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   يل  ىل مل خل

 

 م لكم  أن ُيقدموقع ميراث األنبياء  يسر 

 ل
ا

 :بعنوان خطبة جمعةتسجيًل

 

 

  

  

 ألقاها 
 :رالدكتو الشيخ فضيلة

 الظفريي ضحوي بن خالد

 -حفظه اهلل تعاىل-
 
 

 . الكويت بدولة بالجهراء السعيدي مسجد في 

 . الجميع بها ينفع أن -وتعالى سبحانه- هللا نسأل

 

 



 

~ 3 ~ 
 

 اخلطبة األوىل:
 َأعح إ  

نَا َوَسيَِّئات 
ور  َأنحُفس  نح ُُشُ

ُرُه، َوَنُعوُذ ب الِل  م  ف  َتغح ينُُه َوَنسح
َتع  َمُدُه َوَنسح َد لِل   َنحح َمح نَا، َمنح نَّ اْلح

ََمل 

لَّ  ه  الِلُ َفاَل ُمض  ل لح َفاَل َهاد َى َلُه، وَ ََيحد  َهُد َأنح َل َلُه، َوَمنح ُيضح يَك َلُه،  إ َلَه إ لَّ  َأشح َدُه لَ َُش  الِلُ َوحح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلهُ  َهُد َأنَّ ُُمَمَّ  .َوَأشح

  :ا َبْعُدَأمَّ
َدَق َفإ نَّ  يث  ك  َأصح َد  ٍد اَلمُ  اْلح ُي ُُمَمَّ ي  َهدح َدح َ اْلح  يح لَ عَ   الِلُّلَّ َص - الِل ، َوَخْيح

ُ -مَ لَّ َس وَ  ه  ُمور   ، َوَُشَّ الح

َعٍة َضاَل ُُمحَدَثاُُتَا، َوُكلَّ ُُمحَدَثٍة  َعٌة، َوُكلَّ ب دح  . النَّار   يفَلٍة َلٌة، َوُكلَّ َضاَل ب دح

 :ُدْعا َبمََّأ
 .ه اجلسيمةءالعظيمة، وآل ه، واشكروه عّل نعم-تعاىل-اتقوا الِل  عباد اهلل:

عظيمة، ومواسم للخْي جليلة، ودعوا أفضل   ناسباتمُ   لقد ودع املسلمون قبل أيام  عباد اهلل: 

اليام وهي أيام عرش ذي اْلجة؛ بَم فيها يوم عرفة يوم العتق من النار، وودعوا يوم العيد بَم فيه 

، وما يتبعه من أيام الترشيق، ودعوا اْلج؛ -عز وجل-من عباداٍت، وصالٍة، وتكبٍْي، وذكٍر لِل  

العبادةُ  هي    تلك  التي  اإلسالم،العظيمة  أركان  من  فَ َح   نح مَ »  ركٌن  ح وَ   ثح فُ رح يَ   مح لَ جَّ  َع َج رَ   قح ُس فح يَ   َل

هُ ُه أُ تح دَ لَ م  وَ وح يَ كَ   .«مُّ

العبادات لِل   ما ُُشع من  فيها  املواسم، وأدى  إن    -عز وجل-فمن استغل هذه  السعيُد  فهو 

من قىض هذه اإلجازة يف ففهو املحروم اخلارس،  تقبل الِل عمله، ومن فرط فيها وتكاسل عنها  

من املعايص والسفر   -عز وجل-فهنيًئا له، ومن قضاها يف غْي طاعة الِل    -عز وجل-طاعة الِل  

  .ول يلومن إل نفسه ؛رم فتعًسا لهاملُحَ 

 سؤاٌل ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه:   عباد اهلل:

  !ماذا بعد احلج؟
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 !وماذا بعد هذه املواسم املباركة؟
 !وهذه العبادات؟ ،كيف هو حال العبد بعد هذه الفريضة 
 !هل يعود الناس كما كانوا عليه قبل احلج؟ 
 !ومن حسٍن إىل أحسن؟هل تغري سلوك املؤمن من سيٍئ إىل حسن،  
الِل    إىل  يتوب  أن  عليه  فيجب  للمسلم،  ميالٌد جديٌد  املواسم  هذه  وأن جيعل -عز وجل-إن   ،

 مل خل  حليف:  -عز وجل-نابة إىل ربه؛ يقول  اإلهذه املواسم فرصًة جديدًة لتصحيح أعَمله، و

 مل خليف:  -سبحانه وتعاىل-، ويقول   ٣١النور:    ىفممجن خم حم جم هل

 ،  ٨التحريم:  ىفمم خم حم جم يل ىل

َتَ  هي  إنَم  اخلْي  مواسم  أن  املسلم  يعلم  أن  كامٌل وُّ جيب  الغفلة  ٌل  حياة  من  املسلم   ،لواقع 

 .واإلقبال عّل الِل ،إىل حياة الستقامة ؛واإلعراض عن الِل

أن ينتكس كثٌْي من الناس  عّل عقبيه،   ؛وإن من أغالل الشيطان، وخداع النفس المارة بالسوء

فالرب   الطاعات،  مواسم  انتهاء  بعد  معاصيه  إىل  وتعاىل-ويعود  بنداء   -سبحانه  عباده  ينادي 

اإليَمن ليستقيموا عّل ُشعه، ويستجيبوا له ولرسوله، ويتقوه حق تقاته، ويعبدوه حق عبادته، 

العظيم:   النداء  ْلذا  جميٍب  من    ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهيففهل 

األنفال:   ىفخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جحيف،   ١٠٢آل عمران:  ىفٍَّّ 

 !؟٢٤

فالواجب  فلبُّ  الِل،  لمر  واستجيبوا  الِل،  نداء  الِل  عباد  يا  الِل-وا  عّل   -عباد  حالنا  نقيم  أن 

العبادة يف سلوكنا، ومعامالتنا،  آثار  الكتاب والسنة، وعّل ما كان عليه سلف المة، وأن نرى 

 .لعمل: أن ترى العامل أحسن عماًل وحالا  ل  َقبو وأخالقنا، فعالمةُ 
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عل جيب  ما  الِل  تقيقهينا  وأول  توحيد  تقيق  من   ؛هو:  شيًئا  نرصف  ول  الِل،  إل  نعبد  فال 

العبادة لغْي الِل، فنبتعد عن الرشك كبْيه وصغْيه؛ فإنه من أعظم اجلرائم، فال أحد أكثُر ُجرًما 

ومن  ،، والقرآن ميلٌء من أوله إىل آخره يف التحذير منه-عز وجل-ول ذنًبا ممن جاء بالرشك بالِل 

منه؛ اخللق  أفضل  حذر  بل  فيه،  لنبيه    -تعاىل-فقال    الوقوع  والسالم-خماطًبا  الصالة  : -عليه 

 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مبيف

يجتنب املسلم ما يؤدي إىل الرشك والكفر من الذهاب إىل السحرة ول،  ٦٥الزمر:    ىفمخجس

ان   .والعرافني والُكهَّ

عظيمٌ  فخطرها  واملحدثات؛  البدع  من  املسلم  واملعايص،    ؛وليحذر  الذنوب  من خطر  أعظم 

 .-صّل الِل عليه وسلم-بعة للنبي  وجيرد املتا ،فعّل املسلم أن يتوب منها

ول مما يؤدي   ،كَم جيب عّل املسلم أن يبتعد عن مجيع املحرمات؛ فيجتنب الزنا ول يقرتب منه

 .دواعي الفجور واخلناومن  ،الزنا بريدُ  -والِل-فإهنا  ؛ إليه من النظر إىل النساء، وسَمع الغنا

وعّل املسلم أن ُُيلِّص ماله من الربا؛ فإنه ُماربة لِل ولرسوله، وقد توعد الِل فاعله بالعذاب 

ى ماله عن طريق أخذ الفواالليم يف نار جهنم ملن تعامل بالربا عز -د البنكية الربوية؛ قال  ئ، ونمَّ

 ىن  خنمن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خليف:  -وجل

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه ين

 .٢٧٥البقرة:  ىفمتنت  زت رت ىبيب نب مب  زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

أذية   مناملسلم    ليحذرو ومن  الرحم،  قطيعة  ومن  الكبائر،  أكرب  من  فإنه  الوالدين؛  عقوق 

جديدةً  صفحًة  املسلم  وليفتح  السيئة،  والعادات  الخالق  مجيع  ومن  املسجد؛   اجلْيان،  مع 

فيها،  التهاون  من  وليحذر  املسلمني،  مع  مجاعًة  فيه  اخلمس  الصلوات  أداء  عّل  فيحرص 

  .باملنافقني والتكاسل عنها فيتشبهُ 
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 ّٰ ِّيف  ؛اجتهدوا أن ل يراكم الِل حيث هناكم؛ فإن الِل ل ختفى عليه خافية  عباد اهلل:

 .١٩غافر:  ىفنئىئ مئ زئ رئ

  .سال الِل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه، وأن يعيننا عّل ذكره وشكره وحسن عبادتهن

هو   إنه  فاستغفروه؛  ذنب  كل  من  ولكم  يل  العظيم  الِل  وأستغفر  تسمعون،  ما  الغفور  أقول 

 .الرحيم

 

 اخلطبة الثانية:
 .اْلمد لِل، والصالة والسالم عّل رسول الِل وعّل آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
فإنه وإن انتهت هذه املواسم بَم فيها من الطاعات، فإن عمر املؤمن كله طاعة، وكله   عباد اهلل:

  ّٰيف: -سبحانه وتعاىل-موسٌم للطاعة، فإن اإلنس واجلن ما ُخلقوا يف هذه الدار إل لعبادة الِل 

يعبد الِل يف كل أوقاته، وكل دقيقة هو الذي ، فاملؤمن  ٥٦الذاريات:  ىفىئيئ نئ مئ زئ رئ

هنار هي عنده موسٌم من مواسم الطاعة؛ فيتقلب بني العبادات، وينوع بني الطاعات،  من ليٍل أو 

، فهذه الصلوات متر عّل املسلم مخس -عز وجل-رضاء ربه إومه ميلٌء باخلْي، وشغله الشاغل في

-وذكر الِل  مرات يف اليوم والليلة مع ما بينها من النوافل والرواتب، وكذلك تالوة كتاب الِل،

، والستغفار والتوبة واإلنابة، وغْي ذلك من أنواع العبادات التي يتقرب هبا العبد -عز وجل

يف مجيع شأنه، ويف كل أحواله، ويراقب ربه، ويعبد الِل خملًصا له   -سبحانه وتعاىل-إىل ربه 

العبادة: ؛ فمن توفر فيه هذان الرشطان يف -عليه الصالة والسالم-الدين؛ متابًعا لنبيه 

 هت مت هب  مب هئ مئيف، -سبحانه وتعاىل-اإلخالص واملتابعة؛ كانت مقبولة عند الِل 

 .١١٠الكهف:  ىفلكمك هش مش هس مس هث مث
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 .اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا الصاحلة
 .العاملنياللهم تقبل منا حجنا يا رب العاملني، اللهم تقبل منا حجنا يا رب 

 .اللهم استجب دعائنا، اللهم استجب دعائنا
 .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار

 .اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد

 

 

 الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابطولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من 

www.miraath.net 

  

 
 

 . جزاكم هللا خرياو 

http://www.miraath.net/

