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(حسان عملا حتقرن من اإلال )  
 خالد بن ضحوي الظفريي

َهِ  ُ  ُ  ، ََنَْمُدُه َوَنسْْْْْْْْ َ   َوِرْو  َْْْْْْْ ِ َ  ِ   ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ َُوِا ََنُْْ سِْْْْْْْ ُِ  ِنِ  ِرْو  ُْْْْْْْ َُُه، َونَُْ   ُِْ هَْ َوَنسْْْْْْْْ
 َوْحَدُه ََْعَم لَِ  ، َرْو يَْْهِدِه هللاُ َفََل ُرِضلَّ َلُ ، َوَرْو ُيْضِلْل َفََل َه ِدَي َلُ ، َوََْ َهُد ََن َّلَّ إَِلَ  ِإَّلَّ هللاُ 

َهُد ََنَّ  َُ  ََ َلُ ، َوََ ْْْْْ َِي ِلُُ ، ََّل  َْْْْ ِا اّلِلََّ َحقَّ تَُْق تِِ  َوََّل  يَ  مًَّدا َعْبُدُه َوَا ُْْْْ ِا اتَُّْق ََيَُّْه  الَِّذيَو آَرُ 
ِنَ  ُِتوَّ ِإَّلَّ َوََنُْْهْم ُرْسِلُم َان: ََتُ  .[102]آل عم

 فَ َيا ِعَباَد هللِا: َأمَّا بَ ْعُد:
ِح د هللا،  ِا ب ب دة هللا وخملِق ألجل ت ف ل   َن إ ا علم املؤرو َن  يف هذه احل  ة الدن   رأر

ِاب اخلريا  كثرية َوعم ل الرب عديدة،  ب جيههد يف ف ل الط ع   وجيههد يف مجع احلس   ، َو
ِاجب   وَّل يقصَْ ف جب ع ِافل وبق ة الط ع  ، ورو و ل   َن يؤدي ال    صْل  صْ ي نب يف ال 

 ْْْْْْْ    رو احلسْْْْْْْ    ولِ ك نق رو األعم ل القل لة ال سْْْْْْْرية فقد ك هللا عل   و ْْْْْْْلم َن َّل ن  
َون،  ِن جن ة ال بد بسْْْْبب هذه احلسْْْْ ة اله   ل ع ه  ال  س َو تك  ْْْْل ع ه  املقصْْْْ َعْو تك

َّلَ ََتِْقََنَّ ِرَو اْلَمْ َُوِف » : -صْْْْل  هللا عل   و ْْْْلم- ال يب يلقَ َل  :قَ لَ اضْْْْع هللا ع   ََِِب َ ا ٍّ 
َِْج ٍّ ََْلقٍّ  ََ َك ِب ِْ ََْن تَْْلَق  ََ ً   َوَل ع اضْع هللا ع    مِ جَ الُ  ي ٍّ ََ وعو َيب جُ ]اواه رسْلم[،  «. َْ ْْ

ِل هللا صل  هللا عل   و لم فقلق :ق ل ِم رو َهل الب دية ف لم    ي :َت ق ا  ِل هللا إان ق ا 
َوف  ْْْْْْْْْْْْْْ  ًْْ ) :فقْْ ل .  ي    ْْ  هللا بْْ  ْْْْْْْْْْْْْْ  ًْْ  َن رو امل  ِك يف إانء َّل َتق   ولِ َن ت َغ رو دل

فإن  رو املخ لة  ،وإيك وإ ْْْب ل ار اا ،ولِ َن تكلم ََ ك ووجهَ إل   ر بسْْْ  ،املسْْْهسْْْقع
َؤ  ْْْْْْهمَ م  ي لم ف َ فَل تاْْْْْْهم  م  ت  ،وَّل حيبه  هللا َه لَ ،لم ف  وإن ار  وونل  ،فإن َج
فم  َعظمه  رو [، اواه َبِ داود وال رذي وق ل حديث حسْْْْْْْْْْْْْو صْْْْْْْْْْْْْ   (. ]عل  رو ق ل 

ِيق َي َ عة تقدا عل ه  نَّلبهسْْْْْ رة، ولِ َن تسْْْْْقع  كق ََ ولِ َن تل ،وصْْْْْ ة يف عدم ت 
َبة ر ء  ريك َ و م ال س ء بذلسَلالصَلة وال ، وهبذا َوص  عل    َ، ولِ َن هتدي جل اهت  ف

َِل اّلِلَِّ ف ،َعْظم قل ل الل م  ة وهِ:  َََة ََنَّ َاُ  ُِل   -هللا عل   و لمصل  -َ ْو ََِِب ُهََيْْ َك َن يَُْق
ِْ ِفَِْ َو َ  ةٍّ ََتِْقََنَّ َي ِنَس َء اْلُمْسِلَم ِ  َّلَ »  ]ره ق عل  [. «. َج َاٌة جِلَ َاهِتَ  َوَل

 عب د هللا:
رو عمَل قل َل ك ن  بب  يف جن هتم  ِا عل   و لم عو اج ل ونس ء عملوقد ََربان صل  هللا
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ِلم اجل ةال  ا  ََة ك نق تقم املسْْْْْْْْْْْجد وت ظ   ودَ َق وال  دانو ، فهذه ار  ، ك ن ر  تلق  اخل
ِل  اجل ة،  َه   َربه و ْْْْْْْبب  لبق ء هذا ال مل  ْْْْْْْبب  يف دَ ِل هللا    عل ه صْْْْْْْلو حني  ك ا ْْْْْْْ

َداَء َك َنْق تَُْقمُّ اْلَمْسِجَد فصل  هللا عل   و لم عل ه ،  ِْ ًََََة َ  َََة ََنَّ اْر  -ََْو َ  نا  -َ ْو ََِِب ُهََيْْ
ُِل اّلِلَِّ  َه   -صل  هللا عل   و لم-فََْ َقَدَه  َاُ  ِا َر َ . قَ َل  -ََْو َعْ ُ   -َفَسَأَل َع ْْ َََفَلَ » فََْق ُل

ِِِن  ُهْم آَ نُْْهُم ََُّوا ََْرَََه  قَ َل َفَكَأّنَُّ «. ُك ْْ ِِِن َعَل  َقرْبِِه » فََْق َل  -ََْو ََْرََُه  -ْم صَْْْْْْْ ُِه «. ُدلُّ َفَدلُّ
َه  ُ َّ قَ َل  لَّ  َعَل ْْ ِ ِاَُه  َلُْم » َفصَْْْْْْْْْْْْ َِءٌة ظُْلَمًة َعَل  ََْهِلَه  َوِإنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ يُْ َْ َِا ََمُْل ِإنَّ َهِذِه اْلُقُب

 ]اواه البخ اي ورسلم[. «.ْم ِبَصَلَِت  َعَلْ هِ 
َيق ال  س فك ن َة هللا ل ، ف  ْْْْْْْْْْْْْْبب  يف وهذا اجل َ اح األ ى عو َ َََة ََنَّ رُ  َ ْو ََِِب ُهََيْْ

َِل اّلِلَِّ  ِْكٍّ َعَل  »  :قَ لَ  -ل   و ْْلمصْْل  هللا ع-َا ُْْ َو  َْْ َِيقٍّ َوَجَد ُ صْْْ َ َم  َاُجٌل ََيْاِْْ  ِبَط بَْ ْْ
ََُ ََ َلُ   ُ َلُ  فَْ ََُه َفَاَكََ اّلِلَّ ََّ َِيِق َفَأ َيق ال  س إىل هللا  ]ره ق عل  [. «الطَّ فك ف مو يزيل عو َ

َك والبدع وامل  صع.  َ ى الا
ِل  اجل ة، فك ف نرحسْْْْ ن إىل اوهذا َحسْْْْو إىل كلب ف رنسْْْْ ن َوهل ك ن  ْْْْبب  يف دَ

َاء  ارَي ن، َََة ََ واحمله جني واأليه م، فوال ق َِل اّلِلَِّ نَّ َ ْو ََِِب ُهََيْْ قَ َل  -  و لمصل  هللا عل - َاُ 
َِيقٍّ اْ َهدَّ َعَلْ ِ  اْلَ َطشُ »  َ َم  َاُجٌل ََيِْا  ِبَط ََِب ُ َّ  بَْ ْْ ًَا فَْ ََْزَل ِف َه  َفَا ََِجَد بِ ْْ َََج فَِإَ ا َكْلٌب فَْ ََ  

الَِّذى َك َن  َهَذا اْلَكْلَب ِرَو اْلَ َطِش ِرْثلُ  ْد بََْلغَ يَْْلَهُث ََيُْكُل الثَََّْى ِرَو اْلَ َطِش فََْق َل الََُّجُل َلقَ 
َُ َُّ  َر ًء ُ َّ ََ  ََ َفَمألَ  . فَْ ََْزَل اْلِب ْْ َق  اْلَكْلَب فَ بََْلَغ ِرّنِ  َكُ  ِبِ  ِ  َحىَّ َاِقَ  َفسَْْْْْْْ ُ َلُ  ْرسَْْْْْْْ َكََ اّلِلَّ اَْْْْْْْ

ََُ ََ َلُ   َِل اّلِلَِّ َوِإنَّ لََ   «. فَْ ِا َي َا ُْْْ ًَا فََْق َل هِ َهذِ  يفقَ ُل ٌَ ُكلِ  َكبِ   يف»  اْلبََْه ئِِم أَلْج ََْبةٍّ ََْج  «.دٍّ َا
 ]ره ق عل  [.

 عب د هللا:
ِا ال مَ كثَ َ سْْْْْْْْهصَُْْْْْْْْ  ْْْْْْْْ    رو َعم ل ، ولِ تجلمع احلسْْْْْْْْ   وا رو الط ع   وا ْْْْْْْْهُل

ِل اجل  ن، ف   ِن  اك ال مل  ْْبب لدَ ْبِو َح ِتٍّ قَ َل َسَِْ ُق ال َِّبَّ ْو َعِدىِ  ارحسْْ ن فقد يك
ُِل  -صْْْْْْْْْل  هللا عل   و ْْْْْْْْْلم- ِْ » يَُْق َهِ َ ِرَو ال َّ ِا َوَل َهطَ َع ِرْ ُكْم ََْن َيسْْْْْْْْْْ قِ  ََتََْةٍّ َرِو ا ْْْْْْْْْْ  ِباِْْْْْْْْْ

َى ال بد إَّل ر  قدم، فل كو ر  نقدر  َريا ألن س  ،  ره ق عل  [] «.فَْْل َْْ َ لْ  ِم الق  رة َّل ي ف 
ُِل اّلِلَِّ  َر  ِرْ ُكْم ِرْو َََحدٍّ ِإَّلَّ »  -صْْْْْْْْْل  هللا عل   و ْْْْْْْْْلم-َعْو َعِدىِ  ْبِو َح ِتٍّ قَ َل قَ َل َا ُْْْْْْْْْ

َم َويَْ ْ  َ ُ  تَُْْمُجَ ٌن فَْ َْْ ُظَُ َََْيََو ِرْ ُ  َفَلَ يَََْى ِإَّلَّ َر  َقدَّ َ ُ  َوبَْ ْْ ُ لَْ َ  بَْ ْْ ُ َكلِ ُمُ  اّلِلَّ َأَم ِرْ ُ  فَ  َْْْْ َلَ ُظَُ ََ ْْْْْ
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 ِْ ِا ال َّ َا َوَل َم َويَْْ ُظَُ َبنْيَ َيَدْيِ  َفَلَ يَََْى ِإَّلَّ ال َّ َا تِْلَق َء َوْجِهِ  فَ تَُّْق قِ  ََتََْةٍّ  يَََْى ِإَّلَّ َر  َقدَّ «. ِباِْْْْْْْْْْْْ
ُ  َو َاَد فِ  َة ِرثْْلَْْ َثمَْْ ْْ ََ َ ِّن َعْمَُو ْبُو ُرَََّة َعْو  دَّ ٍَّ قَْْ َل اأَلْعَمُش َوحَْْ ةٍّ »  ِْْ   َاَد اْبُو ُحْج ِْ ِبَكِلمَْْ َوَل

 ق عل  [.]ره  «.ََ ِ َبةٍّ 
ُِل َر   الط ئ ني وج ب   داوب ال لكني. اللهم اج ل   رو مَ ََُق ُِْ َُ هللَا الَ ِلعَّ َتسْْْْْْْْْْْْ هَْ َِن َوََ ْْْْْْْْْْْْ  ُ 

ُِا الََِّح ُم.  َُُ َِ ال ُِْ َُوُه ِإنَُّ  ُه  الَ ِظ َم، فَ ْ هَْ
 اخلطبة الثانية

ِِل هللاِ  ، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَل  َاُ  اُه، َوََْ َهُد ََن ، َوَعَل  آلِِ  َوَصْ ِبِ  َوَرِو اتََّْبَع ُهدَ احلَْمُد ّلِلَِِّ
ََ َلُ ، َوََْ َهدُ َّلَّ  َِي ُ َوْحَدُه ََّل َ  ِلُُ . إَِلَ  ِإَّلَّ اّلِلَّ  ََنَّ ُ َمًَّدا َعْبُدُه َوَاُ 

َِى هللِا، َفَمِو َأمَّا بَ ْعُد:    .تََّْق  هللَا َوقَ ُه، َوَنَصََُه وََكَ  هُ اَفُأوِص ُكْم َونَْْ ِسع بِهَْْق
 ِعَب َد هللِا:

ِاعه  كثرية، فل سْْْق  ن ِاب الصْْْدق   وا ْْْ ة َو لقد َا ْْْدان صْْْل  هللا عل   و ْْْلم إىل َن َب
َه  كبري و  ِ  ِد ْبِو فِاهب  جزيل، الصْْْْدقة فق  نمل ل، فكو رو املهصْْْْدقني ف لصْْْْدقة َج َ ْو  َْْْْ

ِه َعِو ال َِّبىََِِب بََُْْدَة َعْو ََبِ  ِلمٍّ » :قَ لَ  -صْْْْْْْْْْْْْْل  هللا عل   و ْْْْْْْْْْْْْْلم- ع ِ  َعْو َجدِ  َعَل  ُكلِ  ُرسْْْْْْْْْْْْْْْ
َدَقةٌ  ْد قَ لَ «. صَْْْْْْْْْ َ ُع نَْ ْ » :ِق َل ََاَََْيَق ِإْن َلَْ جيَِ دَّقُ يَْْ َهِمُل بَِ َدْيِ  فَْ َْ ْْ ُ  َويََْهصَْْْْْْْْْ  :ِق لَ  :قَ لَ «. سَْْْْْْْْْ

َهِطعْ  َهِطعْ  :ِق َل َل ُ  :قَ لَ  «.يُِ نُي َ ا احْلَ َجِة اْلَمْلُهِفَ » :قَ لَ  ؟ََاَََْيَق ِإْن َلَْ َيسْْْْ  ؟ََاَََْيَق ِإْن َلَْ َيسْْْْ
َ   »قَ َل ََاَََْيَق ِإْن َلَْ يَْْ َ ْل قَ َل «. ََيُْرَُ ِنْلَمْ َُوِف ََِو اخلَْرْيِ »  :قَ لَ  َِ  فَِإّنَّ َُ َعِو الاَّْْْْْْْْْْ َُيْسِْْْْْْْْْْ

َدَقٌة  ِاب   َنَّ ]ره ق عل  [، ويف احلديث اآلََ بنيَّ  «.صَْْْْْْْْْْْْْْ الكلمة احلسْْْْْْْْْْْْْْ ة َيضْْْْْْْْْْْْْْ  رو َب
ِل اجل ةلك نق  ْْبب  َري  الصْْدق  ، فكم رو كلمة  َهلكق ق ئله ،  َْْ وكم رو كلمة  ،دَ

َََة ََ ف َِل اّلِلَِّ َ ْو ََِِب ُهََيْْ ََلَر  ِرَو ال َّ ِس َعَلْ ِ  » : قَ لَ  -صْْْْْل  هللا عل   و ْْْْْلم- نَّ َا ُْْْْْ ُكلُّ  ُْْْْْ
ْمُ   ِْمٍّ َتْطُلُع ِف ِ  الاَّْْْْْ َدَقٌة ُكلَّ يَْ َدَقٌة َوتُِ نُي الََُّجَل ِا َدابَِّهِ   -قَ َل  -صَْْْْْ تَْْ ِدُل َبنْيَ اَِّل َْْ نْيِ صَْْْْْ

ََْفُع لَ  َه  ََْو تَْ َدَقٌة فََْهْ ِمُلُ  َعَل ْْ َه  َرَه َعُ  صَْْْْْْْْْْ َِةٍّ  -قَ َل  -ُ  َعَل ْْ ْط ََ َدَقٌة وَُكلُّ  َواْلَكِلَمُة الطَّ ِ َبُة صَْْْْْْْْْْ
َِيِق َصَدَقٌة   [.ره ق عل  ] «.ََتِْا َه  ِإىَل الصَََّلِة َصَدَقٌة َوَُتِ ُ  اأَلَ ى َعِو الطَّ

ِا  ،حسْْْْْْْْْْْْْ نرىل اإعب د هللا فب داوا  ،لط   خبلق َور   ،و ْْْْْْْْْْْْْع ا ة هللا ب ب دهَفم   ِب ىل إوت
َ و ِا اجل ة بسَلم ،ال  .تدَل


