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قدام حتت اا  ةوادلینا وجعل اجلن ریض يف هجعل رضا ياذل وامحلد هلل ، فضلنا تفضیال ثری ممن خلقك وعیل خلقنا فسواان  ياذل امحلد هلل

ن س یدان ونبینا اا  دهش واا حس نا ،  هبوادلینسان ووصینا ال   :من قائل عز   يالرب الروف الرحمی اذل املكل ل هللاا   هلا  ن ل د اا هش اتنا ، اا هماا 

 .ثریاك ثریا ك وسمل تسلامی  كوابر  هحصابواا  هلوعیل ا   هیل علیتعا ، صیل هللا هوحبیب ، خلیهل ورسوهل همحمدا عبد وحبیبنا

،  ة ابلس نمكوعلی، احلس نات  كن التقوی مالا  ف،  واتقوا هللاس الطاعات ، ن التوحید راا ا  ف،  دوا هللاوح   ، ما بعد ، فیا معرش املسلمنی اا 

 ة بدعلكو ،  ةبدع ة دحد لكن ا  ف، مور  ودحدتات الا مكایا  تدی ، و ه فقد رشد وا ورسوهل طاع هللاومن اا ،  ةطاعیل ال  ا   يدهت ةن الس نا  ف

 ل رسول هللاساا  هناا  هتعایل عن هللا بن مسعود ريض عن عبد هللاالصحیح  يف يمام البخار ال  روی  الوادلین ، فرب بمك، وعلی ضالةل

بر الوادلین  :فقال ؟يمث اا  :ا ، قلتلوقهت ةالصلو  :وسمل هعلی صیل هللا فقال رسول هللا ؟یل هللاا  حب العمل اا  ياا  :وسمل هعلی صیل هللا

عن  يالرتمذمام ال  روی و ،  لزادين هن ، ولو اسزتدتهب حد ين: بن مسعود ، قال عبد هللا سبیل هللا اد يفهاجل  :فقال ؟يمث اا  :، قلت

خسط الوادل ،  ریض الوادل وخسط الرب يف ریض الرب يف :وسمل هعلی صیل هللا ام قال قال رسول هللاعهن هللا بن معر ريض عبد هللا

 صیل هللا ل رسول هللابر؟ فقامن اا  قال قلت ای رسول هللا هعن جد هبیمی عن اا كز بن حعن هبدب املفرد الا  يف يالبخار مام ال  روی و 

   .بقر قرب فالا مث الا  كاباا  :بر؟ قالاا  من :، قلت كماا  :بر؟ قالمن اا  :، قلت كماا  :بر؟ قالمن اا  :، قلت كماا  :وسمل هعلی

 مكحرم علی ن هللاا   :وسمل هعلی صیل هللا قال رسول هللاقال  هعن هللا ريض ةبن شعب ةالصحیح عن املغری  يف يالبخار مام ال  روی و 

أان رسول  النسايئمام ال   و أامحدمام ال   وروى،  املال ةضاعا  السوال و  ةث ك قیل وقال و مكل هر كات و هالبنات ومنع و د ات وواا همعقوق الا 

 هللا ريض ةریر ه يبالسنن عن اا  يف يالرتمذمام ال  روی و  ،  ول مدمن مخر ان ول عاق  ل یدخل اجلنة من   :هللا صیل هللا علیه وسمل قال

 هودلعیل  الوادل ةودعو ، املظلوم  ةودعو  ، املسافر ةدعو  :دعوات مس تجاابت الث  :وسمل هعلی صیل هللا هللاقال رسول قال  هتعایل عن

 اجلنة دخلت :وسمل علیه هللا صیل هللا رسول قالقالت  اتعایل عهن هللا ريض املؤمننی أام عائشة س ناد حصیح عنمحد اب  مام اا ، وروی ال  

 واكن ، الرب ، كذلمك الرب كذلمك ،  وسمل علیه هللا صیل هللا رسول فقال ، النعامن بن حار ة: فقالوا هذا؟ من ، قلت قراءة فهيا فسمعت

   .بأامه الناس أابر  

ل تعبدوا أال ربك وقىض،  الرمحن الرحمی بسم هللا، من الش یطان الرجمی  عوذ ابهللاا  ایه ا  حساان وابلوادلین ا  ما،  ا   الكرب عندك یبلغن ا 

 ، صغریا ربیاين كام ارمحهام رب وقل الرمحة من اذلل جناح هلام واخفض ، كرميا قول هلام وقل تهنرهام ول أاف هلام تقل فال الكهام أاو أاحدهام

 هنا  ،  ه ولسارر املسلمنی فاس تغفرومكول يل س تغفر هللا، اا  میكر احلكال ایت واذلمن  ها فی ممكایا  ونفعنا و  العظمیالقرا ن ا  يفمكلنا ول هللا كابر 

 .و الغفور الرحمیه

                                                           
1
  .(هعن يمحد عفیوسف ش بری اا )م ۲۱۱۳من ینایر  ٤ ـلاملوافق  ه۱٤۳٤صفر  ۲۲ ةیوم امجلع ربن يفكبال ةمدینمسجد الساجدین  يف ةاخلطب هذهلقیت اا وقد   



 بر الوادلین يف ةالثانی ةاخلطب

ومن یضلل فال  هل فال مضل   هللا هدعاملنا ، من هینفس نا ومن سیئات اا من رشور اا  ابهلل ونعوذ هتغفر ونس   هس تعنیون  همدحن امحلد هلل

تعایل و  كتبار  ، صیل هللا ورسوهل همحمدا عبد وحبیبنان س یدان ونبینا اا  ده، ونش  هل كل رشی هوحد ل هللاا   هلا  ن ل د اا ه، ونش  هل ياده

 .ثریاك ثریا ك وسمل تسلامی  كوابر  هوحصب هلوعیل ا   هعلی

 بر ، الرب أاعالم من  ال ة: قال هنتعایل اا  هللا هرمح يالنون املص  يمام ذميان عن ال  شعب ال   يف يقالبهيمام ال  ی رو ، فقد ما بعداا 

 الوجه بطالقة الناس مجیع وبر ، اخلری عیل وادللةل هلم التأادیب حبسن الودل وبر ، املال وبذل اجلناح ولنی هلام الطاعة حبسن الوادلین

 أامامه متش ل: وسمل هعلی صیل هللا رسول هللاقال قال  هتعایل عن هللا ريض ةریر ه يبعن اا  ابن الس ينمام ال  املعارشة ، وروی  وحسن

 بقیامه ویقوم الكمه يسمع أان وادله مع الودل وأ داب: تعایل هللا هرمح مام الغزايلابمسه ، وقال ال   تدعه ول قبهل جتلس ول هل تستسب ول

 ابلقیام ول هل ابلرب مين ول ابلصرب جناحه هل وخيفض مرضاته طلب عیل وحيرص دعوته ویليب صوته یرفع ول أامامه مييش ول أامره وميتثل

لیه ینظر ول بأامره  .وهجه يف وهجه یقطب ول زشرا ا 

م صل وسمل هوسلموا تسلامی ، الل  ها اذلین ا منوا صلوا علیهی، ای اا  یصلون عیل النيب هتك ومالر  ن هللاا  ،  ان الرجمیمن الش یط عوذ ابهللاا 

رین هالطا منی ، وعیل ا هلالا  نبیاء واملرسلنی ، محمد بن عبد هللامام الا ا  مامنا ا  ولنی وال خرین ، م عیل س ید الا نع   واا م وحتنن  وترح   كوابر 

،  معر مر هللااا   يفمهشدر ، واا كبوباا  ميتابا  ميترمح اا اا : وسمل هعلی صیل هللا ، قال النيب یل یوم ادلینا  حسان م اب  هالطیبنی ، ومن تبع 

 سد هللااا  ة، ومحز  ةل اجلنه، واحلسن واحلسنی س یدا ش باب اا  ةل اجلنهنساء اا  ةس ید ة، وفاطم  عيمهقضام حیاء عامثن ، واا هصدق واا 

منی اا  ةم اا لكم زید بن تابت ، ولهفرض عب ، واا كبن  يباا  تاب هللاك  ل مهقرأا م ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، واا هعلم ، واا  سد رسوهلواا 

ل تغادر ذنبا ،  ةوابطن ةر هظا ةمغفر  هم اغفر للعباس وودلهمجعنی ، الل م اا تعایل علهي اجلراح ، رضوان هللابن  ةبوعبیداا  ةمالا  هذهمنی واا 

، مث  قرين ميتم ، وخری اا هبغض اا  م فببغيضهبغض م ، ومن اا حهباا  م فبحيبحهب، مفن اا  ي غرضا من بعدمه، ل تتخذو حصايباا  يف هللا هللا

وف رحمی كنا  ربنا  لیذین ا منوا قلوبنا غال ميان ول جتعل يفم ، ربنا اغفرلنا ولخواننا اذلین س بقوان ابل  یلوهنمث م اذلین یلوهن   .روا

 ، مهوعدو ك عیل عدو مهم وانصصلح ذات بیهنم واا لف بنی قلوهبم اا هسالم واملسلمنی ، الل م انص ال  هسالم واملسلمنی ، الل عز ال  م اا هالل 

م احفظ احلرمنی ه، الل  نیكرامل واملسان للیتامی والا كم ها من بالد املسلمنی ، الل هبالد الشام وغری  م احقن دماء املسلمنی يفهالل 

رین ، كقیص من عیون املاسجد الا امل م احفظ هوسارر بالد املسلمنی ، الل  ةمطمئن ةم ا منها الل ه، واجعل  كقیص املبار الرشیفنی واملسجد الا 

یل یوم ا  یزا م اجعل القدس الرشیف شاخما عز هاملعتدین ، الل  ةاینهود الغاصبنی ، الص یدی الهيقیص احلزین من اا سجد الا امل م حرر هالل 

ا هاكنت خری من ز اا ا كهز  ا وهم ا ت نفوس نا تقواهقوایء منتصین ، الل عزاء اا وحنن اا  كقیص املبار املسجد الا  يف ةم ارزقنا صلو هادلین ، الل 

م ه، الل  ابرین، ولوادلینا متبعنی دحبنی  كنبی ةم اجعلنا ابلقرا ن عاملنی ، ولس نهصغریا ، الل  ام ربیاينكام هرب ارمح  مهالل ا ، ها ومولنت ولهياا 

 كرمكو  كشا بیب رحامت م امطرهجنات النعمی ، الل  كجنات م يفهوامجعنا مع ، ن منوت ام علینا حیت اا هوابق ظل   اوادلینلعنی اا  ةاجعلنا قر 

 يف ةادهوش ميان ال   ةم حالو هوارزق ، م هم ومعل ه وعلم مهعامراا  يف مهل كم ابر هالل رمح الرامحنی ،  ای اا  كبرمحت ةادلنیا وال خر  يف معلهي كومن

 قنا عذاب النار ، عباد هللاو  ةحس ن ةال خر  ويف ةادلنیا حس ن ربنا ا تنا يفوسمل ،  هعلی صیل هللا كبدل حبیب م يفواجعل موهت،  سبیكل

 روينكرون ، فاذك تذمك لعلمك، یعظ ير والبغكیی عن الفحشاء واملنالقریب ویهن  يیتاء ذا  سان و ح ایامر ابلعدل وال   ن هللاا  ،  هللا مك، رمح

  .فرونكول ت روا يلك واشمكر كذاا 


