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: الخطبـــــــــــــــــــــــــــــةرقم 
(27) 

 (10عدد الصفحات: ) 

 1440/شوال/25  التاريخ: 

 28/06/2019 :  الموافــــــــــــق

 

 ب صالة الجمعةتنبيه يلقى عق    

 العشوائي اإليقافبعنوان )

 (للسيارات

ْطبَة  اْْل    ولَىاْلخ 

َ عَ  ، هَ لَ ضْ فَ  يلَ زَ ى جَ لَ عَ  هُ لَ  رُ كْ الش  ، وَ هَ مَ عَ نَ  يمَ ظَ ى عَ لَ اْلَحْمدُ ّلَِله

ُ  ةَ يه ولَ ؤُ سْ مَ  مْ هُ لَ عَ جَ ، وَ اءَ نَبْ اْلَ  ةَ مَ عْ نَ ا بَ نَيْ لَ عَ  مَ عَ نْ أَ   اتَ هَ مه اْل

ُ َوْحدَهُ ََل َشَريَك لَهُ، اءَ بَ اْل وَ  ، َوأَْشَهدُ أَْن ََل إَلَهَ إََله َّللاه

َ َوَرُسولُهُ، فَاللهُهمه  دًا َعْبدُ َّللاه َوأَْشَهدُ أَنه َسي َدَنَا َونَبَيهنَا ُمَحمه

ٍد، َوَعلَى آَلَه  َصل َ َوَسل َْم َوبَاَرْك َعلَى َسي ََدنَا َونَبَي َنَا ُمَحمه

أَْجَمَعيَن، َوَعلَى َمْن تَبَعَُهْم بَإَْحَساٍن إَلَى يَْوَم َوَصْحبََه 

يَن.  الد َ

ا بَْعد : َ، قَاَل  أَمَّ َ َونَْفَسي بَتَْقَوى َّللاه فَأُوَصيُكْم َعبَادَ َّللاه

ي َخلَقَك مْ  :ُسْبَحانَهُ  ْفٍس نَ  نْ م   )يَا أَيَُّها النَّاس  اتَّق وا َربَّك م  الَّذ 

َدٍة َوَخلََق  َجالً َواح  َما ر  ْنه  ْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ م  ا  َكث يرً م 

ي تََساَءل وَن ب ه  َواْْلَ  َ الَّذ  َ َون َساًء َواتَّق وا َّللاَّ ْرَحاَم إ نَّ َّللاَّ

 .(1)ا(َكاَن َعلَْيك ْم َرق يبً 

وَن: ْسل م  ُ  الَ قَ  إَنه اْلعَْقَل نَْعَمةٌ َوَمْسُؤوَليهةٌ، أَيَُّها اْلم   َّللاه

إ نَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ أ ولَئ َك َكاَن َعْنه  ى: )الَ عَ تَ 

  َواْلفَُؤادُ  .(2)(َمْسئ ولً 

                                                           
 .1نساء : ( ال1)
 . 36 : اإلسراء( 2)
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ا َعَمَل  َمْرءُ الْ  َسيُْسأَُل َعْنهُ ، وَ (1)ُهَو اْلعَْقلُ  يَْومَ اْلَقيَاَمَة، َوَعمه

َوقََد اْعتَنَى الشهْرُع اْلَحنَيُف بَاْلعَْقَل َعنَايَةً َكبَيَرةً،  .(2)فَيهَ 

 دَ اَص قَ مَ لْ ا َوأَْوََلهُ َرَعايَةً َعَظيَمةً، فََجعََل اْلَحفَاَظ َعلَْيَه َمنَ 

َ  ينَ ي دَ فَ  ةَ ي َ اسَ سَ اْلَ  هُ؛ ىالَ عَ تَ  َّللاه َم ُكله َما يَُضر   الَ قَ ، َوَحره

 ُ ر   يَا) :ىالَ عَ تَ  َّللاه يَن آَمن وا إ نََّما اْلَخْمر  َواْلَمْيس  أَيَُّها الَّذ 

ْن َعَمل  الشَّْيَطان  فَاْجتَن ب وه   ْجٌس م  َواْْلَْنَصاب  َواْْلَْزَلم  ر 

ونَ  ٍر َحَرامٌ : »قَاَل النهبَي  وَ  .(3)(لَعَلَّك ْم ت ْفل ح  ْسك   .(4)«ك لُّ م 
َمْن ُمْسَكَراٍت يُْذَهُب اْلعَْقَل أَْو يُغَي َبُهُ؛ َويَْدُخُل فَي ُحْكَمَه ُكل  َما 

َراٍت أَْو ُمفَت ََراٍت،  َراُت؛ َفإَنهَها  َوَمْن أَْخَطَرَهاأَْو ُمَخد َ اْلُمَخد َ

ُمْشَكلَةٌ َعالََميهةٌ، تَئَن  َمْن َوْطأَتََها أَْغلَُب دَُوَل اْلعَالََم، فََهَي 

َوَسْبَعيَن  تَْنتََشُر بََشْكٍل َكبَيٍر، َحْيُث تَْعبُُر ُحدُودَ أَْكثََر َمْن َمئَةٍ 

 اَلثَةَ فَي الت ََجاَرةَ اْلعَالََميهَة،بَلَدًا َحْوَل اْلعَالََم، َوتَْحتَل  اْلَمْرتَبَةَ الثه 

َرات   َخد   وع  ف ي اْلم 
ق  َن اْلو  ي أَْوَلَدنَا م   ؟فََكْيَف نَْحم 

إَنه أَْبنَاَءنَا أََمانَةٌ فَي أَْعنَاقَنَا، َونَْحُن  :ء  أَيَُّها اْْلبَاء  اْلف َضَل 

َ  قَاَل َرُسولُ  َمْسُؤولُوَن َعْنُهْم أََماَم َرب َنَا، ٍع : »َّللاه ل  َرا ج  الرَّ

َو َمسْ  ه  َوه  ْهل  ي أَ ، َوالْ ؤ  ف  ه  ت  يَّ ت  وٌل َعْن َرع  ْي ي بَ ةٌ ف  يَ ْرأَة  َراع  َم

َها َوَمسْ  َهاؤ  َزْوج  ت  يَّ ةٌ َعْن َرع   يَ هَ اْلُْسَرةَ َوإَنه  .(5)«ولَ

ُ  مُ هُ تُ سَ رَ دْ مَ ، وَ يعُ نَ مَ الْ  مُ هُ نُ صْ حَ ، وَ اءَ نَبْ اْلَ  نُ َض حْ مَ  ى، ولَ اْل

                                                           
 (20/341تفسير الرازي : )( 1)
 .(5/75تفسير ابن كثير : )( 2)
 .90:  المائدة( 3)
 . متفق عليه( 4)
 متفق عليه .( 5)
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ُ َعزه ، َوقَْد أََرادَ اهَ نْ مَ يَتَعَلهُموَن ا، وَ يهَ فَ  ونَ ؤُ شَ نْ ي يَ تَ اله  َّللاه

َلْْلُْسَرةَ أَْن تُْبنَى َعلَى اْلَمَودهةَ َواْلَمَحبهَة، َوتَْنعََم  َوَجله 

: ُسْبَحانَهُ فَقَاَل ، بَالتهَراُحَم َوالتهََلُحَم، َوالسهَكينََة َوالط َمأْنَينَةَ 

ك ْم أَْزَواًجا ل تَْسك ن وا ) ْن أَْنف س  ْن آيَات ه  أَْن َخَلَق لَك ْم م  َوم 

َليَنَاَل اْلَْوََلدُ فَي  .(1)(إ لَْيَها َوَجعََل َبْينَك ْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً 

َظل َ َهَذهَ اْلُْسَرةَ السهَعيدَةَ اََلْهتََماَم َواْلَحَمايَةَ، فَإَنه التهَماُسَك 

اْلَُسَريه َحْصٌن َحَصيٌن لَُهْم َمْن ُكل َ اْلفَاَت، َوإَنه َخْمَسةً 

َن َزلهْت أَْقدَاُمُهْم إَلَى  َراتَ اْلمُ َوتَْسَعيَن فَي اْلَمئََة َممه ؛ َخد َ

 ةٍ رَ سْ أُ  نْ مَ  مْ كَ وَ  ،(2)َكانُوا ََل يَْحَظْوَن بَأَُسٍر ُمتََرابََطةٍ 

َ شَ نْ أَ  ؛اهَ ائَ نَبْ ى أَ لَ ا عَ هَ َص رْ حَ ا وَ هَ كَ اسُ مَ تَ بَ  ُمتََمي ََزيَن،  اءً نَبْ أَ  تْ أ

َ بَ  ينَ اقَ ، رَ مْ هَ عَ مَ تَ جْ مُ نَافََعيَن لَ   ينَ قَ و َ فَ تَ ، مُ مْ هَ تَ ََل امَ عَ مُ وَ  مْ هَ قَ ََل خْ أ

 .مْ هَ انَ طَ وْ أَ  مَ د  قَ ي تَ فَ  ينَ مَ هَ سْ ، مُ مْ هَ تَ اسَ رَ ي دَ فَ 

بَاَد َّللاَّ   َ ينَ الد َ  عَ ازَ وَ الْ إَنه تَْنَميَةَ : ع   فَي قُلُوَب أَْبنَائَنَا يََقيَهْم ي 

َراتَ َمَن  َهاُت، اْلُمَخد َ ، فَْليَْحَرْص َعلَى ذََلَك اْلبَاُء َواْلُمه

ُ فََهذَا لُْقَماُن اْلَحَكيُم يُْسَدي ََل  ْخَرى، ْبنََه النهَصيَحةَ تَْلَو اْل

َز إَيَمانَهُ بََه، َوُمَراقَبَتَهُ لَهُ  َ تَعَالَى، َليُعَز َ ُرهُ بَقُْدَرةَ َّللاه فَيُذَك َ

ْن َخْرَدٍل ) يَا ب  ُسْبَحانَهُ، فَقَاَل: ثْقَاَل َحبٍَّة م  نَيَّ إ نََّها إ ْن تَك  م 

ْرض  يَأْت  ب َها فَتَك ْن ف ي َصْخَرةٍ أَْو ف ي السََّمَوات  أَْو ف ي اْْلَ 

يٌف َخب يٌر( َ لَط  َّللاَّ  إ نَّ َّللاَّ
فَتَْقَويَةُ َصلََة اْلَْبنَاَء بََرب ََهْم،  .(3)

                                                           
 .  21 : ( الروم1)
 .  14/2/2019الوطني للتأهيل كما في اإلمارات اليوم بتاريخ وفق إحصائيات المركز ( 2)
 . 16:  لقمان (3)
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اْلبَيئَةَ التهْربََويهةَ  ؛ يَُوف َُر لَُهمُ َخاَلَقَهمْ  ةَ بَ اقَ رَ مُ َوتَْنَشئَتُُهْم َعلَى 

اْلَمنَةَ فَي أَُسَرَهْم، َويُْكَسبُُهُم َحَصانَةً َدينَيهةً، َوَمنَاَعةً ذَاتَيهةً 

تُْبَعدُُهْم َعْن َكافهَة الس لُوَكيهاَت السهْلبَيهَة، فَيَْجتَنَبُوَن ُكله َما فَيَه 

َ َعَمًَل بَقَْوَل َشكٌّ َوَريبَةٌ،  يب َك »:  َرُسوَل َّللاه َدْع َما يَر 

يب كَ إ لَى َما لَ  ْغبَةَ فَي تَْجَربََة  .(1)« يَر  فَإَنه اْلفُُضوَل َوالره

ْدَماَن. التهعَاَطي َ اإْلَ  أَْوقََع اْلَكثَيَريَن فَي فَخ 

 اءٍ وَ جْ أَ َوَما أَْجَمَل أَْن يَْجَلَس اْلَبََواَن َمَع أَْوََلَدَهَما فَي 

َ  َرُسولُ فَقَْد َكاَن  ،فُ ط  لَ ته َوال أَُسَريهٍة يَُسودَُها اْلُحب     َّللاه

 يَ َض رَ  َعبهاٍس  قَاَل اْبنُ يَْجَلُس إَلَى أُْسَرتََه َويَْستََمُع إَلَْيَها، 

 ُ َ  َمْيُمونَةَ  يَخالَتَ  َعْندَ  بَت   :امَ هُ نْ عَ  َّللاه  فَتََحدهثَ  َزْوجَ النهبَي 

َ  َرُسولُ   اءَ بَ اْل بَ  يٌّ رَ حَ . فَ (2)َرقَدَ  ثُمه  ،َساَعةً  أَْهَلهَ  َمعَ   َّللاه

ا رً دْ قَ  مْ هُ وا لَ صُ ص َ خَ يُ ، وَ َواْهتََماَمُهمْ  مْ هُ به حُ َلَْبنَائََهْم وا لُ ذُ بْ يَ  نْ أَ 

 ؛مْ هَ ائَ قَ دَ صْ أَ  ةَ ابَ ثَ مَ وا بَ ونُ كُ يَ فَيَتََواَصلُوا َمعَُهْم، وَ ، مْ هَ اتَ قَ وْ أَ  نْ مَ 

، مْ هُ عَ مَ  ونَ رُ مُ سْ يَ ، وَ مْ هَ ائَ رَ َل  ونَ عُ مَ تَ سْ يَ ، وَ مْ هُ الَ وَ حْ أَ  ونَ دُ قه فَ تَ يَ 

 ةَ مَ كْ حَ الْ بَ  ؛مْ هَ تَ ََل كَ شْ مُ  ونَ جُ الَ عَ يُ ، وَ مْ هُ الَ آمَ  مْ هُ ونَكُ ارَ شَ يُ وَ 

 َعزَّ َوَجلَّ ب أَْهل  بَْيٍت إ ذَا أََرادَ َّللاَّ  : » الَ ، قَ ينَ الل َ وَ  قَ فْ الر َ وَ 

ْفقَ  ؛َخْيًرا م  الر   ، طَ ابَ وَ الره  قُ ث َ وَ يُ  كَ لَ ذَ  نه إَ . فَ (3)«أَْدَخَل َعلَْيه 

 دَ ََل وْ اْلَ  نه َلَ ، مْ هَ ائَ نَبْ أَ وَ  اءَ بَ اْل  نَ يْ بَ  بَ ارُ قَ الته وَ  مَ اهُ فَ الته  زُ ز َ عَ يُ وَ 

 كُ لَ مْ تَ َمَحبهةً ، وَ مْ هُ ولَ قُ عُ  بُ ذَ جْ تَ  ةً وَ دْ قُ  تَ يْ بَ ي الْ وا فَ دُ جَ يَ  مْ ا لَ ذَ إَ 
                                                           

 .5711، والنسائي : 2518 : ( الترمذي1)
 .متفق عليه  (2)
 .24427 : أحمد (3)
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، مْ هَ ائَ قَ دَ صْ أَ وَ  مْ هَ ائَ قَ فَ رُ  اتهَجُهوا إَلَى ؛مْ هَ وبَ لُ قُ  افَ غَ شَ  مْ هَ يْ لَ عَ 

ين  َخل يل ه  : » الَ قَ  دْ قَ وَ  ل  َعلَى د  ج  فَْليَْنظ ْر أََحد ك ْم َمْن  ؛الرَّ

َف َعلَى أَْصَدقَاَء  .(1)«ي َخال ل   َوفَي ذََلَك تَْنبَيهٌ َعلَى أَْن نَتَعَره

َديَق اْلَْنَسَب؛ الهَذي  أَْبنَائَنَا، َونَُساَعدَُهْم فَي اْختَيَاَر الصه

، فَإَنه يَأُْخذُ بَأَْيَديَهْم إَلَى اْلَخْيَر، َويُْبَعدُُهْم َعْن أَْبَواَب  الشهر َ

َراَساَت تَُشيُر إَلَى أَنه تَْسَعيَن فَي اْلَمئََة َمَن اْلُمْدَمنَيَن  الد َ

َراتَ َحَصلُوا َعلَى  ةَ اْلُولَى َمْن أَْصَدقَاَء  اْلُمَخد َ َلْلَمره

 الس وَء.

َ  اءُ بَ اْل  هُ مُ د َ قَ ا يُ مَ  مَ ظَ عْ أَ  نْ مَ  نه إَ وَ  وا نُ بْ يَ  نْ أَ  ؛مْ هَ ائَ نَ بْ َل

، مْ هُ اتَ قَ وْ وا أَ ؤُ لَ مْ يَ ، وَ مْ هَ اتَ اقَ وا طَ رُ مَ ثْ تَ سْ يَ فَ ، مْ هَ اتَ يه َص خْ شَ 

 الَ ، قَ مْ هَ اتَ ارَ هَ مَ وَ  مْ هَ اتَ ايَ وَ وا هَ م  نَ يُ ، وَ مْ هُ بَ اهَ وَ وا مَ مُ عَ دْ يَ وَ 

ُ َعْنهُ  ابَ طه خَ الْ  نُ بْ  رُ مَ عُ  وا أَْولَ : َرَضَي َّللاه َدك م  َعل  م 

بَاَحةَ  يَّةَ الس   وس  ْمَي َواْلف ر  َوالرَّ
(2).  

وَن: ْسل م   مْ هَ  أَْوََلدَ ولَ قُ وا عُ ذ  غَ يُ  نْ أَ إَنه َعلَى اْلبَاَء  أَيَُّها اْلم 

، ةَ رَ مَ ثْ مُ الْ  اتَ كَ ارَ شَ مُ الْ بَ  مْ وهُ قُ حَ لْ يُ  نْ أَ ، وَ يدٍ فَ مُ وَ  يدٍ دَ جَ  ل َ كُ بَ 

 قَاَل َرُسولُ  دْ قَ ، فَ ةَ يه عَ و  طَ الته  الَ مَ عْ اْلَ ، وَ ةَ عَ افَ النه  اتَ رَ وْ الده وَ 

 َ ن  : »َّللاه ْؤم  َن اْلم  يُّ َخْيٌر َوأََحبُّ إ لَى َّللاَّ  م  ن  اْلقَو  ْؤم  اْلم 

، َوف ي ك ل ٍ َخْيرٌ  يف  ع  ْص َعلَى َما يَْنفَع َك،  ،الضَّ اْحر 

ْن ب اَّللَّ  َوَل تَْعَجزْ   .(3)«َواْستَع 
                                                           

 . 2378، والترمذي :  4833 ( أبو داود :1)
 .1/16فضائل الرمي: ( 2)
 .2664مسلم : ( 3)
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ا، َوَوف َْقنَا نَاتَ يه ر َ ي ذُ ا فَ نَلَ  كْ ارَ بَ ا، وَ نَ دَ ََل وْ أَ  ظْ فَ احْ  فَاللهُهمه 

ٍد اْلََمينَ    َلَطاَعتََك أَْجَمَعيَن، َوَطاَعَة َرُسوَلَك ُمَحمه

يَن  َوَطاَعَة َمْن أََمْرتَنَا بََطاَعتََه، َعَمًَل بَقَْوَلَك:) يَا أَيَُّها الَّذ 

س وَل َوأ ول ي اْْلَْمر   يع وا الرَّ َ َوأَط  يع وا َّللاَّ آَمن وا أَط 

ْنك مْ   .(1)(م 
 ُ ُ َوإَيهاُكْم بَاْلقُْرآَن اْلعََظيَم، َوبَُسنهَة َنبَي ََه اْلَكَريَم َصلهى َّللاه َعلَْيَه  نَفََعنَي َّللاه

 َوَسلهَم.

َ َلي َولَُكْم، فَاْستَْغَفُروهُ َإنههُ ُهَو اْلغَفُوُر أَقُوُل قَْوَلي َهذَا  َوأَْستَْغَفُر َّللاه

َحيُم.   الره

                                                           
 . 59( النساء : 1)
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ْطبَة  الثَّان يَة    اْلخ 

ُ َوْحدَهُ ََل  َ اْلعَالََميَن، َوأَْشَهدُ أَْن ََل إَلَهَ إََله َّللاه َ َرب  اْلَحْمدُ ّلَِله

َ  َسي َدَنَا َونَبَيهنَاَشَريَك لَهُ، َوأَْشَهدُ أَنه  دًا َعْبدُ َّللاه ُمَحمه

 َسي ََدنَا َونَبَي َنَاَوَرُسولُهُ، فَاللهُهمه َصل َ َوَسل َْم َوبَاَرْك َعلَى 

دٍ  َوَعلَى آَلَه َوأَْصَحابََه أَْجَمَعيَن، َوَعلَى التهابََعيَن لَُهْم  ،ُمَحمه

يَن.   بَإَْحَساٍن إَلَى يَْوَم الد َ

. َ َعزه َوَجله َ َونَْفَسي بَتَْقَوى َّللاه  أُوَصيُكْم َعبَادَ َّللاه

ونَ  ْسل م  ُ َعْنهُ ٍب الَ بَي طَ ُن أَ ي  بْ لَ اَل عَ قَ  :أَيَُّها اْلم  : َرَضَي َّللاه

ا ودُ و َ عَ يُ  نْ أَ  اْلبَاءَ فَعَلَى  .(1)رَ يْ خَ فَُسُكْم َوأَْهَليُكْم الْ َعل َُموا أَنْ 

عَل َقُوا يُ ، وَ ةَ يه ولَ ؤُ سْ مَ الْ  لَ م  حَ ى تَ لَ عَ  مْ هَ رَ غَ َص  ذُ نْ مُ  أَْبنَاَءُهمْ 

 مُ هَ وسَ فُ نُ ي وا فَ سُ رَ غْ يَ ، وَ مَ لْ عَ الْ  وَ آنَ رْ قُ الْ  َس الَ جَ مَ بَ  مْ هُ قُلُوبَ 

َراتَ ؛ َحتهى ََل يَقَعُوا فَي بََراثََن انَ قَ تْ إْلَ اوَ  ةَ يه د َ جَ الْ   اْلُمَخد َ

َجيَها،  َ َعلَى أََحٍد َمْن أَْبنَائَُكْم  أَي َها اْلبَاءُ َوإَْن َوَجْدتُْم َوُمَرو 

أَيه َعََلَمٍة َمْن َعََلَماَت التهعَاَطي؛ فَبَاَدُروا إَلَى التهَواُصَل 

َة ََلْستَْدَراَك اْلَْمَر، َحْرًصا َعلَى مَ  َع اْلَجَهاَت اْلُمْختَصه

َر اْنَدَماَج َعافَيَتََهْم  َوَسََلَمتََهْم، َكَما يَْحُسُن بَنَا أَْن نُيَس َ

اْلُمتَعَافَيَن فَي اْلُمْجتََمعَ، َونَأُْخذَ بَأَْيَديَهْم َونَْحتََويَُهْم؛ َليَُكوَن ذََلَك 

  ْم، َوتَْحَفيًزا َلغَْيَرَهْم.تَثْبَيتًا لَهُ 

َهذَا َوَصل وا َوَسل َُموا َعلَى َخْيَر اْلبََشَر، َوأََطيعُوا َربهُكْم فَيَما 

َ َوَمَلئ َكتَه  ي َصلُّوَن َعلَى أََمَر، فَقَْد قَاَل ُسْبَحانَهُ: ) إ نَّ َّللاَّ
                                                           

 .3785:  المستدرك( 1)
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يَن آَمن وا َصلُّوا  وا النَّب ي   يَا أَيَُّها الَّذ  َعلَْيه  َوَسل  م 

 . (1)(تَْسل يًما

دٍ  َوَعلَى  ،اللهُهمه َصل َ َوَسل َْم َوبَاَرْك َعلَى َسي ََدنَا َونَبَي َنَا ُمَحمه

آَلَه َوَصْحبََه أَْجَمَعيَن. َواْرَض اللهُهمه َعَن اْلُخلَفَاَء 

ٍ، َوَعنْ  اَشَديَن: أَبَي بَْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْماَن َوَعَلي   َسائََر الره

َحابََة اْلَْكَرَميَن.   الصه

اللهُهمه َرْحَمتََك نَْرُجو، َوإَيهاَك نَْدُعو، فَأََدْم َعلَْينَا فَْضلََك، 

َوأَْسبَْغ َعلَْينَا نَعََمَك، َوتَقَبهْل َصلََواتَنَا، َوَضاَعْف َحَسنَاتَنَا، 

  يَا َربه اْلعَالََميَن. َوتََجاَوْز َعْن َسي َئَاتَنَا، َواْرفَْع دََرَجاتَنَا،
مَّ  ، َرئ يسَ  َوف  قْ  اللَّه  مْ  زايد، بن خليفة الشَّْيخ الدَّْولَة   َعلَْيه   َوأَد 

ة   َمْوف ورَ  حَّ ، الص   كَ  ف ي َربَّنَا يَا َواْجعَْله   َواْلعَاف يَة  ْفظ  نَايَت َك، ح   َوع 

مَّ  َوَوف  ق   بُّه   ل َما راشد بن محمد الشَّْيخ نَائ بَه   اللَّه   َوتَْرَضاه ، ت ح 

كَّامَ  إ ْخَوانَه   َوأَي  دْ  َماَرات   ح  مْ  وأولياءَ  اإل  ه  ينَ  ع ه ود   اللَّه مَّ . أَْجَمع 

د، َوالشَّْيخ َزاي د، الشَّْيخ اْرَحم    َوش ي وخَ  َمْكت وم، َوالشَّْيخ َراش 

َماَرات   ينَ  اإْل  ْضَوان َك، إ لَى اْنتَقَل وا الَّذ  ْله مْ  ر  يحَ  ب فَْضل كَ  َوأَْدخ   فَس 

َواْرَحَم اللهُهمه َجَميَع اْلُمْسَلَميَن َواْلُمْسَلَماَت، . َجنَّات كَ 

َواْلُمْؤَمنَيَن َواْلُمْؤَمنَاَت، اْلَْحيَاَء َمْنُهْم َواْلَْمَواَت، إَنهَك 

مْ َسَميٌع قََريٌب ُمَجيُب الدهَعَواَت.  مَّ أَد   َعلَى َدْولَة  اللَّه 

َهاَر،  ْزد  َخاَء َوال  ْست ْقَراَر، َوالرَّ َماَرات  اْْلََماَن َوال  اإْل 

ْم َعلَى أَْهل َها  ًحا َوَمَحبَّةً، َوأَد  ْفعَةً، َوتََسام  ًما َور  ْدَها تَقَدُّ َوز 

                                                           
  .  56( الحزاب : 1)
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يَن.  اَت اللهُهمه اْرَحْم ُشَهدَاَء اْلَوَطَن َوقُ السَّعَاَدةَ يَا َربَّ اْلعَالَم  وه

التهَحالَُف اْلَْبَراَر، َوأَْدَخْلُهُم اْلَجنهةَ َمَع اْلَْخيَاَر، َواْجَز أَْهَليَهْم 

ابََريَن؛ بََكَرَمَك يَا أَْكَرَم اْلَْكَرَميَن.   َجَزاَء الصه
َ؛ الهَذيَن تََحالَفُوا َعلَى َرد َ  اَت التهَحالَُف اْلعََربَي  اللهُهمه اْنُصْر قُوه

َ اْلحَ  َ إَلَى أَْصَحابََه، َواْجَمْع أَْهَل اْليََمَن َعلَى َكَلَمَة اْلَحق  ق 

َوالشهْرَعيهَة، َوأََدْم َعلَْيَهُم اََلْستَْقَراَر، َوَعلَى بُْلدَاَن اْلُمْسَلَميَن، 

 َواْلعَالََم أَْجَمَعيَن. 

، َوقَنَا َعذَاَب النهاَر، َربهنَا آتَنَا فَي الد ْنيَا َحَسنَةً، َوفَي اْلَخَرةَ َحَسنَةً 

 َوأَْدَخْلنَا اْلَجنهةَ َمَع اْلَْبَراَر، يَا َعَزيُز يَا َغفهاُر.

َك، َعلَى نَْفع ه   يَع ود   َوْقفًا لَكَ  َوقَفَ  َمنْ  ل ك ل    اْغف رْ  الَّله مَّ   بَاد   ع 

ًدا، لَكَ  بَنَى َمنْ  َول ك ل     .ب نَائ ه   ف ي أََعانَ  أَوْ  َشاَركَ  أَوْ  َمْسج 

بَاَد َّللاَّ   َ اْلعََظيَم يَْذُكْرُكْم، َواْشكُروهُ َعلَى نَعََمَه  :ع  اْذُكُروا َّللاه

 يََزْدُكْم. 

ََلةَ.  َوأَقََم الصه
 

 

 

 

 

 أثناء المساجد محيط في للسيارات العشوائي اإليقاف

 بتاريخ الجمعة صَلة عقب يلقى تنبيه الصلوات أداء

٢٨/٦/٢٠١٩ 

 
 وَصْحبَهَ  وآلهَ  هللاَ، رسولَ  على والسَلمُ  والصَلةُ  هلل، الحمدُ 

 .واَله وَمن
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ٍ  بََشْكلٍ  السهيهاراتَ  إيقافُ  :المصلون أيها  غيرَ  َعْشَوائَي 

 َعَملٌ  ،الصلواتَ  أداءَ  أثناءَ  المساجدَ  ُمَحيطَ  في ُمنَظهمٍ 

 بَإعطاءَ  يَأُمرُ  الذي اإلسَلمَ  وأخَلقَ  قَيَمَ  َمعَ  يَتَنَافَى

َررَ  عن ويَْنَهى َحقههُ، الطهَريقَ  َراَر، الضه  يقولُ  والض َ

يقَ  فَأَْعط وا": وسلم عليه هللا صلى هللاَ  رسولُ   الطَّر 

 ول َضَررَ  ل": وسلم عليه هللا صلى ويقولُ  ،(1)"َحقَّه  

َرارَ   َعْندَ  السياراتَ  إيقافَ  أنه  اإلخوةُ  أيها َشكه  وَل (.2)"ض 

 وَمَخاَرجَ  َمدَاَخلَ  وَعْندَ  الط ُرَق، وُمْنعََطفَاتَ  ُمْفتََرقَاتَ 

 ُصَورَ  َمن ذلكَ  وغيرَ  والبَنَايَاتَ  والَمَساَكنَ  الَمَواقَفَ 

 َلَحق َ  اْنتَهاكٌ  ُكلههُ  هذا أنه  َلَشكه  الَخاَطىَء، الُوقُوفَ 

 الذينَ  الخرينَ  َحق َ  علَى واعتداءٌ  وإيذاءٌ  الطهَريَق،

رُ تَتَضَ   هذا بََسبَبَ  َمقَاَصدُهم وتَتَعَطهلُ  َمَصاَلُحهم، ره

 .السهْيرَ  َحَرَكةَ  يُعَْرقَلُ  الذي الخاَطىءَ  الُوقوفَ 

 عنَ  الَذَى وُكف وا الطهَريَق، َحق َ  في هللاَ  َعبَادَ  هللاَ  فاتهقُوا

 السهْيرَ  وقانُونَ  الَمَواقََف، نَظامَ  تَُخاَلفُوا وَل الناَس،

 .الناَس  َمصاَلحَ  َلَحْفظَ  المرَ  َولي   َوَضَعهُ  الذي والُمُرورَ 
 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسَلم

 

                                                           
 .ومسلم البخاري ( رواه1)
 .والبيهقي مالك رواه حسن، حديث( 2)
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