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بظِ اهلل ايشمحٔ ايشسِٝ
ْعُ ١ايّٓٛ

ٖ1429/5/24ـ (ز)

اذتُذ هلل ايز ٟدعٌ ايًٚ ٌٝايٓٗاس خًؿ ١ملٔ أساد إٔ ٜزنش أ ٚأساد
ػهٛسا ٖٛٚ ،ايز ٟدعٌ ايً ٌٝيباطاّٚ ،ايٓ ّٛطباتاٚ ،دعٌ ايٓٗاس ْؼٛسا،
أمحذ ٙطبشاْ٘ محذا طٝبا َباسناّ نجرياٚ ،أػٗذ إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسذ ٙال
ػشٜو ي٘ ،املًو ايعظ ،ِٝايشب ايشس ،ِٝال إي٘ إال ٖ ٛسب ايظُاٚات ٚسب األسض
ٚسب ايعشش ايعظٚ ،ِٝاػٗذ إٔ حمُذا عبذٚ ٙسطٛي٘ ،املبعٛخ َٔ سب٘ باهلذ٣
ٚد ٜٔاذتل ،بؼريا ْٚزٜشا ،ؾأٚضح اهلل ب٘ احملذٚ ،١أقاّ ب٘ اذتذ ،١صً ٢اهلل
بعذ
نجريا أَا :
عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚأصشاب٘ ٚطًِ تظًُٝا .
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اهلل اتكٛا اهلل تعاىل ٚاػهش ٙٚعً ٢طابؼ ْعُت٘ٚ ،اطتعٛٓٝا بٗا عً٢
عباد :
طاعت٘ٚ ،ال جتعًٖٛا رسٜع ١ملعضٝت٘ ،بٌ اختزٖٚا طًُا يًؿٛص مبػؿشت٘ٚ ،سضٛاْ٘
ٚدٓت٘ٚ ،تزنشٚا أْهِ عُا قشٜب َٓكًب ٕٛإي ،٘ٝؾُٛقٛؾ ٕٛبني ٜذ،ٜ٘
َٚظٛ٦ي ٕٛعُا أْتِ ؾ َٔ ٘ٝايٓعِ ٚارتري ايعُٚ ،ِٝقذ أبًؼ يف اإلعزاس َٔ تكذّ
باإلْزاس ،ؾأعذٚا يًظؤاٍ دٛاباٚ ،يٝهٔ ادتٛاب صٛابا

ﭽﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ
ﰖﭼ
اهلل َٔ آٜات اهلل ايباٖشْٚ ،٠عُ٘ ايظاٖشٖ ،٠زا ايً ٌٝايز ٟدعً٘
عباد :
اهلل يهِ يتظهٓٛا ؾ ،٘ٝؾتٓكطع َع٘ سشناتهِٚ ،تٗذؤٚا ؾ ٘ٝبَٓٛهِ،
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ٚهلزا رنش ٙاهلل تعاىل َٔ مجً ١آال ٘٥اَتٓاْا ٚتزنريا ،ؾكاٍ ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ أٜ ٟػؼانِ بظٛاد ،ٙؾتٓكطع
ؾ ٘ٝسشناتهِ ،يٝشضٌ يهِ ايظهٚ ٕٛايشاس ١ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ أٟ
تٓتؼش ٕٚؾ ٘ٝيتذاستهِ ٚأعُايهِٚ ،طا٥ش تضشؾاتهِ اييت تتشكل بٗا
َعاٜؼهِ ،ؾذعٌ ٖزا يالستٝاحٖٚ ،زا يطًب األسباح ،ؾتك ّٛبزيو املضاحل،
ٜٚظتعإ بُٗا عً ٢ايعٌُ ايضاحلٚ ،هلزا قاٍ طبشاْ٘

ﭽﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ أ ٟأمل ٜؼاٖذٚا
ٖز ٙاآلٜات ايعظٚ ،١ُٝايٓعِ ادتظ ،١ُٝيف تظدري ايًٚ ٌٝايٓٗاس ٜتعاقبإٖ ،زا
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يًعٌُ ٖٚزا
بظًُت٘ ٖٚذ٘٥ٚ؛ يٝظهٓٛا ؾٜٚ ٘ٝظرتحيٛا َٔ ايتعبٜٚ ،ظتعذٚا .
ٚتضشؾاتِٗ ؾًٝؼهشٚا اهلل ٚيٝشظٓٛا ايعٌُ،
.
بطٝا٘٥؛ يٓٝتؼشٚا ؾ ٘ٝملعاٜؼِٗ
إٕ يف ريو آلٜات ٚاضشات ،داالت عً ٢نُاٍ ٚسذاْٝت٘ٚ ،طبٛؽ ْعُت٘،
املبطًٕٛ
.
ٚٚدٛب اإلخالص ي٘ يف عبادتٜ٘ٓ ،تؿع بٗا املؤَٓٚ ،ٕٛجيشذٖا
اهلل ٚمما قشس طبشاْ٘ ب٘ إهلٝت٘ٚ ،استر ب٘ عً ٢املؼشنني يف
عباد :
عبادتْ٘ٚ ،ب٘ ب٘ عً ٢أْ٘ ٖ ٛاإلي٘ اذتل ،املظتشل يًشب ٚايزٍ ٚايتعظ،ِٝ
ٚاإلدالٍ ٚاإلنشاّ َٔ مجٝع ارتًل قٛي٘ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭼ ؾأخرب طبشاْ٘ أْ٘ ٚسذ ٙاملتؿشد بتذبري عباد ٙيف ٜكظتِٗ

5

َٓٚاَِٗٚ ،أْ٘ ٜتٛؾاِٖ بايًٚ ٌٝؾا ٠ايٓ ،ّٛؾتٗذأ سشناتِٗٚ ،تظرتٜح أبذاِْٗ،
ٜٚبعجِٗ يف ايٝكظ ،َِْٗٛ َٔ ١يٝتضشؾٛا يف َضاذتِٗ َٚعاػِٗ َٚعادِٖ،
ٚيٝظتهًُٛا األسصام ٚاآلداٍ ٖٛٚ ،طبشاْ٘ ٜعًِ َا دشسٛا ٚنظبٛا َٔ
األعُاٍٜ َٔ َِٗٓٚ ،تٛؾا ٙاهلل عً َْ٘ٛ ٢ثِ ال ٜبعج٘ إال  ّٜٛايكٝاَ ،١ألْ٘
طبشاْ٘ قذ قط ٢بٓؿاد أدً٘ٚ ،اْكطاع عًُ٘ ،ؾاختُشّ د ٕٚأًَ٘ٚ ،يزا نإ
ٚأسٝا ٚإرا اطتٝكظ َٔ
ٜٓاّ بامسو ايًِٗ أَٛت "
ايٓيب ٜ ك ٍٛإرا أساد إٔ" :
ايٓؼٛس ٚنإ ٜكٍٛ
"
قاٍ " اذتُذ هلل ايز ٟأسٝاْا بعذ َا أَاتٓا ٚإي٘ٝ
َٓاَ٘ :
 " :بامسو ايًِٗ ٚضعت دٓيب ٚبامسو أسؾع٘ ،ؾإٕ أَظهت ْؿظ ٞؾاسمحٗا،
ٜك " ٍٛايًِٗ
ايضاذتني ٚنإ :
"
ٚإٕ أسطًتٗا ؾاسؿظٗا مبا حتؿظ بٗا عبادى
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أْت خًكت ْؿظٚ ٞأْت تتٛؾاٖا ،يو مماتٗا ٚحمٝاٖا ،إٕ أسٝٝتٗا ؾاسؿظٗا،
ايعاؾ١ٝ
ٚإٕ أَتٗا ؾاغؿش هلا ،ايًِٗ إْ ٞأطأيو " .
اهلل يف ٖزا األرناس ايٓب ١ٜٛتزنري يًٓؿع بإٔ ايٓ ّٛأخ ٛاملٛت،
عباد :
ٚأْ٘ َزنش ب٘ٚ ،قذ ٜه ٕٛطشؾا ي٘ ،ؾإٕ اطتشطش ايعاقٌ األدٌ ،خاف َٔ
اهلل عض ٚدٌٚ ،سشص عً ٢ارتتاّ بضاحل ايعٌُ ،ؾكذ ثبت عٔ ايٓيب

 أْ٘

 إٔ ايٓاغ إرا َاتٛا
عًٚ ٘ٝثبت عٓ٘ " :
قاٍ ٜبعح نٌ عبذ عًَ ٢ا َات " .
" :
ْٝاتِٗ ٚنِ َٔ ايٓاغ ايٜ ّٛٝؿشط ٕٛيف ٖزا ادتاْب ،ؾٝدتُٕٛ
ٜبعج ٕٛعً" ٢
ٜكظتِٗ بعٌُ املٓهشاتٜٓ ،اََ ٕٛضش ٜٔعً ٢ايظ٦ٝات ،عاصَني َتٛاط٦ني عً٢
تشى صال ٠ايؿذش َع ادتُاعات ،ؾُارا يَ ٛاتٛا ساٍ ْٚ ،َِٗٛبعجٛا عًْٝ ٢اتِٗ
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ؾُارا ٜكٛي ٕٛيشبِٗ ،إرا ٚقؿٛا بني ٜذٚ ،ٜ٘طأٍ نٌ ٚاسذ َِٓٗ عٔ إسظاْ٘
إي٘ٝ؟ ٚسك٘ عً٘ٝ؟

ﭽﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇﰈﰉﰊ ﰋ ﭼ ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
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اذتُذ :هلل
اهلل اعًُٛا إٔ يٓبٝهِ ٖ ذٜا نشمياٚ ،طٓٓا َعًَٛا ،نإ ٜأخز
عباد :
ب٘ عٓذ ْٜٛٚ ،َ٘ٛص ٞب٘ أًٖ٘ ٚصشابت٘ٚ ٖٛٚ ،صٝت٘ يهٌ أسذ َٔ أَت٘،
ٚباألخز ب٘ ُٜٓتؿع َٔ ايُٜٓٚ ،ّٛتكشب إىل اذت ٞايكٚ ،ّٛٝتتك ٢ايؼشٚس ٚاملهاسٙ
ريو
ٚاهلُ ،ّٛؾُٔ :
 إطؿا ٤ايظشز ٚ ،إغالم األبٛاب ٚ ،سؿظ األطعُ ، ١نُا يف سذٜحدابش عٓذ (خ) $ " :إٔ سط ٍَٛاهلل  قاٍ  :أطؿِٛ٦ا املضابٝحَ إرا َس َقذِمتٚ ،أ ِغًِكٛا
ظبُ٘ قاٍ ـ ٚي ٛبعُٛدٍ
خُِشٚا ايطعاَّ ٚايؼشاب ـ ٚأس ِ
األبٛابٚ ،أِٚنٛا األطكَ ٚ ،َ١ٝ
تَعشُضُ٘ عًٚ .#٘ٝدا ٤يف بعض اآلثاس :إٔ ادتٔ ٚايؼٝاطني ال تؿتح ػ٦ٝا َػًكاّ !!

9

 إٔ ال ٜٓاّ اإلْظإ مبؿشد .ٙؾعٔد (سِ) عٔ ابٔ عُش  ":إٔ ايٓيبّ ٢ْٗ سذَٚ ،٠إٔ ٜبٝت ايشدٌ ٚسذَ ،ٙأٜ ٚظاؾش ٚسذَٚ ." ٙريو ملا حيضٌ يف
عٔ ايِ َٛ
ايٛسذ َٔ ٠ايٛسؼٚ ١نجش ٠األٖٚاّٚ ،يعب ايؼٝطإ بايعبذ.
 ايتؿشٜل يف املطادع بني األٚالد ٚايبٓات  .ذتذٜح َُ $ :شُٚا أَ ِٚالَ َدنُِؼشٍَ َٚ ،ؾ ِشقُٛا َب َُِِِٗٓٝ
ض ِشبَُ ُِِٖٛعًََِٗٝا ََ ُِِٖٚأ ِبَٓا ُ٤عَ ِ
ط ِٓنيََٚ ،ا ِ
طبِع ِ
بايضَالََ َُِِٖٚ ِ٠أ ِبَٓاَ ُ٤
دعِ. #
يف املَطَا ِ
 ْؿض اٍؾشاش قبٌ ايٓ .ّٛذتذٜح َأبَِ ُٖ ٞش ِٜشَ َ٠ماٍَ :قَاٍَ اي َٓ ِب ": ُٞإِرَا أَ٣َٚخًَؿَُ٘ ".
خًَ ِ١إِصَاسِ ِٙؾَ ِإَُْ٘ يَا َٜذِسََِ ٟا َ
س ُذنُِِ إِيَِ ٢ؾشَاػِِ٘ َؾ ًِ َِٓٝؿُضِ ِؾشَاػَُ٘ ِبذَا ِ
أَ َ
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 أال ٜؤخش ْ َ٘ٛبعذ صال ٠ايعؼا ٤إال يطشٚس . ٠نُزانش ٠عًِ  ،أٚحمادث ١ضٝـ  ،أَ ٚؤاْظ ١أٌٖ ،ملا يف (خ ّ) عٔ أب ٟبشص ٠إٔ ايٓيب  نإ
ٜهش ٙايٓ ّٛقبٌ صال ٠ايعؼاٚ ،٤اذتذٜح بعذٖا.
 إٔ جيتٗذ اإلْظإ يف أال ٜٓاّ إال عًٚ ٢ض .٤ٛيك ٍٛايشط  ٍٛيًربا ٤بٔضًَا" ِ٠
عاصب ِ":رَا َأ َت ِٝتَ ََطِذَعَوَ َؾتََٛضَأِ ُٚضَُ٤ٛىَ يًِ َ
 إٔ ٜٛتش قبٌ إٔ ٜٓاّ  .قاٍ أبٖ ٛشٜش : ٠أٚصاْ ٞخً  ًٞٝبجالخ -ٚرنش َٓٗا ٚ : -إٔ أٚتش قبٌ إٔ أْاّ .
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 إٔ ٜٓاّ ابتذا ٤عً ٢ػك٘ األمئٜٚ ،تٛطذ مي .٘ٓٝيك ٍٛايشط  ٍٛيًربا" ٤ذعِ َعًَ ٢ػِكِوَ ايِ َأ ِ" َُِٔ ٜ
ضًَا ، ِ٠ثَُِ اضِطَ ِ
إرَا َأ َت ِٝتَ ََطِذَعَوَ َؾتََٛضَأِ ُٚضَُ٤ٛىَ يًِ َ
ٚقٛي٘  ( إرا أٜٚت إىل ؾشاػو ٚأْت طاٖش ؾتٛطذ ميٓٝو ).
 إٔ ال ٜطذع عً ٢بطٓ٘ أثٓا َْ٘ٛ ٤يٝالّ ٚال ْٗاساّ  .ملا ٚسد إٔ ايٓيب قاٍ ":إْٗا ضذع ١أٌٖ ايٓاس "ٚ .قاٍ ":إْٗا ضذعٜ ١بػطٗا اهلل عض ٚدٌ ".
 إٔ ٜزنش أرناس ايٓ ّٛقبٌ إٔ ٜٓاَّٗٓٚ ،اَ :ا خشّد٘ (خ) َعِٔ ا ِي َبشَاِ ِ٤بِٔضًَا ، ِ٠ثَُِ
عَاصِبٍ قَاٍَ قَاٍَ اي َٓ ِب ": ُٞإِرَا َأ َت ِٝتَ ََطِذَعَوَ َؾتََٛضَأِ ُٚضَُ٤ٛىَ يًِ َ
ضتُ َأ َِشِٟ
طًَ ُِتُ َٚدِِٗ ٞإِ َيِٝوَ َٚ ،ؾَِ َٛ
ذعِ َعًَ ٢ػِكِوَ ايِ َأ ِ َُِٔ ٜثَُِ ُقٌِ  :ايًِٗ َأ ِ
اضِطَ ِ
إِ َيِٝوََٚ ،أَيِذَأِتُ ظَ ِٗشِ ٟإِ َيِٝوََ ،س ِغبََ َٚ ّ١س ِٖبَ ّ١إِ َيِٝوَ ،يَا ًََِذَأَ َٚيَا ََِٓذَا َِِٓوَ إِيَا إِ َيِٝوَ،

12

و ؾَ َأ ِْتَ َعًَ٢
ط ًِتَ ،ؾَ ِإِٕ َُتَ َِِٔ َي ًَِٝتِ َ
هتَابِوَ ا َيزَِ ٟأ ِْضَ ِيتَِ َٚ ،ب َٓ ِبِٝوَ ا َيزِ ٟأَ ِس َ
ت بِ ِ
آ ََ ِٓ ُ
هًَُِ بِِ٘ ".
خشَ ََا َتتَ َ
طشََٚ ،ِ٠ادِ َعًِ َُٗٔ آ ِ
ايِؿِ ِ
اهلل ٚأسظٓٛا ايٓٝاتٚ ،بادسٚا ؾشص ايعٌُ بعٌُ
أال ؾاتكٛا اهلل عباد :
ايضاذتاتٚ ،اتكا ٤ايظ٦ٝاتٚ ،طشع ١ايتٛب ١إىل اهلل تعاىل َٔ ايضالتٚ ،اختُٛا
ٜكظتهِ خبريٚ ،اطتعٛٓٝا بايٓ ّٛعً ٢عٌُ ايربٚ ،أظٗشٚا هلل ايؼهشٚ ،ال
تهْٛٛا ممٔ قاٍ اهلل تعاىل ؾ ِٗٝيف َعشض ايزّ ٚايتٗذٜذ ٚاإلْزاس ٚايٛعٝذ
بظبب َا ناْٛا ٜكرتؾ ٕٛﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ
ﭼ

