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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
حمٓ ١غص٠

ٖ1430/1/6س(ؽ)

املطًُ ٕٛأقدا ٌز َٛزٚدَٚ ،٠أقغَ ٌ١ٝططٛزَ ،٠هلل يف تكدٜسٖا اي َؿسَج ايكسٜب،
:
أٜٗا
 ٖٛٚايطٍُٝع اجملٝب ،ال ٜكابٌَ أَسُ ٙإال بايسٍعا ٚايضٍربَ عًَ ٢ا قغٚ ،٢ال ٜكابٌَ
َطٝـ
ايبال ٤اجلط ،ُِٝإال باإلميإ ٚايتٍطًٚ ،ِٝاهلل بعبادَ ٙيطٝـٚ ،ؾغًُ٘ بِٗ .
اهلل تُالق ٞأَتُهِ أعت ٢املآضٚ ،ٞأدََ ٢اجملاشَز ،ؾظاَ ٥ع داََٚ ،١ٝدساَِ ٥
عباد :
عاتْٛٚ ،١َٝاشٍَ عاثَسٚ ،٠دساحًا غاَ٥س ،٠غُضَضًا تجري نٛأََ األغذَإٚ ،تبعَح
عً ٢األضَٚ ٢األحصإ ،يف ن ٌِ ْاح ُ١ٝصٛتُ َٓتَخَبٚ ،يف ن ٌٍ غَرب با ُؽ
َٚػتضَ.ب مل ٜسحَُٛا غٝضًا يغعـ قدََ٘ ٚأٚصايَ٘ٚ ،ال َسٜغًا ملسعَ٘ ُٖٚصايَ٘،
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ٚال زَدالً ألد ٌَ عٝايَ٘ٚ ،ال طَؿالً هلٛا َٕ حايَ٘ٚ ،ال اَسأ ً٠تبه ٞيعَظِ املضاب
ظ يٓا س أٍٜٗا املطًُ ٕٛس إذا
ٚأٖٛا.يَ٘ ضٝاضاتٌ بال عَدٍُٖٚ ،ذ ٌ١ِٝبال عَكٌٚ ،يَ ٝ
أحاطت احلتٛفُْٚ ،ص ٍَ األَس املَضٛفٚ ،اغتدِ ايهسبٚ ،عظُِ اخلطب ،إال اهلل
د ٌٍ يف عالٚ ،ٙقد نإ زض ٍُ ٛاهلد٣

ايدعٛات ((ال
:
ب بٗرٙ
ٜدع ٛعٓ َد ايهس َ

ب
إي٘ إال اهلل رايعظ ِٝاحلًِٝد ،ال إي٘ إال اهلل زبٍ ايعسش ايعظ ،ِٝال إي٘ إال اهلل ز ٍ
ايهسٚ )ِٜحطبُٓا اهلل َْٚعِ ايٛن.ٌٝ
)
ايطُٛات ايطٍبع ٚزبٍ ايعسش
اهلل حسٚب قرزٜ ،٠كٛدٖا ق ّٛنؿس ٠ؾذس ،٠غدزَ ٠هس ،٠ص١ْٛ
عباد :
ٚذَٖ ١ر ٙؾًططني املبازن ،١تضبذ ٚمتطٞ
صطس ،٠ال ٜسقب ٕٛيف َؤَٔ إال .
حتت َساز ٠ايؿادحٚ ،١أمل ايؿاشعٚ ،١صٛز املأضاَٚ ،٠ػاٖد املعاْاٚ ،٠صسصات
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ايضػازٚ ،صٝخات ايتعرٜب ٚاحلضازٚ ،يٛعات ايجهاىلٚ ،آٖات ايٝتاَ،٢
تضبذ ٚمتط ٞعً ٢صؿٛف األنؿإ املتتايٚ ،١ٝتػٝٝع اجلٓا٥ص احملًُِ،١
ٚايبٛٝتات املٗدَِٚ ،١املطادد املٓتَٗه ،١أحداخٌُ دطاّ ،تُدَ ٞايكًٛبٚ ،تؿطِس
ايؿؤاد أحداخ تؤدذٗا عُضب ١ايغالٍٜٛٗٚ ،د ايبػٞ
األنبادٜٚ ،كػعس هلٛهلا .
ٚاالحتالٍ
.
املطًُ ٕٛإٕ ٖر ٙاألحداخ ٚايضٛز َا ٖ ٞإال صسصات إٜكاظٚ ،اعتباز
:
أٜٗا
ٚاتعاظ ،يٝعسف املطًُٚ ٕٛاقعِٗ َٛٚاقعِٜٗٚ ،ؿٝدٚا َٔ َآض ِٗٝايدزٚع
ٚايعربٜٚ ،كؿٛا عً ٢أضباب ايٓضس ٚايظؿس ،بعٝداً عٔ زدٚد ايؿعٌ ايٛقت١ٝ
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ايتاٚ ،١ٗ٥اهلتاؾات ايغعٝؿ ١ايغا٥عٜٚ ،١ضًخٛا املطازٜٚ ،تذٓبٛا أضباب ايرٍ
ٚاخلطاز
.
اهلل إٕ ايٛادب عً ٢األَ ١إٔ تعًِ إٔ َا أصابٗا ؾإمنا ٖ ٛبطبب
عباد :
بػسٜعت٘ ٚإذا نإ
.
تكضريٖا يف دٓب ًَو املًٛىٚ ،تؿسٜطٗا يف احلهِ
أصخاب زض ٍٛاهلل

قاَٛا مبضايؿ ُٚ ١احد ٠ألَسٙ

يف غص ٠ٚأحد ،ؾأصابِٗ َا

أصابِٗ ،ؾُا بايهِ ظًُ ُ ١ال تُخض َٔ ٢املٓهسات ايؿاعخٚ ،١املضايؿات
عكٛبتٗا
.
ايٛاعخ ،١اييت خنػَٔ ٢
أٜٗا املطًُ ،ٕٛإٕ أزادت األَْ ١ضس اهلل ٚتأٜٝد ،ٙؾعًٗٝا إٔ تك ّٛبٓضس غسٜعت٘
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﭼ َٔ ْكض عٗد اهلل ٚعٗد زضٛي٘
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ضًط اهلل عً ٘ٝعد ٙٚؾأذيٍ٘ ٚأصر بعض َا يف ٜدٜ ،ٙك ٍٛزض ٍٛاهلد٣

ٜ(( :ا

تدزن ٖٔٛحت :٢قاٍ
:
َعػس املٗادس ،ٜٔمخظٌ إٕ ابتًَٝتِ بٗٔ ٚ ،أعٛذ باهلل إٔ
ٚمل ٜٓكغٛا عٗد اهلل ٚعٗد زضٛي٘ إال ضًط اهلل عً ِٗٝعد َٔ ِِٖٚغريِٖ،
ؾأصرٚا بعض َا نإ يف أٜدَٚ ،ِٜٗا مل حتهِ أُ٥تِٗ بهتاب اهلل إال أيك٢
ٚايبٗٝكٞ
.
ب )ِٗٓٝأصسد٘ احلانِ
اهلل بأضِٗ )
اهلل يكد َبًَؼ ايطٍ ٌُٝشُباٚ ،ٙايهٝدُ ََدَاٚ ،ٙايظًٍُِ َُٓتَٗاٚ ،ٙايظًُِ ال ٜدٚ ّٚال
عباد :
ف َٜدٚزٚ ،ضٝعًِ ايظامل ٕٛعاقَب َ١
خٌٍ ٜٚصٚ ،ٍٚايدٍٖسُ ذ ٚصس ُ
َٜطٚ ،ٍٛضَٝغَُ َ
 ٟزع ٞاهلل عٓ٘ إٔ زض ٍٛاهلل
ايػسٚز ،ؾعٔ أبَٛ ٞضَ ٢األغعس ٍ

قاٍ إِٕ اهلل
:
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صرَ ٙمل ُٜؿًَت٘ٚ ،قسأ:
ي ًُٞٝيًظامل حت ٢إذا أ َ
ـ املظًُ ،ّٛؾإِٕ ايظاملَ ََكٗٛز
ََُُٗ ٕٛا َبًَػَت ق ٠ُ ٍٛايظًِٚ ،ّٛعَع ُ
أٍٜٗا املطً :
ب األغٝا ٤صَسع ُ ١ايظًِٚ ،ّٛأْؿر ايطِٗاّ دع٠ُ ٛ
خمرَُ ،ٍٚضؿِد ََػًٚ ،ٍٛأقس ُ
 ٞايك ،ّٛٝؾَ ٛم ايػُٜ ،ّٛٝكٍٛ
املظًٜ ،ّٛسؾعٗا احل ٍ

دعٛتِٗ
:
(( :ثالث ٌ ١ال ُتسَ ٍد

ايضا ُِ َ٥حني ٜؿطَسٚ ،اإلَاّ ايعادٍَٚ ،دع ُ٠ٛاملظًٜ ّٛسؾعٗا اهلل ؾٛمَ ايػُاّ،
َٜٚؿتَذ هلا أبٛابَ ايطُاٜٚ ،٤ك ٍٛهلا ايس:بٍ ٚعصِتٚ ٞدالي ،ٞألْضُسِْو ٚي ٛبع َد
حني) أصسد٘ أمحد
)
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ؾاتكٛا اهلل عباد اهللٚ ،نْٛٛا ممٔ آَٔ بسب٘ حل اإلميإ ٚأضًِٚ ،ؾِٛض أَسٙ
إىل َٛالٚ ٙضًِِٚ ،اْكاد ألٚاَسٚ ٙاضتطًِٚ ،ازؾَعٛا أنـِ ايغٍساعٚ ،١تٛضًٍٛا إىل
اهلل بأيٛإَ ايطاع ،١إٔ ٜسح َِ إصٛاَْهِ املطتغعؿني املػسِد ٜٔيف ن ٌٍ َهإ،
ادعُٛا دعا َ ٤ايػسٜل يف ايدٍد ،٢ادعُٛا ٚأْتِ صادق ٕٛيف ايسٍدا ،إٔ دنع ٌَ
خمسدًا
يًُطًُني َٔ ن ٌِ ٖ ٍِ ؾسدًا َٔٚ ،نٌٍ عٝلُ .
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اخلطب ١ايجاْ١ٝ
املطًُ ٕٛابتعَدٚا عٔ ًَُتَطَِ ايػٛاٚ ،ٌَ٥آثَسٚا ايطالَ ١عٓد ايؿتَٔ ٚايٓٛاشٍَ،
:
أٍٜٗا
ٚاضًُهٛا املطايَو ايسٍغٝدٚ ،٠قَؿٛا املٛاقـَ ايطٍدٜدٚ ،٠زاعٛا املضايَذ ،اْظُسٚا
يف املٓادَذٚ ،احكَٓٛا ايدٍَا ٤يف أٖبَٗاٚ ،إَدُٚا ايؿتٓ َ ١يف َٗدَٖا ٚ ،إٍٕ غسٜع َ١
اإلضالّ نُا دا٤ت بايطٍٝـ ٚايسٍَذ  ،ؾكد دا٤ت بايسٍؾل ٚايٍٓضذٚ ،نُا
ظ
دا٤ت مبٓاشي َ١ايعد ٍ ، ٚؾكد دا٤ت بايضٍرب عً ٢بالٚ ، ٘٥ايهـِ عٔ إٜرا ،٘٥يَ ٝ
يراتَ٘ ٚال نساَ ،١بٌ ملضًخ ١اإلضالّ ٚاملطًُني ،يف َٛاط َٔ تُعٌَُ ؾٗٝا األدي، ١
ايعًِ
ٜٚعسَؾٗا ايساضض ٕٛيف .
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إ ٍٕ َساعا َ ٠حا ٍَ املطًُني  ،قٚ ٠ً ٍٛععؿًا  ،قدزٚ ٠عذصًا  ،ظٗٛزًا ٚاحنطازًا،
ٚ ٞاإليصاّ ٚ ،ايتٍأثٚ ِٝعدزََ٘ ٚحنٔ عاد ُ١
َعترب ٌ ٠يف دسَٜإ األحهاّ  ،أ ٚايٍٓٗ َ
إىل إعدادُ ٚبٓاٚ ، ٤صرب ٚدعاٚ ، ٤عٛد ٠أقٚ ٣ٛايتذاٚ ،٤أَاّ األَ ١نجريٌ َٔ
طَٓٔ ايسباْٚ ،١ٍٝتٛدٗ٘ ايٍٓضٛظ
ايٛادبات ٚاملطؤٚيٝات يف تطًطٌُ تكتغ ٘ٝاي ٍ
ايػسعٚ ١ٝإ ٍٕ ٚدٛدَ املجريات ٚ ،اضتؿصا َش ايظاملني ٚ ،ظًِ ايطػاٚ ، ٠دٛز
.
ايطًطإ  ،يٝطت عرزًا ملضايؿ ١ايػسٜع ، ١أ ٚاخلسٚج عٔ ايطٍٓ ، ١يف َعاجل١
ٚايكغاٜا ؾإ ٍٕ اهلل تعاىل قد تعبٍدْا باتٍباع غسٜعت٘  ،ال باتٍباع اهل، ٣ٛ
.
األحداخ
مل يف
نب يف ايظاٖس ،أ ٚأ ٌ
ٚال باالدتٗاد املضايـَ يًٓطٍٚ ،ي ٛنإ يف ذيو غ ٌ
ايباطَٔ أَا ٚإٕ زض ٍٛاهلل
.

ملا نإ َطتغعؿاً  ،أَس ٙاهلل عصٚدٌ يف حنٛ
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َا ١٥آ ، ١ٜبإٔ ٜهـ ٜدٚ ٙإٔ ٜضرب  ،ؾكاٍ اهلل عص ٚدٌ ي٘ ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ ٚقاٍ اهلل ي٘ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ تٍٛ
عٔ املٛادٗ ، ١بعد تبًٝؼ ايدع ٠ٛؾُا أْت مبًْٚ ، ّٛؿر زض ٍٛاهلل

ٖر ٙاآلٜات

 ٖٛٚاير ٟال ٜتعد ٣ايػسع قٝد أمنً٘  ،صرب عً ٘ٝايضالٚ ٠ايطالّ صربًا غدٜدًا
ٚ ،ؾعٌ َا أَس اهلل ب٘  َٔ ،تصن ١ٝأصخاب٘ ٚ ،ايدع ٠ٛإىل ايتٛحٝد ٚ ،إقاّ
ايضالٚ ٠ايضرب  ،دا ٙ٤اضتؿصاش َٔ ايهؿاز ؾًِ ٜصعصع٘ ذيو ٜ ،كتً ٕٛأصخاب٘
ٜٓ ٖٛٚظس ٜٚ ،عربٜٓ ٖٛٚ ِْٗٛظس  ،يهٓ٘ الميًو هلِ غ٦ٝا  ،ؾهإ ميس عً٢
ٜاضس ٚ ،آٍ ٜاضس ٜٚ ،ك ٍٛهلِ صرباً آٍ ٜاضس ؾإٕ َٛعدنِ اجلٓٚ ، ١اقتَٝد أبٛ
يب
دٓدٍَ زع ٞاهلل عٓ٘ َٜسضُـ يف قٛٝدٜ ،ٙطٛق٘ َػسَى َٔ أَاَّ ايٓ ٍ

يريد ٙإىل
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ٜضٝذ أأُزَدٍ أُؾتَٔ؟ ٚأغري اخلًل
ايهؿاز بعد صًذ احلدٜب: ٖٛٚ ، ١ٝ

ٜس٣

ٜٚضبَس؛ ٚتسى أصخاب٘ بالدِٖ ٖٚ ،ادسٚا ٚاغتد ايعراب ٚاالضتؿصاش  ،ؾُا
تصحصش قٝد أمنً٘

عض بايٓٛادر عً ٢أَس اهللٚ ،قبض عً ٢ايضرب نايكابض

عً ٢اجلُس  ،ؾٗر ٙداد ٠األٚيني ٖٚ ،را ضب ٌٝاملؤَٓني  ،ايعٛاطـ ٜطريٖا
ايديٌٝ
.
أٜٗا احملص ُٕ ٚهلر ٙاألٍَ ،١أٍٜٗا املهً ّٛهلر ٙايػٍَُُٗ ،١ا حا ٍَ ٚأعدا ُ٤اإلضالّ،
َُٗٚا ضعَٛا َٔ إْصاٍ أْٛاعَ ايؿػٌَٚ ،أيٛإ ايػًٌ ،باإلضالّ ٚاملطًُني ،ؾًٔ
ٜطتطٝعٛا إٔ ٜطؿَٛ٦ا ْٛزَ اهلل
ٖرا ٚعد اهلل

