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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
ٚال اجلٗاد يف ضب ٌٝاهلل

ٖ1429/11/30ـ(ؽ)

عبا َد اهلل ،حتٌٓ باملطًُني أٚقاتْ ؾاضً ٖٞ ،١يًُؤَٓني َػَِٓ النتطاب
ِ٦ات
اخلَرياتٚ ،زؾعَ ايدٓزدات ٚ ،ؾُسص ١يتشص ٌٝاحلطٓاتٔٚ ،احلَطٍ َٔ ايط. ٝ
ال ٚأنجسٖا
إْٓٗا أٜٓاّ ايعػ َس َٔ ذ ٟاحلذٓ ٖٞ ،١أعع ُِ األٜٓاّ عٓد اهلل ؾط ً
ّيب
أدسّا ،ز ٣ٚابٔ عبٓاع زض ٞاهلل عُٓٗا عٔ ايٓ ِ

قاٍ ((َا َٔٔ أٜٓاّ ايعٌُ
أْٓ٘ :

قايٛا ٜا زضٍَ ٛ
األٜاّ) ٜعين أٜٓاَّ ايعػس: ،
ب إىل اهلل َٔ ٖر) ٙ
ايصٓاحل ؾٗٝا أس ٓ
قاٍ ((ٚال اجلٗا ُد يف ضب ٌٝاهلل إ ٍال زد ٌْ خسز
اهلل؟ :
اهللٚ ،ال اجلٗا ُد يف ضب! ٌٝ
اهلل
بػ )٤ٞزٚا ٙايبداز ٟقاٍ ابٔ سذس زمح٘ :
بٓؿط٘ َٚائ٘ ث ِٓ مل ٜسدٔع َٔ ذيو )
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"ٚايرٜ ٟعَٗس إٔٓ ايطببَ يف اَتٝاش عػس ذ ٟاحلذ ١بٗر ٙاالَتٝاشاتٔ ٔيَُهإ
ادتُاع أَٓٗات ايعباد ٠ؾٗٝا ٖٞٚ ،ايصٓالٚ ٠ايصٓٝاّ ٚايصٓدقٚ ١احلرٓ ٚغريٖاٚ ،ال
غريٖا
ٜتأتٓ ٢ذيو يف "
ري
اهلل َٔ خصأ٥ص ٖر ٙايعػس ؾط ١ُ ًٝاإلنجاز َٔ ايتًٗٚ ٌٝايتهب َ
عباد :
ٚايتشُٝد ،ؾسبٓا ضبشاْ٘ ٜكٍٛ

ٚقد ؾطست

بأْٗا أٜاّ عػس ذ ٟاحلذٚ ،١قد اضتشب ايعًُا ٤نجس ٠ايرنس يف ٖر ٙايعػس ،
صشٝش٘ "نإ ابٔ عُس ٚأبٖ ٛسٜس ٠زض ٞاهلل عُٓٗا خيسدإ
 ٟيف :
قاٍ ايبداز ٓ
بتهبريُٖا ؾٝطتشب زؾع
"
إىل ايطٓٛم يف أٜٓاّ ايعػس ٜهبِسإٜٚ ،هبِس ايٓاع
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ايصٛت بايتهبري يف األضٛام ٚايدٚز ٚايطسم ٚغريٖا إعالْاً حبُد اهلل ٚغهسًا
عًْ ٢عُ٘
 َٔٚايعبادات اجلً ١ًٝاييت تعٌُ يف عػس ذ ٟاحلذ ١ذبح األضاس ٞتكسباً إىل
اهلل عص ٚدٌ يكٛي٘ ضبشاْ٘:

ٚذبح اهلداٜا ٚاألضاسَٔ ٞ

املًٌ ٜك ٍٛضبشاْ٘:
غعا٥س ٖرا ايد ٜٔايعاٖس َٔٚ ٠ايعبادات املػسٚع ١يف نٌ .
ٚذبح
األضشَ ١ٝػسٚع بإمجاع ايعًُاٚ ٤صسح ايبعض َِٓٗ بٛدٛبٗا عً ٢ايكادز،
ٚمجٗٛز ايعًُا ٤عً ٢أْٗا ضَٓ ١ؤندٜ ٠هس ٙيًكادز تسنٗا.

 َٔ ٚعصّ عً٢

األضش ١ٝؾال ٜأ خر َٔ غعسٚ ٙأظؿاز َٔ ٙسني دخ ٍٛغٗس ذ ٟاحلذ ١إىل إٔ
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ٜطشٚ ،ٞذيو يكٛي٘ ((إذا دخٌ غٗس ذ ٟاحلذٚ ١أزاد أسدنِ إٔ ٜطش ٞؾال
ٜأخر َٔ غعسٚ ٙال َٔ ظؿسٚ ٙال َٔ بػست٘ غ٦ٝاً)) (ّ) ٖٚرا احلهِ خاص مبٔ
ضٝطش ،ٞأَا َٔ ضٝطش ٢عٓ٘ ؾال ٜػًُ٘ ٖرا احلهِ ،ؾسب ايبٝت اير ٟعصّ
عً ٢األضش ٖٛ ١ٝاير ٟال ٜأخر َٔ غعس ٙأ ٚأظؿاز ٙد ٕٚأًٖ٘ ٚعٝاي٘.
 ٞغعري ٠إ ِال
طَ
ََُٔٛ ٕٛاضِٔ اخلرياتٔ َعًَ ٢ايعٔباد ترتَ ،٣ؾَُا إٔ تٓكَ ٔ
أٜٗٓا املطً :
 ٞقًٛبُ ايعبا ٔد أَٖت بٝتَ اهلل ايعَتٝل ًَبِ ١ً ٝدع َ٠ٛاخلًٌَ ٝ
ٚتتَسا ٣َ٤هلِ أخسَٖٚ ،٣ا ٖٔ َ
عً ٘ٝايطالّ
ت
ع ٚأََّٓا ،سَٛيَ٘ تُستَذ َٔ َٔ ٢ايهس َِ ٜايسٖمحا ُ
بَٝتْ د َعًَ٘ اهللُ ََجَابَ ً١يًٓٓا َ
ت َٚآٜاتْ ظأٖساتْ
ٚايعطاَٜا ،سس ّْ َبازَىٌ ؾ ٘ٝخَريَا ْ
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سَذٗ٘
َٔٔ عُٔادٔ اإلضالّ
دا َ٤ايػٖسعُ باألََ َس بٔبًٛؽَ زَسابٔ٘ ألدَا ٔ ٤ؾسٜط ٔ١ايدِ ،َٜٔقاٍ عً ٘ٝايصال ُ٠
ٚايطالّ ((ٜا أٜٗٓا ايٓاع ،قد ؾسَض اهلل عًٝهُِ احلرٖ ؾشُذٓٛا)) ( )ّ.ؾ ٘ٝبر ٍْ
:
ّيب
ٚعَطاٚ ٤عَٓاٚ ٤ثٛابْ ،ض ٌٔ٦ايٓ ٗ

هلل
قاٍ ((إَميا ْٕ با ٔ
 :أ ٟٗايع َُ ٌَ أؾطٌَ؟ :

قاٍ
ق ٌٝثِ َاذا؟ :
اهلل ): ،
ق ٌٝث ِٓ َا :ذَا؟ قاٍَ( (اجلٗادُ يف ضب) ٌَٝ
ٚزَضٛئ٘)): ،
عً٘ٝ
((سرٌ َربٚز)) َتؿل .
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يف أَدا ٔ٤زن َٔ اإلضالَّ اخلأَظ غُؿسإُ ايرْٓٛب ٚغَطٌُ أدزإ اخلطاٜا
ّيب  ََٔ(( :س ٖر ؾًِ ٜسؾُح ٚمل ٜؿطُل زدَع نٚ ّٛٝيدَت٘
ٚايعٔصٝإٜ ،ك ٍٛايٓ ٓ
ايبداز ََٔٚ ٟالشَّ ايتك ٣َٛيف سذِ٘ أع ٖد اهلل يَ٘ اجلٖٓ َُ ُْ ١صالً ،قاٍ عً٘ٝ
.
أَ)ٗ٘) زٚاٙ
ٚايطالّ ((ايعُس ُ ٠إىل ايعُس ٔ ٠نؿِاز ٌ٠ملا بٗٓٝاٚ ،احلرٗ املربٚز يٝظ يَ٘
:
ايصال٠
ٔصاٍ َ ٚز ُع
خخ :
ت سكْ ٝل بًٔص ّٚثال ٔ
اجلَٓ )١تٓؿل عً ََٔٚ ،٘ٝأّٖ ايبَ ٝ
دصا ْ٤إال )
ـ ب٘ غَطبَ٘ٚ ،سُط َٔ ايصشب ٔ ١ملٔ ٜصشَ.ب٘
ذصُ ٙعٔ َعاصٔ ٞاهللٚ ،سًُِٔ ٜه ٗ
حي ٔ
املطًُ ٕٛاملػب َٔ ُٕ ٛاْصسَف عٔ طاع ١اهلل ال ضُٓٝا يف ٖر ٙاألٜاّ،
:
أٜٗٓا
ف عً َٔ ٘ٝؾاتت عًٖ ٘ٝرٙ
ٚاحملس َٔ ّٚسُسّ زمح َ١اهلل د ٌٓ ٚعال ،املأضُ ٛ
ايؿطٌ ؾٝا َ ٜٚح َٔ أدزى ٖر ٙاألٜا َّ ث ِٓ مل ٜػتُٓٔٗا،
.
اي ُؿسَص ٚؾسٖط يف ٖرا
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ٚاي ٌُ ٜٛملَٔ أَطاٖا يف ض ٧ِٝاألخالم ٚقطعَٗا يف املعاصٚ ٞاآلثاّ ،ؾٝا خطازََٔ َ٠
عٓٗا
دعَت٘ دٚاع ٞاخلري ؾأعسض .
ؾاغتُٓٔٛا ـ زمحهِ اهلل ـ ٖر ٙاألٜا َّ باالدتٗاد يف ايعباد ٔ٠بػتٓ ٢أْٛاعٗا
ٚاألعُاٍ ايصاحل ١مبدتًـ صَٛزَٖا ،ؾٓبٗٝهِ

قٛي٘
ٜس ٟٚعٔ زبِ٘ عصٓ ٚد ٌٓ :

((ٜا عباد ،ٟإُْٓا ٖ ٞأعُايهِ أسصٗٝا يهِ ،ثِ أٚؾِٝهِ إٜٓاٖا ،ؾُٔ ٚدد
خريّا ؾًٝشَُد اهللٚ َٔٚ ،دد غريَ ذيو ؾال  ٔٓ ًَٜٛإال ْؿط٘))
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ايجاْ١ٝ
اخلطب: ١
املطًُ ٕٛتأًَٛا ساٍ احلَذَٔ ٝر َٚقَد َٚقَؿُٛا يف صَعٔٝدٔ َع َسؾَاتٕ ،أَ ٚيف
:
أٜٗا
جل َُسَاتٔ ،أَ ٚسَ ٍَٛايهَعبَ ٔ١
دبَ اي َبَٝاتٔ ،أَ ٚيف ََّٜٔٓ ٢سَُ َٕ ٛا َ
َُصدَئؿَ ََٜ ١كطَُٚ َٕ ٛا ٔ
صسُ َٕٚأَُِٖ ٚ
شًِكُ َٕٛأَُٜ ٚكَ ِ
َٜطُٛؾُ ،َٕٛأََ ٚبنيَ ايصٖؿَا َٚاملَسَٜ ٠ٔ َٚطعَ ،َٕٛأََ ُٜ َُِٖٚ ٚ
ظ
ف بٔاي ٖتًَبٗ َ
ػسٖ َ
ف ٔبتًٔوَ املَػَا !ٔعسَ ََٜٚا ضَعَاد ََٔ َ٠تَ َ
ِ َُٜٛدعَُ ،َٕٛؾَٝا ؾَسسَ ََٔ َ١ؾَا َش بٔاي ُٛقُٔ ٛ
ب َََٚػ ٔؿسَ ٌ٠ئآلثَاَََّْٚ ،ؿ ْٞئًؿَك َس َٚإَعتَامْ ََٔٔ ايٖٓ.ازَ
و سَطٌ ئً ٗرُْٔ ٛ
ٔبتًٔوَ ا َملَٓاضٔ ! ٔ
َٚيف ايَٛقتٔ ايرَٜ ٟتَػَٖٛمُ عٔبادُ اهللٔ ايصٖاحل َٕٛإىل سُطَُ ٛز َٖرَا ايؿطٌ ايعَعَِٔ ٝ
ط ُع ُقًُٛبُُِٗ سَطسَ ًَٚ ٠أَملًا َعًَ ٢ؾََٛاتٔ٘ٔ ئعُرزُ أَٚ
نٌِ عَاَُّ َٚ ،تتَكَ ِ
هسَ َِ ٜيف ُ
َٚاجمل َُعَ اي َ
طَُٓ َٚ َٕ ٛتتََٛاىل َعًَ ٘ٔ ٝاألَعَٛا ُّ
ذدُ َٔٔ ُأَٖ ٔ ١اإلَضالَّ ََٔ َت ُُسٗ َعًَ ٔ٘ٝاي ٗ
عَذصُ أََ ََ ٚسضُ ،تَ ٔ
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حلرٖ َعًَ ٢غَريَ ٔ ٙقَد
طسِ يَُ٘ عًَ ٢بَاٍَُٚ ،نَ َأ ٖٕ ا َ
َٚقَطَا ُ ٤ايسٗن َٔ َٚأَدَا ُ ٤اي َؿسَٜطَ ٔ ١مل َٜد ُ
حل ٖر
طسُٚزََ ٔ٠أ ٖٕ ا َ
ُؾ َسضَ ،أَ ٚنَ َأُْٖ٘ يَٝظَ َٔٔ ُأَٖ ٔ ١اإلَدَابََٚ ،ٔ١قَد ُعًَِٔ ََٔٔ ايدِ َٔ ٜبٔاي ٖ
طٖٓ ُ١
ب َٚاي ٗ
هتَا ُ
زُنْٔ َٔٔ أَزنَا َٕ اإلَضال َّ َََ ٚبَأْ ٘ٔ ٝايعٔعَاَّ ،دَ ٍٖ عًُٚ ٢دُٛبٔ٘ٔ اي ٔ
ضبَشاَُْ٘:
َٚا َإلمجَاعُ ،قاٍ ُ
ين اإلَضال ُّ عً ٢مخ :ظُ
ٚايطالُّ (( ُب َ
:
ٚقاٍ عً ٘ٝايصال ُ٠
هلل َ َٚإٖٔ حمُدّا َزضُ ٍُٛاهللَٔ َٚ ،إقَاَّ ايصٖالَٚ ،ٔ٠إَٜتَا ٔ ٤اي ٖصنَا،ٔ٠
غََٗادََ ٔ٠أ ِٕ ال إَيََ٘ َإالِ ا ُ
ط
غسُُ ٚ
حل ٖر َٚتَ َِ ٛؾسَت ؾُٔ ٘ٔ ٝ
سرِ ايبَٝتَٔٚ ،صََ َّٛزََطَإَ)) ،ؾُت ٢اضتَطَاعَ املُطًٔ ُِ ا َ
َ َٚ
ذصِ يَ ُ٘ تَأخٔريُ َُٚ ٙال ايتَٖٗا ُ ُٕ ٚبٔ٘ٔ،
هلل ؾَٔٚ ،ٔ٘ٝمل ُ َٜ
ذ ٌَ بٔأَدَا َٔ ٤ؾسَٜطَ ٔ١ا ٔ
دبَ إَٔ ُٜع ِ
ُٚدُٛبٔ ٔ٘ َ َٚ
دبَ َعًَ ٘ٔ ٝعً٢
هَٓ ُ٘ ؾٔعًُ ُ٘ َ َٚ
حل ٗر َٚأََ َ
دبَ َعًَ ٘ٔ ٝا َ
هلل "ََٔ َ َٚ
قَاٍ اب ُٔ ُقدَاََ َ ١زمح٘ ا ُ
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سٓٔٝؿَ ََََٚ ١ائوٌ"ٚ ،قاٍ ايػٝذُ اب ُٔ بَا ُش
ذصِ يَ ُ٘ تَأخريَُٚ ،ُٙبٔ َٗرَا قَاٍ َأبَُ ٛ
ايؿَٛزَ ٚمل ُ َٜ
خسَ ُٙئػَريَ عُر ُز ؾَكَد َأتَ٢
ش ٖر اي َؿسَٜطَ ََٚ ١أَ ٖ
حلرِ ٚمل ُ َٜ
زمح٘ :اهللُ "ََٔ َقدَزَ عًَ ٢ا َ
و َٚايبٔدا ُز
دبُ َعًَ ٔ٘ٝايتٖٛبَ ُ١إَىل اهللٔ َٔٔ ذَئ َ
نبٔريَ ،ً٠ؾَايَٛا ٔ
صَ ١ً َٝ
هسّا عَعُّٔٝا َََٚع ٔ
َُٓ َ
حلرِ
" بٔاَ .
ني َُتَطَاَٚيَ ً١
ض ٔٓ َ
ذدُ ََٔٔ ايٖٓاعَ ََٔ َبًَؼَ َٔ َٔ اي ُع ُُ َس ٔ
َ َٚإٕٖ ا ُملتَ َأ َِ ٌَ يف ايَٛا ٔقعَ ايَ ََّٛٝئ َٝ
حلرٗ َعًَ ٢أَبَٓاَ َٚ ٘ٔ ٔ٥بَٓاتٔ ٔ٘ ؾَطالً عَٔ ُٚدُٛبٔ٘ٔ َعًَ٘ٔ ٝ
با َ
د َ
حيرٖ ََٔٔ َٚ ،ايٖٓاعَ ََٔ َ َٚ
َٚمل ُ
دًَُٖ َٕ ٛرَا ايسٗنَٔ عَاَّا بَع َد
ضََُٜٓٚ ،ٕ١ؤَ ِ
ضَٓ ً ١بَع َد َ
حل ٖر َ
خسُ َٕ ٚا َ
و َتسَاُِٖ ُٜؤَ ِ
َََ ٚعَ ذَئ َ
خرُ ُٙعًَٔ ٢غسٖ ،ٕ٠أَََ ٚسَضّا َُك ٔعدّا َٜٗذُ ُِ
س ُدُِٖ ََٛتّا َُذ َٗصّا َٜأ ُ
خسَ ،ؾٌٗ َٜأ ََُٔ أَ َ
آَ
َعًََ ٔ٘ٝعًَ ٢غَؿًَ ،ٕ١أَ ٚؾَكسّا َٜع َتسَ ٘ٔ ٜبَعدَ ٔغَّٓٚ ٢قًٔ َ ١بَع َد .نَجسَٕ٠
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خسُُٙٚ
حلرٗ ،بَادٔزُٚا بٔ ٔ٘ َٚال تُؤَ ِ
دبَ َعًَٝهُ ُِ ا َ
َؾَٝا َأَٜٗٗا املُطًَُُٜٔ ،َٕٛا ََٔ َ َٚ
نبٔريْ ،قاٍ
حلرِ عَعَٔٚ ِْ ٝأدسُ َُ ٙ
ا َ

ؾؿَطٌ

((احلر املربٚز يٝظ ي٘ دصا ٤إال اجلٓٚ )) ١قاٍ

هلل ؾٔ ٔ٘ٝعَبدّا ََٔٔ ايٖٓازَ َٔٔ َ ََّٜٛع َسؾَ.))ٔ١
ََ(( :ا َٔٔ  َُّٜٛأَن َجسَ َٔٔ إَٔ ُٜع ٔتلَ ا ُ

