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اشبطب ١األٚىل:

إٕٓ اسبُد هلل ذمُدْٚ ٙطتعْٚ ٘ٓٝطتػفسْٚ، ٙعٛذ باهلل َٔ غسٚز أْفطٓا  َٔٚض٦ٓٝات أعُايٓاٜٗ َٔ ،دٙ
اهلل فال َضٌٓ ي٘ ٜ َٔٚضًٌ فال ٖاد ٟي٘ٚ ،أغٗد إٔٓ ال إي٘ إالٍ اهلل ٚسد ٙال غسٜو ي٘ٚ ،أغٗد إٔٓ ْبٓٓٝا
حم ُٓدّا عبدُ اهللٔ ٚزضٛي٘ ٚخريت٘ َٔ خًك٘ صًٍ ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚصشب٘ ٚضًٍِ تطًُٝا نجريا.
أَٓا بعد
فٝا أٜٗٓا ايٓاع اتكٛا اهلل تعاىل ٚقَٛٛا مبا أٚدب عًٝهِ خمًصني ي٘ ايدَ ٜٔتبعني ال َبتدعني ،فإِٕ فعًتِ
فريو عالَ ١ايفالح.
{َٓاَأََُّٓاالَّ ِرًَٓ آمَيُْا اّتَقُْا اللََُّ َّقُْلُْاقَِْالّ سَ ِدٓداّ (ُٓ)70صِلِحلَكُهأَعِنَالَكُه َّٓ ِغفِسلَكُه ُذىُْبَكُه َّمًَُِٓطِع اهللَ
َّزَسُْلََُفقَدفَاشَفَِْشاّ عَظِٔناّ ( } )71طاآلٜتإ َٔ 71 -70 :ضٛز ٠األسصابص.
أٜٗٓا اإلخ ٠ٛاملؤَٓ :ٕٛضأسدٓثهِ بأَٛزُ ال ربف ٢عًٝهِ ٚيهٓٓ٘ ايترنري يٚ ٞيهِ ،دعًٓا اهلل ٚإٜانِ ممٔ
ٜطتُع ايك ٍٛفٝتبع أسطٓ٘.
تعًُٚ -ٕٛفكهِ اهلل -إٔٓ اهللَ ٚدٖ٘ باإلتٝإ بايػٗاد ٠عًٚ ٢دٗٗا َٔ غريَ ايتٛا ٕ٤أ ٚتأٌٜٚ
هلل ّلَِْ عَلََٙأِىفُسِكُهِأَِّالَِْالِ َدًِِٓ َّالِأَقِسَِبنيَ}..
شََدَاءَ ِ
قاٍ عصٓ ٚدٌَٓٓ{ :اَأََُّٓاالَّ ِرًَٓ آمَيُْا كُْىُْاقََّْاِمنيَبِاِلقِسِطِ ُ
ط :135ضٛز ٠ايٓطا٤ص.
شَََادََٗ َّمًََِٓكِتُ ِنََافَِإىََُّآِثهٌقَلِبُُ }..ط :283ضٛز ٠ايبكس٠ص.
ٚقاٍ تبازى ٚتعاىلَّ{ :لَاتَكِتُنُْا ال ّ
أٜٗٓا اإلخ :٠ٛايػٗاد ٠باسبل ال ٜؤدٜٗا إيٍا ْفٛعْ عاي ١ٝال تسٜد ايدْٝا ،بٌ ْفٛعْ َتطًٍع ٌ١إىل زضا اهللٔ
ٚدٓٓت٘ ألْٓٗا تكصد إظٗاز اسبل ٚإبطاٍ ايباطٌٚ ،تًو ايٓفٛع ٖ ٞيف أغدٓ اشبػ ١ٝيف نتِ ايػٗاد،٠
ٖٓٚاى َا ٖ ٛأغدٓ إمثا ٚأنربُ خطسّا َٔ نتَِ ايػٗادَٚ ٠ا أدزانِ َا ٖٛ؟ إْٓ٘ دسمي ١غٗاد ٠ايصٚز اييت
نادت تعذٌ اإلغساى باهللٔ ضبشاْ٘ ،فبٗا تُٓٗب األَٛاٍ ٚتُطفو ايدَا ٤املعصٚ ١َٛتُدسٓب بٗا بٛٝتْ
عاَسٚ ٠تُػدز سكٛم ،فُا فػت يف أَٓ ١إيٍا ٚضادت فٗٝا ايفٛضٚ ٢ذبهٍُت فٗٝا األٖٛا ،٤سرٓزْا َٓٗا
زض ٍٛاهللٔ صًٍ ٢اهلل عًٚ ٔ٘ٝضًٍِ بكٛي٘" :أال أْبِ٦هِ بأنرب ايهبا٥س اإلغساىٔ باهلل ٚعكٛمَ ايٛايدٜ "ٜٔكٍُٛ
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ايساٚ ( :ٟٚنإ ايٓيبٓ  -صًٍ ٢اهللُ عًٚ ٔ٘ٝضًٍَِ -تهّ٦ا فذًظ ،ثِٓ قاٍ" :أال ٚغٗاد َ٠ايصٚز ،أال ٚقٍَٛ
ايصٚز" َٚاشاٍ ٜهسٓزٖا ست ٢قًٓا يٝت٘ ضهت).
فشرازَ يٓا َ -عػس املطًُني َٔ -غٗاد ٔ٠ايصٚزٚ ،يٝعًِ غاٖدُ ايصٚزَ أْ٘ أضا ٤إىل قضا ٠املطًُني
بتًبٝظ اسبلِ عًٚ ِٗٝأضا ٤إىل َٔ غٗد ي٘ مبطاعدت٘ عً ٢اإلثِ ٚايعدٚإٚ ،ف ٔ٘ٝإضا ٌ٠٤إىل َٔ غَٗد عً٘ٝ
فكد سسَ٘ سكٍ٘ بػٗادت٘ ٚخري٘ يف سنيَ سادت٘ إىل ْصست٘ٚ ،يٝعًِ ٚيٝعًِ ٖرا ايػاٖد عًَِ ايٝكني أْٓ٘
ضٝكف غدا بني ٜد ٟأسهِ اسبانُني اير ٟضٝكتصٓ يًػا ٠ازبًشا َٔ ٤ايػا ٠ايكسْاٚ ،٤يٝترنس ق ٍٛاسبل
تبازى ٚتعاىلَّ{ :الََتقِفُمَالَِٔسَلَكَبُِِ عِلِهٌإٌَِّ السَّنِعَ َّالِبَصَسَ َّاِلفُؤَادَ كُلُّأُّلـئِكَ كَاٌَ عَيُِمَسِؤُّالّ} ط:36
ضٛز ٠اإلضسا٤ص.
عافاْا اهلل َٓٗا.
ٖرا أَسْ  -أٜٗٓا املطًُٚ ، -ٕٛأَسْ ثاْ ٞتعًُ - ٕٛسفظهِ اهلل -أَسَ األَاْٚ ١أْٓٗا دٚ ْٜٔذٌَ١
َٚطؤٚي ٌ١ٝعظ ،١ُٝسٌُْٔ ثكٚ ٌٝعٔبِ ْ٤دط ِٝذبًُٓٓاٖا مبا أْعِ اهللُ عًٓٝا َٔ ايعكٌ ٚايفِٗٚ ،مبا أْصٍ اهللُ
إيٓٝا َٔ ٚايٛسٚ َٞايعًِ يٓك ّٛبأعباٗ٥ا ،فاْكطِ ايٓاعُ أَاَٗا ثالث َ١أقطاُّ:
*َؤَٓ ٕٛصادق :ٕٛقاَٛا بٗا ظاٖسّا ٚباطٓا ٜٚطتػفس ٕٚاهللَ يف قصٛزِٖ.
*َٓٚافك :ٕٛقاَٛا بٗا ظاٖسّا ال باطٓا.
*ٚنفازْ َٚػسن :ٕٛمل ٜكَٛٛا بٗا ال ظاٖسّا ٚال باطٓا.
ٚإََْٓ ٞرنسنِ  -أٜٗٓا اإلخ -٠ٛيف ضببٕ َٔ أضبابٔ ضٝاعٗا أْ ٚكصٗا أال ( ٖٛٚايسِغ.)٠ٛ
أٜٗٓا املطًُ :ٕٛإٕٓ يعٓ َ١اهلل ٚيعٓ َ١زضٛي٘ٔ  -صًٍ ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًٍِ -ال ته ُٕٛإيٍا عً ٢أَسُ عظَٓٚ ُِٝهسُ
نبريٚ ،إٕٓ ايسِغ ٠ٛملٔ أنربَ ايفطاد يف األزض ألٕٖ بٗا تػٝري سهِ اهللٔٚ ،بٗا تضٝع سكٛمُ عبادٔ اهللٔ ،بٗا
ٜجبت ايباطٌٚ ،بٗا ُٜٓف ٢اسبل ،فطادْ يف اجملتُع ،تضٝٝعْ يألَاْ ،١ظًِْ يألْفظ ،قاٍ اهلل تعاىل يف ذِّ
ايٛٗٝد{ :سَنَّاعٌَُْلِلِكَرِبِأَكَّالٌَُْلِلسُّحِتِ }..ط :42ضٛز ٠املا٥د٠ص.
ٚايسِغ َٔ ٠ٛايطٗشت ،نُا قاٍ يف ذيو عبدُ اهللٔ بٔ َطعٛدٕ  -زض ٞاهلل عٓ٘ٚ ، -عٔ عبدٔ اهللٔ بَٔ عُس
 -زض ٞاهلل عُٓٗا -قاٍ( :يعٔ زض ٍُٛاهللٔ  -صًٍ ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًٍِ -ايسٓاغٚ ٞاملستػ.)ٞ
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أٜٗٓا اإلخ :٠ٛإٕٖ ايسِغ َ٠ٛته ٕٛيف اسبهَِ فُٝكض َٔ ٢أدًٗا ملٔ ال ٜطتشل أُُٜٓ ٚع َٔ ٜطتشل أُٜ ٚكدّٖ
َٔ غري ٙأسلٗ بايتكد ِٜأ ٚته ٕٛضببّا يف عدّ تٓفٝر ايعكٛب ١عً ٢احمله َّٛعًٚ ،٘ٝته ٕٛيف ايٛظا٥ف،
ُٜٚكدّٖ بطببٗا َٔ مل ٜٓذض يف املطابكات أ ٚتُعط ٢ي٘ أض ١ً٦املطابك ١قبٌ االَتشإ فُٛٝيِ ٢ايٛظٝفَٔ ١
غري ٙأسل َٓ٘ ،أ ٚته ٕٛيف تٓفٝر املػازٜع ٚذيو ُٜٓصٍٖ َػسٚع عٌُُ يف املٓاقػ ١فٝبرٍ أسد املتكدَٓني
ايسِغ ٠ٛفريض ٛعًٚ ،٘ٝته ٕٛيف ايتشكٝكات ٚيف اسبٛادخ ٚيف إدماش املعاَالت غسٌ َطتطري ،ضع ْٞيف
فطادٔ اجملتُعَ ٖٚالن٘ ،دٓٓبٓا اهللُ َا ٜطدط٘.
ٚأَسْ ثايح  -أٜٗٓا اإلخ -٠ٛأذنِسنِ مبا َٔٓ اهلل عًٓٝا ،مبا أباح يٓا َٔ ايطٓٝبات َٔ َطاعَِ َٚػازب،
نُا سسّٓ عًٓٝا ضبشاْ٘ نٌٓ َا ٜعٛد عًٓٝا بطبب٘ ايضسزٚ ،إٕٖ َُٖٔا سسَٖ٘ اهلل تعاىل يف نتاب٘ ٚعً ٢يطإَ
زضٛي٘  -صًٍ ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًٍِٚ -أمجعَ عً ٢ذبسمي٘ املطًُ( ٕٛاشبُس) ،فإْٓٗا زَدِظ ٚإْٗا أّٓ اشببا٥ح
َٚفتاح ايػسٚز ،صاسبٗا ٜطتٓفر ثسٚات٘ ٜٚبٝع عسض٘ ٜٚفكد عكً٘ ٚيسمبا أدت ب٘ إىل ازبٓ ٕٛايدا.ِ٥
قاٍ أْظ بٔ َاٍى  -زض ٞاهلل عٓ٘ ( :-يعَٔ زض ٍٛاهلل  -صًٍ ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًٍِ -يف اشبُس ٔ٠عػس:٠
عاصٔسٖاَٚ ،عتصسٖاٚ ،غازبٗاٚ ،ساًَٗاٚ ،احملُٛي َ١إيٚ ،٘ٝضاقٗٝاٚ ،با٥عَٗاٚ ،آنٌَ مثٓٗاٚ ،املػرتَٟ
ي٘ٚ ،املػرتا ٠ي٘)ٚ ،دا ٤يف اسبدٜح " :إٕٓ عٓد اهللٔ عٗدّا ملٔ ٜػسب املطهس إٔ ٜطك َٔ َ٘ٝط ١ٓٝاشبباٍ"
قَٚ( :ٌَٝا ط ١ٓٝاشبباٍ؟) قاٍ " :عسم أٌٖ ايٓاز أ ٚعصاز ٠أٌٖ ايٓاز :ايكٝض ٚايدّٓ"  َٔٚغسب اشبُسَ ئ
تُكبٌ ي٘ صال ٠أزبعني َٜٛا.
أٜٗٓا املؤَٓٚ :ٕٛاملددزات َٔ سػٝؼُ ٚغري ٙأغدٓ دُسَّا أغدٓ دسَّا َٓٗاٚ ،أخبح َاد ً٠يف إفطاد
ايعكٌ ٚاملٔصاز ٚفكد املس ،٠٤ٚدٓٓبين اهلل ٚإٜانِ َٓهسات األخالم ٚاألعُاٍ ٚاألٖٛاٚ ٤األدٚاٚٚ ٤فكٓا
يًتٛب ٔ١ايٓصٛح.
ز ِجسٌمًِِ عَنَلِ الشَِٔطَاٌِ
سسُ َّالَِأىِصَابُ َّالِأَشِلَاوُ ِ
أعٛذ باهلل َٔ ايػٝطإ ايسدَٓ{ :ِٝاَأََُٓاالَ ِرًَٓ آمَيُْاِإىَنَاالِخَنِسُ َّالِنَِٔ ِ
كهُالِعَدَاََّٗ َّالِبَغِضَاءَفِٕالِخَنِسِ َّالِنَِٔسِسِ
سٓدُ الشَِٔطَاٌُأٌَُِْٓقِعَبَِٔيَ ُ
فَاجِتَيِبُُِْلَعَلَكُهُِتفِلِحٌَُْ (ِ)90إىَنَآُ ِ
َّٓصُدَكُهِ عًَِ ذِكِسِ اللَُِ َّعًَِ الصَلَاَِٗفََلَِأىِتُهِمُيَِتٌََُْ (َّ )91أَطِٔعُْا اللََُ َّأَطِٔعُْا السَسُْلَ َّاحِرَزُّافَإٌِِتَْلَِٔتُهِ
 92ضٛز ٠املا٥د٠ص.
فَاعِلَنُْا أىَنَا عَلَ ٙزَسُْلِيَاالِبَلَاغُالِنُِبنيُ ( .})92طاآلٜات : ،91 ،90
ايًِٗٓ ٚفكٓا يًٗدٚ ٣اعصُٓا َٔ أضباب ازبٌٗ ٚايسدٚ ،٣اختِ بايصاسبات أعُايٓا ٚاغفس يٓا ٚزبُٝع
املطًُنيٚ ،اضتػفسٚا زبٓهِ إٕ زبٖهِ غفٛزْ زس.ِٝ
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اشبطب ١ايجاْ:١ٝ

اسبُد هلل ايسبِ ايعظ ِٝذ ٟايفضٌ ايعظٚ ِٝاإلسطإَ ايعُٚ ،ِٝأغٗد إٔٓ ال إي٘ إالٍ اهلل ٚسد ٙال غسٜو ي٘
املًوُ ايهسٚ ،ِٜأغٗد إٖٔ حم ُٓدّا عبدُٚ ُٙزضٛي٘ اير ٟقاٍ اهلل فَِّ{ :٘ٝإىَّكَلَعَل ٙخُلُقٍ عَظِٔهٍ} ط :4ضٛز٠
ايكًِص.
ايًِٗٓ صٌِ ٚضًٍِ ٚبازى عً ٢حمُد ٚعً ٢آي٘ ٚأصشاب٘  َٔٚتبعِٗ يف ٖد ِٜٗايك.ِٜٛ
أَٓا بعد
{َٓاَأََُّٓاالَّ ِرًَٓ آمَيُْا اّتَقُْا اللََُّ َّابِتَغُْاإِلَُِِٔالَِْسِٔلََ٘ َّجَاٍِدُّافِٕ سَبِٔلُِِلَعَلَّكُهُِتفِلِحٌَُْ} ط :35ضٛز ٠املا٥د٠ص.
ضأُٚزد يهِ  -أٜٗٓا اإلخ ٠ٛاملؤَٓ -ٕٛنالَّا ْفٝطّا يًعًٍاَ ١ايكدٜس ايػٝذ عبد ايسمحٔ بٔ ايطعدٟ
زمح٘ اهلل ٚأضهٓ٘ فطٝض دٓٓات٘ ،فكد ذنس ٖر ٔٙاآلٚ ١ٜقاٍ َٔ( :تعبٓد هلل أ ٚدعا ٙبأمساٚ ٘٥صفات٘ فراى
أفضٌ ايٛضا َٔٚ ،ٌ٥تٛضٌٓ إي ٘ٝبإسطاْ٘ ْٚعُ٘ ٚدٛدٚ ٙنسَ٘ فكد ضًو َطًوَ األصفٝا ٔ٤األفاضٌ،
 َٔٚتكسٖب إي ٘ٝبرتى َعاصٚ ٘ٝايعٌَُ مبا ٜسض ٘ٝفٗ ٛاير ٟال غو إىل نٌٓ خريُ ٚاصٌ َٔٚ ،تٛضٌٓ إي٘ٝ
حبادت٘ ٚفكسٚ ٙضسٚزت٘ فكد تٛضٌٓ إي ٘ٝخبري ايٛضا َٔٚ ،ٌ٥تٛضٌٓ إي ٘ٝبرٚات املدًٛقني ٚداِٖٗ فٗٛ
َبتدعْ ٚظامل  َٔٚدعا خمًٛقًا أ ٚاضتػاخ ب٘ فَٗ ٛػسىٌ نافس) ثِٓ قاٍ ( :فتٛضًٓٛا إىل زبِهِ بهجس٠
ايطذٛد ٚايسنٛعٚ ،تٛضًٓٛا إي ٘ٝبتال ٠ٚنالَ٘ بتدبٓسُ ٚخػٛعٚ ،تٛضًٓٛا إي ٘ٝباإلسطإ إىل اشبًل فإْٓ٘
حيب احملطٓنيٚ ،بربِ ايٛايدٚ ٜٔصً ٔ١األزساّ ،فإٕٓ اهلل تعاىل ٜصٌ ايٛاصًني ٜٚكطع ايكاطعني ،تٛضًٓٛا
إي ٘ٝخبٛف٘ ٚزداٚ ٘٥ايتٛنٌٍ عً ٘ٝفإٕٓ اهللَ حيب املتٛنًني ،تٛضًٓٛا إي ٘ٝبايًٍٗرَ برنسٚ ٙاضتػفاز ٙفٝا
ضعاد ٠ايرانس ،ٜٔتٛضًٓٛا إي ٘ٝمبشبْ ١بٓٝهِ ٚنجس ٠ايصٓالٚ ٠ايطٓالّ عً ٘ٝفُٔ أنجس ايصٓال ٠عً ٘ٝنفاٙ
اهلل تعاىل ُٖٓ٘ ٚقض ٢سادت٘ َٔٚ ،صًٍ ٢عً ٘ٝصًٍ ٢اهللُ عً ٘ٝعػس أضعافٗا ْٚاٍ ُسبٖ٘ ٚغفاعت٘..إىل آخس
َا قاٍ زمح٘ اهلل).
ايًِٗٓ صٌِ ٚضًِٓ ٚبازى عً ٢عبدى ٚزضٛيو حمُد ،ايًِٗٓ ٚازض ٢عٔ أصشاب زضٛيو حمُدٕ  -صًٍ٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًٍِ -أمجعني،

غبه ١اإلَاّ اآلدسٟٓ
ايًِٗٓ اغفس يٓا ٚإلخٛآْا اير ٜٔضبكْٛا باإلميإ ٚال دبعٌ يف قًٛبٓا غًًٔا يًر ٜٔآَٓٛا ،زبٓٓا إْٓو زؤٚفْ
زس.ِٝ
ايًِٗٓ أعٔصٖ اإلضالَّ ٚاملطًُني ٚأذٍٖٔ ايػسى ٚاملػسنني ٚاْصس عبادى املؤَٓني بسمحتو ٜا أزسِ
ايسامحني.
إصسافٔ يف أَسْا إْو أْت ايػفٛز ايسس.ِٝ
ا
ايًِٗٓ اغفس يٓا ذْٛبٓا ٚ
ايًِٗٓ اغفس زبُٝع املطًُني ٚاملطًُات ٚاملؤَٓني ٚاملؤَٓات َٔ األسٝاٚ ٤األَٛات ٜاذا ازبالٍ ٚاإلنساّ.
ايًِٗٓ ٚفٍكٓا ملا ذببٓ٘ ٚتسضاٚ ٙأصًِٔض أسٛايٓا ٚأسٛاٍ املطًُني يف نٌٓ َهإ ٜا زبٓ ايعاملني ،ايًِٗٓ ازسِ
املطتضعفني َِٓٗ يف نٌٓ َهإ.
ايًِٗٓ اْصس َٔ داٖد يف ضب ٌٝإعال ٤نًُتو ٜا قٜ ٟٛا عصٜص.
ايًِٗٓ إْٓا ْطأيو ايعفٚ ٛايعافٚ ١ٝاملعافا ٠ايدا ١ُ٥يف ايدٚ ٜٔايدْٝا ٚاآلخس.٠
ايًِٗٓ اغِفٔ َسضاْا َٚسض ٢املطًُنيٚ ،ازسِ َٛتاْا َٛٚت ٢املطًُني ،ايًِٗٓ أصًِٔض أسٛايٓا ٚأسٛاٍ
املطًُني يف نٌٓ َهإُ ٜا زبٓ ايعاملني ،ايًِٗٓ ٚفِل ٚيٍا ٠أَٛزِٖ ملا ذببٓ٘ ٚتسضا ،ٙايًِٗٓ ادعًِٗ زمح١
عً ٢زعاٜاِٖ ٜاذا ازبالٍ ٚاإلنساّ.
ايًِٗٓ ٚفِل إَآَا خادّ اسبسَني ايػسٜفني ملا ذببٓ٘ ٚتسضا ،ٙايًِٗٓ َتِع٘ بايصشٚ ١ايعافٚ ١ٝازشق٘ بطاْ١
صاسبٚٚ ١فك٘ يهٌ خريُ ٜطع ٢ب٘ يف صاحل ايعباد ٚايبالد بسمحتو ٜا أزسِ ايسامحني.
ايًِٗٓ إْٓا ْطأيو سطَٔ اشبامتٚ ١سطٔ ايعاقب ،١ايًِٗٓ أسطٔٔ عاقبتٓا يف األَٛز نًٍٗاٚ ،أدٔسْا َٔ خصٟ
ايدْٝا  َٔٚعراب اآلخسٚ ،٠آتٓا يف ايدْٝا سطٓٚ ١يف اآلخس ٠سطٓٚ ١قٓا عراب ايٓاز.
عباد اهلل:
{إٌَِّ اللَََُِّٓأمُسُبِالِعَدِلِ َّالِِإحِسَاٌِ َّإِٓتَاءِ ذِٖ اِلقُسِبََِّٓ ٙيََ ٙعًَِ اِلفَحِشَاِء َّالِنُيِكَسِ َّالِبَغَِِٕٓعِظُكُهِلَعَلَّكُهِ
تَرَكَّسٌَُّ} ط :90ضٛز ٠ايٓشٌص.
فاذنسٚا اهلل ايعظ ِٝازبًٜ ٌٝرنسنِٚ ،اغهس ٙٚداُّ٥ا عًْ ٢عُ٘ ٜصدنِٚ ،يرنس اهلل أنربٚ ،اهلل ٜعًِ َا
تصٓع.ٕٛ

