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C 

وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك واًمرؾمقل  ،هلل قمغم ُم٤م وومؼ وهدى احلٛمد

 أُم٤م سمٕمد: ،وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ُمّم٤مسمٞمح اًمدضمك ،اعمجتٌك

 ٟمقارومٞمٝم٤م أ ٧مواٟم٘مٓمٕم ،ومٗمل حلٔم٦م طم٤مؾمٛم٦م اؾمتنمى ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد وفمٝمر ذم يمؾ واد وٟم٤مد 

ُمؾ واٟمٓمٛم٧ًم ُمٕمٝم٤م واوح اًمًٌؾ ُم٦م ىم ،ٕا  ،د هم٤مسم٧م قمـ وقمٞمٝم٤موادقمك ومٞمٝم٤م اعمٜمجٛمقن أن ٕا

 ضم٤مء -وىمٜمط ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس أمجٕمقن  ،واؾمتٞم٠مس اًمدقم٤مة واًمّم٤محلقن ،ودمٛمدت اًمدُم٤مء ذم قمروىمٝم٤م

وزًمزًم٧م دول  ،ظمػم أُم٦م قمغم ضمالدهي٤م وم٘مقو٧م قمروش فمٚمٛمٝمؿ وم٤مٟمتٗمْم٧مٟمٍم اهلل واًمٗمتح! 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ : سم٠مهه٤م ىمقل احلؼ  سمٞم٦موشمردد ذم أضمقاء أُمتٜم٤م اًمٕمر ،ـمٖمٞم٤مهنؿ

 .[54]إٟمٕم٤مم: ﴾ڀٻپ  پ  پ  پ  

 امئٝم٤موسمٛم١مازرة قمٚم ؿم٤ٌمهب٤م سم٘مٞم٤مدةاًمتل اٟمٓمٚم٘م٧م ومٞمٝم٤م صمقرة إُم٦م  حٔم٦مٟمٗمس اًمٚم وذم

رظمٞمّم٦م   وإرواح ؛وىمدُم٧م إُم٦م اًمتْمحٞم٤مت هم٤مًمٞم٦م ٤م،ودقم٤مهت٤م شمٜمزل قمٚمٞمٝم٤م  ٟمٍم رهب

 ًمتحرير اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من. 

٤محلري٦م ُمـ يمؾ اًمذي طمِمد احلِمقد ووطمد اجلٝمقد هق اعمٓم٤مًم٦ٌم سم ٢منهمػم ؿمؽ وم وُمـ

 !ؿقمغم صدور اًمٕم٤ٌمد ضم٤مصم قوُمـ يمؾ أه ورِ  ،ىمٞمد فم٤ممل

ايمتِمٗم٧م  ،هذه اًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م ُمدرؾم٦م خترضم٧م ومٞمٝم٤م أُمتٜم٤م ُمـ ذىمٝم٤م إمم همرهب٤م إن

أًمػ اًمٕم٤ممل صمقرات دُمقي٦م محراء  وًم٘مد ،وىمٞمٛمٝم٤م أظمالىمٝم٤مأص٤مًم٦م ُمٕمدهن٤م وٟمٌؾ  هل٤مُمـ ظمال

أُم٤م اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ،قرة اًمٌٚمِمٗمٞم٦ميمام ومٕمٚم٧م اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م واًمث ؛ىمتٚم٧م اعماليلم

 !اعمٍمي٦م اًمثقرة ؾمٞمام ٓ طمْم٤مري٦م،ومثقرة ؾمٚمٛمٞم٦م إجي٤مسمٞم٦م 

أٟمٗمس ُمـ أن شمٙمقن  ْمحٞم٤متضمٝمد اًمّم٤محلقن ظمالل هذه اًمثقرات ًمٞمٕمٚمٛمقا أن اًمت ًم٘مد

أن اًمثقرة قمٛمؾ مج٤مقمل   -أيًْم٤م- عشمٕمٚمؿ اجلٛمٞم وًم٘مد ،جمرد ظمٌز أو ًم٘مٛم٦م قمٞمش ًمٚمحّمقل قمغم
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٤مب هيّمٚمح دمٞمػمٓ  ُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م  حل ـ ٕا  دون همػمه٤م. ومئ٦م ّمٚمح٦مأو حتقيؾ وضمٝمتف عم ،ُم

قمٚمامؤه٤م  ٤مأيًْم  مذم هذه اًمثقرات ىمد   تذىُي  ٤ماًمتل ىمدم ؿم٤ٌمهب٤م أٟمٛمقذضًم  وُمٍم

 اعمراسمٓم٦مواًمّمؼم و ،ُمنمىم٦م ًمٚمقطمدة واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م صقرةاًمٗمْمؾ ومٞمٝم٤م  وأهؾودقم٤مهت٤م 

 اعمٙمت٤ًٌمت! ي٦ممح٤م قمغم

وايم٧ٌم هذه  ،هب٤م ُمـ ومقق ُمٜمؼم اجلٛمٕم٦م وُصدع ؾمٛمٕم٧مؾم٤مًم٦م يمٚمامت وسملم دومتل هذه اًمر 

ومم ٓمالىمتٝم٤م،اًمٙمٚمامت إره٤مص٤مت اًمثقرة ىمٌؾ اٟم داي٤مت ٕا  ،وقم٤ميِم٧م وقم٤مجل٧م ُمرطمٚم٦م اًٌم

 ةطمتك إذا ٟمجح٧م اًمثقر ٝم٤م؛ُمٓم٤مًم٥م اجلامهػم وشمٕمزز أهداومٝم٤م وشمرؿمد ـمري٘م شمدقمؿواٟمٓمٚم٘م٧م 

وسمدأت اًمثقرة اعمْم٤مدة!  ؛ؾوؾم٘مط اًمٜمٔم٤مم سمدأت حم٤موٓت اًمتخقيػ واًمتخقـي واًمتخذي

٤مئد وذم أوىم٤مت ومزع ويمرب ؿمديد  ،ومتّمدى هل٤م اعمٜمؼم يمام شمّمدى عمح٤موًم٦م اؾمتٕم٤مدة اًمٜمٔم٤مم اًم

ٞم٧م اًم٘مٚمقب وسم٨م روح اًمتٗم٤مؤل واًمث٘م٦م سمٜمٍم اهلل شم  .ٕم٤مممقمٛمؾ اعمٜمؼم قمغم شمث

اًمٞمقم أن يٜمٔمر إمم اإلره٤مص٤مت وأن يت٠مُمؾ ذم اًمٓمٛمقطم٤مت وأن يٕمٞمش سملم  وًمٚمٛمٓم٤مًمع

ضمٞم٤مل وطمٙمٛم٦مًمٞمخرج ُمـ وراء ذًمؽ سمٕمؼمة  ،ؾ واعمٜمٓمٚم٘م٤متشمٚمؽ اعمراطم ًتٗمٞمده٤م ٕا وًمتٙمقن  ،شم

 ؿمٝم٤مدة وٛمٜمٞم٦م قمغم ُمرطمٚم٦م طم٤مؾمٛم٦م وحلٔم٤مت وم٤مرىم٦م ذم ُمًػمة أُمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اخلػمة.

٤ًٌم ُمـ-شمريم٧م شمٚمؽ اخلٓم٥م اعمٗمرهم٦م  وىمد طم٤مًمتٝم٤م إصٚمٞم٦م  قمغم -أصٚمٝم٤م  اًمّمقيت هم٤مًم

ًمتٌ٘مك  أُمٞمٜم٦م ذم  ؿم٤مسمف،أو ُم٤م  ،٤مسم٦م، أو اًمٕمزوُم٤م اطمتٞم٩م إًمٞمف ًميورة اًمٙمت ُٓمـ همػم شمدظمؾ إ

 ٟم٘مٚمٝم٤م ودىمٞم٘م٦م ذم شمّمقيره٤م!

٠مل ػمة ،اهلل أن يّمٚمح اًمنيرة ٟم دد اعًم الدٟمٕمٛمتف قمغم  يتؿوأن  ،وأن ًي ٤مد اًٌم  سم٤محت٤مد ،واًمٕم

ُم٦م، أوص٤مل عواضمتام ٕمل إلىم٤مُم٦م  وايمتاملواخلروج ُـم طم٤مًم٦م اًمتٞمف واًمٗمرىم٦م واًمِمت٤مت،  ا اًًم

قة!  ٜمٝم٤مجُماخلالوم٦م اًمراؿمدة قمغم   واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. ،رسمٜم٤م ضمقاد يمريؿ سمر رءوف رطمٞمؿ إناًمٌٜم
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 الخطبة األولى

َُذ بِاهلِل َتَعاََل  ًُ ونَْستَْغِفُرُه، وَجُع إِنَّ الْـَحْهَد هلِل ََنَْهُدُه ونَْستَِعييُ
ُ، َوَنْو ِنْو ُش  ََ  ََّّ ِِ ُُ  ََ ِدهِ اهلُل ََ ٍْ ًُ َنْو َح َا، إىَّ ِِ ْخَها

َ
َ ِِ َا َِّئ ِِ ْجُفِسيَا، َوِنْو 

َ
وِر َ

ُد َنَّ  ٍَ ْش
َ
ُ، َوَ ََ يَك  َ إَلَّ اهلُل، وَْحَدُه ََل َشِ ََ ُد َْن ََل إِ ٍَ َش

َ
ُ، َوَ ََ اِدَي  ٌَ  ََ ِل َّْ ََ ِْ يُ

ُ، َصَّلَّ ا َُ َ ُِ ًدا َخبُْدُه َوَر لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.ُُمَهَّ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  هلُل َعلَي

 . [201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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ا َبْعُد:  أمَّ
ٍد،  ٌَْدُي ُمهَّ ْدِي  ٍَ ُم اهلِل تََعاََل، وََخرْيَ ال ِم لََكَ َوَشَّ  ،♀َإنَّ َخرْيَ اللََْكَ

َِّاِر، ُثمَّ  لٍَة يف ا ََ لٌَة، َوُُكَّ َض ََ ا، َوُُكَّ ُُمَْدثٍَة بِْدَعٌة، َوُُكَّ بِْدَعٍة َض ٍَ ِر ُُمَْدثَاتُـ َْ ُُ ُ
اْْل

لْـََه،إِنَّ َنا قَ ََّّ َوَكََف خَ 
َ
ا َكرَث َوَ هَّ ُِ ََعدونَ وإنَّ نا  رْيٌ  ، ونا َىتم بهعِجِزيو. تُ ٍِ  آل

٤َم اعمًٚمٛمقن،  إن اًمٌنمي٦م ذم أي٤مُمٝم٤م إظمػمة ىمد طم٘م٘م٧م إٟمج٤مزاٍت قمٚمٛمٞم٦ًم َأهيه

٤م وـمٌٞم٤ًّم.  يمثػمًة، ذم مجٞمع اعمًتقي٤مِت اًمٕمٚمٛمٞم ٦م واعمدٟمٞم ٦م، صٜم٤مقمٞم٤ًّم وشم٘مٜمٞم٤ًّم، قمًٙمريًّ

أوائؾ اًم٘مرن اعمٞمالدي اعمٜمٍمم، طمتك ذم اهلقاء ـم٤مر ومٚمؿ يٙمتِػ اإلٟم٤ًمن سم٠من 

 طمتك  امر اًمتل دمقب اًمٗمْم٤مء، ومل شَمُٕمدأـمٚمؼ إىم
ِ
اعم٠ًمًم٦ُم ىم٤مسًة قمغم ؾمٗمٞمٜم٦ِم اًمّمحراء

 صٜمع اًمٌنم ؾمٗمـ اًمٗمْم٤مء.

 ، وُمـ سمٕمد ذًمؽ ىمٜمقاُت ، وُمـ سمٕمده اهل٤مشمُػ ٗم٤مزُ ٚمْ ، وُمـ سمٕمده اًمت  اعمذي٤معُ  رَ ٙمِ تُ واسمْ 

 اًمٗمْم٤مئل اعم٤ٌمذ. آشمّم٤ملِ 

 شمٚمؽ اًم٘مٜمقاِت  -يمام يٜم٘مؾ إمم إذن أيًْم٤م -صمؿ ص٤مر اهل٤مشمػ يٜم٘مؾ إمم اًمٕملم

 واعمًٛمققم٦م. ٦مَ اعمرئٞم  

ـِ صمقرِة آشمّم٤مِٓت، واإلًمٙمؽموٟمٞم ٤مت واًمٗمْم٤مئٞم ٤مت!  وقُمِرَف هذا اًمزُم٤مُن سمزُم

وقمرف اًمٕم٤ممل ذم أصمٜم٤مء هذه اًمثقرة اًمت٘مٜمٞم٦م صمقرًة ذم جم٤مل احلري٦م، ومّم٤مر اًمٜم٤مس هؿ 

وهؿ ُمـ ُيراضِمٕمقن وُي٤َمؾِمٌقن، ومٚمٞمس أطمد  ،يًقؾمٝمؿ وي٘مقدهؿُمـ يٜمتخٌقن ُمـ 

٠َمَل، أو أن ُي٤َمؾَم٥َم  أيمؼمَ  ًْ  ، وًمٞمس أطمد أىمؾ  ُمـ أن َي٠ًمل وُيٓم٤مًم٥م!ُمـ أن ُي

ُمـ طم٘مف أن يريمض ذم اًمٖمرب واُمتد  إـم٤مُر احلري٦م وجم٤مهل٤م طمتك ص٤مر اإلٟم٤ًمن 

ة أن دمٝمض وراء ؿمٝمقاشمف احلٞمقاٟمٞم٦م، ورهم٤ٌمشمف اًمِمذوذي٦م، وص٤مر ُمـ طمؼ اعمرأ



 

00 
 خطب الثورة

 

ُأضمري٧ْم إظمػمة ثالصملم ؾمٜم٦م اًمومٗمل  ،ضمٜمٞمٜمٝم٤م، وشمٕمتدي قمغم ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ذم رمحٝم٤م

 ُمٚمٞمقن طم٤مًم٦ِم إضمٝم٤مٍض ُمتٕمٛمٍد. 220

ُمر وم٠مصٌح اًمِمذوذ ُم٘مٜمٜم٤ًم، وزواج اجلٜمس سم٤مجلٜمس اعمامصمؾ ُمنموقًم٤م   ،اًمٖمرسمٞملم قمٜمدوزاد ٕا

قات وأظمذت اعمرأة طمري٤مٍت ضمٕمٚمتٝم٤م شمٖمدو ؾمٚمٕم٦ًم ممتٝمٜم٦ًم سملم سم٤مئٕمل اًمِمٝم

 !وُمروضمل اًمٗمتـ واعمقسم٘م٤مت

وًمذا شمراومؼ ُمع هذه احلري٤مت اهنٞم٤مٌر ىمٞمٛملٌّ وأظمالىملٌّ ووم٘مداٌن ًمروح اإليامن 

 !ٖم٤مربسم٤مًمٞمقم أظمر، واٟمتِم٤مٌر ًمإلحل٤مد ذم اعمِم٤مرق واعم

 !وم٤مًمِمٞمققمٞم٦م اقمتؼمت اًمديـ أومٞمقًٟم٤م ًمٚمِمٕمقب، وىم٤مًم٧م: ٓ إًمف واحلٞم٤مة ُم٤مدة

 !ٗمٙمري احل٤مزمواًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ًمٞمس هلل ُمٙم٤من ذم ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًم

وٓ يٙم٤مد ُيْذيَمُر اًمديـ إٓ ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ىمٚمٞمٚم٦م، وىمد ظَمَٗم٧َم صقُت إظمالِق 

 
ٍ
 !!واًمٗمْمٞمٚم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد واحلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ؾمقاًء سمًقاء

اًمدُم٤مء ُمتّمٚم٦م ُمـ  ؿمالٓتوضمراَء ذًمؽ اؾمُتٌِٞمَح٧ِم اًمدُم٤مُء وهمرىم٧م اًمٌنمي٦م ذم 

 يمقٟمٞمتلم ٟم٤مهز ىمتالمه٤م اًمًٌٕملم ُمٚمٞمقًٟم٤م.م ذم طمرسملم 2154وقم٤مم  م2125قم٤مم ُم٤م سملم 

  !اعمٕمذسم٦م ُمـ آصم٤مر وشمداقمٞم٤مت هذا سمٕمض ُم٤م أومرزشمف اًمٌنمي٦م

ُمٚمٞم٤مر وصمالصمامئ٦م ُمٚمٞمقن إٟم٤ًمن، وىمد يم٤مٟم٧م سمْمٕم٦م  قمغمقمدده٤م زاد وإُم٦م اعمًٚمٛم٦م 

 !!ىمٌؾ أًمػ وأرسمٕمامئ٦م واصمٜمتلم وصمالصملم ؾمٜم٦مأف 

، [68]إقمراف:  ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٞمٜم٤م ًمٙمـ اًمٙمثر وطمد. وٓإ وم٘مد ذيمر ٌٟم  ♀ة ًمٞم٧ًم هل ُمٕمٞم٤مر اًمتٗمقق واًمٜمج٤مح ٕا

ٓ ىمٓمٛمػًما. ٓ شمٖمٜمل ومتٞماًل و ٓ ُمٜمت٩ٍم، وأهن٤م  ـ اًمٙمثرة همث٤مًء همػَم وم٤مقمٍؾ و  سم٠من ُم
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اًمققمُل هب٤م ؾمٌٞمٌؾ ًمٕمالضمٝم٤م، ؛  وًمٚمحؼ وم٢من إُم٦م اعمًٚمٛم٦م اًمٞمقم شمقاضمٝمٝم٤م حتدي٤مٌت 

 شمٕم٤ممم!! سم٢مذن اهلل وإدرايُمٝم٤م ؾمٌٞمٌؾ عمقاضمٝمتٝم٤م وإزاًمتٝم٤م

ُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم إٟمام يقاضمٝمٝم٤م قمدو واطمد ووطمٞمد وهق  وخيٓملء ُمـ ئمـ أن ٕا

  !اًمّمٝمٞمقين اعمٕمتدياًمٞمٝمقدي اًمٙمٞم٤من 

وإذا يم٤من اًمتحدي اًمّمٝمٞمقين قم٘م٦ٌم يمؼمى وم٢من إُم٦م ىمد ذقم٧م شم٘م٤موُمف سم٤مؾمؿ 

سمحٛمد -اإلؾمالم اًمٞمقم ٓ سم٤مؾمؿ آظمر؛ وًمذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مطم٤مُت ه٤مئٚم٦ًم، وآٟمتّم٤مراُت 

 !ُمذهٚم٦مً  -اهلل

ه٤م اجل٤مصمِؿ قمغم أروٝم٤م اًمٕم٤مسم٨ِم سمٛم٘مدؾم٤مهت٤م ومريْم٦ٌم و إُم٦م شمٕمت٘مد أن ُمقاضمٝم٦م قمدو 

أو  أي شمٓمقيعٍ قمغم  ومٝمل شم٠مسمك شمٓمٌٞمَع قمالىم٤مهت٤م سم٠مقمداء ديٜمٝم٤م، وشمت٠مسمك، ذقمٞم ٦ٌم، وضورٌة ديٜمٞم ٦مٌ 

 إمم ٟمج٤مح. ، وُمـ ٟمج٤مٍح إمم ٟمٍٍم  ُمـ ٟمٍٍم  ُم٤موٞم٦مٌ  -سمحٛمد اهلل-ًمٕم٘مٞمدهت٤م، وهل  متٞمٞمعٍ 

٤م قموُم٤م ذ ے ے ۓ ۓ ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:َه٤مءَ ٧م أقمداروماك إٓ ٕهن 

 .[61]اعم٤مئدة:  ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: وُم٤م ذاك إٓ ٕهن٤م أدريم٧م أن اًمٕمداء ديٜملٌّ 

 .[210]اًمٌ٘مرة:  ﴾ٻ پ پ پ پڀ

أو  ،[00]اًمتقسم٦م:  ﴾ڱ ں ں﴿ :وًمـ يرى أوًمئؽ طمتك شم٘مقل إُم٦م سم٘مقهلؿ

 .[262]آل قمٛمران:  ﴾پ پ پ﴿أو بقوهلم: . [85ة: ]اعم٤مئد ﴾ې ې ېى﴿بقوهلم: 

٤م طملم ىم٤مل هل٤م: وُم٤م ذاك إٓ أهن٤م صد   ڑ ک ک ک ﴿ىم٧م سمٙمت٤مب رهب 

 .[226]آل قمٛمران:  ﴾ک گ گ گ گ

 .[61]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿وقال أيًضا: 
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿وقال أيًضا: 

 .[204]اًمٌ٘مرة:  ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ

ُدوا اجلٞمقَش، وؾمٗمٙمقا اًمد  وذم ؾمٌٞمؾ شمٚمؽ اعمآرب   وُم٤م يزاًمقن! ُم٤مءضمر 

 ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴿قال تعاىل: 

 .[120]اًمٌ٘مرة: 

ِق  هذا طمدي٨ُم اهلل وطمدي٨ُم رؾمقِل اهلل اًمّم٤مدِق  ٺ ﴿: ، وىم٤مل شمٕم٤مممواعمّمد 

 .[211]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿، [60]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ

ۈ ۈ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ڭ﴿وًمٞمس ٕهؾ اإلؾمالم إٓ أن ي٘مقًمقا: 

 .[221]آل قمٛمران:  ﴾ٴۇ

ًم٘مد سمدأت آُم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ: إب ذم سمٞمتف يٕمٛمؾ ُمع أوٓده، وإم ذم سمٞمتٝم٤م شمٕمٛمؾ 

ُمع سمٜم٤مهت٤م، واخلٓمٞم٥م قمغم ُمٜمؼمه، واًمٕم٤مًمِـُؿ ذم ضم٤مُمٕمتف وُمدرؾمتف، واعمٝمٜمدس واًمٕم٤مُمؾ 

 ذم ُمّمٜمٕمف، واًمت ٤مضِمُر ذم ُم٤مًمف ودم٤مرشمف.

اًمٕمٚمٞم٤م، يمؾ ه١مٓء  يمؾ أوًمئؽ يٕمٛمٚمقن، وؾمٞمٕمٛمٚمقن ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل

قن سم٤مًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس ذم ـمريؼ قمزهتؿ.  ؾمٞمجٝمدون ًمٞمِم٤مريمقا ذم رومٕم٦م أُمتٝمؿ، ؾمٞمْمحه

ــفِ  ــ٥َم ـَم٤مىَمتِ ًْ ــْرٍد طَم ــؾه وَم ــْؼ يُم
 وَمْٚمَٞمٜمَْٓمٚمِ

 

ا َوإقِْمـــــاَلَٟم٤م  ـــــده صَمـْٖمـــــَرًة ؾِمـــــرًّ ًُ  َيـ
 

ف أُم٦ُم ًم شَمًتٜمٞمؿَ أوـم٤مهِن٤م ًمـ  إُم٦م ذم ومٚمًٓمٞمٜمٝم٤م وقمراىمٝم٤م وأومٖم٤مهن٤م وؾم٤مئرِ  اٟمت٘م٤مصإن 

ث٘م٤مومٞم٦م، واًمٕمًٙمري٦م، اًمرب احلاإلؾمالم سمح٤مل، إن إُم٦م شمدرك اًمٖم٤مي٦م ُمـ وراء 

 .[6]اًمؼموج:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ىمتّم٤مدي٦موآ

هذه ضمٝم٦م احلرب اًمٕم٤مشمٞم٦م، وم٤مًمذي يريد أن يٖمػم وضمٝمتٝم٤م إٟمام يريد أن خيدقمٜم٤م، أو 



 

03 
 خطب الثورة

 

 !أن يزيػ ىمْمٞمتٜم٤م

گ ڳ  ک ک ک ک گ گ گ﴿قال ربُّنا سبحاىه: 

٘مرة:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ  .[201]اًٌم

 اعمخ٤مدقمقن. َب ذَ ويمَ  وصدق اهلُل

 َوىَمــــــَدرْ 
ٍ
 سمَِ٘مَْمــــــ٤مء

ٍ
ء  وَمُٙمــــــؾه َرْ

 

ـــــَتَٓمرْ   ًْ  َواًْمُٙمـــــؾه ذِم ُأمه اًْمٙمَِتـــــ٤مِب ُُم
 

ومال قمجز وٓ اؾمتًالم وٓ شمقايمؾ، سمؾ ؾمٕمل سمجد وقمزم وطمزم وقمٛمؾ، وُمداومٕم٦م 

  إمم ىمدره، ُمع صم٘م٦م سمققمده، وضمزم سمٜمٍمه.ًم٘مدر اهلل سم٤مًم٘مدر، وومرار ُمـ ىمدر اهلل

٘مرة:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿  .[218]آل قمٛمران:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، [125]اًم

ــــاًمْ  ــــ يمَ زه ذِم ِٕم ــــزِ ٕمَ اًمْ  ِػ ٜمَ ـْ  زِ ْي ــــ  َوَُم
 

ـــــــــَد اًمْ   ٌَ ـــــــــٌِ ٕمَ قَم ـــــــــُف اهلُلَد أَ ْٞم  َذًم 
 

ــــ٥ُم  يَم٤مِئ ــــده اًمر  َٓ شُمَِم   ٓ ــــَؽ َوإِ  إًَِمْٞم
 

ُؾ ظَم   ـــــُٛم١َمُم  ٓ  وَم٤مًْم ــــَؽ َوإِ ــــ٥ُم َوُِمٜمْ  ٤مِئ
 

َأََيََ» َبؽرٍَبََا طََمَََ،ا غَاهللََُكَـ ََا َـََََام!ََلَفَُثَُثافََِباـث ٜم٤م اهلُلش ـاََعََمَََاهللََإنَ َنَ زََح   وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.  طمً

ۋ ۅ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿قال تعاىل: 

 .[00-81]إٟمٌٞم٤مء:  ﴾ۉ ۉ

 .[16]اًمّم٤موم٤مت:  ﴾ۉ ۉ ې ې ې﴿وقال سبحاىه: 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿وقال تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ۇئ وئ وئ

 .[8-4]اًم٘مّمص:  ﴾ڀ ڀ ڀ

ىمد ٓطم٧م  وإذا يم٤من وضمقد ه١مٓء اعمٖمتّمٌلم هق حتٍد يمٌػٌم؛ وم٢من اعمٌنماِت 
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سمزوال دوًمتٝمؿ، وظمراب ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ، وإن يمٜم٤م ٟمتٗمؼ أن وضمقدهؿ ذم إرض اعم٘مدؾم٦م 

 !ًمـ يزوَل أن

ُق وآٟم٘م٤ًمُم، واًمت ُؤ واًمتحدي إظمٓمر واًمنمه إيمؼم هق هذا اًمتٗمره جزه

ُؽ، ًمٞمس قمغم اعمًتقى اًمًٞم٤مد  سمٕمد همٞم٤مب ؿمٛمِس اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، سمؾ  واًمتٗمٙمه

، وٓ شُمْرِِض اًمّمديَؼ  َٙمك شمنه اًمٕمدو  ، واحل٤مًم٦م اًمتل حُتْ  !قمغم اعمًتقى اًمداظمكم 

ه٤م وٓ شُمِٖمٞم٨ُم  ًم٘مد أصٌح اعمًٚمٛمقن دويالٍت ويمٞم٤مٟم٤مٍت صٖمػمًة، ٓ شُمرِه٥ُم قمدو 

 ؾمٞمٚمِٝم٤م، ٓ ٟمٗمع ومٞمف إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلُلُمٚمٝمقوَمَٝم٤م، وٓ شمٜمٍُم 
ِ
 !وٕمٞمَٗمَٝم٤م، وص٤مرت يمٖمث٤مء

بقوله تعاىل: وىمد ظم٤مـم٥م اًم٘مرآُن اًمٙمريؿ أُم٦َم اإلؾمالم ذم يمؾ  قمٍٍم وُمٍٍم 

 .[200]آل قمٛمران:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿

ٻ ﴿فقال تعاىل:  ،إمم اًمٗمِمؾ -وٓ حم٤مًم٦م-وهن٤مٟم٤م قمـ اًمٜمزاع اًمذي ُيٗميض 

 .[58]إٟمٗم٤مل:  ﴾ٻ پ پ پپ

ََتَ »احلدي٨م: وذم  َؾََػَُؾَِتََل َـانََنَِوا: ََمن  َاخ َؽَُؾََبَ ؿَََن  َؾََػَُؾََتََم شواؽَُؾََفََوا
(1)

ووم٤ًمُد  ،

، قمٞم٤مًذا سم٤مهلل شمٕم٤ممم ـَ ، ومٝمٚمٛمقا إمم وطمدشمٜم٤م، إمم ذات اًمٌلم هل احل٤مًم٘م٦م اًمتل حتٚمؼ اًمدي

وًم٤م ُمـ يمؾ ؿَمقٍب، ؾم٤مًمـاًم ُمـ يمؾ قمٞم٥م! شمِٜم٤َم وطمْم٤مَرشمِٜم٤َم، إمم إؾمالُمٜم٤م ِسْ  ُمّمدر ىُمق 

طِمٞمُْؿ.أىَمُ  َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  قُل َُم٤م شَم

                                      

 .(0508، 1520)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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 الخطبة الثانية

ٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  اَلُم قَمغَم قِم  ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف، َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًمْ  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ ـُٛم

ؾَم٤مًَم٦َم،  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح  ْٕ ـْ َرسم ِف، َوَأد ى ا ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ا

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن، طم٤مَل اًميورِة وآىمتٝم٤مِر  إن  ُمٜمٝم٤مَج وطمدِة أُم٦ِم اإلؾمالمِ  َأيه

واًمتداومِع وآوٓمراِر يًُع يمؾ  أهِؾ اًم٘مٌٚم٦ِم، اًمذيـ يٛمٚمقَن قمـ إُم٦م، ويٛمقن 

 فمٝمقره٤م، ويًٜمقن اًمرأي ذم أهؾ اإلؾمالم.

٤م طم٤مَل اًمًٕم٦ِم وآظمتٞم٤مر ومال يٙمقن اضمتامٌع إٓ قمغم ُمٜمٝم٩م آشم٤ٌمع.  وأُم 

 قمـ اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد ُمٝمٛم٦م وقمٚمٞمف؛ وم٢من آضمتامع سمّمد  اًمٕمدوان ودومع ومتٜم٦م اًمنم  

 ذقمٞم٦م وضوري٦م واىمٕمٞم٦م.

ـــك  طَمت 
ِ
َْرَزاء ْٕ ـــ٤م ْهُر سمِ ـــد  ــــل اًم

 َرَُم٤مٟمِ
 

ٌَــــ٤ملِ   ـْ ٟمِـ  ُِمــــ
ٍ
 وُمــــ١َماِدي ومِــــل هِمـَِمــــ٤مء

 

ــــَٝم٤ممٌ ـوَمِّمــــ ـــــل ؾِم  ْرُت إَِذا َأَص٤مسَمْتـٜمِ
 

ـــ   ً ـــغَم اًمٜم َّمـــ٤ملِ ـشَمَٙم  َرِت اًمٜم َّمـــ٤مُل قَم
 

ـِ وقمقاىم ـْ ومقائِد اعمح  . قطمدةَ اًمو ضمتامعَ ا٥ِٓم اًمِمدائِد وٓ ؿمؽ  أن ُِم

َُمـ٤مُح شَم٠َمسَمك  ـ اًمر  ًه ـَ شَمَٙم  ًراـإَِذا اضْمـَتَٛمْٕم
 

ــــــَوإَِذا اوْمَتـــــ   ً ـَ شَمَٙم  َرْت آطَمـــــ٤مَداـَرىْم
 

هذه اًمروح َأُْمٌر ومٓمريٌّ همريزيٌّ سمدهلٌّ ي٘متيض اضمتامَع ىمقى إُم٦م  واؾمتٞم٘م٤مظُ 
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 . [20]احلجرات:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم اعمًٚمٛم٦م مجٞمًٕم٤م حت٧م ؿمٕم٤مر

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[200]آل قمٛمران:  ﴾ڍ ڌ

وإذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم مَجِْع أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م أقمداء اعمٚم ٦م؛ وم٢من اًمدقمقة إمم 

 اضمتامع أهؾ اًمًٜم٦م أومم وأطمرى.

ب  طم٤مًم٦َم اًمتنمذِم سملم ـإن مم٤م ُيْدُِمل اًم٘مٚم٥َم ويُ  ْحِزُن اًمٜمٗمَس وٓ ُيْرِِض اًمر 

، سمؾ واًمتداسمر واًمت٘م٤مـمع واًمت٤ٌمقمد قمٞم٤مًذا سم٤مهللاعمٜمت ًٓ ًٓ وُم٘م٤م  شمٕم٤ممم! ًٌلم إمم اًمًٜم٦م طم٤م

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿وُمع هذه احل٤مل اعمخ٤مًمٗم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ـِ اهلل[1]اعم٤مئدة:  ﴾ۈئ ېئېئ  شمٕم٤ممم! . ٓ يت٠مشم ك ٟمٌٍم وٓ شمقومٞمٌؼ؛ ٕن هذا خم٤مًمٌػ ًمًٜم

 .[58]إٟمٗم٤مل:  ﴾ٻ ٻ پ پ پپ ڀ﴿قال سبحاىه: 

٤م دقمقىو ٓ  َٓ  أنْ  أُم  دقمقى همػم ومٝمل  سمٕمد ارشمٗم٤مع اخلالف  اضمتامَع وٓ وطمدَة إ

ىمع وؾمٞمٔمؾ، ومل يٛمٜمع اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م اصحٞمح٦م؛ وم٤مٓظمتالُف سملم أهؾ اًمًٜم٦م و

ٓ  خيتٚمٗمقا قمغم أوزم إُمر ُمٜمٝمؿ، وأن جيتٛمٕمقا ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مْم٤مي٤م اهل٤مُم٦م،  أ

 ُمع إطم٤ًمن اًمٔمـ سم٤معمخ٤مًمػ.

ِق يمٚمٛمتِ  ،ٓظمتالِف أَُْمِرٟم٤َم ؾم٥ٌٌم  -سمال ؿمؽ -ودوًمتٜم٤م اًمٕمٔمٛمكظمالومتٜم٤م إن وٞم٤مع   ،٤مٜمَ وشمٗمره

 ق  ىمُ  وذه٤مِب 
وـم٤من، وذم اًم٘مٞم٤مدات. ٦مِ احل٤مضَم  إٟمٜم٤م سم٠مُمس   ٤م،ٜمَ شمِ  إمم وطمدة ذم اعمرضمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم ٕا

 ؾه ٘مِ حتدي٤مٍت أظمرى ٓ شمَ  -أيًْم٤م -شمقاضمفومٝمل شمقاضمف حتدًي٤م صٝمٞمقٟمٞم٤ًّم  يمامإن إُم٦م 

 ًمتحدي.قمـ ذًمؽ ا

 !وم٢مظمٗم٤مىمٜم٤م ذم ُمًػمة اًمتٜمٛمٞم٦م واًمت٘مدم اًمت٘مٜمل واًمّمٜم٤مقمل إظمٗم٤مٌق يت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م وُمقاضمٝم٦م

 اًمٗمٙمرِ  ر ُمـ اًمتٌٕمٞم٦م ٕقمدائٜم٤م، ًمٞم٧ًم شمٌٕمٞم٦مَ قمـ إظمٗم٤مىمٜم٤م ذم اًمتحره  ؾه ٘مِ وهق ٓ يَ 
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 !ذم اًمتنميع وٟمٔم٤مم احلٙمؿ قمٞم٤مًذا سم٤مهلل وم٘مط، وإٟمام هل شمٌٕمٞم٦مٌ  ومح٥ًم، وٓ اًمث٘م٤موم٦مِ 

سمح٤مل قمـ اًمتحدي ذم جم٤مل اًمِمقرى اإلؾمالُمٞم٦م،  ؾه ٘مِ ٤مت مجٞمًٕم٤م ٓ شمَ وهذه اًمتحدي

وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن واحلري٤مت، وحت٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م، ورقم٤مي٦م اجلقاٟم٥م اًمؽمسمقي٦م، 

 واًمًٚمقيمٞم٦م، وحت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م، وحم٤مرسم٦م اًمتخٚمػ واًمٗم٘مر واعمرض ُمًٕم٤م. ٞم٦م،وإظمالىم

تٜم٤م وُمرضمٕمٞمتٜم٤م واٟمتامئٜم٤م وؿمخّمٞمتٜم٤م ُتَٝم٤م سمٕمد حتديد هقيٛم  ٝمِ وهذه مجٞمًٕم٤م شمٌدأ ُمُ  

 .[1]اإلهاء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ۈ ﴿ :إٟم٤ممِ  ظمػمِ  وؾمٜم٦مُ  اًم٘مرآنُ  هل٤م ٜمَ تَ ٞم  وإن ُمرضمٕمِ ، اإلؾمالمُ  هقٟم٤م إن اٟمتامءَ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[84]اًمٜم٤ًمء: ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ

 .[200]إٟمٌٞم٤مء:  ﴾ک ک گ گ گ﴿ًمٚمٕم٤مُمٚملم  إن رؾم٤مًمتٜم٤م رمح٦مٌ 

 ٤مإلؾمالم يٕمٚمق وٓ ُيَٕمغَم.، ومهق اعمرضمٕمٞم٦م إقمغم إن اإلؾمالم

، [250]اًمٌ٘مرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿إٟمٜم٤م أُم٦ُم اًمقؾمٓمٞم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

َٟم٤م أقمامًَمٜم٤َم. واهلُل، [240]إٟمٕم٤مم:  ﴾ڎڎ  ُمٕمٜم٤م، وًمـ َيؽِمَ

 .[204]اًمتقسم٦م:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿

ؾْماَلمِ  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ٍد  َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ،  ♀ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم وَ  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً ـْ اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم َُم٤م ىَمر 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم
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َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ َول  أُ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ اْٟمنُمِ اًمٚم  وَ  ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ ًْمَقىِمٞمْ  ا ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   .زُ يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم اًم ِذي ُهَق قمِ  ّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ َوأًَْمـحِ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ ْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قِم٤ٌَمَد اهلل.. 

اْذيُمُروا اهللَ ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

َاهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمٚمَُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اًْمَٕمٔمِٞمْ 

َ
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                                                    ََ-1َ

 الخطبة األولى
َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون

  ورِ ُش  وْ نِ 
َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ ، ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

 . [201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  وإنَّ نا تُ

 ذم ضم٤مهٚمٞم٦مٍ  واًمٕمرُب  ،♀حمٛمًدا  سمٕم٨م اهلل  ٤م اعمًٚمٛمقن،ٝمَ ـيه أَ 

  اقٓ يدريمقن ُمـ ُمٕم٤مين آضمتامع وآئتالف واٟمتٔم٤مم اًمٕم٘مد ؿمٞمًئ٤م؛ إذ يم٤مٟم ،ضمٝمالءَ 

 ،وٓ يًقؾمٝمؿ أطمد ،وٓ يرشم٥م ٟمٔم٤مُمٝمؿ ىم٤مئد ،ٓ جيٛمٕمٝمؿ ضم٤مُمع ،ُمتٗمرىملم ٤مأوزاقمً 

ويٕمتدي ومٞمٝم٤م  اًمْمٕمٞمَػ  ي٠ميمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مقيه  ذيٕم٦مٌ ، اًمٖم٤مب وإٟمام حتٙمٛمٝمؿ ذيٕم٦مُ 

  .ى ومٞمٝم٤م قمغم طم٘مقق اًمٓمٗمؾد  ٕمَ وُيتَ  ،شُمٔمٚمؿ ومٞمٝم٤م اعمرأةُ  ،قمغم اًمّمٖمػمِ  اًمٙمٌػمُ 

ذي ضب سمجراٟمف ذم ضمزيرة اًمٕمرب ًمٚمنمك اًم ظمٌٞمث٦مً  هذا يم٤من صمٛمراٍت  يمؾه 

 وشمٙم٤مصمر سم٥ًٌم ذًمؽ اجلٝمُؾ  ،وإوصم٤من وومِم٤م قمـ ذًمؽ اًمٔمٚمؿُ  إصٜم٤ممُ  ِت دَ ٌِ ٕمُ ومَ 

ىم٧م ٝمؿ وومر  سمددت ؿمٛمٚمَ  قمٔمٞمٛم٦مٌ  يمثػمة، ُم٘م٤مشمُؾ  وطمٚم٧م سمتٚمؽ اًمرسمقع ويالٌت  ،واًمٗم٘مرُ 

ومٞمٝم٤م  ـَ ٜم  ىمُ  ،٤مسمَ اًمر  و ،ٟم٤مومٞمٝم٤م اًمز   ـَ ٜم  وم٤مؾمدة ىمُ  اضمتامقمٞم٦مٌ  هؿ، وأٟمٔمٛم٦مٌ ت٧م أُمرَ ٝمؿ وؿمت  مجٕمَ 

طمتك إذا  ومٞمٝم٤م اًمٔمٚمؿُ  ـَ ٜم  ىمُ و ،وطمرُم٤مهنـ ُمـ اعمػماث اًمٌٜم٤مِت  دِ أْ وَ  ُمـاحلرام  ُؾ ٕمْ ومِ 

هٙمذا ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ  ،أو ًمٕمجز ومٞمف ،ا ٓ ئمٚمؿ وم٢مٟمف إٟمام ٓ ئمٚمؿ ًمٕمٚم٦م قمٜمدهأطمدً  ضمدَت وَ 

 :وهبذا ٟم٤مدى ؿم٤مقمرهؿ

اَلطِمفِ  ًِ ـْ طَمْقَوِف  سمِ ـْ ًَمـْؿ َيُذْد قَم  َوَُم
 

ـْ   ٤مَس ُئْمَٚمـؿِ  هُيَْدْم َوَُمـ  َٓ َئْمٚمِـِؿ اًمٜمـ 
 

أرؾمٚمف  ،سم٤مهلدى وٟمقر احلؼ ♀صمؿ إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أرؾمؾ ٟمٌٞمف 

يرر اًمٕمٌٞمد ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد إمم  ♀ومٓمٗمؼ  ،٤م سمنميٕم٦م اهلل سم٤مًمتقطمٞمد ُمٕمٚمٜمً 
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يٕمٚمٛمٝمؿ أن احلري٦م واًمٕمٌقدي٦م ٟم٘مٞمْم٤من ٓ  ♀ـمٗمؼ ٟمٌٞمٝمؿ  ،قم٤ٌمدة رب اًمٕم٤ٌمد

 ـْ وُمَ  ،سم٤مًمت٠ميمٞمد قدي٦م إٓ قمٌقدي٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٝمق احلره ومٛمـ حترر ُمـ يمؾ قمٌ ،جيتٛمٕم٤من

 ؿ اًمٜمٌله ٚم  وهلذا قمَ  ؛ُمٚمًٙم٤م سملم اًمٜم٤مس َج ق  وإن شمُ  ومٝمق قمٌدٌ  ًمٖمػمه أو ظمْمع ًمٖمػم رسمف  ل  ذَ 

قُِّدَاهللَُ»ومٗمل احلدي٨م: أن اًمًٞمد هق اهلل،  ♀ شافس 
(1)

يقوح هذه احل٘مٞم٘م٦م أن  ، 

واحلري٦م إٟمام  ،د ُمـ قم٤ٌمده ٓ يٛمٚمؽ أطمد أن يٜمزقمٝم٤م ُمٜمفًمٕمٌ احلري٦م اًمتل متٜمح ُمـ اهلل 

 ،وُمـ يمؾ إٍس  ،قف ومٞمتحرر هب٤م ُمـ يمؾ رِ  ،ك ذم ؾمجدة يًجده٤م اًمٕمٌد ًمرسمف شمت٠مشم  

  .إهن٤م ؾمجدة احلري٦م ،يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ؾف وُمـ يمؾ همُ 

يـَارَََِظب ُدََََِعَسَ»وم٘م٤مل:  ،أن اًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم ُمذًم٦م ♀اًمٜمٌل  ؿَ ٚم  قمَ  َ،افدِّ

َهِم،ََوَظب ُدَ ر  طِيَََإِنَ ََخِؿقَصِة،ـافََوَظب ُدََافدِّ ،َأُظ  ََواك تََؽَس،َََِعَسَََشِخَط،َُيع طََََل َََوإِنَ ََرِِضَ

«اك تََؼَشَََؾلَََِصقَكَََوإَِذا
(2)

 .♀يدقمق قمٚمٞمف  ،

٤م ًمٖمػم رسمف  ظم٤موٕمً ًّٓ ٤م ُمًتذَ ف رىمٞم٘مً ودمٕمٚمُ  اإلٟم٤ًمنَ  ك شم٠مِهُ ؿمت   إهن٤م قمٌقدي٤مٌت 

ر اًمٕمٌٞمد وقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م يمٞمػ يٙمقن حترير ومحر   ♀د وُمقٓه، ضم٤مء حمٛم

َ.اًمٕم٤ٌمدِ  ًمٜمخرج ُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة رب   ؛اسمتٕمثٜم٤مىمد  ٤مهلل وماًمٕم٤ٌمد؛ 

ل  ،قا وظمْمٕمقايم٤من اًمٜم٤مس إذا دظمٚمقا قمغم ُمٚمقيمٝمؿ ريمٕمقا وؾمجدوا وذًمه  ومٜمٝمك اًمٌٜم

ـ ذًمؽ يمٚمف ♀  .[00 اإلهاء:] ﴾ک  ک  ک  گ﴿وىم٤مل سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ،قم

 يٕمٔمؿ همػمَ  وأ ،شمٙمريؿ اهلل شمٕم٤ممم ًممدُمل ٓ يٛمٚمف قمغم أن يًجد ًمٖمػم اهلل 

 .وأن ٓ خيْمع ًمًٚمٓم٤من همػم ؾمٚمٓم٤من اهلل  ،أن ٓ يذل ، يمام يٕمٔمؿ اهللَ ،اهلل

                                      

 .(5608)، وأسمق داود، رىمؿ، (122)، واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد، رىمؿ، (5/14)أظمرضمف أمحد،  (2)

 .(1660)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، ( 1)
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سمؾ  ،ُمـ أقمٔمؿ ؿمٕم٤مئر احلري٦م أن إُمر واًمٜمٝمَل  ♀ ؿ اًمٜمٌله قمٚم  ًم٘مد سمؾ 

وشمتٕم٤مرم ُمـ أُمراض اًمذًم٦م  ،ضمٕمؾ ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ اجلٝم٤مد اًمذي سمف شمًٛمق اًمٜمٗمقس

شأوَأمٍرَجائرٍََجائرٍََشؾطانٍََظـَدََظدلٍََـؾؿةََُادَِفََجَِـافَُلََضَؾَ أََ»وآؾمتٕم٤ٌمد 
(1)

.ََ

 يمٞمػ ٓ شمذله  ،٦مً يمٞمػ شمٌ٘مك أسمٞم  و ،ةً يمٞمػ شمٖمدو اًمٜمٗمقس طمر   ♀ؿ يٕمٚم  

َاهللََُكََصَوَ أَََيهََِدََيَََذَواَظََُذَيلُخََمَ ؾََؾََََمََـافَِاَافظَ وَُأََاَرََإذَََافـاَسََنَ أ»و ،٤م وُمقٓه٤مإٓ ًمرهب  

شاٍبَؼََعَِبََِمَ فَُؿَ عَُيَََنَ أََ
(2)

َ،محزةََُافشفداءََِشقُدَ» ومٞم٘مقل: ♀ ويٗم٘مف أُمتف ،

شهَُؾََتََؼََؾَََاهََُنََوَََهَُرََمََلََؾَََرٍَجائَََِشؾطانٍََػَإََِؿامَََورجٌلَ
(3)

ُمـ ه١مٓء  ♀ومجٕمٚمف َ،

ك ؾمٌٓمٞمف، طملم زيم   ♀ٟمٌٞمٜم٤م  ْؾ ضمقن ذم همرة اًمِمٝمداء، سمؾ شم٠مُم  اًمذيـ يتق  

شةَِاجلـ ََلَِهَ أَََاِبَبََاََصََدَقَِّاََشَُهََ»٘م٤مل: ومحلًلم احلًـ وا
(4)

.  

 ٌؿ اؾمتح٘م٤م ذًمؽ؟وم

 ؛ًمٞمس هذا سمّمقاب :٤م ىمٚمٜم٤مإٟمام اؾمتح٘م٤م ذًمؽ سم٘مرهبام ُمـ رؾمقل اهلل ٟمًًٌ  :إذا ىم٤مل ىم٤مئؾ

َِيََُمَ ـفَََهَُؾَُؿََظَََهََِبط لََبََِنَ مََ»هق اًمذي ىم٤مل:  ♀ٕن اعمّمٓمٗمك  شهَُبََُسَكَََهَِبََِعَ س 
 (5)

. 

ٞم٤مدَ ٤م ا٘م  ُم٤م اؾمتحَ  قمغم ؿم٤مب أهؾ اجلٜم٦م ٓإ سمٕمٛمٚمٞمٝمام، ومام هق أقمٔمؿ قمٛمؾ هلام؟ إن أقمٔمؿ  ةَ ًم

                                      

، واسمـ (1205)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (5055)، وأسمق داود، رىمؿ، (20/110)أظمرضمف أمحد،  (2)

 .(5022)ُم٤مضمف، رىمؿ، 

 .(1286)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (5006)، وأسمق داود، رىمؿ، (2/106)أظمرضمف أمحد،  (1)

 .(0/124)أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك،  (0)

، (8141)، واسمـ طم٤ٌمن، رىمؿ، (6404)، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى، رىمؿ، (20/02)، أظمرضمف أمحد (5)

 .(280-0/288)واحل٤ميمؿ، 

 .(1811)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (4)
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ـ ومٞمف ل  ،قمٛمؾ هلام يدور طمقل ُم٤م ٟمح ٞم٤مد سم٠مُم٦م اًمٌٜم  .♀طمقل هذا اًمِم٠من اًم

 دَ ه٤م ووطم  رَ ومجع أُمْ  ،هذه إُم٦م شمٕم٤ممم ؿم٠منَ  ومٌف أصٚمح اهللُ  ◙أُم٤م احلًـ 

أصٚمح اهلل  ٤م،تً ُمْ وٓ أَ  ٤مقمقضًم ومٞمٝم٤م  شمرى ٓ ،٤م وأىم٤مم يمٚمٛمتٝم٤م قمغم اعمٚم٦م اعمًت٘مٞمٛم٦مٝمَ صٗم  

وىمد يم٤من -ًمق أٟمف صم٧ٌم قمغم أُمر اخلالوم٦م  ،شمٕم٤ممم سمف سملم ـم٤مئٗمتلم قمٔمٞمٛمتلم ُمـ إُم٦م

ًت٤ٌمح قمٔمٞمٛم٦م شمُ  ًمق أٟمف صم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ًم٘م٤مُم٧م ُمـ وراء ذًمؽ ُم٘متٚم٦مٌ  -ٝم٤مهب٤م وأهٚمَ  أطمؼ  

رى هذا اًمديـ ك ُمـ سمٕمده٤م قمُ وشمتقه   ♀ حمٛمدٍ  أصح٤مِب  ومٞمٝم٤م دُم٤مءُ 

طملم  ومجٛمع يمٚمٛم٦م إُم٦م قمغم إُم٤مم واطمدٍ  ◙ؼ اهلل شمٕم٤ممم احلًـ ومقوم   ،اًمٕمٔمٞمؿ

سمٕم٤مم اجلامقم٦م وم٢مذا ىمٞمؾ ذم اًمت٤مريخ:  اعم٤ٌمركُ  هذا اًمٕم٤ممُ  َل قمِ دُ ومَ  ،أقمٚمـ شمٜم٤مزًمف قمـ اخلالوم٦م

ومتٜم٤مول اًمًٞم٤مدة سمٞمده  ◙اًمذي شمٜم٤مزل ومٞمف احلًـ  اجلامقم٦م؟ ىمٚمٜم٤م: اًمٕم٤ممُ  ُم٤م قم٤ممُ 

   .شمٜم٤موهل٤م ذم اجلٜم٦م هبذا اًمٕمٛمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،الوم٦مأن شمٜم٤مزل قمـ اًمًٞم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مخل يقمَ 

وأرو٤مه ىم٤مم هبذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م ىم٤مم سمِمٕمػمة  ◙صمؿ إن طمًٞمٜم٤ًم 

وأرو٤مه ومٙم٤من سمذًمؽ  ◙ َؾ تِ وذم هذا ىمُ  ،إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

محٞمًدا ؿمٝمٞمًدا ويم٤من سمذًمؽ ؾمٕمٞمًدا  ،ؿمٝمٞمًدا ُمـ ؿمٝمداء احلؼ ُمـ ؿمٝمداء إُمر واًمٜمٝمل

  .ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وؾم١مددٍ  ؾمٞم٤مدةٍ  ص٤مطم٥َم 

هؿ رَ ه٤م ومحر  ال  أصح٤مسمف هذه اعمٕم٤مين وأووحٝم٤م وضَم  ♀ ؿ اًمٜمٌله قمٚم  

سمٕمد أن يم٤مٟمقا  ،ا ص٤مروا ؾم٤مدةً قمٔمٞمٛم٦م سمٕمد أن يم٤مٟمقا قمٌٞمدً  وٟم٘مٚمٝمؿ ٟم٘مٚم٦مً  ♀

  .حمٙمقُملم ص٤مروا طم٤ميمٛملم وىم٤مدة

قا ٛمُ ٝمِ روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ؛ ومَ  اًمّمح٤مسم٦مُ  ؿَ ٝمِ ومَ  ♀وقمـ ٟمٌٞمٜم٤م 

ن دقم٤م إمم إ ُم٤م ♀ٝمؿ قمغم وضمٝمٝم٤م ومجٕمقه٤م ُمـ أـمراومٝم٤م رأوا ٟمٌٞم   اًم٘مْمٞم٦مَ 
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إذ ـمٗمؼ يٕمرض ٟمٗمًف قمغم  (إٓ اهلل إًمف ٓ( :ومجع اًمٜم٤مس طمقًمف حت٧م راي٦م اهلل 

ذم يمؾ  ♀اًم٘م٤ٌمئؾ: ُمـ يٜمٍمين؟ ُمـ يٛمٜمٕمٜمل؟ طمتك أسمٚمغ دقمقة اهلل يٜم٤مدي 

وُمٕمقٟمتف طمتك إذا  ،ُمقؾمؿ وخيرج إمم احل٩م ُمرة سمٕمد ُمرة يدقمق اًم٘م٤ٌمئؾ إمم ٟمٍمشمف

إٟم٤م دظمٚمٜم٤م »: -ويم٤من ؾمٞمد ىمقُمف-ىم٤مل اعمثٜمك سمـ طم٤مرصم٦م  ،قمرض قمغم سمٜمل ؿمٞم٤ٌمن أُمره

وإن إُمر اًمذي  ،حمدصًم٤م َي ١موِ أو ٟمُ  ،اقمٝمدً  حدَث ذم قمٝمد ُمع يمنى قمغم أن ٓ ٟمُ 

ًمٜم٤م  َؾ ٌَ ٓ ىمِ  :يٕمٜمل ،وم٢من ؿمئ٧م ٟمٍمٟم٤مك مم٤م يكم ُمٞم٤مه اًمٕمرب سمف شمٙمرهف اعمٚمقكُ  ضمئ٧َم 

ؾمقف  ،أٟم٧م شمريد ُمٜم٤م أُمًرا ؾمقف شم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف يم٤موم٦م شسمٙمنى وٓ سم٘مٞمٍم

وسمٞمٜمٜم٤م  ،وآص٤مر اجلٝمؾ يم٤موم٦م ،ؾمقف حتٓمؿ أهمالل اًمنمك ،شمدقمق اًمٌنم إًمٞمف قم٤مُم٦م

َأََمََ: »♀وم٘م٤مل  ،وُمقاصمٞمُؼ  وسملم اًم٘مقم قمٝمقدٌ  َمَ تَُح ََصَؾَ أَََذَ إََِ:دَ افرَ َمَََُُلَ َشَا

َ َـ ََيََاهللََلََينََدََِنَ إَِ،َوََِقَد َبافصِّ ََهَُُكُ
َإِ شهَِبَِاكَِوَََجََمجقعََِنَ مََِهَُاضَََحَأَََنَ َمََل 

(1)
.  

يمام ضم٤مء سم٤مًمٕم٘مٞمدة ضم٤مء  ،يمام ضم٤مء سم٤مًمديـ ضم٤مء سم٤مًمدوًم٦م ♀ٜمٌٞمهٜم٤م وم

 يمٛمٚمف اهلل  ،ضم٤مء سمديـ يم٤مُمؾ ُمٙمٛمؾ ♀حمٛمد ، ورؾمقل اهلل سم٤مًمنميٕم٦م

ُم٤م  ♀ وًمذا رومض اًمٜمٌله  ؛ومل يؽمك ومٞمف ظمٚماًل  ،ومٚمؿ يدع ومٞمف ٟم٘مًّم٤م ،ًمٚمٌنمي٦م

 وإٟمام ىمٌؾ ُمـ إٟمّم٤مر، عم٤مذا؟  -ُمًٚمؿٍ  همػمَ  يقُمئذٍ ويم٤من -سمـ طم٤مرصم٦م  كقمرض اعمثٜم

 قمغم ُم٤مذا؟  ،ٕٟمف سم٤ميٕمٝمؿ سمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م

 َؾ ٌِ أو ىم٤مًمقا: مم٤م ٟمٛمٜمع ُمٜمف ُأُزَرَٟم٤م، ىمَ  ،قمغم أن يٛمٜمٕمقه مم٤م يٛمٜمٕمقا ُمٜمف ذري٤مهتؿ وٟم٤ًمئٝمؿ

، سم٤ميٕمٝمؿ قمغم اًمًٛمع ـٍ ممٙم   وهق همػمُ  ،ُمٜمٝمؿ سمٕمد أن سم٤ميٕمٝمؿ ظمٗمٞم٦مً  ♀ اًمٜمٌله 

                                      

(، وىم٤مل اسمـ 1/510(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة، )2/140( أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة، )2)

ا، وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، (، طمدي٨م همري٥م ضمدًّ 0/208يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، )

ٌؼ (: »20/2016)  .شطمدي٨م ُمّمٜمقع ُمَٚمٗم 
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سم٤ميع سمٞمٕم٦م احلرب  ،وذم أصمرة قمٚمٞمٝمؿ ،وذم اًمٞمن واًمٕمن ،قم٦م ذم اعمٜمِمط واعمٙمرهواًمٓم٤م

 ىمٚمٞمٌؾ  ،هُ قمددُ  ىمٚمٞمٌؾ  وهق سمٕمدُ  ،وهق سمٕمد يًتخٗمل سم٤مًمٌٞمٕم٦م ذم ضمٜمح اًمٔمالم ♀

ـٌ  ؿَ ٝمِ ومَ  ،♀ فُ طمٞمٚمتُ  ىمٚمٞمٚم٦مٌ  ،هُ ضمٜمدُ   ،٥ٌم واِص  وأومٝمؿ أن ديـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم دي

ٓ   فُ ٘مٞمٛمُ وأٟمف ٓ ي٘مقم سمف وٓ يُ  ـِ  أـمراَف  عَ مَجَ  ـْ  ُمَ إ  فُ ومل جيٕمٚمْ  ،لمَ ِْم قمِ  فُ ومٚمؿ جيٕمٚمْ  هذا اًمدي

ُمـ  رٍ ذم أُمْ  ومل يتقانَ  ،قمٛمؾ سمديـ اهلل شمٕم٤ممم يمٚمف ،وإٟمام قمٛمؾ سمف يمٚمف ،٦مً ىمَ أوزاقًم٤م ُمتٗمر  

يمٞمػ يٙمقن اًمًٕمل ًمٚمتٛمٙملم هلذا  ♀اًمّمح٤مسم٦م قمـ ٟمٌٞمٝمؿ  ؿَ ٝمِ ومَ  ،أُمقره

 ىمد ىم٤مل ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وم٢من اهلل  ؛اًمديـ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ﴿

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  

  .[44اًمٜمقر: ]﴾ڌ  ڌڎ  ڎ ڈ ڈ  ژ  ژ

 وطم٨م  ذم ؾمٜمتف وؾمػمشمف  ♀ؾمٕمك إًمٞمٝم٤م ٟمٌٞمٜم٤م  اًمًٕمل ًمٚمتٛمٙملم ومريْم٦مٌ إن 

  اًمٙمريؿ ذم آي٤مشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: قمٚمٞمٝم٤م يمت٤مسمٜم٤م

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ﴿

 .[44]اًمٜمقر:﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ

وًمٞمس جمرد إىم٤مُم٦م ًمٚمدٟمٞم٤م  ،ًمٚمديـ إٟمف إىم٤مُم٦مٌ  ،صمؿ سملم همرض هذا آؾمتخالف 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿

 .[52احل٩م : ] ﴾ک ک کگ گ گ گ

 ،إن إىم٤مُم٦م اًمديـ حتت٤مج إمم وضمقد هذه اًمدوًم٦م اًمتل شمديـ سمف ،ومٝمذه هل اًم٘مْمٞم٦م

٤مم اًمتٛمٙملم سمؾ ٓ يتح٘مؼ هلذا اًمديـ مت، سمف ٤موختْمع ًمف وشمٜمٍمه وشم١مازره وشمٕمكم ىمدره

  .شم١مازره وشمٕمْمده ،ضمدت هذه اًمدوًم٦م اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمف حتٛمٞمف وشمٜمٍمهإٓ إذا وُ 
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أىم٤مم دوًمتف حت٧م  ،إٓ وىمد أىم٤مم هذه اًمدوًم٦م ذم اعمديٜم٦م ♀هلذا ُم٤م ُم٤مت و

حت٧م هذه  ،أظمذ وأقمٓمك وهب٤م ،قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مشمؾ وص٤مًمحش ٓ إًمف إٓ اهلل» :ًمقاء وراي٦م وؿمٕم٤مر

  .♀ اًمراي٦م وحت٧م ذًمٙمؿ اًمٚمقاء

وذع ُمـ اًمديـ ُم٤م سمف مح٤مي٦م هذه اًمدوًم٦م  ،وإمحرَ  إسمٞمَض  ♀شمؾ ىم٤م

وأرؾمك أصقهل٤م وىمقاقمده٤م طمتك  ،وؾمـ ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ،ذم ٟمٔمٛمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م وشمنميٕم٤مهت٤م

 ُمرهقسم٦مَ  إريم٤منِ  ُم٤م ايمتٛمٚم٧م رؾم٤مًمتف وٓ مت٧م ُمٝمٛمتف إٓ سمٕمد أن أىم٤مُمٝم٤م واوح٦مَ 

وىم٤مشمؾ وراؾمؾ   ،اًمروم ووم٤مرس وإصٗمرَ  ٝم٤م إمحرَ ئاجل٤مٟم٥م، همزى حت٧م ًمقا

 ،شمٕم٤ممم دقم٤مئؿ ُمٚمتف اهلل وأىم٤مم ،اهلل شمٕم٤ممم ًمف أريم٤من ديٜمف دَ اًمٙم٤موم٦م ومقـم   ♀

 :صمؿ أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،♀ىمٌؾ أن يٛمقت 

ڃ  ڃ ڃ  چ  چ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿

إًذا  وم٤مؾمتٕمد  ، ♀ومتٚمؽ قمالُم٦م أضمٚمؽ ي٤م حمٛمد ، [1-2اًمٜمٍم: ] ﴾چ  چ

إًمٞمف مم٤م قمًك أن يٙمقن ىمد وىمع ذم هذا اًمٓمريؼ  واًمتقسم٦م ،سم٤مؾمتٖمٗم٤مر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 .[0اًمٜمٍم : ]﴾ڌ  ڌ  ڎ﴿

دوًمتف ذم  ♀، أىم٤مم وٓ يداٟمٞمٝم٤م ري٥ٌم  ،داظمٚمٝم٤م ؿمؽٌّ هذه طم٘م٤مئؼ ٓ يُ 

  .اعمديٜم٦م ىمٌؾ أن يٛمقت قمغم هذه اًمدقم٤مئؿ اًمراؾمٞم٦م وإريم٤من اًمث٤مسمت٦م

  .وًمٜم٤م سمٕمد هذه اخلٓم٦ٌم وىمٗم٦م طمقل سمٕمض هذه اًمدقم٤مئؿ

َٛمٕمُ  ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  قَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك  ً اَلُة َواًم ، اًْمـَحْٛمُد هللِ َويَمَٗمك، َواًمّم 

َتـْٙمِٛمٚمِ  ًْ ْيَؽ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم َٓ َذِ ٓ  اهلُل، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ لَم اًمنم 

َغ  ٌُُف، سَمٚم  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِْٞم ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم ًَمُف، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

٦َم، وَ  ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ؾَم٤مًَم٦َم، َوأَد ى ا ـْ اًمر  ضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مدِهِ، طَمت ك أشََم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم

ا َُمِزْيًدا ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  .َرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوأَْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

 ؛يمت٥م اًمت٤مريخ إٟمٜم٤م طملم ٟمتدسمر وٟمت٠مُمؾ ذم واىمٕم٦م قمجٞم٦ٌم ذيمرهت٤م ،٤م اعمًٚمٛمقنٝمَ ـيه  أَ 

اؿمتٖمؾ أصح٤مسمف سم٠مُمر ضمٚمؾ؛ ُم٤م هق  ♀ٟمف سمقوم٤مة ٟمٌٞمٜم٤م أذيمرت يمت٥م اًمت٤مريخ 

 هذا إُمر اجلٚمؾ؟

أن ُمقت اًمٜمٌل  ؟ وٓ ؿمؽ  ♀هؾ اؿمتٖمٚمقا سمدومـ ضمًده اًمنميػ 

هق اعمّم٤مب اجلٚمؾ سمؾ  ذم ىمٚمقب إصح٤مب، أقمٔمؿ اعمّم٤مب ُمـ هق ♀

رؾمقل اهلل وإمم يقم هق اخلٓم٥م اًمٗم٤مدح اًمذي ٟمزل سم٤مُٕم٦م سم٠مهه٤م ُمـ ًمدن أصح٤مب 

 .♀ٝم٤م سمقوم٤مة أطمد يمٜمٌٞم   رزأ إُم٦مُ مل شمُ  ،اًمٜم٤مس هذا

ـــــدَمَ وَ  ٦مٍ ٌَ ٞمْ ِّمـــــُمُ  ؾ  ُٙمـــــًمِ  ؼِمْ اْصــــ  دِ ٚم 
 

ـــاقمْ وَ   ـــ ؿْ َٚم ـــ ن  ٠مَ سَم ـــ ػْمُ هَمـــ ءَ رْ ٛمَ ـاًْم  دِ ٚم  خَ ـُُم
 

ـــ شَمِْمـــَجك ٦مٌ ٌَ ٞمْ ِّمـــُمُ  َأشَمْتـــَؽ ا ذَ إِ وَ   ٤مٝمَ ـسمِ
 

ـــ  ـــُمُ  رْ يمُ ٤مذْ وَم ـــ َؽ ٤مسمَ َّم ـــحُمَ  ل  ٌِ ٤مًمٜم  سمِ دِ ٛم 
(1)

 
 

ًم٘مد اؿمتٖمٚمقا ذم ؾم٘مٞمٗم٦م  ،♀دومٜمف  رِ ُمْ أَ  همػمِ  آظمرَ  ؿمتٖمؾ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مُمرٍ ًم٘مد ا

قمج٥م يمٞمػ يِمتٖمٚمقن سمٛمـ او ،♀رؾمقل اهلل  سمٜمل ؾم٤مقمدة  سمٛمـ يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦مَ 

                                      

 ُمقؾمققم٦م اًمِمٕمر اإلؾمالُمل اًمرومٞمع، ًمٕمكم سمـ ٟم٤ميػ احلِمقد. :ٕيب اًمٕمت٤مهٞم٦م، اٟمٔمر ،اًمِمٕمر (2)
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  !♀إمم ىمؼمه اًمنميػ   يٜمزْل ام  ـًمَ و دْ حَ  ُيٚمْ ام  ـواًمٜمٌل سمٕمد ًمَ  ،يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦مً 

ٛمٝمؿ وقمـ يمٞمػ قمٚم   ،ٕصح٤مسمف ♀حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م هذا ُيٜمٌٞمؽ قمـ شمرسمٞم٦م 

 ؿِ ٘مِ ومٛمـ رام إىم٤مُم٦م اًمديـ ومٚمٞمُ  ،سمح٤مل قمـ إىم٤مُم٦م اًمديـ ؽه ٗمَ ٜمْ  يَ َٓ  رٌ ُمْ أن إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م أَ 

ٕهنؿ رأوا أٟمف ٓ يّمٚمح  ؛ًم٘مد اؿمتٖمٚمقا سمذًمؽ ،ُمـ هذا اًمديـ قمغم أؾم٤مسٍ  اًمدوًم٦مَ 

 أن متر   ،قمغم إُم٦م سمٖمػم ظمٚمٞمٗم٦مٍ  حلٔم٦مٌ  أن متر   ،سمٖمػم إُم٤ممٍ  ٦مِ ُم  قمغم إُ  حلٔم٦مٌ  أن متر   سمح٤ملٍ 

ُمـ  اخلٚمٞمٗم٦مِ  ٥َم ّْم وٟمَ  اإلُم٤ممِ  إذ هؿ يٕمدون إىم٤مُم٦مَ  ؛أو ؾمٚمٓم٤منٍ  سمٖمػم وٓي٦مٍ  حلٔم٦مٌ 

 .٤مهَ دِ ٘مْ ٝم٤م وقمَ ٚم  ذم أهؾ طَم  هب٤م ممثٚم٦مً  أن شم٘مقمَ  ٦مِ ُم  اًمٗمروض اًمتل جي٥م قمغم إُ 

  ♀سملم أصح٤مب رؾمقل اهلل  وىمع شمٜم٤مومٌس ىمد ضمٚمؾ، و إًذا اخلٓم٥ُم 

 .وُمٜمٙمؿ أُمػمٌ  ٤م أُمػمٌ ُمٜم   :وىم٤مل آظمرون ،ومٓمٚمٌٝم٤م ىمقمٌ  ومٞمٛمـ يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦مً 

َاذا؟ـــد

ًمٚمدٟمٞم٤م؟ ٓ، وًمٞمس هذا اًمٔمـ سم٠مطمد ُمـ  ؟ أم ًمٓمٚم٥ٍم ذم وقمٞمٝمؿ اًمًٞم٤مد   أًمْمٕمٍػ 

 أو ٟمٔمر يمؾه  ،ُمٜمٝمؿ إُمرَ  واطمدٍ  وإٟمام ـمٚم٥م يمؾه  ،♀ أصح٤مب رؾمقل اهلل

 .٦مٌ ديٜمٞم   ٝم٤م ُمّم٤مًمُح وسمٕمُْم  ،٦مٌ قم٤مُم   سمٕمْمٝم٤م ُمّم٤مًمُح  ،ذقمٞم٦مٍ  ُمٜمٝمؿ ذم إُمر عمّم٤مًمَح  واطمدٍ 

َيََُةٌَعََبَ َشَ»ىمقًمف:  ♀ قمـ اًمٜمٌل   فَ ٘مِ ومَ  ـْ ُمَ رأيٜم٤م 
ََلََمََوَ يَََهَِؾَِّظََِبَِاَػَعََََََاهللََُمَُفَُؾَ ظِ

َطَِ َإََِل   ش:َاإلماُمَافعاِدُل...هَُؾَ َطَِل 
(1)

ُم٤م  أوَل  اًمٕم٤مدَل  اإلُم٤ممَ  :♀ ومذيمر اًمٜمٌله  َ،

أن اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أقمٔمؿ اعمٜم٤مص٥م  ♀ذيمر، وقمٚمٛمقا ُمـ يمالم ٟمٌٞمٝمؿ 

 قمغم يٛملمِ  ُمـ ٟمقر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مِ  يٙمقن قمغم ُمٜم٤مسمرَ  وأن ُمتقًمٞمٝم٤م اعم٘مًطَ  ،اًمديٜمٞم٦م وأذومٝم٤م

                                      

 .(2002)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (8608، 2510، 880)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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 ،اًمدٟمٞم٤م اًمتل ومٞمٝم٤م صالُح  إمم هذه اًمقٓي٦مِ  وشمٓمٚمٕم٧م اًم٘مٚمقُب  اًمٜمٗمقُس  اًمرمحـ ومتنموم٧ِم 

 .ٕضمؾ هذا وىمع ُم٤م وىمعو أظمرةِ  وومالُح 

وُمـ  جمٛمٕمقن قمغم أن اًمقٓي٤مت اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرسم٤مت قمٜمد اهلل  واًمٕمٚمامءُ 

اًمٕم٤مُم٦م؛ ُمـ اًم٘مْم٤مء  أن هذه اًمقٓي٤مِت  سمـ قمٌد اًمًالم ا ا، سمؾ ٟم٘مؾ اًمٕمزه ٤م ىمدرً ٝمَ ٚم  ضَم أَ 

وإٟمٗم٤مذ إطمٙم٤مم واإلُم٤مرة اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م أصح٤مهب٤م اعم٘مًٓمقن ومٞمٝم٤م هؿ أقمٔمؿ إٟم٤مم 

 . ا وأيمثرهؿ وأصم٘مٚمٝمؿ ذم اعمٞمزان أضمًرا، صمؿ ىم٤مل: وهذا سم٢ممج٤مع إٟم٤مم ُمـ أهؾ اإلؾمالمأضمرً 

هق اًمذي  ،ومًدت سمف إُم٦م دَ ًَ وإذا ومَ  ،صٚمح٧م سمف إُم٦م َح ٚمَ َص إذا  اإلُم٤مم نإ

 ،وم٢مذا يم٤من اًمرأس ص٤محل٤ًم صٚمح سمذًمؽ اجلًد ،اًمنم ذُ ٗمَ ٜمْ وقمـ ـمري٘مف يَ  ،اخلػمَ  ذُ ٗمِ ٜمْ يُ 

  ، وشمٓمٚمٕمقا إمم اًمثقاب ومٞمٝم٤م.هلذا ؾم٠مًمقه٤م ؛ومٝمق ُمـ إُم٦م سمٛمقىمع ىمٚمٌٝم٤م اًمٜم٤مسمض

يمام -ًمٚمدٟمٞم٤م  وم٘مد ُمٜمع ُمٜمٝم٤م أطمد رضمٚملم: رضمؾ يٓمٚمٌٝم٤م ♀وأُم٤م اًمٜمٌل 

ا، وآظمر يٓمٚمٌٝم٤م ا ذم إرض ووم٤ًمًدا وإوم٤ًمدً رضمؾ يٓمٚمٌٝم٤م ًمٚمدٟمٞم٤م قمٚمقًّ  -هق احل٤مصؾ أن

ََإَِ،َوٌََفَقَ عََِضَََكَكَ إََِرَ اَذََبََاَأََيََ»: ◙ وًمذا ىم٤مل ٕيب ذر ؛وهق ًمٞمس سم٠مهؾ هل٤م َ،ةٌَاكََمََاَأََن 

ََإَِوََ َ،َإَِةٌَامَََدَكََوَََيٌَزَ ِخََةَِامََقََؼَِافَ َمََوَ اَيََن  شاقفََؾََِاف ِذيََظَؾقهَِىَدَ أََاَوََفََؼََِّحَاَبَِهَََذََخَأَََنَ َمََل 
(1)

.ََ

  .ٕٟمف مل يٙمـ ىم٤مدًرا قمغم محؾ شمٌٕم٤مهت٤م واًم٘مٞم٤مم سمِم٠مهن٤م ؛وم٤مٟمتٝمك أسمق ذر قمـ ـمٚمٌٝم٤م

عم٤مذا هل  ،أن هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ أقمٔمؿ اعم٤ًمئؾ وأضمٚمٝم٤م ♀قمٚمؿ ٟمٌٞمٜم٤م ًم٘مد 

قم٘مد قمغم ؛ ُم٤مم٦م واإلُم  ٝم٤م؟ ٕن هذه اإلُم٤مُم٦م قم٘مد سملم إُ ُمـ أقمٔمؿ اعم٤ًمئؾ وأضمٚم  

قم٘مد ُمقوقع حلراؾم٦م ، ذم ؾمٞم٤مؾم٦م هذه إُم٦م سم٠مطمٙم٤مم وذيٕم٦م اًمٜمٌقة ظمالوم٦م اًمٜمٌقة

                                      

 .(2614)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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  سمف. اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م

ے  ے  ﴿ ، شم٤ًمس اًمدٟمٞم٤م سمـشٓ إًمف ٓإ اهلل»ـسم٠مي رء شم٤ًمس اًمدٟمٞم٤م؟ شم٤ًمس اًمدٟمٞم٤م سمو

هبذا  [51اعم٤مئدة : ] ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ﴿شم٤ًمس اًمدٟمٞم٤م سمـ ،[40إٟمٕم٤مم : ] ﴾ۓ  ۓ﮲

 .وهبذا شمًٕمد اًمٌنمي٦م ،وهبذا ي٘م٤مد اخلٚمؼ ،شم٤ًمس اًمدٟمٞم٤م

اخلالوم٦م قم٘مد ُمقوقع سملم إُم٦م وسملم اإلُم٤مم ي٘مّمد ُمٜمف طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م 

  .اًمدٟمٞم٤م سمف هذه هل اًم٘مْمٞم٦م سم٤ًٌمـمتٝم٤م وووقطمٝم٤م

وسمٕمد أن أظمذ  ،ومٙمؿ هق اًمٌقن ؿم٤مؾمع اًمٞمقم سمٕمد أن اومؽمق اًم٘مرآن قمـ اًمًٚمٓم٤من

 .ذم ٟم٤مطمٞم٦م وص٤مر يمؾٌّ  ،ذم ضمٝم٦م يمؾٌّ 

شمٚمؽ  كٓمَ ٕمْ ؟ وُمـ هق إضمدر سم٠من يُ ك هذا اًمّمقَت ٓمَ ٕمْ طمؼ سم٠من يُ إُمـ هق 

 ؾمٜم٦مَ واهلل  ٤م يمت٤مَب ـٛمً ٙمِ حْ ـُمُ ش ٓ إًمف إٓ اهلل»؟ إن إطمؼ وإضمدر ُمـ ي٘مقل: اًمث٘م٦مَ 

ًٓ  ،اهلل رؾمقلِ  ًَ سم٤مذ  هذه إُم٦مِ  ىم٤مدًرا قمغم ىمٞم٤مدةِ  ،ذم حت٘مٞمؼ اًمٕمدل واعم٤ًمواة فُ  ٟمٗم

: ًمفيٙمقن  وقمٜمدئذٍ  ،ٟمٌٞمٝم٤م ؾمٜم٦مِ ٤م ورهب   سمٙمت٤مِب  َادـشطََِوافطاظةََِافسؿعَِ» طمؼه َدم

َِوافقََُودمَافعِسََ،هَِوادؽرََ شس 
(1)

  .♀يمام أظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌل  ،

 وسم٘مٞم٦م ذم اجلٛمٕم٦م أشمٞم٦م. أرضمق أن يٙمقن ًمٚمحدي٨م صٚم٦م

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ًٓ  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ، َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

                                      

 .(2001)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (0211)اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  أظمرضمف (2)
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ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ. ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، وَ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   َٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقرَ َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو اَرَٟم٤مشُمق  ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،َٟم٤م ِذَ اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِل ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ؿ  ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًم ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ ٤م َٟم تهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم ٟم٤َمدُِِملْمَ   هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قِم٤ٌَمَد اهلل.. 

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 .َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقنَ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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                                                    ََ-2َ

 الخطبة األولى
َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون

  ورِ ُش  وْ نِ 
َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ ِ  َصَّلَّ اهللُ ، َ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

 . [201آل قمٛمران: ]﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2اًمٜم٤ًمء: ]﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:]﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ بَ ا أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  وإنَّ نا تُ

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن يمٜم٤م ىمد اسمتدأٟم٤م اإلضم٤مسم٦م قمٜمف ذم وىمد  ،ُم٤م يزال اًم١ًمال ُمٓمروطًم٤م ،َأيه

ٟمٙمٛمؾ سمحقل اهلل شمٕم٤ممم وقمقٟمف اعم٠ًمًم٦م ذم هذه ه٤م ٟمحـ و ،أؾمٌققمٜم٤م اًمذي ُم٣م

  .ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واًمًداد ،اجلٛمٕم٦م

ٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م وأهؾ ئُم٤م يزال اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل: ُم٤م هذه آٟمتخ٤مسم٤مت؟ وُمـ طمؼ أسمٜم٤م

وأن يٕمقا ذم ذًمؽ قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يٌٍمهؿ ذم  ،ضمٞمٚمٜم٤م أن يًٛمٕمقا ذم ذًمؽ يمٚمٛم٦م

إن اإلضم٤مسم٦م ٓ سُمد  أن ، واظمتٚمٗم٧م ومٞمف اًمًٌؾ ،ي اوٓمرسم٧م ومٞمف إُمقرذهذا اًمقاىمع اًم

  .وأن شمٙمقن سمؼمه٤من ٓئح ،شمٙمقن سمٌٞم٤من واوح

 ،طمتك ٓ ختتٚمط قمٚمٞمٜم٤م إوراق ؛ٓ سُمد  أن شمٙمقن اإلضم٤مسم٦م قمـ ُمّمدر ُمٕمّمقم

  .وشمتداظمؾ أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م هذه إًمقان اعمختٚمٗم٤مت

أن وٓ سُمد   ،♀إن اإلضم٤مسم٦م ٓ سُمد  وأن شمًتٜمد إمم يمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

أزهك قم٤مؿمتف إُم٦م اعمحٛمدي٦م ذم  قمٛمكمف  وإمم أُمر واىمٕملف  ،طملف  شمًتٜمد إمم شمٓمٌٞمٍؼ 

 .قمّمقره٤م وأهبك أي٤مُمٝم٤م

وإمم أذف  ،وإمم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ،ٓ سُمد  أن شمًتٜمد اإلضم٤مسم٦م إمم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

 ٤موُم ،سملم فمٝمراين هذه اخلٚمٞم٘م٦م ♀ هِ وضمقدِ  ومؽمةِ  ،قمغم اًمٌنمي٦م ْت ُمر   ومؽمةٍ 

وهذه اًمٗمؽمة قمغم ىمًٛملم:  ،سمٗمْمٚمٝم٤م هَ وٟمق   ♀٤مه٤م زيم   اُمتد سمٕمده٤م ُمـ ومؽمةٍ 
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وم٤ًمرا ذم  ،إُمر ¶اخلٓم٤مب اًمٗم٤مروق وأسمق سمٙمر اًمّمديؼ اسمـ ىمًؿ وزم ومٞمف 

وأصمٜمك  ،، ؾم٤مرا ذم اًمٜم٤مس سمًػمة طمًٜم٦م محده٤م اًم٘م٤ميص واًمداينُمًػمةٍ  اًمٜم٤مس ظمػمَ 

َذَواَبَُِدَتََاؿَ »وم٘م٤مل:  ،♀اًمٜمٌل  امقمٚمٞمٝم شرََؿََظَُوَََ،رٍَؽَ َبََِبَي:َأََدَِعَ بَََنَ ِنَمَِيَ افؾ 
(1)

، 

َـ َُسَبََِمَ ؽَُقَ ؾََظََ»وم٘م٤مل:  ،ه٤مْهِ ٠مَ سمِ  ك اًمٗمؽمةَ ُمع أٟمف زيم   ،ومٞمٝمام جٕمؾ اًم٘مدوةَ وم
َةََِـ ُشَوَََ،يتِ

َيَظََدَِعَ بَََنَ مََِغََيَِّدَِفَ ؿََـافَ َنََيَ دَِاِصَافرَ َاءَِػََؾََُخَـافَ  شذَِاجَِوََافـ َاَبَِفََقَ ؾََواَظََض 
(2)

. 

ـِ  اخلٚمٞمٗمتلمِ  ٌلمِ اًمّم٤مطمِ  ♀ ك اًمٜمٌله يم  زَ  أطمًدا ُمـ  ك  زَ ُم٤م مل يُ  اًمقزيري

ك سمتزيمٞم٦م صمؿ صمٜم   ،وآىمتداء هبدهيام ،قمٝمامشم٤ٌم٤موأوص سم ،٤ممه٤م وشمرى قمٜمٝمامزيم   ،اخلٚمؼ

  .سمٕمده٤م ُمـ ظمػم اًم٘مرون وُم٤م اُمتد   ،هذه اًمٗمؽمة اًمراؿمدة

وسمٛمـ ضم٤مء سمٕمدمه٤م ُمـ أُمراء  ،وقمكمف  وسمٕمثامنَ  ،وقمٛمرَ  سم٠ميب سمٙمرٍ  ِزَ شمَ ٠مْ ٟمَ  ومٚمٜم٤م إًذا أنْ 

 .╚اًمّمح٤مسم٦م 

ويٛمتد إمم  ،◙وإمم احلًلم سمـ قمكم  ،◙ وإُمر يٛمتد إمم احلًـ سمـ قمكم

 ٤م ذم أُم٦م اًمٜمٌلا قم٤مُمًّ وزم أُمرً  ـْ ُمَ  رِ سمؾ ويٛمتد إمم آظِم  ،◙ وي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤منُمٕم٤م

 ىمتاًل قمغم يد وقمـ أسمٞمف واعمتقرم   ،◙ ذًمٙمؿ هق قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػمو؛ ♀

ـ هذا آظمر اًمّمح٤مسم٦م و ،♀ ُمـ هجرة اًمٜمٌل أرسمع وؾمٌٕملمؾمٜم٦م  احلج٤مج فمٚماًم  مم

 .╚ اسمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ،اًمزسمػمإٟمف قمٌد اهلل سمـ  ،٤م ذم هذه إُم٦مأُمًرا قم٤مُمًّ  ًمقاو

ٞمٚمٜم٤م وٟمًتٝمدي ٌٟمتٚمٛمس ؾم ،وذم شمٚمؽ اعمًػمة ،إٟمٜم٤م طملم ٟمت٠مُمؾ ذم هذه اًمًػمة

                                      

 .(0881)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (06/160)أظمرضمف أمحد،  (2)

، واسمـ (1808)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (5800)، وأسمق داود، رىمؿ، (16/080)أظمرضمف أمحد،  (1)

 .(50)ُم٤مضمف، رىمؿ، 
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ٌ   ،ؿرهب   سمًػمة أؾمالومٜم٤م اًمذيـ وقمقا يمت٤مَب  صمؿ  ،♀٘مقا ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ وـم

وظمْمٕم٧م هلؿ  ،ه٤مْهِ ٠مَ وا وُمٚمٙمقا اًمدٟمٞم٤م سمِ وقمزه  ،صمؿ ىم٤مدوا وم٤ًمدوا ،طمٙمٛمقا وم٘م٤مدوا

  .╚هٙمذا يم٤من طم٤مهلؿ  إرض سمٛمجٛمققمٝم٤م..

طملم ٟمٌح٨م ذم إضم٤مسم٦م قمـ هذا اًم١ًمال  ،وذاك هق ُمّمدرٟم٤م ،ٜم٤متُ ومٝمذه هل طمج  

  ف.اًمذي ؾمٌ٘مإؾمٌقع وذم  ،اًمذي ـُمرح ذم هذا إؾمٌقع

قمغم و ،ٝم٤مٝم٤م ودوًمتَ طمتك أىم٤مم ديٜمَ  ♀ٝم٤م إن هذه إُم٦م اعم٤ٌمريم٦م ُم٤م ُم٤مت ٟمٌٞمه 

وؾم٤مر ذم اًمٜم٤مس سمًػمة  ،غ اًمرؾم٤مًم٦مَ إٓ وىمد سمٚم   ♀هذا اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع، ُم٤م ُم٤مت 

 .♀ؾم٤مر ذم اًمٜم٤مس سمًػمة اعمج٤مهد  ،ؾم٤مر ذم اًمٜم٤مس سمًػمة اًمقاًمد ،اًم٘م٤مئد

م وم٢من احلدي٨م قمـ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ذم اإلؾمالم سمٜم٘م٤مئف واقمتداًمف وضمالًمف  وقمغم ُم٤م شم٘مد 

٤مِة، وذًمؽ اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مديؿ ٕطمٙم٤مم  ايمٞم٦ِم اعمزيم  وهب٤مئف يٜمٌٖمل أن يًتٜمد إمم شمٚمؽ اًمٗمؽمِة اًمذ 

 ٞم٤مؾمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٝمدي٦م اًمراؿمدة.اًمً

ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م  رِ شمًتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم أُمْ  د هلذه إُم٦م ىمقاقمدَ ىمٕم   ♀صمؿ إٟمف 

 اًمنمقمٞم٦م ٓ يٜمٌٖمل أن خُيتٚمػ قمٚمٞمٝم٤م، ُمـ شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م: 

سم٠مهؾ احلؾ واًمٕم٘مد  ٤م ممثٚم٦مً اهَب ختت٤مر ٟمق   ،ه٤مادَ ختت٤مر ىُمق   ،ٝم٤م٤مُمَ ٙم  أن إُم٦م ختت٤مر طُم 

وٓ  ،قمٚمٞمٝم٤م أطمدٌ  ٗمت٤مُت ومٝمل ص٤مطم٦ٌم احلؼ ٓ يَ  ؛رضمح وشمٜمٔمرومٞمٝم٤م، إُم٦م ختت٤مر وشم

 .٤م ذم اٟمتزاع هذا احلؼ ُمٜمٝم٤م أطمدٌ ٝمَ هُ رِ ٙمْ وٓ يُ  ،ٖم٤مًمٌٝم٤م ذم هذا احلؼ أطمدٌ يُ 

ٞمه  ُمر سمٕمده إمم أطمد طمتك اضمتٛمٕمقا سُمٕمٞمدَ  ♀ٜم٤م ُم٤مت ٟم ووم٤مشمف  ومٚمؿ يٕمٝمد سم٤ٕم

ـ سمٕمد اًمٜمٌل ظمٚمٞمٗم٦مً  ـْ ُمَ  رِ ُمْ ذم أَ  نوىمٌؾ دومٜمف يتِم٤مورو ♀  .♀ف ًم يٙمقن ُم

 وىم٤مل سمٕمض إٟمّم٤مر: ُمٜم٤م أُمػم وُمٜمٙمؿ أُمػم، صمؿ اؾمت٘مر   ،ومدار ٟم٘م٤مش ودار طمقار
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صمؿ شمٌٕمف  ،صمؿ شمٌٕمف اعمٝم٤مضمرون ،سم٤ميع قمٛمرُ  ـْ ُمَ  َل ومٙم٤من أو   ،◙إُمر قمغم أيب سمٙمر 

 قيعَ ٌُ ومَ  ،ومجٚمس سم٤مًمٜم٤مس ،ُمـ اًمً٘مٞمٗم٦م إمم اعمًجد ◙صمؿ ظمرج أسمق سمٙمر  ،إٟمّم٤مر

ىم٤مم ذم اًمٜم٤مس  ،وؿمٕمر سم٘مرب أضمٚمف ،٦مُ شمف اعمٜمٞم  ومٚمام طمي ،وأرو٤مه ◙اًمٕم٤مُم٦م  اًمٌٞمٕم٦مَ 

 خْ تَ ًْ وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس إين ُمُ  ،ومدقم٤مهؿ ذات يقم ،ظمٓمٞم٤ًٌم
 وإين ىمد آًمٞم٧ُم  ،قمٚمٞمٙمؿ ٌػ ٚمِ

 ،ِل ذا ىمراسم٦مٍ و  ومٚمؿ أُ  -اظمتٚمٗم٧ْم  قمغم رواي٤مٍت -أو ضمٝمد رأيل  ،أو أًمقت ضمٝمدي ،ضمٝمدي

ىمٌؾ  :٤م، ىم٤مًمقاؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم :وم٠مؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا، ىم٤مًمقا ،◙ قمٛمرَ  ٌػ وإين ُمًتخٚمِ 

يًت٘مٌٚمٝمؿ  ؛ا ُمـ إٟمّم٤مروٟمٗمرً  ،ا ُمـ اعمٝم٤مضمريـدقم٤م ٟمٗمرً  ◙أن يٗمٕمؾ ذًمؽ أسمق سمٙمر 

، ؿْ رأهُيُ  َؼ ٗمَ وم٤مشم   ،ُمـ سمٕمده ي٠ًمهلؿ ويًتِمػمهؿ ومٞمٛمـ يٙمقن إُمرُ  ،وومرادى مج٤مقم٤مٍت 

ذًمؽ اًمِمخص  :يٕمٜمل-طمتك إٟمف ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أهنؿ ىم٤مًمقا: ىمد قمرومٜم٤م ذًمؽ 

 رِ سم٤مُٕمْ  ◙ أسمق سمٙمرٍ  ٝمؿ ومٚمؿ يًتٌد  وقمغم هذا اٟمٕم٘مد إمج٤مقمُ  -٤مُب ًمف اًمٙمت ٥َم اًمذي يُمتِ 

 وؾم٤مر ومٞمٝمؿ اًمًػمةَ  ،سم٠ميدهيؿ اعمًٚمٛملم وأظمذَ   أُمقرَ وشمقمم   ،قمٛمرُ  َل ـًمِ ؿ طمتك إذا وَ دوهَنُ 

صمؿ ضمٕمؾ  ،هؿ قمٛمرُ ه١مٓء اًمًت٦م اظمت٤مرَ  ؛ذم ؾمت٦م ي٘مقُمقن ُمـ سمٕمده ضمٕمؾ إُمرَ  اعمحٛمقدةَ 

ٓ   أن اإلُم٤مرة ٓ شمٙمقنُ  ىمٌؾ أن يٛمقَت  فُ أصح٤مسمَ  ؿَ ٚم  وقمَ  ،إًمٞمٝمؿ إُمرَ  طمتك إٟمف  ، ؿمقرىإ

ي٘مقل . ُمـ همػم ُمِمقرة اعمًٚمٛملم وم٤مضسمقا قمٜم٘مف ُمٜمٙمؿ اإلُم٤مرةَ   أطمدٌ ىم٤مل هلؿ: إذا شمقمم  

طمتك  ؛حف وم٤مضسمقا قمٜم٘مفا إمم أن قمٛمر ىمد رؿم  اؾمتٜم٤مدً  ؛ُمٜمٝمؿ  واطمدٌ ذًمؽ ًمٚمًت٦م إذا شمقمم  

 ،دون قمقدة إمم مجقع اعمًٚمٛملم ،ذا إُمرأو أظمًذا هب ،ٓ يٙمقن هذا اؾمتٌداًدا سم٤مًمرأي

 .ُمًػمهتؿهل وشمٚمؽ  ،ؾمػمهتؿ هل هذه

 ٧ِم ٞمَ ِو إٓ وىمد رَ  أطمدٌ  ذم ؿم٠مهن٤م اًمٕم٤مم   هذه إُم٦مِ  رَ ٓ يّمٚمح سمح٤مل أن يتقمم أُمْ  

حلراؾم٦م اًمديـ  ُمقوقعٌ  قم٘مدٌ  ،واإلُم٤ممِ  سملم إُم٦مِ  قم٘مدٌ  أن اإلُم٤مُم٦مَ  ذًمؽ ؛سمف ٦مُ ُم  إُ 
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هلذا  ُح ؿم  رَ هق هذا اًمذي يُ  :ًمف واعمٕم٘مقدُ  ،إُم٦م اعمحٛمدي٦م :ومٞمف اًمٕم٤مىمدُ  سمف، وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م

وإذا يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م قم٘مًدا اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمف،  طمراؾم٦مُ  :قمٚمٞمف واعمٕم٘مقدُ  ،اعمٜمّم٥م اجلٚمٞمؾ

اهِب٤م؛ وم٢من اإليمراه ٓ يداظمؾ هذا اًمٕم٘مَد، وإذا ٤مُِمٝم٤م وٟمُق   دظمٚمف أومًده. ذقمٞم٤ًّم سملم إُم٦ِم وطُمٙم 

؛ عم٤م ظمرج حمٛمد سمـ قمٌد اهلل هٍ رَ ٙمْ ٛمُ ـًمِ  أٟمف ٓ سمٞمٕم٦مَ  ♫ُم٤مًمؽ  سمؾ أومتك اإلُم٤مم

عم٤م ظمرج أومتك ُم٤مًمؽ أن سمٞمٕمتف يم٤مٟم٧م قمـ  -٦مٞم  يمِ اعمٕمروف سم٤مًمٜمٗمس اًمز  -سمـ احلًـ 

ٕٟمف يٌٜمل قمغم هذا  ؛سمٞمتف ُم٤مًمٌؽ  وًمزمَ  ،إمم حمٛمد سمـ احلًـ اًمٜم٤مُس  رَ وم٤ٌمدَ  ،إيمراهٍ 

  .اًم٘مْمٞم٦م هٙمذا متيض ذم ظمالوم٦م اعمًٚمٛملم.. اعمًت٘مر   إصؾِ 

ومال سمٞمٕم٦َم ًمِـُٛمْٙمَرٍه، ومٙمام ٓ يٜمٕمِ٘مُد سمٞمٌع سم٤مإليمَراِه، يمذا ٓ شمٜمٕمِ٘مُد سمٞمٕم٦ٌم؛ ذًمؽ أن اًمٕم٘مقَد 

َٓ ُيْٙمَرُه أطمٌد قمغم ىمٌقِل اإلُم٤مُم٦ِم، ىم٤مل  ـْ ُيَٛمث ُٚمٝم٤م،  شَمٗمًُد سم٤مإليمراِه، ويمام ٓ شُمْٙمَرُه إُم٦ُم قمغم َُم

ٞمٝم٤م، مل جُيْؼَمْ قمٚمٞمٝم٤م؛ ٕهن٤م قم٘مُد ُمراو٤مٍة وإن اُمتٜمَع ُمـ اإلُم٤مُم٦ِم ومل جُي٥ِْم إًم»اعم٤مرودي: 

 .شواظمتٞم٤مٍر ٓ يدظمُٚمُف إيمراٌه وٓ إضم٤ٌمرٌ 

 اًمنميٕم٦م شمٗمًُخ وواًمٕم٘مد ذم اًمنميٕم٦م ٓ يٜمٕم٘مد وٓ ي٘مقم وٓ يتؿ إٓ سمرو٤م، 

 قمـ همػمِ  سمٞمعٌ  ٢مذا وىمعَ وم ،ومّم٤مقمًدا ديٜم٤مرٍ  ذم رسمعِ  شمراضٍ  قمـ همػمِ  إذا وىمٕم٧ْم  اًمٌٞمعِ  قم٘مقدَ 

اًمذي ًمف ُمـ  اًم٘مدرِ  اًمٕمٔمٞمؿِ  .. ومٙمٞمػ هبذا اًمٕم٘مدِ وسم٤مـماًل  ٤مظًم ُمٗمًق اًمٕم٘مدُ يٙمقن  رو٤م

ـِ  إمهٞم٦مِ   .ودٟمٞم٤مهؿ ُم٤م ًمف اًمٜم٤مسِ  ذم دي

، وشمزيٞمُػ إرادهت٤م ٓ يّمحح ُمـ إُم٦م اظمتٞم٤مرٍ و ،رو٤م قمـ همػمِ  سمٞمٕم٦مٌ إًذا ٓ شمٜمٕم٘مد 

  سمٞمٕمتٝم٤م، وٓ ُيٛميض قم٘مده٤م ذقًم٤م.

 .ٝمدي٦م ُمروٞم٦مهذا هق إصؾ اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ذم ظمالوم٦م راؿمدة ُم

ٕمٛمر ، وماإلُم٤ممُ  هُ رَ ٙمْ ٟمف ٓ يُ إ :واًمٕمج٥م أن ٟم٘مقل ،إُم٤ممٌ  هُ رَ ٙمْ ٓ يُ  ،إُم٦مُ  هُ رَ ٙمْ ويمام ٓ شمُ 
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أن  ومٚمؿ يٙمـ ٕطمدٍ  ،قمٜمف ومٚمؿ ي٘مٌٚمقه أقمرض صمالصم٦مٌ  عم٤م ضمٕمؾ إُمر ذم ؾمت٦مٍ  ◙

 إُمَر  سمـ أيب وىم٤مصٍ   ؾمٕمدُ ، ظمغم  هبذه اخلالوم٦مِ  أو إظمذِ  هذه اإلُم٤مرةِ  قمغم ىمٌقلِ  ؿْ ٝمُ هَ رِ ٙمْ يُ 

 رُ أطمد ه١مٓء اًمًت٦م، وآظَم  وهقًمف،  مم اعمديٜم٦م ذم همٜمٞمامٍت إوظمرج  ف،قمٜم َض رَ قمْ أَ ، وفِ تِ سمرُم  

 ،ومٙم٤من ًمف ُم٤م دقم٤م ،ُمٜمف رء ومٞمف أو أن يٙمقنَ  ،إُمرَ  اهذ َل ـٚمِ دقم٤م سم٠من يٛمقت ىمٌؾ أن يَ ُمٜمٝمؿ 

ومٕمٚمقا  :ام ىمٚمٜم٤موإٟمام يم ،ًمإلُم٤مرةِ  عٍ ٌه تَ ، أو شمَ هٍ أو َذَ  وهٙمذا مل شمٙمـ هبؿ هذه اخلّمٚم٦م ُمـ ـمٛمعٍ 

ـِ  إىم٤مُم٦مً  اهلل  وضمفِ  ذًمؽ اسمتٖم٤مءَ  وـمٚم٤ًٌم ًمٚمثقاب وإضمر  ،٤م قمغم هذه اعمٚم٦موطمٗم٤مفمً  ،ًمٚمدي

  .اًمذي ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه اًمقٓي٤مت اًمٕم٤مُم٦م ،اًمٕمٔمٞمؿ

أو  ،أو ذم ومئ٦مٍ  ،ذم ؿمخصٍ  َل زَ ـتَ خْ ـشمُ  أنْ  أن شمرى إُم٦مُ  إًذا ٓ يٛمٙمـ سمح٤ملٍ 

  .ًمديٜمٝم٤م ودٟمٞم٤مه٤م أصٚمَح  اهشمر ـْ ُمَ  ٥َم ِّم ٜمْ شمَ  ٤م ذم أنْ ٝمَ ٘مه طَم  ٥َم َّم تَ ٖمْ سم٠من يُ  شمرى إُم٦مُ 

 ؟كُ رَ دْ ويمٞمػ يُ  ،هذا اًمرو٤م ُف رَ ُيٕمْ  وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ويمٞمَػ 

وهذا ُم٤م ضمرى ذم  ،واحلقارِ  واًمٜم٘م٤مشِ  اًمرأِي  ذِ ظْم إٓ سم٤معمِمقرة وأَ  ُف رَ ٓ ُيٕمْ  :ىمٚمٜم٤م

ں  ﴿ :ٞم٤مئفُمثٜمًٞم٤م قمغم أوًم  يمام ىم٤مل اهلل ،٤مٜمَ رسم   ًمذًمؽ يمت٤مُب  دَ ُمٝم  ، ╚ قمٝمدهؿ

ڤ  ڦ  ﴿ًدا قمٚمٞمٝم٤م: وُم١ميم  ٤مًمِمقَرى وىم٤مل آُمًرا سم. [06اًمِمقرى: ] ﴾ں  ڻ

 .[241آل قمٛمران : ]﴾ڦ

ُمـ إُمقر  رٍ ُمْ سم٠مَ  ومام اؾمتٌد   ،♀وىمد ومٕمؾ  ،♀وإُمر ًمف 

 إٓ أنْ  ،َي أْ ُمٜمٝمؿ اًمر   ذَ ظَم وأَ  ،هؿ ومٞمفرَ ٤موَ ؿَم إٓ وَ  اعم٤ٌمطم٦م اًمذي ًمٚمّمح٤مسم٦م ومٞمف ُمّمٚمح٦مٌ 

وٓ  ،ٕطمدٍ  وٓ ُمٜم٤مىمِم٦مَ  ،ٕطمدٍ  ومال ؾمٛمعَ  اًمًامء؛ قمٜمدئذٍ  ؾِ ٌَ وطمًٞم٤م ُمـ ىمِ  إُمرُ  يٙمقنَ 

 .اهلل  ؾِ ٌَ ٕن إُمر ىمد ضم٤مء ُمـ ىمِ  ؛ٕطمدٍ  ُمِم٤مورةَ 

ذم  وىمد شمٌلم أن   ،ويٜمزل قمغم رأهيؿ ظمالوًم٤م ًمرأيف هؿ،ِم٤موريُ  ♀رأيٜم٤مه  
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  .سم٤معمِم٤مورة ٕٟمف ُم٠مُمقرٌ  ؛سم٤مًمٜمت٤مئ٩ِم  ♀ َؾ ٌِ وُمع ذًمؽ ىمَ  ،رأيف اخلػمَ 

ٓ ي٘مٓمُع ذم أُمٍر ُم٤ٌمٍح ذي ؿم٠مٍن إٓ سمٛمِم٤مورة أصح٤مسمف  ♀وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

؛ ومِم٤مورهؿ ًمٚمخروج ذم ُأطُمٍد ومٙم٤من رأي أيمثرهؿ سم٤مخلروج، ومٜمزل قمغم رأهيؿ، ╚

ٓ  خيرج اعمًٚمٛمقن إمم أطمد،  ومٚمؿ يزل اًمٜم٤مس سمرؾمقل »وإن يم٤من ًمف يم٤مرًه٤م! سمؾ يم٤من رأيف أ

، وىم٤مًمقا: طمتك دظمؾ وًمٌس ُٕمتف، صمؿ ظمرج قمٚمٞمٝمؿ، وىمد ٟمدم اًمٜم٤مس ♀اهلل 

 شومل يٙمـ ًمٜم٤م ذًمؽ ♀اؾمتٙمَرْهٜم٤َم رؾمقَل اهلل 
(1)

. 

ًٓ قمغم رأي قم٤مُم٦م أصح٤مسمف إمم أُ  ♀إًذا ظمرج رؾمقل اهلل  طمد ٟمزو

 .طمدٍ ويم٤من ذم هذا ُم٤م يم٤من مم٤م هق ُمٕمٚمقم يقم أُ  ،روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ

ـَ  ،يمثػمةٍ  ذم ُمقاوعَ  ♀ؿم٤مورهؿ   ودقم٤م إمم هذا وطم٨م   قمديدةٍ  وذم ُمقاـم

 .◙سمف أظمذ اًمّمديؼ و ،ؾ هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ٤مت إٓ وىمد أص  وُم٤م ُم ،قمٚمٞمف

سمٕمد أن ص٤مر قمغم ومراش اعمقت ىم٤مل ٓسمـ  ◙طمتك إٟمف وقمٚمٞمف ُمِمك اًمٗم٤مروق 

 شاإلُم٤مرة ؿمقرى... -صمالصًم٤م- اقم٘مؾ قمٜمل»: ¶ قم٤ٌمس
(2)

. 

ـَ »: -ذم آظمر ظمٓم٦ٌم ظمٓمٌٝم٤م- ◙وىم٤مل  ـْ هَمػْمِ َُمُِمْقَرٍة ُِم ـْ سَم٤مَيَع َرضُماًل ُِم َُم

ِٚمِٛملمَ  ًْ َة أْن ُيْ٘مَتاَل اًْمـُٛم ِذي سَم٤مَيَٕمُف شَمِٖمر  َٓ اًم   ش وَماَل ُي٤ٌميع ُهَق َو
(3)

 . 

َر ُمٜمٙمؿ قمغم همػم ُمِمقرة ُمـ »: -ًمٚمًت٦م اًمذيـ قمٝمد إًمٞمٝمؿ- ◙وىم٤مل ُمـ شم٠مُم 

 شاعمًٚمٛملم وم٤مضسمقا قمٜم٘مف
(4)

. 

                                      

 .(5/24) ،( اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م2)

 .(21268)رىمؿ،  ،(20/001) أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ، (1)

 .(8600)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (0)

 .(0/055)أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،  (5)
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وم٢من ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل  ؛ا سمٖمػم ُمِمقرة اعمًٚمٛملمأطمٌد أطمدً  أن ي٤ٌميعَ  رُ ذ  ُيَ 

وظمرج قمٚمٞمٝمؿ؛ وهلذا رأيٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ  ،اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦مَ  َق ر  ومَ  فٕٟم ؛شمٌٞمح ىمتٚمف

رأيٜم٤مه يقاضمف  ،سمٕمد قمٛمرَ  ظمٚمٞمٗم٦مً  يٙمقنُ  ـْ ُمَ  إًمٞمف ذم اظمتٞم٤مرِ  رُ إُمْ  َؾ ٕمِ وىمد ضُم  ،قمقف

ٟمٗمز ُمـ هذا إُمر قمغم أين إذا  روٞمتام سم٠من أظمٚمعَ  إنْ »ي٘مقل هلام:  رٍ سم٠مُمْ  وقمثامنَ  ٤مقمٚمٞمًّ 

  .ش٧ُم ومٕمٚمْ  رُ أظَم  ِِضَ رَ  ُمٜمٙمام اواطمدً  ٧ُم ٜمْ قمٞم  

ـِ  قمٌدُ  َؼ ٗمِ ٓمَ ومَ  ¶ومروٞم٤م   قمٛمرَ  ظمٚمٞمٗم٦مَ  ذم ُمـ يٙمقنُ  اًمٜم٤مَس  يًتِمػمُ  اًمرمح

صمؿ  ،اعمٝم٤مضمريـ ، يًتِمػمُ أي٤ممٍ  صمالصم٦مَ  اًمٜم٤مَس  : ومٓمٗمؼ يًتِمػمُ شم٘مقل اًمرواي٤مُت  ،◙

، طمتك ىم٤مًمقا: طمتك دظمؾ قمٌد ىمٌؾ اًمٙم٤ٌمرِ  اًمّمٖم٤مرَ  يًتِمػمُ  ،ٓ يٙمتٗمل هبذا ،إٟمّم٤مرَ 

ذم ُمٙم٤مشم٥م  :يٕمٜمل- ،وقمغم إـمٗم٤مل ذم اعمٙم٤مشم٥م ،ـ  هِ دورِ  اًمٜم٤ًمء ذم ظُم اًمرمحـ قمغم

اًمذيـ -وظمرج إمم إقمراب واؾمت٘مٌؾ اًم٤ٌمديـ  -ن وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿآحتٗمٞمظ اًم٘مر

 اًمٙمٚمٛم٦مُ  ٗم٘م٧ْم هبذا إُمر وم٤مشم   ـ يٙمقن أطمؼ  يمؾ ذًمؽ ي٠ًمهلؿ قمٛم   -يٕمٞمِمقن ذم اًم٤ٌمدي٦م

ُمِمقرهتؿ طمتك إذا اؾمتَ٘مر  رأيف، يمؾ ذًمؽ ي٠ًمهلؿ ويًتجكم رأهيؿ ويٓمٚم٥م  ،قمغم قمثامنَ 

إين ىمد ٟمٔمرت ذم أُمر اًمٜم٤مس ومٚمؿ أرهؿ يٕمدًمقن سمٕمثامن، ومال دمٕمٚمـ »: ◙ىم٤مل ًمٕمكم 

(1) شقمغم ٟمٗمًؽ ؾمٌٞماًل 
 ، ومرِض قمكمٌّ وسم٤ميع.

ٓ  قمـ رو٤م اعمًٚمٛملم، »ومٚمام ىُمتَِؾ قمثامن ضم٤مءه اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل:  إن سمٞمٕمتل ٓ شمٙمقن إ

رشمؿ، وم٤ٌميٕمف  وظمٓم٥م وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس إن هذا أُمُريُمؿ ٓ  َُمـ َأُم  ًمٞمس ٕطمٍد ومٞمف طمؼٌّ إ

 شاًمٜم٤مُس وأهُؾ اعمًجدِ 
(2)

. 

                                      

 .(8062)رىمؿ، أصؾ اًم٘مّم٦م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري،  (2)

 .(4/80)اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك، ٓسمـ اجلقزي،  (1)
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ٓ  شُم٤ٌميَع اًمٜم٤مَس طمتك يٌٕم٨َم إًمٞمؽ أهُؾ يُمؾ  »ومٚمام سم٤ميع اًمٜم٤مُس ىم٤مل احلًـ ٕسمٞمف:  أمل آُمْرَك أ

ٞمَٕمتِِٝمؿْ  شُمٍٍم سٌم
(1)

ـ رو٤م اجلٛمٞمع، ووىمقع ذًمؽ سمٕمد اًمِمقرى.؛  ؾمتٞمث٤مق ُم  وذًمؽ ًمِمدة ٓا

هذا آظمتٞم٤مر أُم٤مٟم٦ُم يمؾ  ُمًٚمٍؿ قمغم طمًـ ٟمٔمِرِه ورأيف ذم اعمًٚمٛملم، ومال  وقمٚمٞمف؛ وم٢من

 يّمٚمُح إًذا أن يتٝم٤موَن أطمٌد ذم رأٍي، أو جي٤مُمَؾ ذم اظمتٞم٤مٍر، أو يٛمٞمَؾ ُمع هقى.

ـْ يٌٞمُع صقشَمُف، أو جُي٤مُمُؾ ومٞمف إٟمام خيقُن ديٜمَُف وآُم٤مَٟمَتُف، وىمد ىم٤مل  وُمـ هٜم٤م ُيٕمَٚمُؿ أن  َُم

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ شمٕم٤ممم:

 .[10إٟمٗم٤مل: ]

٤مؾِم٥َم؛ وم٘مد ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ًمٙمؾف  َط، وهل٤م أن حُتَ وًمألُم٦م قمغم أئٛمتٝم٤م أن شَمِْمؽَمِ

أسم٤ميٕمؽ قمغم ؾمٜم٦م اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف واخلٚمٞمٗمتلم ُمـ سمٕمده »ُمـ قمكمف وقمثامن: 
(2)

 : ، وم٘م٤مل قمكمٌّ

 .شومٞمام اؾمتٓمٕم٧ُم، وىم٤مل ذم رواي٦م: أقمٛمُؾ ـم٤مىمتل

وىمٌٚمٝم٤م قمثامن 
(3)

 ، وم٤ٌميٕمف قمٌُد اًمرمحـ واًمٜم٤مُس ُمـ سمٕمده اعمٝم٤مضمرون، صمؿ إٟمّم٤مُر.

 ويمذا اؿمؽمط أهؾ ُمٍم قمغم قمثامن ذوـًم٤م قمغم أٟمف إن مل يٚمتزْم، ومٝمؿ ذم طِمؾف ُمـ ـم٤مقمتف.

ـَ  واؿمؽمـم٧م ومئ٦ٌم قمغم قمكمف إىم٤مُم٦َم اًم٘مّم٤مِص ُمـ ىمتٚم٦ِم قمثامَن، وىمد صم٧ٌَم أن  اًمراؿِمِدي

٤م، سمٕمد اضمتامع إُم٦م وطمّمقِل اًمٌٞمٕم٦ِم ضمٕمٚمقا إُم٦م ذم طِمؾف اًمثالصم٦َم: أسم٤م سمٙمٍر، وقمثامَن، وقمٚمٞمًّ 

 ُمـ سمٞمٕمتٝم٤م إن ؿم٤مءت.

.
ٍ
 وصم٧ٌم أهنؿ ؿم٤موروا ذم يمثػم ُمـ اًمِمئقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم طَمدف ؾمقاء

                                      

 .(0/181)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ٓسمـ يمثػم،  (2)

 .(0100)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (1)

 .(1/002)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، ٓسمـ إصمػم،  (0)
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، وذم ؾمػمة وذم وقء ُم٤م ؾمٌؼ؛ وم٢من ُمٜمٝم٩م اًمِمقرى وآظمتٞم٤مر أصٞمؾ ذم ديـ اهلل 

 ده.اًمراؿمديـ، وؾمٜم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ىمٌؾ ذًمؽ وسمٕم

 ،هٙمذا أىم٤مُمقا دوًمتٝمؿ ،♀ اًمٜمٌل   أصح٤مِب  ذم أؿمخ٤مصِ  هذه هل إُم٦مُ 

هٙمذا  ،هٙمذا طمٗمٔمقه٤م ،هٙمذا راقمقه٤م ،قه٤مُمُ هٙمذا ىمد   ،هٙمذا ٟمٔمروا إمم ُمّم٤مًمح أُمتٝمؿ

يمٞمػ  ،يمٞمػ يٙمقن اًمرو٤م ،يمٞمػ يٙمقن آظمتٞم٤مرُ  ،ٛمقا اًمدٟمٞم٤م يمٞمػ شمٙمقن احلري٦مُ ٚم  قمَ 

  .زسمٞم٦ماحلأو  ،خّمٞم٦مِماًمّم٤مًمح اعمقمغم  إُم٦مِ  ُمّم٤مًمِح  يٙمقن شم٘مديؿُ 

ٓ   ك اظمتٞم٤مرٌ ٟمٕمؿ ٓ يت٠مشم  أهي٤م اعمًٚمٛمقن..  هذه اًمِمقرى هل اًمتل جي٥م أن  ، سمِمقرىإ

ٓ اًمِمقرى  ،٦مُ اًمِمقرى اًمٜمٌقي   ،ه٤م اًمٜم٤مُس هل اًمتل جي٥م أن يٕمتٛمدَ  ،إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مُس  يّمػمَ 

 ل  وؾمٜم٦م اًمٜمٌ ،٦مِ اًمؼمي   ب  رَ  إمم يمت٤مِب  ًتٜمدُ ؿمقرى شمَ  ،٦مٍ ك سمديٛم٘مراـمٞم  ٛم  ًَ اًمتل شمُ 

  .٦مٍ إؾمالُمٞم   همػمِ  وٓ إمم ىمقاًم٥َم  ،٦مٍ ووٕمٞم   إمم ُمٕم٤ميػمَ  ًتٜمدُ ٓ شمَ  ،♀

 ♀ أن اًمٜمٌل   ؿَ ٚمَ إذا اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ هذه اًم٘مْمٞم٦م وم٢مٟمف جي٥م أن ُيٕمْ 

وأىم٤مُمقا هب٤م  ،روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ طملم ووٕمقا هذه اًم٘م٤مقمدة أىم٤مُمقه٤م فُ وأصح٤مسمَ 

َ قُ طمتك إذا شمُ  ِق اًمتٗمره ُمـ آظمتالف و وٟمج٧ْم  ومًٕمدت اًمٌنمي٦مُ  هذه اخلالوم٦مَ   اًمٜمٌله  ذم 

 يتنُب  وظمٚمٌؾ  يدبه  سمدأ وٕمٌػ  اًمراؿمدةُ  واٟم٘مْم٧م شمٚمؽ اخلالوم٦مُ  ♀

 رُ ُمْ طملم حتقل أَ  اًمقراصمل   إمم ذاك اًمٜمٔم٤ممِ  اًمِمقري   ٝم٤م ُمـ هذا اًمٜمٔم٤ممِ ٟمٔم٤مُمُ  َل طملم حتق  

واًمذي أقمٚمٜمف اًمّمديؼ طملم ىم٤مل: أـمٞمٕمقين ُم٤م -قمغم طمٙم٤مُمٝم٤م  هذه إُم٦مِ  رىم٤مسم٦مِ 

: قمٛمرُ  هُ رُ .. ي٘مرر هذا، وي٘مر  زم قمٚمٞمٙمؿ ف ومال ـم٤مقم٦مَ وم٢مذ قمّمٞمتُ  ،اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٙمؿ أـمٕم٧ُم 

ف قين، وم٘م٤مل اًم٘م٤مئؾ ُمٜمٝمؿ: سمؾ ًمق قمّمٞمتَ ُمُ ف وم٘مق  قمّمٞمتُ  وم٠مقمٞمٜمقين وإنْ  اهللُ  أـمٕم٧ُم  إنْ 

  .ٜم٤مك سمًٞمقومٜم٤مُمْ ق  ىمَ 
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 .وُمٚمٙمقا ،وؾم٤مدوا ،وم٘م٤مدوا ،╚هٙمذا يم٤مٟمقا 

ـْ همػِم أُمتِٜم٤َم، ىمٚمٜم٤م: ضم٤مِئٌز أْن وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: هذا إؾمٚمقب ذم آٟمتخ٤مسم٤مت ُم ًتقَرٌد ُِم

ُمـ أٟمٔمٛم٦ٍم  ◙شمًتٗمٞمَد أُمُتٜم٤َم ُمـ دم٤مرِب همػِمه٤م ذم شمٜمٔمٞمؿ احل٘مقق، وىمد اؾمتٗم٤مد قمٛمر 

ـِ  ـْ هذا يمتدوي إداري٦م يم٤مٟم٧م ذم سمالد وم٤مرس واًمروم، وىمد أمجع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُم٤ًمئَؾ ُِم

، ويمت٤مسم٦ِم اًمت٤مريِخ، واخت٤مِذ داٍر ًمٚمٛمًجِد، وهمػِم  ـِ  ذًمؽ.اًمدواوي

مَ »: ♀وهق داظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف  ـُ َقا َُدك  ِر َبَِلم  َؾُم ََأظ  ُتم  شَأك 
(1)

ويمؾ ُم٤م  ،

ا وضمقًرا ُُمٜمَِع، واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼِم  واًمت٘مقى  ًٓ ضم٤مز، ويمؾ ُم٤م يم٤من ذًّ يم٤من ظمػًما وقمد

 ُمنموٌع، واًمتٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان ممٜمقٌع.

تِِف؛ يمام  ذم َرد  أُمقاِل هقازن طملم ضم٤مءوا إمم سمؾ ىمد صم٧ٌم ًمذًمؽ أصٌؾ جُيٞمز إُْمَر سمرُم 

أن يرد  قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌَٞمُٝمؿ، واؾمتِم٤مَر اًمّمح٤مسم٦َم ذم  ♀اًمٜمٌل  شم٤مئٌلَم، وىمد رأى اًمٜمٌله 

ٌْٜم٤َم ذًمؽ ي٤م رؾمقَل اهلل، وم٘م٤مل:  ََأِذَنَ"ذًمؽ وم٠مؿم٤مُروا سم٘مٌقِل رأيِف، وىم٤مًمقا: ـمٞم  ِريََمن  إِك اََلََكد 

َيََ ََفـم  ن  َدِمََذفَِكَِمـؿ  مَ ِمـ ُؽم  ـُ َر ََأم  م  ـُ َؾَعَإَِفق ـَاَُظَرَؾاُؤ ِجُعواََحت ىََير  ،ََؾار  ، ومرضمع اًمٜم٤مُس "ل َذن 

ومٙمٚم ٛمٝمؿ قمروم٤مؤهؿ، صمؿ رضمٕمقا إمم رؾمقل اهلل وم٠مظمؼموه أهنؿ ىمد ـمٞمٌقا، واًمٕمروم٤مء: هؿ 

 اًمٜمقاب وممثٚمق إُم٦ِم.

ًٓ ذم اًمزُم٤من إول؛ وم٢مٟمف ٓ ُي٘مٌؾ أن طم ٞم٨م هُمٞم ٧ٌِم وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ًمئـ يم٤من هذا ُم٘مٌق

اًمنميٕم٦ُم، وُأؾم٘مٓم٧م اخلالوم٦ُم، وقُمٓم ؾ اجلٝم٤مُد، وُصقِدَر طمؼه إُم٦ِم ذم اظمتٞم٤مٍر طمرف ٟمزيٍف، 

ىَم٤مسم٦ِم قمغم  ، وشَمَراضَمَع دوُر إُم٦ِم ذم اًمر  ـْ ؿمقَرى إمم اؾمتٌداديف أو وراصملف َل احلٙمُؿ ُِم ق  وحَتَ

 أقمامِل وٓشمِـِٝم٤م.

                                      

 .(1080)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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.ىمٚمٜم٤م: ًمٕمٛمر اهلل هذه قم٘م٦ٌٌم يم٠مداُء، وُمـ أ
ِ
اء  قمٔمِؿ اًمٌٚمٞم٦ِم وقمْم٤مِل اًمد 

 وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أٟمف ٓ جيقز ظمروٌج قمـ ؾمٚمٓم٤من اًمنمع.

 ٟمٗم٤مٌق ٓ جيتٛمع ُمع اإليامن. -اظمتٞم٤مًرا ورو٤م-وأن اًمتح٤ميمؿ إمم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل 

 وأن طمؼ  اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ظم٤مًمص هلل شمٕم٤ممم.

 ِع ومٝمق ُمردوٌد.وأن  يمؾ  ُم٤م ُأطْمِدَث ُمـ ُمٜم٤مه٩ِم احلٙمِؿ قمغم ظمالِف اًمنم

ٞمَٝم٤م.  وقمٜمدئٍذ شمٙمقُن ًمٙمؾف وضمٝم٦ٌم هق ُُمَقًم 

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم   ً اَلُة َواًم اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم فِ اًْمـَحْٛمُد هللِ َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ  َٓ َذِ ٓ  اهلُل، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِ  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم َغ ًَمُف، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  ٌُُف، سَمٚم  ْٞم

ـْ  ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مدِهِ، طَمت ك أشََم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ؾَم٤مًَم٦َم، َوأَد ى ا اًمر 

ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً  ًْ  َُمِزْيًدا. اَرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوأَْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن،  ـ   ،يٌدو إُمر ُمًت٘مٞماًم ىمد إمم هٜم٤م َأيه قمغم  رُ ٙم  ٕمَ  ؾمقف يُ ىم٤مئاًل  ًمٙم

 ومٞم٘مقل: ،هذا

طمتك ضم٤مء قمكم قمٌد  ،٦مٌ ٘مَ وُمتح٘م   واىمٕم٦مٌ  واعمنموقمٞم٦مُ  ،ٟمٕمؿ يم٤من إُمر يمام شم٘مقل 

- ٤ميمت٤مسمً  َػ وأًم   ،وسمتٕمٓمٞمؾ اجلٝم٤مد ،وم٘م٤مل سم٢مؾم٘م٤مط اخلالوم٦م وسمتٜمحٞم٦م اًمنميٕم٦م ،اًمرازق

  وُمٜمّم٦مِ  ةِ د  وهق قمغم ؾُم 
ِ
ومت٠مظمذ سمذًمؽ  اًمثالصم٦مَ  هذه إصقَل  يٜم٘مُض  -اًمنمقمل   اًم٘مْم٤مء

  .ذم اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب طمٙمقُم٤مٌت 

 -آسمتدائٞم٦م ٤م ذم حمٙمٛم٦م اعمٜمّمقرةويم٤من ىم٤موًٞم٤م ذقمٞمًّ  -قمٌد اًمرازق ضم٤مء قمكم

ـٌ  م وأن اإلؾمال ،ٓ ذيٕم٦مٌ  وأن اإلؾمالم قم٘مٞمدةٌ  ،ٓ دوًم٦مٌ  ومذه٥م إمم أن اإلؾمالم دي

ى رً ومٜم٘مض قمُ  ؛ديٜملف  رٍ ٓ قمالىم٦م ًمف سم٠مُمْ  ،وٕن اخلالوم٦م شمٍمف سمنميٌّ  ؛ومٞمف ٓ ضمٝم٤مدَ 

  !!ريمٞمٜم٦مً  ٤مُمٜمف أريم٤مٟمً  أؾم٘مطو ،ُمـ اًمديـ وصمٞم٘م٦مً 

اًمٕمٚمامء هلذا اًمرضمؾ؟! ًم٘مد ظمرج ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم زُمٜمف اًمِمٞمخ  ؿَ ٚم  ىمٚم٧م: وهؾ ؾَم 

 ،شاًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ» :ت٤مسمفقمٚمٞمف ذم يم ُمّمٓمٗمك صؼمي ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ومرد  

سمٙمت٤مب  ،يمت٤مسمف ♫ وٟم٘مض ؿمٞمخ إزهر ذم طمٞم٤مشمف اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم
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اًمدي٤مر اعمٍمي٦م اًمِمٞمخ حمٛمد  لوظمرج ُمٗمتش ٟم٘مض اإلؾمالم وأصقل احلٙمؿ» :أؾمامه

سمؾ  ،ون قمغم اًمرضمؾ ُم٘م٤مًمتفسمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل وهمػمهؿ ُمـ قمٚمامء إزهر اًمنميػ يرده 

ُمـ ذًمؽ ُمـ  سمؾ يٗمتل سمٕمْمٝمؿ سمام هق أؿمده  ،ٚمامءرضمقٟمف ُمـ زُمرة اًمٕموي٤ميمٛمقٟمف وخُي 

 د  رِ 
طملم أٟمٙمر أن  ،طملم أٟمٙمر أن اإلؾمالم ديـ ودوًم٦م ،قمـ اإلؾمالم فِ وظمروضمِ  فِ شمِ

 ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة!! ا ُمٕمٚمقُم٦مً طملم أٟمٙمر ُمـ اًمديـ أُمقرً  ،وضمٝم٤مدٌ  اإلؾمالم دقمقةٌ 

  .٘م٤مًم٦ما، صمؿ قم٤مد هق قمـ هذه اعمذم ٟمحره ُمردودً  رَ وا قمٚمٞمف وضمٕمٚمقا إُمْ ده رَ 

 اًمٜم٤مسِ  سملمَ  ؿَ ٙمُ حْ ـشمَ  أنْ  اًمنميٕم٦مِ  أو شمٜمحٞم٦مِ  ،اًمتنميعِ  شمٜمحٞم٦مِ ظمٚمُؾ  اعمٝمؿ؛ أٟمف دب  

٤منُ  ُؾ ٌِ هؾ ُي٘مْ  وقمٜمدئذٍ  ،أطمدٍ  إمم ُم٤م يٕمٚمٛمف يمؾه  وص٤مر إُمرُ   ٓ؟ أمْ  رِ قمغم هذا إُمْ  اإلًٟم

 أُم٤م أصؾ ،ٞمٝم٤مًم  قَ هق ُمُ  وضمٝم٦مٌ  وًمٙمؾف  آضمتٝم٤مداُت  وشمتٕمددُ  ،اًمًٌُؾ  ختتٚمػ قمٜمدئذٍ 

 ُمردودةً  أن شمٙمقن إُمقرُ  ،ٟمف ممٜمقعإ :ٓ ُي٘م٤مل قمٜمف رِ أصؾ إُمْ  ،ومٝمق ُمنموعٌ  رِ إُمْ 

  قم٤مئدةً  أن شمٙمقن إُمقرُ  ،واًمٕم٘مدِ  إمم أهؾ احلؾ  
ِ
 واًمٕمٚمؿِ  إمم أهؾ اًمّمدق واًمقوم٤مء

 ى أنْ أَ رَ  ـْ ٛمَ ومَ  ،وٟمزًم٧م شمٚمؽ اًمٜم٤مزًم٦مُ  ،٤م وىمد وىمٕم٧م هذه اًمقاىمٕم٦مُ ُمَ أَ  ،واخلؼمةِ  واًمٕمٛمؾِ 

 فٌ ضْم .. وم٢من ذًمؽ ًمف ُمـ اًمٜمٔمر وَ اًمنم    َؾ هْ أَ  ؿَ اطمِ زَ يُ  وأنْ  ،اخلػمَ  رَ ث  ٙمَ وأن يُ  ،نم   اًم َؾ ٚم  ُي٘مَ 

 هذه اعمخ٤مًمٗم٤مِت ُمـ عم٤م اقمؽماه  ؛ُؾ ٌَ ٘مْ قمٜمف وٓ يُ  ُض رَ ٕمْ ى أن هذا يُ أَ رَ  ـْ ، وُمَ ؼَمُ تَ ىمد ُيٕمْ 

 .سمٌٕمٞمد وم٘مد رأى رأًي٤م ًمٞمس قمـ اًمّمقاِب  ..وشمٚمؽ آٟمحراوم٤مِت 

: إن هذا إُمر هل ؛ هذه اًمٙمٚمامُت ٝم٤م ذم يمٚمامٍت َّم ٚمخ  ٟمُ  يٛمٙمـ أنْ  هذه ىمْمٞم٦مٌ  

 فُ ومٛمـ اٟمتٝمك إمم رأي شمدقمٛمُ  ؛وُمتٜمققم٦مٌ  ُمتٕمددةٌ  قمغم هذا اًمٜمحق اقمؽمشمف ُمٗم٤مؾمدُ 

 رِ ذم هذا إُمْ  جيتٝمدَ  وأنْ  ،ؿَ ومٞمزاطمِ  يٕمٛمَؾ  وأنْ  ،ومٞمِم٤مركَ  يت٘مدمَ  سم٠منْ  اًمنمقمٞم٦مُ  اًمًٞم٤مؾم٦مُ 

 وسم٤مًمّمقاِب  ،ومٞمف سمٜمٞمتف ٤م يث٤مُب ا اضمتٝم٤مديًّ أُمرً  سمذًمؽ يٗمٕمُؾ  وم٢مٟمف ؛هُ َذ   َؾ ٚم  ٘مَ ويُ  ،هُ ػْمَ ظَم  رَ ث  ٙمَ ٞمُ ومَ 
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 واًمًالُم٦مُ  ،وؾمٚمؿَ  ٤م وم٘مد سمرأَ جم٤مٟمًٌ  اقمتزَل  ـِ ٤م أو ُمَ ُمٕمؽمًو  اقمتزَل  ـِ إًمٞمف، وُمَ  ُؼ وم  اًمذي ُيقَ 

 .٤م رءٌ ٝمَ ـًمُ دِ ٕمْ ٓ يَ 

ًَ هٜم٤م ومال شمُ  ث٤مرَ اًمتل يٜمٌٖمل أن شمُ  اًم٘مْمٞم٦مَ  اهلل.. إن   قم٤ٌمدَ  ُم٤م ضمٕمؾ   اهللَ ك: أن  ٜم

عمـ سمٕمده شمٙمقن  صمؿ إن اًمٓم٤مقم٦مَ  ،هلل  اعمٓمٚم٘م٦مُ  ام اًمٓم٤مقم٦مُ وإٟم   ،ُمٓمٚم٘م٦مً  ـم٤مقم٦مً  ٕطمد

ََخَـافَ َةَِقََِصَعَ َمََدِمٍََقَوَ ؾَُخ َؿََـفََِةََاظَََضَََلَ»إذ  ؛سم٠من شمٙمقن ذم اعمٕمروف ُم٘مٞمدةً 
شِقَافِ

(1). 
 ـْ ُمـ رأى ؿمٞمًئ٤م ُمِ  ٛمٝمؿ أن  ين، قمٚم  ٤مهذه اعمٕم ؿ اًمّمح٤مسم٦مَ قمٚم   ♀ واًمٜمٌله 

٤م قمٚمامؤٟم٤م ٜمَ ٛمَ وىمد قمٚم   ،ظمروضًم٤م قمـ اإلؾمالمِ  اًمٌمءُ  اهذ يٙمقنَ   أنْ إٓ ٞمّمؼِمْ ٚمْ ومَ  هِ أُمػمِ 

 إهن٤م وطمٌل  ،أو أن يؽميمٝم٤م ،ذم أن يتٌٜم٤مه٤م ٕطمدٍ  ٞم٤مرَ أن اًمنميٕم٦م ٓ ظِم  ╚

وأن احلٙمؿ  ،وأن احلج٦م اًمٕمٚمٞم٤م ،♀ٜم٤م ٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞم  إهن٤م يمت٤مب رسم   ،ُمٕمّمقم

 ًمٞمس ٕطمدٍ  ♀ٟمٌٞمٜم٤م  وؾمٜم٦مُ  ،ٜم٤مرسم   وأن احلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م هل يمت٤مُب  ،إقمغم

 .قمغم اإلؾمالم اًمٙمٗمرَ  ؽَمِ خْ ٞمَ ٚمْ وإٓ ومَ  ،ٝم٤مأو أن يرومَْم  ،ه٤مأن خيت٤مرَ 

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ، َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  ٓ  اهلُل َربه  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ َٓ إًَِمَف إِ

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤مَووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  أُ  شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،ُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

                                      

، واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب، (062)رىمؿ،  ،(26/200)أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم،  (2)

 .(600)رىمؿ،  ،(1/44)
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ٞم َؽ  ؾْماَل  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مِم أَ َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

ؿْمِد،  ، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ قَمغَم اًمره ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ٜمَٜم٤َم َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ ؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ اًمٚم ٝمُ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 طبة األولىالخ

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ ، ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

 . [102آلَظؿرانَ:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00]إطمزاب: ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ناوإنَّ  ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  تُ

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن،  وذيمرى ٕوزم  ً  إن اًمِم٠من ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م أن شمٙمقن ُمققمٔم٦مَأيه

ًٕم٤ٌمب، شمقىمظ اًم٘مٚمقب وشمِمحذ اهلٛمؿ، وىمد اقمت٤مد اًمٜم٤مس ُمـ اخلٓم٤ٌمء أن يًٛمٕمقا ا

قمٔم٦ًم ديٜمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مٔظمرة، وُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ ؿم٠من ديٜملف يتٕمٚمؼ سم٢مىم٤مَُم٦ِم اًمٗمرائِض، أو 

 احل٨م  قمغم اًمٜمقاومؾ، أو اًمدقمقِة إمم اًمٗمْم٤مئؾ، وٟمحِق ذًمؽ.

إلؿم٤مرة إمم آوم٤مشمف ورسمام يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مجل٦م اًمقاىمع ذم ظُمٓم٥م اجلٛمٕم٦م ىمٚمٞمٚم٦ًم، وا

وؾمٚمٌٞم٤مشمف ه٤مُمِمٞم٦ًم وقم٤مسمرًة، وهذا مم٤م يٜمٌٖمل أن ُيٜمتٌف ًمف؛ وم٢من اخلَُٓم٥م جي٥م أن شمتٜم٤مول 

ٌ ف قمغم أظمٓم٤مء اعمامرؾم٤مت واٟمحراوم٤مت اًمًٚمقك  واىمع اًمٜم٤مس سملم اًمٗمٞمٜم٦م واًمٗمٞمٜم٦م، وشمٜم

 شم٤مرًة سمٕمد أظمرى.

قاٟم٥م اعمٝمٛم٦م وهذه اخلٓم٦ٌم هل سم٤ميمقرُة ظُمٓم٥ٍم شم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمتتٜم٤مول هذه اجل

 واًم٘مْم٤مي٤م اعمٚمح٦م، ومٝمل ظمٓم٥م ؾمتتٜم٤مول اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م عمجتٛمٕم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة.

ٟمح٤مول ُمـ ظمالهل٤م أن ٟمّمػ ُم٤م جيري وُم٤م ٟمٕم٤مين ُمٜمف شمقصٞمًٗم٤م دىمٞمً٘م٤م، وأن 

 ٟمٕمرض ًمٕمالضمف قمالضًم٤م رومٞمً٘م٤م ؿمٗمٞمً٘م٤م.

 سمٛمث٤مسم٦م ُمداظمٚم٦م اضمتامقمٞم٦م ذقمٞم٦م، وإٟم٤ًمٟمٞم٦م شمرسمقي٦م. -إذن-ومٝمذه اخلٓم٥م 

وهل شمدور طمقل ؾم١مال ـم٤معم٤م ـُمرح ُمـ ومقق أقمقاد اعمٜم٤مسمر، ويُمت٥ِم قمغم 

 صٗمح٤مت اعمٓمٌققم٤مت سم٤مظمتالف أٟمقاقمٝم٤م.
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ظمالص٦م اًم١ًمال واطمدة، وإن شمٕمددت صٞمٖمف وقم٤ٌمراشمف، ويمٚمٝم٤م شمدور طمقل: 

 عم٤مذا شم٠مظمر اًمنمق اًمٕمريب اعمًٚمؿ، وشم٘مدم اًمٖمرب إقمجٛمل همػم اعمًٚمؿ؟

 ف واًمٕمقاُمؾ؟ُم٤م هل إؾم٤ٌمب واًمدواومع؟ وُم٤م هل اًمٔمرو -

 ُم٤م هل اًمٕمٚمؾ وإُمراض اعمتٗمِمٞم٦م، واًمتل أد ت إمم هذه احل٤مًم٦م اًمراهٜم٦م؟ -

 عم٤مذا شمٗمٙمٙم٧م جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، وشم٘مٓمٕم٧م أوص٤مهل٤م وصالهت٤م؟ -

 عم٤مذا هم٤مسم٧م ظمالومتٜم٤م، وو٤مع جمدٟم٤م؟ -

 عم٤مذا اطمُتٚم٧م أروٜم٤م، واؾمُتٌٞمح قمروٜم٤م؟ -

 عم٤مذا ظم٤مرت ىمقاٟم٤م، واٟمحٚم٧م قمراٟم٤م؟ -

 واحلْم٤مرة اعم٤مدي٦م؟عم٤مذا ختٚم ٗمٜم٤م قمـ ريم٥م اًمت٘مدم،  -

 عم٤مذا شمٗمِمك ومٞمٜم٤م اًمٓم٤مقمقن، وإدواء اًمتل مل شمٙمـ ذم أؾمالومٜم٤م؟ -

 عم٤مذا شم٠مظمرت اىمتّم٤مدي٤مشمٜم٤م، وختٚمٗم٧م صٜم٤مقم٤مشمٜم٤م، وسم٤مرت دم٤مراشمٜم٤م؟ -

 عم٤مذا شمذه٥م ظمػماشمٜم٤م ًمٖمػمٟم٤م، وٟمًتقرد أردأ ُم٤م قمٜمد أقمدائٜم٤م؟ -

 عم٤مذا ٟمًتقرد اًم٘مٞمؿ اًمٗم٤مؾمدة، وٟمؽمك اًمت٘مٜمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م؟ -

 عم٤مذا...  -

يْم٥ِم ىَمْقُِملَوَأْص  َٓ ُيَرى ومِـل اًمر   ٌََح 
 

ــــــُف ؾِمــــــٜمِْٞمٜم٤َم  َت ــــــْد قَم٤مؿُمــــــْقا َأِئٛم   َوىَم
 

هذه إؾمئٚم٦م وهمػمه٤م يمثػٌم، وُم٤م يزال اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ طم٤مئًرا ذم إضم٤مسمتٝم٤م سملم 

 ومري٘ملم، مه٤م:

 اعمّمٚمحقن، واعمٗمًدون.
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َاإلجابةَاألوػ:

سمقن اًمٕمٚمامٟمٞمقن وم٢مهنؿ طملم ّمقن اًمداَء ويّمٗمقن أُم٤م اًمٗم٤مؾمدون اعمٗمًدون اعمتٖمر   يِمخ 

واَء إمم اؾمتػمادِ اًمٖمرِب سمٙم٤مُمؾ ُمٜمٔمقُمتف. يـ، واًمد  اَء إمم اًمد   اًمدواَء، يردهون اًمد 

 ومػمون ُمثاًل: 

 أن اًمِمذوذ واًمٗمجقر هق ـمريؼ احلري٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م. -

ي هق ـمريؼ إصالح اعمرأة ذم اًمنمق. -  أن اًمتٕمر 

 . أن آىمتّم٤مد اًمرسمقي  هق ُم٤ًمر اإلصالح آىمتّم٤مدي -

 أن اإلحل٤مد هق ـمريؼ اإلسمداع اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم.  -

أن إىمّم٤مء اًمديـ سمجٛمٚمتف قمـ احلٞم٤مة سمجٛمٚمتٝم٤م هق ـمريؼ آزده٤مر اًمٌنمي،  -

 وؾمٌٞمؾ اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م.

سم٦م! -  وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف ومال اؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٦م اعمٕم٤مسة إٓ ُمـ سمقاسم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعمتٖمر 

 ضمٝم٦م اإلحل٤مد واًمالديٜمٞم٦م!وٓ حت٘مٞمؼ ًمٚمت٘مدم اعم٤مدي إٓ ُمـ  -

ٓ  ُمع اًمٗمًؼ واًمٗمجقر!! - َق إ  وٓ إسمداَع وٓ شمٗمقه

 شمٚمؽ دٟمدٟمتٝمؿ اًمٙم٤مذسم٦م، ودقمقاهؿ اًمٗم٤مضمرة...

ُمؿ اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م  نمي٦م سمح٤مل ٕا ويدًم ٚمُقن قمغم قمدم ضمدوى اًمدـي ذم إصالح اًٌم

ىمتّم٤مدي واًمٕمًٙمري ـ اًمتخٚمػ اعم٤مدي واًمت٘مٝم٘مر اإلٟمت٤مضمل، واًمْمٕمػ ٓا  .اًمٞمقم ُم

إهنؿ يٜمٔمرون إمم اًمٖمرسمٞملم اًمٞمقم ومٞمتٛمٜم قن طمٞم٤مًة يمحٞم٤مهتؿ، وأؾمٚمقسًم٤م ذم  -

اًمتٕم٤مُمؾ يم٠مؾمٚمقهبؿ، واطمؽماًُم٤م ًمإلٟم٤ًمن وطم٘مقىمف، وًمٚمحري٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، يمام هق 

 احل٤مل ًمدهيؿ!
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ويتٛمٜم قن اؾمتػماَد ذًمؽ يمٚم ف، وًمق ُمع اؾمتػماِد أظمالىمٝمؿ، سمؾ وًمق ُمع اؾمتػماد  -

خلٛمر واخلٜمزير وؾم٤مئر اعمحرُم٤مت، أو إوسمئ٦م اًمتل اًمٜمج٤مؾم٤مت اًمتل ذم أُمٕم٤مئٝمؿ ُمـ ا

 ذم أضم٤ًمدهؿ ُمـ اإليدز وهمػمه!!

َبقانَهذهَادغافطة:

وشمٚمؽ ُمٖم٤مًمٓم٦ٌم ُم٘مّمقدة، واومؽماٌء فم٤مهُر اًمٌٝمت٤من، قم٤مٍر قمـ اًمّمح٦م واًمؼمه٤من، ومام يم٤من 

ٍم، أو قم٘م٦ًٌم ذم ؾمٌٞمِؾ طمْم٤مرةٍ ٟم٤مومٕم٦م.  اًمديـ اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ طمجَر قمثرةٍ ذم ؾمٌٞمِؾ شم٘مده

َدمَكػسَافوؿت:وَ

 وم٢من اًمت٘مٜمٞم٦م وأوم٤مق اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ٓ صٚم٦َم هل٤م سم٤مإلحل٤مد أو اًمٕمٚمامٟمٞم٦م. -

واًمت٘مدم اعم٤مدي واًمتٗمقق اًمٌنمي ٓ شمّمٜمٕمف ُمقاظمػُم اًمٗم٤ًمد أو سمٞمقت  -

 اًمدقم٤مرة ذم اًمٖمرب. 

وحتّمٞمؾ اًم٘مقة اًمٌدٟمٞم٦م وأؾم٤ٌمب اًمّمح٦م ٓ يت٠مشم ك قمـ ـمريؼ ذب اخلٛمقر  -

 وُمٕم٤مىمرة اعمخدرات!!

َهلذاَافسمال:َواجلوابَافصحقح

َتٜمَك  زاي٤م! وإٟمام دُمْ ٓ  اًمٌالي٤م واًمر  مل حت٘مِؼ اًمرذائُؾ ومْمٞمٚم٦ًم! ومل شُمـْحِدِث اعمٕم٤ميص إ

اًمثامُر اًمٓمٞم٦ٌُم ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمدءوِب، واجلد  وآضمتٝم٤مِد اعمتقاصِؾ، واًمّمؼم واعمّم٤مسمرة 

 قمغم آٟمْم٤ٌمط، ورقم٤مي٦م اًم٘مٞمؿ، وطمًـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ إوىم٤مت واعمقارد اًمٌنمي٦م،

 ورقم٤مي٦م اًمٜمٔم٤مم، واًمتٛمٞمهِز واًمتٗمقِق واإلسمداع.

ٟمٕمؿ شمٚمؽ ُمٖم٤مًمٓم٦ٌم ُم٘مّمقدة، وـمريٌؼ همػُم ُم١مدي٦ٍم، وحم٤موًم٦ٌم ًمٓمٛمِس هقي٦ِم إُم٦ِم 

 ًمّم٤مًمح أقمدائٝم٤م.
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َاإلجابةَافثاكقة:

. ٌَُؾ، وُمٜمٝم٤م: ُم٤م ُيَرده  وأُم٤م اًمّم٤محلقن ومٚمٝمؿ ُمقاىمُػ، ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ُيْ٘م

َم واًمت٘مٜمٞم٦م اعم٤مدي٦م و - اإلسمداع اًمٜم٤مومع اعمٗمٞمَد؛ ٕٟمف آٍت ُمـ وم٠مُم٤م ُمـ يرومض اًمت٘مده

 ُمـ ذًمؽ إٓ سمقىمقٍع ذم ذايمٝمؿ 
ٍ
قمٜمد اًمٖمرب، أو ٕٟمف ٓ يت٠مشم ك اٟمتٗم٤مٌع سمٌمء

اًمٗمٙمري٦ِم، وشم٘مٚمٞمدهؿ ذم أطمقاهلؿ آضمتامقمٞم٦م، أو سمقىمقع ذم طم٤ٌمئؾ اًمٗمًؼ 

وُر قمٚمٞمف. -واًمٗمجقر  ومذاك ُمقىمػ ُمردود، وهذا ىمد أصم ر اًمٌٝمت٤مُن ومٞمف، واٟمٓمغم اًمزه

،  وُمٜمٝمؿ: - ُمـ يٙمتٗمل سمٛمقىمػ ٟمٔمريف يدقمق إمم اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٜم٤مومع واًمْم٤مر 

٦ِم، ويٜمٝمك قمـ  واًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح، وي٠مُمر سم٤مإلجي٤مسمٞم٤مت احلٞم٤مشمٞم ٦ِم أو اعم٤مدي 

اًمرذائؾ واًمًٚمٌٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م، أو إظمالىمٞم٦م، صمؿ يٕم٤مًم٩م إُمر ُمٕم٤مجل٦م قم٤مُم٦م، 

ح اًمدٟمٞم٤م، ورسمام يم٤مٟم٧م ؾمٓمحٞم٦م، ُمٙمتٗمًٞم٤م سم٠من إصالح اًمديـ ُيٗميض إمم صال

هٙمذا وم٘مط، ُمـ همػم أن خيٓمق ظمٓمقة شم٤مًمٞم٦م ذم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمِمٙمؾ 

، سمٓمرح اًمٌدائؾ  ، واًمتحذير ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمقاىمٕمٞم٦م سمِمٙمؾ إجي٤ميبف شمٗمّمٞمكمف

 اًمنمقمٞم٦م، ودقمٛمٝم٤م وشمًقي٘مٝم٤م، يمقؾم٤مئَؾ ًمإلصالح اًمٕمٛمكم.

 !وهذا وإن يم٤من ىمد أطمًـ إٓ أٟمف مل ُيٙمٛمؾ ٟمّمحف، ومل ُيتِؿ  ؾمٕمٞمف

َوادوؿفَافرصقدَمنَافغرب:

ًٓ سمتجٚمٞم٦م ُمقىمٍػ واوٍح وسيٍح ُمـ اًمٖمرب، ي٘مقم قمغم دقم٤مئَؿ  يٙمقن أو

 وريم٤مئَز، ٓ شمتخٚمػ وٓ شمتزقمزع، وُمـ أهؿ شمٚمؽ اًمدقم٤مئؿ واًمريم٤مئز:

َأوًل:َافغربَـلَافغربَهمَموضعَدظوَـاَورمحتـا:

وإذا يم٤مٟم٧م  [20]إٟمٌٞم٤مء: ﴾ک ک گ گ گ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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 ٍماٟمٞم٦م ىمد ُوًمَِدشَم٤م ذم اًمنمق، واٟمتنمشم٤م ذم اًمنمق واًمٖمرب.اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜم

وَمت٤م، وهق حمٗمقظ،  وم٢من اإلؾمالم وهق اًمديـ اخل٤مشمؿ ًمٞمس سم٠مىمؾ  ُمٜمٝمام، ومه٤م ىمد طُمر 

شم٤م وهق   ُمٕمّمقم ُمـ اًمتٌديؾ واًمتٖمٞمػم. -سمحٛمد اهلل-وىمد هُمػم 

َثاكًقا:َافتعارفَوافتػاهمَوالكػتاحَادـضبطَأشاسَظلؿتـا:

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

وهذا آٟمٗمت٤مح ٓ يٕمٜمل ُمقآًة ٕقمداء اهلل، وٓ  [20]احلجرات: ﴾ڍ ڌ ڌڎ

 ُمٜم٤مسًة وحم٦ًٌم عمـ طم٤مرب اهلل.

وإٟمام هق شمٗم٤مهؿ وشمٕم٤مون وشمٕم٤مرف ي٘مؼ ُم٘م٤مصد اًمدقمقة، ويٕمٛمؿ اًمٌالغ سمديـ 

 اهلل، وهيٞمئ ًمإلوم٤مدة ُمـ طمْم٤مرات همػمٟم٤م وشمٓمقيٕمٝم٤م ذم ـم٤مقم٦م اهلل.

 زَباهلويةَوالكتامءَفؾوشطقةَهوَمصدرَؿوَـا:ثافًثا:َالظتزا

 . [250]اًمٌ٘مرة: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿قال تعاىل: 

 . [110آلَظؿران:َ]﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿وقال تعاىل: 

ومال شمٗمريط ذم صمقاسمتٜم٤م اًمٕم٘مدي٦م واًمٗمٙمري٦م واًمنمقمٞم٦م، وٓ خم٤مًمٗم٦م عمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمٞم٦م؛ 

طًم٤م ُمع آقمتداد اؾمتٗم٤مدًة ُمـ اًمٜم٤مومع اعمٗمٞمد، واؾمتٌٕم٤مًدا ًمٚمْم٤مر همػم اًمرؿمٞمد، واٟمٗمت٤م

واًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م، وشمٕم٤موًٟم٤م وشمقاصاًل ُمع اًمتٛمًؽ سم٤مخلّم٤مئص اًمذاشمٞم٦م 

ُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م.  واعم٘مق 

 ومال سُمد  ُمـ آؾمتٛم٤ًمك سمٛمٜمٝم٩م أؾمالومٜم٤م اًمّم٤محللم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم.

ـــــــــ٤م ـــــــــ٧ْم َأَواِئُٚمٜمَ ـــــــــ٤م َوإِْن يَمُرَُم  إِٟم 
 

ــــــُؾ   ــــــ٤مِب َٟمت ٙمِ ًَ َْٟم ْٕ ــــــغَم ا ــــــٜم٤َم قَم ًْ  ًَم
 

ـــــــ٤مٟمَ  ـــــــ٧ْم َأَواِئُٚمٜمَ ـــــــاَم يَم٤مَٟم ـــــــل يَم  ٌْٜمِ
 

ــــــقا  ـــــــ٤م وَمَٕمُٚم ــــــُؾ ُِمْثَٚمَٛم ــــــل َوَٟمْٗمَٕم ٌْٜمِ  شَم
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وسمٕمد هذا ومـ٢من اإلضم٤مسمـ٦م قمــ إؾمـئٚم٦م اًمًـ٤مسم٘م٦م ٓ سُمـد  وأن شمٜمٓمٚمـَؼ ُمــ ٟم٘مـد ذايتف 

ٌ ـُف قمـغم إظمٓمـ٤مء ذم مجٞمـع اعمجـ٤مٓت ًمٞمّمـٚمَحَٝم٤م،  سيٍح، ويمالٍم ُمٜمٝمجلف واوٍح، يٜم

َر ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت ًمٞمٛمٜمٕمَ   َٝم٤م.ويذ 

إٟمف ٓ سُمد  ُمـ ُمقىمٍػ شمٗمّمٞمكمف ينمُح اًمقاىمَع سمتْم٤مقمٞمِٗمِف وُمالسم٤ًمشمِِف، ويرومُٕمُف 

ـُ اخلٓم٠م واخلٓمر، وُيْقَوُع 
ـُ اًمْمٕمِػ وَُمَقاـمِ سمتْم٤مريًف اعمختٚمٗم٦م؛ طمتك شُمَرى ُمٙم٤مُِم

. ـِ ي  اًم٘مٚمقِب وإقمامِل ومتّمُٚمُح اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمد 
ِ
ـِ قمغم داء ي  دواُء اًمد 

ـَ هق ؾم٥ٌم شم٠مظمر جمتٛمٕم٤مت إٟمف ٓ َيّْمُٚمح سمح٤مل وٓ يُ  ي ّْمٚمِح أن ُي٘م٤مل: إن اًمد 

 اعمًٚمٛملم، أو وٕمػ إٟمت٤مضمٞم تٝم٤م، أو ؾمقء اؾمتٗم٤مدهت٤م ُمـ ُمقارده٤م.

وعم٤مذا ٓ ُي٘م٤مل: إن اًم٥ًٌم هق اًمْمٕمػ اًمديٜمل واإليامين واًم٘مّمقر اًمٕمٛمكم ذم 

 إىم٤مُم٦م اًمديـ، وحت٘مٞمؼ ُم٘متْمٞم٤مت اإليامن، واًمتٗمريط ذم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.

اؾمؿ جيٛمع يمؾ  ُم٤م يم٤من ٟم٤مومًٕم٤م ُمٗمٞمًدا وُمثٛمًرا ُمـ إىمقال إن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح 

 وإقمامل، وًمف ُمردود طمًـ ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة!

 عم٤مذا ٓ ُي٘م٤مل:إٟمف اًمتٗمريط سم٤مًمٜمٔم٤مم، وديٜمُٜم٤َم ي٨مه قمٚمٞمف! -

ُُمٝم٤م ويٜمٝمك قمٜمٝم٤م. -  عم٤مذا ٓ ُي٘م٤مل: إٟمف اًمقىمقع ذم اًمٗمقى اًمٕم٤مرُم٦م، وديٜمٜم٤م ُير 

 ٟمف ؾمقء آؾمتٝمالك، وقمدم اًم٘مدرة قمغم اًمؽمؿمٞمد.عم٤مذا ٓ ُي٘م٤مل: إ -

 عم٤مذا ٓ ُي٘م٤مل: إٟمف إهداُر إوىم٤مت، وشمْمٞمٞمع إقمامر. -

 عم٤مذا ٓ ُي٘م٤مل: إٟمف ؾمقء اإلدارة ًمٚمٛمقارد اًمٌنمي٦م، واًمٙمٗم٤مي٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م. -

 عم٤مذا ٓ ُي٘م٤مل: إٟمف اًمتٗمريط سم٤مًمتٗمقق واًمتٛمٞمز. -

 ة واًمٜم٤مومٕم٦م وهمٞم٤مهب٤م.عم٤مذا ٓ ُي٘م٤مل: إٟمف وم٘مدان اًم٘مٞمؿ اعمٗمٞمد -
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ُمثؾ: ىمٞمؿ اًمٕمٛمؾ، واإلشم٘م٤من، واجلقدة، واإلظمالص، واإلطم٤ًمن، واًمّمدق،  

واجلد، وآضمتٝم٤مد، وآٟمْم٤ٌمط، واًمٕمدل، وطمٗمظ إوىم٤مت، واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمّمح٦م، 

 واًمري٤مو٦م... إًمخ.

ر يمثٛمرٍة ٟمٙمَِدٍة عمخ٤مًمٗم٦م  إٟمف سم٥ًٌٍم ُمـ هذا اًمتٗمريط، وشمٚمؽ اًمٗمقى طمّمؾ اًمت٠مظمه

 ـمريؼ اإليامن.

٤م!  إن أوًمئؽ اًم٘مقم يٕمتٜمقن سمتٚمؽ اًم٘مٞمؿ، وٟمحـ ٟمًتدسمُره٤م وٟمجٕمُٚمٝم٤م وراَءٟم٤م فمِْٝمِريًّ

، ومال شمّمٚمح ومٞمف إضم٤مسم٤مت ؛ ٟمٕم٤مًم٩م أُمًرا يت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾٍ إٟمٜم٤م طملم ٟمٕم٤مًم٩م هذا إُمرَ 

ؿم٤مُمٚم٦م عمجتٛمٕم٤مت  إمم شمٜمٛمٞم٦مٍ  جمٛمٚم٦م، وٓ شمّمٚمح ومٞمف إضم٤مسم٤مت ُم٘متْم٦ٌم، إٟمف ٓ سُمد  ُمـ ؾمٕمٍل 

 ٤م؟ ُم٤م ؾمٌٞمٚمٝم٤م؟ يمٞمػ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م؟ُم٤م ـمري٘مٝم ؛اعمًٚمٛملم

ث  -وٛمـ ُم٤م ٟمٕمج٥م-إٟمٜم٤م ٟمٕمج٥م  ُمـ أطم٤مدي٨م شمتٓم٤مير إمم ُم٤ًمُمٕمٜم٤م! طمد 

ث ص٤مطمٌف ذم اهل٤مشمػ سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل: دظمٚم٧م إمم ُمٙم٤من قم٤مم ومًٛمٕم٧م رضماًل يد  

ضمرت إمم ٤م: ي٤م ومالن ُمذ ه-ُمٝمٜملٌّ  لٌّ ـومِ رَ وص٤مطمٌف هذا طمِ -ي٘مقل ًمف سمٚمٝمج٦م قم٤مُمٞم٦م 

ؾمٜمت٤من وأٟم٤م ٟمٗمز أيمذب وُمش  سم٦م واطمدة، ُمرت قمكم  اًمًقيد مل أؾمتٓمع أن أيمذب يمذ

 .ؾمٜمت٤من وأٟم٤م ُمٝم٤مضمر إمم شمٚمؽ اًمٌالد ٟمٗمز أيمذب وُمش قم٤مرف قم٤مرف، ُمرت قمكم  

هب٤م هٜم٤مك، ٓ يٛمٙمـ ٕطمد  ؾ  عم٤مذا؟ ٕن اًمّمدق ىمٞمٛم٦م جمتٛمٕمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن خُيِ 

ًتٓمٞمع وإن أراد، إٟمف ٓ ي ،فُ ردقمُ ٝم٤م هٜم٤مك، إن اًم٘م٤مٟمقن يٛمٜمٕمف، إن اعمجتٛمع يَ ٤مًمٗمَ أن خُي 

هٜم٤مك،  ُؼ ٓ شَمٜمْٗمَ  واخلداع سمْم٤مقم٦مٌ  ٕن اًمٖمش   ؛هٜم٤مك عم٤مذا؟ ٕن أطمًدا ٓ ي٘مٌؾ اًمٙمذَب 

 ،ُؼ ٟمف يٕمرف أيـ شَمٜمْٗمَ إ؟ ةُ رَ هذه اًمٌْم٤مقم٦م اعمزو   ُؼ هذه اًمٌْم٤مقم٦م؟ أيـ شَمٜمْٗمَ  ُؼ أيـ شَمٜمْٗمَ 

 !وأيـ شمقضمد
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خيرضمقن يمثػمون  بؿم٤ٌم وأووُح  ُمٜمف وأفمٝمرُ  وأسمًطُ  ،اهذا ُمثٌؾ سمًٞمٌط ضمدًّ  

وهؿ ذم  ،طملم يٖمرىمقن ذم هذه اًمٌح٤مر ُمٝمٚمٍؽ  سمٓمرق همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٞمٝمٚمٙمقا أؾمقأَ 

 : ُم٤م طمٙمؿُ ـمري٘مٝمؿ إمم ُم٤م يًٛمك هبجرة همػم ذقمٞم٦م، هيٚمٙمقن صمؿ شم٠ميت إؾمئٚم٦مُ 

 
ِ
 ؟ُمٜمتحرونَ  أمْ  ،هؿْ  ؟ أؿمٝمداءُ أم ذم اًمٜم٤مرِ  ،؟ أذم اجلٜم٦مِ ه١مٓء

ل: ُم٤م اًمذي محٚمٝمؿ قمغم وشم٠مشمٞمؽ اإلضم٤مسم٤مت ُمـ هٜم٤م وُمـ هٜم٤مك؛ ًمٙمـ أطمًدا مل ي٠ًم

 
ِ
إن  !سم٠مٟمٗمًٝمؿ ذم هذه اًمتٝمٚمٙم٦م؟ إهن٤م إضم٤مسم٦م طم٤مضة ًمق أن أطمًدا أٟمّمػ اإلًم٘م٤مء

، إن ه١مٓء ؿْ ٝمُ ٜمه ٙمِ سمف طمٞم٤مهتؿ، إن ه١مٓء ٓ جيدون ُمًٙمٜم٤ًم يُ  ه١مٓء ٓ جيدون ُم٤م شم٘مقمُ 

ًمق أرادوه، إن ه١مٓء ٓ يٛمٚمٙمقن قمٛماًل وًمق قمٜمف سمحثقا  اًمزواِج  ٓ يًتٓمٞمٕمقن ٟمٗم٘م٦مَ 

ًٌّ  !هذا اًمذي محٚمٝمؿ ٝمؿ..سمحثُ  وـم٤مَل  ، ُمٚمحدٍ  ذٍق ذم وٓ  ،يم٤مومرٍ  ٤م ذم همرٍب ًمٞمس طم

هذه  ، إٟمام هق ـمٚم٥ُم إؾم٤مؾمٞم٦مِ  احل٤مضم٤مِت  ، إٟمام هق ـمٚم٥ُم اًمٕمٞمشِ  ٘مٛم٦مِ ًم وإٟمام هق ـمٚم٥ُم 

، هذا هق اًمذي محٚمف، فِ ه٤م ذم جمتٛمٕمِ دَ اًمتل ٓ سُمد  ًمٙمؾ إٟم٤ًمن أن جَيِ  اًمٕمٞمٜمٞم٦مِ  اًمٗمروضِ 

 !وأن هيٚمؽ ذم هذا اًمٓمريؼ ،َف وأن جي٤مزِ  رَ ٤مـمِ هذا هق اًمذي دقم٤مه قمغم أن خي

وأن ٟم٘مػ ُمع قمٞمقسمٜم٤م، وأن ٟمالطمظ أن صٜم٤مقمٜم٤م إذا  ،إٟمٜم٤م ٓ سُمد  أن ٟمقاضمف أٟمٗمًٜم٤م

جدوا شمٚمؽ اًمّمٜمٕم٦م اجلٞمدة ًمٞمقا وضمقهٝمؿ ؿمٓمر اًمٖمرب ٝمُ وضم   ،أرادوا صٜمٕم٦م ضمٞمدة

 -فُ ضمقدشمُ  ٧ْم ٚم  وىمَ  ،ذًمؽ أن سمالدهؿ ٓ شمٜمت٩م إٓ ُم٤م همال صمٛمٜمف-سم٠مرظمص إؾمٕم٤مر 

 .٦مِ اًم٘مقي   ٦مِ اعم٤مدي   احلْم٤مرةِ  قن ومٞمٝم٤م أُم٤ممَ ٓمُ ٘مُ ًْ قا أي٤مًُم٤م يَ ٞمٛمُ ٘مِ ومٞمٗمٞمئقن هب٤م سمٕمد أن يُ 

 زراقمٞم٦م أن شمًتقردَ  قمغم سمالدٍ  سمف أٟمٗمًٜم٤م، إٟمف قم٤مرٌ  ٟمٕمؿ، هذا مم٤م جي٥م أن ٟمّم٤مرَح 

ٓ   قمٚمٞمٝم٤م أن شمّمدرَ  ـمٕم٤مُمٝم٤م، قم٤مرٌ  قمغم سمالد زراقمٞم٦م أن شمًتقردَ  ىمٛمحٝم٤م، قم٤مرٌ   ىمٓمٜمٝم٤م وأ

ٓ   رٌ شمّمٜمٕمف، قم٤م ٓ   ، قم٤مرٌ  شمزرعَ قمٚمٞمٝم٤م أ ، وإٟمام شم٠مظمذ ُم٤م شم٠ميمؾ وُم٤م شمٚمٌس  شمّمٜمعَ قمٚمٞمٝم٤م أ
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 أو احلٙمامء ومْماًل قمـ اًمٕمٚمامء؟! ،. ُمـ ي٘مقل هبذا ُمـ اًمٕم٘مالء!ه٤مُمـ يد قمدو  

ذم اًمٕمٛمؼ، إٟمٜم٤م ٟمٌح٨م قمـ هذه  إٟمٜم٤م طملم ٟمتٜم٤مول هذه اًم٘مْمٞم٦م ٟمِمػم إمم ُمٗم٤مؾمدَ 

وشمٓمقيره  ،ُمقوققمٝم٤م ، اإلٟم٤ًمنُ نم اإلٟم٤ًمنَ وشمٌ ،اًمتٜمٛمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل شمٌدأ سم٤مإليامن

 .هم٤ميتٝم٤م، واإلطم٤ًمن إًمٞمف ذم إومم وأظمرة رائده٤م

أو اًمت٘مٜمل أو اعم٤مدي إمم  احلْم٤مري   َػ هذا اًمتخٚمه  د  رُ أن ٟمَ  -سمح٤مل-إٟمٜم٤م ٓ يٛمٙمـ 

  !يٗمجر اًمٓم٤مىم٤متوهذا اإليامن، إن اإليامن يّمٜمع اعمٕمجزات، 

ُر اًمٓم٤مىم٤مِت اًمٙم٤مُمٜم٦م، وي٘مق   ي اًم٘مٚمقَب اعمج٤مهدة، ويدقمُؿ إسمدان إٟمف يٗمج 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ﴿اًمّم٤مسمرة اعمج٤مهدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

َ.[65األكػال:َ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ڇ ڇ ﴿ :-هُ وأصٗمٞم٤مءَ  هُ وهق خي٤مـم٥م أوًمٞم٤مءَ -اٟمٔمر إمم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ

  .[65األكػال:]

 ُم٤مئتلم. نيمؿ؟ يٖمٚمٌق نيٖمٚمٌق

٤م! قمجًٌ ، [65األكػال:]﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿

 ة!ٕمنماعم١مُمـ سم

 !ك هذه اًم٘مقة؟يمٞمػ هذه اًم٘مقة؟ وأٟم  ! ٟمٕمؿ

هذه اًم٘مقة ومّم٤مرت  وٕمٗم٧مومٙمٞمػ  ،فُ ٟمُ دَ سمَ  َي قِ ٘مَ ذم ىمٚمٌف ومَ  ٤م اإليامنُ ٝمَ ٌَ ٙمَ إهن٤م ىمقة ؾَم 

 ؟! همث٤مئٞم٦مً  إُم٦م أُم٦مً 
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 !٤مان احلؼ ؿمٞمئً ويمؾ أوًمئؽ ٓ يزٟمقن ذم ُمٞمز ،يٛمر اًمرضمؾ واعم٤مئ٦م وإًمػ

ـِ  اًمٗمِمُؾ  د  رَ ٤م أن يُ قمجًٌ  إهن٤م ُمٖم٤مًمٓم٦م  !إمم اإليامنِ  اًمٗمِمُؾ  د  رَ أن يُ و! إمم اًمدي

 !!ُم٘مّمقدة

طمٌٞمٌتف أم احلًـ واحلًلم وم٤مـمٛم٦م و عم٤م اؿمتٙم٧م اسمٜمتف ♀إن ٟمٌٞمٜم٤م 

ُم٤م دمد ُمـ صٕمقسم٦م ىمٞم٤مُمٝم٤م قمغم ظمدُم٦م سمٞمتٝم٤م ورقم٤مي٦م زوضمٝم٤م وأوٓده٤م  ▲

قمٚمٞمٝم٤م وقمغم  ♀يٛمتلم؛ دظمؾ اعمّمٓمٗمك ك ذم يدهي٤م اًمٙمرطَم اًمر   رِت وأصم  

 ي٘مٞمؿُ  ٝمام قمغم ُم٤م هق ظمػم هلام ُمـ ظم٤مدمٍ ـًم  صمؿ دَ  -اَم ٝمُ ٕمَ وىمد أظمذا ُمْمجَ -زوضمٝم٤م 

 ٤م ىمقةً قمٚمٞمًّ  قمغم اًمٕمٛمؾ وإقم٤ٌمء، يقرُث  ٝمام ىمقةً مه٤م، ويقرصمُ دَ وي٘مقي ؾمقاقمِ  ،أسمداهنام

 ؟ هلام ♀ُم٤مذا وصػ  ،قمغم أقم٤ٌمء سمٞمتٝم٤م وم٤مـمٛم٦م ىمقةً  قمغم اجلٝم٤مد، ويقرُث 

  شمًٌٞمًح٤م وحتٛمٞمًدا وشمٙمٌػًما وهتٚمٞماًل. وصَػ ف ىمد إٟم

 وُم٤مذا ٟمجد ٟمحـ؟

 ،ىقَ اًم٘مُ  ٧ِم ووهٜمَ  ،اًمٕمزائؿُ  اًم٘مقى، ظم٤مرِت  وٕمَػ و اًمٕمزيٛم٦م ٟمجد ظمقرَ 

؛ ًمًٜم٤م ٟمٌح٨م طمٞم٤مةٍ  أيه  ، احلٞم٤مةُ (ًمٚمحٞم٤مةِ  احلٞم٤مةُ )٤م: ٟمَ ، وص٤مر ؿمٕم٤مرُ ٤م اًمْمٕمَػ ٟمَ أْ واؾمَتْٛمرَ 

، ٓ طمٞم٤مةٍ  .. جمردَ ، وإٟمام ٟمٌح٨م قمـ طمٞم٤مةٍ ةٍ سم٘مق   ، ًمًٜم٤م ٟمٌح٨م قمـ طمٞم٤مةٍ ةٍ سمٕمز   قمـ طمٞم٤مةٍ 

 ٤م.ٜمَ هذا إمم ديٜمِ  أن ُيٜم٥ًَم  يّمٚمح سمح٤ملٍ 

 ومٙمٞمػ هَمَدا إُمر إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟!

 ٓ سُمد  ُمـ ٟمٔمٍر إمم اًمقاىمع سمتجرٍد وإٟمّم٤مِف:

يم٘مٞمٛم٦م يمؼمى، سمؾ رسمام هق أهؿ ىمٞمٛم٦م ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، سمؾ هق -إن اًمقىم٧م  -

شُمْذيَمُر ذم طم٤ًمسم٤مشمٜم٤م، ومٗمل سمٕمض سمالد همػم مل يٕمد ًمف ىمٞمٛم٦م  -طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًٝم٤م
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اعمًٚمٛملم يٕمٛمؾ اًمٗمرد ذم ُمدة اًمثامِن ؾم٤مقم٤مت ىمراسم٦َم ؾم٧م  ؾم٤مقم٤مٍت وٟمّمِػ اًم٤ًمقم٦م، 

 دىمٞم٘م٦م!! وم٠ميـ يذه٥م اًم٤ٌمىمل؟! 10وذم سمالدٟم٤م رسمام يم٤من ُمٕمدل قمٛمؾ اًمٗمرد اًمٞمقُمل 

 إٟمف يذه٥م ذم اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٕمٓم٤مًم٦م وشمزضمٞم٦م إوىم٤مت.

احلٞم٤مة سمحٚمقل اًمٔمالم، وشُمٖمَٚمُؼ اعمح٤مله ُمـ اًمث٤مُمٜم٦ِم ذم سمالد همػم اعمًٚمٛملم هتدأ  -

ُم٤ًمًء، وذم سمٕمض اًمٌالد ُمـ اًم٤ًمدؾم٦ِم ُم٤ًمًء، وذم اًمٕم٤مذِة ُم٤ًمًء ختٚمق اًمٓمرىم٤مُت مت٤مًُم٤م 

ِة، وهيجُع اًمٜم٤مُس ًمتٜمٓمٚمَؼ احلٞم٤مُة ُمع أوِل ٟمقٍر ًمٚمٗمجِر هب ٛم٦ٍم وٟمِم٤مٍط!!  ُمـ اعم٤مر 

اًمٜمقَم سم٤مًمٚمٞمِؾ!! شمزدطمُؿ ـمرىم٤مهت٤م وذم ُم٘م٤مسمؾ هذا وم٢من اًم٘م٤مهرَة ُمديٜم٦ٌم ٓ شمٕمرُف 

 ًمٞماًل، يمام شمزدطمُؿ هن٤مًرا، وٓ شمٌدأ احلٞم٤مُة ومٞمٝم٤م إٓ ىمٌٞمَؾ اًمٔمٝمر!! أو سمٕمَدُه!!

وو٤مع آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ُم٘مٚمقسم٦ٌم!! ٌم، وٕا  ومٙمٞمػ شمت٠مشم ك شمٜمٛمٞم٦ٌم، أو يتح٘مُؼ شم٘مده

دارة قمنمَة ىمروٍن ُمتت٤مسمٕم٦م، ُم٤م َوَه٧ْم  - ْت أُمتٜم٤م ذم اًمّم  طمْم٤مرهت٤م، ًم٘مد اؾمتٛمر 

وٓ َوَهٜم٧َْم قمزيٛمتٝم٤م، يم٤مٟم٧م اًم٘مقَة إومم ذم اًمٕم٤ممل، وص٤مطم٦ٌَم احلْم٤مرِة اًم٤ًمئدة، 

يم٤مٟم٧م رائدَة اًمت٘مدم، وص٤مٟمٕم٦َم اًمٜمٝمْم٦ِم اًمٌنمي٦م، صمؿ َوَهٜم٧َْم ىمقهُت٤َم شمدرجيٞم٤ًّم سمْمٕمٍػ شمًٚم َؾ إمم 

َٝم٧ْم إًمٞمٝم٤م ضسم٤مٌت  ٦ٌم،  أومٙم٤مِرَه٤م وؾمٚمقيمٞم٤مهِت٤َم، صمؿ إمم أقمامهل٤م وشم٘مٜمٞم٤مهِت٤َم، صمؿ ُوضم  قمًٙمري 

٦ٌم، صمؿ ُأؾمِ٘مَٓم٧ْم ظِمالوَمُتَٝم٤م، ومً٘مٓم٧م دوًَمُتَٝم٤م، وهم٤مسم٧م رايتٝم٤م!  ومحالٌت اؾمتٕمامري 

ُر سمجراهِن٤َم، وقمِمٕمَش اًمتخٚمهُػ ذم أريم٤مهن٤م، وهمدِت إُمٞم ٦ُم اًمديٜمٞم٦م  وضب اًمت٠مظمه

 واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ؾمٞمدَة اعمقىمِػ، وه٤مضمرْت قم٘مقًُمـَٝم٤م اعمٌدقم٦ُم، ووشمَِرْت ـم٤مىمَتَٝم٤م اعمٜمتج٦َم.

٤م ٟمحت٤مُج إمم شمٜمٛمٞم٦ٍم ؿم٤مُمٚم٦ٍم عمجتٛمٕم٤مشمِٜم٤َم شمٌدُأ ُمـ ٟمنم اإليامِن، وٟمٗمِع اإلٟم٤ًمِن، إٟمٜم -

 اإلٟم٤ًمُن هدوُمٝم٤م، واإلٟم٤ًمُن وؾمٞمٚمُتٝم٤م، واإليامُن رائُده٤م وطم٤مدهي٤م.

أن شمًتقرَد ىمٛمَحَٝم٤م، وٓ شمزرقُمف، قم٤مٌر قمٚمٞمٝم٤م أن  -يمٌالدٟم٤م-قم٤مٌر قمغم سمالد زراقمٞم٦م  -
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 شمّمدر هم٤مزه٤م وٟمٗمٓمٝم٤م ٕقمدائٝم٤م وٓ شمٙمرره. شمّمدر ىمٓمٜمٝم٤م، وٓ شمّمٜمٕمف، قم٤مٌر قمٚمٞمٝم٤م أن

إٟمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم شمٜمٛمٞم٦م جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اضمتامقمٞم٤ًّم ًمُٞم٘م٣م قمغم اعمٔم٤ممل آضمتامقمٞم٦م  -

ؼ اًمٕمداًم٦ُم  اعمتٗمِمٞم٦م، وًمُتح٤مَرب اًمٓمٌ٘مٞم ٦م اًمّم٤مقمدة سمقوقح ذم رسمققمٜم٤م، وًمِتتَح٘م 

د   ًُ يمؾه ضم٤مئٍع ضمققَمَتُف، آضمتامقمٞم٦ُم سمجٛمٞمع صقِرَه٤م، وًمٞمٜم٤مَل يُمؾه ُمًٙملٍم يمٗم٤ميَتُف، وًمَِٞم

وًمِٞمجَد يُمؾه ؿم٤مبف قمَٛمَٚمُف ووفمٞمَٗمَتُف، وًمٞمجد يُمؾه ُمٌدٍع ضمزاَءُه وشم٘مديَرُه، وًمُٞمْ٘م٣َم قمغم 

. ، واًمٗمحِش آىمتّم٤مدي   اًمٔمٚمؿ اًمٓمٌ٘مل 

إٟمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم شمٜمٛمٞم٦ٍم طم٘مقىمٞم٦ٍم ؿم٤مُمٚم٦ٍم ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م؛ شُمْرقَمك ومٞمٝم٤م طم٘مقُق  -

ُم يمراُمُتُف، وشُمّم٤منُ  طمريُتُف، وُيَْٛمك َدُُمُف وُم٤مًُمُف وقِمْرُوُف، يتح٘مؼ ومٞمٝم٤م  اإلٟم٤ًمِن، وحُتؽَمَ

ـْ يٙمُٛمَٝم٤م، وقمٜمدئٍذ ٓ خي٤مُف ٟمٔم٤مٌم طم٤ميمٌؿ ُمـ  أن إُم٦م هل ص٤مطم٦ٌُم احلؼ  ذم اظمتٞم٤مِر َُم

 ؿمٕمٌِِف، وٓ خت٤مُف رقمٞم ٦ٌم ُمـ راقمٞمٝم٤م.

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَ  ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  ْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  ً اَلُة َواًم  اًْمـَحْٛمُد هللِ َويَمَٗمك، َواًمّم 

ٓ  اهلُل، وَ  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ ْيَؽ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم َٓ َذِ طْمَدُه 

َغ  ٌُُف، سَمٚم  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِْٞم ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم ًَمُف، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مدِهِ، طَمت ك أشََم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ  ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ؾَم٤مًَم٦َم، َوأَد ى ا ـْ  اًمر  ُِم

ا َُمِزْيًدا ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  . َرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوأَْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن،  اًمتٜمٛمٞم٦م  شمتٜم٤موُل  ظمٓم٥ٍم  سم٤ميمقرةَ  إن هذه اخلٓم٦ٌم أرضمق أن شمٙمقنَ َأيه

َ اًمؼمه٤من واو ًمت٘مٞمؿَ  ؛اًمِم٤مُمٚم٦م عمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم هذا ٕن  ؛ٟم٤مصًٕم٤م إُمرَ  ًح٤م، ودمكم 

وؾم٥ٌم  ،اًمديـ هق ؾم٥ٌم اًمتٗمقق وؾمٌٞمؾ اًمتٛمٙملم، إن هذا اًمديـ هق ؾم٥ٌم ازده٤مر احلٞم٤مة

 اًمٗم٤ًمدِ  سه وأُ  ،وؾم٥ٌم اخلقر ،وإن اًمٌٕمد قمٜمف هق ُمدقم٤مة اًمٗمِمؾ ،واٟمتٔم٤مم أُمٜمٝم٤م ،رىمٞمٝم٤م

َ.ذم هذه اعمجتٛمٕم٤مت اًمقاىمعِ 

سمؾ  ،اجلقاٟم٥م آىمتّم٤مدي٦م ومح٥ًم إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ شمٜمٛمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ٓ شمتٜم٤مول

، حتت٤مج هذه اعمٔم٤ممل إمم أن وم٢من سم٤مًمٌالد فمٚماًم  -أيًْم٤م-شمتٜم٤مول اجلقاٟم٥م آضمتامقمٞم٦م 

ًْ  رَ ٙمَ ، حتت٤مج هذه اعمٔم٤ممل أن شُمٜمْ عَ َِم ٌْ تَ ًْ شُمرومع، حتت٤مج هذه اعمٔم٤ممل أن شمُ  ، ٓ سُمد  رَ ٙمَ ٜمْ تَ وأن شُم

اًمتل شم٠مظمذ ؾمٌٞمٚمٝم٤م وـمري٘مٝم٤م ذم  ٦مَ هذه اًمٓمٌ٘مٞم   وي٤مرُب  يٛمٜمعُ  اضمتامقملٌّ  أن يًقد قمدٌل 

 .جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٞمقم، ٓ سُمد  ًمٙمؾ أطمد أن جيد يمٗم٤ميتف، أن جيد أُمٜمف يمام جيد همذاءه ويم٤ًمءه

 يمام شمتٜم٤مول اجلقاٟم٥م احل٘مقىمٞم٦م. ،إهن٤م شمٜمٛمٞم٦م شمتٜم٤مول اجلقاٟم٥م آضمتامقمٞم٦م -

إٓ إن أىمقايمؿ قمٜمدي هق اًمْمٕمٞمػ طمتك » ىم٤مل ذم أول ظمٓم٦ٌم ًمف: ◙إن اًمّمديؼ 

ف، وأوٕمَٗمٙمؿ قمٜمدي هق اًم٘مقي طمتك آظمذ احلؼ ُمٜمف، إن أطمًٜم٧ُم وم٠مقمٞمٜمقين آظمذ احلؼ ًم
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ُمقين، أـمٞمٕمقين ُم٤م أـمٕم٧ُم اهلل ومٞمٙمؿ، وم٢من قمّمٞمتُف ومال ـم٤مقم٦َم زم قمٚمٞمٙمؿ شوإن أؾم٠مُت وم٘مق 
(1)

.  
شَأطَم٥مه اًمٜم٤مِس إزم  َُمـ رومع إزم  قمٞمقيب»: ◙وىم٤مل قمٛمر 

(2)
.  

َٓ ًم٧ًُم سمخػميمؿ، وإٟمام أٟم»: ♫وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز  ٤م َرضُمٌؾ ُمٜمٙمؿ، َأ

شوإين أصم٘مُٚمُٙمؿ محاًل 
(3)

. 
سم٠من أُمتٜم٤م هل أُم٦ُم اخلػِم واخلػمي٦ِم، واحلؼ  واًمقؾمٓمٞم٦ِم،  -سمحٛمد اهلل-إٟمٜم٤م ٟم١مُمـ 

٤م-وأهن٤م  هم٤مًم٦ٌٌم فم٤مومرٌة، ومٝمل وارصم٦ُم اًمٜمٌقاِت،  -وسم٠مُمره-ُمٜمّمقرٌة فم٤مهرٌة  -سم٢مذن رهب 

 .وسم٤مٟمٞم٦ُم احلْم٤مراِت، وُمٕمٚمٛم٦ُم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦ِم وه٤مدي٦ُم اًمٌنمي٦مِ 

 وأن اعمجد هل٤م وإن هم٤مسم٧م ؿمٛمًف يقًُم٤م، وأن اًمٜمٍم هل٤م وإن شمٓم٤مول أقمداؤه٤م دهًرا.

٧ٌَْم ًمٜم٤م،  ـْ ًمٜم٤م ِديٜمَٜم٤َم اًمذي ارشمْمٞم٧َم ًمٜم٤م، وَأشْمـِٛمْؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمَٛمَتَؽ اًمتل َوَه وم٤مًمٚم ُٝمؿ  َُمٙم 

ْ٘مٜم٤َم إمم ظمػِم ُم٤م حت٥م وشمرى ًمٜم٤م ُمـ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، سمرمَحتَِؽ ي٤م أرطمَؿ اًمرامحلم  .َوَووم 

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًمْ   ً اَمَواِت اًم  ً ـْ اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  َٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م ًِ َوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ْد َُم شَمٜم٤َم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد  َوَأًْمـِٝمْؿ  ،ػْمَ

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

                                      

 .(4/181)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ٓسمـ يمثػم،  (2)

 .(0/110)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، ٓسمـ ؾمٕمد، ( 1)

 .(50ص)ؾمػمة قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ٓسمـ قمٌد احلٙمؿ، ( 0)
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ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  اًْمـِجَٝم٤مِد، ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه، سمُِ٘مق  ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ شمَِؽ َوقِمز 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ   ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ، رَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ٚمِِٛملْمَ ُذ سمَِؽ ُِم ًْ ، سم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قِم٤ٌَمَد اهلل.. 

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 وُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمرُ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى
َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون

  ورِ ُش  وْ نِ 
َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ،  ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ بِ احَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

 . [102آلَظؿرانَ:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [1:َافـساء]﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[71-70األحزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  وإنَّ نا تُ

ٚمٛمقن ٤مرك وشمٕم٤ممم اعمٞمث٤مَق  اهلُل ذَ ظَم أَ  ،أَيهـَٝم٤م اعم ٞمٜمٜمف ًمٚمٜم٤مس وٓ يٙمتٛمقٟمفقمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمَ  شم  ،ٞم

ـ يمتام ـ ذًمؽ أؿمد  وطمذ   ،ن اًمٕمٚمؿوهن٤مهؿ قم  .د ذم ذًمؽ اًمٜمٙمػموؿمد   ،حتذير رهؿ قم

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[187آلَظؿران:َ]

 ـْ ده٤م ُمَ شم٘مٚم   ،ضمٚمٞمٚم٦م -ذم واىمع إُمر-ُم٤مٟم٦م إو ،١ًموًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦ماعمو ،ٞمث٤مق همٚمٞمظاعم 

ر سمقاضمٌٝمؿ و ♀ اًمٜمٌله  هَ ق  أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ٟمَ  ـْ ده٤م ُمِ شم٘مٚم   وم٘م٤مل  ؛سمٗمْمٚمٝمؿذيم 

ش هَُمنَـلَخؾفَظدوفََُحيؿلَهذاَافعؾمََ: »♀
(1)

.  

وأن يٜمّمحقا  ،قا إُم٤مٟم٦مٖمُ ٚم  ٌَ وأن يُ  ،وا اًمرؾم٤مًم٦مده ١مُم٠مُمقرون سم٠من ياًمٕمٚمامء ه١مٓء 

ُم٦م الد وـمٛم  واًمتل طمٚم   ،٧موذم اخلٓمقب اًمتل قمٛم   ،ٓ ؾمٞمام ذم اًمٔمٚمامت اعمدهلٛم٦م ،ٕا  .٧م٧م سم٤مًٌم

 ♀أٟمف ؾمٛمع اًمرؾمقل  ◙رىمٞم٦م متٞمؿ سمـ أوس اًمداري  قمـ أيب

َافـصقحة»ي٘مقل:  َافدين َافـصقحة، َافدين َافـصقحة،  ىم٤مل أصح٤مب اًمٜمٌل   ،افدين

َ،وألئؿةَادسؾؿغَ،وفرشوفهَ،وفؽتابهَ،هلل: عمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ♀

 شتفموظامَ 
(2)

. 

                                      

 .(16/256)، وأمحد، (44)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)

، (20/101)، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، (1/20)أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ،  (1)

 .(2/41)واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد، 
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ضمٕمٚمٝم٤م قمغم ٟمحق  ف،أؾم  واًمديـ  أصَؾ  ♀إن اًمٜمّمٞمح٦م ضمٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل 

 شاحلجَظرؾة»ُم٤م ىم٤مل: 
(1)

 .يمام أن احل٩م ؿمٝمقد يقم قمروم٦م ،ديـ اًمٜمّمٞمح٦موم٤مًم ،

قمتامد أن ي٘مقم اًمٜم٤مس سم٤مًمٜمّمٞمح٦م هلل، ريمـ اًمديـ إيمؼم وًمرؾمقًمف  ،وُم٤م قمٚمٞمف اعمدار وٓا

ضمؾ  ُمـ ىم٤مئؾ  وم٘م٤مل ،هلل وًمرؾمقًمف ذم يمت٤مسمف شمٕم٤ممم اًمٜمّمٞمح٦مَ  اهللُ  رَ يمَ سمؾ ذَ  ،♀

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ :قمٚمٞماًم 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ

 .[91افتوبة:َ]َ﴾ھ

إذا هؿ ٟمّمحقا  طمرٍج  ـْ ُمِ  وٓ قمغم اعمرى ،قمغم اًمْمٕمٗم٤مء ٚمؿ جيٕمؾ اهلل وم 

 . ♀هلل وًمرؾمقًمف 

 . ♀وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م  ،هب٤م ذم يمت٤مب رسمٜم٤م ورؾمقًمف ُم٠مُمقرٌ  وم٤مًمٜمّمٞمح٦م هلل

اقمت٘م٤مد ، ووأًمقهٞمتف ،اقمت٘م٤مد رسمقسمٞمتفو ،: اقمت٘م٤مد وطمداٟمٞمتفهل اًمٜمّمٞمح٦م هللو

اإلظمالص ذم قم٤ٌمدشمف، أن  :واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم، اًمٜمّمٞمح٦م هلل ،سم٤مٕؾمامء احلًٜمك هِ دِ شمٗمره 

 سم٤مًمٌدع.  دَ ٌَ ٕمْ وأٓ يُ  ،أن ُيٕمٌد سمام ذعوشمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف،  اهللُ  دَ ٌَ ُيٕمْ 

واضمتٜم٤مب  ،: ـم٤مقمتف ومٞمام أُمر وشمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم♀واًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٜمٌل 

٤ٌمقِمِف  ♀ًمٜمٌل ااإلظمالص ذم حم٦ٌم ور، ُم٤م قمٜمف هنك وزضمر وطمذ   سمٕمد واشم 

 واإليامن سمرؾم٤مًمتف وذيٕمتف. ،اًمتّمديؼ سمٜمٌقشمف

٠من سماًمٜمّمٞمح٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ شمتْمٛمـ إرادة اخلػم ًمٚمٛمٜمّمقح ًمف، و 

                                      

 ،اًمٜم٤ًمئلو ،(1104، 610، 661) واًمؽمُمذي ،(2151) داود وأسمق، (5/001)أمحد،  أظمرضمف (2)

 .(0024) ، رىمؿ،ُم٤مضمف واسمـ ،(5022) اًمٙمؼمى وذم (،4/148)
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 ،ومت٘مدم ذًمؽ يمٚمف عمـ ٟمّمحتف ؛وأن شمّمٗمل اًمٜمّمح ُمـ يمدره ،دمٛمع اخلػم ُمـ أـمراومف

 رَ ه هل اًمٜمّمٞمح٦م اًمتل ُأُمِ هذ ،ذم صدق هيرة ٤موٓ خم٤مًمٗمً  ،ًمف ذم ٟمّمٞمح٦مٍ  هم٤مشف  همػمَ 

 .وًمٞم٤مء إُمر ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿأهب٤م ذم طمؼ 

وُمًئقًمٞم٦م اًمٕمٚمامء ذم اًمٜمّمٞمح٦م قمٔمٞمٛم٦م؛ وم٢من ٟمّمحٝمؿ هلل وًمرؾمقًمف وًمٙمت٤مسمف 

وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ ي٘متيض أن جيٝمروا سم٤محلؼ، وٓ خي٤مومقا ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، 

٤مي٦م اًمٌٞمْم٦م ُمـ همقائؾ آومؽماق ُمع مح٤مي٦م اًمًٜم٦م ُمـ هجامت أهؾ آسمتداع، ومح

 وشمِم٘مٞمؼ اًمّمػ.

 ؿَ ضَم رْ شمَ  ،وُمٜمزًم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ،إن اًمٜمّمٞمح٦م ٕوًمٞم٤مء إُمر ُمـ اإلؾمالم سمٛمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

َظؾقفنَؿؾُبَ»: ♀قمٜمٝم٤م ىمقل اًمٜمٌل  إِخلُصَمسؾم:ََامرئٍََثلثَلَيغل 

شادسؾؿغَمجاظةََِ،َوفزومَُاألمرََِولةََِ،َومـاصحةَُهللَافعؿلَِ
(1)

.  

إنَاهللَ»ىم٤مل:  ،♀أن اًمٜمٌل  ◙ـ أيب هريرة قمر وذم طمدي٨م آظم

ا،َوأنََعتصؿواَبحبلَأنََعبدوهَولََؼـواَبهَصقئًََ:يرىضَفؽمَ:ايرىضَفؽمَثلثًَ

َََاهللَمجقعًَ َوَََنَ ؿوا،َوأنََـاصحواَمََرَ ػََاَولَ شمَ ـَُرََمَ أَََاهللَُهَُل 
(2)

.  

ُٚمقا واًمٜمّمٞمح٦ُم ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم: إقم٤مَٟمُتٝمؿ قمغم ُم٤م طُم » :♫ىم٤مل اسمـ طمجر  ـٛم 

اًم٘مٞم٤مَم سمف، وشمٜمٌٞمُٝمُٝمؿ قمٜمد اًمٖمٗمٚم٦م، وؾَمده ظَمٚم تِٝمؿ قمٜمد اهلٗمقة، ومجُع اًمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ، ورده 

ـْ أقمٔمِؿ ٟمّمٞمَحتِِٝمؿ: َدوْمُٕمُٝمؿ قمـ اًمٔمٚمؿ سم٤مًمتل هل شأطمًـ اًم٘مٚمقب اًمٜم٤مومرة إًمٞمٝمؿ، وُِم
(3)

. 

                                      

، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م، (2/281)، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، (10/026)أظمرضمف أمحد،  (2)

 .(2452)رىمؿ،  ،(1/218)، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، (1/428)

 .(25/500)، وأمحد، (2024)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (1)

 (.2/206) ،( ومتح اًم٤ٌمري، ٓسمـ طمجر0)
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 قمـ اًمٔمٚمؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ.  اًمقٓةِ  عُ ومْ دَ  اًمٜمّمِح  إن أقمٔمؿَ 

اؾمت٘م٤مه٤م ُمـ ىمقل ٟمٌٞمٜم٤م وىمد  شَمُف!وُم٤م أطمًـ إؿم٤مرَ ـ طمجر، اسم ُم٤م أمجؾ قم٤ٌمرةَ 

َأخاك»: ♀ َأوَمظؾوًماَاكك  وم٘م٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، أٟمٍمه  ،طافـاًم

َمنَإذا يم٤من ُمٔمٚمقًُم٤م، أومرأي٧َم إذا يم٤من فم٤مًمـاًم يمٞمػ أٟمٍمه؟ ىم٤مل:  َأوَمتـُعُه حتجُزُه،

 شافظؾم،َؾننَذفكَكُكهَُ
(1)

. 

، سمؾ وضمٝم٤مَدهؿ، وقمغم ُمدار اًمت٤مريخ وم٘مد طمٗمٔم٧م صٗمح 
ِ
٤مشُمف ٟمّم٤مئَح اًمٕمٚمامء

 وم٠ُموْمِرَدْت عمٜم٤مصحتٝمؿ إُمراَء يمت٥ٌم وأضمزاء، وُمـ روائع ُم٤م روي ذم ذًمؽ:

أن ه٤مرون اًمرؿمٞمد طم٩م  ذم ؾمٜم٦ٍم ُمـ اًمًٜملم، وسَمْٞمٜم٤َم هق ذم اعمًٕمك يًٕمك وىمد 

ُأظمٚمِـَل ًمف؛ إذ ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٌد اهلل اًمٕمٛمري: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ! هق ذا أُمػم اعم١مُمٜملم 

يًٕمك ىمد ُأظمٚمِـَل ًمف اعمًٕمك، ىم٤مل اًمٕمٛمري ًمٚمرضمؾ: ٓ ضمزاك اهلل قمٜمل ظمػًما، يمٚم ٗمتٜمل 

: ومتٌٕمُتف، وأىمٌؾ ه٤مرون -ي٘مقل اًمرضمؾ-أُمًرا يمٜم٧ُم قمٜمف همٜمٞم٤ًّم، صمؿ شمٕمٚم ؼ ٟمٕمٚمٞمف، وىم٤مم 

َٗم٤م ومّم٤مَح سمِِف: ي٤م ه٤مرون! ومٚمام ٟمٔمر إًمٞمف ىم٤مل: ًمٌٞمؽ ي٤مقمؿ!  اًمرؿمٞمد ُمـ اعمروة ُيريُد اًمّم 

َٗم٤م، ومٚمام رىمٞمف ىم٤مل: ارِم سمَِٓمْرومَِؽ إمم اًمٌٞم٧م، ىم٤مل: ىمد ومٕمٚم٧ُم، ىم٤مل: يمؿ ىم٤مل: اْرَق ا ًمّم 

ـَ اًمٜم٤مس ُمثٚمٝمؿ؟ ىم٤مل: ظَمٚمٌؼ ٓ ُيِّْمٞمٝمؿ  ـْ ُيِّْمٞمِٝمْؿ؟! ىم٤مل: ومٙمؿ ُِم هؿ؟ ىم٤مل: وَُم

ِف، وأٟم٧َم  ًِ ٦ِم ٟمٗم ضمُؾ أن  يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمؿ ُي٠ًمُل قمـ ظم٤مص  ٤م اًمر  إٓ اهلل، ىم٤مل: اقمٚمْؿ أهي 

 قمٜمٝمؿ يمٚمٝمؿ، وم٤مٟمٔمر يمٞمػ شمٙمقن؟! وطمَدَك شُم٠ًمُل 

 ىم٤مل: ومٌٙمك ه٤مرون، وضمٚمس، وضمٕمٚمقا ُيٕمٓمقٟمف ُمٜمدياًل ُمٜمدياًل ًمٚمدُمقع.

                                      

 .(8141)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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ُف ذم  ىم٤مل اًمٕمٛمري: وأظمرى أىمقهل٤م، ىم٤مل: ىمؾ ي٤مقمؿ! ىم٤مل: واهلل إن اًمرضمؾ ًَمُٞمْنِ

ُم٤مًمف وَمَٞمًتحؼه اًمـَحْجَر قمٚمٞمف، ومٙمٞمػ سمٛمـ ينُف ذم ُم٤مل اعمًٚمٛملم؟! صمؿ ُم٣م 

وه٤مرون يٌٙمل 
(1)

. 

َوفرشوفههلل»: اًمٜمّمٞمح٦مِ  ر وٟمتذايمر طمدي٨َم ٟمٜم٤م طملم ٟمذيم  إ َادسؾؿغَ،، ة َ،وألئؿ 

يٙمقن ُمـ احل٤ميمؿ  -يمام يٙمقن ُمـ اًمرقمٞم٦م حل٤ميمٛمٝم٤م ٟمرى أن واضم٥م اًمٜمّمح شتفموظامَِّ

 أن اًمٜمٌل   ◙ومٗمل اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر  !ًمرقمٞمتف

َمَِ» ىم٤مل: ♀ َحُيََِرظقةًََاهللَُاشسَظاهََُظبدٍََنَ ما ََ،ةٍَبـصقَحََافََط َؾؾم َيََإل  َد َجَِـَل

 .(2)شاجلـةََِرائحةََ

؛ ُمـ ♀ظمرج ُمـ ومؿ اعمٕمّمقم ! ف ُمـ هتديدوُم٤م أقمٔمٛمَ  !ه ُمـ وقمٞمدُم٤م أؿمد  

 .وذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٚمؿ يٓمٝم٤م سمٜمّمح أو سمٜمّمٞمح٦م مل جيد قمرف اجلٜم٦م ،رقمٞم٦مً  اؾمؽمقم٤مه اهلل 

ُم٦م إن مل شم٘مؿ سمف ٛمٕمقا وٓ ظمػم ذم أ ،إٟمف واضم٥م ُمِمؽمك،ٓ  ظمػم ذم هذه ٕا ئٛمتٝم٤م إن مل ًي

َ هٙمذا قمَ  ،ًمف ُمرَ ًمه ٤م طملم وُ ٜمَ أئٛمتُ  ؼم  ٞم   ،ؿيمت٤مب رهب   غمقم قا هذا ٕا  .♀ٝمؿ وؾمٜم٦م ٌٟم

طمداث راع اًمدٟمٞم٤م واًمٜم٤مَس   ُم٤م جيري ُمـ إراىم٦م  راع اًمدٟمٞم٤م واًمٜم٤مَس  ،ُم٤م جيري ُمـ هذه ٕا

رض اًمدُم٤مء، ُم٤م جيري ُمـ اًمتٜم٤مطمر واًمتٜم٤مومر واًمت٘م٤مشمؾ قمغم هلل شمٕم٤ممم اًمتل ذيمر ا ،رسمقع هذه ٕا

ـ دظمٚمٝم٤م،صٗمتٝم٤م   .[99يوشف:َ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿وم٘م٤مل:  ، وطم٤مل ُم

وؾمٞمدوم ُم٤م  ،سم٢مذن اهلل  وهق سم٤مٍق  ،ُمـ ىمديؿ وم٤مُٕم٤من ذم رسمققمٝم٤م ىمد طمؾ   

ك أن ٟمت٤ًمءل: أٟم   -سمؾ يتٕملم قمٚمٞمٜم٤م-ًمٙمٜمٜم٤م جي٥م  ،داُم٧م طمٞم٤مة قمغم هذه إرض

                                      

 .(1/11)ٓسمـ اجلقزي،  ،اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك (2)

 .(251)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (0240)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (1)
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ُمـ  ؟! ًم٘مد أضم٤مب اهلل ك هذاأٟم   :هذا؟! هٙمذا ؿم٠من اًمٕم٘مالء واحلٙمامء أن يت٤ًمءًمقا

طملم أديؾ قمٚمٞمٝمؿ  ♀طملم وىمع اًم١ًمال إول ُمـ أصح٤مب ٟمٌٞمٜم٤م -ىمديؿ 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب ﴿ :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم -يقم أطمد

 .[165آلَظؿران:َ]﴾مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث مث

ُم٤م هق اًمداومع عم٤م جيري؟ ُم٤م هق ك هذا؟! أٟم  : -يمام يت٤ًمءل اًمٜم٤مس-إٟمٜم٤م ٟمت٤ًمءل 

وي٘مع ومقق أروٜم٤م وحت٧م ؾمامئٜم٤م؟  ،وجيري ذم رسمققمٜم٤م ،سمالدٟم٤ماحل٤مُمؾ قمغم ُم٤م ي٘مع ذم 

ظمرضمقا هؾ  !هؾ أوًمئؽ اًمذيـ ظمرضمقا، ظمرضمقا ُمدومققملم أم ظمرضمقا ُم٠مضمقريـ؟

 مأ ،ًمزًمزًم٦م إُمـ وسمٕمثرة إُمر؟ هؾ ظمرضمقا ُمدومققملم ُمـ ىمقى ذىمٞم٦م أو همرسمٞم٦م

 حمٚمٞم٦م أو قم٤معمٞم٦م؟ ىُم٠مضمقريـ ًم٘مق

  !ٓ اًمٙمؾ يٕمرف أنْ  ٓ، إن   إن اًمٙمؾ جيٞم٥م أنْ  

ُم٤م اضمتٛمٕمقا إٓ قمغم و ،ُمـ إُمر أوًمئؽ ُم٤م ظمرضمقا إٓ ومٚمت٦مً  اًمٙمؾ يدرك أن   إن  

 . أؾم٤مؾمٞم٦مٌ و ًمٙمٜمٝم٤م ضوري٦مٌ  ،شمٌدو ىمٚمٞمٚم٦مً  ،شمٌدو سمًٞمٓم٦مً  ُمٓم٤مًم٥َم 

إن ه١مٓء طملم ظمرضمقا؛ ظمرضمقا يٓم٤مًمٌقن سمٚم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش، ظمرضمقا يٓم٤مًمٌقن 

اًمتل شمتح٘مؼ ي٦م واًمرقم٤مظمرضمقا يٓم٤مًمٌقن سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م  ،سم٤معمًٙمـ اًمذي ي١موي ُمـ قمقز

 .ذم أهة صٖمػمة حمدودة سمزواٍج 

قمغم ذًمؽ  ؿْ ٝمُ ٚمَ ٛمَ ـأم طَم  ،قمغم ذًمؽ إطم٤ٌمطٌ  ؿْ ٝمُ ٚمَ ٛمَ ـطَم ؟ أَ ُٝمْؿ قمغم ذًمؽٚمَ ُم٤م اًمذي مَحَ و 

 ذم آٟمٗمالت؟ رهم٦ٌمٌ 

 أن ه١مٓء ُم٤م ظمرضمقا وٓ ـمٚمٌقا وٓ ـم٤مًمٌقا إٓ وهؿ يٌحثقن قمـ قمداًم٦مٍ  َح إن اعمرضم   

ٝم٤م ٚمه ضُم  إُم٦مِ  هنؿ ٓ ي٘مٌٚمقن أن شمٙمقن صمروةُ إ ،داًم٦م سملم إُم٦مهذه اًمثروات سمٕم ؿُ ً  ٘مَ اضمتامقمٞم٦م شمُ 
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  أسمد اًمدهر! ويٕمٞمش اًمٌٕمض سمٕمد ذًمؽ يٕم٤مًم٩م اًمٗم٘مر واًمٕمقز ،سم٤معمئ٦م ُمـ هذه إُم٦م ٟمّمٍػ  سمٞمدِ 

.[7احلؼ:َ]﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ﴿وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعم٤مل: 

ف ـ طمٚم  اعم٤مل ُم نهنؿ يٓم٤مًمٌقن هبذه اًمٕمداًم٦م اًمتل ٓ شمًت٘مٞمؿ ُمع ُمـ جيٛمٕمقإ

ذم إُم٦م ُمـ ٓ يٛمٚمؽ  كويٌ٘م ،اليلم٤مًمٌاليلم وسم٤معمومتٛمتٚمئ اجلٞمقب سم ،وطمراُمف

ٌقن هبذه اًمٕمداًم٦م اًمتل رسمام هم٤مسم٧م قمـ يمثػم ُمـ رسمقع اًمٕم٤ممل ٓم٤مًمِ إهنؿ يُ  ،اعمالًمٞمؿ

 .اًمٞمقم اإلؾمالُمل واًمٕمريب

ذم أن يتخذوا ُمـ  اًمتل شمٕمٓمٞمٝمؿ احلؼ   ىإهنؿ ظمرضمقا يٓم٤مًمٌقن هبذه اًمِمقر

وشمٚمؽ اًمٙمراُم٦م  ،ُمـ ي٘مؼ هلؿ هذه احلري٦م ،يٜمّمٗمٝمؿ سمّمدق ـْ ُمَ  ،يٛمثٚمٝمؿ سمحؼف 

 ،[159آلَظؿران:َ]﴾ڤ ڦ ڦڦ﴿ :إهنؿ يٌحثقن قمـ ىمقل اهلل  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

  .[38افشورى:َ]﴾ں ں ڻ﴿

 إن اًمداومع عم٤م جيري أن هق وٞم٤مع طم٘مقق اإلٟم٤ًمن. 

 إن طمري٦م اًمٗم٤مؾم٘ملم ُمٙمٗمقًم٦م إذا قمرسمدوا!

 وا! إن طمري٦م اًمْم٤مًملم ُمٙمٗمقًم٦م إذا اقمتد

 وم٠ميـ طمري٦م اًمّم٤محللم؟ أيـ طمري٦م اًمٓمٞمٌلم؟

 أم أٟمٜم٤م ٓ ٟمٙمٗمؾ إٓ طمري٦م اًمٓم٤محللم اعمٗمًديـ ومح٥ًم؟!

إن اإلؾمالم يذمه ويٛمٜمُع إُم٤مُم٦َم اًمّمالة عمـ أم  ىمقًُم٤م وهؿ ًمف يم٤مرهقن، ومٙمٞمػ 

 سم٤مإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك؟!

ا أن ، ًمٞمس يمٌػمً ♀ا ذم ديـ ٟمٌٞمٜم٤م يدريمقن أن أطمدً  اًمذيـ ظمرضمقا إن

ُمـ  ٠ًمل يمؾ  وأن يَ  ،٥َم ٓم٤مًمِ  أن يُ ًمٞمس ىمٚمٞماًل  ♀ا ذم أُم٦م حمٛمد أطمدً وأن  ،ُي٠ًمل

 ًٓ  ٤م ُمـ اًمدهر.  يقُمً يم٤من ُم١ًمو
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طمؼ اإلٟم٤ًمن ذم أن يْمٛمف  ؛إهنؿ ظمرضمقا يٓم٤مًمٌقن هبذه احل٘مقق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م

ـٌ   ،ذم أن يٛمٚمؽ دظماًل  اإلٟم٤ًمنِ  طمؼه  ،أهةً  نَ ق  ٙمَ اإلٟم٤ًمن ذم أن يُ  طمؼه  ،وُم٠موى ُمًٙم

وشمؽمى ومٞمف  ،ذم سمٚمد شمٗمٞمض ومٞمف اخلػماُت  ا،طمرًّ  يمرياًم  ٤م ذيٗمً أن يٛمٚمؽ قمٛماًل  اإلٟم٤ًمن طمؼه 

هنر اخلػمات ذم سمالدٟم٤م  ،هنر اًمٕمٓم٤مء ذم سمالدٟم٤م ممتدٌّ  ،ام ُمـ ىمديؿًمٞمس اًمٞمقم وإٟم   ،اًمؼميم٤مُت 

 !اًمٗم٘مر وُمع ذًمؽ يٕمٞمش قم٤مُم٦م هذا اًمِمٕم٥م حت٧م ظمط   ،٥ُم ُْم ٜمْ ٓ يَ 

هذه اًمتٜمٛمٞم٦م اًمتل  ْهِ ُمـ أَ  ،اًمتخٚمػ ْهِ ُمـ أَ  رَ إهنؿ ظمرضمقا يٓمٚمٌقن اًمتحره  

٧ٌَْم  -ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر-أو اًمتل  ،٧ْم ىمَ ق  قمُ   .هُمٞم 

ُمع اٟمٓمالىم٦م اًمٞم٤مسم٤من ذم صمقرهت٤م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وم٢ممم م 2141قم٤مم ًم٘مد اٟمٓمٚم٘م٧م صمقرشمٜم٤م  

 وإمم أيـ وصٚمٜم٤م؟! ،أيـ وصٚم٧م اًمٞم٤مسم٤منُ 

 ،ـ وصٚم٧مًم٘مد اٟمٓمٚم٘م٧م يمقري٤م ذم صمقرة شم٘مٜمٞم٦م سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢ممم أي 

. .٤م.دوًم٦م ٟمقوي٦م يرهٌٝم٤م اًمنمق واًمٖمرب ُمٕمً يمقري٤م ص٤مرت ًم٘مد وإمم أيـ وصٚمٜم٤م؟! 

 ؟!ٟمحـ وُم٤مذا سٟم٤م

ــأَ  ــٟم   دٍ َٚمــ سمَ ذِم  مِ اَل ؾْمــ اإْلِ مَم إِ  ٧َم ٝمْ جَ ـك اشم 
 

ـــ   هُ ٤م٤مطَمـــٜمَ ٤م ضَم ًصـــقْ ُّم ٘مْ ُمَ  ػْمِ ٤مًمٓم  يَمـــ هُ دْ دَمِ
 

اًمتٌٕمٞم٦م  ْهِ ـ أَ ُم ،اًمٗمٙمري٦م ٌٕمٞم٦مِ اًمت   ْهِ أَ  ـْ ر ُمِ إهنؿ ظمرضمقا يٓم٤مًمٌقن سم٤مًمتحره  

٤م إهنؿ ظمرضمقا يٕمٚمٜمقن يمٗمراٟمً  ،اًمتٌٕمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٖمرب ْهِ ُمـ أَ  ،آىمتّم٤مدي٦م اًمرسمقي٦م

 .سم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م

ـُ سمالدَ  وأن يٕمؿ   ظمرضمقا يٓم٤مًمٌقن سم٠من يٕمقدَ  إٓ ذم رسمقع  ُف رَ ٕمْ اًمذي ٓ يُ  هؿ إُم

 إليامن!وا ٓ يٕمرف إٓ ذم رسمقع ذيٕم٦م اإلؾمالم ،ذيٕم٦م إُمـ وإُم٤من

 !ٝم٤م ُمـ طم٘مقٍق وُم٤م أطمًٜمَ  !ًمق ظمرضمقا يٓم٤مًمٌقن سمذًمؽ ومام أقمدهل٤م ُمـ ُمٓم٤مًم٥َم 
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 ،٤مأرسم٤مهُب  عَ ٘مٛمَ وأن ٓ يُ  ،أصح٤مهب٤م رَ ٙمَ ِْم ٞمُ إًمٞمٝم٤م ومَ  رَ ٔمَ ٜمْ جي٥م أن يُ  !ه٤م ُمـ أُمقرٍ وُم٤م أضمدرَ 

 وا قمـ ُمرادهؿ.ٝمؿ ذم أن يٕمؼم  قا طم٘م  ٓمَ ٕمْ وأن يُ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم إن ذًمؽ يمٚمف جيٛمٕمف 

  .[65افـساء:َ]﴾ۉ ۉ ې

 ؛٤م٤م وٟمج٤مطًم ٤م وومالطًم وصالطًم  ،اوازده٤مرً  ٤م وؾمٕم٤مدةً ُمً اًمٌٚمد شم٘مده  اإٟمٜم٤م إن أردٟم٤م هلذ 

إن ذًمؽ ٓ يٓمٚم٥م  ،♀ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م و ،ٓمٚم٥م إٓ ُمـ يمت٤مب رسمٜم٤موم٢من ذًمؽ ٓ يُ 

إن ذًمؽ ٓ  ،ظمٚمػ أوزم إُمر ومٞمٜم٤م وُمٜم٤م ،ظمٚمػ ُمِمٞمختٜم٤م ،إٓ سم٤مًمًػم ظمٚمػ قمٚمامئٜم٤م

ُمتٝمؿ إمم ظمػم ُم٤م شمّمٌق ومٞم٘مقدوا أُ  ،أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم أُمتٜم٤م ٓمٚم٥م إٓ سم٠من جيتٛمعيُ 

 ُمثُؾ  إهن٤م أُم٦مٌ  ،إهن٤م أُم٦م همٜمٞم٦م ،إهن٤م أُم٦م ُمٕمٓم٤مءة ،هل٤م ُؾ ١مُم  إمم ظمػم ُم٤م يُ  ،إًمٞمف هذه إُم٦م

اخلػم  ،اخلػم ومٞمٝم٤م ىمديؿ ،ه٤م، اخلػم ومٞمٝم٤م ُمٌثقٌث رُ أم آظِم  ٝم٤م ظمػمٌ ـًمُ ى أو  رَ دْ ٓ يُ  ،اعمٓمرِ 

 .وُمـ قمٚمٞمٝم٤م رَض إ اهلُل إمم أن يرَث  ومٞمٝم٤م سم٤مٍق 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿قال تعاىل: 

ُمـ إُمر إُمر اًمذي جيري ذم سمالدٟم٤م هق وهذا ، [220]آل قمٛمران:﴾ٹ

 سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

 رُ يم  ذَ وطملم ٟمذيمره٤م ٟمُ  ،ٟمذيمره٤م واًمٗمخر يٛمألٟم٤م ؛إٟمٜم٤م طملم ٟمذيمر هذه اًمنميٕم٦م 

وم٢مهن٤م شمٜمػم  ؛٤م ُمـ يمٚمامهتؿوسمٕمًْم  ،قاهلؿ٤م ُمـ أىمويٓمٞم٥م زم أن أٟم٘مؾ ـمرومً  ،سم٘مقل قمٚمامئٜم٤م

-ي٘مقل ♫يمؼم اًمِمٞمخ قمٌداحلٚمٞمؿ حمٛمقد وهتدي ؾمٌٞمٚمٜم٤م، هذا اإلُم٤مم إ ،٤مٜمَ درسمَ 

ًٓ  :-وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل  ُمـ اًم٘م٤مٟمقن ُم٤م اعم٤مٟمع ُمـ شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمد

 ٤م عم٤مذا؟طم٘مًّ  ،وىم٤مٟمقن ٟم٤مسمٚمٞمقن ،اًمروُم٤مين

سم٤مإلؾمالم  إيامن وـمٞمدٍ  ام ؾمٌؼ ذم فمؾ  ت ومٞموقمز   ،ًم٘مد اٟمتٍمت إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 
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ًه  ـمٞمٚم٦مَ  اًمِمقيم٦مِ  ىمقي٦مَ  اجل٤مٟم٥ِم  سملم إُمؿ ُمٝمٞم٦ٌمَ  ويم٤مٟم٧م حمؽمُم٦مً  ٝم٤م سم٤مًمنميٕم٦م ٙمِ مت

وضم٤مء  ،إمم آٟمحالل واًمٌٕمد قمـ اًمنميٕم٦م ٤م شمٜمٍمُف ٤م ومِمٞمئً صمؿ سمدأت ؿمٞمئً  ،اإلؾمالُمٞم٦م

٤م قمغم ذيٕم٦م ٞمًّ ٝم٤م قمـ ـمريؼ اًم٘مْم٤مء هن٤مئـًم  ذِ تَ ًْ آؾمتٕمامر ومٙم٤من ُمـ أهؿ أهداومف أن يَ 

سمثٞم٤مهبؿ  ،سمٕمنمات اًم٘مْم٤مة ُمـ سمالده ك٠مشموم ،هب٤م واؾمتٌدال اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل   ،اهلل

 ،سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل نيٙمٛمق ،هؿ اعمزيِػ ووىم٤مرِ  ،هؿ اعمًتٕم٤مرةِ ٕمقرِ وؿُم  ،اعمزريمِم٦م

  وسم٤مؾمؿ احلري٦م اًمِمخّمٞم٦م ىمتٚمقا يمراُم٦مَ 
ِ
 .اًمٕمٚمٜمل   اإلٟم٤ًمن سم٢مسم٤مطم٦م اًمرسم٤م واًمٌٖم٤مء

ـَ  رٍ ٓمْ أن خيرضمقا ُمـ ىمُ  ٌَؾ طمرص اعمًتٕمٛمرون ىم   ؾمٜم٦مً  أو صمالصملمَ  ُمـ إىمٓم٤مر سمٕمنمي

٤م ذيٌقا هن٤مئٞمًّ ا ُمـ أن يُ ومل جيدوا ظمػمً  ،قمغم أن خيٓمٓمقا عمًت٘مٌٚمٝمؿ ذم شمٚمؽ إىمٓم٤مر أو أيمثرَ 

ـم٤مىم٤مت إُم٦م اًمتل يؽميمقهن٤م ذم همالل صم٘م٤موم٤مهتؿ واًمتزاُم٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م وُم٘م٤ميٞمًٝمؿ 

 وقمْمقَ  واًم٘م٤مَِض  واًمٜمتٞمج٦م أن اعمح٤مُمَل  ،احلْم٤مري٦م ومٞمام يتّمؾ سم٤مًمًٚمقك واًمتنميع

اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمذي يتخرج ذم يمٚمٞم٦م احل٘مقق ذم ُمٍم وذم يمثػم ُمـ اًمٌالد همػمه٤م خيرج سمٕم٘مٚمٞم٦م 

وُم٤مذا يريد  ..وأٟمامط أوروسمٞم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس واًمتقضمٞمف واعمٜمٓمؼ. ،وومٙمر أورويب ،أوروسمٞم٦م

 آؾمتٕمامر أيمثر ُمـ أن يرسمط إًمٞمف أسمٜم٤مء أُم٦م يؽميمٝم٤م هبذه اًمٓمري٘م٦م.

َألمرين:ََوذفكبَأنَيعودَافتؼيعَاإلشلمي:َجي

ًمٙمؾ ُمـ يٕمٞمش قمغم أي أرض إُمـ قمغم اًمٜمٗمس واعم٤مل واًمٕمرض  األول:األمرَ

 .عمـ مل يٙمـ ُمًٚماًم  كطمتحُتٙمؿ هبذا اًمنمع 

 ٓؾمتٛمرار اًمٜمٍم سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم :واألمرَافثاين
(1)

.  

ٞم٤مِب اخلػماِت وَذه٤مِب أهي٤م اإلظمقة.. إن اًمداومَع اًمرئٞمز  واًم٥ًٌَم إيمؼَم ًمٖم

                                      

 .(61ص)ٙمٞمٛمٝم٤م، يم٤ٌمر قمٚمامء إزهر اًمنميػ ذم وضمقب شمٕمٔمٞمؿ اًمنميٕم٦م وحت راضمع: ومت٤موي( 2)
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 اًمؼميم٤مِت هق شمٜمحٞم٦ُم ذِع رب  إرِض واًمًامواِت.

ٿ ٿ ٿ ﴿ ومتحٙمٞمُؿ اًمنميٕم٦ِم ؾم٥ٌُم شمٕم٤مىم٥ِم اًمّم٤محل٤مِت، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وقال:  ،[28]اجلـ: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[96األظراف:َ]﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ

َوُيْٛمِدْديُمْؿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی ی ی جئ حئ﴿وقال: 

 .[12-10وح:َك]﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ،♫اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم  -اًمتقٟمز صمؿ اعمٍمي-زهر وهذا ؿمٞمخ إ

ٓ  » ي٘مقل: ك ومٞمٝم٤م اقمَ رَ يُ  ؿٍ ٔمُ وٟمُ  ٤ًمس سم٘مقاٟملمَ  أن شمُ وم٤مًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م ٓ شمٌٚمغ طمري٤مهت٤م إ

٤م ومٝمل طمٙمقُم٦م ٝمَ ديٜمِ  خت٤مًمػ ُم٘م٤مصدَ  ويمؾ ىمقة شميب قمٚمٞمٝم٤م ىمقاٟملمُ  ،ٝم٤متِ ذيٕمَ  أصقُل 

 ،روُم٤م أو سم٤مريس أو سمرًملم ٤م ؾمٙم٤منُ ٝمَ ٕمَ َو وَ  ٤مًمذيـ يٜم٘مٚمقن ىمقاٟملمَ وم ؛قم٤مدًم٦مٍ  ُمًتٌدة همػمُ 

إٟمام هؿ ىمقم ٓ يدرون أن  ،ذىمٞم٦م يمتقٟمس أو ُمٍم أو اًمِم٤مم ه٤م ذم سمالدٍ ءوي٤موًمقن إضمرا

وأن ذم  ،أو اًمْماللِ  اخلٞم٤ملِ  ومٞمف قمٜم٤ميم٥ُم  ٓ شمدبه  ُمـ أومٍؼ  شمٜمزُل  ذيٕم٦مٍ  سملم أيدهيؿ ىمقاقمدَ 

ً٘م٤م ويًػم هب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اعمدٟمٞم٦م اًمراىمٞم٦م قَمٜمَ  ،٤مُم٦م طمٗمٔمً هذه اًم٘مقاقمد ُم٤م يٞمط سمٛمّم٤مًمح إ

 ش٤م...ومًٞمحً 
(1)

 .وأضمزل ُمثقسمتف ♫إمم آظمر يمالم ؿمٞمخ إزهر  

 .[16اجلن:َ]﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: اًم٘مْمٞم٦م واوح٦م

ٱ ٻ ٻ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ :اًم٘مْمٞم٦م واوح٦م

 .[12:10كوح:َ] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمٗمِ  ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  ُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 

                                      

 .(61ص)يم٤ٌمر قمٚمامء إزهر اًمنميػ ذم وضمقب شمٕمٔمٞمؿ اًمنميٕم٦م وحتٙمٞمٛمٝم٤م،  ومت٤موي (2)
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم فِ   ً اَلُة َواًم اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  اًْمـَحْٛمُد هللِ َويَمَٗمك، َواًمّم 

وَم٤م، وَ  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ ْيَؽ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم َٓ َذِ ٓ  اهلُل، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ َأؿْمَٝمُد َأْن 

َغ  ٌُُف، سَمٚم  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِْٞم ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم ًَمُف، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَم  ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ؾَم٤مًَم٦َم، َوأَد ى ا ـْ اًمر  ؼ  ضِمَٝم٤مدِهِ، طَمت ك أشََم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم

ا ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َُمِزْيًدا. َرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوأَْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن،  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ٍَمُ تَ إن اًم٘مْمٞم٦م خُت َأيه

 .[18إقمراف: ]﴾ڀٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

هب٤م إمم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم  فُ ضم  قَ تَ سمؾ يُ  ،هب٤م إمم طم٤ميمؿ ومح٥ًم فُ ضم  قَ تَ إن اًم٘مْمٞم٦م ٓ يُ 

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: قمٚمٞماًم  ُمـ ىم٤مئؾٍ  ؾ  وإٓ وم٘مد ىم٤مل ضَم  ،٤مُمٕمً 

 .[45اًمزظمرف: ]﴾ہ

 ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿: طمٙمٞماًم  ـ ىم٤مئؾٍ ُمِ  ؾ  وىم٤مل ضَم 

 .[211إٟمٕم٤مم: ]

 فِ ٤م ذم قم٤مُم  ٟمَ رِ ُمْ أَ  صالِح  هق ؾمٌٞمُؾ و ،٤م هق ؾمٌٞمؾ ٟمج٤مشمٜم٤مٜمَ رسم  إن آطمتٙم٤مم إمم يمت٤مب 

  .فِ ودىمٞم٘مِ  فِ ذم ضمٚمٞمٚمِ  فِ وظم٤مص  

 إٟمف شمٖمٞمػمٌ  ،أو حل٤ميمؿ أو ًمٜمٔم٤مم رٍ ُمْ ًمقزم أَ  ذم ُمقاضمٝم٦مٍ  ٍَمُ تَ إن اًم٘مْمٞم٦م ٓ خُت 

 ٓ يٛمٙمـ سمح٤مل أن شمٜمٗمّمؾ هذه إضمزاءُ  ،قم٘مديٌّ  ؾمٚمقيملٌّ  أظمالىملٌّ  ديٜملٌّ  اضمتامقملٌّ 

 .ٕمضٍ ٝم٤م قمـ سمسمٕمُْم 

وٓ يّمٚمح إٓ أن شمٙمقن  ،وم٢من اعمٓم٤مًم٦ٌم أو اعمٖم٤مًم٦ٌم ٓ جي٥م أن شم٘مع ؛اوأظمػمً 
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إن  ،حمٗمقفم٦مٌ  ومٞمف أُمقاٌل  ُؽ ٝمَ ٜمتَ وٓ شمُ  ،ُمٕمّمقُم٦مٌ  ومٞمف دُم٤مءٌ  اُق رَ ٓ شمُ  ،سمٓمريؼ ذقملف 

إن  ،وذٟم٥م قمٔمٞمؿ يمٌػمٌ  إٟمٗمس اًمؼميئ٦م إصمؿٌ  َؾ تْ إن ىمَ  ،ٓ جيقز اٟمتٝم٤مك اعم٤مل اًمٕم٤مم طمرامٌ 

 واًمِمٕم٥ُم  اًمنمـم٦مُ  ،ـَ ٘مَ حُتْ  وأنْ  ظَ ٗمَ وأسمٜم٤مئٜم٤م ُمـ أهٚمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م جي٥م أن حُتْ ٤م ٜمَ إظمقاٟمِ  دُم٤مءَ 

ـٍ  ام ٟمحـ أسمٜم٤مءُ إٟم   ،ٜم٤مٟم٤م وأطم٤ٌمسمُ ؤ٤م وأسمٜم٤مٜمَ وم٢مٟمام هؿ إظمقاٟمُ  ؛ذم ذًمؽ ؾمقاءٌ   واطمدٍ  وـم

أو ذم  ،طمرامٍ  رٍ ُمْ ذم أَ  مٍ ُمـ دَ  حمجٛم٦مٍ  ٦مِ قمغم إراىمَ  ٤م ُمٓم٤مًم٦ٌمٌ ٜمَ ٚمُ ٛمِ ومال حَتْ  ،واطمدٍ  وؿمٕم٥ٍم 

 ٦مً ٞم  ٛمِ ٚمْ ؾِم  ُمٓم٤مًم٦ٌمً  هذه اجلٛمقعُ  ٥َم ٓم٤مًمِ يٜمٌٖمل أن شمُ  ،ٓ جيقز ذًمؽ سمح٤ملٍ  ،طمرامٍ  ؾمٌٞمؾٍ 

 ذم اًمدُم٤مء وإُمقال سمٖمػم سمره٤من. ضِ قمـ اًمتخقه  سمٕمٞمدةً 

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

َٓ إِ  ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  ٓ  اهلُل َربه َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  ًَمَف إ

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

َب إًَِمٞمَٝم٤م ُمِ  ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ. ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ  ،شُمق  ، َوؾُمٜم ٦َم اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مفُ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ   وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 
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٤م  ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ َٟم

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمرَ  شَمٜم٤َم اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .لْمَ ٛمِ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قِم٤ٌَمَد اهلل.. 

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى
َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون

  ورِ ُش  وْ نِ 
َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  ، َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا. ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

  .[201: آل قمٛمران]﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

  .[2اًمٜم٤ًمء: ]﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:]﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  بهعِجِزيو. ونا َىتم وإنَّ نا تُ

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن ٍة ىمٚمٜم ،َأيه ٤م: إٟمٜم٤م ُم١مُمٜمقن هبذه إُم٦م؛ ومٝمل أُم٦م طمٞم٦م، أُم٦م يمؿ ُمـ ُمر 

ىم٤مدرة، أُم٦م ىمقي٦م، أُم٦م ٓ ُيدَرى أوهل٤م ظمػٌم، أم آظِمُره٤م، أُم٦م يٖمرس اهلُل ومٞمٝم٤م همرؾًم٤م 

 يًتٕمٛمٚمٝمؿ سمٓم٤مقمتف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م!

د طمٞم٤مهت٤م  َٟمَٗمَض ىمقٌم أيدَيـٝمؿ ُمـ هذه إُم٦م سمدقمقى أهن٤م ُم٤مشم٧م، وه٤م هل ذي دمد 

، وشمؼمهـ قمغم ضمدارهت٤م، وشُمَٕمٚم ُؿ اًمدٟمٞم٤م سم٠مهه٤م، ًمٞمس ذم وؿم٤ٌمهب٤م، وشمث٧ٌم صالطمٞمتٝم٤م

سمالدٟم٤م وطمده٤م، وٓ ذم شمقٟمس سمٛمٗمرده٤م، سمؾ ذم اًمٞمٛمـ، واجلزائر، وإردن، ويتقامم 

ا وسمٞماًل.  ىمٓم٤مر اخلػم ذم إُم٦م إصالطًم٤م، ٓ شمدُمػًما، وظمػًما يمثػًما، ٓ ذًّ

تقـمٜم٤مت ذم اًم٘مدس إن ُم٤م جيري ذم سمالدٟم٤م اًمٞمقم ؾمٞمٜمٕمٙمس قمغم إي٘م٤مف سمٜم٤مء اعمً

 سم٠مهه٤م! ٦موومٚمًٓملم، سمؾ قمغم اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم

إن ُم٤م جيري ذم سمالدٟم٤م اًمٞمقم ؾمٞمٌ٘مك أصمره ذم يمؾ ىمْم٤مي٤م إُم٦م اًمتل ُم٤مـمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م 

 أقمداؤه٤م ظم٤مرضمٞم٤ًّم وداظمٚمٞم٤ًّم.

 وًمٓم٤معم٤م ىمٚمٜم٤م ُمع اًم٘م٤مئؾ: ؾم٠مل ؾم٤مئؾ: أٟم ك هذا؟ يمٞمػ وىمع هذا؟ 

ـــرٍ  َض ٞمْ ُِمـــوَ  ٤مدِ َُمـــاًمر   َؾ َٚمـــى ظَم رَ أَ   مَجْ
 

ـــــقْ يُ وَ   ـــــيَ  نْ أَ  ُؽ ؿِم ـــــ قنَ ُٙم  امُ ِضَ  فُ ًَم
 

ـــ ـــ ن  ـ٢مِ وَم ـــ٤مًمْ سمِ  ٤مرَ اًمٜم  ـــشُمـذَ  انِ دَ ٞمْ ـِٕم  ـكيَم
 

ـــــاًمْ  ن  إِ وَ   ــــ َب ـرْ َح ٌَْدُؤَه ــــ ـ٤مَُم  مُ اَل يَم
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َأشبابَادحـة:

أهي٤م اًمٜم٤مس: إن اًمرائد ٓ َيْٙمِذُب أهَٚمُف، وىمد اؾمت٤ٌمن اًمّمٌُح ًمٙمؾ ذي قمٞمٜملم، 

 وم٢ممم يمؾ ُمـ يت٤ًمءل: أٟم ك هذا؟!

ؾم٤ٌمَب اًمتل دقم٧م إمم طمّمقل ُم٤م طمّمؾ ُمـ أزُم٦م حتقًم٧م إمم يم٤مرصم٦ٍم، وُمـ إن إ

َج قمٚمٞمٝم٤م. -ُمٔم٤مهرٍة حتقًم٧م إمم صمقرةٍ   ُمٕمٚمقُم٦ٌم وُمٗمٝمقُم٦ٌم، وٓ سُمد  ُمـ أن ُٟمٕمر 

َافظؾمَظذَكػيس،َ»ذم احلدي٨م اًم٘مدد:  ًم٘مد ىم٤مل  مُت َإينَحر  َظبادي، يا

ًماَؾلََظادوا  شوجعؾتهَبقـؽمَحمر 
(1)

. 

رهؿ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ًم٘مد أٟمذر اهلُل ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ اًمٔم٤معملم وطمذ 

ٱ ٻ  ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ

 .[50-51إسمراهٞمؿ: ] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ

رهؿ اهلُل وأٟمذرهؿ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ِذيمره:  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ًم٘مد طمذ 

 .[110اًمِمٕمراء: ] ﴾ی

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[21هقد: ] ﴾ڳ

وقد قال تعاىل: ىمٌتف وظمٞمٛم٦م وٟمتٞمجتف وسمٞمٚم٦م، إن فمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف وًمٚمٜم٤مس قم٤م

 .[222ـمف: ]﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

َُيػؾته»وذم احلدي٨م:  َل ََأَخَذُه  شإنَاهللَُيؿعَفؾظالَحتىَإذا
(2)

، ىم٤مل: صمؿ ىمرأ: 

                                      

 .(1400)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ، ( 2)

 .(1460)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (5868)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، ( 1)



 

76 
 خطب الثورة

 

 .[21]هقد:﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 ًم٘مد ظمرضم٧م اجلٛمقُع اًمٖمٗمػمُة شمٜم٤مدي سم٤مًمٕمدل، وحت٤مرب اًمٔمٚمؿ واًمٔم٤معملم.

َ»وذم احلدي٨م:  ََُؼوَلََفُه:َإِك َكََأك َتََطافِـٌم،ََؾَؼد  َ ـَفاُبَافظ افِـَمََأن  ََ تِيَ َُأم  ُتم  إَِذاََرَأي 

َعَِمـ ُفمَ  ُودِّ  شَُ
(1)

 . 

 ٟمٕمؿ ٓ شمزال إُم٦م طمٞم ٦ًم سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم.

إهن٤م دقمقات اعمٔمٚمقُملم! إهن٤م زومرات اعمٙمٚمقُملم! إهن٤م شم٠موه٤مت اعمٕمذسملم! وذم 

اَمِءَ» :¶احلدي٨م قمـ اسمـ قمٛمر  َعُدَإَِػَافس  ََص  ـَفاَ ُؼواََدَظَواِتَافـَؿظ ُؾوِم:ََؾنِك   َ ا

اَرةٌَ ـَفاَََشَ َلك   شـَ
(2)

. 

إن اًمذي جيري؛ يمام أن ؾمٌٌف اًمٔمٚمؿ اًمذي ـم٤مل يمؾ أطمد؛ اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم، 

: اًمٙمؼم اًمذي هق ضمٝمؾ اإلٟم٤ًمن سم٘مدر ٟمٗمًف! -أيًْم٤م-اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم، ومٛمـ أؾم٤ٌمسمف 

٤مه٤م ومق  ق ُمٜمزًمتٝم٤م، ورؤيتف هل٤م أيمؼم ُمـ همػمه٤م ُمـ سمٜمل اًمٌنم!وإٟمزاًمف إي 

إٟمف اًمذي يٛمٜمع ُمـ ىمٌقل احلؼ واًمٕمدل، ويٛمؾ قمغم همٛمط اًمٜم٤مس أىمدارهؿ، 

 واحل٘مد قمٚمٞمٝمؿ واحلًد هلؿ.

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ًم٘مد قم٤مىم٥م اهلل اعمتٙمؼميـ ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

 .[258إقمراف: ]﴾ڳ ڱڳ ڳ 

                                      

 .(0001)، واًمٌزار، رىمؿ، (0450)، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، رىمؿ، (22/00)أظمرضمف أمحد،  (2)

 .(2/60)ضمف احل٤ميمؿ، أظمر (1)
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 .[04هم٤مومر: ]﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ومٓمٌع اهلل قمغم ىمٚمقهبؿ 

»لَيدخلَاجلـةَمنَـانَدمَؿؾبهَمثؼالَذرةَمنَـز» وذم احلدي٨م:
(1)

. 

اِب هَمـًدا َ اِب َوَُمـ٠ميُْمْقَل اًمـؽمه َ ـَ اًمؽمه  َي٤م اسْم
 

ـــُروُب   ــ٠ْميُمْقٌل َوَُمِْم ــَؽ َُم ـــْر وَم٢مِٟم   َأىْمِّم
 

ٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م وشمْمٞمٞمٕمٝم٤م، وشمقؾمٞمد إُمر إمم همػم أهٚمف، إن اًم٥ًٌم ومٞمام جيري هق ظم

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وىمد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[10إٟمٗم٤مل: ]﴾ڦ ڦ

 .[41يقؾمػ: ]﴾ىب يب جت حت خت مت﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

َدََفهَُ»وذم احلدي٨م:  ََلََظف  َنَفِـَؿن  ََلََأَماَكَةََفُه،ََوَلَِدي  َؿـاَنَفِـَؿن  .َ«َلَإِي 
(2)

َ

اَظة»: -٤مأيًْم -وذم احلدي٨م  َتظِِرَافس  ََماَكُةََؾاك  .ش َإَِذاَُضقَِّعِتَاأل 
(3)

  

إن شمقزم اخلقٟم٦ِم همػِم اعم٠مُمقٟملم ي٥ًٌم اًمٗم٤ًمد أطمٞم٤مًٟم٤م، وي٥ًٌم اًمرؿمقة أطمٞم٤مًٟم٤م، 

 وي٥ًٌم آؾمتٌداد أطمٞم٤مًٟم٤م أظمرى، هق اًمذي أوم٣م إمم ٟمحـ ومٞمف أن!

ا ىمراُر دمٛمٞمِد أُمقاِل قمدٍد ممـ ظم٤مٟمقا  إُم٤مٟم٦َم، وَم٠َمصْمَروا صمراًء وىمد ضم٤مء ُمت٠مظمًرا ضمدًّ

همػَم ُمنموٍع، وـمٖمقا ذم اًمٌالد، وم٠ميمثروا ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد، ومّم٥م قمٚمٞمٝمؿ رسمؽ ؾمقط 

 قمذاب؛ إن رسمؽ ًم٤ٌمعمرص٤مد.

إن اًم٥ًٌم ومٞمام جيري هق آؾمتٌداد اًمًٞم٤مده اًمذي ُيٗميض إمم ظمقف اًمرقمٞم٦م ُمـ 

                                      

 .(12) ، رىمؿ،ُمًٚمؿأظمرضمف ( 2)

، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، رىمؿ، (1810)، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط، رىمؿ، (21/004)أظمرضمف أمحد،  (1)

(5045). 

 (.8518) ، رىمؿ،اًمٌخ٤مريأظمرضمف ( 0)
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واًمتٖمرير طم٤ميمٛمٝم٤م، وظمقف احل٤ميمؿ ُمـ رقمٞم تف، إٟمف اًمذي ُيٗميض إمم خم٤مدقم٦م احل٤ميمؿ 

 سمف، وقمدم سمذل اًمٜمّمح ًمف، وهق يٗميض سمدوره إمم أن يٖمش  اًمراقمل رقمٞمتف.

َهلمَإلَ»وذم احلدي٨م:  َيعَرظقةَمنَادسؾؿغَؾقؿوتَوهوَؽاشٌّ ماَمنَواٍل

مَاهللَظؾقهَاجلـة  شحر 
(1)

. 

ويّمُؾ ذًمؽ سمٔمٚمِٛمِف هلؿ سم٠مظمِذ أُمقاًمِـِٝمؿ، أو ؾمٗمِؽ دُم٤مِئِٝمؿ، أو اٟمتٝم٤مِك »

ِس طم٘مقىِمِٝمؿ، وشمرِك شمٕمريِٗمِٝمؿ ُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم َأُْمِر ديٜمِِٝمؿ أقمراِوِٝمؿ، وطمٌ

 شودٟمٞم٤مهؿ، وسم٢ممه٤مِل إىم٤مُم٦ِم احلدوِد ومٞمٝمؿ، وردِع اعمٗمًديـ ُمٜمٝمؿ
(2)

. 

َأولَثلثةَيدخؾونَافـار:َأمٌرَُمسؾ ط،َ»وروى أسمق هريرة ُمرومققًم٤م:  ُظِرَضَظع 

َاهللَؾقه،َوؾؼٌرَؾ  شخورٌَوذوَثروٍةَمنَماٍلََلَُيمدِّيََحق 
(3)

. 

ومٝمٜمٞمًئ٤م هلؿ دار اًمٌقار، هلؿ ُمـ ضمٝمٜمؿ ُمٝم٤مد، وُمـ ومقىمٝمؿ همقاش وفمٚمؾ ُمـ 

 اًمٜم٤مر، وُمـ حتتٝمؿ فمٚمؾ، إٓ ُمـ شم٤مب وآُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم، وأطمًـ سمٕمد ؾمقء.

وهٙمذا وم٢من اًمٓمٖمٞم٤من سمٙمؾ أؿمٙم٤مًمف وأًمقاٟمف ُيٜمِٝمل ص٤مطمٌف إمم أوظمؿ اًمٕمقاىم٥م، 

 وأومدح اعمّم٤مئ٥م؛ ٕٟمف أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿ وأؿمٜمٕمف.

ې ې ۈ  ۈ ٴۇۋ  ۅ  ۅ  ۉۇ ۇۆ  ۆ ﴿

 .[40-44ص: ]﴾ې

إن ذًمؽ يمٚم ف هق ُم٤م أوم٣م إمم اؾمتنماء اًمٗم٤ًمد، واٟمتٔم٤مم آؾمتٌداد، واًمتحقل 

                                      

 .(0242) ، رىمؿ،اًمٌخ٤مريأظمرضمف ( 2)

 (.20/216) ،( ومتح اًم٤ٌمري1)

 .(2/060)، واحل٤ميمؿ، (0562)رىمؿ،  ،أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن (0)
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 ُمـ وم٤ًمد اإلدارة إمم إدارة اًمٗم٤ًمد!

وقمغم ذًمؽ شمرشم٥م وم٘مدان اًمث٘م٦م، وهمٞم٤مب اعمّمداىمٞم٦م، وؿمٞمقع اإلطم٤ٌمط، وذه٤مب 

ض اًمٕمروش، وشمٕمؿه  إُمؾ، واٟمٓمامس اًمًٌؾ، وسمذًمؽ شمزول اًمٙمراد، وشُم٘مق 

 اًمٗمقى، وُيٗمتح سم٤مب اًمٗمتـ قمٞم٤مًذا سم٤مهلل!

عاػواجل٤مُمع ًمتٚمؽ إؾم٤ٌمب هق اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب،  ی ی جئ حئ ﴿: ؿالََ

 ،[52اًمروم: ]﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿وقال سبحاىه: 

 .[00اًمِمقرى: ]َ﴾حب

٤م ، وُم٤م جيري اًمٞمقم ُمـ وأقمٔمُؿ اًمذٟمقب: اؾمتدسم٤مُر اًمنمع اعمٓمٝمر واخت٤مُذه فِمْٝمِريًّ

َجعلَاهللَ»آصم٤مر ذًمؽ ٓ حم٤مًم٦م، وذم احلدي٨م:  مَإل  وماَلَحتؽمَأئؿتفمَبؽتابَرِّبِّ

 شبلشفمَبقـفم
(1)

. 

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم

 

                                      

، (6/000)، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، (5/461)واحل٤ميمؿ،  ،(5021) ، رىمؿ،اسمـ ُم٤مضمف أظمرضمف( 2)

 .(20088)واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، رىمؿ، 
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 انيةالخطبة الث

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم فِ   ً اَلُة َواًم اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  اًْمـَحْٛمُد هللِ َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ  َٓ َذِ ٓ  اهلُل، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ٌْدُ  ًدا قَم َغ ًَمُف، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  ٌُُف، سَمٚم  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِْٞم ُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم

ـْ  ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مدِهِ، طَمت ك أشََم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ؾَم٤مًَم٦َم، َوأَد ى ا اًمر 

اَرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمْفِ  ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َُمِزْيًدا. ، َوقَمغَم آًمِِف َوأَْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن،  إن اعمحٜم٦م اًمتل متر هب٤م سمالدٟم٤م ٓ سُمد  أن هل٤م خمرضًم٤م، ومام هق اعمخرج َأيه

 ُمـ هذه اعمحـ؟ 

 واإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال شمتٛمثؾ ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

اعمٓمٝمرة، وشم٠ميمٞمد آٟمت٤ًمب إًمٞمٝم٤م واحلرص قمٚمٞمٝم٤م؛ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٢مىم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م  أوًل:

٦ًم ديٜمٝم٤م اإلؾمالم ٓ يّمٚمح أن حُتٙمَؿ سمٖمػمه، أو أن شمٙمقن ُمرضمٕمٞمتٝم٤م ًمًقاه.  وم٢من أُم 

 .[06احل٩م: ]﴾ائ ەئ ەئ وئ﴿وأن شمٕمتّمؿ سم٤مهلل، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

وُمـ أقمج٥م اًمٕمج٥م أن يٓمؾ أطمد اًمٗم٤مؾمديـ ُمـ همػم اعمًٚمٛملم اًمذيـ 

ًمٞمٓم٤مًم٥م ذم همٛمرة إطمداث اًمٞمقم سمتٖمٞمػم اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ يّمٓم٤مدون ذم اعم٤مء اًمٕمٙمر 

دؾمتقر اًمدوًم٦م، واًمتل شمٜمصه قمغم أن ديٜمٝم٤م اإلؾمالم ودؾمتقره٤م يًتٛمد شمنميٕم٤مشمف ُمـ 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٖمراء، ويدقمق سمدقمقى اًمٕمٚمامٟمٞم٦م، وقمغم إُم٦م احلذر ُمـ هذا 

 وأؿم٤ٌمهف. شاًم٤ًمويرس»

 ًمدُم٤مء وإُمقال سمٖمػم سمره٤من؛ وم٢من اًمٜمٌلاحلذر ُمـ اًمٗمتـ واًمتخقض ذم ا ثاكًقا:
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ََدًماََحَراًما»ي٘مقل:  ♀ َُيِصب  َيزاَلَادمِمُنَدمَُؾسحٍةَِمنَديـِِهََماَفَـم  «فَن 
(1)

. 

شتؽوُنَؾتٌنَافؼاظُدَؾقفاَخٌرَمنَافؼائم،َوافؼائُمَؾقفاَ» :♀ وي٘مقل

تََ ََس  اظي،ََمنَُيِؼفَهلاَ ََوَجَدَخٌرَمنَادايش،َوادايشَؾقفاَخٌرَمنَافس  ؾه،َوَمن  ؼ 

َبِهَِ َقُعذ   شمؾجًلَأوََمَعاًذاََؾؾ 
(2)

. 

 وم٤محلذَر احلذَر ُمـ اًمٗمتـ اًمتل شَمَدُع احلٚمٞمَؿ طمػماَٟم٤م!

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[10اًمٜم٤ًمء: ]﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 شَفَؼت ُلَمممٍنَأظظُمَظـدَاهللَمنَزوالَافدكقا»وذم احلدي٨م: 
(3)

. 

 ويمؾ  ٟمٗمٍس ُمٕمّمقُم٦م. -أيًْم٤م-اعمًٚمِؿ واعمٕم٤مَهِد  واًمققمٞمد يتٜم٤مول ىَمْتَؾ 

منَؿتلَمعاَهًداَلَيرحَرائحَةَاجلـِة،َوإنَِرحَيفاََوَجُدَمنَ»وذم احلدي٨م أظَمِر: 

 شمسرةَأربعغَظاًما
(4)

. 

َ»سمؾ يتٜم٤مول اًمققمٞمد:  َاهلَل ََفِؼَي ؾَِؿٍة، ـَ َ ََوَفوَبَِشط ِر مٍن َُمم  ََؿت ِل ََظَذ ََأَظاَن ََمن 

ُتوبًَ ـَؿِةَاهللَمؽ  ََرح  ََظق ـَقِه:َآيٌِسَِمن  َ شاََبغ 
(5)

. 

َـَُ»و َإََِهَُرََػَِغَ يَََنَ أَََىَاهللَُسَظٍَََبَكَ ذَََل  َِمََُاَتَمَََنَ َمََل  شادًَؿَِّعََتََاَمَُـًَمَِمَ مَََُلَتََؿَََنَ مَََوَ أَََ،اـًَؼ 
(6)

. 

                                      

 .(8581) ، رىمؿ،اًمٌخ٤مريأظمرضمف ( 2)

 .(1668)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (0062، 0802)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (1)

، (0504)، وذم اًمٙمؼمى، رىمؿ، (0/61)، اًمٜم٤ًمئل، و(2014)أظمرضمف اًمؽمُمذي، رىمؿ،  (0)

 .(5051)واًمٓمؼماين ذم إوؾمط، رىمؿ، 

 .(0288) ، رىمؿ،اًمٌخ٤مريأظمرضمف ( 5)

ـ ُم٤مضمف أظمرضمف (4) ٜمده، رىمؿ، (1810)، رىمؿ، اسم ٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، (4100)، وأسمق يٕمغم ذم ُم  .(6/52)، واًم

 .(5/012)، واحل٤ميمؿ، (4160)رىمؿ،  ، واسمـ طم٤ٌمن،(5100)أظمرضمف أسمق داود، رىمؿ،  (8)
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ٌُقُء أضمٝمزُة اًمدوًم٦م سم٢مصمٛمف؛ وم٢من  ه ُمـ وح٤مي٤م شَم وقمٚمٞمف؛ وم٢من هذا آىمتت٤مل، وُم٤م ضمر 

ٛمؾ ؾمالطًم٤م، ومل يٓم٤مًم٥م إٓ ؾمٚماًم، ومم٤م يئد اًمٗمتٜم٦َم ذم ُمٝمده٤م أن شمدَي ُمـ ظمرج مل ي
(1) 

  ٓ َض ه١مٓء اعمتيريـ قم٤مضماًل همػَم آضمٍؾ، وإ اًمدوًم٦ُم ه١مٓء اًمْمح٤مي٤م، وأن شمٕمق 

َل إُمر إمم صم٠مٍر واٟمت٘م٤مم! ق   حَتَ

إُمـ ٟمٕمٛم٦م يتٕملم قمغم اخلٚمؼ مجٞمًٕم٤م طمٗمٔمٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م، وىمد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ثافًثا:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وقال: ، [5ىمريش: ]﴾ٿ ٿ ٿ﴿

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[18إٟمٗم٤مل: ]﴾ٿ ٿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

 .[61إٟمٕم٤مم:]﴾ڀ

ـْ ىم٤مئٍؾ:  ٦ًم، وم٘م٤مل ضمؾ  ُِم ـِ سمٚمٞم٦ًم ورزي  ٺ ٺ ٿ ﴿وقمد  ؾمٌح٤مٟمف وَمْ٘مَد إُم

 .[244]اًمٌ٘مرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ

  ُمـ ذاق اخلقف.وم٤مُٕمـ ٟمٕمٛم٦م ٓ يٕمرومٝم٤م إٓ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿وقد قال تعاىل: 

 .[84]إٟمٕم٤مم: ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼

 وم٤مُٕم٦م ُم٠مُمقرة سمحٗمظ أُمٜمٝم٤م، ومح٤مي٦م ُم٘مدارهت٤م، واعمح٤مومٔم٦م قمغم اؾمت٘مراراه٤م.

ِف ـم٤مقم٦ًم هلل ورؾمقًمف،  ًِ ٚم َؿ ٟمٗمًف، وأن يٕمقد إمم حمٌ ًَ وهٜم٤م يتٕملم قمغم يمؾ ه٤مرب أن ُي

 أُمـ. ل ُمـ شمرويع أُمٜمٞملم أو آقمتداء قمغم اعمجتٛمعوأن يٛمتٜمع سمٙمؾ طم٤م

                                      

 ٦َم. يَ ( أي: شمدومع هلؿ اًمد  2)
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هٚمؿ  إمم اًمتقسم٦م، أهي٤م اًمٔم٤معمقن، أهي٤م اًمٕمّم٤مة واعمذٟمٌقن، أهي٤م اعمًٚمٛمقن،  رابًعا:

هٚمٛمقا إمم اًمتقسم٦م إمم رب  اًمٕم٤معملم، اومتحقا ُم٤ًمُمع اًم٘مٚمقب ًمٜمداء قمالم اًمٖمٞمقب: 

 .[02]اًمٜمقر: ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿

ىئ يئ جبحب خب مب ﴿الء إٓ سمذٟم٥م، وُم٤م ُرومع إٓ سمتقسم٦م أهي٤م اًمٜم٤مس ُم٤م ٟمزل اًمٌ

 .[40]اًمذاري٤مت: ﴾ىب يب جت

وا إًمٞمف سم٤مًمتقسم٦م وإوسم٦م   .[111]اًمٌ٘مرة: ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ومِره

ىت يت جث ﴿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن اومزقمقا إمم اًمدقم٤مء واًمذيمر واًمٕم٤ٌمدة، خامًسا:

 .[16]اًمرقمد: ﴾مث ىث

َظاُءَُهَوَاف ِعَباَدةَُ»وذم احلدي٨م:  ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿، صمؿ ىمرآ: شافد 

[80]هم٤مومر: ﴾ٺٿ
 (1)

 .
 

َرٍةَإَِفـيَ »: -أيًْم٤م-وذم احلدي٨م  ِفج  ـَ ِجَ .شافِعَباَدُةَدمَاف ـَفر 
(2)

 

ُل اعمالئٙم٦م، وؾم٤مطم٦م اًمذيمر  قمقدوا إمم اعم٤ًمضمد؛ وم٢مهن٤م ظمػم سم٘م٤مع إرض، ُُمَتٜمَز 

 واًمٕم٤ٌمدة، وسمٞمقت اهلل ذم إرض، واقمتّمٛمقا سمحٌؾ اهلل مجٞمًٕم٤م وٓ شمٗمرىمقا.

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿وقد قال تعاىل:  ،﴾ڀڀ پ پ ڀ﴿ شادًشا:

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ 

 .[18]آل قمٛمران: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء، هق اعمٚمؽ، هق اعمٚمٞمؽ، ي١ميت اعمٚمؽ ُمـ يِم٤مء، 

                                      

 .(0616)، واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ، (0001)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (2501)رىمؿ، داود،  أظمرضمف أسمق (2)

 .(1156) ، رىمؿ،ُمًٚمؿأظمرضمف ( 1)
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ويٜمزع اعمٚمؽ ممـ يِم٤مء، وُيٕمز ُمـ يِم٤مء، وُيذل ُمـ يِم٤مء، ؾمٌح٤مٟمف سمٞمده اعمٚمؽ واخلػم، 

ر، وُم٤م جيري ذم احلٞم٤مة هق سمٕمٚمؿ اًمٕمٚمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف، وجيري وهق قمغم يمؾ رء ىمدي

َسمٚمٓمػ اًمٚمٓمٞمػ شمٕم٤ممم، وطمٙمٛم٦م احلٙمٞمؿ ضمؾ  وقمال.

: أهي٤م اًمِم٤ٌمب حتٞم٦ًم ًمٙمؿ ص٤مدىم٦ًم ُمـ اًم٘مٚم٥م، وٟم٠ًمل اهلل ًمٙمؿ اًمتقومٞمَؼ، شابًعا

ـَ اًمٗمٞمئ٦ِم إمم ديـ اهلل شمٕم٤ممم، ًم٘مد ضمددشمؿ ذم إُم٦م قمزُمٝم٤م، وىمٛمتؿ سمام مل يٙمـ  وطمً

وا إمم ُمدارج اهلدى وأؾم٤ٌمب اًمرؿم٤مد، وشمٗمٝمٛمقا ُمّم٤مًمح اًمٌالد، ُمتقىمًٕم٤م، ومٕمقد

 واؾمٕمقا ذم ؾمٌٞمؾ اإلصالح وُم٘م٤موُم٦م اًمٗم٤ًمد.

: أهي٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمرمح٦م واًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف، واؾمتٕمٛمٚمقا ىمقل اهلل ثامـًا

 .[50]اًمِمقرى:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴿شمٕم٤ممم: 

 .[18]اعم١مُمٜمقن:  ﴾ک ک ک گ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  

  اًمتهج٤مِر اطمذروا آطمتٙم٤مَر، ورومَع إؾمٕم٤مِر؛ وم٢من اًمٜمٌل: ُمٕم٤مَذ َاشًعا

ََخاضِئ»ي٘مقل:  ♀ َتؽُِرَإِل  (1)«َلََيـح 
. 

َبُهَاهللَُبِاف ـُجَذاِمَ»: ♀ وي٘مقل َََضَ ؾِِؿَغََضَعاَمُفم  َتَؽَرََظَذَافـُؿس  َمِنَاح 

(2)«َواإِلؾ َلسَِ
. 

ٟمف يقرث اًمٌٖمْم٤مء وآطمتٙم٤مر دًمٞمؾ قمغم دٟم٤مءة اًمٜمٗمس، وؾمقء اخلٚمؼ، يمام أ

واًمٌٕمد قمـ اًمٜم٤مس، وهق ؾم٥ٌم اوٓمراب اًمِمٕمقب، وقمدم اؾمت٘مراره٤م، ومال شم٘م٤مسمٚمقا 

 اًمٗم٤ًمد سم٤مًمٗم٤ًمد، وٓ شمٙمقٟمقا قمقًٟم٤م ًمٚمٔمٚمٛم٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد.

                                      

 .(2804)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)

 ، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.(1244)، واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ، (2/160)أظمرضمف أمحد،  (1)
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ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ْيَٕم٦ًم َوُدؾْم  ٓ  اهلُل َربه َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ُتْقًرا، 

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىمَ  ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ. ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم  ر 

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ  ،شُمق  ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم اإْلِ  ؿ  اٟمٍُمِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًم ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ ٤م َٟم ٚم ُٝمؿ  إِٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْص  ٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ َٛمتَِؽ َي٤م أَرْ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قِم٤ٌَمَد اهلل.. 

اْذيُمُروا اهللَ ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمٚمَُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي

 . [102آلَظؿرانَ:] ﴾ڤ ڦ ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [1افـساء:َ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[71-70األحزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  وإنَّ نا تُ

ٺ ٺ ٺ ﴿ :يمٜم٤م وُم٤م زًمٜم٤م ٟمٕمت٘مد ىمقل رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممأهي٤م اعمًٚمٛمقن.. 

 .[110آلَظؿران:َ] ﴾ٺ ٿ

َيزاُلَ» :♀يمٜم٤م وُم٤م زًمٜم٤م ٟمٕمت٘مد طمدي٨م ٟمٌٞمٜم٤م  َهذاََُسَرَِغَ يَََاهللَُل دم

ٍسََينَِافدَِّ َيََبَِغر   شهَِتَِضاظَََدممَفَُِؿؾَُعَ تََس 
(1)

.  

تيَُلَثََمََ» :♀يمٜم٤م وُم٤م زًمٜم٤م ٟمٕمت٘مد ىمقًمف  َمَ أَََخرٌََهَُفَُوَ ىَأََرََد ََيََُلََـادطرََُِأم 

 شهَُرَُِخَآ
(2)

. 

ووم٘مدت ٟمٌض  ،أن هذه إُم٦م ىمد هم٤مسم٧م قمـ وقمٞمٝم٤م اعمٜمجٛمقن اًمزاقمٛمقنيمذب 

 !!دت اًمدُم٤مء ذم قمروىمٝم٤مودمٛم   ،ىمٚمٌٝم٤م

شمدقمق إمم  ،هل سمحٛمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم شمرومض اًمٔمٚمؿ وشمٌح٨م قمـ اًمٕمدل ه٤م

 ،ـ يمراُمتٝم٤مشمًٕمك إمم اؾمؽمداد اعمٗم٘مقد ُم ،احلري٦م اعمٜمْمٌٓم٦م سمْمقاسمط اًمنمع اعمٓمٝمر

 -هل اًمتل يٗمقض إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ،شمًٕمك إمم اؾمؽمداد اعمٗم٘مقد ُمـ وىمدرهت٤م وصالطمٞمتٝم٤م

إن هؿ  وٓهت٤م وهل اًمتل متٚمؽ ىمرار قمزل ،ذم إىم٤مُم٦م ُمـ يكم أُمره٤م -دون همػمه٤م

  .اٟمحرومقا قمـ ُمًػمة احلؼ أو ظم٤مًمٗمقا ـمريؼ اًمّمدق

                                      

 .(018)، واسمـ طم٤ٌمن، رىمؿ، (6)، واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ، (5/100)أظمرضمف أمحد،  (2)

 .(1/102)أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء،  (1)
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 ؼ أنأُمر يًتح ..شمقٟمس ُمـ ىمٌؾو ،واًمٞمٛمـ ،إن اًمذي جيري قمغم أرض ُمٍم

أن ٟم٘مػ وىمٗم٤مت يمثػمة وأن ٟمت٠مُمؾ شم٠مُمالت ـمقيٚم٦م  ،وأن ٟمراضمع أٟمٗمًٜم٤م ٟم٘مػ قمٜمده

 ؟!ٕم٘مؾ أن شمثقر إُم٦م ُمـ ذىمٝم٤م إمم همرهب٤م ُمـ ؿمامهل٤م إمم ضمٜمقهب٤مهؾ يُ 

أم  ؟!!أو ُمـ دقمقة اعمٜمحروملم ،ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞم٤مـملم ءرهؾ هذا اًمذي يٙمقن 

 -ومٓمٗم٘مقا اًمٜم٤مس أمجٕملمو ،اًمّم٤مسمريـ وم٤مض يمٞمُؾ  سمؾ ىمد ،اعمًٚمٛملم إٟمف ىمد وم٤مض يمٞمُؾ 

ٓ  ٤مأٟم   :يٕمٚمٜمقن هبدوء وسمًٚمٛمٞم٦م -قمقا اًمٔمٚمؿ ُمراًراسمٕمد أن ذاىمقا اًمذل أًمقاًٟم٤م ودمر  

 .♀خري الربية ٟمريد إٓ ُمـ يٙمٛمٜم٤م سمٙمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

خلٌز واحلري٦م سم٤مٜمٔمر إمم هذه اعمٓم٤مًم٤ٌمت قمغم أهن٤م ُمٓم٤مًم٤ٌمت ٓ يّمٚمح سمح٤مل أن يُ 

ن مجقع اعمحتِمديـ ُمـ اعمٙمؼميـ إ ،صٗمتٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦مٓ يّمٚمح أن شمٜمزع قمٜمٝم٤م  ،ومح٥ًم

قمغم أن هذه اعمٓم٤مًم٥م ذم مجٚمتٝم٤م ٤م يؼمهٜمقن ٤م وقمِمٞمًّ واعمٝمٚمٚملم واعم٘مٞمٛملم ًمٚمّمالة صٌحً 

وإن  ،هل ُمٓم٤مًم٥م شمٜم٥ًم إمم اإلؾمالم وأهٚمف ىمٌؾ أن شمٜم٥ًم إمم أطمد همػمهؿ وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م

 !!ُمٓم٤مًم٥م قم٤مدًم٦مومٝمل اؿمؽمك ُمٕمٝمؿ همػمهؿ 

 إًمٞمف؟ ٤مُم٤م اًمذي دقم ؟قل: وُم٤م اًمذي محؾ قمغم ذًمؽي٘م ويمثػم ُمـ احلٙم٤مم اًمٞمقم

  .[165آلَظؿران:َ] ﴾خب مب ىب يب جتحت﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل اهللواجلقاب: 

ياَ»: وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم طمديثف اًم٘مدد ،إن اًمذي وىمع فمٚمؿ هنك اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

ُتَافظؾمََظبادي م  ًمابقـؽمََهَُكػيسَوجعؾتََُظذَ:َإينََحر  شؾلََظادواَحُمَر 
(1)

. 

،  قم٤مىمٌتف وظمٞمٛم٦م وٟمتٞمجتف وسمٞمٚم٦ماًمٔمٚمؿ و ۉ ۉ ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤ملوٓ ؿمؽ 

                                      

 .(1400)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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  .[41اًمٙمٝمػ: ] ﴾ې ې ې ې ى ى

قار ذم  ن أوسملم   ،ر ُمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤مهنك اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٔمٚمؿ وطمذ  وًم٘مد  ٤مر واًٌم قم٤مىمٌتف اخل

ظمرة   .[222ـمف: ] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ شمٕم٤ممم:٘م٤مل وم ،ٔا

ش ةَِافؼقامَََيومَََطؾامٌتََافظؾمَُ»وذم احلدي٨م: 
(1)

. 

أزال اًمٕمروش وذاع ومٚمام ؿم٤مع اًمٔمٚمؿ  ،م اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمًفاهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم طمر  و

 وزًمزل دول اًمٓمٖم٤مة اًمٔمٚمٛم٦م.  ،ةر  اعمًت٘مِ 

رهؿ اهلُل  اهلل  ىمقَل قمٚمٞمٝمؿ ويمؿ ىمرأ اعمٔمٚمقُمقن  -ُمـ ىم٤مئؾ قمٚمٞماًم  ضمؾ  وًم٘مد طمذ 

ـ  ، ذم اعمٜم٤مؾم٤ٌمتقمٚمٜم٤ًم ويمؿ ضم٠مروا سمف  ،شمٕم٤ممم ذم اًمّمٚمقات  اوأطمدً  ،ٛمعٓ يً اأطمدً  ًمٙم

ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ :-ٓ يريد أن يًٛمع وٓ أن يٗمٝمؿ اوأطمدً  ،ٓ يٗمٝمؿ

ٱ  ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 .[50-51إسمراهٞمؿ: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ

، وي٘ميض هؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ويًت٠مصؾ ؿم٠مومتٝمؿءَ ٌٞمد ظمياٟمف يُ إصمؿ  ،هذا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ،[14اًمزظمرف: ] ﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿ شمٕم٤ممم:ىم٤مل  قمغم ضمرصمقُمتٝمؿ،

 .[01يقٟمس: ] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ ٟمف:وىم٤مل ؾمٌح٤م

ًمٞمٌلم أن  ذ؛ذيمر اهلل ىمّم٦م ومرقمقن وىمّم٦م اًمٜمٛمرو ٖم٤مسمريـ،ىمّمص اًم اهلُل رَ يمَ ذَ ًم٘مد 

 ، وأٟمف ذم ٟمٗمًف رذيٚم٦م!وأن قم٤مىمٌتف وسمٞمٚم٦م ،اًمٔمٚمؿ وظمٞمٛم٦م ُمراشمع

طم٘مٞم٘م٦م وىمٕم٧م ذم اعمِم٤مرق  فمٚمؿ اإلٟم٤ًمن إلظمقاٟمف، وإن فمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف 

ُض »ىم٤مًمقا: ًمذا  ؛واعمٖم٤مرب اإلؾمالُمٞم٦م اًمٔم٤معم٦م وًمق يم٤مٟم٧م  شمٕم٤ممم اًمدوًم٦مَ  اهلُل ُيَ٘مق 

                                      

 .(1401)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (1550)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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أن ُمٕمٚمقم: )ىم٤مٟمقن اضمتامقمل ! شوي٘مٞمؿ اًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة إذا يم٤مٟم٧م قم٤مدًم٦م ،ُمًٚمٛم٦م

 (!اًمٕمدل أؾم٤مس اعمٚمؽ

٤من قمو -ا سم٤مهللقمٞم٤مذً -وقمـ اًمٔمٚمؿ يٜمِم٠م اًمٙمؼم  ٓ   غم أناًمٙمؼم يٛمؾ اإلًٟم يدومع احلؼ وأ

ظمي واًمٞم٤مسمس هيٚمؽ، ي٘مٌٚمف ظمرة فذم اًمدٟمٞم٤م وهيٚمٙمص٤مطمٌف  إن اًمٙمؼم هيٚمؽ ٕا  !!ذم ٔا

ڑ ﴿، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: اًمٙمؼم واعمتٙمؼميـُمًٚمؽ ر ُمـ إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم طمذ  

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ر مم٤م يقاضمٝمٝمؿ ذم أظمرة، [40األظراف:] ﴾ڱ ڱ ں ںڻ شمٕم٤ممم: ىم٤مل ، وطمذ 

 .[60افزمر:َ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ ، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف:ذم اًمدٟمٞم٤ميمذًمؽ و

 .[35ؽاؾر:َ] ﴾ژ

ل تاًم احل٤مَل  ههذ إُم٦مَ  ُث قرِ صقره وأؿمٙم٤مًمف يُ  إن آؾمتٌداد اًمًٞم٤مد سمٙمؾ  

 اؾمتقضم٧ٌم اًمثقرة!

اًمٜم٤مس يمذسم٤مب ون وير ،هؿرَ ااًمٜم٤مس أىمد ويٖمٛمٓمقن ،اًمذيـ يرومْمقن احلؼإن 

، اًم٘مٞم٤مُم٦م قمطم٤مهلؿ ي شمٕم٤ممم يٌدل اهلل ،ذم هذه احلٞم٤مة ؿيٓم٠موٟمف سم٠مىمداُمٝميمذرف أو 

هلقاهنؿ قمغم اهلل  ؛يٓم٠مهؿ اًمٜم٤مس سم٠مىمداُمٝمؿ ذم أرض اعمحنم قمغم هٞمئ٦م اًمذر  ن ٞمحنمووم

 ،ؾمٌح٤مٟمف هُ ؤُ ردا واًمٙمؼمي٤مءُ  ،هُ إزارُ  إذ اًمٕمٔمٛم٦مُ  ؛ذم صٗم٤مشمف  اهللَ إهنؿ ٟم٤مزقمق ؛شمٕم٤ممم

 !وٓ ي٤ٌمزم هُ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟم٤مرَ  ومٛمـ ٟم٤مزقمف واطمًدا ُمٜمٝمام أدظمٚمف اهلُل

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ ٤مل ؾمٌح٤مٟمف:، ىمظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦موُمـ إؾم٤ٌمب: 

 . [10إٟمٗم٤مل: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
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ُم٤مٟم٦م ،♀وقمـ ظمٞم٤مٟم٦م رؾمقًمف  ،هنك اهلل شمٕم٤ممم قمـ ظمٞم٤مٟمتفًم٘مد   ،وقمـ ظمٞم٤مٟم٦م ٕا

وضمٕمؾ  ،[41يقؾمػ: ] ﴾ىب يب جت حت خت مت﴿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ؿم١مم اًمٕم٤مىم٦ٌم، وسملم  

ُم٤مٟم٦مِ  ظمٞم٤مٟم٦مَ  ٤مقم٦م اىمؽماِب  أُم٤مرةَ  ٕا َُضَ» ، وذم احلدي٨م:اًم َََِتَعََقَِّإذا ََرَِظَِتََاكَ ؾَََةَُاكََمََاأل   شةََاظََافس 
(1)

 

ُم٤مٟم٦م ُل أو  و ٞمٜم٤م ٜمَ سمٙمت٤مب رسم   احلٙمؿُ  أُم٤مٟم٦مُ  :ُم٤م يْمٞمع ُمـ ٕا ُم٤م  رُ وآظِم  ،♀٤م وؾمٜم٦م ٟم

َِرََظََُنَ َضَؼََـ َتَُفََ»اًمّمالة  :ع ُمٜمٝم٤مْمٞم  يُ  َاإل  َى َََشب َثَروةًَظََُروةًَظََُمََِلَش  َ َظروٌة، َاك تُِؼَضت  ـا :َؾؽؾ َؿ

ََؾِقَفا، ـاُسَبافتيَ فنََاف :َ،احلؽمََُكؼًضا:ؾلوفـ  ََوآِخُرُهن  شةََُلَافص 
(2)

.  

اًمٔم٤معملم ذم  ؾمٜمـ ي٦م قمغمرضم٤م صٗم٦م ؾم٤مئدة ص٤مر اخل٤مئـ وختقيـ إُملم نئتاماإن 

 .هبؿ ْت دَ ًَ وومَ  َأؾِمٜم٧َْم هذه احلٞم٤مة اًمتل 

قمـ اًمٓمٖمٞم٤من وآؾمتٌداد وآصم٤مر ذًمؽ ٟمٚمٛمًف  ؛فإٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ ذًمؽ يمٚم  

ذًمؽ  ذم دي٤مر اعمًٚمٛملم ٟمٚمٛمُس  ،سمالد همػمٟم٤مٟمٚمٛمًف ومٞمام جيري قمغم أروٜم٤م و، أن

 وٓ طم٤ًمَب، ُؼ هَ زْ شمُ  ،وٓ قمت٤مَب  ُؼ هَ زْ ًمألقمامر اًمتل شمُ  سًم٤مًمٚمدُم٤مء واٟمتٝم٤م إراىم٦مً  ؛ِمٝمدهوٟمَ 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ أو َيت ِٕمُظ سم٘مقل احلؼ اعمٌلم: ؼِمُ ٕمتَ يَ  وٓ أطمدَ شُمْزَهُؼ 

َ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ سمقا[56-55ص:  ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢من إُمر يمام ، وُمٝمام قُمذ 

 .[127ضه:َ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 واًمذٟمقب، وهق اعمٕم٤ميص ،هذه إؾم٤ٌمب اًمتل جيٛمٕمٝم٤م أُمر واطمد وسم٤مَل  ُم٤م أؿمد  

 ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل

 . [30افشورى:َ]

                                      

 .(8518)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)

 .(8024)طم٤ٌمن، رىمؿ،  ، واسمـ(4/142)أظمرضمف أمحد،  (1)
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٤م  ٓ  وم٘مد ٤م ٜمَ يٕمٗمق رسمه طم٘مًّ ی ی جئ حئ ﴿ شمٕم٤ممم:ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ يمثػم، وإ

 .[41افروم:َ] ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

 ًمق أذاىمٝمؿ يمؾ  اًمذي قمٛمٚمقا ومجٞمع اًمذي قمٛمٚمقا؟!!ومٙمٞمػ 

 ،إٟمٜم٤م جي٥م أن ٟمٗمٝمؿ أهن٤م ذٟمقب اًمراقمل واًمرقمٞم٦م اًمتل أدت سمٜم٤م إمم ُم٤م أدت إًمٞمف

 ممـ أـم٤مقمقه ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وىمد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: إهن٤م ذٟمقب اًمراقمل واًمرقمٞم٦م ُمًٕم٤م

  .[54افزخرف:َ] ﴾ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

 ٥َم ٝمِ ًْ وٓ أن ٟمُ  ،ج إمم أن ٟمٓمٞمؾ ذم هذه إؾم٤ٌمبإٟمٜم٤م ٓ ٟمحت٤مأهي٤م اعمًٚمٛمقن.. 

ـْ  ،ومٝمل ُمٕمرووم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمِمٝمقرة ُمِمٝمقدة ،ومٞمٝم٤م أن يٙمقن  ومٞمام جي٥ُم  َح ٤مَص تٜمًمٜم ًمٙم

ُم٤م جي٥م أن يٙمقن ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمالح و ،ومٞمام جي٥م أن يٙمقن ُمـ خمرج، وُمـ اًمٕمالج

ىم٤مل  ،قمتّم٤مم سمحٌؾ اهللآإٟمف  ،٤مٜمَ سم  رَ  إٟمف ذعُ  ،إزُم٦م واًمٜمج٤مح واخلروج ُمـ

َ] ﴾ائ ەئ ەئ وئوئ﴿ ؾمٌح٤مٟمف: ڦ ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل، و[78احلج:

 .[103آلَظؿران:َ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ومقق هذه يٕمٞمش إٟم٤ًمن  ذم يمٞم٤من يمؾ   ر  هذا هق اعمٕمٜمك اًمذي جي٥م أن يًت٘مِ 

 .إرض وحت٧م هذه اًمًامء

 ،وشمراصمٜم٤م ،ق ديٜمٜم٤م، هاعم١مُمٜملم ٞمؿُ هق ىمِ و ،إن اًمنمع اعمٓمٝمر هق هقي٦م اعمًٚمٛملم

ٓ   دَ وٓ ؾم١مد وٓ ؾمٕم٤مدةَ  ،ك ًمٜم٤م وٓ ومالَح ُمٜمجَ  ٓو ،وطمْم٤مرشمٜم٤م  ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ، ومٞمفإ

إقمراف: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

 .[28اجلـ: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل اهللو ،[18

ۅ ۅ ﴿ ، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:٤مٜمً ا سمٞم  ٤م فم٤مهرً هذا اعمٕمٜمك جي٥م أن يٙمقن واوًح٤م ٓئحً 
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 .[20]إٟمٌٞم٤مء:  ﴾ې  ى ۉ ۉ ې ېې

وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  ،قمٚمٞمف حه ٚمِ  وٟمحـ ٟم٘مرر هذا اعمٕمٜمك وٟمُ ٓيٜم٘ميضٕمج٥م ًموا 

ًِ  لٌّ قمِ صمؿ خيرج قمٚمٞمٜم٤م دَ  ؛ؾٍ حمٗمِ  ذم يمؾ  سمف يرومٕمقن أصقاهتؿ  يٜمتٝمز هذه  ،قم٤مسم٨ٌم  دٌ ُمٗم

اًمتل  شمٚمؽ اعمقاد  ٤م وٓ يٕمٜمل هب ؛اًمدؾمتقر ُمقاده  َل د  ٕمَ ٟمف جي٥م أن شمُ إ :اًمٗمرص٦م ًمٞم٘مقل

وإٟمام ًمٙمقٟمف ٓ يٜمتٛمل إمم اإلؾمالم ، تٌداد هم٤مؿمؿفمٚمؿ ؾمٞم٤مد أو اؾم غمت قماٟمٓمق

َ ٖمَ ٓم٤مًم٥م سم٠من شمُ ي ،٠مدٟمك قمالىم٦مسموٓ يرشمٌط هبذا اًمديـ  ،سمّمٚم٦م اًمدؾمتقر اًمتل  ةُ ُم٤مد ػم 

٤م قمجًٌ  !اًمتنميع وهل ُمّمدر ،٦م هل ديـ هذه اًمٌالدٞمُمؾمالقمغم أن اًمنميٕم٦م اإل شمٜمصه 

 !يمٞمػ يّمٚمح هذا؟! ك هذا؟يمٞمػ يت٠مشم  

َ أَ  ٤مقمجًٌ  هذا ُمردود قمٚمٞمؽ  ؟!ذم اعم٤مء اًمٕمٙمر ّمٓم٤مدشمَ  ٓمرابـ اوؿم٤مع ُمُم٤م  ؾِ ضْم ِٕ

 !!وٓ يمراُم٦م ًمؽ وٓ هلؿ وٟمحٚمتؽ، أهؾ ُمٚمتؽ قمغمو

، ُمٜمٝم٤م سمد   ُمـ هذه إزُم٦م جي٥م أن ٟمتٌلم أُمقًرا ٓ إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ خمرٍج 

وٓ  طُمٙمٍؿ، وٓ ـمالَب  ،ومتٜم٦مٍ  مل يٙمـ أهؾ اإلؾمالم يقًُم٤م دقم٤مةَ  ُمـ سملم شمٚمؽ إُمقر:

وإٟمام هؿ  ،وٓ قمـ ؿمٝمقة اجل٤مه ،قمـ ؿمٝمرة اًمًٚمٓم٤من ٌحثقنٓ ي ،ةسم٤مطمثلم قمـ ؿمٝمر

وأصح٤مسمف  ♀ ٝمؿُم٘متديـ ذم ذًمؽ سمٜمٌٞم  ويٌذًمقن أؾم٤ٌمسمف اهلدى  ٓمٚمٌقني

اهلل اسمتٕمثٜم٤م ًمٞمخرج ُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمدة إن » ؛ ي٘مقًمقن سمٚم٤ًمن احل٤مل واعم٘م٤مل:╚

 شاًمٕم٤ٌمد اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة رب  
(1)

٤م ومالطًم ًمٌالد صالطًم٤م وسم٤موهؿ إٟمام يريدون  ،

هنؿ وأ ،قمـ اًمٗمتـ اًمٜم٤مسِ  ؿمٝمدوا أهنؿ أسمٕمدُ  ،سمذًمؽ اًم٘م٤ميص واًمداين دَ ٝمِ ؿَم ، ٤موٟمج٤مطًم 

وقمغم ه١مٓء  ،قمغم هذه اًمٌالد اًمٜم٤مسِ  وأهنؿ أظمقُف  ،اًمٜم٤مس قمغم اًمدُم٤مء طمرُص أ

                                      

 .(0/58)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ٓسمـ يمثػم،  (2)
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وهؿ  ،وإمم طمٗمظ إُمقال ،يدقمقن إمم طم٘مـ اًمدُم٤مء ،ٝمؿٛمِ ُمًٚمِ  ؿ وهمػمِ ٝمِ ُمًٚمٛمِ  اًمٕم٤ٌمدِ 

ٓ   :ـمقن هل٤م ذـملمؽمِماعمٓم٤مًم٤ٌمت يَ  طملم يٌٞمحقن هذه اًمٓمٚم٤ٌمت أو ـَ شم أ ٤م ؿمٞمئً  تْمٛم

ٓ  يتخق   ،ُمٜمٝم٤م واًمٕم٤مم   اخل٤مص   إُمقالِ  إشمالفُمـ  ُم٤مء سمٖمػم ذم اًمد   اًمٜم٤مُس  َض وأ

رون ُمٜمٝم٤م ذ  رون اًمٗمتـ وُيَ ذَ َيْ ، ♀ؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ يمت٤مب رهب  ُمـ سمره٤من 

َمممٍنَوفوَظذَؿتلََِانََأظَنَ مََ» :ٟمٌٞمٝمؿ ٛمقن ؿم٠من اًمدُم٤مء ويٜم٘مٚمقن ًمٚمٜم٤مس ىمقَل ٔم  ٕمَ ويُ 

َرمحِةَاهللََاهللََيََؼَِفَََـؾؿةٍََرَِطبش شمؽتوٌبَبَغَظقـقِه:َآيٌسَِمن 
(1)

.  

گ گ گ ڳ ﴿ ىمٌؾ ذًمؽ وسمٕمده: يٜم٘مٚمقن هلؿ ىمقل رهبؿو

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 روهنؿ ُمـ إراىم٦م حمجٛم٦م ُمـ دمٍ ذ  يٜم٘مٚمقن ًمٚمٜم٤مس هذه اعمٕم٤مين ُيَ  [10اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ڻ

 ومام ومقىمٝم٤م! طمرام

ٟمٕمٛم٦م  ِمٙمرَ وأن ٟم ،أُمٜمٝمؿ ٟمح٤مول أن ٟمحٗمظَ ؛ إٟمٜم٤م طملم ٟمرسمط قمغم ىمٚمقب اًمٜم٤مس

ٿ ﴿ :قمٚمٞماًم  ـ ىم٤مئؾٍ ُمِ  وم٘م٤مل ضمؾ   ،هب٤م قمٚمٞمٜم٤م ذم يمت٤مسمفشمٕم٤ممم  اهلُل ـ  تُمال تإُمـ اًم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ،[5ىمريش: ] ﴾ٿ ٿ

  .[18إٟمٗم٤مل: ] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَ   ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  ْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 

 

                                      

 .(6/52)، واًمٌٞمٝم٘مل، (1810)أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ،  (2)
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 الخطبة الثانية

ٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  اَلُم قَمغَم قِم  ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ومَ  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ ْيَؽ ًَمُف، َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن 

ؾَم٤مًَم٦َم،  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ـْ َرسم ِف، َوَأد ى ا  طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اإِلظْمَقُة.. قِم٤ٌمَد اهلل، إن  وىمد  ،ُمـ ذاق اخلقف ٟمٕمٛم٦م إُمـ ٓ يٕمرومٝم٤م إَٓأيه

هم٤مب اًمٜمقم قمـ  ىمٚمً٘م٤م، اًمٜمقموهم٤مب  وم٤مؿمتٕمٚم٧م اًمٌٞمقت ظمقوًم٤م، ًمٞم٤مٍل؛ ذىمٜم٤مه ذم سمْمعِ 

سم٥ًٌم ُم٤م ذاع ُمـ اخلقف اًمذي  ؛ومل شمٙمتحؾ قملم سمٜمقمومٚمؿ يٖمتٛمض ضمٗمـ،  ،إقملم

 .وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، وقمـ ىمّمدٍ  اؿمٞمع قمٛمدً أُ 

وأٓ  ،تٛمٕم٤مشمٜم٤مجموٟمٕمٛم٦م إُمـ ذم سمالدٟم٤م  ؛ر سم٤محلٗم٤مظ قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦مإٟمٜم٤م ٟمذيم  

 .سملم اًمٜم٤مسِ  ٥َم قمْ أو يثػم اًمره  ،اًمٗمزعذيع يٙمقن ومٞمٜم٤م أو ُمٜم٤م ُمـ ي

 
ِ
 ،مم ُمٓم٤مًمٌٝمؿ وحت٘مٞمؼ ُمٌتٖم٤مهؿإصقل قغم اًمقماًمِم٤ٌمب  إٟمٜم٤م وىمد ؿم٤مرف ه١مٓء

  !وسم٤مًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف ،٤مر سم٤مًمرمح٦م سملم اًمٕم٤ٌمد مجٞمٕمً يم  ذَ ٟمُ  ،ر سم٤مًمرمح٦م واًمرومؼيم  ذَ ٟمُ 

 ت  يَ اًمثقرات جي٥م أيًْم٤م أن  صح٤مبأو
 ♀ وم٢مٟمف ؛سم٤مًمرمح٦موومؼ سم٤مًمر   قاٛمُ ًِ

 ظَ ٚمَ همْ وأَ ذم اجلٝم٤مد  ويمام واضمف اًمٙمٗم٤مرَ  ،رطمٞماًم رءووًم٤م يم٤من  اًمرادقم٦م يمام أىم٤مم احلدود

 .٤مؿمٗمٞم٘مً ذم ُمقوع اًمدقمقة قمٚمٞمٝمؿ يم٤من هبؿ 

ـََمََ»ومٚمٞمقوع يمؾ أُمر ذم ٟمّم٤مسمف،  ََدمَيشءٍََُقَؾَ افرََِّانََاَ ُشََنََاـَلوَ،هَُاكَََزََإل  َافُػح 
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ََدمَيشءٍَ شهَُاكَََصََإل 
 (1)

 هذا أُمرٌ  [11اًمٜمقر: ] ﴾ڈ ڈژ﴿ ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:

: ، صمؿ ي٠ميت سمٕمده طمضٌّ اهللُمـ   [11اًمٜمقر: ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک کک﴿ وطم٨مٌّ

قمغم  رَ وم٤مئُتٛمِ  ؛اًمٔمٚمؿ هم٤مي٦مَ  ؿَ ٚمِ اًمذي فمُ  ♀وا سمٜمٌٞمٜم٤م اىمتدُ أهي٤م اًمِم٤ٌمب.. 

وُمع  ،ؾٍ ُمرؾَم  سمٜمٌلف  ٚمٞمُؼ ٓ شمَ  ُمٕم٤مُمٚم٦مً  ♀ ُِمَؾ قوقمُ  ،ُمـ سمٚمده َج ظمرِ وأُ  ،ىمتٚمف

 :♀ىم٤مل  ،ؿْ ٝمِ شمٕم٤ممم ذم دُم٤مئِ  اهللُ  فُ ٛمَ ٤مهبؿ وطمٙم  ىمَ ُمـ رِ  اهلُل فُ ٜمَ ٙمَ ُمْ أَ هذا عم٤م 

 شاءَُؼََؾََافطَ َمَُتَُكَ لََواَؾََبَُهََاذَ »
(2)

.  

أو ؿمٕم٥م  ،ة ورقم٤مي٤م٤مٕن أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م اًمقاطمد وإن اٟم٘مًٛمقا إمم رقم ؛ٟم٘مقل هذا 

ذًمؽ سمنمط اًمتقسم٦م و اعمقصقًَم٦ِم، ؿِ طمِ ٓ يٜمٌٖمل أن يٜمًقا ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمر   ،وذـم٦م

ٙملم اًمٜم٤مس ومتاحل٘مقق إمم أصح٤مهب٤م  إقم٤مدةِ و ،قمـ اعمٔم٤ممل سمنمط اًمرضمٕم٦مِ و ،وإوسم٦م

وإٓ وم٢من اًمرومؼ ، طمٞم٤مهتؿ ؿوأن شمّمٚمح هب ،أن خيت٤مروا ُمـ ي٘مقم قمغم أُمرهؿُمـ 

 قًرا.ا وظمقمجزً  ده ٕمَ واًمرمح٦م واًمٕمٗمق يُ  قمٜمدئذٍ 

ــتِفِ  ــَٞم٤مٌع ًمُِٗمْرَص ْأِي ُِمْْم ــر  ــ٤مضِمُز اًم  َوقَم
 

 إَِذا وَمـ٤مَت َأُْمـٌر قَم٤مشَمـ٥َم اًْمَ٘مـَدَراطَمت ك  
 

وإٟمزاهل٤م ُمٜم٤مزهل٤م طملم ٟمٜم٤مدي سم٤مًمرمح٦م  ،ذم ُمقاوٕمٝم٤م إُمقرِ  ٓ سمد  ُمـ ووعِ  اإذً 

اًمٓمٚم٤ٌمت اًمتل ٓ وهذه اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مدًم٦م  ًمألُم٦م واًمرومؼ وذًمؽ سمنمط أن شمتح٘مؼ

 .تٚمػ قمٚمٞمٝم٤ميٛمٙمـ أن خُي 

                                      

، واسمـ (5264)، واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ، (2105)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (8/108)أظمرضمف أمحد،  (2)

 .(442)طم٤ٌمن، رىمؿ، 

 .(4/05)ٓسمـ هِم٤مم،  ،اًمًػمة (1)
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ن ٟم٘مػ ِٕم٤مرة سمهق  وًمٕمؾ ُم٤م وىمع ُمـ حت٘مٞمؼ قمدد يمٌػم ُمـ هذه اعمٓم٤مًم٥م إٟمام

 حمٚمٝم٤م ُمٗمرداٍت  ؾه ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م وُيِ  ُمٗمرداٍت  حيزي ،ضمديد قمٝمدٍ  وقمت٦ٌمِ  قمغم أسمقاِب 

 :ُمٗمرداِت  ٥مٞم  ُيٖمو ،اًمٔمٚمؿ واًمرؿمقة واًمٗم٤ًمد واعمحًقسمٞم٦م :زيؾ ُمٗمرداِت ؛ يضمديدةً 

 :ُمٗمرداِت يمٚمف ًمٞمْمع ُمٙم٤من ذًمؽ  ؛نمق وهمربًماجلٝمؾ واًمٕمجز واًمٌٓم٤مًم٦م واًمٕمامًم٦م 

ٓ يت٠مشمك هذا اًمتٖمٞمػم  ،ٟمٕمؿ ...اًمّمالح واإلصالحو ،ًمت٘مدماو ،احلْم٤مرةواإليامن 

طمتك ٟم٘مػ مجٞمًٕم٤م قمغم أقمت٤مب ُمرطمٚم٦م ضمديدة ٟم٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م وومؼ ُمراد رسمٜم٤م شم٤ٌمرك 

ف ٛمَ ٞمْ ٘مِ ٟمُ و ،سمديٜمٜم٤م وٓ يّمٚمح سمح٤مل هذا طمتك ٟمرشمٌطَ ، ♀وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م  ،وشمٕم٤ممم

 ،♀ ٌٞمفوقمال وؾمٜم٦م ٟم ضمؾ   فُ يمت٤مسمَ  ؿَ طمتك ٟمحٙم  و وجمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، أٟمٗمًٜم٤مذم 

ؾمالح  ،ويرومع هذه اًم٠ٌمؾم٤مء وشمٚمؽ اًمياء ،زيؾ هذا اًمٌالءقم٤مء اًمذي يُ ع إمم اًمده ٗمزٟمو

اًمذيمر اًمذي سمف شمٓمٛمئـ اًم٘مٚمقب وشمّمٚمح  ُمع ؾمالِح  ُمـ ؾمالٍح  فُ اًمدقم٤مء ُم٤م أقمٔمٛمَ 

  !هذا ٓ سمد  ُمٜمف ،اًمٜمٗمقس

وأن ، تٚمٝمٞمٜم٤م قمـ أن ٟمٚمٝم٩م سم٤مًمذيمر سم٠مًمًٜمتٜم٤مومٓ يٜمٌٖمل أن شم٠مظمذٟم٤م ؿمدة ذم حمٜم٦م 

 ،وأن ٟمحٗمظ ومٞمٝم٤م اًمٜمقاومؾ ،اًمٗمرائض ٦مُمإ٘مٞمؿ ذم ٟموأن  ،سم٘مٚمقسمٜم٤م إمم اهلل  فَ ٟمتقضم  

زال وشمُ  ،وهذا اًمذي سمف يّمٚمح اًمٜم٤مس ،وهذا هق اًمذي يدوم ،ومٝمذا اًمذي يٌ٘مك

 ودي٤مرهؿ أقمراوٝمؿ، وي٠مُمـ اًمٜم٤مُس قمغم ىمقاٟملم آؾمتٕم٤ٌمد وآؾمؽمىم٤مق واًمٓمقارئ

ف زيِمٛمُ ٓ شمُ  هقاءً  ا،ضمديدً  اءً هق يتٜمٗمس اًمٜم٤مُس و ،وأوٓدهؿ وطمري٤مهتؿ وأُمقاهلؿ

٧ماًمٗم٤ًمد اًمتل  رائح٦مُ   !اًمٌالد اًمٕم٤ٌمد وذم ٧م ذموقمٛم   ـمٛم 

 .ٟمتٗمٝمٛمٝم٤مو ،أن ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ،٤مٝمَ هذه طم٘م٤مئؼ جي٥م أن ٟمٕمٞمَ 

ٓ   ،ٟمحـ ُمع هذه اعمٓم٤مًم٤ٌمت وهذه اعمٖم٤مًم٤ٌمت :وُم٤مزًمٜم٤م ٟم٘مقل ٤م، دُمً  شُمريؼ سمنمط أ

  ٓ ًٓ عمٕمّمقمٍ  شُمتٚمػ وأ  !ُمًٚمؿٍ  أو همػمَ   يم٤منُمًٚماًم  ،ُم٤م
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ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًمْ   ً اَمَواِت اًم  ً ـْ اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  َٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م ًِ َوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ْد َُم شَمٜم٤َم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد  َوَأًْمـِٝمْؿ  ،ػْمَ

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ اًْمـِجَٝم٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  ًماَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه، سمِ٘مُ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ   ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ، اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ٚمِِٛملْمَ ُذ سمَِؽ ُِم ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قِم٤ٌَمَد اهلل.. 

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 وُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمرُ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  ورِ ُش  وْ  نِ اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ جَ ، وهُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
 
َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ُ ادِ ٌَ  ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 هُ دُ بْ خَ  ًداهَّ ُُمَ  َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  َُ َ ، ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

 . [102آلَظؿرانَ:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [1افـساء:َ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[71-70األحزاب:] ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮲ ﮳﮴ ﮵ 



 

000 
 خطب الثورة

 

 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ناوإنَّ  ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  تُ

٤َم اعمًٚمٛمقن، ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده، ٟمٍم قمٌده، وأقمز  ضمٜمده، وهزم إطمزاب  َأهيه

ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد، وهق قمغم يمؾ رء  وطمده، ٓ اهلل وطمده   ىمدير.ٓ إًمف إ

 ُمـ اعمٚمؽ؟ ُمـ اًمذي سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت؟ -

 ُمـ ُم٤مًمؽ اعمٚمقك وُم٤م ُمٚمٙمقا؟ -

 ُمـ اًمذي ي١ميت اعمٚمؽ ُمـ يِم٤مء ويٜمزع اعمٚمؽ ممـ يِم٤مء؟ -

 ُمـ اعمٕمز اعمذل؟ ُمـ اخل٤مومض اًمراومع؟ -

 ُمـ اًمذي ي٘مقل ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن؟ -

َؽ ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم.  -  إمم يمؾ ُمـ شمِمٙم 

  شمٕم٤ممم. إمم يمؾ ُمـ ؾم٤مورشمف اًمٔمٜمقن ذم ىمقة اهلل -

ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿قال اهلل: إمم يمؾ ُمـ دب  اًمٞم٠مس إمم ىمٚمٌف،  -

 .[51إسمراهٞمؿ: ] ﴾ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ

-   : ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿وقال القويُّ الناِِصُ

 .[220يقؾمػ: ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿

 .[18آل قمٛمران: ] ﴾گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
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َؼ ٟمت٤مئَجٝم٤م؟ وُمـ ُمـ اًمذي أىم٤مم  يَمٝم٤م؟ وُمـ اًمذي طم٘م  صمقرشمٜم٤م؟ وُمـ اًمذي طمر 

 اًمذي زًمزل اًمٕمروش؟

 وُمـ اًمذي ضم٤مء سم٤مخلػم؟ وُمـ اًمذي يدومع اًمنم؟  -

 إٟمف اهلل احلل، ٓ إًمف إٓ هق.

ــــــل ـــــؿف َيٜمَْجٚمِ ـــــؾه َه ـــــؼَمُ يُم  اهللُ َأيْم
 

ــــؾِ   ٍ َوُُمَٝمٚم  ـْ يُمــــؾ  ىَمْٚمــــ٥ِم ُُمَٙمــــؼم   قَمـــ
 

 ُح َواسْمَتَٝمَجـــ٧ْم اهللُ َأيْمــؼَمُ ضَمــ٤مَء اًْمَٗمــتْ 
 

ـــَٗم٤م  ـــ٤م َوؿَم َه ـــقٌس َه  ـــ١ْمُِمٜملَِم ُٟمُٗم  ًمِْٚمُٛم
 

 اهلل أيمؼم يمٌػًما، واحلٛمد هلل يمثػًما، وؾمٌح٤من اهلل سمٙمرًة وأصٞماًل.

َؾرحةَوكعؿة:

إن زوال اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من، واٟم٘مِم٤مع اًمٌٖمل وآؾمتٌداد واًمٕمدوان ومرطم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿مت٧م سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

 .▐ٟمٕمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م شمًتقضم٥م محد وؿمٙمر ُمًدهي٤م  إهن٤م .[46 يقٟمس:]

 .[54إٟمٕم٤مم: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ﴿

َ ـم٤مووس  ٱ ٻ ﴿سمٛمقت احلج٤مج ومرح وشمال ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ♫عم٤م سُمنم 

 .[54إٟمٕم٤مم: ] ﴾ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ

وعم٤م سمٚمغ اخلؼُم إمم احلًـ اًمٌٍمي، وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ؾَمَجَدا هلل ؿمٙمًرا! وعم٤م 

 ؼم إمم اًمٜمخٕمل سمٙمك ومرطًم٤م!سمٚمغ اخل

! ، وأُمٌر ومٓمريٌّ  اًمٗمرطم٦م سم٘مٓمع داسمر اًمٔم٤معملم ويمؾ  حم٤مرب ًمٚمديـ واضم٥م ذقملٌّ

ْت   إِٟم ٤م ُٟمـَٝمٜمِل ُٟمُٗمقؾًم٤م ـَم٤مًَمـَٛمـ٤م اْٟمَتَٔمَرْت  وَر اًم ِذي َأْوىَم٤مشُمُف طَمَيَ ُ  َهَذا اًمنه
 



 

002 
 خطب الثورة

 

َقِعَافظادونَافدرَسَجقًدا: ََأَلََؾؾ 

 .[51: إسمراهٞمؿ] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿

صمؿ ىمرأ ىمقًمف  شإنَاهللَفقؿعَفؾظالَحتىَإذاَأخذهَلَيػؾته: »♀ىم٤مل اًمٜمٌله 

ش﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿شمٕم٤ممم: 
(1)
. 

ـــِدًرا ـــ٧َم ُُمْ٘مَت ـــ٤م يُمٜمْ ـ  إَِذا َُم َٛمـــ
 َٓ شَمْٔمٚمِ

 

ــــَدمِ   ــــ٤مُه إمَِم اًمٜم  ٌَ ــــُؿ شَمْرضِمــــُع قُمْ٘م ْٚم  اًمٔمه
 

ــــفٌ  ـــــَٛمْٔمُٚمقُم ُُمٜمْتٌَِ ــــ٤مَك َواًْم ــــ٤مُم قَمٞمْٜمَ  شَمٜمَ
 

ـــٜمَؿِ   ــــْؿ شَم ـــلْمُ اهلل ًَم ـــَؽ َوقَم ـــق قَمَٚمْٞم  ْدقُم
 

 إن اًمٔمٚمؿ ُُمٌػُِم اًمٜم َٕمِؿ، إن اًمٔمٚمؿ ضم٤مًم٥ُم اًمٜم َ٘مؿ، إن اًمٔمٚمؿ ُُمٌِٞمُد إُمؿ!

 ي٤م ُمـ شمرسمٕمتؿ قمغم قمروش اًمٔمٚمؿ واعمٔم٤ممل، إن اهلل يٛمٝمؾ وٓ هيٛمؾ!

أهي٤م اعمًتٌدون، إن احل٤ميمؿ ذم اإلؾمالم ُم٘مٞمد سم٤مًمنمع وإظمالق واًم٘مٞمؿ، ًمٞم٧ًم 

ٌ إٓ اهلل، ًمٞمس هٜم٤م ضم٤ٌمر ه ٓ  ؾمٚمٓم٦ُم رب  اًمٕم٤معملم، ًمٞمس هٜم٤م ُمتٙمؼم  ٜم٤مك ؾمٚمٓم٦م ُمٓمٚم٘م٦م إ

 إٓ اهلل، يمام أٟمف ًمٞمس هٜم٤م ُم٤مًمؽ إٓ اهلل، ًمٞمس هٜم٤م ىمٝم٤مر إٓ اهلل!

 .[24هم٤مومر: ] ﴾ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی﴿: ىم٤مل اهلل

اقمل.أهي٤م اعم ٝم٤م ذم شم٘مقيؿ اًمر   ًتٌدون، وه٤م هل اًمِمٕمقب شمًؽمده طم٘م 

٤مم اعمتجؼمون، شمقاَوُٕمقا هلل شمٕم٤ممم، وظم٤مًمُِٓمقا ؿمٕمقسَمٙمؿ، واؿمٕمروا أهي٤م احلٙم

 سمٛمٕم٤مٟم٤مهتؿ واطمتٞم٤مضم٤مهتؿ.

ي٤م قمٛمر، ىمد يمٜم٧َم شُمْدقمك » ، وم٘م٤مًم٧م:◙اؾمتقىمٗم٧م اُمرأٌة قمجقٌز قمٛمَر 

 قُمَٛمػًما، صمؿ ىمٞمؾ ًمؽ قمٛمر، صمؿ ىمٞمؾ ًمؽ: أُمػم اعم١مُمٜملم!

                                      

 (.5868) رىمؿ، ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري (2)
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ِؼ اهلل ي٤م قمٛمر؛ وم٢مٟمف ُمـ أي٘مـ اعمقت ظم٤مف اًمٗمقت، وُمـ أي٘مـ  سم٤محل٤ًمب وم٤مشم 

 .شظم٤مف اًمٕمذاب

 وهق واىمػ يًٛمع ويٜمّم٧م هل٤م.

 وم٘مٞمؾ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أشم٘مُػ هلذه اًمٕمجقِز هذا اًمقىمقَف؟

وم٘م٤مل: واهلل ًمق طمًٌتٜمل ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر إمم آظمره ٓزًم٧ُم إٓ ًمٚمّمالة اعمٙمتقسم٦م، 

أشمدرون ُمـ هذه اًمٕمجقز؟! هل ظمقًم٦م سمٜم٧م صمٕمٚم٦ٌم، ؾمٛمع اهلل ىمقهل٤م ُمـ ومقق ؾمٌع 

به اًمٕم٤معملم ىمقهل٤م، وٓ يًٛمع قمٛمر؟ ؾمٛمقات، أيًٛمع ر
(1)

.
 

ے ۓ ﴿أهي٤م اعمًتٌدون، ٓ شم٘مقًمقا سم٘مقل ومرقمقن اًمذي طمٙم٤مه اًم٘مرآن قمٜمف: 

چ چ چ ﴿ ، أو ىمقًمف:[11هم٤مومر: ] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ڍ ﴿ ، وًمتحذروا اًمٕم٤مىم٦ٌم إًمٞمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م:[06اًم٘مّمص: ] ﴾ڇ ڇ ڇ

ڻ ۀ ۀ ﴿ ،[04هم٤مومر: ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

، وًمٞم٤ٌمدر يمؾ فم٤ممل وُمًتٙمؼٍم سم٤مٕوسم٦م واًمتقسم٦م ىمٌؾ [24إسمراهٞمؿ: ] ﴾ہ ہ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ إظمذة اًمٌئٞم٦ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[50إقمراف: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ

َإكـفاَاحلرية:

د اجلٝمقد وطمِمد احلِمقد، هق حترير  إن هدف هذه اًمثقرة اعم٤ٌمريم٦م اًمذي وطم 

 .تٌداد واإلضمراماإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من، واًمٗم٤ًمد وآؾم

                                      

 (.100-181 /20) ، ( اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن2)
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وأؾم٤مس احلري٦م هق اًمتحرر ُمـ يمؾ قمٌقدي٦م إٓ اًمٕمٌقدي٦م هلل رب  اًمٕم٤معملم، وطمده 

ٓ ذيؽ ًمف، إن احلري٦م هل ذم اًمتحرر ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕمٌٞمد، وقم٤ٌمدة إهقاء وإؿمٞم٤مء 

 يم٤موم٦م، واًمتخٚمص ُمـ َأْهِ يُمؾ  ؿمٝمقٍة أو ؿمٌٝم٦ٍم أو قم٤مدٍة أو إًمػ!

اهلُل اسمتٕمثٜم٤م؛ ًمٜمخرج »ة رب  اًمؼمي٦م، ىم٤مل رسمٕمله سمـ قم٤مُمر: إن احلري٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م هل ذم قم٤ٌمد

، شُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة رب  اًمٕم٤ٌمد، وُمـ ضمقر إدي٤من إمم قمدل اإلؾمالم

 .[240إقمراف: ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ﴿

إن احلري٦م ذم آقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل شمٕم٤ممم وآؾمتٛم٤ًمك سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ﴾ىت يت جث مث ىث يث حج يب جت حت خت مت﴿

 .[148اًمٌ٘مرة: ]

ـــُدودْ  ًه ـــرٌّ َوَراَء اًم ـــ٧َم طُم ـــل َأْٟم  َأظِم
 

 َأظِمـــل َأْٟمـــ٧َم طُمـــرٌّ سمَِتْٚمـــَؽ اًْمُ٘مُٞمـــقدْ  
 

ـــــــ٤م َتْٕمِّمَٛم ًْ ــــــ٤مهلل ُُم ــــــ٧َم سمِ  إَِذا يُمٜمْ
 

 وَمَٛمــــــ٤مَذا َيِْمْٞمــــــُرَك يَمْٞمـــــُد اًْمَٕمٌِٞمـــــدْ  
 

ـ إن اجلٛمقع اًمتل ظمرضم٧م إٟمام ظمرضم٧م ًمتٓم٤مًم٥م سمحريتٝم٤م ُمـ يمؾ ىمٞمٍد فم٤مملٍ، وُم

 يمؾ َأْهٍ َوِرقف قمغم صدور اًمٕم٤ٌمد ضم٤مصمٍؿ.

َفقسَمنَافعدل:

ـُ يمؾ   إن اًمنميٕم٦م اًمًٛمح٦م اًمٕم٤مدًم٦م اًمتل هن٧م قمـ اؾمؽمىم٤مق إطمرار شُمـَٛمٙم 

ُمٔمٚمقٍم وُُمٕمَتًدى قمٚمٞمف أن يٓم٤مًم٥َِم سمح٘مف، وأن يٜم٤مل يمؾه ُمٕمتٍد ضمزاءه، وشم٘مٞمؿ اًمٕمدَل 

 .[41اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى﴿قال تعاىل: سملم اخلٚمؼ، 

 ومٚمٞمس ُمـ اًمٕمدل أن ُيٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مس سم٘مقاٟملَم اؾمتثٜم٤مئٞم٦ٍم عمدة قم٘مقد ُمتّمٚم٦م. -
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 وًمٞمس ُمـ اًمٕمدل أن ُي٤ًمق اًمٜم٤مس إمم اًمًجقن ُمـ ظمالل حم٤ميمَؿ قمًٙمري٦ٍم. -

جقن. - ب اعم١مُمٜمقن ذم همٞم٤مه٥م اًًم ـ اًمٕمدل أن ُيْمٓمٝمد اًمّم٤محلقن، وأن يُٕمذ   وًمٞمس ُم

ـ همػم - ـ اًمٕمدل أن ُيٗمٚم٧م اًمٗم٤مؾمدون سم٠مُمقال اًمِمٕم٥م ُم ٓ قم٘م٤مب.وًمٞمس ُم ٤مب و   طم

َُم٦ِم اًمٌالد. -  وًمٞمس ُمـ اًمٕمدل أن يتقمم اخلقٟم٦م أُمقر اخلٚمؼ، وأن يٌ٘مك اًمٗمًدُة قمغم أَز 

وًمٞمس ُمـ اًمٕمدل أن شمٌ٘مك اًم٘مٞم٤مدات اًمٗم٤مؾمدة قمغم رأس إضمٝمزة إُمٜمٞم٦م،  -

 أو اإلقمالُمٞم٦م، أو آىمتّم٤مدي٦م، أو اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.

ْم٤مء، أو يٚمتػ  وًمٞمس ُمـ اًمٕمدل أن ي٤مول أطمد أن جُيٝمض هذه اًمثقرَة اًمٌٞم -

َ وضمٝمتٝم٤م، أو خي٤مدقمٝم٤م.  قمغم ُمًػمهت٤م، أو ُيَٖمػم 

إن وامن سم٘م٤مء اًمدول ىمقي٦ًم ُمرهقسم٦َم اجل٤مٟم٥م هق إىم٤مُم٦ُم اًمٕمدل، إن اهللَ ُي٘مٞمؿ اًمدوًم٦َم 

 اًمٕم٤مدًم٦َم وًمق يم٤مٟم٧م يم٤مومرة، وٓ ي٘مٞمؿ اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م فم٤معم٦م.

 حسـةَافظؾمَافوحقدة:

ـَٝم٤م اإلظمقُة.. قِم٤ٌمَد اهلل  ، ًمٞمس ًمٚمٔمٚمؿ طمًٜم٤مت، يمال واهلل، وٓ شُمرضمك ُمٜمف َأيه

ٌء يمٚمهف، ُمرٌّ يمٚمهف، إٓ أن هذه اًمثقرة اًمٌٞمْم٤مء  سمريم٤مت أو ص٤محل٤مت، وإٟمام اًمٔمٚمؿ د 

ظمرضم٧م ُمـ رطمؿ اًمٔمٚمؿ إؾمقد، هذه اًمثقرة اخلياء وًمدت ُمـ سملم صمٜم٤مي٤م هذا 

 اًمٔمٚمؿ اعمؽمسمع ذم أرضم٤مء اًمٌالد.

٥َم اعمٍمي اًمٕمٔمٞمؿ ٓيمتِم٤مف ذاشمف، وإفمٝم٤مر إن هذا اًمٔمٚمؿ دومع سمٓمٖمٞم٤مٟمف اًمِمٕم -

 ُمٕمدٟمف إصٞمؾ، وضمغم  ُٟمٌَؾ أظمالىمف، واؾمتخرج ىمٞمَٛمُف احلْم٤مري٦م.

إن هذه اًمثقرة ووٕم٧م أيدَيٜم٤َم قمغم صمروة قمٔمٞمٛم٦م، هل صمروة هذا اًمِم٤ٌمب  -

اعمتٓمٚم ع إمم احلري٦م، اًمٜم٤مومر ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػم اهلل، اًم٤ًمسمح ود  اًمتٞم٤مر، وإن اًمٕم٤ممل 
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ًٓ واطمؽماًُم٤م ًمثقرة اعمٍميلم اًمٞمقم!سم٠مهه ًَمٞم٘م  ػ إضمال

ًم٘مد َأًمَِػ اجلٛمٞمُع أن اًمثقراِت يمٚم ٝم٤م دُمقي٦ٌم محراُء، شَم٘متؾ اعماليلم، يمام ومٕمٚم٧م 

 اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م! وشمٙمن اًمٕمٔم٤مم، وشمٗمرم اًمٚمحؿ، يمام ومٕمٚم٧م اًمثقرة اًمٌٚمِمٗمٞم٦م!

٦مٌ  -  .أُم٤م صمقرة اعمٍميلم اًمٞمقم ومٌٞمْم٤مُء إجي٤مسمٞم ٦ٌم، سَمٜم ٤مَءٌة وطمْم٤مري 

ًم٘مد قمٚم ؿ ؿم٤ٌمسُمٜم٤م اًمٕم٤مملَ يمٚم ف يمٞمػ يٙمقن اإلساُر واًمّمٛمقُد، ويمٞمػ شمٙمقن 

 اًمتْمحٞم٦ُم واًمّمؼُم.

 يمٞمػ صم٤مروا اًمٞمقم ذم اعمٞمدان؟ويمٞمػ ٟمٔم ٗمقه ُمـ اًمٖمد سم٤مضمتامع اًمًقاقمد وإسمدان؟!

َكصحَافثورة:َ

ٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜم٤مصَحٝم٤م، وأن ٟمدقمَق هل٤م سم٤مًمث٤ٌمت ذم إُمر  إن هذه اًمثقرة ُمـ طم٘م 

ٕمزيٛم٦م قمغم اًمرؿمد، ورأُس هذه اًمٜمّم٤مئح، وقمٛمقُده٤م: آؾمتامُع ًمٜمّم٤مئح اًمٕمٚمامء واًم

  واًمّم٤محللم واعمِمٗم٘ملم، واًمتل ؾمقف ٟمقضمزه٤م سمٕمد ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م إن ؿم٤مء اهلل.

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر ا ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  ًمر 
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 الخطبة الثانية
ٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  اَلُم قَمغَم قِم  ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ؾَم٤مًَم٦َم،  َوَأؿْمَٝمدُ  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم َأن  حُمَٛم 

ـْ َرسم ِف،  ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ َوَأد ى ا

ا َُمِزْيًدا.اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَم  ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  ٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

٤َم اعمًٚمٛمقن، ىمٚمٜم٤م  : إن رأَس هذه اًمٜمّم٤مئح، -ىمٌؾ ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م-َأهيه

  وقمٛمقَده٤م: آؾمتامُع ًمٜمّم٤مئح اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم واعمِمٗم٘ملم، واًمتل ٟمقضمزه٤م ومٞمام يكم:

حٞم٤مت اًمٖم٤مًمٞم٦م َأْٟمَٗمُس ُمـ أن شمٙمقن ًمٚمخٌز وًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش إن هذه اًمتْم -

ح اًمٜمٞم٤مت، وأن ٟمجدد  اًمٙمريؿ ومح٥ًم، أو ُٕمر دٟمٞمقيف وم٘مط، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمّمح 

 اًمَٕمَزُم٤مت، وأن ٟمٕمتّمؿ سمحٌؾ رب  إرض واًمًاموات.

إػََؿامَََورجٌلََادطؾِبََظبدََِبنََُمحزةََُاءَِافشفَدََُدَقََِّشَ»اعم٘متقل دون ٟمٗمًف ؿمٝمٞمد، و

.«هَُؾََتََؼََؾَََاهَُفََـكََوَََهَُرََمََلََؾَََئرٍَجاَإمامٍَ
(1)

 

-  ، ، وقمٛمٌؾ َُمْرِِضٌّ اًمقطمدة وآقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واضم٥م ذقملٌّ

 .[21آل قمٛمران: ] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

، ٓ جيقز دمٞمػمه حل٤ًمب ـم٤مئٗم٦ٍم سمٕمٞمٜمٝم٤م، أو حتقيؾ وضمٝمتف  اًمثقرة قمٛمؾ مج٤مقملٌّ

 ًمٗمئ٦ٍم دون همػمه٤م!

ىمٓم٤مع، وأن شمتٜم٤مول يمؾ  جم٤مل، وٓ يّمٚمح  أن متتد  يُد اإلصالح إمم يمؾ   جي٥م -

                                      

 (.0/214) ،أظمرضمف احل٤ميمؿ( 2)
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 أن شمٙمقن اإلصالطم٤مت خمتٍَمًة ذم سم٤مب ؾمٞم٤مدف دون همػمه ُمـ سم٘مٞم٦م إسمقاب اعمٝمٛم٦م.

اؾمتٛمرار روح اًمّمٛمقد واًمّمؼم واًمتْمحٞم٦م طمتك شم١ميت هذه اًمثقرة ُأيُمَٚمٝم٤م،  -

َؼ ُم٘مّمقَدَه٤م، ُمع احلذر ُمـ إٓقمٞم٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واخلداع واًمتزوير واًمتْمٚمٞمؾ. ٘م   وحُتَ

إن سمالدٟم٤م ُمًتٝمَدوم٦م ُمـ اًمنمق واًمٖمرب قمغم طمدف ؾمقاء، ومٚمٛمٍم ىمٞمٛم٦ٌم اؾمؽماشمٞمجٞم ٦ٌم  -

قمٔمٞمٛم٦ٌم، ووزٌن يمٌػم ذم يمؾ  اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤معمٞم٦م، واؾمت٘مراُره٤م واضم٥م ذقمل، وُمٓمٚم٥م 

٦ٌم، واًمٗمقى سمريُد اًمٗمتٜم٦م، واًمٗمتٜم٦م ٓ شُمٌ٘مل وٓ شَمذر! ، وطم٤مضم٦م دوًمٞم٦م ُمٚمح   مج٤مهػميٌّ

٦م اًمٌٚمد وأُمٜمف، واحلرص قمغم اؾمت٘مراره واعمح٤مومٔم٦م قمغم وقمٚمٞمف؛ ومال سُمد  ُمـ مح٤مي

إمم ُمًتٜم٘مع احلروب إهٚمٞم٦م، ُمـ  دُم٤مء أهٚمف، واحلذر ُمـ يمؾ  ُم٤م ي١مدي سم٤مًمٌالد

 اًمدؾم٤مئس واًمٗمتـ، واًمٌالء واعمحـ.

قمغم مجقع إُم٦م أن شمًتٕمٞمد أقمامهل٤م، وأن شمًػم ذم ـمريؼ حت٘مٞمؼ إٟمج٤مزاهت٤م  -

َل إطمقال يٗمتح سم٤مسًم٤م إمم اخل٤ًمرة اًمٗم٤مدطم٦م، واًمتل ُمًٕم٤م، وإن  شَمَٕمٓمهَؾ إقمامل، واظمتال

 ٓ يٜمتٗمع هب٤م إٓ أقمداؤٟم٤م.

ـِ أظمالىمٝم٤م، ر إمم إفمٝم٤مِر قمغم هذه إُم٦م اًمٓمٞم٦ٌم: أن شم٤ٌمد - ًْ ـِمٞم٥ِم ُمٕمدهن٤م، وطُم

وُٟمُّمقِع ومْم٤مئٚمٝم٤م، سم٢مؿم٤مقم٦م اًمؽماطمؿ، واًمتٙم٤مشمػ، واًمتٙم٤مومؾ، وحم٤مرسم٦م آؾمتٖمالل 

 داب اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م.وآطمتٙم٤مر واًمٖمالء، واعمح٤مومٔم٦م قمغم أ

يمام أن قمٚمٞمٝم٤م ُمت٤مسمٕم٦َم ُم٤م يّمدر قمـ اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمح٘مقق واإلصالح ُمـ  -

دقمقة ص٤محل٦م ًمٚمخػم، أو طم٨مف قمغم اًمٗمْم٤مئؾ، واضمتٜم٤مب اًمرذائؾ، وُمت٤مسمٕم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت 

 اًمتل شمّمدر قمٜمٝم٤م سمِم٠من ىمْم٤مي٤م إُم٦م.

ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم    ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀ٍد َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق
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ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

َب إًَِمٞمَٝم٤م  ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً ـْ اًم ُِم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ  َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م،ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ؿ  رَ ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  طْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ َقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم   ـمَ لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٤م ٟمَ  ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوأَ  ْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ  َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قِم٤ٌَمَد اهلل.. 

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 األولىالخطبة 

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  ورِ ُش  وْ  نِ اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
 
َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ُ ادِ ٌَ  ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  َُ َ ، ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

 . [102آلَظؿرانَ:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [1افـساء:َ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[71-70األحزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. نا وإنَّ  ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  تُ

٤َم اعمًٚمٛمقن،   اًمّمح٤مسم٦مُ  ؿَ ٝمِ ومَ ، وىمد قمغم اًمقطمل -يقم ىم٤مم-ىم٤مم هذا اًمديـ َأهيه

وأن اًم٘مقل اًمرؿمٞمد إٟمام هق اًمذي ي٘متٌس ُمـ ٟمقر هذا  ،أن اًمٕمٛمؾ اًمًديد ╚

 .اًمقطمل اًمٕمٔمٞمؿ اعم٤ٌمرك

اًمٕمٚمَؿ اًمذي أهي٤م اًمٗمْمالء اًمٙمرام: ًم٘مد قمٔم ؿ اًمّمح٤مسم٦م ؿم٠من اًمقطمل، وضمٕمٚمقه 

ٌَُس واًمٜمقَر اًمذي سمف هُيَْتَدى، صمؿ إهنؿ ذيمروا وشمذايمروا أُْمَر هذا اًم٘مرآِن، وأُْمَر هذا  ُيْ٘مَت

ومٞمام أظمرضمف اًمؽمُمذي سمًٜمد صحٞمح  ♀اًمٕمٚمِؿ، وَمَرَووا احلدي٨َم قمـ اًمٜمٌل  

ؿ يم٤مٟمقا ُمع اًمٜمٌل : »◙قمـ أيب اًمدرداء  ذات ًمٞمٚم٦م ومِمخص  ♀أهن 

َمـهََهذاسمٌٍمه إمم اًمًامء، صمؿ ىم٤مل:  أواُنَُُيتؾُسَافعؾُمَمنَافـاِسَحتىَلَيؼدروا

ـُ ًمٌٞمٍد إٟمّم٤مريه  ظذَيشٍء، : يمٞمػ خُيتٚمُس اًمٕمٚمُؿ ي٤م رؾمقَل ◙وم٘م٤مل زي٤مُد سم

ُف، وًَمٜمُْ٘مِرَئٜم ف ٟم٤ًمَءَٟم٤م وأسمٜم٤مَءَٟم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌله  اهلل؟ وىمد ىَمَرْأَٟم٤م اًم٘مرآَن، واهلل ًَمٜمَْ٘مَرَأٟم 

َثََ: ♀ َزياُد َيا َك َُأم  َادديـِة،َهذهَؽَِؾت َك َأهِل َؾؼفاِء َِمن  َك َــُتَأَلَُظد  إن 

َظـفم َُغـي َ َؾامذا َوافـصاَرى َافقفوِد َبقِد َواإلكجقُل ش؟!افتوراُة
(1)
إن اًمٜمٌل   ،

 ُيرؿمُد هبذا احلدي٨م إمم أُمقٍر قمديدٍة، وُم٤ًمئَؾ ُمٗمٞمدٍة، ُمٜمٝم٤م: ♀

                                      

 .(2/11)، واحل٤ميمؿ، (118)(، واًمدارُمل، رىمؿ، 1840رىمؿ، ) ،أظمرضمف اًمؽمُمذي( 2)
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 .ا  اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل هق ُم٤م يم٤من ُمـ اًمقطمل ُمًتٛمدًّ

 دأ ُمٌٙمًرا.اظمتالس اًمٕمٚمؿ واٟمت٘م٤مصف سم 

  وهق اًمذه٤مب ظمٗمٞم٦م وآٟمت٘م٤مص سمدون أن يِمٕمر -ُم٤م زال هذا آظمتالس

ا. -اًمٜم٤مس  ُمًتٛمرًّ

  ،ذه٤مب اًم٘مرآن واظمتالؾمف يٌدأ ُمـ شمرك اًمٕمٛمؾ سمٌٕمْمف، ويٛمره هبجر اًمٕمٛمؾ

صمؿ يٜمتٝمل سمرومع طمروومف سمٕمد شمٕمٓمٞمؾ طمدوده؛ إذ إٟمف ُينى قمغم اًم٘مرآن رم ًمٞمٚم٦م، ومال 

 رء. يٌ٘مك ُمٜمف رم اًمّمدور وٓ اًمًٓمقر

  ٤ٌمقمف واًم٘مٞم٤مم يم٤من أول آظمتالس هق اظمتالس اًمٕمٛمؾ سمف، واًمتٗمريط ذم اشم 

 سمح٘مف، وآظمره هق اظمتالؾمف ُمـ اًمّمدور واًمًٓمقر، ومٞمٕمقد إمم اًمٕمزيز اًمٖمٗمقر.

ٌَٚم َٖمُف. ٓ  ُٟم  وهذا زُم٤من، ٟم٠ًمل اهلل أ

اًمذي  اًمٙمكم   إمم ذًمؽ آظمتالسِ  فُ ٜمه فمَ وَ  فُ ٚمُ هْ ذه٥م وَ ىمد  ◙ا ويٌدو أن زي٤مدً 

ي٤م  اًمٕمٚمؿُ  تٚمُس يمٞمػ خُي »: ♀ ، طملم ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  اًمزُم٤منِ  رِ قن ذم آظِم يٙم

 .ش٤مٟمَ ٤م وأسمٜم٤مءَ ٟمَ ًَمٜمَْ٘مَرَأٟم ُف، وًَمٜمُْ٘مِرَئٜم ف ٟم٤ًمءَ  واهلل ،نَ آ٤م اًم٘مرٟمَ أْ رَ اهلل؟ وىمد ىمَ  رؾمقَل 

  .ًمٚم٘مرآنِ  يٙمقن اظمتالٌس واإلضم٤مسم٦م: ام اًمذي يٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤من؟ وم

ًه  ،دورِ ٌ٘مك ُمٜمف ذم اًمّمه ى قمٚمٞمف ذم ًمٞمٚم٦م ومال يْنَ ؟ يُ فُم٤م صٗمت   !!رءٌ  ٓمقرِ وٓ ذم اًم

 وٓ يٌ٘مك رءٌ  ،ُمٜمف ُمٙمتقسًم٤م ذم اًمّمحػ ومال يٌ٘مك رءٌ  ن ذم ًمٞمٚم٦مٍ آى قمغم اًم٘مرْنَ يُ 

 َس ٚمَ تَ خُيْ  أنْ  ؛٦مِ اًمٌٚمٞم   ؾه يمُ  ٦مُ شمٚمؽ اًمٌٚمٞم   ،٦مِ اًمرزي   يمؾه  ٦مُ وشمٚمؽ اًمرزي   ،٤م ذم اًمّمدورُمٜمف حمٗمقفمً 

 يتٝم٤مرُج ، ُمـ أُم٤مرات اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى وهذه أُم٤مرةٌ  ،ك قمٚماًم وقمٛماًل ًمٗمًٔم٤م وُمٕمٜمً  اًم٘مرآنُ 

 يمام شمتٝم٤مرُش  ،ويتٝم٤مرؿمقن ذم اًمٓمرىم٤مت ،رُ ٛمُ احلُ  يمام شمتٝم٤مرُج  ،اًم٘مرآنِ  رومعِ  سمٕمدَ  اًمٜم٤مُس 
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َلََؼومَُ»: ىم٤مل ♀أن رؾمقل اهلل  ◙ قمـ أٟمس؛ واًمدوابه  إٟمٕم٤ممُ 

 ش،َاهللَُ:َاهللُدمَاألرضََِحتىَلَيؼاَلََافساظةَُ
(1)

. 

ش ٓ إًمف إٓ اهلل» :ٟم٤م ي٘مقًمقنهؿ يمٜم٤م ٟمًٛمع آسم٤مءَ ًمٜم٤مس ي٘مقل أطمدُ ي٠ميت زُم٤من قمغم ا

ٓ ي٘مدرون قمغم رء ُمـ  ،إٓ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٞمس قمٜمدهؿ ُمـ ديـ اهلل  ،ومٜمحـ ٟم٘مقهل٤م

 .: طمتك ٓ ي٘مدروا ُمٜمف قمغم رء♀يمام ىم٤مل  ،اًمٕمٚمؿ إٓ قمغم هذه اًمٙمٚمٛم٦م

ًٓ سم٤مظمتالسِ  -اهلل قم٤ٌمدَ - اًم٘مرآنِ  اظمتالَس  ومٙم٠من    ،هِ سمحدودِ  ٕمٛمؾِ اًم يٌدأ أو

 .هِ دودِ ؾ سمحواًمٕمٛم فِ سمحروومِ  اًمٕمٚمؿِ  ويٜمتٝمل سم٤مظمتالسِ 

ا طملم وىمع رء ُمـ اخلٚمؾ ذم اًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب رً وم٤مٓظمتالس إول سمدأ ذم إُم٦م ُمٌٙم  

 اهلل شمٕم٤ممم ذم حتٙمٞمٛمف واًمتح٤ميمؿ إًمٞمف ذم شمٕمٔمٞمٛمف وشمقىمػمه وإضمالًمف ذم أن يٙمقن طمٙماًم ومّماًل 

 ًمٚمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل ُمّمداُق  وىمع اظمتالٌس  ،ًمؽطملم وىمع ذ ،سملم اًمٜم٤مس ذم هذه احلٞم٤مة

أن اًمٜمٌل  ◙أيب أُم٤مُم٦م  ُمـ طمدي٨م  ♀قمـ اعمّمٓمٗمك  َي وِ ذًمؽ ُم٤م رُ 

ََضَؼَِتَُاكَ َؾؽؾامَ،ظروةًََىَاإلشلمَظروةًَرََظََُفتـؼضنَ »ىم٤مل:  ♀ ََثََشبَ َظروةٌََت 

 شافصلةََُنَ هَُرَُوآِخََاَاحلؽمَُكؼًضََنَ فَُـفَُوَ ا،َوأََقفََؾَِبافتيَََََافـاُسَ
(2)

ؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ يم٠من اإل 

وم٢مذا  ،وآًمتّم٤مِق  اًمتامؾمِؽ  ؿمديدةِ  ،حمٙمٛم٦مٍ  ودمتٛمع ذم ؾمٚمًٚم٦مٍ  ،ديـ شمتّمؾ طمٚم٘م٤مشمف

 .اًمتل شمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمروةِ  شمِم٨ٌم اًمٜم٤مُس  ،قمروةٌ  اٟمٗمّمٚم٧ْم 

 احلٙمؿِ  ى قمروةُ رَ ُمـ هذه اًمٕمُ  َؾ ٗمّمُم٤م يُ  أوَل  أن   ♀سملم  اعمّمٓمٗمك 

                                      

 (.256رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ (2)

ًمٙمٌػم، ، واًمٓمؼماين ذم ا(8024)، رىمؿ، (24/222)(، واسمـ طم٤ٌمن، 08/564) ،أظمرضمف أمحد( 1)

 .(0415، 4100)، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، رىمؿ، (0568)رىمؿ، 
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 شافصلةََُنَ هَُرَُوآِخََؽمَُُحَـاَاففنَكؼًضَـفَُؾلوَ »سمٙمت٤مب اهلل 
(1)

.َ

ـ شمٚمَؽ  ؿُ َّم ٗمْ ُم٤م يُ  أوُل  ٞمف  ٙمؿِ حُ ـاًم ى قمروةُ رَ اًمٕمُ  ُم  .♀سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟم

٤ًٌم يمٞمػ يّمُػ  ٤م اًمّمالةُ ٟم٘مًْم  ـ  هُ رُ وآظِم  هذه  ♀اعمّمٓمٗمك  ومٞم٤م قمج

سم٤مهلل  ٟمٕمقذُ  هِ ْهِ صمؿ اظمتالس ًمٚمديـ سم٠مَ  ،اظمتالس ًمٚمتح٤ميمؿ ًمٚمٕمٛمؾ،اظمتالس ، احل٤مَل 

 .ك إوانُ ٤م ذاٜمَ أو يدريمَ  ،هذا اًمزُم٤منَ  أن ٟمدركَ 

ذم  طمٙمك هذه اًم٘مّم٦مَ  ،احلٞم٤مة ذم فمؾ اإلؾمالم ىمّم٦مَ  ♀ ًم٘مد طمٙمك اًمٜمٌله 

ـُ  رواه طمذيٗم٦مُ  طمدي٨ٍم   :ىمقًمف ♀طمٞم٨م ٟم٘مؾ قمـ اعمّمٓمٗمك  ◙اًمٞمامن  سم

وُم٤م أٟمزل اهلل  ،♀ٟمٗمًف  :يٕمٜمل-َؽونَؾقؽمَافـبوةَماَصاءَاهللَهلاَأنََؽونَ»

َ،ءَأنَيرؾعفاإذاَصاَ-♀سمٛمقت اًمٜمٌل -ثمَيرؾعفاََ-قمٚمٞمف ُمـ اهلدى واًمٜمقر

َماَصاءَأنََ،ماَصاءَاهللَهلاَأنََؽونَ،ثمََؽونَخلؾةَظذَمـفاجَافـبوة ثمَيرؾعفاَإذا

ََ،يرؾعفا ثمََ،ثمَيرؾعفاَإذاَصاءَأنَيرؾعفاَ،اَماَصاءَاهللَهلاَأنََؽونثمََؽونَمؾًؽاَظاض 

َجزيَؽونَمَُ َأنََؽونَةؾًؽا َصاءَاهللَهلا َصاءَأنَيرؾعفاَ،ما َإذا ؽونَثمَََ،ثمَيرؾعفا

 شخلؾةَظذَمـفاجَافـبوة
(2)

َ.♀صمؿ ؾمٙم٧م رؾمقل اهلل  

سم٤مًمٜمقر واًمقطمل  ،ىمّمتٝم٤م شمٌدأ سم٤مًمٜمٌقة ،هذه ىمّم٦م احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اإلؾمالم

ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿اًمذي وىمٕم٧م سمف اًمٜمذراة ًمٌٜمل اإلٟم٤ًمن  ،اًمٜم٤مزل ُمـ اًمًامء

  .[21إٟمٕم٤مم: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

٤من  ٜمل اإلٟم   .[1اإلهاء: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿اًمذي وىمٕم٧م سمف اهلداي٦م ًم

                                      

 ( وشم٘مدم ىمٌٚمف.564 /08) ،أظمرضمف أمحد (2)

حر اًمزظم٤مر، رىمؿ،  (501)، وأسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، رىمؿ، (00/044)أظمرضمف أمحد، ( 1) زار ذم اًٌم  .(1018)، واًٌم
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قمـ  اًمٖمرسم٦مَ  يدومعُ  ومٞمٝم٤م اًمرؾمقُل  َؼ ٗمِ هدايتف ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمٜمٌقي٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ـمَ 

ٱ ٻ ٻ ﴿اهلل  ُمققمقدُ  َؼ ومام ُم٤مت إٓ وىمد حت٘م   ،ٟمٗمًف وقمـ ديٜمف وقمـ أُمتف

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

  .[18إٟمٗم٤مل: ] ﴾ٺ ٺ ٺ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ ♀ ؼ ًمرؾمقًمفاهلل حت٘م   هذا ُمققمقدُ 

ڇ ڇ ڇ َڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃَڃ

 .ؾمقرة اًمٜمٍم[] ﴾ڍڍ ڌ ڌ ڎ

اًمتل ٓ يٜمٓمؼ  ،هق اًم٘م٤مئد هق اعمج٤مهد هق رأس هذه اًمدوًم٦م اًمٜمٌقي٦م يم٤من اًمٜمٌله 

  .[5اًمٜمجؿ: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ٝم٤م قمـ اهلقى رأؾُم 

َ وؾَم  َؾ ٤مشمَ وىمَ  وص٤مًمَح  نَ ٤مدَ اهلل وهَ  احلٙمؿ سمٙمت٤مِب  اًمناي٤م وأىم٤ممَ  دَ ٘مَ قمَ   وأىم٤ممَ  ٤ممَل

 .واًمتآظمل سملم قم٤ٌمد اهلل ،آقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل :شملم أؾم٤مؾمٞمتلمقمغم ريمٞمز ٤مجمتٛمٕمً 

صمؿ ُم٤مت  ،روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ فِ أصح٤مسمِ  وم٤مًمت٠مُم٧م قمغم هذا اهلدى ىمٚمقُب 

حئ مئ ﴿يمام يمتٌف قمغم سمٜمل آدم  ،يمت٥م قمٚمٞمف اعمقَت  ٕن اهلل  ؛♀

  .[00اًمزُمر: ] ﴾ىئ يئ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿

  .[255آل قمٛمران: ] ﴾ڍ

٤م ُمٖمِمٞمًّ  قمٛمرُ  ر  خَ ومَ  ♀يقم ُم٤مت اًمرؾمقل  ◙أه٤م اًمّمديؼ ىمر

 .◙شماله٤م اًمّمديؼ  ٤م إٓ طملمَ ٝمَ ٕمْ قمٚمٞمف يم٠مٟمف مل يًٛمَ 

 ♀ظمٓمك اعمّمٓمٗمك  ؿُ قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة شمؽمؾم   صمؿ ضم٤مءت ظمالوم٦مٌ 
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 آ ٤معِ ٌَ سم٤مشم   رَ ُمَ اهلل وأَ  ٤مه٤م رؾمقُل ُمٝمدي٦م زيم   راؿمدةٌ  ضم٤مءت ظمالوم٦مٌ 
ِ
، ٤م٤مهَ ٓمَ ظُم  صم٤مره٤م واىمتٗم٤مء

 ♀ ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم  »َاًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ىم٤مل:قمـ » وذم احلدي٨م:

 ،ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقُب  ٧ْم ٚمَ ضمِ وَ وَ  ،ذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقنُ  سمٚمٞمٖم٦مً  اًمٗمجر، صمؿ وقمٔمٜم٤م ُمققمٔم٦مً  صالةَ 

وصقؽمَبتؼوىَاهللَأَُوم٘م٤مل:  ،٤مٜمْ ِص وْ ٠مَ ومَ  ُمقدعٍ  اهلل يم٠مهن٤م ُمققمٔم٦مُ  وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: ي٤م رؾمقَل 

َظبًدََوافطاظةََِوافسؿعَِ َـان َحبشقَ وإن َمَ:اا َيََؾلكه َعَِن َؾسرىََش  َبعدي مـؽم

َـثرًَاختلؾًَ َا َوشـةََِ،ا َبسـتي َادفديغافرَ َاخلؾػاءََِؾعؾقؽم َظَََ،اصدين َظؾقفاَض  وا

ََ:اـمَوادحدثاِتَوإيَ َ،ذَِبافـواجَِ َ«بدظةٌََحمدثةٍََؾننَـل 
(1)

. 

 ،ومؽمة هل اًمذروة :قمغم ىمًٛملم اًمراؿمدةَ  ضمٕمؾ اًمٗمؽمةَ  ♀ صمؿ إن اًمٜمٌل  

شمٚمؽ ومؽمة اًمِمٞمخلم أيب سمٙمر وقمٛمر ،عمثؾ اًمٙم٤مُمؾهل ا ،هل اًم٘مدوة ،هل اًم٘مٛم٦م

ام ام سم٠مهن  ٝمُ ومخّم   ،شيبعدََِنَ مََِينََِذَاؿتدواَبافؾَ »طمذيٗم٦م،ذم طمدي٨م ًمذا ىم٤مل:  ؛¶

 شوظؿرَ،أبَبؽرَي:منَبعدَينََِذَبافؾَ اؿتدواَ» اًم٘مدوةِ  حمؾه 
(2). 

ذًمؽ  ؛إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕمد شم٘مديؿ اًمّمديؼ واًمٗم٤مروق ًمًٜم٦مصمؿ ي٠ميت آشم٤ٌمع 

 وصد دونَ اًمذي أَ  هق اًم٤ٌمُب  -♀يمام سملم  اعمّمٓمٗمك - ◙ن قمٛمر أ

ـِ  ـمرُق  اٟمِمٕم٧ٌْم  اًم٤ٌمُب  وم٢مذا يُمِنَ  ،اًمٗمتٜم٦مَ  إُم٦مِ  ـِ  أسمقاُب  ٧ْم حَ تِ وومُ  ،اًمٗمت قمغم أُم٦م  اعمح

 ٘م٤ملوم ُمٖمٚمً٘م٤م، ٤مسم٤مسمً  وسمٞمٜمََٝم٤م َؽ سمٞمٜمَ  إن  »: ًمٕمٛمرَ  ىم٤مل طمذيٗم٦مُ  ًمذا ؛♀احلٌٞم٥م 

 شاأسمدً  َؼ ٖمٚمَ ٓ يُ  إًذاىم٤مل:  ،: سمؾ ُيٙمُن َأُيٙمن أو ُيٗمتح؟ ىمٚم٧م: قمٛمر
(3)
. 

                                      

 (.1808) (، واًمؽمُمذي، رىمؿ،111 /2) ،أظمرضمف اًمدارُمل (2)

 .(0/04)، (، واحل٤ميمؿ0881) ، واًمؽمُمذي، رىمؿ،(160 /06) ،محدأظمرضمف أ (1)

 .(255)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (414)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (0)
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يم٤من  همٍد اًمٚمٞمٚم٦م،أن دون  يمام يٕمرُف  ،ٕمرف ُمـ هق اًم٤ٌمُب ىم٤مل طمذيٗم٦م: يم٤من قمٛمر يَ 

ـِ  أسمقاُب  ٥ُم ٕمِ ومتٜمَِم  ُؾ تَ اًمذي ُي٘مْ  هق يٕمرف أٟمف  ،♀قمغم أُم٦م احلٌٞم٥م  اًمٗمت

 ،وسمًٜم٦م اًمراؿمديـ ُمًتٛمًٙم٦م ،ٝم٤م٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞم  رهب   قمغم يمت٤مِب  إُم٦مُ  وُمع هذا سم٘مٞم٧ِم 

واضمتٛمع  ،سمٙمت٤مب اهلل اضمتٛمع ومٞمٝمؿ اًمٕمٚمؿُ  ،ٞمٝمؿ أُمقر مل دمتٛمع ذم همػمهؿاضمتٛمع وم

 .واضمتٛمع ومٞمٝمؿ اًم٘مدوة ًمٕم٤ٌمد اهلل ،ومٞمٝمؿ احلٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل

 ،٦مُ اًمٌنمي   ِت دَ ٕمِ اًمدٟمٞم٤م وؾَم  ٧ِم ٛمَ ٕمِ  اضمتٛمع اًم٘مرآن ُمع اًمًٚمٓم٤من ٟمَ ام  ـًم وىمدوةٌ  ٙمؿٌ وطُم  ٚمؿٌ قمِ 

ذم  اًمٜم٤مُس  ودظمَؾ  احلٞم٤مةُ  ؾمٕمدِت  ِمديدِ اًم واًم٠ٌمسِ  دِ ُمع احلدياعمجٞمد  اضمتٛمع اًم٘مرآن ام  ـًم

ـِ   .هُ ذًمؽ وٓ سمٕمدَ  ىمٌَؾ  ْف رَ ٕمْ ٤م مل يُ ٤مقمً ًَ اشم   اإلؾمالمِ  رىمٕم٦مُ  ٧ْم ٕمَ ٤م وشمقؾم  اهلل أومقاضًم  دي

 ،ويم٤من يٜمت٘مؾ قمـ اظمتٞم٤مر إُم٦م ،لِ ز  ٜمَ ٛمُ ـاًم ٤م هبذا اًمنمعِ ٝمَ وىمتَ  صمؿ يم٤من احلٙمؿُ 

واضمتامع يمٚمٛم٦م  ،اعمًٚمٛملم إمم همػمه إٓ سمٛمِمقرةِ  ٓ يٜمت٘مؾ قمـ والٍ  ،ورهمٌتٝم٤م وإرادهت٤م

اٟمت٘مؾ ُمـ  :أي ،٤م٤م قم٤موًّ ٙمً ٚمْ ُمُ  ُؽ ٚمْ ٛمُ ـ ص٤مر اًمام  ـًم صمٚمؿٌ  ذم اإلؾمالمِ  صمؿ إٟمف وىمعَ  ،اعم١مُمٜملم

 ُؽ ٚمْ ٛمُ ـاًم ويم٠من   ،أظم٤مهُ  إُخ  ُث ر  قَ ويُ  ،فُ اسمٜمَ  إُب  ُث ر  قَ يُ  ٤م؛وراصمٞمًّ  فِ إمم يمقٟمِ  ٤مؿمقريًّ  فِ يمقٟمِ 

قا ٚمُ وىم٤مشمَ  ،٦مُ اًمّمح٤مسمَ  دَ ٤مهَ ضَم ًم٘مد  ،٤مهَ قمٜمٝم٤م إمم همػمِ  ٜمت٘مُؾ ٓ يَ  ٦مِ ص٤مر ذم هذه اًمذري  

ـُ  احلًلمُ  وم٘م٤مشمَؾ  ،اًمرقمٞم٦م وازم ذم اظمتٞم٤مرِ  ٦مِ احلري   ى دونَ اًمِمقرَ  ؿ دونَ ٝمِ سمًٞمقومِ   ،قمكم سم

ـُ  قمٌدُ  وىم٤مشمَؾ  طمريم٦م ضم٤مء سمٕمدهؿ ُمـ  ـْ وُمَ  ،احلرة ووىمٕم٧م سم٤معمديٜم٦م وىمٕم٦مُ  ،اًمزسمػم اهلل سم

ذم قمّمقر  هذا يم٤منَ  يمؾه  ... وهمػم ذًمؽ،وطمريم٦م اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م ،اسمـ إؿمٕم٨م

 .أمجٕملم ╚وتابعوهم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

ومٞمف ًمٌمء ُمـ  ٓ ُمدظمَؾ  ٙمؿُ حُ ـاًم يٙمقنَ طمتك  ٤م،ؿمقريًّ  احلٙمؿُ  يٙمقنَ  طمتكقا ٚمُ ٤مشمَ ىمَ 

سم٥ًٌم ذًمؽ  ٌٞمح٧ْم واؾمتُ  يمثػمةٌ  دُم٤مءٌ  ُمـ ذًمَؽ  ًمٙمـ وىمٕم٧ْم  ،أو اًمت٠مويؾِ  صِ اًمؽمظمه 



 

018 
 خطب الثورة

 

قمغم  غم قمدم اخلروج سمًٞمٍػ قم رُ إُمْ  واؾمت٘مر   اًمٙمٚمٛم٦مُ  وم٤مضمتٛمٕم٧ِم  ،اعمًٚمٛملمَ  سمٞمْم٦مُ 

 طمٙم٤مه٤م اًمٜمٌله  ضمديدةٌ  ومؽمةٌ  ْت دَ ضمِ وهٜم٤م وُ  ،اخلالوم٦مِ و ذم ؿم٠من اًمقٓي٦مِ  ٤مرَ أو ضَم  ؿَ ٚمَ فمَ  والٍ 

 به دُ يَ  اًمت٠مويُؾ  أَ دَ سمَ  ٌؽ ٚمْ وهق ُمُ  ،اًمقراصمل   ضاعمٚمؽ اًمٕمْمق سم٠مهن٤م ومؽمةُ  ♀

، ٤مظمٓم٤مسمً  اًمنمقمله  اًمًٞم٤مده  ومٙم٤من اخلٓم٤مُب  إًمٞمفِ  ًٓ  قمٝمدِ  ذم يم٤من اخلٓم٤مُب وىمد  ُم١مو

ًٓ دَ  ومٚمام ضم٤مء سمٜمق أُمٞم٦م ص٤مر اخلٓم٤مُب  ،ًٓ ز  ٜمَ اًمراؿمديـ ُمُ   ُمقاوعَ إمم  اًمت٠مويُؾ  َؾ ظَم ُم١مو

 .وؾمٞم٤مؾمتٝمؿ ؿْ ٝمِ ٕمِ ذائِ وهؿ دِ ذم قم٘م٤مئِ  اًمٜم٤مسِ  ذم طمٞم٤مةِ  يمثػمةٍ 

ُمـ  قمغم اًمّمالة ومٞم٘مقم رضمٌؾ  م اخلٓم٦ٌمَ وي٘مد   ،اًمٕمٞمدِ  يقمَ  اعمٜمؼمَ  ُج رِ خُيْ  ٤م اخلٚمٞمٗم٦مَ ٜمَ يْ أَ رَ 

ُم٤م يم٤من  : ىمد ذه٥َم ومٞمجٞمٌف اخلٚمٞمٗم٦مُ  ،ل: اًمّمالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌمومٞم٘مق ،وؾمط اًمٜم٤مس

 يّمدعُ  ◙اخلدري قمٜمده٤م ىم٤مم أسمق ؾمٕمٞمد  ،أو ذه٥م ُم٤م يمٜم٧م شمٕمرُف  ،هٜم٤مًمؽ

أُم٤م  :◙ وم٘م٤مَل  ،♀ُمـ رؾمقل اهلل  اًمتل ؾمٛمعَ  اًمٙمٚمٛم٦مَ  غُ ٌٚم  ويُ  سم٤محلؼ  

وإين  -هلل شمٕم٤ممم :يٕمٜمل-وم٘مد ىم٣م ُم٤م قمٚمٞمف  -ر قمغم اخلٚمٞمٗم٦مٙمِ ٜمْ ٛمُ ـاًم :يٕمٜمل-هذا 

ؾننَلََ،اَؾؾقغرهَبقدهمنَرأىَمـؽمَمـؽرًَ»ي٘مقل:  ♀رؾمقل اهلل  ٛمٕم٧ُم ؾم

 شوذفكَأضعفَاإليامنَ،ؾننَلَيستطعَؾبؼؾبهَ،يستطعَؾبؾساكه
(1)

. 

وذم هذا اًمٕمٍِم سَمَدَأ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن يٜمح٤مزون قمـ اًمًٚمٓم٤من، وئمٝمر رء 

 ُمـ آومؽماق واًمٗمرىم٤من سملم اًم٘مرآن واًمًٚمٓم٤من.

ـْ سم٘مٞم٧م ذيٕم٦م اًم٘مر آن حتٙمؿ اًمٜم٤مس، واىمتٍم آٟمحراف قمغم ُمٔم٤ممل ًمٙم

 اًم٘مّمقر، واًمتل ُأُمر اًمٜم٤مس سم٤مًمّمؼم قمغم ضمقره٤م، وؾم١ماِل اهلل شمٕم٤ممم اعمخرَج ُمٜمٝم٤م.

اَء هذا اًمٜم٘مِص ذم اًمٕمٛمِؾ واظمتالِس اًم٘مرآِن، أـمٚم٧ِم اًمٌدُع سمرأؾمٝم٤م،  وضمر 

                                      

 (.51رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ( 2)
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وضسم٧م ذم إُم٦م سمجراهن٤م، ويمٚمام ذه٥م اًمزُم٤من هم٤مب اإلٟم٤ًمن قمـ هدي اًم٘مرآن، 

ـٌ ُمـ ىم٤مئؿ هلل وشمر ىم٤مسم٦م قمغم شمٍموم٤مت إُمراء، وإن مل خَيُْؾ زُم اضمع دور اًمٕمٚمامء ذم اًمر 

٦م!  سم٤محلج٦م، وحمت٥ًٍم ذم ـمريِؼ اعمحج 

وؾم٤ممه٧م قم٘م٤مئد اعمٌتدقم٦م ذم اإلرضم٤مء واجلؼم ذم ذًمؽ اخلٚمؾ سمٜمّمٞم٥م، ُمـ ؿمٞمقع 

 دي!روح اًمٗمردي٦م واًمًٚمٌٞم٦م، وأد ى ذًمؽ ًمٚمخٚمط سملم اخلروج اًمًٞم٤مد، واخلروج اًمٕم٘م٤مئ

ومال يًتقي اخل٤مرُج قمـ ـم٤مقم٦ِم فم٤مملٍ، واخل٤مرُج قمـ اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م، وٓ يًتقي 

رون جلٛمٝمقره٤م، واًمذيـ ظمرضمقا  اخلقارُج اعمًتِحٚمهقن ًمدُم٤مء إُم٦م وأُمقاهل٤م، اعمٙمٗم 

 ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٙمريـ قمغم اًمٔم ٚمٛم٦م ُمـ إئٛم٦م واًمًالـملم.

ًٓ إن ظم٤مًمٗمقا إُم٤م»ىمقًُمُف ذم اخلقارج:  ◙وىمد ُٟم٘مؾ قمـ قمكم  ًُم٤م قمد

 ًٓ . شوم٘م٤مشمُِٚمقهؿ، وإن ظم٤مًمٗمقا إُم٤مًُم٤م ضم٤مئًرا ومال شم٘م٤مشمٚمقهؿ وم٢من هلؿ ُم٘م٤م
(1)

  

اضمتٛمٕمقا ذم اًمّمدر إول قمغم أن يٙمقٟمقا هؿ أهؾ ىمد وإذا يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ـَ  ،احلٙمؿ اخلٓم٤مب اًمًٞم٤مد اعم١مول اٟمح٤مزوا ؿمٞمًئ٤م ُمـ  وم٘مد اٟمح٤مز أهؾ اًمٕمٚمؿ زُم

 يمٜم٤م ٟمتٕمٚمؿ اضمتٜم٤مَب »ٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: طمتك ىم٤مل اًمٗمْم ،ٙمؿحُ ـآٟمحٞم٤مز قمـ أهؾ اًم

 شيمام ٟمتٕمٚمؿ اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن ،اًمًٚمٓم٤من
(2)
أو أن  ،اًم ـظمقوًم٤م ُمـ أن خُي٤مًمٓمقا فم٤مًم 

 وإن وضمدْت  ،ةً اًمٕمٚمامء طمر   سم٘مقهلؿ ومّم٤مرت يمٚمٛم٦مُ  َس ؽَم  تَ أو أن يُ  ،اهمقا ًمف ُمٜمٙمرً ًق  يُ 

ـ   ،ذم اًم٘مّمقر ُمٜمٙمراٌت  مجٞمًٕم٤م  ٦مِ قمٞم  قمغم اًمر فُ يًٌط ؾمٚمٓم٤مٟمَ  اإلؾمالُمل   احلٙمؿَ  ًمٙم

 .واًمٙمثػمِ  ذم اًم٘مٚمٞمؾِ  إًمٞمف اًمٜم٤مُس  يتح٤ميمؿُ 

                                      

 (.21/002) ،( ومتح اًم٤ٌمري2)

 (.21/04/6100) ،أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م( 1)



 

020 
 خطب الثورة

 

ذم  رَ ذم دائرة ُمـ وًمقا إُمْ  ؛ وم٘مد وىمع٤م ُمـ آٟمحراف ىمد وىمعؿمٞمئً أن أُم٤م 

 .أو ومٞمام أظمذوه ُمـ أُمقال ،هؿهؿ أو ىمّمقرِ ورِ أو دُ  ،سمٞمقهتؿ

 ُل وأومتك يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠من سمٞم٧م اعم٤مل ٓ شمّمػم إًمٞمف أُمقا ،ًمذا مل يٜمتٔمؿ سمٞم٧م اعم٤مل

  إُمقاُل  ُؼ ٜمٗمَ وإٟمام شمُ  ،اًمٜم٤مس إذا هؿ ُم٤مشمقا قمـ همػم وارٍث 
ِ
 .واعمحت٤مضملم قمغم اًمٗم٘مراء

ؾمقةُ  ٟم٘مّم٧ِم  ،ذم أهؾ اًمٕمٚمؿِ  اًم٘مدوةُ  ٟم٘مّم٧ِم  يمٚمام ذه٥م اًمزُم٤منُ  سم٤مًمٜم٤مسِ  اًمزُم٤منُ  واُمتد    ٕا

ـ هدي اًم٘مرآن ،ؿِ ٝمْ ذم أهؾ اًمٗمَ  ـ اًم٘مرآنِ  اًمًٚمٓم٤منُ  واٟمٗمّمَؾ  ،وهم٤مب ه١مٓء قم ٤م طمتك شمدرجيٞمًّ  قم

 ر  هل٤م قمغم ُمَ  ْف رَ ٕمْ اًمتل مل يُ  ،سم٤معمًٚمٛملم هذه احل٤مدصم٦مُ  ٧ْم طَمَدصمَ و ،٦مُ صمَ اًمٙم٤مرِ  وٟمزًم٧ِم  ،ةُ رَ اًمٗم٤مىمِ  ٧ِم وىمٕم

ـِ  ذيٕم٦مِ  واؾمتٌداُل  اًم٘مرآنِ  شمٚمؽ هل شمٜمحٞم٦مُ  ،ىمٌؾ ذًمؽ وضمقدٌ  اًمزُم٤منِ  واحلٙمؿ سملم  ،اًمرمح

 !اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذيٕم٦مِ  ٝمؿ وأُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ سمٖمػمِ ئاًمٜم٤مس ذم دُم٤م

 ظمٓم٤مٌب  ًمٞم٠ميتَ  لِ اعم١مو   سم٤مخلٓم٤مِب  َل ٛم  اًمذي ؾُم  ًمذًمؽ اخلٓم٤مِب  ُمرطمٚم٦مٍ  ي٦مُ هن٤م وشمٚمَؽ 

 .ٌل ُمٌد   ؾمٞم٤مد

 وأنْ  ،قمقًدا محٞمًدا اًمقطمِل  ةِ اعمًٚمٛملم إمم ضم٤مد   ٕمٞمدَ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يُ  اهللَ  أؾم٠مُل 

 .اا رؿمٞمدً ىم٤مئدً  اًمٌالدَ  َق رزُ يَ 

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِ  ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  ـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 
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 الخطبة الثانية

ٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  اَلُم قَمغَم قِم  ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

َٓ إًِمَ  وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ ْيَؽ ًَمُف، َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َف إِ

ؾَم٤مًَم٦َم،  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ـْ َرسم ِف،  َوَأد ى ا َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اإِلظْمَقُة..  وىمٕم٧م سمٕمد  ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ٟمزًم٧م سمٌالدٟم٤م هذه اًمٜم٤مزًم٦مُ  ،اهلل قم٤ٌمدَ َأيه

ـِ  ـِ  ب  اًمذي دَ  يمثػم ُمـ اًمْمٕمِػ  سمٕمد ،يمثػم ُمـ اًمقه سمٕمض يدي أقمغم  إمم هذا اًمدي

وإذا  ،٦مِ ٞم  قمِ اًمر   رُ ُمْ أَ  َح ٚمَ ٤م َص حَ ٚمَ ومه٤م صٜمٗم٤من إذا َص  ،يدي أُمرائف شم٤مرةً أوقمغم  ،قمٚمامئف شم٤مرةً 

 .٦مِ ٞم  قمِ اًمر   رُ ُمْ أَ  دَ ًَ ا ومَ دَ ًَ ومَ 

  إذا همٚم٥َم 
ِ
 ،♀ اهلل رؾمقلِ  ٦مِ ٜم  ؾُم  اؾمتدسم٤مرُ ، واهلل يمت٤مِب  شمٜمحٞم٦مُ  قمغم إُمراء

  احلٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل؟ ُم٤مذا يٌ٘مك ُمـ ذيٕم٦مِ  ومامذا يٌ٘مك ُمـ ذيٕم٦مِ 
ِ
هبدي  آؾمتٝمداء

  .♀اهلل  رؾمقلِ 

سمف ُمـ  ًمٚمًٚمٓم٤من ومٞمام ي٘مقمُ  أو ُمت٤مسمٕم٦مٌ  ،إمم اًمدٟمٞم٤م وإذا همٚم٥م قمغم اًمٕمٚمامء ريمقنٌ 

 وطمٙمؿَ  ،اهلل شمٕم٤ممم يمت٤مِب  طمٙمؿَ  اًمٜم٤مُس  وُمتك يٕمرُف  ومٛمتك هيتدي اًمٜم٤مُس  ،اًمٓمٖمٞم٤منِ 

 .♀ فِ ٟمٌٞم  

 ،اهلل يمت٤مِب  ُمـ اؾمتدسم٤مرِ  يمثػمٌ  اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي وىمع رءٌ  اًم٘مرنِ  رِ أواظِم ذم 

صمؿ  ،٦مُ ٓمَ اعمختٚمَ  اعمح٤ميمؿُ  ٧ِم ومَ رِ وقمُ  ،٘مٞمٛمٝم٤م سملم اًمٜم٤مسِ هل٤م ُمـ يُ  ٓ دمدُ  إطمٙم٤ممُ  وقم٤مدِت 

ُمّمٓمٗمك يمامل أشم٤مشمقرك  دِ ٤م قمغم يَ ُمٓمٚم٘مً  اخلالوم٦مِ  إؾم٘م٤مطُ  ـَ ٚمِ قمْ صمؿ أُ  ،مجٚم٦مً  اًمنمعُ  َل ح  ٟمُ 
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اإلؾمالم » :ظمرج يمت٤مُب  واطمد ٕم٤ممسمٕمده٤م سمو ،وأًمٍػ  امئ٦مٍ وقمنميـ وشمًٕمِ  أرسمعٍ  ؾمٜم٦مَ 

وأن  ،٤م ودوًم٦مً ديٜمً  اًمذي ٟمٗمك ومٞمف أطمد اًمٕمٚمامء أن يٙمقن اإلؾمالمُ ش وأصقل احلٙمؿ

 شمٙمقنَ  أو أنْ  ،٤مٝمَ ٛمَ ٙم  وأن ُيَ  ،هب٤م يٙمؿَ  أنْ  أطمدٍ  قمغم يمؾ   لمُ يتٕم   ذيٕم٦مٌ  يٙمقن ًمإلؾمالمِ 

 .٤مإمم ؾمٚمٓم٤مهِنَ  اًمٜم٤مُس  يّمػمَ  أنْ  جي٥ُم  ظمالوم٦مٌ  ًمإلؾمالمِ 

 .ًمف رَ ٓ آظِم  وظمٚمؾٍ  ،ًمف ٓ هن٤مي٦مَ  سم٤مٟمحراٍف  نَ ذِ وهذا أَ 

اًمّم٤مدىمقن ُمـ اًمٕمٚمامء  واسمتٕمدَ  ،سم٤مًمٙمٚمٞم٦مِ  قمـ اًم٘مرآنِ  اًمًٚمٓم٤منُ  اومؽمَق  قمٜمدئذٍ  ٟمٕمؿْ 

  ً   وُمت٤مسمٕم٦مِ  ،ذم هذه اًمريم٤مِب  ػمِ قمـ اًم
ِ
 .هذه إضمقاء

ٓ وٓ دٟمٞم٤مهؿ، وذم ديـ اعمًٚمٛملم  ُمثٞمٌؾ هل٤م  ْف رَ ٕمْ اًمتل مل يُ  ٦مُ واًمٌٚمٞم   ٦مُ هذه اًمرزي   وىمٕم٧ْم 

 وص٤مر اخلٓم٤مُب  ،٦مِ اعمحٛمدي   واًمًٜم٦مِ  اًمٙمت٤مِب  طمْم٤مرةِ  ،اًمٕمري٘م٦مِ  احلْم٤مرةِ  ذم شم٤مريِخ 

 ى قمٚمامءُ ٤مدَ ٜمَ وشمَ  ،اًمقوٕمٞم٦مِ  ٤مًم٘مقاٟملمِ سم اًمنميٕم٦مُ  ومٞمف ٧ْم ًمَ دِ ٌْ تُ اؾْم  ،ًٓ ٤م ُمٌد  ظمٓم٤مسمً  اإلؾمالُمله 

 ،♫ًمِمٞمخ اخلي طمًلم او ،♫اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر  نِ دُ ُمـ ًمَ  اًمنميِػ  إزهرِ 

 وا سم٠من هذا ُمٜمٙمرٌ ٤مدَ ٜمَ شمَ  -♫ اًمدي٤مر اعمٍمي٦م لواًمِمٞمخ حمٛمد سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل ُمٗمت

ـ   ،هُ إٟمٙم٤مرُ  جي٥ُم  قمٔمٞمؿٌ  ـ   ،يم٤مٟم٧م أهعَ  ٦مَ اًمٕمجٚمَ  ًمٙم ـِ  اًمثقرةَ  ًمٙم  !!أيمؼمَ  اهلل يم٤مٟم٧ْم  قمغم دي

ه ٟمرضمق أن شمٙمقن هذ ،وىمٗم٦م ا ومٙم٤مٟم٧ْم ذَ هَ  إمم يقم اًمٜم٤مسِ  احلٞم٤مةُ  سم٤مًمٜم٤مسِ  ْت واُمتد  

إٓ  وٓ ومالَح  ،وٓ ٟمج٤مةَ  ،أٟمف ٓ ؾمٕم٤مدةَ  اًمٜم٤مُس  ٗمٝمؿَ وأن يَ  ،وسمريم٦مٍ  ظمػمٍ  وىمٗم٦مَ  اًمقىمٗم٦مُ 

 ،لِ و  ١مَ ٛمُ ـاًم وٓ اًمنمعِ  ،لِ د  ٌَ ٛمُ ـاًم ٓ اًمنمعِ  ،لِ ز  ٜمَ ٛمُ ـاًم أظمرى إمم اًمنمعِ  ةً سم٠من يٕمقدوا ُمر  

 وقمٛمرَ  رٍ أيب سمٙم ـمري٘م٦مِ  إولِ  اًمّمدرِ  ـمريِؼ  أظمرى إمم ُمراضمٕم٦مِ  قمقدةً  اًمٜم٤مُس  أن يٕمقدَ 

 .♀ اًمٜمٌل   أصح٤مِب  وؾم٤مئرِ  وقمكمف  وقمثامنَ 

ُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م إٓ سم٠من ٟمرضمع إمم شمٚمؽ إصقل اًمتل قمٜمٝم٤م صدرت  ٓ خمرَج 
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ـٍ  ظمػمِ  ويمٜم٤م أصح٤مَب  ،٤م اًمٕم٤معملمٟمَ دْ وقمـ ـمري٘مٝم٤م ؾُم  ،وهب٤م حت٘م٘م٧م يمراُمتٜم٤م ،٤مٜمَ شمُ ز  قمِ   ،دي

 .ظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مسأُ  أُم٦مٍ  ويمٜم٤م ظمػمَ 

ـَ  أرسمٕم٦مٍ  قم٤ممِ  سمٞمٜمٜم٤م وسملمَ  إن   ،٦مِ ٕمَ ضْم اًمر  و اًمٗمٞمئ٦مِ  إن هذه إُم٦م هيٕم٦مُ   امئ٦مٍ وشمًٕمِ  وقمنمي

ـْ  ،وم٘مطْ  قم٘مقدٍ  سمْمٕم٦مَ  وأًمٍػ   !قم٘مقدٍ  وإٟمام هل سمْمٕم٦مُ  ،٤مىمروٟمً  مل شمٙم

ـْ  ،ُمـ قمزهت٤م ويمراُمتٝم٤م اعمٗم٘مقدَ  ًمتًتٕمٞمدَ  ،طمريتٝم٤م أن ًمتًؽمد   وإُم٦م شمٕمقدُ   ًمٙم

 ،قضمٝم٦م اًمًٚمٞمٛم٦مهذه اًم له ،٤م هل هذه اًمقضمٝم٦م اًمّمحٞمح٦مٝمَ وضمٝمتُ  أن شمٙمقنَ  جي٥ُم 

  .واًم٘مدرةُ  واًمٕمزةُ  واًمرومٕم٦مُ  ُمٜمٝم٤م وقمـ ـمري٘مٝم٤م اًم١ًمددُ  ٥ُم ٚمَ ٓمْ هذه اًمقضمٝم٦م اًمتل يُ  له

ـْ  اًمٓمرق إمم اًمٕمزة  أن يمؾ  و ة،إمم اًمٙمراُم٦م ُمًدود اًمٓمرِق  ُمٕمٚمقًُم٤م أن يمؾ   وًمٞمٙم

  .♀ف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف سم  رَ  يمت٤مِب  ظمٚمَػ  ُمٜمف اعمًٚمؿُ  ٤م يٛمره إٓ ـمري٘مً  ة،ُمٗم٘مقد

إظمقاٟمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م وأهٚمٜم٤م ذم هذه  ٟمٜمٌفأُمتٜم٤م فمروف ُمـ  اًمت٤مرخيل   إٟمٜم٤م ذم هذا اًمٔمرِف 

  .٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م قمقًدا محٞمًدا ؾمٕمٞمًدا جمٞمًداٜمَ إمم يمت٤مب رسم   ضورة اًمٕمقدِ إمم اًمٌالد اعم٤ٌمريم٦م 

 قي  وإمم هُ  ،أظمرى إمم ـمري٘مٜم٤م اًمذي وم٘مدٟم٤مهُ  ةً ٤م ُمر  ٟمَ ٕمٞمدُ يُ  هذا اًمٕمقدُ 
 ٤م اًمتل هم٤مسم٧ْم ٜمَ تِ

 ،ٟمٙمقن سمًٜم٦م رؾمقل اهلل !هِ سمٖمػمِ  سمٙمت٤مب اهلل وٓ ٟمٙمقنُ  وم٢مٟمٜم٤م ٟمٙمقنُ  ؛ٝم٤مٜم٤م قمٜمٌ  ٤م وهمِ ٜم  قمَ 

 !وٓ ٟمٙمقن سمٖمػمه٤م ،وٟمٙمقن سمنميٕم٦م اهلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ ىم٤مل اهلل: هٙمذا

 .[18إقمراف: ] ﴾ڀ

 .[28اجلـ: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

اًمذي  ،قتاًمذي سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙم ،هذا ىمْم٤مء اهلل ،اهلل رُ ُمْ هذا أَ  ،اهلل هذا طمٙمؿُ 

  .ُمـ يِم٤مء ُم٤م يِم٤مء ٥ُم ٝمَ ـهق اًمذي يَ و ،سمٞمده إُمر واجلؼموت
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 .ٜم٤م إمم هذا اًمٙمت٤مب ص٤مدىم٦مً شمُ ومٚمتٙمـ قمقدَ 

ـْ   ،ٜم٤مًمتًٕمد هب٤م أضمٞم٤مًمُ  ؛وشمٚمؽ اًمنميٕم٦م قمقدة محٞمدة ،ٜم٤م إمم هذا اًمديـشمُ قمقدَ  ومٚمتٙم

ي قمٚمٞمٜم٤م دِ ٕمْ ًتَ وٓ ٟمَ  ،ي ذىًم٤م وٓ همرسًم٤م٤مدِ ٕمَ وٟمحـ ذم هذا ٓ ٟمُ  ،ٟم٤مرُ سمذًمؽ أُمْ  ًمٞمًت٘مٞمؿَ 

 ! رَ ٖم٤مدِ أن يُ  وإُم٤م َؾ ٘م٤مشمِ أن يُ إُم٤م ذم هذه إُم٦م  أطمدٍ  ُمـ يمؾ   وٓ ٟمٓمٚم٥ُم  ،أطمًدا

ـَ  إُم٦مَ  وإٟمام ٟمٓم٤مًم٥ُم  ـِ سم أن شمدي ـَ  ،اهلل شمٕم٤ممم ذم أٟمٗمًٝم٤م دي ـِ سم أن شمدي اهلل شمٕم٤ممم  دي

وم٢من اًمًٕم٤مدة ذم  ،٦مِ قمغم هذه إُم   ٥َم ٚمَ همَ  ْهٍ أَ وَ  ٤مٍق سمَ أن شمتحرر ُمـ إِ  ،ٝم٤مذم رسمققمِ 

  .ة هذه احلري٦ماؾمتٕم٤مد

 ،هُ خمت٤مًرا عم٤م ومٞمف ظمػمُ  اإلٟم٤ًمنَ  هق هذه احلري٦م اًمتل دمٕمُؾ أن سمف  إن أىمَم ُم٤م ٟمٓم٤مًم٥ُم 

 ذم ر إُم٦مِ  إرادةُ  رَ ٤مدَ َّم وأن ٓ شمُ  ،فُ خمت٤مًرا عم٤م ومٞمف ومالطُم  ،فُ شمُ خمت٤مًرا عم٤م ومٞمف ؾمٕم٤مدَ 
ٍ
 ،ختت٤مره ء

  .ذم هذه اًمٌالد اًمتل يتِمدق هب٤م ـمقائُػ  ٦مُ أو شمٚمؽ اًمديٛم٘مراـمٞم   ،ىومتٚمؽ اًمِمقرَ 

ـُ  اًمذي  هذا اًمٖمٓم٤مءَ اعمًئقًم٦ُم  أن شمٙمقن احلري٦مُ  ٟمحـ ٟمقاومُؼ  ،ُػ ٓ ٟمخ٤مًمِ  وٟمح

ـِ  سمف أسمٜم٤مءُ  رُ صم  دَ تَ يَ  سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُم٤م يرون ومٞمف  اًمٜم٤مُس  ظمت٤مرَ ا طمري٦مٌ  ْت دَ ضمِ وم٢مذا وُ  ،هذا اًمقـم

  .ؿٝمُ وومالطَم  ،ؿوٟمج٤مهَتُ  ،ؿهُ وؾم١مددَ  ،ؿهَتُ ؾمٕم٤مدَ 

  ؾِ هْ أَ  ـْ قمَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   ِج ر  ومَ 
  ؾِ هْ أَ  ـْ قمَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   ِج ر  ٤م، ومَ ٌٞمَ ٞمًمِ

  ؾِ هْ أَ  ـْ قمَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   ِج ر  ٤م، ومَ ٞمٌٞمَ ًمِ
  .٤مٞمٌٞمَ ًمِ

 ـَ ًدا ُمِ يَ  ؿْ ٝمِ ٛمِ ـًمٔم٤مًمِ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   ضِ ٞم  ، ىمَ ةً دَ طم٤مِص  احلؼ   ـَ ًدا ُمِ يَ  ؿْ ٝمِ ٛمِ ـًمٔم٤مًمِ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   ضِ ٞم  وىمَ 

 .ةً دَ طم٤مِص  احلؼ   ـَ ًدا ُمِ يَ  ؿْ ٝمِ ٛمِ ـًمٔم٤مًمِ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   ضِ ٞم  ىمَ  ،ةً دَ طم٤مِص  احلؼ  

 ٥ٌم هم٤مًمِ  قمزيزٌ  ىمقيٌّ  َؽ إٟم   ،َػ ًْ خَ ـواًم اًم٠ٌمَس  ؿُ ٝمُ اىمَ وأذَ  ،واًمٕم٤ٌمدَ  اًمٌالدَ  ٤مدَ سمَ أَ  فُ وم٢مٟم  

  ، اًمٚمٝمؿرٌ ىم٤مهِ  رٌ ُم٘متدِ  رٌ ىم٤مدِ 
ِ
 راي٦مَ  شمرومعَ  وأنْ  ،فُ ًم  ذِ شمُ  أنْ  َؽ ٟم٠ًمًمُ  واجلؼموِت  اًم٘مٝمرِ  سم٠مؾمامء

 !اإلؾمالمِ  ٦مَ رايَ  وارومعْ  فُ ًم  ذِ أَ  ؿ  ٝمُ ، اًمٚم  اإلؾمالمِ  ٦مَ رايَ  وارومعْ  فُ ًم  ذِ أَ  ؿ  ٝمُ ، اًمٚم  اإلؾمالمِ 
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 ؿ  ٝمُ اًمٚم   ،ؿْ ذم أوـم٤مهِنِ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُم  أ ؿ  ٝمُ اًمٚم   ،ؿْ هُ فمٝمقرَ  ؿِ اطْم  ؿ  ٝمُ اًمٚم   ،ؿْ هُ فمٝمقرَ  ؿِ اطْم  ؿ  ٝمُ اًمٚم  

  .ؿْ ك قمٚمٞمٝمِ ٖمَ سمَ  ـْ وُمَ  ،ؿْ ٝمُ ٛمَ ٚمَ فمَ  ـْ قمغم ُمَ  ةَ رَ ائِ اًمد   ؾِ ٕمَ اضْم 

 !امحلماًمر   قمٜمٝمؿ ي٤م أرطمؿَ  ْج ر  ومَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم  

 !إيمرُملمَ  مَ ي٤م أيمرَ  ؿْ هِت سمٜمٍَم  نْ ائذَ  ؿ  ٝمُ ، اًمٚم  إيمرُملمَ  مَ ي٤م أيمرَ  ؿْ هِت سمٜمٍَم  نْ ائذَ  ؿ  ٝمُ ٚم  اًم

  !اًمٕم٤معملمَ  ب  قمٜمٝمؿ ي٤م رَ  اءَ واًمي    اًم٠ٌمَس  عْ ارومَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   ؿْ هُ دُم٤مءَ  ـْ ٘مِ طْم ا ؿ  ٝمُ اًمٚم  

 ؿ  ٝمُ ا قمزيًزا ُم١مزًرا، اًمٚم  ٟمًٍم  ؿْ هُ اٟمٍُم  ؿ  ٝمُ ٟمًٍما قمزيًزا ُم١مزًرا، اًمٚم   ؿْ هُ اٟمٍُم  ؿ  ٝمُ اًمٚم  

  .امحلمَ اًمر   ي٤م أرطمؿَ  كَ ٤م ذم سمالدِ ٜمَ إظمقاٟمِ  وؾم٤مئرَ  ،ٟمًٍما قمزيًزا ُم١مزًرا ؿْ هُ اٟمٍُم 

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

  ٓ َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  ٓ  اهلُل َربه َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ َٓ إًَِمَف إِ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ، 

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـْ ىَمقلٍ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   َوقَمَٛمٍؾ.  ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم   ،شُمق  ٦َم اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ، وَ ٚمَفُ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ ظَمػْمٍ   وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم
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شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًمُ  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم َؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، تِل إًَِمٞمْ اًم   ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ ٤ٌَمَد اهلل..قمِ 

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 األولىالخطبة 

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ،  ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

 . [102آلَظؿران:َ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [1افـساء:َ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[71-70األحزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  وإنَّ نا تُ

٤َم اعمًٚمٛمقن،  أن شمٙمقن  ٝم٤مٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م أن شمٙمقن قمٔم٦م وقمؼمة، اًمِم٠من ومٞمذم ظم اقمت٤مد اًمٜم٤مسأهَيه

ٞم٤مت، وم٢مهن٤م شمقضمٞمًٝم٤م  امء ُمـ اًمٖمٞم رض، وومقق اًًم وهداي٦ًم وإرؿم٤مًدا، ويمام شمتٜم٤مول ُم٤م حت٧م ٕا

. -أيًْم٤م-شمتٜم٤مول 
ٍ
قاء ـ أطمداٍث وُمقاىمَػ وشمقضمٝم٤مٍت ؾمقاًء سًم رض ُم  ُم٤م قمغم ٕا

طمداث اجل٤مري٦م ذم سمالدٟم٤م حتت٤مج إمم أن يتٜم٤م ٓ ؿمؽ  أن ٕا  ضمك اًمٕمٚمامء واحلٙمامء طمقهل٤م.و

ٓ  يًتٌد سم٤مًمٜم٤مس  وأن يًقد ضمقٌّ ُمـ اهلدوء واًمت١مدة ذم ٟم٘م٤مؿمٝم٤م وطمقاره٤م، وأ

 آٟمٗمٕم٤مُل واًمتقشمهُر ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م، طمتك يٗملَء اجلٛمٞمُع إمم يمٚمٛم٦م اًمًداد وُمٜمٝم٩م اًمرؿم٤مد ومٞمٝم٤م.

ُم٤م يرىمؼ اًم٘مٚمقب ويدوه٤م ٟمحق قمالم اًمتل شمتْمٛمٜمٝم٤م اخلٓم٦ٌم شمتٜم٤مول اًمٕمؼمة  

قب، شمتٜم٤مول هذه اًمٕمٔم٦م واًمٕمؼمة ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٞمقم أظمر واًمٖمٞمٌٞم٤مت، ًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمٖمٞم

وُم٤م يٜمٌٖمل أن  ،ٖمٗمؾ اًمقاىمع وُم٤م جيري قمغم إرض ُمـ أطمداثذات اًمقىم٧م ٓ شمُ 

ك سم٤مُٕمر اًمٖمٞمٌل ٜمَ ٕمْ ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م، وُم٤م يٜمٌٖمل أن يقضمف ٟمحقه٤م، إن ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م يمام شمُ 

، يمام شمقضمف اًمٜم٤مس إمم إطم٤ًمن د واحلز  سم٤مُٕمر اعمِم٤مه -أيًْم٤م-ٕمٜمك شمُ وم٢مهن٤م  ؛اخلٗمل

يمٞمػ يّمٜمٕمقن طمٞم٤مهتؿ وومؼ ذيٕم٦م رهبؿ شم٤ٌمرك  -أيًْم٤م-اًمٕم٤ٌمدة وإشم٘م٤مهن٤م شمقضمٝمٝمؿ 

ىمْم٤مي٤م إُم٦م؛ وم٢من إصؾ أن  َش ٜم٤مىمَ أن شمُ  أو ُمٚمٌؾ  ،وجرٌ  ومال يٙمـ سم٠مطمدٍ  ،وشمٕم٤ممم

 ُمِمٕمَؾ  شمٜم٤مىمش هذه اًم٘مْم٤مي٤م ومقق هذه اعمٜم٤مسمر اًمتل يم٤مٟم٧م وؾمتٌ٘مك سم٢مذن اهلل 

هلؿ ذم أُمر ديٜمٝمؿ  ـه ٕمِ اإلرؿم٤مد ًمٚمٜم٤مس ذم يمؾ ُم٤م يَ  ُمٜم٤مرَ  ي٦م، ؾمتٌ٘مك سم٢مذن اهلل اهلدا
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  .ؾمقاء أو أُمر دٟمٞم٤مهؿ قمغم طمدف 

ٌْ ٟم٤م يمٚم  ؿ أُمقرَ ٟمٕمؿ، إٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد وسمحؼ أن ديٜمٜم٤م ٟمٔم   ًٓ ًم٘م٤مئؾ ومل ُيٌِؼ  ِؼ ٝم٤م ومٚمؿ ُي  ىمق

ٜم٤م وأن ٟم٠مظمذ قمـ ديٜم ،أن ٟمٜمت٥ًم إًمٞمف سمّمدق -ويٌ٘مك وم٘مط-، يٌ٘مك ٟمّمًح٤م ًمٜم٤مصٍح 

سمٛم٘مٌقًم٦م ذم ديٜمٜم٤م، إن ديٜمٜم٤م ش ٓ ؾمٞم٤مؾم٦م ذم اًمديـ»سمحؼ، ًمٞم٧ًم اعم٘مقًم٦م اًمتل ىم٤مًم٧م: 

 ،٦مَ ٤م آضمتامقمٞم  ٟمَ أُمقرَ  ٥َم ورشم   ،ٜم٤م آىمتّم٤مدي  وأىم٤مم سمٜمٞم٤مٟمَ  ،ؿ أطمقاًمٜم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مٟمٔم  

 أن ديـ اهلل فم٤منٌّ  ـ  ٔمُ ا أن يَ أسمدً  ، ومال يّمٚمح سمح٤ملٍ ىمْمٞم٦مٍ  ووٌط ؾمٚمقيمٞم٤مشمٜم٤م ذم يمؾ  

٤م مم٤م يتٕمٚمؼ سمف ٟمج٤مطمٜم٤م وومالطمٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م أو دٟمٞم٤مٟم٤م ىمد أظمغم أو شمرك ؿمٞمئً شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

  ٓ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م أو سمٓمريؼ اإلؿم٤مرة  وأٜم٤م قمٚمٞمف ذم يمت٤مب رسم   قمٚمٞمف سمٓمريؼ اًمٜمص    وىمد دل  إ

 .فووقمك ذًمؽ ُمـ وقمٞم فإًمٞمف؛ ومٝمؿ ذًمؽ ُمـ ومٝمٛم

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ ىمقل رسمٜم٤م:  

 .[280-281إٟمٕم٤مم: ] ﴾ېۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

طملم ٟمتحدث قمـ هذا؛ ٟمتحدث قمـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ٟمتحدث قمـ احل٤مض 

 .واعمًت٘مٌؾ، ٟمتحدث قمـ أُمقرٟم٤م اًمتل ارشمٌٓم٧م هب٤م طمٞم٤مشمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م وومالطمٜم٤م

وسمقوقح أن  إن ُم٤م جيري اًمٞمقم ُمـ قمقدة ًمٚمٛمٔم٤مهرات وُمـ رضمٕم٦م إمم اعمٞمدان يدله 

، إن ٦مُ ُم  جي٥م أن شم٘مٓمٕمٝم٤م إُ  سم٘مٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م أؿمقاطٌ إُمقر مل شمٌٚمغ هم٤ميتٝم٤م، وأن اًمٜمٝم٤مي٦م 

أن  :أن ىمٜم٤مقم٦م سم٤مإلٟمج٤مز مل شمتح٘مؼ، يٕمٜمل :يٕمٜمل ،أظمرى ةً ر  اًمٕمقدة إمم هذا اعمٞمدان ُمَ 

 ا ذم حتّمٞمؾ هذه اًمثٛمرات يِمٕمر سمف اًمٜم٤مس، وإٓ ومام اعمؼمر إمم قمقدة ذًمؽ؟ ًمٞم٠ًمْل شم٤ٌمـم١مً 

ٓ   ُمٜم٤م ٟمٗمًف: ُم٤م اعمؼمر ًمٕمقدة ذًمؽ ُمرةً  يمؾٌّ  ، إٓ أن  أن شمٙمقن اًم٘مٜم٤مقم٦م مل شمٙمتٛمْؾ أظمرى إ

 ومام يزال اًمٜم٤مس ذم اؾمت٤ٌمق إًمٞمٝم٤م وذم ُمٓم٤مًم٦ٌم هب٤م؟ ،سمٕمد إًمٞمفاًمٜمٝم٤مي٦م مل ٟمّمؾ ظمط ٙمقن ي
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أن هذا  هذه اًمٌالد ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمدىمٞم٘م٦م أن يٕمٚمؿَ  إن قمغم ُمـ يكم أُمقرَ  

 وظمٞمٛم٦مٌ  ؾمقف شمٙمقن ًمف قمقاىم٥ُم  َؾ إن هذا اًمتث٤مىمُ وسم٤مًمٌالد وسمٛمّم٤محلٝم٤م،  اًمت٤ٌمـم١م ييه 

 .ُمـ هذا سم٠ميمثرَ  اًمٜم٤مُس  ز  إذا ُم٤م اؾمُتٗمِ  أًمٞمٛم٦مٌ  وٟمت٤مئ٩ُم 

 ُمّم٤مًمَح  وأن يٕمَل  ،٦مٍ وروي   سمحٙمٛم٦م وشم١مدةٍ  فُ جَ ـإُمر أن يٕم٤مًمِ  ٟمٕمؿ، قمغم ُمـ يديرُ 

 .٤م اًمداظمٚمٞم٦مِ هَ يمام يٌح٨م قمـ ُمّم٤محلٝم٤م ذم أُمقرِ  ،أُمتٜم٤م ذم قمالىم٤مهت٤م اخل٤مرضمٞم٦مِ 

ـْ  ىمد حت٘م٘م٧ْم  يمثػمةً  ٓ ٟمٜمٙمر أن ُمّم٤مًمَح   سم٠مُمرٍ  اًمٜم٤مُس  ٌٖمل أسمًدا أن ي٘مٜمعَ ٓ يٜم ًمٙم

 .وقمقدة ضمديدة ةً ر  يمَ  إُمرَ  ، وهذا اًمذي يٕمٞمدُ ُمٜمت٘مصٍ  أو سمٛمٓمٚم٥ٍم  ضمزئلف 

إمم أهؾ احلؼ وإمم ؿمٞمقظمٝمؿ، وإن اًمٜم٤مس ذم هذا اًمقاىمع ٓ سُمد  أن ي٠مرزوا إمم قمٚمامئٝمؿ، 

ٛمٕمقا وًمٞمًت ،ًمٞمّمدروا قمـ ُمِمقرهتؿ، وًمٞم٠مظمذوا سم٠مىمقاهلؿ ؛واًمرأي واحلٙمٛم٦م واخلؼمة ومٞمٝمؿ

، وىمد طمدصمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ أن اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ىم٤مُم٧م واٟمتّم٧ٌم ًمت٘مقم هبذا اًمدور إمم ٟمّمحٝمؿ

٤م، إهن٤م شم٘مقم هبذا اًمدور اهِت دَ ُمع ُمـ ي٘مقم سمف ُمـ قمٚمامء إُم٦م ووضمٝم٤مئٝم٤م ودقم٤مهت٤م وطُم 

٨م إُم٦م وحتدوه٤م ًمت٘مقم سمقاضمٌٝم٤م ف إمم هذه اعمقاىمػ، وحَتُ ٌ  ٜمَ ف ذم هذه اًمٜمقازل، وشمُ ومتقضم  

إُم٦م ومٞمام  خت٤مـم٥م مجقعَ  ُمتٕمددةً  ٤مي٤مه٤م اًمٕم٤مدًم٦م، وىمد أصدرت اهلٞمئ٦م سمٞم٤مٟم٤مٍت ذم ٟمٍمة ىمْم

وطمٞم٤مل اًمقوع احل٤مزم، وُمـ ُمٜمٓمٚم٘مٜم٤م ذم هذا أن  ،اًمقوع اًم٤ًمسمؼ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٤مَل 

 ٤م٘مً سمْمٖمط، حم٘م   رٍ ُمت٠مصمِ  ، همػمَ قٍب ؿَم  ٟم٘مدم اًمٜمّمح صحٞمًح٤م ظم٤مًمًّم٤م ص٤مومٞم٤ًم ُمـ يمؾ  

ـمقائٗمٝم٤م وأطمزاهب٤م وؿمٞمٕمٝم٤م ُمـ همػم اٟمحٞم٤مز  ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕمٚمٞم٤م هلذه إُم٦م اعمٍمي٦م سمٙمؾ  

ه٤م وأن ْهِ قمغم طم٤ًمب أظمرى، سمؾ إن ُمـ ُمٕم٤ممل اًمتقومٞمؼ أن دمتٛمع هذه اًمٓمقائػ سم٠مَ  ًمٗمئ٦مٍ 

 .اعمًت٘مؾ   اًمقؾمٓمل   اًمنمقمل   سمٙمٞم٤مٟم٤مهت٤م ذم هذا اًمٕمٛمؾِ  َؾ ث  ٛمَ ـشمُ 

وه٤م هٜم٤م ىمْم٤مي٤م قمديدٍة يٓمٚم٥م اًمٜم٤مس ؾمامَع يمٚمٛم٦ٍم راؿمدٍة ومٞمٝم٤م، وىمد يم٤من ُمـ دأب 
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ٚمامء اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمح٘مقق واإلصالح أن يٜم٤مىمِمقا هذه اعم٤ًمئؾ، وأن خيرضمقا ًمألُم٦م قم

 سمٌٞم٤مٟم٤مٍت حمٙمٛم٦ٍم ذم ٟمقازهل٤م وُمًتجداهت٤م.

ٞملم. ُم٦م إمم شمقوٞمح أو شٌم  وىمد أصدرت اهلٞمئ٦م ًمألُم٦م اعمٍمي٦م سمٞم٤مٟم٤مٍت ُمتٕمددًة يمٚمام اطمت٤مضم٧م ٕا

 وه٤م هٜم٤م مجٚم٦م ُمٚمحقفم٤مت طمقل ُم٤ًمئؾ ُمتٕمددة:

َادسلفةَاألوػ:

 شم٘مػ اهلٞمئ٦م ُمع يمؾ  ُمٓم٤مًم٥م اًمِمٕم٥م اعمنموقم٦ِم، وهل ُمٓم٤مًم٥ُم حت٘مؼ اخلػم ًمٚمٌالد واًمٕم٤ٌمد.

ـْ ؿمؽف أن قمقدة اعمٔم٤مهرات اًمٞمقم اجلٛمٕم٦م اخل٤مُمس ُمـ مج٤مدى إومم، اًمث٤مُمـ  وُم٤م ُِم

أن قمدًدا ٓ ُيًتٝم٤من سمف ُمـ هذه اعمٓم٤مًم٥ِم مل يتح٘مؼ،  -سمِمٙمؾ واوح-ُمـ إسمريؾ، يٕمٜمل 

 أن ـمريؼ حت٘مؼ اعمٓم٤مًم٥م هق ُمٞمدان اًمتحرير! وسم٤مت ذم طمس  اًمٜم٤مس اًمٞمقم

وٓ ؿمؽ أن هذا ًمف أؾم٤ٌمسمف اًمقاوح٦م، ويم٠من ُمـ يدير إُمقَر يؽمىم٥م أن ي٘متٜمع اًمٜم٤مس 

سم٤مًمقوع احل٤مزم، أو ي٘مٜمٕمقا سمام حت٘مؼ ُمـ اٟمج٤مزات واٟمتّم٤مرات، وقمٜمد ذًمؽ ٓ جيد اًمٜم٤مس 

ا ُمـ اعمٞمدان، وهذا اعمًٚمؽ ًمف ظمٓمقرشمف ذم َهز  ُمّمداىمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم لم قمغم أُمر اًمٌالد ًمدى سمدًّ

 اًمٜم٤مس، وضمدارهتؿ سمتح٘مٞمؼ ُمٓم٤مًم٥م اًمِمٕم٥م.

ُمقا اعمّمٚمح٦َم اًمٕم٤مُم٦م واًمٙمٚمٞم٦م  وهلذا شمٓم٤مًم٥م اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اعمًئقًملم قمـ اًمٌالد أن ي٘مد 

 قمغم اعمّم٤مًمح اجلزئٞم٦م أو احلزسمٞم٦م.

ٓ  يتًٌٌقا سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ ذم شمّمٕمٞمد اعمقىمػ وشمقشمر إضمقاء.  وأ

ـِ اًمٌالد ومال سُمد  أن  ُي٤َميَمَؿ اًمٗم٤ًمُد وأهُٚمُف وآؾمتٌداُد وؾمدٟمُتُف، وىمتٚم٦ُم اًمِمٕم٥م ذم ُمٞم٤مدي

ٓ  وم٢من اًمٕمقاىم٥م ؾمتٙمقن وظمٞمٛم٦م،  سمدًءا ُمـ اًمتحرير واٟمتٝم٤مًء سم٠مصٖمر ُمٞمدان، هذا وإ

 واًمٜمت٤مئ٩م ؾمتٙمقن أًمٞمٛم٦م.
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َادسلفةَافثاكقة:

ٓ   هنٞم٥م سمٛمختٚمػ اًم٘مقى ذم اًمداظمؾ واخل٤مرج ممـ ًمف طمرص قمغم ُمّمٚمح٦م اًمٌالد أ

ٓ  ي٤مول اًمْمٖمَط سمام ي٘مؼ اعمّم٤مًمح اًمٗمئقي٦م أو  ٤ًٌم ذم شمٕمقيؼ آؾمت٘مرار سم٤مًمٌالد، وأ يٙمقن ؾمٌ

 احلزسمٞم٦م أو اعمذهٌٞم٦م سمام يتٕم٤مرض ُمع ُمّم٤مًمح إُم٦م اًمٙمٚمٞم٦م.

وقمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم سمٓمقائٗمٝمؿ اًمدقمقي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م أن يًٕمقا إمم مجع 

 اًمٙمٚمٛم٦م قمغم أُمر ؾمقاء.

٤ًٌم ذم ىُمْرِب اًمٜم٤مس ُمـ اًمّمالح وٓ ؿمؽ  أن اًمً ٞم٤مؾم٦م اًمرؿمٞمدة هل ُم٤م يم٤مٟم٧م ؾمٌ

ٓ  شمٙمقن  وسُمْٕمِدهؿ قمـ اًمٗم٤ًمد، ؾمقاء ٟمٓمؼ هب٤م اًمنمع احلٜمٞمػ، أو مل يٜمٓمؼ هب٤م، وإٟمام اعمٕمَتؼَمُ أ

 خم٤مًمٗم٦ًم ًمٚمنمع اًمنميػ.

ت أدٟم٤مه٤م، وقمٜمد  واًم٘م٤مقمدة أٟمف: قمٜمد شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح شمًتجٚم٥م أقماله٤م وإن وُمق 

 ًتدومع أقماله٤م وإن ارشُمٙم٥م أدٟم٤مه٤م.شمٕم٤مرض اعمٗم٤مؾمد شمُ 

ي٠مُمر سم٤مًمّمؼم قمغم أئٛم٦م اجلقر؛ ٕن اعمٗمًدَة سم٤مخلروج  ♀وًم٘مد رأيٜم٤م اعمّمٓمٗمك 

قمٚمٞمٝمؿ، وؿمؼ  قمّم٤م اًمٓم٤مقم٦م وٟمْٙم٨َم اًمٌٞمٕم٦م واًمّمٗم٘م٦م ُمٕمٝمؿ ومٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد واًمٗمتـ ُم٤م ٓ ُيـْحتََٛمُؾ 

 .[212اًمٌ٘مرة: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ذم إٟمٗمس وإُمقال، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٛمـ ذًمؽ اًمّمؼم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اإلقم٤مٟم٦م قمغم احلرام أو اًمٔمٚمؿ.وىمد يتْم

أومتك اًمٕمٚمامء سم٠ممهٞم٦م اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؛ ًمقضمقِد ُمّم٤مًمَح راضمح٦ٍم وُمرقمٞم ٦ٍم  -أيًْم٤م-وهلذا 

 قمغم ُمٗم٤مؾمَد ُمرضمقطم٦ٍم؛ وذًمؽ عم٤م ُيرضمك أن شم١موَل إُمقر ُمٕمف إمم اعمّم٤مًمح اًمٙمؼمى.

 ٌٞمُح اًمت٠مظمر قمـ اًمؽمضمٞمح عمـ ىمدر قمٚمٞمف.وٓ ؿمؽ  أن جمرد شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح أو اعمٗم٤مؾمد ٓ يُ 

ٓ  أٟمف قمذُب »: -♫يمام ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل -وهق  جم٤مٌل ًمٚمٛمجتٝمِد صٕم٥ُم اعمقرِد، إ
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، ضم٤مٍر قمغم ُم٘م٤مصِد اًمنميٕم٦م شاعمذاق، حمٛمقُد اًمِٖم٥م 
(1)

. 

٤مق   ً وُمـ هٜم٤م ذه٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم إىم٤مُم٦م اًمقاضم٤ٌمت اًمديٜمٞم٦م ُمع سمٕمض اعمٌتدقم٦م أو اًمُٗم

ِر إىم ٤مُمتٝم٤م ُمع همػمهؿ؛ ٕن ُمٗمًدَة إو٤مقم٦ِم هذه اًمقاضم٤ٌمت أقمٔمُؿ ُمـ ُمٗمًدة ُم٤م قمٜمد شَمَٕمذه

ٌ س سمف ه١مٓء ُمـ اًمٌدع واعمخ٤مًمٗم٤مت.  شَمَٚم

َر إىم٤مُم٦ُم اًمقاضم٤ٌمِت ُمـ اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد وهمػم ذًمؽ إٓ سمٛمـ »ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  وم٢مذا شَمَٕمذ 

ِة شَمْرِك ذًمؽ اًمقاضم٥ِم، يم٤من حتّمٞمُؾ ُمّم هُت٤م أىمؾه ُمـ ُمي  ٚمح٦ِم اًمقاضم٥ِم ُمع ومٞمف سمدقم٦ٌم ُمي 

شُمٗمًدٍة ُمرضمقطم٦ٍم ُمَٕمُف ظمػًما ُمـ اًمٕمٙمس
(2)

. 

وشمٓمٌٞمً٘م٤م هلذا؛ وم٢من اضمتامع أهؾ اًمًٜم٦م سمٓمقائٗمٝمؿ اعمختٚمٗم٦م اًمٞمقم ُمٓمٚم٥ٌم ذقملٌّ 

 وواىمٕملٌّ حت٘مٞمً٘م٤م ًمالقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م:

 .[06احل٩م: ] ﴾ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿

 .[200آل قمٛمران: ] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

 .[1اعم٤مئدة: ] ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿

: أن جيتٛمع أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم زُمـ اًميورة وآىمتٝم٤مر، وأن -أيًْم٤م-وُمـ اًمتٓمٌٞمؼ 

 يدومٕمقا قمـ اإلؾمالم وأهٚمف، وأن يت حدوا ذم وضمف إظمٓم٤مر.

ٓ  شَمـُحْقَل هذه آٟمت٤ًمسم٤مُت اًمٙمثػمة، واًمقٓءاُت اًمٕمديدة دون اًمٜمٔمر إمم ُمّمٚمح٦م  وأ

ى وُم٤ًمئٚمٝم٤م اًمٕمٔمٛمك، ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من اًمتٝمديد هل٤م إُم٦م سم٤مضمتامع يمٚمٛمتٝم٤م ذم ىمْم٤مي٤مه٤م اًمٙمؼم

 ُمـ اًمٙمٗم٤مر واًمٗمج٤مر.

                                      

 (.4/200) ،اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل(  2)

 (.16/121) ،سمـ شمٞمٛمٞم٦مٓ ،جمٛمقع اًمٗمت٤موى(  1)
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وٓ ؿمؽ  أن إُمقَر سمٛم٘م٤مصده٤م، وإقمامَل سم٤مًمٜمٞم٤مت، وم٠مطمٙم٤مم إقمامل وإىمقال 

 ختتٚمػ سم٤مظمتالف ُم٘م٤مصده٤م وسمقاقمثٝم٤م واعمراد ُمٜمٝم٤م.

 ضمقاز اعمٕم٤موٟم٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى:

وىمد دمقز اعمٕم٤موٟم٦م قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان واًمٗمًقق »ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم: 

 واًمٕمّمٞم٤من ٓ ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ُمٕمّمٞم٦ًم، سمؾ ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف وؾمٞمٚم٦ًم إمم ُمّمٚمح٦م، وًمف أُمثٚم٦م، ُمٜمٝم٤م:

ٌَْذُل ذم اومتٙم٤مك إؾُم٤مرى؛ وم٢مٟمف طمرام قمغم آظمذيف ُم٤ٌمح ًم٤ٌمذًمٞمف.  ُم٤م ُي

ٜمف أٟمف ي٘متٚمف إن مل وُمٜمٝم٤م: أن يريد اًمٔم٤ممل ىمتؾ إٟم٤ًمن ُمّم٤مدرًة قمغم ُم٤مًمف، ويٖمٚم٥م قمغم فم 

 يدومع إًمٞمف ُم٤مًمف؛ وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف سمذل ُم٤مًمف ومٙم٤ميًم٤م ًمٜمٗمًف.

وُمٜمٝم٤م: أن ُيْٙمِرَه اُمرأًة قمغم اًمزٟم٤م وٓ يؽميمٝم٤م إٓ اومتداًء سمامهل٤م أو سمامل همػمه٤م ومٞمٚمزُمٝم٤م 

قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان واًمٗمًقق  وًمٞمس هذا قمغم اًمتح٘مٞمؼ ُمٕم٤موٟم٦مً ذًمؽ قمٜمد إُمٙم٤مٟمف، 

ومٙم٤مٟم٧م اعمٕم٤موٟم٦م قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان  ،قمغم درء اعمٗم٤مؾمد وإٟمام هق إقم٤مٟم٦م ،واًمٕمّمٞم٤من

شا٤م ٓ ُم٘مّمقدً واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من ومٞمٝم٤م شمٌٕمً 
(1)

. 

وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م شم٘مدم وم٢مٟمف يتٕملم قمغم ـمقائػ أهؾ اًمًٜم٦م اًمٞمقم ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم مج٤مقم٤مت 

اًمدقمقة واإلصالح وـمقائػ اًمتٌٚمٞمغ واإلرؿم٤مد واًمٜمّمح أن جُيٛمٕمقا قمغم اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم 

 اًمت٘مقى، وقمغم اًمتٜم٤مس ذم احلؼ واًمتآزر ذم مجع اًمِمٛمؾ وشمقطمٞمد اعمقاىمػ.و

وٓ يّمٚمح سمح٤مل أن يًٕمك أطمد إمم اًمقىمٞمٕم٦م ذم أطمد، أو خيرج رُمز ذم اإلقمالم 

ًمٞمزء إمم ـم٤مئٗم٦م همػم ـم٤مئٗمتف، أو يٜمتٝمز اًمٗمرص٦م ًمٚمٝمجقم قمغم اضمتٝم٤مدات همػمه سم٤مٕؾمٚمقب 

 اجل٤مذم واًمٓمري٘م٦م همػم اًمرؿمٞمدة.

                                      

 (.220)ص ،ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ًمٚمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم(  2)
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 ًٓ ـ  ؾم١ما  عم٤مذا ـُمِقَي سم٤ًمُط اًمٜمٍِم قمـ اًمدقم٤مة: ُمٝمامًّ َيُٚمقُح هٜم٤م:وًمٙم

ُٝمؿ، ًم٘مد ـَمَقى اهلل قمٜمٝمؿ سم٤ًمَط هذا اًمتٖمٞمػِم اًمٕم٤مم  ومٌدأ سمف همػمهؿ،  ًَ وًمٞمّم٤مِرِح اًمدقم٤مُة أٟمٗم

ـْ  وأؿمٕمَؾ ضمذوشمف ُمـ قمداهؿ، وُم٤م ذاك إٓ ٕظمٓم٤مء ذم ؾمٕمٞمٝمؿ، وهٜم ٤مت ذم ؾمٌٞمٚمٝمؿ، وُِم

 ِت اًمٌلم، واًمتٝم٤مضُمُر واًمتٜم٤مطُمُر، واًمت٘م٤مـُمُع واًمتداسُمُر.أظمٓمِره٤م وأيمثِره٤م ؿمٞمققًم٤م وم٤ًمُد ذا

ومٕمغم اعمٜمتٛملم إمم اإلظمقان واًمًٚمٗمٞملم واًمتٌٚمٞمغ وأٟمّم٤مر اًمًٜم٦م وهمػمهؿ ُمـ أهؾ 

اًمًٜم٦م أن جيتٛمٕمقا، وأن جيتٝمدوا ذم مجع اًمٙمٚمٛم٦م، وشمقطمٞمد اًمًٕمل واًمّمػ؛ ًمٞمتح٘مؼ 

 اًمٜمٍم، وًمٞمًتٛمر اخلػم.

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿

 .[0 إسمراهٞمؿ:] ﴾ڃ

َادسلفةَافثافثة:َ

 أمهٞم٦ُم إدراِك وم٘مِف اإلصالِح واًمتٖمٞمػِم: 

 .[22اًمرقمد: ] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ومتٖمٞمػم ُم٤م سم٤مٕٟمٗمس هق إؾم٤مس اًمراؾمخ ًمإلصالح. 

 وشمٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ واعمٕمت٘مدات أهؿ وأومم ُمـ شمٖمٞمػم إؿم٤ٌمح وإؿمٙم٤مل.

ك واخلراوم٦م واًمقصمٜمٞم٦م هق ُم٤م ُمٞمز اًمدقمقة إن إصالح اًمٕم٘مٞمدة وشمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ ؿمقائ٥م اًمنم

 اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٝمده٤م اعمٚمٙمل واعمدين.

وإن شمٖمٞمػم اًمٕم٘م٤مئد وإومٙم٤مر واًمتّمقرات هق ُم٤م يٗمتح سم٤مب شمٖمٞمػم اًمقاىمع وإصالطمف 

٤م  وقمغم اًمدقم٤مة أن يٗم٘مٝمقا أن ريم٤مَم اعمخ٤مًمٗم٤مِت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م إصالطًم٤م ضِمذريًّ

ف مجٚم٦م واطمدة، وأن يمثػًما ُمـ إوو٤مع اًم٘م٤مئٛم٦م ذم ٟمٗمس واًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ يت٠مشم ك اًمتخٚمُص ُمٜم
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 اًمقىم٧م يٛمٙمـ اإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وآٟمٓمالق ُمـ ىم٤مقمدهت٤م؛ إلزاًم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٙمؼمى.

وٓ سُمد  ذم هذا اًمًٌٞمؾ ُمـ رقم٤مي٦م اًميورات وُم٤م يٜمزل ُمٜمزًمتٝم٤م ُمـ احل٤مضم٤مت، ورقم٤مي٦م 

 د اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٙمثػمة.اًمتدرج ذم ؾمٞم٤مق رقم٤مي٦م اعمّم٤مًمح اًمٙمٚمٞم٦م، ودرء اًمٗمتٜم٦م ُمع وضمق

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: -قمـ ٟمٌل اهلل ُمقؾمك وأظمٞمف هرون-ىم٤مل شمٕم٤ممم 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ک کک گ گ گ ک

 [15-11ـمف: ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

َق اجلٛمَع  ومٙم٤من ؾمٙمقُت ه٤مروَن ٓقمت٤ٌمٍر آظمَر طمتك يًتٌلم ُم٤م هق اًمّمقاب؛ وًمئال  ُيَٗمر 

 ٌل اهلل ُمقؾمك.سمٖمػِم هًدى ُمـ اهلل، أو شمقضمٞمٍف ُمـ ٟم

 وقمٚمٞمف ومال سُمد  ُمـ شمدرج هتٞمئ٦ٍم ًمألؾم٤ٌمب، واهلل شمٕم٤ممم اعمقوم ؼ.

يٜمٌٖمل أن ٟمقضمف ظمٓم٤مسًم٤م اًمٞمقم إمم اًم٘م٤مئٛملم قمغم أُمر هذه يمٚمف: واٟمٓمالىًم٤م مم٤م ؾمٌؼ 

ٟمف ٓ سُمد  ُمـ حم٤ميمٛم٦م رؤوس اًمٗم٤ًمد، ٓ سُمد  ُمـ إظمذ قمغم اًمٗمئ٦م اًمتل ىم٤مم إ :اًمٌالد

سُمد  ُمـ هذا وٓ همٜمك قمٜمف، ٓ سُمد  أن ُي٘مدم اًمذيـ ىمتٚمقا  قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔم٤مم آؾمتٌداد، ٓ

ًٓ ٓ طمٞمَػ  ومٞمف وٓ فمٚمؿ،  أسمٜم٤مءٟم٤م وإظمقاٟمٜم٤م قمغم أرض ُمٍم اًمٓمٞم٦ٌم ًمٞمٚم٘مقا ضمزاًء قم٤مد

اًمٔمٚمؿ أن يٕمٞمِمقا آُمٜملم وىمد شمٚمقصم٧م أيدهيؿ سمدُم٤مء اعمٍميلم، إن  يمؾه  وإٟمام اًمٔمٚمؿُ 

ومال ُمٕمٜمك ًمٔمٝمقره٤م سمٕمد هذا وإن مل شمٔمٝمر أن  يمٚمٛم٦م احلؼ جي٥م أن شمٙمقن فم٤مهرةً 

جي٥م أن  ٥َم هَ رْ أو أَ  َب ذ  ، إن ُمـ اوٓمٝمد أو قمَ ٥َم ٤مؾَم جي٥م أن ُيَ  َؾ تَ ىمَ  ـْ أن، إن ُمَ 

، وإن ُمرور هذه اعمٔم٤ممل سمدون طم٤ًمب وٓ قم٘م٤مب يٛمٙمـ أن ي١مدي هبذه ٥َم ٤مؾَم ُيَ 

 اًمٌالد إمم ُم٤م ٓ حتٛمد قم٘م٤ٌمه.

٦مَ  اًمِم٤ٌمُب  ٚم ؿَ ًم٘مد قمَ    ،سمرة قمغم اًمقصقل إمم احل٘مققدرؾًم٤م قمٔمٞماًم ذم اعمث٤م إُُم 
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يمٌػم ٟم٠ًمل اهلل  رٌّ طمتك حت٘مؼ ظمػٌم يمثػم وسمِ  واعمت٤مسمٕم٦م واعمج٤مهدة قمغم أسمقاب هذا اعمٞمدانِ 

  ُصدورَ  َل ِمٗمِ وأن يَ  ،سمتقومٞمؼ فُ ٚمَ ٚم  ٙمَ وأن يُ  ،سمٜمج٤مح هذا إُمرَ  ؿَ ٛم  تَ أن ي  
ِ
اًمذيـ  ه١مٓء

  ؿ.وإظمقاهنؿ وأطم٤ٌمهبؿ وأزواضمٝم ،ٟم٤مهلؿ إذى ذم أٟمٗمًٝمؿ وأسمٜم٤مئٝمؿ

 ِمٕمر هب٤م يمؾه إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ هذا ٟمتحدث قمـ ىمْمٞم٦م قم٤مدًم٦م يَ  :قم٤ٌمد اهلل

ًمذا ٟمحـ ٟم٘مػ  ؛ِمٕمر سم٠ممهٞم٦م هذه اًم٘مْمٞم٦ميَ  ُم١مُمـ سم٤مهلل  ُمًٚمؿ وهمػم ُمًٚمؿ، يمؾه 

وٟمٓم٤مًم٥م سمنقم٦م إٟمج٤مزه٤م، وٟم٠ًمل اهلل  ،وراء هذه اعمٓم٤مًم٥م، وٟمدقمق إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م

 ه٤م.ُم٘م٤مصدَ  َح ٜمجِ يُ وأن  ،ٝم٤مٞمَ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن ي٘مؼ ُٕمتٜم٤م ُم٤ًمقمِ 

هل شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم هذه إطمداث اجل٤مري٦م واعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م، إٟمف  :افؼضقةَافثاكقة

ؾمٕمل هذه إُم٦م، أو  َق ق  ٕمَ ا أن حت٤مول ومئ٦م ُمـ ومئ٤مت اعمجتٛمع أن شمُ ٓ يّمٚمح سمح٤مل أسمدً 

ٌط إٟمج٤مزاهت٤م، أو أن حت٘مؼ ُمّم٤محلٝم٤م اًمٗمئقي٦م قمغم طم٤ًمب هذه إُم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، أن حُت 

اًمٔمرف احل٤مزم ًمتّمٗمٞم٦م طم٤ًمسم٤مت ىمديٛم٦م أو حم٤موًم٦م اًمقصقل إمم أهداف أو أن شمٜمتٝمز 

 ُمتح٘م٘م٦م، إن ومئ٤مٍت  ًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمقاىمع همػمُ  ،هذه ىمْمٞم٦م ُُمًٚم ٛم٦م ،شمي سمٛمّم٤مًمح إُم٦م

٤م وأطمٞم٤مٟمً  ،وشم٘مدم ُمّم٤محلٝم٤م اًمٗمئقي٦م ،سمف وشمتالقم٥ُم  ،شمٚمٕم٥م هذا اعمقوقع يمثػمةً 

طملم ٟمزن إُمقر إٟمام  هذا ٓ يّمٚمح سمح٤مل، إٟمٜم٤مواًمِمخّمٞم٦م قمغم طم٤ًمب هذه إُم٦م، 

ٟمزهن٤م سمٛمٞمزان هذه اًمنميٕم٦م اًمتل شم٘م٤مسمؾ سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ومؽمقمك أقمٔمؿ 

 وشمدومع أقمٔمؿ اعمٗمًدشملم. ،اعمّمٚمحتلم

إن شمزامًح٤م طم٤مصاًل وواىمًٕم٤م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر؛ وم٠مهيام شمرضمح  :إن اًمقاىمع ي٘مقل

،َع ُمٜمٝمام يم٤من اعمّمػم إًمٞمفيمٗمتف؟ أهيام أصم٘مؾ ذم اعمٞمزان؟ وم٢مذا قمرومٜم٤م إصم٘مؾ ُمٜمٝمام وإٟمٗم

وم٢من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمح يمٗم٦م اعمّمٚمح٦م إصم٘مؾ، وإذا مل  ؛إذا مل ٟمًتٓمع أن ٟمجٛمع سملم اعمّم٤مًمح
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أن اعمٗمًدة  وم٢من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدومع اعمٗمًدة إقمغم، وٓ ؿمؽ   ؛ٟمًتٓمع أن ٟمدومع مجٞمع اعمٗم٤مؾمد

ب هلذا ، إٟمٜم٤م طملم ٟميُمٓمٚمقسم٦م اإلي٘م٤معاعمّمٚمح٦م إقمغم وشمٚمؽ  ،إقمغم ُمٓمٚمقسم٦م اًمدومع

 وُمـ ىمٌؾ سمام حت٘مؼ ذم ُمًػمشمٜم٤م، إن ٟمٌٞمٜم٤م ،أُمثٚم٦م، ٟميب هلذا أُمثٚم٦م سمام هق ذم واىمٕمٜم٤م

 ٚمدوا اًمٔمٝمقر وأظمذوا اًمدصمقرطملم أُمر سم٤مًمّمؼم قمغم أئٛم٦م اجلقر وإن ضَم  ♀

ٕن ُمٗمًدة اخلروج قمغم ه١مٓء شمرسمق قمغم اعمّمٚمح٦م اًمتل شمتح٘مؼ  إٟمام أُمر سمذًمؽ؛

وهلذا اشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م يمثػم  ؛٤من سمخّمقصفأو إٟمً ،سم٢مىم٤مُم٦م اًمٕمدل ذم طمؼ ؿمخص سمٕمٞمٜمف

يمؼمى قمغم  وهذا شمرضمٞمح جل٤مٟم٥م ُمّمٚمح٦مٍ  ،ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف ُيّمؼم قمغم ه١مٓء

َ ل اًمنمائع وهمَ ُمٗمًدة صٖمرى، صمؿ إهنؿ عم٤م شمٕم٤مُمٚمقا ُمع ُمـ سمد   واؾمتٌدل  إطمٙم٤ممَ  ػم 

أو  ةٌ ضمدت ىمدرٓ ُيّمؼم قمغم هذا؛ وُمتك ُم٤م وُ  :ل؛ ىم٤مًمقال سم٤مًمنمع اعمٌد  اًمنمع اعمٜمز  

َ ٖمَ قمغم إُم٦م أن شمُ  قاٍت ُمُ  أو طم٤من فمرٌف  ؾمٜمح٧م ومرص٦مٌ   ٦مَ اًمٙمٚمٞم   سمام ي٘مؼ اعمّمٚمح٦مَ  ػم 

 اًمنمقمٞم٦م. اًمًٞم٤مؾم٦مِ  هٙمذا ٟمٔمرُ  ،ويدومع اعمٗمًدة اجلزئٞم٦م

أطمجؿ يمثػمون قمـ ًم٘مد ٘مد حت٘مؼ هذا ذم واىمٕمٜم٤م، ومُمـ ىمديؿ حت٘مؼ هذا ويمام  

شمتٕمٚمؼ  وُٕمقرٍ  ،اطمؿ اعمّم٤مًمَح زشمُ  عمٗم٤مؾمدَ  ؛اعمِم٤مريم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اعمٞمدان اًمًٞم٤مد  

طمٞم٨م ٓ شمقضمد مم٤مرؾم٦م ٟمزهي٦م، طمٞم٨م يٕمقد وسم٤مًمقاىمع طمٞم٨م ٓ شمقضمد مم٤مرؾم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م، 

 َل اًمٙمٗمػ وشمٌد  أوزان أو شمرسمق قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمام شمٖمػمت  إُمر سمخ٤ًمرة شم٤ًموي اعمّمٚمح٦مَ 

ُمٜمٝمؿ ُمـ سمؾ  ،عمامرؾم٦مواًمٚمٛمِم٤مريم٦م  ندقمقي اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مةذم اًمقاىمع رأيٜم٤م  اًمِم٠منُ 

ًٓ ذم يمٗمػ اعمّم٤مًمح  وضمقهب٤م ذم هذه اًمٚمحٔم٤مت احل٤مؾمٛم٦م.. عم٤مذا؟ ٕن شمٌده ذه٥م إمم

واعمٗم٤مؾمد ىمد طمّمؾ، ٕن اعمامرؾم٦م يٖمٚم٥م ُمٕمٝم٤م أن أن يّمؾ اًمٜم٤مس إمم طمري٦م أيمؼم، 

هٙمذا يٜمٔمر أهؾ  ،ًمذا يم٤من اًمتقضمٞمف إمم هذا ؛أقمٔمؿ إمم ُمّم٤مًمَح  ،إمم قمداًم٦م أفمٝمر
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إمم ُم٤م هق  ♫ـ قمٌد اًمًالم سمااًمٕمٚمؿ، سمؾ يذه٥م سمٕمض قمٚمامئٜم٤م يم٤مإلُم٤مم اًمٕمز 

؛ ي٘مقل ُمثاًل: إٟمف دمقز اإلقم٤مٟم٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦م، ٓ ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م أقمٔمؿ ُمـ هذا وأضمؾه 

ًمتح٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م إقمٔمؿ واعمٜمٗمٕم٦م إيمؼم،  وإٟمام ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م ؾمٌٞماًل  ،ُمٕمّمٞم٦م

 :ُمٜمٝم٤م ،وضب قمغم ذًمؽ أُمثٚم٦م

دت ُمـ ذًمؽ ًمق أن اُمرأة أراد إٟم٤ًمن أن يٜمتٝمؽ قمروٝم٤م فمٚماًم وضمقًرا وم٤مومت -

٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م، ودومعُ  ًمرومع  عَ ومِ اعم٤مل إمم هذا اًمٔم٤ممل طمرام ًمٙمٜمف دُ  سمامهل٤م ًمٙم٤من هذا إُمر واضم

 ُمٗمًدة أقمٔمؿ.

تٕملم  ،قمغم اًم٘متؾ وم٤مومتدى ُمـ اًم٘متؾ سمامًمف هَ رِ يمْ ويمذا ُمـ أُ  - واعم٤مل ؾمٞم٠مظمذه فم٤ممل ضم٤مئر ًي

ٗمًف، يدومع ٕٟمف يدومع قمـ ٟم ؛ًمٙمٜمف ُمـ هذه اجلٝم٦مٓ  يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م ،سمف قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل 

ـ ٕا ـ طمٞم٤مشمف، واًمدومع قم ـ إُمقال.قم ـ اًمدومع قم  سمدان أقمٔمؿ ذم ُمٞمزان اًمنمع ُم

رأيٜم٤م قمٚمامءٟم٤م يتٗم٘مقن قمغم ضمقاز دومع اعم٤مل ذم اومتٙم٤مك أهى اعمًٚمٛملم، ودومع  -

زن ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اعم٤مل إمم اًمٙم٤مومر ًمٞمًت٘مقي سمف قمغم حم٤مرسم٦م اعمًٚمٛملم طمرام، ًمٙمٜمف إذا وُ 

 وم٢مٟمف ٓ يٙمقن يمذًمؽ. اؾمتٜم٘م٤مذ أهاٟم٤م ومح٤مي٦م ذراريٜم٤م

هذا وم٘مف اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمحٛمدي٦م اًمتل شمؼمهـ سمقوقح قمغم صالطمٞم٦م هذه 

اًمنميٕم٦م، وقمغم قمٔمٛمتٝم٤م، وقمغم يمامهل٤م، وؿمٛمقهل٤م، ورقم٤ميتٝم٤م ًمٚميورات واحل٤مضم٤مت، 

وُم٤م  ،هذه اًمنميٕم٦مَ  وإصالطمٝم٤م ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت ذم يمؾ زُم٤من وذم يمؾ ُمٙم٤من، أٓ ُم٤م أقمٔمؿَ 

ه٤م ذم واىمٕمٜم٤م اًمذي ٟمحٞم٤مه اًمٞمقم.. إن هذا جي٥م أن آصم٤مرَ  أقمٔمؿَ  ٝم٤م، وُم٤موُم٤م أيمرُمَ  ،ٝم٤مأيمٛمٚمَ 

وإٟمام  ،ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع أُمقر واوح٦م ؛يٕمٛمؾ ومٞمٜم٤م، هذا اًمٗم٘مف جي٥م أن ٟمتٗم٘مف سمف اًمٞمقم

ٚم٦م، ُمع أُمقر ُمتداظمٚم٦م، ومال سُمد  ُمـ اًمٜمٔمر ذم ٦ًم، ُمع أُمقر ُمِمٙمَ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع أُمقر ُمٚمتٌِ 
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  اعمآٓت.واًمٜمٔمر إمم ،واًمت٠مُمؾ ذم اًمٕمقاىم٥م ،اًمؽمضمٞمح

ھ ھ ﴿ آهل٦م اعمنميملم ف قمـ ؾم٥م  يٜمٝم٤مه رسمه  ♀رأيٜم٤م ٟمٌٞمٜم٤م ًم٘مد  -

 .[206إٟمٕم٤مم:] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ٌه قٓ يٙمطمتك  ؛ اهلل شمٕم٤ممم ؾم٤ًٌٌم ًم٥ًم   -ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمّمٚمح٦م-٤م ًممهل٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م ٜمَ ن ؾم

قمـ  ٟمٙمػه ًمذا ٟمحـ  ؛آهل٦م سم٤مـمٚم٦م وأصم٘مؾ ُمـ ُمّمٚمح٦م ؾم٥م   ٜم٤م أقمٔمؿُ رسم   ؾم٥م   إذ ُمٗمًدةُ 

أصح٤مسمف روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ،  ويمام يمػ   ♀قمٜمف ٟمٌٞمٜم٤م  هذا يمام يمػ  

ًمٙمٜمف ي٘مؼ  ،اًمٞمقم قمـ هذا، وهذا ٓ يٖمػم ُمٕمت٘مًدا وٓ يزطمزح قمـ صم٤مسم٧م ٟمحـ ٟمٙمػه 

 ديـ اإلؾمالم ُمٗمًدشمف قمٔمٞمٛم٦م. أو سم٥ًم   ،اهلل شمٕم٤ممم اعمّمٚمح٦م إيمؼم؛ وم٢من اجلٝمر سم٥ًم  

قمـ ىمتؾ اًمٙم٤مومر، قمـ ىمتؾ إؿمد ًدة ٕضمؾ هذه اعمٗم ♀اُمتٜمع اًمٜمٌل  

ٕمٚمؿ أن اعمٜم٤مومؼ يم٤مومر اًم٤ٌمـمـ، أن اعمٜم٤مومؼ ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل ومٜمحـ ٟمُمـ يًتحؼ اًم٘متؾ، 

٤م اإليامن يمذسًم٤م وهمِمًّ  اإليامن ده٤مًء، أفمٝمرَ  اإليامن ٟمٗم٤مىًم٤م، أفمٝمرَ  ًمٙمٜمف أفمٝمرَ  ،أصاًل 

وأظمٗمك، إذ رسمٜم٤م ٜم٤م يٕمٚمؿ اًمن م اًمٖمٞمقب قمغم ُمٙمٜمقٟم٤مشمف؛ إذ رسمه ٚمع قمال  وزوًرا، وىمد اـم  

ـه اًمْمامئرُ  لَ»: ♀قمٜمده٤م ىم٤مل ٜمهف ومٞمام سمٕمد، سمؾ وُم٤م ؾمُتٙمِ  ،يٕمٚمؿ ُم٤م شُمٙم

 شيتحدثَافـاسَأنَحمؿًداَيؼتلَأصحابه
(1)

 اعمّمٓمٗمك واًمٜمٌل   احلٌٞم٥َم  عَ ٚمَ ـمْ أصمؿ إٟمف  

قمغم أؿمخ٤مصٝمؿ وأقمٞم٤مهنؿ وأؾمامئٝمؿ وىم٤ٌمئٚمٝمؿ واًمٌٓمقن اًمتل  ♀اعمجتٌك 

قمـ أن  ♀ اهلل ٟمٌله  ، يمػ  ♀ اهلل رؾمقُل  يٜمتٛمقن إًمٞمٝم٤م، ومٙمػ  

واوًح٤م؛  ٤ميقم أن أفمٝمروا اًمٜمٗم٤مق ضمٚمٞمًّ  سمؾ اًمتٛمس ًمٌٕمْمٝمؿ اعمٕم٤مذيرَ  ،ي٘متؾ واطمًدا ُمٜمٝمؿ

                                      

 (.1465رىمؿ، ) ،وُمًٚمؿ ،(5100 ،5104رىمؿ، ) ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري( 2)
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 ر  ىمُ  وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ: ُم٤م رأيٜم٤م ُمثَؾ 
ِ
وٓ  ،ٜم٤ًمًُ ًمْ أَ  وٓ أيمذَب  ،سمٓمقًٟم٤م ؛ أرهم٥َم ائٜم٤م ه١مٓء

ـَ    قمٜمدَ  أضمٌ
ِ
ىم٤مل  -╚! مَ اف اًمٙمروصحٌَ  ♀ ٤مٜمَ ٟمٌٞم   :يٕمٜمقن- اًمٚم٘م٤مء

ه ُم٘مّمقدُ  وُمٕمٚمقمٌ  ،...ُمٜمٝم٤م إذل   ٤مئٚمٝمؿ: ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ إقمزه ىم

اًمتٚمٓمػ ُمٕمٝمؿ،  ♀ ، وُمع هذا أطمًـ اًمٜمٌله اًمت٤مِئفُ  فُ اًمِم٤مئِ  فُ وىمقًمُ  دُ اًمٗم٤مؾِم 

أن  ♀ صحٌتٝمؿ، سمؾ وزاد ُمـ ومٞمض رمحتف ♀ وأطمًـ اًمٜمٌله 

 ﴾﮵ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿ :وم٘م٤مل ،فسمه طمتك قم٤مشمٌف رَ  قمٚمٞمف قمٜمد ُمقشمف غم  َص 

 .، وىمد أقمٚمٛمٜم٤مك ُم٤م ذم ىمٚمٌففُ وىمد أقمٚمٛمٜم٤مك طم٤مًمَ ، [65اًمتقسم٦م:]

وم٢مٟمف ىمد ظمٗمل قمغم ُمٕمٔمؿ اخلٚمؼ، ىمد ؛ ♀هذا ًمرؾمقل اهلل  ؿَ إذا قُمٚمِ و

ذم ديٜمف ومخ٤مًمٗمف ذم  ث اًمٜم٤مس أن حمٛمًدا إذا دظمؾ أطمدٌ د  ظمٗمل قمغم أيمثر اخلٚمؼ، ومال ُيَ 

.. ٓ نافقنقتل امل ♀؛ ٕضمؾ هذا شمرك اًمٜمٌلىمقل أو ومٕمؾ وم٢مٟمف ي٘مٓمع رىمٌتف

ـِ  ًمٌمء إٓ ٕٟمف يرقمك ُمّمٚمح٦مَ  وي٘مدُمٝم٤م قمغم  ،اًمٕمٔمٛمك فُ ، يرقمك ُمّمٚمحتَ ٦مَ اًمٙمٚمٞم   اًمدي

 ويٜمٔمر ذم قمقاىم٥م اًمتٍموم٤مت.  ،همػمه٤م ُمـ اعمّم٤مًمح، يرقمك اعمآِٓت 

هذا ي١ميمد قمغم ؾم٤مئر اًمدقم٤مة أن يتٜمٌٝمقا، وي١ميمد قمغم ؾم٤مئر اًمٕمٚمامء أن يتثٌتقا؛ طمتك ٓ 

 ،٤مٟمَ أطمدِ  ؾِ ٌَ ُمـ ىمِ  ١مشمك اإلؾمالمُ يٙمقن ُمـ اعمٗم٤مؾمد، أو يُ  خترج يمٚمٛم٦م يٙمقن ُمـ ورائٝم٤م ُم٤م

هٙمذا جي٥م أن  قم٤مشمف وهق ٓ يدري..سمٕمض دُ  ؾِ ٌَ ُمـ ىمِ  ١مشمك اإلؾمالمُ ِمٕمر، أو يُ وهق ٓ يَ 

٦م اًمٗم٘مفِ  رسمطَ يُ  ٦م اًمٕمِ  قمغم إًمًٜم٦م سم٠مِزُم   واًمقرعِ  سمٕمد زُم٤مم اًمتث٧ٌِم  ٚمؿِ سمٕمد زُم٤مم اًمت٘مقى، سم٠مِزُم 

 .إىمقالِ  ٤ملإرؾموقمٜمد  ،إطمٙم٤مم قمٜمد إـمالِق 

اًمٗمْمؾ  ٜم٤م وأصح٤مَب ٜم٤م وأطم٤ٌمسمَ إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ هذا اًمقاىمع ٟم٠مُمر إظمقاٟمَ  

سمٓمقائٗمٝمؿ -ٝمؿ، إن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمٜم٤م أن دمتٛمع يمٚمٛمتٝمؿ، وأن يٚمتئؿ صٗمه 
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جيتٛمٕمقا، ٕن وُمدقمقون مجٞمًٕم٤م ٕن يٚمتحٛمقا  -اًمدقمقي٦م وشمقضمٝم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م

قاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اًمقاىمع، سمؾ هق ُمـ ا، هذا ُمـ أقمٔمؿ اًم٤م واطمدً يتقطمدوا صٗمًّ 

ذم وضمف هذه اًمقطمدة، ذم وضمف اضمتامع  اًمقاضم٤ٌمت اعمتٕمٞمٜم٦م؛ سمحٞم٨م ًمق وىمػ واطمدٌ 

 إٓ ٟمٗمًف.  وٓ ييه اًمٙمٚمٛم٦م، ذم وضمف صالح ذات اًمٌلم، وم٢مٟمف يٙمقن آصماًم 

 هذه اًمٓمقائػ لإن إُم٦م ُمدقمقة ٕن شمرشمٗمع قمـ وٓءاهت٤م احلزسمٞم٦م، وأن شمٜمتٛم

ٓ إًمف آ اهلل،  :امم إُم٦م اعمحٛمدي٦م، إمم هذه اًمِمٝم٤مدة اًمرسم٤مٟمٞم٦م؛ إمم مجٞمًٕم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 .حمٛمد رؾمقل اهلل

 ٝم٤مٍت أٟمٜم٤م ٟمريد اًمٞمقم إؾمالًُم٤م سمال ُمذاه٥م، سمال شمقضمه  :يّمح اًم٘مقل اًمٞمقم قم٤ٌمد اهلل،

ؿمقب، وإُم٦م ذم وىم٧م أزُم٤مهت٤م  ؾ  وًم٤م حمًْم٤م، ص٤مومًٞم٤م قمـ يمُ وٟمٙمٝم٤مت، ٟمريد إؾمالًُم٤م ِس 

 هذه اًم٘مٛم٦م اًم٤ًمُم٘م٦م. جي٥م أن شمرشمٗمع إمم

واًمتقضمٝم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  ،ٟمٕمؿ، ٓ شمّمٚمح وىمٞمٕم٦م سملم ـمقائػ اًمدقم٤مة إمم اهلل 

، ٓ يّمٚمح سمٞمٜمٝم٤م وسمٙمؾ اٟمتامءاهت٤م وهم٤مي٤مهت٤م، ٓ شمّمٚمح وىمٞمٕم٦م ،اعمٕم٤مسة سمٙمؾ راي٤مهت٤م

 ىمقل رسمٜم٤م: رء ُمـ وم٤ًمد ذات اًمٌلم ذم هذا اًمقاىمع اًمذي جي٥م أن يٙمقن احل٤مدي ومٞمف

أن شمرشمٗمع ، و[1اعم٤مئدة:] ﴾ېئەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿

 .[06احل٩م:] ﴾ۇ ۇ ۆ﴿ ،ومٞمف راي٦م اإلؾمالم

 .[06احل٩م:] ﴾ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿

 .[200آل قمٛمران:] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

هذه هل هم٤ميتٜم٤م، هذه هل ُمٜمٝمجٞمتٜم٤م، ٓؾمٞمام ذم هذا اًمٔمرف اعمٝمؿ اًمدىمٞمؼ ُمـ 

 طمٞم٤مة أُمتٜم٤م ذم هذا اًمقىم٧م اعمٕم٤مس سم٤مًمذات.
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سملم ـمقائػ  -اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أهؾِ  راي٦مُ - هذه اًمراي٦مُ  َق ز  ٛمَ ـٟمٕمؿ، ٓ يّمٚمح أن شمُ 

يتنمف  يرشمٗمع هب٤م، واًمٙمؾه  يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، واًمٙمؾه  يٜمت٥ًم إًمٞمٝم٤م، واًمٙمؾه  اًمدقم٤مة؛ اًمٙمؾه 

اًمنميٗم٦م، أو أن  أن يتٙمر هذه اًمٜم٦ًٌمَ  -يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من-سمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م، وًمٞمس ٕطمد 

ذم ؾمٌٞمٚمف دون  ٌض ٜمج٤مة ُمتٛمحِ ٝم٤م ًمٜمٗمًف دون همػمه، أو أن يٕمت٘مد أن ـمريؼ اًمٞمَ يدقمِ 

 ظمٓمػمة.وهذه ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م  ،اًمذيـ ي٘مقُمقن هبذا اًمقاضم٥م فِ إظمقاٟمِ  ؾِ ٌُ ؾُم 

ن إُم٦م ذم زُمـ اًميورة إ ،سمؾ إُمر يتج٤موز هذا إمم همػمه قم٤ٌمد اهلل.. 

ٟمٕمؿ، ذم  -أيًْم٤م-وآىمتٝم٤مر دمتٛمع ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ُمع ـمقائػ أهؾ اًمٌدقم٦م 

ـ   ،وإٟمام يٜمتًٌقن إمم اًمٌدقم٦م ،اًمًٜم٦م ممإإُم٦م ـمقائػ ٓ يٜمتًٌقن   َل إو   ؿُ هُ اٟمتامءَ  ًمٙم

 ؛ يمٚمٛم٦مُ هق ًمإلؾمالم، ومٗمل زُمـ اًميورة وآىمتٝم٤مر جي٥م أن دمتٛمع اًمٙمٚمٛم٦مُ  وإيمؼمَ 

؛ ًمٚمدومع قمـ أصؾ ديٜمٜم٤م، ًمٚمدومع قمـ أصؾ (ٓ إًمف إٓ اهلل)ُمـ ىم٤مل:  ، يمٚمٛم٦مُ اًمٙمؾ  

يًجد إلًمف  ا، إذ اًمٙمؾه إهل٤ًم واطمدً يٕمٌد  سمالدٟم٤م، ًمٚمدومع قمـ أصؾ ُم٘مدؾم٤مشمٜم٤م؛ إذ اًمٙمؾه 

ذم ٟمٍمة  ُمٜمٝمؿ اًمّمدُق  ؿُ ٚمَ ٕمْ وإمم ىمٌٚم٦م واطمدة، ومجٛمٞمع أهؾ اًمٌدع اًمذيـ يُ  ،واطمدٍ 

هلؿ، وٓ اًمٙمذب  ذم أهؾ اًمًٜم٦م وٓ اًمٖمشه  ُمٜمٝمؿ اًمقىمٞمٕم٦مُ  ؿُ ٚمَ ٕمْ اإلؾمالم وأهٚمف، وٓ شمُ 

طمًدا ذم ا وًمٞمّمدروا ُمّمدًرا وا٤م واطمدً دقمقن ًمٞم٘مٗمقا ُمقىمٗمً ٤م يُ قمٚمٞمٝمؿ، ه١مٓء مجٞمٕمً 

يمذا يم٤من جمتٛمٕمٜم٤م اعمًٚمؿ ذم اًم٘مديؿ؛ دمتٛمع اًمٓمقائػ  ٟمٍمة اإلؾمالم وأهٚمف..

إذا هؿ أرادوٟم٤م قمـ سمالدٟم٤م، أو أرادوٟم٤م قمـ  ٤مرِ واًمٗمج   ٤مرِ اًمٙمٗم   هجٛم٦مِ  ذم صد   ُق رَ واًمٗمِ 

 ق  دَ  وهلذا وم٢من   ؛وهٙمذا جي٥م أن ٟمٙمقن اًمٞمقم ،ُم٘مدؾم٤مشمٜم٤م.. هٙمذا يم٤من ُمقىمػ اجلٛمٞمع

وذم  ،ٝمؿ ذم هذه اًمدي٤مرٗمَ ٤مًمَ ظَم  ـْ واعمٕم٤مرك اجل٤مٟمٌٞم٦م سملم أهؾ اًمًٜم٦م وُمَ  ٦مِ ىمَ رْ اًمٗمُ  إؾمٗملمِ 

يٜم٤مل ُمـ وطمدة إُمف، يٜم٤مل ُمـ ُمّمداىمٞمتٝم٤م، يٜم٤مل ُمـ ىمدرهت٤م  ،هذا اًمتقىمٞم٧م سم٤مًمذات
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 ٘مؼ ُم٘م٤مصده٤م.قمغم أن حُت 

ُمٜمٝمؿ سم٠من يتخغم قمـ صمقاسمتف، وٓ ي١مُمر أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ١مُمر أطمد وٓ يُ  هذا 

 وإٟمام طم٤ملٓ ي١مُمر أطمد سم٠من يتٓمرق اخلٚمؾ إمم ُمٜم٤مهجف، سم٠من يتخغم قمـ قم٘مٞمدشمف، و

هذا وم٘مٝمٜم٤م اًمذي جي٥م أن ٟمٜمٌف  ،وآظمتٞم٤مر اًمًٕم٦م اًميورة وآىمتٝم٤مر، خيتٚمػ قمـ طم٤مل

 وأن ٟمامرؾمف وأن ٟمح٤موًمف ذم سمالدٟم٤م اًمٞمقم. ،إًمٞمف

إٟمؽ  ومٝماًم،٤م سمام قمٚمٛمتٜم٤م، زدٟم٤م ي٤م رسمٜم٤م قمٚماًم ووم٘مًٝم٤م وٜمَ ٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م، واٟمٗمٕمٜم٤م رسم  سم  ٤م رَ ٜمَ ٛمْ ٚم  قمَ 

 .وأرطمؿ اًمرامحلم ،أيمرم إيمرُملم

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 الخطبة الثانية

ٌِْدِه َوٟمَ  اَلُم قَمغَم قِم  ً اَلُة َواًم ٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك، اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم غَ  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم ؾَم٤مًَم٦َم،  َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  اًمر 

ـْ َرسم ِف،  ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ َوَأد ى ا

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

٤َم اعمًٚمٛمقن، أَ  أن إؾمامء اًمتل طمدصم٧م سمٕمد اًم٘مرون  :وهل ،ىم٤مقمده ُمٝمٛم٦مهٜم٤مك هيه

ٓ   ومٞمٝم٤م إصُؾ  ؛اًمٗم٤موٚم٦م، واًمتجٛمٕم٤مت اًمتل وىمٕم٧م ذم إُم٦م سمٕمد إزُم٤من اعم٤ٌمريم٦م  أ

ٓ   ذم  شمُ  إٓ سمح٥ًم خم٤مًمٗمتٝم٤م أو ُمقاوم٘متٝم٤م ًمٙمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م  دَح  متُ وأ

 إٟمام ٕسملم هذا اعم٘م٤مل:و ،، وؾمقف أضب هلذا أُمثٚم٦م ٓ أـمٞمؾ♀

 ،طمدصم٧م سمٕمد قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم إن اًمٗمئ٦م اًمتل شمٜم٥ًم إمم اًمتّمقف ومئ٦مٌ  

هؾ يًقغ ذم أو ٤م ُمٓمٚمً٘م٤م؟ ذُمًّ  ذم  أن شمُ  واًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م؛ ومٝمؾ يًقغ ذم ديـ اهلل 

واومؼ  ـْ ُمَ  ٛمدح يمؾه دح ُمدطًم٤م ُمٓمٚمً٘م٤م؟ ٓ إول وٓ اًمث٤مين، وإٟمام يُ أن متُ  ديـ اهلل 

٤مشَمزَ  يف زِ  ك، وسمٙمؾ  ٛم  ًَ شمَ  اؾمؿٍ  يم٤من، وسمٙمؾ   ُمذه٥ٍم  ؾ  يمُ  ـْ ب واًمًٜم٦م ُمِ اًمٙمت٤م وفمٝمر سمف  ،ي 

ًه  ـْ ُمَ  يمؾه  مه ذَ قمغم إُم٦م، ويُ  يم٤من؛ ٕن  وقمغم أي رؾمؿٍ  رَ ٝمَ فمَ  سم٠مي اؾمؿٍ  ٦مَ ٜمَ ظم٤مًمػ اًم

َ» اًمٜمج٤مح واًمٗمالح هق ذم آقمتّم٤مم سمٙمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م َؾقؽم َإِنََرـُت ما

ؽتمَبهَفنََضؾَ   .شـتابَاهلل َوُشـ تِيَا:واَبعديَأبًدَمتس 
(1)

  

أو ؿمٕم٤مرات أو شمقضمٝم٤مت  أطمدث اًمٜم٤مس رؾمقًُم٤م، أو أطمدث اًمٜم٤مس راي٤مٍت  وم٢مذا 

                                      

   (.20/214) ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ،(2/10) ،واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ،(4/550) ،أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل (2)
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وٓ  ،ٛمدح ًمذاشمفوم٢من هذا ٓ يُ  ؛أو ُم٤م يِمٌف ذًمؽ ،أو مج٤مقم٤مت أو اضمتامقم٤مت أو هٞمئ٤مت

ذم اًمِمخص  ذم سم٘مدر خم٤مًمٗمتف، ويمام جيتٛمعويُ  ،ٛمدح سم٘مدر ُمقاوم٘متفذم ًمذاشمف، وإٟمام يُ يُ 

، جيتٛمع ذم وؾمٚمٌٞم٤مٌت  سمٞم٤مٌت ٤مجي، وإووم٤ًمدٌ  ، وصالٌح وُمٕمّمٞم٦مٌ  ، وـم٤مقم٦مٌ ويمٗمرٌ  إيامنٌ 

 ٦مً ٗمَ ُمٖمٚم   وآهت٤مُم٤مُت  ،٦مً ٛمَ ُمٕمٛم   ًمذا ٓ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن إطمٙم٤ممُ  ؛اًمٓمقائػ يمذًمؽ

 إمم ؾمٚمػ إُم٦م اًمّم٤مًمح اًمٙمؾه  ن آٟمت٤ًمَب إوٓ ًمتٚمؽ، صمؿ  ٓ هلذه اًمٗمئ٦مِ  ،٦مً ٌَ ًمَ قْ ٘مَ وُمُ 

 ـْ ُمَ  يم٤مئٜم٦مً - ٓم٤مًم٥م سمف، وًمٞمس ًمٗمئ٦مٍ ٓمٚمٌف ويُ يَ  يتٗمؼ قمٚمٞمف، واًمٙمؾه  ، واًمٙمؾه ٛمع قمٚمٞمفجُي 

وهذا  ،ًمٜمٗمًٝم٤م؛ ٕن هذا يم٤مطمتٙم٤مر اؾمؿ اإلؾمالم اًمنميٗم٦مَ  أن حتتٙمر اًمٜم٦ًٌمَ  -يم٤مٟم٧م

 ـِ ُمَ  ٕطمد؛ ومٙمؾه  ُؾ ٛمُ وهذا ٓ يّمٚمح وٓ جَيْ  ،ٓ يٙمقن ٕطمد، يم٤مطمتٙم٤مر اؾمؿ اإليامن

ـم٤مئٗم٦م  إمم ؾمٚمػ إُم٦م اًمّم٤محللم ُمـ أي  إمم صحٞمح اًمديـ ومٝمق ُمٜمت٥ًم  اٟمت٥ًَم 

 ،ُمًت٘مٞمٛم٦مً  فُ ّم٤مدر قمغم ُمـ يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدشمُ يم٤من، ٓ جيقز ٕطمد أن يُ  ومئ٦مٍ  وُمـ أي   ،فمٝمر

ٕٟمف مل يٙمـ حت٧م رايتف، ومل  ؛ومٞمٛمٜمٕمف ُمـ دظمقل اجلٜم٦م ،ذم اًمتٕمٌد ؾمٚمٞمٛم٦مً  فُ وـمري٘متُ 

اعمذُمقم اًمذي وهذا هق اًمتٕمّم٥م  ،سمٕمٞمٜمٝم٤م ٦مُ ىمَ رْ يٙمـ حمتِمًدا ذم ـم٤مئٗمتف، هذه هل اًمٗمُ 

٤م، ٜمَ ٕمِ ٛمْ ؾَم  جي٥م أن شمٙمقن ُمؾءَ  هذه طم٘م٤مئُؼ  ،وآومؽماَق  ٤م آظمتالَف ٜمَ أؾمالومُ  م  ٕضمٚمف ذَ 

 ٤م قمغم أرض هذا اًمقاىمع.ٜمَ شمٍموم٤مشمِ  ٤م، وُمؾءَ ٜمَ أومٝم٤مُمِ  ٤م، وُمؾءَ ٟمَ أسمّم٤مرِ  وُمؾءَ 

ٟمٕمؿ، شمث٤مر أن ىمْم٤مي٤م يمثػمة، وشمِم٤مع أن ؿم٤مئٕم٤مت قمديدة؛ هذا هيدم اًم٘مٌقر، 

يٗمٕمؾ يمذا،  ٤م، وراسمعٌ ٟمً ذُ ي٘مٓمع أُ  ٤مء اهلل اًمّم٤محللم، وصم٤مًم٨ٌم وذاك يٕمتدي قمغم أوًمٞم

ًٓ  تٌلم اًمٜم٤مُس ... هذه اًمتٝمؿ جي٥م أن يَ وظم٤مُمٌس  ، ويٕمرومقن ُمـ ي٘مػ طم٘مٞم٘متٝم٤م أو

 ٤م.ُمـ إصم٤مرهت٤م صم٤مًمثً  اعمًتٗمٞمدُ  ـِ ٤م، وُمَ ظمٚمٗمٝم٤م صم٤مٟمٞمً 

إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمّمدد أن ٟمٜم٤مومح قمـ ومئ٦م ُمـ أهؾ اإلؾمالم؛ وم٘مد أظمذٟم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م  

ٓ  قمٝمًدا أٓ ٟم ٤م  ٟمتٕمّم٥م إمم ضمٝم٦م، وأن ٟمٙمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم مجٞمٕمً ٜمح٤مز إمم ومئ٦م، أو أ
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، ٓ ٟمٜمح٤مز إٓ ًمٚمحؼ وأهٚمف، إٓ إمم اًمّمقاب واًمرؿمد ذم وٕهؾ اإلؾمالم ىم٤مـم٦ٌمً 

يتٛمؾ  ٕن إُمر واعمقىمػ ٓ ؛٤م٤م وٓ ومئقيًّ ٤م وٓ ظم٤مصًّ ف، وٓ يٙمقن اخلٓم٤مب طمزسمٞمًّ ُمٔم٤مٟم  

ٟمٕمؿ ُمِمٞمختٜم٤م  ،ٞمئ٦م إمم قمٚمامئٜم٤م، إمم ُمِمٞمختٜم٤مدم٥م اًمٗم ا، ًمٙمـ إذا وىمٕم٧م ىمْمٞم٦مٌ ذًمؽ أسمدً 

وأئٛمتٜم٤م يٕمٞمِمقن سمٞمٜمٜم٤م، واًمٗمْمؾ ومٞمٝمؿ وُمٜمٝمؿ  ،ذم هذه اًمٌالد يمثر سمحٛمد اهلل 

 ٤م. ٤م وقمٛمٚمٞمًّ ذم طمٗمظ هذه اًمٌالد واؾمت٘مراره٤م قمٚمٛمٞمًّ  سمٕمد ومْمؾ اهلل  ،وإًمٞمٝمؿ

٤م سمّمدد ٟم٘مؾ أىمقال اًمٕمٚمامء وًمٙمٜم   ،ًمًٜم٤م سمّمدد سمحثٝم٤م ،ث٤مر أنىمْم٤مي٤م يمثػمة شمُ 

 د اًمٜم٤مئ٥ُم أي   (ىمْمٞم٦م هدم اًم٘مٌقر وإضطم٦م)اًم٘مْمٞم٦م اعمث٤مرة ذم إهرام اًمٞمقم: و ،ومٞمٝم٤م

ٜم٥ًم إمم ومئ٦م ٓ يُ اًمٗمٕمؾ أن هذا  :هذا ل؛ يٕمٜمجمٝمقلٍ  هذه اًم٘مْمٞم٦م ود   اًمٕم٤مم شم٘مٞمٞمدَ 

وُمـ ظمالًمف سملم ـمقائػ  ،سمف راد أن يقىمعَ ُمـ اًمقىمٞمٕم٦م يُ  اًمٔمـ أٟمف ٟمقعٌ  أىمرُب وسمٕمٞمٜمٝم٤م، 

ػم يمٜمٞم٦ًم اًم٘مديًلم، ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمقىمٞمٕم٦م سملم إُم٦م قمغم همرار شمٗمج ،إُم٦م

وـمقائٗمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، جي٥م أن ٟمتٜمٌف إمم ذًمؽ، جي٥م أن ٟمٕمرف ُمـ ي٘مػ ظمٚمػ هذا، 

 هذه اًم٘مْمٞم٦م جي٥م أن شمٙمقن واوح٦م ًمديٜم٤م. 

يم٤ٌمر قمٚمامئٜم٤م ذم إزهر  يٓ أريد أن أـمٞمؾ؛ وًمٙمـ هذه رؾم٤مًم٦م ظمرضم٧م ُمـ ومت٤مو

٘مٌقر وشمٕمٔمٞمؿ إضطم٦م وأصح٤مهب٤م، أو سف قمـ إىم٤مُمف اًم٘م٤ٌمب واًم كاًمنميػ شمٜمٝم

رء ُمـ اًمٕم٤ٌمدة إًمٞمٝمؿ، أو اًمدقمقة إمم رء ُمـ ذًمؽ، شمْمع إُمقر ذم ٟمّم٤مهب٤م؛ يٗمتل 

اعمجٞمد ؾمٚمٞمؿ،  اًمِمٞمخ قمٌدو، يومٞمٝم٤م ومْمٞمٚم٦م اإلُم٤مم إيمؼم اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمؿ اًمٌنم

 يوومٞمٝم٤م ومت٤مو مجٞمًٕم٤م، اًمِمٞمخ اًمذهٌل، رمحٝمؿ اهللواًمِمٞمخ أمحد طمًـ اًم٤ٌمىمقري، و

ُمٜمٝمؿ: ومْمٞمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ ٟمٍم  ،قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة نؿمٞمقظمٜم٤م اًمذيـ ٓ يزاًمق ًمٌٕمض

سمحرُم٦م اًمٜمذر هل١مٓء اعم٘مٌقريـ، وسمٜم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم قمدم صح٦م اًمٜمذر  -ومريد واصؾ

وأن ظمالف ذًمؽ ُمٕمّمٞم٦م ُمتٗمؼ  ، ، وأٟمف ٓ جيقز ٟمذر إٓ هلللْمَ وم  قَ تَ ٛمُ ـهل١مٓء اًم
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إذا  ،٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده هبدم ىم٦ٌم قمغم ىمؼمٍ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مإلمج٤مع، ومٞمٝم٤م ٟم٘مؾ قمـ ومْمٞمٚم٦م اإلُم

ومٞمٝم٤م وٍمف ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمتٕمٌد واًمٜمًؽ، إمم ص٤مطمٌف ُم٤م يُ  ُف ٍَم يم٤من هذا اًم٘مؼم يُ 

 يمثػمه ٓ يتًع اعم٘م٤مم ًمذيمره٤م. يومت٤مو

أو إمم ضيح  ،يده إمم ىم٦ٌم ٟمف ٓ جيقز ٕطمد اًمٞمقم أن متتد  إ :وُمع هذا وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ل اهلل: وم٢من ذًمؽ يتٜمزل قمٚمٞمف ىمق ؛ًمٞمٝمدُمف

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 .[108األكعام:َ] ﴾ 

 .دٍ طَم أَ  قمـ ىمتؾِ  سم٤مًمٙمػ   ♀اعمّمٓمٗمك  ُؾ ٕمْ ويتٜمزل قمٚمٞمف ومِ 

َظائشُة،»: ▲ًمٕم٤مئِم٦َم  فُ ويتٜمزل قمٚمٞمف ىمقًمُ   ِكََحِديُثوََظفٍدَفولَأنَؿومََ يا

َهلدمُتَ ٍك َباألرضَوجعؾُتَفََؾلفزؿتََُافؽعبةَََبِِؼ  ََا ََشؿقَ بابغَبابًَهلا َوبابًَا َؽربقَ ا اَا

ََ ؾننَؿريًشََرَِج َحَِـمنَافَؾقفاَشتةَأذرعٍََوزدُتَ  «افؽعبةَََِتَـََبَََاَحقُثَفََـاَاؿتك
(1).َ

وٓ رء ُمـ  ،وٓ اعمج٤مزوم٦م سمتٙمٗمػم ُمًٚمؿ ،ٟمٕمؿ، وًمًٜم٤م سمّمدد إـمالق إطمٙم٤مم

 هذا، سمؾ اًمتث٧ٌم واًمقرع واًمت٠ميمد ُمـ يمؾ ىمْمٞم٦م واًمٜمٔمر اًمٞمٝم٤م سمحًٌٝم٤م، ٟم٘مقل هذا

  أطمدٌ   يّمٓم٤مدَ ًمئال  
ٍ
 اًمٗمتـ سملم هذه إُم٦م. أن يثػمَ  أطمدٌ  ، أو ي٤موَل رٍ ٙمِ قمَ  ذم ُم٤مء

 ،ٝمؿ واًمتئ٤مم يمٚمٛمتٝمؿٟمٕمؿ، وٟمدقمق مجٞمع إظمقاٟمٜم٤م وـمقائٗمٜم٤م إمم وطمدة صٗم   

  .واعمح٤مومٔم٦م قمغم رايتٝمؿ وآطمتِم٤مد ظمٚمػ أئٛمتٝمؿ

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

                                      

 (.2000رىمؿ، ) ،( وُمًٚمؿ218، )رىمؿ ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري(  2)
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ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً  اًم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

اَرَٟم٤مَٓ َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، وَ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ؿ  َرطْمـٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  َٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ ِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم   ـَمَقالْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠مَ  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ ٤م َٟم ًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِ  ْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ  همَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم ػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيٕمْ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي

 . [201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

٤مء:  ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  . [2]اًمٜم

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

طمزاب: ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  .[02-00]ٕا
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  وإنَّ نا تُ

٤َم اعمًٚمٛمقن،  ُمـ صمقرات اعمٍميلم ذم  ٤مدًتٗمك وشمُ ٘مَ ًتَ ؼم شمُ هذه دروس وقمِ َأهيه

 :٤مشم٤مرخيٝمؿ اًم٘مديؿ واحلدي٨م ُمٕمً 

 ،قمنمة ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م اعم٤ٌمريم٦م واصمٜمتل وُم٤مئتلمًم٘مد ىم٤مم اعمٍميقن سمثقرة قم٤مم أًمػ 

امئ٦م وأًمػ ُمـ صمامٟموسم٤مًمتحديد ذم قم٤مم مخ٦ًم سمٕمد  ،يقاومؼ هذا أوائؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم

ر اًمت٤مريخ هذه اًمثقرة وؾمٓم   -ظمقرؿمٞمد سم٤مؿم٤م -اًمزُم٤منىم٤مُمقا قمغم واًمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ  ؛اعمٞمالد

 اعمٞمالدي.أوائؾ اًمت٤مؾمع قمنم  اهلجري يم٤مٟم٧م ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اًمتل

قمرف اًمٜم٤مس يقُمٝم٤م أن ىم٤مدهتؿ وؾم٤مدهتؿ هؿ قمٚمامء اًمٌالد ومٚمج٠موا إمم جمٚمًٝمؿ 

هبٞمئ٦م يم٤ٌمر  لك إمم ُم٤م ؾُمٛماوهق اًمذى شمٓمقر سمٕمد ذ -عٟمذاك سمٛمجٚمس اًمنمآاعمًٛمك 

ذم شم٤مرخيف أن ؾم٥ٌم هذه  يتر اجلؼمؾمٓم  و ،جل٠م اًمٜم٤مس يِمتٙمقن فمٚمؿ اًمقٓة -ءاًمٕمٚمام

 :اًمثقرة رضمع إمم أُمقر صمالصم٦م

  .ٛمقن اًمٌالد آٟمذاكٙماًمٕمًٙمر اًمذيـ يم٤مٟمقا ي سم٥ًٌم اًمتٕمدي اًمقاىمع ُمـ أوًل:

 ن ضائ٥مأو ،ىمٌؾ ُمققمده عمػميؾ مم٤م ُيًٛمك سم٤معم٤مل اّم  سم٥ًٌم ُم٤م ُيَ  ثاكًقا:

  .ال وإـمٞم٤من واًمٕم٘م٤مراتوُمرو٧م قمغم إُمق ضمديدة

 .ى اًمٙم٤مذسم٦مر سم٤مًمدقم٤موَ ّم٤مدَ أن أُمقال اًمٜم٤مس شمُ  سم٥ًٌم ا:ثافثًَ

ٛمٙمـ أن ٟمّمٓمٚمح ي ُم٤م ،يٛمٙمـ أن ٟمًٛمٞمف سم٤مًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤منُم٤م ٛمع هذا يمٚمف جي
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  .آؾمتٌداد واًمٗم٤ًمد سم٤مؾمؿقمٚمٞمف 

قمٚمـ قمٚمامء إزهر ٠موم ؛٤مروا إمم قمٚمامئٝمؿ إمم ُمِمٞمختٝمؿصمول ُم٤م أ٤مر اعمٍميقن صم

 سمٞمقتذاك وص٤مرت  اًمٕم٤مم قمـ اًمدروس ذم اجل٤مُمع إزهر يقم بوـمٚمٌتف اإلضا

٤م ذهٌقا إًمٞمٝمؿ وذم ُمقيم٥م ُمٝمٞم٥م ؿمٝمده أيمثر ُمـ أرسمٕملم أًمٗمً  !اًمٕمٚمامء ىمٌٚم٦م اًمٜم٤مس

اضمتٛمع اًم٘م٤مِض، ٦م اًمٙمؼمى وهق سمٞم٧م ٙمٛماضمتٛمع اًمٜم٤مس ذم سمٞم٧م ُم٤م ُيًٛمك سمدار احل

ًمٕمٚمامء إمم وحمتٗمٚملم وحمٞمٓملم سمٕمٚمامئٝمؿ طمتك ظمرج ا حمتٗملماًمٜم٤مس ذم هذا اًمٌٞم٧م 

، أول وصمٞم٘م٦م ذم اًمت٤مريخ احلدي٨م ومٞمام قُمرف سمح٘مقق اإلٟم٤ًمن هلؿ قنٜماًمٜم٤مس يٕمٚم

 -يمام ٟم٘مؾ اعمًتنمىمقن واعمًتٖمرسمقن اعمقاوم٘مقن واعمٕمؽموقن-ٟمّم٧م هذه اًمقصمٞم٘م٦م 

  ٦م:ٟمّم٧م قمغم طم٘مقق صمالصم

  .أن خيرج ه١مٓء اًمٕمًٙمر ُمـ اًم٘م٤مهرة إمم طم٤مُمٞم٦م اجلٞمزة :احلقَاألول

ٓ   افثاين:احلقَو   .دظمٚمقه٤م إذا دظمٚمقه٤م وهؿ يٛمٚمقن اًمًالح يأ

شُمٗمرض ضي٦ٌم قمغم اًمٜم٤مس إٓ إذا قُمرو٧م قمغم  وهق إهؿ: أٓ افثافث:احلقَو

ًمؽمشمٗمع  ؛ووضمدوا أن احل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم ومروٝم٤م ،وه٤م وواوم٘مقا قمٚمٞمٝم٤مأهؾ اًمٕمٚمؿ وم٠مىمره 

  !!وًمتٕمقد احل٘مقق إمم أصح٤مهب٤م ،ذًمؽ اعمٔم٤مملسم

يم٤من ؛ ي٘مقده صمٚم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ ُمٍميم٤من  -عجمٚمس اًمنم-إن هذا اعمجٚمس 

وهمػم  ،واًمِمٞمخ إُمػم اًمٗمٞمقُمل،واًمِمٞمخ  ،واًمِمٞمخ اًم٤ًمدات اًمنمىم٤موي،اًمِمٞمخ 

يٕم٤موهنؿ  ،ه١مٓء ُمـ قمٚمامء إزهر اًمٙم٤ٌمر ذم ذًمؽ اًمقىم٧م هؿ ىم٤مدة هذا اعمجٚمس

يم٤من اًمًٞمد قمٛمر د، وومٞمام قُمرف سم٠مهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم اًمٌال ،اًمقضمٝم٤مء وي١مازرهؿ

 .٤موُمٕم٤موٟمً  ١مازًرا٤م وُمت٤مسمٕمً ٤م وُمٕمً يُمٙمرم ُمِم٤م
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وأهنؿ يمام  ،قمٚمٜمقا ومٞمف أن اًمٕمٚمامء هؿ وٓة إُمر٠موم رَ ظَم آ٤م صمؿ إهنؿ اضمتٛمٕمقا اضمتامقمً  

قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىِمٌؾ  ٤موقمٚمٞمف وم٘مد قمزًمقا ُمـ يم٤من ُمٕمٞمٜمً  !!يٛمٚمٙمقن اًمتقًمٞم٦م يٛمٚمٙمقن اًمٕمزل

ا يم٤من ُمقضمقدً  أًم٤ٌمينف  قمًٙمريف ٝمقا إمم ومتقضم   ،قا همػمهصمؿ إهنؿ وًم   اًمٕمثامين، أو اًمقازماخلٚمٞمٗم٦م 

  !ا ًمٚمٕم٤ٌمد٤م قمغم اًمٌالد وىم٤مئدً ومجٕمٚمقه واًمٞمً  شحمٛمد قمكم»ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ي٘م٤مل ًمف 

  :ٚم٦م طم٘م٤مئؼٛمر أٟمٗمًٜم٤م سمجإٟمٜم٤م طملم ٟم٘مص هذا اًمت٤مريخ ٟمذيم  أهي٤م اًمٜم٤مس.. 

َاألوػ  ،ُمع طمٙم٤مُمف َس ٗمَ ؿمٕم٥م صٌقر يٓمٞمؾ اًمٜم   اعمٍميأن اًمِمٕم٥م  :احلؼقؼة

طم٘مقق ويرقمك  يٗمظ وطمدة اًمٌالد،إٟمف  ،ًجدًمٙمٜمف ٓ يريمع هلؿ وٓ ي ،يّمؼم قمٚمٞمٝمؿ

ٟمف يقاضمف ذًمؽ ذم إ ،اًمٓمٖمٞم٤من يًتٛمرئوٓ  ،ًمٚمٔمٚمؿ ٥مٞمجا ٓ يًتاًمقٓة ًمٙمٜمف أسمدً 

 ،سم٠مطمرف ُمـ ٟمقر ذًمؽ اًمت٤مريُخ  . يُمت٥َِم .حلٔم٦م أو حلٔم٤مت طم٤مؾمٛم٦م وم٤مرىم٦م ُمـ شم٤مرخيف

إن اًمذيـ  ،ًمٞمٕمٚمؿ هذه احل٘م٤مئؼ ؛هذا ومٚمػماضمع يمت٥م ُمٍم واًم٘م٤مهرة يمل يٙمـ يدرُمـ 

أو ذاهٚملم قمـ  لمىمد ُم٤مشم٧م يمراُمتف يم٤مٟمقا وامهلم أو واهٚم اعمٍميٜمقا أن اًمِمٕم٥م فم

  :ويمؿ ُمـ ُمرة ىمٚمٜم٤م هلؿ ،طم٘م٤مئؼ اًمت٤مريخ

 ؼَمْ ِٕمـــاًمْ  فِ ْٞمــومِ  ن  ٢مِ وَمـــ َخ يْ ٤مرِ ا اًمت ــوؤُ رَ اىْمــ
 

ـــ مٌ قْ ىَمـــ ؾ  َوـــ  ـــ َس ٞمْ ًَم  ؼَمْ خَ ـاًْمـــ ونَ رُ دْ َي
 

 ـقم أهم٣موإن  ،إن هذا اًمِمٕم٥م ٓ يًتٙملم ًمٚمٔمٚمؿ وإن صؼم قمغم وٓشمف ـمقياًل 

 ،أىمرب اًمِمٕمقب إمم اإلؾمالم قم٤مـمٗم٦مً  ،ذًمؽ أٟمف ؿمٕم٥م ُمتديـ سمٓمٌٕمف ؛اهٗمقاهتؿ يمثػمً 

 تف،طمد ذم قم٤مـمٗمأيمؾ  َرُف ذًمؽ ُمـٕميُ  ،٤م٤م وشمديٜمً اًمِمٕمقب ُمـ اإلؾمالم ىمرسمً  يمثروأ

ٟمف ٓ ي٘مقم ٢مًمٙمٜمف إذا ىم٤مم وم ،ره ًمٚم٘مري٥م واًمٌٕمٞمددوذم ؾمالُم٦م ص ،وذم ىمرسمف ،وذم رىمتف

 !أن يقاضمف صمقرشمف أطمدًمثقرشمف أطمد وٓ يًتٓمٞمع 

وهذا  ،قا همػمهًم  وظمرضمقا إمم اًمٜم٤مس ومقَ  ،ُمـ يقُمٝم٤م اًمقازمذًمؽ  قمزل اًمٕمٚمامءُ  
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ن اًمديـ هق اعمٙمقن إؾم٤مس أ ،يدل قمغم أن اإلؾمالم هق اعمٙمقن إول هلذه إُم٦م

ىمٌؾ سمف ُمـ ىمٌٚمف وأقمرض  ،قمرف ذًمؽ ُمـ قمرومف وضمٝمٚمف ُمـ ضمٝمٚمف ،ذا اعمجتٛمعهل

  .إٓ ٟمٗمًف يٓ ي رضٕموم٢من اعم ؛قمٜمف ُمـ أقمرض قمٜمف

َافثاكقة  ؾمدٟم٦م٤م يقُمً  يٙمقٟمقا ٟم٤م يم٤مٟمقا وىمتٝم٤م يٚمتحٛمقن سم٤مُٕم٦م وملءأن قمٚمام :احلؼقؼة

  .سم٢مذن اهلل يمذًمؽ ُم٤م يم٤مٟمقا وًمـ يٙمقٟمقا  -٤م ًمٚمٔمٚمؿ واًمٌٝمت٤منٟمً ٝم٤ميمأو  ،ًمٚمٓمٖمٞم٤من

 شوٟمٕمؿ اًمقيمٞمُؾ  طمًٌٜم٤م اهلُل» :لمٚم٤مئن ذم شمٚمؽ اًمثقرة ىمقهتػ اعمٍمي ٘مدًم ة:افثافثَاحلؼقؼة

 ،شًمٓمٞمػ ي٤م، ًمٓمٞمػ ي٤م»: ومٙم٤من ُمـ هت٤مف وأُم٤م همػمه ٤م،٤م ُمـ همػمه٤مٟم٧م هذه أقمغم صقشمً يم

اٟمٔمر يمٞمػ يرشمٌط  ..هذه يمٚمامهتؿ شٟمكمأهٚمؽ اًمٕمثام ُمتجكم رب ي٤م ي٤م» ومٝمق: وأُم٤م اًمث٤مًم٨م

  !!شطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ» ،شًمٓمٞمػ ي٤م» ،شُمتجكم رب ي٤م ي٤م» ؛اعمٍميقن سم٤مهلل 

قمٚمٞمٝم٤م  إن هذه اًمثقرة مل يٛمضِ اعمًٚمٛملم، عمٍميلم شم٤مريخ ا ااًمٕمٚمامٟمٞمقن إذً  ٚمٞم٘مرأوم

سم٘مْمٞمتٝمؿ ، ور هبذا ٟمذيمر اًمٜم٤مس هبقيتٝمؿإٟمٜم٤م طملم ٟمذيم  ، قم٤مم ُم٤مئتلأيمثر ُمـ 

 .ر اًمٜم٤مس سم٤ًمسمؼ جمدهؿٟمذيم  ، سمت٤مرخيٝمؿو

اًمٔم٤ممل  اًمقازموأوىمدت ضمذوة إىم٤مًم٦م هذا  ،أؿمٕمٚم٧م ٟم٤مر اًمتٖمٞمػم اًمتلأُم٤م اعم٘مقًم٦م 

هذه يمٚمٛمتٝمؿ يقم أن ، شاًمٔم٤ممل اًم٤ٌمؿم٤م٤م وسملم هذا ذع اهلل سمٞمٜمٜم» :ىمقل اعمٍميلم ومٝمل

إهنؿ يًتٜمدون ويرشمٙمٜمقن ويرضمٕمقن إمم يمت٤مب رهبؿ وؾمٜم٦م ، ًمقه وأىم٤مًمقهوه وسمد  همػم  

  .♀ٝمؿ ٟمٌٞم  

قم٤مم واطمد وصمامٟملم يم٤مٟم٧م  قمرايبسمٕمد ذًمؽ سمٕم٘مقد ىم٤مُم٧م صمقرة أظمرى ىم٤مده٤م أمحد 

إٟمام أٟمتؿ قمٌٞمد » :فشمقومٞمؼ سم٘مقًم اخلديقييقم أن واضمٝمٝمؿ  ،ٚمٛمٞمالدًموصمامٟمامئ٦م وأًمػ 

قمٜمده٤م ىم٤مم أمحد  !شإطم٤ًمٟم٤مشمٜم٤موم٢مٟمام أٟمتؿ قمٌٞمد  ،وىمد ورصمٜم٤ميمؿ قمٜمٝمؿ ،وأضمدادٟم٤م آسم٤مئٜم٤م
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اهلل  ومق ،اٜم٤م ُمـ سمٓمقن أُمٝم٤مشمٜم٤م أطمرارً ظمرضما وأإن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘مٜم٤م أطمرارً  :ًمٞم٘مقل قمرايب

 .اأو قم٘م٤مرً  صًم٤ماشمرًمـ ٟمٙمقن 

وقمٜمده٤م ىم٤مُم٧م هذه  ،٤م أن ٓ يًتٙمٞمٜمقا ًمٔمٚمؿ أو اؾمتٌدادوأىمًؿ ه١مٓء مجٞمٕمً  

ٓ   ،وعمدة قم٤مم ُمتقاصؾ ًمٞمس ٕؾمٌقع وٓ ٕؾم٤مسمٞمع ،اًمثقرة ىمقي٦م  ُم٤م أمخده٤م إ

  .صمٜملم وصمامٟملم وصمامٟمامئ٦م وأًمػاعمٍم قم٤مم  اإلٟمجٚمٞمزي آطمتالل

 ضم٤مءتطمتك  ، وٓ وٞماًم وٓ ي٘مٌٚمقن فمٚماًم  ،ٓ هيدأ اعمٍميقن ؛واؾمتٛمر احل٤مل

ج ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اعمٍميلم ظمر واًمتل ،أًمػوشمًٕم٦م قمنم وشمًٕمامئ٦م قم٤مم صمقرة 

٤م قا اًمٌالد ظمًٗمً ُمضمٝملم هل١مٓء اًمذيـ ؾم٤مامتلم سمٕمٚمامئف ُمق١مٝملم إمم إزهر ُمُمتقضم  

ٟمٗمس اهلت٤موم٤مت  هل ،ٟمٗمس اًمِمٕم٤مرات اًم٘مديٛم٦م هل٤مٟم٧م ؿمٕم٤مراهتؿ ًخ٤م، يموُمً

وإمم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومٞمٝمؿ ُمـ يمؾ  ،يرضمٕمقن ذم ذًمؽ إمم ُمِمٞمختٝمؿ، اًم٘مديٛم٦م

  .داقمٞم٦م ُمًٛمقعوُمـ يمؾ قم٤ممل و ،إُم٤مم ُمتٌقع

وم٢مٟمام يتحدث قمـ هىمتٝم٤م ُمـ أهؾ  وم٢مذا حتدث إٟم٤ًمن اًمٞمقم قمـ هىم٦م اًمثقرة

اإلؾمالم، إٟمام يتحدث قمـ هىمتٝم٤م ُمـ مجقع اًمريمع اًمًجقد، اًمذيـ ُمألوا ذًمؽ 

اعمٞمدان، يٕمرف ذًمؽ يمؾ أطمد ذم هذه اًمقضمقه اخل٤مؿمٕم٦م، وإيدي اعمتقوئ٦م اًمتل 

ى واًمٜمٙم٤مل، واًمٌالء واًمقسم٤مل، ذم ريمٕم٧ْم وؾمجدْت ًمرهب٤م رهمؿ ُم٤م شمٚم٘مك ُمـ إذ

٤ًٌّم.  ذًمؽ اعمٞمدان؛ اًمذي ُص٥م  قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف اًمٕمذاُب َص

ر سمف ٟم٘مقل: إن أطمًدا ٓ يًتٓمٞمع أن ينق هذه اًمثقرة  طملم ٟمتذيمر ذًمؽ وُٟمذيم 

ُمـ أهؾ هذه اًمٌالد، وٓ أن يريم٥م اعمقضم٦م ومٞم٠ميت سمٛمزيد ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من واًمٗم٤ًمد 

د إمم هم٤ميتٝم٤م، وإن هم٤ميتٝم٤م ُمٜمٝم٤م قمغم ُمرُمك وآؾمتٌداد، وإن هذه اًمثقرة مل شمّمؾ سمٕم
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 طمجر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

أهي٤م اًمٜم٤مس.. ذم أؾمٌققمٜم٤م اًمذي ُم٣م ـم٤مًمٕمتٜم٤م اًمّمحػ سمخؼم ٟم٘مؾ وحتقيؾ وإىم٤مًم٦م 

سمٕمض اإلقمالُمٞملم، وذم هذا اًمٞمقم يمثرة يم٤مصمرة ُمـ روؤؾم٤مء جم٤مًمس اًمّمحػ ذه٧ٌم إمم 

ـ ُمزسمٚم٦م اًمت٤مريخ؛ يقم أن وىمٗم٧م سمجقار اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من ًمٕم٘مق د ُمتت٤مسمٕم٦م، مل شمٕمد ص٤محل٦م وًم

شمٕمقد ص٤محل٦م ٕن شمتحٙمؿ ذم شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ، أو أن شمدير شمٚمؽ اعمٜم٤مسمر اًمتل َزي َٗم٧ْم ُمـ ظمالهل٤م 

 إرادَة إُم٦م، وطم٤مَرسَم٧ْم ومٞمٝم٤م ىمقى اًمِمٕم٥م جمتٛمٕم٦ًم حل٤ًمب ومرد ـمٖمك، أو ٟمٔم٤مم دمؼم وسمٖمك.

ُر ممـ ي٤مول هىم٦م هذه اًمثقرة، وًمق يم٤من هذا قمؼم طمقار ٓ يٛمٙمـ أن  إٟمٜم٤م ُٟمَحذ 

يًٛمك سمقـمٜملف أسمًدا؛ طملم شُمٖمٞم ٥م ومٞمف ىمقى هذا اًمِمٕم٥م اعم٤ٌمرك، طملم شُمًتٌٕمد ومٞمف 

ـمقائُػ إُم٦م اًمّم٤محل٦م، طملم ٓ يٙمقن احلقار إٓ سملم ُمـ يًٜمقن اهلجقم قمغم 

ىم٤مل شمٕم٤ممم: ُم٤م ىم٤مًمش طم٤مضم٦م ُمـ »اإلؾمالم، يدير ذًمؽ ُمـ ىم٤مل قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم: 

 !!شأرسمٕم٦م قمنم ىمرًٟم٤م

رضمؾ يًتٕمٚمـ سم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م، صمؿ هق يتٌجح يقًُم٤م ُمـ اًمدهر سم٠مٟمف يم٤من ممـ  يدير ذًمؽ

ىمرأ اًم٘مرآن، أو زار سمٞم٧م اهلل احلرام! إٟمام إقمامل سم٤مخلقاشمٞمؿ، ىمد سمٚمٖم٧َم اًمثامٟملَم 

 وضم٤موزشَمـَٝم٤م، ومامذا خيرج ُمـ ومٞمَؽ أَن؟!

مَ َإِنَ » :♀وصدق اًمٜمٌل  ـُ َمََتَ َحََـ ةََِجَـافَ َلَِهَ أَََلَِؿََعََبََُِلَؿََعَ قََفََََأَحَد اَى

َفََـََقَ بََوَََهَُـََقَ بَََونَُؽَُيََ بُِقَظَََاٌع،رَََذَِاَإِل  .شؾفاُخَد َقََؾَََافـ ارََِلَِهَ أَََلَِؿََعََبََُِلَؿََعَ قََؾَََاُبَتََؽَِافَ َقهَِؾَََؾقَس 
(1)
 

ٝم٧م إًمٞمف اًمدقم٤موى اًم٘مْم٤مئٞم٦م إلىم٤مًمتف ُمـ هذا اعمٙم٤من، أو ًمٞمخرج ُمٕمتذًرا  ىمد ُوضم 

َي اًمذي وىمع مل يٙمـ أُم٤مم مجقع اعمٍميلم اًمذيـ أه٤من ومٞمٝمؿ أدي٤مهنؿ مجٞم ًٕم٤م؛ إن اًمتٕمد 

                                      

 (.1850(، وُمًٚمؿ، رىمؿ، )0001أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، )( 2)
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ه٤م؛ قمغم ُمًٚمٛمٞمٝم٤م وهيقديٞمٝم٤م  شمٕمدًي٤م قمغم اإلؾمالم ومح٥ًم، إٟمف شمٕمدف قمغم إدي٤من سم٠َِمْهِ

 وُمًٞمحٞمٞمٝم٤م قمغم طمدف ؾمقاء.

إٟمٜم٤م طملم ٟم٘مقل سم٠ممهٞم٦م هذا احلقار اًمقـمٜمل  جي٥م أن ٟمٕمَل أٟمف ٓ يٙمقن وـمٜمٞم٤ًّم طمتك 

وأىمقال احلٙمامء، طمتك يِم٤مرَك ومٞمف أهُؾ  يٙمقن ومٞمف اًمٕمٚمامُء، طمتك شُمًٛمع ومٞمف قم٤ٌمراُت 

ٓ  يٙمقن  ٦ًم، وأ اًمدي٤مٟم٦م واًمّمالح سم٠مؾمامئٝمؿ، وؿمٕم٤مراهتؿ، ورُمقزهؿ، وـمقائٗمٝمؿ يم٤موم 

ٝم٤م سمٜمٗمس اًمٙمٚمامت اًمتل ىمٞمٚم٧م ىمٌؾ قم٘مقد؛ ومٝمل  ًَ طِمٙمًرا قمغم ومئ٦م أو ـم٤مئٗم٦م خت٤مـم٥م ٟمٗم

 يمٚمامت ُمرذوًم٦م، ودقم٤مَوى ُمِمٌقه٦م، رومَْمْتٝم٤م إُم٦ُم وأقمرَو٧ْم قمٜمٝم٤م.

 ٟمتحدث قمـ هذا احلقار ٟمت٤ًمءل: أيـ ُمِم٤مخيٜم٤م ُمٜمف، وًمِـَؿ ًَمـْؿ يدقمقا إٟمٜم٤م طملم

إًمٞمف؟ أيـ قمٚمامء إُم٦م اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت؟ أيـ اًمدقم٤مة إطمرار اًمّم٤مدىمقن، اًمذيـ 

قُمِروم٧م ذم إُم٦م يمٚمٛمُتٝمؿ، وؾُمِٛمٕم٧م ذم هذه إُم٦م طمجُتٝمؿ، وىم٤مُمقا سمقاضم٥م 

٧ْم؟ يِمٝمد سمذًمؽ يمؾه أطمد، وٓ اإلصالح قمؼم قم٘مقٍد شمت٤مسمَٕم٧ْم، وُُمَدٍد وأزُم٤مٍن شمٓم٤موًمَ 

يٛمٙمـ ٕطمد أن يٜمٙمر أو يٙم٤مسمر! أيـ ه١مٓء؟ سمؾ أيـ سمٕمض اعمٗمٙمريـ اًمذيـ يم٤مٟمقا 

يقًُم٤م قمغم ُمقائد آؿمؽمايمٞم٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م ُمتَ٘مٚم ٌلَم، صمؿ اؾمت٘مر هبؿ اعمٓم٤مف 

َوَرؾَم٧ْم ؾمٗمٞمٜمُتٝمؿ قمغم ؿم٤مـمئ اإلؾمالم، ومٝمؿ ُمـ أضمدر اًمٜم٤مس ذم ُمقاضمٝم٦م هذه 

٦م، إن ومْمٞمٚم٦م اعمذا اُم٦م، ُمـ أضمدر اًمٜم٤مس ذم ُمقاضمٝم٦م هذه اعمٜمٙمرات اًمٕم٤مُم  ه٥م اهلد 

هق رُمز يمٌػم ذم سمالدٟم٤م، قمْمق جمٛمِع اًمٌحقث  -ُمثاًل -إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد قمامرة 

اإلؾمالُمٞم٦م، أًم ػ أيمثَر ُمـ ُم٤مئتل يمت٤مٍب، واضمف اًمٕمٚمامٟمٞملم ُمراًرا ذم اعمٜم٤مفمرات، ويمت٥م 

وَمٚمَِؿ  ،ت، وَصَدَر سمآرائف قمدٌد يمٌػم ُمـ اعم١مًمٗم٤متذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ـمقياًل ذم حم٤مضا

ُيًتٌَٕمُد، وهق رضمؾ ٓ ُي٥ًم قمغم ومئ٦م أو ـم٤مئٗم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ُمـ ـمقائػ اًمدقم٤مة إمم اهلل 
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إن اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ يرضمع إمم أن سم٘م٤مي٤م ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ ٓ شمزال  ؟شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

٥م سم٠مطمرف ُمـ حتٙمؿ وشمتحٙمؿ، ٓ يزال يٗمتل ويتٙمٚمؿ، إن ُمثؾ هذا اًمرضمؾ اًمذي يمت

َر؛ ٕن ومٚمقًمف ُم٤م شمزال شم٘مقل  ٟمقٍر ؿمٝم٤مدَة ووم٤مِة هذا اًمٜمٔم٤مم اًم٤ٌمئد ٓ يٛمٙمـ أن ُيَّمد 

٤ًٌم، وًمٕمٚم ٝم٤م يم٤مٟم٧م  وشمتٙمٚمؿ، أٟم٘مؾ ًمٙمؿ ـمقائػ ُمـ يمٚمامشمف اًمتل صدرت ُم١مظمًرا وىمري

٤ًٌم ذم اؾمتٌٕم٤مده أو إسمٕم٤مده، ي٘مقل قمـ اًم٥ًٌم اًمذي ٕضمٚمف صم٤مر اعمٍميقن:  ؾمٌ

ٔم٤مم اًمٕم٤مر اًمذي أي د اًمٖمزو إُمريٙمل  اًمٖمريب  ًمٌالد ي٘مقل: إن اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ٟم

 م.1002إومٖم٤من ؾمٜم٦م 

ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر اًمذي أيد اًمٖمزو اإلصمٞمقيب  اًمّمٚمٞمٌل  ًمٚمّمقُم٤مل؛ ذًمؽ اًمٖمزو اعمدقمقم أُمريٙمٞم٤ًّم، 

ـ اًمٕمٜمػ.  اًمذي أؾم٘مط طمٙمقُم٦م اعمح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦م، وأَدظمؾ اًمّمقُم٤مَل ذم دواُم٦ٍم ُم

ي٘مدم ٟمٗمًف ًمٚمٖمرب  - اُمتداد صمالصم٦م قم٘مقدقمغم-ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر هذا هق اًمذي قم٤مش 

 اًمّمٚمٞمٌل  سم٤مقمت٤ٌمره اعمح٤مرَب ًمٚمٛمد  اإلؾمالُمل  واحل٤مُمل ُٕمـ إهائٞمؾ!

احلروب اًمٕمدواٟمٞم٦م  اًمٓمرف قمـ ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر هذا هق اًمذي شمقاـم٠م أو همض  

م، وقمغم همزة ؾمٜم٦م 1008اعمدُمرة اًمتل ؿمٜمٝم٤م اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقين قمغم ًمٌٜم٤من ؾمٜم٦م 

 م.1001م، 1006

ٓم٤مي٤م اًمتل ومجرت هذه اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اعمٍمي٦م: ظمٓمٞمئ٦م احلّم٤مر اًمٔم٤ممل وُمـ اخل

اًمذي ومروف ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر قمغم ُمٚمٞمقن وٟمّمػ اعمٚمٞمقن ُمـ ؾمٙم٤من ىمٓم٤مع همزة؛ وذًمؽ 

يمراهٞم٦ًم ذم احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )مح٤مس( اعمٜمتخ٦ٌم ديٛم٘مراـمٞم٤ًّم ُمـ اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل! 

قمٛمره اًمًٜمقات واًمذي ُم٤مت اًمذي دم٤موز -وظمدُم٦ًم إلهائٞمؾ، وهبذا احلّم٤مر اًمٔم٤ممل 

سمرئ٧م ذُم٦م اهلل وذُم٦م رؾمقًمف ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر  -ومٞمف اًمٙمثػمون ُمرًو٤م وضمققًم٤م
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َؿـاَ»: ♀ومٚم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل  هذا؛ َصةٍَأَََأي  أصبَحَ -أي: ُمٙم٤من- هلََظر 

ُةَاهلل َمـفمَِذم  .شؾقهَامُرٌؤَجائٌعَؾؼدََبِرَئت 
(1)
 

ٌ َع إن هذا اًمٜمٔم٤مم ُمع طمّم٤مره ٕهؾ همزة وقمدائف ًمٚمٛم٘م٤مو ُم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ـَم

اًمٕمالىم٤مت ُمع اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقين، وشَم٤مضَمَر أريم٤مُٟمُف ُمـ اًمًامهة واًمٚمّمقص اًمذيـ 

وهؿ سم٤مًمٖم٤مز اعمٍمي  شرضم٤مَل أقماملٍ »ُيًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ  شم٤مضمروا ُمع اًمّمٝم٤ميٜم٦م، وم٠مُمده

سمثٚم٨م اًمًٕمر اًمٕم٤معمل  وىمقًدا ًٔم٦م احلرب اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م، وسم٤مقمقا ًمٚمّمٝم٤ميٜم٦م احلديَد 

ـ شمٌٜمل هبام اعمًتقـمٜم٤مِت اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦َم وضمداَر اًمٗمّمِؾ اًمٕمٜمٍمي وإؾمٛمٜم٧م اًمٚمذي

 اًمذي يٌتٚمع اًم٘مدس وومٚمًٓملم!

ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر هذا هق اًمذي ظمٚمؼ ذم ُمٍم )سمٚمد اًمٜمٞمؾ اًمذي هق أـمقل أهن٤مر اًمدٟمٞم٤م( 

م اًمْمح٤مي٤م ذم  وٕول ُمرة ذم اًمت٤مريخ ُمِمٙمٚم٦َم قمٓمٍش، يمام ضمٕمؾ اًمِمٕم٥َم اعمٍمي   ي٘مد 

طم٤مم قمغم احلّمقل قمكم ر  !٤مفهمٞمػ اخلٌز اجلاًمز 

 -اعمٍمي اًم٘مديؿ سمٕمد أن يم٤مٟم٧م أدسمٞم٤مُت  ُمٞم٤مه اًمٜمٞمؾ َث هق اًمذي ًمق  اًمٜمٔم٤مم هذا 

ب إمم ظم٤مًم٘مف يقم احل٤ًمب يت٘مر   -شُمتقن إهرام»يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب  -زُمـ اًمٗمراقمٜم٦م

  ش!اًمٜمٞمؾ ُمٞم٤مهَ  ْث مل يٚمق  »سم٠مٟمف 

ُمـ  ٦مٌ  طم٤مز ىمِٚم  اًمٗم٘مر، سمٞمٜمام ٪ ُمـ ؾمٙم٤من ُمٍم حت٧م ظمط  50هق اًمذي أوىمع اًمٜمٔم٤مم هذا 

ْح٧ِم  ٧ْم ُمـ اًمثروات اًمتل مُجِٕمَ  ٦مَ اًمٗمٚمٙمٞم   اًمٚمّمقص واًمًامهة إرىم٤ممَ  ًه  .واحلرام ُمـ اًم

ُمـ اعمحتٙمريـ  ٦مٍ ىِمٚم   ديومٞمف اًمثروة واًمًٚمٓم٦م سمٞم هق اًمذي اضمتٛمٕم٧ْم اًمٜمٔم٤مم هذا 

 ؾمٜم٦م يقًمٞمق إمم ُم٤م هق أسمِمع ُمـ اًمقاىمع اًمذي صم٤مرت قمٚمٞمف صمقرةُ  -صم٤مٟمٞم٦م -وم٠مقم٤مد ُمٍم

                                      

 .(1/22)(، واحل٤ميمؿ، 1/00أظمرضمف أمحد، )( 2)
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 !شؿإؾم٘م٤مط ؾمٞمٓمرة رأس اعم٤مل قمغم احلٙم»تِل ضمٕمٚم٧م ُمـ أهداومٝم٤م: اًم   ،م2141

ل سم٤مٟٓمتخ٤مسم٤مت إُم٦م ومٞمام ؾُمٛم   ر إرادةَ ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر هذا هق اًمذي زو  

 .وآؾمتٗمت٤مءات قمغم اًمٜمحق اًمذي ٓ ٟمٔمػم ًمف ذم أي سمٚمٍد ُمـ سمالد اًمدٟمٞم٤م

إلطم٤ٌمُط ُمـ اخلٓم٤مي٤م اًمتل وىمٕم٧م سمٛمٍم ذم اًمٕم٘مقد اًمثالصم٦م اعم٤موٞم٦م: هذا اًمٗم٘مُر وا

 -اًمذيـ ٓ جيدون قمٛماًل وٓ ؾمٙمٜم٤ًم وٓ زواضًم٤م -اًمذي دومع ىمٓم٤مقم٤مٍت ُمـ اًمِم٤ٌمب

إمم اعمٖم٤مُمرة سم٠مرواطمٝمؿ ذم اهلجرة همػِم اًمنمقمٞم٦م قمؼَم اعمتقؾمط سم٤مطمثلم قمـ ًم٘مٛم٦م 

اًمٕمٞمش ذم أوروسم٤م، سمؾ ًم٘مد دومع اًمٗم٘مُر ىمٓم٤مقم٤مٍت ُمـ ه١مٓء اًمِم٤ٌمب إمم اًمٕمٛمؾ ذم 

!  ظمدُم٦م اجلٞمش اإلهائٞمكم 

هق اًمذي ووم ر ًمٚمًٙم٤مرى أومخَر أٟمقاِع اخلٛمقر ومجٞمَع أٟمقاع  ٕم٤مر هذاٟمٔم٤مم اًم

رات، سمٞمٜمام شمِمٙمق اًمٌالُد ُمـ اعمٞم٤مِه همػِم اًمّم٤محل٦م ًمٚمنمب!  اعمخد 

ـٚمؾ ڤهق اًمذي أٟمٗمؼ اعمٚمٞم٤مراِت قمغم سمٜم٤مء اًم٘مّمقر واًمــ ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر هذا

ٓ  أؾم٤مسمٞمَع وهل اًمتل ٓ شمِمتٖمؾ  -اعمؽموم٦م ذم اًم٤ًمطمؾ اًمِمامزم ٦مِ ٚم  ًمٚم٘مِ واًمِم٤مًمٞمٝم٤مت  إ

ذم  -رسمع شمٕمداد ُمٍم :أي -سمٞمٜمام يٕمٞمش أيمثر ُمـ قمنميـ ُمٚمٞمقًٟم٤م -ُمٕمدودًة ذم اًمٕم٤مم

 !اعم٘م٤مسمر واًمٕمِمقائٞم ٤مت

ُمٍم، سمام ومٞمٝم٤م إهراُم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتل  ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مر هذا هق اًمذي سم٤مع ُمّم٤مٟمعَ 

 !قمـ صمٛمـ إرض اًمتل سُمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م ؾه ٘مِ شمَ  سمٜم٤مه٤م ـمٚمٕم٧م طمرب سم٤مؿم٤م سم٠مؾمٕم٤مرٍ 

ر طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ٟمحًقا ُمـ صمالصملم سمٜمًدا َيِْمٞمُؼ اًمقىم٧ُم قمـ ِذيمره٤م، وإٟمام ًم٘مد ذيم

 هل جمرد إؿم٤مرة، واحلره شمٙمٗمٞمف اإلؿم٤مرة!

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك، اًْمـ  ً اَلُة َواًم َحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُم  ؾَم٤مًَم٦َم، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  قًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم

ـْ َرسم ِف، اًمٚم   ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ُٝمؿ  َوَأد ى ا

ا َُمِزْيًدا. َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم  ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

٤َم اعمًٚمٛمقن،  إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ هذا ٟمتحدث قمـ واىمٕمٜم٤م؛ ًمٜمرؾمؿ ـمريؼ َأهيه

َد  ُمًت٘مٌٚمٜم٤م، إن ـمريؼ هذا اعمًت٘مٌؾ ٓ يٛمٙمـ أن يٌدأ وٓ يٛمٙمـ أن َيُٛمر  طمتك ُٟمَحد 

؟ وُم٤مذا ٟمريد؟ سم٠مي رء ٟمٙمقن؟ وإمم أي ُمـ ٟمحـ :ُمرضمٕمٞم تَٜم٤َم، طمتك ٟمتٕمرف إمم هقيتٜم٤م

َده٤م.   رء ٟمٜمتٛمل؟ ُم٤م هل ٟمًٌتٜم٤م؟ إمم أيـ يٛميض ـمري٘مٜم٤م؟... هذه أؾمئٚم٦م جي٥م أن ٟمحد 

ًم٘مد ؾمئٛمٜم٤م ُمقائَد آؿمؽمايمٞم٦م، ؾمئٛمٜم٤م ُمقائَد اًمرأؾمامًمٞم٦م، ؾمئٛمٜم٤م أيمذوسم٦َم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م، 

َه٤م شمتقُق إمم ظم٤مًم٘مٝم٤م وسم٤مرئٝم٤م؛ شمتقُق إمم يمت٤مب رهب   ٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف إن اًمٜم٤مس سم٠َمْهِ

، شمتقق إمم اإلؾمالم حمًْم٤م وسوًم٤م، شمتقق إًمٞمف ظم٤مًمًّم٤م قمـ يمؾ  ؿمقٍب ♀

ٝم٤م؛ وم٢من اًمًٞم٤مؾم٦م أُمٌر  ويمؾ  خم٤مًمٗم٦م، شمتقق إمم اإلؾمالم ذم ؾمٞم٤مؾم٦م أُمره٤م، وهذا ُمـ طم٘م 

يدل قمغم ذًمؽ شمقضمٞمٝم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمقضمٞمٝم٤مت اًمًٜم٦م  ُمـ ديـ اهلل 

اًمٜم٤مس أضمًرا، وأيمثَر اًمٜم٤مس ُمـ ىمد ضمٕمؾ أقمٔمَؿ  ♀اعمٓمٝمرة؛ وم٢من اًمٜمٌل 

ُيْٕمَٓمك طمًٜم٤مِت  -ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم-اخلػم طمٔم٤ًّم: اإلُم٤مَم اًمٕم٤مدَل؛ وم٤مإلُم٤مُم اًمٕم٤مدُل 

ُذ ُمـ ظمالًمف اًمّم٤محل٤مت، ومتره ُمـ  َه٤م ذًمؽ أٟمف دالٌّ قمٚمٞمٝم٤م داقمٞم٦ٌم إًمٞمٝم٤م شُمٜمَٗم  ىمقُمف سم٠َِمْهِ

ٝم٤م؛ هلذا شم٤مىم٧م ٟمٗمقُس ـمري٘مف إقمامُل اعم٤ٌمريم٤مت، ومٞمٙمقن آُمًرا هب٤م، أو ُمِم٤مريًم٤م ومٞم
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ُوا اًمذي  ♀سمٕمِض أصح٤مِب اًمٜمٌل   ًمإلُم٤مرة، ومت٘مٚمدوه٤م وطم٤مزوه٤م، وَأد 

قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م، واٟمح٤مش ىمقٌم ُمٜمٝم٤م؛ ظمقوًم٤م ُمـ شمٌٕمتٝم٤م وُم١ًموًمٞمتٝم٤م، ومٝمذان ُمقىمٗم٤من 

، ومٛمـ رهم٥م ومٞمٝم٤م ومألهن٤م ُمٜمّم٥م ديٜملٌّ ُيقِرُث ♀ٕصح٤مِب رؾمقِل اهلل 

ًٓ وسمريم٦ًم، و  أضمًرا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.ُمـ ىم٤مم سمف ومْماًل وظمػًما وقمد

وىمد اشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم أن َٟمّْم٥َم اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م واضم٥ٌم يمٗم٤مئل، وقمغم اًم٘م٤مدريـ ُمـ 

أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم إُم٦م أن ي٘مقُمقا سمف، وم٢من شَمَرَك ذًمؽ أهُؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م 

.أصمٛمقا وطمرضمقا قمٜمد اهلل   ؛ ٕهنؿ مل ي٘مقُمقا هبذا إُمر اًمنمقمل  واًمقاضم٥م اإلهلل 

إُم٦م إمم أن شمٕمقد أطمٙم٤مُُمٝم٤م ؿمقري ٦ًم، يمام يم٤مٟم٧م ذم اًمزُمـ إول، وم٢من يم٤من ذم  شمتقُق 

ُم٦م  ُب ُمـ ظمػٍم وم٢من ٕا ، أو يٛمٜمع فمٚماًم، أو ُيَ٘مر  ًٓ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُمـ هذه اًمِمقري٦م ُم٤م ي٘مؼ قمد

، أو سم٘مدر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗم٤ًمد، أو سم٘مدر ُم٤م ومٞمٝم٤م  ٓ شمٕمؽمض قمٚمٞمٝم٤م إٓ سم٘مدر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنم 

َه٤م، وإٟمام شم٘مٌؾ ُمٜمٝم٤م وشمرومض، ُمـ ُمٕم٤مر و٦ِم ُمّم٤مًمِح اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد، ومٝمل ٓ شمرومْمٝم٤م سم٠ِمَْهِ

 ُمٜمٝم٩ِم طمٙمِٛمَٝم٤م، وصالِح أُمِر 
ِ
شم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م وشمدع، طمتك شمّمؾ إمم ُم٘مّمقده٤م ُمـ صٗم٤مء

وٓشمِـَٝم٤م ورقمٞم تَِٝم٤م قمغم طمدف ؾمقاء؛ هلذا ؿم٤مرك اًمٜم٤مُس مجٞمًٕم٤م، وأىمٌؾ اعمٍميقن سمُٙمٚم ٞم تِِٝمؿ 

ًٓ ومح٤مؾًم٤م وضمٝم٤مًدا ذم اجل٤مٟم٥م  -سم٢مذن اهلل-وؾمتِمٝمُد إي٤مُم اعم٘مٌٚم٦م وؾَمٞمُْ٘مٌُِٚمقن،  إىم٤ٌم

 اًمًٞم٤مد، يمام ضم٤مهدوا ذم ضم٤مٟم٥م إؾم٘م٤مط اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من.

إُم٦م شمتقُق إمم ذًمؽ، وىمٌؾ أن شمتقَق قمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمقَد إمم ُمرضمٕمٞم تَِٝم٤م، أن شمٕمرَف 

إلؾمالم يٕمٚمق وٓ هقيتٝم٤م، أن شمٕمرف هل عمـ؟ اٟمتامؤه٤م عمـ؟ ًمتٕمرف إُم٦م إًذا أن ا

ُيٕمغَم، وأن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ىم٣م ذم يمت٤مسمف أٟمف ًمـ جيٕمَؾ ًمٚمٙم٤مومريـ قمغم اعم١مُمٜملم ؾمٌٞماًل، 

ى قمغم أطمد ُمـ  قمروم٧م إُم٦م ذًمؽ، وؾمتًٕمك إًمٞمف ضم٤مهدًة، وهل ذم ؾمٕمٞمٝم٤م ًمـ شمتٕمد 
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تِٝم٤م، أو شمتج٤موز ذم طمؼ  أطمٍد ممـ يٕمٞمش قمغم أروٝم٤م، ُمًتٔمالًّ سمًامئٝم٤م  أهؾ ذُم 

اهت٤م؛ وم٢مهن٤م يمام مل شمٕمرف ذًمؽ قمؼَم أرسمٕم٦َم قمنَم ىمرًٟم٤م ُمـ اًمزُم٤من، وم٢مهن٤م ًمـ وُمتٜمٕماًم سمخػم

 ومٞمام شمًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من. -سم٢مذن اهلل-شمٕمرومف أيًْم٤م 

ًم٘مد قم٤مش ٟمّم٤مرى ُمٍم يتٛمتٕمقن ويٜمٕمٛمقن، ويتٗمٞم١مون فمالل اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم 

اًمٕم٘مقد اًمتل ُمْم٧م  سمالدٟم٤م، قمغم إىمؾ  قم٤مؿمقا يتٛمتٕمقن سمام يتٛمتع سمف أهُؾ اإلؾمالم، أُم٤م ذم

 وم٘مد متتٕمقا سمام ٓ يتٛمتُع سمف أهُؾ اإلؾمالم أٟمٗمًٝمؿ، واؾم٠مًمقا اًمقاىمع جيٌٙمؿ.

 ◙إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ هقيتٜم٤م وُمرضمٕمٞمتٜم٤م ٟمذيمر ىمقَل أُمػِم اعم١مُمٜملم قمٛمَر 

 اهلُل ؿُ يمُ ، وم٠مقمز  ٤مسِ اًمٜم   ، وأىمؾ  ٤مسِ اًمٜم   ، وأطم٘مرَ ٤مسِ اًمٜم   ل  ذَ إٟمٙمؿ يمٜمتؿ أَ »طملم ىم٤مل: 

. شاهلُل ؿُ ٙمُ ًمه ذِ سمٖمػمه يُ  ز  ٌقا اًمٕمِ ٚمُ ٓمْ ٛمٝمام شمَ ، ومسم٤مإلؾمالمِ 
(1)
 

ُة ذم إؾمالُِمٜم٤َم، وصدق اًم٘م٤مِئُؾ: ُة ذم قمروسمتٜم٤م، إٟمام اًمِٕمز   ًمٞم٧ًم اًمِٕمز 

ـــَقاهُ  ــــل ؾِم َٓ َأَب ًمِ ـــاَلُم  ؾْم ــــل اإْلِ  َأسمِ
 

ــــــِٛمْٞمؿِ   ـــــْٞمٍس َأْو شَم ـــــُروا سمَِ٘م  إَِذا اوْمَتَخ
 

 هٙمذا يمٚمٛم٦م يمؾ  ُمًٚمٍؿ:

ــَرطَمَٝم٤مَوْيَح اًْمُٕمُرْوسَم٦ِم يمَ  ًْ  ٤مَن اًْمَٙمـْقُن َُم
 

ـــ٤مهُ   ــــل َزَواَي ـــَقاَرى ومِ ٌََح٧ْم شَمَت ـــ  وَم٠َمْص
 

إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سم٤مًم٘مقُمٞم٦م ٟمٜمتٍم، وٓ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ٟمٜمتٍم، وٓ سم٤مًمٚمٖم٦م ٟمٜمتٍم، وٓ سم٤مٟمتامء 

 .شٓ إًمف إٓ اهلل»ُمِمؽمك ٟمٜمتٍم، وإٟمام ٟمٜمتٍم سمـ:

ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم   ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀ٍد َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

                                      

 (.81-2/82واحل٤ميمؿ، ) ،(0650أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، رىمؿ، )( 2)
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َب إًَِمٞمَٝم٤م ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً ـْ  اًم ُِم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤مىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ؿ  رَ ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  طْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ َقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم   ـمَ لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٤م ٟمَ  ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوأَ  ْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قِم٤ٌَمَد اهلل.. 

اْذيُمُروا اهللَ ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َيْٕمٚمَُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن. َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهلُلاًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
ِِ ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ  ا

َ
َ هَ خْ َ ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ ، ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ بِ احَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

  .[201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ناوإنَّ  ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  تُ

٤َم اعمًٚمٛمقن،   ذم أزُمٜم٦م اًمٗمتـ وأوىم٤مت اعمحـ شمتٚمٗم٧م اًمٜمٗمقس وشمنمئ٥مَأهيه

 ،اشمتحدث إًمًـ يمثػمً  ،شمٌح٨م قمـ ؾمٌٞمؾ اهلداة ،اًمٜمج٤مة ـمققإقمٜم٤مق شمٌح٨م قمـ 

ؾمٌح٤مٟمف  ،وشمتِمقق اًم٘مٚمقب عمٕمروم٦م ـمري٘مٝم٤م إمم قمالم اًمٖمٞمقب ،اًمٕم٘مقل ـمقياًل  شمٗمٙمر

اًمٌحر ُمـ اًمذي  هذه اًمٗمتـ إذا ريم٥م سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م وإذا ُم٤مضم٧م ُمقَج  ،قمالهذم  ضمؾ  

 ج  ـُم٤م هق اًمًٌٞمؾ إمم اخلالص ُمـ ًمُ وُم٤م هق اعمخرج ُمـ فمٚمٛمتٝم٤م؟ ويٜمجل ُمٜمٝم٤م؟ 
 ٝم٤م؟تِ

ُمًت٘مٌؾ وؾمقف شمٓمرح ٟمٗمًٝم٤م سمِمٙمؾ أيمؼم ذم  ،هذه أؾمئٚم٦م شمٓمرح ٟمٗمًٝم٤م أن

أن يٛمأل هذه اًمٌالد سمريم٦م و ،أن جيٕمؾ قمقاىم٥م سمالدٟم٤م إمم ظمػم ٟم٠ًمل اهلل ، إزُم٤من

 .رؤوف رطمٞمؿ رٌّ يمريؿ سمَ  ادٌ قَ إٟمف ضَم  ؛٤م وإؾمالُمً وؾمٚماًم  ،٤م وأُم٤مًٟم٤موظمػًما وأُمٜمً 

ٟمٌح٨م ُمـ  ،ٟمتٚمٛمس ُمـ جلتف اعمخ٤مرج ،إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ هذا اًمذي وىمع سمٌالدٟم٤م

سمٕمد أن  ،وشمرؾمق اًمتل شمٜمجق ُمـ ظمالهل٤م ؾمٗمٞمٜم٦م اعمجتٛمع ،ظمالًمف قمـ اًمدروب واعم٤ًمًمؽ

 .شمرؾمق إمم سمر إُم٤من ،اجلٝمؾ واجلٝم٤مًم٦مواًمٔمالم واًمٔمٚمٛم٦م هم٤مسم٧م ذم ؿمٓمآن 

هذا اًمٞمقم سم٠مظم٤ٌمر  ـم٤مًمٕمتؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ صحُػ  !ووىم٤مئعَ  إٟمٜم٤م ٟمتحدث قمـ واىمعٍ 

٤م شمًٕمك سملم اًمٜم٤مس ٕٟمٙمرهَت  سم٠مُمقر ًمق مل شمٙمـ شمٕمرف أٟمؽ قمغم احل٘مٞم٘م٦م طملٌّ  ،قمجٞم٦ٌم

 .٤م شمداقم٥م اخلٞم٤مل٤م أطمالُمً ٝمَ وفمٜمٜمتَ 

شمّمدر  -ٕم٧م وؾمجدت ًمٚمٓمٖم٤مة واًمٓمٖمٞم٤منريمـم٤معم٤م اًمتل -صحٞمٗم٦م إهرام 
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صٗمحتٝم٤م إومم سمٕمٜمقان ي٘مقل: ُم٤ٌمرك واًمنميػ وهور وقمزُمل يمؾ ه١مٓء أُم٤مم 

 .جلٜم٦م اًمٙم٥ًم همػم اعمنموع

هذا  رِ سم  دَ ؾمٌح٤من ُمُ  !اًم٘مٚمقب وإُمقر وإطمقال ٥ِم ٚم  ٘مَ ؾمٌح٤من ُمُ  ،ؾمٌح٤من اهلل

ؾمٌح٤من اعمٚمؽ  !ؾمٌح٤من اًم٘مقي اًم٘م٤مهر اًم٘م٤مدر اًمٕمزيز اجل٤ٌمر! اًمٙمقن قمغم همػم ُمث٤مل

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿! ؾمٌح٤من اعمٚمؽ

 .[18آل قمٛمران: ] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ُمـ اعمٚمؽ؟ ُمـ اعم٤مًمؽ؟ ُمـ ُمٚمؽ اعمٚمقك؟ ُمـ ص٤مطم٥م اًمٕمزة واجلؼموت 

 ؟عمـ اعمٚمؽ اًمٞمقم ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة! واعمٚمٙمقت؟ إٟمف اهلل

  .[42هم٤مومر: ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

٤م ُمـ اًمٕمدل ذم ومً رَ ـمَ  ًم٘مد أىم٤مم اهلل  ،اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمدل ودطمر اًمٔمٚمؿ ًم٘مد ٟمٍم

 !اًمدٟمٞم٤م ومام سم٤مًمؽ سمٕمدًمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ظم٤مب ذم  ،وىمد ظم٤مب ُمـ محؾ فمٚماًم  ،ُم٤م سم٤مًمؽ سم٤مٟمت٘م٤مُمف يقم احلنة واًمٜمداُم٦م

  .ٕن اًمٔمٚمؿ شمرضمع قم٘م٤ٌمه إمم اًمٜمدم ؛اًمدٟمٞم٤م وظمن

ـــ٤م يمُ ا َُمـــذَ إِ  ـ  َٛمـــٚمِ ٔمْ  شمَ َٓ  ـــ٘مْ ُمُ  ٧َم ٜمْ  ارَ دِ َت
 

ـــَدمِ  ؿُ ٚمْ ٤مًمٔمه وَمــــ   آظِمــــُرُه َي٠ْمشمِْٞمــــَؽ سم٤ِمًمٜمـ 
 

ــٟمَ  ــَؽ  ٧ْم ٤مَُم ــوَ  قُمُٞمْقُٟم ــتَ ٜمْ ُمُ  مُ قْ ٚمُ ٔمْ ٛمَ ـاًْم  فٌ ٌِ
 

ؿِ ٜمَ شَمــ ؿْ ـاهلل ًَمــ لْمُ قَمــوَ  َؽ ْٞمــٚمَ ق قمَ قمُ دْ َيــ 
(1)

 
 

َػَ يَََُل ََهَُاَأخَذَىَإذََحتَ َاِلََِفؾظَ ِعَؿَ قَُفَََاهللََإنَ »: ♀ي٘مقل
، ىم٤مل: صمؿ ىمرأ: شهَُتَ ؾِ

                                      

 (.0/450) ،حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر :حت٘مٞمؼ ،ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي ،سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز (2)
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 [201]هقد:﴾ڳ ڳ ڳ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ﴿
(1)

. 

شاَؼواَدظوَةَادظؾومَِ»: ♀وي٘مقل 
(2)

،
 

افظؾُمَ»: ♀وي٘مقل 

شطؾامٌتَيوَمَافؼقاَمةَِ
(3)

. 

 !اًمٚم ُٝمؿ  ٓ ؿمامشم٦م

وأٟم٧م - طمٞم٨م ىمٚم٧َم  ؛ٟم٠مظمذه٤م ُمـ يمت٤مسمؽ !إٟمام هل اًمٕمٔم٦م !اًمٚم ُٝمؿ  إٟمام هل اًمٕمؼمة

 .[250آل قمٛمران:] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: -اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ

ــ َ  َل ِه ْٕ ــا ــيمَ  ٤ممُ ي  ــدْ ٤مهَ ٤م ؿَم ـَٛم  ٌل وَ ٤م دُ ٝمَ ـشَم
 

ــــ  ــــزَ  هُ َه   ـْ َُم ــــ ـٌ َُم ــــزْ أَ  فُ شمْ ٤مءَ ؾَم  ٤منُ َُم
 

إمم اعمٚمؽ اًمذي أىمًؿ  هت سمٚمٞمؾٍ  ،دقمقات اعمٙمٚمقُملم ،دقمقات اعمٔمٚمقُملم

 !وًمق سمٕمد طملم ،٤مهن  ٍُمَ ٜمْ ٞمَ سمٕمزشمف ًمَ 

ل؟ ُمـ ل ُم٤م طمق  ُمـ اًمذي أضمرى ُم٤م أضمرى؟ ُمـ اًمذي طمق   !ىمد ضم٤مء طمٞمٜمٝم٤م

َ  رَ قمْ ٤م؟ ُمـ اًمذي أًم٘مك اًمذه ٝمَ ٌَ ٚمَ وىمَ  اًم٘مٚمقب ٥َم ٚم  اًمذي ىمَ   ٤م؟هَ ذم اًمٜمٗمقس وهمػم 

وفمٜمقا أهنؿ ىم٤مدرون  ،يٜم٧ْم ٝم٤م هلؿ واز  زظمرومَ  ًم٘مد فمٜمقا أن إرض ىمد أظمذْت 

 ؟نومامذا يم٤م !٤م أو ُم٤ًمءً صٌحً  ،ا أو هن٤مرً رسمٜم٤م ًمٞماًل  رُ وم٠مشم٤مه٤م أُمْ  ،قمٚمٞمٝم٤م

 ؛ٓ سم٘مدرة أطمدٍ و ،نَمٍ ٓ سمٗمٕمؾ سمَ  ،ٝمرواٚمٌقا وىمُ يم٤من أن همُ  ،يم٤من أن ظم٤مسمقا وظمنوا

وًمق ذم -وٓ يًتٓمٞمٕمف  ،وٓ ي٘مدر قمٚمٞمف أطمدٌ  ،أطمدٌ  فُ ًمُ ٓم٤موِ ا ٓ يُ وم٢من هذا يم٤من أُمرً 

 !أطمدٌ  -اعمٜم٤مم

                                      

 .(1460)(، وُمًٚمؿ، رىمؿ، 5868) ، رىمؿ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري (2)

 (.0/240) ،أظمرضمف أمحد (1)

 (.1406رىمؿ، ) ،وُمًٚمؿ ،(1550رىمؿ، ) ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري (0)
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ًمٞم٠مظمذ و ،ًمٜم٠مظمذ ُمـ ذًمؽ اًمٕمؼمة ؛إهن٤م ىمقة اًم٘مقي اًم٘م٤مهر ،إهن٤م ىمدرة اًم٘مدير

 !اًمٜم٤مس مم٤م وىمع أؾمقة

ُ ٖمَ أٟمٜم٤م ٟمُ  واًمٓمٖمٞم٤من واًمٔمٚمؿ ُمـ يمثرة اًمٜمٗم٤مق  ـَ ؾِم اًمذي أَ اإلقمالُمل  ٚمدٟم٤م ضمِ  ػم 

  .واإلومؽ واًمٌٝمت٤من

 شمٓمٝمػمُ  ٤م سمجٛمٕم٦م اًمتٓمٝمػمِ ٝمَ إمم شمًٛمٞمتِ  هذه اًمثقرةِ  دقم٤م أرسم٤مُب  إن هذه اجلٛمٕم٦مَ 

 ُمـ ُم٤مذا؟ ُم٤مذا؟ وشمٓمٝمػمٌ 

قمغم  اًمتل أيمٚم٧ْم  ،هذه مجٕم٦م اًمتٓمٝمػم هلذه اًم٘مٞم٤مدات اإلقمالُمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة :ىم٤مًمقا

 ،ًمزور وآومؽماءوا ،سم٠مًمقان ُمـ اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من وؾمٙمرْت وذسم٧م  ،يمؾ اعمقائد

  .واًمٜمٗم٤مق واًمٓمٖمٞم٤من

وهل  ،قمٚمامٟمٞم٦مٌ  وأظمرى هل ًمٞمؼماًمٞم٦مٌ  ،هل اؿمؽمايمٞم٦مٌ  شم٤مرةً  ؛قمغم يمؾ اعمقائد أيمٚم٧ْم 

وؿم٤مه٧م  ،يمذسمقا وظم٤مسمقا وظمنواو !أهن٤م وـمٜمٞم٦مٌ  -٤ما وهبت٤مٟمً زورً -قمل د  اًمٞمقم شمَ 

أهن٤م و ،ر اًمٌٝمت٤من ومٞمٝم٤موأصم   ،ًم٘مد فمٜمقا أن هذه إُم٦م اٟمٓمغم اًمزور قمٚمٞمٝم٤م !ؿْ ٝمُ وضمقهُ 

 !!ص٤مرت ُمثؾ سمٌٖم٤مء قم٘مٚمف ذم أذٟمٞمف

مم٤م  -سمحٛمد اهلل-وأوقمك  ؾمٜملم وًم ٧م،إن إُم٦م اًمٞمقم أٟمْم٩م مم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ىمٌؾ 

ٓ يٜمٓمكم زور ه١مٓء اًمذيـ اطمؽمومقا اخلٞم٤مٟم٦م واًمٙمذب ، يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ىمٌؾ قم٘مقد ُمْم٧م

 قمغم إُم٦م اًمٞمقم سمحٛمد اهلل! واًمٖمدر واًمٌٝمت٤من

ُمـ ُمذيٕمل سمراُم٩م  سمخؼم اؾمتٌدال قمددٍ  -أيًْم٤م-وًمذا ـم٤مًمٕمتٜم٤م اًمّمحػ اًمٞمقم 

وؾمقف شمٓم٤مًمٕمٜم٤م همًدا سم٢مذن اهلل سم٤مؾمتئّم٤مل ؿم٠موم٦م يمثػم ، اًمٙمذب وشمروي٩م اإلؿم٤مقم٤مت

وإٟمام  ،ٓ ًمٌمء ،ممـ شمرأؾمقا جم٤مًمس إدارات هذه اعم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م اًمٙمؼمى
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  .ٕضمؾ طمريتٝم٤م ويمراُمتٝم٤م وصح٦م ُمًػمهت٤م ،ٕضمؾ هذه اًمٌالد

 
ٍ
وإن  ،وٓ ًمٌمء ُمـ هذا طم٤مؿم٤م هلل وُمٕم٤مذ اهلل ،٤ممٍ وٓ ٟٓمت٘م ،ٓ ًمتِمػف  ،ٓ ًمٌمء

  !هتٛم٦م قم٘مقسم٦م وشمقضمٞمف يمؾ   يم٤مٟمقا ُمًتح٘ملم إلٟمزال يمؾ  

هذه  ُمًػمةُ  أن شمّمح   -واعمرضمق اًمذي ٟمٓم٤موًمف ،وًمٙمـ اعم٘مّمقد اًمذي ٟمح٤موًمف

 .ك ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد وآؾمتٌدادوأن شمتٜم٘م   ،اًمٌالدِ 

 ٟمرضمق أن يٙمقن طم٤موماًل  ،ان ؾمٕمٞمدً ٟمرضمق أن يٙمق ،إمم قمٝمد ضمديد فُ ٟمٕمؿ ٟمحـ ٟمتقضم  

 ُم٤مشمٕمً 
ٍ
 ٜمَ وهمَ  ،ىمقيف  ٤م سمٕمٓم٤مء

ٍ
 ،ويّمٚمح اهلل شمٕم٤ممم سمف اًمٕم٤ٌمدَ  ،شمٕم٤ممم سمف اًمٌالدَ  يٜمٗمع اهللُ  صمريف  ٤مء

 .واًمّمالح وإُم٤من ،واًمرظم٤مء حمؾ ذًمؽ اًمٕمدَل  ؾه وُيِ  ،وآؾمتٌداد ي٘م٤موم اًمٗم٤ًمدَ 

 ،٦م حت٤مول إصم٤مرة اًمٜمزاعسم٘مٞم٧م سم٘مٞم! رِ ٙمِ سم٘مٞم٧م سم٘مٞم٦م حت٤مول أن شمّمٓم٤مد ذم اعم٤مء اًمٕمَ وىمد 

 ،حت٤مول إصم٤مرة اًمٌٝمت٤من سملم أهؾ اًمًٜم٦م واإليامن ،حت٤مول إصم٤مرة اًمٗمتـ سملم أسمٜم٤مء اًمقـمـ

 حت٤مول أن شمٚمٕم٥م قمغم طم٤ٌمل اعمتٜم٤مىمْم٤مت.

 .[85اعم٤مئدة: ]َ﴾ىثيث مث جثيت  متىت خت حت جتيب  ىب﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ًم٧م وىمد طم٤مو ،ٙمقارَث اًمسم٤مًمٌالد  ؾ  حُتِ واًمدًمٞمؾ أهن٤م طم٤موًم٧م وُم٤م زاًم٧م حت٤مول أن 

ـَ ذًمؽ  ًَ د  اًم٘مِ  يمٜمٞم٦ًمَ  رَ ج  ومام ومَ ، آؾمت٘مرار زُم ٗمؽمض ومٞمٝمؿ أن أطمد اًمذيـ يُ إٓ  لْمِ ي

قمغم  اًمدُم٤مءَ  رَ ج  وٓ ومَ  ،اًمٕم٤ٌمده١مٓء وأن ي٘م٘مقا ُمّم٤مًمح  ،اًمٌالدهذه يرقمقا أُمـ 

ٓ   واًمٌالءَ  اءَ وأٟمزل سمتٚمؽ اًمٌالد اًمد   ،أرض ؾمٞمٜم٤مء  إ
ِ
اًمذيـ شم٘م٤مشمٚمقا قمغم ُمّم٤مًمح   ه١مٓء

 اًمٓم٤مهرةُ  اًمدُم٤مءُ  ري٘م٧ِم ذم ؾمٌٞمٚمف أُ  ،وم٤منٍ  رظمٞمص زائؾ شم٤مومفٍ  وقمغم ُمت٤معٍ  ٦مٍ دٟمٞمقي  

 ًمف ذم هذه احلٞم٤مةِ  ٓ ىمٞمٛم٦مَ  ُمـ أضمؾ طمٗمٜم٦م ُمـ ُم٤ملٍ  ُم٦مُ اعمحر   اًمدُم٤مءُ  ري٘م٧ِم أُ  ،اعمٕمّمقُم٦مُ 

  قمغم طمدف  ةأظمر اًمدٟمٞم٤م وٟم٤مرَ  سمف ٟم٤مرَ  نَ قْ ٚمَ ّْم يَ 
ٍ
إٓ ُمـ شم٤مب وآُمـ وقمٛمؾ قمٛماًل  !ؾمقاء
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 ٜمً ًْ طُم  َل د  وسمَ  ،ص٤محل٤ًم واهتدى
ٍ
 !٤م سمٕمد ؾمقء

واًمتقسم٦م  ،دٍ ُمقَص  إن سم٤مب اًمرضمٕم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم همػمُ  ،ٟمٕمؿ إن سم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقٌح 

إمم  ؿِ ـشمٚمؽ اعمٔم٤مًمِ  ده رَ  :ٝمؿتِ وُمـ شمقسمَ  ،٤مُمـ ُمٖمرهِبَ  اًمِمٛمُس  َج رُ ٤م طمتك خَتْ سم٤مهُبَ  ُؼ ٚمَ ٖمْ ٓ يُ 

 ًمق يم٤مٟمقا يٕم٘مٚمقن! ٝم٤مأهٚمِ 

ُمـ اًمديقن جي٥م أن يتقمم  ُمٚمٞم٤مرومٞمام يزيد قمغم شمريٚمٞمقن وُم٤مئتل ٖمرق يإن سمٚمًدا 

 اًمِمٕم٥م ه٤م أوًمئؽ اًمٗم٤مؾمدون اعمٗمًدون اًمذيـ أظمذوا ُمـ أُمقالد  ه٤م وؾَم د  رَ 

هؿ اًمذيـ يٕمٞمدون  ،وحت٧م ؾمامئف ،وأومًدوا ذم أروف ،أظمذوا ُمـ ُم٤مًمف وطمرُمقه،

 .ا سم٤مهلل شمٕم٤مممقمٞم٤مذً  ؿشمٚمؽ إُمقال إمم هذه إُم٦م اعمٖمٚمقسم٦م اعمٜمٙمقسم٦م سم٘مٞم٤مدهت

ـمٚم٘م٧م ىمٌؾ ؾمٜملم واحلٛمٚم٦م اًمتل أُ  ،ا سمًداد ديقن ُمٍمٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقُمق

  ًمًداد ديقن ُمٍم ُمـ ُمالًمٞمؿِ 
ِ
 ُمـ أُمقالِ  اًمٞمقمَ  أن شمٙمقنَ  اعم٤ًميملم جي٥ُم  اًمٗم٘مراء

ـَ    اًمٌاليلمَ  يٛمٚمٙمقنَ  اًمذي
ِ
ًٓ ُمـ اؾمتجداء ٓ   ُمـ ٓ يٛمٚمُؽ  سمد  . اعمالًمٞمؿَ إ

وإمم  اعمخ٤مرِج إمم  فَ ٌ  ٜمَ اهلل.. إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ هذه اًمٗمتـ جي٥م أن ٟمُ  قم٤ٌمدَ 

قا سم٢مذن اهلل شم٤ٌمرك ٘مُ وم  قَ طمتك يُ  إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مُس  ٧َم اًمتل جي٥م أن يتٚمٗم   واعم٤ًمًمِؽ  اًمدروِب 

  .اًمّمٕم٦ٌمِ  ُمـ هذه اعمرطمٚم٦مِ  واخلروِج  اًمٙم١مودِ  هذه اًمٕم٘م٦ٌمِ  وشمٕم٤ممم إمم اضمتٞم٤مزِ 

وذم هذه اخلٓم٦ٌم حم٤موًم٦ٌم هيٕم٦م ًمتجٚمٞم٦ِم هذه اعمٕم٤ممل، وإيْم٤مِح هذه اًمٌّم٤مئر 

ِ ذم اًمٜمقازِل واخلٓمقِب:ًمٚمٛمًٚمؿ قمٜمد اؿمت  ٤ٌمِه اًمدروِب واًمتحػمه

 اًمدقم٤مء قمٜمد ٟمزول اًمٌالء: افبصرةَاألوػ:

 ،
ِ
: اؾمتخراُج اًمدقم٤مء

ِ
ـْ طِمَٙمِؿ اًمٌالء ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: وَمِٛم

 .[08اعم١مُمٜمقن: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ
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ومٕمٜمد آظمتالف وآوٓمراب، وٟمزول اًمٌالء، واؾمتٗمح٤مل اًمداء يٚمج٠م اعمًٚمؿ 

  إمم اهلل قمٜمد ٟمزولِ  فَ جِ ت  أن يَ  ُمًٚماًم ذم هذه احلٞم٤مةِ  مُ ٚمزَ ُم٤م يَ  َل إن أو  إمم اًمدقم٤مء؛ 
ِ
 ،اًمٌالء

 َ   ٟمزولِ  إمم اهلل قمٜمدَ  َؽ ٤مهُ وادم 
ٍ
 ٓ يٙمقن إٓ سم٤مًمده  ٟم٤مزًم٦مٍ  أو طمٚمقلِ  ،سمالء

ِ
 .قم٤مء

 .[50إٟمٕم٤مم: ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿

  إذن يّمٞمٌؽ اهلل 
ِ
 ؛ءَ سم٤ًمطمتؽ اًمٌال ؾه وُيِ  ،سمؽ اًمألواءَ  ُل زِ ٜمْ ويُ  ،سم٤مًم٠ٌمؾم٤مء

  قمٌقدي٦مَ وًم٤ًمٟمؽ ًمٞمًتخرج ُمـ ىمٚمٌؽ 
ِ
 وذم اًمي    اًم٠ٌمؾم٤مءذم  اًمدقم٤مء

ِ
 .اء

  جي٥م أن شمٙمقن قمٔمٞمؿَ 
ِ
 ،قمغم سم٤مسمف ِق رْ واًمٓم   فِ سم١ًماًمِ  ،إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم آًمتج٤مء

 .ٟمؽ شمٓمٚم٥م اهلداي٦مَ إ؟ ُم٤مذا شمٓمٚم٥ُم ، فِ وآومت٘م٤مر إمم ضمٜم٤مسمِ 

هذا  [8حت٦م: اًمٗم٤م] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿كام علمك اهلل:  اهلداي٦مَ  شم٠ًمل اهلل 

َ: »♀اعمّمٓمٗمك  ىمقَل  ْؾ شم٠مُم  و ،ؽؽ سمٕمد محدك ًمرسم  ك وؾم١ماًمُ دقم٤مؤُ  ُفم  افؾ 

َرََ َوافشفادةََِافغقِبََظالَََواألرضََِافسؿواِتََؾاضرَََوإرساؾقَلََومقؽائقَلََجزائقَلََب 

ََكََظبادََِبغَََحتؽمََُأكَتَ َؾقه َـاكوا َدَِاهَ َُيتؾػونؾقام َاخ  َؾقام َافََفَؾَِتَُين َمن ََحَـؾقه َقِّ

شمستؼقمٍََإػَرصاطٍََإككَهتديَمنََشاءََُ،َكَكَِبنذَ 
(1)

. 

 وإن اهل٤مدي 
ِ
 ،٤م قمـ اهللٝمَ ٚمْ ٌَ واىمْ  ،٤م ُمـ اهللهَ ذْ خُ ومَ  ،اًمًٌٞمؾ هق اهلل اعمقومؼ إمم ؾمقاء

  .اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم رِ ُمْ ذم ىمقًمؽ وومٕمٚمؽ قمـ أَ  رْ دُ واْص 

 ،َؽ ٟمِ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذْ  َػ ٚمِ تُ ين عم٤م اظْم دِ اهْ  -♀ فُ هذا ؾم١ماًمُ -ين دِ اهْ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: قمٚمٞماًم  ىم٤مئؾٍ  ـْ ُمِ  شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ضمؾ   اهلُل أضم٤مَب 

                                      

 (.000رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ (2)
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 .[213افبؼرة:َ] ﴾ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

واإلهل٤مم واًمتقومٞمؼ  سم٤مهلداي٦م واإلرؿم٤مدِ   ُمـ اهلل اجلقاَب  َؼ اومَ دقم٤مؤه سم٤مهلداي٦م وَ 

 .واًمًداد

٤مه  ،إمم اهلل  ٤مءً ج  ـهٙمذا جي٥م أن شمٙمقن ًمَ   ،كَ دَ ؿِم رْ أن يُ  ،َؽ أن هيديَ ؾم٤مئاًل إي 

 !كَ سمٞمدِ  أن ي٠مظمذَ و

 وًمٙمـ 
ٍ
 ؟هيديَؽ  سم٠مي رء

سم٥ًٌم  ،هيدهيؿ سم٢ميامهنؿإٟمف  ،قم٤ممموت كَ إمم روقاٟمف شم٤ٌمرَ  َؽ هيديؽ سم٢ميامٟمِ 

 .ٝمؿ واومت٘م٤مرهؿقئِ جْ ـسم٥ًٌم ُمـ ًمُ  ،ُمـ إيامهنؿ

«َ  شياَظباديَـؾؽمَضالٌّ
(1)

 .و٤ملٌّ  اًمٜم٤مسِ  يمؾه  ؛ًمٗمظ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم ،

 .[1-2اًمٕمٍم: ] ﴾ٻ ٻ ٻ پَٱ ٻ﴿ 

َإَِ»   .(2) شهدـمأَمنَهديتهَؾاشتفدوينَل 

 .[0اًمٕمٍم: ]﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

ا اومت٘م٤مرً  ك سمٕمروشمف هق اهلل ايد ِم٨ٌُم توشم ،سمف وشمٕمتّمؿ سمف ُئ إًذا أقمٔمؿ ُم٤م شمٚمتجِ 

َ. ذم قماله إًمٞمف ضمؾ   اًمتج٤مءً و اواوٓمرارً 

:افبصرةَافثاكقة:َ  اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سم٠َمُْمِرِه اًم٘مدري 

 ٟمزل 
ٍ
ـِ اًمرطمٞمِؿ: يمؾ أُمر طمّمؾ أو سمالء ىم٤مل وم٢مٟمام ذًمؽ يمٚمف سم٘مدِر وىُمدرِة اًمرمح

ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، و[51اًم٘مٛمر: ] ﴾حت خت مت ىت يت﴿شمٕم٤ممم: 

                                      

 .(1400)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)

 (.1400رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ (1)
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 .[06إطمزاب: ] ﴾ڭ

 وم٤مًمقاضم٥ُم اإليامُن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، وُم٘م٤مدير اهلل شمٕم٤ممم دمري حلٙمؿ قمٔمٞمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م،

 ﴾ائ ائ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤مممو، [60إٟمٕم٤مم: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﮵ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و، [4: اًم٘مٛمر] ﮴  ﮳  ﮲   ﴾ے ے ۓ ۓ

 .[36افؼقامة:َ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، و[224اعم١مُمٜمقن: ]

 وهل ظمػٌم يمٚمهٝم٤م: 

ی ی جئ حئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، و[22اًمٜمقر: ] ﴾پ پ ڀ ڀڀ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[52اًمروم: ] ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

َاًمتٕمٌد هلل سم٠مُمره اًمنمقمل:افبصرةَافثافثة:َ

 .[4اًمٗم٤محت٦م: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وهذا إُمر اًمنمقمل اًمٓمٚمٌل يتٜمقع إمم أٟمقا ع يمثػمة وقمديدة، وهذه مجٚم٦م ُمـ 

 شمٚمؽ إواُمر اًمنمقمٞم٦م اإلهلٞم٦م اًمٓمٚمٌٞم٦م:

 اإلُم٤ًمك قمـ اًمٙمالم سمٖمػم قمٚمؿ أو ومٝمؿ:افبصرةَافرابعة:َ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[00قمراف: إ] ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .[08اإلهاء: ] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤مممو

َأوََنَ مََوََ»: ♀وىم٤مل  َخًرا َؾؾقؼل  َاآلِخِر َوافقوِم َباهلل َيمِمُن ـاَن

شفقصؿت
(1)

. 

                                      

  (.50)رىمؿ،  ،وُمًٚمؿ ،(8026رىمؿ، ) ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري( 2)
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 اًمرد إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمرأي:افبصرةَاخلامسة:َ

 .[0إٟمٌٞم٤مء: ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

 .[60اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ں ںڻ

زوَن، وإن يم٤من ًمٞمس  واعم٘مّمقد سم٠مهؾ اًمذيمر: اًمٕمٚمامُء اًمراؾمخقَن، ٓ اخلٓم٤ٌمُء اعمؼم 

 صَمؿ  هِمٜمًك ًمٚمٕم٤مًمِـِؿ قمـ اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من.

 وإصؾ أن ي٠ميت اًم٤ًمئُؾ اًمٕم٤مًمِـَؿ ُمًتٗمتًٞم٤م ٓ ُمٗمتًٞم٤م.

ٓ  خي٤مًمَٗمُف ومٞمف.  وأن ي٘مٌَؾ سمام يدقمقه إًمٞمف، ويثهف قمٚمٞمف، وأ

ـِ وسم٤مًميور ة جي٥م قمٚمٞمف أن يِٛمَل قمرَوُف، وأن يِمد  ُمـ أزِرِه، وأٓ ي٘مٌَؾ سمٓمْٕم

ـُ ُمـ  ـَ ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من اًمٓم٤مقم اعمٖمرِولَم، وشمِمٙمٞمِؽ احل٤مىمدي

. ـَ  اًمٗم٤مؾم٘ملَم اًمٗم٤مؾمدي

 قمٜمٝم٤م؛ ذًمؽ أٟمف قمٜمد 
ِ
ُ احلذُر ُمـ اؾمتح٤ًمن أُمقٍر ىمٌَؾ ؾم١ماِل اًمٕمٚمامء وَيَتَٕملم 

ُح اخلٓم٠َم إذا اعمٚمامِت شمذهُؾ اًمٜمٗمق ـُ اًم٘مّمِد ٓ ُيَّمح  ًْ ُس قمـ اًمٜمّمقِص، وطُم

 َوىَمَع، وٓ َيْروَمُٕمُف؛ ٕن اًمَقاىِمَع ٓ َيْرشَمِٗمُع.

ُ إٟم٤مُة وشمرُك اًمٕمجٚم٦ِم، واحلذُر ُمـ اًمٔمٜمقِن اًمًٞمئ٦ِم، ٺ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وشَمَتَٕملم 

 .[8احلجرات: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

 .[21رات: احلج]

ومٞمج٥م اًمٙمػه قمـ إصداِر إطمٙم٤مِم اعمتٕمجٚم٦ِم، واعمقاىمِػ اعمتنقم٦ِم، واًمدظمقل 
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 اًمتٝمِؿ وإطمٙم٤مِم همػِم اًمًديدِة.
ِ
 إمم ُمٝم٤مشمراٍت همػِم رؿمٞمدٍة، أو إًم٘م٤مء

ُقَلَيؽوُنَ»: ♀وقمغم اجلٛمٞمِع اًمتحكم سم٤مًمرومِؼ واًمّمؼِم، ىم٤مل  ؾ  إنَافرِّ

َزاَكُه،ََوَلَُيـزعَمنَيش ََصاَكهَُدمَيشٍءَإِل  .شٍءَإِل 
(1)

 

، ىم٤مل  ـِ اعمًٚمُؿ ُمٗمت٤مَح ظمػٍم ُِمْٖماَلَق َذف َافـاِسَ»: ♀وًمٞمُٙم َِمَن إن 

َمغافقَقَفؾخِر، َِمَنَافـاِسَمػاَقَحَفؾؼِّ ،َوإن  َدنَؾطوبىَمػاَقَحَفؾخِرَمغافقَقَفؾؼِّ

ََمػاَقَحََاهللَُجعَلََدنَوويٌلََيديه،َظذَاخلرََِمػاَقَحََاهللَُجعَلَ «يديهَذظَافؼِّ
 (2)

. 

:افبصرةَافسادشة:َ ـِ  اعم٤ٌمدرُة إمم أؾم٤ٌمِب اًمث٤ٌمِت ذم اًمٗمت

َدمَ»: ♀وُمـ ذًمؽ: اًمٕم٤ٌمدُة اًمٓمقيٚم٦ُم اًمٙمثػمُة، وىمد ىم٤مل  - افعبادة

.شاهلرجَـفجرةَإلَ 
(3)

 

ىئ ىئ ىئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: وُمـ ذًمؽ: اًمتث٧ٌُم سم٤مًم٘مرآِن اًمٙمريِؿ،  -

 .[01اًمٗمرىم٤من: ] ﴾یی ی ی

يْمُر،  - ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿٤ممم: ىم٤مل شمٕموُمـ ذًمؽ: اًمذ 

، [54اًمٕمٜمٙمٌقت: ] ﴾ائ ائ ەئەئ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، و[241اًمٌ٘مرة: ] ﴾وئ

َأظامفُِؽمَ »: ♀وىم٤مل  َبخِر م  ـُ ِزُ َُأخ  َظـدَمؾقؽُِؽمَوأرَؾِعفاَ َأَل وأزـاها

َََ دمَدرجاَؽم،َوخرَفؽم اَـمَؽًدَواَظدوَ ؼََؾَ منََعاضيَافذهبَوافػضة،َومنَأنَ

                                      

 (.1415رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ( 2)

(، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م، 100رىمؿ، ) ،، واسمـ ُم٤مضمف(055ص)ذم اًمزهد،  أظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك (1)

(2/210-216). 

 (.1156رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ (0)
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شاهللَرََُـ ذَِىم٤مل:  ،ىم٤مًمقا: سمغم. ي٤م رؾمقل اهللَ،ؽمفم،َويرضبواَأظـاؿََؾترضبواَأظـاؿََ
 (1)

. 

ىم٤مل شمٕم٤ممم: وُمـ ذًمؽ: اًمدقمقُة إمم اهلل شمٕم٤ممم، وآقمتّم٤مُم سمحٌِؾ ُهَداُه،  -

 .[20آل قمٛمران: ] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

 .[00ومّمٚم٧م: ] ﴾ڈ

 اعمٜم٤موم٘ملَم:احلذُر ُمـ اإلرضم٤مِف واًمتخقيِػ واعمٖمرِولَم وافبصرةَافسابعة:َ

 .ش:هؾكَافـاُسَؾفوَأهؾُؽُفمإذاَؿالَافرجل»: ♀وىمد ىم٤مل 
(2)

 

هؿ هاليًم٤م، وقمغم اًمث٤مين: وم٘مد شم٥ًٌم ذم إهاليمِِٝمؿ سم٢مدظم٤مِل  وقمغم إول ومٝمق أؿمده

قْمِر قمٚمٞمٝمؿ، واًمتِم٤مؤِم ذم ىمٚمقهِبِْؿ.  اًمذه

ىم٤مل شمٕم٤ممم: ومٞمٜمٌٖمل اًمتج٤مذم قمـ اًمٙمٗم٤مر واًمٕمٚمامٟمٞملم واعمالطمدة واعمٜم٤موم٘ملم، 

 .[00حمٛمد: ] ﴾پ پ ڀڀپ ﴿

 اًمنمقمل   هِ رِ ُمْ ف سم٠مَ شمد٤موقمٌ ،اًمٙمقين   اًم٘مدري   هِ رِ ُمْ سم٠مَ   اهللقم٤ٌمدة  يٜمٌٖمل: واخللصةَأكه

 !قمٞم٤مًذا سم٤مهلل اًمًٌٞمَؾ  وٚمٚم٧َم  ُمٜمٝمام دون أظمرِ  قمغم واطمدٍ  وم٢من اىمتٍمَت  ؛اًمٓمٚمٌل   اإلهلل  

يمؾ ُم٤م ي٘مع و ،يمؾ ُم٤م ي٘مع ذم يمقن اهلل سمٛمِمٞمئتفو ،ٙمؾ ُم٤م ي٘مع ذم يمقن اهلل سمٕمٚمٛمفوم

ًٓ  هُ رَ ذم يمقن اهلل ىمد ىمد   خب مب ىب ﴿ ،[51اًم٘مٛمر: ] ﴾حت خت مت ىت يت﴿ ويمتٌف أز

 .[46اإلهاء: ] ﴾يب جت

سم٤مًمتٕمرف   اهللَ اقمٌدِ ، هِ رِ دَ سم٤مًمرو٤م قمـ اهلل ذم ىمْم٤مئف وىمَ  اهللَ اقمٌدِ أهي٤م اعمًٚمؿ: 

                                      

 (.4/101) ،أظمرضمف أمحد (2)

 (.1810) ، رىمؿ،أظمرضمف ُمًٚمؿ( 1)
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 .إمم طمٙمٛمتف ذم ىمْم٤مئف وىمدره

إمم اهلل  ٥ُم ًَ ٜمْ ٓ يُ  قمٚمؿ أن اًمنم  ا، واهلل شمٕم٤ممم ًمؽ ظمػمٌ  ٤مِت ٞم  ِْم ٘مْ ُمَ  اقمٚمؿ أن يمؾ  

 .شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

وىمٞمٚم٧م  ،ذم ذومف اًمٜمجالءَ  اًمٓمٕمٜم٦مَ  ـَ ٕمِ وىمد ـمُ - ♀أٟمف ىم٤مل ًمٜمٌٞمف  اقمٚمؿْ 

 :-♀ ىم٤مل ًمٚمٛمّمٓمٗمك ،روفذم قمِ  ومٞمف اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل متأل إومقاهَ 

 .[22اًمٜمقر: ] ﴾پ پ ڀ ڀ﴿

 ،ووم٤ًمد واؾمتٌداد ،ٟمٕمؿ إن ُم٤م وىمع ُمـ فمٚمؿ وـمٖمٞم٤من ﴾پ پ ڀ ڀ﴿

 عم٤مذا؟، ٤ما حمًْم مل يٙمـ ذًّ وهبت٤من 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿ىم٤مل:  ٕن اهلل 

 .[41افروم:َ] ﴾مب ىب يب

 عم٤مذا يذي٘مٝمؿ سمٕمض اًمذي قمٛمٚمقا؟

 يرضمٕمقن إمم ُمـ؟، [41افروم:َ] ﴾جت حت﴿

 !يرضمٕمقن إمم ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ ،يرضمٕمقن إمم اعمٚمؽ

 .فُ سم  رَ  ًمٕمٚمف يراضمعُ  ؛ـ زال ُمٚمٙمفقمٛم   إن زوال اعمٚمؽ ىمد يٙمقن ٟمٕمٛم٦مً 

 ىمٌؾ أن يٙمقن ٟمٕمٛم٦مً  ،ًمف وقمٚمٞمف ؽ ىمد يٙمقن ٟمٕمٛم٦مً ٚمِ ٛمَ ـٚمؽ قمـ هذا اًمٛمُ ـزوال اًمإن 

 .قمغم رقمٞمتف

 .اًمٌّمػمُ  وهق اًمًٛمٞمعُ  ًمٞمس يمٛمثٚمف رءٌ  ـْ ُمَ  يٕم٤مُمٚمٜم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦مَ  إن اهلل  ،قم٤ٌمد اهلل

 اًمتقسم٦مَ  ٓمٚم٥ُم يَ  أو هن٤مرٍ  سمٚمٞمؾٍ  ايدً قمٌٌد  طَ ًُ ٌْ أن يَ ُمـ  ُف أَ رْ هق ؾمٌح٤مٟمف أَ 

پ پ ڀ ﴿وهلذا ىم٤مل:  ؛وأرطمؿُ  إٟمف أرأُف ، اًمٖمٗم٤مرُ  اًمٕمزيزُ  هُ د  ػَمُ ومَ  ،وآؾمتٖمٗم٤مرَ 

 .[22اًمٜمقر: ] ﴾ڀڀ
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وسم٥ًٌم هذه  ،ُمـ اًمٕمٌقدي٦م سم٥ًٌم هذه اعمخ٤مًمٗم٤مِت  ٤مشمٕم٤ممم أٟمقاقمً  يًتخرج اهللُ 

ومذًمؽ اًمذي  ؛ٍػ ؾِم آ ةَ ٤م أظمذَ ٜمَ سمٕمَْم  ٤م ي٠مظمذُ وأطمٞم٤مٟمً ، ا مجٞماًل دًّ ٤م إًمٞمف رَ ٟمَ ده رُ يَ و ،اعمٜمٙمراِت 

  .[24اًمزُمر: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ اًمدٟمٞم٤م وأظمرةَ  ِنَ ظَم 

 هِ رِ ُمْ يمام ٟمٕمٌده سم٠مَ  ،اًم٘مدري   هِ رِ ُمْ ٟمٕمٌد اهلل سم٠مَ ٟم١ميمد قمغم أٟمٜم٤م  -قم٤ٌمَد اهلل-وُمرة أظمرى 

 .اًمٓمٚمٌل   اإلهلل   اًمنمقمل  

إمم  سم٠من شمدقمقَ  رَ ُمَ أَ ، رَ ُمَ اًمتل هب٤م أَ  شمٚمؽ إواُمرُ  اًمٓمٚمٌل   اعم٘مّمقد سم٠مُمره اًمنمقمل  و

ًِ  اًمٖمرسم٦مَ  ًمتدومعَ  اهلل   ًمتٜمجقَ  ؛وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمرِ  سم٤معمٕمروِف  رَ سم٠من شم٠مُمُ  رَ ُمَ أَ  ،َؽ قمـ ٟمٗم

ـُ  ز  ٕمَ طمتك يُ  فِ ذم ؾمٌٞمٚمِ  سم٤مجلٝم٤مدِ  رَ ُمَ أَ ، اعمجتٛمعِ  ؾمٗمٞمٜم٦مُ   ىمقي٦مً  فُ أريم٤مٟمُ  وشم٘مقمَ  ،هذا اًمدي

روا أن يٜم٤مًمقا ُمـ ىمقة ٗمٙمِ أو يُ  ،أقمداء اًمديـ أن ي٤موًمقا طمتك يره٥َم  اجل٤مٟم٥ِم  ُمرهقسم٦مَ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:هذه اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 .[80إٟمٗم٤مل: ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

وأٟمٗمٕمٝم٤م وأىمقاه٤م ذم  ،وُمـ أقمٔمؿ هذه إواُمر ،هذه أواُمره اًمنمقمٞم٦م اًمٓمٚمٌٞم٦م

آهتداء هبدي و ،آضمتامع قمغم يمت٤مب اهللو ،سمحٌؾ اهلل آقمتّم٤ممُ  :اًمقاىمع وأرومٕمٝم٤م

 .♀رؾمقل اهلل 

 ٓ ُمٜم٤مَص  ٦مٌ اضمتامقمٞم   وضورةٌ  واىمٕمٞم٦مٌ  وومريْم٦مٌ  ذقملٌّ  اعمًٚمٛملم ُمٓمٚم٥ٌم  وطمدةُ 

 أن يٙمقن ذـمله  -أهي٤م اعمًٚمٛمقن-وٞمٙمؿ ػُم ومَ أَ ، ٤مُمٜمٝم٤م ذم سمالدٟم٤م وذم همػم سمالدٟمِ 

 .هذه إرض قمدواًٟم٤م قمغم سمالدٟم٤م قمت٤مةِ  سمؾ أيمؼمَ  ،أقمدائٜم٤م اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م أطمدَ 

 ٝم٤م وحتٗمظَ أُمٜمَ  َل تحٛمِ ًمظمٚمٞمجٞم٦م  إًمٞمٝم٤م ىمقاٌت  ٧ْم ٝمَ ضم  يم٤مًمٌحريـ وُ  دوًم٦مً إن 

ٟمٔم٤مم  قمغم شم٘مقيضِ  هبذه اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م أن شم٘مقمَ  أومال يٚمٞمُؼ  ،ه٤ماؾمت٘مرارَ 
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ًٓ  ،فم٤ممل ُمًتٌدف  هم٤مؿمؿٍ ًمٞمٌلف  ـم٤مهمٞم٦مٍ  وا ًمالؾمتٕمامر اًمٖمريب ُمٙم٤مًٟم٤م ضمديًدا دُ قضمِ أن يُ ُمـ  سمد

 .قمغم أروٜم٤م وذم رسمققمٜم٤م

 وٟم٠مؾمُػ  وٟمحزنُ  ،٤م وذم سمالدٟم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤مٜمَ قمغم أرِو  عم٤م ي٘معُ  وٟم٠مؾمُػ  ٟم٠مؾمك وٟمحزنُ 

 اًمّمٚمٞم٥ِم  ةُ دَ ٌَ  قمَ ٓ  ٖمٞم٨م إِ أو هٜم٤م ُمـ يُ  ،ؼُمُ أو هٜم٤م ُمـ جَي  ،ٜمٍُم يٙمقن هٜم٤م ُمـ يَ  أن ٓ

 .ضمديدةً  اؾمتٕمامري٦مً  هم٤مراٍت  ٜمقنَ ؿم  دَ ويُ  ًة،ضمديد صٚمٞمٌٞم٦مً  ٤مطمروسمً  ىمقنَ ده اًمذيـ يَ 

 ٟمٔم٤مم هذا اًمٓم٤مهمٞم٦مِ  سمٕمد ؾم٘مقطِ  ذم هذه اًمٌالدِ  ُم٤م ؾمت١مول إًمٞمف إُمقرُ  ْؾ شم٠مُم  

 .اعمًتٌد   اًمٖم٤مؿمؿِ 

 !!؟ضمديدةٌ  أم أومٖم٤منُ  ،أظمرى قمراٌق  أؾمتٙمقنُ 

 ٌُ  .٤م قمـ آقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل وهداهٟمَ دُ ٕمْ سمُ و ،٤مٜمَ رسم   ٤م ًمٙمت٤مِب ٟمَ ٤مرُ اؾمتدسمَ  فُ إن هذا ؾمٌ

 أن هُت٥م   ،وإؾمالُمٞم٦مً  قمرسمٞم٦مً  وٟمخ٤مـم٥م هذه احلٙمقُم٤مِت  ا،٤م إمم هذٜمَ إٟمٜم٤م ٟمٜمٌف أُمتَ 

 .قمغم اًمٔم٤مملِ  ٦مَ احلج   وأن شم٘مٞمؿَ  ،اعمٔمٚمقمِ  ًمٜمٍمةِ 

وضورة  ،قمـ ومريْم٦م ذقمٞم٦م -يمام ىمٚم٧م-ٟمتحدث  ،قمـ هذا إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدُث 

  .٤مٝمَ ٤م إمم حت٘مٞم٘مِ ٝمَ ٤م وؾمٌٞمٚمَ ٝمَ ـمري٘مَ  وأن شم٠مظمذَ  ،٤مٝمَ ٞمَ ٕمِ قمغم هذه إُم٦م أن شمَ  ،سمنمي٦م اضمتامقمٞم٦م

 أن ٟمٙمقنَ  اعمٚمامِت  وطمّمقلِ  اًمٜمقازلِ  قمٜمد ٟمزولِ  اًمٓمٚمٌله  اإلهلله  اًمنمقمله  إُمرُ 

 وسمٛمٜمٝم٩ٍم  ؾمديدٍ  واطمدٍ  ٤م وٟمًٕمك إمم قمٛمؾٍ ٜمَ ىمٚمقسمُ  ٜم٤م وشمٚمتئؿُ صٗمقومُ  دمتٛمعُ  ،ا واطمدةً يدً 

 .رؿمٞمدٍ  ِِضف رْ ُمَ 

ـِ ٝمَ إن اعمٕم٤ممل اًمتل جي٥م أن ٟمٕمٞمَ  ،اهلل قم٤ٌمدَ  ـِ  ،٤م ًمٚمخروج ُمـ هذه اًمٗمت  وشمٚمؽ اعمح

 ةِ إمم وٓ أن ٟم١موَب  ،ٜم٤مئإمم قمٚمام أن ٟم٠مرزَ  :وأسمرزه٤م وأقماله٤م ،ُمـ أمهٝم٤م وأوٓه٤م يمثػمةٌ 

 .إُمر ومٞمٜم٤م
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿وم٘م٤مل:  ،٤م٤م ـمٚمٌٞمًّ ذقمٞمًّ ٤م أُمًرا ٟمَ رَ ُمَ أَ  وم٢من اهلل 

قن ٘مُ أهؾ اًمذيمر ومٞمٜم٤م قمٚمامؤٟم٤م اعمت٘مقن اًمّم٤محلقن اعمقوم  ، و[50اًمٜمحؾ: ]﴾ٺ

اًمذيـ ىم٤مًمقا يمٚمٛم٦م  ،اًمذيـ ٟمٍموا اًمديـ ذم اًمناء واًمياء ،اًم٘م٤مئٛمقن سم٠مُمر اهلل 

 .ؼهؿ وٓشمٜم٤م قمغم اًمتح٘مٞم ،٤مٜمَ تُ ٞم  ه١مٓء هؿ ُمرضمٕمِ  ،ٓ خي٤مومقن ومٞمٝم٤م ًمقُم٦م ٓئؿ ،احلؼ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: 

 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿، وىم٤مل: [60اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ں ںڻ

 .[41اًمٜم٤ًمء: ]

 ب  ًمٙمـ إذا ظم٤مًمػ إُمراء ذيٕم٦م رَ  ،إن وٓة أُمقرٟم٤م هؿ اًمٕمٚمامء وإُمراء

 ؟إرض واًمًامء ومٚمٛمـ اًمقٓي٦مُ 

َ:افصحقِحََادـفِجََألصحاِبََافوليةَُ

وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ُمـ  ،٤م وُمـ ؿم٤ميٕمٝمؿٟمَ أُمقرِ  ةُ ٓؿ وُ ه اًمّمحٞمِح  اعمٜمٝم٩ِم  أصح٤مُب 

 عم٤مذا؟، وُمـ احلٙم٤مم واعمٚمقك واًمًالـملم ،إُمراء

 ،قمغم ىمقهلام ل  وعمـ دَ  ،♀وًمٚمٛمّمٓمٗمك  ،ٕن اًمٓم٤مقم٦م سم٤مٕص٤مًم٦م هلل شمٕم٤ممم

 ٓ شمٕمرُف  إؾمالُمٞم٦مٌ  وإٟمام هل دوًم٦مٌ  ،ديٜمٞم٦مً  دوًم٦مً  اعم٘مّمقدوًمٞمس  ،وعمـ دقم٤م إمم طمٙمٛمٝمام

 ُمـ اعمث٘مٗملمَ  سمقنَ اعمتٖمر   هُ ثػمُ ويُ  سمف اًمٖم٤ٌمرَ  ػمُ ثِ واًمذي شمُ  ،اًمذي قمرومتف أوروسم٤م اًمٖم٤مؿمؿَ  آؾمتٌدادَ 

 .وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م ،٤مٜمَ سم  وٟمٓم٤مًم٥م سمف ُمـ حتٙمٞمؿ ذيٕم٦م رَ  ،قمغم ُم٤م ٟمدقمق إًمٞمف اًمٞمقمَ 

ـِ شمٌٜم٧م أُمقرً  اًمٔمٚمقُم٦مَ  اًمٖمِمقُم٦مَ اًمٙمٜمًٞم٦َم  اًمٖمرسمٞم٦مَ  ن اًمدوًم٦مَ إ  ذم ىمٚمٞمؾٍ  ا ًمٞم٧ًم ُمـ اًمدي

ذم  اإلًمفِ  دَ ًه أو دَمَ  ،اإلهلل   احلؼ   فُ قٟمَ ٛمه ًَ سمام يُ  وطمٙمٛم٧ْم  وم٤مؾمدةً  ٔمري٤مٍت ٟم واقمت٘مدْت  ،وٓ يمثػمٍ 

 !ه٤مِت وُم٤م ًمٜم٤م وهذه اًمؽمه   !إًمفٍ  ٟمّمَػ  احل٤ميمؿِ  ػمورةَ صأو  ،احل٤ميمؿِ  ؿمخصِ 
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وهل ص٤مطم٦ٌم  ،٤مٝمَ ٤مُمِ ٙم  طُم  ذم شمقًمٞم٦مِ  احلؼ   إن إُم٦م هل ص٤مطم٦ٌمُ  :٤م ي٘مقل ًمٜم٤مٜمَ ديٜمُ 

 .ؿٝمِ ـًمِ زْ احلؼ ذم قمَ 

  يمٞمػ ٟم٘مٌُؾ 
ِ
 ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمـ يٙمؿُ  ؟!سمٞمٜمٜم٤م هذا اًمده٤مءُ  وُج رُ يمٞمػ يَ و ،هبذا اًمٖم٤ٌمء

إن هق و ،ُمٜمف احلؼه  ذَ ظِم ى أُ إن هق شمٕمد   ،ُمٜم٤م ومٞمٜم٤م إٓ رضمٌؾ  ُم٤م احل٤ميمؿُ  ،إهللف  سمحؼف 

 .ٓ سُمد  ُمٜمف وَ  ص  تُ ىمْ َٓ  ا سمٖمػم طمؼف أطمدً  َؾ تَ ىمَ  ًمق إن اإلُم٤ممَ و ،قمٚمٞمف ىمٞمؿ احلده ا أُ طمدًّ  أص٤مَب 

 هذه، ًمٞم٧ًم ًمف وٓ ٟمٕمٓمٞمف ىمداؾم٦مً  ،قمغم أٟمف ُمٕمّمقمٌ  إمم اإلُم٤ممِ  رُ هٙمذا ٓ ٟمٜمٔم

 .اإلؾمالمِ  ٟمٔمري٦مُ  هل

هٙمذا ىم٤مل قمٛمر سمـ ! ؿ محاًل ٙمُ ل أصم٘مٚمَ ٜمِ همػم أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمٚمَ  ،ُمٜمٙمؿ إٟمام أٟم٤م واطمدٌ 

ُ  هُ ده وهٙمذا ىم٤مل ضَم ، ◙قمٌد اًمٕمزيز 
ـُ  قمٛمرُ  فِ ُم  ِٕ ومٚمٞمس ، ◙اخلٓم٤مب  سم

 !ًمقنيمام ي٘مق صمٞمقىمراـمٞم٦مٌ  ًمديٜم٤م دوًم٦مٌ 

 !واِن ظَم قا وَ ٤مسمُ قا وظَم سمُ ذَ  يمَ َٓ أَ  اًمٕمٚمامٟمٞملمَ  وضمقهُ   ؿم٤مه٧ْم َٓ أَ 

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 الخطبة الثانية

اَلُة َواًم ٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك، اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم  اَلُم قَمغَم قِم  ً

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ـْ ظَم  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم ؾَم٤مًَم٦َم، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  ْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر 

ـْ َرسم ِف،  ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ َوَأد ى ا

ٚمِٞمْ  ًْ ا َُمِزْيًدا.اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم  اًم يَمثػِْمً

ـَٝم٤م اإِلظْمَقُة..  ٤م ٜمَ ُمُ زَ ٚمْ إٟمام شمَ  ،٤م طمٞم٨م اضمتٛمٕمقاٜمَ ُمُ زَ ٚمْ اًمٕمٚمامء إٟمام شمَ  يمٚمٛم٦مَ ، إن  اهلل قم٤ٌمدَ َأيه

 َ  .ؿٝمُ تُ ؿمقيمَ  وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م يمٚمٛمتٝمؿ ىمقي٧ْم  ،وارُ إٟمام شمٚمزُمٜم٤م طمٞم٨م شمِم٤موَ  ،وادُ طمٞم٨م احت 

ك هلؿ أن ٟم  ٠مَ ومَ  رِ ثُ ٕمْ ٌَ واًمت   ِق ره ٗمَ ؿ ذم اًمت  ٝمِ ئِ ارَ ُمَ وا سمًٜم٦م ُمٚمقيمٝمؿ وأُ ذُ ظَم قا وأَ ىمُ ر  ٗمَ أُم٤م إذا شمَ 

 !هُ وطمدَ  ؿِ ـسم٤مًمٕم٤مًمِ  ُمـ يٚمقذُ  إٟمام ؾمقف شمٚمزمُ  ،قم٤مُم٦مً  اًمٜم٤مَس  ؿْ ٝمُ يمٚمٛمتُ  شمٚمزمَ 

 ،اًمٌالدِ  ويم٤مٟمقا هداةَ  ،صٚمحقا وأصٚمحقاو ،وا وُمٚمٙمقاأُم٤م إذا اضمتٛمٕمقا ؾم٤مدُ 

 هلذه إُم٦مِ  أن شمٙمقنَ  ٙم٤ٌمرُ ٤م اًمٜمَ وُمِم٤مخيُ  ،٤م إسمرارُ ٟمَ وُمـ هٜم٤م رأى قمٚمامؤُ ، اًمٕم٤ٌمدِ  وؾم٤مدةَ 

اًمدقمقة إمم اهلل  رِ ُمْ سم٠مَ  وشم٘مقمُ  ،واعمحٙمامِت  ك هذه اًمثقاسم٧َم شمرقمَ  ٦مٌ وؾمٓمٞم  قمٚمٛمٞم٦ٌم  هٞمئ٦مٌ 

،  ِةِ ق  ٝمُ ـاًم مِ دْ قمغم رَ  شم٘مقمُ ، ذم اعمٜمٙمراِت  واإلٟمٙم٤مر  
ِ
 .اًمقاىمعِ  وسملمَ  سملم اًمٕمٚمامء

 فُ ضم  قَ حٞم٨م شمُ سم ؛شم٘مقم قمغم حم٤موًم٦م شم٘مديؿ اًمٌحقث اًمٜم٤مومٕم٦م ذم هذه اًمٜمقازل اًمقاىمٕم٦م

اهلٞمئ٦م ) :ـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿأُ  ُم٤ٌمريم٦مٍ  ٦مٍ وم٤مضمتٛمٕمقا ذم هٞمئ٦م ذقمٞم  ، هذه إُم٦مِ  ُمًػمةَ 

 ،هُ ىمدرَ  ُف ٤م يٕمرِ ٜمَ يمٚمه  ضمٚمٞمٌؾ  وقم٤مملٌ  يمٌػمٌ  ٤م وم٤موٌؾ ٝمَ ؾَم أ  رَ شمَ  (اًمنمقمٞم٦م ًمٚمح٘مقق واإلصالح

 ،ٝم٤م احلؼ  اًمتل أىم٤مم ومٞم اًمّم٤محل٦مِ  يواًمٗمت٤مو ،٦مِ يمَ اعم٤ٌمرَ  اًمٓمٞم٦ٌمِ  سم٤معمقاىمِػ  هُ ٤م يذيمرُ ٜمَ يمٚمه و

 اعمٍمي٦مِ  ٤مرِ يَ ٤م اًمديمتقر ٟمٍم ومريد واصؾ ُمٗمتل اًمد  ٟمَ أؾمت٤مذِ  ومْمٞمٚم٦مُ  ،ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمـمَؾ  عَ ومَ ودَ 
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 .فُ ومْمٚمَ  إُم٦مُ  اًمذي شمٕمرُف  ،ورئٞمس ىمًؿ اًمٗم٘مف هب٤م ،اًمنميٕم٦مِ  إؾمٌؼ وقمٛمٞمد يمٚمٞم٦مِ 

 اهللُ  زادَ  ،ًٞم٤مسمِ رَ اًم وواًمًدا وُمُ ٚم  ٕمَ داقمٞم٤ًم إمم اهلل وُمُ  ،٤مٜمَ سمٞمٜمَ  أن يٙمقنَ  ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م: ـْ وُمِ  

 .رطمٞمؿٌ  رؤوٌف  رٌّ سمَ  ،يمريؿٌ  إٟمف ضمقادٌ  ،ُمديًدا ؾمديًدا هُ وضمٕمؾ قمٛمرَ  ،٤مشمقومٞم٘مً  فِ شمٕم٤ممم ذم شمقومٞم٘مِ 

٤م ٟمَ أؾمت٤مذِ  وهق ومْمٞمٚم٦مُ  ،ضمٚمٞمٌؾ  كٌ ُم٤ٌمرَ  يٕم٤موٟمف وي١مازره ويٜمقسمف ذم هذا ؿمٞمٌخ 

 عِ ٛمَ جَمْ  محد اًم٤ًمًمقس اًمٜم٤مئ٥م إول ًمرئٞمسِ أاًمديمتقر قمكم  ؾِ ٤م اعمٌج  ٜمَ ٛمِ ـ٤م وقم٤مًمِ ٜمَ وؿمٞمخِ 

 
ِ
واخلٌػم اًم٘مدير ذم جم٤مل آىمتّم٤مد  ،وهق إؾمت٤مذ اًمٙمٌػم ،اًمنميٕم٦م سم٠مُمريٙم٤م وم٘مٝم٤مء

 .يمؾ اًمٜم٤مس يٕمرف ومْمٚمف وظمػمه ،واعمٕم٤مُمالت اعمٕم٤مسة ،اإلؾمالُمل

ه٤م اهلل شمٕم٤ممم رَ وُمـ طمًـ هذه إىمدار اًمتل ىمد   :يمذًمؽ ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م ـْ وُمِ 

 ُمـ ُمِم٤ميِخ  ُم٤ٌمريم٦مٍ  ٦مٍ ٚم  ُمع صمُ  ،ُمٕمٜم٤م ذم هذا اعمٙم٤منِ  -أيًْم٤م-عمًجدٟم٤م أن يٙمقن هق 

  ،اًمّم٤محللمَ  فِ اًمّم٤مدىملم ودقم٤مشمِ  إزهرِ 
ِ
، يمؾ جم٤مل ذمو ادم٤مهٍ  ُمـ يمؾ   اًمٕم٤مُمٚملمَ  واًمٕمٚمامء

، [22اًمٜمقر: ]﴾پ پ ڀ ڀ﴿هذه ُمـ سمريم٤مت هذه اعمحٜم٦م اًمتل ىم٤مل اهلل ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م: 

 نْ ٕ سمؾ هق ظمػمٌ ، اعمقىمِػ  ووطمدةِ  اًمّمػ   واًمتئ٤ممِ  ،اًمٙمٚمٛم٦مِ  ضمتامعِ ٓ سمؾ هق ظمػمٌ 

 ؿْ ٤مهِبِ يمَ وذم رِ  ،ؿْ هِ رِ صمْ ٤م ذم إِ ٟمَ ػْمِ ؾَم  ـْ ٜم٤م وُمِ ئ٤م ُمـ قمٚمامٜمَ سمِ رْ قمغم هذه احل٤مًم٦م ُمـ ىمُ  ٟمٙمقنَ 

 ؾ  ٤م إمم يمُ ٜمَ اشمَ دَ أن يٙمقٟمقا طُم و ،٤م إمم اجلٜم٦مِ ٜمَ اشمَ دَ اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقٟمقا طُم  ٟم٠ًمُل ، رطم٤مهلؿو

 .يمريؿٌ  إٟمف ضمقادٌ  ،٤مٜمَ سم   رَ ِِض رْ ُم٤م يُ 

٤م، وَ  ٍد َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ،  ♀سم٤ِمإْلِ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

٤م ٟم٠ًمًمُ  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً ـْ اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم َؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم
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َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ٜم٤َم، ىَم٤مَدشمَ  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

ِك وَ  ٤مدِ اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ًَ ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمَٗم ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ُُم  لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ ٦ِم َوسَملْمَ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يَ  يه قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم اًم   ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

، واهلُل َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمؿْ اهللَ اًْمَٕمِٔمٞمْ  ، َوًَمِذيْمُر اهلل َأيْمؼْمُ

 شَمّْمٜمَُٕمقَن.
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  الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا. َصَّلَّ اهللُ ، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َعلَي

  .[201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

  .[2اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ناوإنَّ  ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  تُ

هب٤م وهذا طمدي٨م قمـ أُم٦م اإلؾمالم، إُم٦م اًمتل إًمٞمٝم٤م ٟمٜمتٛمل، أهي٤م اعمًٚمٛمقن.. 

 ،يمثػًما ٟمتنمف، وإًمٞمٝم٤م ٟمٜمت٥ًم، إٟمٜم٤م ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م ٟمحٛمد اهلل 

ـْ ىم٤مئٍؾ قمٚمٞماًم: ، ىماإلؾمالم ديٜم٤ًماحلٛمد هلل اظمت٤مر ًمٜم٤م  ،يمام أٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م يمثػًما ٤مل ضمؾ  ُِم

 .[0اعم٤مئدة: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿

احلٛمد هلل اظمت٤مر ًمٜم٤م أومْمؾ رؾمٚمف وأٟمزل إًمٞمٜم٤م ظمػم يمتٌف، وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ ظمػم أُم٦م  

ًٓ وآظمًرا، وفم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، ٟمَِٕمُؿ اهلِل  قمغم هذه إُم٦م  أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس، وم٤محلٛمد أو

٤ًٌم ومريًدا ـمريًدا ومآواه اهلل  ♀شمؽمى ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م سمدأت سمٜمٌٞمٝم٤م  همري

  سمره٦ٌم يًػمة  ٓ وآوى ُمٕمف َُمـ آُمـ ُِمـ أصح٤مسمف ومٚمؿ متْض ُِمـ قُمْٛمِر اًمزُم٤من إ

َد إُمر ًمٜمٌٞمٜم٤م  َر اهلُل ♀طمتك شمقـم   إُم٦َم سم٠مهه٤م هبذا اًمِم٠من ، َوىمد َذيم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف ممتٜم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[٤18مل: إٟمٗم] ﴾ٿ

 !ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦مو

ـُ ُم٤مًمٍؽ   -ويم٤من يقُمئٍذ قمغم اًمٙمٗمر- ◙اًم٤ٌمرطم٦م ٟمٌٞمهٜم٤م يٓم٤مرده هاىم٦ُم سم

يٓمٚم٥م رأؾمف ويٓمٚم٥م ُم٤م ووٕم٧م ُمٙم٦م ُمـ ه٦ٌم سم٤مًمٖم٦م هم٤مًمٞم٦م عمـ ي٠ميت سمرأس حمٛمد 
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سمف قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمغم ؾم٤مئر  ، واًمٞمقم قِمزٌّ ومتٙملم، ٟمٍم ُمٌلم اُمتـ اهلل ♀

 طمتك أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف: ♥ٜم٤م اعم١مُمٜملم، ومل يٛم٧م ٟمٌٞم

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ 

 .[0-2اًمٜمٍم:] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ

وُم٣م قمٝمد اًمراؿمديـ ؾمٕمٞمًدا محٞمًدا وم٤مشمًٕم٧م اًمٌالد ذم رىمٕمتٝم٤م، واُمتدت  

اًمٌالد سملم اًمٜم٤مس شمٗمتح اًم٘مٚمقب واًمٌالد، وشمٌنم اًمٕم٤ٌمد هبدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، 

يـ أيب سمٙمر وقمٛمر، ُم٤م مل شمتًع ذم ، واشمًٕم٧م ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗمتلم اًمراؿمد♀

: ♀قمٝمد أطمد ُمـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمَدمه٤م، وإمم يقم اًمٜم٤مس هذا، ُمّمداق ىمقًمف 

َبعديَأبَبؽرٍَ» َذيِنَِمن  َبِافؾ  شوظؿرَََاؿتدوا
(1)

رِض اهلل قمـ أصح٤مب ٟمٌٞمٜم٤م أمجٕملم  

ـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ.  وقمٛم 

٧م ذم هذه سماذيمثػمة، وقم٤ٌمد اهلل.. وداًم٧م سملم هذه إُمؿ واحلْم٤مرات دوٌل 

إُم٦م أُمؿ قمديدة، وهم٤مسم٧م ذم هذه اًمٚمٖم٦م اعم٤ٌمريم٦م ًمٖم٤مت يمثػمة، واُمتدت طم٤مضة 

 اإلؾمالم طمتك ىم٤مل ىم٤مئٚمٜم٤م:

ـــــ٤م ْٟمَٞم٤م ىُمُرْوَٟم ـــــده ـــــِذِه اًم ـــــ٤م َه  َُمَٚمْٙمٜمَ
 

 َوَأظْمَْمــــــَٕمَٝم٤م ضُمــــــُدْوٌد ظَم٤مًمـِـــــُدْوَٟم٤م 
 

 
ٍ
ـــَٞم٤مء ـْ ِو ـــ ـــَح٤مِئَػ ُِم ْرَٟم٤م َص ـــٓم   َوؾَم

 

ــــ٤مُن وَ   َُم ــــ اًمز  ــــاَم َٟمِزَ ــــْٞمٜم٤َموَم ًِ ــــ٤م َٟم  َُم
 

ـُ اًمتل شمٕمٛمؾ  ـُ اهلل اًمتل ٓ حُت٤ميب أطمًدا، ضَمَرت ومٞمٜم٤م اًمًٜم صمؿ إٟمف ضَمَرت ومٞمٜم٤م ؾمٜم

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ومٞمٜم٤م يمام قمٛمٚم٧م ذم همػمٟم٤م

                                      

 (.0881ؿ، )(، واًمؽمُمذي، رىم4/061أظمرضمف أمحد، ) (2)
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 .[06حمٛمد: ] ﴾ی

 هٙمذا، وقمـ هذا قمؼم  اًمذي ىم٤مل:

ـــك ـــُدْوُر طَمت  ـــ٤مُن َي َُم ـــَئ اًمز 
ـــ٤م وَمتِ  َوَُم

 

ــــِد ىمَ   ـــ سم٤ِمًْمـَٛمـْج ـــ٤مَُم٣َم ــــْقٌم آظَمُرْوَٟم  ـ
 

ـــرف  ـــؾ  طُمــــ ـــَؿ يُمــــ ـــل َوآًَمـ
 َوآًَمـَٛمـٜمِ

 

ٚمُِٛمْقَٟم٤م  ًْ ـَ اًْمــــُٛم ْهِر َأْيـــ  ؾُمـــ١َماُل اًمـــد 
 

يْمـ٥ِم ىَمـْقُِمل َٓ ُيـَرى ذم اًمر  ٌََح   َوَأْص
 

ـــــ٤م  ـــــُف ؾِمٜمِـْٞمٜمَ ـَت ـــــْقا َأِئـٛم  ــــْد قَم٤مؿُمـ  َوىَم
 

 ؟إن اًم١ًمال يٌ٘مك يٓمرُح ٟمٗمًف: أٟمك هذا؟ أٟمك هذا؟ أٟمك هذا

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جتحت ﴿

 .[284آل قمٛمران: ] ﴾خت مت ىت يت جث مث

ـَ ًم ـ ًمٜم٤م؛ ٕن وقمَدُه  ♀ ٜمٌٞمٜم٤ميمام ُمٙم   ص٤مدٌق همػُم ُمٙمذوٍب.  ُيٛمٙم 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿فال تعاىل: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 . [44اًمٜمقر: ] ﴾ڍ ڌ ڌڎ

  .[44اًمٜمقر: ] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ﴿ُم٤م هق اًمنمط؟ 

 .[7حمؿد:َ] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ :اًمنمط هذا هق 

 إن اًم٘مْمٞم٦م اًمتل هب٤م اٟمتٍم أصح٤مب رؾمقل اهلل هل أهنؿ أظمذوا هذا اًمديـ سم٘مقة.

 . [80اًمٌ٘مرة: ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ىم٤مل هلؿ رهبؿ:  

 ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿وىم٤مل: 

 ، وم٠مظمذوا اًمٙمت٤مب سم٘مقة وم٤مٟمتٍموا.[200إقمراف: ]
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ي٤مر أو ذم همػمه٤م، ذم هذه اًمٌالد أو ومٞمام ًمٜم٤م ٓ يت٠مشم ك ذم هذه اًمد إن وقمد اهلل 

ٓ  سم٠من ٟم٠مظمذ اإلؾمالم يمام أظمذه رؾمقل اهلل  اهلل  ٖمف ٟمٌله ، يمام سمٚم  ♀ؾمقاه٤م، إ

 ذم أٟمٗمًٝمؿ وذم اًمٜم٤مس. ♀يمام أىم٤مُمف أصح٤مب رؾمقل اهلل  ♀

هذا ؿمٕم٤مر أصح٤مب رؾمقل اهلل  [202إقمراف: ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ 

 ذم اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب.  ♀

أن ٟمج٤مذم َروْمَع احلرِج قمـ  وأديٜمٜم٤م سم٘مقة أن ٟمٜم٤مذم اًمٞمَن، ًمٞمس ُمٕمٜمك أن ٟم٠مظمذ 

 اعمِم٘م٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم.وهذه إُم٦م؛ إذ ُمٌتٜمك هذا اًمديـ قمغم ٟمٗمل احلرج، وٟمٗمل اًمٕمٜم٧م 

  .[168اًمٌ٘مرة: ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿قال تعاىل: 

 .[0اًمٓمالق: ] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ﴿وقال سبحاىه: 

ؿم٤مد، اعم٘مّمقد أنٓ  يٙمؿ اًمقاىمع وًمٙمـ اعم٘مّمقد اؾمتٛم٤ًمٌك وصم٤ٌمٌت، صؼٌم وهدى ور

، وأن ُٟمِرَي اهللَ ♀قمغم يمت٤مب رسم ٜم٤م، وأن ٓ ٟمتٜم٤مزل ٕضمؾ وٖمٓمف قمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

  قمالُم  ٓ ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م ظمػًما؛ إذ إُمُر ُمداُرُه قمغم هذه اًم٘مٚمقب اًمتل ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إ

 سمرهب٤م.اًمٖمٞمقب، إُمر ُمداُرُه قمغم صحتٝم٤م وصالطمٝم٤م وؾمالُمتٝم٤م وٟمج٤مطمٝم٤م ذم قمالىمتٝم٤م 

واًمت٘مقى ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م  .[10اعم٤مئدة: ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قال تعاىل: 

ش هاَهـاافتؼوىَ»إٓ قمالم اًمٖمٞمقب، 
(1)

 .♀وأؿم٤مر إمم صدره هٙمذا ىم٤مل  

ـِ واًمٕمٛمَؾ ذم ٟمٍمشمف ومرٌض ٓزٌم، وضسم٦ُم ٓزٍب،  ٦َم ذم أظمذ هذا اًمدي ي  إن اجِلد 

َ ُمٜمٝمجٝم٤م أو ؾَمْٛمَتَٝم٤م.ٓ يٛمٚمؽ أطمد أن يتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م، أو أن يًتٌدهل٤م، أو أ  ن ُيَٖمػم 

                                      

  .(1485أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ، ) (2)
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ىمقشم٤مِن: ىمقة قمٚمٛمٞم٦م، وأظمرى قمٛمٚمٞم٦م؛ وشمٚم٘مٞمف واًم٘مقُة اعمٓمٚمقسم٦م ذم أظمذ اًمديـ 

وم٤مًمٕمٚمٛمٞم٦ُم يٌٍم هب٤م اإلٟم٤ًمن ُمٕم٤مـم٥َم اًمٓمريؼ، واًمٕمٛمٚمٞم٦م حتٛمٚمف ذم ـمري٘مف إمم ـم٤مقم٦م 

٤م ذم شمٕمٚمهِٛمِف وأظْمِذهِ اهلل  َذ هذه ، صمؿ أو٤مف إمم ذًمؽ: َأظْم ؛ ومٛمـ شمٕمٚم ؿ ديٜمف ويم٤من ىمقيًّ

آضمتٝم٤مد سم٘مقة اًمٕم٤ٌمدة واًمّمالح؛ وم٘مد طم٘مؼ َأظْمَذ اًمديـ واًمتٕم٤مًمٞمِؿ سم٘مقِة اًمٕمٛمِؾ 

ُأوزِم إيدي، أي: أصح٤مب هذه اًم٘مقة  ُأوزِم إيدي وإسمّم٤مر؛ وص٤مر ُمـَ،سم٘مقة

 وُأوزِم إسمّم٤مر: أصح٤مب هذه اًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٕمٛمٚمٞم٦م،

ٟمحٞم٤مه٤م، هق خمرضمٜم٤م وؾمٌٞمٚمٜم٤م إن َأظْمَذ ديٜمٜم٤م سم٘مقة هق خمرضمٜم٤م ُمـ أزُم٤مشمٜم٤م اًمتل  

اعمٙم٤مئد اًمتل شُمدار ًمٜم٤م، وهذه اعم١ماُمرات  شمٚمؽًمتٗم٤مدي هذه اعمٝم٤مًمؽ اًمتل ٟم٘مع ومٞمٝم٤م، و

 اًمتل حُت٤مك ودٟم٤م.

قال  ،أن ٟمًت٘مٞمؿ قمغم ذائع اإلؾمالم -أول ُم٤م يٕمٜمل-إن أظْمَذ اًمديـ سم٘مقة يٕمٜمل 

 .[221هقد: ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿تعاىل: 

دًمف قمغم ىمقٍل ذم اإلؾمالم ٓ ي٠ًمل قمٜمف أن ي ♀عم٤م ؾم٠مل اًمرضمُؾ اًمٜمٌل  و

ش ؿل:َآمـُتَباهلل،َثمَاشتؼمَ : »♀أطمًدا همػَمُه جَيٛمع ًمف إُمَر يمٚم ف، ىم٤مل 
(1). 

 ،اؾمت٘مؿ قمغم اًمٗمرائِض اًمتل طَمَتَٛمٝم٤م اهللُ ، اؾمت٘مؿ قمغم أواُمر اهلل اًمقاضم٦ٌم واعمٜمدوسم٦م

 أطم٥م  إًمٞمف مم٤م اومؽم
ٍ
ض قمٚمٞمف، وٓ يزال واًمٜمقاومِؾ؛ إذ ُم٤م شم٘مرب اًمٕمٌد إمم اهلل سمٌمء

ٌ ُف. 
 يت٘مرب إًمٞمف سم٤مًمٜمقاومؾ طمتك ُيِ

 آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ذع اهلل فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم. 

                                      

 (.06أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ، ) (2)
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له اهلل، أد  زيم٤مَة ُم٤مًمَِؽ يمام ♀ىمؿ يمام ىم٤مم رؾمقل اهلل   قمٚمٛمؽ، َصؾ  يمام صغم ٌٟم

ل اهلل  ، طُم٩م  سمٞم٧َم اهلل احلرامَ ♀حمٛمٌد رؾمقل اهلل  حمٛمٌد يمام طم٩م  ٌٟم

 اعمٕم٤ميص واعمقسم٘م٤مت، ائ٧م يمؾ  ظمػم شمريد سمف وضمف اهلل.  ، اطمٗمْظ ضمقارطمؽ قمـ♀

اؾمت٘مؿ سم٘مٚمٌؽ وسمجقارطمؽ وم٢من زًمٚم٧م وم٤مؾمتٖمٗمِر اهللَ، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٕٟمؽ ًمـ شمًتٓمٞمع أن شمًت٘مٞمَؿ اؾمت٘م٤مُم٦ًم  ؛[8ومّمٚم٧م: ] ﴾ڌ ڎ ڎڈ﴿

: ♀يم٤مُمٚم٦ًم، ومٛمٝمام شمنب إًمٞمؽ رء ُمـ اًمٜم٘مص، وم٤مقمٛمؾ سم٘مقل اًمٜمٌل 

ش. ا،َوخافقَافـاسَبخؾقَحسنأَبعَافسقئةَاحلسـةَمتحفو»
(1)

 

 . [225هقد: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿واذكر قول اهلل تعاىل: 

ـَ سم٘مقة ذم اشم٤ٌمع   ╚، وأصح٤مسمف ♀حمٛمد اًمرؾمقل ظمذ هذا اًمدي

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمؽ:  ىمدو

  .[246إقمراف: ] ﴾ۅ ۉ ۉ﴿

  .[0احلنم: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿

 .[02آل قمٛمران: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

ٌِـِع اًم ٌِـِع اًمٙمت٤مَب اعمٜمزَل.اشم   ٜمٌل  اعمرؾَمَؾ، واشم 

 .[0إقمراف: ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴿

 .[244إٟمٕم٤مم: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ 

 .هٙمذا َأَُمَر اهللُ  

                                      

 .(2160)(، واًمؽمُمذي، رىمؿ، 4/240أظمرضمف أمحد، ) (2)
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ٌِـْع أصح٤مَب رؾمقِل اهلل   اًمرقمٞمؾ إول اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ: اشم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿

 .[200اًمتقسم٦م:] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ

، ♀اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ذم اشم٤ٌمع حمٛمٍد اًمٜمٌل  اعمرؾَمِؾ ُم٤مذا شمريد سمٕمد هذا  

٤ٌمع اًمٙمت٤مب اعمٕمّمقم اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف سم٤مـمٌؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف، اًمذي  ذم اشم 

 .[1اإلهاء: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ىم٤مل قمٜمف رسمؽ:

٤مه اهللُ  ذم يمت٤مسمف، وأصمٜمك قمٚمٞمف اًمٜمٌل  ُم٤مذا شمريد سمٕمد اشم ٤ٌمع هذا اًمرقمٞمؾ إول اًمذي زيم 

شؾونمذينَيََؾونم،َثمَافَ يَََذينََين،َثمَافَ رَ ؿَََافـاسََِخرَُ» ؾمٜمتف: ذم ♀
 (1). 

ظمذ ديٜمؽ سم٘مقة ذم محؾ أُم٤مٟمتف، ذم محؾ رؾم٤مًمتف، ظمذ ديٜمؽ سم٘مقة ذم أدائف 

َظذاٍبََؾنينَكذيرٌَ»ًمٚمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م:  ♀ًمٚمٕم٤معملم، ًم٘مد ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  فؽمَبغََيَدي 

ش صديدٍَ
(2)

 سم٤مًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕم٤معملم.  وُمع هذا ومٝمق ٟمٌل اًمرمح٦م أرؾمٚمف اهلُل 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿قال تعاىل: ، ♀

  .[246إقمراف: ] ﴾ہ

رمح٦م ، [200إٟمٌٞم٤مء: ] ﴾ک ک گ گ گ﴿وقال سبحاىه: 

؛ رمحتف سم٤معم١مُمـ فم٤مهرة، ♀سم٤معم١مُمـ، ورمح٦م سم٤مًمٙم٤مومر، هذه رمح٦م اًمٜمٌل 

اهلل  وأُم٤م رمحتف سم٤مًمٙم٤مومر؛ وم٢مٟمف ٓ ُيٕمذب قمذاَب آؾمتئّم٤مل، وىمد سُمِٕم٨َم رؾمقُل 

 طم٤مئاًل دون وىمقع قمذاب آؾمتئّم٤مل:  ♀

                                      

 (. 1400وُمًٚمؿ، رىمؿ، ) ،(1841أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، ) (2)

 (.106وُمًٚمؿ، رىمؿ، ) ،(5000أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، ) (1)
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ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿قال تعاىل: 

 .[00إٟمٗم٤مل: ] ﴾ېئ

ضمٝم٤مًدا وامحِْؾ رؾم٤مًم٦َم اإلؾمالم دقمقًة إمم اهلل، أُمًرا سم٤معمٕمروف، وهنًٞم٤م قمـ اعمٜمٙمر،  

 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، إطم٘م٤مىًم٤م ًمٚمحؼ، َُمث ِؾ اإلؾمالَم ذم هذه اًمدي٤مِر، وسملم هذه اجلٛمقع اًمتل

شمتٚمٗم٧ُم إًمٞمؽ، وشمٜمتٔمر اخلػم ُمـ سملم يديؽ،يمـ ىمدوًة ًمٚمٜم٤مس ذم ٟمٗمًؽ، وذم قمٛمٚمؽ، 

٤ًٌم ذم هداي٦م اجلٛمقع.  وذم يمؾ ُمًٕم٤مك؛ طمتك شمٙمقن ؾمٌ

إٟمٜم٤م ُٟمت َٝمُؿ سم٠مٟمٜم٤م َأدظمٚمٜم٤م اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل سم٤مًمًٞمػ، وأٟمٜم٤م َأدظمٚمٜم٤م اًمٜم٤مس ذم ديـ  

ًمٜمص  يمت٤مب اهلل:  اهلل سم٤مإليمراه، ويمٞمػ يٙمقن ًمٕم٤مىمؾ أن يتّمقر هذا، وهق خم٤مًمػ

ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت خت مت ﴿

 .[148اًمٌ٘مرة: ] ﴾ىت يت جث مث ىث يث حجمج

ٚمِْٛمٞم ٦ِم، قمؼم اًمٙمٚمٛم٦م احل٤مٟمٞم٦م،   ً إٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ مت٤مم اًمٕمٚمؿ أن اًمذـي دظمٚمقا ذم ديٜمٜم٤م قَمؼْمَ اًمدقمقِة اًم

احلرسمٞم٦ِم، قمؼم اإلرؿم٤مد اًمّمحٞمح أيمثُر سمٙمثػم ممـ دظمٚمقه قَمؼْمَ اًمٗمتقطم٤مِت اإلؾمالُمٞم٦ِم، واعمٕم٤مرِك 

 وذُق آؾمٞم٤م وضمٜمقُب ذىمِٝم٤م ودوٌل يمثػمٌة ذم أومري٘مٞم٤م شمِمٝمد هبذا اًمذي ٟم٘مقل.

إٟمؽ ًمـ شمّمؾ إمم آؾمت٘م٤مُم٦ِم ذم أظمذ هذا اًمديـ سم٘مقٍة طمتك شمرشمٌط ُمِم٤مقمُرك 

ُم٤م شمرك ؿم٤مردًة، وٓ واردة  ♀، إن اًمٜمٌل وضمقاٟمُِحؽ سمٜمٍمة ديـ اهلل 

قمر أصح٤مسمف شمٗمرح ًمٗمرح ، إٓ وضمٕمؾ ُمِم٤مقمره، وُمِم٤مإٓ ورسمٓمٝم٤م سمديـ اهلل 

أهؾ اإلؾمالم، وحتزن حلزن أهؾ اإلؾمالم، شمٗمرُح ٟٓمتّم٤مره، وشم٠مؾمك أن ُيٖم٤مًَم٥َم أو 

 ُيْٖمَٚم٥َم أو ُيداَل قمٚمٞمف.

ي ذم أصح٤مسمف، اٟمٔمروا ذم ُأطُمٍد يمٞمػ  ♀إن اًمٜمٌل   ضمٕمؾ ذًمؽ روطًم٤م شَمْنِ
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قا، اٟمٔمروا  ُمّمٕم٥م  إمماٟمٔمروا  ،◙أٟمس سمـ اًمٜميإمم َأد وا، يمٞمػ َأسْمَٚمقا، يمٞمػ َوح 

، وُمع هذا طمٞمٜمام ىُمتؾ يقم ُأطُمٍد ُم٤م ُوضِمَد ُم٤م ُيَٖمٓم ك ◙ سمـ قمٛمػم َأْٟمَٕمَؿ وَمتًك يم٤من ذم ُمٙم٦مَ 

سُمردٌة إذا هَمٓم ٧ْم رأؾَمُف سمدْت رضماله، وإذا همٓم ٧ْم  ٧ْم ، إٟمام سُمًٓمَ ◙سمف ضمًُدُه اًمنميُػ 

اًل رضم اهلل شمِمٝمد سمتْمحٞم٤مهتؿ، اصمٜم٤م قمنَم  ف سمدا رأؾُمُف، هذه ُمّم٤مرُع أصح٤مِب رؾمقلِ ٞمرضمٚم

َدُه اًمٜمٌله  ♀ُمـ إٟمّم٤مر وَمَدُوا اًمٜمٌل   ـْ َوؾم  سم٠مٟمٗمًٝمؿ طمتك يم٤من آظمرهؿ ُمقشًم٤م َُم

«يومَافؼقامةََهُمَلءَََِظَذَََصِفقٌدَََأَكا»ىمدَُمُف اًمنميٗم٦َم، وهق ي٘مقل:  ♀
(1)

وىم٤مل ،َ

ُحُهََيث َعُبََدًما:َاف»َ:♀ ََبَعثَُهَاهلُلََوُجر  ؾوُنَماَِمنَجمروٍحَجُيَرُحَدمَشبقِلَاهللَإل 

يُحَريُحَادسِكَ ِم،َوافرِّ «فوُنَافد 
(2)

مَ»َي٠ًمل قمٜمد حلد أصح٤مسمف: ♀ويم٤من ،َ َأُّي 

َُمُف ذم اًمٚم ْحدِ أـثُرَأخًذاَفؾؼرآن ش، وم٢مذا ُأؿِمػَم ًمف إمم أطمِدمه٤م ىمد 
(3)

ويم٤مٟمقا يدومٜمقن آصمٜملم »، 

«واًمثالصم٦َم ذم اًم٘مؼِم اًمقاطمدِ 
(4)

.َ 

ـِ أأيـ أٟم٧م ُمـ  -أهي٤م اعمًٚمؿ-واٟمٔمر   اعمٕمريم٦مُ  ِت َيَ أطمِد اًمت٤مسمٕملم عم٤م طَم  ؿمٞمؿصٚم٦َم سم

ْم وم٘م٤مشمْؾ طمتك اطمتًٌَ  ، صمؿ إٟمف ؿمٝمٞمًدا، ومٗمٕمَؾ اًمقًمُد ومُ٘متَِؾ وم٤مطمتًٌف صٚم٦مٌ  َؽ ىم٤مل ٓسمٜمف: شم٘مد 

ـِ قمٔمِٛمِف، وَمَ٘م٤مشَمَؾ طمتك ىُمتَِؾ، ومج٤مءت اًمٜمًقة إمم  محؾ سمٜمٗمًف قمغم اًمٕمدو، قمغم يمؼم ؾِمٜم ِف، َوَوْه

ْيٜمََٝم٤م ذم ُم٘متؾ هذا ▲ زوضمف   ـ  ضمئتُ  ـ  وذاك، وم٘م٤مًم٧م: إن يمٜمتُ  ُيَٕمز 
ل وم٠مهاًل ٜمِ ٜمَ ئْ ٜم  ٝمَ تُ ًمِ

٤ًٌم، وإن يمٜمتُ  ـ  وُمرطم ـَ ُم٠مضمقراٍت همػَم ُم٠مزوراٍت.  ـ  تُ ئْ ضمِ  ـ  سمُِٙم  ًمٖمػم ذًمؽ وم٤مرضِمْٕم

                                      

 .(2050)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)

 .(1/501)أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اجلٝم٤مد،  (1)

 .(2050، 2050)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (0)

 .(5/56)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم،  (5)



 

116 
 خطب الثورة

 

ْر قمامًرا  وَن؟! ◙شَمَذيم  ـَ اجلٜم٦ِم شَمِٗمره  ، وىمد وىمػ يقم اًمٞمامُم٦م ي٘مقل: أهي٤م اًم٘مقم َأُِم

ؿمٝمٞمًدا ذم  ◙ىُمٓمَِٕم٧ْم، صمؿ ىم٣م سمٕمد ذًمؽ  ي٘مقل اًمراوي: وأذُٟمُف شمتذسمذُب ىمد

  شمٚمؽ اعمٕم٤مرك واحلروب اًمتل يم٤مٟم٧م سملم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

قم٤ٌمَد اهلل.. إن احلدي٨م قمـ آرشم٤ٌمط سم٤مإلؾمالم، وآضمتامع قمغم محؾ رؾم٤مًمتف 

طمدي٨م ـمقيؾ قمٔمٞمؿ ضمٚمٞمؾ، هق همػُم ممٚمقٍل ًمٙمٜمل أظمِمك أن يٓمقل يب  -وأُم٤مٟمتف

٤ًٌم ذم شم٠مظمػميمؿ قمـ أقمامًمٙمؿ.اًمقىم٧ُم،   أو أن أيمقن ؾمٌ

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 الخطبة الثانية

ٌِْدِه َوَٟمٌِ  اَلُم قَمغَم قِم  ً اَلُة َواًم ٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك، اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم ؾَم٤مًَم٦َم، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  اًمر 

ـْ َرسم ِف،  ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ َوَأد ى ا

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

 إن ظمت٤مم هذه اخلٓم٦ٌم يدور طمقل آقمتزاز هبذا اًمديـ ـَٝم٤م اإِلظْمَقُة.. قِم٤ٌمَد اهلل،َأيه 

 .♀آومتخ٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ظمػم إٟمٌٞم٤مء وظم٤مشمؿ اعمرؾمٚملم و

اعمًٚمٛملم ٟمرومع ه٤مُم٤مشمِٜم٤َم ومقق اًمًح٤مب ٓ ومخًرا قمغم أطمٍد وٓ شمِٞمًٝم٤م  إٟمٜم٤م ُمٕم٤مَذ 

وًم٤م  ا قمغم أطمٍد، وإٟمام شَمنَمه  . سم٤مٟمت٤ًمسمٜم٤م إمم اهلل قمغم أطمٍد وٓ قمٚمقًّ

 إذ ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ:

ــــ ـــــَوُِمـٛم  ــــ٤م َوشمِْٞمَٝم وًم ـــــل َذَ  ٤م٤م َزاَدٟمِ
 

ــــ  ــــْدُت سم٠َِممْخُِّم
ــــ٤مـَويمِ ــــ٠ُم اًمثهَري   ل َأـَم

 

ٌَـقْ ٧َم ىمَ حْ ـُدظُمقًمِـل شَمـ  ٤مِديًمِـَؽ َيـ٤م قِم
 

ــــ  َت َأطْم ْ ــــػم  ــــ٤مـَوَأْن َص ـــــل َٟمٌِٞم 
 َٛمَد ًمِ

 

 عم١مُمٜملَم وذريتِِف وآِل سمٞمتِِف. اًمٚمٝمؿ  صؾ  قمغم حمٛمٍد اًمٜمٌل  وأزواضِمِف أُمٝم٤مِت ا

َٟم٤م، ًمٞمس ذم ديٜمٜم٤م  أهي٤م اإلظمقة.. ًمٞمس ذم ديٜمٜم٤م ُم٤م َٟمخجُؾ ُمٜمف، ًمٞمس ذم ديٜمٜم٤م ُم٤م َيِْمػْمُ

ـْ يم٤من، وًمًٜم٤م ذم هذا  ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمحٜمل رؤوؾَمٜم٤َم، أو فمٝمقَرَٟم٤م ٕطمٍد ذم هذه احلٞم٤مة يم٤مئٜم٤ًم َُم

وإٟمام هق ىمقل اهلل:  ٟمٕمتدي قمغم أطمٍد سم٘مقل أو سمٗمٕمؾ، أو سم٠مي شمٍمف ُمـ اًمتٍموم٤مت،

﮲﮳ ﴿  .[201آل قمٛمران: ] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
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ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهللُ  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،   َربه َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِديَ  شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،٤مَرَٟم٤مَووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مىْمَداَرَٟم٤م، واقمْ َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مرَ ؿُمد  َأزْ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

ـْ  ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ قَمغَم اًمره ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ٜمَٜم٤َم يُمؾ  سمِرف

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ ُذ سمِ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، َؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي

 . [201]آل قمٛمران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00]إطمزاب: ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
 وإنَّ ما ُتوَعدوَن آلٍت، وما أنتم بمعِجِزين. ،ََه ـلْ َ

 ِم:اإلؾمال ظمّم٤مئصِ  ـْ ُمِ  إن  أهي٤م اعمًٚمٛمقن.. 

 وخي٤مـم٥م أوزم وهيديف، أٟمف ديـ يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕم٘مؾ ومٞمٜمٛمٞمف، ويرؿمده، ويرره، -

 .دِ ٤مؿماًمر  ـمريؼ إًم٤ٌمب، وي٠مُمرهؿ سم٤مشم٤ٌمع 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ،ٟمف يٓم٤مًم٥م دائاًم سم٢مىم٤مُم٦م اًمؼمه٤منأ -

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[85اًمٜمٛمؾ: ] ﴾ٿ

 .[256إٟمٕم٤مم: ] ﴾چڇ

وأن اشم٤ٌمع اًمٔمـ إٟمام هق اشم٤ٌمع  ،ٟمف يٜمٌف إمم أن اًمٔمـ ٓ يٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞمًئ٤مأ -

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم:  اًمذي ٓ يٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞمًئ٤م،ى قًمٚمٝم

 .[16]اًمٜمجؿ:  ﴾ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 ،سمح٤ملٞمف قمٚمىمدرة وٓ  ،ومٞمف جم٤مل فقمـ اخلقض ومٞمام ًمٞمس ًماًمٕم٘مؾ يمام يٜمٝمك  -

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم: 

 .[08]اإلهاء:  ﴾ی ی ی

ُمـ اًمت٘مٚمٞمد اًم٤ٌمـمؾ وٟمٕمك قمغم أصح٤مسمف، ودقم٤م إمم  م اًمٕم٘مقَل ؾمالًم٘مد طمرر اإلو -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ،ٝم٤مداًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م وآضمت

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[14 -10 ]اًمزظمرف: ﴾ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ

ُمـ  ر اًمٌنمي٦مَ اًمٜمٗمًٞم٦م، وطمر   اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وإوه٤ممَ  اوم٦مَ راًمٙمريؿ اخل اًم٘مرآنُ  رومضًم٘مد 

 ٌٓم٦م سمْمقاسمط اًمٕم٘مؾ واًمنمع ُمًٕم٤م.٤م إمم احلري٦م اعمٜمْمٝمَ قم٤ٌمدة اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد، وٟم٘مٚمَ 

اًمًٛمح٦م  فُ وضم٤مءت ذيٕمتُ ، مجٞمًٕم٤م ٦مِ وُمـ صمؿ وم٘مد ضم٤مء اإلؾمالم واومٞم٤ًم سم٤محل٤مضم٤مت اًمٌنمي  

 ، وٓ طمرٍج وم٤مدطم٦مٍ  ومل شمٙمـ ذم اًمنميٕم٦م اًمًٛمح٦م ُمـ ُمِم٘م٦مٍ  ،ًمٚمٛمّم٤مًمح اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٦مً حم٘م٘م  

 ،[264اًمٌ٘مرة: ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم: ،سم٤مًمغٍ 

َ] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿وي٘مقل شمٕم٤ممم:  وٓ  ٓ يمٝم٤مٟم٦مَ يمام أٟمف  ،[78احلج:

ڀ ڀ ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ومٞمف، يـ واًمٗم٘مفسم٤مًمد   ذم اإلؾمالم، وإٟمام هق اًمٕمٚمؿُ  يمٝمٜمقَت 

وُمع هذا وم٢من ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد حتتٛمؾ قمٜمد ومتٞم٤م ، [50]اًمٜمحؾ:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

َََدَفََتََؾاج ََمَُاـَِاحلَمََؽََإذاََحَ»: ♀، ىم٤مل اًمٜمٌل فُ ٛمُ صم  ١مَ ٓ يُ  هُ ، وظمٓم١مُ اًمٕم٤ممل اخلٓم٠مَ  ُثم 

َأَََمَ ثَََُدَفََتََاج َؾَََمََؽََاََحَذََإَِ،َوََانَِرََج َأَََهَُؾََؾََََأَصاَبَ شرٌَج َأَََهَُؾََؾَََلََطََخ 
(1)

.  

أن اًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م  :إن ُمـ طم٘م٤مئؼ اًمديـ اًمٕمٔمٛمك ..أهي٤م اعمًٚمٛمقن

، وواضم٥م ُمٕمٚمقمٌ  وآطمتٙم٤مم إمم اًمنمع اعمٓمٝمر ذم يمؾ ؿم٠من ومرٌض  ♀ٟمٌٞمف 

 سمٞمٜمف وسملم همػمه. ومٞمف، أو خيت٤مرَ  أو خي٤مًمَػ  ،قمٜمف أطمًدا أن خيرَج  يًعُ  حمتقم، ٓ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[08]إطمزاب:  ﴾ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

                                      

 .(2028)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (0041)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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ٛمح٦م ومًٕمدت  شم٤مرخي٤ًم جمٞمًدا شمٗمٞم٠مت ومٞمف فمالَل  ٦مُ ٚمٛم٤ًم اعمٜمَ أُمتُ  وًم٘مد قم٤مؿم٧ْم  اًمنميٕم٦م اًًم

 ًُ نمي٦م وٟمٕمٛم٧م وأذىم٧م ؿمٛم وم٤مؾمتٜم٤مرات، واهتدت وحتيت، وىمدم اعمًٚمٛمقن ٝم٤م قمغم اًٌم

 ٦م راىمٞم٦م.٦م وؾمٚمقيمٞم  ٦م ٟم٤مومٕم٦م، وهداي٦م أظمالىمٞم  ٤م يمقٟمٞم  ًمٚمٕم٤ممل طمْم٤مرة ُمدٟمٞم٦م ُمتديٜم٦م، وقمٚمقُمً 

ُمٜمذ اًمٗمتح  -ُمثاًل -٤م ُمـ اًمزُم٤من وسم٘مٞم٧م ُمٍم ىمرٟمً  قمنَم  صمالصم٦مَ  احل٤مل زه٤مءَ  تد  ُموا

 سمٛمٔمٚمتٝم٤م يٕم٦م، وُمًتٔمٚم٦مً سم٤مًمنم حمتٛمٞم٦مً  قمٛمرَ  اعمٌٙمر هل٤م ذم قمٝمد اًمٗم٤مروِق  اإلؾمالُمل  

صمؿ ضم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز  ،م2604اعمختٚمٓم٦م ؾمٜم٦م طمتك ُأٟمِمئ٧م اعمح٤ميمؿ  اًمٔمٚمٞمٚم٦م

 اًمزطمػ إورويب واًمتدظمالت آؾمتخراسمٞم٦م ذم اًمدي٤مر اعمٍمي٦م. ةحت٧م وـم٠م

وصدر دؾمتقر  ،ؿُ ٕمَ قمـ رسمققمٜم٤م اًمٜم   ًم٧ْم ، وحتق  ؿُ ٘مَ ٜم  سمدي٤مرٟم٤م اًم ٧ْم رو أن طمٚم  همومال 

أن ديـ اًمدوًم٦م هق اإلؾمالم، واًمٕمرسمٞم٦م هل ًمٖمتٝم٤م ًمٞمٜمص قمغم  ؛م2110قم٤مم 

 واٟمحٍمت ؾم٤مقمتٝم٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم إطمقال اًمِمخّمٞم٦م. ،اًمرؾمٛمٞم٦م

 آحت٤مدُ  عَ ومَ رَ  اعمدين   اًم٘م٤مٟمقنِ  ؾِ قمغم شمٕمدي ،م2150اعمٍمي٦م   قمزُم٧م احلٙمقُم٦مُ ام  ـوًم

ًقا ُمـ ممٝمقًرا سمتقىمٞمع أرسمٕم٦َم قمنَم قمْمظمٓم٤مسًم٤م  ًمٚمٝمٞمئ٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمٍَم  اًمٕم٤ممه 

 .اًمنميٕم٦مِ  شمٓمٌٞمَؼ ومٞمف  هُ دُ إمم اعمٚمؽ وم٤مروق يٜم٤مؿِم أقمْم٤مئف 

َ٘م٦ٌم  أسم٤مٟمقا ومٞمف أن هذه اًمنميٕم٦َم اًمٙمريٛم٦َم يمٗمٞمٚم٦ٌم سمًد  طم٤مضَمتِٜم٤َم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦ِم، وحم٘م 

ًمٚمًٕم٤مدة واًمٕمداًم٦م ذم رسمقع هذا اًمقـمـ اًمٙمريؿ، يمام اقمؽمف سمذًمؽ يم٤ٌمُر رضم٤مِل 

ديـ قمغم أهن٤م ُمـ ظمػم اعمّم٤مدر ًمٚم٘مقاٟملم واًمتنميٕم٤مت، وهذا  اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمٕم٤ممل، ُم١ميم 

ٌؾ ذم يمثػم ُمـ إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمٕمديد ُمـ اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦م.   ُمًج 

يٜمص قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل اعمّمدر  ،م2102صمؿ ضم٤مء دؾمتقر قم٤مم 

 اًمرئٞمز ًمٚمتنميع.



 

103 
 خطب الثورة

 

 ٤مل اًم٘م٤مٟمقن سمجٝمد ممت٤مز ًمت٘مٜملمِ رضمىم٤مم قمٚمامء إزهر واعمخٚمّمقن ُمـ  ؿ  وُمـ صمَ 

 اًمدؾمتقر: ُمقاد   وصٞم٤مهم٦مِ ، نميٕم٦ماًم

ول ضم٤مء ومٞمف:  حت٤مد اًمٕم٤مم ًمٚمٝمٞمئ٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ظمٓم٤مسًم٤م إمم اعمٚمؽ وم٤مروق ٕا ـ ىمٌؾ رومع ٓا  وُم

ن اعمٜم٤مديـ سمتٓمٌٞمؼ أويم٤من ُمـ ُمِم٤مهم٤ٌمت سمٕمض اًمٜم٤مس ُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ 

 .اًمنميٕم٦م ٓ يٛمٚمٙمقن دؾمتقًرا وٓ شم٘مٜمٞمٜم٤ًم وٓ شمٜمٔمٞماًم ًمٚمنميٕم٦م ُمـ أضمؾ احلٙمؿ سمف

أوص اعم١ممتر اًمث٤مُمـ عمجٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م سم٠من  ،م2100يم٤من قم٤مم  صمؿ عم٤م

 ؛سمقوع دؾمتقر إؾمالُمل -سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م-اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م  وجمٛمعُ  ي٘مقم إزهرُ 

 دوًم٦م شمريد أن شم٠مظمذ سم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمٝم٤مضًم٤م ًمٚمحٞم٤مة. ٦مٙمقن حت٧م ـمٚم٥م أيٞمًم

 ئقمغم اعم٤ٌمد أن يٕمتٛمد -قمٜمد ووع هذا اًمدؾمتقر-قمغم أن ي١مظمذ ذم آقمت٤ٌمر 

 .ام أُمٙمـ ذًمؽٚم  قمٚمٞمٝم٤م سملم اعمذاه٥م إلؾمالُمٞم٦م يمُ  اعمتٗمِؼ 

ووع هذا اًمدؾمتقر إمم جلٜم٦م إسمح٤مث  ٜمدؾمأو ،ؿ شمٜمٗمٞمذ هذه اًمتقصٞم٦مشمو

 اًمدؾمتقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمجٛمع.

ورئٞمس جمٛمع اًمٌحقث  ،ُم٤مم إيمؼم قمٌد احلٚمٞمؿ حمٛمقد ؿمٞمخ إزهروىم٤مم اإل

سمج٤مٟم٥م اًم٤ًمدة أقمْم٤مء جلٜم٦م اًمٌحقث ٚمٞم٤م وٛم٧م قمُ  اإلؾمالُمٞم٦م سمت٠مًمٞمػ جلٜم٦مٍ 

 ،اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ يم٤ٌمر اًمِمخّمٞم٤مت اًمدؾمتقري٦م سم٤معمجٛمع ٟمخ٦ٌمً 

 واًم٘م٤مٟمقن اًمدؾمتقري ًمتتقمم هذه اعمٝمٛم٦م.

ٝم٤م واضمتامقم٤مهت٤م سمّمٗم٦م أؾمٌققمٞم٦م طمتك اٟمتٝم٧م ُمـ إقمداد قمٛمٚمَ  وشم٤مسمٕم٧م اًمٚمجٜم٦مُ 

 اًمٜمٝم٤مئٞم٦م. ةاًمدؾمتقر وووٕمف ذم اًمّمقر

ُمٗمّمٚم٦م قمغم  ؛وشمًٕملم ُم٤مدةً  ٦محتتقي قمغم صمالصم أسمقاٍب  شمًٕم٦مَ  وشمْمٛمـ اعمنموعُ 
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 يت:اًمقضمف أ

 .ُمقاد 5 اًم٤ٌمب إول: إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 .ُم٤مدة 20 اًم٤ٌمب اًمث٤مين: أؾمس اعمجتٛمع اإلؾمالُمل

 .ُمقاد 20  ىمتّم٤مد اإلؾمالُملاًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م: آ

 .ُم٤مدة 28 اًم٤ٌمب اًمراسمع: احل٘مقق واحلري٤مت

 .ُم٤مدة 20  ٦ماًم٤ٌمب اخل٤مُمس: اإلُم٤مُم

 .ُم٤مدة11 ًم٤ٌمب اًم٤ًمدس: اًم٘مْم٤مءا

 .ُم٤مدشم٤من اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع: اًمِمقرى واًمرىم٤مسم٦م 

 .ُم٤مدشم٤من اًم٤ٌمب اًمث٤مُمـ: احلٙمقُم٦م

 .ُمقاد0 اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع: أطمٙم٤مم قم٤مُم٦م

 وىمد ضم٤مء ت اعم٤مدة إومم ُمـ هذا اًمدؾمتقر ُمـ وم٘مرشملم:

 .شم٘مٜملمٍ  يمؾ   اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمّمدرُ -ب اعمًٚمٛمقن أُم٦م واطمدة. -أ

ه٤م اًمٞمقم ٟمنُم  ٕم٤مدُ يُ  ُم٘م٤مٍٓت  ٤مِب ت  ُمـ اًمٙمُ  يمت٥م قمددٌ  ؾمٜمقاٍت  دَ سمٕم : إٟمفوىمٞمؾ

، واؾمتٝمج٤منٍ  قسمٚم٧م سمرومضٍ يقم أن صدرت ىمُ ، وٝم٤م وًمٗمٔمٝم٤م وسمٛمحتقاه٤م وُمٖمزاه٤مسمٜمّم  

 .ُم٤م ٟم٤مًمتف سم٤مُٕمسِ  ، وهل اًمٞمقم ؾمتٜم٤مُل ، وإزورارٍ واؿمٛمئزازٍ 

 ،اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م رومضِ  سمرومض ذيٕم٦م اإلؾمالم حت٧م ؾمت٤مرِ  ـُ إهن٤م ُم٘م٤مٓت شمًتٕمٚمِ 

، ويم٠من اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م هل اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦مومٙمرة  كٌٜمتشمًمٙمقهن٤م  ؛وأن خم٤مـمره٤م ؿمديدة

 دوًم٦م احلؼ اعمٓمٚمؼ، واًمّمقاب اعمٓمٚمؼ!!

 أيًْم٤م؟ ًمٞم٧ًم اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م هل٤م خم٤مـمرُ  أوَ 
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 سم٤مًمٌالد إمم ه٤موي٦م اًمٗم٤ًمد؟ ىُم٤م اًمذي شمرد  

 ؟دُم٤م اًمذي قمّمػ سم٤مىمتّم٤مد اًمٌالد واًمٕم٤ٌم

 ري٤مء؟ُمـ اًمذي ىمتؾ وؾمجـ وقمذب إسم

 أًمٞم٧ًم اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م واًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمٝم٤م؟

، أًمٞم٧ًم اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م هل ص٤مطم٦ٌم اإلره٤مب إمحر واًمٕمٜمػ اًمثقري ذم روؾمٞم٤م

 ت طمٙمؿ اإلقمدام ذم ُمٚمٞمقن وؾمٌٕمامئ٦م أًمِػ ذٗمٟمإن هذه اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م هل اًمتل 

 .٦مٍ ٞمهزًم يمامٍت ٤مقمغم حم ( سمٜم٤مءً 2112 - م2120ُم٤م سملم قم٤مم ) إٟم٤ًمنٍ 

 !!ُمٚمٞمقًٟم٤م ُمـ إومراد قمنَم  ُمـ مخ٦ًمَ  أيمثرَ  ٍت ن حم٤ميماموسمد ٚم٧م ومقق ذًمؽتوىم

 ،رت احلري٤متدوص٤م ،أًمٞم٧ًم اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م هل اًمتل دقم٧م إمم اإلحل٤مد

 اعمٜمحؾ!! حت٤مد اًمًقومٞمتل ذم آزوؾمخرت اعمجتٛمع خلدُم٦م يمٝمٜم٦م اًمٗمٙمر اعم٤مريم

 تديـ ًمدهيؿ رضمٕمل!ٟم٤ًمن أي إٟم٤ًمن وم٤معمسم٤مإل تؿٓ هت هٜم٤مك إن اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م

  راـمل!ىمواعمقاـمـ اًمِمٞمققمل سمػمو رضمقا زي!قمٜمدهؿ سم لواًمٖمٜم

 ،٧ًم ًمٌقس آؿمؽمايمٞم٦مٌذم ُمٍم ًم ،م2141وُمع هذا يمٚمف عم٤م ىم٤مُم٧م صمقرة 

وُمع ؾم٘مقط واهنٞم٤مر ، وارشمدت قم٤ٌمءة اًمٜم٤مسي٦م، ىم٤مُم٧م إطمزاب اًمِمٞمققمٞم٦مأو

ٞم٦م ٟمحق اًمدوًم٦م اعمدٟم ٤م سمرضم٤مهل٤م إؿم٤موسِ ٜمَ صمقرشمُ  ٧ْم ٝمَ شمقضم   ،م2112اًمدوًم٦م اًمًقومٞمتٞم٦م 

 اًمٖمرسمٞم٦م!! ٞم٦م إُمريٙمٞم٦مًموًمٙمٜمٝم٤م اعمدٟمٞم٦م إورسمٞم٦م واًمرأؾمام ،أيًْم٤م

 واًمّمقُم٤مزم   اًمٕمراىمل   وشم٘متؾ اًمِمٕم٥َم  ،إيب   ٤م إومٖم٤مين  ٜمَ ٌَ ٕمؿموم٢مذا هب٤م شمًحؼ 

 !!شم٠ميت واًمٌ٘مٞم٦مُ 

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف  ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ ًَمُف، َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ؾَم٤مًَم٦َم،  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

ـْ َرسم ِف، اًمٚم   ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ُٝمؿ  َوَأد ى ا

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ًٓ عم٤م يمٜم٤م ٟم٘مقًمف:  ،أهي٤م اعمًٚمٛمقن اعمدٟمٞم٦م إورسمٞم٦م هل اًمتل  أًمٞم٧ًم اًمدوًم٦مُ اؾمتٙمام

إمم ُمٝم٤موي  ٤مٕهةِ سم وىمذوم٧ْم ، لمَ ٞماعمثٚم ، وم٠مسم٤مطم٧م زواَج طم٘مقىًم٤م ىم٤مٟمقٟمٞم٦مً  اًمِمقاذ   ح٧ِم ُمٜم

 .وآٟمحاللِ  ِؽ اًمتٗمٙمه 

ـٍ  إهن٤م دوًم٦مٌ   .وٓ يٚمتزم سم٘مٞمؿٍ  شمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌنم قمغم أؾم٠مس أهنؿ ىمٓمٞمع ٓ يٕمتٜمل سمدي

زي٤مدة حمذوًرا آظمَر، هق: حم٤مذير اًمدوًم٦م اًمديٜمٞم٦م  إمم ْمٞمػاًمٌٕمض يإن يم٤من و

 !! ويم٠من اًمتديـ وآًمتزام ضمريٛم٦م!!طمدة اًمتديـ ذم اعمجتٛمع

 مح٤مي٦م إظمالق وأداب واًمًٚمقك ُمـ آٟمحراف واضم٥موأو ًمٞمس اًمتديـ 

 ٦م.ُمًئقًمٞم٦م ومردي٦م ومج٤مقمٞم  وهق يمذًمؽ  ،اًمدوًم٦م واًمِمٕم٥م ُمًٕم٤مقمغم  قم٤مم

 وـمٝمر!! ٤مءٟم٘مديـ، وٓ شمًت٘مٞمؿ سمٖمػم ظمٚمؼ، وٓ حتٚمق سمٖمػم شمإن احلٞم٤مة ٓ شمٓمٞم٥م سمٖمػم 

اًمٕمٚمٞمؿ  ـيٕٟمف د؛ اإلؾمالم وٟمٔم٤مُمف وأطمٙم٤مُمفإٓ ذم فمؾ يمٚمف  ؽذًمٓ يٙمقن و

 .[25]اعمٚمؽ:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ هبؿ، ٌػماخلٚمٓمٞمػ اًم فسمخٚم٘م

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،   َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ
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ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،َُم٤مَءَٟم٤مىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ دِ َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ وَ  ،َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم  ِرِه، َواضْمَٕمْؾ  َٟمحْ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

ـْ يُمؾ  سمِ  ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ قَمغَم اًمره ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ٜمَٜم٤َم رف

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ـَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ٚمِِٛملْمَ  ُذ سمَِؽ ُِم ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ، اًْمِٗمَت

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

يُمُروا اذْ ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ ، ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا. ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

  .[201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

  .[2اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ڦ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ بِ  ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم  ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  .بهعِجِزيووإنَّ نا تُ

٤َم اعمًٚمٛمقن،  َٚمٝم٤م ومقضمد هل٤م ذم هذا َأهيه أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر ٟمٔمر ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ومت٠مُم 

 اًمقاىمع ُم٤م يّمدىمٝم٤م:

ــَرى ظَم أَ  ــَٚم َُم ــ٤مِد وَ َؾ اًمر  ــٞمْ ُِم  رٍ ٛمْ ـَض ضَم
 

ـــــظْم أَ وَ   ـــــْن يَ ك أَ َِم ـــــقْ ُٙم امُ  فُ َن ًَم  ِضَ
 

ــــ ــــ٢مِ وَم ــــ٤مَر سمِ ــــيْ دَ قْ ٕمُ ٤مًمْ ن  اًمٜم   ْذيَمكـِ شُم
 

ٌْـــــَدُؤَه٤م يَمـــــاَلمُ رْ حَ ـن  اًْمـــــإِ وَ    َب َُم
 

 مٍ قْ ُء ىَمـــاَل َ٘مـــْؿ ُيْٓمِٗمَٝمـــ٤م قمُ ـْن ًَمـــ٢مِ وَمـــ
 

ـــــ  ـــــ٤م ضُم قْ ىمُ ن  وَ ٢مِ وَم ـــــَدَه ـــــ٤ممُ َث  ٨ٌم َوَه
 

٧م ذم ُم٤ٌمدئ دوًم٦م ؾمت٘مقم، وذم أظمري٤مت دوًم٦م ؾمتت٘مقض، يِمػم هذه أسمٞم٤مت ىمٞمٚم

ُم٤م وراءه٤م، وأن أطمداصًم٤م ضم٤ًمًُم٤م شمقؿمؽ أن شمٜمـزل  ٦مِ ٛمَ يمَ ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مئؾ إمم أن وراء إَ 

سم٤مًمدي٤مر، وأن حَتِؾ  سم٤مًمٌالد، ومٝمق ُيذر ُمـ ؾمقء قم٤مىمٌتٝم٤م، أو ُمـ ظمٓمره٤م وذره٤م، 

 وم٘م٤مل حمذًرا:

ــَأَرى ظَم  ــَٚم َُم ــ٤مِد وَ َؾ اًمر  ــٞمْ ُِم  رٍ ٛمْ ـَض ضَم
 

ـــــظْم أَ وَ   ـــــْن يَ ك أَ َِم ـــــقْ ُٙم امُ  فُ َن ًَم  ِضَ
 

، ُم٤م ٟمٚم٨ٌم ومٞمٜم٤م اًمٗمتٜم٦مُ  ٩َم ضم  ١مَ ُم٤م ٟمٚم٨ٌم طمتك شمُ  -وسمٕمد اٟمٓمالق هذه اًمثقرة-إٟمٜم٤م 

ُمـ أظم٤ٌمره٤م، وإن يم٤من إُمر  ِمٝمدَ ، ومٜمرى ُمـ آصم٤مره٤م وٟمَ هذه اًمٗمتٜم٦مَ  ًتنمَف طمتك ٟمَ 

 !ٓ يزال ظمٗمٞم٤ًّم إٓ إٟمٜم٤م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٜمٌف إمم ُم٤م يراد سمٜم٤م

سمرأؾمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م  ؾه ٓمِ أٟمقاع ُمٜمققم٦م، إن أول اًمٗمتـ اًمتل شمُ ون اًمٗمتـ أًمقان ُمٚمقٟم٦م، إ
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 !ًمف وٓ ىمدمَ  اًم٤ٌمـمؾ اعمخٚمقق اًمذي ٓ رأَس واعمّمٜمقع،  اًمٙمذب ومتٜم٦مُ 

 .[204اًمٜمحؾ: ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

شغََابَِذ َـَََافساظةََِِيََدَإنَبغَيََ: »♀وىمد ىم٤مل  
(1)

. 

قم٤معمل دوزم  ُمٞمدان، يمذٌب  ل، ويٌٕمثقٟمف ذم يمؾ  جم٤م ذم يمؾ   ثػمون اًمٙمذَب اسمقن يُ يمذ  

ٙمذب أهن٤م دوًم٦م ٜم٤م، صمؿ شمَ ذل ضم٤ٌمهَ وشمُ  ،ٟم٤مًتحؾ دي٤مرَ وشمَ  ،ٟم٤م٘متؾ اًمدوًم٦م اًمٙمؼمى أسمٜم٤مءَ شمَ 

 !! ومٞم٤مهلل اًمٕمج٥م!وأهن٤م قمٚمٞمٜم٤م ؿمٗمٞم٘م٦م ،صدي٘م٦م، صمؿ شمٙمذب أهن٤م سمٜم٤م رومٞم٘م٦م

ُر احل٘م٤مئِ وأطمراه سم٤مإلومؽ! إهن٤م شُمزَ  ،قمـ اًمقاىمع هُ ُم٤م أسمٕمدَ و! هذا اًمٙمذَب  ُم٤م أؾمٛم٩َم   َؼ و 

٤ًٌّم، وقمٚمٞمٜم٤م إؿمٗم٤مىًم٤م قمل ًمٜم٤م صداىم٦مً د  اًمٜم٤مصٕم٦م، صمؿ شمَ  ٓمٛمس اًمؼماهلمَ ، إهن٤م شمَ اًمقاوح٦مَ   ،وطم

 ٤م.دقمقاه قملد  وشمًػم ؾمػمه٤م وشمَ  ،شمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝم٤مُمثٚمٝم٤م  وًمٜم٤م إيمراًُم٤م، وأظمرى

٤ًٌم  ُمـ اًمذي ىمتٚمٜم٤م ذم سمالد إومٖم٤من؟!! قمج

 ُمـ اًمذي ىمتٚمٜم٤م ذم سمالد اًمِمٞمِم٤من؟!

 ٤مءٟم٤م قمغم رسمك اًمٕمراق وسمالد اًمراومديـ؟!ُمـ اًمذي أراق دُم

 أومال ٟمٕم٘مؾ! أومال ٟمٌٍم! أومال ٟمدرك!

 إٟمف يمذب فم٤مهر اًمٌٝمت٤من. 

ـَ  ـَ - إٟمٜم٤م ٟمقاضمف هذه اًمٗمت ، اًمٙمذب اعمحكم   ومتٜم٦مَ  -أيًْم٤م-وٟمقاضمف  -اًمٙمذب اًمٕم٤معمل ومت

ىمف وُيقضمِ يٜم٤مومؼ اًمٙمذب اًمٕم٤معمل؛ يٜم٤موم٘مف ويرو   يمذب حمكمٌّ  ق   ٤م.ذم سمالدٟم د ًمف دم٤مرةً ضمف وًي

ـَ  ًملم  اًمٙمذاسملم وٓ ٟمٗم٤مَق  وٟمحـ ذم ُمرطمٚم٦م دىمٞم٘م٦م متره هب٤م أُمتٜم٤م، ٓ حتتٛمؾ ومت اعمخذ 

                                      

 (.1110رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ (2)
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ٌ ٓملم.  وٓ إرضم٤مَف   اعمث

ج ذم وؾم٤مئؾ  إٟمٜم٤م ذم ُمرطمٚم٦م دىمٞم٘م٦م جي٥م أن ٟمتٜمٌف ومٞمٝم٤م إمم أن اًمٙمذب اًمذي يرو 

ض ُمٙمت٤ًٌمِت  ؾمقف يذه٥م سمثٛمراهت٤م إن وهذه اًمثقرة،  اإلقمالم اًمٞمقم ؾمقف ي٘مق 

 ٜم٤مهؿ قمغم يمذهبؿ.ٟمحـ شم٤مسمٕم

إن هذا اًمٙمذب ُيٗميض إمم ومتٜم٦م أظمرى، واًمث٤مٟمٞم٦م شُمٗميض إمم صم٤مًمث٦م، طمتك ٟمٜمتٝمل إمم 

 !يم٤مرصم٦م قمٔمٛمك، وسمٚمٞم٦م يمؼمى

اًمٙمذب ُيقهمر اًمّمدور، ويِمحـ اًمٜمٗمقس، ويٛمأل رسمققمٜم٤م سم٤مًمٌٖمْم٤مء هذا إن 

واًمِمحٜم٤مء، يمذب قمغم أسمٜم٤مء اإلؾمالم، يمذب قمغم أسمٜم٤مء همػم اعمًٚمٛملم، يمذب قمغم 

٤مة إمم اهلل، يمذب قمغم قمٛمقم إُم٦م؛ ًمتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م اخلٓمػمة اعمروقم٦م أن ـمقائػ اًمدقم

ُمـ اًمذي ُيِمٝمره ذم وضمف ُمـ؟ إهن٤م أُم٦م اًمٜمٌل  !وأن ُيِمٝمر ،ُيٛمؾ اًمًالح

 !، طملم حتٛمؾ اًمًالح سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض♀

َافسلَحَ»ُيذر ُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م ومٞم٘مقل:  ♀إن اًمٜمٌل   َمنَمحلَظؾقـا

شؾؾقسَمـا
(1)

. 

قمـ  ¶ًمٗمتٜم٦م يمام ذم طمدي٨م اًمٌخ٤مري قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ُيذر ُمـ هذه ا

شدمَافـارََِوادؼتوُلََامَؾافؼاَُلَفَِقَ بسقػَََإذاَافتؼىَادسؾامنَِ»ي٘مقل:  ♀اًمٜمٌل 
(2)

. 

 اًمدُم٤مء. ؾمٗمُؽ وآىمتت٤مل  يمؼمى أٓ وهل ومتٜم٦مُ  محُؾ اًمًالِح ُيٗميض إمم ومتٜم٦مٍ 

إنَمنَ: »♀ي٘مقل  -أيًْم٤م- ¶وذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

                                      

 (.16رىمؿ، ) ،وُمًٚمؿ ،(8605رىمؿ، ) ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري (2)

 (.1666) ، رىمؿ،( وُمًٚمؿ8604 ، 02ؿ، )رىم ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري (1)
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شهَِؾَِّحََِبغرََِاحلرامََِمَِؾقفاَشػَكَافد ََهَُكػَسََوؿعََدنَأَََافتيَلَخمرَجََاألمورََِِتَورضا
(1)

.َ

قمغم ص٤مطمٌف ومٝمام  مه٤م اًمًالَح محؾ أطمدُ  اعم٠ًمًم٦م ظمٓمػمة إذا اعمًٚمامنِ وم٢من  هٙمذاو

ف دظماله٤م مجٞمًٕم٤م، يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ ٌَ مه٤م ص٤مطمِ أطمدُ  َؾ تَ ذم ضمرف ضمٝمٜمؿ، وم٢مذا ىمَ 

 .◙طمدي٨م أيب سمٙمرة 

، واًمقاضم٥م قمغم صامءَ  سمٙمامءَ  قمٛمٞم٤مءَ  ومتٜم٦مٍ ُمِم٤مرف قمغم  ٟمٜم٤م ٟمقؿمؽ أن ٟم٘مَػ إ 

ه٤م وضره٤م ىمٌؾ وىمققمٝم٤م، وأن ُيٜمذروا أىمقاُمَ  روا ُمـ اًمٗمتـاًمٕمٚمامء أن ُيذ   ٝمؿ ذ 

روج شمإٟمٜم٤م  !اًمًٛمعِ  نِ ىمٌؾ ُأذُ  اًم٘مٚم٥ِم  نِ إًمٞمف سم٠ُمذُ  ٧َم ٜمِّم وظمٓمره٤م، وهذا اًمٌٞم٤من جي٥م أن ٟمُ 

ىم٤مب، وإٟمٜم٤م ٟم٘مػ قمغم أقمت٤مب ُم٤م ٗميض إمم إقمى شمُ ومٞمٜم٤م أن دقم٤موَ  امل اًمًٞمػ ذم اًمر 

وسمًٍما  ةً دَ ١مَ ذاك يًتدقمل ُمٜم٤م قم٘ماًل وشمُ و ،يٛمٙمـ أن يٙمقن سمٛمث٤مسم٦م طمرب ـم٤مئٗمٞم٦م أهٚمٞم٦م

 .اًمٖمْمٌٞم ٦مِ  هذه اًمِمٝمقاِت  ٟم٤مومًذا قمٜمد طمٚمقل هذه اًمِمٌٝم٤مت، وقم٘ماًل يم٤مُماًل قمٜمد ورودِ 

ٟمِمٕمر هب٤م؛ هذا  قمـ إره٤مص٤مٍت  قمـ هذا ٟمتحدُث  ٟمتحدُث  إٟمٜم٤م طملمَ  ..اهلل ٤ٌمدَ قمِ 

 !ٛمؽمي ومٞمف أطمدإُمٜمله ٓ يَ  آٟمٗمالُت 

آىمتّم٤مديه ٓ يتِمٙمؽ ذم وضمقده أطمد، هذا آؾمت٘مقاء إضمٜمٌل  هذا اًمْمٕمُػ 

 ٓ يٛمٙمـ أن يؽمدد ذم وضمقده أطمد.

قمقن د  ممـ يَ  ُمـ همػم اعمًٚمٛملم، وشم٤مرةً  شم٤مرةً  ،اًمٞمقم واًمٌٍَم  إٟمف يٛمأل اًمًٛمعَ 

 -قمٞم٤مًذا سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ -أطمٞم٤مًٟم٤مٜمتًٌقن إمم اًمٕمٚمؿ إؾمالًُم٤م، ويَ 

، طم٤مًم٦م ُمـ اًمٗمتـ ي آىمتّم٤مدي  ، طم٤مًم٦م ُمـ اًمؽمد  طم٤مًم٦م ُمـ قمدم آؾمت٘مرار اًمًٞم٤مد  

                                      

 .(8680)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)



 

113 
 خطب الثورة

 

ٓمؾ سمرأؾمٝم٤م، ُم٤م ق ىم٤مئٛم٦م وشمُ واًمقىمٞمٕم٦م سملم أسمٜم٤مء هذا اًمقـمـ، طم٤مًم٦م ُمـ اًمتنمذم واًمتٗمره 

 ُم٤م هل اًمٜمتٞمج٦م اًمتل شُمتقىمع؟ واًمذي ُيٜمتٔمر؟ 

  دومع اهلُلاًمٕم٤ٌمد سمتقومٞم٘مف وهدايتف، إٓ أن يَ  إٓ أن يتدارك اهلل ٤مرصم٦م! إهن٤م يم

ِع، وه١مٓء اًمٌٝم٤مئؿ  و  ِع، وه١مٓء إـمٗم٤مل اًمره يم  قمـ هذه اًمٌالد هب١مٓء اًمِمٞمقخ اًمره

ِع، إٓ أن يدومع اهلل شمٕم٤ممم شم   !وسمٕم٘مِؾ قم٤مىمٍؾ أو قم٤مىمٚم٦مٍ  !سمدقمقِة ص٤مًمٍح أو ص٤محل٦مٍ  قمٜم٤م اًمره

ـِ اًمذي يًتٗمٞمد ُِمـ هذه احل٤مًم٦م؟  إمم اعمًتٗمٞمدِ  إُمقرَ  د  رُ إٟمٜم٤م جي٥م أن ٟمَ   ُمٜمٝم٤م، َُم

 ؿُ هُ ؟! أَ اًمدقم٤مة إمم اهلل  ؿُ هُ اإلؾمالم؟! أَ  أهُؾ  ؿْ هُ هذه اًمٌالد؟! أَ  أهُؾ  ؿْ هُ أَ 

ن اعمًتٗمٞمد ـم٤مئٗم٦م شمًٕمك إمم اخلراب وآؾمتخراب؟! أأم  ،اًمّم٤محلقن واعمّمٚمحقن

٤مهن٤م وهم٤مب قمٜمٝم٤م ُُمٚمٙمٝم٤م ومٝمل شمٓمٚم٥م ـم٤مئٗم٦م شمٌح٨م قمـ اًمدُم٤مر واًمٌقار وم٤مهت٤م ؾمٚمٓم

 ممٚمٙم٦م اخلراب ُمـ ضمديد ممٚمٙم٦م اًمٗم٤ًمد وآؾمتٌداد ذم قمٝمد ضمديد.

ًة إمم اًمقراء -قمٞم٤مًذا سم٤مهلل-إن ذًمؽ ًمق طمّمؾ  ؾمٞمٙمقن رضمٕم٦ًم  ،ؾمقف يٙمقن ِرد 

 !إمم قمٝمقد اًم٘مٝمر وآؾمتٌداد وآؾمتٕم٤ٌمد

ةً   ٘مٌؾ هذا؟! ضمديدة ًمٚمٗم٤ًمد، ومٛمـ يرى هبذا؟! ُمـ ي إٟمف ًمق وىمع ؾمتٙمقن يَمر 

ٝم٤م، وٟمٜمّمح هل٤م، يمام أُمر إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ هذه اًم٘مْمٞم٦م، ٟم٘مٚمد إُم٦م أُم٤مٟمتَ 

شافدينَافـصقحة: »♀رسمهٜم٤م ودقم٤م ٟمٌٞمٜم٤م 
(1)

. 

تٝمؿ ذم هذا اًمقاىمع ومٝمذه هل اًمٜمّمٞمح٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُم  ش افدينَافـصقحة»

ًّٓ وٓ ذُم٦ًم.إًمٞمؿ، ذم هذا اًمٌالء اًمِمديد، اًمذي ُيٓمِؾه قمغم سمالدٟم٤م ومٚمؿ يرىم٥م   إ

                                      

 (.44رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ (2)
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ٟمٕمؿ، إن اًمٌقاقم٨َم قمغم هذه احل٤مًم٦م اعمٜمٙمرة هق سمزوغ ومجر احلري٦م، وٓ ؿمؽ أن 

 ًمٚمحري٦م أقمداًء.

٥م أن حتإن اًم٥ًٌم هق اٟمٓمالق ىم٤مـمرة اًمٜمقر، وٓ ؿمؽ أن ظمٗم٤مومٞمش اًمٔمالم ٓ 

٤م  ،ٕمٞمش ذم اًمٜمقر، إن اًم٥ًٌم فم٤مهرٌ شم وسمره٤مٟمف سم٤مهٌر، إٟمف شمقضمف إُم٦م إمم يمت٤مب رهب 

 وسمحثٝم٤م قمـ اعمٗم٘مقد ُمـ قمزهت٤م ويمراُمتٝم٤م. وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝم٤م، 

ٓ  ذم اًمقطمؾ، يريدون أن جيذسمقا إُم٦م إًمٞمف  إن أىمقاًُم٤م ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يٕمٞمِمقا إ

ٍة، وهل شمٜمٓمٚمؼ ٓ شمٚمقي قمغم ه١مٓء،  ًة ُمـ سمٕمد يَمر  ُمـ ضمديد، وأن يٕمٞمدوه٤م إًمٞمف يَمر 

ى وٓ شمٜمتٔمر أن شمًٛمع ُمٜمٝمؿ يمٚمٛم٦م، ومٝمؿ يٗمروقن اًمٙمٚمٛم٦م اًمٙم٤مذسم٦م، واًمدقمق

اًمٗم٤مضمرة، واًمٙمذب اعمّمٜمقع، ًمٙمـ قمغم اعمًٚمٛملم أن يًتٗمٞم٘مقا إمم أن هذه إسمقاق 

 أسمقاٌق ُم٠مضمقرة، إن هذه إسمقاق يم٤مذسم٦م وم٤مضمرة ذم دقمقاه٤م.

إٟمٜم٤م أُم٤مم حتدي٤مت شمٗمروٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م هذه اعمرطمٚم٦م؛ ومٚمٜمٙمـ قمغم ىمدر هذه اًمتحدي٤مت 

 اه٤م.وقمًٞم٤م هب٤م، وإدرايًم٤م حل٘م٤مئ٘مٝم٤م، وومٝماًم عمحتقاه٤م وُمٕمٜم٤مه٤م وُمٖمز

هل اإلؾمالم ٓ همػمه، هل اإليامن ٓ ؾمقاه،  -ُمـ ضمديد-قم٤ٌمد اهلل.. إن هقيتٜم٤م 

 .♀هل آقمتّم٤مم سمٙمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

ـــ ـــدٍ ـَوطَمْٞمُثَٛم ـــُؿ اهلل ذم سَمَٚم ـــَر اؾْم  ٤م ُذيمِ
 

ــ  ـْ ًُمــ٥م  َأْوـَم٤مٟمِ ــ  لـقَمــَدْدُت َأْرضَمــ٤مَءُه ُِم
 

ـُ احلؼ.  ٕٟمف ؛هٙمذا يٗمٝمؿ اعمًٚمُؿ احل٘م٤مئَؼ، اإلؾمالُم َيٕمٚمق وٓ ُيٕمغم  اًمدي

 ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴿قال تعاىل: 

 .[16اًمٗمتح: ]

ًٙم٤م.   طم٘مٞم٘م٦م ُمـ طم٘م٤مئؼ اًم٘مرآن ٓ شم٘مٌؾ اُمؽماًء وٓ شمِمٙمه
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إن ُهقيتٜم٤م هل اًمتل حتدد ُمرضمٕمٞمتٜم٤م، وحتدد ُم٤ًمرٟم٤م ذم هذه احلٞم٤مة.. ٟمٕمؿ، ًمًٜم٤م 

ـُ أسمٜم٤مُء اإلؾمالم.  أسمٜم٤مَء ىمقُمٞم٦ٍم وٓ أسمٜم٤مَء قمروسم٦ٍم، وإٟمام ٟمح

ــأَ  َٓ َأَب ًمِـــسمِ ؾْمــاَلُم   ل ؾِمــَقاهُ ـل اإْلِ
 

ـــــْٞمٍس أَ تَ إَِذا اومْ   ـــــُروا سمَِ٘م ـــــَخ  ؿِ ٞمْ ٛمِ ـْو شَم
 

  ٓ ـُ أْن ٓ إًمَف إ  اهلل.   اهلل وأن  حمٛمًدا رؾمقُل هذه يمٚمٛم٦م يمؾ  إٟم٤ًمٍن ي١مُم

ٟمٕمؿ، وٓ ٟمتٜمٙمر ٟٓمتامئٜم٤م إمم سمٚمدٟم٤م، وٓ إمم شمراصمٜم٤م، وٓ إمم أروٜم٤م، ومٝمل أرض 

 وإن يمره٧م ٟمٗمقٌس، أو َرهِمَٛم٧ْم ُأُٟمقٌف. اإلؾمالم سمحٛمد اهلل،

ـُ ًمٚمجٛمٞمع أٟمٜم٤م ٟمرومُض اًمٕمٚمامٟمٞم٦َم، ٟمرومض ومّمَؾ اًمديـ  إٟمٜم٤م أُم٤مم هذه اًمتحدي ٟمٕمٚم

 إٓ ُمًٚمٛملَم.  إٓ ُمًٚمٛملَم، وًمـ ٟمٛمقَت  ٟمٕمٞمَش ـ قمـ احلٞم٤مة، إٟمٜم٤م ًم

ٴۇ ۋ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿قال تعاىل: 

 . [280-281إٟمٕم٤مم:] ﴾ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ُل.هذا أُمٌر أو  

 ٟمرومض اًمتٗمٙمٞمؽ ًمٌالدٟم٤م وأروٜم٤م وأُمتٜم٤م. ووإُمر اًمث٤مين: أٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مٌؾ اًمتجزئ٦م، 

إن اًمذيـ ُيثػموهن٤م ومتٜم٦ًم سملم أهِؾ اإلؾمالِم وـمقائِػ اًمدقم٤مِة دقمقاهؿ قمٚمٞمٝمؿ 

ُمردودٌة، إن اًمذيـ ُيثػموهن٤م ومتٜم٦ًم سملم أهؾ اإلؾمالم وسملم همػم اعمًٚمٛملم قمغم أرض 

ش اًمٜم ّم٤مرى ذم أيمٜم٤مف أهؾ اإلؾمالم ىمروًٟم٤م ُمٍَم دقمقاهؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمردودٌة؛ قم٤م

ُمتٕم٤مىم٦ًٌم ومام فُمٚمٛمقا، وٓ سُمٖمل قمٚمٞمٝمؿ، وٓ ُأديؾ قمٚمٞمٝمؿ، وٓ ُأظمذت طم٘مقىُمٝمؿ، سمؾ 

قم٤مؿمقا ُمتٛمتٕملم سمٕمداًم٦ٍم قمٔمٞمٛم٦ٍم مل يِمٝمدوه٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٞمٝمقد يقم أن قم٤ميِمقهؿ 

ىمٌؾ اإلؾمالم، يقم أن قم٤مذوهؿ ىمٌؾ اإلؾمالم قمغم أرض ُمٍم، وقمغم أرض 

ٜمدري٦م، ؾُمِٗمَٙم٧ْم دُم٤مُء اًمٞمٝمقِد واًمٜمّم٤مرى قم٘مًدا سمٕمد قم٘مٍد ُمـ اًمزُم٤من، ذم ومتـ اإلؾمٙم
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ُمتٓم٤موًم٦م، وشم٤مريخ ُمٍم ىمٌؾ اإلؾمالم يٜمٓمؼ سمذًمؽ، ومٚمام دظمٚمٝم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

طَمؾ  هب٤م أُم٤من مل شمٕمرومف ُمـ ىمٌؾ، وٟمزل هب٤م ؾمٚمؿ وؾمالم مل يٙمقٟمقا ًمٞمِمٝمدوه ُمع ديـ 

 همػم ديـ اإلؾمالم وأهٚمف.

ؾمتٕمامر ومٞمدقمق إمم شمٗمٙمٞمؽ سمالدٟم٤م إمم دويالت، إٟمٜم٤م ٟمرومض هذه اًمد قم٤مَوى اًمتل ُيٓمْٚم٘مٝم٤م ٓا

ٜم٤من، ٟمرومض  ٜمٜم٦م»يمام يٗمٕمؾ ذم اًمًقدان، ويمام يٕم٨ٌم سم٤مًمّمقُم٤مل، ويمام ي٘مع ذم ًم  !ُمٍمش ًم

٤مدٟم٤م ُمٓمٚم٥ٌم ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اًمتل حَتٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ىمُ  ٤م، ٜمَ شمَ ق  إن  مت٤مؾمٙمٜم٤م واضمتامقمٜم٤م واحت 

 اًمٌٚمد ُم٘مدراشمف وُمٙمت٤ًٌمشمف. ا هذسمزُم٤مم أُمٜمٜم٤م، وحَتٗمظ قمغم ُؽ ًِ ٛمْ ـوشمُ 

٤م ُٟمدومع إًمٞمف دومًٕم٤م  وُٟم٤ًمق إًمٞمف ؾَمْقىًم٤م؛ ًمٞمٗمٝمؿ اًمٜم٤مُس  ،إٟمٜم٤م ٟمقاضمف شمدهقًرا اىمتّم٤مديًّ

ُمـ يقُمٝمؿ، هذه  هؿ ؾمٞمٙمقن أشمٕمَس دَ ُمـ أُمًٝمؿ، وأن همَ  ٝمؿ أؾمقأُ وًمٞمٕمٚمٛمقا أن يقُمَ 

ل ؿ إمم آٟم٘مالب قمغم هذه اعمٙمت٤ًٌمت اًمتهِت اًمٜم٤مس، ودقمق حم٤موًم٦م وم٤مضمرة ًمتِمٙمٞمِؽ 

حت٘م٘م٧م قمغم أرض ُمٍم؛ ًمذا قمغم يمؾ ُمًٚمؿ وهمػم ُمًٚمؿ ُمًئقًمٞم ٦ٌم ذم أن يٗمظ 

ُيثػم  اىمتّم٤مد هذه اًمٌالد، وأن ٓ ي١مدَي إمم شمدهقره، وأن ٓ يٕمٛمؾ سمِمٙمؾ أٟم٤مينف 

إصمرَة، ويٌتٕمد قمـ أظمالق اًمٙمرام أهؾ اًم٘مٞمؿ واًمِمٞمؿ، قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ أن اطمتٞم٤مـمٞم٤ًّم 

٤م أضمٜمٌٞم٤ًّم ىمد َٟمْم٥َم ُمـ ظمزائـ  !هذه اًمٌالد ٟم٘مديًّ

وومً٘م٤م هل٤م، وأن ٓ شمًتٝمقَيٜم٤َم دقم٤مَوى  ، وأن ٟمتٍمَف هذه احل٘م٤مئَؼ  َل ٕمِ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمَ 

 اخلراب أو اًمٗم٤ًمد.

وهٜم٤م جي٥م أن ٟمِمػم إمم أن هذه اإلضاسم٤مت اًمٗمئقي٦م، وآقمتّم٤مُم٤مت اجلزئٞم٦م مم٤م ُيٕمٞمؼ 

ٚمح٦م هذه ٓ ي٘مقُل سمجقازه قم٤مملٌ، وٓ قم٤مىمٌؾ يٌح٨م قمـ ُمّموطمريم٦َم اًمٜمٛمق ذم هذه اًمٌالِد 

ِزُن وٓ شمٜمٗمُع أو شمنه   !إُم٦م، إن ُمثؾ هذه اإلضاسم٤مت شميه وٓ شمٜمٗمُع، شميه وحُتْ

جي٥م أن ٟمٕمل أن هذه اًمٌالَد يزداد هب٤م ُمٕمدُل اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٕمٓم٤مًم٦م يقًُم٤م سمٕمد يقٍم، 
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٤ًٌم ذم َدوْمِٕمٝم٤م ٟمحق ه٤موي٦م، أو دومٕمٝم٤م ٟمحق أطمْم٤من أقمدائٝم٤م،  وهق َأُْمٌر ىمد يٙمقن ؾمٌ

 ٟم٘م٤مذه٤م.سمزقمؿ أو سمدقمَقى إ

 قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ هذه اعمخ٤مـمَر، وأن ٟمتٜمٌف هل٤م، وأن ٟمًٕمك ذم دومٕمٝم٤م ورومٕمٝم٤م، وشمالومٞمٝم٤م.

ـ اًمداظمكم أَُْمٌر جي٥م أن يٙمقن ؿم٤مهمَؾ يمؾ  إٟم٤ًمٍن يٕمٞمش ومقق صمرى ُمٍم ُم   .إن حتدي ٕا

، أن َيٕمتدَي اجل٤مُر قمغم ضم٤مِرِه،  ٓ يّمٚمح سمح٤مٍل أن ٟمٕمٞمَش هذا آٟمٗمالَت إُمٜمل 

 همػِم اعمًٚمِؿ، أو همػُم اعمًٚمِؿ قمغم اعمًٚمِؿ. أو اعمًٚمُؿ قمغم

يًقق اًمٌالَد ٟمحق ه٤موي٦ٍم، وذم هذا اًمّمدد؛ وم٢مٟمٜم٤م  -أيًْم٤م-إن هذا آٟمٗمالَت 

٤م أن َي٘مٌَض قمغم إُمقر أٟمٓم٤مًم٥ُم جمٚمَس اًمٌالِد احل٤ميمَؿ ؾمقاء  ٤م أو وزاريًّ يم٤من قمًٙمريًّ

٦ٍم ُمـ اًم٘مقة، وأن ٓ يًٛمح ًمألُمقر سم٠من شمتدهقَر، إن اًمًام ح ًمألُمقر سم٠من شمتدهقر سم٠َمِزُم 

 ؾمقاء أيم٤مٟمقا قمًٙمريلَم أو ُمدٟمٞملَم. 
ِ
 ظمٞم٤مٟم٦ٌم هلذه إُم٤مٟم٦م اًمتل ُأؤمتـ قمٚمٞمٝم٤م ه١مٓء

٦ِم إُمقر سم٘مقٍة، واًميَب قمغم أيدي اعمخ٤مًمٗملم سمحزٍم وقمزٍم  إن اًم٘مٌَض قمغم أِزُم 

 وؿمدٍة يٛمثؾ ـمريً٘م٤م ًمقأِد هذه اًمٗمتٜم٦م، ـمريً٘م٤م عمٜمع هذا اًمتٗم٤مىمِؿ اًمذي ٟمخِمك هم٤مئٚمَتُف،

َتٜم٤م ُمـ ؾمقء ُمٖمٌتف. ،وَٟمْحَذُر قم٤مىمٌتف ُر أُم   وُٟمَحذ 

؛ إن يمؾ  أطمد ذم هذه اًمٌالد ُمًئقٌل سمح٥ًم ُم٤م أقمٓم٤مه اهلُل  ،أهي٤م اًمٗمْمالء اًمٙمرام

ومٛمٜم٤م اعمًئقُل قمـ أهؾ سمٞمتف ووًمده، وُمٜم٤م اعمًئقل قمـ ُمرؤوؾمٞمف ذم دائرة قمٛمٚمف، وُمٜم٤م 

 !أيمؼم ُمـ ذًمؽ وأظمٓمراعمًئقل قمـ أهؾ طمٞمف وُمًجده، وُمٜم٤م اعمًئقل قمـ ُم٤م هق 

ؾ ؽمَراٍعَوـؾؽمَمسموٌلَظنَرظقته» ـُ شألَ
(1)

. 

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم

                                      

 (.2611) ، رىمؿ،وُمًٚمؿ ،(610رىمؿ، ) ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري (2)
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 الخطبة الثانية
اَلمُ   ً اَلُة َواًم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ـْ ظَمْٚمِ٘مِف  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ؾَم٤مًَم٦َم، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر 

ـْ َرسم ِف، اًمٚم   ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ُٝمؿ  َوَأد ى ا

ٚمِٞماًْم يَمثِ  ًْ ا َُمِزْيًدا. َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم  ػْمً

٤َم اعمًٚمٛمقن،   قمغم هذا اًمٜمحق.  ًتٛمر  شمَ يٛمٙمـ أن وٓ  ،إن إُمقر ٓ شمّمٚمح ومقىَأهيه

ــُٝمؿْ  اَة ًَم َٓ َهَ  َٓ َيّْمٚمُُح اًمٜم ٤مُس وَمـْقَى 
 

ــــــ٤مُدوا  ـــــــُٝمْؿ ؾَم ٤مًُم اَة إَِذا ضُمٝم  َٓ َهَ  َو
 

ُْمَرَٟم٤م أصٚمحٜم٤م وأٟمجحٜم٤م، ٓ سُمد  أن ٓ سُمد  أن يكَم أَ  ،ٟمٕمؿ، ٓ سُمد  أن يكَم َأُْمَرَٟم٤م ظمٞم٤مُرَٟم٤م

 يكم أُمرٟم٤م أىمرب اًمٜم٤مس إمم اًم٘مّمد وآقمتدال. 

إٟمٜم٤م طملم ٟمٌح٨م ومٞمٛمـ يكم أُمر اعمًٚمٛملم إذا هم٤مب إُم٤مُُمٝمؿ، أو وُمِ٘مَد وزمه أَُْمِرِهْؿ ًم٥ًٌٍم 

ُمـ إؾم٤ٌمب ٟمرى أن هذا إُمر قم٤مئٌد إمم أهِؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم إُم٦م؛ إمم قمٚمامئٝم٤م إسمراِر، 

ة واًمِمقيم٦م واعمٜمٕم٦م، اًمذيـ يٜمٍمون احلؼ، إمم  دقم٤مهت٤م إـمٝم٤مر، قم٤مئد إمم أصح٤مب اًم٘مق 

هؿ اهلل   ٓ  ذم إُم٦م. إُمر وقمٜمف يدومٕمقن، إن إُمر يٕمقد إمم ه١مٓء اًمذيـ َو

٤مء: ] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:    ،[41اًمٜم

احلؾ واًمٕم٘مد أصح٤مب وم٢مذا هم٤مب إُم٤مم أو وُمِ٘مَد ًم٥ًٌم أو ٔظمر وم٤مُٕمر يٕمقد إمم أهؾ 

ُحقن أطمقاَل ُمـ هق إضمدُر وإىمقُم وإومْمُؾ حلٛمِؾ أُم٤مٟم٦ِم  سمٞمٕم٦م آظمتٞم٤مر اًمذيـ يتّمٗم 

َؿ ومٞمٜم٤م يمت٤مُب رسمٜم٤م، وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م، وم٢من  هذه اًمٌالد وأوًمئؽ اًمٕم٤ٌمد، ومٞمٕمقد إُمر إمم أن ُيَٙم 
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٦ُم ىمد سمٚمٖم٧م يمؾ  ُمٌٚمٍغ، ومَ  ْٚمٞمَُقل  إصٚمُح، يم٤من اًمٌٕمد ىمد زاد قمـ احلد، وإذا يم٤مٟم٧م اًمُِم٘م 

وَمْٚمٞمَُقل  إٟمجُح، وَمْٚمُٞمَقل  إُمثُؾ...، وهٙمذا إذا حت٘مؼ اًمنمط ومٌٝم٤م وٟمٕمٛم٧م، وإٓ يم٤من 

ـْ سمحيهتؿ  قمغم اًمٜم٤مس أن ُيَقًمهقا إُمثَؾ وم٤مُٕمثَؾ، وإومْمَؾ وم٤مٕومْمَؾ؛ ٕٟمف ظمػُم َُم

٦َم، أو أن يتقمم قمٚمٞمٝمؿ وٓي٦ًم أو  إُم٤مُم٦م قم٤مُم٦م.  ممـ يٛمٙمـ أن َيٚمِـَل أُمقَرهؿ اًمٕم٤مُم 

د   وٌِط هذا اًمقاىمعِ  إٟمٜم٤م ذم هذا اًمّمدد ٟم٘مقل: إن ُمٗمت٤مطًم٤م ُمـ ُمٗم٤مشمٞمِح  أن شَمًؽَمِ

اًمدوًم٦م صالطمٞمتٝم٤م، أن شم٘مقم اًمدوًم٦م قمغم ؿم١موهن٤م، سم٘مقة  ًؽمد  أن شمَ و ،اًمدوًم٦ُم هٞمٌَتَٝم٤م

، ويٛمٜمع ىمٞم٤مم هذه اًمٗمقى، واؿمتٕم٤مل رَ اًمث٤مئِ  ـُ ٙم  ًَ وقمزم وطمزم، هذا اًمذي يُ 

يم٤من ذم أسم٤مظمتٞم٤مر إصٚمِح وإُمثِؾ ؾمقاء  -يمام ىمٚمٜم٤م-ا ٓ يٙمقن إٓ اًمٖمقهم٤مئٞم٦م، وهذ

 ُمٜمّم٥ِم رئٞمِس سمالٍد أو يم٤من ومٞمام دوٟمف ُمـ اعمٜم٤مص٥ِم أو اًمقٓي٤مت أو اًمقزارات. 

ُٚمٜم٤َم ُم١ًموًمٞم٦ًم ومٞمام ؾمقف حتٛمٚمف أي٤مُُمٜم٤م اًم٘م٤مدُم٦ُم ًم٘مد ُم٣م قمٝمد أن  ٛم  هذه ىمْمٞم٦ٌم حُتَ

ٞمٕمؽ ًمّمقشمؽ، يمٌٞمٕمؽ ًمٜمٗمًؽ ؾمقاًء يٌٞمع اإلٟم٤ًمُن ٟمٗمًف، أو أن يٌٞمع صقشمف، إن سم

، إٟمف جيٕمؾ ىمٞمٛمتؽ سم٘مٞمٛم٦م اعم٤مل اًمذي شم٠مظمذه، أو اعم٘م٤مسمؾ اًمزهٞمد اًمذي شم٘مٌْمف؛ 
ٍ
سمًقاء

ومال يّمٚمح سمح٤مل أن شمْمٞمع إُم٤مٟم٦م؛ ، يِمٞمع سملم اًمٜم٤مس أهن٤م أُم٤مٟم٦م وُمًئقًمٞم٦مأن  ٓ سُمد  

 وم٢من وٞم٤مقمٝم٤م أُم٤مرٌة ُمـ أُم٤مرات اًم٤ًمقم٦م. 

٤م، َوسم٤ِمإْلِ  ٍد َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ،  ♀ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم   ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً ـْ اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٦َم َوَُم٤م ىَمر 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 
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َٓ وَ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مل  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

 ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،٤مدِ اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ لْمَ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم اًم ِذي هُ  َق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ َوأَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ ًْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 يْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمذِ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا. َصَّلَّ اهللُ ، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َعلَي

  .[201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00]إطمزاب: ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼



 

122 
 خطب الثورة

 

 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

 وَ  رثَ ا كَ هَّ ُِ  رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ 
َ
 وإنَّ ما ُتوَعدوَن آلٍت، وما أنتم بمعِجِزين. ،ََه ـلْ َ

ٜم٤م ومٞمف ٟمٌٞمه  ذم اًمٕم٤مم اًمذي طم٩م   قمروم٦مَ  ُمـ يقمِ  عم٤م همرسم٧م اًمِمٛمُس أهي٤م اعمًٚمٛمقن.. 

 فِ ًمٜم٤مىمتِ  َؼ ٜمَ وؿَم  إمم ُمزدًمٗم٦مَ  ُمـ قمروم٦مَ  ♀ عَ ومَ ، وحت٘مؼ همروهب٤م دَ ♀

َفاَافـاُسَـأيَ »، صمؿ ىم٤مل: ♀ فِ ٚمِ طْم رَ  ُمقوعَ  ٞم٥ُم ِّم ٞمُ ٤م ًمَ ٝمَ طمتك إن رأؾَم  اًمزُم٤ممَ 

شفقسَباإليضاعََِؾننَافِزَ َ:ظؾقؽمَبافسؽقـةَِ
 (1)

وم٢من  ؛قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦مِ  ٝم٤م اًمٜم٤مُس ـأيه ، 

 اع ذم دومٕمٙمؿ ُمـ قمروم٦مَ هًمٞمس سم٤مإل اًمؼِم   إن   -سم٤مإلهاع :أي -ًمٞمس سم٤مإليْم٤معِ  اًمؼِم  

 ل:دي٨م شمٕمٜمذم هذا احل ♀ٜم٤م هب٤م ٟمٌٞمه  رَ ُمَ ، إن اًمًٙمٞمٜم٦م اًمتل أَ ُمزدًمٗم٦مَ َإمم

ًٞم٤م ذم اعمٌم، ي٠مُمر اًمٜمٌل ٟم  ٠مَ شم١مدة ذم إُمر وشمَ  ل:ؾمٙمقًٟم٤م قمـ احلريم٦م اعمْمٓمرسم٦م، شمٕمٜم

أصح٤مسمف اًمذيـ طميوا ُمٕمف يقم قمروم٦م إذا ٟمٗمروا ُمـ قمروم٦م أن يٜمٗمروا  ♀

  ً  وقمٚمٞمٝمؿ اًم
ِ
ا يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ آٟمٓمالق ه٤م إًمٞمف ؿمدًّ وؿمد   اًمزُم٤ممَ  ٙمٞمٜم٦م، ىمد ؿمٜمؼ ًمٚم٘مّمقاء

اًمًٙمٞمٜم٦م ي٠مُمر سمف اًمٜمٌل ـمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مة، إٟمف ٟمقع ُمـ أٟمقاع  وي٠مُمر اًمٜم٤مَس  ،ذم اًمًػم

ي٠مُمر هب٤م ذم همػم  ♀وإٟمام رأيٜم٤مه  ،، ًمٞمس ذم قمروم٦م وطمده٤م♀

أظمؼم أن  ◙ُمقوع ُمـ ُمقاوع اًمٕم٤ٌمدات، صح ذم احلدي٨م أن أسم٤م هريرة 

َُأِؿقَؿتَافصلةَُ»ىم٤مل:  ♀اًمٜمٌل  َََََؾلََلَوهاَإذا َونََُشَمَتََاوهََََُأَ وَََ،ونََعََس 

                                      

 .(2802)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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ََمَُظؾقؽَُو َـ افس  َََتَُؽقـة،َؾامَأدر َلََؾَََمَ ؽَُمََؾَصؾ واَوماَؾا
واـَِ شؿ 

(1)
.  

قمـ  ♀ هنٞمف ◙ُمـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة  ♀قمٜمف  وصح  

: اًم٘مٞم٤مم ىمٌؾ أن يروه؛ ًمئال  َيٓمُقَل قمٚمٞمِٝمُؿ اًم٘مٞم٤مُم؛ وٕٟمف ىمد َيٕمِرُض ًمف قم٤مرٌض ومٞمت٠مظمر سمًٌٌف

حتىََََََؼََُإذاَأُؿقَؿِتَافصلُةََؾَلَ»: ♀ىم٤مل  ؽِقـةََِمَ قؽَُؾََظََوينَوََرََوموَا  شبافس 
(2)

.  

وهذا  ،ًمٚمٌدن قمـ آوٓمراب ذم اعمٌم واحلريم٦م اًمنيٕم٦م إن اًمًٙمٞمٜم٦م هٜم٤م طمٌٌس 

 ، وم٢من اًمٜمٌل  أسمدانٍ  ُمـ أٟمقاع اًمًٙمٞمٜم٦م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه ؾمٙمٞمٜم٦مُ  أهؿ   ٟمقع يٜمِم٠م قمـ ٟمقعٍ 

اًم٘مٚمقب  إٟمام شمٜمِم٠م قمـ ؾمٙمٞمٜم٦مِ  إسمدانِ  أن ؾمٙمٞمٜم٦مَ  فِ وطم٤مًمِ  فِ ؿ سم٘م٤مًمِ ُيٕمٚم   ♀

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ !ئٜم٤منِ وآـمٛم

 .[18افػتح:َ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ذم اًم٘مٚمقب اخل٤مئٗم٦م  ٥مه َّم شمُ و، ومتًٙمـ ذم اًم٘مٚمقب اًم٘مٚم٘م٦م ٥مه هذه ؾمٙمٞمٜم٦م شُمَّم  

  ٜمزهل٤م اهلُل، شمٜمزل قمغم اًم٘مٚمقب اعمتزًمزًم٦م ومتث٧ٌم، ؾمٙمٞمٜم٦م اًم٘مٚمقب يُ وشم٠مُمـ ومتٓمٛمئـ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ مم:، ىم٤مل شمٕم٤مقمغم ُمـ ٟمٔمر إمم ىمٚمٌف ومرآه ُمٓمٛمئٜم٤ًم سم٤مإليامن

، ىمٚم٥م ٟمٌٞم ٜم٤م أـمٝمُر اًم٘مٚمقب وأرو٤مه٤م [18افػتح:َ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ

م اًمٖمٞمقب؛ ًمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ قمٜمد قمال 

﮸  ﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

     ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮻﮼ ﮺   ﮹

         

                                      

 .(801)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (106)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)

 .(805)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (806)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (1)
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 .[50]اًمتقسم٦م:  ﴾  

سمف ٤مصحأب قىمٚمو ♀ حمٛمدٍ  ٟمٌٞم ٜم٤م اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم ىمٚم٥م أٟمزل اهلل 

 ذم طم٤مًم٦م ُمـ آوٓمراب ؿمديدة، ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمْمٜمؽ قمٔمٞمٛم٦م ذيمره٤م اهللُ  ╚

ٌ   ؛شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم احل٤مًملم لم احل٤مل إومم: اعم١مُمٜمقن ضم٤مءوا ُمٕمتٛمريـ، ضم٤مءوا ُمٚم

، وم٢مذا سمِم٤مئٕم٦م  ،ـم٤مئٕملم ًمٞمس ُمٕمٝمؿ ُمـ ؾمالح لم، ضم٤مءوا هلل ٚمِ وُمٝمٚم   ًٓ وٓ يٌٖمقن ىمت٤م

، ◙ ؿ قمثامنَ ٝمِ ـرؾمقًمِ  ىمتٚمقا رؾمقَل وٝمؿ دوا ؾمٞمقومَ د ضمر  شمذيع وشمِمٞمع أن اعمنميملم ىم

حت٧م  ♀ وضمٚمس اًمٜمٌله  ،ت اًمٜمٗمقُس قمٜمده٤م اوٓمرسم٧م اًم٘مٚمقب وشمٖمػم  

ه٤م رَ يمَ اعمقت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، هذه اًمٌٞمٕم٦م ذَ  اًمروقان، ي٤ٌميٕمٝمؿ سمٞمٕم٦مَ  اًمِمجرة ي٤ٌميٕمٝمؿ سمٞمٕم٦مَ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ ذم يمت٤مسمف:  اهللُ 

، وُمـ حم٦ٌم رؾمقًمف ُمـ ٟمٍمة اهلل ٤م ذم ىمٚمقهبؿ ومٕمٚمؿ ُم [26اًمٗمتح: ] ﴾ڱ

قمغم  شمٕم٤ممم هذه اًمًٙمٞمٜم٦مَ  ، وُمـ اًمرهم٦ٌم ذم اجلٝم٤مد وآؾمتِمٝم٤مد، وم٠مٟمزل اهلُل♀

وشمٓمٚمٕم٧م إمم  ، واٟمنمطم٧م اًمّمدورُ دَ اًم٘مٚمقب وم٤مـمٛم٠مٟم٧م، أٟمزهل٤م قمغم هذا اًم٘مٚمؼ ومتٌد  

 .♀ كذم هجرة اعمّمٓمٗمَوىَمَع وُمثؾ هذا  ،رمح٦م اًمٕمزيز اًمٖمٗمقر
ًُ واـمٛم٠مٟم   هُ ذم ىمٚم٥م قمٌد اٟمنمح صدرُ   ا أٟمزهل٤م اهلُلإن اًمًٙمٞمٜم٦م إذ  فُ ٧م ٟمٗم

 ٝم٤م اهللُ ـًمُ زِ ٜمْ واٟمٗمرضم٧م إؾم٤مرير واسمتًٛم٧م، هذه ؾمٙمٞمٜم٦م يُ  ،واٟمٗمًح٧م واشمًٕم٧م

  واًمتٛمٙملم ُم٤م اهلُل شمٕم٤ممم ذم ىمٚمقب قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ومٞمحّمؾ هب٤م ُمـ ُم٘مدُم٤مت اًمٕمز  

٘مد رأيٜم٤مه٤م شمّمح٥م سمف قمٚمٞمؿ، هذه ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وؾمٙمٞمٜم٦م يٗمت٘مده٤م يمثػم ُمـ اخلٚمؼ، ًم

، رأيٜم٤م ذًمؽ يقم فذم صقٓشمف وضمقٓشمف، ذم ُمٕم٤مريمف وىمت٤مًم ♀رؾمقل اهلل 

يٙمل رؾمقل اهلل  ◙ى اًمؼماء سمـ قم٤مزب روومٞمام  ؛اخلٜمدق، سمقوقح وضمالء
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 ك اًمؽماُب ومٖمٓم   ♀وىمد اٟمحن رداؤه قمـ سمٓمٜمف اًمنميػ  ♀

  وهق ي٘مقل: ،ُمردمًزا اًمؽماَب يٜم٘مؾ وهق  ،سمٓمٜمف سمٞم٤مَض 

ـــؿ   ُٝم ـــاًمٚم  ـــ٧َم  َٓ قْ ًَم ـــ َأْٟم ـــ٤م اهْ َُم  ٤مٜمَ يْ دَ َت
 

ىمْ َٓ وَ    ـــــــــد  ْٞمٜم٤َمَٓ ٤م وَ ٜمَ  شَمَّم ـــــــــٚم    َص
 

 ٤مٜمَـــــــــٞمْ ٚمَ ٙمِٞمٜم٦ًَم قمَ ؾَمــــــــ ـْ ًمَ زِ ٟمْ ٠مَ وَمــــــــ
 

ــــــ٧ِم وَ    ٌ َ  صَم ْٕ ــــــا ــــــٞمْ ىمَ َٓ  نْ إِ  امَ دَ ىْم  ٤مٜمَ
 

ــــــك ن  إِ  ًَُم ْٕ ـــــ ا ـــــْقا قمَ  دْ ىَم ـــــٞمْ ٚمَ سَمَٖم  ٤مٜمَ
 

ــــــــــتْ وا ومِ ادُ رَ ا أَ ذَ إِ    ــــــــــ٤مسمَ أَ  ٦مً ٜمَ ْٞمٜمَ
(1)

 
 

أن  ُمـ اهلل  ٓمٚم٥ُم اهلل ويَ  َؾ ْْم ومَ  رُ ًتٛمٓمِ يَ  ♀اهلل  هٙمذا يردمز رؾمقُل 

اًمتل هب٤م صم٤ٌمت اإليامن وىمقة اًمٞم٘ملم واؾمتٝم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمن سمام يٚم٘م٤مه ذم  اًمًٙمٞمٜم٦مَ  َل ٜمزِ يُ 

ؾمٌٞمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ومٜمزًم٧م اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم اًم٘مٚمقب اًم٘مٚم٘م٦م اًمتل وصٗمٝم٤م اهلل 

ک ک ک گ گ گ گ ﴿سمقصػ قمٔمٞمؿ طملم ىم٤مل: 

 .[22-20إطمزاب:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 َؼ وم٤مـمٛم٠مٟم٧م اًم٘مٚمقب، واٟمنمطم٧م اًمّمدور، وزاد اإليامن، وحت٘م    زهل٤م اهلُلأٟم

ْ ٟماًمٞم٘ملم وصمٌت٧م هذه اًمٜمٗمقس ذم ُمقاضمٝم٦م ُم٤م جيدو  وَ ف ُمـ اًمأل 
ِ
واًم٠ٌمؾم٤مء واًمياء،  اء

ٿ ٹ ﴿ ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:سمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم وسمجٜمده اًمّم٤مدىملم اهلُل َؾ ٕمَ ذا ومَ ٙمه

 .[42هم٤مومر:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 لم  شمٌ٘مد ومٚموٓ ىم٤مًسا قمغم ُمٙم٤من دون ؾمقاه،  ،حمّمقًرا ذم زُم٤من سمٕمٞمٜمفوًمٞمس هذا 

ٝمذا قمٌد اهلل ومأصح٤مسمف اًمّم٤محللم روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم،  ػَمِ ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًّم ذم ؾِم 

                                      

 .(5208، 0005، 1600)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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ٓ   فِ ومام خيرج ُمـ قمٞمٜمِ  سمٕمد ُمرةٍ  قمغم اًم٘متؾ ُمرةً  ُض رَ ُيٕمْ  سمـ طمذاوم٦م اًمًٝمٛمله  قمغم  طمزنٍ   دُمٕم٦مُ إ

ًً ًمف أن  ٌْم٧م ومٚمٞمس ًمف ؾمقاه٤م جيقد هب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شم٤ٌمرك ٗمتٚم٧م أن وىمُ ٟمإذا ا واطمدةً  ٤مٟمٗم

قمغم  ُض رَ ؾُمٙم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، ُيٕمْ وهذه ٟمٗمس اعم١مُمـ إذا ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م اًمًٙمٞمٜم٦م،  !وشمٕم٤ممم

ذم زي٧م  فُ قمٔم٤مُمُ  شمٚمقَح وومام هل إٓ سُمره٦م  ،ك ومٞمٝم٤م اًمرضمؾ سمٕمد اًمرضمؾِر اًمٕمٔمٞمٛم٦م وُيرُمَ دْ اًم٘مِ 

ويٜمنمح صدره إمم ُم٤م يٚم٘م٤مه سم٤مًمِمٝم٤مدة، ومٞمٌٙمل أن ًمٞمس ًمف  فُ ٞمٓمٛمئـ ىمٚمٌُ ، ومرِ دْ يٖمكم هبذا اًم٘مِ 

ر وإٟمام ىمد   ،ًمف ؿمٝم٤مدةً  ر اهلُلد  ٘مَ إٓ هذه اًمٜمٗمس اًمتل ؾمقف جيقد هب٤م هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ومل يُ 

ٝمؿ ُمـ ذًمؽ اًمٔم٤ممل ٙم  ـتَ ه طملم اؾمت٤مق ُأؾم٤مرى اعمًٚمٛملم مجٞمًٕم٤م واومْ ًمف ٟمًٍما قمغم قمدو   اهلُل

؛ ؾمخلٌّ  قمٚمٞمف قمرٌض  َض قُمرِ  -!وُم٤م أدراك ُم٤م ظمٌٞم٥م -سمـ قمديظمٌٞم٥م اًمٓم٤مهمٞم٦م، وهذا 

سمِمقيم٦م ذم ىمدُمف،   ٓ ُيِم٤مكُ ُمٙم٤مٟمف وأٟمف سملم أهٚمف ؾمٚمٞماًم ُمٕم٤مرًم  أن يتٛمٜمك أن ًمق يم٤من اًمرؾمقُل 

 ذم سمدٟمف : أٟمف ُم٤م ي٥م أن يٙمقن سملم أهٚمف ووًمده ُمٕم٤مرًم -ص٤مدىًم٤م همػم طم٤مٟم٨م -وم٠مىمًؿ سم٤مهلل

ٱ ﴿ ، وصدق اهلل شمٕم٤ممم:ف ؿمقيم٦م ومام دوهن٤مشمٜم٤مًم ♀اهلل  ورؾمقُل  ،آُمٜم٤ًم ذم هسمف

ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ  سمام أٟمزل اهلل  [10إطمزاب: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ

 اخلقف واًمٓمٖمٞم٤من. ةِ ل ذم ضمذر هذه اًم٘مٚمقب ُمـ اًمًٙمٞمٜم٦م قمٜمد ُمٕم٤ميٜم٦م ؿمد  اإليامن، وسمام شمٜمز  

 ر سمٛمقاىمَػ ذيم  ت أو يم٤مدت، إن هذا يُ دَ اًمٜم٤مس إمم هذه اًمًٙمٞمٜم٦م اًمتل وُم٘مِ  ُم٤م أطمقَج  

٤م ٝمَ جِ ٝمَ ٛمُ سمِ  ومج٤مدت اًمٜمٗمقُس  هل٤م، اـمٛم٠مٟم٧م اًم٘مٚمقب إمم ُمققمقد اهلل  ٍْمَ ٓ طَم و ٓ قِمدادَ 

 ُمْمٜمقن هب٤م. همػمَ  رظمٞمّم٦مً  ٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إرواُح ًمَ وسُمذِ 

 ػه ٙمُ ـشمَ  ٦مٍ ُم٤مدي   ، إمم ؾمٙمٞمٜم٦مٍ اًمٜم٤مس اًمٞمقم إمم اًمًٙمٞمٜم٦مِ  طم٤مضم٦مَ  . ُم٤م أؿمد  .قم٤ٌمد اهلل

وشمدومع  اًم٘مٚمقَب  ٧ُم ٌ  ثَ ذم همػم ـم٤مئؾ، وؾمٙمٞمٜم٦م ُمٕمٜمقي٦م شمُ  قمـ اوٓمراب وطمريم٦م اًمٜم٤مَس 

 راهٜم٦م يمثرت ومٞمٝم٤م اًمِم٤مئٕم٤مُت  ٟمٕم٤مًم٩م طم٤مًم٦مً  ٜم٤م، إٟمَؾ وشمٚمؽ اًم٘مالىمِ  قمٜمٝم٤م هذه اًمزٓزَل 
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٤م، وأرضمػ اعمرضمٗمقن ذم اعمديٜم٦م؛ أرضمػ اعمرضمٗمقن إقمالُمٞمًّ  ،واٟمتنمت ومٞمٝم٤م إىم٤مويُؾ 

٤مرة، يريدون ومْم٤مئٞم٦م ـمٞم   ٤مرة، وذم ىمٜمقاتؾمٞم   ٤م، أرضمػ اعمرضمٗمقن ذم صحٍػ وؾمٞم٤مؾمٞمًّ 

، يريدون سمذًمؽ أن شم١مول اًمٌالد إمم حمٜم٦مٍ  اًمٜم٤مسِ  عَ ومْ ودَ  إمم ومتٜم٦مٍ  اًمٜمٗمقسِ  سمذًمؽ حتريَؽ 

 وٟمٔم٤مم ُم٣مىمد  قمٝمدٍ  قمقدةِ  لاًمٜم٤مس إمم متٜم   ل أُمرُ هل٤م، وأن يتحق   إمم ومقى ٓ اٟمتٔم٤ممَ 

ومتٜم٦م ٤م ُمـ اإلطمٙم٤مم وآٟمْم٤ٌمط، وشمٚمؽ ٤م ُمـ إُمـ، وؿمٞمئً ى؛ ٕن ومٞمف ؿمٞمئً هقىمد 

هذه اًمٗمتـ إٓ  ُمثُؾ  فُ اضَم قَ ىًم٤م، إٟمف ٓ شمُ قْ شُمراد وحمٜم٦م ُيراد أن ُي٤ًمق اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ؾَم 

  ً قمغم أهؾ هذه اًمٌالد  اًمًٙمٞمٜم٦مَ  َل يقم وًمٞمٚم٦م أن ُيٜمزِ  يمؾ   فُ سم  رَ  ٞمٜم٦م، ي٠ًمل اًمٕمٌدُ ٙمِ سم٤مًم

ن ؾمقري٤م يت٤مضمقوًمٞمٌٞم٤م وذم اًمٞمٛمـ  ٜم٤م، إن أهٚم٦مً وقمغم ؾم٤مئر سمالد اعمًٚمٛملم قم٤مُم   ٦ًم،ظم٤مص  

، يمام شمٕم٤ممم هلؿ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦مَ  وأن ٟم٠ًمل اهللَ ،شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هلؿ اًمًٙمٞمٜم٦مَ  أن ٟم٠ًمل اهللَ

اًمٗم٤ًمد  يـ أهؾِ د  اعمًتٌِ  اًمٔم٤معملم اًمٓمٖم٤مةِ  زًمزل قمروَش شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يُ  ٟم٠ًمل اهللَ

 وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير. ،إٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ ىمدير ؛واًمٕمٜم٤مدِ 

٤م سملم فمٝمراٟمٞمٜم٤م، إهن٤م هَ وضمقدِ  وقمدمُ  ،اًمًٙمٞمٜم٦م هذه همٞم٤مُب هق ر ُمٜمف ذ  حَ اًمذي ٟمُ و 

ُمقرِ  أُم٤مٟم٦م ووامٟم٦م ُمـ اٟمٗمالِت  هل٤م  اًمٗمقى اًمتل ٓ و٤مسمطَ  ه٤م وُمـ اٟمتِم٤مرِ رِ وُمـ شمدهقُ  ٕا

إمم وٌط هذا اًمقاىمع،  ًٕمك اجلٛمٞمعُ ، إهن٤م ُم١ًموًمٞم٦م قمٔمٛمك وأُم٤مٟم٦م يمؼمى أن يَ وٓ راسمطَ 

ِمٞمٕمقا ومٞمام قن إمم أن يُ قمَ ٓء ُيدْ سمؾ واًمٕم٤مُم٦م واجلٛمٝمقر،يمؾ ه١م ،واًم٘م٤مدةُ  ًمٞمس وم٘مط اًم٤ًمؾم٦مُ 

ًٓ سم٤مخلػم طمتك ٟمَ  ًٟم٤م وؾمٙمٞمٜم٦مً ٤مسمٞمٜمٝمؿ أُمٜم٤ًم وأُم  .سم٢مذن اهلل  هُ دَ جِ واـمٛمئٜم٤مًٟم٤م وشمٗم٤مؤ

 فُ إًمٞمف يًٛمٕمقن يمالُمَ  اعمديٜم٦م وم٤مٟمجٗمؾ اًمٜم٤مُس  ♀ٜم٤م حمٛمد دظمؾ ٟمٌٞمه ًم٘مد 

ذم  ♀ًمرؾمقل اهلل  إوُل  اًمًٞم٤مده  ويٜمتٔمرون ظمٓم٤مسمف، ذًمؽ هق اخلٓم٤مُب 

ـُ  اهللد يٙمل ذًمؽ قمٌُ  ٚمٝم٤م،ُمديٜمتف طملم دظم ، إذ يم٤من ومٞمٛمـ اٟمجٗمؾ ◙ؾمالم  سم
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ومٕمرف أن  ♀رؾمقل اهلل  ؾ وضمفَ ومقىمػ يت٠مُم   ♀إمم رؾمقل اهلل 

: أهي٤م ♀اهلل  رؾمقلِ  ُم٘م٤مًم٦مَ ل ، صمؿ أٟمِم٠م يٙماٍب يمذ   ًمٞمس سمقضمفِ  هذا اًمقضمفَ 

 ،♀ك إًمٞمف طَم قْ ظمٓم٤مب اًمرؾمقل اًمذي يُ  هذا ظمٓم٤مسمف ًمٚمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م، ،اًمٜم٤مس

 اهلل؟  ؿ رؾمقُل هرُ ؾمٞم٠مُمُ  ؿَ ٌِ ومَ 

ًٙم٥م ذم اًم٘مٚمقب أُمٜم٤ًم ٤م ُمـ يمٚمٛم٦م شمَ ٝمَ إٟمف ؾمٞم٠مُمرهؿ سم٢مومِم٤مء اًمًالم، وُم٤م أقمٔمٛمَ 

 -حتٞم٦م آـمٛمئٜم٤من وإُم٤من -أهي٤م اًمٜم٤مس أومِمقا اًمًالمَ  ،انْمً وشمٗمٞمض سملم اًمٜم٤مس سمِ 

إٟمف يمام ي٠مُمر سم٤مُٕمـ وإُم٤من ومٞمام سملم اًمٜم٤مس ُمـ  ،أومِمقا اًمًالم وأـمٕمٛمقا اًمٓمٕم٤مم

ـٌ  َؼ ًْم٤م سم٠من يتح٘م  اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ، ي٠مُمر أي ـٌ  أُم ، ي٘مقل ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب همذائل، أُم

َُشَؾَ أََ» :♀ َافس  َافطَ عَِضَ وأَََ،لمََوا َحاَم،امََعََؿوا َاألر  ََوِصُؾوا واَؾَ َصَوَََ،

شبسلمٍَََدخؾواَاجلـةَََكقامٌََوافـاُسَ
(1)

. 

، إن اًمٜمٗمقَس  ُنه ، إن اخلٓم٤مب سمجٛمٚمتف يَ اًم٘مٚمقَب  ـُ ئِ ٛمْ ٓمَ يُ  هِ ْهِ ٠مَ إن اخلٓم٤مب سمِ  

ٗمٝمرة ٙمدظمؾ قمغم اًمٜمٗمقس اعمٙمدودة اـمٛمئٜم٤مًٟم٤م، وقمغم اًمقضمقه اعمخلٓم٤مب سمٙمٚمٞمتف يُ ا

إمم هذه  اًمٜم٤مَس  يًقَس و ي٘مقدَ  أن وؾم٤مئسٍ  ىم٤مئدٍ  اًم يمؾ  ؾمالًُم٤م، إٟمف خي٤مـم٥م ُمٕمٚم  

 قمغم هذه اعمح٤مور.  اعم٘م٤مصد، أن شمٙمقن ؾمٞم٤مؾمتف دائرةً 

اًمٗمالح، وأن شمٙمقن هم٤ميتف اإلصالح  ؿ اًم٘م٤مئدَ ٚم  ٕمَ يُ  ♀إن اًمٜمٌل 

ًٓ ّمٚمح ديٜمَ يًقؾمٝمؿ ومٞمام يُ  ، ُمـ يًقس اًمٜم٤مَس ش ٍبسلمََدخؾواَاجلـةََ» صمؿ ومٞمام  ،ٝمؿ أو

 ُيّمٚمح دٟمٞم٤مهؿ صم٤مٟمًٞم٤م.

                                      

 .(2005)، واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ، (1564)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (4/542)أظمرضمف أمحد،  (2)
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ىم٤مئد أن يٛمؾ سمٜمل ىمقُمف قمغم دظمقل اجلٜم٦م  هل دقمقة ًمٙمؾ  ش بسلمٍَََدخؾواَاجلـةََ» 

ٜم٤ًم ٦م، أن يٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم أن ُيٗمِمقا سمٞمٜمٝمؿ ؾمالًُم٤م وأُم٦م رظمٞم  سمتقضمٞمٝم٤مت ٟمٌقي٦م، سمٙمٚمامت ٟمدي  

وهل أيًْم٤م ُمـ واضم٤ٌمت اعم٘مقديـ، ُمـ  ،وإيامًٟم٤م واـمٛمئٜم٤مًٟم٤م، هذه ُمـ واضم٤ٌمت اًم٘م٤مئد

ـَ اعمحٙمقُملم أن يُ احلٙم٤مم وواضم٤ٌمت اًم٤ًمؾم٦م واعمًقؾملم و  ِمٞمٕمقا سملم اًمٜم٤مس إُم

ً  و، واإليامنَ  ً   ؿَ ٚمْ اًم هذا اًمذي يٜمٌٖمل أن يِم٤مع ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٞمقم ٓ ؾمٞمام قمٜمد و، مَ اَل واًم

اظمتالف إطمقال قمغم اًمٜمحق اًمذي ٟمٕمرومف وٟمراه ذم سمٚمدٟم٤م وذم سمالد اوٓمراب إُمقر و

 ة إول اًمذي جي٥م أن ٟم٠ممتر سمف وأن ٟم٠مظمذ أٟمٗمًٜم٤م سمف.اًمٜمٌق   ييمثػمة ُمـ طمقًمٜم٤م، هذا هد

اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًم٘مٚمقب، ٓ أن شمث٤مر ومتـ  إُمؾ وزرعِ  إمم سم٨م   ُل ًٕماًم قمٚمٞمٜم٤م يتٕملم   

قمغم هذا اًمِمٕم٥م اعمًٙملم اعمٔمٚمقم  اعم١ماُمراُت  دارَ وشمُ  ث٤مرَ ، ٓ أن شمُ اًمٙم٤مذِب  اًمٗم٤مضمرِ  اإلقمالمِ 

أو  ،أو ُمـ قمٛمالء ًمٚمٖمرب وًمٚمٛمخ٤مسمرات ،اعمْمٓمٝمد ًمٕم٘مقد ُمـ ومٚمقل اًمٜمٔم٤مم اهل٤مًمؽ اًم٤ٌمئد

ُمـ  هذه احل٤مًم٦مَ  وهؾ أورث اًمٌالدَ ، أو قمٚمامٟمٞم٦م أظمرى ،ُمـ ضمٝم٤مت ُمٖمرو٦م ًمٞمؼماًمٞم٦م شم٤مرةً 

امقمل إٓ هذه إٟمٔمٛم٦م اًمتل اًمؽمدي آىمتّم٤مدي وآٟمٗمالت إُمٜمل وآوٓمراب آضمت

  .ىم٤مُم٧م قمغم شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ اًمْم٤مًم٦م اعمٜمحروم٦م قمٞم٤مًذا سم٤مهلل

 :ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤مو ،أظمرى ٚمٝم٤م ُمٕم٤منٍ وم ،اًمًٙمٞمٜم٦م يمام هل ُمٕمٜمقي٦م وُم٤مدي٦م ..قم٤ٌمد اهلل

َاجتؿعََمََوََ» ، وذم احلدي٨م:اًمرمح٦م َبقٍتََا َدم َبقوِتََؿوٌم َـتاَبََاهللَمن َاهللََيت ُؾوَن

ََهَُوكََُشَارَََدَتََويََ َبقـفم ََكزفََإل  َافرَ َمَُظؾقفََِت  ََوَؽِشقَت ُفُم ؽِقـَُة َادلئؽةََُمحةَُافس  ت ُفُم ،َوَحػ 

َبهََكَسُبهَُهَُؾقؿنَظـَدََمَاهللُهَُرََـََوذََ ع  ِ ُيس   َ ش،َوَمنََبط َلَبهَظؿُؾُه،ََل
(1)

. 

                                      

 .(1811)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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ًٓ  لإن اًمًٙمٞمٜم٦م شمٕمٜم َيََ: »♀ىم٤مل يمام  ،شمٌِمػًما وشمٗم٤مؤ ُ َعََواَولَََُسِّ ُ واَسِّ

َ َول ـُوا ُرواَوَشؽِّ ـَػِّ ش َُ
(1)

سم٤مًمتٌِمػم  سم٤مًمٌنم واًمتٗم٤مؤل، أُمرٌ  وم٤مُٕمر سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م أُمرٌ  

  .واٟمتٔم٤مر اخلػم وشم٠مُمٞمٚمف ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

٤م يمٜم  : »◙طالب قمكم سمـ أيب واًمًٙمٞمٜم٦م أيًْم٤م ٟمقع ُمـ أٟمقاع احلٙمٛم٦م، ىم٤مل 

ث  شأن اًمًٙمٞمٜم٦م شمٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمن قمٛمر وىمٚمٌف ٟمتحد 
(2)

 اإلهل٤ممُ  :وهذا ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف .

 ومٝمذه ؾمٙمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م ًمٕم٤ٌمد اهلل اعم١مُمٜملم. ،واإلطمٙم٤ممُ  واًمتقومٞمُؼ  ًمتًديدُ وا

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم

 

                                      

 .(2005)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)

 .(55/206)أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ،  (1)
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 الخطبة الثانية

اَل   ً اَلُة َواًم ُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك، اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ـْ ظَمْٚم٘مِ  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ؾَم٤مًَم٦َم، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  ِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر 

ـْ َرسم ِف، اًمٚم   ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ُٝمؿ  َوَأد ى ا

ٚمِٞماًْم  ًْ ا َُمِزْيًدا. َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم  يَمثػِْمً

ًٓ أن يَ أهي٤م اعمًٚمٛمقن..  أن و اعمًٚمؿ سم٤مإليامن، ىمٚم٥ُم  ـ  ئِ ٛمَ ٓمْ إن اًمًٙمٞمٜم٦م ـمري٘مٝم٤م أو

مب ىب يب جت حت ختمت ىت ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:سم٤مًم٘مرآن اجلٜم٤منُ  يٜمتٗمعَ 

 .[16]اًمرقمد:  ﴾يت جث مث ىث

شمًٙمـ اًم٘مٚمقب سمٜمزول اًمًٙمٞمٜم٦م  :أي ،ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمتٗمًػم: شمٓمٛمئـ اًم٘مٚمقب

واًمًٙمٞمٜم٦م ىمري٦ٌم ُمـ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، إن أول أؾم٤ٌمب  ،ًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م هل اًمًٙمٞمٜم٦ماوم٢من ومٞمٝم٤م؛ ًمذا 

وأن  ،فُ ضمٜم٤مٟمُ  عَ وأن يٜمتٗمِ  ،سم٤مإليامن فُ ىمٚمٌُ  ـ  ئِ ٓمٛمَ أن يَ  :١مُمـاعمطمّمقل اًمًٙمٞمٜم٦م ذم ىمٚم٥م 

ٌ  اهلل وسم٤مًم٘مرآن، هذا اًمذي يُ  سمذيمرِ  فُ ًتٛمتع ىمٚمٌُ يَ  أن دمتٝمد  :، واًم٥ًٌم اًمث٤مين٧م اجلٜم٤منَ ث

 ♀ٜم٤م ، أن دمتٝمد هذه اجلقارح ذم ُمرو٤مة اهلل، ٟمٌٞمه ذم ـم٤مقم٦م اهلل هذه اجلقارُح 

ِجَـفجرةٍَـدمَافَافعبادةَُ»ومٞم٘مقل:  ،إمم هذه اًم٘مْمٞم٦مِ  فُ ٌ  ٜمَ يُ  شيَ ـفََإَََِفر 
(1)

. 

 اًم٘متؾِ  ق  ووُمُِم  اًمٜمٔم٤ممِ  واظمتاللِ  إُمقرِ  قمٜمد اوٓمراِب  :أي ،َٝمْرِج ـاًمٕم٤ٌمدة ذم اًم

 وٓ سمره٤من. ٜم٦مٍ سمٖمػم سمٞم  

                                      

 .(1156)رىمؿ، أظمرضمف ُمًٚمؿ،  (2)
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ِجَــدمَافَافعبادةَُ»  ذم  اًمٕم٤ٌمدةِ  أمهٞم٦مَ  ♀ اًمٜمٌله وىمد قمٚم َؿ ش يَ ـإِفَََفجرةٍََفر 

ويٗمٔمٝم٤م ُمـ  اًم٘مٚمقَب  ٤مهب  اهلُل ٧ُم ٌ  ثَ وىم٧م اظمتالل إُمقر واوٓمراب إُمـ، يُ 

ٓ  آوٓمراب واًم٘مٚمؼ اًمذي ٓ شمَ  ، ىم٤مل ّمٚم٧م سمرهب٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إذا اشم  ًٙمـ ُمٕمف إ

 .[01اًمٗمرىم٤من:] ﴾ىئ ىئ ىئ یی ی ی﴿ ؾمٌح٤مٟمف:

-أطمقال آوٓمراب -إن احلٚمؿ وإٟم٤مة ذم ُمثؾ هذه إطمقال.. أهي٤م اعمًٚمٛمقن

ُمَـافَ:َاهللُاَمَفَُبَ حُيََِخصؾتغََِؾقَكََإنَ »، وذم احلدي٨م: سمف اًمٕمٜم٤مي٦مُ  دُ ت٠ميم  شم٤م ـٛم  ٛمِ ـًمَ  ِحؾ 

(1) شواألَكاةَُ
  .قمٌد اًم٘مٞمس لٕؿَم٩ّم سمٜم ♀هٙمذا ىم٤مل رؾمقل اهلل  .

  ٓ : ♀ كىم٤مل اعمّمٓمٗميمام  ، ذم قمٛمؾ اخلػمهٙمذا ٓ سمد  ُمـ اًمت١مدة إ

ََةَُدََمََافتَ » ََخرٌََيشءٍََدمَـلِّ شةَِاآلخرََََدمَظؿلَِإل 
(2)

. 

ُمـ اًمت٠مين واًمتث٧ٌم واحلذر ُمـ إـمالق إىمقال وإطمٙم٤مم، أو وىمقف ٓ سمد   

 آٓهت٤م؛ وم٢من اًمٜمٌل  ُم ُم٤م ومٞمٝم٤م، وٓ يٜمٔمر ذم قم٤مىمٌتٝم٤م، واإلٟم٤ًمن ذم ُمقاىمػ ٓ يتٌٍم  

َ»: -ؿوٟمٕمؿ ُم٤م قمٚم   -٤مٜمَ ٛمَ قمٚم   ♀ َيا َظفُدهمَحديٌثََِكَمَُوَ َؿَََلَوَ فََظائشُة،

ُتََبؽػرٍَ شَؾَجَعؾ ُتَهلاَبابغ:َبابَيدخلَافـاُس،َوبابَُيرجونَافؽعبةََََفـََؼض 
(3)

. 

 ٜم٤مُل أو يُ  ،شم٤ٌمرك شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م اهلُل ٥مه ًَ يُ  ذم جم٤مًمَس  ؛ هن٤مٟم٤م قمـ ضمٚمقسٍ ؿ اًم٘مرآنُ هٙمذا قمٚم   

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ،♀ومٞمٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی  ەئ

                                      

 .(26، 20)أظمرضمف ُمًٚمؿ،  (2)

 .(20/010)، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، (85-2/80)، واحل٤ميمؿ، (5620)أظمرضمف أسمق داود، رىمؿ،  (1)

 .(2000)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (218)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (0)
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يمام هن٤مٟم٤م  ،[250اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

  آهل٦مَ  ٥م  ًُ قمـ أن ٟمَ 
ِ
ُمـ  ؿ اًم٤ٌمـمٚم٦مِ ٝمِ آهلتِ  عم٤م يؽمشم٥م قمغم ؾم٥م   ؛اعمنميملم اًم٤ٌمـمٚم٦مَ  ه١مٓء

 ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:راضمح٦م قمغم ُم٤م ؾمقاه قمٔمٞمٛم٦مٌ  فُ وهذا ُمٗمًدشمُ  ،ؿ ذم اهلل ٝمِ وىمققمِ 

﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ 

 .[206إٟمٕم٤مم: ] ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

 َؼ طمتك شمتح٘م   ٤م اعمٕم٤مِسِ ٜمَ ك ذم واىمٕمِ قمَ جي٥م أن شُمرْ  وأصقٌل  هذه ىمقاقمدُ  ..قم٤ٌمد اهلل

ٟمٌح٨م قمٜمٝم٤م، إن اًمٜم٤مس اٟم٘مٚمٌقا مجٞمًٕم٤م إمم ُمٗمٙمريـ، واٟم٘مٚمٌقا و ٤م٤مهَ ٞم  ٖمَ تَ اًمتل ٟمَ  اًمًٙمٞمٜم٦مُ 

وظمٗم٤مي٤مه٤م  إُمقرِ  ـِ ٤م إمم وم٤ممهلم ذم سمقاـمِ ريـ، واٟم٘مٚمٌقا مجٞمٕمً سم  مجٞمًٕم٤م إمم ؾم٤مؾم٦م وُمدَ 

 ،وإٟمام هق ىمقل سمٖمػم قمٚمؿ ،أن إيمثر ٓ يدري جيٝمؾ، وإهمٚم٥ُم  أن اًمٙمؾ   وإهمٚم٥ُم 

  !!وقمٛمؾ سمٖمػم طمٚمؿ

جي٥م أن اًمذيـ  فُ رضم٤مًمُ  اًمٕم٤مم   ٚمٚمِم٠منِ وم، يمٝمذا ذم اًمِم٠من اًمٕم٤مم   قم٤ٌمد اهلل.. ٓ يّمٚمح أُمرٌ 

 ذم هذا قمـ ىمقلِ  اًمٜم٤مُس  ّمدرُ ، ٓ يَ إًمٞمٝمؿ هذه اًمٕمٔم٤مئؿُ  ، جي٥م أن شمٕم٤مدَ إًمٞمٝمؿ إُمقرُ  د  رَ شمُ 

ـف   وٓ هؿف  قمٛمؾٍ  ذا اعمخرج ُمـًمٞمس هلو، اًمٕم٤مم   يتٙمٚمؿ ذم اًمِم٠منِ  شم٤مومفٍ  أو خمرٍج  ،ؾم٤مىمطٍ  ُمٖم

ٓ   وٓ ؿم٠منٍ  اًمٗمراش  وإسمراز اعمخ٤مزي وأدِب  ،وإفمٝم٤مر اعمٗم٤مشمـ ، ذم شمٕمري٦م إضم٤ًمدإ

ذًمؽ  ، يٜم٘مؾ هذا اًمْم٤مله فِ ام سمٞمٜمف وسملم زوضمِ ومٞم رضمٌؾ  فُ ٞمَ ٗمِِم اًمذي ٓ يّمٚمح أن يُ  فويمالُم

٤م ئً ًح٤م وخمٓم  ُمّمح   صمؿ يتٙمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم اًمِم٠من اًمٕم٤مم   ،قمٞم٤مًٟم٤م سمٞم٤مًٟم٤م ذم هذه اًمِم٤مؿم٤مت

قمالُم٤مهت٤م؛ وقمالُم٦ٌم ُمـ  ،ُمـ آي٤مت اًم٤ًمقم٦م سمؾ هل آي٦مٌ  ،وهذه واهلل آوم٦مٌ  ،ٜم٤ًمًح٤م وُمٌٞم  وُمقو  

 ذم أُمقر اًمٜم٤مس اًمٕم٤مُم٦م.  فُ اًمت٤مومِ  اًمرضمُؾ  َؼ وأن يٜمٓمِ  ،٦مُ َْم ٌِ يْ وَ اًمره  ؿَ أن يتٙمٚم  

دٍ  ، َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن  ♀ َرِوٞمْٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسم٤ًّم، َوسم٤ِمإْلِؾْماَلِم دِْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق
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اَمَواِت   ً ٓ  اهلُل َربه اًم َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهللُ اًْمَٕمِٔمْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  ٌِْع  َذِ  ً اًم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ،  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمًَمٜم٤َم َوسمَ َوَأْصٚمِْح طَم٤م ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،شُمق  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ اًمٚم   ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، ٤مٟمَ ىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

اَل   ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ قَمغَم اًمره ـْ يُمؾ  َذف ٜمَٜم٤َم َُم٦َم ُِم

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ؛ َُم٤ماًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ـِ ـَ اًْمِٗمَت ٚمِِٛملْمَ  ُذ سمَِؽ ُِم ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ، فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.َٕمٔمِٞمْ اهللَ اًمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  إِنَّ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي

  .[201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

  .[2اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  وإنَّ نا تُ

٤َم اعمًٚمٛمقن، إن  ًمٞمٙمقن ديـ حترير اًمٕم٘مقل ىمٌؾ حترير إسمدان، ضم٤مء اإلؾمالم َأهيه

اخلراوم٦م، وهنك قمـ شم٘مٚمٞمد ٓ يٛمد  ًم٘مد ضم٤مء اإلؾمالم ومٌدد فمٚمامت اًمنمك وضمٝم٤مٓت

ضم٤مء اإلؾمالم ومٜم٘مؾ هذه اًمٌنمي٦م ٟم٘مٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م  يٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞمًئ٤موقمـ اشم٤ٌمع فمـ ٓ 

طمرره٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أوه٤مق اًمنمك وأوه٤مم اخلراوم٦م، وأقمغم ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٕم٘مؾ وم٘مدُمف، 

ه ذم جم٤مٓت يٜمٗمع هب٤م ويٜمتٗمع، وهن٤مه قمـ جم٤مٓت يِم٘مك وؾمػم   ،دهوأظمذ سمٞمده وؾمد  

ويْمؾ، وُمـ صمؿ وم٘مد ضم٤مءت هذه اًمنميٕم٦م شمرقمك هذه اًميورات وحت٘م٘مٝم٤م ومٞمٝم٤م 

 ُم٤ًمًمٙمٝم٤م.وتٌ٘مك احلٞم٤مة ؾمٚمٞمٛم٦م ؾمديدة ذم ُمًػمهت٤م، وذم ـمري٘متٝم٤م، ًم ؛وحت٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م

إن هذه اًمنميٕم٦م شمٌٜمك قمغم قمٚمؿ وقم٘مؾ ورقم٤مي٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م، ٓ ي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م ىمقل 

 سمٖمػم سمره٤من.

 .[222اًمٌ٘مرة:] ﴾ىئ ی ی﴿قال تعاىل: 

 .[256إٟمٕم٤مم:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ وقال تعاىل:

٤م، وأن اًمٕم٤مُمؾ أُم٤م إذا يمٜم٧م ؾمتتٌع اًمٔمـ وم٤مقمٚمؿ أن اًمٔمـ ٓ يٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞمئً 

سم٤مًمٔمـ واًمقهؿ وسمًٜمد: ىم٤مًمقا، وي٘مقًمقن، وىمٞمؾ.. ًمٞمس ُمـ ديٜمف قمغم سمّمػمة، وًمٞمس 

 ُمـ قمٚمٛمف قمغم ي٘ملم، وًمٞمس ُمـ قمٛمٚمف قمغم سمره٤من.

سم٢مذن  -ٗم٤مؾمد، مل شمٙمـ وًمـ شمٙمقن ذيٕمتٜم٤م ضم٤مءت حت٘مؼ اعمّم٤مًمح وشمدومع قمٜم٤م اعم 
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ذيٕم٦م يمٝم٤مٟم٦م أو يمٝمٜمقت، أو ادقم٤مء ًمٕمّمٛم٦م أو ىمداؾم٦م يمام وضمد قمٜمد ُمـ وؾ  -اهلل 

ؾمٜم٦م  قمـ اهلدى واشمٌع ؾمٌؾ اًمردى، ممـ خي٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم أصؾ اًمديـ أو ممـ ظم٤مًمٗمقٟم٤م ذم

  .♀ٟمٌٞمٜم٤م إُملم 

وٓ شمٚمٌس  ♀ٟمٕمؿ، هذه اًمنميٕم٦م ٓ شمٕمٓمل قمّمٛم٦م ٕطمد سمٕمد ٟمٌٞمٜم٤م 

ب ىمداؾم٦م أو يمٝمٜمقت وإٟمام شمرومع ُمـ ىمدر اًمٕمٚمامء؛ اًمذيـ أظمذوا هذا اًمٕمٚمؿ أطمًدا صمق

أوًمئؽ هؿ اًمذيـ شمقضمف اًمنميٕم٦م إمم  ،ومٞمف  سمح٘مف، وأدوا اًمذي قمٚمٞمٝمؿ هلل

 ،اقمت٤ٌمرهؿ، وإمم ؾمامع أىمقاهلؿ، وإمم إظمذ سمٗمت٤موهيؿ، وإمم اًمّمدور قمـ ٟمّم٤مئحٝمؿ

 . [0إٟمٌٞم٤مء:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿قال تعاىل: 

ٓ  وُمع هذا  ، وًمٞمس ُمـ ذط اًمٙمٌػم ُمـ أهؾ َئ ٓمِ  خُي ومٚمٞمس ُمـ ذط اًمٕم٤ممل أ

  ٓ ، سمؾ طُمٗمظ أن ًمٙمؾ قم٤ممل زًم٦م يمام أن ًمٙمؾ ضمقاد يمٌقة، وإذا اضمتٝمد ل  زِ  يَ اًمٕمٚمؿ أ

قم٤ممل شم٠مهؾ  ويمؾاحل٤ميمؿ وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد، 

٤م أن شمّمٌغ قمٚمٞمف صمٞم٤مب ىمداؾم٦م أو أن يٙمقن ُمث٤مسًم٤م وُم٠مضمقًرا، أُمٓ سمد  عمٜمّم٥م اإلومت٤مء 

 قمّمٛم٦م ومٝمذا ًمٞمس إمم ديٜمٜم٤م سمًٌٞمؾ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

ذم وقمٞمٜم٤م طم٤مًضا، و٤م، ن هذا ذم ديٜمٜم٤م حمٗمقفًم٤م، ًمٞمٙمـ هذا ذم قم٘مٚمٜم٤م ُمٕمٚمقُمً ٤ميم

سمٞمٜمٜم٤م ُمٕم٤مذ اعمًٚمٛملم وسملم اعمخ٤مًمٗملم ًمٜم٤م ذم أصؾ اًمديـ طملم  -إن ؿمئ٧م- وىم٤مرن

ّمٛم٦م وىمداؾم٦م يمٞمػ طمٚم٧م هبؿ اًمٜم٘مؿ، وحتقًم٧م أًمًٌقا ره٤ٌمهنؿ ويمٝم٤مهنؿ صمٞم٤مب قم

٦م واًمِمٝمقات، شم٠مُمؾ ٞمقمـ رسمققمٝمؿ اًمٜمٕمؿ، وذاىمقا اًمقيالت وؾم٘مٓمقا ذم أه اًمتٌٕم

واٟمٔمر ذم صٗمح٦م اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ واحلدي٨م دمد سمره٤من ُم٤م ٟم٘مقل، ىم٤مرن سملم ُم٤م  ،ذًمؽ

الل ُمـ خم٤مًمٗمٞمٜم٤م ذم أصقل اًمديـ الل ُمـ خم٤مًمٗمٞمٜم٤م ذم أصقل اًمًٜم٦م ،قمٚمٞمف اًمْمه  -واًمْمه
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دمد اًمِمٌف فم٤مهًرا، دمد اًمت٘م٤مرب ٓئًح٤م، ويٌ٘مك أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم هذا اإلؾمالم 

 .اًمٕمٔمٞمؿ هؿ اًمقؾمط اعمحٛمل ُمـ يمؾ ـمرف سم٢مذن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ـ ًمدن طمٙمٞمؿ ظمٌػم  إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ هذا؛ ٟمتحدث قمـ ذيٕم٦م ُمٕمّمقُم٦م ُمٜمزًم٦م ُم

  .[25اعمٚمؽ:] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿قال سبحاىه: 

طمد ُمع طمٙمٛمٝم٤م، واًمتلٓ  ُي٘مٌؾ  ذيٕم٦م رب هل اموات اًمتلٓ  اظمتٞم٤مرٕ  رض واًًم ٕا

ـ أطمد اقمؽماض قمغم وطمٞمٝم٤م.  ُم

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿قال جل وعال: 

 . [84اًمٜم٤ًمء:] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 . [51اعم٤مئدة:] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿وقال سبحاىه: 

 .[40إٟمٕم٤مم: ] ﴾ے ے ۓ ۓ﴿وقال تعاىل: 

ٞمٝم٤م ُمتِم٤مسمف وٓ ُمٜمًقخ، شمدل سمقوقح ورؾمقخ آي٤مت ٟمػمات حمٙمامت ًمٞمس وم

٘مٌؾ ُمـ أطمد أن يٕم٤مروٝم٤م سمرأيف.. يقمغم أن هذه اًمنميٕم٦م ٓ اظمتٞم٤مر ٕطمد ومٞمٝم٤م، وٓ 

 :عم٤مذا؟ ٕن احلٙمٞمؿ اخلٌػم ىمد ىم٤مل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ﴿

 .[08إطمزاب:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

نم ىمرًٟم٤م ُمـ اًمزُم٤من، ُمٚمٙمقا ُمٕمٝم٤م وقمٚمٞمف وم٘مد شمٗمٞم ٠م اعمًٚمٛمقن فمالهل٤م زه٤مء صمالصم٦م قم

 طمتك ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ: اًمدٟمٞم٤م وؾم٤مدوا هب٤م قمغم هذه احلٞم٤مة

ـــــٙمْ ٚمَ ُمَ  ـــــٜمَ ـــــده  هِ ذِ ٤م َه ـــــوْ رُ ٤م ىمُ ٞمَ ٟمْ اًم  ٤مَٟم
 

 ٤مٟمَ وْ دُ ٤مًمـِـــــظَم  دٌ وْ دُ ٤م ضُمــــــٝمَ ٕمَ َْمــــــظْم أَ وَ  
 

ـــوَ  ـــٟمَ رْ ٓم  ؾَم ـــ َػ ٤مئِ حَ ٤م َص ـــ ـْ ُِم  ٞمَ ِو
ٍ
 ٤مء

 

ــــ  ــــ ٟمَ اَم وَم ــــاًمز   َل ـًِ ــــوَ  ٤منُ َُم ــــ٤م ٟمَ َُم  ٤مٜمَ ٞمْ ًِ
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اًمنميٕم٦م شمرومرف راي٤مهت٤م ومقق رىمٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م قمٔمٛمك، ودوًم٦م صمالصم٦م قمنم ىمرًٟم٤م و

  .وظمالوم٦م إؾمالُمٞم٦م حمٛمقدة اًمٕمقاىم٥م حمٛمٞم٦م اجلقاٟم٥م سم٢مذن اهلل ،إؾمالُمٞم٦م يمؼمى

ومٚمام دظمؾ ُم٤م قُمرف سم٤مؾمؿ اعمح٤ميمؿ اعمختٚمٓم٦م ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم وصمامٟمامئ٦م وأًمػ 

تك ُأؾم٘مٓم٧م ك ُمـ أريم٤مهن٤م، وشمٖمػم ُم٤م شمٖمػم ُمـ ُمٕم٤معمٝم٤م، طمك ُم٤م َوهَ ُمـ اعمٞمالد، َوهَ 

٤م ويٛمٜمع ُمرضمٕمٞمتٝم٤م إٓ ىمٚمٞماًل، ىم٤مٟمقن سمالدٟم٤م ٝمَ ٌُ ٞم  ٖمَ قر يُ وصدر دؾمتمجٚم٦م وُٟمحٞم٧م مت٤مًُم٤م 

ٟمص قمغم أن ديـ ش دؾمتقر ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ وشمًٕمامئ٦م وأًمػ»اًمذي صدر سم٤مؾمؿ 

هذه اًمدوًم٦م هق اإلؾمالم، وأن ًمٖمتٝم٤م هل اًمٕمرسمٞم٦م، وٟمص قمغم أن اًمنميٕم٦م هل 

 اًمتنميع، وإن وىمٕم٧م داهٞم٦م وسم٤مئ٘م٦م ووم٤مىمرة اعمرضمع اًمرئٞمس واعمّمدر إؾم٤مس ذم

٤م إٓ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕطمقال اًمِمخّمٞم٦م، قمـ أن يٙمقن إؾمالُمٞمًّ  اًمتنميعُ  َل ح  طملم ٟمُ 

وُمٜمذ ذًمؽ احللم دارت قمجٚم٦م اًمٗم٤ًمد دورات ؿمديدة، ُمت٤ًمرقم٦م وُمتالطم٘م٦م ضب 

 اًمٗم٤ًمد ومٞمٝم٤م سمجراٟمف، وشمٖمػم احل٤مل قمام يم٤من ُيٕمرف وهم٤مب اًمٕمٝمد اًمذي يمٜم٤م ٟم٠مًمػ، ًم٘مد

ص٤مر اعمٜمٙمر ُمٕمرووًم٤م وأوحك اعمٕمروف ُمٜمٙمًرا ذم فمؾ همٞم٤مهب٤م وشمٖمٞمٌٝم٤م، ذم أىمؾ ُمـ 

قمديدة، وقم٤مش أسمٜم٤مء هذا اجلٞمؾ ٓ  ُمٕم٤منٍ  ٧ْم ٌَ ٞم  ىمرن شمٌدًم٧م ُمٗم٤مهٞمؿ يمثػمة وهمُ 

يًتٔمٚمقن سمٔمٚمٝم٤م وٓ يٜمٕمٛمقن سمحٙمٛمٝم٤م، شمٖمػمت ىمٚمقب واٟمتٙم٧ًم ومٓمر وحتقل 

 !؛ وىمٚمٞمٌؾ ُم٤م هؿإٓ ُمـ رطمؿ اهلل -قمٞم٤مًذا سم٤مهلل  -اًمٜم٤مس قمـ ضم٤مدة احلؼ 

قمغم أُمتٜم٤م ُمرور اًمٙمرام ًم٘مد شمّمدى  ر  وٓ يٕمٜمل هذا أن طمدصًم٤م وخام يمٝمذا ىمد ُمَ 

يقاضمٝمقن هذه اًم٤ٌمئ٘م٦م ويٕم٤مُمٚمقن هذه  -ذم إزهر اًمنميػ وذم همػمه -قمٚمامؤٟم٤م

اًمٜم٤مزًم٦م سمام شمًتحؼ، ًمٙمـ إُمر يم٤من ىمد ظمرج ُمـ أيدهيؿ واٟمٗمرط اًمٕم٘مد، واشمًع 

 .ر إمم ُم٤م ٟمٕمٚمؿ ظمؼمه وُم٤م ٟمدري ههاخلرق قمغم اًمراىمع، ومٛمْم٧م إُمق
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إٟمٜم٤م وسمٕمد ومؽمة وضمٞمزة ُمـ صدور دؾمتقر ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم وشمًٕمامئ٦م وأًمػ 

وسمٕمد ذًمؽ  ،ضم٤مء اًمٜمص قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل اعمّمدر اًمرئٞمس ًمٚمتنميع

صدرت شمقصٞم٦م اعم١ممتر اًمث٤مُمـ عمجٛمع  -وهذه ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م-سمًٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م 

ن يّمدر إزهر اًمنميػ وُمٕمف جمٛمع اًمٌحقث اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمٍم سم٠م

٤م يّمٚمح ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم هذا اًمزُم٤من، ويّمٚمح ٕن ُيٕمٛمؾ سمف اإلؾمالُمٞم٦م دؾمتقًرا إؾمالُمٞمًّ 

 -ذم يمؾ دوًم٦م ُمـ اًمدول اعمٕم٤مسة، هذا اًمدؾمتقر اؾمتٖمرق قم٤مًُم٤م يم٤مُماًل ذم ووٕمف 

 -ُمـ ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم وشمًٕمامئ٦م وأًمػ إمم ؾمٜم٦م صمامٟمٞم٦م وؾمٌٕملم وشمًٕمامئ٦م وأًمػ 

ٙمػ قمٚمٞمف جلٜم٦م ُمـ يم٤ٌمر اعمتخّمّملم ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن اًمدؾمتقري وظمرضم٧م قم

ُمقاده اًمثالث واًمتًٕملم ذم شمًٕم٦م أسمقاب، هذه اعمقاد ؿم٤مهدة ٟم٤مـم٘م٦م سم٠من اإلؾمالم 

ص٤مًمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وأن ذيٕمتف سمحٛمد اهلل ٓ شمٕمجز قمـ شمٚمٌٞم٦م طم٤مضم٤مت 

٤مدة إومم قمغم أن اًمنميٕم٦م ٟمّم٧م اعمزُم٤من أو شمٖمػم سمف اعمٙم٤من، اًماإلٟم٤ًمن ُمٝمام اُمتد سمف 

٤م وٓ ُمـ اعمّم٤مدر اًمرئٞم٦ًم وإٟمام  ًً اإلؾمالُمٞم٦م هل ُمّمدر يمؾ شم٘مٜملم، ًمٞم٧ًم ُمّمدًرا رئٞم

، ظمرج هذا ممٝمقًرا سم٤مؾمؿ ؿمٞمخ إزهر اًمراطمؾ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل ُمّمدر يمؾ شم٘مٜملم

 ٚم٧م.وُمٕمف هذه اًمٚمجٜم٦م اًمتل ؿُمٙم   ،♫قمٌد احلٚمٞمؿ حمٛمقد 

ٕدراج، مل ُيٕمٛمؾ سمف ذم دوًم٦م ُمـ اًمدول، صمؿ إن هذا اًمدؾمتقر سم٘مل طمٌٞمس ا

ظمره ًمٞمٔمٝمر ذم هذه إي٤مم، وىمد ظمرج ممٝمقًرا سمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمدد ُمـ وًمٕمؾ اًمزُم٤من اد  

أؾم٤مشمذة اعم١مؾم٦ًم إزهري٦م، شمزيمٞمف وشمنمطمف، شمٕمٚمؼ قمٚمٞمف وشمًتدل ًمف، واحلؼ أن يمثػًما 

 وسمئس ُم٤م -ممـ ؾم٠مًمقا هذا اًمدؾمتقر ُم٤م ؾم٠مًمقه إٓ قمغم وضمف اًمتٕمٜم٧م؛ طملم ىم٤مًمقا

: ًمٞمس ذم اإلؾمالم شم٘مٜمٞمٜم٤مت، ًمٞمس ذم اإلؾمالم شمنميٕم٤مت، إٟمٙمؿ قم٤مضمزون قمـ -ىم٤مًمقا
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إرض واًمًاموات، إن ُم٤م قمٜمديمؿ إمج٤مل ًمٞمس  أن شم٘مقدوا هذه احلٞم٤مة سمنميٕم٦م رب  

 قمـ اًمتٕمٚمٞمؾ واًمتدًمٞمؾ. قم٤مرٍ  ومٞمف شمٗمّمٞمؾ، إن ُم٤م ًمديٙمؿ يمالمٌ 

و ـمقائػ أو دة ًمٞم٧ًم ُمـ ىمٌؾ ومئ٤مت أو مج٤مقم٤مت أومج٤مءت هذه اعمح٤موًم٦م اعمًد  

أو سم٤مًمتٓمرف أظمرى، وإٟمام ضم٤مء  ،شمقصػ سم٤مإلره٤مب شم٤مرةً  ُمـ شمٚمؽ اًمتل ىمدشمٞم٤مرات؛ 

وُمـ جمٛمع سمحقصمف اًمذي قمٜمف  ،ُمـ ُم١مؾم٦ًم اإلؾمالم اًمٙمؼمى؛ ُمـ إزهر اًمنميػ

شمّمدر اًمدوًم٦م واًمدول سم٠مهه٤م.. ومام سم٤مهلؿ هبذا اًمدؾمتقر ٓ ي٘مقًمقن؟! ُم٤م سم٤مهلؿ قمٜمف 

 ن؟!يٕمروقن؟! ُم٤م هلؿ قمـ شمذيمرشمف يٕمروق

ومٙمت٥م همػم  ،ىمٌؾ أن شم٘مع هذه اًمثقرة ،ىمٌؾ ؾمٜمقاٍت  أضم٤مسمقاوىمد  ،إهنؿ جيٞمٌقن

إن  -أو ىمؾ ،وٟمٓم٤مًم٥م سمتٚمؽ اًمدٟمٞمقي٦م ،واطمد ي٘مقل: إٟمٜم٤م ٟمتخقف ُمـ دوًم٦م ديٜمٞم٦م

وٕن  !وٕن اخلػم ومٞمٝم٤م أوومرُ  ،اعمدٟمٞم٦م. عم٤مذا؟ ٕن اًمروم٤مهٞم٦م ذم اعمدٟمٞم٦م أيمثرُ  :-ؿمئ٧م

 !وأدٟمك أىمؾه  اًمّمالح ُمٕمٝم٤م أرضمك، وٕن اًمٗم٤ًمد ومٞمٝم٤م

اًم٘م٤مين أروٟم٤م ذًمؽ اًمٜمٛمقذج إمحر  ،هذه اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م وٟم٤م ُمث٤مَل رُ ىمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ، أَ 

اًمثقرة ذم ؾمٜم٦م  ٧ِم ٝمَ ضم  ًمق ؾمػمت ًمٙم٤مٟم٧م أهن٤مًرا، ًم٘مد وَ  ٧ٌم ذم ؾمٌٞمٚمف دُم٤مءٌ اًمذي ؾُمٙمِ 

وشمقضمٝم٧م إمم ىمٌٚم٦م اؿمؽمايمٞم٦م ؿمٞمققمٞم٦م، ومرأيٜم٤م هذه اًمقضمٝم٦م  ،لم ومخًلم وضمٝمٝم٤متاصمٜم

شم٘متؾ ُمٚمٞمقن وؾمٌٕمامئ٦م أًمػ ذم صمقرهت٤م اًمٌٚمِمٗمٞم٦م احلٛمراء ًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م وهذه ا ،اعمدٟمٞم٦م

ذم حم٤ميمامت هزًمٞم٦م، وأُم٤م اًمذيـ ىمتٚمتٝمؿ ذم اوٓمراسم٤مت وُمٔم٤مهرات وم٘مد ٟمٞم ٗمقا قمغم 

 !هذا هق اًمٜمٛمقذج اعمدين اًمذي شمريدون؟ ،مخ٦ًم قمنم ُمٚمٞمقًٟم٤م ُمـ اًمٌنم

 هذه وهدُم٧م ُم٘مقُم٤مشمف سم٤مًمٙم٤مُمؾ ذم ،صمؿ ُم٤مذا؟ صمؿ ؾمح٘م٧م ظمّم٤مئص اإلٟم٤ًمن

ـُ   -اعمقاـمـ اًمِمٞمققمل -ذم هذه اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م اعمزقمقُم٦م، ًم٘مد قُمد  اعمقاـم
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يمام  -٤مومٞمٝمؿ سمرضمقازيًّ  ٤م، وقُمد  اًمٖمٜمله ٤م، وقُمد  اعمتديـ ُمـ ه١مٓء رضمٕمٞمًّ ديٛم٘مراـمٞمًّ 

ومل يٌؼ ًمٚمامل قمّمٛم٦م ذم فمؾ هذه اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م  ،ًمإلٟم٤ًمن طمرُم٦مٌ  َؼ ٌْ مل يَ  -ونؼم  ٕمَ يُ 

قا وريمٕمقا وؾمجدوا إمم ىمٌٚمتٝم٤م، ومٕمدٟم٤م سم٤مخلٞم٦ٌم ٚم  قا وضمقهٝمؿ إًمٞمٝم٤م، َص ٝمُ ضم  اًمتل وَ 

 ، قمدٟم٤م سم٤محلنة واًمٜمداُم٦م.ةواخل٤ًمر

ٓ   ،اًمرود ُمدرضًم٤م سمدُم٤مء إسمري٤مء ب  ومام يم٤من ُمـ ه١مٓء سمٕمد ؾم٘مقط اًمده    أن إ

 وضمٝمقا وضمقهٝمؿ إمم ىمٌٚم٦م رأؾمامًمٞم٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م سمزقمٛمٝمؿ.. ومامذا يم٤من؟

وؾمٗمٙم٧م دُم٤مؤٟم٤م ذم قمراىمٜم٤م وأومٖم٤مٟمٜم٤م وصقُم٤مًمٜم٤م قمغم يد يم٤من أن ُهتٙم٧م أقمراوٜم٤م 

ؿم٤مئًٕم٤م ذائًٕم٤م،  وص٤مر اًمزواج اعمثكمه  ،سم٘م٤مٟمقن سمٞمح اًمِمذوذُ هذه اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م، يم٤من أن أُ 

اعمجتٛمٕم٤مت.. هذا هق اًمٜمٛمقذج اًمذي يٓمٚمٌقن؟!  ٧ِم ٙمَ ٙم  إهة وومُ  ٧ِم ُمَ دِ يم٤من أن هُ 

 !ْم٤مرة اًمتل يتٛمٜمقن؟هذا هق اًمقاىمع اًمذي يٜمِمدون؟! هذه هل اًمروم٤مهٞم٦م واحل

اًمدٟمٞم٤م سمحْم٤مرشمف، ًم٘مد أىم٤مم  اًمدٟمٞم٤م سمنميٕمتف، ًم٘مد أىم٤مم اإلؾمالمُ  اإلؾمالمُ  ؿَ ٚم  ًم٘مد قمَ 

 .قمغم أيمٛمؾ ُم٤م شمٙمقن طملم طمٙمؿ وؾم٤مد، طملم أىم٤مم اًمٕمدل سملم اًمٕم٤ٌمد اًمروم٤مهٞم٦مَ 

وإمم يقم اًمٜم٤مس هذا؟  ،ُمٜمذ أن ىم٤مُم٧م صمقرهت٤م ،أمل شمٙمـ اًمدوًم٦م ذم سمالدٟم٤م ُمدٟمٞم٦مً 

 ومامذا حت٘مؼ؟ 

يتح٘مؼ اًمٗم٤ًمد؟ أمل يتح٘مؼ آؾمتٕم٤ٌمد؟ أمل شمتح٘مؼ اًمرؿمقة؟ أمل يتح٘مؼ  أمل

 اًمٓمٖمٞم٤من واًمٔمٚمؿ؟ أمل ُي٘متؾ إسمري٤مء؟ أمل ُيٕمذب اًمنموم٤مء؟ ومامذا شمريدون إًذا؟! 

اًمٕم٤معملم ورؾمقًمف إُملم  به أي دوًم٦م شمريدون أهي٤م اًمٕم٘مالء؟! دوًم٦م يٙمؿ ومٞمٝم٤م رَ 

، وصٗمقة اعمختّملم ُمـ اخلؼماء قمـ ـمريؼ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، واًمٗم٘مٝم٤مء اًمّم٤محللم

أم أن ٟمقضمف وضمٝمتٜم٤م  ،. هذا أومم سمٜم٤م.اعمًٚمٛملم اعمت٘ملم، ذم يمؾ جم٤مل ُمـ جم٤مٓت احلٞم٤مة
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 !ذم أؾم٤ٌمب اًمٗم٤ًمد وآؾمتٕم٤ٌمد؟ ده ٛمُ ـوشمَ  ،أن ٟمحق ًمٞمؼماًمٞم٦م شمزيد ذم اًمٓمٖمٞم٤من

ىمٚمٜم٤م: ومام قمٚمٞمٙمؿ أن شم٘مقم دوًم٦م ديٜمٞم٦م ٓ ىمداؾم٦م ومٞمٝم٤م حل٤ميمؿ، ًمٞمس احل٤ميمؿ ومٞمٝم٤م 

، وٓ ُمٕمّمقًُم٤م، وإٟمام هق سمنم ُي٤مؾم٥م وُيراضمع وُيٕم٤مىم٥م، سمؾ إًمفٍ  ، وٓ ٟمّمَػ ٤مهلً إ

 !شمقضم٥م اًم٘مّم٤مص وُي٘متص ُمٜمف إذا ارشمٙم٥م ضمٜم٤مي٦مً 

إن هذا احلؼ ٓ جي٥م أن ُيٕمرض قمٜمف ُمًٚمؿ، إن هذا احلؼ ٓ جيقز أن خيذًمف 

 ُم١مُمـ، إن هذا احلؼ جي٥م أن جيٝمر سمف يمؾ قم٤ممل وداقمٞم٦م وُمٕمٚمؿ وُمرؿمد.

طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شمَ  َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ 
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

تَ  ًْ ْيَؽ ًَمُف، َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ ـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم 

ؾَم٤مًَم٦َم،  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

ُُم   ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ـْ َرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َوَأد ى ا ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

٤َم اعمًٚمٛمقن،   ُمـ اًمٗمٙمر، وٓ إن ُم٤م ٟمتحدث قمٜمف ًمٞمس ضسًم٤م ُمـ ظمٞم٤مل طم٤مملَأهيه

َ  ،ًم٧م ذيٕمتٝم٤مإن إُم٦م سم٠مهه٤م يقم أن سُمد  هؿ، ااًمق ؾمٌع  ؾمٜم٦م ٝم٤م ىم٤مُم٧مٙمٛمُ طُم  وهُمػم 

هٞمئ٦م مجٕم٧م احت٤مدات يمثػمة ومجٕمٞم٤مت قمديدة شمٓم٤مًم٥م سمتِمٙمٞمؾ وأرسمٕملم وشمًٕمامئ٦م وأًمػ 

 -ذم ذًمؽ اًمقىم٧م  -سمتٓمٌٞمؼ ذيٕم٦م رب إرض واًمًاموات، وخت٤مـم٥م اعمٚمؽ وم٤مروق 

وُمًتِم٤مرون  ،وأؾم٤مشمذة وومْمالء ،ع ومٞمف قمٚمامء ودقم٤مةسمخٓم٤مب ُمِمٗمؼ ٟم٤مصح، اضمتٛم

يٓمٞم٥م ووظمؼماء، يقضمٝمقن اخلٓم٤مب اًمٕم٤مم إمم احل٤ميمؿ اًمٕم٤مم ذم وىمتٝم٤م وهق اعمٚمؽ وم٤مروق، 

قه؛ ًمت٘مٗمقا وشمٕمرومقا أن ٕمُ ىم  وأؾمامء اًمذيـ وَ  ،هذا اخلٓم٤مب ٤مرِ ٘مَ ٤م ُمـ ومِ زم أن أىمرأ قمٚمٞمٙمؿ ؿمٞمئً 

 مل شمٙمـ إٓ ُمٜم٤مسةً وع رهب٤م، قمـ ذ إُم٦م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م مل شمٙمـ إٓ ذائدةً 

ـ   ًم٘مْمٞمتٝم٤م، مل شمٙمـ إٓ ُمذقمٜم٦مً  أقمداءه٤م ذم اًمداظمؾ واخل٤مرج ٓ يؽميمقهن٤م  خل٤مًم٘مٝم٤م، ًمٙم

ًمرهب٤م، وأن  ـَ ذقمِ ٝم٤م ذم أن ختت٤مر ديٜمٝم٤م، وأن شمُ وؿم٠مهن٤م، ٓ يًٛمحقن هل٤م أن مت٤مرس طم٘م  

 ، وىمد ضم٤مء هذا اخلٓم٤مُب قمغم هذا اًمٜمحق:♀إمم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  حتتٙمؿَ 
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╝ 

َاحلؿدَاهللَربَافعادغَوافصلةَوافسلمَظذَشقدَادرشؾغ

َإػَمؼامَحرضةَصاحبَاجللفةَادؾكَادػدي

َ(ؾاروقَاألول)

َمنَالحتادَافعامَفؾفقئاتَاإلشلمقة

ي٤م ص٤مطم٥م اجلالًم٦م، إن اهلل شمٕم٤ممم أهلٛمؽ اًمت٘مقى، وطم٤ٌمك رو٤مه، وهدى إًمٞمؽ ىمٚمقب 

 ًذا ذم دٟمٞم٤مهؿ، وقمقًٟم٤م هلؿ قمغم آظمرهتؿ. ؿمٕمٌؽ، وُمٚم َٙمَؽ أومئدهتؿ، وضمٕمٚمؽ هلؿ ُمال

 ﴾ڤ ڦ ڦڦ﴿ي٤م ص٤مطم٥م اجلالًم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف اًمٙمريؿ: 

ُمـ أطمؼ  اًمٜم٤مس سم٤مٓهتداء سمًٜم٦م ٟمٌٞمؽ،  -ي٤م ُمقٓي -، وضمالًمتٙمؿ[241]آل قمٛمران:

وآؾمتامع ذم قمٓمػ وإؿمٗم٤مق إمم ؿمٙم٤مة ؿمٕمٌؽ؛ عم٤م قمرف قمٜمٙمؿ ُمـ قمٔمٞمؿ اًمرقم٤مي٦م، 

 ة إمم يمؾ ُم٤م ي٘مؼ اًمًٕم٤مدة ًمقـمٜمٙمؿ اًمٕمزيز. وؾم٤مسمغ اًمٕمٓمػ، واعم٤ٌمدر

ي٤م ص٤مطم٥م اجلالًم٦م، ىمْم٧م ضورة احلٞم٤مة وطم٤مضم٦م اًمِمٕم٥م أن شمنمع احلٙمقُم٦م 

ذم شمٖمٞمػم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين سمام يٙمٗمؾ اًمٕمداًم٦َم سملم اًمٜم٤مس، ويمٜم٤م ٟم٠مُمؾ أن شمٕمقد ذم ذًمؽ إمم 

اء، شمٚمؽ اًمنميٕم٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل اقمؽمف هل٤م يم٤ٌمُر رضم٤مل اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمٕم٤ممل  اًمنميٕم٦م اًمٖمر 

سم٠مهن٤م ُمـ ظمػم اعمّم٤مدر ًمٚم٘مقاٟملم واًمتنميٕم٤مت، وذًمؽ ُمًجؾ ذم ُم١ممترات دوًمٞم٦م 

قمدة، ىمد أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب ذم ُمقوٕمٝم٤م ُمٜمف، وًمٙمـ اًمٚمجٜم٦م اًمتل َووٕم٧م 

إمم إُمؿ اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمت٤ٌميـ ُمٕمٜم٤م  -ذم همػم ضورة -اعمنموَع احلٙمقُمل جل٠مت

قاٟمٞمٜمٝم٤م ُم٤م حت٤مول شمٓمٌٞمَ٘مُف قمٚمٞمٜم٤م، ومٜمٝمْم٧م عمٕم٤مرو٦م ديٜم٤ًم وقم٤مداٍت وظُمُٚمً٘م٤م ًمتًتٕمػم ُمـ ىم

هذا اًمٕمٛمِؾ اًمِم٤مذ  مج٤مقم٦ٌم شمْمؿ سمٕمَض رضم٤مل ُمٍم ذم اًم٘م٤مٟمقن واًمنميٕم٦م، وىمد أصمٌت٧م 
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هذه اجلامقم٦ُم أن اعمنموَع احلٙمقُمل  يٗم٘مد إصقَل اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمت٘مٜملم احلدي٨م، وهق ُمع 

 ذًمؽ ظمٓمر قمغم احلؼ واًمٕمداًم٦م ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٜمد شمٓمٌٞم٘مف. 

ُم٧م ُمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٟمٛمقذضًم٤م ًمٙمت٤مب اًمٕم٘مد، أسم٤مٟم٧م سمف قمٛمٚمٞم٤ًّم يمٞمػ  صمؿ ىَمد 

َ٘م٦ًم  يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمّم٤مدُر اًمتنميع اإلؾمالُمٞم٦م يمٗمٞمٚم٦ًم سمًد  طم٤مضمتٜم٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وحم٘م 

 ًمٚمًٕم٤مدة واًمٕمداًم٦م ذم رسمقع هذا اًمقـمـ اًمٙمريؿ. 

وُمٕمف أرسمٕم٦م ُمـ  وىمد اـمٚمع طمية ويمٞمؾ حمٙمٛم٦م اًمٜم٘مض ورئٞمس اًمدائرة اعمدٟمٞم٦م هب٤م،

اعمًتِم٤مريـ قمغم هذا اًمٜمٛمقذج، وم٤مقمؽمومقا سمجالًمف وظمٓمره، وأؿم٤مدوا سمٗم٤مئدشمف وٟمٗمٕمف، 

َم اعمنموَع سم٠ميمٛمٚمف ُمـ يمت٥م اًمنميٕم٦م، ومٝمل وطمده٤م ضمديرٌة  ومتٜم قا قمغم احلٙمقُم٦م أن شُمَ٘مد 

سمتح٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م وشمقومػم اًمًٕم٤مدة ٕسمٜم٤مء هذا اًمقـمـ، وىمد أىمروا سمقوقح ُم٤م ذم اعمنموع 

ل ُمـ ظمٓم٠م ومٜمل وظمٓمر قمغم احلؼ واًمٕمداًم٦م، يمام ؿمٝمدت ضمٌٝم٦م قمٚمامء إزهر احلٙمقُم

سم٠من ُم٤م ضم٤مء سم٤مًمٜمٛمقذج ُمـ أطمٙم٤مم هق ُمـ اًمنميٕم٦م ذم اًمّمٛمٞمؿ، ويمؾ ذًمؽ وارد سمّمدر 

 هذا اًمٌح٨م اًمذي ٟمتنمف سمرومٕمف إمم ُم٘م٤مم ضمالًمتٙمؿ. 

يمام ؿمٝمد سمذًمؽ طمياُت  -وم٢مذا يم٤من اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ي٤م ص٤مطم٥م اجلالًم٦م

ومٞمف اًمَٖمٜم٤َمُء قمـ  -اًمٜم٘مض ويم٤ٌمر رضم٤مل اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمٕم٤ممل ُمًتِم٤مري حمٙمٛم٦م

اًمتنميٕم٤مت اًمدظمٞمٚم٦م، وُمتٗمقق قمغم أطمًـ ُم٤م اؾمُتْحِدَث ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، 

ومٚمامذا شُمٕمِرض احلٙمقُم٦ُم قمـ هذا اخلػم؟ وعم٤مذا ٓ شمًتِٛمده ىم٤مٟمقَٟمـَٝم٤م يُمٚم ف ُمـ هذا اًمٙمٜمز 

  اًمٗم٘مٝمل  اًمذي أمهٚمف أهُٚمُف، وأقمرض قمٜمف سَمٜمُقه؟

ي٤م ص٤مطم٥م اجلالًم٦م، ٓ ُمٚمج٠م ًمٜم٤م سمٕمد اهلل إٓ ضمالًمتٙمؿ، وإن إؾمٕم٤مد إُم٦م 

سمتنميٕم٤مهت٤م ُمرهقن سمٕمٜم٤ميتٙمؿ، وإن اًمت٤مريخ ًمػمهم٥م أن يًجؾ ًمٙمؿ هذه اعمٜم٦م اًمٙمؼمى 
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 قمغم اًمنمق واإلؾمالم واًمقـمـ. 

سم٤مإلؾمالم، ورومع ُُمْٚمَٙمَؽ قمغم دقم٤مئٛمف، وضمٕمؾ قَمْٝمَدَك  -ي٤م ُمقٟٓم٤م -أقمزك اهللُ 

٤م ٕطمٙم٤مم اعمٞمٛمقَن يمٕمٝم ًً د ؾمٛمٞم ؽ وم٤مروق، رمح٦ًم وقمداًم٦ًم وهدًي٤م وؾمٕم٤مدًة، وشم٘مدي

اء.   اًمنميٕم٦م اًمٖمر 

 ورمح٦م اهلل -ي٤م ُمقٟٓم٤م -واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

 حسن البنا -1 حمند الشربيين  -0

 رئيس مجعية اإلخوان املسلمني رئيس جبوة علماء األزهر

 املستشار حمند صادق فوني -3 أمني خطاب -2

 رئيس رابطة مصر أوربا لشرعيةرئيس اجلمعة ا

 دكتور حمند وصفي -5 حمند املودي التعايشي -4

 رئيس مجعية أنصار احلج رئيس االحتاد السوداني املصري

 بيومي رضوان -7 أمحد حمند علي -6

 رئيس احتاد علماء املساجد رئيس مجعية الرتبية اإلسالمية

 حسني حمند يوسف -01 عبد اهلل العفيفي -8

 رئيس مجعية شباب سيدنا حممد س مجعة اإلخوان الصادقني الشرعيةرئي

 اللواء احمللي مرزوق يونس  -01 السيد حمند النجار -00

 عضو االحتاد رئيس مجعية الدعاية للحج

 محودة غرابة -03 اللواء عبد الواحد سبل -02

 سكرتري املشروع وعضو االحتاد األمني العام لالحتاد
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سمٙمت٤مب  قمغم ُمٗمؽمق ـمرق؛ ومٕمغم إُم٦م أن شمرومع صقهت٤م ُمٜم٤مدي٦مً  إٟمٜم٤م ٟم٘مػ أن

إن اًمٗمرص٦م اًمراهٜم٦م واحل٤مًم٦م اًم٤ًمٟمح٦م  ♀إمم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝم٤م  رهب٤م، ُمٚمتجئ٦مً 

شمٜم٤مدي قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن ي٘مقل سم٤محلؼ، وأن قمٚمٞمف أن ي٘مقم هبذا اًمقاضم٥م، وسمف يِمٝمد 

 .هلل شمٕم٤ممم ذم أروف وحت٧م ؾمامئف

يًٛمٕمٝم٤م يمؾ أطمد ذم اًمنمق واًمٖمرب، ٤م يمٚمٛم٦م طمؼ إن اًمقاىمع يتٓمٚم٥م ُمٜم٤م مجٞمٕمً 

قمٓمٞمٜم٤م اهلقان ٕقمدائٜم٤م، إٟمٜم٤م ٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م أو أَ وٓ يًجؾ اًمت٤مريخ قمٚمٞمٜم٤م أٟمٜم٤م ىمٌٚمٜم٤م سم٤مًمد  

  .♀ًمـ ٟم٘مٌؾ إٓ سمٙمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

ومٛمتك  ،ه٤م حتٙمٞماًم ًمٚمنميٕم٦م وشمٓمٌٞمً٘م٤م ٕطمٙم٤مُمٝم٤مصمامرَ  هذه اًمثقرةُ  ِت ١مْ وإذا مل شمُ  

 ! ؾمت١ميت؟ سمٕمد ؾمتلم ؾمٜم٦م أظمرى؟

سم٤مًمدقم٤مء: ُمًٚمؿ أن يرومع صقشمف  إن اًمٔمرف اًمراهـ واحل٤مًم٦م اًم٤ًمٟمح٦م شمدقمق يمؾ  

.
ٍ
 أن يٗمَظ اهللُ سمالَدَٟم٤م ُمـ يمؾ  ُمٙمروٍه وؾمقء

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

َٓ إًِمَ  ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  ٓ  اهلُل َربه َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َف إ

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

َٓ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، ،شُمق  َوؾُمٜم ٦َم  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم أَ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤مَأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم
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، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿُمد  َأْزرَ  ؿ  ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمِ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ ُٙمؾ  ظَمػْمٍ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٤م ٟمَ  ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشمَ  ٜم٤َم اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي

 . [201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2ًمٜم٤ًمء: ا] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
ََعدونَ وإنَّ نا  ،ََه ـلْ َ ، ونا َىتم بهعِجِزيو. تُ ٍِ  آل

٤َم اعمًٚمٛمقن،  ائد ٓ َيٙمذب أهٚمف، يٓمٚم٘مقن هذا اعمثَؾ  :شم٘مقل اًمٕمربَأهيه ، إن اًمر 

ًمِمٗمٞمؼ، قمغم اعمٕمٚمؿ اًمرومٞمؼ، قمغم اهل٤مدي اًمذي يدل قمغم قمغم اًمٜم٤مصح ا هذه اًمٕم٤ٌمرةَ و

ُمـ اخلػم  ؿَ ٚمِ ُم٤م قمَ وهق  ♀ُمراؿمد إُمر.. هٙمذا يٕمؼمون وهٙمذا ُيٕمؼم قمٜمف 

يقم  َػ ىمَ ر إُم٦م ُمٜمف، وَ ٤م إٓ وطمذ  ؿمٞمئً  وُم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمنم   ،إُم٦م قمٚمٞمف ٤م إٓ ودل  ؿمٞمئً 

ؾُِحواَ:ؿوفوا» ي٘مقل هلؿ: َػ ىمَ وَ  ػ  َُ  شلَإفهَإلَاهللَ
(1)
ُمٌٞمٜم٤ًم - ♀صمؿ ي٘مقل  ،

َيان: »-طم٤مًمف ُمع ىمقُمف شرأيتَاجلقشَبعقـي،َوإينَأكاَافـذيرَافُعر 
(2)
 

 .ػم قمٚمٞمٙمؿ، وأٟم٤م اًمٜمذير اًمٕمري٤مناجلٞمش سمٕمٞمٜمل اًمذي يقؿمؽ أن ُيٖمِ  رأي٧ُم  

ق أو اعمحذر اًمذي يريد أن خيؼم؛ أن اًمذي يريد أن ُيّمد   خؼميم٤من ُمـ قم٤مدة اعم

 .طم٤مًمف، وًمٞمٕمرومقا صدىمف، وأٟمف خيؼمهؿ سم٠مُمر ضمٚمؾ يتجرد ُمـ صمٞم٤مسمف ًمٞمٓمٚمع اًمٜم٤مس قمغم

ظمٓمػم يت٤مج  ،سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس اًمنمقمٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م وإن ُم٤م وىمع سمٌالدٟم٤م أُمر ضمٚمؾ

 .إمم شم٠مُمؾ وإمم شمدسمر

قم٤مؿم٧م إُم٦م قم٘مقًدا شمٓم٤موًم٧م قمٚمٞمٝم٤م قمٝمقد اًمٜمًٞم٤من وشمرادوم٧م قمٚمٞمٝم٤م قمٝمقد ًم٘مد 

٠مسم٤مدوا احلرث اًمٓمٖمٞم٤من، وشمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٕم٤مىم٥م ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م اًمذيـ ضم٤مروا، وم

                                      

 .(2/24)(، واحل٤ميمؿ، 0/511أظمرضمف أمحد، )( 2)

 (.1160ؿ، )وُمًٚمؿ، رىم ،(8561أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، )( 1)
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ىمد ُم٤مشم٧م أو  ♀واهٚمٙمقا اًمٜمًؾ، طمتك إذا فمـ اًمٔم٤من أن أُم٦م حمٛمد 

أوؿمٙم٧م، أصمٌت٧م سم٘مدر اهلل اًمٖم٤مًم٥م اًمذي ٓ يٖم٤مًم٥م أهن٤م طمٞم٦م سم٢مذن اهلل ىم٤مدرة، وأهن٤م 

ىمقي٦م سم٢مذن اهلل ىم٤مهرة، ىم٤مهرة ًمٕمدوه٤م اًمذي ئمٚمٛمٝم٤م ُمـ داظمٚمٝم٤م، وىم٤مهرة ًمٕمدوه٤م 

 اًمذي يتًٚمط قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م

 ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿

 .وًمق يمره اعمنميمقن يم٤موم٦م، وًمق يمره اًمٙم٤مومرون يم٤موم٦م، [16اًمٗمتح:]

ؾمٌٞمٚمٝم٤م وأرؿمد  ُمًػمهت٤م، ووضمف اهلل  ٟمٍمه٤م، وأيد اهلل  يمت٥م اهلل 

ـمري٘مٝم٤م، ومٛمـ اًمذي يٖمٚمٌٝم٤م أو يٖم٤مًمٌٝم٤م، إن اًمذي ي٤مول همٚم٦ٌم هذه إُم٦م إٟمام يٕم٤مٟمد 

، ًمٞم٧ًم حتقل وًمٞم٧ًم شمزول إلرادة أىمدار اهلل، وأىمدار اهلل شمٕم٤ممم ذم اخلالئؼ متيض

 .أطمد أو ًمرهم٦ٌم خم٤مًمػ

 .[12اعمج٤مدًم٦م:] ﴾ىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس﴿

. إذا هُمٚم٧ٌم هذه إُم٦م يقًُم٤م وم٢مهن٤م ؾمقف شَمٖمٚم٥م سم٢مذن اهلل .أهي٤م اًمٗمْمالء اًمٙمرام

 قمًٍما. أؾمقف شَمٖمٚم٥م أدهًرا و دهًرا، وإذا ُأديؾ قمٚمٞمٝم٤م ؿمٝمرا وم٢مهن٤م سم٢مذن اهلل 

ن إُم٦م اًمٞمقم شمتٚمٗم٧م إمم ؾمٌٞمٚمٝم٤م، شمٌح٨م قمـ ـمري٘مٝم٤م أُم٤م وىمد وىمع ُم٤م وىمع وم٢م

ودقم٤مة وهداة اإلؾمالم يدًمقهن٤م قمٚمٞمف وي٠مظمذون سمٞمدهي٤م إًمٞمف، إٓ أن صمٛم٦م ـمقائػ ُمـ 

ٞم٦م، ضمرسم٧م إُم٦م ؿمٞمققمهمرسم٤من شمٜمٕمؼ؛ شمٜمٕمؼ سمٚمٞمؼماًمٞم٦م إمم قمٚمامٟمٞم٦م، شمٜمٕمؼ سم٤مؿمؽمايمٞم٦م إمم 

اًمّمحراء ومام ذًمؽ يمٚمف، قم٤مؿم٧م إُم٦م شمتخٌط ذم دي٤مضمػم هذا اًمتٞمف، ودظمٚم٧م شمٚمؽ 

ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م إٓ قمٓمِمك سمٖمػم زاد وٓ ُم٤مء، وٓ ٟمٍم وٓ ومقز وإٟمام ظمرضم٧م ذم ذيؾ 

إُمؿ، ٓ ىمقة وٓ ىمدرة، ٓ ؾمٌؼ قمٚمٛمل وٓ شم٘مدم شم٘مٜمل، ومْماًل قمـ شمردي احل٤مًم٦م 
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 . ومٛمتك شمٗمٞمؼ إذًا؟ ُمتك شمٕمقد إمم رؿمده٤م إًذا؟.اإليامٟمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م

، إهن٤م سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم اًمٞمقم أرقمك إهن٤م سمحٛمد اهلل اًمٞمقم أىمقى وأصٚم٥م قمقًدا

 عمّم٤محلٝم٤م، وأىمقى وأىمدر قمغم شمٚمٛمس ؾمٌٞمٚمٝم٤م وـمري٘مٝم٤م.

وم٘مط ه١مٓء اًمذيـ ي٤موًمقن أن يْمٕمقا ـمالء ُمـ اًمزور واًمٌٝمت٤من قمغم دقم٤موهيؿ 

اًمٙم٤مذسم٦م، وقمغم ُمٜم٤مهجٝمؿ اًمٙم٤محل٦م، يٜمٌٖمل سمؾ جي٥م قمغم إُم٦م أٓ شمٖمؽم سمذًمؽ، وإذا 

ٛمٙمـ أن شمرؾمؿ ُمٕم٤معمف ُٕمتٜم٤م اًمٞمقم؛ وم٢من يم٤من ُمـ ظمٓم٦م رؿمد وؾمٌٞمؾ ومالح وٟمج٤مح ي

 ♀ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝم٤م و، ٤م ذًمؽ وم٘مط يٜمٌع ُمـ إؾمالُمٝم٤م، يٜمٌع ُمـ يمت٤مب رهب

ومٚمـ شمتقضمف إُم٦م سمحٛمد اهلل ذم هذه إي٤مم إمم ه١مٓء اًمذيـ ؾم٤مُمقه٤م ؾمقء اًمٕمذاب 

ٕمٚمامٟمٞم٦م أظمرى، ًمـ يتقضمٝمقا إمم دب رود أمحر، اًموسم٤مؾمؿ  ،ؿمؽمايمٞم٦م شم٤مرةآسم٤مؾمؿ 

ؤام.ش اًمٕمؿ ؾم٤مم»ًمذي ي٘م٤مل قمٜمف وٓ إمم هذا ا  اًمذي ًمٞمس يٛمؾ إٓ اًمًؿ واعمقت اًمزه

قم٤ٌمد اهلل.. إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث إمم أُمتٜم٤م ذم هذه إي٤مم ٟمتحدث إًمٞمٝم٤م وإُمؾ 

ھ ھ ے ﴿يدوٟم٤م ذم أن ٟمتٖمػم، إُمؾ يدوٟم٤م ذم أن ٟمتٚمٛمس ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:

  [22اًمرقمد:] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

ٛمس وقًءا يٗمتح ًمٜم٤م اًمٓمريؼ ويٜمػم ًمٜم٤م اًمًٌٞمؾ، وٓ طمرج ٟمتٚمٛمس ٟمؼماؾًم٤م ه٤مدًي٤م، ٟمتٚم

وٓ إؿمٙم٤مل أن شمتٕمدد آضمتٝم٤مدات اًمٞمقم ذم طمؾ إؿمٙم٤مٓت هذا اعمجتٛمع اًم٘م٤مئٛم٦م، وإهن٤م 

إؿمٙم٤مٓت طم٤مضة شمٜمتٔمر إضم٤مسم٤مت وطمٚمقل هيٕم٦م، وًمٙمـ إن هذه احلٚمقل جي٥م أن 

شمٗمّمٞمؾ وشمٌدأ،  جي٥م أن أهن٤م ُمـ ديـ اهلل وٙمقن ُم٘متٜمٕملم أهن٤م ُمـ اإلؾمالم شمٜمٓمٚمؼ، ٟم

ذًمؽ يٜمٌٖمل أن يرد إمم أهؾ آظمتّم٤مص اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم وروقا سمف رسًم٤م 

ٟمٌٞم٤ًم، وإن يمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم أن ٟمْمع ُم٤م يٛمٙمـ أن  ♀وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم وسمحٛمد 
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هذه أوم٤مت، إن وقمالج ذم اؾمتّمالح ويًٛمك سمحجر اًمزاوي٦م ذم طمؾ هذه اعمِمٙمالت، 

أن ٟمخْمع قمٌٞمًدا هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، أن ٟمخْمع  طمجر اًمزاوي٦م ذم هذا اعمقوقع سم٠مهه

 ي٠مُمرٟم٤م سم٠مُمره ومٜم٠ممتر ويٜمٝم٤مٟم٤م قمام ييٟم٤م ومٜمٜمتٝمل، ٓ ٟمٛمٚمؽ ُمع أُمر اهلل  قمٌٞمًدا هلل 

ې ې ې ى ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:شمردًدا ♀ظمػمة، وٓ ٟمٛمٚمؽ ُمع أُمر اًمٜمٌل 

  .[42اًمٜمقر:] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ

 هٙمذا..

 ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿

 .[42اًمٜمقر:]

ًٓ ؾمٞمئً  ذًمؽ  ٤م، وٟمٕمك اهلل ٓ ٟم٘مقل يمام ىم٤مل اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م، ىم٤مًمقا ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ ىمق

 قمٚمٞمٝمؿ ذم يمت٤مسمف.

ٟمردمٞمف وم٢من هذا يٌدأ سمٙمؾ طم٤مل ُمـ  ٟمٌح٨م قمٜمف وخمٚمصٍ  ـ طمؾف وإذا يم٤من ُمِ 

ت أطمقاًمف، ىمد وٕمٗم٧م اإلٟم٤ًمن، إن اإلٟم٤ًمن اعمٍمي ىمد شم٠مظمرت صٗم٤مشمف، ىمد شمرد  

ه اًمٕم٘مقد اًمتل شمت٤مسمٕم٧م ُمـ اًمتخٚمػ، سم٥ًٌم هذه اًمٕم٘مقد اًمتل ُم٘مقُم٤مشمف سم٥ًٌم هذ

٤م ٟمٗمت٘مد إمم يمؾ ُمٝم٤مرة ذم اًمٕمٛمؾ، ٟمَ وإوٕم٤مف ىمدرشمف طمتك ِسْ  ،شمت٤مسمٕم٧م ُمـ يم٧ٌم ىمقشمف

إمم يمؾ ىمدرة ويمٗم٤مءة، قمغم يمثرة ُم٤م سمٜم٤م ُمـ قمدد وُم٤م سمٜم٤م ُمـ ىمقة وإُمٙم٤مٟم٤مت، أٟمك 

 !ذًمؽ وٟمدر ؾ  شمقضمٝم٧م مل دمد يمٗم٤مءة إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل، وىمَ 

، إن اإلٟم٤ًمن هق اًمذي اًم٘مّمقى اًمٞمقمَ  ك اًمٕمٜم٤مي٦مَ ـًمَ قْ إلٟم٤ًمن هق اًمذي جي٥م أن يُ إن ا

٤م قمغم إُمرة أو إإمم  فَ جي٥م أن شمقضم   ًً هن٤موف وشمٜمٛمٞمتف ضمٝمقد اًمٜم٤مس اًمٞمقم، ًمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦م شمٜم٤موم

هذه إُم٦م، أن شم٘م٤مم ُمـ ضمديد ًمتٕمقد إمم صدارهت٤م،  إٟمام اًم٘مْمٞم٦م أن شمٜمٝمَض  ،قمغم طمٙمؿ
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ده٤م اًمذي هم٤مب قمٜمٝم٤م قم٘مقًدا ُمتٓم٤موًم٦م، ويمؾ ظمٓم٦م ٓ شمْمع ؾم١مدوىمقهت٤م، وري٤مدهت٤م، و

 ذم طم٤ًمهب٤م ٓ ٟمرضمق هل٤م ٟمج٤مطًم٤م، وٓ ٟمٜمتٔمر ُمٜمٝم٤م ومالطًم٤م. اعمٍمي   اإلٟم٤ًمنَ 

٤م إن اًمرضمؾ اًمذي شم٠مظمر ذم ىمدراشمف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف، اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ُمـ طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمئً 

ٕم٦م وؾمٌٞماًل وـمريً٘م٤م ٕن ٤مه صٜمومل يٕمٚمؿ يمٞمػ يتخذ ُمـ هذه اًمٜمٕمؿ اًمتل وهٌٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم إي  

ُمٙم٤مٟم٤مشمف إٕمٛمؾ، إن هذا اًمذي قمٓمٚم٧م ىمدراشمف ويَ ودرب، يُ وّمٚمح، يُ وًـ، ُي وٌدع، يُ 

 ومٞمف هذه اًمدُم٤مءُ  ْمخ  ًتثٛمر ومٞمف إُمقال، جي٥م أن شمُ إًمٞمف اجلٝمقد، جي٥م أن شمُ  فَ جي٥م أن شمقضم  

 .٤م ًمٞمٕمٞمش ؾمٕمٞمًدا رؿمٞمًدا ذم هذه احلٞم٤مةاجلديدة اًمتل ٟمرضمق ُمٕمٝم٤م أن يٕمقد ىمقيًّ 

ًمؽ ٓ يتؿ إٓ سمت٘مقي٦م ىمٞمؿ ُمٕمٞمٜم٦م ذم جمتٛمٕمٜم٤م، ىمٞمؿ هم٤مسم٧م سمٕمد أن ؾم٤مدت، ىمٞمؿ ذ

هل إصؾ ذم هنْم٦م إُمؿ، إن اًمذيـ ؾمٌ٘مقٟم٤م ذم اًمٖمرب مل يًٌ٘مقٟم٤م ٕهنؿ يمٗمروا 

قا اإلًمف، مل يًٌ٘مقٟم٤م ٕهنؿ دمري ومٞمٝمؿ دُم٤مء زيمٞم٦م ـم٤مهرة ٓ ثُ ٚم  سم٤مهلل، مل يًٌ٘مقٟم٤م ٕهنؿ صمَ 

ٛمقا ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمؾ قٟم٤م إٟمام ؾمٌ٘مقٟم٤م سم٘مٞمؿ قمٛمٚمٞم٦م، قمٔم  دمري ذم قمروىمٜم٤م، إن اًمذيـ ؾمٌ٘م

٤ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب وضمقدهؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م،  وضمٕمٚمقه أؾم٤مؾًم٤م ُمـ أؾمس هذه احلٞم٤مة، سمؾ ؾمٌ

 .وا واضمتٝمدوا وسمذًمقا ذم يمؾ ـمريؼ وذم يمؾ ؾمٌٞمؾٛمقا ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمؾ ومٕمٛمٚمقا وضمده قمٔم  

ة ص٤مر اًمٕمٛمؾ قمٜمدهؿ ىمٞمٛم٦م، سمؾ ص٤مر اًمٕمٛمؾ اجل٤مد قمٜمدهؿ ي٤ًموي احلٞم٤مًم٘مد 

سم٠مهه٤م، ُمـ ؾم٤مومر إمم اًمٖمرب يرى ويِم٤مهد ه١مٓء يٜم٤مُمقن ُمع أول دظمقل اًمٚمٞمؾ، 

شمٖمٚمؼ حم٤مهلؿ اًمتج٤مري٦م ومال يٌ٘مك ُمٗمتقطًم٤م ُمٜمٝم٤م إٓ هذه اعمح٤مل اًمتل شمٌٞمع اًمٓمٕم٤مم 

يٜم٤مُمقن، وواًمدواء وم٘مط ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ُم٤ًمًء شُمٖمٚمؼ اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م وهيجع اًمٜم٤مس، 

 
ِ
٤ًٌم وضمِ اًمٗمجر إول ؾمٕمًٞم٤م  ًمٞمًتٞم٘مٔمقا ىمٌؾ وقء ا واضمتٝم٤مًدا، ىمد خترج إمم دًّ ويمً

ي٦م، شمرى يمؾ إٟم٤ًمن ُمِمٖمقل سمٕمٛمٚمف جمتٝمد ذم اًمٓمرىم٤مت ومؽمى قمرًي٤م ًمٙمٜمؽ شمرى ضمد  
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ؾمٕمٞمف، ُمتحرك ذم ـمري٘مف، ٓ يٚمتٗم٧م يٛمٜم٦م وٓ ينة، ٓ يتًٙمع هٜم٤م أو هٜم٤مك وإٟمام 

 جيد وجيتٝمد؛ ًمٞمٙمت٥ًم ىمقشمف.. رسمام، ًمٞمحّمؾ جمده.. رسمام، ًمٞمح٘مؼ ذاشمف.. رسمام، ًمٞمٕمٚمؿ

  .٤م.. رسمام، هبذا شم٘مدُمقا وشمٗمقىمقاُمـ قمٚمؿ اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمئً 

أُم٤م أهنؿ شم٠مظمروا ذم أظمالىمٝمؿ، أو شم٠مظمروا ذم أرواطمٝمؿ أو شم٠مظمروا ذم طمٗمظ و

إظمالق واًمًٚمقك ومتٚمؽ طم٘مٞم٘م٦م أظمرى وهل٤م أؾم٤ٌمهب٤م؛ قمغم  هذه اًم٘مٞمؿ اًمتل متسه 

شم٤مرًة،  ، واشم ٤ٌمقمٝمؿ أدي٤مًٟم٤م حمروم٦ميمٗمرهؿ سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم :رأس هذه إؾم٤ٌمب

٤ًٌم آظمر؛ إذ ٓ شمالزم سملم هذا وذاك، إن احلٞم٤مة وإحل٤مدهؿ شم٤مرًة أظمرى  ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕم٤مًم٩م ضم٤مٟم

 .إٟمام يٙمتًٌٝم٤م ُمـ يٖم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م، ُمـ يٓم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م

 فُ ُٚمـآيمِ  ٧َم ْٟمـًرا أَ ٛمْ ـشمَ  دَ جْ ٛمَ ـاًمْ  ـ  ٌَ ًَ حْ ـ شمَ َٓ 
 

ـ َؼ َٕمـٚمْ ك شمَ ت  طَم  دَ جْ ٛمَ ـاًمْ  غَ ٚمُ ٌْ شمَ  ـْ ًمَ    اؼْمَ اًمّم 
 

 هٙمذا..

 ٦مً َّمــٞمْ ظِم ل رَ ـ٤مًمـِـٕمَ ٛمَ ـاًمْ  اكَ رَ دْ إِ  ـَ يْ دِ ْيـرِ شمُ 
 

ـ نَ وْ دُ  د  سمُ  َٓ وَ    ؾِ ْحـاًمٜم   رِ سَمـإِ  ـْ ُِمـ دِ ٝمْ اًمِم 
 

وأن  ،وأن شمٙمد   ،وأن دمد   ،أن شمًٕمك سمد   دون اًمِمٝمد ُمـ إسمر اًمٜمحؾ.. ٓ سمد   ٓ

 !إمم ٟمتٞمج٦م ُمثٛمرة طمتك شمّمَؾ  َؽ ُم٤م ذم وؾمٕمِ  هم٤مي٦مَ  شمٌذَل 

 ٤مشمٜم٤م وإىم٤مُم٦م طمْم٤مرشمٜم٤م!ذم سمٜم٤مء جمتٛمٕم هذا اًمٕمٛمؾ وم٘مدٟم٤م ىمٞمٛمتف 

 ؾمؾ اعمٕمٚمٛملم: هؾ ي٘مقُمقن سمٕمٛمٚمٝمؿ داظمؾ ومّمقهلؿ قمغم اًمقضمف اًمذي يٜمٌٖمل؟ 

هتؿ وُم٤م وًمقا ُمـ ٤مؾمؾ اعمٝمٜمدؾملم: هؾ ي٘مقُمقن سم٤مإلذاف قمغم أقمامهلؿ وصٜم٤مقم

 ُم١ًموًمٞم٤مت قمغم اًمقضمف اًمذي يٜمٌٖمل؟

ؾمؾ إـم٤ٌمء ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م: هؾ ي٘مقُمقن سمٛمٝم٤مُمٝمؿ اًمٓمٌٞم٦م 
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 ،يمام شمٜمص قمغم ذًمؽ ُمقاصمٞمؼ إـم٤ٌمء ،وٓ يًتٖمٚمقن طم٤مضمتٝمؿ ،ن ُمرو٤مهؿويرقمق

 اعمختٚمٗم٦م؟ اًمٓمٌٞم٦م وُمقاصمٞمؼ اعمٝمـ

 ي٘مقم سمٕمٛمٚمف قمغم اًمقضمف إشمؿ   هؾ يمؾٌّ  رَ ، ؾمؾ اًمت٤مضمِ ، ؾمؾ اًمّم٤مٟمعَ ؾمؾ اجلٜمدي  

اًمٕمٛمؾ؟ هؾ اًمٙمؾ  يرقمك طمؼ   ؟ هؾ اًمٙمؾه اًمٕمٛمؾِ  يرقمك وىم٧َم  ؟ هؾ اًمٙمؾه إيمٛمؾِ 

 يٕمٔمؿ هذا اًمٕمٛمؾ؟

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ :وم٘م٤مل ،سمؾ أُمرٟم٤م ،ٛمٜم٤من ديٜمٜم٤م قمٚم  إ

 .[204اًمتقسم٦م: ] ﴾ېې

٤م ـمريؼ حتّمٞمؾ قمزشمٜمهق تٜم٤م، وْمٛمٜم٤م أن اًمٕمٛمؾ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م هق ـمريؼ سمٜم٤مء هنقمٚم  

ا، أن اًمٕمٛمؾ ذم ٛمٜم٤م أن اًمٕمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمثٛمر أسمدً وومالطمٜم٤م ذم أظمرة، قمٚم   ذم اًمدٟمٞم٤م،

 !سمف ذم اًمدٟمٞم٤م أطمد وًمق مل يٜمتٗمع ،اٚمخػم أسمدً ًماًمدٟمٞم٤م ُمٜمت٩م 

ََِتَامََؿَََنَ إَِ»ي٘مقل:  ♀ٟمٌٞمٜم٤م  وبقدَأحدـمَؾسقؾة،َؾننَاشتطاعََةَُاظََافس 

شأنَلَيؼومَحتىَيغرشفاَؾؾقػعل
(1)
. 

ومٚمٞمٖمرؾمٝم٤م.. عم٤مذا؟ اًم٤ًمقم٦م ؾمقف شم٘مقم واًمٜمخٚم٦م ًمـ شمثٛمر إٓ سمٕمد ؾمٜمقات، 

واعمٖم٤مًم٦ٌم أن ؾمت٘مقم اًم٤ًمقم٦م أو ؾمٞمٖمرؾمٝم٤م، اًمٗمرص٦م وٞم٘م٦م، أومال يريمع؟ أومال 

 !ًجد؟ أومال يٕمٌد.. ٓ، ومٚمٞمٖمرؾمٝم٤م؛ وم٢من ًمف سمذًمؽ أضمري

ؾمقاًء أيم٤من هذا اًمٕمٛمؾ قمٛماًل ٓ سمد  إن اًمٕمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمٞمثٛمر ذم أظمرة و

٤م حمًْم٤م يراد سمف وضمف اهلل، إن ٤م حمًْم٤م يراد سمف وضمف اهلل، أو يم٤من قمٛماًل أظمرويًّ دٟمٞمقيًّ 

 !قم٤مُماًل  اإلؾمالم جيٕمؾ اًمٕمٛمؾ ىمٞمٛم٦م، سمؾ ٓ جيٕمؾ ٕطمد ىمٞمٛم٦م ُم٤م مل يٙمـ

                                      

 .(501)(، واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد، رىمؿ، 0/212أظمرضمف أمحد، )( 2)
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إن اإلٟم٤ًمن إذا ُمرض شمٕمٓمٚم٧م ىمقاه قمـ اًمٕمٛمؾ وم٠ٌمي رء ي٠مُمر رؾمقل اهلل؟  

ِفَظَََافؾفمَ » :يدقمق ًمف سم٤مًمِمٗم٤مء سم٠مي رء يدقمق ٟمٌل اهلل؟ َيـ َؽلََُ.. عم٤مذا؟نَلَؾََُكَََدَبَ اص 

ا،ُدَظََََكَفََ شةٍََلَََصََػَإَََِكََفََِقَؿَ يََوَو 
(1)
. 

أن يًٕمك إمم اًمّمالة، إن اًمٖم٤مي٦م  ٤مهُ ٗمَ ؿِم ذم اهلل، إن هم٤مي٦م  أن جي٤مهدَ  ٤مهُ ٗمَ ؿِم  إن هم٤مي٦مَ  

 رَ جم٤مهًدا، أُم٤م إذا مل شمُ  أو أن شُمرى ،أن شُمرى قم٤مسمًدا َؽ ك ُمـ ؿمٗم٤مئؽ ُمـ ُمرِو ضَم رْ اًمتل شمُ 

 
ِ
 ؟َؽ طمٞم٤مشمِ  ؟ وُم٤م هم٤مي٦مُ كَ وضمقدِ  ى وُم٤م طم٘مٞم٘م٦مُ ومٙمٞمػ ؾمؽُمَ  ،واطمًدا ُمـ ه١مٓء

ذم اًمدقمقة إمم إذا مل شمٙمـ ضم٤مهًدا ذم قم٤ٌمدة اهلل؟ ضم٤مهًدا ذم شمرسمٞم٦م أوٓدك، ضم٤مهًدا  

اهلل، ضم٤مهًدا ذم إصالح أقمامًمؽ، ذم إصالح قمالىم٤مشمؽ ذم ايمت٤ًمب اخلػم، ذم 

احلّمقل قمغم إضمر.. ومام ىمٞمٛم٦م طمٞم٤مشمؽ قمٜمدئذ؟ إن طمٞم٤مشمؽ قمٜمدئذ ظمػم ُمٜمٝم٤م اعمقت، 

٤م ُمٗمٞمًدا، حت٘مؼ ذم دٟمٞم٤مك أضمًرا إذا مل شمٙمـ شمٙمت٥ًم يمؾ يقم ضمديًدا، شمّمٜمع يمؾ يقم ؿمٞمئً 

 ؟شمٕمٞمُش  ؿَ ـوإٓ ًمِ  ا، هذا اًمذي ٕضمٚمف شمٕمٞمُش وصمقاسًم٤م وظمػًما وومقًزا وٟمًٍم 

ٓ، إن  !!سمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أن هذه احلٞم٤مة إٟمام هل أرطم٤مم شمدومع وىمٌقر شمٌٚمع وم٘مط

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ ، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:ك قمغم هذه اًمدٟمٞم٤مٌٜمَ أظمرة إٟمام شمُ 

 .[15احل٤مىم٦م:] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[10اًمٜمٛمؾ:]

اجلد، إٟمف آضمتٝم٤مد، إٟمف اًمٕمٓم٤مء اًمذي جي٥م أن يٙمقن  إٟمف اًمٕمٛمؾ، إٟمف اًمٌذل، إٟمف

 ىمٞمٛم٦م ٟمٕمٚمٛمٝم٤م أسمٜم٤مءٟم٤م وٟمريب قمٚمٞمٝم٤م ٟم٤ًمءٟم٤م، وأن ٟمجتٝمد ومٞمٝم٤م اضمتٝم٤مًدا ومقق اًمٖم٤مي٦م.

 قمٚمٞمف طملم ي٘مقل ضمؾ وقمال ًمٜمٌٞمف ُمقؾمك شم٠مُمؾ ظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف

                                      

 (.22/200/8800أظمرضمف أمحد، )( 2)
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أو ًمٜمٌٞمف يٞمك ، [254إقمراف:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴿اًمًالم: 

، وشم٠مُمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٌٜمل [21ُمريؿ:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿ م:قمٚمٞمف اًمًال

هذا ظمٓم٤مب اهلل ًمألٟمٌٞم٤مء وٓشم٤ٌمع ، [80اًمٌ٘مرة:] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿إهائٞمؾ: 

  .[200إقمراف:] ﴾ىئ ىئ ی ی ی﴿ ،إٟمٌٞم٤مء

وإٟمام ي٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ اجل٤مد، اًمٕمٛمؾ اعمثٛمر، اًمٕمٛمؾ  ،قمٛمؾٍ  أيه  ُؾ ٘مٌَ ٓ يُ  فٟمأ وذم احلؼ

٤مدة اًمتل هل ؿمٕم٤مئر اًمتٕمٌد واًمٜمًؽ سمؾ سمٙمؾ ُم٤م اعمٕمٓم٤مء وًمٞمس هذا خمتًّم٤م سم٤مًمٕمٌ

 .يتٜم٤موًمف اؾمؿ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ذم اًم٘مرآن أيمثر ُمـ ؾمتلم ُمقوًٕم٤م اضمتٛمع ومٞمف اإليامن ُمع اًمٕمٛمؾ

عم٤مذا ي٠ميت  ،﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿

 ُمع أن اإليامن يتْمٛمـ اًمٕمٛمؾ؟  ،سم٤مًمٕمٛمؾ ذم هذه أي٤مت

أن اإليامن ىمقل  :محٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ورِض قمٜمٝمؿقم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ر

 إمم اإليامن؟  اًمٕمٛمَؾ  ي٠ميت اًمٜمص اًم٘مرآين ومٞمْمٞمُػ  ؿَ ٚمِ وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد.. ومَ 

ـُ واجلقاب:  ر أن اًمٕمٛمؾ ريم  طم٘مٞم٘م٦م ُمـ اإليامن، أن اًمٕمٛمؾ ضمزءٌ  ًمٞم١ميمد، ًمٞمذيم 
ًٓ قمَ د  اإليامن، أن اإليامن اًمذي يُ  ٓ   ،ك ىمق  إٓ أن  أن يٙمقن قم٤مُماًل،ٓ يٜمٗمع ص٤مطمٌف إ

ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،يٙمقن ُم١مصمًرا

ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 

  .[25احلجرات:] ﴾ھ

د قمٚمٞمف، جي٥م أن يٙمقن طم٘مٞم٘م٦م ذم يمؾ ُم٤م أن ٟم١ميم  و هذا اعمٕمٜمك جي٥م أن ٟم٘مقيف،

اًمًٕمل اجل٤مد إلىم٤مُم٦م هذه وٟم٠ميت وٟمذر، جي٥م أن يٙمقن داومًٕم٤م إمم اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء، 
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  ! ُمت٠مظمريـ ٟمٌٙمل قمغم إـماللوإٓ ومًٜمٔمؾ ذم ذيؾ إُمؿ، ؾمٜمٔمؾ دائاًم  ،احلٞم٤مة

ـــٙمْ ٚمَ ُمَ  ــــٜمَ ـــٟمْ اًمـده  هِ ـذِ ـ٤م َه ـــوْ ـرُ ـ٤م ىمُ ـَٞم  ـ٤مَٟم
 

 ـ٤مَٟمـــــوْ ـدُ ٤مًمِ ظَم  دٌ وْ ـدُ ٤م ضُمـــــٝمَ ٕمَ َْمـــــظْم أَ وَ  
 

ـــوَ  ـــٟمَ رْ ٓم  ؾَم ـــ َػ ٤مئِ حَ ٤م َص ـــ ـْ ُِم  ٞمَ ِو
ٍ
 ٤مء

 

ـــومَ   ـــ٤م ٟمَ ـَٛم ـــاًمز   َل ـًِ ـــوَ  ٤منُ َُم ـــ٤م ٟمَ َُم  ٤مٜمَ ٞمْ ًِ
 

 :ٓ ٟمدق قمغم صدورٟم٤م ىم٤مئٚملمٟمٌٙمل قمغم أـمالل ُمْم٧م، و

ــ ــٗمَ اًمْ  َس ٞمْ ًَم ــيَ  ـْ ك َُمــَت  يِب أَ  ٤منَ يَمــ ُل قْ ُ٘م
 

 ا٤م ذَ َٟمـــ٤م أَ َهـــ ُل قْ ُ٘مـــيَ  ـْ ك ُِمـــَتـــٗمَ اًمْ  ن  إِ  
 

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 يةالخطبة الثان

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ًدا قَمٌُْدهُ  ؾَم٤مًَم٦َم،  َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم

ـْ َرسم ِف، اًمٚم   ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ُٝمؿ  َوَأد ى ا

ا َُمِزْيًدا.َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف،  ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

٤َم اعمًٚمٛمقن،  ئٜم٤م أن احلٞم٤مة قمٛمؾ وضمٝم٤مد، ضمدٌّ أهَيه   .واضمتٝم٤مد إن شم٘مٚمٞم٥م صٗمح٤مت اًمت٤مريخ شمٌٜم

ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿يقم أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف:  ♀ٜم٤م رأيٜم٤م ٟمٌٞم  ًم٘مد 

ؾ:] ﴾ڤ  .[4اعمّزُم 

٘مقل اًمث٘مٞمؾ قمؼم اًمقطمل ي٠ميت ذم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق، سمؾ ُمع اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًم٘مقل وإٟمزال اًم

 ي٠ميت ىمٌؾ اًمًٞم٤مق: 

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٺ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ﴿ 

 .[4-2اعمزُمؾ: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

إن اًمٕمٛمؾ ارشمٌط سم٤مًمقطمل ارشم٤ٌمـًم٤م وصمٞمً٘م٤م، إن اًمٕمٛمؾ ارشمٌط سم٤مًم٘مرآن ارشم٤ٌمـًم٤م ؿمديًدا، 

ا، طمتك إذا أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُمٕمف أسمدً  إن اًمٕم٤ٌمدة ارشمٌٓم٧م سم٤مإليامن ارشم٤ٌمـًم٤م ٓ اٟمٗمٙم٤مك

ه ٤مقم٤مسمًدا رايمًٕم٤م ؾم٤مضمًدا طمتك ورُم٧م ىمدُم ♀هذه أي٤مت ىم٤مم رؾمقل اهلل 

طمتك  ╚، وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: هذا رؾمقل اهلل، ىمٚمٜم٤م: ىمد ىم٤مم ُمٕمف أصح٤مسمف ت٤مناًمنميٗم

، هذا يم٤من ؿم٠مهنؿ وذاك ف إٓ ىمٚمٞماًل يمٚم   ىم٤مُمقا ُمع رؾمقل اهلل اًمٚمٞمَؾ  ،ورُم٧م أىمداُمٝمؿ

٤م، ُم٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مع أن يزيد ذم اًمٕم٤ٌمدة ؿمٞمئً  ،، طمتك إذا ىمٞمؾ ٕطمدهؿ: إٟمؽ متقت همًدادأهبؿ
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طم٘مٞم٘م٦م سمالئف  ،٤م، هذه هل احل٘مٞم٘م٦ماؾمتٓم٤مع أن جيتٝمد ومقق آضمتٝم٤مد اًمذي هق قمٚمٞمف ؿمٞمئً 

ذم قم٤ٌمدة اهلل، هذه طم٤مًمتف وشمٚمؽ  ♀ذم احلٞم٤مة، طم٘مٞم٘م٦م قمٛمٚمف  ♀

وم٢مذا ٟمٔمرت  ،[11]احلجر:﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿إمم أن أشم٤مه اًمٞم٘ملم  صقرشمف

يّمقل ذم ؾم٤مطم٤مت اًمقهمك، يٌذل ٟمٗمًف هلل شم٤ٌمرك  ♀إًمٞمف ذم اجلٝم٤مد رأيتف 

أٟم٤م اًمٜمٌل ٓ يقم أطمد ىم٤مئاًل: يدق قمغم صدره يقم أن هرب ُمـ طمقًمف اًمّمح٤مسم٦م  ،وشمٕم٤ممم

٧م احلرب مل ٞم، يم٤من إذا اؿمتد اًمقـمٞمس ومح♀يمذب، أٟم٤م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، 

إن يم٤مٟمقا ًمٞمت٘مقن سمرؾمقل و !إمم اًمٕمدو أطمد ♀ُمـ رؾمقل اهلل  يٙمـ أىمرَب 

 ُمـ اًمٕمدو!! ♀اهلل 

هذا اجلٞمؾ اًمٗمريد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ٟم٤مصٕم٦م ذم يم٤من اًمٕمٛمؾ طم٘مٞم٘م٦م 

سمؾ طمتك إقمامل  ،٤م سم٤مجلٝم٤مدمل يٙمـ اًمٕمٛمؾ ىم٤مًسا قمغم اًمٕم٤ٌمدة أو خمتّمًّ  ♀

اًمٞمقُمٞم٦م يم٤مٟمقا جيٝمدون ومٞمٝم٤م ويتٕمٌقن ومٞمٝم٤م؛ اٟمٔمر ُمثاًل إمم أؾمامء زوضم٦م اًمزسمػم 

وشمًػم سمف ُم٘مدار صمٚمثل  ، سمٙمر حتٛمؾ قمغم رأؾمٝم٤م اًمٜمقىهذه سمٜم٧م أيب ،¶

وهل شمًػم  ،وشمٕمٚمػ ًمف ظمٞمٚمف ،حتٛمؾ اًمٓمٕم٤مم ًمزوضمٝم٤م -سمْمٕم٦م يمٞمٚمق ُمؽمات -ومرؾمخ

اهلل  يٚم٘م٤مه٤م رؾمقُل  احلر   اًمِمديدِ  قمغم إرض هذه اعم٤ًموم٦م اًمٓمقيٚم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧ِم 

ُمع رؾمقل اهلل  اًمزسمػم ومتًتحل أن شمريم٥َم  ومتذيمر همػمةَ ُمرًة ًمٞمحٛمٚمٝم٤م،  ♀

 . ▲اًمٓمقيٚم٦م  وشمٔمؾ متٌم هذه اعم٤ًموم٦مَ  ♀

وشمٕمٛمؾ  ٥م  حَ ـوم٤مـمٛم٦م دمٝمد ذم سمٞمتٝم٤م؛ شمٓمحـ اًم ♀واسمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومت٠ميت رؾمقل اهلل شم٠ًمًمف اخل٤مدم،  ▲طمك ذم يدهي٤م طمك طمتك شم١مصمر اًمر  سمٞمدهي٤م ذم اًمر  

 اهلل؟ رؾمقُل  ه٤مومامذا ي٠مُمر ذم ُمٝمٜم٦م اًمٌٞم٧م شم٠ًمًمف هذه اجل٤مري٦م اًمتل شمٕم٤مون
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َمََِخرًَاَمَؽَُؿَُؾَِّظَََأََُلَأََ» !!ـ اًمٕمٛمؾإٟمف ي٠مُمر سمٛمزيد ُم َـا َأََاَمَتَُفَ لََََشَام  َإذا َاَمَـََُذ ََخَ؟

ََؽََََََُأنَ اَمَؽَُعََاجََِضَمََ َاهللَزِّ َوثلثغََأربعًََا َوثلثغََثلثًََاهََُحَبََِّسَوَََُا اَثلثًََاهََُدَؿََحَتَ وَََا

َشادمٍََخََنَ َمَِاَمَؽَُفَََؾفوَخرٌََوثلثغََ
(1)
ذم ـم٤مقم٦م اهلل،  ♀يزيدمه٤م قمٛماًل  ،

وإٟمام  ،ٕن اًم٘مقة ٓ شمٜمٌع ُمـ إضم٤ًمد ومح٥ًم؛ هذا هق اًمذي ي٘مقي إسمدان وم٢من

 .شمٜمٌع ُمـ اًم٘مٚمقب اًمٕم٤مُمرة سم٤مإليامن

 هق هذه اًمًٛم٦م اًمتل متٞمز اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، قم٤مهد ٕمٛمؾوآضمتٝم٤مد ذم اًم يم٤من اجلده ًم٘مد 

وم٢مذا سمف  ،قمغم أن يٜمٍموه ُم٤م سم٘مل ذم اعمديٜم٦مإٟمّم٤مَر وسم٤ميٕمٝمؿ  ♀ اهلل رؾمقُل 

ََصرواَظعَ أ»ومٞم٘مقل:  ظم٤مرضمٝم٤م، ٤مهدؾمقف جي ٤مٟم٤م يٕمٜمل ، ومٞم٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ: إي  اَافـاُسَأُّي 

 ،قضمٝمؽًمي٤م رؾمقل اهلل  ومٞم٘مقل: اُمضِ  ،ومٞم٘مقم ىم٤مئٚمٝمؿ -إٟمّم٤مرَ  يريد :يٕمٜمل-اهلل؟  رؾمقُل 

أن  وًمق أردَت  إمم سمرك اًمٖمامد ًميسمٜم٤مه٤م ُمٕمؽ، -اإلسمؾ :أي-أيم٤ٌمده٤م  ومق اهلل ًمق ضسم٧َم 

شختقوٝم٤م خلْمٜم٤مه٤م ُمٕمؽ
(2)

هؿ واضمتٝم٤مدهؿ وسمالؤهؿ ذم هٙمذا يم٤من قمزُمٝمؿ وضمده  ،

ژ ﴿ :شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ واًمٜمٌل سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ ، وُمع هذا أٟمزل اهلُلـم٤مقم٦م اهلل 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڑ ڑ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .[ؾمقرة اًمتٙم٤مصمر] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ہ

 ـ  ًمُ ٠مَ ًْ ٞمُ هذا ًمَ  وُمع ،، إهنؿ ذم قمٛمؾ وسمالءقمٜم٤مءأي ٟمٕمٞمؿ قم٤مؿمقه؟! إهنؿ ذم ضمٝمد و

ىمٞمؾ ًم٘مد  !وذسمقا ذسم٦م سمٕمد فمٛم٠م ُمـ ُم٤مء سم٤مرد ،يقم أن أيمٚمقا أيمٚم٦م هٜمٞم٦م ؛قمـ اًمٜمٕمٞمؿ

                                      

 (.1010وُمًٚمؿ، رىمؿ، ) ،(0004أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، )( 2)

 .(0/281)اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ٓسمـ هِم٤مم،  (1)
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وأي هذا اًمٜمٕمٞمؿ ُٟم٠ًمل  ،رؾمقل اهللي٤م  :ؾمقف شم٠ًمًمقن قمـ هذا اًمٜمٕمٞمؿ، ىم٤مًمقا :هلؿ

وُمع ذًمؽ  ،وٟمجٝمد وإٟمام مح٤مئؾ ؾمٞمقومٜم٤م قمغم أقمٜم٤مىمٜم٤م، واًمٕمدو يٓمٚمٌٜم٤م، وإٟم٤م ًمٜمجده  ،قمٜمف

 .[6اًمتٙم٤مصمر:] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿ىمٞمؾ هلؿ: 

ًَ أومال ي٤مؾم٥م أطمدُ   !فُ سم  أطمدٟم٤م رَ  عُ ! أومال يراضمِ فُ ٟم٤م ٟمٗم

َكعمَِافؼقامةَبلَََيميتَيومََ»:♀ىم٤مل رؾمقل اهلل  :قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

أيََ:ثمَيؼالَفهَ،ؾقفاَُسَغؿََقَُؾَََ،اؽؿسوهَدمَافـارَؽؿسةًََ:ؾقؼالَ،افدكقاَمنَافؽػارََِأهلَِ

َأصابـيَكعقمٌََ:ؼول؟َؾقؿطَ َهلَأصابكَكعقمٌََ،ؾلن ادممـغََويميتَبلصدََِّ،ؿطَ َلَما

َ َ،أيَؾلنَ:ؾقؼالَفهَ،ؾقفاَؽؿسةًََُسَغؿََقَُؾَََ،دمَاجلـةَاؽؿسوهَؽؿسةًََ:ؾقؼالَ،اَوبلءًََض 

َ ََماَأصابـيَؿطَ َ:؟َؾقؼولأوَبلءٌََؿطَ َهلَأصابكََضٌّ «ولَبلءٌَََضٌّ
(1)
.َ

ًف ذم هذه احلٞم٤مة وحت٘مؼ ومٞمف وأؿم٘مك أهؾ اًمدٟمٞم٤م ممـ ًم٘مل اعمٕم٤مٟم٤مة واضمتٝمد قمغم ٟمٗم 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ﴿: ىمقل اهلل

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ 

  [125اًمٌ٘مرة:] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ

وآضمتٝم٤مد، قمٜمد  وقمٜمده٤م يٛمد اًم٘مقم اًمنى، قمٜمده٤م يٛمد اًم٘مقم اًمًٕمل واجلد  

 ة واًمٕمٜم٤مء، ُم٤م ًم٘مل ُمـ اًم٠ٌمؾمإضمر واجلزاء يٜمًك اإلٟم٤ًمن ُم٤م قم٤مٟمك ُمـ اًمِمد  
ِ
 ٤مء

 ْ  وَ واًمأل 
ِ
 .. هذه هل احل٘مٞم٘م٦م.اء

ـمالسمٜم٤م اًمذيـ ؾمقف يٜمجحقن ؾمقف يٜمًك أطمدهؿ ُم٤م وضمد ُمـ ؿمدة أي٤مم 

 .سمف ُمـ قمٜم٧م أو قمٜم٤مء أو ؿم٘م٤مء ر  اًمًٕم٤مدة ُم٤م ُمَ و اجلزاء آظمت٤ٌمرات، شمٜمًٞمف طمالوةُ 

                                      

 (.1600أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ، )( 2)



 

165 
 خطب الثورة

 

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ًٓ  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ، َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ. ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، وَ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   َٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َم ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،َوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسَم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

ِل ُأُُمْقرَ ىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  َٓ شُمق  اَرَٟم٤مَول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،َٟم٤م ِذَ اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم َأىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤م ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِل ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿ  ؿُمد  َأْزرَ ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ؿ  ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًم ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ ٤م َٟم تهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم ٟم٤َمدُِِملْمَ   هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 .َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقنَ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َُذ بِاهلِل َتَعاََل  ًُ ونَْستَْغِفُرُه، وَجُع إِنَّ الْـَحْهَد هلِل ََنَْهُدُه ونَْستَِعييُ
ُ، َوَنْو  ََ  ََّّ ِِ ُُ  ََ ِدهِ اهلُل ََ ٍْ ًُ َنْو َح َا، إىَّ ِِ ْخَها

َ
َ ِِ َا َِّئ ِِ ْجُفِسيَا، َوِنْو 

َ
ِنْو ُشوِر َ

 ُ ََ اِدَي  ٌَ  ََ ِل َّْ ََ ِْ ُد َنَّ يُ ٍَ ْش
َ
ُ، َوَ ََ يَك  َ إَلَّ اهلُل، وَْحَدُه ََل َشِ ََ ُد َْن ََل إِ ٍَ َش

َ
، َوَ

لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا. َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ ُ، َصَّلَّ اهلُل َعلَي َُ َ ُِ ًدا َخبُْدُه َوَر  ُُمَهَّ

 . [201آل قمٛمران: ]﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

 . [2اًمٜم٤ًمء: ]﴾ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:]﴾ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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ا َبْعُد:   أمَّ
ٍد،  ٌَْدُي ُمهَّ ْدِي  ٍَ ُم اهلِل تََعاََل، وََخرْيَ ال ِم لََكَ َوَشَّ  ،♀َإنَّ َخرْيَ اللََْكَ

ِر ُُمَْدثَاتُ  َْ ُُ ُ
َِّاِر، ُثمَّ اْْل لٍَة يف ا ََ لٌَة، َوُُكَّ َض ََ ا، َوُُكَّ ُُمَْدثٍَة بِْدَعٌة، َوُُكَّ بِْدَعٍة َض ٍَ ـ

لْـََه،
َ
ا َكرَث َوَ هَّ ُِ ََعدونَ وإنَّ نا  إِنَّ َنا قَ ََّّ َوَكََف َخرْيٌ  ، ونا َىتم بهعِجِزيو. تُ ٍِ  آل

٤َم اعمًٚمٛمقن، إٟم٤م   ٜم٤م اًمث٘م٦مُ ، يٛمأل ىمٚمقسمَ ؤُل ٜم٤م اًمتٗم٤ميٛمأل ىمٚمقسمَ  -سمحٛمد اهلل -َأهيه

 شمٕم٤ممم واصم٘مقن.ه وسمٜمٍم ،ٚمقنُمتقيم    فقمغم ضمٜم٤مسم ٤مإٟم  و سمٜمٍم اهلل 

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .[42هم٤مومر:]

ُمـ اإلؾمٙمٜمدري٦م إمم أؾمقان ٓ  اًمرايم٥ُم  طمتك يًػمَ  هذا إُمرَ  اهللُ  ـ  ٛم  تِ ٞمُ اهلل ًمَ و

 !وإن رهمٛم٧م أٟمقف  خيِمك إٓ اهللَ

انََ»ل: وم٘م٤م ،♀ٜم٤م ث ٟمٌٞمه طمد   ُجُلََـَ َدِمَََفهََُحُي َػرَََُؿب َؾُؽمَ َؾِقَؿنَ َافر 

ِض، َعُلََاألَر  َََرأ ِشهَََِظَذَََؾُقوَضعََُِؿـ َشارَِـبِافَ ََؾُقَجاءََُؾِقِه،ََؾُقج  ،ََؾُقَشق  ِ ـََتغ  هَََُوَماَبِاث  ََيُصد 

َشطََُِديـِِه،ََظنَ ََذفَِكَ َشاطَََِوُيؿ  ِؿهَِـفَََُدونََََماََحِديدَِـافَبَِلم  ََوَماََظَصٍب،ََأوَ ََظظ مٍََِمنَ َح 

هَُ نَ َواهللَِديـِِه،ََظنَ ََذفَِكَََيُصد  َر،ََهَذاَََفُقتِؿ  اـُِبَََيِسرََََحت ىَاألَم  َإَِػَََصـ َعاءَََِمنَ َافر 

َت، َمو  َ َََُيَاُفََلََََحرض  َبَََأوََِ،اهللََإِل  ئ  ِجُؾونََََوَفؽِـ ُؽمَ ََؽـَِؿِه،ََظَذََافذِّ َتع  «ََس 
(1)

. 

 فِ ًمِـــــ٤مؤُ ٗمَ شمَ  ـْ ُِمـــــ كَ ادَ ١مَ وُمـــــ أَلْ اُْمـــــ
 

ــــــقَ سمِ  ْق ْذِ أَ   ــــــسمَ  فٍ ضْم ــــــاًمث   ؿِ ٤مؾِم  رِ ْٖم
 

هٙمذا جي٥م أن يٙمقن يمؾ ُمًٚمؿ ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمٕمّمٞم٦ٌم ُمـ طمٞم٤مة أُمتف يٛمأل 

                                      

 .(8150، 0641 ،0821)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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 :ىمٚمٌف ُمـ اًمتٗم٤مؤل

ــــــ ــــــوْ رُ ًمِ  ْؼ ٚمِ ـمْ ٠مَ وَم ــــــاىمَ ْذَ إِ  َؽ طِم  ٤مَٝم
 

 ٞمـــدْ ٕمِ سمَ  ـْ ٤م ُِمـــٜمَـــ٘مُ ُمُ رْ يَ  رَ ْجـــٗمَ ى اًمْ رَ شَمـــ 
 

  سم٢مذن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. رى اًمٗمجر يرُم٘مٜم٤م ُمـ ىمري٥مٟمسمؾ 

ًمٙمـ اعمٝمؿ ذم هذا اًمًٞم٤مق أن ٟم٠مظمذ سمًٜمـ إٟمٌٞم٤مء وأن هنتدي هبدي إوًمٞم٤مء 

 ًمـ خيذل سمٜم٤م أو سمٖمػمٟم٤م، إن اهلل  فُ يٜمَ دِ  ٟم٤مٌس  هذا هق اعمٝمؿ، إن اهلل  وإصٗمٞم٤مء..

ـَ ٟمَ ٍَمْ يٙمقن ًمٜم٤م إن ٟمحـ ٟمَ  وإٟمام اًمنمُف  ،ديٜمف ٤مه ذم وٟم٤مسٟم٤مه، إن ٟمحـ أىمٛمٜم ٤م هذا اًمدي

  ٓ ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مئٜم٤ًم ُمـ  ٓ ٟمٌتٖمل سمذًمؽ رو٤م أطمدٍ   اًمرو٤م،اًمقرى ٓ ٟمٌتٖمل سمذًمؽ ُمـ اهلل إ

سمرو٤م اًمٜم٤مس،   اهللَ طَ خِ ًْ وًمـ ٟمُ  ، يم٤من، ًمـ ٟمٚمتٛمس رو٤م اًمٜم٤مس سمًخط اهلل

ٓ  ٜم٤م وأومٕم٤مًمَ وؾمٜمْمٌط أىمقاًمَ   ، هذا اًمذي جي٥م قمٚمٞمٜم٤م صمؿ يٌ٘مك ىمقل اهللؾ  ِْم ومٞمٝم٤م أو ٟمَ  ل  زِ  ٟمَ ٜم٤م أ

 .[06حمٛمد:] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿: 

ٓ   ،ٓ سمد  ُمٜمف وىمدرٌ  حمتقمٌ  أُمرٌ  إن آهتداء هبدي أٟمٌٞم٤مء اهلل    وم٢من هذاوإ

 .اًمقاىمع ؾمٞمٌ٘مك ُم٠مزوًُم٤م سم٠مزُم٤مت يمثػمة، حم٤مـًم٤م سمٗمتـ قمديدة

ذم هذه اعمجتٛمٕم٤مت، ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل شم٤ٌمرك  ُمـ ؾمٜمـ اهلل  ٦مً ٜم  ًمٜمت٠مُمؾ ؾُم و

س اًمٌنمي٦م؛ إهن٤م ؾمٜم٦م اًمتدرج واعمرطمٚمٞم٦م، إن اخلػم إذا ٟمزل وشمٕم٤ممم ذم شمٖمٞمػم هذه إٟمٗم

ورسمام قمجزت قمـ حتٛمٚمف  ،واطمدة وأىمٌؾ دومٕم٦م واطمدة رسمام ذىم٧م سمف ٟمٗمقٌس  مجٚم٦مً 

وآهتامم سمًٜم٦م اًمٜمٌل  ،هبدي اًم٘مرآن آهتداءُ  ومام اًمقاضم٥م إًذا؟ اًمقاضم٥ُم  ،ؿمخقص

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ ♀اًمٕمدٟم٤من 

 .[208اإلهاء:]

إُم٦م، ًمٞم٠مظمذ  ًٓم٤م قمغم إطمداث ًمٞم٘مقدَ ً  ٘مَ وُمُ  ،اًم قمغم اًمقىم٤مئعج  ٜمَ ٟمزل اًم٘مرآن ُمُ 
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اًم وذم ٟمزل اًم٘مرآن ُمٜمج  ، اًمٗم٤ًمد وآؾمتٌداد عَ ٤م ُمّم٤مرِ ٝمَ ٞمَ سمٞمدهي٤م، ًمٞمٝمدهي٤م إمم اًمرؿم٤مد، ًمٞم٘مِ 

ٌ   ضمٚمٞمٚم٦م قمغم يمؾ   ؿٌ ٙمَ ذًمؽ طمِ  ومٞمٝم٤م، ٟمزل اًم٘مرآن قمغم هذه  رَ إًمٞمٝم٤م وأن يتدسم   فَ ُمًٚمؿ أن يتٜم

 يٜم٘مٓمٕمقا، شم٘مقل أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م تٕمٌقا أو ًمئال   يَ قا، ًمئال  ٙمٚمه  يَ يٛمٚمقا، ًمئال   اًمّمقرة ًمئال  

ك ، طمت  واًمٜم٤مرِ  اجلٜم٦مِ  يمرُ ومٞمٝم٤م ذِ  ٛمٗمّمؾِ ـُمـ اًم ؾمقرةٌ  ُمٜمف َل زَ ُم٤م ٟمَ  َل أو   إٟمام ٟمزل »: ▲

 نمسمقا اخلٛمرَ  شمَ َٓ  وًمق ٟمزل أول رء:، واحلرامُ  احلالُل  َل زَ ٟمَ  إمم اإلؾمالمِ  اًمٜم٤مُس  إذا صم٤مَب 

شااًمزٟم٤م أسمدً  ٟمدعٓ شمزٟمقا ًم٘م٤مًمقا: ٓ  ٟمزل:  ا، وًمقأسمدً  ٓ ٟمدع اخلٛمر :ًم٘م٤مًمقا
 (1)

.  

صمؿ ٟمزل  ،واطمدة ٟمزل اًم٘مرآن إمم سمٞم٧م اًمٕمزة ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر مجٚم٦مً 

ذم يمؾ واىمٕم٦م  ♠ اًمقطمل ضمؼميَؾ  سمقاؾمٓم٦م أُملمِ  ♀ٜم٤م ُمٜمٝم٤م قمغم ٟمٌٞم  

ؾ اخلٓمق إمم ـمريؼ اًمٕمزة واًمتٛمٙملم، ًمٞمٜم٘م ؛وذم يمؾ طم٤مدصم٦م سم٥ًٌم ٟمزوهل٤م ،سمحًٌٝم٤م

 .ًمٞمٝمدي إُم٦م إمم ُم٤م ومٞمف صالطمٝم٤م وقمزهت٤م سمرومؼ وًملم

: ىمقًُمُف شمٕم٤ممموُمـ دٓئؾ اًم  ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: تدرج اًمتنميٕمل 

 .[251اًمٌ٘مرة:] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ

قا إمم سمٞم٧م ٚم  إذ َص  ؛تدرج ذم أُمر اعمًٚمٛملم سم٤مًمّمالة إمم يمٕم٦ٌم اهلل اًمًم٘مد يم٤من 

ُرسمٓم٧م  هذا يدل قمغم أن هذه اًمنميٕم٦مَ  ،صمؿ ضم٤مء اًمتحقيؾ ،٧ماعم٘مدس أؿمٝمًرا ـم٤مًم

وسمٖم٤مي٤مت ذم شمنميٕم٤مهت٤م طمتك إذا اٟم٘مْم٧م شمٚمؽ اًمٖم٤مي٤مت  ،ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م َح سمٛمّم٤مًمِ 

سمٕمد ذًمؽ، وىمع اًمٜمًخ  ٦مً ضم٤مءت إطمٙم٤مم هن٤مئٞم   واعمّم٤مًمُح  ؿُ ٙمَ حِ ـ٘م٧م شمٚمؽ اًموحت٘م  

ىًم٤م قْ قق اًمٜم٤مس إمم اهلل ؾَم ومٞمٝم٤م وذم أطمٙم٤مُمٝم٤م هلذه اًمٖم٤مي٦م اجلٚمٞمٚم٦م، هلذه اًمٖم٤مي٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م؛ ؾم

 ح  ًمَ أَ هب٤م ذم يمت٤مسمف وَ  رَ ُمَ ٤م، هذه ؾمٜم٦م اهلل أَ ىًم٤م رىمٞم٘مً قْ ؾَم  ٤م، ؾمقق اًمٜم٤مس إمم اهلل رومٞم٘مً 

                                      

 .(5110)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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 .ذم ؾمٜمتف وؾمػمشمف ♀قمٚمٞمٝم٤م اعمّمٓمٗمك 

، ضم٤مء اًمتدرج ذم شمنميٕمٞم٦مً  ؾمٜم٦مً  ًم٘مد رأيٜم٤م اًمتدرج ذم اًمنمائع طمتك همدا اًمتدرُج  

الة قمغم ومريْمتلم سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم، ويم٤مٟم٧م أطمٙم٤مم يمثػمة ذم اًمنميٕم٦م، وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمّم

 ♀قمغم ذًمؽ، ومٚمام يم٤من اًمٕم٤مم اًمٕم٤مذ ُمـ سمٕمثتف  قمغم ريمٕمتلم ٓ زي٤مدةَ 

صٚمقات ذم  اًمّمالة قمغم مخسِ  إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م ضم٤مء ومرُض  سمف َج رِ سمف وقمُ  َي ْهِ وأُ 

 .رب ريمٕم٦مٌ ذم اعمٖم يدَ وزِ  أرسمًٕم٤م، ومّم٤مرت اًمثٜم٤مئٞم٦مِ  َيِ حَ ـذم صالة اًم يدَ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، وزِ 

أو أن  ،٤م سملم أن يّمقم اإلٟم٤ًمنُ هذا وىمع ذم اًمّمٞم٤مم اًمذي يم٤من اظمتٞم٤مريًّ  وُمثُؾ  

 ٤م.٤م ضم٤مزُمً اًمّمٞم٤مم سم٤مشمًّ  طمتك ضم٤مء ومرُض  ،َي دِ ٗمْ يُ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿سم٤مًمزيم٤مة:  اًمٜم٤مُس  رَ ٘مد ُأُمِ وم ،هذا ذم اًمزيم٤مة وُمثُؾ 

 ♀ طمتك إذا ه٤مضمر اًمٜمٌله  خيت٤مر ومٞمف اإلٟم٤ًمنُ  وهق أُمرٌ ، [121اًمٌ٘مرة:] ﴾ېئ

، ضم٤مء إُمر ♀اعمديٜم٦م ضم٤مء إُمر ُمٚمزًُم٤م هب٤م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ هجرشمف  إمم

 هذا ذم احل٩م   ُمثَؾ  ْؾ ٤م ٕٟمّمٌتٝم٤م ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًميملم واعمًتح٘ملم هل٤م، وىمُ ٜمً ُمٚمزًُم٤م هب٤م وُمٌٞم  

 .♀ وإٟمام وضم٥م ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ هجرشمف ،٤موم٢مٟمف مل يٙمـ واضمًٌ  ؛٤مأيًْم 

م ضم٤مء احلٙمؿ هب٤م ُمتدرضًم٤م ذم ذيٕم٦م ؾمٞمد هذه إواُمر اًمتل هل أريم٤من اإلؾمال

وهؿ  -؛ ىمٞمؾ هلؿاإلؾمالمِ  واجلٝم٤مد اًمذي هق ذروة ؾمٜم٤ممِ ، ♀إٟم٤مم 

ٱ ٻ ﴿صمؿ ىمٞمؾ هلؿ:  ،[00اًمٜم٤ًمء:] ﴾ک ک ک ک﴿: -سمٛمٙم٦م

صمؿ ىمٞمؾ هلؿ: ، [01احل٩م:] ﴾ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ

ذن هلؿ سمٕمد صمؿ أُ ، [210اًمٌ٘مرة:] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

 ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ :، ىم٤مل شمٕم٤مممذًمؽ ذم اًم٘مت٤مل
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿وقال سبحاىه:  ،[08اًمتقسم٦م:] ﴾ېې

 .[01إٟمٗم٤مل: ] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ

وُمثٚمف شمدرج ذم اعمٜمٝمٞم٤مت، ومٙمٚمٜم٤م يٗمظ  ،هذا شمدرج ذم اًمتنميع ذم اعم٠مُمقرات

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴿: ىمقل اهلل 

ۉ ې ې ېې ى ﴿: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ٝم٤مصمؿ ضم٤مء ذُمه ، [80اًمٜمحؾ:]

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ

ہ ﴿: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم -سمح٤مل دون طم٤مل -قمٜمٝم٤م ك اهلُلصمؿ هن، [121اًمٌ٘مرة:] ﴾ۈئ

ؿ ضم٤مء اًمٜمٝمل ، صم[50اًمٜم٤ًمء:] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ :يف قوله سبحاىه ا وضم٤مزًُم٤م٤م وضم٤مدًّ ىم٤مـمٕمً 

 .[10اعم٤مئدة:] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  ٓ ٱ ٻ ﴿ىم٤مل:   أن اهلل هٙمذا.. ويمذا يم٤من اًمزٟم٤م ُمع طمرُمتف إ

پڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 ،[24اًمٜم٤ًمء:] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

، ىمد ضمٕمؾ اهلل ضمٚمدةٍ   ومٞمام أوضم٥م ُمـ ضمٚمد اًمزاين واًمزاٟمٞم٦م ُم٤مئ٦مَ صمؿ ضمٕمؾ اهلل هلـ ؾمٌٞماًل 

شظامٍََوكػيََُ،مائةٍََجؾُدََبافبؽرََِافبؽرَُ»؛ هلـ ؾمٌٞماًل 
(1)

هٙمذا ىم٤مل رؾمقل اهلل  ،

  .ضمؿُ ه اًمر  وأُم٤م اعمحّمـ إذا زٟمك ومحده  ،♀

، يمام يم٤من ؿم٠مٟمف ، طمتك حتريؿ اًمرسم٤مءت قمغم هذا اًمٜمحق ُمـ اًمتدرجهذه اعمٜمٝمٞم٤مت ضم٤م

﮷﮸﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم ﮶   ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  صمؿ ، [01اًمروم:] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ

                                      

 .(2810)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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ى ى ائ ائ ەئ ﴿يف قوله تعاىل:  ٤م ُمْم٤مقمٗم٦مً ضم٤مء اًمٜمٝمل قمـ أيمٚمف أوٕم٤مومً 

يف قوله سبحاىه: ٤م ٤م ضم٤مزُمً صمؿ ضم٤مء اًمٜمٝمل سم٤مشمًّ ، [200آل قمٛمران:] ﴾ەئ وئ وئۇئ

 .[106اًمٌ٘مرة:] ﴾ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

سمٌمء ُمـ اًمرومؼ واًمٚملم، سمٌمء ُمـ اهلقادة  ي٠مظمذ اًمٜم٤مَس  هٙمذا شمنميع اهلل 

هذه اًم٘مٚمقب، وم٢مذا  ٤مَف ٖمَ ؿَم  فُ ٤مًمط سمِم٤مؿمتُ ختذم اًم٘مٚمقب وطمتك  طمتك يتٛمٙمـ اإليامنُ 

 .٦مً وهن٤مئٞم   ٦مً سم٤مشم   ىم٤مـمٕم٦مً  ضم٤مءت إطمٙم٤ممُ  َؼ وىمع هذا وحت٘م  

ٜم٦م اعمٓمٝمرة.وأيم   ،اًمٕمٔمٞمؿ ٣م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآنُ شمنميٕمٞم٦م ُم ؾمٜم٦مٌ  واعمرطمٚمٞم٦مُ  إًذا اًمتدرُج   دهت٤م اًم

هنك قمٜمٝم٤م هنًٞم٤م  ♀ُمـ اًمزُم٤من وم٢مٟمف  ومؽمةً  ٧ْم سمٞمحَ وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمتٕم٦م أُ 

 ، وهنك قمٜمٝم٤م ُمع حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شم١ميمؾ آنَ ظمٞمؼمَ  ٤م أي٤ممَ ضم٤مزًُم٤م وسم٤مشمًّ 

شةَِاألهؾقَ َاحلؿرََِمَِحلوَنَِظََََيـ َفَقاكُِؽمَ َهَُورشوفَََنَاهللَإ» :ذاك، وسمٕم٨م ُمـ يٜم٤مدي
 (1)

.  

ِل   إِن  »: ¶ٓسمـ قم٤ٌمس  ◙وىمد ىم٤مل قمكمٌّ  ََفىـكَََ♀َاًمٜمٌ 

ؾِق ِة،َُحُؿرَِـافَُحومَِـفَََُوَظنَ َُؿت َعِة،ـافََظنَِ َ«َخق َزََََزَمنَََاألَه 
(2)

. 

 ٤م.أيًْم اًمتنميٕمل ومٞمٝم٤م اًمتدرج  ♀ؾمٜمتف و

ًمٙمقن، وم٢من رسمٜم٤م ٝمل ؾمٜم٦م ذم اخلٚمؼ، ؾمٜم٦م ذم اوموىمٌؾ أن شمٙمقن هذه ؾمٜم٦م شمنميٕمٞم٦م 

ڦ ڦ ﴿ ذم ؾمت٦م أي٤مم وإرَض  اًمًامواِت  َؼ ٚمَ ظَم  -وحلٙمٛم٦م قمٚمٞم٤م -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

، [5اًمًجدة:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ

 .ذم قماله ؾمٌح٤مٟمف ضمؾ  

                                      

 .(2150)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (5211، 5216، 1112)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)

 .(4224)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (1)
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٤م ذم ر ومٞمٝم٤م أىمقاهَت ىمد   ؿَ ـظمٚمؼ إرض ذم يقُملم؟ ًمِ  ؿَ ـضًم٤م؟ ًمِ يم٤من اخلٚمؼ ُمتدر   ؿَ ـًمِ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ۅ﴿سمٕمد ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل:  أرسمٕم٦م أي٤ممٍ 

ٝمل ؾمٜم٦م ذم وميمام هل ؾمٜم٦م شمنميٕمٞم٦م ، و[22ومّمٚم٧م:] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

أهن٤م ؾمٜم٦م ذم اًمدقمقة  :-مم٤م ٟمٕم٤مٟمٞمف ذم ؿم٠مٟمٜم٤م اعمٕم٤مس اًمٞمقم -اخلٚمؼ واًمتٙمقيـ، وإهؿ

 ٤معمجتٛمٕم٤مت ٓ شمٜم٘مٚم٥م ُمـ اًمٜم٘مٞمض إمم اًمٜم٘مٞمض دومٕم٦مً وم ؛واًمؽمسمٞم٦م واإلصالح واًمتٖمٞمػم

إٓ أهن٤م ُمًتٛمرة وممتدة، وم٤مًمذي ي٘م٤مرن  ،سم٦م وُمت٠مٟمٞم٦موإٟمام شمٜمت٘مؾ سمحريم٦م دؤو ،واطمدة

 َق يرى اًمٗمرْ  ؾمٜم٦مً  وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ىمٌؾ صمالصملمَ  ،سملم ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف اًم٤ًمقم٦م

، هب٤م ٛمٝمؿٚمْ ؿم٤مؾمًٕم٤م ذم وقمل اًمٜم٤مس وإدرايمٝمؿ، ذم ومٝمٛمٝمؿ ًم٘مْمٞم٦م اإلؾمالم وقمِ  واًمٌقنَ 

، سمد   اًمقاىمع وٓ د ذمذم ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م واًمتزاُمٝمؿ.. هذا ُمٕمٜمك ُم١ميم  

مم٤م يدريمف  يدرك اًمٌقن سم٠موؾمعَ  ؾمٜم٦مً  ىمٌؾ مخًلمَ طم٤مًمٜم٤م واًمذي ي٘م٤مرن سملم طم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم و

ـَ  ، وُمـ ي٘م٤مرن سملم هذه احل٤مل وسملم طم٤مل ؾمٜم٦مً  أو صمالصملمَ  ؾمٜم٦مً  إذا ىم٤مرن ىمٌؾ قمنمي

 ٓ ختٓمئف قملم. ،واوًح٤م اعمًٚمٛملم ىمٌؾ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م جيد اًمٌقنَ 

وٟمت٠مٟمك ومٜمتٌٍم سمٛمقاوع أىمداُمٜم٤م  ،سمٕمد اخلٓمقةِ  ٓمقةَ إًذا ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م ٟمخٓمق اخل

إذا أظمذٟم٤م هبذا اعمٕمٜمك ذم ُمـ سم٠مٍس هل٤م، ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م  رَ ٤مدِ َّم اًمتل ٓ ُمَ  اعمقاردَ  دَ رِ طمتك ٓ ٟمَ 

 واًمتٖمٞمػم واإلصالح. ،اًمؽمسمٞم٦م واًمدقمقة

ٚم ؿ هذا اًمتدرج ذم اًمدقمقة ًمّم٤مطمٌف وطمٌٞمٌف ُمٕم٤مذ ٕمَ يُ  ♀ٜم٤م ًم٘مد رأيٜم٤م ٟمٌٞم  

َدمََُإِك َكَ»ٞم٤ًم وُمٕمٚماًم وُمٌنًما سمديـ اإلؾمالم، وم٘م٤مل عمٕم٤مذ: طملم أرؾمٚمف داقم ◙ ؼ  ََظَذََََ

مٍَ لَََِؿو  َقُؽنَ َـَِتاٍب،ََأه  َلَََؾؾ  ُظوُهمَ ََماََأو  شاهللَِظَباَدةََُإَِفق هََََِد 
 (1)

،  ًٓ ، إمم إمم اًمتقطمٞمد أو

 ًٓ صقل اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م أ، وًمٞمٙمـ ُمٕمٚمقًُم٤م أٟمف ًمٞمس ذم سمٞم٤من اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م أو

                                      

 .(21)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (2546، 2014)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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؛ وم٢مٟمفٓ  يّمٚمح سمح٤مل أن ٌج ، ًمٞمس ذم سمٞم٤من أصقهل٤م وىمقاقمده٤م اًمْم٤مسمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م شمدره ٌج دره شم

ـِ  أصَؾ  ، وم٢مذا سمٚمغ اإلٟم٤ًمنُ سم٤ٌمـمؾٍ  طمؼٌّ  ٛمزَج أو أن يُ  ،سمنمكٍ  شمقطمٞمدٌ  ٛمزَج يُ  اإلؾمالم  دي

اهلل،  ٓ إًمف إٓ»سمف ذم اًمٕم٤معملم: اًمدقم٤مُة ؾم٤مـمًٕم٤م يّمدع  فُ واوًح٤م، وًمٞمٙمـ سمره٤مٟمُ  فُ ومٚمٞمٙمـ سمٞم٤مٟمُ 

ًٓ  رَ ر  ٘مَ ، هذا اًمذي يٜمٌٖمل أن يُ هُ هذا رأس إُمر وقمٛمقدُ  ،شحمٛمد رؾمقل اهلل وم٢مذا  ،أو

َظَ لََؾََ» ،ُمـ اًم٘مٚمقب ـَ ومتٙم   اؾمت٘مر  
َيوٍمَدمََصؾواٍتََظؾقفمَمخَسََاؾسَضََمَأنَاهللََفَُؿَ ؾِ ـلِّ

َؾننَ وفقؾةٍَ ،ََ َؾَََأضاظواهم َظَ لََفذفك
َاهللََفَُؿَ ؾِ َأن َصدؿةًََاؾسَضََم منََُذََمَخََظؾقفم

 ش..م.فَِؾؼرائَِ دمدَُسَؾَََمَ فَِئَِأؽـقا
(1)

إن هذا رء ُمـ  ..«.ؾننَهمَأضاظوا»اٟمٔمر إمم ىمقًمف:  

وُمـ سمٕمض  ،ُمـ سمٕمض اًمٕمرب ♀اهلل  رؾمقُل  َؾ ٌِ اًمقاوح، سمؾ ىمَ  ِج اًمتدره 

ٓ  ؛ يُ وم٤مؾمدٍ  ًٚمٛمقا قمغم ذطٍ اًمقومقد أن يُ  ٓ  ، أو يُ دوا ُمثاًل ٤مهِ  جُي ًٚمٛمقا قمغم أ  ًٚمٛمقا قمغم أ

 ...تّمدىمقاٜمٗم٘مقا أو يَ يُ 

 ـٝمؿاًمٜم٤مس، وىمٚمقسمَ  وهق ذم هذا يرقمك قم٘مقَل  ،اًمدائرةَ  عَ ًمٞمقؾم  هذا  ♀ َؾ ٌِ ىمَ 

 اٟمتٗمع ومٝمال   ،♀ فِ وومٕم٤مًمِ  فِ ؿ هذا سم٘م٤مًمِ ، ويٕمٚم  اعمجتٛمٕم٤مِت  ، وطم٤مِضَ اًمٜم٤مسِ  عَ وواىمِ 

وهؿ ي٤موًمقن  ،ذًمؽ  رقمك اًمٜم٤مُس ، هال  قم٤مةُ  اؾمتٛمع إمم ذًمؽ اًمقُ ، هال  قم٤مةُ سمذًمؽ اًمده 

 !!ُمًت٘مٞمٛم٦مٍ  ؿَ ودقم٤مئِ  صحٞمح٦مٍ  قمغم أريم٤منٍ  فُ تَ إىم٤مُمَ اعمجتٛمع و أن إهن٤مَض 

  ٓ   : يمٜم٤مإن هذا ٓ سمد  ُمٜمف وٓ همٜمك وإ

ـــيمَ  ـــ ِح ٤مـمِ ٜمَ ـــ٤م ًمِ قْ يَ  ةٍ رَ خْ َص ـــٜمَ هِ قْ ٞمُ ًُم  ٤مَٝم
 

 ُؾ قِمـقَ اًمْ  فُ َٟمـرْ ك ىمَ َهـوْ أَ ٤م وَ هَ ِيْ يُ  ؿْ ٚمَ ومَ  
 

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْم  ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  تَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 

 
                                      

 .(21)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ٓ  اهللُ، وَ  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ ْيَؽ ًَمُف، َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم َٓ َذِ طْمَدُه 

ؾَم٤مًَم٦َم،  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ  ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ـْ َرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ   َوَأد ى ا ُِم

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن،  ـِ  ك إًمٞمف اًمٞمقم إىم٤مُم٦مُ قمَ دْ  ُم٤م يُ مَم وْ إن أَ َأيه ك قمَ دْ  ُم٤م يُ مَم وْ اهلل، إن أَ  دي

اًمٙمؼمى، هل  اًم٘مْمٞم٦مُ ُمٜمٝم٩ِم رؾمقِل اهلل؛ وم٤محل٤ميمٛمٞم٦ُم هل وومَؼ اهلل،  يمت٤مِب  إًمٞمف حتٙمٞمؿُ 

 ،[40إٟمٕم٤مم:] ﴾ے ے ۓ ۓ﴿ ،وٓ أيمؼمَ  ،ُمـ ذًمؽ اًمٕمٔمٛمك، ٓ أقمٔمؿَ  اًم٘مْمٞم٦مُ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿، [81إٟمٕم٤مم:] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 .[84اًمٜم٤ًمء:] ﴾ەئ وئ

ٝم٤م قمغم حتٙمٞمؿ ٚمَ ن ٟمحٛمِ لم، وأومؼ واًمٚم  تٜم٤م سم٤مًمر  ُم  وُمع هذا وم٢من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٠مظمذ أُ 

، وإذا يم٤من اًمٜم٤مس ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل  ♀ٝم٤م ٟمٌٞم   ٤م وؾمٜم٦مِ يمت٤مب رهب  

هل اًمتل شم٘مٞمؿ اًمٜم٤مس قمغم  -وطمده٤م -ىمد اسمتٕمدوا وىمد اٟمحرومقا ومٚمٞم٧ًم اًم٘مقاٟملم

وم٢من هذه  ؛واًمتٕمٚمٞمؿِ  ًمإلقمالمِ  وإصالٍح  وشمرسمٞم٦مٍ  سمؾ ٓ سمد  ُمـ دقمقةٍ  ،اًمّمقاب ةِ ضم٤مد  

، إصالح اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م، إصالح اإلقمالم وُمٜم٤مومذ اًمٕم٘مقَل  ده ٛمِ ـشمُ  اًمتل هل اعمقاده 

إمم ىمرن  ر  وإذا يم٤من اهلدم ىمد اؾمتٛمَ اًمث٘م٤موم٦م ذم سمالدٟم٤م، هذه ٓ سمد  ُمٜمٝم٤م وٓ همٜمك قمٜمٝم٤م، 

وم٢من اًمٌٜم٤مء  ؛ومٞمف اخلٚمُؼ  ُؾ ٚم  َْم ويُ  ،ومٞمف ُمـ اًمٕم٘م٤مئد ٜم٤مُل ويُ  ،ومٞمف اًمثقاسم٧ُم  مُ دَ ٝمْ ـُمـ اًمزُم٤من شمُ 
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 يتدرج ُمع إي٤مم واًمزُم٤من. ءق رهوإٟمام  ،وٓ يٙمقن دومٕم٦مً  ،ٓ يٙمقن ـمٗمرةً 

ــــــاًمْ  ــــــؿٌ  قمَ َٞم ــــــوَ  قِمْٚم ــــــثْ ا ُمِ دً هَم  فُ ُٚم
 

 طْ ٘مَ تَ ْٚمـــل شمُ تِـــاًم   ؿِ ْٚمـــٕمِ اًمْ  ٥ِم َخـــٟمُ  ـْ ُِمـــ 
 

ـــــَٝم٤م طِمْٙمَٛمــــ٦مً  ـــــَٛمْرُء سمِ ُؾ اًْم ـــــَحّم   ُي
 

ـــٜمهَ٘مطْ   ــــ٤مُع اًم ـــْٞمُؾ اضْمتَِٛم  ً ــــ٤م اًم َٛم  َوإِٟم 
 

 اضمتامعُ  وإٟمام اًمًٞمُؾ ، سم٢مذن اهلل ٜمٝم٤م اًمًٞمُؾ يٙمقن ُم اًمٜم٘مٓم٦مِ  ومقَق  ٕن اًمٜم٘مٓم٦مَ  عم٤مذا؟

 .ضم٤مءت سمٕمد ٟم٘مٓم٦مٍ  اهل٤مدر إٟمام هق ٟم٘مٓم٦مٌ  اًمًٞمُؾ ، اًمٜم٘مطِ 

ـ    َؾ ، وأن ٟمتٕم٤مُمَ هُ أسمٕم٤مدَ  كَ درِ ، وأن ٟمُ عَ هذا اًمقاىمِ  َل ٕمِ أن ٟمَ  اعمٝمؿ ذم هذا اإلـم٤مرِ  ًمٙم

اًمٕم٤معملم  ذم ذيٕم٦م رب   قمغم اًمتٝم٤مونِ  ، ٓ حتٛمؾ اًمٜم٤مَس ٤مسم٦مٍ وصم   ٦مٍ وٟمٗمًٞم   ٦مٍ ُمٕمف سمٕم٘مٚمٞم  

ٓ يٜمجحقن ذم  ذم شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مُمٝم٤م أو شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م، أو شمدومٕمٝمؿ دومًٕم٤م ذم ؾمػمٍ  واًمتًقيِػ 

 ،ٜمدومع اإلٟم٤ًمنُ ، يَ رَ ٝمْ اًمٔم   ٥ُم تٕمِ يُ  ، ؾمػمٌ َ٘م٦مُ احلْ٘محَ  اًمًػمِ  حت٘مٞمؼ اعمراد ُمٜمف؛ ذًمؽ أن ذ  

  ًرا.ٝمْ ك فمَ ٘مَ سمْ وٓ هق أَ  ،أرًو٤م عَ ٓمَ صمؿ يتقىمػ، يٜمدومع صمؿ يت٘مٝم٘مر، ومال هق ىمَ 

ٌ  يٜمٌٖمل  واًمًػم  احلثٞم٨ِم  ُمـ اًمًػمِ جي٥م أن ٟمتٜمٌف إمم أٟمف ٓ سمد   ،هلذه اعمٕم٤مين فَ أن ٟمتٜم

 أظمرة. اًمدٟمٞم٤م وصالَح  ٕن سمف صالَح  ؛ذم إىم٤مُم٦م ديـ اهلل اعمجتٝمدِ  احل٤مث  

 .[28اجلـ:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

ُمـ ، فِ اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞم   ا ومٕمٚمٞمف سم٢مىم٤مُم٦م يمت٤مِب وازده٤مرً  ُمـ أراد ذم هذه احلٞم٤مة روم٤مهٞم٦مً 

ـَ  ؿْ ٘مِ ٞمُ ٚمْ أراد ذم هذه احلٞم٤مة اٟمتٕم٤مؿًم٤م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م واًمتج٤مرة ومَ  سمْمقاسمٓمف ذم  اهلل  دي

 ،ا وسمٜم٤مءً وًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت ازده٤مرً  ،ا، ُمـ أراد ًمألهة اؾمت٘مرارً ضم٤مٟم٥م آىمتّم٤مد ُمثاًل 

ذًمؽ  وهمػمِ  واًمًٞم٤مد   اإلؾمالم ذم هذا اجل٤مٟم٥م آضمتامقمل   رَ ُمْ أَ  ؿَ ٙمِ وم٢من قمٚمٞمف أن ُيْ 

 قم٘مٞمدشمٜم٤م؛ ٓ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م، قم٘مٞمدةٌ شمٚمؽ  ،ُمـ اجلقاٟم٥م

، سمؾ شمزول ُم٤م رؾمخ٧م اجل٤ٌمُل  راؾمخ٦مٌ  ، ٓ يٛمٙمـ أن شمتزقمزعَ ٓ يٛمٙمـ أن شمتزطمزَح 
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ٓ   اًمتنميعُ  نِ ، إِ [40]إٟمٕم٤مم:  ﴾ے ے ۓ ۓ﴿٤م؛ ٟمَ وٓ يزول ُمٕمت٘مدُ  اجل٤ٌمُل   هلل، إ

ًم٧م هذه طملم سُمد   فُ تُ إزهر وُمِمٞمخَ  هبذا ٟمٓمؼ قمٚمامءُ ، وقمغم هذا أمجع قمٚمامؤٟم٤م اًمٙم٤ٌمرُ 

ٟمٞم٤م أٟمف ٓ قا اًمده ٛمُ قا وقمٚم  ٗمُ ٜم  قا وَص ٗمُ قا وأًم  ٌُ تَ ، يمَ ًم٧م هذه اًمنميٕم٦مُ ٌدِ تُ أو اؾْم  إطمٙم٤ممُ 

ٓ   اؾمت٘م٤مُم٦مَ  قمغم  اًمٜم٤مُس  َؾ ٛمَ حْ ـأن يُ  ٝمؿ، ٓ طمرَج ـرسم   ذيٕم٦مِ   سم٢مىم٤مُم٦مِ ًمٚمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ إ

 
ٍ
سم٤مًمٜم٤مس وأدقمك إمم حت٘مٞمؼ ُم٤م  وم٢من ذًمؽ أرومُؼ  ؛١مدةواًمته  لمِ ومؼ واًمٚم  ُمـ اًمر   ذًمؽ سمٌمء

  ٓ ، ُمـ اًمتقىمػ إذا اسمتدأت هذه اعمًػمةُ  أو رءٌ  أو شمًقيٌػ  شمٕمٓمٞمٌؾ   ي٘معَ ٟمريد، قمغم أ

 َل ٜمِ تُ ٤م؛ وم٢مٟمف إذا اسمْ مجٞمٕمً قمٚمٞمف  جي٥م أن ٟم٘مقمَ  هدٌف  ًمٚمٌالد دؾمتقرٍ  أن إصالَح  وٓ ؿمؽ  

هبذه  ىطمرأوم٢من ذًمؽ  وُم٘م٤مصده٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اجلٚمٞمٚم٦م ًمنميٕم٦ما قمغم ُم٤ٌمدئاًمدؾمتقُر 

 هل٤م ُم٤م سمٕمده٤م سم٢مذن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. هنْم٦مً  إُم٦م أن شمٜمٝمَض 

ا اًمنمقمٞم٦م ًمٚمح٘مقق واإلصالح ُم١ممترً  ت اهلٞمئ٦مُ قَمَ٘مدَ اجلٚمٞمؾ وم٘مد  هلذا اعم٘مّمدِ و

ُف ٕمَ ٤م يُ مج٤مهػميًّ  اخلػم  ـِ اـمِ قَ قمغم ُمَ  ٝم٤م، ويدله ٜمِ سمٛمح٤مؾِم  رُ يم  ذَ ويُ  هبذه اًمنميٕم٦مِ اًمٜم٤مَس  ر 

 واًمٗمْمؾ ومٞمٝم٤م.

ٍد رَ  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀ِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمرِ   ً اَمَواِت اًم  ً ـْ اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م ػْمَ  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسَم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

اَرَٟم٤مىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ َٓ شُمق  ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم َأىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤م ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ
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٤مدِ اًْمـِجَٝم٤مِد، وَ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿ  ؿُمد  َأْزرَ ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمِ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه، سمُِ٘مق   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ َؽ َوقِمز 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  أَ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم ْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ، َرسم  اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ٚمِِٛملْمَ ُذ سمَِؽ ُِم ًْ ، ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن. َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروهُ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ  عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ ، ًِ ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.َصَّلَّ اهلُل َعلَي َِ  َو

 . [201]آل قمٛمران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00]إطمزاب: ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 



 

180 
 خطب الثورة

 

 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
 وَعدوَن آلٍت، وما أنتم بمعِجِزين.وإنَّ ما تُ  ،ََه ـلْ َ

إن أهؿ  ىمْمٞم٦م سُمِٕم٨َم هب٤م إٟمٌٞم٤مُء، واؿمتٖمؾ سمٌالهمٝم٤م اًمٕمٚمامُء، هل أهي٤م اعمًٚمٛمقن.. 

إظمراُج اًمٜم٤مس ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة رب  اًمٕم٤ٌمد، وُمـ ضمقر اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من 

 اإلؾمالم. وؾمٕم٦م وآؾمتٌداد إمم قمدل وطمري٦م

 .[41]إقمراف:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[14]إٟمٌٞم٤مء:  ﴾ٺ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[08]اًمٜمحؾ:  ﴾ڇ

قه وآؾمتٌٕم٤مد ىم٤مل  ًمٚمٝمقى دون اهلدى، وُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػم اهلل إٓ اًمر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿شمٕم٤ممم: 

 .[10]اجل٤مصمٞم٦م:  ﴾ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

 احلري٦م: طمري٦م اًم٘مٚم٥م، واًمٕمٌقدي٦م: قمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م.

٘م٤مل شمٕم٤ممم: وم ،إن طم٤مل ُمـ اؾمتٕمٌدشمف إهقاء طم٤مل قمجٞم٦ٌم ذيمره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ﴿

 .[11]اًمزُمر:  ﴾ىئ ىئىئ ی ی ی ی
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إًمف ومال  ،وقمٚمٞمف وم٢من ـمريؼ اًمتقطمٞمد هق ـمريؼ اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م واحلري٦م واًمًٞم٤مدة

ظمرة. ٓ اهلل هل ُمٜمٝم٤مج احلٞم٤مة، وهل يمٚمٛم٦م اًمًٕم٤مدة واًمٜمج٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م ؤا  إ

ََ:َلَإفهََنَؿاَلَمََ: »♀ىم٤مل ـَََاهللُإل  َبُدَمََِرََػََ،َو اهللََحُرَمََدُمُهََنَدونَِبامَُيع 

شوماُفُه،َوحساُبُهَظذَاهلل
(1)

 . 

ۈئ ﴿٘م٤مل شمٕم٤ممم: وم سمٞمٜمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ـ ُم٘مت٣م ٓ إًمف إٓ اهلل أُمقر ُمٝمٛم٦موُمِ 

 .[18]اًمٙمٝمػ:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ

ھ ے ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ومٚمٞمس ٕطمد أن يٜم٤مِزَع اهلَل شمٕم٤ممم ذم طمٙمٛمف وذقمف

وم٤مًمتنميع  ،[12]اًمِمقرى:  ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،طمؼ اهلل اخل٤مًمص ٓ يٜم٤مزقمف ومٞمف أطمد

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و ،[50]يقؾمػ:  ﴾ک

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [20اًمِمقرى: ]

ۈ ٴۇ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[41]اًمٜم٤ًمء:  ﴾جت حت ختمت ىت يت جث مث

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [84]اًمٜم٤ًمء: ﴾ائ ەئ ەئ وئ

 .[08]إطمزاب:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

أو رومع راي٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م، وُم٤م ومال جم٤مل ًمتٜمحٞم٦م اًمنمع اعمٓمٝمر، أو اًمتح٤ميمؿ إمم همػمه، 

 أدراك ُم٤م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م؟! 

                                      

 .(10)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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ضم٤مء ذم دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م: هل طمريم٦م اضمتامقمٞم٦م هتدف إمم سف ًم٘مد 

 اًمٜم٤مس وشمقضمٞمٝمٝمؿ ُمـ آهتامم سم٤مٔظمرة إمم آهتامم هبذه اًمدٟمٞم٤م وطمده٤م.

 ومٝمل ومّمؾ سملم اًمديـ واًمدوًم٦م، وسملم اًمديـ واحلٞم٤مة.

 -وُمٕمف ؾم٤مئر إدي٤من اًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمٜمزًم٦م ٞم٦م، واإلؾمالمٓ ديٜمومٙمرة ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م 

 ان ٓ جيتٛمٕم٤من.دواًمالديٜمٞم٦م و

وإذا يم٤من ًمدى اًمٖمرب ُمـ شمًٚمط دوًم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم ُم٤م يؼمر ىمٌقل أو وضمقد هذه 

أو ذم اًمٖمد ُم٤م يدقمق  أو أُمسِ  ومٚمٞمس ًمدى أهؾ اإلؾمالم اًمٞمقمَ  وإيدًمقضمٞم٦م، ةرٙمٗماًم

ذًمؽ أٟمف سمٌمء ُمـ دمٚمٞم٤مهت٤م اعمتٕمددة أن؛ أو اإلىمرار  إمم ىمٌقل هذه اًمٗمٙمرة اًمٙمقٟمٞم٦م

يمام ًمألُم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤من ُم٤م هل٤م؛ وم٢من اًمًٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م واعمرضمٕمٞم٦م اًمٙمؼمى هل ًمٚمنميٕم٦م 

 وم٤مًمتنميع واحلٙمؿ هق طمؼ اهلل اخل٤مًمص.، اإلؾمالُمٞم٦م

ُم٤م طمرم اهلل؛  ؾه حُتِ  -سمتجٚمٞم٤مهت٤م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م أو اًمديٛمقىمراـمٞم٦م -إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م

 اًمرو٤م، واخلٛمر واخلٜمزير، واًمٚمقاط وٟمحق ذًمؽ؛ وم٢مهن٤م ًمـ شمٙمقن ومتٌٞمح اًمزٟم٤م طم٤مل

َع هل ،ٟمٔم٤مًُم٤م ٕهؾ اإلؾمالم  ىم٤مٟمقًٟم٤م. ؿوًمـ شُمنَم 

ٓ يزيد قمغم يمقٟمف ؾمٚمقيًم٤م ؿمخّمٞم٤ًّم وطمري٦ًم  إمم يمٗمروا إن اًمِٕمْرَض قمٜمد اًم٘مقم

وًمٙمؾ أطمد أن يتخذ اًمًٚمقك اًمِمخيص  سمؾ وُمٚمٙمٞم٦م ؿمخّمٞم٦م أيًْم٤م!! ؿمخّمٞم٦ًم،

ٌَف إٓ إذا اقمتدى اًمذي يالئٛمف، وم٢م ذا ُم٤مرس اًمٗمجقر سمرو٤مه مل يٙمـ ٕطمد أن ي٤مؾِم

 ُمثاًل!! قمغم طمري٦م همػمه اجلٜمًٞم٦م سم٤مإليمراه

ْث قمـ هذا اًمٌالء  أُم٤م اًمرسم٤م واخلٛمر واخلٜمزير واًمٌٞمقع اعمحرُم٦م واًمٗم٤مؾمدة ومحد 

 !!وٓ طمرج واؾمت٤ٌمطمتف
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َم اهلُل وحُتَ  ؾه ُم٤م طَمر 
ُم ُم٤م َأطَمؾ  اهللُ ٓ هَمْرَو أن اًمٕمٚمامٟمٞم٦م يمٗمٌر سمقاٌح طملم حُتِ  لوه، ر 

ٌة إمم أطمٙم٤مم اجل٤مهٚمٞم٦م إومم ی ی جئحئ مئ ﴿: ومٞمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمتل ِرد 

 .[40اعم٤مئدة: ] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب

وٕضمؾ هذا؛ وم٢من أطمٙم٤مم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمّم٤مدُم٦م ًمديـ اهلل شمٗمت٘مد اًمنمقمٞم٦م، وهل 

.شاهللََلضاظَةَدخؾوٍقَدمَمعصقةَِ»سمٛمٕمزل قمـ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م؛ إذ 
(1)

  

٤ٌمَع ذيٕم٦ٍم : »♫ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َز اشم  وُمٕمٚمقم ُمـ ديـ اإلؾمالم أن ُمـ ضمق 

ش همػِم اإلؾمالِم وم٢مٟمف يم٤مومر
(2)

. 

ُم٘م٤مرٟم٦م سملم طم٤مل إُم٦م ىمٌَؾ ُم٤مئ٦ٍم ؛ ذًمؽ أن وطمٙمُؿ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ـمريُؼ اًمتخٚمِػ واًمتٌٕمٞم ٦مِ 

٤م وُمٜمٝمجٞم٤ًّم، يمام ختٚم ٗم٧م قم٘مدي٤ًّم وومٙمريًّ  يٙمِمػ سمجالء أن إُم٦م وصمالصملَم ؾمٜم٦ًم وسملم طم٤مهل٤م أن

رت صٜم٤مقمٞم٤ًّم واىمتّم٤مدي٤ًّم ودم٤مري٤ًّم  وأظمالىمٞم٤ًّم. يمام شمدهقرت صحٞم٤ًّم وشمٕمٚمٞمٛمٞم٤ًّم، شم٠مظم 

، ٓمٚم٥م إُم٦ُم حم٤ميمَٛمتَُٝمُؿ اًمٞمقمَ وشمًٞم َدَه٤م اًمٚمّمقُص واًمٗم٤مؾمدون واعمجرُمقن اًمذيـ شمَ 

 وشمٌح٨م قمـ ـمريٍؼ ٓؾمؽمداد أُمقاهل٤م اًمتل اٟمتٝمٌقه٤م واهمتّمٌقه٤م!

اًمقزراء  ٤مم رئٞمسِ ٕهرام ذم قمدده٤م إؾمٌققمل اًمٞمقم سم٤مهت  ـم٤مًمٕمتٜم٤م صحٞمٗم٦ُم اًم٘مد 

ووزير اًمّمٜم٤مقم٦م سمتًٝمٞمؾ طمّمقل ؾمٙمرشمػم ُم٤ٌمرك قمغم ُمٚمٞم٤مر وُم٤مئتلم ومخ٦ًم وصمامٟملم 

 ُمٚمٞمقن ضمٜمٞمف.

َؾ ًمٖمػمه ممـ هؿ أىمرُب ًمِمخِص  ،هذا ًمٚمًٙمرشمػم وم٘مط ومٙمؿ اعمٌٚمغ اًمذي ؾُمٝم 

 ؟!اًمٓم٤مهمٞم٦ِم اًمٔم٤مملِ 

                                      

 .(2/202)أظمرضمف أمحد،  (2)

 (.400صاعمٍمي٦م، ) ي( خمتٍم اًمٗمت٤مو1)
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قُمقَٟمٜم٤َم  وذم أي رء يم٤مٟم٧م اعمت٤مضمرة؟ إهن٤م ذم ىمقت اًمِمٕم٥م، ذم اًم٘مٛمح اًمذي جُيَق 

ُدوَٟمٜم٤َم سمِفِ   !!سمِِف وهُيَد 

ومال سمد  أن يرومع يمؾ ُمًٚمؿ صقشمف سمرومض اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وده٤مىمٜمتٝم٤م أصمٛملم، 

 اًمتل شَمدُمٖمٝم٤م، ومتزهؼ سم٤مـمٚمٝم٤م! وسمجٝم٤مده٤م سم٤محلج٦م اًمٜم٤مصٕم٦م، وإدًم٦م اًم٤ًمـمٕم٦م

َمَِ: »♀ىم٤مل ًم٘مد  َبََما َإََِهَُثََعََنَكبي  َاهلُل َأَُمََِهَُفََََـانََل  َمَ ن
،َواريونَََحََهَِتِ

َيلخذونََ َثََُؼتدونََويَََهَِبسـتََِوأصحاٌب ِرِه، ََمَ بلم  ََتَإن  َمَِا َبعدَُِؾُف َُخَهَِن ؾوٌف،َم

َلَيَََيؼوفونََ َويََػعؾونََما َلَيََُػعؾونََ، َؾؿنَجاهََممرونََما َبقدَِهََُدَ، ،َمممنٌََؾفوَََهَِم

َبؾساكَِهََُدَنَجاهََومََ َمممنٌََهَِم َومََؾفو َبؼؾبَِهََُدَنَجاهََ، َمممنٌََهَِم َوفقَسَؾفو وراَءََ،

.شحبُةَخردلٍََنَاإليامنَِذفكَمَِ
(1)

 

 اًم٤ٌمـمٚم٦ِم وإُم٤مين  اًمٙم٤مذسم٦ِم اًمٗم٤مضمرةِ 
ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم: وىمد  ،ومال سُمد  ُمـ جم٤مهدِة إهقاء

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

، [21]هم٤مومر:  ﴾ڱ ں ں ڻ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[51]اعم٤مئدة:  ﴾ى ائ ائ

 .﴾﮷ ﮸ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم

 

                                      

 .(40)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف، َوآًمِِف َوَأْص  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ؾَم٤مًَم٦َم،  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

ََُم٤مَٟم٦مَ  ْٕ ـْ َرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َوَأد ى ا ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ، َوَٟمَّمَح ا

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ُؼ اخلػَم اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م سمٕمُْمَٝم٤م ُي  ًمٕمؾ  ىم٤مئاًل ي٘مقُل: إن  أهي٤م اعمًٚمٛمقن..  ٘م 

سَمْتٝم٤م سمٕمُض واًمّمالَح، وهل ُمثُؾ إطمٙم٤مِم اًمنمقمٞم ٦ِم ذم سمٕمِض اجلقاٟم٥ِم  ، وىمد ضَمر 

 إىمٓم٤مر، ومٚمٜمخٗمػ ُمـ همٚمقاء إومٙم٤مر!!

، وم٤مجلقاُب: ٓ يًتقي٤مِن، وم٢من اؾمتقي٤م ًٓ ۆ ﴿وم٢من  اهللَ شمٕم٤ممم ىم٤مل:  ومت٤مصمال ضمد

 ومل َيُ٘مْؾ سمٛمثِؾ ُم٤م أٟمزَل اهلُل!! [51]اعم٤مئدة:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

قمغم أن اًمت٘مٜملم ًمٚمنميٕم٦م ُيٕمتؼم داظماًل وٛمـ ُم٠ًمًم٦م اعم٤ٌمح ُمـ إُمقر اًمتل 

 ؾُمٙم٧م قمٜمٝم٤م، وشم٘مٜمٞمٜمٝم٤م ذم هذا اًمزُم٤من ي٘مرب ُمـ إىم٤مُمتٝم٤م وحتٙمٞمٛمٝم٤م. 

َج قمٚمٞمٝم٤م: إن اًمتداقِمَل إمم  أهي٤م اعمًٚمٛمقن.. سم٘مٞم٧ْم ُم٠ًمًم٦ٌم هل سمح٤مضم٦ٍم إمم أن ُٟمَٕمر 

أٓ يٙمقن هم٤مي٦ًم ذم طمد  ذاشمف، وإٟمام هق وؾمٞمٚم٦ٌم ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٤مٍت يمؼمى ُمـ اعمٞمدان جي٥م 

سمٞمٜمٝم٤م: أن يٙمقن اًمتداقمل إمم اعمٞمدان ًمرومِض اًمقص٤مي٦ِم قمغم اًمِمٕم٥م اعمٍمي، وًمٚمدوم٤مع 

قمـ ُمٙمت٤ًٌمِت صمقرشمِِف، وًمٚمحّمقِل قمغم طم٘مقىمف اعمًٚمقسم٦م، وعمح٤ميمٛم٦م اًمٗم٤مؾمديـ 

ُمـ ىمتٚم٦م اعمٍميلم،  واعمجرُملم، وعمح٤مؾم٦ٌم اًمٚمّمقص واًم٤ًمرىملم، وًمٚم٘مّم٤مصِ 

 يوًمٚمحٗم٤مظ قمغم هقيتٜم٤م وصمقاسم٧ِم قم٘مٞمدشمِٜم٤َم وذ
ِ
ٕمتٜم٤م، وًمتح٘مٞمؼ آؾمت٘مراِر واهلدوء

 ذم رسمققمٜم٤م ُمـ همػم إظمالل سم٠مُمٜمٜم٤م. وآـمٛمئٜم٤منِ 
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ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ْيَٕم٦ًم َودُ  ٓ  اهلُل َربه َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ؾْمُتْقًرا، 

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م  ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ. ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم  ىَمر 

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َم ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،َوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسَم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

اَرَٟم٤مىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ َٓ شُمق  ؿْ  ،َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم َأىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤م ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿ  ؿُمد  َأْزرَ ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم  اإْلِ ؿ  اٟمٍُمِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك،  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوأَ  ْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ َٛمتَِؽ َي٤م أَ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ اهللُ  إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي

 . [201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
، ونا َىتم بهعِجِزيو. ،ََه ـلْ َ ٍِ ََعدوَن آل  وإنَّ نا تُ

جيري قمغم أرض ؾمقري٤م إسمٞم٦م، ُم٤م يزال اًمدم اًم٘م٤مين ُم٤م يزال اًمدم أهي٤م اعمًٚمٛمقن.. 

ُمراقم٤مة حلرُم٦م اًمزُم٤من وٓ حلرُم٦م دم اإلٟم٤ًمن، يًٗمؽ هذا اًمًٗم٤مح اًمٓم٤مهمٞم٦م ٤م سمدون ضم٤مريً 

 ا!أو ُمًتٜمٙمرً يٜم٤مدي ؿم٤مضم٤ًٌم سمٜم٤مئٜم٤م وأهٚمٞمٜم٤م قمغم أروٜم٤م اعمًٚمٛم٦م، وٓ أطمد أدُم٤مء إظمقاٟمٜم٤م و

ومام  ،الدهؿهمػم سمذم آوٓمٝم٤مد يم٠مىمٚمٞم٤مت قمرف اعمًٚمٛمقن ! ًم٘مد قمج٥م قمج٤مب 

جمرُم٦م أصمٞمٛم٦م ـم٤مئٗم٦م الدهؿ سم٠ميدي آوٓمٝم٤مد وهؿ أيمثري٦م ذم سميٕم٤مٟمقن سم٤مهلؿ اًمٞمقم 

٤م، ٤م وُمًخً ظمًٗمً وم٠مذاىم٧م اًمٕم٤ٌمَد  ، ومتٚمٙم٧م ٟمقايَص اًمٌالد،راتاؾمتقًم٧م قمغم اعم٘مد  

وٓ  ،اًمٕمج٥م ٓ يٜم٘ميض يمٞمػ دمري هذه اًمدُم٤مء اًمٓم٤مهرة قمغم أرض سمالدٟم٤م إسمٞم٦م

أقمج٥م ُمـ هذا وأٟمٙمك ، مم٤م ضمرىسم٤مًمؼماء أطمد  ٚمـًتٕموٓ يَ  ُم٤م جيري، يًتٜمٙمر أطمد

 ُمـ اًمتًقيٖم٤مِت  نقاًمسم٠م غَ ق  ًَ أو أن يُ  ،ذم سمالدٟم٤م وقمغم أروٜم٤م يهذا اًمذي جير رَ ؼَم  أن يُ 

ً   الِت ٛمحه واًمت   ةِ رداًم٤ٌم  ، أقمج٥م ُمـ هذا وأٟمٙمك أن شم٘مقم قمامئؿُ اًمت٤مومٝم٦مِ  ٦مِ جَ ٛمِ اًم

ًِ شمَ  ترضم٤مٓو ٤م ٤م هلؿقمجًٌ  ،همقنق  ًَ رون أو يُ ؼَم  ٞمُ ومَ  ،٥م إمم اًمٕمٚمؿٜمت ًً ٤م وشمٕم ًً ، سمؾ سمئ

مؽتوٌبَ َاهللَََيََؼَِفَََـؾؿةٍََرَِطبشَمممٍنَوفوَظذَؿتلََِأظانَََنَ مََ»َ! أُم٤م قمٚمٛمقا أنهلؿ

َرمحِةَاهلل شبَغَظقـقِه:َآيٌسَِمن 
(1)

. 

                                      

 .(6/52)، واًمٌٞمٝم٘مل، (1810)أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ،  (2)
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٤م اؾمت٤ٌمح اًمدُم٤مء ذم ا جمرُمً ٤م وم٤مؾمدً ٟمٔم٤مُمً أو ئم٤مهرون أو يامًمئقن يمٞمػ يقاًمقن 

، إن ُمٍم ُم٤م ؾم٘مط ذم سمالدٟم٤م أوٕم٤مَف  أوٕم٤مَف  ذم ؾمقري٤م أهٚمٞمٜم٤م ُمـؾم٘مط ٠موم رُمْم٤منَ 

سمّمٚم٦م، سمؾ إٟمف ٓ يٜمت٥ًم  ٍؼ ٚمُ ٜمت٥ًم إمم ديـ وٓ إمم قم٘مؾ، وٓ إمم ظُم يَ  اًمذي جيري ٓ

  .إمم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أصاًل 

  ٓ ٓ   ، اهللَ  ُمـ أن يدقمقَ ي٘مػ اعمًٚمؿ قم٤مضمًزا إ سم٤مهلل   أن يٜمتٍَم ي٘مػ اعمًٚمؿ قم٤مضمًزا إ

ٓ   ، ي٘مػ اعمًٚمؿ ُمٙمتقَف اًمٜم٤مِس   .٘م٤مهرِ اًماًم٘م٤مدِر  ىمقشمف ُمـ اهلل اًم٘مقي   د   أن يًتٛمِ إيدي إ

  َأْهِٚمْؽ  اًمٚمٝمؿ  
ِ
، وايمت٥م ؾ سم٤مخلالص ُمٜمٝمؿقمج   ٜم٤م، اًمٚمٝمؿ  اٟماًمذيـ ىمتٚمقا إظمق ه١مٓء

٤ًٌم قم٤مضماًل!  إلظمقاٟمٜم٤م ومرضًم٤م ىمري

ْج ي٤م رب  قمـ إظمقاٟمٜم٤م ذم ؾمقري٤م، وقمـ إظمقاٟمٜم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤م، وقمـ إظمقاٟمٜم٤م ذم  ومر 

 اًمٞمٛمـ واًمّمقُم٤مل وؾم٤مئر إوـم٤من.

٧م قم٤ٌمد اهلل.. إن هذه اًمثقرات اًمتل  ً ذم أوـم٤من سمجراهن٤م  وضسم٧ْم  ةا يمثػمسمالدً  ُم

ُ شمُ قمديدة،   ! ُمـ طم٤مًمٜم٤م اًم٤ٌمـمـٖمػم  إمم صمقرة شمُ ُمـ طم٤مًمٜم٤م اًمٔم٤مهر، ومام أطمقضَمٜم٤م اًمٞمقم  ٖمػم 

ُمًػمشَمٜم٤م ح ّمح  ، صمقرة شمُ وسمقاـمٜمٜم٤مسمثقرة قمغم أٟمٗمًٜم٤م  ٟم٘مقمَ إمم أن  ُم٤م أطمقضَمٜم٤َم اًمٞمقمَ 

ف  وم٢مٟمام هق إن هذا اًمٔم٤مهر إذا ومًد  ٜم٤م،سم٠ميديٜم٤م إمم ُم٤م يرِض رسم  وشم٠مظمذ ٜم٤م، تَ ـمري٘مَ وشمقضم 

ََحَؾََإذاََصََمضغةًََدمَاجلسدََِإنَ وََلَأََ»اًم٤ٌمـمـ،  وم٤ًمدِ صمٛمرُة  وإذاََ،هـؾَ َاجلسُدَََحَؾَََصََت 

ََدََسَؾََ ش،ََأَلََوِهَيَافؼؾُبَهـؾَ َاجلسُدَََدََسَؾَََت 
 (1). 

إٟمٜم٤م إذا ىمٛمٜم٤م هبذا اًمٕمٛمؾ ٓ هاِئُرٟم٤م؛  واٟمّمٚمح٧م سمقاـمٜمٜم٤ماؾمت٘م٤مُم٧م إٟمٜم٤م إذا 

                                      

 (.2411( وُمًٚمؿ، رىمؿ، )41أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، )( 2)
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 شمٙمقٟمقا يقل   ويمام»ـم٤مهمٞم٦م،  سم٤مًم٘مٝمر ضم٤ٌمرٌ ٟم٤م أو أن ي٠مظمذَ فم٤ممل،  قمٚمٞمٜم٤م يتقمم  يٛمٙمـ أن 

 شٙمؿ٤مًمُ ـٛم  ٙمؿ قمُ ٤مًمُ ـأقمٛم»، شقمٚمٞمٙمؿ
(1)

.  

 .[211إٟمٕم٤مم: ] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿قال تعاىل: 

وهذا إن ٟم٘مٓم٦م اإلصالح شمٌدأ ُمـ اًم٘مٚمقب اًمٌقاـمـ ٓ ُمـ إسمدان اًمٔمقاهر، 

وطمقاضٟم٤م، جي٥م أن  ة يمام صم٤مرت ذم سمقاديٜم٤موأوان اإلصالح، واًمثقراًمتٖمٞمػم  زُمـ

 وسمقاـمٜمٜم٤م!!  ثقر ذم ىمٚمقسمٜم٤مشم

٘مٜم٤م ٤م ذم ذريًّ شمٖمٞمػًما ضمِ  إمم اؾمتثامر ُمدرؾم٦م اًمّمقم ٕطمدصم٧م اعمدرؾم٦مُ  ًمق أٟم ٤م ُووم 

دٟم٤م آٟمتٗم٤مَع سمِمٝمر رُمْم٤من طمٞم٤مشمٜم٤م، ًمق أٟمٜم٤م  إصالح ُمـ ٕطمدث ُم٤م ٟمّمٌق إًمٞمف شمٕمٛم 

 .٤مأطمقاًمٜم٤م اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ُمٕمً 

 ، صمقرة ًمٚمحري٦مطم٘مٞم٘م٦م تٖمٞمػمًمٚمصمقرة  -أهي٤م اًمٗمْمالء اًمٙمرام-ن إن رُمْم٤م

وُمردة  تّمٗمٞمد اًمِمٞم٤مـملماًمذي يٌتدئٜم٤م سم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمٌنمي٦م، إن رُمْم٤من

 ؿمٝمقاشمٜم٤م ًمٜم٤م. يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم اًمتخٚمص ُمـ آوم٤مشمٜم٤م، يررٟمٜم٤م ُمـ اؾمتٕم٤ٌمد اجلـ

اعمج٤مري شُمَْمٞم ُؼ قمٚمٞمف هذه  إن اًمِمٞمٓم٤من اًمذي جيري ُمـ اسمـ آدم جمرى اًمدم

ًدا ٤مُٓمتٜم٤مع قمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمِمٝمقات، ومٞمٌ٘مكسمًمّمٞم٤مم، سم٤م ، اًل ًَ ٚمْ ًَ ُمُ  ُمّمٗم 

٤م اإلٟم٤ًمن، ًمتحدث هذا اًمتٖمٞمػم ذم ٟمٗمًؽ، ًمتحدث هذا اًمتٖمٞمػم ًمتٌ٘مك يمراُمتؽ أهيه 

 .اًمتٖمٞمػم ُمـ ٟمٗمًؽ إمم جمتٛمٕمؽصمؿ ًمٞمٗمٞمض ذم ىمٚمٌؽ، 

إذا دظمؾ ؿمٝمر ؛ واًمٖم٤مومؾواًمالهل إٟمٜم٤م طملم ٟمتحدث قمـ رُمْم٤من ٟمذيمر اًم٤ًمهل 

ىمٚمع قمـ يمثػم ُمـ اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت ٠مومرىمدشمف ٞم٘مظ ُمـ تاٟمتٌف ُمـ همٗمٚمتف واؾم رُمْم٤من

                                      

 ًـ اًمٌٍمي.، ُمـ ىمقل احل(2/284)يمِمػ اخلٗم٤مء، ًمٚمًخ٤موي،  (2)
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اعمٕم٤ميص وًمغ ذم ىمد  هم٤مومؾٍ  قم٤مسم٨ٍم  يمؿ ُمـ ٓهٍ ، واطمؽماًُم٤م ًمِمٝمر اًم٘مرآن واًمّمٞم٤مم

ٟمٗمًف  جي٤مهدإذا دظمؾ قمٚمٞمف اًمِمٝمر اًمٙمريؿ وضمدٟم٤مه يٛمتٜمع و ؛واؾمت٤ٌمح اعمٜمٙمرات

ُمـ ُم٘مٍم ذم اًمٗمرائض إذا دظمؾ ؿمٝمر اًمّمقم وشم٘مقى ُمٜمف اإلرادة واًمٕمزيٛم٦م، يمؿ 

إذا دظمؾ رُمْم٤من ٤مًمٜمقاومؾ سميمؿ ُمـ ُمتٝم٤مون ووافَم٥َم،  قمٚمٞمٝم٤م طم٤موَمظَ و رَ اضمتٝمد وؿمٛم  

إن ذم اًمّمدىم٦م واإلطم٤ًمن،  دَ واضمتٝمَ  ،ي٤مناعمٚمؽ اًمد   رِ يمْ وذِ  ،سم٘مراءة اًم٘مرآنًمف  اؾمتٕمد  

٦م ص٤مدىم٦م ٟمحق ص٤محل يًتثػم ذم ىمٚمقسمٜم٤م مه٦مً وقمزائٛمٜم٤م،  ذُ ِمحَ يَ ورادشمٜم٤م، إرُمْم٤من ي٘مقي 

  اًمذي ٟمٌح٨م قمٜمف. ٟمحق اًمّمالح ،اًمتٖمٞمػم اًمذي ٟمٜمِمده

ٕمٞمٜمؽ قمغم هذه اًمثقرة اًمتل ٤م، واًمّمؼم يُ سمؾ هق ؿمٝمر اًمّمؼم أيًْم  ،ًمٞمس هذا ومح٥ًم

 . اًمٓم٤مقم٦م شم٤مرات ـوأًمٗم٧م اًمٙمًؾ قم ،شم٤مرةً  اعمٕمّمٞم٦مَ  ٧ِم ٗمَ ًمِ شمريده٤م قمغم ٟمٗمًؽ اًمتل أَ 

 ٤م ُمتت٤مسمٕم٤مٍت  يقُمً صمالصملماعمقافم٦ٌم ، هق صؼم قمغم هق صؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل 

ٓ َيُٛمره سمؽ وىم٧ٌم  ،ُمٜمٝم٤م حلٔم٦مً  ُت ق  ٗمَ ٓ شمُ و ،٤مُمٜمٝم٤م يقُمً  خترم ٓ ،ُمتّمالٍت  ُمتقاًمٞم٤مٍت 

ٓ  ـمٞمٚم٦َم اًمِمٝمر ُمـ اًمٜمٝم٤مر  ُمٜمذ ـمٚمقع ومجرك إمم همروب ؿمٛمس  ؛ وأٟم٧م ص٤مئؿإ

ٓ   ،ُمقافم٥م قمٚمٞمف، حم٤مومظ قمٚمٞمف ،وأٟم٧م ُم٘مٞمؿ قمغم اًمّمٞم٤مم َؽ يقُمِ    دمرَح طمريص قمغم أ

ٓ   ، طمريص قمغمصقُمؽ ، هذا هق اًمّمؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، هذا هق كَ  شمٗم٘مد أضمرَ أ

  .٦مِ هلذه اًمٕم٤ٌمدة اًمِم٤مىم   الزُم٦ماًمٜمٗمس قمغم اعم طمٌُس 

 ت٘مدٕن اًمّم٤مئؿ يٕم ؛قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم -٤مأيًْم -هق طمٌس اًمٜمٗمس 

َهللَحاجةٌََؾؾقَسََهَِبََِوافعؿَلََافزورََِؿوَلََعَ َدَيَََمَ ـفَََنَ مََ»: ♀ىمقل اعمّمٓمٗمك 

شهَُوَشابَََهَُضعامَََدمَأنَيدعََ
(1)

.  

                                      

 .(8040، 2100)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)



 

212 
 خطب الثورة

 

ََهَِصقامََِنَ مََِهَُفَََفقَسََصائمٍََنَ مََِمَ ـََ»يٕمرف أٟمف  ـَََاجلوعَُإل  َهَُفَََفقَسََؿائمٍََنَ مََِمَ ،َو

ََهَِقامَِؿََِنَ مَِ َإل  ، شرَُفَََافس 
(1)

ًَ  لوم٢مذا سمف يٛم  ٦م خم٤مًمٗمغم قميٛمؾ ٟمٗمًف  ،قمـ اعمٕم٤ميص فُ ٟمٗم

 .ومٞمّمؼم قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل  هقاه٤م،

  واًمٜمٔمرَ  ،٤منِ ظَم اًمده  َب ُذْ  َػ ًمِ يمؿ ممـ أَ 
ِ
 ؛واعمقسم٘م٤مِت  ت٤مُمحراعم َؾ ٕمْ وومِ  ،إمم اًمٜم٤ًمء

د قمزُمف وٟمٗمًف و َس ٌَ اًمّمٞم٤مم اُمتٜمع وطَم  إذا دظمؾ قمٚمٞمف ؿمٝمرُ  قمزيٛمتف طمتك ٓ ضمر 

 .هُ أو يٌٓمؾ أضمرُ  فُ يٜمت٘مض صقُمُ 

 ي٠ميت اًمّمٞم٤مم هذا اًمٕم٤مم ذم أؿمد  وًمق يم٤مٟم٧م ُم١معم٦ًم،  صؼم قمغم أىمدار اهلل شمٕم٤ممم وهق

يؽمك  وٓ ،اًمّم٤مئؿ أن يّمقم هلل ومال شمتزقمزع إرادةُ  ،٤موىمٞمٔمً  ؿمدةً و أوىم٤مت اًمٕم٤مم طمرارةً 

ٛمف يمٞمػ يّمؼم ٚم  ٕمَ اًمّمٞمػ، إٟمف يُ ذم هذا وؿمدة اًم٘مٞمظ  احلر   ٕضمؾ اؿمتدادِ  اهلل  ـم٤مقم٦مَ 

 .ويث٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م ،قمغم ٟمٗمًف ؼه ُِم أُمر يَ  أو ،اهلل شمٕم٤ممم إذا ٟمزل سمف ذم أُمر ي١معمفُ  رِ دَ قمغم ىمَ 

وم٤مًمّم٤مئؿ  ،ق ُمدرؾم٦م اإلظمالص هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممإن اًمّمقم يمام هق ُمدرؾم٦م اًمّمؼم ه

ٕن اًمّمقم  ؛شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم فُ سم  ، اًمّم٤مئؿ يٕم٤مهد رَ ٗمٕمٚمفا سمل أطمدً ئرآ يُ وسمّمقُمف،  عُ ٛم  ًَ ٓ يُ 

 ٤مملاًمٕم ٓ يٛمٙمـ أن يّمؾ إًمٞمٝم٤م قمٚمؿُ اًمْمامئر ، ٟمٞم٦م ذم ٦مٍ ٜم  ٓ يزيد قمـ ٟمٞم٦م ذم اًم٘مٚمقب ُمًتٙمِ 

يًتقدقمٝم٤م إي٤مه، وٓ يٓمٚم٥م أضمرة قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  اًمٗم٤مهؿ، إهن٤م ٟمٞم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمف وٓ ومٝمؿُ 

شجزيَبهلَوأكاَأَََافصومَُ»ذم طمديثف اًم٘مدد:  ُمـ ىم٤مئؾٍ  ىم٤مل ضمؾ  ًمذا  ؾمقاه؛
(2)

.  

يٓمٚم٥م ومٞمف اإلظمالص،  ف ًمف وم٢من اًمّمقم هلل إذا يم٤من قمٛمؾ اسمـ آدم يمٚمه 

وقمدم اًمٜمٔمر إمم ظمٚم٘مف، يٓمٚمع اهلل شمٕم٤ممم قمغم ىمٚمٌؽ يمؾ  يٓمٚم٥م ومٞمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اهلل 

                                      

 .(2810)، واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ، (1/552)أظمرضمف أمحد،  (2)

 .(2242)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (0511)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (1)
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يٕمٚمؿ ُمـ ىمٚمٌؽ ، تاممٞمٕمٚمؿ إىم٤مُم٦م اًم٘مٚم٥م قمغم اًمّمقم، يٕمٚمؿ قمزم اًم٘مٚم٥م قمغم اًمومحلٔم٦م 

 .ف هلل يمٚم   اًمدهرَ  ًمّمٛم٧َم ه٤م وْهِ اًمًٜم٦م سم٠مَ  ًَمُّمْٛم٧َم  اًمٕم٤مم أن ًمق يم٤من رُمْم٤من ـمٞمٚم٦مَ 

ٕملم قمغم وشمُ شم٤مرًة أظمرى، اهلٛم٦م  ذُ وشمِمحَ ُمرًة أظمرى، شمٚمؽ ىمْمٞم٦م شم٘مقي اإلرادة 

  .اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًم٘مٞم٤مم سمحؼ  

، هق ُمدرؾم٦م اًمت٘مقى واعمراىم٦ٌم ،ّمقم يمام هق ُمدرؾم٦م اًمّمؼم واإلظمالص واعمج٤مهدةإن اًم

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ :قال اهلل 

 .[260اًمٌ٘مرة: ] ﴾ڦ ڦ ڦ

 ،فِ شمِ قَ ٚمْ ظَم  ف طم٤مَل يمام يراىم٥م رسم   ،فِ شمِ قَ ٚمْ ضَم  ف ذم صٞم٤مُمف طم٤مَل ٤مًمّم٤مئؿ يراىم٥م رسم  وم 

قمالٟمٞمتف، ًمٞمس قمٚمٞمف ُمـ رىمٞم٥م، ًمٞمس  ذم  يمام يراىم٥م اهللَ ،هِ يراىم٥م اهلل شمٕم٤ممم ذم ِه  

ٓ وإًمٞمف،  اهلل  قمل ٟمٔمرَ ومٝمق يرا ،قمٚمٞمف ُمـ طمًٞم٥م، ًمٞمس قمٚمٞمف ُمـ ُمٓمٚمع إٓ اهلل

 .ف رسمه ُم٤م ٓ يرو٤مه ٓ ي٘مع ُمٜمف   ٥م اهللَ ٖمِْم ي٘مع ُمٜمف ُم٤م يُ 

ْهَر َيْقًُم٤م  ْؾ ُ٘مـ شمَ اَل ومَ  إَِذا َُم٤م ظَمَٚمْقَت اًمد 
 

ــظَم   ــ ـْ ٙمِــًمَ وَ  ُت قْ َٚم  قَمَٚمـــل  َرىِمْٞمــ٥ُم  ْؾ ىُم
 

ــــُؾ ؾَمــــ٤مقَم٦مً  ـ  اهللَ َيْٖمُٗم ٌَ ًَ ـــــْح َٓ شَم  َو
 

َٓ َأن  َُمـــ٤م شُمـــــْخِٗمل قَمَٚمْٞمـــِف َيِٖمْٞمــــ٥ُم    َو
 

ىمٚمٌف، متأل  ٤مَف ٖمَ ؿَم  اًمت٘مقى متسه  ، هذا طم٤مل اًمّم٤مئؿ، هذا طم٤مل اعمراىم٥م هلل

مم إ ُم٤ٌمدرةً  ذم اًمٓم٤مقم٦م، متأل اًم٘مٚم٥َم  رهم٦ٌمً  ُمـ اعمٕمّمٞم٦م، متأل اًم٘مٚم٥َم  طم٤ًمؾمٞم٦مً  اًم٘مٚم٥َم 

اًمٜمٗمس قمـ يمؾ  سِ ٌْ ٤مًمّمؼم وطَم ، سم٤مًمّمٞم٤مم وآُمتٜم٤معِ سم فِ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمٌد ًمرسم  هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م؛ 

 . ُم٤م يٖمْم٥م اهلل

 شمٕمٚمٛمٜم٤م اًمقطمدة وآضمتامع، وُم٤م أؿمد   ،٤م اًمت٘مقى واعمراىم٦ٌمٜمَ ٛمُ ٚم  ٕمَ ُمدرؾم٦م اًمّمقم يمام شمُ 
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ُم٤م  سم٠مُمر قمٚمامئٜم٤م؛ إٟمٜم٤م أطمقُج ر تامئوآ ،وائتالف ىمٚمقسمٜم٤م ،اضمتامقمٜم٤موطمدشمٜم٤م واحل٤مضم٦م إمم 

ُم٤م ٟمٙمقن إمم أن ٟمٕمتّمؿ سمٙمت٤مب  تٛمع اًم٘مٚمقب وأن شمٚمت٘مل آومئدة، أطمقُج دم أن ٟمٙمقن إمم

ٹ  ٿ ٿ ٿ﴿ :ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ،غم اًمّمٞم٤ممقم ، ذم آضمتامعرسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م

  .[260اًمٌ٘مرة: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ومٝمذه وطمدة اخلٚمؼ،  ..٦مً اًمٜمداء ًمٚمٛم١مُمٜملم قم٤مُم٦م، اًمّمٞم٤مم ُمٗمروض قمغم اخلٚمؼ يم٤موم  

  . ٤مدة ىمديٛم٦م قُمٌد هب٤م اهللُ ٌومٝمل قم ،سم٤مًمّمٞم٤ممِ  رَ ُمِ اًمٙمؾ ىمد أُ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿اٟمٔمر إمم ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

د قُم قم٤ممٌّ  إٟمف وىم٧ٌم ، [260اًمٌ٘مرة: ] ﴾چ چ چ ڇڇ ا اعم١مُمٜملم ومٓمرً  د ًمٙمؾ  حمد  طم 

٤م، إذا سمرق اًمٗمجر اضمتٛمٕمقا قمغم اًمّمقم، ويّمقُمقن ُمٕمً  ،٤مٗمٓمر اعم١مُمٜمقن ُمٕمً ٤م؛ يُ وصٞم٤مُمً 

سمٞمٜمٝمؿ، يزيمل  اًمِمٛمس اضمتٛمٕمقا قمغم اًمٗمٓمر، ومٝمذا يزيمل اًمقطمدةَ  ىمرصهم٤مب وإذا 

ٚمق أن ومآقمتّم٤مم سمحٌٚمف وذيٕمتف،  ،سم٤مهلل  ي٘مقي ومٞمٝمؿ آقمتّم٤ممَ و ،اضمتامع اًم٘مٚمقب

جيتٛمع اًمٜم٤مس قمغم طمتك  !!دَ ًَ وومَ  فُ صقُمُ  َؾ ٓمُ سمَ  سمدىمٞم٘م٦مٍ أومٓمر ىمٌؾ اعمٖمرب ا ص٤مم صمؿ أطمدً 

 .ا٤م وومٓمرً صقُمً وىم٧ٍم واطمد 

ن ذم رُمْم٤مَن أؿمد  رهم٦ٌم ذم ُمراهمٛم٦م اًمِمٞمٓم٤من، ورى اًمرمحـ، وعم٤م يم٤من اعمًٚمٛمق

ُل اًمٜمٍم وأواٟمف وىم٧م آٟمتّم٤مرِ أصٌح  ، إن اًمٜمٍم ًمٞمتٜمزل قمغم وزُم٤مٟمف، وُُمَتٜمَز 

ة، ُمـ هار قمديدأو ؿٍ ٙمَ حِ ـعم٤مذا؟ ًمِ  ،اعمًٚمٛملم ذم رُمْم٤من ُم٤م ٓ يتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ذم همػمه

وٟمٍمه سم٤مًمقطمل  ،ٌدرسم ♀ٜم٤م ٞماًمِمٝمر اًمذي ٟمٍم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف ٟمٌ ذاك: أٟمف

وٓ  ،ذم رُمْم٤منَ  يمثػمةٍ  ـَ شمٕم٤ممم إُم٦م ذم ُمقاـمِ  وٟمٍم اهلُل ،قمٚمٞمف ذم رُمْم٤منٟمزل طملم 

ه٤م قمغم ه٤م قمغم اهلقى، اٟمتّم٤مرُ ه٤م اٟمتّم٤مرُ ٟمٍِم  أقمٔمؿُ  يتٜمزل ذم رُمْم٤من،يزال ٟمٍمه٤م 
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ي٦م، اعمقضمقدة ذم اًمٜمٗمس اًمٌنم ٦مِ ه٤م قمغم اًم٘مقة اًمٖمْمٌٞم  ه٤م قمغم اًمٖمٗمٚم٦م، اٟمتّم٤مرُ اًمِمٝمقة، اٟمتّم٤مرُ 

قمغم ؿمٝمقاشمؽ  كَ ٟمٍِم  ُل قمغم همرائزك اًم٘مقي٦م، ُمتٜمز   -٤م اعم١مُمـأهيه - كَ ٟمٍِم  ُل ُمتٜمز   رُمْم٤منُ 

اًمتٖمٞمػم إمم  ؾم٤مطم٦مُ  ًمذا وم٢من رُمْم٤منَ ؛ قمغم ٟمٗمًؽ اجلٗمقًم٦م قمـ احلؼ كَ ٟمٍِم  ُل ، ُمتٜمز  ٦مِ ي  دِ اًمر  

ـُ  يت٘مٚم٥م ُم٤م هق ظمػم سمام هق أدٟمك، ؾم٤مطم٦مٌ  اؾمتٌدالِ  ؾم٤مطم٦مُ إصٚمح،  اهلل  ـم٤مقم٦مذم  ومٞمٝم٤م اعم١مُم

ـُ ذم ُمرو٤مة   ُد، ومٞم٠مظمُذ اهلُل  اهلل ومُٞمٕم٤من، يت٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م اعم١مُم د  ًَ سمٞمده  ومُٞم

 .فُ تَ ، وذم أظمرة ُمٜمزًمَ هُ رَ دْ اًمدٟمٞم٤م ىمَ هذه ٕمكم ذم درضمتف ويُ  ومػمومعُ 

، ٦مٍ ُمٝمٛم  ٤م إمم أُمقر ٜمَ ٝمُ وم٢مٟمف يقضم  ، اًم٘مٚمقب صمقرةَ  ؛اًمداظمؾ ومٞمٜم٤م صمقرةَ إذا يم٤من ُي٘مقي رُمْم٤من 

اًمقصقل و، إمم شمّمحٞمح ُم٤م ذم قم٘مقًمٜم٤م ُمـ إومٙم٤مرِ وقسمٜم٤م ُمـ اًمٜمقاي٤م، شمّمحٞمح ُم٤م ذم ىمٚم :ُمٜمٝم٤م

هق و ،٤مٟمَ دِ قم٘م٤مئِ و ،٤مٜمَ اشمِ شمّمقرَ ذم أومٙم٤مِرَٟم٤م، و  اهللَُيرِض إمم اعم٤ًمر اًمّمحٞمح اًمذي 

وًمٖمٚم٦ٌم  ،ًمٖمٚم٦ٌم اًمِمٝمقة شم٤مرةً  ٤م ُمـ اٟمحراف سمنميف ٜمَ ٟمٗمقؾِم  يدقمقٟم٤م إمم شمّمحٞمِح ُم٤م ذم

 ُيَٕمٚم امِن، إذا سم٤مًمتٕم٥م واًمًٝمر ٤مجلقع واًمٕمٓمشسم وم٢مذا ،شم٤مرةً اًمِمٌِع وًمٖمٚم٦ٌم  ،شم٤مرةً  اًمٖمٗمٚم٦مِ 

قمغم ُم٤م  صمقرةٌ  رُمْم٤منُ  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ذب اًمٜمٗمَس هُت اًمرُمْم٤مٟمٞم٦م ذه اًمٗمْم٤مئؾ هب ، إذا٤منِ ٞمَ سم  رَ يُ 

 اًم٘مٚمقِب ُم٤ًمَر هذه ح ّمح  شمُ  صمقرةٌ  ، رُمْم٤منُ واًمٓمٛمعِ  اجلِمعِ و ح  اًمِمه  ُمـذم اًم٘مٚمقب 

 سم٤مًمتقسم٦م ُمـ ضمديد. ٤مٝمَ ٚمُ ٘مِ ّْم وشمُ 

٤مٕسمدان واجلقارح ُمـ خم٤مًمٗم٤مت سمُم٤م  شمّمحٞمِح  ممإ ٟم٤مقيدقمؽ سمٕمد ذًمهق صمؿ 

 !٤مًمٚم٤ًمنسم٤مٔذان، وسمو ،٤مٕقملمسمفم٤مهرة 

 ، وحم٤موًَمُتٜم٤م ًمٚمتٖمٞمػم٤م سم٤مًم٘مٞم٤ممهلٜم٤م ضُم وقمالٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمّمٞم٤مم، هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت صمقرشمُ 

 .واًمّمدىم٦م واًمٕمٓم٤مء ذم هذا اًمِمٝمر اعمٕمٓم٤مء رِ يمْ سم٤مًمذ  

ًٓ  آوم٤مٍت، اًمٜمٗمس ُمـا عم٤م ذم هذه إٟمؽ ًمـ شمّمؾ إمم أن شمٙمقن ُمٖمػمً  ُم٤م  وُمًتٌد
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 ٧َم ىمْ زِ رُ  وم٢من أٟم٧م ومٕمٚم٧َم  ،داظمٚمٞم٦م صمقرةً  طمتك دمٕمؾ رُمْم٤منَ  ،خم٤مًمٗم٤مٍت ومٞمٝم٤م ُمـ 

ة إمم  ٧َم ٚمْ ووَص  ،اعمٜمِمقدة اًمٖم٤مي٦مَ  ٧َم ٚمْ ّم  وطَم  ،اًمت٘مقى  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:اعمٗم٘مقدةاًمدر 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[260اًمٌ٘مرة: ] ﴾ڦ ڦ

ې ې ې ى ى ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ،[12اًمٌ٘مرة: ] ﴾ۀ ۀ ہ

 .[00احل٩م: ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئوئ

طِمٞمُْؿ. َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 الخطبة الثانية

اَلمُ   ً اَلُة َواًم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،  اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ـْ ظَمْٚمِ٘مِف  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ؾَم٤مًَم٦َم، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر 

ـْ َرسم ِف، اًمٚم   ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ُٝمؿ  َوَأد ى ا

ٚمِٞماًْم يَمثِ  ًْ ا َُمِزْيًدا.َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم  ػْمً

ـَٝم٤م اإِلظْمَقُة.. قِم٤ٌمَد اهلل،   إن اًمقصقل إمم صمٛمرة اًمّمٞم٤مم يٜمٌٖمل أن يٙمقن ؿم٤مهمَؾ َأيه

ُم١مُمـ، إن قمٚمٞمؽ أن خترج ُمـ رُمْم٤من وىمد  يمؾ   ُمًٚمؿ، يٜمٌٖمل أن يٙمقن هؿ   يمؾ  

 عَ ر.. عم٤مذا؟ ٕن رُمْم٤من إٟمام ُذِ م ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظم  ُم٤م شم٘مد   شمٕم٤ممم ًمؽ همٗمر اهلُل

 اهللُ  فُ قمَ َذَ  !٤م ًمٚمرمح٦من يٙمقن ؾمًٌٌ ٕ عَ ُذِ  !ٚمٛمٖمٗمرةًم ًٓ ٕن يٙمقن ُمتٜمز   عَ ُذِ  !ًمذًمؽ

 ذم  ُم٤م ٓ يٜمٗمحؽ ٞمٜمٗمحؽ ذم ؿمٝمركوًم، قم٤مُمؽ ُم٤م ٓ يٜمٗمحؽ ذم همػمه ٞمٜمٗمحؽ ذمًم

، ومرص٦م ٕن اًمٕمٞمقُب  ، ومرص٦م ٕن شُمًؽَمَ اًمذٟمقُب  رَ إن رُمْم٤من ومرص٦م ٕن شُمٖمٗمَ ! دهرك

 ُمـ اًمِمٝمر؟! ك ٓ ٟمٜمتٗمعويمٞمػ؟ وطمتك ُمتومٛمتك؟  ،ذم اًم٘مٚمقب اًمتٖمٞمػمُ  يدَث 

ٕٟمف دظمؾ  ؛سم٤مًمؽمابشمرهمؿ أٟمقومٝمؿ ٤م أن ىمقُمً  ♀ًم٘مد أظمؼم اعمّمٓمٗمك 

 رْ ٗمَ صمؿ رطمؾ واٟمت٘مؾ وه١مٓء مل شُمٖمْ  ،إسمرار ٟمزل ُمٜم٤مزَل  ،ي٤مرسم٤مًمد   رُمْم٤من ومحؾ  

ًْ و، ؿْ ٝمُ ـذٟمقسمُ  .طمًٜم٤مت ؿْ ٝمُ ـؾمٞمئ٤مشمُ  ْل د  ٌَ مل شمُ و، ؿْ ٝمُ ـقمٞمقسمُ  ؽَمْ مل شُم  . عم٤مذا؟ً 

ـَََامرئٍََأكُفََمََؽَِرََ»: ♀قال   شهَُفَََرَ ؾؾمَُيغػَََرمضانََُهَُأدر
(1)

 . 

                                      

 .(0454)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (1/145)أظمرضمف أمحد،  (2)
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؟! عم٤مذا ٟمتٖمٞم٥م قمـ أضمره٤م؟! عم٤مذا ٓ ؿِ هذه اعمقاؾِم  ٓ ٟمتٕمرض ًمٗمْمؾِ  ذاٚماموم

  ٟمحرص قمغم اعم٤ًمسم٘م٦م ومٞمٝم٤م؟!

  ، هذا زُم٤من اًمٌذلِ وآضمتٝم٤مدِ  اجلد   هذا زُم٤منُ 
ِ
 !واًمٕمٓم٤مء

ْؾ! إٟمؽ ًمـ شمًتٓمٞمع أن خترج ُمـ  رُمْم٤من سمثٛمرٍة ي٤مٟمٕم٦ٍم، وٓ ٟمتٞمج٦ٍم أهي٤م اعمًٚمؿ.. شم٠مُم 

، ىم٤مل  يم٤مُمٚم٦ٍم طمتك شَمِٕمَل هذا إُمَر: وهق أٟمؽ ُمًئقل سملم َيَدِي اهلل  يقًُم٤م وٓ سُمد 

هذا ىمقل رب  اًمٕم٤معملم، وهذا  ،[11احلجر: ] ﴾پ پ پ﴿ شمٕم٤ممم:

جب حب ﴿اًم١ًمال ٓ حم٤مًم٦َم واىمٌع يقَم اًمديـ، يقم اجلزاء واحل٤ًمب، اًمذي ىم٤مل اهلل قمٜمف: 

٤م يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمًئقًم٦م [06اعمدصمر: ] ﴾خب مب ىب ڭ ۇ ﴿ٌ ، ُمقىمقوم٦ٌم سملم َيَدي َرهب 

 ُمـ اًم٤ًمئؾ؟ وُمـ اعم١ًمول؟ ،[55اًمزظمرف:] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇ ۆ

َٗمُٝمُؿ اهلُل شمٕم٤ممم ذم هذه احلٞم٤مة،  اًم٤ًمئُؾ هق اهللُ، واعم١ًموُل يمؾه ظمٚمِؼ اهلل؛ ممـ يَمٚم 

٦ٌم، وشَمٌَِٕمُتَؽ سملم َيَدِي  ؿمخّمٞم ٦ٌم، ًمـ ُي٠ًمل أطمد قمٜمؽ، ٓ  اهلل إًذا ُمًئقًمِٞم ُتَؽ ومردي 

 شمزر وازرة وزر أظمرى يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم، يقَم احلنِة واًمٜمداُم٦ِم!

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ﴿قال تعاىل: 

  .[52-01اًمٜمجؿ: ] ﴾ىت يت جث

أهي٤م اعمًٚمؿ.. أٟم٧م ُمًئقل سملم َيَدِي اهلل قمـ يمؾ  ذٟم٥ٍم وخم٤مًَمَٗم٦ٍم، قمـ يمؾ  ُمٕمّمٞم٦ٍم 

، قمـ يمؾ  ُم٤م صٚمح أو ومًد، قمـ يمؾ  ُم٤م قمٌدَت اهلَل  وُم٘م٤مَروَم٦ٍم، قمـ يمؾ   ُم٤م ؾم٤مَء أو ه 

 سمف خمٚمًّم٤م، وقمـ يمؾ  ُم٤م قمّمٞمَتُف سمف ضم٤مهاًل أو ُمتج٤مهاًل.

ُم٤م مل شمتٞم٘مـ ُمـ أٟمؽ سملم َيَدي َرسم ؽ همًدا ُمًئقٌل، وأٟمؽ حم٤مؾَم٥ٌم، وجمزيٌّ سمٕمٛمٚمؽ؛ إن 

، إن مل شمٙمـ يمذًمؽ ومٚمـ شمٜمتِٗمَع  ا ومنمٌّ  سمّمقُِمَؽ، ًمـ شَمًتٗمٞمَد ُمـ قمٛمٚمؽ. ظمػًما ومخػٌم وإن ذًّ
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َتَؽ، وقمغم ىمدر ُمئقٟمتَِؽ شمٙمقن ُمٕمقَٟمُتَؽ، أهي٤م اعمًٚمؿ..  قمٚمٞمؽ أن شُمْٕمٚمِـَل ذم اخلػِم مِه 

ًمٚمّم٤محل٤مت، ويت٘مٌؾ قمٜمؽ  قمغم ىمدر ُم٤م حتٛمؾ ُمـ اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م يقوم٘مؽ اهلل 

وسم٘مدر  ٦م،اًمٓم٤مقم٤مت، وقمغم ىمدر ُم٤م َيرهم٥م اًم٘مٚم٥ُم ذم إقمامل اًمّم٤محل٦م جُيَزى يقَم اًم٘مٞم٤مُم

َتَؽ وٟم٤مومس ذم اخلػم ضمٝمَدَك وىمدرشَمَؽ،  ُم٤م شَمَتَٕمٜم ك شمٜم٤مل ُم٤م شَمَتَٛمٜم ك، وم٤مرومع ذم اخلػم مِه 

، وٓ شمٙمـ وٕمٞمًٗم٤م.  ًٓ  وٓ شمٙمـ ُمٚمق

َؼ  صمؿ قمٚمٞمؽ سم٤مًمتقيمؾ قمغم اهلل، وآقمتامد قمغم اهلل ذم أن ُيٜمِجَح أؾم٤ٌمسَمؽ، وي٘م 

سَمَؽ ُمـ ر َتَؽ، ُم٘مّمقَدَك، ويًؽَم قمٞمقسَمَؽ، وأن ُيَ٘مر  َؽ وذري  ًَ و٤مه، ويّمٚمَح ًَمَؽ ٟمٗم

ْر  ويٕمتَؼ رىمٌَتَؽ وأهَٚمَؽ ُمـ اًمٜم٤مر، شمقيمؾ قمغم اهلل، واقمتٛمد سم٘مٚمٌَؽ قمغم اهلل، طَمر 

ٓ  قمٌقديتَؽ هلل  ، هذا ُمـ أىمقى أؾم٤ٌمسمَِؽ وهق حتّمٞمؾ ىمٚمٌَؽ ُمـ يمؾ  قمٌقدي٦ٍم إ

٤مٌء، واًمٕمٓم٤مُء اًمٕمٓم٤مء؛ إذ اًمتقسم٦ُم قمٓم٤مٌء، وُمٖمٗمرُة اًمذٟمقِب قمٓم٤مٌء، وؾمؽُم اًمٕمٞمقِب قمٓم

ُيٓمَٚم٥ُم ُمـ اعمٚمؽ اًمٗمت ٤مح اًمقيمٞمؾ، اًمذي ُيتقيمؾ قمٚمٞمف طمؼ  اًمتقيمؾ، ومػمزق سمام ؿم٤مء ُمـ 

 اخلػمات، ويٗمتح ُم٤م يِم٤مء ُمـ ظمزائـ اًمؼميم٤مت، ؾمٌح٤مٟمف ضمؾ  ذم قماله.

ٌ ٨َم سمف هق اًمدقم٤مُء، ي٘مقل  َؼ سمف، وأن شمتِم أهي٤م اعمًٚمؿ.. وآظِمُر ُم٤م يٜمٌٖمل أن شمتٕمٚم 

ٜم٤م اعم١مُمٜمقن هؿ »ىمت٤مدة:  ٜم٤م َرسم  ٤مضمقن سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، واهلل ُم٤م زاًمقا ي٘مقًمقن: َرسم  اًمٕمج 

شطمتك اؾْمُتِجٞم٥َم هلؿ
(1)

 . 

قا قمغم  ُمـ يمثرة ُم٤م أدُمٜمقا اًم١ًمال، ُمـ يمثرة ُم٤م وىمٗمقا سم٤مًم٤ٌمب، ُمـ يمثرة ُم٤م َأًَمـحه

اعمٚمؽ اًمقه٤مب اؾمتج٤مب هلؿ ؾمٌح٤مٟمف ضمؾ  ذم قماله، وُم٤م أهَع إضم٤مسَمَتُف ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                      

 .(5/2220)أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه،  (2)
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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿

  [268اًمٌ٘مرة: ] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

قَم٤مءَ  ٌ ْؾ ُِمٜم ٤م اًمده ، َوشَمَ٘م
ِ
قَم٤مء ٜم٤َم ًمٚمده ْ٘مٜم٤َم َرسم  ، َووم 

ِ
قَم٤مء ٜم٤َم ًمٚمده ْ٘مٜم٤َم َرسم  ، َووم 

ِ
قَم٤مء ٜم٤َم ًمٚمده ْ٘مٜم٤َم َرسم  ، َووم 

قَم٤مَء، َواضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم طَمٔم٤ًّم َوٟمَ  ٌ ْؾ ُِمٜم ٤م اًمده قَم٤مَء، َوشَمَ٘م ٌ ْؾ ُِمٜم ٤م اًمده . َوشَمَ٘م
ِ
قَم٤مء ٌُْقِل اًمده ـْ ىَم ٤ًٌم ُِم  ِّمْٞم

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

اَمَوا  ً ـْ اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً ِت اًم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َمَوَأْصٚمِْح طَم  ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،٤مًَمٜم٤َم َوسَم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

اَرَٟم٤مىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ َٓ شُمق  ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم َأىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤م ،♀ ٌٟم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ اًمٚم   ،َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿ  ؿُمد  َأْزرَ ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم    َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 
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اَل   ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ قَمغَم اًمره ـْ يُمؾ  َذف ٜمَٜم٤َم َُم٦َم ُِم

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ؛ ُمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ـِ ـَ اًْمِٗمَت ٚمِِٛملْمَ ُذ سمَِؽ ُِم ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ، ٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.ًْمَٕمٔمِٞمْ اهللَ ا
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ،  ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا.ثِ ًها كَ يْ لِ سْ ت

 . [201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [٤ً2مء: اًمٜم] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ اهلل تَ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
ََعدونَ وإنَّ نا  ،ََه ـلْ َ ، ونا َىتم  تُ ٍِ   .بهعِجِزيوآل

٤َم اعمًٚمٛمقن، ىم٤مل  َؾرحةٌَؾرحتانََِفؾصائمَِو»: ♀َأهيه ،َهَِؾطرََِظـَدََ:

 شهَِبَِّرَََفؼاءََِظـَدََوؾرحةٌَ
(1)

 وٟم٠ًمل اهلل  ،ًمّمٞم٤مم واًمٗمٓمر وم٘مد وضمدٟم٤مه٤م، أُم٤م ومرطم٦م ا

ا وطمٌقرً  ٜم٤م ؾمٕم٤مدةً أن يٛمأل ىمٚمقسمَ   أن يٛمأل ىمٚمقسمٜم٤م ومرطًم٤م وهوًرا يقم ًم٘م٤مئف، ٟم٠ًمل اهلل

  همْم٤ٌمن. همػمَ قمٜم٤م  ٤م يقم ٟمٚم٘م٤مه وهق راضٍ واهمت٤ٌمـمً 

اإلؾمالم، وُم٤م  أهؾِ  ا، هذا يقم ومرطم٦م ي٤م ُمٕم٤مَذ احلٛمد هلل يمثػمً وا، اهلل أيمؼم يمٌػمً 

ک گ گ گ گ ڳ ﴿ ،هبذه اًمٗمرطم٦م  ٤م اهللُ ٟمَ رَ ُمَ ح وىمد أَ ًمٜم٤م ٓ ٟمٗمر

 .[46يقٟمس: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ

٤م ٟمَ دْ قمغم ُم٤م هداٟم٤م، ومحٛمِ   ٟم٤م اهللَومٙمؼم   أمتٛمٜم٤م اًمٕمدةَ  إٟمف ومرح سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ومرح يقم

 ٕٟمف يقم ومرطم٦م أهؾِ  ؛قمغم ُم٤م ووم٘مٜم٤م وأقمٓم٤مٟم٤م وطم٤ٌمٟم٤م، ٟمٗمرح هبذا وٟمٖمتٌط  اهللَ

طمقن سمٓم٤مقم٦م اعمٚمؽ اًمٕمالم، يٗمرطمقن إذا أدوا يقم اإلؾمالم إٟمام يٗمر اإلؾمالم، وأهُؾ 

اجلٛمٕم٦م ومحيوا ومٞمف اًمّمالة؛ ي٘مقل ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد رِض اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٜمف: إن 

ْٚمؼ ومتْمٕمف ذم ىمدر، صمؿ   ً يمٜم٤م ًمٜمٗمرح سمٞمقم اجلٛمٕم٦م، يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م قمجقز شم٠مظمذ أصقل اًم

اجلٛمٕم٦م  دمٕمؾ ُمٕمف طم٤ٌمت ُمـ ؿمٕمػم، وم٢مذا صٚمٞمٜم٤م زرٟم٤مه٤م وم٘مرسمتف ًمٜم٤م، ومٙمٜم٤م ٟمٗمرح سمٞمقم

 ُمـ أضمؾ ذًمؽ.

                                      

 (.2242رىمؿ، ) ،،  وُمًٚمؿ(0511)٤مري، رىمؿ، أظمرضمف اًمٌخ( 2)
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ٕٟمف يقم قمٞمدهؿ إؾمٌققمل، وٟمحـ ٟمٗمرح سمف يمام ٟمٗمرح  ؛يٗمرطمقن سمٞمقم اجلٛمٕم٦م

قم٤مم سم٤مًمنور واًمٗمرح واًمٖمٌٓم٦م، ٟمٗمرح يمام ومرح  سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمٕمٞمد اًمتل شمٕمقد قمٚمٞمٜم٤م يمؾ  

 :وُأٟمزل قمٚمٞمف ذم احلِمد اجل٤مُمع ♀ٝمؿ اعمًٚمٛمقن إوائؾ يقم ًم٘مقا ٟمٌٞم  

 ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

  .[٤0مئدة: اعم]
 قمٞمًدا. ٟمزًم٧م قمٚمٞمٜم٤م جلٕمٚمٜم٤م ذًمؽ اًمٞمقمَ ىم٤مل هيقد: آي٦م ذم يمت٤مب اعمًٚمٛملم ًمق أُ 

ٟمزًم٧م ومٞمف هذه أي٦م، إٟمف اًمٞمقم اًمذي ين أقمٚمؿ هذا اًمٞمقم اًمذي أُ إىم٤مل قمٛمر: أٓ 

ٌ  ومققمٔمٝمؿ وذيم   ♀ٝمؿ اضمتٛمع اعمًٚمٛمقن سمٜمٌٞم   ؿ ذم ٝمُ ٝمَ رهؿ وأوص٤مهؿ وٟم

  .مجٕم٦مٍ  يقمَ  هذا اًمٞمقم اًمذي واومَؼ 

  :ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ

 فْ َٕمــٛمِ تَ جُمْ  نَ ِسْ  دٌ ْٞمــقمِ وَ  دٌ ْٞمــقمِ وَ  دٌ ْٞمــقمِ 
 

 فْ ٕمَ ٛمُ جُ ـاًْمـوَ  دِ ْٞمـٕمِ اًمْ  مُ قْ يَ وَ  ٥ِم ٞمْ ٌِ حَ ـاًمْ  فُ ضْم وَ  
 

٤م ٟمَ رَ ُمَ ٤م هبذه اًمٗمرطم٦م، أَ ٟمَ رَ ُمَ طمٞم٨م أَ  ؛اإلؾمالم سمٜمٕمٛم٦م اهلل  أهؾِ  اومرطمقا ُمٕم٤مَذ 

 هبذه اًمٌٝمج٦م.

اًمرو٤م يقم يٚم٘مك ؟ يمٞمػ يٙمقن إٟمس ويمٞمػ شمٙمقن اًمٗمرطم٦م يقم ًم٘م٤مء اهلل 

رسمف؟ إن اعم١مُمـ يٗمرح سمٚم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وم٢مذا ص٤مر إمم ضمٜمتف ومرح هم٤مي٦م اًمٗمرح،  اإلٟم٤ًمنُ 

وم٢مذا يم٤من ُمـ أهٚمٝم٤م وم٢من ومرطمف ٓ يٙمٛمؾ وإن ؾمٕم٤مدشمف ٓ شمتؿ طمتك يٗمرح سم٤مًمٜمٔمر إمم 

 وضمف اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمريؿ.

ٌ  أن جيٞمزٟم٤م سم٠مومْمؾ أقمامًمٜم٤م وأن جيزيٜم٤م  ٟم٠ًمل اهلل  ،هذا يقم اجل٤مئزة ٝم٤م سم٠مطم

 إًمٞمف وأرو٤مه٤م قمٜمده.
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َأصد ََهللُ» ومرطًم٤م هب٤م ُمٜم٤م، ٜم٤م أؿمده سم  اهلل؛ وإذا يمٜم٤م ٟمٗمرح هبذه اًمٓم٤مقم٤مت وم٢من رَ  قم٤ٌمدَ 

 شنَِادممََِهَِظبدََِةَِؾرًحاَبتوبَِ
(1)
  .♀هٙمذا ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  

إن اهمت٤ٌمـمٜم٤م وهورٟم٤م وومرطمتٜم٤م سمٞمقم قمٞمدٟم٤م وـم٤مقمتٜم٤م ٓ يداٟمٞمف وٓ ي٘م٤مرسمف وٓ 

ٚمقا ُم٤م يَ ا، وأَ سمٜم٤م، وم٤مؾمتٌنموا ظمػمً  يِم٤ميمٚمف ومرح اهلل  روا ومرطمتٙمؿ ٝمِ فمْ يمؿ، وأَ ُنه ُم 

 .وؾمٕم٤مدشمٙمؿ

أن جيٕمٚمف ُم٤ٌمريًم٤م قمغم أُم٦م احلٌٞم٥م  اًمذي ٟم٠ًمل اهلل -إن ومرطمٜم٤م ذم هذا اًمٞمقم 

قم٤مم، ًمٙمٜمف يٕمقد قمٚمٞمٜم٤م هذا اًمٕم٤مم وًمف  إن هذا اًمٗمرح يٕمقد قمٚمٞمٜم٤م يمؾ   -♀

 ْهِ ُمـ اًمٕمٌقدي٦م، إٟمف ُمذاق اًمتحرر ُمـ أَ  ُمذاق خمتٚمػ، ًمف ُمذاق ممٞمز، إٟمف ُمذاق آٟمٕمت٤مق

هذه اًمٜمٔمؿ اًمديٙمت٤مشمقري٦م، إٟمف ُمذاق يٕمٞمد إًمٞمٜم٤م أُمٚمٜم٤م ذم أن شمٕمقد هذه اًمٌالد يمام يم٤مٟم٧م، أن 

 وإٟمام ؾم٤مئر أوـم٤مٟمٜم٤م. ،شمٕمقد إمم ؾم٤مسمؼ قمٝمده٤م، إمم ؾم٤مًمػ جمده٤م، ًمٞم٧ًم سمالدٟم٤م ومح٥ًم

ــأَ  ــٟم   دٍ َٚمــ سمَ ذِم  مِ اَل ؾْمــ اإْلِ مَم إِ  ٧َم ٝمْ جَ ـك اشم 
 

 !٤مهُ ٤مطَمـٜمَ قًصـ٤م ضَم ُّم ٘مْ ُمَ  ػْمِ ٤مًمٓم  يَمـ هُ دْ جِ ـشمَ  
 

ذم ؾمامء  َؼ ٚم  ىمد ٟمٌت٧م ُمـ ضمديد، وهق يقؿمؽ أن ُيَ  هذا اًمٓم٤مئرِ  ضمٜم٤مطَمل٤م إن ُمَ أَ 

 !وطمده، ٓ ذم طمْمٞمض قمٌقدي٦م اًمذيـ فمٚمٛمقا وـمٖمقا وسمٖمقا اًمٕمٌقدي٦م هلل 

إٟمٜم٤م ٟمٗمرح عم٤م ٟمراه ذم هذا اًمٕم٤مم ُمـ اٟمٗمت٤مح واٟمٕمت٤مق وظمروج ُمـ هذه أص٤مر 

أن يٕمٞمد اًمٕمٞمد وأُمث٤مًمف قمٚمٞمٜم٤م وقمغم أُم٦م احلٌٞم٥م  إهمالل، ٟم٠ًمل اهلل وشمٚمؽ 

 .وذم ـم٤مقمتف أرهم٥ُم  ،وٟمحـ إمم اهلل أىمرُب  ♀

أرسمٕم٦م ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م اجل٤ٌمريـ أؾم٘مٓمٝمؿ ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ، أؾم٘مٓمٝمؿ ُمٚمؽ اعمٚمقك 

                                      

 (.1055رىمؿ، ) ،أظمرضمف ُمًٚمؿ( 2)
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٤م، وٓ وقمٞمٜم٤م وٓ ومٝمٛمٜم٤م وٓ طمٚمٛمٜم٤م ُم٤م فمٜمٜم٤م أن ذًمؽ ي٘مع يقُمً  ،ؾمٌح٤مٟمف ضمؾ ذم قماله

اعمتت٤مسمٕم٦م،  إهن٤م آي٤مت اهلل اًم٘م٤مهرة، إهن٤م سمريم٤مت اهلل  ، قم٤مم واطمدسم٠من يٙمقن ذًمؽ ذم

  ؾمٌح٤مٟمف! هُ رُ ُمْ هٙمذا أَ  ،ٓ يٛمٚمؽ ذًمؽ أطمد إٓ اًمذي ي٘مقل ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن

 .[50اًمٜمحؾ:] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿

  [04ُمريؿ: ] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿ 

 ت هذه اجلٛمقعُ اٟمتٍم اًمٔم٤معم٦م، وسم٢مذن اهلل  اًمٕمروُش  ٧ِم شمزًمزًمَ  وم٢ٌمذن اهلل 

ٝمؿ ذيد ـمريد ؾمجلم سملم ضمدراٟمف، وصم٤مٟمٞمٝمؿ ـًمُ و  وهذه اجلامهػم اعم١مُمٜم٦م، أَ  ،احل٤مؿمدةُ 

سملم  خمتٍػ  ؾمجلم سملم ىمْم٤ٌمٟمف، وصم٤مًمثٝمؿ طمريؼ ُمّم٤مب سمٓمٖمٞم٤مٟمف، وراسمٕمٝمؿ ه٤مرٌب 

 .آُملم . اًمٚمٝمؿ  .سم٢مظمقاٟمف فُ ٘مَ حِ ٚمْ أن يُ   ضمرذاٟمف، وظم٤مُمًٝمؿ ٟم٠ًمل اهللَ

قمـ اعم١مُمٜملم  ْج ر  ومَ  ذم سمالد اًمِم٤مم، اًمٚمٝمؿ   لمَ اعمًتْمٕمٗمِ  ٤مٜمَ قمـ إظمقاٟمِ  ْج ر  ومَ  اًمٚمٝمؿ  

ائذن سمٜمٍمهؿ ي٤م قمزيز ي٤م ىم٤مدر، ًمٞمٕمٚمؿ اًمٔمٚمٛم٦م واًمٓمٖم٤مة،  اعمًتْمٕمٗملم ذم ؾمقري٤م، اًمٚمٝمؿ  

 أٟمف ٓ يٗمٚمح اًمٔم٤معمقن. -اًمًقريقن وهمػم اًمًقريلم-ًمٞمٕمٚمؿ اعمجرُمقن وأصمٛمقن و

٠ًمًمف سمٕمزشمف اًمٕم٤معملم، ٟم هذا يمالم رب   [00اًم٘مّمص: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

ٜم٤َم سمٜمٍم إظمقاٟمٜم٤م ذم ؾمقري٤م،  َؾ ج  ٕمَ ، أن يُ هِ وضمؼموشمف، وىمقشمف وىمدرشمف وىمٝمرِ   إٟمؽ ىمٚم٧َم رسم 

َأَلََزَ ظَِوََ»احلؼ:  َؽ وىمقًمُ  َكَ يت َبََفََوَََِكَكَ ُكَ  شغٍَحَََِدَعَ و
(1)
 رومعُ ٤م ًمٚمٛمٔمٚمقم طملم يَ ٝمَ تَ ٚمْ ىمُ  

ي ومٜمٍمك اًمذ ، ويًتجػم سمؽ ويًتٜمٍمك، اًمٚمٝمؿ  َؽ ي٠ًمًمُ  اًمياقم٦م إًمٞمَؽ  أيمػ  

 .ومٜمٍمك اًمذي وقمدَت  ، اًمٚمٝمؿ  وقمدَت 

                                      

 (.1418رىمؿ، ) ،(، واًمؽمُمذي1/004) ،أظمرضمف أمحد( 2)
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وإٟمام صم٤مرت قمغم  ،٤م أن هذه إُم٦م ُم٤م صم٤مرت قمغم ؿمخصوًمٞمٕمٚمؿ ه١مٓء مجٞمٕمً 

 ،سمٕمٞمٜمف ؿمخصٍ  ىمْمٞم٦مَ  أوو٤مع وم٤مؾمدة، صم٤مرت قمغم أوو٤مع ُمٜمحروم٦م، ومٚمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦مُ 

ذم  َش ٕمَ ِْم ذم أريم٤مٟمف وقمَ  اًمٗم٤ًمدُ  َب َضَ  ذم ٟمٔم٤ممٍ  َؾ وشم٠مص   رَ وإٟمام اًم٘مْمٞم٦م ُم٤م دمذ  

وإٟمام يريدون ٟمٔم٤مًُم٤م ي٘مقم قمغم  ،ؿمخص ؿمخًّم٤م سمدَل  ريدُ ٓ شمُ  وم٤مًمٜم٤مُس  !ضمدراٟمف

، ي٘مؼ هلذه إُم٦م ُم٤م شمّمٌق إًمٞمف ُمـ اًمٌنميرقمك طم٘مقق ويؽمم اإلٟم٤ًمن، واإلؾمالم، 

 جمده٤م وقمزه٤م وقمزهت٤م ومتٙمٞمٜمٝم٤م.

وطمده، إٟمام هم٤ميتٝم٤م  اهللُ  دَ ٌَ ٕمْ اهلل؛ ًمٞمٙمـ ُمٕمٚمقًُم٤م أن هذه اًمثقرات إٟمام هم٤ميتٝم٤م أن يُ  ٤ٌمدَ قمِ 

  ٓ  ، ضمؾ  ذم قماله!رُ ومٝمق أُمِ  ،، يمام أٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اخل٤مًمُؼ  يٙمؿ ذم إرض إٓ اهللُ أ

 .[45إقمراف: ] ﴾ں ں ڻ ڻڻ﴿قال تعاىل: 

ېئ ىئ ىئىئ ی ی ﴿ :هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وي٘مقهل٤م هلؿ ذم أظمرة ىم٤مل اهلل و

  .[28هم٤مومر: ] ﴾ی

٤مٟمف، ٓ يٙمؿ ُمٕمف اًمٙمٌػم، هذه صٗمتف ؾمٌح ٙمؿ اًمٞمقم؟ وم٤محلٙمؿ هلل اًمٕمكم  عمـ احلُ 

  .[18اًمٙمٝمػ: ] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ أطمد،
 ذم قماله. ؾمٌح٤مٟمف ضمؾ  

٤م ومام اؾمتٓم٤مع اًمٕمج٥م ٓ يٜم٘ميض؛ ًم٘مد ُم٣م اًمٜمٔم٤مم ىمٌؾ اًم٤ًمسمؼ ويم٤من رأؾمف اؿمؽمايمٞمًّ 

َ ٖمَ أن يُ  َ ٖمَ ٤م ومام اؾمتٓم٤مع أن يُ هقي٦م ُمٍم اإلؾمالُمٞم٦م، وضم٤مء اًمذي سمٕمده ويم٤من شمٖمريٌٞمًّ  ػم   ػم 

صمؿ ضم٤مء ، إمم أن ي٘مقل: أٟم٤م رئٞمس ُمًٚمؿ ًمدوًم٦م ُمًٚمٛم٦مهقي٦م ُمٍم اإلؾمالُمٞم٦م، واوٓمر 

َ ٖمَ أن يُ  -ُمع يمثرة اًمٕم٨ٌم-ٓ ختٗمك ومام اؾمتٓم٤مع  فُ ٝم٤مشمُ ويم٤مٟم٧م شمقضمه  ،اًمذي سمٕمده ذم  ػم 

 ذم هقيتٝم٤م أو ؿمخّمٞمتٝم٤م أو قم٘مٞمدهت٤م. َل د  ٌَ أو أن يُ  ،دؾمتقر هذه اًمٌالد
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أن شمتحقل وضمٝم٦م  سمٕمٝمقده يٓمٛمع اًمٚمٞمؼماًمٞمقن واًمٕمٚمامٟمٞمقن أن زال اًمٓمٖمٞم٤منُ  دَ ٕمْ ٌَ ومَ أَ 

 ُمٍم قمـ ديٜمٝم٤م وإؾمالُمٝم٤م؟! 

اإلؾمالم قمغم وصمٞم٘م٦م شمْمٛمـ هلؿ  أهُؾ  عَ ىم  قَ أن يُ  -واحل٤مل هذه-أومٞمٓمٛمٕمقن 

  ؼمر هلؿ اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م؟!أو شمُ  ،اًمٕمٚمامٟمٞم٦م
  ! ظم٤مسم٧م فمٜمقهنؿَٓ ؿ، أَ ٝمُ  ؿم٤مه٧م وضمقهُ َٓ أَ 

 ٧ْم ٕمَ ٓمِ ٝمؿ، وىمُ ٗمُ وًمق اٟمٗمردت ذم هذا اًمًٌٞمؾ ؾمقاًمِ  ،أهؾ اإلؾمالم ًمـ ي٘مٌٚمقا هبذا

 ؿ.ٝمُ ذم هذا اًمٓمريؼ أقمٜم٤مىمُ 

٤َم اعمًٚمٛمقن، هذا اًمٞمقمُ  ومٞمف  رَ ٔمٝمِ اإلؾمالم، أن ٟمُ  رَ ومٞمف ؿمٕم٤مئِ  رَ ٔمٝمِ جي٥م أن ٟمُ  يقمٌ  َأهيه

اًمتل متأل  هذه اًمرؾم٤مًم٦مَ  َؾ ًمٜمرؾِم  ♀ٜم٤م ٤م وإمم ؾمٜم٦م ٟمٌٞم  ٜمَ سم  ٤م إمم يمت٤مب رَ ٟمَ اٟمتامءَ 

قمغم ُم٤م أومْمؾ  قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ وأومم، ا هلل اًمتل متأل اًمدٟمٞم٤م ؿمٙمرً وا، اًمدٟمٞم٤م ذيمرً 

٤ًٌم ُم٤ٌمريًم٤م ومٞمف، اهلل أيمؼم يمٌػمً  واحلٛمد هلل يمثػًما،  ،اوأقمٓمك، هلل احلٛمد محًدا يمثػًما ـمٞم

  .وؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده سمٙمرة وأصٞماًل 

طِمٞمْؿُ  َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  .أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 الخطبة الثانية
اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ؾَم٤مًَم٦َم، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَ  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ٛم 

ـْ َرسم ِف، اًمٚم   ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ُٝمؿ  َوَأد ى ا

ا َُمِزْيًدا. َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ وَ  ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  سَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

٤َم اعمًٚمٛمقن، إن اهلل  ،إرزاق وأضم٤مل رُ ٘مد  ٤مب، هق ُمُ وطمده هق اعمٚمؽ اًمقه   َأهيه

  ٌ   ٜم٤م، هق يمام أصمٜمك قمغم ٟمٗمًف.حيص صمٜم٤مًء قمغم رسم  إؾم٤ٌمب، ؾمٌح٤مٟمف، ؾمٌح٤مٟمف، ٓ ٟمُ  ٥ُم وُمً

ٓ   ًت٘مٞمؿ إُمرُ ٛمٙمـ أن يَ ، ٓ يُ اهلل.. إٟمٜم٤م ٟمٕم٤مًم٩م أُمًرا ٓ يٕملم قمٚمٞمف إٓ اهللُ  ٤ٌمدَ قمِ   إ

 سم٠مضمزائٝم٤م، إٓ أن شمٚمتحؿ إُم٦م سم٠مسمٕم٤موٝم٤م، إٓ أن شمٕمتّمؿ إُم٦مُ  إُم٦مُ  عَ سم٠من دمتٛمِ 

قمٚمٞمف  َل ٜمِ إٟمٜم٤م ٟمٕم٤مًم٩م أُمًرا ومَ  ♀ٝم٤م ٟمٌٞم   ٤م وؾمٜم٦مِ ٝم٤م وـمقائٗمٝم٤م سمٙمت٤مب رهب  ىمِ رَ ٗمِ سمِ 

، وومّمح قمٚمٞمف إقمجٛمل، وه٤مضمر قمٚمٞمف إقمرايب، وهذا قمٚمٞمف اًمّمٖمػمُ  ، وؿم٥م  اًمٙمٌػمُ 

  ا وضمٝمًدا واضمتٝم٤مًدا.وصؼًما، وضمدًّ  ، وأٟم٤مةً ١مدةً وشمُ  ٓمٚم٥م ُمٜم٤م طمٙمٛم٦مً تي

ُمـ  ٌؾ ٗمْ ُمٜم٤م يمِ  ، واًمؽميم٦م صم٘مٞمٚم٦م واحلٛمؾ يمٌػم، وقمغم يمؾف اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم ؾمٝمٚم٦مً 

سمديـ  هلل  قمغم يمؾ ُمـ يديـ ،ذم رؾم٤مًم٦م، ٟمٕمؿ ىمْمٞم٦م، ودورٌ  ذم ُم١ًموًمٞم٦م، وواضم٥ٌم 

اًمقٓء، قمغم يمؾ ُمـ يديـ سمديـ اإلؾمالم، سمديـ اعمح٦ٌم واًمقئ٤مم، أن ي٘مؼ اًمقاضم٥م 

  .اضمتامع اًم٘مٚمقب قمغم اًمٕمٚمامءُمـ شمٕم٤ممم قمٚمٞمف،  اًمذي اومؽمض اهلُل

 قمـ هذه اهلٞمئ٤مت واجلٝم٤مت اًمتل شمقضمف إُم٦م ذم حمٜمتٝم٤م واضم٥ٌم  واًمّمدورُ 

وإىم٤مُم٦م ذيٕمتف،  ،ُمـ ٟمٍمة ديٜمف-قمٚمٞمٝمؿ   ىمٞم٤مم اًمٕمٚمامء سمام أوضم٥م اهلُلو، لٌّ ذقمِ 
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وىمٞم٤مدة جمتٛمٕم٤مهتؿ، وٟمّمح أممٝمؿ، واًمٜمٔمر ذم اعمٝمامت واعمٚمامت، وشمقضمٞمف اخلٚمؼ إمم 

 .قمٜمف  وؾمقف ي٠ًمهلؿ اهلُل ،شمٕم٤ممم هبؿ واضم٥م أٟم٤مـمف اهللُ  -احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 ب  ، ُم١ًموًمقن وُمقىمقومقن سملم يدي رَ ٝمؿـمقائٗمو، ٝمؿأصٜم٤مومومجقع اًمدقم٤مة، و

ٝمتؿ؟ يمٞمػ هشمؿ ذم اًمٜم٤مس؟ يمٞمػ ىمدُمتؿ؟ ُم٤مذا قمٛمٚمتؿ؟ يمٞمػ وضم   اًمٕم٤معملم: ُم٤مذا

 !سمتؿ احلؼ إمم اخلٚمؼ؟ر  أظمذشمؿ سمٓمريؼ اهلدى؟ يمٞمػ ىمَ 

ذم  يمؾ ُمـ يٕمٛمؾ ذم وفمٞمٗم٦م ُمٝمٜمٞم٦م أو ًمف قمٛمؾ شم٘مٜمل قمٚمٞمف أن يت٘مل اهلل و

قمغم  عٌ ٚمِ ُمٓم   ذم ٟمٗمًف وُمـ ٟمٗمًف ظمػًما؛ ذًمؽ أن اهلل   َ اهلل َي قمٛمٚمف، قمٚمٞمف أن ُيرِ 

ۋ ۅ ۅ ﴿ إًمٞمٝم٤م ُمع ٟمٔمره إمم إقمامل، وهق اًمذي ىم٤مل: رٌ ٘مٚمقب ٟم٤مفمِ هذه اًم

  [204اًمتقسم٦م: ] ﴾ۉ ۉ ې ېې

  قمغم يمؾ ُمٜم٤م أن يًـ قمٛمٚمف؛ اعمدرُس 
ِ
، ذم قمٚمٞمف واضم٥م ذم إهن٤مض هذا اًمٜمشء

إذا  اًمٓمالُب  ُح ٚمُ ّْم إىم٤مُم٦م هذا اجلٞمؾ، اعمدرس ذم ُمدرؾمتف ىمدوة ًمتالُمذشمف، يمٞمػ يَ 

ذم إهن٤مض هذه إُم٦م اًمتل  ًمزارع ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ دورٌ ومًد اعمدرس؟! اًمت٤مضمر واًمّم٤مٟمع وا

 .٤م٤م وختٚمٗم٧م شم٘مٜمٞمًّ ٤م ووٕمٗم٧م ؾمٞم٤مؾمٞمًّ وهٜم٧م اىمتّم٤مديًّ 

: أهي٤م اًمدقم٤مة إمم -احلؼ طملم ي٘مقل وؾم١ماًمف ؾمٞم٘مع ُمقىمعَ -ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل وأن ي٠ًمل 

؟ أيـ ٙمؿ اًمٜمٝمْمقيه أيـ ُمنموقمُ  ..اهلل، أهي٤م اًمذيـ شمرومٕمقن أصقاشمٙمؿ شمٓم٤مًمٌقن سمنميٕم٦م اهلل

 ؟ فِ ٚمِ ُمٗم٤مِص  ؟ أيـ رؤوُس فُ  إهن٤مض هذه إُم٦م؟ أيـ شمٗم٤مصٞمٚمُ ُمنموقمٙمؿ ذم

 .ًػمَ وأن ٟمَ  فَ ٟمريد أن ٟمتقضم  

وإمم أُمقال  ،وإمم أوىم٤مت ـم٤مئٚم٦م ،ضمٝمٞمدة إن هذا إُمر يت٤مج ُمٜم٤م إمم ضمٝمقدٍ 

وا رُ ٝمِ فمْ وأَ  ،اعمًٚمٛملم ذم أيدي قمٚمامئٙمؿ ودقم٤مشمٙمؿ ووٓة أُمريمؿ قا ُمٕم٤مَذ ٞمٜمُ ٚمِ يمثػمة، ومَ 
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قمٜمٝمؿ ذم  ذُ ١مظَم ويُ  ،إًمٞمٝمؿ ذم اعمٚمامت عُ ٗمزَ اًمذيـ يُ  ،دِ ٘مْ واًمٕمَ  ؾ  احلَ  َؾ هْ قا ُمٜمٙمؿ أَ ضُم رِ ظْم وأَ 

 هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙم٤ٌمر. 

ـِ  ٦مٌ ومَ أٟم٧م ُمًتٝمدَ  ،أيتٝم٤م اعمًٚمٛم٦م ٝمؿ أن ، ومال يٙمـ طمٔمه ُمـ أقمداء هذا اًمدي

، أن أن شمريب إضمٞم٤مَل  ِؽ ، وفمٞمٗمتُ ِؽ تِ أو أن يٓمٛمٕمقا ذم وفمٞمٗمَ  ِؽ تِ ٗم  يٓمٛمٕمقا ذم قمِ 

، وٓ ِؽ قمـ هذا أطمدٌ ٜم  تَ ٗمِ ٚمْ اًمرضم٤مل، ومال يَ  اًمذي هق ُمّمٜمعُ  شم٘مقُمل هبذا اًمدورِ 

ـف  أو ؾم٤ميم٧ٌم  ٟم٤مـمٌؼ  قمـ ـمريؼ اًمٕمٗم٦م ؿمٞمٓم٤منٌ  ُيْٖمِقَيٜم ِؽ   !أو إٟمسٍ  ُمـ ضم

إٟمٜم٤م ٟمتقضمف إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم هذه إوىم٤مت اعم٤ٌمريم٦م أن  ،اعمًٚمٛملم ُمٕم٤مَذ 

اًمذي  دَي ٜم٤م، وأن هَي ن يرؿمد و٤مًم  أ شمٜم٤م،ز  ٤م، وأن ي٠مظمذ سم٠ميديٜم٤م إمم ـمريؼ قمِ ٜمَ أُمتَ  َض ُيٜمٝمِ 

 !أن ي٠مظمذ سم٠ميديٜم٤م إمم ُم٤م ي٥م ويرىوٜم٤م، د صٗم  أن يقطم  ور مجٕمٜم٤م، هم٤مب قمٜم٤م، أن ُيٙمث  

 وذم ؾم٤مئر سمالد اعمًٚمٛملم. ،اعمًٚمٛملم ذم سمٚمدٟم٤م هذا ظم٤مص٦م امجع يمٚمٛم٦مَ  اًمٚمٝمؿ  

ـَ  مِ دِ أَ  اًمٚمٝمؿ   وذم  ،وآـمٛمئٜم٤من ذم سمالدٟم٤م هذه ظم٤مص٦م واًمًٙمٞمٜم٦مَ  ،وإُم٤منَ  إُم

 سمرمحتؽ ي٤م رمحـ. ،ؾم٤مئر إوـم٤من

ؿ مم٤م يروٞمف ٙمُ ٖمَ ٚم  وسمَ  ،ؿيمُ آصم٤مرَ  ٥َم تَ ويمَ  ،ٙمؿصٞم٤مُمَ   اهللُ  َؾ ٌ  ٘مَ أهي٤م اعمًٚمٛمقن؛ شمَ 

، شمراطمؿٍ  ، قمٞمدَ شمقاصؾٍ  قمٞمدَ  هذا اًمٕمٞمدَ  أن جيٕمَؾ  ؿ، وٟم٠ًمل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممٙمُ آُم٤مًمَ 

، قمٞمًدا ٟمتقاصؾ ُمٕمف ذم إمم اًمرمحـ ؾمٌح٤مٟمف رضمقعٍ  ، قمٞمدَ إطم٤ًمنٍ  ، قمٞمدَ وصٚم٦مٍ  رف سمِ  قمٞمدَ 

 ؿ.رطمٞم رٌّ يمريؿ، سمَ  ادٌ قَ ٤م، إٟمف ضَم ٜمَ سم  رِض رَ وٟمٛميض ىُمدًُم٤م إمم ُم٤م يُ  ،اًمٓم٤مقم٦م

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِ  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  ٓ  اهلُل َربه َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ َٓ إًَِمَف إِ ْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ، 

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم
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ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤مَووم   شَمٜم٤َم ،ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،َوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسَم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

اَرَٟم٤مىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ َٓ شُمق  ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم َأىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤م ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿ  ؿُمد  َأْزرَ ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦مَ  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم  اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، َٝم٤م اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ، ُذ سمَِؽ ُِم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ تَ  اهللِ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.، َ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ ًِ َولََعَ آ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي

 . [201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿

 .[02-00إطمزاب:] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ ، وَ اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
ََعدونَ وإنَّ نا  ،ََه ـلْ َ ، ونا َىتم بهعِجِزيو. تُ ٍِ  آل

٤َم اعمًٚمٛمقن،  سمدي٤مرٟم٤م وٞمػ يمٌػم ُمْمٞم٤مف ومٛمأل احلٞم٤مة ؾمٕم٤مدة وطمٌقرا،  ؾ  طَم َأهيه

قمٜمد طمٚمقًمف، ٟمٕمٛم٧م  ا، شمرـم٧ٌم إومقاه سمذيمر اهلل ٤م وؾمجقدً وُمأل اعم٤ًمضمد ريمققمً 

اعمجتٛمٕم٤مت سمخػماشمف وسمريم٤مشمف، شمقاشمرت وشمت٤مسمٕم٧م قمٚمٞمٜم٤م ذم أي٤مُمف وًمٞم٤مًمٞمف ه٤ٌمت رسم٤مٟمٞم٦م 

وٟمٗمح٤مت إهلٞم٦م، طمتك إذا شمٓمٝمرت ىمٚمقسمٜم٤م، طمتك إذا اؾمت٘م٤مُم٧م ضمقارطمٜم٤م، طمتك إذا 

ٟم٤م، ومٛمٜم٤م اعمحزون قمغم ومراىمف، وُمٜم٤م اعمت٠ممل قمغم اؾمتٜم٤مرت جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، رطمؾ قمـ دي٤مرٟم٤م وظمال  

ف، وُمٜم٤م اًم٤ٌميمل قمغم طمنة ومقشمف وذه٤مسمف، وذم آظمره اضمتٛمع ومٞمٜم٤م ُمٞم٤مظمو شم٘مقض أي٤مُمف

 ءا٠مدسم ة واًمقوم٤مء هلل د  سم٢ميمامل اًمٕمِ  ٌح رَ وومَ  ،أُمران؛ اضمتٛمع ومٞمٜم٤م طمزن قمغم همٞم٤مسمف وذه٤مسمف

ا واًمٜمٗمقس طمٌقرً  سم٤مًمٗمرض واًمٜمٗمؾ يٛمأل اًم٘مٚمقب ؾمٕم٤مدةً  ؛ ذًمؽ أن اًم٘مٞم٤مم هلل فومرو

، وقمٜمد اؾمت٘م٤ٌمل أول أي٤مم ؿمقال شمٔمٝمر ٟمٕمؿ قمٜمد شمقديٕمف شمًٙم٥م اًمٕمؼمات ،وراطم٦مً 

ومّم٤مم،  ًٚمؿَ اعم  ؼ اهللُ اًمًٌامت؛ إهن٤م اسمت٤ًمُم٦م اًمٗمرح، إهن٤م اسمت٤ًمُم٦م اًمًٕم٤مدة أن ووم  

ـَ اعموأقم٤من   إممقمغم ُم٤م هداٟم٤م، واًمدقمقات اعمرومققم٦م   ٟم٤م اهللَ ة ومٙمؼم  د  وم٘م٤مم، أيمٛمٚمٜم٤م اًمٕمِ  ١مُم

ٌ  أن يَ   سم٘مٌقًمف يمثػمة، ٟم٠ًمل اهللَ اهلل  ٜم٤م وىمٞم٤مُمٜم٤م وريمققمٜم٤م وؾمجقدٟم٤م، وأن صٞم٤مُمَ  َؾ ت٘م

 .رؤوف رطمٞمؿ رٌّ يمريؿ، سمَ  ادٌ قَ ُمـ اًمٜم٤مر، إٟمف ضَم  ٜم٤م ذم قمت٘م٤مء رُمْم٤منَ يٙمتٌَ 

. ضمرت قم٤مدة اعمًٚمٛملم أن يتٗمقا سمرُمْم٤من وأن يتٗمٚمقا سم٠مي٤مُمف وًمٞم٤مًمٞمف؛ .قم٤ٌمد اهلل

وإٟمام ٕن  ؛وذًمؽ ُٕمر ُمٝمؿ قمٔمٞمؿ ضمٚمٞمؾ، ًمٞمس وم٘مط ٕضمؾ اًمّمٞم٤مم وٕضمؾ اًم٘مٞم٤مم
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ٜم٤م اًمرمحـ، سمؾ ٕضمؾ يمقٟمف رسم   يمت٤مِب  ُل ز  ٜمَ تَ اًم٘مرآن، ٕن رُمْم٤من هق ُمُ  رُمْم٤من ُمتٜمزل

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ اًمِمٝمر سم٤مًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم ؿَ ٔمُ ، قمَ ٟمزل ذم رُمْم٤منَ 

  [264اًمٌ٘مرة:] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

 رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. اًمذي قمٚمٞمف يدور يمت٤مُب  هُ ومٛمحقرُ 

قمٚمٞمٜم٤م   وىمٞم٤مًُم٤م، وومرض اهللُ  ًمٞمٚمف سم٤مًم٘مرآن شمالوةً  ♀أؾمٝمر اًمٜمٌل  

 هلذا اًمِمٝمر اًمذي أٟمزل ومٞمف ٤م، يمؾ ذًمؽ شمٕمٔمٞماًم قمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب صٞم٤مُمً  آُمتٜم٤معَ 

ذم ؿمٝمر  ♀ٜم٤م اًم٘مرآن، وم٤مًم٘مْمٞم٦م ذم حمقره٤م قمٜم٤مي٦م سمٙمت٤مب اهلل، ومل يٙمـ ٟمٌٞمه 

دارؾمف يمت٤مب ٞمُ ُمٜمف شمٕم٤مهًدا ًمٚم٘مرآن ُمٜمف ذم رُمْم٤من، سمؾ يم٤من ضمؼميؾ يٚم٘م٤مه ومَ  هق أؿمده 

ومٞمف  َض ٌِ ، ومٚمام يم٤من اًمٕم٤مم اًمذي ىمُ رِ إواظِم  هِ نْمِ قم٤مم ذم قمَ  اهلل، يم٤من ضمؼميؾ يٚم٘م٤مه ذم يمؾ

هٙمذا اًم٘مْمٞم٦م حمقره٤م اًم٘مرآن،  ،رؾمقل اهلل ًم٘مٞمف ذم اًمٕمنميـ إواظمر ُمـ رُمْم٤من

حمقره٤م يمالم اًمرمحـ، وٟمحـ ىمد اقمتٜمٞمٜم٤م سم٤مًم٘مرآن ذم رُمْم٤من ومٙمٞمػ ؾمقف يٙمقن 

 احل٤مل سمٕمد رُمْم٤من؟

ت٤مب رب اًمٕم٤معملم ُمـ خيتؿ اًم٘مرآن ًم٘مد رأيٜم٤م ُمـ اًمّم٤مئٛملم اعمجتٝمديـ ذم ىمراءة يم

٤م ُمـ حم٤مل، يم٤من قمثامن سمـ قمٗم٤من ٤م ُمـ ظمٞم٤مل وٓ ؿمٞمئً هذا ًمٞمس ضسمً وذم ًمٞمٚم٦م، 

ومٞمٙمٛمؾ  ،اخيتؿ اًم٘مرآن ذم ريمٕم٦م ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، يم٤من يًٝمر ًمٞمٚم٦م ذم ريمٕم٦م وشمرً  ◙

 ذم ريمٕم٦م واطمدة ذم رُمْم٤من، ي٠ميت سم٤مًم٘مرآن يم٤مُماًل  ◙ظمتٛم٦م اًم٘مرآن، هذه صٗمتف 

 ي٘مقم هب٤م هلل 
(1)
. 

                                      

 (.0/150اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ٓسمـ يمثػم، )( 2)
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اعمت٘مدُملم؛ ومرأيٜم٤م ذم اعمًٚمٛملم اًمذيـ يٕمٞمِمقن سمٞمٜمٜم٤م ُمـ  د اعمت٠مظمرون ؾمػمةَ ضمد  

سم٠من ُمـ اعمًٚمٛملم ذم زُم٤مٟمف  ♫خيتٛمقن اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م، سمؾ ذيمر اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

ُمـ يم٤من خيتؿ ذم اًمٞمقم ظمتٛمتلم، ىم٤مل: وصمالث، ىم٤مل: وأرسمع، ىم٤مل: وأىمَم ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م أن 

ت ذم يقم وًمٞمٚم٦مظمتام ظمتٛمف صمامنِ  َُمـُمـ اعمًٚمٛملم 
(1)
. 

ًتٖمرب أن شمٓمرح اًمؼميم٦م ٟموهذا أُمر ٓ يٜم٘ميض ُمٜمف اًمٕمج٥م؛ ًمٙمـ قمٚمٞمؽ أٓ 

ًمٌٕمْمٝمؿ ذم إوىم٤مت وأن يٕم٤من سمٕمْمٝمؿ ذم شمالوة اًمذيمر وأي٤مت، ٓ شمٕمج٥م أن 

، ًمٌٕمض أهٚمف وظم٤مصتف، ًمٌٕمض أهؾ اًم٘مرآن فِ ذًمؽ ًمٌٕمض أطم٤ٌمسمِ   يٕمٓمل اهلُل

 .اًمذيـ هؿ أهؾ اهلل 

ا، وسم٤مًمتالوة ٝمؿ آضمتٝم٤مد ذم رُمْم٤من ومٕمٜمقا سم٤مًم٘مراءة يمثػمً اضمتٝمد اًمٜم٤مس ُم٤م وؾمٕم

ـمقيال، وشمٜم٤مومًقا ذم اًم٘مراءة ُمٜم٤موم٦ًم قمٔمٞمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م، إهنؿ هيتٌٚمقن سمريم٦م اًمزُم٤من، إهنؿ 

 ،هلؿ احلًٜم٤مُت  ُػ ْم٤مقمَ يٖمتٜمٛمقن ومرص٦م رُمْم٤من، إهنؿ يٕمٚمٛمقن أهنؿ ذم هذا اًمِمٝمر شمُ 

ٚمًالت اًمتل شمًٚمًؾ ذم اعمً اعمردة ٌس قمٜمٝمؿ هذهاًمِمٞم٤مـملم، وحُت  س قمٜمٝمؿٌَ وحُتْ 

 ،وُمٜمٝمؿ ُمـ زاد ،ومٞمٖمتٜمٛمقن سمريم٦م اًمِمٝمر، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمرأه قمنم ُمراٍت  ،رُمْم٤من

ٟمخ٤مف وٓ ٟمرضمق هل أن يٜم٘مٓمع ه١مٓء ووُمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٘مص، ًمٙمـ احل٤مًم٦م اًمتل ٟمحذر 

ؿ ومٞمٕمقدون إمم ُم٤م ؿمٙم٤م ُمٜمف هُت ىمق   دَ ؼْمُ قمزائٛمٝمؿ، هل أن شمَ  ؽُمَ ٗمْ سمٕمد رُمْم٤من، هل أن شمَ 

 .[00اًمٗمرىم٤من: ] ﴾ۋ ۅ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :♀ اًمرؾمقُل 

هيجرون ىمراءشمف وشمالوشمف، هيجرون شمدسمره وشمٗمٝمٛمف، هيجرون حتٙمٞمٛمف واًمتح٤ميمؿ 

                                      

 (.41، ًمٚمٜمقوي، )صاًم٘مرآن محٚم٦م آداب ذم اًمتٌٞم٤من (2)
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  !!إًمٞمف، هيجرون آؾمتِمٗم٤مء سمدوائف ومال يٜمزًمقن دواء اًم٘مرآن قمغم داء اًم٘مٚمقب

وًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل: ىمد يمٜم٤م ُمتٗمرهملم ًمٚم٘مراءة واًمذيمر ومٝمؾ ٟمًتٓمٞمع ُم٤م يمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع 

 ذم رُمْم٤من؟

 ؛ن ختتؿ ذم ًمٞمٚم٦م وإٟمام أٟم٧م ُمٓم٤مًم٥م سم٠مٓ ختتؿ ذم أىمؾ ُمـ صمالثٓ يٓم٤مًمٌؽ أطمد سم٠م

ََنَ لَيػؼهَمََ»ىم٤مل:  ♀ٕن اًمٜمٌل  ش.منَثلٍثََؿرأهَدمَأؿل 
 (1)
 

َىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ذم يمؿ أىمرأ اًم٘مرآن؟ ىم٤مل:»قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: و

 ىمٚم٧م: إين ،اختؿهَدمَظؼينَىم٤مل: ،ـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽىمٚم٧م: إين أُ  ،اختؿهَدمَصفر

َدمَمخسةَََىم٤مل: ،ـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽأُ  ىمٚم٧م: إين أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ  ،ظَؼََاختؿه

َ،اختؿهَدمَمخسٍَىم٤مل:  ،ـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽىمٚم٧م: إين أُ  ،اختؿهَدمَظٍؼَذًمؽ. ىم٤مل: 

َش.زم َص ىم٤مل: ومام رظم   ،ـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽىمٚم٧م: إين أُ 
(2)
َ

تٛمف ذم وسملم أن خي ،وم٤مًمٜم٤مس سمٕمد رُمْم٤من سملم أن خيتؿ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ذم صمالٍث 

ذم  ؿؿمٝمر أو ذم أرسمٕملم، وم٢من أىمَم ُم٤م ورد ُمـ شمرظمٞمص أهؾ اًم٘مرآن ذم ظمتٛمف أن خيت

 .ـ ظمتٛمف ذم أيمثر ُمـ ؿمٝمر وم٘مد هجر اًم٘مرآنَ ُمَ  :أرسمٕملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل
 ومٝمؾ ُمٜم٤م ُمـ ؾمٞمٕمقد إمم قم٤مدشمف اًم٘مديٛم٦م ومال يٕمرف اًم٘مرآن إٓ ذم رُمْم٤من؟

ة؛ شمٚمؽ إُم٤مرة هل أن سم٠مُم٤مر فيدريمقٟمو ،إن اًمّم٤محللم يٕمرومقن اًم٘مٌقل سمٕمالُم٦م

وُمـ قم٘مقسم٦م  ،يقافم٥م اإلٟم٤ًمن قمغم اًمٓم٤مقم٦م؛ وم٢من ُمـ صمقاب اًمٓم٤مقم٦م اًمٓم٤مقم٦م سمٕمده٤م

سمٕمده٤م، ومٛمـ رأى ُمـ ٟمٗمًف اضمتٝم٤مًدا ومتٚمؽ قمالُم٦م اًم٘مٌقل، شمٚمؽ قمالُم٦م  اًمًٞمئ٦مُ  اًمًٞمئ٦مِ 

                                      

 (.1/261أظمرضمف أمحد، )( 2)

 .(0411)، واًمدارُمل، رىمؿ، (1158أظمرضمف اًمؽمُمذي، )( 1)
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 وومتقًرا ومٚمٞمٕمد قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمالئٛم٦م وًمػماضمع ُم٤م اًمٌنمى، وُمـ رأى ُمـ ٟمٗمًف يمًاًل 

 .سمٞمٜمف وسملم رسمف 

اظمتؿ اًم٘مرآن ذم ؿمٝمر وم٢من اضمتٝمدت ومٚمتختٛمف يمؾ أؾمٌققملم، وم٢من اـم٘م٧م  أهي٤م اعمًٚمؿ،

عم٤مذا؟  ،ظمػما ُمـ ذًمؽ وم٤مظمتٛمف ذم يمؾ قمنمة أي٤مم، ذم أؾمٌقع، ذم صمالث، وٓ شمٜمزل قمـ ذًمؽ

ًمئـ يمٜم٤م ٟم٤مومًٜم٤م اًمزُم٤من ذم رُمْم٤من  ، يمت٤مب اهلل شمدسمرِ  وهق أُمرُ  ،ًمألُمر اعمٝمؿ اجلٚمٞمؾ

ة وم٢مٟمٜم٤م ذم هذا اًمزُم٤من ٟمريد أن ٟمٜم٤مومس ذم ومٝمٛمف، ٟمريد أن قمديد ومختٛمٜم٤م اًم٘مرآن ظمتامٍت 

اًمٕمٛمؾ سمف وشمٓمٌٞم٘مف، وإٓ وم٘مد ضم٤مء هنل يٛمؾ وٟمٜم٤مومس ذم قمٚمٛمف، ٟمريد أن ٟمٜم٤مومس ذم شمدسمره، 

يمام ذم سمذًمؽ أهؾ اًمٙمت٤مب،  ،ًمقًُم٤م أن شمٙمقن اًم٘مراءة واًمتالوة واًمٕمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل أُم٤مين  

وهذا ٓ يٙمٗمل  ،إٓ ىمراءة وم٘مط :،أيٓ أُم٤مين  أهنؿ ُم٤م يٕمٚمٛمقن يمت٤مهبؿ وٓ يٗمٝمٛمقن يمت٤مهبؿ إ

ؿ ُم٤م ل سم٤مًمتدسمر اًمذي هق شمٗمٝمه ٕمتٜمِ سمؾ يَ  ،ُمـ يريد أن يٞم٤م سم٤مًم٘مرآن، ٓ يٙمٗمل وٓ يٙمتٗمل هبذا

منَؿالَدمَ»ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل: وسمخٓم٤مب اًم٘مرآن ًمٚم٘مٚمقب،  ، اًمذي هق اًمٕمٜم٤مي٦مُ أٟمزل اهللُ 

شافؼرآنَبرأيهَؾؼدَأخطلَوإنَأصاب
 (1)
ويٗم٤مرىمف، إن  خي٤مًمػ اًمتٗمًػمَ  ُمرٌ ىمٚمٜم٤م: اًمتدسمر أ 

 هذه اًمرؾم٤مئَؾ  ؿَ ٝم  اًم٘مرآن قمغم داء اًم٘مٚم٥م، إن اًمتدسمر هق أن شمتٗمَ  دواءَ  َل ز  ٜمَ اًمتدسمر هق أن شمُ 

اًمتل يقضمٝمٝم٤م اًم٘مرآن إمم ىمٚمٌؽ؛ ومؽمى ىمٚمٌؽ ُمٜم٘مًٌْم٤م قمـ اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمًًٌٓم٤م إمم اًمٓم٤مقم٦م، 

 ـمٚمٌف اهللُ  ًمتدسمر أُمرٌ قمـ اًمٕمّمٞم٤من، إن ا إمم ـم٤مقم٦م اًمرمحـ سمٓمٞمئ٦مً  شمرى ضمقارطمؽ هيٕم٦مً 

  وم٢من اًمتدسمر ي٘مقده إمم اإليامن، دٍ ُمقطم   ُمًٚمؿ، همػمَ  وًمق يم٤من همػمَ  ،يمؾ أطمدُمـ ،

 .ي٠مظمذ سمٞمده إمم اًمرمحـو

                                      

 .(6064)(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى، رىمؿ، 1140، واًمؽمُمذي، رىمؿ، )(2/100)أظمرضمف أمحد، ( 2)
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ًم٘مد شمدسمر اًم٘مرآن ىمقم ُمـ اعمنميملم ومٜمٓم٘مقا سم٤محلؼ ذم طمؼ يمت٤مب رسمٜم٤م شم٤ٌمرك 

ه ومٚمام شمدسمر -ويم٤من ُمـ أومّمح رضم٤مٓت ىمريش-شمدسمره اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة  ؛وشمٕم٤ممم

وقمجز قمـ إفمٝم٤مر  ،ضمٜم٤مٟمف دَ وشمٌٚم   ،فُ ًم٤ًمٟمُ  س  رَ ظْم اومٞمف أُمًرا،  مَ ؼمِ ٞمُ ٤م، ًمِ ًمٞم٘مقل ومٞمف ؿمٞمئً 

 !!قمٞم٥م ذم يمت٤مب اهلل

: -ُم٤م ؾمٓمرشمف يمت٥م اًمًػمة قمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ-وم٢مذا سمف ي٘مقل  ،ًم٘مد قمجزت طمجتف

ٓ ، وإٟمف ًمٞمٕمٚمق و، وإن أؾمٗمٚمف عمٖمدٌق ، وإن أقماله عمثٛمرٌ ، وإن قمٚمٞمف ًمٓمالوةً إن ًمف حلالوةً 

 .، صمؿ ىم٤مل اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م: وإٟمف ًمٞمس سمٙمالم أطمد ُمـ اًمٌنمٕمغَم يُ 

ـِ  ٛمٕم٧م ُمـ قمت٦ٌمَ ُمثؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ؾُم و  ♀اًمٜمٌل طملم ضم٤مء إمم  رسمٞمٕم٦مَ  سم

 ذم واعمٙم٤من ،اًمٕمِمػمة ذم اًمًٓم٦م ُمـ قمٚمٛم٧َم  ىمد طمٞم٨ُم  ُمٜم٤م إٟمَؽ  ،أظمل سمـا ي٤م»: وم٘م٤مل

 سمف ٧َم ٝمْ ٗم  وؾَم  ،ٝمؿتَ مج٤مقمَ  سمف ٧َم ىمْ ر  ومَ  قمٔمٞمؿٍ  سم٠مُمرٍ  ؽىمقُمَ  أشمٞم٧َم  ىمد وإٟمَؽ  اًمٜم٥ًم،

 ُمٜمل وم٤مؾمٛمعْ  ،آسم٤مئٝمؿ ُمـ ُم٣م ـُمَ  رَت ويمٗم   ؿ،ٝمُ وديٜمَ  ؿٝمُ آهلتَ  سمف ٧َم ٌْ وقمِ  ،ٝمؿأطمالُمَ 

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ٝم٤م،سمٕمَْم  ُمٜمٝم٤م شم٘مٌَؾ  أن َؽ ًمٕمٚم   ومٞمٝم٤م شمٜمٔمرُ  اأُمقرً  قمٚمٞمؽ أقمرْض 

َؿََُ:♀ َأَََافوفقدََِابََأَََايَََل   امسم شمريدُ  إٟمام يمٜم٧َم  إن ،أظمل سمـا ي٤م :وم٘م٤مل ،عَ ؿََش 

ًٓ  اًم٘مقل هذا ُمـ ضمئ٧َم  ًٓ  ٤مٟمَ أيمثرَ  شمٙمقن طمتك أُمقاًمٜم٤م ُمـ مجٕمٜم٤م ُم٤م  إٟمام يمٜم٧َم  وإن ،ُم٤م

 ،٤مكَ ٜمَ ٙمْ ٚم  ُمَ  ٤مُمٚمٙمً  شمريدُ  يمٜم٧َم  وإن ،َؽ دوٟمَ  اأُمرً  ٟم٘مٓمعَ  ٓ طمتك قمٚمٞمٜم٤م ٤مكَ ٜمَ ومْ َذ   ٤مذومً  شمريدُ 

ًِ  قمـ هُ د  رُ شمَ  أن شمًتٓمٞمعُ  وٓ شمراه ٤مٞمً ئْ رِ  ي٠مشمٞمؽ اًمذي هذا يم٤من وإن  ًمؽ ـمٚمٌٜم٤م َؽ ٟمٗم

 طمتك اًمرضمؾ قمغم عُ ٤مسمِ اًمت   ٥َم ٚمَ همَ  رسمام وم٢مٟمف ؛ُمٜمف َؽ ئَ ؼمِ ٟمُ  طمتك ٤مٜمَ أُمقاًمَ  ومٞمف وسمذًمٜم٤م ،٥م  اًمٓم  

 سمٜمل ي٤م ًمٕمٛمري وم٢مٟمٙمؿ ،كَ صدرُ  سمف ضم٤مَش  ؿمٕمرٌ  سمف شم٠ميت اًمذي هذا وًمٕمؾ   ُمٜمف، ىاوَ دَ يُ 

 اهلل ورؾمقل قمت٦ٌم ومرغ إذا طمتك ،أطمدٌ  قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ ُم٤م قمغم ُمٜمف شم٘مدرون اعمٓمٚم٥م قمٌد
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 افوفقد؟َأباَياَأؾرؽَتَ :♀ اهلل رؾمقل ىم٤مل ،فُمٜم يًتٛمع ♀

بسمَ»: ♀ اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أومٕمؾ،: ىم٤مل ،مـيَعَ ؾاشتؿَِ: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

آًكاََظَربِق ا َُؿر  ُه َُ َآيا َؾت  ِحقِمَـِتاٌبَُؾصِّ ِنَافر  مح  ـ ِزيٌلَِمَنَافر  ََ  شاهللَافرمحنَافرحقمَحمَ

 وأًم٘مك ًمف، أٟمّم٧َم  قمت٦ٌمُ  ؾمٛمٕمٝم٤م ومٚمام قمٚمٞمف، ي٘مرأه٤م ♀ اهلل رؾمقل ومٛم٣م

 إمم ♀ اهلل رؾمقل اٟمتٝمك طمتك ُمٜمف يًتٛمعُ  قمٚمٞمٝم٤م اُمٕمتٛمدً  هِ فمٝمرِ  ظمٚمَػ  هِ سمٞمدِ 

 وذاك،َؾلكتَشؿعَتََماَافوفقدََِأباَياَشؿعَتََؿد: ىم٤مل صمؿ ومٞمٝم٤م، ومًجد ،اًمًجدة

 اًمقًمٞمد أسمق ًم٘مد ضم٤مءيمؿ سم٤مهلل ٟمحٚمػ: ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل أصح٤مسمف، إمم قمت٦ٌم وم٘م٤مم

 ش.سمف ذه٥م اًمذي اًمقضمف سمٖمػم
(1)
 

ًٓ مل يٖم٤مدر احلؼ   اًمٕمٔمٞمؿَ  هذا وذاك اًم٘مرآنَ  رَ ًم٘مد شمدسم    ؛ طملم ىم٤مل يمؾ وم٘م٤مٓ ومٞمف ىمق

 ،قمـ يمت٤مب اهلل  را ًمٚمّمد  واطمد ُمٜمٝمام: وُم٤م هق سم٘مقل اًمٌنم، ًمٙمٜمٝمام إٟمام ىمرآ وشمدسم  

 ♀يدظمؾ ُمًجد اًمٜمٌل  ◙ وُمثٚمٝمام ُمـ شمدسمر ومآُمـ، هذا ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ

ؾمقرة اًمٓمقر طمتك إذا سمٚمغ ىمقل احلؼ  ي٘مرأ ♀وهق يقُمئذ قمغم اًمنمك وم٢مذا سمف 

 .[04اًمٓمقر: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: 

وذًمؽ أول ُم٤م »، وذم رواي٦م ىم٤مل: شومٙم٤مد ىمٚمٌل أن يٓمػم»ىم٤مل ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ: 

شوىمر اإليامن ذم ىمٚمٌل
(2)
 

اٟمخٚمع ُمـ ذًمؽ  ،ٝم٤مٚمَ ه٤م وشم٠مُم  رَ ومتدسم   اًمدًٓم٦مِ  اًمٕمٔمٞمٛم٦مَ  طملم ؾمٛمع هذه أي٦مَ 

                                      

 .(1/202)اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ٓسمـ هِم٤مم،  (2)

 .(580)(، وُمًٚمؿ، رىمؿ، 5645أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ، )( 1)
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وإٟمام شم٠مصمػم اًم٘مرآن  ♀اعمنميملم ذم زُمـ اًمٜمٌل ا قمغم وم١ماده، ًمٞمس هذا طمٙمرً 

سمذًمؽ اًم٘م٤ميص واًمداين، اًمٕمريب واًمٕمجٛمل،  وؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم اًم٘مٚمقب قمجٞم٥م، أىمر  

 .اًمذي يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه واًمذي ٓ يٗمٝمؿ

٤م سمجقار ىم٤مرئ ي٘مرأ اًم٘مرآن، ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ رؤي ىمس ٟمٍماين يٌٙمل يقُمً 

 .اًمذي ؾمٛمٕمتف ذم هذا اًمٙمالم كىم٤مل: أسمٙمل ُمـ اًمِمج

٤مدة ُمـ همػم ُمًٚمؿ يٕمؽمف سمت٠مصمػمه ووىمٕمف اًمِمديد، وأقمرايب يًٛمع رضمال ؿمٝم

ومٞمًجد،  ،[15احلجر: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ي٘مرأ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .وأٟم٧م همػم ُمًٚمؿ؟ ىم٤مل: ؾمجدت ًمٗمّم٤مطمتف كَ دَ ومٞم٘م٤مل ًمف: ُم٤م أؾمجَ 

 ،وىمقة ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم ٟمٗمًف ،اًم٘مرآن قمغم ىمٚمٌف سِ رْ ضَم  وىمد أؾمٚمؿ همػم واطمد ُمـ وىمعِ 

  .اًم٘مديؿ يمام وىمع هذا ذم احلدي٨م ذم وٓ يدرك ُمٖمزاه، وىمع هذا ،ُمٕمٜم٤مه وهق ٓ يٗمٝمؿ

 ،[60يقؾمػ: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ىمرأ سمٕمْمٝمؿ

 !وم٘م٤مل إقمرايب: واهلل ٓ يٓمٞمؼ اًمٌنم أن ي٠مشمقا سمٛمثؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م

ذم يمت٤مسمف  ♫اًمًػم ُم٤م أورده اسمـ اجلقزي  ُمـ قمجٞم٥م ُم٤م روت يمت٥ُم و

أٟمف ىم٤مل: ريمٌٜم٤م اًمٌحر وم٠مهنتٜم٤م اًمريح  ♫طمد سمـ زيد قمـ قمٌد اًمقاش صٗم٦م اًمّمٗمقة»

٤م رضمؾ يٕمٌد صٜماًم، وم٘مٚمٜم٤م: ُم٤م شمٕمٌد؟ وم٠موُم٠م إمم ذًمؽ اًمّمٜمؿ، وم٘مٞمؾ هبوم٢مذا  ،إمم ضمزيرة

 .وٓ يٕمٌده -هيدُمف :يٕمٜمل-ًمف: إن ه٤مهٜم٤م ُمـ يًقي هذا 

ىم٤مل: وم٠مٟمتؿ ُم٤مذا شمٕمٌدون؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمٌد اهلل، ىم٤مل: وُم٤م اهلل، ىم٤مًمقا: اًمذي ذم اًمًامء 

 .وذم إطمٞم٤مء وإُمقات ىمْم٤مؤه ،وذم إرض ؾمٚمٓم٤مٟمف ،ؿمفقمر
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٤م ٜمَ ٖمَ وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ويمٞمػ قمرومتٛمقه؟ ىم٤مًمقا: إن اعمٚمؽ أرؾمؾ إًمٞمٜم٤م رؾمقًمف ومٌٚم   

صمؿ ىمٌْمف  ،غ إُم٤مٟم٦مى اًمرؾم٤مًم٦م وسمٚم  رؾم٤مًم٦م اعمٚمؽ، ىم٤مل: وُم٤م ومٕمؾ اًمرؾمقل؟ ىم٤مًمقا: أد  

اعمٚمؽ، ىم٤مل: إن يمت٥م  إًمٞمف، ىم٤مل: وهؾ شمرك ًمٙمؿ ُمـ قمالُم٦م؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، يمت٤مُب  اهلُل

اعمٚمقك حل٤ًمن، ومٝمؾ ُمٕمٙمؿ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب؟ وم٘م٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وم٠مظمرضمقا اعمّمحػ، 

ُمٜمف رء، وم٘مرأوا قمٚمٞمف ؾمقرة، ىم٤مًمقا: ومام زًمٜم٤م ٟم٘مرأ  وم٢مذا سمف ٓ ي٘مرأ، وم٘م٤مل: اىمرؤوا قمكم  

  ٓ ، ودظمؾ ذم ََم ٕمْ  يُ ويٌٙمل طمتك اٟمتٝم٧م اًمًقرة ىم٤مل: ص٤مطم٥م هذا اًمٙمالم ؿم٠مٟمف أ

 حلٔمتف. ُمـ ديـ اهلل 

ٛمقه ُمـ ذائع اإلؾمالم صمؿ ىم٤مل: امحٚمقين ُمٕمٙمؿ، ومحٛمٚمقه ذم شمٚمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م وقمٚم  

صٚمقا اًمٕمِم٤مء وأظمذوا ُمْم٤مضمٕمٝمؿ،  اًمٚمٞمُؾ  ـ  سمف قم٤ٌمدشمف وقم٘مٞمدشمف، ومٚمام ضَم  ُم٤م شمّمحه 

ىمٞمقم، ٓ  ٜم٤م قمٔمٞمؿ، طملٌّ ٙمؿ يٜم٤مم سم٤مًمٚمٞمؾ؟ ىم٤مًمقا: ؾمٌح٤من اهلل، إن رسم  وم٘م٤مل: ي٤م ىمقم أرسمه 

 وهق ٓ يٜم٤مم؟! ،ن قمـ ُمقٓيمؿيٜم٤مم، ىم٤مل: ومٙمٞمػ شمٜم٤مُمق

 -طمتك إذا اٟمتٝمقا إمم هذه اًم٘مري٦م اًمتل يًٙمٜمقهن٤م ،اًمٕمج٥م ومٕمجٌقا ُمٜمف أؿمد  

ًٓ  -وهل ُمديٜم٦م قم٤ٌمدان ؟ ىم٤مًمقا: ًمتٜمٗم٘مف، اعم٤مُل  ؿَ ـ٤م وًمِ ، وم٘م٤مل: قمجًٌ أٟمزًمقه وأقمٓمقه ُم٤م

ذم اجلزيرة أقمٌد صٜماًم ومٚمؿ يْمٞمٕمٜمل وأٟم٤م ٓ  سم٤مإلؾمالم، ىم٤مل: يمٜم٧ُم  قمٝمدٍ  أٟم٧م طمدي٨ُم 

 ٤م. يْمٞمٕمٜمل؟ ٓ واهلل ٓ آظمذ ؿمٞمئً  فُ ومٌٕمد أن قمرومتُ أ ،ومفأقمر

هذا  :يٕمٜمل-هق ذم اعمقت  :ُمـ ي٘مقل ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد: ومٌٕمد صمالصم٦م أي٤مم ضم٤مء إزم  

ومج٤مؤوا إًمٞمف وم٘م٤مًمقا ًمف: أًمؽ طم٤مضم٦م؟ ىم٤مل: ُمـ ضم٤مء سمٙمؿ إمم ضمزيريت ىمد  -اًمرضمؾ

 اًمتٕمرف ذم-ىمد ىم٣م طم٤مضمتل  -وهق اهلل-ىم٣م طم٤مضمتل، ُمـ ضم٤مء سمٙمؿ إمم ضمزيريت 
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ُم٘م٤مسمر قم٤ٌمدان يم٠مهن٤م  ىم٤مل: ومٖمٚمٌتٜمل قمٞمٜمل ومرأي٧ُم  ،ومٌ٘مل قمٜمده ذًمؽ اًمرضمؾ -إًمٞمف

ذم ُمثؾ  واجل٤مري٦م مل ُيرَ  ،وذم اًم٘م٦ٌم هير ومٞمف ضم٤مري٦م ،ُمـ اًمري٤مض ومٞمٝم٤م ىم٦ٌمٌ  روو٦مٌ 

 ؿمقىمل إًمٞمف، ىم٤مل: وم٤مٟمتٌٝم٧ُم  ؿمتد  اوم٘مد  ،سمف إزم   ْؾ ج  وهل شم٘مقل: سم٤مهلل قمٚمٞمؽ قمَ  ،طمًٜمٝم٤م

ً  ، ؾ ىمد وم٤مرق احلٞم٤مةُمـ ٟمقُمل وم٢مذا اًمرضم ومام إن  ،فُ صمؿ دومٜمتُ  ،فُ ٜمتُ صمؿ يمٗم   ،فتُ ٚمْ ىم٤مل: ومٖم

وهق يتٚمق ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ،ُمع شمٚمؽ اجل٤مري٦م فُ ذم ًمٞمٚمتل طمتك رأيتُ  ٟمٛم٧ُم 

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ﴿

 [15-10اًمرقمد:]
(1)

.  

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل  ًْ طِمٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم  َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 

 

 

 

                                      

 .(568-1/564)صٗم٦م اًمّمٗمقة، ٓسمـ اجلقزي،  (2)
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

َٓ إًَِمفَ  وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ ْيَؽ ًَمُف،  َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  إِ

ؾَم٤مًَم٦َم،  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم 

٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك أَ  ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ـْ َرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َوَأد ى ا شَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم

ا َُمِزْيًدا. ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

٤َم اعمًٚمٛمقن، وم ٢من اعم٘مّمقد إقمٔمؿ ُمـ شمالوة اًم٘مرآن هق آٟمتٗم٤مع هبذه َأهيه

ٙمؿ وإطمٙم٤مم، إن اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٛمك إُمث٤مل واحلِ  اًمتالوة، وآشمٕم٤مظ سمام ذم اًم٘مرآن ُمـ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:حٞم٤م سم٤مًم٘مرآنوٟمى سم٤مًم٘مرآن، هل أن هُندَ 

 .[1اإلهاء: ] ﴾ٿ

 يٜمٌٖمل ًم٘م٤مرئ اًم٘مرآن أن ي٠ًمل ٟمٗمًف:

ُمتك أيمقن ُمـ اعمت٘ملم؟ ُمتك أيمقن ُمـ اخل٤مؿمٕملم؟ ُمتك أيمقن ُمـ اخل٤مئٗملم؟  

 ٗمٚمحلم؟ ُمتك أيمقن ُمـ اًمراضملم؟ ُمتك أيمقن ُمـ اعم

ـَ  ُمتك أيمقن ممـ يت٘مٌؾ اهلُل   ُم٤م قمٛمٚمقا؟ ُمتك أيمقن قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أطمً

 اًمًٕمل قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم؟  سمٛمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م؟ ُمتك أيمقن ُم٘مٌقَل 

أـمٚم٥م  ،تل قمٚمٞمٝم٤مٞم  ٚم  غم أظمرة سمٙمُ قم ٤م قمٜمٝم٤م ُم٘مٌاًل راهمًٌ  ،ُمتك أيمقن زاهًدا ذم اًمدٟمٞم٤م

 ه؟ؾمقآ ذم ؾمٌٞمؾ  ،ٚمفوأؾمٕمك ذم ؾمٌٞم ،رو٤مه ُمـ اهلل 

إن ىم٤مرئ اًم٘مرآن إذا أٟمزل هذه إؾمئٚم٦م ذم ىمٚمٌف قمٜمد ىمراءشمف يٜمتٗمع سمام ي٘مرأ، يرشمٗمع 

 سمام ي٘مرأ، يت٘مقى سمام ي٘مرأ.



 

225 
 خطب الثورة

 

٤َم اعمًٚمٛمقن،   إن هذه احلٞم٤مة ُمألى سم٤مًمٗمتـ واعمٖمري٤مت، سم٤مًمّمقارف واًمِمقاهمؾ َأهيه

٤من قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن إمم ُم٤م يم قدُ ومال يٜمٌٖمل اًمٕمَ  ،اًمتل شمّمد اًمٜم٤مس قمـ ـمريؼ اهلل 

إمم شمرك اًمت٠مصمر سم٤مًم٘مرآن، وم٤مًمت٠مصمر سم٤مًم٘مرآن هم٤مي٦م ُمـ  قدُ ىمٌؾ رُمْم٤من، ٓ يٜمٌٖمل اًمٕمَ 

ک گ گ گ ﴿اًمٖم٤مي٤مت ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن يزهد ومٞمٝم٤م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[15حمٛمد: ] ﴾گ ڳ ڳ

يرشمٗمع ذم ظمٚم٘مف وأدسمف وديٜمف قمٚمٞمف أن يتٝمؿ وإن اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن ومال يٜمتٗمع، 

 !ٚم٥م قمٚمٞمف ىمٗمؾ يٛمٜمع ُمـ دظمقل اًمٜمقر واهلدىىمٚمٌف؛ ٕن اًم٘م

 ﴾چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

 .[86اعم١مُمٜمقن: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿، [61اًمٜم٤ًمء: ]

اًم٘مٚمقب  ر  مل شم٘مِمٕمِ وجي٥م أن يتٜمٌف اإلٟم٤ًمن إذا ىمرأ اًم٘مرآن ومٚمؿ شمٖمرورق اًمٕمٞمٜم٤من، 

 !اًم٘مرآن؟ إذا ىمرأ ♀يٜمٌٖمل أن يٜمٔمر يمٞمػ يم٤من رؾمقل اهلل ووإسمدان، 

ي٘مرأ قمٚمٞمف اسمـ ُمًٕمقد،  !إذا ىمرأ سمٙمك وإذا ىمرئ قمٚمٞمف سمٙمك ♀ يم٤من

. ومٞم٘مقل ًمف: طمًٌؽ أن، ومٞمٚمتٗم٧م إًمٞمف وم٢مذا قمٞمٜم٤مه شمذروم٤من
(1)
 

: ♀ومٞم٘مقل  ،[2اًمٖم٤مؿمٞم٦م: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿شم٘مرأ اُمرأة: 

ش.كعمَؿدَجاءين»
 (2)
 

ه صقت يم٠مزيز اعمرضمؾ ُمـ ؿمدة ُم٤م رع ًمّمدوؾمٛمإذا ىمرأ سمٙمك  ♀رأيٜم٤مه 

                                      

 (.4040، )أظمرضمف اًمٌخ٤مري( 2)

 ( ُمرؾماًل.21142(، رىمؿ، )20/0510أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه، )( 1)
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.♀ يٕم٤مين ُمـ اًمٌٙم٤مء
(1)
  

وئ ۇئ ۇئ ﴿ا ذم آي٦م ذم ريمٕم٦م ٓ يٙمرر ؾمقاه٤م: ُمتدسمرً  ًمٞمٚم٦مً  ♀ىم٤مم 

 .[226اعم٤مئدة: ] ﴾ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
(2)
 

ومٛمـ يٕمٛمؾ ........ ﴿إذا ٟمزًم٧م هذه أي٦م:  ♀سمٞمٜم٤م أسمق سمٙمر ُمع اًمٜمٌل 

، ومرومع أسمق سمٙمر يده، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ! إين ًمراء ُم٤م  [6-0]اًمزًمزًم٦م:  ﴾ذا يره

سم٤م سمٙمر، أُم٤م ًمؽ ي٤م : »♀ُمـ ذ، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل  قمٛمٚم٧م ُمث٘م٤مل ذرة

أرأي٧م ُم٤م شمرى ذم اًمدٟمٞم٤م مم٤م شمٙمره ومٛمث٤مىمٞمؾ ذر اًمنم ويدظمر اهلل ًمؽ ُمث٤مىمٞمؾ ذر اخلػم 

ش.طمتك شمقاومٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
(3)
  

 ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿: ي٘مرأ رضماًل  اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر ؾمٛمع

 ،ذًمؽ ذم ًمف وم٘مٞمؾ ،يْمٓمرب ظمر   صمؿ. سمٙم٤مؤه اؿمتد   طمتك يٌٙمل ومجٕمؾ ، [6-0]اًمٓمقر:

.شريب ُمـ طمؼف  ىمًؿَ  ؾمٛمٕم٧ُم  وم٢مين دقمقين،»: وم٘م٤مل
 (4)

 

زرارة سمـ أورم ُمـ ظمٞم٤مر  ، ومٝمذاُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ ىم٣م ٟمحٌف وهق يّمكمو

ۉ ې ې ې ې ى ﴿: وم٘مرأ ىمقل اهلل  ،٤ماًمت٤مسمٕملم صغم سم٤معمًٚمٛملم اًمٗمجر يقُمً 

.٤م ُمـ وىمتفُمٞمتً  ومخر   [1اعمدصمر: ] ﴾ى ائ ائ
(5)

 

ٍد َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀ َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

                                      

 (.5/14أظمرضمف أمحد، )( 2)

 (.4/251أظمرضمف أمحد،  )( 1)

 (.1042رىمؿ، ) (251-25/252) أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م،( 0) 

 (.10أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمرىم٦م واًمٌٙم٤مء، )ص( 5)

 (.554أظمرضمف اًمؽمُمذي، رىمؿ، )( 4)
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ٓ  اهلُل َربه  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ    ً اَمَواِت اًم  ً ـْ  اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  إٟم 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َم ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم ـِٝمْؿ َوَأًمْ  ،َوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسَم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

اَرَٟم٤مىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ َٓ شُمق  ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم َأىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤م ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿ  ؿُمد  َأْزرَ ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمِ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ َؽ َي٤م ىمَ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ٜمَٜم٤َم ِديْ  قَمغَم اًمره

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ـَ اًْمِٗمَت ٚمِِٛملْمَ ُذ سمَِؽ ُِم ًْ ، ٤م ُُم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 ِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمٛمِ اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َ  هُ دُ هَ ََنْ  هللِ  دَ هْ حَ ـالْ  نَّ إِ  َ  ًُ ييُ عِ تَ سْ ون  اََل عَ اهلل تَ بِ  َذُ عُ ، وجَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ون
  ورِ ُش  وْ نِ 

َ
 ََ ِّئ ِِ  وْ نِ ا، وَ يَ سِ فُ جْ َ

َ
َ ِِ َ هَ خْ ا ِِ ُُ ََ ََ  اهللُ  هِ دِ ٍْ حَ  وْ نَ  ًُ ا، إىَّ ا   ِِ ُ ََ  وْ نَ ، وَ  ََّّ 

ٌَ ََ ََ   َّْ لِ ِْ يُ  ُ ادِ   ََ  ، وَ َي 
َ
َ  إِ ََل  َنْ  دُ ٍَ شَ َ ُ  يَك  َشِ ََل  هُ دَ حْ ، وَ  اهللُ إَلَّ  ََ  ، وَ ََ

َ
 َنَّ  دُ ٍَ شْ َ

ُ ُِ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا خَ هَّ ُُمَ  َُ َ ، ِ َِ ًِ َولََعَ آ  وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَي
َ
َ  مَ لَّ َِ وَ  ًِ ابِ حَ ْص َ  رًيا.ثِ كَ  ًهايْ لِ سْ ت

 . [201آل قمٛمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00]إطمزاب: ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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 :دُ عْ ا بَ أمَّ 
ٍَ رْيَ خَ وَ  ،اََل عَ تَ  اهللِ  مُ لََكَ  مِ لََكَ  الْ رْيَ خَ  َإنَّ   َشَّ وَ  ،♀ٍد، ُمهَّ  يُ دْ ٌَ  ِي دْ  ال

 
ُ
َِّ  ةٍ لَ ََ  َض ُُكَّ ، وَ ةٌ لَ ََ َض  ةٍ عَ دْ  بِ ُُكَّ ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ  ُُمْ ُُكَّ ا، وَ ٍَ ـاتُ ثَ دَ ُُمْ  رِ َْ ُُ اْْل  مَّ ، ثُ ارِ يف ا

ُِ رْيٌ  خَ ََف كَ ا قَ ََّّ وَ نَ  نَّ إِ   وَ  رثَ ا كَ هَّ  
َ
 تؿ سمٛمٕمِجِزيـ.وإن  ُم٤م شُمققَمدوَن ٍٔت، وُم٤م أٟم ،ََه ـلْ َ

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن،  ، وومرطم٦مٌ  ، هالك اًمٔم٤معملم ٟمٕمٛم٦مٌ ورمح٦مٌ  اًمٔم٤معملم راطم٦مٌ  هالكُ َأيه

 .ؼمةٌ وقمِ  هالك اًمٔم٤معملم آي٦مٌ 

 اهللُ  قمروؿمٝمؿ، وأذل   اهلل اًمٕمدل ذم أول إرسمٕم٦م اًمذيـ أؾم٘مط اهلُل ٟمٗمذ ىمْم٤مءُ 

 ٚمقن، إذ أشم٤مهؿ اهلُلومُ رْ ون، وذم أردي٦م اًمٔمٚمؿ يَ ؽمٚمؾ اًمٙمؼم يتٌخطُم سمٞمٜمام هؿ ذم  ،ٝمؿأقمٜم٤مىمَ 

ُمـ ومقىمٝمؿ،  قمٚمٞمٝمؿ اًمً٘مُػ  ر  ُمـ اًم٘مقاقمد ومخَ  ؿْ ٝمُ ـسمٜمٞم٤مٟمَ  أشمك اهلُل ،ُمـ طمٞم٨م مل يتًٌقا

 وأشم٤مهؿ اًمٕمذاب ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون.

ومٞمٛمـ  ،اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٦مأٟم٤م يم٤مومر سمٛمرضمٕمٞم :اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞمٛمـ ىم٤مل هذا طمٙمؿُ 

ـِ  اؾمتٌدل ذيٕم٦مَ   اًمنمعِ  ُمٜمزًم٦مَ  إظمَي  فُ زل يمت٤مسمَ ومٞمٛمـ أٟم ،اًم٘مرآنَ  رَ واؾمتدسمَ  ،اًمرمح

 ٝم٤م اجلرذان؟!ـُمـ أٟمتؿ أيه  :اعم١مُمٜملم ىم٤مئاًل هلؿ ـ أذل  ُمَ  ًم٘مد أظمذ اهلُل ،رِ اعمٓمٝم  

ٱ ٻ ﴿سمٜم٤مؤه وأقمقاٟمف أُمٕمف  َؾ تِ وىمُ  ،خمتٌئ٤ًم ذم أٟمٗم٤مق اجلرذان حت٧م إرض َؾ تِ ٘مُ ومَ 

 ٝم٤م.ــ أُمث٤مًمُ يوًمٚمٓمٖم٤مة اعمتجؼم [54]إٟمٕم٤مم: ﴾ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ

وم٠ميمثروا  ،اًمٔمٚمؿ وآؾمتٌداد اًمذيـ ـمٖمقا ذم اًمٌالد ٤ممَ إن طمٙم  ، ٤م اعمًٚمٛمقنٝمَ ـيه أَ 

  ٓ  . سم٤مجلٝم٤مدومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد مل يٙمقٟمقا ًمٞمزوًمقا إ

ًٌلم تُمـ سمٕمض اعمٜم دَ ضمِ ٌٞم٤م اًمذي وُ ٞمُمـ هالك ـم٤مهمٞم٦م ًم فُ ٛمُ ٟمتٕمٚم   اًمٞمقمِ  هذا درُس و

 .(أُمػم اعم١مُمٜملمـ: )سمؾ يّمٗمف سم ،هُ دُ ـ ي١مي  إمم اًمٕمٚمؿ ُمَ 
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 ٤مم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م سمٛم١مُمٜملم!ُم٤م طمٙم   وٓ واهلل

 اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م سمنمقمٞملم! ٤ممُ وُم٤م طمٙم  

 اًمٕمٔمٞمؿ. اًمٜمٌل   روا ؾمٜم٦مَ اهلل اًمٙمريؿ، وطم٘م   وىمد اؾمتدسمروا يمت٤مَب  ك هلؿ اًمنمقمٞم٦مُ وأٟم  

، وىم٤مل [50]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾ٺ ٺ ٿ﴿شمٕم٤ممم:  ىم٤مل اهللُ  ،٤م اعمًٚمٛمقنٝمَ ـيه أَ 

 .[58]ومّمٚم٧م: ﴾جح مح جخ حخ﴿ؾمٌح٤مٟمف: 

 ؾمق إٟمف درُس 
ِ
 أؿمده  ةِ رَ أظِم  اُب ذَ ٕمَ ٟمٞم٤م، وًمَ ذم احلٞم٤مة اًمده  اخلزِي  وقمذاِب  اخل٤ممت٦مِ  ء

 ى.وأظمزَ  ك، وأؿمؼه وأسم٘مَ 

ٕمٞمد ،اهلل شمٕم٤ممم ًمٚم٘مذاذم   هذه قم٘مقسم٦مُ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ !وُم٤م هل ُمـ اًمٔم٤معملم سٌم

 .[01]يقٟمس:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿َ،[61]يس: ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

َُم٤مرِ  ٤مرِ اًمٕم ٤مرِ وُم٤م هل ُمـ سمِم   ،اهلل شمٕم٤ممم هذه قم٘مقسم٦مُ  ڍ ڌ  ﴿ سمٌٕمٞمد! واًمد 

، [12]إٟمٕم٤مم: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿َ،[04]هم٤مومر: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 [.62]يقٟمس: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 ُمَ ذم ُمٕمريم٦م اًمد   ٝمرٍ أؿم ًمٞمٌٞم٤م سمْمٕم٦مَ  ذم اهلدمُ  ًم٘مد اؾمتٖمرَق 
ِ
 ٜمَ واًمٕمَ  ٤مء

ِ
 اَل واًمٌَ  ٤مء

ِ
ومٙمؿ  ،ء

  ػمِ اًمتٕمٛم ٦مِ عمٕمريمَ  حت٤مُج ٟم ُمـ اًمقىم٧ِم 
ِ
 !؟واًمٌٜم٤مء

  واًمٌذلِ  واجلٝمدِ  ُمـ اًمٕمٛمؾِ  ٍت اَل ِّم ت  ُمُ  ٍت إٟمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم ؾمٜمقا
ِ
 !واًمٕمٓم٤مء

وخٛم٦ًم، وشمريم٦ًم صم٘مٞمٚم٦ًم،  شمقاضمف حتدي٤مٍت  -وُمٍٍم  عٍ ٘مْ ِص  ذم يمؾ   -تٜم٤م اًمٞمقمَ ُم  أُ  إن  

 .ضمٚمٞمٚم٦مً  وأُم٤مٟم٦مً 

 ٝم٤م شمٕم٤ممم.ـي رسم  دَ سملم يَ  وُمًئقًم٦مٌ  ـمقائٗمٝم٤م ُمقىمقوم٦مٌ  ٤م وسمٙمؾ  هَ ْهِ ٠مَ وإُم٦م سمِ 

 إُم٤مٟم٦م؟ ؿُ يتُ د  هؾ أَ  :-اًمٕم٤معملم ًمرب   اًمٜم٤مُس  ي٘مقمُ  يقمَ  -ُمًئقًمقن واًمٕمٚمامءُ  اًمدقم٤مةُ 
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 ؟دِق ٙمؿ سم٤مًمّم  ورومٕمتؿ صقشمَ  ،احلؼ   هؾ ٟمٓم٘متؿ سمٙمٚمٛم٦مِ 

 ُ ِٕ  ُم  هؾ سمذًمتؿ ُمـ أٟمٗمًٙمؿ 
 ؟احلؼ   قمغم ـمريِؼ  َؼ ٚمْ خَ ـاًم ؿُ تُ ٚمْ ًمَ دَ  ْؾ ٙمؿ؟ هَ تِ

ذم شمرسمٞم٦م  هؾ ضم٤مهدَت  :هِ دِ ووًمَ  فِ سمٞمتِ  قمـ أهؾِ  ُمًئقٌل  أهةٍ  واًمٍد ورب   يمؾه 

 ؟كَ ذم شمٕمٚمٞمؿ أوٓدِ  هؾ اضمتٝمدَت  ،َؽ ئِ أسمٜم٤م

 ؟اًمٕمٗم٤مَف  نَ دْ ق  شمٕم ِؽ ؟ وقمـ ـمري٘مِ اإليامنَ  ـَ ٛمْ ٕمٚم  شم ٤م هؾ قمٜمِؽ ٝمَ ـقمـ سمٜم٤مشمِ  ُمًئقًم٦مٌ  أمٍ  يمؾه 

 ، واًمّمدِق واإلشم٘م٤منِ  قمـ اإلطم٤ًمنِ  قمٛمٍؾ وُمٝمٜم٦ٍم ووفمٞمٗم٦ٍم ُمًئقٌل  ص٤مطم٥ِم  يمؾه 

 ًمٚمٛمًٚمٛملم. ذم اًمٜمّمِح  وآضمتٝم٤مدِ  ،ذم اًمتٕم٤مُمؾِ 

  ـمريَؼ  إن  
ِ
، إُم٦مِ  قم٘مٞمدةِ  ِح صالشمٌدُأ سم٢م، إيامٟمٞم٦مٍ  سمتحدي٤مٍت  يٛمره  إُم٦مِ  ْم٦مِ هن سمٜم٤مء

 .اًمّم٤مًمِح  ٤م ًمٚمٕمٛمؾِ ٝمَ تِ ٞمئَ ٝم٤م، وهَت ـسم  ٤م قمـ رَ ٝمَ ٛمِ ٝمْ ه٤م وومَ رِ ٙمْ ومِ  ٞم٦مِ وشمٜم٘م

  ـمريَؼ  إن  
ِ
، اًمّمػ   ووطمدةِ  ،٦مِ اًمٙمٚمٛمَ  ذم مجعِ  سمتحدي٤مٍت  يٛمره إُم٦ِم  هنْم٦مِ  سمٜم٤مء

  .واًمًٜم٦مِ  سم٤مًمٙمت٤مِب  وآقمتّم٤ممِ 

 سم ـمريَؼ  إن  
ِ
 اًمديقنِ  ُمـ ٟمٗمِؼ  ًمٚمخروِج  ؛سمتحدي٤مٍت اىمتّم٤مدي٦مٍ  يٛمره  إُم٦مِ  هنْم٦مِ  ٜم٤مء

 ُم  أُ  َؾ يم٤مهِ  ُؾ ث٘مِ اًمتل شمُ 
 رُ ٜمذِ اًمتل شمُ  ٦مِ اًمرسمقي   ًمالىمتّم٤مدي٤مِت  ٦مِ ُمـ اًمتٌٕمٞم   ٤م، وًمالٟمٕمت٤مِق ٜمَ تِ

 .ي٤مرِ سم٤مًمد   اخلراَب  ُؼ ٚمحِ وشمُ  ،ُم٤مرِ ًمد  هلالِك واسم٤م

  ـمريَؼ  إن  
ِ
 لِ ه٤م إو  دؾمتقرِ  ممإ إُم٦مَ  ده رُ شمَ  ٦مٍ ؾمٞم٤مؾمٞم   سمتحدي٤مٍت  يٛمره  إُم٦مِ  هنْم٦مِ  سمٜم٤مء

 ٤م إمم طمٗمظِ ٝمَ ـشمَ ػْمَ ؾِم  فُ ضم  قَ ، وشمُ اًمرطمٞمؿِ  اًمٕمٔمٞمؿِ  اًمٜمٌل   وؾمٜم٦مِ  ،اًمٙمريؿِ  اًم٘مرآنِ  وإظمػمِ 

، ةِ د  اعمًتٌِ  ةِ اًمٗم٤مؾمدَ  ٦مِ اًمًٞم٤مؾمٞم   إٟمٔمٛم٦مِ  ْهِ ـ أَ ُمِ  واخلروِج  ،٤مٝمَ ـصمقرشمِ  ُمٙمت٤ًٌمِت 

وٓ  ،واًمٗم٤ًمدِ  ؾمقى اًم٘مٝمرِ  ؾِ ـمريً٘م٤م ًمٚمتٕم٤مُمُ  ٓ شمٕمرُف اًمتل  اًمٔم٤معم٦مِ  اعمتًٚمٓم٦مِ  اًمٖم٤مؿمٛم٦مِ 

 .وآؾمتٌدادِ  اًمٔمٚمؿِ ى ؾمق ًمٖم٦مً  ـُ ًِ حُتْ 
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 ؿ مل يٙمـ هلؿ ُمـ هدٍف ٝمِ ـظمرضمقا ذم صمقرشمِ  طملمَ  اإلؾمالمِ  أهَؾ  مجٞمًٕم٤م أن   رْ يم  ذَ تَ ٜمَ ًمْ وَ 

 :ذًمؽ ، وأؾم٤مُس وآؾمتٌدادِ  ، واًمٗم٤ًمدِ واًمٓمٖمٞم٤منِ  اًمٔمٚمؿِ  ـَ ُمِ  اإلٟم٤ًمنِ  ؾمقى حتريرِ 

ٓ   قمٌقدي٦مٍ  ـ يمؾ  ُمِ  هُ رُ ريحت  ًمف. وطمده ٓ ذيَؽ  ،اًمٕم٤معملم هلل رب    اًمٕمٌقدي٦مَ إ

، مل ًمٜم٤مصٍح  ، وٓ ٟمّمٌح ؾٍ ًم٘م٤مئِ  ىمقٌل  َؼ ٌْ ومٚمؿ يَ  ،٤مٜمَ ٟمِ ئقؿم مجٞمعَ  ؿَ ديٜمٜم٤م ىمد ٟمٔم   أن   دُ إٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مِ 

ٓ   َؼ ٌْ يَ   .وٟمٜمتٛمل إًمٞمف سمحؼف  ،ك قمٜمف سمّمدقإًمٞمف، أن ٟمتٚم٘م   دَ وٟمًتٜمِ  ،قمٚمٞمف دَ  أن ٟمٕمتٛمِ إ

 وم٤مضمرةٌ  ُم٘مقًم٦مٌ  شوٓ ديـ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ،ٓ ؾمٞم٤مؾم٦م ذم اًمديـ» :اًمتل ىم٤مًم٧م ٘مقًم٦مَ اعم إن

 طَ ٌَ ، وَو ٦مَ ٤م آضمتامقمٞم  ٜمَ ، وؿمئقٟمَ ٦مَ ٤م آىمتّم٤مدي  ٜمَ وأطمقاًمَ  ٦مَ ٤م اًمًٞم٤مؾمٞم  ٟمَ ؿ أُمقرَ ٤م ٟمٔم  ٜمَ ديٜمَ  ! إن  سم٤مئرةٌ 

ـِ  ذًمؽ ىمدٌح  ظمالِف  ، واقمت٘م٤مدُ ىمْمٞم٦مٍ  ٤م ذم يمؾ  ٜمَ ؾمٚمقيمٞم٤مشمِ  وشَمَٗمٚمه٧ٌم َ،٘ملمِ ذم اًمٞم ، وٟم٘مٌص ذم اًمدي

ـِ َرب  اًمٕم٤معملم،  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ُِمـ دي ڭ ۇ  َڭ ڭ ڭ 

ې ېٴۇ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  [.285-280]إٟمٕم٤مم: ﴾ۋ 

 وؾمٜم٦مِ  ،٤مٝمَ ـسم  رَ  يمت٤مِب  حتٙمٞمؿِ  ةِ إمم ضم٤مد   إُم٦مِ  ده ُمٜمف رَ  ادُ رَ يُ  اًمٞمقمَ  اًمًٞم٤مده  واًمٕمٛمُؾ 

 ٤م.هَ ٤مرِ ج  ومُ  ٦مِ ٤م، وُمٖم٤مًمٌَ ٝمَ ىمقاٟمٞمٜمِ  ٤م، وشمٜم٘مٞم٦مِ هَ دؾمتقرِ  ٤م، وإصالِح ٝمَ ٟمٌٞم  

ٓ   ةٌ د  قمِ  ُمٗم٤مؾمدُ  فُ ٜمٗمُ تٙمشمَ  وهذا أُمرٌ   ارشمٙم٤مِب  ٤م ضمقازَ ٜمَ ٛمَ ٚم  قمَ  رَ اعمٓمٝم   اًمنمعَ   أن  إ

 ؛يمؼمُ ُمـ هذا وأ ُم٤م هق أقمٔمؿُ  ٌٞمح اًمنميٕم٦مُ ، سمؾ شمُ ٦مٍ حراضم ذم ُمّم٤مًمَح  رةِ ٛماعمٜمٖم اعمٗم٤مؾمدِ 

 ؾمٌٞماًل ٤م ٝمَ ـيمقٟمِ  ـ ضمٝم٦مِ وإٟمام ُمِ  ،٤م ُمٕمّمٞم٦مً ٝمَ ـيمقٟمِ  ـ ضمٝم٦مِ ، ٓ ُمِ قمغم اعمٕمّمٞم٦مِ  ٦مِ يم٤مإلقم٤مٟمَ 

 ، وُمـ ذًمؽ:إيمؼمِ  ٦مِ واعمٜمٗمٕمَ  إقمٔمؿِ  ٦مِ اعمّمٚمحَ  تح٘مٞمِؼ ًم

ٓ   قمٔمٞمٛم٦مٌ  ُمٗمًدةٌ  اعم٤مل ًمٚمٔم٤ممل سمٖمػم طمؼ   دومعُ  - قمغم  اُمرأةٌ  ٧ِم هَ رِ يمْ  أٟمف ًمق أُ إ

سمامهل٤م ُمٜمف ًمٙم٤من هذا أُمًرا حمٛمقًدا ُمـ هذه  ْت احلرام فمٚماًم وقمدواًٟم٤م وم٤مومتدَ 

٤ًٌم ذقمٞمًّ   وذًمؽ ٕن طمرُم٦مَ  ؛٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرىاجلٝم٦م، وًمٙم٤من واضم
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 إُمقال. ُمـ طمرُم٦مِ  أؿمده  واًمٗمروِج  إسمْم٤معِ 

ًَ  ًمٞمحٗمظَ  فُ ُم٤مًمَ  عَ ومَ دَ  ـْ هذا ُمَ  وُمثُؾ  - قمـ  ومعُ إذ اًمد   ؛طمؼف  سمٖمػمِ  ُمـ اًم٘متؾِ  فُ ٟمٗم

 .قمـ إُمقالِ  ُمـ اًمدومعِ  أقمٔمؿُ  إسمدانِ 

إهى اعمًٚمٛملم ُمـ  ٓومتٙم٤مكِ  إُمقالِ  ز دومعِ اوًم٘مد أومتك قمٚمامؤٟم٤م سمجق -

اعمًٚمٛملم،  وىمت٤ملِ  ٕمٞمٜمف قمغم ىمتؾِ يُ  احلريب   إمم اًمٙم٤مومرِ  اعم٤ملِ  عَ ومْ دَ  اًمٙمٗم٤مر، ُمع أن

ـ    إمم اًمٙمٗم٤مر. اعم٤ملِ  عِ ومْ ـ دَ ومم ُمِ إهى واًمذراري أَ  مح٤مي٦مَ  ًمٙم

 ٤م.يمٗمًّ وومٕماًل  اًمنميٕم٦مِ  اًمًٞم٤مؾم٦مِ  وقمغم هذا يٕمٜمل وم٘مفُ 

ًدا حمٛم أن   اًمٜم٤مُس  َث د  حَ ت يًمئال   ؛اعمٜم٤موم٘ملم قمـ ىمتؾِ  ♀ اًمٜمٌله  ومٚم٘مد يمػ  

ٕن  ؛إسمراهٞمؿَ  ٤م قمغم ىمقاقمدِ ٝمَ سمٜم٤مئِ  وإقم٤مدةِ  اًمٙمٕم٦ٌمِ  قمـ هدمِ  ػ  يمام يمَ  ،فُ أصح٤مسمَ  ٘متُؾ يَ 

 .سمٙمٗمرٍ  يم٤مٟمقا طمديثل قمٝمدٍ  ُمٙم٦مَ  أهَؾ 

ا وً دْ شمٕم٤ممم قمَ  اهلُل ٥م  ًَ  يُ ًمئال   ؛اعمنميملم آهل٦مِ   قمـ ؾم٥م  لماعم١مُمٜم -أيًْم٤م -يمام يمػ  

 سمٖمػم قمٚمؿ!!

َاجتامعَاألمةَظذَأهلَافسـة:

اًمذيـ  ،ومٞمٝم٤م اًمٗمْمؾِ  ٝم٤م وأهؾِ ٝم٤م وقمٚمامئِ شمِـدقم٤م ظمٚمَػ  ٕن شم٘مَػ  ةٌ ُمدقمق   ًمٞمقمَ ا وإُم٦مُ 

 ُمـ آؾمتٌدادِ  اعمٍمي   اًمًٞم٤مد   اًمٜمٔم٤ممِ  حتريرِ  ُمـ أضمؾِ  ٦مِ اًمًٞم٤مؾمٞم   اعمٕمريم٦مِ  وا ظمقَض رُ ر  ىمَ 

، ٦مً يم٤موم   اإلؾمالمِ  أهؾِ  ُمـ دقمؿِ  سمد   ، ومال٦مِ اعمٍمي   ًمألُم٦مِ  واًمروم٤مهٞم٦مِ  اًمٕمدلِ  ، وحت٘مٞمَؼ واًمٗم٤ًمدِ 

ـِ  أهؾِ  ٍمةِ وٟمُ   .٦مِ اًمًٞم٤مؾمٞم   ؿُ ٝمِ ـشمِ اأو اٟمتامءَ  ٦مِ احلزسمٞم   ؿُ ٝمِ ـ٤مشمِ ٝمَ شمقضمه  ، قمغم اظمتالِف ٦مً قم٤مُم   اًمدي

ٓ   أو ٟمٙمٝم٤مٍت  ٝم٤مٍت سمال شمقضمه  ،٥َم ذاهِ ُمإؾمالًُم٤م سمال  ٟمٜم٤م ٟمريدُ إ :اًم٘مقل سمؾ يّمحه   إ

ٓ   ،اًمٜمٙمٝم٦م إومم ـ ُم٤م ٞمً ، ص٤مومٍب قْ ؿَم  قمـ يمؾ  ظم٤مًمًّم٤م  إُمر إول، إؾمالًُم٤م حمًْم٤م إ
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َومََقََافَ َقهَِؾََظَََاكََأَََامََ»: ♀اعمّمٓمٗمك  ىمقُل  :فِ ٟم٤م ذم ذًمؽ يمٚم  دُ يمؾ قمٞم٥م، رائِ 

َأََوََ شاِبََحَص 
(1)

ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، ـ ذًمؽُمِ  قمغم أؾم٤مسٍ  وآقمتّم٤ممُ  اًمتٕم٤مونُ ، ومٞمٜمٌٖمل 

 ﴾ۇ ۆ ۇ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ، [1]اعم٤مئدة: ﴾ەئ وئ وئ ۇئ﴿

ل وىم٤م، [06]احل٩م: ﴾ائ ەئ ەئ وئ ﴿َوىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ:، [06]احل٩م: 

:َ﴿[200]آل قمٛمران: ﴾َڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ. 

ًِ اًمتل يَ  احلؼ   هل راي٦مُ  واجلامقم٦مِ  اًمًٜم٦مِ  أهؾِ  راي٦مَ  إن    ، وجيتٛمعُ داقمٞم٦مٍ  إًمٞمٝم٤م يمؾه  ٥ُم ٜمت

ٙموهب٤م ي ،ٕمتٛمدون، قمٚمٞمٝم٤م يَ ـٍ ٜم  ُمتً قمٚمٞمٝم٤م يمؾه   ً  ومقن.وسم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م يتنَم   ،قنتٛم

َ:الشتخلِفََوواؿعََِالشتضعاِفََافتػريقَبغَؾرضَِ

سمٛمـ ظمرج قمـ ؾمٌٞمٚمٝمؿ  امعِ تضمسم٠مهؾ اًمًٜم٦م إمم آ ُمر ىمد يتج٤موز آضمتامعَ وإ

 ُمع اًمًٜم٦مِ  أهؾِ  ت٤مج إمم اضمتامعِ ، وم٘مد ُي وآىمتٝم٤مرِ  اًميوةِ  طم٤مَل ُمـ أصح٤مب اًمٌدقم٦م 

اعمًٚمٛملم، إذا  قمـ أصؾ اًمديـ وسمٞمْم٦مِ  إذا يم٤من اًمدومعُ  ،ُمـ اعمخ٤مًمٗملم هلؿ َػ ـمقائِ 

إذ اًمٙمؾ  ؛٤مٜمَ ٤مشمِ ؾَم ُم٘مد   قمـ أصؾِ  إذا يم٤من اًمدومعُ ش ٓ إًمف إٓ اهلل» :قمـ أصؾ يم٤من اًمدومعُ 

 .ٍؼ وُمٜم٤مومِ  دٍ وُمٚمحِ  يم٤مومرٍ  ون ُمـ يمؾ  أُ ويتؼم   ،إمم ىمٌٚم٦ٍم واطمدةٍ  قنَ ٚمه َّم ويُ  ،يٕمٌد إهل٤ًم واطمًدا

ؿ اضمتٛمٕمقا هُ أومٙم٤مرُ  ٧ْم ٌَ ٚمِ ؿ وـمُ هُ دي٤مرُ  ْت ريدَ ن ذم اًم٘مديؿ إذا أُ قًم٘مد يم٤من اعمًٚمٛم

 ًمٗمٝمؿ.٤مـ ظمقمغم ُمَ  واطمدةً  ويمٚمٛم٦مً  ،هؿقمغم قمدو   واطمدةً  اومٙم٤مٟمقا يدً 

 ٧ُم ت  َِم ٤م، ويُ ٝمَ ـشمَ ىمدرَ  إُم٦مَ  دُ ٘مِ ٗمْ يُ  اًمٞمقمَ  اجل٤مٟمٌٞم٦مِ  اعمٕم٤مركِ  إؾمٗملمِ  أن دق   وٓ ؿمؽ  

 يديقًمقضمل  إ ٚمؾِ واخل اًمٕمٚمامٟمٞم٦مِ  ٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م آٟمحراوم٤مِت ٕمَ مَجْ  ُق ر  ٗمَ ويُ  ،ٝم٤متَ ىمَ ـم٤م

                                      

 .(184)رىمؿ،  (2/081)أظمرضمف اسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م،   (2)
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 رَ ١مُمَ يُ أن  -وإُمُر هٙمذا -يٜمٌٖملوٓ  ،سملم واعمٜمحروملمر  اعمتٖمَ  ِػ ُمع ـمقائِ  ِب اعمتَن  

 ، سمؾ وٓ قمـ اظمتٞم٤مراشمف. قمـ صمقاسمتفسم٠من يتخغم   طمدٌ أ

 ـه ئِ ومتٓمٛمَ  اًم٘مٚمقَب  شمٖمٛمرُ ؛ ٤مٜمَ طَم ضمقارِ  ؿه ٕمُ شمَ وَ  ،٤مٜمَ ىمٚمقسمَ  رُ ٛمُ ٖمْ شمَ  ٙمٞمٜم٦مٍ ٤م إمم ؾَم ٜمَ ُم٤م أطمقضَم 

ک ک ک گ گ  ﴿، هِ  سم٘مْم٤مئف وىمدرِ وشمرَى  ،إمم أُمر اهلل شمٕم٤ممم ـُ وشمريمَ 

ۀ  ﴿َ،[26: ]اًمٗمتح﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

 .[50]اًمتقسم٦م: ﴾﯀ ﯁   

ـــؿ   ُٝم ـــاًمٚم  ـــ٧َم  َٓ قْ ًَم ـــ َأْٟم ـــ٤م اهْ َُم  ٤مٜمَ يْ دَ َت
 

ىمْ َٓ وَ    ـــــــــد  ْٞمٜم٤َمَٓ ٤م وَ ٜمَ  شَمَّم ـــــــــٚم    َص
 

 ٤مٜمَـــــــــٞمْ ٚمَ ٙمِٞمٜم٦ًَم قمَ ؾَمــــــــ ـْ ًمَ زِ ٟمْ ٠مَ وَمــــــــ
 

ــــــ٧ِم وَ    ٌ َ  صَم ْٕ ــــــا ــــــٞمْ ىمَ َٓ  نْ إِ  امَ دَ ىْم  ٤مٜمَ
 

ُ  ن  إِ  ْٕ ــــــكا ـــــ ًَم ـــــْقا قمَ  دْ ىَم ـــــٞمْ ٚمَ سَمَٖم  ٤مٜمَ
 

ْٞمٜمَـــــــــــ٤مسمَ أَ  ٦مً ٜمَــــــــــتْ وا ومِ ادُ رَ ا أَ ذَ إِ   
(1)

 
 

ؽِقـَةَِ»: ♀ اًمٜمٌل  ىمقُل  وذم اًمّمحٞمح َبِافس   شَظَؾق ُؽم 
(2)

. 

َلُةََؾَلَ»: ♀ ىمقًُمف -أيًْم٤م -ومٞمفو ؼََُإَِذاَُأِؿقَؿِتَافص  َََتَ واََحَومَََُ َويِنَرََىَ

ؽِقـةََِمَ قؽَُؾََظََوََ  شبافس 
(3)

. 

َُأِؿقَؿِتَذََإَِ» :♀ ويمذا ىمقًُمفُ  ََا ََََلَؾَََةََُلَافص  َََََاوهََََُلَ َ َاوهََََُأَ وَََ،ونََعََس 

                                      

 .(5208، 0005، 1600)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)

 .(2802)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (1)

 .(805)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (806)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (0)
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ؽََِمَُؽَُقَ ؾََظََوَََونََُشَؿَ ـَََ َََاَؾََمََوَََ،َؾَصؾ واَمَ تََُـ رََدَ َأََاَمَ،َؾََةَُـََقَ افس  َلََؾَََمَ ؽَُا
واـَِ شؿ 

(1)
. 

ٞم   ظمٓم٤مُب و ٤ٌَمشمِفِ  ♀ٜم٤م ٟم َاـف اُس،»: اًمذي شمَِمٞمُع اًمرمح٦ُم ُِمـ ضَمٜمَ َفا َافس َوُشَؾَ أََ أَيـ  َ،مَََلَا

َافطَ ؿَُعَِضَ أََوََ َحاَم،امََعََوا َر  َاأل  وََؾَ َصَوَََ،ََوِصؾُوا َافؾَُُخَد َََََامٌَقََكََِاُسَاـف َوَا شمٍََلََسَبََِةََـ ََجَـوا
(2)

. 

َيََ»: اًمداقمل إمم اًمتٞمًػم: ♀ فظمٓم٤مسمُ ويمذا  ُ َعََواَولَََُسِّ ُ ـُواََ،واسِّ َوَشؽِّ

ُروا ـَػِّ َُ شولَ
(3)

. 

ٓ  ُِمـ ظم ُف إ اًمتل شَمِ٘مُػ طمٞم٤مَة اًمٕمٌِد يُمٚم ٝم٤م قمغم  اًمٕم٤ٌمدةِ الِل وٓ يتح٘مؼ ذًمؽ يمٚمه

ِف:   :[00]إٟمٌٞم٤مء: ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿رسم 

اَمََوََ» ذم احلدي٨ِم اًم٘مدد  قمـ رب  اًمٕمزِة ذي اجلالِل: ♀ىم٤مل اًمٜمٌله 

َظََـفََإَََِبَرَ ؼَََََ َإََِحَأَََءٍََق َيَبَِدَِبَ ي  َـمََِيَ ـفََب  ََسَََاؾَ ام  َيََمََوَََ،قهَِؾََظَََُتَض  َُبَرَ ؼََتََيَيََدَِبَ ظَََاُلَزََا

َبَِـفََإَِ  .(5)شهَُبَ حَِىَأَُتَ َحََلَِاؾَِوََافـ َي 

ـِ  -٤مدةُ ٌٕماًمو ـِ واعمح ٦ًم ذم أوىم٤مِت اًمٗمت  :♀ىم٤مل  ،اًم٘مٚمقَب  ٧ُم ٌ  ثَ شمُ  -ظم٤مص 

شيَ ـفََإٍَِةَرََج َفَِـَََِجَرَ فََـدمَافَ َةَُادََبََعَِافَ »
(5)

.  

ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:٤ًمرقم٦مِ اعم ًمٕم٤ٌمدِة ُمـاذه ه ذم سمد   ٓو

 .[200]آل قمٛمران:  ﴾ پ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

                                      

 .(801)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (106)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)

 .(2005)، واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ، (1564)، واًمؽمُمذي، رىمؿ، (4/542)أظمرضمف أمحد،  (1)

 .(2005)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (0)

 .(8401)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،   (5)

 .(1156)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (4)
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿اعم٤ًمسم٘م٦ِم، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ٤م ُِمـومٞمٝم سمد   ٓو

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .[12]احلديد:  ﴾ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿َاعمج٤مهدة واعمٙم٤مسمدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٝم٤م ُِمـومٞم سمد   ٓو

 [.26-20]اًمذاري٤مت: ﴾گ گ گَگ

 .[65]ـمف:  ﴾ ھ ھ ھ ے ﴿٤مٟمف: اعمٕم٤مضَمَٚم٦ِم، ىم٤مل ؾمٌح ٝم٤م ُِمـومٞم سمد   ٓو

ڍ ڍ  ﴿ ، واعمت٤مسمٕم٦م طمتك هن٤مي٦ِم اًمٕمٛمِر، ىم٤مل شمٕم٤ممم:داوُم٦مِ ٝم٤م ُِمـ اعمومٞم سمد   ٓو

 .[11]احلجر:  ﴾ ڌ ڌ ڎ

ڭ ڭ  ﴿ًَمٙمؾ  ُمٜم٤مؿِمِط احلٞم٤مِة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ِمٛمقلِ اًمو تٜمقعِ وهذه اًمٕم٤ٌمدة شمتًؿ سم٤مًم

 .[281]إٟمٕم٤مم: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 رضميٙمقن ذًمؽ يمٚمهُف ُمِمٗمققًم٤م سم
ِ
: د  ُمـ اًمر   سمؾ واًمقضمؾ واحلذرِ  ،اًم٘مٌقلِ  ٤مء

 [.80]اعم١مُمٜمقن: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـ ًْ طِمٞمُْؿ. لأىَُمقُل َُم٤م شَم  َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر 
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 الخطبة الثانية

اَلُة وَ  اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،اًْمـَحْٛمُد هللِ َويَمَٗمك، َواًمّم   ً  اًم

ْيَؽ  َٓ َذِ ٓ  اهلُل، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ َتـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ـْ  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم ًدا قَم َغ  ًَمُف، َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  ٌُُف، سَمٚم  ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِْٞم

ـْ  ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مدِهِ، طَمت ك أشََم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ؾَم٤مًَم٦َم، َوأَد ى ا اًمر 

ٚمِ  ًْ ا َُمِزْيًدا. َرسم ِف، اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوأَْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم  ٞماًْم يَمثػِْمً

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن،  ٜم٤مِس اًم ذم دقمقةِ  اًمقؾمعِ  هم٤مي٦مِ  وسمذلِ  ،اجلٝمدِ  اؾمتٗمراغِ ٓ سمد  ُمـ َأيه

 وأا ًمدقمقة إمم اهلل طمًي إٓ ويًتٗم٤مد ُمٜمف ذم ا أو ُمٙم٤منٌ  زُم٤منٌ  كومال يٌ٘م تِِٝمؿ،هدايَ و

طم٤مَل  وأ اًمقٓدةِ  َل ، طم٤ماعمرضِ طم٤مَل  وأ اًمّمح٦مِ  َل ٤ماًمٜمقادي، طم وأؾمٗمًرا، ذم اعم٤ًمضمد 

 إظمراُج  :إوًمقي٤مِت  َل أن أو   ؿمؽ   وٓ ،اًمْمٕمِػ طم٤مَل  وأ اًم٘مقةِ  ، طم٤مَل آطمتْم٤مرِ 

يب جت حت خت مت ﴿شمٕم٤ممم:  ، ىم٤ملاًمٕم٤ٌمدِ  رب   إمم قم٤ٌمدةِ  اًمٕم٤ٌمدِ  ـ قم٤ٌمدةِ ُمِ  اًمٕم٤ٌمدِ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ، [21]حمٛمد: ﴾ىت

 .[01]اعم٤مئدة:  ﴾ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 طم٤مُل ًمٚمٛم١مُمٜملم، وُم٤م   اهلل سمٜمٍِم  ، واًمتٗم٤مؤلِ اًمٞم٘ملمِ و اًمث٘م٦مِ هذا يمٚم ِف ُمـ  وٓ سمد  ُمع

 يقمَ وأصح٤مسمِِف   ♀ فُ طم٤مًمُ ، وُم٤م اهلجرةِ  يقمَ وص٤مطمٌِِف  ♀ اًمٜمٌل  

 قملمِ  يقمَ  اعمًٚمٛملم طم٤مُل ، وُم٤م اخلٜمدِق  يقمَ وأصح٤مسمِِف  ♀ فُ طم٤مًمُ ، وُم٤م سمدرٍ 

 ه إطمقال مجٞمًٕم٤م ُمٜم٤م سمٌٕمٞمد!!ُم٤م هذ -اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ومتِح يقَم و، طمٓملم، ويقَم ضم٤مًمقَت 

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقرً  ٓ  اهلُل َربه ا، َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ
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  ً اَمَواِت اًم  ً ـْ ، اًْمَٙمِرْيؿُ  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرشِ اًم َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  اًمٚمٝمؿ  إٟم 

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرَٟم٤م شَمٜم٤َم َوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم ،َووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،َوسَم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

اَرَٟم٤مىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ َٓ شُمق  ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم َأىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمْؿ ِدَُم٤مَءَٟم٤م ،♀ ٌٟم َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  اًمٚم ُٝمؿ   ،َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ َٟم٤مؿ  ؿُمد  َأْزرَ ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم   َٟمْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ ػْمَ شَمْدسمِ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

اَلَُم٦َم   ً ، َواًم ـْ يُمؾ  سمِرف ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ قَمغَم اًمره ـْ يُمؾ  َذف ٜمَٜم٤َم ُِم

تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ؛ َُم٤م فمَٝمَ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ـِ ـَ اًْمِٗمَت ٚمِِٛملْمَ ُذ سمَِؽ ُِم ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ، َر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

اْذيُمُروا ، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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 الخطبة األولى

َُذ بِاهلِل َتَعاََل  ًُ ونَْستَْغِفُرُه، وَجُع إِنَّ الْـَحْهَد هلِل ََنَْهُدُه ونَْستَِعييُ
ْجُفِسيَا

َ
ُ، َوَنْو ِنْو ُشوِر َ ََ  ََّّ ِِ ُُ  ََ ِدهِ اهلُل ََ ٍْ ًُ َنْو َح َا، إىَّ ِِ ْخَها

َ
َ ِِ َا َِّئ ِِ ، َوِنْو 

ُد َنَّ  ٍَ ْش
َ
ُ، َوَ ََ يَك  َ إَلَّ اهلُل، وَْحَدُه ََل َشِ ََ ُد َْن ََل إِ ٍَ َش

َ
ُ، َوَ ََ اِدَي  ٌَ  ََ ِل َّْ ََ ِْ يُ

ًِ َولََعَ  ُ، َصَّلَّ اهلُل َعلَي َُ َ ُِ ًدا َخبُْدُه َوَر لََّم تَْسِليًْها َكِثرًيا.ُُمَهَّ َِ ًِ َو ْصَحابِ
َ
ِ َوَ َِ   آ

 . [201آل قمٛمران: ]﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2اًمٜم٤ًمء: ]﴾ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[02-00إطمزاب:]﴾ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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ا َبْعُد:   أمَّ
ٍد، َ ٌَْدُي ُمهَّ ْدِي  ٍَ ُم اهلِل تََعاََل، وََخرْيَ ال ِم لََكَ َوَشَّ  ،♀إنَّ َخرْيَ اللََْكَ

َِّاِر، ُثمَّ  لٍَة يف ا ََ لٌَة، َوُُكَّ َض ََ ا، َوُُكَّ ُُمَْدثٍَة بِْدَعٌة، َوُُكَّ بِْدَعٍة َض ٍَ ِر ُُمَْدثَاتُـ َْ ُُ ُ
اْْل

ا َكرثَ  هَّ ُِ لْـََه،إِنَّ َنا قَ ََّّ َوَكََف َخرْيٌ 
َ
ََعدونَ وإنَّ نا   َوَ ، ونا َىتم بهعِجِزيو. تُ ٍِ  آل

٤َم اعمًٚمٛمقن، ذم ُمثؾ  اًمٖمد ُمـ اًمٕم٤مم اعم٤مِض أزاح اعمٍميقن ـم٤مهمٞم٦م ُمٍم هذا َأهيه

اخلزي ذم  ، وشمرك ُمٙم٤مٟمف، ًمٞمٚم٘مك قمذاَب هُ ٍْمَ ، ووم٤مرق ىمَ فُ وأؿم٘م٤مه٤م، ومٖم٤مدر يمرؾمٞم  

٦م واعمٝم٤مٟم٦م اًمتل ؾم٘م٤مه٤م ًمٚمِمٕم٥م ًم  ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمذ   -سمحؼف  -عَ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وًمٞمتجر  

 ًمٕم٘مقد ُمتت٤مسمٕم٦م! اعمٍمي سمٖمػم طمؼف 

يمٞمػ شمٙمقن  اعمٍميقن اًمدٟمٞم٤م سم٠مهه٤م ؿَ اًمٖمد ُمـ اًمٕم٤مم اعم٤مِض قمٚم  هذا ذم ُمثؾ 

  اًمثقرات ؾمٚمٛمٞم٦م.

  .وم٘مد أذهٚمٝمؿ هقل اعمٗم٤مضم٠مة ٖم٤مةُ ٤م اًمٓمه وم٠مُم  

 .وم٘مد قمجٌقا ُمـ هقم٦م اعمٕم٤مضمٚم٦م داةُ ٝمُ ـوأُم٤م اًم

 .ؿ ُمـ ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦مٝمُ ـ٘مدوا صقاسمَ وم٘مد وم داةُ وأُم٤م اًمٕمِ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿

 .[18]آل قمٛمران:  ﴾گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

سم٤مًمٔمٚمؿ  ٤م إذا يم٤مٟم٧م شمٕم٩مه ٝمَ وُم٤م أصم٘مٚمَ  ،اًمدٟمٞم٤م إذا يم٤مٟم٧م ص٤محل٦مً  أي٤ممَ  ٤م ُم٤م أهعَ طم٘مًّ 

 واًمذل واًمٜمٙم٤مل! 

رهتؿ، وأوىمدوا ٟم٤مره٤م اًمٗم٤ًمد طملم أؿمٕمؾ اعمٍميقن صمق رُمزُ  عَ ٚمِ ظُم  َؾ ىمالئِ  ُمٜمذ أي٤ممٍ 

 اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من. وٟمقره٤م، حمتِمديـ ذم اعمٞمدان، ُمقاضمٝملم سمّمدورهؿ اًمٕم٤مري٦م رُمقزَ 
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ـ ُمـ يٜم٤مير ُمـ اًمٕم٤مم اعم٤مِض يوذم مجٕم٦م اًمٖمْم٥م اًمتل يم٤مٟم٧م يقم اًمث٤مُمـ واًمٕمنم

ومٚمٞم٧ًم ظمروضًم٤م قمـ  ،قا سملم اًمِم٤ٌمب وصمقرهتؿ اًمًٚمٛمٞم٦مٚمه ىمٚمٜم٤م ُمـ قمغم هذا اعمٜمؼم: ظَم 

 ُم٤مداُم٧م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٚمٛمٞم٦م! ،ٞم٦ماًمنميٕم٦م أو اًمنمقم

ًٓ سمٖمػم طمؼ! ،ٓ شمًٗمؽ دًُم٤م طمراًُم٤م  وٓ شمٜمتٝم٥م ُم٤م

سمحٛمد  -إٓ أٟمٜم٤م اًمٞمقم ،وٟمتذايمر ٟمٗمس اًمٙمالم ،واًمٞمقم ٟمٕمٞمد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ىمٌؾ قم٤مم

وٟمراسمط قمغم  ،ٝم٤مـوٟمحرس ُمٙمت٤ًٌمشمِ  ،ٝم٤مـومٜمحٛمل ُمٜمجزاشمِ  ،ٟمًتٙمٛمؾ اًمثقرةَ  -اهلل

 حت٘مٞمؼ أهداومٝم٤م.

ـََذََإََِ،كعمومٞمٜم٤م اًمّم٤محلقن؟! ىم٤مل: أهنٚمؽ و» :وذم احلدي٨م  شُثَبَََخَـافَرََثَُاَ
(1)

ًم٘مد ، 

ٛمقا اًمدٟمٞم٤م أن صمقرهتؿ ُمًتٛمرة قمغم مجٞمع اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٜمحروم٦م ؿ اعمٍميقن وقمٚم  شمٕمٚم  

ضمدت ًمتٌ٘مك واعمامرؾم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م، واًمتقضمٝم٤مت اًمٖمري٦ٌم قمـ أُمتٜم٤م، وأن هذه اًمثقرة وُ 

 !ُمـ سمذٍل ًمٚمجٝمد، وُمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٙمد   سمد   وشمٖمٞمػم ًمٚمٛمجتٛمع سم٠مهه، وًمٙمـ ٓ إصالٍح  أداةَ 

سمحريم٦م ُمـ يده،   [00]اًمٙمٝمػ:  ﴾ ڃ چ چ چچ ﴿اخلي سمجدار  يمام ُمر  

وسمٕمٛمؾ  ،٤مشمٜم٤م ودوًمٜم٤م سمحريم٦م واقمٞم٦م، وسمدقمقٍة ه٤مدي٦مٕمٟمًتٓمٞمع اًمٞمقم أن ٟمّمٚمح جمتٛم

 ص٤مًمٍح ُمؼمور. 

 .[61]اًمٙمٝمػ: ﴾ې ې ى﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم، وٓ ي٠ميت هذا إٓ سم٤مًمقوم٤مء ًمٚمامِض

 ۉ ۉ ې﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اًم٤ًمٟمح٦مِ  فِ رِص وومُ  احل٤مِضِ  ٤مٟم٤مِت إُمٙم وسم٢مدراكِ 

 .[61]اًمٙمٝمػ: ﴾ې

                                      

 .(1660)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (0058)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وسم٤مًمتخٓمٞمط ًمٚمٛمًت٘مٌؾ اًمقاقمد سم٤مخلػم

إذ  ؛اهلل صمؿ شمٌ٘مك رمح٦م اهلل، وهداي٦م اهلل، وومٕمُؾ  ،[61]اًمٙمٝمػ: ﴾وئ وئ

 .[61]اًمٙمٝمػ: ﴾ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿؛ هُ أُمرُ  رُ وإُمْ  فُ ٘مُ ٚمْ ظَم  ُؼ ٚمْ اخلَ 

َفَافثورة:ََوطق

، قمٔم٤ممٌ  وُم٤ًمئُؾ  ،ضم٤ًممٌ  ذم قم٤مُمٜم٤م اعمٜمٍمم شمت٤مسمٕم٧م قمغم اًمنمق سم٠مهه أطمداٌث 

ًمٚمٛمًٚمؿ اًمداقمٞم٦م، وًمٚمٗم٘مٞمف اًمٚمٌٞم٥م أن يتٕمٚمؿ يمٞمػ يًتٗمٞمد ُمـ إطمداث،  وٓ سمد  

 ويمٞمػ ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م اًمٕمؼمة، وئمٗمر ُمٜمٝم٤م سم٤معمّمٚمح٦م. 

ًمؽميب  -هزيٛم٦م طمرسًم٤م أو ؾمٚماًم، ٟمًٍما أو -ًم٘مد يم٤مٟم٧م أي٤مت شمٜمزل ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمهت٤م

 تقىمع ُمـ وىم٤مئع.اعمًٚمٛملم ُمـ ظمالل ُم٤م ي٘مع ُمـ أطمداث، وُم٤م يُ 

ۅ ۉ ﴿وذم إزاء يمؾ واىمٕم٦م شمقضمٞمف  ،وشم٠ميت شمٕم٘مٞم٤ٌمت اًم٘مرآن ًمتٝمدي اًمًٌٞمؾ

 .[8]اًمنمح:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ شمٕم٘مٞم٥ٌم  وسمٕمد يمؾ ُمقىمٍػ ُمٝمؿف  ،[1]احلنم:  ﴾ۉ

ػ احلدث سم٤مًمٕمٛمؾ ؿ يمٞمػ يٛمٙمـ أن يقفم  يٕمٚم   ♀سمؾ إن اًمٜمٌل 

ََِتَؿامَََإنَ » ومٞم٘مقل: َؾََـَُأحدََِوبقدََِةَُاظََافس  َيَقؾةٌَِسَم ََل َأن  َاشتَطاَع حتىََؼومَََؾنِِن

َاَفَََشَرَِغَ يََ َعل  َقػ   شَؾؾ 
(1)

 . 

 وقمٛمٌؾ  ،ضم٤مدٌّ  ًمٚمٜمت٤مئ٩م، وإٟمام ؾمٕمٌل  اٟمتٔم٤مرٍ  دونو ،إطم٤ٌمطٍ  نودُمـ اًمٕمٛمؾ  د  ومال سم

٤م!!يمدٌّ و وضمٝمدٌ  ،دءوٌب  ٤م أو قمّمٞم٤مًٟم٤م قم٤مُمًّ  ، وًمٞمس إضاسًم٤م قم٤مُمًّ

واهلقاضمس؛  وإسمداء اخلقف واًم٘مٚمؼ ،قن قمـ اًمت٤ًمؤلٙمٗمه اًمٞمقم أصٌحقا ٓيَ واًمٜم٤مس 

                                      

 .(0/212)أظمرضمف أمحد،  (2)
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يتحدصمقن قمـ اًمقاىمع وإؿمٙم٤مٓشمف،  يتحدصمقن قمـ اعمًت٘مٌؾ وهمٛمقوف، وشم٤مرةً  ومت٤مرةً 

 ـمقن ذم اًم٘مٚمؼ أطمٞم٤مًٟم٤م أظمرى.رِ ٗمْ ٖمرىمقن ذم اًمتِم٤مؤم أطمٞم٤مًٟم٤م، ويُ يُ 

 ـمٌٞمٕم٦م اعمرطمٚم٦م؟و ٧موُم٤م ومريْم٦م اًمقىم ؟: ُم٤م واضمٌٜم٤م وُم٤م دورٟم٤مٙمثرون اًمت٤ًمؤَل ويُ 

  :ٙمـ اظمتّم٤مره ذم أُمقرٛمواجلقاب قمـ ذًمؽ ي

ى ﴿ :ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم ذم إرض ُمـ أٟمٗمًٜم٤م ظمػًما؛ ًم٘مد ىم٤مل اهلُل اهللَ َي رِ أن ٟمُ  ٓ سمد  

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 .[211]إقمراف: ﴾ۆئ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[25]يقٟمس:  ﴾ىئ

َ»: ♀وقال  ٌة، ََخرِضَ َُحؾوٌة كقا َافد  َمََُاهللََإنَ وإن  َخ َتََس 
ََمَ ؽَُػَُؾِ ََؾَقـ َظرََؾقفا

ش َونؾَعؿَـقَفَ
(1)

. 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿وقال تعاىل: 

پ ڀ ڀ ڀ ﴿: ؾمٌح٤مٟمفوىم٤مل  ،[52]احل٩م:  ﴾ڑ ک ک ک کگ

 .[00]إٟمٗم٤مل:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ

ُمـ  وا اهللَرُ ُمـ أٟمٗمًٙمؿ ظمػًما، أَ  وا اهللَرُ وهلذا ٟم٘مقل عمـ شمرأؾمقا قمغم اًمٜم٤مس اًمٞمقم: أَ 

 ،ُمـ أٟمٗمًٙمؿ صالطًم٤م، وٓ شمٙمقٟمقا يم٤مًمذيـ فمٚمٛمقا ُمـ ىمٌُؾ  وا اهللَرُ ظمالًص٤م، أَ أٟمٗمًٙمؿ إ

سم٠من  اًم٘مٚم٥ِم  َؼ حت٘مه  ، وهذه اًمّمٚم٦م اًمٙمٌػمة سم٤مهلل شمٕمٜملوٓ شمٙمقٟمقا يم٤مًمذيـ ـمٖمقا وسمٖمقا ُمـ ىمٌُؾ 

                                      

 .(1051)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)
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ٓ   ٓ إًمف إٓ اهلل، وٓ يٛمٚمؽ اًمٜمٗمع واًمي   هق  اًمْم٤مره  ٤مه، وم٤مًمٜم٤مومعُ  إي  ؾمقاه، وٓ ي٠ميت سم٤مخلػم إ

 هق اهلل، وُم٤مًمؽ اعمٚمؽ وُمٚمؽ اعمٚمقك هق اهلل.  له واعمذِ  واعمٕمزه  ،هق اهلل عُ هلل، واعمٕمٓمل اعم٤مٟمِ ا

 إسم٤منَ  فُ ُمـ ؾمٌؼ اقمت٘م٤مًمُ  ؾه يمُ  ؿْ ٘مُ ٞمَ ًمِ  :اًمٞمقمَ  اعمٜمتَخٌلمَ ًمق ىمٞمؾ ٕقمْم٤مء جمٚمس اًمِمٕم٥م 

ُمـ  رَ ُمـ شمي   ؾه يمُ  ؿْ ٘مُ ٞمَ ًمِ  :ُمـ ٟمّمػ اعمجٚمس! وًمق ىمٞمؾ ًم٘م٤مم أيمثرُ  اًم٤ًمسمِؼ  اًمٕمٝمدِ 

 !اعمجٚمسِ  أرسم٤معِ  ُمـ صمالصم٦مِ  اًم٤ًمسمؼ ًم٘م٤مم أيمثرُ  ًمٜمٔم٤ممِ ا

  وأيـ هؿ اًمٞمقم؟؟!! ،أيـ يم٤مٟمقا ىمٌؾ قم٤ممٍ 

 .[18]آل قمٛمران:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

 إن هذه اًمّمٚم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م سم٤مهلل شمٕمٜمل: 

َ َـ َحتؼقَقَأوًل:  اًمٔمٝمر إًمٞمف، ومت٤ممَ  إُمر إًمٞمف، وإؾمٜم٤مدَ  وشمٗمقيَض  ظذَاهلل،َلَِافتو

 .هِ واًمرو٤م سمنمقمف وأُمرِ  ،إمم ىمْم٤مئف وىمدره إلـمٛمئٜم٤منَ آًمتج٤مء إًمٞمف، وا

اَِِضََرَََنَ مَََاإليامنََِمََعَ ضَََذاَقَ»  شاكبقَ َدٍَوبؿحؿَ َ،يـًادََِوباإلشلمََِ،باهللَرب 
(1)

 . 

َرَََنَ مََ» َبَََجَاَوََكبقَ َدٍَوبؿحؿَ َ،يـًادََِمَِشَلَاإلَِبَِوَََ،ابَ باهللَرَََِِضَ ش ةَُاجلـ ََهَُفَََت 
(2)

. 

، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مٚمقب ٚم٘مٞمٝم٤م اهللُ ، يُ وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦مً  ؾمٙمٞمٜم٦مً  :شمٕمٜملإن هذه اًمّمٚم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م 

 ،[26]اًمٗمتح:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ ؾمٌح٤مٟمف:

  .[5]اًمٗمتح:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 شوظؾقؽمَافسؽقـة»: ♀وقال 
(3)

 . 

                                      

 .(05)ُمًٚمؿ، رىمؿ، أظمرضمف  (2)

 .(2665)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (1)

 .(101)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (0)
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شافسؽقـةَافسؽقـة»: -أيًْم٤م- ♀وقال 
(1)

. 

َافيبَبعبودافتؼرَ  :اثاكقًَ  ﴾ې ې ې ۅ ۉ ۉ ې﴿: وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ؾبؼة

 .[11]احلجر:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ، [6-0]اًمنمح: 

 شـفجرٍةَإلَ َِجَرَ فََـدمَافَافعبادةَُ» :وذم احلدي٨م
(2)

ـُ : اًمٗمِ واهلرُج  ،  .ت

ؾمٙمقًٟم٤م وصم٤ٌمشًم٤م وهدوًءا واؾمت٘مراًرا، وهذا إٟمام  ده ٕمَ ذًمؽ أن اًمٕم٤ٌمدة ذم اهلرج شمُ 

ََؼرَ » ،اًمٜمقاومؾيتح٘مؼ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٗمرائض وآؾمتٙمث٤مر ُمـ  َبقءَََبَوما َظبدي إل 

َإلَ  َبافـواؾلَحتَ َُبَوماَيزالَظبديَيتؼرَ َ،ظؾقهَمماَاؾسضُتََأحب  شهَُبَ حَِىَأَُإل 
(3)

. 

وهل ُمـ أرضمك  ،ُمـ مم٤مرؾم٦م اًمدقمقة إمم اهلل وهذا أقمؿه  ،:َافعؿلَاإلجياباثافثًَ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ ،وأٟمٗمع إومٕم٤مل ،إقمامل

 .[00ٚم٧م: ]ومّم ﴾ڎ ڎ ڈ

وهق اًمٗمرض اًمقاضم٥م اًمذي ٓ  ،فِ وشمٕمٚمٞمٛمِ  فِ ٛمِ وشمٕمٚمه  اًمٕمٚمؿِ  ُمـ ـمٚم٥ِم  وهذا أقمؿه 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿قال تعاىل:  ،وؾم٥ٌم اًمٜمج٤مح واًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ُمٜمف سمد  

 .[1]اًمزُمر:  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئىئ

 .[16]وم٤مـمر:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿وقال سبحاىه: 

 زًمزاَل  رُ ، شمًتثٛمِ اًمٜمٓم٤مِق  ٦مِ واؾمٕم شمّمحٞمٍح  ُمـ آهنامك ذم طمريم٦مِ  وهذا أقمؿه 

 ُمع هذا اًمٓمرف أو ذاك، وإٟمام ًمتّمٗمٞم٦مِ  احل٤ًمسم٤مِت  اعمٍمي٦م، ًمٞمس ًمتّمٗمٞم٦مِ  اًمثقرةِ 

                                      

 .(2126)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (2)

 .(1156)أظمرضمف ُمًٚمؿ، رىمؿ،  (1)

 .(8401)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (0)
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٤ًٌم ذم هزيٛمتٜم٤م وشم٠مظمه ٜمَ ٤م وُمٕم٤ميٌِ ٜمَ ٤م وأُمراِو ٜمَ ٤مشمِ ُمع ؾمٚمٌٞم   احل٤ًمسم٤مِت  ٤م ٟمَ رِ ٤م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٌ

٤م وقمٚمٛمٞم٤ًّم، ؿم٤ٌمسمٜم٤م ٟمٗمًٞم٤ًّم  ، ظم٤مص٦مً إُم٦مِ  إلقمدادِ  ٤م، وقمٚمٞمٜم٤م اًمًٕمُل ٟمَ رِ ٘مُ ٝمْ ٘مَ وشمَ  وومٙمريًّ

ـ اؾمتٗمراغ اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م  ٝمؿ وخيدم ُمّم٤محلٝمؿ، وُمّم٤مًمح أُمتٝمؿ، ومال سمد  ٗمٕموؿمٖمٚمٝمؿ سمام يٜم ُم

وشمقؾمٞمع دائرة اإلصالح واًمتٖمٞمػم، وٓ يٜمٌٖمل سمح٤مل أن  ،اخلػم وسمذلِ  ،ذم حتريؽ اجلٝمقدِ 

أو  ،قمـ ُمٜمٙمرٍ  أو هنٍل  ،سمٛمٕمروٍف  أو أُمرٍ  ،أو دقمقةٍ  ،أو قمٚمؿٍ  ،ةٍ ؾمًٕم٤م ذم قم٤ٌمدَ وُ  أطمدٌ  رَ ظِم د  يَ 

 ًمٙمرسم٦مٍ  ، أو شمٗمري٩ٍم عمحت٤مٍج  ٦مٍ أو إقم٤مٟمَ  ،عمٚمٝمقٍف  ، إو إهم٤مصم٦مٍ سملمٍ  ذاِت  إصالِح 
ٍ
، أو دٍ عمنَم   ، أو إيقاء

 .ًمٙمٍن  ، أو ضمؼمٍ خلٚمؾٍ  ، أو إصالٍح عٍ عمٜمدومِ  ٦مٍ ئَ ، أو هتدِ ًمْم٤ملف  هداي٦مٍ 

َوافوحدةارابعًَ َاألفػة َاحلرصَظذ :َ ذًمؽ أن روح اإلؾمالم ذم آئتالف :

اًمّمدام ُمع  اضمتٜم٤مُب  :ُمٜمٝم٤م وٓ همٜمك قمٜمٝم٤م سمد   وُمـ اًميورة اًمتل ٓ ،عوآضمتام

وقمدم اًمت٘م٤مـمع أو اًمتٕم٤مٟمد ُمع  ،ٜم٤م وقم٘مٞمدشمٜم٤متِ ٚم  إظمقاٟمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م وأصح٤مسمٜم٤م ُمـ أهؾ ُمِ 

ًٓ قمـ اًمت٘مريع أو اًمت٘مزيع،  أهؾ اًمٌدقم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٜمّمح سمد

ًٓ ُمـ اًمؽماؿمؼ سم رِ وسم٤مًمؽماطمؿ واًمتٖم٤مومُ  ٻ ٻ ﴿يمر، ٤م٤معمٜماًمتِمٜمٞمع سمو ،٤مًمتٝمؿسمد

 ،وسمؽمك اًمث٠مر وآٟمت٘م٤مم ًمٚمٜمٗمس ،[58]إٟمٗم٤مل:  ﴾پ پ پپ ڀڀ

 ٤م هلل شمٕم٤ممم.ٜمَ طم٘مقىمِ  احل٘مقق، وًمٜمؽمك سمٕمَض  اإلسار قمغم اؾمتٞمٗم٤مء يمؾ  شمرِك و

٤م ٜمَ ٤م ٕطم٤ٌمسمِ ٜمَ ٞمٜم٤م ىمٚمقسمَ ٗم  ٤م وىمد َص ٜمَ ًمٞمٚمتَ  أن ٟمٜم٤ممَ  -إظمقاٟمٜم٤م ٤م سمٕمُض ٜمَ ٛمَ ٚمَ وىمد فمَ  -ْل ًمٜمح٤موِ 

أن  ص٤مومٞم٦مٍ  ٤م إمم ظم٤مًمؼ اًمًاموات وإرض سم٘مٚمقٍب ٜمَ ٝمْ وشمقضم   ،٤مٜمَ ٤م ذم طم٘مقىمِ ٜمَ وؾم٤محَمْ  ،٤مٜمَ وإظمقاٟمِ 

پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿، ٤م مجٞمًٕم٤مٜمَ قمثراشمِ  ٘مٞمَؾ وأن يُ  ،إلظمقاٟمٜم٤م رَ يٖمٗمِ 

 .[20]احلنم:  ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 ًِ ًِ ٜمَ ىمٚمقسمَ  ْؾ ًمٜمٖم  ،٤مٜمَ أسمداٟمُ  ٠مُ و  قَ تَ شمَ ٤م يمام ٟمَ رُ هائِ  ٠مْ و  قَ تَ تَ ًمْ وَ  ،٤مٜمَ وضمقهَ  ُؾ ٤م يمام ٟمٖم
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 ٤م!ٟمَ ٤م سمٓمٝم٤مرة ىمٚمقسمٜم٤م يمام ٟمروٞمف سمٓمٝم٤مرة أضم٤ًمدِ ٜمَ سم  رَ  ضِ رْ ٜمُ ًمْ وَ 

 ،٤مٜمَ وأن يًـ ظمالَص  ،طم٤مًمٜم٤م َح ّمٚمِ ن يُ سم٠م ظذَاهللَدمَافدظاءَ:َاإلحلاُحَاخامًسَو

قمٚمٞمٜم٤م ُمـ سمريمتف، وأن  ٜمنُمَ وأن يَ  ،قمٚمٞمٜم٤م ُمـ رمحتف َل ٜمزِ وأن يدومع قمٜم٤م اًمٌالء، وأن يُ 

ڀ ٺ ٺ ﴿ًمٌالدٟم٤م  اخلػمَ  َؼ ضمروطمٜم٤م، وأن ي٘م   َي ٤م، ويداوِ ٜمَ ٗم  َص  جيٛمعَ 

 .[80]هم٤مومر:  ﴾ٺ ٺٿ

ـــإِ وَ  َ ـٟم  َٕ ـــدْ ل  ـــطَم  ق اهللَقُم ـــٟم  ٠مَ ك يمَ ت   ٤مـَٛم
 

ــ ؾِ ْٞمــٛمِ جِ ى سمِ رَ أَ    عُ ٤مٟمِ َصــ ٤م اهلُلَُمــ ـ  اًمٔم 
 

َاحلذرَُاشادًشَو ک ک ک ک ﴿٤م قمٜمٝمؿ: ٜمَ سمه اًمذيـ ىم٤مل رَ  منَاألظداءََِ:

ٱ ﴿٤م ٜمَ سمه ٤م قمٜمٝمؿ رَ ٜمَ صمَ د  واًمذيـ طَم  ،[120]اًمٌ٘مرة:  ﴾گ گ گ گ ڳڳ

 آؾمتٕمامري٦مَ  َح ٜمَ ٛمِ ـإن اًم ،[210]اًمٌ٘مرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ

ُم يم٤مٟم٧م  ،ًمٜم٤م مُ د  ٘مَ اًمتل يم٤مٟم٧م شمُ   ؟!وٓ سمد   سمٛم٘م٤مسمؾٍ شُمَ٘مد 

ـه  ؿٌ واهِ و ٌئ وخمٓمِ  وٓ يزال ، إن ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م يم٤من ؾٍ سمال ُم٘م٤مسمِ شم٠ميت  أن شمٚمؽ اعمٜمَح  ُمـ ئم

 ًُم٤م. د  ٘مَ ُمُ  عُ ومَ دْ ويم٤من يُ  ،وم٤مدطًم٤م

 ٤مير فمٝمر اًمتٝمديد سم٘مٓمع ُمٜمِح يٜمسمٕمد صمقرة  ؾِ ذم هذا اعم٘م٤مسمِ  ١مٌ أن وىمع شم٤ٌمـمُ  دِ وسمٛمجر  

 .[02]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ًمذا وضم٥م احلذر  ؛اًمٕمٌقدي٦م واًمذل

طمِ  َٛمُٕمقَن، َوأؾَْمتَْٖمِٗمُر اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمَْؿ ًمِـل َوًَمُٙمؿ؛ وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروُه إِٟم ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمر  ًْ  ٞمُْؿ.أىَُمقُل َُم٤م شَم
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 الخطبة الثانية

اَلُم قَمغَم قِمٌِْدِه َوَٟمٌِٞم ِف اًْمـُٛمّْمَٓمَٗمك،   ً اَلُة َواًم اًْمـَحْٛمُد هلِل َويَمَٗمك، َواًمّم 

ْيَؽ ًَمُف،  َٓ َذِ ٓ  اهللُ، َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ وَم٤م، َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َ تَـْٙمِٛمٚملَِم اًمنم  ًْ َوآًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف اًْمـُٛم

ؾَم٤مًَم٦َم،  َوَأؿْمَٝمُد َأن   ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوطَمٌِٞمٌُُْف، سَمٚم َغ اًمر  ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، َوَصِٗمٞمهُف َوَصْٗمَقشُمُف ُِم حُمَٛم 

ـْ َرسم ِف، اًمٚم   ٦َم، َوضَم٤مَهَد ذم اهلل طَمؼ  ضِمَٝم٤مِدِه، طَمت ك َأشَم٤مُه اًْمٞمَِ٘ملْمُ ُِم ُُم  ْٕ ََُم٤مَٟم٦َم، َوَٟمَّمَح ا ْٕ ُٝمؿ  َوَأد ى ا

ا َُمِزْيًدا.َصؾ  َوؾَمٚم ْؿ  ٚمِٞماًْم يَمثػِْمً ًْ  َوسَم٤مِرْك قَمَٚمٞمِْف، َوقَمغَم آًمِِف َوَأْصَح٤مسمِِف َوؾَمٚم ْؿ شَم

ـَٝم٤م اعمًٚمٛمقن، ُمـ  وإٟمام ٓ سمد   ،ًمٚمّمالح واإلصالح ؾمحري٦مٌ  وصٗم٦مٌ  صمٛم٦مَ ًمٞمس  َأيه

 :، ويتٛمثؾ ذًمؽ ذموصؼمٍ  ٍج شمدره 

 ٤مسمر إصالح ضمذري ذم ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ ووؾم٤مئؾ اإلقمالم، وشمٓمٝمػم ؿم٤مُمؾ عمٜم

 اًمث٘م٤موم٦م واًمتقضمٞمف. 

  .شمٖمٞمػم عمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ اعمجتٛمٕمٞم٦م 

 ًمٞمٌُٜمك قمغم اًمٓمٝمر واًمٗمْمٞمٚم٦م، ٓ قمغم اًمٕمٝمر واًمرذيٚم٦م.  ؛إصالح ؿم٤مُمؾ عمٜمٔمقُم٦م اًمٗمـ 

 ًمٗم٤ًمد ذم يمؾ ُمقىمع وُمٞمدان. اُمقاضمٝم٦م اجل٤مدة واحل٤مؾمٛم٦م ذم ٗم٤مقمٚمٞم٦م اًم 

ٓ   احلديدَ  ؾه ٗمِ وٓ يَ  ٤من:  ♀ ، وىمد ىم٤مل احلديدُ إ َجزيُلَوَمَ فَُُجَهَ ا»حل

شَكَعََمََ
(1)

 . 

 .[45]آل قمٛمران:  ﴾ڀ ڀ ڀٺ﴿ِم٤ميمٚم٦م ذم اعمقاضمٝم٦م اعمُمـ  سمد   ٓ

ُمـ إضمراءات آٟمٞم٦م  وأظمرى ُمتقؾمٓم٦م، وٓ سمد   ،ُمـ ظمٓم٦م زُمٜمٞم٦م ـمقيٚم٦م سمد   ٓو

                                      

 .(1568)، وُمًٚمؿ، رىمؿ، (0120)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، رىمؿ،  (2)
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 اعمّمٚمحلم. اهللُ  َؼ قم٤مضمٚم٦م، ووم  

 واًمتئ٤ممِ  ،ّمػ  اًم إمم وطمدةِ  -ٝمؿـمقائٗمسمٛمختٚمػ  -إظمقاٟمٜم٤م دقمق مجٞمعَ وإٟمٜم٤م ًمٜم 

  ٦م.ئٛمإوآطمتِم٤مد ظمٚمػ  ٦م،رايؾمالُم٦م اًمقمغم  واعمح٤مومٔم٦مِ  ٦ِم،ٙمٚمٛماًم

ٍد  ؾْماَلِم ِدْيٜم٤ًم، َوسمُِٛمَحٛم  ٤م، َوسم٤ِمإْلِ ،  ♀َرِوْٞمٜم٤َم سم٤ِمهلل َرسمًّ ًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم َوَرؾُمْق

ٓ  اهلُل رَ  َٓ إًَِمَف إِ ٓ  اهلُل اًْمَٕمٔمِْٞمُؿ اًْمـَحٚمِْٞمُؿ،  َٓ إًَِمَف إ ْيَٕم٦ًم َوُدؾْمُتْقًرا،  به َوسم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َذِ

ـْ  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ٤م ٟم٠ًمًُمَؽ اجلٜم ٦َم َوَُم٤م ىَمر  ٌِْع َوَربه اًْمَٕمْرِش اًْمَٙمِرْيُؿ، اًمٚمٝمؿ  إٟم   ً اَمَواِت اًم  ً اًم

ـْ ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ.  َب إًَِمٞمَٝم٤م ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ىَمر   ىَمقٍل َوقَمَٛمٍؾ، َوَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِم

َتٜم٤َم، َواطْمِؿ ِدَي٤مَرٟمَ  شَمٜم٤َم ،٤مَووم ِؼ اًمٚم ُٝمؿ  ُأُم  ػْمَ
ًِ ْد َُم َوَأًْمـِٝمْؿ  ،َوَأْصٚمِْح طَم٤مًَمٜم٤َم َوسَم٤مًَمٜم٤َم، َوؾَمد 

اَرَٟم٤مىَم٤مَدشَمٜم٤َم،  ِل ُأُُمْقَرَٟم٤م ِذَ َٓ شُمق  ْؿ ومِٞمْٜم٤َم يمِت٤َمسَمَؽ، َوؾُمٜم ٦َم  ،َول  ُأُُمْقَرَٟم٤م ظِمَٞم٤مَرَٟم٤م، َو اًمٚم ُٝمؿ  طَمٙم 

ٞم َؽ  ؾْماَلِم َأىْمَداَرَٟم٤م، واقْمِّمؿْ  ،♀ ٌٟم اًمٚم ُٝمؿ  َأىِمْؿ قَمَٚمَؿ  ،ِدَُم٤مَءَٟم٤م َأقْمِؾ سم٤ِمإْلِ

٤مدِ  ًَ ِك َواًْمَٗم ٤ٌَمِد، ٝمُ َواْٟمنُمِ اًمٚم   ،اًْمـِجَٝم٤مِد، َواىْمَٛمْع َأْهَؾ اًمنم  ؿ  َرطْمـَٛمَتَؽ قَمغَم اًْمٌاَِلِد َواًْمِٕم

، َٟم٤مىَمق  فَمْٝمرَ ، وَ ٤مٟمَ ؿ  ؿُمد  َأْزرَ ٝمُ اًمٚم   سَمُف،زْ طمِ َؾ وَ ٤مـمِ ٌَ ِل اًمْ ذُ اظْم ٚمَُف، وَ هْ أَ َم وَ اَل ؾْم ؿ  اٟمٍُمِ اإْلِ ٝمُ اًمٚم  

ٌ ْؾ ؿُمَٝمَداءَ وَ  ٦ِم َوسَملْمَ لْمَ ؿ  طُمْؾ سمَ ٝمُ ٚم  اًمَٟم٤م، شَمَ٘م ُُم  ْٕ ـْ َأَراَد ٝمُ  ـَمَقاِئِٗمَٝم٤م، اًمٚم  لْمَ َٕم٦ِم سمَ  اًْمَقىِمٞمْ  ا ؿ  َُم

٦َم سمِ  ُُم  ْٕ ْ٘مُف ًمُِٙمؾ  ظَمػْمٍ ػْمٍ خَ َهِذِه ا ـْ َأَراَدَه٤م سمنَِمف وَمُرد  يَمْٞمَدُه إِ  وَمَقوم  ْحِرِه، َواضْمَٕمْؾ  ٟمَ مَم ، َوَُم

شمَِؽ َي٤م ىمَ ُه شَمْدُِمػْمَ شَمْدسمػِْمَ  شمَِؽ َوقِمز   ُز.يْ زِ ٤م قمَ يه يَ قِ ُه، سمُِ٘مق 

٠َمًُمَؽ اًْمَٕمِزْيَٛم٦َم  ًْ ٤م َٟم ٠َمًُمَؽ اًْمـُٝمَدى َواًمتهَ٘مك، َواًْمَٕمَٗم٤مَف َواًْمِٖمٜمَك، اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم  ًْ ٤م َٟم اًمٚم ُٝمؿ  إٟم 

ـْ يُمؾ   ؿْمِد، َواًْمَٖمٜمِْٞمَٛم٦َم ُِم ، اًمٚم ُٝمؿ  َأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ِديْ  قَمغَم اًمره ـْ يُمؾ  َذف اَلَُم٦َم ُِم  ً ، َواًم ٜمَٜم٤َم سمِرف
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تِل ومِْٞمَٝم٤م َُمَٕم٤مؿُمٜم٤َم، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم آظِمَرشَمٜم٤َم  اًم ِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم َأُْمِرَٟم٤م، َوَأْصٚمِْح ًَمٜم٤َم ُدْٟمَٞم٤مَٟم٤م اًم 

تِل إًَِمٞمْ  ٚمِِٛملْمَ ُذ سمَِؽ ُمِ اًمٚم ُٝمؿ  إٟم ٤م ٟمَُٕمقْ َٝم٤م َُمَٕم٤مُدَٟم٤م، اًم  ًْ ، َرسم ٜم٤َم شمََقوم ٜم٤َم ُُم ـَ ؛ َُم٤م فمََٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م، َوَُم٤م سَمَٓم ـِ ، ـَ اًْمِٗمَت

٤مًمِـِحلْمَ  َٓ ٟم٤َمدُِِملْمَ َوأًَْمـِحْ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّم  اطمِ ـ سمَِرطْم  هَمػْمَ ظَمَزاَي٤م َو  .ِٛملْمَ ـَٛمتَِؽ َي٤م أَْرطَمَؿ اًمر 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ قِم٤ٌَمَد اهلل..

ْذيُمُروا ا، [10]اًمٜمحؾ:﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 َؿ َيْذيُمْريُمْؿ، َواؿْمُٙمُروُه قَمغَم ٟمَِٕمِٛمِف َيِزْديُمْؿ، َوًَمِذيْمُر اهلل أيَْمؼْمُ، واهللُ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن.اهللَ اًْمَٕمٔمِٞمْ 
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