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أٜٗا ايٓاع :يكد اَنت اهلل عًٓٝا بإٔ أنٌُ يٓا ايدٚ ،ٜٔأمت عًٓٝا ايٓعُٚ ،١زضٞ
َحَ َسَ َُنَ ََقََوًًَلَ َََِّمََنَََ
يٓا اإلضالّ دٜٓا ،فٓٝبػ ٞيٓا إٔ ْعتص باالْتطاب هلرا ايدَ ﴿ ٜٔوََمَ َنَ َأََ َ

ََََََِهَ ََوَعَ َِمَلَ َصََ َِ
الَ َإَِنَََِِنَ َِ
ََنَ َال َِ َِ
َدَ َعَاََِ
يَ﴾ َ َٔٚعاٖس االعتصاش بٗرا ايد،ٜٔ
َم
َ
ق
َ
اَو
َ
ََ
اِل
َ
َ
ََََ َُمَ َسَلَمَ َ
َ
ََإ ََلَ َالل َ َ َ َ ًَ َ
إعالٕ غعا٥س ٙايعاٖسٚ ،٠دع ٠ٛايٓاع إىل ايكٝاّ بٗا َٔٚ ،ذيو أَس ايٓاع بإقاَ١

ايصال ٠مجاع ١يف املطاجدٚ ،برٍ األضباب اييت تع ِٗٓٝعً ٢ذيوٚ ،احتطاب
ٚال ٠األَس ْٛٚابِٗ َٔ ،أجٌ ايكٝاّ بٗر ٙاملُٗ ١ايعع ،١ُٝنُا قاٍ تعاىل﴿ :الَََ َِ
ينََ
َ
ذ
َ
َ
َِ
َِ َِ
ََََصَ ََلَةَ َ ََوََآتََُوَ َ
ََ َِ
َعَاقََََِبَةََُ
اَعَ ِنَ َال
َََََكَاَةَ َ ََوأَ ََمَََُرَوَاَ
اَالز
ََوَاَال
ضَ َأَقَ َُام
َاْلَََر
إَِنََم
َاهَ َمَ َََِِفَ َََ
ََََ َُمَنَكَ ِرَ َ َولَلَهَ َ َ
ََبَِالَََ َمََعََُرََوفَ َ ََوَنَ َهََوَََ َ
َََكَنََ َُ
ََاْلَ ََُمَُوََِر﴾ ٖٚرا َا َٝص ٖر ٙايبالد ٚهلل احلُد بكٝاّ حهاَٗا ٚفكِٗ اهلل بٗرا
ايعٌُ اجلًٚ ،ٌٝتعٝني ْٛاب ٚذلتطبنيٜ ،أَس ٕٚايٓاع عًٓا بأدا ٤ايصال،٠
ِفَبَيَ َ ٍَ
َنَتََُرفَ َعََ
َََََهََُ َأَ ََ
وتَ َأَ ََِذََنَ َالل
ٚاالضتعداد هلا بإغالم املتاجس ،عُال بك ٍٛاهلل تعاىل ﴿ ََََُُ
ََةٌَ ََوًََلَ ََبَيَعَ ََعَ َِ
َِ
ََََََِهََ
َََكَ ِرَ َالل
نَذ
صَََِالََ،
اَاْسََُهََُ َيَََُ َسَبَ َُحَ َلَهََُ َفَََِيَ َهَاَ
ََ ِرَ َجََ ٌَ
َوَيََُذَكََرَ َفََََِ َيهََََ َ
الَ ًَََلَ ََتَُلَ َِهيَ َِه َمَ َ َ
َِتَ َار َ ََ ٌَ َ
ََبَِالَََغََُ َُدََوَ َ ََوََاْلَ َ
َََصَ ََلََِةََ ََوَإَِيتَََ َ
ََ﴾
ََََََكَ َِاةَ
اءَالز
َََال
َوَإَِقَ َِام
عباد اهللَٚ :ع ٖرا ايتُٝص ايععْ ،ِٝجد غسذَ ١آثُ ،١ال تأيٛا جٗدا يف ايتٓفري،
َٔ نٌ َا ف ٘ٝإظٗاز يػعا٥س اإلضالّٚ ،تطبٝل تعاي ،ُ٘ٝفتاز ٠حيازب ٕٛعكٝد٠
ايٛالٚ ٤ايربا ،٤باضِ ايتطاَح َع اآلخس ٚحكٛم اإلْطإٚ ،تازٜ ٠طخس َٔ ٕٚأٌٖ
ايعًِٜٚ ،تٓكص ٕٛجٗٛدِٖ ٚفتاٚاِٖ ،باضِ ايتعددٚ ١ٜايتٜٓٛسٚ ،تازٜ ٠دع ٕٛإىل

االختالط باضِ ايدفاع عٔ حكٛم املسأٖٚ ،٠اِٖ ايٜ ّٛٝػػً ٕٛاملطًُنيٜٚ ،ؤذٕٚ
أمساعِٗ ،عبس ايصخف ٚايفطاٝ٥ات ،بػب٘ َانس ،٠يف حًُ ١غٓٝعَ ،١فادٖا
املطايب ١بفتح احملالت ايتجازٚ ١ٜقت ايصالٖٚ ،٠ؤال ٤ال ٜسٜد ٕٚهلر ٙايػعري ٠إٔ
تعٗس ،بخج ١إٔ ايتعاٜؼ َع اآلخس ٜأب ٢إغالقٗاٚ ،ألٕ إيصاّ ايٓاع بريوٜ ،كف
أَاّ احلسٜاتٜٚ ،عطٌ عجً ١احلٝاٜٚ ،٠فٛت عً ٢ايٓاع َصاحلِٗ.
عباد اهلل  :يكد اٖتِ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ بأدا ٤ايصالَ ٠ع اجلُاع ١فكاٍ:
«ٚيكد ُُٖت إٔ آَس املؤذٕ فٝك ،ِٝثِ آَس زجال ٜؤّ ايٓاع ،ثِ آخر غعال َٔ
ْاز ،فأحسم عً َٔ ٢ال خيسج إىل ايصال ٠بعد» .ففٖ ٞرا احلدٜح َٛعع ١بًٝػ١
ملٔ ٜتخًف عٔ صال ٠اجلُاع ١يف املطجدَٛٚ ،عع ١ملٔ ٚال ٙاهلل أَس املطًُني،
يف عدّ ايتٗاَ ٕٚع املتخًفني عٓٗاٚ ،أْ٘ جيب عً ٘ٝإيصاَِٗ بػٗٛد ايصالَ ٠ع
مجاع ١املطًُني.
عباد اهلل  :إذا ناْت ايصال ٠مجاعٚ ١اجب ١يف حاٍ احلسب نُا قاٍ تعً٢
ََ ُكََ َِ
كَ﴾ فًِ ٜعرزٚا برتى اجلُاع١
ََنَ َُهَمََم
َََصََلَةَََفَلَتََ ُقَ َمََطَائَََِفَةٌَََم
تَََلَََُُمََال
َََ َعَ َ
نتََفََيَ َِه َمََفَأَقََمَ َ
﴿ َوَإَِذَاَ َ
يف حاٍ اجلٗاد ٚاخلٛف ،فٌٗ ٜعرز ٕٚألجٌ ايبٝع ٚايػسا.٤
ٚيف ق ٍٛاهلل تعاىل ﴿يَاَأََيَهَاَالَ َِ
نَيَوََِمََََاجلَمَعََِةََفََاسَعَوَاَََإَِ ََلَ َِ
َََنََُوَاَََإَِذَاَ َِ
ََََََِهََ
ََكَ ِرََالل
َذ
يََلَََِلَصََلةَََِ ََِم
َآم
َ َ
ينَ َ
ََ ََ ََ َُ َُ َ َ ََ
ََنَُودََ َ
ََََذََ َ
اَالبَََيَ َعَ﴾ فخسّ عً ِٗٝايبٝع بعد مساع ايٓدا ٤ايجاْ ٞيطُاع اخلطب ،١فتخسِٜ
َوَذََُرَوَََََ
ايبٝع بعد األذإ ألدا ٤ايصًٛات املفسٚض ١أٚىل.
ٚز ٣ٚابٔ خصمي ١قاٍ أْظ ناْت ايصال ٠إذا حطست عً ٢عٗد ايٓيب صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ ؛ ضع ٢زجٌ إىل ايطسٜل فٓاد ٣ايصال ٠ايصالَ ٖٛٚ ،٠ا ٜك ّٛب٘ زجاٍ
اهل٦ٝات ايٚ ّٛٝفكِٗ اهلل.

عباد اهلل :ايٛقت اير ٟميط ٞعً ٢ايٓاع حُٓٝا ٜػًكَ ٕٛتاجسِٖ يًصال ،٠أيٝظ
ايطبب ٖ ٛإٔ ٜه ٕٛأَس اآلخسَ ٠كدَا عً ٢أَس ايدْٝا؟ أٚيٝظ قد تسى ٖرا
ايٛقت هلل؟ .فًٝبػس أًٖ٘ بايعٛض ،قاٍ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًَِٔ« :
تسى غ٦ٝا هلل عٛض٘ اهلل خريا َٓ٘».
عباد اهلل :جيب عًٓٝا إٔ ْعًِ بأْ٘ َا َٔ عٌُ ٜخب٘ اهلل ٜٚأَس بفعً٘ إال ٚحيتاج
إىل دلاٖدٚ ٠تطخ ،١ٝفف ٞاجلٗاد خيطس املطًُ ٕٛبعض أبٓا َٔ ِٗ٥أجٌ إعال٤
نًُ ١اهللٚ ،املاٍ إذا بًؼ ْصابا ٚجبت ف ٘ٝايصناٚٚ ٠جب إخساج ايٓصٝب املكدز
غسعا ،فٌٗ ُْتٓع َٔ ايصنا ٠ألْٗا تٓكص املاٍ؟!!! ٖٚهرا احلج فإْ٘ حيتاج
إىل جٗاد باملاٍ ٚايبدٕ ،فٌٗ ْطكط زنٔ احلج ؟ فال حج ١ملٔ ٜكٛي ٕٛإٔ يف
إغالم احملالت ٚقت ايصًٛات إضاع ١يًُاٍ .بٌ إٕ ايصال َٔ ٠أضباب نطب
َِ
كََ
َعَلََيَ َهَاَ
ايسشم نُا قاٍ تعاىل ﴿ َوَأََُمََرَ َأَ ََه
كَ َ َِرَزقَاًَ َ ََ
ََّنَ َُنَ ََنََرََُزقَُ َ
ًََلَ َنََ َسَأَلَُ َ
ََلَ َ
اصَطَََِِبَ َ َ
كَ َبَِالََصََلةََ َ ََوَ َ
َوَالَََ َعَاقَََِبََةََُلََََِلتَقَ َوَىَ﴾ فايًِٗ ال جتعٌ ايدْٝا ........

اخلطب ١ايجاْ:١ٝ
عباد اهلل :مل تهٔ األضٛام تفتح يف املد ١ٜٓبعد األذإ تععُٝا هلر ٙايػعري،٠
الَ ًَلََ
أخسج بٔ َسد ٜ٘ٚعٔ ابٔ عباع زض ٞاهلل عٓ٘ يف تفطري قٛي٘ تعاىلَِ ﴿ :ر َجََ ٌَ

تَُلَ َِهيَ َِهمَ َََِِتََارَةٌَ ََوًَلَ ََبَيَعَ ََعَنَ َِ
ََََََِهَ﴾ ناْٛا زجاال ٜبتػ َٔ ٕٛفطٌ اهلل ٜػرتٕٚ
ََكَ ِرَ َالل
َذ
َ َ َ َ ََ ٌَ َ
ٜٚبٝع ،ٕٛفإذا مسعٛا ايٓدا ٤بايصال ،٠أيكٛا َا بأٜدٚ ،ِٜٗقاَٛا إىل املطاجد
فصًٛاٚ ،أخسج ابٔ جسٜس عٔ ابٔ َطعٛد :أْ٘ زأْ ٣اضا َٔ أٌٖ ايطٛم ،مسعٛا

األذإ فرتنٛا أَتعتِٗ ٚقاَٛا إىل ايصال ،٠فكاٍ ٖ :ؤال ٤اير ٜٔقاٍ اهلل ﴿ًلََ
ٌََةَ ََوًَلَ ََبَيَعَ ََعَ َِ
َِ
ََََََِهَ﴾ٚ .نإ ايطًف ٜفعً ٕٛذيو َٔ تًكا ٤أْفطِٗ َٔ
َََكَ ِرَ َالل
نَذ
تَُلَ ِهَيَ ِهَ َمَ ََِتََ َار َ ََ ٌَ َ
غري إٔ ًٜصَِٗ احلانِ بريو ،يععِ غإٔ ايدٚ ٜٔايصال ٠يف ْفٛضِٗ ،فًُا
ضعف د ٜٔايٓاعٚ ،قٌ اٖتُاَِٗ بايصالٚ ،٠جب عً ٢احلانِ إٔ ًٜصَِٗ بريو
أَسا باملعسٚف ْٝٗٚا عٔ املٓهس َٔٚ ،املعً ّٛإٔ َٔ أعسف املعسٚف األَس
بايصالٚ ،٠إٔ َٔ أْهس املٓهس تسى أدا ٤ايصالَ ٠ع اجلُاع. ١
أٜٗا املطًُٜ :ٕٛتب ٔٝيهِ َٔ نالّ اهلل ِٖ َٔٚ ،ايٓيب حبسم املتخًفني عٔ
صال ٠اجلُاع ١بايٓازَ ِٖٚ ،تخف ٕٛمبعصٝتِٗ يف بٛٝتِٗ ،فهٝف مبٔ جياٖس
برتى اجلُاعٜٚ ،١بك ٢يف دناْ٘ ٚايٓاع ٜصً َٔٚ ،ٕٛفعٌ ايطًفٜ ،تبني بٗرا
إٔ أَس احلانِ بإغالم احملالت أٚقات ايصًٛات ،ي٘ أصٌ يف ايػسع ٜعتُد
عً ٖٛٚ ،٘ٝأَس حيكل َصًخ ١دلُعا عًٗٝاٚ ،ال ًٜخل َفطد ٠بايتجاز ٚاملػرتٜٔ
؛ ألْ٘ شَٔ ٜطريَٚ ،ا شاٍ ايتجاز ٜػًك ٕٛذلالتِٗ يألنٌ ٚايػسب ٚقطا٤
احلاجات ،بٌ يف نربٜات ايػسنات جيعً ٕٛضاع ١يًػدا ٤تػًل فٗٝا ايػسن،١
 ِٖٚأحسص عً ٢دْٝاِٖ ،فإغالقٗا ملا ٖ ٛأِٖ َٚا خًكٓا ألجً٘ أٚىل ٚأععِ .

ثِ ٜا َٔ تتػدق ٕٛبتأثري أٚقات ايصًٛات عً ٢االقتصادٖ ،ا ٖ ٞأنجس ايدٍٚ
ايػسب ،١ٝتػًل ذلالتٗا يف ايطادضَ ١طاٚ ٤بعطٗا يف ايجآَٚ ،١مل ٜتأثس
اقتصادٖاَ ،ع إٔ تًو ايدَ ٖٞ ٍٚطسب املجٌ عٓدنِٚ ،ايكد ٠ٚيف ْعسنِ،
فهفٛا عٓا جػا٤نِٚ ،ال متٓعٛا عباد اهلل َٔ بٛٝت٘.

