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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) العلن فضله وهكانته ، وأهوية االلتسام باالحترازات )

 

 

مـ إن احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـُف وكستغػُره، وكعقُذ باهلل مـ ُُشور أكػسـا ومـ شقئات أظامفـا، 

هيِده اهلل ؾال ُمِضؾَّ فف، ومـ ُيضؾِؾ ؾال هادَي فف، وأصفُد أن ٓ هلإ إٓ اهلل وحده ٓ ُشيؽ فف، وأصفُد 

 .أن حمؿًدا ظبُده ورشقُفف، صذَّ اهلل ظؾقف وظذ آفف وأصحابِف، وشؾَّؿ تسؾقاًم ـثًرا

 .افبصائر، وهبا حتَقا افؼؾقُب وافضامِئرحؼَّ افتؼقى؛ ؾتؼقى اهلل كقُر ظباد اهلل ؾاتَّؼقا اهلل  :أما بعد

ُشؾ وُأكِزَفت افؽتب، وهبا  :ظباد اهلل ظبادة اهلل وحَده هل حؽؿُة اخلؾؼ وإمر، وٕجؾِفا ُبِعثَت افرُّ

إِنَّ  ﴿ :بقققاد ظـقققد اهلل بحسقققب مـقققاِز ؿ ؾقفقققاُشُف اخلؾقققؼ وشقققعاداُلؿ وؾالُحفقققؿ وكجقققااُلؿ، ومـقققاِزُل افع

َرَمُؽْؿ ِظـَْد  ـْ ؿْ َأ ـُ  َأْتَؼا
ِ
 .﴾اَّللَّ

ات، وُيعِعَ  ؿ هبا افدرجات، وظبادٌة يف  ع خلؾِؼف افؾذَّ ع افعبادات فُقـقِّ ـ ؾضِؾ اهلل وـرِمف أن كقَّ وم

ُط ؾقفا كاِدم حٌة فام ِشقاها، افظاؾُر هبا ؾائٌز، وادُػرِّ  .افديـ ظظقؿٌة شابؼٌة فغرها، وُمصحِّ

َؾفؿ ٕجؾفا، الضؾب افعؾؿ افـاؾع ة بادظ قف وُتـقُر فقف دروَب امتدَح اهلل أهَؾفا وؾضَّ ِدي افعبَد إػ ربِّ

د،  فا، ؾبِفا ُيعرُف وُيعَبُد وُيذـُر وُيؿجَّ
حقاتف، ـامُل اإلكسان وكجاُتف ُمتقؿٌِّػ ظؾقفا، وما ُظبِد افربُّ بؿثؾِ

 .وُيعؾُؿ حؼقُق اخلافِِؼ وادخُؾقؿغ، وُيؿقَُّز احلالُل مـ احلرام

د افغػؾققة، ضؾُبفققا ضاظققٌة، وبققذُ ا ُؿربققٌة، زيـققٌة ٕهؾفققا وأمققاٌن ُتققمكُِس صققاحَبفا يف اخلؾققَقة، وُتققذـُِره ظـقق

ي إذهاَن وافضامِئر، أهُؾفا فألرض ـافـجقم فؾسقام،، ؾقبفؿ  ٕصحاهِبا، ُتـُر افؼؾقَب وافبصاِئر، وُتؼقِّ

ـُ إمة وِدرُظفا، وفقٓهؿ فُطِؿَست معاملُ افديـ ة ومجاُ ا، وحص  .ُيؼَتدى، وهؿ زيـٌة فؾزيَّ

 الخطبة األولى
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ة وشقققعاداُلا، وحتصقققُغ هبقققا صققق الُح إمقققة وِرؾعُتفقققا، واشقققتؼامُة افـػققققس وزـااُلقققا، وهدايقققُة افبؼقققيَّ

 .إجقال وشالمُتفا. احلاجُة إفقفا ؾقَق ـؾِّ احلاجات، وبدوِِنا خراُب افعامَل وؾساُده

افطعقققاَم افـقققاُس أحققققُج إػ افعؾقققؿ مقققـفؿ إػ افطعقققام وافؼقققاب؛ ٕن : "ر قققف اهلل ؿقققال اإلمقققام أ قققد 

تغ، وافعؾُؿ ُُيتاُج إفقف يف ـؾ وؿٍت  ًة أو مرَّ  ".وافؼاَب ُُيتاُج إفقف يف افققم مرَّ

ُتـا أمُة ظؾٍؿ، أوُل آيٍة ُأكِزَفت يف احلثِّ ظؾقف:   .﴾اْؿَرأْ بِاْشِؿ َربَِّؽ افَِّذي َخَؾَؼ ﴿أمَّ

 كزَل مـ افُؼرآن هذه أياُت : "ر ف اهللؿال ابـ ـثٍر 
ٍ
َـّ أوُل ؾلوُل يش، افؽريامُت ادُباَرـقاُت، وهق

 ".ر ٍة رِحَؿ اهلل هبا افعباَد، وأوُل كعؿٍة أكعَؿ اهلل هبا ظؾقفؿ

ف إػ خؾِؼف بف، ؾؼال:  ك اهلل ذاَتف بافعؾقؿ، ووصَػ كػَسف بافعؾؿ، وتعرَّ  افَِّذي َظؾََّؿ بِاْفَؼَؾِؿ ﴿شؿَّ

كَْساَن َما مَلْ َيْعَؾؿْ   .﴾َظؾََّؿ اإْلِ

قِذي َأْرَشقَؾ َرُشققَفُف بِاْ ُقَدى﴿ ـؾُّفا ظؾٌؿ وظؿؾ، ؾافعؾُؿ صطُرها، ؿال تعاػ:وافرشافُة  أي:  ﴾ُهَق افَّ

ـِ احْلَؼِّ  ﴿:بافعؾؿ افـاؾع  .أي: بافعؿؾ افصافِح ﴾َوِدي

ٓ يشَ، أضَقُب فؾعبد وأصقَؾُح فؼؾبِقف مقـ حمبَّقة اهلل وٓ شقبقَؾ إػ ذفقؽ إٓ بقافعؾِؿ، هقق احلؽؿقُة افتقل 

ا ﴿: اهلل مـ يشاُ، مـ ظباِده، ؿال شبحاكفا ُيمتِقف ْؽَؿَة َؾَؼْد ُأوِِتَ َخْرً
ـْ ُيْمَت احْلِ ـْ َيَشاُ، َوَم ْؽَؿَة َم

ُيْمِِت احْلِ

َْفَباِب  ْٕ َّٓ ُأوُفق ا ُر إِ َـّ ثًِرا َوَما َيذَّ  .﴾ـَ

َـّ اهلل ظققذ آدم  ققَؿ آَدمَ ﴿وأطفققَر ؾضققَؾف ظققذ ادالئؽققة بعؾققِؿ:  ظؾقققف افسققالمامققت َفققا ُ ققؿَّ  َوَظؾَّ ؾَّ ـُ َْشققاَمَ،  ْٕ ا

ـُْتْؿ َصاِدِؿغَ  ـُ  إِْن 
ِ
، َٓ  َهُم
ِ
 .﴾َظَرَضُفْؿ َظَذ اْدَالَِئَؽِة َؾَؼاَل َأكْبُِئقِِن بَِلْشاَم،

َرت ادالئؽقة امقرأَة إبقراهقؿ قبافعؾؿ أكبقاَ،ه وُرُشَؾف ومـ صاَ، مـ خؾِؼف، ؾبَش  واصطَػك اهلل شبحاكف

 .بنشحاق ُؽالٍم ظؾقؿ
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ُه آَتقْـَاُه ُحْؽاًم َوِظؾاًْم ﴿ؿال اهلل ظـف:  ظؾقف افسالموُيقُشػ  ث بـعؿِة اهلل ؿائاًل: ﴾َوَفامَّ َبَؾَغ َأُصدَّ ، وحتدَّ

 .﴾إِِنِّ َحِػقٌظ َظؾِقؿٌ ﴿

ُه َواْشَتَقى آَتقْـَاُه ُحْؽاًم َوِظؾاًْم ﴿ُأـِرم بذفؽ، ؾؼال اهلل:  ظؾقف افسالموُمقشك  وؿال . ﴾َوَفامَّ َبَؾَغ َأُصدَّ

الا آَتقْـَا ُحْؽاًم َوِظؾاًْم ﴿: ظؾقفام افسالمظـ داود وشؾقامن  ـُ ر بف ظقسك  .﴾َو َـّ ْر ﴿ؾؼال: ظؾقف افسالموذ ـُ اْذ

ْفالً َوإِْذ ظَ  ـَ ْفِد َو ْدُتَؽ بُِروِح اْفُؼُدِس ُتَؽؾُِّؿ افـَّاَس يِف اْدَ ْؿُتَؽ كِْعَؿتِل َظَؾقَْؽ َوَظَذ َوافَِدتَِؽ إِْذ َأيَّ اْفِؽَتاَب ؾَّ

كِْجقَؾ  ْؽَؿَة َوافتَّْقَراَة َواإْلِ  .﴾َواحْلِ

د اهلل كَعَؿف ظذ رشقفِف  َوَأكْقَزَل ﴿وجعقَؾ افعؾقَؿ مقـ أجؾِّفقا ؿقدًرا، ؾؼقال:  صذ اهلل ظؾققف وشقؾؿوظدَّ

ـْ َتْعَؾؿُ  ْؽَؿَة َوَظؾََّؿَؽ َما مَلْ َتُؽ
ُ َظَؾقَْؽ اْفِؽَتاَب َواحْلِ  إٓ مـ  ومل يلُمره شبحاكف. ﴾اَّللَّ

ٍ
بآشتِزادة مـ يش،

 .﴾َوُؿْؾ َربِّ ِزْدِِن ِظؾاًْم ﴿افعؾِؿ، ؾؼال: 

ظؾقققف َدهؿ، وأؿققرُب افـققاِس إفقققفؿ، ؿققال افعؾققُؿ مققراُث إكبقققا،، وافقاِر قققن فعؾِؿفققؿ خققُر اخلؾققؼ بعقق

ُ ققا ديـقاًرا وٓ  )):  افصقالة وافسقالم ُ ققا افعؾققؿ، افعؾقامُ، ور قُة إكبققا،، وإن إكبقققا، مل ُيقرِّ ِدرمًهقا، إكقام ورَّ

 [.رواه افسمذي] ((ؾؿـ أخَذ بف أخَذ بحظٍّ واِؾر

َّٓ ُهققَق َواْدَالَِئَؽققُة َوُأوُفققق ﴿أهققَؾ افعؾققؿ ظققذ أفقهقَّتققف، ؾؼققال:  اشتشققَفَد شققبحاكف َ إِ َٓ هلِإَ ققُف  ُ َأكَّ َصققِفَد اَّللَّ

 .﴾اْفِعؾِْؿ َؿاِئاًم بِاْفِؼْسطِ 

ـْ ِظَباِدِه اْفُعَؾاَم،ُ ﴿ :وُيطاعوبافعؾِؿ ُُيَشك اهلل  َ ِم هقريُّ ر قف اهلل. ﴾إِكَّاَم َُيَْشك اَّللَّ مقا ُظبِقد : "ؿال افزُّ

 ".اهلُل بؿثِؾ افعؾؿ

فف يف افديـ ))َكقُؾف خٌر وؾالح:  وخقاُر افـاِس أظؾُؿفؿ ؿال  [. متػؼ ظؾقف] ((مـ ُيِرد اهلل بف خًرا ُيػؼِّ

 .[متػؼ ظؾقف] ((يف اجلاهؾقَّة خقاُرهؿ يف اإلشالم إذا ؾِؼفقاخقاُرهؿ )): ظؾقف افصالة وافسالم
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 ظؼقدُتققف 
ِ
افعؾققُؿ مقققزاُن تػققاُوت إظققامل ودرجاالققا، وبققف صققالُح افعؾققؿ وزـاالققا، وفققـ تصققُػق فؾؿققر،

ؼ اإلخالَص فربِّف إٓ باف ُ ﴿: عؾِؿ، ؿال  شبحاكفوُُيؼِّ َّٓ اَّللَّ َ إِ َٓ هلِإَ ُف  بقافعؾِؿ ؿبقؾ افؼققل ؾبدَأ . ﴾َؾاْظَؾْؿ َأكَّ

 .وافعؿؾ

ومققا داَم افعؾققُؿ باؿًقققا يف إرض ؾافـققاُس يف ُهققًدى، ومققـ ظَبققَد اهلل بغققر ظؾققٍؿ ـققان مققا ُيػِسققُد أـثققَر  ققا 

ُيصؾُِح، وما ؾَشا افؼُك وافبدظُة إٓ فؼؾَّة افعؾؿ وافُبعد ظـ أهؾف، وافضالُل  اِمُر اجلفؾ، وفذا أمَركا اهلل 

افِّغَ ﴿ مـ ضريؼ أهؾ افضالل يف ـؾ رـعٍة مـ صالتِـا: بآشتِعاذة َٓ افضَّ  .﴾َؽْرِ اْدَْغُضقِب َظَؾقِْفْؿ َو

قِّقُت، وإظَؿقك واهلل كَػك افتسقيَة بقغ أهقؾ افعؾقؿ وؽقِرهؿ، ؾقال يسقتُقون ـقام ٓ يسقتِقي احلقلُّ واد

ـَ َيْعَؾُؿقنَ ﴿: وافبصُر، ؿال شبحاكف ِذي َٓ َيْعَؾُؿقنَ  ُؿْؾ َهْؾ َيْسَتِقي افَّ ـَ  ِذي  .﴾َوافَّ

ـْ ﴿ :بافعؾؿ حقاُة افعباد وكقُرهؿ َؿق ـَ قاَن َمقًْتقا َؾَلْحَققْـَقاُه َوَجَعؾْـَقا َفقُف ُكققًرا َيْؿِقق بِقِف يِف افـَّقاِس  ـَ ـْ  َأَوَمق

ُؾاَمِت َفقَْس بَِخاِرٍج ِمـَْفا  .﴾َمَثُؾُف يِف افظُّ

ؿت وافػؼِف يف افديـ مـ أخقِِّّ ِصقػات ادُقممـغ، ؾُصقدوُرهؿ ُمسقتـرٌة بقافعؾِؿ:  ـُ افسَّ َبقْؾ ﴿وُحس

ـَ ُأوُتقا اْفِعؾْؿَ  ِذي  .﴾ُهَق آَياٌت َبقِّـَاٌت يِف ُصُدوِر افَّ

ققؾ أمثققق قققهُبَ ﴿ :ال افؼقققرآن افعظققققؿ وإدراك معاكقفققاوخققَِّّ اهلل أهقققَؾ افعؾقققؿ بتعؼُّ َْمَثقققاُل َكْ ِ ْٕ ا َوتِؾْقققَؽ ا

ُقنَ فِؾـَّاِس َوَما يَ 
ِ
َّٓ اْفَعاد  .﴾ْعِؼُؾَفا إِ

ُل ظؾقفؿ، وادالئؽُة حُتػُّ أهَؾفا ؽقـُة تتـزَّ ادالئؽَة فتَضُع  وإنَّ  )) :افر ُة تغَشك جمافَِس افعؾؿ، وافسَّ

 [.رواه افسمذي] ((أجـَحَتفا ِرًضا فطافِِب افعؾؿِ 

  ِظَبادَ 
ِ
َ  َوَأْشَتْغِػرُ  ،َتْسَؿُعقنَ  َما َأُؿقُل : اَّللَّ ِحقؿُ  اْفَغُػقرُ  ُهقَ  إكَّف وهرُ غػِ تَ اْش ؾَ  اجْلَؾِقؾ اْفَعظِقؿَ  اَّللَّ  .افرَّ
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َّٓ اهلل وو ادتؼقققغ، وأصقققفد أنَّ حمؿقققدًا ظبقققده ورشققققفف  احلؿقققد اهلل رب افعقققادغ، وأصقققفد أْن ٓ هلإ إ

 .وافتَّابعغ ومـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـادبعقث ر ة فؾعادغ، وظذ آفف وصحبف 

، وا دوه ظذ ما أكعؿ بف ظؾقـا يف هذه افقبالد ادبارـقة مقـ كِعقؿ ـثقرة، ظباد اهلل: ؾاتؼقا هلل أما بعد

 ٓ حُتصققققها﴿وخقققرات وؾقققرة، كِعقققؿ ُٓتعقققدُّ وٓ حُتصققققك: 
ِ
ـٌ وأمقققان صقققحٌة ﴾َوإِن َتُعقققّدوا كِعَؿقققَة اَّللَّ . أمققق

ذةواضؿئـان،   .ظؼقدٌة ُمصاكة، ُشيعٌة مطبؼة، ُحدوٌد مـػَّ

ًٓ وآخققرًا طققاهرًا وباضـققًا،  ققؿ افشققؽر فققٓة أمقركققا ظققذ رظققايتفؿ افؽريؿققة وظـققايتفؿ  ؾاحلؿقد اهلل أو

ت افعامل أمجع ؾِّ هذه اجلائحة افتل ظؿَّ
 .افػائؼة بؽؾ ما ؾقف راحة افعباد وافبالد وبإخِّ يف طِ

ا افعزيزة، بؼقادة وو أمركا خادم احلرمغ افؼيػغ ادؾؽ شؾامن بـ ؾؼامت دوفتـا افؽريؿة وبالدك

ظبد افعزيز حػظف اهلل ووو ظفده إمغ باحتقاضات واحسازات مـ فبس افؽاممقة ونـقب ادصقاؾحة 

 .وافتباظد اجلسدي وتقؾر افؾؼاحات

جلائحقة وافقبقا،؛ ـؾ هذه آحتقاضات وآحسازات حػاطًا ظذ إكػس ادعصققمة ودؾعقًا  قذه ا

ؾلرخصت افامل وآؿتصاد مـ أجؾ صحة اإلكسان، ؾلهبرت افعقامل أمجقع، ونؾَّقت حؼققق اإلكسقان يف 

ا تـطؾؼ مـ ُشيعة اإلشالم ومـ هدي شقد إكام.  أروع صقرها وأكبؾ معاكقفا؛ ِٕنَّ

بققا، ظققذ أن نؾق ؛ػ افدراشققة احلضقققريةإضػقال ارس ادرحؾقة آبتدائقققة وريققاض إومقع ظقققدة مققد

واحلث  ،ٓ وهق القئة افبقئة ادـاشبة فؾتعؾؿأ ؛ـبراً  و الً  ،ظظقامً  مفات وادعؾؿغ وادعؾامت واجباً وإُ 

وؾقؼ اهلل اجلؿقققع  ،فؾؼقور در،اً و ،رواحفققأل حػظقاً  ؛خقذ بآحتقاضققات وآحقسازاتوادتابعقة ظقذ إ

 .فؽؾ خر

ْشالَِم َواْدُْسؾِِؿَغ، وأَ  افؾُفؿَّ   رِ قْ قشوادُ  كَ رْ قلَّ افقشِّ ذِ أظزَّ اإْلِ
يـ. َحْقَزةَ  ؿِ احْ وَ  ،غـِ  افدِّ
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َة ُأُمقِرَكا. افؾُفؿَّ  َٓ َتـَا َوُو  آِمـَّا يِف َأْوَضـِـَا، َوَأْصؾِح َأِئؿَّ

 وؾؼ مجقع وٓة ادسؾؿغ فؾعؿؾ بؽتابؽ، واتباع شـة كبقؽ، وحتؽقؿ ُشظؽ. افؾُفؿَّ 

ْشالَمَ احْلََرَمْغِ فاِم ِؾقف ظِ  ـَا َخاِدمَ ؾِّؼ إَمامَ وَ  افؾُفؿَّ    .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿغ زُّ اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  فُ بُ ف فاِم حُتِ ف َوَأْظَقاكَ َوَوِوَّ َظْفِدِه َوإِْخَقاكَ  فُ ؼْ َوؾِّ  افؾُفؿَّ 

 افعادغ.احػظ جـقدكا ادرابطغ ورجال أمــا، وشدد رمقفؿ يا رب  ؿَّ افؾفُ 

 ظؾقؽ باحلق قغ ادػسديـ، وباخلقارج افامرؿغ، وبجؿقع أظدا، افديـ. افؾُفؿَّ 

ا كدرأ بؽ يف كحقرهؿ، وكعقذ بؽ مـ ُشورهؿ. افؾُفؿَّ   اـػـا ُشهؿ بام صئت، افؾُفؿَّ إكَّ

ـْ َزَواِل كِْعَؿَتؽ، َوحَتَقُّ  افؾُفؿَّ  ا َكُعقُذ بَِؽ ِم  َشَخطِؽ.  َكِؼَؿتِؽ، َومَجِقعِ ل َظاِؾَقتؽ، َوُؾَجاَ،ة إكَّ

ـْ افَزَ  افؾُفؿَّ  ا َكُعقُذ بَِؽ ِم َْشَؼام ِص َواجْلَُذام َواجْلُـُقنِ إكَّ ْٕ  .َوَشقِّئ ا

 َوادُـَؽِر َوافَبغِل ﴿ ظباد اهلل:
ِ
ـِ افَػحشا،  ِذي افُؼربك َوَيـفك َظ

ِ
َ َيلُمُر بِافَعدِل َواإِلحساِن َوإيتا، إِنَّ اَّللَّ

رونَ َيِعُظُؽؿ  َـّ  .﴾َفَعؾَُّؽؿ َتَذ

اجلؾقؾ يذـرـؿ، واصؽروه ظذ كعؿف يزدـؿ، وفذـر اهلل أـز، واهلل يعؾؿ ما ؾاذـروا اهلل افعظقؿ 

 تصـعقن.

 

 


