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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 )ظيم حرمة الدماء المعصومة في الشريعةعت )

 

 

إن احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكستفديف، وكعقذ باهلل مـ رشور أكػسنـا ومنـ شنق ات 

وأصفد أن ٓ هلإ إٓ اهلل وحنده ٓ رشينؽ ، هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هادي ففأظامفـا، مـ 

إػ يننق   ـثننراً  ، وشننؾؿ لسننؾقامً صننذ اهلل ظؾقننف وظننذ صفننف وأصننحابف ،ظبننده ورشننقفف فننف، وأصننفد أن  ؿننداً 

 .افديـ

ظذ افـار  جسامؽؿأن نؾ ،واجتـبقا كقاهقف، وامرهأوامتثؾقا ، الؼقا اهلل حؼ لؼالف :أما بعد ظباد اهلل

َسنننَبت َوُهنننؿ ٓ » :ؿننناب شنننبحاكف ،ٓ لؼنننقى ـَ نننؾه َكػنننٍس منننا  ـُ  َّ  ُكنننؿَّ ُلنننَق
ِ
ََّ ؼنننقا َيقًمنننا ُلرَجعنننقَن ؾقنننِف إَِػ ا َوالَّ

 .«ُيظَؾؿقنَ 

ف كَّ إ  وبعث بف خالؿ افـبقغ  ؿداً  ،شال  افذي ارلضاه اهلل فؽؿديـ اإل نَّ إ :اهللظباد 

َوَأوؾقا بِافَعفِد إِنَّ افَعفَد ﴿ :ؿاب اهلل ،ؾةـ افِص دي ،ديـ افِز  ،ديـ افعدب ،ماكةديـ إ، فديـ افقؾاء

 ًٓ  .﴾ـاَن َمس ق

شقَب َوََتقكقا َأماكالُِؽؿ َوَأكُتؿ َلعَؾؿقنَ ﴿ :لعاػوؿاب  َ َوافرَّ ََّ ـَ صَمـقا ٓ ََتقُكقا ا َا افَّذي  .﴾يا َأهيه

ـَ صَمـقا ـقكقا َؿّقام﴿ :لعاػوؿاب  َا افَّذي ّٓ يا َأهيه  ُصَفداَء بِافِؼسِط َوٓ ََيِرَمـَُّؽؿ َصـَآُن َؿقٍ  َظذ َأ
ِ
َّ
ِ

َغ َ

َ َخبٌر باِم َلعَؿؾقنَ  ََّ َ إِنَّ ا ََّ غض ؿق  ظذ ؽؿ بُ ٓ حيؿؾـَّ  :يأ .﴾َلعِدُفقا اظِدفقا ُهَق َأؿَرُب فِؾتَّؼقى َوالَُّؼقا ا

 .ظد  افعدب

 الخطبة األولى
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نننؾ، داب افعادفننةضننؾة وأخالق افػامركننا بننإليشننال  ـننام ديننـ اإل نَّ إ :اهللظبنناد  ف حيننارب افغنندر كَّ

ننَمنن ربننعٌ أ> :خننالق افسننق ةمننـ إ  ننذراً  ؿنناب افـبننل ،واخلقاكننة وارننقر ـُ  ؾقننف ـننان مـاؾؼنناً  َـّ ـ 

ـً  ،صاً خاف  ،خؾنػأذا وظند إو ،ث ـنذبذا حندَّ إ :ـنان ؾقنف خصنؾة منـ افـػناق ومـ ـان ؾقف خصنؾة منـف

 . <ذا ظاهد ؽدرإو ،ذا خاصؿ ؾجرإو

 نَّ إو ،ومندح ظؾقفنا، ظؾقفنا وحنثَّ ، مر اهلل هباأافتل  شال اإل ِؼ ؾُ افقؾاء بافعفد مـ ُخ  نَّ إ: اهللظباد 

ظظؿ افغدر أمـ  نَّ إو ،ر ظـفا افطبائعولـػ ،رائعنخالق افذمقؿة افتل حرمتفا افشافغدر واخلقاكة مـ إ

بؾ افـػقس افتنل  ؛كػس ادممـ ؾؼط هلة وفقست افـػس ادحرم ،ٓ باحلؼإػس افتل حر  اهلل ؿتؾ افـَّ 

  . حرمفا اهلل

 .ـؾفا حرا  كػٌس أهذه  ،مـلتوادس ،وادعاهد، وافؽاؾر افذمل ،كػس ادسؾؿ :كػسأربع أ

ؾؿـ  ،شال رورة مـ ديـ اإلنوهق مـ ادعؾق  بافض ،كسانإؾظاهر احسامفا فؽؾ  ،كػس ادسؾؿا مَّ أ

ا لبق  ّنَّ أـة ظذ ن وافسه صمل يدب افؼر ن ظؿؾ ما ظؿؾ مـ ادعايص افتلإشالمف ؾـػسف  رمة وإطفر فـا أ

َ ـاَن بُِؽؿ َرحقاًم ﴿ :وؿد ؿاب اهلل لعاػ ،ؿتؾف ََّ  .﴾َوٓ َلؼُتؾقا َأكُػَسُؽؿ إِنَّ ا

ُ َظَؾقِف َوَفَعـَُف َوَأَظدَّ َفُف َوَمـ َيؼُتؾ ُممِمـًا ﴿ :لعاػوؿاب  ََّ ًدا َؾَجزاُؤُه َجَفـَُّؿ خافًِدا ؾقفا َوَؽِضَب ا ُمَتَعؿِّ

 .<مسؾؿ هقن ظـد اهلل مـ ؿتؾ رجؾٍ أ رهانشلب فزواب افدكقا> :وؿاب .﴾َظذاًبا َظظقاًم 

يرح رائحة مل  معاهداً  مـ ؿتؾ كػساً > :ؾؼد ؿاب مـ وافذمللكػس ادعاهد وادستا مَّ أو

 .<اماً ظربعغ أمـ مسرة رحيفا فققجد  نَّ إو، ارـة

سنف ؾقفننا منقر افتنل ٓ جنرج منـ وؿنع كػن منـ ورضنات إإ> : ؿناب ظبند اهلل بنـ ظؿنروؿند 

 .فؼد صدق ابـ ظؿرو .<فشػؽ افد  احلرا  بغر حؾ
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مـ  نَّ أخز أ افـبل نَّ ٕ ؛وشػؽف مـ ـبائر افذكقب ،مـ حرا لد  ادعاهد وادست نَّ إو

ـَ ادُِؼنـَغ ا﴿ :وؿد ؿاب اهلل لعاػ ،ؾعؾف مل يرح رائحة ارـة ََ َؾنَلِجرُه َحّتنك َيسنَؿَع َوإِن َأَحنٌد ِمن شنَتجاَر

 ُكؿَّ َأبؾِغُف َملَمـَفُ 
ِ
ََّ الَ  ا  .مـيبؾغ ادؽان أاجعؾف يف محاية مـؽ حتك  :يأ .﴾ـَ

ؾؿنننـ  ،دكننناهؿأيسنننعك هبنننا  ،ذمنننة ادسنننؾؿغ واحننندة> :ؿننناب ن افـبنننلأافصنننحقحغ ويف 

ًٓ  اً رؾنٓ يؼبؾ اهلل مـف ص ،مجعغأؾعؾقف فعـة اهلل وادالئؽة وافـاس وؽدر خػرها    .<وٓ ظد

 ن ذمتف ذمة فؾؿسؾؿغ مجقعاً نوجعؾف يف ظفده ؾ كساكاً إمـ صذا إكسان ادسؾؿ ن اإلأاحلديث ـك عوم

 .مجعغأمان ؾعؾقف فعـة اهلل وادالئؽة وافـاس ظطل إأهبذا افذي  ؽدرخػرها وأؾؿـ 

  لبن مرحبناً  :ؾؼناب انا لنت افـبنلأيب ضافنب أبـت  ئ  هاكأ نَّ أ :صحق  افبخاريويف 

جركننا مننـ أؿنند > :ؼننابؾ .جرلننفأؿنند  كننف ؿالننؾ رجننالًأ مننل ظننعأزظننؿ ابننـ  :ؿافننتو .ئهنناك

  .<ئ  هاكأيا  ِت جرأ

 :باوؿد ؿ ،فد  ادؼَ ماّنا ظاصامً أوجعؾ  ،ةأمان امرأ افـبلجاز لؾ

 .<فقاء ؽدر يق  افؼقامة  ف حيؿؾكَّ نؾ ؛ظذ دمف ؾؼتؾف رجالًـ مَّ أمـ >

وادعاهنننننديـ  ادسنننننؾؿغ وافؽػنننننار لعؿننننند ؿتنننننؾ نَّ أ ،يضننننناحإبؾنننننغ أويتضننننن   ،لنننننؿ بقنننننانأيتبنننننغ وهبنننننذا 

دمغننتفؿ بػؽننر أسننؾت ٓ مننـ ؽُ إوٓ يػعؾفننا  ،رض وافسننامءيؿننة كؽننراء لغضننب رب إجرمـغ لادسننتو

ـنننؾ ذي ؾطنننرة شنننؾقؿة يؽنننره ن ٕ؛ وضؿسنننت ؿؾنننقهبؿ وافعقننناذ بننناهلل ،ٓ وهنننق ؾؽنننر اخلنننقارجأ ؛مـحنننر 

 .ظذ افغر ويراه مـ ادـؽر افعدوان
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مـ لتو افقاؾند ادسنأٓ َيقز ؿتؾ افؽاؾر ادسنتقضـ ": شامحة افشقخ ظبدافعزيز بـ بازؿاب 

بننؾ حيننافقن ؾننقام حينندث مننـفؿ مننـ  ،و ٓ افتعنندي ظؾننقفؿ ،وٓ ؿتننؾ افعصنناة ،مـنناً صدخؾتننف افدوفننة أافننذيـ 

 ."يةػارظقة افؽنوؾقام لراه ادحاـؿ افش ،رظلنـؽرات فؾحؽؿ افشاد

مـغ معامؾنننة لتمعامؾنننة ادسنننظنننـ حؽنننؿ  غؾضنننقؾة افشنننقخ  ؿننند بنننـ صننناف  افعثقؿننن ؾ وُشننن

نٕ ؛ن يػعؾنقا ذفنؽأف ٓ حيؾ اؿ كَّ أرى أ " :ؼابغ ؾبقاحلر منان ظؼند بقنـفؿ وبنغ منـ لؿ هنمٓء دخؾنقا بّنَّ

 ."ن كعامؾفؿ معامؾة احلربقغأؾال حيؾ فـا  ،مرمان ولرخقص مـ ويل إلوب ،ـػؾفؿ

وا بعفد ؤجاما َيقز ؿتؾ افؽػار افذيـ  ":ػقزان حػظف اهللؾضقؾة افشقخ صاف  بـ ؾقزان افؿاب و

ن ينندخؾقا أَينقز  ،ذا وفنق ـناكقا يف جزينرة افعنربوٓ َيننقز هن، هنذا ؽندر وخقاكنة ،منان منـ ادسنؾؿغأو

 ."جزيرة افعرب دصؾحة ادسؾؿغ

ََ اهلُل يِل َوَفُؽْؿ يِف اْفُؼْرصِن اْفَعظِقِؿ، َأُؿقُب َهَذا اْفَؼْقَب، َوَأْشتَْغِػُر اهلَل يِل َوَفُؽْؿ َوفَِسائِِر  ـْ َباَر اْدُْسؾِِؿَغ ِم

ِحقُؿ. ُف ُهَق اْفَغُػقُر افرَّ ؾِّ َذكٍْب؛ َؾاْشَتْغِػُروُه؛ إِكَّ  ـُ
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ن ٓ أصفد أو ،حدأ قاً ومل يؽـ فف ـػ ،افذي مل يؾد ومل يقفد ،حد افػرد افصؿدافقاحد إاحلؿد هلل 

ننظبننده ورشننقفف   ؿننداً  نَّ أصننفد أو ،ريؽ فننفنٓ اهلل وحننده ٓ صننإ هلإ ماكننة وكصنن  دى إأو ،غ افرشننافةبؾَّ

 وجاهد يف اهلل حؼ جفاده ،مةإ

 : ظباد اهلل أما بعد

 :مـفا ،مـغ ـثرةلادػاشد ادسلبة ظذ آظتداء ظذ ادعاهديـ وادست نَّ إ

ًٓ أ ننننأ :و ولعننننرض فؾعـننننة اهلل وادالئؽننننة وافـنننناس  ،واكتفنننناَ حلرمننننات اهلل ،هلل ورشننننقفف معصننننقة فكَّ

 .ر  وٓ ظدبنصن ٓ يؼبؾ مـ ؾاظؾف أو ،مجعغأ

يف لشقيف شؿعة  يستغؾقن مثؾ هذاشال  شق  ظداء اإلأ نَّ نؾ ،شال فسؿعة اإل ؾقف لشقهياً  نَّ أ :كاكقاً 

 ،ر ووؾنناءشننال  صنندق وبِننخالق اإللؾنن ،ء مننـ ذفننؽشننال  بننرياإل نَّ أمننع  ،شننال  ولـػننر افـنناس ظـننفاإل

 .صد افتحذيرأمثافف أشالمل حيذر مـ هذا ووافديـ اإل

ن أوفؽنننـ يف احلؼقؼنننة  ،شنننال فسنننؿعة ادسنننتؼقؿغ ظنننذ دينننـ اإل ؾعننناب لشنننقهياً ذه إن يف هنننإ :كافثننناً 

ادستؼقؿ  نَّ ٕ؛ كؽارصد اإلأا ؾعاب ويـؽروّنقن مـ هذه إ شال  حؼقؼة بريريعة اإلنادستؼقؿغ ظذ ص

ويؿنع ظؾقنف هنقاه  ٓ ظنذ منا انقاه كػسنف، ؼق  بديـ اهلل ظذ ما يريد اهللظذ ديـ اهلل حؼقؼة هق افذي ي

 .وادـفج ادـحر ػة ااقجاء ضادبـل  ظذ افعا

 .ػ ؽر ذفؽإ ،وشػؽ افدماء بغر حؼ ،برياءومـ ادػاشد ؿتؾ إ :رابعاً 

ْشالَِ  َواْدُْسؾِِؿَغ، وأَ  افؾُفؿَّ  يـ. َحْقَزةَ  ؿِ احْ وَ  ،غـِ رِ نْنشوادُ  ََ رْ نبَّ افنشِّ ذِ أظزَّ اإْلِ  افدِّ

َة ُأُمقِرَكا. افؾُفؿَّ  َٓ َتـَا َوُو  صِمـَّا يِف َأْوَضـِـَا، َوَأْصؾِ  َأِئؿَّ

 وؾؼ مجقع وٓة ادسؾؿغ فؾعؿؾ بؽتابؽ، والباع شـة كبقؽ، وحتؽقؿ رشظؽ. افؾُفؿَّ 

 الثانيةالخطبة 
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ْشالَ َ احْلََرَمْغِ فاِم ِؾقف ظِ  ـَا َخاِد َ ؾِّؼ إَمامَ وَ  افؾُفؿَّ    .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿغ زه اإْلِ

 اه. َض رْ ولَ  فُ بُ ف فاِم حُتِ ف َوَأْظَقاكَ َوَويِلَّ َظْفِدِه َوإِْخَقاكَ  فُ ؼْ َوؾِّ  افؾُفؿَّ 

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

ـْ َزَواِب كِْعَؿَتؽ، َوحَتَقه  افؾُفؿَّ  ا َكُعقُذ بَِؽ ِم  َشَخطِؽ.  ب َظاِؾَقتؽ، َوُؾَجاَءة َكِؼَؿتِؽ، َومَجِقعِ إكَّ

 ﴿ ظباد اهلل:
ِ
َ َيلُمُر بِافَعدِب َواإِلحساِن َوإيتاء ََّ  َوادُـَؽِر َوافَبغِل  إِنَّ ا

ِ
ـِ افَػحشاء ِذي افُؼربك َوَيـفك َظ

رونَ  َـّ  .﴾َيِعُظُؽؿ َفَعؾَُّؽؿ َلَذ

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

 لصـعقن.


