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 والباطهة الظايزة األصباب

 ، ووجوب طاعة ولي األمزالبالء لزفع 
 َأَغِؾـَاا  َؤإَظِقا َ  َتَوطَْٓؾـَاا  َسَؾِقا َ  ـَاا َرٖب}: اظؽارؼ   طؿابا   يف اظؼائا   اظعاادل،   رب ٓ احلؿد   

ُٓ ٔإالَّ إظا َ  اَل أِن وَأذفُد  {اْظَؿِصرُي َؤإَظِقَ   وغؾٖقـاا  داقَدغا  أٖن وأََذافدُ  َظاُ    َذارؼ َ  ال وحاَدهُ  ا

 َتاِؾَعُف ِ  وَعا ِ  وصاحِؾِ    آِظا ِ  وسَؾا   سَؾقاِ    وباأركْ  وداؾم ِ  َصا    اظؾَُّفا ٖ  ورداوظ    َسؾُده ُعَحٓؿّدا

     .اظد ؼٔ  ؼؤم إَظ  بإحسإن

 وبعد:  
 َخَؾْؼـَااا ٔإٖغااا}: دااؾحاغ  ؼؼااول حقااث اخلؾاا   يف( وجاا  سااز) آ دااـ  صاااالبؿ م عاا    

 .{َبِصرّيا َدِؿقّعا َصَجَعْؾـَاُه َغِؾَؿِؾقِ  َأِعَشإج ُغْطَػٍة ِ ِع اْظٔإِغَساَن

اظا    األصبباب الظبايزة  أعاا   ؛ظرصع اظؾ م أدؾاّبا زاػرًة وبارـاةً تعاىل ضد جع  آ و 

واحؿقاراات    صفي أداؾاب اظعؾا    -وطأغفا ط  ذيم  -جيب اِّخذ بأضص  درجة عـفا 

تصدر س  عؤدسات اظدوظة اظرمسقاة  صطاساة   أػ  االخؿصاص  وتـػقذ اظؿوجقفات اظ  

ؼؼاول  حقاث  اظورـقة واجؾاة    اظدوظة عؤدسات وظي اِّعر وع  ؼػوض   أو ؼـوب سـ  ع 

َٓ َوَأِرقُعااوا}: احلاا  دااؾحاغ  وتعاااىل  ـُِؽِ  اَِِّعاأر َوُأوِظااي اظٖرُدااوَل َوَأِرقُعااوا ا ؼؼااول   {ِعاا

ـِااُؿ َصاِدااَؽُؾوا َأِػااَ  اظااذ ْطرٔ  }دااؾحاغ :   أػاا وأػاا  اظااذطر ػـااا ػاا      {ِ  ال َتِعَؾُؿااوَنٔإِن ُط

 عا   عؤدساة  أي سؾا   االصؿؽات سدم اذرّس جيب ٔة وع ؛  جمال ط  يف االخؿصاص

 . اخؿصاصفا جمال يف اظدوظة عؤدسات

 باظـظااصااة  اإلداا م سين صؼد ،االيتمام بالهظافة :ومو األصباب الظايزة    

 ؼؼول  واِّضرار اِّعراض ع  اإلغسان ةحلؿاااؼ ذرسقة ضرورة بصػة ساعة وجعؾفااا

 آ صؾ )غؾقـا  وؼؼول  {اْظُؿَؿَطف ٔرؼَ  َوُؼِحٗب اظٖؿٖواِبَ، ُؼِحٗب اظؾََّ  ٔإٖن}: دؾحاغ  احل 

 َرف ُروا(: )ودؾ  سؾق  آ صؾ )   وؼؼول...(اإٔلمَيأن َذْطُر اظطُُّفوُر(: )ودؾ  سؾق 
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 وادلقادؼ   واظطرق   وادلصـع ادلدردة  وصـام  اظؾقت صـام تشؿ  واِّصـقة ؛(َأْصـَِقَؿُؽِ 

                    .وشريػا

  حقث ؼؼول احل   سـد ط  وضوم اإلصالم بغضل اليديو عهاية خاصة ينُع كما

 ٔإَظ  ِ َوَأِؼِدَؼُؽ ُوُجوَػُؽِ  َصاْشِسُؾوا اظٖصَؾاِة ٔإَظ  ُضِؿُؿِ  ٔإَذا آَعـُوا اظَِّذؼَ  َأٗؼَفا َؼا}دؾحاغ : 

ـُِؿِ  َؤإِن اْظَؽِعَؾِقٔ  ٔإَظ  َوَأِرُجَؾُؽِ  ِبُرُموِدُؽِ  َواِعَسُحوا اْظَؿَراِصٔ    صغس  {َصارَّٖفُروا ُجـُّؾا ُط

ؼضاف إىل ذظ  أغ  ؼس  بدم اظوضوم   اظقدؼ  عع ادلرصؼ، أحد صرائض اظوضوم

  شس  اظقدؼ  عرة ة صاالدؿـشاق صغس  اظوج  ث  اظقدؼ  ث ّثا ؼؿؾع ذظ  ادلضؿضبغس

: )ٔإَذا (صؾ  آ سؾق  ودؾ )أخرى عع ادلرصؼ، سؾ  دؾق  اظػرض  وؼؼول غؾقـا 

طؿا ؼسؿحب   اِدَؿِقَؼَظ َأَحُدُطِ  ِعِ  َغِوِعِ  َص  ُؼِدِخِ  َؼَدُه ِصي اإٔلَغاِم َحٖؿ  َؼِغِسَؾَفا َث ّثا(

رض ب، اظعؾ  واظدؼ   شس  اظقدؼ  ضؾ  اِّط  وبعده؛ ويف ذظ  عا ؼؤطد أغ  ال تعا

(: ودؾ  سؾق  آ صؾ ) ؼؼول صاحلػاز سؾ  صحة اإلغسان ع  صؿق  عؼاصد اِّدؼان 

جرامات االحارازؼة ظؾوضاؼة ع  اغؿشار جب اتؾاع ط  اإل  صق(ِضَرار َواَل َضَرَر اَل)

ق  ادلصاصحة  واظؾعد س  اِّعراض واِّوبؽة  وع  ذظ  عـع ادلعاغؼة واظؿؼؾق   وتؼؾ

 .اظؿجؿعات

وغؤطد أن اِّزعات وادلواضف احلرجة ػي اظ  تظفر ععادن اظـاس وتظفر حؼقؼة   

 اِّثرة أن غؾؿعد ط  اظؾعد س  و  بيهها فيما رتاحمنأى أخ ضف   صعؾقـا مجقّعا 

 يف اظشره أو  اظسؾع دعر رصع ضصَد اظؾائع ع  االحؿؽار أغواع ط  س و اِّغاغقة و

ؼؼول   واظطؾب اظعرض بؿوازن خي  مبا ادلشاري  جاغب ع  صق  واِّغاغقة ظشراما

: (صؾ  آ سؾق  ودؾ ): )اَل َؼِحَؿِؽُر ٔإالَّ َخاِرْئ(  وؼؼول (صؾ  آ سؾق  ودؾ )

ِِّخقِ    وؼؼول )صؾ  آ سؾق  ودؾ (: )ال ُؼِؤِعُ  َأَحُدُطِ  َحٖؿ  ُؼِحٖب )ادُلِحَؿِؽُر َعْؾُعوْن(

 .ا ُؼِحٗب ِظـَْػِسِ (َع
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 اخلطبة الثانية
ِٓ رب  اظعادلَ، واظص ة واظسا م سؾا  خااأل اِّغؾقاام وادلرداؾ، ؛ داقدغا         احلؿُد 

 واظؿابع،.  وصحؾ   وآظ   حمؿد 

 إخوة اإلصالم:
حضبو  صؿـفاا:   أسقــاا   غصاب  دائؿاا  تؽاون  أن ؼـؾغاي  اظا   األصبباب الباطهبة   أعا   

  }اْظُؿَؿااَوطمِؾَ، ُؼِحااٗب اظؾَّااَ  ٔإٖن اظؾَّااِ  َسَؾاا  َصَؿَوطَّااِ {دااؾحاغ :    ؼؼااولالتوكببل ع بب  اه

 أو وأتوّطا    أسؼؾافا   اظّؾا    رداول  واظؿوط  ال ؼـايف اِّخذ باِّدؾاب  صؼد ضال رج  ؼاا 

َوَتوّطاِ (  صاظواجاب    )اِسِؼْؾَفاا   :صؼال )صاؾ  آ سؾقا  وداؾ (    -ظـاضؿ -وأتوّط ؟  أرؾؼفا 

ـا ػذا أن غأخذ بأداؾاب اظعاصقاة  واالحؿقاراات اظعؾؿقاة ادلعؿامة  ثا  غارد        سؾقـا يف وضؿ

 اِّعر طؾ  إىل آ )سز وج ( اظذي بقده عؾؽوت ط  ذيم  صذظ  توط  ال تواط .

 َبْأُداـَا  َجااَمُػ   ٔإِذ َصَؾِوَظاا }: تعااىل  ؼؼاول  ،(وجل عش) اه إىل والتضزع الدعاءوعـفاا:    

 اظاؾ م  ؼرصاع  أن( وجا   ساز ) آ إىل بصادق  اظؿضارع  إىل قعامج أحوجـا صؿا  {َتَضٖرُسوا

 برب . س ضؿ  عـا ط  ؼراجع ِّن صرصة تؽون وأن مجعام  واظؾشرؼة واظعؾاد اظؾ د س 

(: وداؾ   سؾقا   آ صاؾ  ) ؼؼاول ، ذكز اه تعاىلب نفضٌاإلنضاى  حيصو أى وعـفاا:   

ِٓ ِبِسٔ : َظِقَؾٍة ُط   َوَعَساِم َؼِوٕم ُط   َصَؾأح ِصي َؼُؼوُل َسِؾٍد ِعِ  َعا)  اِداِؿ ِ  َعاعَ  َؼُضارٗ  ال اظَّاذي  ا

 ( َذااِيْم َصَقُضااٖرُه  َعااٖراتٍِ َثاا َث  اظَعِؾااقُ  اظٖسااِؿقُع َوُػااَو اظٖسااَؿاِم ِصااي َوال اَِِّرٔض ِصااي َذااِيْم

ـِٔزاًل ُثٖ  َضاَل: َأُسوُذ ِبَؽِؾوؼؼول )صؾ  آ سؾق  ودؾ (: ) ِٓ اظٖؿاٖعااِت ِعاِ     َعِ  َغَزَل َع َؿااِت ا

ـِٔزِظِ   صاؾ  ) ؼؼاول  الصدقة،،: وعـفا  (َذر  َعا َخَؾَ  َظِ  َؼُضٖرُه َذِيْم َحٖؿ  َؼِرَتِحَ  ِعِ  َع

 ِظْؾاَؾ مِ  َوَأِساٗدوا   ِباظٖصاَدَضةِ  َعِرَضااُط ِ  َوَداَوِوا  ِباظٖزَطااةِ  َأِعاَواَظُؽ ِ  َحص اـُوا (: )وداؾ   سؾق  آ

 (.  اظٗدَساَم

ال ًم عافها فيمو عافيت، وتولها فيمو توليت، وقها واصزف عها شز ما 
 قضيت، واحفظ بالدنا، وصائز بالد العاملني


