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 :الخطبة األولى

 

 رشور يٌ ثةهلل وٍهْذ ،ونصذغفره ونصذهيَُ دهةىل حنًده هلل احلًد إن
 ِةدي فال يؾون ويٌ رل  ؾّن  فال اهلل يّديُ يٌ أنًةجلة وشحبةت أٍفصَة

 . اهلل رشْل  ًداً  أن وأطّد اهلل إال إرل ال أن وأطّد ،رل

ة ية﴿ َّ يُّ
َ
ٌَ  خ ي ْا ااذَّل َُ ْا آَي ُق َ  اتذَّل ذٌَّل  َوال دُقةدُِِ  َظ ذَّل  اهللذَّل ٍُذى إاِّل  دًَُْت

َ
 آل]﴾ُ صوًِْنَ  َوأ

 [١٠٢ :نًران

ة ية﴿ َّ يُّ
َ
ْا اجلّةُس  خ ي َر ذَّلُ ىُ  ادذَّلق  ِيَّة وََخوَ َ  واِظَدةٍ  ٍَفٍس  ِيٌ َخوََقُ ى ااذَّل

ًة َوَ رذَّل  َزوَصّة ُّ ْا َونِصةاً  َلسرًيا رِصةاًل  ِيَ ُق َ  َواتذَّل ي اهللذَّل  ثُِِ   َصةَا ْنَ  ااذَّل
رظةمَ 

َ
َ  إِنذَّل  َواا  [١ :اهجصةا]﴾َرقيًجة َنوَيُ ى  نَ  اهللذَّل

ة ية﴿ َّ يُّ
َ
ٌَ  خ ي ْا ااذَّل َُ ْا آَي ُق َ  اتذَّل ْا اهللذَّل نًةهَُ ى هَُ ى َشديًدايُػوِط قَْاًل  َوقْ 

َ
 أ

َ  يُِفمِ  َوَيٌ ُذٍَْ ُ ى هَُ ى َوَيغفِر  فًَْزا فةزَ  َفَقد َورَشْرَلُ  اهللذَّل
ة ًً  [٧١-٧٠ :ااظزاب]﴾َنلي
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 غىل  ًد ِدي اهّدي وخري ،اهلل لذةب احلدير أغدق فإن ثهد أية
 ثدنح ولك ،ثدنح  دزحٍ  ولك ، دزةدّة اا ْر ورش وشوى وآرل نويُ اهلل

  وصن نز اهلل يقْل اهلل نجةد اهًؤيَْن أيّة اجلةر يف ؽالهح ولك ؽالهح

َّن﴿ ن ا ّصةَنحَ  إاِلذَّل  يََُلرونَ  َف
َ
ى أ ُّ ّة صةاَ  َفَقد ثَغَذحً  دَأتَِي ـُ رشا

َ
ّ   أ

َ
ى فَد ُّ َ  إِذا  

ى ُّ ى صةَاد ُِ  [١٨ : ًد]﴾ذِلرا

 

 قيةم قجن أي أرشاـّة صةا فقد ا صةنح دأديّى أن إال اجلةس يجذلر ِن
ْا أن اجلةس ثّة يَذراً  وصن نز اهلل صهوّة ناليةت َِة ك ا صةنح  يبْ 

ْا اهلل إىل  قةيخ فقد يةت يٌ وإن أال ودهةىل شجعةٍُ اهلل إىل ويرصه
ْ اآلخرة يَةزلِ  أول فةهقرب قيةيذُ  رب اهلل ثإذن ادلار دوك إىل اجلّةفذ ِو

 ِنلةم أ ْر ا صةنح دقْم أن و ني اهربزخيح احليةة ثني وإن أال اههةهًني
 يَّة ادلٍية احليةة ِذه يف يدركٍّْة اايٌ اجلةس ىلع دأيت لجةر وخفْب

 يدي ثني يقديح وصن نز اهلل صهوّة اهيت اههاليةت ِذه اارشاط ِذه
ْاقهح ووقهةن اهقيةيح قيةم  دقرع اهيت اهقةرنح ِذه ا راصفح ورصفةن ا 

 اجلجةل ودتّس  رصةً  اارض دردشّ  فيّة اهيت ااشًةع دقرع أن قجن اهقوْب
 احليةة يه ِمذا غفةً  غفةً  واهًوك ر ك ِ اَ يوَ  د ً  د ً  اارض ددكّ   ّصةً 
ذه ودهةىل شجعةٍُ اهلل ثّة يأيت اهيت ذه اارشاط ِو   اههاليةت ِو
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 لسرية ا ػغرى ا صةنح فهاليةت لربى يه ية ويَّة غغرى يه ية يَّة
 يٌ فةجليب وشوى وغعجُ وآرل نويُ اهلل غىل اجليب يجهر وأنلًّة وأوهّة
 نويُ زيةٍُ ثهد فوحس نقجُ ىلع اجلةس ُُيرش ااي احلةرش أشًةاُ
 ا صةنح ذ ك ثهد دأيت وإًٍة رشْل وقخ وال ٍيب زيةن وا صالم ا ػالة
 ِذه"لّةدني وا صةنح أٍة ثهسُخ " وا صالم ا ػالة نويُ اجليب يقْل ا ك

د أن ويَّة لسرية يه اهيت ا ػغرى اههاليةت َْشّ  أِوُ غري إىل اا ر ي
ن اخلةاٌ يؤدًٌ أن ويَّة اايةٍح دؾيم أن ويَّة ّْ  ويَف  اايني ويخ

ْات ويَّة ا رويجؾح  وغري ا ػغةر ادلصةصوح كّْر ويَّة اخلدانح ا صَ
ذا ادلٍية  صةفةت دقةرب و ا زيةن دقةرب يٌ اههاليةت يٌ ذ ك  أ ر ِو

 يتجم أظداث ونرش ناليةت نرش يه ا مربى اههاليةت ه ٌ  وعْظ
ْاظدة ظوقةدُ دذةثهخ اٍفرط إذا اهًهقْد   صوك يه ثهؾةً  ثهؾّة  ثهد ا 
 ثني يه اهيت اههاليةت ِذه يٌ وإن اارشاط ِذه يٌ وإن أال ااخرى

 غىل اهلل رشْل يَُ ظذرٍة قد ااي االرب ادلصةل خروج ا صةنح يدي
 اهفذَح ِذه ِنلى وشوى نويُ اهلل غىل اجليب ثني وا ك وشوى نويُ اهلل

 آدم اهلل ذرأ يَذ فذَح يٌ ية اجلةس أيّة ية " فقةل وخفْردّة وطأٍّة
 وا صالم ا ػالة نويُ وقةل " ادلصةل فذَح يٌ نويّى أنلى وذريذُ

 اايح ِذه  ذراً  وقةل " ادلصةل فذَح يٌ قريجةً  قجْركى يف دفذَْن إٍ ى"
  في ى وأٍة خيرج  ى وإن ظضيض ى فأٍة في ى خيرج إن"
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 ظدير يف صةا "  صوى لك ىلع خويفيت واهلل ٍفصُ ظضيش  صوى فلك
 اغعةثُ قةل وشوى نويُ اهلل غىل اجليب أن نَُ اهلل ريض زةثخ اثٌ زيد

ّْذوا" ْا ادلصةل فذَح يٌ ثةهلل ده  ويف " ادلصةل فذَح يٌ ثةهلل ٍهْذ فقة 
 ا ػالة نويُ اجليب إن قةل نَُ دهةىل اهلل ريض نجةس اثٌ ظدير
 إذا" قةل اهقرآن يف ا صْرة يهوًَة لًة ادلزلا ِذا يهوًَة  ن وا صالم

 فويقن أر م يٌ فوحصذهذ اهتظّد ثهد أي غالدُ يٌ أظدكى اٍذىه
 اهًعية فذَح ويٌ اهقرب نذاب ويٌ صَّى نذاب يٌ ثك أنْذ إ  ا وّى

 اهلل رمحّى ا صوف ثهؼ  ن ثن" ادلصةل اهًصيط فذَح رش ويٌ واهًًةت
 إذا واكن أثَةاُ يهوًُ فاكن ا ػالة أراكن يٌ ادلزلا ِذا أن يرى دهةىل
 هحس أٍُ وا ػعيط ا ػالة يهيد ثأن يأ ره ادلزلا ِذا يقن  ى أظداً  رأى
 ا ػالة نويُ اجليب  ن اهيت اههليًح اادنيح يٌ و مَُ ا ػالة أراكن يٌ

ْان أغعةثُ يهوى  ن ا ك ثّة يّذى وا صالم  ِذا نويّى دهةىل اهلل رؽ
  " ادلصةل اهًصيط فذَح رش ويٌ" اهقرآن يٌ ا صْرة يهوًّى لًة ادلزلا

 دهةىل اهلل ريض ادلاري دًيى رقيح أيب ظدير يف  صوى غعيط يف صةا
 أٍُ احلدير ِذا ويف اههرب ٍػةرى يٌ واكن اهلل رشْل إىل قدم هًة نَُ
 ا ػالة نويُ اجليب أ ر وا صالم ا ػالة نويُ اجليب إىل دًيى صةا هًة

 ا ػالة نويُ اجليب فقةل اجلةس فةصذًم صةيهح ا ػالة يَةدى أن وا صالم
جح وال  رغجح أدنْكى  ى أ  أية وا صالم  يّةصراً  دًيى ىلعّ  قدم وه ٌ  ِر
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ْاف  ويجةيهةً   احلدير واف  اٍُ أنضجين ادلصةل نٌ حبدير ظدزين أن ف
 ههت إذ ابلعر نرض يف  ركت يف ِى فجحًَة قةل ثُ ظدزذ ى قد ااي
ْا ظيت ابلعر يف طّراً  اهًْج ثّى ِْة شفيَح ىلع رش  اهًةا ثفوت فدخو

ْا ة يدرون ال داثح فوق ة  مسةفح قجوّة يٌ دثِر ْا طهِر ْا يَّة فخةف  فعصج
ْا طيفةٍح أٍّة ْا خربا ه ى وإن اجلّصةشح أٍة قةهخ أٍخ يٌ قة   ِذا إىل أاذ

ْاق خلربكى فإٍُ اهقرص ِذا يف اهًعجْس ا رصن  أن ىلع يدل ِذا يف "ثةاط
ْ ادّلصةل ِذا  ودهةىل شجعةٍُ اهلل خوقُ قد وأنلًّى ادّلصةصوح ألرب ِو
ْصْد فّْ ودهةىل شجعةٍُ اهلل إال يهوًُ ال ثهيد زيٌ يَذ  وخموْق اآلن  
ذا اآلن  ودهةىل شجعةٍُ اهلل قدرة نليى ىلع يدل فإًٍة يشا ىلع دّل  إن ِو
ْقم إىل اٍلر  ال اخلو  يٌ أظد يهوًُ ال ااي ادّلصةل و ْؽم ادّلصةل  

ى اجلةس يصذفيم ال إحلُ يػن أن اجلةس يٌ أظد يصذفيم  ال ثذفِْر
ْا أن لسرية اطيةا خبرقّى اجلةس يصذفيم ال ثهوْيّى اجلةس يصذفيم  خيرتق

 يٌ لسري يذأورل ية يم اهًاكن ذ ك نَد فْق يَلروا أن أو اهًاكن ذ ك
 يٌ ادلصةل خيرج " قةل وا صالم ا ػالة نويُ ٍتيَة أخربٍة وه ٌ اجلةس
 ُخراشةن هّة يقةل أرض يٌ ادّلصةل خيرج وقةل "واههراق ا ظةم ثني ظوح

 وقةل "اهًرشق صّح يٌ ادلصةل خيرج" وا صالم ا ػالة نويُ وقةل"
 احلًٌ حبر يٌ قةل أو ا ظةم حبر يٌ ادلصةل خيرج" وا صالم ا ػالة نويُ

  "اهًرشق إىل ثيده وأويأ اهًرشق صّح يٌ ثن ال قةل زى



 

 

https://alddawla.al3ilm.com 7 

. 

 صّح يف أٍُ واظد يهين ىلع ددور لكّة وا روايةت ااهفةظ ِذه ولك
 يٌ حتديد ِذا اهًرشق صّح يف لكّة وُخراشةن وا ظةم فةههراق اهًرشق

 يصذفيم ال ه ٌ اهًاكن هّذا وشوى وغعجُ آرل وىلع نويُ اهلل غىل اجليب
 أو ادّلقح وصُ ىلع  اكٍُ ُيدد أن أظد يصذفيم ال إحلُ يػن أن أظد

ذا اتلعديد ى اجلةس وأن ودهةىل شجعةٍُ اهلل نوى يٌ ِو  نضزوا قد ثأ ِْر
 آرل وىلع نويُ اهلل غىل اهلل رشْل ثحَّة اهيت اا ْر ِذه يسن نٌ

ْا قةل وشوى وغعجُ ْصدٍة نَُ دهةىل اهلل ريض دًيى قةل إحلُ فدخو  ف
 يف أي نليى رصن ؽخى رصن أٍُ أي واارض ا صًةا ثني ية أنلى رصالً 
ذا و جيذُ خوقذُ  ووغفُ يػفُ أخذ زى ودهةىل شجعةٍُ اهلل خو  يٌ ِو
 " ا ظهر أصهد قفؿ أمحر صصيى رصن ثأٍُ وشوى نويُ اهلل غىل اجليب
 ادلصةل أيذُ ظذر ٍيب لك وإن أال" وا صالم ا ػالة نويُ وغفُ يف وقةل
ْايّى ثهده يٌ واجلتيْن ٍْح فأٍذر   ى زالزةً  فيُ ه ى قةان وإ  أال أق
 ثأنْر هحس ر  ى وإن أنْر  وإٍُ أال قجن يٌ قؿ أيذُ ٍيب يَُ ُيذر
ْ ـةفيح ِنَجحٌ  لأٍّة احلًين اههني أنْر  اهحرسى اههني أنْر لذ ك ِو
ةفبح ـةفيح ثني وفرق  ـةفبح ِنَجحٌ  لأٍّة  ثرصِة ذاِت أي ـةفيح يهين ـو

ةفبح ،طحبةً  ثّة يرى ال ِّْح و مَّة ثّة يرى ٍةدبح أي ـو  نيَةه فذوك  ظ
  وا ؾالل اهفضْر يٌ نويُ ِْ ية و ظْيُ خوقُ هتظْيُ ثهيددةن
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 ثني  مذْب أٍُ وشوى نويُ اهلل غىل اجليب وغفُ اهيت أوغةفُ يٌ وكذ ك
 "َكَفر" نيجيُ

 يقرأِة نيجيُ ثني  مذْب "ر.ف.ك" وشوى نويُ اهلل غىل اجليب فذّّضةِة
 ِذا يقرأ اهفؾيعح ِذه يقرأ ا لكًح ِذه يقرأ قةرئ غري أو قةرئٌ  إنصةن لك

 اهتظْيُ ِذا ويم ادلصةل ِذا واجلالل اههزة رب ثُ وغف ااي اههةر
 ِْ و أٍُ اهلل ِْ ثأٍُ يّديع أن يٌ يصذيح ال أٍُ إال ودصوُ لذثُ و يةن
ة اهلل دهةىل﴿ ا ّرب ًّ ً  اهلةهًْن يقْل ن ْا ْا قةل ﴾لجرياً  نو  فرأوا نويُ فدخو
 يغوْهح ثيديُ وإذا لهجيُ إىل ركجتيُ ثني ية ثةهقيْد وإذا قةل ا رصن ِذا

 "هّى يقْل يهُ ويٌ دًيًةً  يصأل يصأهّى ثةدّلصةل وإذا نَقُ إىل ثةاغالل
 نٌ  صأل يةذا نٌ رل فيقْ ْن واههراق ا ظةم ثني ثحصةن خنن أخجةر يةيه
 ٍهى رل فيقْ ْن ،زًر دزال ال ِن ،دسًر ِن ادلصةل فيقْل  صأل طأٍّة أي
ْطك إٍُ أال قةل يسًر ثحصةن خنن يزال ال  شأهّى  زى يسًر ال يْم يأديُ أن ي

 ااردن صّح إىل ا ظةم يف ويه ـربية حبرية أخجةر يةيه ـربية حبرية نٌ
ْا ْا يةا ثّة ِن يةاّة نٌ أشأل قةل  صأل يةذا نٌ قة   يةا ثّة ٍهى فقة 
ْطك إٍُ أية ادلصةل قةل لسري ْصد ال ثّة يةا ال وقخ نويّة يأيت أن ي  ثّة ي
ْا "زغر" نني نٌ اشأه ى قةل زى يةا  قةل نَُ  صأل يشا أي ونٌ قة 
ْا اههني ِذا يةا يٌ يصقْن ِن أِوُ ونٌ يةا ثُ ِن يةاُ نٌ  إن ٍهى قة 
ْاصد ااي اهًاكن أي- أِوُ وإن لسري يةا ثّة   -فيُ يذ
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ى وزرونّى  زارنّى يصقْن َِةك واجلةس  قةل اههني ِذه يةا يٌ وزًةِر
ْطك إٍُ أية ة يَؾت أن  ي  ااييني ٍيب نٌ أشأه ى قةل زى جيف أي يةِؤ
ْا خرج ِن  فهن ية قةل اهًديَح أي يرثب إىل  مح يٌ خرج قد ٍهى قة 
ْه نويّى وكّر قةدوّى قد قةل اههرب يم  خري إٍُ أية ادلصةل قةل وأـةن
ْه إذ هّى  ااي يتجهُ ال  مَُ احل  يهرف ااي ادلصةل ِذا إىل اٍلر أـةن

 اجليب ادّجةع أن يهوى ادّجةنُ نٌ ـًصخ قد ثػريدُ ه ٌ احل  يهرف
ِْيح يّديع ثةرل فًة ادجهُ هًٌ خري ِْ وا صالم ا ػالة نويُ  ويّديع اا 

  ا ر ْ يح

ة ﴿ ثػةرُ  دَهَع  ال فَإٍِذَّّل
َ
دورِ  يِف  اهذَّليت اهُقوُْب  دَهَع  َوهِ ٌ اا  [٤٦ :احلش]﴾ا ػُّ

ْطك إٍُ أية هّى يقْل زى  ودفك أغالرل دذمرس فأخرج ىل يؤذن أن ي
 يًيَةً  فيّيى ثُ وصن نز اهلل شضَُ ااي اهًاكن ذ ك يٌ فيخرج قيْده

 اهلل و إذن اهلل ثأ ر اارض ِذه يف فحصيط اارض يف فيخرج وطًةالً 
  ،اجلةس ىلع دأيت اهيت ادلوايه إظدى ،اهفَف  إظدى ِذه ودهةىل شجعةٍُ
 يقْل صةاه فًٌ ادلصةل خرج إن" قةل وشوى نويُ اهلل غىل اجليب وا ك

 ال أٍتَة وإحلُ دْلكَة نويُ اهلل ر َة إًٍة ثر َة  صخ قةل فًٌ ر ك أٍة رل
ْادط نويُ فويقرأ ادلصةل يَ ى هيق يٌ"قةل وكذ ك "يرضه  شْرة ف

ة روايح ويف ا مّف  شْرة أول يٌ آيةت نرش ظفق يٌ"وصةا " أواخِر
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ة يٌ روايح ويف ا مّف ْاغى يٌ وأيؾة" ادلّصةل فذَح اهلل لفةه آخِر  اهه
 وشوى نويُ اهلل غىل اجليب أن ظيت نَُ يجهد اإلنصةن أن ادلصةل فذَح يٌ
ْان-ا ػعةثح ثهؼ فقةل اجلجةل إىل ادلصةل يٌ حلفرون اجلةس إن"قةل  رؽ
 وأيؾة "قوين ِى قةل اهلل رشْل ية يْيبذ اههرب فأيٌ -نويّى دهةىل اهلل
 فإن نَُ فويَأ ثةدلصةل يَ ى شًم يٌ " وشوى نويُ اهلل غىل اجليب قةل

ْ حلأديُ ا رصن  ا ّظجُ يٌ نويُ يأيت هًة ي فر ظيت ثُ يزال فال  ؤيٌ ِو
ْاغى ِذه إذاً  " ْاغى اظدى يٌ واهًْت ادلصةل يٌ ن  اهفذَح ِذه يٌ اهه

 وه ى ىل اهلل وأشذغفِر شًهذى ية أقْل اههليًح
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 :الثانيةالخطبة 

 

 اهلل غىل ورشْرل نجده  ًداً  أن وأطّد اهلل إال إرل ال أن وأطّد هلل احلًد
 ،وشوى وغعجُ آرل وىلع نويُ

مذا زيٌ هّة ا مجرية وادّلاِيح اههليًح اهفذَح ِذه   اهًعٌ لك اهفِف لك ِو
 ويّيئ ودهةىل شجعةٍُ اهلل ويرفهّة لكّة دأيت  وزيٌ وقخ هّة اازيةت لك
ْال يٌ ويّيئ ا رصةل يٌ  نٌ وا مروب اهًعٌ ثُ اهلل ي ظف ية ااظ

 يف لًة وا صالم ا ػالة نويُ اجليب قةل واإلشالم اإليًةن أِن ونٌ نجةده
ْاس أن" احلدير ْا هًة نَُ دهةىل اهلل ريض شًهةن ثٌ اجل  كى-رل قة 
 ا مجرية اهفذَح ِذه اهفذَح هّذه يدة كى اارض يف أي-فيَة ادلصةل يوجر
ذه  أر هني دوجر قةل ،دوجر كى اجلةس ىلع دأيت اهيت اههليًح ادلاِيح  ِو
ْا يْيةً   ويْم لظّر ويْم لصَح يْم قةل ،لأيةيَة يه ِن أيةيُ يه وية قة 

 يف يًمر أٍُ أي "أيةي ى لصةار أيةيُ و ةيق لأشجْع أي لضًهح
 اهلل نجةد ية ٍهى ،لأيةيَة يْيةً  وزالزني وشجهح وأشجْزلً  وطّراً  شَحً  اارض

ذه بلسُ يدة ِذه  ثقهحٍ  يٌ ية لكّة اارض فيّة يفْف احلْم اار هني ِو
 وصن نز اهلل جيهن واهًديَح  محَ  غري ويفؤه إال  اكن يٌ وية ويفأِة إال
 ثأيديّى  الا ح اههليًذني اهًديجذني ِةدني يداخن ىلع أي أٍقةثّة ىلع



 

 

https://alddawla.al3ilm.com 12 

. 

  ػوخ شيٌف  ثيديُ  وك دوقةه ٍقٍت  يٌ ادلصةل صةا لكًة  ػوذحً  شيْفةً 
ْان ا ػعةثح قةل فريّده  ٍفهن ليف لصَح ااي احلْم  نويّى اهلل رؽ

ْات مخس ٍػىل ِن ثة ػالة  لصَح يْم أٍُ يم احلْم ِذا يف د فيَة غو
 أيةم يف ادليٌ إقةيح فذل ك ديَُ يقيى أن اهفف يف اهًؤيٌ ِىّ  إىل اٍلر
 ىلع حتةفق أن اهلل نجد ية  ك ودهةىل شجعةٍُ اهلل دْفي  يٌ ِذا اهفف

 اهّرج يف اههجةدة" وا صالم ا ػالة نويُ قةل ودهةىل شجعةٍُ اهلل فرااؼ
ْافن اهفرااؼ يٌ اههجةدة أي "إىلذَّل  لّضرة  وا ػيةم ا ػالة يٌ واجل

ْادليٌ و ر اهقرآن وقرااة واهتصتيط  اهًعذةصني وإزلٍح اارظةم وغوح ا 
 اههجةدة وشوى آرل وىلع نويُ اهلل غىل اهلل رشْل إىل ِةصر يٌ لأصر

ْاظدة  فًة وشوى نويُ اهلل غىل اجليب إىل ِةصر يٌ لأصر اهّرج يف ا 
ْات خبًس ثة ك فًة واار م واثلالث ثةههجةدة ثة ك  وحلوح يْم لك يف غو
وىّ  واهتصتيعذني ثةهتصتيعح ثة ك فًة  غىل اجليب قةل نليًح أصْر صرا ِو
ْات مخس د في ى ال أي- ال" وشوى نويُ اهلل  -احلْم ِذا يف غو

ة اقدروا وه ٌ ْا أي " قدِر ْقخ اصهو  ادلصةل خروج قجن  ن ية يسن ا 
ْا ْقخ اصهو ْقخ وا ػالة ا ػالة ثني ية ا  ْا اهًقدر ا   ثني ية كى وغو
مذا واههظةا واهًغرب واههرص واهلّر اهفضر  احلْم ِذا يجذىه ظيت ِو
 ااي احلْم ِذا يجذىه زى لظّر ااي احلْم ِذا يجذىه زى لصَح ااي

 دفْى لًة اارض رل فذفْى قةل اٍلر لأيةي ى أيةيُ شةار زى لأشجْع
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ْة رل يصخر اهلل ا متض فروة  طيةـني يهُ وخترج قةل اارض ـْفةن يف ثق
 أثةك  ك أخرصخ إذا  ورصن يقْل  أن فذجذُ يٌ إن ظيت اجلةس إلؽالل
ْا أن طيةـيَُ فيأ ر ،رّ ك أ  أ ظّد زيٌ يٌ يةدة وقد وأ ك  يذًسو
 ٍةر ويهُ صَح ويهُ ا رصن ِذا أـم رل فيقْالن وأيُ أثيُ ِيبح ىلع  ورصن
ْظديٌ يٌ رصن إحلُ خيرج .صَح وٍةره ٍةر وصَذُ   صةهط فذأخذه اهً
 ِذا هّى فيقْل ،دذِت أيٌ يأخذوٍُ اهًصوعْن رصةرل أي ادلصةل
 قةل ال قةل رّ َة ثأٍُ ثُ دؤيٌ أ صخ فيقْ ْن ا رصن ثّذا أٍؤيٌ اهًؤيٌ
ْه فيقْ ْن  ه ى قةل أية أظدِى فيقْل ثحَّى فيًة يرتاصهْن زى اقذو
ْا ال أن ر  ى ْه ظيت دوٍُ أظداً  دقذو  رل فيقْل إحلُ ثُ فيذِجْن ،دأد
 ظّذرٍة ااي ادّلصةل ِْ ِذا اجلةس أيّة  دلصةل فيقْل ر ك ثأ  أ ظّد
 يَقصى ظيّت   فيجرشه ثةهًجظةر فيأيت وشوى نويُ اهلل غىل اهلل رشْل يَُ

 فيقْل  ن لًة فيهْد قى رل فيقْل اجلّػفني ِذيٌ ثني يًيش زى ٍػفني
 ِذا يقْل زى ادّلصةل أٍخ ثػرية إال فيك ازددت ية فيقْل ر ك أ  أ ظّد
 ( حلقذوُ   )فيأيت ثهدي أظد ىلع يُصوؿ ال إٍُ اجلةس أيّة اهًؤيٌ ا رصن
 صَْد فيأخذه نويُ يصذفيم فال اجلعةس يٌ يشا درقْدُ ىلع اهلل فيضهن
 اهيت ادلصةل  ٍةر يف فيوقٍُْ اهًؤيٌ ِذا يأخذون ورصويُ ثيديُ ادلصةل

  شجعةٍُ اهلل صَح إىل ِْ وإًٍة اجلةر يف أهيق أٍُ اجلةس فريى صَح يه
مذا ة فذخرج لَْزك أخر  هّة يقْل خيرب أرض إىل يأيت ِو  لَِْز
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ْام ىلع ويأيت فيأيت اجلعن يهةشيت لأٍّة فذتجهُ  دًفر أن ا صًةا فيأ ر أق
  ) أغَةيّى فرييع ثركذّة فذخرج ثركذّة خترج أن اارض ويأ ر فذًفر
ْام ىلع ويأيت فذَح هّى ود ْن ثُ فيؤيَْن ( و صًٌ ى أق  ٍهًح يف ِو
ْا أن يَّى يفوت  طقةا إىل ظةهّى فيعْل ادلصةل أٍخ رل فيقْ ْن ثُ يؤيَ
 اهلل يثجذّى  مَّى أٍهةيّى ودّوك ا صًةا ودقعؿ اارض فذضدب ودهت

ْا اهلل نجةد ية  شجعةٍُ اهلل يرفهّة ه ٌ ادليٌ دقػد اهفف ِذه فةزتذ
 إن فًة وا صالم ا ػالة نويُ  ريى اثٌ نحىس فيزنل ٍّةيذُ دأيت زى ودهةىل

 ااب نحىس دركُ و ْ اهًوط يذوب لًة يذوب ظيّت  ادلصةل اهلل ندو يراه
 فزتول ظر ذُ يف ديُ اإليًةن أِن وُيري ثر ُ يقذوُ ظيّت  يتجهُ و مَُ
 ا صةنح أرشاط نويّى دذةثم ظيّت  يجقْن أن اهلل يةطةا اجلةس ويجيق فذجذُ

 ناليةت يٌ ناليح ِذه ا صةنح دقْم ظيت ا مربى ا صةنح وناليةت
 . ادلٍية احليةة ِذه فف يٌ وفذَح ا مربى ا صةنح

ْا اهلل نجةد فية أال ْا ازتذ ْا ودًصم  شجعةٍُ اهلل إىل واجلأوا ثةهلل وانذػً
ْ ظةفلةً  خريٌ  فةهلل يؾيه ى هٌ اهلل فإن ودهةىل  .ا رامحني أرظى ِو

 اايٌ نجةده يٌ جيهوَة أن اههىل وغفةدُ احلصين ثأشًةاُ اهلل أشأل 
  واهًعٌ اهفف يٌ ثك ٍهْذ إٍة ا وّى أظصَُ فيتجهْن اهقْل يصذًهْن
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َّة ادرئ ا وّى ثفٌ وية يَّة كّر ية ْا لك ثالدٍة ونٌ ن  و مروه وفذَح ش
 ودرّ ع واهًهذديٌ ا اكاديٌ ليد ثالدٍة ونٌ نَة ردّ  ا وّى ورش

 وأيةٍّة أيَّة يف ثالدٍة أراد يٌ ا وّى اهًذآ ريٌ ودآ ر اهًرت ػني
ْا ووظددّة  دديريا ددثريه واصهن حنره يف ليده ورد نويُ ادلاارة اصهن  ص

 وآيح نربة ثهده هًٌ واصهوُ رايح رل درفم وال سليح رل حتق  ال ا وّى نويُ
 لكًذّى امجم ا وّى احلًَحني قوْب ثني أهّف ا وّى واإللرام اجلالل ذا ية

ْاغيّى وخذ ودريض حتت ية ىلع  ادلٍية يف آدَة ر َة واتلقْى اهرب إىل ثَ
ْادليَة جلة اغفر ر َة اجلةر نذاب وقَة ظصَح اآلخرة ويف ظصَح  و 

ْات يَّى ااظيةا واهًؤيَةت واهًؤيَني واهًصوًةت واهًصوًني  واا 
 رب هلل واحلًد اهًرشوني ىلع وشالم يػفْن نًة اههزة رب ر ك شجعةن
 .ا ػالة وأقى اههةهًني


