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**

ئَّْ اٌْؾَّْذَ ٌٍِوِ َٔؾَّْذُهُ ًََٔغْزَعِْنُوُ ًََٔغْزَؽْفِشُهُ، ًََٔعٌُرُ ثِبهللِ ِِْٓ شُشًُسِ أَْٔفُغِنَب ًَِِْٓ عَِّْئَبدِ 

أَعَّْبٌِنَب، َِْٓ َّيْذِهِ اهللُ ـَالَ ُِعًَِّ ٌَوُ، ًََِْٓ ُّعًٍِْْ ـَالَ ىَبدٍَِ ٌَوُ، ًَأَشْيَذُ أَْْ الَ ئٌَِوَ ئِالَّ اهللُ ًَؽْذَهُ 

الَ شَشِّهَ ٌَوُ، ًَأَشْيَذُ أََّْ ُِؾََّّذًا عَجْذُهُ ًَسَعٌٌُُوُ 

{ ًْ جُْخ
َ
ََّ إََِلّ َوأ ُٔت ٍُ ٔا اَّلَلَ َخَقّ ُتَلاحِِّ َوََل َت ٔا اَتُّل ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اََلّ َٓ ُحّ

َ
يَا أ

ٔنَ  ٍُ  (0102آي عّشاْ){ُ ْعيِ

َْ َجْفٍط َواِخَسٍة وََريََق } ٌِ  ًْ ِي َريََلُس ًُ اََلّ ٔا َرَبُّس ا الَّاُس اَتُّل َٓ ُحّ
َ
يَا أ

ِي تََعاَءلَُٔن  ٔا اَّلَلَ اََلّ ا رَِجاًَل َنثرًِيا َونَِعاًء َواَتُّل ٍَ ُٓ ٌِِْ ا َوَبَدّ  َٓ ا َزوَْج َٓ ٌِِْ

ًْ َررِيًتا رَْخاَم إَِنّ اَّلَلَ ََكَن َغيَيُْس
َ
 (01اٌنغبء){ةِِّ َواْْل

ًَل َظِسيًسا } ْٔ ٔا كَ ُ ٔا اَّلَل َوكُٔل ٔا اَتُل ُِ ٌَ ََ آ ا اََلِي َٓ حُّ
َ
ًْ *يَاأ  يُْصيِْح ىَُس

ًزا  ْٔ َْ يُِطِع اَّلَل َورَُظََٔلُ َذَلْس فَاَز فَ ٌَ ًْ َو ًْ  ُذَُُٔبُس ًْ َوَيْغفِْص ىَُس اىَُس ٍَ ْخ
َ
أ

ا ًٍ  (71، 070 األؽضاة){َغِظي
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أََِّب ثَعْذُ، ـَاَِّْ خَْْشَ اٌْؾَذِّشِ وِزَبةُ اهللِ، ًَخَْْشَ اٌْيَذُِْ ىَذُُْ ُِؾََّّذٍ صٍَ اهلل عٍْو ًآٌو 

ًعٍُ، ًَشَشَّ األٌُُِسِ ُِؾْذَصَبرُيَب، ًَوًَُّ ُِؾْذَصَخٍ ثِذْعَخٌ، ًَوًَُّ ثِذْعَخٍ ظَالٌََخٌ، ًَوًَُّ ظَالٌََخٍ ـَِ 

. اٌنَّبسِ

رِْض }ّـيب ادلإِنٌْ عجــبداهلل ّمٌي اهلل عضًعًٲ
َ
ًْ َرالئَِف اْل ِي َجَػيَُس َٔ اََلّ ُْ َو

 ًْ ا آحَاُز ٌَ   ِ ًْ  ُ َٔ َ  َ ْػٍ  َ رََجاٍت ِ َتْيُ ْٔ ًْ فَ ـبهلل عجؾبٔو {َوَرَذَع َ ْػَ ُس

ؽـــٌاذلُ ٲْ اهلل عــضًعً خٍــك اخلٍك ِزفبًرني ـــِ ٲًرعبىل ِٓ ؽىّزو اٌعظّْخ اجلٍٍْخ 

ٌٌاهنُ ًـــِ ِب ًىت اهلل عضًعـً ذلُ ـّْب ًىت اهلل عجؾبٔو ًرعبىل ٲشىبذلُ ًيف ٲًــِ 

ععً اٌؽين ًععً اٌفمري ععً اٌىــّْظ ًععً . ٌـيُ ـغعً ِنيُ ىــزا ًععً ِنيُ ران

صنني ًععً اٌنشـبغ ًاٌىغـً ٳ صًعني ۽ه ًخٍك ِٓ وــً شِٲاٌعبعـض ععً اٌشعً ًادلـش

ًلـذ لبي سثنب عجؾبٔو . سادىب اهلل عجؾبٔو ًرعبىلٲًععً ىــزا ًران حلىّخ 

ً َ ْػً ا }ًرعبٌـَ ُٓ ََخِّزَش َ ْػُ  َ  َ ْػٍ  َ رََجاٍت ِ ّ ْٔ ًْ فَ ُٓ َِا َ ْػَ  َوَرَذْػ
 {ُظْزصًِيّا

منب ىٌ ِٓ اهلل عجؾبٔو ًرعبىل ًثّْٓ احلىّو ٌْزخز ثععيُ ٳىــزا اٌزفعًْ ًىزا اٌزفبًد 

ثععب عخشّب عخش ثعط اٌنـبط ٌجعط عخش ثعط اخلٍك ٌجعط عخش ثعط اٌنبط 

 .سادىب اهلل عجؾبٔو ًرعبىلٲٌجععيُ اٌجعط ؽىّخ 
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اٌنبط ٌٍنبط ِٓ ثذًٍ ًؽبظشحٍ                          

ْ مل ّشعشً خذَُ ٳثعط ٌجعط ً                                                                                            

 

ْ ؽصــً ىــزا ٲْ ؽصً ىــزا اٌزفبًد ًٲـيزه ؽىّخ اهلل ًعنخ اهلل عجؾبٔو ًرعبىل 

فَيَْيُِظصِ }ْ األصــً ًاؽـذ ًاخلٍــك ًاؽذ لبي اهلل عجؾبٔو ًرعبىلٲاٌزفعًْ ِع 
ًَّ ُريِقَ  نَعاُن ِ   {اْاِ

 

فَيَْيُِظصِ  } .أي ىنب يف اإلٔغـبْ العزؽشاق اجلنظ وً ئٔغــبْ ِأٌِس أْ  ّنظش ممب خٍك
ًَّ ُريَِق  نَعاُن ِ  اٍء َ افٍِق (5)اْاِ ٌَّ  ٌَِ يِْب (6) ُريَِق  ٌَِ َ ْْيِ الُصّ  ََيُْصُج 

ائِِب  َ  { (7)َواىََتّ

 .

َْ َذَنٍص }ًىىـــزا اهلل عجؾبٔو ًرعبىل ّمٌي  ٌِ  ًْ َِاُز ا الَّاُس إَُِّا َريَْل َٓ ُحّ
َ
يَا أ

 ِ ًْ ِغَِْس اَّلَلّ ُس ٌَ ْزَص
َ
ٔا إَِنّ أ ًْ ُشُػًٔبا َوَرَتائَِو ِِلََػاَرفُ َِاُز جََْث وََجَػيْ

ُ
َوأ

ًٌ َرترِيٌ  ًْ إَِنّ اَّلَلَ َغيِي تَْلاُز
َ
 {أ
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َواْرخاَِلُف }ــبهلل عجؾبٔو ًرعبىل ععً ىــزا اإلخزالؾ آّخ ِٓ آّبرو  عجؾبٔو ًرعبىل 
ٍِْيَ  ِ ًْ ۚ  إَِنّ ِ  َ  لَِم َ يَاٍت ىِّيَْػال اُُِس َٔ ْ ل

َ
ًْ َوأ لِْع َخُِس

َ
 {أ

 

خزالؾ ٳخزالؾ األؽغبة ًاألٔغبة ًٳخزالؾ االٌٌاْ ًٳخزالؾ األٌغٓ ًٳععــً اهلل 

رمــبوُ ًىزا اٌزفبًد ٲوشِىُ عنذ اهلل ٲْ ٳاألسصاق ًرفبًد اٌؽجمبد ـّْب ثني اٌنبط ٌىــٓ 

منب ىٌ دلصٍؾخ اٌنبط ثععيُ ّغزفْذ ِٓ ثعط ًثععيُ ّنفع ثعــط ٳ

ْ ِنفعخ اخلٍــك ٌجععيُ اٌجعط ىِ ًظْفخ ِٓ اٌٌظبئؿ ٲّـبوُ ٳعٍــٌّا سمحين اهلل ًٳ

اٌعظْــّخ اهلل عضًعً ععٍنب خالئؿ يف ىزه اٌذْٔب حلىُ عظّْخ ِنيب  أْ ّنفع ثععنب 

شــشؾ خٍمــو ِٓ ادلالئىو ٲٌـَ ٳًوٍيب اهلل عجؾبٔو ًرعبىل ٲثععبً ًخيذَ ثععنب ثععبً ً

 يف  ِغنذ اإلِبَ أمحذ سمحو اهلل ۽عٍْيُ اٌصالح ًاٌغالَ ـمذ عب

ئِْ ٌٍََِّّْغَبعِذِ أًَْرَبدًا، اٌٍََّْبئِىَخُ 0 " عَْٓ أَثِِ ىُشَّْشَحَ ، عَِٓ اٌنَّجِِِّ صٍَََّ اٌٍَّوُ عٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، لَبيَ 

". عٍَُغَبؤُىُُْ، ئِْْ ؼَبثٌُا َّفْزَمِذًُىُُْ، ًَئِْْ َِشِظٌُا عَبدًُىُُْ، ًَئِْْ وَبٌُٔا ـِِ ؽَبعَخٍ أَعَبٌُٔىُُْ 
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ًربدا ّعظٌّْ شعبئش اهلل عجؾبٔو ًرعبىل ٲٌٍّغــبعذ أًربدا ّشـعٌْ روش اهلل عضًعً 

ىــُ سًاد ادلغـبعذ ًىــُ أىً ادلغــبعذ ىُ أًٌئه اٌزّـٓ ديشٌْ يف اٌظــٍّبد ئىل 

ادلــغبعذ ىــُ أًٌئه اٌزّـٓ ال خيْفيُ لْــط احلـش ِٓ أْ ّزىــجٌا ئٌــَ ادلغبعذ ال رشىجيُ 

أشعخ اٌشّظ احلبسح أًٌئه اٌزّٓ ال خيْفيُ اٌجـشد ًال اٌشّؼ ِيّب اشزذد ًعصفذ ّأرٌْ 

ٌزٍجْخ ٔذاء اهلل عــضًعً ؽــِ عٍَ اٌصالح ؽــِ عٍَ اٌفالػ ىإالء ىُ أًربد ادلغبعذ 

ِ  ُ ُئٍت  }ًهبُ سـعذ ادلغبعذ ًعٍْيُ رمـبَ ادلغبعذ ًألعٍيُ شـــْذد ادلغـبعذ
ا ةِاىُْغُسّوِ َواْ َصاِل  َٓ ُّ يَُعّتُِح ََلُ ذِي ٍُ ا اْظ َٓ ن حُْصَذَع َوُيْشَنَص ذِي

َ
ذَِن اَّلَلُ أ

َ
أ
ًْ ِِتَاَرةٌ َوََل َ يٌْع َغَ ذِْنصِ اَّلَلِ ِإَوكَاِم الَصاَلةِ ِإَويَخاءِ (36) ِٓ ِٓي

رَِجاٌل ََل حُيْ
ةَْصاُر 

َ
ا َتَخَلَيُب ذِيِّ اىُْلئُُب َواْْل ًٌ ْٔ ًُ اَّلَلُ (37)الَضََكةِۙ  ََيَافَُٔن يَ ُٓ  ِ َْجضَِي

َ يََشاُء ةَِغرْيِ  ٌَ َِ فَْ يِِّۗ  َواَّلَلُ يَْصُزُ   ٌّ  ً ُْ ٔا َوَيضِيَس
ٍِيُ ا َغ ٌَ  ََ ْخَع

َ
أ

 { (38)ِخَعاٍب 

 

ئْ ٌٍّغــبعذ أًربداً ىُ أًربدىب ذلُ عٍغــبء ِٓ ادلالئــىو ئْ ؼبثـٌا ّفزمذًهنُ ًئْ 

ِشظٌا ّعٌدًهنُ ًئْ وبٌٔا يف ؽــبعخ أعـبٌٔىُ اهلل عخش اهلل  ِٓ عخش ِٓ ِالئـىزو 

ٌمعـبء ؽٌائظ ِٓ ّشبء ِٓ خٍمو ـارا وبْ ىإالء اخلٍك ــِ ؽبعخ أسعً اهلل عضًعً 

ِالئىـو ٌمعبء ىــزه احلٌائظ لــذ ال رشعش هبب ّب عجـذاهلل ًٌىٓ ىٌ ٌؽؿ اهلل ًعنبّخ اهلل 
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ًُ }ًؽفظ اهلل ًسعبّخ اهلل ٌه أْ عخش ٌه ِٓ عنٌده اٌـزّٓ ال ّعٍّيُ ئال ىٌ ا َحْػيَ ٌَ َو
ا ِ َ إََِلّ ذِْنَصى  لِيْ ََ ِ  ٌَ َٔ ۚ  َو ُْ َِّم إََِلّ  َُِٔ  َرب  {ُج

ثً ععً ىزه اٌٌظْفخ ِٓ ًظبئؿ عـبداد اٌنبط ًأعالَ اٌضِبْ يف وً عصش ًِىبْ ئهنُ 

األٔجْبء عـبداد ثين آدَ ًعٍَ سأعيُ عــْذ االًٌني ًآخشّٓ زلّــذ صً اهلل عٍْو ًعٍَ 

آٌو ًصؾجو أمجعني ععً ِٓ ًظبئفيُ ِنفعخ اخلٍك ًلعبء ؽٌائغيُ ـيزا ٌّعـؿ عٍْو 

اٌصالح ًاٌغالَ دلب خشط ِٓ اٌغغٓ لبي دلٍه ِصــش ًعضّضىب اععٍين عٍــَ خضائٓ األسض 

ئٔـِ ؽفْظ عٍــُْ دلــبرا ٌْمٌَ ثزصشّؿ األٌِس ًرشرْجيب ًلعبء ؽٌائظ أصؾبة احلبعبد 

دتىْنبً ِٓ اهلل عــضًعً ٌو ًدلب عبء ئخٌرو ثعذ أْ أصــبهبُ اٌفمش ًاحلبعخ عيــضىُ 

جبيبصىُ ًلعَ ذلُ ؽــٌائغيُ 

 

ىــزا ٌِعَ عٍْو اٌصالح اٌغالَ اٌىٍـُْ صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ دلب رٌعو رٍمبء ِذّٓ لبي سثنب 

اَء }عً يف عاله  َٔ ِسيَِِن َظ ْٓ ن َح
َ
ََ كَاَل َغََس  َرّّبِ أ ْسَح ٌَ َّ حِيَْلاَء  ََٔج ا حَ ٍَ َ َول

ََ الَاِس يَْعُلَٔن (22)الَع ِيِو  ِ ٌّ ًث  ٌَ
ُ
ََ وََجَس َغيَيِّْ أ ْسَح ٌَ اَء  ٌَ ا َوَرَ   ٍَ َ  َول

اۖ  كَاَِلَا ََل نَْعِِق َخََّت   ٍَ ا َرْطُتُه ٌَ َتْْيِ حَُشوَ اِنۖ  كَاَل 
َ
ًُ اْ َصأ ِٓ ِ ٌَِ ُ وُ َووََجَس 

ةَُُٔا َشيٌْذ َنترٌِي 
َ
 { (23)يُْصِسَر الصََِّعُءۖ  َوأ
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ـغـبءد  لعبء ؽبعخ رٍه ادلشأرني ِٓ ٌِعَ عٍْو اٌصالح ًاٌغالَ 

َْ }لبي اهلل  ٌِ َُضىَْج إََِلَ 
َ
ا أ ٍَ ِ ّوِ َذَلاَل َرّبِ إِّّنِ ل ََّل  إََِل اىّظِ َٔ ًَ حَ ا ُث ٍَ ُٓ َ فََعَِق  ل

 { (24)َررْيٍ فَلرٌِي 

لعــَ ؽبعزيّب ـغمــَ ذلّب أؼنبِيّب ًلعَ ذلّب ؽبعزيّب عٍْو اٌصالح ًاٌغالَ 

ًىــزا زلّذ صٍَ اهلل عٍْو ًعٍَ آٌو ًعٍُ دلــب عبءه اٌٌؽــِ ِٓ اهلل عــضًعً ًأرــَ ئىل 

خذجيخ ـضعــب عٍْو اٌصالح ًاٌغالَ ـؽّئنزو خذجيخ ًروشد ٌو ِٓ أًصبـو ًصفبرو 

ـمبٌذ وال ًاهلل ال خيضّه اهلل أثـذآ ئٔه ٌزؾًّ اٌىًََّ أُ رعني اٌعبعض اٌىًَّ اٌعبعض رعني 

اٌعبعض رمعِ ؽٌائغو ًرٌىْغِت ادلعذًَ أُ اٌفمري ِٓ وبْ ـمْــشا اوغــجزو ًأعؽْزو 

ًرٌمْشُ اٌعــْؿ ًرعْــٓ عٍــَ ٌٔائت احلك وبٔذ ىزه وٍيب ِإىالد ًصفــبد سـعذ ِٓ 

لذسه ًأعــٍذ ِٓ شأٔو عنذ سثو عجؾــبٔو ًرعبىل لجً أْ ّأرْو ِٓ أِش اهلل ِب ّأرْو ًلجً أْ 

ّيجػ عٍْو اٌنبٌِط األوــرب ًؽــِ اهلل عجؾبٔو ًرعــبىل وبْ ّمعِ ؽٌائظ اخلٍك ثً روــش 

اهلل عضًعً أؽذ ٌٍِن ىــزه االسض ِٓ ٍِىو اهلل ادلششق ًادلؽشة ًاٌشّبي ًاجلنٌة 

ـىــبْ ّزجع عججبً ثأِش اهلل ؽزَ ئرا ثٍػ ثني اٌغذّٓ رً اٌمشٔني اٌّْبِٔ سمحو اهلل رعبىل 

ا ََل يََساُ وَن } ًٌ ْٔ ا كَ ٍَ ِٓ ِ ٌَِ ُ وُ َِ وََجَس  َخََّت  إَِذا ةَيََؼ َ ْْيَ الَعَسيْ
ًَل  ْٔ َٔن كَ ُٓ ْفِعُسوَن (93)َحْفَل ٌُ ُجَٔج 

ْ
أ ٌَ ُجَٔج َو

ْ
ٔا يَا َذا اىَْلْصَجْْيِ إَِن يَأ ُ  كَال

ا  ًْ َظسًّ ُٓ َِ َِا َوَبيْ َِ ن َِتَْػَو ةَيْ
َ
ْو ََنَْػُو لََم َرصًْجا لََعَ  أ َٓ رِْض َذ

َ
 (94)ِ  اْْل
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ا  ًٌ ًْ َرْ  ُٓ َِ ًْ َوَبيْ َُِس ْجَػْو ةَيْ
َ
ٍة أ َٔ ُِِِٔن ةُِل ِخي

َ
َهِّنِ ذِيِّ َرّّبِ َررْيٌ فَأ ٌَ ا  ٌَ كَاَل 

ٔاۖ  (95)  آحُِِٔن ُزَبَص اْْلَِسيِسۖ  َخََّت  إَِذا َظاَوى  َ ْْيَ الَصَسَذْْيِ كَاَل اُُفُز
فْصِْغ َغيَيِّْ كِْطًصا 

ُ
ُّ َُاًرا كَاَل آحُِِٔن أ ن (96)َخََّت  إَِذا َجَػيَ

َ
ٔا أ ا اْظَطاُغ ٍَ  َذ

ٔا ََلُ َجْلًتا  ا اْظَخَطاُغ ٌَ ُصوهُ َو َٓ ۖ  فَإَِذا َجاَء (97)َحْظ َِ َرّّبِ ٌّ  كَاَل َه َشا رَْْحٌَث 
ا  ُّ َ ََكَءۖ  َوََكَن وَْغُس َرّّبِ َخلًّ

 { (98)وَْغُس َرّّبِ َجَػيَ
 

عشظــٌا عٍْو أْ ّمعِ ؽبعزيُ ـْؾٌي ثْنيُ ًثني ىإالء األشيبس ِٓ لٌَ ّأعٌط ًِأعٌط 

ًعشظٌ عٍْو عٌظب ًععٌٍ ٌو اجلٌعً ـمــبي ال ِب ِىين ـْو سثِ خري لذ أعؽبِٔ اهلل اٌمٌح 

ًاٌجغؽخ ًادلٍه ًاٌنفــٌر ًاجلبه ـٌٌْذ ادلششق ًًٌْذ ادلؽشة ـأعْنٌِٔ ثمــٌح أعْنٌِٔ 

ثأّذّىُ أعْنٌِٔ ثمٌه ـمعَ ؽبعزيُ ًععً رٌه اٌغذ اٌزُ ؽغض عنيُ ثو ششا عظّْب 

ئٔو لعبء احلٌائظ عبء يف صؾْؼ االِبَ ِغٍُ ِٓ ؽذّش اثِ ىشّشح سظــِ اهلل رعبىل عنو 

ًاهلل يف عٌْ اٌعجذ ِب وبْ اٌعجذ يف  )أْ اٌنيب صٍَ اهلل عٍْو ًعٍَ آٌو ًصؾجو ًعٍُ لبي 

( ِٓ وبْ يف ؽبعخ أخْو وبْ اهلل يف ؽبعزو) ًلبي عٍْو اٌصالح ًاٌغالَ   (عــٌْ أخْو

أثشــش ّبِٓ رمعِ ؽٌائظ اخلٍك أثشــش ّبِٓ رغعَ عٍَ احملزبط ّبِٓ رعني األسٍِخ ّبِٓ 

رىفً اٌْزُْ أثشش ّبِٓ دتشِ ثصذلزه أثشش ّبِٓ دتشِ ثنفٌرن ًعبىه ـزنصؿ ىزا 
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ًرعني ىــزا ًرنصش ىــزا أثشش ـاْ اهلل ِعه اهلل يف عٌٔه ًاهلل ـــِ ؽبعزه ألٔه رزٌىل 

ؽٌائظ اخلٍك ًاهلل ّزٌىل لعبء ؽٌائغه اهلل اٌمٌُ اهلل اٌؽين اهلل ادلٍه اهلل اجلجبس اهلل اٌعضّض 

اهلل ادلزىرب اهلل  ّزٌالن ًّزٌىل ؽٌائغه عجؾبٔو ًرعبىل ِب أوشِو عٍَ خٍمو لبي عٍْو 

ئْ هلل ألٌاِب  خيزصيُ ثبٌنعُ دلنبـع اخلٍك ّمّْيُ ـْيب ِب ثزٌٌىب ـارا  )اٌصالح ًاٌغالَ 

ِنعٌىب أزضعيب ِنيُ ًؽٌذلب اىل ؼريىُ 

اهلل ئرا اعؽــبن ثغــؽخ يف ادلبي ثغؽخ يف اجلغُ ثغؽخ يف اٌغٍؽبْ ـأعنذ ثو اخلٍك ـيزا 

ِٓ اهلل ِنّخ ًرٌـْك ٌه ّبعجذاهلل ـارا أٔذ ِنعذ ـعً اهلل عضًعً أخز اهلل ـعٍو ًععٍو 

يف ؼْــشن ـبهلل عجؾبٔو ًرعبىل ٌو ِٓ اٌعجبد ِبال ّعٍّيُ ئال اهلل عجؾبٔو ًرعبىل وبْ اٌنيب 

صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ ّأرْو ِٓ ّأرْو ـال ّرتوو ؽزَ ّمعِ ٌو ؽبعزو ثً عبء أْ أِشأحً وبْ يف 

عمٍيب شِء ـأرذ اىل اٌنيب صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ ـرتن اٌنبط ًلبَ ِعيب ٌْمــعِ ؽبعزيب 

ًىــِ يف عمٍيب شِ أظش ئىل رٌاظعو صٍَ اهلل ًعَْٓ أَثِِ ىُشَّْشَحَ ، عَِٓ اٌنَّجِِِّ صٍَََّ اٌٍَّوُ عٍََْْوِ 

ئَِّْ ٌٍَِّْغَبعِذِ أًَْرَبدًا، اٌٍََّْبئِىَخُ عٍَُغَبؤُىُُْ، ئِْْ ؼَبثٌُا َّفْزَمِذًُىُُْ، ًَئِْْ َِشِظٌُا 0 " ًَعٍَََُّ، لَبيَ 

". عَبدًُىُُْ، ًَئِْْ وَبٌُٔا ـِِ ؽَبعَخٍ أَعَبٌُٔىُُْ 



 ورعــاه هللا حفظــه الدولة قاسـم بــن  عبدالكــريم  رافــع أبـي لشيخنـا  خطبة أنفعهم الناس خــير              

 

https://alddawla.al3ilm.com/15722 

 

11 

ـبٔظش ّب أّيب ادلغٍُ اٌىشُّ ئىل ـعً لعبء احلٌائظ عنذ اهلل عجؾبٔو ًرعبىل ألٌي ِب مسعزُ 

ًأعزؽفشًا اهلل ٌــِ ًٌىُ 
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**

 

احلّذهلل عٍَ ئؽغــبٔو ًاٌشىــش ٌو عٍَ رٌـْمو ًاِزنبٔو ًأشيذ أْ ال اٌو ئال اهلل رعظّْبً 

ٌشأٔو ًأشــيذ أْ زلّـــذاً عجذه ًسعٌٌو اٌذاعِ اىل سظٌأو صٍَ اهلل عٍْو ًعٍَ آٌو 

ًأصؾبثو ًأٔصــبسه ًئخٌأو 

أِب ثــعذ ـْــب أّيب اٌنبط أخشط اإلِبَ اٌؽربأِ يف اٌىجري  ًاألًعػ ًاثٓ أثِ اٌذْٔب يف 

لعــبء احلٌائظ 

ٌنبط ا أُ ,ٌٍو اّب سعٌي 0  ـمبي,ٌٍو عٍْو ًعٍُ اٌنجِ صٍَ ائٌَ ء ثٓ عّش أْ سعال عباعٓ 

0 ٌٍو عٍْو ًعٍُاٌٍو صٍَ اـمبي سعٌي ؟ ٌٍواألعّبي أؽت ئٌَ اًأُ ؟ ٌٍواأؽت ئٌَ 

ٌٍو رعبٌَ عشًس رذخٍو األعّبي ئٌَ اًأؽت ، ٌٍو رعبٌَ أٔفعيُ ٌٍنبطاٌنبط ئٌَ اأؽت 

ًألْ أِشِ ، أً رؽشد عنو عٌعب، أً رمعِ عنو دّنب، أً رىشؿ عنو وشثخ، عٍَ ِغٍُ

ٌّذّنخ اّعنِ ِغغذ - ٌّغغذ ا اِع أخِ ـِ ؽبعخ أؽت ئٌِ ِٓ أْ أعزىؿ ـِ ىز

، ٌٍو عٌسروآًِ وؿ ؼعجو عزش - ا شيش
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ًِٓ ِشَ ِع ، ٌمْبِخاٌَّ ء ٌٍو لٍجو سعباأْ ّّعْو أِعبه ِأل ء ًٌٌ شب، ًِٓ وظُ ؼْظو

َ األلذاٌٍو لذِو ٌَّ رضًي اأخْو ـِ ؽبعخ ؽزَ ّزيْأ ٌو أصجذ 

ال اٌو اال اهلل ّب عجذاهلل أٔذ ِٓ اؽت اٌنبط اىل اهلل ٌَّ اْ رمعِ ؽٌائظ اخٌأه ٌَّ اْ 

ختفط عنبؽه ٌٍّإِنني ـزغعَ ِع ىزا ًِع ران وٌزِجِذ عٍَِّ صوبح ِب ٍِىذ ّذُ ًصوبح 

عبىِ أْ أُعِنيَ ًأشْفَعَب 

ىىزا أٔذ ِٓ أؽت اٌنبط ئىل اهلل ًأؽت األعّبي ئىل اهلل اٌغشًس رذخٍو يف لٍت  اِشءٍ 

ِغٍُ رمعِ عنو دّنب رغذ عنو عٌعب أْ رىغٌه ئرا عَشَُِ أْ رعْنو ئرا اؽزبط ًرذاًّو ئرا 

ِشض أً رعٌده ئرا ِشض ىزه ِٓ أؽت األعّبي ئىل اهلل ًأظش ئىل ـعً اهلل اٌعظُْ عٍْه 

ٌَّ أْ ال ررتن أخبن ئرا أدلّذ ثو ؽبعخ ًًلعذ ثو وشثخ أً عبءرو ِصْجخ أْ رأخز ثْذه ـال 

ررتوو ؽزَ رضًّ عنو ِب أٌَََُّ ثو أصجذ اهلل لذِه ٌَّ رضًي األلذاَ يف رٌه اٌٌَْ اٌعصْت 

ًادلٌلؿ اٌشىْت ّضجذ اهلل لذِه ّب عجذاهلل ّأخز اهلل ثْذن وّب أخزد ثْذ اٌععفبء 

ّأخز اهلل ثْذن وّب أخزد ثْذ احملزبعني ّأخز اهلل ثْذن ًّضجذ لذِه عٍَ رٌىُ 

اٌصشاغ ادلنصٌة عٍَ ظيش عينُ ًئرا ثه دتشِ صبثزب ساعخبً ؽزَ رذخً اجلنخ ثشمحخ 

اهلل ًثارْ اهلل سة اٌعبدلني  
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ًدلب وبْ ٌفعً لعبء احلٌائظ ٌٍنبط أِش عظُْ ًشأْ عظُْ وبْ أثٌثىش اٌصــذّك سظِ 

اهلل رعبىل عنو حيٍت اٌشِّـْـَبح ٌجعط ٔغبء أىً ادلــذّنو ـٍّب اعـــزخٍؿ لبٌٌا ال ّفــعً رٌه 

ألٔو أصجؼ خٍْفخ لبي ًاهلل ال دينعين ىزا االدأِش ِٓ أْ ألٌَ ثو ـّعَ عٍَ عٍّو يف لعــبء 

ؽٌائظ ِٓ وبٔذ ٌو ؽبعخ ًىــزا اٌفبسًق عّش ثٓ اخلؽبة سظِ اهلل رعبىل عنو وبْ 

ّؽٌؾ عٍَ األساًِ ٌْال ٌْغمِ ذلٓ ادلبء أُ ّأرْيٓ ثبدلبء سظِ اهلل رعبىل عنو ًىزا عٍِ 

اثٓ أثِ ؼبٌت سظِ اهلل رعبىل عنو وبْ ئرا صٍَ اٌظيش عٍظ يف سؽجخ اٌىٌـخ ـمعَ 

ؽٌائظ اٌنبط ؽزَ ّإرْ  ٌصالح اٌعصش ـشَّغ ٔفغو ٌْمعِ ؽٌائظ اٌنبط ئٔو أِش عظُْ ًشأْ 

وجري دلٓ ّمعِ ؽٌائظ اٌــنبط ًٌٌ ثبٌىٍّخ اٌؽْجخ 

ٌنبط اًوبْ خْش ...ًعبء يف صؾْؼ اٌجخبسُ عٓ أثِ ىشّشح سظِ اهلل عنو لبي 

ٌٍّغبوْٓ ععفش ثٓ أثِ ؼبٌت وبْ ّنمٍت ثنب ـْؽعّنب ِب وبْ ـِ ثْزو ؽزَ ئْ وبْ ٌْخشط 

ـنشميب ـنٍعك ِب ـْيب ء ٌزِ ٌْظ ـْيب شِاٌعىخ ائٌْنب 

ًعنذ اٌذاس لؽين ًؼريه عٓ عبثش سظِ اهلل عنو لبي سعٌي اهلل صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ 

ٌنبط أٔفعيُ ٌٍنبط اخْش 



 ورعــاه هللا حفظــه الدولة قاسـم بــن  عبدالكــريم  رافــع أبـي لشيخنـا  خطبة أنفعهم الناس خــير              

 

https://alddawla.al3ilm.com/15722 

 

15 

ًاهلل عضًعً أٔضي عٍَ عجذه ًٔجْو صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ عٌسح اٌعؾَ 

ََح  }ـمبي ٌو ا كَََل  (2) َوالَييِْو إَِذا َظََج  (1)َوال ُّ ٌَ ا َوَ َغَم َربَُّم َو ٌَ  
وََّل  (3)

ُ
ََ اْْل ٌِ  َولََعَْٔف ُحْػِطيَم َربَُّم َذََتََْض  (4) َولَْْلِرَصةُ َررْيٌ َىَم 

ا فَآَوى  (5) ًٍ ًْ ََيِْسَك يَتِي َ ل
َ
َسى  (6) أ َٓ  َووََجَسَك (7) َووََجَسَك َضاَلًّ َذ

ْدَِن  
َ
ْص (8)ََعئاًِل فَأ َٓ ًَ فاََل َتْل ا اْ َتِي ٌَ

َ
ْص (9) فَأ َٓ ا الَعائَِو فاََل َتِْ ٌَ

َ
 َوأ

ْث (10) ثِ َرّبَِم فََدّسِ ٍَ ا ةِِِْػ ٌَ
َ
 { (11) َوأ

ألــً شِء أْ رعْنو ال رنيشه سده ثىٍّخ ؼْجخ ًأِــب اٌغـبئً ـال رنيش 

ًأِب ثنعّخ سثه ـؾــذس 

ًىنب ِغأٌخ ِشرجؽخ مبٌظٌعنب لذ ّمٌي لبئً اٌنبط رعذدد ؽٌائغيُ ًوضشد ًأزششد 

ًّأرْنب أٔبط وضريًْ ال ٔعــٍُ ؽبذلــُ 

ًىزا ّغأي ًىزا ّمٌَ ًّزىٍُ ًؼري رٌه  اعٍُ أخِ يف اهلل ًـمين اهلل ًئّبن أٔه يف  لعبء 

ؽٌائظ اخلٍك عٍَ صالصخ أؽــٌاي 

اٌنبط يف لعـبء ؽٌائغيُ عٍَ صالصخ أصنبؾ 
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ِنيُ ِٓ رعٍُ ؽبعزو ًرعٍُ أٔو زلزبط ـيــزا ئْ وبْ ِعه ـأعنو ًالط ؽبعزو أً سده سداً 

مجْالً أً اععَ ِعو يف لعبء ؽبعزو  ـبٌذاي عٍَ اخلـــري وفــبعٍو أً أعنو ثىٍّخً ؼْجخ أً 

ثذعبءٍ ثظيش اٌؽــْت ًِنيُ ِٓ ىٌ رليٌي عنذن ّؽشػ عٍْه ؽبعزو ًأٔذ ال رعٍُ عنو 

شْئبً ـيــزا رعبًِ ِعو عٍَ اٌظبىش رعبًِ ِعو عٍَ ظبىشه أٔو زلزبط ًاٌصنؿ اٌضبٌش 

اٌــزُ رعٍُ أٔو ئمنب ىٌ ٌِّْزَيِٓ ٌزٌه ًأصجؼ ّىـــزة ًّزٌٍْ ًّؽشػ عبعخ ال أصً ذلب ًال 

أعبط ذلب ِٓ أعً أْ ّزىــغت ًِٓ أعً أْ ّغزىضش ِٓ ادلبي ـيــزا سده ثبٌيت ىِ أؽغٓ 

ال رمُ ِعو ألٔه رعــْنو عٍَ ىــزا اٌشش ًألٔو ثزٌه حيشَ احملزبط ثبٌفعً ِٓ أْ رمعَ ٌو 

ؽبعزو ًأظشًا ّب عجبداهلل أْ اهلل عضًعً لذ ععً لعــبء احلٌائظ سونبً ِٓ أسوبْ 

االعالَ ـبهلل ععــً اٌضوبح سونب ِٓ أسوبْ االعالَ دلبرا ٌزمــعَ ثبٌضوبح ؽٌائظ اخلٍــك ّأرِ 

األؼنْب ثضوبح أٌِاذلُ ئىل اٌفمشاء ٌْمعِ اٌفمشاء ؽٌائغيُ لـبي اٌنيب عٍْو اٌصالح ًاٌغالَ 

دلعــبر دلب أسعٍو ئىل أىً آٌّْ 

ٌُِّعَبرِ ثِْٓ - لَبيَ سَعٌُيُ اٌٍَّوِ صٍَََّ اٌٍَّوُ عٍََْْوِ ًَعٍَََُّ 0 عَِٓ اثِْٓ عَجَّبطٍ سَظَِِ اٌٍَّوُ عَنْيَُّب، لَبيَ 

- 0  عَجًٍَ ؽِنيَ ثَعَضَوُ ئٌََِ آٌََِّْْ 



 ورعــاه هللا حفظــه الدولة قاسـم بــن  عبدالكــريم  رافــع أبـي لشيخنـا  خطبة أنفعهم الناس خــير              

 

https://alddawla.al3ilm.com/15722 

 

17 

ئَِّٔهَ عَزَأْرِِ لًٌَِْب أَىًَْ وِزَبةٍ، ـَاِرَا عِئْزَيُُْ ـَبدْعُيُُْ ئٌََِ أَْْ َّشْيَذًُا أَْْ ٌَب ئٌَِوَ ئٌَِّب اٌٍَّوُ ًَأََّْ " 

ُِؾََّّذًا سَعٌُيُ اٌٍَّوِ، ـَاِْْ ىُُْ أَؼَبعٌُا ٌَهَ ثِزٌَِهَ ـَأَخْجِشْىُُْ أََّْ اٌٍَّوَ لَذْ ـَشَضَ عٍََْْيُِْ خَّْظَ 

صٌٍَََادٍ ـِِ وًُِّ ٌٍََّْ ًٌٍَََْْخٍ، ـَاِْْ ىُُْ أَؼَبعٌُا ٌَهَ ثِزٌَِهَ ـَأَخْجِشْىُُْ أََّْ اٌٍَّوَ لَذْ ـَشَضَ عٍََْْيُِْ 

صَذَلَخً رُإْخَزُ ِِْٓ أَؼْنَِْبئِيُِْ ـَزُشَدُّ عٍَََ ـُمَشَائِيُِْ، ـَاِْْ ىُُْ أَؼَبعٌُا ٌَهَ ثِزٌَِهَ 

". ـَاَِّّبنَ ًَوَشَائَِّأٌََِْاٌِيُِْ، ًَارَّكِ دَعٌَْحَ اٌَّْظٌٍَُِْ ؛ ـَأَِّوُ ٌَْْظَ ثَْْنَوُ ًَثََْْٓ اٌٍَّوِ ؽِغَبةٌ 

اٌضوبح سوٓ ِٓ أسوبْ اإلعالَ ىً عأٌنب أٔفغنب دلــبرا ألهنب رمعَ هبب ؽٌائظ اٌنبط 

أؽغٓ ئرا ِب وبْ ئِىبْ ًِمذسح                        

ـٍٓ ّذًَ عٍَ اإلِىبْ ئؽغبْ                                                                              

أؽغٓ اىل اٌنبط رغزعجذ لٌٍهبُ                      

ـؽبي ِب اعزعجذ اإلٔغبْ ئؽغبْ                                                                                        
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أعأي اهلل عــضًعً ثأمسبئو احلغنَ ًصفبرو أْ جيعٍنب ِٓ عجـــبده اٌزّٓ ععٍيُ ِفبرْؼ 

ٌٍخــري ِؽبٌْك ٌٍشــش اٌٍيُ اععٍنب ِفبرْؼ ٌٍخــري ِؽبٌْــك ٌٍشــش ًال جتعٍنب ِفبرْؼ ٌٍشــش 

ِؽبٌْك ٌٍخري ّب سة اٌعبدلْــٓ 

اٌٍيُ ادـع عنب ًعٓ ثالدٔب وً عٌءٍ ًـزنخ ًِىشًه ًشــش ّب را اجلالي ًاإلوــشاَ 

اٌٍيُ ِٓ أساد ثبٌــّْٓ  يف أِنيب ًأِبهنب ًئديبهنب عٌءً ـبععً اٌذائشح عٍْو ًاسدد وْذه يف حنشه 

ًاععً رذثريه رذِرياً عٍْو ال حتمك ٌو ؼبّخ ًال رشـع ٌو ساّخ ًاععٍو عربحً ًآّخ 

اٌٍيُ ال رغــٍػ عٍْنب ِٓ ال ّشمحنب سثنب ءآرنب يف اٌذْٔب ؽغنخ ًيف آخشح ؽغنخ ًلنب 

عــزاة اٌنبس سثنب اؼفش ٌنب ًٌٌاٌذّنب ًٌٍّغٍّني ًادلغٍّبد ًادلإِنني ًادلإِنبد األؽْبء 

ِنيُ ًاألٌِاد ًصٍَ اهلل ًعٍُ عٍَ زلّذ 

 .ٍ ًعٍَ آٌو ًصؾجو ًعٍُ


