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 خطبة الجؿعة الؿذاطة والؿقزطة

 م2022/  4 / 15الؿقافؼ  -هـ 1443 رمضانمـ  14بتاريخ 

ْالْ ْةْ زْ جْ عْ مْ الْ  ْةْ د ْال ْخ 

َل ال  ذِ ِف ال  ؾ  ُد لِ ؿ  حَ ال   َقاَن طَ ي َكز  ـَ َكذِ ؿِ الَ َؾك َطب ِدِه لَِقُؽقَن لِؾ عَ ُػر  ـ اهُل وَ ّل  َف إِ َلـ إِ ّل   نُد أَ فَ ش  أَ ، وَ يًراق يَؽ رِ  َشـَّل َدُه ح 

تِ اَبُف الَعزِ ، َأك ـَزَل كِتَ فُ لَ  ِدي لِؾ  َقُم، وَ ل ِهَل أَ يَز َيف  ُر ال  ق  ـَ ال  ـِ مِ م  ؿُ ُيَبشِّ َؿؾُ ذِ ق ـَ َيع  ـالِحَ ي ـًرا َكبِقـًرا ؿ  ن  َلُفـاِت أَ قَن الص  ، َأج 

ِجًزاوَ  ِِ ا ِ فَ  َجَعَؾُف ُمع  َتَؿَعـ ـ  َطَؾـك أَ ك ـُس َوال  َؾِق اج  ُُقا ِجـ ُُقَن بِ بِِؿث ؾِـِف َّل ن  َيـل  ُضـفُ َلـق  َكـِؿث ؾِـِف وَ  َيـل  ٍض  ؿ  اَن َبع  لِـَبع 

 وَ ب  ا طَ دً ؿ  حَ ن  مُ ُد أَ فَ ش  أَ ا، وَ قرً َضفِ 
ِ
 بِ َلـاِطقـ  إِ دَ ا، وَ قرً َبِشـاِديـ  وَ َبَعَثُف َرب ـُف هَ  ،قُلفُ ُس رَ ُد اهل

ِ
كِـِف َوِسـرَ نِ ك اهل  ،قـًرااج  ُمـِ ذ 

حَ أَ َطَؾك آلِِف وَ وَ  ،ؿَ َصؾ ك اهُل َطَؾق ِف َوَسؾ   ـَ ذِ ابِِف ال  ص  ٍؿ، وَ آِن طَ ر  ؼُ ال  َطِؿُؾقا بِ  ي  ا.اك َشَرُحقا بِِف ُصُدورً َؾك ِطؾ 

د ْ اْب ع  ْ:أ مَّ

ِسل بِ وَ  -قَن ـُمِ م  ؿُ ا ال  ي فَ أَ  - ؿ  قؽُ ُلوِص فَ   تَ َكػ 
ِ
َقى اهل َعاَلك ؼ  َُ َز فِـن  ال  نِ ؛ فَ ُسب َحاَكُف َو ت ُؼـقا، وَ ل أَ َػـق  َُ َتِصـُؿقا  ن  أَ ن   ع  َُ

 َجؿِ بِ 
ِ
ُققا،قع  َوَّل َحب ِؾ اهل َتَػر  َُ َؾُؿقا أَ وَ    َدَق ال  ن  أَ اط  ، وَ تَ يِث كِ دِ حَ ص 

ِ
ُي رَ اُب اهل ِي َهد   ُس َخق َر الَفد 

ِ
 .قِل اهل

اْ يُّه 
ْالْ أ  ونْ ْةْ وْ خ  م 

ل  س  ْ:ْالـم 

ــرِ َلَؼــد  أَ  ُســَؾ ُمَبشِّ َســَؾ اهُل الر  ـَ وَ ر  ، ُمـ ــِذرِ ي ـَ ــَزَل َمَعُفــُؿ الُؽُتــَ ، وَ ي ــَدُهؿ  بـِـأَ َوَأك  ِجزَ ال  ي  تـِـُؿع  ــُدل  طَ اِت ال  َُ َؾــك ل 

قِفِ  ـُ َطَؾك أَ ، وَ ؿ  ِصد  ِه َبر  ا كَ لَ . وَ ؿ  اَكتِفِ مَ ُُ ـَ فِ اِوُِ اُس ُمَتػَ اَن الـ ـؿ  َتؾِِػـؿ  اِركِفِ َمـدَ وَ  ؿ  ل ُطُؼـقلِفِ ق ـَ فِـ، َوُمخ   ؿ  ل بِقَئـاُِفِ ق

ِعِفؿ  َصبَ وَ 
ـَ الَ  د  ؛ َفؼَ ائِ

 َكبِلٍّ مِ
َُك اهُل ُكؾ  َل طَؾق فِ  -اءِ ك بِقَ آ َل ُؿ الص  ـَُة َوالس  ُُ ِجَزًة  َمفُ ُم ـ ُمع  ا كَ ؾَ ، فَ اِسُ  َقق  ُر ؿ  ح  اَن السِّ

ِم ُمقَسك اِشق  فِ فَ  َل ق  ؾَ طَ  -ل َقق  َل ُة وَ ِف الص  َُ أَ  -ُم الس  َد اهُل  َعَص اَلك ُمقَسك بِ عَ ي  ِ  مَ ا فَ ال  َػ ـ  بَ َتَؾؼ 
ل اصٍِؾ فِ ا َصـَُعقا مِ

تـِـِطِصــقِّفِ وَ  ؿ  الِفِ ِحَبــ ـَ الـ ــاِس ا أَ ل َســَحُروا بَِفــُؿ ال  ــُق  خم حم  جم *  مل خل حل جل مك لكط 

 .[122ـ111:الطراف]   مم خم حم *  يل ىل مل خل  *  من خن حن *  مم

ـَ كَ وَ  ـُ ال  ِحق َم ُمفُ َبَرَع فِ قِف الطِّ   وَ  فِ َل ُم ـ َقد  طَ َل الس  ُة وَ َل ِف الص  ق  ؾَ ِطقَسك ـ طَ  قفِ ي َيِعقُش فِ ذِ اَن الز  َُ قِف َقق  اُه اهُل ؛ آ

ـ  ِجـ ِس مَ عَ َُ 
ِجَزًة مِ َق فِ اَلك ُمع  َػق  َُ ُمُف؛ فَ ا  َُك؛ وُيب ِرُئ الَب َرَص وَ ؽَ قِف َقق  قِل الَؿق  َ اَن ُيح  َؿَف ال  ال  َؿـك، ي ُيقَلُد أَ ذِ ك  ط 

ُؾُؼ َلفُ  ـَ وَيخ 
ـِ َكَفق ئَ ؿ  مِ ق ق ـِر َفَقـالطِّ ، فَ نِ بِـ اقـِف َفَقُؽـقُن َصق ـرً ـ ُػُخ فِ ِة الط 

ِ
ِن اهل ـ  َلُفـذ  ـ  ُبـدٍّ فِـ ؿ  َؾـؿ  َيُؽـ ـِف َهـمِـ ِذِه ل َوج 

ِجزَ  ِ  صَ ل فَ تِ اِهَرِة ال  اِت البَ الـُؿع  َطـُقا أَ ن  أَ  أَ ّل  إِ  ؿ  اُِفِ ُقُدرَ وَ  ؿ  اُِفِ اقَ اَق  ك فَ ذ 
ِ
ـ  ِطـ ِد اهل

. وَ َطز  وَ ا مِ ـا كَ لَ َجؾ  َعَرُب اَن ال  ـؿ 
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بَ  َس ََغِة، وَ اَحِة َوالَبَل اَب الَػَص َأر  ِجَزَة كَ َخطَ ال  وَ  الَبَقانِ  انَ ُفر  ـ  ِجــ ِس َمـ ٍد ؿ  حَ ا مُ قِّـَبِ اَبِة؛ َجـَعَؾ اهُل ُمع  ُقــقا مِـ َػق  َُ ا 

ى اهُل اِ ك ـَس وَ وا، وَ زُ جَ ك  أَ قِف وَ فِ  ََُحد  ـ  ال  َقد   ُُقا بِؿِ أَ  ِجــ َُ َقـ  ث ؾِـِف َفَعَجـُزوا؛ن  َيـل   ىن من خن  حن: اَلكَعـاَل اهُل 

 .[11ا سراء:] ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين

بْ 
ْاهلل :ع  ْاد 

َـيَز ُهًدى لِ َعزِ ابَُف ال  َزَل كِتَ ك  َجؾ  ـ أَ إن  اهَل ـ َطز  وَ  ـَ الُفـَدى وَ ؾـ اِس َوبَقِـّ َقـاٍت مِـ ِعؾ ِؿـِف: َمــ َفَ  اكَُف بِ حَ ب  َأك ــَزَلُف ُسـاِن، الُػر 

ٍة، وَ يَعٍة، وَ ُأس  َشرِ اٍة، وَ َحقَ  تُقَر ُأم  ََُؿ الُؽُتِ  لِ َعَؾُف َخ َج ُدس  َس خَ ا َُِؿ ال  َطَؾك َخ ِت وَ اَّل اَُِؿِة الرِّ ـَ ا َسؾِق َقد  َحـَقى ، وَ ـُؿر 

ـ  ُطؾُ قرً َكثِ 
رَ ا مِ َل ا اِدئِفَ بَ مَ ائِِع الُوَلك وَ قِم الش   ا.ُمَفق ِؿـ  َطَؾق فَ ا وَ اِسخ  َلفَ اَر كَ ا حت ك َص اَد َطَؾق فَ زَ ا، وَ قِفَ َوَأخ 

َدكَ َخَبُر مَ ا، وَ ا َقب َؾـَقِف َكَبُل مَ فِ  ُؿ مَ ا، وَ ا َبع  ـُؾ َلـا َبق ـَُحؽ  ـ  َجب ـاٍر َقَصـَؿُف اهُل، ق َس بـال  ـَا، ُهَق الَػص  َرَكـُف مِـ َُ ـ   ِل، َمـ َفز 

ـِ اب َتَغك وَ  ُف اهُل، وَ ُفَدى فِـال  َم ـؾ  ََ ـل ََغق ـِرِه َأ  ال 
ِ
، وَ ُهـَق َحب ـُؾ اهل ـُ ُر الَحؽِـُهــَؿتِق ك  ـرِ َق الـذِّ َتؼِ قُؿ َوالصِّ  قُؿ،اُط الــُؿس 

ِزيُغ بِ َّل  َُ قَ   ُف الُعَؾَؿـَّل اُء، وَ ِف الَه  َبُع مِــ  ،َّل اُء، وَ  َيش  ـُ ُسـ ُف الَل  َتـبُِس مِــ  ؾ  َُ ، وَ  َيب َؾـك َطَؾـك َّل وَ    دِّ ـ َؼِضـل َّل َكث ـَرِة الـر  َُ  

ـ َتِف ال  هُ ائُِبُف، وَ َطجَ  َُ ِذي َلؿ   ـ  إِ َق ال  ـَقا: إِ الُ ت ك قَ ذ  َسِؿَعت ُف َح ِج ِدي إِ ك ا َسِؿع  آك  َطَجب  َيف  ـ  َقـلَ ا ُقر  ـِد. َمـ ش  ِف اَل بِـك الر 

ـ  َحَؽَؿ بِ َصَدَق، وَ  ـ  َطِؿَؾ بِ ِف َطَدَل، وَ َم ـ  َدطَ ِف ُأِجَر، وَ َم َتؼِ ك ِصرَ لَ لق ِف ُهِدَي إِ ا إِ َم  قٍؿ.اٍط ُمس 

 – ك فُ إِ 
ِ
ِجَزُة ال   -َيا ِطَباَد اهل ِجزَ ُمع  َظُؿ اآليَ أَ اِت، وَ ـُؿع  اُه اهُل ُكـقرً ط  ـا وَ اِت الَخالَِداِت، َسـؿ  قَ وَ  ًراِذك  قـ  ُفر  اكـ  َوَوح 

َقا بِ  َواًح َوُروح ، َأح  َق بِـِفدَ الـ قِر َوال  بِ  اِف َأر  ـَ الَحـؼِّ َوالبَ اَيِة، َفَػـر  اَلك َعـَُ اَكُف وَ حَ ب  ، َوَوَصـَػُف ُسـةِ اَيـقَ غَ ال  اصِـِؾ وَ ِف َبـق 

 .[55]يقكس:   ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت : لِفِ ق  ؼَ بِ 

َُ َجعَ وَ  َة لِ الَ عَ َؾ اهُل  َضؾِق َة لِ  ن  أَ  رَ بَ خ  ، َوأَ فِ تِ ظَ ػَ حَ ك الَخق ِري   ُسـن  رَ أَ  َحَؿَؾتِِف، َفَؼد  َرَوى َأَكٌس الَف 
ِ
 اَل:َقـ قَل اهل

ـ  ُهؿ  يَ أَ  –َجؾ  َطز  وَ  –ِف ؾ  ن  لِ إِ » ـَ الـ اِس. قِقَؾ َم
ـَ مِ ؾِق ؟ قَ ُس ا رَ ه 

ِ
ـُتفُ قَل اهل  َوخاص 

ِ
ـُؾ اهل آِن ُهـؿ  َأه  ُؾ الُؼـر   «اَل: َأه 

 .[ل  اكِ بَ ل  الَ  فُ حَ ح  َص وَ  اَجف  ـُ مَ اب  ُد وَ ؿَ ح  أَ  َجفُ رَ خ  ]أَ 

َ قُن َشػِ َسَقؽُ وَ 
ِ
حَ قع  ل َم الِؼقَ ص  ـ  َأبِـل ُأمَ فَ  ؛اَمـةِ ابِِف َيق  ُِ رَ َقـ اَمـَة َعـ  ُسـاَل: َسـِؿع 

ِ
ـَرُؤوا » قُل:ُؼـيَ  قَل اهل اق 

آنَ  َم الِؼقَ نِ فَ  ؛الُؼر  َ ك ُف َيل ُِل َيق 
ِ
حَ اَمِة َشِػقع  ل  س  مُ  َجفُ رَ خ  ]أَ  «ابِفِ ص 

 .ٌؿ[ؾِ

َُ  َعَؾ َج وَ  َؿفُ اَلك ال  عَ اهُل  َعؾ  َُ ـ   َة لَِؿ َؿُف الـ اَس؛ َفِػل ال   ،َخق ِري  ـ  ُطث َؿـارِ خَ بُ ُثؿ  َطؾ  ـانَ اَن ب ـيِّ َطـ اَل اَل: َقـَقـ  ـِ َطػ 

 ُس رَ 
ِ
َؿفُ »قُل اهل آَن َوَطؾ  َؿ الُؼر  َعؾ  َُ ـ    .«َخق ُرُكؿ  َم
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ـ  أَ وَ 
َغـَِؿ إِ َعظِ آِن ال  ر  ؼُ ال  اٍم ُرفُِعقا بِ ق قَ َكؿ  مِ ـ  ُرَطاٍة لِؾ 

َُمٍؿ!!، وَ ك قَ لَ قِؿ َفَسَؿا بِِفؿ  مِ ـ  أُ اَدٍة لِْل  ـُعقا َكـَكؿ  مِـ َِ اٍس ُو

يِِف الَؽرِ  ـ  َهد  ِدِهؿ  َط ـيِؿ وَ بُِبع  َتؼِ ََُجـ بِِفؿ  ِصَراَصُف ال   ُسـَصـَدَق رَ قَؿ!!، وَ ـُؿس 
ِ
َفـُع بَِفـذَ إِ » اَل:ذ  َقـإِ  قُل اهل ا ن  اهَل َير 

َقام  وَ ؽِتَ ال   ـَ َيَضُع بِ اِب َأق   س  مُ  فُ َج رَ خ  ]أَ  «ِف آَخِري
ـ  َح ؾِ

 .[َر ؿَ يِث طُ دِ ٌؿ مِ

ـ  َأَج  َظُف وَ اَدُه وَ َم ـَ َلػ  َؼ  ُ ، َوكـاَن َمـَع الَبـَرَرِة الــُؿطِقعِ َحِػَظ ُحُدوَدُه ُرفَِع فِـَأ ـَ قِّـق ؛ َكَؿـل ِطؾِّ ـَ َت طَ ق م  ُة أُ َشـائِ ا َرو 

ـَ ـِ مِ م  ؿُ ال   َل رَ  ق ـِ الـ اهُل َطـ فَ َِ َػَرِة ال  ال  اِهُر بِ ؿَ ال  »اَل: قَ  ك فُ أَ  لِّ بِ ا َط آِن َمَع الس  آَن ذِ اِم الَبَرَرِة، َوال  ؽِرَ ُؼر  ـَرُأ الُؼـر  ي َيؼ 

َتُع فِقِف وَ  رَ َوَيَتَتع   س  مُ ي  وَ ارِ خَ بُ ال   َجفُ رَ خ  ]أَ  «انِ ُهَق َطَؾق ِف َشاقٌّ َلُف َأج 
 . [ فُ ُظ لَ ػ  الؾ  ٌؿ وَ ؾِ

ْالْ إ ْ ة  و  :ْيمْ خ  ْان 

ف  كَ وَ  ـ  َقَرَأ مِـ ُف َحر  ثَ ال  ِف َحَسـٌَة، وَ بِ  اَن َلفُ َم ِر َأم  عَ لَ ا إِ الِفَ َحَسـَُة بَِعش   َ ـ  َيَشـك َأ اُء اٍف َكثِقـَرٍة، َواهُل ُيَضـاِطُػ لَِؿـ

ـِ اب  اِسٌع َطؾِقٌؿ؛ فَ َواهُل وَ  ـعُ َع  ُسـاَل رَ اَل: َقـَقـ قٍد ـِ َمس 
ِ
ـ  كَِتـ» :قُل اهل فـ  مِـ ـ  َقـَرَأ َحر   فَ َمـ

ِ
َؾـُف َحَســٌَة، اِب اهل

ثَ حَ ال  وَ  ِر َأم  ٌف، وَ قُ  أَ ا، َّل الِفَ َسـَُة بَِعش  ٌف قُل:)ألؿ( َحر  ٌف، َومِقٌؿ َحر  ٌف، َوَّلٌم َحر  :َألٌِػ َحر  ـ 
 ر  التِّ  َجفُ رَ خ  ]أَ  «َلؽِ

[ذِ مِ . ي 

ـ  طَ وَ   ب  ب  َط
ِ
َل اهُل َطـ فُ اِص رَ عَ ـِ ال  و ب  رِ ؿ  ـِ طَ ِد اهل ـِ الـ َؿـَِ ـَرأ  وَ ُيَؼـاُل لَِصـ» اَل:َقـ لِّ بِـا َطـ آِن:اق  ـِؼ اِحِ  الُؼر  َُ ار 

ُِّؾ  َكؿَ  ُؾ فِ َوَر ُِّ َر ُُ  َِ ك قَ ا ُكـ  َرُؤَهانِ ا؛ فَ ل الد  ؼ  َُ ِزَلَتَؽ ِطـ َد آِخِر آَيٍة   ر  التِّ َد وَ اوُ ق دَ بُ أَ  َجفُ رَ خ  ]أَ  «ن  َمــ 
 .[فُ حَ ح  َص ي  وَ ذِ مِ

آِن ال  ل ال  ؿ  فِـــُؽـــلَ ل وَ اَرَك اهُل لـِــَبـــ ـــاكُ إِ َػَعــِــل وَ كَ قِؿ، وَ ظِـــعَ ُؼـــر  ـَ اآلَيـــا فِ َؿـــبِ  ؿ  ي  ـــ
ِر ال  قـــِف مِ ك   قِؿ،َحؽِـــاِت َوالـــذِّ

ؿَ ُققُل مَ أَ  َُس   قُؿ.حِ قُر الر  ػُ غَ َق ال  هُ  ك فُ وُه إِ رُ ػِ غ  تَ اس  قَؿ؛ فَ ظِ عَ ُر اهَل الَعؾِل  ال  ػِ غ  تَ س  أَ قَن وَ عُ ا 

ْالثاىوةالخطبةْ

آَن فِ ِذي أَ ِف ال  ؾ  ُد لِ ؿ  حَ ال   ِر َرمَ ك َزَل الُؼر  َقـَبقِّـَـاِس وَ ؾـ اَن؛ ُهًدى لِ َض ل َشف  ـَ الُفـَدى َوالُػر  ـأَ اِن، وَ اٍت مِـ  ن ّل  ُد أَ فَ ش 

َؾ ا ِ اَمَؾ أَ يَؽ َلُف، طَ رِ  َش َدُه َّل ح   اهُل وَ ّل  َف إِ لَ إِ  َس ه  َس ا ِ اِن بِ ح  َؾ ا ِ أَ اِن، وَ ح  ِق وَ ال  اَءِة بِـَسـه  ـرَ ال  َعػ  ـأَ اِن، وَ ُغػ  ن  ُد أَ فَ ش 

َؿـِة إِ قُث بِ ُعـب  ؿَ قُلُف ال  ُسـرَ ُدُه وَ ب  ا طَ دً ؿ  حَ مُ  ح  ، َصـَجـال  ك ـِس وَ ك ا ِ َلـالُفـَدى َوالر  َؿ وَ َسـِف وَ ق ـؾَ ؾ ك اهُل طَ انِّ َطَؾـك آلِـِف ؾ 

بِِف ُأولِل ال  َص وَ  ِؾ َوال  ػَ ح  فَ ض   اِن.ِعر 

د ْ اْب ع  ُؼقا اهَل :ْأ مَّ  ُ  ِطبَ  -َفا
ِ
ُدوا فَ وَ  -اَد اهل َزو  اِد الت  نِ َُ ـِ بِال  ن  َخق َر الز  ي ـَ الدِّ

ِسُؽقا مِ َتؿ  َقى، َواس  َوِة الُقث َؼك.ؼ   ُعر 

ْالْ  آن  ر  ْالق  ة  ظ ْأ مَّ :ع  ْوم 

ــا ؾَ ، فَ [115]البؼـرة: زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يلك: الَ َعــَُ  اهلُ  اَل َقــ ؿ 

َر ال  َض مَ رَ  انَ كَ  َس ـرِّ َوا ِ بِ آِن َوال  ُؼر  اُن َشف  ُُ اَن َسـَؾُػـَد  َكـؼَ اِن؛ فَ ح 
ِ ـال  َطَؾـق فِ  -ا الص 

ِ
ـَقاُن اهل  َ ك َلـاَبُؼقَن إِ َيَتَسـ - ؿ  ِر
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آِن فِ الط اَطِة َوَُِل  ِر رَ َوِة الُؼر  ُؽُػقَن طَ اُكقا ؽَ آِن، فَ ر  ؼُ ال  اُن بِ َض مَ ا ُخص  رَ ك ؿَ لَ ت ك كَ اَن َح َض مَ ل َشف  َدب رً َؾق ِف قِرَ َيع  َُ ا، اَءًة َو

ُجرُ ُبؽَ وَ  ع ، َيف  ََُخش  َ َض ؿَ وَن ال  اًء َو
ِ
ؾِِف، وَ اِجَع ل ـِ الط عَ ج  ـُقَن َط َتغ  رَ اِم وَ َيس  ؾِِف.الش   اِب ََغـَاًء بَِػض 

َل ق  ؾَ طَ - يُؾ اَن ِجب رِ كَ وَ  تُِؿـُف فِـ اُن َؿـاَن ُطث  َكـاَن. وَ َض مَ ل رَ آَن فِ ر  ؼُ ال   ل  بِ اِرُس الـ ُيدَ   -مُ ِف الس  ٍم َيخ  ل ُكـؾِّ َيـق 

ًة، وَ  افِعلِّ اَن لِ كَ َمر 
ـ  كَ  ؿ  مِـ فُ اَن ِست قَن َخت َؿًة، وَ َض مَ ل رَ فِ  -رِحَؿُف اهلُ -ؾش  تُِؿُف فِ َم ل ُكـؾِّ اَن فِـَضـاِم َرمَ ل قَِقـاَن َيخ 

ُضفُ ِث َلَقاٍل، وَ َثَل    ؿ  َبع 
  ؿ  َبعُضفُ ل ُكؾِّ َسب ٍع، وَ فِ

ٍر. وَ فِ تُِؿُف فِ   -ِحَؿُف اهلُ رَ  -اَدُة اَن َقتَ كَ ل ُكؾِّ َطش  ل اَن فِـَض ل َرمَ َيخ 

تُِؿُف فِ ُكؾِّ َثَل  ِر الََواِخِر َيخ  ِري  كَ ل ُكؾِّ َلق َؾٍة. وَ ٍث، َوفِل الَعش  َقاُن الث ق  ِري  َوُسػ  ه  ا َدَخَؾ ذَ إِ  -ا اهلُ ؿَ رِحَؿفُ  -اَن الز 

َركَ َض مَ رَ  َُ ِؿ وَ الَِس ال  جَ مَ ا اُن  آنِ يؿِ رِ ؽَ آِن ال  ر  ؼُ َوِة ال  ا َطَؾك َُِل َطَؽػَ ِعؾ  ُؼر  ُؾ ال   .، َوَهَؽَذا ُهؿ  َأه 

 ب  ب  اَل طَ قَ 
ِ
ــُ مَ ُد اهل ـَرَف بَِؾق ؾِـِف إِ آِن أَ ر  ُؼـاِرِئ ال  ِغـل لَِؼــ بَ يَ ) :قٍد عُ س  اُس َكـن  ُيع  اُس اِرِه إِ ـََفـبِ ائُِؿقَن، وَ ِذ الــ  ِذ الــ 

طِــرُ  ــَحُؽقَن، َوبَِقَرِطــِف إِ ِف إِ ائِــوَن، َوبُِبؽَ ُمػ  ـاُس َيض  ؾُِطــقَن، وَ ِذ الــ  ـاُس َيخ  تِِف إِ ِذ الــ  ــقَن، بَِصــؿ  َُ ـاُس َيُخق ِذ الــ 

تَ َوبُِخُشقِطِف إِ   اُلقَن(.ِذ الـ اُس َيخ 

بُِؾقا فَ   ال  َق َحب ُؾ فُ فَ  ؛آنِ ائَِدِة الُؼر  َطَؾك مَ  -اُكُؿ اهلُ ا َرطَ يَ -َلق 
ِ
ـُ تِ ؿَ اهل ـوَ  ،ق ـقا َحَل الـ قُر ال  ، َأِحؾ  ـُ ُمـقا َلـُف، وَ ـُؿبِق َحرِّ

َرُؤوُه بِ  كِقـَـةٌ اَءُِِف اك ِشَراٌح وَ َتَدب ٍر َوَسؽِقـٍَة؛ َفِػل قِرَ َحَراَمُف، اق   خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن، ُصَؿل 

 .[10-9]ا سراء:   ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  *  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

َعِؾ الُؼر  ؿ  فُ الؾ   َزاكِـَـا، وَ َجـَل ا وَ َذَهاَب ُهُؿقمِـَا، وَ ا َوُكقَر ُصُدوِركَ قَؿ َربِقَع ُقُؾقبِـََعظِ آَن ال  اج  ا ا َوَسـائَِؼـَائِـَدكَ قَ َء َأح 

َل قِؿ، وَ ك َجـ اَُِؽ َجـ اِت الـ عِ لَ إِ لق َؽ وَ إِ  كَ ؿ  فُ الؾ  ِم. َداِرَك َداِر الس  ر  ـَا ا مِـ ُف مَ َذكِّ قـَا، َوَطؾِّؿ  ـَمَ  ا مِـ فُ ُكسِّ ـَا َجِفؾ  ُزق  ا ا، َوار 

ُف آكَ َُِل  َُ ًة َلـَاَف الـ فَ ص رَ أَ ِؾ وَ ق  اَء الؾ  َو ُف ُحج  َعؾ  ًة َطَؾق ـَا َوَّل اِر، َواج  ُف ُحج  َعؾ  َُج  ـَا لَِرَمَض ـَؿ  ؾِّ َس ؿ  فُ الؾ  ا.   ؼ  قـِف ا فِ اَن، َوَوفِّ

 َ
ِ
َؿــل ــقَ اِل الَؼُبــقِل ط   َ ِػــر  لِ ؿ  ُفــالؾ  اِن، َوالرِّ ــؿُ ؾ  اَغ   س 

ـَ وَ ؿِ ؾِ ــؿُ ال  ق  س 
ـَ وَ ـِ مِ م  ُؿــؾ  اِت َولِ ؿَ ؾِ  ؿ  اِء مِـــ فُ َقــح  اِت؛ الَ ـَــمِ م  ؿُ ال  ق

قَ وَ  َػظ  اِت. الَم  ِدِه،لِ وَ وَ  َأمِقَر البَِلدِ  الؾ ُفؿ  اح  فُ  ـل  َطف  ُُِح   وَ  اؿَ َوَوفِّؼ  ك، ،لَِؿا  ََ َعؾ  َهَذا  َُر   ا،ــ ئِ ؿَ ط  البََؾـَد آمِـًـا مُ َواج 

لٍ  ،َرَخاءً  َسَخاءً  ـٍ  ،َوإِيَؿانٍ  َداَر َطد  ـَ  َوَسائَِر بَِلدِ  ،َوَأَمانٍ  َوَأم  ؾِِؿق  .الُؿس 
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