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 هـ 8341خطبة عيد األضحى املبازك 
 

مآمأطرب،مآم،مأطربمآم،مأطربمآم،مأطربمآم،مأطربمآايؼملدمٓمربماظضملاٌنيم،م

ودؾقانمآمم،ماطـرّيمٓموايؼملدم،ماطؾرّيمأطربمآ،ممأطربمآم،مأطربمآم،مأطربمآم،مأطرب

ممبغملرةموأصؿملاًل.

مٓ ماألحزابموػزمم،مجؽملدهموأسٓزم،مسؾدهموغزملرم،موسدهمصدقم،موحدهمايؼملد

مآمسؾدماحمؼملّددؿملدغاممأنموأذؾملدم،مظفمذرؼؽمالموحدهمآمإالمإظفمنمالأموأذؾملد،مموحده

،مموصقؾفمظفآمكوسػملمسػملؿملفموباركمودػملؿمصؾِّماظػملؾملؿم،موحؾؿملؾفمخػملعملفمعـموصظملؿملفم،موردقظف

م:مممبعدو ،ماظدؼـمؼقٔممإىلمفم،مواتؾعمغؾملففػدؼمكسػملمدارموعـ

سزم)،موػلمعـمأؼاممآمموإحلانم،موبردملمٖنماألسؿملاَدميفماإلدالممأؼاممخريموبرطةكملص

مؼفملتل،مصؾضملدمرطـماظزملؿملامممترتؾطمبفملداءمرطؽملنيمسصملؿملؼملنيمعـمأرطانماإلدالماظيتمم(وجؾ

موبضملدممسؿملدماظظملشملر م،مصؾمللمعؽملادؾاتمإمياغؿملةممسؿملدماألضقكمؼفملتلمرطـمايج، متظملرحمب، ؾملا

ماألصؽدةماظؽملظملقس موتؾؿؾملج موتؽملم، م، مرملرح مماظزملدورهلا م، ماظضملعملقل معـموتلؿقسملر معسملك عا

غطملريمو،ممحؿملاتؽملاما،مونددمبؾملمأحقاظؽملاماظؽملزملػملحمبؾمل؛ماظضملصملةمواظضملربةمماعؽملؾملمأحداثمطلمغؿكذ

مُػَقمَصػمْلؿمَلظمْلَرُحقامَصِؾَذِظَؽمَوِبَرِحؼمَلِؿِفماظػملَِّفمِبظمَلسمِلٔؾمُضِؾ}واضضملؽملامإىلمأحلـم،مؼعملقلمدؾقاغف:ممابؾمل

ممم.{َؼِفؼمَلضمُلقَنماِعؼمٖلمَخؿمِلْر

ماألطربو مؼقممسؿملدغا مواظؾذلمواظضملشملامػذا مسؿملدماظؿسملقؿملة ءميفمدؾؿملؾمعرضاةمآم،

موجٓؾ( ماظلالم(م،م)سٓز مخػملؿملؾماظرمحـمإبراػؿملؿم)سػملؿملف أبؿملفميفمخشملابفماياغلمععممصؾملذا

َؼامَأَبِتممَؼامَأَبِتمِظَؿمَتضمِلُؾُدمَعامَظامَؼِلؼمَلُعمَوَظامُؼِؾزمِلُرمَوَظامُؼطمِلؽمِللمَسؽمِلَؽمَذؿمِلّؽام*م}ؼعملقلمغاصّقامعؿفملدّبام:

مَدٔق٘ؼا مِصَراًرا مَصاٖتِؾضمِلؽمِللمَأِػِدَك مَؼفمْلِتَؽ مَظِؿ مَعا ماْظضمِلػمْلٔؿ ـَ مَجاَءِغلمِع مَتضمِلُؾِدممٔإغِّلمَضِد مَظا مَأَبِت *َؼا
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مَسزمِلؿم٘لا ـٔ مِظػملٖرِحؼمَل مَطاَن ماظرمٖلؿمِلشمَلاَن مٔإٖن مثؿمؼؾػملغم{اظرمٖلؿمِلشمَلاَن واظرصؼمععماألبماظؿفملدبممحلـ،

مظ مؼعملقل محني مَأَبِت}:فشاؼؿف مَصَؿغمُلقَنممَؼا ـٔ ماظٖرِحؼمَل ـَ مِع مَسَذاْب مَؼؼمَلٖلَؽ مَأِن مَأَخاُف ٔإغِّل

مَوِظؿم٘لا م،ملمؼ{ِظػملرمٖلؿمِلشمَلأن مبغملظملر ممرعف م}بؾمضال: مَؼؼمَلٖلَؽ مَأِن ويفمم،مجمردمعٓسم{ٔإغِّلمَأَخاُف

وععمذظؽمملمؼعملؾ:مسذابم،مثؿمإنماٌعملاممععملاممسذابمػذهماظغملػملؼملةمعـماظرصؼمعامصؿملؾملام،م

،ميفمصقرةماطؿؼملؾمصؿملؾملامامأتكمبادؿمعـمأمساءمآمتضملاىلمصؿملفمرمحةم،موإمنمعـماَىٖؾار

مماألدبمععمأمسكمعغملارمماألخالق.

ممأبؿملفطذظؽميفمردهم)سػملؿملفماظلالم(مسػملكمتؾملدؼدم َدػمَلاْمم }ملمؼزدمسػملكمضقظف:مظفم،م

ـِمُدؤنماظػملَِّفمَوَأِدُسقمَوَأِسَؿٔزُظغمُلِؿمَوَعامَتِدم*َسػمَلؿمِلَؽمَدفمَلِدَؿطمِلظمِلُرمَظَؽمَربِّلمٔإٖغُفمَطاَنمِبلمَحظمِلؿم٘لام ُسقَنمِع

مم.{َربِّلمَسَلكمَأظَّامَأُطقَنمِبُدَساِءمَربِّلمَذعمِلؿم٘لا

م مدسقة موأبؿملف ماظلالم( م)سػملؿملف ماًػملؿملؾ مبني موايقار ماٌقضػ مػذا ىؼملؿملعمويف

األبؽملاءمإىلمضرورةمعراساةماٌرملاسرماإلغلاغؿملةمععماآلباءموإنماخؿػملظملتماألصغملارموتؾاؼؽملتم

وػذامظقمطانماظقاظدمطاصّرام،مأومحاولمأنمحيؼملؾمابؽملفمسػملكماظغملظملرم،محؿكموجؾملاتماظؽملصملرم،م

َؤإِنمَجاَػَداَكمَسػمَلكمَأِنمُترمِلٔرَكمِبلمَعامم}م:تضملاىلمضقظفوبؿملؽملفميفمعامأطدمسػملؿملفماظعملرآنماظغملرؼؿم

م.{اَظؿمِلَسمَظَؽمِبِفمِسػمْلْؿمَصالمُتشمِلضمِلؾمُلؼمَلامَوَصاِحِؾؾمُلؼمَلامِصلماظٗدِغؿمَلامَعضمِلُروًص

بماإلغلاغؿملةمػلمعظملؿاحمذكزملؿملةماًػملؿملؾم)سػملؿملفماظلالم(ميفمطؾمإنمعراساةماىقاغ

ـِم}م:حنيمضالمعقاضظملفموحقاراتفم،محؿكميفمدسائفم ـِمِعؽملِّلمَصكمٔلٖغُفمَتِؾضمَلؽمِللمَصؼمَل مَسزمَلاِغلمَوَع

مدسقتفمبػملطملؿفمعـمايغملؿمصػملؿمؼعملؾ:موعـمملمؼؿؾضملينم،محؿكمالمؼرملؼملؾم،م{َرِحؿملْؿمَشظمُلقْرمَصكمٔلٖغَؽ

ماضؿزملرمصعملدم{مسزملاغلموعـ}:ممضالمحنيمأعااظدسقةم،ممػذهمؾػملطملفتمملموعـ(ماظلالممسػملؿملف)

،مودظؿملؾمسػملكممتضملاىلمبضملؾادهمآمرمحةمعـموػذام،موسزملكماظدسقةمبػملطملؿفمعـمسػملكماألعر
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ؼعملقلم،مو{َرُدقالمَغِؾضمَلَثمَحٖؿكمُعضمَلذِِّبنَيمُطؽمٖلامَوَعا}:مدؾقاغفمؼعملقلمحؿملثمدضملةمرمحةماإلدالمم

م.م{اّلمَرِحؼمَلًةمِظػمْلضملاَظؼمِلنَيَوعامَأِرَدػمْلؽملاَكمٔإ}م:(مسزموجؾ)

ممم معـمجؽملسماظضملؼملؾمأنمؼغملقنميفماًػملؼتضملاىلمآمودؽملة مطانمماىزاء مصغملؼملا ،

سزم)رزضفمآمصعملدم،ممؿملفععمأبواظربمامظألدبم)سػملؿملفماظلالم(مأمنقذّجامرؿملّؾإبراػؿملؿماًػملؿملؾم

مداَرم(وجؾ ميفممبقظد موسػملكمدربمأبؿملف ماظؿفملدبماظرب محلـ مواالغعملؿملادم، ماظشملاسة وطؼملال

مم،موػقمدؿملدغامإمساسؿملؾم)سػملؿملفماظلالم(مواظؿسملقؿملةمواظظملداءم(سزموجؾ)واعرمآمأل غملؾمص،

معؽمل مؾملؼملا مذمل ماظلالم( م)سػملؿملؾملؼملا موإمساسؿملؾ مإبراػؿملؿ مظػملشملاسةمذمل مبارزة مسالعة ميفمعقضضملف ميـؾ

غملَرمأبؿملفمووحؿملدهميفمذظؽماظقضت،م،مصكملمساسؿملؾمطانمِبوتؽملقسفماظؾالء،مععمذدةممواظؿسملقؿملة

ما مآ معنٖت مإمبفتضملاىل ماظلالم(سػملك م)سػملؿملف ماظرملؾابمبراػؿملؿ موعسملل ماظعملقة مذػاب مبضملد

مٔإِدؼمَلاِسؿملَؾمَؤإِدَقاَقمٔإ} ماظَِّذيمَوَػَبمِظلمَسػمَلكماْظغمِلَؾٔر مِظػملَِّف ،م{ٖنمَربِّلمَظَلؼمِلؿملُعماظٗدَساِءاْظَقؼمِلُد

مأحْدماالبـمأباهمفملراعص مالمؼشملؿملعمصؿملف مطػملؾملامصؿملؼملا ميفماظذبحموإغؾملاءمايؿملاة مضالممأحّدا ،

امَبػمَلَغمَعضمَلُفماظٖلضمِلَلمَضاَلمَؼامُبؽمَلٖلمٔإغِّلمَأَرىمِصلماْظؼمَلؽمَلأممَأغِّلمَأِذَبُقَؽمَصاِغصمُلِرمَعاَذامَصػمَلؼمٖل}:تضملاىل

ـَ ـَماظزمٖلاِبٔرؼ مم.{َتَرىمَضاَلمَؼامَأَبِتماْصضمَلِؾمَعامُتقمِلَعُرمَدَؿِفُدِغلمٔإِنمَذاَءماظػملَُّفمِع

،مواإلخؾارمبؾملاموتؽملظملؿملذػاممإٖنماظؿغملػملؿملػمبؾملذهماظؿسملقؿملةماظغملؾريةمطانمسـمررؼؼماظرؤؼا

موجؾمّل مظقظده مظقجف:عـماظقاظد مٔإغِّلمَأَرىمِص}ا مَؼاُبؽمَلٖل مَأغِّلمَأِذَبُقَؽَضاَل موضدم{لماْظؼمَلؽمَلأم ،

ِرمذملَصاِغصمُل}ألوصكمظؿؼملذملامماًسملذملقعمألعرهمتضملاىلم:زاءماذملذملرشبماظقاظدمأنمؼرملارطفمابؽملفميفماى

َأَبِتماْصضمَلِؾمَعامُتقمِلَعُرمَدَؿِفُدِغلمٔإِنممَضاَلمَؼا}،اواغعملؿملاّدمؿماظقظدمراسًةذملذملصغملانمغضملم،{َرىذملَعاَذامَت

ـََذ ـَماظزمٖلاِبٔرؼ م.{اَءماظػملَُّفمِع

،مصعملدمجاءِتمسشملاءاتممةقؽملاٌمػابضملدتفملتلمةمؽمل،مواحملمػملرملدةعالزْممظاظظملرجمألنمو

م معؿؿابضملةمآم)سزموجؾ( مٓمعاميفمضػملؾبضملدم، معـماالدؿلالممألعرهمتضملاىلمؿملأنمأزؾملرا ؾملؼملا
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َوَغاَدِؼؽمَلاُهمَأِنمم*َصػمَلؼمٖلامَأِدػمَلؼمَلامَوَتػملَُّفمِظػمْلَفِؾنٔيم}ضالمتضملاىلم:م،م،مأومتؾارقملمتردددونمختاذل،مأوم

م مٔإِبَراِػؿملُؿ مم*َؼا ماْظؼمُلِقِلؽمِلنَي مَغِفٔزي مَطَذِظَؽ مٔإٖغا ماظٗرِؤَؼا مَصٖدْضَت ماْظَؾػمَلاُءمم*َضِد مَظؾمُلَق مَػَذا ٔإٖن

م م*اْظؼمُلِؾنُي مَسصمِلؿملٕؿ مِبِذِبٕح مَوم*َوَصَدِؼؽمَلاُه ـَ ماْظـملِخٔرؼ مِصل مَسػمَلؿمِلِف مٔإِبَراِػؿملَؿم*َتَرْطؽمَلا مَسػمَلك م*مَدػمَلاْم

مِسَؾاِدَغاماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيم*مَطَذِظَؽمَغِفٔزيماْظؼمُلِقِلؽمِلنَي ـِ مِع ػملؾالءمظماظرباغؿملةمصغملاغتماظرملؾملادةم،{ٔإٖغُف

م(سزموجؾ)،موطانماظظملداءمعـمآممهلؼملامباإلحلانموحلـماٌراضؾة،مومباظرملدةماظصملاػرة

ايلـ،ممطَراظذِّم(سػملؿملفماظلالم)وضدمأبعملكمآمتضملاىلمإلبراػؿملؿمبذبحمسصملؿملؿم،ممإلمساسؿملؾ

ـَ}،ماىؼملؿملؾمإجابًةمظدسقتفمواظـؽملاَء م.{َواِجضمَلِؾمِظلمِظَلاَنمِصِدٕقمِصلماْظـملِخٔرؼ

م مإمساسؿملؾإنماظدرسماألسصملؿميفمضزملة مػقمعؽملؿؾملكماالعؿـالممدؿملدغا ماظلالم( )سػملؿملف

،ماعؿـالمجيضملؾمحرصماٌلػملؿمسػملكممعرمآمتضملاىلواالدؿلالمماظغملاعؾمواالغعملؿملادماظؿاممأل

مصؿملؾملا موعا مؼعملقلمآممأعرمآمتضملاىلموراسؿفمأذدمعـمحرصفمسػملكمغظمللفمووظدهمواظدغؿملا ،

ـٕمَوَظامُعقمِلِعؽمَلٍةمٔإَذامَضسمَلكماظػملَُّفمَوَرُدقُظُفمَأِعّر}تضملاىل: ـِمَوَعامَطاَنمِظؼمُلقمِلِع امَأنمَؼغمُلقَنمَظؾمُلُؿماْظِكؿمَلَرُةمِع

مم.{اَعـمَؼضمِلٔصماظػملََّفمَوَرُدقَظُفمَصعمَلِدمَضٖؾمَضػمَلااًلمٗعِؾؿملؽمّلَأِعٔرِػِؿمَو

م ماألضقك موسؿملد مإحؿملاء مظػق ملؽملة مدؿملدغا ماظلالم(إبراػؿملؿ مظػمللؽملةم)سػملؿملف موإحؿملاْء ،

برملضملريةماألضقؿملةم،مععمإخالصماظؽملؿملةمصؿملؾملامويفمدائرمباظؿعملربمإىلمآمتضملاىلمماحملؼملدؼة

ُضِؾمٔإٖنمَصػمَلاِتلمَوُغُلغمِللمَوَعِقؿمَلاَيمَوَعؼمَلاِتلمِظػملَِّفمَربِّم}ضالمتضملاىل:م،ممأسؼملاظؽملامٓم)سزموجؾ(

ماْظؼمُلِلػمِلؼمِلنَي مَأٖوُل مَوَأَغا مُأِعِرُت مَوِبَذِظَؽ مَظُف مَذٔرؼَؽ مَظا م* م{اْظضمَلاَظؼمِلنَي موسؾادةمو، مضربة األضقؿملة

مُؼ مقملجرمسػملؿملؾملا ماظضملصملؿملؿصاحؾؾملا مماألجر معـمذضملائرمآمواجْبمتضملصملؿملؼملؾملاو، مضالم،مذضملريٌة طؼملا

مَتعمْلَقىماْظعمُلػمُلقِب}تضملاىل: ـِ مِع مَصكمٔلٖغؾمَلا ماظػملَِّف مَذضمَلاِئَر مُؼضمَلصملخملِؿ ـِ مبؾملام،موػلم{َذِظَؽمَوَع ذبؿملقةمتقدُِّع

،مودؽملةمعـمدؽملـماظردقلم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼؽملؾطمللمموجمؿؼملضملؽسػملكمغظمللؽموأػػملؽم

مم.،موإحؿملاؤػامباظضملؼملؾمبؾملامظؿزاممبؾملااال
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ٌُِلَؿ،مظػملقؿمواظدممظؿملسمااألضقؿملةممعـماٌعملزملقدسػملكمأنم يفممعملرةوظغملـماظؿعملقىما

،ماظؿعملقىماظيتمؼرؼدمآمتضملاىلمأنمؼربلماظضملؾادمسػملؿملؾملامعـمخاللماظضملؾاداتماظيتمماظعملػملب

موتفملخذػؿمإىلمم،مومتؽملضملؾملؿمسـمطؾمذرمطؾمخريإىلم،مصؾمللماظيتمتدصضملؾملؿممذرسؾملامهلؿ ،

مَؼؽمَلاَلماظػملََّفمُظُققُع}:دؾقاغف،مؼعملقلممةمآمتضملاىلهريمعرضا ـِ مَؼؽمَلاُظُفمَظ ـِ ؾمَلامَوَظامِدَعاُؤَػامَوَظغمِل

مم.{اظٖؿعمْلَقىمِعؽمِلغمُلِؿمَطَذِظَؽمَدٖكَرَػامَظغمُلِؿمِظُؿغمَلؾُِّرواماظػملََّفمَسػمَلكمَعامَػَداُطِؿمَوَبرملِّٔرماْظؼمُلِقِلؽمِلنَي

م مأن مذبحوؼؽملؾطملل معـ ماإلدالممنضملؾ مسصملؼملة معصملاػر معـ معصملؾملّرا ورضؿملفمماألضقؿملة

واألزضةمم،مويفماظرملقارع،مواظؾؿملقتم،ماظضملؼملاراتمم،مصالمؼؽملؾطمللماظذبحميفمعداخؾموحسملارتف

موأعامماٌلاجدمواٌلؿرملظملؿملاتم موشريمحسملار، مشريمصقؿملة معصملاػر مؼؽملؿجمسؽملف مؼمما موضدمة ،

:م)اَلمَضَرَرمَواَلمِضَراَر(،مطؼملامأعرغامبؿشملؾملريمم،مَضاَلم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(محرمماإلدالمماظسملرر

م ماظشملرضاتموإبضملادماألذىمسؽملؾملا مذظؽمعـمذضملب، مماإلميانموسٖد م)صػملكمآمسػملؿملفمص، عمَلاَل

ممودػملؿ( مُذضمِلَؾًة مَوِدٗؿقَن مِبسمِلْع مَأِو مَوَدِؾضمُلقَن مِبسمِلْع م)اإٔلمَياُن م: م، ماظػملَُّف مٔإالَّ مٔإَظَف ماَل مَضِقُل ،مَصفمَلْصسمَلػمُلؾمَلا

ـٔماظشملَّٔرؼٔؼم ـَماإٔلمَيأن(،مَوَأِدَغاَػامٔإَعاَرُةماأَلَذىمَس مم.َواْظَقؿمَلاُءمُذضمِلَؾٌةمِع

 ولكه لي اهلل وأستغفس راه قولي أقول
م*ممممممممم*ممم*مممممممممم

آم،مآمأطربم،مآمأطربم،مآمأطربم،مآمأطربم،مآمأطربم،مآمأطربمايؼملدمٓم،م

محمؼملدمدؿملدغاموردػملفمأغؾؿملائفمخامتمسػملكمودالّعاموصالةم،ماظضملاٌنيمربمٓمايؼملد،مأطربم

ممممجضملني.أموصقؾفمآظفموسػملكمودػملؿ(،مسػملؿملفمآمصػملك)

م:مممأخوة اإلسالو

مامذملذملذملطؼمل،ممؿماألؼامذملغفمأسصمل،مألوخرّيامطػملفم،مػذامؼقممؼؽملؾطمللمأنمؼغملقنمرمحةمطػملفم

م:م)ٔإٖنمَأِسصمَلَؿماأَلٖؼأممِسؽمِلَدماظػملَِّفمَتَؾاَرَكمَوَتضمَلاَظكمصعملالم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(أخربغاماٌزملشملظملكم
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م.م(-ؿملقمماظذيمؼػملؿملفؼضملينماظم-عمَلرِّمُثٖؿمَؼِقُمماْظ،مَؼِقُمماظؽمٖلِقٔرم

اظلضملةمواظرتوؼحماألؼاممعلاحًةمعـممػذهجضملؾمظؽملاميفممايؽملؿملػوإذامطانماإلدالمم

وغؿطملػملبمبؾملامسػملكمهدؼاتؽملام،م،ممأوضاتؽملابؾملام،موغزؼـممنؼمٓلؾمبؾملامأسؿملادغااٌؾاحمسـماظؽملظملسم،م

ماآلدابموأوماظعملؿملؿم،مأم،ماألخالقمعـمأنمغؿقػملؾمػذامَؼضملينمالص،مملريمبؾملامسـمغظملقدؽملاوُغ

صدؼؽملؽملامدؼـمم،ماٌرسؿملةمواآلدابماظرملرسؿمٖلةمباظسملقابطماالغسملؾاطمعـمصؿملفمُبٖدمالمبؾم،قؼةماظل

ـِممتظملرؼط،موالمإصراٍطماظقدشملؿملةمواالسؿدالميفمطؾماألعقرم،مال )رضلمآمسؽملف(ممَأَغٕسمصضمَل

ممَضاَل ُٓمَصػملَّك)ماظػملَِّفمَرُدقُلمَضِدَم: مَوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفما م،مِصؿملؾمٔلؼمَلامَؼػمْلضمَلُؾقَنمَعأنَؼِقمَوَظؾمُلِؿماْظؼمَلِدؼؽمَلَة(

م)َصعمَلاَل ماْظؿمَلِقَعأن؟مَػَذأنمَعا: مَضاُظقا( ماظػملَِّفمَرُدقُلمَصعمَلاَلماْظَفاِػػمِلؿمٖلِة،مِصلمِصؿملؾمٔلؼمَلامَغػمْلضمَلُبمُطؽمٖلا:

ُٓمَصػملَّك) م)م(َوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفما مِعؽمِلؾمُلؼمَلامَخؿمِلّرامِبؾمٔلؼمَلامَأِبَدَظغمُلِؿمَضِدماظػملََّفمٔإٖن: مَوَؼِقَممك،اْظفمَلِضَقمَؼِقَم:

م.م(اْظظمِلشمْلٔر

)رضلمآممَأٖنمَأَبامَبغمْلٕرم)رضلمآمسؽملؾملا(ميفماظزملقؿملقنيمسـمأمماٌقملعؽملنيمَساِئرمَلَةو

ممسؽملف( مَواظؽمٖلِؾٗل مَسػمَلؿمِلؾمَلا مَوَدػملََّؿ)َدَخَؾ مَسػمَلؿمِلِف ُٓ مَوِسؽمِلَدَػامم(َصػملَّكما مَأِضّقك، مَأِو مِصشمْلٕر مَؼِقَم ِسؽمِلَدَػا

ـٔ،مم،مَصعمَلاَلمَأُبقمَبغمْلٕرمامَتعمَلاَذَصِتماأَلِغزمَلاُرمَؼِقَممُبضمَلاٍثَضؿمِلؽمَلَؿأنمُتطمَلؽملِّؿمَلأنمِبؼمَل :مِعِزَعاُرماظرمٖلؿمِلشمَلأنم؟مَعٖرَتؿمِل

ُٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ)َصعمَلاَلماظؽمٖلِؾٗلم ،مٔإٖنمِظغمُلؾِّمَضِقٕممِسؿملّدا،مَؤإٖنمِسؿملَدَغاممَدِسؾمُلؼمَلامَؼامَأَبامَبغمْلٕر):مم(َصػملَّكما

ماظؿمَلِقُم مذظم(َػَذا ماظؽملاسمأنمؽ؛ ماظضملاملمأمجعمظؿملضملػملؿ مغؾاػلمبؾملا مصلقة موميفمدؼؽملؽملا أٖنم،

ماظضملصملؿملؿمجيؼملعمبنيماظدؼـمواظدغؿملا، مبنيمموعشملاظبماظؾدنمبنيمحعملققماظروحمإدالعؽملا ،

،موذبحمم،موطـرةمذطرمآمتضملاىلم،موصالةماظشملؿملؾاتمعـماظرزقموسؼملؾماظزملاياتمعـمتغملؾري

م،موإساغةمذويماياجاتمواظغملربات.مماألضاحل

ماظرملرؼضملةموضضملؿؾملاماظيتمواظسملقابطماآلدابمعراساةماظؿملقممػذاميفماٌلػملؿمبوواج

ماظضملؿملدمؼقممؼغملقنمأنمجيقزمصالمتضملاىل،مآمحرعاتموعراساةم،مباظضملؿملدمظالحؿظملالماإلدالعؿملة
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مؼقمم،مودرورمبؾملفةمؼقممؼغملقنموإمنام،ماظراحػملنيمسػملكمواظؽملدبمباظؾغملاءمػؿدملمأومحزنمؼقم

م.اظؽملاسمعـمؼػملعملاهمعـمطؾموجفميفمواظؾرملاذةمواظلرورماظظملرحموإزؾملارم،مواظرتاحؿماظؿزاور

م مجيب ماظضملؿملد مؼؽمللكويف ماظسملضملؿملػمأال ماظعملقيُٓ مصريحؿ ماظؿغملاصؾ مضؿملؼملة ،مماٌلػملؿ

مسػملكماظظملعملري ماياجةموؼضملشملػماظطملينُٓ مذا موؼضملشمللماظعملادُر مصاإلدالممحيرصمسػملكمبؽملاِءمم، ،

م.جمؿؼملٕعمأخالضلٕٓمعؿعملارٍبموعؿقابٍٓموعؿضملاوٕنمسػملكماًريموصضملؾماٌضملروف

باظؿغملاتػمواظؿضملاونمواظؿقاصؾموغؾذماظظملرضة،م صرحةماظضملؿملدموبؾملفؿفمظـمتغملؿؼملؾمإالو

م واظؿلاعح مواظضملظملق وذضملقرممجؿملعمأصرادماألعةمبؾملذهماظزملالتماظيتموؼملعمبؿملؽملؾملؿمداخؾم،

ذغملرغامٓمدؾقاغفمسػملكم وػغملذامؼغملقن،م،مػغملذامتغملؿؼملؾمصرحؿؽملامباظضملؿملدمماظقاحد اجملؿؼملع

م موعؽملـعا معـمغضملؿ مسػملؿملؽملا مضالممتظملسملؾمبف مٔإَظكمآمَعِرِجضمُلغمُلِؿم}تضملاىل:، ًَؿمِلَراِت ما َصاِدَؿِؾعمُلقا

مَتِكَؿػمِلظمُلقَن مِصؿملِف مُطؽملُؿِؿ مِبؼمَلا مَصؿمُلؽمَلؾُِّؽغمُلؿ م{َجؼمِلؿملضمّلا مبطملرضماظقصقلمإىلماجملؿؼملعم، وذظؽمطػملف

اٌؿقابماٌؿؼملادؽماظذيمذؾؾملفماظردقلم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مبفملغفمطاىلدماظقاحد،م

م مودػملؿ(يفمضقظف مم)صػملكمآمسػملؿملف مَوَتضمَلاُرظمِلؾمٔلِؿم: مَوَتَراُحؼمِلؾمٔلِؿ ماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيميفمَتَقادِِّػِؿ )َعـَُؾ

م.َعـَُؾماْظَفَلِدمٔإَذاماِذَؿغمَلكمِعؽمِلُفمُسسمِلْقمَتَداَسكمَظُفمَداِئُرماْظَفَلِدمِباظٖلؾمَلٔرمَواْظُقؼمٖلك(

ايػملؿملؿمماظقاظدماظعملاغتم،ماألدرةماظشملاػرةماٌشملؾملرةمسػملكمتػملؽدالْممعـمآمتضملاىلم

م ماٌقضؽملةماٌؽملؿملباألواه ماٌقملعؽملة مواألم مم، ماظاٌؿقطػملة مواظقظد ماحملؿلبمؾار، ،مماظزملابر

مودالممسػملكمدائرماألغؾؿملاءمواٌردػملنيم،موسػملكمسؾادمآماظزملايني.

مطروبؽملا متظملرجمبف معـماًرياتمواظربطاتمعا مػبمظؽملا مضػملقبؽملاماظػملؾملؿ مبف موتلضملد ،مم،

ُدِؾَقاَنمَربَِّؽمَربِّم}،مودقءمؿمعزملرموأػػملؾملامعـمطؾمعغملروه،مواحظملظماظػملؾملموتؿمللرمبفمررؼعملؽملا

م.{َواْظَقؼمِلُدمِظػملَِّفمَربِّماْظضمَلاَظؼمِلنَيم*َوَدػمَلاْممَسػمَلكماْظؼمُلِرَدػمِلنَيمم*ماْظضمِلٖزِةمَسؼمٖلامَؼزمِلظمُلقَن

 .غفس لي ولكهو  ،تكبل اهلل طاعتكه 


