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ُ(1)هـ1436مجادُثاين14ُُُمُ لُ ظُْمُحُرُ اضُ حُ وُ ُدُ وُ سُْأ ُُيخُ ارُ ت ُُونُ يُ وثُ الُْح
ُكحلِّه ُو ك ف ىُب اللَّ ؛ُل يحْظه ر هحُع ل ىُالدِّين  يًداالْ ْمدحُل لَّه ُالَّذ يُأ ْرس ل ُر سحول هحُب اْْلحد ىُو د ين ُالْ قِّ ُ.ُه ُش ه 

ُاللَّهحُ ُإ ل ه ُإ َلَّ يًداو أ ْشه دحُأ ْنَُل  ُل هح؛ُإ قـْر ارًاُب ه ُو تـ ْوح  ُش ر يك  هحَُل  ُو أ ْشه دحُأ نَُُّمح مًَّداُع ْبدحهحُو ر سحولحهُحُ.ُو ْحد 
ُو س لَّم ُت ْسل يًماُم ز يًدا.ُوص ْحب هُ ُص لَّىُاللَّهحُع ل ْيه ُو ع ل ىُآل هُ ُ،
ُُاسُ النَُّيفُ قُ ْثُت ُل ُُتُْلُ عُ جُحُةُ عُ مُْالُْحُةُ بُ طُْخُحُنَُّواُأُ مُحلُ اعُْوُ ُواُاللُ قُحاتَُـّفُ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ  ُيحُ ضُ وُْتـُ ل ُوُ ُمُْت ُ يدُ قُ ُعُ ف 
ُُادُ سُ فُ الُُْنُ مُ ُمُْهُ يرُ ذُ ت ُْوُ ُيحُ حُ الصَُُّمُحهُ ينُ دُ  ُنُ مُ ُنَُّإ ُوُ ُ،ُلُ ل ُالضَُُّقُ ر ُفُ ُنُْمُ ُمُْهُ يرُ ذُ ت ُْوُ ُ،لُ مُ العُ وُ ُةُ يدُ قُ ُالعُ ف 
ُ يُِّث ُوُْالُْحُمُْهُ افُ رُ اْنُ ُانُ يُ بـ ُوُ ُمُْت ُ يدُ قُ عُ ُفُ شُْكُ ل ُُتُحْقُوُ الُُْانُ ُحُ الت ُُةُ الَّالضَُُّقُ ر ُفُ الُْ ُةُحيَُّنُ اطُ بُ الُُْةُحق ُْرُفُ الُُْكُ ْلُت ُُ،ُي 

ُ.ُةُحيَّضُ افُ الرَّ
ُُودُحعُحتُـ ُةُ ق ُرُْالفُ ُهُ ذُ هُ ُولُ صُحأحُُنَُّإ ُُ:َونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ  ُُمُْْلحُحوَُّأ ُُجُ ر ُخُ ُينُ الذُ ُةُ عُ يـُ الشُُِّل ُإ ُُلُ صُُْاأُ ف  ُةُ فُ ل ُخُ ُف 
ُأ ُُنُ ْبُُيُِّلُ عُ  ُ.هْنُعُ ُاللُحُيُ ضُ رُ ُبُ الُ ُطُ ب 
ُانُحكُ ،ُوُ ُيُ ودُ هُحاليـُ ُأ ُبُ سُ ُنُحْبُُاللُ ُدُحْبُعُ ُوُ هُ ُمُْْل ُحُيَُّيقُ قُ الُ ُسُ سُِّؤُ مُحالُُْنَُّوإُ  ُآلُ ُونُ لُحضُِّفُ يُـحُرُ مُْاأُ ُلُ وَُُّأُ واُف 
ع نـْهحمُُْةُ ابُ حُ الصَُُّرُ ائُ ىُسُ لُ عُ ُوهُحنُحبـ ُوُ ُيُ لُ عُ ُمُْهُحوُ ُتُ يُْالبـُ  ُاللُح ي  واُ:ُالُحُقُ ّتَُّحُ ُسحوءاًُُمُْهُحرحُمُْأ ُُرُ وَّطُ ت ُُثحَّ،ُُر ض 
واُفحُرُ اْنُ وُ ُمُْْلحُحل ُضُ ُادُ دُ ازُُْ،ُثحَُّمُْهُحنْـُعُ ُاللُحُيُ ضُ رُ ُيُ لُ عُ ُنُْمُ ُةُ فُ ل ُواُالُ بُحصُ تُ اغُُْانُ مُ ْثُعُحوُ ُرُ مُ عُحوُ ُرُ كُْاُبُ ب ُأ ُُنَُّإُ 

ُ.ُيُ نُ السُُِّلُ اوُحطُ ت ُُعُ مُ ُيماًُظُ عُ ُافاًُرُ اْنُ 
ُنَُّأُ ،ُوُ مُْهُحنْـُمُ ُرُ شُ عُ ُةُ ثُ ل ُث َُُلَُّإ ُُارُ فَُّكُ ُُمُْهُحلَّكُ ُُةُ ابُ حُ الصَُُّنَُّ:ُأُ ُمُْهُ دُ ائُ قُ عُ ُزُ رُ بْـُأ ُُنُْمُ وُ ُ:ُونَ مَ لَ سَ مَ  اَالهَ ي َ أَ 

ُتُ ْنُب ُُونُ نحُعُْيُـ ُ(ةُ مُ اطُ فُ ُفُححُ صُْمُ )ُهُحونُ مُ سُ يحُوُ ُهحْمُفـ ق طُ،ُمُْهُ يُْدُ ل ُُلُ امُ الكُ القرآنُُنَُّأ ُوُ ُصُ اقُ ن ُُآنُ رَّالقُح
ُِّالنَّ ع نـْه اُُُب  ُاللُح ي  ُُتُ يُْالبـُ ُآلُ ب ُُةُحاثُ غُ تُ :ُاَلسُُْمُْهُ دُ ائُ قُ عُ ُنُْمُ ،ُوُ ر ض  ُيونُ حُحصُ ي ُُكُ ل ُذُ لُ دُ،ُوُ ائُ دُ ُالشَُّف 
ُتُْرُ ذَُّحُ ُيُْالذُ ُرُحبـُ كُْاأُ ُكُحرُْالشُُِّوُ اُهُحذُ هُ اءُ،ُوُ رُ هُْز ُُاي ُُيُ لُ اُعُ ُ،ُيُ ْيُسُ اُحُحُيُ ْيُسُ اُحُحي ُُمُْوات ُ صُ ىُأُ لُ عُْأُ بُ 
ُونُ لُحعُ ي ُُْلُْب ُُ،ُامُ هُحنْـُعُ ُاللُحُيُ ضُ رُ ُرُ مُ عُحوُ ُرُ كُْاُبُ ب ُأ ُُونُ نحُعُ لُْيُـ ُمُْهُحنَـّاُ:ُأُ هُ نْـُمُ .ُوُ ُةُحيُ اوُ مُ السَُُّبُ تُحالكُحُعُحيُْمج ُ ُهُحْنُمُ 
ع نـْه اُةُ شُ ائُ عُ ُنَُّأ ُُمُْهُ دُ ائُ قُ عُ ُنُ مُْاءُ،ُوُ سُ مُ الُْوُ ُاحُ بُ الصَُُّارُ كُ ْذُأ ُُنُْمُ ُمُْهُحبـَُّسُ  ُاللُح ُاللُ ُنَُّأ ُُعُ ةُ،ُمُ يُ انُ زُ ُر ض ي 
ُُمُْهُحنـَُّكُ لُ ،ُوُ ُآنُ رُُْالقُحاُفُ هُ أ ُرُْبُـ  ُضُ.عُْبُـ ُنُْمُ ُرُ اُشُ هُ ضُحعُْبُـ ُابُ زُ حُْأ ُوُ ُقُ ر ُفُ ُمُْهُح.ُوُ ُونُ هُحمُ عُْيُـ ُمُْهُ يُِّغُ ف 
ُُمُْهُحفُـ ُونُ يُ وثُ اُالُحمَُّأ ُوُ  اُمُ ُدُ ُحُ ل ُإ ُُيباًُر ُقُ ُانُ كُ ُُيُْالذُ ُةُ يُ دُ يُْالزَُّبُ هُ ذُْىُمُ لُ واُعُ انُحك ُو ُُةُ ي ُن ُي ُ ُةُ يلُ ب ُقُ ُلُ صُُْاأُ ف 
ُُمُْهُحنـُ يْـُبُـ ُفُحل ُالُ ةُ،ُوُ نَّالسُحُلُ هُْأ ُُنُْمُ  ُُهُحنَُّإ ُُةُ،ُثحَّعُ يـُ الشُُِّقُ ْرُفُ ُةُ يَُّقُ ب ُُفُ ل ُب ُ ُلُ ائُ سُ مُ الُُْضُ عُُْبُـ ف   ةُ ايُ دُ ب ُُف 

ُُتُْجُ ر ُخُ ُاآلنُ ُنُْمُ ُةُ نُ سُ ُينُ رُ شُْعُ وُ ُسُ خ ُُْال ُْوُ حُ ُلُ بُْقُـ ُاتُ يَّينُ عُ سُْالتِّ ُةُ ك ُر ُحُ ُباليمنُةُ دُ عُ صُ ُةُ ظُ افُ ُُمحُ ف 
ُكُ نُ مُ ؤُْمُحالُُْابُ بُ اُ)الشَُّهُ سُ فُْىُنُـ لُ عُ  تُْقُ لُ طُْأ ُُةُ يَّيمُ ظُ ْنُتُ  ُ،ُثحَّيُ وثُ الُحُينُ الدُُِّرُحدُْاُبُ يهُ سِّسُ ؤُ مُحُزُ رُ بْـُأ ُُنُْمُ ُانُ (
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ُُيمُ ظُ نُْاُالتـَُّذُ هُ ُاطُحشُ ن ُُانُ ك ُوُ ،ُُيُ وثُ الُْحُينُ الدُُِّرُحدُْب ُُبنُحُْيُحسُ حُحُهُحنُحاُابْـُهُ تـُ سُ ائ ُرُ  لَُّوُ تُـ  ًُاُيَُّرُ كُْفُ ُهُ اتُ ايُ دُ ُبُ ف 
اُقـحْلن اُ:ُُانُ كُ ُُيالذُ ُيُِّدُ يُْالزَُّبُ هُ ذُْمُ الُُْيسُ رُ دُُْتُ ل ُإ ُ فُحدُ هُْيُـ  واُانُحك ُو ُُةُ نَّالسُ ُلُ هُْأ ُُبُ هُ ذُْمُ ُنُْمُ ُاًُيبُ ر ُقُ ُك م 
ُىُأُ لُ عُ ُنُ وُْضَُّرُ تـُ يُـ  ُاُ.مُ هُحنْـُعُ ُاللُحُيُ ضُ رُ ُرُ مُ عُحوُ ُرُ كُُْبُ ب 

ىُرُ خُْأحُُةُ هُ جُ ُنُْمُ ُيُِّوثُ الُْحُينُ الدُُِّرُ دُْب ُُْيُ بـ ُوُ ُةُ هُ جُ ُنُْمُ ُةُ يَّدُ يُْالزَّ اءُ مُ لُ عُحُْيُ بُـ ُةُ افـ رُ ن ُمُحوُ ُاقُ قُ شُ انُُْلُ صُ حُ ُثحَّ
لُحوُ ُيتُحمُ تُ سُْمُحالُُْهُحاعُحفُ :ُدُ ُاهُ نـُ مُْ؛ُوُ ةُ يَّدُ يُْلزَّل ُ ةُ فُ الُ خُ مُحالُُْيُِّوثُ الُْحُاءُ آرُ ُبُ بُ سُ بُ  ُةُ يعُ الشُُِّبُ هُ ذُْمُ ل ُُحُحاضُ وُ الُُْهُحم يـْ

ُنُ هُمُ يُ واُفُ رَّؤُحبـُ تُـ ُاًُانيُ بُـ ُةُ يَّدُ يُْالزَُّاءُحمُ لُحعُحُرُ دُ صُْأُ ،ُفُ مُْات ُ دُ قُ تـُ عُْمُحُضُ عُْبـُ ل ُُهُ يحُ حُ صُْت ُوُ  ةُ يُِّرُ شُُْعُ ن ُاَلثْـُُةُ يَّامُ مُ الُ 
ُ.ُهُ ائُ آرُ وُ  يُِّوثُ الُْح
ُالُْحطُ اُاضُْهُ دُ ْنُعُ  ُدُ قُ تـُ عُْمُحالُُْنُ اُمُ يهُ ذَّىُفُ غُ تُـ  اتُ وُ نـُ سُ ُع دَّةُ ُاكُ ن ُهُحُاشُ عُ ،ُوُ انُ رُ يُـ ُإُ ل ُإ ُُة ُرُ جُْهُ ْلُل ُُيُ وثُ رَّ

ُ،ُوُ يُِّرُ شُْعُ ُن ُْاَلثْـُُيُِّامُ مُ الُ ُبُْهُ ذُْمُ الُْب ُُهُحتُحاعُ نُ قُـ ُتُْادُ دُ ازُْوُ ُيُِّوُ فُ الصَُّ ُل ُإ ُُيُ وثُ الُْحُادُ عُ هـ1422ُُامُ عُ  ف 
ُذُ خُْأ ُُوبُحجُحوُح،ُوُ مُْهُحيُحفُ كُْت ُوُ ُةُ ابُ حُ الصَُُّنُحعُْل ُُ :اهُ نْـُُمُ الت ُوُ ُةُ يدُ دُ الُْ ُهُ ارُ كُ فُْأ ُُيسُ رُ دُْت ُل ُُادُ عُ ،ُوُ هُ دُ ل ُبُ 

ُ،ُوُ ةُ يِّامُ مُ الُ ُةُ يعُ الشُِّ بُ هُ ذُْاُمُ يهُ فُ ُقُ افُ ُوُ الت ُُلُ ائُ سُ مُ الُُْنُ اُمُ هُ ْيُ غُ ،ُوُ الحمحسُ  ُُاًُضُ ْيُأ ُُاءُ نُ ثْـُاأُ ُكُ لُُْتُ ف 
ُُةُ اسُ رُ لدُِّل ُُانُ رُ يُـ ُإُ ل ُإ ُُ ةُ دُ عُ صُ ُاءُ نُ بْـُأ ُُلُحسُ رُْتُـحُةُحيَّوثُ الُْحُةُحك ُر ُالُْ ُتُ انُ كُ  ُُةُ يَّمُ لُْعُ الُُْاتُ ز ُوُُْالُْ ف  ؛ُفُ جُ النَّوُ ُمَُُّقُحف 
ُكُحأ ُُاكُ ن ُهُحُةُحيُِّوُ فُْالصَُُّمُحائُ مُ عُ الُُْمُحهُحبِّئـُ عُ تحُلُ  ُيُ هُ ُظ رُ ت ُنُْمُحالُُْامُ مُ الُ ُنُ عُ ُةُ بُ ائُ النَُّهيقُ فُ الُُْةُ يُ َل ُوُ ُرُ يْـُة ُغُ ومُ كُححُح لَُّنَّ

ُكُ ذُ ْل ُ ا،ُوُ ب ُ  فُ رُ تـُ عَُْلُمُحوُ ُةُ يَُّعُ رُْشُ ُرُحيْـُغُ ُةُ ومُ كُححُح  تُْعُ ل ُدُ انُْفُ ُةُ يَُّنُ مُ يُ الُُْةُ ومُ كُحالُْحُونُ هُحرُ كُْي ُُونُ يُ وثُ الُْحُانُ ا
 .ىرُ بْـُكُح ةًُيَّالُ مُ ُرُ ائُ سُ خُ وُ ُاحُ و ُرُْاأُ ُآَلفُ ُنُ مُ اليُُْدُ ل ُب ُُتُْلَّفُ كُ ُُْيُ يقُ ر ُفُ الُُْْيُ بُـ ُةُ سُ خ ُُْوبُ رُححُح
ُعُ ُيُـحالت ُُةُحيَّاعُ مُ تُ اَلجُْوُ ُةُحيَّادُ صُ ت ُقُْاَلُوفُحرُحالظُ ُ:َونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ  ُيُ وُ فُ الصَُُّمُحعُْالدَُّوُ  ،نُحمُ يُ اُالُْهُ نْـُُمُ اين 
ُ مُ الُْوُ ُيُ رُ كُ سُْعُ الُْ ُُةُ احُ السَُّ ىلُ عُ ُزُحرُحبْـُتُـ ُةُ ك ُر ُالُْ ُهُ ذُ هُ ُتُْلُ عُ ُجُ الت ُُابُ بُ سُْاْأُ ُمُِّهُ أ ُُنُْمُ ُانُ كُ ُُ-ُال  ُف 
ُ ُتُحوُْمُ الُْ)ُارُ عُ شُ كُ  ؛ونُ يُ وثُ اُالُْحهُ عُحفـ ُرُْيُـ ُانُ ُكُ الت ُُةُ نَّانُ تُالرَّاُ ارُ عُ شُِّالُنُ لًُعُ ضُْ،ُفُ لُ لئُ قُ ُاتُ وُ نـُ سُ  ُايكُ ر ُمُْأ 
اعُ تُاْلُ اُ ارُ عُ الشُُِّنُ اُمُ هُ ْيُ غُ ،ُوُ ُ(ودُ هُحيـُ ىُالُْلُ عُ ُاللُ ُةُحن ُعُْل ُُ،ُيلُ ائُ رُ سُْل ُ ُتُحوُْمُ الُُْ، ُمُْهُحتْـُبُ سُ كُُْأُ الت ُوُ  ةُ دَّ
ُُةُ يَّضُ افُْالرَُّي لُ ىُالُْ دُ حُْإ ُُهُ ذُ هُ ،ُوُ نُ مُ يُ الُُْاءُ نُ بْـُأ ُُْيُ بُـ ُاًُُيبُ كُ ُُاًُفُ اطُحعُ تُـ  ُوبُ عُحالشُ ُفُ اطُحعُ تُـ  بُ سُُْكُ ف 

 .ةُ ورُ هُحقُْمُ الُُْةُ يَُّمُ ل ُسُْالُ 
ُ:ُإ نَُّ ُأ ْهلحُالع ْلم  ُُبُحسُ ت ُنُْتُـ  ةُ يَّوثُ الُْحُةُ ك ُر ُالُْ ق ال  ُقُ ر ُفُ الُُْدُ شُ أ ُُيُ هُ وُ ُةُ يَّودُ ارُحالُْ ُةُ ق ُْرُفُ ُالُْل ُاُإُ هُ لُ صُُْأُ ف 

َُّنَُّالنَّاُأُ ت ُ يدُ قُ عُ ُنُُْمُ الت ُوُ ُط ط اًُشُ وُ  غحلحوًّاُةُ يَّدُ يُْالزَّ ُعُ ن ُُمُ لَّسُ وُ ُهُ ْيُلُ عُ ُىُاللُحلَّصُ ُب  ُنُ ْبُُليُِّعُ ُةُ امُ مُ إ ُ ىلُ صَّ
ُأُ  ُأ ُُنُ ْبُُيُِّلُ عُ ُةُ عُ يْـُبُـ ُمُْهُ ك ُْرُتـُ واُبُ رُحفُ كُ ُُةُ ابُ حُ الصَُُّنَُّأُ ،ُوُ ُهُ دُ عُْبُـ ُنُْمُ ُةُ يفُ لُ اْلُ ُهُحنَُّأ ُوُ ُهُحْنُعُ ُاللُحُيُ ضُ رُ ُبُ الُ ُطُ ب   ب 

ُِّالنَُّابُ حُ صُْأ ُُيُحفُ كُْت ُُمُْهُ دُ ائُ قُ عُ ُزُ رُ بْـُأ ُُنُْمُ فُ ُكُ ل ُذُ ل ُوُ ُ،ُةُ فُ ل ُالُْ ب ُُبُ الُ طُ  ع ل ْيه ُو س لَّمُ ُب  ُ.ُص لَّىُاللُح
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ُُمُْهُحادُحقُ تُ اعُُْونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أ ََاذُ هُ  ُةُ ابُ حُ الصَُُّازُ زُ عُْىُإُ لُ عُ ُاهُحنُ بْـُاُمُ نُ ينُـحاُدُ مُ نُ يْـُبُـ ُ،ُةُ مَُّاأُحُارُ يُ ُخُ ف 

ُ ُ،ُمُْْل ُ ل ُجُْإ ُوُ  ُم ع هحُال ُعُ تُـ ُاللُحُولُحقُحيُـ ُ،ُةُ عُ ريُ الشَُُّاةُحححُ وُ ُينُ الدُُِّةُحلُ ح ُ ُمُْهُحنَـّأ  ُالل ُو الَّذ ين  م}ُمح مَّد ُر سحولح
ع ل ىُاْلكحفَّارُ  دَّاءُح نـ هحْمُتـ ر اهحْمُرحكَُّ أ ش  بـ يـْ ُاللُ رحح  اءُح  {و ر ْضو انًا ًعاُسحجًَّداُيـ ْبتـ غحون ُف ْضلًُم ن 

ُاللَّهحُع نُ هُ ل ُوُْقُ ب ُُمُْهُ ْيُلُ ُعُ ن ُثْـُأ ُوُ  ُ م}ل ق ْدُر ض ي  ُالشَّج ر ة ُفـ ع ل م ُم اُف  ُت ْت  ُإ ْذُيـحب اي عحون ك  قـحلحوب  ْمُ اْلمحْؤم ن ي 
ُالسَّك ين ة ُع ل ْيه ْمُو أ ث ابـ هحْمُفـ ْتًحا ُ{ق ر يًباُف أ نـْز ل 

ع نـْهحمُُْنَُّإُ  ُاللُح ي  اب ة ُر ض  ْيل ُالصَّح  ُرُ يل ُفُ جُ ُج  ُمحه جُ واُالُْلحُذُ ،ُبُ هُ لُ مُ عُ وُ ُهُ مُ لُْعُ ،ُوُ هُ ادُ هُ جُ وُ ُهُ انُ يُ إ ُ يد ُف 

ُُاحُ و ُرُْاْأُ وُ  ُُمُْهُحابُـ صُ اُأُ مُ واُلُ نحُهُ اُوُ مُ ،ُفُ للُ  مُْهُحينـُ واُدُ صُحلُ خُْ،ُأُ اللُ ُيلُ بُ ُسُ ف  اُمُ واُوُ فُحعُحاُضُ مُ وُ ،ُاللُ ُيلُ بُ ُسُ ف 
 .ينُ رُ ابُ الصَُّ بُ يحُ ُاللُحوا،ُوُ انُحكُ تُ اسُْ
ُ ر ُ ةُ عُ رُْوُزُحبحُأ ُُولُحقُحيُـ  ُِّالنَُّابُ حُ صُْأ ُُنُْمُ ًُاُدُ حُْأ ُُصُحقُ ت ُنُْيُـ ُلُ جُحرَّالُتُ ْيُأُ اُرُ ذُ إُ :ُُاللُحُهُحح  ع ل ْيه ُُب  ص لَّىُاللُح

ُ ر ُُدُحْحُ أ ُُامُحمُ الُ ُالُ قُ ،ُوُ ُيقُ دُ نُْزُ ُهُحنَُّأ ُُمُْلُ اعُْفُ  و س لَّمُ  ُةُ ابُ حُ الصَُّ نُ مُ ًُاُدُ حُ أ ُُرُ كُحذُْي ُُلُ جُحالرَُّتُ ْيُأُ اُرُ ذُ إُ :ُُاللُحُهُحح 
ُُ.ُمُ ل ُسُْىُالُ لُ عُ ُهُحمُْاتَُّ فُ ُوءُ سُحبُ 

ع ْنهُحُابُ طَّاْلُ ُنُ ْبُُرُ مُ ىُعُحلُ عُ َُلءُ ؤُحهُ  قُحنُ اُي ُْاذُ مُ اُلُ مَُّأ ُوُ  ُاللُح ي  ؛ُفُ خُ اأُ ب ُُر ض  ُ صِّ اللُحُر ض يُ ُوقُ ارُحفُ الُُْنَُّل 
 .سُ رُْفُحالُُْوشُ رُحعُح طُ قُ سُْأ ُوُ ُوسُ جُحمُ الُُْارُ ن ُُأُ فُ طُْيُأُ الذُ ُوُ هُحُع ْنهُح

ُاًُوبُ عُحشُحُيُ مُ لُ سُْمُحالُُْتُ قُ لُ قْـُأ ُُةُ يَّيعُ شُ ُةُ ق ُْرُفُ ُلُ وَُّأ ُُتُ سُْي ُل ُُةُ يثُ بُ اْلُ ُةُ ق ُْرُفُ الُُْهُ ذُ هُ ُنَُّإ ُُ:َونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 

ُكُ مُْهُ يُ ارُ ت ُُرُ بْـُعُ ُونُ مُحلُ سُْمُحاُالُْهُ نْـُُمُ انُ عُ ُةُ ف ُرُ حُ ْنُمُحُةُ الَّضُ ُقُ رُ اُفُ هُ تْـُقُ بـُ اُسُ هُ نَـّإ ُُلُْب ُُ،ُاًُامُ كُ حُحوُ  ُةُ ك ُر ُحُ ؛
ُ،ُو ْيلتُ الُُْيُ مُ لُ سُْمُحالُُْتُ اقُ ذُ ُأُ الت ُُاتُ ك ُر ُالُْ ُنُ اُمُ هُ ْيُ غُ ،ُوُ ةُ يَُّوُ فُ الصَُّ،ُوُ ةُ يَّدُ عحبـ يُْالُْ ةُ ك ُر ُالُْ ،ُوُ ةُ طُ امُ ر ُقُ الُْ
ُُمُ ل ُسُْالُ ُلُ هُْأ ُ تُْلُ خُ دُْأ ُوُ   اتُ ك ُر ُالُْ ُكُ ْلُتُ اد ُلُ دُ تُ ُامَُْلَُّإ ُُةُحك ُر ُالُْ ُهُ ذُ اُهُ مُ ،ُفُ ُةُ يرُ ر ُمُ ُةُ يَُّلُ اخُ دُ ُاتُ اعُ رُ ُصُ ف 
ُُةُ ومُ عُحزُْمُ الُُْة ُر ُوُْالثَُـُّيرُ دُ صُْتُ اُلُ عُ يُدُ الذُ ُيُِّوُ فُ الصَُُّتُ وُْلصَُّل ُُةًُابُ جُ تُ اسُُْتُْاءُ جُ ُةُ يَُّنُ اطُ بُ الُْ  قُ ارُ شُ ُمُ ف 

 .اب ُ ارُ غُ مُ وُ ُضُ رُْاأُ 
ُنُ مُ يُ الُُْلُ ل ُتُ حَُْل ُُتُْعُ سُ ُالت ُُةُ ك ُر ُالُْ ُهُ ذُ ْل ُ ُيُ يسُ ئُ الرَُّمُحاعُ الدَُُّيُ انُهُ رُ يُـ إ ُ ةُ ل ُوُْدُ ُنَُّإ ُُ:َونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 

اُب ُ ُقَُّحُ اأُ ُنَُّأ ُوُ ُ،ُةُ نَّالسُ ُْهلُ أ ُُنُ مُ ُةُ لَّتـُ اُُمحُْهُحنَـّأ ُُونُ مُحعُحزُْيـ ُوُ ُةُ ينُ دُ مُ الُْوُ ُةُ كَُُّمُ ّتَُّحُ ُ،ُهُحل ُوُْاُحُ ُمُ ل ُإ ُُدُ دُ مُ التَّوُ 
 .ومُ لُحظُْمُ الُُْرُ هُ ظُْمُ ُمُْهُحرحُهُ ظُْتحُوُ ُةُ يَّوثُ الُْحُةُ ركُ الُْ ُعُ مُ ُفُحقُ ت ُُاًُضُ ْيُأ ُ ةُحيَّائُ ضُ فُ الُُْةُحيَّيعُ الشُُِّاتُحوُ نـُ قُ الُُْثحَُّ،ُمُْهُح
ر ه ام ْنُأ وُ ُلَُّعُ لُ ،ُوُ كحبَّارُ الُُْرُ كُْمُ اُالُْذُ ب ُ  قُحطُ نُْتُـ ُعُحئُ قاُ وُ الُْوُ  ُلُ وُ دُحل ُُمُْهُ يرُ ذُ ت ُْوُ ُانُ رُ يُـ إ ُُةُ ادُ قُ ُاتُ يُ رُ صُْت ُُاخ 

ُُخ لُ دُ التَّ نُ مُ ُارُ وُ الُْ   .ُُنُ مُ يُ الُُْونُ ؤُحُشُحف 
ُدُ اَُلُيـحع د ُتُ هُ مُحعُْدُ وُ  ةُ قُ ارُ مُ الُُْيُِّوثُ الُْحُةُ اعُ مُ ل ُ ُانُ يرُ إ ُُيحُحلُ سُْت ُُلُْهُ !ُوُ ُاللُ ُانُ حُ بُْ:ُسُحولُحقُحنـ ُوُ ُ ُخ لًُف 
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ُ!؟ةُ يَُّنُ مُ يُ الُُْةُ يَُّلُ اخُ الدَُُّونُ ؤُحالشُ 
ُُةُ نَّالسُ ُلُ هُْأ ُُةُ ايُ مُ ل ُ ُةُ نـِّيَّالسُ ُاتُ ومُ كُ الُْحُخ لُ دُ ت ُب ُ فحْرسُحالُُْحُحمُ سُْيُ سُ ُلُْهُ فُـ  ُيُِّوُ فُ الصَُّ شُ طُْبُ الُُْنُ مُ ُانُ رُ يُـ ُإُ ف 

ُ ُ؟ُاهُ يُ غُ وُ ُازُ وُ حُُْاأُ ف 
ُكُ رُحيُـ ُنُْأُ ا،ُوُ نُ يْـُلُ ىُعُ غُ بُـ ُنُْىُمُ لُ اُعُ ن ُرُ صُحنُْيُـ ُنُْأ ُُال ُعُ تُـ ُاللُحُلُحأُ سُْنُ  ُُضُ افُ وُ الرَّ دُ يُْدَّ ُلِّصُ يحُ ُنُْأُ ،ُوُ مُْهُ ورُ ُنحُحف 
اُمُ فُ ُاللُحُنُ هُ يحُُم نُْ،ُوُ هُ دُ ْنُعُ ُنُْمُ ُاًُانُ وُ هُ وُ َُلًَُّذُح مُْهُ ْيُلُ عُ ُبُ رُ ضُْي ُُنُْأُ ،ُوُ مُْهُ ف ت نُ وُ ُمُْرِّهُ شُ ُنُْمُ ُيُ مُ لُ سُْمُحالُُْدُ ل ُبُ 
ُ.م ُرُ كُْمُحُنُْمُ ُهُحلُ 
ُوُْقُـ ُولُحقُحأُ  ُُيمُ ظُ عُ الُُْاللُ ُرُحفُ غُْتـُ سُْأ ُوُ  ا،ذُ ُهُ ل  ُ.ودُ دُحوُ  يمُ حُ ر ُُهُحنَُّإ ُُهُ ْيُلُ واُإُ وبُحتحُوُ ُوهُحرُحفُ غُْتُ اسُْ،ُفُ مُْكُحلُ ُوُ ل 
 

ُةُحيُ انُ الثَُّةُحبُ طُْالُح
ُ.ب ُتُ اجُُْنُ مُ وُ ُهُ بُ حُْصُ وُ ُهُ ىُآلُ لُ عُ ى،ُوُ فُ طُ صُْمُحالُْ هُ دُ بُْىُعُ لُ عُ ُمُحل ُالسَُّوُ ُةُحل ُالصَُّى،ُوُ فُ ك ُو ُُللُ ُدُحمُْالُْ 

ُكُ ات ُ سُ دَُّقُ ب ُحُةُ يُ الُ غُ الُْوُ ُ،اُات ُ و ُرُ ثُـ ب ُُةُ يَُّن ُغُ الُُْاُاللُحهُ سُ رُ حُ ُةُ كُ لُ مُْمُ اُالُْنُ لدُ ب ُُنَُّإ ُفُ ُ:َدَ عَ أم اَب َ  ُتُْالُ َلُزُ وُ ُتُْانُ ا
ُلُ ل ُتُ احُْب ُُيدُ عُ وُ الُْوُ ُاتُ يدُ دُ هُْالتـَُُّنُ واُمُ قُحلُ طُْأ ُُمُْك ُو ُُ،ُةُ يَّانُ يرُ الُ ُاتُ عُ سُ وُ التَُـّوُ ُةُ يَّسُ ارُ لفُ ْاُ اعُ مُ طُْلُ ل ًُُاُفُ دُ هُ 
ُِّرُ عُ الُُْيجُ لُ اْلُ ُلُ وُ دُحوُ ُ،اُن ُدُ ل ُبُ  ُالت ُُةُحفُ اصُ عُ الُُْهُ ذُ هُ ُتُْاءُ جُ ُكُ ل ُذُ ل ُوُ ُ،ُيَُّسُ ارُ فُ الُُْيجُ لُ اْلُ ُهُحونُ مُ سُ يُيُحالذُ ُب 
ُهُ اعُ رُ ذُ انُوُ رُ يُـ إ ُُيُ يُِّوُ فُ الصَُُّةُ ل ُوُْىُدُ لُ عُ ًُاُدَُّمُرُ ل ُ سُْالُ ُدُ ل ُب ُُنُْاُمُ ات ُ يقُ قُ شُ ُعُ مُ ُةُحكُ لُ مُْمُ اُالُْهُ تْـُادُ قُ  ُاُف 
ُ.ُيُ يِّوثُ الُْحُ:ةُ قُ طُ نُْمُ الُْ
ُلُ هُْأ ُُعُ مُ  اءُحضُ يُْبُـ ُةُ حُ فُْصُ ُمُْْل ُحُنُْكُحت ُُل ُُْضُ افُ وُ الرََُّلءُ ؤُحهُ ُنَُّأ ُُقُحطُ نُْيُـ ُيخُ ارُ التَُّنَُّإُ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 

ُُنُحعُ طُْي ُُرُ جُ نُْخُ ُمُْاُهُحّنَُّ إُ ،ُوُ تحْذك رُحُيخُ ارُ التَُّرُ بْـُعُ ُاتُ وحُ تُحفُـحُمُْْل ُحُنُْكُحت ُُل ُْ،ُوُ مُ ل ُسُْالُ   .ةُ مَُّاأُحُرُ هُْظُ  ف 
ُيبُ لُ الصَُّ ىارُ صُ لنَّل ُُرُ مُ عُحُدُ عُْبُـ ُسُ دُْقُحالُُْلَّمُ يُسُ الذُ ُم نُ فُ  ُدُ وُ سُْاأُ ُرُ جُ الُْ ُقُ رُ يُسُ الذُ ُم نُ وُ ؟ُُيِّ

ُُهُ بُ صُ تُ اغُْوُ  ًُُاُببُ سُ ُانُ يُكُ الذُ ُم نُ وُ ؟ُُةنُ سُ  ينُ رُ شُْعُ وُ ُْيُ تـُ ْنُث ُُاءُ سُ حُُْاأُ ف  ُةُ يَُّمُ ل ُسُْالُ ُةُ فُ ل ُالُْ ُوطُ قُحُسُحف 
 .اتُ انُ يُ الُْ وُ ُسُ ائُ سُ الدَُّوُ ُاتُ رُ امُ ؤُ مُحالُُْنُ مُ ُةُ يلُ وُ طُ ُةُ لُ سُ لُْسُ ؟ُةُ يَّاسُ بَُّعُ الُْ
ُو سحور ي اُتُ وُْمُ ْلُل ُُف ر قًاُتُْش أُ نُُْأُ الت ُُةُحيَّضُ افُ الرَُّةُحيَُّنُ اطُ بُ الُُْاتُحك ُر ُالُْ  اهُ نَـّإُ  ُالع ر اق  ُةُ نَّالسُ ُلُ هُْىُأُ لُ عُ ُنُْكُ ل ُوُ ُف 

ع ل ْيه ُو س لَّمُ ُدُ مَُُّمحُ ُابُ حُ صُْأ ُُنُْاُعُ ضَّوُْرُ تُـ ُنُْأ ُُمُْهُ ب ُْنُذُ  لُ كُح،ُوُ  ُ.ُ  ص لَّىُاللُح
اُُيكُ ر ُمُْأ ُوُ ُيلُ ائُ رُ سُْإ ُُونُ نحُعُ لُْيـ ُوُ ُيُ ك ُر ُشُْمُحالُُْنُ مُ ُةُ اءُ رُ بـُ الُُْونُ نحُلُ عُْيُـحُمُْهُحفُـ ُةًُيبُ جُ عُ ُاتُ ضُ اقُحنُ تُـ ُمُْهُ يُْدُ ل َُُلءُ ؤُحهُ ُنَُّإ ُُثحَّ

ُوُ ُ،ب ُ كُْاْأُ ُانُ طُ يُْالشَُّب ُ اهُ ونُـ فُحصُ ي ُوُ  ُ.ُمُْهُحعُ مُ ُونُ نُحاوُ عُ تـُ يُـ ُاءُ فُ ُاْلُ ف 
اُأ ْسأُ  ُك م  ُاْلمحْسل م ي ُش رَّهحْمُ، ي 

ُنححور ه ْمُو أ ْنُي ْكف  ْيد هحْمُف  ُك  أ ْنُيـ رحدَّ ُاللُ  ُو ج لَُّأ ْنُأ ْسأ لح لحهحُع زَّ
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ُ،ُ ُاْلمحج اه د ين ُع ل ىُه ؤحَلء ُاْلمحْشرك ي  ُنَّآمُ ُمَُّهُحاللَّيـ ْنصحر  ،ُاُنُ ورُ مُحأحَُُلةُ وُحاُوُ نُ تـُ مَُّئ ُأ ُُحُْلُ صُْأُ اُوُ نُ انُ طُ وُُْأُ اُف 
َُّع ْهد ه ُو ن ائ ب هحُل م اُتح بَّهحُو تـ رُْ ْدُآر اء هحْمُو ص وِّْبُاللَّهحمَُّو فِّْقُخ اد م ُالْ ر م ْي ُو و ل  ض اهحُ،ُاللَّهحمَُّس دِّ

ُاْلع ال م يُ ،ُع م ل هحْمُ،ُو أ ْصل ْحُب ط انـ تـ ْهمحُ و ص لُِّاللَّهحمَُّو س لِّْمُع ل ىُن ب يـِّن اُُمح مَّد ُ،ُُو الْ ْمدحُلل ُر بِّ
ُو ع ل ىُآل ه ُو ص ْحب ه ُأ مْج ع ي .

ُاهيمُُممدُالقيلُجزاهُاللُخيااستفدُكثياُمنُخطبةُسابقةُالشيخُإبُر (1)
 


