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 ة  ز  ج  ع  م  ل  ا  
  

َسيِّئاِت  ِنْ  ُرروِ  نَنْ ُفِسنا وَ َونَعوُذ بِاهللِ  ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه َوَنْستَ ْهديِه َوَنْشُكرُهُ 
ْل َفال هاِدَي َلُه، َوَنْرَهُد َنْن ال إَِلَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َوَنْ  ُيْضلِ  نَْعمالِنا، َنْ  يَ ْهِد اهلُل َفال ُنِضلَّ َلهُ 

ا ر  شِّ بَ ا ونُ ي  هادِ  يَ مِ عالَ لْ لِ  ة  حَ  َ  اهللُ  هُ ثَ عَ ب َ   ْ نَ  هُ يبُ بِ وحَ  هُ ي  فِ وصَ  هُ ولُ سُ و َ  هُ دُ بْ ا عَ د  حمم   نَّ نَ  دُ هَ رْ ونَ  َرريَك َلهُ 
ى صل  وَ  ،هِ ائِ يَ بِ نْ نَ   ْ ا نِ ي  بِ ى نَ زَ نا جَ  رَ ي ْ ا خَ نَّ عَ  اهللُ  زاهُ جَ فَ  ةَ نَّ الُ  حَ صَ ونَ  ةَ انَ نى الَ دَّ ونَ  ةَ سالَ الرِّ  غَ لَّ ا ب َ ير  ذِ ونَ 
 .ري َ اهِ َي الط  بِ يِّ ِبِه الطَّ حْ وصَ  هِ وعلى ءالِ  نيِ الَ  د  نا حمم  دِ يِّ لى سَ عَ  مَ وسل   اهللُ 
 
  عاىل يفوتَ  كَ با َ تَ  اهللُ  ولُ قُ ي َ  .يمِ ظِ عَ ال يِّ لِ العَ  ى اهللِ وَ قْ ت َ بِ  مْ اكُ ي  إِ وَ  يسِ فْ ن َ  يوصِ نُ  اهللِ  بادَ عِ يا فَ  دُ عْ ا ب َ ن  نَ 
ر بَّك م  ي خ فِّف  ع نَّا  د ع وا  ٱم  و ق ال  الَّذ ين  ف ى النَّار  ل خ ز ن ة  ج ه نَّ  ﴿ ىفَ طَ صْ مُ الْ  هِ يبِ بِ حلَِ  يِ رِ الكَ  هِ تابِ كِ 

ًما مِّ  و م ا  د ع وا  ٱف   ب  ل ى ق ال وا   ب الب  ي ِّن ات  ق ال وا   يك م  ر س ل ك مل م  ت ك  ت أ ت  أ و   ا  ق ال و  (٩٤) ن  الع ذ اب  ي  و 
م   إ نَّا ل ن نص ر  ر س ل ن ا و الَّذ ين  ء ام ن وا   (٥۰) الك اف ر ين  إ الَّ ف ى ض ال ل   ا  د ع اؤ   ن  ي ا و ي  و  ي اة  الدُّ ف ى الح 

ه اد   م  ال  ي ن( ٥۱) ي  ق وم  األ ش  ( ٥٥) ار  الدَّ  وء  س   م  ه  ل  و   ة  ن  ع  اللَّ  م  ه  ل  و   م  ه  ت   ر  ذ  ع  م   ين   م  ال  ف ع  الظَّ ي  و 
﴾1. 
 
 ة  عَ قاطِ  ة  اللَ دَ  ةِ الَّ الد   زاتِ جِ عْ مُ الْ وَ  جِ جَ احلُ   َ نِ  ناتِ يِّ الب َ بِ  هِ ائِ يَ بِ نْ نَ   ْ نِ  ِبى لَّ نَ كُ   نَيََّد اهللُ  دْ قَ لَ  ميانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ 
 قِ دْ لى صِ عَ  يلُ لِ والدَّ  ةُ النَ العَ  يَ هِ  ةُ زَ جِ عْ مُ الْ فَ  هِ قِ دْ لى صِ عَ  ة  رَ ظاهِ  ة  ادَ هرَ  ةِ دَ اهِ والش   هِ تِ وَّ ب ُ لى ن ُ عَ 
 فٌ الِ مُ  ىْ نَ  ةِ عادَ لْ لِ  قٌ خا ِ  رٌ نْ نَ  ىَ هِ ٌة وَ زَ جِ عْ نُ  هُ لَ  تْ وكانَ  ال  إِ  ِبى نَ   ْ َة ونا نِ وَّ ب ُ ُم الن  واهُ عْ ىف دَ  اءِ يَ بِ نْ الَ 

                                                 
  ر  غافِ  ةُ سو َ   1



 ما لَْ ى، فَ دِّ حَ لتَّ لِ  حٌ صالِ  لِ ثْ مِ الْ بِ  ةِ ضَ عا َ مُ  ال  َ نِ  ، سالٌِ ةَ وَّ ب ُ ا الن  وُ عَ ادَّ   ِ نَ وى عْ دَ  قِ فْ لى وَ يت عَ أْ يَ  ةِ عادَ لْ لِ 
 ةَ وَّ ب ُ ى الن  عَ ذي ادَّ الَّ  ابِ ذ  الكَ  ةَ مَ لِ يْ سَ مُ لِ  لَ صَ ي حَ ذِ الَّ ، كَ ة  زَ جِ عْ ى نُ م  سَ ال يُ  ةِ وَّ ب ُ وى الن  عْ دَ ق ا لِ وافِ نُ   ْ كُ يَ 
 ضٌ ناقِ نُ  َلهُ  لَ صَ ذي حَ ذا الَّ هَ  نَّ إِ ى، فَ رَ خْ الُ  ْيُ العَ  تِ يَ مِ عَ ف َ   َ وَ عْ نَ  ل  جُ  َ  هِ جْ لى وَ عَ  حَ سَ نَ  هُ نَّ نَ   ْ نِ 
 .اا لَ ق  وافِ نُ  سَ يْ لَ وَ  واهُ عْ يف دَ  هِ بِ ذِ كَ   لىعَ  ل  دُ يَ  واهُ عْ دَ لِ 

 
ى دَّ تََ  دْ قَ وَ . هِ لِ ثْ نِ  ر  حْ سِ بِ  ضُ  َ اعيُ  هُ نَّ إِ فَ  رِ حْ السِّ كَ   لِ ثْ مِ الْ بِ  هُ تُ ضَ عا َ نُ  طاعُ تَ سْ نا يُ  ةِ زَ جِ عْ مُ الْ   َ نِ  سَ يْ لَ وَ 
ا وُ قَ لْ أَ ، فَ هُ دَ نْ عِ  ذي َ الَّ  ةِ رَ حَ السَّ  با ِ كِ    ْ ا نِ ر  ساحِ  يَ عِ بْ سَ  عَ مَ جَ ، فَ المُ السَّ  هِ يْ لَ ى عَ وسَ نا نُ دَ يِّ سَ  نُ وْ عَ رْ فِ 
، صاهُ عَ بِ  المُ السَّ  هِ يْ لَ ى عَ وسَ نا نُ دُ يِّ ى سَ قَ لْ أَ فَ ى، عَ سْ تَ  اتٌ ي  ا حَ ّنَّ نَ  اسِ لنَّ لِ  لَ يِّ خُ ، فَ مْ يهِ دِ يْ  يف نَ ِت الَّ  بالَ احلِ 
ذا هَ  نَّ ُة نَ رَ حَ السَّ  فَ رَ عَ ، ف َ ةُ رَ حَ ناها السَّ ت  َ الَّ  بالَ احلِ  كَ لْ تِ  لَ كَ ري ا نَ بِ ي ا كَ يقِ قِ بان ا حَ عْ صا ث ُ العَ  تِ بَ لَ قَ ن ْ ٱفَ 
نا دِ يِّ سَ لِ  هُ رَ هَ ظْ نَ  لِ ثْ مِ الْ بِ  هُ تَ ضَ عا َ نُ  ونَ يعُ طِ تَ سْ يَ  ال ةِ عادَ لْ لِ  قٌ خا ِ  رٌ نْ نَ  وَ ا هُ ّنَّ إِ وَ  رِ حْ السِّ  يلِ قَبِ   ْ نِ  سَ يْ لَ 
ا لِ يِ أْ تَ  يلَ ثِ ال نَ وَ  هُ لَ  يكَ رِ ى ال رَ ذِ الَّ  ُق العالَِ خالِ  المُ السَّ  هِ يْ لَ ى عَ وسَ نُ  ، المُ السَّ  هِ يْ لَ ى عَ وسَ نا نُ دِ يِّ سَ يد 
وا وا نا كانُ كُ َر ت َ وَ  مْ لَُ  نَ ذَ أْ يَ  نْ نَ  لَ بْ وا ق َ نُ ءانَ  مْ هُ ن َّ لَ  نُ وْ عَ رْ فِ  بَ ضِ غَ ، ف َ ونَ ى وها ُ وسَ نُ  بِّ رَ ا بِ نَّ وا ءانَ الُ قَ ف َ 
نا   ُثَّ . مْ هُ لَ ت َ قَ ف َ  ونَ ى وها ُ وسَ نُ  بِّ رَ بِ  ميانِ الِ   ِ وا عَ عُ جِ رْ ي َ  مْ لَ ف َ  ة  ريَ بِ نا  ا كَ  مْ لَُ  مَ رَ ضْ نَ وَ  مْ هُ دَ دَّ هَ ف َ  هِ يْ لَ عَ 

 نْ تَِ قْ ي َ  لَْ  هُ نَّ كِ ا لَ ق  خا ِ  نا كانَ  كَ لِ ذَ ، وكَ ة  زَ جِ عْ بُِ  سَ يْ لَ ف َ  ةِ عادَ لْ ا لِ ق  خا ِ   ْ كُ يَ  لَْ ا وَ يب  جِ عَ  و ِ نُ الُ   َ نِ  كانَ 
ال  هُ نَّ إِ ، فَ ال  باع ا كانِ اتِّ  ياءَ بِ نْ وا الَ عُ ب َ ات َّ  ي َ ذِ الَّ  ياءِ لِ وْ ي الَ دِ يْ لى نَ عَ  رُ هَ ظْ  تَ ِت الَّ  قِ وا ِ الَ كَ   ةِ وَّ ب ُ ى الن  وَ عْ دَ بِ 

 .ة  رانَ ى كَ م  سَ يُ  لْ بَ  ياءِ لِ وْ الَ  الءِ ؤُ ة  لَِ زَ جِ عْ ى نُ مَّ ُيسَ 

 
ٍ  تِ اقْ  رْيِ غَ   ْ نِ  عُ قَ ي َ  مٌ سْ قِ  ْيِ مَ سْ لى قِ عَ  زاتُ جِ عْ مُ الْ  ُثَّ   ىْ  نَ ِب  النَّ  كَ لِ ذَ  مْ هِ يْ لَ إِ  لَ سِ نُ ْ  ذي َ الَّ  اسِ الن    َ نِ  ا
وا لُ سِ نُ ْ  ذي َ الَّ  اسُ الن   مُ هُ ن ْ نِ  بُ لُ طْ نا يَ دَ نْ عِ  رُ هَ ظْ يَ  اءِ يَ بِ نْ الَ  زاتِ جِ عْ نُ   ْ ٌم نِ سْ قِ وَ  مْ هُ ن ْ ب  نِ لَ طَ  رْيِ غَ   ْ نِ 
 .كَ لِ ذَ  مْ هِ يْ لَ إِ 
 
رِْج خْ أَ فَ  كَ بِ   َ نِ ؤْ ن ُ نا لِ يْ لَ عوث ا إِ بْ نَ ي ا بِ نَ  تَ نْ كُ   نْ إِ  هُ وا لَ قالُ  ح  صالِ  اهللِ  ِبِّ نَ  مَ وْ نَّ ق َ نَ  ةُ بَّ حِ ها الَ ي  نَ  كَ لِ ذَ  ثالُ نِ 
 اهللِ  نِ ذْ إِ ها بِ دُ لَ ها وَ عَ ة  نَ ناقَ  اءِ مَّ الصَّ  ةِ رَ خْ الصَّ   َ نِ  مْ َج لَُ رَ خْ أَ يَلها، فَ صِ ة  وفَ ناقَ  ةِ رَ خْ الصَّ  هِ ذِ هَ   ْ نا نِ لَ 
 نْ نَ  مْ هُ  َ ذَّ حَ  ، ُثَّ هِ وا بِ نُ آنَ ، فَ كَ لِ ذَ   ْ نِ  واشُ هَ دَ نْ ٱفَ  تاد  عْ بُِ  سَ يْ ذا لَ هَ  نَّ نَ  كُ  ِ دْ يُ  ل  عاقِ  ل  كُ عاىل، َو تَ 



 دُ رِ ال تَ  املاءَ  صال   ةُ يه ناقَ فِ  دُ رِ ي تَ ذِ الَّ  مُ وْ الي َ  لَ عِ جُ  هُ نَّ نَ  ح  صالِ  مُ وْ ق َ  هِ ُتِحَ  بِ ا انْ ِم   وكانَ ا، وا لَ ضُ رَّ عَ ت َ ي َ 
على  مْ هُ ن ْ نِ  خاص  رْ نَ  ةُ عَ سْ تِ  رَ آنَ تَ ، ف َ مِ وْ ذا الي َ ها يف هَ يبِ لِ ِبَ  مْ يهِ فِ كْ تَ  ةُ اقَ الن   هِ ذِ هَ  تْ ، وكانَ املاءَ  مُ يهِ وارِ نَ 
يَعُهْم َنَع مْ حاهُ مَ فَ  ذابُ العَ  مُ بِِ  لَ زَ ن َ  ام  ي  نَ  ةِ الثَ ثَ  دَ عْ ب َ وها وَ لُ ت َ قَ وها، ف َ لُ ت ُ قْ ي َ  نْ نَ  اَ َنصاَب الَعذاُب َجَِ ، وِإّنَّ

ُهْم ِلَنَّ الباِقَي كانُوا ُنواِفِقَي َلُْم َعلى قَ ْتِلها وِإْن لَْ يُبارِ  يع ا َننَّ الَِّذيَ  قَ تَ ُلوها كانُوا ِتْسَعة  ِنن ْ ُروا َجَِ
 .ْتلَ القَ 
 
 دِ يِّ سَ لِ  رَ هَ نا ظَ  مَ وسلَّ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ صل   د  نا حمم  دِ يِّ قَ ْبَل سَ   ْ مَ لِ  تْ لَ صَ ت حَ الَّ  زاتِ جِ عْ مُ  ال  َ ونِ 

َ
 سيحِ نا امل

  ي َ ذِ الَّ وُد هُ ِع الي َ طِ تَ سْ تَ  مْ لَ ، ف َ لِ ثْ مِ الْ بِ  هُ تُ ضَ عا َ نُ  طاعُ تَ ال ُيسْ  كَ لِ ذَ ى، وَ تَ وْ مَ الْ  ياءِ حْ إِ   ْ نِ  المُ السَّ  هِ يْ لَ عَ 
 كَ لِ ذَ  يف  مْ تِِ ا َ هنَ  عَ نَ  لِ ثْ مِ الْ بِ  وهُ ضُ عا ِ يُ  نْ نَ  هِ يْ لَ عَ  اءِ تِ فْ على االِ  يَ يصِ رِ حَ وَ  هِ ذيبِ كْ تَ بِ  يَ عِ ولَ وا نُ كانُ 
 .بِّ الطِّ بِ  نانِ الزَّ 
 
ا على عَ وراهِ  هِ جودِ ة  على وُ النَ عَ  ذا العالََ هَ  اهللُ  لَ عَ جَ  دْ قَ لَ  ميانِ َة الِ وَ خْ إِ  ع ا يال  قاطِ لِ ودَ  هِ تِ  َ دْ قُ  ظيمِ د 
 هِ تِ  َ دْ قُ بِ  لُ صُ ا يَْ ّنَّ إِ  ذا العالَِ هَ  يف  ثُ دُ لَّ نا يَْ نَّ كُ نَ وَ  كَ لِ ذَ  يف  هُ لَ  ريكَ ال رَ  هُ نَّ ونَ  العالَِ  رُ ب ِّ دَ نُ  هُ نَّ لى نَ عَ 
 لَ صَ ما حَ ، فَ وَ هُ  الَّ إِ  جودِ ىل الوُ إِ  مِ دَ العَ   َ ا نِ لَ  ج  ِر مُْ  ياءِ رْ الَ   َ نِ  ء  ىْ شَ لِ  زَ بِْ ال نُ  هُ نَّ ونَ  هِ مِ لْ وعِ  هِ تِ يئَ شِ ونَ 
ا لَُ يِ أْ تَ  مْ لَُ  ها اهللُ رَ هَ ظْ نَ  هِ تِ  َ دْ وقُ  اهللِ  لِ عْ فِ بِ  وَ هُ  اءِ يَ بِ نْ لَ ِق العاداِت لِ رْ خَ   ْ نِ   مْ واهُ عْ دَ  قِ دْ على صِ  مْ يد 
 هُ وا لَ ا قالُ مَّ ال  لَ ثَ ح  نَ ُم صالِ وْ قَ ، ف َ ةَ وَّ ب ُ الن   اهُ وَ عْ ذا ىف دَ هَ  َصَدَق َعْبِدي قِ لْ خَ لْ لِ  اهللِ  لِ وْ ق َ  قامَ نَ  ومُ قُ ت َ  ىَ هِ وَ 
ذا هَ ف َ  اهللِ  نِ ذْ إِ بِ  ىْ نَ  مْ َجها لَُ رَ خْ أَ ها فَ يلِ صِ فَ  عَ ة  نَ اِء ناقَ مَّ ِة الصَّ رَ خْ الصَّ   َ نِ نا ْج لَ ِر خْ أَ ي ا فَ بِ َت نَ نْ كُ   نْ إِ 
ا لَ يِ أْ تَ  ح  صالِ  اهللِ  ِبِّ نَ يق ا لِ دِ صْ تَ  كانَ   رُ نْ ذا الَ هَ وَ  هُ دَ حْ وَ  اهللِ  ةِ  َ دْ قُ بِ  لَ صَ ا حَ ّنَّ إِ  رُ نْ الَ   قالَ  نَّ اهللَ أَ كَ   هُ يد 
لى يال  عَ لِ دَ  مْ لَُ  ها اهللُ رَ هَ ظْ نَ  اءِ يَ بِ نْ الَ  زاتِ جِ عْ نُ  رُ ذا سائِ كَ هَ وَ  ،ولُ قُ يف نا ي َ  قٌ صادِ  وَ هَ  مْ عَ ن َ  مْ لَُ 
بَ ُهمْ    ْ مَ فَ  مْ هِ قِ دْ صِ   قِ دْ على صِ  عٌ قاطِ  ليلٌ ا دَ ّنَّ ما نَ كَ   زاتُ جِ عْ مُ الْ  هِ ذِ هَ  ُثَّ . ىلعاتَ  ذََّب اهللَ كَ   دْ قَ ف َ  َكذَّ
 وَ هُ  هِ بِ  وع  طُ قْ نَ  ريق  طَ ها بَ َلَغَنا بِ نْ م ا نِ سْ قِ  نَّ نا لَ يْ لَ عَ  ةٌ جَّ حُ  كَ لِ ذَ كَ   ىَ هِ وها فَ دُ هِ رَ   ْ مَ لِ  ةِ بَ سْ النِّ بِ  اءِ يَ بِ نْ الَ 
 .رُ ات ُ وَ الت َّ 
 



ٌد صلى اهلل ي نا حممَّ بِ نَ  مْ هُ ن ْ ونِ  اءِ يَ بِ نْ لَ لِ  تْ لَ صَ حَ  زاتِ جِ عْ مُ الْ  نَّ أَ ينا بِ  ِ دْ نا يُ  دي َ حِ لْ مُ الْ  ضُ عْ ب َ  ذا قالَ إِ فَ 
 ءانُ رْ القُ  وَ ينا وهُ دِ يْ نَ  ْيَ ا ب َ ود  جُ وْ نَ  ها نا زالَ ضُ عْ ب َ  المُ والس   الةُ الص   هِ يْ لَ عَ  هِ زاتِ جِ عْ نُ  نَّ نا إِ لْ ق ُ  مَ وسلَّ  هِ عليْ 
وا ونُ كُ يَ  نْ ال يُ ْقَبُل نَ  ثُ يْ ٌة ِبَ دَ دِّ عَ ت َ نُ  مْ يهِ واعِ ٌة ودَ فَ لِ تَ واُلُْم مُْ حْ نَ  ري  بِ كَ   ع  َجَْ  امَ ننَ  لَ صَ حَ  اهضُ عْ وب َ  ريُ الكَ 
ذا هَ  لَ صَ حَ  دْ قَ ف َ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  هِ عِ صابِ نَ  ْيِ ب َ   ْ نِ  املاءِ  عُ بْ ن َ  لَ صَ ما حَ كَ   ب  ذِ وا على كَ قُ فَ ات َّ  دِ قَ 
وا دُ هَ شْ يَ  لَْ   ْ ِمَّ  ري  بِ كَ   د  دَ عَ لِ  كَ لِ َحَكْوا ذَ  مْ وهُ  اسِ الن    َ نِ  ثري  كَ   نامَ ونَ   ِ لَ ىف العَ  ة  رَّ نَ   ْ نِ  رَ ث َ كْ نَ  رُ نْ الَ 
 مْ هُ فاق ُ اتِّ  يلُ حِ تَ سْ ع  يَ َجَْ  ع  ِإىلَجَْ ِنْ   رُ ب َ ذا الَ هَ  لَ قَ ت َ ان ْ  ثُ يْ ِبَ  ة  فَ لِ تَ مُْ  الد  بِ وَ  ة  ثريَ كَ    َ واطِ وىف نَ  رَ نْ الَ 

 قَ دِّ صَ نُ  نْ نَ  دَّ ال بُ  كَ لِ ذَ  عَ نَ ها وَ دْ هَ شْ نَ  ى لَْ رَ خْ نُ  ثَ وادِ حَ   ْ نِ  لَ صَ نا حَ  لُ ثْ ذا نِ وهَ  بِ ذِ على الكَ 
د  لَ جوِد ب َ ووُ  ونُ يُ لِ نابُ  هُ ُر اسُْ ريُد وءاخَ ها وُن الرَّ  هُ اسُْ  م  جوِد حاكِ ىل ووُ وْ الُ  ةِ العانَّ  بِ رْ احلَْ ا كَ هَ دوثِ ِبُ 
ا ال َوْزَن لِ عانِ نُ  جوَدُه كانَ فى وُ نَ وَ  كَ لِ ذَ   ْ ئ ا نِ يْ رَ  دَّ  َ   ْ مَ الياباُن فَ  هُ اسُْ  َ دَّ   ْ ذا نَ كَ وهَ  هِ النِ كَ د 
ْهِر الظَّ  فَ لْ خَ  هِ َقى بِ ٌن ويُ لْ زْ وَ  هُ لَ  قامُ باٌل وال يُ  هِ النِ ىل كَ َقى إِ ال يُ لْ  اءِ يَ بِ نْ لَ ْت لِ رَ وات َ  تَ ِت زاِت الَّ جِ عْ مُ الْ 

ُه الن    . قَ حَْ اُس نَ َويَ ُعد 
 

 ،داعِ والِ  رِ حْ السِّ  يلِ قَبِ   ْ نِ  وَ هُ  زاتِ جِ عْ مُ الْ   َ نِ  ياءُ بِ نْ الَ  هِ تى بِ نَّ نا نَ إِ  دي َ حِ لْ مُ الْ  ضِ عْ ُل ب َ وْ ق َ  ونَن ا
ي دِ يْ عاىل على نَ تَ  اهللُ  هُ رُ هِ ظْ ذي يُ ذا الَّ هَ نا، وَ رْ كَ ما ذَ كَ   لِ ثْ مِ الْ بِ  ضُ عا َ يُ  رَ حْ السِّ  نَّ ٌر ِلَ ظاهِ  هُ النُ طْ بُ ف َ 
  َ نِ  دٌ حَ نَ  طاعَ تَ اسْ  لِ هَ ِف ف َ خالِ مُ ِر والْ كِ نْ مُ ِقَبِل الْ   ْ نِ  لِ ثْ املِ ال يُعاَ ُض بِ  قِ وا ِ الَ   َ نِ  اءِ يَ بِ نْ الَ 
 هِ تى بِ نا نَ  لِ ثْ بِِ  يتَ أْ يَ  نْ نا هذا نَ نِ وْ إىل ي َ  كَ لِ ذَ  دَ عْ وفيما ب َ  مْ هِ صو ِ يف عُ  ياءِ بِ نْ لَ لِ  ضيَ عا ِ مُ الْ  يَ بِ ذِّ كَ مُ الْ 
 لِ وهَ . كَ لِ ذَ  هِ يْ لَ عَ  هُ نُ وْ ق َ  ٍَ رَ ت َ اق ْ  حيَ  اءَ مَّ صَ  ة  رَ خْ صَ   ْ ها نِ دِ لَ ووَ  ةِ اقَ الن   راجِ خْ إِ   ْ نِ  حٌ صالِ  اهللِ  ِب  نَ 
ُثَّ ََيْرَُج  المُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  يمُ راهِ بْ إِ  اهللِ  ِب  نَ  يهافِ  يَ ُ نِ  ِت الَّ  ا ِ الن  كَ   ة  يمَ ظِ نا  ا عَ  لَ خُ دْ يَ  نْ نَ  دٌ حَ نَ  طاعَ تَ اسْ 
 هِ يْ لَ ى عَ وسَ نُ   اهللِ ِب  نَ  لَ عَ نا ف َ  لَ عَ فْ ي َ  نْ نَ  مْ هُ ن ْ نِ  دٌ حَ نَ  طاعَ تَ اسْ  لِ ، وهَ ا ساِلم ا لَْ مَيَسَُّه َني  ُسوء  ِنْنه
 طاعَ تَ اسْ  لِ هَ وَ  ظيمِ العَ  لِ بَ الَ ق  كَ ِفرْ  ل  ق ا كُ رْ فِ  رَ شَ عَ  َنْ اث ْ  قَ رِ فَ ن ْ ي َ ف َ  صاهُ عَ ِر بِ حْ ِب البَ رْ ِنْ  ضَ  المُ السَّ 
 الج  ال عِ بِ  هِ مَ كْ الَ  راءِ بْ إِ   ْ نِ  هِ تِ زَ جِ عْ نُ  لِ ثْ وا بِِ تُ أْ يَ  نْ نَ  يبِ ذِ كْ التَّ بِ  وهُ لُ وقاب َ  يحَ سِ مَ وا الْ ضُ عا َ  يَ حِ  ودُ هُ الي َ 
 تِ وْ صَ ناء  بِ بِ ِة دَ مِ عْ ِة نَ لَ ود ا يف َجُْ مُ ع ا ُنِصَب عَ ذْ جِ  ِطقَ يُ نْ  نْ نَ  ادِ حلْ الِ  ةِ مَّ ئِ نَ   ْ نِ  دٌ حَ نَ  يعُ طِ تَ سْ يَ  لْ وهَ 
 .موسل   عليهِ  ى اهللُ صل   د  مَّ حَ مُ لِ  رَ هَ ما ظَ َحَضَر كَ  لِّ َن ْ كُ وع  لِ مُ سْ كاء  نَ بُ 
 



 مْ لَُ  عانُ ذْ الِ  بَ جَ وَ ف َ  مْ هِ قِ دْ على صِ  عٌ قاطِ  ليلٌ ودَ  ةٌ جَّ حُ  ىَ ع ا وهِ طْ قَ  ةٌ تَ ثابِ  ياءِ بِ نْ زاُت الَ جِ عْ مُ فَ 
 عليهِ  صلى اهللُ  دٌ نا حمم  دُ يِّ سَ  مْ هِ وخاتَِ  مْ هُ لِ ضَ فْ ونَ  مْ هِ تِ لَ َجُْ   ْ يع ا ونِ َجَ  مْ بِِ  ميانُ والِ  هِ يْ لَ ا إِ وْ عَ فيما دَ 

 اءِ يَ بِ نْ الَ   َ نِ  هُ قَ ب َ سَ   ْ بَِ  بَ ذَّ كَ    ْ نَ  حالُ  وَ ما هُ وا كَ وبُ تُ ي َ  لَْ  نْ إِ  ا ُ الن   الَّ إِ  هِ بِ  بيَ ذِّ كَ مُ الْ  آلُ ما نَ فَ  مَ لَّ وسَ 
ف إ ن ك ذَّب وك  ف  ق د  ك ذِّب   ﴿ى فَ طَ صْ مُ الْ  هِ يِّ بِ نَ لِ  لَّ وجَ  زَّ عَ  اهللُ  قالَ  عيَ َجَْ نَ  مْ هِ يْ لَ عَ  هُ النُ وسَ  اهللِ  واتُ لَ صَ 

م و ت  ك لُّ ن  ف س  ذ ائ ق ة  ال  ( ٨١٩) م ن ير  ك ت اب  ال  الزُّب ر  و ال  ب  ي ِّن ات  و  ن ق  ب ل ك  ج اء و ب ال  ر س ٌل مِّ 
م  الق ي ام ة   إ نَّم ا ت  و ف َّو ن  أ ج ور ك م  ي  و  ل  ال  و  ز ح  ع ن  النَّار  و أ د خ  ي اة  ف م ن ز ح  ج نَّة  ف  ق د  ف از  و م ا الح 

ن  ي ا إ    2﴾(٨١٥)الَّ م ت اع  الغ ر ور  الدُّ
 .مكُ يل ولَ  اهللَ  رُ فِ غْ ت َ سْ ذا ونَ هَ 
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 الخطبة الثانية
 

نَعوُذ بِاهلِل ِنْ  ُرروِ  نَنْ ُفِسنا َوَسيِّئاِت نَْعمالِنا، ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْهِديِه َوَنْشُكرُُه، وَ 
َن  يَ ْهِد اهلُل َفال ُنِضلَّ َلُه َوَن  ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه، َوالصَّالُة َوالسَّالُم على َسيِِّدنا حممد  الصاِدِق 

ْرَسلي
ُ
 َعْ  نُنَّهاِت اْلُمْؤِننَي َوءاِل البَ ْيِت َوَ ِضَي اهللُ . الَوْعِد اَلنِي وعلى ِإْخوانِِه النَِّبيَِّي وامل

ْهَتديَ  َنيب َحن
ُ
يَفَة الطَّاِهريَ  َوَعِ  الَُلفاِء الرَّاِرديَ  َنيب َبْكر  وُعَمَر َوُعْثماَن َوَعِليى َوَعِ  الَِئمَِّة امل

ُد ِعباَد اهلِل فَِإّن  نُوصيُكْم َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى اِء والصَّاحِلَي نَنَّا بَ عْ وناِلك  والشاِفِعيِّ وَنْحََد َوَعِ  اَلْولِيَ 
 .اهلِل الَعِليِّ الَعظيِم َفٱت َُّقوهُ 

 
، نََنرَُكْم بِالصَّالِة َوالسَّالِم َعلى نِِبيِِّه الكرِي َفقاَل  إ نَّ اهلل  ﴿َوٱْعَلُموا َننَّ اهلَل نََنرَُكْم بَِأْنر  َعظيم 

ل يًما و م ال ئ ك ت ه  ي ص لُّون  على ا اَللَُّهمَّ .3﴾(٥٥)لنَّب يِّ ي ا أ ي ُّه ا الَّذ ين  ء ام ن وا ص لُّوا ع ل ي ه  و س لِّم وا ت س 
َصلِّ على َسيِِّدنا حممد  وعلى ءاِل َسيِِّدنا حممد  َكَما َصلَّْيَت على سيِدنا إبراهيَم وعلى ءاِل سيِدنا 

ا حممد  َكَما با َْكَت على سيِدنا ِإبراهيَم وعلى إبراهيَم وبا ِْك على سيِدنا حممد  وعلى ءاِل سيِدن
ي ا أ يُّها النَّاس  ٱت َّق وا ر بَّك م  إ نَّ ز ل ز ل ة  السَّاع ة  ﴿ءاِل سيِدنا إبراهيَم ِإنََّك حَِيٌد َمَِيٌد، يَقوُل اهللُ تعاىل 

ٌء ع ظ يٌم  ع ة  ع مَّا أ   (٨)ش ى  ه ل  ك لُّ م ر ض  ن  ه ا ت ذ  م  ت  ر و  ل ه ا ي  و  ل  ح م  ر ض ع ت  و ت ض ع  ك لُّ ذ ات  ح م 
اَللَُّهمَّ ِإنَّا َدَعْوناَك .4﴾(٥)و ت  ر ى النَّاس  س ك ار ى و م ا ه م  ب س ك ار ى و ل ك نَّ ع ذ اب  اهلل  ش د يٌد 

ُهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِننَي َواْلُمْؤِنناِت َفٱْسَتِجْب لََنا ُدعاَءنَا َفٱْغِفِر اللَُّهمَّ لَنا ُذنوبَ َنا َوِإْسرافَنا يف نَْنرِنا اللَّ 
ُهْم َواَلْنواِت َ بَّنا ءاتِنا يف الد نْيا َحَسَنة  َويف اآلِخَرِة َحَسَنة  َوِقَنا َعذاَب النَّاِ  اللَّهُ  مَّ اَلْحياِء ِنن ْ

ْو اتِنا َوَءاِنْ  َ ْوعاتِنا َوٱْكِفنا نا َنََهَّنا اْجَعْلَنا ُهداة  ُنْهَتديَ  َغي َْر ضالَِّي َوال ُنِضلَِّي اللَُّهمَّ اْستُ ْر عَ 
ِعباَد اهلِل ِإنَّ اهللَ . ْجِز الشَّْيَخ َعْبَد اهلِل الََر ِيَّ َ َحاُت اهلِل َعَلْيِه َعنَّا َخي ْر ارَّ نا نَ َتَخوَُّف اللَُّهمَّ اَوِقَنا رَ 

ُمْنَكِر َوالبَ ْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  َويَ ْنهى َعِ  الَفْحشاِء َوال يَْأُنُر بِالَعْدِل َواِلْحساِن َوإِيَتاِء ذي الُقْرَب 
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