
 

قبج ةبوًِار وشبتحاَن اهلل وبا أ َ شّتَحج حبىِده ألصٌُث اذلاِكريي،احلىد هلل َوا ٌ.1439مجادى اآلخررة 14 
ُِه امؽاةديي، وأابُد أن     إ  ا َدى نلِره وبا ابام وبي ادُخديي،واهلل أكرب وطاؼخٍ وج

َنٌبا ّّىبًدا ؼتبُد اهلل يب  ،،  اوومبو واريريي، اهلل وحده    ورشبِ، وأابُد أن ًّي
 /أوا ةؽدتَِؽُه ةإحصان إىل يِِم اّدِليي.ووي ح،و ىل لِ، وأضحاةٍ وااتاةؽو،ادتؽُِث رمحًث لنؽادو

جداً   نصخطَػ هلا ؼداً و   ؼنٌَا كرريةٌ ٍ ًؽى / احقِا اهلل وااكروه؛ فإنأيُا ادؤوٌِنفَا 
ًا وذْغبدبا  َ  ؛لك قنِبٌبا وأحتّيٌباه وبي واكرًاه،إذا ذكرًاَا ؼغىٌا اهلل ًؽه اهلل وإحطاًم، 

 .  ىرًا وي ًؽىٍغوي
اهلل أن حثين ؼنٍَ ةىا َِ أَنٍ، فاهلل حؽاىل َِ ادصبخح  لنحىبد، و   ًؽىثَ  كووي اكر

وبي ًؽىبث أو  ٌباامهلل وا أضبت  ةف" فضٍل فُِ ةٍ جدير، و  ًقٍص فُِ وزنه ؼٌٍ جل وؼال.
 ".فن  احلىد ول  الشكر ةوحد وي ينق  فىٌ  وحدك    ي  ل 

 أجبرىانلافؽبث امب   امغزيرةووطار ؼنٌَا َطُِل َذه ا اهلل امؽغَىث ِوي ًؽه/ ؼتاَد اهلل
ِديان وأحَا ةُا اهلل ةُا  ، واحلىبد وا غختاطلنٌفِس امجشاَط  تواعدفاورَض ةؽد مِحُا، ال

/ مقد مرت ةانلاس أيام جدب، فاشتصقِا ادرة ةؽد ادرة، حىت قبال قباهنُهو .هلل  ىل فضِنٍ
ه جام اهلل ةُذا امغَد امؽىَه، حىت اًطت  ؼنٌَا وضف خىه الشخام و  وطر و  ربَػ!! ذاً

اب ةقِ، ٌَُطبِا َوَيجُشبربٌا الَِ ََ ُل امَْغََْد ِوْي َبْؽِد َوبا  ي ُ زَنِ ِ َِ اذلن َُ ُِ  ُر رمَْحَخَبب/ َو َِ َِ الْب ب َُ ٍُ َو

ْن ُ زَنن قِ،، واحْلَِىَدُ 
َ
تِْل أ ََ ٍِ لَُىتِْنِصوَ / َوإِْن ََكًُِا ِوْي  تِْن ََ ْه ِوْي  ُِ  .َل َؼنََْ

ذا  فجام اهلل ةُذا امغَد ةؽد احختاس، وبؽد إياس وٌا وإةالس. الكبِ   اهلل قدروي َو
ِده ؼجب رّب  وي قٌِِط ؼتبا/قاليؽَجب وٌٍ ربٌا ةل يضح  وٌٍ شتحاًٍ حؽجتًا. اذلي 

زْ 
َ
ٌِطو، فَغّل يضح ، يؽنوقرب ِغرَيه، يٌغر إيلكه أ    .(1)ه أّن فرَجكه قريبمو ق

فال   إ  اهلل، وا أؼغَه فرَجٍ، ووا أؼغه فضنٍ وإحصباًٍَ، فقباةِنِا ًؽبَه اهلل رشبكرَِا، 
ا ةاثلٌاِم ؼنٍَ،  ِدهوقاةنَِ ِه ادزيَد وي ج  .واشول

أ  فنٌنِث  ىل ربٌبا دحِا ربُه أقرصوا. يلى فنىا جاموامقد ودح انلاُس انلاَس فورسفِا، 
لِبَ   أحدَ  /قال أًٍأله حؽنىِا  ذٌام ؼنٍَ.ارن، ومي حنيص  ٍِ الَْىْدُح ِوْي اهللنِ َوذِلَ َحب  إيَِلْ

َ
أ

 ٍُ  .  (2)وىف مفظ احلىد .وا إن رب  حيب اددح/ أ قال ض  أًٍ و. وخف  ؼنٍَ .َوَدَح َنْفَص
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 ح   وا قال امؽتد ولكٌااثلٌام وادجد، أ أَل، أََل واددح ن  احلىد يا وي َِ لنحىد ف 
 ، ووا يفٌاك ل  احلىد.. وا دؼًِاك إ  حصَي عٍي ة .. ووا رجًِاك إ  ذقًث فَ.ل  ؼتد.

ِؼَدك امهلل رب الصىاوات ورب اورض ورب امؽرش امؽغَه، ربٌا ورب .. إ  حطديقاً ة
قَِم  . امهلل لن  احلىد أًجووزنل ااتِراة واإلجنَل وامفرقانلك يشم، فام  احلب وانلِى 

 أًج ًِر الصىاوات واورض ووي فَُي، أًج احلىدووي فَُي ول   الصىِات واورض

 .ح  احل  ووؼدك وح  واجلٌث ح  وانلار ح  وانلّيَِن ح  وّىد ضيل اهلل ؼنٍَ وشنه
يومر ويٌيه وخين  ويرزق ويىَج وييح ، اخلن  واومر و، ادنب  واحلىبد و، اّدلًَبا )

صي ، ادن  لكٍ و، احلىد لكٍ وبَده اخلري لكٍ واريرة و، انلؽىث و، امفضل و، اثلٌام احل
ؽج ًؽىخبٍ إىل وَشب م،ؽج رمحخٍ لك يشووشِ  يشم،اىنج قدرحٍ لك  ،وإيلٍ يرجػ اومر لكٍ

 {  نيِم َِ يف او يصو، وي يف الصىِات واورض لكن } لك يح 
ِدة ةقضاهٍ وقدرهأزون و ،ِاضَُه ةَدهًقنِب امؽتاد و ب أن   يخؽاعىٍ ذًب..ث اومِر وؽق

   .و  حاجث يصوهلا أن يؽطَُا ،يغفره
 ،نب وأراف وبي مَ  ،ىغوأًرص وي اةبخُ  ،كروأوىل وي اُ  ،ىدبوأح  وي حُ  ،كروي ذُ  كرثأ 

ِد وي شُ   ،حنىبٍ ةؽبد ؼنىبٍ ،وأؼدل وبي اًبخقه ،طدوأكرم وي قُ  ،ئل وأؼىف وي قدروأج
ِه ةؽد قدرحٍ    .صاًٍ ورمحخٍومِا حٍ ؼي إح ،ووٌؽٍ ؼي حكىخٍ ،ووغفرحٍ ؼي ؼزحٍ ،وؼف

مبي  ،ٍو  فضنٍ وٌقطػ إ  فضنَ  ،ٍل إ  منكَ بو  من  زاه ،ٍَُ بَال  إ  وج ملك يش 
اوز بفَخجب ويؽىصب ،كرشبحفيطاع  ،خٍىومي يؽىص إ  ةؽنىٍ وحك ،ٍخاع إ  ةإذًٍ ورمحطي

وامغَبب ؼٌبده  ،ر ؼٌبده ؼالًَبثبالصب، ث وٌٍ فضلبىو  ًؽ ،دلبلك ًقىٍ وٌٍ ؼ ،ويغفر
  /وؼذاةٍ الكم ،ؼطاؤه الكم ،اُادة

َ
َراَد َاحْئًا أ

َ
ْمُرُه إَِذا أ

َ
 .(ْن َ ُقَِل َ،ُ ُكْي َفََُكِنُ }إِننَىا أ

فإن وي أَه وا يَشغل امؽتَد الصباهَر إىل اريبرة/ َبِ أمبُر _________2_______
اًل / ضالحٍ، كىا قال انلنِِبّ  ْل ةِ ُشر خباج وٌبا حتالة وإن الطب.. وخفب  ؼنَبٍإَِّن يِف الَصالا

ُمِاَضنث يف ااتذكري الكرري، أكرَث وي اون شاهر ؼتاداحٌا ووؽامالحٌا.
 أيىا حوكَد، أ  ويه انلِب  اأكدَ ام  وي وقدوات الطالة ادُىث وقدوثنٌخومل ف

ا يخالف يف  انلِب حىت جؽل ادصاواة وادراضث يف ضفِف الطالة وشد اخلنل فَُا، 
وا َوَ  ََتْخَِنُفِا َفَخْخخَِنَف قُنُُِبُكْه  /مقِ، امقنِب. الطفِف شّيتًا  يخالف  ُِ . قَاَل ..اْشخَ
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ِدٍ الراوي   ةُِ َمْصُؽ
َ
ْنخُهُ  /أ

َ
َاد  اْيِخالَفًا فَو

َ
َم أ ِْ فنىاذا لك َذا؟!! ون فصاد امّغاَر يؤذر يف .  ايْلَ

ِّ امرتاص يف الطف يِيح لنٌفِس وفصاد ابلاطي، وامؽكس ةامؽكس.  ااتؽاون، ة وةاوي
فكخف امفقري منخطقث ةكخف امغين، وقدم الضؽَف  ضقث ةقدم امقِّي، فإن يامفٌا 

قال يلٌِا ةويدي إيِاًكه و   فقد ايخنفٌا؛ وروى أةِ داود ةإشٌاد ضحَ  أن انلِب 
. أي قطؽٍ (3)ا قطؽٍ اهللا وضنٍ اهلل ووي قطػ ضفً حذروا فرجات لنشَطان ووي وضل ضفً 

  اجلنَل واوجر اجلزيل.اهلل أي وي اخلري
ُِْ َذا اومَر ؼٌايًث، واغيُث وا ؼٌَده أن  -فخ  اهلل ؼنٌَا وؼنَُه-اوهىث  كرري ويو   يُ

ِجاجُه، وحتاُؼدِ  ه ةاقِن  ىل اؼ وا اؼخدلِا، يقِل ذل ، َو  ِ ، َهيقِهلا لكىًث  ىل امؽادة/ اشخ
ِد، وًَغر إىل الطفِف ةؽٌٍَ،  وا ولِ أن اإلوام َاُؽَر ةادقط ِن واًخغر حىت يراَه قد اشخ

 .اشخِام َكماًل، ذه كرب مربهج ذوخٍ، ويرج وي ادصؤويلث
ٍِ أنسقَاَل  ٍُ ةَِىٌِْكِب َضاِحِت َحُدًَا يُنِْزُق َوٌِْكتَ

َ
ٍِ ، ََكَن أ ٍُ ةَِقَدِو ًَْكْرُت . َوقََدَو

َ
وَوا أ

ْدُت رَُشَِل اهللنِ  ُِ ِم َؼ ِْ ًنُكْه َ  حُ ُوٌُْذ يَ
َ
ُفَِف إِ ن أ  .(3)رواه ابلخاريِقَُىَِن الط 

  تصِيث الطفِف/إيلكه أربػ مصاهل يف و
اق يؽين ادالمصث، وإ  ، ومحس اإللزالَىٌاكب واوقدامةإًىا يه حاذاة اد اووىل أن .1

ذا مردود ةال ا   .لنزم وٌٍ مالمصث الركتث لنركتث َو
 .ولِ َكن وؽٍ غريهصٌث فُِ خمامف لنوي وقف يف الطف اثلاين قتل حىام اوول  .2
 .فنَحذر وي مضايقث ادخقدوو وي حوير ذه َتطّ الطفِف إىل الطف اوول .3
بذا يبالف ابل .4 ؽظ انلاس يكىنِن الطف يىٌَاً، واوي رب مبحس فَبٍ إ  امقنَبل، َو

 ./ اويىي أفضليقالالصٌث، فإذا تصاويا فٌُا 
o ،انههى إنا نسؤنك نغىطت ديشق فشجًا عاجاًل، ونصشًا  انههى أنت املشجتى واملهتجى، ال يهجؤ ينك إال إنيك

 يؤصسًا. انههى آين خىفهى، وحقق آياننا وآياهلى بانذحاس انطغاة انغاصبني واملتخارنني.

o  أن تربو هلزه األيت أيش سشذ يعض فيو أىم طاعتك ويزل فيو أىم يعصيتك ويؤيش فيو باملعشوف  نسؤنكانههى إنا

 .واجعههى يتعاونني يف احلق يتحابني يتآخنيأصهح أيتنا ح ويل أيشنا وويل عهذه ووينهى عن املنكش.انههى أصه
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