خطت األع١بد  - 02خطجخ ع١ذ اٌفطش اٌغع١ذ ٌعبَ ٘1395ـ  : َ1975 -عّبد اٌع١ذ اٌزعبطف ٚاٌزشاحُ
ٚاٌحٕبْ ٚاٌزآخٚ ٟاٌجزي ٚاٌغخبء.
ٌفضٍ١خ اٌذوزٛس ِحّذ سارت إٌبثٍغ ٟثزبس٠خ05-10-1975 :

تسم اهلل الزحمه الزحيم
اهلل أوجش رغعبً.
اهلل أوجش ِب رعبٌذ أصٛاد إٌبط ثبٌزىج١ش.
اهلل أوجش ِب رفزحذ أثٛاةُ اٌغّبء ف٘ ٟزا اٌصجبح اٌىج١ش.
اهلل أوجش ِب رٕضٌذ عٍٕ١ب سحّخ سثٕب اٌعٍ ٟاٌمذ٠ش.
اهلل أوجش ِب رمبسثذ لٍٛةُ اٌّغٍّ.ٓ١
اهلل أوجش ِب رضبفشد اٌجٛٙدٚ ،صذلذ اٌعٛٙد.
اهلل أوجش وج١شًا ٚاٌحّذ هلل وث١شاًٚ ،عجحبْ اهلل ٚثحّذٖ ثىشح ٚأص١الً.
ٚأشٙذ أْ ال اٌٗ اال اهلل ٚحذٖ صذق ٚعذٖٔٚ ،صش عجذٖٚ ،أعض جٕذٖ ٘ٚضَ األحضاة ٚحذٖ.
ٚأشٙذ أْ ع١ذٔب ِحّذاً عجذٖ ٚسع ٌٗٛخبرُ أٔج١بئٗٚ ،صفٛح خٍمٗ.
اٌٍ ُٙصً عٍ ٝع١ذٔب ِحّذ ٚعٍ ٝآٌٗ ٚصحجٗ ٚعٍُ.
أٙ٠ب اٌّئِٕ:ْٛ
" عٓ ععذ ثٓ أٚط األٔصبس ٞعٓ أث ٗ١سض ٟاهلل عّٕٙب أْ سعٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ لبي  :ارا
وبْ  َُٛ٠ع١ذ اٌفطشٚ ،لفذ اٌّالئىخ عٍ ٝأثٛاة اٌطُشق فٕبدٚا  :أغذٚا ٠ب ِعشش اٌّغٍّ ،ٓ١اٌ ٝسةٍ وشُ٠
ٓ ثبٌخ١ش ثُ ٠ث١ت عٍ ٗ١اٌجضٌ ،ً٠مذ أِشرُ ثم١بَ اٌٍ ً١فمّزُ ٚأِشرُ ثص١بَ إٌٙبس
ُ ّ٠

فصّزُٚ ،أطعزُ

سثىُ ،فبلجضٛا جٛائضوُ ..فبرا صٍٛا ٔبدِٕ ٜبدٍ أال اْ سثىُ لذ غفش ٌىُ فبسجعٛا ساشذ ْ ٞاٌ ٝسحبٌىُ
ف َٛ٠ ٛٙاٌجبئضح ".
أٙ٠ب اٌّئِٕ:ْٛ
ٌمذ ِض ٝسِضبْ اٌّجبسنٚ ،لذ صبِٗ اٌّغٍّٚ ،ْٛأخٍص ف ٗ١اٌّئِٕ ،ْٛفٕمَ ٝضّبئشُ٘ٚ ،طٙش
عشائشُ٘ٚ ،آربُ٘ اهلل سشذُ٘ ٚرمٛاُ٘.
ٚاعزىف ف ٗ١اٌّزمٚ ،ْٛخبصخ اٌّئِٕ ،ٓ١فبسرمٛا ِٓ حبي اٌ ٝحبي  ِٓٚسإ٠خ اٌ ٝسإ٠خِ ِٓٚ ،مبَ
اٌِ ٝمبَ ،ثُ جبء اٌع١ذ ِٓ َٛ٠ ٛ٘ٚ ،أ٠بَ اهلل اٌّجبسوخ ،جّعىُ اهللُ ف ٟصجبحٗ اٌّجبسن عٍ ٝطٙبسح،
ٚرم ٜٛثعذ أْ أد٠زُ فش٠ضخ اٌص١بَ ثحّذ هلل ٚع٘ٚ ،ٗٔٛب أٔزُ أٚالء رضعْٛ
عّبد اٌع١ذ اٌزعبطف ٚاٌزشاحُ ٚاٌحٕبْ ٚاٌزآخٚ ٟاٌجزي ٚاٌغخبء

أ٠ذ٠ىُ ف٠ ٟذ أوشَ
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األوشٌِ ،ٓ١ززغٍّٛا ِٕٗ جبئضح ص١بِىُ ٚل١بِىُ ٚطبعزىُ ،ف١ٕٙئًب ٌىُ صِٛىُ١ٕ٘ٚ ،ئبً ٌىُ افطبسوُ،
ٚرمجً اهلل فطشرىُ.
أٙ٠ب اٌّئِٕ:ْٛ
ٌ١ظ ِٓ اٌششبد أْ ٠ع١ش اٌّشء ف ٟج ِٓ ٍٛاٌصفبء إٌفغٚ ،ٟاٌغّ ٛاألخالل ٟشٙشًا ٚاحذاً ف ٟعٕزٗ،
ثُ ٕ٠طٍك ثعذ٘ب اي ٜحظٛظٗ ٚشٛٙارٗ ال ِ١ّ٠ض ث ٓ١حالي ٚحشاَٚ ،لشة ٚثعذ ،فّثً ٘زا ِٓ سِضبْ
ِط١خ ٌش٠بئٗ ِٚىشٖ ،ثً اٌششبد ٚاٌٙذ ،ٜأْ ٠شعش اٌّشء ثذافع ِغزّش ٠ذفعٗ اٌ ٝاٌطبعخٚ ،اإللجبي
ٚرطج١ك اٌمشآْ ٚالزفبء أثش إٌج ٟاٌعذٔبْ.
ٌزٌه ٠زخز اٌّئِٓ اٌحك ِٓ سِضبْ وً عبَ ٔمطخ أطالق جذ ٞدح ٔح ٛاّ٠بْ أعّكٚ ،عٍٛن ألَٛ
ٚععبدح أوجشٚ ،اٌّئِٓ اٌحك ٠ص َٛفّٗ ف١فطش ٚرص َٛجٛاسحٗ فال رفطش ،فال ٠ؤر ٟاٌّئِٓ ف ٟعبِٗ
ِٕىشًا ٚال ٠شٙذ صٚساًٚ ،ال ٠ؤوً حك أحذ ٚال ٠زجبٚص حذَٖ ،ألٔٗ ٠زوش ِ١ثبلٗ اٌجبطٕ ٟاٌز ٞعمذٖ فٟ
سِضبْ عٍ ٝأْ ٠ص َٛعٓ اٌّحشِبد ٚاٌخجبئث عّشٖ وٍٗ.
فبْ ٘ ٛفعً رٌه فمذ أفبد ِٓ سِضبْ ٚخشج ِٓ ِشفبٖ ِعبف ًٝعٍّ١بً ِٓ وً داء ٔفغ.ٟ
ليس الثلية في أيامنا عجثـــــــا ً تل السالم ُة منها أعجة العجـــة
ليس الجمال تأثىاب تزيننـــــــا إن الجمال جمـــال العلـم واألدب
ليـس الـيتيم الذي قـد مـات والـده إن اليتيم يتم العقل والحســـــة
أٙ٠ب اإلخٛح:
عّبد اٌع١ذ اٌزعبطف ٚاٌزشاحُ ٚاٌحٕبْٚ ،اٌزآخٚ ٟاٌجزي ٚاٌغخبء.
حُى ٟأْ إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ؛ خشج ٌصالح اٌع١ذٚ ،اٌصج١بْ ٍ٠عجٚ ْٛف ُٙ١صج ٟجبٌظ فٟ
ٔبح١خ ٠جىٚ ،ٟعٍ ٗ١ث١بة خٍمخ ،فمبي ٌٗ إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  :أٙ٠ب اٌصجِ ،ٟبٌه رجىٚ ٟال رٍعتُ
ِع أرشاثه فمبي ٌٗ اٌصج٠ ٌُٚ ٟعشف أٔٗ سعٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ :خًِ عٕ ٟأٙ٠ب اٌشجً ،فبْ أثٟ
ِبد ف ٟعضٚح وزا ِع إٌج ،ٟفزضٚجذ أِ ٟثضٚج غ١شٖ ،فؤصبثِٕ ٟب أصبثٕ ٟفٍّب سأ٠ذ اٌصج١بْ
ٍ٠عجٚ ْٛعٍ ُٙ١اٌث١بة رجذد حضٔٚ ٟروشد ِص١جز ،ٟفٍز ٌه ثى١ذ ،فؤخزٖ إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ِٓ
٠ذٖ ٚلبي ٌٗ ،أثًب رشض ٝأْ أوٌ ْٛه أًِب ٚعٍ ٌٟعّبًٚ ،اٌحغٓ ٚاٌحغ ٓ١أخ ،ٓ٠ٛفمبي  :و١ف ال أسض٠ ٝب
سعٛي اهلل فحٍّٗ سعٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ إٌِ ٝضٌٗٚ ،أٌجغٗ أحغٓ اٌث١بة ٚصٚ ،ٕٗ٠أطعّٗ
ٚأسضبٖ ،فخشج ِغشٚساً ضبحىبً ٠ع د ٚاٌ ٝاٌصج١بْ فٍّب سآٖ سفبلٗ لبٌٛا ٌٗ  :وٕذ ا ْ٢رجى ،ٟفّبٌه
صشد ِغشٚساً ؟
فمبي :وٕذ جبئعبً فشجعذ ٚعبس٠بً فبوزغ١ذ٠ٚ ،زّ١بً فصبس سعٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ أث ٟفمبي
اٌصج١بْ ٌ١زٕب وٕب ِثٍهٚ ،اعزّش اٌصج ٟف ٟرٍه اٌحبي حز ٝأزمً إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ اٌ ٝجٛاس
عّبد اٌع١ذ اٌزعبطف ٚاٌزشاحُ ٚاٌحٕبْ ٚاٌزآخٚ ٟاٌجزي ٚاٌغخبء
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سثٗ فخشج ٠جى٠ ٚ ٟحث ٛاٌزشاة عٍ ٝسأعٗ ٠ٚمٛي

 :ا ْ٢أصجحذ ٠زّ١بً ،ا ْ٢صشد غش٠جبً

".

ٚرش ٞٚوزت اٌغ١شح أْ أثب ةوش سض ٟاهلل عٕٗ ضَّٗ أٌ ٝفغٗ.
أٙ٠ب اإلخٛح:
اعٍّٛا أٔٗ ٌ١ظ ثٕ١ىُ ٚث ٓ١أْ رشٚا ِٓ اهلل ِب رحج ْٛاال أْ رعٍّٛا فّ١ب ثٕ١ىُ ٚث ٓ١خٍمٗ ِب ٠حت،
ٚحٕ١ئز ال رعذِٛا ثشٖ ٚال رفزمذٚا خ١شٖ  ِٓٚجعً ٌٕفغٗ حظبً ِٓ حغٓ اٌظٓ ثبهلل فمذ سََٚح عٓ ٔفغٗ
ٚوفبٖ اهلل وً ِئِٕخ.

والحمد هلل رب العالميه

عّبد اٌع١ذ اٌزعبطف ٚاٌزشاحُ ٚاٌحٕبْ ٚاٌزآخٚ ٟاٌجزي ٚاٌغخبء
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