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 مبركز حبوث ودراسات املدينة املنورة

 

حػبٜ أنٛبس٧ ببٜ     ٲْهب٠: أج٣ب٩ خطب  سػب٥ٓ٘ ٖٟبط      

ؾاعط ٢أز٤ب  ٖبٜ أزببا٬    ٖصطه٪ اْؿٟري باْب٣غ٧٣ٛ 

ٞبب   َباٝ أحبس خطببا٬ ا ػبنس اْٛبب٧٣        1198ْس ن٥ٟا غ٩ٛ ا س٩ٛ٤ ا ٣ٛض٨  ٢

٣ٞ٢ ٖٛص  ؾطيف ٳ ٤ظهط ب٠ إٳ اْعٓٗا٬ ا تُٗٛب٣ٝ يف عٓب٣ٙ اْؿبط٤ع٩  ٢يبس     

ببب٩ يٓٗبب٠ ٤تبب٣ة َتاببب٩ ايطبب  ا ٗع٥بب٩ ْبببع  أيطاٚبب٠   اَبباٝ ْهصبباحت٠ ٢شض

٢إخ٣اٚبب٠ اْببص٤ٜ ٤ؿبباض٠ٚ٣َ يف خطاببب٩ ا ػببنس  َٗببا َبباٝ ٤ط ببٔ خطبب      

  ٢ْببب٠ ز٤ببب٣اٝ هبببسك ن٥ببب٠ عبببٜ َببب ري ٖبببٜ    ٤ُتبٟبببا أ٢اٵُٚحببب٩ ٢اريٞبببا  

ٞببب  ٢سببطّ ٖببٜ اٵ٢ٳز   1287ا ٛاغببباا اْتاضة٥بب٩ ٢اٳجتٗاع٥بب٩  سبب٣يف غبب٩ٛ     

  .(1)اْص٣َض: ٖصطه٪  ٢حمٗس أٖني

ٖبٜ خمط٣اباا ا س٤ٛب٩ ا ٛب٣ض٨ اْب       « أج٣ب٩ خط  سػ٥ٓ٘ ٖٟبط »٤٢عس َتاب٠: 

صب٩ بباْع٢ايف يف اًْبطٝ      ٢ٞب٣ اْعبازاا ايا  اٳجتٗاع٥ب٩ سٲضر ٣ْٓٝ ٖٜ أ٣ْاٝ احل٥با٨  

ٞبب  إش َباٝ   1247 -1240اْ اْث عؿط اهلنط٧ ٢باْتحس٤س يف اْػ٣ٛاا اْتا٩٥ْ: 

ٖٜ عازاسٟ٘ أٝ ٣ً٤ٙ خط٥ب  عبٜ أٞبٔ اْعبط٤ؼ ن٥بصَط حماٖبس١ ٢صبهاس٠  ب٘ ٤بطز          

                                                 
( اٚظط سطمجت٠ يف حبث: اْتأض٤ذ اْؿعط٧ عٛس اْؿاعط ا س٦ٚ: حػٜ ٖصطه٪ اْب٣غ٧٣ٛ )ٖٜ خمط٣ا٩ ز٣٤ا٠ٚ ( 1)

 طَع.ٖٜ جم٩ٓ ا  11ْٓسَت٣ض: حمٗس اْع٥س ايططا٧٢. ٚؿط يف اْعسز 

 . 
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ع٠٥ٓ آخط ٖٜ اطى اْعط٢ؽ ن٥صَط حماغٜ أٞبٔ اْعبط٢ؽ ٢ؾب٥ٟٗ٘. ٢يبس حهٓب       

٢أزبا٭ٟبا  َٗبا يبسٖ  ْٛبا ٣ْٚبّا ٖبٜ       ٞص١ ا دط٣ا٩ بصَط عسز ٖٜ أعٴٙ ا س٩ٛ٤ 

جعهببط بببٜ حػببني بببٜ أْبب٣اٝ اٵزيف يف سٓببِ اْهببد٨  ٢يببس اٚتٟبب٪ ٖببٜ ٚػببدٟا اْػبب٥س  

ٞبببب  ٢حهظٟبببا يف 1300/مجببباز٫ اٵ٢ة/7  يف حي٥ببب٪ ٞاؾببب٘ احلػببب٥  ا بببس٦ٚ 

  (1) ٩ خمط٣ااس٠ اْ  صاضا ن٥ٗا بعس سعطى بايعا٩ٚ اهلامش٥ب٩ اياصب٩  بُٖت

ٰ ضب  ببني ٤بس٧    أص١ ايطب   يسٙ من٣شجبّا ٖبٜ ٞب   أ٢يبٔ أٝ  اُْبط٤٘ غبطزّا    اًْباض

 ْٓدط  اْ  شَطا يف اُْتايف:

جبب٣ايف خطببب٩ سػبب٥ٓ٘ ٖٟببط اْعٴٖبب٩ أببب٦ اْػببع٣ز أنٛببس٧ بببٜ أببب٦ بُببط عت٥ببٌ       -

اْسااػببتا٦ٚ ٖهبب  ا س٤ٛبب٩ ا ٛبب٣ض٨ عٓبب٪ ا صبب٩ٚ٣ غبب٥س٨ بٛبب  أعظبب٘ أنٛببس٧        

 ٢اجمل٥  بٟا ا ٲْو ٚهػ٠  

ْبطح٥٘ ٣ٖٞب٣يف عٓب٪ بٛب  ٣ٖغب٪ ببٜ       ج٣ايف خطب٩ سػ٥ٓ٘ ٖٟط محبع٨ ببٜ عببس ا    -

 . با٦ٚ  ٢اجمل٥  بٟا ا ٲْو ٚهػ٠

ج٣ايف أجايف ب٠ ٚهػ٠ يف ظ٢ايف أب٦ ايري أنٛس٧ إ٥ْاؽ حبني سبع٢يف بٛب  حمٗبس      -

أنٛببس٧ بببٜ خببري اْببس٤ٜ أنٛببس٧ إ٥ْبباؽ  ٢َبباٝ اجملٓببؼ حببانّٴ بُبب ا٬ أٞببٔ     

 ا س٩ٛ٤  ٢ايط٥  ٣ٞ اْؿ٥ذ أمحس ااٞط 

أغعس أنٛس٧ دمبٔ حمٗبس أنٛبس٧ ظ٤ٓب٠     خطب٩ ُٚاح خط  بٟا يف ظ٢ايف حمٗس  -

ا٣ْاحس . ٦ْ عٓ٪ عا٭ؿ٩ بٛ  ظ٤ٜ عبس

خطب٩ عًس ُٚاح حمٗس أغعس أنٛس٧ دمٔ حمٗس أٖني أنٛبس٧ ظ٤ٓب٠ ْب٦ عٓب٪      -

ا٣ْاحس  ٢ايط٥  بٟا ا ٲْو ٚهػ٠   عا٭ؿ٩ بٛ  ظ٤ٜ عبس

اْطمحٜ َطز٧ عٓ٪ بٛ  حػٜ اباٞط  ٢َباٝ    ج٣ايف خطب٩ سػ٥ٓ٘ ٖٟط عبس -

أنٛس٧ ااٞط  ٢اجمل٥  أب٣ ايري أنٛس٧ ؾط٢ا٦ٚ.ايط٥  اْؿ٥ذ أمحس 

                                                 
 ه1424غ٩ٛ  ( أعس ٖطَع حب٣ك ٢زضاغاا ا س٩ٛ٤ ا ٣ٛض٨  نٟطغّا ه٥ٓ٥ّٓا  دط٣ااا ٞص١ ا ُتب٩  ٢ٚؿط1)

 بع٣ٛاٝ: ايعا٩ٚ اهلامش٩٥ اياص٩.
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اهلل أ٥ْ٢ببا عٓبب٪ بٛبب  حمٗببس     جبب٣ايف خطببب٩ سػبب٥ٓ٘ ٖٟببط أببب٦ بُببط بببٜ عبببس        -

َطاٚبب٦  ٢َبباٝ ايط٥بب  اْؿبب٥ذ أمحببس ابباٞط ٢اجمل٥بب  أببب٣ ايببري أنٛببس٧     

ٞب 1245/مجاز٫ اٵ٢ة/21ؾط٢ا٦ٚ  ٢شِْ يف 

ببٜ حمٗبس    ج٣ايف خطب٩ سػ٥ٓ٘ ٖٟط عباؽ بٜ أمحس ا٥باض عٓب٪ بٛب  عببس اهلل     -

ٞب   1240ا٥اض   ٢شِْ يف غ٩ٛ 

خطببب٩ سػبب٥ٓ٘ ٖٟببط حمٗببس حي٥بب٪ بببٜ أٖببني أنٛببس٧ ؾببُط عٓبب٪ ابٛبب٩ عبببس اهلل    -

ز٤ط٧  ٢َباٝ ايااب  بٟبا اْؿب٥ذ غب٥ٓٗاٝ ببٜ حمٗبس ٣ٖغب٪ ايٖباٙ ا بس٧           

اهلل بطظدمبب٦  ٢شْببِ يف ضب٥بب  اْ ببا٦ٚ غبب٩ٛ  اُْببط٤٘ بببٜ عبببس ٢اجمل٥بب  ْبب٠ عبببس

٣َض ٞب. ٥ٓ٤٢ٟا خطب٩ اْعًس ا ص1245

ٞب   1247يص٥س٨ خط  بٟا اٵنٛس٧ أب٣ ايري بٜ ٖصطه٪ ؾط٢ا٦ٚ غ٩ٛ -

ج٣ايف خطب٩ ُٚاح حمٗس ظ٤ٜ اع٢ا٦ٚ    -

خطب٩ سػ٥ٓ٘ ٖٟط ضحياٝ ساب  ا ُطٙ إزض٤ؼ آاا   -

خطب٩ سػ٥ٓ٘ ٖٟط صاحل بٜ حػني أب٣ بُط ٢َِعس٢    -

ج٣ايف خطب٩ سػ٥ٓ٘ ٖٟط َٗإ بٜ إبطا٥ٞ٘ َٗإ   ٢اجمل٥  بٟا عٗط ز٤ط٧   -

اْطمحٜ مجٔ ا٥ْٓٔ عٓ٪ ٖاض٩٤ بٛ  ع ٗاٝ مساٝ  خطب٩ ُٚاح عبس -

/ 14خطب٩ ٖٛ  آبٟا ٠ٖٛ اْػ٥س حمٗس مجٔ ا٥ْٓٔ  ٢خط  بٟا ٤ب٣ٙ ا ٗعب٩    -

 ٞب  1247ضٖطاٝ/

 23ٍ  يف َبببٔ صبببهح٩     54ص =  108عبببسز صبببهحاا ٞبببص١ ا دط٣اببب٩   

و غططّا  ٦ٞ٢ ٚػد٩ ج٥س٨  حػ٩ٛ ايط  ٖصحح٩  يف أ٢هلا ٢آخطٞا : خت٘ ٢ي

 ُٖتب٩ إٓ ٞاؾ٘.

ٙ با ػنس  ٖا ٘ أنٛس٧ أغ٣ُب٦ ايط٥  ٢اي ٥ٞ ٶز٤  إبطا ٞا يص٥س٨ْ  ٢يس أحلٌ بآخط

ٛب٧٣ ياهلا غ٩ٛ  ٟا 1330ْا ٜ خط ا ٲْو 77ٞب  ٢عسز أب٥اس  ٖ ًٓ ٟا: ب٥تّا  ٢ٚ  ٖطٓع

 ٤بببا إٓ ع ٗببباٝ نبببا رط٢ض ٖبببٜ اببببطا    

 

 بأٞببببببٔ أ٢ضببببببب٩ أ٢ عٟببببببسٞ٘ اببببببطا  
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  نٛس٧ ؾبُط خطب٩ سػ٥ٓ٘ ٖٟط حمٗس حي٥٪ بٜ أٖني أ

عٓب٪ ابٛب٩ عببس اهلل ز٤بط٧  ٢َباٝ ايااب  بٟبا اْؿب٥ذ         

  غببب٥ٓٗاٝ ببببٜ اْؿببب٥ذ حمٗبببس ٣ٖغببب٪ ايٖببباٙ ا بببس٧     

٢اجمل٥  ٠ْ اْػ٥س ا ٥ٓٔ عبس اُْط٤٘ ببٜ اْػب٥س عببس    

   ٥ٓ٤٢ٟا خطب٩ اْعًس ا ص٣َض.ه٢1245شِْ يف ضب٥  اْ ا٦ٚ غ٩ٛ   اهلل بطظدم٦

ًَِتَبُؼ اْهطُح ٖٜ ٣ٚٔض ٔغطا ٣َُِٚض ٖا ٤ُ ج٠ ا٣ْٞبايف  ٢بب٠ ْٓصبس٢ض اٚؿبطاْح ٢ًْٓٓب٣يف      أ

ٔٔ ٢حيُػبٜ اٳ  ُ٘   ٚابتٟايف  ٢مبعطاج٠ حيصٔ اْٖتَطي٦ِّ ْعط٢يف اٵٖ ُٜ ٢أعظب  تٟبايف  ٢أحػب

ِٜ ؾببط َ      ٚعٗبب٩ٕ َٖبب ٩ّ ٢صببطااّا َعببَبٖتُٖ ٩ُّٖٛغبب ٢جعٓبب٠ُ  اُْٛبباح ٤ببٛع٘ بٟببا اجمل٥بب  محببُس 

َٙ  ٖػت٥ًّٗا ُٕ ايرَي ٖٜ اغتًا ٝٔ ٨َّط٥َِا َو٢آسبع٠  ٢ٳ أٚٔ ٤َٛا ٠  َعب َسَج إٳ حبس١ِّ ا ػ٣ٛ

   ٕٜ حلٗبس١ ببايخٴص محبسّا  ٓب٣ ْٓٛظبط        ٢اط٤ب ٕ  ٢َ٘ ن٠٥ ٖٜ آ٤ب٩ٕ ٢حبس٤ٕث حػب

ُٕ ب٠ ايرُي  إ٠٥ْ عنَي اْبصري٨ اْطٖسا  ٢س٣ُٝ  ٣اض٠٥ أؾباُح احملظ٣ض اٗسا  ٤٢ٛا

ٖٛبباظٕ  ٠ يف٥بببإغببعأن٠ٔ ٢إغببعأز١ٔ ٢َسَطيِّ ُظاْد٥ٞببَ  عٓبب٪ اْؿببطِّ ٢اْتر٥ٓبب  محببسّا  َأِنبب٣َ  

ٔٔ ستٟاز٫ بني ضباب٠ ٢ُغعاز١  حني ُسَعٗى َس ٗا٤ٔ اْهطٔح ٢إصعاز١  ٳجتٴ٬ عط٢ٔؽ اٵٖ

ٕٓ ع٠٥ٓ عبا  َاْرصٜ اْطا٥ٔ  ًٓٗط ٢ُِٚصعٜ ٠ْ باْؿٟاز٨ َٗا ؾٟس إ٠٥ْ ٖٜ ز   ز٢١ُٚ

َٙ َىَطٖٜ َع ؾٟاز٨َ ٗٓبا غب٣ا١ يف احلطب٣ض         نٓع ٖٜ أٞبٔ اْعٞباز٨  ؾبٟاز٨ّ بؿب٣ٟزٞا ع

ا بعبب٣ك ْٶغبب٣ز    ٥ٓسٚا حمٗببسّا عبببس١ ٢ضغبب٠ْ٣ اهلبباز٧ إ٥ْبب٠  أا٥بب   ٢ٚؿببٟس أٝ غبب 

ٌُ  ٤ب٣ٙ سًبوُ   ا ؿبٓه ُ  ٢اٵمحط ٢اْبسإ ع٥ٓب٠  اْؿبه٥ ُ    ُٔ    ايٴ٭ب أٚبا   :ببني ٤س٤ب٠  اًْا٭ب

اهلُل سعباة با ٖٓب٩ اْب٥طبا٬ اْب       ٠َُ ب يف شِْ ا ٣يو اْصبع٥   ٚبْ  بعَ    أٚا هلا  (1)هلا

                                                 
َٚٔؼ ( حس٤ث اْؿهاع٩  ٣ٞ٢ حس٤ث ا٤٣ٔ  ض٢ا1١) ٜٔ َأ ِٕ ِب َٕ ضض٦ اهلل ع٠ٛ  عٜ ضغ٣ٕ اهلل  َٖأْ َٝ ٔإَشا» :َيا  ََا

ُٙ ٣ِ٤َ ًٔ ِْ ٩َٖٔا ِ٘ اْٖٛاُؽ َٖايَف ٥َا ُٟ َٝ  َبِعٕ  ٔن٦ َبِعُط َٙ َن٥َِأُس٣ َٝ  آَز ٣ُْ٣ًُ َٛا اِؾَهِ  :َن٥َ َْ ٪َْ َِ ٔإ ُٕ  َضبِّ ٣ًُ َٟا َِْػُ  :َن٥َ َْ  

ِٜ ُٔ َْ ٢َ ِ٘ ُُ َ٘ َع٥َِٓ ٥ٔٞ ٠ُٖٚ  ٔبٔإِبَطا ُٔ َنٔإ ٜٔ َخ٥ٔٓ َٗ َٝ  اْٖطِح َ٘ َن٥َِأُس٣ ٥ٔٞ ُٕ  ٔإِبَطا ٣ًُ َٟا َِْػُ  :َن٥َ َْ ُٔ َْ ٢َِٜ ِ٘ ُُ ٣َُٗغ٪ َع٥َِٓ   ٔب

٠ُٖٚ ُ٘ َنٔإ َٝ  ا٠ْٖٔٓ ٥ََٔٓ ُٕ  ٣َُٖغ٪ َن٥َِأُس٣ ٣ًُ َٟا َِْػُ  :َن٥َ َْ  ِٜ ُٔ َْ ٢َ ِ٘ ُُ ٠ُٖٚ  ٔبٔع٥َػ٪ َع٥َِٓ َُٗت٠ُ ا٠ْٖٔٓ ُض٢ُح َنٔإ ََٔٓ ٢َ  َٝ  َن٥َِأُس٣

ُٕ  ٔع٥َػ٪ ٣ًُ َٟا َِْػُ  َن٥َ َْ  ِٜ ُٔ َْ ٢َ ِ٘ ُُ ٖٕٗس َع٥َِٓ َُٗح ُٕ  َن٥َِأُس٦ٔٚ٣   ٔب َٚا :َنَأُي٣ َٟا َأ َْ  ُٝ ُٝ َضب٦ِّ َعَٓ٪ َنَأِغَتِأٔش  َن٥ُِٲَش

= 

وهذا نموذج من 
 :هذه الخطب
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ٝ ن٥طّا  ٤٢ا ٥ٛٞٮّا  ٜ اضس٫٣ ٖٜ نا٭  ٟا َٟٛأضٞا  ٢ؾط٤عُت٠ ناض  بايحػا٥ُْٓ

ض٤اض٠ مما سؿت٠٥ٟ اٵٚهؼ ٖٜ  عِ هلا ح٣ضّا  أ٤َٛ ١ُٖٜ َاٝ نٲاُز َسٔع٢َغ  أٟٚاضٞا

٢َاٝ ْٛه  ا ٲٖٛني أ٢ن٪ ضب٥ٕ  خص٥   صٓ٪ اهلل ع٠٥ٓ ٢عٓ٪ آْب٠   53/  أظٞاضٞا

   ُٙ ٕٕ ٢أصبحاب٠ دمب٣ اٞ٘ ٢ٖبا غبب٣   ٚبس٫  حب٣ضُ اهلبس٫  بٜ اٞتبس٫ ْٓٗبإٓ  ٢ٞب٘ بُ      خبرَي آ

ُٝ ٣ٞ٢ إٓ  ٢َٔ نٟ٘ ش٢ اجتٟاز ٠ْ اْ ٣ايف ممٜ ٤ُ ٥   ٖا ناض  ٖا٬ّ حيػب٠ اْظٗآ

باْػبٌ ٢٢نبا٬ بعٟبس١  ٢ي ٤بسضّ     اُْط٤٘ عٓ٪ عبس١  ٢عٟس ٠ْ اجملُس ن٥ُ  اْطيٓف

٩ ٖببٜ جٟببس١  ٥َ٢ببو ٳ ٢إشا َبباٝ ٖببسْح نا ًببسٙ      ٤ببٖسحبب٠ ا صبب٦ٓٓ ٢ْبب٣ بٓبب  اْرا   

ٌَ  اْٛػ٥ُ  ِّ ؾبط٤ٕو        ب٠ اْب٥ُٓ  نٗسح٠ أْطُو ٖا ٚط ٖبٜ اًْب٣ٕ أ٢نبا١  ٢حػبُ  َب

اُْبٲ٢ؽ يف ؾبهٌ اْؿبها١      ح ح٩٥ٓ اْؿطى ٢َها١  ٢ٖا اطب  مشب٣ؽُ ٭ٖٜ ا سا

 .حني أز٤طا بأْطو َٕو خط٥ 

ُٜ ٖا ٤ٛإ ب٠ اٵٖٔ اْػبعُس  ٤٢هب٣ظ ٖبٜ اْبسٞط بإدمباظ ا٣ْعبس         أٖا بعس: نأحػ

ٗبٜ سبعب٠   غب٩ٛ ٖبٜ ٳ ٤ٛطبٌ عبٜ اهلب٫٣  ن      إسببا  ٢ٖٟٗا زعبا بب٠ ٖبٜ ا ًصبس أج٥ب ;      

٢ٖبٜ حباز عبٜ ٞس٤ب٠ اب٫٣  ٢حػبب٠ عٛب٠ ٚب٣ا١ ٢ٖبا ٚب٫٣  نُٓبٔ اٖبطٰ ٖببا               ضؾبس 

ٔٗ ٫٣ٚ  ٢ايرُي  .ايري يف اسبا  ضأ٠٤ ا ص٥  َ

عًْس أٚظٗت٠ غٛت٠ يف أحػٜ اْػ٣ّٓ  ٢مما ستٓه  ْٓتح٦ٓ  ٢ ا َاٝ اُْٛاُح

ببب٠ أج٥بباز ا ٓبب٣ّ  ٢أٚبب٣اض زضاض٤بب٠ َاْؿببٗؼ ٖطبب٥ٮ٩ عٛببس اْببس٣ّْ  ٢سطابب  ن٥بب٠    

عبٜ   ٢أحاز٤بثْ  يف بٔ ٢ش٢ ا ؿب٥   ٢ضزا بهطب٠ٓ يف اُْتبايف اُْبط٤٘ آ٤بااْ     اْؿبا

ُٖ ػتح٥ٓاا  ٢َ٘ ٵخٴٍ ايٌٓ ٖٜ اْصازٍ ا صس٢ٍ ٖط٤٢اا  بٟا أْػ٩ٛ اْط٢ا٨ 

=                                                 

٦ٔٛ ٦ْٔ ُٗ ٟٔ ِٓ َٖٔس ٤ُ٢َ َُٗس١ُ ََٖحا َٟا َأِح َٝ َسِحُطُط٦ٔٚ ٳ ٔب َُٗس١ُ اٷ َِ َنَأِح ِٓ ٖٔٔس ٔبٔت ََٗحا ِْ ُٕ َغأجّسا ٠َُْ ٢ََأٔخٗط ا ٣ًُ ُٖٗس ٤َا َن٥َ  َُٖح

َِ اِضَنِ  ِٔ َضِأَغ َِٗ  ٢َُي َِ ٤ُِػ ُٕ ُسَؿٖهِ  ٢َاِؾَهِ  ُسِعَط ٢ََِٔغ َْ ٖٖٔت٦ َضيفِّ ٤َا َنَأُي٣ ٖٖٔت٦ ُأ  احلس٤ث.« ....ُأ

. 7510أخطج٠ اْبداض٧  يف اْت٣ح٥س  بايف َٴٙ اْطيف عع ٢جٔ ٣٤ٙ ا٥ًْا٩ٖ ٖ  اٵٚب٥ا٬ ٢اريٞ٘  ضي٘: 

 .٢193ٖػٓ٘  يف ايمياٝ  بايف أزٚ٪ أٞٔ ا ٩ٛ ٖٛع٩ْ ن٥ٟا  ضي٘: 
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٤٢ٛبإ بب٠ ايااب  ٖببٜ      ًبٗط بب٠ اْع٥بب٣ٝ ٖبٜ شْبِ ٖبٜ َبٔ ا٣ْجبب١٣      سٟبص٤   نٗٗبا سَ  

 (1)«نع٢جب١٣  ٢أٖاٚتب٠  سباَ٘ ٖٜب سطضب٣ٝ ز٤ٛب٠    أإشا »عطا٭ؼ اٵٖإ ٖا ٤طج١٣  حبس٤ث:  

  ٢ٞب٣ صب    سب٠ ٢اري ٞصا مما ٢ضز عٜ ٖٜ ٣ٞ ٣ًْٓٓيف اب٥   ضا  أٝ ٤ٲس٪ خمسضا

ٖٜب ربطاا أبُباض١ اْؿب٩٥ٟ      ت ن٥حتٗ٪ بٟا حني حيتب٪  ٢ ب  ٠ٗحببا ٖعاص ت حي٢

 .٤تط٥  أَٗٔ سط٥٥  [54/ ]ٖا اْٛهؼ  ت   ٢بٛػٗاا أض٢احٟا 

َٗبببٔ ٖبببٜ ٤ببب٦ْ٣ ا ٥ٗبببٔ دمبببٔ أ  (2)حمٗبببس حي٥ببب٪ أنٛبببس٧ :ا ا ُبببط٢ْٙبببسُٚ

س٧  احملببدٙ حمٗببس أٖببني أنٛببس٧ اْهاضببٔ  ببب٤٢ػببس٧  ا ٣نببٌ  ببا ٤طضبب٦ ا ع٥ببس ا  

٢ٓجبب٠ ٞببٲٳ٬ ا٣ْجبب١٣ اٵع٥بباٝ اْببص٤ٜ خبب ٞ٘ نبب٣ٍ      يببساُْاسبب  اٵز٤بب  اٵض٤بب   ٢ 

ُٖ   اي   ٥ْ٢ؼ اي  َاْع٥اٝ  خاابني اْسٖض٨َ اٝ  ٢يف َصب ا٥ْت٩ٗ٥ اْ  هلبا اًْبسض 

َٔ هلببب٥بب   ٢يببس ٤ببصٕ   ػببٟٛا َض٩ ُح٣ض اٵٖاٚبب٩ ٢اْصبب٥اٚ ُنببُح ع٥ٓبب٠ اٳسهبباٍ   ا ٖببا حصبب

     َٕ بػبب٣ٍ ايبري ٚهايب٠  ٢ٚطجب٣ ٖبُٛ٘ عٓب٪ اْهببٴح       صبساي٠  ٖبٜ َبٔ حمبب٣يف ٚبا

 .ٖٜ اْطيف اًْط٤  اْطي٥  عنَيا٭تٴن٠ ٢اسهاي٠  نٜٗ أعاٝ عٓ٪ ايري ُأ

َ٘ اْبص٧ ي ٤بعٕ ا٣ْاٞب  َبٔ اٖبطٰ ٖبا يبسض ْب٠ ٖبٜ           ٞصا ٢ٚػإٔ اْطيٖف اُْط٤

َٝ اًْػب٩ٗ يف اٵ  ػببٜ ٜٓ حُبُٗب ٚبعٕ  ٤٢َ  ٖبٜ َبٔ سببطحٕ   ٖطٓب  ٞببصا اْهبطحٔ   ظٕ  أٝ ٤صب٣

َٗٔخ َٝت ٣٤٢نًٛا مج٥عّا  ا هػٜ ب٠ ا ٛاي   حت٪ ٣ُ٤ٝ   ع٥ مما ٤َ ٠َُِٛػُح ٠ ٤٢ص٣

ٔٓ ٖٛا ٠ْ خري ٖطاي   ٢حيػٜ يف َٔ اٵ٣ٖض ٢ٞب٣    اْع٣اي   ٤٢ ٥بٛا با ٛب٩  اُْ

ُٖ  ٓٔ ُٔ  حػبٛا أج ُٔ    ٥ب   ٢أمجب ْب  ع٥ٓب٠ ٖبٜ    َعاا عٓب٪ ٖبٜ َٚ  اْتح٥ب  اْصب٣ٓاا ٢أَٗب

اْببطمحٜ اٷ٤بباا  ٢عٓبب٪ آْبب٠ ٢صببحب٠ اْٛببا٭ٓني ٖببٜ اجملببس اْرا٤بباا  ٖببا ااببب  يف       

 احملانٔ بط٥  ايطب٩ خطب٩ خط٥ .

                                                 
ٕ٘ َأٔب٦ هظ  ٢يس ض٢ا١ اْدٖص٧ ٢اْٛػا٭٦ عٜي أيو ع٠٥ٓ بٟصا آْ (1) َُٗع٦ِّٔٚ َحأس ِْ ُٕ َٕيايإ:   ا  ٔإَشا» : ا٠ْٖٔٓ َضُغ٣

ِ٘ َُ ِٜ َجا٬َ َٖ َٝ ٠ًَُ ٔز٠َُٛ٤ َسِطَض٣ِ ُُٔح١ُ٣ ٢َُخُٓ ِٚ ِٜ َسِهَع٣ُٓا إٳ َنَأ ُُ ٩َْٛ َس َِْأِضٔض ٔن٦ ٔنِت َٕ ٤َا َيا٣ُْا «٢ََنَػاْز ا ِٝ ا٠ْٖٔٓ َضُغ٣  ٢َٔإ

َٝ َٕ ٠ٔ٥ٔن ََا ِ٘ ٔإَشا» :َيا َُ ِٜ َجا٬َ َٖ َٝ ٠َُٛ َسِطَض٣ِ ٠ًَُ ٔز٤ ُُٔح١ُ٣ ٢َُخُٓ ِٚ . أخطج٠ اْدٖص٧  يف اُْٛاح  َٖٖطإا َ َٓاَك «َنَأ

جا٬ إشا  . ٢اْٛػا٭٦  يف اُْٛاح  بايف ٖا1085جا٬ إشا جا٬َ٘ ٖٜ سطض٣ٝ ز٠ٛ٤  نع٢ج١٣  ضي٘:  بايف ٖا

 .4/260جا٬َ٘ ٖٜ سطض٣ٝ  
 ( اغ٘ اْعط٤ؼ.2)
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اٚتظباٙ اْبسٓض ٖبٜ ٖٓب٣ّ      أبٟ٪ َٓٗب٩ سٛبتظ٘ بٟبا اْع٢اٞبطُ    

٢بببسٓضسٟا ا٥ْت٥ٗبب٩ سعٞبب٣   اْطي٥ببٌ اْهببا٭ٌ احلببط  اُْببٴٙ

٬ اْببببطيٓف اْبببب٦ْ٣ ٢ٞبببب٦ ٖببببٜ آٳ  ا دببببسضاا اْرببببط عًبببب٣ُز

اًْط٤بب   ٢أظٞبب٪ ٚعٗبب٩ عٓبب٪ َٛعٞببا ا ٣نببٌ اٵٖببني ؾببُط١  ٢محببس ا بب٣ة عٓبب٪     

اا ٓنبببأنطببٔ َح اٷٖببإط  ٢نبباظ ٢حبباظ ٖببٜ َعببب٩    َُببعطا٤اٞببا يف اْعؿببا٤ا ٢اْبٔ 

ٕ٘  سِّ  ٢سب٣نط ْب٠ ٚصب٥ب٠ بأَغب    ِط٢َُٗع ٖٛحب٩ حي٥ب٪ ا أٖبٔ حي٥ب٪     ٢أؾبٟ٪    صب٥  ُٖ غبٟ

 ٢ تٓب٦   اٵٚهؼ ٖٜ اط٢غبٟا  ٠٥55 /٢ ت  رطاا اْه٣ا٭س ٢ٖا سؿتٟ  بعط٢غٟا

٤٢ظبٔ مبٛاظهلبا يبا٭ّٴ باحلٗبس يف  ببٔ       أٚب٣اض ا ٛب٪ ٖبٜ ٖطباْ  أيٗاضٞبا ٢مش٣غببٟا     

٩ بٟا ٖٜ غٟاٙ ٢ٖٛجع٠ٓ ُج   ٜ سعهو ٢اسً٪ ٖٜ ؾط  اُْٛاَح َسع٥ـ خص٥   مح

ع٥ٛب٠   يبط٨ُ  ِ َٓب ٔعُج َِٜٖ ٞس٣٧ُ ٢ٞ ٩ ْٓٗتٗت  بُرُطَنأسٟا ٤َطَس٦ً عا٥ْ ٢ٖٛ٩َّج  ٦اْهت٩ٛ ٤تً

 :٢حطٖبّا سطسب  يف َٛاغب٠ اْبط٤٘ ٢ٞب٦       (1)٢حبب  إ٠٥ْ اْٛػا٬ ٢اْط٥   يف اْصٴ٨

ٔ ٣ًٕ س٢  ٥ٖ٢٩اٖٛ ٢٨أ٤از٠٤ باْطاحاا هلا باغط٩ ٥ٖاغط  (2) آ٩ٖٛ  (3)غبٔ ٖبا   :ْٓٗتأٞب

ُٜ      ٖضبا  (4)ناٷٳ٬ ِْ بُٔ بس٤عب٩   سط٤س ممبا   ٩ٛ  ٢ٖبٜ زخبٔ اْب٥ب  ا عٗب٣ض نٟب٣ آٖب

 (5)ٖجنٗبٜ سبع٢يف يف حسا ب٩ غب٠ٛ َعب       ػد٤   ٤٢ا حبصا ْٓٗتحصبٜ ٖبٜ زض  حصب٩ٛ٥   ٤َ

  ببايف اهلل  (7)٩ ٖبٜ ٞب٣ ْٓعٓب٣ٙ ٖس٤ٛب٩    ٖٛ  ٢إٚب٠ ُغب  (6)ؾ٥طا٠ٚ: ٤ا ٠ٓ٤٢ عصب٘ ٖب  ز٤ٛب٠   

                                                 
َٕٚؼ عٜ( 1) ٖٝ  َأ َٕ  اْٖٛٔب٦ٖ َأ ٦َْٖ ُحبَِّ  َيا ِٜ ٔإ ٥َِٚا ٖٔ َٔ ٢َاْط٥ُِّ  اَِّْٛػا٬ُ اْٗس ٦ٔٛ ُيٖط٨ُ ٢َُجٔع  .11845.أمحس ٨ٔٴاْٖص ٔن٦ َع٥ِ

 ( عٓ٪ ٞاٖـ اْٛػد٩: اغ٘ اْعط٢ؽ.2)

 ( عٓ٪ ٞاٖـ اْٛػد٩: غٓٗ٪ أٙ اْعط٢ؽ.3)

 ( عٓ٪ اهلاٖـ: اغ٘ أٙ اْع٢يف.4)

 ٣س٠.( صاح ٢ضن  ص5)

٠ عج غ٠ٛ ٩حسا  يف سع٢يف ؾايف أميا : اهلل ضغ٣ٕ يٕا :يٕا  جابط عٜ( 6) ٠ٓ ٤ا ؾ٥طٚا ٠ٓ ٤ا ٤٢ ٠ ٖٛ٪ عص٘ ٤٢ يٕا اهل٥ ٦ٗ:  .ز٤ٛ

٦ ٤عٓ٪ أب٣ ض٢ا١ ط ٚا س ٢ن٠٥ ٢غطاٵ يف ٢ْا  .4/253جمٗ   .ٖد٢ّ ٣ٞ٢ ا دع٦ٖ٢  إمساع٥ٔ بٜ خْا
 ٢عٓ٪ اْعٓ٘ ٖس٩ٛ٤ أٚا ٢غٓ٘ ع٠٥ٓ اهلل صٓ٪ اهلل ضغ٣ٕ يإ :ٕيا ضض٦ اهلل عٟٛٗا عباؽ ابٜ( ٤ؿري إة ٖا ض٢ا١ 7)

 ٣ٞ٢ اهلط٧٢ صاحل بٜ اْػٴٙ عبس ٢ن٠٥ اْط ا٦ٚ ض٢ا١يإ اهل٥ ٦ٗ:  .باب٠ ٖٜ ن٥ٓأس٠ اْعٓ٘ أضاز نٜٗ بابٟا

 .1/349. ٢شَط١ ابٜ ا ٣ظ٧ يف ا ٣ض٣عاا 9/114.ضع٥و

وهذه خطبة  القدة  
 :المذكور



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة        

 
232 

 
َٖ ٖػبُني   :  ٢حبس٤ث (1)َ ٔاب َض َِٜٖب  :٢حػبب٠ حبس٤ث    زعا١ ب٠  ٥  ِٜسعاة اْص٧ 

  ٢اْتبببا٦ٞ بُ ببط٨ أٖبب٩ غبب٥س  (3)  ٢سطيبب٪ ضَعبب  ا تببع٢يف إة ربباٚني (2)ٖػببُني

 .ٖ  ٖا ن٠٥ ٖٜ حهظ اٵٚػايف ُْٔ ٚػ٥   (4)ا طغٓني

َٓب٠ ع٥ب٣ٝ سػبٔ ٣ٖاضب٥ٟا اْب  ٳ ٖطباض  هلبا          محسّا ٣ْج١٣ اْؿبط   أمحس١ُ

خطب  بٟبا    َِٜٗب ٨ حببس١ ا ؿب٣ٟض ا ػب٣ٛٝ  ٢ْٔ   َطأٚبو اْر٥ِب   يطعّا ٖٜ ا ه٣ٝ  نتنبس ُ 

مخببسّا عببٜ اْٛظببط ببب٠ عٗببا غبب٫٣ ا ببٛع٘      سط٥ٞببْ  َ ٖٞببَطَس ِٜيف ايببري  ٢َ بب  سطا٥ببْ 

٢َٗببا ؾببا٬ يف ًٖاٖاسبب٠ اْع٥ٓبب٩     هٓبب٪أختٓبب٪  ٢بببأزا٬ اْؿببُطاٝ َٗببا  بب    أ

                                                 
ََٚؼ( حس٤ث 1) َٜ َأ ِٕ ِب ٠ُِٛ ا٠ُْٖٓ َضٔض٦َ َٖأْ ِٕٞط َ ٩ُ ٴ َجا٬َيإ:  َع َْ٪ َض َٝ  اْٖٛٔب٦ِّ َأِظ٢َائف ُب٣٥ُٔا ٔإ ٣ُْ ِٜ ٤َِػَأ   اْٖٛٔب٦ِّ ٔعَباَز٨ٔ َع

ٖٗا ِ٘ ُأِخٔبُط٢ا َنَٓ ُٟ ٖٚ َٞا َََأ ًَا٣ْٗ ًَا٣ُْا َس َٜ :َن ُٜ ٢ََأ٤ِ ِٜ َِٚح َٙ َٖا ٠َُْ ُأهَط َيِس   اْٖٛٔب٦ِّ ٖٔ ًَٖس ِٜ َس ِٚٔب٠ٔ ٖٔ َٖا َش ََٕي َسَأٖخَط ٢َ  ا

ِ٘ ُٞ ٖٖا :َأَحُس َٚا َأ َٔ ُأَص٦ِّ َنٔإ٦ِّ َأ َٕ  َأَبّسا ا٥ِْٖٓ َٚا :آَخُط ٢ََيا ُٙ َأ َِٞط َأُص٣ َٕ  ُأِنٔطُط ٢َٳ اْٖس َٚا :آَخُط ٢ََيا ُٕ َأ  اَِّْٛػا٬َ َأِعَتٔع

ُٕ َنَنا٬َ  َأَبّسا َأَسَع٢ٖيُف َنٴ ِ٘  ا٠ْٖٔٓ َضُغ٣ ٟٔ ٥َِْ َٕ ٔإ ًَا ِ٘ :َن ُِٚت َٜ َأ ُِ٘ي أْٖص٤ َََصا َََصا ُِٓت َٖا  ٢َ ِ٘ ٔإ٦ِّ ٢َا٠ْٖٔٓ َأ َُ  ٠ْٖٔٓٔ َٵِخَؿا

ِ٘ َُ ًَا ٦ُِّٔ  ٠َُْ ٢ََأِس َْ ُٙ ِٜ  اَِّْٛػا٬َ ٢ََأَسَع٢ٖيُف  ٢ََأِضُيُس ٢َُأَص٦ِّ  ٢َُأِنٔطُط َأُص٣ َٗ ِٜ َضٔاَ  َن . ض٢ا١ ٦ِّٖٔ َن٥ََِٓؼ ُغٖٛٔت٦ َع

. ٢ٖػٓ٘  يف اُْٛاح  بايف اغتحبايف اُْٛاح 5063  ضي٘: اْبداض٧  يف اُْٛاح  بايف اْدا٥  يف اُْٛاح

 .1401 ٜ ساي  ٚهػ٠ إ٠٥ْ  ضي٘: 

:  اهلل ضغ٣ٕ يإ:  يإ دم٥ح أب٦ عٜ  6777ض٢ا١ اْط ا٦ٚ يف اٵ٢غط  ضي٘:  ضع٥وجع٬ ٖٜ حس٤ث  (2)

   ٖػ٩ٛ٥ُ ٖػ٩ٛ٥ُ ٖػ٩ٛ٥ُ.  ا إ َ ري َاٝ ٢إٝ اٖطأ٨  ٠ْ ٥ْؼ ضجٔ   ٖػُني ٖػُني ٖػُني»

 « اب  بٜ حمٗس إٳ ض٭ايف بٜ ٞاض٢ٝ عٜ احلس٤ث ٞصا ٤ط٢ ي » «ا إ َ ري٨ َاٚ  ٢إٝ   ظ٢يف هلا ٥ْؼ اٖطأ٨

 ٩ ٠ْ.بصح : أبا دم٥ح ٳ2/178يإ يف جمٗ  اْع٢ا٭س

 ٖٜ غبعني ٖٜ أنطٔ ا تع٢يف ٖٜ ضَعتاٝأصٔ ٠ْ  ٢ٖٜ شِْ:   ض٧٢ يف ٖطاعه٩ أجط صٴ٨ ا تع٢يف ٳ َٔ ٖا( 3)

 ا ٛتني ٖٜ خري ا تأٞٔ ٖٜ ضَعتاٝ"  بٓهظ آخط اط٤ٌ ٠ْ. ٢ احلس٤ث ُٖٛط اؾ جم ن٠٥"  اٵععيف ٖٜ

 .1/125اٚظط: سصَط٨ ا ٣ض٣عاا .ُٖٛط حس٤ث ٞصا حنط ابٜ يإ"  اْععيف ٖٜ ضَع٩ ٢راٚني

 بُ٘ أبا٦ٞ سٛاغ٣ٓا سٛاَح٣ا): ٖٜ شِْ ٢1/318ضز ٞصا ا ع  يف عس٨ أْها    يإ صاح  َؿو ايها   (4)

 نإ٦ٚ سُ ط٢ا سٛاَح٣ا بٓهظ ٖطغٴ ٞٴٕ أب٦ بٜ غع٥س عٜ ٢اْب٦ًٟ٥ اْطظاٍ عبس ض٢ا١( ٥ًا٩ٖاْ ٣٤ٙ اٵٖ٘

 زا٢ز أب٣ نأخطيف اْصحاب٩  ٖٜ مجاع٩ عٜ ٖعٛا١ جا٬ ا ًاصس يف يإ ا٥ًْا٩ٖ  ٣٤ٙ اٵٖ٘ بُ٘ أبا٦ٞ

 ٣٤ٙ اٵٖ٘ ُ٘ب ُٖا ط نإ٦ٚ ا٣ْز٢ز ا٣ْ٣ْز سع٢ج٣ا   ٖطن٣عا ٤ػاض بٜ ٖعًٔ عٜ ٢اريٞ٘ ٢اْب٦ًٟ٥ ٢اْٛػا٭٦

 اهلل ضغ٣ٕ َاٝ يإ أٚؼ عٜ ٢آخط٤ٜ ٢اْب٦ًٟ٥ اٵ٢غط يف ٢اْط ا٦ٚ ٖٛص٣ض بٜ ٢غع٥س ٢ٵمحس   ا٥ًْا٩ٖ

 ٣٤ٙ اٵٖ٘ بُ٘ ُٖا ط نإ٦ٚ ا٣ْز٢ز ا٣ْ٣ْز سع٢ج٣ا» :٣ً٤٢ٕ  ؾس٤سّا ٥ٟٚا اْتبتٔ عٜ ٦ٟٛ٤٢ باْبا٨٬ ٤أٖط 

  «بُ٘ ُٖا ط نإ٦ٚ اُٚح٣ا»: ضنع٠ ٞط٤ط٨ أب٦ عٜ ٖاج٠ ٢ٳبٜ ٢احلاَ٘  حباٝ ابٜ ٢صحح٠  «ا٥ًْا٩ٖ

  .اٚتٟ٪ جع٬ يف اطي٠ مجع  ٢يس يإ
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مبعطاج٠ ن٥ٗا ْت٣ح٥س  ٪سعٓ٪  حت٪ أسٛا٢ٕ  ط٤ا اًْطيف ٠ٖٛ باْتًط٤  محسّا  أسطيأ

اْطيف ٖٜ اٵنٴّ  نأؾٟس أٝ ٳ إ٠ْ إٳ ٣ٞ َٗا ؾٟس عٓ٪ ٚهػب٠ ٢ؾبٟسا ببصِْ    

ّ اٵٖببٴّ  ٢أؾببٟ   (1)س أٝ غبب٥سٚا حمٗببسّا عبببس١  ٢ضغبب٠ْ٣ ا داابب  بٓبب٣ٳّ ٢ْبب٣ٳ

ُ٘ اْببٛٗ  محببسّا أٱز٧ بع٣ٚبب٠ بعبب  ٖببا ٢جبب  إ٥ْبب٠ ٖببٜ اْصببٴ٨      ا ٥ٛببُ  اٵ٢ا١ُ احلٓبب٥

اْػب٥ٓ٘    56غٓ٘ ع٠٥ٓ صٴ٨ ٢غٴّٖا ٤ط٥  بٟٗبا ش٢ آًْب  /  أ٢اْتػ٥ٓ٘  نأص٦ٓ ٢

ٖسحٟ٘ حبػٜ اْدس٥بٔ   ٢عٓ٪ آ٠ْ ٢صحب٠ اْص٤ٜ هل٘ بصحبت٠ اْٛبأ اْعظ٥٘  ٢ٷ٤اا

٣ضز ِ ا ػِ بأش٤بإ ٚهحاسب٠ ٖبٜ اٵَٗباٙ  ٤٢ؿبطٍ إٚبا٬ اْب       ٢اْدس٥   محسّا ٤تٖٗػ

اْعب٣ز يف اْٛباض ٚهػب٠ ابري٨      ٦  ٤٢ًٓب (2)اَٙتب ٢َِٗس ٬ٕاأَنب مبا٭٠ خن٩ٓ ٖٛب٠  ٤٢بتٓنٓج َهَ  

محبسّا َٓٗبب٠    ْبب٠ يا٭ٗبّا ْٓتأ٥ٞبٔ ٢اْدح٥بب    ٖٛب٠  ٢ٳ ابط٢ أ٢ مبباٙ  ٤٢تٗ بٔ اْٛبسٗ    

٢سب   اْ ٛبا٬     اٵْػب٩ٛ ٢ا ػباٖ    :ب٠ ٖبٜ َبٔ ا٣ْجب١٣    سعبْس  ج٣اٖ  تعبسا اْط٥  

 :٢ٖا أٚطٌ إٳ ٥ْ ٥   ٥ْ٢ؼ احلٗس إٳ ٠ْ  ٢سسع٣ اْطيف بتح٥ًٌ ا طاٖ   ا ٥ٗٔ

  ٢اْببسعا٬ آْببٟ٘ ٤ببا ٖببٜ  بب  ْبب٠ َببٔ َٗببإ         (3) إٝ احلٗببس هلل إة آخببط١ 

  (4)تبباٖ٪ رببإإٚببا ٚببسع٣ّ مبببٜ ٞبب٣ ٥ْٓ   يف ا ٗببإ ٪ٖعط٢نبب٠ ٳ ٤طبباٞ  ٢مج٥ببٔ

َِٖتأٝ مٜ حبػٜ َخ  أح  ايٌٓ إ٥ِْ ا٠ احلب٥    بأ٢ْب٠  َ ِٛب َٛ٘ ٞصا اْهطح َٗا 

َٖ  ٢سص٠ٚ٣ ٖٜ صطى أح٣إ اْسٞط ٢ه٠ْ٣   ٢س٣ًْب٠  (5)ٛب٠ ٢٥ِٖٜ عني َٔ حاغس ٢

  ٢سببس٤٘ حماغبب٠ٛ ٖببا ٵ٣ٚاضٞببا ٖببٜ ٖر٥بب   ٢ ٗبب  بببني صبباحب٠٥ يف عان٥بب٩ ٢صببح٩

  (6)٢نطحبب٩ ٳ سُببسض صببه٣ٞا سطحبب٩   ٢ٖٛحبب٠ مسحبب٩ سببع٢ض يف َببٔ اطنبب٩ ٢حملبب٩  

                                                 
 خًٓ   ا ٣ْٳّ ٣ْٳّ» :ٖٜ اٵي٣إ ا ٛػ٣ب٩ ا ُص٢ب٩ عٓ٪ ضغ٣ٕ اهلل  اؾتٟط بني اْٛاؽ ٤ؿري إة ٖا (1)

 .1/3 اا.شَط١ اْصرا٦ٚ يف ا ٣ض٣ع«اٵنٴّ

ِٗتاٙ ٢ٔضج  اُْٴٙ خط٢يف ع٠٥ٓ ٤عُػط اْص٧ :اْهِأنا٬ (2) ِٚ ٪ َس ِٗتا٩ْٖ ٢اُٵ َِٗت٩ُٗ ا٥ْٓث يإ   َس  ٳ َأٝ اُْٴٙ يف اْٖت

 .12/67. آْػاٝ )م٘(احلطى ٣ٖض  ٤ُِدطٯ آْػاٝ ٤بني

 إؾاض٨ إة خطب٩ احلاج٩  ٢ي ٤صَطٞا اختصاضّا.( 3)

 .2/414أ٧ َانٔ ا٥ْتا٦ٖ ٢ٖعط٥ٟ٘. احمل٥ط يف آْر٩ ( 4)

 )جسز(.3/107ا ني: اُْصيف  ٢ا ٌٓ. ْػاٝ ( 5)

 ( اْدح: احلعٝ  ٢َٔ ؾ٬٦ ٥ًٚ  اْهطح.6)
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  ٢هػببٜ اْع٣ايبب  ٢ايبب٣ا   (1)ؿبب٥ ٢ٚعٗبب٩  بب٣يف اْعٗببط بٟببا ٖببا ٖببط ا س٤ببساٝ يَ    

٢هط ع٠ٛ اْص٣ٚيف اْ  بٟا اْظٟبط ٤ ًبٔ  ٢ عٓب٠ ممبٜ ٤عٗبٔ بباحلٌ ٢بب٠          ُْٓٔ

٢سسخ٠ٓ ا ٩ٛ ٢سع٥ص١ ٖبٜ ؾبط اْٛباض ٢آْب٥ٟ   ٢صبٔ ٢غبٓ٘ عٓب٪          ٣ً٤ٕ ٢ع٠٥ٓ ٤سٕ

حمٗبس ٢عٓب٪ آْب٠ ٢صبحب٠       عبا٦ٚ يف ي٥ٓبٔ اٵْهبا   غب٥سٚا    ٖٜ مجع  ْب٠ َب ري ا   

  ٖببا هٓبب  ببباُْٴٙ اًْببس٤٘ ٢حببس٤ ٟ٘ ٖبب٣اعظ ا٣ْعببا   اْببص٤ٜ ٞبب٘ ْس٤ٛبب٠ حهببا 

 ٢حبػٜ ايت٘ ٚاز٧ اٵنطاح خت٘ خط٥ .

 ٢ٞص١ ص٣ض٨ ٖٜ ا دط٣ا٩:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢ختاّٖا ٳبس أٝ ٚصَط أٝ ٞص١ اْعنا٩ْ يف اْعطض ٳ سر  عٜ اْطج٣  إة 

٤ا اُْتايف  ٢ا٣ْي٣ى عٓ٪ خطب٠ اْ  ح٣ا يف ا٥اسٟا ٣ّْٚا ٖٜ اٵ٣ْاٝ  ٛا

  اسٛا ا عاصط٨.اٳجتٗاع٩٥ اايف عٜ جمتٗع

                                                 
 ةٌٓ. أ٧ حس٤ث ٳ( 1)
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