
يخ   ـهـ 1440
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر البّراكمؤسسة وقف الش

 

 1 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 
القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

 لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي.
 إجازة -إن شاء للاه -سبق يف األسبوع املاضي التنبيه على أن األربعاء واخلميس الشيخ: 
 .إن شاء للاالقارئ: 

اايُخ عبااُد الاارَّانِن  ااُن دصااٍر السَّااعد    جَااتُ  " يف كتا ِااِه: -رانَااُه هللاُ اعاااس وأساافَنُه جساايَ   نانااه-قاااَ  الشَّ
رانَاُه قااَ   "ن القارآ ِ ِما ستنَاَبطةِ مُ االا َواألحفاامِ  َواألْخَّلقِ  َوالتَّوحْيدِ  العَقاِئدِ  ِعلمِ  يف مِ الَعّلَّ  كِ لِ مَ اال الرَّحيمِ 

 : هللاُ اعاس
 ُحْسِن اخلُُلِق:

 هُ صايبُ يُ  ماا على هُ نفسَ  نَ طَّ وَ  قدْ  النفسِ  مطمئنُ  ،القلبِ  مسرتي ُ  هُ صاحبَ  أ َّ : اجلليلِ  املقامِ  هذا جوائدِ  نْ ومِ 
اا وقاادْ  ،هِ مقاادورِ   فاال ِ  مْ إلاايهِ  النفاا ِ  إيصااا ِ  علااى أيًضااا هُ نفَساا نَ وطَّاا وقاادْ  األذى، نِماا النااا ِ  نَ ِماا  نْ ِماا نَ متفَّ

 وقادِ  ،األثقاا ُ  هُ عْنا تْ خفَّا وقادْ  ،اجلباا ُ  هِ لَ قَ ثِ  ِمنْ  حَتِْمُلهُ  ال َمنْ  حتمَّلَ  وقدْ  ،والنظيِ  والصغيِ  الفبيِ  إرضاءِ 
 عليااهِ  سااهلَ  وقاادْ  ،أمجعاانيَ  األعااداءِ  ةومضاارِ  اجلاااهلنيَ  اتِ تَاالَ جاَ  نِماا نَ ِمااأَ  وقاادْ  ،انيًمااا صااديًقا هُ عاادو   انقلاابَ 
 َراْنَاةٍ  جَِبَماا}: هِ وصافِ  يف اعااس هِ قولِا يف هِ  نبي ِا واالقتاداءُ  مهُ وإرشاا ُ  مهُ نصاحُ  هُ لَا رَ وايسَّا ،الناا ِ  نَ مِ  هُ مطلو ُ 
 هُ عْنا دُ ويتولَّا. اآلياةَ [ 159عمارا : آ ] {َحْولِاكَ  ِمانْ  اَلنْاَفض اوا اْلَقْلابِ  َغِلاي َ  َجظًّا ُكْنتَ   َوَلوْ  ََلُمْ  لِْنتَ  اّللَِّ  ِمنَ 

 : وِهيَ خلقُ 
 :الاراناةُ 

 .اخللقِ  صفوةِ  أخّلقِ  نْ مِ  وهو ،هِ تِ ظَ لْ وغِ  هِ قسواِ  وزوا ُ  للخلقِ  هُ ورانتُ  وصفوهُ  القلبِ  ةُ قَّ رِ  يَ وهِ 
 {رَِحايم   رَُءوف   ِِبْلُمْؤِمِننيَ  َعَلْيُفمْ  َحرِيص   َعِنت مْ  َما َعَلْيهِ  َعزِيز   أَنْاُفِسُفمْ  ِمنْ  َرُسو    َ اءَُكمْ  َلَقدْ }: اعاس قا 

 [128التو ة:]
 تْ ظهاارَ  والرانااةُ  الرأجااةُ  وهااذهِ  ،قِ ْلاااخلَ  نِماا أحااد   جيهااا هُ قار ُاايُ  ال هُ ورانتُاا -وساالم عليااه هللا صاالى- هُ جرأجتُاا
 اخللاقِ  أصابَ  -وسالم علياه هللا صالى- كاا َ   جقدْ . هُ وصبَ  القلبِ  قوةَ  نايفاُ  وال ،للخلقِ  هِ معاملتِ  يف هاآاثرُ 

 .هِ رانتِ  كما ِ   م َ  قلًبا موأقواهُ  هموأشجعَ 
 واألمااارُ  ،هللاِ  أبمااارِ  التاااام   والقياااامُ  ،والفعلياااةُ  القولياااةُ  والشاااجاعةُ  مُ ْلاااواحلِ  الصااابُ : اَهاااآاثرِ  نِمااا القلااابِ  جقاااوةُ 

 .املنفرِ  نعَ  والنهيُ  ،ِبملعروفِ 
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 هاذهِ  اقااربُ  أخاّلقٍ  جاي    ،عِ املتناو ِ  اإلحساا ِ  و اذ ُ  ،والنصيحةُ  و  ناُ واحلُ  الشفقةُ : هاآاثرِ  نمِ  القلبِ  ورانةُ 
 ةَ ظَالْ والغِ  القساوةَ  نفاياَ  هُ ورانتُا ،رَ وَ واخلَا فَ عْ الضَّا نفاياَ  هُ وشاجاعتُ  القلابِ  جقاوةُ . اجلليلةَ  الساميةَ  األخّلقَ 

 .راسةَ والشَّ 
ا -هاأحسنِ  على والرت يةِ  األخّلقِ  علمِ  نمِ  تْ كانَ   وإ ْ - اجلميلةُ  األخّلقُ  وهذهِ   مِ لْ عِ  يف  اخلة   أيًضا جإَّنَّ

 .هاوغيُ  عاءُ والد   والر اءُ  اخلوفُ  جيهِ   خلَ  كما  ،التوحيدِ 
 للعبادِ  هااافميلُ :  هاةِ  نوِما. التوحيادِ  علمِ  يف  اخلة   إليهِ  بُ والتقر   هبا -اعاس- هللِ  دُ التعب  :  هةِ  نْ مِ  يَ جهِ 

 .األخّلقِ  علمِ  يف  اخلة   هاوازكيتُ  النفو ِ  وهتذيبُ  هِ ألخّلقِ  هاوارقيتُ 
 ينِ والاد ِ  القارآ ِ  نِما هِ  ِا  اءَ  ما أ َّ  وعلى -وسلم عليه هللا صلى- دٍ حممَّ  رسالةِ  على الباهنيِ  أعظمُ  وهذا
 ىدَ واَلُا ،اإلرشاا     ماي  لْ العِ  ىدَ اَلُ  هو وأنَّهُ  ،هِ  ِ  إال سعا ةً  وال كما َ   وال علوَّ  وال يَّ قِ رُ  ال الذ  احلق   هو

 .العاملني رب ِ  هللِ  واحلمدُ . الناجعة والرت ية ،العملي  
 واملعاامّلتِ  العباا اتِ  يف األحفاامِ  علامُ : اجلامعاةِ  الفليةِ  القرآ ِ  علومِ  نْ مِ  الثالثُ  النوعُ مثَّ قاَ  رانه هللا: 

 العبا ِ   نيَ  والروا طِ  احلقوقِ  وسائرِ  واألنفحةِ  واملواريثِ 
  .األحكامه  :والثالثه  ،األخالقه  :والثاين ،االعتقاداته  :كأنه التقسيم، األوله الشيخ: 
 نعم األحكام أحسن للا إليكالقارئ: 
 إىل هنا اي شيخالشيخ: 
 أحسن للا إليكالقارئ: 

 


