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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)95:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
ؽالفرينذباقيذاتسذؿوكذبوؿيذبرؿوالذدريذاقبوذباف.ذاقبوذ
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قغ ذؿغاـدوغث ذدالؿا ذ 5ذبوؾن ذ 31ذفاري .ذخطبه ذاؽنذ
ممػرؽتاؽنذتـتغذؽادقهذؽػدذاقبوذباف .ذ

ذ ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذاقاتذ2ذدورةذاؾعـؽبوتذبرؿؼصود-:ذ ذ
"دان ذؽاؿي ذواجبؽن ذؿاءـدي ذبربوات ذباءقق ذؽػد ذؽدواذ
اقبو ذباػاث ،ذدان ذجك ذؿرقك ذبردوا ذؿـددؼؿو ذدوػايذ
اغؽاوذممػردؽوتوؽنذداؽوذ(داملذعبادمتو)ذدغنذدواتوذقغذ
اغؽاو ذتقدق ذممػوثاءي ذػغتافوان ذؿغـاءقث ،ذؿك ذجاغـؾهذ
اغؽاوذراعةذؽػدذؿرقك.ذؽػدذاؽوؾهذمتػتذؽؿباؾيذؽاؿوذ
مسواث،ذؽؿدقنذاؽوذاؽنذؿـرغؽنذؽػدذؽاؿوذدضاالذقغذ
ؽاؿوذتؾهذؽرجاؽن" .ذ

ذ ذ

باثق ذاقات ذاؾؼرءان ذممرقـتفؽن ذدوػاقا ذبربوات ذباءققذ
ؽػد ذاقبوذباف،ذاـتاراث ذاقات ذ 2ذدورة ذاؾعـؽبوت.ذبربواتذ
باءقق ذؽػد ذاقبو ذباف ذاد ذػد ذمسوا ذأخالق ذػارا ذـيب ذدانذ
ردول.ذإدالم ذؿغغؽت ذؿرتبة ذاقبوذباف ذدباضاميان ذحديثذ
قغذدرواقتؽنذاوؾقهذاالؿامذالبخاري:ذ ذ
اّللَ
ّل َ َ َ
اّلل َ َص َ َ
اّلل َ َع ْنهَ َ َس َأمْتَ َ َرسو ََل َ َ هَ
ضَ َ َ
اّلل َ ْبنَ َ َم ْسعودَ َ َر ه ََ
قَا ََل َ َع ْبدَ َ َ هَ
ّلَ
امص ََلةَ َعَ َ َ
عَل َ ْي هَه َ َو َس َََّل َقلْتَ َ ََي َ َرسو ََل َ َ هَ
اّلل َأَيَ َامْ َع َم هَل َأَفْضَ لَ َقَا ََل َ َ
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هميقَاِته َا َقلْتَ َ ََث َأَيَ َقَا ََل َ ََث َ هبرَ َامْ َو ه َاِل ْي هَن َقلْتَ َ ََث َأَيَ َقَا ََل َامْ هجهَادَ َ ه َفَ
َ(رواهَامبخاري) َ
اّللَ َ َ َ َ َ
هيلَ َ هَ
َسب هَ
برؿؼصود:ذ"عبداهلل ذابن ذؿدعود ذبرؽات:ذاؽو ذبرتاث ذؽػدذ
ردولذاهللذصؾى ذاهللذعؾقهذودؾم،ذوافايذردولذاهلل،ذاػاؽهذ
عؿؾن ذقغ ذػاؾقغ ذاوتام؟،ذبضقـدا ذبرؽات:ذصالة ذدامل ذوؼتوث،ذ
اؽو ذبرتاث ذالضي،ذؽؿدقن ذاف؟،ذبضقـدا ذبرؽات :ذبربؼيتذ
ؽػد ذاقبوذباف،ذاؽو ذبرتاث ذالضي،ذؽؿدقن ذاف؟،ذبضقـداذ
برؽات:ذجفادذداملذجاؾنذاهلل".ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾه ذباقغؽن ذواجه ذاقبو ذؽقت .ذاقبو ذؽتقكذ
ؿغـدوغؽن ذؽقت ذاؽن ذممؾقفارا ذؽـدوغـث ،ذدباوا ذؽؿانذ
دفاج ذاي ذػرضي ،ذاػابقال ذفـدق ذدودوق ،ذاقبو ذاؽنذ
برفاتي-فاتي ذاضر ذؽـدوغـث ذدالؿت.ذببـن ذقغ ذدباوا ذاوؾقهذ
اقبو ذؿروػاؽن ذداتو ذجغك ذؿاس ذقغ ذػـجغ ذقاءقت ذ 5ذبوؾنذ
31ذفاري،ذتتايفذاقبوذتقدقذػرـه ذؿغؾوهذدغنذببـنذقغذدباوا.ذ
ؽتقك ذفـدق ذؿالفريؽن ذؽقت ،ذاقبو ذفاث ذاد ذدوا ذػقؾقفن،ذ
فقدوف ذاتاو ذؿاتي .ذاقبو ذدـتقاس ذبردعاء ذاضر ذباقي ذقغذ
دالفريؽـثذدالؿتذدجفرتا.ذ ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذدؽادقفيذاهلل،ذ ذ
داتو ذؼقصه ،ذؽؾوارض ذقغ ذؿدؽني ،ذباف ذتؾه ذتقادا،ذ
فاث ذدأورغ ذاقبو ذدان ذدأورغ ذاـق .ذاػابقال ذمسػاي ذتاريخذ
ؽالفرين ذاـق ،ذاـق ذاؽن ذممقـتا ذفدقه ،ذ"اقبو ،ذؿان ذفدقهذ
اوـتوق ذداي" ،ذاقبو ذؿـجواب ،ذ"ــيت ذـق ،ذمسػاي ذؿاداثذ
اقبو ذاؽن ذباضي".ذػد ذدواتو ذفاري،ذاقبو ذؿـداػت ذػغضقؾنذ
درػد ذدؽوؾه ذاوـتوق ذدضرا ذؽفودػقتل ،ذاقبو ذبرضضسذ
ؽفودػقتل ذدان ذؿـداػيت ذاـؼث ذدامل ذؽأداءن ذداغت ذتـت.ذ
دتؾه ذبربقـخغ ذدغن ذدوؽتور ،ذأخريث ذػؿبدفن ذدجاؾـؽن.ذ
دؾداي ذػؿبدفن ،ذاـق ذؿـداػيت ذاد ذداتو ذدورتذ
ددقدقػؽن ذؽػداث.ذدرػد ذاقبو.ذ"وافاي ذاـؼؽو،ذاقغت ذتقذ
ػرؿقـتاءن ذؿو ذدتقاف ذتافون ذاػابقال ذتقبا ذدفاج ذتاريخذ
ؽالفرين ذؿو ،ذؽاؿو ذاؽن ذبرؽات ،ذ"اقبو ،ذؿان ذفدقهذ
اوـتوقذداي"،ذاقبوذاؽنذبرؽات،ذ"ــيتذـق،ذمسػايذؿاداثذ
اقبو ذاؽن ذباضي ".ذبواه ذػقغضغ ذؽاؿو ذدوده ذتقدق ذداػتذ
برفوغدي ذالضي ،ذؿك ذفاري ذاقن ،ذاقبو ذفدقفؽن ذؽػدذ
ؽاؿو ،ذاضر ذؽاؿو ذداػت ذؿـرودؽن ذؽفقدوػن ".ذدؾدايذ
ممباخ ذدورت ذاقت ،ذاـق ذؿـاغقس ذترإقدق-إقدق .ذؾقفت،ذ
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باضاميان ذػغوربـن ذدأورغ ذاقبو .ذباضاميان ذػغوربـن ذؽقتذ
ترفادفذاقبوذبافذؽقت؟.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل،ذ ذ
ؽادقه ذؽػد ذاقبو ذباف ،دغضوػؽه ذؽقت ذؾوـرتؽنذ
اقات۲ذاقنذؽػدذاورغذتواذؽقت،ذ"اقبو،ذباجو ذدايذدودهذ
ؽوتور ،ذبادوفؽن ،".ذ"اقبو ،ذؽـاف ذالءوق ذقغ ذدؿادقذ
تقدق ذددف ،ذباءقق ذؿاؽن ذدؽداي ذؿاؽن ذدفاج" .ذاقبوذ
ػديت ذؽخقل ذفاتي ذاػابقال ذؿـدغر ذاقات ذاقن ذقغ ذؽؾوار ذدريذ
ؿوؾوت ذاـؼث ذدـدقري.ذؽادغ ۲ذاـق ذبرؽخقل ذفاتي ذاػابقالذ
دتضورذاوؾقهذاقبوذبافذتـتغذأخالؼث،ذالؾوذتروسذؿـقغضؾؽنذ
روؿه ،ذؿـقغضؾؽن ذاقبوذباف ،ذتتايف ذاقبوذباف ذقغ ذبرؽخقلذ
فاتي ذترفادف ذؽالؽوان ذاـق ذتقدق ذاؽن ذدغضوفذ
ؿـقغضؾؽن ذاـؼث.ذإدالم ذؿؾتؼؽن ذؽدودوؼن ذقغ ذؿوؾقا ذؽػدذ
اقبوذبافذذفقغضذؿؾقفتذواجهذاقبوذبافذذدخاتتذدباضايذ
عبادةذؽػدذاهللذاتاوذػداثذبرؽة.ذ ذ
ذ

باف ذػوال ذؿغورباـؽن ذتـاض ذدان ذؿاس ذفقغض ذؿاملذ
فاري ذاوـتوق ذؿـخاري ذرزؼي ذػـداػنت ذباضي ذؽػرؾوانذ
افؾي ذؽؾوارض ذدان ذتغضوغن .ذؽادغ ۲ذباف ذتقدقذ
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ؿغفرياوؽن ذؽػرؾوان ذدقرقث ذاضر ذافؾي ذؽؾوارض ذدانذ
تغضوغن ذؿـخوؽويف ذؽػرؾواـث.ذاقغتؾهذاؿرن ذاهلل ذدباضاميانذ
حديثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاالؿام البخاري-:ذ ذ
اّللَ َع ْنهََقَا ََلََ:قَا ََلَ َرسولََ
ضَ َ َ
ع ََْنَ َع ْب هَدَ َامر ْ َْح هَنَ ْب هَنَأَ ه َبَبَ ْك َرََةَع ََْنَأَبهي هَهَ َر ه ََ
اّللَ
ّلَ ََيَ َرسو ََلَ َ هَ
اّللَعَل َ ْي هَهَ َو َس َََّلَأَ ََلَأهَبِّئ َْكَب َهأ ْك َ هَبَ ْامكَ َبائه هَرَقلْنَاَب َ َ َ
ّلَ َ َ
اّللَ َص َ َ
َ هَ
ّللَ َوعقوقََامْ َو ه َاِل ْي هَنَ َ َ َ(رواهَامبخاري) َ
هْشاكََ هِب َ هَ
قَا ََلَ ْاْل ْ َ
برؿؼصود :ذدرػد ذعبد ذاؾرمحن ذبن ذأبي ذبؽرة ذدرػد ذبػاثذ
برؽات ،ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبداذ
(ؿؼصودث) :ذؿافوؽه ذاؽو خربكن ذؽػد ذؽاؿو ذدبفاضنيذ
درػدذدودا۲ذبدر؟ذؽاؿيذؿـجواب،ذقاذتـتوذوافايذردولذ
اهلل ،ذبضقـدا ذبرؽات :ذؿـشرقؽؽن ذاهلل ذدان ذدرفاك ذؽػدذ
اقبوذباف".ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
دؽورغ-ؽورغث ،ذبردعاؾه ذاوـتوق ذؽباءقؼؽنذ
ؽدوا ذاقبو ذباف ذدان ذؿارقؾه ذؽقت ذحقاتي ذفرمان ذاهلل ذداملذ
دورةذاألحقافذاقاتذ-:39
ﱊﱌ
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برؿؼصود :ذ"دان ذؽاؿي ذواجبؽن ذؿاءـدي ذبربواتذ
ؽباءقؼؽن ذؽػد ذؽدوا ذاقبو ذباػاث ،ذاقبوث ذؿغـدوغث ذدغنذ
ؿـغضوغ ذدوده ذػاقه ذدان ذتؾه ذؿالفريؽـث ذدغن ذؿـغضوغذ
دوده ذػاقه .ذددغ ذتقؿػوه ذؿغـدوغث ذبدرتا ذدغن ذتقؿػوهذ
ؿـخراقؽنذدودوثذاقاؾهذداملذؿاسذتقضذػوؾوهذبوؾن.ذدتؾهذ
اي ذبدر ذمسػاي ذؽػرقغؽت ذدقوادا ذقغ ذمسػورـا ذؽؼواتـثذ
دان ذمسػاي ذؽػرقغؽت ذعؿور ذاؿػت ذػوؾوه ذتافون،ذ
بردعاءؾه ذاي ذدغن ذبرؽات :ذ"وافاي ذتوفـؽو! ذإهلاؿؽـؾهذ
داؽو ذدوػاي ذتتاف ذبرذؽور ذاؽن ذـعؿتؿو ذقغ ذاغؽاوذ
ؽورـقاؽن ذؽػدؽو ذدان ذاقبو ذباػاؽو ،ذدان ذدوػاي ذاؽوذ
تتاف ذؿغرجاؽن ذعؿل ذصاحل ذقغ ذاغؽاو ذريضاءي ذدانذ
جادقؽـؾه ذصفة ۲ذؽباءقؼؽن ذؿردف ذؿادوق ذؽدامل ذجقواذ
ذورقة ذؽتوروــؽو .ذددوغضوفث ذاؽو ذبرتوبة ذؽػداؿو،ذ
دان ذددوغضوفث ذاؽو ذدرػد ذاورغ ذإدالم ذ(قغ ذتوـدوقذ
ػاتوهذؽػدؿو)" .ذ
ذ
ذ
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
َِب َركََ ﭞ ﯬﯶ هَِبمْق ْر َء هَان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ه َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

هت ََل َوت َهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ ََو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝََةَٱمتَائهب َهيَ
ينَ َو ََ
ﰁ فَيَاَفَ ْو َزَٱمْم ْس تَ ْغ هف هر ََ
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