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ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
(النساء ايات )2

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
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)91:

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،ذجقكذؽاؿوذبـر ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
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
باثق ذـعؿة ذقغ ذدؽورـقاؽن ذاوؾقه ذاهلل ذؽػد ذؽقت ذقغ ذتقدقذ
ترفقتوغ ذباثؼث ذترؿادوق ذفرتا ذدان ذاي ذواجب ذدذؽوري.ذ
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فرتا ذقغ ذدؽورـقاؽن ذفـدؼؾه ذداوروس ذدغن ذاؿاـه .ذخطبهذ
اؽنذممػرؽتاؽنذتـتغذوصقةذداملذإدالم.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاؾـداءذذاقاتذ2ذبرؿؼصود-:ذ ذ
"اورغذؾالؽيذادذبفاضنيذػوداكذدرػد ذػـقغضاؾنذاقبوذبافذ
دان ذؼرابة ،ذدان ذاورغ ذػرؿػوان ذػوال ذاد ذبفاضني ذػوداكذ
درػد ذػـقغضاؾنذاقبوذبافذدانذؼرابة،ذدامذادذددقؽقتذاتاوذ
باثقذدرػد ذفرتاذقغذدتقغضؾؽنذاقت،ذقاءقتذبفاضنيذقغذتؾهذ
دواجبؽنذ(دانذدتـتوؽنذاوؾقهذاهلل)" .ذ

ذ ذ

ػد ذػرؿوالءن ذإدالم،ذوصقة ذاقن ذدواجبؽن ذؽػد ذاقبوذ
باف ذدان ذؼوم ذؼرابة ذدباضاميان ذدامل ذاقات ذ 421ذدورةذ
اؾبؼرة -:ذ
ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ
برؿؼصود:ذ"ؽاؿوذدواجبؽنذاػابقالذددأورغذدرػدذؽاؿوذ
فؿػريذؿاتي.ذجك ذايذاد ذؿـقغضؾؽن ذفرتا،ذ(فـدؼؾه ذاي)ذ
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ممبواتذوصقةذاوـتوقذاقبوذبافذدانذؼومذؼرابةذدغنذخاراذ
قغ ذباءقق ذ(ؿـوروت ذػرأتوران ذاضام) .ذدباضاي ذدواتوذ
ؽواجقػنذأتسذأورغذقغذبرتؼوى" .ذ
ذ

درتودث ذاقات ذ 2ذدورة ذاؾـداء ذقغذدباخاؽنذدأولذ
خطبه ذاقن ذممـدوخكن ذاقات ذتردبوت ،ذقغ ذممبخاراؽن ذتـتغذ
حق ذدان ذػؿبفاضني ذفرتا ذػوداك ذؿغقؽوت ذحؽومذ
فرائض.ذ ذ
ذ

وصقة ذبرؿؼصود ذػؿربقن ذؽػد ذاورغ ذالءقن ذبروػاذ
بارغ ،ذػقوتغ ذدان ذددواتو ذقغ ذبرمنفعة ذاوـتوق ذدؿقؾقؽيذ
اوؾقهذاورغذقغذدبريذوصقةذؿـوروتذحؽومذذرعذددودهذ
قغذممربيذوصقةذاقت ذؿاتي.ذوصقةذؿروػاؽنذدواتوذػؿربقنذ
ؽػدذؿرقكذقغذبوؽنذوارث،ذؿاـؽاالذفرائض ذفاثذترحدذ
ؽػد ذأفؾي ذوارث ذدفاج .ذددواتو ذقغ ذفـدق ذدوصقتؽنذ
فـدؼؾه ذػد ذػرؽارا ذقغ ذفاروس ،ذتقدق ذبوؾقه ذبروصقة ذػدذ
ػرؽاراذؿعصقةذدانذػرؽاراذحرام .ذ
ذ

فرتاذقغذبوؾقهذدوصقتؽنذقاءقتذفرتاذأؾقهذدانذفرتاذ
تقدق ذأؾقه ،ذخوـتوه ذفرتا ذأؾقه ذدػرتي ذؽـدراءن ،ذواغذ
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توـاي،ذدافمذدانذدأوؿػاؿاث.ذمسـتاراذخوـتوهذفرتاذتقدقذ
أؾقهذدػرتيذروؿه،ذتاـهذدانذدأوؿػاؿاث.ذ ذ
ؽـافذوصقةذاقنذػـتقغذاوـتوقذدؾؼداـاؽن؟ذاـتاراث-:ذ ذ
ػرتام:ذؿـجاؿنيذؽباجقؼنذؽؾوارض.ذ ذ
ػـتقغث ذاوـتوق ذؿالـتقق ذواصي ذ(ػؿضغ ذاؿاـه) ذدامل ذوصقةذ
دوػاقا ذاي ذبرتقـدق ذدباضاي ذاورغ ذقغ ذدػرخاقاءي ذداملذ
ؿغورودؽن ذدان ذممػرخػتؽن ذاورودن ذفرتا ذػوداكذ
دؾػسذؽؿاتنيذؽقت.ذ ذ
ؽدوا:ذؿؾوـدؽنذفوتغذدانذتغضوغجوابذذرعي.ذ ذ
جك ذؽقت ذبرفوتغ ذدغن ذػربغؽن ذـدخاي ذاد ذفقتم ذػوتقه،ذ
تتايف ذجك ذدغن ذؼوم ذؼرابة ،ذصحابة ذفـداي ،ذؽادغ ذتقاداذ
فقتم ذػوتقه ،ذدامل ذؿاس ذقغ ذدام ،ذفوتغ ذاقت ذواجب ذدباقر،ذ
دام ذاد ذفوتغ ذدغن ذاهلل ذاتاو ذددام ذؿاءـدي .ذجك ذفوتغذ
دغن ذاهلل ،ذخوـتوه ذبؾوم ذؿـوـاقؽن ذحاج ذقغ ذواجب ،ذبؾومذ
ممباقر ذزؽاة ذدان ذدأوؿػؿاث ،ذؿك ذػقفق ذواصي ذ(ػؿضغذ
اؿاـه)ذاؽنذؿغورودؽـث.ذ ذ
ؽتقض:ذداػتذؿؾؼدـاؽنذعؿلذجارقة.ذ ذ
ددوغضوفث ذعؿل ذجارقة ذترؿادوق ذصدؼة ذجارقة ذقغذ
ػفالث ذبرترودن ذاػابقال ذددأورغ ذؿـقغضل ذدـقا .ذداملذ
5

إدالم ،ذفرتا ذقغ ذدبـرؽن ذاوـتوق ذؿؾؼدـاؽن ذوصقة ذاداؾهذ
1/3ذدرػدذفرتاث.ذ ذ
حدوثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاؿامذالبخاري-:ذ ذ
ك َأَغنِ َيا ََء َخَيرَ َ ِمنَ َأَنَ َت ََد َعهُمََ
ث َلَثِيرَ َأَنَ َت ََد ََع َ َو َرثَت ََ
ث َ َوالثُّلُ َُ
قَا ََل َالثُّلُ َُ
اسَ ِ َفَأَي ِد ِهيمََََََََََََََََََََََََََََََ(رواهَالبخاري)َ َ
ونَالنَّ َ َ
الَي َ َتكَفَّ ُف ََ
عَ َةَ
برؿؼصود:ذ"دبدا ذردول ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذ(ؿؼصودث)ذ
 1/3ذدان ذ 1/3ذاقت ذدوده ذباثق ،ذدؽرياث ذؽاؿو ذؿـقغضؾؽنذ
وارث ذؽاؿو ذدامل ذؽأداءن ذؽؽاقاءن ذؾبقه ذباءقق ذدرػدذ
ؿـقغضؾؽن ذؿرقك ذدامل ذؽؿدؽقـن ذالؾو ذؿرقك ذممقـتا ذؽػدذ
ؿاءـديذدغنذؿـادفؽنذتاغن ذؿرقك".ذ ذ

ذ ذ

درتودث ،ذعؿل ذجارقة ذاقن ذبوؾقه ذدداؾورؽن ذؽػد
أصناف ذقغ ذممرؾوؽن ذدان ذػرؽارا ذقغ ذتوجواـث ذاوـتوقذ
ؿـقغضقؽن ذذعار ذإدالم ذدػرتي ذممبقـا ذاتاو ذممباءقق ذػوؾقهذ
ؿدجدذاتاوذدوراو،ذػؿبقـاءنذؿدردةذدانذدأوؿػؿاث.ذ ذ
ؽأؿػت :ذداػت ذؿغقؾؼؽن ذدرػد ذبرالؽو ذػربوتن ذترفادفذ
فرتاذػوداك.ذ ذ
ؽادغ ذؿاءـدي ذاقت ذبوؾقه ذبرتوؽر ذدقؽف ذدغن ذدببذ
فرتا ،ذؿك ذدغن ذفرتا ذاقت ذفقؾغ ذؽؽواداءن ،ذدغن ذفرتاذ
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اقتذفقؾغذاؿاـه،ذدغنذفرتاذاقتذبرالؽوذػرؿودوفن،ذدغنذ
فرتا ذاقت ذفاتي ذؿـجادي ذضؾف ،ذدغن ذفرتا ذاقت ذؾوػاذ
فاريذأخرية.ذ ذ
ذ

دفوبوغن ذاقت ،ذجمؾقس ذاضام ذإدالم ذـضري ذجوفرذ
تؾه ذؿؾـخرؽن ذػرخدمنت ذؿغوروس ذوصقة ذأورغ ذإدالمذ
باضيذممبـتوذدانذممودفؽنذأورودنذوصقةذدـضريذجوفرذ
درتاذايذبوؾقهذدداػيتذدػجابتذجمؾقسذاضامذإدالمذدؾوروهذ
ـضريذجوفر .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذحمادبة ذدقري ذدجاءوه ذؿان ذؽقت ذتؾهذ
ؿـجاؾـؽن ذدضاال ذاؿاـه ذقغ ذتؾه ذدػرتغضوغجوابؽن ذؽػدذ
ؽقت ،ذاؿاـه ذػد ذدقري ،ذؽؾوارض ،ذافؾي ذؼرقه ،ذؿشارؽات،ذ
ـضري ذدان ذـضارا ،ذدرتا ذقغ ذػـتقغ ،ذاؿاـه ذترفادف ذاضامذ
إدالمذاقت.ذ ذ
ذ

اقغتؾه ،أوجني اهلل اوت ػؾباضاي بنتوق اـتاراث هرتا
دان أنق .دباضاميان فرمان ذاهلل ذدامل ذدورة ذاألنفال ذاقاتذ
 -:72ذ
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ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻ

برؿؼصود :ذ"دان ذؽتافوقؾه ذبفاوا ذفرتا ذبـدا ذؽاؿو ذدانذ
اـق ذؽاؿو ذاقت ذفاثاؾه ذؿـجادي ذاوجني ،ذدانذ
ددوغضوفثذددقديذاهللذجواؾهذػفالذقغذبدر".
ذ ذ

ن ﮧﮍﭮ ﮡ
ََب َركََ ﭞ ﯬﯶ ََِبل ُقر َء َِان ﯻ َوه ََـ َف َع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َال َوت َ ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ ََو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝََةَٱلتَّائِب َِيَ
ينَ َو ََ
ﰁ فَيَاَفَو َزَٱل ُمس تَغ ِف ِر ََ

8

