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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و 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 :
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ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)11:

برؿؼصقد :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػد ذردقل ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽقاس)ذدرػد ذؽاؾغـذؽاؿق.ذؽؿقدقـذ
جؽـذؽاؿقذبربـتف-بـتفذ(بردؾقدقفـ)ذداملذددقاتقذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾفذؽاؿقذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهلل ذ(اؾؼراان)ذذ
دانذ(دـف)ذردقؾث،ذجؽذؽاؿقذبـر ٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾف ذؾبقف ذبااقؼ ذ(باضل ذؽاؿق)،ذ
دانذؾبقفذاقؾققذػقالذؽدقدفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾف ذؽقت ذبرتؼقى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل ذدغـذ
ؿؾؼدـاؽـذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽـذدضاالذالرغـث.ذ
ؽعادقؾـ ذاقت ذداغت ذدفارػؽـ ذاوؾقف ذمسقا ذخملوق ذدأتسذ
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ؿقك ذبقؿل ذاقـ ذترؿادقق ذؿااـدل.ذخطبه ذاؽـ ذممبخاراؽـذ
تـتغذؽعادقؾـذداملذإدالم.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽؿذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذداملذدقرةذاؾـحؾذاقاتذ11ذبرؿؼصقدذ:ذ ذ
"ددقغضقفث ذاهلل ذؿثقروه ذبرالؽق ذعادقؾ ذدان ذبربقاتذ
ؽبااقؼؽـذدرتاذممربقؽـذبـتقانذؽػدذؼقمذؼرابةذدانذؿالرغذ
درػد ذؿالؽقؽـ ذػربقاتـ ٢ذقغ ذؽجل ذدان ذؿقغؽر ذدرتاذ
ؽظاؾقؿـ.ذاي ذؿغاجر ذؽاؿق ذ(دغـ ذدقروفـ ذدان ذالرغـث)ذ
دقػاقاذؽاؿقذؿغؿبقؾذػراقغنتذمماتقفقث ".ذ

ذ ذ

ؽإقـدفـ ذإدالم ذاقت ذاؿت ذؾقاس ذفقغض ذاد ذاقاتذ
ؿـجادي ذػضغـ ذفقدوف ذقااقت ذإدالم ذدباضاي ذخاراذ
فقدوف .ذاـتارا ذؽأقـدفـ ذإدالم ذقااقت ذؽعادقؾـ .ذعادقؾذ
برؿؼصقد ذؿؾتؼؽـ ذددقات ذػد ذمتػتث ذقغ ذبتقل.ذددأورغذ
قغ ذممػقثااي صفة ذعادقؾ ذاؽـ ذدداقغل ذاوؾقف ذؽاوـث،ذ
بفؽـ ذؿشارؽات ذؿثـجقغقث.ذدغـ ذداتغث ذؽعادقؾـ،ذؿؽذ
ؽأؿاــ ذاؽـ ذتردرؾف .ذردقل ذصؾك ذاهلل ذعؾقف ذودؾؿ ذداملذ
دريفث ذػرـف ذبرالؽق ذػرتؾقغؽفـ ذاـتارا ذؼبقؾف ذعرب ذؽتقؽذ
فـدق ذؿؾتؼؽـ ذحجر ذاألدقد ذدباغقــ ذؽعبف ذدقؼتقذ
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دؾداي ذػؿبقـاان ذباغقــ ذؽعبف .ذبضقـدا ذدؾـتقؼ ذدباضايذذ
ػؿقتقس ذاوـتقق ذؿثؾداقؽـذػرتؾقغؽافـذؼبقؾف ذوؼتقذاقت.ذ
بضقـدا ذؿغفؿػرؽـ ذدؾقـدغث ذدان ذدؾتؼؽـ ذحجر ذاألدقدذ
دأتس ذدؾقـدغ ذاقت ،ذؽؿدقـ ذممقـتا ذدتقاف ذؽتقا ذؼبقؾفذ
اوـتقق ذممضغ ذدفقجقغ ذدؾقـدغ ذاقت ذدرتا ذممباواثذ
ؽؽعبف،ذاػابقال ذمسػاي ذدؽعبف،ذبضقـدا ذػقن ذؿغؿبقؾ ذحجرذ
األدقد ذاقت ذدان ذؿؾتؼؽـ ذباتق ذاقت ذدمتػتث.ذبضقـدا ذبرجايذ
ؿثؾداقؽـذػرباهلـذاـتاراذؼقمذوؼتقذاقت.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدؽادقفلذاهلل،ذ ذ
اهلل ذؿفا ذعادقؾ ،ذاهلل ذتؾف ذؿالـتقؼ ذردقل ذدباضايذ
اوتقدـذاهللذددـقاذاوـتققذممربيذؽػفؿـذدانذػـجؾدـذاضرذ
ؿااـدل ذؿثدري ذاؽـ ذؽأضقغـ ذاهلل ذدان ذؿغتافقايذ
ؿتالؿت ذؽفقدوػـ ذدؿقك ذبقؿل ذقغ ذمسـتارا ذاقـ .ذؿفاذ
ػغادقفث ذاهلل ذتؾف ذؿــتقؽـ ذدضاال-ضاالث ذاضر ذؿااـدلذ
ترػـدو ذدغـ ذذرقعة ذدان ذحؽقم ذقغ ذدتقروـؽـ ذبردامذ
ؿرقؽ ذؿالؾقاي ذردقل ذصؾك ذاهلل ذعؾقف ذودؾؿ ذقغ ذدالـتقؼذ
درػد ذؿااـدل ذجقض .ذفرمان ذاهلل ذدامل ذدقرة ذاحلدقد ذاقاتذ
 -:81ذ
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برؿؼصقد :ذدؿل ذددقغضقفث! ذؽاؿل ذتؾف ذؿغقتقدؽـذ
ردقل ٢ذؽاؿلذدغـذممباواذبقؼيت ٢ذدانذؿعجزتذقغذجؾسذ
ثات،ذدانذؽاؿلذتؾفذؿـقروـؽـذبردام-دامذؿرقؽذؽتابذ
دقخلذدانذؽرتاغـذقغذؿـجاديذـراخذؽعادقؾـ،ذدقػايذ
ؿااـدلذداػتذؿـجاؾـؽـذؽعادقؾـ...ذ ذ

ذ ذ

ؿااـدل ذقغ ذؿـرميا ذدروان ذاقـ ذدػغضقؾ ذضقؾقغـذقغذ
برذؽقر ،ذؿاـاؽاال ذقغ ذؿـقؾؼث ذدػغضقؾ ذكفور .ذإدالمذ
ؿثارـؽـ ذؽػد ذاوؿتث ذدقػاقا ذؿؾؼدـاؽـ ذؽعادقؾـذ
دباضاميانذفرؿاـثذداملذدقرةذاملائدةذاقاتذ2ذ:ذ ذ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂  


برؿؼصقد :ذ"وافاي ذأورغ ذقغ ذبراميان! ذفـدؼؾف ذؽاؿق ذمسقاذ
دـتقاسذؿـجاديذاورغذقغذؿـضؼؽـذؽعادقؾـذؽرانذاهلل،ذ
الضلذؿـرغؽـذؽبـرانذدانذجاغـذدؽاؾل-ؽاؾلذؽبـخنيذ
ؽاؿق ذترفادف ذددقاتق ذؼقم ذاقت ذؿـدوروغ ذؽاؿق ذؽػدذ
تقدق ذؿالؽقؽـ ذؽعادقؾـ .ذفـدؼؾف ذؽاؿق ذبرالؽق ذعادقؾذ
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(ؽػدذددقافذجقا)ذؽرانذدقؽػذعادقؾذاقتذؾبقفذفؿػريذ
ؽػدذتؼقى.ذدانذبرتؼقاؾفذؽػدذاهلل،ذددقغضقفثذاهللذاؿتذ
ؿغتافقايذدغـذؿـداملذاؽـذافذقغذؽاؿقذالؽقؽـ".
ذذ ذ

ؼقصف ذدأورغ ذصحابة ذـيب،ذعبداهلل ذبـ ذرَوَاحَف ذرضيذ
اهلل ذعـف ذؽتقؽ ذدأوتقدؽـ ذاوؾقف ذردقل ذصؾك ذاهلل ذعؾقفذ
ودؾؿ ذاوـتقق ذؿـؿقاي ذؼقم ذقفقدى ذخَْيبَ ْر ذدتؾف ذؿرقؽذ
دؽقادااي ذاوؾقف ذإدالم.ذبضقـدا ذؿـتػؽـ ذحاصقؾ ذؽبقن٢ذ
ؽقرؿا ذدخَْيبَ ْر ذفـدؼؾف ذدبفاضل ذاـتارا ذؼقم ذقفقدى ذدغـ ذؼقمذ
ؿدؾؿنيذؿالؾقايذبضقـدا.ذعبداهللذبـذرَوَاحَ ْفذرضيذاهللذعـفذ
دأوتقدؽـ ذاوـتقق ذؿـتؽدري ذحاصقؾ ذقغ ذدػراوؾقفل.ذدتؾفذ
دؾدايذؿـتؽدري،ذعبداهللذبـذرَوَاحَ ْفذرضيذاهللذعـفذؿثتاؽـذ
دفادػـ ذؼقم ذقفقدى ذخَْيبَ ْر ،ذ"وافاي ذؼقم ذقفقدى! ذؽاؿقذ
اداؾف ذخملوق ذقغ ذػاؾقغ ذاؽق ذبـخل.ذؽاؿق ذتؾف ذممبقـف ذػارا ذـيبذ
دان ذؿـدودتاؽـ ذاهلل.ذتتايف،ذؽبـخقـؽق ذؽػد ذؽاؿق ذتقدقذ
ؿـجادقؽـذاؽقذبراداذدـدمذؽػدذؽاؿق.ذددقغضقفثذاؽقذ
تؾف ذؿغقؿػقل ذدان ذؿـتؽدري ذحاصقؾ ذتامنـ ذؽاؿق ،ذترثاتذ
مجؾفث ذ 20,000ذضـتغ ذؽقرؿا .ذدؽرياث ذؽاؿق ذدتقجقذ
دقالؽـ،ذجؽ ذتقدق ذؿؽ ذؽؿباؾل ذؽػداؽق".ذؿرقؽ ذؼقمذ
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قفقدىذتردـتػذدانذبراسذؽاضقمذدغـذؽثاتاانذاقتذدانذ
ؿثدريذؽأقـدفـذدانذؽتقغضنيذإدالمذقغذدبـر.ذ ذ
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
خقبا ذؽقت ذباقغؽـ ذدؽرياث ذؽعادقؾـ ذدقده ذتقدقذ
وجقد ذالضل ذدأتس ذؿقك ذبقؿل ذاقـ.ذاػابقال ذؽعادقؾـ ذاقتذ
تؾفذتقادا،ذـدخايذقغ ذؿغضـتقث ذؽظاؾقؿـ.ذاػابقالذؽظاؾقؿـذ
ؿغؿبقؾ ذمتػت،ذـدخاي ذؽرودؼـ ذاؽـ ذبرالؽق ذدان ذاػابقالذ
دبقارؽـ،ذايذاؽـذبرؾؾقاداذدرتودثذممباواذؽػدذؽرودؼـذ
دأتس ذؿقك ذبقؿل ذاقـ .ذاهلل ذؿـخقػتاؽـ ذعامل ذاقـ ذاوـتققذ
مسقا ذخملوق ذؿغؿبقؾ ذمنفعة ذدان ذعِْبرَ ْة ذدرػداث،ذجااوه ذدرػدذ
ؿـقؿبقؾؽـ ذؽؽاخاوان ذدان ذبـخان،ذتتايف ذدقؽػ ذؿااـدلذ
اقت ذأخريث ذؿثببؽـ ذعامل ذاقـ ذبراوبف ذاـتاراث ذدغـ ذدقؽػذ
دـدم ،ذرؿع ،ذاقرقفاتل ،ذتَؽَبُّ ْر ،ذدقؿبقغ ذدان ذدأوؿػؿاث.ذ
ػرؽارا ذاقـ ذدإقغتؽـ ذاوؾقف ذاهلل ذؿالؾقاي ذفرماـث ذدامل ذدقرةذ
اؾرومذاقاتذ31ذ:ذ ذ
ﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆ

ﰇ ﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍ
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برؿؼصقد :ذ"تؾف ذتقؿبقل ذبرباضاي-باضاي ذؽرودؼـ ذدانذ
بالاذبـخانذددارتذدانذدالاوتذدغـذدببذاف ذقغ ذتؾفذ
دالؽقؽـذاوؾقفذتاغـذؿااـدل ذ(تقؿبقؾثذقغذدؿؽني)ذؽرانذ
اهلل ذفـدق ذؿراداؽـ ذؿرقؽ ذدبفاضني ذدرػد ذباؾدـذ
ػربقاتـ ٢ذبقروقذقغذؿرقؽذتؾفذالؽقؽـ،ذدقػايذؿرقؽذ
ؽؿباؾلذ(انصافذدانذبرتقبة)".
ذ

ؿؼصقد ذاقات ذاقـ ،ذباال ذبـخان ذتقدق ذػقتقس٢ذ
برالؽق ذددان ذدقين ذاداؾف ذددببؽـ ذػربقاتـ ٢ذؿعصقة ذقغذ
دالؽقؽـ ذاوؾقف ذؿااـدل ذدـدقري .ذؿرقؽ ذدتقؿػاؽـ ذدغـذ
دؿؽني ذدقػاقا ذاد ذراس ذؽتاؽقتـ ،أخريث ذؿرقؽ ذاؽـذ
انصاف ذدان ذبرتقبة ذدرتا ذؿـجااوفل ذػربقاتـ ذقغذ
دؿقرؽاايذاوؾقفذاهلل.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾف ذؽقت ذدباضاي ذاوؿت ذإدالم ذؿؾؼدـاؽـذ
ؽعادقؾـ ذدامل ذؽفقدوػـ ذدفارقـ ،ذبرالؽق ذعادقؾ ذدغـذ
دقري ذدـدقري ،ذؼقم ذؽؾقارض ذدان ذؿشارؽات ذدرتا ذمسقاذ
خملوق ذاهلل ذقغ ذفقدوف ذبردام-دام ذؽقت .فرمان ذاهلل ذداملذ
دقرةذاؾـدااذذاقاتذ:12ذ ذ
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ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
برؿؼصقد :ذ"ددقغضقفث ذاهلل ذؿثقروه ذؽاؿق ذدقػايذ
ؿثرفؽـ ذدضاال ذجـقس ذاؿاـف ذؽػد ذافؾقث ذ(قغ ذبرحؼذ
ؿـرمياث) ،ذدان ذاػابقال ذؽاؿق ذؿـجاؾـؽـ ذحؽقم ذداـتاراذ
ؿااـدل ،ذ(اهلل ذؿثقروه) ذؽاؿق ذؿغحؽقم ذدغـ ذعادقؾ.ذ
ددقغضقفث ذاهلل ذدغـ ذ(دقروفـث) ذاقتذممربي ذػغاجرانذ
قغذدبااقؼ-بااقؼثذؽػدذؽاؿق.ذددقغضقفثذاهللذدـتقاسذ
ؿـدغرذالضلذدـتقاسذؿؾقفت".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
ذ

ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اَ
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