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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 :

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،ذجقكذؽاؿوذبـرذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
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
اهلل ذؿفا ذاضوغ ذالضي ذؿفا ذدوخي ذدرػد ذصفة ؽؽورغن.ذ
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خطبه ذاؽن ذممبخاراؽن ذتـتغ ذصفة ذ 02ذباضي ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
دورةذاإلخالصذاقاتذ1ذفقغضذ 4برؿؼصود:ذ ذ
"ؽتاؽـؾه ذ(وافاي ذحمؿد) ،ذتوفـؽو ذاقاؾه ذاهلل ذقغ ذؿفا ذادا،ذ
اهلل ذقغ ذؿـجادي ذتوؿػوان ذدؽاؾني ذخملوق ذاوـتوق ذمموفونذ
دبارغ ذحاجة ،ذاي ذتقادا ذبراـق ،ذدان ذاي ذػوال ذتقدقذ
دػراـؼـؽن،ذدانذتقدقذادذددقاػاذػونذقغذدتاراذدغـث ".ذ

ذ

ذ ذ

ذ ذدورة ذقغ ذػقـدقق ذاقن ذؿـتػؽن ذؽأداءن ذذات ذاهلل،ذ
ؽأداءن ذصفة ذاهلل ،ذدان ذؽأداءن ذػربواتن ذاهلل .ذاي ذجوضذ
ممربي ذؽددرن ذؽػد ذفاتي ذؽخقل ذؿاءـدي ذاؽن ذعؼقدهذ
توحقدذقغذدربدقه-بردقفثذدوػاقاذدجادقؽنذاداسذباضيذ
عبادفث ذدان ذباواءـث ذدامل ذعامل ذؽفقدوػن.ذؿك ذدغن ذاقت،ذ
اي ذتقدق ذاؽن ذممػرفؿباؽن ذدقري ذؿالءقـؽن ذؽػد ذاهللذ
مسات-ؿات ،ذدان ذتقدق ذبرحاجة ذدامل ذؿاس ذدـغ ذدانذ
دوده ذؿالءقـؽن ذؽػد ذاهلل،ذدرتا ذتقدق ذؿـجادقؽن ذؽاتذ
ػؿوتوس ذدامل ذدضاال ذاورودن ذفقدوػث ذؿالءقـؽن ذحؽومذ
اهلل.ذ ذ
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توحقد ذقغ ذدؿؽني ،ذاداؾه ذاداس ذقغ ذاول ذقغ ذواجبذ
داعتؼاد ذاوؾقه ذفاتي ذددــأورغ ذمساس ذؾقدفث ذؿغــــوخػؽنذ
الَذإِؾَهَذإِ َّالذاهللُ.ذذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذدامل ذؿذفب ذافل ذاؾدـه ذواجلؿاعه ذأؾريان ذاألذاعرةذ
دانذاملاترقدقةذادذصفةذ02ذباضيذاهللذقغذواجبذدؽتافوءي.ذ
أخري ٢ذاقن،ذاد ذدبفاضني ذؽؾوؿػوق ذقغ ذممػردوءاؾؽن ذصفةذ
 02ذتردبوت ذدغن ذبرباف ذاؾدن ،ذاـتاراث ذتقدق ذاد ذـصذ
اؾؼرءان ذدان ذحديث ذقغ ذؿواجبؽن ذؿغتافوءي ذصفة ذ02ذ
اقت.ذبفؽن ذدامل ذحديث ذدـدقري ذدترغؽن ذتـتغ ذـام ٢ذاهللذ
مجؾفث ذ 11ذـام.ذدري ذاقت،ذؿغاف ذصفة ذقغ ذواجب ذباضيذ
اهلل ذفاث ذ 02ذصفة ،ذبوؽن ذ 11ذدباضاميان ذدامل ذأمساءذ
احلدـى؟.ذ ذ
ذ

ذ ذعؾؿاء ذافل ذاؾدـه ذواجلؿاعه ذدامل ذؿـتػؽن ذصفة ذ02ذ
تردبوت ذدبـرث ذدري ذؽاجني ذدان ذػـؾقتني ذقغ ذؿـداملذ
اـتاراث-:ذ ذ
ػرتام :ذدتقاف ذؿدؾم ذواجب ذؿقؼقين ذبفاوا ذاهلل ذواجبذ
ممقؾقؽي ذمسوا ذصفة ذؽدؿػورـاءن ذقغ ذالقق ذباضي ذؽأضوغنذ
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اهلل ،ذدرتا ؿقؼقين ذؿدتحقل ذباضي ذاهلل ذبرصفة ذدغنذ
ؽؽورغن.ذ ذؽؿدقن ذؿقؼقين ذفاروس ذباضي ذاهلل ،ذبوؾقهذ
ؿالؽوؽن ذاتاو ذؿـقغضؾؽن ذدضاال ذددواتو ذقغ ذبرصفةذ
ؿوغؽني ذدػرتي ذؿـخقػتاؽن ذدان ذمماتقؽن ،ذؿغفقدوػؽنذ
دان ذالءقن .٢ذاقن ذػرؽارا ذقغ ذػاؾقغ ذدادر ذواجب ذؽأتسذ
دتقافذؿدؾمذؿغتافوءقث.ذ ذ
ذ

ؽدوا:ذعؾؿاء ذافل ذاؾدـه ذواجلؿاعه ذدبـرث ذتقدق ذؿغحدؽنذ
صفة ٢ذؽدؿػورـاءن ذباضي ذاهلل ذدامل ذ 02ذصفة .ذبفؽنذ
دتقاف ذصفة ذؽدؿػورـاءن ذقغ ذالقق ذباضي ذؽأضوغن ذاهلل،ذ
واجب ذباضي ذاهلل ذأتس ذصفة ذاقت ذدفقغض ذصفة ذاهلل ذاقتذ
تقدقذترباتسذػدذ11ذدفاج .ذ

ذ ذ

ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبدا ذقغذ
درواقتؽنذاوؾقهذاؾبَِقفَؼِ ِى:ذ ذ
إِن لل ِـو تِ ْسعة وتِ ْسعِ ْي اِ ْْسا ل يـْن ِف ْي غْيـرىا
(رواه البيهقي)

برؿؼصود :ذ"ددوغضوفث ذاهلل ذممػوثاءي ذ 11ذـام ،ذتقدقذ
منافوكنذـام٢ذدالءقـث".ذ ذ
ذ
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ؽتقض :ذعؾؿاء ذممبفاضي ذصفة ٢ذخَبَرَِّي ْة ،ذصفة ٢ذاهلل ذداملذ
اؾؼرءانذدانذحديثذدػرتيذقغذترداػتذداملذأمساءذاحلدـى،ذ
تربفاضيذدوا -:ذ
ػرتام:ذصفة ذاؾذات،ذصفة ذقغ ذاد ذػد ذذات ذاهلل،ذاـتاراث ذداملذ
صفةذ.02ذ ذ
ؽدوا :ذصفة ذاألَ ْفعَال ،ذصفة ذػربواتن ذباضي ذاهلل ذدػرتيذ
اؾرَزَّاقِ،ذاخلَالِ ِقذدانذالءقن .٢ذ

ذ ذ

ذ ذػربقذاءن ذاـتارا ذؽدواث ،ذصفة ذاؾذات ذؿروػاؽنذ
صفة ٢ذقغ ذؿـجادي ذذرط ذذات ذُأ ِوُؾ ِوفِقَّ ْة ذدفقغض ذصفةذ
اؾذات ذاقت ذواجب ذباضي ذاهلل،ذالون ذباضي ذصفة ذتردبوتذ
اداؾه ذؿدتحقل ذباضي ذاهلل .ذددقين ذعؾؿاء ذؿـتػؽن ذصفةذ
اؾذاتذاقتذ ذصفة ذأَزَؾِ ِي ذ(تقادا ذػرؿوالءن) ذدان ذصفة ذبَؼَاءِذذ
(تقاداذأخري)ذباضيذاهلل.ذبربقذاذدغنذصفةذاألفعال.ذ ذ
ذ

ؽأؿػت :ذدرػد ذصفة ذاؾذات ذاقت ،ذصفة ذ 02ذدأغضفذ
خوؽوف ذفـدق ذممربقتافو ذبفاوا ذاهلل ذممقؾقؽي ذدضاال ذصفةذ
ؽدؿػورـاءن ذدان ذؿفا ذدوخي ذاهلل ذدرػد ذدضاال ذصفةذ
ؽؽورغن.ذ ذ
ذ
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ؽؾقؿا :ذصفة ذ 02ذاقت ذدوده ذداػت ذممبقـتقغي ذعؼقدهذ
ددأورغذدرػدذفهمنذقغذؿغؾريوؽنذتـتغذاهلل .ذ

ذ ذ

ذ ذخوـتوفث ضوؾوغنذؿُجَدِّؿَهِذؿغاتاؽنذبفاواذاهللذاقتذ
ش،ذؿكذدتوؾقذدغنذداؾهذداتوذصفةذدَ ْؾبِقَّ ْةذقغذ
برمتػتذدعَرَ ِ
واجب ذباضي ذاهلل ذقاءقت ذقِوَامُهُ ذبِنَ ْفدِهِ ذ(بردقري ذاهلل ذدغنذ
دـدقرقث) .ذضوؾوغنذ ُؿشَاِبفَه ذؿغاتاؽن ذاهلل ذاقت ذممػوثاءيذ
اغضوتا ذدػرتي ذتاغن ،ذؿوك ،ذؽاؽي ذدان ذالءقن ٢ذقغذ
دؿقؾقؽيذاوؾقهذخملوق،ذؿكذدتوؾقذدغنذصفةذواجبذباضيذ
ث ذ(برداهلن ذدغن ذقغ ذبفارو) .ذاوؾقهذ
اهلل ذمُخَالَفَتُهُ ذلِ ْلحَوَادِ ِ
اقت ،ذؽدوا-دوا ذفهمن ذدأتس ذجمدؿه ذدان ذؿشابفة ذاداؾهذ
فهمنذقغذدتوؾق .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
جودرتو،ذؿارقؾه ذدام ٢ذؽقت ذؿـجاض ذعؼقده ذؽقت،ذ
افل ذاؾدـه ذواجلؿاعه ذدرػد ذفهمن ٢ذقغ ذبرتـتغن ذدغنذ
برتقـدق ذؿغعؿؾؽن ذدان ذؿـجادقؽن ذذرقعه ذدان ذعؿاؾن٢ذ
اوؿت ذإدالم ذؿغقؽوت ذافل ذاؾدـه ذواجلؿاعه .ذفرمان ذاهللذ
داملذدورةذاؾزُؿَرذاقاتذ11ذفقغضذ:13ذ ذ
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ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
برؿؼصود :ذؽاتاؽـؾه ذالضي ذ(وافاي ذحمؿد) ذددوغضوفثذ
اؽو ذدػرقـتفؽن ذدوػاي ذؿثؿبه ذاهلل ذدغن ذؿغإخالصؽنذ
دضاال ذعبادة ذؽػداث ،ذدان ذاؽو ذدػرقـتفؽن ذدوػايذ
ؿـجاديذأورغذقغذأولذػرتامذبردرهذدقريذبوؾت ٢ذ(ؽػدذ
اهلل) ،ذؽاتاؽـؾه ذالضي:ذ"ددوغضوفث ذاؽو ذتاؽوتذجكذ
اؽو ذؿـدرفاك ذؽػد ذتوفـؽو ذاؽن ذعذاب ذفاري ذقغ ذبدرذ
(دوءال ذجوابث)" ،ذؽاتاؽـؾه ذالضي :ذ"اهلل ذجواؾه ذقغ ذاؽوذ
مسبهذدغنذؿغإخالصكنذعؿاؾنذاضاؿؽوذؽػداث".ذ
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
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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