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ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ

ﮯﮰﮱ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
(البقرة ايات )692

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)91:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذصاعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذصاعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذرسول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(برسؾقدقفن)ذداملذسدواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(سـه)ذرسوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذسبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذسضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذسضاالذالرغـث.ذ
اول ذحمرم ذ9331ﻫ ذاؽن ذؿـجؾؿا ،ذؿــداؽن ذعؿور ذمساؽنيذ
ؿـقغؽت ،ذؿاس ذقغ ذدالؾوءي ذتروس ذػرضي ،ذػؾباضايذ
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ػرقدتقوا ذدمتػوفي ،ذؽؿاتغن ذدامل ذؽفقدوػن ذؿوال ذؿـداتغ.ذ
خطبهذاؽنذممػرؽتاؽنذتـتغذعِِبرَ ْةذػرقدتقواذفجره.ذ ذ
ذ

ؿعاشرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذداملذسورةذاؾبؼرةذاقاتذ692ذبرؿؼصودذ:ذ ذ
"سدوغضوفث ذأورغ ذقغ ذبراميان ذدان ذأورغ ذقغ ذبرفجرهذ
سرتا ذبرجواغ ذػد ذجاؾن ذاهلل ذ(اوـتوق ذؿـضؼؽن ذاضامذ
إسالم)،ذؿرقكذاقتوؾهذأورغذقغذؿغفارػؽنذرمحةذاهلل.ذدانذ
(اقغتؾه)ذاهللذاؿتذػغاؿػونذالضيذاؿتذؿغاسقفي".ذ ذ
ذ

فجره ذدامل ذإسالم ذبرؿؼصود ذمموتوسؽن ذاتاوذ
ؿـقغضؾؽن ذسدواتو ذقغ ذدبـخي ذاوؾقه ذاهلل ذدان ذؿـوجو ذؽػدذ
سدوات ذقغ ذدسوؽاءي ذاوؾقه ذاهلل .ذفجره ذاقت ذؿروػاؽنذ
سوات ذمساغت ذاوـتوق ذؿالؽوؽن ذػروبفن ذدان ذاي ذداػتذ
دخاػايذدغنذدواذشرط:ذ ذ
ػرتام:ذؿـقغضؾؽنذقغذبوروق.ذ ذ
ؽدوا:ذؿغؿبقلذقغذباءقق.ذ ذ
ذ

سباضاميانذفرمانذاهللذاقاتذ9ذسورةذاملُدَِّث ْر-:ذ ذ

ﯙ ﯚﯛ
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برؿؼصود :ذ"دان ذسضاال ذؽجافنت ،ذؿك ذفـدؼؾه ذاغؽاوذ
جاءوفي!" .ذ
ذ

ذجاغن ذؾوػا ذاوـتوق ذسـتقاس ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل،ذ
تقغضؾؽنذسضاالذػربواتنذدوساذسرتاذػرباثؼؽنذعبادهذؽػدذ
اهلل.ذعبادهذقغذفرض ذدانذواجبذجاغنذدؾقوات-ؾقواتؽن،ذ
مسـتاراذعبادهذقغذسـةذدمتبه .ذ
ذ

سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذرـوغي ذػرقدتقوا ذفجره ذرسول ذاهللذ
صؾى ذاهلل ذعؾقه ذوسؾم ذدان ذػارا ذصحابة ذرضي ذاهلل ذعـفم.ذ
سبؾومذؽداتغنذرسولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذوسؾمذدانذإسالم،ذ
ؿرقك ذؿثؿبه ذبرفاال ،ذممبوـوه ذاـق ذػرؿػوان ،ذبرالؽو ذباثقذ
ػـقـدسن ذدان ذؽظاؾقؿن ذسرتا ذػؾباضاي ذالضي ذؽبوروؼن.ذ
ستؾه ذؿـداػت ذفداقة ذاهلل،ذؿرقك ذؿغقؽوت ذسروان ذرسولذ
اهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذوسؾم ،ذبراميان ذدغن ذاهلل ذدان ذرسوؾث.ذ
وؼتو ذاقت ذدؿؽة ،ذدامل ذجوؿؾه ذقغ ذؽخقل ،ذبؾوم ذممػوثاءيذ
ؽؼواتن،ذؿكذػؾباضاي ذؽأداءن ذدالؾوءي ذاوؾقه ذبضقـدا ذدانذ
ػارا ذصحابة ذرضي ذاهلل ذعـفم ،ذؿرقك ذؿغفدايف ذؽػرقنتذ
فقدوف ،ذؽػاقفن ذبرضرق ،ذأخريث ذممباوا ذؽػد ذػـقـدسنذ
4

دؿيذػـقـدسن،ذسفقغضذادذقغذترؼربانذؽرانذؿـجاضذعؼقدهذ
مسات-ؿات،ذقاءقتذتوفنذاقتذاهللذقغذاسا،ذـيبذحمؿدذاقتذ
رسول ذاوتوسن ذاهلل .ذؽؿدقن ذبرؿوال ذفجره ذػارا ذصحابةذ
رضي ذاهللذعـفم ذؽؿدقـه ذدان ذسرتوسث ذممباوا ذفجره ذرسولذ
اهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذوسؾم ذبدرتا ذصحابتثذقغ ذأَ ْؼرَبِ ذسقدـاذ
ابوذبؽرذاؾصّدِِّققذرضيذاهللذعـه.ذ ذ
ذ

اضام ذإسالم ذقغ ذدباوا ذاوؾقه ذرسول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
وسؾمذتؾهذبرجايذؿـدقدققذػاراذصحابةذأرتي ذؽفقدوػنذقغذ
سبـر ،ذسبؾوؿث ذبرسغؽقتا ذأخريث ذبرداؿاي ،ذسبؾوؿثذ
ممػرفؿباؽن ذسدوات ذقغ ذتقدق ذممػوثاءي ذمنفعة ذدان ذتقادذ
مضرة ذأخريث ذممػرفؿباؽن ذؽػد ذاهلل ذقغ ذؿفا ذؽواس ذأتسذ
سضاال-ضاالث،ذسبؾوؿث ذؽأداءن ذؽؾوه ذؽده ذأخريث ذممباواذ
ؽتـغن،ذسبؾوؿث ذبرؾؾواسا ذؽظاؾقؿن ذأخريث ذممباوا ذؽأؿاـن،ذ
سبؾوؿث ذفاتي ذؽوسوغ ذأخريث ذممبـتوق ذؽإمياـن ذقغ ذتضوه.ذ
ػرسوءاؾن ،ذباضاميان ذػارا ذصحابة ذرضي ذاهلل ذعـفم ذممػوذ
ممبـتوق ذػرقبادي ذقغ ذاوغضول ذدامل ذدقري ذؿرقك.ذباضاميانذ
ؿرقكذممػوذؿغورباـؽنذسضاالذفرتاذؿرقك،ذؽؾوارضذؿرقكذ
دان ذسأوؿػؿاث ذاوـتوق ذاهلل ذدان ذاضام ذإسالم .ذباضاميانذ
5

ؿرقك ذممػو ذممػرتافـؽن ذعؼقده ذواالوػون ذدسقؼدا ذدغنذ
ػؾباضاي ذسقؼداءن ذاوؾقه ذؽتوا ٢ذؿرقك ،ذدغن ذسببذ
مسات-ؿات ذؿغاتاؽن ذ"توفن ذؽاؿي ذاداؾه ذاهلل" .ذباضاميانذ
ؿرقكذممػوذؿـدقدققذجقوا٢ذؿرقكذسفقغضذاوتوه.ذرـوغقؾهذ
ػرسوءاؾن ٢ذاقن،ذالؾو ذباضاميان ذػوال ذؽأداءن ذؽقت ذدوؼتوذ
اقن؟ذسواتوذػربـدقغنذقغذاؿتذجاءوه.ذ ذ

ذ ذ

سقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذحماسبة ذدقري ،ذدغن ذكحاضرين ذبوؾنذ
حمرم ذقغ ذباؽل ذؿـجؾؿا،ذقغ ذتقدق ذدؽتافوءي ذسام ذاد ذؽقتذ
اؽن ذمسػاي ذاتاو ذتقدق ذدوؼتو ذاقت،ذفاث ذاهلل ذقغ ذؿــتوؽن.ذ
تاثاؾه ذػد ذدقري ذسـدقري ،ذسجاءوه ذؿاـاؽه ذػغورباــؽوذ
اوـتوق ذاضام ذإسالم.ذباضقؿان ذعؿل ذعبادفؽو ،صدؼفؽوذ
دانذعؿلذعبادةذقغذالءقن.ذاداؽهذاؽوذؿؾؼدـاؽنذمسواذاقتذ
دغن ذاخالص ذؽران ذاهلل ذاتاو ذاد ذدسرتاءي ذدغن ذرِقَاءِ،ذ
ب ذدان ذتَؽَبُّ ِر .ذمسوض ذتافون ذفجره ذقغ ذباؽل ذؽقتذ
ج ِ
ُع ُ
الؾوءي ذاقن،ذباثق ذممباوا ذؽربؽنت ذدامل ذؽفقدوػن ذؽقت ذدانذ
اوؿتذإسالمذسؾوروفث.ذاؾؾفمذآؿني...ذ ذذ ذ

ذ ذ
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ؿارقؾه ذؽقت ذؿـدغر ذفرمان ذاهلل ذاقن ذدان ذجـجقث ذداملذ
سورةذاألنفالذاقاتذ-:73ذ ذ
ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ

برؿؼصود :ذ"دان ذأورغ ذقغ ذبراميان ذدان ذبرفجره ذسرتاذ
برجفاد ذػد ذجاؾن ذاهلل ذ(اوـتوق ذممبقال ذإسالم) ،ذدان ذأورغذ
(أـصار) ذقغ ذممربي ذمتػت ذؽدقاؿن ذدان ذػرتوؾوغن ذ(ؽػدذ
أورغذقغذبراميانذدغنذسبـر-بـرث.ذؿرقكذبرأوؾقهذؽأؿػوـنذ
دانذؾقؿػهذؽورـقاذقغذؿوؾقا" .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 اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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