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

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمِ 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 (الهساء)95:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبراميان ،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(اؾدـة)ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر٢ذبراميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾه ذؽقت ذؿـقغؽتؽن ذؽتؼواءن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذدغن ذبردوغضوه-دوغضوه ذؿؾؼدـاؽن ذدضاالذ
ػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفنذ
ؽقت ذؿـداػت ذرمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدانذ
2

داخرية .ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتاجوق
برودػادا ذدغن ذضوؾوغن ذقغ ذؿثاهلضوـاؽن ذاضام ذاوـتوقذ
ؽػـتقغنذدقري.ذ ذ
ذ

ػد ذوؼتو ذاقن ذؽقت ذاؿت ذبرذؽور ذؽران ذؽباثؼنذ
اوؿت ذإدالم ذاؿت ذممربي ذدوؽوغن ذترفادف ذػرؽارا ۲ذقغذ
ؿؾقبتؽن ذاضام ذتراوتاؿاث ذدامل ذممقؾقه ذدان ذممبؾي ذبارغذ
ػرـقاضاءن ذقغ ذدجاؾـؽن ذاوؾقه ذاورغ ذإدالم.ذـاؿون ذبضقتو،ذ
ؿشارؽات ذادالم ذفاروس ذدـتقاس ذبرجاض-جاض ذؽرانذ
تقدق ذمسوا ذػرؽارا ذقغ ذدالؽوؽن ذاتس ذـام ذاضام ذاقت ذاداؾهذ
ػرؽارا ذقغ ذبـر ذدان ذؿـداػت ذضـجاران ذددقدي ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل.ذاقنذاداؾهذؽرانذترداػتذادذدؽاالغنذؿشارؽاتذقغذ
ؿثاهلضوـاؽن ذاضام ذاوـتوق ذؽػـتقغن ذدقري ذدؿي ذؿراءقهذ
ؽأوـتوغنذدـقاذمسات-ؿات.ذفرؿان ذاهللذدبحاـهذوتعاىلذقغذ
دباخاؽنذداولذخطبهذتاديذداملذدورةذاألنعامذاقاتذ12ذقغذ
برؿؼصود:ذ ذ
ذ

"دان ذجاءوفؽـؾه ذدقري ذدري ذاورغ ۲ذقغ ذؿـجادقؽن ذاضامذ
ؿرقكذدباضايذػرؿاءقـنذدانذفقبورن،ذدانذؿرقكذػوالذتؾهذ
دػرداقاؽنذاوؾقهذؽفقدوػنذدـقا"...ذ ذ
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ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذذذ ذ
ضوؾوغن ذدػرت ذاقن ذبوؾقه ذدأغضف ذدباضايذ
ضوؾوغن ذقغ ذؿثاهلضوـاؽن ذاضام ذباضي ذؿغحالؾؽن ذتقـدق-
تـدوق ذؿرقك .ذؿرقك ذاؽن ذممػرضوـاؽن ذاضام ذدباضايذ
داتو ذبـتوق ذخارا ذاوـتوق ذؿـخاػاي ذحدرة ذدان ذخقتا۲ذ
ؿرقك .ذؿرقك ذرقال ذؿغضاداقؽن ذاضام ذدؿي ذؿغجر ذفرتاذ
دـقا.ذداملذدبواهذحديثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاإلؿامذاؾرتؿذيذ
درػد ذابو ذفرقرة ذرضى ذاهللذعـه ،ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾىذ
اهللذعؾقهذودؾمذبردبداذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"اؽن ذتقؿبول ذداخري ذزؿان ذاورغ ۲ذقغ ذؿـخاري ذؽأوـتوغنذ
دـقا ذدغن ذؿـجوال ذاضام .ذؿرقك ذؿـوروؼؽن ذؽػد ذاورغذ
الءقن ذػاؽاقن ذقغ ذدبوات ذدرػد ذؽوؾقت ذؽؿبقغ ذ(برػورا-
ػورا ذ ُز ُف ْد ذدري ذدـقا) ذاوـتوق ذؿـداػت ذدقؿػاتي ذاورغذ
راؿاي ،ذدان ذػرخاؽػن ذؿرقك ذؾبقه ذؿاـقس ذدرػد ذضوال.ذ
ػدحال ذفاتي ذؿرقك ذاداؾه ذفاتي ذدرقضاال ذ(ممػوثاءيذ
توجوان ۲ذقغ ذجافت) .ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذبرفرؿان ذؽػدذ
ؿرقك ،ذ"اػاؽه ذؽاؿو ذترتقػو ذدغن ذؽؾؿبوتـؽو؟ ،ذاتاوؽهذ
ؽاؿو ذترملػاو ذبراـي ذبربوفوغ ذؽػداؽو؟ .ذدؿي ذؽبدرـؽو،ذ
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اؽوذبردوؿػهذاؽنذؿـوروـؽنذدواتوذفتنهذقغذاؽنذترجاديذ
دؽاؾغن ذؿرقك ذدـدقري ،ذدفقغض ذاورغ ذقغ ذعاؾقمذ
(خـدقاؽاون)ذػون ذاؽن ذؿـجادي ذبقغوغ ذ(دغن ذدبب ذفتنهذ
اقت)".ذ(رواقةذاإلؿامذاؾرتؿذي).ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ؿتأخري ذاقن ،ذاد ذدؽاالغن ذؿشارؽت ذبضقتو ذؿودهذ
ؿؾتؼؽن ذاوـدور ۲ذاضام ذاوـتوق ذؿـارقق ذػرفاتني ذاورغذ
الءقن ذدان ذؿالرقدؽن ذػرـقاضاءن ذؿرقك .ذضوؾوغن ذاقنذ
اؽن ذؿغضوـاؽن ذاضام ذدباضاي ذخارا ذاوـتوق ذؿراءقهذ
ؽػرخاقاءنذػؾغضنذدػرتذؿؾتؼؽنذاوغؽػنذاقاتذاؾؼرءانذ
ػد ذمتػة ذػرـقاضاءن ،ذػد ذبارغ ذجواؾن ذدان ذجوض ذػدذ
ػرخدؿنت ذقغ ذدددقاؽن .ذاد ذقغ ذدغضوف ذؿغضوـاؽن ذـامذ
اضام ذدغن ذؿغؿبقل ذؽدؿػنت ذؿؾتؼؽن ذفرض ذقغ ؽرتالؾوان.ذ
ؽباثؼن ذػـقاض ذدػرت ذاقن ذاؽن ذؿـدعوا ذبارغ ذجواؾن ذقغذ
ؿغضوـاؽن ذـام ذاضام ذاؽن ذممربي ذمنفعة ذدان ذؽأوـتوغن ذدـقاذ
ؽػد ذػؾغضن .ذاخريث ذػارا ذػؿبؾي ذاؽن ذترػداي ذدغنذ
تقػوداي ذؿرقك ذقغ ذممػرضوـاؽن ذاضام ذاوـتوق ذممػراوؾقفيذ
ؽأوـتوغنذمسات-ؿات.ذ ذ
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ترداػت ذجوض ذؿرقك ذقغ ذؿغؿبقل ذؽدؿػنت ذترفادفذ
عبادة ذاوؿت ذإدالم ذباضي ذؿـداػتؽن ذؽأوـتوغن ذقغذ
ؽرتالؾوانذدػرتذؿغؿبقلذؽدؿػنتذؿـجوالذجوادهذبربوكذ
ػوادا ذدغن ذفرض ذقغ ذؿافل ذدبوؾن ذرمضان ،ذؿغـجورؽنذ
افطار ذرمضان ذدخارا ذبرؿقوه-ؿقوه ،ذؿثدقاؽن ذػرخدؿنتذ
دعاء ذدتاـه ذدوخي ذدان ذاد ذجوض ذؿغؿبقل ذؽدؿػنتذ
مموغوت ذدرؿا ذؿغضوـاؽن ذـام ذؽباجقؼن ذاضام .ذدالءقنذ
درػد ذاقت ،ذتقؿبول ذػوال ذاقدو ذدؽاالغن ذاورغ ذقغ ذبوؽنذ
إدالم ذقغ ذبراـي ذؿغؿبقل ذؽدؿػنت ذؿغضوـاؽن ذـام ذإدالمذ
دامل ذػرـقاضاءن ذؿرقك ذباضي ذؿـارقق ذػؾغضن ذبراضام ذإدالمذ
دػرت ذؿغضوـاؽن ذػاػن ذتـدا ذتوؾقدن ذجاوي ،ذؿغضوـاؽنذ
ؽؾؿة ذبدم ذاهلل ،ذؿغضـتوغؽن ذاقات ذاؾؼرءان ،ذممػاؿريؽنذ
ضؿربذؿدجدذدانذدباضاقث.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اوؾقه ذاقت ،ذدباضاي ذاوؿت ذاضام ذؽقت ذفـدؼؾهذ
دـتقاس ذبرفاتي-فاتي ذدان ذػقؽا ذدغن ذضوؾوغن ذقغ ذدوكذ
ؿغؿبقل ذؽدؿػنت ذاتس ذـام ذإدالم ذاقن.ذاضام ذإدالم ذؿالرغذ
تضس دبارغذبـتوقذػثاهلضوـاءنذداملذػرـقاضاءنذؿغضوـاؽنذ
ذ
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اضام ذباضي ذؿـارقق ذؿقـت ذدرتا ذػرفاتني ذػؾغضن.ذاقن ذاداؾهذ
ؽران ذإدالم ذاؿت ذممـتقغؽن ذؽجوجورن ذدان ذؽعادقؾن ذداملذ
ؿـجاؾـؽن ذدبارغ ذاورودن ذػرـقاضاءن .ذػربواتن ذدػرتذ
اقن ذفـدؼؾه ذدخضه ذدان ذدػربتوؾؽن ذاضر ذتقدق ذؿـجاديذ
بوداقا ذقغ ذاؽن ذممربي ذؽدن ذقغ ذبوروق ذؽػد ذاضام ذإدالمذ
اقتذدـدقري.ذ ذ
ذ

صفة ذاقـقؾه ذقغ ذؿــتوؽن ذدام ذاد ذؽقت ذبوؾقهذ
دػرخاقاءي ذاتاو ذتقدق .ذصفة ذجوجور ذدان ذاؿاـه ذجوضذ
ؿروػاؽن ذاداس ذاوتام ذدامل ذدضاال ذاف ذجوا ذاورودنذ
ػؽرجاءن .ذػـقاض ذقغ ذجوجور ذػديت ذددـغي ذاوؾقه ذػؾغضنذ
ؽران ذؿرقك ذاؽن ذبراس ذدفرضاءي ذدرتا ذدحرؿيت ذاوؾقهذ
ػؾغضن .ذاقاث ذجوض ذاؽن ذممربي ذؽقؼقـن ذؽػد ذػؾغضنذ
ترفادف ذؿوتو ذبارغ ذقغ ذدجوال ذدان ذاؽن ذؿراس ذدالؿتذ
درػد ذػـقػوان .ذؿاـاؽاال ،ذصفة ذؽأخالصن ذاداؾه ذؿـجاديذ
ػـدقـدقغ ذاضر ذدتقاف ذاف ذقغ ذدالؽوؽن ذاداؾه ذؽران ذاهللذ
دبحاـه ذتعاىل ذبوؽن ذمسات-ؿات ذددببؽن ذاتس ذؽػـتقغنذ
دقريذدانذؿـخاريذؽأوـتوغنذدـقا.ذ ذ
ذ

ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
جدرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثرو ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني ذاضر ذدـتقاس ذبرودػادا ذدانذ
اقؾؼؽن ذدقري ذترؿادوق ذدامل ذضوؾوغن ذقغ ذؿغؿبقلذ
ؽدؿػنت ذترفادف ذاضام ذاقن .ذجاغـؾه ذمسػاي ذؽقتذ
دغضوف ذممػرداضغؽن ذاضام ذدؿي ذؿـخاػاي ذخقتا ۲ذباضيذ
ؿـداػتذفرتا،ذؽدودوؼنذدانذػغاروهذددـقاذاقن.ذفرؿانذاهللذ
دبحاـهذوتعاىلذداملذدورةذاملائدةذاقاتذ:23ذ ذ
ذ
ذ
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ذ

برؿؼصود :ذ"دان ذاغؽاو ذؾقفت ذؽباثؼن ذدري ذؿرقكذ
برؾوؿبا-ؾوؿبا ذػد ذؿالؽوؽن ذدودا ذدان ذػـخروبوفن ذدرتاذ
مماؽن ذقغ ذحرام.ذدؿي ذددوغضوفث ذاؿتؾه ذبوروق ذاف ذقغذ
تؾهذؿرقكذالؽوؽن".ذ ذ
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
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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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