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برعؼصود :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾه ذطاعو ذطػدذ
اهلل ذدان ذراستؾه ذطاعو ذطػد ذردول ذاهلل ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطواس)ذدرصد ذطاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذ
جؽـذطاعوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذاهللذ(اظؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوظث،ذجؽـذطاعوذبـر ذبرإميانذطػدذاهللذدانذ
ػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظه ذظبقه ذباءؼق ذ(باضي ذطاعو)،ذ
دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذذ ذ
عارؼؾهذطقتذعـقغؽتؽنذطتؼواءنذطػدذاهللذدبحاغهذ
وتعاىل ذدشن ذبردوشضوه-دوشضوه ذعؾؼدـاطن ذدضاالذ
صرؼـتفث ذدان ذعـقغضؾؽن ذدضاال ذالرشـث .ذعوده-عودػنذ
طقت ذعـداصت ذرمحة ذدان ذطربطنت ذػقدوف ذددغقا ذدانذ
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داخرية .ذخطبه ذصد ذطاظي ذاؼن ذاطن ذممػرطتاطن ذبرطـاءنذ
تاجوقذعـجاءوػيذصفةذخبيل.ذ ذ
ذ

اضام ذإدالم ذعغغضف ذػرتا ذؼغ ذبراد ذصد ذتاشن ذعاءغديذ
اداظه ذػرتا ذطػوثاءن ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذؼغ ذدأغوضرػؽنذ
طػد ذػؿباث .ذاؼن ذاداظه ذطران ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذممقؾقؽيذ
دضاال ذطؽواداءن ذاوغتوق ذعغرغقاطن ذاف ذدفاج ذؼغذ
دصرظوطنذاوظقهذػؿباث.ذدباضايذدأورغذعدؾمذؼغذعثدريذ
طفقدوصن ذددغقا ذاؼن ذػاث ذمسـتارا ،ذطقت ذصرظو ذددر ذبفاواذ
ػرتا ذدغقا ذؼغ ذدعقؾقؽي ذاداظه ذعروصاطن ذداتو ذتغضوشجوابذ
ؼغ ذصرظو ذدمنفعتكن ذباضي ذعـخاصاي ذطباءؼؼؽن ذداخريةذ
طؾق .ذػرتا ذؼغ ذطقت ذصراوظقه ذبوطن ذمسواث ذحق ذعقؾقكذ
طقت ذدخارا ذعطؾق ،ذدباظقؼث ذدبفاضقـث ذاداظه ذعروصاطنذ
حق ذاورغ ذالءؼن ذؼغ ذصرظو ذطقت ذتوغاؼؽن.ذددأورغ ذاؼتذ
ػـدضؾه ذعـوغاؼؽن ذحق ۲ذدامل ذػرتاث ذباضي ذممػراوظقفيذ
طربطنت ذدامل ذػرتا ذتردبوت.ذدبب ذاؼت ،ذدامل ذإدالم ذاداثذ
طواجقػن ذعـوغاؼؽن ذزطاة ذدان ذاروران ذاوغتوق ذبرصدضةذ
جارؼة.ذ ذ
ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
غاعون ذبضقتو ذصد ذػاري ذاؼن ذاد ذدطاالشن ذاوعتذ
إدالم ذؼغ ذبردقؽف ذخبيل ذدامل ذعغؾوارطن ذػرتاث .ذعرؼكذ
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براشضػن ذػرتا ذؼغ ذعرؼك ذعقؾقؽي ذاداظه ذعقؾقك ذعرؼكذ
دػـوػث .ذفرعان ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذؼغ ذدباخاطن ذداولذ
خطبهذتاديذداملذدورةذحمؿدذاؼاتذ57ذؼغذبرعؼصود:ذ ذ
ذ

"(ربقعةذطاعوذواػيذعاءغدي)ذجكذتوػنذممقـتاذطػدذطاعوذ
اطن ذػرتا ذبـدا ذطاعو ذدرتا ذعـددق ذطاعو ذممربؼؽـث،ذ
غدخاي ذطاعو ذاطن ذبرالطو ذخبيل ذطدطوت ،ذدان ذكبخيلنذ
اؼتذاطنذعالػريطنذطؿارػنذدانذطبـخنيذطاعو".ذ ذ
ذ

صفة خبيل ذاؼن ذاداظه ذعروصاطن ذدقؽف ذددأورغ ذؼغذ
عـاػن ذػرتاث ذاتاو ذاشضن ذعغؾوارطن ذػرتاث ذاوغتوق ذاورغذ
الءؼنذدػرتذاشضنذممباؼرذزطاة،ذتقدقذممربؼؽنذنفقه طػدذ
طؾوارض ،ذتقدق ذبرانفاق ،ذترعادوق ذجوض ذتقدق ذممبؾـجاطنذ
اوغتوق ذدؼرؼث ذدـدؼري .ذصفة خبيل ذاؼن ذجوض ذتقدق ذػاثذ
ترباتسذصدذصردوءاظنذػرتاذبـداذدفاجذاطنذتتايفذترعادوقذ
صفة خبيل ذاؼاظه ذاورغ ذؼغ ذتقدق ذعاػو ذممربؼؽن ذصرتوظوشنذ
طػد ذاورغ ذؼغ ذممرظوطن ،ذبفؽن ذاورغ ذؼغ ذتقدق ذعاػوذ
عغوخػؽن دالم ،عـجواب دالم درتا تقدق عاػوذ
برخاطف ذدشن ذدوصن ذجوض ذترعادوق ذصفة اورغ ذؼغ
خبيل.ذ ذ
ذ
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دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،ذ ذ
صفة خبيل ذاداظه ذصثاطقت ذروحاغي ذؼغ ذػاروس ذطقتذ
جاوػي ،ذصثاطقت ذاؼن ذاطن ذعـقؿػا ذطػد ذعرؼك ذؼغذ
عـخقـتاءي ذػرتا ذبـدا .ذعرؼك ذاطن ذعراس ذبرت ذاوغتوقذ
عغؾوارطن ذػرتاث ذطران ذبقؿبغ ذػرتاث ذاطن ذبرطورغ ذاتاوذ
اطن ذجاتوه ذطػد ذطؿدؽقـن .ذاؼن ذاداظه ذطران ذعرؼكذ
عغغضف ذبفاوا ذػرتا ذاداظه ذدضاال-ضاالث ذدفقغض ذايذ
دغضوفذعؾغضرذصرؼـتهذاهللذدبحاغهذوتعاىلذدرصدذطفقالشنذ
ػرتاث .ذصفة خبيل ذاتاو ذطدطوت ذاؼن ذجؾس ذعروصاطنذ
صربواتن ذؼغ ذداشت ذدخال ذاوظقه ذإدالم ذطران ذدقؽف ذخبيلذ
اؼنذداشتذػقـاذدانذاطنذممباواذطبوروضنذددغقاذدانذاخرية.ذ
دامل ذدبواه ذحديث ذؼغ ذدرواؼتؽن ذاوظقه ذاعام ذالبخاري ذدريذ
ابو ذػرؼرة ذرضى ذاهلل ذسـه ،ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهللذ
سؾقهذودؾمذبردبداذؼغذبرعؼصود:ذ ذ

ذ ذ

"دؽاظي-طاظي ذجاشـؾه ذاورغ ۲ذؼغ ذخبيل ذدشن ذػرتا ذؼغ ذاهللذ
برؼؽن ذطػد ذعرؼك ذدري ذطورغقاث ذعثغك ،ذبفوا ذكبخيلن
اؼتذباءؼقذباضيذعرؼك.ذدبـرثذكبخيلنذاؼتذاداظهذبوروقذ
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باضيذعرؼك.ذػرتاذؼغذعرؼكذخبيلكنذاطنذدطاظوشؽنذطؾقذ
دظقفريثذصدذػاريذضقاعة".ذ
(رواؼةذاعامذالبخاري)ذ ذ
ذ

طدن ذدرصد ذاورغ ذؼغ ذبردقؽف ذخبيل ذاؼن ،ذعرؼكذ
اطن ذعغقغؽري ذغعؿة ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدان ذبرصاظقغ ذدريذ
طبـرن.ذاؼنذاداظهذطرانذعرؼكذبراشضػنذبفاواذمسواذػرتاذؼغذ
دعقؾقؽي ذعروصاطن ذحاصقل ذاودفا ذدـدؼري ذدان ذتقاداذ
برطاءؼت ذدشن ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل .ذاصابقال ذصرطارا ذاؼنذ
برالطو ،ذعك ذتقؿبوظث ذصراداءن ذدوعبوغ ذدشن ذعراداطنذ
دؼرؼث ذظبقه ذػقبت ذدان ذعوظقا ذتـػا ذممػدوظقؽن ذغصقب ذاورغذ
الءؼن .ذعرؼك ذؼغ ذخبيل ذاؼن ذخـدروغ ذاوغتوق ذعالطوطنذ
صؾباضاي ذخارا ذاوغتوق ذعـداصت ذطؽاؼاءن ذتـػا ذممػدوظقؽنذ
حالل ذدان ذحرام ذؼغ ذاخريث ذاطن ذممباوا ذطػد ذطبوروضن ذدانذ
كمضرتن ذطػد ذدؼري ذدـدؼري .ذػرتا ذؼغ ذدعقؾقؽي ذاطنذ
ممباواذطدودفنذطػدذدؼرؼثذدػرتذتقؿبولذصثاطقتذػاتيذ
دامل ذدؼرؼث ،ذػقؾغث ذطتـغن ذجقوا ،ذدـتقاس ذضؾقده ،ذتاطوتذ
اطنذطؿاتنيذدانذتاطوتذاطنذطفقالشنذػرتا.ذ ذ
ذ
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دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،ذ ذ
دالءؼن ذدرصد ذاؼت ،ذعرؼك ذؼغ ذخبيل ذاؼن ذاطنذ
عـجادي ذباػن ذمخوػن ذدوضتو ذػقدوصث ،ذبفؽن ذدؾػسذ
طؿاتقـث.ذػرتا ذؼغ ذددقؿػن ذتقدق ذاطن ذممربي ذاف ۲ذمنفعةذ
طػد ذدؼرؼث ذبفؽن ذاؼاث ذاطن ذعـجادي ذببــث ذداخرية ذطؾقذ
دفقغضذدتقؿػاذسذابذدقؼداذؼغذبرت.ذداملذدبواهذحديثذ
ؼغذدرواؼتؽنذاوظقهذاعامذعدؾمذدرصدذجَابِ ْرذبنذسبداهللذرضىذ
اهلل ذسـه .ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾمذ
بردبدا:ذ ذ
ذ

"تاطوتؾه ذطاعو ذدرصد ذعالطوطن ذصربواتن ذزاظقم ذطرانذ
ددوشضوػثذطظاظقؿنذاطنذممباواذطضؾػنذصدذػاريذضقاعةذ
دان ذتؽوتؽـؾه ذطاعو ذدرصد ذبرصفة خبيل ذطرانذ
ددوشضوػث ذصربواتن ذتردبوت ذممبقـاداطن ذاوعة ۲ذؼغذ
دبؾوم ذطاعو ،ذصفة خبيل ذعـدوروغ ذعرؼك ذداظقغذ
عـوعػفؽن داره ذددام ذدـدؼري ذدان ذعغحالظؽن ذؼغذ
حرام".ذ ذ
(رواؼةذاعامذعدؾم)ذ ذ
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اوظقه ذاؼت ،ذطقت ذدباضاي ذاوعت ذإدالم ذػـدضؾهذ
دـتقاس ذعغضوغاطن ذػرتا ذؼغ ذدعقؾقؽي ذدباءؼق ذعوشؽنيذ
اوغتوق ذعـخاري ذطريضأن ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل .ذجدرتوذ
عغاخريي ذخطبه ذصد ذطاظي ذاؼن ،ذممرب ذاؼغني ذعثرو ذصارا ذمجاسهذ
دؽاظني ذاضر ذعـجاءوػي ذصفة خبيل ذاؼن ذدامل ذطفقدوصنذ
طقت.ذعارؼؾهذطقتذممبوداؼاطنذ ذصفة ذدرعاون ذدامل ذدؼري،ذ
طؾوارض ذدان ذعشارطات ذطقت ذطران ذصفة ذدرعاون ذاؼنذ
اداظه ذعروصاطن ذدوعرب ذطػد ذطتـغن ذػاتي ،ذدوعرب ذطربطنتذ
رزضي ،ذدوعرب ذطبفاضقاءن ذدان ذعروصاطن ذسؿؾن ذؼغ ذصاظقغذ
بدرذدرتاذعغاوغتوشؽنذددقديذاهللذدبحاغهذوتعاىل.ذمسوضذ
طقت ذاطن ذعـجادي ذػؿبا ذؼغ ذراسة ذطػد ذاهلل ذدبحاغهذ
وتعاىلذداملذعـوغاؼؽنذطواجقػنذترػادفذػرتاذؼغذدعقؾقؽيذ
دعيذعـخاصايذطبفاضقاءنذػقدوفذدغقاذدانذاخرية.ذفرعانذ
اهللذدبحاغهذوتعاىلذداملذدورةذاظؼصصذاؼاتذ:77ذ ذ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆ ذ
ذ
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برعؼصود :ذ"دان ذتوغتوتؾه ذدشن ذػرتا ذطؽاؼاءن ذؼغ ذتؾهذ
دطورغقاطنذاهللذطػداعوذاطنذصفاالذدانذطبفاضقاءنذػاريذ
اخرية ذدان ذجاشـؾه ذاشؽاو ذعؾوصاطن ذبفاضقـؿو ذ(طػرظوانذ
دان ذبؽؾـؿو)ذدري ذدغقا ،ذدان ذبربوات ذباءؼؼؾه ذ(طػد ذػؿبا۲ذ
اهلل) ذدباضاميان ذاهلل ذبربوات ذباءؼق ذطػداعو ذ(دشن ذصؿربؼنذ
غعؿتث ذؼغ ذعؾقؿػه-ظقؿػه) ،ذدان ذجاشـؾه ذاشؽاو ذعالطوطنذ
طرودؼن ذدعوك ذبوعي ،ذددوشضوػث ذاهلل ذتقدق ذدوطاذ
طػدذاورغ۲ذؼغذبربواتذطرودؼن".ذ ذ
ذ

ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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