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برؿؼصود"ً :وافاي ًاورغ ًقغ ًبرإميانً ،راعمؾه ًؽاؿو ًؽػدً
اهلل ًدان ًراعمؾه ًؽاؿو ًؽػد ًردول ًاهلل ًدان ًؽػد ً"أوىلً
األؿر"ً(اورغًقغًبرؽواس)ًدرػد ًؽاؾغنًؽاؿوً.ؽؿودقنً
جؽـًؽاؿوًبربـمه-بـمهً(بردؾقيقفن)ًداملًديواتوًػرؽاراً،
ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً(ؽماب)ًاهللً(اؾؼرءان)ًً
دان ً(اؾيـة) ًردوؾثً ،جقك ًؽاؿو ًبـر ًبرإميان ًؽػد ًاهللً
دان ًفاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾه ًؾلقه ًباءقق ً(باضيً
ؽاؿو)ً،دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ؿارقؾه ًؽقت ًبرتؼوى ًؽػد ًاهلل دلواـهًوتعاىل ًدغنً
دلـر ًتؼوى ًدغن ًؿؾؼيـاؽن ًدضاال ًػرقـمفث ًدانً
ؿـقغضؾؽن ًدضاال ًالرغـثً .ؿوده-ؿودفن ًؽقت ًؿـداػتً
رمحة ًدان ًؽربؽنت ًفقدوف ًددـقا ًدان ًداخريةً.خطبه ًػدً
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فاري ًاقن ًاؽن ًممػرؽماؽن ًبرؽـاءن ًصفة حرؿة ًؿغورؿيتً
ممػرؽوؽوفؽنًفوبوغنًؿاءـييً ً.
ًصفة ًداؾقغ ًحرؿة-ؿغورؿيت ًاداؾه ًداؾه ًداتو ًصفة
حمؿوده ًاتاو ًصفة ًترػوجي ًدامل ًإدالمً .صفة ًاقن ًمملاواً
ؿؼصود ًػـدغن ًقغ ًتقغضي ًترفادف ًديأورغ ًدغنً
ممربقؽن ًالقـن ًقغ ًػـوه ًدوػن ًدان ًبرفقؿه ًؽػداثً .صفة
داؾقغ ًحرؿة-ؿغورؿيت ًاقن ًفاروس ًاد ًباضي ًديأورغً
ؿيؾم ًقغ ًؿغاؽو ًدقرقث ًبراميان ًؽػد ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىلً.
اـمارا ًخوـموه ًصفة ًداؾقغ ًحرؿة-ؿغورؿيت ًاقن ًاقاؾهً
ممربي ًالقـن ًؿيراً ،بردوػن ًدـمونً ،باءقق ًدامل ًبرتوتورً
ؽاتً ،داؾقغ ًبؽرجادامً ،داؾقغ ًؿغفرضاءي ًاـمارا ًداتوً
دام ًالءقن ًدان ًدلاضاقثً .فرمان ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًقغً
دباخاؽن ًداول ًخطبه تادي ًدامل ًدورة ًص ًاقات ًً 44قغً
برؿؼصودًً ً:
"(دضاال ًصفة ًقغ ًؿوؾقا) ًاقنً ،اداؾه ًؿـهادي ًدلوتنً
ػغورؿنتً(باضيًؿرقك)ً.دانًديوغضوفثًباضيًاورغ ً
قغ ًبرتؼوىً ،دددقاؽن ًمتػت ًؽؿلاؾي ًقغ ًدلاءقق-باءقؼثً
(ػدًفاريًاخريةًؽؾق)"ً ً.
ً
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ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهللً ًًً،
ـاؿون ًبضقموً ،دهق ًؽلالؽغن ًاقنً ،صفة ًداؾقغً
حرؿة-ؿغورؿيت ًاقن ًتؾه ًؿوال ًترفاؽقس ًددقؽقت ًدؿيً
ددقؽقت ًدؽاالغن ًؿشارؽاتً .اقن ًاداؾه ًؽران ًادً
دؽاالغن ًؿشارؽات ًقغ ًتقدق ًؿغؿلقل ًػدوؾي ًدامل ًممؾقفاراً
دانًممػرؽوؽوفؽنًفوبوغنًديامًؿاءـييًدػرتًتقدقً
ؿغورؿيت ًاورغ ًالءقنً ،تقدق ًؿغورؿيت ًاورغ ًؾلقه ًتواً،
تقدق ًؿغورؿيت ًضوروً ،تقدق ًؿغورؿيت ًػؿقؿػني ًدانً
دلاضاقثً .دؽرياث ًصفة ًحرؿة-ؿغورؿيت ًاقن ًتقدقً
دػؾقفارا ًدان ًدجاض ًدغن ًباءقق ًاقاث ًبوؾقه ًمموتودؽنً
فوبوغن ًصؾة ًاؾرحقم ًدان ًمملاوا ًؽرودؼن ًؽػد ًؿاءـييً
قغ ًاخريث ًاؽن ًؿروـموفؽن ًـقالي ًػرادبن ًؿشارؽاتً
ديلواه ًـضاراً .اوؾقه ًاقت ًاضام ًإدالم ًتؾه ًؿغـهورؽنً
ؽػد ًاوؿت ًؿاءـيي ًاضر ًدـمقاس ًؿغعؿؾؽن ًدانً
مملوداقاؽن ًصفة ًحرؿة ًؿغورؿيت ًدامل ًؽفقدوػنً
برؿشارؽتً ً.
إدالم ًؿغضاؾؼؽن ًؽػد ًاوؿمث ًاضر ًدـمقاسً
ؿغعؿؾؽن ًصفة ًحرؿة ًؿغورؿيت ًديام ًؿاءـيي ًتـػا ًؿغرياً
ػربقذاءنًاضامً،بغياًاتاوًافًدفاجً.اقنًاداؾهًؽران صفةً
4

اقن ًممػوثاءي ًـقالي ًقغ ًؿوؾقا ًدرتا ًممػو ًممربي ًؽين ًقغً
باءقق ًؽػد ًؿشارؽاتً .ديقاػا ًقغ ًدـمقاس ًؿغعؿؾؽنً
بوداقاًاقنًػييتًتقدقًاؽنًؿغفاديفًؿيكؾهًداملًؿـهاؾقـؽنً
فوبوغن ًديام ًؿاءـييً.دلاؾقؼث ًؽضاضؾن ًدامل ًؿغوقاتيً
صفة ًحرؿة ًؿغورؿيت ًاقن ًاؽن ًممربي ًؽين ًقغ ًبوروقً
ؽػد ًدقري ًديأورغ ًدان ًؿشارؽاتً.فرمان ًاهلل ًدلواـهً
وتعاىلًداملًدورةًؾؼؿانًاقاتًً11قغًبرؿؼصودً ً:
"دان ًجاغـؾه ًاغؽاو ًمماؾقغؽن ًؿوؽاؿو ً(ؽران ًممـدغ ًرـدهً
اتاو ًدوؿلوغ)ًؽػد ًؿاءـييً ،دان ًجاغـؾه ًاغؽاو ًبرجاؾنً
دبوؿي ًدغن ًبرالضق ًدوؿلوغ;ًديوغضوفث ًاهلل ًدلواـهً
وتعاىل ًتقدق ًدوؽا ًؽػد ًتقف ًاورغ ًقغ ًدوؿلوغً،
تؽلورً،الضيًمملغضاؽنًدقري"ً ً.

ً ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللًدؽاؾنيً ً،
دقؽف ًحرؿة ًؿغورؿيت ًجوض ًؿروػاؽن ًداؾه ًداتوً
ؽوخني ًؽػد ًؽأؿاـن ًدان ًؽلفاضقاءن ًدامل ًؽفقدوػنً
دـضارا ًؽقتً.تـػا ًؽوخني ًاقنً ،ؽقت ًاؽن ًفقدوف ًداملً
ؽأداءن ًتقادا ًػرتقؿلاغنً ،ؿغقؽوت ًفاوا نفسوً ،تقادا صفة
ؽيوػـنً ،فقؾغ ًـقالي ؿورـيً ،دان ًاؽن ًمملاواً
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ػرؿودوفن ًديام ًؿاءـييً .باقغؽن ًدؽرياث ًؽقتً
فقدوف ًتـػا ًراس ًحرؿة ًػد ًاورغ ًالءقنً ،تقدق ًؿغورؿيتً
ػـدغن ًدان ًػؿقؽرين ًاورغ ًالءقن ًدرتا ًترالؾو ًممـمقغؽنً
دقري ًدـدقريً ،ػييت ًؽأداءن ًاؽن ًؿـهادي ًتقدق ًتـرتامً
قغ ًاخريث ًبوؾقه ًؿنللؽن ًػردغؽقماءن ًدان ًػرػىفنً.
دقؽف ًداؾقغ ًؿغورؿيت ًؿروػاؽن ًاـمارا ًـقالي ًقغ ًػرؾو ًادً
دامل ًدقري ًؽقت ًدلاضاي ًؿاءـييً .اوؾقه ًاقت ًدقؽفً
داؾقغ ًحرؿة ًؿغورؿيت ًاقن ًدفارودث ًدعؿؾؽن ًدؿان ً
دفاجً.دقؽف ًاقن ًفـدؼؾه ًدعؿؾؽن ًػد ًدمقاف ًػرقغؽتً
عؿورًدػرتًاورغًؿوداًػرؾوًؿغورؿيتًاورغًقغًؾلقهًتواً،
بضقموًجوضًاورغًتواًجوضًػرؾوًؿناقاغيًاورغًؿوداً.داملً
دلواه حديث ًقغ ًدرواقمؽن ًاوؾقه ًاؿام ًاؾرتؿذي ًدرػد ًابنً
علس ًرضي ًاهلل ًعـه ًبفاواداث ًردول ًاهلل ًصؾى ًاهلل ًعؾقهً
ودؾمًبردلداًقغًبرؿؼصودً ً:
"تقدق ًترؿادوق ًضوؾوغن ًؽاؿي ًاورغ ًقغ ًتقدق ًؿناقاغيً
اـق ًؽىقل ًؽاؿي ًدان ًتقدق ًؿغورؿيت ًاورغ ًتوا ًؽاؿيً،
تقدق ًممرقـمفؽن ًؽلاءقؼؽن ًدان ًتقدق ًؿالرغً
ؽؿوغؽرن"ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
(رواقةًاؿامًاؾرتؿذي)ً ً
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دالءقن ًدرػد ًاقتً ،دقؽف ًداؾقغ ًحرؿة ًؿغورؿيتً
فـدؼؾه ًدػوػوق ًؿالؾوءي ًتوالدنً.جك ًاورغ ًدقواس ًاتاوً
اقلو ًباف ًؿـوٌوؼؽن ًدقؽف ًحرؿة ًؿغورؿيت ًدريً
دودوت ًػرؽاتاءن ًدان ًػربواتنً ،اقاث ًاؽن ًداػت ًممربيً
ػـدوان ًؽػد ًاـق ًدان ًضوؾوغن ًؿودا ًاوـموقً
ؿـىوـموفقثً.اوؾقه ًاقتً ،اوـموق ًؿـىاػاي ًؿمالؿت ًاقنً،
ؽقت ًفـدؼؾه ًترؾلقه ًدفوؾو ًؿالتقه ًدقري ًؽقت ًاوـموقً
ؿغورؿيت ًدقري ًؽقت ًدـدقريً .اقن ًاداؾه ًؽران ًاػابقالً
ؽقتًبوؾقهًؿغـلًػييتًدانًؿغفرضاءيًؽؼواتنًؽقتًدانً
ؿـرمياًؽؾؿفنًقغًادًػدًدقريًؽقتً،إن ذاءاهللًؽقتًاؽنً
ؾلقهًؿودهًاوـموقًؿغورؿيتًاورغًالءقنً ً.
ً

ً ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللًدؽاؾنيً ً،
جودرتو ًؿغاخريي ًخطبه ًػد ًؽاؾي ًاقنً ،ممرب ًاقغنيً
ؿنرو ًػارا ًمجاعه ًدؽاؾني ًؿارقؾه ًؽقت ًممػرؽاداؽن ًدانً
مملوداقاؽن ًعؿؾن ًدقؽف ًحرؿة ًؿغورؿيت ًدامل ًؽفقدوػنً
ؽقتً.اقنًاداؾهًؽرانًبوداقاًحرؿةًؿغورؿيتًاقنًاقاؾهًداؾهً
داتو ًبوداقا ًقغ ًػرؾو ًؽقت ًعؿؾؽنً ،ترػؽن ًدان ًمسمؽنً
داملًفاتيًؽقت ًدؿيًمملقـاًؿشارؽاتًقغًؼواتًػرػادواـثً
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اـمارا ًداتو ًدام ًالءقنً .بوداقا ًاقن ًجوض ًممػو ًؿغورغؽنً
جورغ ًاـمارا ًدمقاف ًالػقين ًؿشارؽات ًدان ًاؽن ًمملاواً
ؽداؿاقنًدرتاًؿغؽؾؽنًؽأؿاـنًدـضاراًؽقتً ً.

ً ً

اضام إدالم ًجوض تقدق ًفاث ًؿنوروه ًؽقت ًحرؿة-
ؿغورؿيت ًؽػد ًديام ًؿيؾم ًدفاج ًبفؽن ًؽقت ًجوضً
ػرؾو ًداؾقغ ًحرؿة-ؿغورؿيت ًؽػد ًمسوا ًؿاءـييً .اقغمؾهً،
دؽرياث ًؽقت ًؿافو ًاورغ ًالءقن ًؿغورؿيت ًؽقتً ،ؽقتً
فـدؼؾه ًترؾلقه ًدفوؾو ًػرؾو ًؿغورؿيت ًاورغ ًالءقنً.
ديوغضوفث ًؿرقك ًقغ ًممقؾقؽي ًدقؽف ًاقن ًبوؽن ًدفاجً
اؽن ًممػراوؾقفي ًضـهاران ًقغ ًبير ًاؽن ًتمايف ًاؽنً
دؽورـقاؽن ًؽفقدوػن ًقغ ًتـرتامً ،فرؿوـي ًدان ًداؾقغً
ؿناقاغي ًديام ًؿاءـيي ًقغ ًاخريث ًاؽن ًمملاوا ًؽلفاضنيً
ددـقا ًدان ًاخريةً .فرؿان ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدامل ًدورةً
اؾـياءًاقاتًً ً:18
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ﰋﰌ ﰍﰎﰏ
ً

برؿؼصود"ً :دان ًاػابقال ًؽاؿو ًدبرقؽن ًػغورؿنت ًدغنً
ديواتًاوخػنًحرؿةً(دػرتًممربيًدالم)ً،ؿكًباؾيؾهً
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ػغورؿنت ًاقت ًدغن ًقغ ًؾلقه ًباءقق ًدرػدثً ،اتاو ًباؾيؾه ًديً
(دغن ًخارا ًقغ ًدام)ً.ديوغضوفث ًاهلل ًدـمقاس ًؿغفقموغً
تقف ًديوات"ً ً.
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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