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برؿؼصقد :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػد ذردقل ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽقاس)ذدرػد ذؽاؾغـذؽاؿق.ذؽؿقدقـذ
جؽـذؽاؿقذبربـتف-بـتفذ(بردؾقدقفـ)ذداملذددقاتقذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾفذؽاؿقذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دان ذ(اؾدـة) ذردقؾث ،ذجقؽ ذؽاؿق ذبـر ذبرإميان ذؽػد ذاهللذ
دان ذفاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾف ذؾبقف ذباءقؼ ذ(باضلذ
ؽاؿق)،ذدانذؾبقفذاقؾققذػقالذؽدقدفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾف ذؽقت ذبرتؼقى ذؽػد ذاهلل دبحاـفذوتعاىل ذدغـذ
دبـر ذتؼقى ذدغـ ذؿؾؼدـاؽـ ذدضاال ذػرقـتفث ذدانذ
ؿـقغضؾؽـ ذدضاال ذالرغـث .ذؿقده-ؿقدفـ ذؽقت ذؿـداػتذ
رمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدان ذداخرية.ذخطبه ذػدذ
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فاري ذاقـ ذاؽـ ذممػرؽتاؽـ ذبرؽـاءن ذػربغؽؽـ ذإدالمذ
بقبسذدريذرباء.ذ ذ
ػربغؽؽـذإدالمذػدذؿاسذؽقينذتؾفذػقنذدترمياذعؿقمذ
دان ذؿـجادي ذداتق ذدقدتؿ ذػغقرودـ ذؽأواغـ ذإدالم ذقغذ
مساؽني ذبرؽؿبغ ذػدت ذدـضارا ذؽقت.ذدؿؾقدقا ،ذؽقـدقػذ
ؽأواغـ ذذرقعف ذبقؽـؾف ذددقات ذقغ ذبارو ،ذاقـ ذاداؾف ذؽرانذ
ؿؾقدقا ذؿروػاؽـ ذـضارا ذػرتام ذقغ ذممػرؽـؾؽـ ذدقدتؿذ
ػربغؽؽـ ذإدالم ذدادقا ذتغضارا .ذؽقجقدن ذػربغؽؽـذ
إدالم ذاقـ ذاداؾف ذبرتػنت ذدغـ ذؽفـدق ذاجرن ذإدالم ذقغذ
برؽفـدؼؽـ ذاورودـ ذجقال ذبؾل ذدخارا ذحالل ذدانذ
ؿغحراؿؽـ ذرباء ذدامل ذاف ذجقا ذاورودـ ذػرـقاضاءن.ذػرؿانذ
اهلل ذدبحاـف ذوتعاىل ذقغ ذدباخاؽـ ذداول ذخطبه ذتادي ذداملذ
دقرةذاؾبؼرةذاقاتذ872ذقغذبرؿؼصقد:ذ ذ
"اورغ ذقغ ذمماؽـ ذ(ؿغؿبقؾ) ذرباء ذاقت ذتقدق ذداػتذ
بردقري ذبتقل ذؿالءقـؽـ ذدػرت ذبردقرقث ذاورغ ذقغذ
درادقق ذذقطان ذدغـ ذترفقققغ-فاقغ ذؽران ذدـتقفـذ
(ذقطان)ذاقت.ذقغذدؿؽنيذاقاؾفذددببؽـذؿرقؽذؿغاتاؽـذ:ذ
"بفاوا ذددقغضقفث ذبرـقاض ذاقت ذدام ذدفاج ذدػرتذ
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رباء" .ذػدحال ذاهلل ذتؾف ذؿغحالؾؽـ ذبرجقال-بؾل ذ(برـقاض)ذ
دانذؿغحراؿؽـذرباء...ذ"ذ ذ

ذ ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽؿذاهلل،ذذ ذ
دؾػس ذؽؿردقؽاءن ،ذترداػت ذػرؿقـتاءن ذدؽاالغـذ
اوؿت ذإدالم ذاوـتقق ذؿقجقدؽـ ذداتق ذاقـدتقتقدلذ
ؽأواغـ ذقغ ذحالل ذدان ذبقبس ذدرػد ذعؿؾـ ذقغ ذدتضف،ذ
تراوتاؿاث ذعؿؾـ ذرباء .ذاوؾقف ذاقت ،ذباضل ذممدتقؽـ ذاوؿتذ
إدالمذداػتذؿـجاؾـؽـذاورودـذؿعاؿؾةذؿغقؽقتذػراتقرنذ
دانذحؽقمذذرع،ذؿؽذػقفؼذؽراجاءنذتؾفذؿقجقدؽـذدانذ
ؿثدقاؽـ ؽؿقدفـ ذػرخدمنت ذػربغؽؽـ ذإدالم ذؽػدذ
ؿشارؽات ذخصوصث ذؽػد ذػؾغضـ ذإدالم .ذدبؾقم ذاقـذ
اقؽقـقؿل ذإدالم ذباثؼ ذممربي ذؽأوتاؿاءن ذؽػد ذاقـدتقتقدلذ
زؽاة ذدان ذبقت ذاملال ،ذـاؿقن ذدغـ ذػؿباغقــ ذاقؽقـقؿل ذقغذ
ػدت ،ذؿؽ ذؽقجقدن ذاقـدتقتقدل ذػربغؽؽـ ذإدالم ذاقـذ
تؾف ذؿـجادي ذـادي ذػـتقغ ذدامل ذممبـتقق ذدقات ذدقدتؿذ
ؽأواغـذإدالمذقغذؿثؾقروهذبرؾـددؽـذاوـدغ ذإدالمذاتاوذ
جقضذدػغضقؾذدباضايذػاتقهذذرقعف.ذ
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ػربغؽؽـ ذإدالم ذاداؾف ذؿروػاؽـ ذدقات ذدقدتؿذ
ػربغؽؽـ ذقغ ذؿان ذػرقـدقػ ذػرجاؾــ ذدان ذعؿؾـثذ
برؾـددؽـ ذحؽقم ذذرع ذباضل ذتقجقان ذؿقجقدؽـذ
ؽعادقؾـ ذدامل ذػرؽقغدني ذاوـتقغ ذدان ذروضل .ذدضاالذ
ػغقرودـ ذقغ ذترداػت ذددامل ذػربغؽؽـ ذإدالم ذدام ذادذ
اورودـ ذػثقؿػــ ذواغ ذؿافقػقن ذاورودـ ذػؿبقاقاءن ذاداؾفذ
دالؽقؽـ ذبرؾـددؽـ ذحؽقم ذذرع ذدان ذتقدق ذؿؾغضرذ
الرغـ ذقغ ذتؾف ذدتتػؽـ ذاوؾقف ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل ذدػرتذ
رباء ،ذغرار ،ذجقدي ذدان ذدباضاقث.ذدامل ذدبقاه ذحديث ذقغذ
درواقتؽـ ذاوؾقف ذاؿام ذاؾرتؿقذي ذدري ذعَ ِؿ ُرو ذبـ ذ ُذعَِقبذ
بفاواداث ذردقل ذاهلل ذصؾك ذاهلل ذعؾقف ذودؾؿ ذبردبدا ذقغذ
برؿؼصقد:ذ ذ

ذ ذ

"تقدق ذحالل ذػقـجؿ ذدان ذجقال ،ذدان ذتقدق ذحالل ذدواذ
ذرط ذدامل ذداتق ذػـجقاؾـ ،ذدان ذتقدق ذحالل ذؽأوـتقغـذ
ددقاتذبارغذقغذبؾقمذادذدتاغـث،ذدانذتقدقذبقؾقفذؿـجقالذ
ددقاتذقغذتقدقذايذؿقؾقؽل".ذ (رواقةذاؿامذاؾرتؿذي) ذ

ذ ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
داـتارا ذؽقـدقػ ذإدالم ذقغ ذدضقـا ذػاؽاي ذدداملذ
ػربغؽؽـ ذإدالم ذاقاؾف ذاملُضَارَبَه ذ(ػرؽقغدني ذاوـتقغ)،ذ
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اؾقَدِقعَة ذ(دقؿػــ) ،ذاملُشَارَؽَة ذ(اودفا ذدام) ،ذاملُرَابَحَفذ
(متبفـ ذؽأوـتقغـ) ،ذا ِإلجَارَة ذ(دققائـ) ،ذبَقِعِ اؾدَؾَؿ ذ(ػؿبؾنيذ
دخارا ذمتػفـ) ذدان ذالءقـ ذالضل .ذاداس ذػغـداؾنيذ
ػرـقاضاءـث ذاداؾف ذبردادرؽـ ذؽتتػـ ذاؾؼرءان ذدان ذاؾدـف.ذ
اـتارا ذؽؾبقفـ ذػربغؽؽـ ذإدالم ذاقـ ذاقاؾف ذػغقرودـذ
ؽأواغـث ذاداؾف ذبرؾـددؽـ ذـقالي ذؽإمياــ دان ذؽتؼقاءن.ذ
اقـ ذاداؾف ذؽران ذدتقاف ذػراتقرن ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل ذاداؾفذ
ؿروػاؽـ ذاؿاـف ذقغ ذػرؾق ذدػؾقفارا ذدان ذدؾؼداـاؽـ.ذدتقافذ
ػراتقرن ذقغ ذترؽـدوغ ذدامل ذاورودـ ذػربغؽؽـ ذإدالم ذاداؾفذ
برؾـددؽـذحؽقمذقغذتؾفذدتتػؽـذاوؾقفذاهللذدبحاـفذوتعاىل.ذ
ػردقءاؾـذحاللذدانذحرامذداملذددقاتذاوروس ـقاضذاداؾفذ
ؿروػاؽـ ذػرؽارا ذقغ ذاوتام ذدان ذدـتقاس ذداؿبقؾ ذبرت ذاضرذ
اقاث ذداػت ذؿـجاؿني ذؽؿصؾحنت ذؿاءـدل ذدان ذؿـخاريذ
كرضاءنذاهللذدبحاـفذوتعاىل.ذ ذ
دالءقـ ذدرػد ذاقت ،ذػربغؽؽـ ذإدالم ذؿغقتاؿاؽـذ
ؽقـدقػ ذؽعادقؾـ ذدامل ذؿـجاؾـؽـ ذاوروس ذـقاض ،ذقاءقتذ
عادقؾذؿؾتؼؽـذددقاتذدمتػتثذقغذبتقل.ذؽعادقؾـذدخاراذ
ؿثؾقروه ذؽاتس ذمسقا ذػقفؼ ذقغ ذؿـجاؾـؽـ ذاوروس ذـقاضذ
برؾـددؽـ ذذرع.ذؽأوـتقغـ ذدان ذمنفعتـث ذاؽـ ذدؽقغدلذ
ذ

ذ
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بردام ذدغـ ذػقفؼ ذقغ ذترؾقبت ذدغـ ذخارا ذقغ ذتقدقذ
برخغضفذدغـذإدالم.ذؽأوـتقغـذترحصقؾذدرػدذػرجـجنيذ
جقال ذبؾل ،ذػرؽقغدني ذاوـتقغ ذروضل ،ذػالبقرن ذدانذ
برباف ذػرجـجني ذالءقـ ذقغ ذداعرتاف ذاوؾقف ذذرقعف.ذ
ؽقاجقػـ ذممباقر ذزؽاة ذجقض ذتقدق ذدؾقػاؽـ ذؽران ذاقاثذ
ؿروػاؽـ ذتغضقغجقاب ذدان ذػرقـتف ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل ذقغذ
ػرؾق ذدتقـاقؽـ.ذاقاث ذجقض ذؿروػاؽـ ذاـتارا ذتغضقغجقابذ
دقدقال ذػقفؼ ذػربغؽؽـ ذإدالم ذدامل ذممبـتق ذضقؾقغـ ذقغذ
ممرؾقؽـ.ذ ذ
ذ ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اوؾقف ذاقت ،ذؽقت ذدباضاي ذاوؿت ذإدالم ذفـدؼؾفذ
برذؽقر ذدغـ ذؽقجقدن ذػربغؽؽـ ذإدالم ذدـضارا ذؽقت.ذ
جؽ ذؿشارؽات ذإدالم ذدفقؾق ذدرقغ ذؿغؾقه ذؽران ذترػؼداذ
ترجبؼذدغـذػربغؽؽـذقغذتقدقذبرادادؽـذذرعذدفقغضذ
ترؾقبت ذدغـ ذرباء ،ذـاؿقن ذػد ذفاري ذاقـ ،ذاداؾف ذؿـجاديذ
ؽقاجقػـ ذؿشارؽات ذاوـتقق ذممقؾقف ذدان ذؿثقؽقغذ
ػربغؽؽـ ذإدالم ذقغ ذتؾف ذددقا ذوجقد ذدغـ ذباثؼث ذدـضاراذ
ؽقت .داملذدبقاهذحديثذقغذدرواقتؽـذاوؾقف ذاؿامذاؾدَِّقؾَؿِلذ
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درػد ذأـس ذبـ ذؿاؾؽ ذرضي اهلل ذبفاواداث ذردقل ذاهلل ذصؾكذ
اهللذعؾقفذودؾؿذبردبداذقغذبرؿؼصقد:ذ
"ؿـخاري ذقغ ذحالل ذاداؾف ذواجب ذؽأتس ذدتقاف ذاورغذ
إدالم".ذ
ددقغضقفث ذتقادا ذالضل ذاؾدـ ذباضل ذؿشارؽاتذ
إدالم ذاوـتقق ذتقدق ذممقؾقف ذػربغؽؽـ ذإدالم .ذجقدرتوذ
ؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾل ذاقـ ،ذممرب ذاقغني ذؿثرو ذػارا ذمجاعفذ
دؽاؾني،ذاداؾفذؿـجاديذتغضقغجقابذباضلذدتقافذؽقتذ
اوـتقق ذممقؾقف ذدان ذؿغقتاؿاؽـ ذػربغؽؽـ ذإدالم ذدباضايذ
جاؾـ ذػثؾداقـ ذؽػد ذػغقرودـ ذؽأواغـ ذباضل ذاوؿتذ
إدالمذدـضاراذؽقت.ذاقـذاداؾفذؽرانذػربغؽؽـذإدالمذاداؾفذ
ؾبقف ذتؾقس ذدان ذؿغقتاؿاؽـ ذذرقعة ذإدالم ذدامل ذؿغقرودؽـذ
ؽأواغـ ذػؾغضـث ذدرتا ذممؾقفارا ذؽعادقؾـ ذؽػد ذؿشارؽات.ذ
ػرمان اهللذدبحاـفذوتعاىلذداملذدقرةذاؾـداءذاقاتذ :85ذ
ذ ذ
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برؿؼصقد:ذ"وافلذاورغ ذقغذبراميان،ذجاغـؾفذؽاؿقذؿاؽـذ
(ضقـاؽـ)ذفرتا ذؽاؿق ذددام ذؽاؿق ذدغـ ذجاؾـ ذقغ ذداؾفذ
(تقػق ،ذجقدي ذدان ذدباضاقث) ،ذؽخقاؾل ذدغـ ذجاؾـذ
ػرـقاضاءن ذقغ ذدالؽقؽـ ذدخارا ذدقؽا ذدام ذدقؽا ذداـتاراذ
ؽاؿق ،ذدان ذجاغـؾف ذؽاؿق ذبربقـقه-بقـقفـ ذددامذ
دـدقري.ذددقغضقفثذاهللذدـتقاسذؿغادقفينذؽاؿق".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

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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