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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :
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ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)14:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،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(دـه)ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر ٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ 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
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داخرية .ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتاجوقذ
ؽػرؾوانذبوؽنذؽؿافوان.ذ ذ
ذ

فرتا ذبـدا ذدان ذؽـعؿنت ذددـقا ذقغ ذدبرقؽن ذاوؾقه ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل ذؽػد ذؽقت ذاداؾه ذبرصفة ذمسـتارا.ذاي ذاداؾهذ
ؿروػاؽن ذدوات ذبـتوق ذفتنه ذاتاوػون ذاوجني ذؽػد ذؽقتذ
اوـتوقذؿؾقفتذدامذادذؽقتذممػوذؿغورودؽـثذدغنذباءققذ
اتاوذدباؾقؼث.ذفرؿانذاهللذدبحاـهذوتعاىلذقغذدباخاؽنذداولذ
خطبه ذتادي ذدامل ذدورة ذالتغابن ذاقات ذ 11ذفقغض ذ 11ذقغذ
برؿؼصود:ذ ذ
"ذددوغضوفثذفرتاذبـداذؽاؿوذدانذاـق۲ذؽاؿوذاقتذفاثاؾهذ
ؿـجادي ذاوجني ،ذدان ذددقدي ذاهلل ذجواؾه ذػفاال ذقغ ذبدر.ذ
اوؾقه ذاقت ذبرتؼوى ؾه ذؽاؿو ذؽػد ذاهلل ذدداي ذاوػاي ذؽاؿو،ذ
دان ذدغرؾه ذ(اؽن ذػغاجرن-ػغاجرـث) ذدرتا ذراعتؾه ذ(اؽنذ
ػرقـته-ػرقـتفث) ،ذدان ذبؾـجاؽـؾه ذفرتا ذؽاؿو ذ(درتا ذبواتؾه)ذ
ؽباجقؼن ذاوـتوق ذدقري ذؽاؿو .ذدان ذ(اقغتؾه) ،ذددقاػا ذقغذ
ؿـجاض ذدرتا ذممؾقفارا ذدقرقث ذدرػد ذدػغاروفي ذاوؾقه ذربقعةذ
خبيلــث،ذؿكذؿرقؽاؾهذاورغ۲ذقغذبرجاي" .ذ
ذ
ذ

ذ
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ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
ؽػرؾوان ذؿاءـدي ذدامل ذبربؾـجا ذدان ذؿغوروسذ
ؽفقدوػن ذتربفاضي ذؽػد ذتقض ذجـقس ذؽػرؾوان ،ذقاءقتذ
ػرتام ذؽػرؾوان ذقغ ذداغت ذػـتقغ ذدـاؿاؽن ذضَرُ ْورِقَّة ،ذاقاثذ
اداؾه ذؿروػاؽن ذؽػرؾوان ذاداس ذدػرت ؿاؽـن ،ذؿقـوؿن،ذ
متػت ذتقغضل ذدان ذػاؽاقن .ذتـػاث ذؿاءـدي ذتقدق ذبوؾقهذ
ؿـرودؽن ذؽفقدوػن.ذؽدوا ذؽػرؾوان ذقغ ذدـاؿاؽن ذحَاجِقَّةذ
قاءقت ذؿروػاؽن ذدوات ذؽػرؾوان ذجوض ،ذاؽن ذتتايف ذتقدؼؾهذ
مسػاي ذؽػد ذؿاءـدي ذتقدق ذبوؾقه ذاوـتوق ذفقدوف ذدؽرياثذ
تقدق ذممقؾقؽقث.ذاقاث ذفاث ذاوـتوق ذممربي ذؽدؾقداءن ذؽػدذ
ؿاءـدي ذدان ذؿغفقـدري ذدري ذؽدوؽران ،ذخوـتوفثذ
دػرت ذممقؾقؽي ذؽـدراءن ،ذؿاؽـن ذقغ ذؾذة ذدان ذبرذات ذدانذ
حسِِينَِّيةذقاءقتذ
الءقن.۲ذؿاـاؽاالذقغذؽتقضذاداؾهذؽػرؾوان تَ ِ
ؽػرؾوانذمتبفنذباضيذؿؾغؽػؽنذالضيذؽفقدوػنذؿاءـدي.ذ
ؽػرؾوانذاقنذدؽرياثذتقدقذدؽاولذاؽنذممبواتؽنذؿاءـديذ
اقتذبرؾبقه-ؾبقفنذداملذؿغوروسذؽفقدوػن.ذ ذ
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
دامل ذممـوفي ذؽػرؾوان ذؽفقدوػن ذػد ذفاري ذاقن ،ذادذ
دبفاضني ذدرػد ذؽقت ذقغ ذؾبقه ذؿـوؿػوؽن ذاوـتوق ذبربؾـجاذ
ؽػد ذػرؽارا ۲ذتَحِسِيِنِيَّة ذقاءقت ذؽػرؾوان ذمتبفن ذدغنذ
بربؾـجاذبرؾبقه-ؾبقفنذبربـدقغذدغنذبربؾـجاذؽػدذػرؽاراذقغذ
ذ
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ضرورقةذدانذحَاجِقَّة.ذؿرقكذؿافوذدؾقفتذاوؾقهذاورغذدغنذ
ػـدغن ذؽؿضفن ذدرتا ذدػوجي ذاورغ .ذػد ذؿرقك ذداملذ
فقدوف ذاقن ذبقارؾه ذؿـجادي ذؿدؽني ذاصؾؽن ذفقدوفذ
برضاي ،ذددغؽن ذصفة ذدػرت ذاقن ذاؿت ذؿربفاقا ذؽرانذ
اقاث ذاؽن ذؿـدقدقق ذجقوا ذددأورغ ذؿـجادي ذؿاءـدي ذقغذ
دوؽا ذؿغقؽوت ذفاوا ذنفسو ،ذدوؽا ذممبذقر ذدان ذاؽنذ
ؿالفريؽن ذصفة ذدوؿبوغ ذدرتا ذرقاء .ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
دان ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذدرقغ ذؿغقغتؽن ذؽقتذ
اضر ذؿغاول ذفاوا ذنفسو ذدان ذتقدق ذبرؾبقفن ذددامل ذؿالؽوؽنذ
ددوات .ذاقن ذاداؾه ذؽران ذفاوا ذنفسوؾه ذقغ ذدالؾوذ
ؿـجروؿودؽن ذؿاءـدي ذؽاره ذؽبقـاداءن .ذددببؽنذ
ؽضاضؾنذؿغاولذفاواذنفسوذاقن،ذؿكذددأورغذاقتذاؽنذ
درقغ ذؿالؽوؽن ذػؿبورودن ذدان ذبربؾـجا ذؿؾقبقفي ذدرػدذ
ؽػرؾوان ذفقغض ذممباوا ذؽػد ذػؿبذقرن .ذددقـقؾه ذؽضاضؾنذ
ؿاءـدي ذدامل ذؿغورودؽن ذػربؾـجاءن ذدامل ذؽفقدوػن.ذ
فرؿانذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدداملذدورةذاإلدراءذاقاتذ:82ذ ذ
ﳌ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ
ﳍ
ﳈﳉ ﳊﳋ
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برؿؼصود ذ:ذ"ددوغضوفث ذاورغ ۲ذقغ ذبوروس ذاقت ذاداؾهذ
دودارا ۲ذذقطان ،ذددغ ذذقطان ذاقت ذػوال ذاداؾه ذخملوق ذقغذ
داغتذكفورذؽػدذتوفـث".ذ ذ
ذ

ددامل ذاقات ذاقن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذممربي ذاؿرنذ
ؿغـاءي ذصفة ذدان ذػرقالؽو ذؿاءـدي ذقغ ذؽرف ذؿالؽوؽنذ
ػؿبذقرن ذدامل ذؽفقدوػن ذؿرقك ذاداؾه ذؿروػاؽن ذدوداراذ
ذقطان .ذدامل ذتفسري ذابن ذكثري ذجوض ذؿـجؾدؽن ذبفاوا ذقغذ
دؽاتاؽن ذػؿبذقرن ذاقت ذاداؾه ذددأورغ ذقغ ذؿغؾوارؽنذ
ػربؾـجاءنذقغذبوؽنذػدذمتػتث.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ؿـوروت ذإدالم ،ذػربؾـجاءن ذقغ ذباءقق ذاقت ذاداؾهذ
دؽرياث ذؽقت ذممبؾـجاؽن ذػـداػنت ذتردبوت ذدغنذ
برددرفان ذدان ذدأميبغ.ذاوؾقه ذاقت ذباضي ذاورغ ذقغ ذبراميان،ذ
تقدق ذاد ذدوري ذتوالدن ذقغ ذػاؾقغ ذالقق ذاوـتوق ذدجادقؽنذ
خوـتوه ذدالءقن ذدرػد ذؽددرفاـاءن ذقغ ذدتوروؼؽن ذاوؾقهذ
بضقـداذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾم.ذاقنذتربوؼيتذؽتقكذ
ؽراجاءن ذإدالم ذقغ ذدػقؿػني ذاوؾقه ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهللذ
عؾقه ذودؾم ذتؾه ذممقؾقؽي ذػغاروه ذقغ ذؼوات ذدان ذددضين،ذ
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بضقـدا ذؿادقه ذدفاج ذتقدور ذبراؾدؽن ذتقؽر ذدروؿفث.ذ
ؽاالو ذاد ذػاؽاقن ذقغ ذؽوقق ،ذبضقـدا ذدـدقري ذقغ ذاؽنذ
ؿـؿػؾث .ذدؽرياث ذدؾقفتث ذتقادا ذاف ذػون ذؿاؽـن ذقغ ذادذ
دروؿه ذاوـتوق ذدؿاؽن ،ذؿك ذبضقـدا ذاؽن ذبرػوادا.ذبضقـداذ
جوض ذممره ذدـدقري ذدودو ذؽؿبقغ ذاوـتوق ذممربي ذؿقـومذ
ؽػد ذتتاؿوث.ذؽدؿوا ذاقن ذؿروػاؽن ذـقالي ذؽددرفاـاءنذ
دان ذخارا ذفقدوف ذقغ ذدتوروؼؽن ذاوؾقه ذردول ذاهلل ذصؾىذ
اهلل ذعؾقه ذودؾم ذدامل ذؿغورودؽن ذؽفقدوػن ذؽران ذبضقـداذ
تقدقذؿـجادقؽنذدـقاذدباضايذمتػتذاوـتوقذؿـخاريذفرتاذ
دانذؿغوؿػولذؽؽاقاءنذمسات-ؿات.ذ ذ
ذ

جدرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثروذػاراذمجاعهذدؽاؾنيذ ذؿارقؾه ذؽقت ذفقدوف ذدخاراذ
برددرفان ذؽران ذدغن ذفقدوف ذبرددرفان ،ذؽقت ذاؽنذ
دالؾو ذؿراس ذخوؽوف ،ذبفاضقا ،ذدان ذبرذؽور ذؽػد ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل .ذدتقاف ذؿاءـدي ذفـدؼؾه ذؿـرػؽن ذصفةذ
ؽددرفاـاءنذاقن ذداملذؽفقدوػنذؽرانذؽددرفاـاءنذاقتذ
اد ذػرتؾقاـث ذدغن ذـقالي ذؼـاعه ذاتاو ذؽخوؽوػن ذدامل ذرزؼيذ
ؽقت .ذفقدوف ذقغ ذبرؽة ذاداؾه ذؾبقه ذدػرؾوؽن ذداملذ
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ؽفقدوػنذؽقتذبربـدقغذؽفقدوػنذؿقواهذتتايف ذدرقغذتقدقذ
خوؽوف.ذفقدوفذقغذددرفانذاؽنذممباواذؽبفاضقاءنذقغذ
حؼقؼي ذدان ذاؽن ذممباوا ذؽقت ذؿـوجو ذؽشرض ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل.ذفرؿانذاهلل ذدبحاـهذوتعاىلذداملذدورةذالفرؼانذاقاتذ
:12ذ ذ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ
ذ

برؿؼصود:ذ"دان ذجوض ذؿرقك ذ(قغ ذدرضاءي اهلل ذاقت ذاقاؾه)ذ
قغ ذاػابقال ذممبؾـجاؽن ذفرتاث ،ذتقاداؾه ذؿؾؿػاوءي ذباتس ذدانذ
تقادا ذخبيل ذؽدؽوت ،ذدان ذ(دباؾقؼث) ذػربؾـجاءن ذؿرقكذ
اداؾه ذبتول ذددرفان ذداـتارا ذؽدوا-دوا ذخارا ذ(بوروس ذدانذ
خبيل)ذاقت".ذ 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
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