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(احلج)11:

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
1

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 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 ذتـتغذ
ػؾوراؾقدؿىذاضامذفهمنذقغذؿثدتؽن.ذ ذ
ذ

إدالم ذاداؾه ذداتو-داتوث ذاضام ذقغ ذؿؾتؼؽنذ
ؽتوحقدن ذدباضاي ذتورغ ذاوتام ذدامل ذؽفقدوػن ذؿاءـدي.ذ
اي ذاداؾه ذاضام ذوحقو ذقغ ذدتوروـؽن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
ؽػد ذػارا ذـبقث ذاوـتوق ذدمسػاقؽن ذؽػد ذاوؿت ذؿاءـدي.ذ
ـاؿون ،ذددباؾقق ذػـوروـن ذاضام ذاقن ذترداػت ذضوؾوغنذ
ؿاءـدي ذقغ ذتؾه ذدػغاروفي ذاوؾقه ذذقطان ذدان ذفاوا ذنفسوذ
دغن ذممقؾقه ذاوـتوق ذبرػاؾقغ ذدان ذتقدق ذؿـوروتي ذاضام ذاهللذ
دبحاـهذوتعاىلذاقن.ذفرؿانذاهللذدبحاـهذوتعاىلذقغذدباخاؽنذ
داولذخطبهذتاديذداملذدورةذاحلجذاقاتذ11ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
"دان ذاػابقال ذدباخاؽن ذؽػد ذؿرقك ذاقة ۲ذؽاؿي ذقغ ذجؾسذ
ثات ،ذاغؽاو ذاؽن ذداػت ذؿؾقفت ذػد ذؿوك ذاورغ ۲ذقغ ذؽافريذ
اقت ذتـدا ذؿاره ذدان ذبـخي ،ذفؿػري ۲ذؿرقك ذفـدق ذؿـرؽمذ
دان ذؿثرغ ذاورغ ۲ذقغ ذممباخاؽن ذاقة ۲ذؽاؿي ذؽػد ذؿرقك.ذ
ؽتاؽـؾه ذ(وافي ذحمؿد) :ذ"جك ذدؿؽني ،ذؿافوؽه ،ذاؽوذ
خربؽنذؽػدذؽاؿو:ذقغذؾبقهذبوروقذالضيذدرػدذافذقغذتؾهذ
ؿثببؽن ذؽؿارفن ذؽاؿو ذاقت؟ ذاقاؾه ذـراك ذقغ ذتؾه ذدجـجقؽنذ
ذ

3

اوؾقهذاهللذؽػدذاورغ۲ذقغذؽافري،ذدانذاقتوؾهذدبورق-بورقذ
متػتذؽؿباؾي!".ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
ؿودوه ۲ذاوؿت ذإدالم ذاقن ذدـتقاس ذبراد ذدؿاـا،۲ذ
ؿرقكذؿـامنذؽبـخنيذقغذتقغضيذترفادفذإدالمذدانذاوؿتث.ذ
دفقغضاؽن ذػؾباضاي ذخارا ذتؾه ذدالؽوؽن ذاوـتوق ذممػردايذ
دان ذؿثؾقوقغؽن ذعقيده اوؿت ذإدالم ذاضر ذتقدق ذتروس ذبرادذ
داتس ذجاؾن ذؽبـرن .ذؿرقك ذؿغضوـاؽن ذبرؿاخم-ؿاخمذ
خارا ذاوـتوق ذؿثدتؽن ذاوؿت ذإدالم .ذاـتاراث ذؿرقكذ
ؿغضوـاؽن ذخارا ذؿراخوـي ذػؿقؽرين ذاوؿت ذإدالم ذدغنذ
فهمنذػؾوراؾقدؿىذاضام.ذ ذ
ذ

فهمن ذػؾوراؾقدؿى ذاضام ذاداؾه ذؿروػاؽن ذفهمن ذاتاوذ
اؾرين ذقغ ذممػرخاقاءي ذؽػؾباضاقن ذاضام .ذاـتارا ذفهمن قغذ
دباوا ذدري ذـضارا ذبارت ذاقن ذاقاؾه ذؿرقك ذؿغاتاؽن ذبفاواذ
مسوا ذاضام ذممباوا ذؽػد ذجاؾن ذؽدجفرتاءن ذدان ذتقادا ذداتوذ
ػون ذاضام ذقغ ذتوغضال ذاوـتوق ذؿـجادي ذدوؿرب ذؽػدذ
ؽبـرن،ذؽرانذباضيذؿرقكذمسوا ذاضامذاداؾهذدامذدانذمسواثذ
دوخي ذؿثرو ذؽػد ذؽباءقؼؽن.ذػـدوؽوغ ذفهمن ذاقن ذخوباذ
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اوـتوق ذؿؾتؼؽن ذاضام ذػد ذؽدودوؼن ذقغ ذدام ذؽران ذؿرقكذ
برػضغ ذبفاوا ذدوؿرب ذمسوا ذاضام ذاداؾه ذتوفن ذقغ ذدام.ذباضيذ
ؿرقك ذمسوا ذاضام ذتربوك ذاوـتوق ،ذدتؾقيت ذدان ذددقؿقذ
ؽؿباؾي .ذدتقاف ذاورغ ذبقبس ذاوـتوق ذؿغؾوارؽن ذػـداػتذ
دامل ذبراضام ذواالوػون ذػـدغن ذاقت ذدبـرث ذبرتـتغن ذدغنذ
اضاؿث .ذفهمن ػؾوراؾقدؿى ذاضام ذجوض ذؾبقه ذخـدروغذ
ؿغضوـاؽن ذعؼل ذؿؾقبقفي ذاضام ذؽران ذعؼل ذدأغضف ذممػوذ
ممقؽريؽن ذدضاال-ضاالث .ذدالءقن ذدرػد ذاقت ،ذؿرقكذ
ؿغاتاؽن ذبفاوا ذدتقاف ذؿاءـدي ذػرؾو ذؿـرميا ذؽػرخاقاءنذ
اضام ذالءقن ذدباضاميان ذدي ذؿـرميا ذؽػرخاقاءن ذاضاؿاثذ
دـدقري.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
حؼقؼة ذدبـرث ذمسوا ذػرؽارا ذقغ ذدباوا ذاوؾقه ذضوؾوغنذ
ػؾوراؾقدؿى ذاضام ذاداؾه ذبرخغضه ذدان ذبرتـتغن ذدغن ذاداسذ
اضامذإدالمذقغذبردوؿربؽنذوحقوذاهللذدبحاـهذوتعاىلذؽػد
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم .ذاقن ذجوض ذاداؾه ذؽرانذ
إدالم ذتؾه ذؿؾتؼؽن ذاداس ذتوحقد ذدباضاي ذدادر ذؽػدذ
ؽبـرن ذاضام .ذؽتوحقدن ذتقدق ذفاث ذبرؿؼصود ذؿقؼقينذ
ؽأداءن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل دامل ذعبادة ذدفاج ،ذاؽن ذتتايفذ
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اي ذدبـرث ذؿـخاؽويف ذدؾوروه ذؽفقدوػن ذؿاءـدي .ذاقنذ
برؿعـى ذإدالم ذتقدق ذؿـرميا ذدام ذدؽاؾي ذدبارغ ذبـتوقذ
ؽشرقؽن ذبراضام ذدباضاميان ذػفؿن ذػؾوراؾقدؿى ذاضام ذاقن.ذ
مسقؿغث ذاضام ذإدالم ذاداؾه ذاضام ذقغ ذؿغحرؿيت ذاف ذجواذ
ػضغن ذدان ذؽػرخاقاءن ذػغاـوت ذاضام ذالءقن ،ذـاؿون ذبضقتوذ
إدالم ذتقدق ذؿغغضف ذمسوا ذاضام ذاداؾه ذدام ذدان ذتقدقذ
ؿغغضف ذبفاوا ذتوفن ذقغ ذدمسبه ذاوؾقه ػغاـوت ذاضام ذالءقنذ
اداؾهذتوفنذقغذدمسبهذاوؾقهذاورغ ذإدالم.ذفرؿان ذاهللذدبحاـهذ
وتعاىل ذدامل ذدورة ذالكافرون ذاقات ذ 2ذفقغض ذ 6ذقغذ
برؿؼصود:ذ ذ
ذ

"ؽتاؽـؾه ذ(وافي ذحمؿد):ذ"فاي ذاورغ ۲ذؽافري.ذاؽو ذتقدقذ
اؽن ذؿثؿبه ذاف ذقغ ذؽاؿو ذمسبه .ذدان ذؽاؿو ذتقدق ذؿافوذ
ؿثؿبه ذ(اهلل) ذقغ ذاؽو ذمسبه .ذدان ذاؽو ذتقدق ذاؽن ذبرعبادةذ
دخارا ذؽاؿو ذبرعبادة.ذدان ذؽاؿو ذػوال ذتقدق ذؿافو ذبرعبادةذ
دخاراذاؽوذبرعبادة.ذباضيذؽاؿوذاضامذؽاؿو،ذدانذباضقؽوذ
اضاؿؽو".ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
دباضاي ذاورغ ذإدالم ،ذؽقت ذػرؾو ذبرفاتي-فاتيذ
دان ذبرودػادا ذدغن ذضرؼن ذفهمن ذػؾوراؾقدؿى ذاضام .ذاقنذ
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اداؾه ذؽران ذؿتالؿت ذضرؼن ذاقن ذاداؾه ذاوـتوق ذؿغفاػودؽنذ
اضام ذإدالم.ذؿرقك ذؿؾتؼؽن ذـقالي ذعؼل ذؾبقه ذتقغضي ذدرػدذ
اضام ،ذجودرتو ذاضام ذتقدق ذالضي ذممػوثاءي ذدبارغ ذػراـنذ
ؽػد ذؽفقدوػن ذؿاءـدي ذقغ ذاخريث ذاؽن ذممباوا ذؿاءـديذ
ؽدامل ذؽددنت .ذاوؾقه ذاقت ،ذباضي ذؿغقؾؼؽن ذدقري ذدرػدذ
ترجبق ذؽدامل ذؽؽؾريوان ذػؾوراؾقدؿى ذاضام ذاقن ،ذؿكذ
اوؿت ذإدالم ذفـدؼؾه ذدـتقاس ذؿؾتؼؽن ذؽقؼقـن ذقغ ذتضوهذ
بفاوا ذفاث ذاضام ذإدالم ذدفاج ذؿروػاؽن ذاضام ذقغ ذبـر،ذ
ؿاـاؽاال ذاضام ذدالءقن ذدري ذاضام ذإدالم ذاداؾه ذكفور ذدانذ
ؿثقؿػغذدريذجاؾنذقغذدباواذاوؾقهذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذ
ودؾم.ذاوؿتذإدالمذفـدؼؾهذدـتقاسذؿـدامليذدانذؿغحقاتيذ
اضام ذإدالم ذدرتا ذممػرتقغؽتؽن ذؽتؼوائن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل .ذاقن ذؽران ذدغن ذؽتؼوائن ،ذددأورغ ذاقت ذاؽنذ
براس ذتاؽوت ذاوـتوق ذؿثؽوتوؽن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدانذ
اؽن ذداػت ذؿغقؾؼؽن ذدقرقث ذدرػد ذترػغاروه ذدغن ذؿان۲ذ
عـاصري ذقغ ذجاءوه ذؿثقؿػغ ذدرػد ذإدالم.ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىلذداملذدورةذال-عؿرانذاقاتذ59ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
"دان ذددقاػا ذقغ ذؿـخاري ذاضام ذدالءقن ذاضام ذإدالم ،ذؿكذ
تقدق ذاؽن ذدترميا ذدرػدث ،ذدان ذاي ذػد ذفاري ذاخرية ذؽؾقذ
دريذاورغ۲ذقغذروضي".ذ ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني ،ذ
ؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغني ذؿغقغتؽنذ
ؽػدذػاراذمجاعهذدؽاؾنيذبفاواذاضامذإدالمذاداؾهذاضامذرمحةذ
قغ ذػـوه ذدغن ذتوؾق ذاـدور.ذـاؿون ذبضقتو ذاضام ذإدالم ذدامذ
دؽاؾيذتقدقذاؽنذؿـرمياذؽػدذؽدؿاراتأنذاضامذدػرتذقغذ
دػرخاقاءي ذدامل فهمن ذػؾوراؾقدؿى ذاضام .ذؿارقؾه ذدام۲ذ
ؽقت ذؿغوؽوفؽن ذؽؼواتن ذعؼقده ذؽقت ذدغن ذعؼقده ذقغذ
بـرذبرؾـددؽنذعؼقدهذافؾيذاؾدـهذواجلؿاعهذأَؾِِقرَنذا َألذَا ِع َرةْذ
دانذاَؾْؿَاُترِقِدِقَّةْ ذدامل ذممبـرتاس ذدان ذممبـدوغ ذفهمن ذػؿقؽرينذ
ددت ذاقن ذدري ذتروس ذؿـوؾر ذؿادوق ذؽـضري ذترخقـتاذ
اقن .ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورة ذاألـعام ذاقاتذ
:291ذ ذ
ﭐ
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برؿؼصود:ذ"دان ذبفاوا ذددوغضوفث ذاقـقؾه ذجاؾـؽو ذ(اضامذ
إدالم)ذقغذبتولذؾوروس،ذؿكذفـدؼؾهذؽاؿوذؿـوروتث،ذدانذ
جاغـؾه ذؽاؿو ذؿـوروت ذؿـوروت ذجاؾن ۲ذ(قغ ذالءقن ذدريذ
إدالم) ،ذؽران ذجاؾن ۲ذ(قغ ذالءقن ذاقت)ذؿـخراي-براقؽنذ
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ؽاؿوذدريذجاؾنذاهلل،ذدغنذقغذدؿؽنيذاقتوؾهذاهللذػرقـتفؽنذ
ؽاؿو،ذدوػاقاذؽاؿوذبرتؼوى".ذ ذ
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

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ِيَ ذ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب ا
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