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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
وتعاىلذدشنذبردوشضوه ذعؾؼدـاطنذدضاالذصرؼـتفثذدانذ
عـقغضؾؽن ذدضاال ذالرشـث .ذعوده-عودػن ذطقت ذعـداصتذ
رمحة ذدان ذطربطنت ذػقدوف ذددغقا ذدان ذداخرية.ذخطبه ذصدذ
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طاظي ذاؼن ذاطن ذممػرطتاطن ذتـتغ ذعـطاسيت ذراج ذتوشضقذ
طدجفرتاءنذاوعه.ذ ذ
ذ

ططاسنتذطػد ذأوىلذاألعر ذاداظه ذداتو ذطواجقػن ذدانذ
عروصاطن ذططاسنت ذصرؼغؽت ذطتقض ذدؾػس ذططاسنت ذطػدذ
اهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدان ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم.ذ
اؼن ذاداظه ذطران ذاؼاث ذعروصاطن ذجاعقـن ذطػد ذطدجفرتأنذ
دان ذطؿعؿورن ذددبواه ذغضارا .ذدامل ذصرؼـدقف ذروطونذ
غضارا ذتؾه ذددبوتؽن ذبفاوا ذطدتقاءن ذطػد ذراجذدانذغضاراذ
دباضاي ذروطون ذؼغ ذطدوا ،ذاؼن ذممبوضتقؽن ذبفاوا ذبتافذ
صرظوث ذطدتقاءن ذدان ذططاسنت ذطػد ذراج ذاتاو سلطان ذداملذ
غضاراذطقت.ذاؼاثذعروصاطنذداتوذطواجقػنذؼغذصرظوذدتقتققذ
برت ذاوظقه ذدتقاف ذرسقة .ذفرعان ذاهلل ذدبحان ذوتعاىل ذؼغذ
دباخؽنذدأولذخطبةذتاديذداملذدورهذاظبؼرةذاؼاتذ042ذؼغذ
برعؼصود:
"دان ذ(اؼغتؾه) ،ذاهلل ذجواظه ذؼغ ذممربؼؽن ذطواس ذصؿرؼـتاػنذ
طػد ذددقاصا ذؼغ ذدطفـدضقث; ذدان ذاهلل ذعفا ذظواس ذ(رمحتثذ
دانذصغورغقاءغث)،ذالضيذعؾقػوتيذسؾؿوث".
ذ

ذ
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ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
دجاره ذتؾه ذعـوروضؽن ذبفاوا ذغضري ذجوػر ذاداظهذ
عروصاطن ذاغتارا ذغضري ذدتاغه ذعالؼو ذؼغ ذممػرطـؾؽنذدقدتمذ
صؿرؼـتاػن ذبراجا.ذصرطارا ذاؼن ذبوظقه ذدظقفت ذددامل ذاوغدغ۲ذ
توبوه ذطراجاءن ذجوػر ذؼغ ذتؾه ذدعشفورطن ذصد ذتاػونذ
 1959ذاوظقه ذاملرحوم ذدؾطان ذابو ذبؽر .ذعـوروت ذاوغدغ۲ذ
توبوه ذطراجاءن ذغضري ذجوػر ذاصطالح ذراج ذاداظهذ
عروجوعذطػدذصؿرؼـتهذطراجاءنذغضريذجوػرذدانذدضاالذ
ججاػنذتعؾوضث.
دقدتم ذصؿرؼـتاػن ذبراج ذاؼن ذتؾه ذترعؽتوب ذداملذ
دجاره نضري جوهر ذدباضاي ذاؼـدتقتودي ذؼغ ذتؾه ذالعاذ
دبرؼؽن ذطدتقاءن ذدان ذطؿوظقاءن ذؼغ ذتقدق ذبربؾه ذبفاضيذ
اوظقه ذرسقة ذجالت.ذعاظه ذاؼـدتقتودي ذدراج ذاؼن ذتتف ذدانذ
تروس ذدأشؽت ذدباضاي ذالعبغ ذطؾدتارؼن ذصرصادوان ذدانذ
طدوظنت ذاضام ذادالم .ذفوشدي ذاؼـدتقتودي ذدراج ذاؼنذ
بوطن ذػاث ذاوغتوق ذعؾقـدوشي ذاضام ذادالم ذدفاج ،ذاطنذ
تتايف ذاؼاث ذعـجادي ذالعبغ ذصرصادوان ذدان ذطدجفرتاءنذ
اوغتوق ذمسوا ذضوم .ذاؼن ذاداظه ذطران ذطواداث ذعؾغؽاوذ
طػـتقغن ذصوظقتقك ذدان ذدضاال ذطػوتودن ذاتاو ذتقته ذصرؼـتفثذ
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اداظه ذبرادادؽن ذطػد ذطػـتقغن ذرسقة ذجالت .ذاؼن ذبرتػنتذ
دشن ذحديث ذؼغ ذدرواؼتؽن ذاوظقه ذاعام ذاظبَِق َفؼِيِ ذدرصد ذابوذ
بَ ْؽرَه ذرضى ذاهلل ذسـه ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقهذ
ودؾمذبردبدا :ذ
"اظدؾْطَانُذزِلُّذاهللِذفِىذاألَ ِرضِ،ذفَمَ ْنذأَ ْطرَعَ ُهذأَ ْطرَعَ ُهذاهللُ،ذ
ُّ
وَعَ ِنذأَػَاغَ ُهذأَػَاغَ ُهذاهللُ" ذ
برعؼصود:ذدؾطانذعروصاطنذباؼغنذاهللذدبوعي.ذبارشدقافذ
ؼغ ذمموظقاطن ذدؾطان ،ذعك ذاهلل ذاطن ذمموظقاطـث.ذبارشدقافذ
ؼغذعغفقـاذدؾطان،ذعكذاهللذاطنذعغفقـاثذجوض.
)حديث ذاؼن ذتؾه ذدغقالي ذدباضاي ذحديث ذصحقح ذاوظقهذ
اعامذاظدَّقُ ِورِىذدانذاعامذابنذحِبَان (.ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،
اوظقه ذاؼت ،ذطقت ذدباضاي ذرسقة ذػـدضؾه ذدـتقاسذ
عـوروضؽن ذططاسنت ذؼغ ذتقدق ذبربؾه ذباضي ذطػد ذراج ذاتاو
سلطان ذطقت ذخصوصث ذطػد ذدوظي ذؼغ ذعفا ذعؾقا ذدؾطانذ
ابراػقم ذابن ذاملرحوم ذدؾطان ذادؽـدر ،ذدؾطان ذؼغ ذدصرتوانذ
باضي ذغضري ذدان ذججاػن ذتعؾوق ذجوػر ذداراظتعظقم.ذاؼنذ
اداظهذطرانذدوظيذؼغذعفاذعؾقاذدؾطان جوهرذاداظهذعروصاطنذ
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أوىلذاألعر ذدغضري ذطقت .ذدباوه ذطػقؿػقـن ذدوظي ذؼغ ذعفاذ
عؾقا ذدؾطان جوهر ،ذطقت ذدباضاي ذرسقة ذتؾه ذعـعؿيتذ
صؾباضاي ذمنفعة ذدغضري ذترخقـتا ذاؼن .ذاغتاراث ذبضقـداذ
دباضاي ذطتوا ذاضام ذتؾه ذعـدوظتؽن ذاضام ذادالم ذسباضاي
اضام نضري جوهر .اؼن ذتؾه ذعؾتؼؽن ذطدودوضن ذاضامذ
ادالم ذدمتػت ذؼغ ذترتقغضي ،ذدحرعيت ذدرتا ذدـتقاسذ
ترصؾقفارا ذدري ذسـاصري ۲ذؼغ ذخوبا ذاوغتوق ذعغضوضتذ
طدوخنيذاضامذادالم.
دباوه ذصؿرؼـتاػن ذدوظي ذؼغ ذعفا ذعؾقا ذدؾطان جوهرذ
جوض ذرسقة ذدغضري ذجوػر ذداصت ذعـعؿيت ذطأعاغن ذدانذ
طفرعوغقان ذػقدوف .ذواالوصون ذرسقة ذدغضري ذجوػرذ
تردؼريذدرصدذبربقؾغذبغداذدان ذاضام،ذغاعونذطقتذدـتقاسذ
ػقدوف ذدخارا ذبرعواصؼة ذباضي ذعغخايف ذغعؿت ذطأعاغنذ
دغضري ذاؼن .ذرسقة ذجوض ذداصت ذعراداي ذطؿاجوان ذدانذ
صؿباشوغن ذؼغ ذبرترودن ذباضي ذعـجاظين ذطفقدوصن ذؼغ ذظبقهذ
باءؼقذدانذدؾقدا.
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني ،ذ
دالؼنذدرصدذاؼت،ذدوظيذؼغذعفاذعؾقاذدؾطان جوهرذ
جوض ذتؾه ذبرتقته ذعـؽـؽن ذتقض ذصرطارا ذصـتقغ ذدامل ذاودفاذ
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عغؽؾؽن ذطفرعوغني ذدان ذصرصادوان ذرسقة ذدغضري ذاؼن.ذ
صرتام ذرسقة ذػـدضؾه ذعغحرعيت ذطدوظنت ذراج ۲عالؼو ذؼغ ذتؾهذ
برتوظق ذاغدور ذاوغتوق ذممربؼؽن ذطواس ذطػد ذصؿقؿػني ذؼغذ
دصقؾقه ذرسقة ذاوغتوق ذعـتدبري ذغضارا .ذطدوا ذعغحرعيتذ
طؿوظقاءن ذاضام ذادالم ذؼغ ذبرتوظق ذاغدور ذاوغتوق ذممبـرطنذ
اضام ذالؼن ذدسؿاظؽن ذدشن ذاعان .ذطتقض ذعغحرعيتذ
طإؼدتقؿقواءن ذاورغ ذعالؼو ذؼغ ذتؾه ذبرتوظق ذاغدور ذاوغتوقذ
برطوشديذػقدوفذدشنذاورغذالؼنذدتاغهذعالؼو.
اوظقهذاؼت،ذصراغنذراج اتاوذدؾطانذداشتذصـتقغذداملذ
ممدتقؽنذطأعاغن،ذطعادؼؾنذدانذطفرعوغقانذداصت ذدراسذ
صد ذدتقاف ذغادي ذطفقدوصن ذرسقة .ذراج ذبوطن ذدفاجذ
عـجادي ذالعبغ ذدبواه ذغضارا ذبردوظت ،ذبقبس ذدان ذعردؼكذ
اطن ذتتايف ذبضقـدا ذجوض ذدباضاي ذطؼواتن ذاضام ذادالم ذدانذ
العبغ ذصرصادوان ذرسقة ذبربقؾغ ذضوم ذدرتا ذتوشضق ذطػدذ
طؼواتنذاوعتذادالمذدانذصرصادوانذاوعهذدغضاراذاؼن .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،
جودرتوذعغاخرييذخطبةذصدذطاظيذاؼن،ذعقؿربذاؼغنيذ
عثرو ذصارا ذمجاسه ذدؽاظني ،ذعارؼؾه ذطقت ذممؾقفارا ذدانذ
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عغؽؾؽن ذاؼـدتقتودي ذبراج ،ذطران ذاؼاث ذعروصاطن ذدوعربذ
طؼواتن ذرسقة ذدان ذمتػت ذرسقة ذبرظقـدوغ ذدرتا ذمموصوكذ
طؿوافقنت ذبغدا ذجوػر ،ذباضي ذعـخاصاءي ذطدجفرتاءنذ
دان ذطفرعوغقان ذػقدوف ذبرعشارطت .ذاؼغتؾه ذعودوه۲ذ
اضام ذاؼت ذدـتقاس ذعغقـتاي ذصؾواغ ذاوغتوق ذعـابور ذراخونذ
صرصخاػن ذدان ذعثؿارضؽن ذايف ذطبـخني ذؼغ ذاطن ذعغضوضتذ
صرصادوانذدانذطدتقاءنذطػدذراج.
عارؼؾه ذطقت ذبرداتو ذصادو ذعـدوطوغ ،مرفع ذمسبه،ذ
عـجوروغ ذطادقه ذراسة ذدتقا ذطػد ذدوظي ذؼغ ذعفا ذعؾقاذ
تواغؽو ذدؾطان ذجوػر ذدػـجغ ذختتا ذصؿرؼـتاػث .ذمسوضذ
دوظي ذؼغ ذعفا ذعؾقا ذتواغؽو ذدطورغقاطن ذتوفيق ذدان ذػداؼهذ
درتاذطؼواتنذاوغتوقذعـرودؽنذصؿرؼـتاػنذدغضريذجوػرذ
داراظتعظقمذاؼن.ذ ذ
فرمانذاهللذدبحانذوتعاىلذداملذدورهذاظـداءذاؼاتذ :83ذ
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برعؼصود :ذدان ذاصابقال ذداتغ ذطػد ذعرؼك ذددوات ذبرؼتاذ
عغـاءي ذطأعاغن ذاتاو ذطخؿدن ،ذعرؼك ذتروس ذعغفقبفؽـث;ذ
صدحال ذطاالو ذعرؼك ذطؿباظقؽن ذدفاج ذحال ذاؼت ذطػدذ
ردول ذاهلل ذدان ذطػد "أوىل ذاألعر" ذ(اورغ ۲ذؼغ ذبرطواس)ذ
داغتارا ذعرؼك ،ذتـتوظه ذحال ذاؼت ذداصت ذدطتاػوءي ذاوظقهذ
اورغ ۲ذؼغ ذالؼق ذعغؿبقل ذطػوتودن ذعغـاءؼث ذداغتارا ذعرؼك;ذ
دانذجكذتقدضؾهذطرانذظقؿػهذطورغقاذاهللذدانذبؾسذطادقفثذ
طػد ذطاعو ،ذتـتوظه ذطاعو ذ(تربابس) ذعـوروت ذذقطانذ
طخواظي ذددؼؽقت ذدفاج ذ(ؼاءؼت ذاورغ ۲ذؼغ ذتضوه ذإمياغثذ
دانذظواسذسؾؿوثذداغتاراذطاعو).
ذ

اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ اوه اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ
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