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 صذ اهلل علوه  وسلموفاُة النبيِّ   -84

 اخلطبة األوػ: 

ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح  ِإنَّ اْلح

ًدا َظبحُدهُ  يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ الِل َوحح    َوَرُشقُفُف. َفُف، َوَأصح

 أما بعد.  

َب ْلؽِؿف، وال رادَّ فؼضاِئف، حؽَؿ  اْلؿُد لِل افذي ال إفف إال هق اْللُّ افؼققُم، ال معؼِّ

مؾُّ  ـُ ماِم ُ شبحاكف بادقِت ظذ مجقِع األكاِم، ؾؽؾُّ ذي روٍح ال بد وأن يذوَق ضعمَؿ افسَّ

ِت﴾ ٍس َذاِئَؼُة ادحَقح  ؼاُم. وإن ضاَل هبا اد َكػح

ـح َظَؾقحَفا َؾاٍن﴾ ؾُّ َم ـُ  .أمحُده شبحاكف، ؾؼد ؿال: ُ

 وافؽمِِل دون كؼنمان، 
ِ
وأصفد أن ال إفف إال الِل وحده ال َشيؽ فف، ادتػرد بافبؼماِ

وأصفد أن ُمؿدًا ظبده ورشقفف، شقد وفد آدم، خر مـ  صذ وصام، بعثف الِل باهلدى 

 وافػرؿان. 

 أَيا ادممـقن.

حؼ تؼاتِف، وال متقتـ إال وأكتؿ مسؾؿقن، واصمؽروا الِلَ تعماػ ظمذ كعِؿمف  اتؼقا الِل

افؽثرِة، افتل مـ أَجؾِّفا وأظظِؿفا بعثُة افـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وإرشاُفف إفمقؽؿ  
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ـِ اْلمِؼ، بمغ  فقخرجؽؿ مـ افظؾِِت إػ افـقِر، ؾنن الِل تعاػ ؿد أرشؾف باهلمدى وديم

وكذيرًا، أكعَؿ بف ظذ أهِؾ األرِض كعؿًة، ال يستطقعقن هلا صؽقرًا،  يدي افساظِة بشراً 

فا أحمٌد ممـ افـماِس ؿبَؾمف،  ؾنكف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  بؾََّغ وأكذَر، وؿاَم لِلِ ؿقمًة مل يؼؿح

وفـ يؼقَمفا أحٌد بعَده، ؾِ زاَل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  مـمُذ ؿمال فمف الِل تعماػ: ُُؿمؿح 

﴾ ًِ بلمِر الِلِ، يبؾِّغ افرشافَة، ويمدِّي األماكَة، ويـنم  األممَة، ؾملتؿَّ الِل بمف  َؾَلكحِذرح ؿائ

افـعؿَة، ؾلَشؿت برشافتِف األرُض بعمد طؾِِهما، وتلفَّػمت بمف افؼؾمقُد بعمد صمتاِها، 

ـِ الِلِ أؾقاجًا، ؾؾِ أـؿمَؾ الِلُ بمف  وامتألت بف افدكقا كقرًا وابتفاجًا، ودخَؾ افـاُس يف دي

، وأتؿَّ بف افـعؿَة ظذ ظباِده ادممـغ، اشمتلرَر بمف جمؾَّ وظمال، وكؼَؾمف إػ افرؾقمِؼ  ـَ ي افدِّ

 األظذ، وادحؾِّ األشـك. 

 أَيا ادممـقن.

هلا إػ آخِر ْلظمٍة ؾقفما ممـ أظظمِؿ  إن حقاَة افـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ـؾَّفا، مـ أوَّ

تِف، ؾفل ت ؼتيض تنديَؼف رضورًة، وتشفُد بلكف رشقُل الِلِ دالئِؾ ِصدِؿف، وظالماِت كبقَّ

ا.   حؼًّ

 أَيا ادممـقن.

إن خطبَة افققِم ظـ كبلٍ ظظقؿ، وخطٍب جؾقؾ، بؾ همق ممـ أظظمِؿ األحمداِث افتمل 

ت بلمة اإلشالِم، إكف كبُل وؾاِة افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، ذفؽ افـبل افمذي أذهمَؾ  مرَّ

األفباَد، ؾػل شـة إحمدى ظؼمة ممـ اهلجمرة افـبقيمة، دهمك ادديـمَة افعؼقَل وضَر 
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َِ فف، ؾػل أواخِر صػر يف تؾؽ افسـة ُبدىِ برشقِل الِل  صمذ الِل ظؾقمف   خطٌب، ال ظزا

َل ذفؽ ُصداٌع، أملَّ برأِشف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، رؿ حمرارٌة متَِّؼمدٌة،  وشؾؿ ، وـان أوَّ

رها  ؾقَق افعنابِة، افتمل ظنمَب هبما رأَشمف، ورؼمَؾ  -صدهاأي:  -ـاكقا جيدون َشقح

برشقِل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ادرُض، ؾجعَؾ يسلُل أزواَجف: أيـ أكا ؽدًا؟ أيـ أكما 

، ؾاكتؼؾ  صذ  َِ ـ ُمراَده، ؾلِذنَّ فف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  أن يؽقَن حقُث صا ؽدًا؟ ؾػفؿح

افمرأِس، طمطُّ رجماله يف  دالِل ظـفما، معنمق الِل ظؾقف  وشؾؿ  إػ بقِت ظائشَة ريض

ت وضلُة ادرِض ظذ رشقِل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ يف بقِت ظائشمَة  األرِض، واصتدَّ

لول  »ريض الِل ظـفا، ؾؼال  صمذ الِل ظؾقمف  وشمؾؿ :  ُْ أهريقووا عوس سوبَق ٍورمٍلُت ل 

كِوُتُهن لعسِّ أعهُد إىل الناسِ  ـفـ، رمؿ خمرج إػ افـماِس   ؾػعؾـ ريض الِل ظم ،«أو 

صذ هبؿ وخطبفؿ، وـان ذفؽ يقَم األربعاِ، ؿبؾ مخسة أياٍم مـ وؾاتِف، وـان مما ؿمال 

ََ موا عنود اهلل»يف خطبتِف تؾؽ:  ه اهللُ بني الدىوا وبني ما عنَد اهللُت فاختوا ،  «إن عبدًا خرر

َ ؾبؽك أبق بؽر  ريض الِل ظـف ، ؾعجَب  افنحابُة فبؽاِئف، ؿمال افمراوي: ؾؽمان ادُخمرَّ

 رشقُل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وـان أبق بؽر  ريض الِل ظـف أظؾَؿـا. 

ال تبِك يا أبا بكرُت إن أمونر النواِس عوسر   »ؾؼال رشقل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : 

كر خلواًلُت ولكون أخووة صحبته وماله أبو بكرُت ولو كنت متخذًا خلواًل الختذت أبا ب

، وـان مما ؿافف يف «اإلسالم ومودُتهُت ال يبقى   ادسجد بامل إال ُسدر إال بامل أيب بكر
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َِ فاٍبلوا من حمسنِهم وجتاوزوا عن مسووِِهم»خطبتِف تؾؽ:  رمؿ ، «أوصوكم باألىصا

اصمتدَّ  ظاد افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ إػ بقتِف بعد خطبتِمف تؾمؽ، ويف يمقم اخلؿمقس

ائتوين أكتب  لكوم كتابوًاُت ال تُّول وا »برشقِل الِلِ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ وجُعف، ؾؼال: 

 بافؽتاِد، ؾؼال:  ،«بعَده أبداً 
ِ
دعوينُت فالذي أىا فوه خٌر مموا »ؾاختؾػقا ظـده يف ادجلِ

 .«تدعوىني إلوه

ِة مرِضف ـان خيرُج ينع بافـاِس، حتمك ـمان ذفمؽ افقمقُم،   صمذ هبمؿ  ومع صدِّ

 زاد ظؾقف افقجُع، ؾؾؿ يستطع اخلروَج إػ ادسمجِد، ؾلرشمؾ إػ 
ِ
ادغرَد، وظـد افعشاِ

أيب بؽر  ريض الِل ظـف أن ينع بافـاس،   صذ هبؿ أبق بؽر ما بؼَل مـ افنؾقاِت يف 

 حقاِة افـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، ويف أرـاِ تؾؽ األيام افعنقبة وجَد  صذ الِل ظؾقمف 

وشؾؿ مـ كػِسف ِخػة، ؾخرَج بغ رجؾغ فنالِة افظفر، وأبق بؽر ينع بافـاس، ؾؾمِ 

َر، ؾجؾمس  ر، ؾلومَل إفقف افـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشمؾؿ أال تملخَّ رآه أبق بؽر ذهَب فقتلخَّ

جـَب أيب بؽر، ؾجعؾ أبق بؽر ينع بنالِة رشقِل الِل صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وافـاُس 

أيب بؽر، وافـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ؿاظٌد، واشمتؿر ادمرُض بمافـبل   ينؾقن بنالةِ 

 صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ . 

ويف ؾجِر يقِم االرـغ، افثاين ظؼ مـ ربقع األوِل، ظام أحِد ظٍؼ مـ اهلجمرِة أؿبمؾ 

ادممـقن إػ مسجِد رشقِل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، واصطػقا فنالهؿ خؾمَػ أيب 
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مَس بؽر ريض  الِل ظـف، ؾبقحـَا هؿ ـمذفؽ رؾمع رشمقُل الِل  صمذ الِل ظؾقمف  وشمؾؿ افسِّ

ادرضوَد ظذ مـزِل ظائشَة ريض الِل ظـفا، وبرَز فؾـاِس، ؾؽاد ادسمؾؿقن يػتتـمقن يف 

حقن فمف مؽاكمًا، ؾلصمار  صالِهؿ  ابتفاجًا برؤيتِف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، ؾلخذوا ُيػسِّ

ؿ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ؾرحًا هبؿ، ؿال أكس  ريض بقده أن اربتقا ظذ ص التِؽؿ، وتبسَّ

ـَ هقئًة مـف يف تؾؽ افساظ َس، ةالِل ظـف : ما رأيت رشقَل الِل أحس ، رؿ رجَع وأرخك افسِّ

واككَ  افـاُس، وهؿ يظـقن أن رشقَل الِلِ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ؿد أؾاَق مـ وجِعف 

ذفؽ، حقث مل يلِت ظذ افـبلِّ  صذ الِل ظؾقمف  وشمؾؿ  وبرَأ، إال أن األمَر ـان بخالِ  

وؿُت صالٍة أخرى، بؾ اصتدَّ ادرُض ظؾقف، وكزَل بمف يف صمباح يمقم االرـمغ، ؾطِػمَؼ 

لعنُة اهلل »يطرُح مخقنًة فف ظذ وجِفف، ؾنذا اؽتؿَّ ـشَػفا ظـ وجِفِف، ؾؼال وهق ـذفؽ: 

ََ أىبوائِه َُ موا َصونعواعذ الوهوِد والنصاَى؛ اختذوا ٍبو ؾؽاكمت ، «م مساجَدُت حيوذِّ

مـ  « اللهمر أعنِّي عذ َسَكراِت ادوِت » هذه إحدى وصاياه ظـَد مقتِف، وـان يؼقُل: 

ُد وهق يف تؾؽ اْلاِل:  الصوالَةُت وموا » صدِة ما كزَل بف، وـان  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ يردِّ

ا يف صدِرِه، وما يػقُض هبا فساُكف ( ، ؿال أكٌس: ) حتك جعَؾ يغرؽُر هب« ملكت أيامُىكم

ؾؾمِ  ،()«أن أخِرُجوا ادرشكني من جزيورِة العورمل»وـان مما أوىص بف ظـد مقتِف:  ،
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اه افؽرُد، ؾؼافمت ؾاضؿمُة ريض الِل  رُؼَؾ رشقِل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ جَعَؾ يتغشَّ

لووس عوذ »  ظؾقف  وشمؾؿ : ظـفا دا رأت ما كزَل بلبقفا: وا ـرَد أبتاه، ؾؼال  صذ الِل

، ؾؾِ ارتػع ضحك ذفؽ افقمقِم كمزَل برشمقِل الِلِ  صمذ الِل « ِأبوك كرمٌل بعَد الووم

ظؾقف  وشؾؿ ، ؾلشـدتف ظائشُة ريض الِل ظـفا إػ صمدِرها، ؿافمت ريض الِل ظـفما: إن 

وشؾؿ تقيف يف بقتمل، ويف يمقمل، وبمغ مـ كعِؿ الِلِ ظعَّ أن رشقَل الِل  صذ الِل ظؾقف  

شحري وكحري، وأن الِلَ مجع بغ ريؼل وريِؼف ظـد مقتف  وذفؽ أن ظبد افمرمحـ بمـ 

أيب بؽر دخؾ وبقِده شقاٌك يستاك بف، ؾـظَر إفقف رشمقُل الِل  صمذ الِل ظؾقمف  وشمؾؿ ، 

، رمؿ دؾعُتمف ؿافت ظائشُة ريض الِل ظـفا: ؾعؾؿت أكف يريُده، ؾلخذُتف ؾؼضؿُتف وضقبُتمف

ـَ ما ـان اشتـاكًا، ؾِ ظدا أن ؾرَغ مـ  َـّ بف أحس إفقف، تؼقل ظائشُة ريض الِل ظـفا: ؾاشت

فووق األعوذُت   »افسقاك، حتك رَؾَع يَده أو إصبَعف، رؿ ؿال:  فوق األعوذُت   الرِّ   الرِّ

فوق األعذُت ثم ٍىض َسوُل اهللِ  صذ اهلل علوه  وسلم   . «الرِّ

د  افـبُل افعظقُؿ، وأطؾؿت ظذ أهِؾ ادديـِة أرجاُؤها وآؾاُؿفما، ـقمػ ال؟ وؿمد وترسَّ

ـَ  اكطػل ضقاُؤها، وخبَل رساُجفا، ؿال أكس  ريض الِل ظـف : ؾِ رأيُت يقمًا ؿمط، أحسم

وال أضقَأ مـ يقٍم دخَؾ ظؾقـا ؾقف رشقُل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وما رأيمُت يقممًا 

ت ـان أؿبَ  وال أطؾَؿ م ـ يقٍم ماَت ؾقف رشمقُل الِلِ  صمذ الِل ظؾقمف  وشمؾؿ ، ؾضمجَّ

، وـان مقُتف  صذ الِل ظؾقف  وشمؾؿ  ؿاصمؿَة افظفمِر، ومنمقبَة افعؿمِر، 
ِ
ادديـُة بافبؽاِ
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ؾاصتدت افرزيُة بؿقتِف، وظُظَؿ اخلطُب، وجؾَّ األمُر، وأصقب ادسؾؿقن بـبقِّفؿ  صمذ 

قفط، ومـفؿ مـ ُأؿعَد ؾؾؿ ُيطِؼ افؼقاَم، وممـفؿ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، ؾؿـفؿ مـ دهَش ؾخ

مـ اظُتؼؾ فساُكف ؾؾؿ يطؼ افؽالَم، وؿام ظؿر ريض الِل ظـف يف افـماس، وأكؽمر مقَتمف، 

وماَج افـاُس واضطربقا، وـان أبق بؽر يف أضراِ  ادديـمِة، ؾؾمِ بؾغمف اخلمز أؿبمؾ إػ 

ك دخَؾ ظذ رشقِل الِل  صمذ ادسجِد، ؾدخؾ وظؿُر يؽؾؿ افـاَس، ؾؾؿ يؾتػت إفقف حت

ك بمُزٍد َحمِزة، ؾؽشمػ  الِل ظؾقف  وشؾؿ يف بقِت ظائشَة ريض الِل ظـفا، ؾقجَده ُمسجًّ

وؿال: بليب أكت وأممل يما رشمقَل الِلِ، والِلِ ال  ،ظـ وجِفف وأـبَّ ظؾقف يؼبؾف، رؿ بؽك

فما، ؾنكما لِل وإكما إفقمف جيؿُع الِلُ ظؾقؽ مقتتغ أبدًا، أما ادقتة افتل ـتبت ظؾقؽ ؾؼد ُمتَّ 

 راجعقن. 

ـا، ؾرؿمل ادـمَز ؾحِؿمَد الِلَ  رؿ إكف خرَج ريض الِل ظـف وافـاُس ظذ اْلاِل افتل وصمػح

ؾنن ُمؿدًا ؿد ممات، وممـ ـمان ،وأرـك ظؾقف، رؿ ؿال: أما بعُد، ؾؿـ ـان يعبُد ُمؿدًا 

ـح يعبد الِلَ، ؾنن الِلَ حلٌّ ال يؿقت، ؿال الِل تعاػ: َُوَما ُُمَ  ٌد إاِلَّ َرُشقٌل َؿدح َخَؾمتح ِمم ؿَّ

م ـح َيرُضَّ ـح َيـحَؼؾِبح َظَذ َظِؼَبقحِف َؾَؾم َؼابُِؽؿح َوَم َؼَؾبحُتؿح َظَذ َأظح ُشُؾ َأَؾنِنح َماَت َأوح ُؿتَِؾ اكح  َؿبحؾِِف افرُّ

قمف  ، ؾؾِ شِؿَع افـاُس ذفؽ مـ أيب بؽٍر ظؾؿقا أن رشقَل الِل  صمذ الِل ظؾالِلََّ َصقحئًا﴾

وشؾؿ ؿد ماَت، ؿال ابـ ظباس ريض الِل ظـفِ: ؾِ أشؿُع بؼًا مـ افـاِس إال يتؾقها، 

 يف 
ِ
ـ وُصع ظؾقف، وُدؾـ يقَم افثالرماِ ػِّ ـُ ؾ رشقل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، و رؿ ُؽسِّ

ُت إال دفون حووث »مؽاكِف افذي تقيف ؾقف، فؼقفف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ :  ما ٍوب  ىبوي 
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 . «ٍب 

ُؿح َمقُِّتقَن﴾  . وصدق الِل ومـ أصدق مـ الِل ؿقاًل: ُإِكََّؽ َمقٌِّت َوإَِّنَّ
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 اخلطبة افثاكقة: 

 أما بعد. 

ؾِزال افـاُس بعد وؾاة افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشمؾؿ  يف أممٍر ممريٍج، حتمك جماد الِلُ 

ؼ مـ ِد ادـنقِر ريض الِل ظـف، ؾبعد أن حتؼَّ وؾاتِمف خمرَج ريض الِل ظـمف  بافنديؼ ادميَّ

إػ ادسجِد، وظؿُر يؽؾُؿ افـاَس، ؾؼال أبق بؽر: اجؾس يا ظؿمُر، ؾملبك ريض الِل ظـمف، 

ؾؼال: اجؾس ؾلبك، ؾتشفَد أبق بؽر ريض الِل ظـف، ؾلؿبَؾ افـماُس إفقمف وترـمقا ظؿمَر، 

بمُد الِل ؾؼال أبق بؽر: أما بعد، ؾؿـ ـان يعبد ُمؿدًا ؾنن ُمؿدًا ؿد مات، ومـ ـمان يع

ُشُؾ  ـح َؿبحؾِِف افرُّ ٌد إاِلَّ َرُشقٌل َؿدح َخَؾتح ِم ؾنن الِلَ حلٌّ ال يؿقت، ؿال الِل تعاػ: َُوَما ُُمَؿَّ

ـح َيرُضَّ الِلََّ َصمقحئاً  ـح َيـحَؼؾِبح َظَذ َظِؼَبقحِف َؾَؾ َؼابُِؽؿح َوَم َؼَؾبحُتؿح َظَذ َأظح  ﴾َأَؾنِنح َماَت َأوح ُؿتَِؾ اكح

ـاَس مل يعؾؿقا مـ صدِة ما أصاهبؿ أن الِلَ أكزل هذه اآليَة، حتك تالها أبق بؽر ؾؽلن اف،

ريض الِل ظـف، ؾتؾؼاه مـ افـاِس ـؾُّفؿ، ؿال ابـ ظباس: ؾِ أشؿع بؼًا مـ افـماس إال 

يتؾقها، ؿال ظؿر: والِل ما هق إال أن شؿعت أبا بؽر تالها، ؾعؼرت حتمك مما تؼؾـمل 

إػ األرض، وظرؾُت حغ تالها أن رشقل الِل  صمذ الِل رجالي، وحتك أين أهقيُت 

ظؾقف  وشؾؿ ؿد مات، ؾِ فبَث افنمحابُة ريض الِل ظمـفؿ أن اجتؿعمقا ظمذ أيب بؽمٍر 

ريض الِل ظـف، وبايعقه باخلالؾِة ؿبَؾ أن يدؾـقا رشقَل الِلِ  صذ الِل ظؾقف  وشمؾؿ ، ويف 

 افققِم افتايل دقتِف  صذ الِل
ِ
َ ظؾقف، رؿ ُدؾمـ يقِم افثالراِ ـ وُصعِّ ؾ وـػِّ  ظؾقف  وشؾؿ ُؽسِّ

 يف مؽاكف افذي تقيف ؾقف، ؾجزاه الِل ظـا خَر ما جزى كبقًّا ظـ أمتِف. 
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ا وٍد كان هاديا  جزى اهللُ عنرا كلر خٍر حممدًا       فقد كان مهديًّ

 أَيا ادممـقن.

ُِ افؽثمُر، هذا كبُل وؾاِة كبقِّؽؿ  صذ الِل ظؾقف   وشؾؿ ، وؾقف مـ افِعِز وافعظاِت افقم

ؾِ بافـا ال كتعُظ بؿكِع ُمؿمٍد  صمذ الِل ظؾقمف  "مـ أبرِزها: ما ؿافف افغزايل رمحف الِل: 

وشؾؿ شقِد ادرشؾغ، وإمام ادتؼغ، وحبقِب ردِّ افعادغ، فعؾـا كظـ أكـا خمؾمدون، أو 

 أؾعافِـا ظـد الِلِ
ِ
ؿ أكَّا مع شقِ  . " مؽرمقن، هقفات هقفاتكتقهَّ

وا ظباد الِل ظدَة افرحقِؾ ؿبَؾ ؾقاِت األواِن، ؾنن اآلجماَل تـمزُل بمال اشمتئذاٍن،  ؾلظدُّ

وحتؾُّ بال إظالٍن، ؾلـثروا ظباَد الِلِ مـ ذـِر هادِم افؾذاِت، ؾؾقس بعد مقِت كبقِّـا ُمؿمٍد  

 مطؿٌع، بمؾ األممُر ـمِ ؿمال
ِ
مٍس َذاِئَؼمُة  صذ خافٌد، وال يف افبؼاِ مؾُّ َكػح ـُ الِل تعماػ: ُ

ِت﴾  .ادحَقح

ومـ افػقائِد افظاهرِة يف هذا افـبل: صدُة حرِص افـبل  صمذ الِل ظؾقمف  وشمؾؿ ظمذ 

أمتِف، حتك وهق يف آخر ْلظاِت حقاتف، يقيص ويـن  يملمر بمادعروِ ، ويـفمك ظمـ 

 َِ ـح َأكحُػِسُؽؿح َظِزيٌز َظَؾقحِف َما ادـؽِر، ؾِ أصدَق ما ؿافف الِل تعاػ ؾقف: َُفَؼدح َجا ؿح َرُشقٌل ِم ـُ

ِمـَِغ َرُؤوٌ  َرِحقٌؿ﴾   . َظـِتُّؿح َحِريٌص َظَؾقحُؽؿح بِادحُمح

 افـبل  صذ الِل ظؾقمف  وشمؾؿ بملمِر افتقحقمِد، وذفمؽ  ةُ ومـ ؾقائده: صد        
ِ
اظتـاِ
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دظقة إػ ظبمادة الِل وحمده يتض  مـ أن افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ اؾتت  دظقتف بافم

شبحاكف، واختتؿ حقاَتف بافتحذيِر مـ افؼك وتعظقِؿ ؽِر الِلِ، ؾنن ممـ آخمِر وصماياه 

ََ أىبووائِهم »ؿقفف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ :  لعنُة اهلل عذ الوهوِد والنصواَى اختوذوا ٍبوو

 . «مساجَد 

ـبلَّ  صذ الِل ظؾقف  وشمؾؿ  ومـ ؾقائد هذا افـبل: ظظُؿ صلِن افنالِة وخطُرها، ؾنن اف

ر األمَر هبا، وحثَّ ظذ االهتِِم هبا وهق يعاين شؽراِت ادقِت، ؾالِلَ الِلَ بافنالِة يما  ـرَّ

 ظباَد الِلِ، ؾنَّنا ظؿقُد اإلشالم، وال إشالَم دـ ال صالَة فف. 

 افؽػماِر ممـ ادؼمـغ وافقفمقِد وافـنمارى يف
ِ
 ومـ ؾقائد هذا افـبل: خطقرُة بؼماِ

جزيرِة افعرِد، ؾنن افـبلَّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ أوىص بنخراِجفؿ يف آخِر حقاتِف، ومما 

ذفؽ إال خلطِر بؼاِئفؿ يف هذه اجلزيرِة، ؾنن همذه اجلزيمرَة جزيمرُة اإلشمالِم وحنمـُف 

 اْلنُغ. 

 ومـ ؾقائد هذا اْلدث افعظقؿ: ِظظُؿ مـزفِة أيب بؽر  ريض الِل ظـف ، ؾؼد كَك الِلُ بف

 خٌر مـف، ؾفق أظؿُؼ افنحابِة 
ِ
، وربََّت بف ادممـغ، وفقس يف افـاِس بعد األكبقاِ ـَ ي افدِّ

ريض الِل ظـفؿ إيِكًا، وأربتُفؿ يؼقـًا وأظؾُؿفؿ بالِلِ ورشقفف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ 

ـِ الِلِ، وأضقُظفؿ لِلِ ورشقفف،  ريض الِل ظـف ، وجزاه ظـا وظـ  وأحزُمفؿ يف دي

  خر اجلزاِ.ادسؾؿغ
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