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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
َمدًا عَْبدُهُ ﯨ
و ﭱ ﭖ ُمح َّ

ﮈ صَلِّ َوسَّلِمْ ﮞ سَّيِدِنَا ﭢ
صحَابِوِ ﯰ
ﮁآلِوِ َوأَ ْ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصِي ُكمْ ﭻِبَتقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
1

ﭩﮇ ﮫﮃِكتَابِوِ ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)91:

ؿؼصودث"ً :وافاي ًاورغ ًقغ ًبرإميانً ،راعمؾه ًؽاؿو ًؽػدً
اهلل ًدان ًراعمؾه ًؽاؿو ًؽػد ًردول ًاهلل ًدان ًؽػد ً"أوىلً
األؿر"ً(اورغًقغًبرؽواس)ًدريًؽاؾغنًؽاؿوً.ؽؿودقنً
جؽـًؽاؿوًبربـمه-بـمهً(بردؾقيقفن)ًداملًديواتوًػرؽاراً،
ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً(ؽماب)ًاهللً(اؾؼرءان)ًً
دانً(دـه)ًردوؾثً،جقكًؽاؿوًبـرًبرإميانًؽػدًاهللًدانً
فاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾه ًؾلقه ًباءقق ً(باضي ًؽاؿو)ً،
دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ً ًؿارقؾه ًؽقت ًبرتؼوىًؽػد ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدغنً
ؿؾؼيـاؽنًدضاالًػرقـمفثًدانًؿـقغضؾؽنًدضاالًالرغـثً.
ؿشارؽات ًمساؽني ًراؿايً ،ؽؾقفنت ًػؾلاضاي ًراضمً،تواً،
ؿوداً ،رؿاج ًدغن ًؽالؽوان ًؿادقغً ،٢ػناؽقت ًدوذقالً
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ؿوال ًبرؽؿلغً .خطبه ًاؽن ًمملىاراؽن ًتـمغ ًضهاالً
دوذقالًتقاداً،ؿشارؽاتًدهفرتاً ً.
ً

ورِِقمًاقاتًً6برؿؼصودًً ً:
دورةًاؾمَّ ِ
"وافاي ًاورغ ًقغ ًبراميانً ،ػؾقفاراؾه ًدقري ًؽاؿو ًدانً
ؽؾوارضًؽاؿوًدريًـراكًقغًبافنً٢باؽرـثً:ؿاءـييًدانً
باتوً(برفاال)ً،ـراكًاقتًدجاضًدانًدؽاولًاوؾقهًؿالئؽةً٢
قغ ًؽرس ًؽادر ً(القــث)ً،ؿرقك ًتقدق ًؿـدرفاك ًؽػد ًاهللً
دامل ًدضاال ًقغ ًدػرقـمفؽن ًؽػد ًؿرقكً ،دان ًؿرقك ًػوالً
تمفًؿالؽوؽنًدضاالًقغًدػرقـمفؽنً ً".
ً

دقدغًمجعةًقغًدؽادقفيًاهللً ً،
دمقافًدقريًؿاءـييًممرؾوؽنًؽفقدوػنًاؿانًدانً
ؿعؿور ًدرتا ًدهفرتا ًدامل ًمسوا ًحالً.ؽأؿاـنً،ؽؿعؿورنً
دانًؽيهفرتاءنًداػتًدخاػايًؿالؾوءيًدقؽفًبرباءققً
ؿشارؽات ًقغ ًداؾقغ ًحرؿة ًؿغورؿيت ًاـمارا ًداتو ًدغن ًقغً
الءقنً .ؽمؼوائن ًؽػد ًاهلل ًدجادقؽن ًاداس ًدامل ًدمقافً
ػربواتنً .ـاؿون ًدامل ًؽلالؽغن ًاقنً ،ػؾلاضاي ًاقيوً
دوذقال ًتقؿلول ًددامل ًؿشارؽاتً .ػؾلاضاي ًاـداقنً،
ُحهَّهً،خادغنً،ػروضرمًدانًاؽمقؤقيتًباضيًؿـاغينًؿيكؾهً
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دوذقال ًاقن ًقغ ًدأوتاراؽنً .ػرالؽوان ًدوذقال ًقغً
بوروق ًؿروػاؽن ًداتو ًػموٌوق ًؽػد ًؽؾؿفن ًؿشارؽاتً
داملًمملوداقاؽنًػؿلاغوـنًبرتردؽنًػرأتورانً٢إدالمًدانً
ـقاليً ٢ؿورـي ًؽؿاءـيقاءنً.بفؽن ًضهاال ًدوذقال ًاقنً
ؿـهادي ًدوري ًدامل ًداضقغ ًؽػد ًػؿلاغوـن ًـضارا ًدانً
ـضريًخصوصثً ً.
ً

ضهاالًدوذقالًقغًؿؾـداًؿشارؽاتًػدًفاريًاقنً،
اضق ًمملقؿلغؽنً .باضاميان ًضهاال ًدوذقال ًاقن ًبرالؽو؟ً
دقاػاًقغًترؾقلت؟ًدقاػاًقغًفـدقًدػرداهلؽن؟ًػرؽاراًاقنً
فـدؼؾهًدتاغاـيًبردام-دامً.باضاميانًخاراًفـدقًؿـاغـقثً
قغًدرقغًدأوتاراؽنً ً.
ً

دلفاضني ًبير ًـضارا ًؿغفاديف ًاقيوً ٢دوذقالً،
اـماراث ًؿؾقلمؽن ًضوؾوغن ًرؿاجً.دـضارا ًؽقتً،ضوؾوغنً
رؿاجًؿغواداءيًدلقؾغنًبير ًػـدودوقً.ضهاالًدوذقالً
اـماراث ًؽروـموفن ًاخالق ًددامل ًؿشارؽات ًوؼمو ًاقن ًدانً
اقيو ًؿؾقلمؽن ًؽياهلن ًجـاقه ًفرتلـدا ًدػرتي ًػىه ًروؿهً،
رودوفنً ،ػرضادوفن ًدامل ًؽوؿػوؾنً ،داؾه ًضوـا ًدادهً،
ورَمًدانًدلاضاقثً ً.
دقكًسًبقلسً،دوؿلغًؿَ ِ
ً
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دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
دلبً ٢ضهاال ًاقن ًبرالؽو ًداػت ًدؾقفت ًدريً
ػؾلاضايًدودوتًً،اـماراثً ً:
ػرتامً:ؽراػوفنًاِقـِيمِِقُم ِودِيًؽؾوارضً ً.
اد ًؽاؾغن ًؿرقك ًبوؽن ًبراصل ًدري ًؽؾوارض ًقغ ًؿيؽنيً،
بفؽن ًترداػت ًدري ًؽاؾغن ًاورغ ًبرادً ،بوؽن ًدفاجً
تردقري ًدرػد ًاورغ ًقغ ًرـده ًتافف ًػـدقدقؼنً ،بفؽنً
ترداػت ًدري ًؽاؾغن ًاورغ ًترػالجرً.ؽورغ ًادوفن ًدانً
ػغوقاتن ًاضام ًدرتا ًؽورغ ً ُؽ ِو ُؿ ِوـِِقؽَادِ ِي ً(ػرفوبوغن)ً
دامل ًؽؾوارض ًؿـهادي ًاـمارا ًػوخنا ًؽراػوفن ًداملً
اِقـِيمِِقُم ِودِيًؽؾوارضً ً.
ً

ؽدواً :ػغاروه ًؾوار ًدان ًؽاودن ًػردؽقرتن ًقغ ًؽورغً
اقؾوقً ً.
ًؽػياتن ًدقربان ًعام ًدام ًاد ًؿالؾوءي ًإقؾقؽرتوـقك ًدانً
ؿالؾوءي ًخقمق ًممربي ًؽين ًقغ ًبيرً،دام ًاد ًؽين ًباءققً
دان ًؽين ًبوروقً .ػرؽارا ًاقن ًممربي ًخابرن ًؽػدً
ؿشارؽات ًدامل ًمملـموق ًػرقلادي ًؿرقكً .جك ًبافن ًقغً
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دػاػرؽن ًؿغـدوغي ًاوـيور ًتقدق ًباءقق ًً ،ؿك ًؽينً
ؽروـموفنًاخالقًاؽنًؿقؿلقؿلغؽنًالضيً ً.
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ً ًاوؾقه ًاقتً ،ػراـن ًافؾي ًؿشارؽات ًاؿت ًػرؾو ًداملً
دامً ٢ؿـاغين ًػرؿيكؾفن ًقغ ًتقؿلولً .دمقاف ًدقري ًداملً
ؿشارؽات ًفـدؼؾه ًؿـهادي ًخوـموه ًتوالدن ًقغ ًباءقق ًداملً
ػؿلـموؼن ًاخالق ًافؾي ًؽؾوارضً .ؿاس ًبرؽواؾقيت ًفـدؼؾهً
دمنفعتكنًبردامًدغنًممربقؽنًؽقؼقـنًدانًـصقوتً ً.
ً

درتودث ًػغوقاتن ًافؾي ًؽؾوارض ًترفادف ًاضامً،
ـقاليً ٢ؿورـيً ،دوػن ًدـمونً ،تغضوغهوابً ،اؿاـهً،
براخالق ًؿوؾقاً ،بوؾقه ًؿـرميا ًؽؾؿفن ًدقريً ،ددقا ًترمياً
تضورن ًدان ًدلاضاقث ًاضر ًافؾي ًؽؾوارض ًؿـهادي ًاـيانً
قغًدأميلغًداملًػؿلاغوـنًجيؿاـيًدانًروحاـيً ً.
ً

مسوا ًػقفق ًػرؾو ًبرداتو ًدان ًبؽرجادامً،ػؿقؿػنيً،
ػقفق ًبرؽواسً ،ضوروً ،اقلو ًباف ًدان ًدمقاف ًدقريً
فـدؼؾه ًتاغين ًضهاال ًدوذقال ًاقن ًدري ًتروس ًبرؾؾواداً.
جك ًبردقه ًدان ًخـمقق ًخورق ًقغ ًدالؽر ًدامل ًافؾيً
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ؿشارؽاتً،ـيىاي ًبردقه ًدان ًخـمقؼؾه ًؿاس ًدػن ًـضاراً
دانًـضريًؽقتً ً.
ً

فرمانًاهللًداملًدورةًاؾرَّ ِع ُدًاقاتًً :99
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ؿؼصودث"ً:باضيًتقافً ٢دأورغًادًؿالئؽةًػـهاضاثًقغً
دقؾقهًبرضـيتًدريًفداػـثًدانًدريًبالؽغثً،قغًؿغاوسً
دان ًؿـهاضاث ً(دري ًديواتو ًبفاي) ًدغن ًدلب ًػرقـمهً
اهللً.ديوغضوفثًاهللًتقدقًؿغوبهًافًقغًادًػدًديواتوً
ؼوم ًدفقغض ًؿرقك ًؿغوبه ًاف ًقغ ًاد ًػد ًدقري ًؿرقكً
دـدقريً .دان ًاػابقال ًاهلل ًؿغفـدؼؽي ًاوـموق ًؿـقؿػاؽنً
ؽػد ًديواتو ًؼوم ًبال ًبـىان ً(ددللؽن ًؽيالفن ًؿرقكً
دـدقري)ً ،ؿك ًتقاد ًديقاف ًػون ًقغ ًداػت ًؿـوؾق ًاتاوً
ؿـافنًافًقغًدتماػؽـثًاقتً،دانًتقدقًادًديقافًػونً
قغًداػتًؿـوؾوغًدانًؿؾقـدوغيًؿرقكًدالءقنًدرػداث"ً .
ً
ً
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ

ﮢ ﮣ ﮤ ،اوتا اقبَّ الَ

ﭞﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
او ِل اسائِ َِر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اَ

8

