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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)52:

برؿؼصود" :وافاي اورغ قغ برإميان ،راعتؾه ؽاؿو ؽػد
اهلل دان راعتؾه ؽاؿو ؽػد ردول اهلل دان ؽػد "أوىل
األؿر" (اورغ قغ برؽواس) درػد ؽاؾغن ؽاؿو .ؽؿودقن
جؽـ ؽاؿو بربـته-بـته (بردؾقسقفن) دامل دسواتو ػرؽارا،
ؿؽـ فـدؼؾه ؽاؿو ؿغؿباؾقؽـث ؽػد (ؽتاب) اهلل (اؾؼرءان)
دان (دـه) ردوؾث ،جقك ؽاؿو بـر برإميان ؽػد اهلل دان
فاري أخرية .قغ دؿؽني اداؾه ؾبقه باءقق (باضي ؽاؿو)،
دان ؾبقه اقؾوق ػوال ؽسودفـث".
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
ؿارقؾه ؽقت برتؼوى ؽػد اهلل دبحاـه وتعاىل دغن
ؿؾؼسـاؽن دضاال ػرقـتفث دان ؿـقغضؾؽن دضاال الرغـث.
دسوغضوفث ؽباثؼؽن ؿاءـسي اقت دوؽا برجـجي،
ؽادغ ؽاال جـجقث اقت ػـوه ؽػؾسوان ،ؽادغ ؽاال
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جـجقث تقدق دتػيت .برالءقـن دغن جـجي اهلل .خطبه
اؽن ممػرؽتاؽن تـتغ جـجي اهلل اقت بـر.
ؿعاذر املسؾؿني رمحؽم اهلل،
فرمان اهلل دامل دورة قوـس اقات  55برؿؼصود-:
"اقغتؾه! دسوغضوفث دضاال قغ اد دالغقت دان دبوؿي
اداؾه ؽػوثاءن اهلل جوا ،أوادؾه! دسوغضوفث جـجي اهلل
اقت اداؾه بـر ،تتايف ؽباثؼؽن ؿاءـسي تقدق ؿغتافوءي".
دامل ؽفقدوػن ؽقت ،اؽن اد اوجني قغ دداتغؽن
اوؾقه اهلل اوـتوق ؿغوجي اؽن فؿبا-فؿباث اتس دضاال
ـعؿة قغ دبرقؽن .دسواتو قغ دداتغؽن اوؾقه اهلل اقت اداؾه
دباضاي دواتو تَ ْربِقَّ ْة اوـتوق ؿـدقدقق جقوا ؽقت اضر اد
ؽؿاتغن دامل ؽفقدوػن.
ػردوءاؾن ،اداؽه جـجي اهلل اقت بـر؟ جواػـث قا،
جـجي اهلل اقت بـر .باثق اقات اؾؼرءان ؿـرغؽن تـتغ
جـجي اهلل اقت بـر ،اـتاراث-:
 .9دورة قوـس اقات  55دباضاميان دباخاؽن دأول
خطبه تادي.
 .9دورة اؾـساء اقات :999
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دورة األعراف اقات :33
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دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
دسوغضوفث جـجي اهلل اقت بـر ،ترداػت عذاب
دقؼسا ؼبور اقت بـر ،فاري ؽبغؽقنت اقت بـر ،فاري
دفقؿػوـؽن مسوا خملوق دان دتقؿبغ دضاال عؿؾن اقت
بـر ،تقتني صراط اقت بـر ،ؽبفاضقاءن ،ؽسروـوؼن،
ؽـعؿنت دامل ذرض اقت بـر ،دقؼساءن ،ؽسودفن،
ؽػرقنت دامل ـراك اقت بـر .دضاال قغ دجؾسؽن دامل
اؾؼرءان دان حديث ردول صؾى اهلل عؾقه ودؾم اقت بـر.
اقغتؾه ،جاغن مسػاي ؽـعؿنت ددـقا قغ دبرقؽن اوؾقه اهلل
اقت ؿثببؽن ؽقت الالي دان اؾػا .صفة الالي دان اؾػا
اقت ددببؽن دوا فكتور-:
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ػرتام :خقـتاؽن دـقا مسات-ؿات.
ؽدوا :تاؽوتؽن ؿاتي.
جودرتو ،ػرؾو اوـتوق ؽقت داؾقغ اقغت ؿغقغيت اوـتوق
دقري ؽقت ،ؽؾوارض ،افؾي ؼرقه ،جريان تتغض دان
ؿشارؽات اضر اد صفة تؼوى ؽػد اهلل.
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
ؿاري ؽقت رـوغي اقات اقن ،دورة اؾبؼرة اقات :962

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

برؿؼصود" :ذقطان اقت ؿـجـجقؽن (ؿـاؽوت-
ـاؽوتؽن) ؽاؿو دغن ؽؿقسؽقـن دان ؽػاػاءن (جك
ؽاؿو برصدؼه اتاو بردرؿا) ،دان اي ؿثوروه ؽاؿو
ؿالؽوؽن ػربواتن قغ ؽجي (بردقؽف خبيل ؽدؽوت)،
ددغ اهلل ؿـجـجقؽن ؽاؿو (دغن) ؽأؿػوـن درػداث
درتا ؽؾبقفن ؽورـقاث .دان (اقغؾه) اهلل اؿت ؾواس ؾقؿػه
رمحتث ،الضي دـتقاس ؿؾقػوتي ػغتافواـث".
ذقطان اقت ممبقسقؼؽن اؽن كفقريان دؽرياث
ؽقت برإنفاق ػد جاؾن اهلل دام اد دغن بروقف ،ممباقر
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زؽاة ،برصدؼه دان دأوؿػؿاث دوػاقا دامل دقري اد صفة
خبيل ؽدؽوت درتا اي ممبقسقؼؽن اضر ممبوات ؿعصقة
ؽػد اهلل .ػد حال ،اهلل اقت ؿـجـجقؽن ػغؿػوـن دان
كريضاءـث ترفادف اورغ قغ برإنفاق دفقغضاؽن اهلل
ؿغضـتقؽن فرتا تردبوت دان ؿغضـداؽن درتا ممربقؽن
ؽربؽنت دامل فرتاث.
اورغ عامل ؿغاجر دؽرياث ؽقت دبقسقق اوـتوق
ؿالؽوؽن ؽباءقؼؽن ،فـدؼؾه بردضرا ؽأره ؽباءقؼؽن
اقت ،دبؾوم داتغ بقسقؼؽن ؽدوا اوـتوق ؿـغضوفؽن
ػؽرجاءن اقت ؽران بقسقؼؽن ػرتام اقت درػد ؿالئؽة
مسـتارا بقسقؼؽن ؽدوا اقت درػد ذقطان .دؽرياث ؽقت
دتقؿػا دواتو باال اوؾقه اهلل ،جاغن ؾوػا اوـتوق ؿوفون
ؽأؿػوـن ؽػد اهلل دان برتوبة اتس دضاال ػربواتن قغ تؾه
دالؽوؽن.
اودفا قغ داػت دالؽوؽن اوـتوق ممػرتقغؽتؽن
دقري ترفادف جـجي اهلل اقت بـر ،اـتاراث:
ػرتام :ؿقؼقين دامل فاتي بردوغضوه-دوغضوه بفاوا
دضاال ؽتتػن اهلل اقت بـر ؽران اهلل ؿفا ؿغتافوءي ػرؽارا
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قغ تؾه برالؽو ،ددغ برالؽو دان اؽن برالؽو ،واالوػون
ػرؽارا اقت بؾوم برالؽو وؼتو اقن تتايف مسواث دامل عؾؿو
اهلل.
ؽدوا :براودفا دامل فاتي دغن ؿالون بقسقؼؽن نفسو
دان ذقطان قغ دـتقاس ؿغاجق ؽػد ؽبوروؼن دان
ؽجافنت.
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
تقدق اد قغ برت جك اهلل ؿغفـدؼي قغ برت اقت
ؿـجادي رقغن .اوؾقه اقت ،ؿارقؾه ؽقت بردضرا ممبوات
ؽباءقؼؽن دامل دتقاف ؿاس دان دتقاف ؽأداءن
واالوػون دػرؿوالءن اقت داتغ ػراداءن ؿاؾس فـدق
ؿؾؼسـاؽـث ؽران ؽقت تقدق ػسيت بقالؽه اجل اؽن
ؿـجؾؿا .فهميله فرمان اهلل دامل دورة األـعام اقات -:961
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

برؿؼصود :دسقاف قغ ممباوا عؿل ؽباءقؼؽن (ػد فاري
ؼقاؿة) ،ؿك باضقث (باؾسن) دػوؾوه ؽاؾي ضـدا (درػد
ؽباءقؼؽن) قغ دام دغـث ،دان دسقاف قغ ممباوا عؿل
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ؽجافنت ،ؿك اي تقدق دباؾس ؿالءقـؽن (ؽجافنت) قغ
دام دغـث ،ددغ ؿرقك تقدق دأـثاي (ددقؽقت ػون).
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

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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