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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)6::

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 ًبرتؼوى ًؽػد ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدغنً
ؿؾؼيـاؽنًدضاالًػرقـمفثًدانًؿـقغضؾؽنًدضاالًالرغـثً.
مسوضًؽؾوارضًقغًؽقتًبقـاًوؼموًاقنًؿـداػتًؽادقهًداقغً
دان ًرمحة ًاهللً،ترجاءوه ًدرػد ًؽلوروؼن ًاورغ ًقغ ًمملواتً
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ػراخنغن ًجافت ًدرتا ًؿـداػت ًػرؾقـدوغن ًاهللً .خطبهً
فاريًاقنًاؽنًمملقىاراؽنًػرخراقنًدانًؽين-ؽيـثً .
ً ً

ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهللً ً،
فرمانًاهللًداملًدورةًاؾلؼرةًاقاتًً338برؿؼصودًً ً:
"دان ًجك ًؿرقك ًبرعزم ًفـدق ًؿـهاتوفؽن ًرالقً
(ؿـىراقؽن ًاقيرتي) ًؿك ًديوغضوفث ًاهلل ًاؿت ًؿـدغرً
الضيًاؿتًؿغمافوءيً ً".
ً

رالق ًؿؼصودث ًؿؾػيؽن ًاقؽنت ًػرؽفوقـن ًدغن
لفظ رالقً ،خراي ًدان ًدأوؿػؿاثً .رالق ًؿروػاؽنً
دوات ًجاؾن ًػنؾياقن ًقغ ًترأخري ًدؽرياث ًدواؿي ًدانً
اقيرتي ًتقدق ًداػت ًفقدوف ًبردام ًدان ًؿـىاري ًؽاتً
دػاؽتًاوـموقًؽلفاضقاءنًؿادقغً .٢
ً ً

ً ًاقـيمقمودي ًؽؽؾوارضاءن ًدـضارا ًؽقت ًدؽارغً
اقن ًتؾه ًؿنؼيقؽن ًػروبفن ًـقالي ًترفادف ًػرؽفوقـنً.
ػرخراقنًؽقينًدأغضفًدواتوًػرؽاراًبقاداًدانًؾوؿرهًقغً
بوؾقه ًدترميا ًعؿومً .فاري ًاقن ًبرـؽاحً ،اقيوق ًػاضيً
برخرايً،ؿقغضوًاقنًبرـؽاحً،ؿقغضوًدػنًبرخرايً،بوؾنً
اقن ًبرـؽاحً ،بوؾن ًدػن ًبرخرايً .دواتو ًػرؽارا ًقغً
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ؿـدوؽىقماؽنًاقاؾه ًجوؿؾه ًػرخراقن ًدؽاؾغن ًاورغ ًإدالمً
مساؽنيًؿـقغؽتً .
ً ً

ً ًواالوػونًذرقعةًإدالمًؿغوالؾؽنًػرخراقنً،ـاؿونً
ػربواتنًاقتًداغتًتقدقًدضاؾؼؽنًؿاؾهًدبـىيًاوؾقهًاهللً
دانًردوؾثًدلاضاميانًداملًدلواهًحديثًردولًاهللًصؾىً
اهللًعؾقهًودؾمًقغًدرواقمؽنًاوؾقهًابنًؿاجهً ً:
ول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه
عن عبد اللَّه بن ُعمر قال قال ر ُس ُ
ض اْلَلل إل اللَّه الطََّل ُق ً(رواهًابنًؿاجة)ً
وسلَّم أب غ ُ
ؿؼصودثً:دري ًعلداهلل ًبن ًعؿر ًرضي ًاهلل ًعـه ًبرؽاتً،
ردول ًاهلل ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلدا ً(ؿؼصودث)ً:
ديواتو ًقغ ًحالل ًتمايف ًداغت ًدبـىي ًاوؾقه ًاهلل ًاداؾهً
رالقً ً.
ً

ػرخراقن ًتقدق ًبوؾقه ًدػـدغ ًرقغنً ،اي ًدػاتوتثً
دأقؾؼؽن ًدرػد ًبرالؽوً .برػقؽريؾه ًدغن ًعؼل ًقغ ًوارسً،
ؽران ًاي ًبوؾقه ًممودـفؽن ًدان ًؿرودؼؽنً،ؿاؾه ًؿغوـدغً
ػؾلاضاي ًؿيكؾه ًبير ًترفادف ًدواؿي ًاقيرتيً ،أـقً،٢
ؿشارؽاتً ،اضام ًدان ًـضاراً .اػابقال ًبرالؽو ًػرخراقنً،
دواؿي ًاؽن ًؿـداػت ًضؾرن ًدوداً ،ؿاـاؽاال ًاقيرتيً
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ؿـداػت ًضؾرن ًجـداً.ؽدوا-دوا ًضؾرن ًاقن ًدلـرث ًدوؽرً
اوـموق ًدترميا ًاػاته ًالضي ًػرخراقن ًفقدوف ًـاؿاثً.
دؽرياث ًػادغن ًتردلوت ًممػوثاءي ًاـقً ،ـيىاي ًاـقً
تردلوت ًاؽن ًفقؾغ ًمتػت ًبرضـموغً،ؿغادو ًدان ًبرؿـهاً،
أخريثًمملاواًؽػدًتؽـنًجقواًقغًبرتً ً.
ً

داملًؿاسًقغًدامً،إدالمًؿغـهورؽنًؽادقهًداقغً،
دلاضاميان فرمانًاهللًداملًدورةًاؾرومًاقاتًً ً:32
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ؿؼصودثً :دان ًداـمارا ًتـداً ٢قغ ًمملوؼمقؽن ًؽؽواداءـثً
دان ًرمحمث ًبفاوا ًاي ًؿـىقػماؽن ًاوـموق ًؽاؿو ً(وافايً
ؼوم ًؾالؽي) ًاقيرتيً ٢دري ًجـقس ًؽاؿو ًدـدقريً،
دوػاقا ًؽاؿو ًبردـغ ًفاتي ًدان ًفقدوف ًؿيرا ًدغـثً،دانً
دجادقؽـثًداـماراًؽاؿوً(دواؿيًاقيرتي)ًػراداءنًؽادقهً
داقغ ًدان ًبؾس ًؽادقفنً .ديوغضوفث ًقغ ًدؿؽني ًاقتً
ؿغـدوغيًؽرتاغن(ً٢قغًؿـقؿلوؾؽنًؽيدرن)ًباضيًاورغً
قغًبرفيكريً ً".
ً
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دقدغًمجعةًقغًدؿوؾقاؽنًاهللً ً،
داملًؿـاغينًػرؿيكؾفنًاقنً،ؿكًاودفاًقغًبوؾقهًدالؽوؽنً
اـماراثً ً:
ػرتامً:ؿـدامليًعؾؿوًبرؽاءقنتًػرؽفوقـنً ً.
ؽوردوس ًػرا ًػرؽفوقـن ًدأداؽن ًاداؾه ًاوـموق ًممربقؽنً
عؾؿو ًقغ ًبرؽاءقنت ًتـمغ ًػرؽفوقـنً ،دلؾومً ،مساس ًدانً
دؾػس ًػرؽفوقـن ًدرتا ًتغضوغهواب ًدلاضاي ًدواؿيً
دان ًاقيرتيً .اقن ًدلاضاي ًداتو ًاودفا ًباضي ًممربقؽنً
ػـددفن ًؽػد ًػادغن ًقغًاؽن ًبرـؽاحً.باضي ًاقلوًباف ًقغً
ممػوثاءي ًاـق ًتراوتاؿاث ًاـق ًػرؿػوانً،جاغن ًدبقارؽن ًاـقً
تـػا ًػغاودنً .باضي ًقغ ًبوجغً ،جاغن ًدأغضف ًإقؽنتً
ػرتوـاغن ًاقت ًمملوؾقفؽن ًديأورغ ًاقت ًدأغضف ًصحً
دلاضايًدواؿيًاقيرتيًدلؾومًجمؾقسًػرـؽاحنً ً.
ً ً

ؽدواً:ؿـدامليًعؾؿوًاضامً ً.
ؽلاثؼن ًػادغن ًقغ ًبرخراي ًاداؾه ًؽورغ ًدقدقؼن ًعؾؿوً
اضامً .اـمارا ًقغ ًداػت ًدؽـل ًػييتً ،داؾه ًدأورغ ًاتاوً
ؽدوا-دواًػادغنًتردلوتًتقدقًؿـهاضًصالة فرضًؾقؿاً
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وؼموً،ػادغنًقغًتقدقًؽواداءيًعؾؿو فرضًعنيً،ؿـديً
جـابةً،رفارهًدانًدلاضاقثً ً.
ً

ردول ًاهلل ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلدا ًقغً
درواقمؽنًاوؾقهًاؾدَّارِ ِؿيًْ ً:
ول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم:
عن ابن عبَّاس قال قال ر ُس ُ
من يُرد اللَّهُ به خْيا يُفقِّههُ ف الدِّينً ً.
ؿؼصودثً:دريًابنًعلاسًرضيًاهللًعـفؿاًؽاتاثً،ردولً
اهلل ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلدا ً(ؿؼصودث) ًبارغيقافً
دؽفـدؼي ًاوؾقه ًاهلل ًاؽن ًؽلاءقؼؽن ًباضقثً،ؿك ًدي ًاؽنً
دبريًؽػفؿنًتـمغًاضاؿاثً ً".
ً ً

ؽمقضًً:دـمقاسًبردعاءًؽػدًاهللً ً.
دورةًالفُ ْرقَانًْاقاتًً ً:85
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ؿؼصودث"ً:دان ًجوض ًؿرقك ً(قغ ًدرضاءي ًاهلل ًاقت ًاقاؾهً
اورغ) ًقغ ًبردعاء ًدغن ًبرؽاتً :وافاي ًتوفن ًؽاؿيً،
برقؾه ًؽاؿي ًبراوؾقه ًدري ًاقيرتيً ٢دان ًذورقة ًؽموروـنً
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ؽاؿي ًػرؽاراً ٢قغ ًؿنوؽاؽن ًفاتي ًؿؾقفمث ًدان ًجادقؽـؾهً
ؽاؿيًاؿامًاقؽوتنًباضيًاورغًقغًؿافوًبرتؼوىً ً".
ً

ؿؼصود ًاقات ًاقن ًؿرقك ًبرؿوفون ًؽػد ًاهلل ًاضرً
ص ْؾِلىًْؿرقكًؽموروـنًقغًراعةًؽػدًاهللً
دؽؾوارؽنًدريً ُ
دان ًؿنؿلفث ًمسات-ؿات ًتـػا ًؿـشرقؽؽنً .ابن ًعلاسً
رضي ًاهللًعـفؿا ًؿغاتاؽن ًؿرقك ًاقغني ًممػراوؾقه ًؽموروـنً
قغ ًدالؾو ًؿغرجاؽن ًؽطاعنت ًؽػد ًاهلل ًدفقغض ًفاتيً
ؿرقك ًؿـهادي ًدهوق ًؿؾقفت ًؽموروــث ًدامل ًؽأداءنً
دؿؽنيً ،باءقق ًددـقا ًؿافوػون ًدأخريةً .درتودث ًؿرقكً
جوض ًؿغقغقـؽن ًاضر ًعلادة ًؿرقك ًبرفوبوغن ًدغن ًعلادةً
ضقـرادي ًػـروس ًؿرقك ًقاءقت ًاـق ًخوخو ًؿرقك ًً.فداقةً
قغ ًتؾه ًؿرقك ًػراوؾقه ًدؽؿلغؽن ًؽػد ًدالقن ًؿرقك ًدغنً
مملاوا ًمنفعة ًدغن ًؾلقه ًباثق ًػفاال ًدان ًؾلقه ًباءقق ًـمقهفثً
دلاضاميان ًدامل ًحديث ًردول ًاهلل ًصؾىًاهللًعؾقه ًودؾم ًقغً
درواقمؽنًاوؾقهًاؿامًاؾرتؿذيً ً:
عن أب ُهري رة رضي اللَّهُ عنهُ أ َّن ر ُسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه
وسلَّم قال إذا مات اْلنسا ُن ان قطع عملُهُ إَّّل من ثَلث
صدقة جارية وعلم يُنت ف ُع به وولد صالح يد ُعو لهُ
8

ؿؼصودثً:دريًأبيًفرقرةًرضيًاهللًعـهًبفاواًردولًاهللً
صؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلدا ً(ؿؼصودث)ً :اػابقال ًؿاتيً
ؿاءـيي ًاقتً ،ترػوتوس ًعؿؾـث ًؿالءقـؽن ًتقض ًػرؽاراً
قاءقتً ،صدؼة ًجارقةً ،عؾؿو ًقغ ًبرمنفعة ًدغـث ًدان ًاـقً
صاحلًقغًؿـدعاءؽـثً ً".
ً ً

دقدغًمجعةًقغًدؿوؾقاؽنًاهللً ً،
ً ًؿارقؾه ًؽقت ًدامً ٢دالؽو ًػؿقؿػني ًؽؾوارضً،
ممقؿػني ًافؾي ًؽؾوارض ًؽقت ًؽأره ًؽلاءقؼؽن ًددـقا ًدانً
أخرية ًدغن ًممػراقغمؽن ًدالؾو ًدوػاقا ًبرتؼوى ًؽػد ًاهللً
دغنًؿؾؼيـاؽنًػرقـمفثًدانًؿـقغضؾؽنًالرغـثً ً.
ً

فرمان اهللًداملًدورةًاؾمَّوْ ِرقْمًاقاتًًً:ً7
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ؿؼصودث"ً:وافايًأورغًقغًبراميان!ًػؾقفاراؾهًدقريًؽاؿوً
دانًؽؾوارضًؽاؿوًدريًـراكًقغًبافنً ٢باؽرـثًؿاءـييً
دان ًباتو ً(برفاال)ً ،ـراك ًاقت ًدجاض ًدان ًدؽاول ًاوؾقهً
ؿالئؽةً٢قغًؽراسًؽادرً(القــث)ً،ؿرقكًتقدقًؿـدرفاكً
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ؽػد ًاهلل ًدامل ًدضاال ًقغ ًدػرقـمفؽـث ًؽػد ًؿرقكً ،دانً
ؿرقكًػوالًتمافًؿالؽوؽنًدضاالًقغًدػرقـمفؽن"ً .
بَارَكَ ﭞ ﯬ ﯶ بالِقُرِءَان ﯻ ،وَ نـَـفَعَنٌ ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّنَ ﭞ ﮖ تالَوَ تَهُ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ و ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ﰁ فًََا فَىِزَ ٱلِمُسِتَغِفرينَ وَ يَا ﭝة ٱلتَّائبنيَ.
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