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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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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)61:

برعؼصقد :م"واػاي ماورغ مؼغ مبرإميان ،مراسؿؾف مطاعق مطػدم
اهلل مدان مراسؿؾف مطاعق مطػد مردقل ماهلل مدان مطػد م"أوىلم
األعر"م(اورغمؼغمبرطقاس)مدرصد مطاظغـمطاعق.مطؿقدؼـم
جؽـمطاعقمبربـؿف-بـؿفم(بردؾقلقفـ)مداملمدلقاتقمصرطارا،م
عؽـمػـدضؾفمطاعقمعغؿؾاظقؽـثمطػدم(طؿاب)ماهللم(اظؼرءان)مم
دانم(دـف)مردقظث،مجقؽمطاعقمبـر مبرإميانمطػدماهللمدانم
ػاري مأخرية .مؼغ مدعؽني ماداظف مظؾقف مباءؼؼ م(باضل مطاعق)،م
دانمظؾقفماؼؾققمصقالمطلقدػـث".
م

دقدغممجعةمؼغمدرمحيتماهلل،م م
م معارؼؾف مطقت مبرتؼقى مطػد ماهلل مدؾقاغف موتعاىل مدشـم
عؾؼلـاطـمدضاالمصرؼـؿفثمدانمعـقغضؾؽـمدضاالمالرشـث.م
صرخربان ماتاو مبرؼؿا ممساس ماعت مصـؿقغ مدامل مطفقدوصـ مدام مادم
حال مطؾقارض ،مصفابت ،مغضري ،مغضارا ،مظقار مغضارا مدانم
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داوعػؿاث .مطادغ مبرؼؿا مؼغ ممسػاي مطػد مطقت ماؼتم
اداطف مصققح ماتاو مدؾاظقؼث.مػـدق مصرخاي ماتاو مأباؼؽـ؟.م
خطبهماطـمممػرطؿاطـمتـؿغمدؾقدؼؼمدػقظق.م م
م

ععاذرمامللؾؿنيمرمحؽؿماهلل ،م
فرتاتَماؼاتم7مبرعؼصقد:م م
فرمانماهللمداملمدقرةماحلُ َ
"واػايمأورغمؼغمبراميان!مجؽمداتغمطػدمطاعقمدأورغم
فادق مممؾاوا مدلقاتق مبرؼؿا ،معؽ مدؾقدؼؼؽقؾف م(اوغؿققم
عــؿقطـ) مطؾـراغث ،مدقصاي مطاعق متقدق معـقؿػاطـم
دلقاتق مضقم مدشـ مصرطارا مؼغ متقدق مدإؼغقين مدشـ مدؾبم
طفاػقؾـ مطاعق معغـاءؼث مدفقغض معـؾؾؽـ مطاعق معـلاظلم
افمؼغمطاعقمتؾفمالطقطـ" .م
م

زعانممساطنيمبراوبف،مدػقظقمالءؼـ،مدؽارغمالءؼـ،م
وضؿق ماؼـ،ماظت مطؿقدػـ ممساطني معاجق،ممسقا معشارطاتم
ممنػعتكن مدضاال مطؿقدػـ مؼغ مدددؼاطـ ،متقدق مطريام
صرؼغؽت مسؿقر ،مطاغؼ  ،مبؾقا ،مدؼقاس مدان مورض ماعس.م
بضقؿق مجقض،ماظت مصـقؾارن مععؾقعت متقدق مطؿقغضؾـ مزعان،م
اعت مخػت ،مدام ماد مخرؼؿا مدامل مغضري ،مغضارا مدان مظقارم
غضارا ،مػاث مدشـ مػقجقغ مجاري مدفاج .مصردقءاظـث،م
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باضقؿان متقـدضـ مطقت ،مػـدق مممػرخاؼاءي ماتاو مدؾاظقؼثم
اصابقال معـرميا مدلقاتق مبرؼؿا مدرصد مدلأورغ مؼغ مدطـؾل ماتاوم
ؼغمتقدقمدطـؾل.م م
م

دقدغممجعةمؼغمبراميانمطػدماهلل،م م
إدالم معغضاظؼؽـ ماوعؿث مػقدوف مبرعشارطتم
درتا معغعؿؾؽـ مععاعالت معغقؽقت مصـدوان مذرع مدقصاؼام
عشارطات مداصت مػقدوف مدكارا مػرعقغل ،ماد مدقؽػم
تقظقغ معـقظقغ ،مبـؿق مممؾـؿق ،متقادا مصرعقدقػـ ،مؼغ مدـغم
ممؾـؿق مؼغ مدقدف ،مؼغ مضقات معـقظقغ مؼغ مملف .مصرعلؽؾفـم
دوضؿقماؼـ،ماصابقالمطداتغـمفتنه،معروبفمطأداءنمطفقدوصـ،م
طاون معـفادي مالون ،مصردقداران معـفادي مصرعقدقػـ،م
طأوتقػـ معـفادي مطروغؿقػـ ،مطؿـغـ معـفاديم
طرؼلاوان.ماوغؿقق ماؼت،مإدالم مممرؼـؿفؽـ ماوعؿث مدقصاؼام
عـؾقدؼؼ مدػقظق مترػادف مدلقاتق مصرخربان مؼغ مدترميا مدامم
ادمبـرماتاومداظف.م م
دامل متػدري ذابن ذكثري ،مردقل مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿم
دان ماوعت مإدالم مبرجاي معـعؾقق مبين معُصَ َطؾِؼَ .مالظقم
ردقل مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ مممرؼـؿفؽـ مطػد مبين معُصَ َطؾِؼَم
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دقصاؼامممؾاؼرمزطاةمدانمبضقـدا ماطـمعغفـرتماوتقدـمبضقـدام
اوغؿقق مداتغ معغقتقػث .مبين معُصَ َطؾِؼَ معراس مضؿؾريا معـدشرم
صرخربان ماؼت مالظق معرؼؽ مبراعاي-راعاي معــيت مكحاضرينم
اوتقدـ مبضقـدا مؼاءؼت ماظقتظِق َد مابـ م ُسؼْؾتفَ.مطؿقؽ ماظقظقد مابـم
ُسؼْؾتةْ ممساطني مػؿػري مطػد مبين معُصَطَؾِؼَ،ماظقتظِق َد مبرصاتف مباظقؼم
طران معـغؽ مبين معُصَ َطؾِؼَ معــيت ماوغؿقق مممؾقغقػث ،مالظقم
اظقظقدمصقظغمعـؿػاؼؽـمصرخربانماؼتمطػدمردقلمصؾكماهللم
سؾقف مودؾؿ .مبضقـدا ماعت معقرطا مدان مممرؼـؿفؽـ مدقصاؼام
دصرشلمبينمعُصَطَؾِؼَ.مطؿقؽمتـرتامعلؾؿنيمػـدقمبراشؽت،م
بين معُصَ َطؾِؼَ متؾف محاضري مدان مبرجقعػا مبضقـدا مدانم
عغـخربكن مطـاف ماوتقدـ مبضقـدا مبرصاتف مباظقؼ ،مبينم
عُصَ َطؾِؼَ متاطقت مأتس مطؿقرطاءن ماهلل مدان مردقل ماهللم
عـقؿػا معرؼؽ ،مالظق معرؼؽ مبرتقـدق مممؾاوا مػرتا مزطاةم
فرتاتَ مؼغم
تردؾقت ،معؽ متقرون ماؼات م 7مدقرة ماحلُ َ
دباخاطـمداولمخطبهمتادي.م م
م

دقدغممجعةمؼغمدرمحيتماهلل،م م
دؾب متقؿؾقظث مفتنه مدامل معشارطات مطران ماد مصػةم
رؿع ،مدشؽل ،ماؼري مػاتل ،مصـؿقغؽـ مدؼري ،مداظف مدغؽام
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دان مدؾاضاؼث مدرصد مصػة مطؾقروضـ .ماؼـ مدغاعاطـم
صـاطقت مػاتل .ماوظقف ماؼت ،متقـدضـ مؼغ مداصت مطقتم
ظؼلاغاطـماوغؿققمتاشينمصرعلأهلـماؼـماغؿاراث -:م
صرتام:مطقتمػـدضؾفمدؾقدؼؼمدػقظقمدؿقافمبرؼؿامؼغمدترميا،م
طؿقشؽقــمايمفتنهماوغؿققمعـفاتقػؽـمعرواهمدلأورغ،م
اصابقال مبرؼؿا ماؼت متقدق مبـر،ماي متؾف معـفروعقدؽـ مدؼريم
طقت مدامل مدودا.محديث مردقل مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ مؼغم
درواؼؿؽـماوظقفماإلعاممالبخاري:م م
اَل ي ا ْد ُخ ُل الْ اجنَّ اة قاتَّات
م(رواهذالبخاري)ذ
برعؼصقد :م"تقدق معادقق مذرض ماورغ مؼغ مدقطا مشادوم
دوعؾا" .م
م

درتودثمردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمعـضلؽـ:م م
َأ اَل ا َّن ال ات اب ُ اّي م ان للا ،اوالْ اع اج ا ال م ان َّ
الش ْي اطان
برعؼصقد :م"طؿاػقءؼؾف مدلقشضقػث مدؾقدؼؼ ماؼت مدرصدم
اهللمدانمضقصقهمضاصفماؼتمدرصدمذقطان".م م
م

طدوا:ماضام مإدالم معغاجر ماوعؿث مدقصاؼا معـقتقف مساءؼبم
دقدارا مدإدالعث ،مغلكاي ماهلل ماطـ معـقتقف مساءؼؾثم
صقال.مردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمبردؾدا -:م
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ذ

للا ِ ا َلخ ارة"
" ام ْن اس ات َأ اخا ُه الْ ُم ْسل ِ ادُ هْ ايا اس ا ات ُه ُ
برعؼصقد:م"بارشلقافمعـقتقفمسقبمدقدارامدإدالعثم
ددغقا،معؽماهللماطـمعـقتقفمسقؾثمدأخرية" .م
م

طؿقض :ماوبف مدقؽػ مدرصد مؼغ مبقروق مطػد مؼغ مباءؼؼ،م
مسـؿارامؼغمدقدهمباءؼؼمطػدمؼغمظؾقفمباءؼؼ.م م
م

دقدغممجعةمؼغمدرمحيتماهلل،م م
اهللمعغقغؿؽـمػؿؾا-ػؿؾاثمتـؿغمفرعاغث-:م م
...ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ  ...م
برعؼصقد:م"فتنهماؼتمظؾقفمبرتمدرصدمممؾقغف" .م
م

اؼاتماؼـمعغقغؿؽـمتـؿغمبفايمفتنهماؼت،مجؽمممؾقغفم
ػاثمعؾقؾؿؽـمداتقمثاوامتؿايفمدشـمممػتنه،معقشؽنيمعؾقؾؿؽـم
باثؼ مثاوا ماطـ مترضربان.ماوغؿقق ماؼت،معارؼؾف مدام مطقتم
حمادؾة مدؼري ،مباضاميان مدودا مطقت مدالعا مػقدوفم
ددغقا ماتاو ماداطف مطؾاءؼؼؽـ ماؼت معغاتلل مطؾقروضؽـ.م
صرغفؽف مطقت مممقػقن مععاف مدؽرياث مطقت مصرغف مممػتنهم
اورغ مدام ماد مدكارا مدغاج ماتاو متـػا مددداري.مدؾاضايم
عاءغلل مبقادا ،مطقت متقدق مالري مدرصد معالطقطـم
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طلقالصـ .ماهلل معفا مصغاعػقن م(الغَػَّار) مترػادف مػؿؾا-
ػؿؾاث،ممسـؿارامصقـؿقمتقبةماؼتمعادقفمتربقكماوغؿققمطقت .م
م
اوظقف ماؼت ،معارؼؾف مطقت مباثؼؽـ مادتغػار ذعقػقنم
طأعػقغـ مطػد ماهلل ،ممسقض ماهلل مدالعؿؽـ مطقت مدرصدم
ضقظقشـ ماورغ مؼغ مروضل مدأخرية مدؾاضاميان مفرماغث مداملم
دقرةماظؼَؾَ َؿماؼاتم-31م-:42
م م

ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
برعؼصقد :م"عرؼؽ مبرطات م(دشـ مدلؾث) :م"عفا مدقخلم
تقػـمطاعل!مدلقشضقػثمطاعلماداظفماورغمؼغمبرالطقم
زاظقؿ!" ،مطؿدؼـ معرؼؽ مبرػادف-ػادف مداتق مدامم
الءؼـ ،ممسؾقؾ مخال معـكال .معرؼؽ مبرطات :م"أدوػايم
خالطاث مطقت! مدلقشضقػث مطقت ماداظف ماورغ مؼغم
عؾؿػاويمباتس! .م
م
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اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َبلْ ُق ْر اءان ﯻ اوه اَـ اف اعن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ت اال اوتا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فا ايا فا ْو از ألْ ُم ْس اتغْفر اين او اي ﭝ اة ألتَّائب اّي
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