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(الروم ايات )88

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ 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
1

ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (الهساء)95:

برؿؼصود"ً :وافاي ًاورغ ًقغ ًبرإميانً ،راعمؾه ًؽاؿو ًؽػدً
اهلل ًدان ًراعمؾه ًؽاؿو ًؽػد ًردول ًاهلل ًدان ًؽػد ً"أوىلً
األؿر"ً(اورغًقغًبرؽواس)ًدرػد ًؽاؾغنًؽاؿوً.ؽؿودقنً
جؽـًؽاؿوًبربـمه-بـمهً(بردؾقيقفن)ًداملًديواتوًػرؽاراً،
ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً(ؽماب)ًاهللً(اؾؼرءان)ًً
دانً(دـه)ًردوؾثً،جقكًؽاؿوًبـرً٢برإميانًؽػدًاهللًدانً
فاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾه ًؾلقه ًباءقق ً(باضي ًؽاؿو)ً،
دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
ً

دقدغًمجعةًدرمحيتًاهللً ً،
ً ًؿارقؾه ًؽقت ًبرتؼوى ًؽػد ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدغنً
ؿؾؼيـاؽنًدضاالًػرقـمفثًدانًؿـقغضؾؽنًدضاالًالرغـثً.
فقدوف ًبرؿشارؽت ًاؿت ًػـمقغ ًدامل ًؽفقدوػنً.
ؿشارؽتًتربفاضيًدواً،ؿشارؽتًؽىقلًدانًؿشارؽتً
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بيرً .ؿشارؽت ًؽىقل ًاقاؾه ًؽؾوارض ًؽقت ًؿاـاؽاالً
ؿشارؽت ًبير ًاقاؾه ًجريان ًتمغض ًدان ًؼرقه ًؽقتً.خطبهً
اؽنًممػرؽاتاؽنًتـمغًدؽقـهً،ؿَوَدَّ ْةً،رمحةًداملًؽؾوارضً ً.
ً

ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهللً ً،
فرمانًاهللًداملًدورةًاؾرومًاقاتًً88برؿؼصودً -:
"دانًداـمارا ًتـداً ٢قغًمملوؼمقؽنًؽؽواداءـثًدانًرمحمثً
بفاواًايًؿـىقػماؽنًاوـموقًؽاؿوً(وافايًؼومًؾالؽي)ً،
اقيرتيً ٢دري ًجـقس ًؽاؿو ًدـدقريً ،دوػاي ًؽاؿوً
بردـغ ًفاتي ًدان ًفقدوف ًؿيرا ًدغـث ًدان ًدجادقؽـثً
داـماراًؽاؿوً(دواؿيًاقيرتي)ًػراداءنًؽادقهًداقغًدانً
بؾس ًؽيقفنً .ديوغضوفث ًقغ ًدؿؽني ًاقت ًؿغـدوغيً
ؽرتاغن(ً ٢قغ ًؿـقؿلوؾؽن ًؽيدارن) ًباضي ًأورغ ًقغً
برفيكري"ً .

ً ً

دامل ًاقات ًدأتسً ،اهلل ًؿـرغؽن ًبفاوا ًؿاءـييً
دخقػماؽن ًبرػادغن ًاـمارا ًدواؿي ًدان ًاقيرتي ًاوـموقً
ؿـداػمؽن ًؽمـغنً ،ؽمـرتؿن ًدان ًؽادقه ًداقغً .ؽأداءنً
تردلوت ًؿروػاؽن ًتـدا ًؽؽواداءن ًاهلل ًدان ًـعؿة ًقغً
دبرقؽنًؽػدًؿرقكًاوـموقًدأؿلقلًػغاجرنًدرػداثً ً.
ً
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اـمارا ًـعؿة ًبرػادغ-ػادغن ًاقاؾه ًداػت ًداؾقغً
ؿناقاغيً ،داؾقغ ًؿـرميا ًدان ًممربي ًاـمارا ًداتو ًدغن ًقغً
الءقنً ،دمسػقغ ًممػراوؾقه ًؽمـرتاؿن ًجقوا ًدامل ًؿغفؿلاؽنً
دقري ًؽػد ًاهللً .ػرـؽاحن ًؿروػاؽن ًػرقـمه ًاهلل ًدرتودثً
ؿغقؽوتي ًدـة ًردول ًاهلل ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾمً ،دغنً
برؽفوقن ًفقدوػث ًاؽن ًؾلقه ًمسػورـاً .جك ًػرؽفوقـنً
دؾؼياـاؽن ًاتس ًدادر ًؿغقؽوتي ًػرقـمه ًاهلل ًدان ًؿغقؽوتيً
َدةْ ًدان ًرمحة ًقغ ًتؾه ًاهللً
دـة ًردول ًاهللً ،ؿك ًدَؽِْقـَ ْه ً َؿو َّ
خقػماؽن ًاوـموق ًؿاءـيي ًداػت ًدـعؿيت ًاوؾقه ًػادغنً
دواؿيًاقيرتيً ً.
ً

دقدغًمجعةًقغًدؿوؾقاؽنًاهللً ً،
دَؽِْقـَ ْه ًبرؿؼصود ًؽمـغنً ،ؽمـرتؿنً ،اؿان ًداؿايً.
الوـث ًاداؾه ًؽردفن ًدان ًؽفـىورنً .ؽؾوارض ًدؽقـهً
برأرتي ًؽؾوارض ًقغ ًداملث ًؿغـدوغي ًؽمـغنً ،ؽأؿاـن ًدانً
ؽداؿاقنًاـماراًافؾيًؽؾوارضً ً.
ً

ؽقت ًبوؾقه ًؿؾقفت ًؽؾوارض ًقغ ًتقدق ًتـرتامً
خوـموفث ًؽؾوارض ًقغ ًدداملث ًػـوه ًػرؽالفنيً،
ؽىورقضاءن ًاـمارا ًػادغن ًدان ًدأوؿػؿاثً .اػابقال ًاداً
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ؽمـغنً،ؽمـرتؿنً،ؿكًؽروـموفنًداملًؽؾوارضًتقدقًاؽنً
ترجاديً .افؾي ًؽؾوارض ًداػت ًممقؽريؽن ًجاؾن ًػنؾياقنً
ترفادفًؿيكؾهًدغنًخاراًحؽؿهً ً.
ً

ؿَوَدَّ ْة ًػوال ًبرؿؼصود ًػراداءن ًؽادقه ًداقغ ًً،خقـماً
قغ ًالفري ًترفادف ًػادغن ًدغن ًتوؾوس ًدان ًاخالصً.داملً
إدالمً ،ؿَوَدَّ ْة ًاقن ًاداؾه ًفطرة ًقغ ًدؿقؾقؼي ًاوؾقه ًؿاءـييً.
ؿوخنول ًػراداءن ًخقـما ًقغ ًدوخي ًدان اخالص ًاقن ًبوؽنً
ددللؽن ًدرػد ًدضي ًؽىـمقؼن ًاتاو ًؽمؿػـن ًػادغـثً
دفاجً ،بفؽن ًاخالقً ،ؽدودوؼن ًدان ًحالً ٢الءقن ًقغً
وجودًػدًػادغـثً.ػراداءنًؿَوَدَّ ْةًػييتًممػو ًمملواتًروؿهً
تغضا ًػـوه ًخقـما ًدان ًداقغً .تـػا ًوجود ًخقـما ًتـموثً
ؽؾوارضًؿـهاديًفؿربً.وجودًػراداءنًخقـماًممػوًمملواتً
ػادغن ًدواؿي ًاقيرتي ًدرتا ًاـقً ٢اوـموق ًبرؼربانً،
ممربقؽنًديواتوًقغًؾلقهًاوـموقًؽؾوارضثً ً.
ً

ؿاـاؽاال ًرمحة ًػوال ًبرؿؼصود ًؽأؿػوـنً،رزؼي ًدانً
ؽورـقاءنً .رمحة ًاقن ًتربير ًدؽورـقاؽن ًددللؽن ًوجودً
ػراداءن ًخقـماً ،ؽادقه ًداقغً ،دمسػقغ ًؽصربن ًدواؿيً
اقيرتي ًدامل ًمملقـا ًروؿه ًتغضاً .دغن ًوجود ًؽصربنً،
5

ؽورـقاءن ًاقت ًاؽن ًدبرقؽن ًاوؾقه ًاهللً.رمحة ًتقدق ًوجودً
جكًدواؿيًدانًاقيرتيًداؾقغًبرباؾهً .

ً ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
اـماراًتوجوان ًدؽقـهً،ؿَوَدَّ ْة ًدان ًرمحة ًدامل ًؽؾوارضً
اقاؾه ًاوـموق ًممػرؽوؽوه ًتوجوان ًؿاءـيي ًدلاضاي ًخليفةً
دؿوك ًبوؿيً .دػرتقؿان ًفرمان ًاهلل ًدامل ًدورة ًاؾذارقاتً
اقاتًً ً-:95
ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ

برؿؼصود"ً:دانً(اقغمؾه!)ًاؽوًتقدقًؿـىقػماؽنًجنيًدانً
ؿاءـييًؿالءقـؽنًؿرقكًؿنؿلهًدانًبرعلادةًؽػدؽو"ً .
ً

دغن ًوجود ًؽؾوارض ًقغ ًدؽقـهً ،ؿَوَدَّ ْة ًدان ًرمحةً
ؿكًتوجوانًبرعلادةًؽػدًاهللًاؽنًممػوًدبـموقًدانًداؾقغً
دأوتاؿاؽنًداملًؽؾوارضً ً.
ً

دأورغ ًباف ًقغ ًبؽرجا ًؿـىاري ًنفقه ًقغ ًحاللً
دؿي ًممـوفي ًؽػرؾوان ًؽؾوارض ًدان ًاـق-اـؼث ًؿـهاديً
ػفاال ًدان ًعؿل ًعلادة ًباضقث ًدامل ًؽؾوارضً .بضقمو ًجوضً
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دأورغ ًاقلو ًقغ ًؿغوروس ًروؿه ًتغضا ًاتاو ًمملـمو ًدواؿيً
اوـموقًؽفقدوػنًؽؾوارضًاداؾهًعلادةًدانًػفاالًباضقثً ً.
ً

فرمان اهللًداملًدورةًاؾـولًاقاتًً ً-:28

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ
ﰒﰓﰔﰕﰖﰗ

برؿؼصود"ً :دان ًاهلل ًؿـهادقؽن ًباضي ًؽاؿو ًدري ًدقريً
ؽاؿوًدـدقريًػادغن(ً ٢اقيرتي)ً،دانًدجادقؽنًباضيً
ؽاؿو ًدري ًػادغن ًؽاؿوً :اـقً ٢دان ًخوخو ًخقىقتً،
درتاًدؽورـقاؽنًؽػدًؽاؿوًدرػد ًبـداً ٢قغًباءققًالضيً
حاللً،ؿكًػاتوتؽهًؿرقكً(قغًاـؽارًاقت)ًػرخايًؽػدً
ػرؽارا ًقغ ًداؾه ً(ػنؿلافن ًبرفاال) ًدان ًكفور ًػوال ًاؽنً
ـعؿةًاهلل؟"ً .
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً ً،
ؿارقؾه ًدامً ٢ؽقت ًممػرباءقؼي ًفوبوغن ًديامً
ؽقت ًددامل ًؽؾوارضً .دواؿيً ،اقيرتي ًدان ًاـقً ٢ػرؾوً
دـمقاس ًؽادقه ًؿغادقفيً ،بـمو ًمملـمو ًدان ًداؾقغ ًبرتوؾقً
اـيور ًدامل ًػرؽارا ًقغ ًبرالءقـن ًػـداػت ًاتاو ًػـدغنً.
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ؿادقغً ٢ػرؾو ًؿـهاض ًاداب ًدوػن ًػرضاءوؾن ًدامل ًؽؾوارضً
دوػاقا ًؽؾوارض ًقغ ًددغ ًدبقـا ًؿـداػت ًرمحة ًدان ًؽادقهً
داقغ ًاهلل ًدان ًؿالفريؽن ًؽؾوارض ًدؽقـه ًؿودة ًدان ًرمحةً.
ؿارقؾه ًبردعاء ًؽػد ًاهلل ًدرػد ًؽهافنت ًؿاءـيي ًدان ًجنيً
دلاضاميانًفرمانًاهللًداملًدورةًاؾـاسً -:
ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ
ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ

برؿؼصود"ً :ؽاتاؽـؾه ً(وافاي ًحمؿد)"ً :أؽو ًبرؾقـدوغً
ؽػد ً(اهلل) ًػؿؾقفارا ًدؽاؾني ًؿاءـييً ،قغ ًؿغواداءيً
دؽاؾني ًؿاءـييً ،توفن ًقغ ًبرحق ًدمسله ًاوؾقه ًدؽاؾنيً
ؿاءـييً،درػد ًؽهافنتًػؿلقيققً،ػغفادوتًقغًتقؿلولً
تغضؾمً،قغًؿؾقؿػرؽنًبقيقؼؽنًدانًفادوتـثًؽداملًفاتيً
ؿاءـيي(ً ،قاءقت ًػؿلقيقق ًدان ًػغفادوت) ًدري ًؽاؾغنً
جنيًدانًؿاءـيي"ً .
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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

9

