ً

ً

ً

داده ممباوا مضرت

ً72مجادى األخريً1441فـًبرداؿاءنًً71فيربواريًً7272م
ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ
( البقره ايات)191 :

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

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 (النساء)19:

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)ًً
دان ً(اؾيـة) ًردوؾثً ،جقك ًؽاؿو ًبـر ًبرإميان ًؽػد ًاهللً
دان ًفاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾه ًؾلقه ًباءقق ً(باضيً
ؽاؿو)ً،دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ؿارقؾه ًؽقت ًبرتؼوى ًؽػد ًاهلل دلواـهًوتعاىل ًدغنً
دلـر ًتؼوى ًدغن ًؿؾؼيـاؽن ًدضاال ًػرقـمفث ًدانً
ؿـقغضؾؽن ًدضاال ًالرغـثً .ؿوده-ؿودفن ًؽقت ًؿـداػتً
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رمحة ًدان ًؽربؽنت ًفقدوف ًددـقا ًدان ًداخريةً.خطبه ًػدً
فاريًاقنًاؽنًممػرؽماؽنًتـمغًدادهًمملاواًمضرتً.

ً

ددامل ًإدالمً ،مسوا ًػرؽارا ًقغ ًبوؾقه ًمملاوا مضرت
ؽػد ًعؼل ًاداؾه ًدحراؿؽنً .دلفاضني ًػغوراؿن ًددلوتً
دغن ًجؾس ًددامل ًاؾؼرءان ًدػرت ًػغوراؿن ًارقً .بضقموً
جوضـً ،افً ۲ػرؽارا ًقغ ًبوؾقه ًؿرودؼؽن ًعؼل ًدانً
حؽوؿث ًتمف ًدحراؿؽن ًدػرت ًػناهلضوـاءن ًدادهً.اخنؿنً
داده ًدامل ًؽفقدوػن ًفاري ًاقن ًبوؽن ًالضي ًػرؽارا ًباروً.
ػناهلضوـاءن ًداده ًتؾه ًالؿا ًوجود ًدان ًاقاث ًؿروػاؽن ًؿيكؾهً
دانًاخنؿنًبيرًؽػدًـضاراًدفقغضاؽنًػقفقًؽراجاءنًتؾهً
ؿغاذمفارؽن ًبفاوا ًداده ًؿروػاؽن ًؿودوه ًـوؿلور ًداتوً
ـضاراً .فرمان ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًقغ ًدباخاؽن ًداولً
خطبهًتاديًداملًدورةًاؾلؼرةًاقاتًً191قغًبرؿؼصودً ً:

"دان ًبؾـهاؽـؾه ً(اف ًقغ ًاد ًػد ًؽاؿو) ًؽران ً(ؿـضؼؽن)ً
اضام ًاهللً ،دان ًجاغـؾه ًؽاؿو ًدغاج ًؿـىؿػؼؽن ًدقريً
ؽاؿو ًؽدامل ًبفاي ًؽلقـاداءن ًدان ًباءقؼقؾه ًػربواتن ًؽاؿو;ً
ؽران ًديوغضوفث ًاهلل ًؿغادقفي ًاورغً ۲قغ ًبراودفاً
ممػرباءقؼيًعؿؾـث"ً ًً.
3

ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهللً ً،
ػناهلضوـاءنًدادهًاقنًبرؿؼصودًؿغضوـاؽنًدهـقسً
بافن ًؽقؿقا ًقغ ًدضوـاؽن ًبوؽن ًاوـموق ًتوجوان ًػراوبنتً
قغ ًؿان ًػغضوـاءـث ًاداؾه ًدالرغ ًترؿادوق ًمماؽنً،
ؿغفقيفً ،ؿـؾنً ،ممقـومً ،ؿندوت ًاتاو ًممادوؼؽن ًبافنً۲
تردلوتًؽداملًبادنًدغنًافًجواًخاراً.دؽرياثًداؿلقلً
داملًدقمواديًقغًداؾهًاؽنًؿغعاؼلمؽنًؽينًبوروقًؽػدً
دقري ًديأورغً .حؽوم ًدان ًالرغن ًػغؿلقؾن ًداده ًاداؾهً
جؾسًحرامًبردادرؽنًؽػدًدؾقلًقغًدؼقادؽنًؽػدًارقً.
فرمان ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدامل ًدورة ًاؾـياء ًاقات ًً 44قغً
برؿؼصودً ً:
"وافي ًاورغً ۲قغ ًبراميانً ،جاغـؾه ًؽاؿو ًفؿػريي ًمسلفقغً
(ؿغرجاؽـث) ًددغ ًؽاؿو ًدامل ًؽأداءن ًؿابوقً ،فقغضً
ؽاؿوًددرًدانًؿغمافوءيًاؽنًافًقغًؽاؿوًؽاتاؽنً ً"...
ً

اقات ًاقن ًؿغـدوغي ًػراقغنت ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًاضرً
ؿـهاءوفي ًارق ًؽران ًصفـتـث ًقغ ًٌقسً ،ممابوؼؽن ًدانً
ؿغفقؾغؽن ًؽواردن ًعؼل ًؿاءـيي ًدرتا ًممضرتكنً
ؽفقدوػن ًؿاءـيي ًددـقا ًدان داخريةً.اوؾقه ًاقتً ،دمقافً
4

ػرؽارا ًقغ ًممابوؼؽن ًاداؾه ًجؾس ًحرام ًترؿادوؼؾهً
ػناهلضوـاءن ًدادهً .اقن ًاداؾه ًؽران ًػناهلضوـاءن ًداده ًاداؾهً
ؾلقه ًمضرت ًدرػد ًارق ًؽران ًاقاث ًبوؽن ًدؼدر ًممابوؼؽنً
بفؽن ًؿـداتغؽن ًؽماضقفن ًدان ًداؽقت ًؿقـمل ًقغ ًتروقً.
ػغضوـاءـث ًقغ ًبرترودن ًجوض ًبوؾقه ًؿـداتغؽن ًبفاي ًدانً
ؽرودؼن ًؽػد ًدقريً ،ؽؾوارضً ،ؿشارؽات ًبفؽن ًؽػدً
اوؿت ًإدالم ًدؾوروفث ًقغ ًاخريث ًاؽن ًمملاوا ًضهاال ًقغً
ؾلقهًدفشتًدػرتًػؿلوـوفنًثاواًقغًتقدقًبردوداً ً.

ً ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللًدؽاؾنيً ً،
ؿذاؽره ًجاوتـؽواس ًفتوى ًؽلغياءن ًؽاؾي ًكً 4تؾهً
مموتودؽن ًبفاوا ًدلارغ ًػناهلضوـاءن ًداده ًحؽوؿث ًاداؾهً
حرامً.دادهًفاثًبوؾقهًدضوـاؽنًباضيًتوجوانًػراوبنتًقغً
صحًؿغقؽوتًذرعً.ؿاـاؽاالًؿذاؽرهًجاوتـؽواسًػموىً
ؽلغياءن ًؽاؾي ًكً 27ػوال ًتؾه ًمموتودؽن ًبفاواً
ػناهلضوـاءن ًدادهً ۲جـقس ًبفارو ًقغ ًالءقن ًاداؾه ًحرام ًدانً
مسوا ًؽضقاتن ًقغ ًبرؽاءقنت ًدغن ًػناهلضوـاءن ًداده ًاقنً
دػرت ًؿـامنً ،ممػرودقسً ،ممقؾقؽيً ،ؿـهوالً ،ؿغقدرً،
5

مملؾي ًاتاو ًبردوبافت ًدغن ًػغضوـاءـث ًاداؾه ًجوضً
دحراؿؽنً ً.

ً ً

باضي ًمملـدوغ ًضهاال ًداده ًاقن ًدري ًتروسً
مروسقكن ًؿشارؽاتً ،ؿك ًاـمارا ًجاؾن ًػـىضافـثً
فـدؼؾه ًاقاث ًبرؿوال ًدري ًروؿه ًالضيً .دفارودث ًاقلوً
باف ًػرؾو ًؿغؿلقل ًبرتً ،ؿـدقدقق ًدان ًممربقؽن ًؽادقهً
داقغ ًترفادف ًاـقً .۲اقن ًاداؾه ًؽران ًاـقً ۲قغ ًدبقارؽنً
تـػاًػغاوؾنًقغًبمولً،اؽنًؿـىاريًؽلقلينًفقدوفًدغنً
راؽنً ۲دلايً .دؽرياث ًػردؽقرتن ًراؽن ًدلاي ًاقتً
تقدق ًصقوةً ،اقاث ًبوؾقه ًؿـهروؿودؽن ًؿرقك ًؽػدً
ػؾلاضاي ًػرؽارا ًبوروق ًدػرت ًؿروؽوقً ،ػرضاءوؾنً
بقلسً ،دان ًدرتودث ًمملاوا ًؽػد ًؽماضقفن ًدادهً .اـماراً
خارا ًقغ ًاؿت ًديواي ًاوـموق ًدالؽوؽن ًاداؾه ًدغنً
ؿغاجق ًاـقً ۲حاضري ؽؿيهد ًاوـموق ًصالة ًبرمجاعهً
دىارا ًبردامً ،ػـماوؾه ًدغن ًدقاػا ًؿرقك ًبرؽاون ًدانً
ؾقلمؽن ًدقري ًؿرقك ًدغن ًؽضقاتن ًقغ ًبرمنفعة ًدؾوار ًروؿهً
دوػاقاًؿرقكًتردالؿتًدرػدًػناهلضوـاءنًدادهً ً.
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فرمان ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدامل ًدورة ًاؾعـؽلوت ًاقات ًً41
قغًبرؿؼصودً ً:
"...دان ًدقرقؽـؾه ًمسلفقغ ً(دغن ًتؽون); ًديوغضوفثً
مسلفقغ ًاقت ًؿـىضه ًدري ًػربواتن ًقغ ًؽهي ًدان ًؿوغؽر;ً
دان ًديوغضوفث ًؿغقغيت ًاهلل ًاداؾه ًؾلقه ًبير ً(فاءقدفث ًدانً
ؽيـث); ًدان ً(اقغمؾه) ًاهلل ًؿغمافوءي ًاؽن ًاف ًقغ ًؽاؿوً
ؽرجاؽن"ً ً.

ً ً

ً ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللًدؽاؾنيً ً،
دالءقن ًاقتً ،مسوا ًافؾي ًؿشارؽات ًجوض ًػرؾوً
بردقؽف ًاؿلقل ًتافو ًباضي ًمملـدوغ ًؽضقاتن ًقغ ًتقدقً
صقوة ًاقنً .دؽرياث ًترمنػق ًؿانً ۲اـق ًافؾي ًقريه ًقغً
ترؾقلت ًدامل ًػرؽوؿػوؾن ًقغ ًتقدق ًصقوة ًدان ًؿراضوؽنً،
جاغنًبقارؽنًايًبرالؽوًبضقموًدفاجً.دلاؾقؼثً،تضورؾهً
ؿرقك ًدغن ًػـوه ًحؽؿهً .دؽرياث ًتقدق ًممػوً ،برقمافوً
ؽػد ًاقلو ًبافً ،اتاو ًؿوغؽني ًؽػد ًػؿقؿػني ًؿشارؽاتً
دمؿػتً ،اوـموق ًداؿلقل ًتقـدؼن ًقغ ًدواجرثً .دؽرياثً
ترداػت ًؽضقاتن ًػغقدرن ًداده ًدؽهريـن ًؽقتً ،ؿكً
الػورؽن ًدضرا ًؽػد ًػقفق ًبرؽواس ًاضر ًاقاث ًداػتً
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دخضهًدانًدفاػودؽنًدغنًدضراًدلؾومًاقاثًؿرودؼؽنً
ؿشارؽاتًدمؿػتً ً.

ً ً

جودرتو ًؿغاخريي ًخطبه ًػد ًؽاؾي ًاقنً ،ممرب ًاقغنيً
ؿنرو ًػارا ًمجاعه ًدؽاؾني ًاضر ًبردام ًبرضـدقغ ًبافوً
مملـرتاس ًضهاال ًداده ًاقن ًاضر ًتقدق ًتروس ًؿرقلقً
ؿرودؼؽن ًافؾي ًؿشارؽاتً .اقن ًاداؾه ًؽرانً
تغضوغهواب ًاوـموق ًمملـدوغ ًٌقس ًداده ًاقنً ،بوؽـؾهً
مسات-ؿات ًدػقؽول ًاوؾقه ًػقفق ًبرواجب ًدفاجً .اؽنً
تمايف ًتغضوغهواب ًاقن ًاداؾه ًتغضوغهواب ًؽقت ًبردامً.
ديوغضوفثًمملقارؽنًاـقً۲افؾيًؼرقةًترؾقلتًدغنًبوداقاً
قغ ًتقدق ًصقوةً ،برؿؼصود ًؿرقالؽن ًاـقً ۲دـدقري ًترددهً
ؽػدًبوداقاًتردلوتً ً.
فرمانًاهللًدلواـهًوتعاىلًداملًدورةًاؾمورقمًاقاتًً ً:7
ً

ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱ
ً

ؿؼصودث"ً:وافيًاورغً۲قغًبراميان!ًػؾقفاراؾهًدقريًؽاؿوً
دان ًؽؾوارض ًؽاؿو ًدري ًـراك ًقغ ًبافنً ۲باؽرـث ًؿاءـييً
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دان ًباتو ً(برفاال); ًـراك ًاقت ًدجاض ًدان ًدؽاول ًاوؾقهً
ؿالئؽةً ۲قغ ًؽرس ًؽادر ً(القــث);ًؿرقك ًتقدق ًؿـدرفاكً
ؽػد ًاهلل ًدامل ًدضاال ًقغ ًدػرقـمفؽن ًؽػد ًؿرقكً ،دانً
ؿرقكًػوالًتمفًؿالؽوؽنًدضاالًقغًدػرقـمفؽن"ً ً.
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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