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ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النشاء)91:

برؿؼصود"ً :وافاي ًاورغ ًقغ ًبراميانً ،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(اؾيـة)ًردوؾثً،جؽـًؽاؿوًبـرً٢براميانًؽػدًاهللًدانً
فاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾه ًؾلقه ًباءقق ً(باضي ًؽاؿو)ً،
دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ؿارقؾه ًؽقت ًؿـقغؽمؽن ًؽمؼواءن ًؽػد ًاهلل ًدلواـهً
وتعاىل ًدغن ًبردوغضوه-دوغضوه ًؿؾؼيـاؽن ًدضاالً
ػرقـمفث ًدان ًؿـقغضؾؽن ًدضاال ًالرغـثً .ؿوده-ؿودفنً
ؽقت ًؿـداػت ًرمحة ًدان ًؽربؽنت ًفقدوف ًددـقا ًدانً
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داخريةً .خطبه ًػد ًؽاؾي ًاقن ًاؽن ًممػرؽماؽن ًتـمغً
فرضاءيًـعؿةًؽؿودفنًجاؾنًرايً ً.
ً

بقدغ ًػغغؽوتن ًمماءقـؽن ًػراـن ًػـمقغ ًدامل ًػرؽؿلغنً
ؽضقاتن ًؿاءـيي ًؽران ًاقاث ًؿروػاؽن ًؽػرؾوان ًباضيً
ممودفؽن ًػرضرؼن ًؿاءـيي ًدامل ًؿغورودؽن ًؽفقدوػنً
دفارقنً.اوؾقه ًاقتً ،دلاضاي ًػغضوـا ًجاؾن ًرايً ،ؽقتً
فـدؼؾه ًدـمقاس ًبراس ًبرذؽور ًؽران ًتؾه ًدؽورـقاؽنً
ػؾلاضاي ًـعؿة ًؽؿودفن ًاوـموق ًؽقت ًضوـاؽن ًدػرتً
جاؾنًرايً،ؾلوهًرايً،ملػوًجاؾنً،ملػوًاذارتً،ػاػنًتـداً،
دان ًبرباضاي-باضاي ًالضي ًؽؿودفن ًاوـموق ًممودفؽنً
اورودن ًػرجاؾـن ًؽقتً .دغن ًـعؿة ًؽؿودفن ًاقن ًؿكً
ؽقتًداػتًبرضرقًدغنًؿودهً،خػتًدانًدؾقياًاوـموقً
ؽييواتو ًدقيمقـاديً .اقن ًاداؾه ًؿروػاؽن ًاـمارا ًبوؼيتً
رمحةًدانًـعؿة اهللًدلواـهًوتعاىلًقغًػرؾوًؽقتًفرضاءيً
دان ًػؾقفارا ًدامل ًؽفقدوػن ًؽقتً .فرؿان ًاهلل ًدلواـهً
وتعاىلًقغًدباخاؽنًداولًخطبهًتاديًداملًدورةًاؾزخرفً
اقاتًً11فقغضًً14قغًبرؿؼصودً:
ً
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"دوػاقا ًؽاؿو ًدودوق ًتمف ًدأتيثً ،ؽؿدقن ًؽاؿو ًؿغقغيتً
ـعؿة ًتوفن ًؽاؿو ًاػابقال ًؽاؿو ًدودوق ًتمف ًداتيثً ،درتاً
ؽاؿو ً(برذؽور ًدغن)ًؿغوخػؽن"ً:ؿفا ًدوخي ًتوفن ًقغً
تؾه ًممودفؽن ًؽـدراءن ًاقن ًاوـموق ًؽاؿيً ،ددغ ًؽاؿيً
دلؾوم ًاقت ًتقدق ًترداي ًؿغواداءقثً .دان ًديوغضوفثً
ؽػدًتوفنًؽاؿقؾهً،ؽاؿيًاؽنًؽؿلاؾي".
ً

ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهللً ًًً،
ـاؿون ًبضقمو ًػد ًفاري ًاقنً ،ـعؿة ًؽؿودفن ًجاؾنً
راي ًاقن ًتؾه ًدمخرؽن ًدغن ًبرباضاي ًؽؿاؾغن ًجاؾن ًرايً
قغ ًدوده ًؿـهادي ًؽلقاداءن ًدامل ًـضارا ًؽقتً .فؿػريً
دمقافًفاريًػييتًادًبرقماًؽؿاؾغنًجاؾنًرايًقغًبرالؽوً
دان ًاقاث ًاداؾه ًؿروػاؽن ًداؾه ًداتو ًؿيكؾه ًاوتام ًدـضاراً
ؽقتً .اقيو ًؽيالؿنت ًجاؾن ًراي ًاقن ًاداؾه ًػرؽارا ًقغً
داغت ًػـمقغ ًاوـموق ًداؿلقل ًػرفاتني ًدان ًؿـهاديً
تغضوغهواب ًمسوا ًػغضوـا ًاوـموق ًؿـهاض ًدان ًممؾقفاراً
ؽؿودفن ًاقن ًاضر ًاقاث ًؿـهادي ًمتػت ًقغ ًدالؿت ًدانً
بوؽن ًمتػت ًقغ ًمملاوا ًؽػد ًؽرودؼن ًاػاته ًالضيً
ؽىالؽاءنً.اقن ًاداؾه ًؽران ًؼدر ًؽؿاؾغن ًجاؾن ًراي ًقغً
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مساؽني ًبرمتله ًدابن ًتافون ًبوؽن ًدفاج ًؿرودؼؽن ًفرتاً
عوامًؿاؾهًؿراضوتًثاواًراؿايًاورغً،ترؿادوؼؾهًقغًتقدقً
برداؾهًتربابقتًدامً ً.
ً

اضامًإدالم ًاؿتًؿالرغًؿاءـييًؿالؽوؽنًػرؽاراً
قغ ًبوؾقه ًؿـقؿلوؾؽن ًؽؿوضرتن ًؽػد ًدقري ًدـدقريً
ؿافوػون ًاورغ ًالءقنً .دقؽف ًػؿـدو ًقغ ًتقدقً
برتغضوغهواب ًدان ًؽىواقن ًدامل ًممـدو ًاداؾه ًؿروػاؽنً
اـمارا ًػنوؿلغ ًؽػد ًؽؿاؾغن ًجاؾن ًراي ًدـضارا ًؽقتً.
ؽمقاداءن ًاخالق ًدان ًادب ًؽمقك ًممـدو ًاؽن ًؿنللؽنً
ػغضوـاًجاؾنًرايًممـدوًؿغقؽوتًفاواًنفسوًدغنًؿؾغضرً
ػراتورن ًجاؾن ًراي ًدػرت ًممـدو ًؿؾقلقفي ًحد ًالجوً،
ممـدو ًدىارا ًؿؾوؾوً ،ؿؾغضر ًملػو ًاذارتً ،ؿغضوـا ًالؾوانً
ؽىؿينً ،ؿـوؽر ًؾوروغ ًتـػا ًؿغضوـاؽن ًاذارتً ،تقدقً
برتقؿلاغ ًراسً ،ؿغضغضو ًػغضوـا ًالءقن ًدان ًبرباضايً
الضيً .اوؾقه ًاقتً ،إدالم ًؿغاجر ًؿاءـيي ًاضر ًدـمقاسً
ؿـهاض ًادب ًدؿان ًدؽاؾي ًػون ًؽقت ًبراد ًاػاته ًالضيً
ؽقت ًبراد ًدجاؾن ًرايً .ؽمافوءقؾه ًبفاوا ًػراتورن ًجاؾنً
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راي ًقغ ًدبوات ًاداؾه ًاوـموق ًؽػـمقغن ًدان ًؽيالؿنتً،
بوؽـثًاوـموقًؿنودفؽنًؿاءـييً ً.
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللًدؽاؾنيً ً،
دلاضاي ًاوؿت ًإدالم ًؽقت ًفـدؼؾه ًدـمقاسً
ؿغقؽوت ًػراتورن ًجاؾن ًرايً ،برصفة ًصربً ،بردقيقػؾنيً،
برتقؿلاغ ًراسً ،توؾوغ-ؿـوؾوغ ًدان ًدـمقاس ًبرودػاداً
ؽمقكًممـدوًدجاؾنًرايًً.ػرخاقاؾه ًجك ًؽقت ًؿـوؾوغً
دان ًممودفؽن ًاورودن ًاورغ ًالءقنً ،ؿك ًاهلل ًدلواـهً
وتعاىل ًاؽن ًؿـوؾوغ ًؽقتً .دامل ًدلواه ًحديث ًقغً
درواقمؽن ًاوؾقه ًاإلؿام ًؿيؾم ًدري ًابو ًفرقرة ًرضى ًاهللً
عـهً ،بفاواداث ًردول ًاهلل ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلدا ًقغً
برؿؼصودً ً:
"دقاػاًقغًؿـوؾوغًؿغفقؾغؽنًؽيودفنًاورغًؿوءؿنً،اهللً
دلواـه ًوتعاىل ًاؽن ًؿغفقؾغؽن ًػوال ًؽيودفـث ًدفاريً
ؼقاؿةًؽؾقً.دقاػاًقغًمملـموًممودفؽنًاورغًداملًؽيوؾقنتً،
اهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًاؽن ًممودفؽـث ًػوال ًددـقا ًدان ًاخريةً.
اهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدـمقاس ًؿـوؾوغ ًفؿلاث ًدالؿا ًفؿلاً
اقتًؿافوًؿـوؾوغًدوداراث"(ً.رواقةًاإلؿامًؿيؾم)ً ً
ً
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ػارا ًػغضوـا ًجاؾن ًراي ًفـدؼؾه ًدـمقاس ًؿغعؿؾؽنً
صفة ًداؾقغ ًؿغورؿيت ًديام ًػغضوـا ًالءقنً .ؽقت ًػرؾوً
ددر ًبفاوا ًاورغ ًالءقن ًجوض ًاد ًحق ًدػرت ًؽقتً.جكً
ؽقت ًؿافو ًدحرؿيتً ،ؽقت ًجوض ًؿييت ًؿـوٌوؼؽن ًصفةً
قغ ًدام ًػد ًاورغ ًالءقن ًترؾلقه ًدفوؾوً.ػارا ًػغضوـا ًجوضً
ػرؾو ًمميمقؽن ًمسوا ًاورودن ًػرجاؾـن ًؽـدراءن ًفـدؼؾهً
دامل ًؽأداءن ًباءقق ًدري ًاول ًػرجاؾـن ًفقغض ًمسػايً
ؽؿمالؿت ًتوجوان ًترؿادوؼؾه ًؽأداءن ًؽصقونت ًدقريً
ػؿـدو ًدان ًؽـدراءن ًقغ ًدػـدوً .اقن ًاداؾه ًؽران ًاػابقالً
ػرددقاءن ًاقن ًداػت ًدالؽوؽن ًدلؾوم ًممـدوً ،اقاث ًاؽنً
داػت ًمملـمو ًؿغقؾؼؽن ًدري ًدلارغ ًؽىالؽاءن ًدجاؾنً
رايً ً.
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللًدؽاؾنيً ً،
دالءقن ًدرػد ًاقتً ،توؿػوان ًؽمقك ًممـدو ًػرؾوً
دأوتاؿاؽنً.ػؿـدوًتقدقًفاروسًؿالؽوؽنًػرؽاراًالءقنً
دالءقن ًدري ًؿغاول ًؽـدراءـثً .اقؾؼؽن ًؿغضوـاؽنً
تيليفون ًبقؿلقت ًؽمقك ًممـدو ًؽران ًػربواتن ًاقن ًاؽنً
ؿغوـدغ ًؿيكؾه ًدامل ًؿغاول ًؽـدراءن ًددللؽن ًؿاتً
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ؿاءـيي ًتقدق ًممػو ًاوـموق ًؿؾقفت ًؽػد ًدوا ًاره ًقغ ًبربقذاً
دامل ًداتو ًؿاسً .جك ًؿات ًترتوؿػو ًػد ًتليفونً ،ؿكً
توؿػوانًؽارهًػؿـدوانًاؽنًؿـهاديًؽورغ ًدانًػربواتنً
دػرتًاقنًبوؾقهًمملاواًؽػدًؽؿاؾغنًجاؾنًرايً ً.
ً

جيرتو ًؿغاخريي ًخطبه ًػد ًؽاؾي ًاقنً ،ممرب ًاقغنيً
ؿنرو ًػارا ًمجاعه ًدؽاؾني ًاضر ًدـمقاس ًمماتوفي ًػراتورنً
جاؾن ًراي ًقغ ًتؾه ًدتمػؽنً .ديوغضوفث ًجاؾن ًرايً
بوؽـؾه ًمتػت ًاوـموق ًؿؾوافؽن ًػراداءنً ،بوؽن ًمتػتً
اوـموق ًؿناؽقيت ًاورغ ًالءقنً ،بوؽن ًمتػت ًاوـموقً
برؾوؿلا-ؾوؿلا ،بوؽن ًمتػت ًاوـموق ًؿالؽوؽن ًدودا ًدانً
جوض ًبوؽن ًمتػت ًاوـموق ًمملاوا ًؽؿاتني ًؽػد ًؿاءـييً.
اؽنًتمايفً،جادقؽـؾهًجاؾنًرايًمتػتًاوـموقًؿـوٌوؼؽنً
ؽادقه ًداقغً ،حرؿة-ؿغورؿيتً ،توؾوغ ًؿـوؾوغ ًدان ًمتػتً
قغ ًمملاوا ًمنفعة ًدان ًػفاال ًؽػد ًؿاءـييً .دمسػقغ ًاقتً
جاغـؾهًؽقتًؾوػاًؽػدًاهللًدلواـهًوتعاىلًدغنًؿغعؿؾؽنً
دعاء ًدان ًذقؽري ًاضر ًدـمقاس ًبراد ًدامل ًؾقـدوغن ًاهللً
دلواـه ًوتعاىل ًػد ًدمقاف ًؿاس ًخصوصث ًؽمقك ًدجاؾنً
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رايً .فرؿان ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدامل ًدورة ًاؾموبة ًاقاتً
ً:91
ً
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ً

برؿؼصود"ً:ؽماؽـؾهً(وافيًحمؿد)"ً:تقدقًدؽاؾي-ؽاؾيً
اؽن ًؿـقؿػا ًؽاؿي ًديواتو ًػون ًؿالءقـؽن ًاف ًقغ ًتؾهً
دتمػؽن ًاهلل ًباضي ًؽاؿيً .دقاؾه ًػؾقـدوغ ًقغ ًؿنالؿمؽنً
ؽاؿيً ،دان ً(دغن ًؽػرخاقاءن ًاقت)ًؿك ًؽػد ًاهلل ًجواؾهً
فـدؼثًاورغً۲قغًبراميانًبرتوؽل"ً ً.
ً

اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ
وَلشَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فاياا فا ْو از ٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي
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