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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،جؽـًؽاؿوًبـر ًبرإميانًؽػدًاهللًدانً
فاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾه ًؾلقه ًباءقق ً(باضي ًؽاؿو)ً،
دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ًً،
ؿارقؾهًؽقتًؿـقغؽمؽنًؽمؼواءنًؽػدًاهللًدلواـهً
وتعاىلًدغنًبردوغضوه ًؿؾؼيـاؽنًدضاالًػرقـمفثًدانً
ؿـقغضؾؽن ًدضاال ًالرغـثً .ؿوده-ؿودفن ًؽقت ًؿـداػتً
رمحة ًدان ًؽربؽنت ًفقدوف ًددـقا ًدان ًداخريةً.خطبه ًػدً
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ؽاؾي ًاقن ًاؽن ًممػرؽماؽن ًتـمغ اوتاؿاؽن ًػاجق ًضادايً
برتردؽنًذرقعةًإدالمً ً.
ً

ؽفقدوػن ًؽقين ًدابن ًفاري ًمساؽني ًؿـىابر ًدغنً
ػـقغؽنتًؽػرؾوانًداراًفقدوفًدانًػربؾـهاءنًقغًتقغضيً
ؿـدوروغ ًؿشارؽات ًؿـىاري ًػؾلاضاي ًخارا ًاوـموقً
ؿـداػمؽن ًبـموان ًؽأواغن ًباضي ًؿـؿػوغ ًؽفقدوػن ًدانً
ػرؿيكؾفن ًقغ ًدفادػىً .دغن ًؽوجودن ًدقيمم ًؽأواغنً
إدالم ًدـضارا ًؽقت ًاقاث ًاداؾه ًؿروػاؽن ًداؾه ًداتو ًخاراً
قغًداػتًمملـموًؿشارؽاتًخصوصثًاوؿتًإدالمًاوـموقً
مملواتًػؿلقاقاءنًقغًبرتردؽنًذرقعةًإدالمًدػرتًػاجقً
ضاداي ًإدالم ًقغ ًجوض ًدؽـؾي ًدلاضاي ًاَؾرَّفْنًُ.فرمان ًاهللً
دلواـه ًوتعاىل ًقغ ًدباخاؽن ًدأول ًخطبه ًتادي ًدامل ًدورةً
اؾلؼرةًاقاتًً011قغًبرؿؼصود:
ً ً

"دان ًجك ًؽاؿو ًبراد ًدامل ًؿيافري ً(الؾو ًؽاؿو ًبرفوتغ ًاتاوً
ممربي ًفوتغ ًقغ ًبرتقؿػوه)ً ،ددغ ًؽاؿو ًتقدق ًؿـداػيتً
جوروتوؾقسً ،ؿك ًفـدؼؾه ًدأداؽن ًبارغ ًضاداقن ًاوـموقً
دػضغ ً(اوؾقه ًاورغ ًقغ ًممربي ًفوتغ)ً .ؽؿدقن ًؽاالو ًقغً
ممربي ًفوتغ ًػرخاي ًؽػد ًقغ ًبرفوتغ ً(دغن ًتقدق ًػاقهً
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بردورتً ،دؼيي ًدان ًبارغ ًضاداقن)ً ،ؿك ًفـدؼؾه ًاورغً
(قغًبرفوتغ)ًقغًدػرخاقاءيًاقتًؿنؿػورـاؽنًباقرنًفوتغً
قغ ًدأؿاـفؽن ًؽػداثً ،دان ًفـدؼؾه ًاي ًبرتؼوى ًؽػد ًاهللً
توفـثً ً.

ً ً

ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهللً ًً،
ػاجق ًضاداي ًإدالم ًاقن ًتؾه ًالؿا ًدضوـاؽن ًدهقً
زؿان ًردول ًاهلل ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًالضيً .بضقـداً
دـدقري ًػرـه ًؿغضاداي ًباجو ًبيي ًؿقؾقؼث ًدغن ًؿـوؽرثً
ؽػد ًضـدومً.دامل ًدلواه ًحديث ًقغ ًدرواقمؽن ًاوؾقه ًاؿامً
ؿيؾمًدرػدًدقدتـاًعائشةًرضيًاهللًعـفاًقغًبرؿؼصودً ً:

ً ً

"ديوغضوفثًبضقـداًردولًاهللًصؾىًاهللًعؾقهًودؾمًػرـهً
مملؾي ًؿاؽـن ًدرػد ًاورغ ًقفودى ًدغن ًخارا ًبرفوتغ ًداملً
جغك ًؿاس ًترتـموً.اوـموق ًاقت ًبضقـدا ًؿغضاداقؽن ًباجوً
(رواقةًاؿامًؿيؾم)ً ً
بيقثً".
ً ً

ػاجق ًضاداي ًإدالم ًاتاو ًددلوت ًاَؾرَّفْنُ ًاداؾهً
ؿروجوع ًؽػد ًداؾه ًداتو ًخارا ًػقـهاؿن ًدؿان ًدواتً
بارغ ًبرفرض ًدجادقؽن ًداـدرن ًقغ ًتراقؽت ًدغن ًفوتغً
برخاضر ًقغ ًبوؾقه ًدباقر ًدغـث ًجك ًفوتغ ًتردلوت ًتقدقً
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داػتًدجؾيؽنً.اقاثًؿروػاؽنًداؾهًداتوًخاراًػقـهاؿنً
قغ ًبوؾقه ًدالؽوؽن ًاوؾقه ًؿشارؽات ًإدالمً .اقن ًاداؾهً
ؽران ًبـموق ًضاداقن ًقغ ًبرتردؽن ًذرقعه ًاقن ًاداؾهً
ترجاؿني ًدغن ًؿغضوـاؽن ًخارا ػقـهاؿن ًتـػا ًرباءً،
دقؿػـن ًدغن ًجاؿقـن ًدانًاوػهً.اقاث ًبرؽوـيقػؽن ًفرضً
كفاية ًقاءقت ًمملـمو ًديام ًاوؿت ًقغ ًممرؾوؽن ًػرتوؾوغنً
دغن ًؿؾمؼؽن ًتغضوغهواب ًدودقال ًؽاتس ًػؿقـهم ًدانً
ػؿربي ًدرتا ًؿـقغؽمؽن ًدقؽف ًاؿاـه ًؽػد ًػغودفا ًدانً
ػنقؿػنً.ػاجقًضادايًإدالمًاَؾرَّفْنًُاقنًجوضًبرصفةًعؿلً
جارقةً ،عادقل ًدان ًتقدق ًممللـؽن ًػؿقـهمً .ػغوردنً
ػرـقاضاءـث ًقغ ًؾلقه ًتؾوس ًقاءقت ًبرداـدرؽن ًؽػد ًفرضً
مساسًبارغًضاداقنً ً.

ً ً

اـمارا ًؽؾلقفن ًػاجق ًضاداي ًإدالم ًاَؾرَّفْنُ ًاقن ًاداؾهً
اقاث ًتقادا ًؼدر ًفاءيده قغ ًؿغـدوغي ًرباء ًؿافوػون ًاوـيورً
غَرَار ًقاءقت ًؽراضوان ًدامل ًاوروس ًـقاضً .ػرجـهنيً
ػقـهاؿنًقغًدالؽوؽنًتقدقًدؽـاؽنًفاءيدهًؽاتسًـقاليً
ػقـهاؿن ًؽران ًاوروس ًـقاض ًقغ ًدالؽوؽن ًبرتردؽنً
اوروس ـقاض ًقغ ًحالل ًدرتا ًبقلس ًدري ًاوـيورً ۲رباءً.
ً
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فرمان ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدامل ًدورة ًاؾلؼرة ًاقات ًً 073قغً
برؿؼصودً ً:
"اورغً ۲قغ ًمماؽن ً(ؿغؿلقل) ًرباء ًاقت ًتقدق ًداػتً
بردقري ًبمول ًؿالءقـؽن ًدػرت ًبردقرقث ًاورغ ًقغً
درادوق ًذقطان ًدغن ًترفوقوغ-فاقغ ًؽران ًدـموفنً
(ذقطان)ًاقتً.قغ ًدؿؽني ًاقاؾه ًددللؽن ًؿرقك ًؿغاتاؽنً:
"بفاوا ًديوغضوفث ًبرـقاض ًاقت ًدام ًدفاج ًدػرتً
رباء"ً .ػدحال ًاهلل ًتؾه ًؿغوالؾؽن ًبرجوال-بؾي ً(برـقاض)ً
دانًؿغوراؿؽنًرباءً ً...

ً ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللًدؽاؾنيً ًً،
دامل ًػغورودن ًػاجق ًضاداي ًإدالم ًاَؾرَّفْنُ ًاقنً،
ـقالي ًضاداقن ًباضي ًبارغ ًقغ ًاقغني ًدتلوس ًمسوال ًتقدقً
براوبه ًدرتا ًتقدق ًبرالؽو ًػنؾقوقغنً .تقدق ًاؽن ًتقؿلولً
ؽأداءن ًدؿان ًبارغ ًؽؿس ًقغ ًدتلوس ًؽورغ ًبرت ًدرػدً
دلؾوم ًدضادايً.واغ ًضاداقن ًقغ ًؾلقه ًجوض ًاؽن ًدػوؾغؽنً
دؽرياث ًػؿربي ًضاداقن ًتقدق ًبرؽؿؿػوان ًاوـموق ًمملاقرً
باؾقق ًفوتغ ًقغ ًدتغضوغ ًدمؾه ًمتت ًتقؿػوه ًػرجـهنيً.
اػابقال ًتقؿػوه ًػرجـهني ًمتتً ،ػؿربي ًضاداقن ًاؽنً
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دؿعؾوؿؽن ًتـمغ ًبارغًضاداقن ًقغ ًترػؼيا ًدجوالً.دؽرياثً
فرضًجواؾنًؿؾقلقفيًباؼيًفوتغً،ؿكًؾلقفنًتردلوتًاؽنً
دػوؾغؽنً .دلارغ ًـقالي ًتقؿلاغن ًاؽن ًدتوٌوؼؽن ًؽػدً
ػؿربي ًضاداقنً .ؿك ًػؿربي ًضاداقن ًتقدق ًػرؾو ًرقياوً
دغن ًػـقػوان ۲قغ ًدرقغ ًبرالؽو ًمساس ًتقؿلاغن ًدبواتً.
دالءقن ًدرػد ًاقتً ،ػاجق ًضاداي ًإدالم ًاقن ًجوضً
ؿندقاؽن ًاوػه ًدقؿػـن ًاؿس ًقغ ًرـده ًدان ًتقؿػوه ًباقرنً
باؾقق ًقغ ًؿـادلةً .اقاث ًبوؾقه ًبرتوؾق ًاـيور ًدغن ًػؾغضنً
برؽاءقنت ًدغن ًتقؿػوه ًمملاقر ًباؾقق ًتـػا ًاد ًؽؾلقفنً .بارغً
ؽؿس ًقغ ًددقؿػن ًجوض ًاداؾه ًدالؿت ًدان ًترجاؿنيً
دػـوفثً ً.
دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللًدؽاؾنيً ً،
جودرتو ؿغاخريي ًخطبه ًػد ًؽاؾي ًاقن ًممرب ًاقغنيً
ؿنروًػاراًمجاعهًدؽاؾنيً ًؿارقؾه ًؽقت ًؿنوؽوغ ًػاجقً
ضاداي ًإدالم ًاَؾرَّفْ ُن ًقغ ًؿروػاؽن ًداؾه ًداتو ًػقـهاؿنً
اوروس ـقاضًقغًبرؾـددؽنًذرقعةًإدالمً.مسوضًدغنًاداثً
ػاجق ًضاداي ًإدالم ًاَؾرَّفْنُ ًاقنً ،اقاث ًداػت ًمملـمو ًدانً
ممربي ًػقؾقفن ًؽػد ًؿشارؽات ًإدالم ًقغ ًاقغني ًمملواتً
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ػقـهاؿن ًضاداقن ًبرؾـددؽن ًذرعً .مسوض ًاوروس ًـقاضً
ؽأواغن ًقغ ًبرتردؽن ًاجرن ًإدالم ًاقن ًاؽن ًداػت ًمملـموً
ؿـقغؽمؽن ًاقؽوـوؿي ًاوؿت ًإدالم ًدان ًدرتودث ًداػتً
ؿـدؽمؽنًاوؿتًإدالمًؽػدًاهللًدلواـهًوتعاىلً.
فرمان اهللًدلواـهًوتعاىلًداملًدورةًاؾـياءًًاقاتًً ً:05
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂ ً

برؿؼصود"ً:وافي ًاورغً ۲قغ ًبراميانً ،جاغـؾه ًؽاؿو ًؿاؽنً
(ضوـاؽن)ًفرتاً ۲ؽاؿو ًديام ًؽاؿو ًدغن ًجاؾن ًقغ ًداؾهً
(تقػوً ،جودي ًدان ًدلاضاقث)ً ،ؽىواؾي ًدغن ًجاؾنً
ػرـقاضاءن ًقغ ًدالؽوؽن ًدىارا ًدوؽا ًدام ًدوؽا ًداـماراً
ؽاؿوً ،دان ًجاغـؾه ًؽاؿو ًبربوـوه-بوـوفن ًديامً
دـدقريً.ديوغضوفثًاهللًدـمقاسًؿغادقفينًؽاؿو"ً ً.
ً

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
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وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ِيَ ً
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب ا
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