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شهَ ُد أَنَُّمحَمَّدًا عَبْ ُدُه َورَسُىلُهُ،
ِال اهلل وَحْ َدُه َال شَ ِريْكَلَهُ ،وَأَ ْ
شهَ ُد أَْن َّال إِلََه إ َّ
أَ ْ
صحْبِِه أَجَْمعِْيهَ،
َل وَسَلِّْم عَلً سَيِّدِوَاُمحَمَّ ٍد وَعَلًآلِِه وَ َ
ُم ص ِّ
َالّلهَّ
أَمَّاَبعْدُ ،فَيَا عِبَاَد اهللُِ .أوْصِْيكُْم وَِإيَّا ٌَبِتَ ْقىَي اهللِ ،فَقَ ْد فَا َز الْمُتَّ ُقىْنَ.
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سٔذغ مجع٘ سهايني،
ساٖ بشفسً نفذ دٓشٖ ساٖ سيذٓشٖ داٌ نفذ سٔذغ مجع٘ سهايني ماسًُٓ نٔت ساو-ساو
ممفشتٔغهتهً نتكْأٌ نٔت نفذ أهلل داٌ سسْل أهلل دغً مًكساىهً سطاال فشٓيتَث داٌ
مئغطًهً سطاال الساغيث مسْض نَٔذّفً نٔت بَاضٔا ددىٔا داٌ اخريٗ .تاجْم خطبة ٍاسٖ
آً آايُ" :ادب-ادب فغإمياسًٍ مسحذ".

(سْسٗ اييْس)88 :
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مسحذ ادايُ نات فٔيحه دسٖ بَاس عشب ٓغ بشمكصْد متفت سحْد .بانٕ اّمت اسالو اٖ
ادايُ ساتْ متفت سْخٕ داٌ مًٔا ٓغ دجادٓهً سباضاٖ متفت عبادٗ خصوص .مسحذ جْى
ميحادٖ متفت اىتْم مغنبغهً دعِْ اسالمٔ٘ .فذ صماٌ سسْل اهلل صً ٙاهلل عًُٔ ّسًه سطاال
نناجْاٌ ٓغ دخافاٖ اّئُ اّم٘ اسالو مسْاث بشمْال دسٖ مسحذ .دسٔتْيُ مشٓو بشنْمفْل،
بشبٔيخغ سشتا مشاخنغ سرتاتٔحٕ دامل سطاال بٔذاغ .جْسرتّ آتْ دامل ممْفْم دٓشٖ اىتْم
مغإمياساٍهً مسحذ فشيْيُ نٔت مئتٔل بشاتهً سْأل-سْأل ادب-ادب دمسحذ ،نشاٌ
نذّدّقهً مسحذ داٌ مشتابتث ٓغ تٔغطٕ دسٔسٕ أهلل سَٔغض دىٔصبَهً سباضٕ سّمُ أهلل
بشداسشنً فرماىث ددامل سْسٗ اجلً آ٘ :88
ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

مكصْدث" :داٌ بَاّا سسغطٍْث مسحذ-مسحذ آت اىتْم (عبادٗ نفذ) اهلل مسات -مات،
مو جاغيًُ نامْ سشّ داٌ مسبُ سسٔاف فٌْ بشساو-ساو أهلل".
اّئُ آت مسحذ امت فيتٔغ دامل نَٔذّفً امت اسالو سَٔغض نٔت فشيْ ميحادٓهيث سباضاٖ
متفت ٓغ ممفْ مغغهت مشتابت نٔت فذ نذّدّقهً ضْيْغً بشتكْ ٚدسٔسٕ اهلل.
سٔذغ مجع٘ سهايني،
اىتاسا ادب-ادب ٓغ داجنْسنً آايُ-:
 .8داتغ ننسحذ تٔذف الًٓ دسٖ ميخاسٖ سمح٘ داٌ سيضا اهلل.
 .2بشفهآً ٓغ بشسُٔ.
 .8جإٍّٔ دسٖ ممانً مهاىً ٓغ بشبأّ سفشتٕ باّغ.
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 .4سبًْو مماسْقهٕ مسحذ فشيْيُ مييتْنً نٔت سْدِ بشّضو .ٛسبأٓل-بآكث نٔت
بشّضو ٛدسٖ سّمُ اضش ستٔاف يغهُ ننسحذ انً دضيحاسٖ فَال داٌ دئيذّغٕ أهلل.
ل َاَبَ َوابَ ََرحَتِكَ"
 .5ماسْم مسحذ ميذٍْيْنً نانٕ ناىً دتْسّتٕ دغً دعا " ٛأَللََهمَ َافَتَحَ َ ِ َ
ل".
داٌ افبٔال نًْاس دسٖ مسحذ ممباخ "أَللََهمََافَتَحََ ِ َلَاَبَ َوابََفَضَ ِ َ
 .6افبٔال مماسْقهٕ مسحذ بٔاسهً ممربٖ سالو نفذ مجاعُ ٓغ ال ًٓٛاتْ ممربٖ إٓصاسٗ تيذا
حشمت.
 .7جاغً سسهايٕ مًٔيتاسٕ دٍذافً مجاعُ ٓغ سذغ صالٗ  .اّئُ آتْ دضايكهً نٔت داتغ
اّل دغً مميٍْٕ صف-صفٍَذافً بغ ماٌ آتْ يبُٔ افضل.
 .8جاغً يْفا ميْىٔهً صالٗ حتٔ٘ املسحذ دّا سنع٘ سبًْو نٔت دّدّم سفشتٕ ماٌ حذيث
سسْل اهلل ٓغ بشمكصْد" :جو سايُ سأّساغ دسٖ ناالغً نايني ماسْم ننسحذ .مو
(سّآ٘ ايرتمٔزٖ)
ٍيذقًُ دٖ صالٗ دّا سنع٘ سبًْو دٖ دّدّم".
 .9نتٔو بشادا ددامل مسحذ جاغً سسهايٕ بشخانف فشناسا بغ بشنأٓنت نذّىٔأٌ ٓغ مالئهً
سَٔغض تشيْفا بشرنري،بشصًْاٗ ،بشحتنٔذ داٌ بشىٔ٘ اعتهاف.
 .81جْال بًٕ ادايُ دالساغ ساو سهايٕ ددامل مسحذ.
مسحذ جْى فشيْ دجادٓهً متفت فثاتْاٌ اّمُ تشاّتاو دنايغً مسًه ،بْنً دجادٓهً متفت
فشفخاًٍ ماٍْ فٌْ متفت مغحش نذّدّقً اتاّ سأّمفناث ،فشيْ دإٓغت جْض بَْا داتغ
ننسحذ مسات-مات بْنً اىتْم ميخاسٖ نساالًٍ اتاّ نهْساغً مجاع٘ ال ًٓٛداٌ نًناًٍ
فيتذبرياٌ .جْجْس سحْجْسث مجاع٘ فشيْ سائغ بيتْ ممبيتْ مغاتاسٕ نهْساغً اتاّ نسٔالفً
مشٓو.
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سٔذغ مجع٘ ٓغ دحشماتٕ سهايني،
اهلل سبخاىُ ّتعاىل تًُ ميحًسهً امفت خريٖ اّتاما ضْيْغً ٓغ الٓل مغإمياسٍهً مسحذ دامل
سْسٗ ايتْب٘ آ٘ ٓ 88غ مغطنربنً صفةَداٌ نفشٓبادٓاٌ اخالم مسًه سحاتٕ.
فشتاو آايُ بشامياٌ دغً اهلل
نذّا بشامياٌ دغً ٍاسٖ اخريٗ،
نتٔض ميذٓشٓهً صالٗ داٌ
نأمفت ميْىٔهً صناٗ
دٍْجْغ آ٘ أهلل سبخاىُ ّتعاىل بشفرماٌ:
َفعَسَى أًُىَئِلَ َأنْ َي ُنٌوٌُا ِمهَ اىْ ُميْتَدِيهَ

ٓغ بشمكصْد" :مْض-مْض مشٓو ٓغ مغامياسٍهً مسحذ داٌ سّمَهْ تشماسْم دامل نْيْغً
ٓغ دبشٖ فتْجنْم"
فغامياساًٍ مسحذ فشيْ دفَامٕ دامل نيتٔل س (ٓ )konteksغ يبُٔ يْاس داٌ مثًْسِّ .سفشتٕ
فشاخن اغً داٌ اّسَا اّىتْم مالٍرينً جيشاسٕ فالفٔس ٓغ ممفْ ميشّسهً داٌ ممفشتاٍيهً
شٔعاس اسالو دامل مغْنٍْهً عنايً ،مميتفهً ٍْبْغً صً٘ ايشحٔه ،ميحاض نفيتٔغً داٌ
نبحٔهً فقري مسهني ،ميحادٖ فْست فشننباغً عًنْ ،ميحاىا آهْىْمٕ اّم٘ اسالو داٌ
فْست فثٔباساٌ دعْٗ اسالمٔ٘.
سٔذغ مجع٘ ٓغ دحشماتٕ سهايني،
نسٔنفْيً دسٖ آسٕ خطبه ٍاسٖ آً آايُ نفٔنفٔيً مسحذ داٌ اىل-اىل قشٓ٘ تْسّت ساو
بشتغطْغحْاب داٌ بشفشاىً مغإمياساٍهً مسحذ دامل قشَٓث:
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 .8ميحاض ننْئأٌ داٌ نخشماتً مسحذ.
 .2ميحاض حل-حل مجاعُ دغً ميحاض نربسًَٔ دٓشٖ داٌ بأّ مْيْت.
 .8مغإيَنفقكن سذٓهٔت ٍشتا داٌ ّاغ سٓغطٔت اىتْم تابْغ مسحذ.
 .4معحضريٖ نًس-نًس فغاجني اتْ نًس-نًس تعنريداٌ فشّضشاو ٓغ داجنْسنً أّئُ
فَٔل مسحذ.
 .5مغطايكهً مسْا إًٍ نًْاسض مًٔبتهً دٓشٖ دامل مسْا انتٔبٔيت تشاّتاما صالٗ بشمجاعُ.
 .6ميحاض نربسًَٔ داٌ نخشٓأٌ مسحذ.
 .7مماتٍْٕ ستٔاف اساًٍ داٌ فشاتْساٌ ٓغ دسذٓانً.
 .8بشساو-ساو ممفشتاٍيهً ننْئأٌ ،نخشماتً داٌ نسْخني مسحذ.
فرماٌ اهلل سبخاىُ ّتعاىل ددامل سْسٗ ايتْب٘ آ٘ ٓ 88غ بشمكصْدٍ" :اث ساث ٓغ الٓل ممعنْسنً
(مغَٔذّفهً) مسحذ-مسحذ اهلل آت آايُ اّسغ-اّسغ ٓغ بشإمياٌ نفذ اهلل داٌ ٍاسٖ أخريٗ
سشتا ميذٓشٓهً مسبَٔغ داٌ ميْىٔهً صنات داٌ تٔذم تانْت مالٓٛيهً نفذ اهلل( ،دغً اداث
صفة-صفة تشسبْت) مو ادايُ دٍاسفهً مشٓو ميحادٖ دسٖ ضْيْغً ٓغ ميذافت فتْجنْم".

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
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بَبرَكَ اهللُ ىِيْ ًىَنُمْ بِبىْقُزْءَانِ اْىعَ ِظيْمِ ًَوَ َف َعنِي ًَإِيَّبمُمْ بِمَب ِفيْوِ مِهَ ْاألَيَبتِ ًَاىذِّمْ ِز اْىحَ ِنيْمِ ًَتَقَبَّوَ ِمنيي ًَِمنْنُمْ تِالًَتَوُ إِوَّوُ ىٌَُ اىسَِّميْعُ اْىعَِييْمُ.
سبئِزِ اىْمُسْيِمِيْهَ ًَاىْمُسْيِمَبتِ ًَاىْمُؤِْمنِيْهَ ًَاىْمُ ْؤِمنَبتِ ْا َألحْيَبءِ ِمْنيُمْ ًَْاألَْمٌَات فَبسَْتغْفِزًُْهُ إِوَّ ُو
سَتغْفِزُ اهللَ اىْ َع ِظيْمَ ىِيْ ًىَنُمْ ًَِى َ
أَقٌُْهُ َقٌْىِيْ ىَذَا ًَأَ ْ
ىُ ٌَ اْىغَ ُفٌْ ُر ا َّىز ِحيْمُ.

*** *** are_peace
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