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ﭑ ﭒ ٱلْقَـائِـلِ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
(البقرة ايات )933

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و 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)23:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـرذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
دضاال ذقغ ذدخقػتاؽن ذاوؾقه ذاهلل ذاقت ذخملوق،ذؿك ذاهلل ذممقـتاذ
ؽقت ذدوػاقا ذممقؽريؽن ذتـتغ ذؽجادقن ذخملوق ٢ذاهلل ذاضرذ
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داػت ذؿـؿبفؽن ذؽتؼوائن ذؽػداث.ذخطبه ذاؽن ذممبخاراؽنذ
تـتغذاِ ْدتِوَاءذؽعبة.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
دورةذاؾبؼرةذاقاتذ933ذبرؿؼصود:ذ ذ
"دان ذدري ذؿان ذدفاج ذاغؽاو ذؽؾوار ذ(اوـتوق ذؿغرجاؽنذ
مسبفقغ) ،ذؿك ذفادػؽـؾه ذؿوؽاؿو ذؽأره ذؿدجد ذاحلرامذ
(ؽعبة)ذدان ذددوغضوفث ذػرقـته ذ(برؼبؾة ذؽعبة)ذاقت ذاداؾهذ
بـر ذدري ذتوفـؿو .ذدان ذ(اقغتؾه) ذاهلل ذتقدق ذددؽاؾي ذالؾيذ
اؽنذدضاالذافذقغذؽاؿوذالؽوؽن ".ذ

ذ ذ

ذ ذؿغفداف ذؽأره ذؼبؾة ذاداؾه ذداؾه ذداتو ذذرط ذصحذ
صالة ،ذتـػا ذؿــتوؽن ذدفوؾو ذدؿان ذأره ذؼبؾة ذاوـتوق ذصالةذ
ؿك ذتقدق ذصح ذصالتث ،ذاوؾقه ذاقت ،ذؿـجادي ذكفرضوانذ
ؽأتس ذددأورغ ذاقت ذؿـخاري ذأره ذؼبؾة ذدغن ذممػالجرقث.ذ
اد ذبرباف ذؼاعده ذباضي ذؿــتوؽن ذأره ذؼبؾة ذدغن ذتػت ذقاءقتذ
دغن ذخارا ذترادقدقوـل ذدان ذخارا ذؿودن ذاـتاراث ذادتواءذ
ؽعبة .ذادتواءذؽعبة ذاؽن ذبرالؽو ذدوا ذؽاؾي ذدامل ذدتافون،ذ
قاءقت-:ذ ذ
ػرتام:ذػدذ52ذؿيذجمذ2.91ذػتغذ ذ
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ؽدوا:ذػدذ91ذجواليذجمذ2.52ذػتغذ ذ
دتقق ذػرتام ذػد ذ 52ذؿي ذجم ذ 2.91ذػتغ ذ(وؼتو ذمتػنت)،ذ
ؽتقكذاقتذؿاتافاريذبرادذتضقذدأتسذؽعبةذػدذؽدودوؼـثذ
قاءقت ذؿاتافاري ذبراد ذتضق ذددتغه-تغه ذالغقت ذػد ذجمذ
95.91ذتغفاريذوؼتوذؿؽة.ذ ذ
ذ

دتقق ذؽدوا ذػد ذ 91ذجوالي ،ذجم ذ 2.52ذػتغ ذ(وؼتوذ
متػنت) ،ذؽتقك ذاقت ذؿاتافاري ذبراد ذتضق ذدأتس ذؽعبة ذػدذ
ؽدودوؼـث ذقاءقت ذؿاتافاري ذبراد ذتضق ذددتغه-تغه ذالغقتذ
ػدذجمذ95.52ذتغفاريذوؼتوذؿؽة.ذ ذ
ذ

ذ ذعؿوؿث ذاي ذبرالؽو ذػد ذتاريخ ذقغ ذدام ذدتقافذ
تافون،ذقاءقت ذػد ذ 52ذؿي ذدان ذ 91ذجوالي.ذجك ذتافونذ
تردبوتذبرالؽوذتافونذؾوؿػت،ذايذبرالؽوذػدذتاريخذ53ذ
ؿي ذدان ذ 91ذجوالي .ذتقؿبول ذػردوءاؾن ،ذاداؽه ذأره ذؼبؾةذ
براوبه ذدتقاف ذتافون؟ .ذجواػـث ذتقدق ذدام ذدؽاؾي.ذ
دقؿؼن ذقغ ذدبوات ذػد ذتاريخ ذتردبوت ذاداؾه ذمسات-ؿاتذ
اوـتوق ذممدتقؽن ذتـداءن ذأره ذؼبؾة ذدغن ذتػت ذتـػاذ
ؿغضوـاؽن ذؽوؿػس .ذاِ ْدتِوَاء ؽعبه ذبرالؽو ذددببؽنذ
4

الؾوان ذػراقدرن ذؿاتافاري ذػد ذدوا ذوؼتو ذاقن ذدتقاف ذتافونذ
ؿالؾوءيذتػتذػدذضارقدنذؽعبة.ذ ذ

ذ

ذذ ذ

جك ذؽقت ذبراد ذددان ذ(ؿدجدذاحلرام)،ذؽقت ذاؽنذ
ؾقفت ذؽعبة ذدرتا ذاف ذدفاج ذقغ ذبردقري ذتضقذ
دػردؽقرتاـث ذدأوؾه-أوؾه ذتقدق ذاد ذباقغ ٢ذدان ذؽتقك ذاقتذ
وؼتوذددانذاداؾهذدؽقرتذجمذ95.91ذتغفاري.ذخاراذاوـتوقذ
ؿــتوؽنذؽدودوؼنذؼبؾةذؽتقكذاقتذاداؾهذدغنذؿغضوـاؽنذ
باقغ ٢ذتقاغ ذاتاو ذدقـدقغ ذباغوـن ذدرتا ذاف ذدفاج ذبـدا ذتضقذ
دغنذاوؽورانذ31ذدرجهذدباضايذػـدوان.ذ ذ
ذ

ذ ذػغضوـاءن ذؽوؿػس ذؿضـقتقك ذاتاو ذؿغضوـاؽنذ
ؽوؿػس ذتؾقػون ذؽادغ ذؽاال ذبرالؽو ذؽتقدق ذتػاتنذ
ددببؽن ذتارقؽن ذؿضـقت ذؽوؿػس ذاقت ذدـدقري .ذؼاعدهذ
ادتواء ذؽعبة ذاؿت ذددواي ذدان ذتقادا ذبرالؽو ذؽدقالػنذ
جك ذدػالجري ذدغن ذبتول ذؼائدفث ،ذؽران ذؽدودوؼنذ
ؿاتافاري ذدالغقت ذبرػراـن ذدػرتي ذجاروم ذؽوؿػس ذدانذ
تقدق ذاؽن ذدػقدوغ ذاوؾقه ذضغضوان ذدػرتي ذبدي ،ذقغذ
ؿثببؽن ذجاروم ذؽوؿػس ذؿضـقتقك ذترػقدوغ ذجاءوه ذدريذ
أرهذدبـر.ذ ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ ذ
ذ ذاِ ْدتِوَاء ذؽعبة ذجوض ذددبوت ذدباضاي ذ"فاري ذتـػاذ
باقغ" ذؽران ذؽتقك ذؿاتافاري ذبراد ذتػت ذدأتس ذؽػاال ذ31ذ
درجه ،ذاي ذاؽن ذؿثببؽن ذاوجبقك ذقغ ذددقرقؽن ذتضقذ
(دػرتيذؽاقوذاتاوذتقاغ)ذدػرتيذتقاداذباقغ.٢ذؿكذددقاػاذ
قغ ذبراد ذجاءوه ذدـضارا ذالءقن ذاؽن ذداػت ذؿغضوـاؽنذ
ؿاتافاري ذدباضاي ذػـدوان ذاوـتوق ذؿـخاري ذأره ذؼبؾةذ
دمتػتذوؼتوذاقت .ذذ ذ
ذ

خارا ذقغ ذؿوده ذاوـتوق ذؿـخاري ذأره ذؼبؾة ذػد ذوؼتوذ
تردبوتذاقاؾه:ذ ذ
ػرتام:ذػاخؼؽن ذؽاقو ذاتاو ذتقاغ،ذاتاو ذتػي ذدقـدقغ ذباغوـنذ
قغذتضقذتػتذ31ذدرجه.ذ ذ
ؽدوا :ذػد ذ 52ذؿي ذجم ذ 2.91ذػتغ ،ذاتاو ذ 91ذجوالي ذجمذ
 2.52ذػتغ ذدتقاف ذتافون ،ذػرفاتقؽن ذباقغ ٢ذقغ ذترحصقلذ
اوؾقهذاوجبقكذتردبوت.ذ ذ
ؽتقض :ذؾوؽقدؽن ذضارقدن ذدالري ذدغن ذباقغ ٢ذتادي.ذ
أره ذؼبؾة ذؽقت ذاؽن ذبراد ذؿـوجو ذؽأره ذؿاتافاري ذدالغقتذ
بارت .ذ

ذ ذ
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ذ ذاقتوؾه ذفقبت ذخقػتاءن ذاهلل ذقغ ذداػت ذممربي ذمنفعتذ
ؽػد ذخملوؼؾث ،ذدباضاميان ذفرماـث ذدامل ذدورة ذال ذعؿرانذ
اقاتذ:931ذ ذ
ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒﮓﮔ

برؿؼصود:ذ"ددوغضوفث ذػد ذؽجادقن ذالغقت ذدان ذبوؿيذ
دان ذػد ذػرتوؽارن ذؿامل ذدان ذدقاغ،ذاد ذتـدا ٢ذ(ؽؽواداءن،ذ
ؽبقجؼداـاءن ذدان ذؽؾوادن ذرمحة ذاهلل) ذباضي ذاورغ ذقغذ
برعؼل".ذ ذ
ذ

جودرتو ،ذممرب ذؿغقغتؽن ذمسوال ذاضر ذمجاعه ذدام٢ذ
ؿثقؿقذؽؿباؾيذأرهذؼبؾةذدروؿهذؿادقغ٢ذػدذتاريخذدانذؿاسذ
قغذدتتاػؽنذباضيذممدتقؽنذؽتػاتنذأرهذؼبؾة .ذؽجادقن ذاقنذ
اؽن ذؿـؿبفؽن ذؽإمياـن ذؽقت ذترفادف ذؽبدرن ذاهلل ذباضيذ
ممبوؼتقؽن ذتـدا ٢ذؽؽواداءن ذاهلل ذدوػاقا ذؽقت ذؿـجاديذ
اورغ ذقغ ذدـتقاس ذبرفيكري ذدباضاميان ذدامل ذدورة ذال ذعؿرانذ
اقاتذ:939ذ ذ
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ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ

برؿؼصود :ذ"(قاءقت) ذأورغ ذقغ ذؿثبوت ذدان ذؿغقغاتي ذاهللذ
مساس ذؿرقك ذبردقري ذدان ذدودوق ،ذدان ذ(مساس) ذؿرقكذ
بربارقغذؿغريقغ،ذدانذؿرقكذػوالذممقؽريؽنذتـتغذؽجادقنذ
الغقتذدانذبوؿيذ(مسبقلذبرؽات):ذ"وافايذتوفنذؽاؿي!ذ
تقدؼؾه ذاغؽاو ذؿـجادقؽن ذبـدا ٢ذاقن ذدغن ذدقا ،٢ذؿفاذ
دوخيذاغؽاو،ذؿكذػؾقفاراؾهذؽاؿيذدرػدذعذابذـراك" .ذ
ذ

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 اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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