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ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

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،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
ؿاءـديذقغذممػوثاءيذػضاغنذاضامذتقدقذدامذدغنذؿاءـديذ
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قغ ذتقدق ذػوثا ذػضاغن ذاضام .ذخطبه ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتـتغذ
برػضغذتضوهذدغنذإدالم.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
ػرمانذاهللذداملذدورةذاؾبؼرةذاقاتذ256ذبرؿؼصود-:ذ ذ
"تقدقذادذػؼداءنذداملذاضامذ(إدالم)،ذؽرانذددوغضوفثذ
تؾه ذثات ذؽبـران ذ(إدالم)ذدرػدذؽدداتن ذ(كفور).ذاوؾقهذ
اقت،ذددقافذقغذتقدقذػرخاقاؽنذطاغوت،ذدانذايذػوالذ
براميان ذؽػد ذاهلل ،ذؿك ذددوغضوفث ذايذتؾه ذبرػضغ ذؽػدذ
دقؿػوؾن ذ(تاؾي ذاضام) ذقغ ذتضوه ،ذقغ ذتقدق ذاؽن ذػوتوس.ذ
دانذ(اقغتؾه)ذاهللذاؿتذؿـدغر،ذالضيذاؿتذؿغتافوءي".ذ ذ
ذ

اجرن ذإدالم ذداغت ذجؾس ذؽبـارـث.ذاػابقال ذتوحقدذ
ؽػد ذاهلل ذقغ ذؿفا ذادا ذدوده ذجؾس ،ذؿك ذذرقك ذدانذ
ككفورن ذجوض ذجؾس.ذؿرقك ذقغ ذبراميان ذدوده ذتـتو ذاؽنذ
ؿـوؾق ذدضاال ذبـتوق ذطاغوت ذقاءقت ذػؿوجاءن ذؽػدذ
دالءقنذدرػدذاهلل.ذاقتوؾهذاميانذقغذمسػورـاذتقدقذؿثؿبهذدانذ
راعة ذدالءقن ذؽػد ذاهلل ذدان ذردوؾث.ذاقن ذاـتارا ذػرؽارا ذقغذ
اؿت ذػـتقغ ذدان ذػرؾوذػرفاتني ذاوؾقه ذدتقاف ذؿدؾم ذؽران ذادذ
ؿاءـدي ذبراميان ذؽػد ذاهلل ،ذتتايف ذدامل ذػد ذؿاس ذقغ ذدام،ذ
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ؿرقك ذبراميان ذجوض ذؽػد ذػرؽارا ۲ذقغ ذالءقن ذدالءقن ذاهلل.ذ
اد ذؿاءـدي ذبراميان ذؽػد ذاهلل ذتتايف ذدامل ذفاتي ذؿرقك ذممبـخيذ
اؽنذاهلل.ذادذؿاءـديذبراميانذؽػدذاهلل،ذتتايفذػربواتنذؿرقكذ
ؿــتغذاهلل.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل،ذ ذ
اـتارا ذبـتوق ذدان ذخوـتوه ذؽػرخاقاءن ذاتاو ذعؿؾنذ
طاغوتذاداؾهذدباضاميانذبراقؽوت-:ذ ذ
ذػرتام:ذؿثؿبهذبرفاال.ذ ذ
اهلل ذؿالرغ ذؽرس ذفؿبا-فؿباث ذاوـتوق ذؿثؽوتوؽـث ذدغنذ
ددوات ذاػاػون ذدام ذاد ذبروػا ذبرفاال ذاتاو ذػاتوغ،ذػػوفونذ
اتاو ذخملوق ۲ذالءقن ذترؿادوق ذؿاءـدي .ذػرمان ذاهلل ذداملذ
دورةذاألعرافذاقاتذ090ذدانذ:092ذ ذ
ﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ
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برؿؼصود:ذ"ػاتوتؽهذؿرقكذدؽوتوؽنذاهللذدغنذبـدا ۲ذقغذ
تقدق ذداػت ذؿـخقػتاؽن ذددواتو ذػون ،ذددغ ذبـدا ۲ذاقتذ
دـدقريذدخقػتاؽن؟.ذدانذبـدا۲ذاقتذتقدقذداػتذؿـوؾوغذ
ؿرقك،ذدانذتقدقذجوضذداػتذؿـوؾوغذدقرقثذدـدقري" .ذ
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اقات ذدأتس ذؿـجؾدؽن ذػربواتن ذؿرقك ذقغ ذدغضوفذ
ؿـشرقؽؽن ذاهلل ،ذددغؽن ذدالءقن ذدرػد ذاهلل ذتقدق ذادذ
ؽواس ذقغ ذبوؾقه ذممبـتو ذؿاؾه ذمسبفن ذاقت ذجوض ذتقدق ذداػتذ
ممبـتو ذدقرقث ذدـدقري.ذاقات ذاقن ذبوؽن ذدفاج ذدتوجوؽنذ
ؽػدذاورغذكاػر،ذبفؽنذؽػدذاورغذإدالمذجوضذقغذؿادقهذ
باثق ذالضي ذترؾقبت ذدغن ذاجرن ۲ذددت ذقغ ذمموجا ذدالءقنذ
درػدذاهلل.ذددارقؾهذوافايذاوؿةذإدالم،ذجاغنذترتقػوذدغنذ
اجرن ۲ذددت ،ذػؿقؽرين ۲ذقغ ذتقدق ذبرؾـددؽن ذتوحقدذ
ؽػد ذاهلل ،ذدام ذاد ذدري ذدامل ذـضارا ذؿافوػون ذقغ ذدباواذ
ؿادوقذدريذؾوارذـضارا.ذ ذ
ذ

ؽدوا:ذؿالؽوؽنذػربواتنذخراػة.ذ ذ
خراػة ذؿروجوع ذؽػد ذؽػرخاقاءن ذؿافوػون ذدوغقغ ذقغذ
تقدق ذبراداس .ذاـتارا ذخوـتوه ذعؿؾن ذخراػة ذقغ ذؿادقهذ
دعؿؾؽن ذؿشارؽات ذفاري ذاقن ذاداؾه ذؿـداتغي ذتوؽغ ذتقؾققذ
ـصقبذدانذدوؽونذقغذؿثقؿػغذدرػدذذرقعةذإدالم.ذردولذ
اهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبردبدا:ذذ ذ
اّلل ْعَلَي ِْه ْ َو َس ََّّْل ْقَا َْل ْ َمنْ ْأَ َ ْتْ
ّل ْ َّ ُْ
ب ْ َص َّ ْ
عَنْ ْأَ ِ ْب ْه َُري َرَْة ْ َوال َح َس ِْن ْعَنْ ْالنَّ ِ يْ
ّلْ
ّل ْ ُم َح َّمدْ ْ َص َّ ْ
ول ْفَقَدْ ْكَفَ َْر ْ ِب َما ْ ُأن ِز َْل ْعَ َ ْ
ََك ِهنًا ْأَوْ ْع ََّرافًا ْفَ َص َّدقَ ُْه ْ ِب َما ْي َ ُق ُْ
اّللْعَلَي ِْهْ َو َس ََّّْلْ(رواهذاؾرتؿذيذوابنذؿاجهذوامحدذواؾدارؿي)ذ ْ
َّ ُْ
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برؿؼصود :ذ"درػد ذابو ذفرقرة ذرضي ذاهلل ذعـه ذدان ذحدنذ
رضي ذاهلل ذعـه ،ذدرػد ذـيب ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبداذ
(ؿؼصودث) :ذبارغدقاف ذقغ ذؿـداتغي ذدوؽون ذاتاو ذتوؽغذ
تقؾقق ذالؾو ذاي ذممبـرؽن ذاف ذقغ ذدؽاتاؽن ذ(اوؾقه ذدوؽونذ
اقت) ذؿك ذددوغضوفث ذاي ذتؾه ذكاػر ذؽػد ذاف ذقغذ
دتوروـؽنذؽػدذحمؿدذصؾىذاهللذعؾقهذودؾم" .ذ
ذ

ؿدؽقػون ذؽقت ذتؾه ذبراد ذدزؿان ذؿاجو،ذعؿؾن ذدرتاذ
ؽػرخاقاءن خراػة ذؿادقه ذوجود ذدامل ذػؿقؽرين ذؿشارؽاتذ
ؽقت.ذاقغتؾه ذحاضريين،ذددوغضوفث ذعؿؾن ذخراػة ذاقتذ
ترؿادوق ذدامل ذدودا ذذرقك .ذدودا ذذرقك ذتقدق ذاؽنذ
داؿػوـؽن ذاوؾقه ذاهلل .ذبارغدقاف ذؿالؽوؽن ذػرؽاراذ
ذرقك ،ذؿك ذددوغضوفث ذاي ذتؾه ذترددت ذدجاءوه-
جاءوفث.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؽتقض:ذؿــتغذدانذممػردـداؽنذحؽومذاهلل،ذ ذ
ترداػت ذػؾباضاي ذػرالؽوان ذاوؿة ذإدالم ذفاري ذاقن،ذدغاجذ
ممػردـداؽن ذحؽوم ذاهلل ذدػرتي ذممػرؿاءقـؽن ذدانذ
ممػردـداؽن ذاجرن ذاضام ذإدالم ذدام ذاد ذؿالؾوءي ذؾقدن،ذ
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ػربواتن ،ذؾوؽقدن ذدان ذدأوؿػؿاث ذدغن ذتوجوانذ
ممػرؽخقؾؽن ذتوـتوتن ذاضام ذإدالم .ذدباضاي ذخوـتوهذ
ؿغغضف ذصالة ذاوؿػام ذددواتو ذػرؽارا ذقغ ذؿثودفؽن ذدانذ
ممبواغ ذؿاس ،ذراس ذبغض ذتقدق ذبرػوادا ذرمضان ،ذتقدقذ
صالة ،ذبفؽن ذدغن ذترغ-ترغن ذممػرؾقفتؽن ذدوداثذ
دخاليق ذراؿاي ،ذؿغفقـا ذضوؾوغن ذعؾؿاء ذدان ذػارا ذػـدعوهذ
قغ ذؿغاجق ذؽػد ذؽباءقؼؽن،ذؿثوؽوغ ذػربواتن ذؿعصقة ذدانذ
فقبورن ذقغ ذؿالالقؽن ،ذتقدق ذؿافو ذؿغؾوارؽن ذزؽاة ذقغذ
واجبذدانذدأوؿػاؿاث.ذ ذ
ذ

اقغتؾهذػراقغنتذاهللذداملذدورةذاألـعامذاقاتذ:71ذ ذ
برؿؼصود :ذ"دان ذجاءوفؽـؾه ذدقري ذدرػد ذاورغ ذقغذ
ؿـجادقؽن ذاضام ذؿرقك ذدباضاي ذػرؿاءقـن ذدان ذفقبوران،ذ
دان ذؿرقك ذػوال ذتؾه ذدػرداقاؽن ذاوؾقه ذؽفقدوػن ذدـقا ذدانذ
ػراقغتؽـؾه ذ(ؿرقك) ذدغن ذاؾؼرآن ذدوػاي ذتقاف ۲ذدقريذ
(دأخرية ذؽؾق) ذتقدق ذترجروؿوس ذ(ؽدامل ذعذاب ذـراك)ذ
دغن ذدبب ذاف ذقغ ذاي ذتؾه ذاودفاؽن ذ(درػد ذػربواتن ذقغذ
بوروق ذدان ذؽجي) .ذتقدق ذاد ذباضقث ذػـوؾوغ ذدان ذتقدقذ
جوض ذػؿربي ذشفاعة ذدالءقن ذدرػد ذاهلل .ذدان ذجك ذايذ
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فـدق ذؿـبوس ذ(دقرقث) ذدغن ذدضاال ذجـقس ذتبودن،ذ
(ـدخاي ذتبودن ذاقت)ذتقدق ذاؽنذدترمياذدرػداث.ذؿرقكذ
اقتوؾه ذاورغ ذقغ ذدجروؿودؽن ذ(ؽدامل ذعذاب ذـراك)ذ
ددببؽن ذاف ذقغ ذتؾه ذؿرقك ذاودفاؽن .ذباضي ذؿرقكذ
دددقاؽن ذؿقـوؿن ذدرػد ذاءقر ذػاـس ذقغ ذؿغضؾضق ،ذدانذ
عذابذدقؼداذقغذتقدقذترػريذداؽقتث،ذددببؽن ذؿرقكذ
اـؽار،ذكفورذ(مساسذفقدوػث)" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذباؽل ذػغفوـي ذافؾي ذـراك ذؽتقك ذددـقا ذاداؾه ذؿرقكذ
قغذتقدقذبرػضغذتضوهذدغنذاجرنذإدالم،ذدـتقاسذؿـخاريذ
ؽدـاغن ذدـقا ذدفقغض ذؾوػا ذاؽن ذبؽؾن ذاوـتوق ذأخرية.ذ
ؿرقك ذاقن ذؽتقك ذفقدوف ذدرقغ ذؿالؽوؽن ذدوداذ
واالوػون ذؿرقك ذددر ذاؽن ذػربواتن ذاقت ذبردودا.ذؿرقكذ
دـتقاس ذتراقؽوت-اقؽوت ذدغن ذفادوتن ذذقطان ذدانذ
جوض ذػوجوؼن ذنفسو .صفة ذؿرقك ذدأوؿػاؿاؽن ذباضاقؽنذ
بقـاتغ ذقغ ذفاث ذؿغـل ذؿاؽن ،ذؿقـوم ذدان ذذفواتث ذدفاج،ذ
بفؽن ذؿرقك ذؾبقهذفقـاذدرػد ذبقـاتغ.ذؽران ذؿرقك ذممػوثاءيذ
فاتي ذتتايف ذتقدق ذدضوـاؽن ذاوـتوق ذممفؿي ذاقات ۲ذاهلل،ذ
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ممػوثاءيذؿاتذتتايفذتقدقذدضوـاؽنذاوـتوقذؿؾقفتذتـدا۲ذ
ؽؽواداءن ذاهلل ،ذممػوثاءي ذتؾقغا ذتتايف ذتقدق ذدضوـاؽنذ
اوـتوقذؿـدغرذاقات۲ذاهلل،ذدباضاميانذػرمانذاهللذداملذدورةذ
األعرافذاقاتذ -:079ذ
ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱞ
ﱝ
ﱗﱙﱚﱛﱜ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱘ
ﱟﱠﱡ ﱢ

برؿؼصود :ذ"دان ذددوغضوفث ذؽاؿي ذجادقؽن ذاوـتوقذ
ـراك ذجفـم ذباثق ذدرػد ذجني ذدان ذؿاءـدي ذقغ ذممػوثاءيذ
فاتي ذقغ ذتقدق ذ(ؿافو) ذممافؿي ذدغـث ذ(اقات ۲ذاهلل) ،ذدانذ
ممػوثاءي ذؿات ذقغ ذتقدق ذ(ؿافو) ذؿؾقفت ذدغـث ذ(بوؼيتذ
ؽأداءنذاهلل)،ذدانذممػوثاءيذتؾقغاذقغذتقدقذ(ؿافو)ذؿـدغرذ
دغـث ذ(اجران ذدان ذـصقحت) ،ذؿرقك ذاقت ذدػرتي ذبقـاتغذ
ترـق،ذبفؽنذؿرقكذؾبقهذددتذالضي،ذؿرقكذاقتوؾهذاورغذ
قغذالالي" .ذ

ذ ذ

ذ

ذ

ذ

ذ ذ
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
ََب َركَْ ﭞ ﯬﯶ َِْبل ُقر َء ِْان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِ ْ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َال َوت َ ُهْ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َْو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ْي ﭝَْةْٱلتَّائِب َِيْ
ينْ َو َْ
ﰁ فَيَاْفَو َزْٱل ُمس تَغ ِف ِر َْ
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