مغجر كباءيقكن
 82ذوالقعدة  9341برساماءن  91أوضوس 8192
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(ال عنران ايات )944

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَنَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّهِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُهِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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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)91:

برعؼصود :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾه ذطاعو ذطػدذ
اهلل ذدان ذراستؾه ذطاعو ذطػد ذردول ذاهلل ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطواس)ذدرصد ذطاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذ
جؽـذطاعوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذاهللذ(اظؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـر ذبرإميانذطػدذاهللذدانذ
ػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظه ذظبقه ذباءؼق ذ(باضي ذطاعو)،ذ
دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذعارؼؾه ذطقت ذبرتؼوى ذطػد ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدشنذ
عؾؼدـاطنذدضاالذصرؼـتفثذدانذعـقغضؾؽنذدضاالذالرشـث.ذ
اهلل ذعغغؽت ذغيب ذحمؿد ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذدباضايذ
صـوتوف ذدضاال ذغيب ذدان ذردول ذدشن ذغام ذخَاتَمُ ذْاألَِغبِقَاءِذ
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واظرُّدُ ِل ،ذدرتودث ذظقؿػفن ذطورغقاءن ذاؼن ذداصت ذطػدذ
اوعت ذحمؿد ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم،ذؼاءؼت ذطقت ذدباضايذ
اوعت ذحمؿد ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم .ذسؿورث ذصقـدؼق ذتتايفذ
سؿؾن ذطباءؼؼؽـث ذعثاعاءي ذاوعت ذتردػوظو.ذخطبه ذاطنذ
ممػرطتاطنذتـتغذعغجرذطباءؼؼؽن.ذ ذ
ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذالذسِ ِؿرَانذاؼاتذ944ذبرعؼصود:ذ ذ
"دان ذبردضراظه ذطاعو ذطػد ذ(عغرجاطن ذسؿل ذؼغ ذباءؼقذ
اوغتوقذعـداصت)ذطأعػوغنذدرصد ذتوػنذطاعوذدانذعـداصتذ
ذرضذبقدشثذدؾواسذالشقتذدانذبوعيذؼغذدددؼاطنذباضيذ
اورغذؼغذبرتؼوى".ذ ذ
ذ

ماريله كيت دشر حديث ذرواؼة ذاعام ذأمحد ذبفاواذ
ردولذصؾىذاهللذسؾقهذودؾمذبردساءذدوضتوذصاضي-:ذ ذ
ولُّإ َذإُّ َصّلُُّّ
إّللُّعَلَ ْي ُِّهُّ َو َس َُّّلُّ ََك َُّنُّي َ ُق ُُّ
إّللُّ َصّلُُّّ ُُّ
ولُّإنُُّّ َر ُسو َُّلُّ ُِّ
ُأمُُّّ َسلَ َم َُّةُّتَ ُق ُُّ
ِ
ِ ِ
لُّ ِعلْ ًماَُّنَ ِف ًعاُّ َو ِر ْزقًاُّ َو ِإس ًعاُّ َو َ ََع ً ُّلُّ ُمتَ َقب ً ُّل ُّ
يُّ َس َُّّلُّإللهُمُُّّإ ِ ّ ُّنُّ َأ ْسأَ ُ َُّ
إلص ْب َُّحُّح َُّ
ِ
(روإهُّأمحد)ُّ ُّ
برعؼصود:ذ"درصد ذأم ذدؾؿه رضي ذاهللذسـفا ذبرطات ذبفاواذ
ردول ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذاصابقال ذصالة ذفرض ذصبح ذدانذ
3

ممربي ذدالم ذممباخ ذدساء ذعؼصودث :ذؼا ذاهلل ذاطو ذعوػونذ
سؾؿو ذؼغ ذبرمنفعة ،ذرزضي ذؼغ ذظواس ذدان ذسؿل ذصربواتن ذؼغذ
دترميا".ذ ذ
ذ

داملذدساءذاؼنذعـرشؽنذتقضذصرطاراذصـتقغذ،ذؼاءؼت-:ذ ذ
صرتام:ذسؾؿوذؼغذبرمنفعة.ذ ذ
طدوا:ذرزضيذؼغذظواس.ذ ذ
طتقض:ذذسؿؾنذؼغذدترميا.ذ ذ
ذ

غيب ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذعـقتقؼربتؽن ذبرطاءؼنتذ
سؾؿو .ذاي ذظبقه ذصـتقغ ذدرصد ذعاطن ذدان ذعقـوم .ذدشن ذسؾؿوذ
اؼت ذداصت ذعـجاض ذدان ذممقؿػني ذدؼري ذاوغتوق ذطدالعنتذ
دغقا،ذدرتودث ذعـداصت ذطبفاضقاءن ذدأخرية.ذطتقك ذػـدقذ
عـخقػتاطن ذغيب ذآدم ذسؾقهذاظدالم،ذصارا ذعالئؽة ذممبـته ذدشنذ
عغاتاطن:ذ"عاءغديذاطنذممبواتذطرودؼنذدانذصرتوعػاػنذ
داره ذدأتس ذعوك ذبوعي ذدرتا ذطاعي ذصارا ذعالئؽة ذدـتقاسذ
برتدبقح ذمموجقؿو" ،ذالظو ذاهلل ذعـجواب :ذ"اطو ذعغتاػوءيذ
اف ذؼغ ذطاعو ذتقدق ذطتاػوءي" .ذطؿدؼن ذغيب ذآدم ذسؾقهذ
اظدالم ذدأجر ذاوظقه ذاهلل ذاطن ذسؾؿو ذؼغ ذتقدق ذدطورغقاطنذ
طػدذصاراذعالئؽة.ذ ذ
ذ
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"اظعؾقم" ذاغتارا ذغام ذدان ذصفة ذاهلل ذؼغ ذعفا ذعغتاػوءيذ
دام ذاد ذؼغ ذزاػري ذعاػوصون ذؼغ ذترمسبوثي.ذالوغث ذ"جاػل".ذ
سؾؿو ذاؼت ذبوطن ذتراؼؽت ذصد ذعوتقارا ذطات ،ذبوطن ذصدذ
اؼـدػث ذصاته ذصرطاتاءن ذدان ذاؼات ذتتايف ذسؾؿو ذاؼت ذاداظهذ
ددوات ذؼغ ذبوظقه ذطقت ذصرالطوطن .ذاي ذبوطن ذػاثذ
حفظن ذدان ذاؼغنت ذدفاج ذتتايف ذاي ذممباوا ذطدن ذطػدذ
تاطوتؽنذاهللذ.ذدثاتاطنذداملذدورة فاطرذاؼاتذ:82ذ ذ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

برعؼصود ذ:ذ"دانذدعؽنيذصوالذداغتاراذعاءغديذدانذبقـاتغ ذ
ؼغذعالتاذدرتاذبقـاتغ ذترغق،ذادذؼغذبرالءؼن-الءؼنذجـقسذ
دان ذورغاث ذدبـرث ذؼغ ذعـاروه ذبقؿبغ ذدان ذتاطوت ذ(عؾغضرذ
صرؼـته) ذاهلل ذدرصد ذطاظغن ذػؿبا-ػؿباث ذػاثاظه ذاورغ ذؼغذ
برسؾؿو .ذددوشضوػث ذاهلل ذعفا ذطوادا ،ذالضي ذاعتذ
صغاعػون".
ذ

دقدغذمجعةذؼغذبرتؼوىذطػدذاهلل ،ذ
سؾؿو ذاؼت ذػـدضؾه ذددرتاءي ذدشن ذسؿؾن،ذاد ذاورغذ
دبرؼؽنذسؾؿوذتتايفذتقدقذبرسؿلذدشنذسؾؿوثذبفؽنذدشنذ
5

سؾؿو ذاؼت ذعـجادؼؽن ذاي ذظبقه ذجاءوه ذدرصد ذاهلل.ذغيب ذصؾىذ
اهلل ذسؾقه ذودؾم ذبردساء ذدوصاؼا ذدظقـدوشي ذدرصد ذسؾؿو ذؼغذ
تقدقذبرمنفعةذدباضاميانذحديثذرواؼةذاعامذأمحد-:ذ ذ
ِك ُّ ِم ُّْنُّ
ول ُّإللهُمُّ ُّإ ِ ّ ُّن ُّ َأ ُعوُُّذ ُّب َُّ
إّلل ُّعَلَ ْي ُِّه ُّ َو َس َُّّل ُّي َ ُق ُُّ
إّلل ُّ َصّلُّ ُّ ُُّ
ول ُّ ُِّ
ََك َُّن ُّ َر ُس ُُّ
ِ
س ُّ َُّل ُّت َ ْش َب ُُّع ُّ َو ِم ُّْنُّ
ْ َإْل ْرب َُّع ِ ُّ ِم ُّْن ُّ ِع ْمُّّل ُّ َُّل ُّي َ ْن َف ُُّع ُّ َو ِم ُّْن ُّقَلْبمُّ ُّ َُّل ُّ َ َْيشَ ُُّع ُّ َو ِم ُّْن ُّه َ ْف م ُّ
ُدعَا مُّءُّ َُّلُّي ُْس َم ُُّعُّ ُّ

(روإهُّأمحد) ُّ

برعؼصود :ذ"اداظه ذردول ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذبردساءذ
(عؼصودث)ذواػاي ذاهلل،ذاطو ذبرظقـدوغ ذدشن ذاشؽاو ذدرصدذ
اعػت ذصرطارا ،ذسؾؿو ذؼغ ذتقدق ذبرمنفعة ،ذدرصد ذػاتي ذؼغذ
تقدق ذخشوع ،ذدرصد ذنفسو ذؼغ ذتقدق ذصرغه ذطثغ ذ(صواس)،ذ
دانذدرصدذدساءذؼغذتقدقذددشر".ذ ذ
ذ

برسؿل ذتـػا ذسؾؿو ،ذغدخاي ذسؿؾن ذاطن ذدتوظق.ذ
سؾؿوذؼغذبرمنفعةذاداظهذسؾؿوذؼغذعثببؽنذسؼقدػثذبتولذدانذ
بـر،ذعـداصت ذصفاال ذددقدي ذاهلل،ذسؾؿو ذصثالعت ذذددغقا ذدانذ
أخرية ،ذتردقدقه ذدرصد ذباال ذاهلل ،ذسؾؿو ذممبقؿبقغ ذعاءغديذ
طجاظن ذاهلل ،ذعؾؿبوتؽن ذػاتي ذعاءغدي ذاوغتوق ذحاضريذ
طؿدجدذدانذدوراوذدانذدأوعػؿاث.ذ ذ
ذ
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دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ ذ
درتودث ذدساء ذرزضي ذؼغ ذظواس .ذرزضي ذبرعؼصودذ
دضاال ذددوات ذؼغ ذدصرظوطن ذاوغتوق ذػقدوف ،ذعاطـنذ
اتاو ذدضاال ذؼغ ذدصرظوطن ذدفاري-ػاري .ذاي ذبرصفةذ
سؿوم .ذضاجي ذاتاو ذصـداصنت ذداتو ذجزوء ذدرصد ذرزضي.ذ
طصقحنتذاؼتذرزضي،ذاؼدرتي،ذأغق،ذضاجي،ذطرؼتا،ذروعهذ
دان ذالءؼن ذاؼت ذمسوا ذرزضي .ذضاجي ذاتاو ذصـداصنت ذاؼتذ
صرظو ذدخاري،ذعاغاطاال ذرزضي ذاؼت ذدوده ذطتتػن ذاهلل.ذايذ
دغقدبفؽن ذطػد ذاهلل ذاظرَزَّاق ذصؿربي ذرزضي .ذاورغ ذساملذ
برطات ذدؽرياث ذرزضي ذاؼت ذداتغ ذدشن ذطؼواتن ذغدخايذ
بوروغ ذصقػقت ذتقدق ذداصت ذعاطن ذبربـدؼغ ذبوروغ ذػؾغ.ذ
باؼيذؼغذباروذدالػريطنذصونذممػوثاءيذرزضي.ذ ذ

ذ ذ

ذ ذدامل ذإدالم ،ذعثوروه ذاوعتث ذدوصاؼا ذباثق ذبرصدضة،ذ
بوطن ذدوده ذطاي ذبارو ذػـدق ذبرصدضة.ذرزضي ذاؼت ذبوطنذ
ػاث ذعـداصت ذدفاج ذتتايف ذػـدضؾه ذدشن ذممربي.ذاوظقه ذاؼت،ذ
رؼغـؽن ذتاشن ذاوغتوق ذدـتقاس ذممربي.ذعاءغدي ذدجادؼؽنذ
اوغتوق ذبرسبادة ذطػد ذاهلل،ذطران ذاهلل ذؼغ ذممربي ذرزضي ذطػدذ
مسوا ذخملوق ذدام ذاد ذاي ذطاي ،ذفقري ذعدؽني ،ذباؼي ذداملذ
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صروت ،ذاوظت ذددامل ذباتو ،ذاؼؽن ذدامل ذالءوتن ،ذبوروغذ
برتباشن،ذمسوا ذاد ذرزضقث ذدان ذرزضي ذؼغ ذترباءؼق ذاداظه ذداصتذ
برسبادة ذدان ذعغعبدؼؽن ذدؼري ذطػد ذاهلل .ذفرمان ذاهلل ذداملذ
دورةذاظطالقذاؼاتذ4ذ:ذ ذ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ذ

برعؼصود :ذ"درتا ذممربؼث ذرزضي ذدرصد ذجاظن ذؼغ ذتقدقذ
ترظقـتس ذدػاتقث .ذدان ذ(اؼغتؾه!) ذددقاف ذبردره ذدؼريذ
بوظت ذطػد ذاهلل ،ذعك ذاهلل ذخوطوصؾه ذباضقث ذ(اوغتوقذ
عـوظوغ ذدان ذعثالعتؽـث) .ذددوشضوػث ذاهلل ذتتافذ
عالطوطن ذدضاال ذصرطارا ذؼغ ذدطفـدضؽقث .ذاهلل ذتؾه ذصونذ
عــتوطنذضدرذدانذعاسذباضيذبرالطوثذتقاف ذددواتو" .ذ
ذ

درتودث ذدساء ذسؿؾن ذدترميا ذ.ذذرط ذباضي ذصـرمياءنذ
سؿؾنذػـدضؾه-:ذ ذ
صرتام:ذمماتوػيذذرؼعةذاهلل.ذ ذ
طدوا :اخالصذطرانذاهلل.ذ ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ

دقدغذمجعةذؼغذبرتؼوىذطػدذاهلل،ذ ذ
ذ ذعارؼؾه ذطقت ذبردضرا ذدامل ذعالطوطن ذطباءؼؼؽنذ
دشن ذباثق ذعـوغتوت ذسؾؿو ذؼغ ذبرمنفعة،ذعـخاري ذرزضي ذؼغذ
حالل ذالضي ذرَقِّبَا ،ذمسوض ذدضاال ذسؿؾن ذطباءؼؼؽن ذطقتذ
دترميا ذاوظقه ذاهلل ،ذدرتودث ذعـداصت ذطباءؼؼؽن ذددغقا ذدانذ
أخريةذدباضاميانذفرمانذاهللذداملذدورةذاظبؼرةذاؼاتذ:819ذ ذ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧ

برعؼصود :ذ"دانذداغتاراذعرؼكذصوالذادذبغذ(بردساءذدشن)ذ
برطات :ذ"واػاي ذتوػن ذطاعي! ذبرؼؽـؾه ذطػد ذطاعيذ
طباءؼؼؽن ذددغقا ،ذدان ذطباءؼؼؽن ذدأخرية ذدان ذصؾقفاراظهذ
طاعيذدرصدذسذابذغراك".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
ََب َر َُّك ﭞ ﯬﯶ َُِّبلْ ُق ْر َء ُِّإن ﯻ َوه ََـ َف َع ِ ُّ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َل َوتَ ُهُّ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َُّو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ُّي ﭝَُّةُّألتائِب َِيُّ
ينُّ َو َُّ
ﰁ فَ َياُّفَ ْو َزُّألْ ُم ْس َت ْغ ِف ِر َُّ
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