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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ 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
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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)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
ذؿارقؾهذؽقتذبرتؼوىذؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدغنذ
ؿؾؼداـاؽن ذدضاال ذػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاالذ
الرغـث .ذؼُ ُر ِون ذترباءقق ذاقاؾه ذ 3ذُؼ ُر ِون ذػرتام ذقاءقت ذزؿانذ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ،ذزؿان ذػارا ذصحابة ذدانذ
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زؿانذتَابِعِِقن.ذؽضؿقؾغنذاوؿةذإدالمذتروسذبرؽؿبغذفقغضذ
ؽزؿان ذاَؾْعَبَادِقَّ ْة ،ذؽؿدقن ذؿوال ذؿغفقؾغ .ذخطبه ذاؽنذ
ممػرؽاتاؽنذتـتغذبغؽقتؾهذوافايذاوؿتذإدالم .ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاؾتوبةذاقاتذ33ذبرؿؼصود -:ذ
"دقاؾه ذقغ ذتؾه ذؿغوتوس ذردوؾث ذ(حمؿد) ذدغن ذ(ممباوا)ذ
ػتوروقذدانذاضامذقغذبـرذ(اضامذإدالم)،ذاوـتوقذدؿـغؽنذ
دان ذدتقغضقؽـث ذأتس ذدضاال ذاضام ذقغ ذالءقن ،ذواالوػونذ
اورغذؿشركذتقدقذؿثوؽاءقث" .ذ
ذ

ذإدالم ذاداؾه ذاضام ذقغ ذتقغضي ذدان ذتقدق ذاد ذاضام ذقغذ
ؿثاؿاءي ذؽتقغضقـث .ذحديث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾمذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاالؿامذالبخاري -:ذ
اإل ِْس َال ُم ي َ ْعلُو َو َال يُ ْع َل
(رواه البخاري)

برؿؼصود :ذ"إدالم ذاقت ذتقغضي ذدان ذتقدق ذاد ذقغ ذداػتذ
ؿغاتديذؽتقغضنيذإدالم" .ذ
ذ
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ذدؾقلذاقنذؿثاتاؽنذبفاواذؽتقغضنيذؿرتبةذإدالمذاقتذ
ؿؾبقفي ذدضاال-ضاالث ذدان ذممربي ذإذارت ذؽػد ذاوؿة ذـيبذ
حمؿد ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذاضر ذمماجوؽن ذدقري ذدرتاذ
ؽفقدوػنذاضرذدوػايذتقدقذدتقـدسذاوؾقهذؿودوه۲ذإدالمذ
قغذدـتقاسذؿـخاريذجاؾنذدانذػؾواغذاوـتوقذؿغفاؾغذاوؿةذ
إدالمذؽأرهذؽؿاجوان.ذدقدـاذعؿرذاخلطابذرضيذاهللذعـهذ
ؿغاتاؽن ذ"ؽقت ذاداؾه ذؼوم ذقغ ذاهلل ذؿوؾقاؽن ذدغن ذإدالم،ذ
تتؽاالذؽقتذؿـخاريذؽؿوؾقاءنذدغنذدالءقنذإدالم،ذاهللذ
اؽنذفقـاؽنذؽقت" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذاـتارا ذفكتور ذقغ ذؿثببؽن ذؽؾؿفن ذاوؿة ذإدالم ذػدذ
وؼتوذاقنذاقاؾهذملهذداقاذعؼلذػؿقؽريان.ذاقنذددببؽنذدقؽفذ
ؿاؾسذقغذؿغواداءيذدقريذدانذبراداذدؾقداذدغنذافذقغذ
اد.ذؿاؾسذاوـتوقذؿـوـتوت ذعؾؿو،ذؿاؾسذفـدقذبرأودفا،ذ
فاث ذؿــيت ذدفاج .ذبفؽن ذإدالم ذاقت ذؿغـجورؽن ذاوؿتثذ
دوػايذؿـوـتوتذعؾؿوذدانذعؾؿوذقغذػـتقغذاقاؾهذعؾؿوذقغذ
داػتذؿغـلذاهلل.ذحديث ذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذ
قغذدرواقتؽنذاوؾقهذابنذؿاجه-:ذ ذ
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ول ه ِ
اِل قَا َل قَا َل َر ُس ُ
ع َْن أَو َ ِس ْب ِن َم ِ ٍ
اَّلل عَل َ ْي ِه َو َس ه ََّل َطل َ ُب
اَّلل َص هل ه ُ
الْ ِع ْ َِّل فَ ِريضَ ٌة عَ َل ُ ِّ
(رواه ابن ماجه)ذ
ُك م ُْس ِ ٍَّل
برؿؼصود :ذدرػد ذأـس ذبن ذؿاؾك ذرضي ذاهلل ذعـه ذبرؽات،ذ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(ؿؼصودث)ذ
ؿـوـتوتذعؾؿوذاقتذواجبذأتسذدتقافذدقريذؿدؾم" .ذ
ذ

ذدغن ذعؾؿو ذؽقت ذداػت ذبرداتو ،ذبوؽن ذبرػخه.ذ
برداتو ذدان ذبؽرجادام ،ذبرت ذدام ذدػقؽول ،ذرقغن ذدامذ
دجقـجقغذاتاوذبرداتوذتضوهذبرخرايذروبوه.ذػقفقذؿودوهذ
إدالم ذدـتقاس ذؿرخنغ ذدان ذؿؾؼداـاؽن ذدرغن ذترفادفذ
اوؿة ذإدالمذتـػاذؽقتذدداري.ذؿرقكذؿثاجقؽنذفقبورانذ
دغن ذػؾباضاي ذ ذبـتوق ذؽػد ذػؾباضاي ذالػقدن ذؿشارؽت،ذ
ؽاـق ،۲ذبؾقا ذدان ذورضا ذأؿس .ذجك ذدؾقفت ،ذاوؿة ذإدالمذ
تردفوؾوذممبقـاذؽؼواتنذدغنذجدؿاـيذدانذروحاـي،ذـاؿونذ
ػد ذوؼتو ذاقنذؽؼواتنذجدؿاـيذاقتذوجود ذتتايف ذؽؼواتنذ
روحاـي ذدأوؾه-أوؾه ذؿوال ذؿغفقؾغ .ذؽقت ذػرؾو ذبرأودفاذ
اوـتوقذؿـدقدققذدقريذدغنذؿغاتاؽنذ"ؽقتذاداؾهذاوؿةذقغذ
ترباءقق".ذدباضاميانذفرمانذاهللذداملذدورةذالذعؿرانذاقاتذ
111ذبرؿؼصود -:ذ
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"ؽاؿو ذ(وافاي ذاوؿت ذحمؿد) ذاداؾه ذدباءقق-باءقق ذاوؿتذ
قغذدالفريؽنذباضيذ(فاءيده)ذاوؿةذؿاءـدي،ذ(ؽران)ذؽاؿوذ
ؿثوروهذبربواتذدضاالذػرؽاراذقغذباءقق،ذدانذؿالرغذدرػدذ
دضاال ذػرؽارا ذقغ ذداؾه ذ(بوروق ذدان ذؽجي) ذدرتا ذؽاؿوذ
ػوالذبراميانذؽػدذاهللذ(دغنذدبـر-بـرذاميان).ذدانذدؽرياثذ
افؾي ذؽتاب ذ(قفودي ذدان ذـصارى) ذاقت ذبراميانذ
(دباضاميان ذقغ ذمسدتقث) ،ذتـتوؾه ذ(اميان) ذاقت ذؿـجاديذ
باءقق ذباضي ذؿرقك .ذ(تتايف) ذدأـتارا ذؿرقك ذاد ذقغ ذبراميان،ذ
دانذؽباثؼؽنذدرػدذؿرقكذاورغذقغذػادقق" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذؿارقؾه ذبردام-دام ذممرتبتؽن ذمسوال ذاضام ذإدالم ذقغذ
ؽقت ذخقـتاءي ذدغن ذبردوغضوه-دوغضوه ذؿغعؿؾؽنذ
ؽفقدوػن ذخارا ذإدالم .ذؽؽاهلن ذدامل ذػرغ ذصؾقب ذباثقذ
ؿغاجر ذؿودوه ذإدالم ذبفاوا ذإدالم ذتقدق ذؿوغؽني ذداػتذ
دفـخورؽن ذدغن ذػػراغن ،ذاوؾقه ذاقت ،ذؿرقك ذبرأودفاذ
ؿرودؼؽن ذإدالم ذدغن ذؿثاؾورؽن ذػؾباضاي ذبوداقا ذقغذ
ؿرودؼؽن ذػؿقؽرين ذاوؿت ذإدالم ذاضر ذاوؿت ذإدالمذ
ؿرودؼؽنذاضام ذؿرقك ذدـدقري.ذجودرتو ،ذبغؽقتذدانذ
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برأودفاذتقغؽتؽنذعؾؿوذػغتافوان،ذؽرانذدغنذؿـوـتوتذ
عؾؿو ذدفاجذؽقتذممػوذؿـخقػتاذؽجاقاءنذدانذؿغؿباؾقؽنذ
ؽضؿقؾغن ذاوؿة ذإدالم .ذاقغتؾه ذجـجي ذؽقت ذدغن ذاهللذ
دباضاميانذفرؿاـثذداملذدورةذاألحزابذاقاتذ -:27ذ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﲻ ﲽﲾ ﲿﳀ ﳁ
ﲼ
ﲸﲹ ﲺ

برؿؼصود :ذ"ددوغضوفث ذؽاؿي ذتؾه ذؽؿوؽاؽنذ
تغضوغجواب ذاؿاـه ذؽاؿي ذؽػد ذالغقت ذدان ذبوؿي ذدرتاذ
ضوـوغ ذضاـغ ذ(اوـتوق ذممقؽوؾث) ،ذؿك ذؿرقك ذأغضنذ
ممقؽوؾثذدانذبقؿبغذتقدقذداػتذؿثؿػورـاؽـثذ(ؽرانذتقدقذ
ادذػدذؿرقكذػرددقاءنذاوـتوقذممقؽوؾث)ذدانذ(ػدذؽتقكذ
اقت) ذؿاءـدي ذ(دغن ذػرددقاءن ذقغ ذاد ذػداث) ذدغضوفذ
ممقؽوؾث.ذ(اقغتؾه!)ذددوغضوفثذربقعةذؽباثؼؽنذؿاءـديذ
اداؾه ذدوك ذؿالؽوؽن ذؽظاؾقؿن ذدان ذدوك ذػوال ذممبواتذ
ػرؽارا۲ذقغذتقدقذػاتوتذدؽرجاؽن".
ذ
ذ
ذ
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ََب َركَ

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر َء ِان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َال َوت َ ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فَيَا فَ ْو َز ٱلْ ُم ْس تَ ْغ ِف ِر َين َو َي ﭝ َة ٱلتهائِب َِي

8

