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 إسالم ةبغكيتله واهاي اوم

 6178 اوكتوبر66برساماءن7441صفر77

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱ
(33 ايات التىبة ) ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُمِ
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 : ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ؿارقؾهذؽقتذبرتؼوىذؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدغنذذ

ذدضاالذ ذؿـقغضؾؽن ذدان ذػرقـتفث ذدضاال ؿؾؼداـاؽن

ذُؼ ذِوُرالرغـث. ذاقاؾه ذترباءقق ذقاءقتذزؿانذِوُرُؼذ3ن ذػرتام ن

ذاهللذعؾ ذاهللذصؾى ذدانذقردول ذصحابة ذػارا ذزؿان ذودؾم، ه
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إدالمذتروسذبرؽؿبغذفقغضذذةن.ذؽضؿقؾغنذاوؿِقِعاِبزؿانذَت

ذؽ ذْةقَّاِدَبَعَاْؾزؿان ذؿغفقؾغ. ذؿوال ذؽؿدقن اؽنذذخطبه،

ذممػرؽاتاؽنذتـتغذبغؽقتؾهذوافايذاوؿتذإدالم.

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذ-برؿؼصود:ذ33اهللذداملذدورةذاؾتوبةذاقاتذذفرمان

ذ)ممباوا(ذ ذدغن ذ)حمؿد( ذردوؾث ذؿغوتوس ذتؾه ذقغ "دقاؾه

إدالم(،ذاوـتوقذدؿـغؽنذقغذبـرذ)اضامذػتوروقذدانذاضامذ

ذدتقغضق ذواالوػونذدان ذالءقن، ذقغ ذاضام ذدضاال ذأتس ؽـث

ذاورغذؿشركذتقدقذؿثوؽاءقث".

ذ

ذقغذذ ذاضام ذتقدقذاد ذدان ذتقغضي ذقغ ذاضام ذاداؾه إدالم

ذ ذؽتقغضقـث. ذعؾقهذذحديثؿثاؿاءي ذاهلل ذصؾى ذاهلل ردول

ذ-:البخاريذاالؿامودؾمذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذ

 ْعَل يَْعلُو َواَل يُ اإِلْساَلُم 
 )رواه البخاري(       

ذداػتذ ذقغ ذاد ذتقدق ذدان ذتقغضي ذاقت ذ"إدالم برؿؼصود:

ذؿغاتديذؽتقغضنيذإدالم".

ذ
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ذؽتقغضنيذؿرتبةذإدالمذاقتذذ دؾقلذاقنذؿثاتاؽنذبفاوا

ذاوؿ-ؿؾبقفيذدضاال ذممربيذإذارتذؽػد ذدان ذـيبضاالث ذة

ذدرتاذ ذدقري ذمماجوؽن ذاضر ذودؾم ذعؾقه ذاهلل ذصؾى حمؿد

إدالمذذ۲تقدقذدتقـدسذاوؾقهذؿودوهدوػايذؽفقدوػنذاضرذ

ذةقغذدـتقاسذؿـخاريذجاؾنذدانذػؾواغذاوـتوقذؿغفاؾغذاوؿ

ذاهللذعـهذرضيذاخلطابإدالمذؽأرهذؽؿاجوان.ذدقدـاذعؿرذ

ذ ذإدالم،ذ"ؿغاتاؽن ذدغن ذؿوؾقاؽن ذاهلل ذقغ ذؼوم ذاداؾه ؽقت

ؽقتذؿـخاريذؽؿوؾقاءنذدغنذدالءقنذإدالم،ذاهللذتتؽاالذ

ذ."اؽنذفقـاؽنذؽقت

ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ذذ ذاوؿذفكتوراـتارا ذؽؾؿفن ذؿثببؽن ذذةقغ ػدذإدالم

ؼتوذاقنذاقاؾهذملهذداقاذعؼلذػؿقؽريان.ذاقنذددببؽنذدقؽفذو

ؿاؾسذقغذؿغواداءيذدقريذدانذبراداذدؾقداذدغنذافذقغذ

عؾؿو،ذؿاؾسذفـدقذبرأودفا،ذذاد.ذؿاؾسذاوـتوقذؿـوـتوت

ذاوؿتثذ ذاقتذؿغـجورؽن ذإدالم ذبفؽن ذؿــيتذدفاج. فاث

دوػايذؿـوـتوتذعؾؿوذدانذعؾؿوذقغذػـتقغذاقاؾهذعؾؿوذقغذ

ذودؾمذذحديثداػتذؿغـلذاهلل.ذ ردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقه

ذذ-قغذدرواقتؽنذاوؾقهذابنذؿاجه:
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ِ  َعْن أَوَِس ْبِن َماِِلٍ قَالَ  َ َطلَُب قَاَل َرُسوُل اَّلله ُ عَلَْيِه َوَسَّله َصله اَّلله
ذ)رواه ابن ماجه(            الِْعَّْلِ فَرِيَضٌة عََل ُُكِّ ُمْسَِّلٍ 

ذؿاؾكذ ذأـسذبن ذدرػد ذذرضيبرؿؼصود: ذعـه برؽات،ذاهلل

ذ)ؿؼصودث(ذ ذبردبدا ذودؾم ذعؾقه ذاهلل ذصؾى ذاهلل ردول

ذؿـوـتوتذعؾؿوذاقتذواجبذأتسذدتقافذدقريذؿدؾم".

ذ

ذؽذ ذعؾؿو ذبرػخه.ذدغن ذبوؽن ذبرداتو، ذداػت قت

ذدامذ ذرقغن ذدػقؽول، ذدام ذبرت ذبؽرجادام، ذدان برداتو

دجقـجقغذاتاوذبرداتوذتضوهذبرخرايذروبوه.ذػقفقذؿودوهذ

ذدرغن ذؿؾؼداـاؽن ذدان ذؿرخنغ ذدـتقاس ذترفادفذإدالم

إدالمذتـػاذؽقتذدداري.ذؿرقكذؿثاجقؽنذفقبورانذذةاوؿ

ذبـتوقذ ذػؾباضايذ ذؿشارؽت،ذذؽػددغن ػؾباضايذالػقدن

ذاوؿ۲ؽاـق ذجكذدؾقفت، ذأؿس. ذدانذورضا ذبؾقا ذإدالم، ذة

ذـاؿونتردفوؾوذممبقـاذؽؼواتنذدغنذجدؿاـيذدانذروحاـي،ذ

ذ ذتتايفذؽؼواتنذػد ذاقنذؽؼواتنذجدؿاـيذاقتذوجود وؼتو

ذ ذؿوال-دأوؾهروحاـي ذبرأودفاذؿغذأوؾه ذػرؾو ذؽقت فقؾغ.

قغذذةداؾهذاوؿؽقتذا"اوـتوقذؿـدقدققذدقريذدغنذؿغاتاؽنذ

اهللذداملذدورةذالذعؿرانذاقاتذذفرماندباضاميانذذ".ترباءقق

ذ-برؿؼصود:ذ111
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ذدباءقق ذاداؾه ذاوؿتذحمؿد( ذ)وافاي ذاوؿتذ-"ؽاؿو باءقق

ؿاءـدي،ذ)ؽران(ذؽاؿوذذة(ذاوؿفاءيدهقغذدالفريؽنذباضيذ)

ؿثوروهذبربواتذدضاالذػرؽاراذقغذباءقق،ذدانذؿالرغذدرػدذ

ذ)ب ذداؾه ذقغ ذؽاؿوذدضاالذػرؽارا ذدرتا وروقذدانذؽجي(

ذدؽرياثبـرذاميان(.ذدانذ-ػوالذبراميانذؽػدذاهللذ)دغنذدبـر

ذبراميانذ ذاقت ذـصارى( ذدان ذ)قفودي ذؽتاب افؾي

ذؿـجاديذ ذاقت ذ)اميان( ذتـتوؾه ذمسدتقث(، ذقغ )دباضاميان

ذد ذ)تتايف( ذؿرقك. ذباضي ذبراميان،ذأباءقق ذقغ ذؿرقكذاد ـتارا

ذ".ؿرقكذاورغذقغذػادققذػددانذؽباثؼؽنذدر

ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ذبردامذ ذقغذ-ؿارقؾه ذإدالم ذاضام ذمسوال ذممرتبتؽن دام

ذبردوغضوه ذدغن ذخقـتاءي ذؿغعؿؾؽنذ-ؽقت دوغضوه

ذإدالم. ذخارا ذباثقذذؽفقدوػن ذصؾقب ذػرغ ذدامل ؽؽاهلن

ذ ذإدالمؿغاجر ذداػتذذؿودوه ذؿوغؽني ذتقدق ذإدالم بفاوا

ذ ذػػراغن، ذدغن ذاقت،دفـخورؽن ذبرأودفاذذاوؾقه ؿرقك

ذ ذبوداقا ذػؾباضاي ذؿثاؾورؽن ذدغن ذإدالم قغذؿرودؼؽن

ذػؿقؽرين ذذؿرودؼؽن ذاوؿت ذاضر ذإدالم دالمذإاوؿت

ذؿرقك ذجودرتودـدقريذؿرودؼؽنذاضام بغؽقتذدانذذ،.
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ذػغتافوان ذتقغؽتؽنذعؾؿو ذؽرانذدغنذبرأودفا ؿـوـتوتذ،

دفاجذؽقتذممػوذؿـخقػتاذؽجاقاءنذدانذؿغؿباؾقؽنذذعؾؿو

ذ ذاهللذإذاوؿةؽضؿقؾغن ذدغن ذؽقت ذجـجي ذاقغتؾه دالم.

ذ-:27ؿاـثذداملذدورةذاألحزابذاقاتذفردباضاميانذ

 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس
  مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط

ذؽؿوؽاؽنذ ذتؾه ذؽاؿي ذ"ددوغضوفث برؿؼصود:

ذدرتاذ ذبوؿي ذالغقتذدان ذؽػد ذؽاؿي ذاؿاـه تغضوغجواب

ذأغضنذ ذؿرقك ذؿك ذممقؽوؾث(، ذ)اوـتوق ذضاـغ ضوـوغ

بقؿبغذتقدقذداػتذؿثؿػورـاؽـثذ)ؽرانذتقدقذممقؽوؾثذدانذ

ذدانذ)ػدذؽتقكذ ذػدذؿرقكذػرددقاءنذاوـتوقذممقؽوؾث( اد

ذدغضوفذ ذػداث( ذاد ذقغ ذػرددقاءن ذ)دغن ذؿاءـدي اقت(

ممقؽوؾث.ذ)اقغتؾه!(ذددوغضوفثذربقعةذؽباثؼؽنذؿاءـديذ

ذممبواتذ ذػوال ذدوك ذدان ذؽظاؾقؿن ذؿالؽوؽن ذدوك اداؾه

 ".قغذتقدقذػاتوتذدؽرجاؽنذ۲ػرؽارا

ذ

ذ

ذ
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ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِن  ،ىئلُْقْرَءانِ َِب ېئ ەئ    ٺََبَركَ 

جب  حب  ِتاَلَوتَهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تَْغِفرِينَ  حئ ٱلتهائِِبيَ  ةَ ڀ َو يَ  فَيَا فَْوَز ٱلُْمس ْ


