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 دغن  برتنتغن  يغ  اجرن  هيندري
 اجلماعه و السنة   اهلي عقيدة  

ذذذ

 0207ذاػرقلذ04برداؿاءنذذ0222ذذعبان 02
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب
  يف ىف  يث ىث نث مث زثرث يت

(031ايات:  األنعام  )  

 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  

 (37)الهساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذبرإميان"ؿؼصود: ذؽػدذذ،وافايذاورغذقغ ذؽاؿو راعتؾه

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

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

ذ،بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

ذ) ذردوؾثاؾدـةدان ذبـرذ،( ذاهللذذ٢جقكذؽاؿو ذؽػد برإميان

ذ ذفاري ذ)باضيذذأخرية.دان ذباءقق ذؾبقه ذاداؾه ذدؿؽني قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".ذ،ؽاؿو(
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؽقت ذدغنذاهللذؽػدذنأؽتؼوذؿـقغؽتؽنذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوه

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذخريةأدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذػدذخطبه.
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ذتاجوقذاؽنذاقنذؽاؾي ذقغذاجرنذفقـدريذممبقخاراؽن

ذ.ذاجلؿاعهوذاؾدـةذافؾيذعؼقدةذدغنذبرتـتغن

ذ

ذقغذضوؾوغنذؿروػاؽنذاداؾهذاجلؿاعهوذاؾدـةذافؾي

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاؾدـةذدانذناؾؼرأذؽػدذبرػضغ

ذتابعيذ،تابعنياؾذ،صحابةذػاراذاوؾقهذدعؿؾؽنذقغذ،ودؾم

ذؿالؾوءيذؽقتذؽػدذدمسػاقؽنذدرتودثذدانذاؾتابعني

ذاهللذفرمان.ذعؾؿاءذمجفورذاوؾقهذددػاؽيتذقغذؿعتربذ۲عؾؿاء

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ031ذاقاتذاألـعام

ذ

ذإدالمذاضام)ذجاؾـؽوذاقـقؾهذددوغضوفثذبفاواذدان" ذقغ(

ذجاغـؾهذدانذ،ؿـوروتثذؽاؿوذفـدؼؾهذؿكذ،ؾوروسذبتول

ذؽرانذ(،إدالمذدريذالءقنذقغ)ذ۲جاؾنذؿـوروتذؽاؿو

ذجاؾنذدريذؽاؿوذؿـخرايذبراقؽن(ذاقتذالءقنذقغ)ذ۲جاؾن

ذدوػاقاذ،ؽاؿوذػرقـتفؽنذاهللذاقتوؾهذدؿؽنيذقغذدغنذ،اهلل

ذذ."برتؼوىذؽاؿو

ذذ

،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل  

ذػـتدبريانذاقـؽؿنؽواسذقغذدبريذدباوهذذبردادرؽن

ذرجوف)ذإدالمذاضام ،ذ25ذدقؽشنيذدباوهذ0221(
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ذاوؿتذبفاواذؿـتػؽنذتؾهذرجوفذـضريذفتوىذجاوتـؽواس

ذإدالمذاجرنذؿغقؽوتذفاثذفـدؼؾهذرجوفذدـضريذإدالم

ذقغذواجلؿاعهذاؾدـةذافؾيذعؼقدهذػضغنذبرادادؽنذقغ

ذاملاترقدقةذبردوؿربؽن ذدان ذاألذاعرة ذدضيذدريذ،اؾرين

ذترتـتوذنؽأدأذداملذاتاوذالشافعيذؿذفبذؿغقؽوتذذرقعه

ذؾيذاتاوـباحلذ،املاؾؽىذ،ػىاحلنذؿذفبذداتوذ۲ؿانذؿغقؽوت

ذاوؾقهذدػوتودؽنذتؾهذقغذحؽومذاجتفادذؿالؾوءي

ذاوؾقهذدػرؽــؽنذدانذجمؾقسذذورذاتسذ،فتوىذجاوتـؽواس

ذدضيذدريذؿاـاؽاالذ،رجوفذدؾطانذؿوؾقاذؿفاذقغذدوؾي

ذجـقدذاؿامذتصوفذعؿؾنذبرػـدوؽنذفـدؼؾهذػوالذتصوف

ذؿذفبذوؾوباضقؿاـػونذ،الغزاليذاؿامذدانذالبغدادي

ذتقدقذاقاثذدالضيذدعؿؾؽنذبوؾقهذالءقنذؿعتربذتصوف

ذ.اؾدـةذواجلؿاعهذػضاغنذافؾيذدغنذبرتـتغن

ذ

ذ۲اوـدغذػراوـتوؼؽنذترداػتذواالوػونذبضقتوذـاؿون

ذجوضذؽقت،ذإدالمذاوؿتذعؼقدةذممؾقفاراذدانذؿغاولذدامل

ذدانذفهمنذترفادفذػقؽاذدانذبرودػاداذدـتقاسذػرؾو

ذ.اجلؿاعهوذاؾدـةذافؾيذػضغنذدغنذبرتـتغنذقغذاجرن

ذ
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ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿغفاديفذدريذترؽخواؾيذتقدقذجوفرذدـضري

ذافؾيذػضغنذدغنذبرتـتغنذقغذاجرنذدانذفهمنذػثقبارن

ذدؽؾوارؽنذقغذفتوىذبردادرؽنذاقنذحال.ذاجلؿاعهوذاؾدـة

ذدانذفهمنذترفادفـضريذجوفرذفتوىجاوتـؽواسذذاوؾقه

،ذاجلؿاعهوذاؾدـةذافؾيذػضغنذدغنذبرتـتغنذقغذاجرن

ذ:ذاقاؾهذاـتاراث

ذذ

ذ0ذ ذ. ذمػيتذاوؾقهذدفتواكنذتؾهذهَقِدَؿْحاَذاتاوذْياِنَيَقْداجارن

ذقرحذاقتذؽتقكذجوفرذـضري ذدقدذءداتوذاؾعالؿةذماهلل

ذاحلدادذرافرذبنذعؾوي ذؿغقؽوتذقغذبارغدقافذبفاوا،

ذتقاداؾهذدانذإدالمذاورغذديذبوؽـؾهذؿكذاقنذاجرن

ذإدالمذاوؿتذدريذدأغضف ذاقنذػثؾقوقغنذاـتارا. ذاجرن

ذػغاداسذبفاواذؿغاؽوءيذؿرقكذاقاؾهذعؼقدةذدودوتدريذ

ذـيبذدأورغذامحدذالمغذؿرزاذاقنذاجرن ذ، ذممػوثاءيدان

ذ.ـراكذدانذذرضذػرخقاؽنذتقدقذؿرقكدرتاذذؿعجزة

ذ

ذ0 ذ0222ذتافونذػدذدفتواكنذتؾهذفايابذرنجا. ذبفاوا،

ذإدالمذاجرنذبوؽنذاداؾهذاقنذاجرن دريذذػثؾقوقغنذاـتارا.

ذػغاداسذبفاواذممػرخاقاءيذؿرقكذاقاؾهذعؼقدةذدودوت
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ذبرارتيذقغذهللَفأاَبذبرضؾرذقغذعؾيذحدنيذزاريؿذاقنذاجرن

ذترباروذقغذتوفنذاوتودنذؿروػاؽنذدانذاهللذنؽؿوؾقأ

ذ.ذاقنذؽفاريذفقغضذادذؿادقهذتوفنذوحقوػرخايذذدرتا

 

،ذ0202ذتافونذػدذدفتواكنذتؾهذذقعةذاجرنذاتاوذفهمن.ذ1

ذاجرنذدرػدذؿثؾقوقغذاتاوذبرخغضهذاداؾهذاقنذاجرنذبفاوا

ذاقاؾهذعؼقدةذدودوتدريذذػثؾقوقغنذاـتاراذ.دبـرذقغذإدالم

ذدانذؿعصومذاداؾهذبؾسذدواذقغذذقعةذاؿامذممػرخاقاءي

ذاهللذصؾىذذصحابةذػاراذدبفاضنيذبدرذفريكنؿغؽا ردول

ذ.اهللذعؾقهذودؾم

ذ

،ذ0204ذتافونذػدذدفتواكنذتؾهذْيِباَفَوذاجرنذاتاوذفهمنذ.2

ذاؾدـةذافؾيذػضغنذدغنذبرخغضهذاداؾهذاقنذاجرنذبفاوا

ذؿشارؽاتذعؿؾنذدانذػضغنذسترذؿـجاديذقغذاجلؿاعهو

ذجوفرذدـضريذإدالم دريذذاقاؾهذاقنذاجرنذفهمنذاـتارا.

ذاهللذدبحاـهذ دضيذعؼقدةذؿرقكذبرػضغذؽػدذػضغنذبفاوا

اؾؼرأنذدانذذ۲اقةذمنتػسريكنوتعاىلذبرجدمذدانذبرمتػةذداملذ

ذذحديث ذؿتشبفاتذ)ؽداؿرن(ذبرصػةقغ ذفرحبثنذؿـوؾق،

ذترذ02 صػة ذؿـجادي ذدان األذاعرةذاؾرينذعؼقدةذساقغ

ذ.إدالمذاوؿتذقغذددػاؽيتذػضغنذؿروػاؽنذقغذاملاترقدقة
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ذهوَِّفاَلِخذ۲ػرؽاراذؽندعفممبذؿودهذاقنذفهمناقتذذدالءقن

ذ.ذذدغنذؿرقكذدػهمنقغذدعؿؾؽنذاوؾقهذددقافذقغذتقدقذ

ذذ

ذالءقنددتذذ۲اجرنذجوضذترداػتذاقتذدرػدذدألقنذ.3

ذاجرنذدػرتذاقنذؽـضريذؿادوقذؿوالءيذددغذقغ

ذْمَؼْراأَل ذْمَفرَاْباَذْهَؾِؿذاجرن، ذْياِقَقذاجرن، ذدان بفرتاذالقر،

ذ۲الءقن ذدفاجذاقتذبوؽن. ذؾقرباؾقدؿىذػؿقؽرينذؿاهلن،

 .ذإدالمذاوؿتذػؿقؽرينذؿراخوـيذؿوالءيذجوض
ذاقتذاوؾقه ذكػهمنذؿـقغؽتؽنذػرؾوذإدالمذاوؿت،

ذعؼقدةذممفؿيذداملذصثخصوذعؼقدةذبرؽاءقنتذ۲عؾؿوذدامل

اؾرينذاألذاعرةذدانذذاجلؿاعهوذاؾدـةذافؾيذػضغنذبرؾـددؽن

ذقغذدانذبـرذؿانذقغذممبقذاؽنذداػتذؽقتذدوػاقاذاملاترقدقة

ذاجفدذبوؾقهذاقتذؽددنتذددوغضوفثذ.ددتذؿان

ذجافقلذاقتذددأورغذجكذبرالؽو ذتقدقذدانذالالي،

ذصثخصوذاضامذدغنذبرؽاءقنتذقغذ۲دوألذدغنذػدوؾي

ذعؼقدةذدوأل ذدـتقاسذدتوـتوتذإدالمذاوؿتذجودرتو.

ذممػالجريذدريذؿغقؾؼؽنذدانذاضامذعؾؿوذممػرتقغؽتؽن

ذممػالجريذفـدؼؾهذدانذبرضوروذتـػاذممباخذدغنذفاثذاضام

ذاضامذجمؾقسذدريذتوؾقاهذممقؾقؽيذقغذ۲ضوروذدريذاضام
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ذدـضريذاضامذبرؽواسذػقفقذدالؽوذرجوفذـضريذإدالم

ذفـدؼؾهذؿغؾريوؽنذقغذباروذاجرنذدانذفهمنذدضاالذ.رجوف

ذممدتقؽنذباضيذاقنذاضامذبرؽواسذػقفقذؽػدذدروجوع

ذ.تردبوتذاجرنذؽبـرنذدانذؽصحقحن

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذمجاعهذػاراذؿثروذممرب،ذاقنذؽاؾيذػد خطبه خرييؿغأ

ذاجرنذدغنذتضوهذبرػضغذؽقتذ۲دامذؿارقؾهذدؽاؾني

ذوذاؾدـةذافؾيذػضغنذبرؾـددؽنذقغذإدالم اؾرينذاجلؿاعه

ذقغذاجرنذممبـرتاسذدرتاذؿـوؾقذدانذاألذاعرةذدانذاملاترقدقة

ذدانذؽأمياـنذممػرؽوؽوفؽنذاودفاذداملذعؼقدةذؿثاهلي

ذؽدوخقانذممؾقفاراذباضيذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذنؽتؼوأ

ذجوفرذدـضريذإدالمذاضامذممرتبتؽنذدان ذاهللذفرمان.

ذ:ذ026ذاقاتذدفقوذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـه

ذ

  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت
  ىك مك لك اك يق ىق

 

ذجاؾـؽوذاقـقؾهذ(:حمؿدذوافي)ذؽتاؽـؾه"ذ:برؿؼصود ذاؽو،

ذؿـوروتؽوذقغذ۲اورغذدان ذؽػدذعؿوؿثذؿاءـديذؿثرو،

ذجؾسذقغذبوؼيتذدانذؽرتغنذبردادرؽنذدغنذاهللذاضام
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ذدضاالذدري)ذاهللذدوخيذؿفا:ذؿـضدؽنذاؽوذدان.ذثات

ذ(ذرقكذػربواتنذدانذاعتؼاد ذدريذاؽوذبوؽـؾهذدان،

ذذ."الءقنذقغذددواتذدغنذاهللذممػردؽوتوؽنذقغذضوؾوغن

ذ

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا فاياا فاْوزا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  ٱلُْمس ْ

 
 

 


