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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱ
 (3:فنال األ)      ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 

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

 ٿ     سَي ِّد فنَلں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَلب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَلحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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 : ڱك تَلب 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  

 (92)النسلء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ًبر ًؽػدً"ؿؼصود: ًؽاؿو ًراعمؾه ًبرإميان، وافايًاورغًقغ

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردول ًؽػد ًؽاؿو ًراعمؾه ًدان اهلل

ً ؽاؾغنًؽاؿو.ًؽؿودقنًًػداورغًقغًبرؽواس(ًدر)األؿر"

بـمهً)بردؾقيقفن(ًداملًديواتوًػرؽارا،ً-جؽـًؽاؿوًبربـمه

ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

برإميانًؽػدًاهللًدان٢ًًدانً)دـه(ًردوؾث،ًجؽـًؽاؿوًبـر

ًؽاؿو(،ًًأخرية.فاريً ً)باضي ًباءقق ًؾلقه ًدؿؽنيًاداؾه قغ

 ث".دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـ
ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،ًً

دلواـهًًاهللًؽػدًؽمؼواءنًؿـقغؽمؽنًؽقتًؿارقؾه

ًدضاالًؿؾؼيـاؽنًدوغضوه-بردوغضوهًدغنًوتعاىل

ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽنًدانًػرقـمفث ًؿودفن-ؿوده.

ًدانًددـقاًفقدوفًؽربؽنتًدانًرمحةًؿـداػتًؽقت
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ًممؾقفاراًتـمغًمملىاراؽنًاؽنًاقنًؽاؾيًػدًخطبه.ًةخرياد

ًخطبهًداولًدباخاؽنًقغًوتعاىلًدلواـهًاهللًؿانفر.ًفاتي

ً:ًبرؿؼصودًقغ3ًًاقاتلًنفااألًدورةًداملًتادي

ً

(ًإمياـثًمسػورـاًقغ)ًاقتًبراميانًقغ۲ًاورغًديوغضوفث"

(ًـثـصفت-صفةًدان)ًاهللًـامًددلوتًاػابقالًقغًؿرقكًاقاؾه

ًؿرقكًؽػدًدباخاؽنًاػابقالًدانً،ؿرقكًفاتيًضؿـرتؾه

ًؽػدًدانً،اميانًبرمتلهًؿرقكًؿـهادقؽنً،اقاتث-اقات

ً.ً"بردرهًؿرقكًجواؾهًؿرقكًتوفن

ً

ًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهلل،

ًؿؾقفتًتقدقًوتعاىلًدلواـهًاهللًديوغضوفث

ًدؾقفمثًقغًتمايفً،ديأورغًواجهًػارسًدانًتوبوهًبـموق

ًقغًيثحدًدلواهًدامل.ًعؿؾـثًدانًفاتيًصنخالؽأًاداؾه

ً،اهللًعـهًضىرًفرقرةًابوًدريًؿيؾمًاؿامًاوؾقهًدرواقمؽن

ً:ًبردلداًودؾمًعؾقهًاهللًصؾىًاهللًردولًبفاواداث

ً

ًجوضً،ؽاؿوًروػاًؽػدًؿؾقفتًتقدقًاهللًديوغضوفث"

ًفاتيًؽػدًؿؾقفتًديًتمايفًاؽنً،ؽاؿوًفرتاًؽػدًتقدق

ً(ًؿيؾمًاؿامًرواقة.ً)"ؽاؿوًعؿلًدان

ًً
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ًواجبًقغًػرؽاراًؿروػاؽنًاداؾهًفاتيًممؾقفاراًً

ًدأوتاؿاؽن ًقغًبفاضنيًؿروػاؽنًفاتيًؽرانًاداؾهًاقن.

ًاهللًؿغـلًديأورغًمتػتًدانًؿاءـييًدقريًػدًؿوؾقا

ًراداثًمتػتًاداؾهًفاتي.ًؽأمياـنًػـوهًدغنًوتعاىلًدلواـه

ًؽػدًفؿلاًديأورغًتوؽلًدانً،فارػنً،تاؽوتً،خقـما

ًوتعاىلًدلواـهًاهلل ًـقةًمتػمثًاداؾهًجوضًدفاتيًبفؽن.

ًعؿلًتقدؼثًاتاوًدترمياًادًدامًدـقاليًاوـموقًديأورغ

ًًعلادفث ًوتعاىلًاهللاوؾقه ًدلواـه ًبفاواًؿـوٌوؼؽنًاقن.

ًعؿؾنًادًتقدقًاػابقالًدترمياًاؽنًتقدقًبادنًاغضوتاًعؿؾن

ًريلبخااًاؿامًاوؾقهًدرواقمؽنًقغًحديثًدلواهًدامل.ًفاتي

ًبفاواداثً،اهللًعـهًضىر باطاخلًابنًعؿرًدقدـاًدري

ً:ًبردلداًودؾمًعؾقهًاهللًصؾىًاهللًردول

ً

ًـقمثًترضـموغًػربواتنًدمقافًديوغضوفث" ًدان.

ًافًبردادرؽن(ًدباؾسًاؽن)ًاورغًدمقافًديوغضوفث

ً(ًبخاريالًاؿامًرواقة".ً)ـقمؽنًديًقغ

ً

ًً،دؽاؾنيًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدػغاروفيًاؽنًديأورغًبادنًاغضوتاًػربواتن

ًفاتقثًاوؾقه ًاهللًؽػدًخقـماًدغنًدػـوفيًفاتقثًجك.
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ًاؽنًجوضًبادـثًاغضوتاًؿكً،ردوؾثًدانًوتعاىلًدلواـه

ًدانًوتعاىلًدلواـهًاهللًؿـطاعيتًاوـموقًدضوـاؽن

ًردوؾث ًؽػدًخقـماًاوؾقهًدػـوفيًفاتقثًجكً،دلاؾقؼث.

ًتوـدوقًاؽنًجوضًػونًبادـثًاغضوتاًؿكً،نفسوًفاوا

ًثنفسوًفاواًدانًذفوةًؽأقغقـنًؿغقؽوتي ًديأورغ.

ًعؿؾنًممػرباءقؼيًفاثًاوـموقًخوؽوفًتقدقًؿيؾم

ًفاتقثًؽأداءنًممؾقفاراًتـػاًداجًالفريقه ًدانًممؾقفارا.

ًعؿؾنًدرػدًددفوؾوؽنًؾلقهًدفارودثًفاتيًممػرباءقؼي

ًالفريقه ًدػرتًبوؽنًفاتيًممؾقفاراًؽرانًاداؾهًاقن.

ًالءقنًقغًبادنًاغضوتاًممؾقفارا ًدغنًدراوتًػرؾوًاقاث.

ًؽرانًوتعاىلًدلواـهًاهللًدريًؽأؿػوـنًدانًؽمؼواءن

ًدـمقاسًاؽنًاهللًؿغقغيتًدغنًدوبورًدالؾوًقغًفاتي

ًدلواـهًاهللًدريًؽرمحنتًؿـداػتًاؽنًدانًترػؾقفارا

ً.وتعاىل

ًدغنًفاتيًممربدقفؽنًػرؾوًؽقتً،اقتًاوؾقهً

ًاهللًؽػدًؽقتًعؿؾنًممػرباءقؼيًدانًؿـقغؽمؽنًدـمقاس

ًوتعاىلًدلواـه ًفاتيًرودؼثًاػابقالً،ؽرانًاداؾهًاقن.

ًدؾوروهًؽػدًؽلوروؼنًمملاواًاؽنًاقاثًؿكًديأورغ

ًاؿامًاوؾقهًدرواقمؽنًقغًيثحدًدلاضاميانًتوبوفثًاغضوتا
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ًردولًبفاواً،اهللًعـهًضىرًرِقِشَبًبنًناَؿـُِعًدريًؿيؾم

ً:ًبردلداًودؾمًعؾقهًاهللًصؾىًاهلل

ً

ًادًديأورغًتوبوهًدمقافًػدًبفاواداثً،ؽمافوءقؾه"

ًداضقغًدضؿػل ًدؾوروهًباءقؼؾهًاؽنً،باءققًايًجك.

ًتوبوفثًاغضوتا ًاؽنًؿكً،رودقًايًاػابقالً،ـاؿون.

ًتوبوفثًاغضوتاًدؾوروهًػوالًرودق ً،ؽمافوءقؾه.

ً(ًؿيؾمًاؿامًرواقة)ً."فاتيًاداؾهًايًبفواداث

ً

ًً،دؽاؾنيًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًؽػدًؿغـهورؽنًقغًاضامًاداؾهًإدالمًديوغضوفث

ًفادوتنًدلارغًدريًفاتيًممؾقفاراًدـمقاسًاضرًاوؿمث

ًذقطانًبقيقؼؽنًدان ًاوـموقًعؿؾنًاـماراً،اقتًاوؾقه.

ًػرقـمهًؿؾؼيـاؽنًداملًادمؼاؿةًدـمقاسًاضرًفاتيًممؾقفارا

ًؿغعؿؾؽنًدانًمملاخًدـمقاسًدغنًاداؾهًوتعاىلًدلواـهًاهلل

ًاؾؼرءانًاجرن ًاؽنًؽرسًقغًفاتيًؽرانًاداؾهًاقن.

ًدلاضاميانًاؾؼرءانًمملاخًديأورغًاػابقالًمللوتًؿـهادي

.ًاؾؼرءانًدتوروـؽنًاػابقالًفـىورًاؽنًؽرسًقغًضوـوغ

ًقغ31ًًاقاتًشراحلًدورةًداملًوتعاىلًدلواـهًاهللًؿانفر

ً:ًبرؿؼصود

ً
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ًدلواهًؽاتسًاقنًاؾؼرءانًتوروـؽنًؽاؿيًدؽرياث"

ًعخشوًاقتًضوـوغًؿؾقفتًاغؽاوًـيىايً،ضوـوغ

۲ًلاثمً،(اقغمؾه)ًدان.ًاهللًؽػدًتاؽوتًؽرانًبؾهًػىهًدرتا

ً،ؿاءـييًاوؿتًؽػدًؽؿوؽاؽنًؽاؿيًاقنًػربـدقغن

ً.ً"ممقؽريؽـثًؿرقكًدوػاقا

ً

ًجوضًبرذؽرًؼؽنثممػرباًعؿؾنً،اقتًدرػدًدالءقن

ًديأورغًؽأمياـنًالضيًؿـؿلفؽنًدانًفاتيًممؾقفاراًاؽن

ًؽؿاتنيًؿغقغيتًدغنًجوضًبضقمو.ًوتعاىلًدلواـهًاهللًؽػد

ًاؽنًدانًؿذؿوؿةًصفةًًدريًفاتيًؿنوخقؽنًاؽنًاقاث

ًاوـموقًوتعاىلًدلواـهًاهللًؽػدًديأورغًدقريًؿغقغمؽن

ًً.قؽؾًةخريادًػـىقػماثًدغنًبرمتو

ً

ًً،دؽاؾنيًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًاقغنيًممربً،اقنًفاريًػدًخطبهًيخريؿغاًجيرتو

ًديوغضوفثًبفاواً،دؽاؾنيًمجاعهًػاراًؽػدًبرػين

ًؽلاءقؼؽنًتردرؾهًاؽنًبردقهًقغًفاتيًممػوثاءيًقغًاورغ

ًاهللًدرتاًدؽؾقؾقغثًاورغًددـغيًاؽنًدانًؼثخالا

ًقغًديأورغًتمايفًاؽن.ًؽاتيثًضارًاؽنًوتعاىلًدلواـه

ًدريًجاءوهًػاؾقغًقغًفاتيًاداؾهًؽوتورًدانًؽرسًفاتقث
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ًداؽقتً،برؿيكؾهًدـمقاسًاؽنًفاتقث.ًوتعاىلًدلواـهًاهلل

ًاورغًدانًدقرقثًؽػدًؽلاءقؼؽنًممربيًاؽنًتقدقًدان

ًداػتًتقدقًاقنًدػرتًفاتيًؽرانًاداؾهًاقن.ًدؽؾقؾقغث

ًفداقةًممػراوؾقهًاؽنًتقدقًدرتاًؽلـرنًدانًػمـهوقًؿـرميا

ًوتعاىلًدلواـهًاهللًدري ًداملًوتعاىلًدلواـهًاهللًؿانفر.

ً:11ًًاقاتدقدًاحلًدورة

ً

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس
  جف مغ جغ مع جعمظ

ً

ًقغ۲ًاورغًباضيًؿاداثًالضيًمسػاقؽهًبؾوم"ً:برؿؼصود

ًدانًػراقغنتًمماتوفيًؿرقكًفاتيًعخشوًاوـموقً،براميان

ًدتوروـؽنًقغ(ًاؾؼرءان)ًؽلـرنًمماتوفيًدرتاًاهللًػغاجرن

ًدػرتًؿـهاديًؿرقكًػوالًجاغـؾهًدانً؟(ؿرقكًؽػد)

۲ًاورغًدمؾهً،ؿرقكًدلؾومًؽمابًدبرقؽنًتؾهًقغ۲ًاورغ

ًؿـهاديًؿرقكًفاتيًؿكًؾـهوتًقغًؿاسًؿالؾوءيًاقت

 .ً"(درفاك)ًدققفاًقغ۲ًاورغًداـماراثًباثقًدانً،ؽرس
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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 سَلئ ر 

تاْغِفرِينا  حئ ًٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ

 


