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مم

  واجلماعه السنه اهلي عقيده  كبنرن 

 الرين اأَلَشاِعَرْة  دان َاملَاُتِرِيِديَّْة
ممم

 :312معيم28برداعاءنمم2551مرمضان 23
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱ

(254ايات:  البقرة  )                          ...مئزئ رئ ّٰ  

 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



 2 

 : 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  

 (:6)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

مبر مبرإميان"عؼصود: مطػدمم،واػايماورغمؼغ مطاعو راسؿؾه

م"أوىلم مطػد مدان ماهلل مردول مطػد مطاعو مراسؿؾه مدان اهلل

م طاظغنمطاعو.مطؿودؼنممصداورغمؼغمبرطواس(مدر)األعر"

م،بـؿهم)بردؾقلقفن(مداملمدلواتومصرطارا-جؽـمطاعومبربـؿه

عؽـمػـدضؾهمطاعومعغؿؾاظقؽـثمطػدم)طؿاب(ماهللم)اظؼرءان(مم

برإميانمطػدماهللمدانمم٢جقكمطاعومبـرم،(مردوظثدـةدانم)

مطاعو(مأخرية.ػاريم م)باضي مباءؼق مظؾقه مدعؽنيماداظه م،ؼغ

 ث".دانمظؾقهماؼؾوقمصوالمطلودػـ
 

مم،اهللمدرمحيتمؼغممجعةمدقدغ

مدشنماهللمطػدمنطؿؼوأمعـقغؽؿؽنمطقتمعارؼؾه

مدانمصرؼـؿفثمدضاالمعؾؼلـاطنمدوشضوه-بردوشضوه

مالرشـثمدضاالمعـقغضؾؽن معـداصتمطقتمعودػن-عوده.

مخريةأدمدانمددغقامػقدوفمطربطنتمدانمرمحة مصدمخطبه.
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ملـهاظماػؾيماجرنمطؾـرنمتـؿغمممػرطؿاطنماطنماؼنمطاظي

م.مؿاسهواجل

مبرصضغمؼغمضوظوشنمعروصاطنمؿاسهواجلملـهاظماػؾي

مودؾممسؾقهماهللمصؾىماهللمردولمدـهمدانمنأاظؼرمطػد

مم،صقابةمصارامعـرودي ماظؿامداناظؿابعني مداملمبعنيتابعي

مدؾقاغهماهللمفرمان.ماخالقمدانمذرؼعهم،سؼقدهم۲صرؼـلقف

ماظؾؼرةمدورةمداملمتاديمخطبهماولمصدمدباخاطنمؼغموتعاىل

م:برعؼصودم254ماؼات

م

مطفاظنمطاعومممقؿػنيمتؾهمطاعيمدؾاضاميان)مدعؽقـؾهمدان"

(محمؿدماوعتمواػي)مطاعومجادؼؽنمطاعيم(،ظوروسمؼغ

مالؼقمطاعومدوصاؼام،سادؼلمالضيمصقؾقفنمؼغماوعتمداتو

متـؿغ)مغليعأماوعتمطػدمطرتشنمممربيمؼغماورغمعـفادي

مداظهمؼغمدانمبـرمؼغ محمؿد)ماهللمردولمدان( ماطنمصوال(

مطاعو..."مصربواتنمطؾـرنمعـرشؽنمؼغماورغمعـفادي

 ،ععاذرمامللؾؿنيمرمحؽمماهلل
ماػؾيماجرنمطػدمتضوهمبرصضغمطقتمجوػرمدغضري

م ؿاسهواجلملـهاظ مماأَلَذاِسَرْةاظرين مَامْلَاُتِرِؼِدؼَّْةدان ماؼنماجرن.

معلؽؾهم۲افمعغفاديفمتـػامالعامدؽقانمدفقمدسؿؾؽنمتؾه
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مدسؿؾؽنمدلوايماعتماؼاثمدانمغثصؾؼلاغأمدضيمدري

.مالءؼنمؼغمفهمنمدانماجرنمدشنمبربـدؼغمجوػرمدغضري

ماأَلَذاِسَرْةاظرينممؿاسهواجلملـهاظماػؾيمسؼقدهمطرانماداظهماؼن

م،ظوروسم،بؿولمؼغماجرنمدؾاضايمدصفتكن َامْلَاُتِرِؼِدؼَّْةدانم

م۲اجرنممسـؿارا.مدداملثمطؽؾريوانمتقادمدانمجؾسم،دالعت

مدانمعـؾقوؼغم،طؾريومؼغماجرنمدؾاضايمدصفتكنمالءؼن

مبرادادؽنمؼغماجرنمدرصدموهجأمؼغمطكـدروشنميممػوثأ

مددػاطيتمتؾهمؼغمصضاشـثم۲خرييماغؿارا.ماظلـةمدانمناظؼرأ

مؼغمدلتمصؿقؽرينماظرينمدشنمممؾقذاطـثمدؽاظقضوس

م:ماؼاظهمزعانمددػـفغموجودمدـؿقاس

م

مبردادرطنمإدالمم۲حؽومممنتفسريكنمدانمبرصضغ:مصرتام

مامجاعم،اظلـةم،ناظؼرأمؼتؼأماوتاممصراوغداشنمدوعربمطػد

م.مضقاسمدان

مطدوا مصرطارامعؾقػوتيمؼغمإدالمماجرنمطػدمبرصضغ:

م.ماخالقمدانمذرؼعهم،سؼقدهميعغـأ

مبـرمبردقؽفمطلؿواثمصقابةمصارامبفاوامصرخاي:مطؿقض

م.معرؼكمعوجا-مموجامترالظومتـػامسادؼلمدان
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مطأعػت مؼغميبغأمصرطارامطػدمبراميانمدانمصرخاي:

مندقؽلأمدػرتماظلـةمدانمنأاظؼرميعالظوءمدابقت

م.مضؾورمسذاب

مدلاممادالم.مدودارامفوركنعغؽومتقدقم:طؾقؿا

مطأمن مؼتؼأمصغعؿؾنمدانمنطػرخاؼأمداملمنطلدرػاغأ:

م.مخوايمترالظومتقدقمدانمتعصوبمترالظومتقدق

م

مممػوثاءيمواجلؿاسهملـهاظماػؾيماؼتمدرصدمدالءؼن

.محؽوممدانمسؼقدهمممفؿيمداملمجؾسمؼغمضاسدهماتاومعـفج

ممبدسهم۲صرطارامعـوظقمدؽاظقضوسماؼنمضاسده مؼغدلت

مدضوغاطنمؼغمعـفجماغؿارا.مزعانمددػـفغمعوخنولمدـؿقاس

م:ماؼاظهمؿاسهواجلملـهاظماػؾيماوظقه

م

معغاتليمدانماظؼرأنموتاعاطنمغصعغم .2 مؼغمدضاالماظلـه

م.الءؼن

م.ماظلـهمدشنماظؼرأنمدانماظؼرأنمدشنمنأاظؼرممنتفسريم .3

مصارامدانمصقابةمصارام۲طاتمدانمصـداصتمعغوتاعاطنم .4

م.ماظؿابعني

م.مروجوضؽنمدؾاضايمسؾؿاءمامجاعمعغضوغاطنم .5
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 اصؾوبثمدانمسربمبفاسم۲ضاسدهمصغضوغأنمعغوتاعاطنم .6
م.مسؼقدهمصرعلؽؾفنمممبحثكنمدامل

مدانماظؼرأنم۲اؼةمزاػريمؼغمعؼصودمدانمععـامعغوتاعاطنم .7

مدشنمطكواظيمالءؼنمؼغمععـامطػدمممقـدػؽنمتقدق

م.مصققحمؼغمدظقلمدانمبوضيت

مصدمزاػريثمععـامدريموتعاىلمدؾقاغهماهللمعـوخقؽنم .8

مؼغم(طلاعرن)معؿشابفاتمبرصفةمؼغماظؼرأنم۲اؼة

مدشنماهللم۲صفةمطلاعأنمدانمصـروصأنمعـونوضؽن

م.مخملوقم۲صفة

م تقدقم .9 مؼغم۲صرطارامدشنمسؼقدهمادوضؽنعـكؿػور

م.مسؼلماوظقهمدفوكريكنمممػومتقدق

مم،اهللمدرمحيتمؼغممجعةمدقدغ

متؾهم،اؼنمدجؾلؽنمتؾهمؼغم۲صرطارامبردادرطن

مؿاسهواجلملـهاظماػؾيماجرنمبفاوامطقتمطػدمعـونوضؽن

م ماظرين ماأَلَذاِسَرْة ماوعتمصضغنمعـفاديمؼغمَامْلَاُتِرِؼِدؼَّْةدان

ماوعتمطلؾوروػنمػؿػريمبفؽنم،رجوػمدغضريمإدالم

مػقغضمدػوظومدريمدغقامصؾودوقمدؾوروهمدريمإدالم

مدجادؼؽنماوغؿوقمدلوايماعتمدانمبرتػنتماداظهم،طقين
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.مدؾـرمؼغمإدالمماجرنمممفؿيمباضيمصـدوانمدانمسؿؾن

مصـقؾارنمبـؿوقمدؾارغمعغفاظغمدانمعـوظقمصرظومجوضمطقت

مفهمنمدػرتمؿاسهواجلملـهاظماػؾيمدشنمبرتـؿغنمؼغمفهمن

.مؼغمالؼن دلتم۲اجرنِظقِؾرَالمدانمم،ِيِباَػَومفهمنم،ذقعة

مدطاولمتقدقماؼنمفهمنمدانماجرنمدؽرياثمطرانماداظهماؼن

مصرصادوانمدانمطأوتوػنمعرودؼؽنماطنماؼاثمعك

م.مإدالمماوعتمدطاالشن

م

م ماؼغنيمممربماؼنمطاظيمصدمخطبهمخرييأعغجلرتو

مبرداتومإدالمماوعتمدؾاضايمطقتم۲داممعارؼؾهمعـرو

ملـهاظماػؾيمصضغنمممػرطوطوػؽنمدانمممػرتاػـؽنمدامل

ماؼنمترخقـؿامدغضريماأَلَذاِسَرْةمدانمَامْلَاُتِرِؼِدؼَّْةاظرينممؿاسهواجل

معغضوضتمبوظقهمؼغماجرنمدانمفهمنمبـؿوقمدؾارغمدري

.مإدالمماوعتمطلالعنتمدانمطلؿابقؾنم،نأطلففرت

م:م214ماؼاتمسؿرانالممدورةمداملموتعاىلمدؾقاغهماهللمفرمان

م

 مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب
 لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث
 مل  يك ىك مك
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م 

دانمبرصضغمتضوػؾهمطاعومدؽاظنيمطػدمتاظيم"م:برعؼصود

مإدالم)ماهلل مبربـؿه(اضام مطاعو مجاشـؾه مدان دانمم،بـؿه-،

مبرعودوه مطاعو مطؿقك مطاعو مطػد ماهلل مغعؿة -طـغؾه

اغؿارامالظوماهللمعـاتوطنمدم،(مساسمجفؾقةمدػوظو)معودوػن

مطاعو مبرداتو)مػاتي مطاعو مغعؿةم-دفقغض مدشن صادو

ماهللماؼتماورغ(إدالم مطاعومدشنمغعؿة معكمعـفادؼؾه م۲،

مدتػيم مبراد متؾه مدػوظو مطاعو مدان مبردودارا. مؼغ إدالم

مغراك م)مجورغ مجفؾقةمككفورنددؾؾؽن ممساس ،م(طاعو

ؿةمددؾؾؽنمغع)مالظوماهللمدالعؿؽنمطاعومدريمغراكماؼت

مجوض مإدالم ماؼة(. مطاعو مطػد معـفؾلؽن ماهلل م۲دعؽقـؾه

م.م"طرتشـث،مدوصاؼامطاعومعـداصتمصؿـفوقمػقداؼفث

م

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


