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 كاسيه كفد ايبو باف

 1132ديسيمرب 13برساماءن3441ربيع األخر31

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه ين  ىن من ٱ
   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ

 (2 ايات العنكبىت)             

 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  

 (95)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

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾهذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽن

ذاقبو.ذاقبوذبافذبرؿوالذدريذبوؿيذؿوكذاتسذباقيذؽالفرين
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ذفاريذ31ذبوؾنذ5ذدالؿاذؿغاـدوغثذقغ ذاؽنذخطبه.

ذ.بافاقبوذذؽػدذؽادقهذتـتغذممػرؽتاؽن

ذذ

ذ،ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذذ-:برؿؼصودذاؾعـؽبوتذدورةذ2ذاقاتاهللذذفرمان

ذؽدواذ ذؽػد ذبربواتذباءقق ذؿاءـدي ذواجبؽن ذؽاؿي "دان

ذدوػايذ ذؿـددؼؿو ذبردوا ذؿرقك ذجك ذدان ذباػاث، اقبو

اغؽاوذممػردؽوتوؽنذداؽوذ)داملذعبادمتو(ذدغنذدواتوذقغذ

ذؿغـاءقث، ذػغتافوان ذممػوثاءي ذتقدق ذجاغـؾهذذاغؽاو ؿك

اغؽاوذراعةذؽػدذؿرقك.ذؽػدذاؽوؾهذمتػتذؽؿباؾيذؽاؿوذ

مسواث،ذؽؿدقنذاؽوذاؽنذؿـرغؽنذؽػدذؽاؿوذدضاالذقغذ

ذؽاؿوذتؾهذؽرجاؽن".

ذذ

ذباءققذبربواتذدوػاقاذممرقـتفؽنذاؾؼرءانذاقاتذباثق

ذبربوات.ذاؾعـؽبوتذدورةذ2ذاقاتذاـتاراث،ذاقبوذبافذؽػد

ذبافذػدؽذباءقق ذدانذـيبذػاراذخالقأذمسواذػدذادذاقبو

ذحديثذدباضاميانذاقبوذبافذؿرتبةذؿغغؽتذإدالم.ذردول

ذ:ذالبخاريذاالؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغ

ودَ َْبنَ َاّلَلَهََعْبدَ َقَالََ ََََمْسع  َََعْنهَ َاّلَلَ ََرضه ولََََسَأمْت  َاّلَلَ ََصَّلََاّلَلَهََرس 
َََوَسّلََََعَلَْيهَه ولَََيَََق لْت  َعََّلََامَصََلةَ َقَالَََأَفَْضلَ َامَْعَملَهَأَيَ َاّلَلَهََرس 



 4 

َا يقَاِته ََمه ْينَهَبهرَ َث َََقَالَََأَيَ َث َََق لْت  َ ََامَْواِله هَادَ َقَالَََأَيَ َث َََق لْت  ََامْجه َفه

َ)رواهَامبخاري(َََََََاّلَلَهََسبهيلَه

ذبرؿؼصود ذبرؽاتذؿدعودذابنذ"عبداهلل: ذؽػدذبرتاثذاؽو:

ذاػاؽه،ذاهللذردولذوافاي،ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذردولذاهلل

،ذوؼتوثذداملذصالة:ذبرؽاتذبضقـدا،ذ؟اوتامذػاؾقغذقغذعؿؾن

ذالضيذبرتاثذاؽو ذ؟افذؽؿدقن، ذبربؼيتذ:برؽاتذبضقـدا،

ذاقبوذبافذؽػد ذالضيذبرتاثذاؽو، ذ؟افذؽؿدقن، ذبضقـدا،

ذ."ذاهللذجاؾنذداملذجفاد:ذبرؽات

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؽقتذاقبوذواجهذباقغؽنذؿارقؾه ذؽتقكذاقبو.

ذؽـدوغـثذممؾقفاراذاؽنذؽقتذؿغـدوغؽن ذؽؿانذدباوا،

ذػرضيذايذدفاج ذدودوقذفـدقذاػابقال، ذاؽنذاقبو،

ذاوؾقهذدباواذقغذببـن.ذدالؿتذؽـدوغـثذاضرذفاتي-برفاتي

ذبوؾنذ5ذقاءقتذػـجغذقغذؿاسذجغكذداتوذؿروػاؽنذاقبو

.ذدباواذقغذببـنذدغنذؿغؾوهذػرـهذتقدقذاقبوذتتايف،ذفاريذ31

ذؽقتذؿالفريؽنذفـدقذؽتقك ،ذػقؾقفنذدواذادذفاثذاقبو،

ذؿاتيذاتاوذفقدوف ذقغذباقيذاضرذبردعاءذدـتقاسذاقبو.

ذ.ذدجفرتاذدالؿتذدالفريؽـث

ذ
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ذ،ذاهللذدؽادقفيذقغذمجعةذدقدغ

ذؼقصهذداتو ذؿدؽنيذقغذؽؾوارض، ،ذتقاداذتؾهذباف،

ذاـقذدأورغذدانذاقبوذدأورغذفاث ذتاريخذمسػايذاػابقال.

ذاـقذؽالفرين ذ"فدقهذممقـتاذاؽنذاـق، ذاقبو، ذفدقهذؿان،

ذدايذاوـتوق ذ"ؿـجوابذاقبو"، ذـقذــيت، ذؿاداثذمسػاي،

ذباضيذاؽنذاقبو ذفاريذدواتوذػد." ذػغضقؾنذؿـداػتذاقبو،

ذؽفودػقتلذدضراذاوـتوقذدؽوؾهذدرػد ذبرضضسذاقبو،

.ذتـتذداغتذؽأداءنذداملذاـؼثذؿـداػيتذدانذؽفودػقتل

ذدوؽتورذدغنذبربقـخغذدتؾه .ذدجاؾـؽنذػؿبدفنذثخريأ،

ذػؿبدفنذدؾداي ذدورتذداتوذادذؿـداػيتذاـق،

ذتقذاقغت،ذاـؼؽوذوافاي.ذ"اقبوذدرػد.ذؽػداثذددقدقػؽن

ذتاريخذدفاجذتقباذاػابقالذتافونذدتقافذؿوذػرؿقـتاءن

ذؿوذؽالفرين ذ"برؽاتذاؽنذؽاؿو، ذاقبو، ذفدقهذؿان،

ذؿاداثذمسػاي،ذـقذــيت،ذ"برؽاتذاؽنذاقبو"،ذدايذاوـتوق

ذباضيذاؽنذاقبو ذػقغضغ." ذداػتذتقدقذدودهذؽاؿوذبواه

ذالضيذغديفوبر ذاقنذفاريذؿك، ذؽػدذفدقفؽنذاقبو،

ذؽاؿو ذؽفقدوػنذؿـرودؽنذداػتذؽاؿوذاضر، ذدؾداي."

ذاقتذدورتذممباخ ذإقدق-ترإقدقذؿـاغقسذاـق، ،ذؾقفت.
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ذاقبوذدأورغذػغوربـنذباضاميان ذؽقتذػغوربـنذباضاميان.

ذذؽقت؟.ذاقبوذبافذترفادف

ذ

ذ،ذاهللذؽػدذبرتؼوىذقغذمجعةذدقدغ

ذبافذؽػدذؽادقه ذؾوـرتؽنذؽقتذدغضوػؽه ،اقبو

ذدودهذدايذباجو،ذاقبو،ذ"ؽقتذتواذاورغذؽػدذاقنذ۲اقات

ذؽوتور ذ"بادوفؽن، ذاقبو."، ذدؿادقذقغذالءوقذؽـاف،

ذددفذتقدق ذاقبوذ."دفاجذؿاؽنذدؽدايذؿاؽنذباءقق،

ذدريذؽؾوارذقغذاقنذاقاتذؿـدغرذاػابقالذفاتيذؽخقلذػديت

ذاػابقالذفاتيذبرؽخقلذاـقذ۲ؽادغ.ذدـدقريذاـؼثذؿوؾوت

ذؿـقغضؾؽنذتروسذالؾو،ذؼثخالأذاقبوذبافذتـتغذاوؾقهذدتضور

ذروؿه ذبافذؿـقغضؾؽن، ذاقبو ذبافذتتايف، ذبرؽخقلذقغذاقبو

ذدغضوفذاؽنذتقدقذاـقذؽالؽوانذترفادفذفاتي

ذؽػدذؿوؾقاذقغذؽدودوؼنذؿؾتؼؽنذإدالم.ذاـؼثذؿـقغضؾؽن

ذدباضايذدخاتتذذاقبوذبافذواجهذؿؾقفتذفقغضذذاقبوذباف

ذ.ذبرؽةذػداثذاتاوذاهللذؽػدذعبادة

ذ

ذؿاملذفقغضذؿاسذدانذتـاضذؿغورباـؽنذػوالذباف

ذؽػرؾوانذباضيذػـداػنتذرزؼيذؿـخاريذاوـتوقذفاري

ذوغنضتغذدانذؽؾوارضذافؾي ذتقدقذبافذ۲ؽادغ.
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ذدانذؽؾوارضذافؾيذاضرذدقرقثذؽػرؾوانذؿغفرياوؽن

ذدباضاميانذاهللذاؿرناقغتؾهذ.ذؽػرؾواـثذؿـخوؽويفذوغنضتغ

ذذ-:البخاري االؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديث

ََْبنَهَامَرْْحَنَهََعْبدَهََعنَْ َََأَبهيهَهََعنََْبَْكَرةَََأَبه ولَ َ:َقَالَََقَالََََعْنهَ َاّلَلَ ََرضه ََرس 
ََْأََلَََوَسّلََََعَلَْيهَهَاّلَلَ ََصَّلََاّلَلَه ِّئ ك  هَب ولَََيَََبََّلََق لْنَاَاْمكَبَائهرَهَبهَأْكَبَهَأ  َاّلَلَهََرس 

اكَ َقَالََ ْْشَ ّلَلَهَاْْله ََِبه ق وق  ْينَهََوع  َ َ)رواهَامبخاري(ََََامَْواِله

ذبرؿؼصود ذبػاثذدرػدذبؽرةذأبيذبنذاؾرمحنذعبدذدرػد:

ذبرؽات ذذردول، ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىاهلل

ذؿؼصودث) ذدبفاضنيذؽاؿوذؽػدذخربكن اؽوذؿافوؽه(:

ذردولذوافايذتـتوذقا،ذؿـجوابذؽاؿيذبدر؟ذ۲دوداذدرػد

ذاهلل ذؽػدذدرفاكذدانذاهللذرقؽؽنؿـشذ:برؽاتذبضقـدا،

ذ."ذاقبوذباف

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؽباءقؼؽنذاوـتوقذبردعاؾهذ،ؽورغث-دؽورغ

ذبافذؽدوا ذداملذاهللذفرمانذحقاتيذؽقتذؿارقؾهذدانذاقبو

 -:39ذاقاتذاألحقافذدورة
 حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱ
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من خن
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 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  مت زت رت يب ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ

ذ ذبربواتذبرؿؼصود: ذؿاءـدي ذواجبؽن ذؽاؿي "دان

ذدغنذ ذؿغـدوغث ذاقبوث ذباػاث، ذاقبو ذؽدوا ذؽػد ؽباءقؼؽن

ذؿـغضوغذ ذدغن ذؿالفريؽـث ذتؾه ذدان ذػاقه ذدوده ؿـغضوغ

ذتقؿػوهذ ذدغن ذبدرتا ذؿغـدوغث ذتقؿػوه ذددغ ذػاقه. دوده

ؿـخراقؽنذدودوثذاقاؾهذداملذؿاسذتقضذػوؾوهذبوؾن.ذدتؾهذ

ذمس ذقغ ذمسػايذؽػرقغؽتذدقوادا ذبدر ذؽؼواتـثذاي ػورـا

ذتافون،ذ ذػوؾوه ذاؿػت ذعؿور ذؽػرقغؽت ذمسػاي دان

ذإهلاؿؽـؾهذ ذتوفـؽو! ذ"وافاي ذبرؽات: ذدغن ذاي بردعاءؾه

ذاغؽاوذ ذقغ ذـعؿتؿو ذاؽن ذبرذؽور ذتتاف ذدوػاي داؽو

ذاؽوذ ذدوػاي ذدان ذباػاؽو، ذاقبو ذدان ذؽػدؽو ؽورـقاؽن

ذ ذاغؽاو ذقغ ذصاحل ذعؿل ذؿغرجاؽن ذدانذريضاتتاف ءي

ذ ؿردفذؿادوقذؽداملذجقواذذؽباءقؼؽنذ۲صفةجادقؽـؾه

ذؽػداؿو،ذ ذبرتوبة ذاؽو ذددوغضوفث ذؽتوروــؽو. ذورقة

ذتوـدوقذ ذ)قغ ذإدالم ذاورغ ذدرػد ذاؽو ذددوغضوفث دان

ذػاتوهذؽػدؿو(".

 ذ
ذ
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ْرَءانَهِبهَېئ ەئ    ٺَِبَركََ َ ،ىئمْق  ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعنه

جب  حب  تهََلَوتَهَ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وََ  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تَْغفهرهينََ حئ س ْ يَََةََڀ َوَيَََفَيَاَفَْوَزَٱمْم  ٱمتَائهبه
 


