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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)61:

عؼصودث :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾه ذطاعو ذطػدذ
اهلل ذدان ذراستؾه ذطاعو ذطػد ذردول ذاهلل ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطواس)ذدريذطاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذ
جؽـذطاعوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذاهللذ(اظؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـرذبرإميانذطػدذاهللذدانذ
ػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظه ذظبقه ذباءؼق ذ(باضي ذطاعو)،ذ
دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذعارؼؾه ذطقت ذبرتؼوى ذطػد ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدشنذ
عؾؼدـاطنذدضاالذصرؼـتفثذدانذعـقغضؾؽنذدضاالذالرشـث.ذ
مسوض ذاهلل ذممربؼؽن ذطؼواتن ذدامل ذعغفاديف ذدضاال ذاوجني ذؼغذ
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دداتغؽن ذدأتس ذعوك ذبوعي ذاؼن .ذخطبه ذػاري ذاؼن ذاطنذ
ممبخاراطنذتـتغذطفقدوصنذدغقاذاداظهذاوجني .ذ
ذ ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
كذاؼاتذ3ذبرعؼصود-:ذ ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاملُؾُ ْ
"دؼاظه ذؼغ ذعـتؼدؼرطن ذاداث ذعاتي ذدان ذػقدوف ذ(طاعو)ذ
اوغتوق ذعغوجي ذدان ذعـظاػريطن ذطأداءن ذطاعو،ذدقاصاطهذ
داغتارا ذطاعو ذؼغ ذظبقه ذباءؼق ذسؿؾث ،ذدان ذاي ذعفا ذطواسذ
(ممباظس ذسؿل ذطاعو)ذالضي ذاعت ذصغؿػون ذ(طػد ذاورغ ذؼغذ
برتوبة)".ذ ذ
ذ

دامل ذػقدوف ذاؼن ذترطادغ ذعاءغدي ذالالي ذدريذ
عثدري ذاصاطه ذدبـرث ذطفقدوصن ذاؼت .ذطقت ذعـجاظينذ
طفقدوصن ذتتايف ذدرؼغ ذظوصا ذاطن ذصرجاظـن ذػقدوف ذطقتذ
اؼن ذدبـرث ذتؾه ذدأتورطن ذاوظقه ذاهلل .ذددباظقق ذاتورن ذدانذ
طتتػن ذاؼت ،ذاهلل ذاطن ذعغوجي ذاوغتوق ذعـقالي ذػؿبا-
ػؿباث.ذدشنذاوجنيذاؼتوظه،ذدخاراذثات،ذاهللذاطنذعـداصيتذ
دقاصاطهذداغتاراذػؿبا-ػؿباثذؼغذصاظقغذباءؼقذسؿؾن.ذ ذ
ذ

ذ
ذ
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دقدغذمجعةذؼغذدحرعيتذاهلل،ذ ذ
اوجني ذطػد ذعاءغدي ذدبـرث ذبرعوال ذمسـجقذ
دالػريطن ذطدغقا ذالضي.ذدباضاي ذخوغتوه،ذددأورغ ذؼغذ
دالػريطن ذدامل ذطأداءن ذتقدق ذمسػورغا ذفيزؼؽؾث ،ذاتاوذ
عوشؽني ذتقدق ذصقحة ذدػرتي ذطاغق ٢ذؼغ ذغورعل ذدانذ
ممػوثاءي ذصثاطقت ٢ذترتـتو ذدأول ذطالػرين.ذدخارا ذزاػريذ
ؼغ ذمنػق ذددغ ذدأوجي ذاؼاظه ذاغق ذؼغ ذدالػريطن ذاؼت ذدانذ
طدوا ذاؼبو ذبػاث ذؼغ ذعراداءي ذطػرؼنت ذدانذطػاؼفن.ذغاعونذ
دبـرث ،ذدخارا ذتقدق ذظغدوغ ،ذمسوا ذاورغ ذددؽؾقؾقغ ذاغقذ
تردبوت ذجوض ذددغ ذدأوجي ذدام ذاد ذعرؼك ذممـدغ ذاغقذ
تردبوتذدشنذصـدشنذدقؿػاتيذعاػوصونذصـدشنذدباظقؼث.ذ
دامذاد ذعرؼك ذعاػو ذعـؿبه ذسؿل ذباءؼق ذعرؼك ذدشن ذممربيذ
بـتوان ذدان ذدوطوشن ،ذعـدساءطن ذاغق ذتردبوت ذاتاوذ
دباظقؼث .ذصـقالؼن ذاهلل ذاداظه ذبردادرطن ذدقؽف ذػؿبا-
ػؿباث.ذ ذ
ذ

ذ ذ

طؿدؼن ،ذاوجني ذاطن ذتروس ذداتغ ذطػد ذعاءغديذ
عالظوءي ذصادا ٢ذطفقدوصن ذدرتودث .ذرعاج ذؼغ ذددغذ
ممبدر ذممرظوطن ذصرػاتني ذؼغ ذظبقه ذدان ذعـجادي ذاوجني ذطػدذ
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اؼبوذبافذدامذادذممػوذعـدوروشؽنذاغق٢ذعرؼكذاؼتذطأرهذ
طباءؼؼؽن ذاتاوصون ذتقدق .ذدؾػس ذاؼت،ذداتغ ذصوال ذاوجنيذ
الءؼنذدػرتيذطدودفن،ذطؽورشنذطأواشنذاوغتوقذعثاراذ
طفقدوصن،ذطؿاتنيذدانذباثقذالضيذاوجنيذدعيذاوجنيذؼغذ
بربقذاذدسامليذاوظقهذدتقافذاورغذ.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدعوظقاطنذاهلل،ذ ذ
اوجني ذدرصد ذاهلل ذاؼن ذبوظقه ذجادي ذدامل ذصؾباضايذ
بـتوق،ذؼاءؼت-:ذ ذ
صرتام:ذاوجنيذبروصاذصرؼـتهذاهلل.ذ ذ
دػرتي ذاوجني ذدامل ذصرؼـته ذصؾؼداغاءن ذسبادة ذصالة ذؼغذ
واجب ذددؼرؼؽن ذدامل ذاف ذجوا ذطأداءن .ذصرؼـته ذبرصواداذ
دبوظن ذرمضان ذتقدق ذطريا ذباضاميان ذطأداءن ذخواخذ
دؽؾقػون.ذعكذاؼاثذتتافذواجبذدظؼداغاطن.ذ ذ
ذ

طدوا:ذاوجنيذبربـتوقذالرشنذاهلل.ذ ذ
دػرتي ذالرشن ذعـرميا ذدان ذممربي ذردواه .ذواالوصونذ
ددواتو ذاورودن ذاؼت ذعوشؽني ذظبقه ذعوده ذدشن ذممربؼؽنذ
ردواه ذطػد ذددواتو ذصقفق،ذالرشن ذتتاف ذالرشن.ذاف ذؼغذ
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دتاورطن ذطػد ذطقت ذاؼت ذػاثاظه ذاوجني ذدري ذاهلل ذاوغتوقذ
عؾقفتذمسادذطقتذبرصضغذطػدذذرؼعةذاتاوذتقدق.ذ ذ
ذ

طتقض:ذاوجنيذداملذبـتوقذعصقبة.ذ ذ
دػرتقؿان ذبرباف ذبـخان ذسامل ذؼغ ذصرغه ذترجادي ذدغضاراذ
طقت ذؼاءؼت ذبـجري ذبدر ذؼغ ذعـداتغؽن ذراس ذطتاطوتن،ذ
طالصرن،ذطؿودـفنذػرتا،ذدانذطؿاظغنذجقوا.ذ ذ
ذ

طأعػت:ذاوجنيذبربـتوقذغعؿة.ذ ذ
دػرتي ذغعؿة ذػرتا ذطؽاؼاءن ،ذطصقحنت ،ذطالصغن ذدانذ
الءؼن .٢ذاوجني ذاؼن ذطادغ ذطاال ذتقدق ذددداري ذاوظقهذ
راعاي ذاوعت ذعاءغدي.ذطران ذطباثؼن ذعاءغدي ذاؼت ذعثغكذ
بفاوا ذرزضي ذؼغ ذعرؼك ذصرأوظقفي ذاداظه ذػاث ذاوغتوق ذدؼريذ
عرؼكذدفاج.ذددشؽنذرزضيذؼغذطقتذصرأوظقفيذادذجوضذ
ترداصت ذصداث ذحق ذاورغ ذالءؼن ،ذدػرتي ذحق ذطػد ذاؼبوذ
باف،ذاؼدرتي،ذاغق ٢ذدان ذحق ذفقري ذعدؽني.ذاهلل ذعغوجيذ
طقت ذباضامياغؽه ذطقت ذعغضوغاطن ذغعؿة ٢ذدان ذرزضيذ
تردبوت،ذاداطهذطأرهذجاظنذؼغذدرضاءيذاتاوذدباظقؼث.ذ ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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دقدغذمجعةذؼغذدعوظقاطنذاهلل،ذ ذ
باضي ذاورغ ذؼغ ذبراميان ،ذدبـرث ذاد ذضاسده ذاوغتوقذ
ممفؿيذتاػفذاوجنيذدريذاهللذاؼت،ذؼاءؼتذاصابقالذمساطنيذ
طوطوهذطأمياغنذددأورغ،ذمساطنيذبرتؾهذاوجنيذترػادصث.ذ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذصرغه ذعـجواب ذصرتاثاءنذ
دعدذبنذأبيذ َوضَاصْذعغـاءيذتقغؽاتنذاوجنيذاؼت.ذ ذ
ت يا ر ُسول اللَّو أي النَّاس أشد بَلء قال ْاْلنْبياءُ ُثَّ
قُلْ ُ
ْاْل ْمث ُل ف ْاْل ْمث ُل يُْبت لى الْعبْ ُد على حسب دينو فإ ْن كان ف
ص ْلبا ا ْشت َّد بَل ُؤهُ وإ ْن كان ف دينو رقَّة اُبْتُلي على
دينو ُ
(رواهذابنذعاجه)ذ
حسب دينو
عؼصودث:ذ"اطو ذ(دعدذبن ذابي ذوضاص)ذبرتاث :ذ"ؼا ذردولذ
اهلل! ذدقاصاطه ذؼغ ذصاظقغ ذبرت ذاوجقث؟" ذبضقـدا ذعـجواب،ذ
"صاراذغيب،ذطؿدؼنذاورغذؼغذعـوروتقثذدػرتيذصاراذذفداء،ذ
صارا ذصاحلني .ذددأورغ ذاطن ذداوجي ذددواي ذضدرذ
اضاعاث .ذجك ذاضاعاث ذضوات ،ذعك ذاوجقـث ذاطن ذبرمتبهذ
برت .ذجك ذاضاعاث ذمله ذعك ذاطن ذداوجي ذددواي ذضدرذ
طؼواتنذاضاعاث".ذ ذ
ذ
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طػاؼفنذداملذعغفاديفذاوجنيذجوضذدبـرثذادذحؽؿهذ
ددباظقؼث.ذاصابقالذددأورغذاؼتذظوظوسذاوجنيذتردبوت،ذ
عك ذاطن ذدتقغؽتؽن ذدرجتث ذددقدي ذاهلل ،ذدان ذايذ
عروصاطن ذداتو ذصغحرعنت ذدري ذاهلل ذترػادف ذػؿباث ذطرانذ
عاءغدي ذبرصؾواغ ذاوغتوق ذتروس ذعـقغؽتؽن ذتاػف ذطأمياغنذ
دؼريذبربـدؼغذخملوق ذاهلل ذؼغ ذالءؼن.ذدالءؼن ذاؼت،ذمساطنيذ
برت ذاوجني ذؼغ ذدترميا ،ذمساطني ذبدر ذضـجاران ذصفاال ذؼغذ
عــيت.ذاؼنذبردادرطنذحديثذبضقـداذصؾىذاهللذسؾقهذودؾم:ذ ذ
ب
قال إ َّن عظم ا ْْلزاء مع عظم الْبَلء وإ َّن اللَّو إذا أح َّ
ق ْوما ابْتَل ُى ْم فم ْن رضي ف لوُ ِّ
الرضا وم ْن سخط ف لوُ
(رواهذاظرتعذي)ذذ
ط
الس ْخ ُ
َّ
عؼصودث :ذ"ددوشضوػث ذبدرث ذصفاال ذترضـتوغ ذدشنذ
بدرثذاوجني.ذددوشضوػث،ذاصابقالذاهللذعـخقـتاءيذدواتوذ
ضوم،ذعك ذدي ذعغوجقث.ذدقاصا ذؼغ ذرضا ذدشن ذاوجني ذاؼت،ذ
عك ذاي ذاطن ذعـداصتؽن ذكريضاءغث .ذدقاصا ذؼغ ذممبـخيذ
اوجنيذاؼت،ذعكذايذاطنذعـداصتؽنذطؿورطاءغث".ذ ذ
ذ

ذ
ذ
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دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
دامل ذعغفاديف ذاوجني ذاؼن ،ذإدالم ذعغضارؼدؽنذ
تتاخاراذؼغذبوظقهذدجادؼؽنذصـدوانذؼاءؼت:ذ ذ
صرتام:ذؼؼقـؾهذبفاواذاوجنيذاؼتذعروصاطنذتـداذخقـتاذاهللذصدذ
ػؿباث .ذاهلل ذممربؼؽن ذخوباءن ذاضر ذطقت ذعـجادي ذظبقهذ
دؼواسذدانذعاتغذداملذعغفاروشيذطفقدوصن.ذ ذ
ذ

طدوا:ذؼؼقـؾه ذبفاوا ذاوجني ذاؼت ذاطن ذعغفاصودؽن ذدودا٢ذ
ؼغذصرغهذطقتذطرجاطن.ذ ذ
ذ

طتقض :ذؼؼقـؾه ذبفاوا ذدتؾه ذطقت ذدتقؿػا ذطدوظقنت ،ذعكذ
اطنذادذطؿودػن.ذ ذ
ذ

طأعػت :ذػدايف ذاوجني ذػقدوف ذدشن ذاودفا ذدان ذدساء.ذ
أودفا ذدضاال ذاختيار ذاوغتوق ذعثؾداؼؽن ذاوجني ذػقدوفذ
دانذدودوظيذاودفاذاؼتذدشنذدساء.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدطادقفيذاهلل،ذ ذ
جك ذطقت ذبراس ذاوجني ذؼغ ذاهلل ذبرؼؽن ذصد ذطقتذ
اؼت ذترالظو ذباثق،ذاورغ ذالءؼن ذجوض ذتوروت ذدام ذداوجيذ
اوظقه ذاهلل ذدان ذعوشؽني ذجوض ذظبقه ذبرت ذاوجقـث ذبربـدؼغذ
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طقت .ذعوده-عودػن ذطقت ذدبرؼؽن ذطؼواتن ذاوظقه ذاهللذ
اوغتوق ذعؾػدي ذاوجني-اوجقـث .ذفرمان ذاهلل ذدامل ذدورةذ
األغبقاءذاؼاتذ:46ذ ذ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄﰅﰆ
عؼصودث:ذ"تقاف٢ذدؼريذاطنذعراداءيذعاتي،ذدانذطاعيذ
عغوجي ذطاعو ذدشن ذطدودفن ذدان ذطدـاشن ذدباضايذ
خوباءن ،ذدان ذطػد ذطاعقؾه ذطاعو ذدؽاظقـث ذاطنذ
دطؿباظقؽن".ذ
بَارَكَ ﭞ ﯬ ﯶ بالِقُرِءَان ﯻ ،وَ نـَـفَعَنٌ ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّنَ ﭞ ﮖ تالَوَ تَهُ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ و ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ﰁ فًََا فَىِزَ ٱلِمُسِتَغِفرينَ وَ يَا ﭝة ٱلتَّائبنيَ
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