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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّيدّا عَبِيدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّيدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
1

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)95:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذصاعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذصاعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذرسول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(برسؾقدقفن)ذداملذسدواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(سـه)ذرسوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذسبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذسضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذسضاالذالرغـث.ذ
اهلل ذتقدق ذؿـقالي ذػد ذتوبوه ذبادن ذقغ ذؼوات،ذروػا ذػارس ذقغذ
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خـتقق ذتتايف ذقغ ذدأوؽور ذػد ذعؿؾن ذسدأورغ ذاقت ذاداؾه ذػدذ
فاتقث.ذخطبهذاؽنذممػرؽاتاؽنذتـتغذػؾقفاراذفاتي .ذ

ذ ذ

ؿعاشرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذداملذسورةذاحلدقدذاقاتذ01ذبرؿؼصود:ذ ذ
"بؾوم ذمسػاقؽه ذالضي ذؿاساث ذباضي ذأورغ ذقغ ذبراميان،ذ
اوـتوقذخشوع ذفاتيذؿرقكذمماتوفيذػراقغنتذدانذػغاجرنذ
اهلل ذسرتا ذمماتوفي ذؽبـرن ذ(اؾؼرءان) ذقغ ذدتوروـؽن ذ(ؽػدذ
ؿرقك)؟ ذدان ذجاغـؾه ذػوال ذؿرقك ذؿـجادي ذسػرتي ذأورغذ
قغ ذتؾه ذدبرقؽن ذؽتاب ذسبؾوم ذؿرقك ،ذستؾه ذالؾو ذؽأتسذ
أورغ ذاقت ذؿاس ذقغ ذػـجغ ذؿك ذفاتي ذؿرقك ذؿـجاديذ
ؽرس ،ذدان ذؽباثؼؽن ذداـتارا ذؿرقك ذأورغ ذقغ ذػاسققذ
درفاك".ذ ذ
ذ

ضاؿربن ذسدأورغ ذقغ ذمماؽاي ذػاؽاقن ذقغ ذؽوتورذ
اؽن ذبراس ذتقدق ذسؾقدا ذؽتقك ذمماؽاقث ،ذاتاو ذمماؽايذ
ػاؽاقن ذقغ ذبرسقه ذاػابقال ذترؽـا ذؽوتورن ذػد ذػاؽاقن،ذ
ؿثببؽن ذػؿقؾقؽث ذاؽن ذبراوسفا ذدغن ذسضرا ذاوـتوقذ
ممربسقفؽن ذؽوتورن ذترسبوت .ذفطرة ذؿاءـدي ذؿقؿغذ
بضقتو ،ذسوؽا ذاؽن ذؽربسقفن ،ذبـخي ذاؽن ذؽوتورن.ذ
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ـاؿون،ذسجاءوه ذؿان ذؽقت ذؿؾقفت ذػوال ذفاتي ذاػابقال ذايذ
ؽوتور ذاتاو ذترؽـا ذػثاؽقت ذفاتي .ذاداؽه ذؽقت ذبرسضراذ
ممربسقفؽـث ذاتاو ذممبقارؽـث ذسفاج،ذاتاو ذؿغغضف ذؿاءـديذ
تقدق ذؿؾقفت ذفاتي ذاقت.ذجك ذدفهمي،ذؿـجاض ذؽربسقفنذ
فاتي ذاقت ذؾبقه ذاوتام ذؽران ذفاتي ذاقت ذاػابقال ذتؾه ذؽوتورذ
ـدخاي ذاغضوتا ذتوبوه ذبادن ذقغ ذالءقن ذاؽن ذبقـاس ذدسببؽنذ
ؽظاؾقؿن ذدقرقث ذسباضاميان ذحديث ذرسول ذاهلل ذصؾى ذاهللذ
عؾقهذوسؾمذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاإلؿامذالبخاري:ذ ذ
أَ ََل َوإ َِّن ِِف الْ َج َس ِد ُمضْ غَ ًة ِإ َذا َصل َ َح ْت َصل َ َح الْ َج َس ُد ُُكُّ ُه َو ِإ َذا فَ َس َد ْت
(رواه البخاري)
ِه الْقَلْ ُب
فَ َس َد الْ َج َس ُد ُُكُّ ُه أَ ََل َو ِ َ
برؿؼصود:ذ"دان ذؽتافوءقؾه ذػد ذستقاف ذتوبوه ذاد ذسضؿػلذ
داره ،ذاػابقال ذباءقق ،ذؿك ذباءقؼؾه ذتوبوه ذترسبوت ،ذدانذ
اػابقالذروسقذؿكذروسؼؾهذتوبوهذترسبوت،ذؽتافوءقؾهذايذ
اداؾهذفاتي".ذ ذ
ذ

سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذػربواتنذسدأورغذاقتذاداؾهذدػغاروفيذاوؾقهذفاتي،ذ
سؽرياثذفاتيذاقتذادذػراساءنذتاؽوتذؽػدذاهلل،ذـدخايذ
سؾوروهذتوبوهذبادـثذاؽنذؿؾؼدـاؽنذسضاالذؽطاعنتذؽػدذ
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اهلل ذدان ذرسوؾث ذسرتا ذؿـجاءوفي ذسضاال ذالرغـث.ذسباؾقؼثذ
جك ذفاتي ذاقت ذترػاءوت ذدغن ذفاوا نفسو،ذـدخاي ذايذ
اؽنذؿـوروتيذسضاالذبقدقؼؽنذنفسوذشفواتث.ذاوؾقهذاقت،ذ
فاتي ذؿروػاؽن ذاغضوتا ذػاؾقغ ذؿوؾقا ذدامل ذدقري ذسدأورغ.ذ
دغنذفاتيذؿغـل ذاهلل ذدغن ذفاتي،ذوجود ذػراساءن ذتاؽوتذ
ؽػد ذاهلل ،ذؿغفارف ذكرضاءن ذاهلل ذدان ذصفة ذتَوَ َّؽل ذؽػدذ
اهلل .ذبفؽن ذدامل ذعؿل ذعبادة ذقغ ذدؾؼداـاؽن ،ذـقة ذدفاتيذ
ؿروػاؽن ذشرط ذصح ذسدواتو ذعبادة ذاقت ذاوـتوق ذدترمياذ
اتاوذسباؾقؼث.ذ ذ
ذ

فاتيذاقتذممقؾقؽيذصفة،ذاػابقالذدجاضذايذؿـجاديذ
ملبوت ذدان ذاػابقال ذتقدق ذدجاض ذاؽن ذؿـجادي ذؽرس ذاتاوذ
دسبوت ذؽرس ذفاتي .ذفرمان ذاهلل ذدامل ذسورة ذاؾزُؿَ ِر ذاقاتذ
:88ذ ذ
برؿؼصود :ذ"جك ذدؿؽني ،ذاداؽه ذأورغ ذقغ ذتؾه ذدالػغؽنذ
داداثذاوؾقهذاهللذاوـتوقذؿـرمياذإسالم،ذالؾوذايذتتافذبرأداذ
داملذخفايذ(فداقهذػتوروق)ذدريذتوفـث،ذ(سامذسػرتيذ
أورغ ذقغ ذترتوتوف ذؿات ذفاتقث ذدغن ذسالػوتذ
ؽدرفؽاءن)؟ ذؿك ذؽخالؽاءن ذبدرؾه ذباضي ذأورغ ذقغذ
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ؽرسذممباتوذفاتقثذدرػدذؿـرمياذػراقغنت ذقغذدبريذاوؾقهذاهلل ذ
ؿكذؿرقكذقغذذدؿؽنيذؽأداءـثذداملذؽدداتنذقغذثات" .ذ
ذ

سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
اـتاراذتـداذفاتيذاقتذاػابقالذؽرسذاقاؾه-:ذ ذ
ػرتام :ذػاقه ذاوـتوق ذؿـدقرقؽن ذصالة ذاتاو ذعبادة ،ذسؽرياثذ
ؿـدقرقؽن ذصالة ،ذـدخاي ذػؾؼداـاءن ذصالتث ذتقدقذ
اخالص،ذداملذؽأداءنذؿاؾس.ذ ذ
ذ

ػراقغنتذاهللذداملذسورةذاؾـداءذاقاتذ:048ذ ذ
برؿؼصود :ذ"سدوغضوفث ذأورغ ذمنافق ذاقت ذؿالؽوؽنذ
تقػو ذداي ذ(ترفادف ذإسالم) ذاهلل ذ(دان ذػربواتن ذػورا٢ذ
براميانذسدغذؿرقكذكافر ذػدذباصقـث)،ذدانذاهللذػوالذتتافذ
ممباؾس ذتقػو ذداي ذؿرقك ذ(دغن ذممبقارؽن ذؿرقك ذداملذ
ؽأداءن ذمنافق) .ذاػابقال ذبردقري ذفـدق ذمسبفقغ ،ذؿرقكذ
بردقري ذدغن ذؿاؾس .ذؿرقك ذ(فاث ذبرتوجوان) ذرِقَاءِذ
(ممػرؾقفتؽن ذمسبفقغث) ذؽػد ذؿاءـدي ذ(سوػاي ذدسغؽاذ
بفاوا ذؿرقك ذأورغ ذقغ ذبراميان) ،ذدان ذؿرقك ذػوال ذتقدقذ
ؿغقغاتيذاهللذ(دغنذؿغرجاؽنذمسبفقغ)ذؿالءقـؽنذسدقؽقتذ
سؽاؾيذ(جارغ .")٢ذ
ذ
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ؽدوا :ذتقدق ذؿافو ذممقؽريؽن ذسضاال ذقغ ذبرالؽوذ
دسؽؾقؾقغث ذسام ذاد ذبـتوق ذاوجني ،ذؿصقبة ذاتاو ذباال ذقغذ
دداتغؽنذاضرذبرتوبةذؽػدذاهلل.ذ ذ
ػراقغنتذاهللذداملذسورةذاؾتوبةذاقاتذ:081ذ ذ
برؿؼصود :ذ"دان ذ(ػاتوتؽه) ذؿرقك ذ(بردضقل) ذتقدق ذؿافوذ
ممػرفاتقؽن ،ذبفاوا ذؿرقك ذدخوبا ذ(دغن ذػؾباضاي ذبـخان)ذ
ػدذتقاف ٢ذتافون،ذسؽاؾيذاتاوذدواذؽاؾي،ذؽؿدقنذؿرقكذ
تقدق ذجوض ذؿافو ذبرتوبة ،ذدان ذتقدق ذػوال ذؿرقك ذؿافوذ
برإقغتذ(دانذانصاف)؟" .ذ
ذ

ؽتقض:ذبرمتبهذدانذؿـقغؽتذؽؿعصقنتذقغذدالؽوؽن.ذ ذ
ذ

سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
جوسرتو،ذؽقت ذػرؾو ذتافو ذجاؾن ذقغ ذداػت ذؿراوتذ
فاتيذقغذروسق،ذاـتاراث:ذ ذ
ػرتام :ذبراميان ذؽػد ذاهلل ذدان ذسالؾو ذؿـقغؽتؽن ذؽإمياـنذ
ؽػداث.ذ ذ
ؽدوا:ذباثق ذؿغقغاتي ذاهلل ذدان ذممباخ ذاؾؼرءان.ذسورة ذاؾرعدذ
اقاتذ -:82ذ
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برؿؼصود:ذ"(قاءقت)ذأورغذقغذبراميانذدانذتـغذتـرتامذفاتيذ
ؿرقكذدغنذذِ ْؽ ُرذاهلل،ذؽتافوقؾه ذدغنذ"ذِ ْؽ ُرذاهلل"ذاقت،ذتـغذ
تـرتاؿؾهذفاتيذؿاءـدي" .ذ
ذ

ؽتقض :ذباثق ذبردعاء ذؽػد ذاهلل ،ذاـتارا ذدعاء ذقغ ذدخادغؽنذ
داملذسورةذالذعؿرانذاقاتذ:2ذ ذ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹﯺﯻ
برؿؼصود:ذ"(ؿرقكذبردعاءذدغنذبرؽات):ذ"وافايذتوفنذ
ؽاؿي ذجاغـؾه ذاغؽاو ذممقدوغؽن ذفاتي ذؽاؿي ذسدودهذ
اغؽاوذبرقؽنذػتوروقذؽػدذؽاؿيذدانذؽورـقاؽـؾهذؽػدذ
ؽاؿي ذؾقؿػه ذرمحة ذدري ذسقدقؿو ،ذسدوغضوفث ذاغؽاوذ
جواؾهذتوفنذقغذؿؾقؿػه-ؾقؿػهذػؿربقـث" .ذ

ذ ذ

سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
سضاال ذػـخاإـدرا ذقغ ذدبرقؽن ذاوؾقه ذاهلل ذاقتذ
ؿروػاؽن ذسواتو ذاؿاـه ذاهلل ذترؿاسوق ذفاتي ،ذاوؾقه ذاقتذ
ؿارقؾه ذؽقت ذممؾقفارا ذفاتي ذاضر ذاي ذسـتقاس ذسوبور ذدغنذ
ؿغقغاتيذاهلل،ذجاءوهذدرػدذسضاالذاقبوذؿعصقة.ذ ذ
ذ
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فرمانذاهللذداملذسورةذاألنفالذاقاتذ:8ذ ذ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ

برؿؼصود :ذ"سدوغضوفث ذأورغ ذقغ ذبراميان ذاقت ذ(قغذ
مسػورـا ذامياـث) ذاقاؾه ذؿرقك ذقغ ذاػابقال ذدسبوت ذ(ـام) ذاهللذ
(دان ذصفة-صفـتث) ذضؿـرتؾه ذفاتي ذؿرقك ،ذدان ذاػابقالذ
دباخاؽن ذؽػد ذؿرقك ذاقات-اقاتث ،ذؿـجادقؽن ذؿرقكذ
برمتبهذاميان،ذدانذؽػدذتوفنذؿرقكذجواؾهذؿرقكذبرسره" .ذ

ََب َركَ

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر َء ِان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِث َال َوث َ ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فَيَا فَ ْو َز ٱلْ ُم ْس تَ ْغ ِف ِر َين َو َي ﭝ َة ٱلتَّائِب َِي
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