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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)55:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
ؿؾؼدـاؽن ذعبادة ذاداؾه ذجاؾن ذؿـدؽتؽن ذدقري ذؽػد ذاهلل،ذ
دام ذاد ذعبادة ذخصوص ذقغ ذممػوثاءي ذاتورن ذترتـتو ذقغ ذتؾهذ
2

دضارقدؽنذؿافوػونذعبادةذعؿومذقغذؾبقهذؾواسذدانذتقدقذ
برتـتغن ذدغن ذحؽوم ذذرع .ذخطبه ذاؽن ذممػرؽاتاؽن ذتـتغذ
تقادذراسذـعؿةذبرعبادة.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاؾذارقاتذاقاتذ56-55ذبرؿؼصود:ذ ذ
"دان ذتتاف ذتؽوـؾه ذاغؽاو ذممربي ذػراقغنت ،ذؽرانذ
ددوغضوفث ذػراقغنت ذاقت ذؿـداتغؽن ذفاءيده ذؽػد ذاورغذ
قغذبراميان.ذدانذ(اقغتؾه!)ذاؽوذتقدقذؿـخقػتاؽنذجنيذدانذ
ؿاءـدي ذؿالءقـؽن ذاوـتوق ذؿرقك ذؿثؿبه ذدان ذبرعبادةذ
ؽػداؽو" .ذ

ذ ذ

دضاالذعبادةذقغذدؾؼداـاؽن،ذاػابقالذدحقاتيذدخاراذ
ؿـدامل ذاؽن ذممباوا ذددأورغ ذاقت ذؿرادا ذـعؿة ذعبادة.ذ
دباضاي ذخوـتوه،ذدتقاف ذؽاؾي ذؿـدقرقؽن ذصالة،ذفاتقثذ
ؿراس ذدوغضوه ذتـغ ذدان ذبفاضقا ذبردام ذػـخقػتاث .ذاػابقالذ
دؾداي ذدرػد ذصالة ،ذفاتقث ذرقـدو ذاوـتوق ذؿـدقرقؽنذ
صالة ذالضي ذدان ذؿــيت-ــيت ذوؼتو ذقغ ذبراقؽوتث .ذاػابقالذ
ؿـدغر ذاقات ٢ذاؾؼرءان ذدباخاؽن،ذفاتقث ذتردـتوه ذدفقغضذ
ؿـقتقدؽنذاءقرذؿات.ذ ذ
ذ
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ػردوءاؾن ذدؾوـرتؽن ،ذباضاميان ذدقري ذؽقت ذؽتقكذ
ؿؾؼدـاؽن ذعبادة ذَتؼَرُّبِ ذؽػد ذاهلل ذوؼتو ذاقت.ذاداؽه ذؽقتذ
ؿرادا ذـعؿة ذؽؿاـقدن ذعبادة .ذػردوءاؾن ذاقن ذػرؾو ذؽقتذ
اوؾغ ذدتقاف ذفاري ذدوػاي ذممربي ذمساغت ذاوـتوقذ
ممػرباءقؼيذعؿلذعبادةذؽقت.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
اـتاراذػوخناذتقدقذؿراداذـعؿةذبرعبادةذاقاؾه-:ذ ذ
ػرتام:ذبرؽؽاؾنذداملذؿالؽوؽنذدودا٢ذؽخقلذ ذ
اػابقال ذاي ذدمخػور ذادوؼؽن ذعبادة ذدان ذؿعصقة ذدقؾقهذ
برضـيت ،ذـدخاي ذؽؿاـقدن ذعبادة ذاقت ذترؼربان ذدغنذ
ػربواتنذؿعصقةذاقت.ذاػابقالذفاتيذادذبقـتققذفقتمذددقؽقتذ
دؿي ذددقؽقت ذددببؽن ذؿعصقة ،ذـعؿة ذعبادة ذاقت ذاؽنذ
برؽورغ .ذالؿا-ؽالؿاءن ،ذعبادة ذاقت ذدـدقري ذاؽنذ
دتقغضؾؽن.ذ ذ
ذ

ؽدوا:ذفاتقثذترػاءوتذؽػدذفبونذدـقا.ذ ذ
درقغؽاؾيذؽقتذدػراقغتؽنذبفاواذؽفقدوػنذدـقاذاقتذاداؾهذ
مسـتارا ،ذبفؽن ذؽفقدوػن ذاخرية اقت ذقغ ذؽؽل ذدالؿا-
الؿاث.ذتتايف ذػراقغنت ذاقت ذدأوؾه-اوؾه ذتقدق ذدأؿبقل ذبرت،ذ
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بفؽنذؽادغ٢ذؽقتذفاثوتذدباواذاروسذؽدـقاءن.ذفرمانذ
اهللذداملذدورةذالذعؿرانذاقاتذ:14ذ ذ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ

ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷﮸﮹﮺

برؿؼصود :ذ"دفقادؽن ذ(دان ذدجادقؽن ذاقـده) ذؽػدذ
ؿاءـدي:ذؽدوؽاءنذؽػدذبـدا ٢ذقغذدإقغقينذنفسو،ذقاءقتذ
ػرؿػوان ٢ذدان ذاـق ذػقـق ،ذفرتابـدا ذقغ ذباثق ذبرػقؽول-
ػقؽول،ذدرػد ذأؿسذدان ذػرياق ،ذؽدوا-دوا ذػؾقفاراءنذقغذ
برتـداذالضيذترالتقهذدانذبـاتغ ٢ذترـقذدرتاذؽبون ٢ذتـاؿن.ذ
مسواثذاقتذاقاؾهذؽدـاغنذفقدوفذددـقاذدانذ(اقغتؾه)،ذػدذ
دقدي ذاهلل ذاد ذمتػت ذؽؿباؾي ذقغ ذدباءقق-باءقؼث ذ(قاءقتذ
ذرض)".ذ ذ
ذ

ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذؿغاجرؽن ذدعاءذ
دؾػس ذصالة ذدامل ذدبواه ذحديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿامذ
امحد:ذ ذ
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ذبرؿؼصود :ذدرػد ذؿعاذ ذبن ذجبل رضي ذاهلل ذعـه ،ذبؾقاوذ
برؽات:ذردول ذاهللذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذممضغ ذتاغـؽو ذػدذ
دواتو ذفاري ذالؾو ذبردبدا ذ(ؿؼصودث) :ذ" ذوافاي ذؿعاذ!ذ
دؿي ذاهلل ،ذددوغضوفث ذاؽو ذؿغادقفي ذاغؽاو ".ذؿعاذذ
رضي ذاهلل ذعـه ذبرؽات :ذ"اؽو ذدغضوف ذؿـبوس ذدقريذ
اغؽاو ذدغن ذباف ذدان ذاقبوؽو ذوافاي ذردول ذاهلل ذدان ذدؿيذ
اهلل ،ذاؽو ذجوض ذؿغادقفي ذاغؽاو ".ذؿك ذبضقـدا ذبردبداذ
(ؿؼصودث) :ذ"اؽو ذبروصقة ذؽػد ذؽاؿو ذجاغـؾه ذؽاؿوذ
ؿـقغضؾؽن ذػد ذدتقاف ذؽاؾي ذدؾداي ذصالة ذاوـتوقذ
بردعاء":ذ ذ
ك َّ
لَّ ِذ ْل ِر ََّكَّ َو ُش ْك ِر ََّكَّ َو ُح ْس َِّنَّ ِع َبا َدتِ ََّ
ّنَّعَ َ َّ
اللَّهُ ََّّمَّأَ ِع ِ َّ
برؿؼصود:ذ"قا ذاهلل ذبـتوؾه ذاؽو ذاوـتوق ذؿغقغاتقؿو،ذبرذؽورذ
ؽػدؿوذدانذبرعبادةذدغنذباءققذؽػدؿو".ذ ذ
ذ

دعاء ذقغ ذدأجرؽن ذبضقـدا ذاقن ذرقغؽس ذـاؿون ذممباواذ
ؿؼصودذؿـداملذددودوتذػغفارػنذدأورغذفؿباذؽػدذاهلل.ذ
ؿغفارف ذاضر ذاهلل ذتقدق ذممبقارؽن ذؽقت ذترؽاػاي-ؽاػايذ
داملذؿـؿػوهذػرجاؾـنذداملذؿالؽوؽنذدضاالذعبادة .ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل ،ذ
ذرضذاقتذدفقاديذدغنذػرؽارا٢ذقغذؿودهذدخاػايذ
تتايف ذػاقه ذاوـتوق ذؿؾؼدـاؽـث ذؽخواؾي ذؿرقك ذقغ ذدػقؾقهذ
اوؾقه ذاهلل .ذـراك ذاقت ذػوال ذدفقادي ذدغن ذحال ٢ذقغذ
ددوؽاءي ذدان ذؽباثؼن ذؿاءـدي ذؿالؽوؽـث .ذاػابقالذ
الءوغنذتؽبريذتقدقذممػوذالضيذاوـتوقذؿغتوقذػقـتوذفاتي،ذ
ؽالم ذاهلل ذتقدق ذممػو ذؿؾؿبوتؽن ذفاتي،ذذِ ْؽ ُراهلل ذتقدق ذممػوذ
ؿـداتغؽن ذخفاي ذفاتي ،ذػديت ذاد ذدودا ذقغ ذؿغفاؾغ ذمسواذ
اقن.ذ ذ
ذ

ذ

جودرتو ،ذتقغضؾؽـؾه ذؿعصقة ،ذػرباءقؼقؾه ذعبادة ذدانذ
برصربؾه ذدامل ذؿغرجاؽـث .ذدمسػقغ ذاقت ،ذؽقت ذفـدؼؾهذ
ُؿجَافَدَ ْة ذؿالون ذفاوا ذنفسو ذاضر ذاهلل ذممربقؽن ذجاؾن ذؽؾوار.ذ
اهللذؿـرغؽنذتـتغذؽأداءنذاورغ منافقذقغذتقدقذؿراداذـعؿةذ
دامل ذؿؾؼدـاؽن ذعبادة ذؽػد ذاهلل ،ذفرمان ذاهلل ذدامل ذدورةذ
اؾـداءذذاقاتذ-:141ذ ذ
ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
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برؿؼصود :ذ"ددوغضوفث ذاورغ ذمنافق ذاقت ذؿالؽوؽنذ
تقػوداقاذ(ترفادفذاضام)ذاهللذ(دغنذػربواتنذػورا ٢ذبراميانذ
ددغذؿرقكذكافر ذػدذبارقـث)،ذدانذاهللذػوالذتتافذممباؾسذ
تقػوداقاذؿرقكذ(دغنذممبقارؽنذؿرقكذداملذؽأداءنذمنافق).ذ
اػابقالذبردقريذفـدقذمسبفقغ،ذؿرقكذبردقريذدغنذؿاؾس.ذ
ؿرقك ذ(فاث ذبرتوجوان) ذرِقَاءِ ذ(ممػرؾقفتؽن ذمسبفقغ) ذؽػدذ
ؿاءـدي ذ(دوػاي ذددغك ذؿرقك ذاورغ ذقغ ذبراميان) ،ذدانذ
ؿرقك ذػوال ذتقدق ذؿغقغاتي ذاهلل ذ(دغن ذؿغرجاؽن ذمسبفقغ)ذ
ؿالءقـؽنذددقؽقتذدؽاؾيذ(جارغ .")٢ذ
ذ ذ

ّن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ
ََب َر ََّك ﭞ ﯬﯶ ََِّبلْ ُق ْر َء َِّان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِ َّ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َال َوت َ ُهَّ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ ََّو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائز ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َّي ﭝََّةَّٱلتَّائِب َِيَّ
ينَّ َو ََّ
ﰁ فَيَاَّفَ ْو َزَّٱلْ ُم ْس تَ ْغ ِف ِر ََّ
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