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 صالة ددامل جىدىس رهسيا
ذذ

 9131ذاػرقلذ31برداؿاءنذذ3441ذذعبانذ31
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 من زن  رن مم ام يل ىل مل

(77:ذاحلج)دورةذ زي  ٰى ين ىن نن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ 
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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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  

 (91)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذ"ؿؼصود: ذؽػدذذ،برإميانوافايذاورغذقغ ذؽاؿو راعتؾه

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

ذ،بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ـرجقكذؽاؿوذبذ،(ذردوؾثدـةدانذ)

ذؽاؿو(ذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه ذ،قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذاهللذؽػدذنؽتؼوأذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوه

ذثالرغـذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذخريةأدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذػدذخطبه.
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ذداملدذجودودذرفدقاذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾي

ذ.ذصالة

ذذ

ذباثقذممػوثاءيذدبـرثذصالةذدداملذروؽونذدتقاف

ذاـتارا.ذترمسبوثيذقغذرفدقاذػؾباضايذدغنذػـوهذدانذحؽؿه

ذروؽونذاداؾهذرفدقاثذدانذحؽؿهذباثقذقغذروؽون

ذجودود ذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ77ذاقاتجذاحلذةدورذداملذتاديذخطبه

ذؽاؿوذدوجودؾهذدانذروؽوعؾه!ذبراميانذقغذ۲اورغذوافي"

ذاهلل)ذؽاؿوذتوفنذؽػد -ؿودهذؽباءقؼؽنذػربواتؾهذدان(

ذذ".قاءنؽجأذؿـداػتذؽاؿوذؿودفن

ذ

 ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل
ذودذروؽون ذ،دافيذؿؾتؼؽنذػربواتنذاقاؾهجود

ذدانذؾوتوتذدوا-ؽدواذ،تاغنذتالػقذدوا-ؽدواذ،فقدوغ

ذ۲ؽبوؿيذػدذوؼتوذدانذؿاسذؽاؽيذجاريذاـقذدوا-ؽدوا

ذ ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽرانذتوجوانذدغنترتـتو ذدوجود.

ذدؽتذػاؾقغذاقتذفؿباذدأورغذجقواذدؿانذوؼتوذاداؾهذجوض

ذدوجودذػرضرؼناقنذاداؾهذؽرانذ.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدغن

ذدقريذؿرـدهذراسذؿـوروؼؽنذتؾهذالفريثذدخاراذاقت
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ذ،دقريذؿثرهذؽأدأنذدداملذ،ثتوفـذترفادفذفؿباذددأورغ

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفاثذبفواذؿغاؽوذدانذبراؼرارذ،ػدره

ذبردرهذمتػتذاجفدذػداثذفاثذدانذدمسبهذالققذقغذتوفن

ذػرتوؾوغنذمموفونذدان ذ. ذدرواقتؽنذقغذحديثداملذدبواه

ذبفواداثذ،اهللذعـهذرضىذفرقرةذابوذدريذؿدؾمذاؿامذاوؾقه

ذ:ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذ

ذ"ذٗدَعاءاؾ َفَأْكِثُرواذَداِجْدذَوُفَوذَربِِٓهذِؿِنذاْؾَعِبُدذَقُؽوُنذَؿاذَأْؼَرُب"

ذذ

ذثتوفـذدغنذدؽتذػاؾقغذفؿباذدأورغؽأدأنذ"ذ:برؿؼصود

ذبردعاثػربذؿكذ،بردوجودذددغذايذؽتقكذاداؾه ذؼؾه

ذ(ذؿدؾمذرواقة)ذ."اقتذداعت

ذذ

ذاداؾهذدوجودذبفاواذؿـوروؼؽنذجؾسذاقنذحديث

ذفؿباذددأورغذاوـتوقذددوايذاؿتذقغذؽأدأنذؿروػاؽن

ذداملذؽقؼقـنذ،فيكرينذتوؿػوانذممربقؽنذ،دقريذؿرـدفؽن

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذفاتقثذاقديذدضاالذؿـخورفؽن

ذؽتقكذدعاذؼؽنثممػربذدضاؾؼؽنذؿدؾمذدتقافذاقتذاوؾقه

ذ.ذبردعاذثؿدتجبذمتػتذؿروػاؽنذاداؾهذايذؽرانذدوجود

ذ

ذ
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ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذقغذحؽؿهذبربافذممػوثاءيذاقنذدوجودذػربواتن

ذدحقاتيذدانذدفهميذفاروس ذؿؾتؼؽنذددأورغذاػابقال.

ذاؿتذدقرقثذؿراداؽنذاؽنذديذدوجودذؽتقكذدافي

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدفادػنذفقـاذدانذؽخقل ذاداؾهذاقن.

ذتؾهذديذبرؿعـىذ،تاـهذداتسذواجفثذؿؾتؼؽنذتؾهذديذؽران

ذرـدهذػاؾقغذقغذدمتػتذدقرقثذدؾوروهذؿؾتؼؽن ذاػابقال.

ذؿكذرـدهذػاؾقغذقغذؽتؿػتذدقرقثذؿؾتؼؽنذتؾهذددأورغ

ذاهللذترفادفذغودوؿبذبردقؽفذاؽنذايذؿوغؽنيذتقدق

ذ.اقتذتاـهذدريذدقرقثذؿـخقػتاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ

ذدقرقثذؿغقغتؽنذاؽنذددأورغذجوضذدوجودذدغن

ذؽؿباؾيذاؽنذدانذتاـهذدريذاقتذؿأـديذؽجادقنذترفادف

ذتاـهذؽػدذدقرقث ذؿالؽوؽنذاقتذددأورغذاػابقالذؿك.

ذؿغقغيتذدـتقاسذفاتقثذؿـدقدققذاؽنذايذدوجودذػربواتن

ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمانذدباضاميانذؽؿاتنيذاؽن

ذ:برؿؼصودذ77ذاقاتذغافرذةدور

ذ

ذتاـهذدريذؽاؿوذؿـخقػتاؽنذقغذدقؾه" ذدريذؽؿدقن،

ذدتقتقس) ذبـقهذأقر( ،ذبؽوذدارهذدبوؽوذدريذؽؿدقن،
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ذداضقغذدؽتولذدريذؽؿدقن ذؿغؾوارؽنذايذؽؿدقن،

ذدػؾقفارا)ذؽاؿوذؽؿدقنذ،۲ؽاـقذبروػاذؽاؿو ذفقغض(

ذدػـجغؽن)ذؽاؿوذؽؿدقنذدقواسذعؿورذؽػرقغؽتذمسػاي

ذاد(ذاقتذػدذدامل)ذدان.ذتواذؿـجاديذمسػايذفقغض(ذعؿور

ذ)اقتذدبؾومذدؿاتقؽنذقغذؽاؿوذداـتارا ذؿالؽوؽنذاهلل.

ذدؿؽنيذقغذؽجادقن ذقغذؽؿاسذمسػايذؽاؿوذدوػاقا(

ذممفؿيذؽاؿوذدوػاقاذدانذ(باؾدنذؿـرمياذاوـتوق)ذدتـتوؽن

ذ.ذ("توفنذنؽؽوادأذدانذاقتذؽجادقنذ۲ـعؿة)

ذذ

ذدواجرثذدوجودذؽاؾيذدتقافذ،اقتذاوؾقه

ذاػابقالذ،ؽؿاتنيذاؽنذؿغقغيتذدـتقاسػرؾوذذاقتذددأورغ

-دأوؾهذؿراداؽنذاؽنذايذؽؿاتنيذاؽنذؿغقغيتذددأورغ

ذخريترأذقغذصالةذدباضايذاقتذصالتثذوؾهأ ذدودهذؿك.

ذاهللذؽػدذبرفارفذدانذتاؽوتذدـتقاسذاؽنذفاتقثذػديت

ذ.ذوتعاىلذدبحاـه

ذذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذػربواتنذؿالؽوؽنذدغنذ،اقتذدرػدذدالءقن

ذدأتسذبرذؽورذدـتقاسذددأورغذممبواتؽنذاؽنذدوجود

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدؽورـقاؽنذتؾهذقغذـعؿةذدضاال
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ذـدخايذؽشؽورانذدادرذاتسذدوجودذددأورغذاػابقال

ذدرجتذدانذـعؿةذالضيذؿـؿبفؽنذاؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذفؿباثذؽػد ذ. ذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثداملذدبواه

ذذابوذدرػدذداودذابو ذردولذبفاواداثذ،اهللذعـهذرضىَبْؽَره

ذ:ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهلل

ذ

ذَذاِؽّراذَداِجّداذَخرَّذِبِهذُبشَِّرذَأِوذُدُروٕرذَأِؿُرذَجاَءُهذٔإَذاذَؽاَنذَأـُٖه"

ذ"ِؾؾَِّه

ذداتغذتؾهذؽتقكذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذـيبذاداؾه:ذ"ؿؼصودث

ذدخرقتاؽنذاتاوػونذؿغضؿبرياؽنذقغذػرؽاراذددوات

ذبرذؽورذدوجودذتورونذاؽنذدغـثذضؿبرياذقغذددوات

ذ(ذداودذابوذرواقة)ذ".وتعاىلذدبحاـهذاهللذترفادف

ذ

ذؿراداؽنذداػتذاؽنذايذبراميانذقغذ۲اورغذباضي

ذصالةذداملذدوجودذؽتقكذثؿاـقدذدانذالذات ذاداؾهذاقن.

ذؽػاتوفنذبوؼيتذدرتاذػرعبادتنذػوخنقذؿروػاؽنذاقاثذؽران

ذممباخذؽقتذجك.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذفؿباذددأورغ

ذدـتقاسذؿرقكذفاتيذبفاواذداػيتذؽقتذصحابةذػاراذدجاره

ذؽأدأنذداملذؿدؽقػونذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدغنذترػاءوت
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ذعبادةذؿؾؼدـاؽنذتتفذؿرقكذترؾوؽاذداعتذػدذ،غارػ

ذ.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذدوجودذدغنذصالة

ذذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿثروذممربذ،اقنذؽاؾيذخطبهذخرييؿغأذ،اقتذاوؾقه

ذصالةذدغنذؽرانذصالةذؿـجاضذدـتقاسذاضرذؿدؾمذدتقاف

ذدبحاـهذاهللذؽػدذدوجودذؿالؽوؽنذاؽنذؽقتذاقن

ذصالةذداملذروؽونذؿروػاؽنذقغذوتعاىل ذدؽرياث.

ذتؾهذجوضذديذبرؿعـىذصالةذؿـقغضؾؽنذددأورغ

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذدوجودذؿـقغضؾؽن ذاهللذفرمان.

ذ:ذ339ذاقاتذتوبةاؾذةدورذداملذوتعاىلذدبحاـه

  يل ىل مل خلٱ
 ىم  مم خم حم جم
  مه جه ين  ىنمن خن حن جن يم

ذ

ذ)برؿؼصود ذقغذ،برتوبةذقغذ۲اورغذ(اقاؾهذاقتذؿرقك:

ذؿـوـتوتذاوـتوق)ذؿغؿباراذقغذ،اهللذمموجيذقغذ،برعبادة

ذقغذ،دوجودذقغذ،رؽوعذقغذ(،إدالمذؿغؿبغؽنذدانذعؾؿو

ذ،ؽجافنتذدرػدذؿالرغذقغذدانذؽباءقؼؽنذبربواتذؿثوروه
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ذ۲اورغذضؿبرياؽـؾهذدانذاهللذحؽومذ۲باتسذؿـجاضذقغذدرتا

ذ.ذ(دؿؽنيذصفةبرذقغ)ذبراميانذقغ

 
 

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہمب خب 

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ
 

 

 

 
 

 


