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 سبنر يغ ُزُهْد
 

 2102مخ 22برساماءن0441رجب22

  

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱٱ  

 (07-06ايات  األعلى)                                                                                 
 

 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  

 (52)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

ذدانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾهذذ

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوه

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذاخريةدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذترداػت.
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ذايذدفقغضذِدُفُزذارتيذممفؿيذداملذؿشارؽاتذفهمذداؾه

ذخطبه.ذدـقاذدرػدذدقريذؿـجاءوفؽنذدباضايذدتعريفكن

ذذ.دبـرذقغذِدُفُزذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػد

ذ

ذ،ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذتقدقذاتاوذترػاءوتذتقدقذقغذفاتيذاقاؾهذاقتذِدُفُز

ذـعؿتث-ـعؿةذدانذدـقاذدغنذترػغاروه ذقغذدباضاميان.

ذدباخاؽنذقغذ07ذدانذ06ذاقاتاألعؾىذذةدورذداملذدثاتاؽن

ذ:ذبرؿؼصودذقغذتاديذخطبهذاول

ذ

ذبفؽن،ذدؿؽنيذقغذؿالؽوؽنذتقدقذؽاؿوذؽباثؼؽنذتتايف"

ذدـقاذؽفقدوػنذاوتاؿاؽنذؽاؿو ذاخريةذؽفقدوػنذػدحال.

ذ.ذ"ؽؽلذؾبقهذدانذباءققذؾبقه

ذ

ذاورغذمنصوفتكنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاقنذاقاتذدامل

ذدبحاـهذاهللذؽؿدقنذ،ؿات-مساتذدـقاذؿغوتاؿاؽنذكافري

.ذؽؽلذدانذباءققذؾبقهذاقتذاخريةذؽفقدوػنذؿثبوتذوتعاىل

ذؾبقه"ذػرؽاتاءنذؿغضوـاؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاػابقال

ذ"باءقق ذ"باءقق"ذاداؾهذدـقاذؽفقدوػنذبرؿعـىذاقن، ذخوؿا،

ذتقدقذإدالمذ."ؽؽلذؾبقه"ذدانذ"باءققذؾبقه"ذاداؾهذاخرية

ذداملذتتايفذددـقاذؽفقدوػنذؿـخاريذاوؿتثذؿالرغذددؽاؾي
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ذقاءقتذاخريةدذؽفقدوػنذؿؾوػاؽنذجاغنذدامذقغذؿاس

ذدانذكاخريةذاوـتوقذمجبنتذدباضايذدـقاذؿـجادقؽنذدغن

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرعبادةذاوـتوقذمتػتذدباضاي

ذ.ذؿاءـديذددامذؽباجقؼنذممبواتذدان

ذذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدانذؿـخاريذاودفاذاقاؾهذفرتاذدودوتذدريذِدُفُز

،ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذحؽومذؿؾوػاؽنذتـػاذفرتاذممبؾـجاؽن

ذزؽاةذؿغؾوارؽنذدػرت ذعؿؾنذؿالؽوؽنذدانذبرصدؼة،

ذالءقنذقغذؽباجقؼن ذدقريذؿـجادقؽنذبوؽـثذِدُفُز.

ذقغ ذدأورغ ذؽفقدوػنذؿـجاءوفيذدانذؿدؽنيذدباضاي

ذؿغقؽوتذفرتاذؿغضوـاؽنذدأورغذقغذُزُفِدذاقاؾهذتتايف،ذدـقا

،ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدػرقـتفؽنذتؾهذقغذػراتورن

ذدانذبربغضذتقدقذاضرذدجاضذدـتقاسذفاتقثذدوػاقا

ذدؿقؾقؽيذقغذفرتاذدغنذغودوؿب ذقغذحديثذدباضاميان.

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذدبدا،ذهؿاجذابنذاوؾقهذدرواقتؽن

ذ-:برؿؼصودذقغذودؾم
ذ" ذدري ذاؾداعدي ذدعد ذبن ذبرؽاتَدِفل ذددأورغ:

ذبؾقاوذؿكذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؿـداتغي
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ذبرؽات ذاهللذردولذياواف: ذدبواهذؽػداؽوذتوروؼؽن،

ذاؽنذؿاءـديذدانذاهللذؽرجاؽنذاؽوذجكذقغذعؿؾن

ذؿـخـتإقؽو ذؿكذدـقاذترفادفذُزُفِدؾهذ:بردبداذبؾقاوذؿك،

ذادذقغذافذترفادفذبُزُفِدؾهذدانذاهللذدخقـتاءيذاؽنذاغؽاو

ذذذ"ؿاءـديذدخقـتاءيذاؽنذاغؽاوذؿكذؿاءـديذػد

ذ(ذهؿاجذابنذرواقةذحديث)

ذ

ذاوـتوقذؽقتذؿـضهذتقدقذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذفقدوفذؽػرؾوانذدضاالذؿغضوـاؽنذدانذفرتاذؿـخاري

ذؽقتذػـداػنتذدغنبرددواقانذذقغ ذدـتقاسذفـدؼؾهذتتايف،

ذؽقتذاضرذفرتاذداقاذتقػوذدغنذبرودػاداذدانذفاتي-برفاتي

ذؿـخاريذداملذحرامذدانذحاللذػرؽاراذدرػدذالاليذتقدق

ذدبحاـهذاهللذفرمانذدباضاميان.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذكرضاءن

ذ-:2ذاقاتذونناف املذةدورذداملذوتعاىل

ذذ

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱ
                            مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئجئ

ذ"برؿؼصود ذبراميانذقغذ۲اورغذياواف: ذؽاؿوذجاغـؾه!

ذاورودن)ذاوؾقهذدالالقؽن ذػقـق-اـقذدانذؽاؿوذبـداذفرتا(

ذ(ػرقـتفثذؿـجاؾـؽنذدغن)ذاهللذؿغقغيتذدرػدذؽاؿو ذدان.
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ذاقتوؾهذؿرقكذؿك،ذدؿؽنيذؿالؽوؽنذقغذددقاػا،ذ(اقغتؾه)

ذ.ذ"روضيذقغذ۲اورغ

ذذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذمنفعةذؿـداػتذاؽنذِدُفُزذصفةذممقؾقؽيذقغذؿاءـدي

ذصفةذؽؾبقفنذاـتارا.ذؽفقدوػنذداملذباثقذقغذؽباءقؼؽنذدان

ذ:ذاداؾهذِدُفُز

ذذ

ذبرذؽورذدالؾوذفؿباذددأورغذؿـجادقؽنذاؽنذثاقا.0ذ

ذمسادذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدبرقؽنذقغذـعؿةذترفادف

ذ.ذباثقذاتاوػونذددقؽقت

ذذ

ذؿـخقـتاءيذؾبقهذفاتقثذؽرانذاهللذدغنذبردؿػقغذدـتقاس.2ذ

ذ.ذدـقاذؽفقدوػنذدرػدذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذذ

ذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدجاؾنذفرتاذممبؾـجاؽنذدـتقاس.3ذ

ذ.ذؿقوهذدفقغضذبرالؽوذػؿبذقرنذ-برؿقوهذتقدق

ذذ

ذممبغضاؽنذدرتاذغودوؿبذتقدقذدانبرددرفاـاذ دـتقاس.4ذ

ذ.ذدقري

ذذ

ذاوـتوقذ۲دوغضوهذدغنذبرعبادةذدانذبؽرجاذدـتقاس.5ذ

ذ.ذاخريةدذدانذددـقاذؽبفاضقاءنذؿـداػتؽن
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ذذ

ذؽفقدوػنذؽػـتقغنذاوـتوقذدؿؾقؼيذقغذفرتاذوـاؽنضؿغ.6ذ

ذذ.ؽؾقذاخريةد

ذذ

ذدانذدخاػايذداػتذقغذافذدغنذضؿبرياذبراسذتقدق.7ذ

ذ.ذفقؾغذقغذافذدغنذدوؽاخقتاذبراسذتقدق

ذ

ذبفاواذؽقتذؿـدقدققذدانذؿغاجرذإدالمذجودرتو

ذداؿبقلذبوؾقهذاقتذدـقا ذمتػتذدجادقؽنذاقاثذبقارؾهذتتايف،

ذؽباءقؼؽنذؿالؽوؽنذدانذاهللذؽػدذبرعبادةذاوـتوق

ذممبوؾقفؽنذاقتذدغنذدوػاقا.ذؿاءـديذؽػدذباثؼث-دباثق

ذديذاوـتوق،ذػفاالذباثقذدربافذؿـداػتؽنذاقتذددأورغ

ذؿـجوالذقغذدقاػا.قؾؽذاخريةدذذرضذـعؿةذممػراوؾقفي

ذممبؾيذاؽنذاهللذؿك،ذثتاخريذاوـتوقذاتاوذاهللذاوـتوقذدـقاث

ذـقالقثذتقغضيذضـدا-برضـداذقغذباقرنذدغن ذقاءقت،

ذترفقـدرذدانذاباديذؽؽلذقغذذرضذـعؿةذدغنذدضـتقؽن

.ذدقؼداءـثذعذابذبرتذاؿتذقغذـراكذدقؼداذدرػد

ذؼصصاؾذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمانذدباضاميان

ذذ77ذاقات
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 مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ٱ

 جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جلمك لك خك حك جك

   ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  من خن حن

ذتؾهذقغذؽؽاقاءنذفرتاذدغنذتوـتوتؾهذدان"برؿؼصود: 

ذفاريذؽبفاضقاءنذدانذػفاالذاؽنذؽػداؿوذاهللذدؽورـقاؽن

ذؽػرؾوان)ذبفاضقـؿوذؿؾوػاؽنذاغؽاوذجاغـؾهذدانذاخرية

ذ۲فؿباذؽػد)ذباءقؼؾهذبربواتذدانذ،دـقاذدري(ذبؽؾـؿوذدان

ذاهلل ذػؿربقنذدغن)ذؽػداؿوذباءققذبربواتذاهللذدباضاميان(

ذؿالؽوؽنذاغؽاوذجاغـؾهذدانذ(ؾقؿػه-ؿؾقؿػهذقغذـعؿتث

ذدوؽاذتقدقذاهللذددوغضوفثذ،بوؿيذدؿوكذؽرودؼن

 ذ"ؽرودؼنذبربواتذقغذ۲اورغذؽػد
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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  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا فاياا فاْوزا  حئ ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  ٱلُْمس ْ

 


