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(العنكبىت)0:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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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)95:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبراميان ،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(اؾدـة)ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر٢ذبراميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
دبـر ۲ذتؼوى ذدغن ذؿؾؼدـاؽن ذدضاال ذػرقـتفث ذدانذ
ؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفن ذؽقت ذؿـداػتذ
رمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدان ذداخرية.ذخطبه ذػدذ
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ؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتاجوق ذحؽؿه ذداتس ذاوجنيذ
داؽقتذ.ذ ذ
ذ

ؽفقدوػن ذددـقا ذاقن ذػـوه ذدغن ذاوجني .ذدتقافذ
اوجني ذقغ ذدفاديف ذدامل ذؽفقدوػن ذاقن ذاؽن ذؿـجادقؽنذ
دأورغذاـدانذاقتذؾبقهذؼواتذدانذتابهذدؽرياثذادذؽأمياـنذ
دامل ذدقرقث .ذاقن ذاداؾه ذؽران ذتقدق ذؿوغؽني ذاورغ ذبراميانذ
اؽن ذممػراوؾقه ذػفاال ذدان ذـعؿة ذذرض ذتـػا ذدبارغ ذاوجني.ذ
خوؿا ذقغ ذممبقذاؽن ذاـتارا ذؿاءـدي ذاداؾه ذبـتوق ذاوجني ذقغذ
دترميا .ذفرؿانذاهللذدبحاـهذوتعاىلذقغذدباخاؽن ذداولذخطبهذ
تاديذداملذدورةذاؾعـؽبوتذاقاتذ0ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"ػاتوتؽه ذؿاءـدي ذؿثغك ذبفاوا ذؿرقك ذاؽن ذدبقارؽن ذدغنذ
فاث ذبرؽات:ذ"ؽاؿي ذبراميان" ،ذددغ ذؿرقك ذتقدق ذداوجيذ
(دغنذددواتوذخوباءن)؟"ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذذذ ذ
اـتارا ذبـتوق ذاوجني ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذترفادفذ
فؿباث ذدؿوك ذبوؿي ذاقن ،ذاداؾه ذاوجني ذبربـتوق ذػثاؽقت.ذ
ؽبقادأـث ذاوجني ذداؽقت ذاقن ذاؽن ذممضرتؽن ذدقري،ذ
ممباتدؽن ذػرضرؼن ،ذؿـجادقؽن ذددأورغ ذدـتقاس ذداملذ
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ؽأداءنذبردوؽاخقتاذدانذممربيذؽدودفنذداملذؽفقدوػن.ذ
اػابقال ذددأورغ ذاقت ذدتقؿػا ذػثاؽقت ،ذػديت ذاؽن ذؿثببؽنذ
دقرقث ذؿراس ذتقدق ذدؾقدا ،ذمله ذاغضوتا ذبادن ،ذفقؾغ ذدؾرياذ
ؿاؽن ذدان ذدباضاقث.ذاوؾقه ذاقت ،ذؽباثؼن ذاورغ ذقغ ذدتقؿػاذ
ؽداؽقنت ذاؽن ذبراغضػن ذبفاوا ذؽداؽقنت ذاقت ذاؽن ذممباواذ
كمضارتن ذدان ذؽبوروؼن ذػد ذدقرقث .ذاؽن ذتتايف ذبربقذاذ
باضي ذاورغ ذقغ ذبراميان ،ذباضي ذؿرقك ذاوجني ذداؽقت ذاقنذ
اداؾه ذؿروػاؽن ذداتو ذحؽؿه ذؽباءقؼؽن ذدرػدذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذؽػد ذفؿباث .ذاقن ذاداؾه ذؽران ذداؽقت ذؿروػاؽنذ
داؾه ذداتو ذبـتوق ذاوجني ذدرػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؽػدذ
فؿبا۲ث ذاوـتوق ذؿؾقفت ذدقاػاؽه ذدؽاؾغن ذفؿبا۲ث ذقغ ذصربذ
دانذرضاذدداعتذدتقؿػاذؿصقبة.ذ ذ
ذ

دباضاي ذاورغ ذقغ ذبراميان ،ذاقاث ذتقدق ذفاث ذدؼدرذ
براسذضؿبرياذدانذبرذؽورذؽػد ذاهللذدبحاـهذوتعاىلذؽتقكذ
دؽورـقاؽن ذؽدـاغن ذدامل ذؽفقدوػـث ،ذاؽن ذتتايف ذديذ
جوض ذػرؾو ذرضا ذدان ذبرصرب ذاػابقال ذدتقؿػا ذاف ذجوا ذؿصقبةذ
ترؿادوق ذاوجني ذداؽقت .ذقؼقـؾه ذبفاوا ذددوغضوفثذ
دتقاف ذاوجني ذقغ ذدبرقؽن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؽػدذفؿباثذ
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اداؾه ذددواي ذدغن ذؼدر ذؽؿؿػواـث ؽران ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذتقدق ذاؽن ذممببـؽن ذفؿبا۲ث .ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىلذداملذدورةذاؾبؼرةذاقاتذ081ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"اهلل ذتقدق ذممرباتي ذددأورغ ذؿالءقـؽن ذاف ذقغ ذتردايذ
اوؾقفث"...ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
دداعت ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؿـتؼدقرؽن ذفؿباثذ
اوـتوق ذؿـرميا ذاوجني ذداؽقت ،ذػديت ذاد ذحؽؿه ذقغ ذباءققذ
دان ذتقدقذؿوغؽني ذاهللذدبحاـهذوتعاىلذؿالؽوؽنذددواتوذ
تـػا ذحؽؿه ذددباؾقق ذمسوا ذاقن .ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذػديتذ
ؿثقؿػن ذحؽؿه ذددباؾقق ذدتقاف ذػثاؽقت ذقغ ذدعؾؿي ذاوؾقهذ
فؿباث .ذاـتارا ذحؽؿه ذددباؾقق ذاوجني ذداؽقت ذاقن ذاداؾهذ
اقاث ذؿروػاؽن ذتـدا ذؽادقه ذداقغ ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؽػدذ
فؿباث.ذاػابقال ذؿاءـدي ذاقت ذداوجي ذدغن ذؽداؽقنت ذاقاثذ
ؿروػاؽن ذػـبوس ذدودا ذدان ذػغفاػوس ذؽداهلن .ذاقن ذاداؾهذ
ؽران ذدتقاف ذاوجني ذاتاو ذؿصقبة ذاقت ذاـتاراث ذاداؾه ذدريذ
ؽدقؾػن ۲ذقغ ذتؾه ذدالؽوؽن ذاوؾقه ذؿاءـدي ذاقت ذدـدقري،ذ
ؿكذدغنذاوجنيذداؽقتذتردبوتذاقاثذاؽنذؿغفاػودؽنذ
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دودا ۲ذددأورغ ذدري ذخاتنت ذعؿؾـث .ذحؽؿه ذاوجنيذ
دري ذداؽقت ذجوض ذاؽن ذؿغغؽت ذدرجت ذدان ذؿـؿبهذ
ؽباءقؼؽن ذددأورغ .ذباضي ذؿرقك ذقغ ذبرصرب ذؽتقكذ
داؽقتذـدخايذاقاثذاؽنذدخاتتذدباضايذدواتوذعؿؾنذ
ؿوؾقا ذقغ ذبرحق ذؿـداػت ذػفاال ذدان ذدرجتث ذددقدي ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل .ذدامل ذدبواه ذحديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقهذ
اإلؿام ذؿدؾم ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾمذ
بردبداذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"تقدق ذاد ذداتو ذؿصقبة ذقغ ذؿـقؿػا ذددأورغ ذؿدؾم ذبروػاذ
دوري ذاتاو ذمسثلــث ،ذؿالءقـؽن ذدغـث ذاهلل ذاؽن ذؿغغؽتذ
درجتثذدانذؿغفاػوسذؽدؾفـث.ذ(رواقةذاإلؿامذؿدؾم)ذ ذ
ذ

دالءقن ذدرػد ذاقت ،ذحؽؿه ذؽداؽقنت ذاداؾه ذؽرانذ
ؽباثؼن ذؿاءـدي ذالالي ذدري ذؿغقغيت ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
ؽتقك ذدامل ذؽأداءن ذصقحة ذدان ذدـغ .ذاوؾقه ذاقت ،ذاػابقالذ
دتقؿػا ذاوجني ذؽداؽقنت ذاقن ،ذاقاث ذاؽن ذداػت ذؿثدرؽنذ
ؿاءـدي ذاؽن ذـعؿة ۲ذقغ ذتؾه ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذبرقؽنذ
ؽػداث ذؽتقك ذصقحة .ذاي ذجوض ذداػت ذممربي ذؽددرنذ
ؽػد ذددأورغ ذبتاف ذمله ذدقرقث ذؽران ذتقدق ذممػو ذؿـافنذ
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اوجني ذتردبوت ذبربـدقغ ذدغن ذؽأضوغن ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذقغ ذبرؽواس ذدػـوفث ذؽاتس ذفؿبا۲ث .ذاػابقالذ
ددأورغ ذجاتوه ذداؽقت ذاي ذجوض ذتوروت ذممربيذ
ؽأـصافن ذؽػد ذددأورغ ذاقت ذاؽن ذدضاال ذدودا ذقغ ذتؾهذ
دالؽوؽن ذمساس ذصقحة .ذاقاث ذاؽن ذؿـقؿبوؾؽن ذؽأـصافنذ
دامل ذجقوا ذدتقاف ذاـدان ذدان ذدرتودث ذداػت ذممبـتوثذ
اوـتوقذممػرباءقؼيذؽؾؿفن۲ذقغذادذػدذدقرقث.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ددوغضوفث ذدتقاف ذدوضاءن ذقغ ذدالؾوءي ذاداؾهذ
ؿروػاؽن ذتـدا ذؽادقه ذداقغ ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؽػدذ
فؿباث،ذاقاثذدباضايذػراقغنتذاضرذفؿباثذخػتذددرذدانذ
براستغػارذدرتاذبرتوبةذؽؿباؾيذؽػغؽلذجاؾن.ذاهللذدبحاـهذ
وتعاىل ذدوؽا ذاػابقال ذؽقت ذمموجقث ،ذممقـتا ذدان ذؿرقـتقهذ
ؽػدث .ذدبب ذاقتوؾه ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذبرقؽن ذؽقتذ
اوجني ذػثاؽقت ذدان ذؽدودفن ذاضر ذؽقت ذتقدق ذترػدايذ
دانذالاليذداملذؽفقدوػنذقغذمسـتاراذاقن.ذ ذ
ذ

جدرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذممرب ذاقغنيذ
ؿثرو ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني ،ذاضر ذتقدق ذبوؾقه ذبراس ذمله ذدانذ
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ػوتوس ذادا ذتتؽال ذؿـرميا ذاوجني ذؽداؽقنت ذاقن .ذجاغـؾهذ
ؿثاهلؽن ذتؼدقر ،ذقؼقـؾه ،ذدتقاف ذاوجني ذاقت ذاؽن ذحاضري
برداؿاث ذحؽؿه ذقغ ذبدر ذدؽرياث ذدالؾوءي ذدغن ذؽأمياـنذ
دان ذؽصربن.ذاوؾقه ذاقت ذبردرفؾه ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
دغنذػثرفنذقغذدبـر-بـرث.ذدـتقاداؾهذبردغؽاذباءققذدغنذ
اهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغن ذؿـخاري ذحؽؿه ،ذؽباءقؼؽن ذدانذ
ؽؼواتنذاتسذدضاالذاوجنيذقغذدفاديف.ذفرؿانذاهللذدبحاـهذ
وتعاىلذداملذدورةذاؾبؼرةذاقاتذ061ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ
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برؿؼصود...":دان ذبوؾقه ذجادي ذؽاؿو ذبـخي ذؽػد ذددواتوذ
ػدحال ذاي ذباءقق ذباضي ذؽاؿو ،ذدان ذبوؾقه ذجادي ذؽاؿوذ
دوؽا ذؽػد ذددواتو ذػدحال ذاي ذبوروق ذباضي ذؽاؿو.ذدانذ
(اقغتؾه) ،ذاهلل ذجواؾه ذقغ ذؿغتافوءي ذ(مسواث ذاقت) ،ذددغذ
ؽاؿوذتقدقذؿغتافوءقث".ذ
ذ

ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ
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ِت اال اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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