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 امن فواسا عملن دغن استقامة
 

ذمذ9292ذميذ99برداؿاءنذذفـ1441ذشوال 6

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱ ٱٱ  

(8-7:اإلنشراح)    

 

 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  

 (99)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذ"ؿؼصود: ذقغ ذؽػدذذبراميان،وافايذاورغ 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

ؽػدذاهللذدانذذبراميانذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـذ،(ذردوؾثاؾدـةدانذ)

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه .ةخرياد

ذ.امنذػواداذعؿؾنذدغنذادتؼاؿة

ذ

ذؽقتذؿـدقدققذباثقذبرالؾوذباروذقغذنمضارذبوؾن

ذقغذػفاالذضـجارانذؿربوتذاوـتوقذعبادةذعؿلذؿـقغؽتؽن

ذضـدا ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذبرؾقػت ذ،بضقتوذـاؿون.

ذدودهذؽقتذبرؿعـىذبوؽـثذنمضارذبوؾنذبرالؾوثذاػابقال

ذ،اقنذدبؾومذالؽوؽنذؽقتذقغذعبادةذعؿلذؿغورغؽنذبوؾقه

ذدانذممػرتقغؽتؽنذدـتقاسذاوـتوقذدتوـتوتذؽقتذبفؽن

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽقتذعؿؾنذالضيذؼؽنممػرباث

ذ8-7ذاقاتذحـررااإلذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر

ذ:ذبرؿؼصودذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغ

ذ

ذعؿلذددواتذدرػد)ذدؾدايذتؾهذاغؽاوذاػابقالذؽؿدقن"ذ

ذؿغرجاؽن)ذبراودفاذاغؽاوذؾه۲بردوغضوهذؿكذ(،صاحل

.ذدانذؽػدذتوفـؿوذدفاجذفـدؼؾهذ("الءقنذقغذصاحلذعؿل

ذذاغؽوذمموفونذ)افذقغذاغؽوذضؿرذدانذاقغقين(.

ذ

ذذذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذ،ذوالذؽداتغنذؿثؿبوتذؽقتذؽدروـوؼنذدامل

ذػغوؽورذؿـجاديذاداؾهذاقنذبوؾنذبفاواذؾوػاذؽقتذجاغن
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ذداملذتقدقذاتاوذؽدنذممربيذبرالؾوذقغذنمضارذادذدام

ذؽقتذؽفقدوػن ذبراودفاذػرؾوذإدالمذاوؿتذدواجرث.

ذدؾػسذبرترودنذدخاراذعؿؾنذؿـقغؽتؽنذدانذػفاالذؿـؿبه

ذاؽنذبرترودنذدخاراذدالؽوؽنذقغذعؿؾن.ذنمضارذبوؾن

ذؽرانذبرعؿلذـعؿةذؿراداؽنذدـتقاسذاضرذؽقتذؿغاجر

ذاقاثذ،جقواذدانذفاتيذدغنذدالؽوؽنذقغذعؿؾنذدتقاف

ذبرعبادةذداملذـعؿةذدانذذةالذراسذؿـداتغؽنذاؽن ذاوؾقه.

ذذوالذبوؾنذداملذدضاؾؼؽنذدانذدأرورؽنذقغذعؿؾنذ،اقت

ذػوادا.ذذوالذدبوؾنذفاريذامنذدـةذػواداذعؿؾنذاداؾهذاقن

ذ۲توبرتورذدخاراذدالؽوؽنذفضلاذؾبقهذاداؾهذاقنذامنذدـة

ذذذوالذبوؾنذداول .ذذوالذدواذدريذبرؿوالقأقت

ذدخاراذدؽرجاؽنذجوضذبوؾقهذاقاثذػونذوؾوباضقؿان

ذ.ذذوالذبوؾنذدػـجغذدؾيذبردؾغ

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذبوؾنذػدذفاريذامنذبرػواداذحؽؿهذدانذؽؾبقفنذاـتارا

ذاؽنذذوالذامنذدـةذبرػواداذقغذاورغذاقاؾهذاقنذذوال

ذػواداذجكذ،دتافونذبرػواداذػفاالذضـجارانذؿـداػت

ذػغؿػوـنذنجؽـؿـجـذوتعاىلذدبحاـهذاهللذنمضارذدبوؾن
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ذداملذفاريذامنذػواداذؿؾغؽػؽنذدغنذؿكذ،الؾوذقغذدودا

ذذذوالذبوؾن ذبرػواداذدػرتذدامذػفالثدجـجؽـن

ذدتافون ذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحدذدبواهذدامل.

ذردولذاهللذعـه،ذبفاواداثذضىرذاقوبذابوذدرػدذاؾرتؿذي

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهلل

ذ

ذدغنذدإرقغقثذالؾوذنمضارذبوؾنذػدذبرػواداذبارغدقاف"

ذبرػواداذتؾهذايذبرارتيذ،ذوالذبوؾنذفاريذامنذػوادا

ذ(ذاؾرتؿذيذاإلؿامذرواقة.ذ)"ػـوهذدتافون

ذ

ذاوؿتذجوضذاقنذذوالذامنذدـةذػواداذؿـرودي

ذدـةذػواداذعؿؾنذؿـرودؽنذاوـتوقذترالتقهذاؽنذإدالم

ذؽداتغنذؿـوغضوذفاثذدؼدرذبوؽنذ،الءقنذبوؾن-دبوؾن

ذاؽنذؾغدوغذتقدقذدخاراذاقنذحال.ذدفاجذنمضارذبوؾن

ذدخاراذعبادةذعؿلذؿالؽوؽنذاوـتوقذددأورغذممبـتو

ذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحدذدباضاميانذبرترودن

ذ:ذبرؿؼصودذقغذريلبخاا

ذعائرةذؽػدذبرتاثذاؽوذؽاتاثَؿِدُرِوقذبنذااَلِجَدِعذذدري"

ذصؾىذـيبذددوؽاءيذػاؾقغذقغذعؿلذاػاؽه:ذاهللذعـفاذضىر
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ذتروسذدخاراذدالؽوؽنذقغذعؿلذ،جوابثذودؾم؟ذعؾقهذاهلل

ذ(ذريلبخااذاإلؿامذرواقة).ذ"ؿـروس

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاؽنذذوالذامنذدـةذػواداذ،اقتذدرػدذدالءقن

ذداملذبرددرفانذدـتقاسذاضرذددأورغذدقريذؿـدقدقق

ذيلفطرعقداذؿثؿبوت ذددأورغذاػابقالذؽرانذاداؾهذاقن.

ذتؾهذايذبرؿعـىذذوالذدبوؾنذػواداذعؿؾنذؿالؽوؽن

ذبربـدقغذذوالذبوؾنذداملذضـجارانذدانذؽؾبقفنذؿغوتاؿاؽن

ذػـتقغذؾبقهذقغذدان.ذيلفطرعقداذؿثؿبوتذداملذبرؾبقفنذترالؾو

ذداملذادتؼاؿةذصفةذؿالفريؽنذاؽنذذوالذامنذدـةذػوادا

ذبوؾنذػدذترؾتقذبوؽنذاقتذعبادةذعؿلذؽرانذبرعبادة

ذدالؽوؽنذفـدؼؾهذعبادةذعؿلذبفؽنذ،دفاجذنمضار

ذؿاسذدػـجغذادتؼاؿةذدخارا ذقغذيثحدذدبواهذدامل.

ذ:ذبرؿؼصودذقغذريلبخااذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽن

ذ

ذرذدري" ذاهللذعـفاذضىعائره ذؽاتاث. ذؽػدذبرتاثذاورغ:

ذدخقـتاءيذػاؾقغذقغذؿاـاؽهذعؿل:ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذـيب

ذبرؽاتذبؾقاوذاهلل؟ ذواالوػونذتتفذدخاراذدؽرجاؽنذقغ:
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ذددقؽقت ذالضيذبرؽاتذبؾقاو. ذػربواتنذعؿلذالؽوؽـؾه:

ذ(ذريلبخااذاإلؿامذرواقة".)الؽوؽنذؽاؿوذدغضوفذقغذؿان

ذ

ذدداملذادتؼاؿةذقغذجقواذممػراوؾقفيذاوـتوقذاقتذاوؾقه

ذدغنذعبادةذعؿلذؿالؽوؽنذدـتقاسذفـدؼؾهذؽقتذ،برعؿل

ذدرتاذعؿؾنذؼؽنممػرباثذبراودفاذدانذصخالاذقغذفاتي

ذؽقتذدؽورـقاؽنذاضرذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبردعاء

ذػدذبرعبادةذاوـتوقذغتمساذدـتقاسذقغذفاتيذدؽػقغذدغن

ذؿاسذدتقاف ذدالؽوؽنذقغذعؿؾنذدؽرياثذتتايفذاؽن.

ذداػتذاؽنذتقدقذػديتذاقاثذ،ادتؼاؿةذدادرذاتسذبوؽن

ذتقؿبولذاؽنذثخرياذقغذمسـتاراذصفةبرذفاثذدانذبرترودن

ذ.ذبرعبادةذداملذمجوذػراداءن

 

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذ ذؿثروذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاجدرتو

ذداملذؽدؿػنتذؿغؿبقلذاوـتوقذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػد

ذامنذػواداذؿؾؼدـاؽنذبراودفاذاوـتوقذ،اقنذذوالذبوؾن

ذؽقؼقـنذدانذؽعزؿنذتامنؽـؾهذ،برؿوالذذبؾومذقغذباضي.ذاقن

ذداملذواالوػونذؿؾؼدـاؽـثذاوـتوقذممػوذؽقتذبفاوا

ذػؾباضايذدغنذػـوهذقغذيلفطرعقداذؿراعقؽنذدوادان

ذدانذبرادتؼاؿةذدـتقاسذؽقتذدؽرياث.ذتربوكذروؿهذجمؾقس
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ذممػوذؽقتذػديتذ،تقغضيذقغذؽأمياـنذتاففذممػوثاءي

ذاقنذذوالذامنذػواداذؿؾؼدـاؽنذاوـتوق ذ،ددوغضوفث.

ذدوغضوه-بردوغضوهذدانذبرإؾتزامذقغذددأورغذباضي

ذاؽنذػديتذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذؽرانذؿات-مساتذـقةذدغن

ذمسوض.ذدالؽوؽـثذقغذافذدغنذدتقؿػلذضـجارنذدباؾس

ذقغذامنذدـةذػواداذاتسذؽقتذػغفارػنذدانذصنخالؽأذدغن

ذدبحاـهذاهللذاوؾقهذءيضادرذدانذدترمياذاؽنذاقنذدالؽوؽن

ذوتعاىل ذعؿران-الذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.

ذ:ذ111ذاقات

ذ

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
  خن حن جن يم

ذ

ذقغذ۲عؿلذؿغرجاؽن)ذؽػدذؽاؿوذدضراؾهذدان:ذ"برؿؼصود

ذؿـداػتذاوـتوقذباءقق ذدانذ،ؽاؿوذتوفنذدريذؽأؿػوـن(

ذؿـداػت) ذدانذالغقتذدضاالذدؾواسذبقدغثذقغذذرض(

ذذ."ىبرتؼوذقغذ۲اورغذباضيذدددقاؽنذقغذ،بوؿي

ذ

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 

 


