امانه ساتو تغضوغجواب
 42ربيع األخر  9241برساماءن  94جانواري 4192

ﭑ ﭒ ٱلْقَـائِـلِ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
(األنفاه ايات )42-42

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و ﭱ ﭖ وُحَىَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَنِّ وَسَمِّيِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ
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أُوصًكُيِ 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)91:

عؼصودث :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾه ذطاعو ذطػدذ
اهلل ذدان ذراستؾه ذطاعو ذطػد ذردول ذاهلل ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطواس)ذدريذطاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذ
جؽـذطاعوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذاهللذ(اظؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـرذبرإميانذطػدذاهللذدانذ
ػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظه ذظبقه ذباءؼق ذ(باضي ذطاعو)،ذ
دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذعارؼؾهذطقتذبرتؼوىذطػدذاهللذدبحاغهذوتعاىلذدشنذ
عؾؼداغاطن ذدضاال ذصرؼـتفث ذدان ذعـقغضؾؽن ذدضاالذ
الرشـث.ذعوده-عودػنذاهللذممربؼؽنذطقتذطؼواتنذاوغتوقذ
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عـجاظـؽن ذدضاال ذاعاغه ذدباضاي ذدأورغ ذخليفه ذدأتسذ
عوضذبوعيذاؼن .ذ
ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
ذفرمان ذاهلل ذدامل ذدورة ذاألَْنفَال ذاؼات ذ 42ذػقغض ذ42ذ
برعؼصود -:ذ
"واػايذأورغذؼغذبراميان،ذجاشـؾهذطاعوذعغـخيانيت ذ(اعاغه)ذ
اهلل ذدان ذردوظث ،ذدان ذ(جاشـؾه) ذطاعو ذعغـخيانيت ذاعاغه٢ذ
طاعوذددغذطاعوذعغتاػوءيذداهلث،ذدانذطتاػوؼؾهذبفاواذ
ػرتا ذبـدا ذطاعو ذدان ذأغق ٢ذطاعو ذاؼت ذػاثاظه ذعـجاديذ
اوجني ذدان ذددوشضوػث ذددقدي ذاهلل ذجواظه ذصفاال ذؼغذ
بدر" .ذ
ذ

ذداملذتفسري ذابنذكثري،ذاَظزُّػِ ِريِ ذعغاتاطنذبفاواذاؼاتذ
اؼن ذدتوروغؽن ذبرطـاءن ذدشن ذأبُو ذظَُبابَهِ ذابن ذسبد ذاملُـِ ِذرِذ
طتقكذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾمذعغوتودثذطػدذبينذ
ضُ َرؼِظَةْ ذاوغتوقذعثؿػاؼؽنذصدنذبضقـداذاضرذعرؼكذتوغدوقذ
دباوهذحؽومذاهلل .ذ
ذ
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ذالظو ذضوم ذبين ذضُرَؼِظَةْ ذممقـتا ذصـداصت ذدري ذأبُو ذظَُبابَهِذ
عغتاءي ذحال ذتردبوت ،ذعك ذأبُو ذظُبَابَهِ ذعغإذارتؽن ذطػدذ
عرؼكذدشنذتاشـثذطأرهذتغضوروضث،ذؼغذبرعؼصودذدمسبؾقه،ذ
ؼعين ذعاتي .ذطؿدؼن ذأبُو ذظُبَابَهِ ذددر ذبفاوا ذصربواتـث ذاؼتذ
برأرتيذديذتؾهذبربواتذخيانة ذطػدذاهللذدانذردوظث.ذعكذ
ديذبردوعػهذبفاواذدؼرؼثذتقدقذاطنذعاطنذػقغضذعاتيذ
اتاوذاهللذعـرمياذتوبتث.ذالظوذأبُوذظُبَابَهِ ذصرضيذطؿدجدذعدؼـهذ
دانذعغقؽتذدؼرؼثذدداظهذداتوذتقاغذعدجد.ذديذتقغضلذ
دامل ذطأداءن ذدعؽني ذدالعا ذمسبقؾن ذػاري ذػقغض ذتقدقذ
ددرطنذدؼري .ذ
ذ

ذعكذاهللذعـوروغؽنذوحقوذطػدذردولذاهللذصؾىذاهللذ
سؾقهذودؾمذبفاواذتوبةذأبُوذظُبَابَهِ ذدترميا.ذطؿدؼنذأورغذداتغذ
طػداثذعثؿػاؼؽنذبرؼتاذضؿبرياذبفاواذاهللذتؾهذعـرمياذتوبتث،ذ
دانذاؼغنيذعؾػدؽنذاؼؽاتـثذدريذتقاغذعدجدذاؼت،ذتتايفذ
أبُوذظُبَابَهِ ذبردوعػهذبفاواذجاشنذادذدأورغذصونذعؾػدؽـثذ
دريذتقاغذعدجدذاؼتذدالءؼنذبضقـدا ذدشنذطدواذتاشنذ
باضقـداذدـدؼري .ذ
ذ
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ذأخريث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذعؾػدؽنذ
اؼؽاتـث ذالظو ذبرطاتاظه ذأبُو ذظُبَابَهِ"،واػاي ذردول ذاهلل،ذ
ددوشضوػثذاطوذتؾهذبرغذرذبفاواذدؾوروهذػرتاطوذاطنذ
اطوذػابقدؽنذاوغتوقذصدضه".ذعكذبضقـداذبردبدا -:ذ
جي ِزيجك الث لث أ جن تصدق بِِه
عؼصودث :ذ"خؽوصؾه ذباضقؿو ذدشن ذعثدضفؽـث ذدػرتقضذ
درؼث" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذاعاغهذداصتذدعؼصودطنذعثؿػاؼؽنذحقذافذدفاجذ
طػد ذصؿقؾقؽث ،ذتقدق ذعغؿبقل ذددواتو ذعؾبقفي ذحؼث ذدانذ
تقدق ذعغورشي ذحق ذأورغ ذالءؼن ،ذباءؼق ذبروصا ذػرضاذ
عاػوصونذجاس.ذادذعاءغديذؼغذعؾقفتذضالرنذاتاوذجواتنذ
اؼتذدباضايذداتوذطدؿػنتذدانذصؾواغذاوغتوقذعـخاصايذ
طؿشفوران،ذطدودوضنذدانذطؽواداءنذدانذادذؼغذعؾقفتذ
ضالرنذاؼتذدباضايذداتوذاعاغهذاهلل .ذ
ذ
ذ
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ذاعاغه ذاداظه ذدبفاضني ذدرصد ذاخالق ذترصوجي ذؼغذ
عغفقاديذدؼريذأورغذؼغذبراميان.ذاوظقهذاؼتذعؾؼداغاطـثذ
عروصاطن ذاداس ذطبفاضقاءن ذباضي ذدتقاف ذدؼريذ
عاءغدي.طتقاداءن ذاعاغه ذعروصاطن ذدبب ذأوتامذ
ترجروعودثذددأورغذطؾؿبهذطفقـاءنذأخريثذخيانةذاؼتذ
اطن ذعرودؼؽن ذعشارطت .ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقهذ
ودؾمذعثاتاطن -:ذ
أل ل ِديجن لِم جن ل أمانة له
عؼصودث:ذ"طتاػوؼؾهذتقدقذمسػورغاذاضامذباضيذددقافذ
ؼغذتقادذاعاغهذصداث" .ذ
ذ

ذاعاغه ذاغتارا ذصفة ذؼغ ذواجب ذباضي ذردول .٢ذاعاغهذ
جوض ذعـوغتوت ذطقت ذدباضاي ذاوعتث ذاوغتوق ذعالطوطنذ
اف ذدفاج ذدشن ذصـوه ذاعاغه ذدام ذاد ذدباضاي ذػؿبا ذاهلل،ذ
دباضاي ذاوعت ،ذدباضاي ذطتوا ذطؾوارض ،ذدباضاي ذطتواذ
عشارطتذدانذدباضاؼث.ذبضقتوظهذصـتقغثذاعاغهذدصرؼغؽتذ
طػقؿػقـن ذدامل ذعشارطت ذاتاو ذدعان-عان ذدفاج ذدشنذ
ػارصن ،ذأورغ ذؼغ ذدودوق ذدصرؼغؽت ذاؼن ذاطن ذظبقهذ
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برمساشت ذاوغتوق ذعؾؼداغاطن ذتغضوشجواب ذعرؼك ذطػدذ
أورغذؼغذدصقؿػقـث .ذ
ذ

ذدبداذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾمذؼغذدرواؼتؽنذ
اوظقهذاعامذأمحد -:ذ
كلك جم راع وكلك جم م جسؤل ع جن ر ِعيتِ ِه
(رواه أمحد)

عؼصودث:ذ"دتقافذطاعوذاداظهذصؿقؿػنيذدانذدتقافذطاعوذ
اطنذدصرتغضوشجوابؽنذأتسذصقؿػقــث" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
اعاغهذدبفاضيذطػدذتقضذبفاضني -:ذ
صرتام:ذاعاغهذعاءغديذترػادفذاهلل .ذ
مسوا ذطتـتوان ذاهلل ذبروصا ذصرؼـته ذػـدضؾه ذدظؼداغاطن ذدانذ
الرشن ذػـدضؾه ذدتقغضؾؽن .ذترعادوق ذدداملث ذعغضوغاطنذ
مسواذأشضوتاذتوبوهذاوغتوقذحال٢ذالءؼنذؼغذبرعـػعتذدرتاذ
عغاطوءي ذبفاوا ذمسوا ذاؼت ذاعاغه ذاهلل .ذعغضوغاطن ذطػدذ
ععصقةذعروصاطنذخيانةذترػادفذاهلل.ذ ذ
طدوا:ذاعاغهذعاءغديذطػدذعاءغدي .ذ
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اغتاراثذعغؿباظقؽنذحقذطػدذؼغذاعػوثا،ذتقدقذعـقػوذدانذ
تقدق ذبرالطو ذزاظقم ،ذعـجاض ذرػدقا ذدان ذصرطارا ذؼغذ
عروصاطن ذطواجقػن ذترػادف ذطؾوارض ،ذضوم ذضرابة ذدانذ
عاءغديذدخاراذطدؾوروػن.ذترعادوقذجـقسذاعاغهذاؼنذ
اداظهذصؿقؿػنيذبرالطوذسادؼلذترػادفذعشارطتث،ذسؿاراءذ
سؾؿاء ذبرالطو ذسادؼل ذترػادف ذأورغ ذسوام ذدشن ذممربيذ
صتوروقذطػدذعرؼكذاوغتوقذممقؾقؼيذاستؼادذؼغذبـر،ذممربيذ
غصقحت ذاوغتوق ذبرسؿل ذؼغ ذممربي ذمنفعت ذطػد ذعرؼكذ
ددغقا ذدان ذدأخرية ،ذممربؼؽن ذصـدؼدؼؼن ذؼغ ذباءؼق ،ذعثوروهذ
برأودفا ذعـداصتؽن ذرزضي ذؼغ ذحالل ذدرتا ذغصقحت ٢ذؼغذ
داصتذممػرطوطوػؽنذطإمياغنذاضرذترػقـدرذدريذدضاالذ
طؿعصقنت ذدان ذدودا ذدرتا ذعـخقـتاءي ذطبـران ذدانذ
طباءؼؼؽن .ذ
ذ

طتقض:ذاعاغهذعاءغديذترػادفذدؼرؼثذدـدؼري .ذ
بربوات ذددواتو ذؼغ ذترباءؼق ذدان ذبرمنفعت ذباضي ذدؼرؼثذ
باءؼق ذدامل ذاورودن ذاضام ذعاػوصون ذدغقا ،ذتقدق ذصرغهذ
عالطوطنذؼغذممبفاؼاطنذدؼرؼثذاتاوذعـظاظقؿيذدؼري .ذ
دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
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ذعارؼؾه ذطقت ذبراودفا ذعـخوغتوػي ذاخالق ذردولذ
اهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾمذدانذصاراذصحابة ذرضي ذاهللذسـفمذ
دان ذتروس ذممربؼؽن ذخدمت ذترباءؼق ذاوغتوق ذأورغ ذؼغذ
طقت ذصقؿػني ،ذأورغ ذؼغ ذطقت ذجاضا ،ذمسوضا ذطقتذ
عـجاديذػؿباذاهللذؼغذظبقهذباءؼقذدريذمساسذطدؿاس .ذ
ذ

داءِذاؼاتذ -:92ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاظـِّ َ

ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ

عؼصودث :ذ"ددوشضوػث ذاهلل ذعثوروه ذطاعو ذدوصايذ
عثرػؽن ذدضاال ذجـقس ذاعاغه ذطػد ذاػؾقث ذ(ؼغ ذبرحقذ
عـرمياث) ،ذدان ذاصابقال ذطاعو ذعـجاظـؽن ذحؽوم ذداغتاراذ
عاءغدي ،ذ(اهلل ذعثوروه) ذطاعو ذعغحؽوم ذدشن ذسادؼل.ذ
ددوشضوػثذاهللذدشنذ(دوروػـث)ذاؼتذممربيذصغاجرانذ
ؼغذدباءؼق-باءؼؼثذطػدذطاعو.ذددوشضوػثذاهللذدـتقاسذ
عـدشر،ذالضيذدـتقاسذعؾقفت" .ذ
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بَارَكَ ﭞ ﯬ ﯶ بالِقُرِءَان ﯻ ،وَ نـَـفَعَنٌ ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّنَ ﭞ ﮖ تالَوَ تَهُ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ و ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ﰁ فًََا فَىِزَ ٱلِىُسِتَغِفرينَ وَ يَا ﭝة ٱلتَّائبني
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