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ؿؼصودث" :وافاي اورغ قغ برإميان ،راعتؾه ؽاؿو ؽػد
اهلل دان راعتؾه ؽاؿو ؽػد ردول اهلل دان ؽػد "أوىل
األؿر" (اورغ قغ برؽواس) دري ؽاؾغن ؽاؿو .ؽؿودقن
جؽـ ؽاؿو بربـته-بـته (بردؾقسقفن) دامل دسواتو ػرؽارا،
ؿؽـ فـدؼؾه ؽاؿو ؿغؿباؾقؽـث ؽػد (ؽتاب) اهلل (اؾؼرءان)
دان (دـه) ردوؾث ،جقك ؽاؿو بـر برإميان ؽػد اهلل دان
فاري أخرية .قغ دؿؽني اداؾه ؾبقه باءقق (باضي ؽاؿو)،
دان ؾبقه اقؾوق ػوال ؽسودفـث".
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
ؿارقؾه ؽقت برتؼوى ؽػد اهلل دبحاـه وتعاىل دغن
ؿؾؼساـاؽن دضاال ػرقـتفث دان ؿـقغضؾؽن دضاال
الرغـث .ؿوده-ؿودفن أخري حقاة ؽقت ممػو ؿغوخػؽن
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الإؾه إال اهلل دان ؿـقغضل دـقا دامل ُحسِ ُن الْخَاتِمَ ْه ،أؿني قا
ربّ.
ؿعاذر املسؾؿني رمحؽم اهلل،
فرمان اهلل دامل دورة اؾزُّ َؿرِ اقات 63-66
برؿؼصود-:
"ؽاتاؽـؾه الضي (وافاي حمؿد) دسوغضفث اؽو
دػرقـتفؽن دوػاي ؿثؿبه اهلل دغن ؿغـإخالصكن دضاال
عبادة ؽػداث دان اؽو دػرقـتفؽن دوػاي ؿـجادي أورغ
قغ اول ػرتام بردره دقري بوؾت( ٢ؽػد اهلل) ،ؽاتاؽـؾه
الضي دسوغضوفث اؽو تاؽوت جك اؽو ؿـدرفاك
ؽػد توفـؽو اؽن عذاب فاري قغ بسر (دوءال
جواب) ،ؽاتاؽـؾه الضي ،اهلل جواؾه قغ اؽو مسبه دغن
ؿغـإخالصكن عؿاؾن اضاؿؽو ؽػداث".
ؽقت دباضاي اوؿت إدالم واجب براميان بفاوا
ؽفقدوػن دـقا اقن فاث مسـتارا ،أخرية متػت قغ ؽؽل
اوـتوق دالؿا-الؿاث .مسوا ػسيت اؽن ؿـؿوءي داعت
ؽؿاتني دان درتودث اؽن ؿالؾوءي عامل برزخ دبؾوم
دبغؽقتؽن مسوال اوـتوق دفقتوغ دضاال عؿاؾن دام اد
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ممػراوؾقه ضـجران ذرض اتاو دقؼساءن ـراك .اوؾقه اقت،
اهلل تؾه ؿـداتغؽن ؽػد ؽقت ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه
ودؾم دباضاي ردول اوـتوق ممبقؿبقغ اوؿت ؿاءـسي
دوػاي ؿـجادي فؿبا اهلل قغ ؿغعبدقؽن دقري ؽػداث.
دمسػقغ براميان ؽػد اهلل دان ردول اهلل صؾى اهلل
عؾقه ودؾم ،ؽقت ددوروه اوـتوق ممػرباثؼؽن عؿاؾن
تراوتام عؿاؾن قغ فرض ؽؿدقن دتوروتي قغ دـة،٢
ؿـجاءوفي ػرؽارا قغ ؿؽروه اػاته الضي قغ حرام ددقسي
ذرقعة .اهلل برفرمان ددامل دورة اؾـَّحِ ُل اقات -:16
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ؿؼصودث" :دان ؽاالوؾه اهلل ؿثقؼسا ؿاءـسي ددببؽن
ؽظاؾقؿن ؿرقك تـتوؾه اي تقدق ممبقارؽن تقغضل دؿوك
بوؿي دسواتو خملوق قغ برضرق ،اؽن تتايف اي ممربي
تقؿػوه ؽػد ؿرقك فقغض ؽسواتو ؿاس قغ ترتـتو،
ؽؿدقن اػابقال مسػاي تقؿػوه ؿرقك ،تقاداؾه ؿرقك اؽن
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داػت ممقـتا دؽؿدقـؽن دساعت ػون دان تقدق ػوال
ؿرقك اؽن داػت ممقـتا ددفوؾوؽن".
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
ؽؾقؿه الإؾه إال اهلل ،تقاد توفن قغ دمسبه ؿالءقـؽن
اهلل ،فـدؼؾه دتتاػؽن دفاتي ؽؾقؿه أضوغ اقن .ؽـاف
ؽؾقؿه قغ أضوغ اقن ػرؾو دتتاػؽن دفاتي دان دجاض؟.
اـتارا دببث اقاؾه-:
ػرتام :ػرؽارا ػرتام قغ واجب دؽتافوءي دري روؽون
إدالم قغ اد.
اهلل برفرمان دامل دورة حمؿد اقات -:61
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ؿؼصودث" :اوؾقه اقت ،ؿك تتاػؽـؾه ػغتافوامنو دان
ؽقؼقــؿو (وافاي حمؿد) بفاوا دسوغضوفث تقاد توفن
(قغ برحق دمسبه) ؿالءقـؽن اهلل دان ؿقـتاؾه اؿػون ؽػداث
باضي داؾه دقؾف قغ اغؽاو الؽوؽن دان باضي دودا٢
أورغ قغ براميان ؾالؽي دان ػرؿػوان ،دان (اقغتؾه) اهلل ؿفا
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ؿغتافوءي اؽن ؽأداءن ضرق ضري ؽاؿو (ددـقا) دان
ؽأداءن ػـتاػن ؽاؿو (دأخرية)".
ؽدوا :جاؿقـن دسأورغ ؿادوق ؽشرض دان ترػؾقفارا
دري أيف ـراك.
ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم بردبدا قغ درواقتؽن اوؾقه
اؿام أمحد-:
م ْن قال َل إِلو إِاَل اللاوُ أ ْوجب اللاوُ عاز وج ال لوُ ِِبا ا ْْلناة
(رواه امحد)
وأ ْعت قوُ ِِبا ِم ْن الناا ِر
ؿؼصودث" :بارغسقاف برؽات ال إؾه إال اهلل ،اهلل
ممادوؼؽـث ؽشرض دان ؿـجاءوفؽـث درػد أيف ـراك".
ؽتقض :ؿـداػت شفاعة ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم
دباضاميان دبداث قغ درواقتؽن اوؾقه اؿام أمحد-:
أ ْسع ُد الن ِ
ااس بِشفاع ِِت ي ْوم الْ ِقيام ِة م ْن قال َل إِلو إِاَل اللا ُو
(رواه امحد)
خالِصةً ِم ْن قِب ِل ن ْف ِس ِو
ؿؼصودث" :أورغ قغ داغت بربفاضقا ػد فاري ؼقاؿة
دغن شفاعتكو اقاؾه أورغ قغ برؽات ال إؾه إال اهلل دغن
اخالص دري فاتقث اتاو جقواث".
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ؽأؿػت :ؽؾقؿه قغ ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم
ػرجواغؽن دالؿا  64تافون دؿؽه.
دفوؾو ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم برجواغ دالؿا
تقض بؾس تافون دامل رغؽا ؿـدعوفؽن ؽؾقؿه "ال إؾه إال
اهلل" ؽػد بغسا عرب ؿؽه قغ ؽتقك اقت ؿادقه ؿثؿبه
برفاال .ـاؿون تتؽاال ؿرقك ددوروه ؿغوخػؽن ؽؾقؿه
"ال إؾه إال اهلل" دغن دوؿبوغث ؿرقك ؿـجواب" ،اػاؽه
ؽاؿي ددوروه ؿثؿبه داتو توفن دفاج؟ دوغضوه ؽاؿي
بؾوم ػرـه ؿـدغرث (دري ـقـقك ؿوقغ ؽاؿي)".
ؽؾقؿا :ترػؾقفارا دقرقث ،فرتاث دان ػفالث ددقسي اهلل.
دبدا ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم قغ درواقتؽن اوؾقه
اؿام ؿسؾم-:
من قال َل إِلو إِاَل اللاو وكفر ِِبا ي عب ُد ِمن د ِ
ون اللا ِو حُرم
ُْ ْ ُ
ُ
ْ
(رواه مسلم)
مالُوُ ود ُموُ و ِحسابُوُ على اللا ِو
ؿؼصودث" :بارغسقاف قغ برؽات ال إؾه إال اهلل دان
ؿغـؽػوري قغ دمسبه دالءقن اهلل ،دػؾقفارا فرتاث ،دارفث
دان ػفالث ددقسي اهلل".
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
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ؽقت دإقغتؽن اضر ممنفعتكن وؼتو صقحت دبؾوم
داؽقت ،ؽاقا دبؾوم ؿسؽني ،الػغ دبؾوم مسػقت ،ؿودا
دبؾوم توا دان فقدوف دبؾوم ؿاتي .ترثات ؽورـقاءن
ػؾواغ فقدوف دبؾوم ؿاتي اداؾه ػؾواغ قغ ػاؾقغ برـقالي
باضي دسأورغ فؿبا اهلل ددـقا اقن .دسوغضوفث ؽؿاتني
قغ ػسيت اقت اداؾه ػـاؿت دضاال رواغ دان ػؾواغ باضي
ؽقت اوـتوق ممبوؼتقؽن ػغعبدقن ؽػد اهلل.
ؿارقؾه ؽقت حمادبه دقري ؽقت دـدقري ،دالؿا
ؽفقدوػن ؽقت ددـقا اقن ،براف باثؼؽه عؿاؾن قغ تؾه
ؽقت ددقاؽن اوـتوق دباوا ؽػادغ حمشر ؽؾق ،ؿوده-
ؿودفن ؽقت اؽن دبري ؽؼواتن اوـتوق برعبادة ؽػد اهلل
دان دجاءوفي دري دقؽف ؿاؾس ،ؾقؽا درتا الالي دامل
ؽفقدوػن اقن .دسوغضوفث ؿاتي اقت بـر ،ػردوءاؾن
ؼبور اقت بـر ،تقوػن دغؽاؽاال اقت بـر ،فاري ؼقاؿة اقت
بـر ،حساب اقت بـر ،ذرض دان ـراك اقت بـر.
ك اقات -:2
فرمان اهلل دامل دورة اَْؾ ُؿؾُ ْ
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ؿؼصودث" :دقاؾه قغ تؾه ؿـتؼدقرؽن اداث ؿاتي دان
فقدوف (ؽاؿو) اوـتوق ؿغوجي دان ؿـظافريؽن ؽأداءن
ؽاؿو ،دقاػاؽه داـتارا ؽاؿو قغ ؾبقه باءقق عؿؾث دان دي
ؿفا ؽوادا (ممباؾس عؿل ؽاؿو) الضي ؿفا ػغأؿػون
(باضي أورغ قغ برتوبة)".

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،
وَلصَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ﰁ فًََا فَىِزَ ٱلِمُصِتَغِفرينَ وَ يَا ﭝة ٱلتَّائبنيَ.
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