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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:

ؿؼصودث :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدريذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـرذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدان ذؿـقغضؾؽنذ
دضاالذالرغـث.ذمسوضذاهللذممربقؽنذؽقتذؽؼواتنذاوـتوقذ
برخدمة ذؽػد ذؽدوا ذأورغ ذتوا ذدان ذدـتقاس ذؿـصدؼفؽنذ
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ػفال ذباخاءن ذدورة ذالفاحتة ذؽػد ذؽدوا ذأورغ ذتوا ذقغ ذتؾهذ
تقاد .ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
فرمان ذاهلل ذدامل ذدورة ذاإلِدْ َراء ذاقات ذ 80ذقغذ
برؿؼصود -:ذ
"دان ذتوفـؿو ذتؾه ذػرقـتفؽن ذدوػاي ذاغؽاو ذتقدق ذؿثؿبهذ
ؿالءقـؽن ذؽػداث ذمسات-ؿات ،ذدان ذفـدؼؾه ذاغؽاوذ
بربوات ذباءقق ذؽػد ذاقبو ذباف .ذجك ذداؾه ذدأورغ ذدريذ
ؽدواث ذاتاو ذؽدوا ٢ذدؽاؾيذمسػاي ذؽػد ذعؿور ذتوا ذداملذ
جاضاءنذدانذػؾقفاراءمنو،ذؿكذجاغـؾهذاغؽاوذبرؽاتذؽػدذ
ؿرقك ذ(دبارغ ذػرؽاتاءن ذؽادر) ذدؽاؾقػون ذػرؽاتاءنذ
"أه" ،ذدان ذجاغـؾه ذاغؽاو ذؿـغؽقغ ،ذؿثرضه ذؿرقك ذتتايفذ
ؽاتاؽـؾهذؽػدذؿرقكذدغنذػرؽاتاءنذقغذؿوؾقاذ(قغذبردوػنذ
دـتون)" .ذ
ذ

ذاقبو ذباف ذاداؾه ذأـوضره ذاهلل ذقغ ذتقدق ذترـقاليذ
ترفادف ذدأورغ ذأـق .ذؽران ذؽادقه ذداقغ ذؿرقك ذؽػدذ
أـق،٢ذدأورغذاقبوذدانذباف ذدغضوفذبرؼربانذؽػـتقغنذ
ؿرقك ذدؿي ذؽباجقؽن ذأـق .٢ذؽبفاضقاءن ذدان ذؽجاقاءنذ
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أـق ٢ذاداؾهذاوؿػاؿاذػـاورذباضيذؿرقك.ذاوؾقهذؽرانذاقت،ذ
إدالمذؿؾتؼؽنذؽدودوؼنذقغذتقغضيذاوـتوقذدأورغذاقبوذ
دانذبافذأتسذػغورباـنذقغذدالؽوؽنذاوؾقهذؿرقكذاوـتوقذ
أـق.٢ذ ذ
ذ

ذـاؿونذػدذأخري ٢ذاقن،ذؽقتذؿـداػيتذدػاػرنذأخبارذ
برؽاءقنت ذػغأباقن ذترفادف ذاقبو ذباف .ذبفؽن ،ذاد ذقغ ذؾبقهذ
تروقذالضي،ذؿؾوؽاؽنذفاتيذدانذػراداءنذؿرقكذدفقغضذ
دغضوفذؿـخدراؽنذتوبوهذبادنذاقبوذباػاثذدـدقريذتـػاذ
راداذبؾسذدانذؽادقفن .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذباثق ذدؽاؾي ذأخنؿن ذدبرقؽن ذؽػد ذؿرقك ذقغذ
ؿـدرفؽاءيذؽدواذاقبوذباف.ذاـتاراثذبردادرؽنذحديثذ
ردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبردبدا -:ذ ذ
ثلثة ل ي نظر الل إليهم ي وم القيامة  :العاق والدي وث
والمرأة المت رجلة تشبه بالرجالذ ذ
ؿؼصودث :ذ"تقض ذضوؾوغن ذقغ ذاهلل ذعزوجل ذتقدق ذاؽنذ
ممـدغ ذؿرقك ذػد ذفاري ذؼقاؿة ذقاءقت :ذددأورغ ذقغذ
ؿـدرفؽاءي ذؽدوا ذاقبو ذباػاث ،ذدأورغ ذؾالؽيذ
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(دواؿي/باف) ذقغ ذداقوس ذ(ترفادف ذؽؿعصقنت ذقغذ
دالؽوؽن ذاوؾقه ذافؾي ذؽؾوارضاث) ذدان ذػرؿػوانذ
برؽالؽوانذدػرتيذأورغذؾالؽي" .ذ
ذ

داملذحديث ذقغذالءقن ذؽتقكذػرمتوانذبضقـداذردولذ
اهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذدغنذؿالئؽةذجربقلذعؾقهذاؾدالمذ
قغذؿثروػاءيذدأورغذؿاءـديذدوؼتوذبضقـداذبردام-دامذ
دغنذػاراذصحابة.ذؿالئؽةذجربقلذعؾقهذاؾدالمذبرتاثذؽػدذ
ـيبذصؾىذاهللذعؾقهذودؾم:ذ"بقالؽهذبرالؽوثذؼقاؿة؟"ذبضقـداذ
ؿـجواب :ذ"تقدؼؽه ذأورغ ذقغ ذدتاث ذاقت ذؾبقه ذؿغتافوءيذ
دري ذأورغ ذقغ ذبرتاث" .ذدؾـجوتث ،ذؿالئؽة ذجربقل ذعؾقهذ
اؾدالم ذممقـتا ذتـدا ٢ذبرالؽوث ذفاري ذؼقاؿة .ذؿك ذبضقـداذ
ؿـجوابذاـتاراذدبفاضنيذدرػد ذتـدا-تـداثذؿالؾوءيذدبداذ
بضقـدا-:

أن تلد اْلمة رب ت ها

ؿؼصودث:ذ"اػابقالذدأورغذفؿباذدفقاذؿالفريؽنذتواـث" .ذ
ذ ذ

ذاـتاراذػـجؾدنذؿنتذحديث ذاقن،ذدػرتيذداملذؽتابذ
ذرح ذصحقح ذؿدؾم ذاوؾقه ذاالؿام ذاؾـووي رمحه اهلل،ذ
ؿـجؾدؽنذبفاواذحديث ذاقنذؿـوروؼؽنذبفاواذ(ػدذدواتوذ
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ؿاسذــيت)ذؽأداءنذدؿانذجوؿؾهذفؿباذدفقاذبردامذأـق٢ذقغذ
الفريذدريذحاصقلذبـقهذتواـثذخوؽوفذباثق.ذدانذأـق٢ذ
اقن ذاؽن ذؿغؿبقل ذؽدودوؼن ذأقفث ذ(توان ذؽػد ذاقبوث).ذ
دفقغض ذػد ذدواتو ذتقؿػوه ذترتـتو ،ذتوان ذؽػد ذفؿبا ذدفقاذ
اقن ذاؽن ذؿـجوال ذفؿباث ذدان ذاؽن ذدبؾي ذػوال ذاوؾقه ذأـؼثذ
تـػا ذددداري ذاوؾقه ذأـق ذاقت ذدـدقري ،ذبفاوا ذفؿبا ذدفقاذ
اقتذاداؾهذاقبوذؽـدوغث.ذ ذ
ذ

ذادذدؽاؾغنذعؾؿاءذحديث ،ذؿـشرحؽن ذحديث ذاقنذ
دغن ذدأورغذأـقذاؽنذبرصفة ذدػرتي ذؿاجقؽن ذترفادفذ
اقبوث .ذممػرالؽوؽن ذددواتو ذترفادف ذاقبو ذباػاث ذتـػاذ
ػراداءن ذؽادقه ذدان ذداقغ .ذبفؽن ذقغ ذؾبقه ذتروق ذالضي،ذ
بردقؽفذؽادر ذترفادفذؽدوا ذاقبوذباف .ذجك ذػرؽاراذ
اقنذتروسذبرالؽو،ذؿكذؽقتذاؽنذؿؾقفتذؽتقؿػغنذداملذ
ددبواه ذؽؾوارض .ذاقن ذؽران ،ذدأورغ ذاقبو ذدان ذباف ذقغذ
دػاتوتث ذدراعيت ذدان ذدؽادقفي ،ذتقدق ذالضي ذدداقغي،ذ
دباؾقؼثذدداؽقيتذؿاؾهذدؽادري .ذددغؽن،ذؿـدرفؽاءيذ
ترفادفذؽدواذاقبوذبافذاقتذاداؾهذترؿادوقذداملذدودا٢ذ
بدر .ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذاوؾقهذاقت،ذؿادقهذبؾومذترؾقواتذالضيذاوـتوقذؽقتذ
ؿـخاريذكريضاءنذاهللذؿالؾوءيذعؿاؾنذبربؼيتذؽػدذؽدواذ
اقبوذباف.ذاـتاراذعؿاؾن٢ذقغذدتوـتوتذاداؾه -:ذ
ػرتام :ذجك ذؽدوا ذاقبو ذباف ذؿادقه ذفقدوف ،ذترودؽـؾهذ
بربؼيتذؽػدذؿرقكذداملذدواداـاذؽادقهذداقغ.ذاقنذؽرانذ
عؿاؾن ذبربؼيت ذؽػد ذؽدوا ذاقبو ذباف ذاقن ،ذترؿادوق ذداملذ
اـتارا ذعؿاؾن ٢ذقغ ذػاؾقغ ذأفضل ذددقدي ذاهلل .ذبردادرؽنذ
ؽػدذحديثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاؿامذالبخاريذدانذؿدؾم،ذ
دريذعبداهللذبنذؿدعودذرضيذاهللذعـهذبرؿؼصود -:ذ
"اؽو ذبرتاث ذؽػد ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذاػاؽهذ
عؿاؾنذقغذػاؾقغذأفضل؟".ذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذ
ؿـجواب:ذ"ؿـدقرقؽنذصالةذػدذأولذوؼتوث".ذؽؿدقنذاؽوذ
برتاثذالضيذ":دؾػسذاقتذاف؟"ذالؾوذبضقـدا ذؿـجواب:ذ
"بربؼيت ذؽػد ذاقبو ذباف" .ذؽؿدقن ذاؽو ذبرتاث ذالضي:ذ
"دؾػس ذاقت ذاف؟" ذالؾو ذبضقـدا ذؿـجواب :ذ"برجفادذ
دجاؾنذاهلل" .ذ
ذ
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ؽدوا  :ذتربقتؽـؾه ذرادا ذرـده ذدقري ذبقال ذبراد ذدفداػنذ
ؿرقك .ذتراوتاؿاث ذاػابقال ذؿؾقفت ذؽتقدق ذاوػاقاءن ذؿرقكذ
ؿغورودؽن ذدقري ذؿرقك ذدـدقري .ذؽران ذؿرقك ذتؾهذ
ؿغورودؽن ذؽباجقؽن ذؽقت ذدوؼتو ذؽقت ذؽخقل ذالضيذ
دفقغض ذدقوادا ذدامل ذدوادان ذؽادقه ذداقغ .ذاقن ذبرتػاتنذ
دغنذفرمانذاهللذداملذدورةذاإلِدْ َراءذاقاتذ42ذبرؿؼصود -:ذ
"دانذفـدؼؾهذاغؽاوذؿرـدهذدقريذؽػدذؽدواثذؽرانذبؾسذ
ؽادقفنذدانذؽادقهذداقغؿو" .ذ
ذ

ذاداػونذجكذؿرقكذتقدقذػرـهذؿـجاضذاتاوذممؾقفاراذ
ؽقت ذدجق ذؽخقل ذدامل ذدواداـا ذؽادقه ذداقغ ،ذاقغتؾه،ذ
ؿرقكذتتافذاقبوذدانذبافذؽقت.ذ ذ
ذ

ؽتقض :ذؿـدعاءؽن ذؽبفاضقاءن ذؿرقك ،ذدام ذاد ذؿرقكذ
ؿادقه ذفقدوف ذاتاو ذػون ذتؾه ذؿـقغضل ذدـقا .ذؽران ذدعاءذ
دأورغ ذأـق ذقغ ذصاحل ذاؽن ذمسػاي ذؽػد ذاقبو ذباػاث،ذ
واالوػونذؿرقكذتؾهذؿـقغضلذدـقا.ذبردادرؽنذحديث ذقغذ
درواقتؽنذاوؾقهذاؿامذؿدؾم،ذدريذابوذفرقرةذرضي ذهللذعـهذ
بفاوا ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذتؾه ذبردبدا ذقغذ
برؿؼصود -:ذ
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"اػابقال ذؿاتي ذدأورغ ذاـدان ،ذؿك ذترػوتودؾه ذدضاالذ
عؿاؾـث ،ذؽخواؾي ذتقض ذػرؽارا :ذصدؼه ذجارقه ،ذعؾؿو ذقغذ
برمنفعت،ذدانذأـقذقغذصاحلذقغذؿـدعاءؽـثذ(اقبوذباف)" .ذ
ذ

ذاـتاراذبـتوقذدعاءذقغذدأرورؽنذاداؾهذدباضاميانذداملذ
دورةذاإلِدْ َراءذاقاتذ-:42ذ ذ
 ...ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ؿؼصودث :ذ"...وافاي ذتوفـؽو! ذخوخورقؾه ذرمحت ذؽػدذ
ؿرقك ذبردوا ذدباضاميان ذؿرقك ذتؾه ذؿـخورفؽن ذؽادقهذ
داقغثذممؾقفاراذدانذؿـدقدقؼؽوذمساسذؽخقل" .ذ
ذ

ؿدؾؿنيذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذتوـتوتن ذاوـتوق ذؿغادقفي ،ذبربؼيت ذدان ذؿـطاعيتذ
ؽػدذؽدواذاقبوذبافذاقنذؿغاتديذػربقذاءنذاضام،ذدالضيذ
ؿانذتقدقذبرتـتغنذدغنذؽفـدقذذرع.ذ ذ
ذ

ذاقغتؾه! ذدتقاف ذػربواتن ذقغ ذباءقق ذاقت ذتقدق ذػرـهذ
دقا .٢ذبفؽن ذمنفـعتث ذاؽن ذؽؿباؾي ذؽػد ذػالؽوثذ
بردادرؽنذفرمانذاهللذداملذدورةذاإلدراءذاقاتذ7ذ -:ذ
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ...ذ
ؿؼصودث :ذ"جك ذؽاؿو ذبربوات ذباءقق ذ(ؿك ذفاءيده)ذ
ؽباءقؼؽن ذقغ ذؽاؿو ذالؽوؽن ذاداؾه ذاوـتوق ذدقري ذؽاؿو.ذ
دان ذجك ذؽاؿو ذبربوات ذؽجافنت ،ذؿك ذ(ؽدـث ذقغذ
بوروق)ذبرباؾققذؽػدذدقريذؽاؿوذجوض".
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 ٱلِمُسِتَغِفرينَ وَ يَا ﭝة ٱلتَّائبنيَ.
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