فرسدياءن هدايف منكر دان نكري
 8شوال  9341برساماءن  22جون 2198

ﭑ ﭒ ٱلْقَـآئِـلِ

ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹

(النحل ايات )19

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

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ 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:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذصاعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذصاعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذرسول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(برسؾقدقفن)ذداملذسدواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهلل ذ(اؾؼراان)ذذ
دانذ(سـه)ذرسوؾث،ذجكذؽاؿوذبـر ٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذبااقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذؿارقؾهذؽقتذبرتؼوىذؽػدذاهللذسبحاـهذوتعاىلذدغنذ
ؿؾؼداـاؽن ذسضاال ذػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذسضاالذ
الرغـث .ذؽفقدوػنذقغ ذؽقتذالؾوايذػدذساعت ذاقنذتقدقذ
اؽنذبرؽؽؾنذسالؿا-الؿاث.ذؽقتذمسدتقثذسدر،ذدـقاذاقنذ
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فاثاؾه ذمتػت ذػرسقغضافن ذمسـتارا .ذاخرية ذجواؾه ذقغ ذؽؽلذ
سالؿا-الؿاث .ذتوبوه ذبادن ذقغ ذصقحة ذبوؽـؾه ذجاؿقـنذ
ؽؿاتني ذاقت ذتقدق ذاؽن ذداتغ .ذخطبة ذاؽن ذممبقخاراؽنذ
ػرسدقاانذفدايفذؿـؽرذدانذـؽري.
فرمانذاهللذداملذسورةذاؾـحلذاقاتذ19ذبرؿؼصود -:ذ
"...ؽؿدقن ذاػبقال ذمسػاي ذتقؿػوه ذؿرقك ،ذتقدؼؾه ذؿرقكذ
داػت ذممقـتا ذدؽؿدقـؽن ذواالو ذسداعت ذػون ذدان ذؿرقكذ
تقدقذاؽنذداػتذممقـتاذددفوؾوؽن ".ذ
ذ

ذاػبقال ذتقبا ذساعت ذؽؿاتني ،ذاي ذاؽن ذحاضري ذتـػاذ
ؿغريا ذوؼتو ذاتاو ذؿاس .ذاد ذؿاساث ذؽتقك ذسدغ ذبرحيتذ
دروؿه،ذادذػوالذؽتقكذسدغذبؽرجا،ذادذػوالذؽتقكذسدغذ
برسوؽارقا ذدان ذػؾباضاي ذالضي ذؽأداان .ذاقـقؾه ذقغ ذػرؾوذ
ؽقت ذاقغت ذدان ذسدر ،ذؽؿاتني ذاقت ذساغة ذدؽت ذدانذ
فؿػريذدغنذؽقت.ذ ذ
ذذ ذ

ؿعاشرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
ذدامل ذسبواه ذرواقة ذاوؾقه ذاالؿام ذالبخاري رضي ذاهللذ
عـه ،ذبفاوا ذعبد ذاهلل ذابن ذعؿر رضي ذاهلل ذعـفؿا ذبرؽاتذ
(ؿؼصودث):ذ"اػابقالذبرأداذدوؼتوذػتغذجاغنذتوغضوذمسػايذ
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وؼتو ذػاضي ،ذدان ذاػابقال ذبرأدا ذوؼتو ذػاضي ذجاغن ذتوغضوذ
مسػايذوؼتوذػتغ،ذمساسذصقحةذجاغنذتوغضوذمسػايذوؼتوذ
ساؽقت ذدان ذمساس ذفقدوف ذجاغن ذتوغضو ذمسػاي ذوؼتوذ
ؿاتي ".ذ
ذ

ذؽات ٢ذاقن ذسبـرث ذساتو ذػراقغاتن ذدان ذاؿارن ذقغذ
ساغةذواجرذاوـتوقذؽقتذاؿبقلذػرفاتني.ذاػبقالذثاواذسودهذ
مسػاي ذدؽروغؽوغ ،ذػقـتو ذتوبة ذسوده ذترتوتوف ،ذتقادذ
الضيذؿاسذاوـتوقذبرعؿلذعباده،ذتقغضؾؾهذمسواذفرتاذبـدا،ذ
اـق ذػقـق ،ذصحابة ذفـداي ذدان ذمسواث .ذدػرؾقفتؽن ذػوالذ
سخاراذسػقـتسذالؾوذعؿؾن٢ذمساسذدبريذؽدؿػنتذددـقا.ذ ذ
ذ

ذؽتقكذاقت،ذباروؾهذؽقتذاؽنذسدر،ذباثؼثذصالةذ
قغذدتقغضؾؽن،ذسدقؽقتثذدرؿاذدانذصدؼه،ذؽورغثذعؿلذ
جارقه .ذتقاد ذضوـاث ذالضي ذػثداؾن ذدوؼتو ذاقت .ذساعتذ
ؽؿاتنيذاداؾهذفاثذاـتاراذؽقتذدغنذرَبُّذاؾْجَؾِْقل،ذاهللذتوفنذ
مسدتاذعامل .ذ
ذ

ذاػبقال ذبراد ذدامل ذؼبور ،ذبرسأورغن ذدؾقاغ ذحلد ،ذتاـهذ
ؿوال ذدؽؿبوسؽن ذدأتس ذبادن ذؽقت ،ذاػاؽه ذالضي ذقغذ
تقغضلذاوـتوقذؽقتذػدذوؼتوذاقت.ذفاثذعؿؾنذسفاجذقغذ
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ؿـجادي ذػـؿن ذؿـجواب ذػرسوأؾن ذؿـؽر ذدان ذـؽري .ذجكذ
مساس ذفقدوف ذددـقا ،ذاد ذممربقؽن ذصدؼه ذجارقه ،ذادذ
ؿـوـتوتذعؾؿوذقغذبرمنػعت ذؿـجاديذعؿؾنذاـقذؿورقد،ذ
اد ذؿـقغضؾؽن ذاـق ذقغ ذصاحل ذؿـدعاؽـث ،ذمسوض ذؿـداػتذ
ػفاالذقغذبرتروسن،ذتتايفذجكذتقاد،ذباضامياـؽهذـصقبذدانذ
ؽأداانذؽقتذاوـتوقذؿـجوابذسوأؾن٢ذؿالئؽةذؿـؽرذدانذ
ـؽريذــيت .ذ
ذ

سقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذاػبقالذبرادذداملذؼبور،ذتقادذالضيذاقدرتيذدانذاـق،٢ذ
تقاد ذالضي ذصحابة ذفـداي ،ذتقاد ذالضي ذفرتا ذبـدا ،ذمسواثذ
دتقغضؾؽنذددـقا .ذ
ذ

ذؿـؽرذدانذـؽري ذاؽنذداتغذبرتاثذسوااؾن،٢ذسقاػاؽهذ
توفنذؽاؿو،ذسقاػاؽهذـيبذؽاؿو،ذاػاؽهذاضامذؽاؿو،ذاػاؽهذ
ؼبؾة ذؽاؿو ،ذسقاػاؽه ذسودارا ذؽاؿو ،ذاػاؽه ذػضغن ذاعتؼادذ
ؽاؿو،ذدانذاػاؽهذؽؾقؿهذقغذؽاؿوذباواذبرسام-سامذؽاؿو.ذ
سوأؾن ٢ذاقن ذمسوا ذؽقت ذتافو ذجواػـث ،ذتتايف ذاػبقالذ
برسأورغن ذدعامل ذؼبور ،ذاداؽه ذؽقت ذبرأوػاي ذؿـجوابث.ذ
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اػاؽه ذؽقت ذممػو ذؿـجواب ذجواػن ذاقت ذدغن ذسبااققذ
ؿوغؽني .ذ
ذ

ذجك ذممػو ذممربقؽن ذجواػن ،ذدغن ذعؿل ذعباده ذقغذ
ؿـجادي ذصحابة ذدقري ذؽقت ،ذبرسقـرؾه ذعامل ذؼبور ذؽقتذ
دغنذخفاي.ذسؽرياثذتقدقذممػوذؿـجوابذدان ذتقادذعؿلذ
عبادهذقغذؿـجاديذصحابة،ذػدذساعتذاقت،ذبرضضرؾهذعاملذ
ؼبور ذؽقت ذدغن ذعذاب ذسقؼدا ذقغ ذساغت ذػدقه .ذتقادذ
خفاي ذػـراغ،ذدسقؼداذسقاغذدانذؿامل،ذفاثذقغذدغرذػدذ
ؽقتك ذاقت :ذ"ؽؿباؾقؽـؾه ذؽدـقا ،ذؽاؿي ذبرجـجي ذاؽنذ
ؿـجاديذاورغذقغذصاعة".ذالوغنذدانذرقـتقفنذاقنذتقدقذ
الضيذبرضوـا .ذ
ذ

حديثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاؿامذاؾرتؿذيذبرؿؼصود -:ذ
"سدوغضوفثذؼبورذاقتذساتوذروؿهذدرػدذروؿه ٢أخرية،ذ
بارغدقافذبرجايذدغـث،ذؿكذسؾػدثذؿوده،ذبارغدقافذ
تقدقذبرجايذدغـث،ذؿكذسؾػدثذسوؽر".ذذ ذ
ذ

ؿعاشرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ذ
ذاقغتؾه ،ذمنػعتكنله ذؽفقدوػن ذؽقت ذاقن ذدغنذ
سبااقق-بااقؼث.ذجاغـؾهذدسقا-سقاؽنذوؼتوذقغذدبريذاقنذ
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دغنذعؿؾنذقغذتقدقذبرفاءيده،ذترالؾوذاغؽوهذدانذسوؿبوغذ
دغن ذؽدقبوؼؽن ذدـقا ذسفقغضـ ذترؾوػا ذدان ذالالي ذاوـتوقذ
توـدوقذدانذسجودذؽػدذاهلل.ذ ذ
ذ

ذذاف ذجوا ذقغ ذؽقت ذالؽوؽن ذسؽارغ ،ذدساعتذ
ؿاسقه ذدبري ذرواغ ذدان ذنػس ذدأتس ذؿوك ذبوؿي ذاهلل ذاقن،ذ
جاؾـؽـؾهذؽفقدوػنذفارقنذدغنذسـتقاسذؿغؿبقلذؽرياذاؽنذ
ؽفقدوػن ذدعامل ذبرزخ ذــيت .ذسـتقاساؾه ذبرادتغػار ذؽػدذ
اهلل،ذمموفونذاؿػونذدانذتوبةذؽػداث.ذسالاقنذاقت،ذؽػدذ
اورغ ذقغ ذسرقغ ذؽقت ذبراوروسن ذدان ذبرمتو ،ذسـتقاساؾهذ
رقغـؽن ذؿوؾوت ذمموفون ذمعاف ذدان ذؿـدعااؽنذ
ؽدجفرتاان ذؿرقك ،ذؿوده-ؿودفن ذدعاا ذاقت ذؿـجاديذ
رمحةذاوـتوقذؽقتذدعامل برزخذــيت .ذ
ذ

ذمسوضـ ذفرمان ذاهلل ذدامل ذسورة ذآل ذعؿران ذػد ذاقاتذ
 989ذاقن ذاؽن ذؿـجادي ذػراقغاتن ذدان ذػغاجرن ذاوـتوقذ
ؽقت ،ذسوػاي ذسـتقاس ذبرسدقا ذاوـتوق ذؿغفاديف ذؽؿاتنيذ
قغذػديتذاؽنذتقبا .ذ
ذ
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برؿؼصود :ذ"تقاف ٢ذقغ ذبرثاوا ذاؽن ذؿراسااي ذؿاتي.ذ
سدوغضوفثذػدذفاريذؼقاؿةذسفاجذدمسػورـاؽنذباؾدنذ
ؽاؿو.ذسدقاػاذقغذدجاوفؽنذدرػدذـراكذدانذدؿاسوؼؽنذ
ؽداملذشرضـذديذاداؾهذاورغذقغذبرأوـتوغ.ذؽفقدوػنذددـقاذ
اقن ذ(ؿؾقػوتي ذسضاال ذؽؿقوافن ذدان ذػغؽت ذؽبدران)ذ
تقدقذالاقنذفاثاؾهذؽدـغنذباضيذأورغذقغذترػداي ".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

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اَ
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