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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
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أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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)11:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهلل ذ(اؾؼراان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجكذؽاؿوذبـر ٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذبااقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ؿارقؾهذؽقتذبرتؼوىذؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدغنذ
ؿؾؼداـاؽن ذدضاال ذػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاالذ
الرغـث .ذدفاري ذؿااـدي ذؽؾوار ذدرػد ذعامل ذؼبور ذؿـوجوذ
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ؽػد ذدروان ذإهلي ،ذعبارت ذرقبوان ذبالؾغ ذقغ ذبرتربغن.ذ
جؾسذترػـخرذدرػدذواجه ٢ذؿرقكذػراداانذتاؽوتذدانذ
بقؿبغ،ذاػاؽهذـصقبذقغذاؽنذدترميا.ذػدتقثذاؽنذدفقتوغذ
دضاالذعؿاؾنذقغذترمسبوثيذدانذثات،ذقغذتردوروقذػديتذ
اؽن ذتردقغؽف .ذاقتوؾه ذدواداـا ذفاري ذؽبغؽقنت .ذخطبةذ
اؽنذممػرؽاتاؽنذواجه٢ذفاريذؽبغؽقنت.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ؽأداان ذؿرقك ذؿـوجو ذؽػادغ ذحمشر ذدامل ذؽأداانذ
برؽاؽي ذأقم ،ذبرتؾـجغ ذدان ذبرؽوؾوف ذ(ؽؿاؾوان ذدػرتيذ
بؾوم ذبرخِتَ ْن) ذدػرتي ذقغ ذتؾه ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿامذ
البخاريذدانذؿدؾم -:ذ
اسَيَ َومََالَقَيَامَةََ
شَالنَ ه َ
للاَعَنَاَأَنََالنَبََملسو هيلع هللا ىلصَقَالََ هَي هَ
عَنََعَائَشَةََرَضََ هَ
الَجَيَعَاَيَنَ هَظ هَرَبَعَضهَههمََ
هَحفَاةََ هَع َراةََ َغهرَلَََقهلَتهََيَ ََر هَس َولََللاََالنَسَا هَءَ َو َالرجَ هَ
اَلَ َبَعَضَ َقَالَ َملسو هيلع هللا ىلص َيَ َعَائَشَ هَة َاَلَمَ هَر َأَشَدَ َمَنَ َأَنَ َيَنَ هَظرَ َبَعَضهَههمَ َاَلََ
ََََََََََََََََََ(رواهَالبخاريَومسمل) َ
بَعَضََ َ َ َ .
برؿؼصود:ذدرػدذعائشةذرضي ذاهللذعـفاذبفاواذـيبذصؾىذاهللذ
عؾقه ذودؾم ذبردبدا ذؿؼصودث :ذ"دفقؿػوـؽن ذؿااـديذ
دػادغ ذحمشر ذػد ذفاري ذؼقاؿة ذدغن ذؽأداان ذبرؽاؽي ذأقمذ
ذ
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برتؾـجغذدانذبرؽوؾوف".ذعائشةذبرؽات:ذ"قاذردولذاهلل!ذ
اداؽهذأورغذػرؿػوانذدانذؾالؽيذمسواثذؿؾقفتذداتوذدامذ
الاقن؟" .ذـيب ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذؿـجواب :ذ"وافايذ
عائشة،ذؽدفشنتذؽأداانذػدذؿاسذاقتذؿغفاؾغذؿادقغ٢ذ
درػدذؿؾقفتذداتوذدامذالاقن" .ذ
ذ

درتودث فرمانذاهللذداملذدورةذاإلدرااذاقاتذ -:79ذ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

برؿؼصود:ذ"دانذددقافذقغذدبريذػتوروقذاوؾقهذاهللذؿكذ
دقاؾه ذقغ ذدبـر-بـرث ذبرجاي ذؿـخاػاي ذؽبفاضقاان ،ذدانذ
ددقاػا ذقغ ذدددتؽـث ذؿك ذاغؽاو ذتقدق ذدؽاؾي-ؽاؾيذ
اؽن ذؿـداػيت ذباضي ذؿرقك ،ذػـوؾوغ ٢ذقغ ذالاقن ذدرػداث.ذ
دانذؽاؿيذاؽنذفقؿػوـؽنذؿرقكذػدذفاريذؼقاؿةذ(دغنذ
ؿثريقتذؿرقكذؿادقغ)٢ذأتسذؿوؽاث،ذداملذؽأداانذبوتا،ذ
بقدو ذدان ذػؽق ،ذمتػت ذؽدقاؿن ذؿرقك :ذـراك ذجفـم،ذ
تقاف ٢ذؽاؾي ذؿاؾف ذجوالغن ذأػقث ،ذؽاؿي ذمتبافي ذؿرقكذ
دغنذأيفذقغذؿـجوؾغ-جوؾغ".ذ
ذ
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دأورغ ذصحابة ذبرتاث ذؽػد ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهللذ
عؾقهذودؾمذبرؽـاانذاقاتذ19ذداملذدورةذاإلدرااذاقن -:ذ
"...بؾقاو ذبرتاث :ذ"قا ذردول ذاهلل ،ذباضاميان ذؿرقك ذداػتذ
برجاؾن ذدغن ذؿوؽاث؟" ذبضقـدا ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾمذ
ؿـجواب:ذ"ددوغضوفثذتوفنذقغذتؾهذؿـجادقؽنذؿرقكذ
بوؾقه ذبرجاؾن ذدغن ذؽاؽي ،ذبرؽوادا ذؿـجادقؽن ذؿرقكذ
برجاؾنذدغنذؿوكذؿرقك!".ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ ذ
ذػد ذؿاس ذاقت ذددؽتؽن ذؿاتفاري ذدأتس ذؽػاالذ
ؿااـدي ذدان ذدباوا ذداتغ ذـراك ذجفـم ذؽػادغ ذحمشر ذدرتاذ
دبرقؽـث ذبرخاؽف ذدغن ذإقذقن ذاهلل ،ذدقاػاؽه ذجـقس٢ذ
ؿااـدي ذقغ ذاؽن ذدفوؿبـؽن ذؽداملث ذباضي ذؿـجاؾينذ
حؽوؿنذعذابذدقؼداث .ذ
ذ

ذدغن ذؽػاـدن ذؿاتفاري ذقغ ذتقدق ذترفقغضا ذدانذ
دػرؾقفتؽنذػوالذـراكذجفـمذدرتاذؽدغرانذدواراذجرقنتذ
دان ذؽات ٢ذقغ ذؿغضروـؽن ،ذؿااـدي ذػد ذؽتقك ذاقتذ
برػؾوه ذدان ذؿـخوره-خوره ذدغن ذباثؼث ذدفقغضذ
ؿـغضالؿؽن ذتوبوهذؿرقكذؿغقؽوتذؼدرذػربواتنذؿادقغ٢ذ
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مساس ذفقدوف ذددـقا .ذاد ذقغ ذتغضؾم ذدامل ذػؾوفث ذدتاؽتذ
بوؽوذالؾي،ذادذقغذدتاؽتذؾوتوتث،ذادذقغذدتاؽتذػقغضغثذ
دانذؿاؾهذادذقغذدفقغضذػارسذتؾقغاث.ذدػرتيذحديث ذقغذ
درواقتؽنذاوؾقهذاإلؿامذالبخاريذدانذؿدؾم -:ذ
برؿؼصود:ذدرػدذأبيذفرقرةذرضي ذاهللذعـهذبفاواذـيبذصؾىذ
اهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(ؿؼصودث) :ذ"ؿااـدي ذبرػؾوه ذػدذ
فاريذؼقاؿةذدغنذباثؼثذدفقغضذااقرذػؾوهذؿرقكذؿردفذ
ؽداملذبوؿيذبرػوؾوه-ػوؾوهذفدتاذدانذؿـغضالؿؽنذؿرقكذ
دفقغضذمسػايذؽتؾقغاذؿادقغ .٢ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذفـدؼؾه ذؽقت ذبردام-دام ذممػرتقغؽتؽن ذعؿاؾنذ
درتاذبرأودفاذؿـخاريذكريضاءن ذاهلل.ذبرتؼواؾهذؽػدذاهللذ
دمسػقغ ذؿغرجاؽن ذعؿل ذؽبااقؼؽن ذقغ ذبوؾقه ذؿثالؿتؽنذ
ؽقتذدرػدذبفاقاذدؽاالذبرالؽوثذفوروذفاراذمساسذفاريذ
ؼقاؿةذؽؾق .ذ
ذ

ذجادقؽـؾه ذدقري ذؽقت ذدؽاؾغن ذ 9ذضوؾوغن ذقغذ
ؿـداػتذـااوغنذاهللذدفاريذتقادذـااوغنذدالاقنذدرػداث.ذ
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حديث ذـيبذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاالؿامذ
البخاري -:ذ
برؿؼصود:ذ 9ذضوؾوغنذقغذاؽنذدـااوغيذاهللذدغنذـااوغنذ
عرذث ذػد ذفاري ذتقدق ذاد ذـااوغن ذؽخواؾي ذـااوغـثذ
مسات-ؿاتذقااقتذاؿامذ(ػؿقؿػني)ذقغذعادقل،ذػؿوداذقغذ
ممبدر ذدامل ذبرعبادة ذؽػد ذتوفـث ،ذددأورغ ذقغ ذفاتقثذ
دـتقاس ذترػااوت ذػد ذؿدجد ،ذدوا ذأورغ ذقغ ذداؾقغذ
ؿـخقـتااي ذؽران ذاهلل ،ذؽدواث ذبرؽوؿػول ذدان ذبرػقدهذ
ؽران ذاهلل ،ذدأورغ ذؾالؽي ذقغ ذدأجق ذبرزـا ذاوؾقه ذدأورغذ
واـقتا ذقغ ذبرؽدودوؼن ذالضي ذخـتقق ذروػاون ذالؾو ذايذ
ؿغاتاؽن :ذ"دوغضوه ذاؽو ذتاؽوت ذؽػد ذاهلل" ،ذددأورغذ
برصدؼه ذالؾو ذؿرفدقاؽـث ذدفقغض ذتاغن ذؽريقث ذتقدقذ
ؿغتافوايذافذقغذدإنفاقكن ذاوؾقهذتاغنذؽاــثذدانذأورغذ
قغ ذبرذقؽري ذؽػد ذاهلل ذدوؼتو ذدوثي ،ذالؾو ذبرؾقـغانذ
(برجاتوفن)ذااقرذؿاتاثذؽرانذتاؽوتؽنذاهلل" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذجااوفؽـؾه ذدقري ذؽقت ذدرػد ذػرؽارا ٢ذقغ ذبوؾقهذ
ؿـجادقؽنذؽقتذردهذضؾدهذدفاريذؼقاؿة.ذباقغؽـؾهذبتافذ
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دفشتثذفاريذؼقاؿةذاقتذدفقغضاؽنذددأورغذاقتذاؽنذ
ترػاؽو ذدان ذترػقغا-ػقغا ذدأوؾه-أوؾه ذؿرقك ذبراد ذداملذ
ؽأداان ذخيال ذدان ذؿابوق .ذػد ذوؼتو ذاقت ذػرؿػوان ٢ذقغذ
ددغذؿغـدوغ،ذؿكذاؽنذؽضوضورانذأـقذقغذدؽـدوغث،ذ
اقبو ٢ذقغ ذؿثودوؽن ذأـق ذػوال ذاؽن ذممبقارؽن ذأـق ذتـػاذ
ددودوؽـث .ذ
ذ

ذدضاالذفرتاذبـداذدانذأـقذػقـقذددأورغذػونذتقدقذ
اؽن ذممربي ذمنفعت ذؽػداث ذؽران ذؿادقغ ٢ذممقؽريؽنذ
باضاميان ذإقغني ذؿغادف ذاهلل ذدغن ذممباوا ذعؿاؾن ذترالؾوذ
ددقؽقت،ذؿاؾهذؿوغؽنيذممباواذجقواذقغذؽوتورذدغنذدوداذ
مساسذفقدوػث .ذ
ذ

اهللذبرفرمانذداملذدورةذعبسذاقاتذ -:49-44ذ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌ
برؿؼصود :ذ"ؽؿدقن ذ(اقغتؾه ذؽأداان ذقغ ذبرالؽو) ذاػابقالذ
داتغ ذدوارا ذجرقنت ذقغ ذدفشت ،ذػد ذفاري ذاقت ذؿااـديذ
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الري ذدرػد ذدوداراث ذدان ذاقبو ذدرتا ذباػاث ذدان ذاقدرتقثذ
درتا ذأـق-أـؼث .ذؽران ذتقاف ٢ذدأورغ ذدرػد ذؿرقك ذػدذ
فاري ذاقت ذاد ذػرؽارا ٢ذقغ ذخؽوف ذاوـتوق ذؿـجادقؽـثذ
دقبوقذدغنذحالذدقرقثذدفاج" .ذ
ذ
َبركَ ﭞ ﯬ ﯶ َبَل هقرءانَ ﯻ ،وهَـفعنَ ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ثالوث ههَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ وَ ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ﰁ فياَفوزَأل همس تغفرينََوَيَ ﭝةََألتائبيَ.
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