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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ
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أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
1

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"ً :وافاي ًاورغ ًقغ ًبرإميانً ،راعمؾه ًؽاؿو ًؽػدً
اهلل ًدان ًراعمؾه ًؽاؿو ًؽػد ًردول ًاهلل ًدان ًؽػد ً"أوىلً
األؿر"ً(اورغًقغًبرؽواس)ًدريًؽاؾغنًؽاؿوً.ؽؿودقنً
جؽـًؽاؿوًبربـمه-بـمهً(بردؾقيقفن)ًداملًديواتوًػرؽاراً،
ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً(ؽماب)ًاهللً(اؾؼرءان)ًً
دانً(دـه)ًردوؾثً،جقكًؽاؿوًبـرًبرإميانًؽػدًاهللًدانً
فاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾه ًؾلقه ًباءقق ً(باضي ًؽاؿو)ً،
دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ً ًؿارقؾه ًؽقت ًبرتؼوى ًؽػد ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدغنً
ؿؾؼيـاؽنًدضاالًػرقـمفثًدانًؿـقغضؾؽنًدضاالًالرغـثً.
مسوضًاهللًممربقؽنًؽؼواتنًتـاضًدانًمساغتًاوـموقًدامً٢
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ؿغعؿارفؽن ًروؿه ًاهلل ًدؽاودن ًؼرقه ًؽقتً .خطبه ًفاريً
اقنًاؽنًمملقىاراؽنًاػابقالًؿيهدًتقادًػغعؿارفنً ً.
ً ً

ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهللً ً،
فرمانًاهللًداملًدورةًاؾموبةًاقاتًً42برؿؼصودً ً-:
"فاثًداثًقغًالققًممعؿورؽنً(ؿغفقدوػؽن)ًؿيهدً٢اهللً
اقت ًاقاؾه ًاورغ ًقغ ًبراميان ًؽػد ًاهلل ًدان ًفاري ًأخريةً
درتا ًؿـدقرقؽن ًمسلفقغ ًدان ًؿـوـاقؽن ًزؽاة ًدان ًتقدقً
تاؽوت ًؿالءقـؽن ًؽػد ًاهلل(ً ،دغن ًاداث ًصفةً ٢قغً
تردلوت) ًؿك ًاداؾه ًدفارػؽن ًؿرقك ًؿـهادي ًدريً
ضوؾوغنًقغًؿـداػتًػموٌوقً ".
ً ً

ً ًؿيهدًبرؿؼصودًدواتوًباغوـنًقغًدضوـاؽنًباضيً
صالة ًفرض ًمجعة ًدان ًصالة ًالءقن ًدرتا ًؽضقاتنً ٢قغً
دبـرؽنًاوؾقهًػقفقًبرؽواسًاضامً.تقدقًدنافيكنًترداػتً
ؿيهدً ٢قغ ًضقات ًدغن ًػروضرم ًػغعؿارفنً ،ترداػتً
جوض ًؿيهد ًقغ ًؽورغ ًػغعؿارفـثً .اؾغؽه ًباءقؼثً،
دؽرياث ًؿيهد ًقغ ًؽورغ ًػغعؿارفن ًاقت ًؿـىوـموفيً
ؿيهدًقغًضقاتًػغعؿارفـثً ً.
ً
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دقواس ًاقنً ،اد ًدضؾقـمري ًؿشارؽات ًقغ ًؿـىاريً
تاـدس ًؿيهد ًاوـموق ًمملواغ ًحاجة ًمسات-ؿاتً ،اد ًقغً
ؿـهادقؽنًؿيهدًدلاضايًدوؿربًػـداػنتًدغنًؿـىوريً
فرتا ًؿيهد ًدان ًدري ًمجاعه ًقغ ًؿغواضريي ًؿيهدً.
ػرؿيكؾفنًقغًػرؾوًػنؾياقنًبردامً ً.
ً

دقدغًمجعةًقغًدؿوؾقاؽنًاهللً ً،
ؾغؽه ًقغ ًبوؾقه ًدؾؼياـاؽن ًاداؾه ًػغؾقلنت ًافؾي ًؼرقهً
بردام ًدغن ًجواتـؽواس ً ؿيهد ًدان ًدوراو ًدامل ًاودفاً
ؿـهاقاؽن ًػروضرم ًػغعؿارفن ؿيهدً .تقادا ًضوـاثً
دؽرياث ًػروضرم ًقغ ًدراخنغ ًتمايف ًتقاد ًػغؾقلنت ًؿشارؽتً،
فاثًقغًادًجاوتـؽواسً،اؿامً،باللًدانًـوجاً.تقاداًؿقـتً
فـدق ًؿغوروس ًؿيهد ًبردامً ،بؾقاً ٢تقدق ًدودوقً
بردامً،فاثًورضاًاؿسًمسواثً ً.
ً

ردول ًاهلل ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلدا ًقغً
درواقمؽنًاوؾقهًاؿامًامحدً ً:
عن أِب قَِلبة عن أن ٍ
س أن ر ُسول الل ِو صلى اللوُ علي ِو وسلم
قال ل ت ُقوم الساعةُ حّت ي تباىى الناس ِف المس ِ
اج ِد
ُ
ُ
(رواه أمحد)
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ؿؼصودث"ً:دري ًابي ًِؼالََبهْ ًدري ًأـس ًبفاوا ًردول ًصؾىً
اهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلدا ً(ؿؼصودث) ًتقدق ًبرالؽو ًؼقاؿةً
فقغض ًؿاءـيي ًاقت ًبربغضا-بغضا ًدغن ًؿيهد-
ؿيهدثً ً".
ً

اقن ًبرؿؼصود ًاـمارا ًتـداً ٢ؼقاؿة ًؽىقل ًقاءقتً
اـماراث ًؿاءـيي ًاؽن ًبربغض ًدغن ًباغوـن ًؿيهدً ٢قغً
دبقـاًاوؾقهًؿرقكً ً.
ً

اإلؿام ًالبخاري ًؿغاتاؽن ًمملغضا-بغضاؽن ًاقتً
برؿؼصود ًتقادا ًػغعؿارفن ًؽىواؾي ًددقؽقت ًدفاجً.
دقدـا ًعمر ابن اخلطاب ًرضي ًاهللًعـه ًؿالرغ ًؿغفقاديً
ؿيهد ًؽران ًدغن ًؿغفقادي ًؿيهد ًاؽن ًؿنللؽن ًمجاعهً
فقؾغًكخشوعكنًصالةًؿرقكً ً.
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ػرؽارا ًقغ ًبوؾقه ًداودفاؽن ًدامل ًػغعؿارفن ًؿيهدً
اـماراثً ً:
ػرتامً:ؿغفقدوػؽنًجمؾقسًعؾؿوً ً.
باثق ًؽؾلقفن ًدغن ًوجودث ًجمؾقس ًعؾؿوً ،اـماراث ًحديثً
ردولًاهللًصؾىًاهللًعؾقهًودؾمً ً-:
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ِ
ِ
ت ر ُسول الل ِو صلى اللوُ علي ِو وسلم
أِب الدرداء قال َ :سع ُ
ول :من سلك ط ِري ًقا ي لت ِ
س فِ ِيو ِعل ًما سلك اللوُ بِِو
م
ي ُق ُ
ُ
(رواهًاؾرتؿذي)ً
ط ِري ًقا إِل اْلن ِة
ؿؼصودث"ً :أبي ًدرداء ً ًبرؽاتً :اؽو ًؿـدغر ًردول ًاهللً
صؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلدا ً(ؿؼصودث)ً:بارغيقاف ًقغً
برجاؾن ًدداتو ًجاؾن ًؽران ًؿـىاري ًعؾؿو ًؿك ًاهلل ًاؽنً
ممودفؽنًجاؾـثًؽشرضً"ً ً.
ً

اوؾقه ًاقتً ،جاغن ًمسػاي ًؿيهد ًدان ًدوراو ًتقاداً
ػغاجني ًجمؾقس ًعؾؿو ًاتاو ًتعؿريً.دغن ًاداث ًؽؾس ًػغاجنيً
اقنً،ؿكًؽهافقؾنًاؽنًفقؾغً،عؾؿوانًاؽنًبرتقربنً ً.
ً

ؽدواً:دػرباثؼؽنًػروضرمًقغًػاتوهًذرقعهً ً
ؿيهدًدانًدوراوًجاغنًدجادقؽنًمتػتًصالةًؾقؿاًوؼموً
دفاجً ،بفؽن ًػرؾو ًدعؿارفؽن ًدغن ًػؾلاضاي ًػروضرمً
اوـموق ًمنفعة ًافؾي ًؼرقهً.دامل ًؿاس ًقغ ًدام ًباتين ًحؽومً
فـدؼؾه ًدجاض ًخوـموفث ًػرمخػورن ًمتػت ًمجاعه ًؾالؽيً
دانًواـقماًقغًبوؽنًحمرمً ً.
ً
ً
ً
ً
ً
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دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ً ًدامل ًؿـدقرقؽن ًصالة ًفرض ًدديواتو ًؼرقه ًدىاراً
برمجاعه ًدؿيهد ًاداؾه ًفرض كفايةً.اػابقال ًتؾه ًددقرقؽنً
صالة ًفرض ًدىارا ًبرمجاعه ًؿك ًدؾوروه ًافؾي ًؼرقه ًتؾهً
ؿؾؼيـاؽن ًتوـموتن ًفرض كفايةً ،جك ًتقدق ًددقرقؽنً
ؾغيوغ ًصالة ًبرمجاعه ًدؿيهد ًاقت ًدان ًتقادا ًالءوغنً
أذانً ،ؿك ًدؾوروه ًافؾي ًؼرقه ًتردلوت ًتقدق ًترؾػسً
توـموتنًفرض كفاقفثً ً.
ً

اورغًقغًؽادقهًؽػدًؿيهدًدانًدالؾوًممعؿورؽنً
ؿيهد ًدغن ًصالة ًبرمجاعهً ،مملوداقاؽن ًاؾؼرءانً ،برذؽرً،
بردعاءً ،براعتكافً ،ؿـوـموت ًعؾؿوً ،دان ًؿغقيي ًدغنً
ؽضقاتن ًبرفاءيدهً ،ؿرقك ًاداؾه ًاورغ ًقغ ًممػوثاءي ًتـداً٢
اميان ًقغ ًمسػورـاً.ردول ًاهللًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبردلداً
قغًدرواقمؽنًاوؾقهًاؿامًامحدًً ً:
عن رس ِ
ول الل ِو صلى اللوُ علي ِو وسلم أنوُ قال إِذا رأي تُم
ُ
ِ
ِ
اد المسجد فاشه ُدوا لوُ بِ ِ
اْلميان فِإن اللو قال:
الر ُجل ي عت ُ
إَِّنا ي عمر مس ِ
اجد الل ِو من آمن بِالل ِو والي وِم اْل ِخ ِر…
ُُ
(رواه أمحد)
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ؿؼصودثً :دري ًردول ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًبفاواداثً
بضقـدا ًبردلدا ً(ؿؼصودث)ً:اػابقال ًؽاؿو ًؿؾقفت ًدأورغً
ؾالؽي ًدـمقاس ًؿغوٌوغي ًؿيهدً ،ؿك ًدؼيقؽـؾه ًقغً
ديًاداؾهًدأورغًقغًبراميانً.ؿكًاهللًبرفرمانً(ؿؼصودث)ً
فاثاداثًقغً(القق)ًممعؿورؽنً(ؿغفقدوػؽن)ًؿيهدً٢اهللً
اقتً،اقاؾهًاورغًقغًبراميانًؽػدًاهللًدانًفاري أخريةً ً"..ً.
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ً ًدقواداًاقنًباثقًؿيهدًتردرضمًاقـدهًدغنًفؿػرنً
قغ ًخـمققً ،برؾـماي ًورـا ًورـيً ،دقـدقغ ًقغ ًدفقادي ًدغنً
اوؽريانًاقاتًاؾؼرءانًدانًحديثً،تمايفًداقغثًادًدلقؾغنً
ؿيهد ًدفقدوػؽن ًفاث ًصالة ًؾقؿا ًوؼمو ًمسات-ؿاتً،
ؽورغ ًػغقينيً ،ؽورغ ًػغوقاتن ًدان ًؽضقاتنً ٢اوـموقً
مجاعه ًدان ًافؾي ًؼرقهً .ؽقت ًاؿت ًبقؿلغ ًدأـداقث ًاـقً٢
ؽقت ًاؽن ًداتغ ًممـدغ ًؿيهد ًفاث ًدلاضاي ًمتػت ًصالةً
مجعةًدفاجً،اتاوًمتػتًاورغًتواًدانًػياراً٢برعلادةً ً.
ً

ً ًجودرتو ًاقتً ،ؿارقؾه ًؽقت ًدامً ٢ممقؽريؽنً
تغضوغهواب ًؽقت ًدلاضاي ًاوؿت ًإدالمً ،دهاءوه ًؿانً
8

ؽقتًترؾقلتًبردامًداملًؿـوـاقؽنًػرقـمهًاهللًداملًاورودنً
ممعؿورؽنًؿيهدًدمتػتًؽقتً ً.
ً

فرمانًاهللًداملًدورةًاؾـورًاقاتً:ً43-43
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍ
ﰎ ﰏﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥ

ؿؼصودث("ً :ـور ًفداقه ًػموٌوق ًاهلل ًاقت ًبردقـر ًدغنً
ثاتاثًترأوتامًدؽاؾي)ًدروؿه-روؿهًعلادةًقغًدػرقـمفؽنً
اوؾقهًاهلل ًدوػايًدؿوؾقاؽنًؽأداءـثً،دانًددلوتًدرتاً
دػرإقغت ًـام ًاهلل ًػداثً ،ددقمو ًجوض ًدؽرجاؽن ًعلادةً
ؿـيوخيًدانًمموجيًاهللًػدًوؼموًػاضيًدانًػمغ(ً.علادةً
اقت ًدؽرجاؽن ًاوؾقه) ًأورغ ًقغ ًؼوات ًامياـث ًقغ ًتقدقً
دالالقؽن ًاوؾقه ًػرـقاضاءن ًاتاو ًبرجواؾلؾي ًدرػد ًؿنلوتً
درتاًؿغقغاتيًاهللًدانًؿـدقرقؽنًمسلفقغًدرتاًممربيًزؽاةً،
ؿرقك ًتاؽوتؽن ًفاري ً(ؼقاؿة) ًقغ ًػداث ًبرباؾقق-باؾققً
فاتيًدانًػـداغن"ً .
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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 ٱلِمُسِتَغِفرينَ وَ يَا ﭝة ٱلتَّائبنيَ.
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