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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ 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)15:

برؿؼصقد :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػد ذردقل ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽقاس)ذدرػد ذؽاؾغـذؽاؿق.ذؽؿقدقـذ
جؽـذؽاؿقذبربـتف-بـتفذ(بردؾقدقفـ)ذداملذددقاتقذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾفذؽاؿقذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـف)ذردقؾث،ذجقؽذؽاؿقذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾف ذؾبقف ذباءقؼ ذ(باضل ذؽاؿق)،ذ
دانذؾبقفذاقؾققذػقالذؽدقدفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾف ذؽقت ذبرتؼقى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل ذدغـذ
ؿؾؼدـاؽـذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽـذدضاالذالرغـث.ذ
دػـجغ ذؽفقدوػـ،ذباثؼ ذـعؿة ذقغ ذتؾف ذؽقت ذترميا،ذدام ذادذ
ددداري ذاتاو ذدباؾقؼث ،ذقغ ذػديت ذدضاال ذؽقرـقاءن ذـعؿةذ
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اقت ذاداؾف ذداتغث ذدرػد ذاهلل .ذخطبه ذاؽـ ذممػرؽتاؽـ ذتـتغذ
ذؽقرذاتاوذكفور.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽؿذاهلل،ذ ذ
ذاقاتذ31-51ذدقرةذالفجرذبرؿؼصقد:ذ ذ
"(داملذػدذاقت،ذؿاءـدلذتقدقذؿغفرياوؽـذباؾدـذأخرية)،ذ
اوؾقف ذدبب ذاقت ذؿؽ ذؽباثؼؽـ ذؿاءـدل ذاػابقال ذداوجلذ
اوؾقفذتقفـثذدغـذدؿقؾقاؽـذدانذدؿققافؽـذفقدوػث،ذ(ايذ
تقدق ذبرذؽقر ذتتايف ذتروس ذبردقؽػ ذتؽبقر) ذدرتاذ
برؽاتذدغـذدقؿبقغث:ذ"تقفـؽقذتؾفذممقؾقاؽـذداؽق!".ذ
دان ذدباؾقؼث ذاػابقال ذاي ذدأوجل ذاوؾقف ذتقفـث ذدغـذ
دمسػقتؽـ ذرزؼقث ،ذ(اي ذتقدق ذبرصرب ذبفؽـ ذاي ذردفذ
ضؾقدف)ذدرتاذؿرقػقؼذدغـذؽاتاث:ذ"تقفـؽقذتؾفذؿغفقـاؽـذ
داؽق!".ذجاغـذدؿؽني،ذ(دبـرثذؽات۲ذؽاؿقذاقتذداؾف)ذ
بفؽـ ذ(ػربقاتـ ذؽاؿق ذوافاي ذاورغ ذقغ ذبرؽؿققافـ ذؾبقفذ
داؾفذالضل،ذؽران)ذؽاؿقذتقدقذممقؾقاؽـذاـؼذقتقؿ،ذ(ؽاؿقذ
ؿـافـ ذاف ذقغ ذاي ذبرحؼ ذؿـرمياث) ،ذدان ذؽاؿق ذتقدقذ
ؿغضاؾؼؽـ ذاوـتقق ذممربي ذؿؽاــ ذ(قغ ذبرحؼ ذدترميا ذاوؾقف)ذ
اورغ ذؿقدؽني! ،ذدان ذؽاؿق ذدـتقاس ذؿاؽـ ذفرتا ذػقداكذ
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دخارا ذراؽقس ذ(دغـ ذتقدق ذممبقذاؽـ ذحالل ذحراؿث)،ذ
درتاذؽاؿقذػقالذؽادقفؽـذفرتاذدخاراذرؿعذفؾقبا!".ذ ذ
ذ

عؾؿاء ذتفسري ذؿـجؾدؽـ ذتـتغ ذاقات ذاقـ ذاداؾفذ
دباضاي ذبقؼيت ذبفاوا ذاهلل ذتقدق ذؿـجادقؽـ ذرزؼل ذقغذ
ؿؾقؿػف،ذؽدودوؼـ،ذدان ذدأوؿػؿاث ذدباضاي ذداتق ذبـتققذ
ؽؿقؾقاءن ذؽػد ذددأورغ.ذبضقتق ذجقض ذحاؾث،ذددأورغذ
قغ ذدمسػقتؽـ ذرزؼقث ،ذفقدوف ذدامل ذؽأداءن ذؿالرت ذدانذ
دربا ذؽؽقرغـ،ذدباضاي ذدقاتق ذبـتقق ذػغفقـاءن ذاهلل ذؽػدذ
فؿباث.ذدباؾقؼث،ذمسقا ذاقـ ذاداؾف ذؿروػاؽـ ذدقات ذاوجنيذ
درػد ذاهلل ذاوـتقق ذؿؾقفت ذدام ذاد ذددأورغ ذفؿبا ذاقتذ
برذؽقر ذاتاو ذكفور ذترفادف ذاوجني ذتردبقت.ذ
ددقغضقفث ذؽؽاقاءن ذقغ ذابادي ذاداؾف ذؽؽاقاءن ذقغ ذبروػاذ
إدالم،ذاميان،ذؽباءقؼؽـ،ذؽتؼقاءن ذدان ذجقض ذعؿؾ ذصاحلذ
قغذبقؾقفذممباواذددأورغذؽػدذكرضاءنذاهلل.ذ ذ
ذ

داتق ذؼقصف ذقغ ذبقؾقف ذؿـجادي ذعِْب َرهْ ذقاءقت ذؼقصفذ
فرعون ذقغ ذكفور ذترفادف ذـعؿة ۲ذقغ ذدؽقرـقاؽـ ذؽػداث.ذ
حتتا ذدان ذؽؽقاداءن ذقغ ذدؿقؾقؽل ذاوؾقفث ذتؾف ذؿـجادقؽـذ
فرعون ذممقدقفل ذاوتقدـ ذاهلل ذدان ذؿــتغ ذاجرن ذقغ ذدباواذ
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اوؾقف ذـيب ذؿقدك ذعؾقف ذاؾدالم .ذبفؽـ ذؾبقف ذبقروق ذالضل،ذ
فرعون ذدغضقف ذؿغاؽق ذبفاوا ذدقرقث ذاداؾف ذتقفـ ذقغذ
ؿغقاداءي ذػؿرقـتفـ ذقغ ذؿطؾؼ .ذممؼدا ذؿاءـدل ذاوـتققذ
تقـدوق ذؿثؿبفث ذدان ذؿثاهلل ذدغـ ذذرقعة ذقغ ذدباوا.ذؿرقؽذ
قغذاقغؽرذدغـذػرقـتفثذاؽـذدحؽقم،ذددقؼداذبفؽـذاؽـذ
دبقـقفث.ذ ذ
ذ

بضقتق ذجقض ذدغـ ذؿشرؽني ذؿؽة ذقغ ذتؾف ذدبرقؽـذ
ـعؿةذؽدـاغـذدانذؽدودوؼـذداملذؽفقدوػـ،ذؿرقؽذبغضذ
ؽران ذؿـجادي ذبغدا ذقغ ذترػقؾقف ذدباضاي ذػـجاضا ذؽعبة.ذ
ـاؿقن ذدبـرث ذمسقا ذاقت ذاداؾف ذاوجني ذدرػد ذاهلل ،ذدباضاميانذ
ذاقاتذ11ذفقغضذ:15ذ
ددبقتؽـذداملذدقرةذ
برؿؼصقد:ذ"اداؽفذؿرقؽذؿثغؽذبفاواذافذقغذؽاؿلذبرقؽـذ
ؽػد ذؿرقؽ ذدرػد ذفرتابـدا ذدان ذاـؼ ذػقـؼ ذاقت ،ذ(برؿعـكذ
بفاواذدغـذدؿؽني)ذؽاؿلذؿثضراؽـذاوـتققذؿرقؽذػؿربقـذ
ؽباءقؼؽـ؟ذ(تقدق!)ذبفؽـذؿرقؽذتقدقذؿثداريذ(حؼقؼتثذ
قغذدبـر)" .ذ

ذ ذ

ؿرقؽ ذؿثغؽ ذبفاوا ذؽؿقؾقاءن ذفاثاؾف ذدغـ ذدؾقؿػفلذ
دغـ ذػؾباضاي ذـعؿة ذدان ذؽؿققافـ ،ذدؽرياث ذدتقؿػاذ
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ؽؿدؽقــ ،ذاي ذؿروػاؽـ ذدقاتق ذؽفقـاءن .ذاوغؽػـذ
ؽشؽقران ذػد ذؿرقؽ ذاؿت ذدقؽر ذداوخػؽـ ذؽتقؽ ذبرادذ
دامل ذؽأداءن ذؽدقدفـ ذتردبقت .ذؼقصف ۲ذدأوؿػام ذاقـذ
فـدؼؾف ذؽقت ذتالدـل ذدباضاي ذدقاتق ذتذؽرة ذمساس ذدقػاقاذ
ػراداءنذراسذذؽقرذدـتقاسذادذداملذؽفقدوػـ.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾف ذؽقت ذدغر ذدان ذفهمي فرمان ذاهلل ذدامل ذدقرةذ
ابرافقؿذاقاتذ:7ذ ذ
ﱢ ﱤ ﱥﱦ
ﱣ
ﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ
ﱧ ﱨﱩ

برؿؼصقد :ذ"دان ذ(اقغتؾف) ذتتؽاال ذتقفـ ذؽاؿق ذممربقتافق:ذ
"دؿل ذددقغضقفث! ذجؽ ذؽاؿق ذبرذؽقر ذـدخاي ذاؽقذ
اؽـذمتبافلذـعؿتؽقذؽػدذؽاؿق،ذدانذدؿلذددقغضقفث!ذ
جؽ ذؽاؿق ذؽػقر ذاـؽارـ ذددقغضقفث ذعذابؽق ذاؿتؾفذ
برت" .ذ
ذ

ؿـرودل ذاقات ذاقـ ،ذـيب ذؿقدك ذعؾقف ذاؾدالمذ
ؿغقغتؽـ ذؽػد ذؼقم ذبين ذإدرائقؾ ذاضر ذبرذؽقر ذددببؽـذ
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ؽؾبقفـذؿرقؽذداملذػغتافقانذاضامذدانذجقضذـعؿة۲ذقغذتؾفذ
دؽقرـقاؽـ ذؽػد ذؿرقؽ .ذدغـ ذبرذؽقر ذػديت ذاهلل ذاؽـذ
ؿـؿبفؽـذالضلذـعؿةذتردبقت.ذتتايف،ذدؽرياثذدغـذـعؿةذ
تردبقت ذؿـجادقؽـ ذكفور ذ(تقدق ذؿغفرضاءي ذدان ذتقدقذ
برذؽقر) ،ذؿؽ ذعذاب ذقغ ذدفشت ذػديت ذؿــيت ذددببؽـذ
ؽأقغؽرن ذتردبقت .ذعذاب ذقغ ذدؿؼصقدؽـ ذبقؽـ ذفاثذ
عذابذـراكذدفاجذبفؽـذعذابذدـقاذجقضذترؿادققذداملذ
ؿؼصقدذػرؽاتاءنذاقـ .ذ
ذ ذ

درتودثذدؾقؾذقغذالءقـذدقرةذاؾـحؾذاقاتذ553ذ:ذ ذ
ﭐﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ

برؿؼصقد :ذ"دان ذ(برفقبقغ ذدغـ ذحال ذؼقم ذقغ ذكفورذ
اـؽار) ذاهلل ذممربقؽـ ذداتق ذمثالن :ذدبقاه ذـضري ذقغ ذاؿانذ
داؿايذدانذتـرتام،ذدؽقرـقاؽـ ذرزؼقثذقغذؿققاهذػد ذدتقافذ
متػت،ذؽؿدقـذػـدودوؼثذكفور ذاؽـذـعؿة ۲ذاهلل،ذؿؽذاهللذ
ؿراداؽـث ذؽالػران ذدان ذؽتاؽقتـ ذقغ ذؿؾقػقتلذ
ؽدؾقروفـثذددببؽـذافذقغذؿرقؽذتؾفذالؽقؽـ" .ذ
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اقات ذاقـ ذؿغضاؿربؽـ ذؽأداءن ذػـدودوق ذـضريذ
دَبَاءْ ذقغ ذدتقؿػا ذدغـ ذؽالػرن ذدان ذؽتاؽقتـ ذددببؽـذ
ػربقاتـ ذؿرقؽ ذقغ ذتقدق ذؿـتقحقدؽـ ذاهلل ذدان ذالالي ذدغـذ
ؽؿققافـ ذقغ ذدؽخػل .ذبقؽـؽف ذػـدرقتاءن ذؽالػرن ذدانذ
ؽتاؽقتـذاقتذؿروػاؽـذعذابذدـقا؟ .ذ

ذ ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽؿذاهلل،ذ ذ
ذ ذذؽقر ذؽػد ذاهلل ذؿروػاؽـ ذاداس ذاوتام ذقغ ذػرؾقذ
دمسايذػدذدقريذدتقافذفؿباذاهلل.ذاـتاراذؼاعدهذقغذدبقؿبقغذ
اوؾقف ذردقل ذاهلل ذصؾك ذاهلل ذعؾقف ذودؾؿ ذؽػد ذػارا ذصحابةذ
رضي ذاهلل ذعـفؿ ذدامل ذؿـجادقؽـ ذددأورغ ذاقت ذبرذؽقرذ
اداؾف ذدغـ ذدـتقاس ذؿؾقفت ذدان ذممرفاتقؽـ ذاورغ ذقغ ذؾبقفذ
رـده ذدرػداث ،ذدام ذاد ذدري ذدقدوت ذـعؿة ذفرتا ،ذعؼؾ،ذ
ـدب ذدان ذػؾباضاي ذـعؿة ذقغ ذالءقـ،ذدػرتقؿان ذحديث قغ
دروايتكن اوليه االمام أمحد-:ذ ذ

ُاه ُْظ ُر ْوا إ َِل َم ْن أَ ْس َف َل ِمنْ ُ ُْكَ ،و َل ت َ ْن ُظ ُر ْوا إ َِل َم ْن فَ ْوقَ ُ ُْك ،فَه َُو
أَ ْج َد ُر أَ ْن َل تَ ْزد َُر ْوا ِه ْع َم َة ِ
(رواه أمحد)
للا عَلَ ْي ُ ُْك

برؿؼصقد :ذ"ؾقفتؾف ذؽػد ذاورغ ذقغ ذؾبقف ذرـده ذدرػد ذؽاؿق،ذ
دان ذجاغـ ذؽاؿق ذؿؾقفت ذؽػد ذاورغ ذقغ ذبرأد ذدأتس ذؽاؿق،ذ
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ؽران ذقغ ذدؿؽني ذاقت ذؾبقف ذػاتقت ذباضل ذؽاؿق ،ذدقػاقاذ
ؽاؿق ذتقدق ذؿرميقفؽـ ذـعؿة ذاهلل ذقغ ذتؾف ذدأـقضرفؽـ ذؽػدذ
ؽاؿق".ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ ذ
جقدرتو،ذؿارقؾف ذؽقت ذبراودفا ذاوـتقق ذؿـجادقؽـذ
دقري ذؽقت ذدامل ذؽاؾغـ ذاورغ ذقغ ذدـتقاس ذبرذؽقر ذؽػدذ
اهلل ذدان ذؿغفقـدرؽـ ذدقري ذدرػد ذممقؾقؽل ذصفة ذكفورذ
ترفادف ذـعؿة ۲ذقغ ذتؾف ذدؽقرـقاؽـ .ذمسقض ذاهلل ذممربقؽـذ
ؽؼقاتـ ذاوـتقق ذتروس ذؽؽؾ ذادتؼاؿة ذدامل ذبرعبادة ذدانذ
برذؽقرذؽػدذاهلل.ذفرمانذاهللذداملذدقرةذفقدذاقاتذ:553ذ ذ
ﲀ ﲂﲃ
ﲁ
ﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲄﲅﲆ

برؿؼصقد :ذ"اوؾقف ذاقت ،ذفـدؼؾف ذاغؽاو ذ(وافاي ذحمؿد)ذ
دـتقاس ذتتاف ذتضقه ذدأتس ذجاؾـ ذقغ ذبتقل ذدباضاميان ذقغذ
دػرقـتفؽـذؽػداؿق،ذدانذفـدؼؾفذاورغذقغذرجقعذؽؿباؾلذ
ؽػدذؽبـرانذؿغقؽقمتقذبربقاتذدؿؽنيذدانذجاغـؾفذؽاؿقذ
ؿؾؿػاوي ذباتس ذحؽقم ۲ذاهلل ،ذددقغضقفث ذاهلل ذاؿتذ
ؿؾقفتذاؽـذافذقغذؽاؿقذؽرجاؽـ" .ذ
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ََب َركَ

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر َء ِان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َال َوت َ ُو

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فَيَا فَ ْو َز ٱلْ ُم ْس تَ ْغ ِف ِر َين َو َي ﭝ َة ٱلتَّائِب َِي
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