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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)43:

برؿؼصقد"ً :وافاي ًاورغ ًقغ ًبرإميانً ،راعمؾف ًؽاؿق ًؽػدً
اهلل ًدان ًراعمؾف ًؽاؿق ًؽػد ًردقل ًاهلل ًدان ًؽػد ً"أوىلً
األؿر"ً(اورغًقغًبرؽقاس)ًدرػد ًؽاؾغـًؽاؿقً.ؽؿقدقـً
جؽـًؽاؿقًبربـمف-بـمفً(بردؾقيقفـ)ًداملًديقاتقًػرؽاراً،
ؿؽـًفـدؼؾفًؽاؿقًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً(ؽماب)ًاهللً(اؾؼرءان)ًً
دانً(دـف)ًردقؾثً،جقؽًؽاؿقًبـرً٢برإميانًؽػدًاهللًدانً
فاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾف ًؾلقف ًباءقؼ ً(باضل ًؽاؿق)ً،
دانًؾلقفًاقؾققًػقالًؽيقدفـث".
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ً ًؿارقؾف ًؽقت ًبرتؼقى ًؽػد ًاهلل ًدلواـف ًوتعاىل ًدغـً
ؿؾؼيـاؽـًدضاالًػرقـمفثًدانًؿـقغضؾؽـًدضاالًالرغـثً.
ؽفقدوػـ ًاقـ ًمسـماراً،صقوة ًدان ًداؽقت ًمسـماراً،خـمقؼً
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دان ًؿقدا ًمسـماراً ،فرتاً ،تقدق ًبرفرتا ًمسـماراً .مسوا فاث
مسنتارا خطبهًاؽـًممػرؽاتاؽـًتـمغًفرتاًدـقاًقغًمسـماراً ً.
ً

ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽؿًاهللً ،
ػرمانًاهللًداملًدقرةًاملؤمنًاتاوًغاػرًاقاتًً23برؿؼصقدً ً:
"وافاي ًؼقؿؽق! ًديقغضقفث ًؽفقدوػـ ًدـقا ًاقـ ًفاثاؾفً
ؽيـاغـً(اوـمققًمسـماراًوؼمقًدفاج)ً،دانًديقغضقفثً
فاري أخريةًاقمقؾفًدفاجًـضريًقغًؽؽؾ"ً .

ً ً

ؿغقروس ًدان ًمملؾـهاؽـ ًفرتا ًقغ ًدؽقرـقاؽـ ًاداؾفً
اؿاـف ًاهللً .اي ًؿروػاؽـ ًؽػرؾقان ًاوـمقق ًؿـىاػايً
ؽفقدوػـ ًقغ ًمسػقرـا ًدان ًدبرؽيتً .ؿـرودلًفرتاًاخريثً
اي ًمملاوا ًؽلفاضقاءن ًددـقا ًدان ًأخريةً .فرتا ًممػقثاءيً
ؽدودوؼـ ًقغ ًؿقؾقا ًددقيل ًإدالمً .إدالم ًؿغضاؾؼؽـً
اوؿمث ًممقؾقؼلً ،ؿـواصقؾؽـ ًدان ًؿغقدفاؽـ ًفرتا ًدغـً
باءقؼ ًدان ًبقهؼيانً .ػطرة ؿاءـيل ًؽادغ-ؽاال ًالاليً
دغـ ًاوجني ًقغ ًدداتغؽـ ًاوؾقف ًاهلل ًدامل ًبـمقق ًفرتا ًاقـً،
دأوؾف-أوؾف ًاي ًؿغاتاؽـ ًاقـ ًؿقؾقؼ ًاؽقً ،اقـ ًؽػقثاءنً
اؽقً ً.
ً
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ؿارقؾف ًؽقت ًرـقغ ًدؽمقؽً ،ػرـفؽف ًؽقت ًؿراسً
ردف ًدامل ًؽفقدوػـ ًدفارقـً،ددغؽـ ًدامل ًؿاس ًقغ ًدامً
ؽقت ًممػقثاءي ًدضاال-ضاالثً ،فرتاً ،ػغؽتً ،ؽؾقارضً
قغ ًمسػقرـا ًدرتا ًؿـىقؽقيف ًدضاال-ضاالثً .ػيمقث ًادً
دؽاؾغـ ًؽقت ًػرـف ًؿالؾقءي ًػغاملـ ًاقـً .اورغ ًعاؾقؿ ًادً
ؿغاتاؽـ"ً ،ؿاءـيل ًاػابقال ًترالؾق ًممقؽريؽـ ًحال ًدـقا ًدانً
ؿراس ًبقؿلغ ًدغـثً،اؽـ ًمملقاتؽـ ًؽمـغـ ًدان ًؽلفاضقاءنً
فقدوف ًاقت ًاؽـ ًؾنػً ،مسـمارا ًؿاءـيل ًقغ ًؽأقغقــً
فاتقث ًؼقات ًؽػد ًأخريةً ،اهلل ًاؽـ ًممقدفؽـ ًاورودـً
فقدوػثً،ؿراس ًخقؽقف ًاتس ًػؿربقـ ًقغ ًدترميا ًدرتودثً
دـقاًاؽـًداتغًتقـدوقًؿنرهًؽػداثً ً".
ً

دقدغًمجعةًقغًدؽادقفلًاهللً ً،
ؿاءـيلًممػقثاءيً ًصػة ًؽىـدروغـ ًترفادفً
فرتاً ،ؽؿدقـ ًؽىـدروغـ ًاقت ًبرمتلف ًؽػد ًؽىقـماءنً
ؽػدًفرتاً.اهللًؿنماؽـًداملًاؾؼرءانًدقرةًالػجر اقاتًً ً:11
ﭐ ﲿ ﳀﳁﳂ ﳃ ٠

برؿؼصقد"ً:درتاًؽاؿقًػقالًؽادقفؽـًفرتاًدىاراًرؿعً
فؾقبا!"ً .

ب
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ً

ترداػت ًبرباف ًؽيـ ًبقروق ًدامل ًؽفقدوػـً
ؿاءـيل ًقغ ًفاث ًممـمقغؽـ ًؽفقدوػـ ًدـقا ًقغ ًمسـمارا ًدانً
ؿغاباقؽـ ًػردقاػـ ًاوـمقق ًؽفقدوػـ ًقغ ًؽؽؾ ًاباديً
دأخريةً،اـماراثًاقاؾفً ً-:
ػرتامً:اورودـ ًفقدوف ًؿـهادي ًؽؾؿ ًؽابقت ًدان ًدرقغً
برؿيكؾفً ً.
جؽ ًفاث ًممربقؽـ ًتقؿػقان ًؽػد ًاورودـ ًدـقا ًمسات-
ؿات ًتـػا ًممقؽريؽـ ًؽفقدوػـ ًدأخريةً ،تقدق ًاؽـً
ؿـهاؿني ًؽربؽنت ًدرتا ًؽهاقاءن ًفقدوف ًديأورغً
ؿيؾؿ ًاقتً .ديأورغ ًاقت ًاؽـ ًؿراس ًدـمقاس ًتقدقً
دؾقيا ًددللؽـ ًتقدق ًػرـف ًخقؽقف ًؽػرؾقان ًفقدوػثً
فقغض ًؿنللؽـ ًاي ًمملقات ًؽرجاً ۲قغ ًتقدق ًدالقؼثً
دػرتل ًؿرؿػس ًحؼ ًاورغً ،ؿـقػقً ،ؿـظاملل ًدانً
دأوؿػؿاثً .اي ًؿؾقفت ًدـقا ًاقـ ًمسقا ًؽػقثاءـثً ،وجقدً
صػة ًرؿع ًدفقغض ًتقدق ًؿغـؾ ًقغ ًؿان ًحالل ًدان ًحرامً
دػرتلًػرمانًاهللًداملًدقرةًاؾرَعْدًاقاتًً-:15
برؿؼصقد"ً :اهلل ًممققافؽـ ًرزؼل ًباضل ًديقاف ًقغً
دؽفـدؼؽقثً،دانًايًجقضًقغًؿنؿػقمؽـثً.دانًؿرقؽً(قغً
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اـؽار)ً :برضؿلريا ًدغـ ًؽفقدوػـ ًدـقاً ،ددغ ًؽفقدوػـً
دـقا ًاقت ًتقدق ًالءقـً ،فاثاؾف ًؽيـاغـ ًقغ ًؽىقؾ ًدانً
تقدقًؽؽؾً،بربـدقغًدغـًؽيـاغـًفاري أخرية".
ً

ؽدواً:ؽربؽنتًفقدوفًدخابقتًاوؾقفًاهللً ً.
اهلل ًممربقؽـ ًؽيؿػنت ًؽػد ًؿاءـيل ًاوـمقق ًؿراداؽـً
ؽـعؿنت ًفرتا ًدـقاً .ـاؿقن ًـعؿة ًقغ ًباثؼ ًاقت ًدرقغؽاؾلً
دداهلضقـاؽـ ًاوؾقف ًؿاءـيلً .فقؾغ ًراس ًذؽقر ًاتسً
ػؿربقـً .اوؾقف ًاقتً ،برفاتل-فاتل ًدامل ًؿـىاري ًرزؼلً،
تقدق ًاد ًضقـاث ًؽؽاقاءن ًددـقا ًجؽ ًعؿؾ ًعلادة ًؽقتً
تقدق ًدترميا ًاوؾقف ًاهللً.اقغمؾفً،اورغ ًقغ ًمماؽـ ًفرتا ًدىاراً
بارؾ ًاداؾف ًترضقؾقغ ًدلاضاي ًاورغ ًقغ ًؿػؾقس ًدأخريةً
ؽؾؼً .جقدرتوً ،ػرباثؼؽـؾف ًبردعاء ًؽػد ًاهلل ًاضر ًدالؾقً
دبرقؽـ ًؽىقؽقػـ ًأتس ًدضاال ًـعؿمثً .فـدؼؾف ًؽقتً
ؿغعؿؾؽـ ًدعاء ًقغ ًدأجرؽـ ًاوؾقف ًردقل ًاهلل ًصؾك ًاهللً
عؾقفًودؾؿً -:

ن َّ
افَّ َوالْ ِغ َ َّ
لَّالْه َُدىَّ َوالتُّقَىَّ َوالْ َع َف َ َّ
ِّنَّأَ ْس َأ ُ ََّ
اللَّهُ ََّّمَّإ ِّ َّ

برؿؼصقد"ً:قا ًاهلل ًاؽق ًممقـما ًؽػداؿق ًػمقٌققً،ؽمؼقاءنً
اضرًدبرقؽـًصػة عَػَافًْدانًالغِنَى)"ً ً.
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االؿام ًاؾـقاوي رمحف ًاهلل ًؿغاتاؽـ"ً ،عَػَافْ" ًبرؿؼصقدً
ؿـهاءوفؽـ ًدان ًؿـافـ ًدقري ًدرػد ًػرؽارا ًقغ ًتقدقً
دبقؾقفؽـً .ؿاـاؽاال ً"الغِنَى" ًبرؿؼصقد ًفاتل ًقغ ًدالؾقً
ؿراس ًخقؽقف ًدان ًتقدق ًممرؾقؽـ ًاف ًقغ ًاد ًػدً
ؿاءـيلً .دعاء ًاقـ ًؿناتاؽـ ًاضر ًؽقت ًممقـما ًؽػد ًاهللً
اوـمقق ًػمقٌقؼث ً(فداقة)ً ،ؽمؼقاءنً ،صػة ًؿـهاءوفؽـً
دقري ًدرػد ًػرؽارا ًقغ ًحرام ًدان ًؽىقؽقػـ ًأتس ًدضاالً
ـعؿمثً ً.
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
اداػقن ًصػة ًرؿعطـ ًفرتا ًدـقا ًبقؾقف ًدفاػقدؽـً
دغـً ًصػة ًؼـعة ًقاءقت ًبراس ًخقؽقف ًدغـ ًافً
دؿقؾقؼلً ،دـمقاس ًبرذؽقر ًدان ًؿغعؿؾؽـ ًؽيدرفاـاءنً
دامل ًؽفقدوػـ ًػد ًمسقا ًؽأداءنً ،دام ًاد ًؽفقدوػـً
برؽؾقارضً ،برؿشارؽت ًدان ًؽـضاراءن ًدرتا ًؿقؼقينً
دػـقفثًبفاواًدضاالًرزؼلًدقدهًدتـمقؽـًاوؾقفًاهللً ً.
ً

فرتا ًػرؾق ًدجاض ًاوؾقف ًػؿقؾقؽث ًبرالءقــ ًعؾؿقً،
عؾؿق ً ًؿـهاض ًػؿقؾقؽثً ،فرتا ًاػابقال ًدبؾـهاؽـ ًاؽـً
فابقسً ،برالءقــ ًعؾؿق ًاػابقال ًدمنػعتكن مساؽني ًبرمتلفً.
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خقـمقفقؾف ًؽفقدوػـ ًػارا ًـيب ًدان ًردقل ًدامل ًؿغعؿؾؽـً
صػة ًؽيدرفاـاءن ًدامل ًؽفقدوػـ ًفارقـ ًدان ًجاءوفقؾفً
صػة ًدػرتل ًؼارون ًقغ ًتقدق ًػرـف ًبراس ًخقؽقف ًدغـً
فرتا ًقغ ًدؿؾقؼقث ًدفقغض ًدغضقف ًؿالؽقؽـ ًؽظاؾقؿـً
ؽأتس ًاورغ ًالءقـً ،أخريث ًؼارون ًدتغضؾؿؽـ ًؽداملً
بقؿل ًبردام-دام ًدغـ ًفرتاثً ،اقمقؾف ًعذاب ًدري ًاهللً.
دلداًردقلًاهللًصؾكًاهللًعؾقفًودؾؿً ً-:

اّللَّعَلَ ْي َِّهَّ َو َس َََّّّلَّأَه ََُّّهَّقَا ََّلَّ
ّلَّ َّ َُّ
اّللَّ َص َّ َّ
ولَّ َّ َِّ
الَّ:ع ََّْنَّ َر ُس َِّ
سَّ ْب َِّنَّ َم ِ كَّ
ع ََّْنَّأَو َ ِ َّ
بَّأَ ََّّنَّ ََُّلَّ َوا ِد ًَّيَّآخ َََّرَّ َّ
ل َ َّْوَّ ََك ََّنَّ ِِل ْب َِّنَّآ َد ََّمَّ َوا كَّدَّ ِم َّْنَّ َذهَبكََّّأَ َح ََّّ

(رواهَّمسّل) َّ

برؿؼصقد"ً :درػد ًأـس ًبـ ًؿاؾؽ ًدرػد ًردقل ًاهلل ًصؾكً
اهلل ًعؾقف ًودؾؿً،ديقغضقفث ًبضقـدا ًبردلدا(ً:ؿؼصقدث)ً
جؽ ًاـؼ ًآدم ً(ؿاءـيل)ًممقؾقؼل ًداتق ًمللف ًاؿسً،ـيىايً
ديًاؽـًؿـىاريًالضلًمللفًقغًالءقـً ً".
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ،
أخري ًؽات ًؿارقؾف ًبردام-دام ًؿـهادقؽـً
ؽفقدوػـ ًددـقا ًاقـ ًدلاضاي ًؿقدن ًاوـمقق ًبرعؿؾ ًدانً
ؿندقاؽـ ًػردقاػـ ًؿـقجق ًعامل أخريةً .جاغـؾف ًؽقتً
ددقا-دقاؽـ ًؿاسً ،عؿقرً ،تـاض ًدان ًؽؽاقاءن ًقغً
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دؿقؾقؼل ًتـػا ًمملقات ًػالبقرن ًاوـمقق ًبؽؾـ ًددانً.ؽمقؽً
اقت ًاف ًقغ ًاؽـ ًؿـهادي ًػرتقؽارن ًاداؾف ًعؿؾً ۲صاحلً،
عؿؾًؽلاجقؼـًقغًدالؽقؽـًددـقاًمسات-ؿاتًؽرانًاهللً ً.
ً

ؿارقؾفًرـقغلًػرمانًاهللًداملًدقرةًاؾلؼرةًاقاتًً ً-:104
ﳆﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍ
ﳇ
ﳄﳅ
ﳒﳔﳕﳖﳗ
ﳓ
ﳎﳏﳐ ﳑ
ﳘﳙﳚﳛﳜ

ًبرؿؼصقد"ً :ؿرقؽ ًبرتاث ًؽػدؿق ً(وافاي ًحمؿد)ً :اػاؽفً
قغًاؽـًؿرقؽًبؾـهاؽـً(دانًؽػدًدقاػاؽف)؟ًؽاتاؽـؾفً:
"اف ًجقا ًفرتابـدا ً(قغ ًحالل) ًقغ ًؽاؿق ًبؾـهاؽـ ًؿؽً
برقؽـؾفًؽػدًدواًاقلقًبافًدانًؼقمًؼرابةً،دانًاـؼً ۲قمقؿً
دانًاورغًؿقيؽنيًدانًاورغًقغًترؾـرتًداملًػرجاؾــً.دانً
اف ًجقا ًقغ ًؽاؿق ًالؽقؽـ ًدرػد ًجـقسً ۲ؽلاءقؼؽـً،
ؿؽ ًديقغضقفث ًاهلل ًدـمقاس ًؿغمافقءي ً(دان ًاؽـً
مملاؾسًدغـًدلاءقؼ-باءقؼث)".
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
ََب َر ََّك ﭞ ﯬﯶ ََِّبلْ ُق ْر َء َِّان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِ َّ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َال َوت َ ُهَّ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ ََّو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َّي ﭝََّةَّٱلتَّائِب َِيَّ
ينَّ َو ََّ
ﰁ فَيَاَّفَ ْو َزَّٱلْ ُم ْس تَ ْغ ِف ِر ََّ
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