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 سكرات املوت

 9102 فيبىاري0برساماءن0441مجادى األول26

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حن جنمم خم حم جم هلمل  خل حل جل ٱ
 (53)سورة األنبياء ايات      من خن

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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 : ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (32)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذطػدذ"عؼصود: ذطاعو ذراستؾه ذبرإميان، واػايذاورغذؼغ

ذ"أوىلذ ذطػد ذدان ذاهلل ذردول ذطػد ذطاعو ذراستؾه ذدان اهلل

ذ طاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذذصداورغذؼغذبرطواس(ذدر)األعر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذصرطارا،ذ-جؽـذطاعوذبربـته

عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ)طتاب(ذاهللذ)اظؼرءان(ذذ

برإميانذطػدذاهللذدانذذ٢ظث،ذجقكذطاعوذبـردانذ)دـه(ذردو

ذطاعو(،ذذأخرية.ػاريذ ذ)باضي ذباءؼق ذظبقه ذدعؽنيذاداظه ؼغ

 دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

ذذ،دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل

عارؼؾهذطقتذبرتؼوىذطػدذاهللذدبحاغهذوتعاىلذدشنذ

ذدضاالذ ذعـقغضؾؽن ذدان ذصرؼـتفث ذدضاال عؾؼداغاطن

عودػنذطقتذعـداصتذرمحةذدانذطربطنتذ-الرشـث.ذعوده

ذاطنذ ذصديت ذدتقافذعاءغدي ذدأخرية. ذدان ػقدوفذددغقا
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ذ ذطؿاتني. ذدؽراتذذخطبهعالظوءي ذممبقخاراطن اطن

ذاملوت.

ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،

ذبرعوالذذفطرهذ ذعاءغدي، ذدباضاي ذطقت طجادؼن

ذدانذ۲دريذداستذطالػرين،ذساملذطاغق ،ذرعاج،ذدؼوادا

ذعالظوءيذسؿورذتوا.

ذ

ذافذؼغذطقتذذ ذطفقدوصنذاؼن، ذتقؿػوه دؾػسذدرصد

ذداست ذاؼاظه ذدرتودث ذالظوءي ذبرعوالذذ۲اطن طؿاتني.

ذبرصقـدهذ ذدؾـجوتث ذدان ذطؿاتني ذاملوت، ذدؽرات درصد

داملذدورةذذبرفرمان.ذاهللذتعاىلذأخريةدانذساملذذبرزخطعاملذ

ذ-:53األغبقاءذاؼةذ

 حن جنمم خم حم جم هلمل  خل حل جل
   من خن

دؼريذاطنذعراداءيذعاتيذدانذطاعيذذ۲"تقافبرعؼصود:ذ

اطنذعغوجيذطاعوذدشنذطدودفنذدانذطدـغنذدباضايذ

ذخوباءنذدانذطػدذطاعقؾهذطاعوذمسواذاطنذدطؿباظقؽن".

ذ

ذ
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ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،

ذذ ذدخاراذطؿاتني ذاد ذدام ذطقت ذطػد ذداتغ بوظقه

ذدخاراذ-صرالػن ذاتاو ذتوا ذسؿور ذداطقت، ذدػرتي الػن

ذصرعوالءنذذ۲تقبا ذدباضاؼث. ذدان ذبـخاغا ذطؿاظغن، دػرتي

ذدؽراتذ ذدباضاي ذددبوت ذاؼن ذطؿاتني ذصرودقس طػد

ذاملوت.

ذ

ذاطنذعراداءيذدؽراتذذ ذطقتذمسوا ذصديت، افذؼغ

ذداتغ ذايذاطن ذطقتذاؼنذاملوت. ذاد ذطقتذدام داملذذطػد

طأداءنذبرددؼاذعغفداصقثذاتاوذتقدق.ذداملذاظؼرءانذاظؽرؼم،ذ

ذ ذاؼة ذصد ذاؼن ذدؽراتذاملوت ذعثاتاطن ذتعاىل دورةذذ25اهلل

ذ-:برفرماناألغعام،ذاهللذتعاىلذ

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت...
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خسحس جس
  حف جف مغ جغ مع  جع

ذاشؽاوذ ذدؽرياث ذشري ذدوشضوه ذ"...دان برعؼصود:

ذ ذصـدرؼتاءنذعؾقفت ذدامل ذاؼت ذزاظقم ذؼغ ذاورغ طتقك

ذددغذ ذثاوا( ذصوتوس ذػـدق ذ)طتقك ذاملوت دؽرات

صوالذعغفوظورذتاشنذعرؼكذ)مموطولذدانذعثقؼداذذ۲عالئؽة
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ذعغقجققذ ذدان ذعـغؽقغ ذدشن ذبرطات ذمسبقل ذاؼت( اورغ

ذػاريذ ذصد ذدـدؼري، ذطاعو ذتوبوه ذدري ذطاعو رؾوارطـؾه

طاعوذدشنذذاؼنذطاعوذدباظسذدشنذسذابذدقؼداذؼغذعغفقـا

ػقـاث،ذددببؽنذافذؼغذتؾهذطاعوذطاتاطنذترػادفذ-دفقـا

ذدانذطاعوذصوالذعـوظقذدشنذدوعبوغذ اهللذدشنذتقدقذبـر،

ذطرتشـث".ذذ۲تؽبورذاطنذاؼة

ذ

ذؼغذذ ذاملوت ذدؽرات ذطأداءن ذطػد ذعوجوع ذاؼن اؼة

ذدشنذاهللذ اطنذدػاديفذاوظقهذعرؼكذؼغذزاظقمذدانذبردودتا

عغفاديفذدؽراتذاملوتذتعاىل.ذحالذطأداءنذعرؼكذطتقكذ

ذاداظهذاعتذدقؼدا،ذاعتذصرؼتذدانذداشتذدوطر.

 

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،

طقتكذبرالطوثذدؽراتذاملوت،ذتقادذافذالضيذؼغذذ

ذطقتذ ذتؾه ذؼغ ذسباده ذسؿل ذعالءؼـؽن ذطقت ذممبـتو بوظقه

الطوطن.ذتقادذالضيذغعؿةذدوغقا،ذتقادذالضيذاغقذاؼدرتي،ذ

ذتقادذالضيذضومذضرابةذؼغذبوظقهذدعقـتاذبـتوان.ذ

ذ
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طقتذذ۲ددغذداملذطأداءنذاؼتوظهذدصرظقفتؽنذسؿؾنذ

ذ ذباءؼق ذالظو. ذدػقـتس ذمسواثذدخارا ذبوروق دان

ذاوغتوقذ ذبرددؼا ذذقطان ذصارا ذجوضـ، ذبضقتو دصرظقفتؽن.

ذصدذطتقكذ عغفادوتذطقتذعغقؽوتثذطجاظنذطدداتن.

ذجكذ ذصـتقغ. ذؼغ ذصراغن ذمماءؼـؽن ذتؼوى ذدان ذاميان اؼـقؾه،

ذذقطان،ذ ذراؼو ذصوجوق ذعـوظق ذاوغتوق ذطقت ذاميان ضوات

ذطقت.ذجكذمساسذػقدوفذطقتذتقدقذعاػوذ تردالعتؾه

ذت ذعودػؾهذبراميان، ذعك ذاهلل، ذصرؼـته ذاطن ذراسة ذعاػو قدق

ذطقتذترصغاروهذدشنذصوجوقذراؼوذذقطان.

ذ

اؼغتؾه،ذطؾقؿهذ"الذإظهذإالذاهلل"ذعـجاديذداتوذطؾقؿهذذ

ذعغفاديفذ ذطتقك ذصـتقغ ذداشت ذدان ذبرػرضـ ذداشت ؼغ

ذعغوخفذ ذطقت ذممودػؽن ذاوغتوق ذاؼن. ذاملوت دؽرات

ذ ذاملوت ذدؽرات ذعغفاديف ذمساس ذاؼن ذذفاده اؼن،ذطؾقؿه

طقتذبرحمادبه،ذعؾقفتذدانذعـقاليذطؿباظيذذ۲عارؼؾهذدام

ططاسنتذطقتذصدذاهللذتعاىل.ذحمادبهذطؿباظيذصضغنذسؼقدهذ

ذالءؼن،ذ ذاورغ ذدشن ذطقت ذػوبوشن ذطقت، ذسباده طقت،

اهللذؼغذالءؼن.ذمسواذاؼن،ذذ۲خملوقدرتاذدقؽفذطقتذدشنذ
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ذصرطارا ذمساسذذ۲اداظه ذطقت ذممودػؽن ذممبـتو ذبوظقه ؼغ

ذراتذاملوت.ذذعغفاديفذدؽ

ذذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،

اؼغتؾه،ذجـجيذاهللذاؼتذاداظهذبـر.ذػقدوفذدانذعاتيذ

ذدانذ ذذرضـ ذبـر. ذدؽراتذاملوتذاؼتذاداظه ذبـر. اؼتذاداظه

ذصرعوالءنذ ذدؽراتذاملوتذاؼتذاداظه ذبـر. ذاؼتذاداظه غراك

ذطػدذ ذبرالطو ذبوظقه ذطؿاتنيذؼغ ذطقتذممادوضيذسامل طػد

ذبقال ذصد ذذ۲طقت ذتقدق.ذعاس ذاتاو ذبرددؼا ذطقت ذاد دام

ذدام ذدوصايذذ۲عارؼؾه ذطقت ذدؼري ذممػردقاصؽن طقت

ذدـتقاسذبرددؼاذاوغتوقذعغفاديفذدؽراتذاملوتذاؼن.

ذ

ذسؿرانذذفرمان ذال ذدورة ذدامل ذوتعاىل ذدبحاغه اهلل

ذ-:083اؼاتذ

 حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن ٱ
 خت حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ
  مج حج مث هت  مت

ذعؼصودث ذعاتي،ذذ۲"تقاف: ذعراداءي ذاطن ذبرثاوا ؼغ

ذاطنذ ذدفاجاظه ذضقاعة ذػاري ذصد ذبفواداث دان
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ذؼغذ ذددقاصا ذاؼت ذطتقك ذطاعو، ذباظدن دمسػورغاطن

ذعكذ دجاوػؽنذدريذغراكذدانذدعادوضؽنذطشرضـ

ذبفواذ ذاؼغتؾه ذدان ذبرجاؼا، ذتؾه ذأي ذددوشضوػث أي

ذاؼنذعؾقػوتيذدضاالذطؿقواػـثذدانذ طفقدوصنذددوغقا

ذال ذتقدق ذطبدراغث ذباضيذصغؽت ذطدـغن ذػاثاظه ءؼن

 ".ؼغذترصداؼاذ۲اورغ
 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبنيَةَاڀ وا


