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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سَيِّدعنَم ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَمبه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَم ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَمبه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النسمء)35:

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)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر ٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ ذ
ؿارقؾه ذؽقت ذؿـقغؽتؽن ذؽتؼواءن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذدغن ذبردوغضوه-دوغضوه ذؿؾؼدـاؽن ذدضاالذ
ػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفنذ
ؽقت ذؿـداػت ذرمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدانذ
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داخرية.ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتـتغ ذؿغقغيتذ
ؽؿاتني.ذ ذ
ذ

اهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذتؾه ذؿـخقػتاؽن ذؿاءـدي ذدان ذتؾهذ
ؿغوتودؽن ذردوؾث ذاوـتوق ذؿـرغؽن ذحقؼقؼة ذؽفقدوػنذ
دـقا ذدان ذؽفقدوػن ذاخرية ذقغ ذؽؽل ذابادي.ذؽفقدوػن ذدـقاذ
اقن ذدبـرث ذاداؾه ذؿروػاؽن ذػؾواغ ذاوـتوق ذؿاءـديذ
ممػراوؾقفي ذبؽؾن ذاوـتوق ذدباوا ذدؾػس ذؽؿاتني.ذاقن ذاداؾهذ
ؽرانذؽفقدوػنذدـقاذبوؽـؾهذعاملذؽـعؿنتذاوـتوقذؿاءـديذ
ؽؽلذدداملثذاؽنذتتايفذؽفقدوػنذدؾػسذؽؿاتنيذاقتوؾهذقغذ
ؽؽلذدالؿا-الؿاث.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
ؽؿاتني ذاداؾه ذؿروػاؽن ذػرػقـدفن ذدري ذعامل ذقغذ
مسـتارا ذؽعامل ذقغ ذؽؽل ذابادي ،ذقاءقت ذبرػقـده ذدري ذعاملذ
دـقا ذؽعامل ذبرزخ ذقغ ذؿروػاؽن ذمتػت ذػــتني ذاوـتوق ذمسػايذ
ؽعاملذاخرية.ذؽؿاتنيذجوضذاداؾهذؿروػاؽنذػرػقـدفنذدريذ
عامل ذتكليف ذ(تغضوغجواب) ذددـقا ذؽػد ذعامل ذػؿباؾدنذ
داخرية .ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذقغ ذدباخاؽن ذداولذ
خطبهذتاديذداملذدورةذاألـعامذاقاتذ42ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
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"دان ذدي ذؾه ذقغ ذؿـقدورؽن ذؽاؿو ذػد ذوؼتو ذؿامل ،ذدانذ
ؿغتافوءي ذاف ذقغ ذؽاؿو ذؽرجاؽن ذػد ذدقاغ ذفاري،ذ
ؽؿدقن ذاي ذباغوـؽن ذؽاؿو ذ(دري ذتقدور)ذػداث ،ذاوـتوقذ
دمسػورـاؽن ذاجل ذ(ؿاس ذعؿور ذؽاؿو) ذقغ ذتؾه ذدتتػؽن.ذ
ؽؿدقنذؽػداثؾهذمتػتذؽاؿوذؽؿباؾي،ذؽؿدقنذايذؿثتاؽنذ
ؽػدذؽاؿوذافذقغذؽاؿوذالؽوؽن".ذ ذ
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ـاؿون ذبضقتو ،ذاد ذدؽاالغن ذؿاءـدي ذػد ذفاري ذاقنذ
تقدقذؿغفرياوؽن ذتـتغذؽؿاتني.ذؿرقكذؿغغضفذاقاثذتقدقذ
ػـتقغ ذباضي ذؽفقدوػن ذؿرقك ،ذدأوؾه-اوؾه ذؽؿاتني ذاقتذ
دتوؾقس ذاوـتوق ذاورغ ذالءقن ذدان ذبوؽن ذاوـتوق ذدقرقث.ذ
ؿرقك ذتقدق ذؿافو ذممػالجري ذتـتغ ذؽؿاتني ذدان ذبراسذ
تاؽوت ذاوـتوق ذممبقخاراؽـث ،ذفقغضاؽن ذؿرقك ذبراودفاذ
اوـتوق ذؿؾوػاؽن ذػرؽاتاءن ذؽؿاتني ذدرػد ذؼاؿوس ذفقدوفذ
ؿرقك.ذددغؽن ذتقدق ذاد ذدأورغ ذػون ذدؽاالغن ذؿاءـديذ
قغ ذداػت ذالري ذدرػد ذؽؿاتني ذػد ذداعت ذقغ ذتؾه ذدتتػؽنذ
اجؾث.ذ ذ
ذ

ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ؿرقك ذقغ ذتقدق ذؿغفرياوؽن ذؽؿاتني ،ذاؽن ذؿراسذ
بقبس ذاوـتوق ذؿؾؼدـاؽن ذاف ذدفاج ذؿغقؽوت ذؽفـدقذ
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فاوا ذنفسوث ذدفقغض ذؿؾغضر ذػرقـته ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
دؿوك ذبوؿي ذاقن.ذؿرقك ذؿراداؽن ذدقرقث ذؽؽل ذددـقا ذاقنذ
دان ذاؽن ذؿغفابقدؽن ذوؼتو ،ذتـاض ،ذػؿقؽرين ذاوـتوقذ
اورودنذدـقاذتـػاذممقؽريؽنذبؽؾنذقغذممربقؽن ذمنفعةذبواتذ
ؿرقك ذداخرية ذؽؾق .ذفرؿانذاهللذدبحاـهذوتعاىلذداملذدورةذ
الفجرذاقاتذ01ذفقغضذ04ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"جاغن ذدؽاؾي-ؽاؾي ذبردقؽف ذدؿؽني!ذ(دبـرث)ذاػابقالذ
بوؿي ذ(دفـخورؽن ذدضاال ذقغ ذاد ذداتدث ذدان) ذدراتاؽنذ
دراتا-راتاث .ذدان ذ(ػرقـته) ذتوفـؿو ذػون ذداتغ ،ذددغذ
ؿالئؽةذبربارقس-بارقسذ(دقافذددقاذؿـجاؾـؽنذػرقـته)،ذ
درتا ذدػرؾقفتؽن ذـراك ذجفـم ذػد ذفاري ذاقت ،ذ(ؿك) ذػدذ
داعت ذاقت ذؿاءـدي ذاؽن ذاقغت ذ(فـدق ذبرالؽو ذباءقق)،ذ
دان ذباضقؿان ذاقغنت ذاقت ذاؽن ذبرضوـا ذالضي ذؽػداث؟.ذايذ
اؽن ذبرؽات:ذ"اؾغؽه ذباءقؼث ذؽاالو ذاؽو ذدفوؾو ذددقاؽنذ
عؿل ۲ذباءقق ذاوـتوق ذفقدوػؽو ذ(ددقين)!".ذؿك ذػدذفاريذ
اقت ذتقادا ذددقاػاػون ذقغ ذداػت ذؿثقؼدا ذدػرت ذعذاب ذ(قغذ
دتقؿػاؽن ذاوؾقه) ذاهلل .ذدان ذتقادا ذددقاػاػون ذقغ ذداػتذ
ؿغقؽتذدرتاذممبؾغضوذدػرتذاقؽنتذدانذبؾغضوث".ذ ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ددوغضوفث ذإدالم ذاقت ذبرصفة ذؿـدقدقق ذؿاءـديذ
ؽجاؾنذقغذدرضاءيذاهللذدبحاـهذوتعاىل.ذؿاءـديذقغذفاتقثذ
تقدق ذؿالؾوءي ذػـدقدقؼن ذعؼقده ذدان ذؽأمياـن ،ذاي ذتقدقذ
اؽن ذدوؽا ذؿـدغر ذػربقخاراءن ذتـتغ ذؽؿاتني دؽؾقػونذ
ثاواث ذبراد ذدفوجوغ ذحؾؼوم.ذاوؾقه ذاقت ،ذممػالجري ذتـتغذ
ؽؿاتني ذدان ذدـتقاس ذؿغقغتقث ذاقاؾه ذداتو ذؽواجقػن ذداملذ
إدالم.ذاقنذاداؾهذؽرانذباضيذاورغذقغذبراميان،ذؿرقكذاؽنذ
دـتقاس ذبردوغضوه-دوغضوه ذبرعؿل ذاوـتوق ذؿـخاريذ
بؽؾنذددـقاذدوػاقاذؿرقكذداػتذبرددقاذؿغفاديفذؽفقدوػنذ
قغذؽؽلذدؾػسذؽؿاتني.ذ ذ
ذ

اـتاراذؽؾبقفنذاورغذقغذدـتقاسذؿغقغيتذؽؿاتنيذاداؾهذ
ؿرقك ذاؽن ذممقؽريؽن ذتـتغ ذدؽرت ذاملوت ،ذعامل ذؼبور،ذ
عؿؾن ذدان ذدودا ذقغ ذتؾه ذؿرقك ذالؽوؽن ذددـقا .ذؿرقكذ
جوض ذاؽن ذبرفيكري ،ذتـتغ ذفاري ذؽبغؽقنت ،ذذرض ،ذـراكذ
دان ذػغأخرين ذفقدوػث ذــيت ذداخرية ذؽؾق .ذؿك ذدغن ذاقتذ
ؿرقك ذاؽن ذدـتقاس ذممػرتقغؽتؽن ذعؿل ذعبادة ذدانذ
ؽطاعتـث ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل .ذؿرقك ذجوض ذتقدقذ
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خبيل ذاوـتوق ذؿثرفؽن ذدقرقث ذدان ذفرتاث ذدرتا ذؽفقدوػـثذ
اوـتوق ذددوؿبغؽن ذؽجاؾن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل .ذدالءقنذ
درػد ذاقت ،ذدغن ذؿغقغيت ذؽؿاتني ذاقن ،ذاقاث ذاؽن ذؿـدقدققذ
ؿاءـدي ذاوـتوق ذؿالؽوؽن ذعؿؾن ذدغن ذاخالص ذدؿيذ
اوـتوق ذؿـجاض ذفوبوغن ذدغن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدانذ
ددامذخملوق.ذؿرقكذقغذؿغقغيتذؽؿاتنيذاؽنذبراودفاذاضرذ
فاتي ذؿرقك ذدـتقاس ذبردغؽا ذباءقق ذؽػد ذدودارا ۲ذؿرقك.ذ
بضقتو ذجوض ذؿرقك ذاؽن ذؿثؿػورـاؽن ذدضاال ذفوتغذ
ؿاءـدي ذدان ذتقدق ذاؽن ذبردقؽف ذبرتغضوه-تغضوهذ
اوـتوقذؿؾؼدـاؽنذؽباءقؼؽن.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
جدرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثرو ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني ذاضر ذؽقت ذدـتقاس ذبرحمادبهذ
دقريذدانذؿغقغيتذاؽنذؽؿاتنيذقغذػديتذاؽنذبرالؽوذؽػدذ
دقري ذؽقت .ذؽقت ذػرؾو ذؿغقغيت ذؽؿاتني ذدباضاي ذخاراذ
اوـتوق ذؽقت ذؿـدؽتؽن ذدقري ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل.ذ
اقن ذاداؾه ذؽران ذباضي ذاورغ ذبراميان ذؽؿاتني ذاداؾه ذؿروػاؽنذ
ؽأؿاـن ذبوؽن ذؽتاؽوتن .ذاقاث ذؿروػاؽن ذداتو ذؽؿوؾقاءنذ
بوؽن ذؽفقـاءن ذدان ذداتو ذؽؼواتن ذبوؽن ذؽؾؿفن.ذإدالمذ
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تقدقذبرؽفـدؼؽنذددأورغذؿـجاديذمله،ذتقدقذبرؽواس،ذ
برػوتوس ذادا ذاػابقال ذؿغقغيت ذؽؿاتني ،ذتتايف ذدباؾقؼث ذإدالمذ
برؽفـدؼؽن ذاضر ذؿاءـدي ذدـتقاس ذبردقؽف ذباءقق ،ذؿراسذ
اؿان ،ذؿوؾقا ذدان ذؼوات ذددامل ذؽفقدوػـث .ذددوغضوفثذ
اورغ ذقغ ذبراميان ذاؽن ذدـتقاس ذممبوات ذػرددقاءن ذاوـتوقذ
ؿـخاريذبؽؾنذدؾػسذؽؿاتنيذباضيذممػراوؾقفيذضـجارانذ
دان ذؽفقدوػن ذدذرض ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذداخرية ذؽؾقذذ
فرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورة ذال-عؿران ذاقاتذ
:183ذ ذ
ذ
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ذ ذ

ذ

ذبرؿؼصود :ذ"تقف ۲ذقغ ذبرثاوا ذاؽن ذؿراداءي ذؿاتي ،ذدانذ
بفاواداث ذػد ذفاري ذؼقاؿة ذدفاجؾه ذاؽن ذدمسػورـاؽنذ
باؾدن ذؽاؿو .ذؽتقك ذاقت ذددقاػا ذقغ ذدجاءوفؽن ذدريذ
ـراك ذدان ذدؿادوؼؽن ذؽشرض ذؿك ذددوغضوفث ذاي ذتؾهذ
برجاي.ذدان ذ(اقغتؾه ذبفاوا)ذؽفقدوػن ذددـقا ذاقن ذ(ؿؾقػوتيذ
دضاالذؽؿقوافـثذدانذػغؽتذؽبدرـث)ذتقدقذالءقنذفاثاؾهذ
ؽدـاغنذباضيذاورغ۲ذقغذترػداي".ذ ذ
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَمئر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ِيَ ذ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب ا
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