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 نراك  نأتن سيقساكدهش
   

ذ1102اصرؼلذذ01برداعاءنذذ0331ذعبانذذ5

 ذ
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ٱ
 ىث نث مث زث رث  يتىت نت مت زت رت
 مك لك اك يق  ىق يفىف يث

 (12: سىرة الكهف)

 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  

 (42)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،ذجقكذطاعوذبـر(ذردودـةدانذ)

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

ذدانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".

ذ

ذذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،

ذطتؼو ذعـقغؽتؽن ذطقت ذدشنذأعارؼؾه ذاهلل ذطػد ن

ذدانذ-بردوشضوه ذصرؼـتفث ذدضاال ذعؾؼدـاطن دوشضوه

ذ ذدضاال ذطقتذعـداصتذ-عودهذث.الرشـعـقغضؾؽن عودػن

ذدانذ غراكذاداظهذذ.ريةخأدرمحةذدانذطربطنتذػقدوفذددغقا
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ذدانذ ذباظدن ذممربؼؽن ذوتعاىل ذدبحاغه ذاهلل ذمتػت عروصاطن

ذعغ ذؼغ ذعرؼك ذطػد ذصرؼـتفحؽوعن اوليه ايت  .ثقغؽري

ذممبذخطبه ذاطن ذاؼن ذطاظي ذقصد ذتـتغ ذطدػشاتنخاراطن

ذذ.نذغراكأدقؼد

ذؼغذ12اؼاتذذالكهفاهللذدبحاغهذوتعاىلذداملذدورةذذفرمان

ذ:ذبرعؼصودذتاديذؼغذخطبةدباخؽنذداولذ

ذحمؿد(:ذطتاطـؾهذ"دان ذذ)واػي ذداتغذطبـرن ذؼغ ذاؼاظه اؼت

ذبراميان،ذدريذتوػنذطاعو، ذؼغذعاػو ػـدضؾهذذعكذددقاصا

ذؼغذعاػوذذايذبراميان بقارظهذديذذاؼغؽر،ذكفوردانذددقاصا

ذباضيذاورغطرانذطاعيذذعغإغؽارؼث". ذعثدؼاطن ؼغذذ۲تؾه

ذغراك،برالط ذاؼتذايف ذزاظقم ذعرؼكذظؼدانذذو ذعؾقػوتي ؼغ

ذجكذخيمه ذدػاض،ذدان ذطران ذصرتوظوشن ذممقـتا ذذعرؼك

ؼغذؼرذاؼرذؼغذدػرتذمتباضذخاعرؼكذدبريذصرتوظوشنذدشنذ

ضثذدانذاعتؾهذبوروذاعتؾهذبوروضثذعقـوعنذاؼت،ذممباطرذعوك

ذ.ذدـاشن"-غراكذدباضايذمتػتذبردـغ

ذ

ذذ،عاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهللع

ذدقؼد ذتقدأطػدؼفن ذغراك ذاوظقهذن ذترجغك ق

اطقنتذؼغذصرغهذدػدؼهذعانذصونذطدذغدي.أعذصؿقؽرينذسؼل
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اؼاثذترالظوذطخقلذجكذدبـدؼغؽنذذطقتذراداطنذددغقا،

ذغراك.طػ ذاػؾي ذاوظقه ذدراداطن ذؼغ ذبرادذذدؼفن دداست

ذدغقاذغراكذاطنذعؾوصاطنذددأورغذطػدذدؾوروهذطـعؿنتد

ايفذؼغذدضوغاطنذاوغتوقذذايذراداطنذدعؿورذػقدوف.ؼغذ

ذداملؽريذصرؼـتهذاهللذدبحاغهذوتعاىلذدممباطرذعرؼكذؼغذعغقغ

ذتتايفذطػاغدنذايفذ،غراكذبوطـؾهذايفذؼغذطقتذظقفتذددغقا

ذعؾقبقفي ذدغقااذغراك ،ذضـداذطاظيذصوظوه-برصوظوهذيف

ابوذدريذذدرواؼتؽنذاوظقهذاعامذعدؾم،ؼغذذحديثدباضاميانذ

ذلؾىذاهللذسؾقهذودؾمذدبداذردولذاهللاهللذسـهذذرضىذهريرة

ذ:ذؼغذبرعؼصود

ذد ذطقت ذؼغ ذايف ذدؼ"ددوشضوػث ذاداظهذدقؽن ذاؼن دغقا

ذ ذدرصد ذبفاضني ذجفـم.ذ61داتو ذغراك ذايف صاراذذبفاضني

ذبرطات: ذصونذتؾهذوػثذضدعيذاهللذددوشذلحابة ايفذدغقا

ذبردبداذ.خوطوفذصاغس ايفذغراكذذ:وػثضددوشذبضقـدا

ذذثعؾقبقفق ذبفاضبفاذ52دشن ذدتقاف ذدان ذصاغدضني ذثني

ذ(ذ)رواؼةذعدؾم.ذ"ايفذدغقاذمسيثل

ذذذ

ذ ذدان ذايفذصفةورغا ذدشن ذبربقذا ذجاوه ذغراك ذ۲ايف

.ذاؼنذاداظهذطرانذايفذغراكذتؾهذدثاالطنذرؼبوانذتاػونذددغقا
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ذبراوبه ذورغاث ذدفقغض ذداشتذذ۲العاث ذعـجادي دان

ذذ،عثرعؽن ذاعامذثحديدباضاميان ذاوظقه ذدرواؼتؽن ذؼغ

ذذرضىذهريرةابوذدريذذ،اظرتعقزي ذردولذاهللاهللذسـه ذدبدا

ذ:ذلؾىذاهللذسؾقهذودؾمذؼغذبرعؼصود

ذ

ذدفقغضذ" ذتاػون ذدرؼبو ذدالعا ذدثاالطن ذغراك ذبرورغاايف

ذدفقغضذه.ريع ذبراؼؽوتث ذتاػون ذدرؼبو ذدثاالطن ذطؿدؼن

دانذدثاالطنذدرؼبوذتاػونذبراؼؽوتثذدفقغضذذصوتقهذبرورغا

ذ(ذاظرتعقزيرواؼةذ)ذػقتمذظضم.ذبرورغاعكذايذذػقتم.ذبرورغا

ذذذ

ذذذمحيتذاهلل،ردقدغذمجعةذؼغذد

ذعـقالي ذصرظو ذطقت ذاؼت ذدبب ايفذذطػاغدنذاوظقه

ذ ذدشن ذممبـدؼغؽـغراك ذددغقاث ذصاغس ذصاظقغ ذؼغ ذايف .ذدشن

باؼغؽنذذدرصدذاؼت.ددوشضوػثذايفذغراكذاؼتذصاغدثذظبقهذ

ذؼغذاطنذدرا ذاورغذطداطقنتذؼغذتقدقذترطريا داطنذاوظقه

طاظيذػاشوسذدانذعؾخورذطوظقتذدتقافذذؼغذبرادذدداملث.

اهللذدبحاغهذوتعاىلذاطنذضـتقؽنذطوظقتذؼغذباروذذعرؼك،

ذ.ذالعاث-كذتروسذعراداءيذسذابذدالعااضرذعرؼ

ذذ

ذعـ ذاطن ذغراك ذاػؾي ذدرصد ذاورغ ذسذابذدتقاف رميا

ذ ذسؿؾن ذدشن ذبراغيذذعرؼكذددغقا.ددواي ذصاظقغ ذؼغ اورغ
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ذوتعاىلذدع ذاهللذدبحاغه ذسذابذدــتغذحؽوم ذعـرميا ذاطن غقا

اغتاراذدؾوروهذاػؾيذغراكذابؾقسذؼغذصاظقغذذصاظقغذبدرذدغراك.

ذ ذذث.غدقؼدأبرت ذابؾقس ذطران ذاداظه ذؼغذذخملوقاؼن صرتام

مسـتاراذاػؾيذغراكذؼغذصاظقغذذـتغذصرؼـتهذاهللذدبحاغهذوتعاىل.عـ

ذ ذايفذذاؼاظهذثغدقؼدأرؼغن ذدؾقػر ذدصاطاؼؽن ذؼغ ددأورغ

ذد ذعان ذؼغ ذاوتؼثذذطػاغدانطاطقث ذممبوات ذممػو اؼت

ذبـتوقعـدؼدؼه نذغراكذأدقؼدذ۲.ذدالءؼنذدرصدذاؼتذاغتارا

ذ:ذاداظه

ذذ

ايذتوبوهذاػؾيذغراكذاطنذدـتقاسذدصربفاروءيذدوصاؼاذ .0

ذدقؼد ذسذاب ذعـغضوغ ذتروس ذبقاداذأبوظقه ذظوار ذؼغ ن

 .ذنطؿاتقادشنذذخريأبرثذتـػاذصدؼف
ذ

نذأطػدؼفنذدقؼدتوبوهذاػؾيذغراكذاطنذدبدرطنذاضرذ .1

مساطنيذذؼغذعرؼكذراداءيذتروسذبرمتبهذدتقافذوضتو.

نذبادنذؼغذددقؼداذعكذمساطنيذأظواسذدانذظقربذصرعوط

 .دراداءيباثقذطداطقنتذؼغذاطنذ
 

دؽاظيذايفذغراكذعثاعربذطوظقتذدانذداضقغذاػؾيذغراكذ .2

ذبراوبهذ ذعرؼك ذدفقغض ذداضقغث ذبرضوضورن ذاطن عك

 ؼغذداشتذػودوه.ذخملوقعـجاديذ
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اػؾيذغراكذاطنذدـتقاسذدظقػوتيذدشنذراسذتاطوت،ذ .3

 نذداشتذترػقـا.أظتقهذدانذداملذطأدذعثدل،ذرؼداو،
 

صاطاؼنذدانذصرػقادنذعرؼكذمسواثذدصربواتذدرصدذايفذ .4

ذغراك.ذ

 

ؼغذدصربواتذدرصدذايفذذ"زضوم"ذعاطـنذعرؼكذدرصدذبواه .5

ذاػؾيذذغراك. ذداره ذدان ذغاغه ذاؼاظه ذصوال ذعرؼك عقـوعن

ذ.غراك

 

ذػـيت.ذعرؼك .6 ذتـػا ذطداطقنت ذعـجرؼت ذدـتقاس ذاطن

ذعرا ذادذذعراتف،ذوغ،عرؼك ذتـػا ذعـاشقس ذدان عرؼـتقه

ذدوظقؽنذعرؼكذالضي.ذرؼغذممػددقاصاصونذ

اػنذدشنذدقؼداذصاراذصغفوغيذغراكذتقدقذاطنذداصتذبرت

ذ ذعرؼك ذؼغ ذدانذأطدغدارذقنت،طداطذيف،ػادغراك ن

ذاذن.أصـدرؼت ذعراؼو ذعرؼك ذاؼت ذاوظقه ذداصت ذدأخرييضر

ذتردبوت،أصـدرؼت ذعرؼكذن ذدغضوفذذعاهلن ظبقه

ذتردقؼدا.فؽدعودـ ذتروس ذدري ذداتوذذن غاعون

نذؼغذعرؼكذأغفاصودؽنذصـدرؼتداصتذعنذتقدقذـفادطؿو

ذنذبربافذطاظي.فؽتاذاوغتوقذدعودـالظوذعرؼكذممقـذديف،ػا
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ذ ذدان ذعرؼكذتقدقذاطنذددشر ذاهللذتتايفذراؼوان ذاوظقه دترميا

ذ.ذدبحاغهذوتعاىل

ذ

ذذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،

ذاورغ ذػاث ذبرتؼوذ۲ددوشضوػث ذدان ذبراميان ذىؼغ

ذدر ذتردالعت ذاطن ذطداملؼغ ذترجروعوس ذغراك.ذي ذايف

ذبرتؼو ذؼغ ذاهلل،اذىاورغ ذتاطوتذطػد ذؼغ ذاورغ ذؼتذاؼاظه

عوشؽرذعـاػنذدانذعـجاضذدؼرؼثذدريذعالطوطنذصربواتنذ

ذوتعاىلذاهللذعـطاسيتذدـتقاسذدان بربواتذذدانذدبحاغه

ذاورغذطباجقؼن. ذدطاالشن ذترضوظوغ ذطقت ؼغذذ۲مسوض

ذذىبرتؼو ذؼغذوػؽجاددان ذاورغ ذمسوا ذدؼريذطقتذدان ن

 غراك.درصدذسذابذدقؼداذايفذ طادقفيذطقت
ذ

ذ:ذ13اؼاتذذاظبؼرةاهللذدبحاغهذوتعاىلذداملذدورةذذفرمان

 حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك
خن حن جن ممخم  

ذ

عكذطاظوذطاعوذتقدقذداصةذممبواتث،ذدانذدودهذ"ذبرعؼصود:

تـتوذطاعوذتقدقذاطنذداصةذممبواتث،ذعكذصؾقفاراظهذدريذايفذ



 9 

برػاال،ذؼأؼتذذ۲باطراغث:ذعأغديذدانذباتوذ۲غراكذؼغذباػن

ذ.ذ"كافريذ۲غراكذؼغذدددؼاطنذاغتوقذاورغ

 

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ يا وا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ
 

 

 


