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 إسالم اضام هنكناممفرت
 9119 ديسيمرب  6برساماءن  ه1441ريخربيع األ9

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 نت مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ٱ
 يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت  ىت
 (19:عنران ال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    يك ىك مك لك اك

 

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

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

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُهِ
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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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـردانذ)دـه(ذردو

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذ ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذإدالمذاضامذممػرتافـؽن

ذ

ذدواتذدباضايذبراضامذؽػـتقغنذؿؾتؼؽنذإدالم

ذاؽنذإدالمذاضامذؽرانذ،ؿاءـديذؽفقدوػنذداملذؽأوتاؿاءن

ذعاملذػـخقػتاذتوفنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿغـلذؿاءـديذممباوا

ذدانذدـقاذؽباءقؼؽنذؽػدذػوخناذاداؾهذجوضذإدالمذاضامذدان

ذةخريا ذؽواجقػنذاداؾهذإدالمذاضامذؿـجاضذ،اقتذاوؾقه.

ذتوروتنذؿروػاؽنذاقاثذدانذإدالمذاوؿتذباضيذترػـتقغ

ذاؾشرقعةذترتقبذداملذػرتام ذذرقعةذ۲ػرقـدقفذاتاوذؿؼاصد

ذ،عؼلذ،ثاواذؿـجاضذؽواجقػنذؿـدفوؾوءيذ،ؾقمذقغذإدالم

ذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذفرتاذدانذ،ؽتوروـن

ذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذ19ذاقاتذعؿرانذال

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذددقدي(ذييضادرذدانذبـرذقغ)ذاضامذددوغضوفث

ذإدالمذاقاؾهذاهلل ذـصراـيذدانذقفودى)ذ۲اورغذدان. ذقغ(

ذإدالمذاضامذؿغـاءي)ذبردؾقدقهذتقدقذاقتذؽتابذدبرقؽن

ذؿـرمياثذاغضنذدان ذؿرقكذؽػدذمسػايذدتؾهذؿالءقـؽن(

(ذػوالذاقتذػردؾقدقفن)ذ،ؽبـارـثذتـتغذصحذقغذػغتافوان
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.ذؿرقكذؽاؾغنذداملذادذقغذدغؽيذحددذؽرانذؿات-مسات

ذؽرتغنذ۲اقةذاؽنذاقغؽرذركفوذقغذددقاػاذ،(اقغتؾه)ذدان

ذ.ذحدابثذفقتوغنذدضراذاؿتذاهللذددوغضوفثذؿكذ،اهلل

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذؿاءـديذؿغاجرذقغذاضامذؿروػاؽنذاداؾهذإدالمذاضام

ذبرػـدوؽنذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذداتوذقغذتوفنذؿغـل

ذؿاءـديذؿـجادقؽنذاؽنذجوضذإدالمذاضام.ذبـرذقغذعؼقده

ذاهللذخقػتاءنذقخملوذدرػدذؿوؾقاذػاؾقغذقغذخملوقذدباضاي

ذالءقنذقغذوتعاىلذدبحاـه ذاوتامذػربقذاءنذؽرانذاداؾهذاقن.

ذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذخقػتاءنذخملوقذدغنذؿاءـديذاـتارا

ذدانذبراميانذاوـتوقذدػرقـتفؽنذؿاءـديذاقاؾهذالءقن

ذؽفقدوػنذادػقكذمسواذداملذإدالمذاجرنذؿؾؼدـاؽن

ذ.ذؿرقك

ذ

ذخملوقذدباضايذؽؽلذتتفذؿاءـديذممدتقؽنذباضي

ذاضامذؿكذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذددقديذؿوؾقاذػاؾقغذقغ

ذفـدؼؾهذدانذؿاءـديذباضيذػضغنذدجادقؽنذفـدؼؾهذإدالم

ذؽدوخقـثذدػؾقفاراذدانذدجاضذدـتقاسذاقاث ذؽواجقػن.

ذبوؾقهذتقدقذقغذؽواجقػنذاداؾهذاضامذؿـجاضذإدالمذاوؿت
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ذدػرتقؽاقؽن ذقغذإدالمذدأورغذدباضايذؽرانذاداؾهذاقن.

ذؿـجاضذاوـتوقذؽقتذتغضوغجوابذؿـجاديذاداؾهذبراميان

ذاػاتهذ،ؽرودؼنذ،اخنؿنذدبارغذدريذاضامذؽدوخني

ذ.ذخاراذػؾباضايذؿالؾوءيذدػرؾؽقفؽنذدانذدفقـاذالضي

ذ

ذاقراذداملذفقدوفذؽقتذاقنذؽتقكذػدذددرذؽقت

ذمسػادانذتـػاذدـقا ذؿعؾوؿتذتقؽـوؾوجيذػرؽؿبغنذدغن.

ذؽدؿػنتذؿغؿبقلذتؾهذقغذػقفقذادذداػيتذؽقتذ،اقنذفاري

ذذؿغفقـا ذإدالماضام ذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذؿغفقـاذاقدو.

ذددقربؽنذبراـيذتؾهذإدالمذاورغذعبادةذؿغفقـاذ،ـيبذؿغفقـا

ذتقدقذقغذؿرقكذاوؾقهذدودقالذدؿقدقاذؿؾواسذدخارا

ذبرتغضوغجواب ذدغاجذدبـرثذاقنذدػرتذضوؾوغن.

ذاوـتوقذخوباذدانذإدالمذاوؿتذؽؿارفنذؿـختودؽن

ذدانذاضامذبربقؾغذؿشارؽاتذفقدوفذؽفرؿوـنيذؿغضوضت

ذ.ذاقنذدـضاراذبغدا

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذتغضوغجوابذدانذتوضسذؿـجاديذاداؾهذ،اقتذاوؾقه

ذاوـتوقذدقريذحمادبةذدـتقاسذاضرذإدالمذاوؿت

ذقغذإدالمذدأورغذدباضايذجاتقدقريذؿغوؽوفؽن

ذدحرؿيتذدانذدجاتي ذاوؾقهذداؿبقلذػرؾوذقغذ۲ؾغؽهذاـتارا.
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ذقغذخوـتوهذؿـوروؼؽنذدـتقاسذاقاؾهذإدالمذاوؿتذدتقاف

ذإدالمذدأورغذدباضايذترباءقق ذدتوـتوتذإدالمذاوؿت.

ذفرضذدانذنيعذفرضذؽواجقػنذؿؾؼدـاؽنذدـتقاسذاوـتوق

.ذالءقنذ۲ؽواجقػنذدانذوؼتوذؾقمذصالةذصثخصوذكفاية

ذممـوفيذبراودفاذدـتقاسذفـدؼؾهذجوضذإدالمذاوؿت

ذبرمجاعهذدخاراذوؼتوذؾقمذصالةذؿـوـاقؽنذاوـتوقذؿدجد

 ايت درفد سالءينذ.اضامذعؾؿوذ۲جمؾقسذضرييؿغحاذدان
ذذفـدؼؾه إسالم اومت ذدبـرذقغذإدالمذاجرنذؽػدبرػضغ

ذدباضايذؿوغؽرذـفيذفؿعروذاؿرذؽواجقػنذؿؾتؼؽنذدغن

.ذاقنذإدالمذممودوفيذقغذضوؾوغنذؿغفاديفذاوـتوقذجاؾن

 :ذ9ذاقاتذاملائدةذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر
ذ

ذاوـتوقذتوؾوغن-برتوؾوغذؽاؿوذفـدؼؾه...دانذ:"برؿؼصود

ذؽاؿوذجاغـؾهذدانذ،ىبرتؼوذدانذؽباجقؼنذممبوات

ذؿعصقة)ذدوداذؿالؽوؽنذػدذتوؾوغن-برتوؾوغ ذدان(

ذددوغضوفثذؽرانذ،اهللذؽػدذؾهذبرتؼوىذدان.ذػـخروبوفن

ذؿؾغضرذقغذددقاػاذباضي)ذدقؼداءـثذعذابذبرتذؿفاذاهلل

ذ.ذ("ػرقـتفث

ذ



 7 

ذبردامذ،برداتوذإدالمذاوؿتذدؾوروهذؽقتذؿارقؾه

ذدانذؽؿوؾقاءنذممػرتافـؽنذباضيذبافوذبرضـدقغذدان

ذؽفقدوػنذجادقؽـؾه.ذؽقتذدـضارا إدالمذاضامذؽدوخني

ذؽقتذاوـتوقذػرجواغنذؾـددنذدباضايذاقنذددـقاذؽقت

ذ،قؼقـؾه.ذإدالمذاضامذممرتبتؽنذدانذممػرتافـؽنذداملذؿثوؿبغ

ذاضامذؽدوخنيذدانذتردرؾهذػديتذإدالمذاوؿتذؽؼواتن

 اخالصذدانذفاتيذبرداتوذؽقتذمسواذجكذترػؾقفاراذػديت

ذاقنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاضامذممؾقفاراذؽػـتقغنذؿؾتؼؽن

ذ.ذضاالث-دضاالذؿؾقبقفي

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجدرتو

ذػادوذبرداتوذؽقتذ۲دامذؿارقؾهذذ،دؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذؽدوخنيذؿـجاضذباضيذاودفاذدضاالذؿـدوؽوغذدامل

ذإدالمذاضامذؽدوؾنتذممدتقؽنذػرؾوذؽقتذ.إدالمذاضام

ذدرتاذترػدايذؿودهذجاغنذدانذترػؾقفاراذؽؽلذدـتقاس

ذ،ؿغؾريوؽنذاوـتوقذخوباذقغذؿرقكذفادوتنذممػرخاقاءي

ذإدالمذاوؿتذؿثدتؽنذدانذممخفبؾفؽن ذجكذ،اقغتؾه.

ذاقـدهذقغذؿقؿػيذدبوايذتروسذدانذؾقكذؿادقهذإدالمذاوؿت
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ذ،إدالمذاضامذممػرتافـؽنذداملذتغضوغجوابذؿثدريذتـػا

ذدباضايذجاتقدقريذفقؾغؾهذدانذؿقـداذرودؼؾهذاؽنذؿك

ذؿرواهذدانذؽواسذؿؾثػؽنذاؽنذثخرياذقغذإدالمذاورغ

 .ذإدالمذاوؿت

ذ:ذ139ذاقاتذعؿرانذالذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر

ذ

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
ذ

ذ"برؿؼصود ذػرجواغنذدامل)ذملهذؿراسذؽاؿوذجاغـؾهذدان:

ذؽاؿوذجاغـؾهذدانذ،(إدالمذؿـضؼؽنذدانذممػرتافن

ذػدحالذ،(ؽاؿوذؿـقؿػاذاؽنذقغذافذترفادف)ذبردوؽاخقتا

ذدغنذؿودوهذؿغاتدي)ذترتقغضيذقغذ۲اورغذؽاؿوؾه

ذؽؿـغنذؿـخاػاي (ذ۲دوغضوه)ذقغذ۲اورغذؽاؿوذجك(

ذ.ذ"براميان

ذ

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 ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


