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  اوفاي كورغ اورغ ضولوغن مثنتوني
 9162 ديسيمرب  61برساماءن  ه6446ريخربيع األ61

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 نب  مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
 نث مث  زثرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 (67:فتحال)                                                                                   يف ىف يث ىث

 

 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  

 (92)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

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر

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

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذؿثـتوـيذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.ذةخرياد

ذ.ذاوػايذؽورغذاورغذضوؾوغن

ذ

.ذؿاءـديذدؽاؾنيذبواتذرمحةذاضامذؿروػاؽنذإدالم

ذاوػايذؽورغذاورغذضوؾوغنذؿثقدقفؽنذػرـهذتقدقذإدالم

ذاورغذؽدودوؼنذترفادفذؽؿوؾقاءنذؿؾتؼؽنذإدالمذبفؽن

ذاهللذؿانفر.ذاقدتقؿقواذاـدانذؿروػاؽنذاداؾهذاوػايذؽورغ

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ67ذاقاتذالفتح

ذ

ذتقدؼؾهذدانذ،بوتاذاورغذؽػدذداؾهذؿـجاديذتقدؼؾه

ذؿـجاديذتقدؼؾهذدانذ،تقؿػغذاورغذؽػدذداؾهذؿـجادي

ذؽرانذ،برػرغذتوروتذتقدق)ذداؽقتذاورغذؽػدذداؾه

ذؽػدذراعةذقغذددقاػاذ(،اقغتؾه)ذدان.ذ(عذورثذادذ۲ؿادقغ

ذؿغاؾريذقغذذرضذؽداملذدؿادوؼؽـثذاؽنذ،ردوؾثذدانذاهلل

ذ،اقغؽرذبرػاؾقغذقغذددقاػاذدانذ،دوغايذبربافذدباوفث

ذ.ذداؽقتثذترػريذتقدقذقغذعذابذدغنذددقؼداثذاؽن

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذاوؾقهذدفاديفذقغذخابرنذاـتاراذ،اقنذؽقتذدـضارا

ذدقؽفذددببؽنذاداؾهذاوػايذؽورغذاورغذضوؾوغن
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ذؿالقينذدانذؿغحرؿيتذؽورغذقغذؿشارؽاتذددتغه

ذؿغغضفذقغذادذبفؽنذ،اقنذاوػايذؽورغذاورغذضوؾوغن

ذدتغضوغذػرؾوذقغذببـنذداتوذدباضايذاقاث ذاقنذحال.

ذالقـنذممربيذاضرذؿغـجورؽنذقغإدالمذذاجرنذدغنذبرتـتغن

ذملهذقغذقخملوذؽػدذالضيذاػاتهذقخملوذددامذؽػدذباءققذقغ

ذ،ػرقفاتنيذقغذإدالمذاوؿتذدباضاي.ذاقنذضوؾوغنذدػرت

ذاورغذضوؾوغنذنضريؽحاذبفاواذؿؾقفتذػرؾوذؽقت

ذدانذؽأقدتقؿقواءنذداتوذؿروػاؽنذاداؾهذاقنذاوػايذؽورغ

ذنضريؽحا.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدبرقؽنذقغذؽؿوؾقاءن

ذقغذػفاالذممػراوؾقفيذددأورغذؿثببؽنذاؽنذاقنذضوؾوغن

ذبدر ذاضرذؿاءـديذؽػدذؿغاجرذإدالمذؽرانذاداؾهذاقن.

ذؽدوؽرانذداملذقغذؿرقكذؽػدذػرتوؾوغنذممربيذدـتقاس

ذدامل.ذاقنذاوػايذؽورغذضوؾوغنذترؿادوقذؽدودفنذدان

ذابوذدريذؿدؾمذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحدذدبواه

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذ،اهللذعـهذضىرذفرقرة

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾم

ذ

ذاهللذ،ؿنؿوءذاورغذؽدودفنذؿغفقؾغؽنذؿـوؾوغذقغذدقاػا"

ذدفاريذؽدودفـثذػوالذؿغفقؾغؽنذاؽنذوتعاىلذدبحاـه
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ذداملذاورغذممودفؽنذممبـتوذقغذدقاػاذذذق.ؽؾذؼقاؿة

ذددـقاذػوالذممودفؽـثذاؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذ،ؽدوؾقنت

ذةخرياذدان ذفؿباثذؿـوؾوغذدـتقاسذوتعاىلذدبحاـهذاهلل.

ذ.ذ"دوداراثذؿـوؾوغذؿافوذاقتذفؿباذدالؿا

ذ(ذؿدؾمذاؿامذرواقة)

ذذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدـتقاسذاضرذػراقغنتذممربيذتؾهذإدالمذددوغضوفث

ذداملذدتوروؼؽنذقغذدباضاميانذاقنذضوؾوغنذؿثـتوـي

ذداتوذبرالؽوذتؾهذؿانذقغ ،َسَبَعذدورةذداملذاؾؼرءان

ذتؾهذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذػرقدتقوا

ذقغذدأورغذقاءقتذِمُتَمْكذمُّأُذبناذعبداهللذاوؾقهذدداتغي

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاقتذؽتقكذػد.ذػغؾقفنتذخاخت

.ذؼرقشذؼومذ۲ؽتواذؽػدذبردعوهذدقبوقذددغذودؾم

ذػونذبضقـداذ،ِمُتَمْكذمُّأُذبناذعبداهللذنضريؽحاذاؽنذؿؾقفت

ذػرفاتنيذؿـوؿػوؽنذاقغنيذؽرانذبؾقاوذدريذؿوكذمماؾقغؽن

ذ،اقتذػرقدتقواذدغنذؿك.ذؼرقشذؼومذ۲ؽتواذؽػدذبردعوه

ذداملذ66ذفقغضذ6ذاقاتذؿوحقوؽنذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذ:ذبرؿؼصودذقغذعبسذدورة

ذ
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ذاورغذدداتغيذايذؽرانذ،برػاؾقغذدانذؿوكذممامسؽنذاي"

ذ،توجواـث)ذؿغتافوءيذداػتذاغؽاوذجاؾـثذافذدان.ذبوتا

ذدغن)ذفاتقثذممربدقفؽنذؿافوذايذبارغؽاؾيذ؟(حمؿدذوافي

ذؿافوذايذاتاوػونذ،(درػداؿوذدداػتقثذقغذاضامذػالجرن

ذمنفعةذممربيذاقتذػراقغنتذدوػاقاذ،ػراقغنتذؿـداػت

ذؽػداث ذ،خوؽوفذتؾهذؽأداءـثذؿراسذقغذاورغذاداػون.

ذاغؽاوذؿكذ،(اؾؼرءانذاجرنذؽػد)ذالضيذبرحاجةذتقدق

ذؿالقـقثذدوغضوه-بردوغضوه ذتقدقذاغؽاوذػدحال.

ذدري)ذدقرقثذممربدقفؽنذؿافوذتقدقذايذؽاالوذبرداؾه

ذ(ؽأقغؽرـث ذدغنذ،ؽػداؿوذداتغذدضراذقغذاورغذاداػون.

ذاغؽاوذؿكذ،(اهللذ۲ػرقـتهذؿؾغضر)ذتاؽوتثذػراداءن

ذؿالقـقثذؾقغه-برؾقغه ذقغذالضيذؿالؽوؽنذجاغـؾه.

ذدانذػغاجرنذاداؾهذاؾؼرءانذ۲اقةذدبـرثذ،اقتذددؿؽني

ذ.ذ"(ؿـخوؽويفذقغ)ذػراقغنت

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذػرؾوثذبفاواذؿـوروؼؽنذتؾهذاقنذاقاتذداملذػرقدتقوا

ذواالوػونذ،اوػايذؽورغذاورغذضوؾوغنذؿثـتوـي

ذترتـتوذؽخاخنتذادذاقتذددأورغ ذؿالقينذفاروسذؽقت.
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ذؿرقكذجكذتراوتاؿاثذ،الءقنذاورغذدػرتذؿرقك

ذؾبقهذدغنذؿغتافوءيذاوـتوقذتوجوانذباضيذؽقتذؿـدؽيت

ذاضامذدغنذبرؽاءقنتذقغذ۲ػرؽاراذتـتغذؿـدامل ذدباضاي.

ذؽورغذاورغذضوؾوغنذؿثـتوـيذػرؾوذؽقتذإدالمذاوؿت

ذؿالقنذؽقتذدػرتذدامذعادقلذػـوهذدغنذاقنذاوػاي

ذمسػورـاذقغذاورغ ذممػرؿودفؽنذدـتقاسذفـدؼؾهذؽقت.

.ذبرؿشارؽتذؽفقدوػنذؿـجاؾينذاوـتوقذؿرقكذاورودن

ذؽؽورغنذداتسذؽدؿػنتذؿغؿبقلذؽقتذددؽاؾيذجاغن

ذؽؿودفنذؿغضوـاؽنذدغنذاوػايذؽورغذاورغذضوؾوغن

ذؿرقكذؽػدذصؽنخادذتؾهذقغذعوام ذؿرقكذقغذؽؽورغن.

ذدخاراذؿرقكذؿالقنذؽقتذاوـتوقذتقؽقتذبوؽـؾهذؿقؾقؽي

ذبقاداذؿاءـديذدباضاميانذفقدوفذبرحقذؿرقك.ذؾقواذمسبقل

ذ.ذاقنذددـقا اهللذفؿباذدباضايذحقذممػوثاءيذدان

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجدرتو

ذدانذبرتغضوغجوابذدـتقاسذاضرذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذاقنذاوػايذؽورغذضوؾوغنذممبـتو ذؿغعؿؾؽنذػرؾوذؽقت.

ذدرتاذؽباجقؼنذاضرذؿرقكذترفادفذؽػرقفاتقـنذدقؽف
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ذترػؾقفاراذدـتقاسذؿرقكذ۲حق ذؽقتذ۲دامذؿارقؾه.

ذممبـتوذاوـتوقذؿقؾقؽيذؽقتذقغذؽؾبقفنذؿغضوـاؽن

ذدبحاـهذاهللذؽػدذذؽورذتـداذدباضايذاقنذضوؾوغن

ذوتعاىل ذاوـتوقذؽقتذؽؾبقفنذؿغضوـاؽنذؽقتذجاغـؾه.

ذؿرقكذ۲ؽػرؾوانذترفادفذؽقتذفاتيذؿاتذؿـوتوف

ذؿرقكذ۲حقذفيكنؿـاذؾـتس ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذمسوض.

ذدـتقاسذقغذفؿباثذضوؾوغنذؽداملذؽقتذؿغضوؾوغؽن

ذبواتذمنفعةذممربقؽنذداػتذدرتاذؽباءقؼؽنذبربوات

ذ.ذالءقنذقغذؿاءـدي

ذ:ذ661ذاقاتذعؿرانذالذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان

 

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من  
 ... ييىي مي خي

ذ

ذ"برؿؼصود ذحمؿدذاوؿتذوافي)ذؽاؿو: -دباءققذاداؾه(

ذ،ؿاءـديذاوؿت(ذءقدهفا)ذباضيذدالفريؽنذقغذاوؿتذباءقق

ذدانذباءققذقغذػرؽاراذدضاالذبربواتذؿثوروهذؽاؿو(ذؽران)

ذ،(ؽجيذدانذبوروق)ذداؾهذقغذػرؽاراذدضاالذدرػدذؿالرغ

ذ"ذ...(اميانذ۲دبـرذدغن)ذاهللذؽػدذبراميانذػوالذؽاؿوذدرتا

ذ

ذ

ذ
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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

 


