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 جاغن الالي دغن سضاال نعمة

 9102 فًبىاري01برساماءن0441خرمجادى األ10

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خنحن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱ
                             (44ايات  ابراهًم )                       مه جه ين ىن من

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

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

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُمِ
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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  

 (12)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،ذجقكذؽاؿوذبـر

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

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾهذذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽن

ذـعؿةذممربيذبرؽواسذوتعاىلذدبحاـهذاهللذددوغضوفث

ذفؿباثذؽػد ذقغذـعؿةذؿـشؽوريذؽقتذاداؽهذتتايفذاؽن،
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ذفاريذخطبه.ذؽقت؟ذؽػدذبرقؽنذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذدضاالذدغنذالاليذجاغنذتـتغذممػرجؾدؽنذاؽنذاقن

ذ.ذـعؿة

ذذ

ذذ-:برؿؼصودذابرافقمذدورةذ44ذاقاتذداملذاهللذفرمان

ذافذ۲تقافذدريذدبفاضنيذؽاؿوذؽػدذممربيذتؾهذايذدان"

ذاهللذـعؿةذؿغفقتوغذؽاؿوذجكذدان.ذحاجيتذؽاؿوذقغذجوا

ذددوغضوفثذ.بقالغـثذؿــتوؽنذؽاؿوذملفؾهذـدخاي

ذقغذإغؽر)ذؿاءـدي ذػدذددواتوذؿـؿػتؽنذدوؽاذداغت(

ذمتػتثذبوؽن ذـعؿةذؿغفرضاءيذتقدقذداغتذالضي،

ذ."ذتوفـث

ذذ

ذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذبفاواذؿـجؾدؽنذاقنذاقات

ذـعؿةذممربقؽنذدـتقاسذدانذؿاءـديذاوـتوقذـعؿةذؿثدقاؽن

ذؿاءـديذاوؾقهذدػوفونذقغذافذدضاالذدري ذاداؾهذاقن،

ذؿاءـديذؽػدذاهللذداقغذؽادقهذتـداذؿروػاؽن ذاقاتذدامل.

ذممػوذاؽنذتقدقذؿاءـديذبفاواذؿـجؾدؽنذجوضذاقن

ذؿاءـديذدباؾقؼثذؽػداثذبرقؽنذاهللذتؾهذقغذـعؿةذؿغفقتوغ

ذ.ذتردبوتذـعؿةذاؽنذفوريـؿغؽ

ذذ

ذ
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ذ،ذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذؿاءـديذؽػدذـعؿةذػؾباضايذرـقاؽنوؿغذاهللذتوجوان

ذؽؽواداءـثذدانذؽبدرنذممبوؼتقؽنذاوـتوقذاداؾه ذـعؿة.

ذؽفقدوػنذاورودنذدضاالذممودفؽنذباضيذجوضذاقت

ذؿاءـديذدفارقن ذقغذؿاءـديذداـتاراذادذبضقتوذـاؿون.

ذدغنذدؽورـقاؽنذتؾهذقغذـعؿةذدضاالذدغنذالالي

ذككفورنذؿالؽوؽنذدانذتردبوتذـعؿةذؿثاهلضوـاؽن

ذدرقغذؿاءـديذقغذـعؿةذاـتارا.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذترفادف

ذؿاسذـعؿةذدانذصقحةذـعؿةذاداؾهذؽفقدوػنذداملذالالي

ذقغذخباريذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدباضاميانذالػغ

ذذ-:برؿؼصود

ذردولذبردبداذتؾهذبرؽاتذاهللذعـهرضي ذعباسذابنذدرػد"

ذؿاءـديذؽباثؼنذقغذـعؿةذدواذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهلل

ذؿاسذـعؿةذدانذصقحةذـعؿةذقاءقتذالاليذدانذؾوػاذدرقغ

ذذ(البخاريذرواقة)ذ."ذالػغ

ذذ

ذبرـقاليذ۲داغتذقغذـعؿةذداتوذاداؾهذصقحةذـعؿة

ذقغذـعؿةذؿروػاؽنذاداؾهذاقنذـعؿة.ذؿاءـديذؽفقدوػنذدامل

ذـعؿةذدغن.ذإدالمذـعؿةذدانذاميانذـعؿةذدتؾهذبرفرضذػاؾقغ
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ذصقحة ػؾباضايذذدانذعبادةذؿالؽوؽنذداػتذؿاءـدي،

،ذباقغؽنذخوبا.ذمسػورـاذدغنذفقدوفذداػتذدرتاذؽضقاتن

ذؽفقدوػـثذتتايفذؽؿقوافنذدضاالذممػوثاءيذقغذدأورغ

ذػوالذدفقدغؽن،ذدفداػقثذقغذداؽقتذؽرانذدرقتاذعاذقق

ذتقدقذدـدقريذديذتتايفذؾذةذدانذاقـقذقغذؿاؽـنذؽػداث

ذدقرقثذممضرتكنذبوؾقهذؽرانذؿراداءقثذداػت ذاداؽه.

ذؽػدذالضيذؿعـىذممربيذاقتذدؿؾقؼقثذقغذؽؿقوافن

ذدؽاؾيذدامذتقدقذؽفقدوػـث؟ ذتقدقذاقتذؽؿقوافـث.

ذؽفقدوػـثذؽػدذؿعـاذ۲افذممربي ذؿاؾه. ذؿوغؽنيذدي،

ذؽؿقوافنذ۲افذؿغخػيذػرـهذتقدقذاوؾه-دأوؾهذؿراداؽن

ذدرػدذؽورغذقغذـعؿةذداتوذددببؽنذؽفقدوػـثذداملذػون

ذبتافذؿـوروؼؽنذاقنذحال.ذصقحةذـعؿةذقاءقت،ذفقدوػث

ذ.ذؿاءـديذؽفقدوػنذؽػدذؽصقحنتذـعؿةذبرـقالقث

ذذ

ذدغنذصقحةذـعؿةذدغنذؿاءـديذؿغرـقاؽنذتؾهذاهلل

ذبرعبادةذاوـتوقذممـػعتؽـثذداػتذؿاءـديذاضرذتوجوان

ذؿوغؽنيذددؿػورـاذؽػداث ذؿاؾغثذتتايف. ذجوضذاد،

ذؿغضوـاؽنذايذػوالذتقدقذصقحتثذوؼتوذػدذقغذؿاءـدي

،ذؿاؾه.ذاهللذؽػدذبرعبادةذممػرباقؼؽنذدغنذاقتذصقحةذـعؿة
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ذؽػدذؿعصقةذؿالؽوؽنذاوـتوقذاقتذـعؿةذػوالذدضوـاؽن

ذاهلل ذصقحةذـعؿةذباضقؿانذبـتوقذاـتاراذؿروػاؽنذاقن.

ذدالالقؽن ذداؽقتذوؼتوذاػابقال. ذؽؿباؾيذؿرقكذباروؾه،

ذاهللذؿغقغيت ذـعؿةذدؽورـقاؽنذؽقتذاػابقالذدػاتوتث.

ذاتسذبرذؽورذدانذؽادقهذبرترمياذؽقتذدواجرث،ذصقحة

ذاقتذدؽورـقاؽنذقغذـعؿة ذبرذؽورذتقدقذاػابقال. ذاقتوؾه،

ذـعؿةذكفورذـاؿاث ذاهللذدريذػؿربقنذؿغفرضاءيذتقدق.

ذ.ذوتعاىلذدبحاـه

ذذ

ذ،ذذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاـتاراذؿروػاؽنذاداؾهذالػغذؿاسذـعؿةذدرتودثذذ

ذؽػدذاهللذدؽورـقاؽنذتؾهذقغذـعؿةذباضاي-برباضاي

ذؿاءـدي .ذبرالؾوذتؾهذقغذؿاسذباؾققذاميبسذؽقتذخوبا.

ذ۲ؽادغ ذمسػقتذ۲داغتذؿراداؽنذؽقتذقغذوؼتوذاد،

ذبرتقؿبونذقغذؽرجاذببـنذددببؽن ذفاثذؽقتذؿاس.

ذؽقتذفقغضاؽنذاقتذدببـؽنذقغذؽرجاذؽػدذدتوؿػوؽن

ذػوالذالءقنذقغذدوؼتوذتتايفذبرعبادةذاوـتوقذوؼتوذادذتقدق

ذ۲افذدرػدذبقبسذؽرانذالػغذ۲داغتذؿراداؽنذؽقت

ذؽرجا ذدـقاذػرتغضوغجوابنذ۲افذدرػدذبقبس، ذدػاتوتث.
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ذؽقتذؽػدذاهللذدؽورـقاؽنذقغذـعؿةذاقـقؾهذالػغذوؼتو

ذـعؿةذبضقتوذـاؿونذدباءقؼثذدغنذمنفعتكنذؽقتذاوـتوق

ذ.ذؿاءـديذاوؾقهذدالالقؽنذدرقغذاقنذالػغذؿاس

ذذ

ذؽقتذؿالالقؽنذبوؾقهذقغذػرؽاراذباضاي-برباضاي

ذالػغذؿاسذـعؿةذدرػد ذؽقتذالػغذؿاسذـعؿةذاـتاراث.

ذقغذبرفاءيدهذقغذ۲ػرؽاراذادذتـػاذؿؾقػقذدغنذدالالقؽن

ذػداثذدأقدي ذباءققذدغنذتراقديذالػغذؿاسذؿـجادقؽن.

ذدبحاـهذاهللذػدذؽقتذؽشؽورانذخاراذؿروػاؽنذاداؾه

ذاقنذالػغذؿاسذـعؿةذترفادفذوتعاىل ذؽقتذالػغذوؼتو.

ذالضيذؿـدؽتؽنذبوؾقهذقغذ۲ػرؽاراذدغنذدأقديذدػاتوتث

ذالػغذؿاسذاقدقؽن.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽقتذدقري

ذعؾؿوذ۲ػرؽاراذبربقـخغذدغنذؽقت ذدقريذكنريضاح،

ذػدذؽقتذعبادةذػرباثؼؽـؾهذدانذعؾؿوذجمؾقس-ؽؿجؾقس

ذالػغذوؼتوذؽتقك ذممػرباقؼؽنذاوـتوقذػؾواغذؽرانذاقن.

ذؽقتذدؿانذوؼتوذػدذداػيتذؽقتذاؽنذتقدقذاقنذعبادة

ذذاورودن.ذػؾباضايذدغنذدقبوق

ذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذقغذـعؿةذاتسذبرذؽورذؽقتذ۲دامذؿارقؾهذجودرتو

ذبرثاواذؽقتذدالضيذدؽورـقاؽن ذبرذؽورذؽقتذاػابقال.

ذـعؿةذػؾباضايذؿؾقؿػفؽنذاؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذـدخاي

ذدضاالذدغنذالاليذدـتقاسذؽقتذجكذتتايفذؽقتذؽػد

ذؽػدذبوروقذقغذؽدنذممربيذاؽنذاقاثذدبرقؽنذقغذـعؿة

ذباؾققذدتارققذاؽنذدبريذقغذـعؿة.ذدـدقريذاقتذؿاءـدي

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقه ذؽدؿػقنتذؿـداػتذاؽن،

ذؿـداػتذاؽنذثخريأذدانذؽربؽنتذؿـداػتذتقدق،ذفقدوف

ذداملذاهللذػرؿانذدباضاميانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدريذعذاب

ذ-:009اقاتذذاؾـحلذدورة

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٱ
 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  رب يئ ىئ نئ مئ

ذ ذؽػورذقغذؼومذحالذدغنذبرفوبوغ)ذدان"برؿؼصود:

ذإغؽر ذميثلنذداتوذممربقؽنذاهلل( ذاؿانذقغذـضريذدبواه:

ذ۲تقافذدريذؿقواهذقغذرزؼقثذدداتغيذقغ،ذتـرتامذدانذداؿاي

ذؿك،ذاقتذاهللذ۲ـعؿةذاؽنذكفورذػـدودوؼثذؽؿدقن،ذمتػت
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ذؿؾقػوتيذقغذؽتاؽوتنذدانذؽالػرنذؿراداؽـثذاهلل

ذ."الؽوؽنذتؾهذؿرقكذقغذافذددببؽنذؽدؾوروفـث

 
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 ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 


