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 كأمفونن ن جاغن فوتوس اسا موهو

 5191جانواري 52برساماءن9441مجادى األول91

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱ
(25ايات  األعراف )                                          مص خص حص مس خس  

 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

 



 2 

 : 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  

 (21)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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ؿارقؾهذؽقتذبرتؼوىذؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدغنذذ

ذدضاالذ ذؿـقغضؾؽن ذدان ذػرقـتفث ذدضاال ؿؾؼداـاؽن

ذدرػدذ ذالري ذتقدق ذؿاءـدي ذددوغضوفث الرغـث.

ذددغاجاؽن ذاد ذدام ذؽدقالػن ذدباؾقؼث،ذذؿالؽوؽن اتاو
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ذػثؾداقنذ ذجاؾن ذممربقؽن ذاهلل ذالؾو ذدباؾقؼث. ذاتاو ددداري

ػدذفاريذذخطبهقاءقتذدغنذؿوفونذؽأؿػوـنذؽػدذاهلل.ذ

ذمموفونذ ذادا ذبرػوتوس ذجاغن ذتـتغ ذممػرؽاتاؽن ذاؽن اقن

ذؽأؿػوـن.

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذذفرمانذ ذدورة ذدامل ذذاألعرافاهلل ذ25اقات

ذ-برؿؼصود:

ذاهللذ"دانذجاغـ ؾهذؽاؿوذبربواتذؽرودؼنذدبوؿيذددوده

ذدانذبردعاءؾهذ ذؽباءقؼؽنذػداث، ؿثدقاؽنذدضاالذقغذممباوا

ذ)ؽاالو ذبقؿبغ ذػراداءن ذدغن ذدانذذ۲ؽػداث ذدترميا( تقدق

ذترفارف ذػراداءن ذدغن فارفذ)دوػايذؿؼبول(.ذ-جوض

ذقغذ ذاورغ ذؽػد ذدؽت ذاقت ذاهلل ذرمحة ددوغضوفث

ذممػرباءقؼيذعؿاؾـث".

 

ذاوتامذػرؽاراذتقضذؽػدذؽقتذؿغقغتؽنذتسأدذاقات

ذ-:قاءقت

ذذ
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ذدغنذ ذوتعاىل ذدبحاـه ذاهلل ذػرقـته ذؿغقغؽاري ذجاغن ػرتام:

ؿالؽوؽنذؽرودؼنذدؿوكذبوؿيذددغؽنذاهللذتؾهذممربقؽنذ

ذؽـعؿنتذدانذؽباءقؼن.

ذ

ذاداؾهذؽداهلنذدضاالذاتسذاهللذؽػدذؽدوا:ذدـتقاسذبرتوبة

ذؿدؾم.ذدتقافذتغضوغجوابؿروػاؽنذ

ذذذ

ذ ذفؿباؽتقض: ذتوبة ذؿـرميا ذدـتقاس ذتوبةذ-اهلل ذدغن فؿباث

ذـصوحا.

ذ

ذقغذدرمحيتذاهلل،ذؿدؾؿني

ذرمحهذاهللذداملذؽتابذاحقاءذعؾومذاؾدقنذالغزالياؿامذ

ذذرطذاؿػتذممػوثاءيذاقتذحاوـصذتوبةذ،تاؽناؿث

ذ-:قاءقت

ذذ

ذػثدؾن ذقغذدوداذترفادفذبرداؾهذارادذدانذػرتام:

ذ.دالؽوؽن

ذذ

ذ ذدغنذقاءقتذ إستغفارؽدوا: ذاهلل ذؽػد ذؽأؿػوـن مموفون

ذدوغضوه.-خاراذقغذبردوغضوه

ذذ

ذ.تردبوتذدوداذػربواتنذؽتقض:ذؿـقغضؾؽن

ذذ
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ذؽعزؿان ذدوداذػربواتنذؿغوالغيذتقدقذاوـتوقذؽأؿػت:

ذ.ذتردبوت

ذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

-دوغضوهبرذدغنذـصوحاذتوبةبرذؽقتذدتؾه

ذدرتاذؽالالقنذدانذؽؾؿفنذتسأذـاؿونذ،دوغضوه

ذترضؾقـخريذؽقتذاوـتوقذؿدتحقلذققدتذ،ؽقتذؽجافقؾن

ذقغذدامذالضيذدؽاؾيذجاتوهذدان .ذداملذؿالؽوؽنذدودا

ذ،ػرتامذقغذؽقتذتوبةذػدذإخالصذؽقتذاـدايذاؽنذتتايف،

ذ،باروذقغذدوداذباضي.ذؽقتذدوداذاؿػوـؽنذاؽنذاهللذؿك

ذالضيذدؽاؾيذبرتوبةذفـدؼؾهذؽقت ذتقواسذؽقتذؽاالو.

.ذاداذبرػوتوسذؾهجاغـذدانذالضيذبرتوبتؾهذؿكذ،الضي

ػرؽاراذاقنذدجؾدؽنذاوؾقهذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذ

ذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاؿامذاؾطَّْبَراـِْيذؿؼصودث:

ذعؾقهذ ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذردول ذؽػد ذداتغ ذؾالؽي "دأورغ

ذدأورغذدريذ ذداؾه ذردولذاهلل، ذقا ذؾـتسذبرؽات: ودؾم،

ذعؾقهذودؾمذؽاؿيذؿالؽوؽنذدودا.ذردولذاهللذصؾىذاهلل

ذالؾوذ ذاقت: ذبرؽاتذؾالؽي ذاقت. ذدتوؾقسذدودا بردبدا:

ذاهللذ ذردول ذبردبدا ذبرتوبة. ذدان ذاؿػون ذممقـتا ذاقت اورغ
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ذتوبتث.ذ ذدترميا ذدان ذدي ذدأؿػوـي ذودؾم: ذعؾقه ذاهلل صؾى

ذؿغوؾغيذ ذاقت ذاورغ ذالؾو ذالضي: ذبرؽات ذاقت ؾالؽي

ذاهلل ذردول ذبردبدا ذاقت. صؾىذاهللذعؾقهذذؿالؽوؽنذدودا

ذؾالؽيذاقتذبرؽاتذالضي:ذ ذاقت. ذدتوؾقسذدودا ودؾم:

الؾوذاورغذاقتذؽؿباؾيذؿقـتاذاؿػونذدانذبرتوبةذاتسذدوداذ

صؾىذاهللذعؾقهذودؾم:ذاهللذذاؿػوـيذذاقت.ذبردبداذردولذاهلل

ذؽاؿوذ ذدالؿا ذمجو ذاهلل ذتقدؼؾه ذدان ذباضقث ذتوبة ذدبري دان

ذذ)رواية الطرباني(تقدقذمجوذؿقـتاذاؿػونذاتاوذبرتوبة".ذ

ذ

ذؽقتذ ذجاغـؾه ذوتعاىلذاؿتذؾواس، ذاهللذدبحاـه رمحة

ذدرػد ذأدا ذأؿػونذذبرػوتوس ذممقـتا ذدـتقاس ذدان ذاهلل رمحة

ذؽػدذاهللذأتسذؽداهلنذقغذتؾهذؽقتذدالؽوؽن.

ذذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ؿـخاريذذدـتقاسذذقطانذبفاواذ،ؿعؾومذددقاذؽقتذذ

ذدانذذقغذػرؽاراذؿالؽوؽنذؽقتذؿثوروهذػؾواغ الالي

ذؿغوالغيذتروسذدرػدذدقريذؿغقؾؼؽنذاوـتوق.ذدؼؽنؿرو

ذدغنذذ،دامذقغذدودا ذاهلل ذؽػد ذبرتوبة ذاوـتوق برعزاؿؾه

ذعؿل ذؿالؽوؽنذذ۲ؿالؽوؽن ذؽقت ذددر ذدتؾه صاحل،

ذدودا.

ذذ
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ذاهللذصؾىذـيبذصحابةذاوؾقهذدالؽوؽنذػرـهذاقنذػرؽارا

ذرضيَؿاِؾْكذذبنذْبَعَؽذدقدـاذقاءقتذؿوؾقاذقغذودؾمذعؾقه

ذعـه ذاهلل ذداملذدرتاذتوروتذاوـتوقذترتقغضلذتؾهذبؾقاو.

ذصؾىذـيبذاوؾقهذدأدقغؽنذتؾهذبؾقاوذبتثقؼعذك،تابوذغناػػر

ذفاريذػوؾوهذؾقمذدالؿاذودؾمذعؾقهذاهلل ذدبرقتافوذاػابقال.

ذاهللذصؾىذـيبذبرجوؿػاذبؾقاوذ،اهللذدترمياذتؾهذبؾقاوذتوبةذبفاوا

ذفرتاثذدرػدذبدرذدبفاضنيذنفاقكندإذالؾوذ،ودؾمذعؾقه

ذ.اهللذؽجاؾن

ذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ذؿغقغتؽنذاقغنيذربـؿذ،اقنذفاريذػدذخطبهذيخريأؿغ

ذودؾم،ـيبذدبداذدغنذدؽاؾنيذمجاعهذػارا ذذصؾىذاهللذعؾقه

ذؿودىذبوأذدقدـاذدرػدذؿدؾمذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغ

ذ:اهللذعـهذؿؼصودثذرضي

ذذ

ذؿاملذوؼتوذػدذؽؽواداءـثذممبـتغؽنذاهللذددوغضوفث"

ذممبـتغؽنذدانذ،دقاغذوؼتوذػدذفؿباثذتوبةذؿـرمياذاوـتوق

ذػدذفؿباثذتوبةذؿـرمياذاوـتوقذدقاغذوؼتوذػدذؽؽواداءـث

ذدبؾهذدرػدذتربقتذؿاتافاريذوؼتوذتقباذدفقغضذ،ؿاملذوؼتو

ذ )رواية مسلم(ذذذذذذذ".بارت

ذ
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ذ ذداػتؾهذذخطبةدري ذاقن، ذفاري ذػد ذدمسػاقؽن قغ

ذ-ددقؿػوؾؽنذبفاوا:

ذ

دوغضوهذ-برتوبةذؽػدذاهللذدغنذبردوغضوهذػرتام:ذفـدؼؾه

ذدغنذتقدقذؿغوؾغقث.

ذ

ذؽدوا:ذجاغنذؿودهذبرػوتوسذادا.

ذ

ذؿفاذ ذالضي ذػؿوره ذؿفا ذوتعاىل ذدبحاـه ذاهلل ذاقغتؾه ؽتقض:

ذدغنذؿغاؿػوؽنذدودا-ػغاؿػونذؽػدذفؿبا قغذذ۲فؿباث،

تؾهذدالؽوؽنذؽرانذتقادذدقافذقغذبوؾقهذؿغؿػوـؽنذدوداذ

ذؽخواؾيذاهلل.

ذ

ذػر ذؽأؿػت: ذجاغنذذبرإستغفارباثؼؽن ذدان ذاهلل ؽػد

ذ ذتروس ذاوـتوق ذؽقت ذدقري ذؿغفاؾغ ذبرادتغفارددؽاؾي

ذؿوده ذدرػدذدضاالذ-ؽػدذاهلل. ؿودفنذدقريذؽقتذبردقه

ذ.حاضريدودا،ذؽرانذؽقتذتقدقذتافوذبقالذؽؿاتنيذاؽنذ

ذ

ذ ذحقاتي ذؽقت ذاؾزَُّؿْرذذفرمانؿارقؾه ذدورة ذددامل اهلل

ذ:25اقاتذ

 هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
  مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت
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ذفؿبا ذوافاي ذحمؿد(: ذ)وافاي ذ"ؽاتاؽـؾه -ؿؼصودث:

ذؿرقكذ ذدقري ذترفادف ذباتس ذؿؾؿػاوي ذتؾه ذقغ فؿباؽو

ؿعصقة(،ذجاغـؾهذؽاؿوذبرػوتوسذذ۲دـدقريذ)دغنذػربواتن

ذؽرانذددوغضوفثذاهللذؿغاؿػوـؽنذ ذاهلل، ذدرػدذرمحة ادا

ذػغاؿػون،ذ ذقغذؿفا ذجوا ذددوغضوفثذدقاؾه دضاالذدودا،

ذالضيذؿفاذؿغادقفاـي".

 
كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت   جب  حبِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 


