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 رمحة اتاو مصيبه

 3122جانواري 21برساماءن2551مجادى األول23

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
  مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب

(64 ايات الزمر )                                        

 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  

 (62)النشاء:    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

برإميانذطػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـر

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

 ث".دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـ
ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذدشنذوتعاىلذدبحاغهذاهللذطػدذبرتؼوىذطقتذعارؼؾهذذ

.ذالرشـثذدضاالذعـقغضؾؽنذدانذصرؼـتفثذدضاالذعؾؼدـاطن

ذدفاجذمسـتاراذعروصاطنذدغقاذطفقدوصن ذؼغذمتػتذأخرية،

ذالعاث-دالعاذطؽل ،ذاوجنيذادذصديتذطفقدوصنذدامل.
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ذرمحةذعروصاطنذاددامذذ،اؼتذاوجنيذؼغذدداتغؽنذ۲طادغ

ذ.ذعصقبةذاتاوذرمحةذتـتغذممػرطتاطنذاطنذخطبه.ذعصقبةذاتاو

ذ

ذذععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذذ-:برعؼصودذ64ذاؼاتذِرَعاظُزذدورةذداملذاهلل فرمان

ذػؿبا ذ"واػاي ذحمؿد(: ذ)واػاي ذؼغذ-"طاتاطـؾه ػؿباطو

ذ)دشنذ ذدـدؼري ذعرؼك ذدؼري ذترػادف ذباتس عؾؿػاوي

ععصقة(،ذجاشـؾهذطاعوذبرصوتوسذاداذدرصدذرمحةذذ۲صربواتن

ذدودا،ذ ذدضاال ذعغاعػوغؽن ذاهلل ذددوشضوػث ذطران اهلل،

ذاعتذ ذالضي ذصغاعػون، ذاعت ذؼغ ذجوا ذدؼاظه ددوشضوػث

ذعغادقفي".

ذ

ذطربطنتذاتاوذطورغقاءنذبرعؼصودذرمحة ذباثق.

ذعـداتغؽنذتػسري سؾؿاءذدانذاظؼرءانذداملذرمحةذصرطاتاءن

،ذتردبوتذاظؼرءانذاؼاتذبردادرطنذبربقذاذعؼصود

ذ:ذدػرتي

ذصرتام  خطبهذولأدذدباخاطنذؼغذ64ذاؼاتذِرَعاظُزذدورة:

ذطأعػوغنذصرطاتاءنذتادي ذبرعؼصود ذصـرمياءنذدانذرمحة

ذ.ذتوبة

ذ
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67ذاؼاتذاألعرافذدورةذ:طدوا  

  مص خص حص مس خس  حس جس...

ذبرعؼصودذؼغ ذاهللذاؼتذدطتذطػدذ: "ددوشضوػثذرمحة

ذسؿاظـث".اورغذؼغذممػرباءؼؼيذ

ذصرطاتاءنذرمحةذتردبوتذبرعؼصودذصفاال.

ذذذ

61دورةذؼوغسذاؼاتذذطتقض:  

  رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱ

"طاتاطـؾهذ)واػايذحمؿد(:ذ"طداتغنذاظؼرآنذذؼغذبرعؼصود:

عاتذدشمذظقؿػهذطورغقاذاهللذدانذطادقهذ-اؼتذاداظهذمسات

ذػـدضثذ ذاؼتوظه ذاظؼرآن ذطاغدوشن ذاؼدي ذعكذدشن داؼغث،

ذايذ ذطران ذالءؼـث(، ذؼغ ذدشن ذ)بوطن ذبردوطاخقتا عرؼك

ذ)دريذدضاالذ ذعرؼكذػقؿػوغؽن ذافذؼغ ذباءؼقذدرصد ظبقه

ذؽل(".بـداذدانذصرطاراذؼغذتقدقذط

 

ذ.ذاظؼرءان:ذبرعؼصودذرمحةذصرطاتاءن

ذ

ذطقتذطفقدوصنذداملذاهللذرمحةذطداتغنذدببذاغتارا

ذذ-:ؼاءؼت

ذاهلل.ذطػدذتؼوىذصػةذاد:ذصرتام
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ذتؼوىذصػةذادذاصابقال ذاطنذاؼتذددأورغذغدخاي،

ذالرشنذدضاالذعـقغضؾؽنذدانذاهللذصرؼـتهذدضاالذعؾؼدـاطن

ذ.ذاهلل

ذ.ذعغؿؾؽـثذدان(ذاظؼرءان)ذاهللذطالمذممبدرطن:ذطدوا

ذصتوروقذصؿربيذدانذصداثذطراضوانذتقاداذاظؼرءانذطتاب

ذبرتؼوىذؼغذاورغذطػد ذبوطنذدؼريذعالتقهذصرظوذطقت.

ذاظؼرءانذ۲اؼاتذممباخذدفاج ذدرتاذعؼصودثذممفؿيذتتايف،

ذطفقدوصنذداملذعغعؿؾؽـثذبراودفا ذممربيذاهللذعوض.

ذاظؾفمذآعنيذ.عؾؼدـاطـثذاوغتوقذطقتذباضيذطؼواتن

ذ

ذذ.(اهللذطأعػوغنذعوػون)ذادتغػارذباثؼؽنصر:ذطتقض

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

.ذعاالصتاكذاتاوذبـخانذبرعؼصودذعصقبةذعاغاطاال

ذطقتذطفقدوصنذداملذاهللذعصقبةذطداتغنذدببذاغتارا

ذذ-:ؼاءؼت

ذذزاظقمذبربواتذدودا:ذصرتام

ذ:ذ62ذاؼاتذاظؼصصذدورةذداملذاهللذفرمان

 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ
   جن مم خم حم جم هل مل  خل حلجل مك
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ذبرعؼصود  ذتوػـؿوذ: ذطبقاداءن ذعـجادي ذتقدضؾه "دان

ذعان ذطإؼبوذذ۲ممبـاداطن ذعغوتودؽن ذاي ذدبؾوم غضري

ذطػدذ ذممباخاطن ذاطن ذؼغ ذردول ذدأورغ ذاؼت غضري

ذاؼات ذعـجاديذذ۲صـدودوضث ذتقدضؾه ذدان ذطاعي، طرتاشن

غضريذعالءؼـؽنذدتؾهذذ۲طبقاداءنذطاعيذممبـاداطنذعان

ذبرالطوذزاظقم".ذثصـدودوض

ذ

ذطدوا ذبرظؾواداذدودهذععصقةذصربواتن: داملذذتقؿباشن،

ذ ذدوطاتـثذدطورشؽنجواظبؾي ،ذدطؾوارطنذتقدقذزطاة،

ذعغؿبقلذدرتاذردوظثذدانذاهللذجـجيذعؾؼدـاطنذتقدق

ذاهللذصؾىاهللذذردولذحديثذ.اهللذحؽومذدالءؼنذحؽوم

ذ:ذهاجََّعذابنذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذودؾمذسؾقه

ذ ذ"درصدؼغ ذسـهذرضيذرَؿُسذبنذسبداهللذبرعؼصود ذاهلل

ذواجهذعغفادصؽنذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول،ذبرطات

ذعؼصودث)ذبردبداذدانذطاعيذطػد ذضوظوشنذواػاي(:

ذدشـثذخوباءنذعـداصتذطاعوذاصابقالذصرطاراذظقم،ذعفاجرؼن

،ذعغالعقثذتقدقذطاعوذعوضذاهللذدشنذبرظقـدوغذاطوذدان

ذ-:ؼاءؼت
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عثقربذداملذدواتوذضومذطؿدؼنذذععصقةذتقاداظهذصربواتن .2

ذطػدذدتقؿػاذاطنذعالءؼـؽنذترشن-ترغذدالطوطنذدخارا

ذصدذبرالطوذتقدقذؼغذطالصرنذدانذراسونذصثاطقتذعرؼك

 ،ذدبؾوعثذاورغ
ذعالءؼـؽنذدوطاتنذاتاوذتقؿباشنذعثؿػورغاطنذتقدق .3

 ،ذزاظقمذؼغذصغواسذدانذبرصـجغنذؼغذطؿاراوذدتقؿػاذاطن
عالءؼـؽنذالشقتذاطنذذزطاةذػرتاذعغؾوارطنذتقدق .4

ذبقـاتغذطرانذبوطنذاءؼرذػوجن،ذدؽرياثذبرػـيتذعـقتقدؽن

 ،ذعرؼكذطأتسذتورونذتقدقذػوجنذغدخاي،ذترغق
ذردوظثذدانذاهللذ۲جـجيذعؾغضر .5 ذعالءؼـؽن،

 ،ذعغواداءؼثذدانذعرؼكذعودوهذدداتغؽن
ذاتاو .6 ذعغؿبقل ذدانذاهللذ۲حؽومذعـجاظـؽنذتقاد

ذاطنذداتغؽنذاهللذطخواظيذباءؼقذتقدقذاهللذحؽومذعغاتاطن

ذذ.عرؼكذاغتاراذتاطوتذرادا

ذ

ذ،ذدرمحيتذاهللذؼغذمجعةذدقدغ

ذدؼريصربواتنذذدرصدذاداظهذداتغذؼغذعصقبةذاتاوذرمحة

ذتؾهذذاهللذخملوقذدانذػؿباذدالطوذدـدؼريذطقت ؼغ

دطورغقاطنذسؼلذدانذغػدو.ذجاشـؾهذطقتذدػقـاطنذظبقهذ



 8 

ذ ذعؾتؼؽن ذدبب ذدشن ذحقوان ذدرصد دأتس،ذذنػسوػقـا

ذدباوه. ذسؼل ذددؽؾقؾقغذبرالطوذؼغذدتقافذعوضذعاغؽاال

ذعـجاديذغضاراذظوارذعاػوصونذغضريذداملذادذدامذطقت

ذذْةَرِبِسذدواتو ذداملذصرػاتنيذعبقلأدذاوغتوق)صغاجران(

ذطؽػرأوظقفيذذ.طقتذطفقدوصن ذطقت ذاصابقال جودرتو

ذجكذ ذدباظقق ذطنيذعـشؽورؼث، ذعكذػـدضؾه ذرمحة دواتو

ذدانذ ذبرتوبة ذدضرا ذطقت ذػـدضؾه ذعصقبه ذدتقؿػا طقت

ذطأعػوغن. ذىَرِواظُشذدورةذداملذاهللذفرمانذاؼغتؾهذعوػون

ذ:ذ41ذاؼات

 هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ٱ
 فدجوا يغ منيمفا كامو در ۲برمقصود: "دان اف

سسواتو كسوسهن )اتاو بالء بنخان(، مك اي اداله 
يغ ساله  ۲فربواتن فددسببكن اف يغ كامو الكوكن )در

سبهاضني  ممعافكندان بردوسا( دان )دامل فد ايت( اهلل 
 كامو". ۲دوسا فدبسر در

ذ
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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 شَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 


