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 (LIBERAL)ليربل  فهنن بهاي
 

 9111ذاليجوذ11ذبرداؿاءنذ1441ذذواؾؼعدةذ16
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱ
  نت مت  زت رتيب ىب نب مب زب رب

 

ذ(111:ذـدأدورةذاؾ)ذ 

 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  

 (91)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،ذجقكذؽاؿوذبـردانذ)دـه(ذردو

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

دامذؿـقغؽتؽنذؽتؼوأنذؽقتذ-ؿارقؾهذؽقتذبردام

ذوتعاىلذدغنذؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذاؽػدذاهللذدبح ـه

ذ ذؿـقغضؾؽن ذؿودهدان ذالرغـث. ذؽقتذ-دضاال ؿودفن

ذد ذدان ذفقدوفذددـقا ذؽربؽنت ذدان .ذأخريةؿـداػتذرمحة
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ذذخطبه ذممػرؽتاؽن ذاؽن ذاقن ذفاري  فهمنذبفايذتـتغػد
  .ؾقربل

ذداغتذاداؾهذبارتذاوؾقهذباوادذقغذؾقربل فهمن

ذصثخصوذدبـرذقغذإدالمذاجرنذدغنذبرتـتغنذدانذبردؾفن

ذاأَلَذاِعَرْةذذؿاعهواجلذدـهاؾذافؾيذعؼقدهذػضغنذدامل َأِؾِقَرن

ذَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْة ذدان ذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذقغذ119ذاقاتذـداءاؾذدورةذداملذتاديذخطبهذداول

ذ:ذبرؿؼصود

ذاجرن)ذؿــتغذقغذددقاػاذدان" ذترغذددودهذاهللذردول(

ذػوالذايذدانذ(دباواثذقغ)ذتوروقػذؽبـرنذؽػداثذثات

ذ،براميانذقغذ۲اورغذجاؾنذدريذقنالءذقغذجاؾنذؿغقؽوت

(ذؽددنت)ذؿالؽوؽنذاوـتوقذؽواسذممربقؽـثذاؽنذؽاؿي

ذممادوؼؽـثذاؽنذؽاؿيذاخريةذفاريذػدذدانذ،دػقؾقفثذقغ

-قودبورذاداؾهذاقتذجفـمذـراكذدانذ،جفـمذـراكذؽدامل

ذ.ذ"ؽؿباؾيذمتػتذقوبور

ذ

ذ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذاوؿتذؽاؾغنذداملذتردقربذؿوالذتؾهذاقنذؾقربلذفهمن

ذباواممذاوـتوقذضرؼنذوجودذتؾهذبفؽنذ،ؽقتذدـضاراذإدالم



 4 

ذدؿؾقدقاذؿدؾمذتؿشارؽذؽػدذتردبوتذػؿقؽرين

.ذترتـتوذ۲اورغذاوؾقهذػونذؿافوذػرتوبوفنذؿالؾوءي

ذػؾباضايذؿغوـدغذتؾهذاقنذلؿدؾمذؾقربذضوؾوغنذكحاضرين

ذاوؿتذعؼقدهذترفادفذصثخصوذتؿشارؽذؽػدذؽدن

ذ.ذإدالم

ذدانذفاؾغنذدباضايذاضامذؿغغضفذاقنذضوؾوغن

ذاضامذممبقبدؽنذدانذممبوكذدغنذاداؾهذػثؾداقـثذبرػـداػت

ذؿـجاديذتقدقذدانذمجودذدؽاتاؽنذقغذالؿاذتفسرينذدرػد

ذاوؿتذؽؿاجوانذؽػدذػؿغؽني ذؿافوذتقدقذاقنذؿرقك.

ذاضامذؿغضوـاؽنذؿرقكذتتايفذاضامذدغنذدقريذممقدفؽن

ذدـقاذؽػـتقغنذؿـخاػايذاوـتوقذػؾقـدوغذاؾتذدباضاي

ذقغذاضامذػجواغذؾهؿرقؽاذؿغغضفذاقنذضوؾوغنذبفؽن

ذ.ذدبـرث

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذإدالمذاوؿتذؽػدذبربفايذترالؾوذاقنذضوؾوغن

ذدؾوروفث ذؿرقكذاقاؾهذاقنذضوؾوغنذػـدقرقنذاـتارا.

ذقغذوؼتوذداملذـاؿونذ،بـرذقغذاضامذاداؾهذإدالمذبفاواذؿغاتاؽن

ذبفاواذؿغاتاؽنذؿرقك.ذبـرذجوضذإدالمذقندالءذاضامذدام
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ذاضاؿاثذاجرنذدانذتوفـثذفاثذؿـدعواذددأورغذاػابقال

ذترحدذصفةبرذاداؾهذتردبوتذندعوأذؿكذ،بتولذقغذدفاج

ذدفاجذاضاؿاثذؾقغؽوغنذدامل ذػـد. ذؿرقكذؿـوروت غن

ذدانذقثؿغتافوذقغذددقاػاػونذتقادذؽبـرنذدبـرذؼقؼةح

ذاودفاذممبذقرؽنذدانذؿاسذممبواغذػرؾوذتقدقذـديؿأ

ذ.ذدفاجذؿرقكذاضامذؽنؿغاضوغذدانذممبـرؽنذاوـتوق

ذوحقوذممبفاضقؽنذجوضذاقنذؾقربلذؿدؾمذؽوؿػوؾن

ذنأاؾؼر)ذبرتوؾقسذدخاراذوحقوذقتقاءذ،دواذؽػد ذدان(

ذ(ـديؿأذعؼل)ذبرتوؾقسذتقدقذوحقو ذؿغاتاؽنذؿرقك.

ذعؼلذؿاـاؽاالذاضامذ۲توجوانذؿـرغؽنذبرصفةذفاثذناؾؼرأ

ذدغنذناؾؼرأذؿثدواقؽنذبرتغضوغجوابذدبـرثذقغذؿأـدي

ذجـاقهذحؽومذتـتغذ۲اقةذخوـتوفثذدباضاي.ذمساسذؽفـدق

ذحؽوؿنذؿـجاتوفؽنذبرتوجوانذفاثذدؽاتاؽنذإدالم

ذدتـتوؽنذدفارودثذحؽوؿنذبـتوقذددغؽنذػـجـاقهذؽػد

ذؽتؿدوـنذدانذػرادبنذدغنذدالرسذـديؿأذعؼلذاوؾقه

ذـديأؿ ذممبقبدؽنذدانذممبوكذؿافوذبرؿؼصودذؿرقك.

ذؿعتربذقغذدقؾمذعؾؿاءذتفسرينذدرػدذناؾؼرأذتفسرين ذؿاؾه.

ذؿعتربذتفسرينذؽػدذؼواتذبرػضغذقغذعؾؿاءذؿثقـدقرذؿرقك
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ذنأاؾؼرذتقؽسذػثؿبهذدباضايذؽتتذقغذعؾؿوذدقدقػؾنيذدان

ذ.ذؿات-مسات

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿـجروؿودؽنذاؽنذدبقارؽنذجكذاقنذػؿقؽرين

ذؿغاتاؽنذؿرقكذدفقغضذثاتذقغذؽددنتذؽػدذؿرقك

ذقـؽنؿالءذوجودذتقدقذحؼقؼتثذؿالئؽةذدانذذقطانذبفاوا

ذداملذبرتـتغنذداؾقغذقغذققباءذدقؽفذدانذبوروقذدقؽف

ذـديؿأذجقوا ذدباضايذدؽاتاؽنذجوضذـراكذدانذذرض.

ذداملذـديؿأذنؽؽخقوأذدانذنؽضؿبريأذاميوديذؽدن

ذؽفقدوػن ذدأغضفذاخريةذعاملذدانذقبغاءذ۲خرقتا.

ذاوـتوقذذدباضايذعؾؿاءذنأرقؽذؿات-مسات خارا

ذ.ذدعوهذؽربؽدـنذؿـؿبفؽن

ذقغذحؽومذدضاالذؿغاتاؽنذجوضذاقنذضوؾوغن

ذبوؾقهذدانذجتفادإذبرصفةذاداؾهذمسواثذعؾؿاءذاوؾقهذدثاتاؽن

ذدتوؾقذاتاوذدترميا ذ،ؿتواترذمسادذحديثذددواتذػـتاػن.

ذعؾؿاءذػـدغنذاداؾهذجوضذفيضعذاتاوذصحقح ذبوؾقهذقغذ

ذدػرتقؽاقؽنذدانذدتوؾق ذؼاعدهذياءممػوثذؿرقكذ،ؿاؾه.

ذحؽومذددواتذؿـتػؽنذداملذتردـدقريذاصول ذؿك.
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ذتقدقذجكذحرامذتقدقذارقذدػرتذػؾققذ۲حؽومذالفريؾه

حقذذ،زؿانذدغنذدددواقؽنذػرؾوذواـقتاذعورةذ،ممابوؼؽن

ذعذابذؽداؿأنذاـتاراذؾالؽيذدانذػرؿػوانذداملذمسواذحال،

-برباضايذدانذعؼلذؿادوقذتقدقذقغذددواتذاداؾهذؼبور

ذؿرودؼؽنذدانذؿغؾريوؽنذقغذحؽومذالضيذباضاي

ذ.ذتؿشارؽذػؿقؽرين

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذواالوػونذدفاجذ۲دؿانذادذتتفذاقنذؾقربلذضوؾوغن

ذنػؿباوأذدانذجؿـفذـاؿونذ،بربقذاذؿرقكذـؾنػغذدانذـام

ذدفاجذدامذؿرقك ذاقنذؾقربلذؿدؾمذضوؾوغنذاقتذاوؾقه.

ذاضامذمموتربؾقتؽنذقغذضوؾوغنذدباضايذدصفتكنذبوؾقه

ذؿات-مساتذعؼلذدانذنفسوذؽفـدقذؿغقؽوت ذؿرقك.

ذترفادفذؽدؿػنتذؿغؿبقلذدوؽاذقغذـديأؿذضوؾوغنذاقاؾه

ذ.ذتؿشارؽذؽجافقؾن

ذ ذذخطبهذخرييؿغأجودرتو ذاقن ذؽاؾي ذاقغنيذممربػد

ذؽقتذ۲دامذؿارقؾهذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿثرو

ذعؾؿوذتراوتاؿاثذاضامذعؾؿوذدغنذؽقتذدقريذؿؾغؽػؽن

ذدـهاؾذافؾيذعؼقدهذػضغنذبرؾـددؽنذقغذعؼقدهذقنتبرؽاء
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ذدانذَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْةذؿاعهواجل ذتقدقذؽقتذاضرذَأِؾِقَرنذاأَلَذاِعَرْة

ذؿثدتؽنذقغذاجرنذدانذػؿقؽرينذدريذترػقدوغ ذؽقت.

ذدبارغذممبـرتاسذدانذؿغفاؾغذاوـتوقذبرداتوذفـدؼؾهذجوض

ذؿراخوـيذاوـتوقذخوباذقغذاقنذضوؾوغنذاودفاذبـتوق

ذإدالمذاوؿتذػؿقؽرين ذاوـتوقذبغؽقتذؽقتذؿارقؾه.

ذاضامذممرتبتؽنذدرتاذؽدوخقانذممؾقفاراذدانذممػرتافـؽن

ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.ذاقنذترخقـتاذدـضريذإدالم

ذ:ذ8ذاقاتذالصفذدورة

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
ذ

ذ"برؿؼصود ذممادؿؽنذفـدقذبراودفاذدـتقاسذؿرقك:

ذإدالمذاضام)ذاهللذخفاي ذاهللذددغذ،ؿرقكذؿوؾوتذدغن(

ذتقدقذكافريذ۲اورغذدؽؾقػونذ،خفقاثذؿثؿػورـاؽنذتتف

ذ.ذ("دؿؽنيذقغذاؽن)ذدوؽا

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  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


