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 اسيغ مساكني إسالم
 

 3102ذاليجوذ32ذبرداؿاءنذ0441ذذواؾؼعدةذ32
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٱ
 حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف جف
(111:ذفوددورةذ)                              هل مل خل  

 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)الهساء:    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
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؽقتذنؽتؼوأذؿـقغؽتؽنذدام-بردامذؽقتذؿارقؾه

ذوتعاىلادبحذاهللذؽػد ذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدغنذـه

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدان ذؽقتذؿودفن-ؿوده.

.ذخريةأدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػت
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ذإدالمذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذفاريذػدذخطبه

ذادقغذمساؽني ذفودذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذبرؿؼصودذتاديذخطبهذاولذدباخذقغذ002ذاقات

ذدفوؾوذدبقـاداؽنذتؾهذقغذاوؿتذداـتاراذادذدػاتوتثذؿك"

ذقغذفيكرينذعؼلذبرؽؾبقفنذقغذ۲اورغذ،اقتذؽاؿوذدرػد

ذتتايفذبوؿيذدؿوكذجافتذ۲ػربواتنذدريذؼوؿثذؿالرغ

ذداقغ ذ،دفاجذددقؽقتذقـؽنؿالءذؿالرغذقغذادذتقدق!

ذدان.ذؿرقكذداـتاراذدالؿتؽنذتؾهذؽاؿيذقغذ۲اورغذقتاءق

ذدضاالذبراتؽنذؿـقتققذتؾهذاقتذؿالرغذتقدقذقغذ۲اورغ

ذؿرقكذؿـجادقؾهذدانذؿرقكذؽػدذدبرقؽنذقغذؽؿقوافن

ذ.ذ"بردوداذقغذ۲اورغ

ذ

ذ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذؽػدذؿغقغتؽنذػرـهذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذاهللذردول

ذاوؾقهذادقغذدأغضفذإدالمذدؿانذزؿانذتقباثذؿغـاءيذؽقت

ذإدالمذنػرؿوألذزؿانذدباضاميانذدؽؾقؾقغذتؿشارؽ

ذؽتقغضؾنذدأغضفذقؼؽنأؽبذؽػدذؿثروذقغذاورغ.ذدفوؾو

ذتػيذؿـجاضذدأغضفذؽؿوغؽرنذؿـخضهذقغذاورغذ،زؿان

ذفاريذػد.ذداوؿػؿاثذتودوفن-تودوفنذاتاوذاورغذقنؽأ
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ذاقتذإدالمذؽأدقغنذؿراداءيذتؾهذؽقتذاقن ذقغذحديث.

ذ،اهللذعـهذرضىذفرقرةذابوذدريذؿدؾمذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽن

ذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداث

ذذ:برؿؼصود

ذ

 َفُطِوَبىذ،َغِرِيبًاذَبَدَأذَؽَؿاذَوَدَقُعِوُدذ،َغِرِيبًاذْاإِلِداَلُمذَبَدَأ"

 " ِلْلُغَرَباِء

ذ"برؿؼصود ذاؽنذدانذادقغذنؽأدأذداملذبرؿوالذإدالم:

ذؿكذبرؿوالذايذدباضاميانذادقغذنؽأدأذداملذؽؿباؾي

ذ(ذؿدؾمذرواقة).ذادقغذقغذاورغذبراوـتوغؾه

ذذ

ذدريذامحدذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقنالءذحديثذددامل

ذعـهذرضىذاصَعاؾذبنذوُرِؿَعذبنذعبداهلل ذبفواداثذ،اهلل

ذ:ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذ

ذُأـَاٌسذَؼاَلذاؾؾََِّهذَرُدوَلذَقاذاْلُغَرَباُءذَؿِنذََفِقيل ِلْلُغَرَباِءذُروَبى"

ذِؿؿََِّنذَأْكَثُرذَقِعِصقِفِمذَؿِنذَكِثرٍيذَدِوٍءذُأـَاِسذِفىذَصاِؾُحوَن

ذ"ذذُقِطقُعُفِم

ذ"برؿؼصود ذترادقغذقغذ۲اورغذبراوـتوغؾه: ذصحابةذالؾو.

.ذاقت؟ذترادقغذاورغذدقاػاؽهذاهللذردولذياوافذبرتاث

ذؿـجوابذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول ذصاحلذ۲اورغ:
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ذاورغذ،ؽجافنتذؿالؽوؽنذقغذ۲اورغذباثؼثذدتغهذبرادذقغ

اؿامذذرواقة)ذ."راعةذقغذاورغذدرػدذباثقذؾبقهذؿـدرفاكذقغ

ذ(ذامحد

ذزؿانذاخريذػدذبفاواذممبوؼتقؽنذجؾسذاقنذحديث

ذدانذروفمعذؽػدذؿثروذقغذؿرقكذدانذؽبـرنذ۲ػجواغذــيت

ذتتايفذراؿايذقغذؽاؾغنذدرػدذبوؽنذؽؿوغؽرنذؿـخضه

ذؽخقلذقغذؽوؿػوؾنذدرػدذتردقري ذبرجواغذاؽنذؿرقك.

ذؽػدذؽؿباؾيذدانذبرػضغذؽػدذؿغاجقذ،ؽبـرنذؿـضؼؽن

ذدانذنخألذدضاالذداتسذبرصربذ،اؾدـةذدانذنأاؾؼرذاجرن

ذ.ذاخنؿنذؽػدذتاؽوتذتقدقذدانذنفقـأ

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذصؾىذاهللذردولذػرجواغنذدجارهذممباخذؽقتذجك

ذقغذإدالمذرداؾهذباضقؿانذداػيتذاؽنذؽقتذودؾمذعؾقهذاهلل

ذفقبتذدتـتغذدفقغضذادقغذدأغضفذبضقـداذاوؾقهذدباوا

ذؿؽةذؼرقشذكافريذضوؾوغنذاوؾقه ذاوؾقهذدباواذقغذاجرن.

ذػؾققذدانذادقغذدأغضفذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذاهللذصؾىذاهللذردولذالضيذاػاتهذجافقؾقةذؿشارؽاتذاوؾقه

ذدانذذرقكذعؿؾنذؿــتغذ،ؿرقكذ۲الابرفذؿــتغذودؾمذعؾقه
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ذدانذعادةذ،نػرزقـأذؿــتغذ،الؽوؽنذؿرقكذقغذخرافة

ذ.ذاضوغؽنذؿرقكذبقاداذقغذبوداقا

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاػابقالذ،جودرتو

ذؿرقكذؿوقغذـقـققذعؿؾنذدغنذبرتـتغنذقغذددواتذممباوا

ذردولذؿـخالذ،ؿغفقـاذدغنذباؾسذبرتقـدقذؿوالذؿرقكذؿك

ذاهللذصؾىذاهللذردولذ۲صحابةذهوممبوـذدرتاذؿثقؼداذدانذاهلل

ذودؾمذعؾقه ذػدذاقتذإدالمذادقغثذتـتغذضاؿربنذاقـقؾه.

ذ.ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذدعوهذاولذػرقغؽت

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدضاؿربؽنذقغذاف

ذداملذؽؾقفنتذؿوالذتؾهذإدالمذؽأدقغنذيؿغـاءذودؾم

ذؽقتذتؿشارؽ ذتؿشارؽذداملذادذقغذإدالمذ۲ـقالي.

ذبدرذ۲دوداذ،ددقؽقتذدؿيذددقؽقتذترفاؽقسذمساؽني

ذدانذترغن-ترغذدخاراذبرالؽوذؽؿعصقنتذ،بقاداذدأغضف

ذ.ذإدالمذيؿغـاءذبرخاؽفذجافقلذ۲اورغ

ذإدالمذاوؿتذاػابقالذاقاؾهذجوضذإدالمذادقغث

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؿرقكذعبادةذؽواجقػنذؿغاباقؽن

ذفؿعروذػرؽارا.ذحرامذدانذحاللذحؽومذيؿغـاءذجافقل
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ذؽبـرن.ذفؿعروذدأغضفذؿـؽرذػرؽاراذدانذؿـؽرذدأغضف

ذادوؼؽنذؽبارقؾنذدان ذدمخػور ذؿـاؽوتؽنذػاؾقغذقغذاف.

ذدرػدذـديؿأذنػتأخقذحؽومذياءممػرخاقذؾبقهذـديؿأذاقاؾه

ذدانذدفقـاذإدالمذاوؿت.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذنخقػتأذحؽوم

ذممرفاتقؽـثذفاثذقنءالذقغذإدالمذاوؿتذتتايفذدخرخا

ذدفاج ذاوؿتذدؽاالغنذادذاػابقالذالضيذؿثدقفؽنذؾبقه.

ذاقتذإدالمذاضامذؿغحرؿيتذتقدقذقغذدـدقريذإدالم

ذ.ذدـدقري

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدوؿبغنذؿؾقفتذ،دقريذحمادبةذؽقتذ۲دامذؿارقؾه

ذاقنذيخقـتاءذؽقتذقغذاضامذترفادفذ۲ؿادقغ ذبراف.

ذ،إدالمذممػرتافـؽنذاوـتوقذبراـيذقغذؽقتذدؽاؾغنذراؿاي

ذنخألذؿـافنذدغضوفذدرتاذؿـضؼؽـثذدانذممػرجواغؽن

ذاقنذإدالمذاضامذممػرتافـؽنذداملذتوفؿافنذدان ذاوؾقه.

ذؽقتذاضرذؿثروذممربذاقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغأذ،اقت

ذ.ذإدالمذـامذاتسذبرداتوذدانذدقريذبرحمادبهذداػتذمسوا

ذدبـرذقغذإدالمذاجرنذؽػدذؽؿباؾيذؽقتذؿارقؾه

ذ،ذامجاعاهللذردولذدـه،ذنأاؾؼرذاجرنذؽػدذبرػضغذقتاءق



 8 

ذادالمذدان ذاجرن ذاوتام ذتوغضق ذاؿػت ذدباضاي .ذؼقاس

ذدانذ،ةمساغبرذ،ؼواتذقغذاوؿتذؿـجاديذاؽنذؽقتذمسوض

ذممؾقفاراذدانذؿؾقـدوغيذاوـتوقذتقغضيذقغذؽعزؿنذممقؾقؽي

ذإدالمذاضامذؽدوخني ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذ2ذاقاتذصفالذدورة

 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱ
ىن نن  

ذ"برؿؼصود ذحمؿد)ذردوؾثذؿغوتوسذتؾهذقغذدقؾه: ذدغن(

ذاوـتوقذ،(إدالمذاضام)ذبـرذقغذاضامذدانذػتـجوقذممباوا

ذ،قنالءذقغذاضامذدضاالذاتسذدتقغضقؽـثذدانذدؿـغؽن

ذ.ذ"قثؿثوؽاءذتقدقذؿشركذ۲اورغذواالوػون

ذذ

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا فاياا فاْوزا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  ٱلُْمس ْ
 


