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 مىليا عملن ففمعا صفة
 

 1172ذجونذ17ذبرداعاءنذ7441ذذوالذ71
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يه ىه مه جه ين  ىن من ٱ
ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي  

 
ذ(431:ذسؿرانذلدورةذآ)

 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  

 (52)النساء:    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
 

ذذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذدبحاغهذاهللذطػدذنطتؼوأذعـقغؽتؽنذطقتذعارؼؾه

ذدضاالذعؾؼدـاطنذدوشضوه-بردوشضوهذدشنذوتعاىل

ذالرشـثذدضاالذعـقغضؾؽنذدانذصرؼـتفث ذعودػن-عوده.

ذدانذددغقاذػقدوفذطربطنتذدانذرمحةذعـداصتذطقت
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ذخريةأد ذصفةذتـتغذممػرطتاطنذاطنذاؼنذطاظيذصدذخطبه.

ذ.ذعوظقاذسؿؾنذفصؿعا

ذ

ذممػوذاؼتذددأورغذاصابقالذاداظهذكمعافنذصفة

ذدؼرؼثذدالطوطنذؼغذطجاػنتذممباظسذاوغتوق ذترػادف

ذدخاراذؽـثـمماعفـذديذعاظهذ،عالطوطـثذتقدقذديذغاعون

 .وتعاىلذدبحاغهذاهللذنكرضأذعغفارصؽنذدعي خالصإ

ذتاديذخطبهذداولذدباخاطنذؼغذوتعاىلذدبحاغهذاهللذفرمان

ذ:ذبرعؼصودذ734ذاؼاتذسؿرانذلآذدورةذدامل

ذ

ذدانذدـغذعاسذصدذػرتاثذعـدرعاطنذؼغذ۲اورغذؼاءؼت"

ذؼغذ۲اورغذدانذ،طؿارػـثذعـاػنذؼغذ۲اورغذدانذ،دوده

ذاورغذطداهلنذممعافكن ذعغادقفيذاهللذ(،اؼغتؾه)ذدان.

ذذ."باءؼقذؼغذ۲صرطاراذبربواتذؼغذ۲اورغ

ذ

 ،ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل
ذدرصدذالريذتقدقذطقتذبقاداذغديعأذدباضاي

ذطداهلنذدانذطدقالصنذعالطوطن ذاورغذباءؼق-دباءؼق.

ذفععاذممقـتاذصرظوذاداظهذبرداظهذؼغ ذادذددأورغذجك.

ذاورغذدانذ،طقتذنصرادأذعثقغضوغذؼغذصربواتنذعالطوطن

ذعكذفععاذمموػونذدانذطتؾـجورغثذاطنذددرذتردبوت
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ذمموػونذصربواتنذطرانذاداظهذاؼن.ذؽـثـمماعفـ ػـدضؾهذطقت

ذداملذعوظقاذؼغذسؿؾنذداتوذعروصاطنذفنطؿعاذممربيذدرتا

ذالءؼنذدامذداتوذداغتاراذبرمعافنذداظقغذبوداؼا.ذإدالمذاضام

ذذوالذطتقكذصثخصو ذداملذدضاظؼؽنذاعتذاداظهذبوظن

ذاوخػنذؼاءؼتذدشرذطقتذدرؼغذؼغذاوخػنذدػرتذإدالم

ذ.ذنيرباذدانذزاػريذفععا

ذ

ذدواجرثذطقتذإدالمذاوعتذدباضايذاؼتذاوظقه

ذذداملذطدؿػنتذعغؿبقلذصرظو ذذوال ذدشنذاؼنبوظن

ذددامذكمعافنذممربيذدانذمموػونذسؿؾنذعالطوطن

ذغديأع ذدانذعوظقاذؼغذخالقأذعروصاطنذفصؿعاذصفة.

ذاورغذطرانذاداظهذاؼن.ذإدالمذداملذدضاظؼؽنذاعتذؼغذسؿؾن

ذبرفيكرينذ،بردقهذؼغذػاتيذممقؾقؽيذاؼنذفصؿعاذبرصفةذؼغ

ذبروغدؼغذدأجقذعودهذدانذتـاغذنأطأدذداملذدـتقاسذ،تربوك

ذ.ذغديأعذددامذاظرحقمذصؾةذػوبوشنذممؾقفاراذدعي

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذفصؿعاذؼغذدأورغذعـجاديذاوغتوقذوظوباضقؿاغػونذذ

ذممعافكنذاوغتوقذدوطرذبضقتوذعراداطنذطقتذاداطاالث

ذطقتذترػادفذطداهلنذعالطوطنذصرغهذؼغذاورغ ذاؼن.
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ذ،تردبوتذطداهلنذاطنذعغقغيتذعادقهذطقتذطرانذاداظه

ذددامذطقتذصؾةاظرحقمذػوبوشنذعـججدؽنذدفقغض

ذتقدقذدخاراذدبـرثذاؼنذدػرتذصربواتنذددشؽنذ،غديأع

ذعاػوطنذؼغذوتعاىلذدبحاغهذاهللذصرؼـتهذعثاهليذتؾهذظغدوغ

ذعدؾمذددامذدوداراثذيأعـخقـتذدـتقاسذػؿباث ذدامل.

ذاغسذدريذبخاريالذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذحديثذدبواه

ذسـهذرضىعاظكذذبن ذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذ،اهلل

ذ:ذبردبداذودؾمذسؾقه

ذ

ذ"ِلَنْفِسِهذُؼِحبُّذَعاذِخْيِهِأَلذُؼِحبَّذَحتَّىذَأَحُدُطِمذِعُنِؤُيذاَل"

ذ

ذ ذبرعؼصود: ذطاعوذداغتاراذدأورغذداظهذبراميانذتقدق"ؼغ

ذيأعـخقـتذديذدباضاميانذدوداراثذيأعـخقـتذديذػقغض

ذ(ذبخاريالذرواؼة".ذ)دـدؼريذدؼرؼث

ذ

ذتامنؽنذصرظوذطقتذإدالمذاوعتذدباضايذ،اؼتذاوظقه

ذدانذممؾقفاراذباضيذطقتذدؼريذداملذاؼنذفصؿعاذصفة

ذغديأعذددامذصؾةاظرحقمذػوبوشنذعغوطوػؽن ذاغتارا.

ذ:ذاداظهذددأورغذصدذادذصرظوذؼغذفصؿعاذصفةذ۲خريي

ذذ
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ذممػوثاءيذؼغذددأورغذطرانذاداظهذاؼنذ،صربذ.ذ7ذ

ذجواذافذعـاػنذاوغتوقذممػوذصديتذدؼريذداملذطصربن

ذاصابقال.ذدؼرؼثذترػادفذالءؼنذاورغذطجاػنتذاتاوذصربواتن

ذعودهذظبقهذاطنذاؼتذددأورغذعكذاؼنذصربذصفةذاد

ذتؾهذؼغذطداهلنذدضاالذعؾوصاطنذدانذممعافكنذاوغتوق

ذ.ذدؼرؼثذترػادفذدالطوطن

ذذ

ذداتوذعروصاطنذعارهذنصرادأذ،عارهذنصرادأذعغاولذ.ذ1ذ

ذطفقدوصنذعرودؼؽنذاوغتوقذذقطانذداؼاذتقػوذدـجات

ذعاءغدي ذعاءغديذعغفادوتذبراودفاذاطنذذقطان.

ذدانذعغروػؽنذاطنذؼغذصربواتنذعالطوطنذاوغتوق

ذصـتقغذعك.ذعاءغديذددامذصؾةاظرحقمذػوبوشنذمموتودؽن

ذدـتقاسذدشنذعارهذنصرادأذعغاولذاوغتوقذطقتذباضي

ذؼغذطداهلنذترػادفذكمعافنذممربيذدانذباءؼقذغؽابرد

ذ.ذالءؼنذاورغذاوظقهذدالطوطن

ذذ

ذددأورغذطرانذاداظهذاؼنذ،دغدمذنصرادأعغفقؾغؽنذذ.ذ3ذ

ذاوغتوقذبرتذعراسذاطنذدغدمذنصرادأذممػوثاءيذؼغ

ذصدذبـخيذنصرادأذالػريظهذاطنذعك.ذالءؼنذاورغذممعافكن

ذ،اؼتذاوظقه.ذصرعودوػنذبرالطوذاطنذثخريأذؼغذددأورغ
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ذدشنذطقتذدؼريذداملذدغدمذنصرادأذممبواغذطقتذػـدضؾه

ذددواتذعغقؾؼؽنذباضيذالءؼنذاورغذطػدذفنطؿعاذممربي

ذ.ذبرصـجغنذتروسذبرالطوذؼغذصرتؾقغؽفن

ذذ

ذطقتذاوغتوقذاوتامذصغفاظغذداغتاراذ،ملبوتذملهذبرصفةذ.ذ4ذ

ذطرسذ،طادرذؼغذدقؽفذطرانذاداظهذفصؿعاذصفةذممقؾقؽي

ذداملذملبوتذملهذدقؽفذاؼتذاوظقه.ذػاتيذطرسذدانذطػاال

ذعروصاطنذعدؾمذددامذدشنذتراوتاعاثذدفارؼنذوظنصرضا

ذدانذفصؿعاذصفةذعالػريطنذاطنذؼغذعوظقاذؼغ اخالق داتو

ذ.ذباءؼقذؼغذصؽرتيذبودي

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذاؼغنيذممربذ،اؼنذطاظيذصد خطبهذخرييعغأذ،جودرتو

ذعاءغديذعـجاديذطقتذعارؼؾهذذ،دؽاظنيذمجاسهذصاراذعثرو

ذ،الءؼنذاورغذطداهلنذممعافكنذدوطاذؼغذصفةذممقؾقؽيذؼغ

ذاخالقذباضيذخرعقـنذعروصاطنذاؼنذصفةذطرانذاداظهذاؼن

ذبراميانذؼغذاورغ ذدـتقاسذػـدضؾهذممعافكنذداظقغذدقؽف.

ذعغوطوػؽنذباضيذإدالمذعشارطاتذدداملذوجود

ذغديأعذددامذصردودارانذدرتاذصرصادوان ذصفةذجك.

ذاطنذطقتذهللاذذاءذانذ،دسؿؾؽنذداصتذاؼنذممعافكن
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ذدانذػرعوغيذ،بفاضقاذنأطأدذداملذاؼنذددغقاذػقدوف

ذدجفرتا ذجراتاحلذدورةذداملذوتعاىلذدبحاغهذاهللذفرمان.

ذذ:71ذاؼات

ذ

  حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ٱ

ذ

ذ"برعؼصود ذاورغ: ذاداظهذذ۲دبـرث ذاؼت ذبراميان ؼغ

ذدودبردو ذدوا ذداغتارا ذداعقؽـؾه ذدارا،عك ذ)ؼغذارا طاعو

دانذبرتؼواظهذطػدذاهللذدوصايذطاعوذبراوظقهذذبرتؾقغؽه(ذاؼت

ذ".ذرمحةذ

ذ

 

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 ْ
 


