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 برسغكا باءيق سسام ماءنسي
 4102 مخ 0برساماءن0221مجادى االخري42

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من
 (04ايات  احلجرات) رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   وَسَل ِّمِصَل ِّ ڈ      
 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  

 (92)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

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ؿارقؾهذؽقتذبرتؼوىذؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدغنذ

.ذالرغـثؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذ

ذدانذؽربؽنتذفقدوفذ-ؿوده ؿودفنذؽقتذؿـداػتذرمحة

ذدان ذبراخريةد ددـقا ذباءققذاداؾهذؿروػاؽنذد. قغذذصفةغؽا
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ترػوجيذدانذدتوـتوتذاوؾقهذإدالمذباضيذؿـجاضذفوبوغنذ

خاراؽنذتـتغذقػدذفاريذاقنذاؽنذممبذخطبهددامذؿاءـدي.ذ

ذغؽاذباءققذددامذؿاءـدي.ذدبر

ذذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

اقاتذذجراتاحلذةاهللذدبحاـهذوتعاىلذداملذدورذفرمان

ذذ-قغذبرؿؼصود:ذ04

ذ"واف ذقغذبراميانذ۲يذاورغابرؿؼصود: ذؽباثؼنذ! جاءوفقؾه

ذقغذ ذدغؽاءن ذؿثغك ذتقدق ذؽاؿو ذ)دوػاقا ذدغؽاءن دري

دالرغ(ذؽرانذددوغضوفثذدبفاضنيذدريذدغؽاءنذاقتذ

ذؿـخاري ذاتاو ذؿغقـتقف ذؽاؿو ذجاغـؾه ذدان ذدودا -اداؾه

ذدتغهذ ذجاغـؾه ذدان ذاورغ ذؽعاءقنب ذدان ذؽداهلن خاري

ذددأورغذدريذ ذاداؽه ذؿغوؿػتذدتغفثذقغذالءقن. ؽاؿو

ذمماؽن ذدوؽا ذ)جكذذؽاؿو ذؿاتي؟ ذتؾه ذقغ ذدوداراث داضقغ

ذؽاؿوذجقجققذ ذتـتو ذؿكذدوده دؿؽنيذؽأداءنذؿغوؿػت(

ذػاتوفقؾهذالرغن ذاقت، ذ)اوؾقه قغذتردبوت(ذدانذذ۲ؽػداث.

ذاهلل ذؽػد ذؽاؿو ذبرتؼواؾه ذتوبة،ذ، ذػـرميا ذاهلل ددوغضوفث

ذ.ذ"الضيذؿفاذؿغادقفين
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ذ ذؿاءـدي ذددام ذباءقق ذقغ ذاـتاراذخصوفوبوغن صث

ذاداؾهذ ذؿدؾم ذدجاؾنيقغذفاروسذذوؿروػاؽنذددواتددام

ذدباءقق ذدغن ذدػؾقفارا ذاهللذ-دان ذؽران ذاداؾه ذاقن باءقؼث.

ذ ذبفاوا ذؿغضارقدؽن ذتؾه ذوتعاىل اقتذذدبحاـه

قغذذصفةتوؾهذدببثذدضاالذبـتوقذدقؽفذدانذبردودارا،ذاق

ذممػرؽوؽوه ذددامذذ،اؽن ذاقؽنتذػردوداران ذممـتػؽن دان

فاروسذدػؾقفاراذدانذدضاالذبـتوقذدقؽفذدانذذ،ؿاءـدي

ذفاروسذدفقـدري.ذاخوهاقؽنتذذؿرودؼؽنقغذداػتذذصفة

ذ ذداتو ذذصفةداؾه غؽاذدبرذصفةقغذفاروسذدؿقؾقؽيذاداؾه

ذ.ذَظْناؾُحْدُنذباءققذاتاوػونذ

ذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذدبرذصفة ذاتاو ذباءقق ذغؽا ددامذذَظْناؾُحْدُن

ذدالؾوذذ،ؿاءـدي ذقغ ذدقؽف ذدباضاي ذدأرتقؽن بوؾقه

ذبرادذ،باءققذبرفيكري ذدغن ذذاقاءقت ذبرفيكريندـغ،

ذادذذ،سيتيفػو ذتـػا ذالءقن ذاورغ ذؽػد ذدقؽفذحرؿة دان

،ذدغؽيذدانذػراداءنذتقدقذدـغذتـػاذاؾدنذاخورقضذاراد

ذبر ذؽقت ذروضي ذتقدق ذجؾس. ذترفادفذدقغ ذباءقق غؽا

ذؿاءـدي ذبرذ،ددام ذؽقت ذددرػد ذقغ ذبوروق بوؾقهذغؽا
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ذباءقق،ذديذتتدؿـداتغؽنذدودا.ذددأورغذقغذبر فذاغؽا

ذ ذوتعاىلذددقديبـر ذدبحاـه ذاقتذذ،اهلل ذدغؽاءـث واالو

ذبرذ،ترداؾه ذقغ ذددأورغ ذتتدـاؿون ذبوروقذاؽن فذاغؽا

ذ ذوتعاىلذددقديداؾه ذدبحاـه ذاقتذذ،اهلل ذدغؽاءـث واالو

ذ ذبـر. ذدان ذؿـجادقؽنذدبرذصفةتػت ذاؽن ذباءقق غؽا

ذ ذددام ذدانذذ،ؿاءـديفوبوغن ذفرؿوـي ذؾبقه ؿـجادي

ذاػابقالذفاتيذبقبسذدريذبر ذؽران ذاداؾه ذاقن غؽاذدبفاضقا.

ذاداؾهذ ذفاتقث ذدامل ذاد ذؿكذقغ ذترفادفذددأورغ، بوروق

ذباءق ذػديتذفاتقثذاؽنذذ،دفاجذ۲قدغؽاءنذقغ دانذدوده

ذاقت ذدوداراث ذػد ذداقغ ذدان ذؽادقه ذذ،برمتبه ذثخريأدان

ذؿغ ذصؾةإقداػت ذفوبوغن ذالضي ذددامذاؾّرذرتؽن حقم

ذقغذ ذدغؽاءن ذدغن ذػـوه ذفاتي ذجك ذدباؾقؼث ؿاءـدي.

بوروق،ذدودهذػديتذاؽنذؿـقؿبوؾؽنذػراداءنذبـخيذؽػدذ

ذؿاءـدي ذتربوؼيتذذ،ددام ذبؾوم ذاقت ذدغؽاءـث بقارػون

 .ذؽبـراـث
ذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ

غؽاذداراذاوـتوقذؽقتذدـتقاسذبردقؽفذبراـتاراذخ

ؿارقؾهذؽقتذحقاتيذػدـنذذي،ذباءققذترفادفذددامذؿاءـد
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ذ ذعؾؿاء ذذشيخذصويفدرػد ذاؾعبد دػرتذذاجلقالـيؼادقر

ذذ-براقؽوت:

بفاواذديذذقؼقـؾهجكذاغؽاوذبرمتوذدغنذددأورغ،ذؿكذ .0

ذذ-.ذاوخػؽنذداملذفاتقؿو:درميوؾبقهذباءققذ

"ؿوغؽنيذؽدودوؼـثذددقديذاهللذجاءوهذؾبقهذباءققذدانذذذذ

ذؾبقهذتقغضيذدرقؽو".ذ

ذذ-،ذؿكذاوخػؽـؾهذ)داملذفاتقؿو(:ؽخقلجكذبرمتوذاـقذ .4

"اـقذاقنذبؾومذبرؿعصقةذؽػدذاهلل،ذددغؽنذدقرقؽوذتؾهذذذذ

ذباءققذ ذؾبقه ذتـتوذاـقذاقنذجاءوه باثقذبرؿعصقةذؽػدذاهلل،

ذدرقؽو".ذذ

ذذ-جكذبرمتوذاورغذتوا،ذؿكذاوخػؽـؾهذ)داملذفاتقؿو(:ذ .3

"ديذتؾهذبرعبادةذؽػدذاهللذجاءوهذؾبقهذالؿاذدرقؽو،ذتـتوذذذذ

ذذ".يذؾبقهذباءققذدرقؽود

ذؿكذاوخػؽـؾهذذ .2 ذبرعؾؿو، ذقغ ذدأورغ ذدغن جكذبرمتو

ذذ-)داملذفاتقؿو(:

ذاؽوذذذذ ذاؽن ذتقدق ذقغ ذؽورـقا ذممػراوؾقه ذاقن "اورغ

ػرأوؾقفي،ذؿـخاػايذؽدودوؼنذقغذتقدقذاؽنذػرـهذاؽوذ

ذؿغتافوءيذافذقغذتقدقذاؽوذؽتافوءي دانذذ،خاػاي،

ذ.ذذ"ديذؿغعؿؾؽنذعؾؿوث،ذتـتوذديذؾبقهذباءققذدرقؽو
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ذؽتاؽـؾهذذ .9 ذؿك ذجافقل، ذقغ ذدأورغ ذدغن ذبرمتو جك

ذ)داملذفاتقؿو(:ذ

"اورغذاقنذبرؿعصقةذؽػدذاهللذؽرانذديذجافقلذ)تقدقذذذذ

ذاؽوذ ذػدحال ذاهلل ذؽػد ذبرؿعصقة ذاؽو ذددغؽن تافو(،

ذعاؼبتث ذباضذ،ؿغتافوءي ذتافو ذتقدق ذاؽو ميانذادان

ذؾبقهذذخريانػغأ ذتـتو ذدي ذــيت. ذفقدوػث ذدان فقدوػؽو

ذذو".باءققذدرقؽ

ذذ .6 ذاورغ ذدغن ذبرمتو ذ)داملذكافريجك ذؽتاؽـؾه ذؿك ،

ذذ-فاتقؿو(:

ذخريأد"اؽوذتقدقذتافوذباضقؿانذؽأداءـثذــيت،ذؿوغؽنيذذذذ

ذدانذ ذصاحل ذبرعؿل ذدان ذإدالم ذممؾوق ذدي اودقاث

ذجاديذ ذذخريأدؿوغؽنيذبوؾقه ذدقرقؽو دانذكفور اودقا

ذ.ذ"ؽاراذبوروقبربواتذػر

ذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ

ذبرذجودرتو ذبردام ذؽقت ذؽػدذدؿارقؾه ذباءقق غؽا

ذ ذاقت ذباءقق ذقغ ذدغؽاءن ذؽران ذاورغ، ذؿغوـتوغؽنمسوا

ذ ذحمؿودذ،ػقفقمسوا ذػربواتن ذؿروػاؽن ذاداؾه ذاقاث ذةدان

ذبوروقذؽػدذدجاغنذددؽاؾيذؽقتذبرذ)ترػوجي(. غؽا
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ذ ذددام ذدودارا ذتراوتاؿاث ذاقاثذذ،إدالمددأورغ، ؽران

ذإدالم ذاورغ ذؿروضقؽن ذذ،اؽن ذتقؿبولذذثخريأدان اؽن

ذدقؽفذ ذممقؾقؽي ذقغ ذاورغ ذؿشارؽت. ذدامل ػرؿودوفن

يذفقدوػثذاؽنذاترفادفذاورغذالءقن،ذـدخذَظْناؾُحْدُنذ

ذددوؽاءيذؽاونذدانذددضينذالون.ذذراؿيممقؾقؽيذ متن،

ذؿوؾقادبر ذؾبقه ذاداؾه ذؿاءـدي ذترفادفذددام ذباءقق ذ،غؽا

غؽاذبوروقذقغذبوؾقهذؿـداتغؽنذدودا.ذاهللذددرػدذؽقتذبر

غؽاذبوروقذؽػدذددبحاـهذوتعاىلذؿالرغذؽقتذاوـتوقذبر

خاريذؽداهلنذاورغذالءقنذ-دغنذؿـخاريذ،اورغذالءقن

ذ ذدورذفرماندباضاميان ذدامل ذوتعاىل ذدبحاـه دراءذاإلذةاهلل

ذذ-:36اقاتذ

 مل خل حل جل مك لك خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ٱ
   حم جم هل

ذاغؽاوذ ذقغ ذاف ذؿغقؽوت ذاغؽاو ذجاغـؾه ذدان برؿؼصود:

ددوغضوفثذػـدغرنذذ،تقدقذممػوثاءيذػغتافوانذؿغـاءقث

ذاغضوتا ذمسوا ذفاتي، ذػغؾقفنتذدرتا فذاؽنذااقتذتتذ۲دان

ذدتاثذتـتغذافذقغذدالؽوؽـث.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 سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


