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 مرونتوهكن أمه فتنهضجاال 
 

 2152ؿخذذذ22ذبرداؿاءنذ5441ذرجبذ51
 

 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
  (52ايات  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  

 (12)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

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دـه(ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـردانذ)

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذ،ذذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾهذذ

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوه

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽن ذتقدقذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذدوؽاذصفةذؿغعؿؾؽنذقغذضوؾوغنذداملذترضوؾوغ
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ذاقنذؿقغضوذػدذخطبه.ذالءقنذاـدانذؽاتسذفتنهذؿـابورؽن

ذ.ذأؿهذؿروـتوفؽنذفتنهذضجاالذتـتغذخاراؽنقممبذاؽن

ذذ

ذ،ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذؿثبوتؽنذاتاوذهَبْيِغذبفاواذؿـجؾدؽنذتؾهذإدالمذاجرن

ذػرؽاراذدواتذاداؾهذ،بـرذواالوػونذالءقنذاورغذؽبوروؼن

ذ،إدالمذاوؿتذاوؾقهذدجاءوفيذػرؾوذدانذ،دؽوتوقذقغ

ذدانذ،اضامذؽاتسذبوروقذؽدنذؿـداتغؽنذايذؽران

ذؿشارؽات ذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل.

ذدأورغذاوؾقهذدتاثذتؾهذاهللذعـهذرضيذفرقرةذابوذدريذؿدؾم

ذقغذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؽػدذصحابة

ذذ-:برؿؼصود

ذاهللذردولذوافاي" ذ؟ْةَبْيِغذاقتذاػاؽه، ذبضقـداذالؾو"،

ذاوؾقهذددوؽاءيذتقدقذقغذددواتوذؿثبوت"ذ،بردبدا

ذ،الضيذدتاثذبضقـداذؽؿدقنذ!"دبالؽغثذدوداراؿو

ذبـر؟ذاقتذددبوتؽنذقغذافذدؽرياثذ"باضاميان ذجواب"،

ذ"بضقـدا ذبـرذاقتذػرؽاراذددبوتؽنذقغذافذؽاالو، ذؿك،

ذةَبْيِغذاقتوؾه ،ذبـرذتقدقذاقتذػرؽاراذدؽرياثذجكذتتايف،

ذ(".ذانَتِفُب)ذبدرذقغذػؿبوفوغنذؿالؽوؽنذتؾهذاغؽاوذؿك

ذذ



 4 

ذفرمانذؿالؾوءيذاهللذاوؾقهذدتضهذفتنهذؿثقربؽنذػربواتن

ذدباخذقغذ52ذاقاتذاحلجراتذةدورذداملذاهللذدبحـهذوتعاىل

!ذبراميانذقغذ۲اورغذوافاي"ذ:برؿؼصودذتاديذخطبهذدأول

ذتقدقذؽاؿوذدوػاقا)ذدغؽاءنذدريذؽباثؼنذجاءوفقؾه

ذدبفاضنيذددوغضوفثذؽران(ذدالرغذقغذدغؽاءنذؿثغك

ذؿغقـتقفذؽاؿوذجاغـؾهذدانذدوداذاداؾهذاقتذدغؽاءنذدري

ذدانذؽعاءقنبذدانذؽداهلنذخاري-ؿـخاريذاتاو ذاورغ

ذالءقنذقغذدتغفثذؿغوؿػتذؽاؿوذدتغهذجاغـؾه ذاداؽه.

ذتؾهذقغذدوداراثذداضقغذمماؽنذدوؽاذؽاؿوذدريذددأورغ

ذؿغوؿػتذؽأداءنذجكذدؿؽني)ذؿاتي؟ ذتـتوذدودهذؿك(

ذ)ؽػداثذجقجققذؽاؿو ذاقتذاوؾقه. ذقغذ۲الرغنذػاتوفقؾه،

ذتردبوت ذاهللذددوغضوفثذاهللذؽػدذؽاؿوذبرتؼواؾهذدان(

ذ".ذؿغادقفينذؿفاذالضي،ذتوبةذػـرميا

ذذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؽؿاجوانذدغنذقرقغيدإذدانذػرؿودقـنذروسأذددامل

ذؿاءـدي،ذترؽقينذؽوؿوـقؽاديذدانذتقؽـوؾوجيذبقدغذدامل

ذقغذؿعؾوؿتذداجذافذدضاالذؿثؿػاقؽنذؿودهذاقنذفاري

ذداقغقـؽن ذؽؿاجوانذؽوجودنذخغضقهذبضقتوذددببؽن.
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ذتردبوتذتقؽـوؾوجي ذادذؾغدوغذتقدقذدخاراذؿك،

ذتردبوتذؽؿودفنذؿثاهلضوـاؽنذؿرقكذدؽاالغن ذؿوده.

ذػربواتنذدانذاوخػنذؿالؾوءيذفتنهذبرقتاذؿثقربؽن ذػثقبارن.

ذؿودهذدانذؿؾواس،ذخػتذدغنذبرالؽوذتردبوتذفتنهذبرقتا

ذؿعؾوؿتذؽبـرنذدفوؾوذترؾبقهذددؾقدقؼيذتـػاذ،دػراوؾقفي

.ذالءقنذاورغذؽػدذدمسػاقؽنذتروسذدانذ،دترمياذقغ

ذترؾبقهذؿثؾقدقؼيذاضرذ،ؽقتذؿغـجورؽنذإدالمذددغؽن

ذدؽؿدقنذؿثدلذتقدقذاضرذ،دترمياذقغذبرقتاذدضاالذدفوؾو

ذةدورذدداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمانذدباضاميانذفاري

ذذ-:6ذاقاتذاحلجرات

ذ" ذبراميانذقغذ۲اورغذوافايبرؿؼصود: ذؽػدذداتغذجك!

ذبرقتاذوددواتذممباواذفاديقذدأورغذؽاؿو ذدؾقدقؼؾهذؿك،

ذؿــتوؽنذاوـتوق) ذؽبـارـث( ذتقدقذؽاؿوذدوػاقا،

ذدغنذدأقغقينذتقدقذقغذػرؽاراذدغنذؼومذددواتوذؿـقؿػاؽن

ذؿغـاءقث)ذؽاؿوذؽجافقؾنذدبب ذؿـجادقؽنذدفقغض(

ذ".الؽوؽنذتؾهذؽاؿوذقغذافذؿثدؾيذؽاؿو

ذدودقالذدؿقدقاذ۲أػؾقؽاديذممبوكذؽقتذاػابقال

ؿودهذؽقتذبرؽوغديذدانذممـجغؽنذددواتوذبرقتاذؽػدذ

ذاقتذبرقتاذادذدامذػديتذبؾومذؽقتذددغؽن،ذؽـاؾنذؽقت



 6 

ذتقدقذاتاوذبتول ذؿكذبـرذتقدقذاقتذػرؽاراذدؽرياث.

ذبوؾقهذدانذإدالمذاوؾقهذدبـخيذاؿتذتردبوتذػربواتن

ذ.ذدوداذؿـداتغؽن

ذ

ذذ-:52ذاقاتذاؾـورذةدورذداملذدبحاـهذوتعاىلذاهللذفرمان

-تودوفنذثدقربترذدوؽاذقغذ۲اورغذددوغضوفث"

ذؿرقك،ذبراميانذقغذ۲اورغذؽاؾغنذداملذبوروقذقغذتودوفن

ذددـقاذداؽقتثذترػريذتقدقذقغذدقؼداذعذابذبراوؾقهذاؽن

ذاقغتؾه)ذدانذأخريةدذدان (ذػرؽاراذدضاال)ذؿغتافوءيذاهلل(

ذ(".ذدؿؽنيذقغ)ذؿغتافوءيذتقدقذؽاؿوذددغ

ذ

ذ،ذذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذفتنهذؿـابور ذدامذبرالؽوذداوؿػؿاثذدانذؿغوؿػت،

ذبوروقذدقؽفذداملذترؿادوقذاقاث.ذتقدقذاتاوذددداريذاد

ذؿثؿػاقؽنذاجينيذؿـجاديذؽقتذجاغن.ذدجاءوفيذػرؾوذقغ

ذالءقنذاورغذؽػدذػؾدوذبرقتا ذقغذؿعؾوؿتذؿانذدالضي،

ذؽصحقحنذادذبؾومذدترميا ذؿـجاديذدودهذاوؾه-دأوؾه،

ذبـرذبرقتاذدانذفكتا ذداملذفتنهذضجاالذؽبوروؼنذاـتارا.

ذذ-:اداؾهذـضاراذدانذبرؿشارؽتذؽفقدوػن
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ذػرتام ذدباضايذدصفتكنذفتنهذػثقبارذدانذػؿبواتذدودا:

ذؿاءـديذددامذدودا ذداؿػوـؽنذاؽنذتقدقذاقنذدودا.

ذ.ذتردبوتذػربواتنذممعاػؽنذفتنهدذقغذاورغذؽخواؾي

ذؽدوا ذؿشارؽاتذممخفبؾفؽنذفتنه: ذبوؾقهذفتنهذؽران.

ذؽػدذممباواذاؽنذدانذؿاءـديذددامذفوبوغنذؿرغضغؽن

ذ.ذبرؽؽاؾنذقغذػرؿودوفن

.ذددقربؽنذجكذفقـاذقغذػربواتنذدواتذاداؾهذفتنه:ذؽتقض

ذدغـثذدفؾوانذتقدقذقغذالءقنذاورغذبوروؼؽن-ممبوروق

ذ.ذنفسوذفاواذمموادؽنذدؿي

ذؽأؿػت ذضوضتذؿغضغضوذبوؾقهذفتنهذؿثقربؽنذبوداقا:

ذ.ذـضاراذؽأؿاـنذدانذؽدتابقؾن

ذدانذددأورغذؿرواهذجاتوفثذؿغعاؼبتؽنذبوؾقهذفتنه:ذؽؾقؿا

ذدحؽوؿؽنذبرداؾهذتقدقذقغذددأورغذؿثببؽنذاؽن

ذ.ذبرداؾهذدباضاي

ذذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذإدالمذاوؿتذدباضاي ذؿغفقـدرؽنذؽقتذفـدؼؾه،

ذاداؾهذاقاثذؽرانذفتنهذؿـابورذدوكذصفةذذدريذدقري

ذاهللذددقديذؽجيذاؿتذقغذدقؽف ذؽقتذدالؾوؾهذؿاؾه،



 8 

ذدانذػردغؽقتاءنذدضاالذبفاواذػغاجرنذؿغؿبقلذدانذػقؽا

ذبوؾقهذقغذفتنهذضجاالذؿرقبؼثذؿغعاؼبتؽنذاؽنذؽؽؾريوان

ذؿشارؽاتذؿرودؼؽن،ذؿفتغضاورذؽفرؿوـنيذؿروـتوفؽن

.ذـضاراذؽأؿاـنذدرتاذأؿهذؽأوتوفنذؿـججدؽنذدان

ذداتوذاـتاراذؿثاؽقيتذجاغـؾهذ،بردوداراذاداؾهذؽقتذدتقاف

ذاقاتذاحلجراتذةدورذداملذاهللذفرمان حقاتقؾهذ.الءقنذدام

ذ:ذ51

  خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ٱ
ذ

،ذبردوداراذاداؾهذاقتذبراميانذقغذ۲اورغذدبـرث"برؿؼصود:ذ

(ذبرتؾقغؽهذقغ)ذؽاؿوذدوداراذدواذداـتاراذداؿاقؽـؾهذؿك

ذذرمحة".ذبراوؾقهذؽاؿوذدوػاقاذاهللذؽػدذبرتؼواؾهذدانذذاقت

 

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  حئ ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ
 


