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 انق منجاكن تراللى سًكف ايلقكن
 5112نووميرب   55برساماءن1441ربيع األول52

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ
(52ايات : األنفال )                                               زب رب  

 

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

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّهِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُهِ
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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  

 (22)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.ذطؿودؼنذذصدبرطواس(ذدراورغذؼغذ)األعر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذصرطارا،ذ-جؽـذطاعوذبربـته

عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ)طتاب(ذاهللذ)اظؼرءان(ذذ

برإميانذطػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوظث،ذجؽـذطاعوذبـر

ذطاعو(،ذذأخرية.ػاريذ ذ)باضي ذباءؼق ذظبقه ذدعؽنيذاداظه ؼغ

 دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذذ

 دغن ًتعاىل سبحانى اهلل كفد برتكٌى كَت مارٍلى
 دان فرٍنتوح سضاال ملكسناكن دغن تكٌى ۲سبنر

 مندافت كَت مٌدهن-مٌدي. الرغنح سضاال منَغضلكن
 فد خطبه. خريةاد دان ددنَا هَدًف كربكنت دان رمحْ
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 تراللٌ سَكف اٍلككن ممفركتاكن اكن اٍن هارِ
 . انل منذاكن

 

 مغَنفَكن فستَح بركوٌٍن ٍغ فاسغن ستَاف
 ضرينكحا دغن دسرٍكن ٍغ بواضَا دان تغضا رًمى

 كلٌارض سسٌات ددامل انل ضرينكحا. مات خواِ
 ضرينكحا مالى يثنًار فجامبٌغ سباضاِ سواج بٌكن

 اهلل درِ امانى دان ضريٌان سٌات مرًفاكن يكمر
 كممبٌ دان رمحْ ،كبواضَأن ممباًا ٍغ ًتعاىل سبحانى

 اٍت انل دٌض ٍغتإد فرلٌ ،بضَتٌ نامٌن. رزقُ فَنتٌ
 سبحانى اهلل اًلَى دبرٍكن ٍغ اًدني ساتٌ مرًفاكن ادالى

 ٍغ ًتعاىل سبحانى اهلل فرمان .هنباخ كفد ًتعاىل
 52 اٍاتل نفااأل سٌرّ دامل تادِ خطبه داًل دباخاكن

 : برمكصٌد ٍغ
 

 هاثالى كامٌ انل دان كامٌ بندا هرتا كتاهٌءٍلى دان"
 دٌالى اهلل دسَسُ سسٌغضٌهح دان اًدني منذادِ

  ."بسر ٍغ فواال
 

 ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،
ذفطرةذطأداءنذداملذدالػريطنذدبـرثذ۲اغق ذسبارة،

ذدبارغذدريذبردقهذالضيذدوخيذؼغذصوتقهذطاءؼنذدفالي
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ذنيرباذعاػوصونذزاػريذادذدامذطؽوتورن ذعـجاديذعك،

ذعرؼكذدؼريذعـخورضؽنذاوغتوقذبافذاؼبوذتغضوشجواب

ذبافذاؼبوذصارا.ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذاوظقهذضايدرذؼغذطاره

ذدانذطإدالعنذغقاليذدشنذعرؼكذ۲اغقذعـخورضؽنذػـدضؾه

ذاغدانذعـجاديذعرؼكذاضرذطخقلذدجقذترصوجيذاخالق

ذ۲اغقذطػدذصرػاتنيذممربيذصرظوذجوضذبافذاؼبو.ذبرتؼوىذؼغ

ذعالظوءيذعرؼكذدشنذعاسذعؾواشؽنذدـتقاسذدشن

ذصارا.ذطؽؾوارضاءنذاؼؽنتذعغوطوػؽنذداصتذؼغذطضقاتن

ذباف ذدػـوػثذعثرػؽنذدانذعغفارفذبوظقهذتقدقذاؼبو

ذدػرتذالءؼنذؼغذطػدذاغقذعـدؼدؼقذتغضوشجواب

ذدؽوظهذصقفقذطػدذتغضوشجوابذعثرػؽن دانذذصغادوه،

ذ.ذدباضاؼث

ذ

اؼبوذذدطاالشنذترداصت،ذاؼنذػاريذصد،ذبضقتوذغاعون

ذممـجاطنذترالظوذدشنذ۲اغقذممبدرطنذدانذعـدؼدؼقذؼغذباف

.ذبافذاؼبوذطػدذحرعةذراسذػقؾغذعرؼكذدفقغضاطنذعرؼك

ذاؼبو.ذداؼغذبرطادقهذداملذمسوالجاديذصفةذاداظهذعـجاذصفة

ذخاراذدشنذ۲اغقذممـجاطنذاطنذغاظورؼثذدخاراذباف

ذدـداذبرضوراو ذدباضاؼثذدانذعاءؼن-برعاءؼن، ذتتايفذاطن.
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ذبوروقذؼغذطدنذممربيذبوظقهذبرظبقفنذترالظوذؼغذعـجاذصفة

ذ۲اغقذػدط ذاداظهذ۲اغقذعرودؼؽنذبوظقهذؼغذصفةذاغتارا.

ذعؾؿػاوذؼغذطؿقواػنذدشنذاغقذطفـدقذعالؼينذترالظو ذاد.

ذبافذدطاالشن ذؼغذدفاجذافذممربؼؽنذدغضوفذؼغذاؼبو

ذاطنذتقدقذ۲اغقذساضبتث.ذباتدنذادذتـػاذ۲اغقذاوظقهذؼغقيندإ

ذؼغذددواتذعـداصتذاوغتوقذضقضقهذدشنذبراودفا

ذزعانذداملذصرػاتنيذدبريذصرظوذؼغذدػرطارا .دحاجيت

ذ ذاؼندؽارغ ذظقكذاغقذممبقارطنذتقدقذػـدضؾهذبافذاؼبو،

ذدواجرثذصغاودنذتـػاذبقؿبقتذنتيليفوذدشن ذاداظهذاؼن.

ذدانذدطاولذتقدقذؼغذبقؿبقتذتقؾقػونذصغضوغأنذطران

ذصاغدايذتقدقذاغقذعثببؽنذاطنذدبقؿبغيذباتسذعؾؿػاوءي

ذبرعشارطتذػقدوفذدانذبرضاءول ذترددهذاطنذبفؽن،

ذ.ذبوروقذ۲صرطاراذدشن

ذ

ذ،ذدؽاظنيذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذبافذجوضذاد ذدشنذاغقذممـجاطنذترالظوذؼغذاؼبو

ذتغضوشجوابذدانذتوضسذممربؼؽنذتقدق ذترالظوذعرؼك.

ذدانذتوضسذممربؼؽنذاشضنذدفقغضذ۲اغقذطادقفؽن

ذعودهذ۲توضسذػقغضاطن،ذعرؼكذ۲اغقذطػدذتغضوشجواب
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ذصونذصقغضنذممبادوهذدانذمسػهذعثاصو،ذبقؾققذعغؿسذدػرت

ذدبضقينذتوضسذصدحال.ذعالطوطـثذ۲اغقذددوروهذتقدق

ذاؼن.ذبردؼؽاريذعرؼكذعالتقهذاوغتوقذ۲اغقذطػدذصـتقغذاداظه

ذ۲اغقذصرظوذؼغذباثقذمساطني،ذممبدرذاغقذمساطنيذطرانذاداظه

ذبردؼؽاري ذصـدؼدؼؼنذدوءالذداملذادذدام، ذػوبوشن،

ذدودقال ذدؼريذصغورودنذدانذطأواشن، ذدانذطادقه.

ذبردؼؽاريذالتقفنذعثببؽنذدفارودثذتقدقذبافذاؼبوذداؼغ

ذدبـرذؼغذطفقدوصنذدشنذدددػؽنذصرظوذ۲اغق.ذداباؼؽنذاؼن

ذظبقهذاطنذدصنذعاسذػقدوفذصرداءؼغنذدانذخابرنذطران

ذ.ذعـخابرذدانذػقبت

ذ

ذاؼتذدرصدذدالءؼن ذترالظوذؼغذبافذاؼبوذدقؽف،

ذعرؼكذعثببؽنذبوظقهذجوضذاغقذعـدؼدقػؾقـؽنذتـػاذبرملبوت

ذاغقذػقغضاطنذطاوظنذتـػاذتقـداطنذداجذافذعالطوطن

ذتوانذعـجادي ذبوظقهذدبـرثذاؼنذبرملبوتذترالظوذدقؽف.

ذ۲اغقذدصنذعاسذدانذصرؼباديذعرودؼؽن ذطرانذاداظهذاؼن.

ذدبارغذتـػاذممبدرذعرؼكذاوغتوقذرواغذممربيذسبارةذاؼاث

ذصـدوانذضارؼس ذصراتورنذدانذتضورن، ذاغقذاصابقال.

ذطداهلنذعالطوطن ذاوغتوقذبراودفاذتقدقذعرؼك،
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ذؼغذصرؼالطوذممقؾقؽيذاطنذتردبوتذاغقذساضبتث.ذممبتوظؽـث

ذدؼريذممـتقغؽن،ذبافذاؼبوذعغحرعيتذتقدقذدػرتذبوروق

ذدباضاؼثذدانذدـدؼري ذدرواؼتؽنذؼغذيثحدذدبواهذدامل.

صؾىذاهللذذاهللذردولذبفاواداثذاهللذسـهذضىرذريبخاالذاعام

ذ:ذبرعؼصودذؼغذبردبداذسؾقهذودؾم

(ذدأميبغ)ذظهذسادؼلذبرالطوذدانذاهللذطػدذطاظنيذظهذىبرتؼو"

ذذ".طاظنيذاغقذترػادف

ذ

ذ،ذدؽاظنيذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذاؼتذاوظقه ذدانذصثاؼغذبردقؽفذػـدضؾهذبافذاؼبو،

ذتضس ذعـجاظينذبوظقهذ۲اغقذدوصاؼاذدالريذصرظوذاي.

ذباءؼقذظبقهذطفقدوصن ذاطنذدعاسذعثـغؽنذدانذمسػورغا،

ذداتغ ذعـجؾدؽنذدانذػوبوغبرذدـتقاسذػـدضؾهذبافذاؼبو.

ذصراتورنذبرطـاءنذ۲اغقذطػد ذمسػادانذباتس، ذدانذاؼتقؽا،

ذدـتقاسذدامذؼغذعاسذداملذ.طفقدوصنذداملذالطوذتقغؽه

ذدوطوشنذممربي ذضاظؼن، ذعـوروضؽنذدرتاذصرػاتني،

ذايذدالضيذ۲اغقذبواتذميبغدإذؼغذداؼغ-طادقه

ذ.ذباتسذعؾؿػاوءيذتقدقذدانذدػارودؽن

ذ
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ذ۲اغقذعـدؼدؼقذدانذممبقؿبقغذػـدضؾهذجوضذاؼبوذباف

ذ ذادالمذظـددنذطػدذبرصـدوطنذدغقاذعغـلاضر .ذاجرن

ذبقؿبقغنذدشنذعرؼكذطػدذصراؼغنتذممربؼؽنذدـتقاس

ذؼغذطفقدوصنذظـددنذدريذتردادرذتقدقذاضرذطباءؼؼؽن

ذ.ذدبـر

ذاؼنذطاظيذصدذخطبهذيخريعغأذجدرتو ذاؼغنيذممرب،

ذبافذصاراذعثرو ذممـجاطنذترالظوذتقدقذاضرذدؽاظنيذاؼبو

ذؼغذعاسذصدذدامل.ذعرؼكذممبدرطنذدانذعـدؼدؼقذداملذ۲اغق

ذطباجقؼنذعغاباؼؽنذتقدقذػـدضؾهذبافذاؼبوذصاراذجوضذدام

ذبالؼنذصرظوطنذاعتذعرؼكذحؼقؼتثذطرانذاداظهذاؼن.ذ۲اغق

ذاؼتذعـجاذطادقهذخوعا،ذاؼبوذبافذدريذعـجاذطادقهذدان

ذملػاو-عؾؿػاوذتقدقذدانذددوايذبقارظه ذاهللذفرمان.

ذ:ذ44ذاؼاتذضانالفرذدورةذدداملذوتعاىلذدبحاغه

 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي
  هب مب خب  حب

ذ

ذ ذاؼاظهذاؼتذاهللذءيضادرذؼغ)ذعرؼكذجوضذدان"عؼصودث:

ذ۲اورغ ذبرطاتذدشنذبردساءذؼغ( ،ذطاعيذتوػنذواػي:

ذطتوروغنذذورؼةذدانذ۲اؼدرتيذدريذبراوظقهذطاعيذبرؼؾه
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ذطاعي ذعؾقفتثذػاتيذعثوطاطنذؼغذ۲صرطارا: ذدان،

(ذعاػو)ذؼغذ۲اورغذباضيذاؼؽوتنذاعامذطاعيذجادؼؽـؾه

ذ.ذ"برتؼوى

ذذ

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 ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


