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 هوتغ ممباير كواجيفن
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
(282ايات : البقرة )            خم ...ىن من خن حن  

 

 

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

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 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 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

برإميانذطػدذاهللذدانذذ٢ظث،ذجؽـذطاعوذبـردانذ)دـه(ذردو

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

 دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاغهذذاهللذطػدذطتؼواءنذعـقغؽتؽنذطقتذعارؼؾه

ذدضاالذعؾؼدـاطنذدوشضوه-بردوشضوهذدشنذوتعاىل

ذالرشـثذدضاالذعـقغضؾؽنذدانذصرؼـتفث ذعودػن-عوده.

ذدانذددغقاذػقدوفذطربطنتذدانذرمحةذعـداصتذطقت
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ذةخرياد ذتـتغذممػرطتاطنذاطنذاؼنذطاظيذصدذخطبه.

ذ.ذػوتغذممباؼرذطواجقػن

ذ

ذدوداراذددامذممبـتوذدقؽفذعغضاظؼؽنذإدالم

ذعدؾم ذالضيذعغوطوػؽنذاطنذاؼنذممبـتوذدوطاذدقؽف.

ذدػرتذإدالمذاوعتذددامذصردوداراءنذػوبوشن

.ذطدودفنذدتقؿػاذؼغذعرؼكذطػدذبـتوانذعغفوظورطن

ذػوتغذممربؼؽنذدشنذاداظهذصرتوظوشنذدانذبـتوانذبـتوقذاغتارا

ذػاروسذاداظهذبرػوتغذحؽومذ.ممرظوطنذؼغذعرؼكذطػد

ذداولذدباخاطنذؼغذوتعاىلذدبحاغهذاهللذفرمان.ذإدالمذددامل

ذ:ذبرعؼصودذؼغذ282ذاؼاتذاظبؼرةذدورةذداملذتاديذخطبه

ذ

ذددواتذعـجاظـؽنذطاعوذاصابقالذبراميانذؼغذ۲اورغذواػي"

ذػقغضذتقؿػوهذدبريذؼغذصقوتغذػوتغذدشنذاورودن

ذػوتغ)ذعـوظقسذطاعوذػـدضؾهذعكذترتـتوذؼغذعاسذطدوات

ذداغتاراذصـوظقسذدأورغذػـدضؾهذدانذاؼت(ذباؼرغثذعاسذدان

ذ"...(بـر)ذسادؼلذدشنذعـوظقدثذطاعو

ذ

ذععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذعشارطاتذبتافذعؾقفتذداصتذطقتذاؼنذخريعتأ

ذذبرػوتغذهاضريذداشتذطقت ذبارغذعـداصتؽناغتوق
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ذحاجيتذعرؼكذؼغذصرطاراذدانذطػرظوان ذفيكندغاذتقدق.

ذؼغذعرؼكذباضيذإدالمذداملذدػارودؽنذاداظهذبرػوتغ

ذؼغذعاسذداملذبضقتوذغاعونذ،طػداثذبرحاجةذدانذممرظوطن

ذتقدقذددؽاظيذإدالمذبفاواذتاػوذطقتذجوضذصرظوذدام

ذذدشنذبرػوتغذددأورغذعغضاظؼؽن ذنفسوعغقؽوت

ذدبواتذدانذعضه-برعضهذ،عقواه-برعقواهذاوغتوقذدػرت

ذطوطوهذؼغذاداسذدرتاذطػرظوانذتـػا ذطرانذاداظهذاؼن.

ذاطنذاؼاثذدطاولذتقدقذاؼنذبرػوتغذدوطاذبوداؼاذدؽرياث

ذعشارطاتذطػدذطرودؼنذدانذطبوروضنذممباوا ذاوظقه.

ذدـتقاسذػـدضؾهذطقتذإدالمذاوعتذدباضايذ،اؼت

ذاؼنذػوتغذػاتيذداملذصردوأظن-برػاتي ذايذمسػايذجاشن.

ذػقدوفذداملذطتاضقفنذدانذطبقاداءنذداتوذعـجادي

ذددأورغذعغفاظغذاطنذثخرياذؼغذػوتغذدشنذدببينذدفقغض

ذ.ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذذرضذممػراوظقفيذاؼت

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذدالعاذطقتذصربواتنذمسواذغـيتذصؿباظدنذػاريذصد

ذدصرػقتوشؽنذاطنذددغقاذػقدوف ذاطنذحقذمسوا.

ذصؿقؾقؽثذطػدذدخوطوصؽن ذاؼتذ۲حقذدرصدذداتوذداظه.
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ذصقـجاعنذدانذػوتغذاؼاظه ذعالرؼؽنذؼغذراعايذ،اؼنذددغقا.

-صؿقؾققذجوضذراعايذ،عرؼكذ۲ػوتغذممباؼرذدرصدذدؼري

ذبراودفاذتؾهذطرانذبرصربذممػوذػاثذؼغذػوتغذصؿقؾقق

.ذحؼث-حقذطؿباظيذعـوغتوتذاوغتوقذخاراذبرباضاي

ذداتوذعالطوطنذاداظهذػوتغذممباؼرذاشضنذؼغذعرؼك

ذاداظهذاؼن.ذحؽوعثذحرامذدرتاذبردوداذاؼاثذدانذطظاظقؿن

.ذدصـوػيذواجبذؼغذجـجيذاتاوذسؼدذاداظهذػوتغذطران

ذعـوغاؼؽنذاوغتوقذبرػوتغذؼغذددأورغذواجبذاؼتذاوظقه

ذيثحدذدبواهذدامل.ذػوتغثذدضاالذعـجؾدؽنذدانذصؿباؼرن

اهللذذرضىذػرؼرةذابوذدريذريالبخاذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغ

ذؼغذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذ،سـه

ذ:ذبرعؼصود

ذ

ذ"ذطظاظقؿنذداتوذاداظهذممباؼرثذممػوذصدحالذػوتغذعـغضوه"

ذ

ذعكذ،عاءغديذحقذدشنذبرطاءؼتذػوتغذممـدشؽن

ذدفاجذراستغفاذدانذتوبةذدشنذدتبوسذداصتذتقدقذػوتغ

ذددوايذدظوغدؽنذدانذدجؾدؽنذػـدضؾهذػوتغذتتايفذاطن

ذػوتغثذدشن ذعكذ،دباؼرذبؾومذتردبوتذػوتغذدالضي.

ذدؾػسذػقغضذددأورغذعغقؽتذتروسذاطنذاؼتذػوتغ
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ذعاتيذاي ذعؾوغدؽنذدبؾومذدغقاذعـقغضلذؼغذددقاصا.

ذاي.ذذرضذممادوضيذدرصدذترػاظغذاطنذروحثذعكذ،ػوتغث

ذاؼتذػوتغذػقغضذاؼنذاؼؽنتذدرصدذترظػسذاطنذتقدقذجوض

ذدظوغدؽن ذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذيثحدذدبواهذدامل.

ذردولذبفاواداثذاهللذسـهذضىرذػرؼرةذابوذدرصدذاظرتعقذي

ذ:ذبرعؼصودذؼغذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهلل

ذ

ذػقغضذػوتغثذدشنذتراؼؽتذعنوءعذدأورغذجقوا"

ذ(ذاظرتعقذيذاعامذرواؼة)ذ."باضقثذاؼتذػوتغذدباؼرطن

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذداشتذإدالمذ،طعادؼؾنذخقـتاطنذؼغذاضامذدباضاي

ذبوظقهذؼغذدقاصاذذتقادا.ذددأورغذعقؾقكذحقذعغحرعيت

ذدانذؼذؼـنطإذتـػاذالءؼنذاورغذعقؾقكذحقذعغؿبقل

ذصؾىذاهللذردولذاؼتذاوظقه.ذصؿقؾقؽثذدريذػاتيذطرؼالءن

ذدـتقاسذاضرذاوعتثذطػدذعغضاداذودؾمذسؾقهذاهلل

ذددغقاذػقدوفذطتقكذػوتغذعؾغداؼؽن ذطرانذاداظهذاؼن.

.ذةخريادذطؿدؽقـنذبربـدؼغذرؼغنذظبقهذددغقاذطؿدؽقـن

ذصاراذعكذ،ددغقاذػوتغث-ػوتغذعؾغداؼؽنذتقدقذؼغذددقاصا

ذصد.ذةخريادذعـوغتوتثذاوغتوقذداتغذاطنذاؼتذحقذؿقؾقكص
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ذاطنذ،واغذدشنذصؿباؼرنذممقـتاذتقدقذعرؼكذاؼتذػاري

ذدعؾقؼقثذؼغذصفاالذمسواذعـوغتوتذعرؼكذتتايف ذدبواهذدامل.

ذضيرذػرؼرةذابوذدريذامحدذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذيثحد

ذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاهللذسـه،ذبفاواداث

ذ:ذبرعؼصودذؼغ

ذ

ذصاراذ؟مفليسذؼغذاورغذدبـرثذدقاصاطهذطاظنيذتاػوطه"

ذعـجوابذصحابة ذاداظهذطاعيذعـوروتذمفليسذؼغذاورغ:

ذػرتاذدانذواغذممػوثاءيذتقدقذؼغذاورغ :ذبردبداذبضقـدا.

ذداتغذؼغذدأورغذاؼاظهذاوعتؽوذطاظغنذدرصدذمفليسذدأورغ

ذغاعونذ،زطاةذدانذصواداذ،صالةذصفاالذدشنذضقاعةذػاريذصد

ذ،اورغذعـخالذ۲دوداذممباواذجوضذدي(ذدامذؼغذعاسذصد)

ذدانذاورغذممبوغهذ،اورغذػرتاذعغؿبقلذ،اورغذممفيتنه

ذعغؿبقلذدشنذاداظهذاؼتذػاريذصدذصثؾداؼن.ذاورغذمموطول

ذاغداؼث.ذدزؾؿقثذؼغذاورغذطػدذدبريذالظوذطباجقؼـثذسؿل

ذداعبقلذاطنذ،خوطوفذبؾومذدباواثذؼغذطباجقؼنذسؿل

،ذطػالثذداتسذدببـؽنذالظوذ،دزؾؿقثذؼغذعغداذ۲دودا

ذ(ذامحدذاعامذرواؼة)ذ."غراكذطداملذدمخػؼثذطؿدؼن

ذ

ذاؼغنيذممربذ،اؼنذطاظيذصدذخطبهذيخريعغأذجدرتو

ذطقتذدؼريذعغفقـدرطنذاضرذدؽاظنيذمجاسهذصاراذعثرو
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ذ،دشنذدضراذممباؼرذممػوذجك.ذػوتغذممباواذدشنذعاتيذدرصد

ذتوغداطن-دتوغداذجاشـؾهذعك ذممباؼرذممػوذتقدقذدأغداؼث.

.ذددؼؽقتذدعيذددؼؽقتذبريظهذ،اؼتذػوتغذضوسذدؽاظي

ذصدـنذعـقغضؾؽنذػـدضؾهذ،جوضذبرطدؿػنتذتقدقذجك

ذاؼتذػوتغذممباؼرطنذداصتذثــيثوارذاضرذثــيثوارذطػد

ذعاتيذصقفؼثذباضي ذدؾػس ذتقدقذطقتذعودػن-عوده.

ذفرمانذ.قطؾذخرةدأذمفليسذؼغذاورغذطاظغنذداملذترضوظوغ

ذ:ذ1ذاؼاتاملائدةذذدورةذداملذوتعاىلذدبحاغهذاهلل

 

  يل ىل مل خل ٱٱ
 جم ...ىق يف ىف يث ىث    

 
 

ذبراميانذؼغذ۲اورغذواػيذ:برعؼصود ذدرتاذصـوػي!

ذذ...۲صرجـجنيذمسػورغاطـؾه

 

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
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا فاياا  حئ ذٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاْوزا ٱلُْمس ْ

 


