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 كهيدوفن دامل مورني ۲اليني فغحياتن
 9112نووميرب   1برساماءن1441ربيع األول4

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس ٱ
  مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط

 (29ايات : األحزاب )                                                                                                           

 

 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)النشاء:    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

ذدشنذوتعاىلذدبحاغهذاهللذطػدذبرتؼوىذطقتذعارؼؾه

ذدانذصرؼـتفثذدضاالذعؾؼدـاطنذدشنذتؼوىذ۲دبـر

ذالرشـثذدضاالذعـقغضؾؽن ذعـداصتذطقتذعودػن-عوده.

ذةخريادذدانذددغقاذػقدوفذطربطنتذدانذرمحة ذصدذخطبه.
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ذعورغيذ۲غقاليذصغحقاتنذتـتغذممػرطتاطنذاطنذاؼنذػاري

ذ.ذطفقدوصنذدامل

ذ

ذطػدذعؼصودذممباواذعورغيذ۲غقاليذ،سؿوعثذدخارا

ذدانذراسةذ،جوجورذ،دصرخاؼاءيذبوظقهذ،اعاغهذ۲صفة

ذتضوهذؼغذطػرؼبادؼنذ۲صفةذممػوثاءي ذدبحاغهذاهللذفرمان.

ذداولذدباخاطنذؼغذ29ذاؼاتحزابذاألذدورةذداملذوتعاىل

ذ:ذبرعؼصودذتاديذخطبه

ذ

ذاعاغهذتغضوشجوابذطؿوطاطنذتؾهذطاعيذددوشضوػث

ذاوغتوق)ذضاغغذضوغوغذدرتاذبوعيذدانذالشقتذطػدذطاعي

ذتقدقذبقؿبغذدانذممقؽوظثذاشضنذعرؼكذعكذ(،ممقؽوظث

ذصرددؼاءنذعرؼكذصدذادذتقدقذطران)ذعثؿػورغاطـثذداصت

ذذ(اؼتذطتقكذصد)ذدانذ(،ممقؽوظثذاوغتوق ذدشن)عأغدي

ذ)ممقؽوظثذدغضوفذ(صداثذادذؼغذصرددؼاءن ذ(اؼغتؾه؟.

ذعالطوطنذدوطاذاداظهذعاءغديذطباثؼنذربقعةذددوشضفث

ذتقدقذؼغذ۲صرطاراذممبواتذصوالذدوطاذدانذطظاظقؿن

 .دطرجاطنذصاتوت
ذ

ذاظؼرءانذبردادرطنذاضامذدودوتذدريذاعاغهذغقالي

ذعـجاديذؼغذصوطوقذصرطاراذعروصاطنذاداظهذيثاحلدذدان
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ذعورغيذ۲غقاليذصؿبـتوضنذطػدذتراس ذطػدذصغحقاتن.

ذصؿبـتوضنذطػدذممباواذاطنذصوالذاؼنذعورغيذ۲غقالي

ذاوشضولذؼغذطػرؼبادؼن ذدشنذدجاجرذاداظهذجوضذاي.

ذعغحقاتيذدوصاؼاذاوعتثذعغاجرذؼغذإدالمذاضامذتوغتوتن

ذاوظقهذؼغذدتوروضؽنذدباضاميانذعوظقاذؼغذاخالقذطػرؼبادؼن

ذيثحدذدبواهذدامل.ذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـدا

اهللذذضىرذػرؼرةذابوذدرصدذريالبخاذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغ

ذؼغذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثسـهذ

ذ:ذبرعؼصود

ذ

ذعثؿػورغاطنذاوغتوقذدأوتودؽنذاطوذددوشضوػث"

ذ (البخاريرواؼةذاعامذ).ذ"باءؼقذؼغذاخالقذدشن(ذعاءغدي)

 

ذععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذاؼنذعورغيذ۲غقاليذصغحقاتنذطتقاداءنذددوشضوػث

.ذددأورغذطفقدوصنذداملذبوروقذؼغذطدنذممربيذاطن

ذ:ذاؼاظهطدـثذ-طدنذاغتارا

ذ

ذدانذصثؾقوؼغن،ذردواهذضجاالذصـقغؽنتذعثببؽنذاطن:ذصرتام

ذطواسذضوغاذداظه ذ۲غقاليذطتقاداءنذطرانذاداظهذاؼن.

ذردواهذاؼدوذدشنذدطاءؼتؽنذدرؼغذعورغي ذاداظهذردواه.
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.ذإدالمذاجرنذدشنذبرتـتغنذدانذحرامذؼغذصربواتنذعروصاطن

ذدانذبدرذبردوداذاداظهذردواهذعـرمياذدانذممربيذحؽوم

ذدواث-طدواذتسطأذدظعـة ذحد. ذدبواه ؼغذذيثدامل

ذ ذاظرتعقذي ذاعام ذاوظقه ذسؿروذابنذسبداهللذدرصددرؼواؼتؽن

ذذ:بفاواداثاهللذسـهذذضىر

ذ

ذممربيذؼغذاورغذعؾعـةذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول"

ذذ(ذاعامذاظرتعقذيذرواؼة).ذ"ردواهذصـرمياذدانذردواه

ذ

ذطدوا ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذضاءنطرذدانذطربطنتذػقؾغ:

ذطفقدوصنذددامل ممػوثأيذذتقدقذاؼتذددأورغذاصابقال.

ذصؽرجاءغثذداملذعورغيذ۲غقالي ذاوغتوقذعودهذايذعك،

ذصـقػوانذعالطوطن ذاعاغهذصخه، ذدانذجوجورذتقدق،

ذدباضاؼث ذممػراوظقفيذاطنذددأورغذعثببؽنذاطنذاؼن.

.ذتردبوتذصربواتنذدرصدذساضبةذحرامذؼغذرزضي

ذاهللذطؿورطاءنذعغوغدغذاطنذاؼنذصربواتنذددوشضوػث

ذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذيثحدذدبواهذدامل.ذوتعاىلذدبحاغه

ذؼغذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذامحد

ذ:ذبرعؼصود

ذ



 6 

ذحرامذؼغذحاصقلذدرصدذتوعبوهذؼغذداضقغذدتقاف" ذعك،

ذ(ذامحداعامذذرواؼة).ذ"باضقثذاوتامذظبقهذؼغذمتػتذغراطاظه

ذ

ذاخنؿنذصؾباضايذدشنذترددهذدانذملهذعـجاديذغضارا:ذطتقض

ذطدالعنت ذدجارهذضقصهذبربافذدرصدذعـدشرذتؾهذطقت.

ذسادذمتدونذدػرتذطؿاءغدقاءنذمتدون ذدانذمثود،

ذدباضاؼث ذدبحاغهذاهللذاوظقهذدعودـفؽنذتؾهذطدؿواث.

ذؼغذصغقؽوتذدانذصؿقؿػنيذطراطودنذددببؽنذوتعاىل

ذذتقدق ذعورغيذ۲غقاليممػوثأي ذتؾهذعذعوعهذ۲صفة.

ذرؿعذدػرتذعرؼكذدؼريذعغواداءي ذدشؽي، ،ذخيانة،

ذطؿودـفنذممباواذتؾهذثخرياذؼغذدباضاؼثذدانذروتؽب،ذزاظقم

ذ.ذغضاراذددبواهذطػد

ذ

ذ،ذدؽاظنيذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذدعؽنيذؼغذاوظقه ذإدالمذاوعتذدباضاي، ذطقت،

ذطفقدوصنذداملذاؼنذعورغيذ۲غقاليذعغحقاتيذ۲بـرذػـدضؾه

ذطقت ذاعاغهذبرالطوذدـتقاسذدشن، ذجوجور، ذ،سادؼل،

ذؼغذحمؿودهذ۲صفةذعـظاػريطنذدمسػقغذبرتغضوشجواب

ذراجنيذدػرتذالءؼن ذتؽون، ذاخالص، ذعثاؼاشيذداظقغ،

ذؼغذخالقاذعروصاطنذاداظهذمسواذاؼاثذطرانذاؼتقؽابرذدان
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ذإدالمذاضامذداملذدتوغتوت ذػـدضؾهذجوضذإدالمذاوعت.

ذطتقغضنيذعغواتؽنذدانذاميانذصضغنذممـتػؽنذدـتقاس

ذطػرؼبادؼنذدانذاميانذطرانذاداظهذاؼن،ذدؼريذدداملذشخصية

ذادتؼاعةذاؼتذددأورغذممدتقؽنذداصتذدفاجذتقغضيذؼغ

ذداملذعورغيذ۲غقاليذدانذحمؿودهذ۲صفةذعغعؿؾؽنذدامل

ذدؼري ذذدانذمياغنطإذممػوثاءيذاؼتذددأورغذاصابقال.

ذصاظقغذؼغذصرؼدايذعـجاديذاطنذاؼاثذعك،ذعورغيذ۲غقالي

ذعشارطاتذداملذصقحةذتقدقذؼغذ۲سؿؾنذعـوظقذداملذاعػوه

ذردواهذدػرت ذطوداذضوغاذداظه، ذصخهذدانذصثؾقوؼغن،

ذ.ذاعاغه

ذ

ذاؼنذطاظيذصدذخطبهذيخريعغأذجدرتو ذاؼغنيذممرب،

ذدانذعغحقاتيذطقتذعارؼؾهذ،دؽاظنيذمجاسهذصاراذعثرو

ذممػرطوطوػؽنذباضيذدبـرذؼغذإدالمذخالقاذعغعؿؾؽن

ذطقتذطفقدوصنذداملذعورغيذ۲غقالي ذطرانذاداظهذاؼن.

ذؼغذطباءؼؼؽنذطارهذعاءغديذممـدوذممػوذعوظقاذؼغذخالقا

ذطفرعوغنيذطػدذطدنذممربيذاطن ذدانذطداعاؼن،

ذغضاراذطؿعؿورن ذممقؾقؽيذتقدقذؼغذعاءغديذعاغاطاال.

ذذعورغيذ۲غقاليذدانذقخالا ذاطنذاؼاثذصديتذتقغضيؼغ



 8 

ذفرمان.ذغضاراذدانذبغدا،ذاضام،ذدؼريذطػدذطرودؼنذممباوا

ذ:ذ95ذاؼاتذـداءاظذدورةذداملذوتعاىلذدبحاغهذاهلل

 

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص

  مق حق
 

ذدوصاؼاذطاعوذعثوروهذاهللذددوشضوػث :برعؼصود

ذبرحقذؼغ)ذاػؾقثذطػدذاعاغهذجـقسذدضاالذعثرػؽن

ذداغتاراذحؽومذعـجاظـؽنذطاعوذاصابقالذدانذ(،عـرمياث

ذ)عاءغدي ذ.سادؼلذدشنذعغحؽومذطاعوذ(عثوروهذاهلل،

ذصغاجرنذممربيذاؼتذ(دوروػـث)ذدشنذاهللذددوشضوػث

ذدـتقاسذاهللذددوشضوػثذ.طاعوذطػدذباءؼؼث-دباءؼقذؼغ

 .عؾقفتذدـتقاسذالضيذ،عـدشر
 

 

 

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 شَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


