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 بير يغ اضاو فنباوا وسله عليه اهلل صلى رسول اهلل
 9182ىووميرب   >8برساماءن8;;8ربيع األول81

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱ
(1;ايات : األحزاب )                       مك لك خك حك جك مق  

 

 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  

 (2>)النشاء:    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،ذجؽـذؽاؿوذبـر

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

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذ ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذبـرذقغذاضامذػؿباواذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذ

ذردولذدأورغذاداؾهذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذـيبذحمؿد

ذػؿباواذدباضايذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدأوتودؽنذقغ

ذاهللذصؾىذاهللذردولذػغوتودن.ذعاملذدؽاؾنيذاوـتوقذرمحة

ذعربذؿشارؽات ذؽػدذؿؾقػوتيذدفاجذبوؽنذودؾمذعؾقه

ذاوؿتذدؾوروه ؽػدذجوضذبفؽنذدفاج دؽقرتثد

ذؼقاؿةذفاريذفقغضذؿاءـدي ذاهللذردولذؽرانذاداؾهذاقن.

ذقغذتراخريذردولذؿروػاؽنذاداؾهذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذاوؿتذاوـتوقذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدأوتودؽن

ذؿاءـدي ذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

 :ذبرؿؼصودذقغذ1;ذاقاتحاابذاألذدورةذداملذتاديذخطبه
ذ

ذؿـجاديذ(اغؽتثذاـقذادذدببذدغن)ذاقتذحمؿدذـيبذبوؽـؾه

ذ،ؽاؿوذؾالؽيذاورغذدريذددأورغذباضيذدبـرذقغذباف

ذدان. ۲ـيبذدضاالذؽدودفـثذدانذاهللذردولذاداؾهذايذتتايف

ذ.ددواتذ۲تقافذاؽنذؿغتافوءيذاؿتذاداؾهذاهللذ(!اقغتؾه)

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذعربذدتاـهذإدالمذؽداتغنذدبؾوم ذػدذؿشارؽات،

ذفؾقةاجذؿشارؽاتذـامذدغنذدضؾرذاقتذؽتقك ذؿرقك.
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ذالػغنذباضايذبرباضايذداملذؿاجوذدانذبقجقذدبـرث

ذدبحاـهذاهللذبرتوفـؽنذتقدقذؿرقكذداقغثذتتايفذفقدوف

ذاداذؿفاذقغذوتعاىل ذفاواذؽفـدقذؿغقؽوتذباثقذؿرقك.

.ذاقنذددـقاذؽفقدوػنذؿـجاؾينذداملذؿات-مساتذنفسو

ذػؿقؽرينذدضاال ذتقدقذؿرقكذعؿؾنذدانذتقـدؼن،

ذبرتوفـؽنذقغذإدالمذاجرنذقاءقتذبـرذقغذاجرنذبرؾـددؽن

ذوتعاىلذدبحاـهذاهلل ذاقتذاوؾقه. ذاوؿتذؿثالؿتؽنذاوـتوق،

ذدؾوروفثذؿاءـدي ذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿك،

ذردولذدباضايذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذحمؿدذـيبذؿغوتودؽن

ذؾوروسذقغذؽجاؾنذؿاءـديذممـدوذباضي ذددوغضوفث.

،ذؿاءـديذدؾوروهذؿثالؿتؽنذدفاجذبوؽنذبضقـداذؽداتغن

ذ.ذعاملذدؾوروهذؽػدذرمحةذممربيذاوـتوقذؿاؾه

ذ

ذاهللذصؾىذاهللذردولذػغوتودن،ذاقتذدرػدذدالءقن

ذػؿباواذدباضايذدؼديذؿـجاديذاوـتوقذاداؾهذودؾمذعؾقه

.ذصاحلذبرعؿلذدانذبراميانذقغذؿرقكذؽػدذضؿبرياذبرقتا

ذؿالؽوؽنذقغذؿرقكذؽػدذؿثروذدانذػراقغنتذممربيذبضقـدا

.ذبـرذقغذاجرنذؽػدذؽؿباؾيذدانذبرتوبةذاضرذؽؿوغؽرن

ذدانذؽؿافوانذؿـوروتذددواتذممػرؽتاؽنذتقدقذبضقـدا
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ذاهللذوحقوذاداؾهذدػرؽاتاؽنذقغذافذؿاؾهذدـدقريذػـدغن

ذوتعاىلذدبحاـه ذحقاتثذدػـجغ. ذؿؾؼدـاؽنذتؾهذبضقـدا،

ذاهللذؿغـاؾيذاضرذؿاءـديذاوؿتذممقؿػنيذتغضوغجواب

ذفقدوفذػراتورنذؿؾؼدـاؽنذدانذوتعاىلذدبحاـه

ذاؾؽرقماؾذبردادرؽن ذؼرأن ذاقتذاوؾقه. ذاداؾهذبضقـدا،

ذاجرنذؿثؿػاقؽنذبرتغضوغجوابذقغذؿاءـديذؿروػاؽن

ذؾغؽفذقغذفقدوفذخاراذداتوث-داتوذؿروػاؽنذقغذإدالم

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدأؽوءيذدان ذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذذ::ذاقاتذاملائدةذدورةذداملذوتعاىل

ذ

ذػد.ذ:برؿؼصودذقغ ذمسػورـاؽنذتؾهذاؽوذ،اقنذفاريذ..

ذـعؿتؽوذخوؽػؽنذتؾهذاؽوذدانذ،ؽاؿوذاضامذؽاؿوذباضي

ذؿـجاديذاقتذإدالمذاؽنذرضاذتؾهذاؽوذدانذ،ؽاؿوذؽػد

ذ...ؽاؿوذاوـتوقذاضام

ذ

ذ،ذدؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدباواذقغذإدالمذؽداتغن

ذبقدغذمسواذداملذؿشارؽاتذؿغوبهذتؾهذودؾمذعؾقه

ذػرعبادتنذ،ؽػرخاقاءنذؿرغؽوؿي ذخالقا، ،ذػرادبن،

ذؽؿشارؽنت ذتقـدؼنذدانذدقؽف، ذإدالمذؽداتغنذدبؾوم.
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ذؿثؿبهذقاءقتذنفسوذفاواذبرتوفـؽنذتؾهذعربذؿشارؽات

ذبرفاالذ۲ػاتوغ ذدرقغذدانذؽجيذػراغايذممػوثاءي،

ذالءقنذدغنذداتوذداـتاراذبرؿودوفن ذؿرقكذدتؾهذـاؿون.

ذإدالمذؿـرميا ذبراوبهذتؾهذؿرقكذؽفقدوػن، ذؿوالذؿرقك.

ذقغذاهلل ؿـتوحقدؽنذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبراميان

ذاداذؿفا ذدمسػقغذباءققذقغذاخالقذممػوثاءيذؿرقك.

،ذداقغذؽادقهذػـوهذؽأداءنذداملذبرؿشارؽتذفقدوف

ذدغنذداتوذداـتاراذممبـتوذبـتوذدـتقاسذدانذؿغحرؿيتذحرؿة

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذقغذرمحةذؿروػاؽنذاداؾهذاقن.ذالءقنذقغ

ذقغذاضامذدباضايذإدالمذؿـجادقؽنذقغذؿرقكذؽػدذبرقؽن

 .ذؿرقكذؽفقدوػنذداملذبـر
ذ

ذ،ذدؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقتذاوؾقه ذصؾىذحمؿدذـيبذاوؿتذدباضايذؽقت،

ذدجاوهذؿـاؽهذؽقتذدقريذؿـقاليذفـدؼؾهذودؾمذعؾقهذاهلل

ذاهللذردولذبضقـداذؽػدذؽقتذمياـنؽإذممبوؼتقؽنذتؾهذؽقت

ذاضامذممػرتافـؽنذدانذممؾقفاراذداملذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذحمؿدذـيبذاوؿتذدباضايذؽقتذؿاـاؽهذدباثق.ذاقنذإدالم

ذداملذدـفث-دـهذؿؾؼدـاؽنذتؾهذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى
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ذؽقتذؽفقدوػن ذاؽنذاقتذددأورغذددوغضوفث.

ذؿـجادقؽنذديذاػابقالذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدؽادقفي

ذػرؽاتاءنذدرػدذدتقاف ذمسواثذػرضاوؾـثذدانذػربواتن،

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذدـهذدغنذدالري ذؿك.

ذدانذؿغادقفيذدـتقاسذفـدؼؾهذاوؿتثذدباضايذؽقت

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؿـخقـتاءي ذؽران،

ذدرػدذدبفاضنيذاداؾهذاهللذردولذبضقـداذؿـخقـتاءي

ذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل.ذاميانذؽدؿػورـاءن

ذذرضىذفرقرةذابوذدريذريالبخاذاؿام ذعـه ذبفاواداثاهلل

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذ

ذاؽوذدفقغضذؽاؿوذدأورغذداؾهذاميانذمسػورـاذاؽنذتقدق"

ذؿاءـديذدانذاـؼث-اـق،ذبػاثذاقبوذدريذدخقـتاءيذؾبقهذاقن

ذ(ذريلبخااذاؿامذرواقة)ذ."دؽاؾني

ذ

ذ،دؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿثروذاقغنيذممرب،ذجدرتو

ذدغنذؽقتذمياـنؽإذؿـقغؽتؽنذبراودفاذؽقتذؿارقؾه

ذاهللذردولذبضقـداذاوؾقهذدباواذقغذاجرنذؿـطاعيتذدـتقاس

ذقغذددقاػاذددوغضوفثذؽرانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذدبحاـهذاهللذؿـطاعيتذتؾهذديذبرارتيذبضقـداذؿـطاعيت
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ذوتعاىل ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؽػدذؽػاتوفن.

.ذػـخقػتاثذؽػدذفؿباذددأورغذؽػاتوفنذالؿبغذاداؾهذاقت

ذؽػدذتصؾوابرذممػرباثؼؽنذدـتقاسذفـدؼؾهذجوضذؽقت

ذؽقتذمسوضذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـدا

ذاهللذفرمانذ.قؽؾذؼقاؿةذفاريذػدذبضقـداذشفعةذؿـداػت

ذ:ذ11ذاقاتذـدأاؾذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـه

ذ

 حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱ

  من خن

 

ذؿكذ،اهللذردولذؽػدذراعةذقغذددقاػا برؿؼصود:

ذقغذددقاػاذدانذ،اهللذؽػدذراعةذتؾهذايذددوغضوفث

ذوافيذخقتاذبردوكذاغؽاوذجاغـؾه)ذؿكذ،اقغؽرذبرػاؾقغ

ذاوـتوقذاغؽاوذؿغوتودؽنذتقدقذؽاؿيذؽرانذ(،حمؿد

ذؿالؽوؽنذدريذؿرقكذممؾقفاراذقغ)ذػغاولذؿـجادي

 .(ؽداهلن
  

كَا  را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا      ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا
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ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل شَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


