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 سبهر يغ  إسالم اومت كمرديكاءن
 2109 ضوسوا  01برساماءن0441ذواحلجة29

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٱ
 هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي
 (265 : ايات  بقرةال)                                    مش هس مس

 

 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  

 (69)الهساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ًبر ًؽػدً"ؿؼصود: ًؽاؿو ًراعمؾه ًبرإميان، وافايًاورغًقغ

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردول ًؽػد ًؽاؿو ًراعمؾه ًدان اهلل

ً ؽاؾغنًؽاؿو.ًؽؿودقنًًػداورغًقغًبرؽواس(ًدر)األؿر"

بـمهً)بردؾقيقفن(ًداملًديواتوًػرؽارا،ً-جؽـًؽاؿوًبربـمه

ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

برإميانًؽػدًاهللًدان٢ًًؽاؿوًبـرًجؽـدانً)دـه(ًردوؾث،ً

ًؽاؿو(،ًًأخرية.فاريً ً)باضي ًباءقق ًؾلقه ًدؿؽنيًاداؾه قغ

 ث".دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـ
ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،ًً

دلواـهًًاهللًؽػدًؽمؼواءنًؿـقغؽمؽنًؽقتًؿارقؾه

ًدضاالًؿؾؼيـاؽنًدوغضوه-بردوغضوهًدغنًوتعاىل

ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽنًدانًػرقـمفث ًؿودفن-ؿوده.

ًدانًددـقاًفقدوفًؽربؽنتًدانًرمحةًؿـداػتًؽقت
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ًخريةاد ًتاجوقًممػرؽماؽنًاؽنًاقنًؽاؾيًػدًخطبه.

ً.ًدلـرًقغًإدالمًاوؿتًؽؿردقؽاءن

ً

ًدرػدًبقلسًبرؿؼصودًعؿوؿثًدىاراًؽؿردقؽاءن

ًػـدغنًدودوتًدريًؿاـاؽاالً،ػـقـددنًدانًػـهاجفن

ًدأورغًباضيًؽلقلينًاقاؾهًؽؿردقؽاءنًػوالًإدالم

ًدلواـهًاهللًؽػدًبرعلادةًدانًتوـدوقًاوـموقًؿاءـيي

ًفثفطرًؽػرؾوانًممـوفيًداػتًدانًفاؾغنًتـػاًوتعاىل

ًػؼياءنًتـػاًدـدقريًدقرقثًؽاتسًػقؾقفنًمملواتًدرتا

ًديقاػاًدرػدًتؽـنًاتاو ًقغًوتعاىلًدلواـهًاهللًفرمان.

265ًًاقاتًاؾلؼرةًدورةًداملًتاديًخطبهًداولًدباخاؽن

ً:ًبرؿؼصودًقغ

ً

ًديوغضوفثًؽرانً(،إدالم)ًاضامًداملًػؼياءنًادًتقدق"

ًإدالم)ًؽلـرنًثاتًتؾه ً(كفور)ًؽيينتًدري( ًاوؾقه.

ًػوالًايًدانً،تغوراًػرخقاؽنًتقدقًقغًديقاػاً،اقت

ًؽػدًبرػضغًتؾهًايًديوغضوفثًؿكً،اهللًؽػدًبراميان

ًدان.ًػوتوسًاؽنًتقدقًقغًتضوهًقغ(ًاضامًتاؾي)ًدقؿػوؾن

ًً.ً"ؿغمافوءيًؿفاًالضيً،ؿـدغرًؿفاًاهللً(،اقغمؾه)

ً

ً
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ًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهلل،

ًقغًـعؿةًودواتًؿروػاؽنًاداؾهًؽؿردقؽاءن

ًؿاءـييًاوؿتًؽػدًوتعاىلًدلواـهًاهللًاوؾقهًدؽورـقاؽن

ًاقنًبوؿيًؿوكًداتس ًفـدؼؾهًاقنًؽؿردقؽاءنًـعؿة.

ً،ؽلقلينًؿـهاؿنيًباضيًدػؾقفاراًدانًدفرضاءيًدـمقاس

ًإدالمًاوؿت.ًـضاراًديلواهًؽفرؿوـنيًدانًؽيهفرتاءن

ًاجرنًؿغقؽوتًاقنًؽؿردقؽاءنًـعؿةًؿغفرضاءيًفـدؼؾه

ًدلـرًقغًإدالم ًقغًاضامًدلاضايًإدالمًؽرانًاداؾهًاقن.

ًؿاءـييًمملقليؽنًاوـموقًداتغًتؾهًؽموحقدنًبرادادؽن

ًفاثًػرفؿلاءنًؽػدًخملوقًديامًؽػدًػرفؿلاءنًدرػد

ًوتعاىلًدلواـهًاهللًؽػد ًقغًؽؿردقؽاءنً،جودرتو.

ًدانًػمـهوقًؿغقؽوتًفاثًؿاءـييًاػابقالًاداؾهًحؼقؼي

ًدلاؾقؼث.ًوتعاىلًدلواـهًاهللًؽػدًدػـوفثًجقواًؿنرفؽن

ًاهللًػمـهوقًدرػدًدقريًؿـهاءوفؽنًقغًؿرقكًباضي

ً،الاليًدـمقاسًاؽنًؿرقكًفقدوفًؿكً،وتعاىلًدلواـه

ً.ًدـدقريًؿرقكًدقريًممودـفؽنًاؽنًثاخريًدانًديت

ً

ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدفاجًبوؽنًاقنًفاريًػدًؽؿردقؽاءنًػردوءاؾن

ًقغًتمايفً،ادقغًؽواسًػـهاجفنًدريًػؿلقلينًؿغـاءي
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ًدانًعؼقدهًؽؿردقؽاءنًؿغـاءيًػردوءاؾنًاداؾهًاوتامًؾلقه

ًدـدقريًاقتًإدالمًاوؿتًػؿقؽرين ً،ؽرانًاداؾهًاقن.

ًؿادقهً،دؽىػيًاقنًـضاراًؽؿردقؽاءنًتافون52ًًدمؾه

ًدانًعؼقدهًرودقًقغًؽقتًؿشارؽاتًدؽاؾغنًترداػت

ًؼثاخال ًدانًؿوغؽر۲ًػرؽاراًؿالؽوؽنًؿادقهًؿرقك.

ًؿعصقة ًمملقليؽنًاقاؾهًؽؿردقؽاءنًبراغضػنًؿرقك.

ًقغ۲ًاوـدغًاقؽنتًبـموقًدلارغًدريًؿرقكًدقري

ًبقلسًاقغنيًؿرقكًدػرتًإدالمًذرقعةًبرؾـددؽن

ًبقلس،ًبرعلادةًؽواجقػنًدريًبقلس ً،ؿعصقةًؿالؽوؽن

.ًدلاضاقثًدانًؿرقكًؽفـدقًؿغقؽوتًإدالمًممفؿي

ًدانًػغفاؾغًؿروػاؽنًاداؾهًاضامًدان۲ًاوـدغً،ؿرقكًباضي

ً.ًؿرقكًؽلقلينًؿغقؽتًاوـموقًاؾتًؿـهادي

ً

ًنفسوًاوؾقهًدؽواداءيًؿادقهًقغًػؿقؽرينًعاؼلة

ًفاريًػدًؿشارؽاتًاغضوتاًديمغهًؿـهادقؽنًقغً،اقـقؾه

ًفقدوفًػـدوانًدانًػدوؿنًؽفقالغنًاقن ًؽقتًثاخري.

ًإدالمًممـدغًاقنًفاريًػدًإدالمًاوؿتًدؽاالغنًادًداػيت

ًإدالمًؿغغضفًؿرقك.ًزؿانًؽمقغضؾنًقغًاضامًدلاضاي

ًدوراوًدانًدؿيهدًفاث ًتقدقًإدالمًؿراداؽنًؿرقك.
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ًإدالمًؿغغضفًدانًدودقالًؿيكؾهًؿنؾياقؽنًممػو

ً،اوؿمثًؽػدًؽؿاجوانًمملاواًتقدقًقغًاضامًدلاضاي

ًمجودًقغًاضامًدلاضايًإدالمًؿغغضفًجوضًؿرقكًبفؽن

ً.ًػؾؿػاوًدان

ً

ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًبراميانًقغًإدالمًاورغًباضيًؽؿردقؽاءنًدلـرث

ًخغؽؿنًدريًدقريًمملقليؽنًداػتًؽقتًاػابقالًاداؾه

ًجوضًدانًددـقاًؽفقدوػنًؿرودؼؽنًقغًنفسوًفاوا

ًاوـموقًترارهًؿادقهًؽقتًػؿقؽرينًؿانًدالضي.ًاخريةد

ً،وتعاىلًدلواـهًاهللًاوؾقهًدالرغًقغ۲ًػرؽاراًؿالؽوؽن

-دلـرًقغًؽؿردقؽاءنًؿـىاػايًالضيًبؾومًؽقتًبرؿعـى

ً،ؿردقكًقغًإدالمًـضاراًدلواهًدلاضايًاقتًاوؾقه.ًبـرث

ًإدالمًاجرنًؽػدًبرػضغًدـمقاسًفـدؼؾهًإدالمًاوؿت

ًاقاث.ًدلـرًقغًإدالمًاخالقًدانًذرقعةً،عؼقدهًبرؾـددؽن

ًػرؾوًقغًفقدوفًػـدوانًدلاضايًدجادقؽنًفـدؼؾه

ًباضيًدفارقنًؽفقدوػنًداملًدعؿؾؽنًدانًدأقؽوتي

ًدريًبقلسًدانًؿردقكًقغًإدالمًاوؿتًؿالفريؽن

ًدانًؽيهفرتاءنًؿرودؼؽنًدانًؿغضغضوًقغ۲ًعـاصري
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ًـضاراًديلواهًؽيمابقؾن ًداملًوتعاىلًدلواـهًاهللًفرمان.

ً:40ًًاقاتًاحلجًدورة

ً

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱ
  ىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق يف

 ً

ًؽاؿيًجكًقغ(ًإدالمًاوؿت)ًؿرقكًقاءقت"ً:برؿؼصود

ًؿرقكًـيىايًدبوؿيًممرقـمهًؽؽواداءنًبرقؽن

ًؿنوروهًؿرقكًدانً،زؽاةًممربيًدرتاًصالةًؿـدقرقؽن

ًؽهافنتًؿالؽوؽنًدرػدًؿالرغًدرتاًؽلاءقؼؽنًبربوات

ًؿوغؽرًقغًػرؽاراًدان ًاقغمؾه)ًدان. ًجواؾهًاهللًباضي(

ً.ً"اورودنًدضاالًؽيودفن

ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،ًً

ًاقغنيًممربً،اقنًؽاؾيًػدًخطبهًخرييؿغأًجيرتو

ًدانًؿنؿلوتًدـمقاسًاضرًدؽاؾنيًمجاعهًػاراًؿنرو

ًقغًإدالمًاجرنًبرؾـددؽنًاقنًؽؿردقؽاءنًـعؿةًممؾقفارا

ًدلـر ًؿنؿلوتًداملًؾؼياـاؽنًؽقتًػرؾوًقغًخاراًاـمارا.

ًدػـوفثًممردقؽاؽنًبراودفاًدغنًاداؾهًاقنًؽؿردقؽاءن

ًاوؾقهًدجاجهًتروسًدرػدًؽقتًػؿقؽرينًدانًعؼقده

.ًإدالمًذرقعةًبرؾـددؽنًتقدقًقغًفهمنًدانًػؿقؽرين
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ًقغًدلـرًقغًإدالمًاجرنًدغنًبرعؿلًؽقتًفـدؼؾه

ًاأَلَذاِعَرْةًًًؿاعهواجلًيـةاؾًافؾيًعؼقدهًبرؾـددؽن َأِؾِقَرن

ً ًَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْة. ًؿـقغؽمؽنًدـمقاسًفـدؼؾهًجوضًؽقتدان

ًصثخصوًػغمافوانًعؾؿوًدغنًدقريًؿؾغؽػؽنًدان

ًؽقتًدقريًمملقليؽنًداػتًؽقتًدوػاقاً،اضامًعؾؿو

ًاجرنًدغنًبرخغضهًقغًبوداقاًدانًعؿؾنً،ػؿقؽرينًدرػد

ًإدالم ًفاألعراًدورةًداملًوتعاىلًدلواـهًاهللًفرمان.

ً:0ًًاقات

ً

 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه 
ٍّ َّ   

ً

ًبرؿؼصود ً(حمؿدًوافيًؿرقكًؽػدًؽماؽـؾه"): ًتوروتؾه:

ًدانًؽاؿوًتوفنًدريًؽاؿوًؽػدًدتوروـؽنًتؾهًقغًاف

ً،اهللًدريًالءقنًقغ۲ًػؿقؿػنيًؿـوروتًؽاؿوًجاغـؾه

ً.ً"ػراقغنتًؿغؿلقلًؽاؿوًددقؽقتًاؿمؾه(ًداقغًتمايف)

ًًً

 

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

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  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 سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


