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 امانه ءيمغهرضا
 2102 ضوسوا  22برساماءن0441ذواحلجة22

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ٱ
 (22 : ايات  فالاألن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       َّ  ٍّ

 

 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  

 (92)النساء:    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

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـؾث،ذدانذ)دـه(ذردو

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذاخريةد ذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذاؿاـهذؿغفرضاءي

ذ

ذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان

ذ:ذ22ذاقاتذلنفااألذدورةذدامل

ذ

ذؽاؿوذجاغـؾهذبراميانذقغذ۲اورغذوافي"ذ:برؿؼصود

ذاؿاـه)ذـيتخياــؿغ ذجاغـؾه)ذدانذ،ردوؾثذدانذاهلل( ذؽاؿو(

ذؿغتافوءيذؽاؿوذددغذ،ؽاؿوذ۲اؿاـهذـيتخياــؿغ

ذ.ذ("داهلث)

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذدؿقؾقؽيذػرؾوذقغذؿوؾقاذصفةذؿروػاؽنذاداؾهذاؿاـه

ذدانذممبقـاذداملذػـتقغذداغتذاقاثذدانذؿأـديذدتقافذاوؾقه

ذؿشارؽاتذداملذفوبوغنذممػرؽوؽوفؽن ذاؽنذاقنذصفة.

ذؽرانذاداؾهذاقن.ذؿشارؽاتذددبواهذفادػنذؿاسذؿــتوؽن

ذبرؽاءقتذاداؾهذددأورغذاوؾقهذدالؽوؽنذقغذػراـنذمسوا

ذدقرقثذؽاتسذدؾتؼؽنذتؾهذقغذاؿاـهذدغنذراػت ذؿاءـدي.

ذتؾهذقغذاؿاـهذؿـوـاقؽنذدريذدقرقثذؿؾػدؽنذبوؾقهذتقدق

ذؽػداثذدبرقؽن ذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذ،اقتذاوؾقه.

ذممػوثاءيذقغذاخالقذداتوذداؾهذدباضايذاؿاـهذؿؾتؼؽن
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ذؿاءـديذباضيذتقغضيذقغذؽدودوؼن ذحديثذدبواهذدامل.

اهللذذضيرذكؿاؾذبنذاـسذدريذامحدذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغ

ذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواذ،عـه

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذ،اؿاـه(ذصفة)ذممقؾقؽيذتقدقذقغذاورغذباضيذاميانذادذتقدق"

.ذ"جـجقثذؿـػيتذتقدقذقغذاورغذباضيذاضامذادذتقدقذدان

ذ(ذامحدذرواقة)

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذفـدؼؾهذؽقتذدواجرثذإدالمذاوؿتذدباضاي

ذ ذدانذممؾقفاراذدـتقاسذدانذاقنذاؿاـهذصفةممقؾقؽي

ذؽقتذؽػدذدبرقؽنذتؾهذقغذاؿاـهذؿغفرضاءي ذخاراذاـتارا.

ذ:ذاقاؾهذؽقتذؽفقدوػنذداملذاؿاـهذؿغفرضاءيذؽقتذاوـتوق

ذ

ذذػرتام ذقاءقتذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذترفادفذؽقتذاؿاـه:

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدانذؿـطاعيتذ،توـدوقذدـتقاسذدغن

ذـعؿةذدضاال.ذالرغـثذاتاوذدوروفنذبربـتوقذمسادذػرقـتفث

ذؽباءقؼؽنذاوـتوقذمنفعتكندذفـدؼؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذتؾهذقغذحؽومذدانذػراتورنذؿغقؽوتذدضوـاؽنذدان

ذ.ذدتتػؽن
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ذذؽدوا ذ،ودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذترفادفذاؿاـه:

ذاوؾقفثذدباواذقغذاجرنذدغنذبرعؿلذفـدؼؾهذؽقتذقاءقت

.ذؽقتذؽفقدوػنذداملذثدـف-دـهذؿغعؿؾؽنذدـتقاسذدغن

ذمموؾقاؽنذدانذؿـخقـتاءيذدـتقاسذفـدؼؾهذجوضذؽقت

ذ.ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذ

ذحقذممربقؽنذقاءقتذدـدقريذدقريذترفادفذاؿاـه:ذذؽتقض

ذدبفاضنيذؿروػاؽنذاقاثذؽرانذ،بادنذتوبوهذاغضوتاذؽػد

ذدفرضاءيذػرؾوذقغذدقريذترفادفذاؿاـهذدرػد ذاغضوتا.

ذخاراذدغنذدجاضذفـدؼؾهذػـخااـدراذدانذبادنذتوبوه

ذدبحاـهذاهللذءيضادرذقغذتوجوانذاوـتوقذثــممنفعتكن

ذ.ذوتعاىل

ذ

ذذؽأؿػت ذؿشارؽاتذترفادفذاؿاـه: ذؽرانذاداؾهذاقن.

ذممرؾوؽنذدانذبرضـتوغذداؾقغذقغذخملوقذؿروػاؽنذؿاءـدي

ذممـوفيذداػتذقغذددقاػاػونذتقاد.ذالءقنذدامذداتوذاـتارا

ذالءقنذاورغذؽػدذػرضـتوغنذتـػاذؽػرؾواـثذمسوا ذاػابقال.

ذجوجورذ،اؿاـهذدغنذدػرتغضوغجوابؽنذاقتذػرضـتوغن

ذقغذمنفعةذدانذؽباءقؼؽنذممربيذاؽنذاقاثذؿكذاخالص دان

ذ،اقنذاؿاـهذصفةذذدغن.ذؿشارؽاتذؽفقدوػنذداملذباثق
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ذتقدقذ،تؾوسذدغنذتوضسذؿـوـاقؽنذداػتذاؽنذددأورغ

ذدغنذؽدؿػنتذؿغؿبقلذتقدقذدانذجـجيذمموغؽرييذاؽن

ذاػابقال.ذػرقباديذؽػـتقغنذاوـتوقذدػراوؾقفيذقغذؽدودوؼن

ذاقاثذػديتذدودهذ،باءققذدغنذدفرضاءيذداػتذاقنذاؿاـه

ذؽػرخاقاءنذالضيذؿـؿبفؽنذاؽنذدانذؽقؼقـنذممربيذاؽن

ذ.ذؿشارؽات

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدقؽفذؿـجقواءيذدانذمموػوقذاوـتوقذؽػرؾوان

ذاؽنذاقنذاؿاـهذصفةذدغنذؽرانذدػرؾوؽنذاؿتذاقنذاؿاـه

ذداملذؽفرؿوـنيذدانذؽدجفرتاءنذ،ؽعادقؾنذؿـجاؿني

ذفـدؼؾهذاؿاـهذدبرقؽنذتؾهذقغذؿرقكذاقتذاوؾقه.ذؿشارؽات

ذدانذؿوغؽنيذدباءققذدغنذتردبوتذاؿاـهذؿؾؼدـاؽن

ذدبرقؽنذتؾهذقغذاؿاـهذـيتخياــؿغذجاغن ذددوغضوفث.

ذاورغذؽاؾغنذداملذترضوؾوغذاداؾهذاؿاـهذـيتخياــؿغذقغذؿرقك

-ددقاذدانذدفرضاءيذتقدقذاقنذاؿاـهذصفةذاػابقال.ذقمناف

ذترفادفذبوروقذقغذؽدنذممربيذاؽنذاقاثذؿكذ،دقاؽن

ذؿاءـديذددامذؽػرخاقاءن صفة.ذؿاءـديذددامذفوبوغن

ؽتقدقذذدانذػـقػوانذبوداقاذبرالؽوثذاؽنذدانذفقؾغذاؽن
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ذدانذؽرودؼنذممباواذاؽنذثاخريذقغذؿشارؽاتذداملذتؾودن

ذـضاراذؽػدذؽؿودـفن ذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل.

ذعـهذضيرذفرقرةذابوذدرػدذ،ريالبخاذاؿامذاوؾقه  ،اهلل
ذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداث

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذؽداتغنذتوغضوؾهذؿكذ،دقاؽن-ددقاذتؾهذاؿاـهذصفةذجك"

ذؼقاؿةذفاري ذبرتاثذصحابةذدأورغذالؾو. ذقغذباضقؿاـؽه:

ذاهلل؟ذردولذقاذدقاؽن-ددقاذاؿاـهذصفةذذدؿؼصودؽن

ذبوؽنذاورودنذددواتذددرفؽنذجكذ،ؿـجوابذبضقـدا

ذ."ؼقاؿةذفاريذؽداتغنذتوغضوؾهذؿكذ،افؾقثذؽػد

ذ(ذالبخاريذرواقة)

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغأذ،اقتذجدرتو

ذؽقتذ۲دامذؿارقؾهذ،دؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿثرو

ذؿؾؼدـاؽنذبراودفاذدغنذدبرقؽنذتؾهذقغذاؿاـهذؿغفرضاءي

ذاؿاـهذترفادفذؿوغؽنيذدباءققذؿثؿػورـاؽـثذدان

ذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذترفادفذاؿاـهذمسادذ،تردبوت

 ،دـدقريذدقريذ،ودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذترفادف
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ذؿشارؽاتذؽػدذؿافوػونذؽؾوارض ذاقاثذؽرانذاداؾهذاقن.

ذدباضايذدؾؼداـاؽنذػرؾوذقغذتغضوغجوابذؿروػاؽن

ذبوؿيذدؿوكذوتعاىلذدبحاـهذاهللذخليفة ذقغذاؿاـهذدؽرياث.

ذاهللذػرقـتهذدانذاتورنذؿغقؽوتذدؾؼداـاؽنذداػتذدبرقؽن

ذقغذؽباءقؼؽنذممربقؽنذاؽنذاقاثذـدخايذ،وتعاىلذدبحاـه

.ذـضاراذددبواهذؽػدذدانذؿشارؽاتذاغضوتاذؽػدذباثق

 ذ:95ذاقاتذذاؾـداءذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهلل فرمان
ذ

  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

ذ

ذدوػاقاذؽاؿوذؿثوروهذاهللذددوغضوفث"ذ:برؿؼصود

ذبرحقذقغ)ذافؾقثذؽػدذاؿاـهذجـقسذدضاالذؿثرفؽن

ذداـتاراذحؽومذؿـجاؾـؽنذؽاؿوذاػابقالذدانذ،(ؿـرمياث

.ذعادقلذدغنذؿغحؽومذؽاؿوذ(ؿثوروهذاهلل)ذ،ؿاءـدي

ذدوروفـث)ذدغنذاهللذددوغضوفث ذػغاجرنذممربيذاقت(

ذدـتقاسذاهللذددوغضوفثذ.ذؽاؿوذؽػدذباءقؼث-دباءققذقغ

ذ.ذ"ؿؾقفتذدـتقاسذالضيذ،ؿـدغر
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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 ْ ََفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ يَاوا

 


