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 بٌاوه فهمو مهىلق
 9152 ضوسوا  56برساماءن5441ذواحلجة55

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
 (552 : ايات  األنعام)                     يف  ىف يث ىث نث مث زث

 

 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  

 (52)الهساء:    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

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذ ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذاخريةد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذوفابيذففؿنؿـوؾقذ

ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذقغذاقدوذػؾباضايذؿؾقفتذداػتذؽقتذ،اقنذخريؿتأ

ذػؾباضايذداملذداتغذإدالمذعؼقدهذترفادفذاخنؿنذؿؾقبتؽن

ذ،دقؽوؾرذػؿقؽرينذاؾرينذ،ؿثؾقوقغذقغذففؿنذدػرتذبـتوق

ذدباضاقثذدانذددتذاجرن ذتقدقذجكذاقنذؽدؿوا.

ذعؿؾنذؿرودؼؽنذبوؾقهذايذ،دضراذدتاغينذدانذدبـدوغ

ذدرتاذإدالمذؿشارؽاتذبؾفؽنذممخهذاؽنذدانذددأورغ

.ذدـدقريذاقتذإدالمذاضامذؽدوخنيذؿغضوضتذاؽن

ذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان

ذ:ذ552ذاقاتذـعاماألذدورةذدامل

ذ

ذبرؿؼصود ذاضامذبراقؽن-ؿـخرايذقغذ۲اورغذبفاواداث":

ذ(،نػسوذفاواذبردادرؽنذقغذ۲ػردؾقدقفنذدغن)ذؿرقك

ذاغؽاوذتقاداؾهذ،ػواق-برػواقذؿـجاديذؿرقكذدان

ذذترؽاءقت ذػربواتن)ذداملددقؽقتػون .ذؿرقك(

.ذاهللذؽػدذتردراهذفاثذؿرقكذػرؽاراذددوغضوفث
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ذؼقاؿةذفاريذػد)ذؿرقكذؽػدذؿـرغؽنذاؽنذايذؽؿدقن

ذ."(ممباؾدثذدان)ذالؽوؽنذؿرقكذتؾهذقغذافذ،ق(ؽؾ

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذففؿنذاداؾهذدفقـدريذػرؾوذقغذاجرنذدانذففؿنذاـتارا

ذففؿنذودواتذؿروػاؽنذاقنذففؿنذؽرانذاداؾهذاقن.ذوفابي

ذقغذؿاعهواجلذدـهاؾذافؾيذعؼقدهذػضغنذدغنذبرتـتغنذقغ

ذدبـر ذعبدذبنذحمؿدذذقخذاوؾقهذدباواذاقنذوفابيذففؿن.

ذةوفابقذاصطالحذاقتذاوؾقه.ذعربذتاـهذدمســجوغذاؾوفب

ذففؿنذؽػدذػغقؽوتذؿـجاديذقغذضوؾوغنذؽػدذؿروجوع

.ذاؾوفبذعبدذبنذحمؿدذذقخذاوؾقهذدباواذقغذضرؼنذدان

ذ،وفابيذففؿنذؿغقؽوتيذقغذةوفابقذدباضايذدضؾرذدالءقن

ذؿرقكذدقريذجوضذؿغضؾرؽنذؽبقاداءـثذاقنذضوؾوغن

ذدػرتذمساسذػرؽؿبغنذؿغقؽوتذالءقنذـام-ـامذؽػد

ذدـهاؾذافؾيذ،جتدقدذضوؾوغنذ،اؾدـهذراـَصاَذ،ةقَِّػَؾَدذ،يِػَؾَد

 .ذدباضاقثذدان
ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذممباواذاقنذوفابيذاؾرينذ،عؾؿقهذػـدؽنتذدضيذدري

ذصثخصوذاضامذدوؿربذممفؿيذداملذمسػقتذاضقذقغذػـدؽنت
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ذاضامذداملذؿرقكذػـدغنذدريذدبفاضني.ذدانذاؾدـهذاؾؼرءان

ذتقدقذقغذاورغذترفادفذتراوتاؿاثذؽرسذاضقذصػةبر

ذؿرقكذدغنذدأؾرين ذؿغؾوارؽنذؿودهذؿرقكذاقتذاوؾقه.

ذدريذؿرقكذاؾرينذدغنذدأؾرينذتقدقذقغذإدالمذاورغ

ذإدالمذاضامذؾقغؽوغن ذدتقافذبفاواذؿغغضفذؿرقك.

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدالؽوؽنذتقدقذقغذ۲عؿؾن

ذدغنذبرخغضهذتقدقذتردبوتذعؿؾنذدؽؾقػونذ،ودؾم

ذذإدالمذذرقعة ذذبدعهذدباضايدأغضف ذددت ذدانقغ

ذوفابيذاجرنذاتاوذففؿنذخرييذاـتارا.ذإدالمذدريذترؽؾوار

ذ:ذاقاؾهذاقن

ذذ

ذقاءقتذبفاضنيذ3ذؽػدذتوحقدذممبفاضقؽنذؿرقكذ.ذ5ذ

ذءاَؿِداَذتوحقدذدانذةقَِّفِوُؾأُلاذتوحقدذ،ةقَِّبِوُبُراؾذتوحقد

ذاورغذبفاواذؿغاتاؽنذؿرقكذاقنذقَّةاؾُرُبِوِبذتوحقدذ.ةَػالصَِّو

ذػوالذقَّةِفواأُلُؾذتوحقدذؿاـاؽاالذ.توحقدذيممػوثاءذكافري

ذ،ِلُدابرَتَوذقغذإدالمذاوؿتذتوحقدذمـافقؽنذؿرقك

ذ،ةَػالصَِّوذءاَؿِداَذتوحقدذدرتودثذ.كرَُّببرَتذدانذةَثاَغِتْدِابر

اتذؿتشبفذ۲اقةذداملذاهللذ۲صػةذتؽنقثباــؿغذؿرقكذقاءقت
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اهللذذصػةثروػاؽنذؿذففؿنذؽػدذممباواذبوؾقهذقغذؿرن(ا)ؽد

ذ.ذقخمؾوذصػةدغنذ

ذ

ذدـهاؾذافؾيذعؿؾنذػؾباضايذممبدعفؽنذؿودهذؿرقكذ.ذ9ذ

ذقغذبدعهذعؿؾنذدباضايذهقَِّفاَلِخذصػةبرذقغذؿاعهواجل

ذػدذقسذممباخذ،تفؾقلذممباخذ،تؾؼنيذممباخذدػرتذددت

ذذممباخذ،مجعةذؿامل ذؿثؿبوتذ،صبحذصالةذداملذؼـوتدعاء

ذصالةذدؾػسذذقؽريذدانذوردذممباخذ،ردولاؾذؿوؾدذمسبوتن

ذعؿؾنذالضيذبرباضايذدانذدالمذدؾػسذؿوكذؿثاػوذ،فرض

ذ.ذددتذقغ بدعةذدباضايذدعواذؿرقكذقغ

ذذ

ذ۲حديث ؿـوؾقذجوضذؿرقكذ،اقتذدرػدذدالقنذ.ذ3ذ

ذ،ؿرقكذػـداػتذؿغقؽوتذاورغذممؼداذؿرقكذ.فقضع

ذؿـوؾقذ،عؾؿاءذػاراذؿرتبةذرـده-ؿرـدهذدانذممػرؾقؽقهذدرقغ

ذؿغوغؽقتذدرقغذ،اؿػتذ۲اؿامذؽػدذبرؿذفبذػضغن

ذاداؾهذعؿؾؽنذؿرقكذقغذافذؿغغضفذ،هقَِّفاَلِخذػردوءاؾن

ذذاداؾهذالءقنذاورغذعؿؾنذدانذدـه ذدست قغبدعه ذدامل.

ذ۲عؿؾنذممبدعهذؽرسذاؿتذؿرقكذ،ػوالذتصوفذدودوت

ذاوؾقهذدالؽوؽنذقغذصؾواتذدانذوردذعؿؾنذ،ررقؼة

ذ.ؿشارؽةذؽقت
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ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذتؾهذقغذػضغنذدانذعؿؾنذباثقذاقتذجودرتو

ذتؾهذدفوؾوذدجقذإدالمذؿشارؽاتذاوؾقهذدعؿؾؽن

ذوفابيذضوؾوغنذاوؾقهذإدالمذاضامذدريذترؽؾوارذدأغضف

ذاؾرينذاتاوذففؿنذ،إدالمذعؾؿوذدجارهذداملذددغؽنذ،اقن

ذاقن.ذؿاعهواجلذدـهاؾذافؾيذؿذفبذؿواؽقؾيذبوؽـؾهذوفابي

ذػـراجوذؿـجاديذقغذاؾرينذدفوؾوذدريذدجقذؽرانذاداؾه

ذاقاؾهذعؼقدهذبقدغذداملذؿاعهواجلذدـهاؾذافؾيذنفسريـػـتذؽػد

ذَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْة ذدان ذاأَلَذاِعَرْة ذفؼةذبقدغذداملذؿاـاؽاالذ،َأِؾِقَرن

ذؾؽياملذ،ـػيــاحلذ،فعياؾشاذقاءقتذاوتامذؿذفبذاؿػتذاقاؾه

ذ.ذؾياحلـبذدان

ذ

ذدريذاقنذوفابيذففؿنذممبـدوغذباضيذاقتذاوؾقه

ذفتوىذجاوتـؽواسذؿكذرجوفذدـضريذبرؽؿبغذدانذؿـوؾر

ذاجرنذدانذففؿنذبفاواذفتوىذؿغؾوارؽنذتؾهذرجوفذـضري

ذقغذؿاعهواجلذدـهاؾذافؾيذػضغنذدغنذبرخغضهذاداؾهذوفابي

ذعؿؾنذدانذػرػادوانذ،اضامذػضغنذتراسذؿـجادي

ذدخضهذػرؾوذاقنذففؿنذ.رجوفذدـضريذإدالمذؿشارؽات

ذايذؽرانذ،جوفرذدـضريذبرؽؿبغذدريذؽدؾوروفـث
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ذؽػدذاخنؿنذؿـجاديذدانذؽخالروانذؿـقؿبوؾؽنذبوؾقه

ذدرتاذؽأؿـنذدانذ،أؿهذػرػادوانذ،اضامذػضغنذؽأوتوفن

ذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغاذ،جدرتو.ذـضاراذؽدالؿنت

ذ۲دامذؿارقؾهذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿثروذاقغنيذممرب

ذاقنذوفابيذاجرنذاتاوذففؿنذممبـرتاسذدانذؿـوؾقذؽقت

.ذرجوفذدـضريذإدالمذاوؿتذػؿقؽرينذؿراخوـيذدري

ذ:ذ555ذاقاتذذـداءاؾذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان

 

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
  نت مت  زت رتيب ىب نب مب زب رب

ذ

ذاجرن)ذؿــتغذقغذددقاػاذدان"ذ:برؿؼصود ذاهللذردول(

ذ،(دباواثذقغ)ذػرتوروقذؽبـرنذؽػداثذثاتذترغذددوده

ذ۲اورغذجاؾنذدريذالءقنذقغذجاؾنذؿغقؽوتذػوالذايذدان

ذؿالؽوؽنذاوـتوقذؽواسذممربقؽـثذاؽنذؽاؿيذ،براميانذقغ

ذؽاؿيذقؽؾذاخريةذفاريذػد)ذدانذ،دػقؾقفثذقغ(ذؽددنت)

ذاقتذجفـمذـراكذدانذ،جفـمذـراكذؽداملذممادوؼؽـثذاؽن

ذ.ذ("ؽؿباؾيذمتػتذقوبور-قودبورذاداؾه
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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 ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


