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 دوسا فالكو ترهادف اخنمن
 6112اوكتوبر   62برساماءن1441صفر62

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 منزن رن ممام  يل ىل مل يك ىك مك لك ٱ
(612ايات : البقرة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ين ىن نن  

 

 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  

 (22)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

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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ذخريةاد ذاخنؿنذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذدوداذػالؽوذترفادف

ذ

ذؽرانذبوروقذباؾدنذؿروػاؽنذاداؾهذدودا

ذؿـقغضؾؽنذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذالرغنذؿالؽوؽن

ذداؾهذقغذؽالؽوانذؽػدذؿروجوعذجوضذاقاث.ذدوروفـث

ذإدالمذاجرنذداملذدالرغذاتاو ذاقنذددـقا. ذقغذددأورغ،

ذؿاـاؽاالذػفاالذدخاتتذاؽنذباءققذػربواتنذؿالؽوؽن

ذدوداذدخاتتذاؽنذبوروقذػربواتنذدباؾقؼث ذباضي.

ذػديتذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرقـتهذترفادفذاقغؽرذقغذؿاءـدي

ذػربواتـثذدغنذدتقؿػلذقغذباؾدنذؿـرمياذاؽن ذاهللذفرمان.

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذ612ذاقاتذاؾبؼرة

ذ

ذ"ؽػداثذدؽاتاؽنذاػابقالذدان" ذؽػدذاغؽاوذؾهذبرتؼوى:

ذاهلل ذؿـرودؽن)ذدغنذؽدوؿبوغـثذؾهذتقؿبول" ذقغ)ذدودا(

ذاقتذدالؽوؽـث ذباؾدنذؿـرميا)ذايذػادـؾهذاقتذاوؾقه(.

ذجفـمذـراك،ذ)ددوغضوفثذدؿيذدانذجفـمذـراك(ذعذاب

  ".تقغضلذمتػتذبورق-دبورقذاداؾه(ذاقت
ذ
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 ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،
ذدرػدذترؾػسذتقدقذؽقتذ،ؿاءـديذدباضاي

ذؿافوػونذدغاجؽنذؽقتذقغذادذدام،ذؽدقالػنذؿالؽوؽن

ذدغاجذتقدق ذؿنؿوءذاورغذباضي. ذبراودفاذاؽنذؿرقك،

ذؽدقالػنذؿالؽوؽنذدرػدذؿغقؾقذاوـتوقذاوػايذدداي

ذ ذدودادان ذؽخقلذدأغضفذاقتذدوداذواالوػون، ذاقن.

ذددأورغذدقريذؽفـخورنذتـداذؽرانذاداؾه ذديذاػابقال،

ذدوداذؿالؽوؽنذ۲فـيتذتقدق ذدوداذؿؾقفتذديذبفؽن،

ذقغذيثحدذدبواهذدامل.ذؽخقلذقغذػرؽاراذدواتذاداؾهذاقت

ذؿدعودذبناذعبداهللذدريذالبخاريذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽن

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداث،ذاهللذعـهذرضى

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبدا

ذ

ذددوغضوفث" ذاوؾه-دأوؾهذدوداذؿؾقفتذؿنؿوءذاورغ،

ذضوـوغذدباوهذبرادذدي ذضوـوغذاػابقالذغريذؿراسذدي.

ذايذدوداذؿالؽوؽنذدرقغذقغذاورغذاداػون.ذؿـقؿػاثذاقت

ذفقغضفذقغذالؾتذدأقؽورذدػرتذدوداثذؿؾقفتذاؽن

ذبضقـدا)ذاقنذدػرتذداودريذؽؿدقنذ،فقدوغثذدباتغ

ذ(ذالبخاريرواقةذاؿامذ)ذ.(ؽفقدوغثذتاغنذؿغقػس

ذ
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ذذاهلل،ذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاؾؼرءانذددامل ذؿاءـديذؿغاجقذقغذ۲اقةذترداػت،

ذؿغـخمذقغذ۲اقةذػوالذادذدانذؽطاعنتذؿالؽوؽنذاوـتوق

ذدالؽوؽنذقغذؽطاعنت.ذؽؿوغؽرنذؿالؽوؽنذقغذؿاءـدي

ذدانذػفاالذؿراءقهذاوـتوقذؿاءـديذؽػدذػؾواغذممربيذاؽن

ذذرضذضـجاران ذؿغوـدغذاؽنذؽؿوغؽرنذؿاـاؽاال،

ذدوداذؽػدذؿاءـدي ذاقنذدوداذػالؽوذباضيذحؽوؿن.

ذخرةدأذػؿباؾدنذؿـرمياذاؽنذؿرقكذدفاجذبوؽن ذبفؽن،

ذدبحاـهذاهللذدرػدذباؾدنذؿـرمياذاؽنذؿرقكذالضيذددـقا

ذوتعاىل ،ذتردفوؾوذاوؿتذدجارهذملربنذممبوكذؽقتذجك.

ذدبقـاداؽنذتؾهذقغذؿرقكذدؽاالغنذادذداػيتذاؽنذؽقت

ذقغذدوداذدانذؽؿوغؽرنذعاؼبةذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقه

ذؼارون،ذتـرتاثذباالذدانذعونفرذدػرتذالؽوؽنذؿرقكذتؾه

ذؼوم،ذعادذؼوم،ذـوحذـبىذاوؿت،ذؽؽاقاءـثذبـداذفرتاذدرتا

ذ۲الءقنذدانذمثود ذاهللذدريذحؽوؿنذؿـرمياذتؾهذاقنذؿرقك.

ذالضيذددـقاذوتعاىلذدبحاـه ذدتغضؾؿؽنذقغذادذاـتاراث،

ذدفوجينذقغذاد،ذتاـهذدغنذدتقؿبوسذقغذاد،ذالءوتذؽدادر

ذدتوروـؽنذقغذقغذعذابذبـتوقذالضيذباثقذدانذباتوذدغن

ذ.ذؿرقكذدوداذػربواتنذدرػدذعاؼبةذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقه
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ذ

ذػوالذخريةادذؿاـاؽاال ذدوداذؿالؽوؽنذقغذؿرقك،

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدـراكذدقؼداذعذابذؿـرمياذاؽن ذاي.

ذدانذدرفاكذقغذؿاءـديذػربواتنذترفادفذباؾدنذدباضاي

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرقـتهذؽػدذاقغؽر ذندقؼدأذؽأداءن.

ذدقاػاذتقاداذدفقغضاؽنذدفشتذداغتذاقتذـراكذددامل

ذاقن،ذدؽتقكذواالوػونذدداملثذبرادذاوـتوقذدغضوفذػون

ذممػوذتقدقذدودهذػونذندقؼدأذرقغن-درقغنذؽران

 يثحدذدبواهذداملذدضؿربؽنذدباضاميانذؿاءـديذدتغضوغ

ذرياخلدذقددعذابوذدريذؿدؾمذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغ

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداث،ذاهللذعـهذرضي

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبدا

ذ

ذؼقاؿةذفاريذػدذدقؼدأـثذرقغنذػاؾقغذقغذـراكذػغفوـي"

ذدػاؽاقؽنذؽاؽقثذتالػقذدوا-ؽدواذقغذددأورغذاداؾه

ذ(ذرواقةذاؿامذؿدؾم".ذ)ؿـدقدقهذاوتؼثذدفقغضذدؾقػر

ذ

ذذذاهلل،ذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

-دؽاؾيذتقدقذوتعاىلذدبحاـهذاهللذددوغضوفث

ذفؿباث-فؿباذؿـظامليذؽاؾي ذقغذؾهذؿأـديذتتايفذاؽن،

ذدبحاـهذاهلل،ذاؾؼرءانذددامل.ذدـدقريذؿرقكذدقريذؿـظاملي
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ذدرػدذترؽؾوارذقغذػثداؾنذ۲ػرؽتاءنذؿرؼؿؽنذتؾهذوتعاىل

ذدوداذػالؽو-ػالؽوذؿوؾوت ذقغذؽأداءنذداملذؿرقك.

ذفقـاذداغت ذدرتاذػـدغنذؿـوـدوؼؽنذدانذدقريذرـده،

ذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمانذدباضاميانذؿاؾو

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ16ذاقاتذاؾدجدة

ذ

ذغريذدوغضوه)ذدان" ذؽتقكذؿؾقفتذاغؽاوذدؽرياث(

ذتوفنذدفادػنذؽػالثذؿـوـدوؼؽنذاقتذبردوداذقغذ۲اورغ

ذوافي:ذ"(ؿراقوذمسبقل،ذفقـاذدانذؿاؾوذؽأداءنذدامل)ذؿرقك

-دجؾسذدغنذؿـدغرذدانذؿؾقفتذتؾهذؽاؿي،ذؽاؿيذتوفن

ذؿكذ،(دفوؾوذاقغؽريذؽاؿيذقغذدضاالذاؽن)ذجؾدث

ذ۲عؿلذؿغرجاؽنذؽاؿيذدوػاقاذؽدـقاذؽاؿيذؽؿباؾقؽـؾه

ذ".ذقؼنيذتؾهذدؽارغذؽاؿيذددوغضوفثذباءقق،ذقغ

ذ

ذاقنذفاريذػدذخطبهذيخريؿغأذجدرتو ذاقغنيذممرب،

ذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو ذدبرقؽنذؿادقهذؽقتذمسـتارا،

ذاقنذددـقاذؽفقدوػنذـعؿة ذبرحمادبهذؽقتذ۲دامذؿارقؾه،

ذاهللذؽػدذؽأؿػوـنذمموفونذدرتاذبرتوبةذؼؽنثممػرباذدان

ذتؾهذقغذدوداذدانذؽداهلنذدضاالذاتسذوتعاىلذدبحاـه

ذالؽوؽنذؽقت ذممؾقفاراذاهللذمسوضذبردعاءذؽقتذؿارقؾه.
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.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذعذابذدرػدذؽقتذؽؾوارضذدانذؽقت

ذقغذ۲اورغذؽاؾغنذداملذترؿادوقذؽقتذؿودفن-ؿوده

ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.ذخريةادذدانذددـقاذبراوـتوغ

ذ:ذ11ذاقاتذاؾـداءذدورة

 

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱ
   ىن نن من زن

 

 يغ بسر ۲دوسا منجاءوهكن كامو جك: "برمقصود
 ۲كساهلن امفونكن اكن كامي، مالكوكنث كامو دالرغ

 كامو ماسوقكن اكن كامي دان، كامو( كخيل دوسا)
 . ("شرض) موليا يغ كتمفت

 
 

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
 



 9 


