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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 

                                                                               حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ
  (91ايات : احلجرات )                                                                                                                  

 

 

 

 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  

 (91)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذطػدذ"عؼصود: ذطاعو ذراستؾه ذبرإميان، واػايذاورغذؼغ

ذ"أوىلذ ذطػد ذدان ذاهلل ذردول ذطػد ذطاعو ذراستؾه ذدان اهلل

ذ طاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذذصداورغذؼغذبرطواس(ذدر)األعر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذصرطارا،ذ-جؽـذطاعوذبربـته

عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ)طتاب(ذاهللذ)اظؼرءان(ذذ

برإميانذطػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوظث،ذجؽـذطاعوذبـر

ذطاعو(،ذذأخرية.ػاريذ ذ)باضي ذباءؼق ذظبقه ذدعؽنيذاداظه ؼغ

 ث".دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـ
ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاغهذذاهللذطػدذطتؼواءنذعـقغؽتؽنذطقتذعارؼؾه

ذ ذدضاالذعؾؼدـاطنذدوشضوه-بردوشضوهذدشنوتعاىل

ذالرشـثذدضاالذعـقغضؾؽنذدانذصرؼـتفث ذعودػن-عوده.

ذدانذددغقاذػقدوفذطربطنتذدانذرمحةذعـداصتذطقت



 3 

ذتاجوقذتـتغذممػرطتاطنذاطنذاؼنذطاظيذصدذخطبه.ذةاخريد

ذ.ذصردوداراءنذػوبوشنذممؾقفارا

ذ

ذاعتذؼغذسؿؾنذعروصاطنذاداظهذصردوداراءنذاؼؽنت

ذإدالمذدداملذدتوغتوت ذممبقـاذصرظوذدفاجذبوطنذعاءغدي.

ذددامذػوبوشنذبفؽنذ،وتعاىلذدبحاغهذاهللذدشنذػوبوشن

ذصرظوذاؼنذصردوداراءنذاؼؽنت.ذدصؾقفاراذصرظوذجوضذعاءغدي

ذدبحاغهذاهللذطػدذتؼوىذدانذاميانذطػدذبرظـددؽنذدأؼؽت

ذعدؾمذددامذصردوداراءنذػوبوشنذطرانذاداظهذاؼن.ذوتعاىل

ذاطنذجوضذايذيفاتتذاطنذ،ددغقاذبرالطوذػاثذبوطن

ذخريةطأذػقغضذبرترودن ذؼغذوتعاىلذدبحاغهذاهللذفرمان.

ذ91ذاؼاتجراتذاحلذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاطن

ذ:ذبرعؼصودذؼغ

ذ

ذعكذ،بردوداراذاداظهذاؼتذبراميانذؼغذ۲اورغذدبـرث"

ذبرتؾقغؽهذؼغ)ذطاعوذدوداراذدواذداغتاراذداعاؼؽـؾه ذ،اؼت(

ذ.ذ"رمحةذبراوظقهذطاعوذدوصاؼاذاهللذطػدذظهبرتؼوىذذدان

 

ذععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذصردوداراءنذتاظيذطؼواتنذصؿبقـاءنذدانذصؿبـتوضن

ذػوبوشنذعالظوءيذترجاظنيذدفاجذبوطنذإدالمذددام
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ذجوضذإدالمذتتايفذاطن،ذطتوروغنذاتاوذطؽؾوارضاءنذداره

ذباتدنذعؾقواتيذاؼتذصردوداراءنذاؼؽنتذبفاواذعؾقفت

ذؼاءؼت،ذاؼتذدريذظبقهذؼغذاؼؽنتذعرشؽوعيذدانذتردبوت

ذإدالمذاوعتذطرانذاداظهذاؼن.ذسؼقدهذطداتوانذدادرذاتس

ذعرؼكذددامذداغتاراذطؽؾوارضاءنذدارهذصرتاظنيذادذتقدقذؼغ

ذعرؼكذبفؽن،ذصردوداراءنذػوبوشنذترصوتوسذتقدقذعادقه

ذاضامذعالظوءيذاؼؽنتذاداثذطرانذبردوداراذتتفذاؼت

ذبراتؽنذعـقتققذاعتذإدالم،ذاؼتذاوظقه.ذإدالمذاضامذؼاءؼت

ذصردوداراءنذاؼؽنتذممػرطوطوػؽنذداظقغذاوغتوقذاوعتث

ذالءؼنذدامذداتوذاغتارا ذاؼؽنتذدشنذطرانذاداظهذاؼن.

ذػوبوشنذالضيذعغواتؽنذاطنذاؼاثذطوطوهذؼغذصردوداراءن

ذ.ذإدالمذاوعتذطؼواتنذدانذاخوه

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذارتيذممفؿيذصرظوذطقتذعدؾمذدأورغذدباضاي

ذدداملذعـامنؽنذدـتقاسذدشنذإدالمذددامذصردوداراءن

ذعغادقفيذداظقغذصراداءنذجقوا ذدانذعـوظوغذتوظوغ،

ذالءؼنذدامذداتوذاغتاراذعغحرعيت ذعالرغذجوضذإدالم.

ذدانذالءؼنذؼغذعدؾمذغقايعغاذاتاوذؿيقعـظاظذصربواتنذطرس



 5 

ذدزاظقؿيذالءؼنذؼغذعدؾمذممبقارطن ذعـجاديذاداظه.

ذدانذممبـتوذاوغتوقذطقتذتغضوشجوابذدانذطواجقػن

ذدرتاذعصقبةذدتقؿػاذؼغذعدؾمذداغتاراذادذاصابقالذبنبذعرؼغـؽن

ذطدوظقنت ذاؼتذدرصدذدالءؼن. ذدباضايذتغضوشجواب،

ذإدالمذاوعت ذعـوتوفذدـتقاسذػـدضؾهذجوضذطقت،

ذدبواهذدامل.ذالءؼنذؼغذعدؾمذدوداراذطبوروضنذاتاوذساءؼب

ذبنذسبداهللذدريذريالبخاذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذيثحد

ذاهللذسـهذرضىذسؿر ذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداث،

ذ:ذبرعؼصودذؼغذبردبداذودؾم

ذ

،ذ(الءؼنذؼغ)ذعدؾمذترػادفذدوداراذاداظهذعدؾمذدأورغ"

ذاورغذاوظقهذدأغقايذاطنذتقدقذدانذعغاغقايذبوظقهذتقدقذدي

ذالءؼن ذدوداراثذحاجةذعؾؼدـاطنذؼغذددقاصا. ذاهللذعك،

ذحاجتثذعؾؼدـاطنذاطنذوتعاىلذدبحاغه ذؼغذددقاصا.

ذعدؾمذددأورغذطدودفنذعالصغؽن ذدبحاغهذاهللذعك،

.ذضقاعةذػاريذصدذطدوطرغثذعالصغؽنذاطنذوتعاىل

ذعدؾمذددأورغذساءؼبذعـوتويفذؼغذددقاصا ذاهللذعك،

ذذ."ضقاعةذػاريذصدذساءؼبثذعـوتوفذاطنذوتعاىلذدبحاغه

ذ(ذالبخاري رواؼةذاعام)

ذ
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ذ،ذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذالريذصرغهذتقدقذعاءغديذدتقافذوظوباضقؿاغػون

ذعـجاظقـؽنذداملذطدقالصنذدانذطداهلنذعالطوطنذدرصد

،ذصرتؾقغؽفنذدػرتذعاءغديذددامذصردوداراءنذػوبوشن

ذطػدذممباواذبوظقهذػقغضذصـداصتذصربقذاءنذنداذفهمذداظه

ذصرعودوػن ذؼغذبقارظهذاؼتذصـداصتذصربقذاءن دواجرث.

ذممػرباءؼؼيذاوغتوقذطقتذطػدذطباءؼؼنذعـداتغؽنذبوظقه

ذطدقالصن ذحددذدػرتذتنكمضرذعـداتغؽنذثبوطـ،

ذدشؽي ذدؼريذداملذدغدمذدانذهاعار، ذاؼتذاوظقه. ذباضي،

ذاؼنذصردوداراءنذعغوطوػؽن ذعغفقـدريذػـدضؾهذطقت،

ذاطنذاؼاثذطرانذطقتذدؼريذداملذتردبوتذصفة

ذػوبوشنذدرتاذسبادةذعرودؼؽنذدانذدؼريذممودـفؽن

ذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذيثحدذدبواهذدامل.ذعاءغديذددام

ذاهللذردولذبفاواداث،ذاهللذسـهذرضي ابوذػرؼرةذدريذعدؾم

ذ:ذبرعؼصودذؼغذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾى

ذ

ذمموتودؽنذدانذعارهذ،عـقػوذ،دشؽيذداظقغذطاظنيذجاشـؾه"

ذػوبوشن ذتؾهذؼغذددواتذعـجوالذطاظنيذجاشـؾهذدان.

ذالءؼنذاورغذطػدذدجوال ذؼغذاهللذػؿباذطاظنيذجادؼؾه.
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ذبردودارا ذؼغذعدؾمذباضيذدوداراذاداظهذعدؾمذدأورغ.

ذ)الءؼـث ذدي، ذتقدقذ،عغعاءؼبؽـثذدانذعـظاملقثذتقدق(

ذعغفقـاثذتقدقذدانذعـدودتاطـث ذدؼدقينذاؼتذتؼوى.

ذطاظيذتقضذدباثقذداداثذعـوروقذدراؼا) ذخوطوصؾه(.

ذدوداراثذعغفقـاذديذجكذبوروقذدطاتاطنذعدؾمذدأورغ

ذعدؾمذؼغ ذحرامذ،الءؼنذؼغذعدؾمذاتسذعدؾمذدتقاف.

ذ(رواؼةذاعامذعدؾم) ".طحرعتـثذدانذػرتاثذ،دارػث

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذباضي،ذاؼنذطاظيذصدذخطبهذيخريعغأ،ذاؼتجدرتوذ

ذاؼنذصردوداراءنذاؼؽنتذعغفوبوشؽنذدانذعراصتؽن ذاغتارا،

ذاؼاظهذصردوداراءنذتاظيذعغوطوػؽنذداملذصـتقغذؼغذ۲خريي

.ذإدالمذاوعتذددامذممبـتوذبـتوذداظقغذدقؽفذادذصرظوث

ذتقدقذطقتذجكذصردوداراءنذارتقثذاصاظهذطرانذاداظهذاؼن

ذبرطفـدضؽنذديذطتقكذطقتذدوداراذممبـتوذعاػو

ذاطنذاؼـقؾهذممبـتوذبـتوذدقؽفذدري.ذبـتوانذدانذصرتوظوشن

ذصردوداراءنذممبواػؽن ذدطاالشنذطؼواتنذدانذصرصادوان،

ذإدالمذاوعت ذاؼتذاوظقه. ذطقتذ۲دامذعارؼؾهذعثروذممرب،

ذباػوذبرضـدؼغذإدالمذاوعتذدباضاي ذدانذبؽرجادام،
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ذدتقافذداملذالءؼنذدامذداتوذاغتاراذعـوظوغ-توظوغ

ذددامذصردوداراءنذاؼؽنتذممػرطوطوػؽنذباضيذطأداءن

ذطقت ذاؼتذدرصدذدالءؼن. ذاوصايذددايذػـدضؾهذطقت،

ذػاتيذعثاطقيتذبوظقهذؼغذصربواتنذعـجاءوػيذبراودفا

ذطرودؼنذطػدذممباواذبوظقهذؼغذطقتذدإدالمذدودارا

ذإدالمذاوعتذددامذصردوداراءنذػوبوشن ذاهللذفرمان.

ذ:ذ9ذاؼاتذاملائدةذدورةذداملذوتعاىلذدبحاغه

 

 خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ...
   جم هل مل خل حل جلمك لك

    

ذاوغتوقذتوظوشن-برتوظوغذطاعوذػـدضؾهذدان...":برعؼصود

ذىبرتؼوذدانذطباجقؼنذممبوات ذطاعوذجاشـؾهذدان،

ذععصقة)ذدوداذعالطوطنذصدذتوظوشن-برتوظوغ ذدان(

ذددوشضوػثذطران،ذاهللذطػدذظهذبرتؼوىذدان.ذصـخروبوػن

ذعؾغضرذؼغذددقاصاذباضي)ذدقؼداءغثذسذابذبرتذعفاذاهلل

 .ذ("صرؼـتفث

ذ

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 

َ حئ تاْغِفرِينَافايااَفاْوزا َيَاَٱلُْمس ْ ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


