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 سكًرت عامل مملًهارا تىنتىتن

 9112 كتوبراو  4برساماءن1441صفر5
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
  زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

(91-12ايات : احلجر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 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)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.ذؽؿودقنذذػدبرؽواس(ذدراورغذقغذ)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدغنذتؼوىذ۲دبـر

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذخريةادذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذػدذخطبه.
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ذعاملذممؾقفاراذتوـتوتنذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذفاري

ذ.ذدؽقرت

ذ

ذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ91-12ذاقاتذاحلجرذدورةذداملذتادي

ذ

ذػداثذؾتؼؽنذؽاؿيذدانذبـتغؽنذؽاؿيذاقنذبوؿيذدان"

ذؽوؽوهذتردقريذقغذضاـغ-ضوـوغ ذؽاؿيذدرتا،

ذدان.ذتقؿباغـثذترتـتوذقغذددواتذ۲تقفذػداثذتوؿبوفؽن

ذدضاالذاقنذبوؿيذػدذؽاؿوذاوـتوقذجادقؽنذؽاؿي

ذفقدوفذؽػرؾوان ذقغذ۲خملوقذجادقؽنذؽاؿيذجوض،

ذ."رزؼقثذؿثدقاؽنذدبـرذقغذاورغذبوؽـؾهذؽاؿو

ذ

 ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،
ذدبارغذؿالؽوؽنذدريذاوؿتثذؿالرغذإدالمذاضام

ذاقنذبوؿيذؿوكذداتسذؽرودؼنذبـتوق ذترؿادوق،

ذجقواذؽرودؼن ذدؽقرتذعاملذدانذبـداذفرتا، ذدتقاف.

ذاقن.ذؽفقدوػـثذحقذدبرقؽنذواجبذاقنذدعاملذؽفقدوػن

ذبوؿيذدؿوكذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػـخقػتائنذمسواذؽرانذاداؾه

.ذدفرضاءيذدانذدػؾقفاراذػرؾوذقغذاؿاـهذؿروػاؽنذاداؾهذاقن
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ذاقتذاوؾقه ذفـدؼؾهذبرعؼلذدانذبراميانذقغذؿاءـدي،

-باءققدذدغنذاقنذعاملذخزانهذممنفعتكنذدانذؿغوروس

ذ.ذباءقؼث

ذ

ذـاؿون ذترداػتذاقنذفاريذػدذؿثدقفؽنذقغذاف،

ذدغنذبرتغضوغجوابذتقدقذقغذؿاءـديذدضؾقـتريذتقـدؼن

ذاقنذعاملذضرهواـ ذممباواذقغذػربواتنذؿالؽوؽنذتؾهذؿرقك.

ذدقداذػؿبواغنذدػرتذدؽقرتذعاملذؽػدذؽرودؼن

ذدوغايذؽداملذتوؽدقك ذؿراتاذػؿبواغن، ،ذ۲مسػه

ذقغذؽرودؼنذالضيذػؾباضايذدانذؽقؿقاذ۲بافنذضوـاءنثؾفػ

.ذؿات-مساتذؽأوـتوغنذؿـداػتؽنذدؿيذدالؽوؽن

ذقغذدؽقرتذعاملذػـخؿرنذؿثببؽنذتؾهذاقنذدػرتذػربواتن

.ذػـجغذقغذؿاسذجغكذداملذبوروقذقغذؽدنذممباواذاؽن

ذاقنذدبؾومذبرالؽوذػرـهذقغذافذتـتغذؾقفتذؽقتذؿاري

ذدرػدذعاؼبة.ذضودغذػادريذدؽاودنذقاءقتذؽقتذدـضري

ذقغذؿرقكذاوؾقهذدوغايذؽداملذترالرغذ۲بافنذػؿبواغن

ذاءقرذػـخؿرنذؿثببؽنذتؾهذاقاثذؿك،ذبرتغضوغجوابذتقدق

ذؽػدذبوروقذاؿتذقغذؽدنذممباواذثاخريذقغذاوداراذدان

ذتردبوتذؽاودنذػـدودوق ؽتقدقذذددببؽنذجاغـؾه.
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ذالءقنذاورغذؿثببؽن،ذدؽقرتذعاملذترفادفذؽقتذػدوؾقان

ذقغذػربواتنذاتسذتنكمضرذؿـرمياذدانذؽدودفنذؿـغضوغ

ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.ذاقنذبرتغضوغجوابذتقدق

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ41ذاقاتذاؾرومذدورة

ذ

ذددارتذبـخانذباالذدانذؽرودؼنذبرباضايذتقؿبولذتؾه"

ذتاغنذاوؾقهذدالؽوؽنذتؾهذقغذافذدببذدغنذدالءوتذدان

ذدؿؽنيذقغذتقؿبوؾث)ذؿاءـدي ذؿراداؽنذفـدقذاهللذؽران(

ذؿرقكذقغذبوروقذ۲ػربواتنذباؾدنذدريذدبفاضنيذؿرقك

ذالؽوؽنذتؾه ذدانذفاـصا)ذؽؿباؾيذؿرقكذدوػاقا،

ذذ."(برتوبة

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقتذاوؾقه ذاهللذدأـوضرفؽنذقغذدؽقرتذعاملذـعؿة،

ذدانذ،اوداراذ،فوتنذ،دوغايذدػرتذوتعاىلذدبحاـه

ذدانذدجاضذ،دػؾقفاراذدـتقاسذدفارودثذدباضاقث

ذػـؽـنذممربقؽنذاؿتذإدالم.ذدمخريذتقدقذدرتاذدؾقـدوغي

ذدؽقرتذعاملذػـجاضاءنذترفادفذػرفاتنيذدان ذاداؾهذاقن.

ذدؽقرتذعاملذؿؾقبتؽنذؿاءـديذتقـدؼنذدضاالذؽران

ذاؽنذقغذدوداذدانذػفاالذـقاليذممػوثاءي
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ذدغنذدجادقؽنذقغذبوؿيذ.قؽؾذةاخريدذدػرتغضوغجوابؽن

ذدانذبراميانذقغذػـتدبريذممرؾوؽنذاقنذؽأقـدفنذػـوه

ذاقنذعاملذؽؾدتارقنذممدتقؽنذباضيذبرتغضوغجواب

ذؽقتذإدالمذاوؿتذدباضاي،ذاقتذاوؾقه.ذترػؾقفاراذدـتقاس

ذاهللذؽػدذتاؽوتذدـتقاسذاوـتوقذدقريذؿـدقدققذفـدؼؾه

ذؿاؾوذبراسذاؽنذؽقتذاقتذدغنذؽرانذوتعاىلذدبحاـه

ذؿوكذداتسذؽرودؼؽنذدانذؽؿوغؽرنذؿالؽوؽنذاوـتوق

ذددـقاذؽقتذضريذضرقذدضاالذبفاواداثذاقغتؾه.ذاقنذبوؿي

ذاػابقالذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدػرفاتقؽنذدـتقاسذاقن

ذتردبوتذحالذؿثدريذؽقت ذؽقتذػربواتنذػديتذدوده،

ذؽباءقؼؽنذممباواذاؽنذقغذذرقعةذباتدنذؿغقؽوتذاؽن

ذ.ذاقنذعاملذدانذؿاءـديذاوـتوق

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاداؾهذاقنذعاملذبـخانذبفاواذؿثدريذؽقتذواالوػون

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿطؾقذحق ذدباضايذؽقتذتتايف،

ذدغنذتردبوتذؿصقبةذؿغفقـدريذبراودفاذفـدؼؾهذؿاءـدي

ذؿغوروسذداملذتغضوغجوابذدانذػراـنذتـتغذػقؽاذدـتقاس

ذاقنذخقـتاءيذؽقتذقغذدؽقرتذعاملذؿـجاضذدان ذدـضارا.
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ذاقنذؽقت ذبرتغضوغجوابذقغذبرواجبذػقفقذادذدوده،

ذؿرقك.ذدؽقرتذعاملذػؿوؾقفاراءنذدانذػـجاضاءنذترفادف

ذؿـخضهذدـتقاس ذػردؽقرتنذعاملذممؾقفاراذدانذؿغاول،

ذؽػدذػـدقدقؼنذدانذؽددرنذػروضرمذؿالؾوءي

ذػرؾوؾهذتردبوتذاودفاذدضاال،ذبضقتوذـاؿون.ذؿشارؽات

ذمسواذدرػدذؽرجادامذدانذدوؽوغنذدغنذدػرؽوؽوفؽن

ذػقفق ذدؽقرتذعاملذممؾقفاراذتغضوغجوابذؽرانذاداؾهذاقن.

ذ.ذبردامذتغضوغجوابذؿروػاؽنذاداؾهذاقن

ذ

ذاقنذؽاؾيذػدذخطبه خرييؿغأذجدرتو ذاقغنيذممرب،

ذدام-بردامذؽقتذؿارقؾهذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿثرو

ذؽرانذدباءقؼثذدغنذاقنذعاملذخزانهذؿـجاضذدانذؿغوروس

ذدباضايذؽقتذؽػدذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاؿاـهذاداؾهذاقن

ذاقنذبوؿيذؿوكذداتسذخليفة ذاهللذضرهواـذددوغضوفث.

ذجكذؽقتذؽػدذرمحةذؿـجاديذاؽنذاقنذوتعاىلذدبحاـه

.ذدباءقؼثذدغنذاقنذعاملذممؾقفاراذدغنذؿـشؽوريذؽقت

،ذباءققذدغنذداوروسذداػتذتقدقذايذدؽرياثذتتايفذاؽن

ذدانذبـخانذؿـجاديذبرتوؽرذاؽنذاقنذضرهواـذػديتذدوده

ذؽقتذؽػدذبدرذقغذؿصقبة ذاعتبارذؿغؿبقلذؽقتذؿارقؾه.
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ذداتسذعاملذؽجادقنذدتقافذاتسذمنفعةذدرتاذػغاجرنذدان

ذؽتؼواءنذدانذؽطاعنتذؿـقغؽتؽنذدؿيذاقنذبوؿيذؿوك

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػد ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذ165اقاتاألـعامذذدورة

 

 هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ٱ

  مل مك لك هش مش هس مس هث مثهت مت هب  مب

 

ذدبوؿيذخليفةذؽاؿوذؿـجادقؽنذقغذدقاؾهذدانذ:ؿؼصودث

ذبربافذالءقنذقغذدتغفثذاتسذؽاؿوذدتغهذؿـقغضقؽنذدان

ذتؾهذقغذافذػدذؽاؿوذؿغوجيذفـدقذايذؽرانذ،درجت

ذددوغؽوفثؽاؿوذؽػدذدؽورـقاؽـث ذاؿتؾهذتوفـؿوذ.

ذذ،دقؼدأـثذعذابذدضرا ذؿفاذايذددوغضوفثدان

 .ؿغادقفينذؿفاذالضيذ،ػغؿػون
 
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
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَافايااَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


