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 ايبىباف كدوا رضا ريمنخا
 9132 سيفتيمرب 31برساماءن3443حمرم31

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل
 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 (91 : ايات األسراء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               جت هب مب خب

 

 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  

 (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

ذ)اؾؼراان(ذذؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهلل

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـدانذ)دـه(ذردوؾث،ذ

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواانذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذاخريةد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذاقبوذبافذؽدواذضارذؿـخاري

ذ

ذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان

ذ:ذ91ذاقاتذدراااألذدورةذدامل

ذ

ذاغؽاوذدوػاقاذ،ػرقـتفؽنذتؾهذتوفـؿوذدان"ذ:برؿؼصود

ذفـدؼؾهذدانذ،ؿات-مساتذؽػداثذؿالاقـؽنذؿثؿبهذتقدق

ذبافذاقبوذؽػدذبااققذبربواتذاغؽاو ذدأورغذداؾهذجك.

ذؽػدذمسػايذ،دؽاؾيذدواث-ؽدواذاتاوذ،ؽدواثذدري

ذجاغـؾهذؿكذ،ػؾقفاراامنوذدانذجاضاانذداملذتواذعؿور

(ذؽادرذػرؽاتاانذدبارغ)ذؿرقكذؽػدذبرؽاتذاغؽاو

ذؿـغؽقغذاغؽاوذجاغـؾهذدانذ"،ِهاَ"ذػرؽاتاانذدؽؾقػون

ذقغذػرؽاتاانذؿرقكذؽػدذؽتاؽـؾهذتتايفذ،ؿرقكذؿثرضه

ذ.ذ("دـتونذبردوػنذقغ)ذؿوؾقا

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذاقاؾهذالاقنذتقدقذاداؾهذاقتذؽشرضذاوتامذؽوخني

ذؽقتذددرؽهذتتايفذاؽنذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذضارذؿـداػت

ذاقاثذوتعاىلذدبحاـهذاهللذضارذؿـداػتذاوـتوقذبفوا

ذؽقتذبافذاقبوذؽدواذضارذؽػدذبرضـتوغ ذاقـقؾهذػرؽارا.
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ذددغؽنذ،اـقذبرضؾرذقغذاـدانذاوؾقهذدؾوػاؽنذدرقغذقغ

ذباضقؿانذػدذبرضـتوغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذؽؿوؾقاان

ذبتافذؿـوروؼؽنذاقن.ذبػاثذاقبوذؽدواذمموؾقاؽنذاقتذاـق

ذدغنذدانذؿرقكذتـػاذؽرانذبافذاقبوذؽدودوؼنذبدرث

.ذاقنذبوؿيذدؿوكذؽقتذتقاداؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاقذقن

ذدريذرتؿقذياؾذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل

ذعـهذضيرذاصاؾَعذبنذوُرِؿَعذبنذعبداهلل ذبفاواداث ،اهلل

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذ

ذبافذؽدواذضاءنؽرذػدذترؾتقذاقتذاهللذاءنضؽر" ذ،اقبو

ذ.ذ"اقبوذبافذؽدواذؿوركذػدذترؾتقذاقتذاهللذؿوركذدان

ذ(ذاؾرتؿقذيذاؿام)ذ

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذ ذباف ذؽقتذواجبذقغذاـدانذؿروػاؽنذاداؾهاقبو

ذدانذتـاضذ،ؽرقغتذبرؼربانذتؾهذؿرقك.ذراعيتذدانذحرؿيت

.ذاـؼث-اـقذؽدـاغنذدانذؽدؾقداانذممدتقؽنذداملذفرتا

ذبردغؽغذؿرقكذ،دقواسذدفقغضاؾهذؽاـدوغنذداملذدري

ذؿاؽنذؿثدقاؽنذ،داؽقتذؽتقكذؽقتذؿـجاضذؿات

ذدانذؽقتذاوـتوقذػالجرنذ،تقغضلذمتػتذ،ػاؽاقنذ،ؿقـوم
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ذؽدجفرتاانذؿـدعااؽنذدـتقاسذؿرقكذػـتقغذػاؾقغذقغ

ذؽقت ذؿـجاديذؽقتذؿافوؽنذػديتذدودهذؿرقكذدعاا.

ذبربؼيتذممػوذقغذاـقذ،فاتيذؿثجوؼؽنذقغذاـقذ،صاحلقغذذاـق

ذ.ذؽقتذممرؾوؽنذؿرقكذدداعتذؿرقكذؽػد

ذ

ذادذؿؾقفتذؽقتذ،اقنذفاريذؿثدقفؽنذاؿتذـاؿون

ذدرػدذػرقباديذؽػـتقغنذممـتقغؽنذؾبقهذقغذ۲اـقذدؽاالغن

ذبافذاقبوذؽدواذؽػـتقغن ذؿرقكذتروقذؾبقهذبفؽن،

ذؿرقكذدوروفنذاورغذدػرتذبافذاقبوذممػرالؽوؽن

ذاقبوذمموؽولذدانذفاؿونذمماؽيذدغضوفذقغذادذفقغضاؽن

ذاقبوذؿغفردققذاتاوذؿالونذ،مموؽولذػربواتن.ذدـدقريذبػاث

ذاداؾهذحؽوؿثذدانذدرفاكذػربواتنذؿروػاؽنذاداؾهذباف

ذبدرذبردودا ذاؽنذتقدقذاقنذػربواتنذؿالؽوؽنذقغذ۲اـق.

ذاهللذؽػدذبرعبادةذباثقذؿرقكذؿدؽقػونذذرضذبااوذؿـخقوم

ذوتعاىلذدبحاـه ذتقدقذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽرانذاداؾهذاقن.

.ذبػاثذاقبوذؽدواذؽػدذؿـدرفاكذقغذاورغذعبادةذؿـرمياذاؽن

ذدرػدذرتؿقذياؾذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل

ذرَدِرَدذابو ذعـهذضيأ ذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذ،اهلل

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾمذعؾقه
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ذباف" ذتواذاورغ)ذاقبو ذجكذ،ذرضذتغهذػقـتوذؿروػاؽن(

ذ.ذ"ايذجاضاؾهذاتاوذاقتذػقـتوذؾتؼؽـؾهذؿافوذؽاؿو

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاـقذدـاؿاؽنذقغذؽقتذدتقافذدواجرثذ،اقتذاوؾقه

.ذؽقتذبافذاقبوذؽدواذؽفقدوػنذممفؿيذدـتقاسذفـدؼؾه

ذ،ؽؼواتنذتقادذ،تواذاودقاذؽػرقغؽتذتقباذاؽنذؿرقك

.ذتردقغضوغذؿودهذدانذػـجاضاانذممرؾوؽنذ،ملهذمساؽني

.ذــيتذتواذدودهذؽقتذاػابقالذؽقتذدػنذؿاسذدبـرثذاقـقؾه

ذاوـتوقذػـدوانذدجادقؽنذبوؾقهذاقنذضاؿربنذدػاتوتث

ذؿـجاضذ،برتغضوغجوابذدـتقاسذؽقت ذممربيذدانذؿثارا،

ذدالضيذبافذاقبوذؽػدذبااققذؾبقهذقغذالقـنذدرتاذػرفاتني

ذؿالؾوايذاؽنذجوضذؽقتذؽرانذفقدوفذؿادقهذؿرقك

ذ.ذــيتذؿرقكذدػرتذتواذاودقاذػرقغؽت

ذ

ذؿالقينذػرؾوذؽقتذ،اـقذدأورغذدباضايذجدرترو

ذؿوغؽنيذدبااققذدغنذؿرقك ذدـتقاسذفـدؼؾهذؽقت.

.ذؿرقكذؿـزقارفيذدانذخربذبرتاثذدرقغذ،ؿرقكذؿـدعااؽن

ذػاؾقغذدانذؽقتذدواراذؿـدغرذداػتذاػابقالذدروـوقذؿرقك

ذبرادذدمتوايذجارغذقغذ۲اـقذؿؾقفتذاداؾهذممبفاضقاؽن
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ذؿرقكذؿاتذدفادػن ذممؾقفاراذدانذؿـجاضذػؾواغذربوتؾه.

ذاتاوذاودقاذؾـجوتذتؾهذؿرقكذمساسذصثخصوذؿرقك

ذداؽقتذؽتقك ذترتوتوفذؿرقكذفاتيذبقارؽنذجاغـؾه.

ذؽقتذالقـنذؿـرمياذاوـتوق ذبرثاواذؿرقكذدالضي.

ذدانذؿرقكذؽدقفقؾه.ذؿرقكذبواتذبؼيتذدضاالذخورفؽـؾه

ذتواذ۲فاريذؿالؾوايذؿرقكذبقارؽنذاوده.ذؿرقكذداقغقؾه

ذ.ذ۲اـقذدرػدذػرفاتنيذتـػاذؿرقك

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿغقغتؽنذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغأ

ذدانذؽقتذدقاػاؾهذاقبوذبافذتـػاذ،دؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػد

ذقغذؽدودوؼنذدانذؽأداانذداملذبرادذبوؾقهذؽقتذاداؽه

ذاقنذفاريذػدذؿقؾقؽيذؽقت ذاقبوذبافذمسـتاراذاقتذاوؾقه.

ذاوـتوقذؽدؿػنتذؾهذاؿبقلذ،فقدوفذؿادقهذقغذؽقت

ذدانذؽؽورغنذداتسذؿرقكذؽػدذؽأؿػوـنذمموفون

ذبردامذؽقتذدػـجغذالؽوؽنذؽقتذتؾهذقغذؽدقالػن

ذؿرقك ذؽقتذداملذـثضاءؽرذدانذردتوذدعااذؿوفون.

ذاقنذددـقاذؽفقدوػنذؿـرودؽن ذتـػاذبفاواذددرؾه.

ذؿـداػتذاؽنذتقدقذجوضذؽقتذ،ؿرقكذانضاؽر
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ذترضوؾوغذاؽنذؽقتذمسوض.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذضاءنؽر

ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.ذـثضاءدرذقغذضوؾوغنذدامل

ذ:ذ94ذاقاتذذدراااألذدورة

ذ

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ٱ
  حس جس  مخ

ٱ

ذؽدواثذؽػدذدقريذؿرـدهذاغؽاوذفـدؼؾهذدان"ذ:برؿؼصود

ذعااؽـؾهدذدانذ،داقغؿوذؽادقهذدانذؽادقفنذبؾسذؽران

ذ(:برؽاتذدغنذ،ؿرقكذاوـتوق) !ذتوفـؽوذوافي"

ذتؾهذؿرقكذدباضاميانذبردواذؿرقكذؽػدذرمحةذخوخورقؾه

ذمساسذؿـدقدقؼؽوذدانذممؾقفاراذداقغثذؽادقهذؿـخورفؽن

ذذ."ؽخقل

 ذ
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


