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ى  عَبِدُهُمُحَمَّدّاپ    ڦ 

ٿ    سًَ ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
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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  

 (94)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ًبر ًبرإميان"ؿؼصود: ًؽػدًً،وافايًاورغًقغ ًؽاؿو راعمؾه

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردول ًؽػد ًؽاؿو ًراعمؾه ًدان اهلل

ً ؽاؾغنًؽاؿو.ًؽؿودقنًًػداورغًقغًبرؽواس(ًدر)األؿر"

ً،بـمهً)بردؾقيقفن(ًداملًديواتوًػرؽارا-جؽـًؽاؿوًبربـمه

ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

(ً ًراؾيـةدان ًبـرً،دوؾث( ًاهللًًجقكًؽاؿو ًؽػد برإميان

ً ًفاري ً)باضيًًأخرية.دان ًباءقق ًؾلقه ًاداؾه ًدؿؽني قغ

 دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".ً،ؽاؿو(
 

ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدغنًدلواـهًوتعاىل اهللًؽػدًبرتؼوىًؽقتًؿارقؾه 

ًًدلـر ًدغن ًدانًػرقـمفثًدضاالًؿؾؼيـاؽنتؼوى

ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽن ًؿـداػتًؽقتًؿودفن-ؿوده.

ًاخريةدًدانًددـقاًفقدوفًؽربؽنتًدانًرمحة ًػدًخطبه.
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ًؿغورؿيتًحرؿة صفةًبرؽـاءنًممػرؽماؽنًاؽنًاقنًفاري

ً.ًؿاءـييًفوبوغنًممػرؽوؽوفؽن

 صفةًداتوًداؾهًاداؾهًؿغورؿيت-حرؿةًداؾقغًصفةً

ًإدالمًداملًترػوجيًصفةًاتاوًحمؿوده ًمملاواًاقنًصفة.

ًدغنًديأورغًترفادفًتقغضيًقغًػـدغنًؿؼصود

ًؽػداثًبرفقؿهًدانًدوػنًػـوهًقغًالقـنًممربقؽن  صفة.

ًديأورغًباضيًادًفاروسًاقنًؿغورؿيت-حرؿةًداؾقغ

.ًوتعاىلًدلواـهًاهللًؽػدًبراميانًدقرقثًؿغاؽوًقغًؿيؾم

ًاقاؾهًاقنًؿغورؿيت-حرؿةًداؾقغًصفةًخوـموهًاـمارا

ًبرتوتورًداملًباءققً،دـمونًبردوػنً،ؿيراًالقـنًممربي

ًداتوًاـماراًؿغفرضاءيًداؾقغً،بؽرجادامًداؾقغً،ؽات

ًدلاضاقثًدانًالءقنًدام ًقغًوتعاىلًدلواـهًاهللًفرمان.

ًقغ44ًًاقاتًصًدورةًداملًتادي خطبهًداولًدباخاؽن

ً:ًًبرؿؼصود

ًؿوؾقاًقغًصفةًدضاال") ًدلوتنًؿـهاديًاداؾهً،اقن(

ًاورغًباضيًديوغضوفثًدان.ً(ؿرقكًباضي)ًػغورؿنت

ًباءقؼث-دلاءققًقغًؽؿلاؾيًمتػتًدددقاؽنً،برتؼوىًقغ

ً".ً(ؽؾقًاخريةًفاريًػد)

ً
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ًًًًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهلل،

ًداؾقغًصفةً،اقنًؽلالؽغنًدهقً،بضقموًـاؿون

ًدؿيًددقؽقتًترفاؽقسًؿوالًتؾهًاقنًؿغورؿيت-حرؿة

ًؿشارؽاتًدؽاالغنًددقؽقت ًادًؽرانًاداؾهًاقن.

ًممؾقفاراًداملًػدوؾيًؿغؿلقلًتقدقًقغًؿشارؽاتًدؽاالغن

ًتقدقًدػرتًؿاءـييًديامًفوبوغنًممػرؽوؽوفؽنًدان

ً،تواًؾلقهًاورغًؿغورؿيتًتقدقً،الءقنًاورغًؿغورؿيت

ًدانًػؿقؿػنيًؿغورؿيتًتقدقً،ضوروًؿغورؿيتًتقدق

ًدلاضاقث ًتقدقًاقنًؿغورؿيت-حرؿةًصفةًدؽرياث.

ًمموتودؽنًبوؾقهًاقاثًباءققًدغنًدجاضًدانًدػؾقفارا

ًؿاءـييًؽػدًؽرودؼنًمملاواًدانًاؾرحقمًصؾةًفوبوغن

ًؿشارؽاتًػرادبنًـقاليًؿروـموفؽنًاؽنًثاخريًقغ

ًـضاراًديلواه ًؿغـهورؽنًتؾهًإدالمًاضامًاقتًاوؾقه.

ًدانًؿغعؿؾؽنًدـمقاسًاضرًؿاءـييًاوؿتًؽػد

ًؽفقدوػنًداملًؿغورؿيتًحرؿةًصفةًمملوداقاؽن

ً.ًبرؿشارؽت

ًدـمقاسًاضرًاوؿمثًؽػدًؿغضاؾؼؽنًإدالم

ًؿغرياًتـػاًؿاءـييًديامًؿغورؿيتًحرؿةًصفةًؿغعؿؾؽن

ًصفة ؽرانًاداؾهًاقن.ًدفاجًافًاتاوًبغياً،اضامًػربقذاءن
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ًقغًؽينًممربيًممػوًدرتاًؿوؾقاًقغًـقاليًممػوثاءيًاقن

ًؿشارؽاتًؽػدًباءقق ًؿغعؿؾؽنًدـمقاسًقغًديقاػا.

ًؿـهاؾقـؽنًداملًؿيكؾهًؿغفاديفًاؽنًتقدقًػييتًاقنًبوداقا

ًؿغوقاتيًداملًؽضاضؾنًدلاؾقؼث.ًؿاءـييًديامًفوبوغن

ًبوروقًقغًؽينًممربيًاؽنًاقنًؿغورؿيتًحرؿةًصفة

ًدلواـهًاهللًفرمان.ًؿشارؽاتًدانًديأورغًدقريًؽػد

ً:ًبرؿؼصودًقغ11ًًاقاتًؾؼؿانًدورةًداملًوتعاىل

ًرـدهًممـدغًؽران)ًؿوؽاؿوًمماؾقغؽنًاغؽاوًجاغـؾهًدان"

ًبرجاؾنًاغؽاوًجاغـؾهًدانً،ؿاءـييًؽػد(ًغودوؿلًاتاو

ًدلواـهًاهللًديوغضوفث;ًغودوؿلًبرالضقًدغنًدبوؿي

ً،غودوؿلًقغًاورغًتقفًؽػدًدوؽاًتقدقًوتعاىل

ً.ً"دقريًمملغضاؽنًالضيً،تؽلور

ًً

ًً،دؽاؾنيًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًداتوًداؾهًؿروػاؽنًجوضًؿغورؿيتًحرؿةًدقؽف

ًؽفقدوػنًداملًؽلفاضقاءنًدانًؿاـنأؽًؽػدًؽوخني

ًداملًفقدوفًاؽنًؽقتً،اقنًؽوخنيًتـػا.ًؽقتًدـضارا

 صفة اتقادً،نفسو فاواًؿغقؽوتً،ػرتقؿلاغنًتقاداًؽأداءن

ًمملاواًاؽنًدانً،ؿورـيـقاليًفقؾغً،ؽيوػـن



 6 

ًؿاءـييًديامًػرؿودوفن ًؽقتًدؽرياثًباقغؽن.

ًؿغورؿيتًتقدقً،الءقنًاورغًػدًحرؿةًراسًتـػاًفقدوف

ًممـمقغؽنًترالؾوًدرتاًالءقنًاورغًػؿقؽرينًدانًػـدغن

ًتـرتامًتقدقًؿـهاديًاؽنًؽأداءنًػييتً،دـدقريًدقري

.ًػرػىفنًدانًػردغؽقماءنًؿنللؽنًبوؾقهًثاخريًقغ

ًادًػرؾوًقغًـقاليًاـماراًؿروػاؽنًؿغورؿيتًداؾقغًدقؽف

ًؿاءـييًدلاضايًؽقتًدقريًدامل ًدقؽفًاقتًاوؾقه.

ًدؿانًدعؿؾؽنًدفارودثًاقنًؿغورؿيتًحرؿةًداؾقغ

ًػرقغؽتًدمقافًػدًدعؿؾؽنًفـدؼؾهًاقنًدقؽف.ًدفاج

ً،تواًؾلقهًقغًاورغًؿغورؿيتًػرؾوًؿوداًاورغًدػرتًعؿور

ًدامل.ًؿوداًاورغًؿناقاغيًػرؾوًجوضًتواًاورغًجوضًبضقمو

ًابنًدرػدًاؾرتؿذيًاؿامًاوؾقهًدرواقمؽنًقغًحديث دلواه

ًعؾقهًاهللًصؾىًاهللًردولًبفاواداثًاهللًعـهًضيرًعلس

ً:ًبرؿؼصودًقغًبردلداًودؾم

ًؿناقاغيًتقدقًقغًاورغًؽاؿيًضوؾوغنًترؿادوقًتقدق"

ً،ؽاؿيًتواًاورغًؿغورؿيتًتقدقًدانًؽاؿيًؽىقلًاـق

ًؿالرغًتقدقًدانًؽلاءقؼؽنًممرقـمفؽنًتقدق

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً".ؽؿوغؽرن

ً(ًاؾرتؿذيًاؿامًرواقة)
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ًؿغورؿيتًحرؿةًداؾقغًدقؽفً،اقتًدرػدًدالءقن

ًاتاوًدقواسًاورغًجك.ًتوالدنًؿالؾوءيًدػوػوقًفـدؼؾه

ًدريًؿغورؿيتًحرؿةًدقؽفًؿـوٌوؼؽنًبافًاقلو

ًممربيًداػتًاؽنًاقاثً،ػربواتنًدانًػرؽاتاءنًدودوت

ًاوـموقًؿوداًضوؾوغنًدانًاـقًؽػدًػـدوان

ًؿـىوـموفقث ً،اقنًؿمالؿتًؿـىاػايًاوـموقً،اقتًاوؾقه.

ًاوـموقًؽقتًدقريًؿالتقهًدفوؾوًترؾلقهًفـدؼؾهًؽقت

ًدـدقريًؽقتًدقريًؿغورؿيت ًاػابقالًؽرانًاداؾهًاقن.

ًدانًؽقتًؽؼواتنًؿغفرضاءيًدانًػييتًؿغـلًبوؾقهًؽقت

ًاؽنًؽقتًاهللءذاًنإً،ؽقتًدقريًػدًادًقغًؽؾؿفنًؿـرميا

ً.ًالءقنًاورغًؿغورؿيتًاوـموقًؿودهًؾلقه

ًً

ًً،دؽاؾنيًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًاقغنيًممربً،اقنًؽاؾيًػدًخطبهًخرييؿغاًجودرتو

ًدانًممػرؽاداؽنًؽقتًؿارقؾهًدؽاؾنيًمجاعهًػاراًؿنرو

ًؽفقدوػنًداملًؿغورؿيتًحرؿةًدقؽفًعؿؾنًمملوداقاؽن

ًداؾهًاقاؾهًاقنًؿغورؿيتًحرؿةًبوداقاًؽرانًاداؾهًاقن.ًؽقت

ًمسمؽنًدانًترػؽنً،عؿؾؽنًؽقتًػرؾوًقغًبوداقاًداتو

ًػرػادواـثًؼواتًقغًؿشارؽاتًمملقـاًدؿيًؽقتًفاتيًدامل
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ًالءقنًدامًداتوًاـمارا ًؿغورغؽنًممػوًجوضًاقنًبوداقا.

ًمملاواًاؽنًدانًؿشارؽاتًالػقينًدمقافًاـماراًجورغ

ً.ًؽقتًدـضاراًؽأؿاـنًؿغؽؾؽنًدرتاًؽداؿاقن

ًً

-حرؿةًؽقتًؿنوروهًفاثًتقدق جوضًإدالم اضام

ًجوضًؽقتًبفؽنًدفاجًؿيؾمًديامًؽػدًؿغورؿيت

ًؿاءـييًمسواًؽػدًؿغورؿيت-حرؿةًداؾقغًػرؾو ً،اقغمؾه.

ًؽقتً،ؽقتًؿغورؿيتًالءقنًاورغًؿافوًؽقتًدؽرياث

.ًالءقنًاورغًؿغورؿيتًػرؾوًدفوؾوًترؾلقهًفـدؼؾه

ًدفاجًبوؽنًاقنًدقؽفًممقؾقؽيًقغًؿرقكًديوغضوفث

ًاؽنًتمايفًاؽنًبيرًقغًضـهارانًممػراوؾقفيًاؽن

ًداؾقغًدانًفرؿوـيً،تـرتامًقغًؽفقدوػنًدؽورـقاؽن

ًؽلفاضنيًمملاواًاؽنًثاخريًقغًؿاءـييًديامًؿناقاغي

ًاخريةًدانًددـقا ًدورةًداملًوتعاىلًدلواـهًاهللًؿانفر.

ً:18ًًاقاتًـياءاؾ

مب      ىب  يب           خبی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب

 جت  حت        خت  مت  ىت   
ً

ً"برؿؼصود ًدغنًػغورؿنتًدبرقؽنًؽاؿوًاػابقالًدان:

ًباؾيؾهًؿكً،(دالمًممربيًدػرت)ًحرؿةًاوخػنًديوات
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ًديًباؾيؾهًاتاوً،درػدثًباءققًؾلقهًقغًدغنًاقتًػغورؿنت

ًؿغفقموغًدـمقاسًاهللًديوغضوفث(.ًدامًقغًخاراًدغن)

ً.ً"ديواتًتقف

  
كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا 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  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا

 
 

 


