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 كماهوان بوكن كفرلوان
 

 8282 جانواري 84برساماءن  ه1441ولاأل مجادي83 
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن
 هبمب خب حب جب خئمئهئ حئ جئ

مج حج مث متهت خت حت جت  

 (11-11:التغابن)                                                                                                                     

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ   سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ   ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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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  

 (14)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

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـردانذ)دـه(ذردو

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذؽؿافوانذبوؽنذؽػرؾوان

ذ

ذاهللذاوؾقهذدبرقؽنذقغذددـقاذؽـعؿنتذدانذبـداذفرتا

ذمسـتاراذصفةبرذاداؾهذؽقتذؽػدذوتعاىلذدبحاـه ذاداؾهذاي.

ذؽقتذؽػدذاوجنيذاتاوػونذفتنهذبـتوقذدواتذؿروػاؽن

ذباءققذدغنذؿغورودؽـثذممػوذؽقتذادذدامذؿؾقفتذاوـتوق

ذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذدباؾقؼثذاتاو

ذقغذ11ذفقغضذ11ذاقاتذبنالتغاذدورةذداملذتاديذخطبه

ذ:ذبرؿؼصود
ذ

ذفاثاؾهذاقتذؽاؿوذ۲اـقذدانذؽاؿوذبـداذفرتاذددوغضوفث"ذ

.ذبدرذقغذػفاالذجواؾهذاهللذددقديذدانذ،اوجنيذؿـجادي

،ذؽاؿوذاوػايذددايذاهللذؽػدذؽاؿوذؾهذىبرتؼوذاقتذاوؾقه

ذػغاجرـث-ػغاجرنذاؽن)ذدغرؾهذدان ذاؽن)ذراعتؾهذدرتا(

(ذبواتؾهذدرتا)ذؽاؿوذفرتاذبؾـجاؽـؾهذدانذ،(ػرقـتفث-ػرقـته

ذؽاؿوذدقريذاوـتوقذؽباجقؼن ذقغذددقاػاذ(،اقغتؾه)ذدان.

ذربقعةذاوؾقهذدػغاروفيذدرػدذدقرقثذممؾقفاراذدرتاذؿـجاض

ذ ."برجايذقغذ۲اورغذؿرقؽاؾهذؿكذ،ثـخبيلـ

ذ
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ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذؿغوروسذدانذبربؾـجاذداملذؿاءـديذؽػرؾوان

ذقاءقتذ،ؽػرؾوانذجـقسذتقضذؽػدذتربفاضيذؽفقدوػن

ذاقاثذ،ةقَِّرْوُرَضذدـاؿاؽنذػـتقغذداغتذقغذؽػرؾوانذػرتام

ذؿقـوؿن،ذؿاؽـن، دػرتذاداسذؽػرؾوانذؿروػاؽنذاداؾه

ذبوؾقهذتقدقذؿاءـديذتـػاثذ.ػاؽاقنذدانذتقغضلذمتػت

ذةقَِّجاَحذدـاؿاؽنذقغذؽػرؾوانذؽدوا.ذؽفقدوػنذؿـرودؽن

ذتقدؼؾهذتتايفذاؽنذ،جوضذؽػرؾوانذدواتذؿروػاؽنذقاءقت

ذدؽرياثذفقدوفذاوـتوقذبوؾقهذتقدقذؿاءـديذؽػدذمسػاي

ذممقؾقؽقثذتقدق ذؽػدذؽدؾقداءنذممربيذاوـتوقذفاثذاقاث.

ذخوـتوفثذ،ؽدوؽرانذدريذؿغفقـدريذدانذؿاءـدي

ذدانذبرذاتذدانذؾذةذقغذؿاؽـنذ،ؽـدراءنذممقؾقؽيذدػرت

ذقاءقتذةيَِّنِيِسِحَت ؽػرؾوانذاداؾهذؽتقضذقغذؿاـاؽاال.ذ۲الءقن

ذ.ؿاءـديذؽفقدوػنذالضيذؿؾغؽػؽنذباضيذمتبفنذؽػرؾوان

ذؿاءـديذممبواتؽنذاؽنذدؽاولذتقدقذدؽرياثذاقنذؽػرؾوان

ذ.ذؽفقدوػنذؿغوروسذداملذؾبقفن-برؾبقهذاقت

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذادذ،اقنذفاريذػدذؽفقدوػنذؽػرؾوانذممـوفيذدامل

ذبربؾـجاذاوـتوقذؿـوؿػوؽنذؾبقهذقغذؽقتذدرػدذدبفاضني

ذدغنذمتبفنذؽػرؾوانذقاءقتذَتِحِسِيِنيَّةذ۲ػرؽاراذؽػد

ذقغذػرؽاراذؽػدذبربؾـجاذدغنذبربـدقغذؾبقفن-برؾبقهذبربؾـجا
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ذدغنذاورغذاوؾقهذدؾقفتذؿافوذؿرقك.ذَحاِجقَّةذدانذورقةضر

ذاورغذدػوجيذدرتاذؽؿضفنذػـدغن ذداملذؿرقكذػد.

ذفقدوفذاصؾؽنذؿدؽنيذؿـجاديذبقارؾهذاقنذفقدوف

ذؽرانذؿربفاقاذاؿتذاقنذدػرتذصفةذددغؽنذ،برضاي

ذقغذؿاءـديذؿـجاديذددأورغذجقواذؿـدقدققذاؽنذاقاث

ذاؽنذدانذممبذقرذدوؽاذ،نفسوذفاواذؿغقؽوتذدوؽا

ذءرقاذدرتاذغودوؿبذصفةذؿالفريؽن ذوتعاىلذدبحاـهذاهلل.

ذؽقتذؿغقغتؽنذدرقغذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذدان

ذؿالؽوؽنذدداملذبرؾبقفنذتقدقذدانذنفسوذفاواذؿغاولذاضر

ذددوات ذدالؾوذقغذؾهنفسوذفاواذؽرانذاداؾهذاقن.

ذؽبقـاداءنذؽارهذؿاءـديذؿـجروؿودؽن ذددببؽن.

ذاؽنذاقتذددأورغذؿكذ،اقنذنفسوذفاواذؿغاولذؽضاضؾن

ذدرػدذؿؾقبقفيذبربؾـجاذدانذػؿبورودنذؿالؽوؽنذدرقغ

ذػؿبذقرنذؽػدذممباواذفقغضذؽػرؾوان ذؽضاضؾنذددقـقؾه.

.ذؽفقدوػنذداملذػربؾـجاءنذؿغورودؽنذداملذؿاءـدي

ذ:ذ82ذاقاتاإلدراءذذدورةذدداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر

 

 جن مم خم حم جم هلمل خل حل  جل مك
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ذ"ذبرؿؼصود ذاداؾهذاقتذبوروسذقغذ۲اورغذددوغضوفث:

ذقغذقخملوذاداؾهذػوالذاقتذذقطانذددغذ،ذقطانذ۲دودارا

ذ.ذ"توفـثذؽػدذكفورذداغت

ذ

ذاؿرنذممربيذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاقنذاقاتذددامل

ذؿالؽوؽنذؽرفذقغذؿاءـديذػرقالؽوذدانذصفةذؿغـاءي

ذدوداراذؿروػاؽنذاداؾهذؿرقكذؽفقدوػنذداملذػؿبذقرن

ذذقطان ذقغذبفاواذؿـجؾدؽنذجوضذكثريذابنذتفسريذدامل.

ذؿغؾوارؽنذقغذددأورغذاداؾهذاقتذػؿبذقرنذدؽاتاؽن

ذ.ذمتػتثذػدذبوؽنذقغذػربؾـجاءن

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاداؾهذاقتذباءققذقغذػربؾـجاءنذ،إدالمذؿـوروت

ذدغنذتردبوتذػـداػنتذممبؾـجاؽنذؽقتذدؽرياث

ذ،براميانذقغذاورغذباضيذاقتذاوؾقه.ذدأميبغذدانذبرددرفان

ذدجادقؽنذاوـتوقذالققذػاؾقغذقغذتوالدنذدوريذادذتقدق

ذاوؾقهذدتوروؼؽنذقغذؽددرفاـاءنذدرػدذدالءقنذخوـتوه

ذؽتقكذتربوؼيتذاقن.ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـدا

ذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدػقؿػنيذقغذإدالمذؽراجاءن

ذ،ددضينذدانذؼواتذقغذػغاروهذممقؾقؽيذتؾهذودؾمذعؾقه
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.ذدروؿفثذتقؽرذبراؾدؽنذتقدورذدفاجذؿادقهذبضقـدا

ذاؽنذقغذدـدقريذبضقـداذ،قؽوقذقغذػاؽاقنذادذؽاالو

ذؿـؿػؾث ذادذقغذؿاؽـنذػونذافذتقاداذدؾقفتثذدؽرياث.

ذبضقـدا.ذبرػواداذاؽنذبضقـداذؿكذ،دؿاؽنذاوـتوقذدروؿه

ذؿقـومذممربيذاوـتوقذؽؿبقغذدودوذدـدقريذممرهذجوض

ذتتاؿوثذؽػد ذؽددرفاـاءنذـقاليذؿروػاؽنذاقنذؽدؿوا.

ذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدتوروؼؽنذقغذفقدوفذخاراذدان

ذبضقـداذؽرانذؽفقدوػنذؿغورودؽنذداملذودؾمذعؾقهذاهلل

ذفرتاذؿـخاريذاوـتوقذمتػتذدباضايذدـقاذؿـجادقؽنذتقدق

ذ.ذؿات-مساتذؽؽاقاءنذؿغوؿػولذدان

ذ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجدرتو

ذدخاراذفقدوفذؽقتذؿارقؾهذذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذاؽنذؽقتذ،برددرفانذفقدوفذدغنذؽرانذبرددرفان

ذاهللذؽػدذبرذؽورذدانذ،بفاضقاذ،خوؽوفذؿراسذدالؾو

ذوتعاىلذدبحاـه ذصفةذؿـرػؽنذفـدؼؾهذؿاءـديذدتقاف.

ذاقتذؽددرفاـاءنذؽرانذؽفقدوػنذداملذاقنذؽددرفاـاءن

ذرزؼيذداملذؽخوؽوػنذاتاوذعهاؼـذـقاليذدغنذػرتؾقاـثذاد

ذؽقت ذداملذدػرؾوؽنذؾبقهذاداؾهذبرؽةذقغذفقدوف.
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ذتقدقذدرقغذتتايفذؿقواهذؽفقدوػنذبربـدقغذؽقتذؽفقدوػن

ذقغذؽبفاضقاءنذممباواذاؽنذددرفانذقغذفقدوف.ذخوؽوف

ذدبحاـهذاهللذشرضؽذؿـوجوذؽقتذممباواذاؽنذدانذحؼقؼي

ذاقاتذؼانالفرذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذوتعاىل

ذ:ذ12

 

   جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك
ذ

(ذاقاؾهذاقتذاهلل درضاءيذقغ)ذؿرقكذجوضذدان:ذ"برؿؼصود

ذدانذباتسذؿؾؿػاوءيذتقاداؾهذ،فرتاثذممبؾـجاؽنذاػابقالذقغ

ذدباؾقؼث)ذدانذ،ؽدؽوتذخبيلذتقادا ذؿرقكذػربؾـجاءن(

ذدانذبوروس)ذخاراذدوا-ؽدواذداـتاراذددرفانذبتولذاداؾه

ذ.ذ"اقت(ذخبيل

ذذ

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 ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


