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 يِرِرِحالَت ُبِزِح فـهمو هيندري
ذذذ
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ٱ
  يف ىف  يث ىث نث مث زثرث يت

(351ايات:  ألنعاما )  

 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  

 (35)الهساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذبرإميان"ؿؼصود: ذؽػدذذ،وافايذاورغذقغ ذؽاؿو راعتؾه

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

ذ،بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

ذ) ذراؾدـةدان ذبـرذ،دوؾث( ذاهللذذ٢جقكذؽاؿو ذؽػد برإميان

ذ ذفاري ذ)باضيذذأخرية.دان ذباءقق ذؾبقه ذاداؾه ذدؿؽني قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".ذ،ؽاؿو(
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه 

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذاخريةد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذحزبذاؾتحرقرذفهمن فقـدري

ذذ

ذاؾتحرقر ذقغذضرؼنذدبواهذؿروػاؽنذاداؾهذحزب

ذاؾـَِقاؾدِِّذُيِؼَتذذيخذاوؾقهذدتوبوفؽن ذػدذدػؾدطنيذِياـَِفِبن

ذ4531ذتافون ذدجقذدؿؾقدقاذتردقربذؿوالذاقنذضرؼن.

ذالضيذ4551ذتافون حزبذذؽوؿػوؾنذدؿؾقدقاذـاؿون.

حزبذ.ذبردفرت تقدقذقغذضرؼنذؿروػاؽنذاداؾهذاقنذاؾتحرقر

ذدقدتمذؿـضؼؽنذاوـتوقذؿتالؿتذدغنذدتوبوفؽنذاؾتحرقر

ذةَفاَلِخ ذاوـتوقذخليفةذدأورغذؿغغؽتذ،ؿرقكذباضي.

ذؽػدذممباواذقغذخاراذداتوث-داتوذفاثذاداؾهذإدالمذاوؿت

ذإدالمذدعوهذػؾؼداـاءن ذػؾؼداـاءنذإدالمذداملذددغؽن.

ذدػرتذخاراذػؾباضايذدغنذدخاػايذبوؾقهذدعوه

ذممباواذقغذػـدقدقؼنذدانذعؾؿوذ،اخالقذ،ؽروحاـني

 .اوؿتثذؽؾغدوغنذدانذإدالمذاضامذؽؿصؾحنت
ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذاوؾقهذدالءوغؽنذقغذدؾوضنذدانذمساغتذاتس

ذؿودهذبضقتوذقغذإدالمذاوؿتذادذؿكذ،اقنذحزبذاؾتحرقر

ذػـدؽنتذددغؽنذ،اقنذفهمنذدغنذترػدايذدانذترػغاروه
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ذاداؾهذاقنذحزبذاؾتحرقرذفهمن اوؾقهذدباواذقغذػؿقؽرينذدان

ذقغذدبـرذقغذإدالمذعؼقدهذدغنذبرتـتغنذدانذبرخغضهذجؾس

ذواجلؿاعهذعؼقدهذػضغنذؿـجادي ذاؾدـة ذاهللذفرمانذ.افؾي

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ431ذاقاتذاألـعام

ذإدالمذاضام)ذجاؾـؽوذاقـقؾهذددوغضوفثذبفاواذدان" ذقغ(

ذجاغـؾهذدانذؿـوروتثذؽاؿوذفـدؼؾهذؿكذ،ؾوروسذبتول

ذؽرانذ،(إدالمذدريذالءقنذقغ)ذ۲جاؾنذؿـوروتذؽاؿو

ذالءقنذقغ)ذ۲جاؾن ذذاقت( ذجاؾنذدريذؽاؿوؿـخراقرباقؽن

ذؽاؿوذدوػايذؽاؿوذػرقـتفؽنذاهللذاقتوؾهذدؿؽنيذدغنذ،اهلل

ذذ".برتؼوى

ذذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذعؼقدهذدغنذبرتـتغنذقغذحزبذاؾتحرقرذفهمنذاـتارا

ذدانذقضاءذبفاواذػرخايذؿرقكذاقاؾهذافؾيذاؾدـةذواجلؿاعه

ذؿاءـديذػربواتنذدانذقوـاـيذفلسفهذافؾيذدريذداؿبقلذؼدر

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؼدرذدانذقضاءذدغنذفوبوغـثذادذتقدق

ذبفاواذؿغاتاؽنذدغنذـبىذنؿعصوؿؽذممػرتقؽايذؿرقك

ذـبىذؿـجاديذدؾػسذفاثذاقتذـبىذؿعصوؿث  فهمن.
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ذؽددنتذدانذفداقةذبفاواذؿغاتاؽنذجوضذحزبذاؾتحرقر

ذاقت ؿاءـديذدريذتتايفذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدريذبوؽن

ذدـدقري ذقغذاؾؼرءانذ۲اقات تأوقلذؿغقغؽريذؿرقك.

ذؼبورذعذابذبفاواذؿقؼقينذحرامذؿـدعوادانذذةَفاِبَشَتُؿذبرصفة

ذبرالؽوذػديت ذبوؾقهذفاثذؼبورذعذابذؿرقكذباضي.

ذؽرانذبرالؽوثذقؼنيذدغنذتقدقذتتايفذدفاجذدػرخاقاءي

ذذ.داحآذحديثذبردوؿربؽنذفاثذاي

ذذ

ذػوالذفقهذدودوتذدريذػثؾقوقغنذاـتاراذؿاـاؽاال

ذبوؾقهذدفاجذددقاػاذبفاواذؿثتاؽنذحزبذاؾتحرقرذفهمن

ذبراجتفاد ذبراجتفادذداملذؽالقؼنذإدالمذدداملذددغؽن.

ذؽتتذداغتذقغذ۲ذرطذبردادرؽنذاداؾهذاقت ذؿرقك.

ذبرجابتذبقبسذواـقتاذدانذؾالؽيذؼومذاـتاراثذبراجتفاد

ذؿؼصودذتـػاذحمرمذبوؽنذواـقتاذؿـخقومذفاروسذدانذتاغن

ذبرزـا ذفهمنذضرقنذدودوتذدريذ،اقتذدرػدذدالءقن.

ذاؾتحرقر ذاقنذحزب ذؽػدذاخنؿنذؿـجاديذبوؾقهذاقاث،

ذ،ـضاراذؽدالؿنتذدانذؿاـنؽإذ،إدالمذاوؿتذػرػادوان

ذخليفةذؿـضؼؽنذاوـتوقذتعصبذترالؾوذؿرقكذاـتاراث

.ذكفورذـضاراذدباضايذؿاجوذإدالمذـضاراذؿـدعواذـدفقغض
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ذدقدتمذدباضايذدميوؽراديذدقدتمذؿغحؽومذؿرقك

ذدوداذداتوذداؾهذاداؾهذخليفةذؿالـتققذؽضاضؾنذدانذكفور

ذتربدر ذدػرغيذفاروسذػؿقؿػنيذدأورغذؿرقكذباضي.

 الضيذباثقذدانذإدالمذحؽومذؿغعؿؾؽنذتقدقذجك

ذاؾتحرقرذ۲فهمن ذدغنذبرتـتغنذدانذبرخغضهذقغذحزب

ذ.ذافؾيذاؾدـةذواجلؿاعهذػضغن

ذذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

حزبذذفهمنذممبـرتاسذدانذممبـدوغذباضيذ،اقتذاوؾقه

ذػؿقؽرينذؿراخوـيذدانذؿادوقذتروسذدريذاقنذاؾتحرقر

ذجاوتـؽواسذؿكذ،رجوفذدـضريذإدالمذاوؿتذعؼقدهذدان

ذاجرنذاتاوذفهمنذبفاواذمموتودؽنذتؾهذرجوفذـضريذفتوى

.ذرجوفذدـضريذدالرغذدانذدحراؿؽنذاداؾهذحزبذاؾتحرقر

ذاتاوذػردأورغنذدخاراذادذدامذإدالمذاورغذ۲ؿان

ذاتاوذبرػضغذدالرغذدانذدحراؿؽنذاداؾهذبرؽوؿػوؾن

ذاؾتحرقرذاجرنذػغقؽوتذؿـجادي ذحزب ذقغذددقاػا.

ذؿغعؿؾؽنذدصفتكنذاداؾهذتردبوتذػرؽاراذؿالؽوؽن

ذواجلؿاعهذػضغنذدغنذبرخغضهذقغذاجرن ذدانذافؾيذاؾدـة
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ذقغذ۲اوـدغذػراوـتوؼؽنذبردادرؽنذتقـدؼنذداؿبقلذبوؾقه

ذ.ذرجوفذدـضريذبرؽواتؽوادا

ذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغاذ،اقتذجودرتو

ذتضوهذبرػضغذدـتقاسذاضرذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثروذاقغني

ذاؾدـةذذػضغنذبرؾـددؽنذقغذإدالمذاجرنذدغن افؾي

ذواجلؿاعه ذداملذؽػفؿنذؿـقغؽتؽنذػرؾوذإدالمذاوؿت.

ذقغذممبقذاؽنذداػتذؽقتذدوػاقاذعؼقدهذبرؽاءقنتذ۲وعؾؿ

ذػؾدوذؿانذقغذدانذبـرذؿان ذفـدؼؾهذجوضذإدالمذاوؿت.

ذؿغقؾؼؽنذدانذددأورغذؽػدذتعصبذدقؽفذؿـقغضؾؽن

ذػـدغنذدغنذبربقذاذػـدغـثذقغذ۲ضوروذؿغقؽوتذدقري

ذممباخذدغنذفاثذإدالمذممػالجريذدريذاقؾؼؽن.ذؿاجورقيت

ذقغذ۲ضوروذدريذعؾؿوذممػالجريذدانذبرضوروذتـػا

ذبرواجبذفيهقذدريذتوؾقاهذممقؾقؽي ذدانذفهمنذدضاال.

ذػقفقذؽػدذدروجوعذفـدؼؾهذؿغؾريوؽنذقغذباروذاجرن

ذاجرنذؽبـرنذدانذؽصحقحنذممدتقؽنذباضيذبرواجب

ذ.ذتردبوت

ذاقنذدـضريذإدالمذاوؿتذجوضذاقتذدرػدذدالءقن

ذجاوتـؽواسذاوؾقهذدؽؾوارؽنذتؾهذقغ فتوىذؿغحرؿيتذػرؾو

ذرجوفذـضريذفتوى ذبوؾقهذاقتذؽددنتذؽرانذاداؾهذاقن.
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ذدانذالاليذ،جافقلذاقتذددأورغذجكذبرالؽوذداج

ذؿارقؾه.ذاضامذدغنذبرؽاءقنتذقغذ۲دوءالذدغنذػدوؾيذتقدق

ذاقنذحزبذاؾتحرقرذفهمنذممبـرتاسذدانذؿـوؾقذؽقتذ۲دام

ذاهللذؽػدذؽتؼوائنذدانذمياـنؽإذممػرؽوؽوفؽنذاودفاذدامل

ذاضامذممرتبتؽنذدانذؽدوخنيذممؾقفاراذدؿيذوتعاىلذدبحاـه

ذرجوفذدـضريذصثخصوذإدالم ذدبحاـهذاهلل فرمان.

ذ:ذ411ذاقاتذيودفذدورةذداملذوتعاىل

ڑ     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ

ذک  ک  ک  ک   گ  گ

ذ

ذ"برؿؼصود ذاؽوذ،جاؾـؽوذاقـقؾه(:ذ"حمؿدذوافي)ذؽتاؽـؾه:

ذؽػدذعؿوؿثذؿاءـديذؿثروذ،ؿـوروتؽوذقغذ۲اورغذدان

ذجؾسذقغذبوؼيتذدانذؽرتغنذبردادرؽنذدغنذاهللذاضام

ذثات ذدضاالذدري)ذاهللذدوخيذؿفا:ذؿـضدؽنذاؽوذدان.

ذ(ذرقكذػربواتنذدانذاعتؼاد ذدريذاؽوذبوؽـؾهذدان;

 .الءقنذقغذددواتذدغنذاهللذممػردؽوتوؽنذقغذضوؾوغن
 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا
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ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ

 
 

 


