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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 حي جي يه ىه  مه جه ين ىنمن خن حن جن
 (42:عنام األ)                                                 مي خي

 

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

 ٿ   سَي ِّد عنَمں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ وَأَصِحَمب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ   ۇ  ۆ   فَيَمحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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 : ڱك تَمب 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)النسمء:    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

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر

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

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذؿغقغيتذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.ذةخرياد

ذ.ذؽؿاتني

ذ

ذتؾهذدانذؿاءـديذؿـخقػتاؽنذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذؽفقدوػنذحقؼقؼةذؿـرغؽنذاوـتوقذردوؾثذؿغوتودؽن

ذدـقاذؽفقدوػن.ذاباديذؽؽلذقغذاخريةذؽفقدوػنذدانذدـقا

ذؿاءـديذاوـتوقذػؾواغذؿروػاؽنذاداؾهذدبـرثذاقن

ذؽؿاتنيذدؾػسذدباواذاوـتوقذبؽؾنذممػراوؾقفي ذاداؾهذاقن.

ذؿاءـديذاوـتوقذؽـعؿنتذعاملذبوؽـؾهذدـقاذؽفقدوػنذؽران

ذقغذاقتوؾهذؽؿاتنيذدؾػسذؽفقدوػنذتتايفذاؽنذدداملثذؽؽل

ذ.ذالؿاث-دالؿاذؽؽل

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذقغذعاملذدريذػرػقـدفنذؿروػاؽنذاداؾهذؽؿاتني

ذعاملذدريذبرػقـدهذقاءقتذ،اباديذؽؽلذقغذؽعاملذمسـتارا

ذمسػايذاوـتوقذػــتنيذمتػتذؿروػاؽنذقغذخبرزذؽعاملذدـقا

ذدريذػرػقـدفنذؿروػاؽنذاداؾهذجوضذؽؿاتني.ذةخرياذؽعامل

ذتغضوغجواب)ذتكليفذعامل ذػؿباؾدنذعاملذؽػدذددـقا(

ذةخرياد ذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ42ذاقاتذـعاماألذدورةذداملذتاديذخطبه
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ذدانذ،ؿاملذوؼتوذػدذؽاؿوذؿـقدورؽنذقغذؾهذديذدان"

ذ،فاريذدقاغذػدذؽرجاؽنذؽاؿوذقغذافذؿغتافوءي

ذرتقدوذدري)ذؽاؿوذباغوـؽنذايذؽؿدقن ذاوـتوقذ،ػداث(

ذوؽاؿذعؿورذؿاس)ذاجلذدمسػورـاؽن .ذدتتػؽنذتؾهذقغ(

ذؿثتاؽنذايذؽؿدقن،ذؽؿباؾيذؽاؿوذمتػتذؽػداثؾهذؽؿدقن

ذ.ذ"الؽوؽنذؽاؿوذقغذافذؽاؿوذؽػد

ذ

ذاهلل،دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذ

ذاقنذفاريذػدذؿاءـديذدؽاالغنذادذ،بضقتوذـاؿون

ذتقدقذاقاثذؿغغضفذؿرقك.ذؽؿاتنيذتـتغذؿغفرياوؽنذتقدق

ذاقتذؽؿاتنيذاوؾه-دأوؾهذ،ؿرقكذؽفقدوػنذباضيذػـتقغ

.ذدقرقثذاوـتوقذبوؽنذدانذالءقنذاورغذاوـتوقذدتوؾقس

ذبراسذدانذؽؿاتنيذتـتغذممػالجريذؿافوذتقدقذؿرقك

ذبراودفاذؿرقكذفقغضاؽنذ،ثممبقخاراؽـذاوـتوقذتاؽوت

ذفقدوفذؼاؿوسذدرػدذؽؿاتنيذػرؽاتاءنذؿؾوػاؽنذاوـتوق

ذؿاءـديذدؽاالغنذػونذدأورغذادذتقدقذددغؽن.ذؿرقك

ذدتتػؽنذتؾهذقغذداعتذػدذؽؿاتنيذدرػدذالريذداػتذقغ

ذ.ذاجؾث

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿراسذاؽنذ،ؽؿاتنيذؿغفرياوؽنذتقدقذقغذؿرقك

ذؽفـدقذؿغقؽوتذدفاجذافذؿؾؼدـاؽنذاوـتوقذبقبس
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ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرقـتهذؿؾغضرذدفقغضذثنفسوذفاوا

ذاقنذددـقاذؽؽلذدقرقثذؿراداؽنذؿرقك.ذاقنذبوؿيذدؿوك

ذاوـتوقذػؿقؽرينذ،تـاضذ،وؼتوذؿغفابقدؽنذاؽنذدان

ذبواتذمنفعةذممربقؽنذقغذبؽؾنذممقؽريؽنذتـػاذدـقاذاورودن

اهللذدبحاـهذوتعاىلذداملذدورةذؿانذفرذ.قؽؾذةخريادذؿرقك

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ04ذفقغضذ01ذاقاتذفجرال

ذ

ذاػابقال(ذدبـرث!ذ)دؿؽنيذبردقؽفذؽاؾي-دؽاؾيذجاغن"

ذدانذداتدثذادذقغذدضاالذدفـخورؽن)ذبوؿي ذدراتاؽن(

ذراتاث-دراتا ذػرقـته)ذدان. ذددغذ،داتغذػونذتوفـؿو(

ذ،(ػرقـتهذؿـجاؾـؽنذددقاذدقاف)ذبارقس-بربارقسذؿالئؽة

ذؿك)ذ،اقتذفاريذػدذجفـمذـراكذدػرؾقفتؽنذدرتا ذػد(

ذ،(باءققذبرالؽوذفـدق)ذاقغتذاؽنذؿاءـديذاقتذداعت

ذاي.ذؽػداث؟ذالضيذبرضوـاذاؽنذاقتذاقغنتذباضقؿانذدان

ذ"برؽاتذاؽن ذددقاؽنذدفوؾوذاؽوذؽاالوذباءقؼثذاؾغؽه:

ذفاريذػدذؿك.ذ(!"ددقين)ذفقدوػؽوذاوـتوقذباءققذ۲عؿل

ذقغ)ذعذابذدػرتذؿثقؼداذداػتذقغذددقاػاػونذتقاداذاقت

ذاوؾقهذدتقؿػاؽن ذاهلل( ذداػتذقغذددقاػاػونذتقاداذدان.

ذ.ذ"بؾغضوثذدانذاقؽنتذدػرتذممبؾغضوذدرتاذؿغقؽت

ذ
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ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿاءـديذؿـدقدققذصفةبرذاقتذإدالمذددوغضوفث

ذفاتقثذقغذؿاءـدي.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذءيضادرذقغذؽجاؾن

ذتقدقذايذ،ؽأمياـنذدانذعؼقدهذػـدقدقؼنذؿالؾوءيذتقدق

ذدؽؾقػون ؽؿاتنيذتـتغذػربقخاراءنذؿـدغرذدوؽاذاؽن

ذحؾؼومذدفوجوغذبرادذثاواث ذتـتغذممػالجريذ،اقتذاوؾقه.

ذداملذؽواجقػنذداتوذاقاؾهذؿغقغتقثذدـتقاسذدانذؽؿاتني

ذاؽنذؿرقكذ،براميانذقغذاورغذباضيذؽرانذاداؾهذاقن.ذإدالم

ذؿـخاريذاوـتوقذبرعؿلذدوغضوه-بردوغضوهذدـتقاس

ذؽفقدوػنذؿغفاديفذبرددقاذداػتذؿرقكذدوػاقاذددـقاذبؽؾن

ذ.ذؽؿاتنيذدؾػسذؽؽلذقغ

ذ

ذاداؾهذؽؿاتنيذؿغقغيتذدـتقاسذقغذاورغذؽؾبقفنذاـتارا

ذ،ؼبورذعاملذ،وتاملذدؽرتذتـتغذممقؽريؽنذاؽنذؿرقك

ذددـقاذالؽوؽنذؿرقكذتؾهذقغذدوداذدانذعؿؾن ذؿرقك.

ذـراكذ،ذرضذ،ؽبغؽقنتذفاريذتـتغذ،فيكريبرذاؽنذجوض

ذاقتذدغنذؿكذ.قؽؾذةخريادذــيتذفقدوػثذنخريػغأذدان

ذدانذعبادةذعؿلذممػرتقغؽتؽنذدـتقاسذاؽنذؿرقك

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽطاعتـث ذتقدقذجوضذؿرقك.
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ذؽفقدوػـثذدرتاذفرتاثذدانذدقرقثذؿثرفؽنذاوـتوقذخبيل

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽجاؾنذددوؿبغؽنذاوـتوق ذدالءقن.

ذؿـدقدققذاؽنذاقاثذ،اقنذؽؿاتنيذؿغقغيتذدغنذ،اقتذدرػد

ذدؿيذصخالاذدغنذعؿؾنذؿالؽوؽنذاوـتوقذؿاءـدي

ذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدغنذفوبوغنذؿـجاضذاوـتوق

ذاضرذبراودفاذاؽنذؽؿاتنيذؿغقغيتذقغذؿرقك.ذقخملوذددام

.ذؿرقكذ۲دوداراذؽػدذباءققذغؽادبرذدـتقاسذؿرقكذفاتي

ذفوتغذدضاالذؿثؿػورـاؽنذاؽنذؿرقكذجوضذبضقتو

ذتغضوه-برتغضوهذبردقؽفذاؽنذتقدقذدانذؿاءـدي

ذ.ذؽباءقؼؽنذؿؾؼدـاؽنذاوـتوق

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجدرتو

ذبرحمادبهذدـتقاسذؽقتذاضرذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذؽػدذبرالؽوذاؽنذػديتذقغذؽؿاتنيذاؽنذؿغقغيتذدانذدقري

ذؽقتذدقري ذخاراذدباضايذؽؿاتنيذؿغقغيتذػرؾوذؽقت.

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذدقريذؿـدؽتؽنذؽقتذاوـتوق

ذؿروػاؽنذاداؾهذؽؿاتنيذبراميانذاورغذباضيذؽرانذاداؾهذاقن

ذؽتاؽوتنذبوؽنذؽأؿاـن ذؽؿوؾقاءنذداتوذؿروػاؽنذاقاث.

ذؽؾؿفنذبوؽنذؽؼواتنذداتوذدانذؽفقـاءنذبوؽن ذإدالم.
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ذ،برؽواسذتقدقذ،ملهذؿـجاديذددأورغذبرؽفـدؼؽنذتقدق

ذإدالمذدباؾقؼثذتتايفذ،ؽؿاتنيذؿغقغيتذاػابقالذاداذبرػوتوس

ذؿراسذ،باءققذبردقؽفذدـتقاسذؿاءـديذاضرذبرؽفـدؼؽن

ذؽفقدوػـثذدداملذؼواتذدانذؿوؾقاذ،اؿان ذددوغضوفث.

ذاوـتوقذػرددقاءنذممبواتذدـتقاسذاؽنذبراميانذقغذاورغ

ذضـجارانذممػراوؾقفيذباضيذؽؿاتنيذدؾػسذبؽؾنذؿـخاري

ذذقؽؾذةخريادذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدذرضذؽفقدوػنذدان

ذاقاتذعؿران-الذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر

ذ:ذ183

ذ

 حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن
 خت حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ
ذ مج حج مث هت  مت

ذذ

ذ"برؿؼصودذ ذدانذ،ؿاتيذؿراداءيذاؽنذبرثاواذقغذ۲تقف:

ذدمسػورـاؽنذاؽنذدفاجؾهذؼقاؿةذفاريذػدذبفاواداث

ذؽاؿوذباؾدن ذدريذدجاءوفؽنذقغذددقاػاذاقتذؽتقك.

ذتؾهذايذددوغضوفثذؿكذؽشرضذدؿادوؼؽنذدانذـراك

ذؿؾقػوتي)ذاقنذددـقاذؽفقدوػن(ذبفاواذاقغتؾه)ذدان.ذبرجاي

ذفاثاؾهذالءقنذتقدق(ذؽبدرـثذػغؽتذدانذؽؿقوافـثذدضاال

ذ.ذ"ترػدايذقغذ۲اورغذباضيذؽدـاغن
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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 سَمئ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


