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ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ
ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
(العلق)5-1:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (الهساء)59:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر ٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ ذ
ؿارقؾه ذؽقت ذؿـقغؽتؽن ذؽتؼواءن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذدغن ذبردوغضوه-دوغضوه ذؿؾؼدـاؽن ذدضاالذ
ػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفنذ
ؽقت ذؿـداػت ذرمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدانذ
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داخرية .ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذبرؽـاءنذ
توؾقدن ذجاوي ذواريثن ذبوداقا ذؿالقو ذإدالم .ذفرؿان ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل ذقغ ذدباخاؽن ذداول ذخطبه ذتادي ذدامل ذدورةذ
اؾعؾقذذاقاتذ1ذفقغضذ5ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"خباؾه ذ(وافي ذحمؿد) ذدغن ذـام ذتوفـؿو ذقغ ذؿـخقػتاؽنذ
(دؽاؾني ذخملوق) ،ذاي ذؿـخقػتاؽن ذؿاءـدي ذدري ذدبوؽوذ
داره ذبؽو .ذخباؾه ،ذدان ذتوفـؿو ذقغ ذؿفا ذػؿوره ،ذقغ ذؿغاجرذ
ؿاءـديذؿالؾوءي ذػـاذدانذتوؾقدن،ذايذؿغاجرؽنذؿاءـديذ
افذقغذتقدقذدؽتافوءقث" .ذ
ذ ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،
ؽداتغن ذإدالم ذؽعامل ذؿالقو ذتؾه ذؿغوبه ذبوؽن ذدفاجذ
ؽفقدوػن ذؿشارؽات ذؿالقو ،ذبفؽن ذجوض ذتوروت ذؿغوبهذ
ؼاعده ذػـوؾقدن ذؿشارؽات ذؿالقو .ذتوؾقدن ذجاويذ
ؿروػاؽنذتوؾقدنذقغذؿـجاديذبوداقاذؽػدذبغداذؿالقو.ذايذ
ؿروػاؽن ذتوؾقدن ذعرب ذقغ ذتؾه ذدددواقؽن ذدغن ذبفاسذ
ؿالقو ذؿـرودي ذبرباف ذػروبفن ذدان ذػـؿبفن ذحروف.ذ
ؿـوروت ذؽاؿوس ذدقوان ،ذتوؾقدن ذجاوي ذبرؿؼصودذ
حروف ۲ذعرب ذدغن ذبرباف ذحروف ذمتبفن ذقغ ذدضوـاؽنذ
اوـتوق ذؿـوؾقس ذدامل ذبفاس ذؿالقو.ذدري ذدودوت ذدجارهذ
ذ
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توؾقدن ذجاوي ذاقن ذتؾه ذوجود ذدتاـه ذؿالقو ذدجق ذدؽقانذ
الؿا ،ذاـتارا ذبوؼتقث ذاداؾه ذؿـرودي ذػـؿوان ذباتو ذبردورتذ
دترغضاـو ذبرتاريخ ذ 1323ذؿدقحي ذقغ ذترتوؾقس ذدغنذ
توؾقدن ذجاوي .ذتوؾقدن ذجاوي ذتردبوت ذؿـجؾدؽنذ
برؽـاءن ذدبفاضني ذدرػد ذاوـدغ ۲ذجـاقه ذإدالم ذؽتقكذ
اقت.ذ ذ
توؾقدنذجاويذاقنذتؾهذبرؽؿبغذػدتذدجاجرذدغنذ
ػثقبارن ذإدالم.ذاورغ ذؿالقو ذػد ذؽتقك ذدفوؾو ذاؿت ذممـدغذ
تقغضي ذتوؾقدن ذجاوي ذدباضاي ذضربغ ذؽػد ذػؿفؿنذ
إدالم .ذػغضوـاءن ذتوؾقدن ذجاوي ذؿروػاؽن ذػوخنا ذاوتامذ
ؽػد ذؽبغؽقنت ذبفاس ذؿالقو ذدمسػقغ ذػثقبارن ذاضام ذإدالمذ
اقتذدـدقري.ذاقاثذتؾهذدضوـاؽنذدخاراذؿؾواسذدـضري۲ذ
ؽدؾطاـن ذؿالقو ذاـتاراث ذبرتوجوان ذاوـتوق ذؿـوؾقس ذدورةذ
ؿثوراتذدراج،ذتقته-ػرقـتهذدانذ ذحؽوم ذحؽم ذػراوـداغنذ
دػرت ذحؽوم ذؼاـون ذجوفر ذقغ ذمسواث ذدتوؾقس ذداملذ
توؾقدن ذجاوي .ذبفاس ذؿالقو ذدامل ذتوؾقدن ذجاوي ذجوضذ
اداؾه ذؿروػاؽن ذبفاس ذػراـتاراءن ذدؾوروه ذالػقدنذ
ؿشارؽات ذؽتقك ذدفوؾو ذترؿادوق ذراج ،ذبغداون،ذ
عؾؿوان ذؿافوػون ذرعقة ذجالت ،ذدمسػقغ ذؿـجادي ذالؿبغذ
ترادقديذؽبوداقاءنذدانذمتدونذؿالقو .ذ
ذ ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،
ـــاؿونذبضــقتوذػــدذؿــاسذؽــقي،ذػغضــوـاءنذتوؾقدــنذ
جــاويذتؾــهذؿـجــاديذدــاتوذػرؽــاراذقــغذاضــقذضـــجقل.ذاقــنذ
اداؾــهذؽــرانذادذدؽــاالغنذضقـرادــيذؿــوداذقــغذتقــدقذتــافوذ
ؿـوؾقسذدانذممباخذجاوي،ذبفؽنذؿرقكذبراسذؿاؾوذاوـتوقذ
بالجرذتوؾقدنذجـاويذ،ذدـووؾهذ-اوؾـهذذتوؾقدـنذذجـاويذذفـاثذذ
اوـتوقذػالجرذقغذؿغقؽـوتيذذبقـدغذذػغـاجنيذذإدـالمذذدـفاجذ.ذ
ادذجــوضذدبفاضــنيذؿشــارؽاتذؽقــتذػــوالذممـــدغذرـــدهذ
ترفــادفذتوؾقدــنذجــاوي،ذؿرقــكذؾبقــهذدؾقدــاذؿغضــوـاؽنذ
توؾقدنذروؿيذبربـدقغذتوؾقدنذجاوي.ذعاؼبةذؽؾؿفنذاقن،ذ
ؿكذالفريؾهذضوؾوغنذترتـتوذقغذؿغؿبقلذؽدؿػنتذترفـادفذذ
ؽالالقــنذاورغذؿالقــوذدغــنذؿالؽــوؽنذػؾباضــايذاودــفاذ
اوـتــوقذؿغفاػودــؽنذػغضــوـاءنذتوؾقدــنذجــاويذدـضــاراذ
اقــن.ذضــوؾوغنذدــػرتذاقــنذمســاؽنيذبراـــيذممػرؾقؽقــهذدانذ
ؿغفقـاذتوؾقدـنذذجـاويذ.ذباضـيذذؿرقـكذذتوؾقدـنذذجـاويذذاقـنذذ
تقدقذممباواذاف۲ذمنفعةذؽػدذؿشارؽاتذدانذـضارا.ذ ذ
ذ

ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
دتقاف ذبغدا ذددـقا ذاقن ذممػوثاءي ذدي ذواريثنذ
تردـدقري ذقغ ذاؿت ذتقغضي ذفرضاث ذقغ ذػرؾو ذدجاض ذدانذ
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دػؾقفارا ذدغن ذباءقق .ذبغدا ذؿالقو ذاؿت ذبرتواه ذؽرانذ
ممػوثاءي ذتوؾقدن ذجاوي ذقغ ذؿروػاؽن ذداتو-داتوثذ
توؾقدن ذاصل ذؿقؾقك ذاورغ ذؿالقو .ذتوؾقدن ذجاوي ذاداؾهذ
ؿروػاؽن ذدي ذواريثن ذبوداقا ذبغدا ،ذػرادبن ذؿالقو ذدانذ
إدالم ذقغ ذتقدق ذترـقالي ذفرضاث ذدرتا ذؿـجادي ذدقؿبولذ
ؽضؿقؾغن ذمتدون ذؿالقو .ذاقاث ذتؾه ذبرؽؿبغ ذػدت ذدعاملذ
ؿالقو ذدان ذدرتودث ذؿـجادي ذداتو ذاؾت ذاوـتوق ذؿـخاتتذ
دضاال ذاورودن ذػـتدبريان ،ذؽوضاؿون ،ذؽدوددرتاءن ذدانذ
دباضاقث.ذ ذ
ذ

توؾقدن ذجاوي ذاقن ذداغت ذػـتقغ ذؽػد ذاورغ ذؿالقوذ
إدالم ذدـضارا ذؽقت .ذاقاث ذممػوثاءي ذؽاءقنت ذقغ ذػـتقغذ
ترفادف ذؽفقدوػن ذبراضام ذدامل ذؿشارؽات ذؿالقو.ذؽباثؼنذ
روجوؼؽن ذاوتام ذؿشارؽات ذإدالم ذقغ ذبرادادؽنذ
اؾؼرءان ،ذحديث ذدان ذؽتاب ۲ذاضام ذاداؾه ذدتوؾقس ذداملذ
توؾقدن ذجاوي.ذدغن ذػغواداءن ذتوؾقدن ذجاوي ذاقن ذجوضذ
اؽن ذممودفؽن ذددوورغ ذؿغتافوءي ذباخاءن ذاؾؼرءان ذدانذ
ؽتاب ۲ذاضام .ذدـضري ذجوفر ،ذػؾباضاي ذاودفا ذتؾهذ
دالؽوؽنذداملذممؾقفاراذتوؾقدنذجاويذاقن.ذحالذاقنذبوؾقهذ
دؾقفت ذترفادف ذػرؽؿبغن ذػـدقدقؼن ذتراوتاؿاث ذداملذ
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ػـدقدقؼن ذبقدغ ذاضام.ذاقن ذاداؾه ذؽران ذتوؾقدن ذجاوي ذتؾهذ
ؿـجادي ذوصقؾه ذؽػد ذػؿبالجرن ذاضام ذددؽوؾه ۲ذاضامذ
دـضري ذجوفر ذدجق ذتافون ذ 1885ذالضي .ذؽتقكذ
ػؿرقـتفن ذاملرحوم ذدؾطان ذابرافقم ،ذدؾطان ذقغ ذدػرتوانذ
باضي ذـضري ذدان ذجاجفن ذتعؾوق ذجوفر ذدارالتعظوم،ذ
بضقـدا ذتؾه ذممبوك ذػؾواغ ذؽػد ذاـق ۲ذـضري ذجوفر ذاوـتوقذ
ؿـداػت ذػـدقدقؼن ذاضام ذدخارا ذػرخوؿا ذددؽوؾه ذاضام ذقغذ
ؿغضوـاؽن ذدػـوفث ذتوؾقدن ذجاوي.ذاقن ذاداؾه ذبرتوجوانذ
اوـتوق ذؿؾقفت ذؽؿاجوان ذاورغ ذؿالقو ذدامل ذػـوؾقدنذ
جاوي ذدان ذكفهمن ذؿرقك ذترفادف ذاجرن ذاضام ذإدالمذ
اقتذدـدقري.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
جدرتو ؿغوخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذممرب ذاقغنيذ
ؿثرو ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني،ذؿارقؾه ذدام ۲ذؽقت ذممػرتافـؽنذ
دان ذؿغوؽوفؽن ذتوؾقدن ذجاوي ذدـضري ذاقن ذاضر ذتقدقذ
تروس ذػوػوس ذدتؾن ذزؿان .ذؽقت ذدباضاي ذاوؿت ذإدالمذ
ؿالقو ذػرؾو ذبربغض ذدغن ذػغضوـاءن ذتوؾقدن ذجاوي .ذاقنذ
اداؾه ذؽران ذتوؾقدن ذجاوي ذاداؾه ذؿروػاؽن ذخزاـه ذقغ ذػـتقغذ
قغذػرؾوذدػؾقفارا،ذؽرانذاقاثذؿروػاؽنذجاتيذدقري،ذبوداقاذ
ؽػد ذػؿبقـاءن ذؽؼواتن اوؿت ذإدالم ذدرـتاو ذاقن.ذ
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اودفاؽـؾه ذاضر ذعؾؿو ذتوؾقدن ذجاوي ذاقن ذدضوـاؽنذ
دخاراذؿؾواسذداملذؽفقدوػنذدانذؽضقاتنذدفارقنذؽقت،ذ
بوؽـثذترحدذؽػدذمتػتذدانذؿاسذترتـتوذدفاج.ذ
فرؿانذاهللذدبحاـهذوتعاىلذداملذدورةذاؾبؼرةذاقاتذ:069ذ ذ
ﲶ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲷ
ﭐ ﲳﲴ ﲵ

ﲾ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ
ﲿ
ذ

برؿؼصود:ذ"اهلل ذممربقؽن ذحؽؿه ذؽبقجؼداـاءن ذ(عؾؿو ذقغذ
برضوـا) ذؽػد ذدقاػا ذقغ ذدؽفـدؼؽقث ذ(ؿـوروتذ
اتوران۲ث) .ذدان ذدقاػا ذقغ ذدبرقؽن ذحؽؿه ذاقت ذؿكذ
ددوغضوفث ذاي ذتؾه ذدبرقؽن ذؽباءقؼؽن ذقغ ذباثق .ذدانذ
تقاداؾه ذقغ ذداػت ذؿغؿبقل ذػغاجرن ذ(دان ذػراقغنت)ذؿالءقـؽنذ
اورغ۲ذقغذؿغضوـاؽنذعؼلذفوكريـث".ذ ذ
ذ
ذ
ذ

ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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