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 إسالم ماليى بىدايا واريثو جاوي تىلًسو
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

يل ىل مل خل  

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱ
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 (5-1:العلق)                                                                                                                

 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  

 (59)الهساء:    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.ذؽؿودقنذذػدبرؽواس(ذدراورغذقغذ)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد ذبرؽـاءنذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذإدالمذؿالقوذبوداقاذيثنوارذجاويذتوؾقدن ذاهللذؿانفر.

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ5ذفقغضذ1ذاقاتذذعؾقاؾ

ذ

ذحمؿدذوافي)ذخباؾه" ذؿـخقػتاؽنذقغذتوفـؿوذـامذدغن(

ذدبوؽوذدريذؿاءـديذؿـخقػتاؽنذايذ(،قخملوذدؽاؾني)

ذبؽوذداره ذؿغاجرذقغذ،ػؿورهذؿفاذقغذتوفـؿوذدانذ،خباؾه.

ذؿاءـديذؿغاجرؽنذايذ،توؾقدنذدانذػـاذؿالؾوءيذؿاءـدي

ذ."دؽتافوءقثذتقدقذقغذاف

ذذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذدفاجذبوؽنذؿغوبهذتؾهذؿالقوذؽعاملذإدالمذؽداتغن

ذؿغوبهذتوروتذجوضذبفؽنذ،ؿالقوذؿشارؽاتذؽفقدوػن

ذؿالقوذؿشارؽاتذػـوؾقدنذؼاعده ذجاويذتوؾقدن.

ذاي.ذؿالقوذبغداذؽػدذبوداقاذؿـجاديذقغذتوؾقدنذؿروػاؽن

ذبفاسذدغنذدددواقؽنذتؾهذقغذعربذتوؾقدنذؿروػاؽن

.ذحروفذػـؿبفنذدانذػروبفنذبربافذؿـروديذؿالقو

ذبرؿؼصودذجاويذتوؾقدنذ،دقوانذسؽاؿوذؿـوروت

ذدضوـاؽنذقغذمتبفنذحروفذبربافذدغنذعربذ۲فحرو

ذدجارهذدودوتذدري.ذؿالقوذبفاسذداملذؿـوؾقسذاوـتوق
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ذدؽقانذدجقذؿالقوذدتاـهذوجودذتؾهذاقنذجاويذتوؾقدن

ذبردورتذباتوذػـؿوانذؿـروديذاداؾهذبوؼتقثذاـتاراذ،الؿا

ذدغنذترتوؾقسذقغذؿدقحيذ1323ذيخبرتارذدترغضاـو

ذجاويذتوؾقدن ذؿـجؾدؽنذتردبوتذجاويذتوؾقدن.

ذؽتقكذإدالمذجـاقهذ۲اوـدغذدرػدذدبفاضنيذبرؽـاءن

ذ.ذاقت

ذدغنذدجاجرذػدتذبرؽؿبغذتؾهذاقنذجاويذتوؾقدن

ذممـدغذاؿتذدفوؾوذؽتقكذػدذؿالقوذاورغ.ذإدالمذػثقبارن

ذػؿفؿنذؽػدذضربغذدباضايذجاويذتوؾقدنذتقغضي

ذإدالم ذاوتامذػوخناذؿروػاؽنذجاويذتوؾقدنذػغضوـاءن.

ذإدالمذاضامذػثقبارنذدمسػقغذؿالقوذبفاسذؽبغؽقنتذؽػد

ذ۲دـضريذؿؾواسذدخاراذدضوـاؽنذتؾهذاقاث.ذدـدقريذاقت

ذدورةذؿـوؾقسذاوـتوقذبرتوجوانذاـتاراثذؿالقوذؽدؾطاـن

ذػراوـداغنذحؽمذحؽومذذدانذػرقـته-تقتهذ،دراجذؿثورات

ذداملذدتوؾقسذمسواثذقغذرجوفذؼاـونذحؽومذدػرت

ذجاويذتوؾقدن ذجوضذجاويذتوؾقدنذداملذؿالقوذبفاس.

ذالػقدنذدؾوروهذػراـتاراءنذبفاسذؿروػاؽنذاداؾه

ذ،بغداونذ،راجذترؿادوقذدفوؾوذؽتقكذؿشارؽات

ذالؿبغذؿـجاديذدمسػقغذ،جالتذرعقةذؿافوػونذعؾؿوان

ذ.ؿالقوذمتدونذدانذؽبوداقاءنذترادقدي

ذذ
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ذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ــاؿون ــدذبضــقتوذـ ــاسذػ ذتوؾقدــنذػغضــوـاءنذ،ؽــقيذؿ

ذاقــن.ذضـــجقلذاضــقذقــغذػرؽــاراذدــاتوذؿـجــاديذتؾــهذجــاوي

ــه ــوداذضقـرادــيذدؽــاالغنذادذؽــرانذاداؾ ــغذؿ ــدقذق ــافوذتق ذت

ذاوـتوقذؿاؾوذبراسذؿرقكذبفؽنذ،جاويذممباخذدانذؿـوؾقس

ذفـاثذذجـاويذذتوؾقدـنذذاوؾـهذ-دـووؾهذذ،جـاويذذتوؾقدنذبالجر

.ذدـفاجذذإدـالمذذػغـاجنيذذبقـدغذذؿغقؽـوتيذذقغذػالجرذاوـتوق

ــتذؿشــارؽاتذدبفاضــنيذجــوضذاد ــوالذؽق ــدغذػ ــدهذممـ ذرـ

ذؿغضــوـاؽنذدؾقدــاذؾبقــهذؿرقــكذ،جــاويذتوؾقدــنذترفــادف

ذ،اقنذؽؾؿفنذعاؼبة.ذجاويذتوؾقدنذبربـدقغذروؿيذتوؾقدن

ذترفـادفذذؽدؿػنتذؿغؿبقلذقغذترتـتوذضوؾوغنذالفريؾهذؿك

ذاودــفاذػؾباضــايذؿالؽــوؽنذدغــنذؿالقــوذاورغذؽالالقــن

ــوق ذدـضــاراذجــاويذتوؾقدــنذػغضــوـاءنذؿغفاػودــؽنذاوـت

ــهذبراـــيذمســاؽنيذاقــنذدــػرتذضــوؾوغن.ذاقــن ذدانذممػرؾقؽق

ذاقـنذذجـاويذذتوؾقدـنذذؿرقـكذذباضـيذ.ذجـاويذذتوؾقدـنذذؿغفقـا

ذ.ذـضاراذدانذؿشارؽاتذؽػدذمنفعةذ۲افذممباواذتقدق

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذواريثنذديذممػوثاءيذاقنذددـقاذبغداذدتقاف

ذدانذدجاضذػرؾوذقغذفرضاثذتقغضيذاؿتذقغذتردـدقري
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ذباءققذدغنذدػؾقفارا ذؽرانذبرتواهذاؿتذؿالقوذبغدا.

ذداتوث-داتوذؿروػاؽنذقغذجاويذتوؾقدنذممػوثاءي

ذؿالقوذاورغذؿقؾقكذاصلذتوؾقدن ذاداؾهذجاويذتوؾقدن.

دانذذؿالقوذػرادبنذ،بغداذبوداقاذيثنوارذديذؿروػاؽن

ذ ذدقؿبولذؿـجاديذدرتاذفرضاثذترـقاليذتقدقذقغإدالم

ذؿالقوذمتدونذؽضؿقؾغن ذدعاملذػدتذبرؽؿبغذتؾهذاقاث.

ذؿـخاتتذاوـتوقذاؾتذداتوذؿـجاديذدرتودثذدانذؿالقو

ذدانذؽدوددرتاءنذ،ؽوضاؿونذ،ػـتدبريانذاورودنذدضاال

ذ.ذدباضاقث

ذ

ذؿالقوذاورغذؽػدذػـتقغذداغتذاقنذجاويذتوؾقدن

ذؽقتذدـضاراذإدالم ذػـتقغذقغذؽاءقنتذممػوثاءيذاقاث.

ذؽباثؼن.ذؿالقوذؿشارؽاتذداملذبراضامذؽفقدوػنذترفادف

ذبرادادؽنذقغذإدالمذؿشارؽاتذاوتامذروجوؼؽن

ذداملذدتوؾقسذاداؾهذاضامذ۲ؽتابذدانذيثحدذ،اؾؼرءان

ذجوضذاقنذجاويذتوؾقدنذػغواداءنذدغن.ذجاويذتوؾقدن

ذدانذاؾؼرءانذباخاءنذؿغتافوءيذددوورغذممودفؽنذاؽن

ذاضامذ۲ؽتاب ذتؾهذاودفاذػؾباضايذ،جوفرذدـضري.

ذبوؾقهذاقنذحال.ذاقنذجاويذتوؾقدنذممؾقفاراذداملذدالؽوؽن

ذداملذتراوتاؿاثذػـدقدقؼنذػرؽؿبغنذترفادفذدؾقفت
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ذاضامذبقدغذػـدقدقؼن ذتؾهذجاويذتوؾقدنذؽرانذاداؾهذاقن.

ذاضامذ۲ددؽوؾهذاضامذػؿبالجرنذؽػدذوصقؾهذؿـجادي

ذؽتقكذ.الضيذ1885ذتافونذدجقذجوفرذدـضري

ذذػؿرقـتفن ذدػرتوانذقغذدؾطانذ،ابرافقمذدؾطاناملرحوم

،ذومتعظدارالذرجوفذتعؾوقذجاجفنذدانذـضريذباضي

ذاوـتوقذجوفرذـضريذ۲اـقذؽػدذػؾواغذممبوكذتؾهذبضقـدا

ذقغذاضامذددؽوؾهذػرخوؿاذدخاراذاضامذػـدقدقؼنذؿـداػت

ذبرتوجوانذاداؾهذاقن.ذجاويذتوؾقدنذدػـوفثذؿغضوـاؽن

ذػـوؾقدنذداملذؿالقوذاورغذؽؿاجوانذؿؾقفتذاوـتوق

ذإدالمذاضامذاجرنذترفادفذؿرقكذكفهمنذدانذجاوي

ذ.ذدـدقريذاقت

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذخريؿغو جدرتو ذاقغنيذممربذاقنذؽاؾيذػدذخطبهي

ذممػرتافـؽنذؽقتذ۲دامذؿارقؾه،ذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذتقدقذاضرذاقنذدـضريذجاويذتوؾقدنذؿغوؽوفؽنذدان

ذزؿانذدتؾنذػوػوسذتروس ذإدالمذاوؿتذدباضايذؽقت.

ذجاويذتوؾقدنذػغضوـاءنذدغنذبربغضذػرؾوذؿالقو ذاقن.

ذػـتقغذقغذاـهخزذؿروػاؽنذاداؾهذجاويذتوؾقدنذؽرانذاداؾه

ذبوداقاذ،دقريذجاتيذؿروػاؽنذاقاثذؽرانذ،دػؾقفاراذػرؾوذقغ

.ذاقنذدرـتاوذإدالمذاوؿت ؽؼواتنذػؿبقـاءنذؽػد
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ذدضوـاؽنذاقنذجاويذتوؾقدنذعؾؿوذاضرذاودفاؽـؾه

ذ،ؽقتذدفارقنذؽضقاتنذدانذؽفقدوػنذداملذؿؾواسذدخارا

 .ذدفاجذترتـتوذؿاسذدانذمتػتذؽػدذترحدذبوؽـث

ذ:ذ069ذاقاتذبؼرةاؾذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر

 مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ٱ
   حك جك مق حق مف خف حفجف

ذ

ذ"برؿؼصود ذقغذعؾؿو)ذؽبقجؼداـاءنذحؽؿهذممربقؽنذاهلل:

ذبرضوـا ذؿـوروت)ذدؽفـدؼؽقثذقغذدقاػاذؽػد(

ذ(ث۲نااتور ذؿكذاقتذحؽؿهذدبرقؽنذقغذدقاػاذدان.

ذباثقذقغذؽباءقؼؽنذدبرقؽنذتؾهذايذددوغضوفث ذدان.

ذؿالءقـؽن(ذػراقغنتذدان)ذػغاجرنذؿغؿبقلذداػتذقغذتقاداؾه

ذذ".ـثفوكريذعؼلذؿغضوـاؽنذقغذ۲اورغ

ذ

ذ

ذ

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  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


