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 منشكوري نعمة كمرديكاءن
 3172 اوضوس 32 ماءنابرس 7321 ذوالقعدة 32

 

 :ِللَِّه اْلَقاِئِل ُدِمَحلْا

  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ

 (731)النساء اية    ىئ  ىئ  ی  ی  ی

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبِدُهُمُحَمَّدّاپ    ڦ 

ٿ    سًَ ِّد نَاں  صَن ِّ وَسَم ِّ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  

 (95:)النساء    حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث
ذؽػدذؽاؿوذراعتؾه،ذميانإبرذقغذ٢اورغذياوافؿؼصودث:ذ"

أوىلذ"ذؽػدذدانذاهللذردولذؽػدذؽاؿوذراعتؾهذدانذاهلل

ذدقنوؽؿ.ذؽاؿوذؽاؾغنذدريذ(برؽواسذقغذ٢اورغ)"ذاألؿر

،ذػرؽاراذوددواتذداملذ(بردؾقدقفن)ذبـته-بربـتهذؽاؿوذـجؽ

ذ(ذاؾؼرءان)ذاهللذ(ؽتاب)ذؽػدؿغؿباؾقؽـثذذؽاؿوذفـدؼؾهذـؿؽ

ذردوؾثذ(دـه)ذدان ذدانذاهللذؽػدذميانإبرذبـرذؽاؿوذجك،

ذ(،ؽاؿوذباضي)ذباءققذؾبقهذاداؾهذدؿؽنيذقغذ.خريةأذفاري

ذ".ؽدودفـثذػوالذاقؾوقذؾبقهذدان

ذذ

 ،اهلل درمحيتذقغذةمجعذدقدغ

ذاقنذدايذفاريذػد ذؿدؾؿنيذؼومذؽػدذؿثروذمجعة

ذوتعاىلذاهللذؽػدذبرتؼوىذدوػايذدؽاؾني ذدغنذدبحاـه

ذدوغضوه-بردوغضوهذبراودفاذدغنذتؼوىذبـر-دبـر

ذثضفـتذؿـقغضؾؽنذدانذدبحاـهذوتعاىلذاهللذػرقـتهذؿغرجاؽن
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ذددـقاذباءققذقغذعؿؾنذبؽؾنذدغنذددقاذبردقافذدرتا

ذــيتذاخريةذؽعاملذدباواذاوـتوق -دباءققذددوغضوفث.

ذاهللذؽػدذبرتؼوىذاقاؾهذةريدأخذؿاءـديذباضيذعؿؾنذباءقق

ذ.دبحاـهذوتعاىل

ذذ

 ،اهللذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽم

ذاوؾغذؿثؿبوتذاؽنذؽقتذـضاراذالضيذفاريذبرباف

ذبرذؽورذ٢بـرذؽقتذاداؽهذػردوءاؾـث.ذؽؿردقؽاءنذتافون

ذوتعاىلذاهللذقغذؽؿردقؽاءنذضرهواـذدغن ذدبحاـه

ذؽقتذذؽورذتـداذاتاوذؽدودوؼنذدؿاـؽهذاقن؟ذؽورـقاؽن

ذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذاهللذردولذخاراذدغنذدبـدقغؽنذجك

ذبرذؽور ذحديثذدبواهذدداملذدرواقتؽنذقغذدػرتقؿان،

ذذ-:بخاريال اؿامذاوؾقه

ذ

:ذؽاتاثذاهللذعـفاذرضىذعائشةذدقدتـاذدري"ذ:ثؿؼصودقغذ

ذودؾمذاهللذردول ذعؾقه ذاهلل ذؿاملذوؼتوذػدذباغونذصؾى

ذؽران)ذبضقـداذؽاؽيذتاػقذػخهذـدفقغضذصالةذؿـوـاقؽن

ذدامل)ذبرتاثذاؽوذالؾو(ذعبادةذؿـوـاقؽنذباثقذدانذالؿاذترالؾو

،ذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذاهللذردولذؽػد(ذؽحرياـنذؽأداءن

ذاقنذعبادةذؿالؽوؽنذدوغضوه-بردوغضوهذتوانذؿغاف
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ذتوانذدوداذداؿػوـؽنذاؽنذدجاؿنيذدودهذتوانذددغؽن

ذداتغ؟ذاؽنذقغذدانذالؾوذقغ :ذؿـجوابذبضقـداذؾـتس،

ذواجر ذبرذؽورذقغذفؿباذدأورغذؿـجاديذاؽوذبوؽـؽه

ذ.ذ"ؽػداث

ذذ

 ،اهللذدرمحيتذقغذةمجعذدقدغ

ذؽػدذدقريذؿـدؽتؽنذبفاواذؿـوروؼؽنذاقنذحديث

ذاقتذددأورغذتـداذدباضايذؿروػاؽندبحاـهذوتعاىلذذاهلل

ذوتعاىلذاهللذؽػدذبرذؽور ذاقنذدجؾدؽن،ذدبحاـه ذػرؽارا

ذ:731ذاقاتذاؾـِدَاءذدورةذددامل

ذدؽرياثذجكذؽاؿوذؿثقؼداتقدقذاؽنذذاهللذ":ذبرؿؼصودذقغ

ذؽػداثذبراميانذؽاؿوذدرتاذ(ـعؿتثذاؽن)ذبرذؽورذؽاؿو

ذالضيذاهللذممربيذػفالذؽأتسذعؿلذػربواتنذفؿباث،ذاهللذدان

ذ."(ؿرقكذؽأداءنذحال)ذؿغتافوءيذاؿت

ذ

ذممرب-دممربذدغرذؽقتذدالؾوذاقنذاقات ،ذ٢ؿدجد،

ذدفاجذ٢دؿاـاذاضامذ٢خراؿه ذؽقتذػرـفؽهذبضقتوذـاؿون،

ذؽشؽوران؟ذارتيذاػاؽهذتـتغذؽقتذدقريذؽػدذبرتاثاؽن

ؿالءوغؽنذأوخاػنذؿردقؽاذدفاجذذؽقتذدؼدرذاقاثذاداؽه

ذؿغاداؽنذجمؾقسذؽشؽورانذدفاج ذاتاو دواجرثذؽقتذ،
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ذدرػدذ ذبقبس ذدان ذدؽورـقاؽن ذقغ ذـعؿة ذأتس برذؽور

ذ.ذػـجاجه

ذ

ذاداؾهذػـجاجهذػددرذبقبسذقغذاؿردقؽذـضارا

ذذاهللذدريذضرهواـذداتوذؿروػاؽن ذوتعاىل ذقغدبحاـه

ذتغضوغجوابذداتوذدانذاقنذـضاراذرعقةذؽػدذدؽورـقاؽن

ذػرتافـؽنذؽقتذاوـتوقذبدرذاؿتذقغ ذؽتافوءقؾه.

ذقغذتوضسذداتوذاداؾهذؽؿردقؽاءنيذؿغقدذددوغضوفث

ذؿوداذ٢اـقذالضيذاػاتهذػقفقذمسواذاوؾقهذدؾؼداـاؽنذؿديت

ذدجارهذؽـلذتقدقذادذؿادقهذقغذاقنذدقواسذؽقت

ذػرجواغن ذؽؿردقؽاءنذؿـداػتؽنذباضيذؽػرقنتذدجاره،

ذؽقتذـضارا ذذتاقغذاوؾغذاداثذتـػا. ذدجارهذمسوالػؿفؿن

ذدودهذؿكذاقنذؽؿردقؽاءنذ٢ػجواغذجاسذدانذػغوربـن

دانذدجارهذاؽنذذدوؽرذمساؽنيذاؽنذػغقدنيذاودفاذتـتو

ذدؾوػاؽن ذؽوؿقـقس،ذ. ذدان ذجػون ذػـجاجافن دزؿان

ذترباتسذؿغقؽوتذوؼتو ذاوـتوقذؽؾوارذػرضرؼؽن ذدوؽر ،

بؽرجا،ذػاقهذاوـتوقذؿغاداؽنذجمؾقسذعؾؿوذتتايفذدؽارغ،ذ

ذدانذ ذبرضرق ذبقبس ذبؽرجا، ذاوـتوق ذؿوده ذؽقت ذؽور،
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ذدباضاقث ذػفؿقؾه ذدورةذذفرمان. ذدامل ذوتعاىل ذدبحاـه اهلل

ذ-قغذبرؿؼصود:ذ1ابرافقم،ذاقاتذ

ذدؿيذ ذممربقتافو، ذؽاؿو ذتوفن ذتتؽاال ذ)اقغتؾه( "دان

ذؽا ذجك ذاؽنذددوغضوفث، ذاؽو ذـدخاي ذبرذؽور ؿو

متبفيذـعؿتؽوذؽػدؿوذدانذدؿيذددوغضوفثذجكذؽاؿوذ

ذ)اغؽار(ذددوغضوفثذعذابؽوذاؿتؾهذبرات".ذكفور

ذ

 ،اهلل درمحيتذقغذةمجعذدقدغ

ذممفؿي ذخاراذدانذؽؿردقؽاءنذدبـرذرتيأذؽورغ

ذرعقةذدبفاضنيذدببذداـتاراذؿروػاؽنذجوضذؿـشؽورقث

ذ.ذدجاجهذؿادقهذػؿقؽريـثذدانذدقريذؾوػاذؿوالءيذؽقت

ذ

ذاقاتذامَعاأَلـْذدورةذداملذؿغقغتؽنذدبحاـهذوتعاىلذاهلل

ذ-:33   

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  

حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  

 جت  حت   

ذدػراقغتؽنذتؾهذقغذافذؿؾوػاؽنذؿرقكذاػابقال":ذثؿؼصود

ذدغـثذؿرقك ذدضاالذ٢ػقـتوذؿرقكذؽػدذبوؽاؽنذؽاؿي،



 7 

ذؽدـاغنذدانذؽؿقوافن ذبرضؿبرياذؿرقكذاػابقالذدفقغض،

ذؽػدذدبرقؽنذقغذـعؿةذدضاالذدغنذرقاذبردوؽاذدان

بالءذذدغن)ذؿغجوتذدخاراذؿرقكذتقؿػاؽنذؽاؿي،ذؿرقك

ذ(ممبقـاداؽنذقغذبـخان ذاداذبرػوتوسذػونذؿرقكذؿك،

ذ.")دريذؿـداػتذدبارغذػرتوؾوغن(

 

  ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل
ذورضذمسواذتغضوغجوابذؿـجاديذاقتذدببذاوؾقه

دبحاـهذذاهللذؽؿورؽاءنذؿغوـدغذتقدقذاوـتوقذـضارا

ذدغنذبرتـتغنذقغذ٢عؿؾن،ذ٢ػرؽاراذؿالؽوؽنذدغنوتعاىلذ

ذؿغاداؽنذدغنذيدػرتذدـدقريذاقتذبرذؽورذارتي

ذإدالمذفقبورنذ٢اخارا ذؿـقغضؾؽنذدانذقغذؿثاالفيذذرقعة

ذقسذباخاءنذيدػرتذدؿدجدذ٢اخاراذػوال ذدانذتفؾقل،

ذحاجةذصالة ممبوؽاذذاوـتوقذػادوذبرداتوذؽقتذؿارقؾه.

ذدرػد ذقغذضجاالذؿـجاءوفيذدرتاذؿقـداذػـجاجفنذؿقـدا

ذؽرانذػرػادوانذؿرودؼؽنذقغذ٢ػرؽاراذدانذصقحةذتقدق

ذاوـتوقذؽقتذجفادذدرػدذدبفاضنيذؿروػاؽنذمسواذاقن

ذباضيذؽؿردقؽاءنذػغقدنيذؿؾؼدـاؽنذدانذؿالؽوؽن

ذ.ذترخقـتاذقغذؽقتذـضارا

 



 8 

 

اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة النساء اية  فرمان
17:- 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

حت  خت  مت   ىت   يت    جتجب  حب  خب     مب   ىب  يب 

 جح  مح  جخ  حخ     مجىث  يث   حج  مثجث

ذثؿؼصود ذ)ذجواذاف": ذقغذ(ؽدـاغنذـعؿةؽباءقؼؽن

ذبـخانذجواذافذدان،ذاهللذدريذاداؾهذايذؿكذداػيتذاغؽاو

دقريذؽاؿوذذ(ؽداهلن)ذدريذاداؾهذايذؿكذؿـقؿػاؿوذقغ

ذ(حمؿدذياواف)ذاغؽاوذؿغوتودؽنذتؾهذؽاؿيذدانذدـدقري

)قغذذردولذدأورغذدباضايذـديأؿذاوؿتذدؾوروهذؽػد

ذرمحة( )قغذذدؼديذؿـجاديذاهللذخوؽوػؾهذدانذممباوا

 ."ممبوؼتقؽنذؽبـرانذحؼقؼةذاقن(
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ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ٌنـَـوَ ىئلِقُرِءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّنَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

لتَّائ ب نيَڀيَا وَلِمُسِتَغِف ر ينَٱفَىِزَفًََا حئ
 


