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 الرحًم  صلة  ممفركوكوهكن   زياره  عملن
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

    حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ
(01:ذجراتدورةذاحل)                                                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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)النساء:    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،ذجقكذؽاؿوذبـر

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذنؽتؼوأذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذخريةأد ذعؿؾنذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذاؾرحقمذصؾةذممػرؽوؽوفؽنذزقاره

ذ

ذداملذؿوؾقاذقغذعؿؾنذؿروػاؽنذاداؾهذزقارهذعؿؾن

ذإدالم ذعؿؾنذؿالؽوؽنذاوـتوقذدضاؾؼؽنذإدالمذاوؿت.

ذؿاءـديذددامذفوبوغنذممؾقفاراذباضيذاقنذزقاره ذاوؾقه.

ذدضاؾؼؽنذؽقتذاقنذؿوؾقاذقغذذوالذبوؾنذداملذ،اقت

ذالضيذممػرؽوؽوهذباضيذزقارهذعؿؾنذؿالؽوؽنذاوـتوق

ذاقن.ذتتغضاذجرينذدانذتاوؾنذراؽنذ،نؽؽؾوارضأذفوبوغن

ذبوؾنذػدذؿغوروغ-ؽوروغذدانذزقارهذعؿؾنذؽرانذاداؾه

ذؿدؾمذددامذنػردودارأذمساغتذدغنذبرتػنتذاؿتذاقن

ذفرمانذ،تاديذخطبهذداولذدباخذقغذاؾؼرءانذاقاتذدباضاميان

ذاحلذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهلل ذقغذ01ذاقاتجرات

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذؿكذ،بردوداراذاداؾهذاقتذبراميانذقغذ۲اورغذدبـرث"

ذبرتؾقغؽهذقغ)ذؽاؿوذدوداراذدواذداـتاراذداؿاقؽـؾه ذ،اقت(

ذ.ذ"رمحةذبراوؾقهذؽاؿوذدوػاقاذاهللذؽػدذؾهىذبرتؼوذدان

ذذ

ذذ
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ذذ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذممنفعتكنذدفارودثذؽقتذإدالمذاوؿتذدباضاي

ذؿـزقارفي-زقارهذعؿؾنذقؼثدبأ ذعؿؾنذؽرانذاداؾهذاقن.

ذرغضغذقغذ،دؽتذؿـجاديذوهجاذقغذممبوؾقفؽنذاؽنذزقاره

ذ،اقتذاوؾقه.ذداؿايذؿـجاديذبردغؽقتاذقغذ،راػتذؿـجادي

ذؽقتذاوـتوقذؽدؿػنتذاؿبقؾهذاقنذؿوؾقاذقغذذوالذبوؾنذدامل

ذدوداراذؽروؿهذبرؽوروغذدغنذزقارهذعؿؾنذؿالؽوؽن

ذ.ذؽقتذصحابةذدانذتتغضذجرينذ،ؿارا

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذزقارهذعؿؾنذممدتقؽنذدانذؿتالؿتذؿـخاػايذباضي

ذقغذ۲ػربواتنذدغنذدمخرؽنذتقدقذاقنذذوالذبوؾنذدامل

ذػـدوانذبربافذؿغضارقدؽنذتؾهذإدالمذؿكذذرعذؿثاهلي

ذ:ذاـتاراثذبرزقارهذادبذدامل

ذ

ذدغنذدـقاتؽنذفـدؼؾهذدالؽوؽنذقغذزقارهذعؿؾن .0

ذباضيذؽباءقؼؽنذتوجوانذاوـتوقذخالصإ

ذ.ؿاءـديذددامذاؾرحقمذصؾةذفوبوغنذممػرؽوؽوفؽن

ذاقتذاوؾقه ذداملذباءققذتقدقذقغذـقةذؿـجاءوفيذفـدؼؾه،
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،ذـوروق-ؿـوروقذدػرتذزقارهذعؿؾنذؿالؽوؽن

ذ.ذدباضاقثذدانذعاءقبذؿـخاري،ذؿضه-برؿضه

ذزقارهذعؿؾنذؿالؽوؽنذدبؾومذاقذقنذممقـتا .9 ذاداؾهذاقن.

ذؽوروغنذؿـرمياذبرددقاذروؿهذتوانذدوػاقاذبرتوجوان

ذتربوكذقغذفاتيذدغنذتتاؿوث ذقغذؿاسذػقؾقفؾه.

ذدػرتذزقارةذعؿؾنذؿالؽوؽنذاوـتوقذبرددواقن

ذاؽنذدبقؿبغيذؽرانذؿاملذؾقواتذترالؾوذبرزقارهذتقدق

ذ.ذروؿهذتوانذرحيتذوؼتوذؿغضغضو

ذدبؾومذروؿهذتوانذؽػدذدفوؾوذترؾبقهذدالمذممربي .3

ذدؽوروغيذقغذؽروؿهذؿادوق ذددقاػاذتقاداذدؽرياث.

ذدباثقذاقتذدالمذػغضقؾنذؿثافوتذاتاوذؿـجوابذقغ

ذاهللذفرمان.ذبراقدرذػرؾوذؽقتذدباءقؼثذؿكذؽاؾيذتقض

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ97ذاقاتذـوراؾذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـه

ذؽداملذؿادوقذؽاؿوذجاغـؾهذ،براميانذقغذ۲اورغذوافي"

ذؾبقهذؽاؿوذدفقغضذ،ؽاؿوذروؿهذبوؽنذقغذروؿهذ۲ؿان

ذقغذ،ػـدودوؼثذؽػدذدالمذممربيذدرتاذاقذقنذممقـتاذدفوؾو

ذبراقغتذؽاؿوذدوػاقاذ،ؽاؿوذباضيذباءققذؾبقهذاداؾهذدؿؽني

ذ.ذ"(اقتذدوػنذقغذػراتورنذدانذخاراذمماتوفي)

ذ



 6 

ذمماءقـؽنذػاؽاقنذؽران،ذبرددواقنذقغذػاؽاقنذمماؽاي .4

ذزقارهذعؿؾنذؿالؽوؽنذداملذػـتقغذخوؽوفذقغذػراـن

ذددأورغذؽػرقبادقنذؿـخرؿقـؽنذجوضذايذدان

ذؿدؾم ،ذعورةذؿـوتوفذقغذػاؽاقنذؾهػؽاقذاقتذاوؾقه.

ذدـغذبراسذروؿهذتوانذممدتقؽنذباضيذؽؿسذدانذبردقه

ذ.ذتتاؿوثذدباضايذؽقتذكحاضرينذدغنذدؾقداذدان

ذؿالؽوؽنذاػابقالذالؽوذتقغؽهذؿـجاضذدـتقاسذفـدؼؾه .5

ذزقارهذعؿؾن ذددأورغذدغنذبربوالذدانذبرمتوذاػابقال.

ذاضرذباءققذدغنذؽاتذتوتورذؿـجاضذدـتقاسذفـدؼؾه

ذؽبوروؼنذتـتغذبرخرقتاذاتاوذددقاػاذفاتيذؿثاؽقيتذتقدق

ذ.ذالءقنذاورغ

ذترتقبذػـوهذدغنذجاؿوانذؿـعؿيت .6 ذاؿبقؾهذدباءقؼث،

.ذالءقنذقغذدبؾومذدفوؾوذترؾبقهذدؽتذؾبقهذقغذؿاؽـن

ذتقدقذاقتذدفقدغؽنذقغذؿاؽـنذترداػتذدؽرياث

ذتردبوتذؿاؽـنذؿـوؾقذجاغـؾهذؽقتذدؾرياذممـوفي

ذؿغحرؿيتذباضيذددقؽقتذواالوػونذؿاؽـؾهذتتايفذاؽن

ذػاقهذبردودهذقغذروؿهذتوانذفاتيذؿـجاضذدانذػراداءن

ذ.ذتردبوتذفقدغنذؿثدقاؽن
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ذاداؾهذاقن،ذزقارهذعؿؾنذؿالؽوؽنذداملذالؿاذترالؾوذتقدق .7

ذؽػدذرواغذممربيذدانذؽدؾقداءنذممربيذاوـتوقذؽران

ذ.ذالءقنذقغذاورودنذؿالؽوؽنذاوـتوقذروؿهذتوان

ذاوخػنذؿغوخػؽنذفـدؼؾهذػوؾغذبراقدرذؽقتذدبؾوم .8

.ذدبرقؽنذتؾهذقغذالقـنذاتسذروؿهذتوانذؽػدذؽادقهذترميا

ذؿروػاؽنذاداؾهذؽادقهذترمياذاوخػنذؽرانذاداؾهذاقن

ذروؿهذتوانذؽػدذنػغفرضأذاوخػن ،ذاقتذدالءقن.

ذاضرذؽؾوارضاثذدانذروؿهذتوانذاوـتوقذبردعاذفـدؼؾه

ذاهللذدرػدذؽرمحنتذؿـداػتذدانذترػؾقفاراذدـتقاس

ذ.ذوتعاىلذدبحاـه

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغأذ،اقتذجودرتو

ذؽقتذ۲دامذؿارقؾهذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثروذاقغني

ذممػراقرتؽنذباضيذاقنذؿـزقارفيذزقارهذعؿؾنذؿغفقدوػؽن

ذإدالمذاوؿتذددامذػردودارانذفوبوغن ذدرتاذدقدقؼؾه.

ذؽتقكذ۲ادابذؿـجاضذاضرذؽقتذؽؾوارضذ۲افؾيذبقؿبقغؾه

ذتتاؿوذؿالقنذدانذزقارةذؿالؽوؽن ذاهللذؿودفن-ؿوده.

ذدضاالذؿالػغؽنذ،ؽقتذؽفقدوػنذممربؽيتذوتعاىلذدبحاـه
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ذؽقتذؿغرـقاؽنذدانذرمحتثذػقـتوذممبوؽاؽنذ،ؽدوؾقنت

ذفرؿوـيذدانذتـرتامذقغذؽفقدوػن ذدبحاـهذاهللذفرمان.

 :0ذاقاتذـداءاؾذدورةذداملذوتعاىل
 

ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه...  

ذ 

ذممقـتاذدالؾوذؽاؿوذقغذاهللذؽػدذبرتؼواؾهذدان...":ذبرؿؼصود

ذصؾة)ذفوبوغنذػؾقفاراؾهذدرتاذ،ـاؿاثذثبوت-ؿثبوتذدغن

ذدـتقاسذاهللذددوغضوفثذذؽرانذ،ؼرابةذؼوم(ذاؾرحقم

ذ.ذ"ؽاؿو(ذؿغاوس)ذممرفاتي

ذذ

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


