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 براج اينستًتىسٌ مملًهارا
 2112اوضوس   2برساماءن1441ذواحلجة1

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج
  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص
 (58 : ايات  نساءال)                                                                                           مق حق

 

 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  

 (52)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

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـدانذ)دـه(ذردوؾث،ذ

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذممؾقفاراذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.ذةخرياد

ذ.ذبراجذاقـدتقتودي

ذ

ذػتـجوقذؿـجاديذ،مسػورـاذقغذاضامذاداؾهذإدالم

ذمسواذداملذدانذزؿانذدػـجغذؿاءـديذدؾوروهذؽػد

ذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذداتغذاقنذإدالمذؽرانذ،ؽأداءن

ذذذذذذذذذتؾهذإدالمذ.دانبقجؼذؿفاذالضيذػثاقغذؿفاذقغذعاملذػـخقػتا

ذددبواهذداملذادذػرؾوذقغذػـتقغذخرييذبربافذؿغضارقدؽن

ذدانذؽعادقؾنذ،ؽأمياـنذادػقكذقاءقتذـضارا

ذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمانذ.ؽبقجؼداـاءن

ذقغذ58ذاقاتذـداءاؾذدورةذداملذتاديذخطبهذداول

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذدضاالذؿثرفؽنذدوػاقاذؽاؿوذؿثوروهذاهللذددوغضوفث"

ذاػابقالذدانذ(،ؿـرمياثذبرحقذقغ)ذافؾقثذؽػدذاؿاـهذجـقس

ذ)ؿاءـديذداـتاراذحؽومذؿـجاؾـؽنذؽاؿو (ذؿثوروهذاهلل،

ذعادقلذدغنذؿغحؽومذؽاؿو ذدغنذاهللذددوغضوفث.

ذؽػدذباءقؼث-دباءققذقغذػغاجرنذممربيذاقت(ذدوروفـث)

ذؽاؿو ذدـتقاسذالضيذ،ؿـدغرذدـتقاسذاهللذددوغضوفث.

ذ.ذ"ؿؾقفت
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 ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،
ذاضامذؽتواذدالؽوذدؾطانذدانذراجذؽقتذدـضارا

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؽػقؿػقـنذػـروسذدباضايذاداؾه

ذدؽاؾغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذ۲ػرقـتهذؿؾؼدـاؽنذداملذودؾم

ذدانذاؾؼرءانذؿكذاقنذاؿاـهذؿـجاؾـؽنذباضي.ذإدالمذاوؿت

ذؿـضؼؽنذداملذاوتامذقغذػـدوانذؿروػاؽنذاداؾهذدـهاؾ

ذؿاءـديذدؾوروهذؽػدذؽعادقؾن ذدؽرياثذدباؾقؼث.

ذؿـجاديذقغذؿرقؽاؾهذؿكذ،اقنذػتـجوقذؿـوؾقذؿاءـدي

ذاقنذعاملذددؾوروهذؽرودؼنذبرالؽوثذدبب ذاهللذفرمان.

ذ:ذ41ذاقاتذاؾرومذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـه

ذ

 جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ٱ
   خي حي جي ٰه مه

ذ 

ذبـخانذباالذدانذؽرودؼنذبرباضايذتقؿبولذتؾه"ذ:ؿؼصودث

ذدالؽوؽنذتؾهذقغذافذدببذدغنذدالءوتذدانذددارت

ذفـدقذاهللذؽران(ذدؿؽنيذقغذتقؿبوؾث)ذ،ؿاءـديذتاغنذاوؾقه

ذبوروقذ۲ػربواتنذباؾدنذدريذدبفاضنيذؿرقكذؿراداؽن
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ذفاـصا)ذؽؿباؾيذؿرقكذدوػاقاذ،الؽوؽنذتؾهذؿرقكذقغ

ذ.ذ("برتوبةذدان

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؽقتذ،ؽقتذـضاراذدجارهذؽػدذدؾقفتذجك

ذاضيبذبربؾهذتـػاذراجذؿـطاعيتذداغتذرعقةذداػيت

ذتوروتذتردبوتذراجذاوؾقهذدأـوتيذقغذاضامذدفقغضاؽن

ذبراجذاقـدتقتودي.ذرعقتثذدؽاؾنيذباضيذاقؽوتنذؿـجادي

ذاضامذؽدوخنيذممؾقفاراذداملذبدرذقغذػراـنذممػوثاءي

ذاضامذؿروػاؽنذاداؾهذإدالمذاضامذؽرانذاداؾهذاقنذ،إدالم

ذػرؽاراذداملذترؿؽتوبذقغذدباضاميانذدؿؾقدقاذػردؽوتوان

ذ1)ذ3 ذػردؽوتوانذػرملباضاءن( ذدانذراجذ،اقتذاوؾقه.

ذممؾقفاراذداملذبرتغضوغجوابذاضامذؽتواذدالؽوذدؾطان

ذبـتوقذدضاالذممدتقؽنذدرتاذإدالمذاضامذؿغؿبغؽنذدان

ذترػؾقفاراذاؾدـهذدانذاؾؼرءانذداملذترؽـدوغذقغذػراوـداغن

ذاوؾقهذدتتػؽنذتؾهذقغذ۲ؾوـسذؿغقؽوتذدؾؼداـاؽنذدان

ذ.ذذرع

ذدترمياذتؾهذبراجذاقـدتقتوديذ،اقتذدرػدذدالءقن

ذؿؾقدقاذرعقةذباضيذػرػادوانذدقؿبولذدباضاي ذاداؾهذاقن.
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ذ153ذػرؽاراذداملذػردؽوتوانذػرملباضاءنذبردادرؽن

ذ۲اورغذؽدودوؼنذؿـجاضذبرتغضوغجوابذراجذقاءقت

.ذالءقنذبغداذؽػـتقغنذدانذؽدودوؼنذؿغاباقؽنذتـػاذؿالقو

ذضوؾوغنذاتاوذبغداذددواتذؽػدذراجذفاثذبوؽنذراج

ذـضاراذؽدوؾنتذػاقوغذاداؾهذراجذتتايفذاؽنذدفاجذترتـتو

ذـضاراذورضذدتقافذؽػدذدؼدامذـاءوغنذممربيذاوـتوق

ذمسواذممدتقؽنذباضيذػوؾقتقكذدانذاضامذ،ؼومذؿغرياذتـػا

ذبوؿيذداتسذفرؿوـيذدانذدجفرتاذ،اؿانذفقدوفذرعقة

ذ.ذاقنذبرتواه

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿـجاديذفـدؼؾهذرعقةذدباضايذؽقتذ،اقتذاوؾقه

ذ،دتقاذراعةذؿػفؽنوؿـذقاءقتذبرتغضوغجوابذقغذرعقة

.ذؽقتذدـضاراذبراجذاقـدتقتوديذؿغفرضاءيذدانذؿغحرؿيت

ذمماقوغيذقغذػوفونذدػرتذدعبارتؽنذراجذؽرانذاداؾهذاقن

ذؽباجقؼنذؿـجاضذدانذؿؾقـدوغيذ،ممقؿػنيذخاراذدغنذرعقة

ذرعقة ذاضامذبرؽاءقنتذ۲ػرؽاراذداملذ۲راجذؽػرقفاتقـن.

ذرعقةذؽفقدوػنذ،ـضاراذػـتدبريانذ،ؼومذػرػادوانذ،إدالم

ذـضاراذممدتقؽنذاوـتوقذبرتوجوانذاداؾهذدباضاقثذدان
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.ذؿعؿورذدانذدجفرتاذ،اؿانذؽأداءنذداملذبرادذدـتقاس

ذذدػرتذداوؿػاؿاؽنذػوالذرعقةذؿاـاؽاال ذقغاؽر

ذدانذراجذؽػدذدتقاذراعةذؿػفؽنوؿـذبرتغضوغجواب

ذراعةذؿرقكذؿانذدالضيذؿـدرفاكذددؽاؾيذتقدقذفـدؼؾه

.ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذردولذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػد

ذـضاراذؽفرؿوـنيذدانذؽأؿاـنذممؾقفاراذػرؾوذجوضذرعقة

ذبراجذاقـدتقتوديذؿثوؽوغذدانذؿـدوؽوغذتـداذدباضاي

ذ.ذاقنذدـضارا

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغأذجدرتو

ذممػرتافـؽنذؽقتذبردامذؿارقؾهذذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذممدتقؽنذدؿيذ،اقنذبراجذاقـدتقتوديذممؾقفاراذدان

ذؿشارؽاتذبوداقاذدانذؼومذػرػادوانذ،اضامذؽدقـؿبوغن

ذترػؾقفاراذدـتقاسذاقنذدـضارا ذالؿاثذبرؽورونذدجق.

ذخاراذاداؾهذدؿؾقدقاذؿشارؽاتذفقدوفذخاراذدانذبوداقا

ذفقدوفذخاراذدانذبوداقا.ذإدالمذدانذؿالقوذبوداقاذفقدوف

ذتراسذاداؾهذاقاثذؽرانذدؾقـدوغيذدانذدؽؽؾؽنذػرؾوذاقن

ذؽدودقالءنذدانذؽدوػـنذ،ادبذػضغنذؽػدذاداسذدان
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ذؿؾقدقاذؿشارؽاتذؽباثؼؽن ذ،ؼواتذقغذاضامذاداسذتـػا.

ذاؽنذؽقتذؿشارؽاتذادبذدانذؽدودقالءنذؿك

ذملهذؿـجادي ذػـتقغذاداؾهذبراجذاقـدتقتوديذاقتذاوؾقه.

ذإدالمذفقدوفذخاراذؿغؽؾؽنذدؿيذػؾقـدوغذدباضاي

ذاقنذؽقتذدـضارا ذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذ41ذاقاتجذاحل

 

 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت
  ىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق

ذ

ذؽاؿيذجكذقغ(ذإدالمذاوؿت)ذؿرقكذقاءقت"ذ:برؿؼصود

ذؿرقكذـدخايذدبوؿيذممرقـتهذؽؽواداءنذؿرقكذبرقؽن

ذؿثوروهذؿرقكذدانذ،زؽاةذممربيذدرتاذمسبفقغذؿـدقرقؽن

ذؽجافنتذؿالؽوؽنذدريذؿالرغذدرتاذؽباءقؼؽنذبربوات

ذؿوغؽرذقغذػرؽاراذدان ذاقغتؾه)ذدان. ذجواؾهذاهللذباضي(

ذ.ذ"اورودنذدضاالذؽدودفن

ذذ

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا
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ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


