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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

                             حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱٱ

(0:العنكبىت)                                                                                                                           

 

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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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:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذ"ؿؼصود: ذقغ ذؽػدذذبراميان،وافايذاورغ ذؽاؿو راعتؾه

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

ذ،ػرؽاراذددواتوبـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

ؽػدذاهللذدانذذبراميانذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـذ،(ذردوؾثاؾدـةدانذ)

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدغنذتؼوىذ۲دبـر

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذةخريادذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذػدذخطبه.
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داتسذاوجنيذذحؽؿهذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾي

ذ.ذذداؽقت

ذ

ذاوجنيذدغنذػـوهذاقنذددـقاذؽفقدوػن ذدتقاف.

ذؿـجادقؽنذاؽنذاقنذؽفقدوػنذداملذدفاديفذقغذاوجني

ذؽأمياـنذادذدؽرياثذتابهذدانذؼواتذؾبقهذاقتذاـدانذدأورغ

ذدقرقثذدامل ذبراميانذاورغذؿوغؽنيذتقدقذؽرانذاداؾهذاقن.

.ذاوجنيذدبارغذتـػاذذرضذـعؿةذدانذػفاالذممػراوؾقهذاؽن

ذقغذاوجنيذبـتوقذاداؾهذؿاءـديذاـتاراذممبقذاؽنذقغذخوؿا

ذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفرذ.دترميا

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ0ذاقاتعـؽبوتذاؾذدورةذداملذتادي

ذ

ذدغنذدبقارؽنذاؽنذؿرقكذبفاواذؿثغكذؿاءـديذػاتوتؽه"

ذداوجيذتقدقذؿرقكذددغذ"،براميانذؽاؿي:ذ"برؽاتذفاث

ذ"ذ؟(خوباءنذددواتوذدغن)

ذ

ذذذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذترفادفذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوجنيذبـتوقذاـتارا

.ذػثاؽقتذبربـتوقذاوجنيذاداؾهذ،اقنذبوؿيذدؿوكذفؿباث

ذذاوجنيذؽبقادأـث ذ،دقريذؽنتممضرذاؽنذاقنداؽقت

ذداملذدـتقاسذددأورغذؿـجادقؽنذ،ػرضرؼنذممباتدؽن
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.ذؽفقدوػنذداملذؽدودفنذممربيذدانذبردوؽاخقتاذؽأداءن

ذؿثببؽنذاؽنذػديتذ،ػثاؽقتذدتقؿػاذاقتذددأورغذاػابقال

ذدؾرياذفقؾغذ،بادنذاغضوتاذملهذ،دؾقداذتقدقذؿراسذرقثدق

ذدتقؿػاذقغذاورغذؽباثؼنذ،اقتذاوؾقه.ذدباضاقثذدانذؿاؽن

ذممباواذاؽنذاقتذؽداؽقنتذبفاواذبراغضػنذاؽنذؽداؽقنت

ذدقرقثذػدذؽبوروؼنذدانذرتنكمضا ذبربقذاذتتايفذاؽن.

ذاقنذداؽقتذاوجنيذؿرقكذباضيذ،براميانذقغذاورغذباضي

ذدبحاـهذاهللدرػدذذؽباءقؼؽنذحؽؿهذداتوذؿروػاؽنذاداؾه

ذفؿباثذؽػدذوتعاىل ذؿروػاؽنذداؽقتذؽرانذاداؾهذاقن.

ذؽػدذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذاوجنيذبـتوقذداتوذداؾه

ذصربذقغذث۲فؿباذدؽاؾغنذدقاػاؽهذؿؾقفتذاوـتوقذث۲فؿبا

ذ.ذؿصقبةذدتقؿػاذدداعتذضارذدان

ذ

ذدؼدرذفاثذتقدقذاقاثذ،براميانذقغذاورغذدباضاي

ذؽتقكذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرذؽورذدانذضؿبرياذبراس

ذديذتتايفذاؽنذ،ؽفقدوػـثذداملذؽدـاغنذدؽورـقاؽن

ذؿصقبةذجواذافذدتقؿػاذاػابقالذبرصربذدانذضارذػرؾوذجوض

ذداؽقتذاوجنيذترؿادوق ذددوغضوفثذبفاواذقؼقـؾه.

ذفؿباثذؽػدذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدبرقؽنذقغذاوجنيذدتقاف
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ذدبحاـهذاهللذؽران ؽؿؿػواـثذؼدرذدغنذددوايذاداؾه

ذث۲فؿباذممببـؽنذاؽنذتقدقذوتعاىل ذدبحاـهذاهللذؿانفر.

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ081ذاقاتذاؾبؼرةذدورةذداملذوتعاىل

ذ

ذتردايذقغذافذؿالءقـؽنذددأورغذاتيممربذتقدقذاهلل"

ذ"ذاوؾقفث...

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذفؿباثذؿـتؼدقرؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدداعت

ذباءققذقغذحؽؿهذادذػديتذ،داؽقتذاوجنيذؿـرمياذاوـتوق

ذددواتوذؿالؽوؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿوغؽنيذتقدقذدان

ذاقنذمسواذددباؾققذحؽؿهذتـػا ذػديتذوتعاىلذدبحاـهذاهلل.

ذاوؾقهذعؾؿيدذقغذػثاؽقتذدتقافذددباؾققذحؽؿهذؿثقؿػن

ذفؿباث ذاداؾهذاقنذداؽقتذاوجنيذددباؾققذحؽؿهذاـتارا.

ذؽػدذوتعاىلذدبحاـهذاهللذداقغذؽادقهذتـداذؿروػاؽنذاقاث

ذاقاثذؽداؽقنتذدغنذداوجيذاقتذؿاءـديذاػابقال.ذفؿباث

ذؽداهلنذػغفاػوسذدانذدوداذػـبوسذؿروػاؽن ذاداؾهذاقن.

ذدريذاداؾهذاـتاراثذاقتذؿصقبةذاتاوذاوجنيذدتقافذؽران

ذ،دـدقريذاقتذؿاءـديذاوؾقهذدالؽوؽنذتؾهذقغذ۲ؽدقؾػن

ذؿغفاػودؽنذاؽنذاقاثذتردبوتذداؽقتذاوجنيذدغنذؿك
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ذعؿؾـثذخاتنتذدريذددأورغذ۲دودا ذاوجنيذحؽؿه.

ذؿـؿبهذدانذدرجتذؿغغؽتذاؽنذجوضذداؽقتذدري

ذددأورغذؽباءقؼؽن ذؽتقكذبرصربذقغذؿرقكذباضي.

ذعؿؾنذدواتوذدباضايذدخاتتذاؽنذاقاثذـدخايذداؽقت

ذاهللذددقديذدرجتثذدانذػفاالذؿـداػتذبرحقذقغذؿوؾقا

ذوتعاىلذدبحاـه ذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحدذدبواهذدامل.

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذؿدؾمذاإلؿام

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبدا

ذ

ذبروػاذؿدؾمذددأورغذؿـقؿػاذقغذؿصقبةذداتوذادذتقدق"

ذؿغغؽتذاؽنذاهللذـثغدذؿالءقـؽنذ،ـثمسثلـذاتاوذدوري

ذ(ذؿدؾمذاإلؿامذرواقة.ذ)ؽدؾفـثذؿغفاػوسذدانذدرجتث

ذ

ذؽرانذاداؾهذؽداؽقنتذحؽؿهذ،اقتذدرػدذدالءقن

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿغقغيتذدريذالاليذؿاءـديذؽباثؼن

ذدـغذدانذصقحةذؽأداءنذداملذؽتقك ذاػابقالذ،اقتذاوؾقه.

ذؿثدرؽنذداػتذاؽنذاقاثذ،اقنذؽداؽقنتذاوجنيذدتقؿػا

ذبرقؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذتؾهذقغذ۲ـعؿةذاؽنذؿاءـدي

ذصقحةذؽتقكذؽػداث ذؽددرنذممربيذداػتذجوضذاي.

ذؿـافنذممػوذتقدقذؽرانذدقرقثذملهذبتافذددأورغذؽػد
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ذدبحاـهذاهللذؽأضوغنذدغنذبربـدقغذتردبوتذاوجني

ذث۲فؿباذؽاتسذدػـوفثذبرؽواسذقغذوتعاىل ذاػابقال.

ذممربيذتوروتذجوضذايذداؽقتذجاتوهذددأورغ

ذتؾهذقغذدوداذدضاالذاؽنذاقتذددأورغذؽػدذفنؽأـصا

ذصقحةذمساسذدالؽوؽن ذفنؽأـصاذؿـقؿبوؾؽنذاؽنذاقاث.

ذممبـتوثذداػتذدرتودثذدانذاـدانذدتقافذجقواذدامل

ذ.ذدقرقثذػدذادذقغذ۲ؽؾؿفنذممػرباءقؼيذاوـتوق

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاداؾهذدالؾوءيذقغذدوضاءنذدتقافذددوغضوفث

ذؽػدذوتعاىلذدبحاـهذاهللذداقغذؽادقهذتـداذؿروػاؽن

ذدانذددرذخػتذفؿباثذاضرذػراقغنتذدباضايذاقاثذ،فؿباث

ذدبحاـهذاهلل.ذجاؾنذؽػغؽلذؽؿباؾيذبرتوبةذدرتاذستغػاربرا

ذؿرقـتقهذدانذممقـتاذ،مموجقثذؽقتذاػابقالذدوؽاذوتعاىل

ذؽػدث ذؽقتذبرقؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاقتوؾهذدبب.

ذترػدايذتقدقذؽقتذاضرذؽدودفنذدانذػثاؽقتذاوجني

ذ.ذاقنذمسـتاراذقغذؽفقدوػنذداملذالاليذدان

ذ

ذاقغنيذممربذاقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجدرتو

ذدانذملهذبراسذبوؾقهذتقدقذاضرذ،دؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو
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ذاقنذؽداؽقنتذاوجنيذؿـرمياذتتؽالذاداذػوتوس ذجاغـؾه.

 ضريحاذاؽنذاقتذاوجنيذدتقافذ،قؼقـؾهذ،تؼدقرذؿثاهلؽن

ذؽأمياـنذدغنذدالؾوءيذدؽرياثذبدرذقغذحؽؿهذبرداؿاث

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبردرفؾهذاقتذاوؾقه.ذؽصربنذدان

ذدغنذباءققذغؽادبرذدـتقاداؾه.ذبـرث-دبـرذقغذػثرفنذدغن

ذدانذؽباءقؼؽنذ،حؽؿهذؿـخاريذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذدفاديفذقغذاوجنيذدضاالذاتسذؽؼواتن

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ061ذاقاتذاؾبؼرةذدورةذداملذوتعاىل

ذ

 ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم... ٱ
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه

 

ذددواتوذؽػدذبـخيذؽاؿوذجاديذبوؾقهذ...دان:"برؿؼصود

ذؽاؿوذجاديذبوؾقهذدانذ،ؽاؿوذباضيذباءققذايذػدحال

ذدان.ذؽاؿوذباضيذبوروقذايذػدحالذددواتوذؽػدذدوؽا

ذددغذ(،اقتذمسواث)ذؿغتافوءيذقغذجواؾهذاهللذ(،اقغتؾه)

 .ذ"ؿغتافوءقثذتقدقذؽاؿو
ذ

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  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 
 

 


