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 ديري كفهتيغو اونتوق يغ مثاهلضوناكو اضام ضولوغو  دغو بروسفادا
 

ذمذ2020جون ذ12برداؿاءنذذفـ1441ذوالش 20

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من 
...                                                                                                                           

 (00:ألنعاما)                                                                                                                                   
 

 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)الهساء:    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،ػرؽاراذدواتوبـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذد-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

ؽػدذاهللذدانذذبراميانذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـذ،(ذردوؾثاؾدـةدانذ)

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

 فـث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدود
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد  تاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.
ذذدغنذبرودػادا ذاضامضوؾوغن ذؿثاهلضوـاؽن ذاوـتوقذقغ

ذ.ذدقريذؽػـتقغن

ذ

ذؽباثؼنذؽرانذبرذؽورذاؿتذؽقتذاقنذوؼتوذػد

ذقغذ۲ػرؽاراذترفادفذدوؽوغنذممربيذاؿتذإدالمذاوؿت

ذبارغذممبؾيذدانذممقؾقهذداملذتراوتاؿاثذاضامذؿؾقبتؽن

ذ،بضقتوذـاؿون.ذإدالمذاورغذاوؾقهذدجاؾـؽنذقغذػرـقاضاءن

ذؽرانذجاض-برجاضذدـتقاسذفاروسذادالمذؿشارؽات

ذاداؾهذاقتذاضامذـامذاتسذدالؽوؽنذقغذػرؽاراذمسواذتقدق

ذدبحاـهذاهللذددقديذضـجارانذؿـداػتذدانذبـرذقغذػرؽارا

ذقغذؿشارؽاتذدؽاالغنذادذترداػتذؽرانذاداؾهذاقن.ذوتعاىل

ذؿراءقهذدؿيذدقريذؽػـتقغنذاوـتوقذاضامذؿثاهلضوـاؽن

ذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذؿات-مساتذدـقاذؽأوـتوغن

ذقغذ00ذاقاتمذانعاألذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽن

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذاضامذؿـجادقؽنذقغذ۲اورغذدريذدقريذجاءوفؽـؾهذدان"

ذتؾهذػوالذؿرقكذدانذ،فقبورنذدانذػرؿاءقـنذدباضايذؿرقك

ذ"ذدـقا...ذؽفقدوػنذاوؾقهذدػرداقاؽن
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ذذذذرمحؽمذاهلل،ؿعاذرذاملدؾؿنيذ

ذدباضايذدأغضفذبوؾقهذاقنذدػرتذضوؾوغن

-تقـدقذؿغحالؾؽنذباضيذاضامذؿثاهلضوـاؽنذقغذضوؾوغن

ذؿرقكذتـدوق ذدباضايذاضامذممػرضوـاؽنذاؽنذؿرقك.

ذ۲خقتاذدانذحدرةذؿـخاػايذاوـتوقذخاراذبـتوقذداتو

ذؿرقك ذفرتاذؿغجرذدؿيذاضامذؿغضاداقؽنذرقالذؿرقك.

ذاؾرتؿذيذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحدذدبواهذدامل.ذدـقا

ذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذ،اهللذعـهذضىرذفرقرةذابوذدرػد

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهلل

ذ

ذؽأوـتوغنذؿـخاريذقغذ۲اورغذزؿانذخريداذتقؿبولذاؽن"

ذاضامذؿـجوالذدغنذدـقا ذاورغذؽػدذؿـوروؼؽنذؿرقك.

-برػورا)ذؽؿبقغذؽوؾقتذدرػدذدبواتذقغذػاؽاقنذالءقن

ذدـقاذدريذْدُفُزذػورا ذاورغذدقؿػاتيذؿـداػتذاوـتوق(

.ذضوالذدرػدذؿاـقسذؾبقهذؿرقكذػرخاؽػنذدانذ،راؿاي

ذممػوثاءي)ذدرقضاالذفاتيذاداؾهذؿرقكذفاتيذػدحال

ذ(جافتذقغذ۲توجوان ذؽػدذؿانفربرذوتعاىلذدبحاـهذاهلل.

ذاتاوؽهذ،؟ؽؾؿبوتـؽوذدغنذترتقػوذؽاؿوذاػاؽه"ذ،ؿرقك

ذ،ؽبدرـؽوذدؿيذ.ؽػداؽو؟ذبربوفوغذبراـيذترملػاوذؽاؿو
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ذترجاديذاؽنذقغذفتنهذدواتوذؿـوروـؽنذاؽنذبردوؿػهذاؽو

ذعاؾقمذقغذاورغذدفقغضذ،دـدقريذؿرقكذدؽاؾغن

ذفتنهذدببذدغن)ذبقغوغذؿـجاديذاؽنذػون(ذخـدقاؽاون)

ذ.ذ(اؾرتؿذيذاإلؿامذرواقة(".ذ)اقت

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿودهذبضقتوذتؿشارؽذدؽاالغنذادذ،اقنذخريؿتأ

اورغذذػرفاتنيذؿـارققذاوـتوقذاضامذ۲اوـدورذؿؾتؼؽن

ذؿرقكذػرـقاضاءنذؿالرقدؽنذدانذالءقن ذاقنذضوؾوغن.

ذؿراءقهذاوـتوقذخاراذدباضايذاضامذؿغضوـاؽنذاؽن

ذاؾؼرءانذاقاتذاوغؽػنذؿؾتؼؽنذدػرتذػؾغضنذؽػرخاقاءن

ػدذذجوضذدانذجواؾنذبارغذػدذ،ػرـقاضاءنذمتػةذػد

ذدددقاؽنذقغذؿنتخدػر ذـامذؿغضوـاؽنذدغضوفذقغذاد.

.ذؽرتالؾوان قغذفرضذؿؾتؼؽنذؽدؿػنتذؿغؿبقلذدغنذاضام

ذقغذجواؾنذبارغذؿـدعواذاؽنذاقنذدػرتذػـقاضذؽباثؼن

ذدـقاذؽأوـتوغنذدانذمنفعةذممربيذاؽنذاضامذـامذؿغضوـاؽن

ذػؾغضنذؽػد ذدغنذترػدايذاؽنذػؿبؾيذػاراذثخريا.

ذممػراوؾقفيذاوـتوقذاضامذممػرضوـاؽنذقغذؿرقكذتقػوداي

ذ.ذؿات-مساتذؽأوـتوغن
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ذترفادفذؽدؿػنتذؿغؿبقلذقغذؿرقكذجوضذترداػت

ذقغذؽأوـتوغنذؿـداػتؽنذباضيذإدالمذاوؿتذعبادة

بربوكذذجوادهذؿـجوالذؽدؿػنتذؿغؿبقلذدػرتذؽرتالؾوان

ذؿغـجورؽنذ،نمضارذدبوؾنذؿافلذقغذفرضذدغنذػوادا

ذؿنتخدػرذؿثدقاؽنذ،ؿقوه-برؿقوهذدخاراذنمضارذرفطاا

ذؽدؿػنتذؿغؿبقلذجوضذادذدانذدوخيذدتاـهذدعاء

ذاضامذؽباجقؼنذـامذؿغضوـاؽنذدرؿاذمموغوت ذدالءقن.

ذبوؽنذقغذاورغذدؽاالغنذاقدوذػوالذتقؿبولذ،اقتذدرػد

ذإدالمذـامذؿغضوـاؽنذؽدؿػنتذؿغؿبقلذبراـيذقغذإدالم

ذإدالمذبراضامذػؾغضنذؿـارققذباضيذؿرقكذػرـقاضاءنذدامل

ذؿغضوـاؽنذ،جاويذتوؾقدنذتـداذػاػنذؿغضوـاؽنذدػرت

ذممػاؿريؽنذ،اؾؼرءانذاقاتذؿغضـتوغؽنذ،اهللذبدمذؽؾؿة

ذ.ذدباضاقثذدانذؿدجدذؿربض

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذفـدؼؾهذؽقتذاضامذاوؿتذدباضايذ،اقتذاوؾقه

ذدوكذقغذضوؾوغنذدغنذػقؽاذدانذفاتي-برفاتيذدـتقاس

ذؿالرغذإدالمذاضام.ذاقنذإدالمذـامذاتسذؽدؿػنتذؿغؿبقل

ذؿغضوـاؽنذػرـقاضاءنذداملذػثاهلضوـاءنذبـتوقذدبارغذتضس



 7 

ذػؾغضنذػرفاتنيذدرتاذؿقـتذؿـارققذباضيذاضام ذاداؾهذاقن.

ذداملذؽعادقؾنذدانذؽجوجورنذممـتقغؽنذاؿتذإدالمذؽران

ذػرـقاضاءنذاورودنذدبارغذؿـجاؾـؽن ذدػرتذػربواتن.

ذؿـجاديذتقدقذاضرذدػربتوؾؽنذدانذدخضهذفـدؼؾهذاقن

ذإدالمذاضامذؽػدذبوروقذقغذؽدنذممربيذاؽنذقغذبوداقا

ذ.ذدـدقريذاقت

ذ

ذبوؾقهذؽقتذادذدامذؿــتوؽنذقغذاقـقؾهذصفة

ذتقدقذاتاوذدػرخاقاءي ذجوضذاؿاـهذدانذجوجورذصفة.

ذاورودنذجواذافذدضاالذداملذاوتامذاداسذؿروػاؽن

ذػؽرجاءن ذػؾغضنذاوؾقهذددـغيذػديتذجوجورذقغذػـقاض.

ذاوؾقهذدحرؿيتذدرتاذدفرضاءيذبراسذاؽنذؿرقكذؽران

ذػؾغضن ذػؾغضنذؽػدذؽقؼقـنذممربيذاؽنذجوضذاقاث.

ذدالؿتذؿراسذاؽنذدانذدجوالذقغذبارغذؿوتوذترفادف

ذػـقػوانذدرػد ذؿاـاؽاال. ذؿـجاديذاداؾهذصنخالؽأذصفة،

ذاهللذؽرانذاداؾهذدالؽوؽنذقغذافذدتقافذاضرذػـدقـدقغ

ذؽػـتقغنذاتسذددببؽنذؿات-مساتذبوؽنذتعاىلذدبحاـه

ذ.ذدـقاذؽأوـتوغنذؿـخاريذدانذدقري

ذ

ذ
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ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجدرتو

ذدانذبرودػاداذدـتقاسذاضرذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذؿغؿبقلذقغذضوؾوغنذداملذترؿادوقذدقريذاقؾؼؽن

ذاقنذاضامذترفادفذؽدؿػنت ذؽقتذمسػايذجاغـؾه.

ذدؿيذممػرداضغؽنذدغضوف ذباضيذ۲خقتاذؿـخاػايذاضام

ذاهللذؿانفر.ذاقنذددـقاذػغاروهذدانذؽدودوؼنذ،فرتاذؿـداػت

ذ:ذ22ذاقاتذاملائدةذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـه

ذذ

 مب خب حبجب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱ
  حت جت هب

ذ

ذ"برؿؼصود ذؿرقكذدريذؽباثؼنذؾقفتذاغؽاوذدان:

ذدرتاذػـخروبوفنذدانذدوداذؿالؽوؽنذػدذؾوؿبا-برؾوؿبا

ذقغذافذبوروقذاؿتؾهذددوغضوفثذدؿي.ذحرامذقغذمماؽن

ذ.ذ"الؽوؽنذؿرقكتؾهذ

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
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 
 

 


