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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ىت نت
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 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  

 (91)النشاء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ًبر ً"ؿؼصود: ًقغ ًؽػدًًبراميان،وافايًاورغ ًؽاؿو راعمؾه

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردول ًؽػد ًؽاؿو ًراعمؾه ًدان اهلل

ً ؽاؾغنًؽاؿو.ًؽؿودقنًًػداورغًقغًبرؽواس(ًدر)األؿر"

ً،ػرؽاراًديواتوبـمهً)بردؾقيقفن(ًداملً-جؽـًؽاؿوًبربـمه

ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

ؽػدًاهللًدانًًبراميان٢ًؽاؿوًبـرًجؽـً،(ًردوؾثاؾيـةدانً)

ًؽاؿو(ًأخرية.فاريً ً)باضي ًباءقق ًؾلقه ًدؿؽنيًاداؾه ً،قغ

 فـث".دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيود
 

ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

دلواـهًًاهللًؽػدًؽمؼواءنًؿـقغؽمؽنًؽقتًؿارقؾه

ً ًدضاالًؿؾؼيـاؽنًدوغضوه-بردوغضوهًدغنوتعاىل

ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽنًدانًػرقـمفث ًؿودفن-ؿوده.

ًدانًددـقاًفقدوفًؽربؽنتًدانًرمحةًؿـداػتًؽقت
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ًةخرياد ًتـمغًممػرؽماؽنًاؽنًاقنًؽاؾيًػدًخطبه.

ً.ًرايًجاؾنًؽؿودفنًـعؿةًءيافرض

ً

ًػرؽؿلغنًداملًػـمقغًػراـنًمماءقـؽنًػغغؽوتنًبقدغ

ًباضيًؽػرؾوانًؿروػاؽنًاقاثًؽرانًؿاءـييًؽضقاتن

ًؽفقدوػنًؿغورودؽنًداملًؿاءـييًػرضرؼنًممودفؽن

ًدفارقن ًؽقتً،رايًجاؾنًػغضوـاًدلاضايً،اقتًاوؾقه.

ًدؽورـقاؽنًتؾهًؽرانًبرذؽورًبراسًدـمقاسًفـدؼؾه

ًدػرتًضوـاؽنًؽقتًاوـموقًؽؿودفنًـعؿةًػؾلاضاي

ً،تـداًػاػنً،اذارتًملػوً،جاؾنًملػوً،رايًؾلوهً،رايًجاؾن

ًممودفؽنًاوـموقًؽؿودفنًالضيًباضاي-برباضايًدان

ًؽقتًػرجاؾـنًاورودن ًؿكًاقنًؽؿودفنًـعؿةًدغن.

ًاوـموقًدؾقياًدانًخػتً،ؿودهًدغنًبرضرقًداػتًؽقت

ًدقيمقـاديًييواتوؽ ًبوؼيتًاـماراًؿروػاؽنًاداؾهًاقن.

ًءيافرضًؽقتًػرؾوًقغًوتعاىلًدلواـهًاهلل ـعؿةًدانًرمحة

ًؽقتًؽفقدوػنًداملًػؾقفاراًدان ًدلواـهًاهللًؿانفر.

ًخرفاؾزًدورةًداملًتاديًخطبهًداولًدباخاؽنًقغًوتعاىل

 :ًبرؿؼصودًقغ14ًًفقغض11ًًاقات
ً
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ًؿغقغيتًؽاؿوًؽؿدقنً،تيثأدًتمفًدودوقًؽاؿوًدوػاقا"

ًدرتاً،داتيثًتمفًدودوقًؽاؿوًاػابقالًؽاؿوًتوفنًـعؿة

ًقغًتوفنًدوخيًؿفا:ً"ؿغوخػؽن(ًدغنًبرذؽور)ًؽاؿو

ًؽاؿيًددغً،ؽاؿيًاوـموقًاقنًؽـدراءنًممودفؽنًتؾه

ًديوغضوفثًدانً.ؿغواداءقثًتردايًتقدقًاقتًدلؾوم

 ."ؽؿلاؾيًاؽنًؽاؿيً،ؽاؿقؾهًتوفنًؽػد
ً

ًًًًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهلل،

ًجاؾنًؽؿودفنًـعؿةً،اقنًفاريًػدًبضقموًـاؿون

ًرايًجاؾنًؽؿاؾغنًيباضابرًدغنًدمخرؽنًتؾهًاقنًراي

ًؽقتًـضاراًداملًؽلقاداءنًؿـهاديًدودهًقغ ًفؿػري.

ًبرالؽوًقغًرايًجاؾنًؽؿاؾغنًبرقماًادًػييتًفاريًدمقاف

ًدـضاراًاوتامًؿيكؾهًداتوًداؾهًؿروػاؽنًاداؾهًاقاثًدان

ًؽقت ًرايًؽيالؿنتًاقيو. ًقغًػرؽاراًاداؾهًاقنًجاؾن

ًؿـهاديًدانًػرفاتنيًداؿلقلًاوـموقًػـمقغًداغت

ًممؾقفاراًدانًؿـهاضًاوـموقًػغضوـاًمسواًتغضوغهواب

ًدانًدالؿتًقغًمتػتًؿـهاديًاقاثًاضرًاقنًؽؿودفن

ًالضيًاػاتهًؽرودؼنًؽػدًمملاواًقغًمتػتًبوؽن

ًؽىالؽاءن ًقغًرايًجاؾنًؽؿاؾغنًؼدرًؽرانًاداؾهًاقن.
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ًفرتاًؿرودؼؽنًدفاجًبوؽنًتافونًدابنًبرمتلهًمساؽني

ًتقدقًقغًترؿادوؼؾهً،اورغًراؿايًثاواًؿراضوتًؿاؾهًعوام

ً.ًدامًتربابقتًبرداؾه

ً

ًػرؽاراًؿالؽوؽنًؿاءـييًؿالرغًاؿتًإدالمًاضام

ًضرؽؿوًؿـقؿلوؾؽنًبوؾقهًقغ ًدـدقريًدقريًؽػدتن

ًتقدقًقغًػؿـدوًدقؽفً.الءقنًاورغًؿافوػون

ًؿروػاؽنًاداؾهًممـدوًداملًؽىواقنًدانًبرتغضوغهواب

.ًؽقتًدـضاراًرايًجاؾنًؽؿاؾغنًؽػدًػنوؿلغًاـمارا

ًؿنللؽنًاؽنًممـدوًؽمقكًادبًدانًقخالاًؽمقاداءن

ًؿؾغضرًدغنًنفسوًفاواًؿغقؽوتًممـدوًرايًجاؾنًػغضوـا

ً،الجوًحدًؿؾقلقفيًممـدوًدػرتًرايًجاؾنًػراتورن

ًالؾوانًؿغضوـاً،اذارتًملػوًؿؾغضرً،ؿؾوؾوًدىاراًممـدو

ًتقدقً،اذارتًؿغضوـاؽنًتـػاًؾوروغًؿـوؽرً،ؽىؿين

ًبرباضايًدانًالءقنًػغضوـاًؿغضغضوً،راسًبرتقؿلاغ

ًالضي ًدـمقاسًاضرًؿاءـييًؿغاجرًإدالمً،اقتًاوؾقه.

ًالضيًاػاتهًبرادًؽقتًػونًدؽاؾيًدؿانًادبًؿـهاض

ًرايدًبرادًؽقت ًجاؾن جاؾنًًػراتورنًبفاواًؽمافوءقؾه.
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ً،ؽيالؿنتًدانًؽػـمقغنًاوـموقًاداؾهًدبواتًقغًراي

ً.ًؿاءـييًؿنودفؽنًاوـموقًبوؽـث

ً

ًً،دؽاؾنيًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدـمقاسًفـدؼؾهًؽقتًإدالمًاوؿتًدلاضاي

ً،بردقيقػؾنيً،صربًصفةبرً،رايًجاؾنًػراتورنًؿغقؽوت

ًبرودػاداًدـمقاسًدانًؿـوؾوغ-توؾوغً،راسًبرتقؿلاغ

ًؿـوؾوغًؽقتًجكًػرخاقاؾهً.ًرايًدجاؾنًممـدوًؽمقك

ًدلواـهًاهللًؿكً،الءقنًاورغًاورودنًممودفؽنًدان

ًؽقتًؿـوؾوغًاؽنًوتعاىل ًقغًيثحدًدلواهًدامل.

اهللًًضىرًفرقرةًابوًدريًؿيؾمًاإلؿامًاوؾقهًدرواقمؽن

ًقغًبردلداًودؾمًعؾقهًاهللًصؾىًاهللًردولًبفاواداثً،عـه

ً:ًبرؿؼصود

ًاهللً،ؿنؿوءًاورغًؽيودفنًؿغفقؾغؽنًؿـوؾوغًقغًدقاػا"

ًدفاريًؽيودفـثًػوالًؿغفقؾغؽنًاؽنًوتعاىلًدلواـه

ً،ؽيوؾقنتًداملًاورغًممودفؽنًمملـموًقغًدقاػاًق.ؽؾًؼقاؿة

.ًةخرياًدانًددـقاًػوالًممودفؽـثًاؽنًوتعاىلًدلواـهًاهلل

ًفؿلاًدالؿاًفؿلاثًؿـوؾوغًدـمقاسًوتعاىلًدلواـهًاهلل

ً(ًؿيؾمًاإلؿامًرواقة".ً)دوداراثًؿـوؾوغًؿافوًاقت

ً
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ًؿغعؿؾؽنًدـمقاسًفـدؼؾهًرايًجاؾنًػغضوـاًػارا

ًالءقنًػغضوـاًديامًؿغورؿيتًداؾقغًصفة ًػرؾوًؽقت.

ًجك.ًؽقتًدػرتًحقًادًجوضًالءقنًاورغًبفاواًددر

ًصفةًؿـوٌوؼؽنًؿييتًجوضًؽقتً،دحرؿيتًؿافوًؽقت

ًدفوؾوًترؾلقهًالءقنًاورغًػدًدامًقغ ًجوضًػغضوـاًػارا.

ًفـدؼؾهًؽـدراءنًػرجاؾـنًاورودنًمسواًمميمقؽنًػرؾو

ًمسػايًفقغضًػرجاؾـنًاولًدريًباءققًؽأداءنًدامل

ًدقريًؽصقونتًؽأداءنًؾهترؿادوؼًتوجوانًؿمالؿتؽ

ًدػـدوًقغًؽـدراءنًدانًػؿـدو ًاػابقالًؽرانًاداؾهًاقن.

ًاؽنًاقاثً،ممـدوًدلؾومًدالؽوؽنًداػتًاقنًػرددقاءن

ًدجاؾنًؽىالؽاءنًدلارغًدريًؿغقؾؼؽنًمملـموًداػت

ً.ًراي

ً

ًً،دؽاؾنيًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًػرؾوًممـدوًؽمقكًتوؿػوانً،اقتًدرػدًدالءقن

ًالءقنًػرؽاراًؿالؽوؽنًفاروسًتقدقًػؿـدو.ًدأوتاؿاؽن

ًؽـدراءـثًؿغاولًدريًدالءقن ًؿغضوـاؽنًاقؾؼؽن.

ًاؽنًناقًػربواتنًؽرانًممـدوًؽمقكًبقؿلقتًنتيليفو

ًؿاتًددللؽنًؽـدراءنًؿغاولًداملًؿيكؾهًؿغوـدغ
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ًبربقذاًقغًارهًدواًؽػدًؿؾقفتًاوـموقًممػوًتقدقًؿاءـيي

ًؿاسًداتوًدامل ًؿكً،نتليفوًػدًترتوؿػوًؿاتًجك.

ًػربواتنًدانًؽورغًؿـهاديًاؽنًػؿـدوانًؽارهًتوؿػوان

ً.ًرايًجاؾنًؽؿاؾغنًؽػدًمملاواًبوؾقهًاقنًدػرت

ً

ًاقغنيًممربً،اقنًؽاؾيًػدًخطبهًيخريؿغاًجيرتو

ًػراتورنًمماتوفيًدـمقاسًاضرًدؽاؾنيًمجاعهًػاراًؿنرو

ًراي ًدتمػؽنًتؾهًقغًجاؾن ًرايًجاؾنًديوغضوفث.

ًمتػتًبوؽنً،ػراداءنًؿؾوافؽنًاوـموقًمتػتًبوؽـؾه

ًاوـموقًمتػتًبوؽنً،الءقنًاورغًؿناؽقيتًاوـموق

ًدانًدوداًؿالؽوؽنًاوـموقًمتػتًبوؽن ،ؾوؿلا-برؾوؿلا

.ًؿاءـييًؽػدًؽؿاتنيًمملاواًاوـموقًمتػتًبوؽنًجوض

ًؿـوٌوؼؽنًاوـموقًمتػتًرايًجاؾنًجادقؽـؾهً،تمايفًاؽن

ًمتػتًدانًؿـوؾوغًتوؾوغً،ؿغورؿيت-حرؿةً،داقغًؽادقه

ًؿاءـييًؽػدًػفاالًدانًمنفعةًمملاواًقغ ًاقتًدمسػقغ.

ًؿغعؿؾؽنًدغنًوتعاىلًدلواـهًاهللًؽػدًؾوػاًؽقتًجاغـؾه

ًاهللًؾقـدوغنًداملًبرادًدـمقاسًاضرًذقؽريًدانًدعاء

ًدجاؾنًؽمقكًصثخصوًؿاسًدمقافًػدًوتعاىلًدلواـه
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ًراي ًاقاتًموبةاؾًدورةًداملًوتعاىلًدلواـهًاهللًؿانفر.

91ً: 
ً

 مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱ
  مل  يك ىك

ً

ًؽاؾي-دؽاؾيًتقدق(:ً"حمؿدًوافي)ًؽماؽـؾه:ً"برؿؼصود

ًتؾهًقغًافًؿالءقـؽنًػونًديواتوًؽاؿيًؿـقؿػاًاؽن

ًؽاؿيًباضيًاهللًدتمػؽن ًؿنالؿمؽنًقغًػؾقـدوغًؾهادق.

ًجواؾهًاهللًؽػدًؿك(ًاقتًؽػرخاقاءنًدغن)ًدانً،ؽاؿي

ً.ً"برتوؽلًبراميانًقغ۲ًاورغًفـدؼث

ً

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل شَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


