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 كماتني كفد ماءنسي مغيغتكن قبور منزيارهي
 مذ9292ذميذ99برداؿاءنذذفـ1441ذرمضان 92

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن
 خت حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ
  مج حج مث هت  مت

  (181:عنران -ال)

 

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

 ٿ     سَي ِّد نَاں   وَسَل ِّهِصَل ِّ ڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُهِ
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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  

 (12)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،ػرؽاراذدواتوبـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذد-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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ذؼبورذؿـزقارفيذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾي

ذ.ذؽؿاتنيذؽػدذؿاءـديذؿغقغتؽن

ذ

 قغذذؿاءـديذجددذدؿانذمتػتذؿروػاؽنذاداؾهذؼبور
ذػرمسادقنذمتػتذاداؾهذايذ.دؽبوؿقؽنذؽرمحةاهللذؽؿباؾيذتؾه

ذؼقاؿةذفاريذؿـوغضوذمسـتاراذدـقاذؿـقغضلذدؾػسذؿاءـدي

ذــيتذةخريادذؽبغؽقنتذدان ذدأرورؽنذإدالمذاوؿت.

ذددباؾققذحؽؿهذاـتاراذؽرانذؼبورذؿـزقارفيذاوـتوق

.ذؽؿاتنيذتـتغذؿاءـديذؿغقغتؽنذاوـتوقذاداؾهذػـشرقعتـث

ذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ181ذاقاتذعؿرانذالذدورةذدامل

ذ

ذػدذبفاواداثذدانذ،ؿاتيذؿراداءيذاؽنذبرثاواذقغذ۲تقف"

.ذؽاؿوذباؾدنذدمسػورـاؽنذاؽنذدفاجؾهذؼقاؿةذفاري

ذدانذـراكذدريذدجاءوفؽنذقغذددقاػاذاقتذؽتقك

.ذبرجايذتؾهذايذددوغضوفثذؿكذؽشرضذدؿادوؼؽن

ذبفاواذاقغتؾه)ذدان ذدضاالذؿؾقػوتي)ذاقنذددـقاذؽفقدوػن(

ذؽبدرـثذػغؽتذدانذؽؿقوافـث ذفاثاؾهذالءقنذتقدق(

ذ.ذ"ترػدايذقغذ۲اورغذباضيذؽدـاغن

ذ

ذ



 4 

ذذذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذبوؾنذدػغفوجوغذبرادذدودهذؽقتذاقنذفاري

ذاؽنذإدالمذاوؿتذالضيذفاريذبربافذدانذنمضار

ذذفاريذؿثؿبوت ذيلفطرعقداراي ذػاضيذػدذؽبقادأـث.

ذؿغؿبقلذاؽنذإدالمذاوؿتذدؽاؾغنذراؿايذرايذفاري

ذؽؾوارضذؼومذػرؼبورنذتاـهذؿـزقارفيذاوـتوقذؽدؿػنت

ذدانذعؿؾنذداتوذؿـجاديذدودهذاقاثذدفقغضذ،ؿرقك

ذاداؾهذاقنذؼبورذؿـزقارفيذعؿؾن.ذػراقاءنذؿودقمذػدذبوداقا

ذاؿتذدانذإدالمذداملذدأرورؽنذقغذعؿؾنذؿروػاؽن

ذإدالمذاوؿتذؽػدذدضاؾؼؽن ذتتايف. ذفهميدذػرؾوذ،اؽن

ذػدذترتوؿػوذفاثذبوؽنذاقنذؼبورذؿـزقارفيذعؿؾنذبفاوا

ذاقنذعؿؾنذتتايفذاؽنذ،دفاجذذوالذبوؾنذاتاوذنمضارذبوؾن

ذقغذيثحدذدبواهذدامل.ذؿاسذ۲بقالذػدذدالؽوؽنذدضاؾؼؽن

ذرذابنذدرػدذؿاجهذابنذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽن ذضىؿدعود

ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذاهللذعـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغ

ذ

ذؽقينذ،ؼبورذؿـزقارفيذؽاؿوذؿالرغذاؽوذؿوالثذػد"

ذؿـزقارفيذددوغضوفثذؽرانذؿـزقارفقثذؽاؿوذبوؾقفؾه
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ذتقدقذفقدوفذؿـجادقؽن)ذؿـُزُفْدؽنذبوؾقهذاقتذؼبور

ذدـقاذؽدروـوؼنذدانذؽؿقوافنذاوؾقهذدؽواداءي ذدان(

ذ(ذهاجؿذابنذاإلؿامذرواقة".ذ)ةخرياذؿغقغيت

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذ،اقنذفاريذػدذبرالؽوذقغذػردوءاؾنذ،بضقتوذـاؿون

ذ ذتقدقذقغذإدالمذتؿشارؽذدضؾقـتريذترداػتذؿادقهاداؾه

ذتاـهذؿـزقارفيذؽتقكذ۲ادابذتـتغذبرتذؿغؿبقلذدانذػقؽا

ذدـتقاسذاوؿتثذؿغـجورؽنذإدالمذاضامذددغؽنذ،ػرؼبورن

ذإدالمذاضامذ،اقتذاوؾقه.ذبرادذاجفدذدؿانذؿوؾقاذقخالبرا

ذػرؼبورنذتاـهذؿـزقارفيذداملذادبذبربافذؿغضارقدؽنذتؾه

ذػـزقارهذدانذؼبورذافؾيذؽػدذمنفعةذممربيذداػتذاقاثذاضر

ذدـدقريذاقت ذؿـزقارفيذدبؾومذاقاؾهذادبث-ادبذاـتارا.

ذمماؽايذدانذءضوبروذضاؾؼؽندذاقتذددأورغذ،ؼبور

ذمسػايذتؾهذاػابقال.ذعورةذؿـوتوفذدرتاذدوػنذقغذػاؽاقن

ذافؾيذؽػدذدالمذممربيذاوـتوقذددـتؽنذ،ػرؼبورنذؽتاـه

ذؿدؾمذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحدذدباضاميانذؼبور

ذ:ذؽاتاثذبرؿؼصودذقغذاهللذعـهذضىرذفرقرةذابوذدري
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ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؽتقكذدواتوذػد"

ذؿغوخػؽنذبضقـداذالؾوذػرؼبورنذدواتوؽذبرؽوروغ

ذعؾقؽم ذؼبورذتاـه)ذػرؽاؿػوغنذافؾيذوافيذاؾدالم ذدري(

ذؿـنيؿوءذؼومذؽاؾغن ذؿثودولذاؽنذؽاؿيذاهللذذاءذان.

ذ(ذؿدؾمذاإلؿامذرواقة)ذ."دؽاؾنيذؽاؿو

ذ

ديذذؼبورذدغنذبرفؿػرينذبرادذؽتقكذدرتودث

ذبردقري،ذترتقبذؽأداءنذداملذفـدؼؾهذاقتذددأورغذ،ؿاتي

ذذؿغادفذدغنذؼبورذدتػيذراػت ذمسبقلذديذؿاتيذؿوكاره

ذؽػداثذصخصوذدخاراذدالمذممربي ذاقاتذممباخذدـة.

ذؿثدؼفؽنذؿغفدقفؽنذباضيذاؾؼرءانذدوخي ذػفاالذدان

ذؿاتيذؽػد ذدبحاـهذاهللذمسوضذؽػداثذبردعاءذدرتاذدي

ذؿاتيذدوداذؿغؿػوـيذوتعاىل ذرمحةذؿؾقؿػفؽنذدانذدي

ذؽػداث ذفـدؼؾهذؼبورذؿـزقارفيذداملذجوضذدأقغتذػرؾو.

ذاقاثذؽرانذبافذاقبوذؽدواذؼبورذؽػدذؽأوتاؿاءنذممربي

ذقغذاقبوذبافذؽدواذؽػدذاـقذتغضوغجوابذؿروػاؽنذاداؾه

ذ.ذػفالثذبدرذدانذدـقاذؿـقغضلذتؾه

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذػرؼبورنذتاـهذؿـزقارفيذؽتقكذالءقنذقغذادبذاـتارا

ذػرخاؽػنذدغنذبربوالذدانذؿراءوغذ،ؿراتفذاقؾؼؽنذاداؾه
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ذ۲افذؿالؽوؽنذتقدقذجوض ،ءقدهفابرذتقدقذقغذؽودوغ
ذحرام.ذػرؼبورنذدتاـهذبرادذمساسذدوػنذؽورغذقغذػرؽارا

ذدػرتذعؼقدهذؿـججدؽنذقغذةَفاَرُخذػرؽاراذؿالؽوؽن

ذبرؽتذممػراوؾقفيذمسوضذفارػنذدغنذؼبورذ۲وجامم ذدان،

ذدغنذـقدنذباتوذؿغقؽتذدػرتذػؿبذقرنذؿالؽوؽن

ذترتـتوذقغذ۲ؽاءقن ذاؽنذاقنذدػرتذددتذػرؽارا.

ذذرقكذؽؾؿبهذػالؽوثذؿـجاتوفؽن ذؿغوتورؽنذدالرغ.

ذرات-ؿراتاذمسػهذممبواغذدغنذػرؼبورنذتاـهذؽاودن ذاقن.

ذدؽاودنذبواغنذدقداذ۲افذاتاوذمسػهذممبواغذؽرانذاداؾه

ذدانذاقؾوقذتقدقذقغذػربواتنذؿروػاؽنذاداؾهذػرؼبورنذتاـه

ذتاـهذؽحرؿنتذؿـخؿرؽنذدفاجذبوؽنذاقاث.ذبراقتقؽاذتقدق

ذ.ذالءقنذػـزقارهذؿثودفؽنذتوروتذايذبفؽنذ،ػرؼبورن

ذ

ذفـدؼؾهذؽقتذإدالمذاوؿتذدباضايذاقتذاوؾقه

ذ۲ػرؽاراذؿـقغضؾؽنذدانذؼبورذزقارةذ۲بادذؿـجاضذدـتقاس

ذدانذعؼقدهذؿرودؼؽنذبوؾقهذقغذالضيذاػاتهذ،دالرغذقغ

ذبوؽـؾهذؼبورذؿـزقارفيذاقتذدرػدذدالءقن.ذؽقتذؽأمياـن

ذؽاؾيذدتقافذاتاوذػغؽبوؿنيذفاريذمساسذدالؽوؽنذفاث

ذدعؿؾؽنذفـدؼؾهذاقاثذبفؽنذ،دفاجذرايذفاريذؿـجؾغث

ذ.ذؿاسذ۲بقالذػد

ذ
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ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجدرتو

ذممػردقاػؽنذ۲دامذؽقتذؿارقؾهذذ،دؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذتقدقذؽقتذؽرانذخبرزذؽعاملذؿـوجوذاوـتوقذبؽؾن

ذدداملثذبرادذدتؾهذؽقتذـصقبذاػاؽهذؿغتافوءي ذاوؾقه.

ذؿـخاػايذدؿيذؽقتذعبادةذعؿلذتقغؽتؽـؾهذ،اقت

ذصثخصوذ.ةخريادذدانذددـقاذفقدوفذؽبفاضقاءن

ذعبادةذؿالؽوؽنذدغنذاقنذنمضارذبوؾنذدػغفوجوغ

-ؿودهذ.الءقنذقغذ۲زؽاةذدانذةفطرذزؽاةذ،ػواداذ،صالة

ذددبوتؽنذتاديذقغذؼبورذزقارةذعؿؾنذدريذؽدنذؿودفن

ذاوـتوقذؽقتذؽػدذؽددرنذدانذفنؽأـصاذممربيذداػت

ذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتوبةذدـتقاسذدانذؽؿاتنيذؿغقغيت

ذوتعاىل ذاؽنذؼبورذافؾيذػاراذاضرذبرفارفذجوضذؽقت.

ذدرتاذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذؽأؿػوـنذدانذرمحةذؿـداػت

ذاهللذؿانفر.ذـراكذايفذعذابذدانذؼبورذدقؼداذدريذترفقـدر

 11:اقاتذرافغذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـه

 خل حل جلمك لك خك حكجك مق حق مف  خف حف جفمغ جغ مع  
   هل مل
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ذبرؿؼصود ذؼبورذدري)ذؽؾوارذؿرقكذفاريذقاءقت":

ذاهللذؽػدذترمسبوثيذاؽنذتقدقذ،ثاتذجؾسذدغن(ذ۲ؿادقغ

ذاقتذداعتذػد.ذ)ؿرقكذؽأداءنذحالذدريذػوندواتود

ذفاريذػدذؽراجاءنذؿغواداءيذقغذدقاػاؽه(:ذ"ؿانفربرذاهلل

ذ"ؿـجوابذدـدقريذاهلل)ذاقن؟ ذقغذاهللذاوؾقهذدؽواداءي(:

ذؽؽواداءـثذؿغاتديذقغذالضيذ،اداذؿفا -دضاال".

 .ذضاالث"
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

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 

 


