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 شرڬ سأًرڠ انق ترلتق دباًه تالڤق كاكً اٌبٌ. سباڬاي سأًرڠ انق ٌڠ –سارًالڠٌن، جمبً 

هللا صالح اتاًڤٌن صالحو، كٍت سڤاتٌتڽ منجاڬ دان مملٍيارا اٌبٌ كران دسٍتٌلو ترلتقڽ رضا ا

 سبحانو ًتعالى.

ڠ اًك، سخٍخٍك ا؞ٌر هاث اٌبْ هڠالٍر دسببكي اّلٍَ ڤرالكْاى بْرّق ٌڠ دالكْكي اّلٍَ سأّر

 ًراک جِاًولَ حوڤج هرٌک ڤد ُاري لٍاهت كلك.

طاعت كڤد اٌبْڽ. ڤرچاٌالَ، صفت درُاک سأّرڠ اًك كڤد اٌبْ اكي  ٢ًاهْى بْكي سوْا اًك

 احاّڤْى دأخٍرة كلك.‟ حًْاي„سبحاًَ ّحعالى سچارا هللا دبرٌكي بالسي اّلٍَ ا

حاُْى ٌڠ بركالكْاى  13 ّسٍااٌي، برالكْ كجادٌي ڤلٍك كأحس سأّرڠ اًك لالكً ٌڠ برا ٢بارّ

 سأٌكْر اًجٍڠ داى هپالك سخلَ هٌٌدڠ اٌبْ كاًدّڠڽ ٌڠ سدڠ هًٌْاٌكي صالة هغرب.  ڤلٍك سڤرحً

كجادٌي حرسبْث برهْال سلڤس اٌبْ لالكً حرسبْث هوٌٍخاڽ هوباسٍْ ڤٍڠڬي هڠكْق ٌڠ براد 

دڠي با؞ٌك، ًاهْى لالكً دسٍڠكً رّهَ هرٌک كراى ڤٌج سخلَ ڤْلڠ درڤد كرجا. ّاالّڤْى دهٌٍخا 

 حرسبْث برحٌٍدق هوارًُ اٌبْڽ.

هٌا، اًمڽ برحٌٍدق هٌٌدڠڽ سٍِڠڬ جاحٍْ. حٌٍدلي -ڤد كخٍک اٌبْڽ سدڠ هالكْكي صالة، حٍدق سوٌا

 اًمڽ هوبْاحكٌڽ براس اهج سدٌَ سٍِڠڬ هٌٍخٍسكي ا؞ٌر هاث.

باڬً هٌرّسكي  ّاالّڤْى صالحڽ بطل كخٍک اٌج، اٌبْ حرسبْث هڠوبٍل ّضْء سكالً الڬً

صالحڽ. حٌٍدلي اٌبْڽ بربْاث دهكٍي هوبْاحكي اًمڽ اٌج براس اهج هارٍ هٌٌدڠڽ اًّخْق كالً ٌڠ 

 كدّا. ًاهْى ڤد صالة كدّاڽ اٌج، اٌبْ حرسبْث حخڤ هٌرّسكي صالحڽ ّاالّڤْى دحٌدڠ.

ً برالكْ سخلَ سلساي صالة هغرب اٌج، اٌبْ حرسبْث هلٍِج اًمڽ براد دالن كأدا؞ى ٌڠ ڤلٍك سڤرح

 ككجڠي كأحس سلْرٍّ اڠڬْحا بادى داى دسلڠً دڠي سالمي سأٌكْر اًجٍڠ.

احس صفت كاسٍَ ساٌڠ ٌڠ اد دالن ًالْري سأّرڠ اٌبْ، دي حرّس هٌداڤخكي ڤرحْلْڠي درڤد جٍرى 

 ٢سكٍخر حرهاسْق حْكٍْ اڬام سخوڤج ٌڠ برًام اكساى. هلٍِج كجادٌي حرسبْث اڬك ڤلٍك، جٍرى

 هوٌٍخا اٌبْ حرسبْث هٌچرٌخاكي ڤركارا سبٌر.ٌڠ داحڠ كرّهِڽ 

سخلَ هٌچرٌخاكي، حْكٍْ اڬام دڤركاهڤْڠي حرسبْث هوٌٍخا اٌبْ حربابٍج اًّخْق هوعافكي كسالِي 

اًمڽ اٌج. ڤد هْالڽ اڬك سْكر اًّخْق اٌبْ حرسبْث هوعافكي، ًاهْى سخلَ دڤْجْق، بارّلَ دي 

 هوعافكي داى كوْدٌي هولْق اًمڽ اٌج.



حْبٍْ اًمڽ كوبالً  ٢دسبْث دري هْلْث ّاًٍخا حربابٍج، سچارا حٍبا‟ هعاف„ڤركاحا؞ى  اڤابٍال

 ڤْلٍَ.

سبحاًَ ّحعالى. هللا اٌي هًٌْجْلكي بْلخً پاث بِاّا حٌٍدلي هٌدرُاک كڤد اٌبْ هرّڤاكي هْركا ا“

اّرڠ حْا. اڤاحَ الڬً حرُادڤ اٌبْ كاًدّڠ  ٢هک جاڠي سكالً كٍج سباڬاي اًك هالّى كاث

 ى سْدٍ ساڠج جلس بِاّا شرڬ حرلخك دباٍّ حالڤك كاكً اٌبْ.كرا

 كاحاڽ ”،اٌبْ هوْلٍاكي سٌخٍاس اڬر سوْا كٍج باڬً ڤڠاجرى هٌجادي اٌي ڤركارا هْدُي،-هْدٍ“
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