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 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

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

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُمِ
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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  

 (43)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ًبر ًؽػدً"ؿؼصقد: ًؽاؿق ًراعمؾف ًبرإميان، وافايًاورغًقغ

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردقل ًؽػد ًؽاؿق ًراعمؾف ًدان اهلل

ً ؽاؾغـًؽاؿق.ًؽؿقدقـًًػداورغًقغًبرؽقاس(ًدر)األؿر"

بـمفً)بردؾقيقفـ(ًداملًديقاتقًػرؽارا،ً-جؽـًؽاؿقًبربـمف

ؿؽـًفـدؼؾفًؽاؿقًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

برإميانًؽػدًاهللًدان٢ًًدانً)دـف(ًردقؾث،ًجقؽًؽاؿقًبـر

ًؽاؿق(،ًًأخرية.فاريً ً)باضل ًباءقؼ ًؾلقف ًدؿؽنيًاداؾف قغ

 ث".دانًؾلقفًاقؾققًػقالًؽيقدفـ
ً

ً،ًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدغـًوتعاىلًدلواـفًاهللًؽػدًبرتؼقىًؽقتًؿارقؾفًً

.ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽـًدانًػرقـمفثًدضاالًؿؾؼيـاؽـ

ًخـمقؼ،ًمسـماراًداؽقتًدانًصقوة،ًمسـماراًاقـًؽفقدوػـ
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ًمسـماراًؿقداًدان ًفرتا، ًمسـماراًبرفرتاًتقدق،  فاثمسوا .

ً.ًمسـماراًقغًدـقاًفرتاًتـمغًممػرؽاتاؽـًاؽـًخطبهمسنتارا 

ً

ًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽؿًاهلل،

ً:ًبرؿؼصقد23ًًاقاتًغاػراتاوًًاملؤمنًدقرةًداملًاهللًػرمان

ًفاثاؾفً" ًاقـ ًدـقا ًديقغضقفثًؽفقدوػـ وافايًؼقؿؽق!

ؽيـاغـً)اوـمققًمسـماراًوؼمقًدفاج(،ًدانًديقغضقفثً

ًاقمقؾفًدفاجًـضريًقغًؽؽؾ".ًأخرية فاري

ًً

ًاداؾفًدؽقرـقاؽـًقغًفرتاًمملؾـهاؽـًدانًؿغقروس

ًاهللًاؿاـف ًؿـىاػايًاوـمققًؽػرؾقانًؿروػاؽـًاي.

ًً.دبرؽيتًدانًمسػقرـاًقغًؽفقدوػـ ًثاخريؿـرودلًفرتا

ًخريةأًدانًددـقاًؽلفاضقاءنًمملاواًاي ًممػقثاءيًفرتا.

ًإدالمًددقيلًؿقؾقاًقغًؽدودوؼـ ًؿغضاؾؼؽـًإدالم.

ًممقؾقؼلًاوؿمث ًدغـًفرتاًؿغقدفاؽـًدانًؿـواصقؾؽـ،

ًيانؼبقهًدانًباءقؼ ًالاليًؽاال-ؽادغًؿاءـيل ػطرة.

،ًاقـًفرتاًبـمققًداملًاهللًاوؾقفًدداتغؽـًقغًاوجنيًدغـ

ًاؽقًؼؿقؾقًاقـًؿغاتاؽـًايًأوؾف-دأوؾف ًؽػقثاءنًاقـ،

ً.ًاؽق

ً
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ًدؽمقؽًرـقغًؽقتًؿارقؾف ًؿراسًؽقتًػرـفؽف،

ًدامًقغًؿاسًداملًددغؽـ،ًدفارقـًؽفقدوػـًداملًردف

ًضاالث-دضاالًممػقثاءيًؽقت ًفرتا، ًػغؽت، ًؽؾقارض،

ًثضاال-دضاالًؿـىقؽقيفًدرتاًمسػقرـاًقغ ًادًػيمقث.

ًاقـًػغاملـًؿالؾقءيًػرـفًؽقتًدؽاؾغـ ًادًعاؾقؿًاورغ.

ًدانًدـقاًحالًممقؽريؽـًترالؾقًاػابقالًؿاءـيل"ًؿغاتاؽـ،

ًؽلفاضقاءنًدانًؽمـغـًمملقاتؽـًاؽـ،ًدغـثًبقؿلغًؿراس

ًؾنػًاؽـًاقتًفقدوف ًؽأقغقــًقغًؿاءـيلًمسـمارا،

ًخريةأًؽػدًؼقاتًفاتقث ًاورودـًممقدفؽـًاؽـًاهلل،

ًدرتودثًدترمياًقغًػؿربقـًاتسًخقؽقفًؿراس،ًفقدوػث

ً."ًؽػداثًؿنرهًتقـدوقًداتغًاؽـًدـقا

ً

ً،ًاهللًدؽادقفلًقغًمجعةًدقدغ

ًترفادفًدروغــؽىًصػةًًممػقثاءيًؿاءـيل

ًفرتا ًؽىقـماءنًؽػدًبرمتلفًاقتًؽىـدروغـًؽؿدقـ،

ً:11ًًاقات الػجرًدقرةًاؾؼرءانًداملًؿنماؽـًاهلل.ًفرتاًؽػد

 ٠ مق حق مف خف حف ٱ

"درتاًؽاؿقًػقالًؽادقفؽـًفرتاًدىاراًرؿعً:ًبرؿؼصقدب

ًفؾقبا!".
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ً

ًؽفقدوػـًداملًبقروقًؽيـًبربافًترداػت

ًدانًمسـماراًقغًدـقاًؽفقدوػـًممـمقغؽـًفاثًقغًؿاءـيل

ًاباديًؽؽؾًقغًؽفقدوػـًاوـمققًػردقاػـًؿغاباقؽـ

ًً-:اقاؾفًاـماراث،ًخريةأد

ًدرقغًدانًؽابقتًؽؾؿًؿـهاديًفقدوفًاورودـ:ًػرتام

ً.ًبرؿيكؾف

-مساتًدـقاًاورودـًؽػدًتقؿػقانًممربقؽـًفاثًجؽ

ًخريةأدًؽفقدوػـًممقؽريؽـًتـػاًؿات ًاؽـًتقدق،

ًديأورغًفقدوفًؽهاقاءنًدرتاًؽربؽنتًؿـهاؿني

ًاقتًؿيؾؿ ًتقدقًدـمقاسًؿراسًاؽـًاقتًديأورغ.

ًفقدوػثًؽػرؾقانًخقؽقفًػرـفًتقدقًددللؽـًدؾقيا

ًدالقؼثًتقدقًقغ۲ًؽرجاًمملقاتًايًؿنللؽـًفقغض

ًاورغًحؼًؿرؿػسًدػرتل ًؿـقػق، ًدانًؿـظاملل،

ًوؿػؿاثأد ًثؽػقثاءـًمسقاًاقـًدـقاًؿؾقفتًاي. ًوجقد،

ًحرامًدانًحاللًؿانًقغًؿغـؾًتقدقًدفقغضًرؿعًصػة

 ً-:15داملًدقرةًاؾَرْعدًاقاتًًاهللًػرمانًدػرتل
ًبرؿؼصقد  ًقغً: ًديقاف ًباضل ًرزؼل ًممققافؽـ "اهلل

دؽفـدؼؽقث،ًدانًايًجقضًقغًؿنؿػقمؽـث.ًدانًؿرقؽً)قغً
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ًؽفقدوػـً ًددغ ًدـقا، ًؽفقدوػـ ًدغـ ًبرضؿلريا اـؽار(:

ًدانً ًؽىقؾ ًقغ ًؽيـاغـ ًفاثاؾف ًالءقـ، ًتقدق ًاقت دـقا

 ".أخرية بربـدقغًدغـًؽيـاغـًفاريًتقدقًؽؽؾ،
ً

ًًاهلل.ًاوؾقفًدخابقتًفقدوفًؽربؽنت:ًؽدوا

ًؿراداؽـًاوـمققًؿاءـيلًؽػدًؽيؿػنتًممربقؽـًاهلل

ًدـقاًفرتاًؽـعؿنت ًدرقغؽاؾلًاقتًباثؼًقغًـعؿةًـاؿقن.

ًؿاءـيلًاوؾقفًدداهلضقـاؽـ ًاتسًذؽقرًراسًفقؾغ.

ًػؿربقـ .ً ًاقت، ،ًرزؼلًؿـىاريًداملًفاتل-برفاتلاوؾقف

ًؽقتًعلادةًعؿؾًجؽًددـقاًؽؽاقاءنًضقـاثًادًتقدق

ًدىاراًفرتاًمماؽـًقغًاورغ،ًاقغمؾف.ًاهللًاوؾقفًدترمياًتقدق

ًخريةأدًؿػؾقسًقغًاورغًدلاضايًترضقؾقغًاداؾفًبارؾ

ًؽؾؼ ًجقدرتو. ًدالؾقًاضرًاهللًؽػدًبردعاءًػرباثؼؽـؾف،

ًـعؿمثًدضاالًتسأًؽىقؽقػـًدبرقؽـ ًؽقتًفـدؼؾف.

ًاهللًصؾكًاهللًردقلًاوؾقفًدأجرؽـًقغًدعاءًؿغعؿؾؽـ

ً-:ودؾؿًعؾقف

َّهُمََّّ ََّّالل ََّوالِْغَنَََّّوالَْعَفاَفَََّّوالتُّقَىَّالْهَُدىَّأَْسَأُلَََِّّإّنِّ

ً"برؿؼصقد ًػمقٌققًػداؿقؽًممقـماًاؽقًاهللًقا: ًؽمؼقاءن،

ًً.("ىَنالِغًدانًاْفَػَع صػةًدبرقؽـًاضر
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ًاهلل اؾـقاويًؿاماال ً"ؿغاتاؽـًرمحف ًاْفَػَع، ًبرؿؼصقد"

ًتقدقًقغًػرؽاراًػددرًدقريًؿـافـًدانًؿـهاءوفؽـ

ًدبقؾقفؽـ ًىَنالِغ"ًؿاـاؽاال. ًدالؾقًقغًفاتلًبرؿؼصقد"

ًػدًادًقغًافًممرؾقؽـًتقدقًدانًخقؽقفًؿراس

ًؿاءـيل ًاهللًؽػدًممقـماًؽقتًاضرًؿناتاؽـًاقـًدعاء.

ًفداقة()ًػمقٌقؼثًاوـمقق ًؽمؼقاءن، ًؿـهاءوفؽـًصػة،

ًدضاالًتسأًؽىقؽقػـًدانًحرامًقغًػرؽاراًػددرًدقري

ً.ًـعؿمث

ً

ً،ًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدفاػقدؽـًبقؾقفًدـقاًفرتاًرؿعطـًصػةًاداػقن

ًافًدغـًخقؽقفًبراسًقاءقتًؼـعةًصػةًًدغـ

ًؿقؾقؼلد ًؽيدرفاـاءنًؿغعؿؾؽـًدانًبرذؽقرًدـمقاس،

ًؽأداءنًمسقاًػدًؽفقدوػـًدامل ًاد، ًؽفقدوػـًدام

ًبرؽؾقارض ًؿقؼقينًدرتاًؽـضاراءنًدانًبرؿشارؽت،

ً.ًاهللًاوؾقفًدتـمقؽـًدقدهًرزؼلًدضاالًبفاواًدػـقفث

ً

،ًعؾؿقًبرالءقــًػؿقؾقؽثًاوؾقفًدجاضًػرؾقًفرتا

ًعؾؿق ًػؿقؾقؽثًؿـهاضً ًاؽـًدبؾـهاؽـًاػابقالًفرتا،

ًفابقس .ًبرمتلفًمساؽني دمنػعتكنًاػابقالًعؾؿقًبرالءقــ،
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ًؿغعؿؾؽـًداملًردقلًدانًـيبًػاراًؽفقدوػـًخقـمقفقؾف

ًجاءوفقؾفًدانًفارقـًؽفقدوػـًداملًؽيدرفاـاءنًصػة

ًدغـًخقؽقفًبراسًػرـفًتقدقًقغًؼارونًدػرتلًصػة

ًؽظاؾقؿـًؿالؽقؽـًدغضقفًدفقغضًدؿؾقؼقثًقغًفرتا

ً ًالءقـًاورغؽأتس ًؽداملًدتغضؾؿؽـًؼارونًثخريأ،

ًفرتاثًدغـًدام-بردامًبقؿل .ًاهللًدريًعذابًاقمقؾف،

ًً-:ودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقلًدلدا

َََِّّرُسولَََِّّعنَّْ:ََّماِلكََّّْبنََِّّأَوَِسَََّّعنَّْ ََّّاّللَّ َََُّّصّلَّ َّهَََُّّوَسّلََََّّّعَلَْيهََِّّاّللَّ َّقَالَََّّأَه

ََّّآَخرََََّّواِديًَََّّلََُّّأَنَََّّّأََحبََََّّّذَهبكََِّّمنَََّّْوادكََّّآَدمَََِِّّلْبنََََِّّكنَََّّلَوَّْ
َّ)رواهَّمسّل(

ً"برؿؼصقد ًصؾكًاهللًردقلًدرػدًؿاؾؽًبـًـسأًدرػد:

)ؿؼصقدث(ً:ًبردلداًبضقـداًديقغضقفث،ًودؾؿًعؾقفًاهلل

ًـيىاي،ًاؿسًمللفًداتقًممقؾقؼل(ًؿاءـيل)ًدمآًاـؼًجؽ

ً."ًالءقـًقغًمللفًالضلًؿـىاريًاؽـًدي

ً

ً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًهادقؽـؿـًدام-دامبرًؿارقؾفًؽاتًخريأ

ًدانًبرعؿؾًاوـمققًؿقدنًدلاضايًاقـًددـقاًؽفقدوػـ

ًخريةأ عاملًؿـقجقًػردقاػـًؿندقاؽـ ًؽقتًجاغـؾف.

ًؿاسًدقاؽـ-دقاد ًعؿقر، ًقغًؽؽاقاءنًدانًتـاض،
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ًؽمقؽ.ًددانًبؽؾـًاوـمققًػالبقرنًمملقاتًتـػاًؿقؾقؼلد

،ًصاحل۲ًعؿؾًاداؾفًػرتقؽارنًؿـهاديًاؽـًقغًافًاقت

ً.ًاهللًؽرانًؿات-مساتًددـقاًالؽقؽـدًقغًؽلاجقؼـًعؿؾ

ً

ًً-:104ًاقاتًاؾلؼرةًدقرةًداملًاهللًػرمانًرـقغلًؿارقؾف

 هل مل خل حل جل  مك لكخك حك جك
 جه هن من خن حنجن مم  خم حم جم
   خي حي جي ٰه مه

ًً ًاػاؽفًبرؿؼصقد: ً)وافايًحمؿد(: ًؽػدؿق "ؿرقؽًبرتاث

قغًاؽـًؿرقؽًبؾـهاؽـً)دانًؽػدًدقاػاؽف(؟ًؽاتاؽـؾف:ً

ًبؾ ًؽاؿق ًقغ ًحالل( ً)قغ ًفرتابـدا ًؿؽًـ"افًجقا هاؽـ

ًاقلقًبافً قمقؿ۲ًًدانًؼقمًؼرابة،ًدانًاـؼبرقؽـؾفًؽػدًدوا

دانًاورغًؿقيؽنيًدانًاورغًقغًترؾـرتًداملًػرجاؾــ.ًدانً

ً ًؽاؿق ًقغ ًجقا ؽلاءقؼؽـ،۲ًًجـقسًػددرًالؽقؽـاف

ًاؽـً ً)دان ًؿغمافقءي ًدـمقاس ًاهلل ًديقغضقفث ؿؽ

 باءقؼث(".-مملاؾسًدغـًدلاءقؼ
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ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِنَّ ،ىئلُْقْرَءانََِِّبَّېئ ەئ    ٺََبَركََّ

جب  حب  ِتاَلَوتَهَُّ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وََّ  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تَْغِفرِينََّ حئ ٱلتَّائِِبيَََّّةََّڀ َوَّيَََّّفَيَاَّفَْوَزَّٱلُْمس ْ


