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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  

 (52)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذكػدذ"مؼصود: ذكامو ذرارعتؾه ذبرإميان، واهايذاورغذوغ

ذ"أوىلذ ذكػد ذدان ذاهلل ذردول ذكػد ذكامو ذرارعتؾه ذدان اهلل

ذ كالغنذكامو.ذكؿودونذذفداورغذوغذبركواس(ذدر)األمر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذفركارا،ذ-جؽـذكاموذبربـته

مؽـذهـدقؾهذكاموذمغؿبالقؽـثذكػدذ)كتاب(ذاهللذ)الؼرءان(ذذ

برإميانذكػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردولث،ذجقكذكاموذبـر

ذكامو(،ذذأخرية.هاريذ ذ)باضي ذباءوق ذلبقه ذدمؽنيذاداله وغ

 ث".دانذلبقهذاوؾوقذفوالذكدودهـ
 

ذذ،اهللذدرمحيتذوغذمجعةذدقدغ

دبحانهذذاهللذكػدذنكتؼوأذمـقغؽتؽنذكقتذماروؾه

ذدضاالذمؾؼدـاكنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذمـقغضؾؽنذدانذفروـتفث ذمودهن-موده.

ذدانذددنقاذهقدوفذكربكنتذدانذرمحةذمـدافتذكقت
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ذخريةأد ذبفايذتـتغذممػركتاكنذاكنذاونذكاليذفدذخطبه.

ذ.ذدوغدغذهوبوغن

ذ

ذامتذادالهذاونذهاريذفدذدوغدغذهوبوغنذاودو

ذإدالمذتمشاركذمروغدقغؽنذدانذممبقؿبغؽن ذاون.

ذفربواتنذتـتغذماسذمقدواذاولقهذفـددهنذبردادركنذتربوقيت

ذفغعؿلذهوبوغنذدوغدغ ذدبروؽنذدوفاواذمـددقذوغذفارا

ذاوغنيذدػرتذإدالمذاجرنذدغنذبرخغضهذوغذكبقبدنذحق

ذددامذفركفووـنذ،جـقسذددامذهوبوغنذفرعرتامغا

ذونالءذوغذدوغدغذ۲رعؿؾنذدانذجـتقـا ذفربواتنذددغؽن.

ذاضامذاولقهذدالرغذوغذفربواتنذمروفاكنذجؾسذتردبوت

ذفطرةذمثاهليذدانذكجيذامتذوغذفربواتنذاواثذكرانذإدالم

ذ.ذنديمأذكفقدوفن

ذ

ذ،معاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذهوبوغنذمالكوكنذوغذضولوغنذددوغضوهثذذ

ذاونذLGBTذضولوغنذدغنذجوضذدكـؾيذاتاوذاونذدوغدغ

ذتؾهذاونذضولوغنذكرانذادالهذاون.ذباروذاودوذدواتذبوكـؾه

ذوغذوتعاىلذدبحانهذاهللذفرمانذدباضاميانذالماذدؽقانذوجود
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ذاواتذفرعرااألذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاكن

ذ:ذبرمؼصودذوغذ01-00

ذ

ذايذكتقكذاوغتؾه.ذ(اوتودؽنذكامي)ذجوضذطلوذنيبذدان"

ذوغذفربواتنذمالكوكنذكاموذفاتوتؽه:ذ"قومثذكػدذبركات

ذدريذفونذدأورغذاولقهذدالكوكنذفرنهذتقدقذوغذ،كجي

ذكاموذددوغضوهثذكامو؟ذدبؾومذاونذرعاملذفـدودوق

ذدغنذكاموذذفوةذنفسوذمموادؽنذاونتوقذلالكيذمـداتغي

ذوغذقومذادالهذاونذكاموذبفؽنذ،فرمػوانذمـقغضؾؽن

ذ.ذ"باتسذمؾؿػاوءي

ذ

ذبفاواذمـوروقؽنذجؾدؾهذ،اونذاواتذبردادركن

ذوجودذتؾهذاونذدوغدغذهوبوغنذمالكوكنذوغذضولوغن

ذمروك لوطذنيبذقومذدكاالغنذادالهذددنقاذاولذفالقغ

ذدانذترغن-غترذدخاراذاونذتركوتوقذفربواتنذمغعؿؾؽن

ذضجاال.تردبوتذفرالكوانذدغنذمالوذتقدقذجوضذمروك

ذضولوغنذفدذ،اونذهاريذفدذبرالكوذددغذوغذدبـرثذاوـقؾه

ذحقذدباضايذدأغضفذكونونثذوغذحقذممػرجواغؽنذوغ

ذنكؿوركأذمغوندغذاونذحقذدبـرثذتتايفذ،نديمأذادادي

ذ.ذوتعاىلذدبحانهذاهللذدرفدذفدوهذامتذوغذدادقؼذرعذابذدان



 5 

ذذ،اهللذدرمحيتذوغذمجعةذدقدغ

ذهوبوغنذضولوغنذجؾسذلبقهذدغنذمغـاليذباضي

ذادالهذمروكذذ،LGBTذضولوغنذدغنذدكـؾيذاتاوذدوغدغ

ذ:ذبراوؽوتذدػرتذضولوغنذدرفدذتردوري

ذذ

ذهوبوغنذوغقـنإكذممـوهيذاونتوقذخـدروغذوغذضولوغن.0ذ

ذدغنذدكـؾيذايذرعربذبفاسذدامل.ذفرمػوانذددامذجـقس

ذ.ذهَؼاَحَدُمذفربواتن

ذددامذجـقسذهوبوغنذمغعؿؾؽنذوغذلالكيذضولوغن.2ذ

ذ.ذطوَاداملذبفاسذرعربذدكـؾيذدغنذفربواتنذِلذلالكي

ذهوبوغنذمالكوكنذكخـدروغنذياءممػوثذوغذضولوغن.3ذ

ذدامذماسذداملذدانذجـتقـاذددامذجـقس ذجوضذوغ

ذ.ذجـتقـاذوـنبرالءذدغنذهوبوغنذمالكوكن

ذاكنذاونذضولوغنذبقاداث.ذجـتقـاثذمغوبهذوغذضولوغن.4ذ

ذفـؿػقؾنذ،دولقتذالتذماللوءيذدػرتذفروبفنذممبوات

ذبادنذتوبوهذلقغضوقذ،فرتوتورنذ،برفاكاونذخاراذ،دوري

ذ.ذدباضاوثذدان

ذ

ذفرلوذإدالمذاومتذدباضايذكقتذ،اوتذاولقه

ذدانذماراذدوداراذ،كؾوارضذقومذاضرذممدتقؽنذدانذممؾقفارا
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ذمثاهليذوغذفربواتنذداملذترجبقذتقدقذكقتذتتغضذجرين

ذاونذفطرة ذ،برلؾواداذمساكنيذاونذكجيذفربواتنذدؽرياث.

ذدبحانهذاهللذرعذابذمغوندغذاكنذاواثذفديتذدودهذمك

ذفرمانذذ.لوطذنيبذاومتذكػدذبرالكوذوغذدباضاميانذوتعاىل

ذ:ذ35ذاواتعـؽبوتذالذدورةذداملذوتعاىلذدبحانهذاهلل

ذ

زي  ري ٰى ين ىن نن من زن  
ذ

ذبقـادؽن)ذتؾهذكاميذ،ددوغضوهثذدميذدان:ذ"برمؼصود

ذتؾهذدانذاوتذباندر ذدباضايذبؽدث-بؽسذتقغضؾؽن(

ذارعتبارذمـداتغؽنذوغ)ذتـداذداتو ذماهوذوغذ۲اورغذباضي(

ذ.ذ"ممفؿقث

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذوغذمجعةذدقدغ

ذمثوكوغذدرتاذمالكوكنذوغذمروكذدػاتوتث

ذاوغنتذدانذرعتباراذمغؿبقلذفرلوذاونذدوغدغذضولوغن

ذاضرذاونذلوطذنيبذقومذكػدذبرالكوذوغذفرودتقواذترهادف

.ذاونذهاريذإدالمذاومتذكػدذكؿباليذبراولغذتقدقذاواث

ذافذمغفالغذدانذبرتضسذفرلوذكقتذإدالمذاومتذدباضاي

ذمرودؼؽنذبولقهذوغذإدالمذاجرنذمثاهليذوغذفربواتنذجوا
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ذنضاراذدانذبغداذ،اضام ذمغقؽوتذكقتذضوناثذاف.

ذاوتذفركاراذدؽرياثذمأنديذاداديذحقذفجواغذتؾوروق

ذوتعاىلذدبحانهذاهللذلعـةذمغوندغ ذكقتذضوناثذاف.

ذبولقهذايذددغؽنذدوغدغذهوبوغنذضرقؽنذفرعرتامغا

ذ.ذنكبقـادأذدانذكفـخورنذكؾؿبهذكقتذمـجرومودؽن

ذ

ذمثروذممربذ،اونذكاليذفدذخطبهذخرييمغأذ،اوتذاولقه

ذاونذدهاتيذادذجاغـؾهذإدالمذاومتذدباضايذكقتذاضر

ذمرارعقؽنذ،فعرتامغقذماهوذنفرادأذتردتققذفونذددوؽقت

ذتتايفذ،تردبوتذدوغدغذفرالكوانذمثوكوغذالضيذافاته

ذنفيذدانذفمعروذامرذدقؽفذمغؿبقلذكقتذهـدقؾه

ذدريذاونذدوغدغذضجاالذممبـرتاسذدضراذوتواءذموغؽر

ذبرلؾوادا ذاوتذوتعاىلذدبحانهذاهللذرعذابذددرله.

ذكػدذترحدذتقدقذ،اورغذمسواذمؾقػوتيذدتورونؽن

ذ،دتقتققذنقالذكرانذجاغـؾه.ذدفاجذاونذدوغدغذضولوغن

ذ.ذدبالغاذدودورودقذ

ذذ

ذجاغـؾهذدانذنديمأذكفقدوفنذفطرةذؼقؼةحذترمياله

ذفطرةذمـولقذددوغضوهثذكرانذمـولؼثذكالي-دؽالي

ذاداديذحقذمؾغضرذدبـرثذاوتولهذنديأمذخقػتأنذاهللذكػد
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.ذوتعاىلذدبحانهذاهللذنكؿوركأذكػدذممباواذاكنذوغذنديأم

ذ065ذاواتذاءرعالشذدورةذداملذوتعاىلذدبحانهذاهللذفرمان

 :ذ066ذهقغض
ذ

 رتيب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  يت ىت نت مت زت

 

ذ"برمؼصود ذجـقسذهوبوغنذمالكوكنذكاموذفاتوتؽه:

ذتقغضؾؽنذكاموذدانذذ،نديمأذكالغنذدريذلالكيذدغن

ذكاموذاونتوقذكاموذتوهنذاولقهذدخقػتاكنذوغذاف

ذحاللذوغذهوبوغنذمالكوكن) ذ۲اودرتيذبادنذدري(

ذوغذقومذادالهذكاموذبفؽن(ذبردالهذوغذ۲اورغذكامو)ذكامو؟

 ذ."(!حقوانذكباثؼنذوغقـنإك)ذباتسذمؾؿػاوءي

ذذ

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 

َ حئ تاْغِفرِينَافايااَفاْوزا َيَاَٱلُْمس ْ  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


