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 راي جالن فغضونا سباضاي اخالق
 

 9102ذنجوذ7ذبرساؿاءنذ0441ذشوالذ3
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني...  

  

ذ(159:ذبؼرةسورةذاؾ)                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 يلُمِ

 



 2 

 : 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 ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذصاعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذرسول ذؽػد ذؽاؿو ذصاعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)برسؾقدقفن(ذداملذسدواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)سـه(ذرسوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ

سبحاـهذذاهللذؽػدذنأؽتؼوذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذسضاالذؿؾؼدـاؽنذسوغضوه-برسوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذسضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذاخالقذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.ذخريةأد

ذ.ذرايذجاؾنذػغضوـاذسباضاي

ذ

ذترفادفذنأؽأوتاؿذدانذػـؽـنذممربيذاؿتذإسالم

ذ،عؼلذ،ثاواذ،اضامذممؾقفاراذداملذقاءقتذشرقعةذصداؿؼ

ذفرتاذدانذؽتوروـن ذبرتوجوانذاداؾهذاقنذشرقعةذصداؿؼ.

ذؽباءقؼؽن)ذؿصؾحةذممربقؽنذاوـتوق ذؿـخضهذدان(

ذإسالمذاوؿتذؽػدذكمضرتن ذصداؿؼذاـتاراذ،اقتذاوؾقه.

ذسـتقاسذفـدؼؾهذاورغذستقافذاقاؾهذثاواذممؾقفاراذداملذشرقعة

ذدريذدقريذؿـجاءوفؽنذدانذدقريذؽدالؿنتذؿـجاض

ذؽػدذممباواذدانذؿروسؼؽنذبوؾقهذقغذػرؽاراذسضاال

ذنؽبقـاسأ ذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذسبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ025ذاقاتذاؾبؼرةذسورةذداملذتاديذخطبه

ذ

ذؽاؿوذدقريذؿـخؿػؼؽنذسغاجذؽاؿوذجاغـؾهذدان..."

ذباءقؼث-سباءققذدغنذباءقؼقؾهذدانذنؽبقـاسأذبفايذؽدامل

ذاهللذسدوغضوفثذؽران،ذؽاؿوذػربواتنذدانذاوسفاذسضاال

ذ.ذ"عؿؾـثذممػرباءقؼيذبراوسفاذقغذ۲اورغذؿغاسقفي

ذ

ذ

ذ
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ذ،املدؾؿنيذرمحؽمذاهللؿعاشرذ

ذباضاقؽنذؽؿاؾغنذدانذرايذجاؾنذ،ؽقتذدـضارا

ذفاريذستقافذفؿػري.ذدػقدفؽنذداػتذتقدقذقغذوسدوات

ذبوؽنذاقاث.ذبرالؽوذقغذرايذجاؾنذؽؿاؾغنذبرقتاذادذػديت

ذراؿايذثاواذؿراضوتذؿاؾهذعوامذفرتاذؿروسؼؽنذسفاج

ذذ.اورغ

ذؽقتذرايذجاؾنذػغضوـاذسباضايذ،اقتذاوؾقه

ذػربواتنذؿالؽوؽنذدرػدذدقريذؿغقؾؼؽنذسـتقاسذفـدؼؾه

ذسػرتذرايذدجاؾنذبرادذسوؼتوذبفايذؿـداتغؽنذبوؾقهذقغ

ذ،اروسذؿالونذ،اشارةذملػوذؿؾغضرذ،الجوذترالؾوذممـدو

ذسباضاقثذدانذبقؿبقتذتيليفونذؿغضوـاؽن ذاقـقؾهذػربواتن.

ذبفؽنذ،رايذجاؾنذؽؿاؾغنذػوخناذؿـجاديذبقاساثذقغ

ذؽؿاتنيذؿغعاؼبتؽنذسفقغض ذقغذؽخواقنذدسببؽن.

ذتوروتذبرساؾهذتقدقذقغذالءقنذاورغذؿكذ،دالؽوؽن

اؿامذذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذسبواهذدامل.ذؿغداذؿـجادي

ذِيِرِدُخاْلذاِنـَِسذبنذكاِؾَؿذبنذْدَعَسذدْقِعَسذابوذدريذهجاؿذابن

ذوسؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذرسولذبفاواساثذ،اهللذعـهذرضي

ذ:ذبرسبدا

ذ"ِضَرارَلاَوذََضَررذَلا"
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ذ

ذممبفاقاؽنذبوؾقهذتقدقذدانذبفايذادذبوؾقهذتقدق:ذ"برؿؼصود

ذ(ذهاجؿذابنذرواقة).ذ"الءقنذاورغ

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ

ذاداؾهذاقنذرايذجاؾنذؽؿاؾغنذبرالؽوثذػثببذاـتارا

ذ۲ادابذؿغاباقؽنذقغذرايذجاؾنذػغضوـاذدؽاالغنذادذؽران

ذرايذدجاؾنذؽتقك ذؿدؾمذسأورغذسباضايذاخالق.

.ذرايذدجاؾنذنؽـدرأذممـدوذاػابقالذوبهبرذاؽن-سأؽن

-تربوروذ،ؽاسرذقغذسأورغذؿـجاديذوبهبرذؿوالذؿرقك

ذسباضاقثذدانذؿارهذؿودهذ،بورو ذاؿتذإسالمذاقتذاوؾقه.

ذاخالقذدانذادبذؿـجاضذسـتقاسذاضرذاوؿتثذؿـقتقؼربتؽن

ذدانذاخالقذاـتارا.ذرايذدجاؾنذترؿاسوقذبرادذساجذدؿان

ذ:ذاقاؾهذرايذجاؾنذػغضوـاذسباضايذادب

ذممـتقغؽنذدانذبورو-تربوروذسقؽفذؿـجاوفي .0

ذؽػدذؿصقبةذممباواذبوؾقهذاقاثذؽرانذممـدوذؽتقكذدقري

ذ.الءقنذاورغذسرتاذسـدقريذدقري

ذبرادذؽتقكذراسذبرتقؿباغذدانذبرصربذسـتقاس .9

ذدانذترػؾقفاراذسـتقاسذدقريذممدتقؽنذباضيذرايذدجاؾن

ذ.ذوتعاىلذسبحاـهذاهللذاوؾقهذدؾقـدوغي
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ذباءققذنؽأدأذداملذنأؽـدرذممدتقؽنذسـتقاسذفـدؼؾه .3

ذمسػورـاذدان ذباضيذػـخضفنذؾغؽهذؿروػاؽنذاداؾهذاقن.

ذ.ذسالؿتذ۲بـرذدضوـاؽنذقغذنؽـدرأذممدتقؽن

ذالءقنذػغضوـاذسدامذاـدورذتوؾقذصفةبرذسـتقاس .4

ذدغنذرايذجاؾنذؿغضوـاؽنذداػتذػقفقذمسواذاضر

ذسالؿت ذغوسوؿبذبرسقؽفذؽقتذجاغـؾهذاقتذاوؾقه.

ذقغذػغضوـاذؿغفرياوؽنذتقدقذسفقغضذممـدوذؽتقك

ذ.ذالءقن

ذاضرذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽػدذءدعاذؼؽناممػربث .5

ذػؿؾقفارأـثذداملذسـتقاسذؽقتذػرجاؾـن ذقغذءدعاذاـتارا.

ذاداؾهذنؽـدرأذؿـاءقؼيذسبؾومذإسالمذاوؾقهذدأرورؽن

ذفالزخرذسورةذداملذوتعاىلذسبحاـهذاهللذفرمانذسباضاميان

ذ:ذ04-03ذاقات

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ...
ا ىت نت

 

ذممودفؽنذتؾهذقغذتوفنذسوخيذؿفا..."ذ:برؿؼصود

ذتقدقذاقتذسبؾومذؽاؿيذسدغذ،ؽاؿيذاوـتوقذاقنذنأؽـدر

ذ،ؽاؿقؾهذتوفنذؽػدذسدوغضوفثذدانذؿغواساءقثذترداي

اذ."ؽؿباؾيذاؽنذؽاؿي
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ذدانذؿارهذسقؽفذفـدارقؾه،ذرايذدجاؾنذبرادؽتقكذ .6

ذؿـقؿبوؾؽنذفقغضذالءقنذاورغذؽتـرتؿنذؿغضغضوذسوؽا

ذ.ذالءقنذػغضوـاذسدامذػرباهلنذدانذؽؿارفن

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ

ذباضيذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغأذجدرتو

ذدرػدذػغضوـاذالؽوذساؾهذدانذرايذجاؾنذؽؿاؾغنذؿغقؾؼؽن

ذػغضوـاذػاراذؽػدذؿثروذاقغنيذممربذؿكذ،برالؽوذتروس

ذممـدوذؽتقكذبرادبذدانذاخالقبرذسـتقاسذاضرذرايذجاؾن

ذتؾهذقغذرايذجاؾنذػراتورنذمماتوفيذسـتقاس.ذرايذدجاؾن

ذقغذػربواتنذؿالؽوؽنذدرػدذدقريذؿغقؾؼؽنذدانذدتتػؽن

ذالءقنذػغضوـاذممضرتكنذدانذؿغـخمذبوؾقه ذجاؾنذمسوض.

ذنأؽدؾقدذدانذؽؿودفنذممربيذداػتذدضوـاؽنذقغذراي

ذ.ذبرسامذسخاراذؽقتذؽػد

 

ذ:ذ7ذاقاتذسراءاإلذسورةذداملذوتعاىلذسبحاـهذاهللذفرمان

 

 ... هتمت خت حت جتهب مب خب حب
ذ

(ذفاءيدهذؿك)ذ،ؽباءقؼؽنذبربواتذؽاؿوذجك:ذ"برؿؼصود

ذؽاؿوذدقريذاوـتوقذاداؾهذالؽوؽنذؽاؿوذقغذؽباءقؼؽن

ذقغذؽدـث)ذؿكذ،ؽجافنتذبربواتذؽاؿوذجكذدان

ذ...جوضذؽاؿوذدقريذؽػدذبرباؾقق(ذبوروق
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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


