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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ٱ
  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن  مم ام
   مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 (34ايات : النسأ )                                                            

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 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  

 (62)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ًبر ًؽػدً"ؿؼصود: ًؽاؿو ًراعمؾه ًبرإميان، وافايًاورغًقغ

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردول ًؽػد ًؽاؿو ًراعمؾه ًدان اهلل

ً ؽاؾغنًؽاؿو.ًؽؿودقنًًػداورغًقغًبرؽواس(ًدر)األؿر"

بـمهً)بردؾقيقفن(ًداملًديواتوًػرؽارا،ً-جؽـًؽاؿوًبربـمه

ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

برإميانًؽػدًاهللًدان٢ًًدانً)دـه(ًردوؾث،ًجؽـًؽاؿوًبـر

ًؽاؿو(،ًًأخرية.فاريً ً)باضي ًباءقق ًؾلقه ًدؿؽنيًاداؾه قغ

 دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،ًً

دلواـهًًاهللًؽػدًؽمؼواءنًؿـقغؽمؽنًؽقتًؿارقؾه

ً ًدضاالًؿؾؼيـاؽنًدوغضوه-بردوغضوهًدغنوتعاىل

ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽنًدانًػرقـمفث ًؿودفن-ؿوده.

ًدانًددـقاًفقدوفًؽربؽنتًدانًرمحةًؿـداػتًؽقت



 3 

ًاقؾؼؽنًتـمغًممػرؽماؽنًاؽنًاقنًؽاؾيًػدًخطبه.ًاخريةد

ً.ًبرضوروًتـػاًدودقالًدؿقدقاًاضامًممػالجري

ً

ًؿعؾوؿتًػنقلارنً،دودقالًؿقدقاًؽوجودنًدهق

ًػيتًدغنًبرؽؿلغًتؾه ًممرؾوؽنًبرقماًديواتًدفوؾو.

ًداػتًبرقماًؽقينًتمايفًاؽنًدؽمافوءيًاوـموقًؿاس

.ًدفاجًداعتًبربافًؿاسًداملًفاثًدؽمافوءي

ًػنقلارنًالضيًؿرخنؼؽنًاقنًدودقالًؿقدقاًؽوجودن

ًاوـموقًػـمقغًػراؾنتًؿـهاديًدؽاؾقضوسً،ؿعؾوؿت

ًؿشارؽاتًؽػدًؿعؾوؿتًؿنؿػاقؽنًدانًفوبوغبر

ًخراؿهًبفؽنًاضامًخراؿهً،اضامًعؾؿوًػرؽوغينيًدػرت

ًدفاجًديقاػاًدتوـمونًبوؾقهًجوضًدؿيهدًدجاؾـؽنًقغ

ً.دودقالًؿقدقاًؿـروديًؾغيوغًدىاراًدـقاًددؾوروه

ً

ًؿقدقاًؿالؾوءيًاضامًػؿلالجرنًبضقموًـاؿون

ًػقؽاًدـمقاسًدانًػرفاتنيًداؿلقلًفـدؼؾهًاقنًدودقال

.ًدمسػاقؽنًقغًؿعؾوؿتًؽلـرنًدانًؽصوقونًترفادف

ًتقدقًقغًدوؿربًؿالؾوءيًاضامًػؿلالجرنًؽرانًاداؾهًاقن

ًدؽاولًتقدقًدؽرياثًدودقالًؿقدقاًؿالؾوءيًصوقح

ًتردلوتًػغضوـاًؽػدًؽلوروؼنًؿغوـدغًبوؾقهًاقاث
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ًدانًديتًاجرنًدغنًترجلقًؿودهًؿرقكًدػرت

ًؿغؾريوؽن داولًًدباخاؽنًقغًوتعاىلًدلواـهًاهللًفرمان.

ً:ًبرؿؼصودًقغ34ًًاقاتًًـياءاؾًدورةًداملًتاديًخطبه

ً

ًؿغـاءيًبرقماًديواتًؿرقكًؽػدًداتغًاػابقالًدان"

ًػدحالً،ؿغفقلفؽـثًتروسًؿرقكً،ؽىؿينًاتاوًؽأؿاـن

ًاهللًردولًؽػدًاقتًحالًدفاجًؽؿلاؾقؽنًؿرقكًؽاالو

ًاألؿر"ًؽػدًدان ً)أوىل ًبرؽواسًقغ۲ًاورغ" ًداـمارا(

ًقغ۲ًاورغًاوؾقهًدؽمافوءيًداػتًاقتًحالًتـموؾهً،ؿرقك

ًجكًدانً،ؿرقكًداـماراًؿغـاءقثًؽػوتودنًؿغؿلقلًالقق

ًؽػدًؽادقفثًبؾسًدانًاهللًؽورـقاًؾقؿػهًؽرانًتقدؼؾه

ًتربابس)ًؽاؿوًتـموؾهً،ؽاؿو ًؽىواؾيًذقطانًؿـوروت(

ًؾواسًدانًإمياـثًتضوهًقغ۲ًاورغًقاءقت)ًدفاجًددقؽقت

ً .("ؽاؿوًداـماراًعؾؿوث

ً

ًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهلل،

ًدودقالًؿقدقاًؿالؾوءيًاضامًؿعؾوؿتًؽاـدوغن

ًبوؾقهًاقاث.ًتاػقينًتـػاًبقلسًدانًتربوكًترالؾوًدؾقفتًاقن

ًتورونًممواتًخاراًدغنًدفاجًديقاػاًاوؾقهًدالؽوؽن

ًبقلسًدىاراًبرقما ًدؿقدقاًبقلسًدانًتربوكًقغًرواغ.
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ًبرؽاءقنتًػـهؾينًمسواًؿـهادقؽنًبوؾقهًاقنًدودقال

ًؽلـهرينًؿيكؾهًؿنللؽنًدانًدداػيتًؿودهًبضقموًاضام

ًاضامًاداسًػغمافوانًممػوثاءيًقغًػغضوـاًباضي.ًؿعؾوؿت

ًمملاخًبوؾقهًؿرقكًتـموًدودهًخوؽوفًقغ ،ًمملـدقغ،

ًتردلوتًؿعؾوؿتًؿـاػقسًدرتاًػرتقؿلاغنًمملوات

ًدؿقؾقؽيًقغًاضامًعؾؿوًبردادرؽن ًدلاؾقؼثًتمايفًاؽن.

.ًاضامًػـدقدقؼنًؽورغًقغًػغضوـاًباضيًبربقذاًؽأداءن

ًؿـقاليًاوـموقًؽيوؽرانًؿغفاديفًدؾقفتًاقنًؿرقك

ًتقدقًؿرقكًؽران،ًدودقالًؿقدقاًؿـروديًاضامًؿعؾوؿت

ًإدالمًاجرنًتـمغًؿـىوؽويفًقغًػغمافوانًاداسًممػوثاءي

ًؽصوقونًؿــموؽنًاوـموقًؿيكؾهًؿغفاديفًاؽنًدان

ً.ًؿعؾوؿتًدوؿرب

ً

ًمملاواًبوؾقهًاقاثًبرالؽوًاقنًػرؽاراًاػابقال

ًؿعؾوؿتًؿـداػمؽنًداملًػغضوـاًديمغهًؽػدًؽىالروان

ًاضامًدغنًبرؽاءقنتًصثخصو ًمساؽنيًإدالمًاوؿت.

ًإدالمًاضامًممػالجريًداملًؽؾريو ًتقؿلولًاؽنًؿك،

ًممفؿيًداملًدـدقريًإدالمًاوؿتًدؽاالغنًػردؾقيقفن

ًؿروضقؽنًدانًؽياتوانًممىفلؾفؽنًاؽنًثاخريًقغًاضام
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ًدـدقريًاقتًإدالمًاوؿت ًاورودنًػنقلارنًددغؽن.

ًصوقحًقغًعؾؿوًبردادرؽنًفـدؼؾهًاضام ًتقدقًإدالم.

ًؿغوؽوؿؽنًًتقدقًقغًديأورغًمملـرؽن برعؾؿو

ًؽفـدقًؿغقؽوتًوقـغث-دوقـغًدغنًػرؽاراًديوات

ً.ًثنفسو

ً

ً،ًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًؿقدقاًػغضوـاًدانًإدالمًاوؿتًدلاضايًاقتًاوؾقه

ًبرفقؿهًقغًدودقال ًفاتي-برفاتيًدفارودثًؽقت،

ًؿعؾوؿتًدمقافًؿناؾورؽنًؽمقك ًفـدؼؾهًجوضًؽقت.

ًترفادفًدفوؾوًترؾلقهًؿنؾقدقؼيًدانًؿـؾقيتًدـمقاس

ًخاراًدغنًاقنًدودقالًؿقدقاًدداملًدمسػاقؽنًقغًؿعؾوؿت

ًؽػدًؿروجوعًاتاوًبـرًقغًدوؿربًؽػدًروجوؼؽنًمملوات

ًؽصوقونًدانًؽلـرنًمميمقؽنًباضيًبرواجبًػقفق

ًاؿامً.إدالمًاجرنًؿؾقلمؽنًصثخصوًؿعؾوؿتًديوات

ًقغًـصقوتًؿالؾوءيًؿورقدثًؽػدًبرػينًػرـهًفعياؾشا

ًً:قاءقتًؿشفور

ًؿالءقـؽنًعؾؿوًممػراوؾقفيًاؽنًتقدقًؽاؿوًدوداراؽو"

-بردوغضوهً،مساغتً،ؽىردقؼنًقاءقتًػرؽارا7ًًدغن

 "ػـهغًقغًؿاسًدانًضوروًبقؿلقغنً،بؽؾنً،دوغضوه
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ًجيرتو ًاجرنًممػالجريًفـدؼؾهًإدالمًاوؿت،

ًقغًاضامًاداؾهًإدالمًؽرانًاداؾهًاقن.ًبرضوروًدغنًإدالم

ًبرضوروًادبًممـمقغؽن ًممرؾوؽنًإدالمًػـدقدقؼن.

ًادبًؿـهاضًدانًؿـهاؿنيًباضيًضوروًدـموفن

ًإدالمًذرقعةًؽفـدقًدغنًديوايًػؿلالجرن ًضورو.

ًبرتوؾقاهًقغًؽنعروجوًدوؿربًدلاضايًبرػراـنًػرؾوًجوض

ً.ًعؾؿوًؿنؿػاقؽنًداملًبرتغضوغهوابًدان

ً

ً،ًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدانًؿنروًاقغنيًممرب،ًاقنًؽاؾيًػدًخطبهًيخريؿغأ

ًبفاوا،ًدؽاؾنيًدودقالًؿقدقاًػغضوـاًػاراًؽػدًؿغقغمؽن

ًاوـموقًاوتامًاداسًدوؿربًبوؽـؾهًدودقالًؿقدقا

ًاضامًعؾؿوًصثخصوًعؾؿوًؿغواداءي ًؽرانًاداؾهًاقن.

ًؿالؾوءيًدغنًفاثًدػالجريًبوؾقهًتقدقًاقنًاضامًعؾؿو

ًدغنًدػالجريًفـدؼؾهًاضامًعؾؿو.ًدفاجًدودقالًؿقدقا

ًؿغمافوءيًقغًؿرقكًؽاؾغنًدريًؿروجوعًاتاوًبرضورو

ًاداؾهًدػالجريًقغًعؾؿوًمميمقؽنًباضيػاراًعؾؿأًًدػرت

ًفرمان.ًإدالمًذرقعةًبرؾـددؽنًبـرًدانًؾوروسًقغًعؾؿو

ً:54ًاقاتًاؾـولًدورةًداملًوتعاىلًدلواـهًاهلل
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 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
  جه ين ىن

 

ً"برؿؼصود ًدلؾوممو۲ًردولًؿغوتوسًؽاؿيًتقدؼؾهًدان:

ًقغ،ًؾالؽي۲ًاورغًؽاؾغنًدريًؿالءقـؽن،ً(حمؿدًوافي)

ًؿرقكًؽػدًوحقوؽنًؽاؿي ًؽاؿوًبرتاثؾهًاقتًاوؾقه.

ًاضامًبرػغمافوانًقغ۲ًاورغًؽػد(ًؿشركًضوؾوغنًوافي)

 .ً"ؿغمافوءيًتقدقًؽاؿوًجك
ً

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

 


