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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خك حك  جك مق حق مف خف حف جفٱ
 (91 : ايات  تىبةال)           حم جم هل مل خلحل جل مك لك

 

 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  

 (92)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(ًً

برإميانًؽػدًاهللًدان٢ًًؽاؿوًبـرًجؽـؾث،ًدانً)دـه(ًردو

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

 دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،ًً

ًدلواـهًاهللًؽػدًؽمؼواءنًؿـقغؽمؽنًؽقتًؿارقؾه

ًدضاالًؿؾؼيـاؽنًدوغضوه-بردوغضوهًدغنًوتعاىل

ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽنًدانًػرقـمفث ًؿودفن-ؿوده.

ًدانًددـقاًفقدوفًؽربؽنتًدانًرمحةًؿـداػتًؽقت
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ًةخرياد ًتاجوقًممػرؽماؽنًاؽنًاقنًؽاؾيًػدًخطبه.

ً.ًعؼقدهًممػرتافـؽنًفهره

ً

ًاوؿتًبرؿعـىًاقنًتافونًػدًحمرمًبوؾنًؽؿوخنوؾن

ًقةفهر4114ًًباروًتافونًممادوؼيًتؾهًإدالم ًػرقيمقوا.

ًاؿتًقغًػغاجرنًدانًػغرتنيًؿغـدوغيًدلـرثًاقنًفهره

ًبيرًاؿتًاقنًػرقيمقواًبفاواًؿـىاتمؽنًتؾهًدهاره.ًؾواس

ًاداؾهًاقاثًؽرانًإدالمًاوؿتًدؾوروهًباضيًارتقث

ًبردامًودؾمًعؾقهًاهللًصؾىًاهللًردولًػرجواغنًؿروػاؽن

ًؿـهاضًباضيًبرؼربانًدغضوفًقغًؿفاجرقنًؼوم

ًؿـقغضؾؽنًؿرقكً.ؿرقكًاميانًدانًعؼقدهًؽيوخني

ًؿنافوتًؽرانًؿات-مساتًؿقؾقؽيًؿرقكًقغًدضاال

ًقغًؿؽةًؽوتاًؿـقغضؾؽنًدغنًوتعاىلًدلواـهًاهللًدروان

ًفرمان.ًؽشرقؽنًدانًنككفورًدغنًدػـوفيًاقتًؽمقك

ًداملًتاديًخطبهًداولًدباخاؽنًقغًوتعاىلًدلواـهًاهلل

ً:ًبرؿؼصودًقغ91ًًاقاتًموبةاؾًدورة

ً

ًديوغضوفث") ًدرتاًبرفهرةًدانًبراميانًقغ۲ًاورغ(

ًاداؾهًؿرقكًجقواًدانًبـداًفرتاًدغنًاهللًجاؾنًػدًبرجفاد

ًقغ۲ًاورغًدرػد)ًاهللًددقييًدرجمثًتقغضيًدانًبيرًؾلقه
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ًممعؿورؽنًقغًاورغًدانًحاج۲ًاورغًؿقـومًممربيًفاث

ً."برجايًقغ۲ًاورغًاقموؾهًؿرقكًدانً،(ًدفاجًؿيهد

ً

ًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهلل،

ًصؾىًاهللًردولًبضقـداًفهرهًدلـرًتوجوانًاـمارا

ًاقغنيًؽرانًاتاوًاداًػوتوسًؽرانًبوؽـؾهًودؾمًعؾقهًاهلل

ًتاؽوتًؽرانًاتاوًػنقؼياءنًدانًؽؽهؿنًدريًالري

ًؿودوهًؿغفاديفًاوـموق ًاداؾهًدلـرثًتوجوانًتمايفًاؽن.

ًاخنؿنًدريًإدالمًاضامًدانًعؼقدهًممػرتافـؽنًاوـموق

ًؿودوه ًاوـموقًػرجواغنًؿغضاؿربؽنًدلـرثًفهره.

ًؽػدًذرقكًػربواتنًدرػدًفهرهًقاءقتًعؼقدهًؿنالؿمؽن

ً.ًاميانًؽػدًكفورًدريًدانًتوحقد

ً

ً،اقنًإدالمًػرجواغنًؿـرودؽنًداملً،اقتًاوؾقه

ًاقتًعؼقدهًدرػدًدالءقنًاوتامًػاؾقغًقغًبؽؾنًتقاد

ًدـدقري ًاهللًردولًاوؾقهًدباواًقغًتوحقدًاتاوًعؼقده.

ًؽػدًبرفرضًػاؾقغًقغًديواتًاداؾهًودؾمًعؾقهًاهللًصؾى

ًإدالمًاوؿت ًػرؽاراًؿروػاؽنًعؼقدهًؽرانًاداؾهًاقن.

ًداملًػـمقغًاؿتًقغًػراـنًمماءقـؽنًاقاث.ًإدالمًداملًاداس

ًداملًػغضرقًؿروػاؽنًدانًفقدوفًػرجاؾـنًؿــموؽن



 5 

ًديأورغًؽفقدوػنًؿـىورؼؽن ًاداؾهًبـرًقغًعؼقده.

ًًقغًؿرقك ًؽػد ًؿاعهواجلًيـهاؾًافؾيًعؼقدهبرػضغ

ًاملاترقدقةًدانًاألذاعرةًاؾرينًبرػؼيقؽن ًعؼقدهًدلاؾقؼث.

ًدػغاروفيًؿودهًاقتًديأورغًؿغعاؼلمؽنًاؽنًديتًقغ

ًتقدقًقغًؿرقك.ًؿرودؼؽنًقغًػؿقؽرينًدانًفهمنًدغن

ًؿيكؾهًػؾلاضايًؿغفاديفًاؽنًػييتًبـرًقغًعؼقدهًممقؾقؽي

ً،رنككفوًؽػدًترددهًاؽنًدانًؽفقدوػنًدامل

ً.ًؽؿعصقنتًدانًؽؿوغؽرن

ً

ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًؿـوؾرًمساؽنيًعؼقدهًػنؾقوقغنًضهاالً،اقنًفاريًػد

ًإدالمًاوؿتًدؽاؾغن ًؿشارؽاتًداملًعؼقدهًػردوءاؾن.

ًدانًنتفسريًػؾلاضايًؿـقؿلوؾؽنًتؾهًؽقتًدـضاراًإدالم

ًؿـهاديًإدالمًاوؿتًدضؾقـمريًدفقغضاؽنًػرتقؽاقن

ًمملاواًخوباًقغًضوؾوغنًديمغهًادًؽرانًاداؾهًاقن.ًؽؾريو

ًؿرودؼؽنًدانًؿغؾريوؽنًبوؾقهًقغًػؿقؽرينًدانًفهمن

ًإدالمًاوؿتًعؼقده ًدؽاالغنًػرػىفنًبرالؽوؾهًعاؼلمث.

ًمساؽنيًدبقـاًقغًػردودارانًاقؽنت.ًدـدقريًإدالمًاوؿت

ًمموتودؽنًدغضوفًقغًادًفقغضاؽنًترفاؽقسًؿوال



 6 

ًؿرقكًفهمنًدغنًدأؾرينًتقدقًقغًإدالمًديامًفوبوغن

ًدوداراًؽنروفكـؿغـًدغضوفًؿرقكًؿاؾغًػاؾقغًقغًدان

ً.ًدـدقريًؿرقكًإدالم

ً

ًددغًقغًبيرًاخنؿنًدانًبفايًاقـقؾهً،اقغمؾه

ًتقدقًدؽرياثًاقنًعؼقدهًػردوءاؾن.ًإدالمًاوؿتًؿـداتغي

ًؽػدًمملاواًاؽنًاقاثً،ؿوغؽنيًدلاءققًدغنًدتاغين

ًداػتًاررييخودًدانًأؿهًممىفلؾفؽنًبوؾقهًقغًؿاالػماك

ًدضاالًاقغمؾه.ًإدالمًاوؿتًعؼقدهًدانًػرػادوانًؿؾؿفؽن

ًإدالمًاوؿتًدؽاالغنًبرالؽوًقغًػرػىفنًبـموق

ًؽفـىورنًمملاواًبوؾقهًقغًبوروقًػمـداًداتوًؿروػاؽن

ً.ًدـدقريًإدالمًاوؿتًؽػد

ً

ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًؿكً،برالؽوًاقنًػرؽاراًؿغقؾؼؽنًباضيً،اقتًاوؾقه

ًممػالجريًدـمقاسًفـدؼؾهًؽقتًإدالمًاوؿتًدلاضاي

ًقغًعؼقدهًقاءقتًبـرًقغًعؼقدهًعؾؿوًممفؿيًدان

ًدانًذاعرةاالًاؾرينًؿاعهواجلًيـهاؾًافؾيًبرؾـددؽن

ًقغًعؼقدهًعؾؿوًممػالجريًدغنًؽرانًاداؾهًاقن.ًاملاترقدقة

ًديأورغًدقريًؿغفقـدرؽنًداػتًاؽنًاقاثً،اقنًبـر
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.ًعؼقدهًؿرودؼؽنًبوؾقهًقغ۲ًعؿؾنًدغنًترػغاروهًدرػد

ًدانًفاتي-برفاتيًدـمقاسًفـدؼؾهًجوضًإدالمًاوؿت

ًقغًفهمنًدانًػؿقؽرينًبـموقًدضاالًترفادفًبرودػادا

ًعؼقدهًؽيينتًدانًأؿهًػرػىفنًؽػدًمملاواًبوؾقه ًاقن.

ًدـدقريًاقتًفهرهًؽفـدقًدانًتوجوانًدغنًدالري

ًدانًإدالمًاجرنًؽيوخنيًممؾقفاراًاوـموقًقاءقت

ًفمهمنًاتاوًاجرنًدغنًترػقيوغًدرػدًاوؿمثًؿنالؿمؽن

ً.ًإدالمًاجرنًؿناهليًقغ

ً

ًؿغأ ًاقغنيًممربً،اقنًؽاؾيًػدًخطبهًيخريجيرتو

ًفهرهًتافونًدغنًبرمسػـاً،دؽاؾنيًمجاعهًػاراًؽػدًؿنرو

ً،فهرهًػرقيمقواًمساغتًممفؿيًؽقتًؿارقؾهًً،اقن4114ً

ًدريً،ؽأمياـنًؽػدًرنككفوًدريًفهرهًقاءقت

ًؽػدًؽؿوغؽرنًدريً،ؽطاعنتًؽػدًؽؿعصقنت

ًدلواـهًاهللًؽػدًؽمؼوائن ؿـىاػايًدؿيً،فنؽؿعرو

ًصؾىًحمؿدًـيبًػرجواغنًفهرهًػرقيمقواًحقاتقؾه.ًوتعاىل

ًمملاواًدانًإدالمًاجرنًؿـضؼؽنًتؾهًقغًودؾمًعؾقهًاهلل

ًدامًدامًؿارقؾه.ًؿاءـييًاوؿتًعؼقدهًؽػدًبيرًػروبفن

ًدريًاقنًدوخيًقغًإدالمًعؼقدهًممػرتافـؽنًؽقت
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ًؽيينتًدانًؽؽؾريوانً،ػرػىفنًدلارغ ًاهللًفرمان.

 :942ًًاقاتًاؾلؼرةًدورةًداملًوتعاىلًدلواـه
ً

 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب
  مس خس حس جس مخجخ  مح جح

 ً

۲ًاورغًدانً،براميانًقغ۲ًاورغًديوغضوفث"ً:برؿؼصود

ًؿـضؼؽنًاوـموق)ًاهللًجاؾنًػدًبرجواغًدرتاًبرفهرةًقغ

ًرمحةًؿغفارػؽنًقغ۲ًاورغًاقموؾهًؿرقكً،(إدالمًاضام

ً.ً"ؿغادقفينًؿفاًالضيً،ػغؿػونًؿفاًاهللً،(اقغمؾه)ًدان.ًاهلل

ًً

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

 


