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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  
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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  

 (35)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذ"ؿؼصقد: ذقغ ذؽػدذذبراميان،وافايذاورغ ذؽاؿق راعتؾف

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردقل ذؽػد ذؽاؿق ذراعتؾف ذدان اهلل

ذ ؽاؾغـذؽاؿق.ذؽؿقدقـذذػداورغذقغذبرؽقاس(ذدر)األؿر"

ذ،بـتفذ)بردؾقدقفـ(ذداملذددقاتقذػرؽارا-جؽـذؽاؿقذبربـتف

ؿؽـذفـدؼؾفذؽاؿقذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

ؽػدذاهللذدانذذبراميانذ٢ؽاؿقذبـرذجؽـذ،(ذردقؾثاؾدـةدانذ)

ذؽاؿق(ذأخرية.فاريذ ذ)باضل ذباءقؼ ذؾبقف ذدؿؽنيذاداؾف ذ،قغ

 فـث".دانذؾبقفذاقؾققذػقالذؽدقد
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدبحاـفذاهللذؽػدذؽتؼقاءنذؿـقغؽتؽـذؽقتذؿارقؾف

ذدضاالذؿؾؼدـاؽـذدقغضقه-بردقغضقهذدغـذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽـذدانذػرقـتفث ذؿقدفـ-ؿقده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد ذتاجققذممػرؽتاؽـذاؽـذاقـذؽاؾلذػدذخطبه.

ذ.ذجققاذػثقخنيذعؿؾـذػقادا

ذ

ذدقريذؿـافـذارتقثذبفاسذؿـقروتذػقادا ذدري.

ذدرػدذدقريذؿـافـذبرؿؼصقدذػقاداذ،ذرعذاصطالحذدضل

ذدريذبرؿقالذذػقاداذممبطؾؽـذقغذ۲ػرؽاراذدانذؿقـقمذ،ؿاؽـ

ذـقةذبردرتاذؿاتافاريذتربـؿذدفقغضذفجرذتربقت ذؿانفر.

ذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽـذقغذوتعاىلذدبحاـفذاهلل

ذ:ذبرؿؼصقدذقغذ181ذاقاتذاؾبؼرةذدقرة

ذ

ذبراميانذقغذ۲اورغذوافل" ذبرػقاداذدواجبؽـذؽاؿق!

ذ،ؽاؿقذدرػدذدفقؾقذقغذ۲اورغذاتسذدواجبؽـذدباضاميان

ذ.ذ"ىبرتؼقذؽاؿقذدقػاقا

ذ

ذذذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽؿذاهلل،

ذؽؾبقفـذ،منػعةذممقؾقؽلذػقاداذعبادةذددقغضقفث

ذممربقؽـذتؾفذوتعاىلذدبحاـفذاهلل.ذتردـدقريذقغذحؽؿفذدان

ذبقؾـذداملذبرػقاداذقغذفؿباثذؽػدذباثؼذقغذؽؾبقفـ

ذجققاذؿثقخقؽـذداػتذاقاؾفذػقاداذؽؾبقفـذاـتاراذ،نمضار

ذنػسوذفاواذدرػدذددأورغ ذقغذؿاءـدلذؽرانذاداؾفذاقـ.

ذاؽـذؿات-مساتذنػسوذفاواذبرؾـددؽـذؽفقدوػـث
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ذؽقتقرذقغذؿاءـدلذؿؽ.ذؽقتقرذدانذترمخرذجققاثذؿثببؽـ

ذقغذاورغذاداؾفذممربدقفؽـثذبراودفاذتقدقذدانذجققاث

ذوتعاىلذدبحاـفذاهللذددقدلذروضل ذدبحاـفذاهللذؿانفر.

ذ:ذبرؿؼصقدذقغذ12ذاقاتذسشؿاؾذدقرةذداملذوتعاىل

ذ

ذقغذدقرقثذؿـجادقؽـذقغذاورغذفؿػاؾفذددقغضقفثذدان"

ذدغـ)ذؽربدقفـثذتربـؿذدانذدقدقتذاقتذبردقفذددقا

ذ.ذ("ؿعصقةذؽؽقتقرنذدبب

ذ

ذاوتامذػقخناذبفاواذؽقتذؽػدذؿـجؾدؽـذاقـذاقات

ذؿعصقةذػربقاتـذددببؽـذاداؾفذؿاءـدلذجققاذؽؽقتقرن

ذدالؽقؽـثذقغذؿقغؽرذاتاو ذدباضايذإدالمذ،اقتذاوؾقف.

ذؿثدقاؽـذتؾفذؾقروسذقغذؽجاؾـذؿاءـدلذممباواذقغذاضام

ذعبادةذؿالؾقءيذجققاذؿثقخقؽـذؿاءـدلذاوـتققذخارا

ذ.ذاقـذػقادا

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذثنػسوذ،فاريذدقاغذػدذبرػقاداذددأورغذاػابقال

ذ،ؿاؽـذدرػدذدقريذؿـافـذدفاجذبقؽـذددقدقؼذاؽـ

ذجقضذاقاثذتتايفذاؽـذ،دفاجذؽالؿنيذفقبقغـذدانذؿقـقم

ذفاواذؿـقـدوؼؽـذدانذفاتلذؽؽقتقرنذؿراوتذداػت
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ذدػرتذؿذؿقؿفذ۲صػةذدرػدذفاتلذؿغاولذدرتاذنػسو

ذقغذؿذؿقؿفذ۲صػةذدانذدغؽلذحددذ،ؿغقؿػتذ،ؿـخاخل

ذالءقـ ذؿالؽقؽـذاؽـذددأورغذاقـقؾفذبرػقاداذؽتقؽ.

ذجاؾـذدباضايذدانذنػسوذفاواذؿالونذدغـذجمافدةذعؿؾـ

.ذفطرةذؽػدذؿاءـدلذؿغؿباؾقؽـذداػتذقغذجققاذػثقخني

ذدبحاـفذاهللذؽرانذبرػقاداذقغذددأورغذؽرانذاداؾفذاقـ

ذدانذدبـرذقغذوتعاىلذدبحاـفذاهللذفؿباذؿـجاديذاؽـذوتعاىل

ذدبحاـفذاهللذددقدلذبدرذقغذضـجارانذممػراوؾقفلذاؽـ

ذوتعاىل ذاوؾقفذدرواقتؽـذقغذُقِدِسِي يثحدذدبقاهذدامل.

ذبفاواداثذاهللذعـفذضىرذفرقرةذابقذدرػدذريلبخااذاإلؿام

ذ:برؿؼصقدذقغذبردبداذودؾؿذعؾقفذاهللذصؾكذاهللذردقل

ذ

ذ"ؿانفربرذاهلل ذادمذاـؼذاوـتققذاداؾفذادمذاـؼذعؿؾذدتقاف:

ذاقتذػقاداذددقغضقفث.ذػقاداذؿالءقـؽـذ،دـدقريذاقت

ذاقتذػقاداثذممباؾسذاؽـذاؽقذدانذ،باضقؽق ذاقتذػقادا.

ذ،برػقاداذؽاؿقذددأورغذاػابقالذؿؽذ،ػرقدايذباضاقؽـ

ذبرؽاتذػقالذجاغـذدانذؽقتقرذبرؽاتذجاغـؾفذؿؽ

ذفـدؼؾفذؿؽذ،ؿثرغثذاتاوذؿـخاخقثذددأورغذجؽ.ذؽادر

ذ"ػقاداذاقـذ"اؽقذؿغاتاؽـذاي ذحمؿدذدقريذقغذ،اهللذدؿل.
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ذضـضاؿـثذداملذبراد ذؿقؾقتذبقدققذباءوذددقغضقفث،

ذباءوذدرػدذاهللذددقدلذفارومذؾبقفذبرػقاداذقغذاورغ

ذؽدتقري ذقغذؽضؿبرياءنذدواذادذػقاداذقغذاورغذباضل.

ذايذاػابقالذدانذضؿبرياذايذبربقكذايذاػابقالذ،ؿغضؿبرياؽـث

ذ.ذ"ػقاداثذدغـذضؿبرياذايذتقفـثذؿـؿقءي

ذ(ذريلبخااذاإلؿامذرواقة)

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاضامذ،اقـذػقاداذعبادةذؿؾؼدـاؽـذداملذ،اقتذاوؾقف

ذػرؾقذقغذخاراذدانذادبذبربافذؿغاجرؽـذتؾفذإدالم

ذ۲بـرذقغذػقاداذممػراوؾقفلذباضلذددأورغذاوؾقفذدأقؽقتل

ذؿاءـدلذجققاذؽػدذؽدـذممربي ذاؾلغزلاذاإلؿامذاـتاراث.

ـِاؾدِّذقُمُؾُعذاءَقِحِإذؽتابثذداملذاهللذُفَؿِحَر ذممبفاضقؽـذتؾفذق

ذػقاداذ،عقامذػقاداذقاءقتذ،جـقسذتقضذؽػدذػقادا

ذصِوُصَلُخاذصوُصُخذػقاداذدانذصوُصُخ ذعؿقمذػقادا.

ذممـقفلذدرػدذؽؿاؾقانذدانذػروتذؿـافـذاقاؾفذعقامذاتاو

ذذفقةذؽفـدق ذاورغذػقاداذدػرتذاقـذتافػذػقادا.

ذػقادا.ذدباضاقثذدانذؽصقحنتذاوـتققذبرتقجقانذقغذعقام

ذدرتاذؿقـقمذدانذؿاؽـذؿـقغضؾؽـذدؼدرذفاثذاقـذدػرت
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ذػقاداذممبطؾؽـذقغذػرؽارا ذاقاؾفذ،ػقالذصوُصُخذػقادا.

ذ،ػـدغرنذؿـافـذبرتقجقانذقاءقتذؽدواذتافػذػقادا

ذبادنذاغضقتاذدؾقروهذدانذؽاؽلذ،تاغـذ،ؾقدهذ،ػغؾقفنت

ذاقـذتقغؽاتـذػدذػقادا.ذدوداذؽػدذممباواذقغذػربقاتـذدرػد

ذدرتاذقخالاذؿـجاضذدانذممؾقفاراذاوـتققذاداؾفذالءقـثذاـتارا

ذؽربؽدــذالضلذؿـؿبفؽـذباضلذدـفذ۲عؿؾـذؿالؽقؽـ

ذ.ذتردبقتذػقادا

ذ

ذ،صِوُصَلُخاذصوُصُخذػقاداذاقاؾفذخريتراذقغذؿاـاؽاال

ذتقغضلذػاؾقغذقغذتافػذػقاداذقاءقت ذتقغؽاتـذػدذػقادا.

ذدغـذبرؽاءقتذقغذحالذدضاالذؿـقغضؾؽـذدغـذاداؾفذاقـ

ذ،فاتلذدؾقروه.ذاضامذدغـذبرؽاءقتذقغذؽخقاؾلذدـقاوي

.ذوتعاىلذدبحاـفذاهللذممقؽريؽـذفاثذػربقاتـذدانذنفيكري

ذؿـعؿيتذداػتذػديتذ،اقـذػقاداذتافػذػدذبرادذقغذؿـؿقء

ذاهللذؽػدذؽطاعنتذؿالؽقؽـذاقـدفثذدرتاذعبادةذؿاـقدث

ذوتعاىلذدبحاـف ذ،ؽتؼقاءنذدؽقرـقاؽـذاؽـذؿرقؽ.

ذتروسذاوـتققذحؼقؼلذقغذفاتلذؽتـغـذدانذؽبفاضقاءن

ذوتعاىلذدبحاـفذاهللذؽػدذعبادةذبرعؿؾ ذجؽذاقتذاوؾقف.

ذدقخلذدانذبردقفذقغذجققاذدغـذبرػقاداذقغذددأورغ
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ذممػراوؾقفلذاؽـذايذػديتذدقدهذؿؽذةؿذؿقؿذصػةذذدري

ذؿـخاػايذاؽـذدانذوتعاىلذدبحاـفذاهللذؽػدذؽتؼقاءنذصػة

ذصوُصُخذػقاداذقاءقتذتقغضلذػاؾقغذقغذتافػذػقادا

ذ.ذصِوُصَلُخا

 

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقـذؽاؾلذػدذخطبهذيخريؿغاذجقدرتو

ذدؽاؾنيذمجاعفذػاراذؿثرو ذؿغؿبقؾذ۲دامذؽقتذؿارقؾف،

ذؽقتذاوـتققذ،اقـذؿقؾقاذقغذنمضارذبقؾـذداملذػؾقاغ

ذدانذ.ػقاداذعبادةذؿالؽقؽـذدغـذجققاذؿثقخقؽـ

ذزؽاةذعبادةذؿالؾقءيذفرتاذؿثقخقؽـ ذؽرانذاداؾفذاقـ.

ذبرؽدـذػاؾقغذقغذعبادةذاـتاراذؿروػاؽـذاداؾفذػقاداذعبادة

ذؿاءـدلذجققاذؿـدقدقؼذدانذجققاذؿثقخقؽـذاوـتقق

ذؿـدقدقؼذزؽاةذعبادةذؿاـاؽاال .فطرةذؽػدذؽؿباؾلذدقػاقا

ذػثقخنيذاودفاذمسقض فؾقباذرؿعذصػةذدرػدذؿاءـدلذجققا

ذممبـتققذداػتذاقـذنمضارذبقؾـذداملذدالؽقؽـذقغذجققا

ذبرادتؼاؿةذدانذىبرتؼقذقغذؿـؿقءذؿـجاديذؽقتذدقري

ذاهللذؿانفر.ذوتعاىلذدبحاـفذاهللذؽػدذعبادةذؿؾؼدـاؽـذدامل

ذ:ذ82ذاقاتذدراءاإلذدقرةذداملذوتعاىلذدبحاـف

ذ
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 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱ
ذ

ذبرعؿؾذدأورغذ۲تقػ(:ذ"حمؿدذوافل)ذؽتاؽـؾف:ذ"برؿؼصقد

ذؾبقفذؽاؿقذتقفـذؿؽذ،دـدقريذجققاثذػؿباواءنذؿـقروت

ذ.ذ"جاؾـثذبتقلذؾبقفذقغ(ذؽاؿقذداـتارا)ذدقاػاؽفذؿغتافقءي

ذ

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
 
 

 


