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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱ
 جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض

 (31-51 ايات الفجر ) مق حق مف

 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  

 (15)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصقد: ذؽاؿق ذراعتؾف ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

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

ذ ؽاؾغـذؽاؿق.ذؽؿقدقـذذػداورغذقغذبرؽقاس(ذدر)األؿر"

بـتفذ)بردؾقدقفـ(ذداملذددقاتقذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿقذبربـتف

ؿؽـذفـدؼؾفذؽاؿقذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـف(ذردقؾث،ذجقؽذؽاؿقذبـر

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

 ث".دانذؾبقفذاقؾققذػقالذؽدقدفـ
ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغـذوتعاىلذدبحاـفذاهللذؽػدذبرتؼقىذؽقتذؿارقؾفذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽـذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽـ

ذترمياذؽقتذتؾفذقغذـعؿةذباثؼ،ذؽفقدوػـذدػـجغ ذادذدام،

ذدباؾقؼثذاتاوذددداري ذـعؿةذؽقرـقاءنذدضاالذػديتذقغ،
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ذاهللذػددرذداتغثذاداؾفذاقت ذتـتغذممػرؽتاؽـذاؽـذخطبه.

ذ.ذكفورذاتاوذذؽقر

ذ

ذ،ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽؿذاهلل

ذ:ذبرؿؼصقدذالفجرذدقرةذ31-51ذاقاتذ

ذأخرية(،")داملذػدذاقت،ذؿاءـدلذتقدقذؿغفرياوؽـذباؾدـذ

ذداوجلذ ذاػابقال ذؿاءـدل ذؽباثؼؽـ ذؿؽ ذاقت ذدبب اوؾقف

ـذدانذدؿققافؽـذفقدوػث،ذ)ايذاوؾقفذتقفـثذدغـذدؿقؾقاؽ

ذ ذدرتاذتقدق ذتؽبقر( ذبردقؽػ ذتروس ذتتايف برذؽقر

ذممقؾقاؽـذداؽق!".ذ ذتؾف ذ"تقفـؽق برؽاتذدغـذدقؿبقغث:

ذد ذاي ذاػابقال ذدباؾقؼث ذدغـذأدان ذتقفـث ذاوؾقف وجل

ذردفذ ذاي ذبفؽـ ذبرصرب ذتقدق ذ)اي ذرزؼقث، دمسػقتؽـ

ضؾقدف(ذدرتاذؿرقػقؼذدغـذؽاتاث:ذ"تقفـؽقذتؾفذؿغفقـاؽـذ

ؽاؿقذاقتذداؾف(ذذ۲داؽق!".ذجاغـذدؿؽني،ذ)دبـرثذؽات

ذؾبقفذ ذبرؽؿققافـ ذقغ ذاورغ ذوافاي ذؽاؿق ذ)ػربقاتـ بفؽـ

داؾفذالضل،ذؽران(ذؽاؿقذتقدقذممقؾقاؽـذاـؼذقتقؿ،ذ)ؽاؿقذ

ذتقدقذ ذؽاؿق ذدان ذؿـرمياث(، ذبرحؼ ذاي ذقغ ذاف ؿـافـ

ذاوؾقف(ذ ذدترميا ذبرحؼ ذ)قغ ذاوـتققذممربيذؿؽاــ ؿغضاؾؼؽـ

ذػقداكذ ذفرتا ذدـتقاسذؿاؽـ ذؽاؿق ذدان ذؿقدؽني!، اورغ
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ذحراؿث(،ذ ذحالل ذممبقذاؽـ ذتقدق ذ)دغـ ذراؽقس دخارا

ذذدرتاذؽاؿقذػقالذؽادقفؽـذفرتاذدخاراذرؿعذفؾقبا!".

ذ

ذاداؾفذاقـذاقاتذتـتغذؿـجؾدؽـذتفسريذعؾؿاء

ذقغذرزؼلذؿـجادقؽـذتقدقذاهللذبفاواذبقؼيتذدباضاي

ذبـتققذداتقذدباضايذوؿػؿاثأدذدان،ذؽدودوؼـ،ذؿؾقؿػف

ذددأورغ،ذحاؾثذجقضذبضقتق.ذددأورغذؽػدذؽؿقؾقاءن

ذرزؼقثذدمسػقتؽـذقغ ذدانذؿالرتذؽأداءنذداملذفقدوف،

ذؽػدذاهللذػغفقـاءنذبـتققذدقاتقذدباضاي،ذؽؽقرغـذدربا

ذفؿباث ذدباؾقؼث. ذاوجنيذدقاتذؿروػاؽـذاداؾفذاقـذمسقا،

ذاقتذفؿباذددأورغذادذدامذؿؾقفتذاوـتققذاهللذدرػد

.ذتردبقتذاوجنيذترفادفذكفورذاتاوذبرذؽقر

ذبروػاذقغذؽؽاقاءنذاداؾفذاباديذقغذؽؽاقاءنذددقغضقفث

ذصاحلذعؿؾذجقضذدانذؽتؼقاءن،ذؽباءقؼؽـ،ذاميان،ذإدالم

ذ.ذاهللذكرضاءنذؽػدذددأورغذممباواذبقؾقفذقغ

ذ

ذؼقصفذقاءقتذِعْبَرْهذؿـجاديذبقؾقفذقغذؼقصفذداتق

.ذؽػداثذدؽقرـقاؽـذقغذ۲ـعؿةذترفادفذكفورذقغذفرعون

ذؿـجادقؽـذتؾفذاوؾقفثذدؿقؾقؽلذقغذؽؽقاداءنذدانذحتتا

ذدباواذقغذاجرنذؿــتغذدانذاهللذاوتقدـذممقدقفلذفرعون
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ذاؾدالمذؿقدكذـيبذاوؾقف ذعؾقف ،ذالضلذبقروقذؾبقفذبفؽـ.

ذقغذتقفـذاداؾفذدقرقثذبفاواذؿغاؽقذدغضقفذفرعون

ذؿطؾؼذقغذػؿرقـتفـذؿغقاداءي ذاوـتققذؿاءـدلذممؼدا.

ذؿرقؽ.ذدباواذقغذذرقعةذدغـذؿثاهللذدانذؿثؿبفثذتقـدوق

ذاؽـذبفؽـذددقؼدا،ذدحؽقمذاؽـذػرقـتفثذدغـذاقغؽرذقغ

ذ.ذدبقـقفث

ذ

ذدبرقؽـذتؾفذقغذؿؽةذؿشرؽنيذدغـذجقضذبضقتق

ذبغضذؿرقؽ،ذؽفقدوػـذداملذؽدودوؼـذدانذؽدـاغـذـعؿة

.ذؽعبةذػـجاضاذدباضايذترػقؾقفذقغذبغداذؿـجاديذؽران

ذدباضاميانذ،اهللذدرػدذاوجنيذاداؾفذاقتذمسقاذدبـرثذـاؿقن

 :ذ15ذفقغضذ11ذاقاتذذدقرةذداملذددبقتؽـ
"اداؽفذؿرقؽذؿثغؽذبفاواذافذقغذؽاؿلذبرقؽـذ:ذبرؿؼصقد 

ذؿرقؽذدر ذ)برؿعـكذذػدؽػد ذاقت، ذػقـؼ ذاـؼ ذدان فرتابـدا

بفاواذدغـذدؿؽني(ذؽاؿلذؿثضراؽـذاوـتققذؿرقؽذػؿربقـذ

ؽباءقؼؽـ؟ذ)تقدق!(ذبفؽـذؿرقؽذتقدقذؿثداريذ)حؼقؼتثذ

ذقغذدبـر(".

ذذ

ذدؾقؿػفلذدغـذفاثاؾفذؽؿقؾقاءنذبفاواذؿثغؽذؿرقؽ

ذؽؿققافـذدانذـعؿةذػؾباضايذدغـ ذدتقؿػاذدؽرياث،
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ذؽؿدؽقــ ذؽفقـاءنذدقاتقذؿروػاؽـذاي، ذاوغؽػـ.

ذبرادذؽتقؽذداوخػؽـذدقؽرذاؿتذؿرقؽذػدذؽشؽقران

ذتردبقتذؽدقدفـذؽأداءنذدامل ذاقـذوؿػامأدذ۲ؼقصف.

ذدقػاقاذمساسذتذؽرةذدقاتقذدباضايذتالدـلذؽقتذفـدؼؾف

ذ.ذؽفقدوػـذداملادذذدـتقاسذذؽقرذراسذػراداءن

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدقرةذداملذاهللذفرمان فهميذدانذدغرذؽقتذؿارقؾف

ذ:ذ7ذاقاتذابرافقؿ

  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱ
  يئ ىئ نئ

ذبرؿؼصقد ذممربقتافق:ذ: ذؽاؿق ذتقفـ ذتتؽاال ذ)اقغتؾف( "دان

ذ ذبرذؽقر ذجؽذؽاؿق ذددقغضقفث! ذاؽقذ"دؿل ـدخاي

اؽـذمتبافلذـعؿتؽقذؽػدذؽاؿق،ذدانذدؿلذددقغضقفث!ذ

ذاؿتؾفذ ذعذابؽق ذددقغضقفث ذاـؽارـ ذؽػقر ذؽاؿق جؽ

ذبرت".

ذ

ذاقـذاقاتذؿـرودل ذاؾدالمذؿقدكذـيب، ذعؾقف

ذددببؽـذبرذؽقرذاضرذإدرائقؾذبينذؼقمذؽػدذؿغقغتؽـ



 7 

ذتؾفذقغذ۲ـعؿةذجقضذدانذاضامذػغتافقانذداملذؿرقؽذؽؾبقفـ

ذؿرقؽذؽػدذدؽقرـقاؽـ ذاؽـذاهللذػديتذبرذؽقرذدغـ.

ذـعؿةذدغـذدؽرياث،ذتتايف.ذتردبقتذـعؿةذالضلذؿـؿبفؽـ

ذتقدقذدانذؿغفرضاءيذتقدق)ذكفورذؿـجادقؽـذتردبقت

ذبرذؽقر ذددببؽـذؿــيتذػديتذدفشتذقغذعذابذؿؽ(،

ذتردبقتذؽأقغؽرن ذفاثذبقؽـذدؿؼصقدؽـذقغذعذاب.

ذداملذترؿادققذجقضذدـقاذعذابذبفؽـذدفاجذـراكذعذاب

ذ.اقـذػرؽاتاءنذؿؼصقد

ذذ

ذ:ذذ553ذاقاتذاؾـحؾذدقرةذالءقـذقغذدؾقؾذدرتودث

 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٱ
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
  رب يئ ىئ نئ مئ زئ

ذبرؿؼصقد ذ: ذقغ ذؼقم ذحال ذدغـ ذ)برفقبقغ ذكفور"دان

ذ ذداتق ذممربقؽـ ذاهلل ذاؿانذمثالناـؽار( ذقغ ذـضري ذدبقاه :

ذدتقافذػدرزؼقثذقغذؿققاهذذدؽقرـقاؽـداؿايذدانذتـرتام،ذ

اهلل،ذؿؽذاهللذذ۲اؽـذـعؿةذكفورمتػت،ذؽؿدقـذػـدودوؼثذ

ذؿؾقػقتلذ ذقغ ذؽتاؽقتـ ذدان ذؽالػران ؿراداؽـث

ذدؾقروفـثذددببؽـذافذقغذؿرقؽذتؾفذالؽقؽـ".ؽ
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ذـضريذػـدودوقذؽأداءنذؿغضاؿربؽـذاقـذاقات

ذددببؽـذؽتاؽقتـذدانذؽالػرنذدغـذدتقؿػاذقغذاْءَبَد

ذدغـذالاليذدانذاهللذؿـتقحقدؽـذتقدقذقغذؿرقؽذػربقاتـ

ذدؽخػلذقغذؽؿققافـ ذدانذؽالػرنذػـدرقتاءنذبقؽـؽف.

ذدـقا؟.ذعذابذؿروػاؽـذاقتذؽتاؽقتـ

ذذ

ذذاهلل،ذرمحؽؿذاملدؾؿنيذؿعاذر

ذػرؾقذقغذاوتامذاداسذؿروػاؽـذاهللذؽػدذذؽقرذذ

ذدبقؿبقغذقغذؼاعدهذاـتارا.ذاهللذفؿباذدتقافذدقريذػدذدمساي

ذصحابةذػاراذؽػدذودؾؿذعؾقفذاهللذصؾكذاهللذردقلذاوؾقف

ذبرذؽقرذاقتذددأورغذؿـجادقؽـذداملذؿاهللذعـفذرضي

ذؾبقفذقغذاورغذممرفاتقؽـذدانذؿؾقفتذدـتقاسذدغـذاداؾف

ذثادرػدذرـده ذفرتاذـعؿةذدقدوتذدريذادذدام، ،ذعؼؾ،

 قغ حديثذدػرتقؿان،ذالءقـذقغذـعؿةذػؾباضايذدانذبدـ

ذذ-:دروايتكن اوليه االمام أمحد

، أَْسَفلَ  َمنْ  ِإَل  ُاهُْظُرْوا ، َمنْ  ِإَل  تَْنُظُرْوا َولَ  ِمنُُْكْ  فَهُوَ  فَْوقَُُكْ

 )رواه أمحد(            عَلَْيُُكْ  للاِ  ِهْعَمةَ  تَْزَدُرْوا لَ  أَنْ  أَْجَدرُ 

ذبرؿؼصقد ،ذؽاؿقذدرػدذرـدهذؾبقفذقغذاورغذؽػدذ"ؾقفتؾف:

،ذؽاؿقذتسأدذدأبرذقغذاورغذؽػدذؿؾقفتذؽاؿقذجاغـذدان
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ذؽاؿقذباضلذػاتقتذؾبقفذاقتذدؿؽنيذقغذؽران ذدقػاقا،

ذؽػدذدأـقضرفؽـذتؾفذقغذاهللذـعؿةذؿرميقفؽـذتقدقذؽاؿق

ذ.ذؽاؿق"

ذ

ذ،ذذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿـجادقؽـذاوـتققذبراودفاذؽقتذؿارقؾف،ذجقدرتو

ذؽػدذبرذؽقرذدـتقاسذقغذاورغذؽاؾغـذداملذؽقتذدقري

ذكفورذصفةذممقؾقؽلذدرػدذدقريذؿغفقـدرؽـذدانذاهلل

ذدؽقرـقاؽـذتؾفذقغذ۲ـعؿةذترفادف ممربقؽـذذاهللذمسقض.

ذ ذدانذبرعبادةذداملذادتؼاؿةذؽؽؾذتروسذاوـتققؽؼقاتـ

ذ:ذ553ذاقاتذفقدذدقرةذداملذاهللذفرمان.ذاهللذؽػدذبرذؽقر

 ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱ
 ىل مل يك
ذبرؿؼصقد ذحمؿد(ذ: ذ)وافاي ذاغؽاو ذفـدؼؾف ذاقت، "اوؾقف

ذقغذ ذدباضاميان ذبتقل ذقغ ذدأتسذجاؾـ ذتتافذتضقه دـتقاس

دػرقـتفؽـذؽػداؿق،ذدانذفـدؼؾفذاورغذقغذرجقعذؽؿباؾلذ

ؽػدذؽبـرانذؿغقؽقمتقذبربقاتذدؿؽنيذدانذجاغـؾفذؽاؿقذ

ذحؽقم ذباتس ذاؿتذذ۲ؿؾؿػاوي ذاهلل ذددقغضقفث اهلل،

ذؿؾقفتذاؽـذافذقغذؽاؿقذؽرجاؽـ".
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ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِن  ،ىئلُْقْرَءانِ َِب ېئ ەئ    ٺََبَركَ 

جب  حب  ِتاَلَوتَوُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تَْغِفرِينَ  حئ ٱلتَّائِِبيَ  ةَ ڀ َو يَ  فَيَا فَْوَز ٱلُْمس ْ

 


