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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

مل  يك ىك مك لك اك   

 (111ايات :األنبًاء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 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"ؿؼصقد: ًؽاؿق ًراعمؾف ًبرإميان، وافايًاورغًقغ

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردقل ًؽػد ًؽاؿق ًراعمؾف ًدان اهلل

ً ؽاؾغـًؽاؿق.ًؽؿقدقـًًػداورغًقغًبرؽقاس(ًدر)األؿر"

بـمفً)بردؾقيقفـ(ًداملًديقاتقًػرؽارا،ً-جؽـًؽاؿقًبربـمف

ؿؽـًفـدؼؾفًؽاؿقًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

برإميانًؽػدًاهللًدان٢ًًؾث،ًجؽـًؽاؿقًبـردانً)دـف(ًردق

ًؽاؿق(،ًًأخرية.فاريً ً)باضل ًباءقؼ ًؾلقف ًدؿؽنيًاداؾف قغ

 دانًؾلقفًاقؾققًػقالًؽيقدفـث".
ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،ًً

دلواـفًًاهللًؽػدًؽمؼقاءنًؿـقغؽمؽـًؽقتًؿارقؾف

ًدضاالًؿؾؼيـاؽـًدقغضقه-بردقغضقهًدغـًوتعاىل

ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽـًدانًػرقـمفث ًؿقدفـ-ؿقده.

ًدانًددـقاًفقدوفًؽربؽنتًدانًرمحةًؿـداػتًؽقت
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ًةخرياد ًجمؾقسًتـمغًممػرؽماؽـًاؽـًاقـًؽاؾلًػدًخطبه.

ً.ًترػقجلًقغًعؿؾـًردقلؿقؾداؾًمسلقتـ

ً

ًعؿؾـًداتقًؿروػاؽـًاداؾفًردقلؿقؾداؾًمسلقتـ

ًؽػقتراءنًفاريًقغيتممػرإًاوـمققًإدالمًؿشارؽات

ًتغضؾًػدًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًحمؿدًـلكًبيرًجقٌقغـ

ًاال19ً ًتافقنًدمقافًولربقع ًاداؾفًتقجقاـثًاـمارا.

ًدغـًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًحمؿدًـلكًؽـغؿغاضقًاوـمقق

ًدمسػقغً،بضقـداًؽػقتراءنًداتسًؽضؿلرياءنًؿالفريؽـ

ًؽرانًوتعاىلًدلواـفًاهللًؽػدًذؽقرًراسًؿالفريؽـ

ًبـرًقغًؽهاؾـًؿاءـيلًمملاواًداػتًقغًردقلًؿغقتقدؽـ

ًداولًدباخاؽـًقغًوتعاىلًدلواـفًاهللًفرمان.ًؾقروسًدان

ً:ًبرؿؼصقدًقغ111ًًاقاتـلقاءًاألًدقرةًداملًتاديًخطبه

ً

ً(،حمؿدًوافل)ًاغؽاوًؿغقتقدؽـًؽاؿلًتقاداؾفًدان"

ً.ً"عاملًدؽاؾنيًباضلًرمحةًؿـهاديًاوـمققًؿالءقـؽـ

ً

ًاوؾقفًدالؽقؽـًتؾفًاقـًردقلؿقؾداؾًمسلقتـًعؿؾـ

ًؽػدًفقغضاؾفًبرزؿانًزؿانًيثيدوارًدانًدقؾؿ۲ًعؾؿاء

ًاقـًفاريًإدالمًؿشارؽات ًدفقؾقًدريًدؾقفتًجؽ.

ًتقدقًدأداؽـًقغًردقلؿقؾداؾًمسلقتـًرجقفًدـضري
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ًدانًػردؾقيقفـًؿنللؽـًبقؾقفًقغًؿيكؾف۲ًافًؿـداتغؽـ

ًمسلقتـًبفؽـًإدالمًؿشارؽاتًؽاؾغـًداملًػرػىفـ

ًالضلًممػرؽقؽقفؽـًداػتًدأداؽـًقغًردقلؿقؾداؾ

ًداملًرجقفًدـضريًإدالمًاوؿتًدؽاالغـًػرػادوان

ًجقٌقغـًاوؾقفًدباواًقغًإدالمًاضامًممؾقفاراًدانًممرتلمؽـ

ً.ًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًحمؿدًـلكًبير

ً

ًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽؿًاهلل،

ًػرؾقًًبضقمقًـاؿقن ًجقفر ًدـضري ًادالم اوؿة

ًؿراخقـلًاوـمققًخقباًقغًفهمنًترفادف۲ًبرفاتل

ًمسلقتـًبفاواًؿـدعقاًدغـًإدالمًاوؿتًػؿقؽرين

ًديت قغًبدعفًؿروػاؽـًاداؾفًدأداؽـًقغًردقلؿقؾداؾ

ًديقغضقفثً.دتقغضؾؽـًػرؾقًدرتاًذرعًؿناهللًدان

ًردقلؿقؾداؾًمسلقتـًمنافوكنًاوـمققًؿرقؽًاودفاًدضاال

ًدؽرياثًبرجايًاؽـًتقدقًالؿاًدؽقانًدعؿؾؽـًتؾفًقغ

ً.لـردًقغًإدالمًاجرنًدغـًبرػضغًدـمقاسًإدالمًاوؿت

ً

ًمسلقتـًجمؾقسًؾؼياـاءنػًدضلًدريًدؾقفتًجؽ

ًاقـًردقلؿقؾداؾ ًخاراًداتقًداؾفًؿروػاؽـًاداؾفًاقاث،

ًدباواًقغًادالمًاجرنًؽػدًإدالمًاوؿتًؿـدؽمؽـًاوـمقق
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ًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًحمؿدًـيبًبيرًجقٌقغـًاوؾقف ًاقـ.

 ًػؾلاضايًؿغـدوغلًتردلقتًجمؾقسًدداملًؽرانًاداؾف
ًاهللًؽػدًنؽمؼقاءًؿـقغؽمؽـًاوـمققًباءقؼًقغًػغقيني

ًصؾكًاهللًردقلًبضقـداًؽػدًمياــؽإًدانًوتعاىلًدلواـف

ًتصؾقاًاخاراًدػرتًودؾؿًعؾقفًاهلل ًتذؽرة، ًباخاءن،

ًاؾؼرءان ًدلاضاقثًدانًبرزٌل، ًقغًيثحدًدلقاهًدامل.

،ًـصاريًاأل ًعقدؿيًابقًدريًؿيؾؿًاؿامًاوؾقفًدرواقمؽـ

ًقغًبردلداًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقلًبفاواداث

ً:ًبرؿؼصقد

ً

ًؿؽًباءقؼًقغًػرؽاراًديقاتًؿـقٌقؼؽـًقغًدقاػاًبارغ"

،ًتردلقتًباءقؼثًػربقاتـًدرػدًػفاالًؿـداػمؽـًاؽـًاي

ًؿغقؽقتقثًقغًاورغًدريًػفاالًؿـداػمؽـًجقضًايًدان

ًدؾػيث .ً"ددؽقمػقنًؿرقؽًػفاالًدؽقرغؽـًتـػا،

ً(ًرواقةًاؿامًؿيؾؿ)

ً

ً،ًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًاقتًدرػدًدالءقـ ًؽقتًبقؾقفًقغ۲ًدؾقؾًباثؼ،

ًـلكًؽالفرينًقغيتممػرإًاوـمققًدادرًدلاضايًجادقؽـ

ً:ًاقاؾفًاـماراث،ًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًحمؿد

ً
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ًػرتامًدؾقؾ ًاؿامًاوؾقفًدرواقمؽـًقغًيثحدًدلقاهًدامل:

ًنسفواًابلًبـًؿعاوقةًدريًؿيؾؿ ًاهللًردقلًبفاواداث،

ًػرفقؿػقــًجمؾقسًؽياتقًداتغًتؾفًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾك

ً:ًبرؿؼصقدًقغًبردلداًالؾقًصوابةًػارا

ً

ًؿـهقابًؿرقؽً؟برؽقؿػقلًؽاؿقًؽـاف" ًؽاؿل:

ًؿقجقث-ممقجلًدانًاهللًؿغقغيتًبقـىغ-بربقـىغًدودوق

ًؿغرـقاؽـًدانًاضاؿاثًؽػدًػمـهققًممربيًتؾفًؽران

ًؽػداؽقًداتغًجربقؾًؽاؿل.ًؿؽًؽػدًدأوتقدؽـًاغؽاو

ًؿالئؽمثًؽػدًبرؿضفًاهللًديقغضقفثًاؽقًممربقمافق

ًً."الؽقؽـًؽاؿقًقغًػرفقؿػقــًداتس

ً

ًؿـقٌقؼؽـًجؾسًقغًدؾقؾًترداػتًاقـًيثحدًدامل

ًدانًؽقؿػقؾـًداتقًداملًقنبرفقؿػًتؾفًصوابةًػاراًبفاوا

ًصؾكًاهللًردقلًػرأوتقدـًؿغـاءيًبقـىغ-بربقـىغًؿرقؽ

ًؿرقؽًؽػدًـعؿةًداتقًدلاضايًودؾؿًعؾقفًاهلل ًالؾق،

ًػرفقؿػقــًفؿغقعرتاًتؾفًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقل

ًفاريًؿغقغيتًاوـمققًدالؽقؽـًقغًػرفقؿػقــًؿؽ،ًاقت

ًاهللًبضقـداًؽالفرين ًاداؾفًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًردقل

ً.ًباءقؼًقغًػرفقؿػقــًداتقًؿروػاؽـ

ً
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ًؽرانًَْقَلْفوُثًفؿلاثًممردقؽاؽـًهلبًابقًؼقصف:ًؽدواًدؾقؾ

.ًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًحمؿدًـلكًؽالفرينًاتسًؽضؿلرياءن

،ًريالبخاًاؿامًاوؾقفًدرواقمؽـًقغًيثحدًدلقاهًدامل

ًقغًبردلداًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقلًبفاواداث

ً:ًبرؿؼصقد

ً

ًدغـًثننياًفاري۲ًتقػًػدًهلبًابقًعذابًدرقغـؽـ"

ًدغـًضؿلرياًؽرانًَْقَلْفوُثًفؿلاثًمملقليؽـًديًدلب

ًً."ودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًحمؿدًـلكًؽالفرين

ً

ًاقتًإدالمًاجرنًؿــمغًقغًهلبًابقًجؽ،ًاقتًاوؾقف

ًأتسًضؿلرياًؽرانًؿات-مساتًةخريادًثعذابًدرقغـؽـ

ًؽقتًالضلًاػاتفً،صؾكًاهللًعؾقفًودؾؿًحمؿدًـيبًؽالفرين

ًدأتسًؽضؿلرياءنًؿـظافريؽـًقغًحمؿدًـيبًاوؿتًدالؽق

ًبارغًدقدهًاؾردقل،ؿقؾدًؿنؿلقتًدغـًبضقـداًؽالفرين

ً.ًضـداًؽاؾلًبرؾقػتًقغًػفاالًضـهارانًدبريًاؽـًتـمق

ً

ًؽمقضًدؾقؾ ًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقلًبضقـدا:

ًاهللًؽػدًبرذؽقرًدانًؽالفريـثًفاري ممػراقغيتًدـدقري

ًاؿامًاوؾقفًدرواقمؽـًقغًيثحدًدلاضاميانًوتعاىلًدلواـف

ًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقلًبفاواداث،ًَؼَماَدةًابقًدريًؿيؾؿ
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ًقغًؿـهقابًبضقـداًؿؽً؟ثننياًػقاداًتـمغًدتاثًػرـفًودؾؿ

 :ًبرؿؼصقد
ً

(ًاؾؼرءان)ًدتقروـؽـًػداثًدانًدالفريؽـًاؽقًػداث"

ً(ًرواقةًاؿامًؿيؾؿ)ً."تيؽقؽأ

ً

ًاهللًصؾكًاهللًردقلًبضقـداًبفاواًؿـقٌقؼؽـًاقـ

ًاتسًوتعاىلًدلواـفًاهللًـعؿةًؿـشؽقريًودؾؿًعؾقف

ًبضقـداًجؽ،ًؿؽ.ًبرػقاداًدغـًاثننيًفاريًػدًؽالفريـث

ًاثننيًفاريًػدًبرػقاداًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقل

،ًؽالفريـثًاتسًوتعاىلًدلواـفًاهللًؽػدًبرذؽقرًؽران

ًػرؾقًاوؿمثًدلاضايًؽقتًدغـًجقضًبضقمقًؿؽ

ًاهللًردقلًبضقـداًؽالفرينًؿنؿلقتًدانًـعؿةًؿـشؽقري

ً.ًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾك

ً

ًدانًباءقؼًقغًعؿؾـًداتقًاداؾفًؿقؾدًمسلقتـ:ًؽأؿػتًدؾقؾ

.ًاقـًددـقاًإدالمًاوؿتًؽلاثؼؽـًاوؾقفًدترمياًتؾف

ًدرواقمؽـًقغًيثحدًدريًداؿلقؾًقغًؼاعدهًبردادرؽـ

ًردقلًبفاواداثًًعقدؿيًبـاًعلداهللًدريًامحدًاؿامًاوؾقف

ً:ًبرؿؼصقدًقغًبردلداًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهلل

ً
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ًباءقؼًجقضًايًؿؽ،ًباءقؼًإدالمًاوؿتًدؾقفتًقغًاف"

ًاوؿتًدؾقفتًقغًافًدانًوتعاىلًدلواـفًاهللًددقيل

ًدلواـفًاهللًددقيلًبقروقًجقضًايًؿؽ،ًبقروقًإدالم

ً(ًامحداؿامًًرواقة).ً"وتعاىل

ً

ً،ًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًتردلقت۲ًدؾقؾًؽػدًبردادرؽـ ًداػتًؿؽ،

ًاداؾفًردقلؿقؾداؾًمسلقتـًحؽقمًًبفاواًددقؿػقؾؽـ

ًاوؾقفًدبقؾقفؽـًقغًحيـفًبدعفًداملًترؿادققًدانًفاروس

ً.ًذرع

ً

ًاقتًجيرتو ًممربًاقـًؽاؾلًػدًخطبهًيخريؿغأ،

ًؿـامنؽـًدـمقاسًؽقتًاضرًدؽاؾنيًمجاعفًػاراًؿنروًاقغني

ًػدًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقلًبضقـداًؽػدًخقـماًراس

ًؿاسًدمقاف ًردقلؿقؾداؾًؿنؿلقتًؽقت۲ًدامًؿارقؾف.

ًؽفقدوػـًةدريًممػراقغيتًدانًبضقـداًممقؾقاؽـًباضل

ًعؿؾـًمسقض.ًؽاتيثًتصؾقاًثؼؽـممػرباًدرتاًػرجقاغـث

ًمنفعةًباثؼًممربيًداػتًدأداؽـًقغًردقلؿقؾداؾًمسلقتـ

ًذعارًادالمًدانًؿـقغؽمؽـًاودفاًداملًإدالمًاوؿتًؽػد

ًدرتاًودؾؿًعؾقفًاهللًصؾكًاهللًردقلًؽػدًؽىقـماءن
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ًوتعاىلًدلواـفًاهللًؽػدًدقريًؿـدؽمؽـ ًاهللًفرمان.

ً:29ًًاقاتجًاحلًدقرةًداملًوتعاىلًدلواـف

ً

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي 
 

ًقغًديقاػاًدانً(،اهللًاجرن)ًدؿؽقـؾف برؿؼصقد:

ً(ىبرتؼقًقغًاورغًدقاؾف)ًؿؽً،اهللًاضام۲ًذعارًؿغورؿيت

۲ًصفةًدريًؽيـًداتقًاقتًػربقاتـًديقغضقفثؽرانً

 .ؿـؿقءًاورغًفاتلًتؼقى
 
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 

تاْغِفرِينَاَفاياا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 
 

 


