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 دوانفافركىكىهكن   فرفخهن ايلقكن
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن
   ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي

(29-20 : ايءت  بنيًء األ)  

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَيِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد بنَءں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَءب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََءحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُمِ
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 : ڱك تَءب 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)النسء :    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذصاعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذرسول ذؽػد ذؽاؿو ذصاعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)برسؾقدقفن(ذداملذسدواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـؾث،ذدانذ)سـه(ذرسو

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذسقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

سبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذسضاالذؿؾؼدـاؽنذسوغضوه-برسوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذسضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت



 3 

ذاخريةد ذاجوقتذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذػرػادوانذؽوؽوفؽنذدانذػرػخفنذاقؾؼؽن

ذ

ذاداؾهذاقنذفاريذدـعؿيتذقغذؽأؿاـنذدانذؽؿعؿورن

ذدانذػرػادوانذؿـروسيذدخاػايذقغذاهللذـعؿةذساتوذساؾه

ذإسالمذاوؿتذدؽاؾغنذفقدوفذؽفرؿوـني ذاقنذ۲ـعؿة.

ذدانذؽؽلذتروسذاقاثذسوػاقاذدجاضذدانذدػؾقفاراذؿدتقؾه

ذداتغذاؽنذضقـراسيذاوؾقهذثييدوارذداػت ذاهللذفرمان.

ذسورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذسبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ29-20ذاقاتذاألـبقاء

ذ

ذقغذاضامذ،ؽاؿوذاضامذاقـقؾهذإسالمذاضامذسدوغضوفث"

ذمسبفؾهذؿكذ،ؽاؿوذتوفنذاؽوؾهذدانذ،ػوؽوؼثذاساسذساتو

ذ)داؽوذاؽنذؽاؿو (ذبرسؾقدقفنذؿاسقهذؿاءـديذؽباثؼن.

ذؿرقك(ذاقغتؾه)ذ،ؿرقكذاضامذاوروسنذداملذبؾه-برػخهذدان

ذ.ذ"(باؾدنذؿـرمياذاوـتوق)ذؽاؿيذؽػدذؽؿباؾيذاؽنذمسواث

ذ

 ؿعاشرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،
ذسـتقاسذفـدؼؾهذؽقتذإسالمذاوؿتذسباضاي

ذبوؾقهذقغذ۲ػرؽاراذؿغقؾؼؽنذدانذػرػادوانذؿغؽؾؽن
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ذإسالمذاوؿتذبؾفؽنممخف ذ،اهللذؽػدذؽطاعنتذػرقـدقف.

ذقغذػرػادوانذؽوخنيذاداؾهذؿراألذاوىلذدانذرسولذؽػد

ذسبـرث ذبوؾقهذاقاثذ،دجاضذتقدقذاقنذػرقـدقفذسؽرياث.

ذـعؿةذدانذرمحةذفقؾغثذؿثببؽنذاؽنذقغذػرػخفنذؽػدذممباوا

ذوتعاىلذسبحاـهذاهللذدرػد ذملهذؿـجاديذاؽنذإسالمذاوؿت.

ذ،دتقـدسذاؽنذثخرياذقغذؿوسوهذدؿاتذؽفقبنتذفقؾغذدان

ذؿرقكذؽأمياـنذجوضذدانذبـدا-فرتاذ،ؽدالؿنتذدأخنم

ذ.ذسـدقري

ذ

ذاداؾهذإسالمذاوؿتذؽاؾغنذداملذػرػخفنذسببذاـتارا

ذقاءقتذسـدقريذاقتذإسالمذاوؿتذسقؽفذدريذبرػوخنا

ذسػرتذخالفوهذعؿؾنذممبدعفؽنذسوؽاذقغذسقؽف

ذ،برتؾؼنيذ،برتفؾقلذ،مجعةذؿاملذػدذقسذباخاءنذممػرتقؽاقؽن

ذدؿوؾذمسبوتنذممػرسوءاؾؽنذ،فرضذصالةذسؾػسذبرذؽر

ذذبردعاءذ،رسولاؾ ذذخريأػد ذدانذفجرةذتافونذاولدان

ذزؿانذسجقذدعؿؾؽنذتؾهذاقنذعؿؾنذسدغؽنذ،سباضاقث

ذاؾؼرأنذساـدرنذممػوثاءيذسرتاذعؾؿاءذػاراذاوؾقهذبرزؿان

ذحديثذدان ذممبدعفؽنذاؽنذاوؾثذػدذاقنذضوؾوغن.

ذؿرقكذؽؿدقنذ،إسالمذاوؿتذاوؾقهذدالؽوؽنذقغذ۲عؿؾن
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ذؿرقكذثاخريذدانذسدتذترسبوتذعؿؾنذؿـدعواذاؽن

ذفهمنذدغنذدفهمنذتقدقذقغذاجفسذسدقاػاذؿــتغذاؽن

ذػوخناذسبفاضنيذؿـجاديذقغذاقـقؾهذسػرتذضوؾوغن.ذؿرقك

ذترالؾوذؿرقكذؽرانذإسالمذاوؿتذؽاؾغنذداملذػرػخفن

ذؿـوؾقذسغضوفذسفقغضذؿرقكذفهمنذدغنذتعصوب

ذ.ذاضامذبرؽواسذػقفقذاوؾقهذدؽؾوارؽنذقغذفتوى

ذ

ذذ،وتعاىلذسبحاـهذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ

ذؽاؾغنذداملذبرالؽوذقغذػرػخفنذ،اقتذدرػدذسالءقن

ذػوؾقتقكذفهمنذػربقذاءنذدسببؽنذاداؾهذجوضذإسالمذاوؿت

ذإسالمذاوؿتذدؽاالغنذادذؽرانذاداؾهذاقن.ذدؽاولذتقدقذقغ

ذبرػوؾقتقكذؽبقبدنذؿثاهلضوـاؽنذقغ ذبرػوؾقتقكذؿرقك.

ذبوؾقهذقغذؿات-مساتذاميوسيذدانذنفسوذفاواذبرؾـدسؽن

ذسػرتذؿاءـديذسدامذؽبـخنيذبوداقاذؽػدذممباوا

ذسغكذبوروقذ،فتنهذؿـابورذ،ؿغوؿػتذ،ؿاؽيذؿـخاخي

ذاوؿتثذاضرذؿغاجرذإسالمذاجرنذسدغؽنذ،سباضاقثذدان

ذممؾقفاراذدؿيذالءقنذاورغذػـدغنذؿغحرؿيتذسـتقاس

ذؿاءـديذسدامذفوبوغن ذصفةذؽرانذاوؾقهذتتايفذاؽن.

ذبوداقاذؿكذػوؾقتقكذفهمنذسدواتذؽػدذتعصوبذترالؾو
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ذسفقغضذجادي-ؿـجاديذمساؽنيذبرػوؾقتقكذداملذؽبـخني

ذؾبقهذ،إسالمذاورغذسباضايذاخالقذ۲ـقاليذؿؾؿػاوءي

ذجوضذإسالمذسدامذػرسودارانذاقؽنتذالضيذؿاؾغ

ذبربقذاذاقتذسوداراثذؽرانذفاثذدػوتوسؽنذسغضوف

ذػوؾقتقؽثذفهمن ذسدامذبرباؾهذاؽنذإسالمذاوؿتذثخريا.

ذػوؾقتقكذفهمنذدؿيذؿات-مساتذبرػخهذاؽنذدانذسـدقري

ذ.ذؿرقك

ذ

ذسبارغذؿـوؾقذسػاتوتثذإسالمذاوؿتذ،اقتذاوؾقه

ذممخفبؾفؽنذبوؾقهذقغذػربواتنذاتاوذفهمنذبـتوق

ذؿشارؽات ذتقدقذجكذإسالمذاوؿتذسدامذػرتؾقغؽفن.

ذاوؿتذػرػادوانذؿثببؽنذاؽنذدانبقجؼذسخاراذدتاغين

ذؿوسـهذاؽنذدبقـاذقغذإسالم ذممربيذفـدؼؾهذإسالمذاوؿت.

ذدانذاوؿتذؿثاتوػادوؽنذبوؾقهذقغذؽضقاتنذؽػدذتوؿػوان

ذإسالمذشعارذؿـاءقؼؽن ذبقجقذسػاتوتثذإسالمذاوؿت.

ذاتاوذفهمنذسدواتذؽبوروؼنذدانذؽباءقؼؽنذؿـقالي

ذداملذؽتقدؼفرؿوـنيذؿـختوسؽنذبوؾقهذقغذػربواتن

ذؿاسذؿغفابقدؽنذتقدقذؿرقكذسوػاقاذ،ؿشارؽات
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ذ،دقريذؿروضقؽنذبوؾقهذقغذؽضقاتنذداملذدقريذؿؾقبتؽن

ذ.ذـضاراذدانذاضامذ،بغدا

ذذ،وتعاىلذسبحاـهذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغأذجدرتو

ذاداؾهذإسالمذاضامذبفاواذسؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿغقغتؽن

ذسرتاذؽأؿاـنذدانذػرػادوانذبراتؽنذؿـقتققذساغتذقغذاضام

ذػرػخفنذصثخصوذػرػخفنذبـتوقذجواذافذؽرسذؿالرغ

ذاقنذػرػادوان.ذبرالءقـنذقغذػوؾقتقكذدانذاضامذفهمنذعاؼبة

ذؽرانذ،فرضاثذؿافلذساغتذدانذدػؾقفاراذسـتقاسذفـدؼؾه

ذؽأؿاـنذدانذؽؿعؿورنذؽػدذتورغذؿروػاؽنذػرػادوان

ذػرػادوانذممػرؽوؽوفؽنذؽقتذسام-برسامذؿارقؾه.ذـضارا

ذقغذإسالمذاجرنذؽػدذؽؿباؾيذدغنذإسالمذاوؿتذدؽاالغن

ذبـتوقذسبارغذدغنذفاتي-برفاتيذسـتقاسذدانذسبـر

ذاهللذفرمان.ذإسالمذاوؿتذػرػخفنذؿثببؽنذبوؾقهذقغذؽضقاتن

ذ:ذ492ذاقاتذـعاماألذسورةذداملذوتعاىلذسبحاـه

 

 رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱ

     يف  ىف يث ىث نث مث زث

ذ
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ذاضامذبراقؽن-ؿـخرايذقغذ۲اورغذبفاواساث"ذ:برؿؼصود

ذ،(نفسوذفاواذبرداسرؽنذقغذ۲ػرسؾقدقفنذدغن)ذؿرقك

ذاغؽاوذتقاداؾهذ،ػواق-برػواقذؿـجاديذؿرقكذدان

ذسدوغضوفث.ذؿرقك(ذػربواتن)ذداملذسدؽقتػونذترؽاءقت

ذاهللذؽػدذترسراهذفاثذؿرقكذػرؽارا ذاؽنذايذؽؿدقن.

ذتؾهذقغذافذ،(قؽؾذؼقاؿةذفاريذػد)ذؿرقكذؽػدذؿـرغؽن

ذ.ذ("ممباؾدثذدان)ذالؽوؽنذؿرقك

ذ

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَيَّلَڻ  ڻ  ۀ ت حب  جب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَءئ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


