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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ
                 (73 : ايات  فرقانال)

 

 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 ًلُمِ
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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  

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

ذ ذسضاالذؿؾؼدـاؽنذسوغضوه-برسوغضوهذدغنوتعاىل

ذالرغـثذسضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.
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ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت

ذةخرياد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذعؿؾـثذدترمياذتقدقذقغذضوؾوغن

ذ

ذددـقاذالؽوؽنذؽقتذقغذعؿؾنذستقافذبفاواذ،اقغتؾه

ذوتعاىلذسبحاـهذاهللذحمؽؿهذدداملذدػرفقتوغؽنذاؽنذاقن

ذؽاؾي-سؽاؾيذتقدقذوتعاىلذسبحاـهذاهللذدانذقؽؾذةخرياد

ذفؿباث-فؿباذؿـظاملي ذةخريادذسدأورغذعؿؾنذستقاف.

ذاهللذاوؾقهذدترمياذاؽنذقغذعؿؾنذادذدانذدبـتغؽنذاؽنذــيت

ذاهللذاوؾقهذدتوؾقذاؽنذقغذعؿؾنذػوالذادذدانذوتعاىلذسبحاـه

ذوتعاىلذسبحاـه ذدباخاؽنذقغذوتعاىلذسبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذ73ذاقاتذؼانالفرذسورةذداملذتاديذخطبهذداول

ذ

ذقغذافذؽػدذػربقخاراءنذتوجوؽنذؽاؿيذدان":برؿؼصود

ذػـدغذؿرقكذقغ)ذعؿلذجـقسذدريذؽرجاؽنذتؾهذؿرقك

ذقغذدبوذسباضايذتربواغذديذجادقؽنذؽاؿيذالؾوذ(،باءقق

ذذ."ترباغنرب

ذ

ذــيتذةخريادذبفاواذؿـوروؼؽنذجؾسذاقنذاقات

ذممباواذدفوؾوذددـقاذفقدوػثذؽتقكذقغذضوؾوغنذترداػت

ذ،باءققذقغذعؿؾنذسباضايذايذػـدغذؿرقكذقغذعؿؾنذباثق
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ذؿـجاديذاقتذعؿؾنذمسواذ،عؿؾنذدػرفقتوغؽنذستؾهذـاؿون

ذاغنيذدتقوفذستؾهذبرتباغنذقغذدبوذباضاقؽنذؾبورذفـخور

ذدترمياذعؿؾـثذػونذسدقؽقتذتقاداذؽرانذاقنذ،ؼواتذقغ

ذ.ذوتعاىلذسبحاـهذاهللذاوؾقه

ذ

ذاهلل،ذؿعاشرذاملدؾؿنيذرمحؽم

ذؽرانذسببذبوؽـؾهذترتوؾقذاقتذسدأورغذعؿؾن

ذالؽوؽنذؿرقكذقغذعؿؾنذتتايفذاؽنذ،برعؿلذتقدقذؿرقك

ذ۲صفةذدغنذدمخرؽنذتؾهذدفوؾوذددـقاذفقدوفذؽتقك

.ذساوؿػؿاثذدانذبوغسوؿذ،رقأذتؽبور،ذسػرتذؿذؿوؿه

ذبوؾقهذقغذ۲ػرؽاراذتـتغذؿـرغؽنذقغذحديثذبربافذترداػت

.ذدترمياذتقدقذدانذترتوؾقذاقتذسدأورغذعؿؾنذؿثببؽن

دريذابوذذ،ؿدؾمذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذاـتاراث

ذوسؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذرسولذبفاواذاهللذعـهذرضيفرقرةذ

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبرسبدا

ذ

ذسبحاـهذاهللذقغذػرتامذاورغذادذاؽنذــيتذةخرياذدفاري"

ذالؾوذ،شفقدذؿاتيذقغذسدأورغذقاءقتذبقخاراؽنذوتعاىل

ذـعؿةذدأقغتؽنذدانذ،وتعاىلذسبحاـهذاهللذؿغفادفذدباواذدي

ذسبحاـهذاهللذ،ؿغتافوءقثذديذدانذ،ؽػداثذدبرقؽنذقغ
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ذ:فرمانبرذتؾهذوتعاىل ذدغـث؟ذعؿؾؽنذؽاؿوذتؾهذقغذاػاؽه"

ذؿـضؼؽنذفـدقذؽرانذبرػرغذتؾهذاؽو"ذ:برؽاتذدي

ذ.شفقدذؿاتيذاؽوذسفقغضذاضاممو ذوتعاىلذسبحاـهذاهلل"

ذبوفوغذؽاؿو"ذ:الضيذفرمانبر ذبرػرغذؽاؿوذسبـرث!

ذؿكذ،براـيذقغذسأورغذؽاؿوذمموجيذالءقنذاورغذسوػاقا

ذبضقتوذؿغاتاؽنذؿرقكذمسقؿغث ذممرقـتفؽنذاهللذؽؿدقن."

ذسفقغضذؿوؽاثذؿثؿبؿؽنذدغنذدسريقتذديذسوػاقا

ذ.ذ"ـراكذؽداملذدمخػق

ذ

ذ،عؾؿوذممػالجريذقغذسدأورغذػوالذدباواذسرتوسث

ذاؾؼرءانذممباخذـدايػذدانذؿغاجر ذاهللذؿغفادفذدباواذدي.

ذدبرقؽنذقغذـعؿةذاؽنذدأقغتؽنذالؾوذ،وتعاىلذسبحاـه

ذؿغتافوءقثذديذمسقؿغثذدانذ،ؽػداث ذوتعاىلذسبحاـهذاهلل.

ذ:برؽاتذديذدغـث؟ذعؿؾؽنذؽاؿوذتؾهذقغذاػاؽه"ذ:فرمانبر

ذممباخذاؽوذدانذ،ؿغاجرذاؽوذدانذعؾؿوذممػالجريذاؽو"

ذ.ؽرامنوذاؾؼرءان "ذ:الضيذفرمانبرذوتعاىلذسبحاـهذاهلل"

ذبربوفوغذؽاؿو ذممباخذدانذؿغاجرذ،بالجرذؽاؿوذسبـرث!

ذقغذسأورغذؽاؿوذؿغاتاؽنذالءقنذاورغذسوػاقاذاؾؼرءان

ذؿرقكذمسقؿغثذؿكذ،اؾؼرءانذممباخذـدايػذدانذعاؾقم
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ذبضقتوذؿغاتاؽن ذممرقـتفؽنذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽؿدقن."

ذديذسفقغضذدمسبمذؿوكذؽأداءنذداملذدسريقتذديذسوػاقا

ذ.ذؽـراكذدمخػق

ذ

ذاهللذاوؾقهذدؽورـقاؽنذقغذسدأورغذدباواذسرتوسث

ذؾقـغ-سـغذؽأداءنذداملذفقدوفذاوـتوقذوتعاىلذسبحاـه

ذديذؿكذ،بـداذفرتاذجـقسذبرباضايذؽػداثذدبرقؽنذدان

ذؽػداثذدأقغتؽنذالؾوذ،وتعاىلذسبحاـهذاهللذؿغفادفذدباوا

ذديذؿكذ.ؽػداثذدبرقؽنذػرـهذقغذـعؿةذسضاال

ذؿغتافوءقث ذتؾهذقغذاػاؽه"ذ:فرمانبرذوتعاىلذسبحاـهذاهلل.

ذاف"ذ:ؿـجوابذديذاقت؟ذفرتاذدغنذالؽوؽنذاغؽاو

ذاقتذفرتاذبؾـجاؽنذاؽوذ،ؽدقفيذاغؽاوذقغذجاؾنذسفاج

ذؽاؿو:ذالضيذفرمانبرذوتعاىلذسبحاـهذاهلل"ذ.ؽرامنوذاوـتوؼث

ذبوفوغ ذالءقنذاورغذسوػاقاذاقتذالؽوؽنذؽاؿوذسبـرث!

ذدؽاتاؽنذمسقؿغثذدانذػؿورهذقغذسأورغذؽاؿوذمموجي

ذديذسوػاقاذممرقـتفؽنذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽؿودقن.ذبضقتو

ذديذسرتوسثذ،ؿوؽاثذؿثؿبمذؽأداءنذداملذدفريقت

ذذ."ـراكذؽداملذدمخػؼؽن

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ
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ذعبادةذعؿلذبفاواذؽقتذؽػدذؿـجؾدؽنذاقنذحديث

ذفاتيذصنخالؽأذدغنذدداسريذفـدؼؾهذالؽوؽنذؽقتذقغ

ذػـدغنذؿراءقهذؽرانذبوؽنذ،وتعاىلذسبحاـهذاهللذؽرانذفاث

ذؿاءـدي ذصاحلذعؿؾنذؿالؽوؽنذقغذسدأورغذؽرانذاقن.

ذصخالاذتقدقذقغذػربواتنذدغنذدمخرؽنذسؽرياثذـاؿون

ذتقدقذعؿؾـثذػثببذؿـجاديذاؽنذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽران

ذدانذدفريقتذاقتذسدأورغذؿثببؽنذاؽنذبفؽنذ،دترميا

ذـراكذؽؾؿبهذدمخػؼؽن ذ۲سامذؽقتذؿارقؾهذاقتذاوؾقه.

ذداملذؽوؽنالذؽقتذقغذ۲فاريذعؿؾنذاداؽهذ،برحماسبه

ذاهللذؽرانذؿات-مساتذصخالاذدـقاتؽنذاقنذفقدوف

ذصاحلذعؿؾنذؿالؽوؽنذؽقتذسبـرثذاتاوذ،وتعاىلذسبحاـه

ذؿوؾقاذدػـدغذاوـتوقذاتاوذـوروق-ؿـوروقذاوـتوقذفاث

ذ.ذؽقتذاميانذتاثاؾهذ،داداذتػوؼؾهذسؽؾقؾقغ؟ذؿشارؽاتذاوؾقه

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغأذ،جدرتو

ذستقافذممدتقؽنذسـتقاسذاضرذسؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذصخالاذدغنذدالؽوؽنذفـدؼؾهذدالؽوؽنذقغذعؿؾن

ذؽفـدقذؿغقؽوتذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽرانذؿات-مسات
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ذفـدقذقغذعبادةذعؿلذستقافذ،اقتذدرػدذسالءقن.ذشرع

ذعؾؿوذدغنذدداسريذػرؾوؾهذدالؽوؽن ذؽرانذاداؾهذاقن.

ذدغنذعبادفثذعؿلذؿالؽوؽنذاؽنذسدأورغذ،عؾؿوذدغن

ذسبـرذقغذإسالمذاجرنذؿغقؽوتذبتولذقغذخارا ذؿاـاؽاال.

ذؿـدوروغذاؽنذػديتذعؾؿوذتـػاذدالؽوؽنذقغذعبادة

ذنفسوذفاواذؿغقؽوتذعبادةذسدواتذؿالؽوؽنذسدأورغ

.ذعبادفثذعؿلذؿروضقؽنذدانذؿروسؼؽنذاؽنذثخرياذقغ

-413ذاقاتذالكهفذسورةذداملذوتعاىلذسبحاـهذاهللذفرمان

ذ:ذ411

ذ

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك
  ني مي زي  ري ٰى

ذ 

ذؽاؿيذؿافوؽه"ذ(:حمؿدذوافي)ذؽتاؽـؾه"ذ:برؿؼصود

ذ۲عؿلذروضيذػاؾقغذقغذ۲اورغذاؽنذؽاؿوذؽػدذؽنخرب

ذقاءقت)ذ.ػربواتـث؟ ذاوسفاثذعؿلذ۲سقاذتؾهذقغذ۲اورغ(

ذؿرقكذبفاواذؿثغكذؿرقكذسدغذ،اقنذدـقاذؽفقدوػنذدامل

ذؿرقكذقغذسفاجذافذػدذباءققذدانذبتولذسـتقاس

ذ.ذ"الؽوؽن
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كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ ذٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ

 


