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 عقيدة كوكوه، ديري تضوه

 8112نؤميرب 9برساماءن1441ربيع األول1

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱ

(118 ايات ال عنران )   

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَنَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّهِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُهِ
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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  

 (99)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؾث،ذجقكذؽاؿوذبـردانذ)دـه(ذردو

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذبرتؼوىذؽػدذؽقتذؿارقؾهذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽن

ذ11ذدالؿاذدؿؽةذبردعوهذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىاهللذذردول

ذتافون ذاميانذاقاؾهذبضقـداذاوؾقهذؽندتؽـذقغذػرتامذػرؽارا،
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ذعؼقدهذاتاو ذ،ؽوؽوهذعؼقدهذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذخطبه.

ذ.ذتضوهذدقري

ذ

ذ،ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذ:ذبرؿؼصودذ118ذاقاتذعؿرانذالذدورة

ذ ذؽاؿو ذبرتؼواؾه ذبراميان! ذقغ ذأورغ ذدغنذ"وافاي ذاهلل ؽػد

ذدؽاؾي-دبـر ذجاغن ذدان ذتؼوى ذؿاتيذ-بـر ذؽاؿو ؽاؾي

ذؿالءقـؽنذؽاؿوذداملذؽأداءنذإدالم".

ذ

ذدانذؽأمياـنذدغنذبردقريذقغذاضامذاداؾهذإدالم

ذعؿل)ذػربواتن ذاتاوذعؼقدهذؿروػاؽنذاقتذؽأمياـن(.

ذػوؽوق ذاتاوذإدالمذذرقعةذاقتذػوؽوقذ۲خابغذؽؿدقن،

ذاتاو(ذعؿل)ذػربواتنذدانذؽأمياـن.ذػربواتنذؽػدذدـقدبفؽن

ذبرؽاءقتذداؾقغذدواث-ؽدوا،ذذرقعةذدانذعؼقدهذددبوت

ذ.برػقدهذبوؾقهذتقدق،ذراػت

ذذ

ذقغذؽقؼقـنذدانذؽامياـنذاقاؾهذإدالمذعؼقده

ذ:ذقاءقت،ذذػرؽاراذامنذداملذتردودون

ذذاهلل.ذؽػدذؽأمياـن:ذػرتام

ذذؿالئؽةذػاراذؽػدذؽأمياـنذ:ؽدوا

ذذ۲ؽتابذؽػدذؽأمياـن:ذؽتقض
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ذذردولذػاراذؽػدذؽأمياـن:ذؽأؿػت

ذذخريةأ فاريذؽػدذؽأمياـن:ذؽؾقؿا

ذذاهللذؼدرذدانذقضاء ؽػدذؽأمياـن:ذؽأمن

ذ

ذتقدقذقغذؽداتوانذؿروػاؽنذقغذإدالمذعؼقدهذاقـقؾه

ذفرمان.ذمتػتذاتاوذزؿانذبرضـيتذواالوػونذاوبه-برأوبهذاؽن

ذ:ذ11ذاقاتذشورىاؾذدورةذداملذاهلل

ذػرؽارا"توفنذتؾهذؿـرغؽنذؽػدذؽاؿوذ:ذبرؿؼصود ذ۲اـتارا

ذقغذتؾهذايذػرقـتفؽنذ اضامذقغذايذتتاػؽنذحؽوؿثذػرؽارا

ذؽػدؿوذ ذوحقوؽن ذؽاؿي ذتؾه ذقغ ذدان ذـوح، ذـيب ؽػد

ذػرقـتفؽنذؽػدذ ذؽاؿي ذتؾه ذقغ ذدانذجوض )وافايذحمؿد(،

ذقاءقت:ذ ذعقدى، ذـيب ذدرتا ذؿودى ذـيب ذدان ذابرافقم ـيب

اغـؾهذؽاؿوذبرػخهذبؾهذاتاوذ"تتاػؽـؾهذػـدقرقنذاضام،ذدانذج

ذؿشركذ ذأورغ ذباضي ذبرت ذدادرث"، ذػد بردؾقدقفن

ذؿرقكذ ذدرو ذاغؽاو ذقغ ذتوحقد( ذاضام ذؿـرميا )اوـتوق

ذقغذ ذددقاف ذؿؾوروغؽن ذدرتا ذممقؾقه ذاهلل ؽػداث.

ذممربيذ ذدان ذاقت، ذتوحقد ذاضام ذاوـتوقذؿـرميا دؽفـدؼؽقث

ذرجوعذ ذقغ ذددقاف ذاقت ذاضاؿث ذؽػد ذػتوروق فداقه

ذثذ)دغنذراعةذػاتوه(".ؽؿباؾيذؽػدا

ذ
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ذتوفنذتقادا،ذداتوذقغذتوحقدذاضامذممباواردولذذمسوا

ذ.ذباضقثذدؽوتوذتقادا،ذذاهللذؿالءقـؽنذدمسبه

ذ

ذ،ذاهللذؽػدذبرتؼوىذقغذمجعةذدقدغ

ذاوـتوقذاداؾهذعؼقدهذػثاتوانذتوجوانذاـتارا

ذدانذػردأورغنذؽفقدوػنذداملذؽفرؿوـنيذدؽنوؿغوج

ذؿشارؽات ذدانذددـقاذػثالؿتذؽػدذممباواذدرتودث،

ذأخرية ذػؿبالجرنذدانذػـدقدقؼنذممربقؽنذدغنذخاراث.

ذؿثوخقؽن،ذؽفقدوػنذػرجاؾـنذؿـؿػوهذداملذباءققذقغاضامذ

ذؿوؾقاذقغذ۲صفةذترحصقلذدوػاقاذفاتي ذممباواذثخريأ،

ذ.ذتقغضيذقغذػرقباديذػؿبـتوؼن

ذ

ذعؼقده.ذروحذدانذجددذدغنذدبؽؾؽنذاقتذؿاءـدي

ذتضوهذبرػضغذدغن،ذؿاءـديذدتقافذباضيذروحذؿروػاؽن

ذعؼقدهذػد ذباءققذقغذؽأداءنذداملذفقدوفذاؽنذؿاءـدي،

ذعؼقدهذؿـقغضؾؽنذؿاءـديذجكذتتايفذضؿبرياذدان ذاؽن،

ذؿاؾسذصفةذتقؿبول،ذؿاءـديذجقواذداملذروحذمساغتذؿاتي

ذبراودفاذفـدق ذقغذبوداقاذاقؽوت-تراقؽوتذؿودهذدرتا،

ذذرقعةذؿثاهلي ذارهذممربيذقغذخفايذوؿػامأدذاقنذعؼقده.
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ذاقاتذاألـعامذدورةذداملذاهللذفرمان.ذؽضؾػنذداملذػرجاؾـن

ذ:ذ188

ذبرؿؼصود ذدغنذ: ذ)فاتقث ذؿاتي ذقغ ذأورغ ذاداؽه "دان

(،ذؽؿدقنذؽاؿيذفقدوػؽنذديذمسوالذ)دغنذفداقهذكفور

ذقغذ ذباضقثذخفايذ)اميان( ذؽاؿيذجادقؽن ذدان ػتوروق(،

اؽنذاـتاراذقغذبـرذدغنذقغذذؿـراغيذ)دفقغضذداػتؾهذايذممبق

ذ ذخفايذ)داؾه، ذ)دوؾوفن( ذدغن ذبرجاؾن ذاي ذداػتؾه( دان

ذدؿؽنيذ ذقغ ذأورغ ذ)اداؽه ذؿاءـدي، ذؿشارؽت ذدامل اقت

ؽأداءـث(ذدامذدػرتيذأورغذقغذ)تقغضلذتتف(ذداملذضؾفذ

ذ) ذدؽاؾيذكفورضؾقتا ذدام ذؽؾوار ذداػت ذتقدق ذقغ ،)

ذدػرؾقفتؽنذ ذاقت ذاميان ذ)دباضاميان ذدؿؽقـؾه درػداث؟

ذػوالذؽ ذ ذدػرؾقفتؽن ذبراميان(، ذقغ ذأورغ ذؽػد إقؾوؼؽـث

اقتذاؽنذؽإقؾوؼؽنذافذقغذؿرقكذتؾهذذكافرػـداغنذأورغذ

ذ)در ذذػدالؽوؽن ذجـقسذذكفورػربواتن ذدضاال دان

ذؿعصقة(".

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذممبـتوقذبرجايذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذبرفاالذدانذػاتوغذؿثؿبهذأوؾثذ،اوؿتث ذدانذقؽؽنريؿـش،
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ذدانذؿـتوحقدؽنذقغذةاوؿذؿـجاديذثأخري،ذاهللذؽػدذكفور

ذؽأمياـنذدػـوفيذثأخري،ذؽودوغذقغذفاتي،ذاهللذؿغداؽن

اهللذذرضيذصحابةذػاراذممبـتوقذبرجايذبضقـدا.ذؽقؼقـنذدان

ذاخالقذداملذدأقؽوتيذواجبذقغذ۲ؿـجاديذػؿقؿػنيذمعـف

ذػؽرتيذبوديذدان ذدانذػـدوروغذؿـجاديذبفؽن،

ذؽباءقؼؽنذ۲حالذداملذػؿبقؿبقغ ذممبـتوقذبرجايذبضقـدا.

ذادذدببذدغنذؿوؾقاذقغذةاوؿذدباضايذاوؿتثذضقـرادي

.ذؽبـرنذحقذدغنذتضوهذبرػضغذدانذداداذداملذؽأمياـن

ذذبضقـداذدباوهذبراداذقغذضقـراديذدرتودث ،ذاقتذوؼتوػد

ذ.ذؿاتافاريذاوؿػام

ذ

ذدوؿربذدرػدذالريذاؽنذتقدقذإدالمذعؼقده

ذاؾدـةذدانذاؾؼرءانذقاءقتذاوتامذؽنعروجو ذدوؿربذدوا.

ذباضيذؿدؾمذدتقافذدقريذداملذدتامنذواجبذاقنذاوتام

.ذؽبارقؾنذدانذددتذاجرنذدرػدذترفقـدرذدقريذممدتقؽن

ذ:ذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاالؿامذؿاؾكذحديث

َََِّّرُسولَََّّأَن َّ ََّّاّلل  َََُّّصّل  َّثَِضلُّواَّلَنََّّْأَْمَرْينََِِّّفيُكََّّْتََرْكُتََّّقَالََََّّوَسّل َََّّعَلَْيهََِّّاّلل 
ْكُتَََّّْما َماَّثََمس  ََِِّّكتَاَبََِِّّبِ ن ةَََّّاّلل  ََّّهَِبيِّهَََِّّوس ُ

ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاوا":ذبرؿؼصود

ذجك،ذػرؽاراذدواذؽاؿوذؽػدذتقغضؾؽنذاؽوذ(:ؿؼصودث)
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ذاؽنذتقدقذؽاؿوذـدخايذدواث-ؽدواذؽػدذبرػضغذؽاؿو

ذ.ذ"ـبقثذدـهذدانذاهللذؽتابذقاءقتذالؿاث-دالؿاذددت

ذ

ذ،ذاهللذؽػدذبرتؼوىذقغذمجعةذدقدغ

،ذؾقدنذدغنذؿغوخػؽنذؿؼصودذممباواذؽأمياـن

.ذنادبذاغضوتاذدغنذؿالؽوؽنذدانذفاتيذدغنذؿقؼقين

ذػـتقغذفكتورذتقضذؿروػاؽنبدانذذاغضوتاذدانذفاتي،ذؾقدن

ذ.ذدبـتوقذداػتذدبـرذقغذؽأمياـنذممدتقؽنذباضي

ذذذذ

ذددوغضوفث ذممػوذاقتذاوتوهذقغذعؼقده،

ذملهذؽقانذقغذةؿوأذؿـضوفؽنذممػوذدانذؽأمياـنذؿغوؽوفؽن

.ذؿرقبقذمساؽنيذقغذفاتيذػثاؽقتذدانذػرباهلنذاوجنيذدغن

ذعؼقدةذممقؾقؽيذقغذضقـراديذممبقـاذبراودفاذػرؾوذؽقت

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىاهللذذردولذزؿانذدباضاميانذؽأمياـن

 الفاتحذحمؿدذدؾطانزؿانذذجوضذبضقتو،ذصحابةذػاراذدان

ذػؿوؽاذ۲ػجواغدان  ذالءقنذ۲درتا ذقغ ذإدالم ذمسواث.

ذػغوربـنذدانذجمافدةذممرؾوؽن ذبوؽنذقغذاودفاذممرؾوؽن،

ذباثقذاؿتذتتايفذددقؽقت ذدانذدجاضذؿدتقؾهذعؼقده.

ذدانذذرقكذ۲ورصـعذدرػدذباءقؼث-دباءققذدغنذدػؾقفارا
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ذاهللذؿثؽوتوؽن ذتقدقذدانذبرداتوذفـدؼؾهذإدالمذةاوؿ.

 .ذبؾهذبرػخه

  :11ذاقاتذفصلتذدورةذداملذاهللذفرمان
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن

ذؽقؼقـنذ ذؿـضدؽن ذقغ ذاورغ ذ"ددوغضوفث برؿؼصود:

ذؿرقكذ ذؽؿدقن ذاهلل،" ذاقاؾه ذؽاؿي ذ"توفن ذبرؽات: دغن

ذؿالئؽةذ ذتوروـؾه ذاؽن ذبتول، ذقغ ذدأتسذجاؾن ذتضوه تتف

ذ ذ)دغن ذؽدؿاس ذمساس ذدري ذؿرقك ذإهلام(:ذؽػد ممربي

ذ)در ذبقؿبغ ذؽاؿو ذتقدقذذػد"جاغـؾه ذقغ ذؽجادقن برالؽوث

ذبردوؽاخقتا،ذ ذؽاؿو ذجاغـؾه ذدرتا ذؽاؿو( ذترفادف باءقق

ذؽاؿوذاؽنذبراوؾقهذذرضذقغذ ذبفاوا دانذترمياؾهذبرقتاذضؿبريا

ذتؾهذدجـجقؽنذؽػدذؽاؿو".

ذ

ذ

ذ

ذ
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ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِنَّ ،ىئلُْقْرَءانََِِّبَّېئ ەئ    ٺََبَركََّ

جب  حب  ِثاَلَوثَهَُّ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وََّ  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تَْغِفرِينََّ حئ ٱلت ائِِبيَََّّةََّڀ َوَّيَََّّفَيَاَّفَْوَزَّٱلُْمس ْ
 


