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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ٱ ٱ
 مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 (42 ايات املائدة ) خص حص مس خس  حسجس مخ جخ مح جح

 ۋ  ۋ  ٴۇچ   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

 



 2 

 : 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  

 (45)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

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾهذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽن

ذؾواسذاؿتذاقتذعؾؿو ذقغذباثقذمساؽنيذدتوـتوتذاػابقال،

ذ ذدؽتافوءيتقدق ذدقريذؽجافقؾنذؿـوروؼؽن، ذبفؽن.
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ذفقغضذذبرؿوالذاقتذعؾؿوذؿـوـتوتذتوـتوتن ذبواقن درػد

ذدـهاؾذافلعؼقدةذذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذخطبه.ذؽؾقاغذحلد

ذ.ذْةقَِّدِقِراُتَؿْؾاَذدانذْةَراِعَذأَلاَذاؾرينذواجلؿاعه

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذ:ذبرؿؼصودذ42ذاقاتذاملائدةذدورة
 

ذبرػاؾقغذ ذؽاؿو ذاـتارا ذددقاف ذبراميان! ذقغ ذاورغ "وافاي

اضاؿاثذ)جاديذؿرتد(،ذؿكذاهللذاؽنذؿـداتغؽنذذػدتادهذدر

ػوالذدواتوذؼومذقغذايذؽادقفؽنذؿرقكذدانذؿرقكذجوضذ

ملهذملبوتذترفادفذاورغذذبرصفةؽادقهذؽػداث،ذذ)ؼوم(ذقغذ

،ذكافرقغذبراميانذدانذبرالؽوذتضسذضاضهذترفادفذاورغذ

دوغضوهذػدذجاؾنذاهلل،ذ-واغذدغنذبردوغضوهؿرقكذبرج

ذقغذ ذاورغ ذخالءن ذؽػد ذتاؽوت ذتقدق ذػوال ذؿرقك دان

ؿـخال.ذقغذدؿؽنيذاقتذاداؾهذؾقؿػهذؽورـقاذاهللذقغذممربقؽـثذ

ذؾواسذؾقؿػهذ ذؽرانذاهللذؿفا ذدؽفـدؼقث، ؽػدذددقافذقغ

ذؽورـقاثذالضيذؿؾقػوتيذػغتافواـث".

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذخطبهذداملذاوؾغ-دأوؾغذاقنذدعاءذؿقغضوذدتقاف

ذؽدوا ذعؼقدةذبرؾـددؽنذقغذؽاؿيذعؼقدهذؾهػؾقفاراؽـ"،
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.ذْةقَِّدِقِراُتَؿْؾاَذدانذْةَراِعَذأَلاَذاؾرينذواجلؿاعهذدـهاؾذافل

ذاقاؾهذْةَراِعَذأَلاَذاقت؟ذْةقَِّدِقِراُتَؿْؾاَذدانذْةَراِعَذأَلاَذدقاػاؽه

ذاال ذؽػد ذدفوبوغؽن ذقغ ذعؼقدة ،ذحدنذابوذؿامؿذفب

ذعاؾقمذقغذاؿامذدأورغ ذبرتؼوى، ذبرجاسذباثق، ذػـوؾوغ،

ذبـدقراذدباضايذدانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىاهللذذردولذدـه

ذإدالمذذعار ،ذِهَرِصدَبذفجرقةذ412ذتافونذػدذدالفريؽن.

ذؿودىذابوذبرـامذقغذـيبذصحابةذؽتوروـنذؿروػاؽن.ذاِقَرِع

ذْةَراِعَذأَلاَذسِقِؼذبنذعبداهلل ذدضوـاؽنذْةَراِعَذأَلاَذػرؽاتاءن.

ذِيِرَعِذأَلاَذحدنذابوذؿامالاذؼاعدهذؿغقؽوتذقغذؿرقكذباضي

ذعؼقدهذػضغنذدامل ذبابذؽعؾؿوانذداملذممبـتوذباثقذبؾقاو.

ذكفهمنذتـتغذخالروذإدالمذةاوؿذؽتقكذتراوتامذعؼقده

ذعؼقده ذاهللذؿغـل، ذدرتاذاهللذػربواتنذدانذاهللذ۲صفة،

ذدباضاقث ذداملذبؾقاوذفهمنذؽػدذؽقتذفهمنذؿثـدارؽن.

ذفقهذحؽومذداملذفهمنذؿثـدارؽنذوؿػامأدذاداؾهذعؼقده

ذالشافعيذؿامالاذؽػد ذدانذكؿاؾذؿامالاذ،حنوفهذابوذؿامالا،

ذ.ذحـبلذبنذامحدذؿامالا

ذ

ؿذفبذعؼقدةذقغذدفوبوغؽنذذاقاؾهذْةقَِّدِقِراُتَؿْؾاَذمسـتارا

ذحمؿودذبنذحمؿدذبنذحمؿدذؿـصورذابوذؿامالاذؽػد
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ذِيِدِقِراُتَؿْؾَا ،ذدِقِراُتدَؿذفجرقةذ422ذتافونذػدذدالفريؽن،

ذاِنَخِرَمَدذدغنذبردؽنتذقغذؽاودن ذؽػدذدفوبوغؽن،

ذأقوبذابو،ذـيبذصحابةذدرػدذروـنوبرؽتذؽرانذِيِراَصـِاأَل

ذ.ذِياِرَصـِاأَلذبنذزقدذدخال

ذ

ذدانذِيِرَعِذاأَلذحدنذابوذؿامالاذبفاواذؽتافوءقؾه

ذػـدغنذؿـخقػتاذػرـهذتقدقذِيِدِقِراُتَؿْؾاَذؿـصورذابوذؿامالا

ذعؼقدهذداملذبفاروذؿذفبذممبـتوقذاتاو ذفاثذبردواذبؾقاو.

ذػضغنذممػرتافـؽنذدانذِحاِؾاؾصَّذُفَلَدذؿذفبذؿـجؾدؽن

ذ.ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذصحابةذػارا

ذ

ذقغذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذحديث

ذ:ذِيِذاؾِتِرِؿذؿامالاذاوؾقهذدرواقتؽن

َر،ْاب نْ َْعنْ  َ ولَْْأَنْ ُْعم ْ َْرسم ْْاّلل  ْمَْصّل  هْ ْاّلل  ْ"قَالََْْوَسّل َْْعَلَي  نْ : َْْإ  َْلْْاّلل 

َمعْم ََْْي  ت  ةَْ:ْقَالَْْأَوْ ْ-ْأمم  دْ ْأمم  َحم  ْْمم ْمَْصّل  هْ ْاّلل  ،ْعََّلْْ-َْوَسّل َْْعَلَي  َْضََلََل 
ْ َْويَدْم ،َْمعَْْاّلل  َلَْْشذْ َْشذْ َْوَمنْ ْاجلََماعَة  ْذْ(الرتمذيْرواه)ْْْْْْْْْْْْْْْْْذالن ارْ ْإ 

ذردولذبفاوا،ذؿااهللذعـفذرضيذعؿرذابنذدرػد":ذبرؿؼصود

ذ)بردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهلل (ذؿؼصودث:

ذددبوتذاتاوذاوؿتؽوذؿغفقؿػوـؽنذتقدقذاهللذددوغضوفث

ذػرتوؾوغن،ذؽددنتذتسأذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذحمؿدذةاوؿ
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ذػددرذدقريذممـخقؾؽنذقغذددقاػا.ذمجاعهذبردامذتتفذاهلل

ذ.ذ"ؽـراكذدقرقثذممـخقؾؽنذاؽنذديذؿك،ذمجاعه

ذ

ذدقؽفذؿروػاؽنذعؾؿاءذامجاعذؿغقؽوتيذدقؽف

ذْةقَِّدِقِراُتَؿْؾاَذدانذةَراِعَذاأَلذاؾرينذاوؾقهذدػضغذقغ ذاقن.

ذاضامذ۲حؽومذؿـتػؽنذداملذددببؽن ذؿغضوـاؽنذؿرقك،

ذاؾؼرءانذدؾقل ذاؾدـة، .ذمسػورـاذدخاراذؼقاسذدانذامجاع،

ذدبفاضنيذؿـوؾقذػديتذالءقنذ۲اؾرينذددغؽن ذ۲دؾقلذ

ذتردبوت ذدأقؽوتيذتؾهذاقنذاؾرينذداػيتذؽقتذاقتذاوؾقه.

ذبقدغذػؾباضايذدرػدذعؾؿاءذبدرذدبقؾغنذاوؾقه ذدػرتي،

ذدرتاذددرتاذدانذنِقاؾدِّذوُلُصُا،ذحديث،ذتفسري،ذفقهذعؾؿاء

ذ.ذعربذبفاس

ذ

ذ،ذاهللذؽػدذبرتؼوىذقغذمجعةذدقدغ

ذ)برؽاتذاحلدادذعؾويذدقدذؿامالا (ذؿؼصودث:

ذبردقهذقغذفاتيذػددرذؾوروسذقغذفمهمنذؿؾقفتذاػابقال"

ذ۲وعؾؿذؿغـدوغيذقغذدـهاؾذدانذاؾؼرءانذ۲ـصذترفادف

ذدرػدذاحلصَّاؾذُفَلَدذؼومذبالؽغذالترذممباخذدانذؽأمياـن

ذؿغتافوءيذاؽنذػديتذؿكذتابعنيذدانذصحابةذضقـرادي

ذدغنذددبوتذقغذضوؾوغنذبردامذؽبـرنذؿـؿوءيذدان
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ذتؾهذبؾقاو.ذِيِرَعِذاأَلذحدنذابوذؿامالاذؽػدذبهـدذْةَراِعَذاأَل

ذدانذوؼتوذدتقافذداملذِقَحاْؾذافُلذعؼقدهذ۲دهؼاعذؿثودون

ذدؾقؾث-دؾقلذؿـداتغؽنذدانذؿـوؾقسذدرتاذمتػت ذعؼقده.

ذضقـراديذدانذصحابةذػاراذاوؾقهذددػاؽيتذتردبوت

ذضوؾوغنذمسـتارا.ذتابعنيذترباءققذضقـراديذػددرذددودفث

ذػرؽاراذمسواذداملذْةَراِعَذاأَلذضوؾوغنذدغنذروػادذْةقَِّدِقِراُتَؿْؾَا

ذ.ذ"ددبوتؽنذتؾهذقغ

ذ

ذ:ذ045ذاقاتذاألـعامذدورةذداملذاهللذفرمانذدرتودث

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

  يف  ىف يث ىث نث مث زث

ؿـخراقرباقؽنذاضامذؿرقكذبرؿؼصود:ذ"بفاواداثذاورغذقغذ

(،ذدانذؿرقكذنفسوقغذبردادرؽنذفواذذ۲)دغنذػردؾقدقفن

ذبرػواق ذترؽاءقتذػوا-ؿـجادي ذاغؽاو ذتقاداؾه ق،

ذددوغضوفثذػرؽاراذددقؽقت ذؿرقك. ػونذداملذ)ػربواتن(

ذؽؿدقنذايذاؽنذؿـرغؽنذ ذؽػدذاهلل. ذتردره ؿرقكذفاثاؾه

ذؽػدذؿرقكذ)ػدذفاريذؼقاؿةذؽؾق(،ذاؽنذافذقغذتؾهذؿرقك

ذالؽوؽنذ)دانذممباؾدث(".

ذ
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ذممبواتذقغذاورغذبفاواذؿؼصودذممربيذتسأدذاقات

ذقغذعؿؾنذؽنِفَعِدممِب،ذؿثدتؽنذداؾقغ،ذاضامذداملذػرػخفن

ذباءقق ذ-دوقـغذاورغذفركنؿغؽا، ذتؾهذؿرقكذؿكوقـغث

ذردولذاوؾقهذدباواذقغذجاؾنذقاءقتذبـرذقغذجاؾنذؿـقغضؾؽن

ذ ذصحابةذػاراذدانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىاهلل ،ذاقتذاوؾقه.

ذؽروؽوـنذؿـجاضذواجبذؽقت ذؽقتذؿغقغتؽنذبضقـدا.

ذقغذحديثذدباضاميانذبدرذقغذؽوؿػوؾنذداملذبرادذدوػاقا

ذ:ذؿاجهذابنذاوؾقهذدرواقتؽن

ذبرؿؼصود ذعـهذرضيذؿاؾكذبنذاـس": ذبرؽاتذاهلل ذاؽو،

ذذردولذؿـدغر ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىاهلل

ذداملذونبرفقؿػذتقدقذؽوذةاوؿذددوغضوفث(:ذؿؼصودث)

ذؿكذػردؾقدقفنذبرالؽوذؿؾقفتذؽاؿوذدؽرياث،ذؽددنت

ذؿـوروتيذقغ)ذراؿايذقغذضوؾوغنذبردامذؽاؿوذفـدؼؾه

ذ.ذ"(دـهاؾ

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؽقتذقغذعؼقدهذػضغنذدغنذبربغضذفـدؼؾهذؽقت

ذذبرػـدوؽنذقغذضـراديذدبؾوؿثذدرػدذواريثي ذافلعؼقدة

ذدانذْةقَِّدِقِراُتَؿْؾاَذدانذْةَراِعَذاأَلذاؾرينذواجلؿاعهذدـهاؾ
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ذدـغذتقدقذقغذضوؾوغنذاوؾقهذدرودؼؽنذدرػدذممػرتافـؽـث

ذاقنذػضغن.ذاقنذدالؿاذدعؿؾؽنذتؾهذقغذعؼقدهذػضغنذدغن

ذدانذاؿانذدغنذفقدوفذداػتذؽقتذممبواتؽنذجوض

ذػرػخفنذبرالؽوذادذتـػاذفرؿوـي ذدانذػرتؾقغؽفن،

ذاؾرينذعؼقدهذبفاواذقؼنيذفـدؼؾهذجوضذؽقت.ذػردغؽقتاءن

ذؽقتذؿثالؿتؽنذقغذعؼقدهذاداؾهذْةقَِّدِقِراُتَؿْؾاَذدانذْةَراِعَذاأَل

ذ۲دامبرذؽقتذؿارقؾه.ذؽؾقذخريةأذدفاريذـراكذايفذدرػد

ذقغذؿرقكذؽاؾغنذداملذدضوؾوغؽنذمسوضذاهللذؽػدذبردعاء

ذدورةذ25ذاقاتذداملذدباضاميانذاهللذفداقةذؿـداػت

ذ:ذاؾعـؽبوت

 حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى

 مئ خئ
ذبرؿؼصود ذبردوغضوه: ذدغن ذبراودفا ذقغ ذاورغ -"دان

ذؽاؿي،ذ ذاضام ذؽفـدق ذممـوفي ذؽران دوغضوه

ذؽجاؾن ذؿرقك ذممقؿػني ذاؽن ذؽاؿي جاؾنذ-ددوغضوفث

ذبراوؾقهذ ذدرتا ذبرضؿبريا ذؿرقك ذؿـجادقؽن ذ)قغ ؽاؿي

(ذدانذددوغضوفثذ)ػرتوؾوغنذدانذبـتوان(ذاهللذكريضاءن

ذعؿؾـث".ذاداؾهذبدرتاذاورغذقغذبراودفاذممباءقؼي
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َءانْ َب ْېئ ەئ    ٺََبَركَْ ْ ،ىئل قمر  ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعن 

جب  حب  ت ََلَوتَهْم    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَْ  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

ف ر ينَْ حئ تَغ  س   َزْٱل مم يَْْةَْڀ َوْيَْْفَيَاْفَو  ٱلت ائ ب 

 


