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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم

 هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي

 (256 ايات البقرة )      مش هس مس

 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  

 (59)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

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾهذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽن

ؿاءـديذقغذممػوثاءيذػضاغنذاضامذتقدقذدامذدغنذؿاءـديذ
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ذاضام ذػضاغن ذػوثا ذتقدق ذقغ ذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذخطبه.

ذ.ذإدالمذدغنذتضوهذبرػضغ

ذ

ذ،ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذذ-:برؿؼصودذ256ذاقاتذاؾبؼرةذدورةذداملذاهللذػرمان

تقدقذادذػؼداءنذداملذاضامذ)إدالم(،ذؽرانذددوغضوفثذ"

ذ) ذدرػدذؽدداتن ذثاتذؽبـرانذ)إدالم( ذاوؾقهذكفورتؾه .)

،ذدانذايذػوالذطاغوتاقت،ذددقافذقغذتقدقذػرخاقاؽنذ

ذايذ ذؿكذددوغضوفث ذاهلل، ذؽػد ذبرػضغذؽػدذبراميان تؾه

ذػوتوس.ذ ذاؽن ذتقدق ذقغ ذتضوه، ذقغ ذاضام( ذ)تاؾي دقؿػوؾن

ذذدانذ)اقغتؾه(ذاهللذاؿتذؿـدغر،ذالضيذاؿتذؿغتافوءي".

ذ

ذتوحقدذاػابقال.ذؽبـارـثذجؾسذداغتذإدالمذاجرن

ذجؾسذدودهذاداذؿفاذقغذاهللذؽػد ذدانذذرقكذؿك،

ذاؽنذتـتوذدودهذبراميانذقغذؿرقك.ذجؾسذجوضذككفورن

ذؽػدذػؿوجاءنذقاءقتذطاغوتذبـتوقذدضاالذؿـوؾق

ذدانذؿثؿبهذتقدقذمسػورـاذقغذاميانذاقتوؾه.ذاهللذدرػدذدالءقن

ذقغذػرؽاراذاـتاراذاقن.ذردوؾثذدانذاهللذؽػدذدالءقنذراعة

ذادذؽرانذؿدؾمذدتقافذاوؾقهذػرؾوذػرفاتنيذدانذػـتقغذاؿت

ذاهللذؽػدذبراميانذؿاءـدي ،ذدامذقغذؿاسذػدذداملذتتايف،
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.ذاهللذدالءقنذالءقنذقغذ۲ػرؽاراذؽػدذجوضذبراميانذؿرقك

ذممبـخيذؿرقكذفاتيذداملذتتايفذاهللذؽػدذبراميانذؿاءـديذاد

ذؿرقكذػربواتنذتتايف،ذاهللذؽػدذبراميانذؿاءـديذاد.ذاهللذاؽن

ذ.ذاهللذؿــتغ

ذ

ذ،ذاهللذبرتؼوىذؽػدذقغذمجعةذدقدغ

ذعؿؾنذاتاوذؽػرخاقاءنذخوـتوهذدانذبـتوقذاـتارا

ذذ-:براقؽوتذدباضاميانذاداؾهذطاغوت

ذ.ذبرفاالذؿثؿبه:ذػرتامذ

ذدغنذؿثؽوتوؽـثذاوـتوقذفؿباث-فؿباذؽرسذؿالرغذاهلل

ذػػوفون،ذػاتوغذاتاوذبرفاالذبروػاذادذدامذاػاػونذددوات

ذؿاءـديذترؿادوقذالءقنذ۲خملوقذاتاو ذداملذاهللذػرمان.

ذ:ذ092ذدانذ090ذاقاتذاألعرافذدورة

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱ
   خب حب جب هئ

قغذذ۲ػاتوتؽهذؿرقكذدؽوتوؽنذاهللذدغنذبـدا":ذبرؿؼصود 

ذددغذبـدا ذػون، اقتذذ۲تقدقذداػتذؿـخقػتاؽنذددواتو

اقتذتقدقذداػتذؿـوؾوغذذ۲دـدقريذدخقػتاؽن؟.ذدانذبـدا

ذؿرقك،ذدانذتقدقذجوضذداػتذؿـوؾوغذدقرقثذدـدقري".
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ذدغضوفذقغذؿرقكذػربواتنذؿـجؾدؽنذتسأدذاقات

ذاهللذرقؽؽنؿـش ذادذتقدقذاهللذػددرذدالءقنذددغؽن،

ذداػتذتقدقذجوضذاقتذمسبفنذؿاؾهذممبـتوذبوؾقهذقغذؽواس

ذدتوجوؽنذدفاجذبوؽنذاقنذاقات.ذدـدقريذدقرقثذممبـتو

ذؿادقهذقغذجوضذإدالمذاورغذؽػدذبفؽن،ذركاػذاورغذؽػد

ذدالءقنذمموجاذقغذددتذ۲اجرنذدغنذترؾقبتذالضيذباثق

ذدغنذترتقػوذجاغن،ذإدالمذةاوؿذياوافذددارقؾه.ذاهللذدرػد

ذددتذ۲اجرن ذتوحقدذبرؾـددؽنذتقدقذقغذ۲ػؿقؽرين،

ذاهللذؽػد ذدباواذقغذؿافوػونذـضاراذداملذدريذادذدام،

ذ.ذـضاراذؾوارذدريذؿادوق

ذ

ذ.ذخراػةذػربواتنذؿالؽوؽن:ذؽدوا

ذقغذدوغقغذؿافوػونذؽػرخاقاءنذؽػدذؿروجوعذخراػة

ذبراداسذتقدق ذؿادقهذقغذخراػةذعؿؾنذخوـتوهذاـتارا.

ذتقؾققذتوؽغذؿـداتغيذاداؾهذاقنذفاريذؿشارؽاتذدعؿؾؽن

ذردول.ذإدالمذذرقعةذػددرذؿثقؿػغذقغذدوؽونذدانذـصقب

ذ:ذذبردبداذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذاهلل

ْْالنَِّبْيَْعنْ َْوال َحَسنُِْْهَري َرةَْْأَِبَْْعنْ  َُْْصّلَّ هِْْاّللَّ ْأََتَْْمنْ ْقَالََْْوَسّلََّْْعَلَي 
افًاْأَوْ ََْكِهنًا قَهَُْْعرَّ دْ ْعََّلُْْأن زِلَِْْبَماْكَفَرَْْفَقَدْ ْيَُقولُِْْبَماْفََصدَّ ُْْمَحمَّ َْصّلَّ

ُْ هِْْاّللَّ ْذواؾدارؿي(ذوامحدذؿاجهذوابنذاؾرتؿذيذ)رواهَْوَسّلََّْْعَلَي 
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ذبرؿؼصود ذعـهذرضيذفرقرةذابوذ"درػد: ذحدنذدانذاهلل

ذعـهذرضي ذاهلل ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذـيبذدرػد،

ذؿؼصودث) ذتوؽغذاتاوذدوؽونذؿـداتغيذقغذبارغدقاف(:

ذدوؽونذاوؾقه)ذدؽاتاؽنذقغذافذممبـرؽنذايذالؾوذتقؾقق

ذاقت ذايذؿك( ذقغذافذؽػدذكاػرذتؾهذددوغضوفث

ذصؾىذاهللذعؾقهذودؾم".ذحمؿدذؽػدذدتوروـؽن

ذ

ذدرتاذعؿؾن،ذؿاجوذدزؿانذبرادذتؾهذؽقتذؿدؽقػون

ذؿشارؽاتذػؿقؽرينذداملذوجودذؿادقهذخراػة ؽػرخاقاءن

ذؽقت ذحاضريينذاقغتؾه. ذاقتذخراػةذعؿؾنذددوغضوفث،

ذذرقكذدوداذداملذترؿادوق ذاؽنذتقدقذذرقكذدودا.

ذاهللذاوؾقهذداؿػوـؽن ذذبارغدقاف. ذػرؽاراؿالؽوؽن

ذذرقك -دجاءوهذترددتذتؾهذايذددوغضوفثذؿك،

ذ.ذجاءوفث

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذذاهلل،ذحؽومذممػردـداؽنذدانذؿــتغ:ذؽتقض

ذدغاج،ذاقنذفاريذإدالمذةاوؿذػرالؽوانذػؾباضايذترداػت

ذدانذممػرؿاءقـؽنذيدػرتذاهللذحؽومذممػردـداؽن

،ذؾقدنذؿالؾوءيذادذدامذإدالمذاضامذاجرنذممػردـداؽن
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ذػربواتن ذتوجوانذدغنذوؿػؿاثأدذدانذؾوؽقدن،

ذإدالمذاضامذتوـتوتنذممػرؽخقؾؽن ذخوـتوهذدباضاي.

ذدانذؿثودفؽنذقغذػرؽاراذددواتوذاوؿػامذصالةذؿغغضف

ذؿاسذممبواغ ذرمضانذبرػواداذتقدقذبغضذراس، ذتقدق،

ذصالة ذدوداثذممػرؾقفتؽنذترغن-ترغذدغنذبفؽن،

ذراؿايذدخاليق ذػـدعوهذػاراذدانذعؾؿاءذضوؾوغنذؿغفقـا،

ذدانذؿعصقةذػربواتنذؿثوؽوغ،ذؽباءقؼؽنذؽػدذؿغاجقذقغ

ذؿالالقؽنذقغذفقبورن ذقغذزؽاةذؿغؾوارؽنذؿافوذتقدق،

ذ.ذدأوؿػاؿاثذدانذواجب

ذ

ذ:ذ71ذاقاتذاألـعامذدورةذداملذاهللذػراقغنتذاقغتؾه

ذبرؿؼصود ذقغذ": ذاورغ ذدرػد ذدقري ذجاءوفؽـؾه دان

ذفقبوران،ذ ذدان ذػرؿاءقـن ذؿرقكذدباضاي ذاضام ؿـجادقؽن

ذدانذ ذدـقا ذؽفقدوػن ذاوؾقه ذدػرداقاؽن ذتؾه ذؿرقكذػوال دان

ذتقاف ذدوػاي ذاؾؼرآن ذدغن ذ)ؿرقك( دقريذذ۲ػراقغتؽـؾه

ذـراك(ذذدأخرية) ذعذاب ذ)ؽدامل ذترجروؿوس ذتقدق ؽؾق(

ذقغذ ذػربواتن ذ)درػد ذاودفاؽن ذتؾه ذاي ذدببذافذقغ دغن

ذتقدقذ ذدان ذػـوؾوغ ذباضقث ذاد ذتقدق ذؽجي(. ذدان بوروق

ذ ذػؿربي ذايذذةشفاعجوض ذجك ذدان ذاهلل. ذدرػد دالءقن
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ذتبودن،ذ ذجـقس ذدضاال ذدغن ذ)دقرقث( ذؿـبوس فـدق

ذؿرقكذ ذدرػداث. ذتقدقذاؽنذدترميا ذاقت( )ـدخايذتبودن

ذـراك(ذ ذعذاب ذ)ؽدامل ذدجروؿودؽن ذقغ ذاورغ اقتوؾه

ذؿرقكذ ذباضي ذاودفاؽن. ذؿرقك ذتؾه ذقغ ذاف ددببؽن

ذدانذ ذؿغضؾضق، ذقغ ذػاـس ذاءقر ذدرػد ذؿقـوؿن دددقاؽن

ذددببؽن ذتقدقذترػريذداؽقتث، ذقغ ؿرقكذذعذابذدقؼدا

ذ)مساسذفقدوػث(".ذكفوراـؽار،ذ

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿرقكذاداؾهذددـقاذؽتقكذـراكذافؾيذػغفوـيذباؽلذذ

ذؿـخاريذدـتقاس،ذإدالمذاجرنذدغنذتضوهذبرػضغذتقدقذقغ

.ذخريةأذاوـتوقذبؽؾنذاؽنذؾوػاذدفقغضذدـقاذؽدـاغن

ذدوداذؿالؽوؽنذدرقغذفقدوفذؽتقكذاقنذؿرقك

ذبردوداذاقتذػربواتنذاؽنذددرذؿرقكذواالوػون ذؿرقك.

ذدانذذقطانذفادوتنذدغنذاقؽوت-تراقؽوتذدـتقاس

ذباضاقؽنذوؿػاؿاؽنأدذؿرقكذصفة. نفسوذػوجوؼنذجوض

ذؿاؽنذؿغـلذفاثذقغذبقـاتغ ،ذدفاجذذفواتثذدانذؿقـوم،

ذممػوثاءيذؿرقكذؽران.ذبقـاتغذؾبقهذفقـاذدرػدذؿرقكذبفؽن

،ذاهللذ۲اتاقذممفؿيذاوـتوقذدضوـاؽنذتقدقذتتايفذفاتي
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ذ۲تـداذؿؾقفتذاوـتوقذدضوـاؽنذتقدقذتايفتذؿاتذممػوثاءي

ذدضوـاؽنذتقدقذتتايفذتؾقغاذممػوثاءيذ،اهللذؽؽواداءن

اهللذداملذدورةذذػرمان،ذدباضاميانذاهللذ۲اتاقذؿـدغرذاوـتوق

ذ-:079اقاتذذاألعراف

 ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱ

 ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين

ٍّ َّ ُّ ِّ   

ذ ذاوـتوقذبرؿؼصود: ذجادقؽن ذؽاؿي ذددوغضوفث "دان

ذممػوثاءيذ ذقغ ذؿاءـدي ذدان ذجني ذدرػد ذباثق ذجفـم ـراك

ذ)اقات ذدغـث ذممافؿي ذ)ؿافو( ذتقدق ذقغ ذدانذذ۲فاتي اهلل(،

ذ)بوؼيتذ ذدغـث ذؿؾقفت ذ)ؿافو( ذتقدق ذقغ ذؿات ممػوثاءي

ؽأداءنذاهلل(،ذدانذممػوثاءيذتؾقغاذقغذتقدقذ)ؿافو(ذؿـدغرذ

ذبقـاتغذ ذؿرقكذاقتذدػرتي ذـصقحت(، ذدان ذ)اجران دغـث

ترـق،ذبفؽنذؿرقكذؾبقهذددتذالضي،ذؿرقكذاقتوؾهذاورغذ

ذقغذالالي".

ذذ

ذذذ

ذ

ذ
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َءانَِِْبْېئ ەئ    ٺََبَركَْ ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِنْ ،ىئل ُقر 

جب  حب  ِتاَلَوتَهُْ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَْ  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

ِفرِينَْ حئ تَغ  َزْٱل ُمس   ٱلتَّائِِبيَْْةَْڀ َوْيَْْفَيَاْفَو 
 


