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 هيدوف برحكمه ساتو تونتوتن

 2172 فًبىاري22برساماءن7441خرمجادى األ71

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱ
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب

 (721ايات  النحل)      حس جس

 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  

 (12)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

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ

ؿارقؾهذؽقتذبرتؼوىذؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدغنذذذ

.ذالرغـثؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذ

ذدانذؽربؽنتذفقدوفذ-ؿوده ؿودفنذؽقتذؿـداػتذرمحة

،ذداملذؽأداءنذتسذؿوكذبوؿيأ.ذفقدوفذدأخريةدددـقاذدانذ
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ذ ذبرحؽؿه ذدانذذاؽنػـوه ذددـقا ذؽبفاضقاءن ؿـجاؿني

ذخريةأد ذدواتذخطبه. ذواؽنذممبخاراؽنذفقدوفذبرحؽؿه

ذتوـتوتن.ذ

ذذ

ذذفرمان ذدورة ذدامل ذوتعاىل ذدبحاـه اقاتذذاؾـحلاهلل

ذذ-قغذبرؿؼصود:ذ721

ذ)واف ذتوفـؿو ذؽجاؾن ذحؽؿةذا"دروؾه ذدغن ذحمؿد( ي

برحبثله ؽبقجؼداـاءنذدانذـصقحتذػغاجرنذقغذباءققذدانذ

ذقغذؾبقهذدغنذؿرقكذ)قغذ اغؽاوذدروؽنذاقت(ذدغنذخارا

ذباءقق ذؾبقهذ، ذقغ ذجوا ذؾه ذدي ذتوفـؿو ددوغضوفث

ذدق ذدان ذددتذدريذجاؾـث ذقغ ذاورغ ذاؽن ؾهذاؿغتافوءي

ذاورغ ذاؽن ذؿغتافوءي ذؾبقه ذقغ ذفداقةذذ۲جوا ذؿـداػت قغ

ذروق".ذوػت

ذذذذ

ذ،ذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

روقذباضيذػاراذردولذدانذواقاتذاقنذؿغـدوغيذػت

ذباض ذقغذاػـدعوه ذؿاءـدي ذؽػد ذدعوه ذؿثؿػاقؽن ذخارا ميان

ذ-برؿاخم ذاقن ذجـقس. ذدخاراذذ۲دادرذاـتاراؿاخم دعوه

ذقاءقتذ ذإدالم ذاجرن ذاوؾقه ذدضارقدؽن ذتؾه ذقغ برحؽؿه

ؿغاجقذؿاءـديذؽػدذجاؾنذؽبـرنذقغذدػرقـتفؽنذاوؾقهذاهللذ
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ذقغذددوايذدػرت ذؼاعده ممربيذـصقحتذقغذذيدغنذممقؾقه

ذدوا ذؿغقؽوت ذؽػرقبادقنذباءقق ذدرتا ذؽأداءن دان،

ذقغذ ذػغتافوان ذدباضاي ذدأرتقؽن ذبوؾقه ذحؽؿه ددأورغ.

ذتقـدؼن،ذ ذوارسذؽتقكذؿــتوؽن ذقغ ذػرتقؿباغن ذدان ؿـدامل

ذددوات ذدامل ذؽػوتودن ذؿغؿبقل ذدغنذذوؽتقك ػرؽارا

ؿغؿبقلذؽرياذدببذدانذؽدنذقغذتقؿبولذعاؼبةذتقـدؼنذدانذ

ذح ذاؾؼرءان ذددامل ذدبوات. ذاقغني ذقغ ؽؿهذؽػوتودن

ذؽػدذ ذبرفرض ذػاؾقغ ذقغ ذاهلل ذاـضره ذدباضاي دصػتؽن

ذؿاءـدي.ذ

ذذ

ذـيب ذمسوا ذاؾؼرءان ذاوؾقهذذؿـوروت ذحؽؿه ذدأجر تؾه

اقـقؾهذذاهلل.ذؽأقدتقؿقواءنذحؽؿهذقغذدؿقؾقؽيذاوؾقهذػاراذـيب

قغذؿثببؽنذؿرقكذقغذػاؾقغذاقدتقؿقواذدانذقغذػاؾقغذبرعؾؿو.ذ

حؽؿهذاداؾهذذالققذاوـتوقذممقؾقؽيذ۲رتقثذؿاءـديذقغذبتولأ

ذدريذؽاؾغنذاورغذقغذبراميان.ذ

ذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذاضامذ ذتوـتوتن ذداتو ذاداؾه ذؽفقدوػن ذدامل برحؽؿه

ذداملذػؿقؽرينؿؾقػوتيذد ذاد ذدام ذػرؽاتاءنذتقافذػرؽارا ،

ذدتقافذ ذؿؾقػوتي ذاقن ذتوـتوتن ذبفؽن ذتقـدؼن. ؿافوػون
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ذاضام. ذدان ذؽدودوؼن ذجـتقـا، ذؿؾغؽاوءي اقنذذاقـدقؤقدو

قغذذوؽرانذبرحؽؿهذداملذفقدوفذاؽنذؿـتقجفؽنذددوات

ذقغذ ذاورغ ذالءقن. ذاورغ ذاتاو ذػالؽوث ذؽػد ذاد ذدام باءقق

اداؾهذاورغذقغذممػوثاءيذعؾؿوذؿـداملذدانذذحؽؿهضرهذوـأد

ذبـرذ ذاورغذقغ ذثاتذداملذؽفقدوػن، ممػوذؿغؿؾؽـثذدخارا

ذؿـؿػتؽنذددوات ذاورغذقغ ذػربواتن، ذدان ذػرؽاتاءن ذودامل

ػدذمتػتثذ)عادقل(ذدانذاورغذقغذممػوذممفؿيذدانذذددواي

ذجوضذ ذحؽؿه ذوتعاىل. ذدبحاـه ذاهلل ذحؽوم ؿـرػؽن

قغذؿوؾقاذدباضاميانذػرؿانذذاخالق ؿروجوعذؽػدذػربواتن

ذ:ذ36اقاتذذالفرقاناهللذدبحاـهذوتعاىلذداملذدورةذ

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ٱ
 حس جس مخ جخ

ئقث(،ذاقاؾهذدريضا)اهلل(ذاؾرمحنذ)قغذذ۲برؿؼصود:ذ"دانذفؿبا

ذدانذاػابقالذ ؿرقكذقغذبرجاؾنذدبوؿيذدغنذدوػنذدـتون،

ذؽاتذ۲اورغ ذفادػؽن ذادب، ذؽورغ ذبرؽالؽوان ذ۲قغ

ذؿرقكذؿـجوابذدغنذػرؽاتاءنذقغذدالؿتذ ؽػدذؿرقك،

ذدريذػرؽاراذقغذتقدقذدأقغقين".ذ

ذذ
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ذبوؽنذ ذبرتقـدق ذاوـتوق ذؿاءـدي ذؿغاجر حؽؿه

دفاجذدغنذتػتذتتايفذجوضذددوايذػدذؿاسذدانذمتػت.ذ

ذاوـتوقذذصفة ذػاؽاي ذدضوـا ذددواي ذبضقتو ذاداؾه حؽؿه

متػتذدانذذ۲ؿاس،ذؿانذ۲اورودن،ذبقالذ۲ؿغورودؽنذاف

ذاف ذداملذؽأداءنذ۲ددامل ذحؽؿه ذعؿؾن ذؿثدواقؽن ذدامل .

ذ ذداػت ذتقدق ذؿك ذؽقت، ذدفارقن ذايذؽفقدوػن تقدق

ذ ذداتو ذداملذذصفةؿروػاؽن ذؽأوتاؿاءن ذدبري ذػرؾو قغ

تذقغذؽقتذالؽوؽنذداملذؿغاجقذؿشارؽذدتقافذتقـدؼن

ذؿاءـدي ذددام ذفوبوغن ذدان ذاهلل ذدغن ذفوبوغن .ذؿـجاض

ذ ذؿوده، ذقغ ذػـدؽنت ذدغن ذدبوات ذػرؾو دانذذددواياقاث

ذؽؿؿػوانذ-برػرقغؽت ذتافف ذؿغقؽوت ػرقغؽت

ذداملذ ذدعؿؾؽن ذداػت ذاقن ذحؽؿه ذاػابقال ؿشارؽات.

ذاف ذتـتو ذدوده ذؿك ذؿشارؽات ؽباءقؼؽنذذ۲ؽفقدوػن

اؽنذداػتذدمسػاقؽنذدغنذؾبقهذبرؽدنذدانذممربيذاميػكذ

ذقغذباءققذؽػدذؿشارؽات.ذ

ذذ

ذذذ-:ؽؾبقفنذبرحؽؿهذاـتارا

ذؿؾؼدـاؽنذذ .7 ذدامل ذتقغضي ذقغ ذدقري ذؽقؼقـن ممقؾقؽي

ذؽبـرنذ.ذ



 7 

ذدانذؿـجادقؽنذ .2 ذدباضايذذاميان ذػغتافوان عؾؿو

ذ.ذاداسذقغذاوتام

ذ.ذثؿػاقؽنذعؾؿوذدغنذػؾباضايذػـدؽنتممػوذؿذ .6

ذاوـتوقذؿغاجقذ .4 ذتقغضي ذممقؾقؽيذمساغتذجواغذقغ

ذذؿاءـدي ذدغن ذؽبـرن ذؽػد دانذذمعروفذأؿرؿؾؼداـاؽن

ذـفيذؿـؽر.ذ

ذذ .1 ذؿـخاريذذسيتيفػوبرفيكري دـتقاس اوـتوق

ذ.ذيفداػثؾداقنذداملذمسواذػردوءاؾنذقغذدف

اؾؼرءانذػرؽاتاءنذدانذػربواتـثذدـتقاسذبرؾـددؽنذذ .3

ذدـهذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾم.ذذدان

ذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ

ذداػتذ ذتقدق ذؽقت ذجك ذؽقت، ذروضقث اؾغؽه

اضامذؽقتذاداؾهذذددغؽنفقدوفذداملذؽأداءنذبرحؽؿه،ذ

اضامذقغذؿغاجقذؽػدذحؽؿه.ذاؾؼرءانذقغذؿروػاؽنذػـدوانذ

ذبضقتوذ ذحؽؿه ذدغن ذدػـوفي ذباثق ذؽقت ذروجوؼؽن دان

ذاداؾهذ ذجوض ذودؾم ذعؾقه ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذردول ذدغن جوض

ذدغنذ ذؿارقؾه ذؿك ذبرحؽؿه. ذداغت ذقغ ذاـدان ؿروػاؽن

ؽدؿػنتذقغذترباءققذاقنذؽقتذفقدوفذداملذدوادانذقغذ
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ؾوؿباؾهذؽقتذاوـتوقذؿـداػتؽنذ-دغنذحؽؿه.ذبرؾوؿباذػـوه

ؽقتذدـتقاسذداملذرمحةذذفقدوفذقغذػـوهذبرحؽؿهذدوػاي

ذاؾبؼرةذ ذدورة ذدامل ذػرؿاـث ذدباضاميان ذوتعاىل ذدبحاـه اهلل

ذ:ذ232اقاتذ

 مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ٱ

   حك جك مق حق مف خف حفجف

ذقغذ ذؽبقجؼداـاءنذ)عؾؿو ذ"اهللذممربقؽنذحؽؿة برؿؼصود:

ؽػدذددقاػاذقغذدؽفـدؼؽقثذ)ؿـوروتذاتورنذقغذذبرضوـا(

ذؿكذ ذاقت ذحؽؿة ذدبرقؽن ذقغ ذددقاػا ذدان دتـتوؽـث(.

ذدانذ ذباثق. ذقغ ذؽباءقؼؽن ذدبرقؽن ذتؾه ذاي ددوغضوفث

تقاداؾهذقغذداػتذؿغؿبقلذػغاجرنذ)دانذػراقغنت(ذؿالءقـؽنذ

ذـث".ذفيكريقغذؿغضوـاؽنذعؼلذذ۲اورغ

 

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

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


