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 إسالم سباضاي خارا هيدوف

 9102 فًبىاري8برساماءن0441خرمجادى األ3

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 نت مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ٱ

 يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت  ىت

 (02ايات  ال عنران )    يك ىك مك لك اك

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

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   وَسَل ِّهِصَل ِّ ڈ      
 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  

 (52)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذطػدذ"عؼصود: ذطاعو ذراستؾه ذبرإميان، واػايذاورغذؼغ

ذ"أوىلذ ذطػد ذدان ذاهلل ذردول ذطػد ذطاعو ذراستؾه ذدان اهلل

ذ طاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذذصداورغذؼغذبرطواس(ذدر)األعر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذصرطارا،ذ-جؽـذطاعوذبربـته

عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ)طتاب(ذاهللذ)اظؼرءان(ذذ

برإميانذطػدذاهللذدانذذ٢دـه(ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـردانذ)

ذطاعو(،ذذأخرية.ػاريذ ذ)باضي ذباءؼق ذظبقه ذدعؽنيذاداظه ؼغ

 دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ

ذدشنذذذ ذاهلل ذطػد ذطتؼواءن ذعـقغؽتؽن ذطقت عارؼؾه

ذدانذ-بردوشضوه ذصرؼـتفث ذدضاال ذعؾؼدـاطن دوشضوه

ذ ذدضاال ذعودهالرشـثعـقغضؾؽن ذطقتذعـداصتذ-. عودػن

ذدانذ ذدانذطربطنتذػقدوفذددغقا ذطأؼـدػنذخريةأدرمحة .
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ذدجادؼؽنذصـدوانذ ذاؼتذاعتذظواسذدؽرياثذإدالم إدالم

نذممبقخاراطنذتـتغذاطذخطبهػقدوفذعاءغدي.ذاوظقهذاؼت،ذ

ذ.ذإدالمذدباضايذخاراذػقدوف

ذذ

ذ،ذذععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذذفرمان ذدورة ذدامل ذوتعاىل ذدبحاغه ذسؿراناهلل ذال

ذذذ-ؼغذبرعؼصودذ:ذ02اؼاتذ

ذ ذدان ذبـر ذ)ؼغ ذاضام ذاهللذيضاءدر"ددوشضوػث ذددقدي )

ذاورغ ذدان ذإدالم. ذغصراغذي)ؼفودذ۲اؼاظه ذؼغذيدان )

بردؾقدقهذ)عغـاءيذاضامذإدالمذدبرؼؽنذطتابذاؼتذتقدقذ

ذعرؼكذ ذمسػايذطػد ذدتؾه ذعالءؼـؽن ذ( ذعـرمياث ذاشضن دان

ذصوال(ذ ذاؼت ذ)صردؾقدقفن ذطبـرغث ذتـتغ ذصح ذؼغ صغتاػوان

عاتذطرانذحددذدشؽيذؼغذادذداملذطاظغنذعرؼك.ذ-مسات

ذاؼة ذاطن ذاؼغؽر ذطػور ذؼغ ذددقاصا ذ)اؼغتؾه(، طرتشنذذ۲دان

ذشنذحدابث."ذاهلل،ذعكذددوشضوػثذاهللذاعتذدضراذػقتو

ذذ

ذعاءغديذ ذدؼري ذصثرػن ذعروصاطن ذاداظه إدالم

طػدذاهلل.ذصثرػنذدؼريذاؼنذتقدقذذصثسإخالدػـوػثذدانذ

ذزاػريذدفاجذتتايفذ ػاثذترباتسذطػدذضرقذالطوذاشضوتا

ذبا ذسؿؾن ذعرشؽوعي ذاؼنذرنيجوض ذصثرػن ذبرارتي ذاؼن .
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عرشؽوعيذجدؿاغيذدانذروحاغي،ذسؼلذدانذصراداءنذاتاوذ

ذدانذػاتيذ ذصثرػنذاؼنذتقدقذترباتسذطػدذجقوا ذاهلل. طػد

ذرواغذذ۲دودوت ذدضاال ذعرشؽوعي ذتتايف ذدفاج ترتـتو

ذاداسذ ذصرطارا ذاعػت ذعرشؽوعي ذؼغ ذعاءغدي طفقدوصن

ذذذ-براؼؽوت:ذيدػرت

ذذ،صرتام:ذصثرػنذدؼريذطػدذاهللذداملذبقدغذسؼقده

ذذ،طدوا:ذصثرػنذدؼريذطػدذاهللذداملذبقدغذسبادة

ذذ،اخالقطتقض:ذصثرػنذدؼريذطػدذاهللذداملذبقدغذ

طأعػت:ذصثرػنذدؼريذطػدذاهللذداملذبقدغذصراوغداشنذاتاوذ

ذذ.ذرؼعة

ذذ

اهللذذخليفةعاءغديذتؾهذدتوضدؽنذاوغتوقذعـجاديذ

دعوكذبوعي.ذاوظقهذاؼت،ذايذدتوغتوتذاوغتوقذبراميانذدانذ

ذدانذصراتورن ذطػدذدضاالذصرؼـته ؼغذدتتػؽنذاوظقهذذ۲صاتوه

ذتوضدثذعكذ ذعؾؼدـاطن ذعاءغدي ذاوغتوقذممبوظقفؽن اهلل.

ذغيب ذدان ذردول ذصارا ذعاءغدي ذطػد ذعغوتودؽن ذتؾه ذ۲اهلل

ذػقدوفذذ۲طتابذدرتا ذبقؿبقغن ذدان ذصـدوان دباضاي

ذؼغذ ذردول ذاداظه ذودؾم ذسؾقه ذاهلل ذاهللذصؾى ذردول عرؼك.

ذذخريأتر ذطتاب ذدان ذذرؼعة ذصـدوانذذخريأترممباوا باضي
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زعان.ذاوظقهذاؼتذعاءغديذذخريأكدؾوروهذعاءغديذػقغضذ

ذودؾمذ ذاهللذصؾىذاهللذسؾقه ذردول ذطػد ذبراميان دصرؼـتفؽن

دانذدتوغتوتذاوغتوقذعثقربطنذرداظهذإدالمذؼغذدباواذاوظقهذ

ذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾم.ذ

ذذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذ ذعـجادي ذؼغ ذعاءغدي ذدعوكذذخليفةدباضاي اهلل

عيذاؼن،ذطقتذعدتقؾهذعغقؽوتذصراتورنذؼغذتؾهذدتتػؽنذبو

ذ ذدان ذددغقا ذطدجفرتاءن ذدان ذطدالعنت ذدعي .ذخريةأاهلل

ذعاءغدي،ذ ذطػد ذاضام ذصـتقغث ذددقـقؾه ذدعؽني ذؼغ اوظقه

اغدؼؽاتاذعاءغديذدبقارطنذتـػاذاضام،ذتـػاذبراميانذطػدذاهللذ

ذاوغتوقذ ذممػو ذتقدق ذعاءغدي ذتـتو ذدوده ذادا، ذعفا ؼغ

ذد ذطرجاممعؿورطن ذعالطوطن ذدان ذباضيذذ۲غقا ذباءؼق ؼغ

ذدانذ ذممػالجري ذؼغ ذددقاصا ذعاءغدي. ذطػد ذصاءؼده ممربي

ذسؾؿ ذدرتا ذاظؼرءان ذاطنذذ۲وعغؽاجي ذاي ذغدخاي إدالم

عـداصيتذبفاواذاجرنذإدالمذاداظهذاعتذمسػورغاذدانذددوايذ

ذذ-اوغتوقذدجادؼؽنذصـدوانذػقدوفذدفارؼنذاغتاراثذاؼاظه:

ذتؾهذ ذوتعاىل ذدبحاغه ذاهلل ذبفاوا ذممربؼتاػو ذإدالم صرتام:

ذعـجاديذ ذعاءغدي ذدشنذذخليفةعـتػؽن ذاؼن. ذبوعي دعوك
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ذ ذسبودؼةفوعغفقدوصؽن ذدبحاغهذذشدي ذاهلل ذطػد )صغعبدؼن

ذصت ذدشن ذددواي ذاهلل ذطػد ذبراميان ذؼاءؼت روقذووتعاىل(

ذدانذدؼدؼؼنذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾم.ذ

ذاطنذ ذعاءغدي ذبفاوا ذممربؼتاػو ذتؾه ذجوض ذإدالم طدوا:

ذدصقؽريطنذ ذصرظو ذاؼت ذاوظقه ذعاتي. ذدتؾه ذمسوال ػقدوف

دؽارغذاصاطهذسؿؾنذؼغذاطنذدباواذبردامذاوغتوقذطعاملذؼغذ

ذدرتودث.ذ

ذدـتقاسذبرذؽورذ طتقض:ذإدالمذعـدؼدؼقذعاءغديذدوصاؼا

ذباثؼث.ذ ذترطريا ذتقدق ذؼغ ذاهلل ذطورغقاءن ذغعؿة اتسذدضاال

ددأورغذذاظقهذاؼتذدشنذدـتقاسذبرذؽورذجقواذدانذراضاو

ذعدؾمذاطنذعـجاديذاعانذدانذدجفرتا.ذ

ذدوصايطأ ذعاءغدي ذعـدؼدؼق ذإدالم ذاخالصذعػت:

صؾؽنذصراتورنذاؼتذتقدقذأذ۲مماتوػيذصراتورنذدانذاوغدغ

ذبرالوغنذدشنذحؽومذاهللذدبحاغهذوتعاىل.ذ

ذدـتقاسذ ذقخالأبرطؾقؿا:ذإدالمذعـدؼدؼقذعاءغديذدوصاؼا

ذعوظقاذداملذاودفاذعـخاريذطباجقؼنذبردام.ذ

ذعـضؼؽنذ ذبراغي ذدوصاؼا ذعاءغدي ذعـدؼدؼق ذإدالم طأمن:

ذاوغتوقذ ذتاطوت ذدرتا ذطعادؼؾن ذطباءؼؼؽن، طبـرن،

ذ.ذاهللذ۲عالطوطنذطداهلنذاتاوذصؾغضرنذحؽوم
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طتوجوه:ذإدالمذعغاجرذاوعتثذدوصاؼاذبردقؽفذددرػانذ

طفقدوصنذدانذتقدقذعؾؿػاوءيذباتسذدرتاذذ۲داملذدوءال

ذتغضؾمذداملذطؿقواػنذؼغذبوظقهذممباواذطػدذطؿودـفن.ذ

ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ

ؼغذدباواذاوظقهذاضامذإدالمذذ۲دعؽقـؾهذداغتاراذصغاجرن

ذ ذدان ذمسػورغا ذدظؼداغاطنؼغ ذاضامذعوده ذدؾوروه ذ۲داغتارا

ددغقاذاؼن.ذاوظقهذاؼتذجاشـؾهذطقتذعغؿبقلذدالءؼنذإدالمذ

ذاوغتوقذ ذطقت ذطواجقػن ذعـجادي ذدان ذاضام. دباضاي

ذبربغضذ ذتقدق ذدان ذإدالم ذاضام دـتقاسذعراسذبغضذدشن

ذدشنذاجرنذدالءؼنذدريذإدالم.ذ

ذذ

ذاهللذذخريأ ذصرعان ذعرغوغ ذطقت ذعارؼؾه دؽاظي،

ذذ-:038اؼاتذذاظبؼرةدبحاغهذوتعاىلذداملذدورةذ

ىي  ني مي زي ريٰى ين ىن نن من زن رن ٱ  

ذاورغ  ذواػي ذ")طتاطـؾه ذ"اضامذذ۲برعؼصود: ذبراميان: ؼغ

ذاهللذؼغذ ذخؾوصن ذاؼاظه(: ذدباتيذدشـث ذتؾه ذطاعي ذؼغ إدالم،

عـخورضؽنذدؾوروهذطفقدوصنذطاعيذدشنذخورقذإدالم(ذذ

ذ)طاعيذ ذاهلل؟ ذدرصد ذخؾوصـث ذباءؼق ذظبقه ذؼغ ذدقاصاطه دان

ذفذصرخقاطنذاهلل(ذدانذطػداثؾهذطاعيذبرسبادة".ذاتت



 8 

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
 


