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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى

 (055ايات  األنعام)      

 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)الهساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذطاعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذطاعتؾه 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

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذدغنذذذ ذاهلل ذؽػد ذؽتؼواءن ذؿـقغؽتؽن ذؽقت ؿارقؾه

ذدانذ-بردوغضوه ذػرقـتفث ذدضاال ذؿؾؼدـاؽن دوغضوه

ذ ذدضاال ذؿودهالرغـثؿـقغضؾؽن ذؽقتذؿـداػتذ-. ؿودفن

.ذاهللذدبحاـهذخريةأدرمحةذدانذؽربؽنتذفقدوفذددـقاذدانذ
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ذباثقذ ذقغ ذـعؿة ذدغن ذؽقت ذؽػد ذؿغرـقاؽن ذتؾه وتعاىل

ذؿـداػتذ ذؽقت ذاداؽه ذػردوءاؾـث ذعؾؿو. ذـعؿة ترؿادوؼؾه

ذؿكذ ذؽقتذاد. ذقغ ذعؾؿو ذاقنذخطبه ؽربؽنتذدرػد ؽاؾي

ذخاراؽنذتاجوقذؽربؽنتذعؾؿو.ذقاؽنذممب

ذ

ذذ-قغذبرؿؼصود:ذ055اقاتذذاألـعامذةاهللذدورذفرمان

روـؽن،ذقغذ"دانذاقنذدبواهذؽتابذ)اؾؼرءان(ذقغذؽاؿيذتو

ذؿـػعتث ذ)باثق ذبرؽتث ذؽاؿوذاد ذفـدؼؾه ذاقت، ذاوؾقه .)

ذؿوده ذاهلل(، ذ)ؽػد ذبرتؼواؾه ذدان ذؽاؿوذ-ؿـوروتث ؿودفن

ذبراوؾقهذرمحة".ذ

ذذذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذدـتقاسذؽربؽنت ذدانذذبرؿؼصود ذؽباءقؼؽن ؿؾقؿػه

ذبرمتبهذ ذاقاؾه ذؽربؽنت ذـواوي ذاؿام ذؿـوروت ؿـػعتث.

ذؽؿدقن ذقغذذؿاـؽاالذ،ؽباءقؼؽن ذاف ذدضاال ذاداؾه عؾؿو

دمسػاقؽنذاوؾقهذاهللذدانذردوؾث.ذعؾؿوذقغذادذؽربؽنتذاقاؾهذ

ذؽػدذ ذدقري ذؿـدؽت ذتؼوى، ذؽػد ذؿـوروؼؽن ذقغ عؾؿو

ذقغذممربيذؽد ذعؾؿو ذؽػدذؽبـرن. ذدانذممباوا نذؽػدذاهلل،

دانذجوضذممربيذذ،ؿغعؿؾؽنذعؾؿوثذاداؾهذاورغذقغػغؿؾثذ

ذؽػدذاورغذالءقن.ذذمنفعة

ذ
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ذؽربؽنت ذممباوا ذتقدق ذقغ ذقغذذ،عؾؿو ذاورغ اقاؾه

ذ ذؽػد ذممباوا ذتتايف ذتقدقذودوؿبذصفةبرعؾؿو ذاغؽوه، غ،

ذتقدق ذؽػدذبراخالق ؿغحرؿيتذضورو، ذاػاتهذالضيذممباوا ،

ذدبحاـهذذ،ؽددنت ذاهلل ذؿغـل ذقغ ذاورغ ذراؿاي خوـتوفث

ذوتعاىل،ذ،وتعاىل ذاهللذدبحاـه ذتتايفذتقدقذؿـشؽوريذـعؿة

ذاهللذدبحاـهذوتعاىل.ذذ۲صالةذدانذتقدقذمماتوفيذػرقـتهذتقدق

ذ

تقدقذذ،صثذعؾؿوذاضامذإدالمخصواورغذقغذبالجرذعؾؿوذ

ذ،اؽنذممػراوؾقفيذؽربؽنتذعؾؿوذجكذفاتقثذتقدقذبردقه

ذجاؾنذ ذؽػد ذؿـوروؼؽن ذقغ ذخفاي ذاداؾه ذعؾؿو ؽران

داملذذ،ػرتامذقغذؽباءقؼؽن.ذؽتافوءقؾهذبفاواذتقػوذداقاذابؾقس

ذؿاءـدي ذؿثدتؽن ذاوـتوق ذديذؿـجاءوفؽنذذ،اودفا اداؾه

ذؿاءـديذدريذعؾؿو ذؿغفاؾغ ذاقتذاداؾهذذ،اتاو ذعؾؿو ؽران

خفايذدانذاػابقالذايذبرجايذممادؿؽنذخفايذاقت،ذؿكذ

ذوقذؿـجروؿودؽنذؿاءـديذؽداملذؽددنت.ذديذؿودهذاوـت

ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ذذذ-اـتاراذخاراذاوـتوقذممػراوؾقفيذؽربؽنتذعؾؿوذاقاؾه:

ذذ.ـقةذؿـخاريذعؾؿوذؽرانذاهلل .0
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ذاوؾقهذذذذذ ذددرتاءيذدغنذـقة. دتقافذعؿؾنذؽقتذفـدؼؾه

ذدغنذ ذبرـقة ذفـدؼؾه ذعؾؿو ذؽقتذؿـخاري ذاػابقال اقت،

ذدانذ ذؽربؽنت ذؿـداػتؽن ذاوـتوق ذبتول ذقغ توجوان

ذاهلل.ذذكرضاءن

ذ

ذذ.برعؿلذدغنذعؾؿوذقغذدؿقؾقؽي .9

ذؽقتذذذذ ذقغ ذعؾؿو ذاد ذدام ذؿغتافوءي ذاقغني ذؽقت جك

ذ ذتقدق، ذاتاو ذبرؽت ذذاوؽورؾهػالجري ؽرفذبراف

ذ ذتردبوت. ذعؾؿو ذدغن ذبرعؿل ؽقتذذدؽرياثؽقت

ذدػالجري ذدوده ذقغ ذعؾؿو ذؿغعؿؾؽن ؿكذذ،ؽورغ

ذذ.ؽورغؾهذؽربؽنتذدرػدذاهلل

ذذ

ذذ.عؾؿوذؽػدذاورغذالءقنذؿغاجرؽن .3

اداؾهذاؿتذذ،تؽػدذؿشارؽذبرمنفعتؿغاجرذعؾؿوذقغذذذذذ

ذعؾؿوذ ذؿغاجر ذاورغذقغ ذإدالم. ذددقدي ذـقالقث تقغضي

ذالءقن ذاورغ ذاقتذذ،ؽػد ذدأجر ذقغ ذاورغ بقالؿان

تـػاذذ،ؿغؿؾؽـث،ذديذجوضذاؽنذدبريذضـجارانذػفاال

ذؿغورغؽنذػفاالذػغؿؾث.

ذ

ذ

ذ
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ذذ.ـعؿةذدـقاذؿغجرؿغضوـاؽنذعؾؿوذاوـتوقذذتقدق .4

ذمساتذذذذ ذاوـتوق ذعؾؿو ذممػرضوـاؽن ؿاتذ-جاغـؾه

ذجوضذ ذاد ذددـقا. ذؽؿقوافن ذدان ذؽؽاقاءن ؿـداػتؽن

ذ ذعؾؿو ذؿغضوـاؽن ذقغ ذؽقت ذؿغجرذداـتارا اوـتوق

اضرذدػوجاذدغنذعؾؿوذقغذدؿؾقؼقث،ذددغؽنذذ،ؽدـقاءن

توجواـثذاداؾهذاوـتوقذذ،دضاالذعؾؿوذقغذؽقتذػرأوؾقفي

ذاهلل ذؽػد ذدقري ذذ،ؿـدؽتؽن ذممربي ؽػدذذمنفعةدان

ذؿاءـدي.ذ

ذذ

ذذ.غذدغنذعؾؿوذقغذدؿقؾقؽيودوؿبذتقدق .5

غذاداؾهذػثاؽقتذقغذداغتذبربفايذداملذوػثاؽقتذدوؿبذذذذ

تقدقذذ،ؽأداءن،ذجكذعؾؿوذدودهذػـوهذدذداداافذجواذ

غذدغنذودوؿبذاؿدتحقلذاوـتوقذددأورغذاقتذؿراد

ذادذذ،اقتذاوؾقهعؾؿوذقغذدؿؾقؼقثذ. رـدهذذصفةدـتقاداؾه

دانذدـتقاسذاقغتذدضاالذافذذ،دقريذداملذدقريذؽقت

فاثاؾهذػقـجاؿنذمسـتاراذددـقاذاقن.ذذ،قغذؽقتذؿقؾقؽيذاقن

ذدوؿب ذؽقت ذؽقتذذ،غومساؽني ذجاءوه ذمساؽني ؿك

ذدرػدذاهللذدبحاـهذوتعاىل.

ذ

ذ
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ذذ.ؿـجاضذادبذدغنذعؾؿو .6

دـتقاسذؿـجاضذادبذداملذؿـوـتوتذعؾؿوذدغنذضوروذذذذذ

ذذيدػرتذ،ؽقت ذػرفاتني -بردوغضوهذدانممربي

ذددوات ذؿـداملي ذدامل ذؽقتذذودوغضوه ذجك عؾؿو.

ـدخايذاهللذذ،دـتقاسذؿـجاضذادبذداملذؿـوـتوتذعؾؿو

دبحاـهذوتعاىلذاؽنذممربقؽنذؽربؽنتذعؾؿوذاقتذددـقاذ

ذ.ذخريةأدانذ

ذذ

ذذذ.برضوروذدغنذضوروذقغذعاؾقم .7

رهذؽربؽنتذعؾؿو.ذأضوروذقغذعاؾقمذاؽنذممباواذؽقتذؽذذذذ

ذػؿقؾقفنذضوروذ ذدببذاقتذبقالذؿـوـتوتذعؾؿو، اوؾقه

ذؽقتذ ذقغ ذدضاالذعؾؿو ذاضر تقدقذذ،دامليداغتذػـتقغ

صثذبرؽاءقنتذخصوترػقدوغذدرػدذؽبـرنذقغذحؼقؼي،ذ

ذ.ذعؾؿوذاضام

ذذ

ذدبحاـهذذدـتقاس .8 ذاهلل ذؽػد ذؽربؽنت ذمموفون بردعاء

ذذ-:دعاءذيوتعاىلذدػرت

 

 اع  ف  ا ّن  م  ل  ع   ُل  أ  س   و  ّن  إ   م  هُلل  ا      

ذ.برمنفعة:ذؽورـقاؽنذاؽوذقاذاهللذعؾؿوذقغذبرؿؼصودذذذذ

ذذ

ذ
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ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ

ؽرانذذ،اوؿتذإدالمذػرؾوذؿـوـتوتذعؾؿوذجودرتو

ذادا ذاقت ذؽباءقؼؽنعؾؿو ذدضاال ذؽوخني ذؿروػاؽن .ذؾه

ذعؾؿوذ ذؿغواداءي ذدان ذممػالجري ذواجب ذؿدؾم دتقاف

ذداملذذ،ػغتافوان ذدؽؿبغؽن ذداػت ذاقت ذعؾؿو دوػاقا

ذؿـجاديذذ،ؿشارؽاتذإدالم ذاوؿتذإدالم ذؿؾتؼؽن باضي

ذأ-دباءقق ذؽخؿرؾغنذذ،وؿةباءقق ذؿـخاػاي ذداػت درتا

ذ ذدان ذدـقا ذذ،خريةأفقدوف ذدبحاـهذذفرماندباضاميان اهلل

ذ:ذذ9اقاتذذاؾزَُّؿرذةوتعاىلذداملذدور

 خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱ

 مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف

  جم هل

ذ ذاتاو ذباءقق( ذؾبقه ذقغ ذ")اغؽاو ذطاعةذبرؿؼصود: ذقغ اورغ

جودذدانذبردقريذوؿغرجاؽنذعبادةذػدذوؼتوذؿاملذدغنذد

ذ ذفاري ذ)عذاب( ذتاؽوتؽن ذؿغفارػؽنذذخريةأمسبقل درتا

ذدامذ ذ"اداؽه ذ)ؽػداث(: ذالضي ذؽتاؽـؾه ذتوفـث؟" رمحة

قغذتقدقذؿغتافوءي؟"ذذ۲قغذؿغتافوءيذدغنذاورغذ۲اورغ
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ذاورغ ذدانذذ۲ددوغضوفث ذػالجرن ذؿغؿبقل ذداػت قغ

ذ.ذ"قغذبرعؼلذمسػورـاذ۲ػراقغنتذفاثاؾهذاورغ

 

ك   ر  ان  َب  ېئ ەئ    ٺَب  ء  ف ع ن   ،ىئل ُقر  هَـ  ڻ       ڦ  ڑ  ہو 

ت هُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ت ال و 

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ و    ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

ز   حئ ف ر ين  ف ي ا ف و  ت غ  ي   ة  ڀ و  ي   ٱل ُمس   ٱلت ائ ب 
 


