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 باءيق يغ هيدوف يرانـخفغأ
 

 9109ؿخذذ05ذبرداؿاءنذ0441ذرجبذ8
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

                  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱٱ

 (019ايات  ال عنران)                             ٍَّّ

 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  

 (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

ذدغنذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوه

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.
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ذاخريةدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذدباضاي.

ذاوـتوقذ۲خقتاذؿـامنذؽقتذػدتقثذ،إدالمذاوؿت

ذقاءقتذباءققذقغذؽأداءنذداملذتراخريذنفسذؿغفؿبودؽن

ذ ذاخَلاِتَمهُحِدُن ذاقنذؽربؽنتذػـوهذقغذفاريذػد. ذاؽنذممرب،

ذذذ.ذباءققذقغذفقدوفذخريانػغأذبرؽـاءنذخطبهذؽنػرؽاتامم

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذ019ذاقاتذعؿرانذالذةدورذدامل

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبرفرمانذتؾه

ذبراميانذقغذ۲اورغذوافي" ذدغنذاهللذؽػدذؽاؿوذبرتؼواؾه!

ذتؼوىذ۲دبـر ذؿاتيذؽاؿوذؽاؾي-دؽاؾيذجاغنذدان،

ذ".ذإدالمذؽأداءنذداملذؿالءقـؽن

ذ

ذؿودهذتقدقذدوػاقاذدأقغتؽنذدرقغذؽقتذؽفقدوػنذدامل

ذػغفارػنذػـوهذبرضـتوغذدـتقاسذدانذاداذبرػوتوس

ذؽقتذداعتثذتقباذدفقغضذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذترفادف

ذـثغدذبرمتوذؽؿباؾي ذؿـؿوءيذؿاءـديذدتقافذواالوػون.

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذـاؿون،ذؽأداءنذػؾباضايذدغنذؽؿاتني

ذ،ؽأداءنذدواذدغنذاجؾثذؿـؿوءيذاؽنذؿاءـديذؿـتػؽن

فقدوفذذخريانػغأذ.اخَلاِتَمهدانذُدِوُءذذاخَلاِتَمهقاءقتذُحِدُنذ
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ذذقغ ذُحِدُن ذقاءقت ذاداله  هَماِتاخَلباءقق دواتو ؿروػاؽن

ذاهللذاوؾقهذتوفيقذدبريذفؿباذدأورغذؿانذقغكأداءن 

ذؽؿاتنيذداتغثذدبؾومذوتعاىلذدبحاـه ذؿـقغضؾؽنذدي.

ذاهللذؽؿورؽاءنذؿـداتغؽنذقغذػربواتنذؿاخمذدضاال

ذتؾهذقغذدوداذدضاالذدريذبرتوبةذدانذ،وتعاىلذدبحاـه

ذاهللذؽػدذؽطاعنتذؿالؽوؽنذدضراذدرتاذ،دالؽوؽن

ذدغنذاودقاثذخرييؿغأذديذؽؿدقن.وتعاىلذدبحاـه

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذكرضاءنذدداملذؿاتيذقاءقتذؽباءقؼؽن

ذداملذقاءقتذباءققذقغذؽأداءنذداملذؿـقغضلذديذجك

ذاهللذؿكذ،دغـثذرضاذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽأداءن ذانذذاء

ذحديثذدباضاميانذؿودهذؿـجاديذاؽنذدرتودثػرجاؾـنذ

ذؿاؾكذبنذاـسذدريذامحدذاؿامذاوؾقهذدرقواقتؽنذدريذقغ

ذعـهذرضى ذاهلل ذبرؽاتذاي، ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول،

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-:برؿؼصودذقغذبردبداذودؾم
ذاؽنذدي،ذددأورغذػدذؽباءقؼؽنذاقغقـؽنذاهللذدؽرياث"

ذتردبوتذاورغذؽػدذؽباءقؼؽنذؿالؽوؽن ذاػابقال".

ذؽػدذؽباءقؼؽنذممػرالؽوؽنذاهللذباضقؿانذدتاثذاهللذردول

ػـدوؽنذذؿوالذاؽنذاهلل:"ؿـجوابذبضقـدا،ذاقتذددأورغ
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ذدبؾومذصاحلذعؿلذؿالؽوؽنذاوـتوقذتردبوتذاورغ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(ذامحدذاؿامذرواقة".)ؽؿاتقـث  

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذاقاؾهذؽقتذؿثاقاغيذؿادقهذاهللذ۲تـداذداـتارا

ذاوـتوقذؿودهذدقريذؿراداءيذاوـتوقذددأورغذؿـدوروغ

ذؽباءقؼؽنذعؿؾنذؿالؽوؽن ذفداقةذؿغرـقاؽنذاؽنذاهلل.

ذقغذؽجاؾنذػتـجوقذدبرقؽنذدغنذدداقغقثذقغذاـدانذؽػد

ذاداؾهذجوضذاقن.ذاقنذددـقاذؽفقدوػنذؿـجاؾينذداملذؾوروس

ذدؽورـقاؽنذاؽنذاقتذددأورغذػتـداذاـتاراذؿروػاؽن

ذدباضاميانذ،باءققذقغذفقدوفذخريانػغأذدانذؽؿاتنيذدغن

ذ:ذبرؿؼصودذقغذامحدذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديث

ذَبْؽَرِهذابوذبنذاؾرمحنذعبدذدري"ذ ذؾالؽيذدأورغذبفاوا،

ذبرؽات ذترباءقق؟ذقغذؿاءـديذدقاػاؽهذاهللذردولذوافي،

"،ذعؿؾثذباءققذدانذعؿورثذػـجغذقغذاورغ:"ؿـجوابذبؾقاو

ذالضيذبرتاثذدي ذتربوروق؟ذقغذدقاػاؽهذالؾو، ذبؾقاو،

ذ".ذعؿؾثذبوروقذدانذػـجغذبرعؿورذقغذاورغ:"ؿـجواب

ذ

ذ

ذ
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ذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذعؿؾنذؽػدذبرضـتوغذددأورغذحقاةذاخريذؽأداءن

ذفاري-دفاري ذفاريذاقتذؽرانذاوؾقه، ذؽقتذ۲ادقؾه

ذدـتقاسذدغنذ،ؽقتذؽأمياـنذؿـقغؽتؽنذدالؾوذدغن

ذ،وتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذعبادةذعؿلذؿـقغؽتؽنذبراودفا

.ذؿاءـديذؽػدذؽباءقؼؽنذممربيذقغذعؿؾنذؽنممػرباثؼذدان

ذباضيذؿاءـديذاوؾقهذدالؽوؽنذبوؾقهذقغذعؿؾنذاـتارا

ذؿالؽوؽنذدغنذاداؾهذ،باءققذقغذفقدوفذخريانػغأذؿـداػت

ذ-:براقؽوتذ۲ػرؽارا

ذػرقـتفث،ذؿغرجاؽنذدغنذاهللذؽػدذبرتؼوىذدـتقاس .0

ذ.ذالرغـثذؿـجاءوفيذدان

ذتقدقذدانذوتعاىل،ذدبحاـهذاهللذدالؾوذبرذقؽريذؽػد .9

ذ.ذؿؾوػاؽـث

ذدانذاؾؼرءانذممباخذاوـتوقذدقريذممبقاداؽن .3

ذ.ؿغؿؾؽـث

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؽػدذبرصؾواتذدـتقاس .4

 .دـفث-دـهذؿغعؿؾؽنذدانذودؾم،
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ذؿـجاض .5 ذدغنذؿاءـدي،ذددامذفوبوغنذدـتقاس

ذؿـخضهذدانذؽباءقؼؽنذؽػدذؿاءـديذؿغاجق

ذذ.ذؽؿوغؽرن

ذفقدوفذؽرانذعؾؿو،ذجمؾقسذدغنذدؽتذدـتقاس .6

ذ.ذؽباءقؼؽنذؽػدذممباواذاؽنذاضامذؽػفؿنذدغن

ذذ

ذبراودفا .7 ذمموفونذدغنذدقريذممػرباءقؼيذدـتقاس

ذاتسذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتوبةذدانذ،ؽأؿػوـن

ذدقريذممربدقفؽنذباضيذدالؽوؽنذقغذدوداذدضاال

 .جقواذؿثوخقؽنذدرتا
 

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذفقدوفذناخريػغأذممػراوؾقفيذاوـتوقذبضقتوذـاؿون

ذدبحاـهذاهللذفاثذبفاواذؿغاؽوءيذػرؾوذؽقتذباءققذقغ

ذقغذفقدوفذناخريػغأذممربقؽنذاوـتوقذبرؽواسذقغذوتعاىل

ذاداؾهؽقتذؽػدذباءقق ذاقن ذصاحلذقغذؿاءـديذادذؽرانذ.

ذفقدوػثذؽتقك ذكفورذديذثاخريذداعتذػدذتتايفذاؽن،

ذاد.ذبوروقذقغذفقدوف ناخريػغأذؽدودفنذؿـداػتذدان

ذداعتذػدذتتايفذاؽن،ذؿوالثذػدذجافقلذقغذؿاءـديذجوض

ذؿـقغضؾؽنذبرفجرةذدان،ذبرتوبةذديذفقدوػثذاخريذؿـجؾغ
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ذدوداذػربواتن ذؽورـقاؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿك،

ذاذقاءقتذباءققذقغذفقدوفذناخريػغأ .ذػداثذهَمِتاخَلُحِدُن

ذاؽنذقغذدقاػا،ذؿراؿلذممػوذقغذؽقتذدؽاالغنذددقاػاذتقادا

ذناخريػغأذؿـداػتؽنذاوـتوقذػقؾقهذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذباءققذقغذؽفقدوػن ذدوػاقاذدتوـتوتذؽقتذتتايفذاؽن،

ذدانذاخالصذدغنذصاحلذعؿلذؿالؽوؽنذدـتقاس

ذؽػدذؽقتذعبادةـداؽنذضذؿؾقػتذدوغضوه-بردوغضوه

ذ.ذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذؽػدذفداقةذدانذتوفيقذممربقؽنذدـتقاسذاهللذمسوض

ذفقغضذعبادةذعؿلذؿالؽوؽنذادتؼاؿةذدـتقاسذاضر،ذؽقت

ذؽقتذحقاة اخري ذداملذدؿاتقؽنذاضرذبردعاءذدـتقاسذدان،

الذذةدورذداملذاهللذفرمانذقؿانذضدباذهَمِتاخَلُحِدُنذاذؽأداءن

ذ:ذذ093ذاقاتذعؿران

 مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٱٱ
  مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض

ذذ 

ذتؾهذؽاؿيذددوغضوفثذ!ذؽاؿيذتوفنذوافي:"برؿؼصود

:ذؽاتاث،ذاميانذؽػدذؿثروذقغ(ذردول)ذػثروذدأورغذؿـدغر

.ذبراميانذػونذؽاؿيذؿك،ذ"ؽاؿوذتوفنذؽػدذؽاؿوذبراميـؾه"
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ذؽاؿيذتوفنذوافي ذؽاؿيذ۲دوداذاؿػوـؽـؾه، ذدان،

ذؽاؿيذ۲ؽداهلنذؽاؿيذدرػدذفاػودؽـؾه ذؿاتقؽـؾهذدان،

 .بربؼيتذقغذ۲اورغذبردامذؽاؿي

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 

َ حئ تاْغِفرِينَافايااَفاْوزا َيَاَٱلُْمس ْ  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

ذ 

 


