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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 (57:ايات حممد)                                                                                                               

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ىعَبِدُهُمُحَمَّدّاپ    ڦ 

ٿ  سًَ ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      

ۇئوَأَصِحَاب 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  

 (75)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

برإميانذطػدذاهللذدانذذدانذ)دـه(ذردوظث،ذجؽـذطاعوذبـر

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

 دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذذ

عارؼؾهذطقتذعـقغؽتؽنذطتؼواءنذطػدذاهللذدبحاغهذ

ذبردوشضوه ذدشن ذدضاالذ-وتعاىل ذعؾؼدـاطن دوشضوه

ذالرشـث ذدضاال ذعـقغضؾؽن ذدان ذصرؼـتفث ذعودػن-عوده.

ذدانذددغقاذػقدوفذطربطنتذدانذرمحةذعـداصتذطقت
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ذةخرياد ذبرطـاءنذممػرطتاطنذاطنذاؼنذطاظيذصدذخطبه.

ذ.ذخبيلذصفةذعـجاءوػيذتاجوق

ذ

ذعاءغديذتاشنذصدذبرادذؼغذػرتاذعغغضفذإدالمذاضام

ذدأغوضرػؽنذؼغذوتعاىلذدبحاغهذاهللذطػوثاءنذػرتاذاداظه

ذػؿباثذطػد ذممقؾقؽيذوتعاىلذدبحاغهذاهللذطرانذاداظهذاؼن.

ذؼغذدفاجذافذعغرغقاطنذاوغتوقذطؽواداءنذدضاال

ذعثدريذؼغذعدؾمذدأورغذدباضاي.ذػؿباثذاوظقهذدصرظوطن

ذبفاواذددرذصرظوذطقتذ،مسـتاراذػاثذاؼنذددغقاذطفقدوصن

ذتغضوشجوابذداتوذعروصاطنذاداظهذدعقؾقؽيذؼغذدغقاذػرتا

ذةخريادذطباءؼؼؽنذعـخاصايذباضيذدمنفعتكنذصرظوذؼغ

ذعقؾقكذحقذمسواثذبوطنذصراوظقهذطقتذؼغذػرتاذ.قطؾ

ذعروصاطنذاداظهذدبفاضقـثذدباظقؼثذ،عطؾقذدخاراذطقت

ذاؼتذددأورغ.ذتوغاؼؽنذطقتذصرظوذؼغذالءؼنذاورغذحق

ذممػراوظقفيذباضيذػرتاثذداملذ۲حقذعـوغاؼؽنذػـدضؾه

ذاداثذإدالمذداملذ،اؼتذدبب.ذتردبوتذػرتاذداملذطربطنت

ذبرصدضةذاوغتوقذارورانذدانذزطاةذعـوغاؼؽنذطواجقػن

ذ.ذجارؼة

ذ

ذععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذاوعتذدطاالشنذادذاؼنذػاريذصدذبضقتوذغاعون

ذػرتاثذعغؾوارطنذداملذخبيلذبردقؽفذؼغذإدالم ذعرؼك.
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ذعرؼكذعقؾقكذاداظهذعقؾقؽيذعرؼكذؼغذػرتاذبراشضػن

ذدػـوػث ذداولذدباخاطنذؼغذوتعاىلذدبحاغهذاهللذعانفر.

ذ:ذبرعؼصودذؼغذ57ذاؼاتذحمؿدذدورةذداملذتاديذخطبه

ذ

ذطاعوذطػدذممقـتاذتوػنذجك(ذعاءغديذواػيذطاعوذربقعة")

ذ ذ،ممربؼؽـثذطاعوذعـددقذدرتاذطاعوذبـداذػرتااطن

ذكبخيلنذدانذ،طدطوتذخبيلذبرالطوذاطنذطاعوذغدخاي

ذ.ذ"طاعوذطبـخنيذدانذطؿارػنذعالػريطنذاطنذاؼت

ذ

ذؼغذددأورغذدقؽفذعروصاطنذاداظهذاؼنذخبيل صفة

ذاورغذاوغتوقذػرتاثذعغؾوارطنذاشضنذاتاوذػرتاثذعـاػن

ذطػد نفقهذممربؼؽنذتقدقذ،زطاةذممباؼرذاشضنذدػرتذالءؼن

ممبؾـجاطنذذتقدقذجوضذترعادوقذ،قنفابراذتقدقذ،طؾوارض

ذػاثذتقدقذجوضذاؼنذخبيل صفةذ.دـدؼريذدؼرؼثذاوغتوق

ذترعادوقذتتايفذاطنذدفاجذبـداذػرتاذصردوءاظنذصدذترباتس

ذصرتوظوشنذممربؼؽنذعاػوذتقدقذؼغذاورغذاؼاظهذخبيل صفة

ذعاػوذتقدقذؼغذاورغذبفؽنذ،ممرظوطنذؼغذاورغذطػد

ذعاػو تقدق درتا دالم عـجواب ،دالم عغوخػؽن

 ؼغذاورغ صفةذترعادوقذجوضذدوصنذدشنذبرخاطف
ذ.ذخبيل

ذ
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ذذ،دؽاظنيذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذطقتذػاروسذؼغذروحاغيذصثاطقتذاداظهذخبيل صفة

ذؼغذعرؼكذطػدذعـقؿػاذاطنذاؼنذصثاطقتذ،جاوػي

ذبـداذػرتاذعـخقـتاءي ذاوغتوقذبرتذعراسذاطنذعرؼك.

ذاتاوذبرطورغذاطنذػرتاثذبقؿبغذطرانذػرتاثذعغؾوارطن

ذطؿدؽقـنذطػدذجاتوهذاطن ذعرؼكذطرانذاداظهذاؼن.

ذايذدفقغضذضاالث-دضاالذاداظهذػرتاذبفاواذعغغضف

ذطفقالشنذدرصدذوتعاىلذدبحاغهذاهللذصرؼـتهذعؾغضرذدغضوف

ذػرتاث ذعروصاطنذجؾسذاؼنذطدطوتذاتاوذخبيل صفة.

ذخبيلذدقؽفذطرانذإدالمذاوظقهذدخالذداشتذؼغذصربواتن

.ذةخرياذدانذددغقاذطبوروضنذممباواذاطنذدانذػقـاذداشتذاؼن

ذدريذبخاريالذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذيثحدذدبواهذدامل

ذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذ،اهللذسـهذضىرذػرؼرةذابو

ذ:ذبرعؼصودذؼغذبردبداذودؾمذسؾقه

ذذ

ذاهللذؼغذػرتاذدشنذخبيلذؼغذ۲اورغذجاشـؾهذطاظي-دؽاظي"

 كبخيلنذبفواذ،عثغكذطورغقاثذدريذعرؼكذطػدذبرؼؽن

ذبوروقذاداظهذاؼتذكبخيلنذدبـرث.ذعرؼكذباضيذباءؼقذاؼت
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ذقطؾذدطاظوشؽنذاطنذخبيلكنذعرؼكذؼغذػرتا.ذعرؼكذباضي

 ".ذضقاعةذػاريذصدذدظقفريث
ذ(ذريالبخاذاعامذرواؼة)

ذ

ذعرؼكذ،اؼنذخبيلذبردقؽفذؼغذاورغذدرصدذطدن

ذدريذبرصاظقغذدانذوتعاىلذدبحاغهذاهللذغعؿةذعغقغؽريذاطن

ذؼغذػرتاذمسواذبفاواذبراشضػنذعرؼكذطرانذاداظهذاؼن.ذطبـرن

ذتقاداذدانذدـدؼريذاودفاذحاصقلذعروصاطنذدعقؾقؽي

ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذدشنذبرطاءؼت ذاؼنذصرطاراذاصابقال.

ذعراداطنذدشنذغودوعبذصراداءنذتقؿبوظثذعكذ،برالطو

ذاورغذغصقبذممػدوظقؽنذتـػاذعوظقاذدانذػقبتذظبقهذدؼرؼث

ذالءؼن ذعالطوطنذاوغتوقذخـدروغذاؼنذخبيلذؼغذعرؼك.

ذممػدوظقؽنذتـػاذطؽاؼاءنذعـداصتذاوغتوقذخاراذصؾباضاي

ذدانذطبوروضنذطػدذممباواذاطنذثخرياذؼغذحرامذدانذحالل

ذدـدؼريذدؼريذطػدذتنكمضر ذاطنذدعقؾقؽيذؼغذػرتا.

ذػاتيذصثاطقتذتقؿبولذدػرتذدؼرؼثذطػدذطدودفنذممباوا

ذتاطوتذ،ضؾقدهذدـتقاسذ،جقواذطتـغنذػقؾغثذ،دؼرؼثذدامل

ذ.ذػرتاذطفقالشنذاطنذتاطوتذدانذطؿاتنيذاطن

ذ
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ذذ،دؽاظنيذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذاطنذاؼنذخبيلذؼغذعرؼكذ،اؼتذدرصدذدالءؼن

ذدؾػسذبفؽنذ،ػقدوصثذدوضتوذمخوػنذباػنذعـجادي

ذمنفعةذ۲افذممربيذاطنذتقدقذددقؿػنذؼغذػرتا.ذطؿاتقـث

ذقطؾذةخريادذـثببـذعـجاديذاطنذاؼاثذبفؽنذدؼرؼثذطػد

ذيثحدذدبواهذدامل.ذبرتذؼغذدقؼداذسذابذدتقؿػاذدفقغض

ذضىرذسبداهللذبنذْرَجاِبذدرصدذعدؾمذاعامذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغ

ذسـه. ذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذاهلل

ذذ:بردبدا

ذ

ذطرانذزاظقمذصربواتنذعالطوطنذدرصدذطاعوذتاطوتؾه"

ذضقاعةذػاريذصدذطضؾػنذممباواذاطنذطظاظقؿنذددوشضوػث

ذذدان ذطرانذخبيل برصفةذدرصدذطاعوتؽوتؽـؾه

ذؼغذ۲اوعةذممبقـاداطنذتردبوتذصربواتنذددوشضوػث

ذداظقغذعرؼكذعـدوروغذخبيل صفةذ،طاعوذدبؾوم

ذؼغذعغحالظؽنذدانذدـدؼريذددامذداره عـوعػفؽن

ذذ."حرام

ذ(ذعدؾمذاعامذرواؼة)
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ذػـدضؾهذإدالمذاوعتذدباضايذطقتذ،اؼتذاوظقه

ذعوشؽنيذدباءؼقذدعقؾقؽيذؼغذػرتاذعغضوغاطنذدـتقاس

ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذنيضأطرذعـخاريذاوغتوق ذجدرتو.

ذمجاسهذصاراذعثروذاؼغنيذممربذ،اؼنذطاظيذصدذخطبهذيخريعغا

ذطفقدوصنذداملذاؼنذخبيل صفةذعـجاءوػيذاضرذدؽاظني

ذ،دؼريذداملذدرعاونذصفةذذممبوداؼاطنذطقتذعارؼؾه.ذطقت

ذاؼنذدرعاونذصفةذطرانذطقتذعشارطاتذدانذطؾوارض

ذطربطنتذدوعربذ،ػاتيذطتـغنذطػدذدوعربذعروصاطنذاداظه

ذصاظقغذؼغذسؿؾنذعروصاطنذدانذطبفاضقاءنذدوعربذ،رزضي

ذمسوض.ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذددقديذعغاوغتوشؽنذدرتاذبدر

ذدبحاغهذاهللذطػدذراسةذؼغذػؿباذعـجاديذاطنذطقت

ذدعقؾقؽيذؼغذػرتاذترػادفذطواجقػنذعـوغاؼؽنذداملذوتعاىل

ذعانفر.ذةخرياذدانذدغقاذػقدوفذطبفاضقاءنذعـخاصايذدعي

ذ:ذ77ذاؼاتذؼصصاظذدورةذداملذوتعاىلذدبحاغهذاهلل

وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ    وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئ

حئ   مئ    جئىئ  ی  ی  ی  ی   ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئۆئ

ذىئ  يئ  جب  حب   

ذ
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ذ"برعؼصود ذتؾهذؼغذطؽاؼاءنذػرتاذدشنذتوغتوتؾهذدان:

ذػاريذطبفاضقاءنذدانذصفاالذاطنذطػداعوذاهللذدطورغقاطن

ذطػرظوان)ذبفاضقـؿوذعؾوصاطنذاشؽاوذجاشـؾهذدانذةخريا

ذ۲ػؿباذطػد)ذباءؼؼؾهذبربواتذدانذ،دغقاذدري(ذبؽؾـؿوذدان

ذاهلل ذصؿربؼنذدشن)ذطػداعوذباءؼقذبربواتذاهللذدباضاميان(

ذعالطوطنذاشؽاوذجاشـؾهذدانذ،(ظقؿػه-عؾقؿػهذؼغذغعؿتث

ذدوطاذتقدقذاهللذددوشضوػثذ،بوعيذدعوكذطرودؼن

ذ.ذ"طرودؼنذبربواتذؼغذ۲اورغذطػد

 
 
ذ

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا 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 ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا

 


