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 فليهارا عامل خيفتاءن اهلل

 0206ديسيمرب 06برساماءن0222ربيع األخر02

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

 مب هئ مئ هي ميخي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ٱ جن
 (01-00 ايات اجلاثًة )      هت مت هب

 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  

 (37)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

ذذاهلل،ذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾهذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽن

ذتقاداذدجادقؽنذتؾهذقغذعاملذدانذاقنذعاملذؿـجادقؽنذقغذاهلل

ذ۲دقاذقغ ذبرمنفعةذدانذاهللذؽبدرنذبوؼيتذممػوثاءيذمسواث،
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ذعاملذػؾقفاراذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذخطبه.ذؿاءـديذاوـتوق

ذ.ذاهللذخقػتاءن

ذ

ذ،ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذ:ذبرؿؼصودذْةَواِثاجَلذدورةذ01-00ذاقاتاهللذذفرمان

اهللذقغذممودفؽنذالءوتذباضيذؽضوـاءنذؽاؿو،ذدوػايذ"

بالقرذػداثذدغنذػرقـتفث،ذدانذدوػايذؽاؿوذداػتذذ۲ؽاػل

ذدانذجوضذدوػايذ ذؽورـقاث، ؿـخاريذرزؼيذدرػدذؾقؿػه

ذ) ذاوـتوق ذممودفؽن ذاي ذدان ذبرذؽور. دانذذفاءيدهؽاؿو

ؽضوـاءن(ذؽاؿوذدضاالذقغذادذدالغقتذدانذقغذادذدبوؿيذ

ذمسواثذ ذددوغضوفث ذدرػداث، ذػؿربقن( ذدباضاي )مسواث

ذتـدا ذؿغـدوغي ذممذ۲اقت ذدانذ)قغ ذؽؿورافن بوؼتقؽن

ذذؽؽواداءـث(ذباضيذؼومذقغذممقؽريؽنذدغنذتؾقيت".

ذ

ذؽػدذدأـوضرفؽنذتؾهذقغذـعؿتث-ـعؿةذؿثبوتؽنذاهلل

ذاـتاراثذدتوـدوؼؽنذتؾهذقغذوددواتذؿالؾوءيذؿاءـدي

ذاتاوذبرداضغذاوـتوقذبالقرذ۲ؽاػلذممباواذقغذالءوتنذبروػا

ذقغذمتػتذدريذدداتغؽنذقغذػـداػنتذرزؼيذؿـخاري

ذجاءوه ذاهلل. ذدانذدالغقتذقغذدضاالذؽورـقاؽنذؽؿدقن

ذ۲بقـتاغذدػرتيذدبوؿي ذضاـغ-ضوـوغ، ذدانذدوغاي،
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ذاداؾهذمسواث.ذؽفقدوػنذداملذمنفعةذؿبقلأدذاوـتوقذدباضاقث

ذ.ذعاملذدؽاؾنيذؽػدذاهللذرمحةذدانذؿاءـديذؽػدذاهللذاـضره

ذ

ذذػقفقذػؾباضاي ذدان ذؿـخقـتاءي ذؿغاداؽنذتؾهقغ

ذفقجاوؽن"ذدوؽوغنذدغنذاقنذعاملذممؾقفاراذداملذاودفا

ذبوؿي ذداػتذدوػاقاذ۲ػوؽوقذؿـامنذدغنذاـتاراث"،

ذبوؿيذؽػاـدنذؿغورغؽن ذاْءَرْداإِلذدورةذداملذاهللذفرمان.

ذ:ذ22ذاقات

 ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك ٱ
  خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري  ٰى

ذ" ذدؽاؾنيذبرؿؼصود: ذدرتا ذبوؿي ذدان ذتوجوه ذقغ الغقت

ذدانذذخملوق ذدـتقاسذؿغوخفذتدبقحذباضقث، ذػداث، قغذاد

ذاؽنذ ذمموجقث ذدغن ذبرتدبقح ذؿالءقـؽن ذػون ذدواتو تقاد

ذ ذتقدق ذددوغضوفثذذفهمتتايفذؽاؿو ذتدبقحذؿرقك. اؽن

ذذايذاداؾهذاؿتذػثابر،ذالضيذاؿتذػغاؿػون".

ذ

ذاقتذاهللذخملوقذدضاالذبفاواذؿـرغؽنذاقنذاقات

ذاهللذمموجيذبرتدبقحذمسواث ذيدػرتذاهللذؽنغؿغاضو،

ذبوروغ ذمسوت، ذػوؽوق، ذروؿػوت، ذباتو، ذدانذاءقر،

ذممضغذػرـهذاهللذعـهذرضيذقْقدِّصِّاؾذؽربذابوذدقدـا.ذدباضاقث
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ذؽرقؽقلذباتوذبقجيذبرباف ذاقتذباتوذؿؾتؼؽنذؽؿدقن،

ذبرؽاتذايذدانذؾبهذيدػرتذبوثيذؿـدغرذايذالؾو،ذدتؾقغاث

ذؿرقكذبفاسذدغنذتتايفذاهللذمموجيذبرتدبقحذػونذاقنذباتو"

ذدرػدذتردقريذاهللذخقػتاءنذمسوا".ذممفؿيذتقدقذؿاءـديذقغ

ذحقوان ذتوؿبوفن، ذالءوتن، ذضاـغ-ضوـوغ، ذقغذبـداذؿاؾه،

ذػاءقدهذممػوثاءيذاقتذْهرََّذذعبارةذؽخقؾث-دؽخقل

ذدانذؽفقبنتذبضقتوؾه.ذؿاءـديذؽفقدوػنذبواتذتردـدقري

ذ.ذأؽربذاهلل.ذعاملذدؽاؾنيذاوـتوقذاهللذرمحة

ذ

ذ،ذاهللذؽػدذىبرتؼوذقغذمجعةذدقدغ

ذاقنذمتأخريذذ ذبرالؽوذتؾهذػـخؿرنذباثق، ذادذدام،

ذ۲تاغنذدغنذؿودـهذتؾهذخملوقذباثق.ذتاـهذدانذاءقر،ذوداراأد

ذؿاءـدي .ذدفرضاءيذتقدقذدػرتذاهللذؽورـقاءنذدضاال.

ذ:ذ20ذاقاتذمْورُّاؾذدورةذداملذاهللذفرمان

 جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ٱ
   خي حي جي ٰه مه

ذبالءذذذبرؿؼصود: ذدان ذؽرودؼن ذػؾباضاي ذتقؿبول "تؾه

ذتؾهذ ذقغ ذاف ذدبب ذدغن ذدالءوت ذدان ذددارت بـخان

دالؽوؽنذاوؾقهذتاغنذؿاءـدي،ذ)تقؿبوؾثذقغذدؿؽني(ذؽرانذ
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ذباؾدنذ ذدرػد ذدبفاضني ذؿرقك ذؿراداؽن ذفـدق اهلل

ذدوػايذؿرقكذذ۲ػربواتن ذالؽوؽن، ذؿرقكذتؾه بوروقذقغ

ذدانذبرتوبة(".ذانصافؽؿباؾيذ)

ذذذ

ذذ:34ذاقاتذاألعرافذدورةذداملذدرتودث

  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱ
  مص خص حص مس خس

ذدبوؿيذذبرؿؼصود: ذبربواتذؽرودؼن ذؽاؿو ذجاغـؾه "دان

ذػداث،ذ ذؽباءقؼؽن ذممباوا ذقغ ذدضاال ذؿثدقاؽن ذاهلل ددوده

تقدقذذ۲دانذبردعاءؾهذؽػداثذدغنذػراداءنذبقؿبغذ)ؽاالو

ذ)دوػايذ ذبرفارف ذػراداءن ذدغن ذجوض ذدان دترميا(

ذاورغذ ذاهللذاقتذفؿػريذؽػد ذددوغضوفثذرمحة ؿؼبول(.

ذقغذممػرباءقؼيذعؿاؾـث".

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذذؿارقؾه ذبرفوكريذدام-بردامؽقت ذرميبوـنذتـػا،

ذػوؽوق ذاءقرذبؽؾنذاوـتوقذفوجنذاءقرذتادفنذؿثببؽن،

ذبرؽورغنذاؽن ذفوتنذتـػا، ذؿثرفذؽأوػاقاءنذؿثببؽن،

،ذبرؽورغنذاوداراذدرواغذؿاءـديذباضيذؿربفاقاذقغذضس

ذؽصقحنتذؿثببؽن،ذترمخرذبافنذدرػدذبقبسذقغذاوداراذتـػا
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ذتراخنمذعوام ذقغذ. ذبافن ذؿغضوـاؽن ذجاغـؾه ذاقت، اوؾقه

ؿغـدوغيذػـخؿرانذدامذادذاوـتوقذؿـجاضذؽربدقفنذتاـه،ذ

بوافن،ذدانذ-اوذبواهداقورانذات-ؿـجاضذؽدوبورانذداقور

ذؿـداػتذ ذاوـتوق ذدودوت ذداتو ذدامل دأوؿػاؿاث.

ذ ذتتايف ذدانذمضارؽأوـتوغن ذؿاءـدي ذباضي ذبدر ذؾبقه تث

-دباءققذدغنذاهللذخقػتاءنذعاملذػؾقفاراذؽقتذاػابقالعامل.ذ

ذ۲دامذاؽنذفقدوفذؽدجفرتاءنذدانذؽفرؿوـني،ذباءقؼث

ذـعؿيتد ذؽؿعؿورنذدانذـضاراذؽؿاجوانذدغنذدالري،

ذاهللذبوؿي ذجودرتو. ذاقنذاهللذخقػتاءنذعاملذػؾقفاراؾه،

ذ.ذاهللذبوؿيذؿوكذاتسذخلوفةذدأورغذدالؽو

ذ

ذذ:06-05ذاقاتذفاطرذدورةذداملذاهللذفرمان

  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱ

 حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ

 جس مخجخ مح جح  مج حج مث هت مت خت

  حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس

ذؿـوروـؽنذذبرؿؼصود: ذاهلل ذبفاوا ذؿؾقفت ذاغؽاو "تقدؼؽه

ذاءقرذ ذدغت ذؽؾوارؽن ذؽاؿي ذالؾو ذالغقت، ذدري فوجن
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قغذبرالءقـنذجـقسذدانذروػاث،ذدانذذ۲فوجنذاقتذبوافن

ذجاؾور ذممػوثاءي ذقغ ذاد ذػوال ذضاـغ ذضوـوغ درتاذذ۲اـتارا

ذدانذذ۲ؾوروغ ذ)توا ذورـاث ذبرالءقـن ذقغ ذؿريه، ذدان ػوتقه

ؿودا(،ذدانذادذجوضذقغذفقتمذؾضم؟.ذدانذدؿؽنيذػوالذاـتاراذ

ذبـاتغ ذدان ذبـاتغذ۲ؿاءـدي ذؿالتذدرتا ذقغذذ۲قغ ذاد ترـق،

ذدانذ ذبقؿبغ ذؿـاروه ذقغ ذدبـرث ذورـاث ذجـقسذدان برالءقـن

ذفؿبا ذؽاؾغن ذدرػد ذاهلل ذػرقـته( ذ)ؿؾغضر فؿباثذ-تاؽوت

ذاورغ ذؽواداذذفثاؾه ذؿفا ذاهلل ذددوغضوفث ذبرعؾؿو. قغ

ذالضيذاؿتذػغاؿػون".

ذ

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
 


