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  صلى اهلل عليه وسلم  كاسيه اكن رسول اهلل
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

مل  يك ىك مك لك اك ٱ  

 (011 ايات األنبًاء ) 

 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  

 (95)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

وافاي اورغ قغ برإميان، راعتؾه ؽاؿو ؽػد "ؿؼصود: بر

اهلل دان راعتؾه ؽاؿو ؽػد ردول اهلل دان ؽػد "أوىل 

ؽاؾغن ؽاؿو. ؽؿودقن  ػداورغ قغ برؽواس( در)األؿر" 

بـته )بردؾقسقفن( دامل دسواتو ػرؽارا، -جؽـ ؽاؿو بربـته

ؿؽـ فـدؼؾه ؽاؿو ؿغؿباؾقؽـث ؽػد )ؽتاب( اهلل )اؾؼرءان(  

برإميان ؽػد اهلل دان  ٢ؾث، جقك ؽاؿو بـردان )دـه( ردو

قغ دؿؽني اداؾه ؾبقه باءقق )باضي ؽاؿو(،  أخرية.فاري 

 دان ؾبقه اقؾوق ػوال ؽسودفـث".
 

 ، اهلل درمحيت قغ مجعة دقدغ

 دغن وتعاىل دبحاـه اهلل ؽػد ىبرتؼو ؽقت ؿارقؾه  

. الرغـث دضاال ؿـقغضؾؽن دان ػرقـتفث دضاال ؿؾؼسـاؽن

 مساؽني ودؾم عؾقه اهلل صؾى اهلل ردول ؽالفرين فاري

 صؾواة اوخػن، اهلل ددقسي ؿوؾقا ػاؾقغ قغ ؿاءـسي، فؿػري
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 عؾقه اهلل صؾى حمؿد ـيب جوجنوغن تسأؽ دالم دان

 اهلل ردول اؽن ؽادقه تـتغ ممػرؽتاؽن اؽن خطبه. ودؾم

 . ودؾم عؾقه اهلل صؾى

 

 ، ؿعاذر املسؾؿني رمحؽم اهلل

  -:برؿؼصود 011 اقات ـبقاءاأل دورة

دان تقاداؾه ؽاؿي ؿغوتودؽن اغؽاو )وافاي حمؿد(، "

 ؿالءقـؽن اوـتوق ؿـجادي رمحة باضي دؽاؾني عامل".

 

 اوؾوغ، اـسان اداؾه ودؾم عؾقه اهلل صؾى حمؿد ـيب

 قغ ردول، دان ـيب دباضاي اهلل اوؾقه دػقؾقه قغ اـسان

 ػؽرتي بودي ممقؾقؽي بضقـدا. عامل ؽسؾوروه رمحة ممباوا

 دفابقسؽن دضاال ؽفقدوػن. ؿوؾقا ػاؾقغ قغ اخالق دان

 جاؾن ؿـوجنوؼؽن ـسي،اءؿ اوؿة ؽػد بردعوه اوـتوق

 تسأ. خفقا ؽػد ؽضالػن درػد ؿأـسي ؿـارقق ؽبـران،

 دان بضقـدا اوؾقه دؾؼساـاؽن قغ دعوه اودفا حاصقل

  .عامل ؽسراتا ؾواس تردقرب ادالم اهلل، فداقه

   

 ػستقث دوده زؿان، خريأ اوؿة دباضاي ؽقت

 اهلل ردول دغن برمتو اوـتوق ؿغفارف دان رقـدو ؿرادا

 اهلل رضي صحابة ػارا برتوافث بتاف. ودؾم عؾقه اهلل صؾى
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 بردعوه دان بضقـدا دغن دزؿان فقدوف برػؾواغ قغ عـفم

 دػوجي جوضـ ؿرقك اودفا دفقغضـ. بضقـدا دام-بردام

 دامل اهلل فرمان اـتاراث. اؾؼرءان اتاق باثق دامل اهلل اوؾقه

 : 82 اتاق األحزاب دورة

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل
  جي يه ىه مه جهين ىن من

اـتارا اورغ قغ براميان اقت اد اورغ قغ ": برؿؼصود 

بردقؽف بـر ؿـوـاقؽن اف قغ تؾه دجـجقؽـث ؽػد اهلل 

)اوـتوق برجواغ ممبقال إدالم(، ؿك اـتارا ؿرقك اد قغ تؾه 

دؾساي ؿـجاؾـؽن جـجقث اقت )الؾو ضوضور ذفقد(، 

دان اـتاراث اد قغ ؿـوغضو ضقؾريان دان ؿرقك ػوال تقدق 

 ؿغوبه )اف قغ ؿرقك جـجقؽن اقت( ددقؽقت ػون".

   

 ػارا برتوافث بتاف راداءيد داػت اقن، اتاق دامل

 دان برجواغ ػؾواغ دبرقؽن قغ عـفم اهلل رضي صحابة

 دفقغضـ ودؾم، عؾقه اهلل صؾى اهلل ردول بردام بردعوه

 . اهلل اوؾقه دػوجي
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  اهلل، رمحؽم املسؾؿني ؿعاذر

 اهلل ردول زؿان دغن ؽقت اـتارا جارق اقن، فاري  

 اـتارا اد واالوػون. جاوه داغتؾه ودؾم عؾقه اهلل صؾى

 دعامل بضقـدا برمتو اوـتوق ػؾواغ دبرقؽن برتواه، قغ ؽقت

قغ  ؿأـسي دضؾقـتري ؽػد برالؽو فاث اقت تتايف ؿقؿػي،

 خارا اد تقدق عوام، اورغ دباضاي ؽقت. دفاج ترػقؾقه

 دغن ؿالءقـؽن اقت ؽرقـدوان اوبيت ؽقت اوـتوق

. ودؾم عؾقه اهلل صؾى اهلل ردول ؽػد صؾوات ممػرباثؼؽن

 عؾىَوَدؾِّْم  لَِّص اؾؾفم: "برصؾوات ؽقت ۲دام ؿارقؾه

 اػبقال جوضـ بضقتو." حمؿد دقدـا آل وعؾى حمؿد دقدـا

 ددبوت، ودؾم عؾقه اهلل صؾى حمؿد ـيب ـام ؿـدغر ؽقت

: ؽقت جوجنوغن ؽػد برصؾوات ؽقت دضراؾه ؿك

 دقدـا آل وعؾى حمؿد دقدـا عؾى َوَدؾِّْم لَِّص اؾؾفم"

 داتو دباثق ـيب ؽػد برصؾوات قغ اورغ اقغتؾه،." حمؿد

 دػوؾوه دغن اقت اورغ ؽػد برصؾوات اؽن اهلل ؽاؾي،

 . صؾوات ؽاؾي

   

 مسوا ؽقت فـدؼؾه واابف ،ؽػد اوؿتث برػسن بضقـدا

 قغ نْقِداِذاؾرَّ خلفاء دـه دان دـفث دغن تضوه برػضغ اقن
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 ؽقت دأوؿػام بضقـدا، زؿان دؾػس فداقه دبرقؽن

 اوؾقه دؿؼصودؽن قغ دـه. ضرافم ضقضي دغن ؿغضقضقت

 تقدق ردوؾث، دان اهلل ػرقـته ؽػد راعة اداؾه بضقـدا

 . ردوؾث دان اهلل ؽػد ؿعصقة دان ؽؿوغؽرن ؿالؽوؽن

   

 تتايف ؿوده، دان رقغؽس منػق اقن ػساـن واالوػون

 درػد ؽضقضقفن دان ؽسوغضوفن ممرؾوؽن اي حؼقؼتث

 رادا اتس تردبوت دـه ؿغفقدوػؽن اوـتوق مسوا ؽقت

 . ودؾم عؾقه اهلل صؾى اهلل ردول ؽػد رقـدوث دان خقـتا

   

 قغ عؿؾن مموالؽن دان ؿؾؼساـاؽن اقت، دالءقن

 دامل دجؾسؽن اقن. دـه داتو ؿروػاؽن جوضـ باءقق

  -:ْيِذِؿْراؾِت اإلؿام اوؾقه حديث

ن ةََْْسنْ َْمنْ  ْرْس ُ ُِّبعََْْخي  َاْفَات ُرهُْْفََلُْْعَلَْي  َْْات َبَعوَُْْمنْ ُْأُجورَِْْوِمث لُْْأَج  ْغَي 

ْ ِوْ،َْشي ئًاُْأُجوِرِهْ ِْمنْ َْمن ُقوصر ْعَلَي  ََْكَن َا ْعَلَْي  ُِّبَع ْفَات ََْشٍّ ن َة ْس ُ َْسن  َوَمن 

َْشي ئًا َزاِرِه  ْأَو  ِْمن  َْمن ُقوصر َ ْات َبَعُوْغَي  َزاِرَْمن  ُرُهَْوِمث ُلْأَو  ِْْوز 

 دان باءقق، قغ عؿؾن مموالؽن قغ دسقاػا: "برؿؼصود

 دان ػفاال دبرقؽن دي ؿك اقؽوتن ؿـجادي اقت عؿؾن

 دؽورغؽن تـػا ؿغقؽوتقث قغ اورغ ػفاال ؿـرميا جوضـ

، دان دسقاف قغ مموالؽن تردبوت ػفاال ػون ددقؽقت
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عؿاؾن قغ بوروق دان عؿاؾن اقت ؿـجادي اقؽوتن، ؿك 

دقري دي دبرقؽن دودا دان ؿـرميا دودا اورغ قغ 

 ." ؿغقؽوتقث تـػا دؽورغؽن ددقؽقت ػون دوداث

 

  ،اهلل رمحؽم املسؾؿني ؿعاذر

 دقري حمادبه دام-دامبر ؿارقؾه ث،خريأ اوـتوق  

. ردوؾث دان اهلل ؽػد ؽقت ؽطاعنت ؿان دجاوه ؿـقالي

 دغن دـه ؿثاهلضوـاؽن ؽقت جاغـؾه دامقغ  ؿاس دامل

 حؽوم ػـتاػن واحلال الءقن اورغ ۲عؿؾن ْهَعْدممِب ؿوده

 برؽوادا ػقفق ػددر ؿـدامل قغ ؽاجني ممرؾوؽن اقت بدعه

 ردول ؽػد ؽقت رقـدو ػراداءن ؿودفن،-ؿوده. اضام

 دان برأودفا ؽقت ؿثببؽن اقت ودؾم عؾقه اهلل صؾى اهلل

 . ترباءقق قغ ادالم اوؿة ؿـجادي برعؿل

 

  -:091 اقات رعرا األ دورة دامل اهلل فرمان

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱ
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك  اك
  ٰى ين ىن نن من زن
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)قاءقت( اورغ قغ ؿغقؽوت ردول اهلل )حمؿد " :رؿؼصودب

صؾى اهلل عؾقه ودؾم(، ـيب قغ أؿي، قغ ؿرقك داػيت 

ترتوؾقس دامل توراة دان اجنقل قغ اد ػد دقسي ؿرقك. اي 

قغ باءقق، دان ؿالرغ ؿرقك  ۲ؿثوروه ؿرقك دغن ػرؽارا

قغ ؽجي، دان اي ؿغحالؾؽن  ۲درػد ؿغرجاؽن ػرؽارا

باضي ؿرقك دضاال بـدا قغ باءقق، دان ؿغحراؿؽن ؽػد 

ؿرقك دضاال بـدا قغ بوروق دان اي جوض ؿغفاػودؽن 

قغ اد ػد ؿرقك. ؿك اورغ  ۲دان بؾغضو ۲درػد ؿرقك بنب

قغ براميان ؽػداث، دان مموؾقاؽـث، جوض ؿـوؾوغث، درتا 

اؾؼرآن(، ؿغقؽوت ـور )خفاي( قغ دتوروـؽن ؽػداث )

 ؿرقك اقتوؾه اورغ قغ برجاي".

 
َءانَِِْبْېئ ەئ    ٺََبَركَْ ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِنْ ،ىئل ُقر 

جب  حب  ِتاَلَوتَوُْ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَْ  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

ِفرِينَْ حئ تَغ  َزْٱل ُمس   ٱلت ائِِبيَْْةَْڀ َوْيَْْفَيَاْفَو 
 


