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 ال إله إال اهلل ةحيا أخري

 2162 فًبىارٍ 2 برساماءن 6341 مجادى األول 61

 

 لِـائِـلْقَٱٱ  ٻ  

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  

 (63-66 ايات السمر )  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ
 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ و  

 ٿ     شًَ ِّد نَاں   صَن ِّ وَشَم ِّ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  

 (91)النصاء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

وافاي اورغ قغ برإميان، راعتؾه ؽاؿو ؽػد "ؿؼصودث: 

اهلل دان راعتؾه ؽاؿو ؽػد ردول اهلل دان ؽػد "أوىل 

اورغ قغ برؽواس( دري ؽاؾغن ؽاؿو. ؽؿودقن )األؿر" 

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

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

دان )دـه( ردوؾث، جقك ؽاؿو بـر برإميان ؽػد اهلل دان 

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

 اقؾوق ػوال ؽسودفـث". دان ؾبقه
 

 اهلل، دقدغ مجعة قغ درمحيت

ؿارقؾه ؽقت برتؼوى ؽػد اهلل دبحاـه وتعاىل دغن  

ؿؾؼساـاؽن دضاال ػرقـتفث دان ؿـقغضؾؽن دضاال 

حقاة ؽقت ممػو ؿغوخػؽن  أخريؿودفن -الرغـث. ؿوده
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، أؿني قا ْهَماِتَخاْل ُنِسُح ملدا ؿـقغضل دـقاالإؾه إال اهلل دان 

 .رّب

 

 اهلل، ؿعاذر املسؾؿني رمحؽم

 63-66اقات  ِرَؿاهلل دامل دورة اؾزُّ فرمان 

 -برؿؼصود:

"ؽاتاؽـؾه الضي )وافاي حمؿد( دسوغضفث اؽو 

دضاال  خالصكندػرقـتفؽن دوػاي ؿثؿبه اهلل دغن ؿغـإ

عبادة ؽػداث دان اؽو دػرقـتفؽن دوػاي ؿـجادي أورغ 

 )ؽػد اهلل(، ؽاتاؽـؾه ٢قغ اول ػرتام بردره دقري بوؾت

ؽو ؿـدرفاك الضي دسوغضوفث اؽو تاؽوت جك ا

عذاب فاري قغ بسر )دوءال  نؽػد توفـؽو اؽ

جواب(، ؽاتاؽـؾه الضي، اهلل جواؾه قغ اؽو مسبه دغن 

 عؿاؾن اضاؿؽو ؽػداث".خالصكن ؿغـإ

 

ؽقت دباضاي اوؿت إدالم واجب براميان بفاوا  

متػت قغ ؽؽل  ريةأخؽفقدوػن دـقا اقن فاث مسـتارا، 

الؿاث. مسوا ػسيت اؽن ؿـؿوءي داعت -اوـتوق دالؿا

دبؾوم  برزخؽؿاتني دان درتودث اؽن ؿالؾوءي عامل 

دبغؽقتؽن مسوال اوـتوق دفقتوغ دضاال عؿاؾن دام اد 
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ممػراوؾقه ضـجران ذرض اتاو دقؼساءن ـراك. اوؾقه اقت، 

 اهلل تؾه ؿـداتغؽن ؽػد ؽقت ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه

ودؾم دباضاي ردول اوـتوق ممبقؿبقغ اوؿت ؿاءـسي 

 .اثدوػاي ؿـجادي فؿبا اهلل قغ ؿغعبدقؽن دقري ؽػد

 

دمسػقغ براميان ؽػد اهلل دان ردول اهلل صؾى اهلل  

عؾقه ودؾم، ؽقت ددوروه اوـتوق ممػرباثؼؽن عؿاؾن 

، ٢ؽؿدقن دتوروتي قغ دـة فرضتراوتام عؿاؾن قغ 

ؿـجاءوفي ػرؽارا قغ ؿؽروه اػاته الضي قغ حرام ددقسي 

 -:16اقات  ُلِحددامل دورة اؾَـّ برفرمانذرقعة. اهلل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴     ےھ  ھ  ھ  ے

 ﮷  ﮸  ﮹    ﮶﮵

"دان ؽاالوؾه اهلل ؿثقؼسا ؿاءـسي ددببؽن ؿؼصودث: 

ؽظاؾقؿن ؿرقك تـتوؾه اي تقدق ممبقارؽن تقغضل دؿوك 

قغ برضرق، اؽن تتايف اي ممربي  خملوقبوؿي دسواتو 

تقؿػوه ؽػد ؿرقك فقغض ؽسواتو ؿاس قغ ترتـتو، 

ؽؿدقن اػابقال مسػاي تقؿػوه ؿرقك، تقاداؾه ؿرقك اؽن 
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ن دان تقدق ػوال داػت ممقـتا دؽؿدقـؽن دساعت ػو

 ؿرقك اؽن داػت ممقـتا ددفوؾوؽن".

 

 دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،

ؽؾقؿه الإؾه إال اهلل، تقاد توفن قغ دمسبه ؿالءقـؽن  

فـدؼؾه دتتاػؽن دفاتي ؽؾقؿه أضوغ اقن. ؽـاف  ،اهلل

ؽؾقؿه قغ أضوغ اقن ػرؾو دتتاػؽن دفاتي دان دجاض؟. 

 -اـتارا دببث اقاؾه:

ػرتام قغ واجب دؽتافوءي دري روؽون ػرتام: ػرؽارا 

 إدالم قغ اد.

 

 -:61 اقاتدامل دورة حمؿد  برفرماناهلل 

مث   يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       

 حج  مج  جح  مح  جخ     يثىث
ؿؼصودث: "اوؾقه اقت، ؿك تتاػؽـؾه ػغتافوامنو دان 

ؽقؼقــؿو )وافاي حمؿد( بفاوا دسوغضوفث تقاد توفن 

ؿالءقـؽن اهلل دان ؿقـتاؾه اؿػون ؽػداث )قغ برحق دمسبه( 

 ٢باضي داؾه دقؾف قغ اغؽاو الؽوؽن دان باضي دودا
قغ براميان ؾالؽي دان ػرؿػوان، دان )اقغتؾه( اهلل ؿفا  أورغ
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ؿغتافوءي اؽن ؽأداءن ضرق ضري ؽاؿو )ددـقا( دان 

 (".دأخريةؽأداءن ػـتاػن ؽاؿو )

ترػؾقفارا ؽدوا: جاؿقـن دسأورغ ؿادوق ؽشرض دان 

 دري أيف ـراك.

اوؾقه  نردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم بردبدا قغ درواقتؽ

 -اؿام أمحد:

م ْن ق ال  َل  إِل و  ِإَلا اللاُو أ ْوج ب  اللاُو ع زا و ج لا ل ُو ِِب ا اْلْ ناة  
 رواه امحد()           و أ ْعت  ق ُو ِِب ا ِمْن الناارِ 

إؾه إال اهلل، اهلل  برؽات الؿؼصودث: "بارغسقاف 

 ممادوؼؽـث ؽشرض دان ؿـجاءوفؽـث درػد أيف ـراك".

 

ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم  ةشفاعؽتقض: ؿـداػت 

 -دباضاميان دبداث قغ درواقتؽن اوؾقه اؿام أمحد:

 أ ْسع ُد النااِس ِبش ف اع ِِت ي  ْوم  اْلِقي ام ِة م ْن ق ال  َل  إِل و  ِإَلا اللاوُ 
 )رواه امحد(        خ اِلص ًة ِمْن ِقب ِل ن  ْفِسوِ 

ؿؼصودث: "أورغ قغ داغت بربفاضقا ػد فاري ؼقاؿة 

إؾه إال اهلل دغن  اقاؾه أورغ قغ برؽات ال شفاعتكو ندغ

 دري فاتقث اتاو جقواث". اخالص
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ؽأؿػت: ؽؾقؿه قغ ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم 

 تافون دؿؽه. 64ػرجواغؽن دالؿا 

دفوؾو ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم برجواغ دالؿا 

تقض بؾس تافون دامل رغؽا ؿـدعوفؽن ؽؾقؿه "ال إؾه إال 

اهلل" ؽػد بغسا عرب ؿؽه قغ ؽتقك اقت ؿادقه ؿثؿبه 

برفاال. ـاؿون تتؽاال ؿرقك ددوروه ؿغوخػؽن ؽؾقؿه 

"ال إؾه إال اهلل" دغن دوؿبوغث ؿرقك ؿـجواب، "اػاؽه 

ثؿبه داتو توفن دفاج؟ دوغضوه ؽاؿي ؽاؿي ددوروه ؿ

 بؾوم ػرـه ؿـدغرث )دري ـقـقك ؿوقغ ؽاؿي(".

 

 ؽؾقؿا: ترػؾقفارا دقرقث، فرتاث دان ػفالث ددقسي اهلل.

دبدا ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم قغ درواقتؽن اوؾقه 

 -اؿام ؿسؾم:

ُدوِن اللاِو ح ُرم   م ْن ق ال  َل  ِإل و  ِإَلا اللاُو و ك ف ر  ِب ا يُ ْعب ُد ِمنْ 
 مسلم(  )رواه   م اُلُو و د ُمُو و ِحس ابُُو ع ل ى اللاوِ 

إؾه إال اهلل دان  ؿؼصودث: "بارغسقاف قغ برؽات ال

ؿغـؽػوري قغ دمسبه دالءقن اهلل، دػؾقفارا فرتاث، دارفث 

 ددقسي اهلل". دان ػفالث

 دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
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حت دبؾوم قوؼتو ص ممنفعتكن ؽقت دإقغتؽن اضر 

داؽقت، ؽاقا دبؾوم ؿسؽني، الػغ دبؾوم مسػقت، ؿودا 

دبؾوم توا دان فقدوف دبؾوم ؿاتي. ترثات ؽورـقاءن 

ػؾواغ  فقدوف دبؾوم ؿاتي اداؾه ػؾواغ قغ ػاؾقغ برـقالي 

باضي دسأورغ فؿبا اهلل ددـقا اقن. دسوغضوفث ؽؿاتني 

اغ باضي قغ ػسيت اقت اداؾه ػـاؿت دضاال رواغ دان ػؾو

 ؽقت اوـتوق ممبوؼتقؽن ػغعبدقن ؽػد اهلل.

 

ؿارقؾه ؽقت حمادبه دقري ؽقت دـدقري، دالؿا  

ه ؾؽفقدوػن ؽقت ددـقا اقن، براف باثؼؽه عؿاؾن قغ ت

-ؽقت ددقاؽن اوـتوق دباوا ؽػادغ حمشر ؽؾق، ؿوده

ؿودفن ؽقت اؽن دبري ؽؼواتن اوـتوق برعبادة ؽػد اهلل 

دان دجاءوفي دري دقؽف ؿاؾس، ؾقؽا درتا الالي دامل 

ؽفقدوػن اقن. دسوغضوفث ؿاتي اقت بـر، ػردوءاؾن 

ؼبور اقت بـر، تقوػن دغؽاؽاال اقت بـر، فاري ؼقاؿة اقت 

 بـر، ذرض دان ـراك اقت بـر.  بـر، حساب اقت

 

 -:2اقات  ْكُؾُؿْؾاهلل دامل دورة َا فرمان
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ٿ       ٿ         ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ

 ٹ    ٹ   

ؿؼصودث: "دقاؾه قغ تؾه ؿـتؼدقرؽن اداث ؿاتي دان 

فقدوف )ؽاؿو( اوـتوق ؿغوجي دان ؿـظافريؽن ؽأداءن 

باءقق عؿؾث دان دي ؽاؿو، دقاػاؽه داـتارا ؽاؿو قغ ؾبقه 

ؿفا ؽوادا )ممباؾس عؿل ؽاؿو( الضي ؿفا ػغأؿػون 

 )باضي أورغ قغ برتوبة(".


 

ڻ       ڦ  ڑ  ہ فَعَن ٌنـَـوَ  ،ىئ لِقُرِءَان ب ا ېئ ەئ    ٺ بَارَكَ

جب  حب   تَهُ ت الَوَ    ڳ  ٺ وَتَقَبَّنَ، ڻ  ڻ  ۀ

 ،ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ و    ٹ  ې  ہ، خب  مب
، ہ ۀ ۀ ڻ وَل صَائ ر 

 .لتَّائ ب نيَٱ ة  ڀ يَا وَ لِمُصِتَغِف ر ينَٱ فَىِزَ فًََا حئ
 
 


