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 ّكْلَواوسها دان َت

 8102 اوكتوبر01برساماءن0441صفر01

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱ
(82 ايات  الفرقان) رئ ّٰ ِّ  ُّ  

 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

 



 2 

 : 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  

 (81)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ًبر ًؽػدً"ؿؼصود: ًؽاؿو ًراعمؾه ًبرإميان، وافايًاورغًقغ

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردول ًؽػد ًؽاؿو ًراعمؾه ًدان اهلل

ً ؽاؾغنًؽاؿو.ًؽؿودقنًًػداورغًقغًبرؽواس(ًدر)األؿر"

بـمهً)بردؾقيقفن(ًداملًديواتوًػرؽارا،ً-جؽـًؽاؿوًبربـمه

ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

برإميانًؽػدًاهللًدان٢ًًدانً)دـه(ًردوؾث،ًجقكًؽاؿوًبـر

ًؽاؿو(،ًًأخرية.فاريً ً)باضي ًباءقق ًؾلقه ًدؿؽنيًاداؾه قغ

 ث".دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـ
ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،

ؿارقؾهًؽقتًبرتؼوىًؽػدًاهللًدلواـهًوتعاىلًدغنًً

ًدضاالً ًؿـقغضؾؽن ًدان ًػرقـمفث ًدضاال ؿؾؼياـاؽن

ًؿاءـييًاقتًدجادقؽنًدغنًػؾلاضايًؽأداءن،ًرال غـث.
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ً ًؼوات، ًاد ًؽاي، ًاد ًمله، ًؿقيؽنياد ًادًاد ًبرجاي، ًاد ،

ً.ْلؽََّواؽنًممػرؽاتاؽنًتـمغًأودفاًدانًَتًخطبهًضاضل.

ً

ًؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهلل،

ً-برؿؼصود:82ًاقاتًًالػرقاناهللًداملًدورةًًفرمان

ًقغً ًفقدوف، ًقغ ًتوفن ًاهلل ًؽػد ًاغؽاو ًبردرفؾه "دان

تقدقًؿاتي،ًدرتاًبرتيلقوؾهًدغنًمموجقث،ًدانًخوؽوػؾهً

ًفؿلاث".۲ًايًؿغمافوءيًدىاراًؿـداملًاؽنًدودا

 

ً

ً،اهللًدقدغًمجعةًقغًدؿوؾقاؽن

ًدوثيًتقدقًبقاداًؿاءـييًدلاضايًؽقتًفقدوف

ًؿيكؾهًجـقسًفاثًمملقذاؽـثًقغ.ًؿيكؾهًدغنًبردػنًدرػد

ًاف.ًالءقنًقغًدأورغًدغنًدأورغًاـماراًدامًتقدقًاقت

ًؽأداءنًجوض .ًػنؾياقـثًجاؾنًؿـىاريًػرؾوًؽقت،

ًؿـدقاؿؽنًفاثًؽقتًدؽرياثًدؾيايًاؽنًتقدقًؿيكؾه

ًؽضاضؾنًاتاوًؽهاقاءن.ًتوبوهًبرػؾوقًدؼدرًدغنًدقري

ً.دالؽوؽنًاودفاًؿانًدهاءوهًؽػدًبرضـموغ

ًً

ًاهللًؼدرًدانًقضاءًؽػدًدقريًؿنرهًبرؿؼصودًْلؽََّوَت

ًػدًادًقغًؽؿؿػوانًؿغقؽوتًاوػايًددايًبراودفاًدمؾه
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ًديأورغًدقري ًداملًدالؾوًفقدوػثًْلؽََّوبرَتًقغًاورغ.

ًدؾقؿػفؽنًقغًاهللًـعؿةًؿـشؽوريًؽرانًتـرتامًدانًاؿان

ًؿاؾه.ًبرجايًتقدقًاقتًاودفاثًجكًؾياؿنيًدانًؽػداث

ً.اداًػوتوسًدانًردهًصػةًاوؾقهًدفقغضػيًؿودهًتقدقًاي

ًً

ًؽػدًْلؽََّوبرَتًدؽفـدؼيًإدالمًةاوؿًدؿؽنيًقغًاوؾقه

ًقغًػؽرجاءنًدانًاورودنًدضاالًؿؾؼيـاؽنًداملًاهلل

ً.ًًإدالمًذرقعةًدغنًبرتـمغنًتقدق

ً

  -:081داملًدورةًالًعؿرانًاقاتًًاهللًفرمان
 حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ٱ

  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي
  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ

ًؿؾقؿػه ً)قغ ًرمحة ًدلب ًدغن ً"ؿك ؾقؿػه(ً-برؿؼصود:

دريًاهللً)ؽػداؿوًوافايًحمؿد(،ًاغؽاوًتؾهًبردقؽفًملهً

ًدؽرياثدانًػغقؽومتو(،ًدان۲ًًمللوتًؽػدًؿرقكً)صوابة

ًؿرقكً ًتـموؾه اغؽاوًبردقؽفًؽادرًالضيًؽرسًفاتي،

ؿرقكً)ؿغـاءيًًنكافعمالريًدريًؽؾقؾقغؿو.ًاوؾقهًاقت،ً

ًػوفوـؽـؾهً ًدان ًترفادػؿو(، ًؿرقكًالؽوؽن ًقغ ؽياهلن
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ًؿرقكً ًدغن ًبرؿشوارتؾه ًجوض ًدان ًؿرقك، ًباضي اؿػون

ًدوءال ًدان ً)ػػراغن ًأورودن ًاقت.۲ًًدامل ؽدـقاءن(

ًبرؿشوارت،ً ً)ديوده ًبرعزم ًتؾه ًاغؽاو ًاػابقال ؽؿدقن

ًؿكًبرَت ًؽرانًًْهَؾْؾؽََّواوـموقًمملواتًديواتو( ًاهلل، ؽػد

 ؽػداث".ًْلؽََّوديوغضوفثًاهللًؿغادقفيًأورغًقغًبرَت
ً

ًًْلؽََّوَتًؿنماؽنًالغزاليًؿاماال ًْهَؾِزـَْؿًداتواقاؾه

ًؿوؾقاًقغًػرقلادي) ًبراميانًاورغًباضي(  دغنًًبفؽن،
ًْلؽََّوَتبرًقغًاورغ.ًاهللًؽػدًدقريًؿـدؽمؽنًداػتًْلؽََّوَت

ًاهللًؽػدًدػـوفثًدقريًؿنرفؽنًدالؾو ًدـمقاسًؿرقك.

ًؿيكؾهًتقؿػادًاػابقالًردهًتقدقًدانًداداًبرالػغ ًؿرقك.

ًاداًبرػوتوسًخػتًتقدق ًدانًقؼنيًدـمقاسًدلاؾقؼث،

ًْلؽََّوَتًفاثًؿرقك.ًدـدقريًدقريًؽؿؿػوانًؽػدًػرخاي

ً.ًدالؽوؽنًاختيارًدانًاودفاًدضاالًدؾػسًاهللًؽػد

ً

ًدقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،

ًممػوثاءيقغًًؿرقكًاقاؾهًاهللًؽػدًْلؽََّوبرَتقغًًاورغ

-دضاالًػؿربيًؿفاًدانًؽواسًؿفاًاهللًبفاواًؽقؼقـن

،ًرزؼيًممربيً،ٌوقوػمًدانًهفداقًممربيًاهللً.ضاالث

ًؽهاقاءن ًؽػـداقن، ًؽيـاغن، ًداتغًمسواًدانًؽيالؿنت،

ًً.ؿـداػمؽـثًدانًؿـىاريًبراودفاًفاثًؽقت.ًاهللًدرػد
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ًاهللًدانًْلؽََّوبرَتًقغًفؿلاثًؿـىقـماءيًداغتًاهلل

ًتـػاًرزؼيًممربقؽنًاؽنًدرتاًؽؾوارًجاؾنًممربقؽنًاؽن

ً.ًددغؽاث

 

  -:00داملًدورةًاملائدةًاقاتًًاهللًفرمان
 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ٱ

 ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه

َّ  ُّ ِّ  

ًاهللً ًـعؿة ًؽـغؽـؾه ًبراميان! ًقغ ًأورغ ً"وافاي برؿؼصود:

(ً ًؼوم ًؽمقك ًؽاؿو ًؽػد ًدؽورـقاؽـث( ًتؾه قغًًكافر)قغ

ًؿنرغً ً)اوـموق ًتاغـث ًؿغفوؾور ًفـدق ًؽاؿو( ممودوفي

ؽاؿو(،ًالؾوًاهللًؿـافنًتاغنًؿرقكًدرػدً)ؿنرغ(ًؽاؿو.ً

ًدانًؽػدًاهللًجواؾهً ًاهلل، ًؽػد ًؽاؿو ًبرتؼواؾه ًاقت، اوؾقه

ًبردرهً ًبراميان ًقغ ًاورغ ًفـدؼؾه ًاقت( ًبرتؼوى )ديوده

ًدقري".

 

االؿامًًدرػدًدرواقمؽنًقغBًًاهللًردولًحديث

ًًذىؿاؾرت ًبرؿؼصودًقغ ًذرًدرػد: ًابو :ًبرؽاتًبؾقاو،

ًبرتؼواؾه:ً")ؿؼصودث(ًؽػداؽوًبردلداًتؾهBًًاهللًردول
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ًبرادًاغؽاوًدفاجًدؿانًاهللًؽػدًاغؽاو ًدودوؾقؾه.

ًدوداًترفاػوسًاضرًؽلاءقؼؽنًعؿؾنًدغنًؿعصقةًػربواتن

ًقغًاخالق دانًدقؽفًدغنًؿاءـييًديامًدعوفؾهبرًدان

ًًًًًًًً.ًباءقق

ً

ًمجعةًقغًدرمحيتًاهلل،دقدغً

ًأًقغًدمقافًقؼقـؾه ًدقاًضرفؽنوـاهلل ًدان۲ًتقاد

ًتقدقًؽقت۲ًؽادغ،ًؽقتًاوـموقًترباءققًقغًاقموؾهًقؼقـؾه

ًبرالؽوًوديواتًدمقافًبفاواًممفؿيًدانًؿغمافوءي ًقغ

ً.ًاهللًػـمدبرينًدانًتعؾوقًدباوهًاداؾه

ً

ًً-:08اهللًداملًدورةًابرافقمًاقاتًًفرمان

 نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ
  ىت  نت مت زت رت يبىب

ًدقريً ًبردره ًتقدق ًؽاؿي ًػوال ًؿغاف ً"دان برؿؼصود:

ًاوـموقً ًجاؾن ًؿـوٌوؼؽن ًتؾه ًاي ًحال ًػد ًاهلل، ؽػد

ًدرًدمقاف ًدؿيًًػدأورغ ًدان ًؿـهاؾـقث؟ ؽاؿي

ديوغضوفث،ًؽاؿيًاؽنًبرصربًترفادفًدضاالًػربواتنً

ًاهللًجواؾهً ًؽػد ًدانًدغنًدؿؽني، ًؿناؽقيتًؽاؿي. ؽاؿو

ًبردرهًدقري".ًفـدقفـدؼثًبردرهًدقريًاورغًقغً
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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


