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با هۀموو هاریکارى یۀکتر بین لۀیاساغى     
  ... کردن لۀخراثۀ ،  ئۀطۀر نۀ با  

     


        


     
  َواْلمؤمنون واْلمؤمنات بـعضهم َأولياء بـعض يأمرون َُ ُ َ َ َْ ٍ ْ ْ َ ُُ ْ ُ َ ُ ََ ِْ ُ ُ ُ ِ ِْ ْ

َباْلمعروف ويـنـهون عن اْلمنك ْ ُْ َ َِ َ َْ ْ َ َ ِ ُ َر ويقيمون الصالة ويـؤتون الزكاة ِ َ َ ََّ َ َُ ْ ُ َُ ُ ََّ ِ ِ
ٌويطيعون الله ورسوله ُأولئك سيـرحمهم الله إن الله عزيز  َ َ ُ ُ َِ َّ ِ َّ ََّّ ُ ُ ُ ْ َ َ ََ َ ُ َُ َُ َِ َ َ ِ

ٌحكيم ِ َ )٧١:  لتوبةا(      
     


       

 
      
     




       ُوتـعاونوا َ ََ َ
َعلى اْلبر والتـقوى َْ ََّ ِِّ َ  )٢:  املائدة(    


       

       

      


     

  
     
        

        
     


         


      

       
        

    
 


     َِلعن الذين كفروا من بني ْ ِ ُ َ َ َ َِ َّ ُِ

ُإسرائيل على لسان داو َ َِ َِ َِ َ َ ْ ْود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا ِ َ َ ََ ْ َِ َ ِ َِ َ ََ َ ِ ْ
َوكانوا يـعتدون ُ َ ْ َ ُ ََ      َلبئس ما َ َِْ
َكانوا يـفعلون ُ َْ َ ُ َ  )٧٩  ـ٧٨:  املائدة(  

     
         

        
        

       
      


  ) صلى اهللا عليه

)وسلم      
     

    ُما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، ثم َ ُ ٍ

َّيغيروا ، فال يغيروا ، إال يوشك أن يعم ْيقدرون على أن ْ ِّ ُِّ ِ هم اهللا ُ
 ٍبعقاب  ابن ماجه ، والرتمذي ،، و أبو داود  ، وأمحدرواه اإلمام 

  )٣٣٥٣ : ، السلسلة الصحيحة: وصححه العالمة األلباين يف 
      





  

 

      
 

     
     
         

     


 
        

      
 




      


      
       

      

      







 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رِةوشت جوانى ثاداشتىوطۀورةیى 



   

     
      
     

     صلى
اهللا عليه وسلم     

      
       


     

صلى اهللا عليه وسلم 
 رضي
اهللا عنه      صلى اهللا عليه

وسلم
ِصحيح ِاجلامع َ )٩٧(ََْ األلباين َّْلشيخ لَْ

      



      

     
صلى اهللا عليه وسلم    


     


     

صلى اهللا عليه وسلم
 صلى اهللا عليه وسلم  

  ِصحيح َ 
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ِاجلامع َْ) ١٥٣٥(       



    هللا عليه وسلمصلى ا

      
   

 . ِالسلسة الصحيحة ِ َِ ْ ْْ)٩٧٧  
       

 


 صلى اهللا عليه وسلم
       ِصحيح َ 

ِاجلامع َْ)٥٧٢١( 
    




   
 صلى اهللا عليه وسلم   

 ِصحيح  ) ١٩٣٢ (ِامعَْاجل َ

      


      



    وسلمصلى اهللا عليه  

    



     صلى اهللا عليه

وسلم 
 


      
      

      


  
     

صلى اهللا عليه وسلم
  

       


      
  صلى اهللا عليه وسلم  






     

    
       

       



      

      
      


      


 





  

 






 

 
        




       


      
       

          


       


.... وعسى َأن تكرهوا ُ ََ ْ َ ْ َ

ُشيئا وهو خيـر لكم وعسى َأن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله  ُ ْ َ ْ ُ َّْ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ َُ ْ َُ ُّ ٌَّ ً ًَ َ َِ ُ َ َ
ْيـعلم وأَنـتم ال تـع ُ َْ ْ َْ ُ َ َلمونَ ُ َ

       


        
    

 
        
     

      
        
        

         

         
       














      
      

       
        
         

      
         
         

          
        

 
     


       

     
       
     





 

 

       
       

         
        
        
         


       


      





         
        









 

    


     
      

    



    



  
     

 
     

 
  
  
  
  

 
      

 
     



    

     


   



   

     
     

     


  
   زانست-                          ئا

  
  حوکمى نویذکردنى ثیاوان بۀ ثؤشاکى شؤرِةوة





  

 

      
         

        
      

       





صلى اهللا عليه وسلم
       
       


صلى اهللا عليه وسلم

         


      


     رضي اهللا عنه
    صلى اهللا عليه وسلم

       


      
  صلى اهللا عليه وسلم  

        


      



     

       
        




         

      صلى اهللا عليه
وسلم     

        
     




      
      





      

       
       

       
         

        






 

    
      

       


   
          
     





 

 




     
  

        
      


      

 
      


      


      

 ُفال تـزكوا أَنفسكم هو َأعلم ََ ْ َُ ُْ ُ َ َُ َُّ
َبمن اتـقى َّ ِ َ ِ) ٣٢:النجم( 




    


       
 

     



        
       

      
  . )١٨٦٤: سلسلة األحاديث الصحيحة (

     
 



     
        
        

     
      لعن اهللا المتشبهين من

)الرجال بالنساء    


       
        


     






       


        

  
        


         
    
        




       
       


 

  ورياي طوماني خراث بن: ئيمانداران 



  

 

      
     

     
       

    
     

. ) ١٢: احلجرات ( ،

    
  

   
   

  



  

      
       


  


     

     


     
      

       





      








    
   


   

  
    

     
    


  


       
     
      

       


      
       
      
      
     

      
    













 



 

 


      
    
      

     
    

     
       

      


 

      
      

     
   
   
  
  

  
   

  
 


 

 
        
       

       






      
      

      



       
      


     

       


     
       

   
    

     
    


     

   
   
    

   


      
     





 

 
 
 
 
 








 


 

 



  

 

  زیانۀکانى خوى نهینى لۀ رِووى ثزیشکیۀوة



       

        






    

       


       


      
        

       










 

      


      


     
صلى اهللا عليه وسلم
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www.ba.org 




 
         


      


    

صلى اهللا عليه وسلم


     
        

        
      

     صلى اهللا عليه وسلم 
         

      
 صلى اهللا عليه وسلم(  

    


 
        

  صلى اهللا عليه
وسلم          

     
 َاليؤمن أحدكم حىت أكون َأحب َ ََ ً ُ

َأليه من نفسه وماله و ولده و الناس َأمجعني ِ َ َ َ َِ َ َِ ِ ِ َِ
          

         
      

       


  عين ولو آيةبلغوا
بلغواهتةكليفعين

  هتشريف  آية   
هختفيف       


     
       

       
 صلى اهللا عليه وسلم   

      



         


     


       
       

       
     

 




  

 


الحمد هللا وحده ، والصـالة والسـالم على من ال نبي 

وبعـد... بعـده     
        

       
       

    

         


        
  


        


      


       
       


       

       
      




       
       

    
       




      
    




      


    


          
     


 







       
        


      




         



      


         


     





 

 

     



       
    


     

     
         




صلى اهللا عليه وسلم
       

         


     

       
        

صلى اهللا عليه وسلم  
      


       

    
  


       

          
       




    
        


       

     


      



      

    


       
 صلى اهللا عليه وسلم  
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   ئاطابنۀوة بۀالوانى ئیسالم



    


      

     

     
  صلى اهللا

عليه وسلم     


      
      

      




        
       

        
      



       


         
       

       


     
       

   
         

    
       




        


     





     
        

       
        

      
     

     
     


         
       

       


      


     



           



 

 

     


     
     

      
     

        
     

      
     



       
      



      

         
        


           
       

 


       

     


         

         



       
       
         



      


 
       



       
      

     




       


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
:  ))عليكم بالعلم ، فإن طلبه عبادة  ،

 ، وبذله ألهله قربة ، وتعلمه اليعلمه  وتعلمه هللا حسنة
   ))  ، والبحث عنه جهاد ،ومذاكرته تسبيح صدقة




    
     


    
     

 



  

 

 
      

       



       
       

       
      

     
     

       





صلى اهللا عليه وسلم
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    فأرشدين إىل ترك الـمعاصيٍشكوت إىل وكيع سوء حفظي 
  ُ  ونـور اهللا ال يعطى لـعاصيور إن الـعلـم نـ: وقـال 


      






 

 


  وا ُــيــا أَيـهــا الــذين آمن َ ََ ِ َّ َ ُّ

ٌاتـقوا الله وْلتـنظر نـفس ما قدمت لغد واتـقوا الله إن اللـه خبيـر  َ ْ َِ َ َ َ َ ََّ ِ َّ ََّّ ُ َُّ ٍَّ َ ِْ ْ ََ ََّ َ ْ ٌُ
َبمــا تـعملــون ُ َ َْ َ ِ}١٨:احلــشر{







































 اب ال يـغـادر ا مـال هـذا اْلكت ُيـقولون يا ويـلتـن َِ َ ُ َ َ َِ َـ َ َـ َِ َ ِ َ ُْ َ ُ

وا حاضـــرا وال  دوا مـــا عمل َصـــغيرة وال كبيـــرة إال َأحـــصاها ووج َ َ ًَ ِ َِ َ ـــ ُـــَ َ َُ َ َْ َّ ِ ً َ ًَ َِ ِ
ًيظلم ربك َأحدا َ ََ َُّ ُ ِْ}٤٩:الكهـف{










































  



  

 








      


        

      
    


       

      

        

         
  

      


        
       


      

     


      
        




         
     

 

      
    ُاْلمال َ 

َاْلبـنونَو ُ ُزينة َ َ ِاْلحياة ِ َ َالدنـيا َ ْ ُواْلباقيات ُّ َ َِ ُالصالحات َ َ ِ ٌخيـر َّ ْ َعند َ ْ ِ 
َربك ًثـوابا َِّ َ ٌوخيـر َ َْ ًَأمال َ َ ) ٤٦ : الكهف(  

         


       
      



       

        
      

       


      
      

   
    

      
      

     
     


      




 
      

 
        



 

 

      
       

        





        


     


       
        

       
       

       
          

     














َومـا َتـشاءون َ ُ َ  َْأن َِّإال َ
َيشاء َ ُالله َ ُّرب َّ َاْلعالمين َ ِ َ َ ) ٤٩:  التكـوير













)ــة ـــى أن ينفعــــوك  واعلـــم أن األمـ ــشيء لــــم لــــو اجتمعـــت عل بـ
ـــك  ــــه اهللا لـ ـــد كتب ـــشيء قـ ـــوك إال بـ وإن اجتمعــــواعلى أن ، ينفعـ

رواه  () يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قـد كتبـه اهللا عليـك
  . )حديث حسن صحيح: الرتمذي وقال 
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صلى اهللا عليه وسلم 

 
صـلى اهللا عليــه وسـلم 

َذكرك(( ُْ ََأخاك ِ َبما َ ُيكره ِ َ ْ  )   ١٩٩٢( السلسلة الصحيحة  ))َ




 
صلى اهللا عليه وسلم :))

َاهللا ورســـوله َأعلـــم:أتـــدرون مالغيبـــة؟ قالــــوا ُُ ُ َ َ َذكرك: َقـــال. ُ ُْـــ ا َاكََأخـــ ِ  َِـــبم
َُيكره ْ    )٢٥٨٩( صحيح مسلم ، )٤٨٧٦( سنن أيب داود ))َ

صـلى اهللا عليـه وسـلم


صـــلى اهللا عليـــه وســـلم










                                                        
)١(  تفسريالقرآن العظيم لألمام ابن كثري )٢٩٠ /٧                       .(                                           
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Ten Things We Waste 
١. Our Knowledge: Wasted by not taking 

action with it…. 

٢. Our Actions: Wasted by committing 
them without sincerity (ixlas). 
٣. Our Wealth: Wasted by using on things 
that will not bring us ajr (reward from 
Allah). We waste our money, our status, 
our authority, on things which have no 
benefit in this life or in (duaroj) hereafter. 
٤. Our Hearts: Wasted because they are 
empty from the love of Allah, and the 
feeling of longing to go to Him, and a 
feeling of peace and contentment. In it's 
place, our hearts are filled with something 
or someone else. 
٥. Our Bodies: Wasted because we don't use 
them in (ibadah) worship and service of 
Allah. 
٦. Our Love: Our emotional love is 
misdirected , not towards Allah, but 
towards something/someone else. 
٧. Our Time: Wasted, not used properly, to 
compensate for that which has passed, by 
doing what is righteous to make up for past 
deeds. 
٨. Our Intellect: Wasted on things that are 
not beneficial, that are detrimental to 
society and the individual, not in 
contemplation or reflection. 
٩. Our Service: Wasted in service of 
someone who will not bring us closer to 
Allah, or benefit in dunyaa. 
١٠. Our Dhikr (Remembrence of Allah): 
Wasted, because it does not effect us or our 
hearts. 
 Based on a lesson of Imam Ibn Qayyim al-
Jawziyyah(www. Islam way.com)   


