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 كلبيهن عباده قربان

 6102 سيفتمرب 9 ماءنابرس 1437 ذواحلجة 7  

  اْلَؼاِئِل: ْلَحِؿُد ِلؾَِّها

   

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ       

 ڑ   ک     ک  ک  ک    گ   

 ٴۇ  ۋ  ۋۀڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڇ ڦ

 ڦ    ىّا َعِبُدُه 

ِمَوَسل ِّ َصل ِّڈ       َسً ِّد َنا     ب ه  َاحِصَأَءال ه  َوٺ

، ۇئ    ، 

 اللَّه يَّاَي ب َتِقَىى إ ِوص ًُِكِم َوُأ ہ  ہ، ۇ  ۆَفًَا 

 .  ڤ ۆ  ۈ
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ذ-:قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز

  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 ىت  يت  جث  مث  ىث     متحت  خت

 (95النساء ايات )سورة 

ذؽػدذؽاؿوذراعتؾه،ذميانإبرذقغذ٢اورغذياواف"ؿؼصودث:ذ

أوىلذ"ذؽػدذدانذاهللذردولذؽػدذؽاؿوذراعتؾهذدانذاهلل

ذدقنوؽؿ.ذؽاؿوذؽاؾغنذدريذ(برؽواسذقغذ٢اورغ)"ذاألؿر

،ذػرؽاراذوددواتذداملذ(بردؾقدقفن)ذبـته-بربـتهذؽاؿوذـجؽ

ذ(ذاؾؼرءان)ذاهللذ(ؽتاب)ذؽػدؿغؿباؾقؽـثذذؽاؿوذفـدؼؾهذـؿؽ

ذدانذاهللذؽػدذميانإبرذبـرذؽاؿوذجكذذردوؾثذ(دـه)ذدان

ذ(،ؽاؿوذباضي)ذباءققذؾبقهذاداؾهذدؿؽنيذقغذ.خريةأذفاري

ذ."ؽدودفـثذػوالذاقؾوقذؾبقهذدان

ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ذبردام ذؽقت ذدبحاـهذذ٢ؿارقؾه ذاهلل ذؽػد برتؼوى

ذدبـر ذدغن ذمسوضذ٢وتعاىل ذؽقتذذـتؼوى. ذقغ ذعباده عؿل
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ذبرتؼوىذؽػدذاهللذالؽوؽنذؿـجادقؽنذؽقتذفؿباذقغذبـر

 تعاىل.ذوذدبحاـه

 

ذ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذاؽنذذ ذؽقت ذالضي، ذدفاج ذفاري ذبرباف تقغضل

،ذفاريذقغذدذرقعتؽنذاوؾقهذادالمذاألضحيؿثؿبوتذعقدذ

ذ ذبرضؿبريا. ذاوـتوق ذاوؿتث ذبرضؿبرياذؽػد ذؽقت ذػد دامل

،ذادالمذؿـشرقعتؽنذاون األضحىعقدذذكحاضريانؿــتقؽنذ

دذؽقتذدوػايذممبواتذمسبؾقفنذؼربانذدباضايذداؾهذؽػ

ذ ذعقد ذؽقتذؿراقاؽن ذخارا ذاقنذاألضحيداتو ذػـشرقعنت .

ذبرؿؼصود:ذقغذالؽوثردثاتاؽنذػدذدورةذ

ذؽػ ذؿغورـقاؽن ذتؾه ذؽاؿي ذدا"ددوغضوفث وافايذ)ؿو

،ذاوؾقهذاقت،ذ(دأخريةددـقاذدانذ)ؽباءقؼؽنذقغذباثقذذ(حمؿد

ؿات،ذدانذمسبؾقفؾهذ-ؽرجاؽـؾهذصالةذؽرانذتوفـؿوذمسات

ذ ذبرذؽور)ؼربان ذ(دباضاي ذاورغ ذددوغضوفث قغذ.

درػدذؿـداػتذدبارغذ)بـخقؽنذاغؽاو،ذدقاؾهذقغذترػوتوسذ

ذ."(ػرؽاراذقغذداقغقين

ذذ
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برؼربانذاقنذدـةذعبادةذعؿؾنذحؽومذددوغضوفثذ

ذدتوـتوت ذقغ ذادالمذدـة ذاوؿة ذدانذؽػد

ذ.ؿالؽوؽـثذؿروػاؽنذذعارذادالم

ذ

ذؿدؾؿنيذقغذدؿوؾقاؽنذاهللذدؽاؾني،

ذعؿؾنذ ذؿروػاؽنذذعبادةذددوغضوفث ذاقت ؼربان

ذ ذداؾه ذخارا ذداتو ذراسذذؽورذاوـتوق ذؿـوروؼؽن ؽقت

ذاهلل ذوذؽػد ذبرذؽورتعاىلدبحاـه ذقغذذ. ذـعؿة اتسذدضاال

ذقغذؽقتذ ذفرتا ذـعؿة ذاقنذؽران، دؽورـقاؽنذؽػدذؽقت.

ذ ذعؿؾن ذؿالؽوؽن ذاوـتوق ذددقؽقت ذدؼرباـؽن ذعبادةاد،

ذدأضقه ذػوال ذحاصقؾث ذػؾباضايذ-ؼربان. ذؽػد اضقفؽن

ذحاصقلذ ذؿـداػت ذقغ ذؿرقك ذادالم. ذؿشارؽة ضوؾوغن

اوـتوقذدقريذؿرقك،ذافؾيذذػوالذدمـػعتؽنؼربانذاقنذػوالذ

ذدباضاقث.ذؽؾوارضـ ذاقتذذدان ذؼربان ذعباده ذبرؿعـا، اقن

ذدفاجذممربيذ ذتتايفذذمـػعةبوؽن ذبرؼربان، ذقغ ذاورغ ؽػد

ذاؿامذ ؿـػعتثذتوروتذدؽوغديذبردامذدغنذاورغذالءقن.

ذ ذاقتذؾبقه ذؼربان ذؿغاتاؽنذعباده درػدذصدؼه،ذذافضلأمحد

ذدانذؽؾبقفنذقغذادذػداث.ذفضيؾةددببؽنذبدرثذ
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ذودذ ذعؾقه ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذحقاتثذردول ذددػـجغ ؾم

ؼربانذاوـتوقذدقرقثذدانذذعبادةدتقافذتافونذؿالؽوؽنذ

ذدـ ذاقـقؾه ذؽؾوارضاث. ذعؾقهذذهافؾي ذاهلل ذصؾى ذاهلل ردول

ذعؿؾنذ ذعؿؾؽن. ذدان ذؽقتذاقؽوتي ذدفارودث ذقغ ودؾم

ذاهللذذعبادة ذقغذددوؽاءيذاوؾقه ذعؿؾن ذاقـقؾه دبحاـهذؼربان

فاريذذقاءقتذــيتتعاىلذاوـتوقذدالؽوؽنذػدذفاريذحنرذو

ذ.رايذؼربان

ذذ

ذ،درمحيتذاهللؿدؾؿنيذقغذدقدغذ

ذذ ذعؾؿاء ذفـدقذذفؼهػارا ذقغ ذؼربان ذعباده ؿثاتاؽن،

ذذرطذاقن:ذدوادؽرجاؽنذاقتذفـدؼؾهذممـوفيذ

ذػرتام ذؿؾػديذذرطذبقـاتغ: ذاقتذفـدؼؾه ذقغذذؼربان صح

ذقاءقت: ذتؾهذذدتتاػؽن ذدبارغذعقبذدانذؽخاخنتذقغ تقاد

دتتاػؽنذاوؾقهذحؽومذذرعذدرتاذؼربانذاقتذدالؽوؽنذػدذ

ذ ذقغ ذفارقرايذذبرؿوالذقاءقتذخصوصوؼتو دؾػسذصالة

ذ،ذدفقغضاؾهذمتتذفاريذتشرقق،خطبهدانذذاألضحىعقدذ

ذعؾؿؽدوا ذػارا ذػوال، ذبرؼربان ذقغ ذاورغ ذباضي اءذ:

ذ ذؿدتقؾه ذدي ذبفاوا ذذ،بالغذ،إدالمبردػاؽت ذندابرعؼل

ذبرؽؿؿػوان.ذ
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ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ددوغضوفثذعبادهذؼربانذممقؾقؽيذباثقذؽؾبقفنذدانذذ

ذدبرقؽنذفضيؾة ذاؽن ذؽباجقؽن ذاقاؾه ذدثاتاؽن ذقغ ذاـتارا .

ذقغذ ذبقـاتغ ذبوؾو ذدباثق ذاداؾه ذبرؼربان ذقغ ذاورغ ؽػد

ذ ذبردادرؽن ذاقن ذاذحدوثدؼرباـؽن. ذػاراذبرواقة ذؿاجه، ن

ذبرتاثذ ذتـتغذصحابة ذودؾم ؽػدذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقه

ذاقتذاداؾهذ ذؿـجواب: ذبضقـدا ذاقت؟ ذؼربان ذػد ذاد ذقغ اػاؽه

بافذؽاؿوذابرافقم،ذػاراذصحابةذبرتاثذالضي:ذافذقغذذهدـ

ذباضيذدتقافذ ذؿـجواب: ذبضقـدا اؽنذػرأوؾقفيذدرػداث؟،

ذفاليذبوؾوذداتوذؽباجقؽن."

ذ

ذذ ذاؿامذذحدوثدامل ذاوؾقه ذدرواقتؽن ذقغ الءقن

ذ-رتؿقذي،ذابنذؿاجهذدانذحاؽمذقغذؿؼصودث:اؾ

"تقدقذادذعؿاؾنذقغذدالؽوؽنذاوؾقهذأـقذادمذػدذفاريذرايذ

ذدارهذ ذؿـوؿػفؽن ذؿالءقـؽن ذاهلل ذددوؽاءي ذؾبقه ذقغ ؼربان

ذاقتذ ذؼربان ذبقـاتغ ذددوغضوفث ذؼربان(. ذبقـاتغ )ؿثؿبؾقه

اؽنذداتغذػدذفاريذؼقاؿةذبردامذتـدوق،ذؽوؽوذدانذبوؾوثذ

ذ ذممربي ذاهلل ذبقـاتغذدان ذداره ذاقتذدبؾوم ذؼربان ذعبادة ػفال

ذؼربانذؽاؿو".ذإقؾوؼؽـؾهاقتذجاتوهذؽبوؿي.ذاوؾقهذاقت،ذ
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دالءقنذاقت،ذبقـاتغذؼربانذاقتذجوضـذاؽنذؿـجاديذذ

ؽؾق.ذاقنذؽران،ذضـجرنذذدأخريةؽـدراءنذاتاوذتوغضغنذ

ؼربانذاقت،ذقغذمسػايذدفادػنذذعبادةاورغذقغذؿالؽوؽنذ

اقاؾهذؽتؼواءن،ذبوؽـثذداضقغ،ذدارهذاتاوذتعاىلذدبحاـهذواهللذ

ذبوؾوذبقـاتغذؼربانذبرؽـاءن.

ذذ

داملذؽقتذذ،دؽاؾنيذحاضريوناقغتؾهذوافايذدقدغذ

ذبؽرجاذ ذدقبوق ذؽؽاقاءن، ذفرتا ذؿغوؿػول ذـعؿة، ؿغجر

ذددرذ ذؽقت ذدفارودث ذدـقا، ذؽفقدوػن ذتوـتوتن ممـوفي

ذ ذؽفقدوػن ذتوـتوتن ذؽقتذذاخريةبفوا ذجوضـ ذؿديت اقت

ذممقؾقؽيذ ذدان ذبرؽؿؿػوان ذقغ ذباضي ذػـوفي. ذدان ؽجر

ذؼربانذ ذعباده ذالؽوؽـؾه ذواغذرقغضقت، ذدان ذفرتا ؽؾبقفن

ذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبردبداذؿؼصودث:ذاقن.ذ

ذتقدقذ ذتتايف ذ)ممػو( ذؽالػغن ذممػوثاءي ذقغ "ددقاف

ذبرؼربان،ذجاغـؾهذايذؿـدؽاتيذمتػتذصالةذؽاؿي".

ذ

ذ-هؿودذ ذعبادهذاخالؿودفن، ذؿالؽوؽن ذؽقت صث

ذاهللذذؽقتذؼربانذاقتذؿـجادقؽن ذوـدبحافؿبا تعاىلذقغذه

 براميانذدانذبرتؼوىذؽػداث.

 ڃ ڃ ڃ چ چ



 8 

وئ    وئى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ

 ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

ذ ذاورغ"ؿؼصودث: ذؽػد ذدانذذاهللذؿـجـجقؽن ذبراميان قغ

برعؿلذصاحل،ذؿرقكذاؽنذبرأوؾقهذؽأؿػوـنذدانذػفاالذقغذ

ذ"بدر

 

ڻ  ِفِيِه  َوَنَػَعـِي َوِإوَّاُكِم ِبَؿا، اْلَعِظِيِم ْلُؼِرَءاِنِباَباَرَك اهلُل ِلي َوَلُؽِم 

ی  ی   ، َوَتَؼبََّل ِمِّـِي َوِمـُِؽِم ِتاَلَوَتُه ِإنَُّهڻ  ڻ  ۀ

 َوَلُؽِم، َوِلَساِئِر َوَأِدَتِغِػُر اهللَُ اْلَعِظِيَم ِلِيَقِوِلي َهَذا   ڻ، ی

  حئ، ہ     ۀ  ڻ  ۀ

 لتَّاِئِبِيَنَفَيا َفِوَز اْلُؿِسَتِغِػِرِوَن َوَوـا َنَجاَة ا


