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 دغن ضنداكن عبادة نمضار مسارقكن
ذمذ4242ذيلػراذ44برداؿاءنذذفـ1441ذرمضان 1

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل
              خئ...حئ  جئ يي ىي ني ميزي ري

(181:البقرة)                                                                                                                                       

 

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

 ٿ     سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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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  

 (15)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذ"ؿؼصود: ذقغ ذؽػدذذبراميان،وافايذاورغ ذؽاؿو راعتؾه

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

ذ،بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

ؽػدذاهللذدانذذاميانبرذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـذ،(ذردوؾثاؾدـةدانذ)

ذؽاؿو(ذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه ذ،قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذدغنذضـداؽنذعبادةذنمضارذمسارؼؽن

ذداولذقغذوتعاىل ذاؾبؼرةذدورةذداملذتاديذخطبهذدباخاؽن

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ181ذاقات

ذ

ذاقاؾهذاقتذبرػواداذؽاؿوذدواجبؽنذقغذؿاس") ذبوؾن(

ذػتـجوقذؿـجاديذ،اؾؼرءانذدتوروـؽنذػداثذقغذنمضار

ذقغذ۲ؽرتغنذؿـجاديذدانذ،ؿاءـديذدؽاؾنيذباضي

ذقغذاـتاراذػربقذاءن(ذؿـجؾدؽن)ذدانذ،ػتـجوقذؿـجؾدؽن

ذقغذؽاؿوذاـتاراذدريذددقاػاذ،اقتذاوؾقه.ذداؾهذقغذدغنذبـر

ذفـدؼؾهذؿكذ(،ؿغتافوءقثذاتاو)ذنمضارذبوؾنذاـقذؿثؼدقؽن

ذذ...اقتذبوؾنذبرػواداذاي

ذ

ذذذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذؽرانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذذؽورذدانذػوجي

ذبرمتوذداػتذؽصقحنتذدانذؽفقدوػنذدبرقؽنذؿادقهذؽقت

ذ،ؽؿوؾقاءنذدغنذػـوهذقغذنمضارذبوؾنذؿثؿبوتذؽؿباؾي

ذؽربؽنتذدانذؽرمحنت ذدرػدذؽؾبقفنذممػوثاءيذقغذبوؾن.

ذالءقنذقغذ۲بوؾن ذاولذػدذرمحةذدغنذنجؽـدجـذقغذبوؾن.

ذ،ػرتغافـثذػدذدوداذػغؿػوـنذدغنذدأقؽوتيذ،ؽدتغـث
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ذػغفوجوغثذػدذـراكذايفذدرػدذدبقبدؽنذدرتا ذباضي.

ذبوؾنذؿغفقدوػؽنذ۲بـرذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذ۲فؿبا

ذػقـتوذدتوتوفذ،ذرضذػقـتوذدؾوادثذدبوكذاؽنذ،نمضار

ذدؿؼبوؾؽنذدانذدوداذداؿػوـؽنذ،ػفاالذدضـداؽنذ،ـراك

ذؽؾبقفنذقغذؿاملذ،ؼدراؾذؾقؾةذؿاملذاداثذدغنذػوالذدمتبه.ذدعاء

ذيثحدذدبواهذدامل.ذبوؾنذدرقبوذدرػدذباءققذؾبقهذبرعبادفث

اهللذذضىرذفرقرةذابوذدريذؿدؾمذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغ

ذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذ،عـه

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذـراكذػقـتوذ،دبوكذذرضذػقـتوذ،نمضارذبوؾنذتقباذاػابقال"

ذ(ذؿدؾمذاإلؿامذرواقة".ذ)دبؾغضوذاؽنذذقطانذدانذ،دتوتوف

ذ

ذترباءققذوؼتوذؿروػاؽنذنمضارذبوؾنذددوغضوفث

ذؽرانذؽباءقؼؽنذؽارهذؽقتذدقريذؿـدقدققذؽقتذاوـتوق

ذبرػواداذاوـتوقذدواجبؽنذدفاجذبوؽنذؽقتذاقنذبوؾنذػد

ذاوـتوقذدتوـتوتذؽقتذبفؽنذ،نفسوذفاواذؿغاولذدان

ذقغذدـةذ۲عؿؾنذاـتارا.ذاقنذدبوؾنذدـةذ۲عؿؾنذؼؽنممػرباث

ذاداؾهذنمضارذبوؾنذددػـجغذإدالمذاجرنذاوؾقهذدأرورؽن

ذبردحورذعؿؾن ذتـاضذممربقؽنذدفاجذبوؽنذدحور.
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ذجوضذايذؿاؾهذفاريذددقاغذبرػواداذؽقتذاوـتوق

ذقغذػربواتنذؿروػاؽنذجوضذاقاثذدانذؽربؽنتذؿغـدوغي

ذاضامذػغاـوتذػواداذدغنذإدالمذاوؿتذػواداذممبقذاؽن

ذؿدؾمذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحدذدبواهذدامل.ذالءقن

ذاهللذردولذبفاواداثذاهللذعـهذضىاؾَعاصذرذُنِباِذوُرِؿَعذدرػد

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذ

ذدغن(ذإدالمذاوؿت)ذؽقتذػواداذػربقذاءنذددوغضوفث"

ذـيـصراذدانذقفودي)ذؽتابذافؾيذػوادا ذؿاؽنذاداؾه(

ذ(ذؿدؾمذاإلؿامذرواقة".ذ)دحور

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاداؾهذجوضذبرمجاعهذدخاراذتراوقحذدـةذصالة

ذدتوـتوتذقغذدـةذعؿؾنذؿروػاؽن ذؽرانذاداؾهذاقن.

ذدغنذنمضارذدبوؾنذ۲ؿاملذؿغفقدوػؽنذقغذبارغدقاف

ذؿغفارػؽنذدانذمياـنؽإذدغنذدـةذمسبفقغذؼؽنممػرباث

ذداؿػوـؽنذاؽنذؿكذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذضـجاران

ذجاغنذجوضذوترذدـةذمسبفقغ.ذالؾوذتؾهذقغذدوداث-دودا

ذقغذدـة)ذؿوءؽدذدـةذمسبفقغذؿروػاؽنذايذؽرانذدؾوػاؽن

ذدتوـتوت ذتراوقحذدـةذمسبفقغذؿغريقغيذقغ( ذدبواهذدامل.
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ذفرقرةذابوذدرػدذريالبخاذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحد

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذاهللذعـهذضىر

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبدا

ذ

ذاميانذؽرانذنمضارذؿاملذػد(ذبرعبادة)ذبردقريذقغذددقاػا"

-دوداذداؿػوـؽنذ،اهللذدرػدذضـجارانذؿغفارػؽنذدان

ذ(ذريالبخاذاإلؿامذرواقة".ذ)الؾوذتؾهذقغذدوداث

ذ

ذبوؾقهذقغذنمضارذدبوؾنذالءقنذقغذ۲عؿؾنذاـتارا

ذؼؽنثممػرباذاوـتوقذدضاؾؼؽنذؽقتذاداؾهذالؽوؽنذؽقت

ذداػتذاؽنذاقاثذ،برصدؼةذعؿؾنذدغنذؽرانذبرصدؼة

ذدانذؽؿدؽقـنذداملذبرادذقغذإدالمذاوؿتذبنبذؿرقغـؽن

ذؽؽورغن .ذدؾوػاؽنذجاغنذجوضذاؾؼرءانذممباخذعؿؾن.

ذقغذبوؾنذؿروػاؽنذاداؾهذنمضارذبوؾنذؽرانذاداؾهذاقن

ذممباخذدغنذؽقتذؿاتذػـدغنذفقادقؾه.ذاؾؼرءانذدتوروـؽن

ذػرباثؼؽـؾهذدوخيذ۲اقة ذاؾؽرقم. ذػدذاؾؼرءانذممباخذاؾؼران

ذءوجزذداتوذؽورغث-دؽورغذوؼتوذدتقافذنمضارذبوؾن

ذ متؽنـخاؿغـذداػتذؽقتذاضرذفاريذدتقاف ذداملاؾؼران

ذػواداذبربوكذاوـتوقذؿاؽنذممربيذعؿؾن.ذاقنذنمضارذبوؾن

ذدانذػفاالذالضيذؿـؿبفؽنذباضيذدضاؾؼؽنذجوض
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ذقغذيثحدذدباضاميانذبرػواداذقغذاورغذباضيذضـجاران

ذضىرذؾقدخاذبنذزقدذدرػدذاؾرتؿذيذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽن

ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثاهللذعـهذ

ذ:ذبرؿؼصودذقغ

ذ

ذباضقثذؿكذ،برػواداذقغذ۲اورغذؿاؽنذممربيذددقاػا"

ذؿغورغيذتـػاذ،تردبوتذبرػواداذقغذاورغذدػرتذػفاال

ذ.ذ"جوضذػونذددقؽقتذاقتذبرػواداذقغذاورغذػفاال

ذ(ذاؾرتؿذيذاإلؿامذرواقة)

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذػرباثؼؽـؾهذ،اقنذنمضارذدبوؾنذ،اقتذدرػدذدالءقن

ذبرتوجوانذاداؾهذاقنذ،برصؾواتذدانذذقؽريذؽؾؿةذاوخػن

ذدانذدودتاذبرؽاتذدريذؽقتذدقريذؿغقؾؼؽنذاوـتوق

ذدانذممفيتنهذ،ؿغوؿػتذالضيذاػاتهذ۲دقاذقغذػرخاؽػن

ذؽقتذاضرذاودافاؽـؾهذ،ػوالذؿاملثذػدذؿاـاؽاال.دباضاقث

ذالضيذؿـقغؽتؽنذباضيذاؾؾقلذؼقامذعؿؾنذؿؾؼدـاؽنذداػت

ذ.ذاقنذنمضارذبوؾنذداملذؽروحاـنيذعؿؾن

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغأذجدرتو

ذبوؾنذؽداتغنذجادقؽـؾهذاضرذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو



 8 

ذدقريذؽػدذػروبفنذممباواذقغذػغضرقذدباضايذاقنذنمضار

ذدانذدػرقـتفؽنذقغذعؿؾنذؿـقغؽتؽنذدـتقاسذاوـتوقذؽقت

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدالرغذقغذدضاالذؿـقغضؾؽن

ذبوؾنذدػـجغذالؽوؽنذؽقتذقغذعبادةذدانذعؿؾنذمسوض

ذدرتاذضـجارانذؿـداػتذدانذدترمياذاؽنذاقنذنمضار

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذءنيضاؽر ذدبحاـهذاهللذؿانفر.

ذ:ذ15ذاقاتاإلدرأذذدورةذداملذوتعاىل

ذ

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
ٌّ ٍّ َّ  

ذ 

ذبراودفاذدانذةخرياذؿغفـدؼيذقغذددقاػاذدان":ذبرؿؼصود

ذقغذاودفاذدغنذةخرياذاوـتوقذباءققذقغذ۲عؿلذؿغرجاؽن

ذدؿؽنيذقغذؿرقكذؿكذ،براميانذايذددغذ،باضقثذالقق

ذ.ذ"اودفاثذعؿلذاؽنذػفاالذدبريذ،ؽأداءـث

ذ

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
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 

 


