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  ا هل ببااه  وتااىاعتبارترهادف اوجني
 

ذمذ6262ذجونذ62برداؿاءنذذفـ1441ذذوالؼعيدة 4

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ٱ
                                   ٰى  ٰر ٰذ ييىي

(111 :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،ػرؽاراذدواتوبـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذد-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

ؽػدذاهللذدانذذبراميانذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـذ،(ذردوؾثاؾدـةدانذ)

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

ذفـث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدود

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد  تاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.
ذذ.اعتبارترفادفذاوجقانذاهللذدبحاـهذوتعاىل

ذ

،ذاقنذبوؿيذدؿوكذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفؿباذدباضاي

ذدرػدذترؾػسذاؽنذتقدقذؽقتذبفاواذددرذػرؾوذؽقت

ذقغذاوجنيذدتقاف.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذاوجنيذؿـرميا

ذاقاثذؽدـاغنذاتاوػونذؽدودفنذمسادذؽقتذؽػدذدبرقؽن

ذاهللذاوؾقهذدتـتوؽنذتؾهذقغذؼدرذدان قضاءذؿروػاؽنذاداؾه

ذالؾوءيذاؽنذؿرقكذبراميانذقغذاورغذباضي.ذوتعاىلذدبحاـه

ذؽرانذنؽتؼواءذدانذؽصربنذػـوهذدغنذاوجنيذدتقاف

ذدبحاـهذاهللذدبرقؽنذقغذاوجنيذدتقافذبفاواذػرخايذؿرقك

ذ.ذؿرقكذؽأمياـنذالضيذؿـقغؽتؽنذاوـتوقذاداؾهذوتعاىل

 

ذذذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذوابقذاوجنيذبفاواذددرذؽقتذ،اقنذؽتقكذػدذذ

covid 19ذممباواذتؾهذاقنذددـقاذؿاءـديذاوؿتذؿؾـداذقغذ

ذؿاءـديذؽفقدوػنذؽػدذؽدوؽرانذدانذؽبوروؼن

ذرقبوذؿغورباـؽنذتؾهذفقغضاؽن ذؿاءـديذاوؿتذراتودن

ذاقنذددـقا ذؽقتذ،إدالمذاوؿتذدباضايذبضقتوذـاؿون.

ذؿروػاؽنذاداؾهذاقنذاوجنيذبفاواذؿقؼقينذدانذبراميانذواجب
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ذؿانفر.ذث٢فؿباذؽاتسذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذؽتـتوان

ذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ111ذاقاتذبؼرةاؾذدورة

ذ

ذدغنذؽاؿوذؿغوجيذاؽنذؽاؿيذ،ددوغضوفثذذدؿي"

ذدغن)ذدانذ(ؿودوهذؽػد)ذتاؽوتذػراداءنذددقؽقت

ذدريذؽؽورغنذ(برالؽوثذدغن)دانذذ،ؽالػرانذ(ؿراداءي

ذخربذبرقؾهذدانذ.تامننذحاصقلذدرتاذجقواذدانذبـداذفرتا

 ."صربذقغذ۲اورغذؽػدذضؿبريا
 

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذممػوثاءيذاقنذبرالؽوذقغذاوجنيذددوغضوفثذ

ذرـوغيذدانذاعتبارذاؿبقلذؽقتذػرؾوذقغذحؽؿهذػؾباضاي

ذؿـوروؼؽنذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذحؽؿفثذاـتارا.ذبردام

ذممػوذديذبفاواذؽؽوادأـثذاؽنذؿاءـديذاوؿتذؽػد

ذؽفـدؼثذؿغقؽوتذدفاجذافذؿالؽوؽن ذدبحاـهذاهلل.

ذؽؽواداءـثذدرػدذدبفاضنيذممػرؾقفتؽنذتؾهذوتعاىل

ذتاؽوتذدانذفاـصاذاضرذؿاءـديذؽػدذػراقغنتذدباضاي

ذ.ذاؿـثأخنذؽػد
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ذبفاواذؽقتذؽػدذاعتبارذممربيذتؾهذجوضذاقنذاوجنيذذ

ذدبحاـهذاهللذددقديذملهذدانذؽخقلذقغذخملوقذاداؾهذؽقت

ذؽخواؾيذاقنذاوجنيذؿـوؾقذممػوذاؽنذتقدقذؽقت.ذوتعاىل

ذدانذبردرهذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽؿباؾيذؽقت

ذاقنذاوجنيذ،اقتذدرػدذدالءقن.ذؽػداثذػرتوؾوغنذمموفون

ذدبحاـهذاهللذدرػدذاقغنتذدانذتضورنذداتوذؿروػاؽنذجوض

دريذذبرتوبةذاضرذباتسذؿؾؿػاوءيذقغذث٢فؿباذؽػدذوتعاىل

ذدبحاـهذاهللذؽؿورؽاءنذممباواذقغذ٢ػرؽاراذؿالؽوؽن

ذوتعاىل ذاقاتذاؾزؿرذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.

ذ:ذ14

 

 خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
  حط مض

ذ

ذ"ذبرؿؼصود ذدغنذؽاؿوذتوفنذؽػدذؽاؿوذؽؿباؾقؾهذدان:

ذدداتغيذؽاؿوذدبؾومذ،ؽػداثذ۲بوؾتذبردرهذدرتاذ،برتوبة

ذدبرقؽنذاؽنذتقدقذؽاؿوذاقتذددودهذؽرانذ،عذاب

ذ.ذ"ػرتوؾوغن

ذ

ذ

ذ
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ذذ،ذدؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذإدالمذاوؿتذدباضايذؽقتذدواجرثذ،اقتذاوؾقهذذ

 تؾهذقغذاوجنيذترفادفذػغاجرنذدانذاعتبارذؿغؿبقلذػرؾو

ذاقنذؿؾـدا ذدـقا ذبراودفاذدـتقاسذفـدؼؾهذإدالمذاوؿت.

ذؼؽنثممػرباذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذدقريذؿـدؽتؽن

ذدانذ،ريؽقبرذذ،بردعاءذ،صالةذدػرتذعبادةذعؿل

ذدانذؿـقغؽتؽنذباضيذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػد براستغػار

.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽأمياـنذالضيذؿغوؽوفؽن

ذفوبوغنذؿانذدجاءوهذدـدقريذدقريذؿرـوغذػرؾوذؽقت

ذدريذبرتوبةذدرتودثذ.وتعاىلذدبحاـهذاهللذدغنذؽقت

ذؽرانذ،الؽوؽنذؽقتذتؾهذقغذدوداذدانذؽداهلنذدبارغ

ذؽخواقنذعاؼبة ذاداؾهذاقنذبرالؽوذتؾهذقغذؿصقبةذجاديذبوؾقه

ذقغذتؾهذؽقتذالؽوؽن دوداذدانذعاملذـعؿةذممؾقفاراذؽقت

 .ذدبحاـهذوتعاىلذاهللذؽػد

ذ

ذغؽادبرذدـتقاسذفـدؼؾهذؽقتذ،اقتذدرػدذدالءقن

.ذاقنذاوجنيذؿغفاديفذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذباءقق

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؿغادوذدانذػرتوؾوغنذؿوفوـؾه

ذدفاجذديذفاثذدانذدارقثذداتغثذتردبوتذاوجنيذؽران
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.ذؽقتذبواتذػثؾداقنذدانذػرتوؾوغنذممربقؽنذممػوذقغ

ذدانذؽؿودفنذادذػديتذاقتذاوجنيذدتقافذبفاواذػرخاقاؾه

ذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفرذػثؾداقـثذجاؾن

ذ:ذذ2ذفقغضذ1ذاقاتحذااإلـشر

ذذ

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ٱ
ذ

ذبفاوا(ذؽػرخاقاءمنوذتتػؽـؾه)ذؿكذذ،اقتذاوؾقه:ذ"برؿؼصود

ذ.ؽؿودفنذددرتاءيذؽدوؽرانذ۲تقفذددوغضوفث

ذ۲تقفذددوغضوفثذبفاواذ(:دتضدؽنذالضيذدؽاؾي)

ذذ."ؽؿودفنذددرتاءيذؽدوؽران

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجودرتوذذ

ذدانذاداذبرػوتوسذتقدقذاضرذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثرو

ذإدالمذاوؿتذدباضاي.ذاقنذاوجنيذؿغفاديفذداملذملهذبراس

ذدانذمساغتذػـوهذدغنذاقنذاوجنيذفدايفذػرؾوذؽقت

ذػقفقذؽتتػنذؿـطاعيتذدانذبافوذبرضـدقغذبراودفاذدـتقاس

ذاقنذوابقذػـوؾرنذممبـدوغذداملذبرواجب ذبفاواذقؼقـؾه.

ذؽباءقؼؽنذدانذحؽؿهذادذػديتذاقنذديففاذؽقتذقغذاوجني
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ذديففاذػرؾوذؽقتذػـتقغذقغذاف.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػد

ذغؽادبرذدـتقاسذدانذبرصربذ،ؽأمياـنذػـوهذدغنذاقنذاوجني

ذاؾبؼرةذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذؽػداثذباءقق

ذ:ذ111ذاقات

ذ

 لك خك حك جكمق حق مف خف  حف جف
   جل مك

ذ

ذ"برؿؼصود ذبراميانذقغذ۲اورغذوافي: ذذذػرتوؾوغنذؿقـتاؾه،

ذاهللذؽػد) ذؿغرجاؽن)ذدانذصربذدغن( ذ،صالة(

ذ.ذ"صربذقغذ۲اورغذبدرتاذاهللذددوغضوفث

ذ

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ
 
 


