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برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبراميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(اؾدـة)ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر٢ذبراميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾه ذؽقت ذؿـقغؽتؽن ذؽتؼواءن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذدغن ذبردوغضوه-دوغضوه ذؿؾؼدـاؽن ذدضاالذ
ػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفنذ
ؽقت ذؿـداػت ذرمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدانذ
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داخرية .ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتاجوق
اعتبارترفادفذاوجقانذاهللذدبحاـهذوتعاىل.ذ ذ
ذ

دباضاي ذفؿبا ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدؿوك ذبوؿي ذاقن،ذ
ؽقت ذػرؾو ذددر ذبفاوا ذؽقت ذتقدق ذاؽن ذترؾػس ذدرػدذ
ؿـرميا ذاوجني ذدرػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل.ذدتقاف ذاوجني ذقغذ
دبرقؽنذؽػدذؽقتذمسادذؽدودفنذاتاوػونذؽدـاغنذاقاثذ
اداؾه ذؿروػاؽن ذقضاء دان ذؼدر ذقغ ذتؾه ذدتـتوؽن ذاوؾقه ذاهللذ
دبحاـهذوتعاىل.ذباضيذاورغذقغذبراميانذؿرقكذاؽنذالؾوءيذ
دتقاف ذاوجني ذدغن ذػـوه ذؽصربن ذدان ذؽتؼواءن ذؽرانذ
ؿرقكذػرخايذبفاواذدتقافذاوجنيذقغذدبرقؽنذاهللذدبحاـهذ
وتعاىلذاداؾهذاوـتوقذؿـقغؽتؽنذالضيذؽأمياـنذؿرقك.ذ ذ
ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذذذ ذ
ذذػد ذؽتقك ذاقن ،ذؽقت ذددر ذبفاوا ذاوجني ذوابقذ
 covid 19ذقغ ذؿؾـدا ذاوؿت ذؿاءـدي ذددـقا ذاقن ذتؾه ذممباواذ
ؽبوروؼن ذدان ذؽدوؽران ذؽػد ذؽفقدوػن ذؿاءـديذ
فقغضاؽن ذتؾه ذؿغورباـؽن ذراتودن ذرقبو ذاوؿت ذؿاءـديذ
ددـقا ذاقن .ذـاؿون ذبضقتو ذدباضاي ذاوؿت ذإدالم ،ذؽقتذ
واجب ذبراميان ذدان ذؿقؼقين ذبفاوا ذاوجني ذاقن ذاداؾه ذؿروػاؽنذ
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ؽتـتوان ذدرػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؽاتس ذفؿبا٢ث.ذفرؿانذ
اهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذقغ ذدباخاؽن ذداول ذخطبه ذتادي ذداملذ
دورةذاؾبؼرةذاقاتذ111ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"دؿي ذددوغضوفث ،ذؽاؿي ذاؽن ذؿغوجي ذؽاؿو ذدغنذ
ددقؽقت ذػراداءن ذتاؽوت ذ(ؽػد ذؿودوه) ذدان ذ(دغنذ
ؿراداءي)ذؽالػران،ذدانذ(دغنذبرالؽوث)ذؽؽورغنذدريذ
فرتا ذبـدا ذدان ذجقوا ذدرتا ذحاصقل ذتامنن .ذدان ذبرقؾه ذخربذ
ضؿبرياذؽػدذاورغ۲ذقغذصرب".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ذددوغضوفث ذاوجني ذقغ ذبرالؽو ذاقن ذممػوثاءيذ
ػؾباضاي ذحؽؿه ذقغ ذػرؾو ذؽقت ذاؿبقل ذاعتبار ذدان ذرـوغيذ
بردام.ذاـتارا ذحؽؿفث ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذتؾه ذؿـوروؼؽنذ
ؽػد ذاوؿت ذؿاءـدي ذاؽن ذؽؽوادأـث ذبفاوا ذدي ذممػوذ
ؿالؽوؽن ذاف ذدفاج ذؿغقؽوت ذؽفـدؼث .ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذتؾه ذممػرؾقفتؽن ذدبفاضني ذدرػد ذؽؽواداءـثذ
دباضاي ذػراقغنت ذؽػد ذؿاءـدي ذاضر ذاـصاف ذدان ذتاؽوتذ
ؽػدذأخناؿـث.ذ ذ
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ذ ذاوجني ذاقن ذجوض ذتؾه ذممربي ذاعتبار ذؽػد ذؽقت ذبفاواذ
ؽقت ذاداؾه ذخملوق ذقغ ذؽخقل ذدان ذمله ذددقدي ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل.ذؽقت ذتقدق ذاؽن ذممػو ذؿـوؾق ذاوجني ذاقن ذؽخواؾيذ
ؽقت ذؽؿباؾي ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغن ذبردره ذدانذ
مموفونذػرتوؾوغنذؽػداث.ذدالءقنذدرػدذاقت،ذاوجنيذاقنذ
جوض ذؿروػاؽن ذداتو ذتضورن ذدان ذاقغنت ذدرػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىلذؽػدذفؿبا٢ثذقغذؿؾؿػاوءيذباتسذاضرذبرتوبةذدريذ
ؿالؽوؽن ذػرؽارا ٢ذقغ ذممباوا ذؽؿورؽاءن ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل.ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورة ذاؾزؿر ذاقاتذ
:14ذ ذ
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ذ

برؿؼصود ذ :ذ"دان ذؽؿباؾقؾه ذؽاؿو ذؽػد ذتوفن ذؽاؿو ذدغنذ
برتوبة ،ذدرتا ذبردره ذبوؾت ۲ذؽػداث ،ذدبؾوم ذؽاؿو ذدداتغيذ
عذاب ،ذؽران ذددوده ذاقت ذؽاؿو ذتقدق ذاؽن ذدبرقؽنذ
ػرتوؾوغن".ذ ذ
ذ

ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾنيذ،ذ ذ
ذ ذاوؾقه ذاقت ،ذدواجرث ذؽقت ذدباضاي ذاوؿت ذإدالمذ
ػرؾو ذؿغؿبقل ذاعتبار ذدان ذػغاجرن ذترفادف ذاوجني ذقغ ذتؾه
ؿؾـدا ذدـقا ذاقن .ذاوؿت ذإدالم ذفـدؼؾه ذدـتقاس ذبراودفاذ
ؿـدؽتؽنذدقريذؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدغنذممػرباثؼؽنذ
عؿل ذعبادة ذدػرت ذصالة ،ذبردعاء ،ذبرذقؽري ،ذدانذ
براستغػار ؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذباضي ذؿـقغؽتؽن ذدانذ
ؿغوؽوفؽن ذالضي ذؽأمياـن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل.ذ
ؽقت ذػرؾو ذؿرـوغ ذدقري ذدـدقري ذدجاءوه ذؿان ذفوبوغنذ
ؽقت ذدغن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل .ذدرتودث ذبرتوبة ذدريذ
دبارغ ذؽداهلن ذدان ذدودا ذقغ ذتؾه ذؽقت ذالؽوؽن ،ذؽرانذ
بوؾقهذجاديذؿصقبةذقغذتؾهذبرالؽوذاقنذاداؾهذ عاؼبةذؽخواقنذ
ؽقت ذممؾقفارا ذـعؿة ذعامل ذدان ذدودا قغذتؾهذؽقتذالؽوؽنذ
ؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىل.ذ
ذ

دالءقن ذدرػد ذاقت ،ذؽقت ذفـدؼؾه ذدـتقاس ذبردغؽاذ
باءقق ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذؿغفاديف ذاوجني ذاقن.ذ
ؿوفوـؾه ذػرتوؾوغن ذدان ذؿغادو ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
ؽران ذاوجني ذتردبوت ذداتغث ذدارقث ذدان ذفاث ذدي ذدفاجذ
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قغ ذممػو ذممربقؽن ذػرتوؾوغن ذدان ذػثؾداقن ذبوات ذؽقت.ذ
ػرخاقاؾه ذبفاوا ذدتقاف ذاوجني ذاقت ذػديت ذاد ذؽؿودفن ذدانذ
جاؾن ذػثؾداقـث ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورةذ
اإلـشراحذاقاتذ1ذفقغضذ2ذ:ذ ذ
ذ ذ
ذ

ﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ

برؿؼصود:ذ"اوؾقهذاقت،ذذؿكذ(تتػؽـؾهذؽػرخاقاءمنو)ذبفاواذ
ددوغضوفث ذتقف ۲ذؽدوؽران ذددرتاءي ذؽؿودفن.ذ
(دؽاؾي ذالضي ذدتضدؽن) :ذبفاوا ذددوغضوفث ذتقف۲ذ
ؽدوؽرانذددرتاءيذؽؿودفن".ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ
ذ ذجودرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثرو ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني ذاضر ذتقدق ذبرػوتوس ذادا ذدانذ
براس ذمله ذدامل ذؿغفاديف ذاوجني ذاقن.ذدباضاي ذاوؿت ذإدالمذ
ؽقت ذػرؾو ذفدايف ذاوجني ذاقن ذدغن ذػـوه ذمساغت ذدانذ
دـتقاس ذبراودفا ذبرضـدقغ ذبافو ذدان ذؿـطاعيت ذؽتتػن ذػقفقذ
برواجب ذدامل ذممبـدوغ ذػـوؾرن ذوابق ذاقن .ذقؼقـؾه ذبفاواذ
اوجنيذقغذؽقتذفاديفذاقنذػديتذادذحؽؿهذدانذؽباءقؼؽنذ
ذ
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درػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل.ذاف ذقغ ذػـتقغ ذؽقت ذػرؾو ذفاديفذ
اوجنيذاقنذدغنذػـوهذؽأمياـن،ذبرصربذدانذدـتقاسذبردغؽاذ
باءقق ذؽػداث.ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورة ذاؾبؼرةذ
اقاتذ:111ذ ذ
ذ

ﳃﳅﳆﳇ
ﳄ
ﲾﲿ ﳀﳁﳂ

ﳈﳉ
ذ

برؿؼصود :ذ"وافي ذاورغ ۲ذقغ ذبراميان ،ذؿقـتاؾه ذػرتوؾوغنذذذ
(ؽػد ذاهلل) ذدغن ذصرب ذدان ذ(ؿغرجاؽن) ذصالة،ذ
ددوغضوفثذاهللذبدرتاذاورغ۲ذقغذصرب".ذ ذ
ذ

اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فاياا فا ْو از ٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي
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