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 نمضار خريترا  مامل  سفولوه فد عملن تيغكتكن
 مذ2222ذميذ11برداؿاءنذذفـ1441ذرمضان 22

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

يل ىل مل خل ٱ ٱ  

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ 
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت
(1-1:القدر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        يل ىل مل يك ىك مك لك  

 

 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 ذاورغ ذؽػدذذبراميان،وافاي 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

ؽػدذاهللذدانذذبراميانذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـذ،(ذردوؾثاؾدـةدانذ)

ذ ذؽاؿو(ذأخرية.فاري ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذاداؾه ذدؿؽني ذ،قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدغنذتؼوىذ۲دبـر

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذةخريادذدانذددـقاذفقدوفذربؽنتؽذدانذرمحة ذػدذخطبه.
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ذػدذعؿؾنذتقغؽتؽنذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾي

ذ.ذخريتراذؿاملذدػوؾوه

ذ

ذدودهذؽقتذؽقينذددريذؽقتذتـػاذ،اقنذوؼتوذػد

ذؿك.ذنمضارذخريتراذ۲فاريذدػوؾوهذتقؿػوهذػدذبرادذػون

ذػرؾوذقغذبرفرضذدانذبرـقاليذاؿتذاداؾهذاقنذخريتراذتقؿػوه

ذإدالمذاوؿتذدؾوروهذاوؾقهذدربوت داملذذؽرانذاداؾهذاقن.

ذر ذمضابوؾن ذؿغاـوضرفؽنذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاقنن

ذػفاالذؿانذقغذؼدرؾقؾةذاؾذدـاؿاؽنذقغذؿاملذداتوذفؿباثذؽػد

ذاتاوذبوؾنذدرقبوذػفاالذؿثاؿاءيذتردبوتذؿاملذػدذبرعبادة

ذؽقتذعؿورذتافونذتقضذػوؾوهذالػن ذؿاملذددػوؾوهذدان.

ذضـداؽنذؿؾقػتذاوؿتثذاضرذؿغضداذبضقـداذاقـقؾهذخريترا

ذتردبوتذاؾؼدرذؾقؾةذؿاملذؿـخاريذاودفا ذاهللذؿانفر.

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ1ذفقغضذ1ذاقاتؼدرذاؾ

ذ

ؿاملذذػدذاقنذ(اؾؼرءان)ذؿـوروـؽنتؾهذذؽاؿيذددوغضوفث"

ذديذافذؿغتافوءيذداػتذؽاؿوذجاؾـثذافذدان.ذؼدرؾقؾةذاؾ

ذؾبقهذاقتذ"ؼدرؿاملذ"ؾقؾةذاؾذ؟"ذاقتؼدرؿاملذ"ؾقؾةذاؾذؽبدرن

ذدانذؿالئؽةذتورونذ،اقتذؿاملذػد.ذبوؾنذدرقبوذدرػدذباءقق



 4 

ذػرؽاراذدضاالذممباواذؽرانذ،ؿرقكذتوفنذاقذقنذدغنذجربقل

ذدجفرتاؾه.ذ(براقؽوتذتافونذػدذبرالؽوثذدتؼدقرؽنذقغ)

ذ".ذفجرذتربقتذفقغضذاقتذبرؽة(ذقغ)ذؿامل

ذ

ذذذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذ۲دوغضوهبرذؾبقهذػرؾوذؽقتذبراميانذقغذاورغذدباضاي

.ذاقنذخريتراذؿاملذدػوؾوهذػدذعبادةذعؿلذؼؽنممػرباثذاوـتوق

ذؽأقدتقؿقواءنذممربيذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽرانذاداؾهذاقن

ذدـتقاسذؽقتذاضرذنمضارذبوؾنذػدذباثقذقغذضـجارانذدان

ذػغحقاتن.ذؽقتذعبادةذعؿلذؿـقغؽتؽنذاودفاذداملذبرمساغة

ذترتـتوذ۲فاريذػدذبرعبادةذفاثذدؼدرذبوؽنذنمضارذدبوؾن

ذاقتذعبادةذعؿلذدالؽوؽنذفـدؼؾهذتتايفذاؽنذ،دفاج

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـداذ.ادتؼاؿةذدخارا

ذداملذترباءققذقغذؿنؿوءذخوـتوهذؿروػاؽنذاداؾهذدـدقري

ذدبواهذداملذ.نمضارذدبوؾنذخريتراذؿاملذدػوؾوهذؿغحقاتي

ذعائشةذدقدتـاذدرػدذامحدذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحد

ذ:ذبرؿؼصودذقغاهللذعـفاذذضىر

ذذ
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-بردوغضوهذبراودفاذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاداؾه"

ذنمضار)ذخرياذدػوؾوهذػدذ(برعبادة)ذدوغضوه ذبقفيؿؾ(

ذ(ذامحدذاإلؿامذرواقة)ذ."الءقنذقغذ۲بوؾنذػدذؽدوغضوفـث

ذ

ذداعتذؿروػاؽنذنمضارذخريتراذؿاملذدػوؾوهذجك

ذعؿؾنذؼؽنممػرباثذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذدؿان

ذافؾيذؿغجوتؽنذدانذ،فبراعتؽاذ،ؿاملذبرجاضذدغن

ذ،ةدـذعبادةذؿؾؼدـاؽنذدغـثذبردامذاوـتوقذؽؾوارض

ذقغذخوـتوهذدواجرثذؽقت؟ذدغنذػوالذباضقؿاـؽه

ذفاريذدػوؾوهذؿغحقاتيذداملذبضقـداذاوؾقهذدتوروؼؽن

ذدؾوروهذؽػدذتالدنذدجادقؽنذفـدؼؾهذنمضارذخريترا

ذاقنذفاريذػدذإدالمذاوؿت ذتؾهذقغذػدوؿنذددوغضوفث.

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـداذاوؾقهذدتوروؼؽن

ذبرـقالقثذدانذتقغضيذبتافذؽقتذؽػدذؿـخرؿقـؽنذجؾس

.ذاقنذداعتذالؾوءيذؽقتذددغذقغذنمضارذخريتراذ۲دتقق

ذداملذالاليذدانذلػااذمساؽنيذؽقتذجكذؿاؾغثذاؾغؽه

ذؽقانذقغذنمضارذ۲داعتذػدذؽقتذعبادةذؿؾؼدـاؽن

ذ.ذترياقثذؿالبوفؽن

ذ
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ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدػاتوتثذاقنذخريتراذؿاملذدػوؾوهذػدذ،اقتذاوؾقه

ذاداذبرػوتوسذدانذمجوذراسذتـػاذضقضقهذمساؽنيذؽقت

ذدربافذؿـداػتؽنذباضيذعبادةذعؿلذؿالؽوؽنذاوـتوق

ذضرهواـ.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدرػدذضـجارانذدانذػفاالذباثق

ذدقاؽـث-دقاذتقدقذؽقتذدفارودثذاقنذبدرذقغ ذؽقت.

ذاودفاذداملذاقنذنمضارذػغفوجوغذػدذػؾواغذؿغؿبقلذػرؾو

ذدبحاـهذاهللذدرػدذؽأؿػوـنذدانذءنضاؽرذؿـخاري

ذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذالءقنذيثحدذدبواهذدامل.ذوتعاىل

ذردولذبفاواداثذ،اهللذعـهذضىرذفرقرةذابوذدرػدذريلبخاا

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهلل

ذ

ذدانذؽأمياـنذػـوهذدغنذاؾؼدرذؿاملذػدذبرؼقامذبارغدقاف"

ذ.ذ"الؾوذتؾهذقغذدوداذباضقثذداؿػوـؽنذاؽنذػغفارػنذػـوه

ذ(ذريلبخااذاإلؿامذرواقة)

ذ

ذؽقتذاوـتوقذالؽوؽنذؽقتذبوؾقهذقغذعؿؾنذاـتارا

ذاداؾهذاقنذخريتراذؿاملذدػوؾوهذػدذؽقتذعبادةذتقغؽتؽن

ذؿـوـاقؽنذ،ؼقامذاؾؾقلذؿالؽوؽنذ،دؿدجدذفعتؽابرإذدغن

ذؼؽنممػرباثذ،دـةذ۲صالةذؿـدقرقؽنذ،برمجاعهذدخاراذصالة
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 ،اؾؼرءانذسوبرتدارذ،برصؾواتذ،رستغػابرإذ،ريؽقبرذ
ذبردعاءذدانذبرػواداذقغذاورغذؿاؽنذممربيذ،برصدؼة

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽأؿػوـنذمموفون ذؿرقكذباضي.

ذقغذدعاءذدغنذبردعاءذدأرورؽنذاؾؼدرذؾقؾةذبرمتوترػقؾقهذذقغ

ذدباضاميانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدأجرؽن

ذذاإلؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذيثحد ذدقدتـاذدرياؾرتؿذي

ذعـفاذضىرذعائشة ذاـدقؽنذاهللذردولذقاذ،برتاثذػرـهذاهلل

ذدؿاملذاوخػؽنذاؽوذفاروسذقغذافذ،اؾؼدرذؾقؾةذبرمتوذاؽو

ذ:ذاوخػؽـؾهذؿـجوابذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاقت؟

ذ

ذذَعنٌِّى َفاِعُف اْلَعْػَو ُتِحبٌُّ َعُػو ٌّذِإـ َّك ذاؾؾ َُّفم َّ

ذ

ذ"برؿؼصود ذتوفـؽوذقاذ،اهللذقا: ذاغؽاوذددوغضوفث،

ذدوؽاذالضيذ(،فؿباؿو-فؿباذؽداهلن)ذفكنممعاذدـتقاس

ذ."ؽداهلـؽوذفكنلهؿعاذاقتذاوؾقهذ،فكنممعا

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجودرتو

ذؿربوتذؽقتذ۲دامذؿارقؾه،ذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿثرو

ذصثخريخصوتراذقغذفاريذدػوؾوهذػدذؽأؿدنذػؾواغ

ذؿاملذوؼتوذددبؾه ذؽدقبوؼنذدغنذالاليذؽقتذجاغـؾه.
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ذصاحلذعؿؾنذممػردقاػؽنذؾوػاذؽقتذفقغضذدـقاذؿغجر

ذبراوـتوغؾه.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدغنذبرمتوذبؽؾنذدباضاي

ذؽرانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذحمؿدذـيبذاوؿتذدباضايذؽقت

ذؽقتذؽفقدوػنذداملذاقنذدبدرذػؾواغذممػراوؾقه ذدان.

ذبراودفاذتقدقذػونذددقؽقتذقغذؿرقكذباضيذػوالذروضقؾه

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدبرقؽنذقغذؽدؿػنتذممنػعتكن

ذؽقتذقغذنمضارذؿودفن-ؿوده.ذاقنذؿوؾقاذقغذبوؾنذددامل

ذدقريذداملذػروبفنذتقتققذؿـجاديذاؽنذاقنذتافونذمتػوفي

ذءيضادرذدانذبرتؼوىذقغذاـدانذؿـجاديذاوـتوقذؽقت

ذ،اقتذدرػدذدالءقن.ذةخريادذدانذددـقاذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذبوؾنذػدذدػرمتوؽنذاضرذبردعاءذاوـتوقذؾوػاذؽقتذجاغن

ذداتغؿـذقغذ۲دتافونذنمضار ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.

ذ:ذ21ذاقاتذدقداحلذدورةذدامل

ذ

 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱ
 خئحئ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن
  خب حب جب هئ مئ

ذ

ذ"برؿؼصود ذقغذ۲عؿلذؿغرجاؽن)ذؽاؿوذؾوؿباؾه-برؾوؿبا:

ذباءقق ذدانذ،ؽاؿوذتوفنذدريذؽأؿػوـنذؿـداػتذاوـتوق(
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ذدانذالغقتذدضاالذدؾواسذبقدغثذقغذذرضذؿـداػت

ذدانذاهللذؽػدذبراميانذقغذ۲اورغذباضيذدددقاؽنذقغذ،بوؿي

ذ،اهللذؽورـقاذؾقؿػهذاقاؾهذدؿؽنيذقغذ،ردوؾث-ردول

ذمسقؿغثذاهللذدانذ،دؽفـدؼؽقثذقغذددقاػاذؽػدذدبرقؽـث

ذ.ذبدرذقغذؽورـقاذؾقؿػهذممػوثاءي

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 ْ
 

 


