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ﭑ ﭒ ٱلْقَـآئِـلِ

ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ( ...البقرة ايات )621

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)13:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،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(دـه)ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
اؾؼرءانذاقنذؽالمذاهلل،ذايذدتوروـؽنذؽػدذجوروغنذبدرذ
ردول ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ،ذدتوروـؽن ذدخارا ذؿَُتوَاِترِذ
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ؿالؾوءيذػرأـتاراءنذؿالئؽةذجربقلذدانذؿـداػتذػفالذدغنذ
دببذممباخاث.ذخطبهذاؽنذممبخاراؽنذُـ ُز ِو ُلذاؾْ ُؼ ِرءَان.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاؾبؼرةذاقاتذ621ذبرؿؼصودذ:ذ ذ
"(ؿاس ذقغ ذدواجبؽن ذؽاؿو ذبرػوادا ذاقت ذاقاؾه) ذبوؾن
رمضان ذقغ ذدتوروـؽن ذاؾؼرءان ذػداث ذؿـجادي ذػتوروقذ
باضي ذدؽاؾني ذؿاءـدي ،ذدان ذؿـجادي ذؽرتغن ٢ذقغذ
ؿـجؾدؽنذػتوروق."...ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدؿوؾقاؽنذاهلل،ذ ذ
تذاؾْعِزَّ ْةذالغقتذدـقا،ذؽػدذ
ػـوروـنذاؾؼرءانذدرػدذبَِق ُ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذؿالؾوءي ذػرأـتاراءنذ
ؿالئؽةذجربقل ،ذبرالؽو ذػد ذ 61ذرمضان.ذاؾؼرءان ذدرتودثذ
دتوروـؽن ذدخارا ذبرػرقغؽت ٢ذؽػد ذردول ذاهلل ذصؾىذاهللذ
عؾقه ذودؾم ذؿغقؽوت ذؽتتػن ذدان ذػرقـته ذاهلل ذدامل ذجغكذ
ؿاسذؾبقهذؽورغذ84ذتافون.ذ ذ
ذ

دواتوذـصقحت ذقغ ذدرقغ ذدبرقؽن ذاضر ذؽقت ذمسواذ
ؿغفقدوػؽنذفاري٢ذداملذبوؾنذرمضانذدغنذممباخذاؾؼرءانذ
دباثق ذقغ ذؿوغؽني.ذؿاؾه،ذاد ذقغ ذؿالؽوؽن ذصالة ذتراويحذ
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دغن ذباخاءن ذ 6ذجزوء ذدرػد ذاؾؼرءان ذػد ذدتقاف ذؿامل ذدغنذ
فارػنذداػتذؿغــختمكنذاؾؼرءانذداملذبوؾنذرمضان.ذ ذ
ذ

اقن ذؿروػاؽن ذعؿؾن ذقغ ذداغتذباءقق ذدانذترػوجي.ذ
ؿاؾه ،ذػؿباخ ذدان ذػـدغر ذاؽن ذؿـداػت ذضـجاران ذػفاالذ
باضيذدتقافذباخاءنذاؾؼرءانذقغذدلفظكن دان ددغر.ذ ذ
ذ

اؾؼرءان ذتؾه ذتربوؼيت ذبرجاي ذممبـتوق ذػارا ذصحابةذ
رضي ذاهلل ذعـفم ذدباوه ذػـرتبقفن ذدخارا ذؾغدوغ ذاوؾقهذ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم .ذضقـرادي ذصحابة ذتؾهذ
ممباوا ذػـجي ٢ذؽبـرن ذإدالم ذدفقغض ذدؽخػي ذدؾوروهذ
اوؿة.ذاؾؼرءانذبرجاي ذممبقبدؽن ذؿاءـدي ذدرػد ذػرفؿباءنذ
ددام خملوق ذؽػد ذػغعبدقن ذدقري ذدػـوفث ذؽػد ذاهلل.ذ
اؾؼرءان ذبرجاي ذؿغؾوارؽن ذدضاال ذبـتوق ذػـقـددن ذدانذ
ؽظاؾقؿن ذدرتا ذاوـدغ ٢ذخقػتاءن ذؿاءـدي ذؽػد ذؽعادقؾنذ
ػرأتورانذدرتاذاوـدغ٢ذاهلل.ذمسواذاقنذددببؽنذػاراذصحابةذ
اقت ذبـر ٢ذؿغحقاتي ذدؾوروه ذاجرن ذاؾؼرءان ذتـػا ذممقؾقه-
ؿقؾقه.ذ ذ
ذ

زؿان ذؽقت ذاقن ذاؿت ذجاءوه ذدرػد ذزؿان ذػاراذ
صحابة ذرضي ذاهلل ذعـفم .ذؽقت ذتقدق ذممػو ذاوـتوقذ
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ؿؾؼداـاؽنذدباضاميانذقغذتؾهذدؾؼداـاؽنذاوؾقهذػاراذصحابةذ
تتايف ذؽقت ذبرأودفا ذاوـتوق ذؿـخاػاي ذدباضاميان ذقغ ذتؾهذ
دؾؼداـاؽنذاوؾقهذػاراذصحابة .ذ
ذ
ذ

اهلل ذؿغقغتؽن ذؽقت ذؿالؾوءي ذفرؿاـث ذدامل ذدورةذ
اؾبؼرةذاقاتذ:21ذ
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برؿؼصود:ذ"ددودهذاقت،ذؿكذػاتوتؽهذؽاؿوذفاثذػرخايذ
دبفاضني ذاقدي ذؽتاب ذتوراة ذدان ذؿغقغؽري ذدبفاضني ذقغذ
الءقن؟ ذؿك ذتقاداؾه ذباؾدن ذباضي ذاورغ ذقغ ذبربوات ذدؿؽنيذ
اقت ذدرػد ذؽاؿو،ذدالءقن ذدرػد ذؽفقـاءن ذؽتقك ذفقدوفذ
ددـقا،ذدانذػدذفاريذؼقاؿةذاؽنذدتوؾقذؿرقكذؽداملذعذابذ
دقؼدا ذقغ ذاؿت ذبرت .ذدان ذ(اقغتؾه) ،ذاهلل ذتقدق ذدؽاؾي-
ؽاؾيذالاليذترفادفذافذقغذؽاؿوذالؽوؽن".ذ ذ
ذ
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وافاي ذاوؿت ذإدالم ذقغ ذدـتقاس ذدامل ذؽادقه ذداقغذ
اهلل .ذؽقت ذؿديت ذددر ذبفاوا ،ذاؾؼرءان ذقغ ذدتوروـؽنذ
بوؽـؾه ذفاث ذاوـتوق ذدباخ ذمسات-ؿات ،ذتتايف ذايذ
ؿغـدوغي ذػتوروق ذدػـجغ ذزؿان .ذردول ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾم ذممػراقغتؽن ذدامل ذداتو ذؿؼصود ذحديث ذقغ ذدرواقتؽنذ
اوؾقهذاؿامذاؾرتؿذي:ذ ذ
ردول ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبدا ذقغذؿؼصودث:ذ"اقغتؾه،ذ
ددوغضوفثذاؽنذبرالؽوذفتنه".ذاؽوذ(دقدـاذعؾيذبنذابيذ
راؾب)ذبرتاث:ذ"اػاؽهذجاؾنذؽؾوارذدرػداثذقاذردولذاهلل؟"ذ
بضقـداذؿـجواب:ذؽتابذاهلل.ذدداملثذترداػتذؼقصه٢ذدبؾومذ
ؽاؿو ذدان ذػغـخربان ذاف ذقغ ذاؽن ذداتغ ذددوده ذؽاؿو ذدانذ
حؽوم-حؽم ذداـتارا ذؽاؿو ،ذاي ذ(اؾؼرءان) ذاداؾه ذؽاتذ
ػؿوتوس ذ(قغ ذممقدفؽن ذقغ ذحق ذدان ذبارل) ذدان ذبوؽنذ
دـدا ذضوراو ،ذددقاػا ذدفاج ذقغ ذؿـقغضؾؽـث ذؽرانذ
دوؿبوغ،ذاؽنذدبقـاداؽنذاوؾقهذاهللذدانذددقاػاذدفاجذقغذ
ؿـخاري ذػتوروق ذدالءقـث ذاؽن ذدددتؽن ذاوؾقه ذاهلل .ذايذ
اداؾهذتاؾيذاهللذقغذتضوهذدانذايذاداؾهذػغاجرنذقغذبقجػدان،ذ
اي ذاداؾه ذصراط ذاملدتؼقم ذ(جاؾن ذقغ ذؾوروس) ،ذاي ذاداؾهذ
ؽتاب ذدغن ذدبب ذبرػضغ ذتضوه ذؽػد ذاجرـث،ذفاوا ذنفسوذ
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ددأورغ ذتقدق ذاؽن ذؿثؾقوقغ ذاتاو ذترػقدوغ ذدان ذاي ذاداؾهذ
ؽتاب ذقغ ذؽؾقؿه-ؽؾقؿفث ذتقدق ذداؿر ذاتاو ذبرػوتر ذبؾقتذ
دان ذػارا ذعؾؿاء ذػوال ذتقدق ذػرـه ذػواس ذدارقث ذ(دؿؽنيذ
جوض) ذؽأقـدفن ،ذؽؿاـقدن ذدان ذؽؾذاتن ذممباخاث ذتقدقذ
اؽن ذػرـه ذفقؾغ ذدان ذؽـدوغـث ذؿـعجوبؽن ،ذتقدقذ
برؽدوادفن .ذاي ذاداؾه ذؽتاب ذقغ ذجني ذتقدق ذبرفـيتذ
ؿـدغرث ذدفقغض ذؿرقك ذبرؽات ،ذ"ددوغضوفث ذؽاؿيذ
ؿـدغر ذباخاءن ذاؾؼرءان ذقغ ذؿـعجوبؽن ،ذاي ذؿـوروقذ
ؽجاؾن ذقغ ذبـر ،ذالؾو ذؽاؿي ذبراميان ذؽػداث ".ذددقاػاذ
دفاج ذبرؽات ذدغـث،ذبـرؾه ذػرؽتاءـث ذدان ذددقاػا ذدفاجذ
قغ ذبرعؿل ذدغـث،ذػفالؾهذضـجراـث ذدان ذددقاػا ذدفاج ذقغذ
برحؽوم ذدغـث،ذعادقؾؾه ذاي ذدان ذددقاػا ذقغ ذؿثرو ذؽػداث،ذ
ـدخاي ذاي ذؿـوروق ذؽػد ذصراط ذاملدتؼقم ذ(جاؾن ذقغذ
ؾوروس) ".ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذؿارقؾهذؽقتذؿغفقدوػؽنذعؿاؾنذداملذبوؾنذرمضانذ
دغن ذممػرباثؼؽن ذممباخ ذاؾؼرءان ذدقاغ ذدان ذؿامل ،ذفاريذ
بؽرجاذدانذفاريذبرخوتي.ذمسوضذاهللذؽورـقاؽنذضـجرانذ
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ػفال ذؽػد ذؽقت ذدغن ذدبب ذؿغفقدوػؽن ذبوؾن ذرمضان.ذ
آؿنيذقاذربذاؾعاملني .ذ
ذ

درتودثذفرمانذاهللذداملذدورةذاحلجرذاقاتذ:3

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ
برؿؼصود:ذ"ددوغضوفثذؽاؿقؾهذقغذؿـوروـؽنذاؾؼرءان،ذ
دانذؽاؿقؾهذقغذممؾقفاراذدانذؿـجاضاث" .ذ
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اَوهاَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
ينَ اَوَ اَي ﭝاَةَٱَلتَّائِب اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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