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 قدرال  ليلة  مامل هيدوفكن
ذذ

 4199ذؿيذ44برداؿاءنذذ9441ذرمضان 99
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱ
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت
(5-9ايات:  القدر  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           يل ىل مل يك ىك مك لك  

 

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

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

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُمِ
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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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذبرإميان"ؿؼصود: ذؽػدذذ،وافايذاورغذقغ ذؽاؿو راعتؾه

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

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػدبرؽواس(ذدراورغذقغذ)األؿر"

ذ،بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢جقكذؽاؿوذبـرذ،دانذ)دـه(ذردوؾث

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذاهللذؽػدذنؽتؼوأذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوه

ذثالرغـذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.
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ذخريةأدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذػدذخطبه.

ذ.ذؼدرؾقؾةذاؾذؿاملذفقدوػؽنذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾي

ذ

ذباءققذؾبقهذقغذرمضانذبوؾنذداملذؿاملذداتوذاقاؾهذاؾؼدرذؾقؾة

ذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرمان.ذبوؾنذدرقبوذدرػد

ذقغذ5ذفقغضذ9ذاقاتذؼدراؾذدورةذداملذتاديذخطبهذداول

ذ:ذبرؿؼصود

ذناؾؼرأ)ذؿـوروـؽنذؽاؿيذددوغضوفث" ؾقؾةذذػدذاقن(

ذؼدراؾ ذديذافذؿغتافوءيذداػتذؽاؿوذجاؾـثذافذدان.

ذدرقبوذدرػدذباءققذؾبقهذاقتذؼدرؾقؾةذاؾذؼدر؟ؾقؾةذاؾذؽبدرن

ذاقذقنذدغنذجربقلذدانذؿالئؽةذتورونذ،اقتذؿاملذػد.ذبوؾن

ذدتؼدقرؽنذقغ)ذػرؽاراذدضاالذممباواذؽرانذؿرقكذتوفن

ذبرؽتذقغ)ذؿاملذدجفرتاؾه.ذ(براقؽوتذتافونذػدذبرالؽوث

ذ".ذػجرذتربقتذفقغض(ذاقت

ذ

 ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل
ذاؾذؿامل ذقغذاورغذباضيذربوتنذؿـجاديذؼدرؾقؾة

ذاوـتوقذػؾواغذؿؾػدؽنذؿافوذتقدقذؿرقكذؽرانذبراميان

ذدداملثذترمسبوثيذقغذرمحةذدانذؽربؽنتذبراوؾقه ذبقالؽه.

ذاؾذؿاملذبرالؽوث ذتػتذدغنذدؽتافوءيذتقدقذاقنذؼدرؾقؾة



 4 

اهللذصؾىذاهللذعؾقهذذردولذيثحدذؿروجوعذـاؿونذثـخيتار

ذؿاملذ91ذػدذجاتوهذتردبوتذؿاملذؿغاتاؽنذعؾؿاءذودؾم

ذضـجقلذؿاملذداتوذداؾهذػدذقاءقتذرمضانذبوؾنذػدذخريترأ

ذ49ذكذاتاوذ47ذ،45ذ،42ذ،49ذكذؿاملذقعـى ذػارا ذؿاؾه.

ذضـفذؿاملذػدذبرالؽوذبوؾقهذايذمـاػيؽنذتقدقذعؾؿاء

ذرمضانذ21ذاتاوذ48ذ،46ذ،44ذ،44ذكذؿاملذدػرت ذاد.

ذػدذقاءقتذتتفذاداؾهذايذبرػـداػتذعؾؿاءذدبفاضنيذجوض

ذ47ذكذؿامل ذاقنذؿاملذحؽؿهذاـتاراذ،باضامياـاػونذواالو.

ذعبادةذممػرتقغؽتؽنذدـتقاسذإدالمذاوؿتذاضرذدرفدقاؽن

ذتـػاذخريترأذقغذؿاملذددػوؾوهذصثخصوذؿاملذددػـجغ

ذؿاملذدغنذدػرمتوؽنذاضرذفارػنذدغنذترتـتوذ۲فاريذؿغريا

ذ.ذاؾؼدرذؾقؾةذقاءقتذتراضوغذقغ

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاؾذثؿوؾقاذؽران ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذ،ؼدرؾقؾة

ذقغذؿاملذؿثؿبوتذبرددقاذاوؿتثذدوػاقاذؿغـجورؽنذودؾم

ذاهللذصؾىذاهللذردول.ذعبادةذعؿلذػؾباضايذدغنذاقت برؽة

ذداملذباءققذقغذخوـتوهذؿـجاديذدـدقريذودؾمذعؾقه

ذاؾذؿاملذؿغحقاتي ذعبادةذعؿلذؼؽنممػرباثذدغنذؼدرؾقؾة
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ذاؾذؿاملذؿثؿبوتذاوـتوق ذؼدرؾقؾة ذ. ذدبواه ذقغذحديثدامل

 :اهللذعـهذرضىذعائشةذدرػدذامحدذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽن
ذ

ذاْؾَعِشِرذِػي َقِجَتِفُد"ذذَوَدؾَََّمذَعَؾِقِهذاؾؾََُّهذَصؾََّىذاؾؾََِّهذَرُدوُلذَؽاَنذ"

ذ."ذذَغِيِرِه ِػيذَقِجَتِفُدذاَلذَؿا

ذ

ذبراودفاذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاداؾه"ذ:ؿؼصودث

ذبرعبادة)ذدوغضوه-بردوغضوه ذخريأذدػوؾوهذػد(

ذرمضان) ذ."الءقنذقغذ۲بوؾنذػدذثوفـضؽدوغذؿؾقبقفي(

ذ(ذامحدذرواقة)

ذ

ذصالةذؿـقغضؾؽنذػرـهذتقدقذقغذاورغذبربفاضقاؾه

ذصالةذقغذاورغذؽرانذاويخترذصالةذدانذبرمجاعهذعشاء

ذؽاؾغنذدريذترؿادوقذاويخترذصالةذدانذبرمجاعهذعشاء

ذؿـداػتثذتقدقذقغذددقاػاذدانذ،اؾؼدرذؾقؾةذؿـداػتذاورغ

ذروضيذاؿتذقغذاورغذدرػدذترضوؾوغذاداؾهذدي ذحديث.

اهللذذرضىذفرقرةذابوذدرػدذةَؿِيَزُخذابنذاوؾقهذدرواقتؽنذقغ

ذ:ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذردولذبضقـداذبفاواعـهذ

ذ

ذَػَؼِدذَرَمَضاَنذِػيذَجَؿاَعٍةذِػيذِخَرَةااَلذاْؾِعَشاَءذَصؾَّىذَؿِن"

ذذ."اْؾَؼِدِرذَؾِقَؾَةذَأِدَرَك

ذ
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ذدغنذتراخريذقغذعشاءذصالةذقغذبارغدقاف"ذ:ؿؼصودث

ؾقؾةذذؿـداػتؽنذتؾهذديذؿكذرمضانذبوؾنذػدذبرمجاعهذخارا

ذ(ذخزميةذابنذرواقة)ذ".اؾؼدر

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذػدذبرعبادةذدغنذفاثذبوؽنذاقناؾؼدرذذؾقؾةذؿـخاري

ذعبادةذعؿلذدالؽوؽنذفـدؼؾهذتتايفذ،دفاجذترتـتوذ۲فاري

ذاضرذ،رمضانذػرتامذؿاملذدريذبرؿوالذدتؼاؿةإذدخاراذاقت

ذاهللذدرػدذنكرضأذؿـداػتذاوـتوقذبرعبادةذةـقذؽؽلذؽقت

ذوتعاىلذدبحاـه ذجوضذاقنذتراضوغذقغذؿاملذػـخارقن.

ذفاثذتقدقذدانذاخالصذةـقذؽػدذبرؾـددؽنذفاروس

ذؿات-مساتذـديؿأذدرػدذػوجنيذؿـداػتذاوـتوق ذاوؾقه.

ذؿؾقػتذدغنذؽدؿػنتذؿغؿبقلذفاروسذؽقتذ،اقت

ؾقؾةذذؿاملذؿربوتذدانذؿـخاريذداملذؽقتذعبادةذضـداؽن

ذؼدراؾ ذدػرتذاداؾهذالؽوؽنذؽقتذبوؾقهذقغذعؿؾنذاـتارا.

ذؿـدقرقؽنذ،اؾقلذؼقامذؿالؽوؽنذ،دؿدجدذبراعتؽاف

ذدانذبرصالوةذ،ادتغػارذ،ريؽقبرذذؼؽنممػرباثذ،ـةدذ۲صالة

ذ.ؽأؿػوـنذمموفونذبردعاذدـتقاسذدرتاذنأاؾؼرذبرتدارس

ذ
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ذبردعاذرورؽنادذاؾؼدرذؾقؾةذبرمتوذقغذاورغذباضي

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدأجرؽنذقغذدعاذدغن

ذاؾرتؿقذيذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدباضاميانذودؾم

ذردولذقاذ،برتاثذػرـهذاهللذعـفاذرضىذعائشةذدقدتـاذدري

ذذاهلل ذاؽوذفاروسذقغذافذ،اؾؼدرذؾقؾةذبرمتوذاؽواـداقؽن

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاقت؟ذدؿاملذاوخػؽن

ذ:ذاوخػؽـؾهذؿـجواب

ذ

ذ."َعِّـَىذَػاِعُف اْلَعْػَوذُتِحبَُّذَعُػو ٌّذِإَّـََكذاؾؾََُّفمََّ"

ذ

ذ"برؿؼصود ذتوفـؽوذقاذ،اهللذقا: ذاغؽاوذددوغضوفث،

ذدوؽاذالضيذ(،فؿباؿو-فؿباذؽداهلن)ذممعاػؽنذدـتقاس

ذذ."ؽداهلـؽوذمعاػؽـؾهذاقتذاوؾقهذ،ممعاػؽن

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿارقؾه،ذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿثروذممربذجودرتو

ذرمضان خريترأذؿاملذدػوؾوهذدوادانذممرقافؽنذؽقت

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذعبادةذعؿلذؼؽنممػرباثذدغن

ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿودهذ،مياـنؽإذػـوهذدانذخالصإ

ذالػنذاتاوذبوؾنذدرقبوذؿؾقبقفيذػفاالذؽؾبقفنذنؽورـقأ

ذدباضايذؽقتذبراوـتوغؾه.ذؽقتذعؿورذتافونذتقضذػوؾوه
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ذػؾواغذممػراوؾقهذؽرانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذحمؿدذـيبذاوؿت

ذباضيذػوالذروضقؾهذدانذؽقتذؽفقدوػنذداملذاقنذدبدر

ذممـػعتؽنذبراودفاذتقدقذػونذددقؽقتذقغذؿرقك

ذبوؾنذدداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدبرقؽنذقغذؽدؿػنت

ذدقداحلذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرمان.ذاقنذؿوؾقاذقغ

  ٱٱ:49ذاقات
 

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

 

ذقغذ۲عؿلذؿغرجاؽن)ذؽاؿوذؾوؿباؾه-برؾوؿبا"ذ:برؿؼصود

ذباءقق ذدانذؽاؿوذتوفنذدريذؽأؿػوـنذؿـداػتذاوـتوق(

ذدانذالغقتذدضاالذدؾواسذبقدغثذقغذذرضذؿـداػت

ذدانذاهللذؽػدذبراميانذقغذ۲اورغذباضيذدددقاؽنذقغذ،بوؿي

ذ،اهللذؽورـقاذؾقؿػهذاقاؾهذدؿؽنيذقغذ،ردوؾث-ردول

ذمسقؿغثذاهللذدانذدؽفـدؼؽقثذقغذددقاػاذؽػدذدبرقؽـث

 .بدرذقغذؽورـقاذؾقؿػهذممػوثاءي
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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 ْ

 
 

 


