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 رمضان بولن مراعيكن
ًً

 7109ًؿي3ًبرداؿاءن0441ًًًشعبان 77
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱ
  ز ...خئحئ  جئ يي ىي ني ميزي ري

(085ايات:  البقرة  )                                                                                                                       

 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  

ًبر ًبرإميان"ؿؼصود: ًؽػدًً،وافايًاورغًقغ ًؽاؿو راعمؾه

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردول ًؽػد ًؽاؿو ًراعمؾه ًدان اهلل

ً ؽاؾغنًؽاؿو.ًؽؿودقنًًػداورغًقغًبرؽواس(ًدر)األؿر"

ً،بـمهً)بردؾقيقفن(ًداملًديواتوًػرؽارا-جؽـًؽاؿوًبربـمه

ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب(ًاهللً)اؾؼرءان(ًً

برإميانًؽػدًاهللًدان٢ًًجقكًؽاؿوًبـرً،دانً)دـه(ًردوؾث

ًؽاؿو(ًأخرية.فاريً ً)باضي ًباءقق ًؾلقه ًدؿؽنيًاداؾه ً،قغ

ًث".دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـ

ً

ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدغنًاهللًؽػدًؽمؼواءنًؿـقغؽمؽنًؽقتًؿارقؾه

ًدانًػرقـمفثًدضاالًؿؾؼيـاؽنًدوغضوه-بردوغضوه

ًثالرغـًدضاالًؿـقغضؾؽن ًؿـداػتًؽقتًؿودفن-ؿوده.

ًخريةأدًدانًددـقاًفقدوفًؽربؽنتًدانًرمحة ًػدًخطبه.



 3 

.ًرمضانًبوؾنًؿراعقؽنًتـمغًممػرؽماؽنًاؽنًاقنًؽاؾي

ًتاديًخطبهدباخاؽنًداولًًقغًوتعاىلًدلواـهًاهللًفرمان

ً.085ًاقاتًاؾلؼرةًدورةًدامل

ً

ًبرؿؼصود (ًاقاؾهًاقتًبرػواداًؽاؿوًدواجلؽنًقغًؿاس):

ًؿـهاديً،ناؾؼرأًدتوروـؽنًػداثًقغًرمضانًبوؾن

ًقغ۲ًؽرتغنًؿـهاديًدانً،ـييؿأًدؽاؾنيًباضيًػمـهوق

ًبـرًقغًاـماراًنػربقذأ(ًؿـهؾيؽن)ًدانًػمـهوقًؿـهؾيؽن

ًداؾهًقغًدغن ًقغًؽاؿوًاـماراًدريًديقاػاً،اقتًاوؾقه.

ًفـدؼؾهًؿكً(،ؿغمافوءقثًاتاو)ًرمضانًبوؾنًاـقًؿنؼيقؽن

ً...اقتًبوؾنًبرػواداًاي

 

،ؿعاذرًامليؾؿنيًرمحؽمًاهلل  

ًبربافًرمضانًبوؾنًنؽمقلأًؿنؿلوتًباؽلًؽقت

ًدؽاؾنيًاوؾقهًتغضو-دتغضوًقغًبوؾنًقاءقتًالضيًفاري

ًإدالمًاوؿت ًدرػدًؽؾلقفنًػؾلاضايًممػوثاءيًقغًبوؾن.

ًالءقنًقغ۲ًبوؾن ًاولًػدًرمحةًدغنًدجـهقؽنًقغًبوؾن.

ً،ػرتغافـثًػدًدوداًػغؿػوـنًدغنًقؽوتيدإً،ؽدتغـث

ًػغفوجوغثًػدًـراكًايفًدرػدًدبقليؽنًدرتا ًباضي.

ًدبوكًاؽنً،رمضانًبوؾنًؿغفقدوػؽن۲ًبـرًقغًاهلل۲ًفؿلا
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ًدضـداؽنً،ـراكًػقـموًدتوتوفً،ذرضًػقـموًثدؾواد

ًدرـمايًدانًدعاًدؿؼلوؾؽنً،دوداًداؿػوـؽنً،ػفاال

ًؿاملً،ؼدرؾقؾةًاؾًؿاملًاداثًدغنًػوالًدمتلهً.ذقطانًدضاال

ًحديث.ًبوؾنًدرقلوًدرػدًباءققًؾلقهًبرعلادفثًؽؾلقفنًقغ

اهللًًرضىًفرقرةًابوًدريًؿيؾمًاؿامًاوؾقهًدرواقمؽنًقغ

ً:ًبردلداًودؾمًعؾقهًاهللًصؾىًاهللًردولًبفاواداثً،عـه

ً

ًاؾَـّاِرًَأِبَواُبًَوُغلَِّقِتًاْؾَهَـِّةًَأِبَواُبًُفتَِّحِت َرَمَضاُنًَجاَءًِإَذا"

ًً."اؾشََّقاِرنُيًُصفَِّدِتَو

ً

ً ً،دبوكًذرضًػقـموً،رمضانًبوؾنًتقلاًاػابقال"برؿؼصود:

ً".دبؾغضوًاؽنًذقطانًدانً،دتوتوفًـراكًػقـمو

ً(ًؿيؾمًرواقة)

ً

ًكحاضرينًؿراعقؽنًؽقت۲ًدامًؿارقؾه،ًاقتًاوؾقه

ًدغنًؿغفقدوػؽـثًبراودفاًدانًاقنًؽاؾيًرمضانًبوؾن

ًدلواـهًاهللًؽػدًؽقتًعلادةًعؿلًالضيًؿـقغؽمؽن

ًدانًؿنؿلوتًؽقتًاوـموقًخاراثًباضقؿاـؽهًؿك.ًوتعاىل

ًً.اقن؟ًؿوؾقاًقغًرمضانًبوؾنًؽداتغنًؿراعقؽن

ً

ً
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ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًؿنؿلوتًاوـموقًدالؽوؽنًػرؾوًقغًنػرددقأًاـمارا

ً:ًاقاؾهًرمضانًبوؾنًؽداتغن

ًوتعاىلًدلواـهًاهللًؽػدًؿغفارفًدانًدـمقاسًبردعاً.0

ًدانًػـهغًقغًعؿورً،ؽيؿػنتًدبرقؽنًؽقتًاضر

ً.ًرمضانًبوؾنًدغنًبرمتوًاوـموقًباءققًقغًؽصقونت

ً

ًدانًمياـنؽإًقاءقتًروحاـيًػردقاػنًمملواتً.7

ًداملًػواداًعلادةًؿؾؼيـاؽنًاوـموقًفاتيًخالصنكإ

ًدلواـهًاهللًنأكرضًؿـىاريًباضيًرمضانًبوؾن

ًوتعاىل ًدانًػرقـمفثًدضاالًدغنًػاتوهًدانًتوـدوق.

ًدػراوؾقفيًاؽنًقغًؽلاءقؼؽنًدانًضـهارانًاؽنًقؼني

ًً.رمضانًبوؾنًدػـهغ

ً

3.ًً ًًدانممػالجاري ًػواداًعلادةًتـمغًعؾؿوؿغوؾغؽاجي

ًرمضانًبوؾنًداملًالءقنًعؿؾنًدان ًؽرانًاداؾهًاقن.

ًاؽنًاقنًرمضانًبوؾنًعلادةًؿؾؼيـاؽنًداملًكفهمن

ًدانًؿيكؾهًؿغفاديفًتـػاًؿؾؼيـاؽـثًؿودهًؽقتًؿنللؽن

ً.ًوتعاىلًدلواـهًاهللًاوؾقهًدترمياًؽقتًػواداًاضر

ًً
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4ً ًداملًدالؽوؽنًاوـموقًعؿؾنًممػرتقغؽمؽنًبراودفا.

ًداملًبيرًقغًضـهارانًممػراوؾقفيًباضيًرمضانًبوؾن

ًتردلوتًبوؾن ًقغًعؿؾنًدغنًؿاسًدمقافًاقيقؾه.

ً،تراويخًـةدًصالةً،نأاؾؼرًتداروسًدػرتًبرفرض

ً.ًالءقن۲ًعؿؾنًدانًبرصدؼهً،ذقؽري

ًً

ًصقوةًقغًبادنًؽرانً،جيؿاـيًنػرددقأًمملواتً.5ً

ًعلادةًػؾلاضايًؿؾؼيـاؽنًديأورغًممودفؽنًاؽن

ًرمضانًبوؾنًدػـهغ ًاقتًديأورغًجكًدلاؾقؼث.

ًًداؽقت ًاوـموق ًدوؽر ًاضق ًؿؾؼيـاؽنًايؿك

ًضـهارانًدضاالًدريًترؾػسًاؽنًدانًػواداًعلادة

ً.ًرمضانًبوؾنًداملًترداػتًقغ

ًً

ًقغًػرؽاراًدانًدوداًؿـقغضؾؽنًاوـموقًبرعزمً.6ً

ًدرػدًبرتوبةًدغنًدقريًممربدقفؽنًقاءقتً.بوروق

ًاداؾهًاقن.ًدالؽوؽنًتؾهًقغًؽياهلنًدانًدوداًدضاال

ًدانًجقواًػنوخنيًبوؾنًؿروػاؽنًاداؾهًرمضانًؽران

ً.ًدوداًػغفاػوس

ًً

ًاقن.ًرمضانًبوؾنًداملًػـمقغًجوضًؽأواغنػرددقأنًً.7ً

ًبرفرتاًدانًبرؽؿؿػوانًقغًاورغًؽرانًاداؾه
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ًتراوتاؿاثًصدؼةًعؿؾنًؿؾؼيـاؽنًاوـموقًدضاؾؼؽن

ًحديثً.برػواداًقغًاورغًؽػدًؿاؽنًممربيًعؿؾن

خليد قغًدرقواقمؽنًاوؾقهًاؿامًاؾرتؿقذيًدرػدًزقدًبنً

ًعؾقهًًرضي ًاهلل ًصؾى ًاهلل ًردول ًبفاواداث ًعـه اهلل

ًودؾمًبردلدا:

ً

ًًَرطََّف"َؿِنً ًَؾُه ًَؽاَن ًًُلِثِمَصاِئّؿا ًَقـَِؼُصًِؿِنًًِهِرِيَغَاِجِرِه ًاَل َاَـُّه

ًًَاِجِرًاؾصَّاِئِمًَذِقّكا"

ً

برؿؼصود:ً"دقافًقغًممربيًؿاؽنًاورغًقغًبرػواسًؿكً

ًػفالً ًؽورغ ًددقؽقمػون ًتـػا ًدأوؿػاؿاث ًػفال باضقث

ًاورغًبرػواس".ً

ً

ًً،اهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًفاريًبربافًرمضانًبوؾنًؽداتغنًمسػـاًجيرتو

ًالضي ًؿالؽوؽنًدغنًثفقدوػؽـًؽقت۲ًدامًؿارقؾه،

ًاؽنًقغًرمضانًبوؾنًجادقؽـؾه.ًعلادةًعؿلًباثقًدرباف

ًبيرًقغًػروبفنًؽػدًمملاواًقغًػغضرقًدلاضايًاقنًداتغ

ًؽقتًجقواًدانًفاتيًؿـدقدققًممػوًدانًؽقتًدقريًدامل

ًدانًدػرقـمفؽنًقغًدضاالًؿغرجاؽنًػاتوهًدـمقاسًاوـموق

.ًوتعاىلًدلواـهًاهللًاوؾقهًدالرغًقغًدضاالًؿـقغضؾؽن
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ًــيتًرمضانًبوؾنًدػـهغًؽقتًعلادةًعؿلًؿودفن-ؿوده

ًاهللًدرػدًنكرضأًدرتاًضـهارانًؿـداػتًدانًدترمياًاؽن

ًوتعاىلًدلواـه ًدورةًداملًوتعاىلًدلواـهًاهللًفرمان.

ً:09ًًاقاتاألدراءً

ً

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ٱ
ٌّ ٍّ َّ ً

                                                                                                                      

ًبراودفاًدانًخريةأًؿغفـدؼيًقغًديقاػاًدان"ً:برؿؼصود

ًقغًاودفاًدغنًخريةأًاوـموقًباءققًقغ۲ًعؿلًؿغرجاؽن

ًدؿؽنيًقغًؿرقكًؿكً،براميانًايًددغً،باضقثًالقق

 .ً"اودفاثًعؿلًاؽنًػفاالًدبريً،ـثؽأدأ
 

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 ْ


