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 ۲سيا يغ فواسا
ذذ

 9102ذؿيذ01برداؿاءنذذ0441ذرمضان 5
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱ
زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  

(92-99ايات:  الفرقان  )                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 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  

 (52)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذبرإميان"ؿؼصود: ذؽػدذذ،وافايذاورغذقغ ذؽاؿو راعتؾه

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذآ ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان آ

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

ذ،بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذآذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذآذدانذذ٢جقكذؽاؿوذبـرذ،دانذ)دـه(ذردوؾث

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،آذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذآذؽػدذنؽتؼوأذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوه

ذثالرغـذدضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.
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ذخريةأدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذػدذخطبه.

ذ.ذ۲دقاذقغذػواداذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾي

ذ

ذاوـتوقذهتربقذبوؾنذؿروػاؽنذاداؾهذرمضانذبوؾن

ذوتعاىلذدبحاـهذآذؽػدذدقريذؿغعبدقؽنذإدالمذاوؿت

ذادذتتايفذاؽن.ذبرتؼوىذدانذبراميانذقغذاـدانذؿـجاديذاضر

ذرمضانذبوؾنذممبقارؽنذفاثذاقنذفاريذؽقتذدؽاالغن

ذ۲دقاذفاثذبرػواداذؿرقكذثاخريذدانذػغقدنيذتـػاذبرالؾو

ذدفاضذدانذالػرذؽخواؾيذ۲افذؿـداػتذتقدق ذآذفرمان.

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ.ذ99-92ذاقاتذػرقانال

ذ

ذػدذ،ؿالئؽةذؿؾقفتذؿرقكذفاريذ(اقغتؾه)ذ:برؿؼصود

ذقغذ۲اورغذباضيذضؿبرياذبرقتاذدبارغذتقاداؾهذاقتذفاري

ذ"برؽاتذاؽنذؿرقكذدانذ،دباؾقؼثذبفؽنذبرداؾه ذمسوض:

ذقغذؽأداءنذدبارغذدري)ذدجاءوفؽنذجاءوهذؽقت

ذ"(بوروق ذقغذافذؽػدذػربقخاراءنذتوجوؽنذؽاؿيذدان.

ذؿرقكذقغ)ذعؿلذجـقسذدريذؽرجاؽنذتؾهذاقتذؿرقك

ذذ(،باءققذػـدغ ذدباضايذتربواغذديذجادقؽنذؽاؿيالؾو

ذ.برتباغنذقغذدبو

ذ
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ذابوذدريذ،هجاؿذابنذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل

ذآذصؾىذآذردولذبضقـداذثآذعـه،ذبفاواداذرضىذفرقرة

ذ:ذبردبداذودؾمذعؾقه

ذَؾِقَسذَؼاِئٍمذَوُربَّذاْؾُجوُع،ذِإالَّذِصَقاِؿِهذِؿِنذَؾُهذَؾِقَسذَصاِئٍمذُربَّ"

ذذ."اؾدََّفُرذالَِّإذِؼَقاِؿِهذِؿِنذَؾُه

ذذ

ذ ذتقدقذاقتذبرػواداذقغذاورغذجاديذبوؾقه"برؿؼصود:

ذبوؾقهذدانذالػرذؿالءقـؽنذػواداثذدرػدذ۲افذؿـداػت

ذدرػدذ۲افذؿـداػتذتقدقذاقتذبرؼقامذقغذاورغذجادي

ذ(ذهؿاجذابنذرواقة)ذ".ؿاملذبرجاضذفاثذؿالءقـؽنذثؼقاؿ

  

،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذآ  

ذؿـجاديذددأورغذػواداذعؿؾنذبرالؽوثذػثببذاـتارا

ذذ-:اداؾهذدقا-دقا

ذذ

ذ0ذ ذدغنذؾقدفثذؿـجاضذتقدقذتتايفذبرػواداذقغذاورغ.

ذدانذممػيتنهذ،ؿغوؿػتذ،۲دقاذقغذػرخاؽػنذ،دودتاذبرؽات

ذابوذدرػدذخباريذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديث.ذدباضاقث

ذعؾقهذآذصؾىذآذردولذثبفاوادا ،آذعـهذرضىذفرقرة

ذ:ذبردبداذودؾم

ذ
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ذَأِنذَحاَجٌة?ذذهِؾّؾذَفَلْيَسذِبِهذَواْؾَعَؿَلذاؾزُِّوِرذَؼِوَلذَقَدِعذَؾِمذَؿِن"ذ

ذذ."َوَذَراَبهذَرَعاَؿُهذَقَدَع

ذ ذنػرؽاتأذؿـقغضؾؽنذتقدقذقغذبارغدقاف"برؿؼصود:

ذدودتا)ذؽجي ذبرحاجةذتقدقذآذؿكذ،ؿغؿؾؽـثذدرتا(

ذ(ذخباريذرواقة)ذ".ؿقـوؿثذدانذؿاؽنذؿـقغضؾؽنذاقتذاورغ

ذ

ذتقدقذايذجكذبفايذداغتذقغذمتػتذاداؾهذؾقده

ذ،ػرضادوفنذؽػدذممباواذبوؾقهذؾقدهذؽرانذاداؾهذاقن.ذدجاض

ذتقدقذؽقتذؾقدهذدريذ۲دودا.ذػرؿودوفنذدانذػرػخفن

ذؽػدذمعافذمموفونذتقدقذؽقتذدالضيذترؾػسذاؽن

ذاقتذدوداذالؽوؽنذؽقتذتؾهذقغذاورغ ذ،اقتذاوؾقه.

ذبرخاؽفذدغنذاقنذرمضانذبوؾنذداملذؽقتذؾقدهذضوـاؽـؾه

ذآذـامذؿثبوتذريؽقبرذذدـتقاسذدانذباءققذقغذ۲ػرؽارا

ذ.ذوتعاىلذدبحاـه

ذذ

ذددأورغذػواداذبفاواذاقغتؾهذ.ؿعصقةذؿالؽوؽنذقثباذ.9ذ

ذبرباضايذؿالؽوؽنذؿادقهذديذاػابقالذ۲دقاذؿـجاديذاؽن

ذػرؽاراذؿؾقفتذدػرتذوتعاىلذدبحاـهذآذؽػدذؽؿعصقنت

ذجكذؽؿعصقنتذمتػتذؿـجاديذبوؾقهذؽقتذؿات.ذحرامذقغ

ذدباءقؼثذدغنذدجاضذتقدقذاقاث ذبوؾنذػدذ،اقتذاوؾقه.
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ذؿؾقفتذدريذؽقتذؿاتذغاولؿذفـدؼؾهذؽقتذاقنذرمضان

ذ،عورةذؿـددفؽنذاورغذؿؾقفتذدػرتذؿعصقةذ۲ػرؽارا

ذ.ذدباضاقثذدانذؿالالقؽنذقغذفقبورنذؿؾقفت

ذذ

ذؿالالقؽنذقغذػرؽاراذؿـدغرذتؾقغاذ.2ذ ذبوؾقهذػوادا.

ذبوروقذ۲ػرؽاراذؿـدغرذباثقذتؾقغاذاػابقالذ۲دقاذؿـجادي

ذتؾقغا.ذث۲القنذدانذممػتنهذ،ؿغوؿػتذاورغذؿـدغرذدػرت

ذؿـدغرذباثقذجكذؿالالقؽنذقغذمتػتذؿـجاديذبوؾقهذجوض

ذاقنذرمضانذبوؾنذػدذاقتذاوؾقه.ذبرمنػعة تقدقذقغذ۲الضو

ذباءققذقغذ۲ػرؽاراذؿـدغرذاوـتوقذؽقتذتؾقغاذضوـاؽـؾه

ذدانذذقؽريذ،عؾؿوذتذؽرةذ،ناؾؼرأذنباخأذؿـدغرذدػرت

ذ.ذدباضاقث

ذ

ذذ،آذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذبادنذاغضوتاذاػابقالذ۲دقاذؿـجاديذاؽنذجوضذػوادا

ذ۲ػرؽاراذؿالؽوؽنذباثقذؽاؽيذدانذتاغنذدػرتذؿاءـدي

ذػرضيذجوديذبرؿاءقنذ،ؿـخوريذدػرتذدحراؿؽنذقغ

ذدباضاقثذفقبورنذ۲ؽػودت ذدان ذضوـاؽـؾهذ،اقتذاوؾقه.

ذذتاغن ذؽاؽي ذدغنذاقنذرمضانذبوؾنذداملذؽقتدان
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ذدانذصدؼةذؼؽنممػرباثذدػرتذصاحلذعؿؾنذؿالؽوؽن

ذ.ذدؿدجدذبرمجاعهذصالةذؿـوـاقؽنذدـتقاس

ذ

ذؿـجاديذاؽنذجوضذػواداذ،اقتذدرػدذدالءقن

ذفاتقثذممؾقفاراذتقدقذددأورغذاػابقالذ۲دقا ذفاتقثذجك.

ذدانذاغضوتاذدؾوروهذرودؼؾهذاؽنذؿكذرودقذدوده

ذعؿؾـث ذجكذرودقذؿـجاديذاؽنذاقتذدأورغدذفاتي.

ذ۲دوداذدريذبرتوبةذتقدقذدانذدوداذؿالؽوؽنذباثقذدي

ذممؾقفاراذدـتقاسؽقتذفـدؼؾهذذاقتذاوؾقه.ذدالؽوؽنذتؾهذقغ

ذؿالؽوؽنذدانذبرادتغػارذ،ريؽقبرذذؼؽنممػرباثذدغنذفاتي

ذدبحاـهذآذؽػدذدقريذؿـدؽتؽنذباضيذؽباءقؼؽنذعؿؾن

ذ.ذوتعاىل

ذ

ذذ،آذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿغأ ذاقغنيذممربذ،اقنذفاريذػدذخطبهذخرييجدرتو

ذبوؾنذداملذؽدؿػنتذؿغؿبقلذؽقتذ۲دامذؿارقؾهذذؿثرو

ذممربدقفؽنذدـتقاسذاوـتوقذاقنذبرؽةذػـوهذقغذرمضان

ذدتقافذؽقتذػواداذعؿؾنذممػرباءقؼيذدانذبرحمادبهذ،فاتي

ذآذاوؾقهذدترمياذؽقتذػواداذعؿؾنذممدتقؽنذباضيذفاري

ذقغذاورغذضوؾوغنذداملذترضوؾوغذتقدقذدانذوتعاىلذدبحاـه
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ذدغنذمسوض.ذدفاجذدفاضذدانذالػرذؿـداػتذفاثذبرػوادا

ذممربقؽنذاؽنذاقنذرمضانذبوؾنذنؽؿوؾقأذدانذؽربؽنت

ذدانذػواداذعبادةذؿؾؼدـاؽنذداملذؽقتذؽػدذؽؼواتن

ذفرمان.ذبرتؼوىذقغذ۲اورغذؽاؾغنذداملذترضوؾوغذدرتودث

ذ:ذ05ذاقاتذعؿرانذالذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذآ

ذ

  خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس  مخ
 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
     خك حك جك مق حقمف خف

 

ذاؽوذدوػاقاذؿافوؽه"ذ(:حمؿدذوافي)ذؽتاؽـؾه"ذ:برؿؼصود

ذاقت?ذمسواثذدرػدذباءققذؾبقهذقغذاؽنذؽاؿوذؽػدذخربكن

ذتوفنذددقديذدددقاؽنذبرتؼوىذقغذ۲اورغذباضيذقاءقت

ذؿرقكذ،۲دوغايذدباوفثذؿغاؾريذقغذ،ذرضذبربافذؿرقك

ذدداملثذؽؽل ذقغذ۲اقدرتيذ،۲غنػادذجوضذدددقاؽن.

ذدان.ذ"آذدريكرضأن (ذػوالذبراوؾقه)ذدرتاذبردقهذدوخي

 ."ث۲فؿباذاؽنذؿؾقفتذدـتقاسذآذ(،اقغتؾه)
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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 ْ
 

 


