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 رمضان دفغهوجوغ عملن تيغكتكن
ذ

 6102ذؿيذ10برساؿاءنذذ0441ذرمضان 62
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ٱ

  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ

(041ايات:  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  

 (92)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذ"ؿؼصود: ذؽػدذذ،برإميانوافايذاورغذقغ ذؽاؿو صاعتؾه

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذرسول ذؽػد ذؽاؿو ذصاعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

ذ،بـتهذ)برسؾقدقفن(ذداملذسدواتوذػرؽارا-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ـرجقكذؽاؿوذبذ،(ذرسوؾثسـةدانذ)

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

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ

ذدغنذاهللذؽػدذنؽتؼوأذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذسضاالذؿؾؼدـاؽنذسوغضوه-برسوغضوه

ذالرغـثذسضاالذؿـقغضؾؽن ذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذخريةأدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحة ذػدذخطبه.
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ذعؿؾنذتقغؽتؽنذتاجوقذنبرؽـأذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾي

ذ.ذرمضانذدػغفوجوغ

ذمسػايذتؾهذاقنذتافونذػدذرمضانذػرجاؾـن

ذايذممبواتؽنذبرالؾوذػاـتسذبضقتوذقغذؿاس.ذؽػغفوجوغث

ذصربذتقدقذؿوغؽنيذاـدانذسبفاضني.ذخريبرأذخػتذبضقتو

ذ،ـاؿون.ذبرػواساذسبوؾنذسؾػسذشوالذبوؾنذؽداتغنذؿــيت

ذسواتذؿراساؽنذاؽنذؿرقكذ،قنالذقغذسبفاضنيذباضي

ذرمضانذبوؾنذدغنذبرػقدهذفؿػريذمساؽنيذاػابقالذؽددقفن

ذ.ذاقنذؽربؽنتذدغنذػـوهذقغ

ذ

ذاػابقالذترؽدنذخوؽوفذدفوؾوذصاحلذسلفذػارا

ذسدقهذبضقتوذبراسذؿرقك.ذرمضانذبوؾنذدغنذبرػقدهذاقغني

ذسـتقاسذدانذرمضانذبوؾنذداملذخريترأذ۲فاريذتقباثذاػابقال

ذاؽنذقغذرمضانذبوؾنذدغنذدػرمتوؽنذاضرذمموفونذبردعا

ذداتغ ذػدذعبادةذعؿلذضـداؽنذؿؾقػتذؿرقكذ،اقتذاوؾقه.

ذػفاالذدانذضـجارانذؿغجرذدؿيذرمضانذبوؾنذخريترأذ۲ؿامل

ذبدرذبضقتوذقغ ذدباخاؽنذقغذوتعاىلذسبحاـهذاهللذفرمان.

ذقغذ041ذاقاتذاؾبؼرةذسورةذداملذتاديذخطبهذداول

ذ:ذبرؿؼصود
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ذؼبؾة)ذارهذادذاوؿتذ۲تقفذباضيذدان" ذ۲ؿاسقغذقغ(

ذؿغرجاؽنذؽاؿوذؾوؿباؾه-برؾوؿباذاقتذاوؾقهذ،ؿـوجوث

ذتتفذاهللذؿكذبرادذؽاؿوذسفاجذدؿانذؽرانذ،قؼؽنؽبأ

ذاوـتوقذؼقاؿةذفاريذػدذونبرفقؿػ)ذمسواذؽاؿوذممباواذاؽن

ذباؾدنذؿـرميا ذ۲تقفذاتسذؽواسذؿفاذاهللذسدوغضوفث(،

ذ.ذ"سدوات

ذ

 ،ؿعاشرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل
ذ۲ساعتذؿروػاؽنذاداؾهذاقنذوؼتوذبفاواذسدرذؽقت

ذؿاسذسؽجفذداملذدؿانذرمضانذدبوؾنذؽقتذخريترأ

ذؽقتذؿـقغضؾؽنذاؽنذايذسفاج ذقغذ۲فاريذ،جوسرتو.

ذتقدقذؽقتذسػاتوتثذ،اقنذرمضانذبوؾنذداملذبرباؼي

ذعبادةذػفاالذؿغقؽقسذبوؾقهذقغذ۲ػرؽاراذدغنذممػرسقاؽـث

ذ۲ساعتذػدذ.رمضانذاولذسجقذالؽوؽنذؽقتذتؾهذقغ

ذدغنذدقريذؿغعبدقؽنذسـتقاسذؽقتذسػاتوتثذاقنذخريأ

ذ،ـةسذصالةذسػرتذؽقتذعبادةذعؿؾنذالضيذؿـقغؽتؽن

ذ.ذسباضاقثذدانذبردعاذ،ذقؽريذ،تداروسذ،اعتكاف

ذإسالمذاوؿتذسضؾقـتريذادذاقنذفاريذػدذـاؿون

ذاػابقالذعبادفثذعؿلذؿغاباقؽنذدانذؾوػاذؿوالذسودهذؿرقك
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ذؿالؽوؽنذالضيذتقدقذؿرقكذ،رمضانذدػغفوجوغذبراد

.ذرمضانذداولذالؽوؽنذؿرقكذقغذسباضاميانذعبادة

ذمساؽنيذاقاثذ،سفاجذـثػرؿوألذػدذفاثذؿرقكذمساغت

ذدبوؾنذفاريذدؿيذفاريذبرالؾوثذسأقرقغذبرؽورغن

ذمجاعهذػاراذدغنذدػـوفيذاوؾثذػدذقغذؿدجدذ.رمضان

ذدانذؾغغذؿـجاديذ۲ؿدجدذرمضانذخريأذتقباذبقالذتتايف

ذبرؽورغنذمساؽنيذتراويخذصالةذمجاعهذػاراذ،سػي ذؾبقه.

ذستاؽتذترفـيتذفاثذدالؽوؽنذقغذققباءذعؿؾنذؿثدقفؽن

ذرمضانذدبوؾن ذخريلهبرأذؿكذرمضانذثخريبرأذاػابقال.

ذقنالذاوروسنذدغنذسقبوقذؿوالذؿرقك.ذؿرقكذصاحلذعؿل

.ذرايذفاريذؿثؿبوتذاوـتوقذػرسدقأنذممبواتذسػرت

ذقغذجوضذادذبفؽنذتوؿػوانذمتػتذؿـجاديذ۲ػاسرراي

ذسبحاـهذاهللذاوؾقهذدتضهذقغذ۲ػرؽاراذؿالؽوؽنذسغضوف

ذ-برؾبقهذبربؾـجاذسػرتذوتعاىل ذبرالؽوذسفقغضؾبقفن

ذقغ ذ،رايذفاريذؿثؿبوتذبرمساغةذؿات-مساتذػؿبذقرن

ذ.ذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽؿورؽأنذؿغوـدغذاؽنذثاخري

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ
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ذجكذبرالؽوذفاروسذتقدقذاقنذػرؽاراذسػاتوتث

ذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽػدذبراميانذ۲بـرذؽقت ذسباضاي.

ذسدايذخوباذدانذػقؽاذؾبقهذػرؾوذؽقتذبراميانذقغذاورغ

.ذرمضانذبوؾنذخريأدذعبادةذؼؽنممػرباثذاوـتوقذؿوغؽني

ذدوؼتوذيأدراسذفاثذسؼدرذبوؽنذرمضانذدداملذػغحقاتن

ذسفاجذدفاضذدانذالػرذؿـافن ؾتقهذدانذػـتذدغنذسقاغ

ذدغنذدالؽوؽنذفـدؼؾهذرمضانذػغحقاتنذتتايفذاؽن

ذدغنذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽػدذدقريذؿـدؽتؽنذسـتقاس

ذ.ؽباجقؼنذعؿلذؿالؽوؽن

ذ

ذدانذنؽإقدتقؿقوأذممربيذتؾهذوتعاىلذسبحاـهذاهلل

ذسـتقاسذؽقتذاضرذرمضانذبوؾنذػدذباثقذقغذضـجاران

ذاـضرهذ.ؽقتذعبادةذعؿلذؿـقغؽتؽنذاوسفاذداملذبرمساغة

ذسقاؽـث-سقاذتقدقذؽقتذسفاروسثذاقنذبدرذقغ ذاوؾقه.

ذمساؽنيذؽقتذسػاتوتثذاقنذرمضانذػغفوجوغذػدذ،اقت

ذؿـداػتؽنذباضيذعبادةذعؿلذؿالؽوؽنذاوـتوقذبرمساغة

.ذوتعاىلذسبحاـهذاهللذدرػدذضـجارانذدانذػفاالذباثقذسرباف

ذاقنذرمضان خريأذ۲ساعتذػدذػؾواغذؿغؿبقلذػرؾوذؽقت

ذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽأؿػوـنذدانذنكرضأذؿـخاريذدغن
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ذاهللذبفاواذقؼنيذسرتاذاساذبرػوتوسذدانذمجوذراسذتـػا

ذؽأؿػوـنذدانذنكرضأذؿغاـوضرفؽنذاؽنذوتعاىلذسبحاـه

ذالؽوؽنذؽقتذتؾهذقغذ۲دوساذسضاالذداتس ذاهللذفرمان.

  :011ذاقاتذعؿرانذالذسورةذداملذوتعاىلذسبحاـه
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
  حن جن يم

 

ذقغذ۲عؿلذؿغرجاؽن)ذؽػدذؽاؿوذسضراؾهذدان"ذ:برؿؼصود

ذؿـداػتذاوـتوقذباءقق ذؽاؿوذتوفنذدريذؽأؿػوـن( ذدان،

ذؿـداػت) ذدانذالغقتذسضاالذسؾواسذبقدغثذقغذشرض(

ذذ."برتؼوىذقغذ۲اورغذباضيذدسدقاؽنذقغ،ذبوؿي

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذسقدغ

ذاقغنيذممرب،ذاقنذؽاؾيذػدذخطبه خرييؿغأ،ذاقتذاوؾقه

ذؽقتذدقريذدغنذيؿوألذؽقتذ۲سامذؿارقؾهذؿثرو

ذاقنذرمضانذدػغفوجوغذوؼتوذممنفعتكنذاوـتوقذسـدقري

ذعؿلذالضيذضـداؽنذؿؾقػتذدانذؿـقغؽتؽنذتروسذدغن

ذبردعاذؼؽنممػرباثذدانذوتعاىلذسبحاـهذاهللذؽػدذؽقتذعبادة

ذداتغذاؽنذقغذرمضانذبوؾنذالضيذدػرمتوؽنذاضر ذسضاال.
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ذاقنذرمضانذسبوؾنذسالؿاذعبادةذؽرجاذضرقذدانذعؿؾن

ذبرمتوذؽقتذفقغضاؾهذقنألذقغذ۲بوؾنذػدذدتروسؽنذفـدؼؾه

ذ.ذدػنفاذدتافونذسرتوسثذرمضانذبوؾن

ذ

ذبرقؽنذوتعاىلذسبحاـهذاهللذقغذػؾواغذدانذـعؿة

ذؿروػاؽنذرمضانذدبوؾنذبرادذدانذفقدوفذؽقتذاوـتوق

ذـقالقثذبدرذساغتذقغذـعؿة ذؽقتذاقنذتافونذجك.

ذتافونذتـتوذبؾوم،ذرمضانذبوؾنذداملذـعؿةذيؿراسأذبرػؾواغ

ذالضيذجوؿػاذاؽنذؽقتذسرتوسث ذسـتقاسذؽقتذمسوض.

ذسـتقاسذدغنذرمضانذبوؾنذكحاضرينذاؽنذيؿغفرضأ

.ذقنألذ۲دبوؾنذؽقتذعبادةذعؿلذؿـروسؽنذدانذستؼاؿةإ

ذ:021ذاقاتذاألـعامذالذسورةذداملذوتعاىلذسبحاـهذاهللذفرمان

ذ 

 رن مم ام  يل ىل مل يكىك مك لك اك يق ىق

  ىن نن من زن
 

ذفاريذػد)ذؽباءقؼؽنذعؿلذممباواذقغذسدقاػا"ذ:برؿؼصود

ذ(ؼقاؿة ذباؾدن)ذباضقثذؿك، ذدري)ذضـداذؽاؾيذسػوؾوه(

ذؽباءقؼؽن ذدغـثذسامذقغ( ذعؿلذممباواذقغذسدقاػاذدان،



 9 

ذقغ(ذؽجافنت)ذؿالءقـؽنذدباؾسذتقدقذايذؿك،ذؽجافنت

ذ.ذ("سدؽقتػون)ذدأـقايذتقدقذؿرقكذسدغ،ذدغـثذسام

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 فاياا فاْوزا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  ٱلُْمس ْ
 

  
 


