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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)15:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبراميان ،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(اؾدـة)ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر٢ذبراميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾه ذؽقت ذؿـقغؽتؽن ذؽتؼواءن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذدغن ذبردوغضوه-دوغضوه ذؿؾؼدـاؽن ذدضاالذ
ػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفنذ
ؽقت ذؿـداػت ذرمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدانذ
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داخرية .ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتاجوقذ
مسارؼؽن ذرمضان ذدغنذضـداؽنذعبادة.ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذقغ ذدباخاؽن ذداول ذخطبه ذتادي ذدامل ذدورة ذاؾبؼرةذ
اقاتذ181ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"(ؿاس ذقغ ذدواجبؽن ذؽاؿو ذبرػوادا ذاقت ذاقاؾه) ذبوؾنذ
رمضان ذقغ ذػداث ذدتوروـؽن ذاؾؼرءان ،ذؿـجادي ذػتـجوقذ
باضي ذدؽاؾني ذؿاءـدي ،ذدان ذؿـجادي ذؽرتغن ۲ذقغذ
ؿـجؾدؽن ذػتـجوق ،ذدان ذ(ؿـجؾدؽن)ذػربقذاءن ذاـتارا ذقغذ
بـرذدغنذقغذداؾه.ذاوؾقهذاقت،ذددقاػاذدريذاـتاراذؽاؿوذقغذ
ؿثؼدقؽنذاـقذبوؾنذرمضانذ(اتاوذؿغتافوءقث)،ذؿكذفـدؼؾهذ
ايذبرػواداذبوؾنذاقت...ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذذذ ذ
ػوجي ذدان ذذؽور ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؽرانذ
ؽقت ذؿادقه ذدبرقؽن ذؽفقدوػن ذدان ذؽصقحنت ذداػت ذبرمتوذ
ؽؿباؾي ذؿثؿبوت ذبوؾن ذرمضان ذقغ ذػـوه ذدغن ذؽؿوؾقاءن،ذ
ؽرمحنت ذدان ذؽربؽنت .ذبوؾن ذقغ ذممػوثاءي ذؽؾبقفن ذدرػدذ
بوؾن ۲ذقغ ذالءقن.ذبوؾن ذقغ ذدجـجؽـن ذدغن ذرمحة ذػد ذاولذ
ؽدتغـث ،ذدأقؽوتي ذدغن ذػغؿػوـن ذدودا ذػد ذػرتغافـث،ذ
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درتا ذدبقبدؽن ذدرػد ذايف ذـراك ذػد ذػغفوجوغث .ذباضيذ
فؿبا ۲ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذقغ ذبـر ۲ذؿغفقدوػؽن ذبوؾنذ
رمضان ،ذاؽن ذدبوك ذدؾوادث ذػقـتو ذذرض ،ذدتوتوف ذػقـتوذ
ـراك ،ذدضـداؽن ذػفاال ،ذداؿػوـؽن ذدودا ذدان ذدؿؼبوؾؽنذ
دعاء.ذدمتبهذػوالذدغنذاداثذؿاملذؾقؾةذاؾؼدر،ذؿاملذقغذؽؾبقفنذ
برعبادفثذؾبقهذباءققذدرػدذدرقبوذبوؾن.ذداملذدبواهذحديثذ
قغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿام ذؿدؾم ذدري ذابو ذفرقرة ذرضى ذاهللذ
عـه ،ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبدا ذقغذ
برؿؼصود:ذ ذ
ذ

"اػابقال ذتقبا ذبوؾن ذرمضان ،ذػقـتو ذذرض ذدبوك ،ذػقـتو ذـراكذ
دتوتوف،ذدانذذقطانذاؽنذدبؾغضو".ذ(رواقةذاإلؿامذؿدؾم)ذ ذ
ذ

ددوغضوفث ذبوؾن ذرمضان ذؿروػاؽن ذوؼتو ذترباءققذ
اوـتوقذؽقتذؿـدقدققذدقريذؽقتذؽارهذؽباءقؼؽنذؽرانذ
ػدذبوؾنذاقنذؽقتذبوؽنذدفاجذدواجبؽنذاوـتوقذبرػواداذ
دان ذؿغاول ذفاوا ذنفسو ،ذبفؽن ذؽقت ذدتوـتوت ذاوـتوقذ
ممػرباثؼؽن ذعؿؾن ۲ذدـة ذدبوؾن ذاقن.ذاـتارا ذعؿؾن ۲ذدـة ذقغذ
دأرورؽن ذاوؾقه ذاجرن ذإدالم ذددػـجغ ذبوؾن ذرمضان ذاداؾهذ
عؿؾن ذبردحور .ذدحور ذبوؽن ذدفاج ذممربقؽن ذتـاضذ
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اوـتوق ذؽقت ذبرػوادا ذددقاغ ذفاري ذؿاؾه ذاي ذجوضذ
ؿغـدوغي ذؽربؽنت ذدان ذاقاث ذجوض ذؿروػاؽن ذػربواتن ذقغذ
ممبقذاؽن ذػوادا ذاوؿت ذإدالم ذدغن ذػوادا ذػغاـوت ذاضامذ
الءقن.ذدامل ذدبواه ذحديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿام ذؿدؾمذ
درػدذعَ ِؿ ُروذاِِب ُنذاؾعَاصذرضىذاهللذعـهذبفاواداثذردولذاهللذ
صؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبردبداذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"ددوغضوفث ذػربقذاءن ذػوادا ذؽقت ذ(اوؿت ذإدالم)ذدغنذ
ػوادا ذافؾي ذؽتاب ذ(قفودي ذدان ذـصراـي) ذاداؾه ذؿاؽنذ
دحور".ذ(رواقةذاإلؿامذؿدؾم)ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
صالة ذدـة ذتراوقح ذدخارا ذبرمجاعه ذجوض ذاداؾهذ
ؿروػاؽن ذعؿؾن ذدـة ذقغ ذدتوـتوت .ذاقن ذاداؾه ذؽرانذ
بارغدقاف ذقغ ذؿغفقدوػؽن ذؿامل ۲ذدبوؾن ذرمضان ذدغنذ
ممػرباثؼؽن ذمسبفقغ ذدـة ذدغن ذؽإمياـن ذدان ذؿغفارػؽنذ
ضـجاران ذدرػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؿك ذاؽن ذداؿػوـؽنذ
دودا-دوداث ذقغ ذتؾه ذالؾو.ذمسبفقغ ذدـة ذوتر ذجوض ذجاغنذ
دؾوػاؽن ذؽران ذاي ذؿروػاؽن ذمسبفقغ ذدـة ذؿوءؽد ذ(دـة ذقغذ
دتوـتوت) ذقغ ذؿغريقغي ذمسبفقغ ذدـة ذتراوقح .ذدامل ذدبواهذ
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حديثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاإلؿامذالبخاريذدرػدذابوذفرقرةذ
رضى ذاهللذعـه ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾمذ
بردبداذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"ددقاػاذقغذبردقريذ(برعبادة)ذػدذؿاملذرمضانذؽرانذاميانذ
دان ذؿغفارػؽن ذضـجاران ذدرػد ذاهلل ،ذداؿػوـؽن ذدودا-
دوداثذقغذتؾهذالؾو".ذ(رواقةذاإلؿامذالبخاري)ذ ذ
ذ

اـتارا ذعؿؾن ۲ذقغ ذالءقن ذدبوؾن ذرمضان ذقغ ذبوؾقهذ
ؽقت ذالؽوؽن ذاداؾه ذؽقت ذدضاؾؼؽن ذاوـتوق ذممػرباثؼؽنذ
برصدؼة ذؽران ذدغن ذعؿؾن ذبرصدؼة ،ذاقاث ذاؽن ذداػتذ
ؿرقغـؽن ذبنب ذاوؿت ذإدالم ذقغ ذبراد ذدامل ذؽؿدؽقـن ذدانذ
ؽؽورغن .ذعؿؾن ذممباخ ذاؾؼرءان ذجوض ذجاغن ذدؾوػاؽن.ذ
اقن ذاداؾه ذؽران ذبوؾن ذرمضان ذاداؾه ذؿروػاؽن ذبوؾن ذقغذ
دتوروـؽنذاؾؼرءان.ذفقادقؾهذػـدغنذؿاتذؽقتذدغنذممباخذ
اقة ۲ذدوخي ذاؾؼران ذاؾؽرقم.ذػرباثؼؽـؾه ذممباخ ذاؾؼرءان ذػدذ
بوؾن ذرمضان ذدتقاف ذوؼتو ذدؽورغ-ؽورغث ذداتو ذجزوءذ
دتقاف ذفاري ذاضر ذؽقت ذداػت ذؿغــخامتؽن اؾؼران ذداملذ
بوؾنذرمضانذاقن.ذعؿؾنذممربيذؿاؽنذاوـتوقذبربوكذػواداذ
جوض ذدضاؾؼؽن ذباضي ذؿـؿبفؽن ذالضي ذػفاال ذدانذ
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ضـجاران ذباضي ذاورغ ذقغ ذبرػوادا ذدباضاميان ذحديث ذقغذ
درواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿام ذاؾرتؿذي ذدرػد ذزقد ذبن ذخاؾقد ذرضىذ
اهللذعـهذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبداذ
قغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"ددقاػا ذممربي ذؿاؽن ذاورغ ۲ذقغ ذبرػوادا ،ذؿك ذباضقثذ
ػفاال ذدػرت ذاورغ ذقغ ذبرػوادا ذتردبوت ،ذتـػا ذؿغورغيذ
ػفاالذاورغذقغذبرػواداذاقتذددقؽقتذػونذجوض".ذ ذ
(رواقةذاإلؿامذاؾرتؿذي)ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
دالءقن ذدرػد ذاقت ،ذدبوؾن ذرمضان ذاقن ،ذػرباثؼؽـؾهذ
اوخػن ذؽؾؿة ذذقؽري ذدان ذبرصؾوات ،ذاقن ذاداؾه ذبرتوجوانذ
اوـتوق ذؿغقؾؼؽن ذدقري ذؽقت ذدري ذبرؽات ذدودتا ذدانذ
ػرخاؽػن ذقغ ذدقا ۲ذاػاته ذالضي ذؿغوؿػت ،ذممفيتنه ذدانذ
دباضاقث.ؿاـاؽاال ذػد ذؿاملث ذػوال ،ذاودافاؽـؾه ذاضر ذؽقتذ
داػت ذؿؾؼدـاؽن ذعؿؾن ذؼقام ذاؾؾقل ذباضي ذؿـقغؽتؽن ذالضيذ
عؿؾنذؽروحاـنيذداملذبوؾنذرمضانذاقن.ذ ذ
جدرتو ذؿغأخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثرو ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني ذاضر ذجادقؽـؾه ذؽداتغن ذبوؾنذ
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رمضانذاقنذدباضايذػغضرقذقغذممباواذػروبفنذؽػدذدقريذ
ؽقتذاوـتوقذدـتقاسذؿـقغؽتؽنذعؿؾنذقغذدػرقـتفؽنذدانذ
ؿـقغضؾؽن ذدضاال ذقغ ذدالرغ ذاوؾقه ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل.ذ
مسوض ذعؿؾن ذدان ذعبادة ذقغ ذؽقت ذالؽوؽن ذدػـجغ ذبوؾنذ
رمضان ذاقن ذاؽن ذدترميا ذدان ذؿـداػت ذضـجاران ذدرتاذ
ؽريضاءن ذدرػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل .ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىلذداملذدورةذاإلدرأذاقاتذ:15ذ ذ
ذ

ﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟﱠ
ذ

برؿؼصود:ذ"دان ذددقاػا ذقغ ذؿغفـدؼي ذاخرية ذدان ذبراودفاذ
ؿغرجاؽن ذعؿل ۲ذقغ ذباءقق ذاوـتوق ذاخرية ذدغن ذاودفا ذقغذ
القق ذباضقث ،ذددغ ذاي ذبراميان ،ذؿك ذؿرقك ذقغ ذدؿؽنيذ
ؽأداءـث،ذدبريذػفاالذاؽنذعؿلذاودفاث".ذ ذ
ذ

ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ
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وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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