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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ
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ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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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)99:

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 .خطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتاجوقذ
ادتؼاؿةذدغنذعؿؾنذػواداذامن .ذ
ذ

بوؾن ذرمضان ذقغ ذبارو ذبرالؾو ذباثق ذؿـدقدقق ذؽقتذ
ؿـقغؽتؽن ذعؿل ذعبادة ذاوـتوق ذؿربوت ذضـجاران ذػفاال ذقغذ
برؾقػت ذضـدا ذدرػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل .ذـاؿون ذبضقتو،ذ
اػابقال ذبرالؾوث ذبوؾن ذرمضان ذبوؽـث ذبرؿعـى ذؽقت ذدودهذ
بوؾقهذؿغورغؽنذعؿلذعبادةذقغذؽقتذالؽوؽنذدبؾومذاقن،ذ
بفؽن ذؽقت ذدتوـتوت ذاوـتوق ذدـتقاس ذممػرتقغؽتؽن ذدانذ
ممػرباثؼؽن ذالضي ذعؿؾن ذؽقت ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل.ذ
فرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورة ذاإلـرراح ذاقات ذ8-7ذ
قغذدباخاؽنذداولذخطبهذتاديذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"ذؽؿدقن ذاػابقال ذاغؽاو ذتؾه ذدؾداي ذ(درػدذددوات ذعؿلذ
صاحل) ،ذؿك ذبردوغضوه۲ؾه ذاغؽاو ذبراودفا ذ(ؿغرجاؽنذ
عؿل ذصاحل ذقغ ذالءقن)".ذدانذؽػدذتوفـؿوذدفاجذفـدؼؾهذ
اغؽوذمموفونذ(افذقغذاغؽوذضؿرذدانذاقغقين).ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذذذ ذ
دامل ذؽدروـوؼن ذؽقت ذؿثؿبوت ذؽداتغن ذذوال،ذ
جاغن ذؽقت ذؾوػا ذبفاوا ذبوؾن ذاقن ذاداؾه ذؿـجادي ذػغوؽورذ
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دام ذاد ذرمضان ذقغ ذبرالؾو ذممربي ذؽدن ذاتاو ذتقدق ذداملذ
ؽفقدوػن ذؽقت .ذدواجرث ذاوؿت ذإدالم ذػرؾو ذبراودفاذ
ؿـؿبهذػفاالذدانذؿـقغؽتؽنذعؿؾنذدخاراذبرترودنذدؾػسذ
بوؾن ذرمضان.ذعؿؾن ذقغ ذدالؽوؽن ذدخارا ذبرترودن ذاؽنذ
ؿغاجر ذؽقت ذاضر ذدـتقاس ذؿراداؽن ذـعؿة ذبرعؿل ذؽرانذ
دتقاف ذعؿؾن ذقغ ذدالؽوؽن ذدغن ذفاتي ذدان ذجقوا ،ذاقاثذ
اؽن ذؿـداتغؽن ذراس ذالذة ذدان ذـعؿة ذدامل ذبرعبادة .ذاوؾقهذ
اقت ،ذعؿؾن ذقغ ذدأرورؽن ذدان ذدضاؾؼؽن ذدامل ذبوؾن ذذوالذ
اقن ذاداؾه ذعؿؾن ذػوادا ذدـة ذامن ذفاري ذدبوؾن ذذوال.ذػواداذ
دـة ذامن ذاقن ذاداؾه ذؾبقه ذافضل ذدالؽوؽن ذدخارا ذبرتوروت۲ذ
داول ذبوؾن ذذوال ذقأقت ذبرؿوال ذدري ذدوا ذذوال.ذ
وؾوباضقؿان ذػون ذاقاث ذبوؾقه ذجوض ذدؽرجاؽن ذدخاراذ
بردؾغذدؾيذدػـجغذبوؾنذذوال.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اـتاراذؽؾبقفنذدانذحؽؿهذبرػواداذامنذفاريذػدذبوؾنذ
ذوال ذاقن ذاقاؾه ذاورغ ذقغ ذبرػوادا ذدـة ذامن ذذوال ذاؽنذ
ؿـداػت ذضـجاران ذػفاال ذبرػوادا ذدتافون ،ذجك ذػواداذ
دبوؾن ذرمضان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذؿـجـجؽـن ذػغؿػوـنذ
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دودا ذقغ ذالؾو ،ذؿك ذدغن ذؿؾغؽػؽن ذػوادا ذامن ذفاري ذداملذ
بوؾن ذذوال ذدجـجؽـن ذػفالث ذدام ذدػرت ذبرػواداذ
دتافون .ذدامل ذدبواه ذحديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿامذ
اؾرتؿذي ذدرػد ذابو ذاقوب ذرضى ذاهللذعـه،ذبفاواداث ذردولذ
اهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبردبداذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"بارغدقاف ذبرػوادا ذػد ذبوؾن ذرمضان ذالؾو ذدإرقغقث ذدغنذ
ػوادا ذامن ذفاري ذبوؾن ذذوال ،ذبرارتي ذاي ذتؾه ذبرػواداذ
دتافونذػـوه".ذ(رواقةذاإلؿامذاؾرتؿذي)ذ ذ
ذ

ؿـرودي ذػوادا ذدـة ذامن ذذوال ذاقن ذجوض ذاوؿتذ
إدالم ذاؽن ذترالتقه ذاوـتوق ذؿـرودؽن ذعؿؾن ذػوادا ذدـةذ
دبوؾن-بوؾن ذالءقن ،ذبوؽن ذدؼدر ذفاث ذؿـوغضو ذؽداتغنذ
بوؾن ذرمضان ذدفاج.ذحال ذاقن ذدخارا ذتقدق ذؾغدوغ ذاؽنذ
ممبـتو ذددأورغ ذاوـتوق ذؿالؽوؽن ذعؿل ذعبادة ذدخاراذ
برترودن ذدباضاميان ذحديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿامذ
البخاريذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
د ُروِقذبنذا َالجِدَعِذؽاتاث ذاؽو ذبرتاث ذؽػد ذعائرةذ
"دري ذ َؿ ِ
رضى ذاهللذعـفا:ذاػاؽه ذعؿل ذقغ ذػاؾقغ ذددوؽاءي ذـيب ذصؾىذ
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اهللذعؾقهذودؾم؟ذجوابث،ذعؿلذقغذدالؽوؽنذدخاراذتروسذ
ؿـروس".ذ(رواقةذاإلؿامذالبخاري)ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
دالءقن ذدرػد ذاقت ،ذػوادا ذدـة ذامن ذذوال ذاؽنذ
ؿـدقدقق ذدقري ذددأورغ ذاضر ذدـتقاس ذبرددرفان ذداملذ
ؿثؿبوت ذعقدالفطري .ذاقن ذاداؾه ذؽران ذاػابقال ذددأورغذ
ؿالؽوؽن ذعؿؾن ذػوادا ذدبوؾن ذذوال ذبرؿعـى ذاي ذتؾهذ
ؿغوتاؿاؽنذؽؾبقفنذدانذضـجارانذداملذبوؾنذذوالذبربـدقغذ
ترالؾوذبرؾبقفنذداملذؿثؿبوتذعقدالفطري.ذدانذقغذؾبقهذػـتقغذ
ػوادا ذدـة ذامن ذذوال ذاؽن ذؿالفريؽن ذصفة ذادتؼاؿة ذداملذ
برعبادة ذؽران ذعؿل ذعبادة ذاقت ذبوؽن ذترؾتق ذػد ذبوؾنذ
رمضان ذدفاج ،ذبفؽن ذعؿل ذعبادة ذفـدؼؾه ذدالؽوؽنذ
دخارا ذادتؼاؿة ذدػـجغ ذؿاس .ذدامل ذدبواه ذحديث ذقغذ
درواقتؽنذاوؾقهذاإلؿامذالبخاريذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"دري ذعائره ذرضى ذاهلل ذعـفا .ذؽاتاث :ذاورغ ذبرتاث ذؽػدذ
ـيب ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم:ذعؿل ذؿاـاؽه ذقغ ذػاؾقغ ذدخقـتاءيذ
اهلل؟ ذبؾقاو ذبرؽات:ذقغ ذدؽرجاؽن ذدخارا ذتتف ذواالوػونذ
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ددقؽقت .ذبؾقاو ذبرؽات ذالضي :ذالؽوؽـؾه ذعؿل ذػربواتنذ
ؿانذقغذدغضوفذؽاؿوذالؽوؽن"(.رواقةذاإلؿامذالبخاري)ذ ذ
ذ

اوؾقهذاقتذاوـتوقذممػراوؾقفيذجقواذقغذادتؼاؿةذدداملذ
برعؿل،ذؽقتذفـدؼؾهذدـتقاسذؿالؽوؽنذعؿلذعبادةذدغنذ
فاتي ذقغ ذاخالص ذدان ذبراودفا ذممػرباثؼؽن ذعؿؾن ذدرتاذ
بردعاء ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذاضر ذدؽورـقاؽن ذؽقتذ
دغن ذدؽػقغ ذفاتي ذقغ ذدـتقاس ذمساغت ذاوـتوق ذبرعبادة ذػدذ
دتقاف ذؿاس .ذاؽن ذتتايف ذدؽرياث ذعؿؾن ذقغ ذدالؽوؽنذ
بوؽن ذاتس ذدادر ذادتؼاؿة ،ذاقاث ذػديت ذتقدق ذاؽن ذداػتذ
برترودن ذدان ذفاث ذبرصفة ذمسـتارا ذقغ ذاخريث ذاؽن ذتقؿبولذ
ػراداءنذمجوذداملذبرعبادة.ذ ذ
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
جدرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذؿثروذ
ؽػد ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني ذاوـتوق ذؿغؿبقل ذؽدؿػنت ذداملذ
بوؾن ذذوال ذاقن ،ذاوـتوق ذبراودفا ذؿؾؼدـاؽن ذػوادا ذامنذ
اقن.ذباضيذقغذبؾومذذبرؿوال ،ذتامنؽـؾه ذؽعزؿن ذدان ذؽقؼقـنذ
بفاوا ذؽقت ذممػو ذاوـتوق ذؿؾؼدـاؽـث ذواالوػون ذداملذ
دوادان ذؿراعقؽن ذعقدالفطري ذقغ ذػـوه ذدغن ذػؾباضايذ
جمؾقسذروؿهذتربوك.ذدؽرياثذؽقتذدـتقاسذبرادتؼاؿةذدانذ
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ممػوثاءي ذتافف ذؽأمياـن ذقغ ذتقغضي ،ذػديت ذؽقت ذممػوذ
اوـتوق ذؿؾؼدـاؽن ذػوادا ذامن ذذوال ذاقن .ذددوغضوفث،ذ
باضي ذددأورغ ذقغ ذبرإؾتزام ذدان ذبردوغضوه-دوغضوهذ
دغنذـقةذمسات-ؿاتذؽرانذاهللذدبحاـهذوتعاىل،ذػديتذاؽنذ
دباؾس ذضـجارن ذدتقؿػل ذدغن ذاف ذقغ ذدالؽوؽـث.ذمسوضذ
دغنذؽأخالصنذدانذػغفارػنذؽقتذاتسذػواداذدـةذامنذقغذ
دالؽوؽن ذاقن ذاؽن ذدترميا ذدان ذدرضاءي ذاوؾقه ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل .ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورة ذال-عؿرانذ
اقاتذ:111ذ ذ
ذ

ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉ
ﱊﱋﱌﱍ
ذ

برؿؼصود:ذ"دانذدضراؾهذؽاؿوذؽػدذ(ؿغرجاؽنذعؿل۲ذقغذ
باءقق ذاوـتوق ذؿـداػت)ذؽأؿػوـن ذدري ذتوفن ذؽاؿو ،ذدانذ
(ؿـداػت) ذذرض ذقغ ذبقدغث ذدؾواس ذدضاال ذالغقت ذدانذ
بوؿي،ذقغذدددقاؽنذباضيذاورغ۲ذقغذبرتؼوى".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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