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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)12:

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 ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
دبـر ۲ذتؼوى ذدغن ذؿؾؼدـاؽن ذدضاال ذػرقـتفث ذدانذ
ؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفن ذؽقت ذؿـداػتذ
رمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدان ذداخرية.ذخطبه ذػدذ
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ؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتاجوق ذؿـزقارفي ذؼبورذ
ؿغقغتؽنذؿاءـديذؽػدذؽؿاتني.ذ ذ
ذ

ؼبور ذاداؾه ذؿروػاؽن ذمتػت ذدؿان ذجدد ذؿاءـدي ذقغذ
تؾهذؽؿباؾي ؽرمحةاهللذدؽبوؿقؽن.ذايذاداؾهذمتػتذػرمسادقنذ
ؿاءـدي ذدؾػس ذؿـقغضل ذدـقا ذمسـتارا ذؿـوغضو ذفاري ذؼقاؿةذ
دان ذؽبغؽقنت ذداخرية ذــيت .ذاوؿت ذإدالم ذدأرورؽنذ
اوـتوق ذؿـزقارفي ذؼبور ؽران ذاـتارا ذحؽؿه ذددباؾققذ
ػـشرقعتـث ذاداؾه ذاوـتوق ذؿغقغتؽن ذؿاءـدي ذتـتغ ذؽؿاتني.ذ
فرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل قغ ذدباخاؽن ذداول خطبه ذتاديذ
داملذدورةذالذعؿرانذاقاتذ181ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

"تقف ۲ذقغ ذبرثاوا ذاؽن ذؿراداءي ذؿاتي ،ذدان ذبفاواداث ذػدذ
فاري ذؼقاؿة ذدفاجؾه ذاؽن ذدمسػورـاؽن ذباؾدن ذؽاؿو.ذ
ؽتقك ذاقت ذددقاػا ذقغ ذدجاءوفؽن ذدري ذـراك ذدانذ
دؿادوؼؽن ذؽشرض ذؿك ذددوغضوفث ذاي ذتؾه ذبرجاي.ذ
دان ذ(اقغتؾه ذبفاوا) ذؽفقدوػن ذددـقا ذاقن ذ(ؿؾقػوتي ذدضاالذ
ؽؿقوافـث ذدان ذػغؽت ذؽبدرـث) ذتقدق ذالءقن ذفاثاؾهذ
ؽدـاغنذباضيذاورغ۲ذقغذترػداي".ذ ذ
ذ
ذ
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ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذذذ ذ
فاري ذاقن ذؽقت ذدوده ذبراد ذدػغفوجوغ ذبوؾنذ
رمضان ذدان ذبرباف ذفاري ذالضي ذاوؿت ذإدالم ذاؽنذ
ؿثؿبوت ذفاري ذراي ذعقدالفطري .ذؽبقادأـث ذػد ذػاضيذ
فاري ذراي ذراؿاي ذدؽاؾغن ذاوؿت ذإدالم ذاؽن ذؿغؿبقلذ
ؽدؿػنت ذاوـتوق ذؿـزقارفي ذتاـه ذػرؼبورن ذؼوم ذؽؾوارضذ
ؿرقك ،ذدفقغض ذاقاث ذدوده ذؿـجادي ذداتو ذعؿؾن ذدانذ
بوداقا ذػد ذؿودقم ذػراقاءن.ذعؿؾن ذؿـزقارفي ذؼبور ذاقن ذاداؾهذ
ؿروػاؽن ذعؿؾن ذقغ ذدأرورؽن ذدامل ذإدالم ذدان ذاؿتذ
دضاؾؼؽن ذؽػد ذاوؿت ذإدالم .ذاؽن ذتتايف ،ذػرؾو ذدفهميذ
بفاوا ذعؿؾن ذؿـزقارفي ذؼبور ذاقن ذبوؽن ذفاث ذترتوؿػو ذػدذ
بوؾنذرمضانذاتاوذبوؾنذذوالذدفاج،ذاؽنذتتايفذعؿؾنذاقنذ
دضاؾؼؽنذدالؽوؽنذػدذبقال۲ذؿاس.ذداملذدبواهذحديثذقغذ
درواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿام ذابن ذؿاجه ذدرػد ذابن ذؿدعودذرضىذ
اهللذعـه ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبداذ
قغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"ػد ذؿوالث ذاؽو ذؿالرغ ذؽاؿو ذؿـزقارفي ذؼبور ،ذؽقينذ
بوؾقفؾه ذؽاؿو ذؿـزقارفقث ذؽران ذددوغضوفث ذؿـزقارفيذ
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ؼبور ذاقت ذبوؾقه ذؿـزُفُدْؽن ذ(ؿـجادقؽن ذفقدوف ذتقدقذ
دؽواداءي ذاوؾقه ذؽؿقوافن ذدان ذؽدروـوؼن ذدـقا) ذدانذ
ؿغقغيتذاخرية".ذ(رواقةذاإلؿامذابنذؿاجه)ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ـاؿون ذبضقتو ،ذػردوءاؾن ذقغ ذبرالؽو ذػد ذفاري ذاقن،ذ
اداؾه ذؿادقه ذترداػت ذدضؾقـتري ذؿشارؽت ذإدالم ذقغ ذتقدقذ
ػقؽا ذدان ذؿغؿبقل ذبرت ذتـتغ ذاداب ۲ذؽتقك ذؿـزقارفي ذتاـهذ
ػرؼبورن،ذددغؽنذاضامذإدالمذؿغـجورؽنذاوؿتثذدـتقاسذ
براخالق ذؿوؾقا ذدؿان ذدفاج ذبراد.ذاوؾقه ذاقت ،ذاضام ذإدالمذ
تؾه ذؿغضارقدؽن ذبرباف ذادب ذدامل ذؿـزقارفي ذتاـه ذػرؼبورنذ
اضر ذاقاث ذداػت ذممربي ذمنفعة ذؽػد ذافؾي ذؼبور ذدان ذػـزقارهذ
اقت ذدـدقري .ذاـتارا ذادب-ادبث ذاقاؾه ذدبؾوم ذؿـزقارفيذ
ؼبور ،ذددأورغ ذاقت ذدضاؾؼؽن ذبروضوء ذدان ذمماؽايذ
ػاؽاقن ذقغ ذدوػن ذدرتا ذؿـوتوف ذعورة.ذاػابقال ذتؾه ذمسػايذ
ؽتاـه ذػرؼبورن ،ذددـتؽن ذاوـتوق ذممربي ذدالم ذؽػد ذافؾيذ
ؼبور ذدباضاميان ذحديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿام ذؿدؾمذ
دريذابوذفرقرةذرضىذاهللذعـهذقغذبرؿؼصودذؽاتاث:ذ ذ
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"ػد ذدواتو ؽتقك ردول اهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾمذ
برؽوروغ ذؽدواتو ذػرؼبورن ذالؾو ذبضقـدا ذؿغوخػؽنذ
اؾدالمذعؾقؽم ذوافي ذافؾي ذػرؽاؿػوغن ذ(تاـه ذؼبور)ذدريذ
ؽاؾغن ذؼوم ذؿوءؿـني .ذان ذذاء ذاهلل ذؽاؿي ذاؽن ذؿثودولذ
ؽاؿوذدؽاؾني".ذ(رواقةذاإلؿامذؿدؾم)ذ ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

درتودث ذؽتقك ذبراد ذبرفؿػرين ذدغن ذؼبور ذديذ
ؿاتي،ذددأورغذاقتذفـدؼؾهذداملذؽأداءنذترتقب،ذبردقريذ
راػت ذدتػي ذؼبور ذدغن ذؿغادف ذارهذؿوك ذديذؿاتي ذمسبقلذ
ممربي ذدالم ذدخارا ذخصوص ذؽػداث .ذدـة ذممباخ ذاقاتذ
دوخي ذاؾؼرءان ذباضي ذؿغفدقفؽن ذدان ذؿثدؼفؽن ذػفاالذ
ؽػد ذدي ذؿاتي ذدرتا ذبردعاء ذؽػداث ذمسوض ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذؿغؿػوـي ذدودا ذدي ذؿاتي ذدان ذؿؾقؿػفؽن ذرمحةذ
ؽػداث .ذػرؾو ذدأقغت ذجوض ذدامل ذؿـزقارفي ذؼبور ذفـدؼؾهذ
ممربي ذؽأوتاؿاءن ذؽػد ذؼبور ذؽدوا ذاقبو ذباف ذؽران ذاقاثذ
اداؾه ذؿروػاؽن ذتغضوغجواب ذاـق ذؽػد ذؽدوا ذاقبوذباف ذقغذ
تؾهذؿـقغضلذدـقاذدانذبدرذػفالث.ذ ذ
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اـتارا ذادب ذقغ ذالءقن ذؽتقك ذؿـزقارفي ذتاـه ذػرؼبورنذ
اداؾه ذاقؾؼؽن ذؿراتف ،ذؿراءوغ ذدان ذبربوال ذدغن ذػرخاؽػنذ
ذ
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ؽودوغ ذقغ ذتقدق ذبرفاءقده ،جوض ذتقدق ذؿالؽوؽن ذاف۲ذ
ػرؽارا ذقغ ذؽورغ ذدوػن ذمساس ذبراد ذدتاـه ذػرؼبورن.ذحرامذ
ؿالؽوؽن ذػرؽارا ذخُرَافَة ذقغ ذؿـججدؽن ذعؼقده ذدػرتذ
مموجا ۲ذؼبور ذدغن ذفارػن ذمسوض ذممػراوؾقفي ذبرؽت ،ذدانذ
ؿالؽوؽن ذػؿبذقرن ذدػرت ذؿغقؽت ذباتو ذـقدن ذدغنذ
ؽاءقن ۲ذقغ ذترتـتو .ذػرؽارا ددت دػرت ذاقن ذاؽنذ
ؿـجاتوفؽن ذػالؽوث ذؽؾؿبه ذذرقك .ذدالرغ ذؿغوتورؽنذ
ؽاودن ذتاـه ذػرؼبورن ذدغن ذممبواغ ذمسػه ذؿراتا-رات .ذاقنذ
اداؾه ذؽران ذممبواغ ذمسػه ذاتاو ذاف ۲ذدقدا ذبواغن ذدؽاودنذ
تاـه ذػرؼبورن ذاداؾه ذؿروػاؽن ذػربواتن ذقغ ذتقدق ذاقؾوق ذدانذ
تقدقذبراقتقؽا.ذاقاثذبوؽنذدفاجذؿـخؿرؽنذؽحرؿنتذتاـهذ
ػرؼبورن،ذبفؽنذايذتوروتذؿثودفؽنذػـزقارهذالءقن.ذ ذ
ذ

ذ

ذ

اوؾقه ذاقت ذدباضاي ذاوؿت ذإدالم ذؽقت ذفـدؼؾهذ
دـتقاسذؿـجاضذادب۲ذزقارةذؼبورذدانذؿـقغضؾؽنذػرؽارا۲ذ
قغ ذدالرغ ،ذاػاته ذالضي ذقغ ذبوؾقه ذؿرودؼؽن ذعؼقده ذدانذ
ؽأمياـن ذؽقت.ذدالءقن ذدرػد ذاقت ذؿـزقارفي ذؼبور ذبوؽـؾهذ
فاث ذدالؽوؽن ذمساس ذفاري ذػغؽبوؿني ذاتاو ذدتقاف ذؽاؾيذ
ؿـجؾغث ذفاري ذراي ذدفاج ،ذبفؽن ذاقاث ذفـدؼؾه ذدعؿؾؽنذ
ػدذبقال۲ذؿاس.ذ ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
جدرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثروذػاراذمجاعهذدؽاؾني ،ذؿارقؾه ذؽقت ذدام ۲ذممػردقاػؽنذ
بؽؾن ذاوـتوق ذؿـوجو ذؽعامل ذبرزخ ذؽران ذؽقت ذتقدقذ
ؿغتافوءي ذاػاؽه ذـصقب ذؽقت ذدتؾه ذبراد ذدداملث .ذاوؾقهذ
اقت ،ذتقغؽتؽـؾه ذعؿل ذعبادة ذؽقت ذدؿي ذؿـخاػايذ
ؽبفاضقاءن ذفقدوف ذددـقا ذدان ذداخرية .ذخصوصثذ
دػغفوجوغ ذبوؾن ذرمضان ذاقن ذدغن ذؿالؽوؽن ذعبادةذ
صالة ،ذػوادا ،ذزؽاة ذفطرة ذدان ذزؽاة ۲ذقغ ذالءقن .ذؿوده-
ؿودفن ذؽدن ذدري ذعؿؾن ذزقارة ذؼبور ذقغ ذددبوتؽنذتاديذ
داػت ذممربي ذؽأـصافن ذدان ذؽددرن ذؽػد ذؽقت ذاوـتوقذ
ؿغقغيت ذؽؿاتني ذدان ذدـتقاس ذبرتوبة ذؽػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل .ذؽقت ذجوض ذبرفارف ذاضر ذػارا ذافؾي ذؼبور ذاؽنذ
ؿـداػتذرمحةذدانذؽأؿػوـنذدرػدذاهللذدبحاـهذوتعاىلذدرتاذ
ترفقـدرذدريذدقؼداذؼبورذدانذعذابذايفذـراك.ذفرؿانذاهللذ
دبحاـهذوتعاىلذداملذدورةذغافرذاقات11:
ﳈ ﳊﳋ
ﳉ
ﳄﳆﳇ
ﲽﲿﳀ ﳁﳂﳃ ﳅ
ﲾ
ﲻﲼ
ﳌﳍ
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برؿؼصود :ذ"قاءقت ذفاري ذؿرقك ذؽؾوار ذ(دري ذؼبورذ
ؿادقغ)۲ذدغن ذجؾس ذثات ،ذتقدق ذاؽن ذترمسبوثي ذؽػد ذاهللذ
ددواتوػون ذدري ذحال ذؽأداءن ذؿرقك.ذ(ػد ذداعت ذاقتذ
اهللذبرفرؿان):ذ"دقاػاؽهذقغذؿغواداءيذؽراجاءنذػدذفاريذ
اقن؟ ذ(اهلل ذدـدقري ذؿـجواب) :ذ"دؽواداءي ذاوؾقه ذاهلل ذقغذ
ؿفا ذادا ،ذالضي ذقغ ذؿغاتدي ذؽؽواداءـث .ذ"دضاال-
ضاالث".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

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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