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برؿؼصقد :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبراميان ،ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾف ذؽاؿق ذؽػد ذردقل ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽقاس)ذدرػد ذؽاؾغـذؽاؿق.ذؽؿقدقـذ
جؽـذؽاؿقذبربـتف-بـتفذ(بردؾقدقفـ)ذداملذددقاتقذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾفذؽاؿقذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(اؾدـة)ذردقؾث،ذجؽـذؽاؿقذبـر٢ذبراميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾف ذؾبقف ذباءقؼ ذ(باضل ذؽاؿق)،ذ
دانذؾبقفذاقؾققذػقالذؽدقدفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾف ذؽقت ذؿـقغؽتؽـ ذؽتؼقاءن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـفذ
وتعاىل ذدغـ ذبردقغضقه-دقغضقه ذؿؾؼدـاؽـ ذدضاالذ
ػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽـ ذدضاال ذالرغـث .ذؿقده-ؿقدفـذ
ؽقت ذؿـداػت ذرمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدانذ
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داخرية .ذخطبه ذػد ذؽاؾل ذاقـ ذاؽـ ذممػرؽتاؽـ ذتاجققذ
ػقاداذعؿؾـذػثقخنيذجققا.ذ ذ
ذ

ػقادا ذؿـقروت ذبفاس ذارتقث ذؿـافـ ذدقري .ذدريذ
دضلذاصطالحذذرع،ذػقاداذبرؿؼصقدذؿـافـذدقريذدرػدذ
ؿاؽـ،ذؿقـقمذدانذػرؽارا۲ذقغذممبطؾؽـذػقادا ذبرؿقال ذدريذ
تربقت ذفجر ذدفقغض ذتربـؿ ذؿاتافاري ذبردرتا ذـقة .ذفرؿانذ
اهلل ذدبحاـف ذوتعاىل ذقغ ذدباخاؽـ ذداول ذخطبه ذتادي ذداملذ
دقرةذاؾبؼرةذاقاتذ181ذقغذبرؿؼصقد:ذ ذ
ذ

"وافل ذاورغ ۲ذقغ ذبراميان! ذؽاؿق ذدواجبؽـ ذبرػقاداذ
دباضاميان ذدواجبؽـ ذاتس ذاورغ ۲ذقغ ذدفقؾق ذدرػد ذؽاؿق،ذ
دقػاقاذؽاؿقذبرتؼقى".ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽؿذاهلل،ذذذ ذ
ددقغضقفث ذعبادة ذػقادا ذممقؾقؽل ذمنػعة ،ذؽؾبقفـذ
دان ذحؽؿف ذقغ ذتردـدقري.ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل ذتؾف ذممربقؽـذ
ؽؾبقفـ ذقغ ذباثؼ ذؽػد ذفؿباث ذقغ ذبرػقادا ذدامل ذبقؾـذ
رمضان ،ذاـتارا ذؽؾبقفـ ذػقادا ذاقاؾف ذداػت ذؿثقخقؽـ ذجققاذ
ددأورغ ذدرػد ذفاوا ذنػسو .ذاقـ ذاداؾف ذؽران ذؿاءـدل ذقغذ
ؽفقدوػـث ذبرؾـددؽـ ذفاوا ذنػسو ذمسات-ؿات ذاؽـذ
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ؿثببؽـذجققاثذترمخرذدانذؽقتقر.ذؿؽذؿاءـدلذقغذؽقتقرذ
جققاث ذدان ذتقدق ذبراودفا ذممربدقفؽـث ذاداؾف ذاورغ ذقغذ
روضل ذددقدل ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل .ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـفذ
وتعاىلذداملذدقرةذاؾشؿسذاقاتذ12ذقغذبرؿؼصقد:ذ ذ
ذ

"دان ذددقغضقفث ذفؿػاؾف ذاورغ ذقغ ذؿـجادقؽـ ذدقرقث ذقغذ
ددقا ذبردقف ذاقت ذدقدقت ذدان ذتربـؿ ذؽربدقفـث ذ(دغـذ
دببذؽؽقتقرنذؿعصقة)".ذ ذ
ذ

اقات ذاقـ ذؿـجؾدؽـ ذؽػد ذؽقت ذبفاوا ذػقخنا ذاوتامذ
ؽؽقتقرن ذجققا ذؿاءـدل ذاداؾف ذددببؽـ ذػربقاتـ ذؿعصقةذ
اتاو ذؿقغؽر ذقغ ذدالؽقؽـث .ذاوؾقف ذاقت ،ذإدالم ذدباضايذ
اضام ذقغ ذممباوا ذؿاءـدل ذؽجاؾـ ذقغ ذؾقروس ذتؾف ذؿثدقاؽـذ
خارا ذاوـتقق ذؿاءـدل ذؿثقخقؽـ ذجققا ذؿالؾقءي ذعبادةذ
ػقاداذاقـ.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اػابقال ذددأورغ ذبرػقادا ذػد ذدقاغ ذفاري ،ذنػسوثذ
اؽـ ذددقدقؼ ذبقؽـ ذدفاج ذؿـافـ ذدقري ذدرػد ذؿاؽـ،ذ
ؿقـقم ذدان ذفقبقغـ ذؽالؿني ذدفاج ،ذاؽـ ذتتايف ذاقاث ذجقضذ
داػت ذؿراوت ذؽؽقتقرن ذفاتل ذدان ذؿـقـدوؼؽـ ذفاواذ
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نػسو ذدرتا ذؿغاول ذفاتل ذدرػد ذصػة ۲ذؿذؿقؿف ذدػرتذ
ؿـخاخل ،ذؿغقؿػت ،ذحدد ذدغؽل ذدان ذصػة ۲ذؿذؿقؿف ذقغذ
الءقـ .ذؽتقؽ ذبرػقادا ذاقـقؾف ذددأورغ ذاؽـ ذؿالؽقؽـذ
عؿؾـ ذجمافدة ذدغـ ذؿالون ذفاوا ذنػسو ذدان ذدباضاي ذجاؾـذ
ػثقخني ذجققا ذقغ ذداػت ذؿغؿباؾقؽـ ذؿاءـدل ذؽػد ذفطرة.ذ
اقـ ذاداؾف ذؽران ذددأورغ ذقغ ذبرػقادا ذؽران ذاهلل ذدبحاـفذ
وتعاىلذاؽـذؿـجاديذفؿباذاهللذدبحاـفذوتعاىلذقغذدبـرذدانذ
اؽـ ذممػراوؾقفل ذضـجاران ذقغ ذبدر ذددقدل ذاهلل ذدبحاـفذ
وتعاىل .ذدامل ذدبقاه ذحديث قُدِسِيِ ذقغ ذدرواقتؽـ ذاوؾقفذ
اإلؿام ذالبخاري ذدرػد ذابق ذفرقرة ذرضى ذاهللذعـف ذبفاواداثذ
ردقلذاهللذصؾكذاهللذعؾقفذودؾؿذبردبداذقغذبرؿؼصقد :ذ
ذ

اهلل ذبرفرؿان:ذ"دتقاف ذعؿؾ ذاـؼ ذادم ذاداؾف ذاوـتقق ذاـؼ ذادمذ
اقتذدـدقري،ذؿالءقـؽـذػقادا.ذددقغضقفثذػقاداذاقتذ
باضقؽق ،ذدان ذاؽق ذاؽـ ذممباؾس ذػقاداث ذاقت.ذػقادا ذاقتذ
باضاقؽـ ذػرقداي ،ذؿؽ ذاػابقال ذددأورغ ذؽاؿق ذبرػقادا،ذ
ؿؽ ذجاغـؾف ذبرؽات ذؽقتقر ذدان ذجاغـ ذػقال ذبرؽاتذ
ؽادر.ذجؽذددأورغذؿـخاخقثذاتاوذؿثرغث،ذؿؽذفـدؼؾفذ
اي ذؿغاتاؽـ ذ"اؽق ذاقـ ذػقادا".ذدؿل ذاهلل ،ذقغ ذدقري ذحمؿدذ
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براد ذدامل ذضـضاؿـث ،ذددقغضقفث ذباءو ذبقدقق ذؿقؾقتذ
اورغ ذقغ ذبرػقادا ذؾبقف ذفاروم ذددقدل ذاهلل ذدرػد ذباءوذ
ؽدتقري .ذباضل ذاورغ ذقغ ذػقادا ذاد ذدوا ذؽضؿبرياءن ذقغذ
ؿغضؿبرياؽـث،ذاػابقالذايذبربقك ذايذضؿبرياذدانذاػابقالذايذ
ؿـؿقءيذتقفـثذايذضؿبرياذدغـذػقاداث".ذ ذ
(رواقةذاإلؿامذالبخاري)ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اوؾقف ذاقت ،ذدامل ذؿؾؼدـاؽـ ذعبادة ذػقادا ذاقـ ،ذاضامذ
إدالم ذتؾف ذؿغاجرؽـ ذبرباف ذادب ذدان ذخارا ذقغ ذػرؾقذ
دأقؽقتل ذاوؾقف ذددأورغ ذباضل ذممػراوؾقفل ذػقادا ذقغ ذبـر۲ذ
ممربي ذؽدـ ذؽػد ذجققا ذؿاءـدل .ذاـتاراث ذاإلؿام ذالغزاؾلذ
رَحِؿَ ُف ذاهلل ذدامل ذؽتابث ذإِ ِحقَاء ذ ُعُؾقمُ ذاؾدِّقـِ ذتؾف ذممبفاضقؽـذ
ػقادا ذؽػد ذتقض ذجـقس ،ذقاءقت ذػقادا ذعقام ،ذػقاداذ
خُصُوص ذدان ذػقادا ذخُصُوص ذاَلخُصُ ِوص .ذػقادا ذعؿقمذ
اتاو ذعقام ذاقاؾف ذؿـافـ ذػروت ذدان ذؽؿاؾقان ذدرػد ذممـقفلذ
ؽفـدق ذذفقة .ذػقادا ذتافػ ذاقـ ذدػرت ذػقادا ذاورغذ
عقامذقغذبرتقجقانذاوـتققذؽصقحنتذدانذدباضاقث.ذػقاداذ
دػرت ذاقـ ذفاث ذدؼدر ذؿـقغضؾؽـ ذؿاؽـ ذدان ذؿقـقم ذدرتاذ
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ػرؽارا ذقغ ذممبطؾؽـ ذػقادا .ذػقادا ذخُصُوص ذػقال ،ذاقاؾفذ
ػقادا ذتافػ ذؽدوا ذقاءقت ذبرتقجقان ذؿـافـ ذػـدغرن،ذ
ػغؾقفنت ،ذؾقده ،ذتاغـ ،ذؽاؽل ذدان ذدؾقروه ذاغضقتا ذبادنذ
درػد ذػربقاتـ ذقغ ذممباوا ذؽػد ذدودا.ذػقادا ذػد ذتقغؽاتـ ذاقـذ
اـتاراذالءقـثذاداؾفذاوـتققذممؾقفاراذدانذؿـجاضذاخالقذدرتاذ
ؿالؽقؽـ ذعؿؾـ ۲ذدـف ذباضل ذؿـؿبفؽـ ذالضل ذؽربؽدــذ
ػقاداذتردبقت.ذ ذ
ذ

ؿاـاؽاال ذقغ ذتراخري ذاقاؾف ذػقادا ذخُصُوص ذاَلخُصُ ِوص،ذ
قاءقت ذػقادا ذتافػ ذقغ ذػاؾقغ ذتقغضل .ذػقادا ذػد ذتقغؽاتـذ
اقـ ذاداؾف ذدغـ ذؿـقغضؾؽـ ذدضاال ذحال ذقغ ذبرؽاءقت ذدغـذ
دـقاوي ذؽخقاؾل ذقغ ذبرؽاءقت ذدغـ ذاضام.ذدؾقروه ذفاتل،ذ
فيكرين ذدان ذػربقاتـ ذفاث ذممقؽريؽـ ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل.ذ
ؿقءؿـ ذقغ ذبراد ذػد ذتافػ ذػقادا ذاقـ ،ذػديت ذداػت ذؿـعؿيتذ
ؿاـقدث ذعبادة ذدرتا ذاقـدفث ذؿالؽقؽـ ذؽطاعنت ذؽػد ذاهللذ
دبحاـف ذوتعاىل .ذؿرقؽ ذاؽـ ذدؽقرـقاؽـ ذؽتؼقاءن،ذ
ؽبفاضقاءن ذدان ذؽتـغـ ذفاتل ذقغ ذحؼقؼل ذاوـتقق ذتروسذ
برعؿؾ ذعبادة ذؽػد ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل .ذاوؾقف ذاقت ذجؽذ
ددأورغ ذقغ ذبرػقادا ذدغـ ذجققا ذقغ ذبردقف ذدان ذدقخلذ
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دريذذصػة ذؿذؿقؿة ذؿؽ ذدقده ذػديت ذاي ذاؽـ ذممػراوؾقفلذ
صػةذؽتؼقاءنذؽػدذاهللذدبحاـف ذوتعاىل ذدانذاؽـذؿـخاػايذ
ػقادا ذتافػ ذقغ ذػاؾقغ ذتقغضل ذقاءقت ذػقادا ذخُصُوصذ
اَلخُصُ ِوص.ذ ذ
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
جقدرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾل ذاقـ ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثرو ذػارا ذمجاعف ذدؽاؾني ،ذؿارقؾف ذؽقت ذدام ۲ذؿغؿبقؾذ
ػؾقاغ ذدامل ذبقؾـ ذرمضان ذقغ ذؿقؾقا ذاقـ ،ذاوـتقق ذؽقتذ
ؿثقخقؽـ ذجققا ذدغـ ذؿالؽقؽـ ذعبادة ذػقادا .ذدانذ
ؿثقخقؽـ ذفرتا ذؿالؾقءي ذعبادة ذزؽاة .ذاقـ ذاداؾف ذؽرانذ
عبادة ذػقادا ذاداؾف ذؿروػاؽـ ذاـتارا ذعبادة ذقغ ذػاؾقغ ذبرؽدـذ
اوـتقق ذؿثقخقؽـ ذجققا ذدان ذؿـدقدقؼ ذجققا ذؿاءـدلذ
دقػاقا ذؽؿباؾل ذؽػد ذفطرة .ؿاـاؽاال ذعبادة ذزؽاة ذؿـدقدقؼذ
جققاذؿاءـدلذدرػدذصػةذرؿعذفؾقبا مسقضذاودفاذػثقخنيذ
جققا ذقغ ذدالؽقؽـ ذدامل ذبقؾـ ذرمضان ذاقـ ذداػت ذممبـتققذ
دقري ذؽقت ذؿـجادي ذؿقءؿـ ذقغ ذبرتؼقى ذدان ذبرادتؼاؿةذ
دامل ذؿؾؼدـاؽـ ذعبادة ذؽػد ذاهلل ذدبحاـف ذوتعاىل.ذفرؿان ذاهللذ
دبحاـفذوتعاىلذداملذدقرةذاإلدراءذاقاتذ:82ذ ذ
ذ
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ذ

ﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ

برؿؼصقد:ذ"ؽتاؽـؾف (وافل حمؿد):ذ"تقػ ۲دأورغذبرعؿؾذ
ؿـقروت ذػؿباواءن ذجققاث ذدـدقري ،ذؿؽ ذتقفـ ذؽاؿق ذؾبقفذ
ؿغتافقءيذدقاػاؽفذ(داـتاراذؽاؿق)ذقغذؾبقفذبتقلذجاؾـث".ذ ذ
ذ

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

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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