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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
1

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 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 ذتقغؽتؽن ذعؿؾن ذػدذ
دػوؾوهذؿاملذتراخري.ذ ذ
ذ

ػد ذوؼتو ذاقن ،ذتـػا ذؽقت ذددري ذؽقين ذؽقت ذدودهذ
ػون ذبرادذػدذتقؿػوه ذدػوؾوهذفاري۲ذتراخريذرمضان.ذؿكذ
تقؿػوه ذتراخري ذاقن ذاداؾه ذاؿت ذبرـقالي ذدان ذبرفرض ذقغ ذػرؾوذ
دربوت ذاوؾقه ذدؾوروه ذاوؿت ذإدالم.ذاقن ذاداؾه ذؽران ذداملذ
بوؾن ذرمضان ذاقن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذتؾه ذؿغاـوضرفؽنذ
ؽػدذفؿباثذداتوذؿاملذقغذدـاؿاؽنذؾقؾةذاؾؼدرذقغذؿانذػفاالذ
برعبادة ذػد ذؿامل ذتردبوت ذؿثاؿاءي ذػفاال ذدرقبو ذبوؾن ذاتاوذ
الػن ذػوؾوه ذتقض ذتافون ذعؿور ذؽقت .ذدان ذددػوؾوه ذؿاملذ
تراخري ذاقـقؾه ذبضقـدا ذؿغضدا ذاضر ذاوؿتث ذؿؾقػت ذضـداؽنذ
اودفا ذؿـخاري ذؿامل ذؾقؾة ذاؾؼدر ذتردبوت .ذفرؿان ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل ذقغ ذدباخاؽن ذداول ذخطبه ذتادي ذدامل ذدورةذ
اؾؼدرذاقاتذ1ذفقغضذ1ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"ددوغضوفثذؽاؿيذتؾهذؿـوروـؽنذ(اؾؼرءان)ذاقنذػدذؿاملذ
ؾقؾةذاؾؼدر.ذدانذافذجاؾـثذؽاؿوذداػتذؿغتافوءيذافذديذ
ؽبدرن ذؿاملذ"ؾقؾةذاؾؼدر"ذاقت؟ ذؿاملذ"ؾقؾةذاؾؼدر" ذاقت ذؾبقهذ
باءققذدرػدذدرقبوذبوؾن.ذػدذؿاملذاقت،ذتورونذؿالئؽةذدانذ
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جربقل دغنذاقذقنذتوفنذؿرقك،ذؽرانذممباواذدضاالذػرؽاراذ
(قغ ذدتؼدقرؽن ذبرالؽوث ذػد ذتافون ذبراقؽوت).ذدجفرتاؾهذ
ؿاملذ(قغذبرؽة)ذاقتذفقغضذتربقتذفجر".ذ ذ
ذ

ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذذذ ذ
دباضاي اورغ قغ براميان ؽقتذػرؾوذؾبقهذبردوغضوه۲ذ
اوـتوق ممػرباثؼؽن عؿلذعبادةذػدذدػوؾوهذؿاملذتراخريذاقن.ذ
اقنذاداؾهذؽرانذاهللذدبحاـهذوتعاىلذتؾهذممربيذؽأقدتقؿقواءنذ
دان ذضـجارانذقغذباثقذػدذبوؾنذرمضانذاضرذؽقتذدـتقاسذ
برمساغةذداملذاودفاذؿـقغؽتؽنذعؿلذعبادةذؽقت.ذػغحقاتنذ
دبوؾن رمضان بوؽن ذدؼدر ذفاث ذبرعبادة ذػد ذفاري ۲ذترتـتوذ
دفاج ،ذاؽن ذتتايف ذفـدؼؾه ذدالؽوؽن ذعؿل ذعبادة ذاقتذ
دخارا ذادتؼاؿة .بضقـدا ردول اهلل ذصؾى اهلل ذعؾقه ذودؾمذ
دـدقري ذاداؾه ذؿروػاؽن ذخوـتوه ذؿوءؿن ذقغ ذترباءقق ذداملذ
ؿغحقاتي دػوؾوه ؿامل تراخري دبوؾن رمضان .دامل دبواهذ
حديثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاإلؿامذامحدذدرػدذدقدتـاذعائشةذ
رضىذاهللذعـفاذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

ذ

"اداؾه ردول اهلل صؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبراودفاذبردوغضوه-
دوغضوه ذ(برعبادة) ذػد ذدػوؾوه ذاخري ذ(رمضان) ذؿؾبقفيذ
ؽدوغضوفـثذػدذبوؾن۲ذقغذالءقن".ذ(رواقةذاإلؿامذامحد)ذ ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

جك ذدػوؾوه ذؿامل ذتراخري ذرمضان ذؿروػاؽن ذداعتذ
دؿان ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذممػرباثؼؽن ذعؿؾنذ
دغن ذبرجاض ذؿامل ،ذبراعتؽاف ،ذدان ذؿغجوتؽن ذافؾيذ
ؽؾوارض ذاوـتوق ذبردام ذدغـث ذؿؾؼدـاؽن ذعبادة ذدـة،ذ
باضقؿاـؽه ذػوال ذدغن ذؽقت؟ ذدواجرث ذخوـتوه ذقغذ
دتوروؼؽن ذاوؾقه ذبضقـدا ذدامل ذؿغحقاتي ذدػوؾوه ذفاريذ
تراخري ذرمضان ذفـدؼؾه ذدجادقؽن ذتالدن ذؽػد ذدؾوروهذ
اوؿت ذإدالم ذػد ذفاري ذاقن.ذددوغضوفث ذػدوؿن ذقغ ذتؾهذ
دتوروؼؽن ذاوؾقه ذبضقـدا ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾمذ
جؾس ذؿـخرؿقـؽن ذؽػد ذؽقت ذبتاف ذتقغضي ذدان ذبرـقالقثذ
دتقق۲ذتراخريذرمضانذقغذددغذؽقتذالؾوءيذداعتذاقن.ذ
اؾغؽه ذؿاؾغث ذجك ذؽقت ذمساؽني ذالػا ذدان ذالالي ذداملذ
ؿؾؼدـاؽن ذعبادة ذؽقت ذػد ذداعت ۲ذرمضان ذقغ ذؽقانذ
ؿالبوفؽنذترياقث.ذ ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اوؾقه ذاقت ،ذػد ذدػوؾوه ذؿامل ذتراخري ذاقن ذدػاتوتثذ
ؽقت ذمساؽني ذضقضقه ذتـػا ذراس ذمجو ذدان ذبرػوتوس ذاداذ
اوـتوق ذؿالؽوؽن ذعؿل ذعبادة ذباضي ذؿـداػتؽن ذدربافذ
باثقذػفاالذدانذضـجارانذدرػدذاهللذدبحاـهذوتعاىل.ذاـوضرهذ
قغ ذبدر ذاقن ذدفارودث ذؽقت ذتقدق ذدقا-دقاؽـث.ذؽقتذ
ػرؾو ذؿغؿبقل ذػؾواغ ذػد ذػغفوجوغ ذرمضان ذاقن ذدامل ذاودفاذ
ؿـخاري ذؽرضاءن ذدان ذؽأؿػوـن ذدرػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل.ذداملذدبواهذحديثذالءقنذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاإلؿامذ
البخاري ذدرػد ذابو ذفرقرة ذرضى ذاهللذعـه ،ذبفاواداث ذردولذ
اهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبردبداذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ

"بارغدقاف ذبرؼقام ذػد ذؿامل ذاؾؼدر ذدغن ذػـوه ذؽأمياـن ذدانذ
ػـوهذػغفارػنذاؽنذداؿػوـؽنذباضقثذدوداذقغذتؾهذالؾو".ذ ذ
(رواقةذاإلؿامذالبخاري)ذ ذ
ذ

اـتارا ذعؿؾن ذقغ ذبوؾقه ذؽقت ذالؽوؽن ذاوـتوق ذؽقتذ
تقغؽتؽن ذعبادة ذؽقت ذػد ذدػوؾوه ذؿامل ذتراخري ذاقن ذاداؾهذ
دغنذبرإعتؽافذدؿدجد،ذؿالؽوؽنذؼقامذاؾؾقل،ذؿـوـاقؽنذ
صالة دخاراذبرمجاعه،ذؿـدقرقؽنذصالة۲ذدـة،ذممػرباثؼؽنذ
ذ
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برذقؽري ،ذبرإستغػار ،ذبرصؾوات ،ذبرتداروس ذاؾؼرءان،
برصدؼة ،ذممربي ذؿاؽن ذاورغ ذقغ ذبرػوادا ذدان ذبردعاءذ
مموفون ذؽأؿػوـن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل .ذباضي ذؿرقكذ
قغذترػقؾقهذبرمتوذؾقؾةذاؾؼدرذدأرورؽنذبردعاءذدغنذدعاءذقغذ
دأجرؽن ذاوؾقه ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذدباضاميانذ
حديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاإلؿام ذاؾرتؿذي ذدري ذدقدتـاذ
عائشة ذرضى ذاهلل ذعـفا ذػرـه ذبرتاث ،ذقا ذردول ذاهلل ذاـدقؽنذ
اؽو ذبرمتو ذؾقؾة ذاؾؼدر ،ذاف ذقغ ذفاروس ذاؽو ذاوخػؽن ذدؿاملذ
اقت؟ذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذؿـجوابذاوخػؽـؾه:ذ ذ
ذ

حبٌُّ الْعَػْوَ فَاعِفُ عَنٌِّىذ ذ
اؾؾفُمَّذإِـَّكذعَػُوٌّ ُت ِ
َّ
ذ

برؿؼصود :ذ"قا ذاهلل ،ذقا ذتوفـؽو ،ذددوغضوفث ذاغؽاوذ
دـتقاس ذممعافكن ذ(ؽداهلن ذفؿبا-فؿباؿو) ،ذالضي ذدوؽاذ
ممعافكن،ذاوؾقهذاقتذؿعافكنلهذؽداهلـؽو" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
جودرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثروذؽػدذػاراذمجاعهذدؽاؾني،ذؿارقؾهذدام۲ذؽقتذؿربوتذ
ػؾواغ ذؽأؿدن ذػد ذدػوؾوه ذفاري ذقغ ذتراخريخصوصثذ
ددبؾه ذوؼتو ذؿامل .ذجاغـؾه ذؽقت ذالالي ذدغن ذؽدقبوؼنذ
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ؿغجر ذدـقا ذفقغض ذؽقت ذؾوػا ذممػردقاػؽن ذعؿؾن ذصاحلذ
دباضاي ذبؽؾن ذبرمتو ذدغن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل.ذبراوـتوغؾهذ
ؽقتذدباضايذاوؿتذـيبذحمؿدذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذؽرانذ
ممػراوؾقه ذػؾواغ ذدبدر ذاقن ذدامل ذؽفقدوػن ذؽقت .ذدانذ
روضقؾهذػوالذباضيذؿرقكذقغذددقؽقتذػونذتقدقذبراودفاذ
ممنػعتكن ذؽدؿػنت ذقغ ذدبرقؽن ذاوؾقه ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
ددامل ذبوؾن ذقغ ذؿوؾقا ذاقن.ذؿوده-ؿودفن ذرمضان ذقغ ذؽقتذ
متػوفي ذتافون ذاقن ذاؽن ذؿـجادي ذتقتقق ذػروبفن ذدامل ذدقريذ
ؽقت ذاوـتوق ذؿـجادي ذاـدان ذقغ ذبرتؼوى ذدان ذدرضاءيذ
اهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذددـقا ذدان ذداخرية.ذدالءقن ذدرػد ذاقت،ذ
جاغن ذؽقت ذؾوػا ذاوـتوق ذبردعاء ذاضر ذدػرمتوؽن ذػد ذبوؾنذ
رمضان ذدتافون ۲ذقغ ذؿـداتغ .ذفرؿان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
داملذدورةذاحلدقدذاقاتذ:21ذ ذ
ذ
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برؿؼصود :ذ"برؾوؿبا-ؾوؿباؾه ذؽاؿو ذ(ؿغرجاؽن ذعؿل ۲ذقغذ
باءقق)ذاوـتوق ذؿـداػت ذؽأؿػوـن ذدري ذتوفن ذؽاؿو ،ذدانذ
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ؿـداػت ذذرض ذقغ ذبقدغث ذدؾواس ذدضاال ذالغقت ذدانذ
بوؿي،ذقغذدددقاؽنذباضيذاورغ۲ذقغذبراميانذؽػدذاهللذدانذ
ردول-ردوؾث ،ذقغ ذدؿؽني ذاقاؾه ذؾقؿػه ذؽورـقا ذاهلل،ذ
دبرقؽـث ذؽػد ذددقاػا ذقغ ذدؽفـدؼؽقث ،ذدان ذاهلل ذمسقؿغثذ
ممػوثاءيذؾقؿػهذؽورـقاذقغذبدر.ذ ذ
ذ

اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فاياا فا ْو از ٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي
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