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وضػه  ،رساً وسٕاراً، وأشٕػ أن ال هلإ إال اهلل إن احلُػ هلل حنُػه    ٌ.9341ذو القػدة  88
ٖه. أؼؾ ةٓ شٕادًة حؽٌل لرليِ َْاًرا ،كيه هال رش ، وأشٕػ أن ّبيْا حمًُػا ؼتػ اهلل وـر

الم  ٌٍ ؼٌيٓ وىلع آه وصطتٓ املصطكني إيراراً وآذاًرا، اإـل رِشؼًث وداًرا، صًل اهلل ـو
ًٖءا يف سْان اخلرل ومؽاًرا. َا اَّلَلَ َنا  أَا ةؽػ/ واتلاةؽني وَِ حتؽٍٕ ةإضفان يؽسٖ حت }فَاَّتُق

ْنُفِسُكْم{
َ
َا َخْْيًا ِِل ىِْفُق

َ
َا وَأ ِطيُػ

َ
َا وَأ  .اْسَتَطْػُتْم َواْسَهُػ
ٌٖا عرًيا، أبرشواأيٕا املؤَْٖن/  َِ املىؽَث  ةٕؼه، واّغؽوا إىل ـاةؾ قظي اهلل ؼٌيْا، وأ

زكيادة يف وال ، إـناًطا لرليٖنإّٕا ًيفج . ـخطي ْاكشالحةؽػ يَٖني ـخُطّي، وملاًيت املٌىيث 
فََّضْلَيا }اْنُظْر َكْيَف  /َِ املٌه الىؽكيٍ املْان ولىْٕا زكيادة يف درسات اآلعؽة؛ الؽواحب

ْكَبُ 
َ
ْم لََعَ َبْػٍض َولَْْلِخَرةُ أ ٍُ ْكَبُ َّتْفِّضيال َبْػَّض

َ
بلػء  حكٖن قؽصثً درسات أكرُب  {َدرََجاٍت وَأ

. لىفب ضفْات ال ضرص هلا حُطٖ َا ـٌف َِ اذلّٖب قؽصثً . صكطث سػيػة َػ اهلل
 إّٕا قؽصثٌ ..مخال األؼػاءلىفب ضفْات حؽادل َِ أّكل لك َاه وضياحٓ وروضٓ يف  قؽصثً 

ا / اجَليِِبِ ؼْٕا مال إّٕا األيام اًيت ، أيام ذٍ حْنيض تفؽثَػحٕا  ٍَ ْفَّضَل ِنْي
َ
ّيَاٍم أ

َ
َنا الَْػَهُل ِِف أ

ِذهِ  ٌَ ادُ / مَالُٖا .ِِف  َٕ اُد،  /اَل مَ ؟ َواَل اْْلِ ٍَ ِ
ْ

ًِ َوَناِلِ َوََل اْل ، فَلَْم ّيَرِْجْع إََِل رَُجٌل َخَرَج ُُيَاِطُر ةَِيْفِس
ء  .(1)رواه ابلغاري .بََِشْ

الم مؽّٖٔا ةضىت ، َِ ؼغيٍ َزنتلٕاقاّغؽوا ويف يخؽشب الصطاةث  ؼروة ـْام اإـل
ةٌـين أن اًؽُي يف احلٖم َِ أيام / وذلا مال األوزايع. قؽسطج ؼٌيٓ، "اْلٕاد يف ـبيي اهلل"

ا وحيؽس حلٌٕا إال أن خيخص امؽؤ ، اًؽرش ونػر ؿؾوة يف ـبيي اهلل  .(2)بكشٕادةيصام ّٕأر
ٖؼث ، اعحلث ادلرسات، إّٕا ؼرش َتاراكت وررية احلفْات، ؼرش ال اكًؽرشإّٕا  َخْ
قنػ مؽّٕا اهلل ؛ [ وال ينفٍ حؽاىل إال ةؽغيٍ َوََلَاٍل َغْشٍ ]/ ومػ أمفٍ ربْا ةٕا قنال. اًطااعت

ِ ةاملنارن ينخػي، األوماتحؽاىل ةأقظي  نؽكي كشؽ، وًا ٕا ةًا ٌيي ،قنػ مؽّ ٖحؽ وبال  .وبالكشكػ وال
 ،)أيام ؼرش ذي احلشث أقظي َِ أيام اًؽرش َِ رمظان/-رمحٓ اهلل-مال اةِ حيُيث 

 .(3)حلايل اًؽرش األواعؽ َِ رمظان أقظي َِ حلايل ؼرش ذي احلشث(و
الفتب يف اَخياز ؼرش ذي احلشث ملاكن اسخُاع إَٔات اًؽتادة قيٓ ويه الصالة )و

 .(4)(يف ؿريه..وال يخأىت ذله  ،والصيام والصػمث واحلز
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وبكُال ، اجلؽُثأن اهلل حؽاىل أكُي قيٕا ادليِ وأحٍ قيٕا / وَِ قظائي ٔؼه اًؽرش
 .وكيكُي أسؽه، وكيكُي ؼٌُٓ، ادليِ يكُي أٌٔٓ
، عكف ؼْا وؼٌٍ أن قيْا طؽكاً ةكظٌٓ اًؽغيٍ ورمحخٓ الٖاـؽث إن اهلل / أيٕا املؤَْٖن

يف ةؽض األزَْث واألمىْث وطاؼف قيٕا وبارك ، اخلطاياقرشع َِ اًؽتادات َا يُطٖ ةٓ 
 .سؾاء اًطاؼث أطؽاقاً وررية

مال الكشيظ اةِ ؼريُني رمحٓ اهلل/ )واًؽشب أن اجلاس اغقٌٖن ؼِ ٔؼه اًؽرش جتػٍٔ 
 .ًكِ يف ؼرش ذي احلشث ال حكاد جتػ أضػاً( ،يف ؼرش رمظان جيخٕػون يف اًؽُي

 .مكشاركيػ لٌخشارة َػ اهلل، ًرتقؽْا ؼْػ ربْا درساتإلماَث ؛ ٌْْطٌل يف ٔؼه اًؽرشق
ورضب يف لك  ،ٓأةٖاةواخلري  عصالذٍ حتتػ  ،قطٖىب ملِ اـخنتٌٕا ةاتلٖبث واإلّاةث

ْيئاً ملِ أزَػ  ةالصالة قطاقظ ؼٌيٕا، ةي ةَكؽ إحلٕا،قاةخػأ ، واضػة َْٕا بفٍٕ واقؽ ٔو
ٖل اهلل ، وطٖىب هلِك أو ُسِي اًؽرشصٖم  ناً ِف سبيل اهلل ةاغد  مال/ وضفتٓ أن ـر نو صام َّي

ً انلار ستػني خريفاً   .(2)اهلل غو وجٍ
ٖل اهلل صًل اهلل ؼٌيٓ  للك حؽاىل َِ ضرض وحلُث أؼػٔا اهللفؽادة لوكيا  صالة/ مال ـر
 /ٌٍ ل ٖٔ (3)نو غدا إىل املسجد أو راح أغد اهلل ل ىُُزَل ِف اْليث لكها غدا أو راحـو . واًزُنُ

ختؽج َِ ةيخه َػ األذان ةؽػ أن حخٖطأ الٖحلُث اًيت ُتَؽُػ لٌظيف. قُرشوع الٖحلُث/ أن 
صًل اهلل ؼٌيٓ يف ةيخه، ذٍ ختؽج إىل املفشػ وحؽدد األذان يف املفشػ، ذٍ حصٌل ىلع اجليِب 

ٌٍ ٖـيٌث واًكظيٌث، ذٍ صالة الفْث اًنتٌيث ، ذٍ جتٌؿ حػؼٖ اهلل ـو ألن ؛ وادلاعء ه ةال
ادلاعء ال يؽد ةني األذان واإلماَث. قتاهلل ؼٌيكٍ أًيفج وحلُث ال اكلٖالئٍ؟!. ًكِ َِ 

ٖ يفخطيؽٕا ا ؛يظيؽٕا ٔو ًَ ا ال مؽضٖ ًَ  ؟!أال يكٖن حمؽو
 وأـؽػ َْٓ َِ وقل ، َا أـؽػ َِ وقل ًنؽاءة اًنؽآن آّاء الٌيي وأطؽاف اجلٕارو

ختخٍ اًنؽآن قيٕا/ قُا ؼٌيه إال أن حنؽأ ذالذث وليك خُث اكمٌث يف ٔؼه اًؽرش ىلع األمي. خل
 مٌيٖنِ ذٌَُُد إّٕا حؽادل  !أسؾاء يَٖياً. قٕي حػري كٍ حؽادل اثلالذث أسؾاء َِ ضفْث؟

يف ٔؼه األيام وأَا أيام الفْث.  يف لك يٖم َِضفْث  مٌيٖنِ  ةرٌُُِد ضفْث!! قٕيا اّطٌل/ 
 اهلل أؼٌٍ ةؽِػٔا.إىل ماليني  اخلخُات يخظاؼف ضفاب ضفْاتقاملتاركث 
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  /املتاركث اًؽرشيف ٔؼه  لٌخشارة الؽاحبث َػ اهلل مرشواًع إحلكٍ ق_____2______
 .اإلورار َِ ذوؽ اهلل ةاًتفبيص واتلٌٕيي واتلطُيػ واتلىتريإّٓ 

احلٖم اثلاًد ؼرش َِ ذي  ؿؽوب شُؿقأَا اتلىتري قٕٖ َِ أول شٕؽ ذي احلشث إىل 
، وإؼالّاً تلؽغيٍ اهلل حؽاىل، إعٕاراً لٌؽتادة ؛واملْازل واًطؽماتٕؽ ةٓ يف املفاسػ وجُي . احلشث

ٖ ال يخنيػ ةُاكن وال ةؾَان  .ٔو
ٖد مٌيٌث َِ الؾَِ مؽكيتث يكربون يف لك املشاَػ، ق ىرِبوا وُا اكن آةاؤّا متي ؼن

َْث وكيؽِغُٖن شؽائؽ اهلل وُا اكن الفٌف وؼله، وعؼوا ٔؼا   املرال اًؽشيب/حُييٖن الُف
ٌػ/  ِٔ ، َفَناَل دُلَا يَاَم اًَْؽرْشِ

َ
، َوإَِن الؽَُسَي حَلَُىرِبُ »َورَبَ رَُسٌي أ ٍْ ُٕ ْدَرْكخُ

َ
، قٌَََنْػ أ ُٓ حَ ْٖ قَاَل َرَفَػ َص

َ
أ

َٖاِدي َضىَت  ْ ِي ال ْٔ َ
ٍَ خَيُْؽُج الَصُْٖت إِىَل أ ْفِشِػ، ُث َُ ْ ُي ال ْٔ َ

ا أ َٕ حَُز ةِ ْفِشِػ، َفرَيْ َُ ْ ُْْطَص، يِف ال َ
 َحتٌَُْؾ اأْل

ِْ رَُسٍي َواِضػٍ  َِ ا  َٕ ْصٌُ
َ
ا أ َُ َْْطِص، َوإَِج َ

ُي اأْل ْٔ َ
ا أ َٕ حَُز ةِ  .« َفرَيْ

 ٗٙا دافع اهِقٍ ٙا سابغ اهِعٍ ٗٙا عاملًا بلى جن٘ى اهؤٍ ٙا ساًعا هلى شل٘ى  

  اً ثابتًااهؤٍ إُا ِٚاً صادقًا، ُسأهم إميُا ٕ ، ٗٙق ٍ ُأ ُعو ِا حتى  ٚب ص  ّٙ ا كتبت ِهه  ا.إالً 

 .عبادتم ّ حس شلسنٗ  ِا عوى ذكسنٗ   اهلل أع

 ٗاملسوٌني ٗأعِا ، اكشف عِا ٗعّ املسوٌني كى شدٝ ٗضٚق ٗٙا ًقٚى عثستِا اهؤٍ ٙا ساًع دع٘تِا

 .ٗبسكِم اهرٜ ال ٙساَ، احسسِا بعِٚم اهيت ال تِاَ. عوى ًا ُطٚق ٗاكفِا ًا ال ُطٚق

 .ُا ت زجاؤ ُٗأ ٔوم  ٍ الُ   اهٔو

  ٍٔس ملا فٕٚ صالح اإلسالَ ٗٗفق ٗالٝ األً، احفظ إمياْ ٗأًّ ٓرٖ اهبالد ٙا جمٚب دع٘ٝ املضطساهو

  .ٗاهعباد

 ٗاكفٍٔ شس املرتبصني، ًٍسريٍٓ ُٗسلٔاجا  اهؤٍ ِٙسس عوى احل. 

  باهؤٍ حبب إهِٚا ٕ يف ق٘و شِٙ  ْٗ ٗاهفس٘ق، ِااإلميا ِا اهلفس  ٖ إٚه ّ اهساشدّٙ ِا ٗاجعو، ٗاهعصٚاْ ٗكِس ً.  

 اهيت ال حتصى عددًا ٍ ِع ٙا ذا اه  ٍ ٕ أبدًا  اهٔو صحب عوى آي حمٌدٗ  ٍ عوى حمٌدٗ  تسو  ٗٛ ْ تصو  .ُسأهم أ
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