
 َرَمَضاَن َبِعَد اْلُنِسِلِه َحاُل
 

ٌٌمجعٌ  ٌوترتيب 
ي خٌٌُِخَطِبٌٌِنوٌ  ٌ:َوُُمَاََضَاِتٌَفِضيلَِةٌالشَّ

ٌ



لِمٌٌَِحاُلٌ 2  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
 

َبُةُ طخ ُ ُوَلُُاْلخ ُاْلخ

 مِْن ُشُروِر َأْكُػِسـَا 
ِ
ِه َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعقـُُه َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعوُذ بِاهَّلل إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَّ

َوَأْشَفُد ، َأْطَؿالِـَا، َمْن َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفََل َهاِدَي َلهُ  َومِْن َسقَِّئاِت 

ًدا َطْبُدُه َوَرُسوُلُه   .ملسو هيلع هللا ىلصَأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ٍد  َفنِنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث  ، َوَخقَْر اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ
ِ
، َوَشرَّ ملسو هيلع هللا ىلصكِتَاُب اهَّلل

اْْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَفا، َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة، َوُكلَّ بِْدَطٍة َضََلَلٌة، َوُكلَّ َضََلَلٍة فِي 

 الـَّاِر.

 :ا بَْعُد  أَمَّ

بَْل الَؿْوِت، ُؿْممِِن ََل َفنِكَُّه َوإِِن اكَْؼَضى َشْفُر َرَمَضاَن َفنِنَّ َطَؿَل ال ََ  َيـَْؼِضي 

اَل اهَّلُل   .[99]الحجر:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿: ََ

اَل َتَعالى:  ََ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿َو

 .[202]آل عؿران:  ﴾ڦ
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اَل الـَّبِيُّ  ََ  .(1)«إَِذا َماَت الَعْبُد اكَْؼطََع َعـْهُ َعَؿؾُهُ : »ملسو هيلع هللا ىلصَو

ْكِؼَطاِع الَعَؿِل َغايَ 
ِ

 ًة إَِلَّ الَؿْوُت.َفَؾْم َيْجَعْل َل

  

                                                            

(، من حديث: َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ 5685، رَم )5665/ 4: «الصحقح»أخرجه مسؾم يف  (1)

 
ِ
اَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهَّلل ََ إَِذا  ََل يَتََؿـَّى أََحُدُكُم الَْؿْوَت، َوََل يَْدُع بِِه ِمْن َقْبِل أَْن يَلْتِقَهُ، إِكَّهُ »، 

 .«َماَت أََحُدُكُم اكَْؼطََع َعَؿؾُهُ، َوإِكَّهُ ََل يَِزيُد الُْؿْمِمَن ُعْؿُرُه إَِلَّ َخقًْرا

كَْساُن اكَْؼطََع َعـْهُ َعَؿؾُهُ إَِلَّ ِمْن ثَََلثَِة أَْشقَاَء: ِمْن »ويف رواية ْلصحاب السـن:  إَِذا َماَت اْْلِ

 َ  .«َػُع بِِه، أَْو َولٍَد َصالٍِح يَْدُعو لَهُ َصَدَقٍة َجاِريٍَة، أَْو ِعؾٍْم يُـْت
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ِقَضاِءَُرَمَضاَن!! َقِِضُِباىخ َواُمََُلَُينخ ُالصِّ

! َفََلِِن اْكَؼَضى ِصَقاُم َشْفِر َرَمَضاَن َفنِنَّ الُؿْممِنَ 
ِ
 َلْن َيـَْؼطَِع َطْن ِطَباَدةِ  ِطَباَد اهَّلل

َقاِم بَِذلَِك.  الصِّ

َقاُم َل َيَزاُل َمْشُروًطا   الَحؿْ -َفالصِّ
ِ
ِه. -دُ َوهَّلل  فِي الَعاِم ُكؾِّ

اَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِيَّ  ڤ، مِْن َحِديِث: َأبِي َأيُّوَب (1)«َصِحقِح ُمْسؾِمٍ »فِي  ََ

ْهرِ  ،َمْن َصاَم َرَمَضانَ » اٍل، َكاَن َكِصقَاِم الدَّ  «.ثُمَّ أَتَْبَعهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

اَل فِقفَ  ََ اٍم مِْن ُكلِّ َشْفٍر،  ثَََلٌث ِمْن ُكلِّ َشْفرٍ، : »ملسو هيلع هللا ىلصا الـَّبِيُّ َوِصَقاُم َثَلَثِة َأيَّ

ْهرِ ُكؾِّهِ   . َرَواُه ُمْسؾٌِم.(2)«َوَرَمَضاُن إِلَى َرَمَضاَن، َفَفَذا ِصقَاُم الدَّ

اَل َأُبو ُهَريَرَة  ََ : ِصَقاُم -َوَذَكَر مِـَْفا- ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَصاكِي َخؾِقؾِي بَِثََلٍث : »ڤَو

اٍم مِْن ُكلِّ َشْفرٍ   .(3)«َثَلَثِة َأيَّ

                                                            

 (.1164، رَم )855/ 5: «صحقح مسؾم» (1)

َتاَدَة 1165، رَم )819و  818/ 5«: الصحقح»أخرجه مسؾم يف  (5) ََ (، من حديث: َأبِي 

 .ڤاْْلَْكَصاِريِّ 

 ْبِن َطْؿٍرو «، الصحقحقن»والحديث بـحوه يف 
ِ
، »... ، بؾػظ:ڤمن رواية: َطْبِد اهَّلل

ْفرِ ثَََلثَةَ أَيَّامٍ َوُصْم مِ  ْهرِ  :َن الشَّ  .«َفنِنَّ الَحَسـَةَ بَِعْشرِ أَْمثَالَِفا، َوَذلَِك ِمثُْل ِصقَاِم الدَّ

(، 1981، رَم )4/556( و1178، رَم )3/56: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (3)

 (.751، رَم )499و 1/498: «الصحقح»ومسؾم يف 



لِمٌٌَِحاُلٌ 5  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
ابَِع َطَشرَ َطَشرَ  َوِهَي الثَّالَِث »اَم البِقِض: َواْلَْوَلى َأْن َتُؽوَن َأيَّ  ، ، َوالرَّ

اَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِيَّ  ڤ: لَِحِديِث َأبِي َذٍر «َوالَخامَِس َطَشرَ  ُصْؿَت  إَِذا !يَا أَبَا َذر  »ََ

ْفرِ ثَََلثَةً   .(1)«َوَخْؿَس َعْشَرةَ  ،ْشَرةَ َوأَْربََع عَ  ،ثَََلَث َعْشَرةَ  :َفُصمْ  :ِمَن الشَّ

 ُسئَِل َطْن َصوِم َيْوِم َطَرَفَة؟ ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِيَّ (2)«َصِحقِح ُمْسؾِمٍ »َوفِي 

ـَةَ الَْؿاِضقَةَ َوالَْباقِقَةَ »َفَؼاَل:  ُر السَّ  «.يَُؽػِّ

 َوُسئَِل َطْن ِصَقاِم َطاُشوَراَء؟

ـَةَ الَْؿاِضقَةَ »َفَؼاَل:  ُر السَّ  «.يَُؽػِّ

ْثـَْقِن؟َوُس 
ِ

 ئَِل َطْن َصْوِم َيْوِم اَل

 «.َذاَك يَْوٌم ُولِْدُت فِقِه، َويَْوٌم بُِعثُْت أَْو أُكِْزَل َعؾَيَّ فِقهِ »َفَؼاَل: 

ُسئَِل: َأيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِيَّ ڤ: َطْن َأبِي ُهَريَرَة (3)«َصِحقِح ُمْسؾِمٍ »َوفِي 

َقاِم َأْفَضُل َبْعَد َشْفِر َرَمَضاَن؟  الصِّ

                                                            

: «الؿجتبى»(، والـسائي يف 761، رَم )3/155: «الجامع» أخرجه الترمذي يف (1)

 .553و 4/555

 (.947، رَم )165و 4/161: «إرواء الغؾقل»والحديث حسـه اْللباكي يف 

َتاَدَة 1165، رَم )5/819: «صحقح مسؾم» (5) ََ  .ڤ(، من حديث: َأبِي 

ـَةَ الَّتِي ، ِصقَاُم يَْوِم َعَرفَةَ، أَحْ »...: ، بؾػظ: 5/818ويف رواية له:  تَِسُب َعؾَى اهللِ أَْن يَُؽػَِّر السَّ

ـَةَ الَّتِي ـَةَ الَّتِي بَعَْدهُ، َوِصقَاُم يَْوِم َعاُشوَراَء، أَْحتَِسُب َعؾَى اهللِ أَْن يَُؽػَِّر السَّ  .«قَْبؾَهُ  َقْبؾَهُ، َوالسَّ

 (.1163، رَم )5/851: «صحقح مسؾم» (3)



لِمٌٌَِحاُلٌ 6  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
اَل:   مِ »ََ قَاِم بَْعَد َشْفرِ َرَمَضاَن، ِصقَاُم َشْفرِ اهللِ الُْؿَحرَّ  «.أَْفَضُل الصِّ

ِحقَحقنِ »ويف  اْستَْؽَؿَل  ملسو هيلع هللا ىلصَما َرَأْيُت الـَّبِيَّ »قَالَْت:  ڤ: َعْن َعائَِشةَ (1)«الصَّ

ََطُّ إَِلَّ َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيتُُه فِي َشْفٍر َأْكثََر مِ   «.ـُْه ِصقَاًما فِي َشْعبَانَ ِصقَاَم َشْفٍر 

ؾِقًَل »َوفِي لَْػٍظ:  ََ  «.َكاَن َيُصوُمُه إَِلَّ 

ْثـَْقِن َواْلَخِؿقسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِيُّ »َقالَْت:  ڤَوَعـَْفا 
ِ

ى ِصَقاَم اَل  .(2)«َيَتَحرَّ

اَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِيَّ ڤَوَطْن َأبِي ُهَريَرَة  ََ« 
ِ
ثْـَقِْن تُْعَرُض األَْعَؿاُل يَْوَم اَل

، َوَلُه َشاِهٌد (3)«َوالَخِؿقِس، َفلُِحبُّ أَْن يُْعَرَض َعَؿِؾي َوأَكَا َصائِمٌ  . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ

ِحقِح »ِطـَْد ُمْسؾٍِم فِي   «.الصَّ

                                                            

، رَم 5/816: «صحقح مسؾم»(، و1969) ، رَم4/513: «صحقح البخاري» (1)

(1156.) 

، أَْكثََر ِمْن ِصقَاِمِه »...، ، بؾػظ: 5/811ويف رواية لؿسؾم:  َولَْم أََرُه َصائًِؿا ِمْن َشْفرٍ َقطُّ

 .«ِمْن َشْعَباَن َكاَن يَُصوُم َشْعَباَن ُكؾَّهُ، َكاَن يَُصوُم َشْعَباَن إَِلَّ َقِؾقًَل 

: «الؿجتبى»(، والـسائي يف 745، رَم )3/115: «الجامع»أخرجه الترمذي يف  (5)

 (.1739، رَم )1/553: «السـن»، وابن ماجه يف 565و 4/153

 (.1644، رَم )1/665: «صحقح الترغقب والترهقب»والحديث صححه اْللباكي يف 

 (.747، رَم )3/113«: الجامع»أخرجه الترمذي يف  (3)

(، وأصؾه يف 949، رَم )4/164: «اء الغؾقلإرو»والحديث صححه لغقره اْللباكي يف 

تُْعَرُض اأْلَْعَؿاُل فِي ُكلِّ يَْوِم »(، بؾػظ: 5565، رَم )4/1987: «صحقح مسؾم»

فِي َذلَِك الْقَْوِم، لُِؽلِّ اْمرٍِئ ََل يُْشرُِك بِاهللِ َشقْئًا، إَِلَّ اْمَرأً  َخِؿقٍس َواثْـَقِْن، َفقَْغِػُر اهللُ 

ُكوا َهَذيِْن َحتَّى رُ تْ ُكوا َهَذيِْن َحتَّى يَْصطَِؾَحا، ارُ تْ َوبَقَْن أَِخقِه َشْحـَاُء، َفقَُؼاُل: ا َكاكَْت بَقْـَهُ 

 ، كحوه.ڤ، وروي طن أسامة بن زيد «يَْصطَِؾَحا



لِمٌٌَِحاُلٌ 7  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 

َُرَمَضاَن!! ِ ِلُِِفَُرَمَضاَنَُوَغْيخ ُةُِقَواِمُاللَّوخ ُُسنَّ

 الَحْؿُد، فِي َفََلِِن اْكَؼَضى ََِقاُم َشْفِر َرَمَضاَن، فَ 
ِ
نِنَّ الِؼَقاَم َل َيَزاُل َمْشُروًطا َوهَّلل

 
ِ
ـَِة، َثابًِتا مِْن فِْعِل َرُسوِل اهَّلل ََولِِه. ملسو هيلع هللا ىلصُكلِّ َلقَؾٍة مِْن َلَقالِي السَّ  َو

 ملسو هيلع هللا ىلصََاَل: إِْن َكاَن الـَّبِيُّ  ڤ: َطِن الُؿِغقَرَة بِْن ُشْعبََة (1)«َصِحقِح البَُخاِريِّ »َفِػي 

َََدَماهُ  -ْو لِقَُصؾَِّي أَ -َلقَُؼوُم   «.أَفَََل أَكُوُن َعْبًدا َشُؽوًرا»َفقَُؼوُل:  ،َفقَُؼاُل َلهُ  ،َحتَّى َتِرَم 

 ْبِن َسَلٍم 
ِ
اَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِيَّ ڤَوَطْن َطْبِد اهَّلل يَا أَيَُّفا الـَّاُس، أَْفُشوا »ََ

ََلَم، َوأَصِْعُؿوا الطََّعاَم، َوِصؾُوا اأْلَْرَحاَم،  .(2)«َوَصؾُّوا بِالؾَّقِْل َوالـَّاُس كِقَامٌ  السَّ

                                                            

: «الصحقح»(، وأخرجه أيضا مسؾم يف 1136، رَم )3/14: «صحقح البخاري» (1)

َدَماُه، َفِؼقَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلص (، بؾػظ: َأنَّ الـَّبِيَّ 5819، رَم )4/5171 ََ َصؾَّى َحتَّى اْكَتَػَخْت 

رَ  َأَتَؽؾَُّف َهَذا َم مِْن َذْكبَِك َوَما َتَلخَّ ْد َغَػَر اهَّلُل َلَك َما َتَؼدَّ ََ أََفََل أَُكوُن َعْبًدا »َفَؼاَل:  ؟َو

 .«َشُؽوًرا

 ، بـحوه.ڤأيضا من رواية طائشة « الصحقحقن»والحديث يف 

/ 1: «السـن»(، وابن ماجه يف 5485، رَم )655/ 4: «الجامع»ي يف أخرجه الترمذ (5)

 (.3551، رَم )1683/ 5(، و 1334، رَم )453

/ 5: «الصحقحة»، والحديث صححه اْللباكي يف «َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح »َال الترمذي: 

 (.569، رَم )113



لِمٌٌَِحاُلٌ 8  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
اَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِيَّ ڤ: َطْن َأبِي ُهَريَرَة (1)«َصِحقِح ُمْسؾِمٍ »َوفِي   أَْفَضُل »ََ

ََلِة، بَْعَد الَْػرِيَضِة، َصََلُة الؾَّقْلِ   «.الصَّ

َع ُكؾَّ َوَصَلُة الؾَّ  ي َمْثـَى، َمْثـَى، َفنَِذا َخِشَي َوالِوْتر، َفُقَصؾِّ  هُ قِِل َتْشَؿُل التََّطوُّ

ْبَح َصؾَّى َواِحَدًة َفَلْوَتَرْت َما َصؾَّى ، َوإِْن َشاَء َصؾَّى َطؾى َما ُذكَِر َطِن الـَّبِيِّ (2)الصُّ

اَلْت َطائَِشُة  ملسو هيلع هللا ىلص ََ ـَُّة، َكَؿا  َأكَُّه َما َكاَن َيِزيُد فِي َرَمَضاَن، َوََل فِي : »ڤَوُهَو السُّ

 .(3)«ى إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعةً َغْقِرِه َطؾَ 

اَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِيَّ ڤ: َطْن َأبِي ُهَريَرَة (4)«َصِحقِح الُبَخاِريِّ »َوفِي  ََ

َا » ُـّ كْقَا، ِحقَن يَْبؼَى ثُؾُُث الؾَّقِْل  يَـِْزُل َرب َؿاِء الدُّ كُلَّ لَقْؾٍَة إِلَى السَّ

تَِجقَب لَهُ، َوَمْن يَْسلَلُـِي فَلُْعطِقَهُ، َوَمْن اْْلِخُر، فَقَؼُوُل: َمْن يَْدُعوكِي فَلَْس 

 «.يَْستَغِْػُركِي فَلَْغِػَر لَهُ 

                                                            

 (.1163، رَم )5/851: «صحقح مسؾم» (1)

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 475، رَم )565و 561/ 1: «الصحقح»أخرج البخاري يف  (5)

 749، رَم )517و 1/516
ِ
َطْن  ملسو هيلع هللا ىلص(، من حديث: اْبِن ُطَؿَر، َأنَّ َرُجًَل َسَلَل َرُسوَل اهَّلل

 
ِ
ْقِل، َفَؼاَل َرُسوُل اهَّلل ْبَح، »: ملسو هيلع هللا ىلصَصََلِة الؾَّ َصََلُة الؾَّقِْل َمثْـَى َمثْـَى، َفنَِذا َخِشَي أََحُدُكُم الصُّ

 .«ى َرْكَعةً َواِحَدًة تُوتُِر لَهُ َما َقْد َصؾَّىَصؾَّ 

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 1147، رَم )3/33: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (3)

، ثُمَّ »...،(، وتؿامه: 738، رَم )1/569 ، يَُصؾِّي أَْربًَعا َفََل تََسْل َعْن ُحْسـِِفنَّ َوصُولِِفنَّ

، ثُمَّ يَُصؾِّي ثَََلثًايَُصؾِّي أَْربًَعا َفََل تََسْل عَ   .«ْن ُحْسـِِفنَّ َوصُولِِفنَّ

: «الصحقح»(، وأخرجه أيضا مسؾم يف 1145، رَم )3/59: «صحقح البخاري» (4)

 (.758، رَم )1/551



لِمٌٌَِحاُلٌ 9  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
َواتُِب التَّ  ََبَْل الظُّْفِر، َوَرْكَعتَاِن بَْعَدُه، َطْشَرَة َرْكَعةً  اابَِعُة لِْؾَػِرائِِض اْثـَتَ َوالرَّ : َأْربٌَع 

ََبَْل َصَلةِ الَػْجرِ  َوَرْكَعتَاِن بَْعَد الَؿْغِرِب، َوَرْكَعتَانِ   .(1)بَْعَد الِعَشاِء، َوَرْكَعتَاِن 

اَلْت: َسِؿْعُت الـَّبِيَّ  ڤَطْن ُأمِّ َحبِقَبِة  َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِؾٍم »َيُؼوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصََ

ًعا َغقَْر َفرِيَضٍة، إَِلَّ بَـَى اهللُ لَهُ  ،يَُصؾِّي هللِ ُكلَّ يَْوٍم ثِـْتَْي َعْشَرَة َرْكَعةً  بَقْتًا فِي تَطَوُّ

 «.الَْجـَِّة، أَْو إَِلَّ بُـَِي لَهُ بَقٌْت فِي الَْجـَّةِ 

َمْن َصؾَّى اثْـَتَْي َعْشَرَة َرْكَعةً فِي يَْوٍم َولَقْؾٍَة، بُـَِي لَهُ بِِفنَّ بَقٌْت فِي »َوفِي َلْػٍظ: 

 .(2)، َرَواُه ُمْسؾِمٌ «الَْجـَّةِ 

                                                            

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 1185، رَم )3/58: «الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

اَلْت: ( والؾػظ له، من حديث: َطائَِشَة، 736، رَم )1/564  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسول اهللِ »ََ

، يَُصؾِّي فِي بَقْتِي َقْبَل الظُّْفرِ أَْربًَعا، ثُمَّ يَْخُرُج َفقَُصؾِّي بِالـَّاِس، ثُمَّ يَْدُخُل َفقَُصؾِّي َرْكَعتَقْنِ 

اِس الِْعَشاَء، َوَكاَن يَُصؾِّي بِالـَّاِس الَْؿْغرَِب، ثُمَّ يَْدُخُل َفقَُصؾِّي َرْكَعتَقِْن، َويَُصؾِّي بِالـَّ 

 .«َويَْدُخُل بَقْتِي َفقَُصؾِّي َرْكَعتَقِْن،...، َوَكاَن إَِذا صَؾََع الَْػْجُر َصؾَّى َرْكَعتَقْنِ 

 .«َكاَن ََل يََدُع أَْربًَعا َقْبَل الظُّْفرِ، َوَرْكَعتَقِْن َقْبَل الَغَداةِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِيَّ »ويف رواية البخاري: 

َحِػظُْت ِمَن »، بؾػظ: ڤأيضا، من رواية ابن طؿر « صحقحقنال»والحديث بـحوه يف 

َعْشَر َرَكَعاٍت َرْكَعتَقِْن َقْبَل الظُّْفرِ، َوَرْكَعتَقِْن بَْعَدَها، َوَرْكَعتَقِْن بَْعَد الَؿْغرِِب  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِيِّ 

ْبِح  فِي بَقْتِِه، َوَرْكَعتَقِْن بَْعَد الِعَشاِء فِي بَقْتِِه، َوَرْكَعتَقِْن َقْبَل   .«َصََلِة الصُّ

 (.758، رَم )563و 1/565: «الصحقح»أخرجه مسؾم يف  (5)

أَْربَعًا »...، (، وزاد فقه: 415، رَم )5/574: «الجامع»والحديث أخرجه أيضا الترمذي يف 

الِعَشاِء، َوَركْعَتَقِْن َقْبَل َقْبَل الظُّْفرِ، َوَركْعَتَقِْن بَعَْدَها، َوَركْعَتَقِْن بَعَْد الَؿغْرِِب، َوَركْعَتَقِْن بَعَْد 

: «صحقح الترغقب والترهقب»، وصحح هذه الزيادة اْللباكي يف «َصََلِة الَْػْجرِ َصََلِة الْغََداةِ 

 ، بـحوه.ڤ(، وروي َطْن َطائَِشَة وَأبِي ُهَرْيَرَة 579، رَم )1/377



لِمٌٌَِحاُلٌ 20  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
ْكُر َأْدبَارَ   َؾَواِت الَخؿْ  َوالذِّ  .ملسو هيلع هللا ىلصِس، َأَمَر اهَّلُل بِِه فِي كِتَابِِه، َوَحثَّ َطؾقِه َرُسوُلُه الصَّ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿َقاَل تََعالى: 

 .[203]الـساء:  ﴾ڱ

َم اْسَتْغَػَر َثََل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن الـَّبِيُّ  اَل: إَِذا َسؾَّ ََ ََلُم َوِمـَْك  الؾَُّفمَّ »ًثا، َو أَكَْت السَّ

ََلُم، تََباَرْكَت َذا الَْجََللِ  ْكَرامِ  السَّ  .(1)«َواْْلِ

اَل الـَّبِيُّ  ََ فِي ُدبُرِ ُكلِّ َصََلٍة ثَََلثًا َوثَََلثِقَن، َوَحِؿَد اهللَ  َمْن َسبََّح اهللَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَو

ثَََلثًا َوثَََلثِقَن، َوَكبََّر اهللَ ثَََلثًا َوثَََلثِقَن، َفتِْؾَك تِْسَعةٌ َوتِْسُعوَن، َوَقاَل: تََؿاَم الِْؿاَئِة: 

 َ هَ إَِلَّ اهللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك لَهُ، لَهُ الُْؿؾُْك َولَهُ الَْحْؿُد َوُهَو َعؾَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، ََل إِل

 .)*(.(2)مٌ ؾِ ْس مُ  اهُ وَ رَ «.  ُِغِػَرْت َخطَايَاُه َوإِْن َكاكَْت ِمثَْل َزبَِد الَْبْحر

                                                            

اَل: َكاَن (، من حديث: َثْوَبانَ 591، رَم )1/414: «الصحقح»أخرجه مسؾم يف  (1) ََ  ،

 
ِ
اَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل ََ ََلُم َوِمـَْك  الؾَُّفمَّ »إَِذا اْكَصَرَف مِْن َصََلتِِه اْسَتْغَػَر َثََلًثا، َو أَكَْت السَّ

ََلُم،...  الحديث. «السَّ

اَلْت: َكاَن الـَّبِيُّ 595والحديث أخرجه مسؾم أيضا: رَم ) ََ إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص(، من رواية َطائَِشَة، 

َم لَ  ََلُم، تََباَرْكَت َذا الَْجََلِل  الؾَُّفمَّ »ْم َيْؼُعْد إَِلَّ مِْؼَداَر َما َيُؼوُل: َسؾَّ ََلُم َوِمـَْك السَّ أَكَْت السَّ

ْكَرامِ  ْكَرامِ »وَوفِي ِرَواَيِة:  «،َواْْلِ  .«يَا َذا الَْجََلِل َواْْلِ

 .ڤْيَرَة (، من حديث: َأبِي ُهرَ 597، رَم )1/418: «الصحقح»أخرجه مسؾم يف  (5)

« صحقح مسؾم»أيضا، ويف  ڤمن رواية: أبي هريرة « الصحقحقن»والحديث بـحوه يف 

دُبَُر كُلِّ َصََلٍة  -أَْو فَاِعؾُُفنَّ  -ُمعَؼَِّباٌت ََل يَِخقُب قَائِؾُُفنَّ »، بؾػظ: ڤَطْن َكْعِب بِْن ُطْجَرَة 

 .«َوثَََلثُوَن تَْحِؿقَدةً، َوأَْربٌَع َوثَََلثُوَن تَْؽبِقَرةً  َمْؽتُوبٍَة: ثَََلٌث َوثَََلثُوَن تَْسبِقَحةً، َوثَََلٌث 

-16/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِنْ  53 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتامُ : »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(

 .م7-5615



لِمٌٌَِحاُلٌ 22  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
ْؿـَا فِي َرَمَضاَن اْلَؽثِقرَ  ! َلَؼْد َتَعؾَّ

ِ
مَِن الَخْقِر، َكْسَلُل اهَّلَل َأْن ُيَثبَِّتـَا َطَؾى  ِطَباَد اهَّلل

 اْلَؽِريِم.
ِ
ْشِد، َوَأْن ُيِؼقَؿـَا َطَؾْقِه َحتَّى َكْؾَؼى َوْجَه اهَّلل  الَخْقِر، َوَأْن َيْفِدَيـَا إَِلى الرُّ

ٍد، َوَطَؾى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَؿعِ  َم َطَؾى َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .)*(.قنَ َوَصؾَّى اهَّلُل َوَسؾَّ

  

                                                            

الٍ  مِنْ  1 ُؿَعةِ اْلجُ  - «َرَمَضاَن؟ َبْعدَ  َوَماَذا: »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( -16/ هـ1431 َشوَّ

 .م5616 -9



لِمٌٌَِحاُلٌ 22  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
 

اِىَوُةُ َبُةُالثَّ ُاُْلطخ

 َربِّ اْلَعاَلِؿقَن، َوَأْشَفُد َأَلَّ إَِلَه إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َش 
ِ
ِريَك َلُه ُهَو َيَتَولَّى اْلَحْؿُد هَّلل

ًدا َطْبُدُه َوَرُسوُلُه الصَّ   ، َصََلًة َوَسََلًما َدائَِؿْقنِ ملسو هيلع هللا ىلصالِِحقَن، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

يِن.  ُمَتََلِزَمْقِن إَِلى َيوِم الدِّ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

َؿـَا فِي َرَمَضاَن َكْقَف ُكْؼبُِل َطَؾى كَِتاِب َربِّـَا  ملسو هيلع هللا ىلصَفالـَّبِيُّ  َتالِقـَُه،  َطؾَّ

ِؿقـَُه، َفاَِِفقـَُه.  ُمَتَداِرِسقـَُه، ُمَتَعؾِّ

ا َيُؽوُن فِي َرَمَضاَن: إِْذ َيْؾَؼاُه َأْجَوَد الـَّاِس، َوَكاَن َأْجَوَد مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَن الـَّبِيُّ 

يِح  ملسو هيلع هللا ىلصِجْبِريُل َفُقَداِرُسُه اْلُؼْرآَن، َفَؽاَن الـَّبِيُّ  إِْذ َيْؾَؼاُه ِجْبِريُل َأْجَوَد بِاْلَخْقِر مَِن الرِّ

ي َوَكْػِسي   .(1)ملسو هيلع هللا ىلصالُؿْرَسَؾِة، بَِلبِي ُهَو َوُأمِّ

                                                            

، 1863/ 4: «الصحقح»(، ومسؾم يف 6، رَم )36/ 1: «الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

اَل: 5368رَم ) ََ أَْجَوَد الـَّاِس، َوَكاَن أَْجَوُد  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهللِ »(، حديث: اْبِن َطبَّاٍس، 

َؼاُه ِجْبرِيُل، َوَكاَن يَؾَْؼاُه فِي ُكلِّ لَقْؾٍَة ِمْن َرَمَضاَن َفقَُداِرُسهُ َما يَُؽوُن فِي َرَمَضاَن ِحقَن يَؾْ 

يِح الُؿْرَسؾَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالُؼْرآَن، َفؾََرُسوُل اهللِ   «.أَْجَوُد بِالَخقْرِ ِمَن الرِّ

يَـَْسِؾَخ،  ، إِنَّ ِجْبرِيَل َكاَن يَؾَْؼاُه فِي ُكلِّ َسـٍَة فِي َرَمَضاَن َحتَّى»...ويف رواية لفؿا: 

 .«الُْؼْرآَن،...  ملسو هيلع هللا ىلصَفقَْعرُِض َعؾَقِْه َرُسوُل اهللِ 



لِمٌٌَِحاُلٌ 23  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
ًة فِي َرَمَضاَن مِْن ُكلِّ َطاٍم، َوَكاَن ِجْبِريُل َيْؾَؼاُه فِي ُكلِّ َطاٍم، فَ  ُقَداِرُسُه اْلُؼْرآَن َمرَّ

َتْقنِ  بَِض فِقِه: َداَرَسُه ِجْبِريُل َمرَّ َُ ِذي  ا َكاَن فِي اْلَعاِم الَّ  .(1)َفَؾؿَّ

ْد  ََ ٌة ُصوَل اْلَعاِم، َو َفُؿَداَرَسُة اْلُؼْرآِن َمْعَؾٌم مِْن َمَعالِِم َرَمَضاَن، َوِهَي ُمْؿَتدَّ

َسًؿا بِاْلَعؾِيِّ الَحِؿقِد الَؿِجقِد، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرَكا الـَّبِيُّ َأْكذَ  ََ َم َبْقَن َيَدْيِه  دَّ ََ بِنِْكَذاٍر َشِديٍد 

ٍد بِقَِدِه: إِكَّهُ » قًا -َيْعـِي: اْلُؼْرآنَ - َوالَِّذي كَْػُس ُمَحؿَّ ًتا- أََشدُّ تََػصِّ ِمَن  -َأْي: َتَػؾُّ

بِِل فِي ُعُؼِؾَفا  .(2)«اْْلِ

َعاَهُدوا َهَذا اْلُؼْرآَن، َواضُِبوا َطَؾى الـََّظِر فِقِه، َوتََِلَوتِِه، َوَمْعِرَفِة َمَعاكِقِه، تَ 

َحاَصِة بَِؿَرامِقِه.  َواْْلِ

                                                            

/ 4: «الصحقح»(، ومسؾم يف 3653، رَم )638/ 6: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

اَلْت: َأَسرَّ إَِليَّ 5456، رَم )1964 ََ ََلُم،  (، من حديث: َطائَِشَة، َطْن َفاصَِؿَة َطَؾْقَفا السَّ

تَقِْن، إِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِيُّ  ًة، َوإِكَّهُ َعاَرَضـِي الَعاَم َمرَّ نَّ ِجْبرِيَل َكاَن يَُعاِرُضـِي الُؼْرآَن ُكلَّ َسـٍَة َمرَّ

 ، الحديث.«َوََل أَُراُه إَِلَّ َحَضَر أََجِؾي،... 

 ، بـحوه.ڤمن رواية أبي هريرة «، صحقح البخاري»والحديث يف 

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 5633)، رَم 9/79: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (5)

اَل: ملسو هيلع هللا ىلص(، من حديث: َأبِي ُموَسى، َطِن الـَّبِيِّ 791، رَم )1/545 ََ تََعاَهُدوا الُؼْرآَن، »، 

قًا ِمَن اِْلبِِل فِي ُعُؼِؾَفا  .«َفَوالَِّذي كَْػِسي بِقَِدِه لَُفَو أََشدُّ تََػصِّ

أيضا من « الصحقحقن»والحديث بـحوه يف  «،لَُفَو أََشدُّ تََػؾُّتًا،...»...، ويف رواية مسؾم: 

 .ڤرواية ابن مسعود وابن طؿر 



لِمٌٌَِحاُلٌ 24  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
ْد َبقََّن َلـَا الـَّبِيُّ   ََ َواًما َوَيَضُع بِِه آَخِريَن، َكَؿا  ملسو هيلع هللا ىلصَو َْ َأنَّ اهَّلَل َيْرَفُع بَِفَذا اْلؽَِتاِب َأ

إِنَّ اهللَ يَْرَفُع بَِفَذا الْؽِتَاِب أَْقَواًما َويََضُع بِِه : »ملسو هيلع هللا ىلص، َطِن الـَّبِيِّ ڤُطَؿَر  فِي َحِديِث 

 .(1)«آَخرِينَ 

َواًما ُيَطبُِّؼوَكُه، َيْلُخُذوَن بَِحََللِِه  َْ َواًما َيْتُؾوَكُه َوَيْعَؿُؾوَن بِِه، َيْرَفُع َأ َْ َيْرَفُع َأ

َم، َوَيـْزَ  ُلوَكُه إَِلى َوَيَدُطوَن َما َحرَّ ِجُروَن بَِزَواِجِرِه، َوَيتَِّعُظوَن بَِؿَواِطظِِه، َوُيَحوِّ

ْكَقا الـََّؿاُء َواْلَبَؼاُء  ُسُؾوٍك، َوَحَقاٍة َكابَِضٍة َخافَِؼٍة بِالطُّْفِر َواْلَعَػاِف، َفَقُؽوُن فِي الدُّ

ْؾُم وَ  َؼاُء َوالظُّ ْكَقا الشَّ َنَّ َتْطبِقَق َواْلَعَطاُء، َوَيـَْؿِحي َطِن الدُّ
ِ

ُه: ْل اْلَعْسُف َواْلَجْوُر ُكؾُّ

َفا َوَكْرَبَفا َوَشَؼاَءَها َوَأَلَؿَفا. ْكَقا َهؿَّ  َيـِْػي َطِن الدُّ
ِ
 كَِتاِب اهَّلل

ْد َجَعَل اهَّلُل  اهَّلُل  ََ َر َأْن َجَعَل لُِؽلِّ َحيٍّ ِغَذاًء، َو دَّ ََ  َََضى َو

ا َيَتَعؾَُّق بِالؾُُّحوِم َواْلُبُؼوِل َوالثَِّؿاِر َواْلَػَواكِِه، َفَفَذا لَِْلِْكَساِن ِغَذاًء، ِغَذاُء َجَسِدِه  مِؿَّ

 ِغَذاُء اْلَبَدِن، ِغَذاُء الَجَسِد.

 
ِ
 َوُسـَِّة َرُسوِل اهَّلل

ِ
 اْلَؼْؾُب َجَعَل اهَّلُل َحَقاَتُه فِي اْلَوْحِي اْلَؿْعُصوِم، فِي كَِتاِب اهَّلل

ْكَساُن اْلؽِ ملسو هيلع هللا ىلص ـََّة، َوَذَهَب ُيِؼقُت ، إَِذا َتَرَك اْْلِ ي-َتاَب َوالسُّ ْؾَبُه بَِغقِر اْلؽَِتاِب  -ُيَغذِّ ََ

ـَِّة: َماَت اْلَؼْؾُب.  َوالسُّ

                                                            

(، من حديث: َطامِِر ْبِن َواثَِؾَة: َأنَّ 553، رَم )563/ 1: «الصحقح»أخرجه مسؾم يف  (1)

َة، فَ  َؼاَل: َمِن َكافَِع ْبَن َطْبِد اْلَحاِرِث، َلِؼَي ُطَؿَر بُِعْسَػاَن، َوَكاَن ُطَؿُر َيْسَتْعِؿُؾُه َطَؾى َمؽَّ

اَل: َمْوًلى مِْن  ََ اَل: َوَمِن اْبُن َأْبَزى؟  ََ اْسَتْعَؿْؾَت َطَؾى َأْهِل اْلَواِدي، َفَؼاَل: اْبَن َأْبَزى، 

 
ِ
اِرٌئ لِؽَِتاِب اهَّلل ََ اَل: إِكَُّه  ََ اَل: َفاْسَتْخَؾْػَت َطَؾْقِفْم َمْوًلى؟!  ََ َوإِكَُّه َطالٌِم  َمَوالِقـَا، 

اَل ُطَؿُر: َأَما إِنَّ َكبِقَُّؽْم بِاْلَػَرائِِض،  اَل: ملسو هيلع هللا ىلصََ ََ ْد  ََ إِنَّ اهللَ يَْرَفُع بَِفَذا الْؽِتَاِب أَْقَواًما، »، 

 .«َويََضُع بِِه آَخرِينَ 



لِمٌٌَِحاُلٌ 25  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
ْؾٍب َمقِِّت ََل َتـَْػُع فِقِه َمْوِطَظٌة، َوََل ُيـَبُِّفُه مِْن َمْوتِِه َزْجٌر َوََل  ََ َوَكْم مِْن 

 َتْخِويٌف!

ْر ُروَحَك:  ْؾَبَك، َوَصفِّ ََ َؿْتَك اْلَؽثِقَر، َكقِّ  ْد َخَرْجَت مِْن َمْدَرَسٍة َطؾَّ ََ َفنِكََّك 

َؿَك  :َفاْحَذْر َأْن َتـَْتؽَِس  َة، َطؾََّؿَك َكْقَف َتُصوُم، َوَطؾَّ اَم َطَؾْقَك الُحجَّ ََ ْد َأ ََ َفنِنَّ اهَّلَل 

 َؿُع آَياتِِه ُتْتَؾى َطَؾْقَك.َكْقَف َتُؼوُم، َوَطؾََّؿَك َكْقَف َتـُْظُر فِي كَِتاِب ِربَِّك، َأْو َكْقَف َتْس 

ائُِدَك إَِلْقَفا،  ََ َواْحَذْر َأْن َتَدَع كَِتاَب َربَِّك: َفنِكَُّه ُهَو َهاِديَك إَِلى الَجـَِّة، َوُهَو 

ْبِرَك. ََ  َوُهَو ُكوُرَك َطَؾى ِصَراِط َربَِّك، َوُهَو َشِػقُعَك َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوفِي 

  



لِمٌٌَِحاُلٌ 26  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
 

رَُ ِلَُوالخَعَطاءَُِرَمَضاُنَُمدخ ِبَوِةَُعََلُالخَبذخ خ َُسٌةُلِلَّتَّ

ِة اْلِػْطِر َطَؾى ُكلِّ َصِغقٍر َوَكبِقٍر،  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َأَمَرَك الـَّبِيُّ  ََ بِاْلبَْذِل فِي َصَد

ْؿَت: َفنِِن ْاكْتََؽْسَت َفََل  َؿَك اْلبَْذَل َواْلَعَطاَء، ُطؾِّ َوُحرٍّ َوَطبٍْد، َوَذَكٍر َوُأكْثَى: َفَعؾَّ

 َتُؾوَمنَّ إَِلَّ كَْػَسَك!

ُق لَِْلِكْ  ، َوالُؿَوفِّ
ِ
َؼَك اهَّلُل َربُّ َفاْلَؿاُل َماُل اهَّلل َػاِق َواْلَبْذِل ُهَو اهَّلُل، َفنَِذا َوفَّ

َؼَك لَِبْذلِِه َوإِْكَػاَِِه فِي  اْلَعاَلِؿقَن لِْؾَبْذِل، َفالَؿاُل َماُلُه، َوإِكََّؿا اْسَتْعَؿَؾَك َطَؾْقِه َفَوفَّ

 َسبِقؾِِه، ُثمَّ َيُؿنُّ َطَؾْقَك َبْعُد بَِؼُبولِِه.

َق بِعَْدِل تَْؿَرةٍ ِمْن َكْسٍب صَقٍِّب، َوََل : »ملسو هيلع هللا ىلصمِقُن َيُؼوُل الـَّبِيُّ اْْلَ  َمْن تََصدَّ

ؾَُفا بِقَِؿقـِهِ  ، َكَؿا يَُربِّي ا، ثُمَّ يَُربِّقَفا لَِصاِحبِفَ يَؼَْبُل اهللُ إَِلَّ الطَّقَِّب، َوإِنَّ اهللَ يَتَؼَبَّ

هُ، َحتَّى تَُؽوَن ِمثَْل الَجَبلِ   .(1)«أََحُدكُْم فَؾُوَّ

َؼَك  ْزِق، ُثمَّ َوفَّ َوَهَذا ُكؾُّه مِْن مِـَِن َربِّـَا الُؿَتَتابَِعاِت، َفنَِذا َأْكَعَم َطَؾْقَك بِالرِّ

ْكَػاَِِه، َفَؼْد َبِؼَي َأْن َيَتَؼبََّل مِـَْك.  ِْلِ

                                                            

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 1416، رَم )3/578: «الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

 .ڤ(، من حديث: َأبِي ُهَرْيَرَة 1614، رَم )5/765

ْحَؿُن بِقَِؿقـِِه،...»...، ة مسؾم: ويف رواي  «.إَِلَّ أََخَذَها الرَّ



لِمٌٌَِحاُلٌ 27  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
ْكَػاَِِه فِي َسبِقؾِِه َوَهَدا َؼَك ِْلِ اُه، َوَوفَّ َََك إِيَّ بَِل مِـَْك َما َرَز ََ بَِل َذلَِك َفنَِذا  ََ َك، ُثمَّ 

 مِـَْك َبْعُد، َفَليُّ مِـٍَّة َلَك فِي َهَذا؟!

َوإِكََّؿا ُهَو الَؿانُّ َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َوُهَو الَجَواُد اْلَؽِريُم، َوُهَو َطَؾى ُكلِّ 

ِديرٌ  ََ  .)*(.َشْيٍء 

ْفرَ ـَا بِ َكْسَلُل اهَّلَل َربَّ الَعاَلِؿقَن َكَؿا َمنَّ َطَؾقـَا َوَأْكَرمَ  ، َوَأَطاَكـَا َلْن َأْشَفَدَكا َهَذا الشَّ

َل َطَؾقـَا بَِؿا َمرَّ َطَؾقـَا مِْن ََِقامِِه، َأْن ُيْحِس  َن َلـَا الِخَتاِم َطؾى َما َمرَّ مِْن ِصَقامِِه، َوَتَػضَّ

ِديٌر، َوبِاِْلَجاَبِة َجِديٌر. :َأْجَؿِعقنَ  ََ  إِكَُّه َتَعالى َطؾى ُكلِّ َشيٍء 

ٍد، َوَطؾى آله َوَأْصَحابِِه َأْجَؿِعقنَ َوَص   .(2/)*ؾَّى اهَّلُل َوَسؾََّم َطؾى َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ

  

                                                            

الٍ  مِنْ  1 اْلُجُؿَعةِ  - «َرَمَضاَن؟ َبْعدَ  َوَماَذا: »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( -16/ هـ1431 َشوَّ
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/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِنْ  53 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  (5/)*
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لِمٌٌَِحاُلٌ 28  دٌٌَال ُهس  ٌَرَمَضانٌٌََبع 
 

ِرُسُ ُالِفهخ

 5   .......................................................... اأْلُولَى الُْخطَْبةُ  *

 5   ................................................. اْلَؿْوت َحتَّى اْلُؿْسؾِمِ  ِطَباَدةُ 

َقامُ   4   ........................................ !!َرَمَضانَ  بِاْكِؼَضاءِ  َيـَْؼِضي ََل  الصِّ

 7   .................................. !!َرَمَضانَ  َوَغْقرِ  َرَمَضانَ  فِي الؾَّْقلِ  ََِقامِ  ُسـَّةُ 

 15   .......................................................... الثَّاكِقَةُ  الُخطَْبةُ * 

َباُل  َْ  15   ............................ اْلَعامِ  َواَل صُ  اْلُؼْرآنِ  َوُمَداَرَسةِ  ََِراَءةِ  َطَؾى اْْلِ

 16   ................................. َواْلَعَطاءِ  اْلَبْذلِ  َطَؾى لِؾتَّْربَِقةِ  َمْدَرَسةٌ  َرَمَضانُ 

 18   .................................................................. الِْػْفرُِس 

                    


