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ول ـبةاخلط 
ُ
 :ـىاأل

دَ  إِن   َمح ، اْلح ِ تَِعينُهُ  ّلِِل  ِفُرُه، نَسح تَغح ِ  َوَنُعوذُ  َونَسح ورِ  ِمنح  بِاّلِل  نحُفِسنَا، ُُشُ
َ
َماِِلَا، َسيِّئَاِت  َوِمنح  أ عح

َ
 أ

ِدهِ  َمنح  ُ  َيهح ِللح  َوَمنح  ََلُ، ُمِضل   فَاَل  اّلِل  َهدُ  ََلُ، َهاِديَ  فَاَل  يُضح شح
َ
نح  َوأ

َ
ُ  إِل   إََِلَ  َل  أ َدهُ  اّلِل   َل  وَحح

يَك  َهدُ  ََلُ، َُشِ شح
َ
ن   َوأ

َ
ا أ د   . َورَُسوَُلُ  َعبحُدهُ  ُُمَم 

َها﴿ ُيُّ
َ
ينَ  يَاأ ِ نحتُمح  ِإَلُّ  َتُموُتَنُّ  َوَل  ُتَقاتِهِ  َحَقُّ  اّلَِل   اَتُُّقوا آَمنُوا اََلُّ

َ
ِلُمونَ  َوأ  [.201: عمران آل]( 201) ﴾ُمسح

َها يَا﴿ ُيُّ
َ
ي َرَبُُّكمُ  اَتُُّقوا اِلَُّاُس  أ ِ  َوَبَثُّ  َزوحَجَها ِمنحَها وََخلََق  َواِحَدة   َنفحس   ِمنح  َخلََقُكمح  اََلُّ
ي اّلَِل   َواَتُُّقوا َونَِساء   َكِثري ا رَِجال   ِمنحُهَما ِ رحَحامَ  بِهِ  تََساَءلُونَ  اََلُّ

َ  َعلَيحُكمح  ََكنَ  اّلَِل   إَِنُّ  َواْلح
 . [2: النساء] ﴾ َرِقيب ا

َها يَا﴿ ُيُّ
َ
ينَ  أ ِ ل   َوقُولُوا اّلَِل   اَتُُّقوا آََمنُوا اََلُّ ا قَوح ِلحح ( 00) َسِديد  َمالَُكمح  لَُكمح  يُصح عح

َ
ِفرح  أ  َوَيغح

ز ا فَازَ  َفَقدح  َورَُسوََلُ  اّلَِل   يُِطعِ  َوَمنح  ُذنُوَبُكمح  لَُكمح  ا فَوح  [02 -00: اْلحزاب] ﴾ (02) َعِظيم 

ا م 
َ
َِديِث  أصدق فَإِن  : َبعحدُ  أ ، ِكتَاُب  اْلح ِ ُ  اّلِل  حُهَدى وََخريح د   ُهَدى ال ُ  َصّل   ـ ُُمَم   وََسل مَ  َعلَيحهِ  اّلِل 

ُمورِ  َوَُشر  ـ،
ُ
َعة   َوُكر  ُُمحَدثَاُتَها، اْل  . اَِل ارِ  ِف  َضاَللَة   َوُك   َضاَللٌَة، بِدح

ي َرَمَضانَ  َشهرُ ﴿ :وتعاىل سبحانه اهلل يقولأيها املؤمنون عباد اهلل  ِ نِزَل  اَل 
ُ
آنُ  ِفيهِ  أ  الحُقرح

ى نَ  َوَبيِّنَات   لِّلن اِس  ُهد  حُهَدى   مِّ قَانِ  ال رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن ۚ  َوالحُفرح هح هُ  الش   ََكنَ  َوَمن ۚ  فَلحيَُصمح
ا وح  َمِريض 

َ
ةٌ  َسَفر   ََعَ   أ نح  َفِعد  ي ام   مِّ

َ
َخرَ  أ

ُ
ُ  يُِريدُ  ۚ   أ َ  بُِكمُ  اّلِل  َ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوَل  الحيُسح  الحُعسح

ِملُوا ةَ  َوِِلُكح ُوا الحِعد  َ  َوِِلَُكِّبِّ ُكُرونَ  َولََعل ُكمح  َهَداُكمح  َما ََعَ   اّلِل   ﴾ (281) تَشح
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 فهذه اْلحاكم من مافيها فيها ،اآليات من مافيها فيها ،الواضحات ابلينات اآليات هذه ف
رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن ﴿  اآلية هح هُ  الش  ا ََكنَ  َوَمن ۚ  فَلحيَُصمح وح  َمِريض 

َ
ةٌ  َسَفر   ََعَ   أ نح  َفِعد  ي ام   مِّ

َ
 أ

َخرَ 
ُ
ُ  يُِريدُ  ۚ  أ َ  بُِكمُ  اّلِل  َ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوَل  الحيُسح ِملُوا الحُعسح ةَ  َوِِلُكح ُوا الحِعد  َ  َوِِلَُكِّبِّ  َما ََعَ   اّلِل 

ُكُرونَ  َولََعل ُكمح  َهَداُكمح   ﴾ (281) تَشح

 .رمضان شهر صيام ،الصيام أحاكم ملجمل اختصار فيها اآلية هذه

 ما القرآن أبني ما القرآن أوضح ما القرآن أكرم ما القرآن أبلغ ما اهلل عباد يا نظرواا
 مسلم لك أخذها لو اآلية هذه ف أحاكمه تفصيل ف لكماته ف حروفه ف بيانه ف أمجله

 ف الفقهاء من فقيها   أصبح أنه سيجد فيها بما عمل فيها تفكر مافيها تدبر حفظها
 هذه تدبر إذا إيله حيتاج وما رمضان صيام أمر من الصيام من يهمه بما الصيام أحاكم
َ  بُِكمُ  اّلَِلر  يُِريدُ  ﴿ اليس َع مبين عزوجل اهلل قال كما فديننا اآلية  يُِريدُ  َوَل  الحيُسح

َ  بُِكمُ  رُ  ﴿ قال وَللك ﴾ الحُعسح ي َرَمَضانَ  َشهح ِ نِزَل  اََلُّ
ُ
آنُ  ِفيهِ  أ ى الحُقرح  َوَبِيُّنَات   ِلُّلنَُّاِس  ُهد 

نَ  حُهَدى   ِمُّ قَانِ  ال  والفضائل العظيمة اخلصائص إحدى بيان فيها اآلية هذه﴾ َوالحُفرح
 رمضان شهر، القرآن إنزال ويه املبارك الشهر هذا ف عزوجل اهلل جعلها اليت الكريمة

 ا  شهر ليس رمضان شهر ،للمسابقات ا  شهر ليس رمضان شهر ،للمسلسالت شهر ليس
 ا  شهر ليس رمضان شهر ،ومضغه القات ْلكل ا  شهر ليس رمضان شهر ،اْلوقات ِلضيع

 اهلل أن أي  القرآن شهر رمضان شهر،للتدابر ول ،للتقاطع ول ،للتباغض ول ،للتشاحن
 سبحانه اهلل قال القدر يللة ف رمضان شهر ف َكن القرآن نزول بدأ ما أول عزوجل
َاهُ  نَُّاإِ ﴿ :وتعاىل نحَزِلح

َ
رِ  يَلحلَةِ  ِف  أ دحَراكَ  َوَما( 2) الحَقدح

َ
رِ  يَلحلَةُ  َما أ رِ  يَلحلَةُ ( 1) الحَقدح ٌ  الحَقدح  ِمنح  َخريح

لحِف 
َ
ر   أ ُل ( 3) َشهح حَماَلئَِكةُ  َتَنَُّ وحُ  ال ر   لُكُِّ  ِمنح  َربُِِّهمح  بِإِذحنِ  ِفيَها َوالُرُّ مح

َ
 َحَتُّ  يِهَ  َساَلمٌ ( 4) أ

لَعِ  رِ  َمطح  ﴾ (1) الحَفجح
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 يلكن عظيما   حظا   القرآن من حظك يلكن رمضان شهر ف بالقرآن اهتم اهلل عبد يا
 هذه حتقق حت واسعة حصة   القرآن من حصتك كنِل وفريا   نصيبا   القرآن من نصيبك

 عبد يا كن ،املبارك الشهر هلذا اخلصيصة هذه حتقق حت املبارك الشهر هلذا الفضيلة
 اِليب َكن ،رمضان شهر ف وسلم وصحبه آَل وَع عليه اهلل صّل اِليب َكن كما اهلل

 القرآن يلدارسه رمضان شهر من يللة لك ف جِّبيل إيله ينل والسالم الصالة عليه
 القرآن عليه عرض فيه قُِبض اَلي العام َكن فلما الشهر هذا ف القرآن عليه يعرض
  القرآن فيه أنزل اَلي رمضان شهر القرآن شهر هو هذا مرتني

 ل ملاذا ،الكريم الشهر هذا ف القرآين املسار،املسار هذا عن يرغب منا كثريٌ  ملاذا إذن
 ،ْلروفه إقامة   القرآن، مع فتكون الكريم الشهر هذا ف القرآنية املسرية هذه تسريوا
 ستشفاع  ا ،أحاكمه ف عمال   ،آياته ف تفكرا   ،آياته ف تدبرا   ،لكماته ترتيال   ،ْلدوده إقامة  

 ،معه الِّبكة ِلكون عزوجل اهلل أنزَل مبارك كتاٌب  القرآن هذا، الكريم بالقرآن تِّبك   ،به
 ،سمعك ف الِّبكة ،برصك ف الِّبكه ،عقلك ف الِّبكة ،عملك ف الِّبكة ،صدرك ف الِّبكة
 لكها حركتك ف الِّبكة

 :وتعاىل سبحانه اهلل كتاب هو اَلي القرآن عن ابتعدنا ْلننا ؟الِّبكة فقدنا ملاذا

رُ ﴿ ي َرَمَضانَ  َشهح ِ نِزَل  اََلُّ
ُ
آنُ  ِفيهِ  أ  أنهم القرآن، شهر ف ِلا اْلعداء كيد إىل نظرا ، ﴾الحُقرح

 ترصفك اليت الِّبامج من مافيها ويكثفون مسلسالتهم ويكثفون براجمهم يكثفون
 وهذا املسلسل هذا بمتابعة ادلش ياصاحب مشغول فأنت الكريم القرآن قراءة عن

ي َرَمَضانَ  َشهرُ ﴿ :لك يقول واهلل ،اْللقة وهذه املسابقة وهذه الِّبنامج ِ نِزَل  اَل 
ُ
 ِفيهِ  أ

آنُ  ى الحُقرح نَ  َوَبيِّنَات   لِّلن اِس  ُهد  حُهَدى   مِّ قَانِ  ال  ﴾ ۚ  َوالحُفرح
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 لم إذا رمضان شهر ف القرآن ف تتبني لم إذا رمضان شهر ف بالقرآن تهتدي لم إذا
 ف وأنيسك وجليسك رفيقك القرآن يكن لم إذا رمضان شهر ف زادك القرآن يكن

 ؟سيكون فمت رمضان شهر

 أن وإنما ،ل ،رمضان شهر يأيت حت العام طيلة القرآن نهجر أن ذلك معىن وليس
 رمضان شهر ف للقرآنقراءتنا  من نكثف وأن القرآنية اجللسات من نكثف

 قراءة َع وأقبلوا اْلديث تركوا رمضان شهر دخل إذا الصالح السلف َكن اهلل عباد نعم
 لعبد وطوىب ،القرآن قراءة َع ويقبل اْلديث ف جملسه يرتك مالك اإلمام َكن القرآن،

  رمضان شهر عليه يأيت حت شعبان ف نفسه أصلح

ي َرَمَضانَ  َشهرُ ﴿ ِ نِزَل  اَل 
ُ
آنُ  ِفيهِ  أ ى الحُقرح نَ  َوَبيِّنَات   لِّلن اِس  ُهد  حُهَدى   مِّ َقانِ  ال  ﴾ ۚ  َوالحُفرح

 القرآن اجعل راحتك القرآن اجعل زادك القرآن اجعل هدايتك القرآن اجعل
 شفاء القرآن اجعل صدرك ُشح القرآن اجعل قلبك زينة القرآن اجعلطمأنينتك 

آنَ  َه َذا إَِنُّ ﴿ مرضك ِدي الحُقرح قحَومُ  يِهَ  لِلَُّيِت  َيهح
َ
 اهلل صّل اهلل رسول طريقة يه وهذه ﴾أ

  وسلم وصحبه آَل وَع عليه

ي َرَمَضانَ  َشهرُ ﴿ اهلل عباد ِ نِزَل  اَل 
ُ
آنُ  ِفيهِ  أ ى الحُقرح نَ  َوَبيَِّنات   لِّلن اِس  ُهد  حُهَدى   مِّ  ال

قَانِ  رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن ۚ   َوالحُفرح هح هُ  الش   اهلالل رأى من معناه ليس معناه هذا ﴾ۚ  فَلحيَُصمح
 وأدركه رمضان شهر حرضه من يأ ليصمهف الشهر منكم شهد فمن وإنما ،ل ،ليصمف

 من ْلنه أي ملكف ليصمهف الرشعية املوانع من خال   عقٌل  بالغٌ  ملكٌف  وهو رمضان شهر
 ركن صيامه أي رمضان فشهر، اإلسالم وأركن اإلسالم بأحاكم ملكٌف  فهو اإلسالم أهل
 .اإلسالم أركن من

  .عقله فقد ممن ذلك وغري والسكران املجنون منه خرج :عقالٌ 
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 دو  وُيعَ  ويدرب يعلم وإنما رمضان شهر صيام عليه لجيب ْلنه صبيا   ليس أنه أي :بالغٌ 
 رمضان شهر صيام وصبيانكم أبنائكم دواعوِّ ف ،رمضان شهر صيام َع وُيرَُغب يَُؤل ف

 أطفاهلم يصومون وسلم وصحبه آَل وَع عليه اهلل صّل اهلل رسول أصحاب َكن كما
 شهر فيصوم يسكت حت العهن من ةباللعب إيله دفعوا الرضيع بكى فإذا الرضع حت

  رمضان

 .عليهم تعاىل اهلل رضوان حرصهم إىل انظر

 اْلعمال تكلفه فال رمضان شهر نهار صيام َع وحثيته ورغبته ودلك من طلبت وإذا
 أعنه ،الفالين املاكن إىل يذهب وتارة بكذا لك يأيت فتارة ،واخلدمات باملنافع ولترهقه

 مزيان ف فصومه ،العاملني رب اهلل بإذن مصلحتك من وهذا حسناتك مزيان ف هذا ْلن
 .حسناتك

 عندهم ْلن شهر كذا كذا بصيام رمضان شهر من خيرجان ووادلة   وادل   من كم ياهلل
 فضل أوسع ما انظر ،رمضان شهر يصوموا أن َع عليهم حيرصون اَلين اْلولد من كذا
  عزوجل اهلل لقولتطبيٌق  وهذا، واْلمهات اآلباء َع عزوجل اهلل

َها يَا﴿ ير
َ
ينَ  أ ِ نُفَسُكمح  قُوا آَمنُوا اَل 

َ
ِليُكمح  أ هح

َ
َِجاَرةُ  اِل اُس  َوقُوُدَها نَارا   َوأ  َعلَيحَها َواْلح

َ  َيعحُصونَ  ل ِشَدادٌ  ِغالٌظ  َمالئَِكةٌ  َمَرُهمح  َما اّلِل 
َ
َعلُونَ  أ َمُرونَ  َما َوَيفح  . ﴾يُؤح

 صام وإن ،الفطر ف رخصة فيه السفر ْلن مسافر ليس أي :الرشعيه املوانع من خال  
 ،ومايناسبه مصلحته وينظر عليه لحرج املسافر

 ليصمف ؛الصوم يناسبه السفر ف اِلاس فمن

 ليفطرف ؛اإلفطار يناسبه من السفر ف اِلاس ومن
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 ْلنه الصيام إىل ليبادرف؛ واإلفطار الصيام اْلاِلان عنده يستوي من السفر ف اِلاس ومن
 .وتعاىل سبحانه اهلل عند اَلمة إىل أبرئ

 اْليض ْلن لتصوم واِلفساء اْلائض وهكذا الفطر ف َل مرخص املريض كذلك
  أيام من قضيانوي الصيام عن تمنع اليت الرشعيه املوانع من مانع واِلفاس

ُ
 قال كما خرأ

ا ََكنَ  َوَمن﴿ عزوجل اهلل وح  َمِريض 
َ
ةٌ  َسَفر   ََعَ   أ نح  فَِعد  ي ام   مِّ

َ
َخر أ

ُ
 .﴾أ

 تفصيل َع وجنينها نفسها َع خافت إذا اْلامل فإن واملرضع اْلامل اهلل ياعباد كذلك
 فإذا رمضان شهر ف الفطر ف ُشعيه رخصة واإلرضاع اْلمل أن املهم ،املسألة هذه ف

 لتفطرف اإلفطار وجبنينها هلا واْلرفق هلا وىواْل هلا املصلحة أن املرضع أو اْلامل رأت
  أياما   وِلقيض

ُ
 .خرأ

 ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن﴿ لكها اْلحاكم هذه البسيطة املخترصه اآلية هذه شملت كيف أنظر
رَ  هح هُ  الش  ا ََكنَ  َوَمن ۚ  فَلحيَُصمح وح  َمِريض 

َ
ةٌ  َسَفر   ََعَ   أ نح  َفِعد  ي ام   مِّ

َ
َخرَ  أ

ُ
 ﴾ ۚ  أ

  اآليات أول ف الرخصة تقدمتفقد  وإل الرخصة َع تأكيد هفي هذا

َها يَا﴿ ُيُّ
َ
ينَ  أ ِ يَامُ  َعلَيحُكمُ  ُكِتَب  آَمنُواح  اََلُّ ينَ  ََعَ  ُكِتَب  َكَما الِصُّ ِ  لََعلَُُّكمح  َقبحِلُكمح  ِمن اََلُّ

 ﴾َتتَُُّقونَ 

 .ولكم يل اهلل واستغفر سمعتم ما أقول
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 :انيةاثلـــ ــطبةاخل

 

 آَل وَع عليه اهلل صّل ورسوَل عبده ُممد أن وأشهد اهلل إل لهلإ أن واشهد اْلمدهلل
  وسلم وصحبه

رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن﴿ هح هُ  الش    اِلاس يفطر يوم :والفطر اِلاس يصوم يوم :الصوم ﴾فَلحيَُصمح

  اِلاس يضيح يوم :واْلضىح

 املسلمني َع اإلسالم أعداء بتسلط العرص هذا ويف الزمان هذا ف ابتلينا أننا تعلمون
 وجعلوهم أقطارا   وجعلوهم جنسيات وجعلوهم اإلسالم أهل ففرقوا املسلمني بالد وَع

 تسلطوا هكذا ،ولشجر ولحجرٌ  حرض ول بدوٌ  منهم سلم فما مناطق وجعلوهم أقايلم
 اهلل رسول طريقة نع بُعدنا وبسبب اختالفاتنا، وبسبب ومعاصينا ذنوبنا بسبب علينا
 ،رمضان شهر دخول ف رؤيته َل مسلم بدل للك أن فرتى، وسلم آَل وَع عليه اهلل صّل
 فاسمع رمضان دخول أعلن فمت بالدك ف أمرك بويل مرتبط اهلل عبد يا فأنت إذن

 يعلن فهو بالدك ف اْلمر ويل مسؤويلة يه وإنما بأخرى ول بدولة مرتبط لست وأطع
 أمرك ويل طاعة تلزتم  فإنك اهلالل رأيت كنت وإن فتصومه رمضان شهر دخول لك

 اإلسالم أحاكم من هذه ،بالدك ف املسلمني مجاعة وتلزتم

 َللك املتبعني من فتكون بالدك ف به تؤمر بماذا يعلن ماذا يقال ماذا تنتظر فأنت إذن
رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن﴿ عزوجل اهلل قول معىن حتت داخل ويكون هح هُ  الش    ﴾فَلحَيُصمح

 أهلها من َكن سواء   ابلالد هذه أهل يتبع نهفإ ابلدلان من بدل   ف رمضان صيام حرض يأ
 عليه صّل اهلل رسول طريقة يه وهذه وتعاىل سبحانه اهلل أمر هذا ،أهلها من يكن أولم
  وسلم وصحبه آَل وَع
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رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن﴿ هح هُ  الش  ا ََكنَ  َوَمن ۚ  فَلحيَُصمح وح  َمِريض 
َ
ةٌ  َسَفر   ََعَ   أ نح  فَِعد  ي ام   مِّ

َ
َخرَ  أ

ُ
 ۚ  أ

ُ  يُِريدُ  َ  بُِكمُ  اّلِل  َ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوَل  الحيُسح  ﴾ الحُعسح

 وأوامره ومسائله اإلسالم أحاكم أن أي الرشيع اليس الرشعية اإلرادة هذه اليس
 ول يس ادلين هذا إن برفق فيه فأوغلوا متني ادلين هذا إن اليس َع قائمةٌ  ونواهيه

ينَ  يَُشاَدُّ  َحدٌ  ادِلُّ
َ
 .َغلَبَهُ  إَِلُّ  أ

 هذه جعل اهلل ،لكم ُشع فيما العبادات ف الفرائض ف أي اليس بكم اهلل يريد
 اِلفساء املرضع اْلائض رمضان شهر ف يفطر املريض وَللك اليس َع مبنية الرشيعة
 .رمضان شهر ف الفطر هلم رخص هؤلء لك املسافر

 أن إىل حيتاج ابلحر ف غرق غريق يرى اَلي َكلصائم خرآل حياة بفطره تعلق من وهكذا
 هناك َكن إذا وهكذا ،يفطر أن َل فريخص جهدا وسيبذل سيتعب أنقذه لو ْلنه يفطر

 هؤلء فأنقذ حادث هناك َكن إذا وهكذا ،جهدا   يبذل أنه يعلم يلطفئه فقام حريق
 سبحانه اهلل تيسري من هذا الفطر َل فريخص جهد إىل إيله فيحتاج اْلادث أصحاب

 درجة إىل وصلت إل بك اشتد إذا إل الفطر ف رخصة ليس اْلَر ،اهلل عباد ِلا وتعاىل
 واْلَر ،اهللكة لتقاء وإنما اْلَر لعذر ليس فطرفا ،تموت أن وإما تفطر أن إما اهللكة

 أو املبلولة باثلياب أو ابلارد باملاء جسدك تِّبيد املراوح اْلسباب من كثري َل يستخدم
 ،تِّبد يك فيه انغمست واإلرهاق واليع باِلعب شعرت لكما ابلارد املاء من فيه وعء جبعل
 فالستِّباد  ف عنهم تعاىل اهلل وريض تعاىل اهلل رمحهم الصالح السلف فعل هذا َكن
 أن بأس فال فمك ف جبفاف شعرت إذا هكذا، ذلك يرض ول رمضان شهر نهار ف املاء

 َع واإلستعانه اِليسري باب من هذا لك ،خترجه ثم به مضمضتوت املاء من يش تأخذ
  عليك وتعاىل سبحانه مافرض أداء

  عزوجل اهلل قال الكونيه اإلرادة أما الرشعيه اإلرادة أي اليس بكم اهلل يريد
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نَا لََقدح ﴿ نَسانَ  َخلَقح ِ
 ف فقده ف تعبه ف مرضه ف ظروفه ف حياته ف أي ﴾َكبَد   ِف  اإلح

ِ  َمعَ  فَإَِنُّ ﴿ نكع يكشفه عزوجل اهلل لكن العس من تعاين عسه ا الحُعسح  إَِنُّ ( 1) يُسح 
ِ  َمعَ  ا الحُعسح  ﴾ (6) يُسح 

  عزوجل اهلل قال

َ  بُِكمُ  اّلَِلر  يُِريدُ ﴿ َ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوَل  الحيُسح ِملُوا الحُعسح ةَ  َوِِلُكح  رمضان شهر عدةأي  ﴾الحِعَدُّ
 رمضان هالل دخل فكما شوال هالل رؤيةب وعرشين تسعة يكون أن إما والعدة
 يوما ثالثني رمضان عدة تكمل فانه اهلالل علينا غم إذا أو شوال هالل يدخل

ِملُوا﴿ قال ةَ  َوِِلُكح ُوا الحِعَدُّ  يللة لمتعُ  إذا املطلق اِلكبري أي ﴾َهَداُكمح  َما ََعَ   اّلَِل   َوِِلَُكِِّبُّ
 َع وتعاىل سبحانه هلل شكرا   اهلل يكِّبون عندهم املعروف اِلكبري اِلاس فيكِّب العيد

ِملُوا﴿ ،يامبالق عليهم أنعم ما وَع الصيام عليهم أتم ما ةَ  َوِِلُكح ُوا الحِعَدُّ  َما ََعَ   اّلَِل   َوِِلَُكِِّبُّ
 ف وقته واغتنام رمضان شهر وقيام رمضان شهر صيام َع اهلل أعنه فمن ﴾َهَداُكمح 

 فليتدارك رمضان شهر ف تقصري ف عش ومن ،عزوجل اهلل فضل فهذا رمضان شهر
  .عزوجل اهلل بإذن يقبله اهلل نفإ جسده ف روحه تزال ما رمضان شهر بعد نفسه

 أنفسكم بإصالح استعدوا بالستغفار استعدوا بادلعء استعدوا لرمضان استعدواأل ف
 أن باِلجاوز ابلعض بعضكم مع باِلعاف ابلعض بعضكم مع باِلصالح استعدوا

 واْلقد والرشك والشبه الشك من سليمة بقلوب رمضان شهر استقبلوا ابلعض بعضكم
 .واِلدابر واِلقاطع وابلغضاء واْلسد والغل

 رمضان ادخلوا مطمئنه بقلوب رمضان ادخلوا سليمة بقلوب رمضان ادخلوا اهلل عباد
  بتآيخ بتصالح بتآلف
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 فضل هذا ،وتوفيقه إعنته ف وتعاىل سبحانه باهلل ثقة َع وأنتم رمضان ادخلوا بتآزر
ِملُوا﴿، رمضان شهر يبلغكم أن عزوجل اهلل وادعوا عزوجل اهلل ةَ  َوِِلُكح وا الحِعَدُّ ُ  َوِِلَُكِِّبُّ
ُكُرونَ  َولََعلَُُّكمح  َهَداُكمح  َما ََعَ   اّلَِل    وبالعرتاف بالعمل هو اهلل شكر أن اعلموا ﴾تَشح

 .وتعاىل سبحانه لربهم الشاكرين شكر يكتمل هذاب باللسان عليه وباثلناء بالقلب

 

 القول يستمعون عباده اَلين نم جيعلنا بأن الُعّل وصفاته اْلسىن بأسمائه اهلل نسأل
 أحسنه فيتبعون

يَِتَك  ِمنح  َِلَا اقحِسمح  الل ُهم   َ  بَيحنَنَا يتُحوُل به َما َخشح  ُتبَلُِّغنَا َما َطاَعِتَك  َوِمنح  ، َمَعاِصيَك  َوَبنيح
نُ  َما ايَلِقنيِ  َوِمنَ  ، َجن تََك  بِهِ  نحيَا ُمِصيبَاِت  َعلَيحنَا بِهِ  ُتَهوِّ نَا ، ادلر َماِعنَا َوَمتِّعح سح

َ
بحَصاِرنَا بِأ

َ
 َوأ

تِنَا يَيحتَنَا َما َوقُو  حح
َ
َعلحهُ  ، أ َعلح  ، ِمن ا الَوارَِث  َواجح َرنَا َواجح

ح
نَا ، َظلََمنَا َمنح  ََعَ  ثَأ َمنح  ََعَ  َوانحرُصح

نحيَا ََتحَعلِ  َولَ  ، ِديِننَا ِف  ُمِصيبَتَنَا ََتحَعلح  َولَ  ، َعَدانَا اعتدى علينا و َِّبَ  ادلر كح
َ
نَا أ  َولَ  ، َهمِّ

 يَرحمَحُنَا لَ  َمنح  َعلَيحنَا تَُسلِّطح  َولَ  ، ِعلحِمنَا َمبحلَغَ 

امهلل عليك بمن اعتدى َع أمن ايلمن وأمانها وإيمانها وسالمتها واستقرارها 
 واقتصادها

نحيَا ِف  آتِنَا َرَبُّنَا ِخَرةِ  َويِف  َحَسنَة   ادُلُّ  اِلَُّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنَة   اآلح

 منهم الحياء واملؤمنات واملؤمنني واملسلمات ولوادلينا وللمسلمني ِلا اغفر ربنا
 واْلموات

 .وصّل اهلل وسلم َع ُممد وآَل


