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 :اخلطبة األوىل

تَِعينُهُ  ، حنمده تعاىل ونَسح ِ َد ّلِِلَّ َمح
وِر  إِنَّ اْلح ِ ِمنح ُُشُ ِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاّلِلَّ تَغح َونَسح

ِللح فَََل  ُ َفََل ُمِضلَّ ََلُ، َوَمنح يُضح ِدهِ اّلِلَّ َماِِلَا، َمنح َيهح عح
َ
نحُفِسنَا، َوْح َسيِّئَاِت أ

َ
أ

نَّ 
َ
َهُد أ شح
َ
يَك ََلُ، َوأ َدُه ََل َُشِ ُ وَحح  اّلِلَّ

نح ََل إََِلَ إَِلَّ
َ
َهُد أ شح
َ
ًدا  َهاِدَي ََلُ، َوأ ُُمَمَّ
 .َعبحُدُه َورَُسوَُلُ 

نُْتْم ُمْسلُِمونه ﴿
ه
أ َله تهُموُتنهُّ إَِلهُّ وه اتِهِ وه قهُّ ُتقه ُقوا اَّللهَ حه ُنوا اتهُّ ِينه آمه ا اَلهُّ هه ُيُّ

ه
 (يهاأ
 [.201: آل عمران] ﴾ (102)

ٍة ﴿ اِحده ْفٍس وه ُكْم ِمْن نه لهقه ِي خه بهُُّكُم اَلهُّ ُقوا ره ا الهُّاُس اتهُّ هه ُيُّ
ه
ا يها أ لهقه ِمنْهه وهخه

لُونه بِهِ  اءه هسه ِي ت ُقوا اَّللهَ اَلهُّ اتهُّ اءا  وه نِسه ا وه ثرِيا اَلا كه ا رِجه بهثهُّ ِمنُْهمه ا وه هه وْجه زه
امه  رْحه

ه
اْْل لهيُْكْم رهقِيباا  وه نه عه  [. 2: النساء]﴾ إِنهُّ اَّللهَ َكه

قُولُوا ﴿ ُقوا اَّللهَ وه ُنوا اتهُّ همه ِينه آ ا اَلهُّ هه ُيُّ
ه
ا يها أ ِديدا يُْصلِْح لهُكْم  (70)قهْوَلا سه

ْد فهازه فهْوزاا  قه ُ فه رهُسوَله ْن يُِطِع اَّللهَ وه مه يهْغفِْر لهُكْم ُذنُوبهُكْم وه الهُكْم وه ْعمه
ه
أ

ا  ِظيما  [02 -00: األحزاب] ﴾ (71)عه

ُد  ا َبعح مَّ
َ
 :أ

ُ اهلدي هدي ُُمَمَّ   ، وََخْيح ِ َِديِث ِكتَاُب اّلِلَّ
َ اْلح ُ َعلَيحِه فَإِنَّ َخْيح ٍد ـ َصَّلَّ اّلِلَّ

َعٍة َضََللٌَة، وَ  ُموِر ُُمحَدثَاُتَها، َوُُكُّ بِدح
ُ
 .ُُكَّ َضََللٍَة ِِف اَِلَّارِ وََسلََّم ـ، َوَُشُّ األ
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 الُْيْسه  بُِكمُ  اَّللهُ  يُرِيدُ  ﴿:يقول اهلل سبحانه وتعاىل ، أيها املؤمنون عباد اهلل
َله   ﴾ الُْعْسه  بُِكمُ  يُرِيدُ  وه

هذه اآلية اهلل سبحانه وتعاىل قاهلا ِف كتابه الكريم ِف سياق الالكم 
واْلديث ىلع آيات الصيام وفرض الصيام ِف شهر رمضان فقال اهلل 

َ  بُِكمُ  اّلَِلُّ  يُِريدُ  ﴿عزوجل  َ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوََل  الحيُسح لتفهم أي ف ﴾ الحُعسح
أن اهلل عزوجل ما أراد بفرض الفرائض وَل بإجياب الواجبات  ياعبداهلل

إَل من أجل اليس بك والرمحة بك  ؛وَلبترشيع الرشائع وَلبأمر األوامر
فاكن الترشيع واكنت الفرائض واكنت الواجبات لكها قائمة ودائرة ومؤسسه 
ىلع أساس اليس والرمحة بهذا العبد اذلي أوجده اهلل عزوجل من أجل أن 

عبد اهلل سبحانه وتعاىل وابتَله اهلل عزوجل قبل أن يبتليه باألمراض ي
نَا لََقدح  ﴿ :واألسقام واألوجاع قبل أن يقول اهلل سبحانه وتعاىل  َخلَقح

نَسانَ  ِ
 ﴾ َكبَدٍ  ِِف  اْلح

ابتَله اهلل عزوجل باْلنقياد َل والتسليم ْلكمه والرضا برشعه سبحانه 
غيب هكذا ياعبداهلل فذللك جاءت األوامر وتعاىل يلعلم اهلل من خيافه  بال

وجاءت اِلوايه وفرضت الفرائض وُشعت الرشائع ىلع هذا األساس 
أساس اتليسْي أساس الرمحة أساس الرفق بهذا العبد اذلي خلقه سبحانه 
وتعاىل إذاً فمهما اكن من األوامر ترى أن فيها لكف أو مشقة عليك فاعلم 

أحدا  نفلرمحة َليريد اهلل عزوجل أن يعبأنها من باب اتليسْي من باب ا
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َعَل  اّلَِلُّ  يُِريدُ  َما﴿أو أن يشق ىلع أحد قال اهلل عزوجل  نح  َعلَيحُكم يِلَجح  ِمِّ
يِن  ِِف  َعلَيحُكمح  َجَعَل  َوَما﴿وقال  ﴾َحَرج اهلل عزوجل رفع ، ﴾َحَرٍج  ِمنح  اِلِّ

األغَلل واآلصار واآلثام اليت اكنت ىلع من اكن قبلنا رفعها اهلل عزوجل 
ْنهاۚ  ﴿علينا  ارَْحه ها وه اْغفِْر له َنا وه اْعُف عه ها بِهِۖ  وه اقهةه له ا َله طه لْنها مه ِ َله ُُتهمُّ َبنها وه ره

فِرِينه  وِْم الَْكه ه الْقه نها لَعه نها فهانُُصْ ْوَله نته مه
ه
 ﴾ (286)أ

أنت موَلنا ِف ُشعك أنت موَلنا ِف أمرك أنت موَلنا ِف نهيك أنت 
موَلنا ِف صَلتنا لك ِف صيامنا من أجلك أنت موَلنا ِف ظواهرنا ويف 
بواطننا أنت موَلنا ِف عسنا ويسنا أنت موَلنا ِف صحتنا ويف سقمنا 

ا نت موَلنأنت موَلنا ِف غنانا ويف فقرنا أنت موَلنا ِف خوفنا ويف أمننا أ
نهُّ ﴿ ِف سلمنا ويف حربنا أنت موَلنا

ه
أ ُنوا وه ِينه آمه ْوَله اَلهُّ نهُّ اَّللهَ مه

ه
َٰلِكه بِأ ذه

هُهْم  َٰ ل ْوَله فِرِينه َله مه هكذا فلتعلم يا عبداهلل مهما اكن عليك ، ﴾ (11)الَْكه
َ َوََل ﴿من املشقة فإنما هو يٌس من اهلل سبحانه وتعاىل يُِريُد اّلَِلُّ بُِكُم الحيُسح

ةَ  ِملُوا الحِعَدِّ َ َوتِلُكح وا اَّللهَ ﴿( أي عدة رمضان )  ﴾يُِريُد بُِكُم الحُعسح ُ ِِبُّ ِِلُكه وه
ا ده ا هه َٰ مه ه هْشُكُرونه لَعه لهُُّكْم ت لهعه  ﴾185ُكْم وه

 

إذاً فالصيام ياعبداهلل هو يس هو تيسُْي هو رمحة هو رزُق هو من اهلل 
جل منًة وفضل ياسبحان اهلل كما أن سبحانه وتعاىل َلتدركه األبصار عزو
 يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبْي وهو
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كما أن اهلل عزوجل َليستطيع أحد ِف هذه النيا أن يراه وإنما رؤية اهلل 
عزوجل تكون ِف يوم القيامة ألهل اتلوحيد واْليمان والسنة والقرآن 
وتكون إذا دخل العباد إىل جنات اِلعيم وإىل اِلعيم املقيم تعبدنا اهلل 

العبد مجيع  بني العبد وربه فإن بهذه العبادة السية اليت يه سٌ عزوجل 
رى وتشاهد أعماَل ومجيع الفرائض اليت فرضت عليه ظاهره بادية تُ 

وتلتمس لكن اهلل عزوجل خصك ياعبداهلل بعبادة فيما بينك وبينه 
ما بني  َليرى أثرها عليك أحد الصوم ِسٌ َليمكن أن يطلع عليها أحد و

 :العبد وربه سبحانه وتعاىل ذللك قال اهلل عزوجل ِف اْلديث القديس
مع أن  الصَلة َل واْلج َل والعمرة َل وقرآءة  ،( الصوم يل وأنا أجزي به)

به واتلوُك عليه والرهبة  اَلستعانة به و اَلستغاثة القرآن َل والاعء َل و
قُلح إَِنِّ  ﴿ :منه والرغبة إيله سبحانه وتعاىل وُك أعمالك َل قال اهلل عزوجل

 ﴾  ّلِِلَِّ رَِبِّ الحَعالَِمنيَ َصَلِِت َونُُسِِك َوَُمحيَاَي َوَمَماِِت 

فكما أن الصوم َل أي س  ،لكن قال اهلل عزوجل الصوم يل وأنا جزي به
أحد يعلم بظمئك جوعت َلأحد يعرف  فيما بينك وبينه ظمئت فَل

بمرارة اجلوع وَل ألم اجلوع وَلشدة اجلوع وَل وطأة اجلوع عليك مهما 
ل اهلل ِف اْلديث القديس حصل لك فأنت صائم هلل سبحانه وتعاىل فقا

الصوم يل وأنا أجزي به كما أن هذه العبادة خفية جعل اهلل عزوجل األجر 
عليها خفياً الرسول صَّل اهلل عليه وسلم بني بأن صَلة اجلماعة تفضل 



 

https://alddawla.al3ilm.com 6 

 

ىلع صَلة الفذ أي الفرد بسبع وعرشين درجة أو خبمس وعرشين درجة 
م يرفث ولم يفسق اعًد من بنيِّ اِليب صَّل اهلل عليه وسلم أن من حج فل

ذنوبه كيوم ولته أمه بنيِّ اهلل عزوجل أن الصدقة والزاكة ُطهرة ألصحاب 
األموال من شح اِلفوس وطهرًة ألمواهلم من أوساخها وشوائبها قال اهلل 

 عزوجل 

يِهمح بَِها وََصِلِّ َعلَيحِهمح إَِنِّ ﴿ ُرُهمح َوتَُزِكِّ َوالِِهمح َصَدقًَة ُتَطِهِّ مح
َ
َصََلتََك  ُخذح ِمنح أ
ِ  ﴿ :وقال اهلل عزوجل ﴾َسَكٌن لَُهمح  َوالَُهمح ِِف َسِبيِل اّلِلَّ مح

َ
يَن يُنِفُقوَن أ ِ ثَُل اذلَّ مَّ
ائَُة َحبٍَّة  نبَتَتح َسبحَع َسنَابَِل ِِف ُُكِّ ُسنبُلٍَة مِّ

َ
ُ يَُضاِعُف لَِمن  ۗ َكَمثَِل َحبٍَّة أ َواّلِلَّ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  ۗ يََشاُء   ﴾َواّلِلَّ

واهلل يضاعف ملن يشاء لكن  اهلل عزوجل قال لك يا أيها الصائم الصوم 
علم األجور َليعرف يَل  صيامَليعلم اجلزاء ىلع هذا ال ،يل وأنا أجزي به

 .املنازل إَل اهلل سبحانه وتعاىل مقدار الرجات وعلو

إن ظمأك إن جوعك إن نصبك إن تعبك إن وصبك إن أملك إن تكبدك 
تمر به ابلَلد  مع ماإن حتملك ملشاق الصيام ِف شهر رمضان و خصوصاً 

ويعاين من العباد من األزمات والكربات اليت َلفارج هلا إَل اهلل سبحانه 
لن  ِف نهار رمضان وتعاىل هذا من اهلل عزوجل بماكن لن يضيع عرقك

ظمؤك ِف نهار رمضان لن يضيع جوعك ِف نهار رمضان لن يضيع يضيع 
تعبك ِف نهار رمضان ستجد أجرك بالوفاء ستجد أجرك بالكمال ستجد 
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س الصيام وقاعدته يه 
ُ
أضعاف ماكنت تتمىن وماكنت حتسب ملاذا ألن أ

الصرب واألحتساب قال اِليب عليه الصَلة والسَلم كما ِف الصحيحني من 
 :ريض اهلل تعاىل عنه أن اِليب صَّل اهلل عليه وسلم قالحديث أيب هريرة 

واهلل  ((من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر َل ماتقدم من ذنبه  ))
ابُِرونَ  يَُوَفِّ  إَِنَِّما ﴿عزوجل يقول عن أجر الصائم َرُهمح  الَصِّ جح

َ
ِ  أ  ﴾ِحَساٍب  بَِغْيح
م   ﴿َليوزن هلم وَليكال هلم وإنما يغرف هلم غرفا  َله لهيُْكم سه كما  ﴾ عه

ةُ  ﴿قال اهلل عزوجل وهو يذكر دخول املَلئكة ىلع أهل اجلنة  ئِكه َله الْمه  وه
لهيِْهم يهْدُخلُونه  ن عه ُّ  ِمُّ

م   (23) بهاٍب  ُكِ َله لهيُْكم سه ا عه ُتمْ  بِمه ْ ِبه  ُعْقبه  فهنِْعمه  ۚۗ صه
ارِ   ﴾ ادلهُّ

سَلٌم  املحتسبون أيها يا هكذا الصائمون أيها يا هكذا اهلل ياعباد هكذا
 عليكم إذا قبوركم سَلمٌ  ِف وسدتم إذا سَلٌم عليكم النيا ِف عليكم
َمئِذٍ  ﴿ اهلل ىلع العرض يوم وقفتم َرُضونَ  يَوح  ﴾ َخاِفيَةٌ  ِمنحُكمح  ََتحَف  ََل  ُتعح

إذا وزنت أعمالكم سَلم عليكم إذا مررتم ىلع الرصاط  سَلٌم عليكم
وأنتم بني اْلور ويف عليكم  اجلنة سَلمٌ يكم إذا دخلتم أبواب سَلم  عل

داخل القصور تنعمون جبوار رٍب غفور سبحانه وتعاىل سَلم عليكم 
 .َلمة الصيام رمحة الصيام نعمةالصيام سَلم الصيام س

هات جمال ِف أن تضيق تدع للشيطان جمال وَلللشهوات وللشب فَل أَل
 العبادة  هذه ك ِف أداءنقعليك أو َت
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شديد الكهرباء َل توجد  املصاريف الضيق إىل غْي ذلك  فتأِت تقول اْلر
هذه لكها بقضاء وبقدر واهلل يقيض مايشاء واهلل يفعل مايشاء وربك خيلق 

اعزم اِلية واعقد اِلية ىلع أن تصوم مهما لكفك األمر  ،مايشاء وخيتار
 الصيام  عبادةألن اهلل قال ِف 

َ  بُِكمُ  اّلَِلُّ  يُِريدُ  ﴿ اهلل عزوجل يعلم انه سيأِت ىلع اِلاس  أي أن ﴾ الحيُسح
أوقات يكون فيها شهر رمضان ِف شدة اْلر وقيض الشمس ومع ذلك 

اهلل  فما دامقال اهلل يريد اهلل بكم اليس الرشيع اْلرادة الرشعيه 
 عزوجل خيربنا بأنه يريد بنا اليس ومن أصدق من اهلل قيَل

علينا الصيام وَلتغلبنا ومن أصدق من اهلل حديثا فَل تصتصعب نفوسنا 
ِف النيا وَل ِف اآلخرة  َل َلسَلم لشهوات فننتهك حرمة رمضان فيومئذٍ ا

 أقِدم ىلع اهلل سبحانه وتعاىل اذلي قال عن الصيام 

وا ﴿ ُ َة َوتِلَُكرِبِّ ِملُوا الحِعَدِّ َ َوتِلُكح َ َوََل يُِريُد بُِكُم الحُعسح يُِريُد اّلَِلُّ بُِكُم الحيُسح
ى  ُكُروَن اّلَِلَّ ىلَعَ  .﴾ (281) َما َهَداُ مح َولََعلَُِّكمح تَشح

 أقول ما سمعتم وأستغفر اهلل يل ولكم
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 :اخلطبة الثانية

هلإ إَل اهلل وأشهد أن ُممد عبده ورسوَل صَّل اهلل  اْلمدهلل وأشهد أن َل
عليه وىلع آَل وصحبه وسلم أما بعد فياأيها اِلاس جاء ِف صحيح اْلمام 

اسمع - هلل تعاىل من حديث الرباء ريض اهلل تعاىل عنه قالابلخاري رمحه ا
ىلع آَل وصحبه وسلم ياراعك اهلل كيف اكن أصحاب اِليب صَّل اهلل عليه و

فرض الصيام ِف أول مالكفوا ِف أول مافرض عليهم أول  ءيصومون ِف بد
 -عليهم الصيام كيف اكنوا يصومون  ماكتب

 آَل وصحبه وسلم يصومون وىلعقال اكن أصحاب اِليب صَّل اهلل عليه 
فنام أحدهم لم يكن يأكل  -أي وقت املغرب-ذا جاء اْلفطار إرمضان ف

معىن ذلك يا أيها املسلم أي اكن حيرم عليهم إذا  - ويرشب يللته ويومه
جاء وقت اْلفطار وهم نائمون حيرم بان يأكلوا ويرشبوا إىل مثلها من ايلوم 

تصور مع  ،ِف بداية األمر ِف بداية األجور اثلاين هذا اكن ِف بداية الترشيع
أعماهلم مع مشقتهم اكنوا أصحاب عمل لم يكونوا مثلنا ينامون اِلهار 
ويسهرون الليل اكنوا يسهرون بالليل يناجون اهلل عزوجل ويغدون 

الصباح ىلع أعماهلم  يزرعون ويعملون ِف أمواهلم يأِت الرجل منهم ريض 
ِت من شدة اتلعب فإذا غف غفوة فأدركه الفطر اهلل تعاىل عنهم أمجعني فيأ

وغربت الشمس وهو نائم ثم انتبه حيرم عليه أن يأكل و أن يرشب حىت 
 تغرب عليه الشمس ِف ايلوم القادم 
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أي يستمر نهاره ويلله ونهاره وهو صائم هلل عزوجل أنظر ىلع شدة أنظر 
هلل ِف سبيل لكن ملا اكن من أجل اهلل هان عليهم ِف ذات ا ،ماذا قاسوا

قال الرباء ريض اهلل تعاىل عنه ثم إن قيس ابن رصمة   ،اهلل سبحانه وتعاىل
غدا إىل عمله فاكن صائماً فجاء ِف آخر يومه وقت اْلفطار فقال ْلمرأته 

انظر إىل الشدة اليت -هل عند م طعام قالت َل أذهب ألتلمس لك 
ُشاب حنن ايلوم اكنت ِف بيوتهم يأِت عليهم رمضان ما عندهم طعام وَل

حدث عن أحواِلا وَلحرج مايأِت رمضان إَل وأشياء رمضان عند الكثْي 
من اِلاس موجودة أو ىلع أقل القليل ماتغرب عليه الشمس إَل وعنده من 

هذا يأِت إىل بيته يريد إفطاراً   -اليشء الكثْي الطعام والرشاب والزاد
تعاىل اهلل عنه وخرجت  فتقول َل إمرأته َليوجد عندنا يش فنام ريض اهلل

هذه املرأه ريض اهلل تعاىل عنها تلتمس َل شيئا فجاءت بيش معها فوجدته 
أيقظته  اعد يفيد أن توقظه يلفطر حىت وإنأي ما (خيبة لك)نائماً فقالت 

حيرم عليه أن يأكل و أن يرشب انظر إىل  ماحتملوا ِف سبيل اهلل تبارك 
اثلاين صائما وغدا إىل مزرعته غدا  نهاره أي ِف ايلوم غدا وتعاىل قال ثم 

إىل عمله حىت إذا انتصف اِلهار أغيش عليه املدينة شديدة اْلرارة 
املدينة حرارتها شديدة وسمومها عظيمة وهو يعمل وهو صائُم يومني ىلع 
اتلوايل أغيش عليه وهذا يشء طبييع ياهلل  م من إنسان ِف صحته 

هو ِف بيته ِف الظَلل سواء وجد َليعمل َل يغدوا إىل هنا وَلإىل هناك 
عنده يش أو َليوجد عنده يش ومع ذلك تراه يتعمد  انتهاك حرمة رمضان 
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فيأكل ويرشب وقد ربما بعضهم خيزن ويدخن نسأل اهلل السَلمة والعافية 
أي رفعة لألمة نرجوه أي تفريج للكربات نأمل وحنن ىلع هذه األحوال 

 ،واستخاف حبقوق اهلل وبفرائض اهلل انتهاك ملحارم اهلل وتعد ْلدود اهلل
وقد قال أحد السلف ما استخف قوم حبقوق اهلل إَل سلط اهلل عليهم من 

 يستخف حبقوقهم 

خرِب الرسول صَّل اهلل عليه وسلم فجاء اليس من اهلل 
ُ
فلما اغيش عليه أ

   :عزوجل ونزل قول اهلل عزوجل

فَُث إِ ﴿ يَاِم الرَّ ِحلَّ لَُكمح يَلحلََة الصِّ
ُ
نتُمح بِلَاٌس  ۗۚىَلى نَِسائُِكمح أ

َ
ُهنَّ بِلَاٌس لَُّكمح َوأ

َُّهنَّ  نُفَسُكمح َفتَاَب َعلَيحُكمح َوَعَفا  ۗ ل
َ
نَُّكمح ُكنتُمح ََتحتَانُوَن أ

َ
ُ أ َعِلَم اّلِلَّ

ُ لَُكمح  َۗۖعنُكمح  وُهنَّ َوابحتَُغوا َما َكتََب اّلِلَّ َن بَاُِشُ ى  ۗۚفَاآلح ُبوا َحىتَّ َ َوُُكُوا َواُشح
ِر  وَِد ِمَن الحَفجح سح

َ َيحِط األح بحيَُض ِمَن اخلح
َ َيحُط األح َ لَُكُم اخلح يَاَم  ۗۖيَتَبَنيَّ وا الصِّ تِمُّ

َ
ُثمَّ أ

 ﴾إِىَل اللَّيحِل 

انظر جاء اتلخفيف ملا حصل اَلنقياد رفعت الكربات ملا حصل التسليم 
زوجل عليهم فهذا نوع من كشف والقبول لفرض اهلل اذلي فرضه اهلل ع

الكربات من أسباب كشف الكربات وانفراج املضايق ىلع العباد أن 
نكون منقادين هلل مسلمني ألمر اهلل ممتثلني لرشائع اهلل ِف سائنا ويف 

رهنا ِف أحواِلا لكها نكون رضائنا ِف عسنا ويف يسنا ِف منشطنا ويف مك
  ﴾يلقنيفاعبد ربك حىت يأتيك ا ﴿ هللاً عباد
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ِ رهِبُّ  ﴿ ونمتثل لقول اهلل عزوجل  اِِت َّلِلهُّ مه مه ْيهايه وه َمه نُُسِِك وه َلِِت وه قُْل إِنهُّ صه
هِميه  ال ِيكه  َله  الْعه ُ  َشه َٰلِكه  ۗۖ  َله بِذه ِمرُْت  وه

ُ
نها أ

ه
أ َوُل  وه

ه
 .﴾ (163) الُْمْسلِِميه  أ

هاهو رجب قد أِت وطاف وشعبان ِف اْلنتصاف وتفصلنا عن رمضان 
يلال خفاف أَل فأعدوا العدة عدة اْليمان أَل  فأعدوا القوة قوة الصرب أَل 

أَل  استعداد اتلحمل ىلع املشقة اْلاصلة  ،فليكن معكم استعداد
فلتأخذوا اِلية الصادقة والعزيمة القوية ىلع أن تصوموا شهر رمضان 

لغ الضيق مبلغه وحصل من الكرب ماحصل فأنت عبد هلل سبحانه مهما ب
تمرة  إَل وتعاىل اكن اِلاس خيرجون ِف أسفارهم وغزواتهم َلجيدون

هم وُشبة ماء يروون بها عطشهم ومع ذلك اكنوا هلل تيسدون بها جوع
أحياء وأمواتا وفازوا ِف الارين وفازوا بدار الرضوان عند الرمحن سبحانه 

 وتعاىل

أل اهلل عزوجل بأسمائه اْلسىن وصفاته العَّل أن يسلمنا إىل رمضان اس
 ويسلم رمضان ِلا

امهلل إنا نسألك من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك ومن طاعتك 
ما تبلغنا به جنتك ومن ايلقني ما تهون به علينا مصائب النيا ومتعنا 
امهلل بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل 

 ثأرنا ىلع من ظلمنا امهلل انرصنا ىلع من اعدانا 
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 عجعل مصيبتنا ِف ديننا وَل عجعل النيا أكرب همنا وَل مبلغ علمنا امهلل َل
 وَل تسلط علينا من َل يرمحنا يا ذا اجلَلل واْلكرام 

 ربنا آتنا ِف النيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب اِلار

ربنا اغفر ِلا ولوالينا واملسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء 
 اتمنهم واألمو

  وصَّل اهلل وسلم ىلع ُممد وىلع آَل وصحبه


