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حلمــد = ربِّ  ــاده املــوفقني، الــذين يهيــ ا ــا ملتابعــة ســيِّ ئالعــاملني، أكرمنــا ووفقنــا وجعلنــا مــن عب د هم ظــاهًرا وLطًن
  . املرسلني، وإحياء الليايل الفاضلة واألSم املباركة يف كل وقت وحني

صـفاته ، إلـهٌ وحـده ال شـريك لـه ، هللاوأشهد أن ال إلـه إالَّ  ومسـا يف عظمتـه وجاللـه  ،وعـال يف كماالتـه ،تعـاىل يف 
صــافه العــدّ  ال يعــدُّ  .وضــياءه وaــاءه نفســه  تَ َعــوإمنــا هــو كمــا نَـ  ،أحــدعــزَّ وجــلَّ وال يســتطيع أن يشــري إىل كماالتــه  ،أو
   ].الشورى١١[﴾ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصريُ  ﴿ :بنفسه يف كتابه

، وقربـَّه مـن حضـرته وأدvه، وجعـل لـه منزلـة وحبـاهعزَّ وجلَّ ، اجتباه هللا ههللا ورسولُ  دُ بْ وأشهد أن سيدv حممًدا عَ 
  . سواه ا أحدٌ هَ زْ عظمى مل حيَُ 

صــلِّ  ، السـابق بفضــل هللا، وخــري عامـل مبــا أنــزل عليـه مــواله يف كتــاب هللا ،علــى ســيدv دمحم وLركْ  مْ وسـلِّ  اللهـم 
صلِّ  صحابه اهلدا ،قاةعليه وعلى آله التُّ  مالله و آمـني S  .. آمـني ،على هذا اهلدى إىل يوم الدين ه�بع نْ مَ  وكلِّ  ،ةوأ
  .العاملني ربَّ 

أن نكـون فيــه   اً شــهر شـعبان؛ علينـا مجيعــ -وحنــن يف مسـتهل هـذا الشــهر الكـرمي  :أيهـا األخـوة مجاعــة املـؤمنني
محن  -قــال لنــا أمجعــني  عــزَّ وجــلَّ ، ألن هللا ملسو هيلع هللا ىلص حبضــرة النــيب العــدvن vَ رِ دْ حنــاول أن نقتــدي فيــه علــى قَــ ،كمــا أمــرv الــر

َ َواْليَـــْوَم اْآلِخــَر ﴿ :كمــا قــال للســابقني وقــال لالحقــني َلَقــْد َكــاَن َلُكــْم ِيف َرُســوِل ا�َِّ ُأْســَوٌة َحَســَنٌة لَِّمــن َكــاَن يـَْرُجــو ا�َّ
َ َكِثريًا    ].األحزاب٢١[ ﴾َوذََكَر ا�َّ

يف هــذا الشــهر الكــرمي؟ حتكــي  ملسو هيلع هللا ىلص هُ يُــدْ داء بســيد الرســل واألنبيــاء؛ فمــاذا كــان هَ بــد لنــا مــن االقتــوإذا كــان ال
صـال - يصوم حىت نقـول ال يفطـرملسو هيلع هللا ىلص كان : (�فتقول  ،من هديه اً قبس� السيدة عائشة  صـيام الو لـيس فيـه  ،أي 

صـيام شـهر قـطّ ملسو هيلع هللا ىلص ومـا رأيتـه  ،يفطـر حـىت نقـول ال يصـوم ملسو هيلع هللا ىلصوكان  -سحور وال فطور   ،إال شـهر رمضـان اسـتكمل 
صـياًما منـه يف شـعبان يف هـذا الشـهر الكـرمي، اإلكثـار مـن الصـيام =  ملسو هيلع هللا ىلص ِيبِّ النَّـ كـان هـذا هـديُ   إذاً  .١)وما رأيته أكثر 

  .عزَّ وجلَّ 

صــحابُ كمــا أ -نريــد ولعلنــا  يكثــر مــن الصــيام يف ملسو هيلع هللا ىلص  كــان النــيبُّ   مَ ـهــذا الصــيام، ولِــ أن نعلــم ســرَّ  -نــا نبيِّ  راد أ
صـــحابه  صـــية، وأن يبـــني هلـــم  أن يعلمـــوا ســـرَّ  �هـــذا الشـــهر؟ أراد أ ســـبب هـــذه األفضـــلية، وكـــانوا  ملسو هيلع هللا ىلصهـــذه اخلصو

، فــذهبوا إىل أســامة بــن زيــد ٢)مــن رآه بديهــة هابــه( ،إهليــة ةٌ َبــيْـ كــان عليــه هَ   ملسو هيلع هللا ىلصيسـتحون مــن حضــرته أن يســألوه ألنــه 
هــذا  ســرِّ  عــن ملسو هيلع هللا ىلصوطلبــوا منــه أن يســأل رســول هللا  - ه يف بيتــه علــى عينــه وحيبــهكــان قــد رLَّ   ِيبُّ والنَّــ - رضــي هللا عنهمــا

فقـال  !!؟مل نرك تصوم يف شهر من الشهور مـا تصـوم يف شـهر شـعبان ،S رسول هللا :األمر، فذهب إليه أسامة وقال
صحابه على الفور ملسو هيلع هللا ىلص وهـو شـهر ترفـع فيـه  ،بـني رجـب ورمضـان ،ذاك شهر يغفل عنـه النـاس{: جميًبا له ولنا ولكل أ

صائم ،األعمال إىل هللا  v٣}فأحب أن يرفع عملي وأ.   

                                                 

  .عن السيدة عائشة �رواه اإلمام مالك يف املوطأ ومتفق عليه  ١
صبهاين ٢ حلسني بن مسعود البغوي وأبو الشيخ األ َصَف النَِّيبَّ  َرِضَي ا�َُّ  َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلبٍ َكاَن : ا َكاَن َأْجَوَد (: َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ، َعْنُه ِإَذا َو

صْ  َصْدرًا، َوَأ ْعرَِفًة َأَحبَُّه، يـَُقوُل َوَأْوفَاُهْم ِبِذمٍَّة، َوأَْليَـنَـُهْم َعرِيَكًة، َوَأْكَرَمُهْم َعِشريًَة، َمْن رَآُه َبِديَهًة َهابَُه، َوَمْن َخاَلَطُه مَ  ،َدَق النَّاِس َهلَْجةً النَّاِس َكف¦ا، َوَأْجَرَأ النَّاِس 
َلُه َوال بـَْعَدُه ِمثْـَلهُ : vَِعُتهُ  ُ َعَلْيِه ، َملْ َأَر قـَبـْ  ).َوَسلَّمَ َصلَّى ا�َّ

محد يف مسنده روى الرتمذي والنسائي ٣  .رضي هللا عنهما عن أسامة بن زيد وأ
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ترفـع فيـه األعمـال إىل هللا، وهـل األعمـال ال  سبب إكثاره مـن الصـيام يف شـهر شـعبان ªنـه شـهرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ِيبُّ  النَّ بنيَّ 
  !!؟ترفع إىل هللا إال يف شهر شعبان

لع على العمل الظـاهر وحـده وإمنـا يطلـع علـى وال يطَّ  ،لع على عملنا أمجعني يف وقت العمليطَّ  عزَّ وجلَّ إن هللا 
ولـذا عنـدما أمـرv هللا  ،وعلى حركات القلوب وخفيات السرائر عنـد التوجـه هلـذا العمـل ،النواS اليت تصحب العمل
عـزَّ وجــلَّ ولكــن هللا  ].التوبـة١٠٥[﴾ َوقُـِل اْعَملُــوْا َفَسـيَـَرى اّ�ُ َعَمَلُكــْم َوَرُسـولُُه َواْلُمْؤِمنُــونَ ﴿ :أن نعمـل قــال لنـا أمجعــني

حلكــم العـدل نــزَّ  S عبــادي إين حرمـت الظلــم علــى نفسـي وجعلتــه فيمــا ﴿ :لظلـم وقــاله ذاتــه عـن اجلــور وعــن اوهـو ا
  . ٤﴾بينكم حمرًما فال تظاملوا

حـىت نعلـم علـم اليقـني أن اإلنسـان إن  ،قد أحاطهـا بـدائرة كبـرية عزَّ وجلَّ ولذلك إذا نظرv إىل األعمال جند هللا 
  .حمالة العاملني فهو هالك ال مل تسبق له مغفرة ربُّ 
أو  ،أو بفرجـه ،أو يديـه أو رجليـه ،بعينيـه أو بلسـانه ،إن كـان حبركاتـه الظـاهرة -عمـل  مـل أيَّ فاإلنسان إذا ع

له فــورًا الكــرام الكــاتبني، ســجَّ  !!ل يف أكثــر مــن موقــعوســجِّ  ،ل هــذا العمــل فــورًاســجِّ  - هجوارحــªي جارحــة مــن 
صة بعـد العمـل ال )كرام( :عزَّ وجلَّ اهم هللا ومسَّ  ه يتـوب إىل وال يسـارعون إىل تسـجيله لعلَّـ ،سـيئأل®م يرتكون للمرء فر
وإذا عمـل العمـل . هـذا العمـل يف ملـف سـيئاته ونَ تُـبِ ثْ فال يُـ  ،أو يستغفر هللا على ما فعله ،أو يندم على ما جناه ،هللا

ًصا على أن يفوز هذا املرء بفضل هللا وإكرام هللا  خـصَّ واألجر العظيم الـذي  ،الطيب واخلري سارعوا إىل تسجيله حر
حلياةبه هللا العام    .لني مبا حيب ويرضى يف هذه ا
على جوارح اإلنسان اليت فعلـت هـذا العمـل، ولـذلك فجوارحنـا أمجعـني فيهـا كـامريات  ل هللا هذا العملوسجَّ 

 إذا كـذَّب أو حـادَّ  ،وتشهد على املرء يوم الـدين ªنـه عملهـا وقـام aـا ،إلكرتونية خفية تسجل األعمال فور حدوثها
   .جادل أو

املوضـع مـا  سِ فْ وجعل هللا يف األرض اليت منشي عليها ونسري عليها يف كل مواضعها كامريات إهلية تسجل يف نَـ 
يسـجل لنـا أمجعـني هـذه الصـورة لتعـرض علـى حضــرة فهـذا املسـجد الـذي حنـن فيــه اآلن . يـدور عليـه إىل يـوم الـدين

محن يوم الدِّ    . إىل يوم القيامةحيدث على أرضه يسجله  شيءٍ  ين، وكلُّ الر
 الكرام الكاتبني أن يستنسخوا نسخة مـن هـذا العمـل ويرسـلو®ا إىل حتـت العـرشعزَّ وجلَّ مث بعد ذلك µمر هللا 

مــن أعمــال  ويزيــدها هللا أضــعافًا مضــاعفة إن كــان عمــالً  ،يف ملــف هــذا العبــد ظَ فَ حْ تُ ِلــ -حيــث ديــوان األعمــال  -
صــورةٌ  .ه يف ســجل هــذا العبــد الســعيدالوعيــد، وحيفــظ ذلــك كلُّــاخلــري، ويظــل هــذا العمــل يزيــد إىل يــوم  تــذهب إىل  و

حلةاجلنَّــ صــورةٌ  ،ة مــن األعمــال الصــا مث بعــد  .تــذهب إىل النــار مــن أعمــال الفــاجرين واملشــركني واملكــذبني والضــالني و
صورةٌ  نها النـيب ذكرها هللا عزَّ وجلَّ يف كتابه، وبيَّ هذه الصور لألعمال  .ملسو هيلع هللا ىلصد األنبياء واملرسلني على سيِّ  ضُ رَ عْ تُـ  ذلك 

صحيح سنتهملسو هيلع هللا ىلص    .يف 
ا  يـَــْوَم َتْشــَهُد َعَلــْيِهْم َأْلِســنَـتـُُهْم َوَأيْــِديِهْم َوَأْرُجُلُهــم ِمبَــ﴿ :يف كتــاب هللاعــزَّ وجــلَّ أمـا اجلــوارح فقــد قــال يف شــأ®ا هللا 

وخياطـب  - منه النجاة أمجعـنيعزَّ وجلَّ الذي نسأل هللا  - ويعجب اإلنسان يف هذا اليوم ].النور٢٤[ ﴾َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
ُ الـَِّذي َأنطَـَق ُكـلَّ َشـْيءٍ ﴿: أعضاءه كما قال هللا نَـا قَـاُلوا َأنطََقنَـا ا�َّ هـذه  ].فصـلت٢١[ ﴾َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشـِهدمتُّْ َعَليـْ

                                                 

 .رواه مسلم عن أيب ذر ¾ ٤
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يـَْوَمِئــٍذ ُحتَــدُِّث َأْخَباَرَهــا ªَِنَّ رَبَّــَك ﴿: أ®ايف ســورة الزلزلــة فقــال يف شــعــزَّ وجــلَّ هــي اجلــوارح، أمــا األرض فقــد ذكرهــا هللا 
   ].الزلزلة٥ -٤[﴾ َأْوَحى َهلَا

صعود األعمال إىل ما حتت العرش؛ فقد قال  ن هللا به من التسـبيحات إن ما تذكرو {: ملسو هيلع هللا ىلصأما ديوان األعمال و
النحــل، حــىت يصــلن إىل العــرش فــيطفن حولــه يســبحن ويــذكرن  كــدويِّ   ن دويٌّ ن وهلــجْ رُ والتهلــيالت والتكبــريات َخيْــ

  . ٥}بصاحبهن إىل يوم القيامة
حلة مـن األذكـار فهـي تـذكر هللا  ،تصعد األعمال إىل حول العرش صـا علـى اهليئـة الـيت قاهلـا عـزَّ وجـلَّ فإذا كانـت 

صدقة أخذها هللا د = إىل يوم الدِّ عبال هذا بيمينـه ويربيهـا لنـا  عزَّ وجـلَّ ين، ويكون ذلك يف ميزان حسناته، وإن كانت 
ق aـا  حىت أن املرء إذا كان يوم القيامة جيـد الصـدقة القليلـة الـيت تصـدَّ  - مهره وفرسه :أي – v فـُُلَوهُ ريب أحدُ كما يُ 

صـدقتك الـيت تصـدقت aـا  :فيقـول ؟مـن أيـن يل ذلـك S ربّ  :فيقـول .لـك هـذا :تعـاىلد، ويقول هللا حُ كجبل أُ  هـذه 
صارت كما ترى ،يف يوم كذا   . أخذvها وربيناها لك حىت 

حلة صــان بــه يف الســماء؛ Lبٌ  ولكــل مــؤمن كمــا أخــرب النــيبُّ  ،فتصــعد األعمــال الصــا ينــزل منــه  األمــني LLن خا
حليــاة الــدنيا، مث بعــد ذلــك النســخ األخــرى يقــول فيهــا هللاحــىت تنتهــي مســريت ،يصــعد منــه عملــه وLبٌ  ،رزقــه  :ه يف ا

   ].اجلاثية٢٩[﴾ ِإvَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ ﴿

حــىت جيهــز اإلنســان مكانــه وموضــعه يف اجلنــة، ونســخة مــن الــيت نعملهــا؛ نســخة إىل اجلنــة  نســخ مــن األعمــال
  .عزَّ وجلَّ ىل النار حىت Åئ النار عذابه وسجله يف جهنم والعياذ L= ار والكفار إاألعمال اليت يعملها الفجَّ 

 - فــه هللا Lلشــفاعة للمــؤمننيألنــه كلَّ  - ِيبِّ ويعــرض العمــل علــى حضــرة النَّــ ،لــع هللا علــى العمــلوبعــد ذلــك يطَّ 
محــدت هللا تعــاىل علــى ذلــك وإن تُعــرض علــيَّ أعمــالكم فــ{: ¾ فيمــا رواه اإلمــام البــزارملسو هيلع هللا ىلص فقــال  إن وجــدت خــريا 

  .٦}لكم عزَّ وجلَّ وجدت غري ذلك استغفرت هللا 
حلال يطلع عليها هللا، ولكن هللا إإذن تعرض األعمال وترفع  ألنـه يلـتمس  -عـزَّ وجـلَّ ىل حضرة هللا يف الوقت وا

عـزَّ وجـلَّ عليـه، وµمـر هللا حياسـبهم مبـا يعـرض وإمنـا  ،وال حياسبهم مبا يسـمع ،ال حياسبهم مبا يرى -األعذار للمؤمنني 
يصــوم االثنــني ملسو هيلع هللا ىلص فيعرضــون العمــل عليــه يف كــل أســبوع مــرة، وقــد كــان  ،املالئكــة أن تكثــر مــن تكــرار العــرض عليــه

يــوم  وســئل عــن ســرِّ  .٧}ذاك يــوم ولــدت فيــه{ :فقــال االثنــنيُســئل عــن ذلــك وعــن يــوم مــن كــل أســبوع فَ واخلمــيس 
صائم{: اخلميس فقال  v٨}ذاك يوم تعرض فيه األعمال على هللا فأحب أن يعرض عملي وأ.  

ويسـارع  ،وحـىت يسـارع املـؤمن إىل التوبـة النصـوح ،وتعرض األعمال على هللا يـوم اخلمـيس حـىت يتـوب التائـب
حلات الســـيئات حلضـــرة الغفـــار، وحـــىت ميحـــو هللا Lلصـــا ــــيَِّئاتِ ِإنَّ ا﴿ :املســـيء إىل االســـتغفار  ﴾ حلََْســـَناِت يُـــْذِهْنبَ السَّ

حلبيــــب  ،)ال إلــــه إال هللا( :وإذا قــــال العبــــد مــــثالً  ].هــــود١١٤[ إذا قــــال العبــــد ال إلــــه إال هللا ذهبــــت إىل {: ملسو هيلع هللا ىلصقــــال ا
صـلَّ . ٩}صحيفته فمحت كل سيئة تقابلها حىت جتـد حسـنة تقـف جبوارهـا  مـا اخلمـس غفـر هللا الفـرائضَ  ى العبـدُ وإذا 

                                                 

صحيح على شرط مسلم عن النعمان بن بشري،  ٥ حلاكم وقال   ).الرتغيب والرتهيب(رواه ابن أيب الدنيا وابن ماجة وا
 .ورجاله رجال الصحيح عن عبد هللا بن مسعود ¾ ٦
 .رواه اإلمام مسلم من حديث أيب قتادة ¾ ٧
 .رواه اإلمام الرتمذي عن أيب هريرة ¾ ٨

كن إىل مثلها الصحيفة من السيئات حىت تسيف ساعة من ليل أو ®ارإالَّ طمست ما يف " ال إله إالَّ هللا"ما من عبد قال : (روى أبو يعلى عن أنس ¾ ٩
حلسنات  .الرتغيب والرتهيب –) من ا
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بينهن ما اجتنبت الكبـائر، إذا اجتنـب الكبـائر فـإن الصـغائر يـذهبها هللا، ويغفرهـا هللا aـذه الصـلوات اخلمـس، قـال 
فهـل يبقـي  ،مثل الصلوات اخلمس كنهر عـذب جـاٍر ببـاب أحـدكم يغتسـل فيـه مخـس مـرات يف كـل يـوم وليلـة{: ملسو هيلع هللا ىلص

  .١٠}aن اخلطاSعزَّ وجل ذلك الصلوات اخلمس يذهب هللا ك  :قال .ال :قالوا ؟ذلك من درنه شيًئا
املظـامل  نـدم علـى مـا فعـل، وعـزم علـى أال يعـود إىل هـذا الـذنب، وردَّ  ؛عـزَّ وجـلَّ فإذا �ب العبد توبـًة نصـوًحا = 

إذا �ب العبـد { :ملسو هيلع هللا ىلصميحـو الصـور الـيت حياسـبه aـا قـال  عـزَّ وجـلَّ إىل أهلها إن كان يف الذنب ظلم خللـق هللا، فـإن هللا 
حلفظــة ذنوبــه، وأنســى ذلــك جوارحــه وأنســى ذلــك معاملــه مــن األرض، حــىت يلقــى هللا لــيس عليــه شــاهد  أنســى هللا ا

  .)النور٣١) (مجيًعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحونتوبوا إىل هللا ( ،أو كما قال .١١}بذنب
  :اخلطبة الثانية

حلمــد = ربِّ  ابني التــوَّ  حيــبُّ ( :هوأخــربv يف قرآنــه أنــ ،ح لنــا أبــواب توبتــه يف كــل وقــت وحــنيالــذي فــت ،العــاملني ا
ـــ خبلقـــه  رحـــيمٌ  ،عطـــوف شـــفوقٌ  ال إلـــه إال هللا وحـــده ال شـــريك لـــه؛ إلـــهٌ  وأشـــهد أنْ  .)البقـــرة٢٢٢) (رينوحيـــب املتطهِّ

ـــدُ  اً ســـيدv دمحم وأشـــهد أنَّ  .أمجعـــني ـــواب اخلـــري للمـــؤمنني ،ههللا ورســـولُ  عب ـــاتح أب ـــع  Sفـــيض اخلـــري والعطـــامُ و  ،ف جلمي
ــوم الــدين ،املســلمني صــلِّ . والشــفيع األعظــم جلميــع اخلالئــق ي  ،داهعلــى ســيدv دمحم وارزقنــا ُهــ وLركْ  مْ وســلِّ  اللهــم 

  .هللاوارزقنا شفاعته يف اآلخرة وجواره يف جنته أمجعني S  ،هللاواإلقتداء aديه أمجعني S نا للعمل بشرعه قْ ووفِّ 
  :اعة املؤمننيأيها األخوة مج

نـا علـى عمـل إال وكـان أول بـل مـا دلَّ  ،على املؤمنني، أنه فتح أبواب التوبـة لنـا أمجعـنيتبارك وتعـاىل هللا  لِ ضْ من فَ 
حلكمـة مـن فـإذا أمـرL vلصـالة بـنيَّ  !!وسرت العيـوب ،هو غفران الذنوب -نتيجة هذا العمل  -أجر يصرفه لنا   لنـا ا

   ].إبراهيم١٠[﴾ فَاِطِر السََّماَواِت َواَألْرِض َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكم﴿ :الفريضة الصالة يف كتاب هللا فق
ــ ِيبِّ فــإذا أمــر بصــيام شــهر رمضــان µمــر حضــرة النَّــ !!يــدعوv ليغفــر لنــا الــذنوب صــام {: رv فيقــولأن يبشِّ مــن 

حلرام جعل األجر هـو املغفـرة مـن فإذا دعاv لزSرته وحج بي. ١٢}رمضان إمياvً واحتساLً غفر له ما تقدم من ذنبه ته ا
  .١٣}من حج البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه{: حضرة الغفور

، نـــدخل منـــه إىل هللا فيغفـــر لنـــا ذنوبنـــا ويســـرت لنـــا عيوبنـــا ،ملغفـــرة هللا هـــذه األعمـــال LLً عـــزَّ وجـــلَّ جعـــل هللا  إذاً 
ـ اً وجيعلنـا دائمــاً وأبــد هللا تقبــل إمنــا ي﴿: ذا طلبنــا مــن حضـرته ودعــوv أجابنــا، ألنــه يسـتجيب للمتقــنيرين، حــىت إمتطهِّ

ليكـون  ،ويقتـدي دوًمـا بسـيدv رسـول هللا ،نـداء هللالولذلك فـاملؤمن دائًمـا وأبـًدا يسـتجيب  ].املائدة٢٧[ ﴾من املتقني
  .عزَّ وجلَّ ه هللا فريدُّ  اً ، ال يطلب شيئأمر يطلبه من مواله من هللا يف كلِّ  دائًما وأبًدا مؤهال لإلجابة

وأكرمه وأثبت ذلك يف كتاب هللا، فقد كـان  ،دعاهعزَّ وجلَّ الكرمي يف هذا الشهر أجاب هللا  ِيبَّ لذلك وجدv النَّ 
حلرام وخلفه بيت املقـدس علـى خـط واحـدملسو هيلع هللا ىلص  مـا هـاجر إىل املدينـة مل يسـتطع لف ،وهو يف مكة يصلي جتاه بيت هللا ا
حلـرامفتوجَّ  ،يف وقت واحد اً ه إىل االثنني معتوجَّ أن ي ويطمـع أن  ،ه إىل بيت املقدس لكن قلبـه كـان يهفـو إىل البيـت ا

                                                 

ال يبقى من  :؟ قالوا))أرأيتم لو أن ®را بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه شيء: (متفق عليه عن أيب هريرة ¾ بلفظ ١٠
 .)فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو هللا aن اخلطاS( :قال .درنه شيء

 .ساكر عن أنس ¾ابن ع ١١
 متفق عليه عن أيب هريرة ¾ ١٢
 عن أيب هريرة ¾البخاري  ١٣
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حلرام، فاستجاب هللا عـزَّ وجـلَّ لـه يف هـذا الشـهر املبـارك ،وحيقق رجاه ،جيب هللا له دعاهسي  ،ويوجهه إىل بيت هللا ا
صـالة الظهـر عنـد قـوم  صـلَّ  دعـوه إىلوبينمـا هـو يصـلي  ينـزل عليــه  إذا Lلـوحيِ  ،ى ركعتـني جتـاه بيـت املقـدسوليمــة و

حلــرام ﴿: وهــو يف الصــالة قــد نــرى تقلــب وجهــك يف الســماء فلنولينــك قبلــة ترضــاها فــول وجهــك شــطر املســجد ا
حلـفغـريَّ . ]البقـرة١٤٤[﴾ وحيثما كنـتم فولـوا وجـوهكم شـطره  ،رام وجهتـه يف الركعـة الثالثـة والرابعـة واجتـه إىل بيـت هللا ا

  .الصحابة الكرام نْ مِ  هُ فَ لْ خَ  نْ وتبعه مَ 
لنـا  وأن ال يردَّ  ،وأن يستجيب لنا الدعاء ،أننا إذا أردv يف الدنيا أن حيقق هللا لنا ما نتمىن ،بذلك ِيبُّ أعلمنا النَّ 

وســرت  ،وبوالتوبــة مــن الــذن ،علــى الطهــارة الظــاهرة والباطنــة أن حنــافظ دومــاً  ،وأن يصــلح لنــا مجيــع األشــياء ،رجــاء
حلبيــب احملبــوب ،العيــوب L هللا بــه مــن فــرائض نقتــدي فيهــا vوجــلَّ  عــزَّ إذا فعلنــا ذلــك فــإن هللا  ،وحنــافظ علــى مــا أمــر 

  .وحيقق لنا كل أمر ،سيصنع لنا ما نريد
 !!وإىل عطــف هللا علينــا !!مــا أحوجنــا يف هــذه األSم إىل إجابــة هللا لنــا !!ومــا أحوجنــا يف هــذه األSم إىل ذلــك

حلنانــة إلينــاعــزَّ وجــلَّ إىل نظــر هللا و  L!! يف هــذا الوقــت عــزَّ وجــلَّ فنســأل هللا  .حــىت يصــلح أحوالنــا وجيعلنــا يف خــري حــال
ا، مـا علمنـا منهـا ومـا مل نعلـم، رv، مـا أظهـرv منهـا ومـا أبطنَّـمنا منها ومـا أخَّـما قدَّ  ،املبارك امليمون أن يغفر لنا ذنوبنا

وأن يســتجيب لنــا الــدعوات، وأن يصــلح لنــا مجيــع األحــوال يف الــدنيا ويف املــآل، وأن  ،ناتســيئاتنا حبســ لَ وأن يبــدِّ 
  .خواننا املسلمني أمجعني، وأن جيعل حالنا على خري حالنا وإتيصلح لنا أوالدv وبناتنا وحكامنا وأخوا

 غَ لَـبْـ نـا وال مَ ل الـدنيا أكـرب مهِّ فيما بيننا، وال جتعـ دائمةً  وإخوةً  ،يف القلوب اللهم ارزقنا وسعة يف األرزاق، وغىنً 
بَّ بَّ كتابــك وُحــوُحــ ،كبَّ نبيِّــك وُحــبَّــا، اللهــم اجعلهــا يف أيــدينا وال جتعلهــا يف قلوبنــا، واجعــل يف أفئــدتنا حُ َنــمِ لْ عِ 

  .املؤمنني أمجعني
 إنـك مسيـعٌ  ،األحيـاء مـنهم واألمـوات ،واملـؤمنني واملؤمنـات ،وللمسـلمني واملسـلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا

  .العاملني S ربَّ  ،الدعوات جميبُ  قريبٌ 
صيانتك   . اللهم اجعل مصر يف كفالتك وحفظك و

  .اللهم من أراد مصر وأهلها بسوء فاكفها مبا شئت وكيف شئت
صدورهم وحنورهم ،اللهم ردَّ كيدهم بينهم وانظـر إلـيهم بعـني  ،وتوىل أهل الكنانـة بواليتـك ،واجعل سهمهم يف 

  .S أكرم األكرمني ،سواك نْ ك وحنانتك، واغننا بفضلك عن مجيع مَ ل إليهم خبريك وبرِّ زَّ وتن ،عنايتك
َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي (اتقوا هللا، : عباد هللا ِإنَّ اّ�َ µَُْمُر Lِْلَعـْدِل َواِإلْحَسـاِن َوِإيتَـاء ِذي اْلُقـْرَىب َويـَنـْ

  ].النحل٩٠[) ذَكَُّرونَ يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم تَ 

  .اذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
***************************  

  


