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حلمد 8 ربِّ  وحنمـدك ونسـتغفرك ألنـك فرضـت علينـا  مَّ نشـكرك اللُهـ ،العـاملني ا
ــا عليــه، وَســ ــا لــهملسو هيلع هللا ىلص لنــا حبيبــك ومصــطفاك  نَّ الصــيام وأعنتن لــك  مَّ فــاللهُ  .القيــام ووفقتن

حلمــد كمـــا حتـــبُّ  أنـــت كمـــا أثنيــت علـــى نفســـك، عـــزَّ  ،ال حنصـــي ثنـــاًء عليــك ،وترضــى ا
  .وال إله غريك ،انكوجلَّ سلط ،جارك

واســـع الفضـــل، عمـــيم العفـــو،  ،وحـــده ال شـــريك لـــه ،وأشـــهد أن ال إلـــه إال هللا
حلســنات الكثــري، ويبــيِّ يقبــل مــن العبــد اليســري، ويُ  لــه وجهــه يــوم الــدين  ضُ ثيبــه عليــه مــن ا

حلبيب البشري النذير   .وجيعله منري، ويرفع درجاته يف اجلنة بل رمبا جيعله يف جوار ا
عـزَّ ه، جعلـه هللا ه من خلقـه وخليلُـه، وصفيُّ هللا ورسولُ  عبدُ  يدm دمحماً وأشهد أن س

ـــرمحـــًة pمـــًة للمـــؤمنني، ونعمـــًة ســـابغًة جلميـــع املســـلمني، فقـــال لنـــا وجـــلَّ  ه يف كتابـــه يف حقِّ
ــْن َأنُفِســُكْم َعزِيــٌز َعَلْيــِه َمــا َعِنــتُّْم َحــرِيٌص َعَلــْيُكم ﴿ :املبــني vِْلُمــْؤِمِنَني َلَقــْد َجــاءُكْم َرُســوٌل مِّ

  .]التوبة١٢٨[ ﴾َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 
مـواله يف قرآنـه بكـل  هُ تَـعَ الـذي نَـ  ،علـى الـرءوف الـرحيم وvركْ  مْ وسلِّ  اللهم صلِّ 

سـيدm دمحم وآلـه  ،ه يف الدنيا واآلخرة �علـى درجـات الشـرف والتعظـيموخصَّ  ،كرمي  تٍ عْ نَـ 
  .الرامحنيودك � أرحم ك وجُ وعلينا معهم مبنِّ  ،وصحبه أمجعني

  :األخوة مجاعة املؤمنني أيها
ومن اإلكرامات والفضـل واخلـريات  ،جعل لنا من األجر والثوابعزَّ وجلَّ إن هللا 

مــن األولــني  ال يســتطيع أحــدٌ  مــا - مــن الكــرمي الوهــاب يف شــهر رمضــان - والعطــاءات
و مــوالm وأن الــذي يضــع األجــر بذاتــه هــ ،ه أو حســابه؛ ألن الصــيام 8وال اآلخــرين عــدَّ 

حلَ  هُ لَــ مَ آدَ  نِ ابْــ لِ َمــعَ  لُّ ُكــ(: ســبحانه وتعــاىل حيــث يقــول  ةِ ائَ مَ عُ بْـ  ُســَىل ا إِ اِهلـَـثَ مْ أَ  رِ ْشــعَ بِ  ةُ نَ َســا
حلبيــب  .١)هِ ي بِــزِ ْجـ أَ mَ أَ  وَ ِيل  هُ نَّــإِ فَ  مُ وْ  الصَّـالَّ إِ  ،فٍ عْ ِضـ  يبــنيِّ  ،رٌ ْمـأَ  ملسو هيلع هللا ىلصوقـد حــدث يف عهـد ا
ــ لعاليــة عنــد هللا، فقــد روي أن ئم مــن األجــر والثــواب والــدرجات امــا حيصــله الصــا رَ دْ َق

مًعـــا، مـــات أحـــدمها يف عـــزَّ وجــلَّ ويتعبـــدان 8  ،ميشــيان معـــاً  ، كـــاm يصـــطحبان معـــاً رجلــني

                                                 
 .الدارمي وأمحد وابن خزمية عن أيب هريرة � ١
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ميدان القتال شهيًدا يف سبيل هللا، ومات الثاين بعده بعـام، ورأى سـيدm عبـد الـرمحن بـن 
أعلــى ولكنـه رأى الرجـل الـذي مــات موتـة طبيعيـة  ،يف اجلنــة  مًعـالنيرأى الـرج � عـوف 

صـلى رؤ�ه علـى رسـول هللا  ، فقـصَّ !!درجة يف اجلنة مـن الـذي مـات شـهيًدا يف سـبيل هللا
ــه وســلم  ــهوِّ ؤ ليهللا علي حلكــيم الــذي علَّ  ،هلــا ل  مْ ُصــأمل يَ (: ملسو هيلع هللا ىلصســيدm دمحم  - مــه العلــيمفقــال ا

  . ٢)فبذلك: قال. بلى: الق !!بعده شهر رمضان؟
يف عمـره حـىت صـام  فكأن الرجل الذي مات ميتة طبيعية ألنه أكرمه مـواله ومـدَّ 

املـنح و  ،الـذي حصـله يف رمضـانرفعه هللا vألجـر والثـواب  ،شهر رمضان آخر بعد أخيه
ان، وجعلـه أعلـى قـدرًا مـن أخيـه يف اجلنـ ،مـن هللا ألمـة القـرآن وال حتـدُّ  اإلهلية اليت ال تعدُّ 

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ( حلديد٢١) (َذِلَك َفْضُل ا¤َِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاء َوا¤َّ   .)ا
حلبيــب الــرءوف الــرحيم  ؛ملــا كــان األمــر كــذلك  لنــا مجاعـــة أن يبــنيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حــرص ا

أداء هــذا بعــد  عــزَّ وجــلَّ أن ننــال القبــول مــن هللا  ،عمــل نــا عنــد كــلِّ املــؤمنني أن يكــون مهُّ 
ـــك هـــذه  ـــل هللا من ـــيس الشـــأن أن تعمـــل الطاعـــات 8، ولكـــن الشـــأن أن يتقب العمـــل، ل

يها vلشروط اليت وضعها هللا يف كتاب هللا، وvلشروط الـيت يها وتؤدِّ الطاعات بعد أن توفِّ 
  .ملسو هيلع هللا ىلصنها سيدm رسول هللا بيَّ 

قـال فـيهم  ،صـناف رمبـا يكونـون يف زماننـا هـذا كثـريينمـن أ ملسو هيلع هللا ىلص ِيبُّ رm النَّ وقد حذَّ 
جييـــع . ٣}رب صــائم لـــيس لـــه مـــن صـــيامه إال اجلـــوع والعطـــش{: صــلوات ريب وتســـليماته عليـــه

. نفسه طوال اليوم ويظمأ طوال النهار وال يتقبل هللا عزَّ وجلَّ منـه هـذا العمـل ويـرده هللا
َا يـَتَـَقبَُّل ا﴿: يقولعزَّ وجلَّ وهللا    .]املائدة٢٧[﴾ ّ¤ُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ ِإمنَّ

 عــزَّ وجــلَّ وجتعلــه عنــد هللا  ،مــا األمــور الــيت حتــبط العمــل وجتعلــه ال حيــوز القبــول
إن املرء لُريفع له من العمـل مـا ميـأل مـا بـني السـماء {: منذرًا وحمذرًا ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ؟مقبول

 !!؟مَ ـِلــ !!أي أن هللا ال يتقبــل عملــه. ٤}بعوضــةجنــاح  عــزَّ وجــلَّ واألرض وال يــزن عنــد هللا 

                                                 

 .مسند اإلمام أمحد من حديث طلحة بن عبيد هللا � ٢
 .  عن أيب هريرة �والدارمي والبيهقي ة والنسائي وأمحد رواه ابن ماج ٣
 ).طبقات الشافعية الكربى للسبكي(ذكره الغزايل يف اإلحياء  ٤
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أمـا التفصـيل واإلمجـال فيحتـاج إىل وقـت  ،أذكر بعض هذه الشـروط وعلـى سـبيل املثـال
  . وقت أداء اجلمعة ،طويل ال يسعنا فيه هذا الوقت القصري

ـــــه الصـــــيام ـــــذي يصـــــوم وال يتقبـــــل هللا من ـــــال أجـــــراً ال وال  وال حســـــناتٍ  ، وال ين
أولــه الــذي يصــوم عــن الطعــام واجلمــاع والشــراب ويفطــر علــى  ،يامعلــى الصــ مكرومــاتٍ 

أو كـان مــن  ،إن كــان مـن سـرقة، أو كـان مــن ظلـم ؛احلـرام، يكـون فطـره علــى أكـل حـرام
أو كـان مـن  ،أو كـان مـن خـداع للمـؤمنني ،أو كان من عـدم توفيـة لكيـل أو الـوزن ،غشٍّ 

  . نصب واحتيال ألخذ أموال املسلمني
لكـل شـيء أسـاس وأسـاس {: ا قال الصادق الوعد األمـنيأساس هذا الدين كم

يف أثــر اللقمــة الواحــدة مــن  وســلم عليــه صــلى هللاوقــد قــال . ٥}هــذا الــدين املطعــم احلــالل
إن العبــد لقــذف {: ملسو هيلع هللا ىلصقــال  ،ســانلاحلــرام إذا الكهــا اللســان ودخلــت إىل اجلــوف مــن ال

اللقمــة الواحــدة  .٦}عمــالً صــاحلًا أربعــني يوًمــا vللقمــة احلــرام يف جوفــه ال يتقبــل هللا منــه
إن كــان يف  -صــالة وال صــيام وال حــج  مال يقبــل هللا منــه فــيه ؛اً تبطــل عمــل أربعــني يومــ

يـدعو الرجـل {: ملسو هيلع هللا ىلصيقول  ،فإذا دعا .ه كل أعمالهيلعيرد  -أوقات حج بيت هللا احلرام 
فـأىن يسـتجاب  ،ه حرام وقد غذي vحلـرامومطعمه حرام وملبس ،� رب .. ويقول � رب

 له مـن سـبيل حـاللوحصَّـ ،إال ملن أحرز قوته مـن احلـالل عزَّ وجلَّ ال يستجيب هللا  .٧}له
  .عزَّ وجلَّ أvحه شرع ذي اجلالل واإلكرام 

هللا يل أن جيعلـين  � رسـول هللا أدعُ : ، عنـدما قـال�بل إن سعد ابن أيب وقاص 
 !!؟، مــا الروشــتة الــيت وصــفها لــه احلبيــب لينــال هــذا املنصــب املهيــبمســتجاب الــدعوة

                                                 

 .أخرجھ الطبراني عن ابن عباس رضي هللا عنھما ٥

ا( :تلیت عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ھذه اآلیة: (قال ابن عباس رضي هللا عنھمامن حدیث الطبراني  ٦  یَا أَیَُّھا النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

یا رسول هللا ادع هللا أن یجعلني مستجاب الدعوة، : فقام سعد بن أبي وقاص فقال، )البقرة١٦٨) ( َطِیّبًاِفي اْألَْرِض َحالالً 

یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس دمحم بیده إن العبد لیقذف اللقمة الحرام في : ((فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .)وماً، وأیما عبد نبت لحمھ من سحت فالنار أولى بھجوفھ ما یقبل هللا منھ عمالً أربعین ی

 .مسلم عن أيب هريرة � ٧
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ــــه مــــواله ــــدعو فيســــتجيب ل � ســــعد أطــــب مطعمــــك تكــــن مســــتجاب {: ملسو هيلع هللا ىلصقــــال  !!ي
  .٨}الدعوة

إذا كـان غـري ملتـزم يف سـلوكياته  :أمـا األمـر الثـاين الـذي حيـبط أعمـال الصـائمني
ــمــع إخوانــه املــؤمنني، إذا كــان ال يُـ  ه جوارحــه عــن املعاصــي الــيت Áــى عنهــا هللا، وعــن زِّ نَـ

وعــن  ،ال يتــورع بـه عــن الكـذب فصــاحب اللسـان الـذي .نهــا رسـول هللاملعاصـي الـيت بيَّ 
يبـة واخلـوض وعن الشتم وعن اللعـن إلخوانـه املـؤمنني، وعـن الغِ  وعن السبِّ  ،قول الزور

مـن مل يـدع قـول الـزور {: ملسو هيلع هللا ىلصيقـول فيـه  ،ما شاكل ذلك من األغراضن وع ،يف األعراض
أي أن هللا يستغين عن عمـل هـذا . ٩}والعمل به فليس 8 حاجة أن يضع طعامه وشرابه

ولكنـــه جيعــــل اللســـان خيــــوض يف أعـــراض بــــين  ،اإلنســـان الـــذي يصــــوم vلـــبطن والفــــرج
بـــىن  والـــيت ،ويتالعـــب vلســـلوكيات والقـــيم اإلهليـــة الـــيت أكـــدها هللا يف القـــرآن ،اإلنســـان

  .ملسو هيلع هللا ىلصالعدmن  ِيبُّ عليها هذا الدين النَّ 
إن فالنـة تقـوم الليـل وتصـوم النهـار ولكنهـا  ،� رسول هللا:وقد روي أنه قيل له 

  .١٠)ال خري فيها هي يف النار(: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،تؤذي جرياÁا بلساÁا
ينبغـــي أن  واملـــنهج اإلهلـــي الـــذي ، الصـــياماحلكمـــة العظيمـــة يف مبينـــاً  ملسو هيلع هللا ىلصوقـــال 

 – ةنَّـجُ  مُ وْ الصَّـ{: صلوات ريب وسالمه عليـهفقال  ،منشي عليه لننال القبول من امللك العالم
أي الكــالم يف  :والرفــث – فــإذا كــان صــيام يــوم أحــدكم فــال يرفــث -أي وقايــة  :وجنــة

 ال يسـب وال يشـتمو  - وال يصـخب ،فـال يرفـث -أو الكـالم عـن النسـاء  ،شأن النساء
. ١١}اللهــم إين امــرؤ صــائم ،اللهــم إين امــرؤ صــائم: فليقــل ،فــإن أحــد ســابه أو شــامته -

                                                 
 .الطرباين عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٨
 .البخاري عن أيب هريرة � ٩

اخرجه احلاكم يف مستدركه واالمام امحد يف مسنده والبيهقي يف شعب االميان واسحاق بن راهويه يف سنده  ١٠
 .والبخاري يف االدب املفرد  عن أيب هريرة �

الصيام جنة من النار ، فمن أصبح صائمًا فال (:  بلفظ ى هللا عليه وسلم لَّ صن عائشة È عن النيب عأخرج النسائي  ١١
خللوف فم الصائم  جيهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فال يشتمه وال يسبه وليقل إين صائم، والذي نفس دمحم بيده

 . ) من ريح املسكأطيب عند هللا
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 اأو كمـا قـال ادعـو  .وزكـاة فطـرm ،وركوعنا وسجودm ،نسأل هللا أن يتقبل صيامنا وقيامنا
   .هللا وأنتم موقنون vإلجابة

  :اخلطبة الثانية
وجعلنــا قبــل  ،ينمنــا vلعمــل Ëــذا الــدِّ وكرَّ الــذي أكرمنــا  ،العــاملني احلمــد 8 ربِّ 

ــَر ﴿ :القبــل مــن عبــاده املســلمني، وأدخلنــا يف األمــة املكرمــة الــيت قــال يف شــأÁا ُكنــُتْم َخيـْ
بيـده  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له .]آل عمران١١٠[﴾ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ 

وهـو علـى كـل  ،امللـك وبيـده احليـاة وبيـده املـوت وبيـده ،وبيده النفـع وبيده الضرُّ  ،اخلري
وأمـره  ،لرسـالته عزَّ وجـلَّ اختاره هللا  ،ههللا ورسولُ  وأشهد أن سيدm حممًدا عبدُ  .شيء قدير
ويف  ،ويف اآلخـرة مفتاًحـا جلنتـه ،هلدايتـه مجيًعا شـريعته، وجعلـه يف الـدنيا vvً  قِ لْ Íبالغ اخلَ 

 ،علــى ســيدm دمحم وvركْ  مْ وســلِّ  اللهــم صــلِّ  .لشــفاعة اخللــق أمجعــني املوقــف العظــيم ســبباً 
  .� أكرم األكرمني ،ه وترضاهووفقنا أمجعني ملا حتبُّ 

ـطَ قـد يعتقـد الـبعض أن صـدقة الفطـر تُ : أيها األخوة مجاعة املـؤمنني ر اإلنسـان هِّ
 وأعمــال اإلنســان يف شــهر رمضــان مــن الــذي ذكــرmه، لكــن حــديث صــدقة الفطــر يقــول

صــدقة الفطــر طهــرة ملسو هيلع هللا ىلص فــرض رســول هللا {: رضــي هللا عنهمــافيــه ســيدm عبــد هللا بــن عبــاس 
   .١٢}وطعمة للمساكني ،للصائم من اللغو والرفث

ــ وال  واللغــو هــو الكــالم الــذي ال يضــرُّ  ،م مــن اللغــوئر الصــاصــدقة الفطــر تطهِّ
أو  ،أو يــــتكلم يف املسلســــالت ،ةرَ أو يــــتكلم يف الُكــــ ،كمــــن يــــتكلم يف السياســــة،ينفــــع 

َقـــْد ﴿ :واملؤمنـــون أول أوصـــافهم يف كتـــاب هللا ،كـــل هـــذا امســـه لغـــو  ،يـــتكلم يف األســـعار
: ١[﴾ َوالـَِّذيَن ُهـْم َعـِن اللَّغْـِو ُمْعِرُضـونَ  .الَِّذيَن ُهـْم ِيف َصـَالÏِِْم َخاِشـُعونَ  .َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ 

 ،وكـذا السـبُّ  ،ُحياسب عليه يـوم لقـاء هللا اً ر ضَ سان حمَْ أما الغيبة فهي حترر لإلن .]املؤمنـون٣
عــزَّ أمــر متعلــق �ي إنســان آخــر، ال يغفــره الغفــار  وكــذا أيُّ  ،وكــذا النميمــة ،الشــتموكــذا 

قيـل يف شـأنه  نْ أو َمـ ،قيـل لـه نْ إال إذا سـامح َمـ -مع سـعة عفـوه ومجيـل غفرانـه  - وجلَّ 
  .هذا الكالم

                                                 

 .البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما ١٢
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ــ وهــي رمحــة مــن هللا Ëــذه  ،وتطهــر مــن الرفــث ،ر مــن اللغــوفصــدقة الفطــر تطهِّ
وقيمتهــا هــذا  ،صــيام شــهر رمضــان امــن األســباب الــيت يُتقبــل Ëــ ملسو هيلع هللا ىلصجعلهــا النــيب  ،األمــة

 نْ وكـل إنسـان خيـرج الزكـاة علـى َمـ ،حـوايل عشـر جنيهـات عـن الفـرد الواحـد العام تقريباً 
�حـد األبـوين أو كالمهـا  فـاً فـإذا كـان مكلَّ  ،ه وبناتـه وزوجـهئـمن أبنا ؛Íعالتهم فٌ هو مكلَّ 

هـذه الصـدقة  رجمـالزم يف بيتـه خيـوإن كان عنـده خـادم  ،أيًضا عنهما هذه الصدقة رجخي
وآخر وقت هلـا هـو اخلـروج لصـالة العيـد  ،ووقتها من أول شهر رمضان ،عن هذا اخلادم

  .العاملني شاء هللا ربُّ  إن ،يوم اجلائزة
وجنعلهــم  ،يهم عــن ســؤال النــاسِنــغْ لفقــراء واملســاكني لنُـ Ëــا ا هــذه الصــدقة خنــصُّ 

تعرفــه أو  نْ يف هــذا الشــهر الكــرمي، خترجهــا إىل َمــ عــزَّ وجــلَّ يتفرغــون ولــو قلــيالً لعبــادة هللا 
حــــىت تـــــذهب إىل  ،فلجــــان الزكـــــاة إن كنــــت ال تعـــــرفهم ،توصــــلها ملـــــن يعــــرف الفقـــــراء

ِذيَن ُأحِصــُروْا ِيف َســِبيِل ا¤ِّ الَ َيْســَتِطيُعوَن لِْلُفَقــَراء الَّــ﴿ :املســتحقني الــذين يقــول فــيهم هللا
َضْرvً ِيف اَألْرِض َحيَْسبـُُهُم اْجلَاِهُل َأْغِنَياء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعـرِفـُُهم ِبِسـيَماُهْم الَ َيْسـأَُلوَن النَّـاَس 

لذي عنده فالفقري ا ،حىت الفقراءوهي فريضة على مجيع الصائمني . ]البقـرة٢٧٣[ ﴾ِإْحلَافًا
�ن خيرج هذه الزكاة، الذي ال يكلف Íخراجها الـذين  فٌ مكلَّ  - طعام يكفي ليوم وليلة

حـىت  ،مث يتعـود علـى اإلنفـاق فيعطـي بيـده ،فـالفقري Ôخـذ بيـده .قـطّ  ال جتد يف بيته شـيئاً 
: عنـدما ســئل أي الصـدقة أفضــل قــال ملسو هيلع هللا ىلصيكـون مــن الـذين دخلــوا يف قـول حضــرة النــيب 

فيتصـــدق عـــن نفســـه يف شـــهر رمضـــان، وينبغـــي علـــى . ١٣}الصـــدقة يف شـــهر رمضـــان{
وإن كـــان  - بـــنٌ افـــإذا كـــان يلَّ  ،املســـلمني تـــدريب األوالد والبنـــات علـــى هـــذه الفريضـــة

 ،بــه علــى إخــراج الزكــاةأدرِّ  - إال أنــه يتكســب وحيصــل علــى أجــر يعــيش معــي يف شــقيت
وكـذا لـو . عـزَّ وجـلَّ هللا  يـنَ متـه دِ وأكـون علَّ  ،حـىت يعلـم فـرض هللا ،زكاتـك جْ رِ خْ وأقول له أَ 

أطالبهــا كــذلك أن  - اً ولكنهــا هلــا عمــل وتكتســب منــه أجــر  - بنــة مل تتــزوج بعــداعنــدي 
 ،الطاعــاتعمــل وتتمــرس علــى  ،حــىت تتمــرن علــى فعــل اخلــري ،ختــرج الزكــاة عــن نفســها

  .يف مثل هذه األوقات عزَّ وجلَّ وتعلم الواجب عليها حنو هللا 
                                                 

 .أخرجه الرتمذي عن أنس � ١٣
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تعلمــــون أن بــــالدm متــــر يف هــــذه األ�م �زمــــات : هــــا األخــــوة مجاعــــة املــــؤمننيأي
 عـزَّ وجـلَّ وحنن يف شـهر الصـيام وحنـن نريـد أن نصـلي 8  ،وأخطرها أزمة الكهرvء ،متتالية

ومـــن هنـــا وجـــب أن يكـــون يف كـــل مســـجد 8 مولـــد كهرvئـــي  ،الفـــرائض وصـــالة القيـــام
ل بعـــض املـــراوح لنـــا ي أوقـــدmه فأضـــاء لنـــا وشـــغَّ إذا انقطـــع التيـــار الكهرvئـــ ،إحتيـــاطي

، واللجنـــة القائمـــة علـــى هـــذا املســـجد استشـــاروا أهـــل عـــزَّ وجـــلَّ لنســـتعني علـــى طاعـــة هللا 
ألــــف  ٣٢ومثنــــه حــــوايل  وات، كيلــــو  ١٥مولــــد اخلــــربة فوجــــدوا أن املســــجد حيتــــاج إىل 

املبلـغ ويكـون مـن  ألـف جنيـه، نرجـو أن يـتم هـذا ١٢ ـمن أهل اخلري بـ لٌ جُ تربع رَ  اً،جنيه
حـىت ننـري  ،يف سـبيل هللا عـزَّ وجـلَّ الصدقات وليس مـن صـدقة الفطـر، الصـدقات الـيت 8 

  .سبحانه وتعاىلونعمل على استمرار الطاعات يف بيت هللا  ،بيت هللا
وأن جيعلنا يف شهر القـرآن  ،ويرضى أن يوفقنا أمجعني ملا حيبُّ  عزَّ وجلَّ نسأل هللا 
 عـزَّ وجـلَّ اخلـائفني مـن هللا  ،اخلاشـعني حلضـرة الـرمحن ،العاملني vلقرآن ،من التالني للقرآن

نـا وذهـاب مهِّ  ،وجـالء صـدورm ،يف كل وقت وحني، وأن جيعل القرآن العظيم ربيع قلوبنـا
وأن جيعلنـــا مـــن الـــذين يســـتمعون  ،لنـــا يف حشـــرm وشـــفيعاً  ،لنـــا يف قبـــورm وأنيســـاً  ،وغمنـــا

  . القول فيتبعون أحسنه
ا وأعنَّــ ،واســتباق الطاعــات ،م وفقنــا يف هــذا الشــهر الكــرمي لفعــل اخلــرياتاللهــ

ل منــا أعمالنــا كلهــا فيــه بقبــول حســن � ، وتقبَّــعلــى احملافظــة فيــه علــى النوافــل والقــرvت
  .أكرم األكرمني

ــــدينا ــــا ولوال ــــر لن ــــات ،وللمســــلمني واملســــلمات ،اللهــــم اغف  ،واملــــؤمنني واملؤمن
  .العاملني � ربَّ  ،ك مسيع قريب جميب الدعواتإن ،األحياء منهم واألموات

ــ وويل أمــورm  ،مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن ،ر مصــرm مــن املعاصــي والفــنتاللهــم طهِّ
mخيـــار، mشـــرار mواجعلهـــم بشـــرعك  ،صـــلح قادتنـــا وأئمتنـــا وحكامنـــاأو  ،وال تـــويل أمـــور
  .آخذينملسو هيلع هللا ىلص نة حبيبك وبسُ  ،عاملني
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حـــىت حتفـــظ هـــذا البلـــد مـــن كيـــد  ،ملنـــافقني واملتســـلقنياللهـــم خـــذ علـــى أيـــدي ا
الكائـــدين وحقـــد األعـــداء واليهـــود أمجعـــني، وتكـــون مصـــر بلـــد األمـــن والســـالم إىل يـــوم 

  .الدين
واجعلنــا يف هــذا الشــهر الكــرمي  ،وانظــر إلينــا بعــني رمحتــك ،نــا بواليتــكاللهــم تولَّ 

رفعنـا فيهـا واجعلنـا مـن وا ،واجعلنـا يف اآلخـرة مـن أهـل جنتـك ،من أهل قربـك ومودتـك
  .الناظرين إىل مجال حضرتك

ــى (اتقــوا هللا، : عبــاد هللا َه ــْرَىب َويـَنـْ ــاء ِذي اْلُق ــْدِل َواِإلْحَســاِن َوِإيَت ــُر vِْلَع ِإنَّ اّ¤َ Ôَُْم
  ].النحل٩٠[) َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

  .يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا هللا 
********************  

  


