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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ  اْلخ
ُد ّلِلََه الهَذي  مح َنهَة ثَ َواًبا لَلطهائََعنَي، َوفَ َتَح اْلَح َجَعَل اجلح

َدُه ََل أَب حَواََبَا لَلحَعاَبَدينَ  َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ َوحح ، َوَأشح
ا َعبحُد اّلِلَه  َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهدا َشرَيَك َلُه، َوَأشح

مح َوًَبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا َوَرُسولُُه، َفاللهُهمه َصلَ  َوَسل َ 
يَُه.ُُمَمهٍد،  َبَه َوَمنح تََبَع َهدح  َوَعَلى آلََه َوَصحح

، َقاَل  َأمَّا بَ عخُد: فَُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه
َنَِّة زَُمًرا َحَّتَّ )تَ َعاََل:  ُمخ ِإَل اْلخ ا َرَّبَّ َوِسيَق الَِّذيَن ات ََّقوخ

َسََلٌم ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحتخ أَب خَواَُّبَا َوقَاَل ََلُمخ َخَزنَ تُ َها 
ُتمخ َعَليخُكمخ   . (1)(فَادخُخُلوَها َخاِلِدينَ ِطب خ
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ِمُنوَن: ِإَذا َجاَء : »َقاَل َرُسوُل اّلِلَه  أَي َُّها الخُمؤخ
َنَّةِ أَب خَواُب فُِتَحتخ َرَمَضاُن؛  فَ نُ َبارَُك  .(1)«اْلخ

راا َكرمياا َتُح اّلِلهُ تَ َعاََل َفيَه َلُكمح َشهح َنهَة، أَب حَواَب ، يَ فح اجلح
َتُح َفيَه َلَعَباَدَه َمنح أَب حَواَب  َبَعَظَمَتَها َوَسَعَتَها، َويَ فح

ُل الطهرَيَق َإََل ؛اتَهَ طَاَعاتََه، َوأَن حَواَع َعَبادَ  َما ُيَسهَ 
َنهةَ   .(2)اجلح

َنهاَت؛  َتُح َلَصاَحَبَها أَب حَواَب اجلح َوَمَن الحَعَباَداَت الهَِت تَ فح
ِل الصِ َياِم؛ : » النهَبي  الصَ َياُم، َقالَ  َوَمنخ َكاَن ِمنخ َأهخ

نِ  نَِّة اْلخَ ِإنَّ ِف : » َوَقالَ  .(3)«ُدِعَي ِمنخ ََبِب الرََّّيَّ
َم  ُخُل ِمنخُه الصَّاِئُموَن يَ وخ ُن، َيدخ ََبًَب يُ َقاُل َلُه الرََّّيَّ

ُُهمخ، يُ َقاُل: الخ  ُخُل ِمنخُه َأَحٌد َغْيخ أَيخَن ِقَياَمِة، ََل َيدخ
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ُُهمخ،  الصَّاِئُموَن؟ ُخُل ِمنخُه َأَحٌد َغْيخ فَ يَ ُقوُموَن ََل َيدخ
ُخلخ فَ َلمخ  ،ُأغخِلقَ فَِإَذا َدَخُلوا  َفَإنه  .(1)«َأَحدٌ ِمنخهُ َيدخ

ُ َبَه السهيَ َئاَت، َقاَل  َسَناَت، َومَيحُحو اّلِله الصَ َياَم َعَظيُم اْلَح
ِتَساَبً َصاَم َمنخ »: َرُسوُل اّلِلَه   ؛َرَمَضاَن ِإميَاًًن َواحخ

َم ِمنخ َذنخِبهِ  َوََيحَمُع الصهائَُم  .(2)«ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
 اّلِلهَ  َقاَل َرُسولُ َمغحَفَرةا َإََل َمغحَفَرٍة؛ َبَقَياَم لََياِل َرَمَضاَن، 

 :« ِتَساَبً  ِإميَاًنً  َرَمَضانَ  قَامَ  َمنخ ُغِفَر َلُه  ؛َواحخ
َم ِمنخ َذنخِبهِ  فَ َيُكوُن َمَن الحَفائَزَيَن َِبَنهاَت . (3)«َما تَ َقدَّ

، َوارحزُق حَنا ُدُخوَل  اف حَتحح لََنا أَب حَواَب طَاَعَتكَ ُهمه َفالله النهَعيَم. 
تَ غحَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمح  َجنهَتَك.  أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح

تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم.  َفاسح
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مح ، نََبيَ َنا الحَكَريَ ، َوالصهََلةُ َوالسهََلُم َعَلى الحَعَظيمَ اْلَح

َبَه  يَهُ َوَعَلى آلََه َوَصحح ينَ  َوَمنح تََبَع َهدح  .َإََل يَ وحَم الدَ 
: ُ  ِعَباَد اَّللَِّ َنهَة َهَي َداُر السهَعاَدَة، َقاَل اّلِله َإنه اجلح
َنَِّة َخاِلِديَن َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي ُسبحَحانَُه: ) اْلخ

َرخُض ِإَلَّ َما َشاَء رَبَُّك  ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلخ
: (1)(َعطَاًء َغْيخَ ََمخُذوذ   ُرزَُقوا السهَعاَدَة َعطَاءا . َأيح

َها (2)َمَن اّلِلَه َكاَمَلا َغْيحَ َمن حُقوصٍ  . َوالصَ َياُم ًَبٌب َإلَي ح
َها َميحُسوٌر،  ُتوٌح، َوَطرَيٌق َإلَي ح ؛ َمفح َوََنحُن ََي َعَباَد اّلِلَه

َأُل اّلِلهَ تَ َعاََل  َر َرَمَضاَن الحُمَباَرَك، َنسح َبُلوَن َعَلى َشهح ُمقح
ٌر َكَرٌي، ََيحُسُن بََنا َأنح نَ غحَتنَ  ُه، فَ ُهَو َشهح َم َأنح يُ بَ لَ َغَنا َإَيه
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 ، َوََنحَرَص َعَلى أََداَء الحَفرَاَئَض، َوق حَتُه ََنَاراا َولَيحَلا
َاَويَح، َوَقرَاَءَة الحُقرحآنَ  ، َونُ َعوَ َد أَف حرَاَد الحَعائََلَة َوَصََلَة الَّته

فحطَاَر َوالسيُحوَر،  بَ َناٍت َوأَب حَناءا َعَلى ُحُضوَر َماَئَدَة اْلحَ
، َونَ َتَمسهَك ًَبلحَقَيَم الرهَمَضانَيهَة َوالسهَمَر ِف َجوٍ  َعائَلَ  يٍ 

َتَمَع َتََلُُحاا َوتَ رَاُُحاا،  َوَنَصَل النهَبيَلَة، الهَِت َتزَيُد الحُمجح
َشَي السهََلَم، َونُطحَعَم الطهَعاَم، َونَ تَ َفقهَد  َرحَحاَم، َونُ فح اْلح

، ةَ امه عَ الح  ةَ يه ازَ َّتََ حح اََل  اتَ اءَ رَ جح ْلحَ ًبَ  امَ زَ تَ لح اََل  عَ مَ  الحَمرحَضى،
َعحَماُل ُكليَها طَاَعٌة ّلِلََه تَ َعاََل،  َوزَََيَدٌة ِف فَ َهَذَه اْلح

َر الحََبََكاَت. َر ِف َشهح َجح   اْلح
 اللهُهمه  ُُمَمهٍد، َونََبيَ َنا َسيَ َدَنَ  َعَلى َوَسلَ ُموا َوَصليوا َهَذا،
َبهَ  آلَهَ  َوَعَلى َعَليحهَ  َوَسلَ مح  َصل َ   .َأْجحََعنيَ  َوَصحح
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َلةِ  َعَلى َأِدمخ  اللَُّهمَّ  َمارَاتِ  َدوخ ََها اْلخِ  َوَهَناَءَها، َخْيخ
َمَها َعتَ َها، َوتَ َقدُّ  َوانخُشرِ  َوازخِدَهاَرَها، َورََخاَءَها َورِف خ
َ  السََّعاَدةَ  ِلَها، َبيخ َا أَنختَ  َأهخ  .َوَوِلي َُّها َرَّبُّ

َلةِ  رَئِيسَ  َوفِ قخ  اللَُّهمَّ   زَاِيد بخن َخِليَفة الشَّيخ الدَّوخ
ِدهِ  َوَوِلَّ  َوًَنئَِبهُ  َِمَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ  ُحكَّامَ  َوِإخخ

َمارَاِت؛  .َوتَ رخَضاهُ  ُتُِبُّهُ  ِلَما اْلخِ
ُتوم، َوالشَّيخ زَاِيد الشَّيخ ارخَحمِ  اللَُّهمَّ   َوُشُيوخَ  َمكخ

َمارَاتِ  َِتَك، َوَأدخِخلخُهمخ  الَِّذينَ  اْلخِ ان ختَ َقُلوا ِإَل َرْحخ
ِلَك َفِسيَح َجنَّاِتكَ   الخَوَطنِ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ  .ِبَفضخ

ِزلخ  َنَّةِ  ِف  َوارخَفعخ  َمُثوبَ تَ ُهمخ، َوَأجخ  .َدرََجتَ ُهمخ  اْلخ
َمَننَي َوالحُمؤحَمَناتَ الح  ارحَحمَ  اللهُهمه  ُهمح  ُمؤح َياَء َمن ح َحح اْلح

َواَت. َمح  َواْلح
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 الحُمَصاَبنيَ  َواشحفَ  الحَوًَبَء، الحَعاَلَمنيَ  َوَعنَ  َعنها ارحَفعح  اللهُهمه 
اَء، ََبََذا َعاءَ  ُمَُيبَ  َيَ  الده  .الدي

َقَنا الحَغيحَث َوََل ََتحَعلحَنا َمَن الحَقاَنَطنَي، اللهُهمه  اللهُهمه اسح
 اللهُهمه َأَغث حَنا.َأَغث حَنا، اللهُهمه َأَغث حَنا، 

َخَرَة َحَسَنةا، َوَقَنا  ن حَيا َحَسَنةا، َوِف اْلح َرب هَنا آتََنا ِف الدي
 َعَذاَب النهاَر.

 :  .اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح َعَباَد اّلِلَه
 َوأََقَم الصهََلَة.

 


