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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مح َنا بَبُ ُلوَغ َذي اْلَح رَاَم، َمنه َعَلي ح ََلَل َواْلحَكح اْلَح

ن حَفاَق َفيَه َوَتََلَوَة الحُقرحآنَ  ، َرَمَضاَن، َوَحث هَنا َعَلى اْلحَ
َهُد  َدُه ََل َشرَيَك َلُه، َوَأشح ُ َوحح َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِله َوَأشح
َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، َفاللهُهمه َصلَ  

َبهَ  آلَهَ  َوَعَلى َعَليحهَ َوَسلَ مح َوََبرَكح  َوَمنح ، َأْجحََعيَ  َوَصحح
يَن.تََبَع َهدح  َساٍن َإََل يَ وحَم الدَ   يَُه ِبََحح

، َقاَل  َأمَّا بَ عخُد: فَُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه
الصِ َياُم َعَليخُكُم ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب )تَ َعاََل: 

َلَعلَُّكمخ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنخ قَ بخِلُكمخ 
 . (تَ ت َُّقونَ 

ِمُنوَن: ُ  أَي َُّها الخُمؤخ ُر الحُقرحآَن، َقاَل اّلِله َإنه َرَمَضاَن َشهح
ُر ) ُسبحَحانَُه:  أُنخِزَل ِفيِه الخُقرخآنُ َرَمَضاَن الَِّذي َشهخ
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ِف و  .(َدى َوالخُفرخقَانِ َن الخُ َوبَ يِ َناٍت مِ ُهًدى ِللنَّاِس 
َيُل َعَليحَه السهََلُم ؛ لََياِل َرَمَضانَ  ى النهِبه يَ لحقَ َكاَن َجْبح

  َ َل . الحُقرحآنَ ُيَدارَُسُه ف َوِف َهَذا َدلَيٌل َعَلى َعَظَم َفضح
َفَهَي َمنح أَفحَضَل  َتََلَوَة الحُقرحآَن ِف َرَمَضاَن،

َثرََها ثَ َواًَب، َوأَرحَفَعهَ  ا الطهاَعاَت؛ َوَأَجلَ  الحَعَباَداَت، َوَأكح
وََكاَن الصهَحابَةُ َوالتهاَبُعوَن، َوالحُعَلَماءُ َوالصهاَْلُوَن،  َجزَاًء،

أَق حبَ ُلوا َعَلى َتََلَوَة الحُقرحآَن، َإَذا َدَخَل َرَمَضاُن؛ 
َوَأعحَطوحُه َمزَيًدا َمَن الحَعَنايََة َوالتهَدبَُّر َوالتهَداُرَس، يَ َتَأمهُلوَن 

رَُكوا ََلَقَه الحَعالََيَة، َمنح  َمَعانََيُه، لَُيدح َمَراَمَيُه، َويَ َتَحلهوحا ِبََخح
ٍق َوأََمانٍَة، َوَحَياٍء َوَرْححٍَة، َوَبرٍ  َوَصَلٍة، َوَتَساُمٍح  َصدح

يحَ  ََلَق َوَمَودهٍة، َوتَ َعاُوٍن َعَلى اْلَح ، َفَإنه التهَخلَُّق ِبََخح
ٌي نَ َبَويٌّ َكَرمٌي،   قُ لحتُ  ُد بحُن َهَشاٍم:َسعح  َقالَ الحُقرحآَن؛ َهدح

َها: الحُمؤحَمَنيَ  م َ َلُ  ُ َعن ح  ُخُلقَ  َعنح  أَنحَبَئيَن  َعاَئَشةَ َرَضَي اّلِله
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َرأُ  أََلسحتَ  :قَاَلتح .  اّلِلهَ  َرُسولَ   :قُ لحتُ  ؟الحُقرحآنَ  تَ قح
  .الحُقرحآنَ  َكانَ    اّلِلهَ  َنِب َ  ُخُلقَ  فََإنه  :َقاَلتح . بَ َلى

َرُؤوَن اَفالهَذيَن  ََلٍق آنَ رح قُ لح يَ قح  َويَ عحَمُلوَن ِبَا َفيَه َمنح َأخح
لَ َساَمَيٍة؛ ُهمح َمنح  َوتََه،  اّلِلهَ  أَهح ِإنَّ » : قَاَل النهِبُّ َوَصفح

ِلنَي ِمنخ َخلخِقهِ  ؟ َقاُلوا: َوَمنح ُهمح ََي َرُسوَل اّلِلهَ  .«ّلِِلَِّ َأهخ
ُل »: َقالَ  ُل اّلِلَِّ الخُقرخآِن ُهمخ َأهخ . «َوَخاصَُّتهُ  َأهخ

تَ ثحَمَر َفَما َأْجحََل َأنح  َبَل َنسح َم الحُمَبارََكاَت، فَ نُ قح ََيه َهَذَه الح
َعَلى َتََلَوَة الحُقرحآَن الحَكَرمَي، َوََنُثه بَ َناتََنا َوأَب حَناَءََن َعَلى 

نَ َذَلَك،  ا فَ تَ غحَشى بُ ُيوتَ َنا الرهْححَُة، َوتَ تَ نَ زهَل َعَلي ح
َمََلَئَكَتُه الحَكرَاَم. السهَكيَنُة، َويُ َباَهي اّلِلهُ تَ َعاََل بََنا 

 َأَعنها َعَلى الصَ َياَم َوالحَقَياَم، َوَتََلَوةَ الحُقرحآَن، َوتَ َقبهلح ُهمه َفالله 
  َصاَلَح َأعحَمالََنا ََي َرْححَُن.
تَ غحَفُر اّلِلهَ ِل  ،أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم. َوَلُكمح  فَاسح
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مح َر الحُقرحآنَ اْلَح َرَمَنا َبَشهح ، الحَوههاَب الحَمنهاَن، َأكح

نََبيَ َنا ُُمَمهٍد َخيحَ َمنح َصاَم َوَقاَم، َوالصهََلةُ َوالسهََلُم َعَلى 
َبَه الحُقرحآنَ  َوَتَداَرسَ  يَهُ ، َوَعَلى آلََه َوَصحح  َوَمنح تََبَع َهدح
َسانٍ    .ِبََحح

: ُ تَ َعاََل: ) َقالَ  ِعَباَد اّلِلَِّ ُلوَن ِإنَّ الَِّذيَن اّلِله ِكَتاَب يَ ت خ
َناُهمخ ِسرًّا َوَعََلنَِيًة  اّلِلَِّ َوَأقَاُموا الصَََّلةَ َوأَن خَفُقوا ِمَّا َرَزق خ

ِِتَارًَة َلنخ تَ ُبوَر* لِيُ َوفِ يَ ُهمخ ُأُجوَرُهمخ َوَيزِيَدُهمخ يَ رخُجوَن 
ِلهِ  يََة  .(ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكورٌ  ِمنخ َفضخ َفَفي َهَذَه اْلح
ُلوَن  َلىعَ اّلِلهُ ُسبحَحانَُه  ثحَن ي ُ الحَكرميََة،  َعَباَدَه الهَذيَن يَ ت ح

َثُروَن َمَن التهَصدَُّق َواْلحَ  الحُقرحآَن، َساَن؛ َوُيكح َإرحَضاًء حح
َتاَجَي، َعاًدا َلُقُلوَب الحُمحح َقاَل  َلَربَ  الحَعاَلَمَي، َوَإسح

 :ُ رَيُّ َرَْحَُه اّلِله َا ُهَو َتََلَوُة  ؛َإَذا َدَخَل َرَمَضانُ الزُّهح َفَإَّنه
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َماَئُة َوَها َهَي َْححَلُة ) .َوَإطحَعاُم الطهَعامَ الحُقرحآَن 
َبةٍ  َلَة َملحُيوَن َوجح ( َقَد انحطََلَقتح َمنح أَرحَض الحَعطَاَء، َدوح

َهاَم ِف الت هَغلَُّب َعَلى  َمارَاَت الحَعَربَيهَة الحُمتهَحَدَة، َلْلحَسح اْلحَ
، وََكَذَلَك )َْححَلُة َرَمَضاَن( الهَِت  ُوَع ِف الحَعاَلََ َكَلَة اْلح ُمشح

َمارَا َْححَُر اْلحَ ََلُل الح ِتُّ، َفَسارَُعوا َإََل َدعحَم َأطحَلَقَها اْلَح
يحَ، َوَشارَُكوا ِف قَ َواَفَل الحْب َ   َوَسلَ ُموا َوَصلُّوا ،ُمَباَدرَاَت اْلَح

 َعَليحهَ  َوَسلَ مح  َصل َ  اللهُهمه  ُُمَمهٍد، َونََبيَ َنا َسيَ َدَنَ  َعَلى
َبهَ  آلَهَ  َوَعَلى   .َأْجحََعيَ  َوَصحح

َلةِ  َعَلى َأِدمخ  اللَُّهمَّ  َمارَاتِ  َدوخ ََها اْلخِ  َوَهَناَءَها، َخْيخ
َمَها َعتَ َها، َوتَ َقدُّ  َوانخُشرِ  َوازخِدَهاَرَها، َورََخاَءَها َورِف خ
َ  السََّعاَدةَ  ِلَها، َبنيخ َا أَنختَ  َأهخ   .َوَوِلي َُّها َرُّبُّ



 |8  

َلةِ  رَئِيسَ  َوفِ قخ  اللَُّهمَّ   زَاِيد بخن َخِليَفة الشَّيخ الدَّوخ
ِدهِ  َوَوِلَّ  َوََنئَِبهُ  َِمنَي، َ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
 الخَوَطنِ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ  .َفِسيَح َجنَّاِتكَ  ِبَفضخِلكَ 
ِزلخ  َنَّةِ  ِف  َوارخَفعخ  َمُثوبَ تَ ُهمخ، َوَأجخ  .َدرََجتَ ُهمخ  اْلخ

َمَنَي َوالحُمؤحَمَناتَ الح  ارحَحمَ  اللهُهمه  ُهمح  ُمؤح َياَء َمن ح َحح الح
َواَت. َمح  َوالح

 الحُمَصاَبيَ  َواشحفَ  الحَوََبَء، الحَعاَلَميَ  َوَعنَ  َعنها ارحَفعح  اللهُهمه 
اَء، َِبََذا َلَك َمنح ُكلَ  َداٍء،  الده  ُمَُيبَ  َيَ َوَعاَفَنا َبَفضح

َعاءَ    .الدُّ



 |9  

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

َخَرَة َحَسَنًة،  ن حَيا َحَسَنًة، َوِف اْلح َوَقَنا َرب هَنا آتََنا ِف الدُّ
  َعَذاَب النهاَر.

 .َيذحُكرحُكمح  ؛: اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيمَ ِعَباَد اّلِلَِّ 
 َوأََقَم الصهََلَة.

 


