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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد ّلِلََه َربَ  الخَعاَلَمنَي،  مخ ُ اْلَخ َهُد َأنخ ََل َإَلَه َإَله اّلِله َوَأشخ

َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا  َدُه ََل َشرَيَك َلُه، َوَأشخ َوحخ
َعبخُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مخ َوََبرَكخ َعَلى َسيَ َدََن 

َبَه أَ  َوَعَلى َمنخ ْجخََعنَي، َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحخ
يَن. َساٍن َإَل يَ وخَم الدَ   تََبَعُهمخ ِبََحخ

، َقاَل  أَمها بَ عخُد: فَُأوَصيُكمخ َعَباَد اّلِلَه َونَ فخَسي بَتَ قخَوى اّلِلَه
َربهُكُم الهَذي َخَلَقُكمخ اعخُبُدوا ََي أَي َُّها النهاُس تَ َعاَل: )

 . (1)(َلَعلهُكمخ تَ ت هُقونَ َوالهَذيَن َمنخ قَ بخَلُكمخ 
َعنخ أََنَس بخَن َماَلٍك َرَضَي اّلِلهُ َعنخُه  أَي َُّها الخُمؤخَمُنوَن:

ْيخَ اف خَعُلوا »:  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّلِلهَ  رَُكمخ، اْلَخ َدهخ
، فََإنه ّلِلََه نَ َفَحاٍت َمنخ  ََة اّلِلَه َوتَ َعرهُضوا لَنَ َفَحاَت َرْحخ
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ََتَه، ُم  .(1)«ُيَصيُب َِبَا َمنخ َيَشاُء َمنخ َعَباَدهَ  َرْحخ َوَأَيه
ٌم ُمَبارََكاٌت،  َر َشعخَباَن َأَيه َعخَماُل َإَل َشهخ تُ رخَفُع َفيَها اْلخ

نخَساُن ، السهَمَواتَ  َرب َ  َفَما َأْجخََل َأنخ يَ غخَتَنَمَها اْلخَ
َقاََتَا  ََبلخَعَباَداَت، لَيَ زخَداَد َإميَانُُه، ََبلطهاَعاَت، َويَ عخُمَر َأوخ

َسانُهُ  ثُ َر َإحخ َفَحنَي ُسَئَل َعَن ، لنهَبَ  ؛ اقخَتَداًء َبَ َوَيكخ
َتَهاَدهَ ِف َشعخَباَن؛  ٌر يَ غخُفلُ النهاُس » :َقالَ اجخ َذَلَك َشهخ

ٌر تُ رخَفُع َفيَه اَْلعخَماُل  َعنخهُ  َ َرَجٍب َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشهخ َبنيخ
َوَلمها َكاَن  َقاَل الخُعَلَماُء: .(2)«َإَل َربَ  الخَعاَلَمنيَ 

َر َرَمَضانَ  َمَة َلَشهخ ُر َشعخَباَن َكالخُمَقدَ  ؛ ُشرََع َفيَه َما َشهخ
رَُع ِف َرَمَضاَن    َمَن الخَعَباَداَت َوالطهاَعاَت.ُيشخ
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َم؛  ََيه َتَهدخ ِف َعَباَدَة َرب ََنا ِف َهَذَه اْلخ لَتَ تَ َهيهَأ فَ لخَنجخ
، الخُقُلوُب َلَرَمَضاَن، َوتَ تَ َعوهَد الن ُُّفوُس َعَلى طَاَعَة الرهْحخَنَ 

ُلوَن َكَتاَب َوَيصخُدَق َفيَنا قَ وخُل اّلِلَه تَ َعاَل: ) َإنه الهَذيَن يَ ت خ
نََيًة َوَعَل  اَفُقوا ِمها َرَزق خَناُهمخ َسر  َة َوأَن خ الصهَل اّلِلَه َوأَقَاُموا 

ُأُجوَرُهمخ َويَزَيَدُهم  لَيُ َوفَ يَ ُهمخ  *تَ ُبورَ  نخ يَ رخُجوَن َِتَارًَة لَ 
َلَه  نخ مَ  َنا  ُهمه َفالله . (1)(إَنهُه َغُفوٌر َشُكورٌ َفضخ َوفَ قخ

َم َشعخَباَن،  َتثخَماَر َأَيه رََك،  َعَلىَوَأَعنها ََلسخ رََك َوُشكخ َذكخ
َن َعَباَدَتكَ   .َرْحخَنُ ََي  َوُحسخ

تَ غخَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمخ أَ   ُقوُل قَ وخِل َهَذا َوَأسخ
تَ غخَفُروُه َإنهُه ُهَو الخَغُفوُر الرهَحيُم.  َفاسخ
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ُطخَبُة الثهانََيةُ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مخ نََبيَ َنا ، َوالصهَلُة َوالسهَلُم َعَلى الخرَبَ  الرهَحيمَ اْلَخ

يَهُ الخَكَريَ  َبَه َوَمنخ تََبَع َهدخ َإَل يَ وخَم  ، َوَعَلى آلََه َوَصحخ
ينَ   .الدَ 

 : َلَة النَ صخَف َمنخ َشعخَبانَ َعَباَد اّلِلَه ُ  ِف لَي خ يَ رخَحُم اّلِله
تَ غخ  ََتخَْحَنَي، َويَ غخَفُر لَلخُمسخ َفُح ُسبخَحانَُه الخُمسخ َفرَيَن، َوَيصخ

 ُ َعرَيَ  َرَضَي اّلِله َشخ َعَن الخُمَسيَئنَي، فَ َعنخ َأِب ُموَسى اْلخ
َلَة  َإنه اّلِلهَ لََيطهَلُع ِف »َقاَل:  َعنخُه َعنخ َرُسوَل اّلِلَه  لَي خ

َإَله  النَ صخَف َمنخ َشعخَباَن، فَ يَ غخَفُر َِلََميَع َخلخَقهَ 
رٍَك أَوخ  َأنخ يَ عخُفَو َفَما َأْجخََل  .(1)«ُمَشاَحنٍ َلُمشخ

َثَر  نخَساُن َعمهنخ ظََلَمُه، َوُيَصاَلَح َمنخ َخاَصَمُه، َوُيكخ اْلخَ
َتغخَفاَر َوالدَُّعاَء، َوالتهَضرَُّع َواََللخَتَجاَء َإَل َربَ   َمَن اََلسخ
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َرخَض َوالسهَماَء، َوطََلَب الرهْحخََة َمنخ أَرخَحَم   الرهاَْحَنَي،اْلخ
ُخَل َإَل َرَمَضاَن  َواٍن، َوَيدخ لَيَ ُفوَز ِبَغخَفَرٍة َمَن اّلِلَه َوَرضخ

 بَ يخَضاَء نََقيهٍة.َبَصَحيَفٍة 
 اللهُهمه  ُُمَمهٍد، َونََبيَ َنا َسيَ َدَنَ  َعَلى َوَسلَ ُموا َوَصلُّوا َهَذا،
َبهَ  آلَهَ  َوَعَلى َعَليخهَ  َوَسلَ مخ  َصل َ   .َأْجخََعنيَ  َوَصحخ
َلةَ  َعَلى أََدمخ  اللهُهمه  َمارَاتَ  َدوخ ََها اْلخَ  َوَهَناَءَها، َخْيخ

َمَها  َوانخُشرَ  َوازخَدَهاَرَها، َوَرَخاَءَها َورَف خَعتَ َها، َوتَ َقدُّ
َ  السهَعاَدةَ  َلَها، َبنيخ َا أَنختَ  أَهخ  .َوَولَي َُّها َرِبُّ

َلةَ  َرئَيسَ  َوفَ قخ  اللهُهمَ   زَاَيد بخن َخَليَفة الشهيخ الدهوخ
َدهَ  َوَوِله  َوََنئََبهُ  ََمنَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ َمارَاَت؛ ُحكهامَ  َوَإخخ  اْلخَ
  .َوتَ رخَضاهُ  ُتَُبُّهُ  َلَما
ُتوم َوالشهيخ زَاَيد الشهيخ ارخَحمَ  اللهُهمه   َوُشُيوخَ  ،َمكخ

َمارَاتَ  ََتَك، َوأَدخَخلخُهمخ َبَفضخَلَك  الهَذينَ  اْلخَ ان ختَ َقُلوا َإَل َرْحخ
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زَلخ  الخَوَطنَ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ  .َفَسيَح َجنهاَتكَ   َوَأجخ
َنهةَ  ِف  َوارخَفعخ  َمثُوبَ تَ ُهمخ،  .َدَرَجتَ ُهمخ  اِلخ

َمَننَي َوالخُمؤخَمَناتَ  ُهمخ  :اللهُهمه ارخَحَم الخُمؤخ َياَء َمن خ َحخ اْلخ
َواَت.  َمخ  َواْلخ

 الخُمَصاَبنيَ  َواشخفَ  الخَوََبَء، الخَعاَلَمنيَ  َوَعنَ  َعنها ارخَفعخ  اللهُهمه 
اَء، َِبََذا َعاءَ  ُمَُيبَ  َيَ  الده  .الدُّ

َقَنا الخَغيخَث َوََل َِتخَعلخَنا َمَن الخَقاَنَطنَي، اللهُهمه  اللهُهمه اسخ
 اللهُهمه َأَغث خَنا، اللهُهمه َأَغث خَنا.َأَغث خَنا، 

َخَرَة َحَسَنًة،  ن خَيا َحَسَنًة، َوِف اْلخ َوَقَنا َرب هَنا آتََنا ِف الدُّ
 َعَذاَب النهاَر.

:  اذخُكُروا اّلِلهَ الخَعَظيَم َيذخُكرخُكمخ  َعَباَد اّلِلَه
 .َوأََقَم الصهَلةَ 


