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۪حيِم  َ ِن الر  ْحمه َ ِ الر   ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلل ه

ا ُ قَاَل  الَكِريِم:  ّلل ه الُقْرآِن  ِفي  تََعالَى  ى   «  َحت ه َرب ََك  واْعُبْد 
ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ وَ   .»يَأْتَِيَك اْلَيقين   ِ َصل َى اّلل ه    :َقَاَل َرُسوُل اّلل ه

ُ األعماِل إلى اّلِل أْدوُمها َو إِْن قَل   «  .»  أحب 

ْخَوُة اْلِكَراُم، َواأْلََخَواُت اْلَكِريَماُت!  ا بَْعُد، أَي َُها اْْلِ َ  أم 

َعاِفَيَتهَ  أَْبَدانَُنا  تَْسَتِعيُد  َشْهٍر  َوْشِك  َعلَى  َياِم  ا  نَْحُن  ِ ِبالص 
اْلُفَقَراَء.   نُْعِطيَها  ال َِتي  َدقَاِت  َ َكاِة َوالص  َ ِبالز  أَْمَوالَُنا  َوتَْطُهُر 
َا ِصَياَمَنا َوَصلََواتَِنا َوَزَكاتََنا َوَصَدقَاتَِنا   ََل اّللُ تََعالهى  ِمن  تََقب 

ُفرْ  يَْمنَحَنا  أَْن  ِ تعالى  ِمَن اّلل ه أَتََمن َى  لَِقاِء  َوَحَسَناتَِنا.   َصَة 
ٍة َوَعاِفَيٍة.   َ  َشْهِر َرَمَضاَن اْلَقاِدِم ِبِصح 

 أَي َُها اْلُمْسِلُموَن، َواْلُمْسِلَماُت!

لُُه  َ أَو  َرَمَضاَن  : َشْهُر  َوَسل ََم  َعلَْيِه  ُ َصل َى اّللُ  َِبي  قَاَل الن  َكَما 
ا  َ الن  ِمَن  َخََلٌص  َوآَِخُرُه  َمْغِفَرٌة  َوأَْوَسُطُه  َوَوَجْدنَا  َرْحَمٌة  ِر. 

ْهِر، َوَحاَوْلَنا اْلُوُصوَل  َ َذا الش  ْحَمَة  َواْلَمْغِفَرَة ِمْن أَْجِل هه َ الر 
َوأَْخََلِقَنا   ِة  َ ْنَسانِي  اْْلِ َوَعََلقَِتَنا  ِبِعَباَدتَِنا  ْقَوى  َ الت  إِلَى 
ِذِه اْلَجَماََلِت اْلِتي  ْهِر. إَِذا َحَمْلَنا هه َ َذا الش  اْلَحِميَدِة ِفي هه
نَْجلُِب  َرَمَضاَن  بَْعِد  َما  إِلَى  َرَمَضاَن  َشْهِر  ِفي  نَِعيُشَها 
يَُقوُل  َرب ََنا   َ أَن  َواْلَحِقيَقُة  اْْلِخَرِة.  َوِفي  ْنَيا  ُ الد  فِي  َعاَدَة  َ الس 

ى يَأْتَِيَك اْلَيِقينُ   ِفي  اْْليَِة اْلَكِريَمِة:  َواْعُبْد َرب ََك َحت ه

 اُم! أي َُها اْلُحُضوُر اْلِكرَ 

ْهِر   َ الش  َذا  هه ِفي  ُصْمَنا  َوأَْلِسَنِتَنا  نَْحُن  أَْيِديَنا  ِبِحْفِظ 
ْوُم    َ َذا الص  َوأَْنُفِسَنا ِباَِلْجِتَناِب َعِن اْلَمَحاِرِم، َولََقْد أَْنَضَج هه

اْلَكَماِل   إِلَى  َوَوَصْلَنا  َوأَْرَواَحَنا،   َيامِ أَْبَدانََنا  ِ بالص  .  أَْخََلًقا 

رَ  اْلُقرْ َوَشْهُر  قََرأْنَا  اْلُقْرآِن،  َشْهُر  ْهِر َن  آَمَضان  َ الش  َذا  هه ِفي 
ِبَقْدِر َما لَْم نَْقَرأُْه ِفي َغْيِر َشْهِر َرَمَضاَن، َوَحاَوْلَنا أَْن نَْفَهَم  
َفِهْمَناُه إِلَى َحَياتَِنا،  َوَشْهُر  آيَاِت اّلِل تعالى َوأَْن نَْنُقَل َما 

ْهرُ  َ الش  ُهَو  اْلَوْحَدِة   َرَمَضاَن  ِبُشُعوُر  َفيِه  َشَعْرنَا  ال َِذي 
َكاُة  َوَمائَِداُت  َ َدقَاُت َوالز  َ َمِت الص  َ  َواْلَجَماِعي، َوقَد 

تَُنا     َ أُُخو  َوَعَزْزنَا  بَْيَنَنا،  لَِتَكاُمِلَنا   َكِبيًرا  َدْعًما  ْفَطاِر  اْْلِ
َوِبالُوُقوِف كَ  ََراِويِح  ْجِتَماِع ِفي َصََلِة الت  ِبَكْتٍف ِفي ِباْْلِ ْتًفا 

ِل  إِلَى نَْفِس  اْلِقْبلَِة، لََقْد َعل ََمَنا َشْهُر  ُ ََحو  ، َوِبالت  ف ِ نَْفِس الص َ
َعلَى  ْبَر  َ َوالص  ِة  َ اأْلَنَانِي  َهَواِت  َ الش  َعلَى  ْبَر  َ الص  َرَمَضاَن 
اْكَتَسبْ  َولََقِد  َدائِِد.   َ الش  َعلَى  ْبَر  َ َوالص  ِريَرِة  َ الش  َنا  اأْلَْوَهاِم 

َكاةِ  َ َدقَاِت َوالز  َ ْهٍر َمَع الص  َ َذا الش  ْنَفاِق ِفي هه  َعاَدَة اْْلِ

 أَي َُها اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت! 

َِبي ُ  َ    قَاَل الن  ِ َعز  ُ اْلَعَمِل إِلَى اّلل ه َصل َى اّللُ َعلَْيِه َوَسل ََم:  أََحب 
َوفِ   .  َ قَل  َوإِْن  أَْدَوُمُه   َ َذا  ي َوَجل  ُع   هه ِ نَُوس  ِبَنا  ا  َ َهي  َدِد،  َ الص 

َ اْلُقْرآَن ُهَو َدلِيلََنا   اِْرتَِباَطَنا ِباْلُقْرآِن إِلَى َمَدى اْلَحَياِة،  أِلَن 
َعلَى  َونَُحاِفُظ  اْلُمْؤِمِنيَن،  َويَْرَحُم  ُصُدوَرنَا  يُْشِفي  ال َِذي 

َعلَى ْهِر   َ الش  َذا  ِفي هه ِبَها  نَْشُعُر  ال َِتي  َوْجٍه   اْلَوْحَدِة  أَْكَمِل 
اَْمَوالَُنا   َوتَُباِرُك  ِباْلِعَباَدِة  أَْنُفَسَنا  ونَْحِمي  اْلَحَياِة،  َمَدى 
ْنَفاِق بَْعَد َشْهِر َرَمَضاَن، نَْعَتِني ِبَجِميِع أَْعَضائَِنا َحت َى  ِباْْلِ

ًة أُْخَرى، أَْنَتِهي ُخْطَبَتَنا ِبُدَعاِء الن َ  َ نُوِب َمر  ُ َِسَخ ِبالذ  ِ ََل نَت  ِبي 
َوُشْكِرَك  ِذْكِرَك  َعلَى  َا  أَِعن   َ اَلل هُهم  َوَسل ََم:  َعلَْيِه   ُ َ اّلل  َصل َى 

 َوُحْسِن ِعَباَدتَِك. 
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