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 اخلطبة األوىل:

إن احلؿَد هلِل، َكْحَؿُدُه وكستعقـُُه وكستغػُره، وكعوُذ باهللِ من ذوِر أكػِسـا، ومن شقئاِت 

ضلَّ له، ومن يضؾْل فال هادَي له، وأصفُد أن ال إله إال اهللُ وحده أعاملِـا، من هيِدِه اهللُ فال مُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصال ذيَك له، وأصفُد أن حمؿًدا عبُده ورشوُله 

 .[201]آل عمران:﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٺٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  .[1]الـساء:﴾  ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

﮳﮴ ے ے ۓ ۓ ﮲  ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .[01-07]األحزاب: ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼

ٍد أما بعد ، وذَّ األموِر ملسو هيلع هللا ىلص: فنن خَر احلديِث كتاُب اهلل، وَخَر الـُفَدى ُهَدى حُمَؿَّ

 حمدثاُُتا، وكلَّ حمدثٍة بدعة، وكلَّ بِْدعٍة ضاللة.

ََ أُّي    .مرَ فضٌل وكَ قفم َلُه عؾو، كَِعمو َلُه عذ العباد ِمـَنٌ  إن اهلل   :لللِ  ا لدلؾؿون طاا

ما جعل هلم من هذه ادواشم  :وَكَرِمِه عذ عباده  فنن من ِمـَِّة اهلل  :لإلسالمِ  ةَ م  فقا أُ 

وفِعل الطاعات،  ،التي يتـافسون فقفا لِتحصقل اخلرات ،واألوقات الؽريؿة ،العظقؿة

 .وتؽثر احلسـات، وحمو السقئات
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ب يف ، ولقالقه قامقإىل  العبادَ  َكَدَب ن، وصقام رمضا  ؽتب اهللفَ   أعامل الز،رغَّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ﴿ فؼال: ،واالشتؽثار من اخلر

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ    ڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳ   ڳ  ڱ  ڳک  ک  ک   گگ  گ  گ   ڳ  

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼   ﮽   ے  

-181البؼرة:]﴾  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁           

181]. 

  ََ  ؟فلين ادَُتَسابِؼون إن صفر رمضان موشٌم من مواشم العبادة،: لللِ  أُيا لدلؾؿون طاا

 ! ؟ِدُروناأين ادُبَ 

 ! ؟أين ادَُساِرعون

 !.؟روالتجارة الرابحة التي لن َتُبو؟أين ادُزاِِحُون عذ ضاعة اهلل 

 ًرا لِسقئاته،ُمَؽػ  كاجًحا، شعقًدا فائًزا رابًحا، فقه َمن أراد أن يؽون : أُيا لدلؾؿون طااَ للل 

ٍد م كبق  فؾقؽن صومه كصو من الـار،معتوًقا  ،تهغػرعطاء ربه ومل َكاِئاًل  ولقؽن ققامه  ،ملسو هيلع هللا ىلصه حُمَؿَّ

ٍد كؼقام كبق   ٍد لقؽن حاله كحال كبق  ، وملسو هيلع هللا ىلصه حُمَؿَّ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصه حُمَؿَّ

 .[11األحزاب:]﴾   ی  ی  ی ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی           ېئ  ېئ 
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تارًكا  الت،مبتعًدا عن الضالع، جمتـًبا لؾبِد ،ملسو هيلع هللا ىلصبًعا لـبقك متَّ  أهيا ادسؾم ُكنْ  فلكت يا 

من الرافضة، والصوفقة،  عصفر رمضان عذ أيدي أهِل البِد يف تالتي قد َكُثر ،لؾؿخالػات

 .ع، وخمالػات، وضالالتبِد  وا مواشم اخلر إىل مواشم لذين قؾب، ا وغرهم

 ََ أمٌر مطؾوٌب من ادسؾؿني،  ،يف صقامه ملسو هيلع هللا ىلص إن دراشة هدي الـبي :لللِ أُيا لدلؾؿون طاا

  م.ذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾمفم عذ ما كان عؾقه كبقفم صيؽون صوحتى 

والعبادة فقه  عزم عذ صقامه، وقصد صومه،  :كان إذل َخل رمضان ملسو هيلع هللا ىلصإن كاقـا  *

وكان يرغب يف ذلك كام جاء  ،يتسحر قبل ضؾوع الػجر الصادق الطاعة، وهلذا كان و

ُرولَتَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي  من حديث أكس  الصحقحني يف  ُحوِر  ؛ح  َفإِن  ِِف للل 

 .«َبَرَكةً 

َفْصُل َما َبْْيَ ِصَقاِمـَا َوِصَقاِم َأْهِل لْلؽَِتاِب، َأْكَؾُة » :قال  مصحقح مسؾوكام يف 

َحرِ   .«للل 

ُحور وال ُيَعجؾه ويرغب يف ذلكُيمخ  أكه كان  :ِف رمضان ملسو هيلع هللا ىلصمن هديه و * كام  ،ُر السَّ

ُروا َمَع  : تابعن زيد بن ث من حديث أكس  الصحقحنيجاء يف  ُْم َتَسحَّ َأَّنَّ

ُحوِر واألذن إال َقْدرَ  وََل يؽن َبنَي الَػَراغِ  ، ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِي    .ََخِْسنَي آَية من السَّ

ُأِمركا »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي  ،بسـٍد صحقح الؽبروالطزاين يف  ،وجاء عـد ابن حبان 

ُحورَ َمَعرَش لْْلَْكاَِقاِء أن كؤخ     .«ْطرَ ، وأن ُكْعِجل لْلػِ ِر للل 

ُحور  :لـة أُيا لدلؾؿون هوالف   ؾون َأْكَؾةَ َتَعِجقؾه، فنن كثًرا من الـاس ُيَعج   ال تلخر السَّ

َحرِ   .، وبعضفم يسكفا أصاًل وهذا خالف شـته  ،السَّ

ُرول»، إذا تركتفا كـت حمروًما من الزكة :فقا أُيا لدلؾم ُحوِر َبَرَكةً  ،َتَلح   . «َفإِن  ِِف للل 
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ب إذا دخل الػجر الصادق، كام جاء يف ان اإلمساك عن الَطَعاِم والَشَ ويؽو

ًٓ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي  من حديث ابن عؿر وعائشة  نيالصحقح ُن بَِؾْقٍل إِن  باِل  ُيَؤذ 

َن لْبُن ُأم  َمْؽُتومٍ  ُبول َحت ى ُيَؤذ    .«َفُؽُؾول َولْْشَ

 .حتأصبحت أصب :وكان ال ُيَمذ ن حتى ُيؼال َلهُ : قال 

عذ  التي جيب ،ادـؽرة عففذا من البِدَ  :وأما لإلملاك قال ذلك بؼصد لٓحتقاط لؾصقام

  .ادسؾؿني أن ُيؼؾُِعوا عـفا

م، وأما صوم رمضان ففو صفٌر فنن الصالة يف كل يو ؛أن أمر الصالة أعظم  :ولقعؾؿول

ان فتؼديم أذ، وال خيتؾػان، وإن وقت اإلمساك هو وقت دخول الصالة اليـػؽان، واحد

وال عؿاًل بسـة  ،الػجر الثاين قبل وقته ُيعَتُز باضاًل، وإرضاًء لألهواء، لقس إرضاًء هلل 

التي حيصل  ،دعقةقتؼقد ادسؾؿون باألوقات الشعقة، ال األوقات البؾولذا ف ،ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل 

 .الـوراكطػاء و اخلر ةُ وِقؾَّ  ،ورالشهبا اكتشار 

 ََ  : لللِ  أُيا لدلؾؿون طاا

 والطاعة، ومن تالوة الؼرآن، ُيؽثُِر من العبادة  أكه :ِف رمضان ملسو هيلع هللا ىلصللـاي هدي من و *

 .أوقات رمضان فقام يريض اهلل شبحاكه ويستغل ،ومن ذكر اهلل 

ويف قولك  ،وصلكك واكظر يف كػسك ،تلمل يف حالك يف رمضان :فقا أُيا لدلؾمُ 

 .شؾمصذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه و ن عذ ما كان عؾقه كبقك ولتؽ ،وعؿؾك

كام  يف أبواب اخلر، والـػؼة كثر الصدقاتأكه  :ِف رمضان ملسو هيلع هللا ىلصللـاي من هدي وكان  *

َأْجَوَد الـَّاِس،  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َكاَن َرُشوُل  :قال من حديث ابن عباس  نيالصحقحجاء يف 
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يُل، َوَكاَن َيْؾَؼاُه يِف ُكل  َلْقَؾةٍ  ِمْن َرَمَضاَن  َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُؽوُن يِف َرَمَضاَن ِحنَي َيْؾَؼاُه ِجْزِ

يِح ادُْْرَشَؾة ملسو هيلع هللا ىلص اْلُؼْرآَن، َفَؾَرُشوُل اهللِ َفُقَداِرُشهُ   .َأْجَوُد بِاخْلَْرِ ِمْن الر 

جاء كام  ،ملسو هيلع هللا ىلص شـتهففذا من هديه و ،اإلفطار َتَعِجْقُل  :ِف رمضان وكان من هديه  * 

ْقَاَل إَِذل أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُشوُل اهللِ :َقاَل  ،ُعَؿَر ْبِن اخْلَطَّاِب من حديث  الصحقحنييف 

ْقُل ِمْن َها ُهـَا َبَر للـ َفاُر ِمْن َها ُهـَ للؾ  َْ ْؿُس ا، َوَأ ائِمُ ، َوَغَرَبِت للش   .«، َفَؼْد َأْفَطَر للص 

يف صفر  َشَػرٍ  ُكـَّا يِف قال:  ،ْبِن َأِِب َأْوََفَ اهلل َعْبدِ  من حديث الصحقحنيجاء يف و

ْؿُس َقاَل لَِرُجلٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َرُشوِل اهللِ  رمضان َيا  :. َقاَل «لْكِزْل َفاْجَدْح ِل » :َفَؾامَّ َغَرَبِت الشَّ

نَّ َعَؾْقَك إِ  ،َلْو َأْمَسْقَت  َيا َرُشوَل اهللِ  :. َقاَل «لْكِزْل َفاْجَدْح » :. ُثمَّ َقاَل َلْو َأْمَسْقَت  َرُشوَل اهلل

فؽان  غربيرى صػرة صديدة يف جفة ادألكه  ؛الشؿسيا رشول اهلل ، ويف رواية قال: ََّنَاًرا

َب َرُشوالثَّالَِثةِ  . َفـََزَل َفَجَدَح َلُه يِف «لْكِزْل َفاْجَدْح » :ثالث مرة ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َقاَل  ،-يعتذر هبا ُل ، َفَشِ

ِق َفَؼاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْقَل َقْد َأْقَاَل ِمْن َها ُهـَ » :ُثمَّ َأْوَمَل بَِقِدِه إِىَل ادَْْشِ ا َفَؼْد َأْفَطَر إَِذل َرَأْيُتُم للؾ 

ائِمُ   .«للص 

 .«إَِذل َغاَبِت للّشْؿُس ِمْن َهُفـَا، َوَجاِء للّؾْقُل ِمْن َهُفـَا، َفَؼْد َأْفَطَر للّصائِمُ » رواية:ويف 

 هذا الذي كحن َملُموُروَن به، وُمَتَعبَُّدون به، ،ت ادغربوقففذا هو احلؽم الشعي يف 

ا ُأم  »: يؼول ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبي  ؛باحلساب دِينلسـا مَتَعبَّ  َٓ َكْحُلُب إِك  َٓ َكْؽُتُب َو ق ٌة  أخرجه   «ٌة ُأم 

 .البخاري ومسؾم من حديث عبد اهلل بن عؿر 

 من حديث الصحقحنيجاء يف كام  ،ُيَعِجل الػطر ويرغب يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصفؽان الـبي 

ُؾول ٓ َيَزلُل للـ اُس بِ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُشوَل اهلل  ي  دِ اعِ السَّ  ِن َشْعدٍ َشْفِل بْ  َخْْيٍ َما َطج 

 . «لْلِػْطرَ 
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من حديث أِب هريرة  ه،وابن ماج ،الؽزىوالـسائي يف  ،وأِب داود ،وجاء عـد أِحد

َل للـ اُس لْلِػْطرَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي   يُن َضاِهًرل َما َطج  ََ َوللـ َصاَرى ؛ ْلن  َٓ َيَزلُل للد   لْلَقُفو

ُرونَ   .«ُيَؤخ 

فقـبغي  ، ه شـة رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾمهذ :لإلسالمِ  ةَ م  فقا أُ  

بؿعـى االحتقاط وغر ذلك، وإكام ادطؾوب العؿل بسـة  فاوعدم الوشوشة فق هبا، ُك س  ؿَ التَّ 

ُأِمركا »: وقد شؿعتم حديث رشول اهلل، رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾم

ُحوِر، وأن ُكْعِجل لْلِػْطرَمَعرَش لْْلَْكاَِقاِء أن كؤِخِر لل  .«ل 

ـا صذ اهلل عؾقه وشؾم، بل اكؼؾبت شـة ادرشؾني، وصار كبق    شـةُ  عـد الـاس ْكَؼَؾَبتافَ 

ُحور اخلر، كام  لَّ وقَ  ،سبب ذلك الشب اكتشف ،ويمخرون اإلفطار ،الـاس يف ُيَعِجؾون السَّ

  .فتح البارييف   قال احلافظ ابن حجر 

 ،فالزكة أهيا ادسؾؿون يف العؿل بسـة رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾم

هي شبب الش، واكتزاع اخلر، فنذا ما أراد ادسؾؿون  هوادخالػات، ففذ واألهواء عأما البِد

فعؾقفم بسـة رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله   وحقاًة ضقبة، رصًدا، وشعادًة،خًرا، و

  .صحبه وشؾمو

فنن َل جيد  ،فنن َل جيد فعذ متر ،أن يػطر عذ ُرَضٍب  :ِف لْلِػْطر وكان من هديه  *

وهو  ،عـد اإلمام أِحد وغره كام جاء من حديث أكس  ،وات من ماءا حسفحس

  .حديٌث حسن
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باًعا لسـة رشول اهلل أن يػطر كذ :فقـاغي لؾؿلؾم ػطر عذ فؾقفنن َل يتقرس َلُه   ،ملسو هيلع هللا ىلصلك ات 

ًؼا وكان ذلك الطعام َشِويْ  «ُن لْكِزْل َفاْجَدْح َلـَاَيا ُفالَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصتؼدم أن الـبي كام  ،ما تقرس

ب مـه   .َفَشِ

وأرصدهم ورغب أمته  ،فقهوُيَصِِل  م الؾقل وأكه ُيؼ :ِف رمضان وكان من هديه  *

َمْن َقاَم َرَمَضاَن »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي  من حديث أِب هريرة  الصحقحنييف كام  قه،إل

َم ِمْن َذْكاِهإِيََمًكا َولْحتَِلاًبا ُغِػَر لَ   . «ُه َما َتَؼد 

بِقته، واحتساًبا لألجر فقه، إِياَمًكا بِـَدْ  ،وحافظ عؾقه ،حرص عذ ققام الؾقلاِ  :فقا أُيا لدلؾمُ 

 .كقؾبَ لذلك غ ر  وفَ  

ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﴿هو إحسان لـػسك  أن إحساكك يف العبادة  :ولطؾم

 .[0اإلرساء:]﴾ ﮳  ﮴

يطؾب الصالة  ك ترى أحدهمفنك :-إال من رحم اهلل-ؽن إذا كظرت إىل الـاس ول

هرع  قراءة وركوًعاوشجوًدا أخفو مسجٍد أرسع لي  ، فالصالة اخلػقػة ريديو الرسيعة،

  .، وصذ فقهإلقه

 وادرح الؾفويف باب األلعاب و أما و، يف باب العبادات -ألشفول-احلال هؽذا 

  !!.مـفم إىل دفع األموال َب ؾَّ طَ وقًتا ولو تَ  ولضفَقَؼِصُدون األ

فنذا أردكا  دة لـا،ن العبادة هي السعاولتؽ ،عؾقـا أن كتؼي اهلل  :فقا معاْش لدلؾؿْي

وشؽـت إىل الؾفو   ،الـػوس تضؿئـا فنذا ما ،السعادة فعؾقـا بتحؼقق العبادة هلل 

 فذه قؾوٌب حتتاج إىل معاجلةفوعالها الدخن، ، عؾم بلن قؾوب قد دخؾفا ادرضاف والؾعب،

 .وتطفر تصػقةو
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كوا ُيطِقؾون يف كان ُيِؼقُم الؾقل وهؽذا كان أصحابه، وهؽذا كان التابعون، وكا ملسو هيلع هللا ىلصكبقـا 

والتعؾق بالدكقا ال يلتون إىل  ،رباوادش ققام الؾقل، ولؽن الـاس اآلن بسبب كثرة ادآكِل،

 حتىويريدون صالة رسيعة  ،ومؾَّت تكؾَّ وإىل صالة الساويح إال وكػوشفم قد  ققام الؾقل،

 .ختؾًصا مـفا عقاًذا باهلل خيرجوا من الصالة

وم هلل، وتركع هلل، وتسجد هلل، يف صالتك أكك تؼ أشتشعر أكك إذا قؿت  :فقا أُيا لدلؾم

 ! ؟فلين حتسني الصالة ،وتؼرأ هلل 

 !.؟أين اخلشوع

  !؟أين السؽقـة

 ! ؟أين الطؿلكقـة

قده مؾؽوت الذي ب ،بقده خزائن الساموات واألرض وأكت ُتَصِِل لؾذي  !؟أين الراحة

 تبارك وتعاىل. كل رء

مات من أجل أن يعقـك عذ الراحة يف صالتك البد أن تستشعر هذه ادؼا :مفقا أُيا لدلؾ

 .ويف عبادتك

 الثانية:اخلطبة 

 :احلؿد هلل رب العادني وصِل وشؾم عذ الـبي األمني وعذ آله وصحبه أمجعني

  :أُيا لدلؾؿون طااَ للل

أكه إذا جاء وقت اجلفاد أقامه وَل يؿتـع عـه  :ِف رمضان ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي كاقؽم  *

وغزوة فتح مؽة ما كاكت إال يف ، إال يف رمضان ما كاكت  غزوة بدرٍ ف ،صقام الب



 :اخلطبة الثانية
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لؽػار، اجفاد - نذا قام اجلفادفرمضان، فنن رمضان ال يؿـع من اجلفاد يف شبقل اهلل، 

 ،بجفاد اهلل  فؿن كان قائاًم  ،فنن رمضان ال يؿـع من ذلك ،-ػسدينـافؼني، وادواد

هذا الباب، قائاًم به، شائًرا عؾقه، ال يؿتـع عـه  ا يفودخل عؾقه رمضان فؾقؽن مستؿر  

 .يف عبادة عظقؿة، وضاعة كريؿة فنكه ،ياًما ُأَخرأا صق عؾقه َفَؾُه اإلفطار ويؼيض وإذ بالصقام،

االجتفاد يف العش األواخر من رمضان عذ خالف  :ِف رمضان  هوكان من هدي *

 ملسو هيلع هللا ىلصقالت كان الـبي  ائشة من حديث أم ادممـني ع صحقح مسؾمكام جاء يف  ،غرها

ه َتِفُد يِف َغْرِ َتِفُد يِف اْلَعْشِ األََواِخِر َما الَ جَيْ  .جَيْ

 ألشواق،ا األواخر اجتفدوا يف إذا جاءت العش :وأحولل للـاس للقوم بالعؽس

يام عقدهم، وهذا عذ أيف  جتفدوا يف ذاء ما حيتاجوكهاجتفدوا يف التجوال فقفا، واو

 . صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾمخالف شـة رشول اهلل

من حديث أم  الصحقحنيجاء يف كام  ،وحَيُث  غره عذ ذلك جيتفد  ملسو هيلع هللا ىلصبل كان الـبي 

 ،َوَأْيَؼَظ َأْهَؾهُ  ،إَِذا َدَخَل اْلَعْشُ َأْحَقا الؾَّْقَل  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُشوُل اهللِ :قالت ادممـني عائشة 

 .َوَجدَّ َوَصدَّ ادِْْئَزرَ 

كام جاء يف  ،األواخر مـه عتؽاف يف العشاال :ِف رمضان ديه وكان من ه  *

 .وجاء عن غرهم شعقد  أِبمن حديث عائشة، وابن عؿر، و الصحقحني

أكه يؾتؿس لقؾة الؼدر، كام جاء يف  :من هديه ِف رمضان وهؽذل كان للـاي  *

يرغب  عتؽافه إال لذلك، وكان اوما كان   ،عن عدٍد من الصحابة صحقحنيال

 .التامس لقؾِة الؼدر يفالـاس 
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وأن يؽون َصوُمـا  ملسو هيلع هللا ىلصعؾقـا أن كحرص عذ التلد برشول اهلل  :فقا معاْش لدلؾؿْي

وال كؽؾف أكػسـا ما ، شبقاًل   شتطعـا إىل ذلكا ه، وِعَباَدُتـا كِعَباَدتِه ماكَصوِمه، وِققاُمـا كِؼَقامِ 

 السر عؾقهفقـبغي لـا  ،، وُتطِقؼهِطقُعهتَ كاكت َتْس ا وإكام م ،تتحؿل ال تطقق، وال كجفدها ما ال

وحمو  إىل تؽػر السقئات، شاعني حتى كؽون رابحني، مػؾحني، فائزين، مؽتسبني لؾخر، 

 .اخلطِقئات

 اإلقبال عذ عبادة اهلل ، وصالح الطويةإحسان الـقة، و يففاهلل اهلل معاذ ادسؾؿني 

 .صفر رمضان ادؼبل عؾقـايف 

 .وضاعته أن َيَسَتْؼبِؾوه بعبادة اهلل و أن َيَسَتْؼبِؾوه بؼؾوٍب َرِحَبة، :فقـاغي لؾؿلؾؿْي

ا وهذا  ال بادحدثات، ال بلكواع  ع، ال باألهواء،بالبِد ال   ،هو االشتغالل لشفر رمضانحؼ 

، أو يؾفي عن ادشارب، ال بالؾفو والؾعب، وال بغر ذلك مما يغضب اهلل وادطاعم 

 .بادته، وحتؼقق ضاعتهع

  .وحسن عبادته أن يعقــا وإياكم عذ ذكره وصؽره سلل اهلل شبحاكهك

 .أشتغػرك وأتوب إلقك ،إله إال أكت ال ،شبحاكك الؾفم وبحؿدك

  لإلمام للولَطي باحلوصة بؿلجد هـ8301شعاان  03ِف  كاكت هذه لخلطاة

 من شهر صفر عشر اخلامس يىم السبتمت تفريغها يف 

 من اهلجرة النبىيت على صاحبها الصالة والسالم. 9341لعام 

 


