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اخلطبة األوىل:
ِ
ذور ِ
ِ
شقئات
أكػسـا ،ومن
وكستغػره ،وكعو ُذ باهللِ من
إن احلؿدَ هللِ ،ك َْح َؿدُ ُه وكستعقـُ ُه
ُ
أعاملِـا ،من ِ
ْ
هيد ِه اهللُ فال ُم َّ
هادي له ،وأصفدُ أن ال إله إال اهللُ وحده
يضؾل فال
ضل له ،ومن
َ
َ
ذيك له ،وأصفدُ أن حمؿدً ا عبدُ ه ورشو ُله ﷺ.
ال
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [آل عمران.]201:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﴾ [الـساء.]1:
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴾ [األحزاب.]01-07:
ٍ
ِ
ِ
كتاب اهللَ ،
األمور
وذ
احلديث
خر
وخ َر ُ
ُ
الـفدَ ى ُهدَ ى ُحم َ َّؿد ﷺَّ ،
أما بعد :فنن َ
وكل بِدْ ٍ
ٍ
حمدثة بدعةَّ ،
حمدثاُتاَّ ،
عة ضاللة.
وكل
ُ
لل :إن اهلل
ّأُيا لدلؾؿون طاا ََ ل ِ

َل ُه عذ العباد ِمـ ٌَن وكِ َعم ،و َل ُه عؾقفم ٌ
فضل و َك َرم.

وك ََر ِم ِه عذ عباده :ما جعل هلم من هذه ادواشم
فقا ُأم َة لإلسال ِم :فنن من ِمـ َِّة اهلل
العظقؿة ،واألوقات الؽريؿة ،التي يتـافسون فقفا لِتحصقل اخلرات ،وفِعل الطاعات،
وتؽثر احلسـات ،وحمو السقئات.
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َفؽتب اهلل
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صقام رمضان ،وكَدَ َب العبا َد إىل ققام لقالقه ،ور َّغب يف أعامل الز،

واالشتؽثار من اخلر ،فؼال﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     ﴾ [البؼرة-181:

.]181
موشم من مواشم العبادة ،فلين ادُت ََسابِؼون؟
لل :إن صفر رمضان
أُيا لدلؾؿون طاا ََ ل ِ
ٌ
أين ادُ َبا ِد ُرون؟!
أين ادُ َس ِ
ارعون؟!
زاِحون عذ ضاعة اهلل
أين ادُ ِ ُ

؟والتجارة الرابحة التي لن َت ُبور؟!.

كاجحاُ ،مؽَػ ًرا لِسقئاته،
رابحا ،شعقدً ا
أُيا لدلؾؿون طااَ لللَ :من أراد أن يؽون فقه ً
ً
فائزا ً
ك َِائ ًال لعطاء ربه ومغػرته ،معتو ًقا من الـار ،فؾقؽن صومه كصوم كبقه ُحم َ َّؿ ٍد ﷺ ،ولقؽن ققامه
كؼقام كبقه ُحم َ َّؿ ٍد ﷺ ،ولقؽن حاله كحال كبقه ُحم َ َّؿ ٍد ﷺ ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [األحزاب.]11:
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ُن م َّتب ًعا لـبقك ﷺ ،جمتـ ًبا لؾبِدع ،مبتعدً ا عن الضالالت ،تاركًا
فلكت يا أهيا ادسؾم ك ْ
لؾؿخالػات ،التي قد َك ُثرت يف صفر رمضان عذ أيدي ِ
أهل البِدع من الرافضة ،والصوفقة،
وغرهم ،الذين قؾبوا مواشم اخلر إىل مواشم بِدع ،وخمالػات ،وضالالت.
مطؾوب من ادسؾؿني،
أمر
ٌ
أُيا لدلؾؿون طاا ََ لللِ :إن دراشة هدي الـبي ﷺ يف صقامهٌ ،
حتى يؽون صومفم عذ ما كان عؾقه كبقفم صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾم.
* إن كاقـا ﷺ كان إذل َخل رمضان :عزم عذ صقامه ،وقصد صومه ،والعبادة فقه
والطاعة ،وهلذا كان

يتسحر قبل ضؾوع الػجر الصادق ،وكان يرغب يف ذلك كام جاء

يف الصحقحني من حديث أكس

أن الـبي ﷺ قال« :ت ََلح ُرول؛ َفإِن ِِف للل ُح ِ
ور

َب َر َك ًة».
وكام يف صحقح مسؾم قال

ْي ِص َق ِامـَا َو ِص َقا ِم َأ ْه ِل ل ْلؽِت ِ
َابَ ،أ ْك َؾ ُة
َ « :ف ْص ُل َما َب ْ َ

للل َح ِر».
الس ُحور وال ُي َعجؾه ويرغب يف ذلك ،كام
* ومن هديه ﷺ ِف رمضان :أكه كان ُيمخ ُر َّ
َ :أ ََّّن ُ ْم ت ََس َّح ُروا َم َع

عن زيد بن ثابت
جاء يف الصحقحني من حديث أكس
الس ُح ِ
الـَّبِي ﷺَ ،
ني آ َية.
َخ ِس َ
ور واألذن إال َقدْ َر َ ْ
وَل يؽن َب َ
ني ال َػ َرا ِغ من َّ
ٍ
بسـد صحقح ،أن الـبي ﷺ قالُ « :أ ِمركا
وجاء عـد ابن حبان ،والطزاين يف الؽبر
ِ
ور ،وأن ُك ْع ِ
جل ل ْل ِػ ْط َر».
رش ْلْلَ ْكاِ َقاء أن كؤخ ِر للل ُح َ
َم َع َ
ِ
كثرا من الـاس ُي َعجؾون َأ ْك َؾ َة
فاللـة أُيا لدلؾؿون هو :تلخر َّ
الس ُحور ال َت َعجقؾه ،فنن ً
 ،وبعضفم يسكفا ً
أصال.
الس َح ِر ،وهذا خالف شـته
َّ
فقا أُيا لدلؾم :إذا تركتفا كـت حمرو ًما من الزكة« ،ت ََلح ُرولَ ،فإِن ِِف للل ُح ِ
ور َب َر َك ًة».
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والشاب إذا دخل الػجر الصادق ،كام جاء يف
ويؽون اإلمساك عن ال َط َعا ِم
ََ
أن الـبي ﷺ قال« :إِن بِ ً
الٓ ُي َؤذ ُن بِ َؾ ْق ٍل
الصحقحني من حديث ابن عؿر وعائشة
لْش ُبول َحتى ُي َؤذ َن ل ْب ُن ُأم َم ْؽتُو ٍم».
َف ُؽ ُؾول َو ْ َ
قال :وكان ال ُي َمذن حتى ُيؼال َل ُه :أصبحت أصبحت.
وأما لإلملاك قال ذلك بؼصد لٓحتقاط لؾصقام :ففذا من البِدَ ع ادـؽرة ،التي جيب عذ
ادسؾؿني أن ُيؼؾِ ُعوا عـفا.
صفر
ولقعؾؿول :أن أمر الصالة أعظم؛ فنن الصالة يف كل يوم ،وأما صوم رمضان ففو ٌ
واحد ،وإن وقت اإلمساك هو وقت دخول الصالة اليـػؽان ،وال خيتؾػان ،فتؼديم أذان
ز ً
باضال ،وإرضا ًء لألهواء ،لقس إرضا ًء هلل
الػجر الثاين قبل وقته ُيع َت ُ

 ،وال ً
عؿال بسـة

رشول اهلل ﷺ ،ولذا فؾقتؼقد ادسؾؿون باألوقات الشعقة ،ال األوقات البدعقة ،التي حيصل
هبا اكتشار الشورِ ،
وق َّؾ ُة اخلر واكطػاء الـور.
لل:
أُيا لدلؾؿون طاا ََ ل ِ

* ومن هدي للـاي ﷺ ِف رمضان :أكه ُيؽثِ ُر من العبادة والطاعة ،ومن تالوة الؼرآن،

ومن ذكر اهلل

 ،ويستغل أوقات رمضان فقام يريض اهلل شبحاكه.

لدلؾم :تلمل يف حالك يف رمضان ،واكظر يف كػسك وصلكك ،ويف قولك
فقا أُيا
ُ
وعؿؾك ،ولتؽن عذ ما كان عؾقه كبقك صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾم.
* وكان من هدي للـاي ﷺ ِف رمضان :أكه كثر الصدقات والـػؼة يف أبواب اخلر ،كام
جاء يف الصحقحني من حديث ابن عباس

هلل ﷺ َأ ْج َو َد الـ ِ
َان َر ُش ُ
قال :ك َ
َّاس،
ول ا ِ
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َان َي ْؾ َؼا ُه ِيف كُل َل ْق َؾ ٍة ِم ْن َر َم َض َ
ني َي ْؾ َؼا ُه ِج ْ ِز ُيلَ ،وك َ
ُون ِيف َر َم َض َ
َان َأ ْج َو ُد َما َيؽ ُ
َوك َ
ان
ان ِح َ
ول اهللِ ﷺ َأ ْج َو ُد بِ ْ
آنَ ،ف َؾ َر ُش ُ
َف ُقدَ ِار ُش ُه ا ْل ُؼ ْر َ
اخلَ ْ ِر ِم ْن الر ِ
يح ادُْ ْر َش َؾة.
ِف رمضانَ :ت َع ِج ْق ُل اإلفطار ،ففذا من هديه وشـته ﷺ ،كام جاء
* وكان من هديه
اخلَ َّط ِ
َ ،ق َالَ :ق َال َر ُش ُ
يف الصحقحني من حديث ُع َؿ َر ْب ِن ْ
ول اهللِ ﷺ« :إِ َذل َأ ْق َا َل
اب
للؾق ُل ِمن ها هـَا ،و َأَبر للـفار ِمن ها هـَا ،وغَرب ِ
ت للش ْؿ ُسَ ،ف َؼدْ َأ ْف َط َر للصائِ ُم».
ْ ْ َ ُ َ ََْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ
 ،قالُ :كـَّا ِيف َش َػ ٍر يف صفر
وجاء يف الصحقحني من حديث َع ْب ِداهلل ْب ِن َأ ِِب َأ ْو َ ََف

ِ
هلل ﷺَ ،ف َؾام َغرب ِ
رمضان م َع رش ِ
ت َّ
اجدَ ْح ِل»َ .ق َالَ :يا
ول ا ِ
الش ْؿ ُس َق َال ل َر ُج ٍل« :لك ِْز ْل َف ْ
َّ َ َ
َ َ ُ
اجدَ ْح»َ .ق َالَ :يا َر ُش َ
َر ُش َ
هلل َل ْو َأ ْم َس ْق َت ،إِ َّن َع َؾ ْق َك
ول ا ِ
ول اهلل َل ْو َأ ْم َس ْق َتُ .ث َّم َق َال« :لك ِْز ْل َف ْ

ََّن َ ًارا ،ويف رواية قال :يا رشول اهلل الشؿس؛ ألكه يرى صػرة صديدة يف جفة ادغرب فؽان
اجدَ ْح»َ .فـ ََز َل َف َجدَ َح َل ُه ِيف ال َّثال ِ َث ِةَ ،ف َ ِ
ش َب َر ُشو ُل
يعتذر هباُ ،-ث َّم َق َال ﷺ ثالث مرة« :لك ِْز ْل َف ْ
اهلل ﷺُ ،ث َّم َأ ْو َم َل بِ َق ِد ِه إِ َىل ادَْ ْ ِ
ش ِق َف َؼ َال« :إِ َذل َر َأ ْيت ُُم للؾ ْق َل َقدْ َأ ْق َا َل ِم ْن َها ُهـَا َف َؼدْ َأ ْف َط َر
للصائِ ُم».

ِ
ِ
ِ
ويف رواية« :إِ َذل َغاب ِ
ت ّ
للصائِ ُم».
للش ْؿ ُس م ْن َه ُفـَاَ ،و َجاء لل ّؾ ْق ُل م ْن َه ُفـَاَ ،ف َؼدْ َأ ْف َط َر ّ
َ
ور َ
ون به ،و ُم َت َع َّبدُ ون به،
ففذا هو احلؽم الشعي يف وقت ادغرب ،هذا الذي كحن َمل ُم ُ

لسـا م َت َع َّب ِ
ب» أخرجه
ُب َو َٓ ك َْح ُل ُ
دين باحلساب؛ فنن الـبي ﷺ يؼول« :إِكا ُأم ٌة ُأمق ٌة َٓ َك ْؽت ُ
البخاري ومسؾم من حديث عبد اهلل بن عؿر

.

فؽان الـبي ﷺ ُي َع ِجل الػطر ويرغب يف ذلك ،كام جاء يف الصحقحني من حديث
شف ِل ب ِن شع ٍد الس ِ
َأ َّن َر ُش َ
اس بِ َخ ْ ٍْي َما َطج ُؾول
اع ِدي
ول اهلل ﷺ َق َالَ ٓ« :يز َُلل للـ ُ
َ ْ ْ َ ْ
َّ
ل ْل ِػ ْط َر».
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وجاء عـد أِحد ،وأِب داود ،والـسائي يف الؽزى  ،وابن ماجه ،من حديث أِب هريرة
ِ
اس ل ْل ِػ ْط َر؛ ْلن ل ْل َق ُفو ََ َوللـ َص َارى
ين َضاه ًرل َما َطج َل للـ ُ
أن الـبي ﷺ قالَ َٓ « :يز َُلل للد ُ
ون».
ُي َؤخ ُر َ
فقا ُأم َة لإلسال ِم :هذه شـة رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾم ،فقـبغي
ال َّت َؿس ُك هبا ،وعدم الوشوشة فقفا بؿعـى االحتقاط وغر ذلك ،وإكام ادطؾوب العؿل بسـة
رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾم ،وقد شؿعتم حديث رشول اهللُ « :أ ِمركا
اء أن ِ
معرش ْلْلَ ْكاِق ِ
ور ،وأن ُك ْع ِ
كؤخ ِر للل ُح ِ
جل ل ْل ِػ ْطر».
َ
َ َ َ
َفا ْك َؼ َؾ َبت عـد الـاس شـ ُة كبقـا صذ اهلل عؾقه وشؾم ،بل اكؼؾبت شـة ادرشؾني ،وصار
ِ
الس ُحور ،ويمخرون اإلفطار ،فاكتش بسبب ذلك الش ،و َق َّل اخلر ،كام
الـاس يف ُي َعجؾون َّ
قال احلافظ ابن حجر

يف فتح الباري .

فالزكة أهيا ادسؾؿون يف العؿل بسـة رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾم،
أما البِدع واألهواء وادخالػات ،ففذه هي شبب الش ،واكتزاع اخلر ،فنذا ما أراد ادسؾؿون
خرا ،ورصدً ا ،وشعادةً ،وحقا ًة ضقبة ،فعؾقفم بسـة رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله
ً
وصحبه وشؾم.
* وكان من هديه

ِف ل ْل ِػ ْطر :أن يػطر عذ ُر َض ٍ
ب ،فنن َل جيد فعذ متر ،فنن َل جيد

فحسا حسوات من ماء ،كام جاء من حديث أكس
ٌ
حديث حسن.

عـد اإلمام أِحد وغره ،وهو
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فقـاغي لؾؿلؾم :أن يػطر كذلك اتبا ًعا لسـة رشول اهلل ﷺ ،فنن َل يتقرس َل ُه فؾقػطر عذ
ما تقرس ،كام تؼدم أن الـبي ﷺ َق َالَ « :يا ُف َ
اجدَ ْح َلـَا» وكان ذلك الطعام َش ِو ْي ًؼا
ال ُن لك ِْز ْل َف ْ
َف َ ِ
شب مـه

.

* وكان من هديه

ِف رمضان :أكه ُيؼوم الؾقل و ُي َص ِِل فقه ،ورغب أمته وأرصدهم
ان
أن الـبي ﷺ قالَ « :م ْن َقا َم َر َم َض َ

إلقه ،كام يف الصحقحني من حديث أِب هريرة
لحتِ َلا ًبا غُ ِػ َر َل ُه َما َت َؼد َم ِم ْن َذ ْكاِه».
إِ َيَمكًا َو ْ
لدلؾم :اِحرص عذ ققام الؾقل ،وحافظ عؾقه ،إِ َيامكًا بِـَدْ بِقته ،واحتسا ًبا لألجر فقه،
فقا أُيا
ُ
و َفرغ لذلك قؾ َبك.
ولطؾم :أن إحساكك يف العبادة هو إحسان لـػسك ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲
﮳ ﮴﴾ [اإلرساء.]0:
ولؽن إذا كظرت إىل الـاس -إال من رحم اهلل :-فنكك ترى أحدهم يطؾب الصالة
ٍ
وركوعاوشجو ًدا هرع
مسجد أرسع وأخف قراءة
الرسيعة ،ويريد الصالة اخلػقػة ،فلي
ً
إلقه ،وصذ فقه.
هؽذا احلال -ولألشف -يف باب العبادات ،وأما يف باب األلعاب والؾفو وادرح
ِ
ب مـفم إىل دفع األموال!!.
ف َق َؼصدُ ون األضول وقتًا ولو َت َط َّؾ َ
فقا معاْش لدلؾؿْي :عؾقـا أن كتؼي اهلل
السعادة فعؾقـا بتحؼقق العبادة هلل

 ،ولتؽن العبادة هي السعادة لـا ،فنذا أردكا

 ،فنذا ما اضؿئـت الـػوس ،وشؽـت إىل الؾفو

قؾوب حتتاج إىل معاجلة
والؾعب ،فاعؾم بلن قؾوب قد دخؾفا ادرض ،وعالها الدخن ،ففذه
ٌ
وتصػقة وتطفر.
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ِ
قم الؾقل وهؽذا كان أصحابه ،وهؽذا كان التابعون ،وكاكوا ُيطِقؾون يف
كبقـا ﷺ كان ُيؼ ُ
ققام الؾقل ،ولؽن الـاس اآلن بسبب كثرة ادآكِل ،وادشارب ،والتعؾق بالدكقا ال يلتون إىل
ققام الؾقل ،وإىل صالة الساويح إال وكػوشفم قد ك َّؾت وم َّؾت ،ويريدون صالة رسيعة حتى
ختؾصا مـفا عقا ًذا باهلل.
خيرجوا من الصالة ً
فقا أُيا لدلؾم :أشتشعر أكك إذا قؿت يف صالتك أكك تؼوم هلل ،وتركع هلل ،وتسجد هلل،
وتؼرأ هلل

 ،فلين حتسني الصالة؟!

أين اخلشوع؟!.
أين السؽقـة؟!
أين الطؿلكقـة؟!
أين الراحة؟! وأكت ت َُص ِِل لؾذي بقده خزائن الساموات واألرض ،الذي بقده مؾؽوت
كل رء تبارك وتعاىل.
فقا أُيا لدلؾم :البد أن تستشعر هذه ادؼامات من أجل أن يعقـك عذ الراحة يف صالتك
ويف عبادتك.

اخلطبة الثانية:
احلؿد هلل رب العادني وصِل وشؾم عذ الـبي األمني وعذ آله وصحبه أمجعني:
أُيا لدلؾؿون طااَ للل:
* وكان من هدي كاقؽم ﷺ ِف رمضان :أكه إذا جاء وقت اجلفاد أقامه وَل يؿتـع عـه
بالصقام

 ،فغزوة ٍ
بدر ما كاكت إال يف رمضان ،وغزوة فتح مؽة ما كاكت إال يف

اخلطبة الثانية:

02

رمضان ،فنن رمضان ال يؿـع من اجلفاد يف شبقل اهلل ،فنذا قام اجلفاد -جفاد الؽػار،
قائام بجفاد اهلل
وادـافؼني ،وادػسدين ،-فنن رمضان ال يؿـع من ذلك ،فؿن كان ً

،

شائرا عؾقه ،ال يؿتـع عـه
قائام به،
ً
ودخل عؾقه رمضان فؾقؽن مستؿرا يف هذا البابً ،
بالصقام ،وإذا صق عؾقه َف َؾ ُه اإلفطار ويؼيض أيا ًما ُأ َخر ،فنكه يف عبادة عظقؿة ،وضاعة كريؿة.
ِف رمضان :االجتفاد يف العش األواخر من رمضان عذ خالف

* وكان من هديه

غرها ،كام جاء يف صحقح مسؾم من حديث أم ادممـني عائشة
ِ
جيت َِفدُ ِيف ا ْل َع ْ ِ
جيت َِفدُ ِيف َغ ْ ِره.
ش األَ َواخ ِر َما الَ َ ْ
َْ

قالت كان الـبي ﷺ

وأحولل للـاس للقوم بالعؽس :إذا جاءت العش األواخر اجتفدوا يف األشواق،
واجتفدوا يف التجوال فقفا ،واجتفدوا يف ذاء ما حيتاجوكه يف أيام عقدهم ،وهذا عذ
خالف شـة رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه وشؾم.
وحيث غره عذ ذلك ،كام جاء يف الصحقحني من حديث أم
بل كان الـبي ﷺ جيتفد َ ُ
ادممـني عائشة
َو َجدَّ َو َصدَّ ادْ ِ ْئ َز َر.

ِ
َان َر ُش ُ
قالت :ك َ
ش َأ ْح َقا ال َّؾ ْق َلَ ،و َأ ْي َؼ َظ َأ ْه َؾ ُه،
ول اهللِ ﷺ إ َذا َد َخ َل ا ْل َع ْ ُ

* وكان من هديه

ِف رمضان :االعتؽاف يف العش األواخر مـه ،كام جاء يف

الصحقحني من حديث عائشة ،وابن عؿر ،وأِب شعقد

وجاء عن غرهم.

من هديه ِف رمضان :أكه يؾتؿس لقؾة الؼدر ،كام جاء يف

* وهؽذل كان للـاي
ٍ
عدد من الصحابة ،وما كان اعتؽافه إال لذلك ،وكان
الصحقحني عن
الـاس يف التامس ِ
لقؾة الؼدر.

يرغب
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فقا معاْش لدلؾؿْي :عؾقـا أن كحرص عذ التلد برشول اهلل ﷺ وأن يؽون َصو ُمـا
وعبادتُـا ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
كع َبا َدتِه ما اشتطعـا إىل ذلك ً
شبقال ،وال كؽؾف أكػسـا ما
كصومه ،وققا ُمـا كؼ َقامهَ َ ،
َ
ال تطقق ،وال كجفدها ما ال تتحؿل ،وإكام ما كاكت ت َْس َت ِطق ُعه ،وتُطِقؼه ،فقـبغي لـا السر عؾقه
حتى كؽون رابحني ،مػؾحني ،فائزين ،مؽتسبني لؾخر ،شاعني إىل تؽػر السقئات ،وحمو
اخلطِقئات.
فاهلل اهلل معاذ ادسؾؿني يف إحسان الـقة ،وصالح الطوية ،واإلقبال عذ عبادة اهلل
يف صفر رمضان ادؼبل عؾقـا.
ٍ
بؼؾوب َر ِح َبة ،وأن َي َس َت ْؼبِؾوه بعبادة اهلل
فقـاغي لؾؿلؾؿْي :أن َي َس َت ْؼبِؾوه

وضاعته.

وهذا حؼا هو االشتغالل لشفر رمضان ،ال بالبِدع ،ال باألهواء ،ال بادحدثات ،ال بلكواع
ادطاعم وادشارب ،ال بالؾفو والؾعب ،وال بغر ذلك مما يغضب اهلل

 ،أو يؾفي عن

عبادته ،وحتؼقق ضاعته.
كسلل اهلل شبحاكه أن يعقــا وإياكم عذ ذكره وصؽره وحسن عبادته.
شبحاكك الؾفم وبحؿدك ،ال إله إال أكت ،أشتغػرك وأتوب إلقك.
كاكت هذه لخلطاة ِف  03شعاان 8301هـ بؿلجد لإلمام للولَطي باحلوصة

مت تفريغها يف يىم السبت اخلامس عشر من شهر صفر
لعام  9341من اهلجرة النبىيت على صاحبها الصالة والسالم.

