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 ه  5341 انَ ضَ مَ رَ  6 انَ ضَ مَ رَ  َهَكَذا فَ ْلَيُكْن يَ ْوُمَك ِف 
  اللُ الَّ إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ا م   ََ يَ الص   ةِ يضَ رِ فَ  اءِ دَ أَ ا بِ نَ ي ْ لَ نَّ عَ مَ  م   ََ َل سْ الِ  ةِ مَ عْ نِ ا بِ نَ ي ْ لَ عَ  مَ عَ ن ْ أَ  للِ  دُ مْ الَْ 

ى لَّ صَ  يَ لِ امِ عَ الْ  ةُ ََ دْ قُ ََ  يَ مِ ائِ الصَّ  ا مُ مَ إِ    هُ ولُ سُ رَ ََ  هُ دُ بْ اً عَ دَ مَّ ا مَُ نَ ي َّ بِ نَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ   ََ  هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ ََ 
  مِ وْ  ي َ َل إِ  مْ هِ جِ هْ ى ن َ لَ عَ  ارَ سَ  نْ مَ ي   ََ امِ يَ مَ الْ  ر  غُ الْ  هِ تِ ابَ حَ صَ ََ  ينَ رِ اهِ الطَّ  هِ ى آلِ لَ عَ ََ  هِ يْ لَ عَ  َََسلَّمَ  اللُ 
 ين .الد  

َا رُ شِ بْ   أَ  يِ رِ كَ الْ  ب  الرَّ  نَ مِ  يمِ ظِ عَ الْ  رِ جْ الَ ََ  يِ بِ كَ الْ  ابِ وَ الث َّ َا بِ رُ شِ بْ أَ  ونَ مُ ائِ ا الصَّ هَ ي   ا أَ يَ ف َ َ:َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 ا مِ يَ لص  ابِ  للُ ا مُ كُ َر مَ   أَ  هُ لَ  ةً بَّ مََ ََ  هُ نْ مِ  اً فَ وْ خَ ََ  للِ  ةً اعَ طَ  اتِ ذَّ لَ مَ الْ ََ  بَ رْ الش  ََ  لَ كْ اْلَ  مُ تُ كْ َر ت َ  مْ كُ نَّ إِ فَ 
ا مَ فَ  شِ طَ عَ الْ  لََ أَ ََ  وعِ الُْ  ةَ ارَ رَ حَ  مْ تُ يْ ان َ عَ   ََ  تُْ رْ ب َ صَ فَ  بَ رْ الش  ََ  لَ كْ الَ  ارِ هَ  الن َّ ِف  مْ كُ عَ ن َ مَ   ََ  مْ تُ لْ ث َ تَ امْ فَ 
 ر  سِ  ا مَ يَ الص   نَّ إِ  . مْ كُ يَ عْ سَ  بَ ي  يَُ  نْ لَ  اللَ  نَّ إِ ََ  مْ كُ َر جْ أَ  يعُ ضِ ال يُ  اللَ  نَّ إِ َا فَ رُ شِ بْ أَ   فَ  مْ تُ لْ دَّ ال بَ ََ  تُْ رْ ي َّ غَ 
ال ََ  اءً زَ جَ  د  حَ أَ  نْ و مِ جُ رْ ال ي َ  وَ هُ   ف َ  هُ بُ اقِ رَ ي ُ ََ  اهُ رَ ي ي َ الذِ  هُ قَ الِ خَ  يهِ فِ  لُ امِ عَ ي ُ  نُ مِ ؤْ مُ الْ   فَ  هِ ب  رَ ََ  دِ بْ عَ الْ  ْيَ ب َ 

َعْن َأِب    رَ آخَ  ل  مَ عَ لِ  سَ يْ ا لَ بَِ  ورَ جُ لُ ا فَ اعَ ضَ ََ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ لَ  ا مَ يَ الص   اللُ  لَ عَ جَ  كَ لِ ذَ لِ ََ    اً ورَ كُ شُ 
: قَاَل َرُسوُل الِل َصلَّى اللُ َعَلْيِه َََسلََّم ) ُكل  َعَمِل اْبِن آَد َم ُيَضاَعُف    ُهَريْ رََة َرِضَي اللُ َعْنُه قَالَ 

َََجلَّ : ِإالَّ الصَّْو َم   فَِإنَُّه ِل ََأَنَا َأْجزِي  الََْسَنُة َعْشُر أَْمثَاِِلَا ِإَل َسْبعِماَئة ِضْعف    قَاَل اللُ َعزَّ 
 .ملِ سْ مُ  اهُ ََ ِبِه   َيدَُع َشْهَوَتُه َََطَعاَمُه ِمْن َأْجِلي( رَ 

  مَ رَ تُْ ََ  ةُ لفَ كَ الْ  كَ بَ يصِ تُ   ف َ  بَ صَ النَّ ََ  بَ عَ الت َّ   مِ وْ الصَّ  نَ مِ  كَ ظ  حَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  رْ ذَ احْ  :َنَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
َعْن َأِب ُهَريْ رََة َرِضَي اللُ َعْنُه قَاَل : قَاَل .  ا مِ يَ  الص  ِف  يَّ وِ بَ النَّ  يَ دْ اِلَْ  فُ الِ تَُ  يَ حِ  كَ لِ ذَ   ََ  رُ جْ الَ 

 لَْيَس َلهُ َصاِئم  لَْيَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه ِإالَّ اْلُوُع   ََُربَّ قَاِئم   َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َََسلََّم )ُربَّ 
 َجه َََصحََّحُه الَْلَباِن  ِمْن ِقَياِمِه ِإالَّ السََّهُر( َرََاُه اْبُن َما

 انَ مُ وْ ي َ  انَ ضَ مَ  رَ ِف  ونُ كُ يَ  فَ يْ كَ ؟ ََ  نَارَ هْ شَ  مُ نَ غْ ن َ  فَ يْ كَ ا ؟ ََ نَ مُ وْ صَ  ونُ كُ يَ  فَ يْ كَ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
   انَ مَ وْ ي َ  لَّ غِ تَ سْ نَ ََ    انَ مَ وْ صَ  ظُ فَ نَْ ََ    مَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ ا صَ نَ ي َّ بِ نَ  عَ بِ اتَ ن ُ  نْ أَ  وَ : هُ  ابَ وَ الَْ  نَّ إِ ؟؟ ؟
 ح !الِ الصَّ  لَ مَ عَ الْ ََ  عَ افِ النَّ  مَ لْ عِ الْ  مُ اكُ يَّ إِ ََ   اللُ ِن قَ زَ رَ وا عُ مِ تَ اسْ فَ 
 اللُ  يَ ضِ َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  رَ ف َ :  ورِ حُ الس   نَ مِ  َمَضاِن  ِف ََْصِف اليَ ْو م الرَّ  أُ دَ بْ ن َ  :َونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
َا فَِإنَّ ِف اَلسَُّحوِر بَ رََكةً ) مَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَللَِّه  هُ نْ عَ  ُر  . ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ  (َتَسحَّ
َو َسَبٌب ِلَصَلِة الِل َعَلْيَك َََصِلِة اْلَمَلِئَكِة َعَلْيِهُم   ََهُ  رٌ جْ أَ ََ  ةٌ كَ َر ب َ  يهِ فِ فَ  ورِ حُ ى السَّ لَ عَ  صْ رِ احْ فَ 

 اللُ  يَ ضِ َعْن َأِب َسِعيد  اْْلُْدرِي  رَ     مِ وْ ى الصَّ لَ عَ  هُ لَ  ة  يَ وِ قْ ت َ ََ  نِ دَ بَ لْ لِ  ة  عَ فَ ن ْ مَ  نْ مِ  يهِ ا فِ مَ  عَ مَ الَسل ُم   
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َلْو َأْن ََيْرََع    ُه بَ رََكٌة   َفَل َتَدُعوهُ َعَلْيِه َََسلََّم )السَُّحوُر َأْكلُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُ  هُ نْ عَ  ََ
 دُ حَْ أَ  اهُ ََ َأَحدُُكْم ُجْرَعًة ِمْن َماء    فَِإنَّ اللََّه َعزَّ َََجلَّ َََمَلِئَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى اْلُمَتَسح رِيَن( رَ 

َعلَ  . اِن  بَ لْ الَ  هُ نَ سَّ حَ ََ   . رِ جْ فَ الْ  وعِ لُ طُ  لَ بْ ق َ  اً يَ صِ عَ  َْ أَ  اءً مَ  انُ سَ نْ الِ  بَ رَ شْ يَ  نْ أَ  وْ لَ ََ  م  تِ يَ  ورَ حُ الس  فَ  ْيهِ ََ
 اللُ  يَ ضِ َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبت  رَ ف َ  رِ جْ فَ الْ  وعِ لُ طُ  لَ يْ ب َ ق ُ  اً رَ خ  أَ تَ مُ  ورُ حُ الس   ونَ كُ يَ  نْ أَ  ةَ نَّ الس   نَّ وا أَ مُ لَ اعْ  ُثَّ 
ْرنَا َمَع َرُسوِل اللَِّه قَا هُ نْ عَ   اللُ  يَ ضِ ُثَّ قَا َم إَل الصَّلِة . قَاَل أََنٌس رَ  مَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ َل : َتَسحَّ
 . هِ يْ لَ عَ  قٌ فَ ت َّ : قُ ْلت لَِزْيد  : َكْم َكاَن بَ ْيَ الََذاِن ََالسَُّحوِر ؟ قَاَل : َقْدُر ََخِْسَي آيًَة . مُ  هُ نْ عَ 
 ةِ اعَ مَ الَْ  لةِ صَ بِ  نَ اَُ هَ الت َّ ََ  اكَ يَّ إِ  ُثَّ  اكَ يَّ إِ   ََ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  عَ مَ  ل  صَ ََ  دِ جِ سْ مَ  الْ َل إِ  مْ قُ  ورِ حُ الس   دَ عْ ب َ  ُثَّ 

 .ََُخْسرَان  اقٌ فَ ا نِ بَِ  نُ اَُ هَ الت َّ ََ    انٌ يَ إِ َ  ِدْينٌ  اهَ ي ْ لَ عَ  ةُ ظَ افَ حَ مُ الْ فَ    هِ يِْ  غَ ال ِف ََ  انَ ضَ مَ  رَ ال ِف 
 هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  ِب  النَّ  نِ عَ  ةِ دَ ارِ وَ الْ  احِ بَ الصَّ  ارَ كَ ْذ أَ ََ  ةِ َل الصَّ  ارَ كَ ْذ أَ  أْ رَ اق ْ فَ  لْ جِ عْ ت َ سْ تَ  ال ةِ َل الصَّ  دَ عْ ب َ  ُثَّ 
ا ذَ هَ   ََ  سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ  تَ ّتَّ حَ  آنَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ ت َ ََ  اللَ  رُ كُ ذْ تَ  كَ انِ كَ  مَ ى ِف قَ ب ْ ت َ  نْ أَ بِ  حُ صَ نْ ت ُ  تَ نْ أَ    ُثَّ  مَ لَّ سَ ََ 
 ْيِ ت َ عْ كَ َر  ل  صَ  سُ مْ الشَّ  تِ عَ فَ ت َ ا ارْ ذَ إِ    ُثَّ  ةً ثَ َل ثَ  َْ أَ  نِ يْ أَ زْ جُ  سِ مْ الشَّ  وعِ لُ  طُ َل إِ  أُ رَ قْ ا ت َ بََّ رُ ف َ  كٌ ارَ بَ مُ  تٌ قْ ََ 
: قَاَل َرُسوُل الِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه    قَالَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ    َعْن أََنس   ة  امَّ تَ  ة  رَ مْ عُ ََ  ة  جَّ حَ  رِ جْ أَ بِ  وزَ فُ ت َ لِ 

  ُثَّ َصلَّى رَْكَعتَ ْيِ   َمْن َصلَّى الَغَداَة ِف ََجَاَعة  ُثَّ قَ َعَد َيْذُكُر اللََّه َحّتَّ َتْطُلَع الشَّْمسُ ) َََسلَّمَ 
 . اِن  بَ لْ الَ  هُ نَ سَّ حَ ََ  ي  ذِ مِ رْ الت    اهُ ََ تَامَّة  تَامَّة  تَامَّة ( رَ    َكاَنْت َلُه َكَأْجِر َحجَّة  ََُعْمرَة  

َك اَل نَّ أَ  هُ ب  نَ ا ن ُ نَ هُ  نْ كِ لَ   ََ  اسِ النَّ  نَ مِ  اً يَ ثِ كَ   وتُ فُ ي ي َ الذِ  يَ بِ كَ الْ  لَ ضْ فَ الْ ََ  يمَ ظِ عَ الْ  رَ جْ َا الَ رُ ظُ انْ فَ 
 ةُ َل الصَّ  يهِ فِ  ل  ال تَِ  يِ اَِ قَ الت َّ  ف وبُ تُ كْ مَ الْ  َقِ رُ الش   تُ قْ ََ ََ    ح  ي َحَّت تَ ْرَتِفَع الشَّْمُس َقْدَر ُرمْ ُتَصل  

ا هَ ن َّ ِلَ  لةُ الصَّ   مُ رُ تَْ  عُ لُ طْ تَ  يَ حِ  اهَ ن َّ   ِلَ  عَ فِ تَ رْ  ت َ ّتَّ حَ  ارُ ظَ تِ االنْ  بُ اجِ وَ الْ فَ    سِ مْ الشَّ  وعِ لُ طُ  تُ قْ ََ  هُ نَّ ِلَ 
 . ْيِ ت َ عَ كْ َر  ل  صَ  ُثَّ  قَ ائِ قَ دَ  رَ شْ  عَ اِل وَ حَ  رْ ظِ تَ ان ْ   فَ  ان  طَ يْ شَ  ِنَْ رْ ق َ  ْيَ ب َ  عُ لُ طْ تَ 

 كَ دَ نْ عِ  انَ كَ   نْ إِ  ا   ُثَّ هَ يِْ غَ  َْ أَ  ةِ اءَ رَ قَ لْ لِ  دِ جِ سْ مَ  الْ ِف  قَ ابْ فَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ ََ    مْ نَ ف َ  بَ ْعَد َذِلكَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ  ُثَّ 
 اكَ يَّ إِ فَ  ةٌ انَ مَ أَ  وَ هُ ف َ    لِ مَ عَ الْ بِ  لِ َل خْ  الِ ِف   مِ وْ الصَّ بِ  رَ ذِ تَ عْ ت َ  نْ أَ  اكَ يَّ إِ ََ  هِ يْ لَ عَ  ظْ افِ حَ فَ  ا مٌ ََ دَ ََ  لٌ مَ عَ 
ا   هَ يِْ غَ  َْ أَ  رِ صَ بَ الْ  َْ أَ  عِ مْ  السَّ ِف  اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ  نِ عَ  ادِ عَ تِ ى االبْ لَ عَ   مِ وْ ي َ الْ  رِ ائِ  سَ ِف  صْ رِ احْ  ُثَّ  .ة انَ يَ اْلِْ ََ 
 اءُ شَ ا تَ مَ  لِ عْ  فِ ِف  انَ نَ عَ الْ  كَ سِ فْ ن َ لِ  قْ لِ طْ تُ  ثُْ    طْ قَ ف َ  بِ رْ الش  ََ  لِ كْ الَ  نِ عَ  و مَ صُ تَ  نْ أَ  ا مُ يَ الص   سَ يْ لَ ف َ 
أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب   )يَااَل عَ ت َ  اللُ  الَ   قَ  ل  ا ال يَِ ذَ هَ ف َ    كَ سِ فْ ن َ  ةَ يَ لِ سْ تَ  يدُ رِ تُ  مٌ ائِ صَ  كَ نَّ أَ  ةِ جَّ ِبُ 

 ولُ صُ حُ  ا مِ يَ الص   نَ مِ  ودُ صُ قْ مَ الْ ِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن( فَ َعَلْيُكُم الص َيا ُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ بْ 
َِر ََالَعَمَل ِبهِ ) َصلَّى اللُ َعَلْيِه َََسلَّمَ ا قَاَل َرُسوُل اللَِّه ذَ لِ ى   ََ وَ قْ الت َّ    فَ َلْيَس  َمْن لَْ َيدَْع قَ ْوَل الز 
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 انَ كَ   دْ قَ ََ  .هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ ي ْ رَ  هُ ِب أَ  نْ عَ  ي  ارِ خَ بُ الْ  اهُ ََ بَُه( رَ لِلَِّه َحاَجٌة ِف َأْن َيدََع َطَعاَمُه َََشرَا
  . انَ امَ يَ صِ  ظُ فَ نَْ  ونَ ولُ قُ ي َ ََ  ا مِ يَ  الص  ِف  دِ اجِ سَ مَ  الْ ِف  ونَ سُ لِ َيَْ  َعَلْيِهْم َرْحَُة اللِ  حُ الِ الصَّ  فُ لَ السَّ 

 نِ عَ  كَ انُ سَ لِ ََ  كَ رُ صَ بَ ََ  كَ عُ سَْ  مْ صُ يَ لْ ف َ  تَ مْ ا صُ ذَ : إِ  امَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  اللِ  دِ بْ عَ  نُ بْ  رُ ابِ جَ  الَ قَ ََ 
 كَ رِ طْ فِ ََ  كَ امِ يَ صِ   مَ وْ ي َ  لْ عَ ال تَْ   ََ  كَ امِ يَ صِ   مَ وْ ي َ  ةٌ ينَ كِ سَ ََ  ارٌ قَ ََ  كَ يْ لَ عَ  نْ كُ يَ لْ   ََ  آثِِ مَ الْ ََ  بِ ذِ كَ الْ 
 . ةَ بَ يْ  شَ ِب أَ  نُ ابْ  اهٌ ََ رَ  . اءٌ وَ سَ 
  ََاْسَأْل َربََّك ِمْن  هُ لَ ب ْ ق َ  اءِ عَ الد   ىلَ عَ  صْ رِ احْ فَ  ارِ طَ فْ الِ  تُ قْ ََ  اءَ ا جَ ذَ إِ  ُثَّ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 

نْ َيا ََاآلِخرَة َرِي الد  : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  قَالَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  َعْن َأِب ُهَريْ رَةَ ف َ    َخي ْ
 اهُ ََ ( رَ و مِ لُ ظْ مَ الْ  ةُ وَ عْ دَ   ََ  لُ ادِ عَ الْ  ا مُ مَ الِ   ََ  رْ طِ فْ : الصَّاِئُم َحّتَّ ي ُ  ثٌَة اَل تُ َرد  َدْعَوتُ ُهمْ َل ثَ )َََسلََّم 

 . اِن  بَ لْ الَ  هُ نَ سَّ حَ ََ  ي  قِ هَ ي ْ ب َ الْ 
 لَْ  نْ إِ فَ  ر  ى تَْ لَ عَ ف َ  دْ تَِ  لَْ  نْ إِ فَ  ب  طَ ى رُ لَ عَ  رْ طِ فْ أَ ََ    ةً رَ اشَ بَ مُ  سِ مْ الشَّ  َبِ رُ غُ  دَ عْ ب َ  ارِ طَ فْ الِ بِ  رْ ادِ بَ  ُثَّ 
 صلَّى اللُ وُل الِل سُ رَ  انَ : كَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  مالك   بنِ  سِ نَ أَ َعْن    ورٌ هَ طَ  هُ نَّ إِ فَ  اء  ى مَ لَ عَ ف َ  دْ تَِ 
  فإن ل تكن  َباٌت فعلى َتَرَات  ُرطَ  نْ كُ تَ  لَْ  نْ إِ   فَ  يل  صَ يُ  نْ أَ  لَ بْ يُ ْفِطُر على ُرطََبات  ق َ  مَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ 

 كَ ي  بِ نَ  ةِ نَّ ى سُ لَ عَ  صْ رِ احْ فَ  . اِن  بَ لْ الَ  هُ نَ سَّ حَ ََ  دَ اَُ و دَ بُ أَ ََ  دُ حَْ أَ  اهُ ََ . رَ  اء  مَ  نْ َتَراٌت حسا حسَوات  مِ 
َأْستَ ْغِفُر اللَ اْلَعِليَّ اْلَعِظيَم ِل أَقُوُل َما َتْسَمُعوَن ََ    رِ جْ الَ بِ  اللِ  نِ ذْ إِ بِ  زْ فُ ت َ  َعَلْيِه َََسلَّمْ  ى اللُ لَّ صَ 

َُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  َلُكْم فَاْستَ ْغِفُر ََ 
                        

 اْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 
قَاِبِل الت َّْوِب َشِديِد اْلِعَقابِ   الَْْمُد لِلَِّه اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  ْنِب ََ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو    ِذي الطَّْولِ    َغاِفِر الذَّ

  اللَُّهمَّ َصل  َعَلى اِْلَاِدي اْلَبِشِي ََالس رَاِج اْلُمِنِي   نَِبي  َنا ُمَمَّد  َََعَلى آلِِه َََصْحِبِه    ِإلَْيِه اْلَمِصيُ 
 َََسل ْم َتْسِليَماً َكِثيَاً !

 دِ جِ سْ مَ  الْ ِف  اءَ قَ ب َ الْ  تَ عْ طَ تَ اسْ  نِ إِ   فَ  بَ رِ غْ مَ الْ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  ةِ اعَ َجََ  عَ مَ  ل  صَ  ارِ طَ فْ الِ  دَ عْ ب َ ف َ أ م اَب  ع د َ:َ
ا ذَ هَ ف َ  لْ عَ اف ْ فَ  اللُ  هُ ِحَ رَ  ي  دِ عْ سَ  نِ ابْ  خِ يْ الشَّ  يِ سِ فْ ت َ كَ   وق  ثُ وْ مَ  ي  سِ فْ ت َ  ابِ تَ  كِ ِف  َْ أَ  آنِ رْ قُ الْ  ةِ اءَ رَ قَ لِ 
 . اسِ النَّ  نَ مِ  يٌ ثِ كَ   يهِ فِ  لُ فُ غْ ي َ ََ  كٌ ارَ بَ مُ  تٌ قْ ََ  تُ قْ وَ الْ 
 هُ نَّ إِ فَ  يهِ فِ  نٌ اكِ سَ  تَ نْ ي أَ الذِ  كَ ي  حَ  دِ جِ سْ  مَ ِف  نْ كُ تَ لْ ََ  يحِ اَِ رَ الت َّ  ةِ َل ى صَ لَ عَ َمَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أ ََصْ رِ احْ  ُثَّ 
 د  جِ سْ مَ لِ  تَ لْ قَ ت َ ان ْ  وِ لَ  نْ كِ لَ    كَ دِ جِ سْ مَ  ا مِ مَ إِ  بِ لْ قَ لِ  ظُ فَ حْ أَ ََ    ي  الْ  لِ هْ أَ  اعِ مَ تِ الجْ  لُ ضَ فْ أَ ََ  نُ سَ حْ أَ 
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 يعِ يِ ضْ تَ ََ  لَّ قُ ن َ الت َّ ك ََ اَ يَّ إِ   ََ  ة  لَ ي ْ لَ  لَّ كُ   يحِ اَِ رَ الت َّ  ةِ َل صَ  ا مِ تَْ ى إِ لَ عَ  صْ رِ احْ    ُثَّ  سَ أْ ل بَ فَ  ب  بَ سَ لِ  رَ آخَ 
َِِ َل إِ  كَ لِ ذَ  لْ اصِ ََ    ُثَّ  ةِ َل الصَّ  َعْن َأِب    كَ بُ ن ْ ذَ  رَ فَ غْ ي ُ ََ  انَ ضَ مَ رَ  ا مُ يَ قِ  كَ لَ  بَ تَ كْ يُ لِ  انَ ضَ مَ رَ  ةِ ايَ  

َمْن قَا َم َرَمَضاَن ِإيَانًا ََاْحِتَسابًا  ) قَالَ  مَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضْ ُهَريْ رََة رَ 
 لَ بْ ق َ  ظْ قِ يْ ت َ اسْ    ُثَّ  رَ هَ سْ ال تَ  نْ أَ  ةُ نَّ الس   يحِ اَِ رَ الت َّ  دَ عْ ب َ  . ُثَّ  ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ  (ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ َم ِمْن َذْنِبهِ 

 يهِ فِ  اءُ عَ الد  ََ  كٌ ارَ بَ مُ  تٌ قْ ا ََ ذَ هَ ف َ  نِ حَْ الرَّ  اءِ عَ دُ  نْ مِ  رْ ثِ كْ أَ ََ  آنِ رْ قُ الْ  أِ ر اقْ ََ  كَ لَ  رَ سَّ يَ ا ت َ مَ  ل  صَ ََ  ورِ حُ الس  
 . ةِ ابَ جَ الِ بِ  ي  رِ حَ 
 ا مَ صَ  نْ ا ِمَّ نَ لْ عَ اجْ  مَّ هُ   اللَّ  هِ تِ ادَ بَ عِ  نِ سْ حُ ََ  هِ رِ كْ شُ ََ  هِ رِ كْ ى ذِ لَ عَ ََ  هِ تِ اعَ ى طَ لَ عَ  مُ كُ ا يَّ إِ ََ   اللُ ِن انَ عَ أَ 
لُوا   اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِمَّْن َيْسَتِمُع اْلَقْوَل فَ َيتَِّبُع َأْحَسَنُه   ََاْجَعْلَنا ِمَّْن قَا اً ابَ سَ تِ احْ ََ  اً انَ يَ إِ  هُ امَ قَ ََ  انَ ضَ مَ رَ 

ْعَنا َََأَطْعَنا    َء  اللَُّهمَّ سَِ اْهِدنَا َلْحَسِن اَلْخلِق ال يَ ْهِدي ِلَْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت ََاْصِرْف َعنَّا َسي 
ِصَياَمَنا ََ اَلْخلِق ال َيْصِرُف َعنَّا َسي ئَ َها ِإالَّ أَْنت !  يَا  الَِناَصاِلَح َأْعمَ اللَُّهمَّ تَ َقبَّْل ِمنَّا َصلتَ َنا ََ

َسل ْم َعَلى َعْبِدَك َََرُسوِلَك نَِبي  َنا ُمَمَّد  َََعَلى آلِِه َََصْحِبِه َأَْجَِعَي  َربَّ اْلَعاَلِمْيَ  ! اللَُّهمَّ َصل  ََ
 ! ََالَْْمُد لِل َرب  اْلَعاَلِمْيَ 

 


