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ينَ
نحَنَ َنَوَ هَدعَ َشَهَرَ َالَمَغَهَفرَهَة َالَ هَذي َقَمَنا َهَبتَزََيه هَ
ل َبَرَكَاتهَ هَه َوَكَرَ هَم هَهَ.اَللَهَمََ
وحناَوَسَفَرَتهَناَهَبفَضَ هَ
رَ هَ
عبَا هَدكََالَ هَذيَشَ هَهدَواَشَهَرََرَمَضَانََ
اَمنََ هَ
اجَعَلَن هَ
هَبحَقَ َوَ هَمنَ َالشَهَو هَد َالذيَكَسَبَواَمَ هَعيشَةَ َشَهَ هَرَ
ل َوَجَهََ .وَ َأَجَ هَمعَنا َهَبأَشَهَرََ
رَمَضَانَ َعَلَى َأَكَمَ هَ
وَأَعَيَادََمَبَارَكَةََأَكَثَرََ هَمنََالَتهَيَمَضَتََ .

العيش طيلة الحياة وفق مفهوم العبودية لِل

َ

جمعة مباركة إخواني العزاء!

أيها المؤمنون العزاء!

للاه َصَلَىَللاَ َعَلَيَ هَه َوَسَلَمََ
سَأَلَ َأَحَدَهَمَ َرَسَولَ َ َ
للاهَ
للاه"َ.قَالَ َرَسَولَ َ َ
ل َإهَلَىَ َ
"مَاَأَحَبَ َالَعَمَا هَ
الَكَرَمَ َصَلَى َللاَ َعَلَيَ هَه َوَسَلَمَ َ"وإن أحب
العمال إلى للا ما دام وإن قل"ََ .1

يم َ"قد أفلح
قَالَ َللاَ َتَعَالَى َهَفي َ هَكتَاهَب هَه َالَكَ هَر هَ
المؤمنون الذين هم في صلتهم خاشعون"َ
امَ
ل َهَ هَذ هَه َالَيَ هَة َالَكَ هَريمَ هَة َهَبالَهَقيَ هَ
َ 2حَيَثَ َقَمَناَهَبفَضَ هَ
يمَ.سَجَدََناَ
اراَفهَيَشَهَ هَرَرَمَضَانََالَكَ هَر هَ
لاَوَنهَ اَ
لَيَ َ
بَعَدَ َأَنَ َأَدَرَكَناَعَجَزَناَ.وَتَبَناَبَعَدَ َأَنَ َحَاسَبَناَ
يحه َالََتهيَ
أَنَفَسَناَ .وَاشَتَرَكَنا َفهَي َصَلَةهَ َالتَرَا هَو َ
أَرَاحَتَ َأَجَسَامَنا َوَأَفَئهَدَتَناَ .وَأَدَرَكَنا َأَهَ هَميَةََ
صحَتهَنا َوَوَقَتهَنا َوَشَبَاَبهَنا َوَأَهَ هَميَةَ َ هَكسَرَةهَ َخَبَزََ
هَ
عشَنا َسَعَادَةَ َهَإسَعَا هَد َهَإخَوَاَنهناَ
وَرَشَفَ هَة َمَاءََ .وَ هَ
هَبالزَكَاةهَ َوَالَهَفطَرَةهَ َوَالصَدَقَ هَةَ .وَذَكَرَنا َمَرََة اَ
امَ
ب َوَالَيَتَ هَ
ار هَ
أَخَرَى َمَسَئَوهَليَةَ َمَسَاعَدَةهَ َالَقَ هَ
تَ.
الحَتهَيَاجَا هَ
ب َ هَ
اء َوَأَصَحَا هَ
جئهَينَ َوَالَفَقَرَ هَ
وَاللَ هَ
للاهَصضلَىَللاََعَلَيَ هَهَوَسَلَمََيَقَولََ
كَانََرَسَولََ َ
َحصَصَ َ"يا
حيَةَ َإهَلَى هَ
عنَدَمَا َيَوَ هَزعَ َالَضَ هَ
هَ
عائشة ،ما وزعناه هو لنا وليس ما تبقى"َ
َ .3

نَ
يَخَهَبرَناَهَذَاَالَجَوَابََأَنَهََهَناكََاحَتهَيَاجََهَللتَوَازَ هَ
انَ.
الحَسَ هَ
بَيَنََالَعَبَو هَديَ هَةَوَالَ هَعبَادَةهََوَبَيَنََالَخَيَ هَرَوَ هَ
اَنهَبيََالرَحَمَ هَةَصَلَىَللاََعَلَيَ هَهَوَسَلَمََفهَيَ
نصَحَن َ
ل َالَتهَيَتَدَومَ َوََإهنََ
اَاللَتهَزَامَ َبهَالَعَمَا هَ
حَ هَديثهَ هَه َهَذَ هَ
لدَامَةَ َشَعَورََ
للاه َتَعَالَىَ .وَ هَ
عبَادََةه َ َ
قَلَتَ َأَثَناءَ َ هَ
َطيلَةَ َالَحَيَاةهَ َلَ َبَدََ
لله َتَعَالَى هَ
وَوَعَيَ َالَعَبَو هَديَ هَةَه َ
للهَتَعَالَىَبهَالَ هَعبَادَةهََ َ.
بَبهَا َ
طَالَقَلَ هَ
هَمنََتَغَ هَذيَ هَةَرَابهَ هَ
َ
إخواني المحترمين!
غَمَرَتَنا َالَفَرَحَةَ َوَالسَرَورَ َمَعَ َبَدَ هَء َشَهَ هَرَ
ل َشَغَفَ َلََ
يم َوَقَدَ َاسَتَقَبَلَناهَ َهَبكَ هَ
رَمَضَانَ َالَكَ هَر هَ
ل َمَعََن هَويَاَته هَهَ
عشَناَالشَهَرَ َالَكَ هَريمَ َهَبكَ هَ
مَثهَيلَ َلَهََ،وَ هَ
يحهَ
ور َوَالتَرَا هَو َ
ار َوَالسَحَ هَ
الفَطَ هَ
ام َوَ هَ
الصيَ هَ
هَمنَ َ ه َ
الدينهَيَ هَةَ .وَنَوَ هَدعَ َالَيَوَمَ َشَهَرََ
ت َ هَ
وَالَمَقَابَلَ هَ
عبَارَةَ َعَنَ َمَدَرَسَةََ
رَمَضَانَ َالَ هَذي َكَانَ َلَنا َ هَ
حهَ
ل َالصَاهَل َ
يعه َهَللَعَمَ هَ
ج َ
عَلَمَتَنا َوَزَادَتَ َ هَمنَ َالتَشَ هَ
سناَوَمَاَتَشَتَ هَهي هَهَ َ.
ضدََأَنَفَ هَ
الَ هَذيَيَهَقفََ ه َ

َ
إخواني!
قَالَ َللاَ َتَعَالَى َ"إنه كان توابا" ََ 4حَيَثََ
للهَتَعَالَىَهَللَعَفَ هَوَ
يمَه َ
تَضَرَعَناَهَفيَهَذَاَالشَهَ هَرَالَكَ هَر هَ
عنَدََ
اَلنَهَ َتَوَابَ َغَفَورََ.دَعَوَناَللاَ َتَعَالَىَ هَ
عَنَ ه َ

نَ
ار َوَأَثَنيَناَعَلَيَ هَه َهَبالشَكَ هَر َوَاسَتَغَفَرَناهَ َعَ هَ
الفَطَ هَ
هَ
السَحَ هَر َهَليَعَفَوَ َعَنَاَ.وَابَتَعَدَناَفهَيَشَهَ هَر َالرَحَمَ هَةَ
اعه َالَهَفتَن هَة َوَالتَفَ هَرقَ هَة َوَذَهَلكََ
يعه َأَنَوَ َ
هَذَا َعَنَ َجَ هَم َ
ّٰللا
الَتهَزا اَماَهَبالَمَ هَرَالَلَ هَه َ
ي هَ"واعتصموا بحبل ه
تَ
سيناَكَلَ َالَفَرَوقَا هَ
ج ۪ميعا ً وَل تفرقوا" ََ.5وََن هَ
ت َوَسَعَيَنا َهَلنتَكَاتَفََ .وَقَدَ َكَانََ
الخَتهَلَفَا هَ
وَ هَ
يحه َالَتهَي َصَلَيََناهَا َكَتَفَا ا َهَإلَى َكَتَفََ
هَللتَرَا هَو َ
طَ
ت َالَبَرَكَ هَة َدَوَ اَرا َهَامَا َفهَي َرَوَاهَب هَ
وَفَعَاهَليَا هَ
الَخَوَةهََ َ.
آنَالك هر هيمَالَ هَذيَيَذَ هَكرَناَ
امَهَباَلقَرَ هَ
اللَهَتزَ هَ
هَإنَهََوَقَتََ هَ
لل َهَ هَذ هَه َالَيَ هَة َالَكَ هَريمَ هَة َ"
خ هَ
َمنَ َ هَ
للاَ َتَعَالَى هَ
واعبد ربك حتهى يأتيك اليقين َ"ََ 6هَب هَه َوَهَلغَايَ هَةَ
آخ هَرَنفَسََفهَيَحَيَاتهَناَ .
هَ
أيها المسلمون المحترمون!
دعونا َنجعل َالشعور َ هبالراح هة َفهي َشه هرَ
امناَ .ونست همرَ
رمضان َالك هر هيم َتحكم َباقهي َأي ه
آن َالك هر هيم َحتىَ
الرتهب ه
هب ه
اط َوالتواص هل َمع َالقر ه
اء َشه هر َرمضان َالك هر هيمَ .دعوناَ
بعد َانتهه ه
ب َ هإلى َالمس هج هد َمع َعائهلتهناَ.
نست همر َ هبالذَها ه
ونسا هعدَكلَمنَيحتاجَ هإلىَالمساعدةهَوالشفق هةَ.
تَالتهيَتسهيءَ هإلىَ
ونبت هعدَعنَج هميعهَالتصرفا ه
ضَوتق هللَقوةَ
ضناَالبع ه
وحدتهناَ هوتكات هفناَمعَبهع ه
َميراثهَ
وحدَتهنا َ .هليوفهقنا َللا َ هللحصو هل َعلى ه
الستهمر هارَبهال هعبادةهَمعَ
شه هرَرمضانَالك هر هيمَو ه
قَالح هميدةه.
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