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ِ  :ششوال - 1429هـ َعْن اأَِبي َبْكَرة   : َقاَل َر�ُسوُل اللهَّ
» َل يَُقولَنَّ أََحُدُكْم :

ُه َوُقْمُتُه ُكلَُّه « ِّي ُصْمُت َرمََضاَن ُكلَّ  إِن

قال أبو بكرة   :

فََل أَْدِري أََكِرهَ التَّْزِكيََة 

أَْو قَاَل : َل ُبدَّ ِمْن نَْومٍَة أَْو َرْقَدٍة أَْو َغْفلٍَة

ضمنت القبول ؟ ..  
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َعْن ُزَراَرَة ْبِن اأَْوَفى

ِبىهَّ  �ُسِئَل :  اأَنهَّ النهَّ
قَاَل :» الَْحالُّ الُْمْرتَِحُل «. أَىُّ الْعََمِل أَْفَضُل؟    

ِل  أَوَّ ِمْن  يَْضِرُب  الُْقْرآِن  َصاِحُب   «  : قَاَل  قِيَل : َومَا الَْحالُّ الُْمْرتَِحُل؟  
لِِه ُكلََّما َحلَّ اْرتََحَل « الُْقْرآِن إِلَى آِخِرهِ ، َوِمْن آِخِرهِ إِلَى أَوَّ

معناه : ��ستمر�ر �لعمل وعدم �لتوقف ، مثل من ينتهي من ختمة للقر�آن ثم 
يبد�أ يف ختمة بعدها ، �أو من ينتهي من قيام �لليل ويبد�أ بعده يف �سالة �لفجر 
و�ل�سحى ،  �أو من ينتهي من �سيام رم�سان وي�ستزيد بعده من �سيام �لنو�فل .

ال تتوقف !!
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ًتا �إَِذ� �ْنَتَهى �ملَْو�ِسُم .. �ِبُح َقْد َيِخفَّ َن�َساطُه ُموؤَقَّ �لتَّاِجُر �لرَّ
َلِكنَُّه ال ُيْغِلُق َمْتَجرُه ُمْطلًَقا !

َفال ُتْغِلْق َمْتَجَرَك َمَع �هلِل ..
ْد َوَقاِرْب َو�ْثُبْت .. �َسدِّ

َو��ْسَتِعْن ِباهلِل َوال َتْعَجْز ..

ال تغلق الدكان !!



رِب :ششوال - 1429هـ ِمْن �أَْعَظم َمَناِزل �ل�سَّ
اَعِة .. رُب َعلَى �لطَّ �ل�سَّ

َقاَل ُعَمُر   :

رِب َوَجْدَنا �أََلذَّ َعْي�ِسَنا ِبال�سَّ
ْحَمن �آِمًر� : َنا �لرَّ َوَقاَل َربُّ

نث پ پ پپ مث

يا بني .. اصبر !
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ْبِر َوالََهَفاُه َواْن�َصَرَما َل �َصْهر ال�صَّ َتَرحَّ

اِت َمَن َخَدَما َواْخُت�صَّ ِبالَفوِز ِفي الَجنَّ
َبَح الَغاِفُل الِم�ْصِكيُن ُمْنَك�ِصًرا َواأَ�صْ

ِمْثِلي َفَيا َوْيَحُه ! َيا ِعَظَم َما ُحِرَما !
ْرُع ِفي َوْقِت الَبَداِر َفَما َمْن َفاَتُه الزَّ

َدَما َتراُه َيْح�ُصُد اإاِل الَهمَّ َوالنَّ

وداًعا .. 



اأََتْتُرَك َمْن ُتِحبَّ َواأَْنَت َجاُر ششوال - 1429هـ
َوَتْطلَُبُهْم َوَقْد َبُعَد الَمَزاُر 

 َوَتْبِكي َبْعَد َناأِْيِهُم ا�ْصِتَياًقا 
ْيَن �َصاُروا َل ِفي الَمَناِزِل اأَ َوَت�ْصاأَ

اِلِهُم َوُهْم ُح�ُصوٌر  َتَرْكَت �ُصوؤَ
َياُر َوَتْرُجو اأَْن ُتْخِبَرَك الدِّ

 َفَنْف�َصَك لُْم َوال َتلُِم الَمَطاَيا
َوُمْت َكَمًدا َفلَْي�َص لََك اْعِتَذاُر

مت كمًدا !! ..
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كل عام واأنتم اأحب اإىل موالكم الطيب .. وانتهى رم�صان .. ال�صيام 
والقيام .. التهجد والقراآن .. اإنا لله .. اللهم اجعلنا اأ�صعد خلقك بك، 

واأحب عبادك اإليك ..
اللهم اخت�صنا برحمة من رحمات رم�صان ، وبنفحة من نفحات الر�صوان، 
تف�صل علينا بالهداية والقبول ، والنجاة والغفران ، واكتب لنا مع 

العافية والعتق اأعلى اجلنان .
 ، لنا  واأمتم   ، واأعنا   ، اأعمالنا  ، وتقبل  وا�صرح �صدورنا   ، اهدنا  اللهم 
واأحبنا ، وي�صر لنا ، وارحمنا ، ودبر لنا ، واأعتقنا ، واأكرمنا، واغفر لنا، 

واعف عنا ، احفظنا ، واحمنا ، و احر�صنا ، وار�ض عنا ..
احلمد لله الذي اأحيانا فاأوجد لنا ذكرى �صهر رم�صان املبارك ، فكل 
واأوفر   ، واأ�صعد حاال   ، واأمل �صمال   ، اأمال  واأكرب   ، اأجد عمال   : واأنت  عام 

حالال، واأريح باال ، واأكرث فاأال، واإىل الفردو�ض اأقرب مناال .

ا ِإَليِه َراِجُعوَن .. ا هلِل َوِإنَّ ِإنَّ
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ُهمَّ يا نور ال�صماوات واالأر�ض ؛ ارزقنا نوًرا من�صي به يف النا�ض ، ونوًرا  اللَّ
يف قلوبنا يهدينا اإىل احلق، ويحبب اإلينا العمل به ، ونوًرا يف عقولنا 

حتى نفهم عنك فنحبك .
اإلهي ! اإن كنت ال ترحم اإال املجتهدين فمن للمق�صرين ؟ واإن كنت 
اإال  تكرم  ال  كنت  واإن  ؟  للمخطئني  فمن   .. املخل�صني  اإال  تقبل  ال 
املح�صنني.. فمن للم�صيئني ؟   اإلهي ! ما اأعظم �صقوتي اإن مل تغفر 

يل ! وما اأ�صد ندامتي اإن مل ترحمني !
ُهمَّ اأ�صئ قلوبنا بنور االإميان واليقني، اللهم اأعمر قلوبنا بالتقوى،  اللَّ
واجعل زادنا القناعة مبا رزقتنا ، اللهم اهدنا واهد بنا ، واجعلنا �صببا 

ملن اهتدى .
اإنا لله واإنا اإليه راجعون ..

ْحِبِه َو�َسلِّْم ٍد َوَعَلى اآِلِه َو�سَ مَّ َ ِبيِّ محُ لِّ َعَلى النَّ مَّ �سَ اللَّهحُ


