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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى وصالالً والالالما علالى عبالالذ الالصيف اصاللفىم اللهالم لالك الحمالد كلاله ولالك الملالك كلاله وبيالد ال يالر
كلالاله ويليالالك يرألال اهمالالر كلالالهم اللهالالم صال يب علالالى عبالالد و بيالالك وحبيبالالك محمالالد -صالاللى اهلل عليالاله والالاللم -اللهالالم صال يب
على حبيب قلوبنام اللهم ص يب على َمف علمنا الحبم اللهم ص يب على َمف علمنا اهمبم اللهالم صال يب علالى َمالف علمنالا
أن حبك يا ربنام وعلى أن حب خلقك وعلى أن تمنى ال ير لكب خلقكم ي ك ولي ذلك والقالر عليه أما بعد:

يخوا نا وأحبابنا فالي اهلل وحتالتو ا فالي اهللم يعنالي كالب أم مالف يخوا نالا وكالب شالاب مالف شالبابنا بالوقوت لهالم وحتالتو ا فالي
اهلل والواحالالد للوقالالب بيالالب كالالدذ فيالاله كالالاميرا الالالولا قالالدام عينيالاله ولكالالف ورا الكالالاميرا لك أ الالا شالالاي قلالالوب كتيالالر قالالوكم
قلالالوب كتيالالر يعنالالي بالالبذن اهلل الالالبحا ه وتعالالالى قلالالوب يالالاترً وقلالالوب عالالاي ً تتلهالالر وقلالالوب عالالاي ً توصالالب لربنالالا وقلالالوب
بتحب ربنا وقلوب بت اف مف ربنا وقلوب بترألوا رحمة ربنا وقلوب مقبلة على ربنا البحا ه وتعالى..
وورا الكالاميرا السالالولا اللالالي قالالدام عينيالاله لك أ الالا شالالاي ين تالالي بينالالي وبالاليف قلالالوب كتيالالر بتقالالوت بنحبالالك يالا ربم عالالاي يف
وصب لك يا ربم بلّغنا رمضان يا ربم أعنّا على عبالتك يا ربم افتح علينا في كب باب يرضيك عنا يا رب.

ي ي أحبكم فالي اهلل ويعلالم اهلل الالبحا ه وتعالالىم يالا يخالوا ي فالي اهلل يعنالي الواحالد ممكالف يستتالعر فالي اللقالات لذ أكتالر
حاألة الحب اللي بيننا وبيف بعضم صلة الحالبم صاللة العايفالة اللالي النبالي -علياله الصالالً والسالالم -علمنالا ين لك
أتم حاألةم يزاك وصب باهلل ويزاك وصب بيننا وبيف بعض لوت شريليف القلر اللالي بعالد كالدذ أك قلالار هك عمالبم
هك لعالالوًم هك شالالغب تيمتالالي علالاليهم ولكالالف شالريليف القلالالر بتوعنالالا الصالاللة بالالاهلل مو الالا -الالالبحا ه وتعالالالى -والصالاللة
ببعض وحب بعض والتواصب م بعض و دخب فالي لم بعالض بالبذن اهلل -الالبحا ه وتعالالى -أحالمنالا واحالدً وأتالدافنا
واحدً.
زم در خلورً الوقب اللي احنا فيه
للوقب يا يخوا ي في اهلل يحنالا بنتحالدف فالي وقالب فالي اايالة ال لالورًم شالعبان االدا بالبذن اهلل تعالالىم شالعبان بكالرذ يالا
ألماعالالةم شالالعبان بكالالرذ يالالا هالالار أبالاليض شالالهر رفال اهعمالالات يلالالى اهلل بكالالرذ التالالهر اللالالي فيالاله ليلالالة النصال مالالف شالالعبان
بكرذ التهر اللي النبي -عليه الصالً والسالم -قات "يغفب الناس عنه" حسنه اهلبا ي
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القرات بكرذ شهر ال كاًم القنلرً يلى رمضانم التهر اللي التيلان بي َجف فيه ه ه زم يوق كب واحالد
بكرذ شهر ّ
فيه في حاألة َّ
تدخله رمضان وتو متغوت في َتم مف الهمومم ربنا ينجينا مف كيد التاليلانم لذ بكالرذأل ه يالا ألماعالة
لذ مش بكرذم أمات ييهأل لذ بكرذ أوت يوم فالي شالعبان ي مالا ا تالو عالارفيف ين الليالب قبالب النهالارم يحنالا بالدأ ا فالي شالعبان
خالالال م يحنالالا فالالي ليلالالة واحالالد شالالعبانم خالالال

شالالعبان بالالدأ مالالف أوت مالالا المغالالرب أذنم يعنالالي وبكالالرذ كمالالان يالالوم ا تنالاليف

وا تنيف صيام وشعبان اللي النبي -عليه الصالالً والسالالم -كالان يصالوم شالعبان كلالهم " كالان يصالوم شالعبان ي قلاليال"
صالالحيح مسالاللم يعنالالي الموضالالوي كبيالالر يالالا ألماعالالةم يعنالالي يحنالالا لاخلالاليف للوقالالب فالالي مسالالابقة علالالو ِتمالالةم علالالو ال ِهمالالة فالالي
شعبانم ميف بقى اللي تيؤلك في شعبان ألات يرضي اهلل البحا ه وتعالىأل
تصذ تمتك وتصذ تمتي
اتناليف عبيالالد ألالم مصالالر فالي يالالوم مالف اهيالالام ..واحالد عبالالد االالمه كالالافورم االالمه كالالافور خالدوا بالالالكمم أ الا مالالش عالاي أقالالوت
كافور اإلختينيم واحد يقوت اإلختيني لذ كالان فالي مصالر فالي لولالة االالمها الدولالة اإلختالينيةم تالو ماليف كالافور لذأل
عبد مف العبيد وكان معاذ عبد زميله االمه َال ْولان وا تنيف ألالاييف مال العبيالد وقاعالديف يحلمالوا الفقالر والتعالب والالصت

فس ْولان قات أتمنى ين أ ا أشتغب عنالد يبالامم قالات لاله ليالهأل قالات لاله عتالان وكالب كالب يالومم عتالان
والبهدلة فبيتمنواَ ..
أ قي أكب النهارلذ لحمة وبكرً فرام وبعدذ شوربة وبعدذ الالمكم أتمنالى ين أ الا أشالتغب عنالد يبالامم فكالافور بال

لاله

كدذ وقات له أ ا أتمنى ين أ ا أحكم البلد لك..
ومرت النيف وكافور اإلختيني بقى حاكم مصر والتام وبقى التا ي يبام عند كافور اإلختيني فكالافور الازت فوألالد
تصا الرألب يعني في الملبخ فقات تصذ تمتك وتالصذ تمتالي تالي لك تمتالك وتالي لك تمتاليم ولالو تسالاوت الهمتالان
مش تينف م الد يا مش تتمتي.
كب حاألة لها أبلات
علو ال ِهمة في شعبان يا ألماعة عاي يف تكلم عف علو الهمالة مالش الراألالب اللالي كالان بيلالوف حالواليف الكعبالة ويقالوت
اللهم ارزقني موتة مثب موتة أبي أيوب اه صارك ..هم مثب موتة مصعب بف عمير تحالب الرايالة فالي أحالد ..هم أمالات
مثب موتة ميفأل مثب موتة شبرمةم فواحد بيقوت له يا عم ميف شبرمة لذ اللي ي الب قاعالد تلالوف وتقالوت يالا رب أمالوت
زك شالالبرمةأل قالالات لالاله شالالبرمة ومالالا ألرا مالالا شالالبرمة م أكالالب تنيالالا -أكالالب حتالالة أكلالالةم ليالالك رومالالي كالالدذ لوحالالدذ وا ّ حاألالالة
وا ّ فرخة متكتفالة-م وشالرب مليالا -شالرب مياله الالقعة كالدذ وا ّ حاألالة -ثالم الام فالي التالمف فمالاتم -يلعالب روحاله
بعد ما أكب وشرب واتبسط وعمب لماغ ..امم مات -تو لذ شبرمة
ل و ِتمة يا يخوا ي النعيم يضرب بالنعيم والمؤمف يذا ارتالا افالب يالا يخالوا يم يالا أخالواتي كالب حاألالة لهالا أبلالات يالا

ألماعة..
ا وً بدر أوت تالت أبلات -كان منهم علي بف أبي يالب -مسكوا السي في وأله قريشم اللي ت فيهم قوت
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َّ ِ
ِ
ان َخ ْ ِ
اهلل تعالى " َت َص ِ
اب ِم ْف َار" الحج91:
يف َك َفروا قلي َع ْ
ب لَه ْم ثِيَ ٌ
ص َمان ا ْختَ َ
صموا في َربي ِه ْم فَالص َ
أوت تالتة مسكوا السي في وأله قريش ت فيهم قرون في الورً الحجم الورً أحد  91واحد ثبتالوا حالواليف النبالي
عليالاله الصالالالً والسالالالم -لمالالا المتالالركيف تجمالالوا عليالاله وكثيالالر مالالف الصالالحابة تالالر المعركالالة وكثيالالر قتالالبم  91واحالالد..البعة أ صار قتلوا ..يلحة بف عبيد اهلل لاف م العد بف أبي وقا م أبو بكر الصديقم أم عمالارًم ساليبة بنالب كعالبم
 91واح الالد وقف الالوا ح الالواليف النب الالي -علي الاله الص الالالً والس الالالم -ك الالا وا أبل الالات أح الالدم ي الالوم م الالوت النب الالي -علي الاله الص الالالً
وا الالالالم -أبالالو بكالالر الصالالديق كالالان البلالالب يالالوم وفالالاً النبالاليم يالالوم ا ال وً مؤتالالة ..خالالالد بالالف الوليالالد مسالالك تس ال الالاليوف
اتكسروا في ييدذ وتو واق ما اتكسرش.
وألعفالالر بالالف أبالالي يالالالب خالالد بضال وتسالالعيف يعنالالة كلهالالا فالالي وألهالاله وفضالالب واقال واخالالد خمسالالة وتسالالعيف يلقالالة رشالالاش
ومالاوقعش لحالد مالا خالال

الالدم اللالي فالي ألسالمه صالالفي فسالقط قتاليال -رضالي اهلل عناله -كالب حاألالة لهالا أبلالاتم مالاليف

أبلالالات شالالعبان بقالالىأل مالاليف أبلالالات ذلالالك التالالهر ال ليالالر اللالالي النبالالي -عليالاله الصالالالً والسالالالم -قالالات" :ذا شالالهر يغفالالب
الناس عنه" حسنه اهلبا ي
شالعبان عالاي علال ّالو تمالة يالالا ألماعالةم لياله شالالعبان عالاي علالالو تمالةأل عالالدوا معايالا بقالى للوقالالب فالي الموضالالوي ال ليالر اللالالي
بنتحدف فيه يحنا المالرً اللالي فاتالب اتكلمنالا عالف الصاليام وقلنالا عالاي يف التكلم عالف العمالب العمالب الصالالح يحنالا عنالد ا
مواالم عمب صالح بفضب اهللم يحنالا فالي أخلالر فتالرً مواالالم عبالالً فالي السالنةم لاخلاليف علالى شالعبان يالا ألماعالة اللالي
تترفال فيالاله أعمالنالالا ولكالالف أ الالا أوت حالالدي عالالاي أقولالاله فالالي خلالالورً شالالعبان ووألالالوب علالالو الهمالالة بالالبذن اهلل فالالي العمالالب
الصالح في شعبان عتان تحف تممنا ببذن اهلل..
أالباب وألوب علو الهمة في شعبان:
أو  :ه ه خاتمة السنة ..واهعمات بال واتيم
" -9اهعمالالات بالالال واتيم" صالالحيح الب الالارك "بالالال واتيم"  99شالالهر مالالف أوت واحالالد رمضالالان لحالالد للوقالالب شالالغاليف يالالا
ألماعالالة بنحالالاوت عمالالب أعمالالات صالالالحة ولكالالف مالالش تنيجالالي فالالي اآخالالر و هالنيجم مالالش تنيجالالي فالالي اآخالالر و نالالام يبقالالى
شعبان لذ التهر رقم  91فالي السالنة التكليفيالة اللالي بترفال فياله أعمالات السالنة كلهالام فياله أعمالات بترفال كالب يالوم..كالب
 91الالالاعةم عالالرم أعمالالات كالالب عصالالر وكالالب فجالالرم فيالاله رف ال أالالالبوعي ..كالالب اتنالاليف وكالالب خمالاليف يعنالالي بكالالرذم فيالاله رف ال
أالبوعي لألعمات كالب تالالت أيالامم كالب  21الالاعةم وفياله رفال الالنوك لكالب أعمالات السالنةم ي الب مت يالب يعنالي يياله رفال
لكب أعمات السنة رف أعمات  91شهر يوعى تيجي في اآخر وتنام.
الصالالحابة -رضالالي اهلل عالالنهم -كالالان تمالالتهم التمالالام يالالا يخالالوا يم البلولالالة مالالش ين أ الالا أ فجالالر وأعمالالب عمالالب صالالالح كبيالالر
وبعالد كالالدذ مالالا أكملالشم البلولالالة مالاليف اللالي تيوصالالب للنهايالالة لمالا ألالاله عبالالد أالالول للنبالالي -عليالاله الصالالً والسالالالم -فالالي
ا وً خيبر وقات له يا رالوت اهلل أ الا رألالب أالالول اللالونم قباليح الوألالهم منالتف الالريحم فقيالر مالات لاليم ألخالب اإلالالالم
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فمالالاذا لالاليأل قالالات لالاله :الجنالالة ..أالالاللم الرألالالب ولخالالب وقاتالالب واالتتالالهدم لذ فالالي وخالالر الالالاعة فالالي حياتالاله لحالالق فالالي وخالالر
الاعةم كان متر لخب أاللم ومات شهيد.
في حيف ين كان خالم النبي -عليه الصالً والسالم -في فف الغ وً صاحب النبي وخالم النبي وألاتالد مال النبالي
عليه الصالً والسالم -وتو راأل الهم يال مف واحد مف الفلوت بتاعة المعركالة فالي خيبالر ألاله فالي ال الالم قتلالهمالصحابة قالوا اهلل أكبر تنيئا له التهالًم تنيئا له الجنةم صحب رالوت اهللم ِ
خدم رالوت اهللم ألاتالد مال رالالوت اهلل
عليالاله الصالالالً والسالالالم -واالتتالالهد ومالالات شالالهيد فالالبذا بالالالنبي -عليالاله الصالالالً والسالالالم -يقالالوت "ين التالالملة التالالييوم خيبر مف المغا مم لم تصبها المقاالمم لتتتعب عليه الارا " صالحيح الب الارك -حتالة القمالاش اللالي الالرقها
أصابها َ

مف الغنائم ..اللي بياكلوا المات الحرام وعايتيف عليه وحياتهم حرام وتم مش فاتميف يعني ييه مات حرام -

يوم خيبر مف المغا مم لم تصبها المقاالمم لتتتعب عليه ارا " يبقى عاش حياته ملتال م وألاله
"ين التملة التي أصابها َ

فالي وخالالر حياتالاله عمالالب عمالالب الالالييت قلالالب المالالوازيفم والعبالالد اهالالول عالالاش حياتالاله متالالر وألالاله فالالي النهايالالة وعمالالب عمالالب
صالح وأاللم قلبب الموازيف يبقى القضية ال واتيم يا ألماعةم العبرً بال واتيم " ي ما اهعمات بال واتيم".
اإلمام أحمد -رحمة اهلل عليه -وتو بيموت فواتالي علياله قالالوا خالال

بيحتضالرم قعالدوا يلقنالوذ التالهالً يلاله ي

اهلل ..موقال ا حتضالالار رتيالالبم الجمعالالة اللالالي فاتالالب بعالالد صالالالً الجمعالالة يلعنالالا علالالى المستتالالفى ال ور المرضالالى م ال
يخوا ي و ل على العنابرم كان فيه امرأً بتحتضر -ا حتضار منظر رتيالب -أحالد يخالوا ي بيقالوت لهالا يلاله ي اهلل
مش قالرً تقوت يله ي اهلل

يله ي اهللم يله ي اهللم لم تستل أن تقولهام البحان اهلل العظيم بيبقالى موقال

رتيب..
فعاي يف يلقنوذ بيقولوا له يله ي اهلل فقات ليف بعدم ليف بعد فصتلوا اإلمام أحمد يمام أتب السنة فتالوية تالا ي

يله ي اهلل قات ليف بعالدم لاليف بعالدم فتالوية أفالام الحمالد هللم فبيقولالوا لاله يالا يمالام كنالب يذا لقنَّالا التالهالً تقالوت

ليف بعدم قات ما كنب أالم ما تقولون ولكف التيلان عرم لي فكان يقوت لي أفْ َّ
لب مني يا أحمدم ج ْالوت منالي
يا أحمدم وأ ا أقوت له ليف بعدم ليف بعد لحد وخر لحظة لحد وخر لحظة العبرً بالال واتيم يالا ألماعالة مالش العبالرً

ين أ ا أألتهد 99شهر ووألي أ الام فالي التالهر بتالاي رفال اهعمالات يبقالى التالهر لذ بتالاي المرحلالة اهخيالرً فالي السالبق
بتاي السنة اهخيرً لك كلهام زم التهر لذ جتهد فيه أشد ا ألتهال.
حر الصحابة على الوصوت للنهاية
أحد السل لخلالوا علياله وتالو يمالوت فبكالى قالالوا لاله أتبكالي خوفالا مالف ذ وبالكأل قالات ذ الوبي أتالون علالى اهلل مالف تالصا
ي مالالا أبكالالي خالالوف ال اتمالالةم أ الالا خالالاي ي الالي أفضالالب يالالوت عمالالرك ماشالالي علالالى اللريالالق ووألالالي فالالي النهايالالة مالالا أعالالرفش
أك يمبم أ ا خاي على ا التمرارم أ ا مش خاي مف ذ بم ي تو مت يليف الفكرً يا ألماعالةأل فكالر المواصاللة عتالان

كدذ الصحابة -رضوان اهلل عليهم -كان أتم حاألة عندتم ا التمرار..
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أبالالو أيالالوب اه صالالارك لمالالا كالالان عنالالدذ فالالوم التسالالعيف الالالنة وبيجاتالالد وماشالالي فالالي السالالفينة فالالي فالالتح بالالالل التالالر فقالالات
إلخوا الاله "يذا أ الالا ِمالالب فالالال تالالدفنو ي حتالالى يذا وصالاللنا أرم الجهالالال فالالالفنو ي حتالالى يذا لقيالالب ربالالي قلالالب لالاله يالالا رب
ألاتالالدت فيالالك حيالالا وألاتالالدت فيالالك ميتالالا"م قالالات لهالالم الالاليبوا ألسالالدك بعالالد مالالا أمالالوت معالالاكم شالالويةم ماتالالدفنو يش علالالى
يوت في أوت أل يرً تقابلوتا عتان أبقى متيب معاكم حتى وأ ا ميبم عتان أبقى ألاتالدت حتالى وأ الا ميالبم كالان
عندتم حر أن يواصلوا حتى النهاية..
زك عكرمة بف أبي ألهب وتو بيموت وألابوا له ميه والم أخوذ علتان قات لهم االقوا أخي ومات وتالو علتالانم
قضية ين أ ا أواصب للنهايةم يبقى "اهعمات بال واتيم".
القضية يا يخالوا ي ويالا أخالواتي أ الا بوشالوف كتيالر مننالا َت ّماله ي اله يعمالب حاألالة كبيالرًم َتماله ي اله يصاللي مالثال أربال الالاعات
الالاعة مسالتمرًم

قيام ليب أو تالت الالاعات أو الالاعتيف بعالد كالدذ تالقياله شالهر مالابيعملش حاألالةم الالطم صال يب ال
صالالوم كالالب اتنالاليف مالالف اهالالالبوي بالالف االالالتمرم واهلل يالالا يخالالوا ي فالالي لقالالاتات الجامعالالة اهخيالالرً كالالان ممكالالف أوزَّي مصالالاح

أقوت لهم ميف يقرأ صفحة ياخد المصح لذ ويقرأ صفحة بف كالب يالوم بالف يعاتالد ربنالا ي هالا كالب يالومم صالفحة بالف
يستمرم البلولة في ا التمرارم البلولة مش ين أ ا أعمب عمب صالح يبقى حريقة يحرم كالب حاألالة تا يالة فالي حيالاتي
ألنبهم البلولة ين أ ا أالتمر.
ثا يا :ترف فيه اهعمات يلى اهلل
عتان كدذ شعبان ميف اللي تيوصب للنهاية بقىأل ميف اللي تيوصب حتى رف اهعمات يلى اهللأل
شالالعبان عالالاي علالالو ِتمالالهم مالاليف أبلالالات شالالعبان اللالالي تيسالالتمروا للنهايالالةأل اللالالي تيتالالتغلوا فالالي شالالعبان زك مالالا اشالالتغلوا فالالي
رمضالان اللالالي فالاتأل زك مالالا بالدووا بسال و ية فالي رمضالالان فالي بدايالالة السالنة التكليفيالالة ي تمالوا بسال و ية فالي شالالعبان فالالي
هاية السنة التكليفيةم شعبان عاي علو ِتمه ..النبي -عليه الصالً والسالم قات" :ذا شالهر" -ذا حاألالة فالوم-

الالميف " حسالنه اهلبالا ي
تو َش ْه ٌر ترفَ في ِاله اهعمالات يلالى ي
" ذلِ َ
رب الع َ
بيف رألب ورمضا َن م َو َ
ك َش ْه ٌر يَغفب النَّاس عنه َ
كلمة "يلى رب العالميف" لك ما بته ش قلبكأل ما بت لكيش تتكسفيأل "يلى رب العالميف".
صحيفتي أ الا تترفال يلالى اهلل بكالب التقصالير اللالي فيهالا واخجالالذ َأو ّلك وشالي فاليفأل أحالط وشالي فاليفأل واخجالالذ مالف
التقصير الرتيب اللي فيهام صحيفة عندتا فقر حسناتم واخجالذ مف كب باب عمالب صالالح اتفالتح لالي يالوت السالنة

ساللب عنالالهم واخجالالالذ مالالف الغفلالالة اللالالي أ الالا فيهالالا اللالالي معظمهالالا صالالالحات و الالاليئات معظمهالالا افلالالةم
وأ الالا مالالب وك ي
واخجالذ مف شعب اإليمالان التالي لالم أفعلهالا ييلالة السالنةم بضال والالبعون شالعبة يالوت السالنة مالنهم الالتيف شالعبة أ الا مالا
عملتش فيهم أك حاألةم واخجالالذ مالف قلالة صاللة الالرحم فيهالام مالف قلالة قيالام الليالب فيهالام  563يالوم قمالب مالنهم كالام
ليلةأل  563يوم صمب منهم كام يومأل  563أللسة ضحى قعدت فيهم كالام أللسالةأل  563يالوم فالي خمالف فالرائض
ألركب تكبيرً اإلحرام في كام فريضالةأل  563يالوم حالالي فالي االض البصالر فاليهم كالان ييالهأل حالالي فالي الغيبالة والنميمالة
كالان ييالهأل حالالالي فالي العبالالًألم حالالالي فالي الالدعوً يلالالى اهللألم  563يالوم اتكلمالب فالاليهم عالف ربنالا كالالام مالرًأل واخجالالالذ
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ترف فيه اهعمات يلى اهللم تيرف ييه عننا يا ألماعةأل تيرف ييه عننا يلالى اهللأل الحيالات مالف التقصالير وفالرس الحسالنات
وفر اللاعات اللي ضيعناتام والص وب الكتيرً اللي فيهام واخجالاااذ.
أبتروا يا َمف األتهدتم ييلة العام

يالالا ألماعالالة ترف ال فيالاله اهعمالالات يلالالى اهللم الحيالالات والرألالالات لمالالا ترف ال يليالالك يالالا ربم ييالالب فيالاله أعمالالات صالالالحةأل ييالالب
اهعمالالات الصالالالحة لك تتفالالتح علال َّالي بسالالببها ييالاله يالالا ربأل مالالش ربنالالا التالالكورأل لمالالا ترف ال يليالاله صالالحيفة مليا الالة أعمالالات
صالحة يا ب تالكِ ..
أبتالر م أبتالركم أبتالروا يالا َمالف األتهالدتم فالي العبالالً والصاليام والقيالام ييلالة العالامم أبتالروا يالا َمالف
األتهالالدتمم فالالبذا رفعالالب اهعمالالات فالالي شالالعبان فالالالجوائ الالتتن ت مالالف أوت رمضالالانم أبتالالروا يالالا َمالالف األتهالالدتم ييلالالة العالالام
بقبوت اهلل وبفتح اهلل وبتكر اهلل على تالصذ اهعمالات ويبالدأ تنال ّت الجالوائ بعالد رفال اهعمالات وتالقالي رمضالان ايالر أك

رمضالالان وتالقالالي السالالنة الجايالالة ايالالر أك الالالنة ..ليالالهأل هن ربنالالا شالالكر لالالك ألهالالد السالالنة اللالالي فاتالالبم يبقالالى بالاليف الحيالالات
والرألالالات رفال اهعمالالاتم بالاليف الحيالالات والرألالالات رفال اهعمالالات والتنالالافف يالالا يخالالوا يم ترفال فيالاله اهعمالالات يلالالى اهللم مليالالار
صحيفة تترف يلى اهلل شيب اير المكلفيف في اهمة مليار وخمسمائة أو والالتمائة مليالونم شاليب ايالر المكلفاليف قالوت
مليالالار صالالحيفة مكلفالالة تترفال يلالالى اهللم ي ال ِ
الب فالاليف بقالالى فالالي المليالالار لكأل صالالحيفتك ترتيبهالالا كالالام فالالي المليالالار لذأل علالالو
ال ِه ّمة في التنافف يا اللي عندكم علو تمة..

ييب ي ب ألالاك تقالوت لنالا الكالالم لذ للوقالب الكالالم لذ كالان يتقالات مالف أوت السالنةم ي الب ألالاك تقولاله لنالا فالي وخالر
شالالهر يالالا ألماعالالة "اهعمالالات بالالال واتيم" خلّالوا وخالالر شالالهر تالالو أألمالالب شالالهرم خلّالوا وخالالر شالالهر لذ كلالاله توبالالة يجبالالر كثالالرً
الالص وب فالي االصالالحيفةم خلّالوا وخالر شالالهر لذ تعالويض لألعمالالات الصالالحة اللالي راحالالبم خلّالوا وخالر شالالهر لذ فالي فِكالالر

وت لالاليط ومواصالاللة واالالالتمرارم يالالا ّ يالالا يخالالوا ي رفال اهعمالالات يلالالى اهلل فالالي شالالعبانم "ترفال فيالاله" -فالي أوت شالالعبان وا ّ
شعبان وا ّ وخر شعبانأل محدش يعالرفم زك ليلالة القالدر كالدذ ليلالة كالامأل محالدش يعالرفم زك الالاعة اإلألابالة يالوم
الجمعالالة يمتالالىأل محالالدش يعالالرفم ليالالهأل األتهالالد بقالالىم عتالالان كالالدذ النبالالي -عليالاله الصالالالً والسالالالم -كالالان يصالالوم شالالعبان
صائم" حسنه اهلبا ي وأ ا صالائم يبقالى مالف بكالرذ بالدأ جتهالد فالي الصاليام ين
كله ..ليهأل " ُّ
عملي وأَ ا ٌ
فوحب أن يرفَ َ َ

شات اهلل ممكف ترف اهعمات في أك يوم مف شعبانم النبي عليه الصالً والسالم كان يجتهد في الصيام فالي شالعبان

عتان مفيش يوم ترف فيه اهعمات ي ّ ويكون فيه صائما.
كب حاألة عملتها تترف
ييب ما اهعمالات لك صالالحة والاليئة ..تيترفال كالب ظالرً حالرام ..يالا ربالي تيترفال كالب ايبالةم كالب ميمالةم تيترفال كالب
معصية الرم كب بصالة علالى موقال وحالشم كالب الالماي هانيالة حالرامم كالب ألنياله حراممكالب لذ تيترفال وتيترفال كالب ليلالة
قيام وتيترف كب أللسالة ضالحى وتيترفال كالب صالالً فريضالة وتيترفال كالب صالالً ضاليعتها وتيترفال كالب ذ الب تبالب مناله
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ورألعب فيه وتيترفال كالب حاألالةم كالب حاألالة تترفال يلالى اهلل وكالب ِذكالر وكالب شالكرم كالب لذ تيرفال يلالى اهلل يالا يخالوا ي
لما السيدً عائتة ألب لها الائلة وماكالا ش عنالدتا فالي بيتهالا ايالر عنباية..عنبايالة يليتهالا العنبايالة فالاللي عنالدتا قالالوا
الات ذَ َّرً َخ ْيالالرا يَال َالرذ" تيتالوفه فالي الالد يا وفالي
الب ِمثْال َق َ
لها تتصدقيف بعنبةأل قالب كم في العنبة مف مثاقيالب ذرأل "فَ َم ْالف يَال ْع َم ْ
ات َذ َّرً َش ًّرا يَال َرذ" ال ل لة 7:2في الد يا ي ّ أن يتوب.
القبر وعلى المي ان وفي الجنة " َوَم ْف يَال ْع َم ْب ِمثْال َق َ
يبقالالى أ الالا عالالاي أالالالولك للوقالالب صالالحيفتك اللالالي تترفال يلالالى اهلل لك فيهالالا كالالام مثقالالات ذرً خيالالرأل وكالالام مثقالالات ذرً شالالرأل
كالالامأل يالالا ربالالي لذ أينالالان تنالالا وأينالالان تنالالا يالالا ألماعالالةم يبقالالى احنالالا للوقالالب عالالاي يف تالالدار م يبقالالى شالالعبان لذ مالالش شالالهر
لعب شعبان لذ مش شهر ين الد يا مستمرً شعبان لذ عامب زك شهر الاب كدذ في السالنة الماليالة فالي الحكومالةم
لذ شهر تقسيم المي ا ية والمواز الةم لك قصال م لذ المالونفيف بتالوي المحافظالة فالي كالب محافظالة مالش بينالاموام يقالوت
لك لذ احنا بنعمب المواز ة وفيه عج في المواز ةم شعبان لذ يوعى الصحيفة ترف وفياله عجال فالي المواز الة والعجال
في المواز ة مش ين السيئات أكتر مف الحسنات يوعى لذ لو السيئات أكتر مف الحسنات تبقى كارثة
لذ ي ب ممكف يوم ما بلغب لحد ما تتموت تم تالتيفم أربعيف صحيفة اللي بيترفعوا مالا تالي الصالحيفة بسالنةم يعنالي
ي ب لو صحيفة يلعب السنة اللي فاتالب كا الب الساليئات أل الحسالنات وا ّ الحسالنات أكتالرأل وا ّ الساليئات أكتالرأل
يا ربي ما تو يا ألماعة اللي تتدخب بيه على المي ان واللي تتالدخب بياله علالى العالرم علالى اهلل تالو مجمالوي التالتاليف
أربعيف صحيفة لوت يبقى يذن بد مف تعامب م السيئاتم ييب أعمب ييه م كب السيئات لكأل
الهلة ألدام الهلهم قات رالوت اهلل -صاللى اهلل علياله والاللم" -يالوبى" -يالوبى لك شالجرً مالف أشالجار الجنالة العاليالةم
أشجار الفرلوس" -يوبى لمف وألد في صحيفته االتغفارا كثيرا" صححه اهلبا ي
يا ربالي يلحالق بقالى التالهر لذ كتَّالر مالف ا الالتغفارم كالب يالوم بعالد الفجالرم بعالد كالب صالالً شالوية االالتغفارم يالوت مالا ي الب
ماشالي فالالي التالاري كتَّالالرم امالأل بقالالىم التوبالة الالالهلةم كالب يالالوم كالدذ وضالالوت وركعتاليف توبالالة و الدم علالالى كالب مالا فالاتم كالالب مالالا

فات يمحىم بف بندم حقيقي صالمم شوف أكبالر ذ الب عملتالهم أخ َالوف ذ الب عملتاله السالنة اللالي فاتالب ييالهأل ركال ك
كدذ ييه أكتر ذ ب ي ِ
ب خايفة منه ي ه يرف يلى اهلل أحسف عقوبته تن ت في رمضان تبقى مصيبة
أحسف عقوبة الص ب لذ تتن ت عليك ليلة القدر تبقالى كارثالةم أحسالف عقوبالة الالص ب لذ تتنال ت عليالك فالي أوت رمضالان
تالقيهالالا قافلالالة مالالف اهوت ين شالالات اهلل مالالا يحصالاللش كالالدذ أبالالدا ولكالالف فالالوم بقالالى ه الالك مالالاتعرفش العقوبالالة تتنال ت يمتالالى

وتتن ت في ييه
يبقى يذن زم تتوف أكتر معصية عملتها ييه السنة اللي فاتبم زم أق وأفتكالر يياله أكتالر حاألالة أ الا خالاي منهالا
السنة اللي فاتبم زعَّلب حد مف يخوا يأل تجاتلب حالد مالف يخالوا يأل اتكبَّالرت علالى حالدأل ااتبالب حالدأل معصالية الالر
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لاومب عليها يوت السنةأل عملب ييهأل وقعب في كبيرًأل ييه الحاألةأل اق للوقب وشوف أكتر حاألة خالاي منهالا
واق معاتا وتوب يلى اهلل منهام اير التوبة العامة مف الص وب.
ييب لك صحيفة مالف تالتاليف أربعاليف صالحيفة تيرفعالوا يلالى اهللم الصالحيفة لك تتتقفالب مالش تتتفالتح ايالر يالوم القيامالة
يبقى يلحق قبب ما تتقفب..

الج ال ي بيالالتحط فالالي المل ال بتاعالالهم بيعمالالب ييالالهأل ِ
يالالا يخالالوا ي المون ال فالالي الحكومالالة لمالالا بياخالالد ِأل ال ي ِ
الج ال ي يجيالالب

خصالالم يقالالوت لالالك مالالايهمنيش ال صالالمم أمالالات ييالالهأل يج الرك بسالالرعة ويالالرو شالالؤون قا و يالالة ..ليالالهأل عالالاي ييالالهأل شالاليلوا لالالي
ِ
الج ي مف المل بتاعيم ييب ال صم أخدته مش متكلة يا عالم اخصالمه منالي زك مالا تالولف فلالوس وتتاليلوا لالي

ِ
الج ي مف المل بتاعيم ليهأل ه ي تآألي أترقّى في يوم مف اهيام يقولالوا لالي لذ ي الب فالي ملفالك ِألال ي مالا يالنفعشم
تتيجي منحة في يوم مف اهيام تيقولوا لي ي ب في ملفك ِأل ي مالا يالنفعشم ف ِ
الالج ي اللالي فالي ملفالي لذ تيعمالب لالي
متاكب مش للوقب بف بعديفم في يوم مف اهيام تيعمب لي متكلة..
ما تالو بالالظبط كالدذ الجال اتات اللالي عليالك فالي الملال بتاعالك السالنة لك يوعالى تللال وتالي موألالولًم الحمالد هلل ين
ربنالالا تالالو ربنالالا الكالريمم الحمالالد هلل ين ربنالالا ربنالالا الالالرحمف الالالرحيم مالالش تتتعالالبم الملفالالات كلهالالا ممكالالف تتتالالات وتتفرمالالبم
ولكالالف شالالعبان شالالهر توبالالةم شالالعبان شالالهر توبالالة صالالو م يالالا رب تالالب علينالالا فالالي شالالعبان يالالا ربم يالالا رب تالالب علينالالا قبالالب أن
ترف اهعمات يليك يا ربم شعبان شهر توبة صو يا يخوا ي.
القضية قضية ال َقبوت

ييب زك ما بترف السيئات بترف الحسناتم بترفال الحسالناتم مالاذا لالو قبالب منالك خلالوً بالف متاليتها للجالام ي اله

عمر بيقوت "لو أعلالم أ الي قبالب منالي حسالنة واحالدً لمالا أحببالب أن أبقالى معكالم فالي الالد يا"م يبقالى ال َقبالوت يالا يخالوا يم
ال َقبوت يا ألماعةم ماذا لو قبالب ليلالة قيالام يالا رباليأل مالاذا لالو قبالب يالوم مالف صاليام رمضالان اللالي فالاتأل مالاذا لالو قبالب زكالاً
الفلر بتاعة العيد الصغير اللي فاتأل ماذا لو قبب العمرً اللي ي ب عملتها السنة لكأل ماذا لو قبب تسالبيحة واحالدً

الالالبحتيهاأل مالالاذا لالالو قبالالب لرس واحالالد حض الرته أو حض الرتيهأل مالالاذا لالالو قبلالالب تالالصذ الحسالالنات يالالا ألماعالالةأل يبقالالى َتالالم

ال َقبوت..

النهارلذ واحد مف أحب الدعاً يلى قلبي كنا بنتكلم م بعض في التليفون فبيقوت لالي أ الا شالفب رويالة يعنالي الالبحان

اهلل حد بيكلمني بيقوت لي ي ب اتكلمب عف ربنا كتيرم احتسبب كالمك عالف ربنالا لذ يالوم لقالات اهللأل فهالو بيقالوت لالي
أ ا فكرت يذا كان السؤات لذ عف حسنات أمات السؤات عف الساليئات يذا كالان السالؤات لذ عالف أرألالى عمالب عملتاله
في حياتي ي ي اتكلمب عف مو كم ي الي أثنيالب علالى مالو ك فالي كالب مالأل رحالب فيالهم يذا كالان يحنالا ممكالف غفالب فالي
أرألى عمب عملناذ تنقابب ربنا ببيهأل
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أ الا يليالب الالدرس ..يالا الالالم و يالة حضالرتك كا الالب

قضالية ال َقبالوت يالا ألماعالة ..القضالية مالش قضالية أ الا عملالالب خالال
ييهأل و يتك ييه وي ب بتسم الدرس للوقبأل و يتِك يياله وي ِ
الب بتتصالدقي علالى الفقيالرً اللالي ألتلالك قالدام صالاحباتك
وي ِ
ب خارألة امبار مف ا متحانأل و يتك ييه وي ب بتتكلم على الفيف بو ولقيب واحد بيعمب معصية وقعدت
تكلمه وتنانرذ ..ا تصار لنففأل وا ّ عتان ربنا يعبدأل وا ّ ايرً على حرمات اهللأل وا ّ اضب ين تو خالفكأل
يا ألماعة القضية أن يتقبب اهللم " َربَّالنَا تَال َقبَّ ْب ِمنَّا" البقرً912:

وأ ا ألاك في العربية بوفتح كتاب لعات كدذ قلب الواحد فسه يرف ييدذ ويقوت يا ربم فالووت لعالوً فياله :ربنالا تقبالب
منا ي ك أ ب السمي العليمم كون ألركف ميه بارلذ ت علالى راالاليم تالو أ الا ألالاك ليالهأل تالو أ الا مسالافر مالف المنصالورً
وألاك القالاترً ومدينالة اإل تالاإل اإلعالمالي ليالهأل يالا ألماعالة الم لال
محتالالاإل يقعالالد يتالالصكر النيالالةم اإلخالالال
حسناتناأل يبقى يذن االوت اهلل ال َقبوت.

لذ اإلخالال

بتاعاله الور من َّالور لاله حياتاله وتالو مالش

لذ الالور منال َّالور لالالك حياتالالكم يحنالالا فكر الالا فالالي ال َقبالالوت يالالا ألماعالالةأل فكر الالا أن تقبالالب

ييب والنقلة التا ية في الحسالنات اللالي تترفال لك قلالة خليالرً ألالدا بقالى والسالؤات فالي اايالة ال لالورً و زم قال
بنوصالب حاألالات فالي اايالة ال لالورً فالي
معاذ للوقب أته ه ه الؤات مف أخلر ما يكون يعني أ الا بالوعتبر ين يحنالا تنالا ّ
تمنالا
العمب الصالح في شعبانم "اهعمات بال واتيم" لك قلة خليرً ألدا شعبان لذ خاتمةم زم يا ألماعة يكون ّ

ليف ا فجار وي ما ا التمرارم اهم اللي عاي يقوم يصلي أل ركعة في يوم يا ابني ييب وبعد كالدذ تتعمالب ييالهأل

تالالي القضالالية مالالش ي الالك صالالليب النهالالارلذ ألال ركعالالةم لمالالا بال َّ
الووزي للوقالب مصالالاح مالثال فالالي هايالالة الالالدرس اهالالالبوعي
ماعالالدتش بالالوقوت مالاليف ي الالتم لذ فالالي أالالالبوي ي الالالرام أ الالا بالالوقوت مالاليف يق الرأ كالالب يالالوم أل ال تأل مالاليف يق الرأ كالالب يالالوم رب ال أو
صالالفحة ..ليالالهأل أ الالا عالالاي اللالالي قالالدامي يسالالتمرم يبقالالى مسالالولة ال الالواتيم لك خليالالرًم أن يتالالغلك َتالالم ا الالالتمرار حتالالى
المماتم أن يتغلك َتم الثبات حتى المماتم أن يتغلك تم ا التمرار لحد ما السالنة ت لال وترفال أعمالات الالنة
وتبدأ اللي بعدتا.

ييه تومينك للمستقبب في اآخرًأل
مف المفاتيم ال ليرً تنا بقى اللي تي مسولة ييه أرألى عمب تيرف ليك في الصحيفةأل لك قلة خليرً ألالدام يياله
أرألى عمب تيرف ِ
ليك في الصحيفةأل يعني يياله أرألالى عمالبأل أرألالى عمالب للوقالب يعنالي واحالد بيقولالوا لاله ي الب ّأمنالب
مستقبب و ل ببيهأل يقوت لهم أ ا ِالبب لهم خمساليف ألال ألنياله فالي البنالكم لذ تالوميف مسالتقبلهمم أ الا عنالدك عربيالة
موليب - 1292تيتتاكلوا عليها لو ي ب حصب لالك حاألالة يعنالي وماليف اللالي تياخالدتاأل -قالات لهالم أ الا ِالالبب لهالم
أرم بعترً مليون ألنيهم قالوا له بف تي لك توميف المستقبب بقى اهرم تتكفيهم ي هالم يتجالوزوا ويعملالوا ..يبقالى
الك ثَال َوابالالا َو َخ ْي ال ٌالر أ ََمالالال"
لذ تالالوميف المسالالتقببم لذ فالالي عالاليف الالالد يا يبعالالا ي مالالا عنالالد ا " َوالْبَاقِيَالالات َّ
الصالالالِ َحات َخ ْي ال ٌالر ِع ْنال َد َربيال َ
الكه  16:لذ توميف المستقبب الحقيقي.
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صالالالِحا" الكهال  71:ابالالف عبالالاس قالالات لذ كالالان الجالالد السالالاب وحسالالناته وقفالالب هحفالالال أحفالالال أحفالالال
" َوَكالالا َن أَبوت َمالالا َ

أحفالالال أحفالالال أحفالالالذ يعنالالي لذ تالالوميف المسالالتقبب الحقيقالالي ولكالالف م ال اهخالالص باهالالالباب يبعالالا بالالال م الرات وبالالال ألالالداتم
ولكف أ ا بوتكلم تنالا ين يياله تومينالك للمسالتقبب فالي اآخالرًأل يياله أرألالى عمالب تتقابالب بياله ربنالاأل يعنالي يياله أرألالى عمالبأل
يعني أرألى عمب قصد ييهأل ما أ ا بوعمب أعمات صالحةأل ما أ ا بوصلي وبوصوم يا عم ما تو الناس كلها بتصلي

وبتصوم م ي ب مرك في ييهأل يعني ييه مرك في ييهأل
يعني أ ا راألالب معايالا فلالوس ولخلالب البورصالة بوشالوف أ جالح شالركة وأحالط  %72فيهالا والبالاقي الالهميف ..الالهميفم
ييه التركة بقى اللي ي ب حايط فيها  %72مف أالهمكأل يعني ييهأل يعني ييه أرألالى عمالب لمالا الصالحيفة لك ترفال
يلى اهلل تقوت يا رب العمب لذ لما يرف ليالك ي الب تتنال ت عل َّالي فالتح بسالببه فالي الالد يا قبالب اآخالرًم تالو ممكالف عمالب

واحد ويفرم معاياأل ياما أعمات فرقب م صاحبها..

حدي القبر وعصاب القبر "فيؤتى مف قبب رأاله فتقالوت الصالالً مالا قِبلالي مالدخبم ثالم يالؤتى عالف يميناله فيقالوت الصاليام
مالالا قِبلالالي مالدخب" حسالالنه اهلبالالا ي لمالالا تيجالالي ماليكالالة العالالصاب علالالى واحالالد مالالف عنالالد راالالاله عتالالان تعصبالاله فتقالالوم الصالالالً

لتداف عنه وتقوت "ما قِبلي مدخب"م فيؤتى مف عف يمينه ماليكة العصاب تيجالي تعصباله مالف عالف يميناله فيقالوت الصاليام
"ما قِبلالي مالدخب" الصالالً والصالوم ّجالوذ مالف عالصاب القبالرم لوت عملاليف ولكالف ّجالوذ مالف عالصاب القبالرم زك بالالظبط
كالالدذ علالالى الصالراسم الالالرحم تنتظالالر العبالالد علالالى الصالراس ..يعنالالي ييالالهأل يعنالالي ذ وبالاله تيجالالي توقعالاله ييجالالي لسالالان لهالالب مالالف
وتقوماله وتكملالهم يعنالي صاللة الالرحم جتاله مالف الوقالوي فالي
ألهنم ياخالدذ يوقعاله ..الالرحم تالدف عناله النالارم الالرحم تعدلاله ي

النار مف على الصراسم ولذ عمب واحد ..عمب واحد.

ييه أرألى عمب ي ب عملته تقابب بيه ربناأل ييه أرألى عمب تيرف ليك في الصحيفةأل يعني أكتر عمالب السالنة لك ربنالا
فتح لك فيه ييالهأل السالنة لك مالثال أللسالة الضالحى فالتح لالك فيهالا أوكأل السالنة لك القيالام اتفالتح لِالك فيالهأل السالنة لك
الدعات اتفتح لك فيهأل السنة لك الدعوً يلى اهلل اتفتح لك فيهأل السنة لك صاللة الالرحم اتفالتح لالك فيالهأل السالنة لك
الصيام اتفتح لِك فيالهأل السالنة لك الصالدقة اتفالتح لالك فيهالاأل يياله أرألالى عمالبأل مفاليش أ الا مالش مركال أ الا كنالب بوعمالب
وخال م بتعمب وخال

يزاكأل مفيش الكالم لذم أمات ربنا المى كب باب مف أبواب الجنة ببالم عمب صالالح ايالر

التا ي ليهأل لذ باب صدقةم لذ بالاب صالوم ....عتالان كالب واحالد يركال يالا ألماعالةم عتالان ركال م يبقالى التالهر لذ ركال
في عمب صالح بقى.
البأل يياله اللالالي خالالال ِ
المالرأً لاخلالالة مال النبالي -عليالاله الصالالالً والسالالم -الجنالالة فالالي الفالرلوس اهعلالالى يقالالوت لهالا مالف أ ال ِ
َ
تلحقالالي المقالالام الرتيالالب لذأل قالالالب لالاله أ الالا امالرأً قعالالدت علالالى عيالالات لالالي -تربيالالة اهيفالالات اليتالالامى بتوعهالالا تربيالالة صالالالحة
لخلتها الجنة م النبي -عليه الصالً والسالم -عمب واحدم عمب واحد.
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يبقى يذن يحنا عاي يف عمب أعمات صالحة كتير ين شات اهلل و جتهد في كب حاألة ولكالف يبقالى فياله عمالب ت صال م
شالالوفي بقالالى ييالاله العمالالب اللالالي ي ال ِ
الب تتت صصالالي فيالالهأل ويبقالالى يالالا ألماعالالة شالالعبان لذ ألايالالة مالالف ييالاله عالالارف شالالعب اإليمالالان
التتعبم يعني شعبان أتب الد يا يقوت لك تتتعب فيه القبائب وكالصا وكالصام تحالف ين شالعبان لذ اللالي بيتتالعب فياله
العمب الصالحم شهر شعب اإليمالان بقالىم التالهر اللالي بتك يمالب فياله لينالك بقالىأل التالهر اللالي بنكمالب فياله ليننالا بقالىم

ركال م "االالالتقيموا ولالالف تحصالالوا" صالالححه اهلبالالا ي محالالدش تيجيالالب كالالب اهعمالالات الصالالالحةم ييالالب عمالالب ييالاله يالالا رالالالوت
الرال ِ
وت َالبِيال" الفرقان12:
اهللأل رالوت اهلل علمنا زك ما ربنا قات لنا كدذ "يَا لَْيتَنِي اتَّ َ ْصت َم َ َّ
تو يريق واحد كان ي ِ
ليك مف النبي في الجنةم يريق واحد بالف تت صال

فياله صالح ي ليالك مال النبالي فالي الجنالةم

يعني عتان بقى م النبي في الجنة مش محتاأليف ل كتاب شعب اإليمانم ي ما محتالاأليف ين يبقالى فياله عمالب
أحسننا فيه يحسان عظيم وفي الباقي بقى برضه ما قصر اشم في الباقي برضه شويه تنا وشويه تنا ولكالف فياله عمالب
رك ا فيه عتان كدذ يا يخالوا ي فالي اهلل موضالوي التركيال بيبهر الي حالدي التالتالة والصال رً لمالا اهو الي قالات يالا رب
أمي وأبويا ماكنتش أعتي قالبلهم خالدم و عيالاتم يالا رب مالرً الوي بالي يلالب التالجر والراعالي رألعالب متالوخر أوك
لقيتهم اموا فضلب واق باللبف علالى راالالهمم و لك قاعالديف يعيلالوا مالف الجالوي ويتالدوا فالي رألليَّاله وتالدومي وأ الا

مالالش راضالالي أصالالحي أمالالي وأبويالالا و ألك لعيالالالي لحالالد مالالا أمالالي وأبويالالا صالالحيوا لوحالالدتم بالنهالالار شال َّالربتهم ويالالوت الليالالب
فضلب واق على رأللالي و رضاليب أ الام و رضاليب اللالبف يمسالكه حالد مالف ال الدم اللالي عنالدك و رضاليب أالالقي

عيالي لحد ما أمي وأبويا ما شربوا.
ييب تو عمب كدذ ليهأل ما ي الب زم تسالوت فسالك تالو عمالب كالدذ ليالهأل ه اله كالان العمالب لذ تالو أرألالى عمالب بيعملاله
فالالي حياتالالهم العمالالب لذ تالالو مسالالتعد يمالالوت عتالالا هم العمالالب لذ بالنسالالبة لالاله حيالالاً أو مالالوتم يعنالالي لالالو الموق ال لذ كالالان
اتعمب معاذ فالي عمالب صالالح تالا ي كالان ممكالف تهالاون شالوية أو تنالازت ي مالا تالو كالان مريكال فالي بالر الوالالديفم كالان أكتالر

عبالً بيتقرب بيهالا يلالى اهلل ومن ي
تالف ين لك جاتاله فالي الالد يا وفالي اآخالرً وتالي اللالي جالا مالف المهلكالة بتاعالة الالقوس
الص رً والق باب الغالار بسالببها كالان مريكال ين بالر الوالالديف لذ العمالب بتاعالهم مركال فيالهم عتالان كالدذ لمالا توالالب يلالى
ِ
الالح أعمالالِكم "
الدعو اهللَ بص ِ
اهلل توالب بورألى عمب عملهم مالا تالي قضالية " ي اله ينجاليكم مالف تالصذ الصال رً ي أن ت َ
صحيح الب ارك
توالالب بعمالالب واحالالدأل أرألالالى عمالالبم يبقالالى الالالاعة مالالا تقعالالي فالالي ز قالالة تتقالالولي يالالا رب أ الالا فالالي يالالوم مالالف
يشالالمعنى كالالب واحالالد َّ

اهيالالام عملالالب كالالصام عملالالب ييالالهأل أرألالالى عمالالبم العمالالب اللالالي لمالالا تقعالالي فالالي ز قالالة تقالالولي يالالا رب أ الالا عملالالب لذ عتالالا ك
ابتغالالات وألهالالكم فالالرإل عنالاليم ربنالالا يفالالرإل عنالالكم ييالاله العمالالب اللالالي ينجيال ِ
الك مالالف عالالصاب القبالالرألم ييالاله العمالالب اللالالي يالالدخلك
ّ
ّ
الجنةأل ييه أرألى عمبأل زم ترك كم زم ت ص يا ألماعةم يبقى يذن قضية "ترف فيه اهعمات يلالى اهلل" يلالى اهلل
علمتنا التنافف مليار صالحيفة تتروحالي فاليفأل مالاتقوليش ييالب وأ الا أعمالب ييالهأل ااام يالا ألماعالة المنافسالة الالهلة واهلل
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العظالاليم أصالالب الغالالافليف كتيالالر أوكم "يغفالالب النالالاس عنالاله" زك مالالا قالالات النبالالي -عليالاله الصالالالً والسالالالم-م الغالالافليف كتيالالر
ألدا..
يعنالالي الالالبحان اهلل العظالاليم أ الالا مالالا بالالافكرش أقال َّالرب مالالف الملتَ ال م فالالي الكعبالالة اللالالي مالالا بالاليف بالالاب الكعبالالة وبالاليف الحجالالر

اهالولم الحتة اللي تي تض صداك عليها كدذ وتدعي ربنا البحا ه وتعالىم ما فكرتش أقرب ليهأل أبال

مالف بعيالد

كدذ يا هار أبيض ياعم لذ الناس بتتقاتب عليهم وخر عمرً وأ الا بالويوف كالدذ فالي وقالب الظهالر كالان تقريبالا يعنالي كالان
يواف بالنهار بوب كدذ الد يا زحمة قلب يا عم ما تدخب قعدت ألخب لقيالب معظالم اللالي واقفاليف ي الب عالارف يياله
كتير بيتفرألوا وكتير مش عارف بيعملوا ييه لخلالب لخلالب لقيالب فسالي تالا ي واحالدم اهو الي متالي لقيالب فسالي
قالالدام الملتَال مم قلالالب الالالبحان اهلل العظالاليم يحنالالا بنتهيَّالب التنالالافف فالالي أعمالالات صالالالحة وأحيا الا لمالالا تيجالالي تتنالالافف فيهالالا
بتالقيهالالا الالالهلة ألالالدا بتيسالالير ربنالالا وحالالدذم اللهالالم الالالهب ي مالالا ألعلتالاله الالالهالم وايالالر كالالدذ يالالا ألماعالالة ين يحنالالا الالتعلم

التنافف.
"ترف فيه اهعمات" تترف اهعمات الصالالحات والساليئاتم الساليئات تتتعامالب معاتالا يزاكأل يلحالق صاللَّح معاتالا بقالى
قبب ما الصالحيفة لك تتقفالب بالالج اتات اللالي فيهالام بال صالومات اللالي فيهالام يلحالق صاللَّح قبالب مالا الالص وب اللالي فالي
الص الالحيفة لك تنال ال ت عقوباته الالا حت الالى ف الالي رمض الالان فس الالهم حت الالى ف الالي العب الالالً ممك الالف تنال ال ت ليل الالة 12م يلح الالق صال اللَّحم
خوف ذ ب ييهأل تتوب يلى اهلل منه.
والتصليح الهب ألدا تي توبة وكثرً االتغفار وتتوف أكتر ذ ب وأَ َ
ييب واهعمات الصالحة اللي تترف أل عرفب منيف بقالى ي هالا تتقبالبأل ييالب أعمالب ييالهأل قالوت يالا رب تقبَّالب مناليم ابالدأ

بقى أقبب على اهللم ابالدأ بقالى عامالب ربنالا معاملالة صالح بقالىم ابالدأ بقالى َّالور قلبالك شالوية وا الب بتعمالب العمالب الصالالحم

وألدل يخالصك و يتكم ييب ييه أرألالى عمالب تيرفال ليالك فالي الصالحيفةأل يعنالي يياله أرألالى عمالبأل يعنالي أخلالر عمالب
أ الالا ننالالي كالالدذ يالالا رب لمالالا يرف ال يليالالك فالالي الصالالحيفة النهالالارلذ ين شالالات اهلل فالالي شالالهر شالالعبان لذ يالالا رب أ الالا ننالالي ي الالك
علي في رمضان بسالببه وي الك تترزقنالي بليلالة القالدر بسالببه وي الك تتنجينالي فالي اآخالرً بسالببه وي الك تتالدخلني
تتفتح َّ

وتفرإل كروباتي بسببه وي ك تتتفيني بسببهم أرألى عمب لذ كلمالة كبيالرً قالوك
الجنة بسببه وي ك تتكرمني في رزقي َّ
لما النبي الوت اليد ا بالت قالات لاله مالا أرألالى عمالب عملتاله فالي اإلالالالمأل لمالا الالم لف علياله باليف يالدك النبالي -علياله

الصالً والسالم -في الجنة ماقالوش ي ب بتعمب ييهأل
قات له ييه أكتر حاألة ي ب ريك ت عليهام أصب ي ب معايا في الجنةم في الفرلوس اهعلى لك الرويالة اللالي النبالي -
عليالاله الصالالالً والسالالالم -شالالافها لالالك يالالا بالالالتم اللالالي مالالش مرك ال مابيوصالاللش يالالا ألماعالالة للمقامالالات لكم مابيوصالاللش
للمقامات لك ي اللي بيرك م فالنبي ترف ين بالت مرك فقات له ييه أكتالر حاألالة ي الب مركال فيهالا يالا بالالتأل قالات لاله
ين أ ا يا رالالوت اهلل كالب مالا أتوضالو أصاللي مالا شالات اهلل لاليم زم الالنة الوضالوتم زم أصاللي كالب مالا أتوضالو ليالب أو هالار
أصلي ركعتيفم أصلي أربعة ..زم أصلي بعد كب وضوتم عمب عظيم ميف اللي يقدر يعملهأل
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يعنالالي الواحالالد ممكالالف يت يالالب مالالثال فيالاله الالاس بتحالالاف علالالى الوضالالوت  11الالالاعةم كالالب مالالا يحالالدف زم يتوضالالوم ي مالالا
يمكف يتوضالو ي لمالا يصالليأل عمالب كبيالر فعالالم يعنالي عمالب عالاي قلالب يالاتر موصالوت بالاهلل لاليال و هالارام الالبحان اهلل
يعني واحد تيط في عبالً ربنام "ترف فيه اهعمات".

يبقى الكلمة لك كلمة خليرً رك في الصيام أوك في شعبان لعب يرف عملنالا ويحنالا صالايميفم ريكال " ..يالوبى لمالف
وألد في صحيفته االتغفارا كثيرا" عتان مأل الصحيفة با التغفار ريك زك ما قلب لكم ين وخر شهر يبقالى أألمالب
شهر عتان العبرً بال واتيم.
ثالثا :شعبان القنلرً يلى رمضان

القضية التالتة بقى زك ما النبي قات "بيف رألب وشالعبان" أ الا بالوقوت لكالم لياله علالو ال ِه ّمالة فالي شالعبانأل أبلالات شالعبانم
أبلات شالعبان ..لياله البلولالة فالي شالعبانأل تالو شالعبان عالاي بلولالةأل اذ عالاي بلولالةم ليالهأل عتالان باليف رألالب ورمضالانم

يعنالالي ييالالهأل يعنالالي بعالالدذ رمضالالانم يعنالالي شالالعبان قنلالالرً رمضالالان يالالا ألماعالالةم شالالعبان قنلالالرً يلالالى رمضالالانم شالالعبان بروفالالة
رمضانم شعبان المعسكر التدريبي على رمضانم شعبان التوتيالب لرمضالانم شالعبان العربيالة بتاعتالك اللالي ي الب مسالافر
بيها بلد تا ية و زم تكت على ال يب وتغير كب قل ايارتام شعبان التتييك على رمضان..
رابعا :كان شعبان البب لعلو تمة السل
اللي تيجتهد في شعبان تيجتهالد فالي رمضالان بالبذن اهلل الالبحا ه وتعالالىم اللالي تيسال ف فالي شالعبان تيتع يالول علالى كالب

العبالات بتاعة رمضان ببذن اهلل البحا ه وتعالىم عتان كالدذ النبالي -علياله الصالالً والسالالم -قالات لالك "ذا شالهر"

حاألة عالية أوكم السل الموذ شهر القرات هن كا وا بيقرووا فيه القرونم السل كالا وا يراألعالوا فياله القالرون عتالان
يدخب رمضان وتو حاف القرون في صدرذم يتلوذ مف صدرذم السل الالموذ شالهر ال كالاً هن قالات لالك فالي رمضالان
الفقيالالر عالالاي ياكالالب وعالالاي يصالالرف فو الالا أليلالاله ال كالالاً مالالف شالالعبان عتالالان أفراالاله مالالف متالالاكب الالالد يا مالالف شالالعبان يالالدخب
رمضان فاضي للعبالًم فكرً يا ألماعة مش اللي مايرضاش يلل زكاته اير في رمضان..
خامسا :التيلان في الوقب لذ بيضرب ضربة الموت
النبي -عليه الصالً والسالم -كان بيصوم شالعبان كلاله "باليف رألالب ورمضالان" يياله ال لالورً تنالاأل ال لالورً يقالوت لالك
الغريق لما بييجي يموت -ربنا يعافينا ويعافي المسلميف أألمعيف -بيقوت لك بيضرب ببيدذ أك حاألالةم عتالان كالدذ
مغرقه معالاذ ..ليالهأل هن الغريالق قالوً قبضالته
يقوت لك وي ب بتنقص اريق خد بالك لايما يقوت لك أله ينقصذ قام ش ّدذ َّ
وتو بيموت بتبقى الضربة اللي بيضربها وتو بيموت أقالوي مالف أقالوي ضالربة يقالدر يضالربها فالي حياتاله ب ال ال ال 56ضالع

إل ه بيموت فجايب بقى قوً رتيبةم التيلان للوقب بيغرمم التياييف تتصفد في رمضان فب الب للوقالب التاليلان
عاي يوقعك في حاألة قبب ما يصفدم فالتيلان بيضرب للوقب ضربة الغريق بقى..
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عاي يوقَّ بينك وبيف مراتكم عاي يعمب لك متاكبم عاي يحرم لك لمك يدخَّلك في الكة مف الالكك السياالالة
الضالاللمة بقالالى اللالالي تالالي النالالاس قاعالالدً تالالتكلم ليالالب هالالار وخالالال

يالالا عالالمم المهالالم ي الاله يتوتالالكم ي الاله يضالالي لالالك رمضالالانم

ببالالم أك حاألالالة ..يحالرم لمالالك بالالوك حاألالةم يالالدخَّلك فالالي أك الالكة ألا بيالالة تتوتالك عالالف العبالالالً وتالصا وقالالب العبالالالًم
ولالالف تنصالاللح مصالالر ي بالعبالالالً ولالالف تنصالاللح اهمالالة ي بالعبالالالًم العبالالالً ..لذ اللالالي فالالاتم قالالرون والالالنة تالالو اللالالي بيقالالوت
كدذم العبالً واهزمات اللي بتحصب للوقالب فالي البلالد مالف أتالم ِح َكالم اهلل فيهالا أن يقالوت النالاس فيهالا يالا اهللم يالا رب
وتالالم يعبالالدون اهلل بقلالالب متوألالاله يلالالى اهللم فيفالالرإل اهلل الكالالربم العبالالالً يالالا ألماعالالة يحنالالا فالالي شالالهور العبالالالً ماتنتالالغلوش

فرإل ببذن اهلل البحا ه وتعالىم عبالً ربنا تي
عف العبالً يا ألماعة للوقب بوك حاألةم الد يا تتمتي واهزمات تت َّ
فرإل عننا بسببها واهلل العظيمم ي ما مجال ت وكالم ؤتى الجدت و حرم العمب والعياذ باهلل.
اللي تي َّ

يبقالالى يذن ش الالعبان لذ قنل الالرً رمض الالانم لذ ا ال الالتعدال لرمض الالانم م الالا وحت الالكيش رمض الالانأل أ الالا وحت الالني رمض الالانم لم الالا
الدكتور عبد الرحمف الصاوك امبار في الدرس بتاعه كان بيتكلم عف شوقه يلى رمضانم قلب يا اليدك يا اليدك
حبايب رمضان بقىم رمضان بتاي المحبيف بقىم َوحتالني القيالامم َوحتالني التالراويحم وحتالني ي الي أالالم القالرون كلاله

في الصالًم َوحتني ا عتكالاف بقالى أقعالد ليالب هالار فالي بيالب ربنالام مالا ورياليش ايالر عبالتالك يالا ربم وحتالني ين أ الا
أ ال ت للتالالباب علالالى القهالالاوك بعالالد التالراويح أقالالوت لهالالم ا تالالو بتعملالالوا ييالاله فالالي رمضالالان تعالالالو علالالى بيالالب ربنالالا تهجالالد مال

بعالالضم وحتالالني الصالاليامم وحتالالني قبالالب الفلالالار وي الالب رافال ييالالد وبتقالالوت يالالا ربم وحتالالنا رمضالالان يالالا ألماعالالة وحتالالتنا
عبالتالالك يالالا ربموحتالالتنا عبالتالالك مالالف ايالالر ضالالغوس ل يالالا وتمالالوم ل يالالام ماوحتالالكيش رمضالالانأل مالالا وحتالالكش رمضالالانأل
"بيف رألب ورمضان" لذ شعبان يبقى لذ قنلرً رمضان اللالي ي الب عالاي تعملاله فالي رمضالان يعملاله فالي شالعبانم تالقياله
أالهب ما يكون في رمضان ببذن اهلل البحا ه وتعالى.
شعبان عاي أعلى تمة ليهأل عالاي أبلالات ليالهأل كمالان يحنالا قلنالا "اهعمالات بالال واتيم" لذ خاتمالة السالنة وقلنالا ترفال فياله
اهعمات يلى اهللم اتكس مف ربنالا ..وقلنالا اهعمالات الصالالحة تتترفال  ..االالوت اهلل ال َقبالوتم ويياله أرألالى عمالبأل يلحالق

يعمب عمب يبقى أرألى عمبم وقلنا اهعمات السيئة تتترف  ..الب اهلل التوبة وا الالتغفارم قلنالا "باليف رألالب ورمضالان"
تالالالب الالالبب لعلالالو الهمالالة فالالي شالالعبانم ي الاله قنلالالرً لرمضالالانم راب ال الالالبب قلنالالا ين التالاليلان بيحالالاوت ي الاله يضالالرب ض الربة
الموت في شعبان عتان يضيَّ عليك رمضانم خامف البب قلنا ين ذا شالهر علالو لهمالة السالل فياله الالموذ شالهر
القرات وشهر ال كاً..
الالالا :شعبان موذإل مصغَّر للعرم على اهلل
مالالوذإل مصالالغر للعالالرم علالالى اهلل يزاكأل يالالا ألماعالالة مالالا تالالو العالالرم علالالى اهلل ين أ الالا لاخالالب بصالالحيفتي ويعالالرم قلبالاليم
الس َرائِر" اللارم1:
قلبي يعرم "يَال ْو َم تال ْباللَى َّ
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قلبالالي يكت ال بقالالى ويعالالرم بمالالا فيالاله مالالف خيالالر وشالالرم بمالالا فيالاله مالالف يهالالارً وشالالهوات وشالالبهات والعيالالاذ بالالاهللم وتعالالرم
صالحيفتي تالالو لذ شالالعبانم ليلالالة النصال مالالف شالالعبان" ..يذا كالالان ليلالة النصال ِ مالالف شالالعبا َن ايَّلَال َ اهلل يلالالى خل ِْقالالهم فيغفالالر
الح ْق ِد ِ
للمؤمنيفم ويملي للكافريفم ويدي أتب ِ
بحقدتم" صححه اهلبا ي الحاألات لك كلها أل َّالوذ القلالبم وقالات –
َ
َ
َ
خلقالاله ليل الةَ النيص ال ِ مالالف شالالعبا َنم في ِ
صالاللى اهلل عليالاله والالاللم" -يلَّلِ ال اهلل يلالالى ألمي ال ِ ِ
غفالالر لجمي ال خل ِْقالاله ي لمتالالر أو
َ
م ِ
تاحف" صححه اهلبا ي
يبقالالى يذن ليلالالة النص ال مالالف شالالعبان لذ عالالرم قلالالوب علالالى اهللم تعالالرم القلالالوب علالالى اهللم قلبالالك تيتعالالرم بعالالد 93
يالومم قلبِالالك تيتعالرم بعالالد  93يالومم ي الالب قلبالك ألالالات للعالرم علالالى اهللأل قلبالك الالاليعرم بعالد  93ليلالالة يبقالى الال ال93

ليلالالة لوت تجتهالالد فالالي القيالالام عتالالان تلهالالر قلبالالك أل ييالالهألم قلبِالالك تيعالالرم بعالالد  93يالالوم تجتهالالدك فالالي الصالاليام فالاليهم
عتان قلبِالك يتلهالر أل ييالهأل قلبالك تيعالرم بالتالهوات اللالي فياله لك يزاكأل والتالبهات اللالي فياله لك يزاكأل والغفلالة

اللي فياله لك يزاكأل يبقالى بالالصات أوت  93يالوم فالي شالعبان لوت مالا قبالب العالرم علالى اهلل قلوبنالا الالتعرم علالى اهللم
ييب والحاألة التا يةأل رف اهعمات يلى اهلل صحيفة السنة اللي فاتب بتترف يلالى اهللم يبقالى عالرم صالحيفة وعالرم
قلب تو لذ العرم على اهلل بف عالرم مصالغَّرم يبقالى ي الب كالب شالعبان بتعالرم علالى اهللم ي الب للوقالب وألالب قلبالك
ب قلبِك مش ِ
مف العرم على اهلل ييهأل لو قلبِك مش ِ
وألب يبقى ي ِ
وألب مف العرم النهائيم ما تالو لذ تالو لذم ربنالا
البحا ه وتعالى مف تيبة موق العرم الرتيب رحمنا وخلّى لنا ماذإل مصغرً منه عتان توتب ليهم توتب ليه..
يبقى ه ه تعرم فيه اهعمات على اهلل.
الابعا :فيه ليلة النص مف شعبان

لماذا تعلو الهمة فالي شالعبانأل عتالان ليلالة النصال مالف شالعبانم قالات رالالوت اهلل -صاللى اهلل علياله والاللم" -يلَّلِال اهلل
غفر لجمي خل ِْقه ي لمتر أو م ِ
خلقه ليلةَ النيص ِ مف شعبا َنم في ِ
يلى ألمي ِ ِ
تاحف".
َ
التالالر لذ والعيالالاذ بالالاهلل بقالالى الصالاللة بغيالالر اهللم يبقالالى التالالر فسالالال العالقالالة مال ال الالالقم والتالالحنات فسالالال العالقالة مال
م لوم يبقى شعبان شهر المصالالحةم يبقالى قبالب ليلالة النصال مالف شالعبان زم تصالالحم الجماعالات اإلالالالمية اللالي
بيتتاحنوا م بعضم الدعوات اللي متتاكلة م بعضم لو لاعية بينه وباليف حالد مالف يخوا اله متالاكبم لالو ي الب بينالك
وبيف حد مف أصالحابك متالاكبم وا ّ ي ِ
الب بينالك وباليف حالد مالف أخواتالك متالاكبم وا ّ أليرا الك وا ّ اللالي بيتتالاكلوا
م ال بعالالض يالالوت مالالا تالالم ماشالالييف فالالي التالالواري مالالا بالاليف الالالواقيف العربيالالات وبعالالض ولذ يرمالالي كلمالالة وا ّ ف الي محلالالات
البن يف..
َحصر بقىَ ..حصر في شعبانم هن شعبان شهر المغفالرً أو ال الص نم شالهر المغفالرً أو الحرمالانم يبقالى يذن شالعبان

اهخوً والتصافي والتواصب والتصالح وعولً العالقات عتان اهمة تقالوي ..يالا ابنالي عتالان ألنالة و الارم عتالان
شهر َّ

ألنالالة و الالارم يحنالالا بنتعامالالب مال عمليالالة التوحالالد بالاليف فصالالائب العمالالب اإلالالالالمي والتواصالالب والتنسالاليق علالالى ين عتالالان عال ً
اإلالالالالم والعلمالالا ييف توحالالدوا وأتالالب الكفالالر ...يالالا ابنالالي تنالالرو ألهالالنم لالالو مالالا حلينالالاش ييالالد ا فالالي ييالالد بعالالضم يالالا ابنالالي
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تنسلسالالب فالالي النالالار والعيالالاذ بالالاهلل ين لالالم تالراحم و تغالالافر و تسالالامح و تواصالالب و نسالالق و تعالالاون و تكامالالبم لذ قضالالية مالالف
أخلر قضايا الديفم قضية عقائدية اعتقالية يا ألماعةم قضية مف أخلر قضايا الديف.
زك عقيدتك في اهلل عقيدتك في أخو م زك كي تتعامب مال اهللأل كيال تتعامالب مال أخالو أل لك قضالية مالف القضالايا
اللالالي بيترتالالب عليهالالا تالالائج خليالالرً ألالالدا الوقالالب مالالر بينالالا والوقالالب را مننالالا والموضالالوي زك مالالا قلالالب لكالالم يالالا يخالالوا ي
والال ْالولان بقالى يعنالالي بيلالبخ وبياكالالب النهالارلذ فالرام
موضالوي خليالر ألالالدا ألالدا ألالالدام كالافور اإلختالاليني بقالى ملالالك مصالر َ
وبكرذ لحمة تي لك كا ب تمته كدذ والتا ي كا ب تمتاله كالدذم لذ كالان عبالد ولذ كالان عبالد لكالف ِتمالمم تمالمم تمالم
و وايا كب حاألة ليها أبلات ..ميف أبلالات شالعبانأل تالو شالعبان عالاي أبلالاتأل تالو شالعبان عالاي علالو تمالةأل اذ لياله بقالىأل
ه كم عاي يف الناس تعبد  11الاعة وخال أل ه مش كدذ هن اهعمالات بالال واتيمم تننهالي شالعبان ببيالهأل إلن بترفال
فيه اهعمات يلى اهللم ذ وبك لك تترف يزاكأل وحسناتك لك تتقبب وا ّ هأل وييه أرألى عمبأل
التوصيات العملية:
تسحر و بدأ مف أوت بكرذم بفضب اهلل كو ها متقترً لنا كدذ.
ريك وا في الصيام يا ألماعة بكرذ ا تنيف يبقى َّ
تالالا ي حاألالالة ريكال فالالي أرألالالى عمالالب تيرفال يلالالى اهلل عنالالكم يبقالالى الفتالالرً لك ريكال  ..الصالاليام مالالثال أرألالالى عمالالبأل ا الالالتغفار
أرألى عمبأل ييه بقى أرألى عمبأل زم يبقى فيه أرألى عمب.
رقم تالتة ريك وا في التوبة قبب رف اهعمات يلى اهللم كثرً ا التغفارم كثرً ركعات التوبة يلى اهللم توف أشد ذ ب
و بالالدأ تالالوب يلالالى اهلل منالالهم و بالالدأ تالالوب يلالالى اهلل منالاله "اهعمالالات بالالال واتيم" احالالصروا واألتهالالدوا فالالي شالالعبان ترف ال فيالاله
اهعمالالات يلالالى اهللم األتهالالدوا فالالي شالالعبان "يغفالالب النالالاس عنالاله" واللالالي بيعبالالد وقالالب الغفلالالة ثوابالاله مضالالاع م األتهالالدوا فالالي
شعبان "ذا شالهر" علالو ال ِهمالة فيالهم األتهالدوا فالي شالعبان "باليف رألالب ورمضالان" بيوصالب لرمضالان والتاليلان بالي لط
لكم خلط لهم األتهدوا في شعبانم شعبان موذإل مصغر للعرم على اهللم األتهدوا في شعبان.
وليلة النص مف شالعبان ليلالة خليالرًم ربنالا تيتللال علالى قلبِالك فيهالا وعلالى قلبَالك فيهالام يالا ّ تنجتهالد علتالان قلوبنالا
تليق بنظر اهلل لعب ربنا يجد قلوب ياترً فينظر لنا ظرً رحمة..

اللهم بار لنا في شعبانم اللهم بار لنا في شعبانم اللهم أعنّا فيه على الصيام وعلى القيامم اللهم تالب علينالا توبالة

صالالوحا قبالب رفال اهعمالالات يالالا رب العالالالميفم اللهالالم يالالا ربنالالا امالالح كالالب معصالالية فالالي صالالحائفنا يالالا ربم اعال عنالالا يالالا ربم

اع عنا وبلّغنا رمضانم واألعلنا فيه مف الفائ يف ي ك ولي ذلك والقالر عليه.
البحا ك اللهم وبحمد أشهد أن يله ي أ ب أالتغفر وأتوب يليك.

وأل اكم اهلل خيرا.

عل ّو ال ِه َّمة في شعبان من سلسلة "أيامنا الحلوة"

( صفحة  16من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

تم بحمد اهلل
شاتدوا الدرس للنتر على النب في قسم تفريغ الدروس في منتديات اللريق يلى اهلل تفضلوا تنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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