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وإنـما الشـوق إىل َ

أهالً بشهر الصوم َرْو َح قلوبنا..
أهال بشهر الصوم جيمع بيننا..
أه ــال بش ــهر ش ــتاق ن و ــنا  ..وهت ــو هلي ـ قلوبن ــا  ..يعت ــاعا اام ــا بع ــد ا ــامأل سنب ــد سيـ ـ ا ن ـ بعـ ـ د
الوحش ـ أل والراح ـ بعــد التعــأن والطملنين ـ والســهين بعــد اللهــاظ والاليــانأل والنفــام وال يــأ بعــد ال و ـ
والتشتتأل و الذكرى واملواف بعد اإلاراض والنسيان.
أهال اب ايم املعدوعاتأل جتلو ان قلوبنا الرانأل ومتحو ان ن و نا الال واحلقدأل و طهر أرواحنا من اإلمث
واحلوب لتسمو هبا حنو ابرئها صاسي ً اسي ًن را ي ً مر ي ًأل هانئ عيدةن يف نعمـ عيعرسهــا هع مــن اقهــاأل
وع يدركها هع من ااشهان نعم يتقلأ سي الصائم يف عنياه قبل آخر أل ويف ااجل أمره قبل آجل .
أهال بشهر قام سي للعباعات عولـ أل ويشــاع يف للطااــات صــروح  ..سمــن صــيام ه صــالةأل ومــن ــالوة
للقرآن ه كر للرمحنأل ومن زكاة ه صدقات ومربات.
أهال بشهر يعيد لألخالق نقاءهان وللن وس صـ اءهاأل وللقلــوب والسـرائر أنســها وهببتهــا سـ ى النــاس
سي متحابني متعاوننين و رى ا رواح سي متعارس متآل أل و رى اخلري سي يعم اجلميع .
أهال بشهر جيمع الشمل بعد طول شتاتأل ويؤلــا القلــوب بعــد طــول نــاسرأل ويسبكـ الن ــوس بعــد طــول
ناس و دابر .
أهال مبو م الطاااتأل وموئل الرمحاتأل ومستوعع املربات والصدقاتأل وزمان اخلريات واملسرات.
أهال بشهر الـ اوي أل شــهر القيــام والتســابي أل وا ــال الــة و هــا املالئهـ و اشــاها الرمحـ ويــذكرها
سيمن انده.
الرب والعاق ..يسعاع سيـ
أهال بشهر الاين وال قريأل والصاحل والطاحلأل والتائأ والعاص أل واملقبل واملدبرأل و َب
ـرب طااـ ً ور ـواا.
الاــين هن اقــاأل والصــاحل قـ وصــالحاأل والتائــأ ا ــتقام ً وسالحــان واملقبــل قـرابً ووصــاعأل والـ َب
ـدبر مقــبالً ــااياًأل والعــاق بَـبـراً
ويعوع ال قريُ سي حامدا شاكران والطاحلُ صاحلاً ساحلاًأل والعاص اتئباً اعمـاًأل واملـ ُ
را يًا.
أهال بشهر القرآن ..شهر الهالم مع الرمحنأل وما أمجل أن يهلم العبد رب أل واململوك مليه أل واملخلوق
خالق أل وما أمجل أن يناج احلبيأ حبيب عون وا ط أو و يل  ..أورقيأ أو حسيأ.
ما أمجل أن يناج الصائم رب أل وهل يناجي هع ابلقرآن؟"
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ما أمجل أن يهون املرء من أهل وخاصت أل وهل هلل أهل وخاص هع أهل القرآن ؟
"هن هلل عا آهلني من الناس  .قالوا اير ول من هم ؟ قال  :هم أهل القرآن أهل وخاصت ".
ما أمجل أن أيكل املرء من ملعب الرمحن أل وهل للرمحن ملعب يف ا رض هع ملعب القرآن ؟
ع ــا س ــاقبلوا ملعبت ـ م ــا ا ــتطعتمأل هن ه ــذا الق ــرآن حب ــل والن ــور املب ــنيأل
"هن ه ــذا الق ــرآن ملعب ـ
والش ـ اء النــاسعأل اصــم ملــن متس ـ ب ـ أل و،ــاة ملــن ا بع ـ أل وع يسيـ غ سيســتعتأأل وع يعــوق سيقــومأل وع نقضـ
ابائب أل وع خيلق ال كثرة الرعأل ا لوه سإن أيجركم ال الو أل كل حرف اشــر حســناتأل هأ ع أقــول
أمل حرفأل ولهن ألا حرفأل وعم حرفأل وميم حرف "
أهــال بشــهر يضــم ليلـ القــدرأل أافــم ليــاري الــدهرأل وهـ خــري مــن ألــا شــهر..سطو ملــن اــرف قــدرهاأل
وطو ملن رقبهاأل وطو ملن أعركها .
أهال بشهر يبدأ ابملا رةأل ويتو ط ابلرمح ن وينته ابلعتق من النار ..سيا عاعة من غنم أل واي سوز من
كان سي من املقبولني.
أهال برمضانناأل جممع خريا ناأل ومراح ن و ناأل ومبلغ أمانينا.
رمـض ـَان أهال ايحبيب ومرحبا
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