قبل رحيل رمضان
اخلطبة األوىل
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهده هللا فال
مِ
ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أن حمم ًدا عبده
ض َّل لو ،ومن يُضلِل فال
ُ
َ
كثًنا.
ورسولو ،صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم
ً
تسليما ً
أما بعد:
ِ
فاتقوا هللا  -عباد هللا َّ -
الوثقى.
حق التقوى ،واستمسكوا من اإلسالم بالعُروة ُ
أيها ادلسلمون:
يتفضَّل هللا على عباده ِ
تدوم األيام ادلباركات
مبواسم اخلًنات َّ
ليتزودوا من الطاعات ،وحلكمتو  -سبحانو  -ال ُ

ليتسابق ادلُتسابِقون يف حلظاهتا.
َ

وادلُسلِمون يف شه ٍر ٍ
صيام ٌ
هتج ٌد وقرآ ٌن ودعاءٌ .يُغ َفر فيو
وبذل وعطاءٌ ،ويف ليلِو ُّ
فاضل ذاقُوا حالوتَو؛ ففي هناره ٌ
ستجاب فيو الدعاء.
للمسيئٌن ،ويُ َ
ُ
ب فيو للمحرومٌنَ ،
ويسع ُد بو أشقياء ،ويُ
ُ
وى ُ

ِ
ِ
حي لن يعود عليو رمضان
الزوال،
بالرحيل وأوش َكت على َّ
أيام مباركةٌ ِأذنَت َّ
ٌ
ٌ
موسم يُو ّدعُو ادلُسلمون ،كم من ٍّ
فأصبح مرىونًا مبا يعملو اليوم! قال  -سبحانو ُ :-ك ُّل نَػ ْف ٍ ِ
وُكتِب يف ِعداد أىل القبور،
ت َرِىينَةٌ
سبَ ْ
َ
س مبَا َك َ
[ادلدثر.]83 :
واستبدل السيئات باحلسنات ،ومن
اغتنم بقيَّة حلظات شهره فشغلَها بالطاعات وعظيم ال ُق ُربات،
َ
والعاقل من َ
ُ
كان يف شه ِره منيبا ويف ِ
حكم البناء وال ِ
عملو مصيبا فلي ِ
ضت غزذلَا من
يهدم ما بناهُ باخلطيئات فيكو ُن كاليت نق َ
ُ ً ُ
ُ ً
َ
بعد قوةٍ أنكاثًا.
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ِ
وإذا أكمل ادلُسلم العمل وأدتَّو وجب عليو اخلشيةُ من عدم قبولِو أو ِ
علي  -رضي هللا
فساده بعد قبولو .قال ّّ
َ
ُ
َ
َ
أشد اىتماما منكم بالعمل" .قال  -سبحانو  :-إِ ََّّنَا يػتػ َقبَّل َّ ِ
ِ
عنو " :-كونوا لقبول العمل َّ
ٌن
اَّللُ م َن ال ُْمتَّق َ
ً
ََ ُ
[ادلائدة.]72 :
"اخلوؼ على العمل أال يُتقبَّل ُّ
أشد من العمل".
قال سلمة بن دينار  -رمحو هللا :-
ُ
ك ح ََّّت يأْتِي َ ِ
ٍ ٍ
ٌن [احلجر:
ك الْيَق ُ
مأمور بعبادة الرمحن يف كل وقت وآن،قال  -جل وعال َ :-وا ْعبُ ْد َربَّ َ َ َ َ
وادلرءُ ٌ
.]44
أحب األعمال إىل هللا
يعمل الصاحلات يف رمضان فليُدا ِوم عليها ،قال  -عليو الصالة والسالم ُّ « :-
ومن كان ُ
قل»؛ متفق عليو.
أدومها وإن َّ
ُ

قال النووي  -رمحو هللا " :-قليل العمل الدائم خًن من كث ًٍن م ِ
خًنا من الكثًن
القليل
نقطع ،وإَّنا كان
ُ
ٌ
الدائم ً
ُ
ُ
ُ
ادلُ ِ
نقطع ألن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر وادلُراقبة والنيَّةُ واإلخالص واإلقبال على اخلالق ،وي ِ
القليل
ثم ُر
ُ
ُ
الدائم حبيث يزي ُد على الكثًن ادلُ ِ
نقطع أضعافًا كثًنة".
ُ
ِ
صامها كان
صيام ٍّ
شرع ُ
ست من شوال ،ومن َ
ومن كرم هللا أن األعمال الصاحلة يف رمضان دائمةٌ طوال العام ،فيُ َ

ٍ
مشس هنارىا،
وقيام الليل مشرو ٌ
ع يف كل ليلة ُ
مأمور هبا على الدوامُ ،
كصيام الدىر .وتالوةُ القرآن العظيم ٌ
يغرب ُ
مفتوح ،والدعاءُ ال ِغىن للمرء يف حياتو.
باب
والصدقةُ ٌ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
أحسن
ب تلك الطاعة مبعصية .وما
َ
عمل طاع ًة فعالمةُ قبوذلا أن يصلَها بطاعة أخرى ،وعالمةُ ر ّدىا أن يُعق َ
ومن َ
أقبح السيئة بعد احلسنة دتح ُقها
احلسنة بعد السيئة دتحوىا،
وأحسن منها احلسنةُ بعد احلسنة تتلُوىا ،وما َ
ُ

وتع ُفوىا.

ِ
فاألعمال باخلواتِيم.
شهركم بكثرة االستِغفار؛
ُ
فزُّكوا َ
أنفسكم بفعل طاعتو واإلخالص يف عبادتو ،واختموا َ
قال شيخ اإلسالم  -رمحو هللا " :-العربةُ بكمال النهايات ال ِ
بنقص البدايات".
الفاضلة أرجى للقبول ،واتَّقوا ربَّكم يف كل ٍ
وتوبوا إىل هللا يف ِختام شهركم من مجيع الذنوب ،فالتوبةُ يف األيام ِ
آن
َ

ومكان.
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ٍ
َّ ِ
َِّ ِ
ين يَػتَّػ ُقو َن َويػُ ْؤتُو َن َّ
ين ُى ْم
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمَ :وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
الزَكاةَ َوالذ َ
سأَ ْكتُبُػ َها للذ َ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
بِآيَاتِنَا يػُ ْؤِمنُو َن [األعراؼ.]651 :
ِ
تسمعون،
بارك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعين هللا وإياكم مبا فيو من اآليات والذك ِر احلكيم ،أقول ما َ

ِ
وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلُسلمٌن من كل ٍ
فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
ذنب،
اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانو ،والشكر لو على ِ
تعظيما
توفيق ِو وامتِنانِو ،وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو
ً
ُ
تسليما مزي ًدا.
لشأنِو ،وأشهد أن نبيَّنا حمم ًدا عب ُده ورسولُو ،صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو ،وسلَّم
ً
أيها ادلسلمون:
شرع هللا يف ِختام الشهر زكا َة ِ
اج الزكاة
ُّ
الفطر طُهرةً للصائم من اللغو َّ
َ
والرفَث ،وطُعمةً للمساكٌن ،ويُ
ستحب إخر ُ
ِ
ٍ
بأس ِ
اجها قبل
اجها يف البلد الذي أنت فيو
أفضلُ ،
وجيوز إخر ُ
بنقل الزكاة إىل بلد آخر ،وإخر ُ
عن اجلَنٌن ،وال َ
ُ
ٍ
ِ
الذىاب إىل صالة العيد.
اجها حٌن
ُّ
ستحب إخر ُ
العيد بيوم أو يومٌن ،ويُ
شرعُ التكبًنُ من ليلتِو إىل صالة العيد ،وكان -
والعي ُد ٌ
فرح بتفا ُؤل قبول األعمال الصاحلة يف شهر َ
الربكات ،فيُ َ

عليو الصالة والسالم  -خيرج إىل العيد يف أمجل ثيابِو ،وإذا أراد أن خيرج إىل صالة العيد وأكل ٍ
وخرج
دترات
َ
ُ
ُ
وعاد من طر ٍيق آخر.
من طر ٍيق إىل ادلُصلَّى َ
ومن فاتَػ ْتو صالةُ العيد فإنو يص ِلّيها على ِ
ادى.
ص َفتها سواء يف ادلُصلَّى أو يف غًنه مجاعةً أو فُر َ
ُ
قال البخاري  -رمحو هللا " :-إذا فاتَو العي ُد يُصلِّي ركعتَػ ٌْن".
خترج بزينتِها إىل ادلُصلَّى أو غًنه.
وحيرم على ادلرأة أن ُ
ُ

والعي ُد سرور واستِبشار بإسباغ فضل هللا على ِ
عباده ،فيُكثِ ُر العب ُد يف يوم العيد من ذك ِر هللا ،قال  -عليو
ٌ
ٌ
ٍ
أيام ٍ
وشرب وذك ٍر هلل  -عز وجل »-؛ رواه أبو داود.
أكل
الصالة والسالم « :-وإن ىذه األيام ُ
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حده هللا لوِ ،
يتجاوز يف العيد ما َّ
فيهد ُم ما بَناهُ يف رمضان ،ولي ُكن على وج ِهك يف العيد وغ ًِنه
سلم أن
َ
وليح َذر ادلُ ُ
رب مجيع الشهور.
ب رمضان ىو ُّ
فر ُّ
نور الطاعة َ
وَس ُ
ُ
ت العبادة؛ َ

ِ
ِ
ِ
صلُّو َن َعلَى
بالصالة
أمركم
والسالم على نبيِّو ،فقال يف ُحم َكم التنزيل :إِ َّن هللاَ َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
مث اعلموا أن هللا َ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َس ِلّ ُموا تَ ْسلِ ْي ًما [األحزاب.]51 :
آمنُوا َ
َّب يَا أَيُّػ َها الذيْ َن َ
النِ ِّ
ضوا باحلق وبو كانوا ِ
صل وسلِّم على نبيِنا ٍ
يعدلون :أيب
حممد،
وارض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين ق َ
َ
ّ
اللهم ِّ
ودك و ِ
الصحابة أمجعٌن ،وعنَّا معهم جب ِ
ِ
كرمك يا أكرم األكرمٌن.
وعليٍ ،وعن سائر
بك ٍرُ ،
ُ
وعمر ،وعُثمانّ ،
ودمر أعداء الدين ،واجعل اللهم ىذا البلد ِ
ِ
ِ
ِ
آمنًا ُمطمئنِّا
اللهم أع َّز اإلسالم وادلسلمٌن ،وأذ َّل الشرك وادلشركٌنّ ،

رخاء وسائر بالد ادلسلمٌن.
ً

وقيامنا ،واجعلنا يف ىذا الشهر العظيم من عُتقائِك من النار .اللهم ارفع درجاتنا ،وتقبَّل
صيامنا َ
اللهم تقبَّل منا َ

طاعاتنا.

ِ ِ
ِ
َربػَّنَا آتِنَا ِيف ُّ
اب النَّا ِر [البقرة.]706 :
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
سنَةً َوِيف ْاآلخ َرة َح َ
الدنْػيَا َح َ
الرب واذلُدى،
اللهم أصلِح
َ
أحوال ادلسلمٌن يف كل مكان ،اللهم امجع َ
قلوهبم على التقوى ،وامجع مشلَهم على ِّ
ِّ
لداهنم بشريعتك يا رب العادلٌن.
ونور بُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحتكيم
للعمل بكتابك،
مجيع والة أمور ادلسلمٌن
اللهم وفّق إمامنا ذلُداكَ ،
واجعل عملَو يف ِرضاك ،ووفّق َ
شرعك يا ذا اجلالل واإلكرام.

عباد هللا:
اإلحس ِ
ِ ِ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَػغْ ِي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
إِ َّن َّ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَػ ْنػ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
اَّللَ يَأ ُْم ُر بال َْع ْدل َو ِْ ْ َ
تَ َذ َّك ُرو َن [النحل.]40 :
فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على آالئو ونعمو ي ِزدكم ،ولذكر هللا أكرب ،وهللا يعلم ما تصنعون.
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