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 قبل رحيل رمضان

 اخلطبة األوىل

فال إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا 
ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل فال ىادَي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن حممًدا عبده 

 ورسولو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثًنًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، واستمِسكوا من اإلسالم بالُعروة الُوثقى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلمون:

ال تدوُم األيام ادلباركات  -سبحانو  -يتفضَّل هللا على عباده مبواِسم اخلًنات ليتزوَّدوا من الطاعات، وحلكمتو 
 ليتسابَق ادلُتسابِقون يف حلظاهتا.

اٌء. يُغَفر فيو وادلُسِلمون يف شهٍر فاضٍل ذاُقوا حالوتَو؛ ففي هناره صياٌم وبذٌل وعطاٌء، ويف ليِلو هتجٌُّد وقرآٌن ودع
 للُمسيئٌن، ويُوَىُب فيو للمحرومٌن، ويسَعُد بو أشقياء، وُيستجاُب فيو الدعاء.

أياٌم مباركٌة أِذَنت بالرَّحيل وأوشَكت على الزَّوال، موسٌم يُودُِّعو ادلُسِلمون، كم من حيٍّ لن يعود عليو رمضان 
 ُكلُّ نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ : -سبحانو  -اليوم! قال وُكِتب يف ِعداد أىل القبور، فأصبَح مرىونًا مبا يعملو 

 [.83]ادلدثر: 

والعاقُل من اغتنَم بقيَّة حلظات شهره فشغَلها بالطاعات وعظيم الُقُربات، واستبدَل السيئات باحلسنات، ومن  
خلطيئات فيكوُن كاليت نقَضت غزذَلا من كان يف شهرِه ُمنيًبا ويف عمِلو ُمصيًبا فلُيحِكم البناَء وال يهِدم ما بناُه با

 بعد قوٍة أنكاثًا.
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رضي هللا  -وإذا أكمَل ادلُسلُم العمَل وأدتَّو وجَب عليو اخلشيُة من عدم قبوِلو أو فساِده بعد قبوِلو. قال عليّّ 
َا يَػتَػَقبَّلُ : -سبحانو  -: "كونوا لقبول العمل أشدَّ اىتماًما منكم بالعمل". قال -عنو   اَّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقٌنَ  ِإَّنَّ

 [.72]ادلائدة: 

 : "اخلوُؼ على العمل أال يُتقبَّل أشدُّ من العمل".-رمحو هللا  -قال سلمة بن دينار 

]احلجر:  َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقٌنُ : -جل وعال  -وادلرُء مأموٌر بعبادة الرمحن يف كل وقٍت وآٍن،قال 
44.] 

أحبُّ األعمال إىل هللا : »-عليو الصالة والسالم  -ن يعمُل الصاحلات يف رمضان فلُيداِوم عليها، قال ومن كا
 ؛ متفق عليو.«أدوُمها وإن قلَّ 

: "قليُل العمل الدائم خًٌن من كثًٍن ُمنقِطع، وإَّنا كان القليُل الدائُم خًنًا من الكثًن -رمحو هللا  -قال النووي 
القليل تدوم الطاعة والذكر وادلُراقبة والنيَُّة واإلخالص واإلقبال على اخلالق، ويُثِمُر القليُل  ادلُنقِطع ألن بدوام

 الدائُم حبيث يزيُد على الكثًن ادلُنقِطع أضعافًا كثًنة".

ومن كرم هللا أن األعمال الصاحلة يف رمضان دائِمٌة طوال العام، فُيشَرع صياُم ستٍّ من شوال، ومن صاَمها كان  
صيام الدىر. وتالوُة القرآن العظيم مأموٌر هبا على الدوام، وقياُم الليل مشروٌع يف كل ليلٍة يغرُب مشُس هنارىا، ك

 والصدقُة باٌب مفتوٌح، والدعاُء ال ِغىن للمرء يف حياتو.

عصية. وما أحسَن ومن عمَل طاعًة فعالمُة قبوذِلا أن يِصَلها بطاعٍة أخرى، وعالمُة ردِّىا أن يُعِقَب تلك الطاعة مب
احلسنة بعد السيئة دتحوىا، وأحسُن منها احلسنُة بعد احلسنة تتُلوىا، وما أقبَح السيئة بعد احلسنة دتحُقها 

 وتعُفوىا.

 فزكُّوا أنفَسكم بفعل طاعتو واإلخالص يف عبادتو، واخِتموا شهرَكم بكثرة االسِتغفار؛ فاألعماُل باخلواتِيم.

 : "العربُة بكمال النهايات ال بنقِص البدايات".- رمحو هللا -قال شيخ اإلسالم 

وتوبوا إىل هللا يف ِختام شهركم من مجيع الذنوب، فالتوبُة يف األيام الفاِضلة أرَجى للقبول، واتَّقوا ربَّكم يف كل آٍن 
 ومكان.
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َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُػَها ِللَِّذيَن يَػتػَُّقوَن َويُػْؤتُوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُىْم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: 
 [.651]األعراؼ:  بِآيَاتَِنا يُػْؤِمُنونَ 

ون، بارك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقول ما تسَمع
 وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلُسلمٌن من كل ذنٍب، فاستغِفروه إنو ىو الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانِو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما 
 صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلَّم تسليًما مزيًدا.لشأنِو، وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبُده ورسولُو، 

 أيها ادلسلمون:

شرَع هللا يف ِختام الشهر زكاَة الِفطر طُهرًة للصائم من اللغو والرََّفث، وطُعمًة للمساكٌن، وُيستحبُّ إخراُج الزكاة 
ذي أنت فيو أفضُل، وجيوُز إخراُجها قبل عن اجلَنٌن، وال بأَس بنقِل الزكاِة إىل بلٍد آخر، وإخراُجها يف البلد ال
 العيد بيوٍم أو يومٌن، وُيستحبُّ إخراُجها حٌن الذىاِب إىل صالة العيد.

 -والعيُد فرٌح بتفاُؤل قبول األعمال الصاحلة يف شهر الربَكات، فُيشَرُع التكبًُن من ليلِتو إىل صالة العيد، وكان 
 أمجل ثيابِو، وإذا أراد أن خيُرج إىل صالة العيد وأكل دتراٍت وخرَج خيرُج إىل العيد يف -عليو الصالة والسالم 

 من طريٍق إىل ادلُصلَّى وعاَد من طريٍق آخر.

 ومن فاتَػْتو صالُة العيد فإنو ُيصلِّيها على ِصَفتها سواء يف ادلُصلَّى أو يف غًنه مجاعًة أو ُفراَدى.

 صلِّي ركعتَػٌْن".: "إذا فاتَو العيُد يُ -رمحو هللا  -قال البخاري 

 وحيُرم على ادلرأة أن ختُرج بزينِتها إىل ادلُصلَّى أو غًنه.

عليو  -والعيُد سروٌر واسِتبشاٌر بإسباغ فضل هللا على عباِده، فُيكِثُر العبُد يف يوم العيد من ذكِر هللا، قال 
 رواه أبو داود. ؛«-عز وجل  -وإن ىذه األيام أياُم أكٍل وشرٍب وذكٍر هلل : »-الصالة والسالم 
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وليحَذر ادلُسلُم أن يتجاوَز يف العيد ما حدَّه هللا لو، فيهِدُم ما بَناُه يف رمضان، وليُكن على وجِهك يف العيد وغًنِه 
 نوُر الطاعة وََسُت العبادة؛ فَربُّ رمضان ىو ربُّ مجيع الشهور.

ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى حُمَكم التنزيل:  مث اعلموا أن هللا أمرَكم بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف
 [.51]األحزاب:  النَِّبِّ يَا َأيػَُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

يعِدلون: أيب  اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا حممٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا
، وعن سائر الصحابِة أمجعٌن، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمٌن.  بكٍر، وُعمر، وُعثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالم وادلسلمٌن، وأِذلَّ الشرك وادلشركٌن، ودمِّ
 .رخاًء وسائر بالد ادلسلمٌن

اللهم تقبَّل منا صياَمنا وقياَمنا، واجعلنا يف ىذا الشهر العظيم من ُعتقاِئك من النار. اللهم ارفع درجاتنا، وتقبَّل 
 طاعاتنا.

نْػَيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   [.706]البقرة:  رَبػََّنا آتَِنا يف الدُّ

مٌن يف كل مكان، اللهم امجع قلوهَبم على التقوى، وامجع مشَلهم على الربِّ واذلُدى، اللهم أصِلح أحواَل ادلسل
 ونوِّر بُلداهَنم بشريعتك يا رب العادلٌن.

اللهم وفِّق إمامنا ذلُداك، واجَعل عمَلو يف ِرضاك، ووفِّق مجيَع والة أمور ادلسلمٌن للعمِل بكتابك، وحتكيِم 
 شرعك يا ذا اجلالل واإلكرام.

 

 باد هللا:ع

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػْ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإنَّ اَّللََّ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
 [.40]النحل:  َتذَكَُّرونَ 

 ، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم
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