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  استؼبال شفر اخلر ) رمضان(. -36

 اخلطبة إوغ

ُه،  َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َؽلَ  إِنَّ اْْلَْؿَد هلل ـَ ُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َؽَل َهاِدَي  ـَ ُمِضلَّ 

ُه. ـُ ًدا َطبُْدُه َوَرُسو ُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ ـَ يَك  َه إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ ـَ  َوَأْشَفُد َأْن َٓ إِ

ا َبْعدُ    .َأمَّ

 أَيا ادممـون.

ـُه، ُيرتؼب اـؾقؾةَة  ؾد أضؾَُّؽم شفٌر ؿريٌم، وموسٌم طظقٌم، ؽفا هو يطرُق إبواَب هل

أو اـؼابؾَة، ؽل إـه إٓ اهلل، ما أرسَع تعاؾَب اـؾقايل وإياِم، ومةا أطجةَل دوراَن رحةى 

اـزماِن، ؽاـؾقايل وإياُم ُتطةوى، وإطةُُر وإطةواُم َتػـةى، ويبؼةى وجةُه رب ةك  و 

إَ لْ اجللِل واإلؿراِم، ـؽل  أجةٍل ؿتةاٌب  َْ َْ ََ  َجإََ  َجَجُؾُفإْم ٓ  ًً َوٓ ﴿ َفإنِ ََ ِخُروَن َسإَ

َ ْؼِدُمونَ  َْ ، ؽفذا موـوٌد يبؽي،  وهذا مؼبوٌر ُيبؽى، وؿةل  اــةاِس يغةدو، ؽبةا ٌ   ﴾َْ

 ُؽفا. ا ٌ  كػَسه ـؾشقطان وهواه ؽُؿفؾِ كػَسه إغ ربه وموٓه ؽؿعتُؼفا، وب

 أَيا ادممـون.

واـةدموُع ااامقةُة طةذ إن خَر ما استؼبؾتم به شفَر رمضاَن ادبارَك اـتوبُة اـصادؾُة، 

ُؽْم ُتْػؾُِحوَن﴾اـتػريِط واـتؼصِر  ََ  دُْْمِمـُوَن َلَعؾه ًَ َجُّيه ؽننَّ مةن    ﴿َوُتوُبو  إََِل  َّللهِ ََجِقع

                                 

 ( .63( سورة إطراف: ))

  ( .63( سورة اــور: ))



almosleh.com 

 
2 

 يتب ؽلوـئك هم اـظادون.

 ؾال: ؾال رسةول اهلل  ريض اهلل طـه  من حديث أيب هةريرة  "صحقح اـبخاري"ويف 

ََإَر ِمإْن َسإنْيِعَ  » :وسؾم  اهلل طؾقهصذ  َو َّللهِ إِِّني ََلَْسَ ْغِػُر  َّللهَ َوَجُتوُب إَِلْقِه ِِف  ْلَقإْوِم َجْك

ةً   .«َمره

ط مةن اـسةقئات،  ، إن اـتوبَة اـصادؾَة ادؼبوـَة ٓ تؽون إٓ باــدِم طذطباد اهلل ما ؽرَّ

اؾعة اـذكوِب وادفؾؽةاِت، طذ طدِم مو طن اخلطايا وادوبؼاِت، واـعزمِ  ؽوراً  واإلؾلعِ 

 ورد  ادظا ِ، واـتحؾِل من أصحاب اْلؼوِق واجلـاياِت. 

  أَيا ادسؾؿون.

ستؼبُل به هذا ادوسُم اـؽريُم اـػرَح ببؾوِؼه وإدراؿِه، ؽنن من اــعِم اـعظقؿةِة إن مما يُ 

﴿ُقْل بَِػْضإِل  َّللهِ :أن يبؾ َغه اهللُ مواسَم اخلراِت، ومـازَل ادغػرِة واـرمحاِت  :طذ اـعبدِ 

َه ََيَْؿُعوَن ﴾  .َوبَِرْْحَ ِِه َفنيَِذلَِك َفْؾَقْػَرُحو  ُهَو َخْرٌ ِِم

 أَيا اإلخوة اـؽرام.

إن ادممَن يػرُح برمضاَن؛ دا ؽقه من أسباِب اـػوِز باجلـاِت، واــجةاِة مةن اــةراِن، 

سلل ربَّه وموٓه مةن خةر اـةدكقا يػرُح ادممُن برمضان، يصوُم هناَره، ويؼوم ـقَؾه، وي

﴿َجٓ إِنه َجْولَِقإََ   َّللهِ ٓ َخإْوٌ  وأخرة، ؽقحؼق بذـك اـتؼةوى، اـتةي ؾةال يف أهؾفةا:

                                 

 (.3636) "صحقح اـبخاري"( )

 ( .85( سورة يوكس: ) )
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َْ هُؼوَن﴾ َزُكوَن.  لهِذَْن آَمـُو  َوَكَُكو   َؾْقِفْم َوٓ ُهْم ََيْ ََ. 

طن اـشةفوات، واـصةِز يػرح ادممُن برمضان؛ ٕكه شفٌر يريب  ؽقه كػَسه طذ اـصِز 

طذ اـطاطات، ؽقػقده  ـك ؾوًة يف ديـه، ورسوخًا يف يؼقـه، وزيادًة يف إيُكه، ؽُ ُأططَِي 

ز أحٌد ططاًء خرًا، وٓ أوسَ  من  . اـصَّ

ُر بةه مةا صةـَ  اهللُ ٕوـقا ةه، مةن آكتصةاراِت  يػرح ادممُن برمضةان؛ ٕكةه يتةذؿَّ

اـؽزى، وؽقه ؽةتَح  مِة اإلسلِم، ؽقه وؾعت بدرٌ ٕ واـػتوِح، ؽشفُر رمضاَن شفُر كٍص 

مؽَة، اـبؾَد اْلراَم، وؽقه معرؿُة اـرموِك وحطَع، وؼُر  ـةك مةن وؾةا ِ  اــِصة اهللَ ــبقه 

 واـػتِح ادبِع.

ت  ؽؽل  اكتصاراِت أهِل اإلسلِم اـعظاِم، اـتي حصل هبا ـؾؿسةؾؿع اـػةرُ،، وؼةرَّ

 اهلل طؾقةهصةذ  كت يف هذا اـشفِر ادبارِك، ؽصةَدَق رسةوُل اهلل موازيَن اـؼوى، إكُ ؿا

إ   لػرَج مع  لؽإرِب، وجنه   لـرَص مع  لصِز، وجنه  و َؾم جنه »اـؼا ُل:  وسؾم  ِِ مإع  لع

 ً ِْ». 

د يف كػسه إمَل، ؽةنن ادسةتؼبل ـالسةلم، مفةُ  يػرح ادممُن هبذا اـشفر؛ ٕكه جيد 

ا يِعةز  اهللُ اشتد اـظلم، وإن اهلل  كا ُُ ديـِه، ومعظ ؿؾؿتِه، بِعز  طزيٍز، أو بُذل   ـقٍل، ِطز ا

به أهَل اإلسلم، وُ  ٓا يِذل  به اـؽػاَر، ؽةُ أحةوَ، إمةَة اـقةوَم، وهةي تعةقُش هةذه 

                                 

 ( . 36-36( سورة يوكس ))

ـه اـسخاوي يف ادؼاصد اْلسـة ريض اهلل طـه  ( من حديث ابن طباس6536( أخرجه أمحد )) ، وحسَّ
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رها بلسةباب  اــؽباِت، واخلطوَب ادةداُِت، إغ مةن يقةي يف ؾؾبفةا إمةَل، ويةذؿ 

 :ٕزماِت، ؽنكه من يتِق اهللَ جيعْل ـه خمرجًا، وجيعْل ـه من أمره يرسةاً اخلرو، من هذه ا

َه ََيَْؿُعوَن﴾  . ﴿ُقْل بَِػْضِل  َّللهِ َوبَِرْْحَ ِِه َفنيَِذلَِك َفْؾَقْػَرُحو  ُهَو َخْرٌ ِِم

 .أَيا ادممـون

ارُك، و  يةَر إن من اــاس من طِؿَي طن ؿل  هذه ادعاين، اـتي يؿُؾفا هذا اـشفُر ادبة

ا ـؾؿوا ِد اـزاخةرِة، وؽرصةًة ـؾسةؿِر واـؾفةِو، ومتابعةِة اـةزامج،  ًُ سـوي ا ؽقه إٓ موس

َفِر ادؿتِد إغ بزوِغ اـػجِر، واــوِم اـطويِل إغ ؼروِب اـشؿِس، ؽنين واهللِ أخشةى  واـسَّ

َن طؾقه خاتُم ادرسؾع  :طذ هذا أن جيقَب اهللُ ؽقه دطاَء جزيل، اـذي أمَّ

 ؾال: ؾال رسول اهلل ريض اهلل طـه  من حديث أيب هريرة  "صحقح ابن خزيؿة"ؽػي 

ُْغػإر لإه فإدخل »: وسؾم  اهلل طؾقهصذ  جتَِّن جزُْل فؼَل: َمن جدرك رمضإََن، فؾإم 

صإذ  : ُقْل آم . فؼَل  لـنيي وسؾم   َّلل َؾقهصذ   لـََر، فلبَعَده  َّلل. قَل جزُْل لؾـنييي 

 .«: آم  وسؾم  َّلل َؾقه

 .أَيا ادممـون

ُرؿم  أن تستجقبوا إغ شقاصِع اإلكس، اـذين  -كصقحًة هلل، كصقحَة ُمشِػٍق ُِمب  -إكـي أحذ 

وا طةن سةبقل اهلل،  وه من اـزامِج واـػؼةراِت؛ ـقصةد  يدطوكؽم إغ متابعِة اـؼـوات، بُ أطد 

 ّصقاِم واـؼقاِم.ؾؾوُبؽم من اـتؼوى واإليُن، بسبب اـ ويذهبوا بُ حصؾته

                                 

  (. 85ورة يوكس )( س)

 (.8266(، وهو طـد أيب يعذ )3555ابن خزيؿة )(  صحقح )
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 ،
ٍ
ةٍع وبؽةاء  وتع 

ٍ
ؽاتؼوا اهلل طباد اهلل، واجعؾوا شفَرؿم شفَر توبٍة وأوبٍة وصةلٍح ودطةاء

ى َ ُكـَه َقنْيُل ِِف َجْهؾِـََ ، جعؾـا اهلل وإياؿم ممن يؼول: ()ؽعـد اـصباح َيؿُد اـؼوُم اـرسَّ ﴿َقَُلو  إِكه

َؾْقـََ َووَ  ََ إُه ُهإَو  ْلإَزه ُمْشِػِؼَ . َفَؿنه  َّللهُ  وُه إِكه َُ إَ ُكـهإَ ِمإْن َقنْيإُل َكإْد إُؿوِم. إِكه َه إَذ َب  ل ََ َقََكإَ 

ِحقُم﴾  .  لره


 

                                 

 (.63(  إمثال ٓبن سلم ))

 (.65-63( سورة اـطور: ) )
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 اخلطبة اـثاكقة

 أما بعد.

ؽاتؼوا اهلل طبةاد اهلل، واسةتؼبؾوا شةفَرؿم بةاـعزِم طةذ اـطاطةات، وكقةِة اخلةرات، 

ادسابؼِة إغ اخلراِت، وكقةُة اـطاطةِة  وادسارطِة إغ اـباؾقاِت اـصاْلاِت، ؽنن  ـك من

 صاطٌة يثاُب طؾقفا ادممُن يا طباد اهلل.

صذ  ؽػي اـصحقحع من حديث طبد اهلل بن طباس ريض اهلل طـفُ ؾال رسول اهلل 

لَِك َفَؿْن َهمه بِ »: وسؾم  اهلل طؾقه ََ  َ قيَئَِت، ُثمه َب ه َه ـََِت َو ل ََ ًٍ َفَؾْم إِنه  َّللهَ َكَ َب  ْْلَ ـَ ََ َح

ـْ 
َِ زه َوَجله  ََ َ َفَعِؿَؾَفَ َكَ نَيَفَ  َّللهُ  ، َوإِْن َهمه ِِبَ ًً ًً َكَِمَؾ ـَ ََ ـَْدُه َح

َِ ْعَؿْؾَفَ َكَ نَيَفَ  َّللهُ  َْ َ ْْ ََ َدُه 

عْ  َْ  َفَؾْم 
ًٍ قيَئ ََ  ِضْعٍف، إََِل َجْضَعٍَ  َكََِرٍة، َوإِْن َهمه بِ

ًِ ـٍََت، إََِل َسنْيِعِِمَئ ََ َؿْؾَفَ َكَ نَيَفَ  َّللهُ َح

ًً َو ِحَدةً  َ َفَعِؿَؾَفَ َكَ نَيَفَ  َّللهُ َسقيَئ ، َوإِْن َهمه ِِبَ ًً ًً َكَِمَؾ ـَ ََ ـَْدُه َح
َِ»  . 

 أَيا اإلخوُة اـؽراُم..

إن من كعؿِة اهلل تعاغ طذ أهِل اإلسلم أن خصَّ شفَر اـصقاِم، شفَر رمضاَن ادبارِك 

 طقٍة.بػضا َل ؾدريٍة وَش

﴿َشْفُر َرَمَضََن  لهِذي ُجْكِزَل فِقِه  ْلُؼإْرآُن ؽؿن  ـك: أن اهلل تعاغ أكزل ؽقه أحسَن ؿتبِِه: 

َدى َو ْلُػْرَقَِن﴾ ِس َوَبقيـٍََت ِمَن  ْْلُ  .ُهدًى لِؾـَه

ومن تؾك اخلصا ِص: أكه جعل ؽقه ـقؾَة اـؼدِر، اـتي ُيػةرُق ؽقفةا ؿةل  أمةٍر حؽةقٍم، 

                                 

 (.363(، ومسؾم )3323( أخرجه اـبخاري ))

 (358( سورة اـبؼرة: ) )
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ـِة.ؽقجري ؽقفا   تؼديُر اهللِ طز وجل دا يؽون يف تؾك اـسَّ

ًُ ـقؾُة اـؼدِر، اـتي طظَّم اهلل شلهَنا، ؽؼال  ًِ  ْلَؼْدِر . َوَمَ َجْدَر َك َمَ َلْقَؾ َ َجْكَزْلـََُه ِِف َلْقَؾ : ﴿إِكه

 . ْلَؼْدِر﴾

لقؾإً مإن قإَم »: وسةؾم  اهلل طؾقهصذ  ـقؾُة اـؼدر، اـتي ؾال ؽقفا اـصادُق ادصدوُق 

ًَ غػر له مَ تؼدم من َكنيه ًَ و ح ََب  . « لؼدر إِْمك

ومن اـػضا ِل واخلصةا ِص اـتةي جعؾفةا اهللُ ـشةفر اـصةقام: أْن مةنَّ طةذ طبةاِدِه 

ِل ـقؾٍة  ادممـع، بػتِح أبواِب اجلـاِن، وتغؾقِق أبواِب اــراِن، و تصػقِد اـشقاصِع من أوَّ

 من ـقاـِقه. 

 اهلل طؾقةهصةذ  أن اــبةي ريض اهلل طـةه  حديث أيب هريرة من  "اـصحقحع"ؽػي 

إَ  دخل شفر رمضَن ف حإ  جبإو ب  لَإِم  وغؾؼإ  جبإو ب جفإـم »ؾال: وسؾم 

َِ وُس   .  «ؾ   لشقَص ؾ

 .  « لشقَص  وُصّػدت»ويف رواية: 

 أؾبْل، ويا باؼَي اـػ  أؾْص. وؽقه يـادي مـادي اإليُن: يا باؼَي اخلِر 

ؽضا ِل اـشفِر ادبارِك: أن اهلل جلَّ وطل مةنَّ ؽِقةِه طةذ أهةِل اإلسةلِم بةلطظِم ومن 

                                 

  ( 6 -3( سورة اـؼدر: ))

  هريرة ريض اهلل طـه. ( طن أيب633(، ومسؾم )66( أخرجه اـبخاري ) )

 ( .6835(، ومسؾم ) 3522) "صحقح  اـبخاري"( )

 ( طن أيب هريرة ريض اهلل طـه.3362( أخرجه مسؾم ))
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ه  ـَ طذ أهةل  وسؾم  اهلل طؾقهصذ  آكتصاراِت، وأؿِز اـػتوحاِت، ؽػقه َكَصَ اهللُ رسو

اـؽػِر واإلْلاِد، يوَم اـػرؾاِن، يوَم اـتؼى اجلؿعان يف ؼةزوِة بةدر اـؽةزى، اـتةي هةي 

 اـتَّاريِخ: شامٌة يف طعِ 

َُح من بدر  ب دجَ   إَ  قَم   لدكقَ تُعده مػَِخرً                  ف َرخُيـَ  لوضه

، وخؾَّصه بذـك من  وسؾم  اهلل طؾقهصذ  وؽقه ؽتح اهللُ بقَته ادعظَّم ــبقـا ُمؿد 

ِك، وـوثاِت اـؽػر.  ْ  أوضاِر اـػ 

ُر اخلطايا، وتُ  حى اـذكوُب، وُيعػى طةن اـسةقئاِت، مةن شفٌر طظقٌم مبارٌك، ؽقه تؽػَّ

 ُحِرم خَره ؽؼد ُحِرم.

 أتةةى رمضةةاُن مزرطةةُة اـعبةةاِد 

 ؽةةةلد  حؼةةةةوَؾه ؾةةةوًٓ وؽِعةةةلً 
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 ـتطفةةةِر اـؼؾةةةوِب مةةةن اـػسةةةادِ  

 وبةةةةةادْر ؽقةةةةةه أزواَد ادعةةةةةةةاد
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 (.28( ديوان وـقد إطظؿي ))


