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قامِ الص   صفرُ  -87  

 اخلطبة األوىل 

ه شابَل الاز  
ِِ َر برمحتِه لعباا احلؿُد هللِ الذي جعل مواشَم اخلراِت كزالً لألبرار، وكوَّ

ُده ظذ ظظاقِم الػضاِل وواشاِل اإلكعااِم، أكعام باه ال  صاقه وضرائَق اإلحساِن، أمح

َوَما بُِؽام  ِمان  ﴿حساٌب، وال يسعه كتاٌب، له احلؿُد كؾُّه، أوُله وآخُره، طاهُره وباضـُه 

َؿٍة َفِؿَن اهللَِّ﴾  .كِع 

وأصفد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيَك له، ذو اجلالِل واإلكاراِم، والعازِة التاي ال 

اهلل ظؾقاه صذ  رام، وأصفُد أن حمؿدًا ظبد اهلل ورشوله إىل ظامِة الورى وكافِة األكاِم، ت

تِه  تسؾقًه كثرًا، أما بعد. وشؾم  وظذ أزواجه، وظذ أصحابه وأتباِظه ظذ مؾَّ

ا والعؾاِن، فاالتؼوى أحصاُن ُج   ٍة ـَّافلوصقؽم أهيا الـاُس بتؼاوى اهلل تعااىل ا ال  

ئػون، وأوثُق ظروٍة يستؿساُك هباا ادتؿساؽون، فطاوبى لؾؿتؼا ، ال يعتصُم هبا اخلا

ٌٌ ظؾاقفم وال هاام  زكاون ََ  خاو ـَابااًا  03َمَػااازًا   ﴿إِنَّ لِْلُمتَِّقني ( 03( َحاَداِئَق َوَأظ 

َرابًا   َِِهاقًا  03َوَكَواِظَب َأت  ابًا  00( َوَكل شًا  وًا َوال كِذَّ َؿُعوَن فِقَفا َلغ  اًء ( َجزَ 03( ال َيس 

 .  ﴾ِمن  َرب َك َظَطاًء ِحَساباً 

ظباِ اهلل، الغـقؿَة الغـقؿَة ، البداَر البداَر، قبل فواِت األواِن، فػي هذا  !أهيا ادممـون

                                 

 . 30( شورة الـحل  

  (.03-03( شورة الـبل   
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الشفِر ادبارِك صفِر رمضاَن أبواُب اجلـِة مػتحٌة، وأبواُب اجلحقم مغؾؼاٌة، والشاقاضُ  

أقبل، ويا باغَي الرش  أقرصا، وهللِ ظتؼااُء مان مسؾسؾة، وادـاِي يـاِي : يا باغَي اخلِر 

 الـاِر، وذلك كلَّ لقؾٍة، من لقايل هذا الشفِر ادبارك.

فاشتبؼوا اخلراِت، وشارظوا إىل الطاظاِت، وإياكم والبخَل، فؿن يبخُل فنكه يبخُل 

 ظن كػسه، فػاظُل اخلِر غاكٌم، وتارُك الرش  شاملٌ.

 .أهيا ادممـون

محااِت، ورِغاَب فقفاا إىل اهلل تعااىل إن الَؽق س  ٌَ مواشاِم الرَّ ٌَ رش العاقَل من ظار

َع اهللُ فقه لؾؿاممـ  ُشاُبَل الطاظاِة، وِخصااَل  بالباققاِت الصاحلاِت، فشفُر رمضاَن كوَّ

اإليهِن، فؿن أجل  الطاظاِت ا هذا الشفِر ادبارِك الصقاُم؛ إيهكًا باهللِ تعاىل، واحتساابًا 

اَم )مني   ني: وشاؾم  اهلل ظؾقاهصذ  قال رشول اهلل  "الصحقح ِ "ه، فػي لألجِر ظـدَ 

َم م  ذىبِه(رمضاَن إيامىًا واحتسابًا غُ   . ِفَر له ما تقدَّ

، ويا باغي  الرِش أقرص، وهللِ ظتؼاُء من الـاِر، وذلك كلَّ لقؾٍة . فقا باغَي اخلِر أقبل 

 ظباِ اهلل.

 قال  "الصحقح ِ "ادبارِك ققاَم لقؾِِه احتسابًا، فػي  إن من أبواِب اخلِر ا هذا الشفرِ 

م مني  ذىبنِيه(:وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  ،  )م  قاَم رمضاَن إيامىًا واحتسابًا غفر له ما تقنيدَّ

فطوبى دن هو قائٌم آكاَء الؾقِل، شاجدًا وراكعًا،  ذر اآلخرَة ويرجو رمحَة ربه، قؾاوٌب 

                                 

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.833(، ومسؾم  07  "اريصحقح البخ"(  

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.837( ، ومسؾم  08  "صحقح البخاري"(  



almosleh.com 

 
3 

اٌس َماا ﴿ ِر اهلل وتالوِة كالمه الهجةٌ خاصعة، وأظٌ  ِامعة، وألسٌن بذك َؾاُم َكػ  َفاال َتع 

َؿُؾونَ  ُ ٍ َجَزاًء بَِه َكاُكوا َيع  ِة َأظ  ِػَي ََلُم  ِمن  ُقرَّ  . ﴾ُأخ 

 .  فقا باغي اخلر أقبل، ويا باغي الرش أقرص، وهلل ظتؼاء من الـار، وذلك كل لقؾة

 .أهيا ادممـون

 صفِر رمضاَن ققاُم لقؾِة الؼادِر، وماا أِراَك ماا لقؾاُة إكه من شبِل الز  واإلحسااِن ا

ٍر  ﴿ الؼدر ِم  ِمان  0لقؾُة الؼدِر خاٌر من َأل ِف َصف  ِن َرهب  وُح فِقَفا بِنِذ  ُل اد اَلِئَؽُة َوالرُّ ( َتـَزَّ

ٍر   ر﴾3ُكل  َأم  َػج  َؾِل ال  وقرباة لقؾة الؼادر لقؾاُة ظتاٍق ومباهااة  ( َشالٌم ِهَي َحتَّى َمط 

:  وشاؾم  اهلل ظؾقاهصذ  قال  "الصحقح "ومـاجاة، ُيػَرق فقفا كلُّ أمر حؽقم، وا 

 . )م  قام لولة القدر إيامىًا واحتسابًا غفر له ما تقدم م  ذىبه(

 فقا باغي اخلر أقبل، ويا باغي الرش أقرص، وهللِ ظتؼاء من الـار، وذلك كل لقؾة .

 .أهيا األخوة ادسؾؿون

نَّ من بواباِت الز  الؽازى التاي ازِان هباا هاذا الشافُر كثارَة قاراءِة الؼارآِن أال وإ

آُن ُهدًى لِؾـَّاِس َوَبق ـَااٍت  ُؼر  ِزَل فِقِه ال  ِذي ُأك  ُر َرَمَضاَن الَّ الؽريم، ففذا صفُر الؼرآِن ﴿َصف 

َقاِن﴾ ُػر  َُدى َوال  َِ اهلل من تالوتِه وتدبُّ  ِمَن اَل  ِره وشهِظه، واالهتاداُء ، فاشتؽثروا ظبا

                                 

  (. 38( شورة السجدة   

  (.3-0( شورة الؼدر   

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.833( ، ومسؾم  3733  "صحقح البخاري"(  

  (.373لبؼرة  ( شورة ا 
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تِي ِهَي َأق َوُم﴾ آَن هَي ِدي لِؾَّ ُؼر  صذ  ، ومن ادحػوِظ من هدي  الـبي   بـوِره ﴿إِنَّ َهَذا ال 

من حاديث أيب  "الصحقح " فػي أكه كان خيتُم الؼرآَن ا رمضاَن،  وشؾم  اهلل ظؾقه

ُُ يرنيرُ   نيل النبنيقال : ريض اهلل ظـه  هريرة   وسنيل   اهلل  لونيه نيل  يِّ )كان جربيني

َُّ  اٍم مرًة فررَ  مرتَ يف الراِم الذي ُقبض فوه(  . القرآَن ك

َقِل، بال وقوفاًا  ِر، وال كثرًا كـَث ِر الدَّ ع  ا كَفذ  الش  لؽن اكتبه يا ظبَد اهلل، مل يؽن ذلك هذًّ

ـَاُه إَِلق َك ُمَبا َزل  رًا آلياتِه ﴿كَِتاٌب َأك  َر ُأوُلاو ظـد ظجائبِه، وتدبُّ ُروا آَياتِاِه َولَِقَتاَذكَّ بَّ َرٌك لَِقادَّ

َباِب﴾ َل   . األ 

 .فقا باغي اخلر أقبل، ويا باغي الرش أقرص، وهلل ظتؼاء من الـار وذلك كل لقؾة

 .معارش ادسؾؿ 

ا وَكَرمًا، فالـػوُس  إن من أبرِز شهِت صفِر رمضاَن اإلحساَن قوالً وفعاًل، ُجوًِا وبِرًّ

ظاهِل ياذهبن الساق،اِت، بالصقاِم والؼقاِم وقراءِة الؼرآِن، فنن احلسـاِت مان األزاكقٌة 

 
ِ
روى البخاري ومسؾم من حديث ابن ظباس ريض  بعدها، احلسـة احلسـةِ  ومن جزاء

ِِ  وكنيان أجنيوَد منيا  وسل   اهلل  لوه ل  : )كان رسوُل اهللِ  اهلل ظـفه قال أجوَد الننيا

َُّ لولة يف رمضان  فودارُسه القرآَن  يكون يف رمضاَن حَ يلقاه ج ُُ  وكان يلقاه ك ربي

ي   وسنينيل   اهلل  لونينيه نينيل  فَلرسنيوُل اهلل  ُُ أجنينيوُد بنينياِِّي منيني  النينيرِّ حنينيَ يلقنينياه جربينيني

                                 

  (.7( شورة اإلرساء   

 (.3333(، مسؾم  3777( البخاري   

 (.37( شورة ص   
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 .املرسلة(

َِ اهللِ، إن اهللَ  بُّ ادحسـ ، أحِسـوا ا ضاظِة اهللِ، وأحِسـوا بباذِل ماا   فلحسـوا ظبا

 حتى تـػؼوا ت اا حتباون، وإيااكم والبخاَل والشاحَّ ووشااوَس حتبون، فؾن تـالوا الزَّ 

الشقطانِ 
 

ِػاَرًة  َر﴾ يؿـعؽم من الز  واإلحساِن ﴿َواهللَُّ َيِعُدُكم  َمغ  َػؼ  ق َطاُن َيِعُدُكُم ال  ﴿الشَّ

اًل َواهللَُّ َواِشٌل َظؾِقٌم﴾  . ِمـ ُه َوَفض 

 ، وهللِ ظتؼاُء من الـاِر، وذلك كل لقؾة .فقا باغي اخلر أقبل، ويا باغَي الرشَّ  أقرص  

 .ظباِ اهلل

إن من أبواِب الطاظِة ا هذا ادوشم الؽريِم قصَد البقِت العتقِق بالعؿرِة، فنن العؿرَة 

ا رمضان تعدل حجًة، فاحلؿُد هللِ ظظقِم اإلحسان، يعطي ظذ الؼؾقِل األجَر العظقَم، 

الواجباااِت ا شاابقِل فعااِل ادسااـوكاِت  إال أكااه لااقس ماان الااز  واإلحساااِن إ اااظةُ 

وادستحباِت، فنن من الـاِس من يشغُل ذمَته بالديوِن أو يضقل البـاَت والبـ  لقجاوَر 

ا مؽَة أو ضقبَة، ولقس هذا من اإلحساِن، بل اإلحساُن فعُل الواجباِت، وفؼُه مراتِب 

 العباِاِت وادسابؼُة إىل اخلراِت. 

 ويا باغَي الرش  أقرص، وهللِ ظتؼاُء من الـاِر، وذلك كلَّ لقؾة. فقا باغي اخلر أقبل،

 .أهيا ادممـون

 وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  إن من ضرائِق التؼوى ا هذا ادوشِم الؽريِم ما ِاوَم ظؾقه كبقُّـا 

                                 

  (. 3037(، ومسؾم  3  "صحقح البخاري"(  

  (. 337( شورة البؼرة   
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ٌِ العرِش األخِر من هذا الشفِر، فػي الصحقح  أن الـبي   اهلل ظؾقاهصاذ  من اظتؽا

ٌُ أهيا الـاس لزوُم بقٍت من كان يعت وشؾم  ؽُف العرَش األخَر من رمضاَن، واالظتؽا

 بقوِت اهللِ ضاظًة هللِ ورغبًة ا الداِر اآلخرِة.

 فا : فقا باغي اخلر أقبل ويا باغي الرش أقرص وهلل ظتؼاء من الـار وذلك كل لقؾة

ُِ اهللِ م             صوبى مل  كاىت التقوى بضا َته  رتصاميف شهِره وبحب

 الؾفم أظـَّا ظذ الطاظِة واإلحساِن، ووفؼـا إىل ما حتب وترىض من األقوال واألظهل 

َِؿقُد﴾ َغـِيُّ احل  ُػَؼَراُء إىَِل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو ال  ُتُم ال  َا الـَّاُس َأك    ﴿َيا َأهيُّ


 

                                 

 (.33( شورة فاضر   
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 اخلطبة الثاكقة

 .أما بعد

ا الـاس فاتؼوا اهللَ أهيا َ َواُم َكاَم ُكتَِب َ نيَل الَّنيِذيَ   ﴿َيا َأُّيه الَِّذيَ  آَمنُوا ُكتَِب َ َلْوُكُ  الصِّ

. ِمْ  َقْبلُِكْ ﴾  فقا باغَي اخلِر أقبل ويا باغي الرشَّ  أقرص 

 .أهيا ادسؾؿون

إن من أوشِل الطرِق ادوصؾِة إىل اهللِ تعاىل وأقرِصها ا هذا الشفِر، وا بؼقاِة الُعُؿاِر 

ُؽاُم  )الده اُء هو الربادُة( تعاىل، وشماَله، وإكزاَل احلوائِج به، فا ِظاَء اهلل ﴿ََوَقااَل َربُّ

اِخِريَن﴾ َِ ُخُؾوَن َجَفـََّم  ِِت َشَقد  َِ وَن َظن  ِظَبا ِزُ َتؽ  ِذيَن َيس  َتِجب  َلُؽم  إِنَّ الَّ ُظوِِن َأش   ِ ، ا

 .  لوه( : )م  مل يسيل اهللَ يغَضْب  وا احلديث

، فلك
ِ
اء  والَّضَّ

ِ
اء ، ا ال َّ

ِ
ثروا أهيا ادسؾؿون من شماِل اهللِ وِظاِئه ا الشدِة والرخاء

ِخاَرِة َحَساـًَة َوِقـَاا  َقا َحَساـًَة َوِا اآل  ك  ـَا آتِـَاا ِا الادُّ اشللوه من خِر الدكقا واآلخرِة ﴿َربَّ

 . َظَذاَب الـَّاِر﴾

مستجابًة، وأرجى ما تؽاوُن ظـاد فطاِره،  حتروا مواضَن اإلجابِة، فنن لؾصائِم ِظوةً 

                                 

  (.370( شورة البؼرة   

ن حديث الـعهن بن بشر ( م0737(، وابن ماجه  3737(والسمذي  3387( أخرجه أبو ِاوِ   

 ريض اهلل ظـه، وصححه السمذي.

  (. 33( شورة غافر   

 ( وصححه. 0080( أخرجه السمذي   

 (.333( شورة البؼرة   
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وا كل  لقؾٍة شاظٌة، ال يوافُؼفا ظبٌد مسؾٌم، يسلُل اهللَ صق،ًا إال أظطااه اهللُ إيااه، وذلاك 

ي َظـ اي َفانِِن  َقِرياٌب : ﴿ كلَّ لقؾة، وا آياِت الصقاِم قال اهلل تعااىل
ِِ َوإَِذا َشاَلَلَك ِظَباا

اِع إَِذا َوَة الدَّ ظ  َِ ُصُدوَن﴾ ُأِجقُب  ِمـُوا يِب َلَعؾَُّفم  َير  ُقم  َتِجقُبوا يِل َول  َقس  َظاِن َفؾ  َِ  . 

ٍة، شؾوا اهللَ كلَّ يشء، شاؾوه الادققَق  حَّ
فاِظوا اهللَ بؼؾوٍب خاصعٍة مـؽ ٍة ذلقؾٍة مؾِ

واجلؾقَل، فنكه ال ماكَل دا أظطى وال معطَِي دا مـَل، واظؾؿاوا أن خاَر ماا تساللوكه اهللَ 

َتِؼقمَ تع اَط اد ُس  َ ِدَكا الرص   . ﴾اىل ا الدكقا واآلخرة اَلدايُة ُ﴿اه 

.  فقا باغي اخلر أقبل، ويا باِغَي الرش  أقرص 

 .أهيا ادممـون

 هذه أبواُب اخلِر مرشظٌة، وُشُبُؾه ت فدٌة، فاشتبؼوا اخلرات قبل فواِِتا 

 و األحزان فرحاَن جاذالً ويصب  ذ           فام هي إال سا ٌة ث  تنقيض     

 .الؾفم ي كا لؾق ى، وجـبـا الع ى


 

 

                                 

  (. 373( شورة البؼرة   

 (.3( شورة الػاحتة   


