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 .ـوُف الِزِّ يف رمضانَ ُص  -08

 اخلطبة إوىل: 

َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفاَل َهاِدَي َلُه،  هلل نَّ اْْلَْؿدَ إ ِ

ًدا َظبُْدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَه إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ َذِ

 أما بعد. 

أن منَّ ظؾقؽم بندراِك هذا الشهفِر العظهقِم،  ،ؽم واصؽروهفقا أَيا ادممـون، اتؼوا ربَّ 

اهلل صهذ  الذي أكزل فقه أحسَن كتبِه، وبعَث فقه خاتَم رشؾِه، وفقه أطفَر أمهَر رشهولِه 

 وشهؾم  اهلل ظؾقههصذ  يوَم بدٍر، وخؾَّص بقَته من ادرشكني ظذ يِد رشولِه  وشؾم  ظؾقه

ًٓ وآخ  رًا، واْلؿُد هلل طاهرًا وباضـًا. يوَم الػتِح، فاْلؿُد هلل أوَّ

 أَيا ادممـون.

قد أطؾَّؽم صفٌر كريٌم، وموشٌم ظظهقٌم، فقهه تػهتُح أبهواجُل اِـهاِن، وتغؾهُا أبهواجُل 

ع اهللُ فقه أبواجَل اخلر ادوِصؾَة إلقه، وصـوَف الزِّ التي  الـران، وتسؾسل الشقاضنُي، كوَّ

جل مـه، ففو من أظظِم مزارِع أخرةِ   . تؼرِّ

 اخلهههُر بهههاٍد فقهههك وا حسهههانُ 

 والؾقهههُل فقهههك كسهههاةٌم هػفافهههةٌ  
8  

 والهههذكُر والؼهههرآُن يههها رمضهههانُ  

ِِ ظبِرهههها الرهبهههانُ   (1)حـهههط لطقههه
8 

 

                                 

 صعر ُمؿود ظواد.( )
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 أتههى رمضههاُن مزرظههُة العبهههاد

 فههههلدِّ حؼوَقههههه قهههههوًٓ وفعههههالً 
8 
8  

 لتطفهههِر الؼؾههههوجِل مهههن الػسهههاد 

 وبههههههادْر فقههههههه أزواَد ادََعههههههههاد
8 

 لزِّ يف هذا الشفِر الؽريِم أبواجُل اخلِر يف هذا الشفِر.فؿن أظظِم صـوِف ا

 أَيا ادممـون.

إن أبواجَل اخلِر يف هذا الشفِر ادبارِك كثهرٌة، فهلبواجُل اخلهِر فقهه ُمرَشهظٌة، وضُرُقهه 

ٌة، وُشُبُؾه ممفدٌة يف أصـاٍف متـوظٍة،   فؿن أبواجِل اخلر: ٌمقَّسَّ

م من السقئاِت، ويبؾُغ به العبُد العايَل من الدرجاِت، الصقاُم الذي يغػُر به اهللُ ما تؼدَّ 

)منن انََ  : وشهؾم  اهلل ظؾقهصذ  فعن أيب هريرة ريض اهلل ظـه قال: قال رشوُل اهللِ 

ًَ غفر له مَ تقدَّ  من ذىبِه( ًَ واحتسَب ٌِ لغػهراِن رمضََن إيامى ، فصقاُم هذا الشفِر شهب

تعاىل، ٓ رياَء وٓ شؿعَة وٓ ظادَة، بهل ظبهادُة هللِ  الذكوجِل، برشِط أن يؽوَن الصوُم هللِ

 َرَغبًا وَرَهبًا. 

ًة، وأما فضهاةُل الصهقاِم ظؿومهًا فهذاك بحهٌر بعقهٌد  وهذا فضُل صقاِم رمضاَن خاصَّ

 : )كلُّ َعَمِل ابنِن دمَ  لنه إ  شاحُؾه، ويؽػي يف ذلك قوُل اهلل تعاىل يف اْلديِث الؼددِّ

وََ  فإىه يل، وأ  . ىَ أْجِزي به(الصِّ

ومن صـوِف الزِّ يف هذا الشفِر الؽريِم: ققهاُم الؾقهِل، الهذي تهوارَد يف اْلهثِّ ظؾقهه 

ُِ العههزاُت، و،حههى السههقئاُت، و ُصههُل بههه  وبقههاِن فضههؾه إخبههاُر، إذ فقههه ُتسههؽ

                                 

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.068(، ومسؾم )80( أخرجه البخاري ))

  ريض اهلل ظـه .( من حديث أيب هريرة 1111( ، ومسؾم )1081( أخرجه البخاري ))
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الدرجاُت، وقد ُخصَّ ققاُم هذا الشفِر بؿزيِد فضٍل، فعن أيب هريرة ريض اهلل ظـه قال: 

َ  : وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  ال رشول اهلل ق ًَ ُغفَر له مَ تقندَّ ًَ واحتسَب )من قََ  رمضََن إيامى

 . من ذىبِه(

وققام رمضان يتحؼُا بادحافظِة ظذ صالة الساويِح، وظدم آكرصاِف مـفها إٓ إذا 

ؾم وشه اهلل ظؾقههصهذ  اكتفط، فعن أيب ذر ريض اهلل ظـه قال: ُصؿـا مه  رشهوِل اهللِ 

َِ لؾهُث الؾقهِل،  رمضاَن، فؾم يُؼم بـا صقئًا يف الشفر حتى بؼي شبٌ ، فؼام بـا حتى ذهه

َِ صهطُر الؾقهِل،  فؾام كاكط السادشُة مل يؼم بـا، فؾام كاكط اخلامسُة قهام بـها حتهى ذهه

ؾتـا ققاَم هذه الؾقؾِة  )إن ؟ قهال: فؼهال: -أي: قؿَتفا كامؾةً فؼؾط: يا رشوَل اهلل، لو كػَّ

 ، وهذا يػقهُد أن مهن مع اإلمَِ  حتى ينرصَف ُحسب له قوَُ  اللولِة(اذ  إذا  الرجَل 

م  ا ماِم ومل يػارْقه حتى يـرصَف ُكتِ له ققاُم هذه الؾقؾِة، وإذا حافَظ ظذ ذلك صذ 

مجقَ  لقايل الشفِر يؽون قد قاَم رمضاَن، ومن قاَم رمضاَن إيامكًا واحتسهابًا ُغِػهَر لهه مها 

مَ  من ذكبِه، ومن حافَظ ظذ ذلك أيضًا حّصل فضَل ققهاِم لقؾهِة الؼهدِر، التهي ههي  تؼدَّ

)منن قنََ  لولنَة يف فضهؾِفا:  وشهؾم  اهلل ظؾقهصذ  إحدى لقايل الشفِر، وقد قال الـبيُّ 

ًَ ُغفر له مَ تقدَّ  من ذىبِه( ًَ واحتسَب  . القدِر إيامى

، فهنن ههذا الشهفَر ههو صهفَر الؼهرآن قراءةُ ومن أبواجِل الز يف هذا الشفِر الؽريم: 

                                 

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.010( ، ومسؾم )80( أخرجه البخاري ))

  (.1161(، والـساةي )1801( أخرجه أبو داود ))

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.068(، ومسؾم )1081( أخرجه البخاري ))
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ِذي ُأْكِزَل فِقِه اْلُؼْرآُن ُهدًى لِؾـَّاِس َوَبقِّـَاٍت ِمهَن ﴿الؼرآِن، قال اهلل تعاىل:  َصْفُر َرَمَضاَن الَّ

خيهتُم الؼهرآَن يف رمضهاَن،  وشهؾم  اهلل ظؾقهصذ  وقد كان الـبي  ﴾اْْلَُدى َواْلُػْرَقانِ 

ُُ عنذ النبنيِّ قال:  ظـه ريض اهلل  فعن أيب هريرة   اهلل علونهانذ  )كَن جزيُل يعنر

َُ علوه مرتني يف العَِ  الذي ُقبَض فوه( وسلم   .القردَن كلَّ عٍَ  مرًة، فعَر

ون بالؼرآِن اهتاممًا زاةدًا يف هذا الشفِر، فؼد كان ا ماُم مالهٌك  وقد كان السؾُف َيتؿُّ

اْلديِث، وأقبَل ظذ قهراءِة الؼهرآِن الؽهريِم مهن  رمحه اهلل إذا دخَل رمضاُن ترَك قراءةَ 

إذا دخهَل رمضهاُن، فهنكام ههو قهراءُة الؼهرآِن، وإضعهاُم "ادصحِف، وقهال الزههري: 

 . "الطعام

 ومن أبواجِل اخلِر يف هذا الشهفِر الؽهريِم: اِهوُد والؽهرُم والسهخاُء والصهدقاُت 

 ريض اهلل ظـهه  ابن ظباس وذلك أن الـػوَس إذا َزَكط وضفرت أظطْط وبذلْط، فعن 

، وكنَن أجنوَم منَ يكنوُن يف  وسلم  اهلل علوهاذ  )كَن رسوُل اهلل قال:  ِِ أجوَم الننَ

رمضََن حني يلقَه جزيُل، وكَن يلقَه جزينُل يف كنلِّ لولنٍة منن رمضنََن، فودارُسنه 

ِِ  حني يلقَه جزيُل أجوُم بنَرير منن وسلم  اهلل علوهاذ  القردن، فَلرسوُل اهللِ  ي النرِّ

 .  ادرسلِة(

، يف هذا الشهفِر الؽهريِم،  فعؾقؽم أَيا إحباجُل بؽثرِة الـػؼِة والصدقِة يف وجوِه الزِّ

                                 

 ( .101( شورة البؼرة ) )

  ( . 0118) (، ومسؾم1000( أخرجه البخاري ))

  (  .0880(، ومسؾم )6( أخرجه البخاري ))
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)كنلُّ امنرٍ  يف لِنلِّ اندقتِه حتنى يفصنَل بنني قال: وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  فنن الـبي 

) ِِ قح: ، فهقام أخرجهه السمهذي بسهـد صهحوشؾم  اهلل ظؾقهصذ  ، وقد قال  النَ

 . )والصدقُة تطفُئ اريطوئَة، كام ُيطفُئ ادَُء النََر(

 ويل ظـد هذا الباجِل من أبواجِل الزِّ يف هذا الشفِر وقػاٌت: 

ر زكاَتهه إىل ههذا الشهفِر الؽهريِم، أو يعجُؾفها فقهه، : األوىل أن كثرًا من الـاِس يمخِّ

ي ورد يف اْلهثِّ ظؾقفها ويؽتػي بنخراِجفا ظن إخراِج الصهدقاِت غهِر الواجبهِة، الته

 وادسهتحؼني لؾزكهاة، يف غهِر صهفِر 
ِ
كصوٌص كثرٌة، وقد يؽون فقه أيضهًا تضهققٌ  لؾػؼهراء

 رمضاَن. 

ِِ : الثَىوة أن بعَض أهِل ا كػاِق يؿسُك ظن البذِل والصدقِة خشقَة الػؼهِر، أو بسهب

 ال رشهوُل اهلل الركوِد آقتصادي أو غر ذلك من إشباجِل، وْلمٓء ا خوِة كؼول: ق

دها  وشهؾم  اهلل ظؾقهصذ  ، وقال )مَ ىقصت ادقٌة من مٍَل(: وشؾم  اهلل ظؾقهصذ 

، وابدْأ بمن تعوُل(شئل: أيُّ الصدقِة أفضُل؟ قال:   . )ُجْهُد ادُِقلِّ

ى ادستحؼني لؾصدقِة والزكاِة، ففو يعطي كهلَّ مهن : الثَلثة أن بعَض الـاِس ٓ يتحرَّ

عُض الـاِس اظتاَد أن يعطي أكاشًا كلَّ ظاٍم، حتى لو اغتـى همٓء، وٓ صكَّ شلله، بل ب

                                 

  (. 1610( وصححه اْلقثؿي يف جمؿ  الزواةد )16000( أخرجه أمحد ))

  ( وحسـه. 611( أخرجه السمذي ))

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.0100( أخرجه مسؾم ))

( 1/101(، واْلاكم )8816(ح)0/181وابن حبان )( 0600(، وأبو داود )1600( أخرجه أمحد ))

 ."صحقح ظذ ذط مسؾم "وقال : مجقعفم من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه،( 1180ح)
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ر بعهُض  أن هذا ٓ ََيلُّ رصُف الزكاِة فقه، وهي ٓ جتزىء ظهن صهاحبِفا، وقهد يتعهذَّ

ن يدلُّك ظؾقفم.  قني بلكه ٓ يعرُف ادحتاجني، واِواجُل ظذ هذا أن كؼوَل: ابحْث ظؿَّ  ادتصدِّ

 .رامأَيا ا خوة الؽ

 اهلل ظؾقههصهذ  ، فؼهد قهال الـبهي العؿهرةُ ومن أبواجِل اخلر يف هذا الشفر الؽريم: 

وههذا  )حجًة معي(أو قال: تعدل حجًة(  -أي: رمضان  )فإن عمرًة فوه : وشؾم 

 ههذا الشهفِر، فؾهقس ههذا اصوصهًا 
ِ
 من أجزاء

ٍ
الػضُل حاصٌل دن اظتؿَر يف أي جزء

 بزماٍن معنٍي فقه. 

اهلل صهذ  فنن الـبهي  اظتؽاُف العرِش إواخِر مـه، جِل اخلِر يف هذا الشفر:ومن أبوا

َه اهللُ عز وجل(: وشؾم  ظؾقه  . )كَن يعتكُف العرَش األواخَر من رمضََن، حتى توفَّ

فلبواجُل اخلر، وصـوُف الز يف ههذا الشهفِر كثهرٌة، والسهعقُد مهن اغتهـم مواشهَم 

 ، وصدق من قال: الـػحاِت، وشارع يف اخلراِت 

ضهههوبى دهههن كاكهههط التؼهههوى 

 بضهههههههههههههههههههههههههههاظَتهُ 
8 

 يف صههفِرِه، وبحبههِل اهلل معتصههام 
8 


 

 

                                 

  ( من حديث ابن ظباس ريض اهلل ظـفام.1016( أخرجه مسؾم ))

 ( من حديث ظاةشة ريض اهلل ظـفا.1100(، ومسؾم )0806( أخرجه البخاري ))
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد

فاغتـؿوا ظباَد اهللِ هذا ادوشَم الؽريَم، واظؾؿوا أن اْلسـَة فقهه تضهاظُف، والسهقئُة 

ػهوا مهن السهقئاِت، فهنن ال صهقاَم مل يرشهْع إٓ تعظُم، فاشتؽثروا من اْلسـاِت، وختػَّ

َِ َظَؾهْقُؽُم ﴿لتحؼقِا هذه الغايِة، ويف هذا ادؼصِد قال اهلل تعاىل: ِذيَن آَمـُوا ُكتِه َا الَّ َيا َأَيُّ

ِذيَن ِمْن َقْبؾُِؽْم َلَعؾَُّؽْم َتتَُّؼوَن﴾ َِ َظَذ الَّ
َقاُم َكاَم ُكتِ فؼهد ذكهر اهللُ تعهاىل يف ههذه  الصِّ

ِة الصقاِم ظذ هذه إمِة، وظذ إمِم التي قبَؾفا هي تؼوى اهلل أيِة أن الغايَة من فريض

ظز وجل، فؾقس ادؼصوَد من الصقاِم اِوُع والعطُش وتهرُك الشهفوة فحسهِ، فهنن 

: وشهؾم  اهلل ظؾقهصذ  هذه إصقاء وشقؾٌة إىل غايٍة، ووصؾٌة إىل هنايٍة، وقد قال الـبيُّ 

وِر والعمَل   . به فلوس هللِ حَجٌة يف أن يدَع طعََمه ورشاَبه()من مل يدْع قوَل الزُّ

فؿن مـ  كػَسه الطعاَم والرشاجَل والشهفوَة، لهم أضؾهَا ِوارِحهه وقؾبِهه العـهاَن يف 

ع الصقاُم.   ارتؽاجِل ادعايص والذكوجِل، فنكه مل َيؼا التؼوى التي من َأجؾِفا ُذِ

اهللِ وقايهًة، بػعهِل الطاظهاِت إذ إن تؼوى اهلل تعاىل هي أن جتعَل بقـك وبهني ظهذاجِل 

واجتـاجِل ادـفقاِت، ففل اتؼى اهللَ، يا ظباد اهلل، ظبٌد صام ظن الطعهاِم والرشهاجِل، لهم 

 أظؿَل لساَكه يف الِغقبِة والـؿقؿِة؟ 

 أم هل اتؼى اهللَ ظبٌد كاَم ظن الصؾواِت ادؽتوباِت، وضقَّ  اْلؼوَق والواجباِت؟ 

                                 

 (.108( شورة البؼرة ))

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه. 1081رجه البخاري )( أخ)
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اِت والشفواِت وادـؽراِت؟ أم هل اتؼى اهللَ من أحقا لقؾَ   ه بادؾذَّ

أم هل اتؼى اهللَ من صهغل أذَكهه بسهامِع ادحرمهاِت، وكظهَره بؿشهاهدة ادؿـوظهاِت 

 .وادحظوراِت؟ 

ِِ الرمحن؟  ر وقَته بام يغض  أم هل اتؼى اهللَ من هجَر الؼرآَن وترك الؼقام، وظؿَّ

م اهلل؟  أم هل اتؼى اهللَ رجٌل ضّق  أبـاَءه وبـاَته، فؾم يؼم  بحػظِفم ووقايتِفم مما حرَّ

: ٓ واهللِ، مل يتهها اهللَ، إكههام اتؼههى اهللَ مههن زاَده الصههقاُم اشههتؼامًة وظبههادًة اجلننوا 

 وصالحًا. 

اهلل صهذ  فاتؼوا اهللَ ظباَد اهللِ، وأكثروا من ظبادِة اهللِ تعاىل يف هذا الشفِر، فنن الـبهيَّ 

اِر مهن العبهاداِت والطاظهاِت، واشهتغؾوا أَيها كان خيصُّ رمضاَن با كثه وشؾم  ظؾقه

ادممـون مواشَم اخلراِت لتؽثِر اْلسـاِت، وتؽػِر السقئاِت، فنن ادحروَم مهن أدرَك 

 هذا الشفَر ومل يغػر له. 


 

 


