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 رمضانَ  ختامُ   -28

 اخلطبة األوىل 

َد هلل َؿح َؿدُ  إِنَّ اْلح ؾِلح َفاَل َهاِدَي َلُه، َكحح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح ُه َوَكسح

ًدا َعبحُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوحح  َوَأصح

 .أما بعد

 .أَيا ادممـون

قِّئاِت، فوواهللِ موا اتؼوا اهللَ تعاىل باإلكثاِر  ِف من ادعايص والسَّ من الطاعاِت، والتخػُّ

أعامُركم إال كشفِركم هذا، أضلَّ هالُله، ثم تؽامَل بدُره، ثم اكرَصوَم حبُؾوه، وهوا هوو 

يمذكؽم بالرحقِل، فال إله إال اهلل، ما أرسع اكرصاَم الؾقايل، واكؼضاَء األياِم، إنَّ يف هوذا 

َر، أو أراَد صؽورًا، فالرابُح أَيوا ادممـوون يف هوذا  لعزةً  -يا عباَد اهللِ- دن أراَد أن يذكَّ

َره بطاعِة اهللِ، واشتعؿؾه يف مرضواِة موواله، فبوادروا عبواَد اهلل  العؿِر الؼصِر، َمنح عؿَّ

دوا، فنن خَر الزاِد التؼوى.   باألعامِل الصاْلاِت أعامَركم، وتزوَّ

 .أَيا ادممـون

حقِل، ربح فقه أقواٌم، وَخِِسَ فقوه آخورون، فاوودوا اهللَ أَيوا  إن صفَركم قد آذنَ  بالرَّ

ادممـون الصائؿون الذاكرون، الؼائؿون الراكعون الساجدون عذ ما وفؼؽم اهللُ فقوه 

من األعامِل الصاْلاِت، واجتفدوا يف شماِل الؼبوِل، فونن اهللَ تعواىل ال يتؼبوُل إال مون 

وقؾوهُبم وجؾة أهنم إىل رهبم راجعون، وإياكم يا عباد اهلل  ادتؼني، الذين يمتون ما آتوا

والركوَن إىل أعاملِؽم، واالغساَر هبا واإلعجاَب، فنكه لن ُيودِخَل أحودًا موـؽم عؿُؾوُه 
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للَّلِن  ِ    اجلـووَة، ولؽوون اهللَ اووزي اإلحسوواَن عووذ اإلحسووانِ  َِ اإُل اَاج َُ ﴿َهلل ج َزلل

َّلُن﴾ َِ  .  اَاج

 أَيا ادممـون.

يِن التي يتعبُد اهللَ هبا يف هنايِة هذا الشفِر ادبارِك ذكَره وصؽَره إن من  صعائِر الدِّ

آُن ُهدًى لِؾـَّاِس ﴿وتؽبَره جل وعال، قال تعاىل:  ُؼرح ِذي ُأكحِزَل فِقِه الح ُر َرَمَضاَن الَّ َصفح

ِؿُؾوا  َوَبقِّـَاٍت﴾ َة َولِتُ ثم قال جل وعال يف آخر اآلية: ﴿َولُِتؽح ِعدَّ وا اهللَالح ُ  َعَذ َما َؽزِّ

ُؽُروَن﴾ وا اهلل تعاىل عذ ما هداهم،  َهَداُكمح َوَلَعؾَُّؽمح َتشح فُقسنُّ لؾؿسؾؿني أن يؽزِّ

 وعذ ما أتمَّ هلم من كعؿٍة وإحساٍن.

ووقُت هذا التؽبِر يبدُأ من غروِب صؿِس آخِر يوٍم من رمضاَن، ويستؿرُّ هذا 

ُ يف البقِت، ويف السوِق، ويف  التؽبُر إىل صالِة العقِد، وهذا التؽبُر تؽبٌر مطؾٌق، فقؽزِّ

ادسجِد، قبَل الصالِة وبعَدها، ويف كل مؽاٍن: اهلل أكز، اهلل أكز، ال إله إال اهلل، واهلل 

أكز اهلل أكز وهلل اْلؿد، هذا أجوُد ما جاء يف الصحقِح عن الصحابِة ريض اهلل عـفم، 

 والتؽبِر، فنن فقه خرًا كثرًا. فاحرصوا عذ الذكِر 

ين يف هنايِة هذا الشفِر الؽريِم زكاَة الػطر، التي فرضفا رشوُل اهلل   إن من صعائِر الدِّ

، والذكِر واألكثى، والصغِر والؽبِر من  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  عذ العبِد واْلرِّ

                                 

 (. 06( شورة الرون ))

  (.521( شورة البؼرة ))

  (.521( شورة البؼرة ))
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غِو والرفِث، وضعؿًة ضفرًة لؾصائِم من الؾ وشؾم  اهلل عؾقهصذ  ادسؾؿني، فرَضفا 

صذ  صاعًا من ضعاٍم، وأمَر هبا  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  لؾؿساكني، فرضفا رشوُل اهلل 

 أن تمدَّى قبَل خروِج الـاِس إىل الصالِة. وشؾم  اهلل عؾقه

وا زكاَة الػطِر عذ الوجِه الذي فرضه رشوُل اهلل  اهلل صذ  فاتؼوا اهللَ أَيا ادممـون، وأدُّ

، أدُّوها صاعًا من غالِب قوِت البؾِد الذي تعقُشون فقه، وغالُب قوِت البؾِد  وشؾم عؾقه

عـَدكا األرُز، فَلخِرجوا صاعًا من األرِز، والصاُع يعادُل كقؾوين وأربعني جرامًا بالوزِن 

 اْلديِث. 

 .أَيا ادممـون

 وشؾم  عؾقهاهلل صذ  اعؾؿوا أكه ال ازُئ إخراُج هذه الزكاِة كؼودًا؛ ألن الـبيَّ 

، فعن وشؾم  اهلل عؾقهصذ  فرَضفا عذ صػٍة معقـٍة، فقجب التزاُم الصػِة التي فرَضفا 

 اهلل علوهصىل  ) كن َّل ىعطِوهَّل عىل زمِن رسوِل اهلل  أيب شعقٍد اخلدريِّ ريض اهلل عـه قال:

صَّلعًَّل من صعَّلٍم، أو صَّلعًَّل من متٍر ، أو صَّلعًَّل من شعرٍي ، أو صَّلعًَّل من  وسلم 

، فحدث يف عفِده ريض اهلل عـه بعُض التغقِر من بعِض الـاِس، فؼال ريض (وٍب زب

 اهلل عؾقهصذ  أما أكا فال أزاُل ُأخرُجفا كام كـُت أخرُجفا يف زمِن رشوِل اهلل "اهلل عـه: 

 .()"وشؾم 

وكقِل فاتؼوا اهلل أَيا ادممـون، وإياُكم وُمَدثاِت األموِر، وال بلَس أَيا ادممـون يف ت

                                 

  (.521(، مسؾم )5160( أخرجه البخاري ))

 (.8152( أخرجه ابن خزيؿة يف صحقحه ))
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من يشِسَيا ثم يوزُعفا عـؽم، إال أكه يـبغي أن يتلكَد من توزيِعفا قبَل صالِة العقِد، 

 فنهنا قبَل صالِة العقِد زكاٌة مؼبولٌة، وهي بعد العقد صدقٌة من الصدقاِت. 
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 اخلطبة الثاكقة

 . أما بعد

عبوِد أال يودَع العبوُد عؿَؾوه فاتؼوا اهللَ عباَد اهللِ، واعؾؿوا أن من دالئِل توفقوِق اهلل لؾ

الصالَح، وأال يـؼطَع عـه، فنن اهللَ تعاىل أمركا بنداموِة الطاعوِة والعبوادِة، فؼوال تعواىل: 

َقِؼنُي﴾ ُبدح َربََّك َحتَّى َيلحتَِقَك الح ِل ) أابُّ األعام: وشؾم  اهلل عؾقهصذ  وقد قال  ﴿َواعح

يَّل عبَد اهللِ،   تكنج مثلَ  :)وشؾم  اهلل عؾقهصذ  وقد قال  ، ( ىل اهللِ أدوُمهَّل، و ن ق   

 . فالٍن، كَّلن يقوُم اللوَ  فرتك قوَّلَم اللوِ (

عذ أال يؽوَن آخَر عفِدكِم بالطاعِة واإلحساِن موا  -أصؾح اهلل قؾوبؽم-فاحرصوا 

قدمتؿوه يف صفِر رمضاَن، بل ِصؾوا ذلك وأديؿوه، فنن اهللَ عز وجل موا خؾؼؽوم إال 

 . لتعبدوه

 .أَيا ادممـون

إن اهللَ قد امتنَّ عؾقؽم بلن جعَل لؽم عقدًا تػرحون فقه، وتشؽرون اهللَ فقوه عوذ أن 

 هداكم لإليامِن.

 .أَيا ادممـون

                                 

  (. 55( شورة اْلجر ))

  ( من حديث عائشة ريض اهلل عـفا. 8252(، ومسؾم )0101( أخرجه البخاري ))

( من حديث عبد اهلل بن عؿرو بن العاص ريض اهلل 5515(، ومسؾم )5518لبخاري )( أخرجه ا)

  عـفام. 
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إن العقَد يف هذه الرشيعِة ادباركِة عقودان: عقوُد الػطوِر وعقوُد األضوحى، فاألعقواُد 

قال: ريض اهلل عـه  مـفا، فعن أكٍس  َشيعٌة ُمؽؿٌة، لقس ألحٍد أن يزيَد فقفا أو يـؼَص 

اهلل صوذ  ادديـَة، وهلم يومان يؾعبون فقفام، فؼال وشؾم  اهلل عؾقهصذ  قدَم رشوُل اهلل 

،  ) قلد أبلدلكم اهللُ  لام ًلريًا ملنهام: يلوُم األولُى ويلوُم ال طلر( :وشؾم  عؾقه

لكػِسوؽم وأوالِدكوم فاخرجوا أَيا ادممـون إىل صالِة العقِد حقوث تصوذ، اخرجووا ب

ورين  وأهؾقؽم إىل صالِة العقد، البسوا أحسَن ما جتودون مون الثقواِب، متطقِّبوني متطفِّ

ين مفؾِّؾني، ُمُروا كساَءكم باْلشؿِة واالحتجاِب، فنكؽم خترجون إىل صعرٍة مون  مؽزِّ

َا ِمنح تَ  يِن ﴿َذلَِك َوَمنح ُيَعظِّمح َصَعاِئَر اهللَِّ َفنهِنَّ ُؼُؾوِب صعائِر الدِّ َوى الح  . ﴾ؼح

ـِة األكَل قبَل اخلروِج إىل الصالِة، فنن الـبيَّ  صوذ  واعؾؿوا أَيا ادممـون أن من السُّ

وـة أيضوًا فالػوُة  وشؾم  اهلل عؾقه كان ال يغدو يوَم الػطِر حتى يلكَل متراٍت، ومون السُّ

ـِة أيضًا أن خيرج إلقفا ماصقاً   .الطريِق يوَم العقد، ومن السُّ


 

 

                                 

صحقح "( ، وقال:5655(ح)5/111واْلاكم )(، 5110( ، والـسائي)5511( أخرجه أبو داود ))

  (.155وصححه اْلافظ يف البؾوغ )، "عذ َشط مسؾم

 (18( شورة اْلج ))


