
رمضان       وداع شهر  :شهر رمضان وعيد الفطراملبارك )١ ( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  




 اللهم لك احلمد ولك الشكر على أن وفقتنـا للصـيام            ،العاملني  هللا رب  احلمد
 ،العـاملني  يا رب  ونسألك سبحانك أن حتسن أيامنا وختتمها خبري على الدوام           ،وللقيام

  . وخريه يف برفنخرج من اخلري لنعيش دهرنا كلَّ
 جعـل   ، الزمان وخالق املكان    رب ، وحده ال شريك له    وأشهد أن ال إله إال اهللا     

 فإذا انتهى زمان عبادة املؤمنني يف رمضـان         ،زماناً لطاعته ومكاناً للقرب من حضرته     
 . تأهلوا للسفر للحنان املنان يف بيت اهللا احلرام

ع نـو . ومن قربة إىل قربة    ، ينقل املؤمنني من طاعة إىل طاعة      ،سبحانه ..سبحانه
نوع العبادات ليكثـر هلـم       ،عبادات ليجزل هلم احلسنات واملثوبات واملكافآت     هلم ال 

 والكعبة تشهد للحاجني    ، والقرآن يشهد للتالني   ، فالصيام يشهد للصائمني   ،الشاهدين
 فضالً ومنة مـن رب     ،وكل طاعة من الطاعات تشهد للطائعني     ،  والناظرينواملعتمرين  

 .العاملني
فتح اهللا لنا بـه  ، ه من خلقه وخليله وصفي،رسولهوأشهد أن سيدنا حممداً عبد و  

مفتاح  صلى اهللا عليه وسلم  وجعله، به لنا أنواع القربات  عز وجل  ع اهللا  ونو ،أبواب الطاعات 
 وال يؤذن ألحد بالشفاعة إال بـإذن مـن          ، فال يدخل أحد اجلنة قبل حضرته      ،اجلنات
صـلوات   .ذا شفع فيه احلبيب العدنان وال يهنأ إنسان بالنجاة من النريان إال إ ،سعادته

صـلوات اهللا    و ، يف اآلخرين  صلوات اهللا وسالمه عليه    و ، يف األولني  اهللا وسالمه عليه  
  ..)أما بعد (. يف الدنيا ويوم الدينوسالمه عليه

 وقـد   ، وحنن يف اجلمعة األخرية من شـهر رمضـان         :فيا أيها األخوة املؤمنون   
 يف صحبته؟ وماذا وجدنا يف جواره؟ وماذا وجدنا     ماذا وجدنا  ،صحبناه كل هذه األيام   

 _________________________________________________ ه؟ يف ظلِّ
 .م١٢/٤/١٩٩١هـ املوافق ١٤١١ من رمضان ٢٨  مبغاغة حمافظة املنيا يوم اجلمعة tكانت هذه اخلطبة مبسجد اإلمام أيب العزائم  1
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رمضان       وداع شهر  :شهر رمضان وعيد الفطراملبارك )٢ ( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ، جند أنفسنا وقد أقبلت على الطاعات بعد طول جفـاء . خري وبر كلَّ مل جند إالَّ  
  ت من األمراض واألسقام باتباع تعاليم اإلسالم وأحكام الصـيام     وأجسامنا وقد صح، 

عز  له فيه يف طاعة امللك العالم      وجند الوقت ك   ،وجند اجلوارح وقد بعدت فيه عن اآلثام      
 .وجل

 وإذا  ،سكت فيه فسـكوتك تسـبيح      وإذا   ،فإذا منت يف رمضان فنومك عبادة     
 الرب واخلري فعملـك     ل وإذا عملت فيه عمالً من أعما      ،دعوت فيه فدعاؤك مستجاب   

 وإذا وفدت فيه على أهلك وأنفقت عليهم مـن اخلـريات            ،مضاعف األجر والثواب  
 فإن املال الذي تنفقه عليهم له من األجر كأجر املال           ، واملشروبات وأنواع املطعومات 

نفقة الصـائم  نفقة الصـائم  {{: صلى اهللا عليه وسلم    كما قال رسول اهللا   ،  عز وجل  الذي ينفق يف سبيل اهللا    
أَنَّ عمـر   وورد  . ٢}} الدرهم مبائة ألف درهم     الدرهم مبائة ألف درهم    عز وجل  على أهله كالنفقة يف سبيل اهللا     على أهله كالنفقة يف سبيل اهللا     

ى من تعولُ كَالنفَقَِة    ى من تعولُ كَالنفَقَِة    ضر شهر رمضانَ فَالنفَقَةُ ِفيِه علَيك وعل      ضر شهر رمضانَ فَالنفَقَةُ ِفيِه علَيك وعل      ِإذَا ح ِإذَا ح {{::قَالَ رضى اهللا عنه  
 }}ةٍٍة، يعِني الدرهم ِبسبِعمائَ، يعِني الدرهم ِبسبِعمائَىلىليف سِبيل اللَِّه تعايف سِبيل اللَِّه تعا

 ، إن اإلنسان منا لو صاحب رجالً ولو يف مـدة سـفر          :عباد اهللا مجاعة املؤمنني   
 بل رمبـا    ، حيزن على فراقه   ، وخرية الرفقة  ، وطيب الصحبة  ،ووجد منه حالوة العشرة   

 وجرى له على    ، ألنه وجد شخصاً عزيزاً اجتمعت فيه خصال اخلري        ،يبكي على فصاله  
 فيحزن عليه ألن الزمان ال جيود باخلريين إال بالقليل وأقل مـن             ،يديه منه أبواب الرب   

  .القليل
 منـه إال     ومل نر  ،اخلريفما بالكم وهذا الذي صحبناه شهراً كامالً مل جند منه إال            

فبعد أن كان هذا يأكل يف الصباح وآخر ، مجعنا حىت على موائد الطعام بعد تفرقة  .الرب 
 وجعلهم  ، مجع اجلميع بل مجع مجيع املسلمني شرقاً وغرباً        ،يف املساء وواحد يف الظهرية    

  للواحد  إطاعة ، ويأكلون مجيعاً يف وقت واحد     ،مجيعاً ميتنعون عن الطعام يف وقت واحد      
 . فاجتمعوا على طاعة امللك العالم،وكأنه يقول هلم كما مجعتكم على الطعام    ،  عز وجـل  

 فامجعوا أنفسكم على مأدبة اهللا يف أرضه وهي ،كما مجعتكم على مائدة اخلري والربكات   
 _________________________________________________ .عز وجل  وكتاب اهللا، وترتيل اهللا،كالم اهللا

 .رواه ابن سعد وذكره يف الفتح الكبري عن محزة 2
 عن ثور بن يزيد سليم الرازي يف عواِليه 3
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واألحقاد واألحساد من قلبـه      فجعل اإلنسان منا خيرج األضغان     ،ل النوايا بد ، 
  وميأل فؤاده ولب يريد ، والرغبة األكيدة يف سعادة مجيع املؤمنني ، جلميع املسلمني  ه باحلب 
  والرب ، ألنه يف شهر الرب     ويريد أن يقوم بالرب    ، ويريد أن يعمل املعروف    ،أن يصنع اخلري  

 .ثوابه اجلنة
وجعلـها ال تتحـرك إال يف      ،نواصي وأمسك منها بال   ،د النفوس يف املعاصي   زه 

حىت لو أرادت النفس أن خترج عن سجيتها     ،  عز وجل  طاعة رب العاملني وأرحم الرامحني    
 أو  ، بأن تصل إىل درجة اإليـذاء      ، وتتجاوز حدودها يف التعامل مع اآلخرين      ،وفطرا
أو الشتم أو اللعن    السب ،    ها يسرع بتذكريها بقول نبي: }}  ص ؤرإنِّي ام  ص ؤرإنِّي اماِئماِئم . .  ؤرإنِّي ام  ؤرإنِّي ام
اِئمصاِئمص  اِئمص ؤرإنِّي ام اِئمص ؤر٤}} إنِّي ام. 

    فتجد اإلنسان يف    ، واخلري الذي كانوا عنه معرضني     فتح شهية املؤمنني على الرب 
 بل ويعلـق    ، وال يفكر يف املداومة على تالوته      ،غري رمضان ال حين لسماع كتاب اهللا      

 مع ،ة والربكة فقط ويهجر تالوته  أو يف حملة عمله للزين     ،املصحف يف بيته أو يف سيارته     
 :أن الرسول أخربنا فيما أنزل عليه اهللا أن هذا القرآن يشكو اهلاجرين له يوم لقاء اهللا               

  .))الفرقانالفرقان--٣٠٣٠ ( (]]وقَالَ الرسولُ يا رب ِإنَّ قَوِمي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا  [[
 املكتوبـة   ، هذه السـطور   فإذا جاء شهركم الكرمي انشرحت الصدور لتالوة      

 بدالً من أن حتن ،وتبدلت النفوس ،عز وجل  لتنال يف النهاية مغفرة الغفور    ،بأحرف النور 
 فتريد أن تصل أرحامها  ، جتدها ترغب يف فعل كل شئ مجيل ومليح        ، والقبيح إىل الغي ، 

 تراقـب   وأن،   وأن حتسن إىل جرياا    ، فقراءها  وأن ترب  ،وأن خترج زكاة ماهلا وزرعها    
جليل أو حقري،ها يف كل أمر صغري أو كبريرب . 

 وما أحسـنه مـن      ،فما أعظمه من شهر   ،  وكل هذا بربكة شهركم هذا الكرمي     
 ، وحين إليـه احملسـنون     ،نو وحيزن النصرامه املوحد   ،نو يبكي لفراقه املؤمن   ،صاحب

لَـو يعلَـم   لَـو يعلَـم}}   :ويتمىن املوقنون أن يكون يف العام كله كما قال سيد األولني واآلخرين    
_________________________________________________ 

 .ن أيب هريرةرواه ابن حبان ع 4
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رمضان       وداع شهر  :شهر رمضان وعيد الفطراملبارك )٤ ( 
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  ..٥}}الِعباد ما ِفي رمضانَ لتمنت أُمِتي أَنْ تكونَ السنةُ كُلُّها رمضانَالِعباد ما ِفي رمضانَ لتمنت أُمِتي أَنْ تكونَ السنةُ كُلُّها رمضانَ
 ال  -  وال أن حنصي مزاياه    ، فضائله الذي ال نستطيع أن نعد     -مث هذا الصاحب    

 ، وخرجنا من القبور إىل ساحة النشـور       ،فإذا جاء املوقف األليم    .يتركنا يوم لقاء اهللا   
 فنمشي يف أرض القيامة وقـد علـت         ، يضع املسك على أفواهنا    ،ه يف انتظارنا  وجدنا
 ن، املوقف مجيعاً فيتسـاءلو     حىت تعم أهل   ، وفاحت رائحة املسك من أفواهنا     ،رءوسنا

 ما هذه الرائحـة العطـرة؟       :يتساءل املالئكة الكروبيون ويتساءل النبيون واملرسلون     
 من أمة حبييب حممد عليه      ،ئمني لشهر رمضان  عبادي الصا أفواه  هذه رائحة   : اهللافيقول  

 .أفضل الصالة والسالم
ِفـي    [[ واملوقف يطول ويطول ،فإذا صرنا إىل أرض املوقف وأخذنا فيه مواقعنا   

 يوم واحد ولكن طوله قدر مخسني ..))املعـارج املعـارج --٤٤ ( (]]يوٍم كَانَ ِمقْداره خمِسني أَلْف سنٍة  
 ألن  ، وال ترتل السماء أمطار    ، توجد حبار وال أار     ويف هذا اليوم ال    ،ألف سنة مما نعد   

 ، وال يوجد نـور ألن الشـمس امنحقـت    ، وذهب الليل والنهار   ،السماء قد كورت  
 !اإلنسان عن شربة واحدة فال جيـدها  يبحث !! وألقيا ما يف النار،والقمر قد استدار  

شجار وال أسقف وال  ال أ،فال جيده اليوم وحرارته حرويبحث عن مكان يأوى إليه من  
 ، ومساءها صحو مكشوفة وليس فيها ظل      ، أرضها من فضة   ، بل الساحة واسعة   ،منازل

 .عز وجل  هو ظل عرش الرمحن،إال مكان واحد ظليل
؟ يسـقي   صحابه عن أ  حبابه؟ وكيف يكشف الضر   رمضان أل عندها  ماذا يفعل   

  وقال فيه  نلني واآلخرين  لسيد األو  عز وجل  الصائمني من حوض الكوثر الذي جهزه اهللا      
حوِضي مِسريةُ شهٍر، زواياه سواٌء، أَكْوازه عدد نجوِم السماِء،         حوِضي مِسريةُ شهٍر، زواياه سواٌء، أَكْوازه عدد نجوِم السماِء،         {{: صلى اهللا عليه وسلم   

              ـهِمن ِربش نِك، مالِْمس ِمن بأَطْيِل، وسالْع لَٰى ِمنأَحالثَّلِْج، و ِمن ضيأَب هاؤم              ـهِمن ِربش نِك، مالِْمس ِمن بأَطْيِل، وسالْع لَٰى ِمنأَحالثَّلِْج، و ِمن ضيأَب هاؤم
من الذي يشرب منه؟ الذي حجز له يف شهر رمضـان           }} بعدها أَبداً   بعدها أَبداً  شربةً لَم يظْمأْ  شربةً لَم يظْمأْ  

 ، وسجل عليه امسه ووكل به ملكاً حيفظه إىل يوم القيامة،كوزاً من حوض النيب العدنان    
 _________________________________________________  .يوم الوقت املعلوم

 .رواه أبو يعلى والطرباين يف الكبري وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي من طريقه عن أيب مسعود الغفاري 5
 عن ابن عباٍس رضي اللَّه عنهما) طب (6
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رمضان       وداع شهر  :شهر رمضان وعيد الفطراملبارك )٥ ( 
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 فإذا هـم قيـام      ، ونفخ يف الصور   ،فإذا قامت األرواح تلبية لنداء احلي القيوم      
 وهنأك  ، املكتوب عليه امسك   ز أو الكوب   ومعه الكو  ،ملوكل بك  جاء امللك ا   ،ينظرون

 ال تظمـأ   فشربت شـربةً ، وسقاك هذا املاء الذي هو عالمة القبول   ،بسالمة الوصول 
 ،شـهر الصـرب    و ،اخلري إكراماً من شهر     ،عطش مع طول املوقف العظيم    ت وال   ،بعدها

وحـدكم مجاعـة    فالذين ال يعطشون وال يظمئون هـم أنـتم          ،  والصرب ثوابه اجلنة  
 !!الصائمني

 فيصف حـاهلم    ،نون والكافر ون واملشرك و واملنكر ،نون واجلاحد وأما املفطر 
إن ألسنتهم تلهث مـن شـدة        : (ديث احل ىف معىن  - سيد األولني واآلخرين فيقول   

 حىت يبلغ طول اللسان من شدة اللـهث أن يصـل إىل             ، كما يلهث الكلب   ،العطش
 ألنه مل يستجب يف دنيـاه للعلـي         ،مغيث وال جمري   وال   ، ويطأه صاحبه بقدمه   ،األرض
 .عز وجل القدير

 بل يأخذ بيـدك  ، بعد ذلك ال يتركك الصيام وال شهر رمضان عند هذا احلد  مث
}}أي رب منعته الطَّعام والشهوةَ فَشفِّعِني ِفيـهِ       أي رب منعته الطَّعام والشهوةَ فَشفِّعِني ِفيـهِ       {{ :ويذهب إىل حضرة اهللا ويقول    

 فإذا شفع فيك ، وجييبه اهللا ويأذن له يف الشفاعة،عز وجـل  يطلب أن يشفع فيك من اهللا   
 ،الصيام أخذ بيدك من املوقف وأجلسك حتت ظل عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظلـه               

تعِرف ِفي وجوِهِهم   . راِئِك ينظُرونَ علَى األَ   [[: فتجلس على األرائك كما يقول اهللا     
ِختامه ِمسك وِفـي ذَِلـك فَلْيتنـافَِس        . توٍميسقَونَ ِمن رِحيٍق مخ   . نضرةَ النِعيمِ 
  ....))املطففنياملطففني--٢٦٢٦,,٢٣٢٣((  ]]  الْمتناِفسونَ

 واملالئكة يطوفون عليـك     ، على املقاعد اللينة الوثرية    : أي ،جتلس على األرائك  
فـال  ، يأيت إليك منه الروح والرحيان    ، وقد فتحوا لك باباً من اجلنان      ،وح والرحيان بالر 

 بل مير عليك كما قـال سـيد األولـني      ، وال حتس بعناء املوقف    ، املوقف حتس بطول 
 !!٨}} يوم القيامة على املؤمن كصالة ركعتني خفيفتني يوم القيامة على املؤمن كصالة ركعتني خفيفتنيميرمير}}:واآلخرين

_________________________________________________ 
 .رواه البيهقي يف شعب اإلميان وأمحد يف مسنده والطرباين يف الكبري عن عبد اهللا بن عمر 7
 .ه وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه والبيهقي يف كتاب البعث والنشور عن أيب سعيد اخلدريرواه أمحد يف مسند 8
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 وهذا الذي   ! يا مجاعة املؤمنني   ما أعظم بركة الصيام   ! ما أعظم بركة هذا الشهر    
انتـهاء  نني واألنني والتوحش على     جعل سلفنا الصاحل يقضون األيام الباقية منه يف احل        

 ترتل فيـه    ، وترتل فيه خريات السماء    ، شهر تتفتح فيه بركات األرض     ،الشهر الكرمي 
 ومعهـم املنشـورات   ،املالئكة من السماء إىل األرض معهم اخلريات ومعهم الربكات      

 ،ضعفهم فيه إىل عباده فريحم عز وجل  شهر ينظر اهللا. وتوفيق املوحدين،بسعادة املؤمنني
 شـهر   . ويبدل حاهلم إىل أحسن حال     ، ويعتق معظمهم من النريان    ،ويشفي أمراضهم 

 . وآخره عتق من النار، وأوسطه مغفرة،أوله رمحة
 ، وحنن ال يسلم حالنا من الذنوب والعيـوب        ،وحىت ال يفوتنا بركة هذا الشهر     

 وجل   احملبوب أن نفعل شيئاً يسرياً يطهر اهللا       أوصانا النيب صيامنا مـن العيـوب      به عز ، 
 ما هذا الشئ الـذي ميحـو عيـوب          .وجيعل عملنا مقبوالً عند حضرة عالم الغيوب      

 وينقي صومهم كأنه غربال يغربل األعمال فيخرج        ؟الصائمني؟ وميسح أثقال الصائمني   
  ِإنَّ اهللا طَيب الَ يقْبـلُ إالَّ      ِإنَّ اهللا طَيب الَ يقْبـلُ إالَّ      {{ : ألن اهللا ال يقبل إال اخلري      ؟منه الغث وال يبقى إال اخلري     

 .زكاة الفطرهو  ٩}}طَيباًطَيباً
  ومن الـذنوب والعيـوب     ،ر صومنا من اللغو ومن الرفث     خترج الزكاة فتطه ، 

 وجتعله مملوءاً باخلشوع واالنكسار هللا ،ويئ العمل وتزين العمل وتسد ما فيه من خلل 
ـ     {{:  ذا العمل مالئكته ويقول    عز وجل   حىت يباهي اهللا   ،والوجل عت قُـولُ اللَّـهـ     ي عت قُـولُ اللَّـهاىل اىل ي
جزاؤه أَنْ يـوفَّى  جزاؤه أَنْ يـوفَّى  : : يا مالَِئكَيت ما ِجزاُء اَألِجِري ِإذَا عِملَ عملَه؟ فَيقُولُونَ       يا مالَِئكَيت ما ِجزاُء اَألِجِري ِإذَا عِملَ عملَه؟ فَيقُولُونَ       : : ِللْمالَِئكَِةِللْمالَِئكَِة

فَِإين أُشِهدكُم أَين جعلْت ثَوابهم ِمن ِصـياِمِهم شـهر رمضـانَ            فَِإين أُشِهدكُم أَين جعلْت ثَوابهم ِمن ِصـياِمِهم شـهر رمضـانَ            : : أَجره، فَيقُولُ أَجره، فَيقُولُ 
 ١٠}}  وِقياِمِهم، ِرضائي ومغِفريتوِقياِمِهم، ِرضائي ومغِفريت
 وهي زكاة الفطر يف مقابل هذا اجلزاء العظيم من الـرب            ،ما أسهل هذا العمل   

وخترج عن اجلميع حىت الذي يولد ليلة الفطر خترج عنه هـذه            ،  عز وجل  العظيم الكرمي 
خترجها قبـل  ، والبد أن  وميعاد هذه الزكاة ميتد من وقتنا هذا إىل صالة العيد         ،الزكاة

    كَّى     [[ :يدصالة العيد لقول احلميد ازن تم أَفْلَح ـلَّى      . قَدِه فَصبر ماس ذَكَرو[[  _________________________________________________ 
 .رواه الترمذي يف سننه وأمحد يف مسنده والدارمي يف سننه ومسلم يف صحيحه عن أيب هريرة 9

 .رواه األصبهاين يف الترغيب والترهيب عن أيب هريرة 10
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 . ، والصالة هنا هي صالة العيد ))األعلىاألعلى  --١٥١٥، ، ١٤١٤((
. أو كما قال ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة


 يف   يتجلـى بـالرب    ، واحد أحد  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا      .العاملني  هللا رب  احلمد

  كما يتجلى باخلري واإلحسان بعد رمضان للمدميني على طاعة حضرة الديان           ،رمضان
 ما حنن فيه من  وسر، رسول الرمحة  ، وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله       .عز وجـل  

أن جيعلنا مجيعاً مـن أهـل    سبحانه وتعاىل  ونسأله ، حنمد اهللا على أن جعلنا من أمته       .نعمة
 . آمني، وأن يسكننا جواره يف جنته،شرنا يف اآلخرة حتت لواء حضرته وأن حي،شفاعته

 ،ويستعد مالئكة السماء  ، تستعد السماء لليلة اجلائزة      :أما بعد فيا مجاعة املؤمنني    
 وشهادات التقـدير للعلمـاء      ، جيهزون األومسة والنياشني   ،وهم اآلن يف شغل شاغل    

صلى   من أمة سيد األولني واالخرين     ،لطائعني واملقربني وا  ، واألولياء والصاحلني  ،العاملني
 . اهللا عليه وسلم

 يأمر رب العاملني مجيع املـؤمنني أن  ،فإذا كان حفل توزيع اجلوائز على املتفوقني      
 ،ليشهدوا فـرح اهللا بعبيـده      -  وحىت األطفال    ،  حىت النساء  -حيضروا هذا احلفل    

 وفـرح   ، بطاعة املؤمنني لـرم     وفرح مالئكة اهللا   ،وفرح عبيد اهللا بنعم وعطايا إهلهم     
 وفرح السموات باألعمال الصاحلات اليت ترفع إىل  ،األرض بطاعة املؤمنني على ظهرها    

 الكـل   . وفرح اجلنان باألعمال الصاحلات اليت وصلت إىل قصورها وحورها         ،أبواا
 .يفرح بك يا أيها املؤمن يف يوم الفرح العظيم يوم العيد

ى ما عنـده مـن      ه ويلبس أب  ، ايد يغسل ويغتسل   والذي يذهب للقاء احلميد   
ويصلح شأنه  ،  عز وجل   ويضع الطيب والعطر ألنه ذاهب ملقابلة الكرمي الوهاب        ،الثياب

عز  ى زينة حيبها الكرمي   ه حىت يظهر يف أب    ، ويأخذ من أظافره   ، يأخذ من شعره   ،قبل ذلك 
  .وجل

واب الطرق تنـادي علـيكم      فإذا أصبح يوم العيد تقف مالئكة الرمحة على أب        
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 ،،١١}}يا أُمةَ أَحمد اخرجوا ِإىل رب كَِرٍمي، يعِطي الْجِزيلَ، ويغِفر الْعِظيم          يا أُمةَ أَحمد اخرجوا ِإىل رب كَِرٍمي، يعِطي الْجِزيلَ، ويغِفر الْعِظيم          {{: ويقولون
 ، معهم أقـالم مـن ذهـب       ،ن من املالئكة على أبواب املساجد     ووجيلس مجاعة آخر  
 ، إىل حرم اهللا  يسجلون الداخلني  ، يسجلون اآلتني للقاء رب العاملني     ،وصحف من فضة  

}}إن بيويت يف األرض املساجد وزواري فيهـا عمارهـا  إن بيويت يف األرض املساجد وزواري فيهـا عمارهـا  {{ : زوار اهللا ،وإىل بيت اهللا  
 ، وصلوا مع املؤمنني،فإذا دخل اإلمام طووا صحفهم، يسجلون الزائرين األول فاألول   

 .وجلسوا يستمعون اخلطبة مع املصلني
 :و يقول  أصغى كل مقرب وحبيب إىل حضرة الرقيب وه        ،فإذا انتهى اخلطيب  

ِخرِتكُم ِخرِتكُم يا ِعباِدي سلُوين، فَوِعزيت وجالَِلي الَ تسأَلُوِني الْيوم شيئاً ِفي جمِعكُم آل           يا ِعباِدي سلُوين، فَوِعزيت وجالَِلي الَ تسأَلُوِني الْيوم شيئاً ِفي جمِعكُم آل           {{ 
ِإالَّ أَعطَيتكُم، والَ ِلدنياكُم ِإالَّ نظَرت لَكُم، وِعزيت َألسترنَّ علَيكُم عثَراِتكُم مـا             ِإالَّ أَعطَيتكُم، والَ ِلدنياكُم ِإالَّ نظَرت لَكُم، وِعزيت َألسترنَّ علَيكُم عثَراِتكُم مـا             

 وِني، ومتاقَبر وِني، ومتاقَبِرفُوا          رصوِد، انداِب الْححأَص يدي نيب كُمحالَ أَفْضو ِزيكُميت الَ أُخِرفُوا          ِعزصوِد، انداِب الْححأَص يدي نيب كُمحالَ أَفْضو ِزيكُميت الَ أُخِعز
كُمنع تيضروين ومتيضأَر قَد ،فُوراً لَكُمغمكُمنع تيضروين ومتيضأَر قَد ،فُوراً لَكُمغم{{  
 ويصـافحون   ، فيهنئون بعضهم باملغفرة   ،فيخرجون وقد نالوا املغفرة من الغفار     

ولذا  .عز وجل   وقبول األعمال من اهللا    ،ر العيوب  وبست ،بعضهم مهنئني بغفران الذنوب   
 يف يوم   م اهللا وجهه   وكر رضى اهللا عنه  دخل بعض املؤمنني على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب           

 حىت يف يوم العيد تأكل      : فقال يا أمري املؤمنني    ، فوجده يأكل خبز الشعري اجلاف     ،العيد
 اليوم ،ل صومه وشكر سعيه وغفر ذنبه تقبن وما العيد؟ اليوم عيد م     : قال ؟خبز الشعري 

  .وكل يوم ال نعصي اهللا فيه فهو لنا عيد،  وبعد غد لنا عيد، وغداً لنا عيد،لنا عيد
 وعيد اجلود والكرم    ،عيد املغفرة وعيد العتق من النريان     ،  هذا هو عيد املؤمنني   

 يهنئون بعضهم ذا . وعيد استجابة الدعاء من خالق األرض والسماء ،من احلنان املنان  
 ويسألون اهللا أن يعيد علـيهم       ، ويطلبون املزيد تلو املزيد من كرم احلميد ايد        ،العيد

   ا  ، وفتحها ونصرها  ،هاأيام رمضان خبريها وبرا وقرباا أيام فالح وجناح     ، وطاعاأل 
 .جلميع املؤمنني

 ،لوا عن تلك البضاعة    وال تغف  ،عوا شهركم بالطاعة   ود :عباد اهللا مجاعة املؤمنني   
 _________________________________________________ فتختموا ملفكم ودوسيهكم بعمل     ، ال تودعوها باللهو والغفلة    .فإمنا األعمال خبواتيمها  

 . عن ابن عباسرواه ابن حبان يف كتاب الثواب والبيهقي 11
 عن ابن عباسقى ىف شعب اإلميان هالبي 12
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عـز    حىت يترتل اهللا   ، بل أغلقوا دوسيه رمضان وملف الصيام بعمل مقبول        ،غري مقبول 
 فإنه  .لعز وج   واجلزاء الذي ال يعرف مداه إال اهللا       ، والنور العام  ، لكم بالقبول التام   وجل
 ، وحيدد األجر بنفسه على حسب تقوى املـؤمنني        ،لع بنفسه على ملفات الصائمني    يطَّ

 . ١٣}}عمِل ابِن آدم لَه إالَّ الصيام فَإنه ِلي وأَنا أَجِزي ِبِهعمِل ابِن آدم لَه إالَّ الصيام فَإنه ِلي وأَنا أَجِزي ِبِهكُلٌ كُلٌ {{ :عز وجل ويقول
 وهـو الـذي     ، وهو الذي حيدد له مكافآته     ،هو الذي يضع لكل صائم جزاءه     

 .ب تقواه وطاعته هللا يف شهر رمضان على حس،األومسة اإلهليةيتحفه بوسام من 
اللهم اغفر لعبادك املؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، األحيـاء منـهم      

 .واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات، يا رب العاملني
 مجيع املسلمني للعمل بكتابك، وأهلمهم تنفيذ سنة خـري أحبابـك،            اللهم وفق 

 علينا اخلري صباً يا رب العاملنيوصب.  
جائزتنا مجيعاً ىف يوم اجلائزة من حضرتك، والبشرى جبنتك، ولذة          اللهم اجعلنا   

النظر إىل وجهك اجلميل، وأن جتعلنا من الذين جترى من حتتهم األار ىف جنات النعيم، 
 رب  دعواهم فيها سبحانك اللهم، وحتيتهم فيها سالم، وآخر دعواهم أن احلمـد هللا            

 .العاملني
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتـاء ِذي الْقُربـى           {: عباد اهللا، اتقوا اهللا   

  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } وينهى عِن الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  ..وأقم الصالةوأقم الصالةاذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر ملك، اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر ملك، 

************************************** 

_________________________________________________ 
 .متفق عليه 13
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