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 وعلى ما ،العاملني، اللهم لك احلمد على ما وفقتنا إليه من الصيام والقيام   هللا رب  احلمد
أهلمتنا به من طاعتك سبحانك، وعلى ما حفظتنا به سبحانك من املعاصي ما ظهر منها ومـا             

 وأن تزكي صـيامنا     ، وركوعنا وسجودنا  ،قيامنا ونسألك اللهم أن تتقبل منا صيامنا و       ،بطن
 . وباإلجابة جدير، اخلري على كل شئ قدير إنك رب،بزكاة فطرنا

          واختار هلا هـذا     ، هذه األمة بالقرآن   وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، أعز 
انَ الَِّذي أُنـِزلَ    شهر رمض  {:  واختار له خري أزمان العام     ، واختار له النيب األواب    ،الكتاب

ل اخلري يسح عليهم سحاً بربكـة  ع فج،وأكرم هذه األمة بالقرآن، ، ))لبقرةلبقرةاا--١٨٥١٨٥(( } ِفيِه الْقُرآنُ 
هم يف عملـهم بـالقرآن،       وجعل عز  ،القرآن، والفضل يترتل عليهم من اهللا بفضل القرآن       

 .وهوام يف تباعدهم عن تعاليم القرآن
ال يغـاِدر   {:  وقال يف حقـه ،ن مهيمناً على كل شئأنزل القرآ ،  سبحانه.  . سبحانه

 ،، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لتالوة القـرآن    ..))لكهفلكهفاا--٤٩٤٩(( }صِغريةً وال كَِبريةً ِإال أَحصاها      
 . وأن يتفضل علينا مبنح القرآن يف شهر القرآن،وللعمل بالقرآن

ـ  ،خلقه وخليله ه من    وصفي ،وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله       ر اهللا قلبـه     طه
ي  األميب فصلوات اهللا وسالمه على الن، وعلمه من لدنه علماً ليخاطب به أحبابه      ،لرتول كتابه 

 سيدنا ، على الشفيع األعظم حىت للرسل واألنبياء  عز وجل  الذي أعجز العلماء، وتسليمات اهللا    
 .ىل يوم أن يرث اهللا األرض ومن عليها وكل من اهتدى داه إ، وآله وأصحابه،وموالنا حممد 

  ..وبعد
 ا ومضى ثلث، القرآنية على االنتهاء أوشكت الدورة الرمضانية   :فيا أيها األخوة املؤمنون   

  .هو الذي عليه املعول إن شاء اهللا وهذا الثلث األخري ،أيامها ومل يبق إال ثلثها
 ، وتطهرياً لنفوسـنا ،ة ألجسامنا لنا معشر املسلمني صح   عز وجل  هذه الدورة جعلها اهللا   

وصفاءاً ألرواحنا  ، مبكارم أخالقنا  اوعلو ،        نا وزيادة قرب يف مقامات القرب عند حضرة رب  عز
 . وجل
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 ألنه عمرة يصلح فيها خالق األجسام ما انتاب هذا اجلسم من            ،فالصيام نعمة لألجسام  
مللك العالم ما أصابه من خلل يف  أصلح ا، فإذا دخل اجلسم ورشة الصيام   ،األمراض واألسقام 

 ويصبح املسلم وقد خرج ، ومن ضيق يف األوردة والشرايني ، ومن ضعف يف اخلاليا    ،األنسجة
 . عز وجل  وقد أصبح جسمه كله قوة وبركة من اهللا،من شهر الصيام

 ، ويأمرها بانتهاج سـنة رسـول اهللا       ، فينهاها عن الغي والقبيح    ،مث هو يصلح النفوس   
 حىت إذا أرادت أن تستفز   ، ومن الشمائل احملمدية   ،ا يرضي اهللا من األخالق اإلميانية     والعمل مب 

 أو ما جيعلـه  ، أو يرتكب ما خيالف منهج اهللا، أو جتعله يثور ألتفه األسباب   ،صاحبها للغضب 
  ؤؤاللهم إين امراللهم إين امر  {{: ن الذي وصفه رسول اهللا فيقـول  يعطيها املسكِّ،ال يتابع منهج رسول اهللا   

 .٢}}   صائم صائمؤؤاللهم إين امراللهم إين امر. .  صائم صائمؤؤللهم إين امرللهم إين امراا. . صائمصائم
 ، ال جند مدرسة أخالقية تصبغ طالا على األخالق املرضـية          ،ولو حبثنا يف دنيا الناس    

 إذا اتبع طالـا منـهج       -  إال مدرسة الصيام   ، وعلى املناهل احملمدية   ،وعلى األحوال العلية  
 ومـنت   ،ج من أخالقه  صلح املعو أم منه وقد     فيخرج املسل  .عليه أفضل الصالة وأمت السالم    املصطفى  

 فيقبل على   ،صلى اهللا عليه وسلم    وعلى ج رسول اهللا      ،بنيان عاداته وتقاليده على وفق كتاب اهللا      
 وال  ، وميحو منه سفاسف األخـالق     ، وميحو منه البذاءة   ،قاموس أخالقه وميحو منه الغضب    

 ويف ذلـك    ، والود والصرب والرمحة   ،ود والتواضع والكرم واجل   ،يبقى فيه إال البشاشة والعفو    
 .  } } على خلقه على خلقهانانإن اهللا حيب من خلقه من كإن اهللا حيب من خلقه من ك{ { : ورد األثر

 ونأخـذ فيهـا   ،مث الصيام بعد ذلك هو الفرصة اليت نرتقي فيها يف الدرجات الباقيـة    
 العاملني على  يتفضل رب،فهو شهر تكرمي للمؤمنني. عز وجل األومسة الدائمة من حضرة الدائم    

 وعلى وفق جمهودهم يف طاعـة       ،ئمني فيمنحهم من القرآن منحاً ختتلف حبسب أعماهلم       الصا
 .عز وجل رم

 وهو اليوم العشرون    - إذا حضر هذا اليوم    صلى اهللا عليه وسلم    ولذا كان رسولكم الكرمي   
 ،قدرملاذا؟ ترقباً لليلة ال   .  وحييي الليل كله   ، املئزر  ويشد  وجيد ، يوقظ أهله  - من شهر رمضان  

فإن اهللا كرم الصـائمني     ،  عز وجل   ورغبة يف التكرمي من املوىل العظيم      ،وانتظاراً خلالص األجر  
 . رمضان يف تكرمي عام ويف تكرمي خاص لشهر

 : ولذا مساه رسولكم الكـرمي     ،أما التكرمي العام فذلك يتم يف احلفل العام يف يوم العيد          
 وتوزع فيه األومسة والنياشني     ،ائز على الصائمني   فهو اليوم الذي توزع فيه اجلو      .يوم اجلائزة 
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 .عز وجل  والذاكرين لرب العاملني، والتالني،على القائمني
 هـو وسـام   - صام هذا الشهر الكرمي -وأقل وسام حيصل عليه مسلم من املسلمني   

 ما تقدم    أن هذا العبد قد غفر له اهللا       :فيأخذ وساماً من ملك امللوك    . عز وجل  املغفرة من الغفار  
ه وعالنيته، عمده وخطأه، ما دام قد التزم مبنهج اهللا بالصيام يف             صغريه وكبريه، سر   ،من ذنبه 

  .صلى اهللا عليه وسلم  وتابع خري األنام،شهر الصيام
  كم الكرمي الذي ال حيصل على هذه املرتلة، والذي ال ينال هذا الشـرف      ولذا حذر نبي

فالذي يـدرك    ..}}  مضانَ ولَم يغفَر لَه فَدخلَ النار فَأَبعده اللَّه       مضانَ ولَم يغفَر لَه فَدخلَ النار فَأَبعده اللَّه        من أَدرك شهر ر     من أَدرك شهر ر    {{: فقال
 :ويقول حمذراً أيضاً. عز وجـل   هو البعيد عن اهللا،الشهر ومير عليه وحيرم من املغفرة من الغفار  

 أَبواب النـاِر، وتغـلُّ ِفيـِه         أَبواب النـاِر، وتغـلُّ ِفيـِه         يفْتح ِفيِه أَبواب الْجنِة، ويغلَق ِفيهِ       يفْتح ِفيِه أَبواب الْجنِة، ويغلَق ِفيهِ      ،،هذَا رمضانُ قَد جاءَ   هذَا رمضانُ قَد جاءَ   {{
  !!؟أي مىت يغفر له. }}الشياِطني، بعداً ِلمن أَدركَه فَلَم يغفَر لَه، ِإذَا لَم يغفَر لَه ِفيِه فَمٰىت؟الشياِطني، بعداً ِلمن أَدركَه فَلَم يغفَر لَه، ِإذَا لَم يغفَر لَه ِفيِه فَمٰىت؟

،  فالصائم يأخذ وسـام املغفـرة      .ع اهللا فيه أبواب املغفرة     وقد نو  ،وهذا شهر الغفران  
 والذي ،يأخذ وسام املغفرة -ولو على مترة  -ر صائماً  والذي فطَّ،وسام املغفرةوالقائم يأخذ   

 وقد جعل اهللا أبواب املغفرة يف هذا الشهر كثرية          .يفعل فيه اخلري لعباد اهللا يأخذ وسام املغفرة       
 . ألنه من أجلكم مسى نفسه العزيز الغفار، ألنه يريد أن يكرم عباده املؤمنني،ومتنوعة

يوم العيد ووزع وسام املغفرة على املؤمنني فقال يف خطابه العام الذي تنشره             فإذا كان   
 : فقال صلى اهللا عليه وسلم وبلغنا مبا يدور فيه حضرة املصطفى ،وكالة األنباء النورانية العلوية

––   كَانَ غَداةُ الِْفطْـرِ  كَانَ غَداةُ الِْفطْـرِ فَِإذَا كَانَ لَيلَةَ الِْفطِْر، سميت ِتلْك اللَّيلَةُ لَيلَةَ الْجاِئزِة، فَِإذَا     فَِإذَا كَانَ لَيلَةَ الِْفطِْر، سميت ِتلْك اللَّيلَةُ لَيلَةَ الْجاِئزِة، فَِإذَا     {{
 فَيهِبطُـونَ ِإىل لـَألرِض،       فَيهِبطُـونَ ِإىل لـَألرِض،      ،، يبعثُ اللَّه تعاىل مالَِئكَةً ِفي كُل الِْبالَدِ        يبعثُ اللَّه تعاىل مالَِئكَةً ِفي كُل الِْبالَدِ       -  صباح يوم العيد   :يعين

 فَينادونَ ِبصوٍت يسمعه جِميع من خلَق اللَّـه ِإالَّ الِْجـن        فَينادونَ ِبصوٍت يسمعه جِميع من خلَق اللَّـه ِإالَّ الِْجـن       ،،ويقُومونَ على أَفْواِه السكَكِ   ويقُومونَ على أَفْواِه السكَكِ   
اِإلنواِإلنقُولُونَوفَي ،قُولُونَسفَي ،س : :ا أُميا أُميبوا ِإىل رجراخ دمةَ أَحبوا ِإىل رجراخ دمةَ أَحِظيمالْع ِفرغيِزيلَ، وِطي الْجعكَِرٍمي، ي ِظيمالْع ِفرغيِزيلَ، وِطي الْجعكَِرٍمي، ي ..  

يا مالَِئكَيت ما ِجزاُء اَألِجِري ِإذَا      يا مالَِئكَيت ما ِجزاُء اَألِجِري ِإذَا      : : فَِإذَا برزوا ِفي مصالَّهم، يقُولُ اللَّه تعاىل ِللْمالَِئكَةِ       فَِإذَا برزوا ِفي مصالَّهم، يقُولُ اللَّه تعاىل ِللْمالَِئكَةِ       
فَِإين أُشِهدكُم أَين جعلْت ثَـوابهم      فَِإين أُشِهدكُم أَين جعلْت ثَـوابهم      : : جزاؤه أَنْ يوفَّى أَجره، فَيقُولُ    جزاؤه أَنْ يوفَّى أَجره، فَيقُولُ    : : ولُونَولُونَعِملَ عملَه؟ فَيقُ  عِملَ عملَه؟ فَيقُ  

    . . ِمن ِصياِمِهم شهر رمضانَ وِقياِمِهم، ِرضائي ومغِفريتِمن ِصياِمِهم شهر رمضانَ وِقياِمِهم، ِرضائي ومغِفريت
يئاً ِفـي جمِعكُـم   يئاً ِفـي جمِعكُـم    فَوِعزيت وجالَِلي الَ تسأَلُوِني الْيوم ش    فَوِعزيت وجالَِلي الَ تسأَلُوِني الْيوم ش   ..يا ِعباِدي سلُوين  يا ِعباِدي سلُوين  : : ويقُولُويقُولُ

 وِعزيت َألسترنَّ علَيكُم عثَراِتكُم ما       وِعزيت َألسترنَّ علَيكُم عثَراِتكُم ما      ..ِخرِتكُم ِإالَّ أَعطَيتكُم، والَ ِلدنياكُم ِإالَّ نظَرت لَكُم       ِخرِتكُم ِإالَّ أَعطَيتكُم، والَ ِلدنياكُم ِإالَّ نظَرت لَكُم       آلآل
ـ  .. وِعزيت الَ أُخِزيكُم والَ أَفْضحكُم بين يدي أَصحاِب الْحـدودِ           وِعزيت الَ أُخِزيكُم والَ أَفْضحكُم بين يدي أَصحاِب الْحـدودِ          ..راقَبتموِنيراقَبتموِني صـ   ان صِرفُوا ِرفُوا  ان_________________________________________________ 

 صحيح ابن حبان 3
 . رواه الطرباين يف األوسط عن أنس بن مالك 4
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كُمنع تيضروين ومتيضأَر قَد ،فُوراً لَكُمغمكُمنع تيضروين ومتيضأَر قَد ،فُوراً لَكُمغم..  
 فَتفْرح املَالَِئكَةُ وتستبِشر ِبما يعِطي اللَّه تعاىل هِذِه اُألمةَ ِإذَا أَفْطَروا ِمـن شـهِر                فَتفْرح املَالَِئكَةُ وتستبِشر ِبما يعِطي اللَّه تعاىل هِذِه اُألمةَ ِإذَا أَفْطَروا ِمـن شـهِر               

 . ٥}}رمضانَرمضانَ

 ملفه الذي جيهـز      ويوضع لكل فرد منكم وسام املغفرة يف       ،فينصرفون بوسام املغفرة  
  : ويقول على رءوس اخلالئق أمجعني     ، أخذ كتابه باليمني   ، العاملني  فإذا برز لرب   ،للدار اآلخرة 

}   اِبيهوا ِكتؤاقْر ماؤال   . هي مأَن نتي ظَنِإن اِبيهِفـي     {:  فتقول املالئكة ،  } ٍق ِحس ـوفَه
كُلُوا واشـربوا    { :عز وجـل   ويقول املوىل   ،} طُوفُها داِنيةٌ قُ. ِفي جنٍة عاِليةٍ  . ِعيشٍة راِضيةٍ 

 ..))احلاقةاحلاقة٢٤٢٤  --  ١٩١٩(( }ياِم الْخاِليِة يئًا ِبما أَسلَفْتم ِفي اَألهِن
وقد قال  -ة العالية من املوحدين  وأصحاب اهلم،أما أصحاب العزم األكيد من املؤمنني

فلـم يرضـوا بوسـام    {{{{:  وجههم اهللا  وكر رضى اهللا عنه  نا على   سيد
 !! فما الذي يضمن لنا ما بقى؟      ، إذا كان اهللا قد غفر لنا ما مضى        : وقالوا يف أنفسهم   ،الغفران

ما هو؟ وسام العتـق مـن       . لعلنا نفعل كذا، لعلنا نلتفت، لعلنا نغفل، إذاً نريد وساماً أعلى          
 . ءة لفالن بن فالن من النرياننريد وساماً مكتوب عليه برا، النريان

فإذا كانت   ،  هذا الوسام مينحه امللك العالم ملائة ألف يف كل ليلة من ليايل شهررمضان            
ـ  ،وأكثـر مينح فيها أومسة بالعتق من النريان بعدد ما منح يف سائر األسبوع              ليلة اجلمعة  ن إ ف

العيد منح فيها أومسـة     فإذا كانت ليلة    . كشوف العتق تصدر كل ساعة من الدواوين اإلهلية       
للّـِه  للّـِه    {{: صلى اهللا عليه وسـلم      قال ،بالعتق من النريان بعدد ما منح يف الكشوف يف سائر الشهر          

تعاىل ِفي كُل لَيلٍَة ِمن شهِر رمضانَ ِعند اِإلفْطَاِر أَلْف أَلِْف عِتيٍق ِمن الناِر، فَِإذَا كَانَ لَيلَةُ                 تعاىل ِفي كُل لَيلٍَة ِمن شهِر رمضانَ ِعند اِإلفْطَاِر أَلْف أَلِْف عِتيٍق ِمن الناِر، فَِإذَا كَانَ لَيلَةُ                 
ي كُل ساعٍة ِمنها أَلْف أَلِْف عِتيِق ِمن الناِر، كُلُّهم قَِد استوجبوا الْعذَاب             ي كُل ساعٍة ِمنها أَلْف أَلِْف عِتيِق ِمن الناِر، كُلُّهم قَِد استوجبوا الْعذَاب             الْجمعِة أَعتق فِ  الْجمعِة أَعتق فِ  

                  ِمـن قتا أَعدِد مِم ِبعوالْي اىل ِفي ٰذِلكعت اللَّه قتانَ أَعضمِر رهش ٍم ِمنوي فَِإذَا كَانَ آِخر                  ِمـن قتا أَعدِد مِم ِبعوالْي اىل ِفي ٰذِلكعت اللَّه قتانَ أَعضمِر رهش ٍم ِمنوي فَِإذَا كَانَ آِخر
}}  أَوِل الشهِر ِإىل آِخِرِهأَوِل الشهِر ِإىل آِخِرِه

فَمن زحِزح    { : عليه قول احلنان املنان    قوالذي يأخذ وسام العتق من النريان قد صد       
     فَاز ةَ فَقَدنِخلَ الْجأُداِر وِن النوغلقت أمامه أبواب    ، تزحزح عن النار   ..))آل عمران آل عمران --١٨٥١٨٥((  }} ع 

 . وضمن دخول اجلنة مع األبرار،النار
_________________________________________________ 

 .رواه ابن حبان والبيهقي عن ابن عباس 5
 مرقاة املفاتيح ملال على القارى، وتفسري حقى وتفسري نور األذهان إلمساعيل الربوسوى 6
 .ة والبزار عن جابررواه ابن ماج 7
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تكرمي اهللا للصائمني والعشر األواخر: اركشهر رمضان وعيد الفطراملب  )٥( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

      ح اوقد كان هذا الوسام يرتل ظاهراً جلي فقد كان عمر    ، على بعض العباد املقربني    اسي 
رفـع  من الياىل املباركات، وملـا     جيتهد يف طاعة اهللا يف ليلة       ،   وأرضاه رضى اهللا عنه  بن عبد العزيز    
   هذه برآءةٌ   هذه برآءةٌ  :: مكتوب فيها   مكتوب فيها  ،،ها بالسماء ها بالسماء  قد اتصل نور    قد اتصل نور   ،،رقعة خضرآء رقعة خضرآء وجد  وجد  {{  ..رأسه من صالته  

 ووضـعها يف  ،فأمسـك بالوريقـة  . }}بد العزيزبد العزيز من امللك العزيز لعبده عمر بن ع       من امللك العزيز لعبده عمر بن ع      ،،من النار من النار 
 .. عز وجل  ووصى بنيه بأن جيعلوها يف أكفانه يوم يلقى اهللا،صندوق خاص

 وأن جيعلـوا    ،ة يف الصـيام    بشرط أن خيلصوا الني    ،هذا الوسام يناله كثري من األنام     و
ال يريـدون بـذلك    و، ال يريدون بذلك رياءاً وال مسعة.عز وجل  عملهم خالصاً للملك العالم   

اعلو    يف األرض بغري احلق ،    وإمنا ميتثلون لقول احلق     ]]  `̀ yyJJ ssùù  ttbb%% xx..  ((##qq ãã__ ööçç ttÉÉ  uuää !!$$ ss)) ÏÏ99  ¾¾ ÏÏmm ÎÎ nn// uuëë  öö@@ yyJJ ÷÷èè uuãã ùù== ssùù  
WWxx uuKK ttãã  $$ [[ss ÎÎ==»» ||¹¹  üüww uurr  õõ88 ÎÎéé ôô³³ ççÑÑ  ÍÍoo yyää$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//  ÿÿ¾¾ ÏÏmm ÎÎ nn// uuëë  ## JJââ ttnn rr&&  [[) ) هذا عن احلفل العام))الكهفالكهف--١١٠١١٠ ،... 

 فيقيم هلم   ، والصفوة الربرة من املتقني    ،وقني من املسلمني   واملتف ،زين من املؤمنني  أما املرب 
أي ال حيضره إال من جاءته الـدعوة        .  هؤالء اخلواص   ال حيضره إالَّ   ، العاملني حفالً خاصاً   رب

 فهم يرتلون يف ليلة هـذا احلفـل يوزعـون    ،من أحكم احلاكمني على يدي املالئكة املقربني      
ِئكَةُ والـروح   تنزلُ الْمال  { :التكرمي من رب العاملني    لتلقى   ،كروت الدعوة على املطلوبني   

  ..))القدرالقدر٥٥--٤٤((  }م ِهي حتى مطْلَِع الْفَجِر سال. ربِهم من كُلِّ أَمٍرِفيها ِبِإذِْن 
:  فقد قال الصديق األكرب    !! حىت لو أخذنا شهادة الرباءة من النار       :وهؤالء القوم قالوا  

 نريد  : ماذا تريدون بعد ذلك؟ قالوا     ..}}ولو كانت إحدى قدمي يف اجلنة     ولو كانت إحدى قدمي يف اجلنة     ال آمن مكر اهللا     ال آمن مكر اهللا     {{
 وإمـا   ، وإما شفاهةً من رسول اهللا     ، إما على يدي مالئكة اهللا     ،البشرى بدخول اجلنة من اهللا    

              : وهي اليت يقول فيها احلنان املنان،ألن هذه البشرى هي األمان   . عز وجل  مساعاً من حضرة اهللا   
}}  لَـِئكونَ أُودتهم مهو ناَألم ماألنعاماألنعام--٨٢٨٢ ( (    }} لَه((.. 

 واعلموا علـم    . كثرياً من أصحابه باجلنة    - كما تعلمون  -ر الرسول الكرمي    وقد بش 
 لكـن   ،رهم رسول اهللا يف زمانه فقـط       أن املبشرين باجلنة ليس األشخاص الذين بش       ،اليقني

رهم اهللا  هناك أناس يبش  ، كل عصر وأوان    ويف ، ففي كل زمان   .البشرى ممتدة إىل قيام الساعة    
  . ويكشف هلم عن مقاعدهم يف اجلنة،باجلنة

 ، عندما حانـت وفاتـه     - وكان من الصاحلني   - رضى اهللا عنه  فهذا أبو علي الروزباري     
 وأرى اجلنات وقد    ،يا أختاه أرى أبواب السموات وقد فتحت      : التفت إىل أخته جبواره وقال    

أَ:يا أبا علي (:دياً يقول وأمسع منا ،نتزي وإن مل تكـن  ،غناك املرتلة العليا يف اجلنة فقد بلَّ،شرِْب _________________________________________________ 
 وروح البيان وتفسري نور األذهان إلمساعيل الربوسوى تفسري حقي 8
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تكرمي اهللا للصائمني والعشر األواخر: اركشهر رمضان وعيد الفطراملب  )٦( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 .عز وجل  مث خرجت روحه على الفور للقاء اهللا.)دهايتر
         تهدون يف طاعة اهللا تبشويف ذلك   ،ئكة اهللا رهم مال فالتبشري يف كل زمان ومكان، وا 

ِإذَا كَانَ لَيلَةُ الْقَدِر، أَمر اللَّه تعاىل ِجبِريلَ فَيهِبطُ ِفي ِإذَا كَانَ لَيلَةُ الْقَدِر، أَمر اللَّه تعاىل ِجبِريلَ فَيهِبطُ ِفي فَفَ  {{: صلى اهللا عليه وسـلم  يقول رسول اهللا  
كَبكَبٍة ِمن املَالَِئكَِة ِإىل اَألرِض، ومعه ِلواٌء أَخضر فَيرِكزه على ظَهِر الْكَعبِة، ولَه ِستِمائَِة              كَبكَبٍة ِمن املَالَِئكَِة ِإىل اَألرِض، ومعه ِلواٌء أَخضر فَيرِكزه على ظَهِر الْكَعبِة، ولَه ِستِمائَِة              

الَّ ِفي لَيلَِة الْقَدِر فَينشرهما ِتلْك اللَّيلَـةَ، فَيجـاِوزاِن   الَّ ِفي لَيلَِة الْقَدِر فَينشرهما ِتلْك اللَّيلَـةَ، فَيجـاِوزاِن   جناٍح، ِمنها جناحاِن الَ ينشرهما إِ   جناٍح، ِمنها جناحاِن الَ ينشرهما إِ   
 ِجبِريلُ املَالَِئكَةَ ِفي هِذِه اُألمِة، فَيسلمونَ على كُل قَاِئٍم وقَاِعٍد،            ِجبِريلُ املَالَِئكَةَ ِفي هِذِه اُألمِة، فَيسلمونَ على كُل قَاِئٍم وقَاِعٍد،           شِرِق واملَغِرِب، ويبثُّ  شِرِق واملَغِرِب، ويبثُّ  املَاملَ

}}   حتى يطْلُع الْفَجر حتى يطْلُع الْفَجر،،ى دعاِئِهمى دعاِئِهمومصلَ وذَاِكٍر، ويصاِفحونهم ويؤمنونَ علومصلَ وذَاِكٍر، ويصاِفحونهم ويؤمنونَ عل
ال اجلنة، من خزنـة     ال املدرسة اإلهلية، من عم    البشرى من عم  يتلقون   خوىنياإهؤالء  

 إما مناماً ، العاملني يصافحهم رسول رب،، لكن املربزين أكثر وأكثر يصافحهم ناظر اجلنةاجلنة
من رآِني ِفي الْمناِم فَقَد رآِني، فَِإنَّ الشـيطَانَ الَ          من رآِني ِفي الْمناِم فَقَد رآِني، فَِإنَّ الشـيطَانَ الَ            {{: صلى اهللا عليه وسلم     وقد قال  ،وإما يقظة 
  ..١١}}  من رآِني ِفي الْمناِم فَسيراِني ِفي الْيقَظَِةمن رآِني ِفي الْمناِم فَسيراِني ِفي الْيقَظَِة  {{: صلى اهللا عليه وسلم  وقال١٠}}  يتمثَّلُ ِبييتمثَّلُ ِبي

 ويبشرهم ألن اهللا يف خطـاب التكليـف         ، يكرم اهللا املربزين من األمة     ،يف هذه الليلة  
وداِعيا وداِعيا . . ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا    ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا     يا أَيها النِبي  يا أَيها النِبي   {: صلى اهللا عليه وسلم    ي قال له  النبو

 ولكـن املـؤمنني يف   ،ليس يف زمانه فقط ،  } وبشِر الْمؤِمِنني وبشِر الْمؤِمِنني . . ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجا مِنريا    ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجا مِنريا    
وبشِر الْمؤِمِنني ِبأَنَّ لَهم من اللَّـِه        { ،رث اهللا األرض ومن عليها    زمانه وبعد زمانه إىل أن ي     

 يبشرهم مبا هلم عنـد اهللا، يبشـرهم مبرتلتـهم يف اجلنـة     .))ألحزابألحزاباا  --٤٧٤٧::٤٥٤٥(( }فَضلًا كَِبريا   
 ومـا  ،زه اهللا له يف جنة النعـيم    ما جه  ، فيعلم الواحد منهم علم اليقني     ،ودرجام يف اآلخرة  

  .ده اهللا له يف حفل التكرمي يوم الدينأع
تعِرف ِفـي  . علَى اَألراِئِك ينظُرونَ {  يأخذ تذكرة للجلوس على األرائك    من: هممن

 .))املطففـني املطففـني   --٢٣،٢٤٢٣،٢٤(( } ِختامه ِمسـك  . يسقَونَ ِمن رِحيٍق مختومٍ   . وجوِهِهم نضرةَ النِعيمِ  
 . ا على منرب من نور قدام عرش الرمحن يوم القيامـة           سجيل ،ومنهم من يأخذ شهادة تقدير    

 يوم ال   ،ومنهم من يأخذ تذكرة دخول وجلوس إىل املقصورة اخلاصة حتت ظل عرش الرمحن            
عز  ومنهم من يأخذ كرتاً من رسول اهللا بأن يشفع يف عدد خمصوص من عباد اهللا          .ظل إال ظله  

 .ومنهم من يزيد على ذلك ،ع يف عشرةومنهم من يشف ، منهم من يشفع يف سبعني.وجل

_________________________________________________ 
 هب،كر عن ابن عباس 9

 . رواه أمحد عن أيب هريرة 10
 . متفق عليه من حديث أيب هريرة 11
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تكرمي اهللا للصائمني والعشر األواخر: اركشهر رمضان وعيد الفطراملب  )٧( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

..١٢}}التاِئب ِمن الذَّنِب كَمن الَ ذَنب لَه   التاِئب ِمن الذَّنِب كَمن الَ ذَنب لَه   ووالتائب حبيب الرمحن،    التائب حبيب الرمحن،    {{: صلى اهللا عليه وسلم    قال
 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 : اخلطبة الثانية
 .باتـه احلمد هللا الذي يوفق الطائعني لنعيم مناجاته، ليفتح هلم كنوز فضله وخـزائن ه        

 وأشهد أن . باسط العطاء ألهل الصفاء واالجتباء،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له     
 وسلم وبارك على سيدنا حممد      اللهم صلِّ .  إمام الرسل واألنبياء   ،سيدنا حممداً عبده ورسوله   

وامنحنا االجتباء ،لنا للصفاءوأه أما بعد (.العاملني يا رب(.  
 .يف هذه العشر على االعتكاف     صلى اهللا عليه وسلم     لقد كان دأب نبيكم    :إخواين وأحبايب 

فال جيوز إال يف مسجد تـؤدى بـه   ، عز وجل  حبس النفس على عبادة اهللا يف بيت اهللا    :ومعناه
 وأما وقته فأقله . أن يكون على طهارة: وشرطه الثاين. وهذا شرطه األول،اجلمعة واجلماعات

  -أي حلـب ناقـة  - من اعتكف قدر فواق ناقةمن اعتكف قدر فواق ناقة{{:  فيـه  عليه وسلمصلى اهللا وأجره يقول    ،حلظة
وأمـا الشـرط    . ١٣}}كتب له ثواب حجتني تامتني مقبولتني، وعمرتني تامتني مقبـولتني         كتب له ثواب حجتني تامتني مقبولتني، وعمرتني تامتني مقبـولتني         

 وعبادته، فال يشغل نفسـه أثنـاء        عز وجل   فال يتكلم وال ينشغل بشئ غري طاعة اهللا        :الثالث
 . عز وجل عة اهللا أو بطا،عز وجل االعتكاف إال بشئ يرضي اهللا

فنستطيع مجيعـاً إذا دخلنـا   ، عز وجل وأظن هذا شئ يسري وأجر كبري من العلي الكبري     
 أن نبادر ولو بدقائق قبل الوقت لنأخذ فضيلة املبادرة إىل           ،املسجد يف كل وقت من األوقات     

  اهللا وننشغل هذه اللحظات بطاعة، مث ننوي االعتكاف، ونأخذ فضيلة أجر االعتكاف   ،الوقت
 . ومل جيعل عليهم يف الدين من حرج،ره اهللا لعباده ما أمجل هذا الدين الذي يس.عز وجل

 أو وظيفية   ، أو مشاغل حكومية   ،ألقوياء الذين ليس عندهم مهوم تتعلق باألوالد      هذا ل 
 بشـرط أن  ، ويستطيعون أن يأخذوا إجازة رمسية ويعتكفون يف بيت اهللا        ،تتعلق مبصاحل العباد  

 فذلك العمل الـذي    ،هم وأزواجهم كل ما حيتاجون إليه يف تلك الفترة        ءا قد كفوا أبنا   يكونو
  .عز وجل  وذلك األجر الكبري من العلي الكبري،ليس له مثيل

  جـد  وي  وال ، ويترك مصاحل الناس معطلة    ،أو يتعمد الغياب   ،غ من عمله  أما الذي يزو
 إن أساس هذا الدين هو املطعم . يا عباد اهللا فهذا ال ينفع   ،ليعتكف بني يدي اهللا   !! من يقوم ا  

 _________________________________________________ ويشغل وقـت    ، واملطعم احلالل هو الذي يراقب صاحبه وقت العمل وطبيعة العمل          .احلالل
 . أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطرباين يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري12
 .رواه الطرباين والبيهقي عن احلسني بن علي 13
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 وإمنا حسبه أن ينـال      ، وال ينظر إىل من حوله     ،ال حيسب مالليم  . عز وجل  العمل يف إرضاء اهللا   
ِإنَّ اهللا ِإنَّ اهللا {{: صلى اهللا عليه وسلم وقد قال، عز وجل   بإخالصه يف عمله ابتغاء وجه اهللا      عز وجل  رضاء اهللا 

هِقنتالً أَنْ يمع كُمدِملَ أَحِإذَا ع ِحبيهِقنتالً أَنْ يمع كُمدِملَ أَحِإذَا ع ِحب١٤}}ي. 
  وقد قال،نا الطلبة فخري اعتكاف هلم هو العكوف على كتب العلم لالستذكار   ؤأما أبنا 

ِم، عِملَ ِبِه أَو لَم يعملْ، خير ِمن أَنْ تصلِّي   ِم، عِملَ ِبِه أَو لَم يعملْ، خير ِمن أَنْ تصلِّي   َألنْ تغدو فَتعلَّم باباً ِمن الِْعلْ     َألنْ تغدو فَتعلَّم باباً ِمن الِْعلْ     {{: صلى اهللا عليه وسلم   
 وينوون يف استذكارهم نفـع      ،فعليهم أن جيعلوا ليايل رمضان ليايل استذكار      . . }}أَلْف ركْعةٍ أَلْف ركْعةٍ 

 أو يف اهلندسـة أو يف غريهـا مـن            سواء يف الطب   ،أنفسهم ونفع األمة احملمدية ذا العلم     
 ، الذين يتحصنون بكتـاب اهللا ، حنتاج إىل جمهود اجلميع    - املسلمنيمجاعة   -فنحن   ،ااالت

 . على قدرهة االعتكاف وكلٌّ سن،حلميدةة ا فال تتركوا هذه السن.ويراقبون اهللا وخيشونه
ع نفساً فيها يف    فإن من ضي   ،وال تضيعوها يف هلو وال لعب     ،  واستوصوا ذه األيام خرياً   

يا حسرتى علَى ما فَرطت ِفي جنِب         {{  :قيامة ويقول كما قال اهللا    يأيت يوم ال   ،غري طاعة اهللا  
  ..))الزمرالزمر--٥٦٥٦((  }} اللَِّه

  .لعمل الصاحل والعلم الرافع أن يوفقنا لعز وجلنسأل اهللا    
 اللهم وفقنا لـتالوة القـرآن،       . وركوعنا وسجودنا  ،تقبل منا صيامنا وقيامنا    اللهم

 .أسرار القرآن يا رب العاملنيوفهمنا علوم القرآن، وارزقنا 
اللهم اغفر لعبادك املؤمنني واملؤمنات، واملسـلمني واملسـلمات، األحيـاء منـهم          

 .واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات يا رب العاملني
م اللهم ارحم عبادك املؤمنني ورخص أقوايا رب العاملنيم وأسعار حاصال ،. 

انزع الغل واحلقد واحلسد من لفني متكاتفني متعاونني، و اجعل عبادك املؤمنني متآ   اللهم  
أرحم الرامحني يا مقلو . 

اللهم اجعلنا أمة واحدة، وارفع شأننا، وأعِل قدرنا، وأدم صالحنا، وجتعل بأسنا بيننا،             
 .  واجعل الدولة على من عادانا يا رب العاملني

خري أحبابك، وخذ بناصيتهم    وفق قادة املسلمني للعمل يشريعتك، ولتنفيذ سنة        اللهم  
 _________________________________________________ .يا رب العاملنيإىل اخلري 

 .رواه أبو يعلى وابن حبان وابن عساكر عن عائشة 14
 .رواه ابن ماجة بإسناد حسن عن أيب ذر 15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


تكرمي اهللا للصائمني والعشر األواخر: اركشهر رمضان وعيد الفطراملب  )٩( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

احفظ أوالدنا وأزواجنا من فنت هذا الزمـان، وحصـنهم بالسـنة والقـرآن،     اللهم  
رب يا  وارزقهم رزقاً حالالً موسعاً فيه      واجعلهم قائمني بالفرائض، متابعني هلدى رسول اهللا،        

 .العاملني
يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن        ِإنَّ اللّه    {: عباد اهللا، اتقوا اهللا   

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

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