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  ١١اخلطبة الرابعة عشرةاخلطبة الرابعة عشرة

  ]]خطبة عيد الفطر املباركخطبة عيد الفطر املبارك[[   :  : يوم اجلائزةيوم اجلائزة
 . وهللا احلمد... ) تسع مرات(اهللا أكرب 

 . اهللا أكرب على نعمة الصيام اليت أنعم ا علينا امللك العالم
 . اهللا أكرب على فريضة القيام اليت سنها لنا املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم

 .  ليلة التقدير واإلكرام،يلة القدراهللا أكرب على ل
 .  .....اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد........ 

 .  للصائمنيعز وجلَّ اهللا أكرب على األجر العظيم من اهللا
 . القائمني صلى اهللا عليه وسلماهللا أكرب على الفضل الكبري الذي بشر به 

 أَنَّ اللَّـه أَِذنَ   أَنَّ اللَّـه أَِذنَ  لَولَو  {{: لني واآلخرين اهللا أكرب على هذا الثواب الذي يقول فيه سيد األو         
مِللسمِللسوِةونانَ ِبالْجضمر امص نا مترشا، لَبكَلَّمتِض أَنْ ياَألرِةاِت ونانَ ِبالْجضمر امص نا مترشا، لَبكَلَّمتِض أَنْ ياَألر٢٢}}  اِت و

 .  .....اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد........ 
ظامر اهللا فيه املسلم من الذنوب العاهللا أكرب على هذا الشهر الكرمي الذي طه . 

 . اهللا أكرب على فضل اهللا علينا فيه فنخرج منه وقد غفر لنا اخلطايا والذنوب واآلثام
 . اهللا أكرب على فضل اهللا الذي حتسدنا عليه املالئكة الكرام

 .  .....اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد........ 
 ، وحـده  اهللاإلـه إال  ال . وسبحان اهللا بكرة وأصيال، واحلمد هللا كثريا،اهللا أكرب كبريا  

 وال نعبـد إال  ، ال إله إال اهللا . وهزم األحزاب وحده   ، جنده  وأعز ، ونصر عبده  ،صدق وعده 
 .  خملصني له الدين ولو كره الكافرون،إياه

 .  .....اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد........ 
   علنا من عبـاده     وج ، وأنزل علينا مواهب فضله وبركاته     ،نا برمحاته احلمد هللا الذي عم

  .ى هلم باملغفرة يف هذا الوقت واحلني الذين يتجلَّ،الصاحلني
_________________________________________________ 

 .م١/٣/١٩٩٥هـ املوافق ١٤١٦ غربية غرة شوال -كانت هذه اخلطبة مبسجد سيدي عيسى الشهاوي باجلميزة مركز السنطة  1
 )عن أَيب هدبة عن أَنٍس رضي اللَّه عنه) كر(الديلمي ( 2
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 يرسل املالئكـة الكـرام   عز وجلَّ   أن اهللا  صلى اهللا عليه وسلم   فقد ورد عن رسولكم الكرمي      
ويأمرهم أن يقفوا على أبواب     ،  عز وجلَّ  يدعون املؤمنني هلذا الفضل الذي نشهده اآلن مع اهللا        

، عز وجلَّ  أخرجوا إىل رب العاملني    :يا أمة حممد  ( :  قائلني ا وينادو ،ى أفواه السكك   وعل ،الطرق
  يقول اهللا  ، وجلسوا واستمعوا كما تستمعون    ، وصلوا كما صليتم   ،فإذا حضروا كما حضرمت   

الَِلـي الَ   الَِلـي الَ    سلُوين، فَـوِعزيت وج     سلُوين، فَـوِعزيت وج    ::محمدمحمديا أُمةَ   يا أُمةَ     {{ : لنا وهلم يف اية هذا املنسك الكرمي       عز وجلَّ 
ِخرِتكُم ِإالَّ أَعطَيتكُم، والَ ِلدنياكُم ِإالَّ نظَرت لَكُم، وِعزيت         ِخرِتكُم ِإالَّ أَعطَيتكُم، والَ ِلدنياكُم ِإالَّ نظَرت لَكُم، وِعزيت         تسأَلُوِني الْيوم شيئاً ِفي جمِعكُم آل     تسأَلُوِني الْيوم شيئاً ِفي جمِعكُم آل     

          نيب كُمحالَ أَفْضو ِزيكُميت الَ أُخِعزوِني، ومتاقَبا رم اِتكُمثَرع كُملَينَّ عرتَألس          نيب كُمحالَ أَفْضو ِزيكُميت الَ أُخِعزوِني، ومتاقَبا رم اِتكُمثَرع كُملَينَّ عرتاِب    َألسـحأَص يداِب     يـحأَص يدي 
 .٣}}   انصِرفُوا مغفُوراً لَكُم، قَد أَرضيتموين ورضيت عنكُم انصِرفُوا مغفُوراً لَكُم، قَد أَرضيتموين ورضيت عنكُم..الْحدوِدالْحدوِد

 ،الكرم موصـوف ب و، باجلود معروف  إله ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
 وكل ل عيٍب وكوقد حما عنا كل خطٍأ عز وجلَّ  وننصرف عن حضرته،نأتيه بالذنوب والعيوب 

ه من خلقه  وصفي، اهللا ورسوله وأشهد أن سيدنا حممداً عبد. وخيرجنا كما ولدتنا أمهاتنا،ذنب
وزاد يف فضله فوفقنـا   ، وزاد يف إكرامنا فجعلنا من أمته      ، ببعثته عز وجـلَّ    أكرمنا اهللا  ،وخليله

  .التباع سنته
 وأنظمنا مجيعـاً  ، جلميع العامل الرمحة العظمى، وسلم وبارك على سيدنا حممد   اللهم صلِّ 

 وأدخلنـا  ، واجعلنا مجيعاً من أهل شفاعته، واحشرنا مجيعاً يف اآلخرة يف زمرته     ،يف عقد معيته  
  ..)أما بعد (.العاملني يا رب ، آمني .. آمني،مجيعاً اجلنة يف جوار حضرته

 صلى اهللا عليه وسلم   ا رسولنا    وسن لن  ، علينا عز وجلَّ  ملاذا فرض اهللا  : فيا أيها األخوة املؤمنون   
 هذا االحتفال العظيم؟

ل علينا به يف  الذي تفض ، والثواب العظيم  ، لألجر الكرمي  عز وجلَّ  العيد السعيد شكراً هللا   
 وأمر مالئكة السموات أمجعني     ، وقد زاد يف تكرمينا وجعل هذا احلفل لتشريفنا        ،شهر رمضان 

 واخلري   إىل مجوع املسلمني وهي تستبق إىل ساحة الرب        ، وأن ينظروا مترقبني   ،أن يقفوا متأهبني  
 ويقول هلم كما ورد يف احلديث الشريف عن النيب احلبيب   ،  عز وجـلَّ   بني يدي اهللا رب العاملني    

يا مالئكيت أنظروا إىل عبادي صاموا من أجلي وقاموا ابتغاء وجهـي            يا مالئكيت أنظروا إىل عبادي صاموا من أجلي وقاموا ابتغاء وجهـي              {{: صلى اهللا عليه وسلم   
  .}}  أشهدكم يا مالئكيت أين قد غفرت هلمأشهدكم يا مالئكيت أين قد غفرت هلم

 يف خمتلف عـوامل امللكـوت       ، ويسمع املالئكة أمجعني   ،فيسمعنا يف هذا املوقف العظيم    
 ويقول اهللا . عز وجلَّ   ليشهدوا لنا باملغفرة من الغفار     ، مقبلني عليكم بوجوههم   ،صافني أقدامهم 

 _________________________________________________جـزاؤه أَنْ يـوفَّى     جـزاؤه أَنْ يـوفَّى     : : قُولُونَقُولُونَ عملَه؟ فَي   عملَه؟ فَي  فَرغَ ِمن فَرغَ ِمن  ما ِجزاُء اَألِجِري ِإذَا       ما ِجزاُء اَألِجِري ِإذَا      ::يا مالَِئكَيت يا مالَِئكَيت {{: عز وجلَّ 
 .رواه ابن حبان يف الثواب والبيهقي عن ابن عباس 3
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هرأَجهرقُولُ ..أَجقُولُ  فَيفَي  : :            ،ـاِمِهمِقيـانَ وضمر رهش اِمِهمِصي ِمن مهابثَو لْتعأَين ج كُمِهدفَِإين أُش            ،ـاِمِهمِقيـانَ وضمر رهش اِمِهمِصي ِمن مهابثَو لْتعأَين ج كُمِهدفَِإين أُش
 .٤}}ِرضائي ومغِفريتِرضائي ومغِفريت

 ، اخلـريات  مـن لو علم رجل منا ما حصل فيـه          - يا إخواين    - هذا الشهر الكرمي  
 شاكراً للنعم ،إىل أن يأتيه أمر اهللا   ،  عز وجـلَّ    لسجد على وجهه شاكراً هللا     ،رباتوالفضائل وامل 

لَو يعلَم  لَو يعلَم  {{: صلى اهللا عليه وسلم     ولذا يقول  . يف هذا الشهر الكرمي    عز وجلَّ  العظيمة اليت أواله ا اهللا    
 .٥}}  سنةُ كُلُّها رمضانَسنةُ كُلُّها رمضانَلتمنت أُمِتي أَنْ تكونَ اللتمنت أُمِتي أَنْ تكونَ الِمن اخلَيِر ِمن اخلَيِر الِعباد ما ِفي رمضانَ الِعباد ما ِفي رمضانَ 

وكانـا  ، صلى اهللا عليه وسـلم    أن رجلني تآخيا يف عهد رسول اهللا         :وقد ورد يف هذا املعىن    
فمات أحدمها شـهيداً يف     . عز وجلَّ   على طاعة اهللا   هما ويعينان بعض  ، وميشيان معاً  ،يعمالن معاً 

 فـرأى   ،ات موتة طبيعيـة    جاءه أجله على فراشه وم     ، ومات اآلخر بعده بعام    ،ميدان القتال 
 غري أن الذي مـات آخـراً        ، الرجلني يف اجلنة   وأرضاهرضى اهللا عنه    سيدنا عبد الرمحن بن عوف      

فقام من نومـه  ، عز وجلَّ وموتته طبيعية أعلى مرتلة يف اجلنة من الذي مات شهيداً يف سبيل اهللا  
 واليت يقول   ،ي درجة الشهداء  مه احلبيب أن أعلى درجة يف اجلنة ه        ألنه يعلم كما علَّ    ،متعجباً

يلِه، مـا  يلِه، مـا  جاهدين فـي سبجاهدين فـي سبِإنَّ ِفي اجلنِة ِمائَةَ درجٍة أعدها للمِإنَّ ِفي اجلنِة ِمائَةَ درجٍة أعدها للم  {{:صلى اهللا عليه وسلم  النىب  فيها  
 ..٦}}  بني كُلِّ درجتيِن كَما بني السماِء واألرِضبني كُلِّ درجتيِن كَما بني السماِء واألرِض

ـ -  وبعد انتهاء الصالة،فذهب إىل صالة الفجر وهو يزيد عجبه من هذا األمر    ان  وك
 أن  ، إذا انتهوا من صـالة الفجـر       ، مع أصحابه الكرام   صلى اهللا عليه وسلم   من عادة رسول اهللا     

 ومـن عـوامل   ،جيلس معهم حلظات ويسأهلم عما حصلوه يف نومهم من عجائب ملكوت اهللا          
 فقد كانوا تنام أبدام وتستيقظ أرواحهم لتذهب إىل ملكوت اهللا، عز وجلَّ فضل اهللا وكرم اهللا 

وجلَّ   وكثري من فضل اهللا    ، وغرائب العلم  ،وتأيت بطرائف احلكمة  ،   وجلَّ عز م ه الذي يشـهد   عز
 من مـنكم رأى الليلـة رؤيـا؟   من مـنكم رأى الليلـة رؤيـا؟   : صلى اهللا عليه وسلم  فإذا صلوا الفجر قال هلم    ،اهللا إياه يف املنام   

 . صلى اهللا عليه وسلم هلا هلم ويفسرها هلموؤ في،فيقصون عليه رؤياهم
ِمن أَىِّ ذَِلك   ِمن أَىِّ ذَِلك     {{: صلى اهللا عليه وسلم    يدنا عبد الرمحن بن عوف رؤياه قال      فلما قص عليه س   

 ودخلَ هذَا اآلِخر  ودخلَ هذَا اآلِخر ،، يا رسولَ اهللا هذَا كَانَ أَشدّ الرّجلَيِن اجِتهاداً ثُمّ استشِهد      يا رسولَ اهللا هذَا كَانَ أَشدّ الرّجلَيِن اجِتهاداً ثُمّ استشِهد     :: فَقَالُوا  فَقَالُوا ؟؟تعجبونَتعجبونَ
 لَهةَ قَبّنالْج لَهةَ قَبّنولُ اهللا   !!!!الْجسولُ اهللا    فَقَالَ رسةً: : يه وسـلم صلى اهللا عل    فَقَالَ رنس هدعذَا بكَثَ هم قَد سةًأَلَينس هدعذَا بكَثَ هم قَد سلَـى :: قَالُوا قَالُوا؟؟أَلَيلَـى  بب ..  

رسولُ رسولُ    قَالَ  قَالَ .. بلَى  بلَى :: قَالُوا  قَالُوا ؟؟ وصلَّى كَذَا وكَذَا ِمن سجدٍة ِفى السّنةِ        وصلَّى كَذَا وكَذَا ِمن سجدٍة ِفى السّنةِ       ،، وأَدرك رمضانَ فَصامه    وأَدرك رمضانَ فَصامه   ::قَالَقَالَ
_________________________________________________ 

 . رهيب عن أيب هريرةرواه األصبهاين يف الترغيب والت 4
 . رواه أبو يعلى والطرباين يف الكبري وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي من طريقه عن أيب مسعود الغفاري5
 . رواه ابن حبان يف صحيحه والبخاري يف صحيحه عن أيب هريرة 6
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.. } }السّماِء واَألرِضالسّماِء واَألرِضفَما بينهما أَبعد ِممّا بين فَما بينهما أَبعد ِممّا بين : : صلى اهللا عليه وسلم  اهللاهللا
 ، الفضائل اليت يعطيها اهللا لنا يف شهر رمضان ال يعادهلا حىت اجلهاد يف سبيل اهللا               وكأن

 لألجر العظيم والثواب الكرمي الذي كتبه لنا املـوىل  ،وال إراقة الدماء بني الصفوف يف القتال  
 .يف هذا الشهر سبحانه وتعاىل العظيم

 وهي كشوف تظهر يف ، ويكتبه يف كشوف العتق من النريان   وجلَّ عز فمنا من يكرمه اهللا   
 ومقابل  ،يف كل ليلة كشف فيه مائة ألف بأمسائهم وأمساء آباءهم         . اللوح احملفوظ يف كل ليلة    

 ويف ليلـة  ). من النـار عز وجـلَّ   هذا عتيق اهللا  (كل واحد منهم مكتوب بقلم القدرة الربانية        
 ويف الليلة األخرية كليلتنا     ، ما أعتق اهللا يف سائر األسبوع      اجلمعة يظهر كشف فيه عدد بعدد     

 كلهم عتقاء ،يف سائر الشهر عز وجـلَّ  السابقة يظهر كشف كبري فيه عدد كعدد من أعتق اهللا         
 ومن مل يصبه الدور يف هذا العام قد يكون أصابه يف عام سـابق أو      ،من النار  سبحانه وتعـاىل   اهللا

 املهم أنه ال خيرج مؤمن من الدنيا إال وقد فاز بالعتق من ، عام الحقيكون قد ادخره اهللا له يف    
 .عز وجلَّ  إال من كان غاضباً عليه الرمحن،النريان

 وما العمل الذي يستوجب به العتق من        ؟كيف يسجل اسم الرجل منا يف هذا الكشف       
من فَطَّر ِفيِه صاِئماً    من فَطَّر ِفيِه صاِئماً    }}مصلى اهللا عليه وسل    النريان؟ عمل يسري وأجر كبري يقول فيه البشري النذير        

 عـز وجـلَّ    ر يف هذا الشهر صائماً هللا     من فطَّ . ٨}}  كَانَ لَِه مغِفرةً ِلذُنوِبِه وِعتق رقَبِتِه ِمن النارِ       كَانَ لَِه مغِفرةً ِلذُنوِبِه وِعتق رقَبِتِه ِمن النارِ       
يا رسول اهللا لـيس     : قالوا. عز وجلَّ  كتب امسه يف احلال يف كشوف العتق من  النريان عند اهللا           

 أو على   ،ر صائماً على مترة   يعطي اهللا هذا الثواب ملن فطَّ     :  قال عليهلصائم   يفطر ا  كلنا جيد ما  
 .  أو على مزقة لنب،شربة ماء

 هو وحده احملروم    - ولو على شربة ماء    -فاملؤمن الذي ال يفطر صائماً يف عمره كله         
سـلف  وهذا ما كان يفعلـه ال     . من هذا املدد النازل من السماء لعباد اهللا املؤمنني والعقالء         

 رغبـة يف    ، ويف صالة القيام يف شهر رمضان      ، فقد كانوا يتنافسون يف إطعام الطعام      !!الصاحل
  .هذا األجر الكبري

 وأصبحنا نغدق على    ،ت السماء بأرزاقنا   ودر ، قد كثرت أقواتنا   - واحلمد هللا  -وحنن  
 فيبخل !!ر الكبري ولكن الشيطان والنفس حترمنا من هذا األج،أنفسنا وأوالدنا الكثري والكثري  

 _________________________________________________ .ارمن الن الرجل منا على نفسه أن يطعم رجالً لوجه اهللا تعاىل يف رمضان ليكون من عتقاء اهللا
أَلَيس قَد صام بعده رمضانَ، وصلَّى : ، وىف رواية أىب هريرة ىف جممع الزوائد    ند اجلامع  املس ،عن أَِبى سلَمةَ بِن عبِد الرّحمن عن طَلْحةَ بِن عبيِد اهللا           7

 .}ِستّةَ آالِف ركْعٍة، وكَذا وكَذا ركْعٍة صالةُ سنٍة؟
 .رواه ابن خزمية يف صحيحه والبيهقي وابن حبان يف الثواب عن سلمان 8
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 ولو مرة ،ولو يوماً واحداً -فاملؤمن الذي يرجو العتق من النريان يطعم يف كل رمضان    
 ،على شربة ماء   ولو   ، ولو على مترات   ، مما يسر اهللا له من األرزاق      ، رجالً من طعامه   - واحدة

  .ويرزقهم العتق من النريانعليهم  عز وجلَّحىت يكون من الذين يتفضل اهللا 
 فال تستطيع املالئكة الكـرام  عز وجلَّ ومنا يا إخواين من تدركه يف هذا الشهر عناية اهللا       

 وتعجز صحفهم عن محل هذه      ، فتكل أيديهم من الكتابة    ،أن تسجل أقالمهم أعماله الصاحلة    
 وعجزت األقالم اليت بأيدينا عن      !! قد انتهت الصحف اليت بأيدينا     : ويتساءلون هللا  ،ناتاحلس
 وضعوه يل وأنا أضع ،اكتبوا عمل عبدي كما هو:  هلمعز وجلَّ  فيقول اهللا!! هذا األجرجيلتس

 قَالَ اللّهقَالَ اللّه. . ائَِة ِضعٍفائَِة ِضعٍفاحلَسنةُ عشر أَمثَاِلها ِإلَٰى سبِعِماحلَسنةُ عشر أَمثَاِلها ِإلَٰى سبِعِم. . كُلُّ عمِل ابِن آدم يضاعف   كُلُّ عمِل ابِن آدم يضاعف   {{ :أجـره 
 وأنا الذي أصنف    ،أي أنا الذي أضع أجره    . ٩}}فَِإنه ِلي وأَنا أَجِزي ِبهِ    فَِإنه ِلي وأَنا أَجِزي ِبهِ    . . ِإالَّ الصوم ِإالَّ الصوم : : عز وجلَّ 

 بتـرك   عز وجلَّ   ألنه صام ابتغاء وجه اهللا     ، وأنا الذي أرفع شأنه    ، وأنا الذي أحدد نعيمه    ،ثوابه
 .الطعام والشراب من أجل اهللا

 وكل ، وال شياطني األرض  ، هؤالء ال يطلع على ثواب أعماهلم مالئكة السموات        ومثل
 وجـلَّ   يوم يلقون اهللا - خزائن القدرة -  يربز هلم عن خزائنه،خر هلم عند اهللا  عملهم مد عـز ،

 على العمل الكبري واألجر العظيم الذي       ، بل واخلالئق أمجعون   ،فيحسدهم النبيون واملرسلون  
  .يف هذا الشهر املبارك امليمون سبحانه وتعاىل خصهم به اهللا
 فيوفقه ألن يفتح كتاب اهللا ويتلـو        ، من يكرمه اهللا يف هذا الشهر      - يا إخواين  -ومنا  

 فإذا كـان يف آخـر       ..))املزملاملزمل--٢٠٢٠ ( (]] فَاقْرؤوا ما تيسر ِمنه     [[ : كما قال اهللا   ،منه ما تيسر له   
 بأن هذا يشفع له كتاب اهللا يوم يلقى         ،ه كتاب اهللا  ق علي  صد ،الشهر خرج له كتاب من اهللا     

الصيام والقُرآنُ يشفَعاِن للعبِد يـوم الِقيامـِة يقـولُ          الصيام والقُرآنُ يشفَعاِن للعبِد يـوم الِقيامـِة يقـولُ          {{: صلى اهللا عليه وسلم   قال  . عز وجلَّ  اهللا
يامالصيامِني ِفيِه، ويقولُ القرآنُ        : : الصفِّعةَ فَشوهوالش امه الطَّععتنم بر ِني ِفيِه، ويقولُ القرآنُ        أيفِّعةَ فَشوهوالش امه الطَّععتنم بر أي : : ه النومتعنم ه النومتعنباللَّيِل،   باللَّيِل،  م 

 .١٠}}فَيشفَعاِن لهفَيشفَعاِن له: : فشفِّعِني فيه، قالفشفِّعِني فيه، قال
 حىت أن الكرام الكاتبني يعجزون عـن تسـجيل حـىت            ،أعمال كثرية وأجور كبرية   

 ألن الفريضة فيه بسبعني فريضة فيما       ،الفرائض املعروفة اليت يؤديها املسلمني يف شهر رمضان       
 .  والنافلة فيه بفريضة فيما سواه،سواه

 ويكتب لنا فيه الصمت ، لنا فيه النوم عبادةعز وجلَّ  يكتب اهللا، كرميرشهر رمضان شه 
 وجيعل حركاتنا وسكناتنا كلها فيه بأجر كبري عند ، ويكتب لنا فيه الطعام أجر وثواب،تسبيح

_________________________________________________ 
 . سنده وابن خزمية يف صحيحه وأبو يعلى يف مسنده عن أيب هريرةرواه الدارمي يف سننه وأمحد يف م 9

 .رواه أمحد يف مسنده واحلاكم يف املستدرك والطرباين يف الكبري والبيهقي يف شعب اإلميان عن ابن عمرو 10
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، عـز وجـلَّ    ويبشر بعضنا بعضاً فيه بفضل اهللا،فنحتفل ذا التكرمي وذا التعظيم   ،  عز وجلَّ  اهللا
--١٨٥١٨٥ ( (]]  33وِلتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم      [[: عز وجلَّ  كانت هذه هي احلكمة يف قول اهللا      وقد  

  ..))بقرةبقرةالال

 ونصلي العيـد    ، ألنه هدانا ألفعال اخلري ولعمل الرب يف شهر رمضان         عز وجلَّ  فنكرب اهللا 
 ،نا نعملها يف رمضانلنرجو من اهللا أن يعيد علينا أعمال اخلري وأعمال الرب بعد رمضان كما ك

 وخزائن عطائه وفضله مفتوحة بعد رمضان ، قيوم ال تأخذه سنة وال نوم     حي عز وجـلَّ   ألن اهللا 
 وال يلغـي  ، وال مينع اهللا أجراً بعدها، فال يغلق منها شئ بعده،كما كانت مفتوحة يف رمضان 

 األجـر العظـيم   عز وجلَّ لكن عنده ، ثواباً بعده للعاملني بطاعته والراغبني يف جنتهعز وجلَّ  اهللا
 .والثواب الكرمي

 يتجلى لعباده فيغفر هلم مغفرة يتطاول هلـا          يتجلى لعباده فيغفر هلم مغفرة يتطاول هلـا         عز وجـلَّ    إن اهللا إن اهللا   {{: صلى اهللا عليه وسلم    قال
إن إن {{: صلى اهللا عليه وسلم    ، وقال ١١}} عز وجلَّ   إبليس رجاء أن تصيبه مما يرى من كثرة مغفرة اهللا         إبليس رجاء أن تصيبه مما يرى من كثرة مغفرة اهللا         

ه يا مالئكيت انظروا إىل عبادي الصائمني إين فتحت هلـم  ه يا مالئكيت انظروا إىل عبادي الصائمني إين فتحت هلـم  اهللا يباهي بعباده ويقول ملالئكت    اهللا يباهي بعباده ويقول ملالئكت    
 ..}}أبواب اجلنة وأغلقت أمامهم أبواب اجلحيم وأشهدكم يا مالئكيت إين قد غفرت هلم            أبواب اجلنة وأغلقت أمامهم أبواب اجلحيم وأشهدكم يا مالئكيت إين قد غفرت هلم            

، ١٢}}التاِئب ِمن الذَّنِب كَمن الَ ذَنب لَـه       التاِئب ِمن الذَّنِب كَمن الَ ذَنب لَـه       ووالتائب حبيب الرمحن،    التائب حبيب الرمحن،    {{: صلى اهللا عليه وسلم    وقال
 .ابةادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلج

  :اخلطبة الثانية
 وسـبحان  اهللا بكـرة   ، واحلمد هللا كـثريا ،اهللا أكرب كبريا .)سبع مرات(.. اهللا أكرب  

  .لصني له الدين ولو كره الكافرون خم، وال نعبد إال إياه، ال إله إال اهللا،وأصيال
وأشهد أن ال إله إال اهللا . احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

 وأن يزيدنا ، أن يثبتنا على اإلميانعز وجلَّ  ونسأله، وأسبغ علينا من فضله ونعماه،عمنا بعطاياه
 : حىت نكون ممن أنعم اهللا عليهم يوم القيامة وأدخلهم يف قوله سبحانه،من الفضل واإلحسان

يِهم من النِبيني والصديِقني والشهداء والصاِلِحني فَأُولَـِئك مع الَِّذين أَنعم اللّه علَ  [[
 . حنن والسامعني واحلاضرين وإخواننا املسلمني أمجعني،))النساءالنساء--٦٩٦٩((  ]]وحسن أُولَـِئك رِفيقًا 

    اهللا ورسوله  وأشهد أن سيدنا حممداً عبد ، وجلَّ   أقام به اهللا   ،ه من خلقه وخليله    وصفي عز 
 .نا به بعد ذلة وأعز، ومجعنا به بعد فرقة، وهدانا به بعد ضاللة،ة العوجاءمللَّا

_________________________________________________ 
 .رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وابن حبان عن حذيفة بن اليمان 11
 .لمي عن أنس وابن عباس والطرباين يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والدي12
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 وسر هذا الكرم ، وسلم وبارك على سيدنا حممد صاحب هذا الفضل العظيم   اللهم صلِّ 
  ..)أما بعد(.  وكل من اتبع هداه إىل يوم الدين وآله وصحبه،العميم

ذا الشهر الكرمي شهر الصيام؟       عز وجلَّ  ية اهللا ملاذا كانت عنا  : فيا أيها األخوة املؤمنون   
 فلـو أننـا   ، جعل الصيام هو سر سعادتنا فيهعز وجـلَّ   فإن اهللا ،ألنه شهر تربية األمة احملمدية    

 .وصلنا إىل احلكمة اليت من أجلها فرض اهللا علينا الصيام لسعدنا يف دنيانا وفزنا يف أخرانا
 وهـو مراقبـة اهللا يف السـر         ،على أهم أساس فيه هللا    فرض اهللا علينا الصيام ليدربنا      

 فإن املؤمن يصوم عن الطعام والشراب وال يراه وال يطلـع      ، يف الظاهر ويف الباطن    ،والعالنية
 ولكنه يف هذا الوقـت وإن       ،يستطيع أن يفطر بينه وبني نفسه     ،  ،  عز وجلَّ  عليه إال رب األرباب   

 . عز وجلَّ لنفسه عند اخلالقكان ال يراه أحد من اخللق فإنه يكون غاش 
 ، ويف كل سكناته   ،فإذا تدرب املؤمن طوال شهر كامل على مراقبة اهللا يف كل حركاته           

ِإنَّ اللّه مـع الَّـِذين اتقَـواْ      [[ : يصبح بعد هذا الشهر وقد رقى إىل مقام       ،ويف كل أعماله  
  ..))النحلالنحل--١٢٨١٢٨ ( (]]والَِّذين هم محِسنونَ

 أن  ، فالعالمة اليت يعرف ا املرء أن اهللا قد تقبل صيامه          ، قبول الصيام  وهذه هي عالمة  
 ينبهه عنـد الوقـوع يف أي        ، أو منبهاً  ،خيرج من هذا الشهر وقد وجد يف داخل قلبه مؤذناً         

 جيد يف قلبه منبـهاً  ، أو تريد عينه أن تنظر على آثام، فعندما تريد يده أن متتد إىل حرام    .ذنب
ِإنَّ الَِّذين اتقَواْ ِإذَا مسهم طَاِئف من الشيطَاِن          [[  ::م ينبهه إىل هذا األمر    من قبل امللك العال   

 ...))األعرافاألعراف--٢٠١٢٠١((  ]]تذَكَّرواْ فَِإذَا هم مبِصرونَ 
 أو يغش ، أو يغش يف امليزان،إن التاجر الذي تقبل اهللا صيامه إذا أراد أن يغش يف البيع      

 جيذبه من هذا األمر وينهاه عن ، وجيد منبه اهللا يف ضمريه     ،من اهللا يف قلبه    ياً جيد مناد  ،يف الثمن 
  . ألنه تفضل عليه اهللا فتقبل صيامه،هذا الفعل

     فْوعالمة القبول أن اهللا رزقه ن ا اهللا   ،امةساً لو وجلَّ   أقسم ال   [[ :  يف قرآنه فقـال    عزو
 واملعىن هنا يقسم بالتأكيد بالنفس اللوامة الـيت تلـوم           ..))القيامةالقيامة--٢٢((  ]]أُقِْسم ِبالنفِْس اللَّوامِة    

 ألن هذا عالمة    ، وتنهاه عند االقتراب من اخلطيئة     ، وتزجره عند املعصية   ،صاحبها عند الشر  
  . هلذا العبدعز وجلَّ حفظ اهللا

 فهو الـذي    ، جهنم مثواه  -  والعياذ باهللا  -  وجعل ،أما العبد الذي غضب عليه مواله     
ـ  بل جعله ي، فجعله ال يتحرك عند املعصية متأملاً      ، وأمخد اهللا نور نفسه    ، قلبه طبع اهللا على   سر 
 فعندما يغش مسلماً لينال من وراءه بضع جنيهات !! ويعتقد أنه فعل شيئاً عظيماً،عند املعصية

 ، ويتباهى بذنبه  ، يتباهى بذكاءه  ،يفرح ويباهي بذلك وكأنه عمل عمالً عظيماً مل يفعله سواه         
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يخاِدعونَ اللّه والَِّذين آمنـوا ومـا         [[ : وهو ال يعلم أنه داخل يف قول اهللا        ،اهى حبيله ويتب
  ..))البقرةالبقرة--٩٩ ( (]] يخدعونَ ِإالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ

 األمة حرم من الدخول يف صفوفها يوم         غش ن اعلموا علم اليقني أن م     :مجاعة املؤمنني 
فإذا أراد أن ينضم إىل صفوفهم ، ١٣}}من غَشنا فَلَيس ِمنامن غَشنا فَلَيس ِمنا{{ :اهللا عليه وسـلم صلى  فقد قال    ،الدين

فيقول رسول  ..  يا حممد     .. يا حممد  : ويقول ،يوم القيامة أخذت املالئكة بيده وأبعدته عنهم      
حـدثُوا  حـدثُوا  ِإنك الَ تـدِري مـا أَ  ِإنك الَ تـدِري مـا أَ    {{: عز وجلَّ  فيقول اهللا!!أصحايب يا رب: صلى اهللا عليه وسلم   اهللا

كدعبكدعقاً فعنكن كنت أدافع: : فَأَقُولُفَأَقُولُ. . بحقاً فعنكن كنت أدافعسحس  {{
 من غش مسلماً يف بيع بـأن        !!فمن غش نفساً مسلمة واحدة فكأمنا غش املسلمني أمجعني        

 أو  ، أو أعطاه سلعة على أا جيدة ووجد أا خبيثة         ، أو أخفق امليزان عند الوزن     ،خلط اللنب باملاء  
 - كل هذا ، أو غشها بأي فن من الفنون،الطيب ويف أسفلها اخلبيثأعطاه فاكهة ووجد يف أعالها 

 ودليل على أن هذا ميكر به اهللا ليلقيه يف          ، ودليل على مقت اهللا    ، دليل على غضب اهللا    - يا إخواين 
  .جهنم وبئس املصري

 وللنفوس اليت غفلت عن مراقبة      ،فكان شهر رمضان تطهرياً للقلوب اليت مالت بالشهوات       
م  فيخرج املسلمون بعد ذلك وه، وحييي اهللا القلوب، فيحيي اهللا النفوس،رض والسماواتخالق األ

يقول لنفسه إذا حدثته مبعصية لو خال املرء منهم ومل ير أحداً إال اهللا ،ن والعليراقبون اهللا يف السر: 
  تقلْ فال إذا ما خلوت الدّهر يوماً    

  
  علَيّ رقيـب   لْخلوت ولكن قُ  

  غفَلُ ساعةً   فال تاللـه ي ّنبحس 
 

       غيـبـه يليوال أنَّ ما خيْفى ع 
      طعتمل ما اسـتفَأَحِسن وأَج

 فإمنــــــــــــا
  ي والقُروضزجبقَرِضك ت ضروب 

 فال تك مغروراً تعلّلُ بـاملُنى      
 

      ى غـداً فأُِجيـبعوقُل إمنا أُد 
ـ  مل تر أَنَّ اليوم أسرع    أَ   اً ذاهب

 
ــبوأَنَّ غــداً ل ــاظرين قري لن 

وإذا كان الذي ظلمته مل يعلم بظلمك اآلن ومل يستطيع أن يثبت الظلم ألنـك أحبكـت                  
 يوم  . فيه للمظلوم من الظامل    عز وجلَّ   فهناك يوم يقتص فيه اهللا     ، وأخفيت كل عالمة للجرمية    ،التربير

 وكيف  !!يب صنع اهللا   ويعجب من عج   ، ينظر املرء فيه إىل ما قدمت يداه       ،ال ختفى عليه فيه خافية    
 ا   ، وحىت األفكار اليت كان يدبرها بعقله      ،ل عليه حىت خلجات نفسه وخواطر فؤاده      أنه سج ليدبر 

 . يتوىل بنفسه أخذ احلقوق للمسلمني واملؤمننيعز وجلَّ  ألن اهللا،املكر للمؤمنني والشر للمسلمني
يا أبا ذر تعلم فـيم ينتطحـان؟    - عندما مر على كبشني ينتطحان - صلى اهللا عليه وسلم  قال  

_________________________________________________ 
 . رواه مسلم يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة 13
 .رواه البخاري يف صحيحه وأمحد يف مسنده عن ابن عباس 14
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شهر رمضان وعيد الفطر:            يوم اجلائزة  )٩( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 يعين أحدمها قوي يستغل قوتـه واآلخـر         ،وكان أحدمها له قرون واآلخر ليس له قرون       . ال: قال
   ِمن الْقَرناءِ   ِمن الْقَرناءِ  لَتقَصلَتقَص -اليت ليس هلا قرون   ِإنَّ الْجمّاءَ ِإنَّ الْجمّاءَ {{ :قال. ال يستطيع أن يدفع عن نفسه     ضعيف  

 . }}يوم الِْقيامِةيوم الِْقيامِة
 -  فإن اهللا يأخذ للمستضعفني الذين ليس هلم نصري إال اهللا          ،به ألصحابه وكان هذا مثل ضر   

 أو بقوة أوالدهم أو جباههم أو ، من الذين يغترون بقوم-  وال عون إال من اهللا- وال ملجأ إال اهللا
 يوم يِفـر   [[ :سبحانه وتعـاىل   ويدخلون يف قول اهللا، يوم جيردهم اهللا من كل هذه األشياء       ،بأمواهلم

  ::٣٤٣٤((  ]]ِلكُلِّ امِرٍئ منهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِنيِه       . وصاِحبِتِه وبِنيهِ . وأُمِه وأَِبيهِ . الْمرُء ِمن أَِخيهِ  
 ..))))عبسعبس  --٣٧٣٧

 وهو  ، ويقول هو الذي أمرين    ، ويلصق التهمة بأبيه   ،حياول كل منهم أن يلصق التهمة بأخيه      
 تختِصموا لَدي وقَد قَدمت ِإلَيكُم قَالَ ال  [[ :تعاىليقول اهللا  ف !! وهو الذي حضين   ،الذي دفعين 

 ألنكم أطعـتم اهلـوى      ،))قق  --٢٩٢٩،،٢٨٢٨((  ]]ٍم لِّلْعِبيِد   ولُ لَدي وما أَنا ِبظَالَّ    ما يبدلُ الْقَ  . ِبالْوِعيِد
 .عز وجلَّ  ومل تنفذوا أحكام الرمحن،والشيطان

 وقد سعد أوهلا مبراقبة اهللا      ، لن تسعد هذه األمة إال مبا سعد به أوهلا         :مننيعباد اهللا مجاعة املؤ   
 فكان الرجل منهم يأخذ الكلمة من أخيه قانون مساوي ال يبدل وال يغري حىت      ،عز وجـلَّ   وبطاعة اهللا 

بد  يا ع  : عروة بن الزبري بعبد اهللا بن عمر وهو يف الطواف وقال            فقد مر  .ولو كان بعيداً من القوم    
 يا بين أئتـوين  : فلما ذهب إىل املدينة وحانت منيته قال      ،بهجي فنظر إليه ومل     ،اهللا زوجين ابنتك فالنة   

 وأخاف أن ألقى اهللا بثلـث  ، ألنه طلب مين الزواج من فالنة وقد وعدته باإلجابة،بعروة بن الزبري 
  قد سكت  : قال ،نك مل تعدين   إ : فقال له  ، فجيئ إليه بعروة   . فأحشر يوم القيامة مع املنافقني     ،النفاق

 : ونادى!! ومل أكلمك يف هذا املوقف ألننا كنا نترائى ربنا يف الطواف-  والسكوت عالمة الرضا-
 !!  وقد أخلفت مؤمناً موعداًعز وجلَّ  فإين أخاف أن ألقى اهللا، فالنةهج زو- لكبري أوالده -يا فالن  

 والطامة الكربى إننا ال نلقي هلذا !!؟اعيد إلخواننا املؤمننيما بالنا وحنن خنلف يف كل يوم آالف املوف
 .عليها عز وجلَّ  أن هذا ذنباً أو معصية سيحاسبنا اهللا وال حنس،األمر باالً

عـز    حنن حباجة إىل صحوة النفوس يف مراقبة امللك القدوس  ، لكي يصلح اهللا حالنا    :عباد اهللا 
 فإذا تكلم الرجل منا     . يف حركاتنا   اهللا  ونراقب ،اقب اهللا يف أقوالنا    ونر ،فنراقب اهللا يف أعمالنا   ،  وجلَّ

 وإذا امتدت يده إىل عمل ، فال يقول إال ما يرضي اهللا،بكلمة يعلم أن اهللا يسمع ما يتفوه به بلسانه      
 . عز وجلَّ  فال يعمل إال ما يرضي اهللا، وهو الذي سيحاسبه عليه،يعلم أن اهللا يطلع عليه

_________________________________________________ 
 املسند اجلامع،  بن أمحدأخرجه عبد اهللا ،عن أَِبي عثْمانَ النّهِديِّ ، عن عثْمانَ 15
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شهر رمضان وعيد الفطر:            يوم اجلائزة  )١٠( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ِإنَّ   [[  : ألنه يقول يف كتابه،ر أوضاعنال حالنا وغي فبد،ىل هذا األمر نظر اهللا إليناإذا وصلنا إ
        فُِسِهما ِبأَنواْ مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغالَ ي وجـلَّ  نسأل اهللا. . ))الرعدالرعد  --١١١١((  ]]اللّه عز ر حالنا أن يغي

 .إىل أحسن حال
  . وأحوال أهل عصرنا وأحوال املسلمني أمجعني،نااللهم أصلح أحوالنا وأحوال أوالد
يف الغيب والشهادة عند كل قول أو عمل، والعالنيةاللهم اجعلنا ممن يراقبك يف السر . 

 وللعمل الذي يرضيك عنا يا ، وحب املساكني، وترك املنكرات،اللهم وفقنا لفعل اخلريات
 . أرحم الرامحني

 واحشرنا يوم ،جعلنا يف اآلخرة من أهل النجاة بني عبادك وا،اللهم وفقنا يف الدنيا لطاعتك
 .القيامة يف زمرة أوليائك وأصفيائك

 وتقبل منا ، وما أظهرنا وما أبطنا ، وما أسررنا وما أعلنا    ،ا وما أخرنا  ناللهم اغفر لنا ما قدم    
 ال نتقني الذي واجعلنا من عبادك امل، وزكاة فطرنا ومجيع أعمالنا، وركوعنا وسجودنا،صيامنا وقيامنا

 .خوف عليهم وال هم حيزنون
 األحيـاء منـهم     ، واملؤمنني واملؤمنات  ، وللمسلمني واملسلمات  ،لوالدينالنا و اللهم اغفر   

 .  إنك مسيع قريب جميب الدعوات يا رب العاملني،واألموات
 وأهلمهـم   ، وامجع قلوم على طاعتك يا رب العاملني       ،اللهم أصلح حكام املسلمني أمجعني    

 . وتنفيذ سنة خري رسلك وأنبيائك يا رب العاملني،عمل بشريعتكال
 ، واملقـاتلني يف الشيشـان     ،اللهم انصر إخواننا املسلمني املقاتلني يف البوسنة واهلرسـك        

 . واملقاتلني يف الفلبني وكشمري وبورما ويف كل مكان يا رب العاملني
 وامجع ،واننا املؤمنني يف الصومال ووفق إخ،اللهم صفي اخلالفات بني إخواننا يف أفغانستان   

 .قلوب املؤمنني يف كل مكان يا أرحم الرامحني
 واحلقد واحلسد والشحناء والبغضاء من نفوسنا ومن نفـوس املسـلمني            لَّاللهم انزع الغِ  

ٍر ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ ِإخوانا علَى سر { :واجعلنا من الذين تقول فـيهم     . عنيأمج
 قَاِبِلنيتاحلجر-٤٧ (}م.( 

 وعلى أصحاب سـيدنا  ، وعلى آل سيدنا حممد، وسلم وبارك على سيدنا حممداللهم صلِّ 
 واعطنا اخلري   ، وعلى أتباع سيدنا حممد    ، وعلى أزواج سيدنا حممد    ، وعلى أنصار سيدنا حممد    ،حممد

العاملني وانصرنا على أعدائنا يا رب ،نا واشفنا وجنِّ،وادفع عنا الشر. 
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