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 دينٍ  رَ يْـ اختار لنا خَ .. العالمين  الحمد هللا رب  بِ نا بأفضل نَ أنزله لخلقه، وخص عبـاده، وأنـزل  نْ اصطفاه مِ  ي
  .أخرجت للناس ةٍ م أُ  رَ يْـ خَ  -جوده وفضله وكرمه  نْ مِ  -أنزله على عباده، وجعلنا  ابٍ تَ كِ   مَ رَ كْ عليه لنا أَ 

والنفحـــات  ،يعطـــي عبـــاده المـــؤمنين مـــن العطايـــا اإللهيـــةوحـــده ال شـــريك لـــه،  ،وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا
  .وال خطر على قلب بشر ،وال أذن سمعت ،ة، ما ال عين رأتي انِ نَ ينالون المنازل الجِ ثوبات التي بها موال ،الربانية

هللا صــلى ااهللا ورســوله، ألــف اهللا عــز وجــل بــه بــين القلــوب المتنــافرة، وجعلــه  دُ ْبــعَ  وأشــهد أن ســيدنا محمــداً 
  .موحد الجماعة، والقاضي على الفرقةعليه وسلم 

 وسل وبـاركْ  مْ اللهم صل  للعمـل علـى نهجـه يـا اهللا اً ، ووفقنـا جميعـدنا محمـد وارزقنـا هـداهعلـى سـي، فْ وألـ 
واجعلنــا أخــوة  ،فــت بــين المهــاجرين واألنصــار والصــالحين واألبــراركمــا أل   ،بــين جميــع عبــادك المــؤمنين فــي وطننــا

  .العالمين آمين يا رب  ،سعداء جميًعا يوم القرار ،فين في الدنيامتآل
  :أيها األخوة جماعة المؤمنين
ونسـتعد ونتأهـل لمزيـد الخيـرات وعظـيم البركـات مـن اهللا  ،أيام شـهر شـعبان ،ونحن في أيام الخير والبركة

 وجل لنـا فـي  فيـه خيـرٌ  !!بقول واحـد للحبيـب اآلن؟ أن نعمل اً ماذا ينبغي علينا أن نفعله جميع في شهر رمضان؛ عز
إن لـربكم فـي أيـام دهـركم لنفحـات أال فتعرضـوا لهـا فعسـى أن {: صـلى اهللا عليـه وسـلمالدنيا وسعادة يوم الدين، قال 

نسـتعد ونتجهـز لهـا وكيـف  لنفحـات التـي ينبغـي أن نتعـرض لهـا؟مـا هـذه ا. ١}تصيبكم نفحة لـن تشـقوا بعـدها أبـًدا
  ووقتها؟ في حينها عز وجل تنزل علينا بفضل اهللا لنكون من أهلها؟ وت

ــ عــز وجــل إن نفحــات اهللا  التــي ذكرهــا الحبيــب ليســت نفحــات حس أو مــال أو  ،كأكــل أو شــرب  ؛ة أرضــيةي
فيغفــر لــه مــا  ؛، أن يمــنح عبــًدا مغفرتــهجــل فــي عــالهوإنمــا النفحــات التــي تنــزل مــن اهللا علــى قــدر اهللا  ،مناصــب فانيــة

   .ذنوبه حسنات لَ د بَ يُ على عبد فَـ عز وجل اهللا  ن مُ ذنبه، أن يَ تقدم من 
 ر ويجعلـه حريًصـا علـى قيامـه بأعمـال البِـ ،على عبد فيجعل صـدره منشـرًحا للطاعـات عز وجل أن يتنزل اهللا 

   .ال رياًء وال سمعًة بين خلق اهللا ،والنوافل تقربًا هللا جل في عاله
فيمشــي  ،ويجعــل اآلخــرة ملموًحــا لنــاظر قلبــه ،علــى عبــد فيجعــل المــوت بــين عينيــه وجــل عــز اهللا  ن ُمــأن يَ 

وعـن السـوء وعـن  ر وينظر لما قدمه لنفسه فـي أخـراه، فيمتنـع عـن الشـ ،ويقعد ويتحرك ويسكن وهو ينتظر الموت
وأن يتأسـى  ،طاعـاتويحرص على أن يكـون فـي كـل أنفاسـه فـي ال ،ويسارع إلى الخيرات والنوافل والقربات ،أهله

 صلى اهللا عليه وسلمسيدنا رسول اهللا  ؛د الساداتفيها كلها ويقتدي فيها بهدي سي.   
ه وخـاطره مـن التفكيـر فـي ويحفـظ سـر  ،العبد فيحفظه بحفظه مـن الوقـوع فـي الكبـائرعز وجل يوفق اهللا  نأ
فـي كـل مـا  فكـره دائـمٌ  بـل كـل  ،يقـع فـي العيـوبوال يخطر على باله أبـًدا أن  ،فال يفكر أبًدا في الذنوب ،الصغائر

 فيحرص على العمل بقول اهللا  ،وفيما كان عليه سيدنا رسول اهللا ،ه اهللايحب َلَقْد َكاَن َلُكـْم ِفـي َرُسـوِل ﴿ :في عاله جل
   ].األحزاب٢١[﴾ ِثيًرااللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَمن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه كَ 

فيـدخل  ،العبد فيجعل لسانه مستقيم، ال ينطق إال بالقول الذي يرضي العزيـز الكـريم عز وجـل يوفق اهللا  نأ
   ].الحج٢٤[﴾ َوُهُدوا ِإَلى الطيِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميدِ ﴿: اهللا قِ لْ خَ  نْ ة مِ ل في قول اهللا في ثُـ 

                                                 
 رضي اهللا عنه أخرج أبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى شعب اإليمان وابن عساكر عن أنس ١
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ُهـَو ﴿ :بالسكينة في قلبه، والسكينة تتنزل من اهللا على القلوب العامرة باإليمـان بـاهللا عز وجل زل اهللا يتن نأ
   ].الفتح٤[﴾ الِذي َأنَزَل السِكيَنَة ِفي قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنينَ 

 :فـي قولـه قلبـه عنـد الشـدائد والمحـن والملمـات، فيـدخل فـي بشـرى اهللا عـز وجـل  عز وجل أن يطمئن اهللا 
وكـل علـى حضـرة مت ،فيكون النـاس فـي هلـع وجـزع، وهـو مطمـئن بـاهللا ].الرعد٢٨[﴾ َأَال ِبذِْكِر الّلِه َتْطَمِئن اْلُقُلوبُ ﴿
  ].الطالق٣[﴾ َوَمن يـَتَـوَكْل َعَلى اللِه فـَُهَو َحْسُبهُ ﴿ :وقد اعتمد على اهللا ،من الخلق ال يخشى سوىً  ،اهللا

  ].البقرة٢٨٢[ ﴾َواتـُقوْا الّلَه َويـَُعلُمُكُم الّلهُ ﴿ :مل عَ مه علًما بغير تَـ فيعل  جل عز و يكرمه اهللا  نأ

بـين  ،بـين الحـالل والحـرام ،يميـز بـه بـين الطيـب والخبيـث ؛ويجعل له نـورًا فـي قلبـه عز وجل يكرمه اهللا  نأ
صـلى اهللا بقـول البشـير النـذير  ينَ يـنِ عْ فيكـون مـن المَ  ].األنفال٢٩[﴾ َإن تـَتـُقوْا الّلَه َيْجَعل لُكْم فـُْرقَاناً ﴿ :واألسوأ السيئ

  .٢}اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهللا{: عليه وسلم
اه، بـل ال ورجاءه مسـتجاب، فـال يرفـع أكـف الضـراعة إلـى اهللا إال ولبـ مجاب،دعاءه  عز وجـل أن يجعل له 
 ].الزمـر٣٤[﴾ َلُهـم مـا َيَشـاءوَن ِعنـَد رَبِهـمْ ﴿ :قـال فـي قـوم عـز وجـل إن اهللا  إال وأجابهـا مـواله، يتحرك في قلبـه خطـرة

 :مـا احتجـت إلـى شـيء إال وقلـت: رضـي اهللا عنـهفقال  ؟كيف حالك مع اهللا: رضي اهللا عنهقيل لإلمام جعفر الصادق 
 ابَ َجــجعلــه اهللا مُ  دٌ ْبــعَ . بجــواريفمــا أســتتم كالمــي إال وأجــد هــذا الشــيء . جعفــر يحتــاج إلــى كــذا كَ دُ ْبــعَ  ،يــا رب 
  .الرجاء قَ ق حَ مُ  ،الدعاء

  !!كيف نستعد لها ونتهيأ لها؟  ،ونفحات اهللا عز وجل ال تحدّ  ،عطايا اهللا ال تعدّ 
صـلى معلوم أن عطاء اهللا ال يتنزل في الجيوب، ولكن يتنزل في القلـوب، ولـذلك قـال الحبيـب المحبـوب 

   .٣}ينظر إلى قلوبكم وأعمالكملكن ينظر إلى صوركم وال إلى أموالكم و  هللا الاإن {: اهللا عليه وسلم
  :وتجهيز القلوب يحتاج إلى أمرين ،فاالستعداد لعطاء هللا يكون بتجهيز القلوب

ــالخَ  ر أو ُضــ أمــر فيــه شــر  هــا مــن أي تُ رَ هْ األمــر األول طُ  ــبُ  جَ رِ ْخــأن يُ  ؛قلْ يتعلــق ب  ،رهغض والُكــمــن القلــب ال
بــين اإلنســان وبــين إخوانــه المــؤمنين، ألن اهللا أمــر يعطــل  وكــل  ،والشــح والطمــع ،واألنانيــة واألثــرة ،والغــل والحســد

أن  - ويكـون فيهـا فـي اآلخـرة مـع خيـر البريـة ،لمـن يريـد أن يـدخل فيهـا فـي الـدنيا -جعل شرط األخوة اإليمانية 
﴾ ُصـُدورِِهم مـْن ِغـل ِإْخَوانًـا َعلَـى ُسـُرٍر متَـَقـابِِلينَ َونـََزْعنَـا َمـا ِفـي ﴿: يكون قلبه ليس فيـه أي شـيء نحـو جميـع البريـة

   ].الحجر٤٧[

ونوطد العالقات على المائدة القرآنية، وبما أمرنـا بـه خيـر البريـة  ،ونضع بعد ذلك قواعد األخوة اإليمانية
الرغبــة فــي الصــلح بــين  ،نجعــل فــي القلــوب النفــع إلخواننــا ،لبعضــنا ب نجعــل فــي القلــوب الُحــ ؛صــلى اهللا عليــه وســلم

 ،أمر من أمور الدنيا أو من أمـور الـدين عن التنازع في أي  ف المتخاصمين، الرغبة في التأليف بين المتنافرين، الكَ 
   ].البقرة٢٨٥[﴾ َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا﴿ :العالمين منا رب وما يحكمون به نقول كما عل  ،الخالف إلى المتخصصين د رُ نَـ وَ 

 قٍ رَ ل المــؤمنين متفــرقين إلــى ِفــعــوال نج ،شــمل المــؤمنين م ـلَــوَ  ،ائًمــا وأبــًدا لوحــدة المســلمينأن نســعى د
وعطــاء اهللا جــل فــي  ،وكــرم اهللا ،وإلــى أحــزاب متشاكســة ومتنــاوءة، ألن هــذا يحجــب عنــا جميًعــا فضــل اهللا ،شــتى

وتـــدع النزاعـــات  ،ى اهللا وطاعـــة اهللاجعـــل الخيـــر والبركـــة بـــالقرى التـــي تجتمـــع علـــى تقـــو  عـــز وجـــل عـــاله، فـــإن اهللا 

                                                 
 .رضي اهللا عنه عن أبي سعيد الخدري الخطيب وأبو نعيمرضي اهللا عنه، والطبراني وابن عدي و  بي أمامةاإلمام الحافظ ابن عبد البر عن أ هأخرج ٢

 .متفق عليه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ٣
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ـــا ـــَماء َواَألْرضِ ﴿ :والخالفـــات واإلحـــن جانًب ـــَن الس ـــاٍت م ـــْيِهم بـَرََك ـــا َعَل ـــوْا َلَفَتْحَن ـــوْا َواتـَق ـــَرى آَمُن ـــَل اْلُق ـــْو َأن َأْه ﴾ َوَل
  ].األعراف٩٦[

 وإذا بـرب  ،لصـالة االستسـقاءإسـرائيل  ومعـه بنـوأفضل الصـالة وأتـم السـالم نا نبي  عليه وعلىخرج سيدنا موسى 
 ال أستجيب لكم وفيكم نَ  ،يا موسى :ة يقول لهالعز قال .امم:  يـا موسـى أأنهـى عـن النميمـة  :قـال ؟هـو نْ وَمـ يا رب

 ،العـالمين فنزل عليهم المطـر بـالخير مـن عنـد رب  ،فدعاهم سيدنا موسى للتوبة النصوح أجمعين !!!؟وأكون نمام
  . عز وجل والتواد وطاعة اهللا  ،أللفة والمحبةعندما اجتمعوا على ا

 ،ينزل على الجماعة إذا كانت الجماعة كلهـا علـى قلـب رجـل واحـد ،وعطاء اهللا ،عز وجل وهكذا دين اهللا 
 ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى {: صلى اهللا عليه وسلم هايقول فيهم نبي

  .٤}نه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىعضو م
لكــن كـــان هـــديهم  ،قــد يكـــون بيننـــا خــالف فـــي الـــرأي، فأصــحاب رســـول اهللا كـــانوا يختلفــون فـــي الـــرؤى

، وال إلـى حقـد ال يتحـول الخـالف إلـى خصـام وال إلـى نـزاع .)الخالف في الرأي ال يفسـد للـود قضـية( :ومبدؤهم
رب ال تكــون إال علــى الكــافرين ظــاهرين الكفــر، أو المشــركين المحــاربين ألن الحــ -ره، وال إلــى حــرب وال إلــى ُكــ

لكـن  ،فـال بـأس ،ارتضى رأيًا من الـدين وعمـل بـه ،فهو أخي )ال إله إال اله محمد رسول اهللا(أما كل من يقول  ،لنا
 ا دام يطـابق شـرع وأنـا أيًضـا لـي رأيـي الـذي أختـاره مـن ديـن اهللا مـ ،وال يقتتـل مـن أجـل هـذا الـرأي ،ال يفرضه علـي

أهـــل  ،ولـــه برهـــان فـــي ســـنة رســـول اهللا، وإذا اختلفنـــا فنرجـــع إلـــى العلمـــاء العـــاملين ،ولـــه دليـــل فـــي كتـــاب اهللا ،اهللا
   ].النحل٤٣[﴾ فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تـَْعَلُمونَ ﴿: الوسطية الذين قال لنا فيهم اهللا

 وهــؤالء يحــاولون أن  ،وهــؤالء يشــنعون علــى هــؤالء ،شــتمون هــؤالءوهــؤالء ي ،ون هــؤالءلكــن هــؤالء يســب
 هـم، لـيس هـذا مـن ديـن اهللا ءحـوا هـؤالء وآرايقب وجـل وإنمـا مـن النفـوس التـي بعـدت عـن رحمــة  - خـوانيإيـا  -عـز

ه الـبالد حتـى تتوقـف عـن هـذعـز وجـل فـإن رحمـة اهللا  ،بنا العنـا ، وإذا مشينا في ذلك وحل عز وجل المليك القدوس 
  ].آل عمران١٠٣[﴾ َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوالَ تـََفرُقواْ ﴿: يرجعوا إلى قول اهللا

أؤهــــل قلبــــي نحــــو اهللا بــــأن أمــــأله  ،إذن البــــد أن أؤهــــل قلبــــي لنــــزول العطــــاء بالصــــفاء لجميــــع خلــــق اهللا
ريــاًء وال ســمعًة وال شــهرة،  - مهمــا قــل  -ال أعمــل عمــالً  ،والعالنيــة عمــل فــي الســر فــي أي  بــاإلخالص هللا وحــده

 ،مــن أعطــى هللا{: صــلى اهللا عليــه وســلمقــال  ،وكــل أحــوالي هللا ،وإنفــاقي هللا ،وعبــادتي هللا ،وقــولي هللا ،وإنمــا عملــي هللا
  . ٥}عز وجل فقد استكمل والية اهللا  وأحب هللا، وأبغض هللا، ،ومنع هللا

فــال  ،مٍ ْلــوال يــتم ذلــك إال إذا اتبعتــه علــى عِ  ،ين والمرســلينبــاعي خيــر النبيــتاوالبــد أن أكــون صــادقًا فــي 
وأتعلــم مــن الحكمــاء مــا بــه أصــدق فــي متــابعتي  وإنمــا أجــالس العلمــاء ،أجتهــد فــي موضــع ال ينبغــي فيــه االجتهــاد

 بشـراهيـا ، فـإذا كـان اإلنسـان يعمـل خالًصـا لوجـه اهللا .صـلى اهللا عليـه وسـلمد الرسل واألنبيـاء لسي،  قـال رب  ة العـز عـز

                                                 
 .البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي اهللا عنهما ٤
من أعطى هللا، ومنع هللا، وأحب هللا، وأبغض هللا، فقد استكمل : (الوخرج الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق ٥

من أحب هللا، وأبغض هللا، : (وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة وخرج ابن جرير عن ابن عباس قال). وأنكح هللا: (، وخرجه اإلمام أحمد وزاد فيه)إيمانه
جد عبد طعم اإليمان وإن كثرت صالته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة ولن ي ،ووالى في اهللا، وعادى في اهللا، فإنما تنال والية اهللا بذلك

 ).مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك ال يجدي على أهله شيئا
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 ومــا أمرنــا أن نعبــده إال بــاإلخالص. ٦﴾اإلخــالص ســٌر مــن أســراري أســتودعه قلــب مــن أحــب مــن عبــادي﴿: وجــل: 
يَن ﴿ َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدالبينة٥[﴾ لِيَـْعُبُدوا الل.[   

وأننـا فقـراء  ،أننـا فـي حاجـة إلـى اهللانشـعر  ،دائًمـا وأبـدا مرتـدين ثيـاب العبوديـةعـز وجـل وأن نقوم بين يديـه 
ـعـز وجـل وأننا جهالء أمام حضرة العلـيم، وأننـا نحتـاج إلـى اهللا  ،إلى الغني ز العبـد بـذلك  فـي كـل أنفاسـنا، فـإذا تجه

يغشــاكم اهللا  ،أتــاكم شــهر رمضــان شــهر بركــة{: صــلى اهللا عليــه وســلمقــال  ،كــان أهــالً لعطــاء اهللا وخيــر اهللا وإكــرام اهللا
فـأروا اهللا  ،وينظـر فيـه إلـى تنافسـكم فـي الخيـر ،األعمـالويضـاعف  ،ويحقق الرجـاء ،فيستجيب الدعاء ،لى فيهتعا

تُوبُــوا ِإلَــى اللــِه َجِميًعــا َأيـَهــا ( ،أو كمــا قــال. ٧}عــز وجــل فــإن الشــقي مــن حــرم فيــه مــن رحمــة اهللا  ،مــن أنفســكم خيــًرا
  .)النور٣١) (اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ 

  :الخطبة الثانية
 وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا  .الـذي أعاننـا وقوانـا وجعلنـا مـن عبـاده األتقيـاء األنقيـاء ،العـالمين الحمد هللا رب

ــِه تـُْرَجُعــونَ ( ،وحــده ال شــريك لــه نا ســيد وأشــهد أن  .)القصــص٧٠) (لَــُه اْلَحْمــُد ِفــي اْألُوَلــى َواْآلِخــَرِة َولَــُه اْلُحْكــُم َوِإلَْي
ــ ،ى األمانــةوأد  ،الرســالة غَ بلــ ،هاهللا ورســولُ  دُ ْبــمحمــًدا عَ  ال يزيــغ عنهــا  ا،هــا كنهارهــليلُ  ،ة البيضــاءوتركنــا علــى المحج
 هالكبعده إال .  

وصــاحب الشــفاعة  ،وبشــارة األنبيــاء الســابقين ،ينعلــى ســيدنا محمــد خيــر النبيــ وبــاركْ  مْ وســل  صــل  م اللُهــ
 ينالعظمى يوم الد.  وصحابته المباركين ،ى اهللا عليه وعلى آله الطيبينصل،  ينوكل من اهتدى بهديـه إلـى يـوم الـد، 

  .العالمين يا رب  ،آمين..  آمين ،وعلينا معهم أجمعين
  :أيها األخوة جماعة المؤمنين
 ارد فــي ويجهــزون أنفســهم لفضــل اهللا الــو  ،هلــون أنفســهمؤ يُ صــلى اهللا عليــه وسـلم  كـان أصــحاب حضــرة النبــي

ليتحقـق لهـم مـن اهللا  ،وما هم في حاجة إليـه مـن أحـوال ،ا سبق لهم من أعمالبمراجعة أنفسهم عم ، شهر رمضان
ولــذلك كــانوا  ،ويستحضــرون الــذنوب التــي وقعــوا فيهــا أو التــي فعلوهــا ،فينظــرون فيمــا مضــى مــن العمــل ،اآلمــال

وال يتوقـف  ،واحـد مـنهم إلـى اهللا يتوب كل  ،عز وجل  يكثرون في هذا الشهر المبارك شهر شعبان من التوبة إلى اهللا
، فيأســفون علــى مــا عــز وجــل فــي الوجــل والنــدم واألســف مــن اهللا  - مــع االســتغفار -وقلبــه  ،لســانه عــن االســتغفار

النصـوحة هللا  ويقـدمون التوبـة ،وينـدمون علـى مـا فعلـوه مـن المعاصـي والمخالفـات ،فاتهم من تقصير في الطاعـات
 عز  وجل،  اهللا  لعل وجـل ويوفقنـا لعمـل الصـالح وصـالح العمـل فيمـا بقـي مـن  ،يغفر لهم ولنا فيمـا مضـى مـن األيـامعز

   .األيام
مـا  ن مْ ُصـفكانـت نسـاؤهم يَ  ،وكانوا ينظرون إلى ما عليهم من الواجبات يؤدوها فـي هـذه األيـام المتبقيـات

وكـان مـن جملـة  ،فـي هـذه األيـام مـن شـهر شـعبان - ن ولـم يصـمنهاأفطرنها في شهر رمضا -تبقى عليهن من أيام 
حتى يـدخل شـهر رمضـان  ،فقد كانت تصوم ما عليها من رمضان في شهر شعبانرضي اهللا عنها ذلك السيدة عائشة 

  .عز وجل لحضرة الديان  نٌ يْ وليس عليه دَ 

                                                 
ن سألت جبريل ع: (صلى اهللا عليه وسلم قال ي بِ أن الن  حذيفةعن الحسن عن   )٩٤: الصفحة أو الرقم(اللؤلؤ المرصوع في القاوقجي أورد  ٦

 ).اإلخالص سر من أسراري أودعته قلب من أحببت من عبادي :العزة فقال سألت عنه رب  :فقال ؟اإلخالص ما هو
  .ذكره المنذري في الترغيب والترهيبرواه الطبراني عن عبادة بن الصامت و  ٧
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اة المـال البـد أن تكـون مـرة فـي وزكـ - يجعلون زكـاة أمـوالهم فـي شـهر شـعبان وكان من فطنتهم وكياستهم
ألن العــام الهجــري يــنقص عــن  ،ال يجــوز أن نحســبها بالعــام المــيالدي اً،هجريــ اً بــد أن يكــون عامــ، والعــام الالعــام

فكـانوا يجعلـون وقـت إخـراج زكـاة المـال فـي شـهر شـعبان، وزكـاة المـال  - حدى عشر يوًما تقريًباإالعام الميالدي 
أي مــا يزيــد عــن  اً،ذهبــ اً جرامــ ٨٥صــاب أن يكــون مــا معــه مــن المــال يســاوي ثمــن لمــن بلــغ عنــده النصــاب، والن

أي  ،ونصـف فـي المائـة نااثنـ :أي ،العشـر عَ بْ خرج عنه رُ فإذا كان كذلك يُ  ،عشرين ألف جنيه اآلن، ومر عليه عام
 رضـي ن مالـك قـال أنـس بـ ،يخرجهـا فـي شـهر شـعبان، ولمـا سـئلوا فـي ذلـك - خمسة وعشرين جنيهاً  ألفٍ  عن كل
ى الفقيـر والمسـكين علـى ليتقـو  ،يخرجون زكاة أموالهم فـي شـهر شـعبانرضي اهللا عنهم  ي بِ كان أصحاب الن (: اهللا عنه

   .في شهر رمضان - د عناء العمل والكدح والكَ  - على نفسه العناء رَ فِ و حتى يُـ  ،)صيام شهر رمضان
 وقـد حــث  بِــالن ي  ن يخففــوا األعمــال عــن العمـال الــذين يعملــون عنــدهم فــي شــهر أهــل اإليمـان علــى أ ُكــل

، فكــانوا ٨)مملوكــه فيــه وقــاه اهللا مــن عــذاب جهــنم يــوم القيامــة نْ َعــ فَ فــخَ  نْ َمــ(: صــلى اهللا عليــه وســلموقــال  ،رمضــان
 يكفـي حاجاتـه فـيفيكون عنده رصيد من المال  ،يخرجون زكاة أموالهم في شهر شعبان ليتقوى الفقير والمسكين

  .وال يكابد العمل ألن اهللا أغناه بما أعطاه له إخوانه المسلمين ،رمضان فيتفرغ في رمضان لطاعة اهللا وعبادة اهللا
 ،فيشـتري المـؤمن مـا يحتـاج إليـه مـن ضـروريات فـي شـعبان ،يأتون بالبضاعة في شـهر شـعبانوكان التجار 

ألنهـــم دخلـــوا ســـوق العبـــادة وســـوق  ،امـــاً مَ واق إال لِ لـــم يـــدخلوا األســـ ،غـــوا لطاعـــة اهللارمضـــان تفر  هـــاللُ  ل فـــإذا َهـــ
  .ويحافظون على صالتهم وعلى صلة أرحامهم ،يقرأون القرآن ويحافظون على صالة القيام ؛الطاعة

ْن بيـنهم وبينـه ويسترضون مَ  ،َمْن بينهم وبينه خصومة الحو اوكانوا كذلك يتجهزون في شهر شعبان بأن يص
إذا دخل المسلمون شهر رمضان دخلوا وكـأنهم  حتى ،ون آباءهم وأمهاتهمر بِ م ويَ ويصلون أرحامه ،نفور أو عداوة

وجـوارح محفوظـة مصـونة مـن  ،وأبـدان هينـة لينـة فـي طاعـة اهللا ،منشـرحة هللا ، وصـدورهمقلوب صـافية ؛واحد رجلٌ 
بنفحـات عـز وجـل فـيعمهم اهللا  ،رّ وتبـادل للخيـر وتعـاون علـى البـ ،اهللا رِ ْكـذِ  نْ ِمـ ل وال تِمـ ل وألسنة ال تِكـ ،معصية اهللا

  .رمضان وما أكثرها اآلن
 ،وإلــى جمــع القلــوب ،إلــى وحــدة الصــف - وأهــل مصــر أجمعــين -ومــا أحوجنــا جميًعــا أهــل هــذه القريــة 

 ـلَـعـن الشـتات وَ  يِ ْهـوإلى النـ مـن اهللا  نطلـبونتجـه جميًعـا إلـى اهللا  ،وأن نضـع أيـدينا فـي أيـدي بعضـنا ،الفرقـة م عـز
  .لعله يرفع عنا غضبه ومقته ل وج

 حالنا إلى أحسن حال لْ اللهم انظر إلينا نظرة رضا وحنان وبد.  
رؤســاء  ،ومحكــومين امــاً حك  ،وأصــلح شــأن أهــل مصــر أجمعــين ،اللهــم ألــف بــين قلــوب عبــادك المــؤمنين

ين علــى العمــل واجعلهــم حريصــ ،، وأذهــب العنــد والكيــد والغــل والحقــد مــن نفــوس المســئولين أجمعــيننومرؤوســي
حتـى  ،وأصـحاء ومرضـى وضـعفاء ،فقـراء وأغنيـاء ،ولما فيه خيـر المسـلمين ،ولرفعة هذا الوطن ،إلعالء هذا الدين

  .يا أكرم األكرمين ةٍ ن نكون جميًعا في خير مِ 
وال  ،بــالء غــالء وكــل  وبــاء وكــل  ا كـل وأذهــب عنــ ،وســخاء وهنــاء ،اللهـم اجعــل أهــل مصــر فــي خيـر ورخــاء

  .ا عن الخلق أجمعينينَ نِ غْ ل علينا فيُـ يتنز ك ر واجعل خيرك وبِ  ،نا إلى أحد من األصدقاء أو األعداءتحوج

                                                 

 . )اهللا له، وأعتقه من النار من خفف فيه عن مملوكه غفر: (بلفظ رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمان رضي اهللا عنه ٨



 إن لربكم في أيام دهركم لنفحات                                           فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد            

    ٢٠١٣-٦-٢٨كفر المنشا طنطا -بالمسجد الكبير خطبة الجمعة          -  ٦ -

إنـك  ،األحيـاء مـنهم واألمـوات ،والمؤمنين والمؤمنات ،وللمسلمين والمسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
 العالمين سميع قريب مجيب الدعوات يا رب.  

 ،والمفتتــين والســاعين إلــى الكيــد لهــذا البلــد األمــين ،ن المنــافقين والمتســلقينفــي بلــدنا مــ احفظنــااللهــم 
  .جعل مصر في كنفك وحفظك وصيانتك يا أكرم األكرميناو 

َهـــى َعـــِن اْلَفْحَشـــاء َواْلُمنَكـــ(اتقـــوا اهللا، : عبـــاد اهللا ِر ِإن اللّـــَه يَـــْأُمُر بِاْلَعـــْدِل َواِإلْحَســـاِن َوِإيتَـــاء ِذي اْلُقْربَـــى َويـَنـْ
  ].النحل٩٠[) َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 

  .اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
**************  

  
  
  
  

  


