
شهر رمضان وعيد الفطر:تكرمي اهللا للصائمني      )١(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 




  احلمد هللا رب  وصـفات   ،ي عباده املؤمنني على أخـالق القـرآن        العاملني، يرب 
  شـفوق  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، إله      . وأعمال أهل اجلنان   ،اإلميان

ب، خبلقهبعباده، لطيف رحيماملؤمنني رءوف  .  
ه من خلقه وخليله، أول مـن        وصفي ، سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله     وأشهد أن 

ع م فـصوهلا ووز   ان، وقـس   عالية األرك  ، وشيدها متينة البنيان   ،أسس مدرسة اإلميان  
ا ووضمناهجها، ووضع هلا شهادات التقدير اليت خترج للمربزين فيها من العلي حطال 

 وآلـه   ، الـسراج املـنري    ، البشري النذير  ،يب صلوات اهللا وسالمه على هذا الن      .القدير
   ..) أما بعد (. وعلى كل من سار على جه إىل يوم الزحام، وأصحابه العظام،الكرام

 وحنن على وشك االنتهاء من هذه الدورة اإلميانية اليت          :فيا أيها األخوة املؤمنون   
  فال يوجد يف العامل     ،ا الناس  الربية، هذه الدورة اليت ليس هلا مثيل يف دني         عقدها لنا رب 

شـيوخاً   رجاالً ونساءاً،    ،ه دورة يشترك فيها ما يزيد عن األلف مليون من البشر          كلِّ
 العاملني يف هذه الـدورة اإلميانيـة         يشتركون بأمر رب    الكلُّ ،وشباناً، أطفاالً وبالغني  

 ، عملـهم  وهم يف أمـاكن   ، وهم يف بلدام   ، وهم يف بيوم   ،السنوية ملدة شهر كامل   
نريـد  ف. سبحانه وتعاىل  يشتركون بأرواحهم وقلوم يف هذه الدورة اليت نظمها هلم املوىل         

  .أن نتلمس بعض البواعث اليت من أجلها فرض علينا اهللا هذه الدورة اإلميانية
إن كل ما وقف عنده احلكماء واألطباء أن هذه الدورة الغرض منها تنقية املعدة           

،  كرمي أمر و ، عظيم  وهذا شئٌ  ، هلا ذلك إصالح اجلسد احلامل    مث بعد    ،وإصالح شأا 
 فقد قال يف قرار إنـشاء  .لكنه ليس اهلدف األساسي كما بين اهللا يف قرار التخصيص  و

 } كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ           {: هذه الدورة 
   .))لبقرةلبقرةاا--١٨٣١٨٣((

فكان اهلدف من هذه الدورة أن يصل املؤمن إىل مقام التقوى، وأن يتعلق حببل              
                                     

  .م١٣/٥/١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٨ رمضان املعظم جلمعة األخرية من مبسجد اإلمام أبو العزائم مبغاغة حمافظة املنيا يوم ااجلمعة خطبة ١
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 وأن ينضم إىل كتيبة األتقياء، وإىل صفوف األنقياء، وأن يكون فرداً يف جيش              ،التقوى
 وحيارب الـضالل يف     ، وحيارب كتائب الشيطان   ، حيارب جحافل الظالم   ،سيد األنبياء 

 يسعى  . أو ذهب   وينشر الفضيلة أينما حلَّ    ،توجهت وحيارب الرذيلة أينما     ،أي مكان 
 ويزيل من بينهم النفور واخلالف والشقاق، ميشي بعـد هـذه            ،بني الناس باألخالق  

     واألشفية الربانية، يعاجل الناس     ، معه األدوية احملمدية   ،انياًالدورة يف دنيا الناس طبيباً رب 
  .ا من أمراض النفوس

 نعم.  من أمراض األخالقا مصحات لعالج النفوس  ولو حبثنا يف الكون ما وجدن     
، أو   وما أوسعها وما أكثر العاملني ـا       ،جند مستشفيات لعالج األجسام وما أكثرها     

لكن . للعالج من األمراض النفسية الىت يدرسها األطباء مثل الفصام والرهاب وغريها          
 ومـن   ،ظالغضب ومن الغـي   أمراض األخالق، وسوء الطباع، من      عالج النفوس من    
   . ومن الشقاق، ومن النفورةري ومن الغ، ومن احلرص ومن الطمع،احلقد ومن احلسد

مع األخالقية،  أروين يف العامل كله مصحة نفسية تعاجل الناس من هذه األمراض            
  . وكل ما حنن فيه من خالفات ومنازعات،أا سبب ما حنن فيه من مشكالت

 ومن الـسرقة    ،من قضايا النصب واالحتيال    ، وما حيدث يف جمتمعنا    ،إن ما بيننا  
 وعدم ،خالق وسوء الطباع إمنا سببها فساد األ، وغريها من أنواع املشكالت،والرشوة
وال يوجد مصحة يف عامل البـشر       .  ومشائل أصحابه األبرار   ، املختار  دى النيب  اهتدائنا

 وخـالق   ،ا فاطر البشر  تعاجل هذه الفطَر إال املصحة اإلميانية اليت خلقها وأوجبها علين         
 ونتنبه إىل ما فيهـا  ،القدر، وأوجب علينا مجيعاً أن ندخلها باالحتساب وصدق اإلميان      

  . صلى اهللا عليه وسلممن طوابري أخالقية بينها لنا النيب العدنان 
أن نأيت بنفوسنا وندخلها يف ورشـة       ،  الغاية الكربى من هذه الدورة    وهذه هى   

 حىت  ،ها وليظهر بر  ، وليكمل خريها  ،ها ليذهب شر  ، أخالقها اإلصالح الربانية لتنصلح  
 وعلى ،لنفس طوال العام على هدى من كتاب اهللاسارت  إذا خرجت من هذه الدورة  

رضى وعلى هدى من أخالق السلف الصاحل       ،  صلى اهللا عليه وسلم   هدى من سنة رسول اهللا      
  . أمجعنيوأرضاهماهللا عنهم 

     أعاجيـب   تفعـل    ، وغيبتها عن مراقبة الرقيب    ،قىإن النفس يف غيبتها عن الت
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 وتضرب بيد من حديد على الضعفاء       ، وتسرق القوي  ،، تسطو على الضعيف   الشرور
، ولـذلك   عز وجل  واملساكني خللوها من نوازع الرمحة اليت تأيت من مراقبة رب العاملني          

 واألحـوال  دق،الىت ال تـص جند كل يوم صفحات االت واجلرائد تأيت لنا باألخبار         
أو ،  ولسنا يف جمتمع إسالمي   ،  الغريبة اليت عندما نقرأها نتذكر أننا يف غابة من الغابات         

  . جمتمع إمياين
بل إن احليوانات ، أحوال احليواناتأدىن من ألن ما حيدث يف هذه املنازعات هو       

يـه   ال يأكل حلم أخ    - مثالً - فالكلب   ،بعضها عنده فضائل تغلب على بين اإلنسان      
 لكنه لو وجد ،القاذورات ويأكل  ،ويأكل اجليف ،  ، يأكل حلم امليتة   !!الكلب امليت أبداً  

 فمـا   !!  وال ميضغه بأسنانه   ، وال يقترب من حلمه    ، على مزبلة ال يقرب منه     ىه ملق اأخ
 جيلس مع أخيه على ش حلم أخيه، وعلى         !!بالك باإلنسان الذي يأكل حلم أخيه ميتاً      

ه، وعلى حماولة جلب الشر ألخيه،      اه، وعلى احلديث مبا يسوء أخ     الكالم يف عرض أخي   
ق يتدىن عـن مرتبـة   لُيف هذا اخلُأليس هو . ة العمل على إفساد شأن أخيه     وعلى حماول 

  . مرتبة آدمية لكنها يف احلقيقة أخالق حيوانية؟الكلب
        طْإن هذا هو ما يعاجله الصيام، جيعل النفوس تههللا  حلضرة القدوس، وتراقب ا    ر

 ، وإىل مقام يعتقد صاحبه أن اهللا مطلع عليه ويـراه          ،عز وجل  وتصل إىل مقام مراقبة اهللا    
يعلم منـه    سبحانه وتعاىل  يراقبه يف اخللوات كما يراقبه يف اجللوات، وأنه        سبحانه وتعاىل  وأنه
حىت اخلواطر القلبية الـيت مل    سبحانه وتعاىل  ات الصدور وحركات العيون، ويعلم منه     خفي

ز التنفيذخترج إىل حي.  
 ،ه بالعمل إىل اهللا، يعامل اهللا يف اخللقجِ فإنه يت،فإذا علم أن اهللا مطلع عليه ويراه   

 يعمل ألن اهللا يراه وال ينتظر األجر يف عمله إال           ،ويعامل اخللق يف اهللا، فيقوم مراقباً هللا      
 األجر عليه إال مـن اهللا،      وال ينتظر  ،إذا صنع معروفاً فإمنا يصنعه من أجل اهللا       . من اهللا 

   وهو ال يريد أن يسوء نفسه أو يشوه صورته          ، فلمعرفته أن اهللا يراه    وإذا امتنع عن شر 
 عليه  ب وإذا غض  ، فإنه إذا اطلع عليه وهو يف املعصية غضب عليه         ،أمام خالقه وباريه  

ضـي  ر {:  وهو ال يريد أن خيرج من هذه احلياة إال بقول اهللا           ، به عذابه وسخطه   حلَّ
 هبر يشخ نمل كذَل هنوا عضرو مهنع البينةالبينة--٨٨ ( (}اللَّه((..  
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أيها األخوة املؤمنون إمنا عقدت هذه الدورة اإلميانية إلصالح أخـالق األمـة             
عدنا بفضل اهللا   وجاء العيد   وقد أمتنناها بنجاح،     فإذا خرجنا من هذه الدورة       ،احملمدية

 وعدنا إىل حالتنا األوىل اليت      ،عدنا إىل سريتنا األوىل   ... اإلميانية  وبركات هذه الدورة    
 ، وأجلسنا على بساط الـصفاء     ،عندما خلقنا قبل هذه احلياة     عز وجل  كنا فيها عند اهللا   

قيامة  بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا أَن تقُولُواْ يوم الْ        أَلستَ {  :كالمهىف  وخاطبنا مبا أخرب به     
 نيلذَا غَافه نا عا كُناألعرافاألعراف--١٧٢١٧٢(( }إِن((..   

 أو ،ما يف جعبته من احلقد على فـالن زال فيخرج اإلنسان من هذا الشهر وقد    
 ، أو الرغبة يف االنتقام من فـالن ، لفالن ر الش  أو حب  ، أو البغض لفالن   ،الكره لفالن 

 هـي  س والنف- ما يف جعبة النفس -جعبته يفْرغ ما يف  .. أو احلب لغش فالن وفالن    
 - وتلقي إليك مبا فيهـا  ، وتغمرها باآلثام،اليت فيها هذه اجلعبة القذرة متلؤها بالشرور    

كيف .  واإلذاعة النفسانية،وس الشيطانية عن طريق الوسا  - آناء الليل وأطراف النهار   
  ذلك؟

 ومبا فعله معك ،نعندما ختتلي بنفسك جتدها توسوس لك مبا أحدثه لك فال إنك  
 وما الذي تفعله معه؟ كيف ترد شرفك وكرامتك؟ وكيف تنتقم لشخـصك؟             ،فالن

  !! وكيف تعامله باملثل؟ كل هذا من بضاعة النفس اليت ختزا يف خمازا
 إذا ألقيت نفسك يف ورشة القرآن   -  يقوم املوىل العظيم   ،ويف هذا الشهر الكرمي   

وميلؤها خبـصال   ،   ومن هذه اخلصال   ،ذه األوحال  بإفراغ ما يف النفس من ه      - الكرمي
 وميلؤهـا   ، وميلؤها بالرمحة لكل مؤمن    ، لكل مسلم  ، ميلؤها باحلب  وبصفات الرب ،  اخلري

 وميلؤها بالرغبة يف حبور عباد ، الوالدين وميلؤها بالرغبة يف بر،بالرغبة يف صلة األرحام  
   .يف شىت بقاع األرض هم وإدخال السرور على الفقراء واملساكني من،اهللا

على مـصراعيها   خزانتها  وقد امتألت   ،  فتخرج النفس وقد امتألت حبب اخلري     
 من رأسه إىل أمخص     - فيخرج اإلنسان من هذا الشهر الكرمي وقد امتأل          .بصنوف الرب

لشرف ا وملا ينال به ، وبالرغبة يف العمل ملا يرضي اهللا ، ومبراقبة اهللا  ،بتقوى اهللا  -قدميه  
  . هذا هو الغرض األساسي من مدرسة التقوى. خيرج من هذه احلياةبعدما

:  مبيناً لنا املنهاج فيهاصلى اهللا عليه وسـلم اليت يقول فيها رسول اهللا مدرسة التقوى  
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}}{{وتقوم املدرسة اإلميانيـة  ،  ٢
     بالتدريب العملي على هذه األعمال الت تأمرك فيه تعـاليم     ، ملدة شهر كامل   ،قيةقية الن 

 :تمت تقول لك   حىت إذا ش   !تمت وأال ترد إذا ش    ، أال تغضب إذا استغضبت    : املدرسة
أى إىن . ٣}}}} بل قل  !املثلبال ترد   

الدورة الروحانية، ومن مواد دراسىت     طالب ىف هذه املدرسة اإلميانية، ومشترك ىف هذه         
 وصـائم عـن     ،لـدنايا  وصائم عن ا   ،صائم عن اخلطايا  الىت ألتزم ا وبتطبيقها، أنىن      

  . إىل صيام املعدة عن الطعام والشراببالطبع باإلضافة  - األخالق الفاسدة
 ،شهراً كـامالً  التدريىب  فإذا خرجت من هذا الشهر وقد طبقت هذا الربنامج          

 !!إذا خاطبك إنسان بالقبيح انصرفت عنه ومل تقابله إال بكل خري ومليح           كنت كذلك   
العاملنيوكنت كما قال رب  :} اطَبإِذَا خالولُونَ قَالُوا ساهالْج ماهالفرقانالفرقان--٦٣٦٣(( } م((.  

 والذي فيه   ،ننظر إىل رجل واحد من الذين خترجوا من هذه املدرسة         دعونا  ولذا  
 مثاالً واحداً من الصف األول الذين خترجوا من هذه املدرسة،            نأخذ .األسوة لنا أمجعني  

 هو اإلمام علـي   ، و والذين جند أومستهم معلقة يف صدور امللكوت األعلى ملن خلفهم         
 وهو ال يلتفت إليه ،ه ويشتمه ويزيد عليه   يأيت إليه رجل ويسبّ   . وكرم اهللا وجهه   ،رضى اهللا عنه  
يـا أخـا   : رتله التفت إليـه وقـال  م الذي به  حىت إذا وصل إىل الشارع  ،وال يكلمه 
 .األوالد فيؤذيـك  مـن    إن كان عندك شئ آخر فأت به قبل أن يراك أحد             !اإلسالم

 قال  !! إىل هذا احلد   :وقال يا أمري املؤمنني   ،   كان يراقب املوقف من بعيد     فتعجب إنسانٌ 
  :وأكثر من هذا

ــي خاطنِبــس ــ بِيهفي ال ــلِّكُ   حب قُ
  

ــ ــ أَنْ أَهركْأَفَ ــونَكُ ــاً مجِه لَ   يب
  زِيــد ــي فَ سةًاهزِأَ وــد ــاًلْ حي   م

  
ــكَ عودز ادــ اِإله حراقــاً ط   يب
والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ الناسِ واللّه يحـب      {: إنه تعلم يف مدسة الصوم      

ِسنِنيحمـن   !!م هذه التعـاليم؟    من يعلِّ  ، انظروا إىل العامل أمجع    ..))آل عمران آل عمران --١٣٤١٣٤(( } الْم 
 !؟ وعلى هذه التعاليم الربانيـة  !!؟يدرب عملياً أبنائه وطالبه على هذه األخالق العلية       

 إال رب نبيه   و ،ة الربي املصطفى خيالـدورة   يف شهر التقـوى و صلى اهللا عليه وسلم    الربية   ر                                      
 .صنف ابن أيب شيبةعن جابر يف م ٢
 .عن أيب هريرة يف مسند أيب يعلى ٣
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شهر رمضان وعيد الفطر:تكرمي اهللا للصائمني      )٦(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .اإلميانية
من أعداء اهللا، هذا كان موقف     مع عدو   حىت  مث انظروا إىل موقف آخر يف تقواه        

 التقى مـع    .عز وجل  مع رجل من أهل اإلميان، وهذا موقف مع رجل من أعداء الرمحن           
 فتقاتال حىت وقـع     ، وحدث بينهما مبارزة   ،فارس من فرسان الكفار يف معركة حربية      

 مث دخال يف مصارعة وانتـهت       ، مث نزال وتقاتال بالسيف حىت تكسر سيفيهما       فرسهما،
بعد هذه  - وأخرج خنجره ليقتله ، وبرك فوقه، وأوقعه على ظهرهله اإلمام عليبأن مح

؟ قـام   ماذا فعل اإلمام علـي     !)يبصق( يف وجهه    لُتفُوإذا الرجل ي   -املعركة الشرسة   
   !!  الرجل وترك

 كيف تركتين بعد أن متكنت مين؟ امسعـوا إىل خـريج            :فتعجب الرجل وقال  
فلما تفلـت يف     سبحانه وتعاىل  كنت أقاتلك هللا  : ذا يقول؟ قال  مدرسة اإلميان والتقوى ما   

وهـل  :  فقال.سبحانه وتعاىل  أن أقتلك انتقاماً لنفسي فأحرم األجر من ريب     خفت ،وجهي
  .ويف أدق منها: هذه املواطن؟ قالتراقبون اهللا يف 

  : ومعهم قول الرجل الصاحل،خرجوا من مدرسة التقوى ومعهم الرقيب
  تقُـلْ      إذا ما خلوماً فـال تيو هرالد   

   
       قيـبر لـيقُـلْ ع نولك تلَوخ  

  ســاعةً وال تحسبن اللّـه يغفـلُ         
  

غيــبي لَيــهــى ع   وال أنّ مــا يخفَ
  فَيا لَيت  اللّـه يغفـر مـا مـضى            

  
  ـــوبتــا، فننبتوويــأذَنُ يف ت  

  ن جزاًء مـا اجتهـدت فإنمـا       فأحسِِ  
  

كضبقَر    وبـرض وضى والقُرجزت   
 ، وهو يوم الفطـر    ،ولذا أكرمهم اهللا وجعل هلم حفل تكرمي إهلي يف يوم اجلائزة            

فيحضر ، باخلشوع والتعظيم سبحانه وتعـاىل   وجيلسون بني يدي املوىل ،فيستعدون للتكرمي 
بيحة  وخيرجون يف ص، ويوقظوم من بيوم، وحيفّوم بأجنحتهم،معهم املالئكة الكرام

 خرجـوا إىل رب   ا ،دمح يا أمة م   : (ويقولون هذا اليوم ويقفون على أبواب الطرقات     
  ).  ويغفر الذنب العظيم، يعطي األجر اجلزيل،كرمي

 ،ومعهم سجالت التشريفات اإلهليـة    ،  وآخرون جيلسون على أبواب املساجد    
       قصر اإلهلـي يف    ليسجل امسه يف ال   ،   الربية يسجلون فيها كل من حضر إىل ديوان رب
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شهر رمضان وعيد الفطر:تكرمي اهللا للصائمني      )٧(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - وهم عمـار املـساجد       ، وزواره هم ضيوف اهللا    ،وبيت اهللا هو املسجد    - بيت اهللا 
  . ن التشريفاتهم يف ديواءيسجلون أمسا

وجلـسوا معهـم    ،   الصحف وطويت وجفت األقالم    غلقتفإذا دخل اإلمام    
 فما هي إال شكر هللا على نعمـة   - وهي صالة العيد   - يصلون معهم صالة الشكر هللا    

 وعلى نعمـة    ، وعلى نعمة املغفرة للذنوب    ، وعلى نعمة التوفيق للقيام    ،توفيق للصيام ال
فإذا شكروه استمعوا إىل الواعظ وهو      ،  فيشكرونه رفع املقامات عند احلبيب احملبوب،    

 فإذا انتهوا من هذا املقـام       ، وبنعمه السابغة عليهم   ،عليهم سبحانه وتعاىل  يذكرهم بفضله 
{{:  استمعوا إليه وهو يقول،موه على ما أعطاهم وعظَّ،الهموشكروا اهللا على ما أو 




{{٤  
  {{{{أو كما قال 

  :اخلطبة الثانية
  ن  العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده الشريك له، وأشـهد أ             احلمد هللا رب

 وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلـى آلـه   اللهم صلِّ، سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله 
 وجننا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يـا  ، وادفع عنا الشر  ، واعطنا اخلري  ، وسلم وصحبه

أما بعد (. العاملنيرب(  
 هنيئاً لكم بصيام هذا الشهر الكرمي، وأبشروا باألجر         :فيا أيها األخوة املؤمنون   

ب  ومجيع أبوا  ،قد فتح لكم مجيع خزائن فضله      سبحانه وتعاىل  العظيم من املوىل الكرمي فإنه    
 ولـذا  ، ويدعوكم للتكرمي يف يوم التكـرمي  ، ليغدق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة     ،كرمه

أمركم النيب الكرمي بأن تدخلوا إىل اهللا وأن تذهبوا للقاء اهللا مبا يليق بعظمة هذا املوقف         
  .الكرمي

  يـشهده رب   - حفل تكرمي للمـؤمنني    -هذا املوقف الكرمي هو صالة العيد       
ن يف ملـك اهللا     و ويشهده مجيع عباد اهللا الـصاحل      ،الئكة املقربون  ويشهده امل  ،العاملني

                                     
  .عن ابن عباس، رواه الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب والبيهقي ٤
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شهر رمضان وعيد الفطر:تكرمي اهللا للصائمني      )٨(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

{{: صلى اهللا عليه وسلم     فإذا دعيت هلذا احلفل فأحيي ليلة العيد لقوله        ،وملكوته
{{   ال حتييهـا جبـوار 

 ،حييها باالستغفار على مـا فـات     أ ولكن   ،حتييها باالماك يف امللذات    أو   ،التليفزيون
  .وأحييها بالشكر على ما هو آت

 وأنت يف ، تكرمي اهللا على ما صنعت يف هذا الشهر الكرمي          حفل أنت مقبل على  ف
    فتقضي هـذه الليلـة يف       . ورمبا أذنبت  ، ورمبا هفوت  ،رتهذا الشهر الكرمي رمبا قص 

واالستغفار بني يدي اهللا على ما حدث منك من ذنوب وسيئات           ،   وجل عز التوبة إىل اهللا  
   .يف هذا الشهر

بـت   وتطي ، ولبست أحسن ما عندك من الثياب      ،فإذا أصبح الصباح اغتسلت   
 خترج مـن    . وتكرر ما أخربك به رسول اهللا      ، وأنت تليب نداء اهللا    ،وخرجت من بيتك  

 (:م اهللا وتقول  البيت وأنت تعظِّ  
 

 فتجـد إخوانـك يف   ،وتكرر هذا الكالم يف بيتك ويف طريقك حىت تصل إىل بيت اهللا      
،  ولذا يكون حال املسلمني يف تلك الساعة يف بيـوم          ،انتظارك يكررون هذا الكالم   

  .سبحانه وتعاىل  الكل يلهجون بالتكبري للعلي الكبري،يف مساجدهم، ويف شوارعهمو
 الفقـراء    ألا حق  ،وقبل أن خترج ألداء هذه الصالة تتأكد من إخراج الزكاة         

فال خترج من ، سبحانه وتعاىل  وا يطيب عملك ويرفع ديوانك إىل رب العاملني   ،واملساكني
 فإذا صليت مع    . وأخرجتها إىل مستحقها   ،يتها حقها د وفَّ بيتك إال وقد تأكدت بأنك ق     

 وبعـد  ، فتلك سنة خري املرسلني  ،املسلمني فاجلس لسماع الوعظ من العلماء العاملني      
  .هذه السنة احلميدة تذهب إىل إخوانك املسلمني تصافحهم وتسلّم عليهم

 وليـست ،  ليست قراءة القـرآن   ،  هي املصافحة املخصوصة  وعبادة هذا اليوم    
عبادة يـوم العيـد هـي       . وليست أي أنواع أخرى من العبادات     ،  الصلوات النفلية 

 واملصافحة نفسها ما أجرها؟ يقـول  .ناسبة الكرميةونئتهم ذه امل  ،  مصافحة املسلمني 
––{{ :صلى اهللا عليه وسـلم     فيها

                                     
 . رواه البيهقي يف السنن الكربى. عن أيب الدرداء ٥
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شهر رمضان وعيد الفطر:تكرمي اهللا للصائمني      )٩(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

{{ كما يرتل ورق الشجرأى!!  
 وصـفاء   إذا نظر املسلم يف وجه أخيه نظرة حـب        . والعبادة الثانية هى النظر   

{{:  استمع إىل الرسول الكرمي وهو يقـول   ؟ كم يف هذه من األجر     ،ومودة
{{٧   

ه املسلمني بالبشاشة وباحملبة والـسرور،      وفعبادتكم يف ذلك اليوم النظر يف وج      
بالبشر والترحاب، ومصافحة املؤمنني، والتواد بني املؤمنني، وصلة األرحام، والعطف          

 فـإذا   ،تلك هي عبادتكم طوال هذا اليوم الكـرمي       . على الفقراء واملساكني واأليتام   
 إليه من طريق غري الطريق الذي ذهبت منه إىل املـسجد ألداء             رجعت إىل بيتك ترجع   

  .صالة العيد
إحياء ليلة العيـد يف طاعـة اهللا، احللـق    : تلك هي سنن العيد جنملها فيما يلي      

والتقصري، تقليم األظافر، االغتسال ليلة العيد أو يف صبيحة العيد، التطيب يعين وضع             
لفجر إىل حني رقي اإلمام إىل املنرب، مـصافحة         الرائحة العطرة، التكبري من بعد صالة ا      

ة خري كسن -املسلمني والتوادد والتحابب بني املؤمنني، العطف على الفقراء واملساكني 
ال يلعب مع بقية الصبيان     ] وحيداً[ يف يوم العيد فوجد غالماً منتبذاً         فإنه مر  ،املرسلني
 فأخـذه  . وال أمألين يتيم ليس يل أب:  ال تلعب مع الصبيان؟ قالميا غالم ل : فقال له 

 ، وعائـشة لـك أمـاً   ،كون لك أباًأأما ترضى أن : قائالًت عليه  وربصلى اهللا عليه وسلم  
 وجعله حيس ببهجة العيد ومبعىن      ،فأخذه وأبدله بالسرور واحلبور   !! ؟وفاطمة لك أختاً  

 تلك هي سـنة     .ر مث يرجع إىل بيته من طريق آخ       - العيد كما حيس به مجوع املؤمنني     
  . يرمحنا اهللا وإياكم، وقوموا ا،العيد فحافظوا عليها

أن  سبحانه وتعاىل نسأل اهللا   . جعل للصائم دعوة ال ترد     سبحانه وتعاىل   واعلموا أن اهللا  
  .جيعل دعوتنا ىف صالح أمرنا

اللهم إصلح أحوالنا، اللهم أذهب فساد قلوبنا، اللهم انظر إلينا نظـر عطـف            
  .م أبدل سيئاتنا حبسناتوحنان، الله

  .اللهم اجعلنا ىف هذا اليوم الكرمي من عتقائك من النار ومن املقبولني
                                     

 .عن الرباء بن عازب، رواه أبو داود يف السنن والبيهقي ٦
 .عن ابن عمرو، رواه السيوطي ٧
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شهر رمضان وعيد الفطر:تكرمي اهللا للصائمني      )١٠(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللهم انظر إلينا نظرة حنان وعطف تبدل به غالء األسعار يا رب العـاملني إىل               
رخصها، وكثِّر اخلري بيننا حىت يفيض علينا ويعم من حولنا بـربك وجـودك يـا رب       

  .العاملني
 حكام املسلمني وشعوم، وأطفأ نار احلروب املشتعلة بينـهم، وال          اللهم أصلح 

جتعل بأسهم بينهم شديد، واهزم أعداءهم وفرق مجعهم وشتت مشلهم، واجعل كلمـة   
  .املسلمني هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى، يا رب العاملني

  .     عاملنياللهم وفق والة أمورنا للعمل بكتابك ولتنفيذ شريعتك يا رب ال
اللهم اغفر لعبادك املؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، األحيـاء منـهم      

  .واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات، يا رب العاملني
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى          {اتقوا اهللا،   : عباد اهللا 

  ..وأقم الصالةوأقم الصالة  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } حشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَعنِ الْفَ

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

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

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

