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 :الخطبة األولى بعنوان

 ها قد أقبل شهر رمضان فأحسنوا العمل فيه وارهبوا الفطر والذنوب 

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

ن النَّار وزيادةا لهم في األْجرِّ  ،الحمدُ هللِّ الذي جعَل الصياَم ُجنَّةَ للصائميَن مِّ

واإلْفَضال، وأشهدُ أْن ال إله إال هللاُ الكبيُر الُمتَعال، وأشهد أنَّ محمداا عبدُه 

 .ورسولُه، خيُر َمن َصلَّى لِّرب ِّه وَصاَم وقاَم وقرأَ القرآن

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

لُهُ علينا يَكثُر، فما تأتي نِّعمةٌ إال أعقبتْها  فال تَزاُل نِّعَُم هللاِّ علينا تَتابع، وتَفَضُّ

ه، أال  ه وإكرامِّ أُْخرى، يَرحُم بها عبادَه الُمحتاجيَن إلى عونِّه وُغفرانِّه وإنعامِّ

ها وأجملِّها هِّ وأرفعِّ ن أجل ِّ نِّعَمِّ  : وإنَّ مِّ

أدراَك ما رمضان، إذ صحَّ عن النبي إيجابَهُ علينا صوَم شهرِّ رمضان، وما 

إِذَا َدَخَل َرَمَضاُن فُت َِحْت أَْبَواُب الَجنَِّة، َوُغل ِقَْت أَْبَواُب )) : ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال في شأنه

ه في هذا ((َجَهنََّم، َوُسْلِسلَِت الشَّيَاِطيُن  مامِّ نفسِّ ، فَيَا لِّسعَادةِّ َمن أمَسَك بزِّ

، فَسلَك بها َسبيَل الشهرِّ العظيمِّ  دِّ َر عن ساعدِّ الج ِّ الُمباركِّ رمضان، وشمَّ

 ، الجنَّة، وجنَّبها ُسبَل النَّار، ويا خسارةَ َمن َسلَك بها طريَق المعصيةِّ والَهوانِّ

َرت له األسباب،  دَ الهالك، وأغضَب ربَّهُ الرحمن، وقد يُس ِّ وأوَردَها موارِّ

لتِّ الشياطيُن وُصف ِّدت  .فُسلسِّ

 :لمسلمونأيُّها ا

َمن لم يَتْْب في رمضاَن فمتَى يَتوب؟ وَمن لم يُقلِّْع عن الذُّنوبِّ في رمضاَن 

فمتَى يُقلِّع، وَمن لم يَرَحم نفَسهُ وقَت الصيامِّ فمتَى يَرحُمها؟ وقد ثبَت عن 

نبََر قالَ  دَ المِّ ِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه حيَن َصعِّ يَا َرُسوَل : آِميَن، آِميَن، آِميَن، فَِقيلَ )) : النبي 

ِ إِنََّك ِحيَن َصِعْدَت اْلِمْنبََر قُْلتَ  إِنَّ ِجْبِريَل أَتَانِي : آِميَن، آِميَن، آِميَن، فَقَالَ : َّللاَّ

ُ، قُلْ : فَقَالَ  : َمْن أَْدَرَك َشْهَر َرَمَضاَن فَلَْم يُْغفَْر لَهُ فََدَخَل النَّاَر، فَأَْبعََدهُ َّللاَّ

ن دخَل في دعوةِّ جبريَل (( آِمينَ : آِميَن، فَقُْلتُ  قوةِّ مِّ ، فيا لَِّحسرةِّ وبُؤسِّ وشِّ

ه، وتأمينِّ سي ِّدِّ ولدِّ آدَم ملسو هيلع هللا ىلص عليها، فأبعدَهُ هللاُ وأخزاهُ  ــ عليهِّ السالُم ــ هذِّ

 .وأهانه
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 حتى عصى َربَّهُ في شهِر شعبانِ   *   فيَا ذا الذي ما َكفاهُ الذَّْنُب في رَجٍب 

 فال تُصي ِْرهُ أيًضا شهَر ِعصيـانِ   *   شـهُر الصـوِم بعـَدُهما  لقْد أظلَّكَ 

َي الشَّرِّ  َي الخيرِّ في رمضاَن أْقبِّل على الصالحاتِّ واستكثِّر، ويا باغِّ ويا باغِّ

ر عن اآلثام واْهُجر  .أْقصِّ

فعليَك بصومِّ رمضان، فقد صحَّ أنَّ النبيَّ  ولئِن كنت تُريُد مغفرةَ الخطايا،

َم ِمْن ذَْنبِِه )) :  قالملسو هيلع هللا ىلص  .((َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدَّ

ِّ صلى  وإْن كنَت تُريُد ُمضاعفةَ الحسناِت، فعليَك بالصوم، فقد صحَّ عن النبي 

َعْشُر أَْمثَاِلَها  ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم يَُضاَعُف، اْلَحَسنَةُ ))  :هللا عليه وسلم أنَّه قال

ْوَم، فَِإنَّهُ ِلي َوأَنَا أَْجِزي بِِه، : إِلَى َسْبعِمائَة ِضْعٍف، قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ  إَِّلَّ الصَّ

 .((يََدُع َشْهَوتَهُ َوَطعَاَمهُ ِمْن أَْجِلي 

فال تَغفْل عن صومِّ  وإْن كنَت تُريُد أْن تكوَن ِمن أهِل الجنَِّة السُّعداِء،

َصلُّوا َخْمَسُكْم، َوُصوُموا َشْهَرُكْم، ))  :رمضان، فقد ثبَت أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .((َوأَدُّوا َزَكاةَ أَْمَواِلُكْم، َوأَِطيعُوا ذَا أَْمِرُكْم تَْدُخلُوا َجنَّةَ َرب ُِكْم 

فيعة،وإْن كانت نفُسُك تَتُوُق للمنازِل العاليِة ال فدُونََك رمضان، فقد ثبَت  رَّ

ِ )) : أنَّ رجالا أتَى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال أََرأَْيَت إِْن َشِهْدُت أَْن ََّل إِلَهَ إَِّلَّ : يَا َرُسوَل َّللاَّ

َكاةَ، َوُصمْ  ْيُت الزَّ لََواِت اْلَخْمَس، َوأَدَّ ِ، َوَصلَّْيُت الصَّ ُ، َوأَنََّك َرُسوُل َّللاَّ ُت َّللاَّ

ْن أَنَا؟ قَالَ  يِقيَن َوالشَُّهَداِء : َرَمَضاَن َوقُْمتُهُ، فَِممَّ د ِ   .((ِمَن الص ِ

 :أيُّها المسلمون

ينِّهِّ اإلسالم،  ها قد أقبََل شهُر رمضان، شهٌر َجعَل هللاُ صياَمه أحدَ أركانِّ دِّ

نان، شهٌر نََزَل فيه القرآن، شهٌر فيه تَُصفَّدُ الشياطيُن، وتُفَتَّح أبواُب  الجِّ

ن يُحق ِّق الغَرَض  مَّ وتُغَلَُّق أبواُب الن ِّيران، فاحرصوا شديداا على أْن تكونوا مِّ

دَُكم  ن صيامه، أال وهو تقوى هللاِّ سبحانَه، أال وهو أْن يَزُجَرُكم الصياُم ويُبعِّ مِّ

عن معصيةِّ رب ِّكم، ويَدفَعَُكم ويُقويَُّكم على العبادة، ويَجعلَُكم معها في ازديادٍّ 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب }  :إحسانٍّ وُخشوع، طاعةا لرب ِّكم سبحانَه القائلُ و

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن   .{َعلَْيُكُم الص ِ
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 :أيُّها المسلمون

ماعِّ وباقِّي ال راتِّ لُكثٌُر جداا، إنَّ الصُّواَم بتْركِّ الطعامِّ والشَّرابِّ والجِّ ُمفط ِّ

ن تالمذةِّ الصحابةِّ ــ رضي هللا عنهم  وهَو َسهٌل عليهم، وقد ثبَت عن عددٍّ مِّ

ْوِم تَْرُك الطَّعَاِم َوالشََّراِب )) :ــ أنَّهم قالوا  .((إِنَّ أَْهَوَن الصَّ

َمن صاَمْت جوارُحهُ عن اآلثام، ولِّسانُهُ عن كل ِّ  :ولكنَّ الصائَم الُمسدََّد هو

ماعِّ واالستمناءِّ  م، وبطنُهُ عن الطعام والشراب، وفْرُجه عن الجِّ قولٍّ ُمحرَّ

، وكْسبُهُ وإنفاقُهُ عن المالِّ  ماتِّ والفُجور، وَعينُه عن النظرِّ إلى الُمحرَّ

دانِّه، فكذلك اآلثام  الحرام، وكما أنَّ الطعاَم والشَّراَب يَقطعانِّ الصياَم ويُفسِّ

دُ ثمرَ  تَه، حتى تَُصي َِّر صاحبَهُ بمنزلةِّ َمن لم يَُصم، وقد تَقطُع ثوابَه، وتُفسِّ

ِ َحاَجةٌ ))  :صحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال وِر َوالعََمَل بِِه، فَلَْيَس ّلِِلَّ َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الزُّ

ورِ ، ((فِي أَْن يََدَع َطعَاَمهُ َوَشَرابَهُ  م، وثبَت جميعِّ الكالمِّ الُمحرَّ  :والُمراُد بالزُّ

 :، وصحَّ ((ُربَّ َصائٍِم َحظُّهُ ِمْن ِصيَاِمِه اْلُجوُع َواْلعََطُش )) : عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال

: أنَّ أَبَا ُهَرْيَرةَ َوأَْصَحابَهُ َكانُوا إِذَا َصاُموا قَعَُدوا فِي اْلَمْسِجِد َوقَالُوا)) 

ُر ِصيَاَمنَا   .((نَُطه ِ

 :أيُّها المسلمون

نهُ شديداا، فلَقد  ا، واْزادَوا مِّ أقبِّلوا على تالوةِّ القرآنِّ في شهرِّ رمضاَن كثيرا

ا،  كان السَّلُف الصالُح ــ رحمهُم هللاُ ــ يُقبِّلوَن عليهِّ في رمضاَن إقباالا كبيرا

ا، فكاَن الشافعيُّ  ن تالوتِّه كثيرا دوَن مِّ ا، ويتزوَّ ا عظيما وَن بِّه اهتماما ويَهتمُّ

ن رمضاَن َختمتين، وكاَن البُخاريُّ يَقرأُ في كل ِّ يومٍّ يَختُم في الي ومِّ والليلةِّ مِّ

ن رمضاَن ختمةا واحدة، وبعُض السَّلفِّ كاَن يَختُم في كلَّ ثالثةِّ أيَّام،  وليلةٍّ مِّ

نهم َمن يَختُم كلَّ ُجمعة، وكيَف ال  وبعُضهم كاَن يَختُم كلَّ خمسةِّ أيَّام، ومِّ

ورمضاُن هو شهُر نُزولِّه، وشهُر مدارسةِّ  يكوُن هذا حالُهم مع القرآن،

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وزَمنُهُ أفضُل األزمان، والحسناُت فيهِّ ُمضاعفة، وقد  بريَل له مع لنبي  جِّ

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَي ِنَاٍت }  :قال هللا سبحانه

 :، وصحَّ أنَّ ابَن مسعودٍّ ــ رضي هللاُ عنه ــ أنَّه قال{اِن ِمَن اْلُهَدى َواْلفُْرقَ 

تَعَلَُّموا اْلقُْرآَن فَِإنَّهُ يُْكتَُب بُِكل ِ َحْرٍف ِمْنهُ َعْشُر َحَسنَاٍت، َويَُكفَُّر بِِه َعْشُر )) 

َعْشٌر، َوِميٌم  أَِلٌف َعْشٌر، َوََّلمٌ : َولَِكْن أَقُولُ  {الم } : َسي ِئَاٍت، أََما إِن ِي ََّل أَقُولُ 

 .((َعْشٌر 
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 :أيُّها المسلمون

َكاَن أَْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن أَْجَوُد َما يَُكوُن فِي ))  :لقد صحَّ أنَّ رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َرَمَضاَن ِحيَن يَْلقَاهُ ِجْبِريُل، َوَكاَن يَْلقَاهُ فِي ُكل ِ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضاَن فَيَُداِرُسهُ 

يحِ الُمْرَسلَِة ا ِ ملسو هيلع هللا ىلص أَْجَوُد بِالَخْيِر ِمَن الر ِ ، فاقتدُوا بنبي ُِّكم ((لقُْرآَن، فَلََرُسوُل َّللاَّ

، وخشيَتَها  كم لََهَف الدَّراهمِّ بوا عن أنفسِّ ا، وأذهِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُجودوا في رمضاَن كثيرا

ن الفقر أو الحاَجة، فقد قال هللاُ تعالى  باامِّ َها أَْنتُْم َهُؤََّلِء }  :معاتباا وُمره ِّ

ِ فَِمْنُكْم َمْن يَْبَخُل َوَمْن يَْبَخْل فَِإنََّما يَْبَخُل َعْن  تُْدَعْوَن ِلتُْنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ اْلغَنِيُّ َوأَْنتُُم اْلفُقََراُء َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيرَ  ُكْم ثُمَّ ََّل نَْفِسِه َوَّللاَّ

ُكْم، )) : ، وصحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال{يَُكونُوا أَْمثَالَُكْم  لُوا َما يَُسرُّ فَأَْبِشُروا َوأَم ِ

ْنيَا َكَما  ِ َما الفَْقَر أَْخَشى َعلَْيُكْم، َولَِكن ِي أَْخَشى أَْن تُْبَسَط َعلَْيُكُم الدُّ فََوَّللاَّ

َكاَن قَْبلَُكْم، فَتَنَافَُسوَها َكَما تَنَافَُسوَها، َوتُْهِلَكُكْم َكَما أَْهلََكتُْهْم بُِسَطْت َعلَى َمْن 

، وإيَّاُكم أْن تَحقِّروا قليَل الصدقة، فتُردَُّكم عن اإلنفاق، فقد صحَّ أنَّ النبيَّ ((

ا لُكم ضا َِّقيَنَّ أََحُدُكُم النَّاَر ))  :ملسو هيلع هللا ىلص قال ُمحر ِّ ِ تَْمَرٍة فَْليَت  .((َولَْو بِِشق 

يرانِّ  :وأنَّ ِمن أفضِل الُجوِد في رمضان ن القَرابةِّ والجِّ تفطيَر الصائميَن مِّ

هم، لَِّما ثبَت أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال ابِّ وغيرِّ َمْن ))  :واألصحابِّ والفقراءِّ والعُزَّ

 .((فَطََّر َصائًِما ُكتَِب لَهُ ِمثُْل أَْجِرِه 

دُه ويُنقُِّص  نفعنِّي هللاُ وإيَّاُكم بما سمعتُم، وحفَِّظ لنَا صيامنا عن كل ِّ ما يُفسِّ

 .ثوابَه، إنَّه سميٌع ُمجيب

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

ي الملكوتِّ والَجبروتِّ والكبرياءِّ والعََظَمة، وصلواتُه على  ي  ذِّ الحمدُ هللِّ ذِّ

ه ورسولِّه محمدٍّ خاتَمِّ  أنبيائِّه، وأفضُل خليقتِّه، وعلى آلِّه وأصحابِّه عبدِّ

ا ا كثيرا  .األخيارِّ األبرار، وَسلَّم تسليما

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

َره، وأكبِّروا  موا أوامِّ لُّوهُ حقَّ إجاللِّه، وعظ ِّ فاتقوا هللاَ ربَُّكم حقَّ تقواه، وأجِّ

م،  قابَُكم بالوقوعِّ في ما حرَّ وا رِّ
َره، وال تُهينوا أنفَسُكم بعصيانِّه، وتُذلُّ زواجِّ

فتنقادوا للشيطان، وتَخضعوا للشهوة، بالفطرِّ في نهارِّ الصومِّ بغيرِّ ُعذرٍّ 

ا ب ِّ، إمَّ ، أو ُشربٍّ، أو غيرِّ ذلك، فإنَّ َشرعي  ، أو أكلٍّ ماعٍّ، أو استمناءٍّ جِّ
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اإلفطاَر قبَل ُحلولِّ وقتِّ المغربِّ ذْنٌب خطير، وُجرٌم َشنيع، وتجاوٌز لِّحدودِّ 

 للواقعِّ فيه، حيُث ثبَت أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال ُمبي ِّناا عقوبةَ َمن 
هللاِّ فظيع، وَمهلََكةٌ

روَن قْبل  همنتايُفطِّ بَْينَا أَنَا نَائٌِم إِْذ أَتَانِي َرُجاَلِن، فَأَتَيَا بِي )) : هاء يومِّ صومِّ

لُهُ لََك، : إِن ِي ََّل أُِطيقُهُ، فَقَاَّلَ : اْصعَْد، فَقُْلتُ : َجباًَل َوْعًرا، فَقَاَّلَ  إِنَّا َسنَُسه ِ

َما َهِذِه : َشِديَدٍة، قُْلتُ  فََصِعْدُت َحتَّى إِذَا ُكْنُت فِي َسَواِء اْلَجبَِل إِذَا بِأَْصَواتٍ 

َهذَا ُعَواُء أَْهِل النَّاِر، ثُمَّ اْنُطِلَق بِي، فَِإذَا أَنَا بِقَْوٍم ُمعَلَِّقيَن : اأْلَْصَواُت؟ قَالُوا

َمْن َهُؤََّلِء؟ : قُْلتُ : بِعََراقِيبِِهْم، ُمَشقَّقٍَة أَْشَداقُُهْم، تَِسيُل أَْشَداقُُهْم َدًما قَالَ 

، فإذا كانت هذهِّ هي عقوبةُ ((ََّلِء الَِّذيَن يُْفِطُروَن قَْبَل تَِحلَِّة َصْوِمِهْم َهؤُ : قَالَ 

َمن صاَم ثمَّ أفطَر عمداا قْبل ُحلولِّ وقتِّ اإلفطار، فكيَف ستكوُن عقوبةُ َمن ال 

 .يصوُم أصالا 

 أْن يبل ِّغَنا رمضان بُلوغاا حسناا، وأْن يُعينَنا على :هذا وأسأُل هللاَ الكريمَ 

ريَن الشاكريَن الُمتقبَّلةِّ أعمالُهم،  ن الذَّاكِّ ه، وأْن يجعلَنا فيه مِّ ه وقيامِّ صيامِّ

نا والشيطان، واغفر لنَا ولوالِّدينا وجميعِّ أهلينا، اللهمَّ خف ِّف  اللهمَّ قِّنَا شرَّ أنفسِّ

ن الفتنِّ ما ظهَر  ذنا وإياهُم مِّ ن ُضر ٍّ وباَلء، وأعِّ عن المسلميَن ما نزَل بِّهم مِّ

نها د إلى الخيرِّ  مِّ ديَن أبناَءنا وبناتَنَا، وسد ِّ ْد عن الفسادِّ والُمفسِّ وما بَطن، وأبعِّ

ابَهم، إنََّك سميُع الدَّعاء  .والتَنا ونُوَّ

 .وأقوُل هذا، وأستغفُر هللاَ لِّي ولُكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :الثانية بعنوانالخطبة 

 األحكام الفقهية الخاصة بالصوم والصائمين

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

الحمدُ هللِّ فاطرِّ السماوتِّ واألرض، وأشهدُ أْن ال إلَه إال هللاُ، وأشهدُ أنَّ 

 .محمداا عبدُهُ ورسولُه، اللهمَّ فَصل ِّ وسل ِّْم عليه وعلى آلِّه وأصحابِّه

ا   :بعُد، أيُّها المسلمونأمَّ

ا،  ها أْجرا ن أَجل ِّ العبادات، وأكثرِّ ه، لَمِّ ، وتعلًَّم أحكامِّ ينِّ فإنَّ التَّفقهَ في الد ِّ

صالِّ الُمتقين، وأكبرِّ أسبابِّ زيادةِّ اإليمانِّ وخشيةِّ هللا، وقد قاَل هللاُ  وأعلَى خِّ

باا في ذلك ُ الَِّذيَن آََمنُوا } : سبحانَه ُمرغ ِّ ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم يَْرفَعِ َّللاَّ

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء {} َدَرَجاٍت  دوا {إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ ، فأقبِّلوا على العلم، وتزوَّ

يَّما ما يتعلَُّق بصيامِّ رمضان عندَ دخولِّ وقتِّه،  نه، السِّ ودونَُكم ــ سدَّدكم هللاُ مِّ

 :ِة بالصوِم والصائمينــ ُجملةً ِمن المسائِل الُمتعل ِق

غاِر ذكوًرا وإناثًا/  المسألةُ األولى  .عن صوِم الص ِ

يُستَحبُّ للقائمِّ على الصغيرِّ أو الصغيرةِّ إذا َرأى أنَّهما قد أطاقَا الصوَم 

هِّ  هما أْن يأمَرُهما ويَحثَُّهما على صيامِّ رمضاَن أو أكثرِّ را عليه قْبل بُلوغِّ وقَدِّ

نا عليه، وقد كاَن تصويُمهم عندَ اإلطاقةِّ والقُْدرةِّ  ه ليعتادانِّه، ويتمرَّ أو بعضِّ

ذٍّ ــ  معموالا بِّه في عهدِّ  ِّ بَي ِّعِّ بنتِّ ُمعَو  ِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، حيُث صحَّ عن الرُّ النبي 

فَُكنَّا نَُصوُمهُ بَْعُد، )) : رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت في شأنِّ يومِّ عاشوراء

ُم ِصْبيَانَنَا، َونَْجعَُل لَُهُم اللُّْعبَةَ ِمَن الِعْهِن، فَِإذَا بََكى أََحُدهُ  ِ ْم َعلَى الطَّعَاِم َونَُصو 

، وَصحَّ أنَّ رجالا أفطَر في نهارِّ ((أَْعَطْينَاهُ ذَاَك َحتَّى يَُكوَن ِعْنَد اإِلْفَطاِر 

)) : رمضان، وأُتَِّي بِّه إلى عمر بنِّ الخطابِّ ــ رضي هللا ُعنه ــ فقال له

 .((َوْيلََك، َوِصْبيَانُنَا ِصيَاٌم، َوَضَربَهُ 

 .صوم الُمْغَمى عليهعن /  المسألةُ الثانيةُ 

َح لُهم  الُمْغَمى عليهِّ في شهرِّ رمضاَن ال يَصنُع أهلُهُ جهتَهُ شيئاا حتى يَتَّضِّ

حالُهُ، فإْن استمَر معهُ اإلغماُء إلى أْن ماَت فال صياَم عنه، وال إطعاَم 
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مساكين، وهَو قوُل عامةِّ الفقهاء، وصحَّ عن ابن عباس ــ رضي هللا عنه ــ 

ُجِل اْلَمِريِض فِي َرَمَضاَن فاََل يََزاُل َمِريًضا َحتَّى يَُموتَ  )): أنَّه قال : فِي الرَّ

، واإلغماُء مَرض، وإْن َمنَّ هللاُ عليهِّ بزوالِّ اإلغماءِّ ((لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء 

َي جميعِّ أيَّامِّ إغمائِّه باتفاق العلماء  .وَجَب أْن يَقضِّ

ن الليلِّ ثمَّ أُغمِّ  نه إال وَمن نََوى الصياَم مِّ َي عليهِّ قبَل طلوعِّ الفجرِّ فلم يُفِّْق مِّ

ا إْن أفاَق  ه هذا عندَ أكثرِّ العلماء، وأمَّ ، فقد فَسدَ صوُم يومِّ بعدَ غروبِّ الشمسِّ

ه هذا باتفاقِّ األئمةِّ األربعة، وقليُل  بالنَّهار ولو قليالا فلم يَفُسْد صوُم يومِّ

دُ الصياَم باتفاقِّ المذاهبِّ األربعة، وقد ثبتَ  اإلغماءِّ ال أنَّ ابَن ُعَمَر )) : يُفسِّ

ًعا فَيُْغَشى َعلَْيِه فاََل يُْفِطُر   :والغَْشيُ ، ((ــ رِضي هللاُ عْنهُ ــ َكاَن يَُصوُم تََطوُّ

 .قليل اإلغماء

 .عن صوِم المريض/  المسألةُ الثالثةُ 

ر في شهرِّ رمض َوَمْن َكاَن } : اَن لِّقولِّ هللاِّ سبحانَهيُباُح للمريضِّ أْن يُفطِّ

، إالَّ أنَّه ليَس كلُّ ما يُسمَّى بمرضٍّ {َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر 

دُ الصائَم أو يَُضرُّ بِّه بزيادةِّ  :وإنَّما يُبِيُحهيُبِّيُح الفِّطر،  المرُض الذي يُجهِّ

رِّ شفاء، أو يَحتا َج معهُ نهاَر الصومِّ إلى دواء، وإلى هذا ذهَب مرضٍّ أو تأخُّ

األئمةُ األربعةُ، وغيُرهم، وبعُض األمراضِّ يكوُن حالِّ اإلنسانِّ فيها كحالِّ 

 .الصَّحيح، فهذا يجُب عليهِّ الصياُم ألنَّهُ صحيح

 :وللمريِض مع صياِم شهِر رمضاَن أحواٌل ثالثة

لُ  ن األمراضِّ  :الحاُل األوَّ نةِّ التي ال يُرَجى شفاُؤه أْن يكوَن مرُضه مِّ الُمزمِّ

دُه، وهذا يُباُح لهُ الفِّطُر باتفاقِّ  نها، ويَُضرُّ بِّه الصوُم، أو يَُشُق عليهِّ ويُجهِّ مِّ

َم عن كل ِّ يومٍّ  العلماء، إال أنَّه يجُب عليهِّ عندَ أكثرِّ العلماءِّ إذا لم يَُصم أْن يُطعِّ

ه فَصاَم  أفطَره مسكيناا، لِّثبوتِّ اإلطعامِّ عن الصحابة، وإنْ  تَحاَمَل على نفسِّ

 .أجزأَهُ باتفاقِّ العلماء

أْن يكوَن مرُضه يُرَجى شفاُؤه، وهذا يَنتظُر حتى يُشفَى ثمَّ  :الحاُل الثاني

ي،لِّقولِّ هللاِّ   .{َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر } : يَقضِّ

َر فيه، ثم يموُت قبَل أْن يَمَرَض في  :الحاُل الثالثُ  شهرِّ رمضان، فيُفطِّ

 ،  :وهذا َّل يَخلو عن أمرينالقضاءِّ
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ل ُط ويتكاسُل  :األوَّ فاء لهُ إال أنَّه يُفرَّ ن القضاءِّ بحصولِّ الش ِّ أْن يتمكََّن مِّ

فيموَت وهو لم يَقضِّ بْعد، وهذا يُطعَُم عنه عن كل ِّ يومٍّ مسكيناا باتفاقِّ 

َمْن أَْفَطَر ِمْن )) : مر ــ رضي هللا عنه ــ قالالعلماء، وقد وصحَّ أنَّ ابن ع

َرَمَضاَن أَيَّاًما َوُهَو َمِريٌض، ثُمَّ َماَت قَْبَل أَْن يَْقِضَي، فَْليُْطعَْم َعْنهُ َمَكاَن ُكل ِ 

 .((يَْوٍم أَْفَطَر ِمْن تِْلَك اأْلَيَّاِم ِمْسِكينًا 

ن القضاء بْعد،  :الثاني َر معهُ المرُض حتى يموَت وهَو لم يتمكَّْن مِّ أْن يستمِّ

ط في القضاءِّ ويتكاسل، وقد صحَّ  وهذا ال إطعاَم عنهُ وال صياَم، ألنَّه لم يُفر ِّ

ُجِل اْلَمِريِض فِي َرَمَضاَن )) : أنَّ ابن عباس ــ رضي هللا عنه ــ قال فِي الرَّ

 .((لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء : يَُموَت قَالَ فاََل يََزاُل َمِريًضا َحتَّى 

ن / المسألةُ الرابعةً   .عن العاجز عن الصيام بسبب ِكبَر الس ِ

را  يقا صياَم رمضان جاَز أْن يُفطِّ نُّ والمرأةُ العجوُز إذا لم يُطِّ جلُّ الُمسِّ الرَّ

ما عن كل ِّ يومٍّ  باتفاقِّ العلماء، ويجُب عليهما عندَ أكثرِّ الفقهاَء أْن يُطعِّ

: مسكيناا، بعددِّ أيَّام الشهر، لِّما صحَّ أنَّ ابَن عباسٍّ ــ رضي هللاُ عنه ــ قال

َوالَمْرأَةُ الَكبِيَرةُ َّلَ يَْستَِطيعَاِن أَْن يَُصوَما، فَيُْطِعَماِن َمَكاَن  الشَّْيُخ الَكبِيرُ ))

َضعَُف قَْبَل َمْوتِِه )) : ، وثبَت أنَّ أنساا ــ رضي هللاُ عنه ــ((ُكل ِ يَْوٍم ِمْسِكينًا

 .((فَأَْفَطَر، َوأََمَر أَْهلَهُ أَْن يُْطِعُموا َمَكاَن ُكل ِ يَْوٍم ِمْسِكينًا 

ا إذا وَصال إلى َحد ِ الَخَرِف والتَّْخِريفِ  فإنَّ الصوَم يَسقُط عنهما لفقدِّ  :وأمَّ

فال إطعاَم عنهما، فإْن كانا يُمي ِّزانِّ  :وعلى هذاالعقل،  :وهيأهليةِّ التكليفِّ 

هما،  يانِّ في أيَّامٍّ أُْخَرى، فيَجُب اإلطعاُم عنهما حاَل تَمييزِّ ة، ويَهذِّ ا تامَّ أيَّاما

عنهما حاَل هذيانِّهما، وإذا هذَيا وميَّزا في نفسِّ نهارِّ يومِّ الصومِّ  وال إطعامَ 

دُ  الواحدِّ فال إطعاَم عنهما، وإْن َصاَما وكاَن الذي يَحصُل لُهما إنَّما هو ُمجرَّ

هما فصوُمُهما صحيٌح حتى وإْن  ما وإدراكِّ هِّ ا مع بقاءِّ تمييزِّ نسيانٍّ ولو كثيرا

با نسياناا  .أكال وَشرِّ

 .المرأِة الحاِمِل والُمرِضع عن صومِ /  لخامسةُ المسألةُ ا

ُع إذا كاَن بدَنُها قوياا، وتتغذَّى تغذيةا جيَّدة ُمفيدة،  ُل أو الُمرضِّ المرأةُ الحامِّ

وكاَن الصوُم ال يَُضرُّ بِّها، وال بالَجنينِّ الذي في بطنِّها أو الطفلِّ الذي 

ا إذا خافْت  ر، وأمَّ ع، فإنَّها تصوُم وال تُفطِّ ن تُرضِّ ها مِّ ها أو على ولدِّ على نفسِّ
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إِنَّ )) : الصوم، فإنَّه يُباُح لها الفِّطُر باتفاقِّ العلماء، وثبَت أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال

ْوَم  َ ــ َعزَّ َوَجلَّ ــ َوَضَع َعِن اْلُمَسافِِر َواْلَحاِمِل َواْلُمْرِضعِ الصَّ ، ((َّللاَّ

ت بذلَك الفتوى عن أصحابِّ ا ِّ ملسو هيلع هللا ىلصوصحَّ  . لنبي 

 :وللحامِل والُمرضعِ حاَّلن

ل ن المرض، فيجُب  :الحاُل األوَّ را بسببِّ الخوفِّ على نفسيهما مِّ أْن يُفطِّ

، ويأخذانِّ  عليهما القضاُء فقط عندَ عامةِّ الفقهاء، ألنَّهما بمنزلةِّ المريضِّ

 .ُحكَمه، والمريُض ال يجُب عليه بنص ِّ القرآنِّ إال القضاء

ن الضَّرر، فيجُب أ :الحاُل الثاني ما مِّ را بسببِّ الخوفِّ على ولدَيهِّ ْن يُفطِّ

عليهما القضاُء باتفاقِّ األئمةِّ األربعة، وإْن أطعَمتا مع القضاءِّ عن كل ِّ يومٍّ 

هما، وثبَت اإلطعاُم في  مسكيناا فحَسٌن، ألنَّ اإلفطاَر حصَل لِّمصلحةِّ غيرِّ

واياتِّ عن ابنِّ عمَر وابنِّ  ن الصحابَة بعضِّ الر ِّ  .عباسٍّ مِّ

 .المرأِة الحائِض أو النُّفََساء عن صومِ /  المسألةُ السادسةُ 

المرأةُ الحائُض والمرأةُ النُّفساُء يَحُرُم عليهما الصيام، ويجُب عليهما قضاء 

ن أيَّامِّ شهرِّ رمضاَن إذا َطُهَرتا باتفاق العلماء، وإذا َطُهَرتِّ  ما فاتَُهما مِّ

َساُء قبَل طلوعِّ الفجرِّ بقليلٍّ ولو للحظاتٍّ ثمَّ نََوتِّ الصياَم، الحائُض أو النُّفَ 

ا، حتى ولو لم تَغتسْل إال بعدَ طلوعِّ الفجرِّ وأذانِّه  فإنَّ صياَمها يكوُن صحيحا

وصالتِّه، وإلى هذا ذهَب عامةُ الفقهاء، وإذا َطُهرْت النُّفََساُء قْبَل األربعينِّ 

 .صل َِّي وتصوموَجَب عليها عندَ أهلِّ العلمِّ أْن تُ 

، إنََّك سميُع الدعاء ك، وتمسُّكاا وعمالا ينَِّك وشرعِّ ا بدِّ دنَا فقها  .اللهمَّ زِّ

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

صال ِّ طي ِّبِّ الخِّ  .الحمدُ هللِّ على كل ِّ حال، والصالةُ والسالُم على النَّبي 

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

الا  معَُكم عن أحكامِّ الصومِّ والصائمين، فأقوُل مستعيناا فال يَزاُل الكالُم ُمتَّصِّ

 :باهللِّ ــ جلَّ وعزَّ ــ
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 .عن ِجماعِ الصائِم في نهاِر شهِر رمضان/  المسألةُ السابعةُ 

ه،  دٌ لصومِّ م على الصائمِّ شديداا، وُمفسِّ ماُع في نهارِّ شهرِّ رمضاَن محرَّ الجِّ

ا فعليهِّ الكفارةُ الُمغلَّظة، وهذا كلُّهُ ثابٌت بنص ِّ السُّنةِّ وَمن وقَع فيهِّ مخ تارا

، واتفاقِّ العلماء،، والكفارةُ الُمغلَّظة بنص ِّ السُّنة  تُق  :هيالنَّبويةِّ الصحيحةِّ عِّ

َرقبة، فَمن لم يَجد فصياُم شهرينِّ ُمتتابعين، فَمن لم يَستطع فإطعاُم َست ِّيَن 

ن شهرِّ رمضان، فيجُب  دَّةٍّ وُمختلِّفةٍّ مِّ نهُ جماٌع في أي ِّامٍّ عِّ مسكيناا، وَمن وقَع مِّ

ن أيَّامِّ رمضاَن  عليه عن كل ِّ يومٍّ جاَمَع فيهِّ كفارةَ ُمستقِّلَّة، ألنَّ كلَّ يومٍّ مِّ

عِّ مع الكفارةِّ الُمغلَّظةِّ قضاُء اليوم الذي  عبادةُ  دَة، ويجُب على الُمجامِّ ُمنفرِّ

ها في  ة الفقهاء، وإْن كانت الزوجةُ مطاوعةا لزوجِّ ماع عند عامَّ أفطرهُ بالجِّ

وج،  ن كفارةٍّ وقضاء، ألنَّها ُمكلَّفةٌ بالصومِّ كالزَّ ثُل ما عليهِّ مِّ ماع فعليها مِّ الجِّ

ثُل ما حصلَ  نها مِّ ن َهتك ُحرمةِّ صومِّ رمضان، وبهذا قاَل  وحصَل مِّ نه مِّ مِّ

 .أكثُر العلماء

 .عن أحكاِم قضاِء األيَّاِم الَمتروِك صياُمها في رمضان/  المسألةُ الثامنةُ 

 :َمن تَرَك صياَم رمضاَن كلَّهُ أو بعَضهُ َّل يَخلو عن أمرين

ل ، وأش :األوَّ باهِّ ذلك، وهذا أْن يَتُرك الصوَم لِّعُذرٍّ كمرضٍّ أو َسفرٍّ أو حيضٍّ

َن لهُ في الفِّطر، إال أنَّه يجُب عليهِّ القضاُء بعددِّ  ال إثَْم عليهِّ، ألنَّ الشَّرع قد أذِّ

ن أيَّامٍّ باتفاقِّ العلماء  .ما تَرَك صياَمهُ مِّ

يَّتِّهِّ عليه، وهذا عاصٍّ  :الثاني أْن يَتُرَك الصوَم لغيرِّ ُعذرٍّ مع إيمانِّه بفرضِّ

ٌب لكبيرة، وعلي هِّ التوبةُ، ويجُب عليهِّ قضاُء جميعِّ ما تَرَك صياَمهُ هلل، وُمرتكِّ

، وإلى هذا ذهب األئمة األربعة، وغيرهم، ألنَّ الصوَم كان ثابتاا في  ن أيَّامٍّ مِّ

تِّه، وال تَبرأُ إال بأدائِّه مَّ  .ذِّ

ن أيَّامِّ شهرِّ رمضاَن قْبَل الدخولِّ في رمضاَن الذي  وَمن قََضى ما أفطَرهُ مِّ

ن رمضاَن  بعدَهُ فال كفارةَ  ر قضاَء ما فاتَهُ مِّ عليهِّ باتفاقِّ العلماء، وَمن أخَّ

دَّةُ رمضانات،   :فله حاَّلنحتى دخَل عليهِّ رمضاُن آَخُر أو عِّ

ل ن رمضاَن إلى رمضاَن  :األوَّ َر القضاَء لِّعُذرٍّ كمرضٍّ يَمتدُّ بِّه مِّ أْن يُؤخ ِّ

ْط ويتكاسْل في  دَّةِّ رمضانات، وهذا ال كفارةَ عليه، ألنَّه لم يُفر ِّ آَخَر أو عِّ
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، وال يجُب عليه إال القضاء وحدَه إذا ُشفِّي، وإلى هذا ذهَب األئمةُ  القضاءِّ

 .األربعةُ، وغيُرهم

ن القضاءِّ حتى دخَل عليه رمضاُن آَخر، فهذا أْن يُؤخ ِّ  :الثاني َرهُ مع تمكُّنِّهِّ مِّ

 ، ا عندَ أكثرِّ العلماءِّ إطعاُم مسكينٍّ  :وهيعليه القضاء، وعليهِّ الكفارةُ أيضا

َره، ونُقَِّل إجماُع الصحابةِّ على وجوبِّ اإلطعام  .عن كل ِّ يومٍّ أخَّ

لِزَمهُ اإلطعاُم بسبب تْرِك عن كيفيِة إطعاِم المساكيِن ِلَمن /  المسألةُ التاسعةُ 

 .الصياِم أو تأخيِره

 :ثبتت عن الصحابِة ــ رضي هللاُ عنهم ــ في إطعاِم المساكينِ 

َّلً  اعِّ كالشَّعيرِّ والبُر ِّ والذُّرةِّ  :أوَّ ن القُوتِّ الذي يُكاُل بالصَّ ساكينِّ مِّ إعطاُء المِّ

والعدَسِّ واألُْرزِّ والدُّْخنِّ وأشباهِّ ذلك، حيُث صحَّ عن ابن عباسٍّ ــ رضي هللا 

يَاَم فَيُْفِطُر َويُْطعِ )) : عنه ــ أنَّه قال ُم َعْن الشَّْيُخ اْلَكبِيُر الَِّذي ََّل يَْستَِطيُع الص ِ

: ، ومقداُر ما يُعَطى المسكيُن هو((ُكل ِ يَْوٍم ِمْسِكينًا نِْصَف َصاعٍ ِمْن ِحْنَطٍة 

ه، ما عدا البُر،  َر وأشباهِّ ن جميعِّ ما ذُكِّ فِمن الصحابِة َمن نصُف َصاعٍّ مِّ

ُج نصَف صاعٍّ،  :قالَ  ن : وِمنهم َمن قالَ يُخرِّ ُرْبعَه، ونصُف الصاعِّ يَْقُرُب مِّ

 .الكيلو ونِّصف

ن الطعامِّ المطبوخِّ ما يُشبِّعُهم، حيُث صحَّ عن أنسٍّ  :ثانيًا إعطاُء المساكينِّ مِّ

أَنَّهُ َضعَُف َعْن َصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن، َوَكبَِر َعْنهُ، )) : ــ رضي هللاُ عنه ــ

 .((فَأََمَر بَِمَساِكيَن فَأُْطِعُموا ُخْبًزا َولَْحًما َحتَّى أُْشبِعُوا 

، ألنَّ الطعاَم هو المنصوُص  وال يجوُز إخراجُ  نقودٍّ للمساكينِّ بدََل الطعامِّ

عليهِّ في القرآنِّ والسُّنةِّ النَّبويةِّ وفتاوى الصحابة، والعلماء ُمتفقوَن على أنَّ 

ئُه ولم تَبرأَ  ا َمن أخرَج نُقوداا فال تُجزِّ ته، وأمَّ مَّ أت ذِّ ا فقد برِّ َمن أخرج طعاما

هم تُهُ عندَ أكثرِّ مَّ  .ذِّ

نهم َمن وال يَصل ُح أْن تُبذََل الكفارةُ في تفطيرِّ الصائمينِّ في المساجد، ألنَّ مِّ

ب،  ن هو قويٌّ ُمكتسِّ نهم مِّ نهم َمن ليَس كذلك، ومِّ ين، ومِّ هو فقيٌر ومسكِّ

فَت في الفقراء والمساكين، وإذا تُحق ِّقَ  والكفارةُ ال تُجزئُ  أنَّ  إال إذا ُصرِّ

يَن في المسجدِّ مساكينٌ  ئ جميع الُمفَطَّرِّ  .فتُجزِّ
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أْن يُبارَك لنَا في أموالِّنا وأوقاتِّنا وأهلينَا، اللهم ال تجعل  :هللاَ  هذا، وأسألُ 

نا،  رتِّنا، ووف ِّقنا لِّما يَنفعُنا في معادِّ نا بِّها عن آخِّ نا، وال تُلهِّ الدُّنيا أكبَر هم ِّ

ن صاَم  مَّ وقاَم ووف ِّق للخيرِّ والتَنا، اللهم تقبَّل صياَمنا وقياَمنا، واجعلنا مِّ

ن ذنبِّه، إنََّك سميُع الدعاء،  رمضاَن إيماناا واحتساباا فغَفَْرَت له ما تقدَّم مِّ

 .وأقوُل قولي هذا، وأستغفُر هللاَ لِّي ولُكم

 :تنبيه

ن مسائلها  .إذا كانت هذه الخطبة فيها طول فليقتصر الخطيب على الُمهم مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الخطبة الثالثة بعنوان

 أمور تُفِسد الصيام وأمور َّل تُفِسده

 ـــــــــــــــــــ:الخطبة األولى

ا، وأشهدُ أنَّ محمداا  ا، وأشهدُ أْن ال إله إال هللاُ وأكب ِّرهُ تكبيرا الحمدُ هللِّ كثيرا

ا  ا، فَصلَّى هللاُ وسلََّم عليه وعلى عبدُه ورسولُه المبعوُث بالحقِّ بشيرا ونذيرا

هم على اإليمان ن النَّبيين، وآلِّ كل ٍّ وأصحابِّهم وأتباعِّ  .إخوانِّه مِّ

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

َره، وأْكبِّروا  موا أوامِّ لُّوهُ حقَّ إجاللِّه، وعظ ِّ فاتقوا هللاَ ربَُّكم حقَّ تقواه، وأجِّ

م  وا رقابَكم بالوقوعِّ في ما حرَّ
ل  َره، وال تُهينوا أنفسكم بعصيانِّه، وتُذِّ زواجِّ

روا في نهارِّ رمضاَن  عليكم، وتنقادوا للشيطان، وتخضعوا لشهواتِّكم، فتُفطِّ

ن غيرِّ بطعامٍّ أو شرابٍّ أو اس ماعٍّ، فإنَّ اإلفطاَر قْبل ُحلولِّ وقتِّه مِّ تمناءٍّ أو جِّ

 للواقعِّ فيه، فقد ثبَت أنَّ 
ُعذرٍّ ذْنٌب خطير، وتجاوٌز لحدودِّ هللاِّ فظيع، وَمْهلََكةٌ

هم وإتماَمه لَّة صومِّ بَْينَا أَنَا )) : النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاَل ُمبي ِّناا عقوبةَ َمن يُفطروَن قبل تَحِّ

اْصعَْد، : ٌم إِْذ أَتَانِي َرُجاَلِن فَأََخذَا بَِضْبعَيَّ فَأَتَيَا بِي َجباًَل َوْعًرا، فَقَاَّلَ نَائِ 

لُهُ لََك، فََصِعْدُت َحتَّى إِذَا ُكْنُت فِي : إِن ِي ََّل أُِطيقُهُ، فَقَاَّلَ : فَقُْلتُ  إِنَّا َسنَُسه ِ

َهذَا ُعَواُء : َما َهِذِه اأْلَْصَواُت؟ قَالُوا: َسَواِء اْلَجبَِل إِذَا بِأَْصَواٍت َشِديَدٍة، قُْلتُ 

أَْهِل النَّاِر، ثُمَّ اْنُطِلَق بِي، فَِإذَا أَنَا بِقَْوٍم ُمعَلَِّقيَن بِعََراقِيبِِهْم، ُمَشقَّقٍَة أَْشَداقُُهْم، 

ْفِطُروَن قَْبَل َهُؤََّلِء الَِّذيَن يُ : َمْن َهُؤََّلِء؟ قَالَ : قُْلتُ : تَِسيُل أَْشَداقُُهْم َدًما قَالَ 

 .((تَِحلَِّة َصْوِمِهْم 

 :أيُّها المسلمون

ماَع، وهي  :أنَّ ُمفِسداِت الصوٍم لعديدةٌ، وأنَّ ِمنها األكَل، والشُّرَب، والجِّ

راُت بنص ِّ القرآنِّ والسُّنَّةِّ النَّبويةِّ واتفاقِّ العلماء  .ُمفط ِّ

بإخراُج ما في  :لكوذ إخراُج القَيءِّ عمداا، :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا

د للصومِّ باتفاقِّ  ن طعامٍّ وشراب بإدخالِّ إصبَعٍّ أو غيره، وهو ُمفس ِّ المعدةِّ مِّ

َمِن اْستَقَاَء َوُهَو )) : العلماء، وصحَّ أنَّ ابَن عمَر ــ رضي هللا عنه ــ قال

داا :أي ((اْستَقَاء )) : ، ومعنى((َصائٌِم فَعَلَْيِه اْلقََضاُء  ء متعم ِّ  .تَقَيَّ
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دٌ  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا ، وهو ُمفس ِّ ِّ عن طريقِّ االستمناءِّ إخراُج الَمنِّي 

 .للصومِّ عندَ األئمةِّ األربعةِّ وسائرِّ فقهاءِّ األمصار

ِّ بسببِّ تَقبِّيلٍّ أو َمس ٍّ أو َضم ٍّ أو  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا إنزاُل الَمنِّي 

دٌ للصومِّ باتفاقِّ العلماءُمباَشرةٍّ للمرأةِّ فيما دُون الفْرجِّ، وهو مُ   .فس ِّ

: وهوَ السَّعُوُط إذا وصَل طعُمه إلى الحلق،  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا

دٌ  دواٌء يُوَضُع في األنفِّ ثم يُجذَُب إلى داخلِّه بالنَّفَسِّ أو غيرِّ ذلك، وهو ُمفس ِّ

هم،  ُج قطرةُ األنفِّ  :وعلى هذاللصومِّ عندَ األئمةِّ األربعة، وغيرِّ تُخرَّ

الطبية، فإذا قطََّرها الصائُم في أنفِّهِّ ووَجدَ طعَمها في حْلقه فقد فسدَ صوُمه، 

، والعُثيميُن، والفَوزان :األئمةُ  وبهذا يُفتِي ، وابُن بازِّ  .األلبانيُّ

ن المرأةِّ أثناَء  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا خروُج دَمِّ الحيضِّ والن ِّفاسِّ مِّ

دٌ للصومِّ باتفاقِّ العلماء، وصحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل في شأنِّ  الصيام، وهو ُمفس ِّ

 .((أَلَْيَس إِذَا َحاَضْت لَْم تَُصل ِ َولَْم تَُصْم )) : المرأة

ن  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا قَْطُع نِّيَةِّ الصومِّ بقصدِّ اإلفطارِّ في ُجزءٍّ مِّ

، وهو قوُل أكثرِّ الفقهاء، لِّما صحَّ أنَّ النبيَّ صلى نهارِّ الصومِّ ولو لم يأكل

، ((إِنََّما األَْعَماُل بِالن ِيَّاِت، َوإِنََّما ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما نََوى ))  :هللا عليه وسلم قال

ن الصومِّ فلَه ما نََوى  .حيُث دَلَّ على أنَّ َمن نََوى إبطاَل ما هو فيهِّ مِّ

ابتالعُ ما ال يُتغذَّى بِّه كالتُّراب والَحَصى  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا

ةِّ العلماء دٌ للصومِّ عندَ األئمة األربعة، وعامَّ ها، وهو ُمفس ِّ  .والنَّوى، وغيرِّ

جلِّ في الدُّبُر، سواٌء أْنَزَل  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا إتياُن المرأةِّ أو الرَّ

دٌ للصومِّ عند األ ل، وهو ُمفس ِّ هم، وقد ثبََت َمنيًّا أو لم يُنزِّ ئمة األربعة، وغيرِّ

ٍد )) : أنَّ  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال َمْن أَتَى اْمَرأَةً فِي ُدبُِرَها فَقَْد َكفََر بَِما أُْنِزَل َعلَى ُمَحمَّ

َجاِل )) : ، وثبَت أنَّ أبا ُهريرةَ ــ رضي هللاُ عنه ــ قال(( َمْن أَتَى أَْدبَاَر الر ِ

 .((قَْد َكفََر َوالن َِساِء فَ 

ه مع  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا ن لحمٍّ ونحوِّ ابتالعُ ما يَتبقَّى في األسنانِّ مِّ

ة الفقهاء دٌ للصومِّ عندَ عامَّ ه، وهو ُمفس ِّ  .القُْدرةِّ على إخراجِّ

دةُ عن اإلسالمِّ باتفاق العلماء :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا  .الر ِّ
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ن : والُمراُد بهاالُحْقنَة الشَّْرجيَّة،  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا ما يُحقَن مِّ

ٌ للصومِّ عندَ المذاهبِّ األربعةِّ  دَة دواءٍّ عن طريقِّ فتَحةِّ الدُّبُر، وهي ُمفس ِّ

ٌل  لةٌ بالُمستقيم، والُمستقيٌم ُمتصِّ ةِّ العلماء، ألنَّ فتَحةَ الدُّبُرِّ ُمتَّصِّ وعامَّ

ُج  :وعلى هذاها، باألمعاء، وتمتصُّ األمعاُء ما دخَل عن طريق تتخرَّ

بيةُ التي تُدَخُل عن طريقِّ فتَحة الدُّبُر، فيَفُسدُ الصوُم بها  .التحاميُل الط ِّ

 :وبهذا يُفتِي العلماءُ غسيُل الُكلَى بطريقتيه،  :وِمن ُمفِسداِت الصوِم أيًضا

، والفوزاُن، والغُدَيَّاُن، والُمفتي آُل الشيخ  .ابُن بازٍّ

ن الشي جيمأعوذُ باهللِّ مِّ يَاُم }  : طانِّ الرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ

 .{َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن 

ا، وعلى كل ِّ حال را الا وآخِّ  .والحمدُ هللِّ أوَّ

 ـــــــــــــــــــ:الخطبة الثانية

 ِّ ِّ محمدٍّ الُمرتَضىالحمدُ هللِّ العَلي   .األعلى، وصلَّى هللاُ وسلََّم على النبي 

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

جل ِّ  :فإنَّ ِمَن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوم ن الرَّ خروَج الَمنِّيِّ  مِّ

أو المرأةِّ بسببِّ احتالمٍّ في نهارِّ الصومِّ حاَل النوم، وال يَفُسدُ بِّه الصوُم 

ن اإلنسانِّ وقْصدباتفاقِّ ال  .علماء، ألنَّه يَخرُج بغيرِّ إرادةٍّ مِّ

 :وهوخروُج القَيءِّ ــ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

دُ  ن الصائم، وال يُفسِّ ن المعدةِّ بغيرِّ تَسبُّب مِّ ُعصارةُ الطعامِّ والشرابِّ ــ مِّ

َمْن )): ي هللا عنه ــ قالالصوَم باتفاقِّ العلماء، وصحَّ أنَّ ابن عمر ــ رض

 .غلبَه :أي ((ذََرَعه )) ،  ومعنى ((ذََرَعهُ اْلقَْيُء فَلَْيَس َعلَْيِه اْلقََضاُء 

إنزاُل الَمنِّيِّ  بسبب : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

يُر أو استدعاهُ  هن بالجماعِّ وأمور الشهوة، وسواء غلابَهُ التفكِّ ِّ
يرِّ في الذ  التفكِّ

ا إذا فكَّر بقلبِّه  :حيُث قال الفقيهُ الَماَوْرِديُّ الشافعُي ــ رحمهُ هللا ــبنفسه،  أمَّ

ن غيرِّ نظرٍّ فتَلذَّذَ فأنَزَل، فال قضاَء عليهِّ وال كفارةَ باإلج  اهـ.ماعمِّ
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خروُج الَمْذيِّ بسببِّ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

، أو تفكيرٍّ بشهوة، ةُ  مس ٍّ للمرأة، أو تقبيلٍّ دُ الصياَم ذهَب عامَّ وإلى أنَّه ال يُْفسِّ

 .الفقهاء

التقطيُر في اإلْحلِّيل، : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

جل،  :إلحليُل هووا ع فيهما دواء نهاَر  :وِمثلُهذََكُر الرَّ ُم المرأة، فإذا ُوضِّ َرحِّ

مِّ  حِّ الصومِّ فإنَّ الصوَم ال يَْفُسد عندَ أكثرِّ العلماء، ألنَّه ال َمنفذَ بيَن الذََّكرِّ والرَّ

َع إلى داخلها،  ُل ما ُوضِّ ن  :وعلى هذاوبيَن الجوفِّ يُوصِّ ُج جملةُ مِّ تتخرَّ

إدخاُل أُنبوُب  :وِمن أمثلتِهالُمعاصرة، فال يَْفُسدُ بسببها الصوم، األشياءِّ ا

ٍّ عن طريقِّ فتحةِّ  بي  القسطرةِّ عن طريقِّ فتَحةِّ الذََّكر، أو إدخاُل منظارِّ ط ِّ

دُ على  ، أو مادةٍّ تُساعِّ م، أو إدخاُل َمحلولٍّ لغسلِّ الَمثانةِّ حِّ الذََّكر أو الرَّ

هبَل، وضوحِّ األشعة، أو عملِّ لَولبٍّ في الرَّ  م، أو تنظيفِّ المِّ وقد ذهَب إلى حِّ

ر الصائم ، وَمْجَمُع الفقهِّ اإلسالمي: أنَّها َّل تُفَط ِ  . العالمةُ ابُن بازِّ

األكُل والشُّرُب نسياناا، : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

رٍّ نسياناا، ِّ ملسو هيلع هللا ىلص أو فِّعُل أي  ُمفط ِّ َمْن نَِسَي َوُهَو َصائٌِم )):  الصَّحيحِّ لِّقولِّ النبي 

 .((فَأََكَل أَْو َشِرَب، فَْليُتِمَّ َصْوَمهُ، فَِإنََّما أَْطعََمهُ هللاُ َوَسقَاهُ 

ما طاَر إلى حْلق : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

نهُ واختيارش،  الذُّباُب : وِمن أمثلتِهاإلنسانِّ أو دَخَل إلى جوفِّه بغيرِّ إرادةٍّ مِّ

دُ الصوَم باتفاقِّ العلماء   .والبَقُّ والغُباُر والدَّقيُق والدَُّخاُن، وهو ال يُفسِّ

وصوُل شيءٍّ إلى حْلقِّ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

ن ماءِّ المضمضةِّ واالستنشاقِّ بغيرِّ قصدٍّ وال إسرافٍّ وال ُمبالغةٍّ  الصائمِّ مِّ

ئ، ن الُمتوضِّ ن الفقهاء، ألنَّه وَصل إلى الحْلق بغير  مِّ وبذلَك قال كثيٌر مِّ

ا إْن بالَغ فيهما حتى َسبَقهُ الماء إلى حلقِّه  دٍّ وال تجاُوز، وأمَّ إرادةٍّ وال تَقَصُّ

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص الثابتِّ فيَْفُسدُ صوَمهُ عندَ المذ ، لقولِّ النَّبي  َوبَاِلْغ فِي )) : اهبِّ األربعةِّ

 .تأثُّرِّ الصومِّ بالمبالغة :حيُث َدلَّ على، ((اَِّلْستِْنَشاِق إَِّلَّ أَْن تَُكوَن َصائًِما 

ن : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا فِّعُل شيءٍّ مِّ

راتِّ على وجْ  َل الُمفط ِّ ه أو فُعِّ ن قِّبَلِّ الغير، سواء فَعَلهُ الُمْكَرهُ بنفسِّ هِّ اإلكراهِّ مِّ

ن قِّبَلِّ غيرهِّ، ن الفقهاء، وذلَك قياساا على اإلكراهِّ  بِّه مِّ نصَّ على ذلَك كثيٌر مِّ

ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إَِّلَّ َمْن } : على الُكفرِّ الواردِّ في قولِّ هللاِّ تعالى َمْن َكفََر بِاّلِلَّ
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يَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا أُكْ  حيُث دلَِّت ، {ِرَه َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

دُ إسالَمهُ  :اآليةُ  ن الفاعلِّ يُفسِّ ا مِّ على أنَّ قوَل أو فِّعَل الُكفرِّ عن رضا

دُهُ وال يَنقُُضه، واإلكراهُ على اإلفطارِّ  ويَنقُضه، وفِّعلُهُ له عن إكراهِّ ال يُفسِّ

 .أولَى بعدمِّ الفساد

ُق الطعامِّ على : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا تذَوُّ

سانِّ لِّمعرفةِّ حالوتِّه أو ُملوحتِّه، أو تلييُن شيءٍّ أو كْسُرهُ باألسنانِّ َطَرفِّ الل ِّ 

وهو مذهُب األئمةِّ  للصغيرِّ دوَن بلعٍّ لذلَك وال وجودِّ طعمٍّ في الحْلق،

هم، إال أنَّه يُكَرهُ عندَ عدمِّ الحاجةِّ باتفاقِّ المذاهبِّ األربعة،  ، وغيرِّ األربعةِّ

َّلَ بَأَْس أَْن يَتََطعََّم الِقْدَر )) : عنه ــ قال وقد صحَّ أنَّ ابن عباس ــ رضي هللا

 .((أَِو الشَّْيَء 

القُْبلَةُ والَمسُّ والنَّظُر : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

ٍّ أو َمْذيٍّ، لِّما صحَّ عن عائشة ــ رضي هللاُ  للمرأةِّ إذا لم يَُصاَحب بإنزالِّ َمنِّي 

َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يُقَب ُِل َوُهَو َصائٌِم َوَكاَن  أَنَّ )) : عنها ــ

ْربِِه   .((أَْملََكُكْم إِلِ

ن جماعٍّ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا بقاُء الُجنُبِّ مِّ

ن غيرِّ اغتسالٍّ أو احتالمٍّ أو المرأةِّ الحائضِّ والنُّفساءِّ إذا طُهَرتا بالليلِّ مِّ 

لِّما صحَّ عن عائشة ــ رضي هللا ، وتنتهِّي صالته حتى يطلَُع عليهم الفجر،

َكاَن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يُْدِرُكهُ اْلفَْجُر فِي ))  :عنها ــ أنَّها قالت

 .((َرَمَضاَن َوُهَو ُجنٌُب ِمْن َغْيِر ُحلٍُم فَيَْغتَِسُل َويَُصوُم 

يَق ولُعاَب : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا بلُع اإلنسانِّ رِّ

نه وهو  ه حتى ولو َكثَُر ما داَم في محل ِّه وهو الفَم، ولم يَتجاوْزهُ فيَخرَج مِّ نفسِّ

دُ الصوَم باتفاقِّ العلماء  .ال يُفسِّ

ابتالُع ما بيَن األسنانِّ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

ه، ن الصائم، وال قُْدرةٍّ على دفعِّ ه بدونِّ قْصدٍّ مِّ ن فْضلِّ طعامٍّ وغيرِّ وهو ال  مِّ

دُ الصوَم باتفاقِّ العلماء   .يُفسِّ
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رقِّ بسكينٍّ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا شرَط العِّ

نه، وال يَفُسدُ بِّه الصومُ  عند أكثر العلماء، وقد صحَّ عن  حتى يَخرَج الدَُّم مِّ

ا َخَرَج )) : بعضِّ الصحابةِّ أنَّه قال ا َدَخَل، َولَْيَس ِممَّ  .((إِنََّما اْلِفْطُر ِممَّ

َجينِّ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا الدَُّم والقيُح الخارِّ

ثَّةِّ إذا لم يَرجعا إلى الحْلق، وال ن األسنانِّ والل ِّ دُ الصوَم باتفاقِّ العلماء مِّ  .يُفسِّ

االكتحاُل حتى ولو وَجدَ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا

وإلى هذا ذهَب أكثُر الفقهاء، ألنَّ العيَن ليست َمنفذاا  الصائُم َطْعَمهُ في حْلقه،

 .إلى الجوف

ِّ : وِمن األشياِء التي َّل يَْفُسُد بحصوِلها الصوُم أيًضا جلِّ الَمنِّي  إنزاُل الرَّ

ضاه، وال يَفُسدُ صوُمهُ باتفاقِّ العلماء ه ورِّ ن غيرِّ اختيارِّ ه لَه مِّ  .بتقبيلِّ غيرِّ

دُ صياَمنا أو  :هذ وأسأُل هللاَ  دَ بينَنا وبيَن ما يُفسِّ ُطه، ويُباعِّ أْن يُجن ِّبَنا ما يُسخِّ

ن يصوُم رمضاَن ويقوُمهُ إيماناا واحتساباا فيُغفُر  يُنقِّصُ  مَّ أْجره، اللهمَّ اجعلنا مِّ

د بينَنا وبيَن خطايانا كما باعدَت بيَن المشرقِّ  ن ذْنبه، اللهمَّ باعِّ له ما تقدََّم مِّ

َك،  كرِّ والمغرب، وتُبِّ علينا إنَّك إنََّك أنَت التَّواُب الرحيم، اللهمَّ أعنَّا على ذِّ

كَ  ا، إنََّك سميُع وُشكرِّ ريَن لَك كثيرا ن الذَّاكِّ ، وُحْسنِّ عبادتِّك، واجعلنا مِّ

 .الدعاء، وأقوُل قولِّي هذا، وأستغفُر هللاَ لِّي ولُكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الخطبة الرابعة بعنوان

تالوة وعماًل وبعض المفطرات القرآن في رمضان  اإلقبال على

 المعاصرة

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

الحمدُ هللِّ الذي علََّم القرآَن، خلَق اإلنساَن، علََّمهُ البيان، والصالةُ والسالُم 

ِّ محمدٍّ الُموَحى إليهِّ بالسُّنة والقرآن، وعلى آلِّه وأصحابه أُولِّي  على النبي 

 ِّ  .اإليمان، وعنَّا معَُهم يا رحمنالتُّقَى وقوي 

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

ن تقواهُ لرب ِّه سبحانَه،  ن أعظمِّ وأنفعِّ أوقاتِّ المسلمِّ التي تَزيدُ مِّ  :هيفإنَّ مِّ

يها مع كتابِّ رب ِّهِّ القرآن، فيَتلوا، ويَتدبَّر، ويتعلَُّم  تلَك الساعاُت التي يَقضِّ

برة، َظة والعِّ ن اإلقبالِّ على القرآنِّ العزيزِّ  األحكاَم، ويأخذُ العِّ فأكثِّروا مِّ

منِّ الفاضلِّ الجليل،  السي ِّما في هذا الشَّهر الطي ِّبِّ اْلُمطيَّبِّ رمضان، والزَّ

نه، وُحثُّوا أهليُكم ر ا، على تالوتِّه، واإلكثارِّ مِّ ا وكبارا جاالا ونساءا، صغارا

واجعلوا بيوتَُكم ومراكبَُكم وأوقاتَُكم وأسفاَرُكم عامرةا بِّه، فإنَّ أْجَر العملِّ 

ن أشرفِّ وأعظمِّ  َل فيه، ورمضاُن مِّ يَُضاعُف بسببِّ َشرفِّ الزمانِّ الذي ُعمِّ

آنِّ إلى سماءِّ الدُّنيا ُجملةا واحدة، أزمنةِّ السَّنَة، بل هو شهُر نُزولِّ جميعِّ القر

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس } : حيُث قال هللاُ سبحانَه

، وثبت عن ابن عباس ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه {َوبَي ِنَاٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلفُْرقَاِن 

ْنيَا، ثُمَّ َكاَن ِجْبِريُل ــ َعلَْيِه نََزَل اْلقُْرآُن ُجْملَةً َواحِ )) : قال َدةً إِلَى َسَماِء الدُّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُل إِلَى َرُسوِل َّللاَّ ُل فَاأْلَوَّ السَّاَلُم ــ يَْنِزُل بِِه بَْعَد ذَِلَك اأْلَوَّ

)). 

ا، فكاَن وقد كاَن نبيُّكم ملسو هيلع هللا ىلص يُقبُِّل على القرآنِّ في شهرِّ رم ضاَن إقباالا خاصًّ

يَتدارُسه مع جبريَل ــ عليهِّ السالُم ــ كلَّ ليلة، إذ صحَّ عن ابنِّ عباسٍّ ــ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْجَوَد )) : رضي هللاُ عنه ــ أنَّهُ قال َكاَن َرُسوُل َّللاَّ

يَْلقَاهُ ِجْبِريُل، َوَكاَن ِجْبِريُل  النَّاِس، َوَكاَن أَْجَوَد َما يَُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحينَ 

، وكان لَِّسلفِّكُم ((يَْلقَاهُ فِي ُكل ِ لَْيلٍَة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن فَيَُداِرُسهُ اْلقُْرآَن 

ا، وحاالا  الصالحِّ ــ رحمهُم هللاُ ــ مع القرآنِّ في هذا شهرِّ رمضاَن شأناا عظيما
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، فقد كانوا يُقبلون ا  َعَجباا، وواقعاا جليالا ون بِّه اهتماما ا، ويهتمُّ عليه إقباالا كبيرا

ا، ويَْعُمروَن بِّه ُجلَّ أوقاتِّهم، فقد صحَّ  ن قراءتِّه كثيرا دُون مِّ ُمتزايداا، ويتزوَّ

أَنَّهُ َكاَن يَْقَرأُ اْلقُْرآَن فِي َرَمَضاَن فِي )) : عن ابنِّ مسعودٍّ ــ رضي هللاُ عنه ــ

َكاَن يَْختُِم اْلقُْرآَن )) : دٍّ ــ رحمهُ هللاُ ــ أنَّه، وصحَّ عن األسودِّ بنِّ يزي((ثاََلٍث 

، وكاَن اإلماُم البخاريُّ ــ رحمهُ هللاُ ــ ((فِي َشْهِر َرَمَضاَن فِي ُكل ِ لَْيلَتَْيِن 

ن رمضاَن َختَمةا واحدة، وكاَن اإلماُم الشافعيُّ ــ  يَقرأُ في كل ِّ يومٍّ وليلةٍّ مِّ

نهم  رحمهُ هللاُ ــ يَختُم القرآنَ  ن شهرِّ رمضاَن مرتي، ومِّ في كل ِّ يومٍّ وليلةٍّ مِّ

نهم  َمن كاَن يَختُِّمهُ كلَّ ُجمعة أو كلَّ خمسةِّ أيَّام، وكلُّ هذا مسارعةا مِّ

ا ألوقاتِّ تََضاُعفِّ الحَسنات،  للخيرات، وزيادةا لألْجرِّ والدَّرجات، واغتناما

تَعَلَُّموا اْلقُْرآَن فَِإنَّهُ )) : وقد صحَّ عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال

يُْكتَُب بُِكل ِ َحْرٍف ِمْنهُ َعْشُر َحَسنَاٍت، َويَُكفَُّر بِِه َعْشُر َسي ِئَاٍت، أََما إِن ِي ََّل 

، وصحَّ ((أَِلٌف َعْشٌر، َوََّلٌم َعْشٌر، َوِميٌم َعْشٌر : ﴿ الم ﴾ َولَِكْن أَقُولُ : أَقُولُ 

يُقَاُل ِلَصاِحِب اْلقُْرآِن )) : عنه ــ أنَّه قالعن بعضِّ الصحابةِّ ــ رضي هللاُ 

اْقَرْه، َواْرقَْه، َوَرت ِْل َكَما ُكْنَت تَُرت ُِل، فَِإنَّ َمْنِزلَتََك فِي آِخِر آيٍَة : يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 

 .((تَْقَرُؤَها 

 :أيُّها المسلمون

ا لنَا ومعاتباا في شأنِّ القرآن را أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن  }: يقول هللا ــ جلَّ وعال ــ ُمذك ِّ

ِ َوََّل يَُكونُوا َكالَِّذيَن  ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحق  آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

ُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُوَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل فََطاَل َعلَْيِهُم اأْلَمَ 

كاَن َعْبُد هللاِ ابُن ُعَمَر ــ رضي )) : ، وثبَت عن نافعٍّ ــ رحمهُ هللاُ ــ أنَّه قال{

أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر }  :هللاُ عنه ــ إذا قََرأَ َهِذِه اآليَةِ 

 ِ ِ : بََكى حتى يَبُلَّ ِلْحيَتَهُ البُكاَُء، ويَقُولُ {  َّللاَّ ، بلَى ــ وهللا ــ ونَعَْم ((بَلَى يَا َرب 

قد آَن لَها أْن تَخشَع، وآَن لَها أْن تَلِّيَن، وآَن لَها أْن تَنقادَ، وآَن لَها أْن تَمتثَِّل، 

ر  .وآَن لَها أْن تَنـَزجِّ

ِ } : هآَن لَها إذا سمعْت قوَل رب ِّها سبحانَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاَّ

أْن تتوَب وتندَم، وتَهُجَر الذُّنوَب والعصياَن إلى الطاعةِّ  {تَْوبَةً نَُصوًحا 

 .وأسبابِّ الرحمةِّ والَمغفرة

َكاةَ } : آَن لَها إذا سمعْت قوَل رب ِّها سبحانَه اَلةَ َوآتُوا الزَّ َوأَقِيُموا الصَّ

اِكِعيَن َواْرَكعُ  أْن تُقيَم الصالةَ، وتُحافَظ عليها في أوقاتِّها، وال  {وا َمَع الرَّ
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كَّع السُّجودِّ في  ها، وأْن تشهدََها مع الرُّ ن أحكامِّ َر أو تتهاوَن في شيءٍّ مِّ تُقص ِّ

 .بيوتِّ هللاِّ المساجد

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم َوََّل يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا } : آَن لَها إذا سمعْت قوَل رب ِّها سبحانَه

يبةِّ  {أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ  َك اللساَن وتَمنَعَهُ عن غِّ أْن تُمسِّ

ن  هم، وأْن تَفِّرَّ مِّ هم وَسترِّ هم، وَهتكِّ أسرارِّ الناس، والخوضِّ في أعراضِّ

ن أكلِّ لحمِّ جَسدِّ أخيها المي ِّتِّ المسلم  .ذلك كما تَفِّرُّ مِّ

قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم } : إذا سمعْت قوَل رب ِّها سبحانَهآَن لَها 

أْن تَحفَظ األبصاَر عن النَّظرِّ إلى ما  {َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ذَِلَك أَْزَكى لَُهْم 

َم ربُّها عليها في الَخلوةِّ والعلن، وفي األسواقِّ والطُّرقات، وفي  َحرَّ

، وفي برامجِّ التواصل، وعن الفضائياتِّ واإل نترنت، وفي الهاتفِّ الجوالِّ

نى، وعن االستمناء،  النساءِّ واألحداثِّ والُمردَان، وأْن تَحفَظ الفُروَج عن الز ِّ

ن  حاق، وعن التكشفِّ وإظهارِّ شيءٍّ مِّ ، وعن الس ِّ وعن عملِّ قومِّ لوطٍّ

 .العوراتِّ والَمفاتَن

ن عبادهآَن لها إذا سمعْت قوَل رب ِّها سبحانه في وص َوإِذَا } : ف الصالحين مِّ

َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َساَلٌم َعلَْيُكْم ََّل 

م،  {نَْبتَِغي اْلَجاِهِليَن  ض بالبَدن واألسماع والمال عن سماع كل ِّ محرَّ أْن تُعرِّ

يبة عن سماع الغناء والموسيقى، وسما ع األفالم والمسلسالت، وسماع الغِّ

 ..والنَّميمة، وسماع السُّخرية واالستهزاء

َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا } : آَن لَها إذا سمعْت قوَل رب ِّها سبحانَه

ا يُْنِسيَنََّك الشَّ  ْيَطاُن فاََل فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإِمَّ

ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن  أْن تبتعدَ عن سماعِّ ُمحاضراتِّ  {تَْقعُْد بَْعَد الذ ِ

وكلماتِّ ودُروُس وفتاوى أهلِّ البدعِّ واألهواءِّ الُمخالِّفةِّ للشريعة، وأْن ال 

هم الُمبتدَعة هم ومآتمِّ  .تَقعُدَ في مجالِّسهم وُملتقياتِّهم، وال في موالدِّ

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم } : إذا سمعْت قوَل رب ِّها سبحانَه آَن لَها

أْن تَجتنَب أكَل المالِّ  {بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِّلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم 

داعِّ  ش ِّ والخِّ ، أو الغِّ ورِّ رقة، أو شهادةِّ الزُّ با أو الس ِّ الحرامِّ عن طريقِّ الر ِّ

شِّ في إصالحِّ األجهزةِّ واآلالتِّ  والتغريرِّ في البيعِّ والشراء، أو الغِّ
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شِّ في الصناعةِّ والزراعةِّ والبناءِّ والن ِّجارةِّ واألسُهمِّ  والمراكب، أو الغِّ

اكة والُمضارباتِّ   .التجارية والشَّرِّ

أَفاََل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب } : آَن لَها إذا سمعْت قوَل رب ِّها سبحانَه

،  أْن تُقبَِّل على القرآنِّ  {أَْقفَالَُها  ا وعمالا ا، وتعلًّما قراءةا وحفظاا، وتالوةا وتدبُّرا

ا، وُرْقيَةا  ا وانقياداا، ودعوةا وتعليما  .واستشفاءوتحكيما

 :أيُّها المسلمون

ِكٍر } : قال هللاُ ــ عزَّ وجلَّ ــ ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَّ ، فأخبََرنا {َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

سبحانَه في هذهِّ اآليةِّ وآنََسنَا وأسعَدَنا بأنَّه قد يَسََّر لنَا هذا القرآَن لِّنذُكَرهُ بِّه، 

هُ لنَا ذَكرى؛ فيسََّر تعلَُّمهُ، ويسََّر تالوتَهُ، ويسََّر َونتذَكََّر بما فيه، ونَجعَلَ 

َرهُ  ه، ويسََّر االستشفاَء بِّه، ويسََّر أوامِّ حفَظهُ، ويسََّر تدبَُّرهُ، ويسََّر تعلَُّم أحكامِّ

ي لكتابِّ هللاِّ  يَهُ لالمتثالِّ والعمل، ولكْن وا أَسفَاهُ ثُمَّ وا أَسفَاه، كْم نُعطِّ ونواهِّ

نا مِّ  ي للقنواتِّ الفضائيةِّ واإلنترنتِّ والهاتفِّ في يومِّ ن الوقت؟ وكْم نُعطِّ

ي  ن أوقاتنا؟ وكْم نُعطِّ ي لكتابِّ هللاِّ مِّ الجوالِّ وبرامجِّ التواصل؟ كم نُعطِّ

ن األوقات؟ وكْم تُعَطى  لألخبارِّ واألحداثِّ وقِّيَل وقال؟ كْم تُعَطى لكتابِّ هللاِّ مِّ

ياضييَن والصُّحفِّ والمجال ياضةِّ والر ِّ ن للر ِّ ي لكتابِّ هللاِّ مِّ ت؟ كْم نُعطِّ

ي للقاءِّ أصحابِّنا والخروجِّ والمسامرةِّ معهم؟ وقد قال هللاُ ــ  أوقاتنا؟ وكْم نُعطِّ

ا لنَا را ِ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا اْلقُْرآَن } : جلَّ وعال ــ ُمحذ ِّ ُسوُل يَا َرب  َوقَاَل الرَّ

ن أهلِّينا، ، ويَا هللِّ ما أكثَر َهْجرِّ الق{َمْهُجوًرا  نَّا، ومِّ رآن في زمنِّنا هذا، بل ومِّ

ن هاجرٍّ  بنا، وفي إقامتِّنا وأسفارنا، فَكْم مِّ ن حولَنا، وفي بيوتِّنا ومراكِّ مَّ ومِّ

ن هاجرٍّ  ه؟ وكْم مِّ ن هاجرٍّ لِّتَدبُّرِّ ه؟ وكْم مِّ ن هاجرٍّ لسماعِّ لقراءتِّه؟ وكْم مِّ

ن هاجرٍّ لالس ه؟ وكْم مِّ ن هاجرٍّ لتحكيمِّ تشفاءِّ بِّه؟ بل إنَّ للعملِّ بِّه؟ وكْم مِّ

ن  بعَض الناَس ربَّما تَمرُّ عليهِّ األيَّاُم واألسابيُع والشهوُر وهو لك يَقرأ مِّ

 .القرآنِّ إال قرأهُ في صالتِّه

 .اللهمَّ ارُزقنا تالوةَ كتابَِّك، والعمَل بِّه آناَء الليلِّ والنهار، إنَّك سميُع الدُّعاء

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

ي الجاللِّ واإلكرام، وأشهدُ أْن ال إله إال هللاُ الغفَّار، وأشهدُ أنَّ  الحمدُ هللِّ ذِّ

 .وآلِّه وأصحابِّه األخيار محمداا عبدُه ورسولُه الُمختار، اللهمَّ فصل ِّ عليهِّ 



   

 

24 

 

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

ا وتالوةا، وحفظاا فاتقوا هللاَ ــ جلَّ وعال ــ باإلقبالِّ على كتابِّه القرآنِّ  تعلُّما

دِّ هللاُ به  ينِّه وشرعه، فإن ِّه َمن يُرِّ ا، وعمالا ودعوة، وبالتَّفقُّه في أحكامِّ دِّ وتَدَبُّرا

ا يُفق ِّهُ في الدَّين، كما صحَّ ذلَك عن رسولِّ هللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص  .خيرا

ِة في عصِرنا الحديِث، ويَ  حُسُن بِنَا أَّل وإنَّ ِمن جملِة األشياِء الُمستَجد ِ

 :معرفةَ أحكاِمها، ويَفُسُد بها الصوُم إذا فعلََها الصائم

ُل في البيت، أو  َغسيَل الُكلَى بنوعية، سواء كاَن الغسيُل عْبَر اآللةِّ التي تَْغسِّ

ُل في الُمستشفى  .عْبَر الجهازِّ الذي يَغسِّ

ي الجسَم كالطعامَ  :وِمنها أيًضا ية، ألنَّها تُغذ ِّ والشَّراب، فتأخذَ  اإلبَُر الُمغذ ِّ

ه  .نفَس ُحكمِّ

دَة، ألنَّه قد وصَل إلى المعدة، وسواء كان معهُ  :وِمنها أيًضا نظاُر المعِّ مِّ

ُل دخولَهُ إلى المعدةِّ أو لم يكن معهُ شيء، ألنَّ مذهَب عامةِّ  موادُّ دُهنيةٌ تُسه ِّ

ُسدُ بِّه الصوم، أنَّ كلَّ شيءٍّ يَدخُل المعدةَ يَف: األئمةُ األربعة :وِمنهمالفقهاء، 

، وأشباهِّ ذلك، وقد  ياا أو غيَر ُمغذ ٍّ كالنَّوى، والَحَصى والَخَرزِّ سواء كاَن ُمغذ ِّ

ن الصحابةِّ ــ رضي هللا عنهم ــ أنَّهم قالوا إِنََّما اْلِفْطُر )) : ثبَت عن عددٍّ مِّ

ا َخَرَج  ا َدَخَل، َولَْيَس ِممَّ  .((ِممَّ

ُر لَها طعَمها في حْلقِّه،  :وِمنها أيًضا قْطرةُ األنفِّ إذا وَجدَ الصائُم الُمقَط ِّ

ومذهُب األئمِة ابُن بازٍّ واأللبانيُّ والعُثيميُن والفوزان، : وبِذلك يُفتيِ األئمة

 . فسادُ الصومِّ بما قطََّرهُ الصائُم فوجدَ طْعَمهُ بحلقه :األربعة أيًضا وغيِرهم

لةُ التحاميُل التي  :وِمنها أيًضا تُدَخُل عن طريقِّ فتحةِّ الدُّبر، ألنَّها ُمتصِّ

ٌل باألمعاء، وتَمتصُّ األمعاُء ما دخَل عن طريقِّ  بالمستقيم، والمستقيُم ُمتصِّ

روَن بالُحقن  هم ألنَّهم يُفط ِّ الُمستقيم، وهو مذهُب األئمةِّ األربعةِّ وغيرِّ

ية  .وهي كالتحاميل، الشَّرجِّ

ه،  :هذا، وأساُل هللاَ  ه وقيامِّ أْن يُبارَك لنَا في رمضان، وأْن يُعينَنا على صيامِّ

ريَن الشاكريَن الُمتقَبَّلةِّ أعمالُهم،والمغفور لهم، اللهمَّ  ن الذاكِّ وأْن يجعلَنا فيه مِّ

نا،  الَء أحزانِّنا، وذهاَب ُهمومِّ نا، وجِّ اجعلِّ القرآَن َربيع قلوبِّنا، ونُوَر صدورِّ



   

 

25 

 

ن ُضر ٍّ وبالء، وارحم موتنانا وموتاُهم، إنََّك اللهمَّ ارفَع ما نزَل بالمس لميَن مِّ

 .سميُع الدَّعاء، وأقوُل قولي هذا، وأستغفُر هللاَ لي ولكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الخطبة الخامسة بعنوان

 في عشر رمضان األخيرة اغتنام الفرصة بالتوبة والصالحات

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

لةَ بالطاعات،  هِّ فعَمروا األوقاَت الفاضِّ ن عبادِّ الحمدُ هللِّ الذي وفََّق َمن شاَء مِّ

نها، وأشهدُ أْن ال إله إال هللاُ، وأشهدُ أنَّ محمداا عبدُه ورسولُه،  واإلزديادِّ مِّ

اأعلُمنا باهلل، وأخَشانا لَه،   .اللهمَّ صل ِّ وسل ِّم عليه وعلى آله وأصحابِّه كثيرا

ا بعُد، أيُّها الناس  :أمَّ

فاتقوا هللاَ حقَّ التقوى، فهو ــ جلَّ وعال ــ أهُل التقوى، وأهُل المغفرة، وقد 

ا، فُهما خزائُن  لفةا لَِّمن أرادَ أْن يَذَّكََّر أو أرادَ ُشكورا جعَل الليَل والنهاَر خِّ

، ومراح ن عمل، األعمالِّ عُهما اإلنساُن ما قاَم بِّه فيهما مِّ ، يُودِّ ُل اآلجالِّ

بِّه األجل، فانظروا ماذا تُودعونَهما،  ويقطعُهما مرحلةا مرحلةا حتى يَنتهيَ 

ن سوءٍّ تودُّ لو أنَّ  ا، وما عملِّت مِّ ن خير ُمحضرا فستجدُ كلُّ نفسٍّ ما عملِّت مِّ

ت في يومٍّ ال تستطيُع الخالَص  بينها وبينَه أمداا بعيداا، وستعلَُم ما قدَّمت وأخرَّ

ا فات ْنَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما قَدَّمَ }  : ممَّ ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه  يُنَبَّأُ اإْلِ َر بَِل اإْلِ َوأَخَّ

َوُهْم يَْصَطِرُخوَن فِيَها َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل } .{بَِصيَرةٌ َولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَرهُ 

ْرُكْم َما يَتَذَكَُّر فِيِه َمْن تَذَكََّر َوَجاَءُكُم  َصاِلًحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل أََولَْم نُعَم ِ

 .{النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيٍر 

  :أيُّها الناس

ه األخيرة، فَمن  ن َعْشرِّ ن شهرِّ الصيامِّ رمضان، وقُربتُم مِّ لقد قطعتُم األكثَر مِّ

ه، فليُتمَّ ما بَقِّي، وليَحَمدِّ هللاَ  ن أيَّامِّ ِّ ما مَضى مِّ نكم قد أحسَن فقاَم بحق  كان مِّ

َط فيها وأساَء، فليَتُب إلى رب ِّه، عليه، ويَسألَهُ ا نكم قد فرَّ لقَبول، وَمن كان مِّ

فباُب التوبةِّ مفتوٌح غيُر مقفول، وليُقلِّْع عن التقصيرِّ والعصيانِّ قْبَل ساعةِّ 

َل ما في  وحِّ التراقي، قْبل أْن يُبعثََر ما في القبور، ويُحصَّ ياق، وبُلوغِّ الرُّ الس ِّ

ن أعز ِّ الناسِّ عليه،  أينَ : الصُّدور، قْبل أْن يُقالَ  ؟، يوَم يَفِّرُّ الَمرُء مِّ المفر 

هم عندَه، وأجل ِّهم وأعالهُم يَا أَيَُّها }  :وأقربِّهم إليه، وأشفقِّهم لدَيه، وأكرمِّ

ِ تَْوبَةً نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَْن يَُكف َِر َعْنُكْم َسي ِئَاتُِكْم  الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاَّ
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ِ َجِميعًا أَيُّهَ } .{لَُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َويُْدخِ  َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

 .{اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن 

 :أيُّها الناس

نوا في  ن طاعةِّ هللا، وأحسِّ اغتنموا عشَر رمضاَن األخيرةَ باإلكثار فيها مِّ

روا ليا ِّ ها الصياَم، ونو  ليَها بالقيام، واْعُمروا ليلَها ونهاَرها بتالوةِّ القرآنِّ أيَّامِّ

لمِّ  كرِّ والُجودِّ والرحمةِّ والعَفوِّ والصَّفح والحِّ واالستغفارِّ والدعاءِّ والذ ِّ

 ، ن أُناسٍّ تمنَّوا إدراَك العشرِّ والسماحةِّ واللينِّ وجميلِّ الفِّعالِّ والَمقال، فَكم مِّ

َهنيَن ال يستطيعوَن زيادةا في فأدرَكهم الموُت، وأصبَحوا في قبورهم ُمرت

ن  يطِّ والذُّنوب، وقد أدركتُموها بفضلٍّ مِّ ن التفرِّ صالحِّ األعمال، وال توبةا مِّ

ُم العشَر  ةٍّ وقُدَرة، وقد كان نبيُكم وقُدوتُكم ملسو هيلع هللا ىلص يُعظ ِّ ةٍّ وقوَّ حَّ هللاِّ وأنتم في صِّ

ا بالغاا ن رمضان، فيَهتَمَّ لَها اهتماما َر مِّ إذا دَخلت، ويَجتهدُ في األعمالِّ  األواخِّ

ن العبادات،  ها مِّ الصالحةِّ فيها اجتهاداا شديداا، ويُْحيِّي ليلَها بالصالةِّ، وغيرِّ

َكاَن َرُسوُل هللاِ )) : حيُث صحَّ عن عائشةَ ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت

ا ((تَِهُد فِي َغْيِرِه ملسو هيلع هللا ىلص يَْجتَِهُد فِي اْلعَْشِر اأْلََواِخِر َما ََّل يَجْ  ، وصحَّ عنها أيضا

َكاَن َرُسوُل هللاِ إِذَا َدَخَل اْلعَْشُر، أَْحيَا اللَّْيَل، َوأَْيقََظ أَْهلَهُ، َوَجدَّ، ))  :أنَّها قالت

،  :أي ((َشدَّ الِمئَزر ))  :ومعنى، ((َوَشدَّ اْلِمئَْزَر  اْعتََزَل الن ِّساَء فلم يَقرْبُهنَّ

ه ملسو هيلع هللا ىلص في هذه العشرِّ  ن عظيمِّ اجتهادِّ غاا للعبادة، وانشغاالا بها، بل كاَن مِّ تفرُّ

ه الشَّريف، حيث صحَّ عن  الُمباركة أنَّه يخصُّها كلَّها باالعتكاف في مسجدِّ

 َكاَن يَْعتَِكُف اْلعَْشَر اأْلََواِخَر ِمْن أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)) : عائشة ــ رضي هللا عنها ــ

غاا لعبادةِّ رب ِّه سبحانه ((َرَمَضاَن َحتَّى تََوفَّاهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ  ، يَفعُل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص تفرُّ

ا شأنها ما ياا إلدراكِّ فضيلةِّ ليلةِّ القْدرِّ التي قال هللاُ معظ ِّ }  :وُمناجاتِّه، وتحرَّ

وُح فِيَها بِِإْذِن َرب ِِهْم ِمْن ُكل ِ لَ  ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ ْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر تَنَزَّ

ن ثالثيَن ألفِّ  :ومعنى ذلكَ ، {أَْمٍر َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر  أنَّها خيٌر مِّ

نها في بركتِّها وأُجُ  نها، خيٌر مِّ بُّ ليلةِّ أو قريباا مِّ ها، وما يُفيُِّض فيها الرَّ ورِّ

حمةِّ والغُفران، وإجابةِّ الدعاء، وقبولِّ األعمال،  ن الرَّ الكريُم على عباده مِّ

 .وُمضاعفةِّ األُجور

ا في الليالي   وها في جميع العَشر، وخصوصا فاجتهدوا في طلبِّها، وتحرَّ

كرِّ والدعاءِّ واالست نها، واْعُمروها بالصالةِّ والذ ِّ غفارِّ وتالوةِّ القرآنِّ الفَْردية مِّ
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َمْن قَاَم لَْيلَةَ ))  :وُمحاسبَةِّ النفس، لعلَّكم تفلحون، فقد صحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال

َم ِمْن ذَْنبِِه   .((القَْدِر إِيَمانًا َواْحتَِساباً ُغِفَر لَهُ َما تَقَدَّ

وا خيرَ  ، وتحرَّ ها وبركتَها بالمحافظةِّ اجتهدوا في طلبِّ تلَك الليلةِّ الُمباَركةِّ

على الصلواتِّ المفروضة، وكثْرةِّ القيام، وأداءِّ الزكاة، وبْذلِّ الصدقات، 

دُه، وبكثرةِّ الطاعات، واجتنابِّ السيئات،  ا يُنقُِّصه ويُفسِّ مَّ وحفظِّ الصيام مِّ

ن أسبابِّ  والبُعدِّ عن العداوةِّ بينَكم والبغضاءِّ والشَّحناء، فإنَّ الشَّحناَء مِّ

رمانِّ ا ، فقد خرَج النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ليُخبَِّر أصحابَه بليلةِّ القدر، فتخاصَ حِّ َم لخيرِّ

ن المسلميَن فُرفِّعَت، حيُث صحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال )) : وتنازَع رجالنِّ مِّ

ْت َوَعَسى أَْن يَُكوَن َخَرْجُت أِلُْخبَِرُكْم بِلَْيلَِة القَْدِر، فَتاَلََحى فاُلٌَن َوفاُلٌَن، فَُرفِعَ 

 .((َخْيًرا لَُكْم 

 :أيُّها الناسُ 

ن جميعِّ األشغالِّ في هذهِّ العشرِّ الُمباَركةِّ  دَ قلوبَنا وأوقاتَنا مِّ قُّ أْن نُجر ِّ أَما يَحِّ

نها، والتي يُرَجى أْن تكوَن فيها ليلةُ القْدر،  الُمعظَّمة، السيَّما الليالي الوتُر مِّ

ي العَظمةِّ والَجالل، وكثيرِّ الرحمةٍّ وأْن نُقبَِّل فيها  بكل ِّيتِّنا على طاعةِّ رب ِّنا ذِّ

ه وطلبِّ مغفرتِّه ورضوانِّه  ن دعائِّه واستغفارِّ والغُفران، وأْن نُكثَِّر مِّ

حيمِّ  ن رب ِّنا الرَّ ُف ساعةَ استجابةٍّ مِّ بإخالصٍّ وُخضوعٍّ وانكسار، لعلَّنا نُصادِّ

ن السُّعداءِّ الذين ال يَْشقَوَن بِّنا، فتَصلَُح أحوالُنا، وتزدادَ طاعاتُنا،  ونكوَن مِّ

م وال ُهم يَحزنون  .أبداا، وال يُخَزوَن، وال خوٌف عليهِّ

، ن اآلياتِّ واألحاديثِّ والتذكيرِّ  ونفعنَا بذلَك، بارَك هللاُ لِّي ولُكم فيما سمعتُم مِّ

 .إنَّه جوادٌ كريم

 ــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

هم الحمدُ هللِّ الذ ي بنعمتِّهِّ تتِّمُّ الصالحات، وصالتُه على أنبيائِّه وُرسلِّه، وأتباعِّ

رةِّ ورحيَمُهما  .على اإليمان، وعنَّا معَهثم يا رحمَن الدُّنيا واآلخِّ

ا بعد، أيُّها الناس  :أمَّ

ا لُكم رحمةا بُِّكم وبأهليكم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا }  :فقد قال هللاُ سبحانه آمرا

أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َماَلئَِكةٌ ِغاَلٌظ ِشَداٌد ََّل 
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َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن  ، فامتثلوا ما أمَرُكم بِّه {يَْعُصوَن َّللاَّ

دُّوا ن النَّار، واعلموا  سبحانه، وجِّ كم وأهلِّيكم مِّ ا في وقاية أنفسِّ واجتهدوا كثيرا

نان، حثَُّهم وتحريَضُهم  ن النَّار، ورفعِّ منازلِّهم في الجِّ ن ُطرقِّ وقايتِّهم مِّ أنَّ مِّ

على اغتنامِّ المواسمِّ الفاضلةِّ بالطاعات، والتي أجلُّها عْشُر رمضاَن 

كرِّ والُمناجاةِّ األخيرة، فقد كان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  يَهتمُّ بأهلِّه أْن يُحيُوا ليلَها بالقيام والذ ِّ

ٍّ بنِّ أبي طالبٍّ ــ رضي هللا عنه ــ أَنَّ ))  :زيادةا على العادة، فثبَت عن علي 

هم يُوقِّظُ  :يَعني، ((النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يُوقُِظ أَْهلَهُ فِي العَْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن 

هلِّقيامِّ الليلٍّ بالصالة ومناجاةِّ هللاِّ  ه واستغفارِّ كرِّ  . وودعائِّه وذِّ

موَن هذهِّ العشر، ويَجتهدوَن فيها  وكان السَّلفُّ الصالُح ــ رحمهُم هللاُ ــ  يُعظ ِّ

ِّ ــ رحمه هللا ــ ن غيرها، فثبَت عن إبراهيَم الن ِّخعي  أَنَّهُ )) : بالعبادة أكثَر مِّ

آَن فِي َشْهِر َرَمَضاَن فِي ُكل ِ ثاََلٍث، فَِإذَا َدَخلَِت اْلعَْشُر َختََم فِي َكاَن يَْختُِم اْلقُرْ 

ةً، )) : ، وكان قَتادةُ ــ رحمه هللا ــ((لَْيلَتَْيِن  يَْختُِم اْلقُْرآَن فِي ُكل ِ َسْبعِ لَيَاٍل َمرَّ

ةً، فَ  ِإذَا َدَخَل اْلعَْشُر َختََم ُكلَّ لَْيلٍَة فَِإذَا َدَخَل َرَمَضاُن َختََم فِي ُكل ِ ثاََلِث لَيَاٍل َمرَّ

ةً   .((َمرَّ

ُل  يه ــ إذا جاء أوَّ ن الناسِّ اليوَم ــ سدَّدهم هللاُ وأعانَُهم على مراضِّ والبعُض مِّ

هم  رمضاَن َجدُّوا واجتهدوا في الطاعات، وَملئوا المساجدَ، وقد أحَسنوا ألنفسِّ

نَّهم إذا دخلَت أفضُل ليا ا، لكِّ ا، بل بهذا كثيرا لي رمضان، وأعظُمها أجرا

ها، وهَي ليالي عشرِّ رمضاَن األخيرة َضعُفُوا عن  أفضُل ليالي السَّنَةِّ جميعِّ

السابق، ودخلَُهم الفُتور، وكان حقُُّهم أْن يَجتهدوا أكثَر في فِّعلِّ الطاعات، 

، والتكميلِّ بالسُّنن والتطوعات  .وتْركِّ الخطيئات، والمحافظةِّ على الواجباتِّ

 :ها الناسأيُّ 

أََرأَْيَت : يَا نَبِيَّ هللاِ )) :ثبت أنَّ أمَّ المؤمنيَن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ قالت

اللُهمَّ إِنََّك َعفُوٌّ  تُِحبُّ اْلعَْفَو، : تَقُوِلينَ : إِْن َوافَْقُت لَْيلَةَ اْلقَْدِر، َما أَقُوُل؟ قَالَ 

ن هذا الدعاءِّ في((فَاْعُف َعن ِي  ليالي العشر، فإنَّه دعاٌء مبارٌك  ، فأكثِّروا مِّ

 .َرغَّبَّ فيه رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأرشدَ إليه فيها

فاللهمَّ إنَّك عفوٌّ تُحُب العفَو فاعُف عنَّا، اللهمَّ وف ِّقنا لدعائِّك بالليل والنهار، 

نا  وُمنَّ علينا باإلجابة، اللهمَّ تقبَّل دعاَءنا وباقَِّي طاعاتِّنا، وتجاَوْز عن تقصيرِّ

ينا ولجميعِّ المسلميَن إنََّك أنَت الغفوُر الرحي م، وسيئاتِّنا، اللهمَّ اغفر لنَا ولوالِّدِّ
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ن فعَل ذلك إيماناا واحتساباا فغَفَرَت له  اللهمَّ تقبَّل صياَمنا وقياَمنا، واجعلنا ممَّ

نا وأعمالِّنا وأقواتِّنا وأهلِّينا، اللهمَّ  ن ذْنبِّه، اللهمَّ بارك لنَا في أعمارِّ ما تقدََّم مِّ

ن ُضر ٍّ وبالء، وُكروبٍّ وُهموم، اللهمَّ  اكشْف عن المسلميَن ما نَزَل بِّهم مِّ

ِّ ُجندَنا باإليمانِّ وف ِّ  ين والدُّنيا، وقَو  يك، وأصلِّح بِّهُم الد ِّ ق والتَنا لمراضِّ

 .والصبرِّ والشجاعة، إنَّك سميُع الدُّعاء، وأقوُل هذا، وأستغفُر هللاَ لِّي ولُكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :سادسة بعنوانالخطبة ال

 األحكام الفقهية الخاصة بزكاة الفطر

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

ُِّم على جميعِّ أنبيائِّه وُرسلِّه، 
ه، وأَُصل ِّي وأَُسل  ِّ كل ِّ شيءٍّ وملِّيكِّ الحمدُ هللِّ رب 

وأشهدُ أْن ال إله إال هللاُ ، وأشهدُ أنَّ محمداا عبدُه ورسولُه، وأتََرضَّى على 

ن المؤمنين  .الصحابةِّ أجمعيَن، وآلِّ كل ِّ الن بيين مِّ

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

نهُ إال القليُل جدًّا،  ن شهرِّ الصيامِّ رمضان، ولم يَبقَّ مِّ فها قد قطعتُم األكثَر مِّ

ن البِّر ِّ واإلحسان،  ناا فيما َمَضى فليَحمدِّ هللاَ، وليَْزدَْد مِّ نُكم ُمحسِّ فَمن كاَن مِّ

ِّ هللاَ فيما بَقَِّي،  وَمن كانَ  َر، وتكاسَل وتهاوَن، فليتق  َط وقصَّ يئاا قد فرَّ ُمسِّ

ن الطاعاتِّ  َن إليها بالتوبةِّ النَّصوحِّ، واإلكثارِّ مِّ ولِّيتَدارَك نفَسهُ فيها فيُحسِّ

بُّ التوابين، وهو أرَحُم  ا، وهللا يُحِّ ، فباُب التوبةِّ ال يَزاُل مفتوحا والقُرباتِّ

هم ن أنفسِّ وأهلِّيهم وَمن في األرضِّ جميعاا، وال يَزاَل في زَمنٍّ  بالعبادِّ مِّ

فاضلٍّ ُمباركٍّ تُضاَعُف فيه الحسناُت، وتُكفَُّر فيه الخطيئات، وقد قاَل هللاُ 

ا للتائبين إليه ا وُمَحف ِّزا را فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصلََح فَِإنَّ } : سبحانَه ُمبش ِّ

َ يَتُوُب َعلَْيِه إِ  َ َغفُوٌر َرِحيٌم َّللاَّ َوإِن ِي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب } : وقال تعالى ،{نَّ َّللاَّ

)) : قاَل هللاُ تعالى: ، وصحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال{َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدى 

ْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا، يَا ِعبَاِدى إِنَُّكْم تُْخِطئُوَن بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر، َوأَنَا أَ 

 .((فَاْستَْغِفُرونِى أَْغِفْر لَُكْم 

 :أيُّها المسلمون

لقد دخلتُم أو أوشكتُم على الدخوِل في وقِت عبادٍة جليلٍة واجبة، أَّل وهَي 

 :زكاةُ الِفطر، ودونَكم ــ فقَّهكُم هللاُ ــ جملةً ِمن مسائِِلها وأحكاِمها

ا أو : المسألةُ األولى ِّ، سواء كاَن ذََكرا تجُب زكاةُ الفِّطرِّ على المسلمِّ الَحي 

ا أو عبداا، لِّما صحَّ عن ابن عمر ــ رضي هللا  ا، ُحرًّ ا أو كبيرا أُْنثى، صغيرا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َزَكاةَ الِفْطِر َصاًعا )) : عنه ــ أنَّه قال فََرَض َرُسوُل َّللاَّ

ِغيِر ِمْن تَْمٍر، أَْو صَ  ، َوالذََّكِر َواألُْنثَى، َوالصَّ اًعا ِمْن َشِعيٍر َعلَى العَْبِد َوالُحر ِ
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َوالَكبِيِر ِمَن الُمْسِلِميَن، َوأََمَر بَِها أَْن تَُؤدَّى قَْبَل ُخُروجِ النَّاِس إِلَى الصَّالَِة 

ن السَّ  ،(( لفِّ وإلى وجوبِّها على هؤالءِّ جميعاا ذهَب عامةُ فقهاءِّ األمصارِّ مِّ

 .الصالحِّ، فَمن بعدَهم

هِّ ال يَجُب إخراُج زكاةِّ : المسألةُ الثانيةُ  الَجنيُن الذي ال يَزاُل في بطنِّ أُم ِّ

وقد كاَن السَّلُف الصالُح  الفِّطرِّ عنه، وإنَّما يُستحُب باتفاقِّ المذاهب األربعة،

: يُخرجونَها عنهم، فصحَّ عن تلميذِّ الصحابةِّ أبي قِّالبَةَ ــ رحمه هللاُ ــ أنَّه قال

ِغيِر َواْلَكبِيِر، َحتَّى َعلَى اْلَحبَِل َكاَن يُْعِجبُُهْم أَْن يُعْ ))  ُطوا َزَكاةَ اْلِفْطِر َعِن الصَّ

ِه   .((فِي بَْطِن أُم ِ

المجنوُن يَجُب إخراُج زكاةِّ الفِّطرٍّ عنه، لِّدخولِّه في ُعمومِّ : المسألةُ الثالثةُ 

ْسِلِميَن فََرَض َزَكاةَ اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعلَى ُكل ِ نَْفٍس ِمَن اْلمُ )) : قولِّه

ن أنفُسِّ المسلمين، وإلى هذا ذهَب األئمةُ األربعةُ والظاهريةُ،  ،(( وهو مِّ

 .وغيُرهم

 :المسلُم الفقيُر لهُ حاَّلن: المسألةُ الرابعةُ 

لُ  ا ال شيَء عنده، وهذا ال تَجُب عليهِّ زكاةُ الفِّطرِّ  :الحاُل األوَّ أْن يكوَن ُمْعدَما

 .باتفاقِّ العلماء

ن أ :الحاُل الثاني ا يزيدُ على ما يَكفيهِّ ويَكفِّي َمن تَلزُمهُ نفقتُهُ مِّ ْن يَملَِّك طعاما

ن نُقود، وهذا تَجُب  يالٍّ ليلةَ العيدِّ ويوَمهُ، أو ما يَقوُم مقاَم الطعامِّ مِّ أهلٍّ وعِّ

 .عليه زكاةُ الفطرِّ عندَ أكثرِّ اللعماء

ن غالبِّ قُوتِّ البلدِّ زكاةُ الفِّطرِّ عندَ أكثرِّ الفقهاءِّ تُخَرُج مِّ : المسألةُ الخامسةُ 

ا،  ا، أو زبيباا، أو بُرًّ ا، أو شعيرا الذي يُعمُل فيه بالكيلِّ بالصاع، سواء كاَن تمرا

ا، أو ُكسكساا، أو  صا ا، أو ُحمُّ ، أو لوزا أو ذُرة، أو دُخناا، أو عدساا، أو فوالا

ا، أو غيَر ذلك،  اُع كَ  :وِمقداُر ما يُخَرُج في هذه الزكاةأُْرزا يٌل صاٌع، والصَّ

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص وقْبلَهُ وبعدَه، وهو بالوزنِّ الُمعاصرِّ ما بيَن  معروٌف في عهدِّ النبي 

 .الكيلوينِّ وأربعِّ مئةِّ جرامٍّ إلى الثالثة

يجوُز أْن تُخَرَج زكاةُ الفِّطرِّ قْبَل العيدِّ بيومٍّ أو يومين، لَِّما : المسألةُ السادسةُ 

َكانُوا يُْعُطوَن قَْبَل )) : صحَّ عن تلميذِّ الصحابةِّ نافعٍّ ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال

، واألفضُل باتفاقِّ العلماءِّ أْن تُخَرَج في يومِّ عيدِّ ((الِفْطِر بِيَْوٍم أَْو يَْوَمْيِن 
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ةِّ فْجرهِّ وقْبَل صالةِّ العيد، لَِّما صحَّ أنَّ ابن عمر ــ رضي هللا الفطرِّ بعدَ صال

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َزَكاةَ الِفْطِر، َوأََمَر بَِها )) : عنه ــ قال فََرَض َرُسوُل َّللاَّ

هللا  ، وذَكَر اإلماُم مالٌك ــ رحمه((أَْن تَُؤدَّى قَْبَل ُخُروجِ النَّاِس إِلَى الصَّالَِة 

أَنَّهُ َرأَى أَْهَل اْلِعْلِم يَْستَِحبُّوَن أَْن يُْخِرُجوا َزَكاةَ اْلِفْطِر إِذَا َطلََع اْلفَْجُر »: ــ

ها  ،«ِمْن يَْوِم اْلِفْطِر، قَْبَل أَْن يَْغُدوا إِلَى اْلُمَصلَّى ن تأخيرِّ ولِّيَْحذََر المسلُم مِّ

: سٍّ ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قالحتى تَنتهَي صالةُ العيد، فقد ثبَت عن ابنِّ عبا

ائِِم ِمَن ))  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َزَكاةَ اْلِفْطِر ُطْهَرةً ِللصَّ فََرَض َرُسوُل َّللاَّ

اَلِة فَِهَي َزَكاةٌ َمْقبُولَةٌ،  اَها قَْبَل الصَّ فَِث، َوُطْعَمةً ِلْلَمَساِكيِن، َمْن أَدَّ اللَّْغِو َوالرَّ

َدقَاِت َوَمْن أَدَّ  اَلِة فَِهَي َصَدقَةٌ ِمَن الصَّ َرها عمداا حتى ((اَها بَْعَد الصَّ ، وَمن أخَّ

َرها  مٍّ باتفاق العلماء، وَمن أخَّ انقَضى يوُم العيدِّ فقد أثَِّم، وكاَن ُمرتكباا لِّمحرَّ

ه، كَمن يكوُن  نسياناا أو جهالا أو بسببِّ ُعذرٍّ حتى انتهت صالةُ العيدِّ ويومِّ

ُجهُ أو لم يَجْد َمن تُخَرُج إليه، أو اعتمدَ على في َسفرٍّ و ليَس عندَهُ ما يُخرِّ

جها متى علَِّم أو تذكََّر، وال  جوها واعتمدوا ُهم عليه، فإنَّه يُخرِّ أهلِّهِّ أْن يُخرِّ

 .إثَْم عليه، وتُعتبَُر زكاة

َرَج ال يجوُز أْن تُخَرَج زكاةُ الفِّطرِّ نقوداا، بل يَجب أْن تُخ: المسألةُ السابعةُ 

ا فَرَض  ا، فال يجوُز العُدوُل عمَّ ا، ألنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَرَضها وأخَرَجها طعاما طعاما

ٍّ وال يُوَجد،  ي  ه إال بدليلٍّ شرعِّ ُم والدَّنانيُر كانت  :وأيًضاإلى غيرِّ فالدراهِّ

ه، ومع ذلك لم يُخ ن بعدِّ ه ملسو هيلع هللا ىلص، وعهدِّ أصحابه مِّ جوها إال موجودةا في عهدِّ رِّ

ن الطعام، وخيُر الَهديِّ َهدُي محمدٍّ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابِّه، وَمن أخرَجها نقوداا بدََل  مِّ

ئهُ عندَ أكثرِّ الفقهاء،  مالٌك والشافعيُّ وأحمد، وَمن  :وِمنهمالطعامِّ لم تُجزِّ

تُه، وقال الفقيهان مَّ ئَت ذِّ ا أجزأَتهُ عندَ جميعِّ العلماء، وبرِّ  أخرَجها طعاما

ياٌض المالكي النَّوويُّ الشافعي ــ رحمهما هللا ــ ي عِّ ز عامةُ »: القاضِّ ولم يُجِّ

ا وباطناا، «العلماءِّ إخراَج القيمةِّ في ذلك ا وظاهرا را الا وآخِّ ، والحمدُ هللِّ أوَّ

، وعلى كل ِّ حال  .وبُكرةا وأصيالا

 ــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

هِّ الذين اصَطفىالحمدُ هللِّ وسالٌم على  بادِّ  .عِّ

ا بعُد، أيُّها المسلمون  :أمَّ

 :فال يَزاُل الحديُث ُمتَِّصاًل عن مسائِل زكاِة الِفطر، فأقوُل مستعينًا باللِ 
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ٌف لزكاةِّ الفطرِّ باتفاقِّ العلماء، وال : المسألةُ الثامنةُ  فقراُء المسلميَن َمْصرِّ

وإلى هذا ذهَب أكثُر  يجوُز أْن تُعَطى لِّغيرِّ المسلميَن حتى ولو كانوا فقراء،

ِّ صلى  :وِمنهمالفقهاء،  مالٌك والشافعُي وأحمد، ألنَّ المنقوَل عمالا عن النبي 

 .المسلمينهللا عليه وسلم وأصحابِّه إخراُجها على فقراءِّ 

ن أهلِّه : المسألةُ التاسعةُ  ن يَُموُن مِّ ه وعمَّ جُل زكاةَ الفِّطرِّ عن نفسِّ ُج الرَّ يُخرِّ

هم، تبَعاا للنفقة، وقد صحَّ أنَّ  ، وغيرِّ ن زوجةٍّ وأبناءٍّ وبناتٍّ م مِّ ويُْنفُِّق عليهِّ

َعْن َكانَْت تُْخِرُج َصَدقَةَ اْلِفْطِر )) : أسماَء بنَت أبي بكرٍّ ــ رضي هللا عنها ــ

وصحَّ أنَّ ابَن عمر ــ رضي هللا عنه  ،((ُكل ِ َمْن تَُموُن ِمْن َصِغيٍر أَْو َكبِيٍر 

ْن )) : ــ  اْلِفْطِر َعْن َجِميعِ أَْهِلِه َصِغيِرِهْم َوَكبِيِرِهْم، َعمَّ
َكاَن يُْعِطي َصَدقَةَ

 .((يَعُوُل 

ُج العبدُ زكاةَ الفِّطر في نفسِّ ال: المسألةُ العاشرةُ  مدينةِّ أو القَريةِّ أو يُخرِّ

الباديةِّ التي هو موجودُ فيها وقَت إخراجِّ الزكاة، وعلى هذا َجَرى عمُل 

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابِّه،  والعلماُء اليوَم »: وقال اإلمام أبو ُعبيٍد ــ رحمه هللا ــالنَّبي 

ن المياه، أحقُّ  :ُمجِمعون على ن البلدان، أو ماءٍّ مِّ أنَّ أهَل كل ِّ بلدٍّ مِّ

ن ذَوي الحاجةِّ واحدٌ، فما فوَق ذلك م مِّ وقال الفقيه ، «بصدقتِّهم، ما داَم فيهِّ

دقةِّ  :وعنَد أكثِرهم» :ابن ُرشٍد المالكي ــ رحمه هللا ــ أنَّه ال يجوُز تَنقيُل الصَّ

ن َضرورة ن بلدٍّ إلى بلدٍّ إال مِّ فَمن كان يَسكُن مدينةَ الرياضِّ  :ليهِ وع، «مِّ

فليُخرْج زكاتَهُ على فقرائِّها، وليَس على فقراءِّ ُجدَّة، وَمن كان يَسكُن القاهرةَ 

ْج  ْج زكاتَهُ فيها وليَس في اإلسكندرية، وَمن كاَن يَسكُن واُشنطن فليُخرِّ فليُخرِّ

يورك المسلمين، زكاتَهُ على فقرائِّها المسلمين، وليَس على فقراءِّ مدينةِّ نُيو

 .وهكذا

ك، وإقباالا على طاعتِّك، وبُعداا  اللهمَّ  ا، وقلوباا تخشُع لِّذكرِّ ارُزقنا توبةا نصوحا

ريَن  عن المعاصي وأماكنِّها وقنواتِّها ودعاتِّها، اللهمَّ ارفعِّ الضُّرَّ عن المتضر ِّ

ن المسلميَن في كل ِّ أرض، اللهمَّ تقبَّل صياَمنا وقياَمنا وزكاتَنا، الل همَّ ارحم مِّ

ضوانَِّك والجنَّة، وأصلِّح أهلينا،  موتانا، وأكرْمُهم بالنَّعيم في قبورهم، ورِّ

ن عبادَك الصالحين، إنََّك يا ربَّنا لسميُع الدعاء، وأقوُل قولِّي هذا،  واجعلُهم مِّ

 . وأستغفُر هللاَ لِّي ولُكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الخطبة السابعة بعنوان

 لمسلمين عيد الفطرألول لعيد االخطبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا 

 .هللا أكبر

الحمدُ هللِّ الرحيمِّ الرحمن، وأشهدُ أْن ال إله إال هللاُ وأشهدُ أنَّ محمداا عبدُه 

 .ورسولُه الَممدوُح في القرآن، اللهمَّ َصل ِّ عليه وآلِّه وأصحابِّه األبرار

ا بعُد، فيَا ِعباَد هللا  :أمَّ

ر والعلَن، فقد اتقوا هللاَ حقَّ التقوى، واجعلوا تقواهُ نَْصَب أعيُنِّكم  في الس ِّ

ا لكم را اِد التَّْقَوى َواتَّقُوِن يَا أُوِلي } :قال سبحانَه آمِّ ُدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّ َوتََزوَّ

، واعلموا أنَّ تقواهُ إنَّما تكوُن بالمسارعةِّ إلى مغفرتِّه {اأْلَْلبَاِب 

، وتْركِّ الخطيئات، قبَل انتهاءِّ األجل، و ُحلولِّ ورضوانِّه، بفعلِّ الحسناتِّ

يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا َوَما } الحسابِّ والجزاء،

 .{َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَْينََها َوبَْينَهُ أََمًدا بَِعيًدا 

 :ِعباَد هللا

ركِّ باهلل، فإنَّه أعظُم ذَْنبٍّ، وهو ناقٌض لإلس المِّ احذُروا الوقوَع في الش ِّ

نه، ويُحبُِّط جميَع طاعاتِّ  ٌل له، وال يُغفَُر لَِّمن ماَت ولم يتُب مِّ وُمبطِّ

ن الخالديَن في النَّار ٌم على فاعلِّه دخوُل الجنَّة، وهو مِّ  .صاحبِّه، وُمحرَّ

ركِ  فُها بعُض  :أََّل وإنَّ ِمن الش ِ َصرَف عبادةِّ الدعاءِّ لغيرِّ هللا، حيُث يَصرِّ

ثلِّهم، فتَ  ج عنَّا يا رسوَل هللا: "سمعَُهم يَدعونَهم قائلينالناسِّ لِّعبادٍّ مِّ ، "فر ِّ

ي"، "أغثنا يا َجياَلني"، "َمدَد يا بَدَوي" فاعِّ ، وقد قال هللا "شيئاا هللِّ يا رِّ

ا لنَا عن دعاءِّ غيره را ِ أََحًدا } :زاجِّ ِّ {فاََل تَْدُعوا َمَع َّللاَّ ، وصحَّ عن النبي 

ِ نِدًّا َدَخَل النَّاَر َمْن )) :ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال  .((َماَت َوْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 :عباَد هللا
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دوا عن الَحلِّفِّ بغيرِّ هللا، فقد صحَّ أنَّ ابَن عمر ــ رضي هللا عنه ــ  :ابتعِّ

ِ صلى : َّلَ َواْلَكْعبَِة، فَقَاَل لَهُ : َسِمَع َرُجالً يَْحِلفُ ))  إِن ِي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ِ فَقَْد أَْشَرَك : عليه وسلم يَقُولُ  هللا  .((َمْن َحلََف بِغَْيِر َّللاَّ

 :عباَد هللا

ه، لَِّما  لةُ بيَن إيمانِّ العبدِّ وُكفرِّ هللاَ هللاَ في الصالةِّ المكتوبة، فإنَّها  الفاصِّ

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال اَلةُ فََمْن العَْهُد الَِّذي بَْينَنَا َوبَْينَُهُم )) : صحَّ عن النبي  الصَّ

أََما ))  :، وصحَّ عن عمر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال((تََرَكَها فَقَْد َكفََر 

اَلةَ  ْساَلِم أِلََحٍد تََرَك الصَّ ، وثبَت عن ابنِّ مسعودٍّ ــ ((إِنَّهُ ََّل َحظَّ فِي اإْلِ

 .((َمْن لَْم يَُصل ِ فاََل ِديَن لَهُ ))  :رضي هللا عنه ــ أنَّه قال

 :عباَد هللا

ين، أو فِّعلَها، أو دعوةَ الناسِّ إليها، أو نشَرها  إيَّاُكم وإحداَث البدعِّ في الد ِّ

ا، فقد صحَّ عن  ها خَطرا ، وأكثرِّ ن أغلظِّ الُمحرماتِّ بينَهم، فإنَّ البدعةَ مِّ

ا لُكم عنها را ِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال زاجِّ ُموِر، فَِإنَّ ُكلَّ إِيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُ ))  :النبي 

، وصحَّ عن ((ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ، َوُكلُّ َضاَللٍَة فِي النَّاِر 

ُكلُّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ َوإِْن َرآَها ))  :ابنِّ عمَر ــ رضي هللاُ عنه ــ أنَّه قال

 .((النَّاُس َحَسنَةً 

 :عباَد هللا

َق في ال ، وُطرقٍّ صوفيه، فذلَك احذُروا التَّفرُّ ين إلى أحزابٍّ وجماعاتٍّ د ِّ

باد والبالد،  ين والدُّنيا والعِّ ا على الد ِّ ها ضررا مات، وأشد ِّ الظِّ الُمحرَّ ن غِّ مِّ

تِي )) : وقد جاء في ذلك وعيدٌ شديد، فصحَّ أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لَتَْفتَِرقَنَّ أُمَّ

، فََواِحَدةٌ فِي اْلَجنَِّة َواثْنَتَاِن، َوَسْبعُوَن فِي َعلَى ثاََلٍث َوَسْبِعيَن فِْرقَةً 

ِ، َمْن ُهْم؟ قَالَ : قِيلَ « النَّارِ   .((« ُهُم اْلَجَماَعةُ »: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 :عباَد هللا

 ، ينيةِّ وأهلِّ التغريبِّ واإللحادِّ ن أربابِّ العلمانيةِّ واللبراليةِّ والالدِّ احذُروا مِّ

ِّ وا ي  نسِّ ينُِّكم والشُّذوذِّ الجِّ ُكم عن دِّ لفُجور، فُهم يَسعوَن جاهديَن لِّسلخِّ

َء  تُِّكم وبلدانُِّكم، وجعلُِّكم أتباعاا أذالَّ ُكم عن اإلرتباطِّ بأُمَّ اإلسالم، وإبعادِّ
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ري الغربِّ والشَّرق، وأداةا لُِّمخطَّاطاتِّهم  ن رجاالت وُمفك ِّ ثلَُهم لِّسادتِّهم مِّ مِّ

هم وعاداتِّهم، فتُصبِّحوا أعداءا لِّدي نُِّكم، وحرباا على أصولِّه وأفكارِّ

هِّ القويمة،  ُكم وقِّيَمِّ وتشريعاتِّه، وعوناا لُهم على أوطانُِّكم وعادات ُمجتمعِّ

 ، هِّ، وتَملؤوهُ بالعُهرِّ والفُجورِّ كوا ترابَُط أَُسرِّ وتَُحلُّوا أخالقَهُ، وتُفك ِّ

، وطبعاا مةِّ القبيحةِّ شرعاا، وعقالا نسيةِّ البهيميةِّ الُمحرَّ  .والشهوانيةِّ الجِّ

 :عباَد هللا

ينِّهم ودُنياُهم، ال تستقيُم إال بحاكمٍّ عليهم، ولِّعظمِّ  إنَّ مصالَح العبادِّ في دِّ

شأنِّ الحاكمِّ بادَر الصحابةُ إلى تنصيبِّ خليفةٍّ عليهم قبَل الصالةِّ على 

ديَق ــ رضي  ِّ ملسو هيلع هللا ىلص ودَفنِّه، فاجتمعوا في الَسقيفةِّ وبايَعوا أبا بكرٍّ الص ِّ النبي 

 عنه ــ خليفةا عليهم، ولو لم يَكْن على الناسِّ ُحكَّاٌم لَسفَك بعُضهم دماَء هللا

ه  بعض، وألكلوا أمواَل بعض، ولُهتَِّكت األعراض، ولم يأَمْن على نفسِّ

ٌر وال مسافٌر وال بَاد، ولَخاَف الناُس حتى في المساجد،  وأهلِّهِّ ومالِّهِّ حاضِّ

رهاب، ولنََحَر واضَطهدَ األقوياُء ولَتََسلََّط أهُل اإلجرامِّ والفسادِّ واإل

ن  رقياُت والقومياُت األكثُر عدداا وماالا مِّ الضُّعفاء، ولتَمكَّنت القبائُل والعِّ

، ولَتقاتََل أهُل البلدِّ الواحدِّ على  إذاللِّ َمن هُم أقُل رجاالا وعتاداا وماالا

كم، واسمعوا وأطيعوا لهم في ا لمعروف، ثَرواتِّها، فاتقوا هللاَ في والةِّ أمرِّ

ن الدُّعاءِّ لهم بالتسديد، وكونوا عوناا لُهم على الخير، ال عوناا  وأكثِّروا مِّ

روَن أنتم وبالدُكم وأمنُكم وأموالُكم وأهليكم  .عليهم، فتتضرَّ

 :ِعباَد هللا

، أو اليوتيوب، أو  تجنبوا ُمشاهدةَ الُمحرماتِّ في القنواتِّ الفضائيةِّ

ينما، أو  الفيسبوك، أو تويتر، أو مواقعِّ اإلنترنت، أو المسارحِّ، أو الس ِّ

داَع والتدليَس والتغريَر في البيع  الطُّرقات، َش والخِّ وحاذروا الغِّ

هنية، أو في الع َرفيةِّ والمِّ قودِّ والُمناقصاتِّ والشراء، أو في األعمالِّ الحِّ

وابتعدوا عن التشبُّهِّ بأهلِّ الكفرِّ في أفعالِّهم،  والُمضارباتِّ التجارية،

هم، يبةَ،  وأقوالِّهم، عاداتِّهم، وألبستِّهم، وقص ِّ ُشعورِّ وإيَّاكم والكذَب، والغِّ

والنميمةَ، والسُّخريةَ، واالستهزاَء، والظُّلَم والعُدواَن، والبَغَي والفجوَر، 

لَّ وال قدَ والحَسد،والغِّ وال تُؤذوا الناَس في أبدانِّهم، وال في أموالِّهم، وال  حِّ

هم، وال في بيوتِّهم، وال في ُطرقاتِّهم، وال في  في أعراضِّ

ن شركياتٍّ وبدعٍّ ومعاصٍّ شرٌّ وضرٌر  مراكبِّهم، نوَب مِّ
واعلموا أنَّ الذُّ
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رة، وإنَّها كم، وفي الدارِّ اآلخِّ لتؤث ُِّر في  ُمحقٌق عليُكم في دنياُكم، وفي قبورِّ

ها، وتؤث ُِّر في قلوبِّ أهلِّها، وتؤث ُِّر  أْمنِّ البالد، وتؤث ُِّر في رخائِّها واقتصادِّ

ن المصائبِّ العامةِّ أو  ْحدَتِّهم وائتالفِّهم، وإنَّ ما يُصيُب الناَس مِّ في وِّ

م، ُهم سبَبُهُ، وُهم  ، الفرديةِّ أو الجماعية، فإنَّه بما كسبَْت أيديهِّ الخاصةِّ

، وهُم أهلُه، هُم سبَ  ن شركياتِّ وبدعِّ ومعاصِّ بُهُ حيُث فعَلوا ما يُوجبُه، مِّ

َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ } : أهلُه حيُث كانوا ُمستحقيَن له، لِّقولِّ هللاِّ سبحانَه

َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم 

 .{يَْرِجعُوَن 

 :ِعباَد هللا

ْهُر بعدَ  ، والليالي الزُّ لت أيُّاُم رمضاَن ولياليه، تِّلَك األياُم الغُرُّ َها قد تََرحَّ

دنا بالصيام، وتمتَّعنا بالقيام، وانشرَحت ُصدوُرنا بِّذكرِّ هللاِّ،  أْن َسعِّ

ه  هِّ وبَهَجتِّه وأُْنسِّ ، ثم جاَء العيدُ بُزهُّوِّ ه، وتالوةِّ القرآنِّ ودعائِّه، واستغفارِّ

وفْرحتِّه، فهو تُحفةٌ للصائمين، وَمكُرَمةٌ للُمتعبدين، وُسروٌر للُمحسنين، 

َ َعلَى َما } :وقد قال هللا تعالى ممتناا علينا بِّه َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ

 .{َهَداُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن 

 :ِعباَد هللا

ن أجملِّ ما امتنَّ  صوا فيه على صفاءِّ  إنَّ العيدَ لَمِّ ه، فاحرِّ هللاُ على عبادِّ

، حتى يَغفَر لُكم ربُّكم، وكونوا  ن الضَّغائنِّ والشَّحناءِّ النفوسِّ وتَصفيتِّها مِّ

 ، التِّ والَهفواتِّ ن أهلِّ العفوِّ والصَّفحِّ والتجاوز، وتغافَلوا عن الزَّ فيه مِّ

روا األُْلفَةَ والتآلَف، واجتنِّبوا الفُْرقةَ وأسبابَها،  دوا عن وأظهِّ وابتعِّ

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال ، فقد صحَّ عن النبي  تُْفتَُح أَْبَواُب ))  :الخصوماتِّ والمنازعاتِّ

ثْنَْيِن َويَْوَم اْلَخِميِس فَيُْغفَُر ِلُكل ِ َعْبٍد ََّل يُْشِرُك بِاللِ َشْيئًا إَِّلَّ  اْلَجنَِّة يَْوَم اإْلِ

أَْنِظُروا َهذَْيِن َحتَّى يَْصَطِلَحا، : أَِخيِه َشْحنَاُء، فَيُقَالُ َرُجاًل َكانَْت بَْينَهُ َوبَْيَن 

، نفعنِّ ي ((أَْنِظُروا َهذَْيِن َحتَّى يَْصَطِلَحا، أَْنِظُروا َهذَْيِن َحتَّى يَْصَطِلَحا 

حيم  .هللاُ وإيَّاُكم بما سمعتُم، والحمدُ هلل البَر ِّ الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

 .هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر
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ه الذيَن اصَطفى  .الحمدُ هللِّ، وسالٌم على عبادِّ

ا بعُد فيَا ِعبَاَد هللا  :أمَّ

ن إتمامِّ الصيامِّ والقيام، واسألُوهُ أْن  اشُكروا هللاَ على ما أنعَم بِّه عليُكم مِّ

نُكم،  كم، فإنَّه جوادٌ كريٌم، َعفوٌّ غفوٌر رحيم، يَتقبََّل مِّ ويَتجاوَز عن تقصيرِّ

َمْن َصاَم َرَمَضاَن، ثُمَّ أَتْبَعَهُ ِستًّا ))  :واعلموا أنَّه قد صحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قالَ 

اٍل، َكاَن َكِصيَاِم الدَّْهرِ   .، فال تتكاَسلوا عن صيامِّ هذهِّ الس ِّت((ِمْن َشوَّ

إنَّ التهنئةَ بالعيدِّ قد َجَرى عليها عمُل السَّلفِّ الصالحِّ،  :وا أيًضاواعلم

يُّ ــ  هم الصحابةُ ــ رضي هللا عنهم ــ، وقد قال اإلماُم اآلُجر ِّ وعلى رأسِّ

، وقوُل العلماء: "رحمه هللا ــ عنها إنَّها أَنَّ ))  :وثبت ،"فِّعُل الصحابةِّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص :  كانوا إِذَا اْلتَقَْوا يَْوَم اْلِعيِد يَقُوُل بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاَّ

ُ ِمنَّا َوِمْنَك   .((تَقَبََّل َّللاَّ

ن طريقٍّ أْن يَرجَع  :واعلموا أيًضا أنَّ السُّنَّةَ لَِّمن خرَج إلى ُمصلَّى العيدِّ مِّ

ن طريقٍّ آَخر، لَِّما صحَّ أنَّ   َكاَن إِذَا َكاَن يَْوُم ِعيٍد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص))  :إلى بيتَه مِّ

 .((َخالََف الطَِّريَق 

ن طاعتَك إلى حين الوفاة، اللهمَّ  اللهمَّ أعنَّا على االستمرارِّ واإلكثارِّ مِّ

اغفر لنَا ولجميعِّ أهلينا، اللهم احقِّْن دماَء المسلميَن في كل ِّ مكان، وارفعِّ 

َر عْنُهم والُكروب، وأعْذنا وإيا نها وما بَطن، الضُّ ن الفتنِّ ما ظهَر مِّ هُم مِّ

رَك والبدَع  ل بِّهُم الش ِّ يَك، وأزِّ اللهم وف ِّق والةَ أُمورِّ المسلميَن لَِّمَراضِّ

مَّن صاَم  واآلثاَم والظلَم والعُدواَن والبَغَي والفجوَر والفساد، اللهمَّ اجعلنا مِّ

ن رمضاَن وقاَمهُ، وقاَم ليلةَ القدرِّ إيماناا واحتساباا فغَف ْرَت له ما تقدََّم مِّ

 .ذَنبِّه، إنََّك سميُع الدعاء، وأقوُل هذا، وأستغفُر هللاَ لِّي ولُكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :بعنوان ثامنةالخطبة ال

 موعظة وتذكير ألول جمعة من شهر شوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

هُ العبدُ وما يُخفيِّه،  رُّ الحمدُ هللِّ جامعِّ الناسِّ ليومٍّ ال َريَب فيه، عالمِّ ما يُسِّ

هِّ وكلماتِّ فِّيه، وأشهدُ أْن ال إله إال هللاُ وأشهدُ أنَّ  أحَصى عليهِّ خطراتِّ فِّكرِّ

يه، وعلى أجلَّ  ةِّ الناسِّ وُهم آُل بيتِّه محمداا عبدُه ورسولُه، ُمعل ُِّم اإليمانِّ وداعِّ

يه يرتُهُ ومساعِّ دَت في اإلسالمِّ سِّ  .وصحابتِّه، وعلى كل ِّ َمن ُحمِّ

ا بعُد، أيُّها الناس  :أمَّ

فاتقوا هللاَ ربَّكم بالعملِّ بما يُحبُّه ويَرَضاه، وسارعوا إلى مغفرتِّه وجنَّتِّه 

ن َمن يَرجو هللاَ ويَتقِّ  هِّ واجتنابِّ نواهيه، فالمؤمِّ يه، وال تَتبِّعوا بلزومِّ أمرِّ

يه، ويأمُرهُ بالفحشاءِّ والُمنكرِّ  ُل َمن اتَّبعَهُ ويُغوِّ ُخطواتِّ الشيطانِّ فإنَّه يُضِّ

، ولقد  يَء شهرِّ رمضانِّ يه، ولقد كنتُم تَرتقبوَن َمجِّ وإلى طريقِّ الجحيمِّ يَهدِّ

كم، وهكذا كلُّ ُمْستَقبَلٍّ سوَف يَصُل إليهِّ العبدُ   جاَءكم وَخلَّفتُموه وراَء ظهورِّ

ن  عوهُ مِّ ثم يَُخل ِّفُه وراَءهُ حتى الموت، ولقد أودعتُموه ما شاَء ربُّكم أْن تُودِّ

ْر بالقبول، فإنَّ هللاَ يَتقبُل  نُكم قد أحسَن فيه العمَل فَْليُْبشِّ األعمال، فَمن كان مِّ

نُكم ُمسيئاا  نين، وَمن كان مِّ ن الُمتقين، وإنَّه سبحانَه ال يُضيُع أْجَر الُمحسِّ مِّ

التقصيرِّ فْليَتُب إلى هللاِّ خالقِّه، فاألوبَةُ قبَل الموتِّ مقبولةٌ، وهللاُ يُحُب  شديدَ 

ه المؤمن، وَمن ركَب ما تهواهُ نفُسه، فلم يَتُب إلى  التوابين، ويَفرُح بتوبةِّ عبدِّ

ه، فقد  ْر عن عصيانِّه، واستمرَّ في غي ِّهِّ وتفريطِّ ا، ولم يَنزجِّ رب ِّه توبةا نصوحا

باا  -وعزَّ جلَّ  -قال ربُّه  ا وُمره ِّ َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنَها }  :-ُمبشرا

َوُهْم ِمْن فََزعٍ يَْوَمئٍِذ آِمنُوَن َوَمْن َجاَء بِالسَّي ِئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فِي النَّاِر َهْل 

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص{تُْجَزْوَن إَِّلَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن  ُ أََشدُّ فََرًحا )) : أنَّه قال، وصحَّ عن النبي  ّلَِلَّ

يٍَّة َمْهِلَكٍة، َمعَهُ َراِحلَتُهُ، َعلَْيَها  ِ بِتَْوبَِة َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن ِمْن َرُجٍل فِي أَْرٍض َدو 

ُش، ثُمَّ َطعَاُمهُ َوَشَرابُهُ، فَنَاَم فَاْستَْيقََظ َوقَْد ذََهبَْت، فََطلَبََها َحتَّى أَْدَرَكهُ اْلعَطَ 

أَْرِجُع إِلَى َمَكانَِي الَِّذي ُكْنُت فِيِه، فَأَنَاُم َحتَّى أَُموَت، فََوَضَع َرأَْسهُ َعلَى : قَالَ 

َساِعِدِه ِليَُموَت، فَاْستَْيقََظ َوِعْنَدهُ َراِحلَتُهُ َوَعلَْيَها َزاُدهُ َوَطعَاُمهُ َوَشَرابُهُ، 

، وقاَل هللاُ ((ْبِد اْلُمْؤِمِن ِمْن َهذَا بَِراِحلَتِِه َوَزاِدِه فَاللُ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة اْلعَ 

ِ َجِميعًا أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن  }: سبحانَه  .{َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ
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 :أيُّها الناس

لَئِّنِّ انقَضى رمضاُن شهُر الَمغفرةِّ والرحمةِّ وُمضاعفةِّ األجورِّ وتَصفِّيدِّ 

ي إال بالموت، ولَئِّْن ذهبَت أيَّاُم  ، فإنَّ زَمَن العملِّ ال يَنقضِّ الشياطينِّ باألغاللِّ

ن شوالٍّ بعدَ  :فقد َسنَّ رسوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصصيامِّ وقيامِّ رمضان،  ٍّ مِّ ت  صياَم سِّ

،  االنتهاءِّ  ن صيامِّ شهرِّ رمضان، لِّيَحُصَل العبدُ على أْجرِّ صيامِّ َسنةِّ كاملةٍّ مِّ

اٍل َكاَن ))  :فصحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ أَتْبَعَهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

، وال مُ ((َكِصيَاِم الدَّْهِر  لِّ الشهرِّ ن أوَّ ِّ مِّ ت  تتابعةا، ، وال يَجُب صياُم هذهِّ الس ِّ

قها  َرها أو فرَّ َل الشهرِّ وتابَعها فهَو أفضل، وَمن أخَّ ها أوَّ وَمن بادَر إلى صيامِّ

، وَمن صاَمها قبل قضاءِّ  ن ثاني يومٍّ في شهرِّ شوالٍّ فال حَرج، ويَبدأُ وقتُها مِّ

ن رمضان لم يَدُخل في ثوابِّ هذا الحديث، لِّظاهرِّ قولِّه صلى هللا  ما فاتَهُ مِّ

إْذ ال يَْصدُُق إال على َمن أتمَّ صياَم  ((َمْن َصاَم َرَمَضاَن )) : عليه وسلم

 .جميعِّ أيَّامِّ رمضان

، وأوَصى ملسو هيلع هللا ىلص  :وَسنَّ ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا ، وأيَّامِّ البِّيضِّ صياَم يومِّ االثنينِّ والخميسِّ

ن كل ِّ شهر  .أصحابَه بصيامِّ ثالثةِّ أيَّامٍّ مِّ

، وَرغََّب فيه، فصحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه  :وَسنَّ رسوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص واَل السَّنةِّ قياَم الليلِّ طِّ

أَْفُشوا السَّاَلَم، َوأَْطِعُموا الطَّعَاَم، َوِصلُوا اأْلَْرَحاَم، : يَا أَيَُّها النَّاسُ ))  :قال

 :وثبَت عنهُ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قالَ  ،((نَّةَ بَِساَلٍم َوَصلُّوا بِاللَّْيِل، َوالنَّاُس نِيَاٌم تَْدُخلُوا اْلجَ 

َرِحَم هللاُ َرُجاًل قَاَم ِمَن اللَّْيِل فََصلَّى، َوأَْيقََظ اْمَرأَتَهُ فََصلَّْت، فَِإْن أَبَْت نََضَح )) 

أَْيقََظْت َزْوَجَها فِي َوْجِهَها اْلَماَء، َوَرِحَم هللاُ اْمَرأَةً قَاَمْت ِمَن اللَّْيِل فََصلَّْت، وَ 

 .((فََصلَّى، فَِإْن أَبَى نََضَحْت فِي َوْجِهِه اْلَماَء 

 :أيُّها الناس

روا أعماَرُكم وأيَّاَمُكم بأعمالُِّكم الصالحةِّ قبَل انقضائِّها، وحق ِّقوا أقوالَكم  بادِّ

ن بأفعالِّكم، إذ َكبَُر مقتاا عندَ هللاِّ أْن تقولوا ما ال تفعلون، واغتنِّموا ما بَ  قَِّي مِّ

ن الطاعاتِّ قبَل الَممات، فإنَّ حقيقةَ العُُمرِّ ما أمَضاهُ  أوقاتِّ حياتِّكم باإلكثارِّ مِّ

رة، وما  العبدُ بطاعةِّ رب ِّهِّ ومواَله، فبِّها يَْحيَى حياةا طيبةا في الدُّنيا واآلخِّ

ا، ومسئووٌل عنه، وُمحاَسٌب عليه، وقد قال هللا  ٌب خسارا وى ذلَك فذاهِّ سِّ

ْنيَا َمتَاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرةَ ِهَي َداُر اْلقََراِر َمْن َعِمَل إِ  }: تعالى نََّما َهِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ

َسي ِئَةً فاََل يُْجَزى إَِّلَّ ِمثْلََها َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن 
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، وثبَت أن  السَّلَف {بِغَْيِر ِحَساٍب فَأُولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ يُْرَزقُوَن فِيَها 

لِّ اإلسالم كانوا يَتواعظوَن بهذهِّ األربع، يقولُها بعُضهم  الصالَح في أوَّ

اْعَمْل فِي َشبَابَِك ِلِكبَِرَك، َواْعَمْل فِي فََراِغَك لُشْغِلَك، َواْعَمْل فِي ))  :لِّبعض

تَِك ِلَسقَِمَك، َواْعَمْل فِي َحيَاتَِك ِلَموْ  َم هللاُ عبداا اغتَنَم أيَّاَم ((تَِك ِصحَّ ، فَرحِّ

 ِّ حةِّ والفراغ، فأْسَرَع بالتوبةِّ واإلنابةِّ قْبَل َطي  الشبابِّ والقوةِّ، وأوقاَت الص ِّ

، قبَل  ، وجميلِّ األقوالِّ ، وَطي ِّبِّ األفعالِّ ن صالحِّ األعمالِّ الكتابِّ، وأكثَر مِّ

ن ساعاتِّ ا ، قبَل أْن يَتمنَّى ساعةا مِّ َر فيه ُحلولِّ األجلِّ َك ما قصَّ لعُُمرِّ لِّيَستدَرِّ

ْطُت فِي َجْنِب هللا } : أو أْذنَب، قبَل أْن تقوَل نفسٌ  قبَل  ،{يَا َحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ

ةً فَأَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنِيَن } : أْن تقوَل حيَن تََرى العذابَ  قبل  ،{لَْو أَنَّ ِلي َكرَّ

َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا }  :أْن تقوَل وهي تُعذَُّب في النَّار

ِ اْرِجعُوِن لَعَل ِي أَْعَمُل َصاِلًحا فِيَما تََرْكُت {}نَْعَملُ  ن  ،{َرب  ولكْن ال َجدَوى مِّ

، وأُغلَِّق  ، وَولَّى وقُت اإلمهالِّ ينَها، فقد فاَت زَمُن اإلمكانِّ ذلك، وال نَفَع حِّ

، ولم يَبَق مع العبدِّ إال ما قدََّمت يَداه، وما  باُب الُمراجعةِّ للنفسِّ  والُمحاسبةِّ

، وحاَزهُ  ن إساءةٍّ أو إحسانٍّ ، وجنَاهُ مِّ صيانٍّ ن طاعةٍّ أو عِّ اكتسبَهُ في حياتِّه مِّ

، ن خيرٍّ أو َشرٍّ يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتًا ِليَُرْوا أَْعَمالَُهْم فََمْن يَْعَمْل } مِّ

ةٍ  ا يََرهُ  ِمثْقَاَل ذَرَّ ٍة َشرًّ  .{َخْيًرا يََرهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 .فاللهمَّ اغفْر لنَا، وارحمنَا، وتُْب علينا، إنََّك أنَت التَّواُب الرحيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

هِّ الذيَن اصَطفى   .الحمدُ هللِّ، وسالٌم على عبادِّ

ا بعُد، أيُّها   :الناسأمَّ

ن الطاعاتِّ  فاتقوا هللاَ ربَّكم وخالقَكم بالمحافظةِّ على ما افتَرَضهُ عليكم مِّ

 ِّ ، فقد صحَّ عن النبي  ن نوافلِّ وُمستحبَّاتِّ العباداتِّ وأوجبَه، واستكثَروا مِّ

َل عليكم، فقاَل سبحانَه َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشيْ )) : ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ هللاَ تفضَّ ٍء أََحبَّ َما تَقَرَّ

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّهُ  ا اْفتََرْضُت َعلَْيِه، َوَما يََزاُل َعْبِدي يَتَقَرَّ ، ((إِلَيَّ ِممَّ

ن القُرباتِّ ولو َصغَُرت في أعيُنِّكم، فإنَّها تَقيُكُم النَّاَر  وال تَزَهدوا في شيءٍّ مِّ

ِ تَْمَرٍة، فََمْن لَْم ))  : قالولَهبَها، حيُث صحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشق 

بَْينََما َرُجٌل يَْمِشي بَِطِريٍق )) : ، وصحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال((يَِجْد فَبَِكِلَمٍة َطي ِبٍَة 

ثُمَّ َخَرَج فَِإذَا َكْلٌب يَْلَهُث  اْشتَدَّ َعلَْيِه اْلعََطُش، فََوَجَد بِئًْرا، فَنََزَل فِيَها فََشِرَب،
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ُجلُ  لَقَْد بَلََغ َهذَا اْلَكْلَب ِمَن اْلعََطِش ِمثُْل : يَأُْكُل الثََّرى ِمَن اْلعََطِش، فَقَاَل الرَّ

الَِّذي َكاَن بَلََغ ِمن ِي، فَنََزَل اْلبِئَْر فََمََلَ ُخفَّهُ َماًء، ثُمَّ أَْمَسَكهُ بِِفيِه َحتَّى َرقَِي 

يَا َرُسوَل هللاِ َوإِنَّ لَنَا فِي َهِذِه : قَالُوا« َسقَى اْلَكْلَب، فََشَكَر هللاُ لَهُ، فَغَفََر لَهُ فَ 

 .((« فِي ُكل ِ َكبٍِد َرْطبٍَة أَْجرٌ »: اْلبََهائِِم أَلَْجًرا؟ فَقَالَ 

ئوا على فِّعلِّها، فإنَّ ذل ن الذُّنوبِّ شيئاا، وتَجتَرِّ روا مِّ َك دليُل وإيَّاُكم أْن تَستصغِّ

عفِّ اإليمان، وطريُق خسارةٍّ وبوار، وباٌب للشيطانِّ عليكم، فقد ثبَت أنَّ  ضِّ

إِيَّاُكْم َوُمَحقََّراِت الذُّنُوِب، فَِإنََّما َمثَُل ُمَحقََّراِت الذُّنُوِب َكَمثَِل ))  :النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال

َجاَء ذَا بِعُوٍد َحتَّى أَْنَضُجوا ُخْبَزتَُهْم، قَْوٍم نََزلُوا بَْطَن َواٍد فََجاَء ذَا بِعُوٍد وَ 

 .((َوإِنَّ ُمَحقََّراِت الذُّنُوِب َمتَى يُْؤَخْذ بَِها َصاِحبَُها تُْهِلْكهُ 

واعلموا أنَّ القوي  في إيمانِّهِّ هو َمن داوَم على طاعةِّ رب ِّهِّ ولو بقليلِّ نَْفلٍّ 

ن قيامِّ اللي ن الصيام، أو قليلٍّ مِّ ٍّ مِّ زبٍّ ُمْستََحب  ، أو بِّحِّ ن الصدقةِّ ، أو قليلٍّ مِّ لِّ

هِّ ودعائِّه، فقد صحَّ أنَّ النبيَّ  كرِّ هللاِّ واستغفارِّ ن تالوةِّ القرآنِّ وذِّ ٍّ يَسيرٍّ مِّ ي  يومِّ

َ َّلَ يََملُّ : يَا أَيَُّها النَّاسُ )) : ملسو هيلع هللا ىلص قال ُخذُوا ِمَن األَْعَماِل َما تُِطيقُوَن، فَِإنَّ َّللاَّ

ِ َما َداَم َوإِْن قَلَّ َحتَّى تَمَ   .((لُّوا، َوإِنَّ أََحبَّ األَْعَماِل إِلَى َّللاَّ

ن صاَم رمضاَن وقاَمهُ إيماناا : هذا وأسأُل هللاَ العظيمَ  مَّ أْن يَجعلَني وإيَّاُكم مِّ

ن ذْنبِّه، اللهمَّ ارحْم موتانا وموتَى المسلمين،  واحتساباا فَغُفَِّر له ما تقدََّم مِّ

رةِّ برضوانَك والجنَّةِّ واجعْلُهم في  ين، وأكرمنَا وإيَّاهُم في اآلخِّ هم ُمنعَّمِّ قبورِّ

ن  يَن مِّ نَان، اللهم ارفعِّ الضُّر عن الُمتضر ِّ والنظرِّ إلى وجهَك الكريَم في الجِّ

الَهم وُجندَهم،  ابهم وُعمَّ نا ونُوَّ د للخيرِّ ُوالةَ أمورِّ المسلميَن في كل ِّ مكان، وَسد ِّ

ي نا وأهلينا أجمعين، إنَّك سميُع الدعاء، واسُع الفضلِّ واغفر لنَا ولِّوالِّدِّ

 .والعَطاء، وأقوُل هذا، وأستغفُر هللاَ لِّي ولُكم
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 :الخطبة التاسعة بعنوان

 خطبة ليوم جمعة وافق يوم عيد الفطر

 ـــــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

ه أنَّ محمداا عبدُ  وأشهدُ  أْن ال إله إال هللاُ  األعز ِّ األكرم، وأشهدُ  الحمدُ هللِّ 

ا، هه وأصحابِّ ه، اللهمَّ فصل ِّ عليه، وعلى آلِّ ورسولُ  ا كثيرا  .وسل ِّم تسليما

ا بعُد، فيَا ِعباَد هللا  :أمَّ

ويَرَضاه، وسارعوا إلى مغفرتِّه وجنَّتِّه بلزومِّ اتقوا هللاَ ربَّكم بالعملِّ بما يُحبُّه 

ن َمن يَرجو هللاَ ويَتقِّيه، وال تَتبِّعوا ُخطواتِّ  هِّ واجتنابِّ نواهيه، فالمؤمِّ أمرِّ

يه، ويأمُرهُ بالفحشاءِّ والُمنكرِّ وإلى طريقِّ  ُل َمن اتَّبعَهُ ويُغوِّ الشيطانِّ فإنَّه يُضِّ

ي يه، ولقد كنتُم تَرتقبوَن َمجِّ ، ولقد جاَءكم الجحيمِّ يَهدِّ َء شهرِّ رمضانِّ

كم، وهكذا كلُّ ُمْستَقبَلٍّ سوَف يَصُل إليهِّ العبدُ ثم يَُخل ِّفُه  وَخلَّفتُموه وراَء ظهورِّ

ن األعمال،  عوهُ مِّ وراَءهُ حتى الموت، ولقد أودعتُموه ما شاَء ربُّكم أْن تُودِّ

ْر بالقبول، فإنَّ  نُكم قد أحسَن فيه العمَل فَْليُْبشِّ ن الُمتقين،  فَمن كان مِّ هللاَ يَتقبُل مِّ

نُكم ُمسيئاا شديدَ التقصيرِّ  نين، وَمن كان مِّ وإنَّه سبحانَه ال يُضيُع أْجَر الُمحسِّ

فْليَتُب إلى هللاِّ خالقِّه، فاألوبَةُ قبَل الموتِّ مقبولةٌ، وهللاُ يُحُب التوابين، ويَفرُح 

 ُ ه المؤمن، وَمن ركَب ما تهواهُ نفُسه، فلم يَت ب إلى رب ِّه توبةا بتوبةِّ عبدِّ

ه، فقد قال ربُّه  ْر عن عصيانِّه، واستمرَّ في غي ِّهِّ وتفريطِّ ا، ولم يَنزجِّ  -نصوحا

باا  -جلَّ وعزَّ  ا وُمره ِّ َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنَها َوُهْم ِمْن }  :-ُمبشرا

ُوُجوُهُهْم فِي النَّاِر َهْل تُْجَزْوَن  فََزعٍ يَْوَمئٍِذ آِمنُوَن َوَمْن َجاَء بِالسَّي ِئَِة فَُكبَّتْ 

ا{إَِّلَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن  را ا وُمبش ِّ را ِ َجِميعًا  }: ، وقاَل سبحانَه آمِّ َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

 .{أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن 

 :ِعباَد هللا

ضاعفةِّ األجورِّ وتَصفِّيدِّ لَئِّنِّ انقَضى رمضاُن شهُر الَمغفرةِّ والرحمةِّ ومُ 

ي إال بالموت، ولَئِّْن ذهبَت أيَّاُم  ، فإنَّ زَمَن العملِّ ال يَنقضِّ الشياطينِّ باألغاللِّ

 .صيامِّ وقيامِّ رمضان
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ن صيامِّ شهرِّ  :فقد َسنَّ رسوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ن شوالٍّ بعدَ االنتهاءِّ مِّ ٍّ مِّ ت  صياَم سِّ

، فصحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال رمضان، لِّيَحُصَل العبدُ على أْجرِّ   :صيامِّ َسنةِّ كاملةٍّ

اٍل َكاَن َكِصيَاِم الدَّْهِر ))  ، وال ((َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ أَتْبَعَهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

ها  ، وال ُمتتابعةا، وَمن بادَر إلى صيامِّ لِّ الشهرِّ ن أوَّ ِّ مِّ ت  يَجُب صياُم هذهِّ الس ِّ

َل الشهرِّ و قها فال حَرج، ويَبدأُ وقتُها أوَّ َرها أو فرَّ تابَعها فهَو أفضل، وَمن أخَّ

ن رمضان لم  ، وَمن صاَمها قبل قضاءِّ ما فاتَهُ مِّ ن ثاني يومٍّ في شهرِّ شوالٍّ مِّ

إْذ ال  ((َمْن َصاَم َرَمَضاَن )) : يَدُخل في ثوابِّ هذا الحديث، لِّظاهرِّ قولِّه ملسو هيلع هللا ىلص

 .َمن أتمَّ صياَم جميعِّ أيَّامِّ رمضانيَْصدُُق إال على 

 :شهر ِمن كل ِ  امٍ أيَّ  ، وثالثةِ والخميِس  اَّلثنينِ  ملسو هيلع هللا ىلص صيامَ  هللاِ  نَّ رسولُ وسَ 
ذَانَِك يَْوَماِن تُْعَرُض )) : والخميسَ  الثنينَ ه اعن صيامِّ  عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قالَ  فثبَتَ 

ِ اْلعَالَِميَن َوأُِحبُّ أَْن يُْعَرَض َعَمِلي َوأَنَا َصائٌِم فِيِهَما اأْلَْعَماُل  ، ((َعلَى َرب 

أَْوَصانِي َخِليِلي صلى )) : ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قالَ  وصحَّ عن أبي هريرةَ 

، َصْوِم ثاََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكل ِ َشْهرٍ : هللا عليه وسلم بِثاََلٍث ََّل أََدُعُهنَّ َحتَّى أَُموتَ 

 الثالثةُ  األيَّامُ  هذهِّ  امَ أْن تُصَ  ، واألفضلُ ((َوَصاَلِة الضَُّحى، َونَْوٍم َعلَى ِوتٍْر 

 رعشَ  ر، والخامسُ عشَ  ر، والرابعُ عشَ  الثالثُ اليوُم  :وهيَ ، البيضِّ  في أيَّامِّ 

ن الشهر، وَمن لم يَ  ِّ وقتٍّ مِّ ن الشهر، ومُ  شاءَ  تمكَّن صاَمها في أي  أو  تتابعةا مِّ

قة،مُ  وإْن صام أيَّاَم البيضِّ ومعها ثالثةَ أيَّام أُْخَرى َمن الشهرِّ فهَو أفضُل  تفر ِّ

 .وأكثُر في األْجر

واَل  :فقد َسنَّ رسوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ،رمضانَ  شهرِ  ى قيامُ ولئِن انقَضَ  قياَم الليلِّ طِّ

، وَرغََّب فيه، فصحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال أَْفُشوا السَّاَلَم، : ا أَيَُّها النَّاسُ يَ ))  :السَّنةِّ

َوأَْطِعُموا الطَّعَاَم، َوِصلُوا اأْلَْرَحاَم، َوَصلُّوا بِاللَّْيِل، َوالنَّاُس نِيَاٌم تَْدُخلُوا 

َرِحَم هللاُ َرُجاًل قَاَم ِمَن اللَّْيِل ))  :وثبَت عنهُ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قالَ  ،((اْلَجنَّةَ بَِساَلٍم 

فََصلَّى، َوأَْيقََظ اْمَرأَتَهُ فََصلَّْت، فَِإْن أَبَْت نََضَح فِي َوْجِهَها اْلَماَء، َوَرِحَم هللاُ 

اْمَرأَةً قَاَمْت ِمَن اللَّْيِل فََصلَّْت، َوأَْيقََظْت َزْوَجَها فََصلَّى، فَِإْن أَبَى نََضَحْت فِي 

يَْنِزُل َربُّنَا تَبَاَرَك َوتَعَالَى ُكلَّ لَْيلٍَة إِلَى )) :  قال، وصحَّ أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص((َوْجِهِه اْلَماَء 

ْنيَا ِحيَن يَْبقَى ثُلُُث اللَّْيِل اآْلِخُر فَيَقُولُ  َمْن يَْدُعونِي فَأَْستَِجيَب، لَهُ : َسَماِء الدُّ

 .((َمْن يَْسأَلُنِي فَأُْعِطيَهُ، َمْن يَْستَْغِفُرنِي فَأَْغِفَر لَهُ 

بادَ هللاِّ ــ هللاَ  فاتقوا م كُ م بأفعالِّ كُ قوا أقوالَ م، وحق ِّ كُ م بأعمالِّ كُ روا أعمارَ وبادِّ  ــ عِّ

في  العبدُ  اهُ ما أمضَ  العُُمرِّ  ، فإنَّ حقيقةَ حةالصال باألعمالِّ  موا األوقاتَ واغتنِّ 



   

 

46 

 

ا،  وى ذلكَ هللا، وما سِّ  طاعةِّ  ٌب خسارا َ } فذاهِّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن َوََّل تَُكونُوا  َ إِنَّ َّللاَّ َوْلتَْنُظْر نَْفٌس َما قَدََّمْت ِلغٍَد َواتَّقُوا َّللاَّ

َ فَأَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم أُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن  ال  واعلموا أنَّه، {َكالَِّذيَن نَُسوا َّللاَّ

قاضٍّ وال لَ  رٍّ ذِّ ناوال لِّ  تطوعٍّ مُ العلماءِّ ال لِّ  باتفاقِّ  الفطرِّ  عيدِّ  يومِّ  صيامُ  يجوزُ 

ا، لِّم  .((ِم يَْوِم الِفْطِر َوالنَّْحِر نََهى َعْن َصوْ )) : النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ ا صحَّ فْرضا

 :ِعباَد هللا

ن النَّاسِّ  ا مِّ ا موسِّ  وسدَّدهم ــ قد جعلوا العيدَ  هللاُ  همُ حَ ــ أصلَ  إنَّ كثيرا  لزيارةِّ ما

عِّ  ، والجلوسِّ المقابرِّ  ها، ألهلِّ  واألدعيةِّ  الفواتحِّ  ها، وقراءةِّ عندَ  فيها، والتَّجمُّ

يفما إْن  عن  ال يُعرفُ  هوا إليها، وهذا الفِّعلُ إال وتوجَّ  العيدِّ  صالةُ  تَنتَهِّ

لة، إذ لم يَجعلْ ولَ األُ  الثالثةِّ  رونِّ القُ  أهلِّ  الصالحِّ  السلَّفِّ  ا ها موسِّ ى الُمفضَّ ما

يارةِّ  يارةِّ ، وال خصَّصَ العيدِّ  في يومِّ  للز ِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وال  هللاُ  فيه رسولُ  ها بالز ِّ

 األربعةِّ  المذاهبِّ  هم، وال أئمةُ عنهم ــ، وال َمن بعدَ  ه ــ رضي هللاُ صحابتُ 

 َمن؟ وهذا التخصيصُ ء فبِّ الَّ األجِّ  األكابرِّ  بهؤالءِّ  هم، وإنَّه إْن لم نَْقتَدْ وتالمذتِّ 

ن البدع الُمحدَثةِّ  العلماءِّ  عندَ  رُ يُعتبَ  ينِّ  مِّ ن أغلظِّ  هللا، والبدعةُ  في دِّ  مِّ

ِّ ماتِّ حرَّ المُ  فَِإنَّ َشرَّ اأْلُُموِر ُمْحَدثَاتَُها، )): ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال ، لَِّما صحَّ عن النبي 

ــ رضي  عمرَ  ابنِّ ، وصحَّ عن ((َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ، َوُكلَّ َضاَللٍَة فِي النَّاِر 

 وأكثرُ ، ((ُكلُّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ، َوإِْن َرآَها النَّاُس َحَسنَةً )) : عنه ــ أنَّه قال هللاُ 

إنَّما  في العيدِّ  بالزيارةِّ  للمقابرِّ  أنَّ هذا التخصيصَ  ال يعلمونَ  :أيًضا الناِس 

وها وفية، ونشرُ الصُّ  ها عنهم ُغالةُ ية، وتلقَّاها وأخذَ رافضِّ  يَّةٌ يعِّ شِّ  هو عادةٌ 

 .هم، وفي بلدانِّ السُّنَّةِّ  عوام ِّ أهلَ  بينَ 

ِّ العالَ  هللِّ  والحمدُ   .مين، وسالٌم على الُمرَسلينرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

ِّ محمدٍّ وآلِّه وصحبِّه، وَصلَّىالملكِّ األعلى، وسلََّم على النَّ  هللِّ  الحمدُ   .بي 

ا بعُد، فيَا   :ِعباَد هللاأمَّ

 أْن يُقيمَ  :النَّبويةَ  وإنَّ السُّنَّةَ الفطر،  عيدِّ  يومَ  قد وافقَ  هذا معةِّ الجُ يوَم إنَّ 

 األئمةُ  ذهبَ وإلى إقامةِّ اإلمامِّ لََها تها، وخطبَ  الجمعةِّ  صالةَ  بالناسِّ  اإلمامُ 

 العيد، حيثُ  في يومِّ  بالناسِّ  الجمعةَ  يُقيمُ  ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  هم، ألنَّ النبيَّ ، وغيرُ األربعةُ 
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َكاَن َرُسوُل هللاِ )) : عنه ــ أنَّه قال ــ رضي هللاُ  بن بَشيرٍّ  صحَّ عن النُّعمانِّ 

بَِسب ِحِ اْسَم َرب َِك »َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْقَرأُ فِي اْلِعيَدْيِن، َوفِي اْلُجُمعَِة 

، َوإِذَا اْجتََمَع اْلِعيُد َواْلُجُمعَةُ، فِي «اِشيَةِ َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَ »، َو «اأْلَْعلَى

اَلتَْيِن  ها بالناس عن إقامتُ  ، ونُقلَتْ ((يَْوٍم َواِحٍد، يَْقَرأُ بِِهَما أَْيًضا فِي الصَّ

َشِهْدُت الِعيَد َمَع )) : هللا ــ أنَّه قال ــ رحمهُ  ، فصحَّ عن أبي ُعبيدٍّ راشدِّ  خليفةٍّ 

اَن ــ رضي هللا عنه ــ فََكاَن ذَِلَك يَْوَم الُجُمعَِة، فََصلَّى قَْبَل ُعثَْماَن ْبِن َعفَّ 

يَا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ َهذَا يَْوٌم قَِد اْجتََمَع لَُكْم فِيِه »: الُخْطبَِة، ثُمَّ َخَطَب فَقَالَ 

يَْنتَِظْر، َوَمْن أََحبَّ ِعيَداِن، فََمْن أََحبَّ أَْن يَْنتَِظَر الُجُمعَةَ ِمْن أَْهِل العََواِلي فَلْ 

 .((« أَْن يَْرِجَع فَقَْد أَِذْنُت لَهُ 

ا المأمومونَ   هودُ في حق ِّهم شُ  ستََحبُّ فالمُ  :مع اإلمامِ  َصلَّوا العيدَ قد الذين  وأمَّ

 ونَ يُصلُّ لكنَّهم عليهم، و فال ُجناحَ مع اإلمامِّ حضروها معة، فإْن لم يَ الجُ صالةِّ 

ا في بيوتِّ  عنه ــ  ــ رضي هللاُ  ا تقدَّم عن عثمانَ وجوباا، لِّمَ أربَع كعاتٍّ هم ظهرا

خصة، وقد قالَ  ن الرُّ  ــ رضي هللاُ  أْرقمٍّ  بنِّ  زيدِّ لِّ  أبي سفيانَ  بنُ  معاويةُ  مِّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِعيَدْيِن اْجتََمعَا فِي )) : عنهما ــ أََشِهْدَت َمَع َرُسوِل َّللاَّ

َص فِي اْلُجُمعَِة، : فََكْيَف َصنََع؟ قَالَ : نَعَْم، قَالَ  :يَْوٍم؟ قَالَ  َصلَّى اْلِعيَد، ثُمَّ َرخَّ

ن  هذا الحديثُ ، و((« َمْن َشاَء أَْن يَُصل َِي، فَْليَُصل ِ »: فَقَالَ  حهُ جْمٌع مِّ قد صحَّ

ا َمن لم يَشهدْ ، علماءِّ الحديث  هودُ عليه شُ  جبُ فيَ  :اإلمامِ  معَ  العيدَ  صالةَ  وأمَّ

ها أثَِّم، وكان لِّرب ِّه عاصياا، وأقدَم على فِّعل ذْنب شهدْ ، فإْن لم يَ معةِّ الجُ  صالةِّ 

خصةِّ في عدمِّ الشُّهود ليسَ ألنَّه ، عظيم ن أهل الرُّ  .مِّ

ن بين أيديِّ أْن يحفظَ  :هذا وأسأل هللا ن خلفِّ نا مِّ نا، وعن نا، وعن أيمانِّ نا، ومِّ

ن فوقِّ شمائِّ  ن تحتِّ لنا، ومِّ  كرَ الكائدين، ومَ  نا كيدَ وأْن يُجن ِّبَ نا، أرجلِّ  نا، ومِّ

ِّ إيمانَ الماكرين، اللهمَّ   نا متعل ِّقةا نا عليك، واجعل قلوبَ د في توكل ِّ ك، وزِّ نا بِّ قو 

ن المسلمين، اللهمَّ  رينَ تضر ِّ عن المُ  رَ الضُّ  ارفعِّ  ، اللهمَّ وحدَك بكَ  نا اغفر لَ  مِّ

نهم المسلمين، األحياءِّ  جميعِّ لنا ونا وأمهاتِّ وآلبائِّ   سميعُ  ، إن كَ مواتواأل مِّ

 .مي ولكُ لِّ  هللاَ  ي هذا، وأستغفرُ قولِّ  عاء، وأقولُ الدُّ 

 


