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ابطة ااوألى:اخل

إن احلؿَد هلِل، َكْحَؿُدُه وكستعقـُُه وكستغػُره، وكعوُذ باهللِ من رشوِر أكػِسـا، ومن شقئاِت 

له، ومن يضؾْل فال هادَي له، وأصفُد أن ال إله إال اهللُ وحده  أعاملِـا، من هيِدِه اهللُ فال ُمضل  

 .ملسو هيلع هللا ىلصال رشيَك له، وأصفُد أن حمؿًدا عبُده ورشوُله 

 .[201]آل عمران:﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  .[1]الـساء:﴾  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .[01-07]األحزاب: ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼

ٍد أما بعد ، ورش  األموِر ملسو هيلع هللا ىلص: فنن خَر احلديِث كتاُب اهلل، وَخَر الـُفَدى ُهَدى حُمَؿ 

 حمدثاُُتا، وكل  حمدثٍة بدعة، وكل  بِْدعٍة ضاللة.

 عبادته،طاعته، وحتؼقق لما أوجد اإلكس واجلن إال  اهلل  إن  :اهللِ أُُيا ادسؾؿون عبادَ  

 .[65الذاريات:]﴾   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ﴿: قال اهلل شبحاكه

     ے ھ ھھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: صلكه وقال اهلل جل  

 .[151-157األكعام:]﴾  ﮺ ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ  ے
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، [65الـساء:]﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: وقال اهلل شبحاكه آِمًرا ِعَباَدُه بِِعبادته

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ﴿، [36ء:اإلرسا]﴾  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 .[36البؼرة:]﴾ ۅ  ۅ ۋ ۋ

 ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿، ِصْئَت أم أَبْقت  أكت َعْبٌد هلل  :اهللِ فقا عبَد 

-36مريم:]﴾  ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ

36]. 

ن فن؛ فاُبد أن تستعد لؾؼاء اهلل شبحاكه بعبادتِه، وضاعتِه، وبُِحْسِن الـقِة فق ال : ُ أُيا ادسؾم

ََم األْعََمُل بِالـِّقَّ إِ »: يؼول ملسو هيلع هللا ىلصكبقـا  ْمِرٍئ َما َكَوى ِة،كَّ ِٓ ََم  متػق عؾقه من حديث أمر  ،«َوإِكَّ

 .ادممـني عؿر بن اخلطاب 

َجلَك ادوُت، وَكَزَل عؾقك فَ  إذا  حتىُكن عذ كقٍة حسـة ذم عبادة اهلل وضاعته  :اهلل فقا عبَد 

فنن العبد ُيْبَعُث  ؛، وذم إقامة عبادتهقٍة حسـٍة ذم ضاعة اهلل عذ كجيدك وشؽراته،  صدته

 .كام أخرج اإلمام مسؾم من حديث جابٍر  ،مات عؾقه عذ ما

وصفًرا عظقاًم، وموشاًم كرياًم، من  وإكـا كستؼبل ذم هذه األيام صفًرا مبارًكا،  :اهللِ عبادَ 

 .عاِت ثِِر احلسـات، وفِْعِل الطاوَتؽَ   مواشم اخلرات،

ك، جوارَح  هًغا لًغا لذلك قؾبك، ُمَػر  ُمَػر   ،ا لعبادة اهلل ُكن مستعد   :فقا أُيا ادسؾمُ  

 .َك عذ اهلل شبحاكه بؼؾبك وَقالِبِ  ُمؼباًِل 

أخرج فؼد ام، َس ودعائؿه اجلِ ، من أركان اإلشالم الِعَظام ركنٌ  رمضانصقام إن  :اهللِ عبادَ 

ُبـَِي »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبي بن عؿر اهلل من حديث عبد صحقحقفامالبخاري ومسؾم ذم 
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َّٓ اهللُ اإِلْسََلُم َعَذ ََخٍْس: َشَفاَدةِ  َٓ إَِلَه إِ ًدا َرُسوُل اهللَِأنَّ ُمَ وَ  َأْن  ََلِة، َوإِيَتاِء ؿَّ ، َوإَِقاِم الصَّ

َكاِة،   . «َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،َحجِّ اْلَبْقتوَ الزَّ

 اإلسَلمُ » َفَؼاَل َلُه: ؟َعِن اإلشالم ملسو هيلع هللا ىلصشلل كبقـا   إن جزيَل : اهلل أُيا ادسؾؿون عبادَ 

دًا َرُسوُل اهللِ، وَ َد َأْن َٓ إِلَه إَِّٓ اهللُ َأْن َتْشفَ  ََلَة، َوُتْؤِِتَ الّزَكاَة، َوَتُصوَم َأنَّ ُمَؿَّ ، َوُتِؼقَم الصَّ

، أخرجه مسؾم من حديث عؿر ، «َبْقَت إِِن اْسَتَطْعَت إَِلْقِه َسبِقَلَرَمَضاَن، َوََتُجَّ الْ 

  .الصحقحنيذم  وبـحوه من حديث أيب هريرة 

  ڳ﴿: كام قال شبحاكه ،فقه الؼرآن أكزلاهلل نن ف ؛صفر الؼرآن :إن رمضان هو

﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[136البؼرة:]

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قال اهلل شبحاكه ،ْرٌ من ألف صفرٍ قه َلْقَؾٌة هي َخ : فنإن رمضا

 .[6-1الؼدر:]﴾   ٿ ٺ ٺ ٺ     ٺ ڀ  ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ

َدِت إذا أْقَبل ُفت َحْت فِْقِه َأْبَواُب اجلَـ ة، َوُغؾ َؼْت فِْقِه َأْبوَ  :اهللِ إن رمضان عبادَ   اُب الـ ار، وُصػ 

  .من حديث أيب هريرة  صحقحنيالذم كام ، الشقاضني

ِػقزَ ًا ذم ضاعة اهلل شبحاكه، فلبواُب  اهللِ  وما كان ذلك يا عبدَ   اجلـةِ  إال ترِغقًبا لك وحَتْ

  .َدة، والشقاضني ُمَصػ  ُمْغَؾَؼةٌ  الـ ارِ  واُب ، وأبُمْػَتَحةٌ 

  !؟أين الطاعةُ ! ؟فلين العبادةُ 

  !؟الرمحن أين ذكرُ ؟! الؼرآنِ  أين تالوةُ 

  !أين االشتغػار والتحؿقد والتؽبر والتفؾقل؟
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  !؟ل عذ ما يـػع العبد يوم الؼقامةواإلقبا أين الصدقات 

َم ِمْن َذْكبِهِ َمْن َصاَمه إِياَمًكا َوا: اهللِ عبادَ  رمضانُ  ذم جاء كام ، ْحتَِساًبا ُغِػَر َلُه َما َتَؼد 

 .من حديث أيب هريرة  صحقحنيال

 ،ال يؽن ِصَقاُمَك إال هللون ِصَقاُمَك تؼؾقًدا، ال يؽوال يؽن ِصَقاُمَك عادة،  :اهللِ فقا عبَد 

إىل َدَعْتَك الـقة  ت، فنكك إِن اشتحرض، ُصم من أجل اهلل هرجاء ثوابه، واحتساًبا ذم ضؾب

 أفعالكو ادات فنكك َشُتَخالُِف ذم أقوالكُحْسِن الؼول والعؿل، وأما إذا جعؾته عادًة من الع

 .هصقامُ  عَ وما من أجؾه رُشِ يؼتضقه رمضان،  ما

: شبحاكه اهللقال ، تؼوى اهلل  لتحصقلما ُفِرَض صقامه إال  :اهللِ  رمضان عبادَ 

 ﴾ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

  .[136البؼرة:]

 نْ أِلَ وإكام  ،لغرض تعطقشفمِعفم، أو يجل دَمَوِ ألِف العباد بالصقام مل ُيَؽؾ   إن اهلل 

اخلرات العاجؾة وعة، بديادـازل الو ،رفقعةالذي به الدرجات ال العبد تؼوى اهلل حيؼق 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ  ٱ﴿: قال اهلل شبحاكه واآلجؾة،

  .[35األعراف:]﴾ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[6-3الطالق:]﴾ ۀ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱ﴿ه: وقال شبحاك

 .[4الق:الط]﴾  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ﴿: وقال شبحاكه

 .[6الطالق:]﴾  مب خب حب جب    يئ ىئ مئ حئ جئ﴿: وقال شبحاكه
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  ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ  ٱ﴿: وقال شبحاكه

 .[65-61الـبل:]﴾  ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ﴿: قال اهلل شبحاكه ذم كتابه العزيزو

 .[66-64الؼؿر:]﴾  ڄ

 ال هذه الدرجات، وأن تؽون من أهل هذه ادـازل الرفقعات،إذا أردت أن تـ :اهللِ فقا عبَد 

  .فعؾقك بتؼوى اهلل 

، أيامه بصقام ،رمضانصفر  ََلُوَ : ادوصل إىل سبقؾهو وكقؾه، التؼوى ومن أسباب َتصقل

 .والعبادة فقه والطاعة هلل  ه،لقالق وققام

َم ِمْن َذْكبِه من قام لقالقه :اهللِ رمضان عبادَ  أخرج البخاري ومسؾم ذم كام  ،ُغِػَر َلُه َما َتَؼد 

َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيََمًكا َواْحتَِساًبا »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي من حديث أيب هريرة  صحقحقفام

َم ِمْن َذْكبِه  .«ُغِػَر َلُه َما َتَؼدَّ

َم ِمْن َذْكبِهإِ َمْن َقاَم َلْقَؾة الَؼْدر »: وعذ وجه اخلصوص  .«يََمًكا َواْحتَِساًبا ُغِػَر َلُه َما َتَؼدَّ

أخرج اإلمام أمحد ذم كام  رمضان موشٌم لتؽػر اخلطقئات، وحمو السقئات، :اهللِ عبادَ 

، صحقحهوابن حبان ذم  ،شــهوالسمذي ذم  ،األدب ادػردالبخاري ذم و، مسـده

َي ادِْـَْزَ فَؼاَل َلُه َرقِ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي  -بِشواِهده واحلديث صحقٌح - من حديث أيب هريرة 

يل ُثمَّ  ،َرِغَم َأْكُف َعْبٍد َدَخَل َعَؾْقِه َرَمَضانُ فؼال:  آِمَي، :َفُؼْؾُت » :، َقال«آِميَ  :ُقل»:  ِجْزِ

 .«َفُؼْؾُت: آِميَ  : آِمَي،َفُؼل، اْكَسَؾَخ ِمـُْه وََلْ ُيْغَػْر َلهُ 
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وأن َتـَْسؾَِخ أيامه وال ُيْغَػر لك، إن مل ُيْغَػر  خل عؾقك رمضان،احذر أن يد :اهللِ فقا عبَد 

 .لك ذم رمضان فؿتى عساك أن ُيْغَػَر لك؟

أن فؿتى عساك  ، ومواضن ادزات،ذم مواشم اخلرات إذا مل ُتْؼبِل عذ عبادة اهلل 

 .؟ن َتـَْؼاد هلل ومتى عساك أن تعؿل؟ ومتى عساك أن ُتطِْقع؟ ومتى عساك أ ُتْؼبِل؟

عذ الدوام، وخصوًصا  عؾقـا بَِتوضِقد األكػس، وَتوضقـفا عذ عبادة اهلل  :اهللِ فقا عبادَ 

 ْؽُثر حسـاُتم،تلقشؿروا فَ وَشـ فا لعباده  ،زهرة العام ذم أيام ادواشم التي جعؾفا اهلل 

ْصُدقوا مع او ه،أكػسؽم بوحدثوا  ،فاحرصوا عذ اخلر ،ُُتَْحا شقئاُتم، وُترَفع درجاُتمو

 .َصَدَقُه اهللُ، فنن من َصَدَق اهللَ ؛اهلل

ااخلبطة االثاني :

 : وعذ آله وصحبه أمجعني ،والصالة والسالم عذ الـبي األمني ،احلؿد هلل رب العادني

 َتَعِدُل  امـزل كبر؛ فنهنفضل كبر، و ارمضان َل ذم العؿرةَ إن  :اهللِ أُيا ادسؾؿون عبادَ 

اهلل بن من حديث عبد صحقحقفامذم  أخرج البخاري ومسؾمكام  ،ملسو هيلع هللا ىلصحجًة مع الـبي 

وابن   ،الؽبرالطزاين ذم و، عـد البزار، وجاء من حديث أيب َضؾِقٍق  ،عباس  

ِدُل عؿرة يف رمضان َتعْ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي  بسـٍد صحقح اآلحاد وادثاينأيب عاصم ذم 

 .وعذ فضل االعتامر فقه وهذا يدل عذ فضل صفر رمضان، ،«حجًة معي

قال الـبي  الذي شبؼه، رمضانوبني  هبقـمـك حصل ًرا دا ُيْعَتَزُ ُمَؽػ  : اهللِ  رمضان عبادَ 

، إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلص َراٌت َما َبْقـَُفنَّ ُؿَعِة، َوَرَمَضاُن إىَِل َرَمَضاَن، ُمَؽػِّ ُؿَعُة إىَِل اْْلُ ْؿُس، َواْْلُ َؾَواُت اْْلَ الصَّ

 .حديث أيب هريرة  من  أخرجه اإلمام مسؾم ،«اْجَتـََب اْلَؽَبائِرَ 
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ًة من ِعَباِدهفقه   اهللُ  ُق تِ عْ إن رمضان يَ  : ِاهلل أُيا ادسؾؿون عبادَ   ،ادسؾؿني عـد كل فِْطٍر ُأم 

من حديث أيب  ،بسـد حسن، الؽبر، والطزاين ذم مسـدهأخرج اإلمام أمحد ذم كام 

 .«ِمن الـَّار  ِعـَْد ُكلِّ فِْطٍر ُعَتَؼاءَ  إِنَّ هللِ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي  أمامة الَباِهيل 

 .أن ذلك ذم رمضان :كالمٌ  اشـدهذم و حديث أيب هريرةذم زيادة  توجاء 

ه مغػرة، إن رمضان كؾه عتٌق من ه رمحة، إن رمضان كؾإن رمضان كؾ :اهلل فقا عبادَ 

 .الـران

  ذم رمضان فنن أحوال الـاس ، ْقبِل عذ اهلل أو ،ر ذم ضاعة اهلل َصؿ   :اهللِ فقا عبَد 

 .، إال ما رحم ربكأحواٌل مزرية، وأفعاٌل خمزية

، اكؼؾب اكؼؾب موشاًم لِؾَؿَرح ِعب،موشاًم لِؾ  اكؼؾب عـد كثٍر من الـاس  :إن رمضان

، فؿن الـاس من ما ال يؽون ذم غره لرمضان من ادعايص  َص فؼد ُخص   ،موشاًم لِؾؿعايص

ه، ومن الـاس من ُيْصؾُِح وه، ز تِؾَػازَ جُيَف    .ن لِؾَؿَرحضواواد ِعب،األماكن لِؾ   د  ُيعِ  ُدص 

إين أويص كػيس وإياكم باشتغالل أيام رمضان  عؾقك باشتغالل رمضان، :اهللِ فقا عبَد 

فنن كثًرا من صباب ادسؾؿني جيعل صفر رمضان  ؛وذم عبادته ولقالقه ذم ضاعة اهلل 

 وخمازٍ ، ةُمْشِغؾمور من أ واجلواالت الَتالفِزيليت ذم الدصوش وكاهقك عام   موشاًم لَِؾِعب،

 .مضؾ ة

  .مـك اهلل  ها كام أرادعؾقك باشتؼبال رمضان اشتؼبااًل رشعق   :اهللِ فقا عبَد 

بل ب، اجيعل رمضان موشاًم لؾطعام، وموشاًم لؾرش من الـاس  اكثرً أن  :ادؤسفمن و

 ملؽلن رمضان ف ،ذم غره اتراهال تؽاد  واألرشبة ضعؿةاألمن  اأكواعً لرمضان خصصوا 

 .لطعامالؾرشاب وصفًرا لؾصقام، وإكام صار صفًرا  يؽن
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اًل  مـه فقخرج ادسؾم  يليت صفر رمضان ؛ داذاعؾقـا بتؼوى اهلل شبحاكه :فقا عباد اهلل حُمَؿ 

 .وبسبب اإلرساف والتبذير، ؽثرة األضعؿة واألرشبةبما كان هذا إال  ؟ُمْثَؼاًل هباو ،بالديون

فنذا َكُثَر ادطعم وادرشب َكِسْؾـا عن  ؛عؾقـا أن ُكَحِؼق ادؼصود من رمضان :اهللِ قا عبادَ ف

ة َكِسْؾـا عن عباد العبادة، َكِسْؾـا عن الطاعة، َكِسْؾـا عن الؼقام، َكِسْؾـا عن قراءة الؼرآن،

 . موالكا

عؾقه الصحابة ، وبام كان ملسو هيلع هللا ىلصعؾقك باالشتعداد لرمضان بام كان عؾقه كبقك  :اهللِ  فقا عبَد 

بام كان عؾقه شؾػـا الصالح من التابعني وَمن بعدهم بنحسان و الؽرام رضوان اهلل عؾقفم،

  .إىل يوم الدين

ام ُيْشِغُؾـَا عن كػحات رمضان، وعن بركاته، وعن خراته، فنكه صفٌر عولـحذر مجقًعا 

ؽون ُمْؼَتـِصني َلذه أن ك اهللِ فؾـحرص عبادَ  ،-غرهاو الػضائل شؿعتم من هذه  باَِم -مبارك 

مؼبؾني  ؾنِي لؾتؼوى،كخرج من رمضان حُمَص  حتى ، ضائل الػرائدذه الػهبني ؾ  حَ تَ مُ  الػوائد،

  .العباداتو ِب رَ الؼُ  صدقات، وأكواعؾل باذلنيمؽثرين لذكر الرمحن،  عذ الؼرآن،

، ؿع، ومدرشًة لؾبرصس  ؾسان، ومدرشًة لِ مدرشًة لؾؼؾب، ومدرشًة لِؾ   َتُز فنن رمضان ُيعْ 

 ة.مدرشًة لألفعال احلؿقدوومدرشًة ذم َبْذل ادال، ومدرشًة لألخالق، 

  .ؿواضن الطاعةب رابحني، بؿواشم اخلر كؽون فائزين حتىفؾـجعل رمضان كذلك 

 ،ومن العؿل ما يرىض ،شبحاكه أن يلخذ بـواصقـا وكواصقؽم إىل الز والتؼوى كسلل اهلل

 .أشتغػرك وأتوب إلقك ،إله إال أكت ال ،شبحاكك الؾفم وبحؿدك .تم لـا باحلسـىوأن خي

 غقل عؿر بؿسجدهـ 7341شعبان/  02يف كاكت هذه اْلطبة 

 من اهلجرة النبىيت على صاحبها الصالة والسالم. 7341لعام  من شهر صفر 71يىم اإلثنني مت تفريغها يف 


