
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) مواصلة الطاعات بعد رمضان (
 

 

 

 

الـفور يف الؾقل، وهو طؾقم  ٍحلؿد هلل مرصف الشفور، ومؼدر ادؼدور، يولٍ الؾقل يف الـفور ويولا

حسوبو، وجعل الدكقو مزرطي لًخرة، وسوقو يتزود  لبذات الصدور، جعل لؽل أجل كتوبو، ولؽل طؿ

طذ  شؼووة من ضقع كػسه وتيس يوم ادعود! أمحدك ريب ويوأحسن اختقور الزاد!  نبه العبود، فقو سعودة م

وأشكفد أ  ٓ   الٓ اهلل، لكه اخلؾكا وإمكر واللقكه ادصكر، وأشكفد أ   كعؿك  العظقؿكي الظكوهرة والبوصـكي

ذ اهلل إجكل،  ك هرككل حقوته طؿل وصوطي وجفود، فك  زا  يعبكد ربكه حتكى حضك ،طبده ورسوله اً حمؿد

 .الىل يوم الدين كثراً  تسؾق ً  مطؾقه وطذ آله وأ حوبه الذين كل دهرهم رمضو ، وسؾ

َوات ؼوِ  يو ُأوِِل ﴿:خر الزاد التؼوى، قو  اهلل سبحوكه : فوتؼوا اهلل حا التؼوى؛ فن   طبود اهلل:أمو بعد

 .﴾إَلبوِب 

 رمضو ، شفر تـكوفس فقكه ر وهو شفأٓ كريً  ، ، وموس ً طظق ً  ع ادسؾؿو  شفراً : لؼد ود  طبود اهلل

 فقككه ادسككوجد بودصككؾر، وكثككر فقككه شككفر مؾ ككً ،الصككوحلو  بككلط وم، وتسككوبا فقككه ادحسككـو  بنحسككو م

وضً فقه الـػوس طذ الػضقؾي وارتػعً طن الرذيؾي، وأخذت فقه رُ  رٌ اء لؽتوب اهلل والتولو ، شفر  الؼُ 

لؾسؿو الروحي ول وً سدرو  .ورشود ىهد قبقح، واكتسبً فقه كل   الـػيس، فجوكبً كل   التؽؿُّ

 ،: لؼكككككككككككد كـكككككككككككتم يف شكككككككككككفر اخلكككككككككككر والزككككككككككككي تصكككككككككككومو   كككككككككككوره و تؼومكككككككككككو  مكككككككككككن لقؾكككككككككككهطبكككككككككككود اهلل

تؾكك  إيككوم الغككرر،  ًاكتفكك مككن طؼوبككه، ثككم   يف ثوابككه وخوفككوً  تتؼربككو  الىل ربؽككم بككلكواع الؼربككوت؛ صؿعككوً 

 دطتؿوه فقفو من خر أو رش، وهؽذامو أو مقوتؽم لن تعود اللقؽم، والك  يبؼى لؽقطعتم هبو مرحؾي من حو

 .يوم يف صريؼؽم الىل أخرة دأيوم العؿر، مراحل تؼطعو و يومو بع

 لككن إجكدين مكيُ  ىكمض ومٍ ككل يككوكُ             فو ككطعُ كؼكوم ككككبوٕي رُح ككككػكلـو ككالك                     

 الخطبة األولى
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 ه يف الداروا بزَ جولتُ فقفو  هؼرب من آجولؽم، وحتػظ طؾقؽم مو طؿؾتؿوـؼص من أط ركم، وتُ ففي تُ 

 َتكَودُّ َلكو َأ   َبقـَفكو َومكو َطِؿَؾكً ِمكن اً ركَيوَم ََتُِد ُكلُّ َكػٍس مو َطِؿَؾً ِمن َخكٍر حُمَضك﴿البوققي، قو  تعوىل: 
ٍ
 سكوء

 .﴾َوَبقـَُه َأَمًدا َبعقًدا

 رب الككرمحن، فككن   ي ادؾكك  ى شككفر رمضككو  فككو ترجعككوا بعككد ذلكك  الىل  ولػككك: وأ  اكؼضككطبككود اهلل

مكو بـقكتم فقكه مكن  كولح إطك  ، قكو   ٓ هتكدموا ،رمضكو  هكو رب شكوا  وشكعبو  بالشفور واحد، فر

تي َكَؼَضً َغزَوو﴿تعوىل:   . ﴾َوٓ َتؽوكوا َكول 

 .﴾َوٓ ُتبطِؾوا َأط َلُؽم﴿وقو  سبحوكه: 

 موً ربعد التوبي مـفو أطظم ج الرجوع الىل ادعويص من طومي قبو  احلسـي التبوطفو بوحلسـي، وال    فن   

ً َفَؿن َثُؼؾَ ﴿فقه حسـوتؽم وسق وتؽم، قو  تعوىل:   وزتُ  قزاكوً م  أمومؽم مو كو  قبل ذل ، ال    وأشد الث ً 

ككككً َوَمككككن َموازيـُككككُه َفُلولِ ككككَ  ُهككككُم ادُػؾِحككككوَ   ككككذينَ  َفُلولِ ككككَ   َموازيـُككككهُ  َخػ   َجَفككككـ مَ  يف َأكُػَسككككُفم رواكَخِسكككك ال 

 .﴾خولِدو َ 

والؾقؾي مخس مرات، وهو  ميتؽرر يف القو بر أيديؽم موس ً  : ال  اكؼه شفر رمضو ، فن   طبود اهلل

تكدطو حلضكورهو يف ادسكوجد لتؼػكوا بكر يكدي مكوٓكم،  ،الصؾوات اخلؿكس التكي فرضكفو اهلل طكذ طبكوده

 .وتسللوكه من فضؾه هوتدطوكه وتستغػروك

 طبكدٌ  وافؼفكواجلؿعكي سكوطي ٓ ي يف    يتؽرر كل أسبوع، وهو  وة اجلؿعكي، وال بر أيديؽم موس ً  ال   

ٓ   يسل  اهلل تعوىل شق وً  مسؾمٌ  سحور، من أيديؽم مواسم يف جوف الؾقل ويف وقً إ بر أططوه اليوه، ال    ال

 .صوا  العوم وذكر اهلل ومـوجوةٍ   وةٍ 

 ًٓ  مكن يكدطوين<وطظؿته، يؼو :  هيؾقا بجول حؼقؼقوً  واهلل تعوىل يـز  كل لقؾي الىل الس ء الدكقو كزو

 >.ر لهفلغػ يستغػرين لستجقى له، من يسللـي فلططقه، منف
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ًدا َوِققوًموَوال  ﴿واهلل تعوىل يؼو  يف  ػوت طبود الرمحن:  ِم ُسج   .﴾ذيَن َيبقتوَ  لَِرهبه

ككككم َخوًفككككو َوَصَؿًعككككو َوِ ّككككو َرَزقـككككوُهم ﴿واهلل تعككككوىل يؼككككو :   ُ َتَتجككككون ُجـككككوهُبُم َطككككِن اَدضككككوِجِع َيككككدطوَ  َرهب 

 .﴾ُيـِػؼو َ 

 >.طؾقؽم بؼقوم الؾقل؛ فنكه دأب الصوحلر قبؾؽم<ؼو : ي ×والـبي 

ضوهرهكو؛ دككن أصعككم  نيككرى ضوهرهكو مككن بوصـفكو وبوصـفككو مكك وً فككيف اجلـكي غر ال   < يؼككو :  ×والـبكي 

 >.الطعوم، وأٓ  الؽوم، و ذ بولؾقل والـوس كقوم

 حترم كػس  والعوفقي، فو ي، واهلل تعوىل قد أكعم طؾق  بولصحطبود اهللفوحر وا طذ هذا الػضل 

 .هذا اخلر، ٓ حترم كػس  هذا الػضل

روا ؽفنذا اكسؾخ رمضو  تـ ،يؼبؾو  طذ الطوطي يف رمضو   و يمسف له أ  ترى أقواموً  : ال   طبود اهلل

لؼكوم ٓ يعرفكو  اهلل الٓ يف هكمٓء، فؼكو : بك س ا لل بعك  السكؾف طكن مثك ُسكوتغكرت أحكواوم، ولؼكد 

  .رمضو

رمضو  ضعف حضورهم،  خمٓء يف الصؾوات اخلؿس، وطـدمو اكسؾلؼد كوكً متتؾئ ادسوجد هب

 أو ككككل  ، أو ككككل  الواجبكككوت سكككؼطً طكككـفم،اهلل نواكؿحكككً آثكككورهم مكككن ادسكككوجد ككككل م اسكككتغـوا طككك

َوٓ ﴿رمضككو ، كعككوذ بككوهلل مككن الضككولي بعككد اوككدى، واهلل تعككوىل يؼككو :  جادحرمككوت أبقحككً وككم خككور

 .﴾ُتبطِؾوا َأط َلُؽم

بورَك اهلل ِل ولؽم يف الؼرآِ  العظقم، وكَػَعـي اهلل واليوكم ب  فقه من أيكوِت والكذكِر احلؽكقم، أقكوُ  

 م.ولؽم وجلؿقِع ادُسؾؿر من كل ذكٍى، فوستغِػروه، الكه هو الغػوُر الرحققوِل هذا، وأستغػُر اهلل ِل 
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ّٓ اهلل تعظككقً  لشكككوكه،  احلؿككد هلل طككذ الحسككوكه، والشككؽر لككه طككذ توفقؼككه وامتـوكككه، وأشككفد أ  ٓ   ال

 كثرًا سؾم تسؾق ً  حبه ووأشفد أ  حمؿًدا طبده ورسوله الداطي الىل رضواكه،  ذ اهلل طؾقه وطذ آله و

 الىل يوم الدين.

ًٍ مكن شكوا  كك  ×ال   كبقـو : طبود اهلل أمو بعد  جكوء يف حث ـو طذ أ  ُكتبع  كقوم رمضكو  بصكقوم سك

مككن  ككوم رمضككو  ثككم قككو  :<  ×: أ   الـبككي  ÷مككن حككديٌ أيب أيككوب إكصككوري  > ككحقح مسككؾم<

سً من شوا  طن شفرين >. ٕ   رمضو  طن طرشة أشفر ، وال كصقوم الدهر أتبعه ست وً من شوا  كو 

ل الـؼص الذي حيصل يف  وم رمضو  ، فن    كل وٕ    قوم السً من شوا  ُيؽؿه الػكراض  َُتكز وُتؽؿ 

 بولـوافل يوم الؼقومي.

 >.اكظروا هل لعبدي من تطوع؟ واهلل تعوىل يؼو  يوم الؼقومي: < 

ال   معوودة الصقوم بعد  قوم رمضو  طومي طذ قبو   وم رمضو  فن   اهلل تعوىل : كذل  طبود اهلل

و  احلسكـِي احلسكـُي بعكدهو ، ومكن طومكي رد الذا قبِل من العبد وف ؼه لؾعؿل الصولح بعده، ومن طومكي قبك

 احلسـٍي السق ُي بعدهو.

م من ذكبكه فقؽكو  معكوودة الصكقوم بعكد  ثم ال    قوم رمضو  يوجى مغػرة الذكوب ، ُيغػر له مو تؼد 

 ُّ طذ رغبته يف الصقوم وأك ه ذ هذه الـعؿي ، ثم كذل  العودة الىل الصقوم بعد الػطر يدالػطر شؽراً هلل ط

 مل َيَؿؾه ومل يستثؼؾه.

 

ْسوَِم َواْدُْسؾِِؿَر، وأَ  الؾُفم      رِ كْكشوادُ  كَ رْ ك   الكشه ذِ أطز  اْْلِ
ين.  َحْوَزةَ  مِ احْ وَ  ،ركِ  الده

ْسوَمَ احْلََرَمْرِ لِ  ِفقه طِ  ـَو َخوِدمَ فها الَمومَ وَ  الؾُفم     .َوَ وَُح اْدُْسؾِِؿر زُّ اْْلِ

 وه. َض رْ وتَ  هُ بُ ه لِ  حُتِ ه َوَأْطَواكَ َوَوِِل  َطْفِدِه َوالِْخَواكَ  هُ ؼْ َوفه  الؾُفم  

و َكُعوُذ بَِ  ِمْن َزَواِ  كِْعَؿَت ، َوحَتَوُّ  الؾُفم    َسَخطِ .  َوََجِقعِ ت ، َوُفَجوَءة َكِؼَؿتِ ،   َطوِفقَ الك 

 الثانيةالخطبة 
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و َكُعوُذ بَِ  ِمْن الَزَ  الؾُفم   َْسَؼوم ِص َواجْلَُذام َواجْلُـُو ِ الك  ْٕ  .َوَسقهئ ا

 

 َوادُـَؽككِر َوالَبغككِي  ﴿ :طبككود اهلل 
ِ
 ِذي الُؼربككى َوَيـفككى َطككِن الَػحشككوء

ِ
َ َيككلُمُر بِولَعككدِ  َواِْلحسككوِ  َواليتككوء الِ   اَّلل 

رو َ َيِعُظُؽم َلَعؾ ُؽم   . ﴾ َتَذك 
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