خُطُبُةُُالُجُمُعُةُُ–ُ2022.04.15محاسبةُالنَّف ِسُفِيُرمضانُ ُ

امُُكُلَّهاُ كماُ لوُُُكنَُّاُُفِيُ رمضانُ .عُلُيُناُ
َّامُُالع ُِ
يشُُأُي ُ
أنُن ُِع ُ
اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ

َلوتِ ِهُ وتدب ُِرُُآياتِ ُِه ُ،ث َُّمُ
آنُُوالمداوم ُِةُُعلىُ تِ ُ
بِمَلزم ُِةُُالقر ُِ

نُُُ.منتصفُُال َّ
شه ِرُ
فُُرمضا ُ
هاُ نحنُ قدُ بلغُناُُمنتص ُ

ُننُسُ ُُأ َّنُ
ّللاُِوفِيُسنَّ ِةُرسو ِل ِهُُؐ.وَل ُ
ق ُماُ فِي ُ ُِكتُا ُِ
تطبِي ُِ
ب ُ َّ

آخرهُ ِعت ٌقُ
المباركُ،اُُلَّذِيُأُ َّولهُرُحُمُةُ،وأُوسطهُمغ ِفرةُ،و ِ

َلُ
ىُُ.وَلُمعنىُ ِللتَِلوةُُُِإِ َُّ
ُويُتُلُ ُ
القرآنُأُن ِزلُ ِليكونُُ ِكتابًاُيقرأ ُ

شهُ ُِرُُوُسُ ُِك ُينتُ ُهُُفِيُ
تُُهذاُُال َُّ
نُُالنَّار ُ.وق ُِدُُاسُتُغُلُلُناُُنفحا ُِ
ِم ُ

إِذاُفُ ُِهمُُالمتل ُوُ.وَلُخيرُفِيُالفه ِمُإُِذاُلمُيترجُمُإُِلُىُعمُلُ.

يزُعلىُتز ِكي ِةُنفو ِسناُ.توسَّلناُبِبرك ُِةُهذاُال َّ
شه ِرُإُِلىُ
الُت َّرُ ُِك ُِ

اُّللاُتعالىُإُِلىُالعم ِلُبِ ِكتابِ ُِهُوسُنَّ ُِةُرسو ِل ُِهُُُؐ .
وفَّقن َّ

ّللاُتعالىُأنُيغ ِفرُلناُذنوبناُوُُيصُُفحُُعنَّاُصفحُ ُهُالج ِميلُ.
َُِّ
نُُ َّ
الطاعاتُِ
وُلُجُأُُناُ إُِلي ُِهُُسُبُحُان ُهُُوتعالىُ بِماُ وفَّقناُ إُِلي ِهُ ِم ُ

ي إاْل َ ِع َّزاء،
إِ إخ َوتِ َ

ينُ،
قُُالي ِق ُِ
ينُُموقِنونُُُح َُّ
وال ِعبادات ُ.ونحنُ مُعا ِشرُُالُمُؤُ ُِمُنِ ُ

انُُ.
اخرُ ُ ِمنُرمض ُ
فِيُالُي َِّامُالمقبِل ُِة ُسُُنسُتُُقبُِلُ ُالعشرُ ُالُو ِ

َلُ إُِليهُُ.قُالُُُتعالىُُ:
ّللاُِ إُِ َُّ
بِأنُ َلُ ملجأُُُلناُ ُوَلُُمُُنجُىُ ِمنُُُ َّ

وُهِيُتُحت ِويُعُلُىُليل ُِةُالقد ُرُ،اُُلَّتِيُأن ِزلُفِيهاُالقرآنُ.عنُ

اّلل َو ِك ً
افُعب ُدُهُ
اّللُك ُ
يل ﴾ُ 1.ف َُّ
﴿ َوتَ َو َّك إل َ
َّللا ۚ َو َكفَى بِ َّ ِ
علَى َّ ِ

َّللا ؐ يَجإ تَ ِه ُد فِي
سو ُل َّ ِ
ضي َّ
ُّللاُعنهاُقالتَُ «ُ:كانَ َر ُ
عائِشةُر ِ
ضانَ َما َل يَجإ تَ ِه ُد فِي َ
اخ ِر ِم إنهُ
َر َم َ
غ إي ِرهَ ،وفِي ا إلعَش ِإر إاْل َ َو ِ

وءُُِإلىُالمولىُسبحانهُ
حُوالنَّجاةُُِ،غيرُُاللُجُ ُِ
ِمنُسبِيلُ ِللفَل ُِ

َما َل يَجإ تَ ِه ُد فِي َ
ُمنُ
وصيُم ُِ
نُُن ُِ
غ إي ِره»ُُ3.ونح ُ
نُاستطاع ِ

َّ
قُاُلَّذِيُرسمهُلنا ُ؟ ُ
سيُ ُِرُعل
وتعالىُوُال َُّ
ىُالط ِري ِ

اخ ُِرُ،
ُِ
صُعل
نُيح ِر ُ
ُِإخوانِناُ،بُِأ ُ
افُفِيُالُعُشُ ُِرُالُو ِ
ىُاَلعتِك ِ

ُ

بِماُيوافِقُسُُنَّةُرسو ِل َّ ِ
نُ
وصيُمنُكانُقاد ًِرا ُ ُِم ُ
ُّللاُُؐ.وُُن ُِ

ي إاْل َ ِع َّزاءُ ،
ِإ إخ َوتِ َ

اُّللُِتعالىُعلىُ
ِإخوانُِناُُِ،بُأنُيُخ ُِرجواُصدقةُال ِفط ِرُ،شك ًر ِ َّ

ُّللاُتباركُوتعالىُ فِيُ ِكتا ِب ِهُالُكُ ُِري ُم﴿ :يََٓا اَيُّهَا الَّ ٖذينَ
يقول َّ
َّللا َو إلتَ إن ُ
َّللاۚ
ظ إر نَ إف ٌ
س َما قَ َّد َمتإ ِل َغدۚ َواتَّقُوا ه َ
ا َمنُوا اتَّقُوا ه َ

يدُال ِفطرُ.وَلُنتساهلُُ
انُوبُلَّغناُ ِع ُ
امُرمض ُ
صيُ ُِ
أنُُوفَّقناُ ِإلىُ ُِ

متىُالتجأُ ِإلي ُهُ.وحاشاهُُأُنُيردَُّعبدًاُجاءُُيطرقُُب ُابهُ.وُ ُهلُُ

ير ِب َما تَ إع َملُونَ ﴾ُُ2.والَُّذِيُيقدِم ُهُالمؤ ِمنُُ ِللغ ُِدُ،هوُ
َّللا َخ ٖب ٌ
اِنَّ ه َ

اجُ َّ
وضةُ.
الزكاةُُِالُمُفُرُ ُ
أيهاُ ِ
اْلخوةُُُفِيُ موضوعُُُِِإخر ِ
صدقةُ ُو َّ
الزك ُاةُ
وُلُنعُلُ ُم ُأُنَّهُماُنقصُما ٌُل ُ ِمنُصدقةُ،ب ُِل ُال َّ

َّ
ّللا ُتعالىُاليومُ.
ب ُ ِبهاُُِإلى ُ َُِّ
ات ُالَّتِيُتق َّر ُ
ات ُوُالُقُ ُربُ ُ
الطاع ُ

ينُ
ور ُ
تُزُ ُِكيُالمالُُوُتب ُِ
اركُُفِي ُِهُوتحافِظُُعليهُ.ونُ ُذ ُِك ُرُالمعذ ِ

شهرُُالَّذِيُتُغ ُلُفِي ُِهُمردُةُ
نُيست ِغ َُّلُهُ ُذاُال َُّ
نُأُ ُ
ِيرُ ِبالمؤ ِم ُِ
فجد ٌ

امِ ُ،بُأ َّنُعلي ِهمُُِإخراجُُال ِفدي ِةُ
ىُالصي ُِ
بُعد ِمُقُ ُدرُتُِ ُِهمُُعل
ِبسب ِ
ِ

ال َّ
لُُ،وفِيُ
ُمنُذِك ِرُالمولىُعُ َُّزُوج َُّ
ُِ
اط ُِ
ار ِ
ينُ،فِ
شي ِ
يُاَلستِكث ِ

الصيامُُ .
بد ًَلُع ُِ
نُ ِ

قُُ.
بُ ُِإلي ُِهُُ،و ِفيُ تز ِكي ُِةُُالنَّف ِسُ والُخَل ُ
ال ِجدُِ ِفيُ الُت َّقر ِ

اءُهذاُال َّ
شه ِرُ،
ُّللاُتباركُوتعالىُأنُيو ِفقناُ ِإلىُُِإحي ُِ
أُسأُل َّ

ضُُ.
فُرُمُضُانُُفُرص ُةٌُث ِمين ُةٌَُلُتُع َّو ُ

ليلهُونهارهُ،وُُأنُُيُُتقُبَُّلُ ُهُ ِمنَُّاُُِ،إنَّهُو ِليُذ ِلكُوالقادِرُعليهُ.
ِآمينُ.

اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ
سبُ ُهاُ فِيُ شه ِرُ
ظُُعلىُ الُحوا ِلُ اُلَّتِيُ ن ُكتُ ُِ
عليناُ أُنُ ُنحُافُِ ُ
رمضان ُ،وُُأنُُُنجعلهُاُُ ِسم ُةًَُُل ِزم ُةًُُلناُُترافِقنُاُُفِيُ سائِ ِرُ
اءُهذاُال َّ
شهرُ.عليناُ
ارقُُناُ بِمج َّر ُِدُانُُِقضُ ُِ
ُوَلُتُفُ ُِ
ور ُالع ِام ُ
شه ُِ
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