خُطُبُةُُالُجُمُعُةُُ–ُ2022.04.29تو دِيعُشه ِرُرمضان ُ

اس أَ إنفَعُ ُه إم ِللنَّاس»ُُ2.فعليناُأنُنلت ِزمُ ِبماُاعتدناُ
قالَُُؐ «ُ :خ إي ُر النَّ ِ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

اسُ ،
حسُ ُِ
اْل ُ
عليهُِ فِيُشه ِرُرمض انُُ ،مِنُعمِلُالخي ِر ُوُ ُِ
ان ُإُِلىُالنَّ ِ

ُِإنَّناُ فِيُ ه ِذهُِ الُي َِّامُ الُخِ يرةُُِمِنُُشه ُِرُُرمضانُ ُ،و ِإنُ كنَّاُ ن ُِعيشُُ

وُأُنُُنجعلُُذلِكُُع ادُةًُدائِم ُةًُلناُبعدُرمض انُأيضًاُ ُ.

َّ
تُ،ف ِإنَّن اُفِي ُ
ىُالط اعاتُِوالعِبادا ُِ
ّللاُتعالىُفِيهاُُِإل
سعادةُُأُنُُوفَّقناُ َُّ

ُ

شه ِر ُ
ت ُفُِرُاقُِنُاُ لِهذاُال َُّ
ب ُوق ُِ
حزُ ِنُ ُعلى ُاقُتُِرُا ُِ
الوقتُِذاتِ ُِه ُنشعرُ بِ الُ ُ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

ج ِدُيدُُ،وذ َُّكرُناُُِبُِقيُمُِناُ
المباركُ .فقدُ ُكانُرمضان ُكأنَّه ُأُحي اناُمِن ُ ُ

ُّللاُِتعالى ُ
فِيُيو ِمُاَلُِثني ِنُالق ادِمُ ،سنودِعُرمضانُوُنُدُ ُِركُ ُ ِب ِإذ ِن َّ

ىُالرحم ُِةُبُِ ُِعبُا ُِدُِهُ،والمشارك ُِةُ
لِلُوإِل
وُمُبُا ُِدئُِناُ،ودعاناُإُِلىُالعبو ِديَّ ُِةُ ِ َُِّ
َّ

ّللاُفِيهاُ
عِيدُُالفِطرُ.فُلُنغُتُنُِمُُهذِهُالُيَُّامُُالباقِيةُمِنُرمض انُ،وُلُندُعُ َُّ

ج ُِديدُُإِلى ُ
حُ،وأرشدناُمِنُُ ُ
صف ُِ
معهمُ.دعاناُرمضانُُإُِلىُالعف ِوُوال َّ

ورُموتاناُفِيُالعِي ُِدُ ،
ِلنفسِناُولِلمسلِمِينُُأجمعِينُ.وَُلُُننُسُُ ِزيارةُُقب ِ

حُُوالسَّعادُِةُُفِيُ الدَّارينِ ُُ.إُنَّ ُ رمض انُ أُحياُ أرضُُ
قُ الفَل ُِ
طر ِ

صلُ ُأق ِاربُناُ.وُلُنتُسُامُحُ ُمعُ ُأحبا ِبنا ُوُأُصُ ُِدقُائُِناُ.وُلُنتُذُ َُّكرُُ
وَلُأنُن ُِ

آنُُالك ِريمُ .
بُُالَّتِيُُكانتُُقدُُُأُجدبت ُ،وربُطُُُالقلوبُُُبِالقر ُِ
الُقُلُو ُِ

لُ،اُلَّتِيُتطهرُُبِهُاُأُمُوُالُناُ
إُِخراجُُصدقةُِالفِط ُِرُ،وكذلِكُُزكاةُُِالما ُِ

يحُفُرصةُُالوقوفِ ُبينُيُدُيُُموَلناُع َّزُوج َّل ُ
حناُ ِبصَلةُُِالُتَّرُا ُِو ُِ
وُمُن ُ

سهُاُ .
مِنُُدُن ُِ

فِيُاللَّيالِيُ،واَلُِلتِجاءُُِإُِلُيُ ُِهُسبحانهُ .

ُ

ُ

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
ِإ إخ َوتِ َ

سُوفِيُأُرُاكُانُُوفِيُتركِستُانُُ
َلُتنسواُُِإخوانكمُُالمسلِمِينُفِيُالقد ِ ُ

إُِنَّ ُُرمضانُ شهرُُُنتذ َّكرُُُفِيهُِ ماُ نسِينا ُ،ونصلِحُُُفِيهُِ ماُ كسرناُ،

شرُقُِيَّةُُ،وفِيُغي ِرهاُمِنُ ُالبَِلدُ .وكيفُ ُأنَّهمُ ُيقضونُ ُه ِذهُِاليَّامُُ
ال َُّ

ار ُ،وشهرُُ
ِيرُُالكِب ُِ
حزُنَُّا ُ.رمضانُُُشهرُُُتوق ُِ
وُنسُتُسُمُِحُُُفُِي ُِهُُمُنُُُأُ ُ

وُيُسُتُقُبُِلُونُ ُالعِيدُ ُفِي ُأحزانُوُمصُاعِبُ ُوُابُتَُِلُءُاتُ.يقولُرسولُ

ِينُوالضُّعفاءُ.
ال َّرُ ُ
حمُ ُِة ُُِب ِ
الصغارُ .وهوُ ُشُهُرُ ُالوقوفُِ ُمعُالمساك ِ

ّللاَُؐ «ُُ:مثَ ُل ا إل ُمؤإ مِ ِنينَ ِفي ت ََو ِاد ِه إم َوت ََراحُمِ ِه إم َوتَ َعاطُف ِِه إمَ ،مثَ ُل
َُِّ
شتَكَى مِ إنهُ عُ إ
سه َِر
س ِد ،إِذَا ا إ
س ِد بِال َّ
سائ ُِر ا إل َج َ
ض ٌو تَدَاعَى لَهُ َ
ا إل َج َ

وُُِبعُبُو ُِديَّتُِ ُِهُ ِ َّلِلُِتعالىُ.يُذُ ُِكرُهُُ ِبُأنَّ ُه ِذ ِهُال ُُّدنُيُاُزائِلةُوأنَّ ُالدَّارُاْلخِ رةِ ُ

َوا إل ُح َّمى»ُُ3.فَلُننُسُُ ِإ خوانن اُهؤَلءِ ُفِيُأدعِيتِنُاُُ.

سبُهُاُ
حا ُِ
هِيُالباقِيةُ.رمضانُُيجعلُناُنعودُُم َّرةًُأخرىُإُِلُىُأنفسِن اُلِنُ ُ

ُ

اجعُهُاُ.وهوُُيذكِرناُبِ أنُُنُطُ ُِهرُُأموالناُمِنُال حر ِامُوُقُلُوبُنُاُمِنُُ
وُنُرُ ُِ

أسألُُالمولىُع َّزُوجلَُّأنُيُبُُِلغُ ِإ خوانناُهؤَلءِ ُأُعُيُا ًُداُتطمئِنُُُّفِيهاُ

اج َّ
ُالزك ا ِةُوصدق ُِة ُالفِطُرُ.وُهو ُيُتِيحُلناُ
البخ ِلُ،عنُط ِري ِ
قُ ِإُخر ِ

يُذلِكُوالقادِر ُ
قلوبُهُمُُوُتُنش ِرحُ،وأنُيدِيمُه ِذهُِالنِعم ُةُعليناُُِ.إنَّهُو ِل ُّ

قُمِنُُ
فُرُصُةُُاَلُِعتِكافِ ُفِيُه ِذهُِالُي َِّامُالُخِ يرةُُِ،اُلَّتِيُهِيُأيَّامُال ُِعتُ ُِ

عليهُ.آمِين!ُ

صُاُ ُ.
اْلكث ُِ
ارُمِنُُاَلُِستِغف ِارُفِيُه ِذهُِالُي َِّامُخصو ً
النَّارُ.فُعُلُيُنُاُ ِب ِ

لُعامُُوأُنتمُُ ِبخيرُ ُُ.
وك ُُّ

غ ِلُُُالدُّني ِويَّ ُِةُُبِنف ِس ُِهُ
ارقُُُفِيُ الُمُشُا ُِ
اْلنسانُُُالُغ ُِ
وهوُ شهرُُُيُذُ ُِكرُُُ ِ

ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
سانَ لَفي
ّللاُ تعالىُ فِيُ كِتا ِبهُِ الُكُ ُِريمَ ﴿ُُ:وا إل َعص ِإرۙ اِنَّ إ ِ
قالُ َّ
اْل إن َ
َق
ُخسإرۙ ا َِّْل الَّذينَ ٰا َمنُوا َوعَمِ لُوا الصَّا ِلحَاتِ َوت ََواص إَوا بِا إلح ِ
الراسِخةُُُفِيُ قلو ِبناُ
َوت ََواص إَوا ِبال َّ
اْلسَلمِ يَّةُُُ َّ
صب ِإر﴾ 1ُ.فُالُعُُِقيدُةُُُ ِ
صالِحُُُ،
قُعُمُ ُِ
ص الِحاتُ.والعملُُال َّ
لُال َّ
تنعكِسُُعلىُحي اتِناُعنُط ِري ِ
ل ُعملُ فِيهُِنفعُ
ّللاُُِتُعُالُى ُ،وك َُّ
يشملُ كلَُّ عِبادةُيتق َّربُ بِهاُإُِلىُ َّ
ي ُمِنُ ُُِإسَلمُِناُ،
ارزُ ُوُالُمُرُئُِ ُُّ
لِلنَّ ِ ُ
اس ُوأ ِريدُ ِبهُِوجهُّللاَُُّ .فالجانِبُ ُالب ِ
جتُمُ ُِع ُمِنُفائِدةُ .
اسُ ،وفِيماُنُقُ ُِدمُه ُُِللُمُ ُ
يتمثَّلُ فِيُتُصُ ُُّرفُاتُِنُاُمعُالنَّ ِ ُ
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