
وهذه  وداعه ونتلقى التعازي ع) فراقه، مشارفهذا الموسم العظ/ للمسلمني، وها نحن اآلن ع)  بدخول شهر رمضان المبارك لبعضنا عباد اهللا، كنا باألمس القريب نتلقى ال�ا ونبارك : بعدأما    ��
 ا	��راوي: الشيخ   آخر عة  يف شهر رمضان   هـ1430ـٍ ر��ن ـ 29   م2009 / 09 / 18 1  QاGي كتب الفناء ع) كل Nء وهو الL القيوم اKائم اGي ال يزول، اGياللياE واأليام، وسبحان  Dذا العام، فسبحان مصرف الشهور واألعوام ومدبر المباركالجمعة هي آخر <عة يف هذا الشهر  R S  جعلR R RالليلR ْ R S ار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أرادVوال R RR R RR R R R Q Qْ R R S R S R Rْ ْ ًR R ْ R R Sًشكورا Y Y ]ين اهللا فال إ] إال ].62:الفرقانGم وبينه هادم ال`ات ومفرق يتمنون حضور هذا ال كم من اVم لم يقيموا ] قدرا وال وزنـا، سـهر  والجماعات، األحبابشهر ولكن حال بيVين حضروه ولكGًوكم من ا RSحتـى ! األوان؟فوات فهل ينفع الندم ع) التفريط بعد !الثرى؟ ربما يأتيه رمضان القادم وهو تحـت أطبـاق أنهمفرط يف هذا الموسم العظ/ األوقات، أال يعلم كل  بلغوا الغاية يف التفريط بأثمن قدالمكروهات، ونوم بالVار عن اGكر والتالوة و<يع الطاعات،  عـ) المحرمـات أو بالليـلً Rالمـوت قـال ر rإذا جـاء أحـد R R R Y Rْ R ْ ْ Y R R R R R Q بQS Qارجعون Y Q ْ tلعQS R R أعمل صالحا ً Q RR Y R Rفيماْ Q ـمvلهـا ومـن وراwا كلمـة هـو قاxتركت كال إ ْ Q RQ R R Rْ Q Q SR YY R RQ R R Y ٌ R R R S Q R ْ Rٌبـرزخ R ْ R إ} يـوم Q ْ R Rيبعثون YY R   .التقوىSتزودوا فإن خري الزاد  : فلو كان أهل القبور ينطقون لقالوا لألحيـاء.ذلكالجنة أو يف حفرة من حفر النار والعياذ باهللا من  برزخية، إما يف روضة من رياض حياةعودون؟ ال واهللا، بل r مر~نون يف وال نفرط يف Nء أبدا، فهل ي والصدقة والقيام ربنا أعدنا إ} اKنيا فسوف نج�د باألعمال الصالحة، بالصالة والصيام :يقولون يقول المفرطون بعـد المـوت إذا رأوا الحـ{ات عـ) التفـريط، ].100، 99:المؤمنون[ ْ



منـه إال القليـل،  بقـي ونفسي المقصرة باغتنام ما بقي من ساعات هذا الشهر، فما وأوصيكم 2  R صحيفة رمضان وتقوتنطوي  . إال القليلساعاته اإلخوة يف اهللا، إن رمضان قد عزم ع) الرحيل، ولم يبق من أ�ا  .واآلخرةتوافقوا ساعة إجابة، فتكون سعادتكم يف اKنيا  ] اKيـن؛ لعلكـم أن مخلـصنيفاج�دوا ر�كم اهللا، وارفعوا أكف الضراعة إ} اهللا، وادعـوه  S ض سوقه العامرة بالخريات والحسنات، وقد ربح فيه من ربحY}تصرم  .من خ{ وخRS ف الشهر واDدمـا  اهـــxواختص     واRS بالفوز بالجنات من Qبضاعته التقوى لمن كانت طو�  خدما R    تصمـاـــمعبل اهللا ـــ شـهره وبحيفR  ـ بقيته بالمسارعة إ} الخريات،اهللا ـ ر�كم فاستدركوا R واغتنام الفضائل Qالحزن من قلبي عليك بفانفما     فنيت أيامك ال� بغتةلئن   خري شهر قد مضى وزمانع)     من الر�ن كل أوانسالم  .والقربات Q  اإلخوة يف اهللا، إن قلوب الصالحني إ} هذا الشهر تحن، ومن أ�ا Sال يعلمـون هـل يع�ـشون حتـى المحبـنيدمع عـ) فراقـه عيـون  كيف ال تـ!ر�ة رب العلمني؟ فراقه تئن، وكيف ال وقد نزلت فيه ألم rفجرت من ذكرهن خلت    ًاما مضت ولياليـاـــ أيـتذكـرت  !يع�شون؟ًيحضرونه مرة أخرى أم ال  و Sا مأال  دمـوعD هل RهــKإ} وقت الوصال وهل      !ـر عـودة؟ــــن ا E الصدور، شهر رفع أكف الضراعة إ} اهللا، شهر وا��احواأللفة شهر الر�ة والغفران، شهر الربكة  شهر الصيام والقيام، شهر المحبة الحبيب، وهللا يا إخوة اإلسالم، إن القلوب لتحزن عند فراق هذا نعم  طلـوعقد أفلـن  لبـدور لــوه    ! بعد إ�اض الحبيب تواصل؟وهل  !رجوع؟ 



� رمضان يذكرنا شدة جود المصطفى اإلسالم، �أمة  .النار اهللا من دركا~ا، �سأل اهللا أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من أعتقهٍمستوجب دخول النار  اهللا يف هذا الشهر، وكم من إ�ـسان  من م�ض عن اهللا عاد إ}فكمالعربات والبكاء من خشية اهللا،  3  ! " � أنواع الخـريات، و.ـشتى أوجـه القربـات، بكل# " # الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان، فهل يا تـرى �أجود كان رسول اهللا . الصفات الزاكياتوأ2ى � �والسالم هي الشمس الساطعة والمشعل الوضاء والنور المتألق  عليـه الـصالة #فـسريته ! Jيـع لحظاتنـا وشـؤوننا؟يف مـن سـريته ٍصـدق!ننطلق يف حياتنا من منطلق  " ! يبدد ظلمات االنحرافات كلهـا اVي! ! ! !" " # العطرة أشد ما تكون يف هذا العصر اVي تقاذفـت السرية فحاجة األمة إ] مZفة .اواالضطرابات Jيعه " #فيه األمة أمواج المحن،  ً فيه ألوانا من التصدي السافر والتحدي الماكر والتآمر الرهيـب، فحينئـذ ال األمةواآلراء، وواجهت  فيه حلقات الفتن، وغلبـت فيـه األهـواء، واسـتحكمت المـزاعم وaشابكت� # يعjش حب الرسـول أنبد  �نتبعـه قلوبنـا، وأن يف" # ببـصائرنا وأعمالنـا وتوجهاتنـا يف كـل لحظـة مـن " " Q والسالم ما يزيد إيماننا، ويزكي الصالةْ أال فلنأخذ من سريته عليه ، محمد Rأمة المسلمون، أ�ا  .لحظاتنا S R Sسريتنا، ويعt أخالقنا، ويقوم  R Y R،مسريتناR ويصلح أوضاعنا، أخذا حقيقيا ال صوريا شكليا، فاهللا جل ً ًS Sً S ً R ْلقد :وعال يقول R R S كان R Rْلكم Y R ىف رسول ٱهللا أسوة حسنة لمن كان يرجو ٱهللا R RR RS SY ْ R R R R S ٌ R R ٌ R ْ Y Q Q QY RوR ٱليوم ٱآلخر وذكر ٱهللاR R S R RR R R Q R ْ R ْ ًكثريا Q R ]و هي تقدر  ومن تلزمه نفق�م، أه�المسلمني، وهي زكاة بدن تلزم كل مسلم يفضل عن قوته وقوة  ومواسـاة لفقـراء للمـساكنيالشكر وسببا لتكفري اإل� والوزر وتحصيل عظ/ األجـر وطعمـة  الفطر لتكون آية عـ) صدقة المؤمنون، وإن مما شرع اهللا لكم يف ختام هذا الشهر المبارك أ�ا  ].21212121:األحزاب مواساة الفقراء وسد حاجة المساكني يوم العيد مVا  المقصودو، يف هذا الب  �سبعة من اليوروات ْلن :كروا قول اهللا عز وجل ولكن تذ،)) اليوم عن الطوافهذاأغنوr يف (( :لقو]  R تنالوا Y R RالربR S Q Rحتى تنفقوا مما تحبون ْ Y Y YS Q QR SS Q Y Rْ R ]92:ل عمرانآ.[  



ً ستا من شوال كان أتبعهمن صام رمضان � (( :المصطفى النوافل و<يع الطاعات، وتذكروا قول  والجماعات والتزود من الجمع اإليمان، اعمروا المساجد بالمحافظة ع) الصلوات وحضور إخوة  .وطي الكتاب مفتوحا، قبل غلق الباب دامًفمن كان يف شهره مسيئا فليتب إ} اهللا توبة نصوحا، وليلج باب التوبة ما  القليل،شهر، ولم يبق منه إال  عباد اهللا، إنكم اآلن يف ختام ال.الثمانية، وأوالr الفقراء والمساكني الزكـاة وال يجوز تأخريها عن صالة العيد، وتدفع لمستحق¤ا من أصـناف  أو اكثربيوم أو يومني، ذلك قبلأفضل وقت إلخراجها بعد £وب ¢س لي¡ العيد، ويجوز إخراجها أن ، واعلموا اهللا، عباد 4  ً نتزود ¦ا من اهللا قربا ونعمل ¦ا عبادات فضل اهللا علينا أن شرع لنا يف ختام هذا الشهر المبارك ومن    .))كمن صام اKهر S يف المساجد واألسواق والبيوت وغريها، يجهر ¦ا الرجال و¨{ ¦ا ال§ساء، وهذه وذلكوهللا الحمد،  اهللا أكرب اهللا أكرب ال إ] إال اهللا واهللا أكـرب : العيد، وصفتهصالةا، فمن ذلك التكبري لي¡ العيد إ} ًشكر قـول، وأسـتغفر اهللا o  القرآن، ونفعنا بما فيه من اآليـات والبيـان، أقـول هـذا اليف اهللا o ولكم بارك  شقيعد من ـــ خطـاء و¨سويعتق    بـل تـائبـــ مكسـور ويقRفيجرب  نرتقي كل ما نرجو من الخري إ}     وعسى من قبل وقت التفرقعسى  . أعمالنا يا رب العالمنيبالصالحاتبولني، وال تردنا خائبني، واخª  اجعلنا عندك من المقالل©  . قد أميتت عند كثري من المجتمعاتالسنة  ...القر� اهللا، إن اهللا يأمرنا بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي عباد  .الرحt ولسائر المسلمني من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور ولكم


