ختام رمضان
لفضيلة الشيخ الدكتور
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ختام رمضان
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا
ومن سقئات أطؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له،
محؿدا طبده ورسوله،
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن
ً
كثقرا.
ص َّؾى اهلل وسؾم وبارك طؾقه وطؾى آله وأصحابه وس َّؾم تسؾق ًؿا ً
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[آل
عؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ)[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼)[األحزاب.]02- 00:
أ َّما بعد...

ٍ
جؿعة يف شفر رمضان
فقا أيفا الؿسؾؿون :إن جؿعتؽم هذه هي آخر
ٍ
الؿبارك من طام ثالثقن بعد األربعؿئة واأللف من هجرةٍ
محؿد
 ، فـسلل اهلل الؽريم رب العرش العظقم أن يجعؾـا وإياكم
من الؿؼبولقن ،وأن يؿ َّن طؾقـا وطؾقؽم باستدامة العؿل الصالح إكه طؾى كل
ٍ
شيء قدير.
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مضى هذا الشفر بليامه ولقالقه ،باألمس تؾؼقـا التفاين بؼدومه ،والقوم
أكف الضراطة
تحزن الؼؾوب لػراقه ،صام الـاس هناره ،وقاموا لقؾه ،ورفعوا َّ
إلى اهلل  داطقن متبتِّؾقن متضرطقن مـطرحقن طؾى باب موالهم.
ٍ
ٍ
وأطؿال صالحة ،يرجون جـان
بعبادات
قام الـا س يف هذا الشفر الػضقل
الرحؿن ،ويستعقذون باهلل تعالى من كقراكه ،فلسلل اهلل تعالى أن ُيحؼق أماكقـا

وأماكقؽم وجؿقع الؿسؾؿقن بدخول الجـان والرضوان ،والروح والريحان،

وبالعتق من الـقران.
ٍ
وقػات،
أيفا الؿممـون :مضى هذا الشفر وال بد لـا وإياكم يف ختامه من
ومن درو ٍ
س كستؾفم مـفا الػوائد والعرب يف مستؼبل أيامـا ،إن من أطظم ما
وتػضل من هذه العبادة
يؿؽن أن ُيؼال :هو كثرة حؿد اهلل  طؾى ما م َّن
َّ
وأمد يف أطؿاركا ،وجعؾـا هنتبل فرصة هذا
الجؾقل ،فاهلل سبحاكه وفؼـا وإياكمَّ ،
ٍ
وأي مـ ٍَّة تؾك يا طباد اهلل؟ إهنا وربي من ّ
أجل
فلي كعؿة تؾكُّ ،
الؿوسم العظقمُّ :
الـعم ،ومن أفضل الؿـن.
شفقدا يف سبقل اهلل،
ُذكر لؾـبي  رجالن مات أحدهؿا
ً
ٍ
ٍ
ومات اآلخر بعده ٍ
درجات
كامؾة طؾى فراشه ،فرؤي الثاين أطؾى من ذلك
بسـة
يف الجـة ،فؼقل لؾـبي  طؾى سبقل االستغراب :كقف يسبق
ً
مجـدال يف ساحة الوغى،
ذاك الذي مات طؾى فراشه ،كقف يسبق الذي مات
ويف ساحة الجفاد يف سبقل اهلل؟ فؼال الـبي « :أَلَقْ َس َق ْد
َص َّؾى بَ ْع َده َك َذا َو َك َذا َص ََلة؟» قالوا :كعم يا رسول اهلل ،قال« :أَلَقْ َس َق ْد أَ ْد َر َك
َر َم َضان؟» َقالوا :بَ َؾى َيا رسول اهللَ ،ق َالَ « :فن ِ َّن َم ْن أَ ْد َر َك َر َم َضا َن لَه َك َذا
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َو َك َذا»

( )1

أو كؿا ُروي طـه .

رمضان من ِّ
أجل الـعم لؿن أدرك هذا الشفر ،ولؿن أتى بالعبادات التي
أمر اهلل  هبا ،فقبغي لؾعبد أن ُيؽثر من الؾفج بحؿد اهلل وشؽره ،والثـاء طؾقه
بؿا هو أهؾه أن م َّؽـه من إدراك شفر الصقام والؼقام.
األمر الثاين :يـبغي أن تؽون صريؼتـا صريؼة أصحاب الـبي
 ،فؾؼد ذكر الؿع َّؾى بن الػضقل "أن أصحاب الـبي
 كاكوا يدطون اهلل ستة أشف ٍر أن ُيبؾغفم شفر رمضان،
ويدطون اهلل ستة أشف ٍر أن يتؼبل مـفم الصقام والؼقام وسائر األطؿال" ،فديدن

أصحاب الـبي  وشغؾفم وقؾؼفم الساهر هو أن يتؼبل اهلل
هاجس
 مـفم صقام شفر رمضان الؿبارك ،فشفر رمضان ُيؿ ِّثل طـدهم
ٌ
صوال العؿر ،يدطون اهلل يف أول العام أن ُيب ِّؾغفم شفر رمضان ،ويدطون اهلل يف
هناية شفر رمضان إلى أن يدور العام ،وإلى أن تدور الدورة كامؾ ًة أن يتؼبل

مـفم الصقام والؼقام.
كثقرا من الـاس
يـبغي لـا أن كؽون كؿا كاكوا ،وأن كسقر طؾى ما ساروا ،إن ً
مؿن ق َّؾت التؼوى يف قؾوهبمَّ ،
ورق التد ُّين يف كػوسفم طـدهم شفر رمضان
ثؼل طظقمٌ ،
ٌ
ثؼل طؾى كواهؾفم متى ما إن اكصرم شفر رمضان ألؼوا هذه
العبادات ،ورجعوا إلى ما كاكوا طؾقه من التجاوز والتػريط وفعل الؿـؽرات،
كسلل اهلل العافقة والسالمة.
أيضا أيفا الؿممـون :يـبغي لـا أن كحرص وأن كُؽثر من الدطاء ،دطاء اهلل
ً
 بؼبول العؿل ،ذلك أن الؿممن قبول العؿل طـده أهم من العؿل ،ولذلك
(  )1أخرجه أحؿد ( ،)1443وابن حبان ( ،)2982والبزار ( ،)951من حديث صؾحة
ابن طبقد اهلل ◙ ،وصححه األلباين يف «التعؾقؼات الحسان» (.)2971
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يؼول اهلل  يف حال الؿممـقن الذين هاجسفم الؿؼؾق ،وأمرهم الؿشغل هو
أن يؼبل اهلل  مـفم العؿل الصالح ،يؼول ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)[املؤمنون ،]06:قالت طائشة ▲ " :يا رسول
اهلل ،همالء الذين يزكون ويسرقون ،ويػعؾون كذا وكذا؟" قالََ « :ل َيا ا ْبـَ َة
ِ ِ
ِ
ويتَ َص َّدقو َنَ ،و َي َخافو َن أَ ََّل َي ْؼ َب َل اهلل
الصديقَ ،هم ََلء الَّذ َ
ِّ
ين ي َص ُّؾو َنَ ،و َيصومو َنَ ،
( )1
أَ ْع َؿالَف ْم» .

عؾي ◙ يؼول" :واهلل إين لؼبول العؿل أشد خو ًفا من العؿل"
وكان ٌّ
كاكوا يخافون أال تُؼبَل أطؿالفم ،ذلك أن اإلكسان قد يؼدح طؿؾه شي ٌء من
الـواقض كسلل اهلل العافقة والسالمة ،ولذلك قال اهلل  طن جـس كثق ٍر من
البشر ،قال( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)[الزمر ،]74:وقال ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ )[الفرقان.]32:
شديدا عؾى قبول العؿل،
حرصا
ولؼد كان السؾف الصالح يحرصون
ً
ً
خالصا هلل  ،صوا ًبا طؾى سـَّة الـبي
وذلك بنحساكه وإتؼاكه بلن يؽون
ً

 ،وبعد العؿل يتضرطون إلى اهلل  بلن يؼبؾه ،ال ُيعجبون

ؼدمون ،وإكؿا يخافون أال يتؼ َّبل اهلل مـفم :فؾـؽن
بلطؿالفم ،وال يغرتَّون بؿا ُي ِّ

شديدا طؾى الدطاء هلل  بؼبول
حرصا
كؿا كاكوا أيفا الؿممـون ،ولـحرص
ً
ً
هذه األطؿال التي ُق ِّدمت يف هذا الشفر الػضقل.

(  )1أخرجه أحؿد (  ،)25263والرتمذي ( ،)3175وابن ماجه ( ،)4198من حديث
طائشة ▲ ،وصححه األلباين يف «تحؼقق اإليؿان البن تقؿقة» (ص.)162 :
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األمر اآلخر أيفا الؿممـون :يؼول ربؽم ( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ) [الحجر ،]99:العبادة لقست مؼتصر ًة يف شفر رمضان الؿبارك ،بل
ُّ
محل العبادات ،وهي مؽان الؼربات
إن جؿقع األيام ،وجؿقع الشفور هي
هدف وال غاي ٌة وال ٌ
أجل دون
ٌ
لرب األرض والسؿوات ،ولقس لعؿل الؿسؾم
الؿوت ،وإن هلل  مواسم تُ ُّ
حط فقفا الخطايا ،وتُؽ َّػر السقئات ،وتُع َّظم
الحسـات :مـفا موسم الحج ،وموسم رمضان.

وأجال دون الؿوت ،فاحرص يا
ً
لؽن الواقع أكه لقس لعؿل الؿسؾم غاي ًة
طبد اهلل أن يؽون طؿؾك هلل ديؿة ،فالـبي  كان يؼول:
َّ ( )1
«أَحب ْاألَعؿ ِ
كثقر من الـاس كلن رمضان دفرتٌ
ال إِلَى اهلل ِ أَ ْد َوم َفا َوإ ِ ْن َقل»
َ َّ
ٌ
ْ َ
يـتفي طـد آخر ورقة يف شلن العبادات ،فنذا اكتفى رمضان و َّدع األطؿال

أمر غاي ٌة يف الخطورة ،فؾقس لعؿل الؿسؾم غاية
الصالحة ،وال شك أن هذا ٌ

دون الؿوت ،ويـبغي لإلكسان أن يستغل وأن يجعل من رمضان فرص ًة

لؾؿواضبة طؾى األطؿال الصالحة:
قوام الؾقل يف رمضان يا أُخي ،فليام العام كؾفا مؽاكًا
 فنذا كـت من َّومحال لؼقام الؾقل.
ا
 إذا صؿت رمضان فالـبي  بقَّن أن الصقام شلكهطظق ٌم طـد اهلل  ، وأرشد إلى صقام االثـقن والخؿقس ،وإلى صقام
ثالثة أيا ٍم من كل شفر.

قال يف شلن االثـقن والخؿقس« :ت ْع َرض فِ ِ
قف َؿا ْ َ
األ ْع َؿال َع َؾى اهللَِ ،وإِكِّي
ِ
ب أَ ْن ي ْع َر َض َع َؿؾِي َوأَكَا َصائِم»( ،)2
أح ُّ
(  )1أخرجه البخاري ( ،)6464ومسؾم ( )2818من حديث طائشة ▲.
(  )2أخرجه مسؾم ( )2565من حديث أبي هريرة ◙.
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وقال ألبي هريرة وألبي ذر ،ولغقرهؿا من الصحابة« :ص ْم َثَل َث َة َّأيام َفنِك ََّفا
الد ْهرِ»(  )1كعم ألن ثالثة أيام الحسـة بعشر أمثالفا ،فثالثة أيا ٌم يف طشر
ِص َقام َّ
حسـات هذه ثالثون وهي طدد أيام الشفر ،فؾو صؿت من كل شف ٍر ثالثة أيام

كلكؿا صؿت الدهر كؾه.
متصد ًقا ،فنن
سحاء يف رمضان ،مـػ ًؼا
ِّ
إذا كـت أيفا الؿممن كري ًؿا ،يداك َّ
أيام العام كؾفا مستود ٌع لإلكػاق ،وم ٌّ
والتػضل واإلحسان.
حل لؾؽرم
ُّ
كثقرا من الـاس
يا هلل! كم لعباد اهلل  يف شفر رمضان من إكػاق ،ولؽن ً

يفجرون اإلكػاق بعد رمضان ،حتى إن بعض الؿسؾؿقن هداكا اهلل وإياهم
يعتؼدون أن لدفع الزكاة يف رمضان مزي ٌة طن باقي الشفور واأليام ،هذا
االطتؼاد أوقع الػؼراء والؿساكقن يف حرج ،حقث إهنم يف باقي الشفور واأليام
ال تؿتد إ لقفم يد الؽرم وال الجود والعطاء ،بسبب أن بعض الـاس أخرجوا
زكاة أموالفم يف رمضان ،ويعتؼدون أن لفا مز َّي ًة طن غقره من الشفور واأليام،

ال يا ُطبقد اهلل ،الزكاة هي طؾى رأس الحول سوا ًء كان يف رمضان أو يف غقر
رمضان ،فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل.

وكؿا أن اإلكسان تعود عؾى اَلكؽػاف واَلبتعاد عن الؿحرمات فحػظ
جوارحه يف رمضان ،فؾقؽن هذا األمر لك طادة ،وكػسك إلقه مـؼادة يف باقي
بعقدا طن الؿحرمات ،قريبًا من الطاطات،
الشفور واأليام ،فؾتؽن أيفا الؿممن ً
وتؼدس.
هتتبل فرصة شفر رمضان يف أن تعود كػسك طؾى صاطة الرحؿن َّ 
كان الـبي  يزيد من العؿل الصالح يف رمضان ،ولؽـه
كان  كان يف باقي األيام متع ِّب ًدا هلل  ،وكذا كان أصحابه،
(  )1أخرجه البخاري ( ،)1976ومسؾم ( )1159من حديث طبد اهلل بن طؿرو ◙.
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وكذا كان أمفات الؿممـقن ،تؼول طائشة ▲ وقد كاىت توا ضب طىل
ٍ
ركعات من الضحى ،تقول" :واهلل لو ُىػ يل والدي ما تركتهام" من شدة
ثامين

حرصها وموا ضبتها طىل العمل الصالح؛ يعني لو ُب ِعث والدي من القرب ما
تركت هذه الركعات.
وط َّلم النبي  طظ بن أيب صالب ،ط َّلمه دطا ًء يقوله طند

لعظ :وال يف يوم صفع؟ يعني ما تركت هذا الدطاء وال يف
النوم فالتزمه ،قول ّ

معركة صفع ،قال :ما تركته وال يف معركة صفع.

كعم عباد اهلل :هذا هو املؤمن ،هذا هو املسلم الذي يعرف اهلل  يف مجوع
وقاطدا وطىل جنب ،يعرف اهلل يف حال سفره
قائام
ً
أحوا له وشؤوىه ،يعرف اهلل ً
ويف حال إقامته ،ويف حال صحته ويف حال مرضه ،بل يف مجوع أمورهِ ،ذكر اهلل
وحمبة اهلل ترتدد يف ىفسه طدد تردد أنفاس صدره ،وتتكرر طلوه تكرر طدد
حلظات طووىه.
جاء ٌ
رجل إغ بعض العلامء يقول له :أهيام أفضل :رجب أم شعبان؟ قال:
"ال تكن رجبوًّا ،وال تكن شعباىوًّا ،وال تكن رمضاىوًّا ،ولكن كن رباىوًّا" ،فلنكن
يا طباد اهلل هلل رباىع يف مجوع أمورىا وشؤوىنا.
وفؼـي اهلل وإياكم التباع الؽتاب والسـَّة ،وهداين وإياكم إلى ما فقه
رضواكه والجـة ،ووفؼـي وإياكم لؾعؿل الصالح الذي يرضقه ،إن ربي طؾى
ٍ
شيء قدير ،وباإلجابة جدير ،أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم
كي
ولسائر الؿسؾؿقن من كل ٍ
ذكب وخطقئة ،ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل وكػى ،وصؾى اهلل وسؾم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى ،وطؾى
من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.
أما بعد..
فقا أيفا الؿممـون :لؼد ختم لؽم ربؽم  يف آخر أيام شفر رمضان
ٍ
بعبادات جؾقؾة ،هذه العبادات يزداد هبا اإليؿان ،وتؽ ُؿل هبا العبادة ،وتتم هبا
الـعؿة بنذن اهلل .
من ذلك :التؽبقر( ،ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ) [البقرة ]581:التؽبقر من غروب شؿس لقؾة العقد إلى صؾوع اإلمام
إلى صالة العقد ،وصػته كؿا ثبت طن أصحاب الـبي  طن
سؾؿان وابن مسعود وغقرهؿا" :اهلل أكبر اهلل أكبرَ ،ل إل َه َّإَل اهلل ،واهلل أكبر اهلل

الح ْؿد"(  ،)1وال بلس باإلتقان بالصػات الواردة األخرى طن
أكبر ،وهلل َ

أصحاب الـبي .

ومن العبادات الجؾقؾة أيفا الؿممـون :دفع زكاة الػطر ،فؾؼد فرضفا الـبي
 فرضفا طؾى كل مسؾ ٍم حر أو ٍ
طبد ،ذك ٍر أو أكثى من
ُ ٍّ
خرج قبل خروج الـاس إلى صالة العقد ،وقد
الؿسؾؿقن ،صا ًطا من صعام تُ َ

(  )1أخرجه ابن أبي شقبة يف «الؿصـف» ( ،)5633والحاكم يف «الؿستدرك» ()1115
طن ابن مسعود.
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َّ
رخص الـبي  بنخراجفا قبل يوم العقد بقو ٍم أو يومقن،
َّ
رخص بنخراجفا قبل يوم العقد بقو ٍم أو يومقن توسع ًة لؾـاس يف إخراج زكاة
فطرهم.
 ومن أخرج زكاة فطره قبل صالة العقد ففي زكا ٌة مؼبول ٌة بنذن اهلل إذاتوفرت الشروط واكتػت الؿواكع.
 وأما من أخرجفا بعد الصَلة ففي صدق ٌة من الصدقات يحتاج أنيستغػر اهلل  طؾى تػريطه وتلخقره يف إخراجفا.
ٍ
لؿجؿوطة من الؿسؾؿقن أن يدفعوا زكاة فطرهم إلى
كعم عباد اهلل :ويجوز

فؼق ٍر واحد ،ويجوز لؾرجل أن يوزع زكاة فطره طؾى أكثر من فؼقر ،والػؼراء
الذين يحتاجون الزكاة هم الػؼراء الذين ال يجدون شقئًا أو الؿساكقن.
وزكاة الػطر بالـسبة لتوزيعفا َل تشؿل باقي األصـاف التي يف الزكاة
الؿػروضة الواردة يف قول اهلل ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ)[التوبة ]06:فالصواب من قولي أهل العؾم بلهنا ُتعطى لؾػؼراء
والؿساكقن فؼط ،وإذا ولد الجـقن لقؾة العقد أخرج والده طـه ،واستحب
طثؿان أحد الخؾػاء الراشدين الذين أوصى كبقـا  باتباع
خرج طن الجـقن يف بطن أمه.
سـَّتفم ،أوصى بلن ُي َ
ستحب أن ُي َ
ويـبغي لإلكسان أن يختار زكاة الػطر ،يـبغي أن يختارها من أصقب
قوت لؾـاس وكػ ٌع لفم ،ويـبغي لإلكسان أن
الطعام صعام أهل البؾد الذي فقه ٌ
يتحرى يف زكاة فطره ،وأال ُيعطي إال من كان مستح ًؼا.
َّ
ٍ
لحؽؿة جؾقؾة ،فالـبي
ولتعؾؿوا يا أيفا الؿممـون أن زكاة الػطر شرطت
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الػطرِ؛ صفر ًة لِؾصائِ ِم ِمن الر َف ِ
♥ قال« :بِلَ َّن َز َكا َة ِ
ث َوال َّؾغ ِو»
َّ
َ َّ
َ
فؽلن زكاة الػطر تُر ِّقع الـؼص ،وتجرب الؽسر ،وتليت بالعبادة الجؾقؾة وهي
( )1

طبادة الصقام تليت هبا كامؾ ًة يوم الؼقامة بنذن اهلل .
وأيضا هي صُعؿ ًة لؾؿساكقن يف هذا القوم الذين ُيشاركون الـاس فرحتفم
ً

سعقدا طؾقـا وطؾقؽم وطؾى جؿقع
طقدا
ً
يف العقد السعقد ،جعؾه اهلل ً 
الؿسؾؿقن.
وأيضا أيفا الؿممـون :من العبادات الجؾقؾة أال وهي صالة العقد ،وهي
ً
من شعائر اإلسالم الظاهرة ،فقبغي لؽل مسؾ ٍم أن يحرص طؾقفا خاص ًة وأن
كثقرا من أهل العؾم قالوا :بلن صالة العقد حؽؿفا أهنا من فروض األطقان،
ً

وجؿاهقر أهل العؾم ذكروا أهنا من فروض الؽػايات ،وبعض العؾؿاء ذهب

إلى أهنا سـَّ ٌة ممكدة.
أقول هذا الؽالم ألُبقِّن بلن الؿسللة ِج ُّد خطقرة ،والخطب جؾل لؿن كام
ػرط فقفا،
كثقر من الـاس يتساهل فقـام طن صالة العقد و ُي ِّ
طن صالة العقدٌ ،

والـبي ♥ أمر بنخراج الـاس جؿق ًعا إلى صالة العقد ،تؼول أم
ططقة" :أُمركا أن كُخرج الحقَّض من الـساء يشفدن الخقر ودطوة الؿسؾؿقن"،

فقـبغي لرب األسرة أن ُيخ ِرج أفراد أسرته ،بل ال حرج أن ُيخ ِرج حتى الخدم
يف البقوتُ ،يخرجفم لشفود الخقر ودطوة الؿسؾؿقن.

ست من شوال ،لؿا
وأيضا مؿا ُش ِرع بعد هناية رمضان صقام ٍّ
كعم عباد اهللً :
صح طن الـبي  أكه قالَ « :م ْن َصا َم َر َمضا َن َوأَ َت َب َعه
َّ
(  )1أخرجه أبو داود ( ،)1649وابن ماجه ( ،)1827والدارقطـي ( ،)2467من حديث
ابن طباس ¶ ،وحسـه األلباين يف «إرواء الغؾقل» (.)843
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الد ْه َر ك َّؾه»( .)1
ِستًّا ِم ْن َش َّوال كا َن ك َؿ ْن َصا َم َّ
يا أيفا الؿممـون :هذا مقدان التسابق إلى الجـان وإلى رفعة الدرجات ،فاهلل
ٍ
مسك بنذن اهلل ،
خقرا ،وختام هذه األيام ختام
اهلل! أروا من أكػسؽم ً
ومؾحوض ٌة شاهدهتا بـػسي وهي أن الـاس اكتظت هبم الؿساجد لقؾة السابع
والعشرين ،والبارحة خ َّػت الؿساجد من وصلة األقدام ،ومن حضور
كثقر من الـاس أن حضور لقؾة السابع والعشرين تؽػي
الؿصؾقن ،وكلكه يعتؼد ٌ

طن باقي األيام ،وأهنا لقؾة لؼدر جز ًما ،وهذا اطتؼا ٌد مغؾوط ،وفف ٌم خاصئ.

يـبغي لك أيفا الؿسؾم يـبغي لك يف هذه الؾقالي طؾى وجه الخصوص أن
ٍ
بلطؿال جؾقؾة مضاطػ ًة طن
تُؽثر من العؿل الصالح ،وأن تختم شفر رمضان
باقي األيام ،وأما لقؾة الؼدر فعؾؿفا طـد ربي ال ُيج ِّؾقفا لوقتفا يف األيام العشر

وتؼدس.
إال هو َّ 

هذا وصؾوا وس ِّؾؿوا طؾى الـبي الؿصطػى ،والرسول الؿجتبى إذ أمركم
اهلل  بالصالة والسالم طؾقه ،فؼال وهو أصدق الؼائؾقن( :ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)
[األحزاب.]10:

(  )1أخرجه مسؾم ( )1164من حديث أبي أيوب األكصاري ◙.

