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 قبل رحيل رمضان

خطبة الجمعة بعنوان: "قبل رحيل  -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
ث فيها عن رحيل شهر رمضان وما ينبغي للمسلم أن يفعله قبله، وأن ديَدن المسلم في  رمضان"، والتي تحدَّ

واإلخالص في القول والعمل، والقيام واإلكثار من هذه الفترة القليلة هي طاعة اهلل تعالى واإلقبال على القرآن، 
 االستغفار والدعاء، ونبَّه على وجوب صدقة الِفطر وإخراجها للمساكين طُعمًة لهم، وطُهرًة للصائمين.

 

 الخطبة األولى

ال إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده اهلل ف
ُمِضلَّ له، ومن ُيضِلل فال هادَي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده 

 ورسوله، صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما كثيًرا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، واستمِسكوا من اإلسالم بالُعروة الُوثقى. -عباد اهلل  -فاتقوا اهلل 

 يها المسلمون:أ

ال تدوُم األيام  -سبحانه  -يتفضَّل اهلل على عباده بمواِسم الخيرات ليتزوَّدوا من الطاعات، ولحكمته 
 المباركات ليتسابَق الُمتسابِقون في لحظاتها.
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ٌد وقرآٌن  ودعاٌء. يُغَفر والُمسِلمون في شهٍر فاضٍل ذاُقوا حالوتَه؛ ففي نهاره صياٌم وبذٌل وعطاٌء، وفي ليِله تهجُّ
 فيه للُمسيئين، ويُوَهُب فيه للمحرومين، ويسَعُد به أشقياء، وُيستجاُب فيه الدعاء.

أياٌم مباركٌة أِذَنت بالرَّحيل وأوشَكت على الزَّوال، موسٌم يُودُِّعه الُمسِلمون، كم من حيٍّ لن يعود عليه رمضان 
ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَما َكَسَبْت : -سبحانه  -له اليوم! قال وُكِتب في ِعداد أهل القبور، فأصبَح مرهونًا بما يعم

 [.43]المدثر:  َرِهيَنةٌ 

والعاقُل من اغتنَم بقيَّة لحظات شهره فشغَلها بالطاعات وعظيم الُقُربات، واستبدَل السيئات بالحسنات، ومن  
ن في شهرِه ُمنيًبا وفي عمِله ُمصيًبا فلُيحِكم البناَء وال يهِدم ما بناُه بالخطيئات فيكوُن كالتي نقَضت غزَلها كا

 من بعد قوٍة أنكاثًا.

ه وجَب عليه الخشيُة من عدم قبوِله أو فساِده بعد قبوِله. قال عليٌّ  رضي اهلل  -وإذا أكمَل الُمسلُم العمَل وأتمَّ
 ِإنََّما يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقينَ : -سبحانه  -بول العمل أشدَّ اهتماًما منكم بالعمل". قال : "كونوا لق-عنه 

 [.42]المائدة: 

 شدُّ من العمل".: "الخوُف على العمل أال يُتقبَّل أ-رحمه اهلل  -قال سلمة بن دينار 

 َواْعُبْد رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقينُ : -جل وعال  -والمرُء مأموٌر بعبادة الرحمن في كل وقٍت وآٍن،قال 
 [.99]الحجر: 

أحبُّ األعمال إلى »: -عليه الصالة والسالم  -ها، قال ومن كان يعمُل الصالحات في رمضان فلُيداِوم علي
 ؛ متفق عليه.«اهلل أدوُمها وإن قلَّ 
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: "قليُل العمل الدائم خيٌر من كثيٍر ُمنقِطع، وإنما كان القليُل الدائُم خيًرا من الكثير -رحمه اهلل  -قال النووي 
الُمنقِطع ألن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والُمراقبة والنيَُّة واإلخالص واإلقبال على الخالق، ويُثِمُر القليُل 

 الدائُم بحيث يزيُد على الكثير الُمنقِطع أضعافًا كثيرة".

ل، ومن صاَمها  ومن كرم اهلل أن األعمال الصالحة في رمضان داِئمٌة طوال العام، فُيشَرع صياُم ستٍّ من شوا
كان كصيام الدهر. وتالوُة القرآن العظيم مأموٌر بها على الدوام، وقياُم الليل مشروٌع في كل ليلٍة يغرُب شمُس 

 نهارها، والصدقُة باٌب مفتوٌح، والدعاُء ال ِغنى للمرء في حياته.

عِقَب تلك الطاعة بمعصية. وما ومن عمَل طاعًة فعالمُة قبوِلها أن يِصَلها بطاعٍة أخرى، وعالمُة ردِّها أن يُ 
أحسَن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسُن منها الحسنُة بعد الحسنة تتُلوها، وما أقبَح السيئة بعد الحسنة 

 تمحُقها وتعُفوها.

وا أنفَسكم بفعل طاعته واإلخالص في عبادته، واخِتموا شهرَكم بكثرة االسِتغفار؛ فاألعماُل بالخواتِيم.  فزكُّ

 : "العبرُة بكمال النهايات ال بنقِص البدايات".-رحمه اهلل  -يخ اإلسالم قال ش

وتوبوا إلى اهلل في ِختام شهركم من جميع الذنوب، فالتوبُة في األيام الفاِضلة أرَجى للقبول، واتَّقوا ربَّكم في كل 
 آٍن ومكان.

ُقوَن َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:  َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُ َها ِللَِّذيَن يَ ت َّ
 [.451]األعراف:  بِآيَاتَِنا يُ ْؤِمُنونَ 

ن اآلياِت والذكِر الحكيم، أقول ما بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني اهلل وإياكم بما فيه م
 تسَمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع الُمسلمين من كل ذنٍب، فاستغِفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية

الحمد هلل على إحسانه، والشكُر له على توفيِقِه وامِتنانِه، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له تعظيًما 
 وأشهد أن نبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُه، صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه، وسلَّم تسليًما مزيًدا. لشأنِه،

 أيها المسلمون:

شرَع اهلل في ِختام الشهر زكاَة الِفطر طُهرًة للصائم من اللغو والرََّفث، وطُعمًة للمساكين، وُيستحبُّ إخراُج 
كاِة إلى بلٍد آخر، وإخراُجها في البلد الذي أنت فيه أفضُل، ويجوُز الزكاة عن الَجنين، وال بأَس بنقِل الز 

 إخراُجها قبل العيد بيوٍم أو يومين، وُيستحبُّ إخراُجها حين الذهاِب إلى صالة العيد.

والعيُد فرٌح بتفاُؤل قبول األعمال الصالحة في شهر البرَكات، فُيشَرُع التكبيُر من ليلِته إلى صالة العيد، وكان 
يخرُج إلى العيد في أجمل ثيابِه، وإذا أراد أن يخُرج إلى صالة العيد وأكل تمراٍت  -عليه الصالة والسالم  -

 وخرَج من طريٍق إلى الُمصلَّى وعاَد من طريٍق آخر.

 ومن فاتَ ْته صالُة العيد فإنه ُيصلِّيها على ِصَفتها سواء في الُمصلَّى أو في غيره جماعًة أو ُفراَدى.

 : "إذا فاتَه العيُد ُيصلِّي ركعتَ ْين".-رحمه اهلل  -خاري قال الب

 ويحُرم على المرأة أن تخُرج بزينِتها إلى الُمصلَّى أو غيره.

عليه  -والعيُد سروٌر واسِتبشاٌر بإسباغ فضل اهلل على عباِده، فُيكِثُر العبُد في يوم العيد من ذكِر اهلل، قال 
 ؛ رواه أبو داود.«-عز وجل  -أياُم أكٍل وشرٍب وذكٍر هلل  وإن هذه األيام»: -الصالة والسالم 
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ه اهلل له، فيهِدُم ما بَناُه في رمضان، وليُكن على وجِهك في العيد  وليحَذر الُمسلُم أن يتجاوَز في العيد ما حدَّ
 وغيرِه نوُر الطاعة وَسمُت العبادة؛ فَربُّ رمضان هو ربُّ جميع الشهور.

ِإنَّ اهلَل َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ثم اعلموا أن اهلل أمرَكم بالصالِة والسالِم على نبيِّه، فقال في ُمحَكم التنزيل: 
 [.51]األحزاب:  النَِّبيِّ يَا َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمٍد، وارَض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قَضوا بالحق وبه كانوا يعِدلون: 
، وعن سائر الصحابِة أجمعين، وعنَّا معهم بُجوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمين.  أبي بكٍر، وُعمر، وُعثمان، وعليٍّ

زَّ اإلسالم والمسلمين، وأِذلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آِمًنا اللهم أعِ 
 ُمطمئنًّا رخاًء وسائر بالد المسلمين.

اللهم تقبَّل منا صياَمنا وقياَمنا، واجعلنا في هذا الشهر العظيم من ُعتقاِئك من النار. اللهم ارفع درجاتنا، وتقبَّل 
 طاعاتنا.

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   [.404]البقرة:  رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

شمَلهم على البرِّ اللهم أصِلح أحواَل المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع قلوبَهم على التقوى، واجمع 
 والُهدى، ونوِّر بُلدانَهم بشريعتك يا رب العالمين.

اللهم وفِّق إمامنا لُهداك، واجَعل عمَله في ِرضاك، ووفِّق جميَع والة أمور المسلمين للعمِل بكتابك، وتحكيِم 
 شرعك يا ذا الجالل واإلكرام.
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 عباد اهلل:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَ ِإنَّ ا ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ ِعُظُكْم َلَعلَُّكْم للََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
ُرونَ   [.90]النحل:  َتذَكَّ

 آالئه ونعمه يزِدكم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعون.فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على 

 


