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 ِاخلامتة   حسن

ُهُُللهُُُالحمدُ  القائلُهُُرب  كتابهُهُُالعالمين،ُ }الكريمُهُُفيُ ثُمَّ  :ُ  ُ َّللاَّ َربُّنَا  قَالُوا  الَِّذيَن  إِنَّ 
ُل َعلَْيِهُم   اْلَمََلئَِكةُ أََّلَّ تََخافُوا َوََّل تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكنتُْم  اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ

اُُاُمحمدُ سيدن ُُأنَُُُ،ُوأشهدُ له ُُُالُشريكُ ُُوحده ُُُُللا ُإالَُُُالُإله ُُُأنُ ُُ{،ُوأشهدُ تُوَعُدونَ 
اللهمَُه ُورسول ُُُه ُعبدُ  وباركُ ُُصل ُهُُ،ُ آلهُهعليهُهُُوسلمُ ومُ وصحبهُهُُ،ُوعلىُ تبع ُ،ُ مُهُ نُ

 الدينُ.ُإلىُيومُهُبإحسانُ 
 ُ:وبعدُ 

شهرُ  هوُ يوشكُ ُُرمضانُ ُُفهاُ بعدُ عنَُُُيرحلُ ُُأنُ ُُالمباركُ فيهُهقن ذ ُُُأنُ ُُا،ُ ُُحالوة ُُُاُ

ُُ)عزَُُُللاهُُُوهذهُسنة ُُُ،والتراحمُهُُالتكافلُهُُاُفيهُروحُ ن مُ س،ُوتنالمناجاةهُُُولذة ُُُ،الطاعةُه
ُواألوقاتُهُُاألزمنةُهُُ(ُفيُانقضاءُهوجلَُ اُاُبعضُ ن بعضُ ُُكانُيهنئُ ُُالقريبُهُُ،ُفباألمسه

ُإالَُُُ،ُوماُالحياة ُالمباركة ُُُولياليهُهُُه ُأيامُ ُُنودع ُُُاآلنُ ُُ،ُوهاُنحنُ رمضانُ ُُشهرُهُُبقدومُه

َوُهَو الَِّذي َجعََل اللَّْيَل  :ُُ}ه ُسبحان ُُالحقُ ُُيقولُ ُُ،ُحيثُ محدودة ُُُ،ُوآجالُ معدودة ُُُأنفاسُ 
 {ُ.ذَّكََّر أَْو أََراَد ُشُكوًراَوالنََّهاَر ِخْلفَةً ل َِمْن أََراَد أَن يَ 

ُأنُ المباركُينبغُهُُرمضانُ ُُشهرُ ُُنودع ُُُإذُ ُُونحنُ  ُُيقولُ ُُحيثُ ُُ،مُهيالخواتُُأهمية ُُُندركُ ُُي
ُُنكثرُ ُُاُأنُ يُمنَُ(،ُوذلكُيقتضهُبالخواتيمِ ُإنَماُاألعمالُ عليهُوسلم(:ُ)ُُللا ُُُیصلَُ)اُُن نبي ُ

،ُُالكريمُهُُنُالشهرُهمُهُُيهُاُبقُهفيمُ ُُ،ُوالصدقاتُهواالستغفارُه،ُُالقرآنُهُُوتالوةهُُُ،نُالذكرُهمُه
أنُ لعلن  عتقائهُمُهُُونكونُ ُُتعالى،ُُللاهُُُفضلُ ُُننالُ ُُاُ النارُهمُهُُهُهنُ ُُالحقُ ُُيقولُ ُُ،ُحيثُ نُ

ُ}ه ُسبحان  ا َرَزْقنَاُهْم  : ٰى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّ
تَتََجافَ

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنتُْم  تعالى:ُ}ُُ،ُويقولُ ُُ(  نِفقُونَ يُ  َوَما تُنِفقُوا ِمن َشْيٍء فِي َسبِيِل َّللاَّ
تُْظلَُمونَ  سيدُ (ََّل  وكانُ عمرُ ن ،ُ ُُُُالعزيزُهُُعبدُهُُبنُ ُُاُ يكتبُ ُُللا ُ)رضي إلىُُُُعنه(ُ
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بختمُههُ يأمرُ ُُاألمصارُه ويقولُ والصدقةُهُُباالستغفارُهُُرمضانُ ُُشهرُهُُمُ ُُالحسنُ ُُ،ُ

 ُ.الرحمة ُُتنزلُ ُیونُمتمُالُتدرُ كُ فإنَُُ،نُاالستغفارُهواُمُه(:ُأكثرُ للا ُُه ُ)رحمُ ُالبصريُ 
 ُُإلىُالسعيهُُُوُالعاقلُ يدعُ ُُرمضانُ ُُخواتيمُهُُبإحسانُهُُعنُاالهتمامُهُُالحديثُ ُُأنَُُُشكَُُُواُل
َ  يَا أَيَُّها  :ُ}ه ُسبحان ُُيقولُ ُُ،ُحيثُ رُهالعمُُخواتيمُهُُإلحسانُهُُالجاد ُه الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ْسِلُمونَ  مُّ َوأَنتُم  إَِّلَّ  تَُموتُنَّ  َوََّل  تُقَاتِِه  وحسنُ (َحقَّ  ُاألنبياءُهُُأملُ ُُالخاتمةُهُُ،ُ

ورجاءُ  لسانُهُُه ُسبحان ُُيقولُ ُُحيثُ ُُوالعارفين،ُُاألولياءُهُُوالصالحين،ُ اُُن سيدُهُُعلىُ

السالمُ ُُيوسفُ  ُمْسِلًما(:ُ))عليهُ اِلِحينَ َوأَلْ ُتََوفَّنِي  بِالصَّ أكثرُ (ِحْقنِي  وكانُ ُُدعاءُهُُ،ُ
 (ُ.يَا ُمقَل َِب اْلقُلُوِب ثَب ِْت قَْلبِي َعلَى ِدينِكَ عليهُوسلم:ُ)ُىُللا ُاُصل ُهن نبي هُ

 أحد،ُُه ُاُيملكُ ،ُوالُحكمُ نُالبشرُهمُهُاُألحدُ كُ ل ُمُهُليسُ ُالخاتمةُهُحسنُ ُأنُ ُُاُنؤكدُ ن أنَُُعلى
ُيقولُ هُهاُعلىُغيرُهوصي ُُُليسُ ُُفاإلنسانُ  عنه(:ُُُُ)رضيُللا ُُُطالبُ ُُأبيهُُُبنُ ُُعليُ ُُان دُ يسُُ،
ُُيُللا ُحتىُيقضهُُُ،ُوالُالموحدينُالمذنبينُالنارُ المطيعينُالجنة ُُُالموحدينواُُالُتنزل ُ

ُُعلىُالمذنبُهُُنُ مُ ي ُُُه ُسبحان ُُللا ُُُتعالى،ُولعلَُُُللاهُُُفيُعلمُهُُفالخاتمة ُُُ،هُهبأمرُهُُتعالىُفيهم
ُُيُاإلنسانُ ،ُوالُيدرُهه ُحيات ُُُبهُهُُيختمُ ُُصالح ُُُلعملُ ُُه ُأوُيوفق ُُُ،الموتُهُُقبلُ ُُصادقةُ ُُبتوبةُ 
هُ هُمُ رحُ ي ُُُعملُ ُُبأي  وعلىُُُُالمنية ُُُه ُيُمتىُتبغت ُالُيدرُهُُه ُاُأنَُ،ُكمُ ؤخذ ُي ُُُذنبُ ُُ،ُوالُبأي 
هُ بعبٍد خيًرا    للاُ   إذا أرادَ عليهُوسلم(:ُ)ُُللا ُُُیاُ)صلَُن نبي ُُُيقولُ ُُ؟!ُحيثُ ه ُتبغت ُُُهُهعملُهُُأي 
  هُ ثم يقبضُ   هِ موتِ   عمًَل صالًحا قبلَ   لهُ   للاُ   ؟ قال: )يفتحُ هُ : وما عسَّلَ يلَ ، قِ (هُ عسَّلَ 

 ( عليه 

** 
ُهُُللهُُُالحمدُ  اُُن والمرسلين،ُسيدُهُُاألنبياءُهُُعلىُخاتمُهُُوالسالمُ ُُالعالمين،ُوالصالة ُُُرب 
 أجمعينُ.ُوصحبهُهُُهُهعليهُوسلم(،ُوعلىُآلُهُللا ُُىصلَُُمحمدُ 
إنَُوالقيامُهُُوالصيامُهُُاُعلىُالصالةهُليسُمقصورُ ُُالخاتمةُهُُإلىُحسنُهُُالسعيُ ُُإنَُ اُُمُ ،ُ

ُُنُأعمالُهمُهُُعلىُالمجتمعهُُُه ُنفع ُُُيعودُ ُُعملُ ُُعلىُكل ُهُُإلىُالمداومةُهُُه ُكل ُُُذلُكُُيتجاوزُ 

ُهُُُنمُهُُاهُ ؛ُألنَُوالخيرُهُُالبر ُه اُُن نبي ُُُيقولُ ُُ(،ُحيثُ یوتعاُلُُه ُسبحان )ُُللاهُُُعندُ ُُاألعمالُهُُأحب 
أََحبُّ الناِس إلى للِا أنفعُهم للناِس ، وأََحبُّ األعماِل إلى  )عليهُوسلم(:ُُُُللا ُُُی)صلَُ

للِا عزَّ وجلَّ سروٌر تُدِخلُه على مسلٍم ، تَكِشُف عنه ُكربةً ، أو تقِضي عنه َدْينًا  
ُُيقولُ ُُ،ُحيثُ الخاتمةُهُُحسنُهُُأسبابُهُُنُأهم ُهمُهُُ(،ُوهيُسببُ ، أو تَطُرُد عنه جوًعا

صنائُع المعروِف تقي مصارَع السوِء و اآلفاِت و  ُ)عليهُوسلم(:ُُُللا ُُُیاُ)صلَُن نبي ُ
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ُُُی)صلَُُُ(،ُويقولُ الهلكاِت، و أهُل المعروِف في الدنيا هْم أهُل المعروِف في اآلخرةِ 
 (ُ.السوءِ  ميتةَ   وتدفعُ   الرب ِ   غضبَ  لتطفئُ  الصدقةَ  إنَّ عليهُوسلم(:ُ)ُللا ُ

فيُُُُه ُيتركُ ُُيُأنُ فالُينبغُهُُاُفيُرمضانُ يتيمُ ُُنُكانُيكفلُ هُمُ أنَُُُالمداومةُهُُصورُهُُنومُه

ُُىُعلىُحملُهويقوُ ُُه ُشدُ رُ ُُيبلغُ ُُإلىُأنُ ُُبيدهُهُُيأخذ ُُُاُعليهُأنُ مُ إنَُُُُ،الطريقُهُُمنتصفُه

ُه ُإطعامُ ُُيواصلُ ُُأنُ ُُيُعليهُهفينبغُهُُاُفيُرمضانُ جائع ُُُطعمُ ي ُُُكانُُن،ُوكذلكُمُ هُهأمرُه

،ُُهُهوفيُغيرُهُُفيُرمضانُ ُُاألعمالُهُُنُأفضلُهمُهُُالطعامُهُُإطعامُ ُُ،ُفإنَُرمضانُ ُُفيُغيرُه
َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَٰى ُحب ِِه ِمْسِكينًا  ):ُُالجنةُهُُأهلُهُُفيُصفةُهُُه ُسبحان ُُالحقُ ُُيقولُ ُُحيثُ 

َوأَِسيًرا  ِمنُكْم َجزَ * َويَتِيًما  ِ ََّل نُِريُد  ُُ{،ُوإنَُُُاًء َوََّل ُشُكوًراإِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه َّللاَّ

داومُ ُُالعملُهُُأفضلُ  ُُن نبي ُُُيقولُ ُُ،ُحيثُ قلَُُُوإنُ ُُه ُصاحب ُُُعليهُهُُماُ عليهُُُُللا ُُُُیصلَُ)ا

 (ُ.قلَُُوإنُ ُه ُصاحب ُُعليهُهُُماُداومُ ُوجلَُُعزَُُُإلىُللاهُُالعملُهُوسلم(:ُ)وأحبُ 
 ُُليلةُهُ(ُإلىُإحياءُهوجلَُُُ)عزَُُُللا ُُكُ أُيوفق ُُالكريمُهُفيُهذاُالشهرُهُالخاتمةُهُحسنُهُنومُه

ُُوأنُ ُُ،العيدُهُُ،ُوفيُيومُهوالمساكينُفيُهذهُاأليامُهُُعلىُالفقراءُهُُوإلىُالتوسعةُهُُ،العيدُه
ُتنقطعُُنُشوال،ُوأالَُمُهُُست ُ ُُبصيامُهُُالطاعةُهُُ(ُلمواصلةُهیوتعالُُه ُسبحان )ُُللا ُُُكُ يوفق ُ

اُُهُ تفعل ُُُالتيُكنتُ ُُالصالحةُهُُاألعمالُهُُ،ُوسائرُهالقرآنُهُُوتالوةهُُُ،والذكرُهُُُ،الليلُهُُعنُقيامُه

 ِالفضيُلُفيُهذاُالشهرُه

 العالمين بَلدِ   وسائرَ  ا مصرَ نَ بَلدَ  واحفظْ  الخاتمةِ  ا حسنَ ارزقنَ  اللهم
ُ

 


