
 

 

راحة  الواعـــظ   واحة  الدا              ة  واست   عي 
 
 hassan3f@gmail.com  ي  حسان العمار .ا

1  



طب       ان  رخ  ة  مض              ي 

 hassan3f@gmail.com 2 

 

 
 
 
 

ي ن
ق  ة  للمت  ي 

حمد للة رب  العالمي ن ولي  الضالحي ن والعاق 
ل
ٍء    ,ا ي 

ك لة، كل ش  رن  لا اللة وحده لا ش  لة ا  ن لا ا 
 
هد ا ش 

 
وا

ة م ب 
ائ  ع لة   ,ق 

اض  ٍء خ  ي 
ق   ,وكل ش 

ي  كل ف 
ن  وه  ك غ 

ر، وق  ة ومن  ي  طق  ، من ن كلم سمع ن  ع كل ملهوف  ر  ، ومف  ف  عت 
ل  ض 

ق  سكب  غلم شره، ومن غاش   ف   ة مت  لي  ا 
ة، ومن ماب   ق  ق  ة رر  ره مملوك، وكل علي  ي 

ة،  كل ملك غ  ،  لي  ف  عت 
ره ض  ي 

وي ٍ غ 
ق 

ة وسلم   لة وصحي 
 
ة وغلي ا د اللة ورسولة صلي اللة غلي  ا غي  ا محمدً ي  ي  ي  ا وخي  دن  ن سي 

 
هد ا ش 

 
ر، وا ي 

ق  ره ف  ي 
ي ٍ  غ 

ن  وكل غ 
س 
عد:ب  ما ب 

 
م ا

  ئ 
ً
را ي   كي 

ً
ما  لي 

 
ه  هد 

 
ة  واسي   35ف طب  واخة  الداغي  اه  من خ  ق  ت  ة  مي  ي  ان  ة  رمض  طي  ها المكرر والم خ  ي 

, ق  د,راخة  الواعظ  ي  ي    ر 
لاخظ  ف  وسوف  ن 

 
كف  , ون   المعلوماب 

 
عض اده  ب  ن  و ر 

 
وي ا كرار المحي  وان مع ن  لاف  العي  ي  طب  اخ   الخ 

 
عض ب   ي  ب  طي  ار الخ  ي  ح  ن ي 

 
ا    4ا طب  لهد  خ 

 
خ  طب  الا  ي الخ 

ف  ت  ارك ون  هر المي 
د الش  ع , وق  ملب  ري مراج 

طب   س  ان    الخ  هر رمض 
اصد ش  اب  ومق  رن 

اداب  وق  كل غي 
ارك ن ي  المي 

 
ي ا

من 
ي  لال , ن  ة خ  ي  ي  ع  ب  ب  طي  د الواعظ  والخ  اسب  ج  ي  ار ما ن  ي 

ح  ن ي 
 
هر وا ا الش  ة  هد  ماب  ة ور  مهوره  مكاب  , كما  وج 

ة خ   رب  عي  د ب  هاد ق  ي  ل واخ 
هد المق  ة  ,وهو ج  وب  رب  ن الي 

وب  والمحاص  ي  د والي  ي  المساح 
واطر ف 

 كح 
 
را ف  ن ت 

 
مكن ا ر ئ  ضي  ق  و ت 

 
 ا
 
طا

كي  
 
ها ا ة  ب  اب  ي  للعي 

ب  كاف  د وق  ج 
ن ي 

 
مي ا

ي  ا ن  ع وكي  ي 
سلسل المواص 

ة  ب  اخي  سلوب  وشهولة  ر من ن  مال الا  , وج  اره  ه   العي  وهد 
طن  من 
وك, ال  ي  خ  س ب  ي 

حاب  الق 
 

ب  وصف رن  ي  ن  ي  الا 
ع ف 

ر من المواف  ي  ي  كي 
وره  ف  س  ب    ، مي  كي  ن ن 

 
ول وا ي 

ل اللة لها الق 
 
سا ب 

واب  لكل من ان   ر والي  خ  ها , الا  ها ودل غلي  ع ب 
ف  وق   ت 

 و وحق 
 
سخ

ة  الي  وظ 
ر محق  ضوي  ل والت  عدن  ة  والي  اق  ص  اللضق والا 

صد . لكل مسلم ,   واللة من وراء الق 
 

 أ . حسان أحمد العماري
hassan3f@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 



طب       ان  رخ  ة  مض              ي 

 hassan3f@gmail.com 3 

 

 مباذا نستقبل رمضان ؟ -1
 

احلمد هلل الذي خلق الشهور واألعوام ..والساعات واألايم .. وفاوت بينها يف الفضل واإلكرام .. وربك خيلق ما 
يعجزه ال  يهم املقادير ..  عل ري نه .. فهو العليم اخلبري ..الذي يعلم أعمال العباد ويُ شاء وخيتار .. أمحده سبحاي

السماء ملكه .. ويف األرض عظمته .. ويف البحر   شيء يف األرض وال يف السماء وهو على كل شيء قدير .. يف 
وكتب مجيع   فأحصاهم عدداً هلم آجاالً .. خلقهم ..    ب قدرته .. خلق اخللق بعلمه .. فقدر هلم أقداراً .. وضر 

 وأصلي وأسلم على أفضل  أعماهلم فلم يغادر منهم أحدًا ..
وابرك عليه ..ما ذكره الذاكرون األبرار    من صلى وصام  ووقف ابملشاعر وطاف ابلبيت احلرام ..  صلى هللا وسلم 

من خيار أمته .. وأن حيشران يوم   أن يعلنا   سبحانه   هونسأل  وصلى هللا وسلم وابرك عليه ..ما تعاقب الليل والنهار
   -ـد:القيامة يف زمرته أما بع 

على بين  فطرة هللاسنة هللا يف خلقه ، حياة مث ممات ، وحكمته يف كونه ، قدوم  وفوات ، واقتضت      -اد هللا :ـ عب  
، مواسم متسح الذنوب   اىلسبحانه وتعا شرع  ذ، وهل  والتقصري يف أداء التكاليف والواجبات  البشر النقص واهلفوات 

من السيئات ، ومن وميحو هللا هبا الكثري  احلسنات ،    تزيد يف، مواسم  واآلفات ، وتغسل الزالت ، وتزيل العثرات  
وما تلكم املواسم ، شهر رمضان املبارك ، الذي ينتظر قدومه املسلمون بكل هلف ، ويتأمله املؤمنون بكل شغف ،  

، وتتقلص األعداد ، فمرحباً بشهر رمضان ، فهكذا ُتطوى الليايل واألايم  الضيف بيننا ذام قالئل وحيل ههي إال أاي
، والناس قسمان ، قسم قضى حنبه ، مرهتن بعمله ، حسابه على ربه ، وقسم واألرقام ، وتنصرم الشهور واألعوام  

[ فطوىب ملن وجد يف صحيفته 49/]يونس  ( ْقِدُمونَ ًة َوالَ َيْستَـ عَ َفاَل َيْسَتْأِخُروَن َسا )ينتظر ، فإذا بلغ الكتاب أجله ،  
ته ، فكم من الناس من ينتظر شهر رمضان وطوىب ملن صدقت نيته ، وطابت سجيته ، وحسنت طوي  استغفاراً كثرياً ،

النفحات   وهو شهربلهفة وشوق ، لينهل من بركاته ، ويغرتف من خرياته ، فهو املعني الدافق ، والنهر اخلافق ،  
ثري من القيم واألخالق وقست الرابنية وما أحوجنا إليها يف زمن ضعف فيه اإلميان وفسدت فيه الك  والرمحات

اليقني مبا عند هللا وما أعده لعباده .. فما أحوجنا هلذه النفحات الرابنية    القلوب وزاد القلق وكثرت اهلواجس وضعف
ُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم : افعلوا اخلري دهركم وتعرضوا قَاَل : قَاَل رَ   ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنه .. ع

ه وسلوا هللا أن يسرت عوراتكم وأن يؤمن نفحات رمحة هللا فإن هلل نفحات من رمحته يصيب هبا من يشاء من عبادل
حانه نفحات .. وقد أمجل سب يةط الدفعة من الع  هيالنفحة: و  "1890:    لأللبان   "انظر الصهِحيَحة( )حسن (  روعاتكم

 (   اُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم لََعلهُكْم تـَتـهُقونَ وا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِ يَ اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمنُ هذا الشهر بقوله سبحانه ) 
 [. 183]البقرة:
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ها ، الصاحلون املشمرون ، فواجب ا حق قدر هإن بلوغ رمضان لنعمة كربى ، ومنة عظمى ، يقدر      -اد هللا : ـ عب
شهر رمضان ، أن يغتنم الفرصة ، ويقطف الثمرة ، فإهنا إن فاتت كانت على كل مسلم ومسلمة منه هللا عليه ببلوغ  

فقد كان صلى هللا عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان هتيئًة بعدها حسرة ، وندامة ال تعدهلا ندامة ،   حسرة ما 
ى هللا عليه صل -، قال: ملا حضر رمضان قال رسول هللا  -رضي هللا عنه -عن أيب هريرة  ممهم فشحذاً هلو لنفوسهم  

يامه، تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغـلق فيه أبواب : )قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افرتض هللا عليكم ص -وسلم
( وحس نه 2/230م( ] رواه أمحد )فقد ُحرِ   ااجلحـيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة خري من ألف شهر، من ُحرِم خريه

رمضان مقبل . فهذا  (: "صحيح لغريه".[ .999يف صحيح الرتغيب ) (، وقال األلبان2/99املنذري يف الرتغيب )
، ألجسادكمعلينا  فأقبلوا عليه " وخذوا منه الصحة ألجسامكم، والسمو ألرواحكم، والعظمة لنفوسكم، والقوة  

ب والتسامح والصدق لتسموا أخالقكم  فرمضان فرصة لرتبية النفس يف هذه اجلوان  عفوم والر والكوالبذل والفضل،  
ة أعظم من السقوط من عني هللا ورعايته لتستقيم طوال العام ومن مل يدرك هذه احلقائق الرابنية فقد خيسر وأي خسار 

  )من مل يدَع قوَل الزوِر والعمَل ورمحته قال عليه الصالة والسالم  
)ُربه صائٍم حظُّه السالم  وقال عليه الصالة و   ["6057/فليس هلل حاجٌة أن يدَع طعامه وشرابَه(]البخاري   لَ اجلهو به  

( .. و 1084،  1083)صحيح الرتغيب والرتهيب )  من صياِمه اجلوع والعَطش، وُرب  قائٍم حظ ه من قيامه الس هر(
م على عدم العودة للذنوب واملعاصي واآلاثم ري والعز صرمضان فرصة للتوبة النصوح والندم على ما فات من التق 

ل من أهم األعمال يف شهر رمضان .. فبعد أن ذكر سبحانه وتعاىل آايت الصيام قافالتوبة إليه والتضرع بني يديه  
يُبوا يل َوْليُـْؤِمُنوا يب لََعلهُهْم يـَْرُشُدوَن َيْسَتجِ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإن ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدهاِعي ِإَذا َدَعاِن فـَلْ معقباً )

عنه قال: قال رسول هللا : ))من َصام رمضاَن إميااًن واحتسااًب غِفر له ما  يب هريرة رضي هللا [،عن أ186]البقرة:(
العمل مبا و   أحكام  رالقرآن الكرمي وتدب  رمضان خطوة حنو التغيري ملن هجر قراءة.. و    (760/)مسلم    تقد م من ذنبه( 

قه ويعرف مكانه من هللا قال تعاىل ) ويزكي أخال  فرييب نفسه   فيه فيحدد لنفسه ورداً معيناً حيافظ عليه يف كل يوم 
نف بن حألا.. هذا    [185]البقرة:   ( َشْهُر رََمَضاَن الهِذي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنهاِس َوبـَيِ َناٍت ِمْن اهْلَُدى َواْلُفْرقَانِ 

فقال   [10ْم ِكَتاابً ِفيِه ِذْكرُُكْم َأَفاَل تـَْعِقُلوَن ]األنبياء :  قيس كان جالساً يوما فجال خباطره قوله تعايل: )لََقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيكُ 
: ) كانوا قليالُ من   قال تعاىل فيهم   ؟ فمر بقوم   ما هي أعمايلابملصحف أللتمس ذكري حىت اعلم من أان و  : علي  

قال   . ومر بقوم   (19-17( )الذارايت/عون وابألسحار هم يستغفرون ويف أمواهلم حق للسائل واحملرومل ما يهجيالل 
ُ حيُِبُّ اْلمُ تعاىل فيهم ) ]آل (ْحِسِننَي  الهِذيَن يُنِفُقوَن يف السهرهاء َوالضهرهاء َواْلَكاِظِمنَي اْلغَْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النهاِس َواَّلل 

َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحه   : )َويـُْؤِثُروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلوْ   وهو يقرأ يف كتاب هللا  مر بقوم[ و 134:    عمران
[. فقال تواضعاُ منه : اللهم لست أعرف نفسي يف هؤالء مث أخذ يقرأ فمر  9نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]احلشر :  

ُ َيْسَتْكرِبُوَن ذَ إيهم )ف قال تعاىل    بقوم يقال هلم ) ما سلككم   [. ومر بقوم :35]الصافات :  (ا ِقيَل هَلُْم اَل ِإلََه ِإاله اَّلله
[ فقال : اللهم إن أبرأ إليك من هؤالء 44-42]املد ثر  (   يف سقر، قالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني 
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ُ َأن يـَُتوَب رَتَُفوْا ِبُذنُوهِبِْم َخَلُطوْا َعَمالً َصاحِلاً َوآَخَر َسيِ ئاً عَ ُروَن اعْ : )َوآخَ   مر على قوٍم قال هللا فيهمحىت   َسى اَّلل 
. فاغفر اللهم الذنوب واسرت العيوب من هؤالء .  [ . فقال : اللهم أن102]التوبة :  (َعَلْيِهْم ِإنه اَّلل َ َغُفوٌر رهِحيٌم  

 يل ولكم فاستغفروه   قويل َهذا، وأستغفر هللا    وعمل صاحل  .. قلت بة نصوح  و وجتاوز عن السيئات وبلغنا رمضان بت
فليكن رمضان هذا العام خمتلف عن كل عام فنؤدي فيه الصيام بشروطه وأحكامه     -اد هللا : ــ عب  /    الثانــية   اخلطــــبة

أهلها ونستغل أوقاته ابلصالة   وآدابه ونعزم فيه على التوبة من الذنوب واملعاصي ونرد فيه احلقوق و املظامل إىل
ن ..  ولتقم فيه إبصالح ما فسد من العالقات فيما بيننا.. بني والقيام وصالة الرتاويح والذكر والدعاء وقراءة القرآ 

جارة ولنصل أرحامنا وعلينا أن جنعل من رمضان نقطة لتزكية نفوسنا وهتذيبها ابألخالق وعلينا األخ وأخيه واجلار و 
 على الفقري ويرحم تنا ومسئولياتنا على أكمل وجه ولنرتاحم فيما بيننا فيعطف الكبري على الصغري والغينابالقيام بواج

تب سبحانه وتعاىل لنا الفوز والنجاة يف الدنيا القوي الضعيف .. فو هللا لقد آن لنا نقوم هبذه األعمال حىت يك
ع عنا كل شر ومكروه وبالء وقد حذر سبحانه من هذه فواآلخرة ولكي ينظر إلينا سبحانه وتعاىل برمحته وعفوه فري 

 ََتَْشَع قـُُلوهُبُْم ِلذِْكِر اَّللِه َوَما نـََزَل ِمْن احْلَقِ  َوال َيُكونُوا َكالهِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن ِذيَن آَمُنوا َأنْ َأمَلْ َيَِْن لِله الغفلة فقال )
ُهْم فَاِسُقوَن  تْ قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهْم األََمُد فـََقسَ   [.16]احلديد:( قـُُلوهُبُْم وََكِثرٌي ِمنـْ

نية خالصة لوجه احلي القيوم ولنستبشر ولنفرح مبواسم العبادات والطاعات ملافيها من ستعد بفلن    -اد هللا :ــ عب
يف لبان حه األصلى هللا عليه وسلم " من ختم له بصيام يوم دخل اجلنة" ... صحالفضائل واملنح واجلوائز قال 

و صائم أو بعد فطره من صومه قال املناوي:" من ختم عمره بصيام يوم أبن مات وه.  .  6224صحيح اجلامع رقم  
أمحد أن النيب صلى هللا   وى( ور 6/123ني األولني أو من غري سبق عذاب" ... ) فيض القدير  دخل اجلنة مع السابق

جه هللا عز وجل أدخله هللا اجلنة" األلبان يف صحيح د به و يوم ير عليه وسلم قال:" اي حذيفة من ختم له بصيام ي
.. فاللهم اجعلنا لك ذاكرين .. لك شاكرين .. لك خاضعني .. لك صائمني ومنفقني    (1/412الرتغيب والرتهيب  

محة هذا وصلوا وسلموا على املبعوث ر ومتصدقني .. اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا فيه القبول والرضوان  ...  
  .وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين واحلمد هلل رب العاملني      عاملنيل ل
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 رمضان ضيف فأكرموه -2

 
احلمد هلل الذي تفرد ابلعز واجلالل، وتوحد ابلكربايء والكمال، وجل  عن األشباه واألشكال أذل من اعتز بغريه    

ماوات واألرض ومفاتيح األقفال، ال راد  ألمره ملكوت السده ال، بي غاية اإلذالل، وتفضل على املطيعني بلذيذ اإلقب
الفعال.. واشهد إن ال اله إال هللا, وحده ال شريك له, له امللك, وله احلمد وهو علي  وال معقب حلكمه وهو اخلالق  

 يده الذي أدير ، وأشهد أن سيدان وحبيبنا وشفيعنا حممٌد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه  كل شيء ق 
ر على هنجه ومتسك بسنته ت الظاهرة، واآلايت الباهرة، وزينه أبشرف اخلصال وعلي آله وأصحابه ومن ساابملعجزا 

 لرامحني أما بعد واقتدى هبديه و من اتبعهم إبحسان إيل يوم الدين وحنن معهم اي أرحم ا
 

 أصقاع املعمورة وينتظره اإلسالم يف مة  على أ حيل شهر رمضان املبارك ضيفاً     -أيها املسلمون : عبـــــاد هللا : 
بلهفة وشوق لينهلوا من بركاته ، ويغرتفوا من خرياته ، ويرتشفوا من املسلمون صغاراً وكباراً رجااًل ونساًء كل عام  

، والنهر اخلافق ، وهو شهر النفحات والرمحات الرابنية وهو شهر جتديد اإلميان وصقل ضفافه فهو املعني الدافق  
و شهر توحيد غفرة والتوبة والعتق من النار وهو شهر التآلف والرتاحم والبذل والعطاء وهو شهر املوه  لشخصيةا

اليوم ويف هذا الزمان الذي القلوب وصفاء النفوس .. فما أحوجنا إيل هذا الشهر وإىل فضائله ومنحه يف حياتنا  
ق وكثرت اهلواجس وضعف وزاد القلوب  ت القل ضعف فيه اإلميان وفسدت فيه الكثري من القيم واألخالق وقس

إىل هذه النفحات الرابنية لننجو هبا من شقاء الدنيا وتعاسة اآلخرة اليقني مبا عند هللا وما أعده لعباده .. ما أحوجنا  
رضوا وتعدهركم  ٍك رضي هللا عنه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم : افعلوا اخلري  .. عْن أََنِس ْبِن َمالِ 

 أن يسرت عوراتكم وأن يؤمن ات رمحة هللا فإن هلل نفحات من رمحته يصيب هبا من يشاء من عباده وسلوا هللا لنفح
ي الدفعة من العطية.. وقد أمجل سبحانه نفحات " والنفحة:ه1890روعاتكم ( )حسن ("انظر الصهِحيَحة لأللبان :  

ْم لََعلهُكْم تـَتـهُقوَن ( ِتَب َعَلْيُكْم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن قـَْبِلكُ آَمُنوا كُ َن  لهِذيهذا الشهر بقوله تعاىل )اَي أَيُـَّها ا
 [ 183]البقرة:

 
إن بلوغ رمضان لنعمة كربى ، ومنة عظمى ، يقدرها حق قدرها ، الصاحلون املشمرون ، فواجب      -عبـــــــــاد هللا : 

لوغ شهر رمضان ، أن يغتنم الفرصة ، ويقطف الثمرة ، فإهنا إن فاتت كانت  عليه بب هللامنه  على كل مسلم ومسلمة
رمضان هتيئًة   رة ما بعدها حسرة ، وندامة ال تعدهلا ندامة ، فقد كان صلى هللا عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومحس

صلى هللا عليه -  رسول هللا ال  مضان ق، قال: ملا حضر ر -رضي هللا عنه -لنفوسهم وشحذاً هلممهم فعن أيب هريرة  
امه، تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغـلق فيه أبواب : )قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افرتض هللا عليكم صي-وسلم
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ألف شهر، من ُحرِم خريها فقد ُحرِم( (األلبان صحيح الرتغيب اجلحـيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة خري من  
علينا  فأقبلوا عليه " وخذوا منه الصحة ألجسامكم، والسمو ضان مقبل رم   . فهذا(: "صحيح لغريه") .999)

مة لنفوسكم، والقوة ألجسادكم، والبذل والفضل، والكرم والعفو والتسامح والصدق لتسموا ألرواحكم، والعظ
نية فقد لرابقائق افرمضان فرصة لرتبية النفس يف هذه اجلوانب لتستقيم طوال العام ومن مل يدرك هذه احل   أخالقكم

ة والسالم )من مل يدَع قوَل الزوِر خيسر وأي خسارة أعظم من السقوط من عني هللا ورعايته ورمحته قال عليه الصال
 [" .6057بَه(]البخاري/والعمَل به واجلهَل  فليس هلل حاجٌة أن يدَع طعامه وشرا

ن فعن  أىب هريرة رضى هللا تعاىل قدوم رمضاه بأصحاب  أيها املؤمنون: لقد كان  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يبشر
سلم يبشر أصحابه: "قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افرتض هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

جلنة، ويغلق فيه أبواب اجلحيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة خري من ألف شهر، عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب ا
هر أن حه األلبان كما يف صحيح النسائي(  وكان السلف: "كانوا يدعون هللا ستة أشد حرم" صحفق  خريها من حرم

هم؛ اللهم سلمين إىل يبلغهم رمضان مث يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم"، وقال حيي بن أىب كثري: "كان من دعائ
 عليه وسلم : ) إذا دخل  صلى هللاهللا  ل رسول رمضان، وسلم يل رمضان ، وتسلمه مىن متقباًل  ( ويف الصحيحني قا

سلت الشياطني وفتحت أبواب اجلنة ( ...  وكان السلف رمضان فتحت أبواب الرمحة وغلقت أبواب جهنم، وسل 
أن يتقبله منهم .... فإذا أهل هالل رمضان دعوا هللا كما علمهم رسول يدعون هللا أن يبلغهم رمضان ، مث يدعونه  

حتب وترضى   أكرب اللهم أهله علينا ابألمن واإلميان والسالمة واإلسالم ، والتوفيق ملا: ) هللا  لم  ليه وسهللا صلى هللا ع 
 ، ريب وربك هللا ( )رواه الرتمذي والدارمي وصححه ابن حبان ( 

 
 ة هللاعباد هللا: وإذا كان رمضان قد حل ضيفاً على أمة اإلسالم فيجب إكرامه وذلك ابستغالل أايمه ولياليه بطاع 

صالح أوضاعنا مبا فيه من ليوم املعاد وتزكية نفوسنا وهتذيبها مبحاسن األخالق ، وإن رمضان فرصة إل  لتزود منهوا
صري الواحد واملصلحة الواحدة والدين الواحد منح رابنية ونفحات إميانية فهو ينفث يف األرواح األمة الواحدة وامل 

ذاً نفسد حياتنا أبيدينا ؟ وملاذا نبحث عن تعاستنا وشقائنا  فلماذا إ   ..   واحدة  والقبلة الواحدة والتعامل والتوجيهات ال
ليب ؟ وملاذا ال ننظر إىل أمم األرض من حولنا وكيف تعلمت ثقافة احلوار والتعايش وحل املشاكل وتغبسوء أعمالنا  

م؟ أال ني أبيديهسلم اء املمصاحل الدين واألوطان على مصاحل األفراد واجلماعات واألحزاب ؟ وإىل مىت تسفك دم
سوراي والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان، ويف يكفي ما يعمله أعدائهم وقد أثخنوا جراح هذه األمة يف كل مكان، يف  

وهنا وهناك وغريها من بالد املسلمني، ملاذا ال نتخذ من رمضان   فلسطني ويف القدس أوىل القبلتني واثلث احلرمني 
الصفوف وننزع البغضاء والشحناء والعصبية والطائفية واملذهبية وحب ل وتوحيد  شاكحل املفرصة لتضميد اجلراح و 

يف كتابه ورسوله   من القلوب، وجنعل مكان ذلك اإلميان واحلب والتعاون واإلخاء والرتاحم، وهذا ما أمران به هللا الدنيا  
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ين القومي والعقيدة الصحيحة ونقوى الدا،  شبهاهتصل هللا عليه وسلم يف سنته، ونرتك اخلالفات على الدنيا وشهواهتا و 
 البناء والعلم واالزدهار، ،يف قلوبنا، ونتجه لتعمر األوطان والتنافس يف  

 -رضي هللا عنه -إننا لن نفرح بصومنا يف الدنيا واآلخرة إال بتحقيق قيم اإلميان واإلسالم يف نفوسنا، عن أيب هريرة    
"كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل وأان أجزي به". قال هللا:  : ) قال  -لمصلى هللا عليه وس -أن رسول هللا  

إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل: إن امرؤ صائم. والصيام ُجن ة، و 
أفطر فرح، ذا  حهما: إلذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك للصائم فرحتان يفر وا

 وإذا لقي ربه فرح بصومه( ) رواه البخاري ( 
ف ابملسلم مع أخيه املسلم؟ وهل سننال الفرح يف تنزف، واخلالفات التافهة تعص  فهل ميكن أن تتحق فرحة والداء

 فرحلنا ال  الدنيا واآلخرة عندما نلقى هللا والسنتنا وأيدينا ملطخة بدماء املسلمني وأعراضهم؟ هل ميكن أن يكتب
ه أسران وأوالدان وأرحامنا؟ .. ال يف الدنيا واآلخرة عند لقاء ربنا وحنن مقصرون يف واجباتنا وأعمالنا وجتاوالسعادة  

لكم وآتلفوا وترامحوا وتساحموا فيما بينكم ولن يضيع ميكن ذلك .. فعودوا إىل ربكم وثقوا به سبحانه وأخلصوا أعما
ن يف مجيع جوانب حياتكم وارتشفوا من معينه  واغرتفوا من ن شهر رمضاا ماستفيدو هللا جهودكم ولن يرد دعائكم و 

 يعود إىل قيام الساعة ..   نفحاته فرمبا ال 
 أطلق األرواح من أصفادها *** يف هبيج من رايض األتقياء 
 إهنا اي شهر ظمأى فاسقها *** مشتهاها من ينابيع الصفاء 

 من رواء ها ليس في  شهوة األجساد قد ألقت هبا *** يف قفار 
 اي ربيع الروح اقبل وأعطها *** صوجلان احلكم يف دنيا الشقـاء 

 *** يف رفاء وازدهار وارتقاء س من آالئها كي يعيش النا
معاشر املسلمني:  إن من أعظم الطاعات يف شهر رمضان احملافظة على الصلوات مجاعة يف بيوت هللا والتزود من 

 النوافل واحملافظة على ذكر هللا
من مسلم هجر القرآن يف حياته    القرآن قراءًة ومساعاً وفهماً وتدبراً وعماًل والتزاماً يف واقع احلياة فكم   ثار من إلكوا  

لوب وهو دستور أمة اإلسالم وسر قوهتا وعزهتا فتحولت إىل تعاسة وشقاء وذهبت الراحة من الطمأنينة من الق
ون له ورداً من القرآن يف كل يوم يف رمضان ضان وأن يكرم   ان وغريواملسلم يب أن يرتبط هبذا القرآن يف رمض

بـَيِ َناٍت ِمَن القرآن قال تعاىل } َشْهُر رََمَضاَن الهِذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنهاِس وَ   وغريه وأما يف رمضان فإنه شهر
ى صلى هللا عليه وسلم ) َأْجَوُد اَن املصطفكَ   رآن حيث[، وهو موسم مدارسة الق  185اهْلَُدى َواْلُفْرقَاِن {  ] البقرة: 
َلٍة ِمْن رََمَضاَن فـَُيَداِرُسُه اْلُقْرآ َما َيُكوُن يف رََمَضاَن ِحنَي يـَْلقَ  َن ( ] رواه البخاري [، اُه ِجرْبِيُل وََكاَن يـَْلَقاُه يف ُكلِ  لَيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: ) الصِ َياُم َواَأنه َرسُ ٍر  ِن َعمْ والشفاعة تربط بني رمضان والقرآن فَعْن َعْبِد اَّللِه بْ  ْلُقْرآُن وَل اَّللِه َصلهى اَّلله
: ُقْرآنُ ْعُتُه الطهَعاَم َوالشهَهَواِت اِبلنـهَهاِر َفَشفِ ْعيِن ِفيِه، َويـَُقوُل الْ َيْشَفَعاِن ِلْلَعْبِد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، يـَُقوُل الصِ َياُم: َأْي َربِ  َمنَـ 
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 -رواه أمحد [ ..و عن بريدة رضي هللا عنه قال : مسعت النيبالنـهْوَم اِبللهْيِل َفَشفِ ْعيِن ِفيِه، قَاَل: فـَُيَشفهَعاِن ( ]    َمنَـْعُتهُ 
شهاِحِب . رهُجِل الالُه كَ  اْلُقْرآَن يـَْلَقى َصاِحَبُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِحنَي يـَْنَشقُّ َعْنُه َقربُْ يقول : ) ِإنه   -صلى هللا عليه وسلم  

َوَأْسَهْرُت ُفَك . فـَيَـُقوُل لَُه : َأاَن َصاِحُبَك اْلُقْرآُن الهِذي َأْظَمْأُتَك يف اهْلََواِجِر  فـَيَـُقوُل لَُه : َهْل تـَْعرُِفيِن ؟ فـَيَـُقوُل : َما َأْعرِ 
َلَك ، َوِإنه ُكله ََتِجٍر ِمْن َورَاِء جِتَارَتِِه ، َوِإنه  ِبِشَمالِِه َويُوَضُع   َورَاِء ُكلِ  جِتَارٍَة ، فـَيُـْعَطى اْلُمْلَك بَِيِميِنِه َواخْلُْلدَ ْوَم ِمْن يَـ َك الْ لَيـْ

نـَْيا . فـَيَـُقواَلِن : ِِبَ ُكِسيَنا َهِذِه ؟ َعَلى رَْأِسِه ََتُج اْلَوقَاِر َويُْكَسى َواِلَداُه ُحلهَتنْيِ اَل   : أبَِْخذِ   الُ فـَيُـقَ    يـَُقوهُم هَلَُما َأْهُل الدُّ
َرْأ َواْصَعْد يف َدرَ  تِياًل ( َجِة اجْلَنهِة َوُغَرِفَها فـَُهَو يف ُصُعوٍد َما َداَم يـَْقَرأُ َهذًّا َكاَن َأْو تـَرْ َوَلدُِكَما اْلُقْرآَن مثُه يـَُقاُل لَُه اقـْ

 (.2829)"السلسلة الصحيحة" )
 

أن حيافظ عليها يف رمضان وتكون يف   اليت ينبغي للمسلم   دات األعمال والعبا  ومن  -ـاد هللا :أيها املؤمنون /عب
الرتاويح وقيام الليل ملا فيهما من األجر والثواب  والفوائد الروحية والقيم األخالقية  برانجمه ، احملافظة على صالة 

) مسلم( .. به"ه ما تقدم من ذنة قال صلى هللا عليه وسلم "من قام رمضان إمياانً واحتساابً غفر لوالصحة اجلسدي
رجل من قضاعة فقال : اي رسول هللا   بن عمرو بن مرة اجلهين قال ) جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وعن عمر

لصلوات اخلمس ، وصمت الشهر ، وقمت ! أرأيت إن شهدُت أن ال إله إال هللا ، وأنك رسول هللا ، وصليُت ا
هذا كان من الصديقني والشهداء(    ه وسلم: من مات على عليالنيب صلى هللا رمضان ، وآتيُت الزكاة ؟ فقال  

( .  فهل نشمر عن ساعد اجلد لرتبية نفوسنا على صالة الرتاويح 1/419/993)"صحيح الرتغيب لأللبان" ) 
الرمحات ذه العبادة والطاعة طوال العام فتحل علينا الربكات وتتنزل علينا  والقيام يف رمضان حىت تستقيم على ه

ولن تنال إال   وتدفع الشرور واآلفات .. وكم حنن حمتاجني إىل رمحة هللا وتوفيقهابت وتقضى احلاجات  لكر وتفرج ا
َا يـُْؤِمُن ِِباَيتَِنا الهِذيَن ِإَذا ذُكِ ُروا هِبَا َخرُّوا ُسجهًدا   بعبادة صحيحة ومناجاة صادقة وعمل خالص  ..قال تعاىل :  "ِإَّنه

َناُهْم يـُْنِفُقوَن ْكرِبُوَن تـََتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن  َوُهْم اَل َيْستَ   مْ ِبَْمِد َرهب ِِ َوَسبهُحوا   ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا َومِمها َرزَقـْ َرهبه
 [ ووصفهم يف 17-15ت:  اي  " ]السجدة، اآلهَلُْم ِمْن قـُرهِة َأْعنُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ   َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفيَ 

َكاَن   ًدا َوِقَياًما َوالهِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـهَنا اْصِرْف َعنها َعَذاَب َجَهنهَم ِإنه َعَذاهَبَاموضع آخر , بقوله : "َوالهِذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِ ِْم ُسجه 
ا َوُمَقاًما َها حتَِيهًة َوَساَلًما َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّ َويـَُلقهْوَن ِفي  واَة مبَا َصربَُ َغَراًما " إىل أن قال : " ُأولَِئَك ُيَْزْوَن اْلُغْرفَ 

ال من صف قدميه هلل َف [  إن قيام الليل له لذة ، وفيه حالوة وسعادة ال يشعر هبا إ75-64" ]الفرقان، اآلايت:  
وخياف عذابه ، ويستعيذ من ه ، ويرجو رمحته ،  جنتمواله ، ويطلب   ظلمات الليل يعبد ربه ويشكو ذنبه ، ويناجى

ل [ قا18،17اًل مِ َن اللهْيِل َما يـَْهَجُعوَن * َواِبأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن { ]الذارايت:انره  قال تعاىل عنهم: }َكانُوا َقِلي
تعاىل: } َأمهْن الستغفار...  وقال  وا  دعاء واالستكانةاحلسن: كابدوا الليل، ومد وا الصالة إىل السحر، مث جلسوا يف ال

َا ماً حَيَْذُر اآْلِخَرَة َويـَْرُجو َرمْحََة رَب ِِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الهِذيَن يـَْعَلُموَن َواُهَو قَاِنٌت آاَنء اللهْيِل َساِجداً َوقَائِ  لهِذيَن اَل يـَْعَلُموَن ِإَّنه
قال: دخلُت سوق النخهاسني، فرأيت جارية  -هللا تعاىلالسري رمحه -.  عن  [..9َباِب{ ]الزمر:يـََتذَكهُر ُأْوُلوا اأْلَلْ 
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عرضُت عليها  -أي: إىل املنزل-ا ابلرباءة من العيوب، فاشرتيتها بعشرة داننري, فلما انصرفت هبا  ينادى عليه
ء، ال، مث صلينا العشاقلي طعام فأكلت منه  ، فقالت يل: إن صائمة. قال: فخرْجُت، فلما كان العشاُء أتيتها بالطعام

 ت: دعين إذاً مع موالي األكرب. قلت: لِك ذلك.فجاءت إيل  وقالت: اي موالي، بَِقَيْت لك خدمة؟ قلت: ال. قال
 

فانصرَفت إىل غرفة تصلي فيها, و رقدت أان، فلما مضى من الليل الثلث ضربت الباب علي ، فقلت هلا: ماذا 
فذهَبت، فلما مضى النصف منه ضرَبت علي  الباب ن الليل؟ قلت: ال،  ظ مموالي، أما لك حتريدين؟ قالت: اي  

قام املتهجدون إىل ِوْرِدهم، ومشــهر الصاحلون إىل حظهم، قلت: اي جارية، أان ابلليل خَشبة، أي: وقالت: اي موالي،  
 هامدة، وابلنهار جلبة، أي: كثري السعي. جثة 

ْم   لباب ضرابً عنيفاً، ي ااألخري ضرَبت عل فلما بقي من الليل الثلث   وقالت: أما دعاك الشوق إىل مناجاة املِلك؟ قدِ 
 كاانً؛ فقد سبقك اخلُدهام.لنفسك وُخذ م

قال السري: فهاج مين كالمها، وقمت فأسبغت الوضوء، وركعت ركعات، مث حتسْسُت هذه اجلارية يف ظلمة الليل، 
وِمن أين علمت أنه حيبك؟ قالت:   فقلت هلا: اي جارية،.  بك يل إال غفرت يلفوجدهتا ساجدة و هي تقول: اهلي ِب

فقلت: اذهيب؛ فأنت حرة لوجه هللا العظيم. فدعت مث خرجت و هي تقول: هذا العتق لوال حمبته ما أقامين وأانمك. 
 . أي: من النار. األصغر، بقي العتق األكرب

رته وطاقته قال تعاىل ه أو كثر كٌل حسب قدمن   عطاه هللا مما قل ومن أعمال املسلم يف شهر رمضان أن ينفق مما أ   
ن ) وقال عز وجل ) َوَما أَنَفْقُتْم م  245اً َحَسناً فـَُيضاِعَفُه لَُه َأْضعافاً َكِثريًَة{ )البقرة /)َمْن ذا الهِذي يـُْقِرُض اَّللهَ قـَْرض

ني ومريض وغارم حيتاج إىل ع وحمتاج ويتيم ومسك جائ( ...  فكم من  39( )سبأ:لرهازِِقنيَ ٱَشْىء فـَُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخرْيُ  
يضيع ذلك عند هللا ..لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس يف   من يقف جبانبه  وميد يد العون له ولن 

صلى هللا   البخاري من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )كان رسول هللا   رمضان وغري رمضان ...  أخرج
ارسه القرآن يف  جود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن، وكان يدأجود الناس، وكان أ  سلمعليه و 

 يكم ( .. فتشبهوا بنب كل ليلة من ليايل رمضان، فلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود ابخلري من الريح املرسلة
نا لصيام رمضان وقيامه وتقبل اآلخرة .. اللهم وفقا و تفلحوا يف الدني  واقتدوا بسلوكه وأخالقه والتزموا بتوجيهات

 قويل َهذا، وأستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه  قلت ،  امحنيطاعاتنا واغفر ذنوبنا اي أرحم الر 
اىل ندعو وشهر رمضان هو شهر الدعاء والتضرع بني يدي هللا سبحانه وتع    -الثانــية  / عبـــــــــاد هللا :  اخلطــــبة

الدنيا على كدر ئم عند فطره دعوة ال ترد ينبغي أن ال يفرط فيها فقد جبلت هذه  تمعاتنا وأمتنا وللصاوجم ألنفسنا  
.. آالم تضيق هبا النفوس، وكم حنن حمتاجني إىل رمحة هللا وعطفه ..  فكم يف هذه الدنيا مصائب ورزااي، وحمن وبالاي  

قلب حزين، وكم فيها من ابكية، وكم فيها من    عني يف هذه الدنيا من  ومزعجات تورث اخلوف واجلزع .. فكم  
مهاً  وآخرموعهم تسيل .. هذا يشكو علة وسقماً، وذاك حاجة وفقراً،  الضعفاء واملعدومني .. قلوهبم تشتعل ود 

ميدون؟   وقلقاً!! عزيز قد ذل، وغين افتقر، وصحيح مرض .. وكل له مهوم وآالم، فإىل من يشكون؟ وأيديهم إىل من 
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أنواع   عوات، ومقيل العثرات، عامل السر والنجوى  ..  فالدعاء هو أعظم والسماوات، جميب الد   رضإىل رب األ
هللا، ولني القلب والرغبة فيما عنده، واخلوف منه تعاىل، وترك   إىل العبادات ،ألنه يدل على التواضع هلل، واالفتقار  
:) وقال ربكم ادعون ول النار،  يقول تعاىلدخ  عن هللا، وهو سبب  الدعاء يدل على الكرب وقسوة القلب واإلعراض 

 [ .60لون جهنم داخرين ( ،]غافر  سيدخ أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت  
سبب لدخول اجلنة قال تعاىل:)  وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إان كنا قبل يف أهلنا   كما أن دعاء هللا   

[..  28-27ندعوه إنه هو الرب الرحيم ( ]الطور:  سموم إان كنا من قبل  ال  علينا ووقاان عذابمشفقني فمنه هللا 
كل شكوى! واي سامع كل جنوى! واي شاهد كل بلوى! اي عامل كل خفية! واي كاشف كل بلية! اي من فاللهم اي موضع  

ته، دعاء حيلضعفت قوته، وقل ت  سائلني، ويعلم ضمائر الصامتني! ندعوك دعاء من اشتدت فاقته، و ميلك حوائج ال
ني! اكشف ما بنا وابملسلمني من ضطرين، الذين ال يدون لكشف ما هم فيه إال أنت، اي أرحم الرامحالغرابء امل

حاجاتنا واشف مرضاان واحقن دمائنا وخذ بنواصينا إىل كل خري، اللهم اعنا على   اقضضعف وفتور وذل وهوان و 
علينا ابحلسنات ال شاهدا علينا ابملعاصي  ضان هذا العام شاهداً رم  ، اللهم واجعل شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن 

ذا وصلوا وسلموا على  حممد خري الربية ورسول اإلنسانية صلى هللا عليه وعلى آله وسلم والسيئات  ..  ... ه
 ب العاملني  ..... واحلمد هلل ر 
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 انــــرمض واقــرتب -3
قال له كن فكان، أحسن كل شيء َخْلقه وأبدع    السلطان، خلق آدَم من طني مث، الكبرياحلمد هلل العظيم الشان

تقان، أمحده سبحانه ومحُده واجٌب على كل إنسان، وأشكره على ما أسداه من اإلنعام والتوفيق لإلميان اإلحسان واإل
ب، جميب دعوة املضطر ج الكرو أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، عامل الغيوب، مفر     معقب حلكمه، ال راد لقضائه وال 

 املكروب. 
دائم السلطان، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صاحب   وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له كثري اخلري،

  سلم تسليما كثرياً. ت والربهان، اللهم َصلِ  على حممد وعلى آله وأصحابه محلة العلم والقرآن، و اآلاي
رك وها هو يطرق األبواب، أايم قليلة وحيل ضيفاً على أمة اإلسالم يف مضان املباشهر ب  اقرت     -عبـــــاد هللا : 

هل حنن جادون يف استثمار هذا الشهر وهذه ف ،ألرض ومغارهبا، فيا هلا من فرصة عظيمة ملن جد يف اغتنامهمشارق ا
 , قال  الرب وكل عمل صاحل فيه ؟لصدقة و أنفسنا لصيام رمضان وقيامه وقراءة القرآن وا األايم املباركة ؟ وهل أعددان

ًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن مِ   تعاىل: )   هللا ٍم ُأَخَر َوَعَلى الهِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعده َأايه ٌة ِمْن َأايه
ُتْم تـَْعَلُموَن  َوَأْن  َمْن َتَطوهَع َخرْيًا فـَُهَو َخرْيٌ لَُه  ِمْسِكنٍي فَ   .(184البقرة:  )  (َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ

لعام خمتلف عن غريه من األعوام حىت ال يستمر التفريط والتقصري وينتقل كون رمضان هذا الذلك ينبغي أن ي
مهال هللا له  نياه وإالصاحل ما يبلغه رضوان هللا وجنته، قد غرته داإلنسان إىل الدار اآلخرة وليس له من العمل  

فتكون خسارة ما بعدها خسارة ..   ه, , واسرتسل يف ذنوبه ومعاصيومكانته  وأعجب أبمواله وأتباعه وصحته وأوالده 
نـَْيا َوُهْم حَيَْسُبوَن  قال تعاىل )ُقْل َهْل نـَُنبِ ُئُكْم اِبألْخَسرِيَن َأْعَماال * الهِذيَن َضله َسْعيُـُهْم يف  ًعا َأهنهُ  احْلََياِة الدُّ ْم حُيِْسُنوَن ُصنـْ

ْم َولَِقائِ * ُأولَِئَك الهِذيَن َكَفرُ   . (105-103:)الكهف  اْلِقَياَمِة َوْزاًن (  ِه َفَحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َفال نُِقيُم هَلُْم يـَْومَ وا ِِباَيِت َرهبِِ 
   

الرب   جوانبيع  لتنافس يف مجن لميداوهو صة لتعمري القلوب ابلتقوى والعمل الصاحل  إن رمضان فر أيها املسلمون:  
 مل يعمل فيه أعماالً تقربه من ربه وتسعده يف دنياه وآخرته . واخلري والعطاء واحملروم من حرم فيه اخلري ومل يتزود منه و 

هللا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان مث يدعونه يدعون  "  سلمون األوائلكان املفقد    وألمهية هذا الشهر وعظيم األجر فيه
 رمضان ، م؛ اللهم سلمين إىل رمضان، وسلم يلن يتقبل منهم"، وقال حيي بن أىب كثري: "كان من دعائهأشهر أ  ستة

فإذا أهل هالل رمضان دعوا هللا كما علمهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) هللا أكرب   , وتسلمه مىن متقباًل  (  
مذي وفيق ملا حتب وترضى ، ريب وربك هللا ( )رواه الرت ، والت  هله علينا ابألمن واإلميان والسالمة واإلسالم اللهم أ

 . والدارمي وصححه ابن حبان (
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، وحيمدون هللا على إدراكه، كيف ال وهو ركن ركني، يقوم عليه صرح الدين. يقول رمضان    يفرحون بقدومنوا  كا  لقد
، وان حممداً رسول هللا، وإقام إال  هللا  :"ُبين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله-لم  صلى هللا عليه وس  -النيب  

 . (عليه فق مت ) زكاة، وصوم رمضان، وحج البيت"  الصالة، وإيتاء ال
هلم:"أَتكم رمضان، شهر مبارك، فرض   فيقول لصحابته  يزف بشارة قدوم رمضان  صلى هللا عليه وسلم   كان رسول و 

أبواب اجلحيم، وتـَُغلُّ فيه َمَردة الشياطني، هلل ق فيه  عليكم صيامه، تُفَتح فيه أبواب السماء، وتُغلَ  -عز وجل   -هللا  
 .(صحيح سنن النسائي)َم خريها فقد حرم"  ه ليلة هي خري من ألف شهر، من ُحرِ في
نب بغلق أبواب النريان،  :"كيف ال يُبشهر املؤمن بفتح أبواب اجلنان، كيف ال يبشر املذ-رمحه هللا   -قال ابن رجب   

 لُّ فيه الشيطان، من أين يشبه هذا الزماَن زمان؟". وقت يـُغَ كيف ال يبشر العاقل ب
 

ُسئل ابن مسعود رضى  يتها من احلقد واحلسد والبغضاء ,ة قلوهبم من الغل وتصف عدون هلذا الشهر بسالم يست  وكانوا
خيه د على أان يرؤ على إستقبال اهلالل ويف قلبه ذرة حقما كان أحدُ : " قال  كيف كنتم تستقبلون رمضان؟   هللا عنه:

هبا سبق القوم وانلوا الرفعة يف  , اي هلا من أخالق قوميه, اي هلا من نوااي سليمه,  ة", اي هلا من كلمات عظيماملسلم
أملؤها ابإلميان والفالح يف اآلخرة , فانظروا إىل قلوبكم رمحكم هللا, وصفوا كدرها, واغسلوها من أمرضها, و الدنيا  

 مان فيما بينكم. وانكم وجريانكم , وصلوا أرحامكم , وأفشوا األمن واألا عن اخواحلب واألخوة الصالح, واعفو 
 

أمة اإلسالم يف عصرها الزاهر, حكاماً وحمكومني, رجااًل ونساءاً, علماء وطلبة علم, جتار   تنكا  لقدعباد هللا :  
ما يبلغهم رضوان هللا   األعماله, وتفرغوا لعبادة هللا ومناجاته, وبذلوا من  وعمال, إذا جاء رمضان اشتاقوا لصيام

ستغل وقته, عط حقه, ومل يُ ت, إال أن شهر رمضان مل يُ يف كثري من امليادين واجملاال واليوم وإن كان هناك خري  وجناته,
الكثري جمرد موسم لألكل والشرب تظهر آاثره عند كثري من أبناء هذه األمة, فقد أصبح عند  ومل  قطف مثرته,  ومل تُ 

 إميان ال تزيد يف  واته الفضائية من برامج ائل التواصل اإلجتماعي أو على ما يبثه اإلعالم يف قنعلى وس  والنوم والسهر
ُ يُرِيُد َأن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد سلم وال تستقيم هبا أخالقه, وال تنفعه يف دينه ودنياه وآخرته وهللا تعاىل يقول: )امل َواَّلله

شح والبخل يف , ُهجر القرآن يف شهر القرآن, وظهر ال  (27النساء:) ( َأن مَتِيُلوا َمْياًل َعِظيًماَهَواتِ الهِذيَن يـَتهِبُعوَن الشه 
محة ر غلظة يف شهر الالعنف والشدة وال  كثري من األخالق يف شهر الصرب, وظهر  شهر البذل والعطاء, وساءت 

ثرة فيه املشاكل واحلروب والصراعات زمن كويف    فهاحلاجة والفاقة ملعونة هللا ولط  والرتاحم, وضعف الدعاء يف وقت
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإن ِ  عز وجل بقول يف آخر آايت الصيام: )وانتشرت فيه األمراض واألوبئة واألسقام , وهللا 

 ( 186البقرة:) ( لهُهْم يـَْرُشُدونَ يب لَعَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُـْؤِمُنوا  فَـ  ۖ   َدَعانِ   ِإَذا الدهاعِ   َدْعَوةَ   ِجيبُ أُ   ۖ َقرِيٌب  
 

الدنيا واآلخرة وغنيمة ملن أراد مجع احلسنات ليوم تكون فيه  د النجاح يف فرصة ملن أرال هإنرمضان و اقرتب :   أيها املسلمون
ء  من أسا عمار واألوقات والسنوات األوقات ، فيا سعادة من أحسن استغالل هذا الشهر واي تعاسةاحلسرات على ضياع األ

نه عن النيب صلى هللا عليه وسل م قال : »)  استغالله و مل خيرج منه فائزا منتصرا ظافرا مبغفرة هللا .. عن أيب هريرة رضي هللا ع
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مائة ضعف ، قال هللا عز وجل : إال الصيام فإنه يل وأان أجزي به ، إنه كل عمل ابن آدم له ؛ احلسنة بعشرة أمثاهلا إىل سبع
ائم أطيب شرابه من أجلي . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه . وخللوف فم الصطعامه و ترك شهوته و 

ن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال عند هللا من ريح املسك« ( »رواه البخاري ومسلم « و عن أيب هريرة  رضي هللا عنه  ، ع
من ذنبه (( )أخرجه البخاري  ( .. وعن أيب هريرة  رضي هللا عنه   ا تقدم : )) من صام رمضان إمياان و احتسااب ، غفر له م

 <يه وسلم  قال : ))من قام رمضان إمياان و احتسااب ، غفر له ما تقدم من ذنبه (( )البخاري( .عن النيب  صلى هللا عل 

_ قال:   هريرة _رضي هللا عنهم عن أيبروى اإلمام مسل, غفر هللا ما بدر منه طيلة العام ,سلم إذا صام الشهرعلموا أن املوا
معة إىل اجلمعة, ورمضان إىل رمضان, مكفرات ملا بينهن إذا  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " الصلوات اخلمس, واجل 

 صيام رمضان وقيامه واجعلنا من عتقائه من النار. , اللهم أعنا على اجتنبت الكبائر ".
 ئر املسلمني, فاستغفروهكم ولساقلت قوىل هذا واستغفر هللا يل ول

 اخلطبة الثانية: 
 بعد:  له وآله وصحبه أمحعني أماوالصالة والسالم على رسو  رب العاملني  احلمدهلل

 

ه, ولنحافظ على الصلوات يف أوقاهتا مجاعة, ولنتزود من  فليكن صيامنا بشروطه وأحكامه وآدابرمضان, اقرتب  عباد هللا : 
  َشْهُر رََمَضانَ قال تعاىل )  ح وقيام رمضان, ولنقرأ القرآن يف شهر القرآن خبشوع وتدبر,الرتاويالنوافل, ولنحرص على صالة 

ولتلهج ألسنتنا ابلذكر والدعاء, ولنكثر من   , (185البقرة: ((انِ َل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنهاِس َوبـَيِ َناٍت ِمْن اهْلَُدى َواْلُفْرقَ الهِذي أُنزِ 
, ولنحفظ جوارحنا عن احلرام , وحنذر من تضييع األوقات ابللعب  نتعاطف فيما بيننااحم و , ولنرت الصدقات وأعمال الرب

 حاجٌة أن يدَع طعامه  به واجلهَل  فليس هللمن مل يدَع قوَل الزوِر والعمَل قال عليه الصالة والسالم ) السهر والنوم,و 
ٍم حظ ه من  حظُّه من صياِمه اجلوع والعَطش، وُرب  قائصائٍم   " وقال عليه الصالة والسالم )ُربه (6057البخاري/(وشرابَه(

ولندعو املوىل سبحانه كل يوم ابلقبول واملغفرة والعتق من   , ( 1084،  1083هيب )قيامه الس هر( )صحيح الرتغيب والرت 
ع هللا درجته وبه ورفوكثرة حسناته وغفرت ذن صومة  نَ , حسُ وصرب يف مرضاة هللا عل ذلك والتزم وجاهد نفسهالنريان, فمن ف

  اجلنة ا للصالة والصيام والقيام واكتب لناقنوففاللهم  وخرج من رمضان كيوم ولدته أمه , , اءه من الناروكتبه عند من عتق
أحوالنا وردان إىل دينك ردًا مجيالً , اللهم اغفر لنا وآلابئنا وأمهاتنا ومن  واجعلنا من عتقائك من النار, اللهم اصلح الرضوان

الرمحة  رمحكم هللا على ذا وصلوا وسلموا..  ه  نا, اللهم إان نعوذ بك من الغالء والوابء واألمراض وسيء األسقامحق علي  له
فقد أمركم هللا ابلصالة والسالم عليه بقوله: ِإنه اَّللهَ  املهداة، والنعمة املسداة؛ نبينا وإمامنا وقدوتنا حممد بن عبد هللا، 

اللهم صلِ  وسلم وابرك على   ( 56األحزاب: )ماً َلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليوَن عَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّ 
عن الصحابة أمجعني، وعن التابعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،  نبينا حممد، وارَض  اللهم عن خلفائه الراشدين، و 

 واحلمد هلل رب العاملني. ..   تك اي أرحم الرامحنينك ورمحوعنا معهم مب
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 انـــرمض بدأ و -4
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، 

، ورسوله وصفيه من حممداً عبده ده ال شريك له، وأشهد أنومن يضلل فال هادى له، وأشهد أن ال إله إال هللا وح
 وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين : )اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا اتـهُقوْا اَّلل َ َحقه تـَُقاتِِه خلقه وخليله صل هللا 

اِحَدٍة ُم الهِذي َخَلَقُكم مِ ن نـهْفٍس وَ وْا رَبهكُ أَيُـَّها النهاُس اتـهقُ (..: )اَي 102َوالَ مَتُوُتنه ِإاله َوأَنُتم مُّْسِلُموَن ()آل عمران:  
ُهَما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء َواتـهُقوْا اَّلل َ الهِذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرحَ  َها َزْوَجَها َوَبثه ِمنـْ اَم ِإنه اَّلل َ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا( َوَخَلَق ِمنـْ

ْواًل َسِديًدا  ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َمُنوا اتـهُقوا اَّللهَ َوُقوُلوا قَـ الهِذيَن آ  ( .. : )اَي أَيُـَّها1:  )النساء
ث كتاب هللا، وخري ( .. أما بعد .. فإن أصدق احلدي70،71يُِطْع اَّللهَ َوَرُسولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما ( )األحزاب:

ثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.. أجارن ول هللا وشر األمور حمداثهتا وكل حمد هدى حممد رس  اهلدى
 هللا وإايكم من البدع والضاللة والنار. 

عبان وبلغنا لقد بلغنا هللا شهر رمضان, وقد كنا ندعوه من قبل فنقول: "اللهم ابرك لنا يف ش     -عبـــــاد هللا :  
هل حنن جادون يف استثمار هذا الشهر وهذه األايم ذا الشهر الكرمي فماذا حنن فاعلون؟ و ا قد بلغنا هرمضان" , وه

 وهل أعددان أنفسنا لصيام رمضان وقيامه وقراءة القرآن والصدقة والرب وكل عمل صاحل فيه ؟ املباركة ؟  
والتقصري وينتقل   ستمر التفريطريه من األعوام حىت ال يلذلك ينبغي أن يكون رمضان هذا العام خمتلف عن غ

اآلخرة وليس له من العمل الصاحل ما يبلغه رضوان هللا وجنته، قد غرته دنياه وإمهال هللا له  اإلنسان إىل الدار  
عاىل فتكون خسارة ما بعدها خسارة .. قال ت   , واسرتسل يف ذنوبه ومعاصيه, وأعجب أبمواله وأتباعه وصحته وأوالده

ًعا * ُأولَِئَك ْخَسرِيَن َأْعَماال * الهِذيَن َضله ُئُكْم اِبأل )ُقْل َهْل نـَُنبِ   ُْم حُيِْسُنوَن ُصنـْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنه نـْ  َسْعيُـُهْم يف احْلََياِة الدُّ
ْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َفال نُِقي   . (105-103: ( )الكهفْزانً اَمِة وَ  اْلِقيَ ُم هَلُْم يـَْومَ الهِذيَن َكَفُروا ِِباَيِت َرهبِِ 

إن رمضان فرصة لتعمري القلوب ابلتقوى والعمل الصاحل وهو ميدان للتنافس يف مجيع ميادين الرب أيها املسلمون:     
 ده يف دنياه وآخرته . واخلري والعطاء واحملروم من حرم فيه اخلري ومل يتزود منه ومل يعمل فيه أعماالً تقربه من ربه وتسع 

يه وسلم  يبشر أصحابه بقدوم رمضان فعن  أىب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال: قال  صلى هللا عل ن  رسول هللا كا  لقد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبشر أصحابه: "قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افرتض هللا عليكم صيامه، 

ليلة خري من ألف شهر، من حرم خريها   لشياطني، فيهأبواب اجلحيم، وتغل فيه ايفتح فيه أبواب اجلنة، ويغلق فيه  
 . قد حرم" صححه األلبان كما يف صحيح النسائي(ف

وكان السلف: "كانوا يدعون هللا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان مث يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم"، وقال حيي بن    
فإذا أهل هالل   ,مىن متقبالً  ( ان ، وتسلمه   إىل رمضان، وسلم يل رمضأىب كثري: "كان من دعائهم؛ اللهم سلمين 

رمضان دعوا هللا كما علمهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) هللا أكرب اللهم أهله علينا ابألمن واإلميان والسالمة 
 . حه ابن حبان ( مذي والدارمي وصحواإلسالم ، والتوفيق ملا حتب وترضى ، ريب وربك هللا ( )رواه الرت 
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م، والسمو ألرواحكم، والعظمة لنفوسكم،فهو فرصة ملن أراد النجاح يف الدنيا ا منه الصحة ألجسامكوخذو  عليه "  فأقبلوا  

واآلخرة وغنيمة ملن أراد مجع احلسنات ليوم تكون فيه احلسرات على ضياع األعمار واألوقات والسنوات األوقات ، فيا  
فرة هللا .. عن أيب  و مل خيرج منه فائزا منتصرا ظافرا مبغاء استغالله ذا الشهر واي تعاسة من أسسعادة من أحسن استغالل ه

هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسل م قال : ») كل عمل ابن آدم له ؛ احلسنة بعشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف 
لي . للصائم فرحتان : فرحة  وشرابه من أج، إنه ترك شهوته وطعامه  ، قال هللا عز وجل : إال الصيام فإنه يل وأان أجزي به

وفرحة عند لقاء ربه . وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك« ( »رواه البخاري ومسلم « و عن   عند فطره ، 
من   احتسااب ، غفر له ما تقدمأيب هريرة  رضي هللا عنه  ، عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال : )) من صام رمضان إمياان و 

رضي هللا عنه  عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال : ))من قام رمضان إمياان )أخرجه البخاري  ( .. وعن أيب هريرة  ذنبه (( 
 و احتسااب ، غفر له ما تقدم من ذنبه (( )البخاري( . 

أيب هريرة _رضي م عن مام مسلروى اإل ,  ر منه طيلة العامغفر هللا ما بد واعلموا أن املسلم إذا صام الشهر وجتنب الكبائر, 
عنه_ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " الصلوات اخلمس, واجلمعة إىل اجلمعة, ورمضان إىل رمضان,   هللا

 مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر ". 
ونفحات إميانية  منح رابنية  نفوسنا وأوضاعنا مبا فيه منفرصة إلصالح عبــاد هللا : بدأ رمضان وهو أايم معدودات, وإنه ل

مة الواحدة واملصري الواحد واملصلحة الواحدة والدين الواحد والقبلة الواحدة والتعامل والتوجيهات  فهو ينفث يف األرواح األ
يصلح دنياكم وأخراكم  , فعودوا لدينكم وقووا اخوتكم وصفوا قلوبكم ووحدوا صفوفكم, وتزودا من هذا الشهر مباالواحدة

:    
 * يف هبيج من رايض األتقياء من أصفادها ** لق األرواح طأ

 إهنا اي شهر ظمأى فاسقها *** مشتهاها من ينابيع الصفاء
 شهوة األجساد قد ألقت هبا *** يف قفار ليس فيها من رواء

 اي ربيع الروح اقبل وأعطها *** صوجلان احلكم يف دنيا الشقـاء 
 ءزدهار وارتقاس من آالئها *** يف رفاء واكي يعيش النا

 إنه الصوم الذي أوصى به *** رمحة ابلناس رب احلكماء 
 فيه ترويض لطبع جامح *** فيه روض فيه للمرض شفـاء 

 اللهم ردان إىل دينك رداً مجياًل  ...  قلت قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم فاستغفرو
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  -طــــبة الثانـية  :  اخل
 : مجعني أما بعد وآله وصحبه أ  سوله والصالة والسالم على ر احلمد هلل  

 
أنَزَل فيه كتابه املبني؛ رمحًة للعاملني، ونورًا   -تعاىل    -يف هذا الشهر أنه هللا ِمن نَِعم هللا الكبرية  -عبــــــاد هللا :  

، وُحجهة على ر ابهلل العظيم األكرمللمستضيئني، وِعرْبة للُمْعَترِبين، وُهًدى للمتقني، يَهدي لليت هي أقوم، ويُذك ِ 
املخاطبني، ويدلُّ على اخلري ويرغِ ب فيه، وينبِ ه على الشرِ  ويزجر َمن فيه َمْيٌل كذِ بني الغابرين، ونَِذارة للُعصاة من  امل

 ُأْحِكَمْت آاَيتُُه مثُه الر ِكَتاٌب    ) إليه، جَعَله هللا شفاًء ِلما يف الصدور، وفرقااًن ألْهل اإلميان به عند اشتباه األمور؛  
يٍد   )[، 1]هود:    (ْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي ُفصِ َلْت مِ  اَل َيَْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ يََدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

 [. 42]فصلت:  (
موا به؛ فإنه َدى، فاتلوه واعتص َقَع يف اهلالك والره َمن متسهك به جَنَا، وَمن طَلَب اهلدى فيه اْهَتَدى، وَمن أعرض عنه و 

وم القيامة، فيحاج  عنه وخياصم، ويشفع له حىت يُْدِخله اجلنة، ويزج َمن أْعَرَض عنه على َيُخذ بيد َمن متسهك به ي
َسْوَف ُتْسأَُلوَن َك َولَِقْوِمَك وَ َوِإنهُه َلذِْكٌر لَ فَاْسَتْمِسْك اِبلهِذي ُأوِحَي ِإلَْيَك ِإنهَك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم *    )َقفاه يف النار؛  

 [. 44  -  43]الزخرف:  (
 

, وعمروا به بيوتكم ومساجدكم, واقرأوه من   فأكثروا من تالوته والتفكر يف أحكامه والعمل يتوجيهاته وأوامره
(   َن اهْلَُدٰى َواْلُفْرقَانِ َوبـَيِ َناٍت م ِ   َشْهُر رََمَضاَن الهِذي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ل ِلنهاسِ قال تعاىل : )   أوالدكم وأهليكم,

 ( 185)البقرة:
 

ه وفضله على مجيع املسلمني ليحفظ البالد والعباد ويعم رمحت   يف هذا الشهر املبارك أكثروا من الدعاءعباد هللا :  
تبارك   مث اعلموا أن هللامجيــعاً  ...    كمهذا الشهر وقيامه وأن يتقبله من   على صيام  كم ن يعيننه وتعاىل أسبحا  اسألوهو 

بيهاً لكم وتعليماً وتشريفاً لقدر نبيه وتعظيماً: (إن اَّللهَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها وتعاىل قال قوالً كرمياً تن 
د، وعلى آله رك على سيدان حمم[، اللهم صل وسلم واب56وا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً) ]األحزاب:الهِذيَن آَمُنوا َصلُّ 

مر وعثمان وعلى، وارض اللهم عن وأصحابه وخلفائه الراشدين، الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون، أيب بكر وع 
هم مبنك وفضلك اي أرحم الرامحني واحلمد هلل رب بقية الصحابة والقرابة وَتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين، وعنا مع

 العاملني  
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 ـاةن ونفحات النجـــارمض -5

 حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، مد هللاحل  إن
ومن يضلل فال هادى له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده، ورسوله وصفيه من 

اهرين : )اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا اتـهُقوْا اَّلل َ َحقه تـَُقاتِِه الط  يبنيبه الطيه وعلى آله وأصحاخلقه وخليله صل هللا وسلم عل
(..: )اَي أَيُـَّها النهاُس اتـهُقوْا رَبهُكُم الهِذي َخَلَقُكم مِ ن نـهْفٍس َواِحَدٍة 102َوالَ مَتُوُتنه ِإاله َوأَنُتم مُّْسِلُموَن ()آل عمران:  

َها زَ وَ  ُهَما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء َواتـهُقوْا اَّلل َ الهِذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنه اَّلل َ َكاَن َعَلْيكُ َبثه ا وَ ْوَجهَ َخَلَق ِمنـْ ْم رَِقيًبا(  ِمنـْ
ُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َمالَ َأعْ ُكْم  يًدا  ُيْصِلْح لَ ( .. : )اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا اتـهُقوا اَّللهَ َوُقوُلوا قـَْواًل َسدِ 1)النساء:  

( .. أما بعد .. فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري 70،71يُِطْع اَّللهَ َوَرُسولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما ( )األحزاب:
ار.. أجارن الن  ة يف ل ضاللكل بدعة ضاللة، وكاهلدى هدى حممد رسول هللا وشر األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة، و 

 هللا وإايكم من البدع والضاللة والنار. 
حيل شهر رمضان املبارك ضيفاً على أمة اإلسالم يف أصقاع املعمورة وينتظره املسلمون صغاراً وكباراً     -عبـــــاد هللا :  

فهو املعني الدافق ، افه  ن ضفشفوا م من خرياته ، ويرت رجاالً ونساًء كل عام بلهفة وشوق لينهلوا من بركاته ، ويغرتفوا
والنهر اخلافق ، وهو شهر النفحات والرمحات الرابنية وهو شهر جتديد اإلميان وصقل الشخصية وهو شهر املغفرة 

والتوبة والعتق من النار وهو شهر التآلف والرتاحم والبذل والعطاء وهو شهر توحيد القلوب وصفاء النفوس .. فما 
ه ومنحه يف حياتنا اليوم ويف هذا الزمان الذي ضعف فيه اإلميان وفسدت فيه ضائل ىل ف شهر وإأحوجنا إيل هذا ال

الكثري من القيم واألخالق وقست القلوب وزاد القلق وكثرت اهلواجس وضعف اليقني مبا عند هللا وما أعده لعباده 
أََنِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنه   عنْ  ة ..اآلخر   قاء الدنيا وتعاسة.. ما أحوجنا إىل هذه النفحات الرابنية لننجو هبا من ش

قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم : افعلوا اخلري دهركم وتعرضوا لنفحات رمحة هللا فإن هلل نفحات من رمحته 
:  بانلألليَحة  حسن ("انظر الصهحِ يصيب هبا من يشاء من عباده وسلوا هللا أن يسرت عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم ( )

" والنفحة:هي الدفعة من العطية.. وقد أمجل سبحانه نفحات هذا الشهر بقوله تعاىل )اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا 1890
ْبِلُكْم لََعلهُكْم تـَتـهُقوَن ( ]البقرة: خري هي   واليت  [. .. إهنا التقوى 183ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن قـَ

َزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباساً يـَُواِري َسْوآِتكُ  ْم َورِيشاً زاد وخري زينة يتزين هبا العبد وهي خري لباس قال تعاىل ) اَي َبيِن آَدَم َقْد أَنـْ
 . (  ..26( )ألعراف:َولَِباُس التـهْقَوى َذِلَك َخرْيٌ َذِلَك ِمْن آاَيِت اَّللِه َلَعلهُهْم يَذهكهُرونَ 

 مل يلبس ثياابً من التقى ... تقلب عرايان وإن كان كاسيارء  ا املإ ذ
 وخري لباس املرء طاعة ربه  ... وال خري فيمن كان هلل عاصيا

إن رمضان فرصة لتعمري القلوب ابلتقوى والعمل الصاحل وهو ميدان للتنافس يف مجيع ميادين الرب واخلري والعطاء 
  يعمل فيه أعماالً تقربه من ربه وتسعده يف دنياه وآخرته . ه وملد من  يتزو حرم فيه اخلري ومل  واحملروم من 
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لقد كان  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يبشر أصحابه بقدوم رمضان فعن  أىب هريرة رضى هللا    -عبـــاد هللا :  
رتض هللا ك افمبار ، شهر د جاءكم شهر رمضانتعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبشر أصحابه: "ق

عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب اجلنة، ويغلق فيه أبواب اجلحيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة خري من ألف شهر، 
من حرم خريها فقد حرم" صححه األلبان كما يف صحيح النسائي(  وكان السلف: "كانوا يدعون هللا ستة أشهر أن 

م"، وقال حيي بن أىب كثري: "كان من دعائهم؛ اللهم سلمين إىل منه   تقبل ر أن يمث يدعونه ستة أشهيبلغهم رمضان  
رمضان، وسلم يل رمضان ، وتسلمه مىن متقباًل  ( ويف الصحيحني قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) إذا دخل 

لف الس  وكان   أبواب اجلنة ( ... رمضان فتحت أبواب الرمحة وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطني وفتحت  
دعون هللا أن يبلغهم رمضان ، مث يدعونه أن يتقبله منهم .... فإذا أهل هالل رمضان دعوا هللا كما علمهم رسول ي

هللا صلى هللا عليه وسلم : ) هللا أكرب اللهم أهله علينا ابألمن واإلميان والسالمة واإلسالم ، والتوفيق ملا حتب وترضى 
ي وصححه ابن حبان ( .. فأقبلوا عليه " وخذوا منه الصحة ألجسامكم، دارموال  لرتمذيبك هللا ( )رواه ا، ريب ور 

والسمو ألرواحكم، والعظمة لنفوسكم،فهو فرصة ملن أراد النجاح يف الدنيا واآلخرة وغنيمة ملن أراد مجع احلسنات 
الل هذا استغ حسن  ة من أألوقات ، فيا سعادليوم تكون فيه احلسرات على ضياع األعمار واألوقات والسنوات ا

الشهر واي تعاسة من أساء استغالله و مل خيرج منه فائزا منتصرا ظافرا مبغفرة هللا .. عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن 
النيب صلى هللا عليه وسل م قال : ») كل عمل ابن آدم له ؛ احلسنة بعشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ، قال هللا عز 

زي به ، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . للصائم فرحتان : فرحة عند  أجوأان  إنه يل جل : إال الصيام فو 
فطره ، وفرحة عند لقاء ربه . وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك« ( »رواه البخاري ومسلم « و عن 

ان و احتسااب ، غفر له ما إمياضان  صام رم سلم  قال : )) من  أيب هريرة  رضي هللا عنه  ، عن النيب  صلى هللا عليه و 
تقدم من ذنبه (( )أخرجه البخاري  ( .. وعن أيب هريرة  رضي هللا عنه  عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال : ))من 

 قام رمضان إمياان و احتسااب ، غفر له ما تقدم من ذنبه (( )البخاري( . 
ألعمال الصاحلة وابلتوبة النصوح وبرتك اآلاثم واحملرمات ان ابرمض  ال شهر ا أن نستعد الستقبإن علين    -عبـــاد هللا :  

والعزم على اإلستقامة يف هذه احلياة على الدين واخلري واحلق والثبات على ذلك لعل هللا سبحانه وتعاىل أن يرفع عن 
ألرواح تزهق ك واتسف  الدماءبالد املسلمني ، فهذه األمة آالمها ومصائبها وفتنها اليت تعيشها اليوم يف كثري من  

واحلروب تشتعل واخلالفات تتأجج والقلوب تتنافر بني أبناء املسلمني وعجلة احلضارة والبناء تتوقف واألعداء الذين 
أشعلوا هذه الفنت وزرعوا هذه اخلالفات يرتبصون هبذه األمة من كل جانب ليجهدوا على ما تبقى لديها من قدرات 

ند أنفسهم وقد أدركوا جيداً أن احلرب املباشر على هذه األمة ال ميكن أن من عداً  ياة حسانيات ومقومات للح وإمك
يفت يف عضدها أو يوهن من قوهتا بل إن ذلك يزيدها قوة وعظمة وهباًء وثبات ألهنا أمة جهاد وأمة بطولة وشجاعة 

ابسم النعرات املذهبية أو   أخرىية و القوم  رة ابسم العصبيات وفداء .. فلجأوا إىل زرع اخلالف والوقيعة بني أبنائها َت
الطائفية وَترة ابلصراع على احلكم وامللك والسلطان وغري ذلك ووجد كثري من املسلمني من يتعاطى معهم وينساق 
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إىل التعاون   حنو مشاريعهم جهاًل وضعفاً وفساداً يف القيم واألخالق وتناسى الكثري دينهم ورسالته العظيمة اليت تدعو
التعاطف والتسامح وحتكيم الشرع يف مجيع جماالت احلياة حىت يف حال اخلالفات والنزاعات .. ال حم و لرتاخاء واواإل

ِذِه أُمهُتُكْم أُمهًة َواِحَدًة َوَأاَن رَ  بُُّكْم أن حنتكم إىل األهواء واملصاحل الضيقة والعصبيات اجلاهلية .. قال تعاىل )َوِإنه هَٰ
ىل )َوَأِطيُعوا اَّللهَ َوَرُسولَُه َواَل تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصرِبُوا  ِإنه اَّللهَ َمَع تعا  وقال (  52ونتـهُقوِن( )املؤمنفَا

فهو    ( .. وإن رمضان فرصة إلصالح نفوسنا وأوضاعنا مبا فيه من منح رابنية ونفحات إميانية 46الصهاِبرِيَن( )األنفال/
حدة واملصري الواحد واملصلحة الواحدة والدين الواحد والقبلة الواحدة والتعامل الوامة  واح األينفث يف األر 

والتوجيهات الواحدة  .. فلماذا إذاً نفسد حياتنا أبيدينا ؟ وملاذا نبحث عن تعاستنا وشقائنا بسوء أعمالنا ؟ وملاذا ال 
شاكل وتغليب مصاحل الدين واألوطان امل  وحل  لتعايشت ثقافة احلوار واننظر إىل أمم األرض من حولنا وكيف تعلم 

على مصاحل األفراد واجلماعات واألحزاب ؟ فعودوا إىل ربكم وثقوا به سبحانه وأخلصوا أعمالكم وآتلفوا وترامحوا 
وانب حياتكم وتساحموا فيما بينكم ولن يضيع هللا جهودكم ولن يرد دعائكم واستفيدوا من شهر رمضان يف مجيع ج 

 واغرتفوا من نفحاته فرمبا ال يعود إىل قيام الساعة .. نه   معي  فوا منوارتش
 أطلق األرواح من أصفادها *** يف هبيج من رايض األتقياء 
 إهنا اي شهر ظمأى فاسقها *** مشتهاها من ينابيع الصفاء 

 شهوة األجساد قد ألقت هبا *** يف قفار ليس فيها من رواء 
  دنيا الشقـاء كم يفاحل  صوجلان***  اقبل وأعطها    اي ربيع الروح

 كي يعيش الناس من آالئها *** يف رفاء وازدهار وارتقاء 
 هل درى أهل احلجا أن الذي *** شيطن اإلنسان يف األرض اشتهاء

 زورق الشيطان يف وجدانه *** طعمه فيها من اإلفراط داء 
 غناء ما ارتقت إال بزهر أنفس *** يف طعامي عنه عاشت يف 

 ** تبتغي إال لقيمات وماءال * روح  ياة الواطمأنت يف ح 
 إَّنا سلطاهنا من دونه *** كل سلطان به اإلنسان ابء 

 حسبه أن اخضع النفس اليت *** تسرتق الناس حىت األقوايء
 أي سلطان يكف النفس عن *** موبقات غري قيد كالوجاء
 إنه الصوم الذي أوصى به *** رمحة ابلناس رب احلكماء 

 ض فيه للمرض شفـاءه رو * فيامح **فيه ترويض لطبع ج
        اللهم ردان إىل دينك رداً مجيالً  ...  قلت قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه                                            

 بعد:   احلمدهلل وكفى وسالماً على عباده الذين اصطفى ، أما  -اخلطــــبة الثانـية  :  



طب       ان  رخ  ة  مض              ي 

 hassan3f@gmail.com 21 

جعلكم مستخلفني فيه وطهروا   وممااله  ا من مكروه على فضله وأكثروا من عبادته وذكره وأنفقو اش  -هللا :  عبــــــاد  
قلوبكم من األحقاد والضغائن وأروا هللا من أنفسكم يف هذا الشهر خرياً كثرياً ...  أكثروا من الصالة والقيام 

لك من العبادات والطاعات  ...  حافظوا على ام والدعاء وغري ذوالصدقة وقراءة القرآن والذكر وصلة األرح
وحافظوا على صالة الرتاويح والقيام   وحافظوا على وردكم من القرآن .. تفقدوا ..   ساجديف املالصلوات مجاعة 

ملسلمني . أكثروا من الدعاء ليحفظ البالد والعباد ويعم رمحته وفضله على مجيع االفقراء واملساكني واأليتام ..
عيننا على صيام هذا الشهر وقيامه وأن يتقبله منا مجيــعاً  ...  مث اعلموا أن هللا تبارك أن ياىل  نه وتعحاونسأله سب

َها  اَي أَيُـّ وتعاىل قال قوالً كرمياً تنبيهاً لكم وتعليماً وتشريفاً لقدر نبيه وتعظيماً: (إن اَّللهَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيب ِ 
[، اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد، وعلى آله 56َلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً) ]األحزاب:وا عَ لُّ ُنوا صَ مَ الهِذيَن آ

وأصحابه وخلفائه الراشدين، الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون، أيب بكر وعمر وعثمان وعلى، وارض اللهم عن 
نك وفضلك اي أرحم الرامحني واحلمد هلل رب هم مبا معن، وعنديإبحسان إىل يوم البقية الصحابة والقرابة وَتبعيهم  

 العاملني  
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 أولويات املسلم يف رمضان -6

احلمد هلل الذي خلق الشهور واألعوام ..والساعات واألايم .. وفاوت بينها  يف الفضل واإلكرام .. وربك خيلق ما     
..الذي يعلم أعمال العباد وُيري عليهم املقادير .. ال  يعجزه بري  اخل  يمه سبحانه ..  فهو العليشاء وخيتار .. أمحد

شيء يف األرض وال يف السماء وهو على كل شيء قدير .. يف  السماء ملكه .. ويف األرض عظمته .. ويف البحر 
مجيع كتب و     اً خلقهم .. فأحصاهم عدد  قدرته .. خلق اخللق  بعلمه .. فقدر هلم أقداراً .. وضرب هلم آجاالً .. 

أعماهلم فلم يغادر منهم أحدًا .. وأصلي وأسلم على أفضل  من صلى وصام  ووقف ابملشاعر وطاف ابلبيت احلرام  
..  صلى هللا وسلم  وابرك عليه ..ما ذكره الذاكرون األبرار  وصلى هللا وسلم وابرك عليه ..ما تعاقب الليل والنهار 

  -أن حيشران يوم القيامة يف زمرته أما بعـد:.. و مته  أ  نه  أن يعلنا من خيار ونسأله سبحا
 
ها هو شهر رمضان حيل ضيفاً علينا بعد عام مضى من حياتنا حدثت فيه الكثري من األحداث و     -عبـــــــــاد هللا :  

آخرون ورحل عن الدنيا  قدم فيه بعضنا من األعمال ما قدم وأحسن فيه من أحسن وقصر أانس آخرون وتساهل  
م على رهبم واملسلم احلق هو من يتعظ بغريه ويعود إىل رشده ويستفيد من الفرص يف حياته .. وإن حساهبرون  آخ

رمضان لفرصة عظيمة لتقوية اإلميان والتزود من الطاعات والتوبة النصوح لرب األرض والسماوات والندم على ما 
اس من حولنا .. لذلك ينبغي أن يكون والنحام  ر س واألهل واجلريان واألفات من التقصري واهلفوات يف حق النف

رمضان هذا العام خمتلف عن غريه من األعوام حىت ال يستمر التفريط والتقصري وينتقل اإلنسان إىل الدار اآلخرة 
مواله وأتباعه وصحته وليس له من العمل الصاحل ما يبلغه رضوان هللا وجنته، قد غرته دنياه وإمهال هللا له  وأعجب أب

كون خسارة ما بعدها خسارة .. قال تعاىل )ُقْل َهْل نـَُنبِ ُئُكْم اِبألْخَسرِيَن َأْعَماال * الهِذيَن َضله َسْعيُـُهْم يف ه فتوالدوأ
ًعا * ُأولَِئَك الهِذيَن َكَفُروا ِبِ  ُْم حُيِْسُنوَن ُصنـْ نـَْيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنه ْم َولِ احْلََياِة الدُّ َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َفال نُِقيُم هَلُْم  فَ ائِهِ قَ اَيِت َرهبِِ 

(  ...  إنه ينبغي ملن أراد أن يستفيد من شهر رمضان هذا العام ويكون 105-103يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزاًن ( )الكهف/ 
 هبا قيامالوالسلوكيات ويعزم على  نقطة حتول يف حياته أن يركز على أولوايت هامة وضرورية من األقوال واألعمال  

ويريب نفسه عليها حىت تستقيم حياته ويسعد يف آخرته فهو شهر اخلريات والنفحات الرابنية وقد كان صلى هللا عليه 
وسلم يبشر أصحابه بقدومه فيقول: "قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افرتض هللا عليكم صيامه، يفتح فيه 

فيه ليلة خري من ألف شهر، من حرم خريها فقد حرم"   طني،لشياا  بواب اجلحيم، وتغل فيهأبواب اجلنة، ويغلق فيه أ
صححه األلبان كما يف صحيح النسائي( وإن أهم هذه األولوايت اليت يب أن يسارع كل مسلم للقيام هبا هي التوبة 

 تقني ر املعا ذلك .. فالتوبة هي شمن الذنوب واملعاصي ورد احلقوق واملظامل إىل أهلها والعزم على عدم العودة إىل
..ودأب الصاحلني .. روى مسلم أنه صلى هللا عليه وسلم قال : " اي أيها الناس توبوا إىل هللا فإن أتوب إىل هللا يف 
اليوم مائة مرة " فكيف برمضان شهر الغفران والرمحات و الذي هلل فيه كل ليلة عتقاء من النار .. فرمضان فرصة 
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فرصة ملن كذب وزور وخان األمانة وتنصل من املسئولية ، فرصة    ،د هللا دو صر وتساهل وتعدى على حملن فرط وق 
ملن كان فعله وسلوك سبباً لفساد اجملتمع وانتشار الرذائل وترويع اآلمنني وَتويف الناس وإقالق السكينة أن يتوب 

نوبه .. مائة  سنة قى ذوتب   وتوالويل الطويل ملن مي  إىل هللا .. قال أبو حامد : طوىب ملن إذا مات ماتت معه ذنوبه .. 
.. ومائيت سنة .. أو أكثر يعذب هبا يف قربه .. ويسأل عنها إىل آخر انقراضها .. وقال تعاىل : } إان حنن حنيي املوتى 

 ونكتب ما قدموا وآاثرهم { .. أي نكتب ما أخروه من آاثر أعماهلم .. كما نكتب ما قدموه .. والصوم يهذب 
حنو اخلري وهو يساعد على حتقيق التوبة النصوح وتقوى هللا ومراقبته واخلوف منه ريه  ك ضم ر سلوك املسلم وخلقه وحي

يُـَّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِذيَن ِمن   ََ قـَْبِلُكْم وتلك هي مثار الصوم قال تعاىل : ) اَي َأ
: )من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة -لى هللا عليه وسلمول ص ويق  ،  [183ُقوَن( ]البقرة:  لعلهُكْم تـَتـه 

يف أن يدع طعامه وشرابه(  .. وإن احملروم يف رمضان من حرم فيه اخلري ومل يتزود منه ومل يعمل فيه أعماالً تقربه من 
 ربه وتسعده يف دنياه وآخرته ... 

 
 ه يف شهر شعبان ى ربه  عصحىت **    ه الذنب يف رجب *اي ذا الذي ما كفا

 لقد أظلك شهُر الصوم بعدمها    ***    فال تصريِ  أيضاً شهَر عصيان 
 

النوافل   ومن أولوايت املسلم يف رمضان احملافظة على الصلوات مجاعة يف بيوت هللا والتزود من  -عبــــــاد هللا :
 واحملافظة على ذكر هللا 

دبراً وعماًل والتزاماً يف واقع احلياة فكم من مسلم هجر القرآن يف حياته   وتفهماً و   ومساعاً   القرآن قراءةً واإلكثار من    
فتحولت إىل تعاسة وشقاء وذهبت الراحة من الطمأنينة من القلوب وهو دستور أمة اإلسالم وسر قوهتا وعزهتا 

يوم يف رمضان كل    ن يفرآيكون له ورداً من الق   واملسلم يب أن يرتبط هبذا القرآن يف رمضان وغري رمضان وأن
ٍت ِمَن وغريه وأما يف رمضان فإنه شهر القرآن قال تعاىل } َشْهُر رََمَضاَن الهِذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنهاِس َوبـَيِ َنا

ُد ْجوَ ) أَ   لمصطفى صلى هللا عليه وس[، وهو موسم مدارسة القرآن حيث َكاَن امل   185اهْلَُدى َواْلُفْرقَاِن {  ] البقرة: 
َلٍة ِمْن رََمَضاَن فـَُيَداِرُسُه اْلُقرْ  آَن ( ] رواه البخاري [، َما َيُكوُن يف رََمَضاَن ِحنَي يـَْلَقاُه ِجرْبِيُل وََكاَن يـَْلَقاُه يف ُكلِ  لَيـْ

َلْيِه َوَسلهَم قَاَل: ) الصِ َياُم َواْلُقْرآُن  عَ َّللهُ ا  ُسوَل اَّللِه َصلهىوالشفاعة تربط بني رمضان والقرآن فَعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعْمٍر َأنه رَ 
َفَشفِ ْعيِن ِفيِه، َويـَُقوُل اْلُقْرآُن: َيْشَفَعاِن ِلْلَعْبِد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، يـَُقوُل الصِ َياُم: َأْي َربِ  َمنَـْعُتُه الطهَعاَم َوالشهَهَواِت اِبلنـهَهاِر  

 -ْعيِن ِفيِه، قَاَل: فـَُيَشفهَعاِن ( ] رواه أمحد [ ..و عن بريدة رضي هللا عنه قال : مسعت النيبَشف ِ ِل فَ يْ ُه النـهْوَم اِبلله َمنَـْعتُ 
الشهاِحِب .   يقول : ) ِإنه اْلُقْرآَن يـَْلَقى َصاِحَبُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِحنَي يـَْنَشقُّ َعْنُه َقرْبُُه َكالرهُجلِ   -صلى هللا عليه وسلم  

ِجِر َوَأْسَهْرُت َهْل تـَْعرُِفيِن ؟ فـَيَـُقوُل : َما َأْعرُِفَك . فـَيَـُقوُل لَُه : َأاَن َصاِحُبَك اْلُقْرآُن الهِذي َأْظَمْأُتَك يف اهْلََوا : لَهُ   لُ فـَيَـُقو 
َلَك ، َوِإنه ُكله ََتِجٍر ِمْن َورَاِء جِتَارَتِِه ، َوِإنهَك اْليَـْوَم مِ  يُـْعَطى اْلُمْلَك بَِيِميِنِه َواخْلُْلَد ِبِشَمالِِه َويُوَضُع ، فَـ ٍة ارَ ْن َورَاِء ُكلِ  جِتَ لَيـْ
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نـَْيا . فـَيَـُقواَلِن : ِِبَ  ْخِذ  ُكِسيَنا َهِذِه ؟ فـَيُـَقاُل : أبَِ َعَلى رَْأِسِه ََتُج اْلَوقَاِر َويُْكَسى َواِلَداُه ُحلهَتنْيِ اَل يـَُقوهُم هَلَُما َأْهُل الدُّ
َرْأ َواْصَعْد يف َدرََجِة اجْلَنهِة َوُغَرِفَها فـَُهَو يف ُصُعوٍد َما َداَم يـَْقَرأُ َهذًّا َكاَن َأوْ مثُه   آنَ رْ َوَلدُِكَما اْلقُ  تـَْرتِياًل ( )رواه    يـَُقاُل لَُه اقـْ

لبان يف "السلسلة ( وحسنه البوصريي يف الزوائد واأل3781( وابن ماجه يف "السنن" )394أمحد يف "املسند" )
 (.2829)  يحة" صحال
 

ومن األعمال والعبادات اليت ينبغي للمسلم أن حيافظ عليها يف رمضان وتكون يف    -أيها املؤمنون /عبـــــــــاد هللا :
ية برانجمه ، احملافظة على صالة الرتاويح وقيام الليل ملا فيهما من األجر والثواب  والفوائد الروحية والقيم األخالق

عليه وسلم "من قام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه") مسلم( ..   لى هللاص   والصحة اجلسدية قال
وعن عمر بن عمرو بن مرة اجلهين قال ) جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل من قضاعة فقال : اي رسول هللا 

وصمت الشهر ، وقمت س ، اخلم ت  هللا ، وصليُت الصلوا ! أرأيت إن شهدُت أن ال إله إال هللا ، وأنك رسول
رمضان ، وآتيُت الزكاة ؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقني والشهداء( )أخرجه 

( .  فهل نشمر عن ساعد 1/419/993ابن خزمية وابن حبان يف "صحيحيهما وهو يف"صحيح الرتغيب لأللبان" )
قيام يف رمضان حىت تستقيم على هذه العبادة والطاعة طوال العام فتحل وال  اويحرت ية نفوسنا على صالة الاجلد لرتب

علينا الربكات وتتنزل علينا الرمحات وتفرج الكرابت وتقضى احلاجات وتدفع الشرور واآلفات .. وكم حنن حمتاجني  
َا يـُْؤِمُن ِِباَيتَِنا :     عاىلت  ادقة وعمل خالص  ..قال إىل رمحة هللا وتوفيقه ولن تنال إال بعبادة صحيحة ومناجاة ص "ِإَّنه

ُْم الهِذيَن ِإَذا ذُكِ ُروا هِبَا َخرُّوا ُسجهًدا َوَسبهُحوا ِبَْمِد َرهبِ ِْم َوُهْم اَل َيْسَتْكرِبُوَن تـََتَجاََف ُجُنوهبُُ  ْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َرهبه
َناُهْم يـُْنفِ   َخْوفًا َوَطَمًعا َومِمها  تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قـُرهِة َأْعنُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن " ]السجدة، َفاَل وَن  قُ َرزَقـْ

َن رَبـهَنا [ ووصفهم يف موضع آخر , بقوله : "َوالهِذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِ ِْم ُسجهًدا َوِقَياًما َوالهِذيَن يـَُقوُلو 17-15اآلايت:  
ِفيَها حتَِيهًة اَب َجَهنهَم ِإنه َعَذاهَبَا َكاَن َغَراًما " إىل أن قال : " ُأولَِئَك ُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا َصرَبُوا َويـَُلقهْوَن  َعذَ ا نه اْصِرْف عَ 

فيه حالوة ، و   لذة  له [  إن قيام الليل  75-64َوَساَلًما َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًما " ]الفرقان، اآلايت:  
وسعادة ال يشعر هبا إال من صف قدميه هلل َف ظلمات الليل يعبد ربه ويشكو ذنبه ، ويناجى مواله ، ويطلب جنته ، 

* َواِبأْلَْسَحاِر ويرجو رمحته ، وخياف عذابه ، ويستعيذ من انره  قال تعاىل عنهم: }َكانُوا َقِلياًل مِ َن اللهْيِل َما يـَْهَجُعوَن  
[ قال احلسن: كابدوا الليل، ومد وا الصالة إىل السحر، مث جلسوا يف الدعاء 18،17ِفُروَن { ]الذارايت: تَـغْ َيسْ   مْ هُ 

مْحََة رَب ِِه ُقْل و رَ واالستكانة واالستغفار...  وقال تعاىل: } َأمهْن ُهَو قَاِنٌت آاَنء اللهْيِل َساِجداً َوقَاِئماً حَيَْذُر اآْلِخَرَة َويـَْرجُ 
َا يـََتذَكهُر ُأْوُلوا اأْلَْلَباِب{ ]الزمر:ْستَ ْل يَ هَ  [...   ومن أعمال املسلم يف شهر 9ِوي الهِذيَن يـَْعَلُموَن َوالهِذيَن اَل يـَْعَلُموَن ِإَّنه

  ْرضاً  قَـ الهِذي يـُْقِرُض اَّللهَ رمضان أن ينفق مما أعطاه هللا مما قل منه أو كثر كٌل حسب قدرته وطاقته قال تعاىل )َمْن ذا  
) وقال عز وجل ) َوَما أَنَفْقُتْم م ن َشْىء فـَُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخرْيُ 245َحَسناً فـَُيضاِعَفُه َلُه َأْضعافاً َكِثريًَة{ )البقرة /

ف جبانبه  وميد يد ( ...  فكم من جائع وحمتاج ويتيم ومسكني ومريض وغارم حيتاج إىل من يق39( )سبأ:لرهازِِقنيَ ٱ
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عند هللا ..لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس يف رمضان وغري رمضان  لكيضيع ذولن  له    ونالع
...  أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس، 

يف كل ليلة من ليايل رمضان،  قرآن رسه اليدا  وكان،  جربيل فيدارسه القرآن  وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه
فلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود ابخلري من الريح املرسلة( .. فتشبهوا بنبيكم واقتدوا بسلوكه وأخالقه والتزموا  

 محني الرارحم  أ  عاتنا واغفر ذنوبنا ايبتوجيهات تفلحوا يف الدنيا واآلخرة .. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وتقبل طا
 

 قويل َهذا، وأستغفر هللا  يل ولكم فاستغفروه  قلت
 

ومن أولوايت املسلم يف شهر رمضان استغالل مجيع أوقاته ابلعلم النافع والعمل     -الثانــية  / عبـــــــــاد هللا :  اخلطــــبة
يباً فرمضان شهٌر للمراجعة هتذ إال  لمع فالصوم ال يزيد املسالصاحل واإلنضباط األخالقي والسلوكي يف البيت والشار 

وهو مدرسة األخالق يقول صلى هللا عليه وسلم )والصيام ُجن ة، وإذا كان يوم   لنفوس والتغيري والرتبية والتهذيب ل
على  صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل: إن امرؤ صائم ( )البخاري( وليس هذا

.. ومن ذلك اإلنضباط   تباعه ل إهنا العظمة والسمو والرفعة اليت يريب عليها اإلسالم أور بواخلف  سبيل اجلنب والضع 
الوظيفي ورعاية مصاحل الناس  والعمل وطلب الرزق فالصيام ال يعد عذراً للنوم والتأخر عن الدوام والتقصري يف 

بذل والعطاء .. ويستوي يف ذلك وال  هاداجلان شهر اجلد والنشاط و األعمال والتغيب وتعطيل مصاحل الناس .. فرمض
ورجل األمن وكل واحد على ثغرة يف هذا اجملتمع وهو مأجور عند هللا  ..  ومن   وزيراملوظف البسيط واملدير وال

.. فإذا    أولوايت املسلم يف شهر رمضان صلة األرحام واإلحسان إىل اجلريان والعفو والتسامح مع إخوانه من حوله 
يعفو فيها هللا عن الكثري   ليلةان والعتق من النريان والتجاوز عن الزالت واهلفوات وفيه  لغفر هر اش  كان رمضان هو

من خلقه ومن أراد أن يعفو هللا عنه فليعفو عن خلقة فكم من خصومات بني الناس واألهل واجلريان واإلخوة ... 
ال يسامح بعضنا بعضا ... لقد اذا  فلم   سدد والغل والبغضاء واحلوكم من قلوب ممتلئة على بعضها البعض ابحلق

رفعت ليلة القدر كما يف ورد احلديث بسبب خصومة بني رجلني من املسلمني فماذا نقول يف زماننا هذا واخلصومات 
عزاً  واخلالفات تعصف ابلناس عصفا خالفات وخصومات سياسية واجتماعية وقبلية ... فهل من عفو يبين به املؤمن

لدنيا واآلخرة وحيفظ به سالمة جمتمعة وأمنه وازدهاره ..  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: يف افسه  لنويرفع به قدراً  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ما نقصت صدقة من مال، وما زاد هللا عبًدا بعفٍو إال عًزا، وما تواضع أحد هلل 

ذكِر الصفح واجلمِع بينه وبني العفو كما يف قوله تعاىل     يف ِفرةً القد جاءِت اآلايت متضَ   إال رفعه هللا" ]رواه مسلم[ ..  
ُهْم َواْصَفْح ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ املُْحِسِننَي ( ]املائدة: ُ أِبَْمرِِه ( 13)  فَاْعُف َعنـْ [، وقوله:)  فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىته َيَْيتَ اَّلله

َواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجرِيَن   لُقْرىَب وا الَفْضِل ِمنُكْم َوالسهَعِة َأن يـُْؤتُوا ُأْويل اْولُ  أُ لِ سبحانه:)  َواَل َيَْتَ [، وقوله  109]البقرة:
ُ َغُفوٌر رهِحيٌم ( ]ا ُ َلُكْم َواَّلله ار عذ[ .. فلنلتمس األ 22بة: لتو يف َسِبيِل اَّللِه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأالَ حتُِبُـّوَن َأن يـَْغِفَر اَّلله
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ن الظن ببعضنا  البعض وليكون العفو سجية كل مسلم خاصة يف هذا الشهر املبارك .. وكم هو مجيل وعظيم لنحسو 
أن نطوي صفحة اخلالفات ونبدأ يف بناء عالقة مع بعضنا تقوم على التآلف والرتاحم واإلخاء ولني اجلانب ولنتخذ 

 إىل األفضل. من رمضان حمطة إنطالق وتغيري  
 

وشهر رمضان هو شهر الدعاء والتضرع بني يدي هللا سبحانه وتعاىل ندعو ألنفسنا وجمتمعاتنا وأمتنا      -هللا :   ـادــعبــــــ
وللصائم عند فطره دعوة ال ترد ينبغي أن ال يفرط فيها فقد جبلت هذه الدنيا على كدر وكم حنن حمتاجني إىل رمحة 

اي .. آالم تضيق هبا النفوس، ومزعجات تورث اخلوف وبال  وحمن،  ورزااي به الدنيا مصائهللا وعطفه ..  فكم يف هذ
واجلزع .. فكم يف هذه الدنيا من عني ابكية، وكم فيها من قلب حزين، وكم فيها من الضعفاء واملعدومني .. قلوهبم 

 تقر،  اف غينذل، و   قد قلقاً!! عزيز  تشتعل ودموعهم تسيل .. هذا يشكو علة وسقماً، وذاك حاجة وفقراً، وآخر مهاً و 
وصحيح مرض .. وكل له مهوم وآالم، فإىل من يشكون؟ وأيديهم إىل من ميدون؟ إىل رب األرض والسماوات، جميب 
الدعوات، ومقيل العثرات، عامل السر والنجوى  ..  فالدعاء هو أعظم أنواع العبادات ،ألنه يدل على التواضع هلل، 

خلوف منه تعاىل، وترك الدعاء يدل على الكرب وقسوة القلب ، واعندها فيم   رغبة لني القلب والواالفتقار إىل هللا، و 
واإلعراض عن هللا، وهو سبب دخول النار،  يقول تعاىل:) وقال ربكم ادعون أستجب لكم إن الذين يستكربون عن 

بل أق:)  و اىلاجلنة قال تع  [ ..   كما أن دعاء هللا سبب لدخول 60عباديت سيدخلون جهنم داخرين ( ،]غافر  
على بعض يتساءلون قالوا إان كنا قبل يف أهلنا مشفقني فمنه هللا علينا ووقاان عذاب السموم إان كنا من قبل   عضهم ب

[.. فاللهم اي موضع كل شكوى! واي سامع كل جنوى! واي شاهد كل 28-27ندعوه إنه هو الرب الرحيم ( ]الطور:  
ئج السائلني، ويعلم ضمائر الصامتني! ندعوك دعاء من حوا  ميلك ن  ! اي م يةاي كاشف كل بلبلوى! اي عامل كل خفية! و 

اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقل ت حيلته، دعاء الغرابء املضطرين، الذين ال يدون لكشف ما هم فيه إال أنت، اي 
نا ائدم  واحقنواشف مرضاان    أرحم الرامحني! اكشف ما بنا وابملسلمني من ضعف وفتور وذل وهوان واقض حاجاتنا

نواصينا إىل كل خري  ..  ... هذا وصلوا وسلموا على  حممد خري الربية ورسول اإلنسانية صلى هللا عليه وعلى خذ بو 
 آله وسلم ..... واحلمد هلل رب العاملني  . 
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 مثار العبودية واستقبال رمضـــــان -7
الوهاُب املنان، الرحيم الرمحن، املدعو   ، عا يستطوجِب الشكر أبقصى ما  احلمد هلل مستحِق احلمد بال انقطاع، ومست

إله إال هللا وحده    بكل لسان، املرجو للعفو واإلحسان، الذي ال خري إال منه، وال فضل إال من لدنه. وأشهد أن ال 
ج الكروب، جميب مسؤول، وأعظم مأمول، عامل الغيوب مفر    ال شريك له، اجلميل العوائد، اجلزيل الفوائد، أكرم 

 املكروب،   ر طضامل   دعوة
 راي أبمخصي أطأ الـثُ   وكدتُ   ...   ومـما زادن شـرفـاً وتـيــهـاً  

تَ   ...   اي عبادي  كَ دخويل حتت قولِ   يل نـبيا أمحدَ   وأن صـريه
املؤي د   الطاهرة،   وأشهد أن سيدان حممداً عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، الوايف عهده، الصادق وعده، ذو األخالق

أما بعـــد   صلى هللا عليه، وعلى آله وأصحابه وَتبعيه صالة تشرق إشراق البدور والرباهني الباهرة.  ،ةر لظاهزات اابملعج
: 

ما من خملوق أو كائن يف األرض وال يف السماء إال وهو يقوم هلل ابلعبودية احلقة إال عصاة بين آدم     -  ـاد هللا : ــ عبـــ   
بح لَُه َمن يف السهَماَواِت َوَمن يف األْرِض َوالشهْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلَِباُل يس  هللاَ )َأمَلْ تـََر َأنِ  واجلن قال تعاىل )

 ك للذ   (.   18)احلج :    رٍِم(َوالشهَجُر َوالدهَوابُّ وََكِثرٌي مِ َن النهاِس وََكِثرٌي َحقه َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمن يُِهِن هللاُ َفَما لَُه ِمن مُّكْ 
من األنبياء اعتدى على قرية للنمل فأحرقها، ففي صلى هللا عليه وسلم قال: " قرصت َّنلٌة نبياً من   نبياً هللا  تبعا

رواه )َّنلة أحرقت أمًة من األمم تسبح هللا"  أن قرصتك األنبياء فأمر بقرية النمل فُأِحرقت فأوحى هللا إليه:  
زع له، فقد روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال قال تفو   َتافم اجلمعة و شفق من يو والدواب ت( ..  3019البخاري

"ال تطلع الشمس وال تغرب على أفضل من يوم اجلمعة، وما من دابة إال وهي تفزع   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ف وإَّنا َتا  (سند صحيحب  3/114وابن خزمية  2/272ليوم اجلمعة ، إال هاذين الثقلني : اجلن واإلنس أخرجه أمحد  

وتنكر الظلم بلغة خاصة وقد   الدواب تتكلم و ..    من يوم اجلمعة ألن قيام الساعة سيكون يف يوم اجلمعة  ابدو ال
ملا ظلمه صاحبه، ففي سنن أيب داود أنه عليه   تكلم اجلملفقد      يُطلع هللا من يشاء من عباده على فهم لغتها: 

ا مجل ، فلما رأى النيب صلى هللا عليه وسلم حنه إذف صار.اانً ـ لرجل من األنالصالة والسالم دخل حائطاً ـ أي بست
" من رب هذا    وذرفت عيناه، فأَته النيب صلى هللا عليه وسلم فمسح سراته إىل سنامه وِذْفراه فسكن. فقال:

 نه فإها  ة اليت ملكك هللا إاي: أال تتقي هللا يف هذه البهيم فقالاجلمل؟ فجاء فىت من األنصار فقال: يل اي رسول هللا.  
والديك يدعو إىل الصالة، ولذا (  ...     2549وأبو داود    1745رواه أمحد  )  شكا إيل أنك جتيعه وتدئبه" أي تتعبه  

فإن من حقه علينا أن نبتعد عن سبه، ملا ثبت عند أيب داود زيد بن خالد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
( كما أن الديك يعرف املالئكة فإذا 21723وأمحد    5101د  او د  أبو  للصالة" )رواه  يوقظ  فإنه   تسبوا الديك"ال  

: "إذا مسعتم قالرآهم صاح، ملا روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
رأى ه  إنان فوذوا ابهلل من الشيطصياح الديكة فاسألوا هللا من فضله فإهنا رأت ملكاً وإذا مسعتم هنيق احلمار فتع
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عدة، لكن من أعجبها ما جاء يف  البحر فله عبودايتأما ..     (.2729ومسلم    3127شيطاانً ")رواه البخاري  
مسند اإلمام أمحد عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف احلديث القدسي عن 

ستأذن هللا تعاىل أن ينتضح عليهم فيكفه هللا عز ي  ات ث مر ثال   يشرف فيهاالبحر  رب العزة: ))ليس من ليلة إال و 
إال والبحر يستأذن ربه ان يغرق ابن آدم، واملالئكة تعاجله وهتلكه، والرب سبحانه   من يوموجل(( ويف رواية: ))ما  

س الناليلة أن يهلك ويغرق  وتعاىل يقول دعوا عبدي(( فيا سبحان هللا، البحر يقعر ويغضب، ويستأذن هللا يف كل  
منهم، فيعظم على   العبودية املطلوبة تعلمون بسبب ماذا؟ انه بسبب معاصي ابن آدم، وعدم حتقيق ابن آدم    هل

البحر أن يرى ابن آدم وهو يعصي هللا فيتأمل لذلك ويتمىن هالك ابن آدم، لكن هللا جل وتعاىل ِبلمه وعطفه ورمحته 
       ...      بنا يقول، دعوا عبدي 

 له *** أم كيف يحده اجلاحد اإلى  يعص  فيا عجبا كيف 
 وهلل يف كل حتريكة ويف *** كل تسكينة شاهــد 

 ويف كل شيء كل له آية *** تدل على أنه الواحــــد 
(. 6)الرمحن:  : )َوالنهْجُم َوالشهَجُر َيْسُجَداِن(-تعاىل-قال هللا والنبات يعبد هللا    الشجرو  -  عباد هللا : أيها املؤمنون / 

يل أَبُو  املؤذنني: َعْن َعْبِد الرهمْحَِن ْبِن َأيب َصْعَصَعَة، َعْن أَبِيِه، وََكاَن أَبُوُه يف ِحْجِر َأيب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل  و   اناألذحيب    و
ْعُت َرُسو  يـَُقوُل: )ال   -َلْيِه َوَسلهمَ عَ  هللاُ َصلهى -َل اَّللِه  َسِعيٍد: ِإَذا ُكْنَت يف اْلبَـَواِدي، فَاْرَفْع َصْوَتَك اِبأَلَذاِن، فَِإن ِ مسَِ

والشجر حيب املناسك   النباتبل إن  .  البخاري (.  َيْسَمُعُه ِجنٌّ، َوال ِإْنٌس، َوال َشَجٌر، َوال َحَجٌر، ِإال َشِهَد َلُه( )رواه
 َمْن َعْن مَيِيِنِه ّبه لَ   ِإالَليب ِ  ُمْسِلٍم يُـ  : )َما ِمنْ يف أي مكان فقد قال عليه الصالة والسالم  ابمللبني ابحلجاج و ويفرح  

..     ُهنا( )رواه الرتمذي، وصححه األلبان(.اُهنا وهاَومِشَالِِه: ِمْن َحَجٍر َأْو َشَجٍر َأْو َمَدٍر َحىته تنقِطَع األرُض مْن ه
ح فال الصر و وديتنا هلل طريق للنفما هو دوران حنن ؟ وما هو واجبنا ؟ وكيف جنعل من عب  إذا كان هذا شأن املخلوقات 

يف عصر تزينت فيه الشهوات، وتنوعت فيه الشبهات، وتزايدت  واحلياة السعيدة يف الدنيا واآلخرة ؟ اننا نعيش
واملسلم اليوم يبحث عن لذة   ..    املغرايت، وكثرت امللهيات، حىت كادت معها أن تعمي القلوب، ومتوت األرواح،

وأين أقل القليل، فأين قوت القلوب وغذاء األرواح؟    إالذلك  العني، فال يد من    الروح، وخشوع القلب، ودموع
؟ وأين ترطيب األلسنة ابألذكار؟ وأين االستغفار ابألسحار؟ ومن مث أين صفاء النفوس لذة العبادة، وحالوة الطاعة

رف أن اش   صدق األحوال؟والسرائر؟ وأين جالء القلوب والبصائر؟ ومن بعد أين حسن األقوال وصالح األعمال و 
( وألجل حتقيق هذه 56: } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون {)الذارايت:  قال تعاىلمات مقام العبودية    قاملا

:} ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا واجتنبوا قال تعاىلالغاية واقعا يف حياة الناس بعث هللاُ الرسل،  
ها بقوله: } إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون عنن كربي املست  سبحانه وتعاىل  ( وذم36الطاغوت {)النحل:

عندما شرهف هللا تعاىل نبيه ابلُقرب منه و   والعبادة هلل وظيفة العمر وهي أعلى املنازل(  19جهنم داخرين {)األنبياء:  
ون غريها ألهنا أشرف د  يةعبود[ .. فوصفه ابل1اء:  }ُسْبَحاَن الهِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه ..{ ]اإلسر   الفقيف رحلة اإلسراء، 
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ينيها   وللعبودية  مثار ..    ولكن الذل هلل عزه وجله مع احملبة هو كمال الشرف.  وعلى الرغم أن العبودية ُذلاملواطن،  
نصب املال واملذلك اإلنسان من عبودية  ير  حتر وهتذيب النفس و تربية الروح  العبد يف الدنيا واآلخرة فمن  ذلك  

  لغريهاالستسالم    من اخلضوع لغري هللا تعاىل و   ات إىل عبودية رب األرض والسموات .. و بهلشت واع والشهوا واملتا 
صلى هللا  رسول هللا أنه ملا بلغته دعوة  -رضي هللا عنه   -إىل عبادته وحده سبحانه وتعاىل ..  عن عدي بن حامت  

صلى هللا  - مٌن رسول هللا ن قومه، مثم   عة ومجا اهلية، فأِسرت أخته  فر إىل الشام، وكان قد تنصر يف اجلعليه وسلم  
صلى هللا عليه  رسول هللا  على أخته فأعطاها، فرجعت إىل أخيها فرغبته يف اإلسالم، ويف القدوم علىعليه وسلم 

من   صليب  - " أي " عدي   -ويف عنقه صلى هللا عليه وسلم   فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول هللاوسلم 
 دون هللا ﴾ يقرأ هذه اآلية.. ﴿ اَتذوا أحبارهم ورهباهنم أراباب من عليه وسلم   هللا  صلى  فضة، وكان النيب

احلالل وأحلوا هلم احلرام.  .. قال : فقلت: أهنم مل يعبدوهم. فقال : ) بلى ! إهنم حرموا عليهم  [31]التوبة:
 ( . 20حلالل واحلرام )صا   يجَتر  غاية املرام يف  / سن.قال األلبان حديث ح   فاتبعوهم. فذلك عبادهتم إايهم () 

)وعد هللا الذين آمنوا   قال هللا تعاىل  كما أهنا سبيل إىل األمن واألمان والعزة والتمكني واالستخالف     -  ـاد هللا : ــ عبـــ
ارتضى هلم   منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي

َولََقْد َسبَـَقْت َكِلَمتُـَنا ِلِعَباِداَن ): قال تعاىل  (..55)النور/  خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا(  عدب  م من وليبدلنه
ُْم هَلُُم اْلَمنُصوُروَن، َوِإنه ُجنَداَن هَلُُم اْلَغالُِبونَ  اخلري   ينشرون املسلمون  ( لقد خرج  173-171الصافات  ( اْلُمْرَسِلنَي، ِإهنه

د السند وما وراء النهر يوم أن كنا امة تتشرف بعبوديتها هلل وال ترضى ابلذل واالستعباد وال يعرتيها الب  إىل  والعدل
حممد بن واسع جماهداً يف املعركة، وقد كانوا عبهاداً يف وفيهم    مدينة كابول اخلوف أو اجلنب فلما وصل اجليش إىل

وكان قائد ونوابغ يف شىت العلوم    ة سيٍف يف اجلهاد يف سبيل هللا ل ومح فل، بر، ومفتون يف احملااحملراب، وخطباء على املنا
اجليش قتيبة بن مسلم القائد الشهري فقال قتيبة قبل املعركة والناس مصطفون للقاء موعود هللا، وملناجزة أعداء هللا، 

خص بطرفه إىل ش  قد دوه  ذهبوا يلتمسونه؛ فوجبن واسع ، والتمسوه يل، ف  اِبثوا عن حممد قال القائد قتيبة :  
السماء، ورفع سبابته واتكأ على رحمه وهو يقول: اي حي اي قيوم ال إله إال أنت! اللهم انصران عليهم، فلما رجعوا 

خرٌي عندي من ألف سيٍف شهري، ومن   وهللا إلصبع حممد بن واسعوأخربوا قتيبة بن مسلم قال: نصران ورب الكعبة،  
فلما بدأت املعركة نصر هللا جنده على أعدائه؛ ألهنم صدقوا معه،   عند هللان  م   لنصرطرير. ملاذا؟ ألن ا  ألف شابٍ 

( 17األعلى:( )َواآْلِخَرُة َخرْيٌ َوأَبـَْقى    )   وأخلصوا له الدعاء واإلانبة، فأعطاهم ما متنوا من الشهادة والنصر والتمكني
وتعين العدل ال الظلم وتعىن اإلتباع ال اإلبتداع ة  بي السل وتعين اإليابية ال    ال الركود  تعين احلركةفالعبودية احلقة  ..  

 وتعين الشجاعة واإلقدام ال اخلوف واجلنب والنفاق ... 
 سران على موج البحار ِبارا   ...كنا جباالً يف اجلبال ورمبا    
 قبل الكتائب تفتح األمصارا     ...مبعابد اإلفرنج كان أذاننا   

 وجود وقدر األقداراال  عنص  .. .لذي    ال إله سوى اندعو جهاراً  
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 نرجو ثوابك مغنماً وجوارا    ...ورؤوسنا ايرب فوق أكفنا    
 مل يوما خنشى غامشا جبارا   ...كنا نقدم للسيوف صدوران    
 خضراء تنبت حوهلا األزهارا  ...   وكأن ظل السيف ظل حديقة  
 ا م فوقها الكفار فنهدمها وهند   .... كنا نرى األصنام من ذهب    

 كنزًا وصاغ احللي والدينارا    ...املسلمني حلازها      ريغ كان  لو  
صاحبها إىل القيام ابحلق ودفع الظلم ونشر العدل ولو على نفسه ألنه يستشعر عظمة  العبادة أهنا تدفع ومن مثرات  

هلل وكانت   دابنا ععليه وسلم ويوم أن كهللا ويدرك مسئوليته واألمانة اليت حتملها والقيم اليت بعث هبا حممد صلى هللا  
 .. أخالق القرآن هي اليت حتكم تصرفاتنا فتحت لنا قلوب العباد وكثري من البالد وسعدت اجملتمعات واألمم  

 فلما ملكتم سال ابلدم أبطحُ   ... لعدل فينا سجية  ان اا فكملكن
 حُ غدوان على األسرى َّنن  ونصف ...    وحل لتم قتل اآلسارى وطاملا   

 فكل  إانء ابلذي فيه ينضحُ    ...  ا    ننفحسبكم هذا التفاوت بي
 

جناة من عذاب هللا ذلك هي كفالعبودية هلل حياة ونصر ومتكني وسعادة وراحة ابل .. وهي عدل وأخالق وعزة .. و 
ر هللا يل ما مسعتم واستغفقلت  وسخطه وهي فوز برضاه وجنته .. فاللهم وفقنا لعبادتك واستعملنا يف طاعتك ..  

 . فاستغفروهولكم  
فالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر سبيل لصالح اجملتمع :    ومن مثرات العبادة أهنا   -اخلطبة الثانية/ عبـــــاد هللا :  

زيد اخلشية واخلوف والزكاة والصدقة تريب النفوس على الرتاحم والتعاطف والتكافل  واحلج يريب املسلم على لم يوالع
للدار اآلخرة وغري ذلك من العبادات واألعمال الصاحلة .. والصوم   ادن العمل واألخوة واالستعداإلتباع وحس

اَي أَيُـَّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى   ) : تعاىل   يهذب النفوس ويربيها على تقوى هللا وخمافته قال
: )من مل يدع قول الزور والعمل به -ويقول صلى هللا عليه وسلم  ،[  183( ]البقرة:  تـَتـهُقونَ لعلهُكْم    اَلِذيَن ِمن قـَْبِلُكمْ 

دث الصيام لإلنسان تلك التقوى، فإنه مل حيقق مل حيإذا  ف   فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه(  ) البخاري( 
ات والطاعات  ادد املسلم الكثري من العب..  وها هو رمضان قد أقبل علينا وفيه ي  الغرض الذي شرعه هللا من أجله 

يق الدقمه  مبالبسه اجلميلة وذوقياته الرفيعة وكال وإن خري زينة يتزين هبا العبد ال تكونليزيد من تقواه وخشيته هلل  
َزْلَنا َعَلْيُكمْ املنمق الواضح البني ولكنها التقوى خري زينة وخري لباس قال تعاىل )   لَِباساً يـَُواِري اَي َبيِن آَدَم َقْد أَنـْ

  ...      (26اَّللِه لََعلهُهْم يَذهكهُروَن( )ألعراف: ُكْم َورِيشاً َولَِباُس التـهْقَوى َذِلَك َخرْيٌ َذِلَك ِمْن آاَيتِ آتِ َسوْ 
 تقلب عرايان وإن كان كاسيا     ...      إ ذا املرء مل يلبس ثياابً من التقى

 يا وال خري فيمن كان هلل عاص      ...    وخري لباس املرء طاعة ربه
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من حرم فيه اخلري ومل يتزود منه ومل يعمل فيه أعمااًل   مإن رمضان فرصة لتعمري القلوب ابلتقوى والعمل الصاحل واحملرو 
 ربه وتسعده يف دنياه وآخرته ...                  ه منتقرب

 ش حىت عصى ربهه يف شهر     اي ذا الذي ما كفاه الذنب يف رجب ***     
 فال تصريِ  أيضاً شهَر عصيان    ***       دمهابع شهُر الصرب   لقد أظلك   

لنية اخلالصة والعمل الصاحل  اب ة هلل وشهر رمضان وغريه من مواسم الطاعات فرص يستغلها العباد يف حتقيق العبودي
يزيد   ا نزل املوت بــ وهم ال يفرطون يف هذه املواسم ألمهيتها وألهنا قد ال تعود فتكون احلسرة والندامة ... مل

ومن يستغفر لك من الذنوب ..   من يصلي لك اي يزيد إذا مت  ؟ ومن يصوم لك ؟  .. أخذ يبكي ويقول :  قاشيلر ا
لك أيها املسلم ومن يصوم ويزكي وينفق عنك إذا مل تقم أنت بذلك   من يصلي   نقولحنن  و   مث تشهد ومات ..

، واي مقيل العثرات ، واي غافر   لدعوات ا  للهم اي سامعفارمضان ..   وتستغل نفحات الرمحن ورايح اإلميان يف شهر  
.. وبلغنا رمضان ووفقنا  عني  أمج  وبناواغفر لنا ذن  وال تردان عن اببك مطرودين    الزالت : اجعلنا من عبادك التائبني ،

ة املهداة، والنعمة ذا وصلوا وسلموا رمحكم هللا على الرمحللصالة والصيام والقيام واكتب لنا الرضوان  ..  ه
 ة والسالم عليه بقوله: ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتهُ ؛ نبينا وإمامنا وقدوتنا حممد بن عبد هللا، فقد أمركم هللا ابلصالاةاملسد

ا ين وسلم وابرك على نبم صل ِ الله  (56األحزاب:)وَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً  َصلُّ يُ 
الراشدين، وعن الصحابة أمجعني، وعن التابعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،   حممد، وارَض  اللهم عن خلفائه

 ..    ك ورمحتك اي أرحم الرامحنيمبن  معهم وعنا 
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 رمضان جباه ساجدة وأيد منفقة -8

   
يل إذا  كله َشْيء وَذرَا، ال يَغيب عن بصرِه صغرُي النهْمِل يف الل عَ وخلَق املاَء والثهرى، وأْبدَ  احلمُد هلِل الذي أنشأَ وبـََرا،

وأشهُد أن ال إله إال هللا الذي ال حتيط به الُعقوُل   ماء.الس   يفسرى، وال يْعُزُب عن علِمه مثقاُل َذرهٍة يف األرِض وال
ة األانم، يرى ما يف داخل العروق وبواطن هب دوام، املتنزه عن النقائض ومشاواألوهاُم، املتفرد ابلعظمِة والبقاِء وال

قدهر األمور فأجراها  ام، نتقالعظام، ويسمُع خِفيه الصوِت ولطيف الكالم، إله رحيم كثري اإلنعام، ورب قدير شديد اال
ه أفضل األانم، صلى هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسول على أحسن النظام، وشرع الشرائع فأحكمها أميا إحكام.

 م تسليًما كثريًا.لى سائر آله وأصحابه والتابعني هلم إبحسان على الدوام، وسل وعليه  ع 
 ُه يف اخلـدِ  أْجَراهُ دْمعُ بٍد  ُعب اُد ليٍل إذا َجنه الظالُم هِبِْم *** كم عا

 ُرؤايه وُأْسُد غاٍب إذا اندى اجلهاُد هِبِْم *** َهبُّوا إىل املوِت يسَتْجُدوَن  
 شيِـ ُدوَن لنـا جمداً أَضْعنَــاه ْثِلِهْم نـََفـًَرا *** يمِ اي رب  فابعْث لنا ِمن 

وطاعة تؤيت مثرهتا يف حياة األفراد واجملتمعات   بادة كل ع أما بعد: عبــــــــاد هللا، يف رمضان تتنوع الطاعات والعبادات، و 
فيهما من األجر والثواب،   اصالة الرتاويح، وقيام الليل؛ ملوالشعوب، وإن من هذه العبادات يف هذا الشهر املبارك 

ساابً واحتانً  : َمن قام رمضان إميا-صلى هللا عليه وسلم -والفوائد الروحية، والقيم األخالقية، والصحة اجلسدية، قال  
 غفر له ما تقدم من ذنبه. واه مسلم. 

ال: اي رسول فقرجٌل من قضاعة    - عليه وسلمصلى هللا-وعن عمر بن عمرو بن مرة اجلهين قال: جاء رسوَل هللا  
خلمس، وُصمت الشهر، وقمت هللا! أرأيَت إن شهدتُّ أن ال إله إال هللا، وأنك رسول هللا، وصليُت الصلوات ا

: َمن مات على هذا كان من الصدِ يقني والشهداء. -صلى هللا عليه وسلم -اة؟ فقال النيب  الزكيُت  رمضان، وآت
 ة وابن حبان واأللبان.صحهحه ابن خزمي

عد اجلد لرتبية نفوسنا على صالة الرتاويح والقيام يف رمضان؛ حىت تستقيم على هذه العبادة ر عن سامِ  فهل نش
ات، وتتنزل علينا الرمحات، وتفرج الكرابت، وتقضى احلاجات، وتدفع لربكنا اوالطاعة طوال العام؛ فتحل علي

إال بعبادة صحيحة، ومناجاة صادقة، وعمل ل  ىل رمحة هللا وتوفيقه! ولن تناالشرور واآلفات؟! وكم حنن حمتاجون إ
 خالص.

م، وهي مالذهم وشغلهم، عاره م وشإنه قيام الليل عبادة من العبادات اجلليلة، ال يالزمها إال الصاحلون، فهي دأهب  
َا يـُْؤِمُن ِِباَيتَِنا الهِذيَن ِإَذا ذُكِ ُروا هِبَا-تعاىل-قال   ْم َوُهْم اَل َيْسَتْكرِبُوَن  تـََتَجاََف ِبَ   َخرُّوا ُسجهًدا َوَسبهُحوا   : ِإَّنه ْمِد َرهبِِ 

ُْم َخْوفًا َوَطمَ  َناُهْم يـُْنِفُقوَن  َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قـُرهِة َأْعنُيٍ  َومِمه ًعا  ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َرهبه َجَزاًء ا َرزَقـْ
 [. 17-15َن ]السجدة: و مبَا َكانُوا يـَْعَملُ 
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ْم ُسجهًدا َوِقَياًما َوالهِذيَن يـَُقو    بـهَنا اْصِرْف َعنها َعَذاَب َجَهنهَم ِإنه  رَ ُلونَ ووَصَفهم يف موضع آَخر بقوله: َوالهِذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِِ 
وا َويـَُلقهْوَن ِفيَها حتَِيهًة َوَساَلًما َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا ربَُ َزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا صَ َعَذاهَبَا َكاَن َغَراًما، إىل أن قال: ُأولَِئَك يُْ 

 [.75-64َوُمَقاًما ]الفرقان:
يشكو  ليل له َلذهة، وفيه حالوة وسعادة ال يشعر هبا إال َمن َصفه قدميه هلل َف ظلمات الليل، يعبد ربه، و م القيا  إنه   

عنهم: َكانُوا َقِليالً  -تعاىل-جنته، ويرجو رمحته، وخياف عذابه، ويستعيذ من انره، قال  ب  ذنبه، ويناجى مواله، ويطل 
[. قال احلسن: كابدوا الليل، ومد وا الصالة 18-17اِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن ]الذارايت:ْسحَ أْلَ مِ َن اللهْيِل َما يـَْهَجُعوَن َوابِ 

 ستغفار. الجلسوا يف الدعاء واالستكانة واإىل السحر، مث  
 َهْل َيْسَتِوي الهِذيَن يـَْعَلُموَن ُقلْ  هِ : َأمهْن ُهَو قَاِنٌت آاَنء اللهْيِل َساِجداً َوقَاِئماً حَيَْذُر اآْلِخَرَة َويـَْرُجو َرمْحََة رَبِ  -تعاىل-وقال  

َا يـََتذَكهُر ُأْوُلوا يستوي َمن هذه صفته مع من انم ليله وضي ع نفسه،   هل [. أي:  9اأْلَْلَباِب ]الزمر:  َوالهِذيَن اَل يـَْعَلُموَن ِإَّنه
 غري عامل بوعد ربه وال بوعيده؟!.

ني، فرأيت جارية ينادى عليها ابلرباءة من العيوب، اس النخه قال: دخلُت سوق    -السري رمحه هللا تعاىل-عن  
الت يل: إن صائمة. قال: فقعرضُت عليها الطعام،   -املنزل  أي: إىل-فاشرتيتها بعشرة داننري, فلما انصرفت هبا  

َيْت بَقِ ي،  فخرْجُت، فلما كان العشاُء أتيتها بطعام فأكلت منه قليال، مث صلينا العشاء، فجاءت إيل  وقالت: اي موال 
 لك خدمة؟ قلت: ال. قالت: دعين إذاً مع موالي األكرب. قلت: لِك ذلك. 

ل الثلث ضربت الباب علي ، فقلت هلا: ماذا ليال  ا, و رقدت أان، فلما مضى من فانصرَفت إىل غرفة تصلي فيه
 الباب علي   رَبتموالي، أما لك حظ من الليل؟ قلت: ال، فذهَبت، فلما مضى النصف منه ضتريدين؟ قالت: اي  

أان ابلليل خَشبة، أي: وقالت: اي موالي، قام املتهجدون إىل ِوْرِدهم، ومشــهر الصاحلون إىل حظهم، قلت: اي جارية،  
 ، وابلنهار جلبة، أي: كثري السعي. دةجثة هام

ْم ة املناجافلما بقي من الليل الثلث األخري ضرَبت علي الباب ضرابً عنيفاً، وقالت: أما دعاك الشوق إىل م ِلك؟ قدِ 
 لنفسك وُخذ مكاانً؛ فقد سبقك اخلُدهام.

اجلارية يف ظلمة الليل،   ذهوء، وركعت ركعات، مث حتسْسُت هقال السري: فهاج مين كالمها، وقمت فأسبغت الوض 
لت: فقلت هلا: اي جارية، وِمن أين علمت أنه حيبك؟ قافوجدهتا ساجدة و هي تقول: اهلي ِببك يل إال غفرت يل.  

تق حمبته ما أقامين وأانمك. فقلت: اذهيب؛ فأنت حرة لوجه هللا العظيم. فدعت مث خرجت و هي تقول: هذا الع  لوال
 : من النار. أياألصغر، بقي العتق األكرب.  

عليه الصالة -على قيام الليل، ورغ ب فيه، فقال    -صلى هللا عليه وسلم-عبــــــــاد هللا: لقد حث رسول هللا    
م بقيام الليل؛ فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وقربة إىل هللا تعاىل، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن اإلمث، عليك :  -موالسال

 والرتمذي وصححه األلبان.  دمطردة للداء عن اجلسد. رواه أمحو 
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ني ؤلفن املجاء يف كتاب: الوصفات املنزلية اجملربة و أسرار الشفاء الطبيعية، وهو كتاب ابالجنليزية جملموعه م    
نات الرايضية األمريكيني، أن القيام من الفراش أثناء الليل، واحلركة البسيطة داخل املنزل، والقيام ببعض التمري

 ألطراف ابملاء، و التنفس بعمق، له فوائد صحية عديدة. وهو ما ذكر يف احلديث.ا  اخلفيفة، و تدليك
ن الكورتيزول؛ مما يقي من الزايدة املفاجئة يف مستوي هرمو راز  ومن هذه الفوائد أن قيام الليل يؤدي إىل تقليل إف   

يف ضغط الدم، و يقي ئ  يقلل كذلك من االرتفاع املفاج  سكر الدم، و الذي يشكل خطورة علي مرضي السكر، و
 من السكتة املخية، واألزمات القلبية يف املرضى املعرضني لذلك. 

عني الشبكي، و يؤدي قيام الليل إىل حتسن وليونة يف مرضى د الوري كذلك يقلل قيام الليل من خماطر َتثر الدم يف
 فيفة والتدليك ابملاء عند الوضوء. خلمية؛ أو غريها؛ نتيجة احلركة االتهاب املفاصل املختلفة، سواء كانت روماتيز 

لدم، خصوصا  يف ااكم  كما يؤدي قيام الليل إىل َتلص اجلسد مم ا يسمي ابجلليسريات الثالثية نوع من الدهون اليت ترت 
شرايني القلب التاجية بعد تناول العشاء احملتوي علي نسبه عالية من الدهون، اليت تزيد من خماطر اإلصابة أبمراض  

 ني وثالثني ابملائة يف هؤالء املرضي مقارنة بغريهم.نتبنسبة اث
قراءٍة وتدُّبٍر للقرآن، وذكر   ه من ا في كما أن قيام الليل ينشط الذاكرة، ويُنب ه وظائف املخ الذهنية املختلفة؛ مل
 ا. وخرف الشيخوخة واالكتئاب وغريهلألدعية، واسرتجاع ألذكار الصباح و املساء، فيقي ِمن أمراض الزهامير  

 [.88كل ذلك؟ إنه هللا القائل: َولَتَـْعَلُمنه نـََبأَُه بـَْعَد ِحنٍي ]ص:  -صلى هللا عليه وسلم-فَمن علم حممداً  
ل: كانت حبيبُة العدويهُة إذا جاء الليل قامت على سطح بيٍت هلا، وشدهْت عليها درعها ي قااملكعن عبد هللا  
ت العيون، وغلقت امللوك أبواهبا، وخال كل حبيب ِببيبه، وهذا مالت: إهلي، قد غارت النجوم، وانومخارها، مث ق

 مقامي بني يديك. مث تُقبل على صالهتا. 
يل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري! أقِبْلَت مىن ليليت فُأهنهأ؟ أم الل  هذا  فإذا طلع الفجر قالت: إهلي،

قيتين، وعزتك! لو انتهرتين عن اببك ما برحت؛ ملا وقع يف نفسي أبِعزهتك! هَلذا دأيب ودأبك ما  رددهتا على فأُعزى؟ و 
 من جودك وكرمك. 

اس ال يكون يف ماله مهما كثر، وال يف جاهه ومنصبه مهما عال؛ الن  ه عنعبــــــــاد هللا: إن شرف املؤمن وِعزه واستغناء
اي حممد، عش ما شئت فإنك ميت، :  : أَتن جربيل فقال-عليه وسلم صلى هللا-إَّنا يكون يف قيام الليل، قال 

استغناؤه ه  وِعزُّ وأحِبْب َمن شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك جمزيٌّ به، واعلم أن شرف املؤمن قيامه ابلليل،  
 عن الناس. رواه احلاكم والبيهقي وحسنه املنذري واأللبان. 

واهلوان، وعندما يطلب الشرف والرفعة واملكانة ل  مصدرها، فلن يكون هناك إال الذإنه؛ عندما ُتطَلب العزة من غري  
 تها الصحيحة فلن تكون هناك إال الوضاعة والدانءة. العالية من غري وجه

أفراداً وشعوابً وحكومات، يب أن تعود لعزهتا ورايدهتا وقيادهتا هلذا العامل، ولن يكون هذا إال   يوم، م الوأمة اإلسال
، وتربية الروح قبل اجلسد، وَمن -صلى هللا عليه وسلم-مه، واالقتداء برسوله ك ودية هللا، واخلضوع والتسليم حلبعب
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سبب نصرهتا وعزهتا ومتكينها يف األرض، وإن أبواب كان  ادة  نَظر يف َتريخ األمة وجد أن انطالقها من حمراب العب
اجدين، ومل يعرف اإلسالم رجاله لسوالشجاعة ال تسقى إال بدموع ا  العزة والكرامة واجلهاد ال يطرقها إال ُعباد الليل، 

 إال كذلك. 
ِـم *** بتالوٍة وتضرٍُّع وُسـؤالِ   حُييـُـوَن ليَلُهُم بطاعِة َرهبِ 

 وِعِهم *** مثَل اهنماِل الوابل اهلطهال دم بفيضِ وُعيوهنم جترى  
 األبطاليف الليل رهباٌن وعند جهاِدهْم *** ِلَعُدوِ ِهم ِمن أشجع  

 قون بصاحل األعمالاِن رأيتَـُهْم *** يتسابهوإذا بــدا عَلُم الرِ  
ْم *** وهبا أشعهُة نـورِِه املتاليل   بُوُجوِهِهم أثـَُر السُُّجــوِد ِلَرهبِِ 

  
صدِق اَم ابلعبادات، واملداومة عليها، واحلرص على أدائها، واستغالل أوقاهتا، عنواٌن على كماِل اإلميان، و القينه  إ

ريٌق لسعادة الدنيا واآلخرة، وهبا ُتستجَلب اخلريات، وتدفع املصائب والكوارث ط  العمل، وإخالص القلب، وهي
 معات، ويوم القيامة تـُْرَفُع هبا الدرجات. جملت يا اوالنقمات، وهبا تصحُّ األجساد، وتعمر البيوت، وحت

ألمه: اي أماه،   م طوال حياته، فلما مات، قال غال  كان منصوُر بُن املعتمر يصلِ ي الليل على سطح بيته، وهكذا
 ، ذاك منصور قد مات. اجِلذع الذي كان يف سطح جرياننا مل نعد نراه؟ قالت: اي بين، ليس ذاك جبذع

ن األسود فبكى، فقيل له: ما يبكيك، وأنَت َمن أنت يف العبادة والصالح واخلشوع ن بالرمحوملا احتضر عبد  
 م والذكر والقيام، مث  مل يزل يتلو حىت مات. ياأسفاً على الصالة والص   -وهللا!-والزهد؟! فقال: أبكي 

؟أما يزيد الرقاشي فإنه ملا نزل به املوت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك اي يزيد إذا  يصوم لك؟ ومن   ومن   مت 
 يستغفر لك من الذنوب؟ مث تشههد ومات. 

بذلك، وتستغل نفحات ت  ويزكي وينفق عنك إذا مل تقم أنوحنن نقول: َمن يصلي لك أيها املسلم، ومن يصوم  
 الرمحن، ورايح اإلميان يف شهر رمضان؟. 

دك التائبني، وال تردان عن اببك عبا ا من فاللهم، اي سامع الدعوات، واي مقيل العثرات، واي غافر الزالت: اجعلن
 مطرودين، واغفر لنا ذنوبنا أمجعني. 

 لكم فاستغفروه. قلت ما مسعتم، وأستغفر هللا يل و 
  

 ية اخلطبة الثان
ُعبهاده بقيام الليل، والتضرع بني يديه، وَصَفهم بعد ذلك مباشرة  -سبحانه وتعاىل-عبـاد هللا، عندما وصف هللا 

ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا وَ -تعاىل-، فقال  نفاقواإلابجلود والكرم   َناُهْم يـُْنِفقُ : تـََتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َرهبه َن و مِمها َرزَقـْ
 [. 17-15* َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قـُرهِة َأْعنُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ]السجدة:
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ال نفق أمواله يف أبواب اخلري ويف منافع العباد ِمن حوله حسب قدراته وطاقته ال يوفق للقبول عند هللا، و ال يلذي  فا
ة؛ ألن حب املال يف قلبه سيطغى على كل حب، وإن  شكر نعمة املال ال يكون إال اد ينتفع بطاعة، وال يتلذذ بعب
 ابإلنفاق والبذل والعطاء. 

-؛ ألنه يتزامن مع الصيام والقيام وقراءة القرآن، فكيف مبسلم يقرأ قول هللا  أعظمفاق  ويف شهر رمضان يكون اإلن
[، أو يقرأ أو يسمع قول 245ناً فـَُيضاِعَفُه لَُه َأْضعافاً َكِثريًَة ]البقرة:سَ ي يـُْقِرُض اَّللهَ قـَْرضاً حَ : َمْن ذا الهذِ -عز وجل

[، مث ال يسارع إىل اإلنفاق والبذل 39ِلُفُه َوُهَو َخرْيُ الرهازِِقنَي ]سبأ:خيُْ   ُهوَ : َوَما أَنَفْقُتْم م ن َشْىء فَـ -عز وجل-هللا  
م ومسكني ومريض وغارم حيتاج إىل َمن يقف جبانبه وميد يد تي يستطيع، فكم من جائع وحمتاج ويوالعطاء؟! كلٌّ مبا  

 العون له! ولن يضيع ذلك عند هللا. 
أجود الناس يف رمضان وغري رمضان، أخرج البخاري من  -هللا عليه وسلمصلى -  عبــــــــاد هللا: لقد كان رسول هللا

أجود الناس، وكان أجود ما   -ه وسلم لي صلى هللا ع -ال: كان رسول هللا  ق -رضي هللا عنهما-حديث ابن عباس  
-سوُل هللا فَلر ان،  يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن يف كل ليلة من ليايل رمض

 أجود ابخلري من الريح املرسلة.   -صلى هللا عليه وسلم
 يف الدنيا واآلخرة.  واالقه، والتزموا بتوجيهات؛ تفلح فتشبهوا بنبيكم، واقتدوا بسلوكه وأخ 

 : أنِفْق اي ابن آدم أنفْق عليك. البخاري ومسلم. -عز وجل-ويف احلديث القدسي: قال هللا  
ِمن ْألِف بَـ غ الد بل يف عام الرمادة، وق  ْعرِيٍ، فقر واجلوع ابملسلمني مبلغاً عظيماً، جاءْت قافلٌة لُعْثَماَن بِن َعفهاَن ُمَؤلهفة ٌ

ُه: وا لوالزهبْيِب والزهْيِت وغريِها من ألواِن الطعاِم، فجاَءُه جُت اُر املدينِة املُنَـوهرَِة ِمْن َأْجِل ِشرائِها منه، وقالُ   رِ حُمَمهَلة ٌ ابلتهمْ 
ْرَهَم ِدْرمَهَنِي اي عثمان. قاَل عثماُن: لقد ُأْعِطْيُت أكثَر ِمْن ه َم خَبْمسة. هَ ذا. قالوا: نَزِْيُدَك الدِ رْ نـُْعطيَك رِباً بََدَل الدِ 

ْرَهَم بـََعَشرة! قالوا له: َمْن ذا الذي زاَدَك، ولَْيَس يف املدينِة جُت   ريان؟ قاَل عثماُن: َأمَلْ ٌر غاقاَل هَلُْم: َلَقْد زادَن غريُكم، الدِ 
بِْعُتها هلِل ورسولِه. فأنَفَقها يف سبيل   ثِاهلا؟ ُأْشِهدُُكْم أن  َقدْ : َمْن جاَء ابحَلَسَنِة فلُه َعْشُر أم -تعاىل-َتْسَمُعوا قـَْوَل هللِا  

 هللا.
م هي ربح اآلخرة، مسل   ا كل إن القضية ليست قضية ربح الدنيا وما فيها؛ ولكن القضية اليت ينبغي أن يسعى هل

 م رمضان ابألعمال الصاحلات.، وقدموا ألنفسكم ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون، واستغلوا أاي-رمحكم هللا-فأنفقوا  
أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمران، وأصلح لنا دنياان اليت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا اليت إليها معادان، هم  ل لا

 نا يف كل خري، واجعل املوت راحة لنا من كل شر. دة لزاي  واجعل احلياة
، واحلمد هلل رب لمية، صلى هللا عليه وعلى آله وسهذا وصلوا وسلموا على حممد خري الربية، ورسول اإلنسان

 العاملني.
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 التألف والرتاحم من مقاصد الصوم -9

عنده أبجل مسمى،  أمحده سبحانه يء  كل شاحلمد هلل خالق كل شيء، ورازق كل حي، أحاط بكل شيء علماً، و 
ملعبود،  ا    وحده ال شريك له وهو اإللهوأشكره، وأتوب إليه وأستغفره وهو بكل لسان حممود، وأشهد أال إله إال هللا 

وأشهد أن سيدان ونبينا حممداً عبده ورسوله، صاحب املقام احملمود، واحلوض املورود، صلى هللا وسلم وابرك عليه 
 -به الركع السجود، والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل اليوم املوعود، وسلم تسليماً كثرياً أما بعد:أصحاله و وعلى آ

يضة شرعية وضرورة حياتية لصالح ظم خصال اجملتمع املسلم، بل إن ذلك فر أع ؤمنون: التآلف والرتاحم من  امل  أيها
سلمني على التآلف والرتاحم بني مجيع فئات اجملتمع  ة املتربياجملتمع واستقراره وأمنه، ومن هنا كان من مقاصد الصوم  

ًئا َواِبْلَواِلَديْ ، قال تعاىل )َواْعُبُدوْا اَّلل َ َوالَ ُتْشرُِكواْ   ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرىَب نِ  بِِه َشيـْ
 َفُخورًا ( )النساء نِب َواْبِن السهِبيِل َوَما َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم ِإنه اَّلل َ اَل حيُِبُّ َمن َكاَن خُمَْتاالً اِبجلَ ِب  َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصهاحِ 

َهْوَن ل  (.. وقا36 ُمنَكِر الْ   َعنِ سبحانه وتعاىل) َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض َيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ُ ِإنه اَّلل َ َويُِقيُموَن الصهالََة َويـُْؤتُوَن الزهَكاَة َويُِطيُعوَن اَّلل َ َوَرُسولَُه ُأْولَِئَك    (.. 71 َعزِيٌز َحِكيٌم( )التوبة:  َسرَيْمَحُُهُم اَّلل 

يش فيه قال هللا ي يعالذ كما أن الفرد مأمور إبجادة أدائه االجتماعي أبن يكون وجوده فعاالً ومؤثراً يف اجملتمع  
(.. 2 ِإنه اَّلل َ َشِديُد اْلِعَقاِب( )املائدة:  َّلل َ  َواْلُعْدَواِن َواتـهُقوْا اتعاىل: )َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلربِ  َوالتـهْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ 

( .. وقد بني 467) البخاري:  ضًا«ه بع وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض 
يه علثيلية رائعة حيث قال صلى هللا الرسول صلى هللا عليه وسلم حال أفراد اجملتمع يف متاسكهم وتكافلهم بصورة مت

وسلم: »مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر 
 .(.2586م:واحلمى«) مسل

 
جل بل البد للمسلم خاصة يف زمن املصائب والشدائد والفنت أن يتنازل عن حظوظ نفسه ومصاحلة الشخصية من أ  

ب الذات يظهر يف النفوس ألنه ال يثبت على األخالق العظيمة يف خمتلف وحمصلحة العامة فالطمع واجلشع  
تقي مصارع السوء واآلفات واهللكات .. وأهل روف  املعالظروف إال العظماء .. قال صلى هللا عليه وسلم ) صنائع  

 لبان يف صحيح اجلامع (. املعروف يف الدنيا .. هم أهل املعروف يف اآلخرة ( ) صححه األ
: الصوم يكسب املسلم روحانية ورقة يف القلب ولني يف السلوك وسعة يف النفس، فيظهر ذلك يف ملسلمنيا  معاشر

ذلك العفو والتسامح والبذل والعطاء وتقدمي النفع وكف األذى، فيكون ذلك   يثمرع، فتعامله مع أخوانه يف اجملتم 
ه املطالب وهذه الرتب، ويف شهر رمضان يكون هذعاً واملوفق من هداه هللا لنيل زاد لبقية العام بل للحياة مجي 

: )َمْن ذا الهِذي -عز وجل-  ل هللااإلنفاق أعظم؛ ألنه يتزامن مع الصيام والقيام وقراءة القرآن، فكيف مبسلم يقرأ قو 
: )َوَما -عز وجل-ل هللا  قو [، أو يقرأ أو يسمع  245]البقرة:يـُْقِرُض اَّللهَ قـَْرضاً َحَسناً فـَُيضاِعَفُه لَُه َأْضعافاً َكِثريًَة(  
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والبذل والعطاء؟! كلٌّ مبا   نفاق اإل  [، مث ال يسارع إىل39أَنَفْقُتْم م ن َشْىء فـَُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخرْيُ الرهازِِقنَي( ]سبأ:
 يع انبه وميد يد العون له! ولن يضيستطيع، فكم من جائع وحمتاج ويتيم ومسكني ومريض وغارم حيتاج إىل َمن يقف جب

 ذلك عند هللا. 
من  أجود الناس يف رمضان وغري رمضان، أخرج البخاري  -صلى هللا عليه وسلم-عبــــــــاد هللا: لقد كان رسول هللا  

أجود الناس، وكان أجود ما   -صلى هللا عليه وسلم -قال: كان رسول هللا   -رضي هللا عنهما-ابن عباس    حديث
-لقرآن، وكان يدارسه القرآن يف كل ليلة من ليايل رمضان، فَلرسوُل هللا ا  رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه  يكون يف 

: "أنِفْق اي ابن آدم -عز وجل-ديث القدسي: قال هللا احل ويف   أجود ابخلري من الريح املرسلة،   -صلى هللا عليه وسلم
 أنفْق عليك" )البخاري ومسلم(.

َلُه ِمْثُل  صلى هللا عليه وسلم: )َمْن َفطهَر َصاِئًما َكاَن  هللاقال رسول   ين رضي هللا عنه قال:وعن زيد بن خالد اجله
ُقُص ِمْن َأْجِر الصه  ًئا( رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان، وصححه الرتمذي وابن حبان. ِم  ائِ َأْجرِِه، َغرْيَ أَنهُه اَل يـَنـْ  َشيـْ

فه يف أهله أو فط ر صائما، كان له مثل خلمن جه ز غازاي أو جه ز حاجا أو  وعند ابن خزمية والنسائي بلفظ: )
 أجورهم شيء(. أجورهم، من غري أن ينقص من  

لوات فتزداد اللفة بينهم، وجتتمع األسر واألقارب واجلريان الص  داءويف شهر رمضان يتمع املسلمون يف املساجد أل
 , على موائد األفطار، ورمبا مل يتمعوا من شهور

ويف ذلك دافع للتآلف والرتاحم بني الناس، وبني    تاجني والفقراء وَترج الزكاة،احملويف شهر رمضان يبحث الناس عن  
 واألمة تمع  اجملاألغنياء والفقراء، فيصب كل ذلك يف مصلحة  

وأهنم أمة ويف شهر رمضان تصوم أمة اإلسالم يف مجيع اقطار األرض ودول العامل، فيتذكر املسلمون آواصر القرىب  
يت مزقتها الدنيا وأمواله وشبهاهتا ويف ذلك رافد قوي للتآلف والرتاحم ليس ألمة غري أمة الواحدة فتتآلف القلوب  

 اإلسالم . 
 

ما أحوجنا إىل هذه املعان السامية، وما أشد افتقاران إىل التخلق ابلرمحة والتعاطف    - :  هللا   أيها املؤمنون /عبــاد
وبني، واليت تواسي املستضعفني املغلوبني، وتدخل السرور على نك يم العظيمة اليت تضم د جراح املوالتكافل وهذه الق 

الفنت وال سيما يف هذا العصر، الذي كل و ملشا احملزونني وتعني املشردين والنازحني بسبب احلروب والصراعات وا
وب قل محة من أكثر اخللق، وقست فيه التتعرض فيه كثري من بالد املسلمني للشدائد واحملن والذي تالشت فيه الر 

فال يسمع يف هذا العصر لصرخات األطفال، وال ألنني الثكلى، وال حلنني الشيوخ، وال لكلمة الضعفاء، ال يسمع 
ومنطق القدرة، ومبدأ املصلحة الشخصية فأين حنن قول رسول هللا صلي هللا عليه و سلم: " وة،  الق  فيه إال للغة 

ز و جل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو ع  أنفعهم و أحب األعمال إىل هللا  أحب الناس إىل هللا 
أعتكف يف املسجد   ن أن يل م تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا و ألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إ
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ه رضى يوم القيامة و شهرا و من كف غضبه سرت هللا عورته و من كظم غيظا و لو شاء أن ميضيه أمضاه مأل هللا قلب 
يه املسلم يف حاجته حىت يثبتها له أثبت هللا تعاىل قدمه يوم تزل األقدام و إن سوء اخللق ليفسد أخمن مشى مع  

( .. وبني النيب صل هللا عليه وسلم صورة من صور اجملتمع 176)صحيح اجلامع/".   العمل كما يفسد اخلل العسل
لم: "ِإنه اأَلْشَعرِيِ نَي ِإَذا َأْرَمُلوا ) أي: فين  وس وقات فقال النيب صلى هللا عليه  املسلم وهم يف أحلك الظروف وأشد األ

نَـُهْم يف ِإاَنٍء َواِحٍد ِة،  ينَ زادهم( يف اْلَغْزِو َأْو َقله طََعاُم ِعَياهلِِْم اِبلْـَمدِ  َتَسُموُه بـَيـْ مَجَُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم يف ثـَْوٍب َواِحٍد مثُه اقـْ
ُهْم")البخاري )أَ لسهِويهِة، فـَُهْم ِمينِ  وَ ابِ   (.. 2354اَن ِمنـْ
 

ِم الَ َيْظِلُمُه َوالَ ُيْسِلُمُه، ْسلِ لْـمُ وأكد صل هللا عليه وسلم على عالقة املسلم أبخيه املسلم فقال: : "الْـُمْسِلُم َأُخو ا
ًة فـَرهَج هللاُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكُراَبِت يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن بَ ْن فـَرهَج َعْن ُمْسِلٍم ُكرْ َوَمْن َكاَن يف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن هللاُ يف َحاَجِتِه، َومَ 

(..وقال صلى هللا عليه وسلم :) أميا أهل عرصة ابت فيهم امرؤ 2310ِة")البخاري )َيامَ ْلقِ َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه هللاُ يـَْوَم ا
( .. بل قدم على النيب  4880-يف َتريج املسند  كر وذمة رسوله" )صححه الشيخ شا جائع فقد برئت منهم ذمة هللا

احلاجة فتغري وجه النيب  قة و الفاصل هللا عليه وسلم قوم من مضر عراة ليس عليهم إال كساء من صوف وعليهم آاثر 
س مث خطب هبم فقال: ) صل هللا عليه وسلم ملا رأى من حالته وكان أرحم ابلناس من أنفسهم فقام فصلى ابلنا 

ديناره ، من درمهه ، من ثوبه ، من صاع بره ، من صاع متره ، حىت قال : ولو بشق مترة ( فجاء ،   من تصدق رجل  
عنها ، بل قد عجزت ، مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب ، عجز  فه ت رجل من األنصار بصرة كادت ك

لذهب من الفرح ( ؛ فقال رسول هللا صلى ا  يه وسلم يتهلل كأنه مذهبة )يشبهحىت رأيت وجه رسول هللا صلى هللا عل 
أن ينقص من   غري ه من هللا عليه وسلم : ) من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل هبا من بعد

ينقص من   أجورهم شيء ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن 
م(.. فاملسلم ال يعيش لنفسه وحسب بل البد أن يتعدى نفعه وخريه لآلخرين ويف وقت سل أوزارهم شيء ( )رواه م

ر صورة اجملتمع املسلم املتماسك واملرتاحم واملتعاون كما أمر  تظه  وفيه الشدائد واحملن والنكبات يكون األمر أعظم  
َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَرْيَاِت َوِإقَاَم الصهاَلِة َوِإيَتاء الزهَكاِة انَ ْم أَِئمهًة يـَْهُدوَن أِبَْمرِ ) َوَجَعْلَناهُ   -الشرع بذلك .. قال تعاىل:  َوَأْوَحيـْ

َعُلوا اخْلَرْيَ ) اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبهُكْم وَ   -( وقال تعاىل:73ياء/ألنب ( )اوََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ  افـْ
قلت ما مسعتم، وأستغفر هللا يل   (.. اللهم ألف بني قلوبنا وأصلح ما فسد من أحوالنا ..77تـُْفِلُحوَن( )احلج:  لََعلهُكمْ 

 ه. ولكم فاستغفرو 
 اخلطبة الثانية:   

لى القرابة والرحم عباد هللا: والرمحة من كل مسلم رمحة عامه يرحم هبا مجيع خلق هللا من حوله .. رمحة ال تقوم ع
قة أو القبيلة أو احلزب وحسب ولكنها رمحة تشمل اجلميع من تعرف ومن ال تعرف .. ابتداءاً  داوالبالد والص

..   [24َما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرهمْحَِة َوُقْل َربِ  اْرمَحُْهَما َكَما رَبـهَياِن َصِغريًا (]االسراء:  هلَُ   ِفضْ ابلوالدين قال تعاىل )َواخْ 
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ل واجلريان واألرحام واحملتاجني والفقراء واأليتام وأصحاب العاهات واملعاقني واملرضى ماوكذلك الزوجة واألوالد والع 
م حىت الكافر املسامل والذمي املعاهد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :) ويرحطري  وكبار السن ويرحم احليوان وال

واه أبو داود والرتمذي( ، وقال رسول هللا )ر يف األرض يرمحكم من يف السماء(  الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من 
ناك رمحة الوايل واحملافظ واألمري ، وه لم(  صل هللا عليه وسلم : )من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا( )رواه البخاري ومس 

اً من أمور املسلمني أن يرمحهم والوزير وكل ذي منصب مبن هم حتت مسئوليته من الناس وهذا عاٌم لكل من ويل أمر 
ًئا َفَشقه َعَلْيهِ وي ُقْق َعَلْيِه َوَمْن َويلَ اشْ ْم فَ رفق هبم لقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم: )اللهُهمه َمْن َويلَ ِمْن َأْمِر أُمهيِت َشيـْ

ًئا فـََرَفَق هِبِْم فَاْرُفْق بِِه( رواه مسلم )  .  (.3407ِمْن َأْمِر ُأمهيِت َشيـْ
يف مجيع األمصار وخاطب بذلك الراعي والرعية   رضي هللا عنه يف رسالة لوالته  ابوقد حذر اخلليفة عمر بن اخلط

ضي هللا تعاىل عنه: "إن وهللا! ما ُأرسل عمايل إليكم ليضربوا ال ر م فقحىت ال يكون العنف هو أساس العالقة بينه
ِعَل به شيء سوى ذلك فُ   م ليعلِ موكم دينكم وسنتكم؛ فمنأبشاركم، وال ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليك

 رأيت أن كان ! أوَ مننيفلريفعه إيله؛ فوالذي نفسي بيده إًذا ألقصنِ ه منه، فوثب عمرو بن العاص، فقال: اي أمري املؤ 
قصنه منه، رجل من املسلمني على رعية فأدهب بعض رعيته أئنك ملقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده إذاً أل

 (  3933، وأبو داود /  273يقص من نفسه..( ") أخرجه أمحد /    -لى هللا عليه وسلم  ص-وقد رأيت رسول هللا 
فضائله تزكوا النفوس وتتأصل القيم وتتوحد القلوب ويرتاحم األفراد، ام ب الصيمعاشر املؤمنني: هذا رمضان شهر    

واحلقد والبغضاء، فاستغلوا ث  حة رمحة ال صحراء قاحلة من اخلب وكل فرد عليه ان يكون معول بناء ال معول هدم ووا
 نفحات هذا الشهر رمحكم هللا.

ارزقنا إتباعه وأران الباطل ابطالً وارزقنا إجتنابه وخذ اً و ق حقاللهم ارمحنا برمحتك اليت وسعت كل شيء، اللهم أران احل
على نبينا وإمامنا   رحم الرامحني، هذا وصلوا وسلموابنواصينا إىل كل خري وارمحنا برمحتك اليت وسعت كل شيء اي أ

وعن   عني،أمج   وقدوتنا حممد بن عبد هللا وعلى آله وأزواجه ، وارَض  اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة
 التابعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وعنا معهم  مبنك ورمحتك اي أرحم الرامحني 
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 ابة من مقاصد الصوملى االستجالرتبية ع -10

فرد ابلعز واجلالل، وتوحد ابلكربايء والكمال، وجل  عن األشباه واألشكال أذل من اعتز بغريه غاية  الذي ت هلل احلمد  
ى املطيعني بلذيذ اإلقبال، بيده ملكوت السماوات واألرض ومفاتيح األقفال، ال راد  ألمره وال ل عل وتفض، اإلذالل،  

 هللا, وحده ال شريك له, له امللك, وله احلمد وهو علي كل إالو اخلالق الفعال.. واشهد إن ال اله  معقب حلكمه وه
وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أيده ابملعجزات   سوله  ور شيء قدير ، وأشهد أن سيدان وحبيبنا وشفيعنا حممٌد عبد هللا

دى قتبه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واالظاهرة، واآلايت الباهرة، وزينه أبشرف اخلصال وعلي آله وأصحا
 هبديه و من اتبعهم إبحسان إيل يوم الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني أما بعد 

 
عظم الواجبات على العبد جتاه نفسه، وأن مما يعني على ذلك استثمار من أتها  أيها املؤمنون:  تربية النفس وتزكي

ن يغتنمها وينهل منها، وإن من أ  مقاصد إميانية وتربوية ينبغي للعبد  مواسم الطاعات والعبادات، ويف شهر رمضان 
لم؟ ومىت يصوم؟ املسصوم  مقاصد الصوم تربية النفس على االستجابة ألمر هللا ورسوله صل هللا عليه وسلم، فلماذا ي

ؤذن لصالة الفجر؟ وما ومىت يفطر كل يوم؟ وملاذا ال يتقدم على املؤذن عند اإلفطار؟ وملاذا ال َيكل عندما يؤذن امل
نع طوال اليوم عن األكل والشرب رغم أنه يستطيع أن َيكل ويشرب دون أن يراه أحد؟  وكيف ينبغي تالذي يعله مي 

 ذا يقوم الليل ويصلي الرتاويح وينفق ويتصدق؟ وملاله؟  أن تكون أخالقه مع من حو 
كتاب هللا   ىلقراء واملساكني ويسارع طوال الشهر إوعند هناية شهر رمضان يسارع املسلم إىل إخراج زكاة الفطر للف 

 فيقرأه يف حب وشغف كل ذلك ملاذا كل هذا؟ 
االستجابة ألوامر الدين وتوجيهات كون  أن تإهنا االستجابة ألمر هللا ورسوله صل هللا عليه وسلم، وهكذا يب  

 الشرع يف كل زمان ومكان 
ًما مهْعُدوَداتٍ تِ َب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما كُ قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ُكتِ   َب َعَلى الهِذيَن ِمن قـَْبِلُكْم لََعلهُكْم تـَتـهُقوَن * َأايه

مٍ   مِ نْ   َفِعدهةٌ   َسَفرٍ   َعَلىٰ  وْ أَ   امهرِيضً   ِمنُكم   َكانَ   َفَمن   ۚ    َتَطوهعَ   َفَمن   ۚ  نٍي  الهِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسكِ   َوَعَلى   ۚ   ُأَخرَ   َأايه
 ( 183/184:البقرة( )تـَْعَلُمونَ   ُكنُتمْ   ِإن  ۚ    لهُكمْ   َخرْيٌ  َتُصوُموا  َوَأن  ۚ    لههُ   َخرْيٌ   وَ فـَهُ   َخرْيًا

ابة ألمر هللا ورسوله صل هللا عليه وسلم حياة لألرواح واألبدان واجملتمعات والشعوب، ستجن االمعاشر املسلمني:  إ
اْسَتِجيُبوا َّلِلِه وِللرهُسوِل إَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم واْعَلُموا َأنه اَّللهَ حَيُوُل ا  تابه )اَي أَيُـَّها اَلِذيَن آَمُنو يقول عز وجل يف حمكم ك

هي احلياة [ .... فكيف يدعوان هللا إىل احلياة وحنن أحياء ؟ وما  24ْلِبِه وأَنهُه إلَْيِه حُتَْشُروَن( ]األنفال:   وقَـ ْرءِ َبنْيَ املَ 
األكل والشرب والعمل وبناء املدن وتشييد املبان وصناعة اآلالت ؟ وهل تعين احلياة    اة احلقيقية ؟ وهل تعين احلي

امللذات؟  وماذا يريد هللا هبذا اخلطاب ؟ إن هللا سبحانه وتعاىل يوجهنا  ات و لشهو كثرت االخرتاعات واإلنغماس يف ا
عندما يستجيب ألمر هللا ورسوله ويلتزم   دأ و بيان أن حياة اإلنسان احلقيقية تبيف هذا اخلطاب إىل أمر عظيم أال وه
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َعْلَنا لَُه نُوراً مَيِْشي بِِه يف النهاِس َكَمن مهثـَُلُه يف  وجَ َناهُ هبما ويطبقهما يف واقع حياته قال تعاىل:)َأَو َمن َكاَن َمْيتاً َفَأْحيَـيْـ 
[ .. فالذين يستجيبون هلل وللرسول 122َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن(]األنعام:    َها َكَذِلَك زُيِ َن لِْلَكاِفرِينَ الظُُّلَماِت لَْيَس خبَارٍِج مِ نْـ 

نوا أقل الناس ماالً وعلماً وعدة وعدد .. وهم السعداء رغم فقرهم ن كات وإظاهراً وابطناً هم األحياء يف عامل األموا 
عشرية... وغريهم هم األموات اليديهم، وهم األعزة وإن قله األهل و وحاجتهم ..  وهم األغنياء وإن قلهت ذات أ

[  21َياٍء وَما َيْشُعُروَن( ]النحل:  َأحْ   حقيقًة وإن كانوا أحياء األبدان، َيْسَعْوَن بني الناس ذهاابً و إاياب، )َأْمَواٌت َغرْيُ 
هللا حياة    ده االستجابة هلل وطاعة أوامره كلما زا...  فعلى قدر االستجابة تكون احلياة، فهي مراتب كلما زاد العبد يف  

له   قوبة طيبة سعيدة .. قال ابن القيم رمحه هللا: »واخلرب أن من ترك االستجابة له ولرسوله، حال بينه وبني قلبه ع 
)فـََلمها    على ترك االستجابة، فإنه سبحانه يعاقب القلوب إبزاغتها عن هداها اثنًيا كما زاغت هي عنه أوالً. قال تعاىل: 

ْلِبهِ   334/ 2[) بدائع التفسري  5وهَبُْم( ]الصف:  لُ زَاُغوا َأزَاَغ هللاُ قُـ  ُه نه  وأَ (قال تعاىل) واْعَلُموا َأنه اَّللهَ حَيُوُل َبنْيَ املَْرِء وقـَ
 [.24إلَْيِه حُتَْشُروَن( ]األنفال:  

 
اسية منها هو سيية واإلجتماعية والثقافية بل حىت الإن من أعظم أسباب مشاكلنا األسر   -أيها املؤمنون / عبــاد هللا :  

األمة من ال ضعف اإلستجابة ألمر هللا ورسوله وهو نقسه سبب ضعف هذه األمة وتفرقها فهناك من أبناء هذه  
ن الدين  إال ما وافق هواهم وسعت إليه نفوسهم حقاً كان أو ابطالً وانظروا رمحكم هللا  إىل اخلصومات بيت ون ميقبل 

األسرة أو احلارة واملؤسسة ومابني األحزاب واجلماعات والقبائل  ..     أوناس  وهو مثل بسيط على مستوى البيت  ال
وجه سلوكهم ويتحكم يف تصرفاهتم هل هي أوامر الدين  ذي يء الما الذي يضبط العالقات بني الناس وما هو الشي

غبة يف السيطرة لر إننا حنتكم إىل اهلوى وحب الذات وا  كما جاءت يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم أم
طالقاً  ا انانبهوتنقلب بذلك حياة الناس إىل تعاسة وشقاء ... لقد كان اجملتمع  املسلم األول يقود احلياة يف مجيع جو 

مسعوا قال هللا   من أوامر الدين وتوجيهاته ومل تكن عندهم هذه املزاجية وال هذا الكرب وإتباع اهلوى ... بل كانوا إذا
ا وأطعنا وابدروا إىل العمل والتطبيق ولو كان ذلك األمر أو ذلك التوجيه خيالف هواهم ورغباهتم عنقال رسوله قالوا مس 

ك الذي يُعرض عن أوامر الدين وتوجيهاته ، وال يستجيب هلا، فإن االستجابة هلل  ذا ؤمناً وأمنياهتم ولن يكون م
َا َكاَن قـَْوَل املُْؤِمِننَي إَذا ُدُعوا عم ، هي احملكُّ احلقيقي واملظهر ال-م صلى هللا عليه وسل   -وللرسول،  لي لإلميان:  )إَّنه

نَـُهْم َأن ْعَنا وَأطَْعَنا وُأْولَِئَك ُهُم املُْفِلُحوَن( ]آل عمران:  ولُ يـَقُ   إىَل اَّللِه وَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ  [  ... 169وا مسَِ
امتاً وهو حمرم على الرجال فأمره بنزعه فكتذا خ لمني يلبس عليه وسلم رجالً من املس يرى  رسول  هللا صلى هللا   

رأى خامتا من ذهب يف يد رجل سلم  يه و ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عل   فعل الرجل ؟ .. عن 
ا ذهب رسول هللا صلى هللا فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إىل مجرة من انر فيجعلها يف يده فقيل للرجل بعد م

ذ خامتك انتفع به قال ال وهللا ال آخذه أبدا وقد طرحه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( رواه مسلم(  خ  عليه وسلم
بة هذه ؟ مل يتعلل ومل يناقش ومل يستفسر ومل َييت ابملربرات كما يفعل بعض أبناء املسلمني ستجاأي افأي إتباع هذا و 
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: ) لِلهِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبِ ُِم احْلُْسىَن َوالهِذيَن مَلْ َيْسَتِجيُبوا -ل تعاىلقاي احلياة الطيبة ورضوان هللا وجنته  اليوم والعاقبة ه
َتَدْوا بِِه ُأولَِئَك هَلُْم ُسوُء احلَِْساِب َوَمْأَواهُ ا يف ْم مَ لَُه َلْو َأنه هلَُ  يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه اَلفـْ  (   ْم َجَهنهُم َوبِْئَس اْلِمَهاُد  اأْلَْرِض مجَِ

( ستذهب اللذات واألموال واجليوش واألتباع ولن ينفع إال االستجابة ألمر هللا ورسوله واخضاع العبد  18)الرعد /
 واته للدين واملغرور من غرته دنياه.وشه  باته كل رغ 

كل   يفوأهوائك وتصرفاتك لدين هللا عز وجل إن معىن االستجابة هلل أن َتضع رغباتك أيها املسلم    -ــــاد هللا :  عب
ا وإَّن   حياة، صغري وكبري من أمرك ..وال خيار لك يف ذلك وهي احلياة احلقيقية اليت دعاان هللا إليها ولكنها ليست أيه 

خلوقات ي احلياة الكرمية العزيزة، احلياة احلقيقية الكاملة، اليت يتميز هبا اإلنسان عن سائر املخلوقات، فإن هذه امله
غاية نبيلة يسعى إليها، وال رسالة حييا من أجلها، ويكافح يف سبيلها، فحسُبه دريهمات ه  حتيا حياة هبيمية، ال يعرف ل
الفارغة، وثياب تكسو جسده العاري، وليكن بعد ذلك ما يكون، فهو ال يسعى   عدته أل م ميأل هبا جيبه، أو لقيمات مت 

ُْم هو ر احلياة وهي صورة وصف هللا هبا اليألكثر من هذا! ! وهذه احلياة أبشع صو  د بقوله سبحانه وتعاىل: )َولََتِجَدهنه
ل وقاحة كما قال سبحانه عنهم: ) ويقولون  بكهللا   [ وكانوا ياهرون مبعصية96َأْحَرَص النهاِس َعَلى َحَياٍة (]البقرة:

: ) اىل( فكانت النتيجة قال تع46)النساء:    مسعنا وعصينا وامسع غري مسمع وراعنا ليا أبلسنتهم وطعنا يف الدين (  
ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال ِببل من هللا وحبل من الناس وابءوا بغضب من هللا وضربت عليهم املسكنة 

(.  112كانوا يكفرون ِبايت هللا ويقتلون األنبياء بغري حق ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون  )آل عمران:  هنم  ك أبذل
ْعَنا عم إلميان فأهنم يسارعون لإلستجابة والأما أهل ا ل وقد أثىن عليهم رهبم بذلك فقال على لساهنم )رَبـهَنا إنـهَنا مسَِ

َراِر * رَبـهَنا وآتَِنا َماَربِ ُكْم َفآَمنها رَبـهَنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وَكفِ ْر َعنها َسيِ َئاتَِنا وتـََوفـهَنا َمَع  وا بِ ِمنُ ُمَناِدايً يـَُناِدي ِلإلميَاِن َأْن آ   األَبـْ
.. هذا أبو طلحة [..193 -  192َعدتـهَنا َعَلى ُرُسِلَك وال َُتِْزاَن يـَْوَم الِقَياَمِة إنهَك ال َُتِْلُف امِليَعاَد( ]آل عمران:  و 

[ وانظروا رعاكم هللا إىل 41:األنصاري رضي هللا عنه يفتح كتاب هللا فيقرأ قول هللا:) اْنِفُروا ِخَفافاً َوثَِقاالً  ]التوبة
فيقول ألبنائه: جهزون جهزون...  اي هلل! شيخ كبري قارب على الثمانني مل   -ستجابة ألمر هللا ورسوله :السرعة ا

رضي هللا -بناؤه: رمحك هللا، جاهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومع أيب بكر و عمر ول أفيق  يعذر نفسه، 
أرى هذه اآلية إال استنفرت الشيوخ، مث أىب إال   ما رياً، فدعنا نغزو عنك، قال: وهللا!  وصرت شيخاً كب  -عنهما

هللا، وإعزازاً لدين هللا....   فيشاء هللا لمة  ء لكاخلروج ملواصلة اجلهاد يف سبيل هللا، والضرب يف فجاج األرض؛ إعال
وسط   األجر مضاعفاً، وعلى ظهر السفينة يف   يوم علم صدق نيته أن يكون يف الغزو يف البحر ال يف الرب ليكون له

وا أمواج البحار املتالطمة ميرض مرضاً شديداً يفارق على إثره احلياة، فأين يدفن وهو يف وسط البحر؟! ذهبوا ليبحث
جزيرة ليدفنوه فيها فلم يعثروا على جزيرة إال بعد سبعة أايم من موته، وهو مسجى بينهم، مل يتغري فيه شيء    ه عنل

 عن األهل والوطن انئياً عن العشرية والسكن دفن أبو طلحة ، وما يضره أن داً نائم متاماً....  ويف وسط البحر بعيكال
وجل، ماذا يضره أن يدفن يف وسط جزيرة ال أعلمها وال تعلمها، يوم عز    هللا يدفن بعيداً عن الناس ما دام قريباً من  

 يرب هللا  له كل مصاب ابجلنة.
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مل يكن مبلغ حىت إن احدهم لريبط على بطنه من شدة اجلوع و   وع قد بلغ هبم الفقر واجل  رب واملسلمون ويوم فتح خي  
ريًا ، فاختاروا عشرين منها ، وحنروها ، ا محوجدو هلم طعام سوى املاء والتمر فتح هللا عليهم بعض احلصون ف

وحني  ، تغلي ، وبطوهنم تغلي معها من اجلوع  وسلخوها ، ووضعوها يف القدور ، وأوقدوا حتتها النار ، وراحت القدور  
نضج اللحم وأصبح جاهزاً لألكل ، جاء االمتحان الرابن على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) فأمر أاب 

دى : )إن هللا ورسوله ينهاكم عن حلوم احلمر(.... قال أبو ثعلبة رضي هللا عنه : غزوت مع رسول هللا صلى فنا  طلحة 
ا محراً إنسية فذِبناها، فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم ، فأمر عبد هب ليه وسلم خيرب ، والناس جياع فأصبناهللا ع

حتل ملن يشهد أن رسول هللا( )رواه اإلمام أمحد والشيخان(   ر الاحلم الرمحن بن عوف فنادى يف الناس : ) إن حلوم  
ورسوله صل هللا عليه   ضمة من تلك اللحوم استجابة ألمر هللا ..  ومل يكتب التاريخ أن أحداً من املسلمني قضم ق 

 وسلم. 
يبايل بل أتخذه العزة ال    وهو  فماذا نقول اليوم وكثري من الناس تذكره بشرع هللا وتدله على احلالل وحتذره من احلرام  

وة ال جتوز يرد عليك إذا مل ابإلمث والعياذ ابهلل ... ثقول له الراب حرام يرد عليك  كل الناس يتعاملوا به ... الرش
سيأخذها غري من املوظفني ...شعارهم : وهل أان إال من غزية إن غوت  ...  غويت وإن ترشد غزية أرشد    ان آخذها أ

لي الذي يغيب عقل اإلنسان عن اإلتباع واهلدى واخلري .. تقول ألحدهم :  الغيبة النميمة جلاهار ا...  ذلك الشع
قلوبنا صافية وحنن َّنزح فقط .. هللا اكرب متزح يف     سنتكم ال جتوز هذه األعمال يرد عليكأعراض الناس أحفظوا أل

ال فريد عليك احلياة فرص أو أنه يعمل ألمو ض واكبرية من كبائر الذنوب .. وهناك من تذكرة ِبرمة الدماء واألعرا
 و   لك املرأة اليت تؤمر ابلطهر والعفاف ذلك من أجل فالن وعالن من الناس فال حيتكم إىل دين أو شرع  ..  و جتد ت

؟ ابحلجاب وأنه فريضٌة من هللا وفيه خري الدنيا وسعادة اآلخرة ترد عليك وأنت تسأهلا ملاذا ال تستجيبني ألمر هللا  
َن آَمُنوا ا حتدثك عن التطور واحلداثة ومسايرة العصر وأن اإلميان يف القلوب  وهللا تعاىل يقول ) اَي أَيُـَّها الهِذيذا هبفإ

ْعَنا َوُهْم ال  و َأِطيُعوا اَّللهَ َوَرسُ  ُتْم َتْسَمُعوَن * َوال َتُكونُوا َكالهِذيَن قَاُلوا مسَِ وَن * ِإنه َشره الدهَوابِ  َمعُ َيسْ لَُه َوال تـََولهْوا َعْنُه َوأَنـْ
َا يـَتهِبُعوَن جِ [.  وقال تعاىل )فَِإْن مَلْ َيْستَ 22-20ِعْنَد اَّللِه الصُّمُّ اْلُبْكُم الهِذيَن ال يـَْعِقُلوَن ( ]األنفال: يُبوا َلَك فَاْعَلْم َأَّنه

[... ابرك هللا 50 اَّللِه ِإنه اَّللهَ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظهاِلِمنَي ((]القصص:ِمنَ  ًدىَأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ممهِن اتـهَبَع َهَواُه بَِغرْيِ هُ 
اآلايت والذكر احلكيم، ...   قلت  ما مسعتم واستغفر هللا   منلعظيم، ونفعين هللا وإايكم مبا فيه يل ولكم يف القرآن ا

 يل ولكم فاستغفروه .. 
اعلموا أن لإلستجابة ألمر هللا ورسوله مثار يف الدنيا واآلخرة  فمن استجاب هلل؛   :     للـه عبــــــاد ا -اخلطبة الثانية :  

ُمْ استجاب هللا له، يقول تعاىل ن ِ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى ( ]آل أَ   : )  فَاْسَتَجاَب هَلُْم َرهبُّ
 : ) لِلهِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبِ ُِم احْلُْسىَن َوالهِذيَن مَلْ َيْسَتِجيُبوا لَُه َلْو َأنه هَلُمْ يقنيالفر [ وقال عز وجل مبيناً نتيجة  195عمران:

َتَدْوا بِِه ُأولَِئَك هَلُْم ُسوُء احلَِْساِب َوَمْأَواُهْم َجَهنهُم َوبِْئَس اْلِمَهاُد (  لَ َما يف اأْلَْرِض مجَِيعاً َوِمثْـ  [. 18عد:]الر ُه َمَعُه اَلفـْ
اي وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول صلى هللا عليه وسلم قال: "كل أميت يدخلون اجلنة إال من أيب، قالوا:  
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 دخل اجلنة ومن عصان فقد أىب" رواه البخاري( واالستجابة سبب من أسباب عينرسول هللا ومن َييب؟ قال: من أطا
اإلميان وامتثال أوامر هللا تعاىل جعلها هللا تعاىل من شروط إجابة قيق  فتح   إجابة الدعاء: فهي طريق لرضا هللا تعاىل، 

 َدْعَوَة الدهاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُـْؤِمُنوا يب يبُ اِدي َعينِ  فَِإن ِ َقرِيٌب ُأجِ الدعاء فقال تعاىل " َوِإَذا َسأََلَك ِعبَ 
هي مغفرة -[    و من فوائد ومثار االستجابة هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم(186رة )لََعلهُهْم يـَْرُشُدوَن ]سوة البق

وا بِِه يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويُِرُْكْم ِمْن َعَذاٍب نُ : )َأِجيُبوا َداِعَي اَّللِه َوآمِ على لسان اجلن ِ -تعاىل-الذنوب,قال
منهج هللا وعدم االستجابة ألوامر الشرع يف أقوالنا وأفعالنا  ض عن عرا. ( ...  إن اإل31أَلِيٍم(األحقاف: من اآلية

بني الناس بسبب ذلك ... ء  يالت واملصائب وحتل العداوة والبغضاوتصرفاتنا يلب على األمة واجملتمع كثري من الو 
م واحملكوم  وهي سنة حلاكني ابني الرجل وزوجته وأوالده وبني املدير وموظفيه وبني املعلم وطالبه وبني اجلار وجريانه وب 

نَـُهُم اْلَعَداَوَة وَ هللا يف خلقه حكاها يف كتابه فقال تعاىل ) فـََنُسوا َحظًّا ممها ذُكِ ُروا بِِه فََأغْ  َنا بـَيـْ ْلبَـْغَضاَء ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة اَريـْ
ُ مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن []املائدة    [14َوَسْوَف يـُنَـبِ ئُـُهُم اَّلله

شهر رمضان، شهر عظيم مبقاصده وغاايته، فتزودوا منه وخذوا من عطاايه ما يكون لكم زاد لسفر   -ـاد هللا: ـــعبـ
: )صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثني( لمهنا االستجابة، قال صل هللا عليه وس طويل، إ
 (.1080)مسلم )

 و اتباع واستجابة وتنفيذ، ا هي إَّنفالدين ليس ابملزاج وليس ابلرأ
تبعون أحسنه وردان إىل دينك رداً اللهم ألف بني قلوبنا وأصلح فساد أحوالنا واجعلنا اي ربنا ممن يستمعون القول في    
 وخذ بنواصينا إىل كل خري  .. هذا وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين  يالً مج

 عاملنيب ال ر واحلمد هلل 
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 التقوى من مقاصد الصوم -11

لعليم اخلبري، ا  ى كل شئ قدير، له احلكم وله األمر وهو احلمد هلل املتفرد ابمللك واخللق والتدبري، يعطي ومينع وهو عل 
نجي دة تشها  شريك له   ال راد لقضائه وال معقب حلكمه وهو  اللطيف القدير .. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال

 قائلها صادقا من قلبه من أهوال يوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العاملني
 لقبيَح وجاد ابإلحسانِ اي من إذا وقف املسيء ***  سرت ا

 ** وعلى الكرمي كرامُة الضيفانِ يف دار الرضا  *  أصبحُت ضيف هللاِ 
 نِ لرمحتعفوا امللوُك حني النزول بساحتهم  *** فكيف النزوُل بساحِة ا

واشهد أن حممدا عبده ورسوله ، صاحب الشفاعة ، وال يدخل اجلنة إال من  أطاعه ، سيد األولني ، واآلخرين ، 
 ن سار على درهبم ، واقتفى أثرهم إبحسان إىل يوم الدين  أما بعـــد :وم  عليه وعلى آله وصحابته أمجعني ،   صلى هللا

ملرسلني أبن جعل التقوى أصالً من أصول أعماهلم وغرًضا ابرزًا من ء وانبياأيها املؤمنون :  لقد كرم هللا تعاىل األ
بنصٍ  واضٍح وصريٍح يف   وىنوٌح عليه السالم يدعو قوَمه إىل التقأغراض دعوهتم وهدفًا من أهداف تربيتهم. فهذا  

 تـَتـهُقوَن* ِإِن  َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي * فَاتـهُقوا اَّللهَ َأال  وحٌ قوله تعاىل: )َكذهَبْت قـَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِلنَي * ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم نُ 
 (110-105َربِ  اْلَعاَلِمنَي * فَاتـهُقوا اَّللهَ َوَأِطيُعوِن( )الشعراء:  ى ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال َعلَ َوَأِطيُعوِن* َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِ 

 الث مرات يف مخس آايت ملا يدل عليه هذا اخللق الكرمي من اهتماٍم وعنايٍة يفوى ثلتقذكر هللا تعاىل هنا األمر اب      
ُقوَن(  قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأاَل تـَتـه ذْ هذا يقال يف شأن هوٍد مع قومه: )إِ   مثل و    الذكر احلكيم أبمر رب العاملني

 (. 124)الشعراء:
 (. 242وُهْم َصاِلٌح َأالَ تـَتـهُقوَن( )الشعراء:َأخُ   مْ ويف شأن صاحل مع قومه: )ِإْذ قَاَل هلَُ       
 .(161وٌط َأاَل تـَتـهُقوَن( )الشعراء:  ويف شأن لوط مع قومه: )ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم لُ       
ُتْم تـَْعَلُموَن( )العنكبوت:ْم  َلكُ   ويف قوم إبراهيم: )َوِإبـَْراِهيَم ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا اَّللهَ َواتـهُقوُه َذِلُكْم َخرْيٌ         (.16ِإْن ُكنـْ
َنا الهِذينَ كذلك أقوام شعيب وإلياس وغريهم من األنبياء واملرسلني لقوله         ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن   تعاىل: )َولََقْد َوصهيـْ

ُكْم َأِن اتـهُقوا اَّللهَ( )النساء:  (. 131قـَْبِلُكْم َوِإايه
شريعة خري األانم حممد صل هللا عليه وسلم، كانت التقوى هدفاً رئيسي وغاية ضرورية م و السالعباد هللا: ويف دين ا

َها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى ففي عبادة الصوم قال تعاىل : )اَي أَيُـّ لتشريعات اإلسالم وعباداته،  
مل حيدث الصيام لإلنسان تلك التقوى، فإنه مل حيقق الغرض الذي شرعه هللا إذا  [ ف183اَلِذيَن ِمن قـَْبِلُكْم( ]البقرة:  

 حاجة يف أن يدع طعامه هلل )من مل يدع قول الزور والعمل به فليس  :  -من أجله، ويقول صلى هللا عليه وسلم
 وشرابه() البخاري( 
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ابلصيام وهو اإلمساك عن الطعام والشراب هلم رًا  خماطباً املؤمنني من هذه األمة وآم -تعاىل    -يقول ابن كثري: "يقول  
يلة.. رذقيتها من األخالط الرديئة واألخالق الوالوقاع بنية خالصة هلل عز وجل، ملا فيه من زكاة النفوس وطهارتـها وتن

 [.1/202" ]ج  
 وقال ابن القيم: ".. فهو ]أي الصيام[ من أكرب العون على التقوى" 

 على نور من نور هللا رجاء ثواب هللا, والتقوى ترك معاصي هللا على نور من هللا هللا  طاعة وحقيقة التقوى "أن تعمل ب
رجل: ما التقوى؟ فأجابه أبو هريرة: هل ه  مثال  حني سأل  -رضي هللا عنه -و هريرة  خوف عقاب هللا".  وضرب هلا أب

عنه، أو جاوزته، أو  عدلتشوك أخذت طريًقا ذا شوك؟ قال الرجل: نعم، قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت ال
 قصرت عنه، فقال: "ذاك التقوى". 

 خل  الذنوَب صغريها *** وكبريها فهو التُّقى 
 الشوك حيذر ما يرى   فوق أر *** ضواصنع كماٍش  

 ًة *** إن اجلبال من احلصى ن  صغري قر ال حت
-إىل احلرام، قال ابن عمر لها  ك فع وإذا مسوت يف درجات التقوى فإن التقوى أن تدع أشياء من احلالل خمافة أن ير 

-قال احلسن البصرى  : "ال يبلغ العبد حقيقة التقوى حىت يدع ما حاك يف الصدر" ]البخاري[، و -رضي هللا عنه
: -رضي هللا عنه -التقوى ابملتقني حىت تركوا كثريًا من احلالل خمافة احلرام"، وقال أبو الدرداء    لت: "ما زا-رمحه هللا

هللا العبد، حىت يتقيه من مثقال ذرة، وحىت يرتك بعض ما يرى أنه حالل، خشية أن يكون حرام  تقي  أن ي"متام التقوى  
 ذا الكالم قائاًل: "التقوى: ترك ما هتوى ملا َتشى". ه  -رمحه هللا-م"، واختصر أمحد ابن حنبل  يكون بينه وبني احلرا

رمات، واثنيها: التقرب ابلنوافل والقرابت احمل  وترك وخنلص من هذا كله أن أول درجات التقوى هي: فعل الواجبات،  
 بينه وبني احلرام سرتة من احلالل. واجتناب املكروهات... مث ما يزال العبد يرتقى يف درجاهتا حىت يعل  

رجت مع ابن عمر رضي هللا عنهما يف بعض نواحي املدينة فوضعوا سفرة , فمر هبم راع فقال له عبد هللا فع خان  قال
 أي شاركنا طعامنا_ فقال الراعي : إن صائمي _  راع   هلم اي 

 قال ابن عمر: يف مثل هذا اليوم الشديد حره يف هذا الشعاب 
 أايمي   ي : أابدر قال الراع 

 مها ما تفطر عليه ؟ تبيعنا شاة ونعطيك من حل ن  قال ابن عمر: هل لك أ
 قال الراعي : أهنا ملوالي 

 ها الذئب؟أكل   قلت   قال ابن عمر: فما عسى أن تقول ملوالك إن 
لغنم فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إىل السماء يقول فأين هللا ؟ فبعث ابن عمر إىل سيد الراعي فاشرتى منه ا

 م ، إهنا التقوى . غنوالراعي فاعتق الراعي ووهب له ال
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وامهم, ووصية ألق  بياء، ووصية مجيع األن-سبحانه-أيها املسلمون: وألمهية التقوى ومنزلتها العظيمة كانت وصية هللا 
-ين، فقد قال ألمته، ووصية الصحابة والصاحلني. فأما إهنا وصية هللا لألولني واألخر   -صلى هللا عليه وسلم -النيب

ُكْم َأِن اتـهُقوا اَّللهَ( ]النساء:يْـ : )َولََقْد َوصه -سبحانه ْبِلُكْم َوِإايه  -جلعز و -[ وأكد  131َنا الهِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَ
قرآن أكثر ال[، ويف  102ْم ُمْسِلُموَن( ]آل عمران:قائاًل: )اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا اتـهُقوا اَّللهَ َحقه تـَُقاتِِه َواَل مَتُوُتنه ِإاله َوأَنـْتُ 

 قائاًل: )اتـهُقوا اَّللهَ(.   -سبحانه-من مخسني مرة َيمران  
، قال: وعظنا رسول -رضي هللا عنه-فعن العرابض بن سارية    مته،أل   -صلى هللا عليه وسلم-والتقوي وصية النيب  

لقلوب، فقال ا  ظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منهايوًما بعد صالة الغداة موع  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  
" رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا اي رسول هللا؟ قال: "أوصيكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة

فقال: اي رسول هللا، إن   -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاء رجل إىل النيب    -رضي هللا عنه-ذي[، وعن أنس  لرتم]ا
 مذي[.لرت ا فزودن، قال: "زودك هللا التقوى" ]اأريد سفرً 

مد ، فح-رضي هللا عنه-والتقوى وصية الصحابة والتابعني، فعن عبد هللا بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق    
أن يستخلف   -رضي هللا عنه-وأثىن عليه مبا هو له أهل قال: "أوصيكم بتقوى هللا" ]احلاكم[، وملا أراد أبو بكر    هللا
فقال: "إن أدعوك إىل أمر متعب ملن وليه، فاتق هللا اي عمر بطاعته،   ه،بعث إليه فدعاه فأَت   -رضي هللا عنه-ر  عم 

يكتب إىل ابنه عبد هللا: "أما بعد:   -رضي هللا عنه-وهذا عمر    ن[.طرباوأطعه بتقواه، فإن املتقي آمن حمفوظ" ]ال
قوى عماد عملك, لتن أقرضه جزاه, ومن شكره زاده؛ فليكن افإنه من اتقى هللا وقاه, ومن توكل عليه كفاه, وم

 وجالء قلبك". 
 ولذا فيسنُّ لكل خطيب وكل مودع ملسافر وكل موٍص... أن َيمر بتقوى هللا تعاىل. 

 : للتقوى فضائل عظيمة يف حياة األفراد واجملتمعات فمن ذلك: هللاباد  ع 
َزْلَنا َعَلْيكُ : )ايَ -سبحانه-أن التقوى أفضل لباس وخري زاد: قال    لَِباًسا يـَُواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس مْ َبيِن آَدَم َقْد أَنـْ

وهُدوا فَِإنه َخرْيَ الزهاِد التـهْقَوى َواتـهُقوِن اَي ُأويل اأْلَْلَباِب( تـَزَ )وَ   :-سبحانه-[، وقال  26التـهْقَوى َذِلَك َخرْيٌ( ]األعراف:
ميها من احلر والربد، ولباس التقوى؛ ليقي يحان: لباس للجسد من األقمشة واجللود؛ ل[. فاللباس نوع197]البقرة:

 النفس من املعاصي وعذاب جهنم, وال شك أن الثان خري من األول. 
 نساُن أهبى من التقى *** وإن هو غايل يف ِحساِن املالبسِ اإل  بسَ وما لِ 

َا يـَتَـَقبهُل اَّللهُ -سبحانه-ومنها: أن التقوى مفتاح لقبول األعمال الصاحلة: قال    [. 27 ِمَن اْلُمتهِقنَي( ]املائدة:: )ِإَّنه
[,  194ْعَلُموا َأنه اَّللهَ َمَع اْلُمتهِقنَي( ]البقرة:َوا   : )َواتـهُقوا اَّللهَ -سبحانه-ومن فضائلها: معية هللا وحمبته للمتقني: قال  

يقول: "إنه هللا   -ى هللا عليه وسلم  صل   -[, وقال رسول هللا  76( ]آل عمران:  وقال تعاىل: )فَِإنه اَّللهَ حيُِبُّ اْلُمتهِقنيَ 
 حيب التقي الغين اخلفي" ]مسلم[. 
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ُ َويلُّ اْلُمتهِقنَي( ]اجلاثية:)َواىل:  ومن ذلك:  والية هللا للمتقني: قال تعا [, أولئك أولياء هللا الذين تبشرهم 19َّلله
اَّللِه ال َخْوُف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن * الهِذيَن آَمُنوا   : )َأال ِإنه َأْولَِياءَ -سبحانه-قال  املالئكة عند موهتم ويف آخرهتم, 

نـَْيا( ]يونس:  ى يف ْشرَ وََكانُوا يـَتـهُقوَن *هَلُْم اْلبُ  [، فأما عند موهتم  )تـَتَـنَـزهُل َعَلْيِهْم اْلَمالِئَكُة َأاله 63  - 62 احْلََياِة الدُّ
ُتْم تُوَعُدوَن(]فصلت:  ابِ  اُفوا َوال حَتَْزنُوا َوأَْبِشُرواَتََ   [, ويف يوم القيامة )ال حَيُْزهُنُْم اْلَفزَُع اأَلْكرَبُ   30جْلَنهِة الهيِت ُكنـْ
 [. 103َلقهاُهْم اْلَمالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكْم الهِذي ُكنُتْم تُوَعُدوَن( ]األنبياء:  تـَتَـ وَ 

 هبا قوال وسلوكاً وعمالً منها: ف  سلم أن يسعى لإلتصا صفات ينبغي لكم معباد هللا: وللمتقني
ُهًدى ِلْلُمتهِقنَي * الهِذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب يِه   فِ : )َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيبَ -سبحانه-اإلميان ابلغيب والعمل الصاحل: قال    

َناُهْم يـُنْ   [.3-2ِفُقوَن( ]البقرة:َويُِقيُموَن الصهاَلَة َومِمها َرزَقـْ
 َتذَكهُروا طَانِ يْ : )ِإنه الهِذيَن اتـهَقْوا ِإَذا َمسهُهْم طَاِئٌف ِمَن الشه -سبحانه -إن بدر منه ذنب: قال  عة إىل التوبة  ار اثنًيا: املس

 [. 201فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن( ]األعراف:
َا مِ : )َوَمْن يـَُعظ ِ -سبحانه-ومنها: تعظيم شعائر هللا: قال    [.32تـَْقَوى اْلُقُلوِب( ]احلج:  نْ ْم َشَعائَِر اَّللِه فَِإهنه

َرُب ْومٍ ُن قَـ : )َواَل َيْرَِمنهُكْم َشَنآ-سبحانه-ومنها: العدل حىت مع من يبغض: قال   َعَلى َأاله تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقـْ
 [.8لِلتـهْقَوى( ]املائدة:

 اْلرِبه َمْن آَمَن اِبَّللِه َواْليَـْوِم اآْلِخِر نه َوَلكِ : )-سبحانه-ات املذكورة يف قوله  ومن ذلك: من توافرت فيه هذه الصف
اَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السهِبيِل َوالسهائِِلنَي َويف اْلمَ َتى   َواْلِكَتاِب َوالنهِبيِ نَي َوآَواْلَماَلِئَكةِ 

ْلَبْأِس ُأولَِئَك  اِحنيَ الزهَكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصهاِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضهرهاِء وَ   ى الر ِقَاِب َوَأقَاَم الصهاَلَة َوآتَ 
ة صفات للمتقني منها: اإلميان [، وقد تضمنت هذه اآلايت عد 177الهِذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـهُقوَن( ]البقرة:

ليوم اآلخرة وابملالئكة وبكتبه وابألنبياء، وبذل املال لألقارب واأليتام واملساكني وابن السبيل والسائلني، ابابهلل و 
 اب، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والوفاء ابلعهد، والصرب يف مواقفه... الرقوفك  

 أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم 
 الثانية:   طبةاخل

 أما بعد:   لسالم على من ال نيب بعده، وااحلمد هلل وحده والصالة  
يرُفث وال يصَخب، فإن سابهه   فال   حدكم: »إذا كان يوم صوم أ-صلى هللا عليه وسلم   -أيها املؤمنون: يقول النيب  

 أحٌد أو قاتـََله فليقل: إن امرٌؤ صائم«؛ رواه البخاري ومسلم. 
وِطيب الروح، وأتثري التقوى؛ ألن رمضان يِصل ،  صائم من كمال النفسُب أن يكون عليه الفهذا توجيٌه ملا ي

ومن ذاَق حالوَة اإلميان مل يعرِف البغضاء وال   ان،اإلميفُيشِرُق عليها من لُدنه النور حىت تذوَق حالوَة  النفوس ابهلل  
 الشر وال الُعدوان. 
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 هللا ورجاؤه فتِعفُّ نفوسهم عن وفُ لغشه من نفوس أهلها حمًوا، وميلؤها خوإذا حتقهقت التقوى يف القلوب فإنه متُحو ا
 واستغفاره، وهاَنت عليهم هللا   بذكرم عن الكذب؛ ألهنا جَرت  احلرام، وتغضُّ أبصارهم عن احملارم، وتِقف ألسنُته 

ِدي عليهم فاِجر وهذا من أعظم الدنيا حني أرادوا هللَا والدار اآلخرة، فغَدا الناُس آمنني أن يغشههم َتجر، أو يعت 
 قوى وأجل ها. لتمثرات ا

يـَتهِق اَّللهَ   َمنْ )وَ   :-سبحانه-ومن هذه الثمرات: تفريج الكرابت: فالتقي يفرج هللا عنه كل كرب يف دنياه وآخراه، قال  
ُقوَن( َنا الهِذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـه : )َوجَنهيْـ -سبحانه-[، وينجيه هللا إذ يهلك الفاسقني، قال  2َيَْعْل َلُه خَمَْرًجا( ]الطالق:

 [.18]فصلت:
 [.4ا( ]الطالق:ْسرً ِه يُ : )َوَمْن يـَتهِق اَّللهَ َيَْعْل لَُه ِمْن َأْمرِ -سبحانه-ومنها: تيسري املصاحل: قال 

ُ( ]البقرة:ومنها: تيسري العلم النافع: فقد اشرتط هللا يف العبد التقوى ليعلمه، قائاًل: )َواتـهُقوا اَّللهَ   [.182 َويـَُعلِ ُمُكُم اَّلله
فـُْرقَااًن َويَُكفِ ْر َعْنُكْم ْم  َلكُ   ومن ذلك: حصول البصرية ومغفرة الذنوب: )اَيأَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـهُقوا اَّللهَ َيَْعلْ 

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم( ]األنف  [. 29ال:َسيِ َئاِتُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َواَّلله
)َوَمْن يـَتهِق اَّللهَ َيَْعْل لَُه خَمَْرًجا * َويـَْرزُْقُه ِمْن :  -سبحانه-ونزول الربكات: قال   اقومن هذه الثمرات: توسعة االرز 

ِهْم بـَرََكاٍت ِمَن : )َوَلْو َأنه َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـهَقْوا َلَفَتْحَنا َعَليْ -عز وجل-[، وقال  3-2َتِسُب( ]الطالق:  حيَْ  اَل َحْيثُ 
 [. 96ْرِض( ]األعراف: السهَماِء َواأْلَ 

نُوِرُث ِمْن ِعَباِداَن َمْن َكاَن َتِقيًّا( يِت  اله مث إن للمتقني الدرجات العليا من اجلنة: فقد كررها القرآن مرارًا: )تِْلَك اجْلَنهُة  
َواُت َواأْلَْرُض ُأِعدهْت لِْلُمتهِقنَي( اواثلثة: )َوَجنهٍة َعْرُضَها السهمَ   [،31[، واثنية: )ِإنه لِْلُمتهِقنَي َمَفازًا( ]النبأ:63]مرمي:

[، 55-54يف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر( ]القمر: ٍر *هنََ [، وأخرى: )ِإنه اْلُمتهِقنَي يف َجنهاٍت وَ 133]آل عمران:
 وحسن اخللق" هللا   كثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال: "تقوىعن أ -صلى هللا عليه وسلم-وملا سئل رسول هللا  

 ]الرتمذي[.
 :سانإن التقوى أسلوب حياة فالتقوى توجد يف مجيع جماالت احلياة وحيث وجد التصرف اإلن

فالطالب يف مدرسته عليه أن يكون متقيا هلل سبحانه وتعاىل فإن استطاع أن يغافل مدرسه ويغش يف امتحانه فهو لن   
فعليه أن يعلم أن هللا سبحانه وتعاىل يراه فيمتنع عن الغش لكي ال   ىل يع أن يفلت من رقابة هللا سبحانه وتعايستط

 يقع يف ما حرم هللا 
 سبحانه وتعاىل فعليه أن يعطي درسه ِبيث يصل إىل مجيع الطالب ويكون يف املقام  يا هللمتق املدرس عليه أن يكون  

 ملريب واملدرس الذي يفرتض أن يوجد فيه فيكون ا
يت تكفل له بعده عن عني الرقيب وقبل على نفسه الرشوة استطاع أن يؤمن الظروف الن  املوظف يف مكان عمله إ  

 يراه ويعلم بفعله فعليه أن ميتنع عن الرشوة لكي يعل بني وبني ما حرم هللا وقاية اىل  وتع  فعليه أن يعلم أن هللا سبحانه 
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 سبحانه وتعاىل يعلم بفعلته وأنه لن يرضى هللاعلم أن ضاعته وخيدع الزبون فعليه أن ي التاجر إن استطاع أن يغش يف ب  
 بينه وبني حمارمه عنها فعليه أن يعل وقاية  

ِباجة لعمل جراحي ولكنه اقنع ذلك املريض أبنه ِباجة لذلك العمل لكي يكسب ليس  يضه  الطبيب إن علم أن مر 
به فعليه أن ميتنع عن ذلك الفعل كي ى  سبحانه وتعاىل يعلم بفعله وأنه لن يرضمن ورائه املال فعليه أن يدرك أن هللا  

 يضع وقاية بينه وبني ما حرم هللا.
ورب األسرة والرجل واملرأة ومن الناس مجيعاَ ، وهكذا نستطيع أن   ضابطوال  وهي مطلوبة من احلاكم والوزير واملدير

 ن . ناتمع يف أمن وأمان ورغد من العيش واطمئنعمم التقوى على مجيع جماالت احلياة ليعيش اجمل
 عليَك بَتقوى اَّلل  يف كل أمرِه *** جتد غبهها يوم احلساِب املطهولِ 

 وأفضُل زاِد الظاعِن املتحملِ ***  أال ِإن تقوى اَّلل  خرُي مغبٍة 
 وال خرَي يف طول احلياِة وعيِشها *** ِإذا أنَت منها ابلتقى مل ترحلِ 

 
، وكانفإذا كان اإلمي  أيها املؤمنون:  ، فناسبت  ان أمًرا سرايًّ ، وكان الصيام أمًرا سرايًّ ذلك أن َييت   التقوى أمًرا سرايًّ

 سر يهة ال يطهلع عليها إال عالم الغيوب، ولذلك امسع إىل قول موالان يف أمورٌ ثة  الصيام بني اإلميان والتقوى؛ ألنه الثال
صوَم فإنه يل وأان أجزي به، والصيام ُجنهٌة، الفيقول: ))كلُّ عمل ابِن آدَم له، إال  احلديث القدسي يؤكد سر يهة الصيام،  

أو قاتله، فليقل: إن صائم، إن صائم، والهذي ٌد  َأحَ   فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يـَْرُفْث، وال َيْصَخب، فإن شامته
فطر َفرَِح بفطره، أ  املْسك، للصائم فرحتان يفرُحهما: إذا  نفُس حممهٍد بيده، خلَُلوُف فِم الصهائم أطيُب عند هللا من ريح

 وإذا لقي ربهه فرح بصومه((؛ متهفق عليه. 
وى واليت هي من مقاصد الصوم، واستغلوا شهر رمضان برتبية للتقيمة  معاشر املسلمني: انظروا إىل هذه الثمرات العظ

 نفوسكم وتزكيتها ابلتقوى لتفلحوا يف الدنيا واألخرى 
 وم احلشر من قد تزودا ي  مل ترحل بزاد من التقى *** والقيت أنت  إذا  

 ندمت على أن ال تكون كمثله *** وأنك مل تُرصد كما كان أرصدا
 : صطفىامل  بيبأال صلوا وسلموا على احل

 ْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما(. )ِإنه اَّللهَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ   
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 من مقاصد الصوم وبةتلا -12

ال أذل من اعتز بغريه غاية ألشكه وااحلمد هلل الذي تفرد ابلعز واجلالل، وتوحد ابلكربايء والكمال، وجل  عن األشبا
ال، ال راد  ألمره وال ، اإلذالل، وتفضل على املطيعني بلذيذ اإلقبال، بيده ملكوت السماوات واألرض ومفاتيح األقف

الفعال.. واشهد إن ال اله إال هللا, وحده ال شريك له, له امللك, وله احلمد وهو علي كل ق  معقب حلكمه وهو اخلال
ن سيدان وحبيبنا وشفيعنا حممٌد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أيده ابملعجزات هد أوأش  شيء قدير ، 

ر على هنجه ومتسك بسنته واقتدى سا، وزينه أبشرف اخلصال وعلي آله وأصحابه ومن  الظاهرة، واآلايت الباهرة
 عد ما بني أهبديه و من اتبعهم إبحسان إيل يوم الدين وحنن معهم اي أرحم الرامح

 أيها املؤمنون:  من أعظم نعم هللا على عباده أن فتح هلم ابب التوبة واإلانبة، وجعل هلم فيه مالذاً آميناً، وملجأً 
يف ربه، اندماً على فعله، ليجد يف قربه من ربه ما يزيل عنه وحشة  حصيناً، يلجه املذنب، معرتفاً بذنبه، مؤمالً 

 اته من شقاء املعصية وشؤمها، إىل نور الطاعة وبركتها. ل حيتتحو الذنب، وينري له ظالم القلب، و 
هم، بتم، وأمرهم هبا ورغبهم فيها، ووعدهم بقبول تو فقد دعا هللا عباده إىل التوبة مهما عظمت ذنوهبم وجلهت سيئاهت

 وتبديل سيئاهتم حسنات رمحة ولطفاً منه ابلعباد. 
ك كان من مقاصد الصوم وشهر رمضان توبة العباد إىل ولذلم،  ويف رمضان تكون التوبة آكد من غريها من األاي

 رهبم، ومن مل يتب يف رمضان فمىت سيتوب؟ 
ه قَتاُر املعصية، وتعتِصره كآبَة اخلطيئة، يتلمهس  توى كِبُده، يَلفُّ تده قلُقه وعُظم كَمده واك فكم من مذنٍب طال أرقُه واش

ُصبٍح قريب يشِرق بنوِر التوبِة واالستقامِة واهلدايِة واإلانبة؛ ليذهب إىل ع  عن إشراقِة أَمل، ويتطله نسيَم رجاٍء، ويبَحث  
 الشعوَر بوطأِة اخلطيئِة إنه عاسة واخلوِف واهلَلع والتشرُّد والضياع. و معها اليأُس والقنوط، وتنجِلي هبا سحائُب الت  

تأسُّف على التفريط واالعرتاَف ابلذ نب هو وال  عصية واإلحساَس أبمِل اجلريرِة والتوجُّع للَعثرِة والن دَم على سالف امل
 سبيُل التصحيح واملراجعِة وطريق العوَدة واألوبة. 

تعال فلعل وعسى، اي من بقلبه من ،  نب وعصى، وأخطأ وعىتلباب غري مقفل، اي من أذفيا ابغي اخلري أقبل، فا
طااي، تعال إىل ميدان العطااي، اي من  اخلمطااي رم يغدو ويروح، اي من ركب  الذنوب جروح، تعال فالباب مفتوح، والك

ت لغبذنب ابء، وقد أساء، تذكر: "اي ابن آدم لو باقرتفوا فاعرتفوا، لن تنسوا }ُقْل اَي ِعَباِدي الهِذيَن َأْسَرُفوا{، اي من  
 ذنوبك عنان السماء". 

َرَدة اجِلن ، وُغلِ َقت أبواب ومَ   اطنيقال صلى هللا عليه وسلم : ) إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ُصفِ َدت الشي
اي ابغي اخلري أقبل ، واي ابغي  النار فلم يُفتح منها ابب ، وفـُتِ حت أبواب اجلنة فلم يغلق منها ابب ، وينادي مناٍد : 

 هلل عتقاء من النار وذلك كل ليله ( )رواه الرتمذي وابن ماجه بسند حسن (. و   الشر أقصر ، 
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من صام رمضان إمياانً واحتساابً، ُغفر له ما   قال:عنه  عن أيب هريرة رضي هللا 
 تقدم من ذنبه( رواه الشيخان.

فر له ما تقدم  عليه وسلم قال: )من قام رمضان إمياانً واحتساابً غُ  يرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا يب هر وعن أ
 من ذنبه( متفق عليه. 

نيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من قام ليلة القدر إمياانً واحتساابً، ُغفر له ما تقدم من ذنبه( متفق ن ال، عوعنه أيضاً 
 عليه. 

 انبة والرجوع إىل هللا يف شهر الصوم، شهر رمضان. اإلنح الرابن اليت ترغب يف التوبة و عطااي وامل وكل هذه ال
طاعته, وندم العبد على ما سلف منه يف املاضي، وإقالعه   إىل  هللا معاشر املسلمني: التوبة، هي الرجوع عن معصية  

اإلصرار عن القلب، والقيام بكل حقوق الرب, عنه، وعزمه على أال يعاوده, وترك الذنب لقبحه، وَحل  ُعْقَدِة  
 عدول عن األفعال املذمومة إىل املمدوحة. الو 

,وَأدَ وهذا هو معىن التوبة عموًما, وهناك معىن آخر أخص منه   رضي هللا -وهو التوبة النصوح: وهو كما قال عمر    ق 
ة(, وقيل: هي: الندم ابلقلب، يبيـَُعوُد ِإلَْيِه أَبًَدا"، )رواه ابن أيب ش: "َأْن يـَُتوَب اْلَعْبُد ِمَن اْلَعَمِل السهيِ ِئ، مثُه اَل  -عنه 

 واالستغفار ابللسان، واإلقالع ابلبدن، واإلضمار على أال يعود. 
املعصية واجبة شرًعا, الزمة عقاًل؛ ألهنا من أصول اإلسالم, وقواعد الدين، وأول منازل السالكني, وقد من    توبةوال

يًعا أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن هل  يها؛ ودهلم عليها, وأمرهم هبا؛ فقال خماطباً دعا هللا عباده إل م، متودًدا إليهم: )َوتُوبُوا ِإىَل اَّللِه مجَِ
 يَُكفِ َر َعْنُكْم [, وقال: )اَي أَيُـَّها الهِذيَن َآَمُنوا تُوبُوا ِإىَل اَّللِه تـَْوبًَة َنُصوًحا َعَسى رَبُُّكْم َأنْ 31( ]النور:ُحونَ ْفلِ لََعلهُكْم تُـ 

 [.8َلُكْم َجنهاٍت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر( ]التحرمي:خِ َسيِ َئاِتُكْم َويُدْ 
يقول   -عليه السالم-توبة ملا يعلمون من ضرورهتا وأمهيتها، فهذا نيب هللا هود  ابل  ومهم وكان أنبياء هللا َيمرون ق

يقول لقومه: )فَاْستَـْغِفُروُه   -عليه السالم-هللا صاحل   يب[، ون52ُكْم مثُه تُوبُوا ِإلَْيِه( ]هود:لقومه: )َواَي قـَْوِم اْستَـْغِفُروا رَبه 
يقول لقومه: )َواْستَـْغِفُروا   -عليه السالم -[، وكذلك نيب هللا شعيب  61جمُِيٌب( ]هود:يٌب َقرِ مثُه تُوبُوا ِإلَْيِه ِإنه َريبِ   

 [. 90 ِإنه َريبِ  رَِحيٌم َوُدوٌد( ]هود:رَبهُكْم مثُه تُوبُوا ِإلَْيهِ 
 
فإن لواجب على كل مسلم أن يسعى يف خالص نفسه من جرائمها وغوائلها قبل حلول األجل, وانقطاع العمل؛  اف

 بة جَتُبُّ ما قبلها؛ وهلذا كان عدو هللا إبليس حريًصا على صد العباد عنها, وأمرهم ابلتسويف فيها. التو 
فرين, وأشد التائبني, فقد أخرج أبو داود عن تغ أعظم املس  -لصالة والسالمعليه ا-كان نبينا    أيها املسلمون: لقد

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ُسوِل هللِا  ِلرَ دُّ  قال: "َكاَن تـُعَ   -هللا عنهما  رضي -عبد هللا بن عمر   يف اْلَمْجِلِس الَواِحِد ِمائَُة  -َصلهى اَّلله
، ِإنه َمرهٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـَُقومَ   أَْنَت التـهوهاُب الَغُفوُر".   كَ : َربِ  اْغِفْر يل َوُتْب َعَليه
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: "َواَّللِه ِإن ِ أَلَْستَـْغِفُر اَّللهَ -عليه وسلم  لى هللا ص -قال: قال النيب    -رضي هللا عنه-وأخرج البخاري عن أيب هريرة  
قال: "َوِإن ِ أَلَْستَـْغِفُر    -وسلمه  صلى هللا علي -ًة"، ويف صحيح مسلم أن النيب  َوأَتُوُب ِإلَْيِه يف اليَـْوِم َأْكثـََر ِمْن َسْبِعنَي َمره 

 هللَا يف اْليَـْوِم ِمائََة َمرهٍة". 
َصاَلًة بـَْعَد   -َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -قالت: "َما َصلهى النهيبُّ    -رضي هللا عنها-عائشة  ديث  من حوورد عند البخاري  

 ".  يل [ ِإاله يـَُقوُل ِفيَها: ُسْبَحاَنَك رَبـهَنا َوِبَْمِدَك اللهُهمه اْغِفرْ 1ْتُح( ]النصر:لفَ َعَلْيِه: )ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللِه َوا َأْن نـََزَلتْ 
ٌة َحَسَنٌة( ؛ فتأسوا به, وسريوا على طريقته: )لََقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللِه ُأْسوَ -عليه الصالة والسالم-هكذا كان دأبه  

 [.21]األحزاب:
ذنب؛ فكلنا ذلك املذنب، وكلنا ذلك املقصر، وكلنا ذلك املفرط، ولكن أين   ا من عبد إال ولهم عباد هللا: إنه

عون؟! أين النادمون األوابون؟! إن لنا رابًّ غفورًا رحيًما يتعرض لعباده بعظيم النفحات, وجزيل لرجاون االتواب
 ؛ فلنبادر األنفاس ابلتوبة. األعطيات، وحيب التوابني

 لقد عِلمُت أبَن عفوَك أعظمُ نويب كثرًة *** ف ذ  اي رب إن عُظمت
 ْلُمجرمُ  استجريُ إن كاَن ال يرجوَك إال حُمسٌن *** فبمن يلوُذ و ي

 إن دعوُتَك ما أمرَت تضرًعا *** فإذا رددَت يدي فمن ذا يرحمُ 
 مث إن ُمسلمُ   مايل إليَك وسيلٌة إال الرجا *** ومجيُل عفوكَ 

 ا، وتوفنا وأنت راض عنا.غفران لنا ذنوبنا، واسرت عيوبن وااللهم وفقنا للتوبة النصوح،  
 قلت قويل هذا, وأستغفر هللا يل ولكم.. 

 الثانية:   طبة اخل  
 ا بعد: احلمد هلل رب العاملني والصالة والس الم على خامت األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أم  

 يق هللا ومعيته إال هبا وهذه الشروط هي: املغفرة وال تنال مثرات التوبة وال توف ق  عباد هللا: والتوبة هلا شروط ال تتحق
 ىل، فيقصد العبد هبا وجه هللا وثوابه، والنجاة من عذابه. تعا  هلل   أوهلا: اإلخالص

 اثنيها: الندم على ما فات من الذنوب، واحلزن على فعلها.  
علها إن كانت نت يف حق هللا: تركها إن كانت فعل حمرم، وابدر بفكا: اإلقالع عن الذنب واملعصية فوراً؛ فإن  ثهااثل

 ابلتخلص منها: بردها إليه أو طلب السماح له.   ابدر وق:  ترك واجب، وإن كانت يف حق املخل
 رابعها: العزم الصادق على عدم العودة إليها يف املستقبل. 

الشمس من مغرهبا؛ قال تعاىل: )َولَْيَسِت التـهْوبَُة   وع وهلا؛ إما ِبضور األجل أو بطل ون قبل فوات قبخامسها: أال تك
صلى هللا عليه -[، وقال  18َذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإن ِ تـُْبُت اآْلَن( ]النساء: إِ َحىته ِذيَن يـَْعَمُلوَن السهيِ َئاِت  لِله 

 ا ََتَب هللاُ َعَلْيِه" )رواه مسلم(. ْبَل َأْن َتْطُلَع الشهْمُس ِمْن َمْغِرهبَِ : "َمْن ََتَب قَـ -وسلم
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ويطربون، فاجتاز هبم رجل من الصاحلني، فدق  بون  يشر   كان بشر بن احلارث يف زمن هلوه يف داره، وعنده رفقاؤه
بل حر"، فقال: "صدقت؛ لو  الباب، فخرجت إليه جارية، فقال هلا: "صاحب هذه الدار حر أو عبد؟"، فقالت: "

ب العبودية، وترك اللهو والطرب". فسمع بشر حماورهتما، فسارع إىل الباب حافياً حاسراً، أد كان عبداً الستعمل  
فقال للجارية: "وحيك، من كلمك على الباب؟"، فأخربته مبا جرى، فقال: "أي انحية أخذ هذا   رجل، الوقد وىل  

باب وخاطبت اجلارية؟"، قال: لشر حىت حلقه، فقال له: "أنت اي سيدي! وقفت ابالرجل؟"، فقالت: "كذا"، فتبعه ب
ل عبد! عبد!!"، مث هام على وجهه : "بوقال"نعم"، قال: أعد علي الكالم"، فأعاده، فمر غ بشر خد ه على األرض،  

ين موالي إال وأان حاف، فال حافياً حاسراً، حىت ُعرف ابحلفهاء، فقيل له: "مل ال تلبس نعااًل؟"، قال: "ألن ما صاحل
 لة حىت املمات". اأزول عن هذه احل

ه, قال تعاىل: )ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ  لة هللا أيها الناس: إن التائب يين من توبته مثرات كثرية، ويكفيه من ذلك أن ينال حمب 
 [. 222التـهوهاِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِ رِيَن( ]البقرة:

ملرهوب, قال تعاىل: )َوتُوبُوا ِإىَل اَّللِه مجَِيًعا أَيُـَّها ا  صول املطلوب, والنجاة من أهنا سبب للفالح، وحومن مثراهتا أيًضا:  
 [. 31َن( ]النور:ُحو ْفلِ ْلُمْؤِمُنوَن لََعلهُكْم تُـ ا

-ريرة  ومنها: أهنا تزكي نفس التائب وتطهر فؤاده؛ فيصبح نقًيا من الذنوب واخلطااي، كما أخرج الرتمذي عن أيب ه
ْلِبِه نُْكَتٌة َسْوَدا  -وسلم ه  صلى هللا علي -أن النيب    -رضي هللا عنه َذا فَإِ ُء،  قال: "ِإنه الَعْبَد ِإَذا َأْخطَأَ َخِطيَئًة نُِكَتْت يف قـَ

ْلُبُه، َوِإْن َعاَد زِيَد ِفيَها َحىته تـَْعُلَو قـَْلَبُه، َوُهَو   ُ: )َكاله بَ ُهَو نـَزََع َواْستَـْغَفَر َوََتَب ُسِقَل قـَ  رَاَن َعَلى لْ الرهاُن الهِذي ذََكَر اَّلله
 [".14قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن( ]املطففني:

ذا أحدَث لكل ذنٍب توبًة يبدل هللا سيئاته حسنات, وهفواته درجات, قال تعاىل: ئب إالتاومن الثمرات أيًضا: أن    
ُل اَّللهُ )ِإاله َمْن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعمَ  ُ َغُفورًا رَِحيًما( ]الفرقان:سَ  اًل َصاحِلًا فَُأولَِئَك يـَُبدِ   [.70يِ َئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اَّلله

يًعا املبادرة ابلتوبة, وترك طول األمل, وعدم اإليغال يف الغفلة؛ فقد أخرج الرتمذي عن أيب نا مج علي أيها املؤمنون: إن
يِت َما َبنْيَ السِ تِ نَي ِإىَل السهْبِعنَي، َوَأقـَلُُّهْم َمْن مه قال: "َأْعَماُر أُ  -صلى هللا عليه وسلم-نيب  أن ال  -رضي هللا عنه -هريرة  

 َيُوُز َذِلَك". 
  

الستني: أنت إىل املوت تتقدم، وقد أوشكَت على الرحيل، فاجتهد يف عبادة ربك، واجعل أكرب مهك   جاوزمن    فيا
أنه عن املوت هارب, إن ما مضى من وكأن يبلغ اإلنسان السبعني وهو يف هلو وغفلة    الدار اآلخرة؛ إذ من العجب 

 جاء املوت وميقاته.   إذا  يكن  ذهبت لذاته, وبقيت تبعاته، وكأنه مل -وإن طالت أوقاته-العمر  
والصحة؛ وزهرُة   واعلموا أن من الناس من خيدعه طوُل األمل والعافية؛ أو نضرُة الشباب  -أيها املؤمنون-فاتقوا هللا    

وُيسوِ ف يف التوبة، وال يفكر يف العاقبة، وال خيشى سوء اخلامتة، وهو هبذا ما خدع إال  ة؛ النعيم؛ فُيقِدم على اخلطيئ
 ت َييت بغتة. املو ألن  نفسه؛  
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انبة ومن الناس من إذا أحدث ذنًبا سارع ابلتوبة، فيجعل من نفسه رقيباً على نفسه؛ فهو يبادُر بغسل اخلطااي ابإل 
يكون من املتقني املوعودين جبنة عرضها السموات واألرض؛ قال هللا: ن  واالستغفار وعمل الصاحلات، وهذا حرٌي أ

 َومَلْ ُيِصرُّوا َعَلى ًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اَّللهَ فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإاله اَّللهُ ِحشَ فَا  )َوالهِذيَن ِإَذا فـََعُلوا
 [.135ْم يـَْعَلُموَن( ]آل عمران:هُ َما فـََعُلوا وَ 

مكارة، تتزين للعبد ليفجأه املوت وهو يف ُسْكرِِه  ارة غر  أعماركم ابلتوبة، واعلموا أننا يف دارٍ   -رمحكم هللا-فبادروا  
لى هللا عليه وسلم كان يقول: " الصلوات من الغافلني، ويف رمضان فرصة ال تعوض ، عن أيب هريرة أن رسول هللا ص

 واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر")مسلم(. س  اخلم 
  عنه هللا   رضي  عن أيب هريرة

لقد ارتقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنرب فقال: " آمني ، آمني ، آمني ، فقيل : اي رسول هللا ما كنت تصنع 
ه رمضان فلم يغفر له فقلت : آمني ، مث قال رغم أنف عبد لي ذا فقال : قال يل جربيل : رغم أنف عبد دخل عه

غم أنف عبد أدرك والديه أو أحدمها فلم يدخل اجلنة فقلت ال ر مث قذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت : آمني ،  
 : آمني " )قال األلبان يف صحيح الرتغيب : حسن صحيح( 

يع ملتقني املنيبني املستغفرين. وأن تغفر لنا ولوالدينا ومجا  نا وكفر عنا سيئاتنا.. واجعلنا من ر لنا ذنوباللهم اغف  
رمياً:  ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه  ك قوالً   املسلمني  ..  وقد أمركم ربكم فقال

صلِ  وسلم وابرك على عبدك ورسولك حممد، وعلى آله الطيبني الطاهرين، م  [.  الله56َسلِ ُموا َتْسِليماً  ]األحزاب: وَ 
اللهم عن األربعة اخللفاء الراشدين: أيب بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعن ارض  ، و وعلى أزواجه أمهات املؤمنني 

 ك اي أرحم الرامحني   انإىل يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحس  الصحابة أمجعني، والتابعني ومن تبعهم إبحسان 
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 تزكية النفوس من مقاصد الصوم -13

 
دون ، وبعدله ضل الضهالون , وحلكمه خضع العباد أمجعون , ال ُيسأُل عما يفعل ملهتدى ااحلمُد هلل الذي بنعمته اهت 

َتسب، وتـَْقواه للمتقني أْعَلى نَسب كْ ال ُمْعطَي  ملا َسَلب، طاعُتُه للعاِمِلنَي أْفضُل مُ وهم ُيسألون , ال مانَع ملا َوَهب، و 
م  ...  أمحُدُه على جليِل الصفاِت ته تورمح ...  بقدرته  هتبُّ الرايُح ويسري اْلغمام، وِبكمته  تعاقب الليايل واألايه

وُل واألوهام، عقوأشهد أن  ال إله إاله هللا الهِذي ال حتيُط به ال  ومجيل اإِلنعام، وأشكُره شكَر مْن طلب املزيَد َورَام،
بكٍر السابق إىل اإِلسالم، وعلى عَمَر  أيب  حبه  وأشهد أنه حممداً عبُده ورسولُه  أفَضُل األانم،  صلهى هللا عليه وعلى صا

 دِ ُعْسرِة وأقام، وعلى عليٍ  اْلَبْحِر اخِلَضمِ  واألسَ الهِذي إذارآه الشيطاُن َهام، وعلى عثماَن الهِذي جههَز مبالِه جيَش  ال
 اً أما بعــد : كثري ماً  الضِ ْرَغام، وعلى سائر آلِِه وأصحابِه والتابعني هلم إِبحساٍن على الدوام، وسلهم تسلي

وع أو سجود، أيها املؤمنون: تزكية النفوس مثرة العبادات وخالصة نتائجها، فليست العبادات يف هذه الظواهر من رك
م، أو إجهاد البدن يف احلج، وإَّنا هو ما وراء ذلك كله، مما ينسكب يف صو أو جمرد تلفظ أبلفاظ، أو إرهاق النفس ابل

 انية واإلميان، واليت جتعل نفس اإلنسان يف مراتب عليا من الطهارة والنقاء والصفاء.لروح من االقلب وميأل النفس 
ُرُهْم َوتـُزَكِ يِهْم هِبَا(  ْذ ِمْن َأْمَواهلِِمْ دات، كما قال سبحانه وتعاىل: )خُ وتزكية النفوس هي غاية هذه العبا َصَدَقًة ُتَطهِ 

ا قال جل وعال: )َلْن يـََناَل اَّللهَ حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه وكم   كية، [، إَّنا هو حمض التطهري والتز 103]التوبة:
 [، فكل عمل خالصته ومثرته هي هذه النفس وتزكيتها. 37التـهْقَوى ِمْنُكْم( ]احلج:

من أبرز   ولعل عة،  رت نصوص الكتاب والسنة ببيان أمهية تزكية النفوس وما هلا من مكانة عالية ومنزلة رفيتظافد  لق
اِر ِإَذا َجالههاَ َواللهْيِل تلك النصوص وأظهرها قوله تعاىل يف سورة الشمس: )َوالشهْمِس َوُضَحاه َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَها َوالنـههَ 

َلَح َمن زَكهاَها َوَقْد ُفجُ   َهالسهَماء َوَما بـََناَها َواأَلْرِض َوَما َطَحاَها َونـَْفٍس َوَما َسوهاَها فََأهْلَمَ اِإَذا يـَْغَشاَها وَ  ورََها َوتـَْقَواَها َقْد َأفـْ
 [.10ـ    1َخاَب َمن َدسهاَها( ]الشمس:  

 [.18]النازعات:  ى(فـَُقْل َهل لهَك ِإىَل َأن تـَزَكه  خطابه لفرعون: )قال تعاىل ملوسى يف
ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِِه ألُمِ   اوقال سبحانه عن نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم: )ُهَو الهِذي بـََعَث يف  ُهْم يـَتـْ يِ نَي َرُسوالً مِ نـْ

 [. 2﴾ ]اجلمعة:  َويـُزَكِ يِهْم َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمة(
لتزكية ووالههم إايها، وجعلها على أيديهم م إىل الرسل، وإَّنا بعثهم هللا هلذه اسله قـال ابن القيم: »فإن تزكية النفوس مُ 

وبياان وإرشادا... فهم املبعوثون لعالج نفوس األمم... وتزكية النفوس أصعب من عالج األبدان يما  وتعلدعوة  
ريض الذي يعاجل نفسه برأيه، وأين ملضة واجملاهدة واخللوة، اليت مل يئ هبا الرسل فهو كاوأشد، فمن زكى نفسه ابلراي 

زكيتها وصالحها إال من طريقهم، وعلى أيديهم، ىل تيل إيقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب فال سب 
 (. 2/356ومبحض االنقياد والتسليم هلم، وهللا املستعان« اه »مدارج السالكني« )
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ُلو َعَلْيهِ ئه الذي ذكره القرآن: )رَبـهَنا َوابـَْعْث ِفيِهمْ عاولذلك قال إبراهيم اخلليل عليه السالم كما يف د  ُهْم يـَتـْ ْم  َرُسواًل ِمنـْ
يِهْم (]البقرة:اَيتِ آ لى أمهيتها، [ وتقدمي التزكية أو أتخريها له علة تدل ع 129َك َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِ 

 يؤهل لنيل املعرفة والعلم.   لبفتقدميها: ألن اإلخالص وتزكية النفس والق
 ران خس   فيه اي خادم اجلسم  كم  تسعى  خلدمته *** أتعبت  نفسك  فيما    

 أقبل على النفس فاستكمل فضائلها *** فأنت  ابلنفس  ال  ابجلسم   إنسان
، قال تعاىل: لةخالق الرذيم تزكية النفوس وهتذيبها وتنقية هلا من األمعاشر املسلمني:  ولذلك كان من مقاصد الصو 
[ ؛ خاصهة أنهه 183ى الهِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلهُكْم تـَتـهُقوَن( ]البقرة:َعلَ َب  )اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكتِ 

 ـ صلهى هللا عليه وسلهم هللا لشياطني ، فعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ أنه رسول  شرع يف شهر من خصوصيهاته تصفيد ا
 صفدت الشياطني( )البخاري ومسلم(. ، و   لنارـ قال:)إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنهة ، وغلقت أبواب ا

ري من ابن آدم جمرى الدم ، وهلذا يضيِ ق الصوم جماري الشيطان يف بدن اإلنسان، وكما هو معلوم ـ فإنه الشيطان ي
فوذه ، فإذا أكل املرء أو شرب انبسطت نفسه للشهوات ، وضعفت إرادهتا ، وقلهت رغبتها  ن  إاله أنهه ابلصيام يضعف 

 ت، باداالع  يف
ليط  يقول ابن القيِ م ـ رمحه هللا ـ :)وللصوم أتثري عجيب يف حفظ اجلوارح الظاهرة ، والقوى الباطنة ، ومحيتها عن التخ 

فسدهتا ، واستفراغ املواد الرديئة املانعة هلا من صحهتها ؛ فالصوم أ  اجلالب هلا املواد الفاسدة اليت إذا استولت عليها
 (  2/29تها ، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات()زاد املعادح صحوار حيفظ على القلب واجل

لسوء اب  ارة ية يف فوائد الصوم:) أنه الصوم يسكن النفس األمه ويقول اإلمام الكمال بن اهلمام ـ أحد فقهاء احلنف
قيل: إذا جاعت ذلك ؛ ولويكسر سورهتا يف الفضول املتعلقة جبميع اجلوارح من العني واللسان واألذن والفرج  

 النفس شبعت مجيع األعضاء ، وإذا شبعت جاعت كلُّها(ا.هـ من فتح القدير. 
هللا عليه وسلهم ـ :)الصوم ُجنهة(   ى ذا يقول املصطفى ـ صله دفع الشهوات وكسر حدههتا ، وهل إنه للصوم أتثرياً كبرياً يف  

ٌع واقية من اإلمث يف الدنيا ، ومن النار يف اآلخرة ي در ة: أ( ومعىن ُجنه 1151( ومسلم:)4/87،94أخرجه البخاري)
( ، 3879( )صحهحه األلبان يف صحيح اجلامع)، ويف احلديث اآلخر:)الصيام جنة من النار كجنهة أحدكم من القتال

 (  3881اآلخر:)الصيام جنهة ، وهو حصن من حصون املؤمن ( ) صحيح اجلامع:)ث  ويف احلدي
الدكتور: مصطفى السباعي ـ رمحه هللا ـ حني ذكر حديث:)الصوم جنهة( مث عقهب قائالً: فقد شيخ  ه الويعجبين ما قال

ون املؤمن أكثر اطمئناانً إىل العبادة يكبنيه آدابه ، ليكون أوقع يف النفس وأعمق أثراً ، ول  قدهم احلكمة من الصيام مثه 
 ( 53فلسفته: للسباعي/ صـ  ام و الصيحني يؤدِ يها ، وإىل التشريع حني ينفذه( )أحكام  

به جمرد اإلمساك عن الطعام   وإذا كَبح الصوم املعاصي انل العبد منزلة راقية يف العبودية هلل ؛ ألنه الصوم ـ الذي يراد 
 الناس ، بيَد أنهه ـ سبحانه ـ أراد من عباده أن يكون صومهم منقياً هلم من املعاصي ومان والشراب ـ يستطيعه كثري م 
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فلكها، وقد ذكراإلمام ابن حجر العسقالن أنه العلماء:)اتفقوا أنه املراد ابلصيام صيام من سلم صيامه من يف    دار
  وفعالً( املعاصي قوالً 

ن األكل والشرب فقط ، عدهة أقسام: فمنهم من يكون صيامه اإلمساك ع واحلقيقة أنه الناس انقسموا يف الصيام إىل
لق بصَره ملا حرهم هللا من النظر إىل النساء الالهيت ال حيللن له ، وبعضهم قد أرخى ألذنه ش مط فواحإاله أنهه مرتكب لل

احش ، وبعضهم أطلق لفمه لفة ، وال خيفى على ذي لبٍ  ما فيها من الفسق والكالم الكي تستمع لألغان احملرم 
الكذب ؛ فهل هذا صيام من أراد جنهة مة و لنمي العنان فينطق ابلكالم الساقط ، والعبارات الرذيلة ، والغيبة وا

 الرضوان ؟ 
امه اجلوع والعطش ، ورب قائم حظُّه وصدق رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلهم ـ حني قال:)رب صائم حظه من صي

 (. 1070عب( )صحيح الرتغيب)لتمن قيامه السهر وا
م هللا يف شهر رمضان ويف غريه من الشهور ؛ فإنه حره   مها عباد هللا: إنَه ينبغي على املرء أن يكون بكليهته صائماً ع 

م إذا صام عن احملرمات يف رمضان ، أنهه يوز رمضان هو احملطة السنوية للغسيل الروحي ، وليس يعين ذلك أنه املسل 
هور القادمة الش  لكل  ف ما حرهم هللا من املعاصي واملوبقات يف غري هذا الشهر ؛ فليكن رمضان زاداً إميانياً قرت له أن ي

قال هللا من بعده ، ودورة تربوية يزداد فيها رصيد العمل الصاحل ، ويكثر فيه حماسبة النفس ومنعها من احلرام ، وقد 
 [ 41-40النـهْفَس َعِن اهْلََوى * فَِإنه اجْلَنهَة ِهَي اْلَمْأَوى( ]النازعات:   ى)َوَأمها َمْن َخاَف َمَقاَم رَب ِِه َوهنََ 

سان نفسه ، وليجدد توبته لربه وليبتعد عن منكرات األخالق واألقوال واألعمال؛ فإنه رسول اهلدى ـ اإلندرك  فلي
يف أن يدع طعامه وشرابه(أخرجه ة  ـ يقول:)من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاج عليه الصالة والسالم

سابهه أحد أو شامته فليقل:إن صائم(   فإن   هل ؛ البخاري. ويقول:)فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال ي
 )البخاري ومسلم(. 

أهون الصيام ترك الشراب والطعام ، وقال جابر: إذا وقد ذكر اإلمام ابن رجب ـ رمحه هللا ـ أنه بعض السلف قال:)
وم ليصم مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب واحملارم ، ودع أذى اجلار ، وليكن عليك وقار وسكينة يف  صمت 

 (  292، وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء!!( لطائف املعارف)صـ/ومك  ص
 ن والكذب أهل اخلصوص من الصوام صومهم *** صون اللسان عن البهتا

 ن األغيار واحلجب. ع  والعارفون وأهل األنس صومهم ***  صون القلوب
عاىل شهر الصيام ابلقرآن فقال:  تن هللا عباد هللا: والصوم وشهر رمضان هبما تزكو النفوس وهتدي للحق، وقد قر 

ان مض( ، فشهر ر 183َن اهْلَُدى َواْلُفْرقَاِن( )البقرة: )َشْهُر رََمَضاَن الهِذَي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ل ِلنهاِس َوبـَيِ َناٍت م ِ 
ذي يقبل فيه عباد ر الالشهاختاره هللا لينزل ما به يهتدي الناس كل الناس، فهو حمطة هداية وطلب اهلداية، إنه  

 الرمحن على عبادته، 
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ن التجرد عن احلاجيات الدنيئة يقول سعيد النورسي: "ملا كان القرآن الكرمي قد نزل يف شهر رمضان املبارك فالبد م 
وترهاهتا استعدادا للقيام ابستقبال ذلك اخلطاب السماوي استقباال طيبا يليق به،   ور للنفس، ونبذ سفاسف األم

وقت نزوله يف هذا الشهر والتشبه ِباالت روحانية مالئكية، برتك األكل والشرب، والقيام بتالوة   حضارابستوذلك  
شوع كامل، واستماع إىل ما فيه من خب كأن اآلايت تتنزل جمددا، واإلصغاء إليه هبذا الشعور    ذلك القرآن الكرمي تالوة

 ية" اخلطاب اإلهلي للسمو إىل مقام رفيع، وحالة روحية سام
ويف ذلك كله تزكية للنفوس واالرتقاء هبا يف مدارج الكمال وتزويدها مبا يعينها طوال العام ويف رحلتها إىل الدار 

الشبهات والشهوات وظهرت الكثري من الفنت   يهإننا ِباجة إىل تزكية نفوسنا خاصة وحنن يف زمن كثرت فاآلخرة، و 
املسلم يف عرض أخيه ودمه وماله ، وتوغل الشيطان طال  واستوتنصلت كثري من النفوس من القيم واألخالق،  

من جوانب حياهتم، فكان البد من  مبكائده وخططه وطرق اغوائه، وتربص األعداء يف كل طرق املسلمني ويف كثري
هذا الشهر الكرمي، وإن احملروم من خرج شهر رمضان ومل يستفد منه يف شيء، فاغفر اللهم ل  تزكية النفوس واستغال

 اسرت العيوب وجتاوز عن السيئات.. قلت قويل َهذا، وأستغفر هللا  يل ولكم فاستغفروه وب و الذن
 اخلطــــبة الثانــية: 

قال سبحانه وتعاىل: )َوَمْن َيَْتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل ،  ة سبب لدخول اجلنة وستار ووقاية من النارن: إن التزكيأيها املؤمنو 
ْن تـَزَكهى( ُم الدهرََجاُت اْلُعلى * َجنهاُت َعْدٍن جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء مَ هلَُ   ِئكَ اِت فَُأْولَ الصهاحلَِ 
ية من النار: )َوَسُيَجنـهبُـَها األَتْـَقى * الهِذي يـُْؤيت َمالَُه يـَتَـزَكهى( قا[، ويقول سبحانه وتعاىل يف الو 76-75]طه:

 [. 18-17ل:اللي]
ولذلك كان الصاحلون يستثمرون األوقات والطاعات لتزكية نفوسهم وتربيتها وهتذيبها، كان شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ 

ئل عن ذلك ال يرتكها أبداً ؟ فقال : هذه َغْدويت لو سُ ه هللا ـ كان يلس بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس ، ف رمح
 تركتها خلارت قواي . 

ن عياش الوفاة بكت أخته ، فقال هلا : ما يبكيك ؟ ، انظري إىل تلك الزاوية ، فقد ختم أخوك كر ب اب بملا حضرت أ
 فيها مثانية عشر ألف ختمة " . 

ته قراب  -تته سكرات املوت ، أخذ يقرأ القرآن ، فأتى الناس أ  وذكر علماء الرتاجم يف سرية اجلنيد بن حممد ، أنه حني 
وت ، فسكت وما حدثهم ، واستمر يف قراءته ، فقال له ابنه : " اي أبتاه! أيف هذه امل  مرض حيد ثونه وهو يف  -وجريانه

 بضت روحه . قُ حوج الناس مين ابلعمل الصاحل؟ ، فأخذ يقرأ ويقرأ حىت الساعة تقرأ القرآن؟! " . فقال : " ومن أ
ن طول الركوع، وال قعد بني سي م نه نوهذا شعبة بن احلجاج جبٌل يف حفظ السنة ما ركع قط إال ظن الناظر إليه أ

 ه. السجدتني إال ظن الناظر إليه أنه نسي، ويقول بعض من رأى قيامه: كان يقوم يصلي حىت تتورم أقدام
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، لي: رأيته ساجداً فطفت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسهيصوهذا سفيان الثوري يقول بعض من شاهده أمام الكعبة  
اف يف كل طواف سبعة أشواط وال زال سفيان الثوري على حاله يف أطو   سبعة طاف سبعة أسابيع أي أنه طاف  

 السجود!
 وهو اللحم الذي طهي-ول عبد الرزاق: فأتيته بَسْكباج وملا قدم إىل اليمن قدم على عبد الرزاق الصنعان، يق

 لي حىت الصباح!. م يص  قاوبزبيب من زبيب الطائف فأكل مث قال: اي عبد الرزاق، أْعِلف احلمار وُكدهه، مث   -خللاب
لم ولذلك وجب على كل مسلم أن يسعى لتزكية نفسه وتربيتها وهتذيبها حىت تقوده إىل جنة ربه ورضوانه، وعلى املس

ف برمضان شهر الصيام والقيام والنفحات الرابنية،  كان كي أن يقف مع نفسه بني فرتة وأخرى وهذا من التزكية، ف
ره قوله تعايل: )لََقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتاابً ِفيِه ِذْكرُُكْم َأَفاَل تـَْعِقُلوَن ]األنبياء : خباطجال  األحنف بن قيس جالساً يوما ف

؟ فمر بقوم قال تعاىل فيهم : ) كانوا   ي  ابملصحف أللتمس ذكري حىت اعلم من أان وما هي أعمايل [ فقال : عل10
( . ومر 19-17أمواهلم حق للسائل واحملروم( )الذارايت/ ويف  فرونقليالُ من الليل ما يهجعون وابألسحار هم يستغ 

ُ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي الرهاء َواْلَكاِظِمنَي اْلغَْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن  بقوم قال تعاىل فيهم )الهِذيَن يُنِفُقوَن يف السهرهاء َوالضه  نهاِس َواَّلل 
: )َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق  تاب هللا[ ومر بقوم وهو يقرأ يف ك 134(]آل عمران :  

عرف نفسي يف هؤالء مث أخذ يقرأ أ  [. فقال تواضعاُ منه : اللهم لست 9ْفِلُحوَن ]احلشر :  ُشحه نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلمُ 
ُ َيْسَتْكرِبُوَن (]الصافات :  فمر بقوم قال تعاىل فيهم )إَذا ِقيَل هَلُْم اَل إِ  [. ومر بقوم : يقال هلم ) ما 35لََه ِإاله اَّلله

يك إل[ فقال : اللهم إن أبرأ  44-42عم املسكني ( ]املد ثر  سلككم يف سقر، قالوا مل نك من املصلني ومل نك نط
ُ َأن من هؤالء حىت مر على قوٍم قال هللا فيهم : )َوآَخُروَن اْعرَتَُفوْا ِبُذنُوهبِِ  ْم َخَلطُوْا َعَماًل َصاحِلاً َوآَخَر َسيِ ئاً َعَسى اَّلل 

 [ . فقال : اللهم أن من هؤالء .. 102  يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنه اَّلل َ َغُفوٌر رهِحيٌم (]التوبة :
وس؛ وإن أن نقول أيًضا : إن للدعاء أثر عظيم يف تزكية النف  -هاهنا   -القول  وليس من انفلة    : معاشر املؤمنني

َها أَْنَت َخرْيُ َمنْ   eلرمضان خصوصية ابلدعاء ؛ وقد كان من دعاءالنيب   زَكهاَها ،   : " اللهُهمه آِت نـَْفِسي تـَْقَواَها ، َوزَكِ 
 سلم( . م  أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْواَلَها " )رواه

من الدعاء مع االجتهاد يف يف رمضان تزكية نفسك ، واستعن عليها خبالقها ، فأكثر    -رعاك هللا    -فالتمس  
 الطاعات ، فهذا هو سبيل التزكية وطريق النجاة ؛ وهلل در القائل : 

 السفينة ال جتري على اليبس   ترجو السالمة ومل تسلك مسالكها ... إن
َلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها :)ِإنه اَّللهَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن عَ -تعاىل-  ابلصالة والسالم عليه، قال  متهذا وصلوا وسلموا على أمر 

 [.56الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما( ]األحزاب:
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 د الصوماالخالص من مقاص -14

رات ، لذي خلق األرض والسموات ، احلمد هلل الذي علم العث ا  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، احلمد هلل 
ل الرمحات ، مث غفرها هلم وحما السيئات ، فله احلمد ملئ خزائن الربكات ، وله احلمد ما فسرتها على أهلها وانز 

د ت اخلطوات ، وله احلمد عدد حبات الرمال يف الفلوات ، وعدتتابعت ابلقلب النبضات ، وله احلمد ما تعاقب
 هللا ال مفرج للكرابت إال هو ذرات اهلواء يف األرض والسماوات ، وعدد احلركات والسكنات ، وأشهد أن ال إله إال 

مبداد ، وال مقيل للعثرات إال هو ، وال مدبر للملكوت إال هو ، وال سامع لألصوات إال هو ، ما نزل غيث إال 
القلوب إال من عظمته ، وما سقط حجر من جبل إال من ت  حكمته ، وما انتصر دين إال مبداد عزته ، وما اقشعر 

ه ورسوله قام يف خدمته ، وقضى حنبه يف الدعوة لعبادته ، واقام اعوجاج اخللق خشيته ، وأشهد أن حممداً عبد
ارتوى من هنر حمبته ، .. صلى هللا وسلم عليه وعلى آله بشريعته ، وعاش للتوحيد ففاز خبلته ، وصرب على دعوته ف 

 ــد : ابه، ومن سار على هنجه واسنت بسنته وسلم تسليًما كثريا إىل يوم الدين أما بعــ صحوأ
 

أيها املؤمنون: إن للصوم مقاصد عظيمة، غايتها تقوية اإلميان وهتذيب النفوس وتقومي السلوك واألخالق، وإن من 
لى مداره تقبل األعمال، ويف وعية املسلم على اإلخالص، الذي على أساسه يصح إميان العبد  مقاصد الصوم ترب

ضان وهو شرط أساسي للصيام فعن حفصة رضي هللا عنها الصوم يتجلى اإلخالص يف مطالبة العبد ابلنية يف رم 
") صححه األلبان يف خمتصر قالت: قال النيب "صلى هللا عليه وسلم": "من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له

(.(، ويف رواية: " من مل يمع الصيام قبل الفجر فال صيام له") صححه األلبان 914(، رقم )1/176إرواء الغليل )
 ((.1987(، رقم )1/449 مشكاة املصابيح )يف

عن النيب صلى هللا عليه   ويف نسبة الصوم هلل سبحانه وتعاىل يف بيان فضله وأجره وثوابه، فعن أيب هريرة رضي هللا عنه 
؛ احلسنة بعشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ، قال هللا عز وجل : إال الصيام   لهوسل م قال : ») كل عمل ابن آدم  

يل وأان أجزي به ، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند   فإنه
 م أطيب عند هللا من ريح املسك« ( »رواه البخاري ومسلم « لقاء ربه . وخللوف فم الصائ 

ع عليه لو أراد أن َيكل ويشرب أن الصائم يقوم هبذه العبادة لوجه هللا تعاىل مستحضرا مراقبته إذ الأحد يطل ي  أ  
 .فأساس امتناعه عن األكل والشرب منبعه مراقبة هللا عز وجل وعلى املرء أن يتعلم من هذا الدرس الرمضان

الصيام .وذلك مقصد آخر يرتبط ابلنية وهو مراقبة هللا ن  استحضار مراقبة هللا يف سائر أعماله كما استحضرها يف شأ
 تعاىل . 

صهْوَم، فَِإنهُه يل لَريـَْرَة َرِضي اللههم َعْنهم، َعِن النهيبِ  َصلهى اللههم َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَُه ِإال او َعْن َأيب هُ 
 ري( َفِم الصهائِِم َأْطَيُب ِعْنَد اَّللِه ِمْن رِيِح اْلِمْسِك( )صحيح البخا  فُ َوَأاَن َأْجِزي بِِه، َوخَلُُلو 
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وخالصة هذا الكالم، أن الصوم عبادة اإلخالص، ألن كل األوامر والنواهي ميكن أن تفهمها يف ضوء مصلحتك، 
إال وجتد أن مصلحة ي  ر ابألمانة مبصلحتك، غض البصر لراحة قلبك، ما من أمر إهلاملر ابلصدق مبصلحتك، األم 

والشراب قد ال يفهمه اإلنسان إال أنه تعبد هلل عز اإلنسان معقودة به، لكن الطعام والشراب مباح، فرتك الطعام  
 وجل، استجابة ألمره، هذا معىن: كل عمل بن آدم له إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به 

 صوم ال يطهلع عليه مبجرد فعله إال هللا ، فأضافه هللا إىل الولذلك يقول القرطيب: "ملا كانت األعمال يدخلها الرايء، و 
 هذا احلديث : " يدع شهوته من أجلي " .   نفسه وهلذا قال يف

 وقال ابن اجلوزي: "مجيع العبادات تظهر بفعلها، وقل  أن يسلم ما يظهر من شوب، خبالف الصوم". 
يف فعله، من صفى صفى له، ومن َكدهر كدر عليه، ومن   ءوكما قال اإلمام أمحد: ال رايء يف الصوم، فال يدخله الراي 

 ره، ومن أحسن يف هناره كوفئ يف ليله، وإَّنا يُكال للعبد كما كال. ليله كوفئ يف هناأحسن يف
ه إال من هللا. وقال غريه: أال حيول بينك وبني  معاشر املسلمني: إن حقيقة اإلخالص أن تعمل عماًل ال ترجو ثوابك في 

اس، وتصلي أمام قال غريه: أن يكون عملك أمام الناس ويف اخللوة سواء، تصلي وحدك كأنك أمام النو   هللا خلق. 
 الناس كأنك وحدك. 

ينُ   اخْلَاِلُص و اإلخالص هو تصفية العمل بصاحل النية عن مجيع شوائب الشرك، قال هللا تعاىل: َأال َّلِلِه الدِ 
 [.  3]الزمر:

ل ا حيبه هللا تعاىل ويرضاه من األقوال واألفعالعبادة بقوله: هي اسم جامع لكل ما  وقد عرف شيخ اإلسالم ابن تيمية
 الظاهرة والباطنة.

ادة، فاخلوف والرجاء والتوكل والرهبة والرغبة، واخلشوع واخلشية واإلانبة واخلضوع، واالستعانة واالستغاثة والنذر عب  
 هللا عز وجل أحداً غريه   معالبد أن تؤدى هلل عز وجل، فال تشرك يف هذه العبادة 

م أنه قال: )أسعد الناس بشفاعيت من قال: ال إله إال هللا ويف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسل 
 خالصاً من قلبه، أو قال: خالصاً من نفسه(. 

يب صلى هللا عليه لنالك أيضاً أنه قال: قال امثيل، ويف الصحيح عن عتبان بن مفليس هناك شريك هلل وال ند وال  
ي بذلك وجه هللا عز وجل(، أي: ال يبتغي بذلك جاهاً وال وسلم: )إن هللا حرم على النار من قال: ال إله إال هللا يبتغ 
 عرضاً. وال غري ذلك مما ميكن أن يعرتضه يف حياته الدنيا.

وإرادتك فال تلتفت إىل شيء   دك رادة والقصد، أن تفرد هللا عز وجل بقصخالص هو توحيد اإلقال بن القيم: "فاإل
 [. 2/92مع هللا تبارك وتعاىل" ]انظر:مدارج السالكني  

تعليقاً على هذه اآلية يف بيان معىن: أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل }قال:' أخلصه وأصوبه'   -قال الفضيل بن عياض رمحه هللا  
 ومل يكن صواابً مل يقبل، وإذا كان صواابً ومل صاً  أاب علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال:' إن العمل إذا كان خالقالوا: اي
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خالصاً صواابً، واخلالص: أن يكون هلل، والصواب: أن يكون على السنة، مث قرأ: يكن خالًصا مل يقبل حىت يكون  
 [ .110ا( ]الكهف:دً َماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَب ِِه َأحَ )َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَب ِِه فـَْليَـْعَمْل عَ 

أن ال يشارك أحد يف بناء هذا املسجد ال ابملال وال   حيكى أن ملكا من امللوك أراد أن يبين مسجدا يف مدينته وأمر
نذر من أن يساعد أحد بغريه...حيث يريد أن يكون هذا املسجد هو من ماله فقط دون مساعدة من أحد وحذر وأ

 يف ذلك . 
الئكة نزل من الليايل رأى امللك يف املنام كأن ملكا من امل سجد ووضع امسه عليه ويف ليلةملوفعاًل مت البدء يف بناء ا

من السماء فمسح اسم امللك عن املسجد وكتب اسم امرأة فلما استيقظ امللك من النوم استيقظ مفزوعا وأرسل 
وجودا ومكتواب على املسجد م  ه مازال على املسجد فذهبوا ورجعوا وقالوا نعم امسك مازالجنوده ينظرون هل امس

 وقال له حاشيته : هذه أضغاث أحالم . 
انية رأى امللك نفس الرؤاي رأى ملكا من املالئكة ينزل من السماء فيمسح اسم امللك عن املسجد ويف الليلة الث

ى عل استيقظ امللك وأرسل جنوده يتأكدون هل مازال امسه موجودا ويكتب اسم امرأة على املسجد ويف الصباح  
 املسجد ، فذهبوا ورجعوا وأخربوه أن امسه مازال هو املوجود على املسجد ! 

ب امللك وغضب فلما كانت الليلة الثالثة تكررت الرؤاي فلما قام امللك من النوم قام وقد حفظ اسم املرأة اليت تعج
يديه ترتعد فرائصها ،   فأمر إبحضارها ، فحضرت وكانت امرأة عجوز فقرية فوقفت بني يكتب امسها على املسجد ،

 فسأهلا : هل ساعدت يف بناء املسجد الذي يبىن ؟ 
 أيها امللك أان امرأة عجوز وفقرية وكبرية يف السن وقد مسعتك تنهى عن أن يساعد أحد يف بنائه . قالت اي  

ا قط يف بناء  يئلت وهللا ما عملت ش ابهلل ماذا صنعت يف بناء املسجد ؟ قا  فال ميكنين أن أعصيك . فقال هلا أسألك
 هذا املسجد إال ... فقاطعها امللك قائال : نعم إال ماذا ؟ 

إال أنين مررت ذات يوم من جانب املسجد فإذا أحد الدواب اليت حتمل األخشاب وأدوات البناء للمسجد   فقالت
شرب فال يستطيع ليرب منه سطل به ماء وهذا احليوان يريد أن يقرتب من املاء  مربوط ِببل إىل وتد يف األرض وابلق 

 اء إليه ، فشرب من املاء . بسبب احلبل . والعطش بلغ منه مبلغا شديدا ، فقمت وقربت سطل امل
هذا وهللا الذي صنعته . فقال امللك نعم عملت هذا لوجه هللا فقبل هللا منك وأان عملت عملي ليقال : مسجد 

 العجوز على هذا املسجد . ة  امللك ! فلم يقبل هللا مين فأمر امللك أن يكتب اسم املرأ
: أن يتمحض القصد إلرادة وجه هللا عز وجل، وما عنده من أيها املؤمنون:  و اإلخالص له مراتب، فاملرتبة األوىل

يريد ما عند هللا فقط ال يريد غنيمة، وإن كان مباحاً،  فهو ياهد    -الثواب واجلزاء، وال يلتفت العبد إىل شيء آخر
 يئة كالرايء والسمعة. لسفضاًل عن املقاصد ا

ز االلتفات إليه كتخفيف الوزن، أو حتسني صحة البدن، أو وهو يصوم يريد ما عند هللا عز وجل، وال يلتفت ألمر يو 
 احلمية، أو ما إىل ذلك. 
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 وىويتق  ا إىل مواله ال يلتفت ملعىن آخر، وهو أن ينشط بدنه، وكالذي ميشي إىل املسجد ليكثر اخلطى اليت يتقرب هب  
 هذا البدن، وإَّنا يلتفت إىل املعىن األول فقط فهذا أعلى املراتب. 

يب فيقول: اي رسول هللا! فيقول صلى هللا عليه وسلم: نعم. قال: أابيعك على ال إله إال هللا وأنك رسول هللا, َييت أعرا
عرايب منها, فيقول: اي رسول األ سلم, وأتيت الرسول صلى هللا عليه وسلم غنائم, فيعطي هذا  فيبايعه صلى هللا عليه و 

؟ قال: ابيعتك على أن َيتيين سهم من عدو كافر, فيقع هنا وخيرج هللا! ما على هذا ابيعتك, قال: على ماذا ابيعتين
فقال له: إن   -ووضوحه وإخالصهألنه أحس صدق هذا األعرايب  -من هنا, فتدمع عيناه صلى هللا عليه وسلم  

ه ت املعركة إال وَييت سهم طائش, فيقع يف لبة هذا األعرايب وخيرج من قفاه, فرياتهتصدق هللا يصدقك. وما أن ان
 صلى هللا عليه وسلم مقتوالً, فيمسح الرتاب من وجهه ويقول: “صدقت هللا فصدقك هللا” إنه اإلخالص..! 

ز وجل ابلعمل، ولكنه ع   و أن يقصد العبد وجه هللا مقبوالً إال أنه دون األول، وه  و املرتبة الثانية : العمل يكون
هللا عز وجل، ويريد أيضاً التجارة، فهذا ال مانع منه، وهللا يلتفت إىل معىن يوز االلتفات إليه، كالذي حيج يريد وجه  

تَـُغوا َفْضاًل ِمنْ  كم رب[. واملعىن: أن تبتغوا فضالً من  198رَبِ ُكْم (]البقرة:  عز وجل يقول: )لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَبـْ
 أي ابلتجارة يف مواسم احلج . 

خذ منهم أجرة على ذلك، فهذا يريد وجه هللا عز وجل، ويريد هذا كالذي حيج ألنه حيمل معه مجوعاً من احلجاج َي 
 احلج ال يريد إال ما عند هللا . املغنم العاجل، فحجه صحيح، ولكن مرتبته دون األول، دون الذي ذهب إىل  

 ر، وهو أن يصح بدنه. هو يستحضر يف نفسه معىن آخو  وكالذي يصوم هلل عز وجل، 
يًة ألمر هللا عز وجل، وطاعة وعبودية له، ويلتفت ألمر آخر يوز االلتفات إليه أن وكالذي حيضر لصالة اجلماعة تلب

 أنع اجلماعة ال تثبت له عدالة، وال تقبل له شهادة، وال شك  تثبت عدالته، وأن تقبل شهادته؛ ألن الذي ال حيضر م
هذا أمر يوز االلتفات إليه، ولكن   املسلم مطالب بتحصيل األمور اليت تثبت هبا عدالته، وهذا غري الرايء والسمعة، 

 قلت ما مسعتم واستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه . .  من نظر إىل هذا املعىن فهو دون األول.
 بعده، أما بعد:   احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيبة:  الثانـي   اخلطــبة

لعمل، والدخول يف جنته ورضوانه،  وهو الطريق أيها الناس: إن من أعظم مثرات اإلخالص ، صحة االعتقاد وقبول ا
ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ   إىل حمبة هللا عز وجل ونصره ورعايته: فاهلل عز وجل يقول عن أهل بيعة الرضوان: ) لََقدْ  َرِضَي اَّلله

[ . قال: )فـََعِلَم 18َلْيِهْم َوَأاَثهَبُْم فـَْتًحا َقرِيًبا(  ]الفتح:  حَتَْت الشهَجَرِة فـََعِلَم َما يف قـُُلوهِبِْم فَأَنـَْزَل السهِكيَنَة عَ   يـَُبايُِعوَنكَ 
 ، فرتب على علمه مبا يف القلوب: وهو اإلخالص. َما يف قـُُلوهِبِْم فَأَنـَْزَل السهِكيَنَة َعَلْيِهْم(

وأمواهلم ليصلوا إىل نع مثاره، وما أصدق حال املخلصني هلل وهم يبذلون دمائهم وأنفسهم  خالص، وما أيإلفما أعظم ا
 هذه املرتبة العظيمة واليت يكون هبا النجاة ، 

سلمني ، وأحرقتهم سهام العدو، فعمد رجٌل من ملا حاصر املسلمون الروم وطال هذا احلصار واشتد االنتظار على امل
يضرب يف إىل انحية من احلصن، فحفر نفقاً مث دخل منه، فهجم على الباب من الداخل وجعل    اً املسلمني سر 
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 -َمسلَمة    -األعداء حىت فتح الباب ودخل املسلمون، واختفى ذلك الرجل فلم يعرفه أحد، فصار قائد املسلمني  
ء رجل فاستأذن على حارس جا: سألتكم ابهلل أن خيرج إيل صاحب النفق، فلما كان الليل  يقول ويستحلف الناس

 -يعين مسلمة    -النفق، فاذهب إىل صاحبك    مسلمة، فقال احلارس من هذا ؟ قال: رجل يدلكم على صاحب
ده وال الكالم معه وأخربه وقل له يشرتط عليك شرطاً، وهو أال تبحث عنه بعد ذلك اليوم أبداً، وال تطلب رؤيته بع

وقال أان هو.. ويَل ما اشرتطُت، ال   -نفسه    -ون عنه من هو ؟ فدخل الرجل  رب أبداً، فقال َمْسلَمة: لُه َشرطُه فأخ
 ين .. ال تبحث عين .. ال َتْدُعين إىل جملسك .. فاختفى بني اجلند . تسأل

 فكان مسلمة بعد ذلك يقول : " اللهم احشرن مع صاحب النفق ". 
على ظهره، ويوصل ذلك إىل بيوت األرامل  لي بن احلسني زين العابدين حيمل الصدقات والطعام ليالً ن ع وكا

عها، وكان ال يستعني خبادم وال عبد أو غريه .. لئال يطلع عليه أحد .. وبقي  ال يعلمون من وضوالفقراء يف املدينة، و 
جاءهم هذا الطعام .. فلما مات وجدوا على ظهره كذلك سنوات طويلة، وما كان الفقراء واألرامل يعلمون كيف  

ملدينة حىت مات سواد، فعلموا أن ذلك بسبب ما كان حيمله على ظهره ، فما انقطعت صدقة السر يف االآاثراً من  
 زين العابدين.

عال. ذلكم إن للصوم أثًرا عظيًما يف تربية النفوس على فضيلة اإلخالص، وأال يراعى يف األعمال غرُي وجه هللا جل و 
طعامه وشرابه من أجل هللا تعاىل، وأيُّ درٍس يف اإلخالص أعظُم من و   أن الصائم يصوم إميااًن واحتسااًب، ويدع شهوته 

قال: "من قام ليلة القدر إميااًن   rروى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب    هذا الدرس!! 
د هللا ابلثواب عليه، وع: "قوله )إميااًن( أي تصديًقا ب-رمحه هللا-قال ابن حجر    واحتسااًب غفر له ما تقدم من ذنبه". 

من حديث أيب هريرة رضي هللا  -أيًضا-". ويف البخاري  و)احتسااًب( أي طلًبا لألجر، ال لقصد آخر من رايء وحنوه 
أطيُب عند هللا من ريح املسك؛   عنه أن رسول هللا صل هللا عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده خَلُلوف فِم الصائمِ 

على من أجلي، الصيام يل وأان أجزي به، واحلسنة بعشر أمثاهلا". هكذا يربينا الصوم ه يرتك طعامه وشرابه، وشهوت
فضيلة اإلخالص؛ فالصوُم عبادٌة خفيٌة، وِسرٌّ بني العبد وربه؛ وهلذا قال بعض العلماء: الصوم ال يدخله الرايء مبجرد 

ن الرايء قد يدخلها مبجرد فعلها. وال ريب فإيدخله الرايء من جهة اإلخبار عنه. خبالف بقية األعمال؛   فعله، وإَّنا 
 خلالل إن مل يكن أعظمها وأمحدها. أن اإلخالص من أعظم اخلصال، وأمحد ا

، وعلى األمة فأخلصوا رعاكم هللا ، وتعاهدوا اإلخالص يف قلوبكم إن لإلخالص آاثرَُه العظيمَة على األفراد خباصة
والنصر والفرج واليسر بعد العسر والتمكني هلذه األمة، وابالخالص ر  بعامة؛ فلإلخالص أتثري عظيم يف تيسري األمو 

وترفع الدرجات ويكثر الثواب و اإلخالص يقود صاحبه إىل اجلنة،  فمن تعكست عليه أمورُه،   تقبل األعمال 
 ب، وبقلة إخالصه عوقب. وتضايقت عليه مقاصُده، فليعلم أنه بذنبه أصي

النهيبِ  اَي أَيُـَّها   اَّللهَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى :)ِإنه  -تعاىل-والسالم عليه، قال    ة هذا وصلوا وسلموا على أمرمت ابلصال
 [.56الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما( ]األحزاب:
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 مرضا اهلل من مقاصد الصو  -15

، أمحده سبحانَه وأشُكره وقد أتذهن ابلزايدِة مل و   احلمد هلِل عزه واقَتَدر، وَعال وقَهر، ال حميَد عنه    ن شكَر، وأتوب ال مفر 
َتغفره يقَبل توبة عبِده إذا أانَب واستغَفر، وأشهد أن ال إلَه إال  هللا وحَده ال شريَك له شهادًة تنِجي قائَلها يوَم  إليه وأس

 كرب. العرِض األ
 وإن كان كاسيا  ان إ ذا املرء مل يلبس ثيااب من التقى  *** تقلب عراي

 وخري لباس املرء طاعة ربه   *** وال خري فيمن كان هلل عاصيا
هد أن  سيِ دان ونبينا حمَمًدا عبد هللا ورسوله سي د البشر الشافع املشفهع يف احملشر، صل ى هللا وسلهم واَبَرك عليه وأش

م تسليًما كثريًا ما ات َصلت عني بنظٍر وأُذن خبرب سل  األطهار األخَيار وأصحابِه والتابعني ومن تبعهم إبحسان و وعلى آلِه  
 -أ ما بعـد:

: إن العبادات يف اإلسالم مل تشرع إال ألهداف وغاايت عظيمة وحكم بليغه قد يدرك الناس بعضها، أيها املؤمنون
ُؤَها َوَلِكن يـََنالُُه التـهْقَوى ِمنُكْم اد األضحى )َلن يـََناَل اَّللهَ لُـُحـوُمـَهــا َوال ِدمَ وقد فقال تعاىل عن عبادة الذبح يوم عي

ِر املُْحِسِننَي( ]احلج:  َكَذِلَك َسخهَرَها َلُكْم لُِتكَ  ُوا اَّللهَ َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِ  [ وقال تعاىل مبيننا احلكمة من فريضة 37ربِ 
َهى َعِن الَفْحَشاِء َواملُْنَكِر َوَلذِْكُر هللِا َأْكرَبُ نه ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن الِكَتاِب َوَأِقِم الصهاَلَة إِ   الصالة: )اْتُل َما  َوهللاُ  الصهاَلَة تـَنـْ

[ .. ويف استقبال القبلة إىل البيت احلرام وأداء الصالة  بني سبحانه وتعاىل أن 45يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعوَن( ]العنكبوت:
ة هللا وتقواه )لَْيَس الرِبه َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل دياهلدف من ذلك ليس املكان أو اجلهة بقدر ما هو تذكري بعبو 

اَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي الُقْرىَب َواملَْغِرِب َوَلِكنه الرِبه َمْن َآَمَن اِبهلِل َواليَـْوِم اآَلِخِر َواملاََلِئَكِة َوالِكَتاِب َوالنهِبيِ نَي َوَآَتى املَ املَْشِرِق  
اَلَة َوَآَتى الزهَكاَة َواملُوُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا اِكنَي َواْبَن السهِبيِل َوالسهائِِلنَي َويف الر ِقَاِب َوَأقَاَم الصه سَ َواليَـَتاَمى َواملَ 

[ .. ويف عبادة 177ُقوَن( ]البقرة:تـه ْأِس ُأولَِئَك الهِذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم املُ َوالصهاِبرِيَن يف الَبْأَساِء َوالضهرهاِء َوِحنَي البَ 
يُـَّها اَلِذينَ  ََ  آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِذيَن ِمن قـَْبِلُكْم(( ألجل ))لعلهُكْم الصوم قال تعاىل : )اَي َأ

لغرض الذي شرعه هللا من أجله، ا  [ فإذا مل حيدث الصيام لإلنسان تلك التقوى، فإنه مل حيقق 183تـَتـهُقوَن( ]البقرة:  
ر والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه( ) : )من مل يدع قول الزو -ويقول صلى هللا عليه وسلم

الطعام والشراب، و ابإلمساك عن البخاري( ...  فالصيام فيه تقدمي رضا هللا على النفس، وتضحية  ابالمتناع عن  
 : "كل عمل ابن آدم- وحده ، ومن هنا كان ثوابه عظيًما، قال صلى هللا عليه وسلمالشهوة وذلك ابتغاء وجه هللا 

يضاعف، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال هللا تعاىل: إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به، يدع طعامه وشرابه 
أعظم مقامات العبودية ...  فما  ن  رواه البخاري ومسلم. .. فتقدمي رضا هللا على هوى النفس م وشهوته من أجلي"  

اإلمساك واإلفطار يف  أوقات معينة ال تقبل يف غريها؟ وملاذا يكون معىن أن متتنع عن الطعام والشراب؟ وملاذا يكون  
 شمس؟ وما هي احلكمة يف ذلك؟ اإلمساك عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من الفجر وحىت غروب ال
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 رة اآلواخر من رمضان، وملاذا ال يكون االعتكاف يف ما احلكمة من االعتكاف يف العش؟ ملاذا نصلي القيام والرتاويح
اوله؟ وملاذا على املسلم أن يبيت النية للصوم؟ وما احلكمة يف ذلك كله.. !! ، إنه أمر هللا وفيه رضاه وعلى املسلم 

 ليم. االلتزام والتس
 

ا، الدين وأحكامه، وقد ال ندرك هذه احلكمة يف كثري منه  ات معاشر املسلمني: إننا قد ندرك احلكمة يف بعض تشريع
بول والرضا مبا أمر هللا به ورسوله صل هللا عليه وسلم، هنا تقدم أوامر هللا ورسوله ، وحماب وهنا يظهر التسليم والق 

ة وتفصياًل أنه ل حىت وإن مل يدرك العقل البشري هذه احلكمة، مع إميانناً مج هللا ورسوله على حماب النفس وشهواهتا،  
تقدمي رضا هللا عن كل شيء قال تعاىل: )َوَما َكاَن   ما من تشريع إال وله حكمة عقلها البشر أم يعقلوها، وعلى املسلم

ُ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأن َيكُ  َضاَلاًل  َضله  فـََقدْ  َوَرُسولَهُ  َّللهَ ا  يـَْعصِ   َوَمن  ۖ وَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ِمْن َأْمرِِهْم ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّلله
 ( 36مُِّبيًنا ( )األحزاب:

رع املسلمون يف أقطاب األرض إىل الصيام برضا وطمأنينة وثقة بوعد هللا ووعيده قائلني عند افطارهم كما ولذلك يسا
ُ َعَلْيهِ يف حديث ن ابن عمر رضي هللا ع َسلهَم ِإَذا َأْفَطَر قَاَل : ) َذَهَب الظهَمأُ وَ   نهما قال َكاَن َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله

ُ ( )حسنه األلبان يف صحيح أيب داود( . َوابـْتَـلهْت اْلُعُروُق    َوثـََبَت اأَلْجُر ِإْن َشاَء اَّلله
ه، ضا و حماب النفس، والسعي ألن يبتغي العبد أبعماله وجه هللا  عباد هللا: الرضا مبا أمر هللا، وتقدمي حماب هللا على

أجلها سجدت اجلباه وبذلت األموال عبادُة األنبياء وطريق األولياء وسنة الشهداء وسبيل املؤمنني األتقياء من  
م من الطائف وقد رج   -صلى هللا عليه وسلم    -وأريقت الدماء وسالت الدموع وتقرحت الشفاه ولذلك ملا عاد  

الغ لدين هللا مل يزد على أن قال كلمات يطلب فيها لبابحلجارة من قبل السفهاء واجملانني وسدت يف وجهة طرق ا
 أشكو إليك ضعف قويت، وقلة حيليت، وهوان على الناس أنت رب املستضعفني وأنت  رضا ربه قائالً: ))اللهم إن

ه أمري؟ إن مل يكن بك غضب علي فال أابيل، غري أن ريب، إىل من تكلين؟ إىل بعيد يتجهمين، أو إىل عدو ملكت 
ة أن حيل علي أوسع يل. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخر   هيعافيتك 

 غضبك، أو ينزل يب سخطك. لك العتّب حىت ترضى. وال حول وال قوة إال بك... ((. 
صدقه عندما   اً مبين-تعاىل    -  ى يف تقدمي رضا هللا عن كل رضا فقد أخربان املثل األعل   -عليه السالم   -وهذا إبراهيم  

ال: ) فـََلمها بـََلَغ َمَعُه السهْعَي قَاَل اَي ُبيَنه ِإن ِ َأَرى يف أمتحنه وابتاله يف أعز ما ميلك يف هذه احلياة وأمره بذبح ابنه فق
َعْل َما  ى  اي يف حق األنبياء وحٌي من هللا ) فَاْنظُْر َماَذا تـَرَ [، والرؤ 102اْلَمَناِم َأن ِ َأْذَِبَُك ( ]الصافات:   قَاَل اَي أََبِت افـْ

ُ ِمَن   َراِهيُم * َقْد َصدهْقَت الرُّْؤاَي إِ تـُْؤَمُر َسَتِجُدِن ِإْن َشاَء اَّلله َناُه َأْن اَي ِإبـْ انه الصهاِبرِيَن * فـََلمها َأْسَلَما َوتـَلهُه لِْلَجِبنِي * َواَنَديـْ
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم ( ]الصافات:  وَ َكَذِلَك جَنِْزي اْلُمْحِسِننَي * ِإنه َهَذا هلَُ   [.107  -  103 اْلَباَلُء اْلُمِبنُي * َوَفَديـْ

أيها املؤمنون: كم من إنسان يف حلظة ضعف أو خضوع أو خوف أو حب للشهوة واملنصب واملال واجلاه يبيع دينه 
ني هللا وينزل من قدره بني ع  سخط هللا عنه فيخسر سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة ويسقط من  ودنياه برضى غريه ولو
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كم من أانس زرع الشيطان يف نفوسهم وقلوهبم الشهوات الناس حىت تبغضه نفوس اخللق ويكتب عليه الشقاء، و 
دات وأفرغوها من حمتواها، والشبهات، وقدموا العقل على النقل الصريح والصحيح وأتولوا كثري من الطاعات والعبا

احلكمة لعقوهلم القاصرة .. وكم من إنسان وقف يرضي ربه بعمل صاحل أو كلمة ر  وتوقفوا عن بعضها ِبجة عدم ظهو 
ة أو سلوك حسن رغم حاجته وفقره وضعفه لكنه آثر ما عند هللا وأنه خري وأبقى... وكم من أانس قدموا رضا طيب

استدعى د   منصب أو جاه أو مكانة، وقد يكون ذلك عن جهل وضالل،  لقاملخلوق على رضا اخلالق، طمعا يف
ثه إليه اخلليفة من أوامر حتتوي على ظلم عمر بن هبرية وايل العراق احلسن البصري واإلمام الشعيب ليسأل عما يبع

سن البصري هل ينفذها أم ال فسأل عمر الشعيب يف هذا املوقف أوال، فقال كالما يرضي الوايل واخلليفة، واحل
هبرية إىل احلسن وقال: وما تقول أنت اي أاب سعيد، فوعظه  بن ساكت، فلما انتهى الشعيب من كالمه التفت عمر  

قوية أمره فيها ابملعروف وهناه فيها عن املنكر، ومل يداهن أو يواري فقال فيما قال: اي ابن   احلسن البصري موعظة 
نعك من هللا، مي   مينعك من يزيد وأن يزيد ال  -عز وجل-هللا، واعلم أن هللا  هبرية خف هللا يف يزيد، وال َتف يزيد يف  

ما أمره فيزيلك عن سريرك هذا، وينقلك من   اي ابن هبرية إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد ال يعصي هللا 
ويف -تعاىل    - سعة قصرك إىل ضيق قربك حيث ال جتد هناك يزيد، وإَّنا جتد عملك، اي ابن هبرية إنك إن تك مع هللا

، وإن تك مع يزيد يف معصيته فإن هللا يكلك إىل يزيد، واعلم اي ابن هبرية رةطاعته يكفك ابئقة يزيد يف الدنيا واآلخ
، فبكى عمر بن هبرية حىت بللت دموعه حليته، -عز وجل    -ال طاعة ملخلوق كائنا من كان يف معصية اخلالق    أنه

سجد، واجتمع لم ا، ومل يلتفت إىل الشعيب فلما خرج احلسن والشعيب وذهبا لوأكرم احلسن البصري إكراما شديد
بعد ذلك -تعاىل    -تعلم أال يرضي أحدا دون هللا    الناس ليعرفوا خربمها التفت الشعيب للناس بعد أن تعلم درسا هاما

ل، فوالذي نفسي بيده على خلقه يف كل مقام فليفع -عز وجل-قال: اي أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر هللا  
له يعين كنت أستطيع أن أقول مثل ما قال احلسن ولكن أردت فيما قلت وجه جهما قال احلسن البن هبرية قوالً ال أ

 رية، وأراد احلسن فيما قال وجه هللا.. (. ابن هب
 رضا هللا وحمابه على يضرب لنا يف سلوكه وخلقه وتعامله مثاًل رائعاً يف تقدمي   -رمحه هللا-وهذا عمر بن عبد العزيز  

قال كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح للمسلمني من الفيء فأخذ ابن له   يه رضا النفس واهلوى عن الفهري عن أب
تفاحة فانتزعها من فيه فأوجعه فسعى إىل أمه يبكي فسألته فقال لقد أخذ تفاحة من مال املسلمني ووهللا لقد صغري  

فاحة من مال بت  -عز وجل   -ها عن قليب ولكن كرهت أن أضيع نصييب من هللا  انتزعها من ابين ولكأَّنا نزعت
صل ما يف الصدور... واي ويل من ضيع دينه بدنياه املسلمني... فيا ويل من مل يرضي ربه يوم يبعثر ما يف القبور وح 

 .. -سبحانه    -وعمل من أجل نيل رضا املخلوق ونسي اخلالق  
اح اي رسول هللا أو حد قرضا حسنا( قال أبو الدملا نزلت )من ذا الذي يقرض هللا  و عن عبد هللا بن مسعود قال: )

أرن يدك قال فناوله، قال فإن أقرضت هللا حائطا فيه   إن هللا يريد منا القرض؟ قال: نعم اي أاب الدحداح، قال:
الدحداح، قالت: لبيك قال   ستمائة خنلة مث جاء ميشي حىت أتى احلائط وأم الدحداح فيه وعياله، فناداها اي أم
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كت فيه ستمائة خنلة( .. مل تقل له لقد ضيعتنا وأفقرتنا كيف سنعيش ماذا تر   طااخرجي قد أقرضت ريب عز وجل حائ
 والدك ؟ كال ..  بل قالت : أل

 بشرك   هللا   خبري وفرح *** مثلك  ما أدى ما لديه ونصح 
 ء والزهو البلح قد   متع  هللا  عيايل  ومنح *** ابلعجوة السودا

  وعليه ما اجرتحايلوالعبد  يسعى وله ما قد كدح *** طول اللي
انه و هو قبول حكم هللا يف السراء والضراء، والعلم أن عباد هللا: إن الرضا يعين سكون القلب إىل اختيار الرب سبح

على حسن اختيار هللا تعاىل، مل   :"من اتكل -رضي هللا عنهما    -ما قسمه هللا هو اخلري كله، لذا قال احلسني بن علي  
لتداوي من "..  وليس الرضا هو االستسالم لواقع ميكن تغيريه ابلسعي واألخذ ابألسباب كالهيتمن غري ما اختار هللا  

مرض أو السعي وراء الرزق أو دفع ضرر ما، ألن االستسالم هو االهنزام وعدم بذل اجلهد واألخذ ابألسباب 
، لكن مل توفق إليه، دفضا فهو استفراغك الوسع وبذل اجلهد واألسباب يف حتقيق اهل لتحقيق اهلدف.. أما الر 

لذي تزوج ومل يرزق الولد رغم سعيه للعالج، والذي فرتضى مبا قسم هللا لك من غري جزع، أو ضجر، أو سخط، كا
 حتصيل الغىن فلم يوفق.. أصيب مبرض مل يستطع دفعه ابلدواء، والذي ابتاله هللا ابلفقر وضيق ذات اليد، فاجتهد يف 

على   كتبه هللا وقدره، فتحيل القلب إىل سرور دائم، وتشعر النفس بنعيم مقيم.. قال ا  هنا َييت التحلي بصفة الرضا مب
: "يعزى رجال مات ولده إن صربت جرى عليك القدر وأنت مأجور وإن جزعت -رضي هللا عنه -بن أىب طالب  

ا وقنعه هللا مبا اف:)قد أفلح من أسلم ورزق كف-ل النيب ا صلى هللا عليه وسلمجرى عليك القدر وأنت مأثوم.. و قا
لطمأنينة والرضا واألمان .. قلت ما مسعتم واستغفر هللا يل آَته( ]مسلم[...  اللهم امالء قلوبنا ابإلميان والراحة وا

 ولكم فاستغفروه .... 
 

 اخلطبة الثانية :  عبــــاد هللا : 
وأحس وذاق طعم اإلميان , كما   ,    له , وصرب ملواقع القضاء خريه وشرهمن رضي مبا قسم هللا إن السعيد احلق هو

َق طَْعَم اإِلميَاِن َمْن رضي اِبَّللِه َرابًّ َواِبإِلْساَلِم ِديًنا َومبَُحمهٍد َرُسوالً( :)" َذا  -صلى هللا عليه وسلم   -قال املصطفى  
م أفراداً وشعوب ومجاعات للضعف واهلوان والشتات وتعرضت (.. ولذلك تعرضت أمة اإلسال1/46)مسلم  

ا ابلرضا ابلدنيا وشهواهتا بل نكبات والنكسات على فرتات من الزمان حني استبدلت الرضا برهبا ونبيها ودينهلل 
وسعت إىل طلب رضا أعدائها وتنصلت عن قيمها ومبادئها فزادت تعاستها وزاد شقائها وعندما تعود إىل طريقها 

قال صلى هللا عليه وسلم: )َمْن قَاَل ِحنَي مُيِْسي : َرِضيُت .  ملستقيم تعود هلا خريهتا ومكانتها فاخلري كله يف الرضا .ا
إىل أيب  (.. ولقد كتب الفاروق  1/46 ، َواِبإِلْساَلِم ِديًنا ، َومبَُحمهٍد نَِبيًّا ، َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن يـُْرِضَيُه ( )مسلماِبهلِل َرابًّ 

د، فإن اخلري كله يف الرضى، فإن استطعت أن ترضى وإال بعموسى األشعري ـ رضي هللا عنهما ـ يقول له: )أما  
زع وعدم الرضا على قضاء هللا وقدره ومبا قسمه للعباد ال يزيد املرء إال شقاءاً وتعاسًة فاصرب(. إن السخط واجل
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مع   اء:)إن عظم اجلز -صلى هللا عليه وسلم -أنينة النفس قال النيبوبعداً عن هللا وحيرم صاحبه من راحة البال وطم 
فله السخط((]البخاري[. والرضا هو عظم البالء وإن هللا إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط 

احلياة   السياج الذي حيمي املسلم من تقلبات الزمن , وهو البستان الوارف الظالل الذي َيوي إليه املؤمن من هجري 
هلموم والغموم من كل حدب وصوب .. ولن يد مالذاً وال ا  واإلنسان بدون الرضا يقع فريسة لليأس , وتتناوشه 

واحلسد وأمراض القلوب وسخط عالم الغيوب إال ابلرضا مبا قسم هللا .. لقد ضرب لنا   راحة من الطمع واجلشع
د ، عو يف الرضا مبا قسم هللا تعاىل . فَعْن َعْبِد هللِا بن مس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النموذج واملثل األعلى 

َبُه ، قَاَل:اْضَطَجَع َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم َعَلى َحِصرٍي ،   َقَظ ، َجَعْلُت َأْمَسُح َجنـْ فَأَثـهَر يف َجْنِبِه ، فـََلمها اْستَـيـْ
تَـَنا َحىته  ًئا ؟ فـََقاَل رَ فـَُقْلُت : اَي َرُسوَل اَّللِه ، َأالَ آَذنـْ وُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم : َما يل سُ  نـَْبُسَط َلَك َعَلى احلَِْصرِي َشيـْ

نـَْيا ، َما َأاَن َوال نـَْيا ، َكَراِكٍب َظله حَتَْت َشَجَرٍة ، مثُه رَاَح َوتـَرََكَها( )أمحد َولِلدُّ َا َمثَِلى َوَمَثُل الدُّ نـَْيا ، ِإَّنه دُّ
القناعة، وليس شيء أروح للبدن ا  قال أبو حامت: "ِمن أكثر مواهب هللا لعباده وأعظمها خطرً (..  3709)1/391

ن يف القناعة خصلة حُتمد إال الراحة، وعدم الدخول يف مواضع السوء من الرضا ابلقضاء، والثقة ابلقسم، ولو مل يك 
ألحوال" )روضة العقالء؛ البن حبان، لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل أال يفارق القناعة على حالة من ا

 [(.149ص: ]
 

 قرية * * * والفقر خري من غناً يطغيهاأن تكون ف   زع النفس جت
 ن أبت* * * فجميع ما يف األرض ال يكفيها .. وغىن النفوس هو الكفاف فإ

ملنازل حياة متواضعة عبــــــاد هللا :  حيكى أن أرملة فقرية عاشت مع طفلها الصغري يف حجرة صغرية فوق سطح أحد ا
ة ليس أمامها إال أن ترضى بقدرها لكن أكثر ما كان يزعج األم هو املطر غري يف ظروف صعبة إال أن هذه األسرة الص

فصل الشتاء .. لكون الغرفة حتيطها أربعة جدران وهلا ابب خشيب غري أنه ليس هلا سقف .. مر على الطفل أربع    يف
لغيوم وامتألت السماء  ا  دينة خالهلا إال لزخات متقطعة من املطر، وذات يوم تراكمتسنوات منذ والدته مل تتعرض امل

األوىل هطل املطر بغزارة على املدينة فاختبأ اجلميع يف ابلسحب الكثيفة الواعدة مبطر غزير ومع ساعات الليل 
رة حائرة واندس  يف حضنها ولكن منازهلم، أما األرملة والطفل فكان عليهما مواجهة قدرمها .. نظر الطفل إىل أمه نظ

 على أحد بتال مباء السماء املنهمر… أسرعت األم إىل ابب الغرفة فخلعته ووضعته مائالً ا  جسد األم واالبن وثياهبما
اجلدران، وخب أت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل املطر املنهمر .. فنظر الطفل إىل أمه يف سعادة بريئة وقد 

ب حني ينزل عليهم املطر ؟ لقد اب لرضا وقال ألمه: ترى ماذا يفعل الفقراء الذين ليس عندهم علت وجهه ابتسامة ا
قة األثرايء .. ففي بيتهم ابب.. فكيف لو رضيت مبا قسم هللا لك ؟ أحس الصغري يف هذه اللحظة أنه ينتمي إىل طب

 من مهوم احلياة فما أمجل الرضا…. ونظرت إىل نعم هللا عليك ابلرضا والشكر .. عندها فقط تنزاح عنك الكثري 
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، ومسرتاح رمحه هللا: "الرضا ابب هللا األعظم، وجنة الدنيالبال .. يقول ابن القي م  ا  إنه مصدر السعادة وهدوء
العابدين، وقرة عيون املشتاقني، ومن مأل قلبه من الرضا ابلقدر، مأل هللا صدره غىًن وأمناً، وفرهغ قلبه حملبته واإلانبة 

ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفالحه".. ملا نزل   دِ والتوكل عليه، ومن فاته حظُّه من الرضا ، امتأل قلبه بض  إليه
ع جزعا شديدا فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : ما أبكي أسفا على الدنيا بل املوت أحب ِبذيفة بن اليمان املوت جز 

( .. وملا قدم سعد 1/122)ابن أيب الدنيا : احملتضرين  إيل ولكين ال أدري على ما أقدم على الرضا أم على سخط ؟  
سأله أن يدعو له، فيدعو هلذا  وقاص إىل مكة، وكان قد ُكفه بصره، فجاءه الناس يهرعون إليه، كل واحد يأيببن  

هل وهلذا، وكان جماب الدعوة. قال عبد هللا بن السائب: فأتيته وأان غالم، فتعرفت عليه فعرفين وقال: أنت قارئ أ
وت لنفسك، فرده هللا عليك بصرك. فتبسم وقال: اي دع مكة؟ قلت: نعم.. فقلت له: اي عم، أنت تدعو للناس فلو  

 (.. (..   227/    2ندي أحسن من بصري. مدارج السالكني :  ُبين قضاء هللا سبحانه ع 
لتزام مبا امر هللا ورسوله صل هللا معاشر املسلمني: إن سعادة األمة أفراداً وشعوابً ودوالً وجمتمعات إَّنا يكمن يف اال

ولن يكون هناك خري ىل التنفيذ برحابة نفس وحب، وتلك عبادة الرضا ابهلل وعن هللا ويف هللا،  إ  عليه وسلم واملسارعة 
أو نصر او متكني، أو خروج من هذا الواقع املرير إال عندما نقدم أمر هللا ورسوله برضا وحب وتضحية ويقني، على 

دد هذه القيم ويؤصلها يف النفوس  يجس واألشخاص والشهوات والشبهات، وشهر رمضان َييت كل عام لرضا النفو 
 م على تقدمي ما حيبه هللا ويرضاه . كما أتيت غريه من العبادات لرتبية املسل 

ا ومن  اللهم ألف بني قلوبنا وأصلح ما فسد من أحوالنا وخذ بنواصينا إىل كل خري فاللهم اجعل لنا من كل هم فرج
اللهم احقن دمائنا واحفظ بالدان وألف بني قلوبنا ..   ..كل ضيق خمرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بالء عافية . 

د بالدان وبالد املسلمني بسوء أو مكروه فرد كيده يف حنره واجعل تدبريه تدمرياً عليه .. هذا وصلى ومن أرادان أو أرا
 ابه الطيبني الطاهرين واحلمد هلل رب العاملنيهللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله و أصح
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 ن حمطة تفاؤل و زاد للروحضارم -16

 والثهرى، وأْبدََع كله َشْيء وَذرَا،  ال يَغيب عن  بصرِه  صغرُي النهْمل يف الليل ِإَذا  احلمُد هلِل الذي أنشأَ وبـََرا، وخلَق املاءَ 
ي ال حتيط به العقول لذذرٍة يف األرض واَل يف السهماء،  وأشهد أن ال اله إال هللا ا  َسرى، وال يـَْعُزُب عن علمه  مثقالُ 

زه عن النقائض ومشاهبة األانم، يرى ما يف داخل العروق وبواطن واألوهام، املتفرد ابلعظمة والبقاء  والدوام، املتن
دير شديد  االنتقام، قدر األمور العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكالم، إله رحيم كثري اإلنعام، ورب ق

 لشرائع فأحكمها أميا إحكام،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل األانم، صلى ا  فأجراها على أحسن النظام، وشرع
 هللا عليه وعلى سائر آله وأصحابه والتابعني هلم إبحسان على الدوام، وسلم تسليًما كثريًا أما بعد : 

ة واجملتمع اآلمن واملرتاحم يبفضل واحلياة السعيدة واآلخرة الطإىل األمل والتفاؤل ابلغد األ  ما أحوجنا  -عبـــــاد هللا :  
ألمل والتفاؤل ابألمة القوية املرتابطة اليت تستوعب رسالتها وَتدم دينها والوطن املزدهر واملعطاء .. ما أحوجنا إىل ا

وهلا .. ما أحوجنا إىل عودة األخوة واأللفة وصفاء وحتفظ أبنائها وتقدم اخلري وتنشر العدل يف أمم األرض من ح
أبن بعد العسر يسرًا وبعد   خ وأخيه واجلار وجاره واحلاكم واحملكوم .. ما أحوجنا إىل األمل والتفاؤل ألالقلوب بني ا

لظلم الشدة فرجاً وبعد الضيق سعة وخمرجاً وبعد احلرب واخلوف أمناً وسالماً .. ما أحوجنا إىل األمل إبنقشاع ا
.. ما أحوجنا إىل األمل والتفاؤل بقدرة هللا على   لموهزمية الباطل ووقف خمططات وآتمر األعداء ووحدة الصف املس

اتنا وما ذاك على هللا بعزيز .. إن األمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل، وَتلق دواعي أن حيقق ذلك كله يف حي
البدن، وتدفع الكسول إىل اجلد، واجملد إىل املداومة على جده،  الكفاح من أجل الواجب، وتبعث النشاط يف الروح و 

اجلهد ليزداد جناحه، واإلميان يبعث يف   أنه يدفع املخفق إىل تكرار احملاولة حىت ينجح، وحيفز الناجح إىل مضاعفة   ماك
فاؤل .. فالثواب النفس األمل ويدفع عنها اليأس واألسى، وشهر رمضان يدد يف النفس املؤمنة األمل ومينحها الت 

صفدت مردة الشياطني ويتفضل فيه املوىل بعتق الرقاب من النريان  و   فيه جزيل واألجر فيه عظيم واجلنة فتحت أبواهبا
فيه دعاء الذي ال يرد وفيه ليلة القدر خري من ألف شهر وفيه يتوب العاصي واملسرف على نفسه ويتولد كل ليلة و 

ليأس والقنوط من ا  ذا يدفعه إىل التوبة مهما بلغت ذنوبه، ألن هللا عز وجل هناه عن لديه األمل ابهلل وعفوه ورمحته وه
يَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اَّللِه ِإنه اَّللهَ يـَْغِفُر الذُّنُوَب رمحته ومغفرته، فقال تعاىل: ) ُقْل اَي ِعَباِدي الهذِ 

ور واحلسنات ويرتاحم الناس فيما بينهم ج(.. ويف شهر رمضان تتضاعف األ53اْلَغُفوُر الرهِحيُم()الزمر:    مجَِيعاً ِإنهُه ُهوَ 
وتتغري السلوكيات والتصرفات إىل األفضل ويتعلم الناس فيه الصرب وقوة اإلرادة   وتغفر ما تقدم من ذنوهبم وسيئاهتم 

 من نعيم مقيم وخري وفري وفيه يتذكر املسلم ماضي أمته اجمليد وجماهدة النفس واالرتباط ابآلخرة والشوق ملا عند هللا 
هلا وكيف خرجت من ظروفها وتغلبت على نتصاراهتا يف معاركها اخلالدة يف هذا الشهر ومآثرها وخريها للدنيا من حو وا

ياة مشاكلها وبنت جمدها من جديد ..كل ذلك وغريه يقذف يف النفوس األمل والتفاؤل بعد عام من ضيق احل
س يف الشهوات واللذات واليأس من إمكانية التحول ماومشاكلها والتقصري يف الواجبات والركون إىل الدنيا و اإلنغ
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الصحابة والتابعني واملسلمني من بعدهم يفرحون ويستبشرون بقدومه، وحيمدون هللا على أو التغيري .. لذلك كان  
:"ُبين اإلسالم على -صلى هللا عليه وسلم  -ين. يقول النيب  إدراكه، كيف ال وهو ركن ركني، يقوم عليه صرح الد

الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" هادة أن ال إله إال  هللا، وان حممداً رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء  ش  مخس:
ر املذنب : "كيف ال يُبشهر املؤمن بفتح أبواب اجلنان، كيف ال يبش-رمحه هللا   -)متفق عليه( .. قال ابن رجب  

 يه الشيطان، من أين يشبه هذا الزماَن زمان ؟". ف بغلق أبواب النريان، كيف ال يبشر العاقل بوقت يـَُغلُّ 
إن علينا أن نتفاءل ابخلري مهما كانت الظروف اليت متر هبا جمتمعاتنا وأوطاننا وأمتنا    - :  أيها املؤمنون /عبـاد هللا 

مالً حم ن الربق والرعد مهما كانت شدته وخاف الناس من سطوته فإنه َييت  فسواد الليل َييت بعده ضياء الصباح وإ
ألوابني وعليه كذلك أن حيسن العمل ويتقرب ابألمطار واخلري وعلى العبد أن حيسن الظن بربه سبحانه فتلك عبادة ا

ديل األحوال و ما إليه ابلصاحلات..  فهو سبحانه أرحم به من نفسه و هو القادر على كشف الضر ودفع البالء وتب
ُمَها ِإاله أبمره سبحانه وتعاىل القائل ) َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يـَْعلَ   من شيء يقع أو حيدث يف األرض أو يف السماء إال 

 ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل اَيِبٍس ِإاله يف ُهَو  َويـَْعَلُم َما يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر  َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإاله يـَْعَلُمَها َواَل َحبهٍة يف 
 (. 59َتاٍب ُمِبنٍي ( )األنعام/كِ 

 ق ملا بِه الصدُر الرحيبُ إذا اشتملت على اليأِس القلوُب  ...  وضا
 ومل تر النكشاِف الضِر وجُهـاً  ...  وال أغنـى ِبيلتـِه األريـبُ 

 ُن به اللطيُف املسـتجيبُ أَتك على قنـوٍط منك غـوٌث   ...  ميـ
 وٌل هبا الفرِج القريبصـوكل احلـاداثِت وإن تنـاهت  ...  فمو 

دروس والعرب ونستفيد من حوادث الزمان وسنن هللا يف األفراد ولننظر إىل كتاب هللا يف شهر القرآن وأنخذ منه ال
 والشعوب واجملتمعات وكيف 

ت يبت األمنيات واستججاة والتغيري والتحول إىل حياة أفضل وكيف حتققكان األمل ابهلل والثقة به والتفاؤل سبباً للن 
ابلولد يف سٍن كبري أبدى تعجبه  الرغبات من رب األرض والسموات .. ملا جاءت إبراهيم عليه السالم البشرى

ماذا كان جواهبم: )قالوا َبشهْراَنَك اِبحْلَقِ  َفال ( ف54فقال: )قَاَل أََبشهْرمُتُوِن َعَلى َأْن َمسهيِن اْلِكرَبُ فَِبَم تـَُبشِ ُروَن( )احلجر:
( ويعقوب عليه السالم وقد فقد ولديه 55/56الُّوَن()احلجرْن اْلَقاِنِطنَي قال َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن َرمْحَِة رَب ِِه ِإاله الضه مِ َتُكْن  

كان يوصى أبنائه قائالً هلم: )اَي َبيِنه اْذَهُبوْا وبصره أربعني عاماً وما زال أمله ابهلل أن يردمها إليه وأن يمعهما به ف
(   87ُه اَل يـَْيَأُس ِمن رهْوِح اَّللِ  ِإاله اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن ( )يوسفوْا ِمن يُوُسَف َوَأِخيِه َوالَ تـَْيَأُسوْا ِمن رهْوِح اَّللِ  ِإنه سُ فـََتَحسه 

 هللولديه .. مل يتطرق اليأس إىل قلبه حلظة واحدة ألن قلبه موصول اب وحقق هللا أمل يعقوب ورجاءه، َوَرده عليه بصره و 
ه وقد تبعهم فرعون وجنوده حىت إذا وصلوا  متوكٌل عليه واثٌق من فرجه وقدرته ورمحته وهذا موسى عليه السالم وقوم

(, فقال هلم نيب هللا   61راءإىل شاطئ البحر وفرعون من خلفهم قال اليائسون واملتشائمون ) ِإانه َلُمْدرَُكوَن ( )الشع 
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 سبحانه أن ( فأمره هللا 62: )قَاَل َكاله ِإنه َمِعَي َريبِ  َسيَـْهِديِن( )الشعراءقنيموسى عليه السالم يف ثقة وتفاؤل وي
 يضرب بعصاه البحر، فانشق نصفني وكان كل فرق كالطود العظيم ومشى مع قومه يف طريٍق يبسا .. 

زاد، وإن املصائب ن  للناس واخلطوب وإن اشتدت، والعسر وإ  مور وإن تعقدت،فيما يبدواإن األ   -عبـــــاد هللا :  
أن يتفاءل ابخلري والفرج  واليسر بعد العسر ألنه يدرك   وإن توالت والفنت وإن تعددت وكثرت فإن املسلم ينبغي له

ت واحلياة بيده و لن يرتك عباده تلعب أن كل شيء يف هذا الكون ال يري إال إبرادة هللا ومشيئته فالرزق بيده واملو 
تعاىل)  صائب بل هي قدر هللا ميتحن هبا العباد لريفع الدرجات ويغفر الزالت قال  امل هبم  الفنت واالبتالءات و 

ُلَونهُكْم ِبَشْيٍء مِ َن اخْلَوِف َواجْلُوِع َونـَْقٍص مِ َن األََمَواِل َواألنُفِس َوالثهَمَراِت َوَبشِ رِ  ُهم   َولَنَـبـْ الصهاِبرِيَن الهِذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
العسر إال يسرا وما بعد الكرب إال فرجا وما بعد   ( فما بعد155/156 ِإانه َّلِلِ  َوِإنـها ِإلَْيِه رَاِجعوَن )البقرة  واْ مُِّصيَبٌة قَالُ 

َئَس الرُُّسُل َوظَنُّ  ُْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصُراَن فـَُنجِ َي مَ الضيق إال سعًة وخمرجاً .. قال تعاىل )َحىته ِإَذا اْستَـيـْ َنَشاُء   نْ وا َأهنه
[. وال يغلب عسٌر يسرين: )فَِإنه َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا * ِإنه َمَع اْلُعْسِر 110َوال يـَُردُّ أبَُْسَنا َعْن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنَي(]يوسف:

ريد، أ  ل إىل داوود عليه السالم: )اي داوود تريد وأريد، وإَّنا يكون ما[.. لقد أوحى هللا عز وج6،  5ُيْسراً( ]الشرح:  
إن التفاؤل     0عبتَك فيما تُريد، مث ال يكوُن إال ما ُأريد(.فإن سلمَت ملا ُأريد، كفيتَك ما تُريد، وإن مل ُتسلْم ملا ُأريد أت

ة القلب واملتفائل ال يبين من املصيبة سجناً يدفع اإلنسان لتجاوز احملن، وحيفزه للعمل، ويورثه طمأنينة النفس وراح
صلى هللا -نا  يتطلع للفرج الذي يعقب كل ضيق، ولليسر الذي يتبع كل عسر .. لقد كان نبي  نهحيبس فيه نفسه، لك

ما إماماً يف التفاؤل والثقة بوعد هللا تعاىل  واملتأم ل يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم  يد ذلك .. فعند   -عليه وسلم
و قد أابحت دمه وهو يف الصحراء ال طعام وال ش  هاجر صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة وقد أرسلت يف طلبه قري

ظة فإذا بسراقة بن مالك أحد فرسان قريش خلفه قد غاصت قدما فرسه يف الرتاب شراب واملوت يرتصده يف أي حل
تفاؤل:) اي سراقة مل تصنع هذا؟ قَاَل: إن قريشاً قد وعدون فينظر إليه رسول صلى هللا عليه وسلم قائالً له بكل ثقة و 

( .. لقد كان 3906رى ()البخاري )من اإلبل، قَاَل: )أوليس لك خبري منها؟ قَاَل: وما مها، قَاَل: سواري كسا  بكذ
صديق صل هللا عليه وسلم بصنع األمل والتفاؤل وهو يف شدة احملنة والكرب والضيق .. يقول لصحبه أيب بكر ال

 معنا .. اي هلا من كلمة عظيمة .. يستمد منها املسلم هللاومها يف الغار واملشركون يطوقون ذلك الغار .. ال حتزن إن  
نصره على أعدائه ولذلك جاء بعدها التأييد اإلهلي والنصر والتمكني .. وحنن اليوم أفراداً وجمتمعات قوته وطمأنينته و 

منه فرصة ى لتفاؤل والثقة ابهلل وحسن الظن به مع حسن العمل ورمضان وما تبق وشعوب أحوج ما نكون إىل األمل وا
قاد وصون الدماء واألعراض وآتلف القلوب وكف للتوبة والدعاء وقراءة القرآن وتصفية القلوب ونبذ الفرقة واألح

ومصاحلنا .. فثقوا ابهلل   العدوان وتوحيد الكلمة وحل املشاكل واخلالفات وحتكيم الشرع والعقل يف مجيع أمور حياتنا
بوها والرزق والصحة والعافية واألمن والراحة والسعادة بيد هللا وحده فال تطل  وت وأملوا خرياً واعلموا أن احلياة وامل

 من غريه سبحانه .. اللهم اهدان هبداك وال تولنا أحداً سواك .. قلت ما مسعتم واستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه . 
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 القليل فاستدركوا ـ رمحكم هللا ـ بقيـ َته إال مل يتبقى من أايم رمضان ولياليه       -ـاد هللا :: / عبـــــــ  اخلطبة الثانية 
ات واغتناِم الفضائل والقُرابت، ومن أحسن فعليه ابلتمام، ومن فرهط فليختم ابحلسىن ابملسارعة إىل املكارم واخلري 

َوال ِذلهٌة ُأولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنهِة ُهْم   ُنوا احْلُْسىَن َوزاَِيَدٌة َوال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ فالعمل ابخلِتام قال تعاىل ) لِلهِذيَن َأْحسَ 
(  ... وها حنن يف العشر األواخر من رمضان فاستغلوها واستفيدوا من فضلها فمن مل خيتم 26يونس:ِفيَها َخاِلُدوَن( )

له متآايته وسوره ومن أكمل فليضاعف من حسناته وأجوره فكتاب هللا ال قراءة القران فليكمل ما تبقى عليه من  
ُ َعَلْيِه النفوس وال تشبع منه القلوب فهو منهج أمة ودستور حياة ... َعْن َعْبدِ   اَّللِه ْبِن َعْمٍر َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله

نَـْعُتُه الطهَعاَم َوالشهَهَواِت اِبلنـهَهاِر مَ   ْلَعْبِد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، يـَُقوُل الصِ َياُم: َأْي َرب ِ َوَسلهَم قَاَل: ) الصِ َياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن لِ 
ة على  ... فاحملافظَويـَُقوُل اْلُقْرآُن: َمنَـْعُتُه النـهْوَم اِبللهْيِل َفَشفِ ْعيِن ِفيِه، قَاَل: فـَُيَشفهَعاِن ( ) رواه أمحد (  َفَشفِ ْعيِن ِفيِه،  

راءة القرآن واالعتكاف و والذكر والدعاء خبري الدنيا واآلخرة وقت مجاعة وصالة الرتاويح والقيام وحتري ليلة القدر الصلوا
مل من أعظم األعمال يف هذه العشرة األواخر من رمضان وهي زاد الروح وغذاء القلوب ملواصلة املسلم سريه يف وبقبول الع

وال سلطان وال أتباع .. فال  اهوهي ذخر له عند هللا يوم ال ينفع مال وال بنون وال منصب وال ج هذه احلياة بثبات واستقامة
قال اإلمام علي رضي هللا عنه : " كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم    ينفع إال عملك الصاحل املقبول عند هللا .. 

( ، وكان ينادي يف آخر ليلة من  27هللا من املتقني ( ) املائدة ابلعمل ، أمل تسمعوا إىل قول احلق عز وجل : ) إَّنا يتقبل 
عزيه ، مث ينادي :  أيها املقبول هنيئاً لك ، أيها ر رمضان : " ايليت شعري من هذا املقبول منها فنهنيه ومن هذا احملروم فنشه

ملساكني واأليتام والنازحني وأصحاب الدين  املردود جرب هللا مصيبتك " .. كما نذكر أنفسنا ابلصدقة واإلنفاق على الفقراء وا
بب اللغو والرفث  راج زكاة الفطر فهي طهرة للصائمني مما قد يؤثر يف صيامهم وينقص ثوابه بسإخواملعوزين  إىل جانب 

العيد   وحنومها، وتكمياًل لألجر وتنمية للعمل الصاحل، ومواساة للفقراء واملساكني، وإغناءًا هلم من ذل احلاجة والسؤال يوم
املسلم ... عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: ) فرض رسول هللا   ع إىل جانب أن فيها إشاعة احملبة واملودة بني فئات اجملتم

صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، على العبد واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري  من املسلمني. وأمر هبا  زكاة الفطر
ومني أو ثالثة .. كما يوز إخراجها  ي اس إىل الصالة (  )متفق عليه( ويوز إخراجها قبل العيد بيوم أوأن تؤدى قبل خروج الن

األوقاف ..  .اللهم تقبل منا صيامنا وصالتنا وقيامنا وسائر أعمالنا ايرب العاملني ..  نقودًا بسعر الصاع أو ما حتدده وزارة
ف بني قلوبنا  ألزمرة املقبولني .. اللهم ردان إىل دينك ردًا مجياًل .. اللهم   اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وأدخلنا يف

.. اللهم من أراد بالدان وسائر بالد املسلمني بسوء فرد   وأصلح ما فسد من أحوالنا واحفظ بالدان وسائر بالد املسلمني
ة واجعله ملن خلفه عرب وآية اي عظيم .. اي كرمي .. كيده يف حنره واجعل الدائرة تدور عليه .. ال ترفع له راية وال حتقق له غاي

 العاملني    وسلم على سيدان حممد وعلى آله و أصحابه الطيبني الطاهرين واحلمد هلل رب  هذا وصلى هللا
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، أمحده   ابلزايدِة ملن شكَر، وأتوب   نَه وأشُكره وقد أتذهنحاسباحلمد هلِل عزه واقَتَدر، وَعال وقَهر، ال حميَد عنه وال مفر 

ه ال شريَك له شهادًة تنِجي قائَلها يوَم  وأشهد أن ال إلَه إال  هللا وحدَ   يقَبل توبة عبِده إذا أانَب واستغَفر،ه  إليه وأسَتغفر 
املشفهع يف احملشر، صل ى هللا وسلهم وأشهد أن  سيِ دان ونبينا حمَمًدا عبد هللا ورسوله سي د البشر الشافع    .العرِض األكرب

ما ات َصلت عني ر األخَيار وأصحابِه والتابعني ومن تبعهم إبحسان وسل م تسليًما كثريًا  هاواَبَرك عليه وعلى آلِه األط
 -د:ـ ما بع  أ   بنظٍر وأُذن خبرب

أن املسلم يكاد يطيش عقله   تدور عجلة الزمن بسرعة مذهلة ترجتف منها القلوب احلية، ذلك   -  عبــــــاد اللـه :   
انقضى من أايم عمره ولياليه؟؟ ويزداد خوفاً وفرقاً عندما يستحضر ما   ماا قدم في عندما يقف مع نفسه حماسباً. ماذ

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -رضي هللا عنه    -اه الرتمذي وابن ماجة وغريمها من حديث أيب هريرة  رو 
!! تبلغ الستني أو السبعني  ..الستني إىل السبعني وأقلهم من يوز ذلك(. فيا هللا ما أقصر األعمار)أعمار أميت ما بني  

وتنتقل إىل اآلخرة، وهذا إن مل تتخطفك املنون يف سن الشباب أو أو الثمانني أو املائة، مث تنتهي من الدنيا  
 الكهولة..!! وهلل در القائل: 

 وأعماران تطوى وهن مراحل   ...     نسري إىل اآلجال يف كل حلظة  
 وهن قالئل  أايم  رك فعم ...      ترحل من الدنيا بزاد من التقى  

 املوت قاصد حيث هبا حاد إىل  ...          وما هذه األايم إال مراحل 
 منازل تطوى واملسافر قاعد ...      وأعجب شيء لو أتملت أهنا 

صر أعمارهم ما يدركونه به أعمال املعمرين مئات السنني، لكن عزاء املسلمني أن هلم رابً لطيفاً رحيماً، عوضهم بق   
أنعم هللا به على   األجور واحلسنات ِبسب شرف األزمنة واألمكنة ومواسم الطاعات، ومن ذلك ماة  ذلك مبضاعفو 

ولن يكون ذلك إال   عباده بفضيلة شهر الصيام ففيه مضاعفة للحسنات، وتكفري عن السيئات، وإقالة للعثرات، 
 عن عبادة الذبح يوم عيد اىلتعل  فقا ت العبادات إال  ألهداف وغاايت عظيمةالغاية من العبادة فما شرع بتحقيق  
ُوا اَّللهَ َعَلى َما ))َلن يـََناَل اَّللهَ لُـُحـومُـ   األضحى َهــا َوال ِدَماُؤَها َوَلِكن يـََنالُُه التـهْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك َسخهَرَها َلُكْم لُِتَكربِ 

ِر املُْحِسِننَي(( ]احلج:  َهدَ  ]اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن الِكَتاِب ة من فريضة الصالة  كم وقال تعاىل مبيننا احل[  37اُكْم َوَبشِ 
َهى َعِن الَفْحَشاِء َواملُْنَكِر َوَلذِْكُر هللِا َأْكرَبُ َوهللاُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـعُ َوَأِقمِ  .. {  45وَن[ }العنكبوت: الصهاَلَة ِإنه الصهاَلَة تـَنـْ

س املكان أو اجلهة بقدر لصالة  بني سبحانه وتعاىل أن اهلدف من ذلك ليا  ويف استقبال القبلة إىل البيت احلرام وأداء
َمْن َآَمَن اِبهلِل َواليَـْوِم ]لَْيَس الرِبه َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املَْشِرِق َواملَْغِرِب َوَلِكنه الرِبه هو تذكري بعبودية هللا وتقواه    ما

يَـَتاَمى َواملََساِكنَي َواْبَن السهِبيِل َوالسهائِِلنَي َويف  َوالنهِبيِ نَي َوَآَتى املَاَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي الُقْرىَب َوالابِ اآَلِخِر َواملاََلِئَكِة َوالِكتَ 
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 َوالضهرهاِء َوِحنَي الَبْأِس ُأولَِئَك اءِ وُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصهاِبرِيَن يف الَبْأسَ الر ِقَاِب َوَأقَاَم الصهاَلَة َوَآَتى الزهَكاَة َواملُ 
يُـَّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب ويف عبادة الصوم قال تعاىل  ..  {  177ِئَك ُهُم املُتـهُقوَن[ }البقرة:الهِذيَن َصَدُقوا َوُأولَ  ََ : ))اَي َأ

[ فإذا مل حيدث الصيام 183ُكْم تـَتـهُقوَن(( ]البقرة:  جل ))لعله صِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِذيَن ِمن قـَْبِلُكْم(( ألَعَلْيُكُم ال 
: )من مل يدع قول -ويقول صلى هللا عليه وسلم  وى، فإنه مل حيقق الغرض الذي شرعه هللا من أجله، لإلنسان تلك التق

ى النفس، عل الصيام فيه تقدمي رضا هللا ...  ف  ) البخاري(  أن يدع طعامه وشرابه( الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف  
ذلك ابتغاء وجه هللا وحده ، ومن هنا كان ثوابه ن الطعام والشراب، و ابإلمساك عن الشهوة و وتضحية  ابالمتناع ع

ىل سبعمائة ضعف قال هللا : "كل عمل ابن آدم يضاعف، احلسنة بعشر أمثاهلا إ-صلى هللا عليه وسلم  قال عظيًما،  
.. فتقدمي رضا طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" رواه البخاري ومسلم.   دع تعاىل: إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به، ي 

عن عبد هللا بن مسعود قال: ) ملا نزلت )من ذا الذي يقرض على هوى النفس من أعظم مقامات العبودية ...     هللا
دحداح، قال: أرن يدك الالدحداح اي رسول هللا أو إن هللا يريد منا القرض؟ قال: نعم اي أاب  هللا قرضا حسنا( قال أبو  

ة خنلة مث جاء ميشي حىت أتى احلائط وأم الدحداح فيه وعياله، قال فناوله، قال فإن أقرضت هللا حائطا فيه ستمائ
مل تقل له لقد ..    حائطا فيه ستمائة خنلة(فناداها اي أم الدحداح، قالت: لبيك قال اخرجي قد أقرضت ريب عز وجل  

 -ماذا تركت ألوالدك ؟ كال ..  بل قالت : ش  ضيعتنا وأفقرتنا كيف سنعي
 ونصح   مثلك  ما أدى ما لديه    وفرح        بشرك   هللا   خبري 
 ومنح        ابلعجوة السوداء والزهو البلح    قد   متع  هللا  عيايل 

 ح طول الليايل وعليه ما اجرت       والعبد  يسعى وله ما قد كدح    
ويف الوظيفة فعندما يعل هللا رقيب عليه يف كل أعماله يف العبادة    لعبد على اإلخالص ا  والصوم يريب   -  عبــــــاد اللـه :

ويف الشارع ويف احلارة ويف الدكان ومع زوجته وأوالده كما جعل هللا رقيبا عليه يف صيامه فلن يكون هناك غش وال 
طعم ومذاق مجيل وسوف يسود   اوال اعتداء على أموال الناس وال أعراضهم  والشك أبن احلياة سيكون هلخداع  

هلل سبحانه وتعاىل وهي التقوى اليت شرع الصيام ألجلها ورتب عليها    اجملتمع حياة سعيدة وتلك وهللا عبودية الغيب 
وإذا مبناد ينادي َيهل   اي أهل اجلنة ، اجلنة يف اجلنة سبحانه وتعاىل أعظم اجلزاء ورد يف الصحيحني ) ... بينما أهل  

إىل الزايرة مبادرين ، فإذا اىل يستزيركم فحي على زايرته فيقولون : مسعا وطاعة ، وينهضون  تبارك وتعم  إن ربك  اجلنة
موعدا ابلنجائب قد أعدت هلم فيستوون على ظهورها مسرعني ، حىت إذا انتهوا إىل الوادي االفيح الذي جعل هلم 

 بكرسيه فنصب هناك مث نصبت هلم منابر من نور اىل ومجعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا :أمر الرب تبارك وتع
زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدانهم ـ وحاشاهم أن يكون فيهم دنئ ـ   ومنابر من لؤلؤ ومنابر من

حاب الكراسي فوقهم يف العطااي حىت إذا استقرت هبم على كثبان املسك ما يرون أن أصحاب الكراسي ان أص 
ن ينجزكموه ، فيقولون : هبم أماكنهم ابدى املنادي : اي أهل اجلنة إن لكم عند هللا موعدا يريد أت جمالسهم ، واطمأن

 ما هو ؟ أمل تبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا اجلنة ويزحزحنا عن النار ؟ . 
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اؤه قد اشرف أمسفرفعوا رؤوسهم فإذا اجلبار جل جالله وتقدست    م نور أشرقت لـه اجلنة نما هم كذلك إذ سطع هلبيف
ذه التحية أبحسن من قوهلم : اللهم أنت السالم ، عليهم من فوقهم وقال : اي أهل اجلنة سالم عليكم فال ترد ه

حك إليهم ويقول : أين عبادي فيتجلى هلم الرب تبارك وتعاىل يض...  ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل اإلكرام  
ملزيد ، فيجتمعون على كلمة واحدة ، إن قد رضينا فارض عنا ، فيقول يوم اا  فهذ  ن أطاعون ابلغيب ومل يرون ؟ الذي

: اي أهل اجلنة أىن لو مل أرض عنكم مل أسكنكم جنيت ، هذا يوم املزيد فاسألون فيجتمعون على كلمة واحدة أران 
ن هللا تعاىل قضى أ  فيكشف هلم الرب جال جالله احلجب ويتجلى هلم فيغشاهم من نوره ما لوا.  وجهك ننظر اليه .

ال حاضره ربه تعاىل حماضرة ، حىت انه ليقول : اي فالن أتذكر إ  أن ال حيرتقوا الحرتقوا وال يبقى يف ذلك اجمللس أحد 
بلى مبغفريت بلغت منزلتك قول :تغفر يل ؟ في   ول : ايرب أمل يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض عثراته يف الدنيا ، فيق

 . (هذه  
عملية على ضبط الغرائز  يف الصيام َتليص لإلنسان من ِرق الشهوة والعبودية للمادة، وتربية   و    :  ـه عبــــــاد الل

الذي والسيطرة عليها، وإشعار لإلنسان أبن احلرايت مقيدة خلري اإلنسان وخري الناس الذين يعيش معهم،. والصائم  
قوي على يديه وأمثاله تنصر األمة ويعود   رمي ك  ميتنع عن احملرمات وعن احلالل الذي تدعو له الشهوة إنسان عزيز

لرعيل األول من هذه األمة ... فال يصبح اإلنسان عبدا لطعامه وشرابه وشهوته وكم جمدها وتلك وهللا هي صفات ا
ى حساب دينهم وقيمهم ومبادئهم فعاشوا بال قيم فعبدوا غري من أانس ارضوا شهواهتم وارضوا غريهم من اخللق عل 

]َوهللاُ َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يـُْرُضوُه ِإْن م لباس الذل واخلزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يكون اجلزاء األوَف  سههللا فألب
نسان اجلناح ولني اجلانب، وابلتايل يعرف اإل. والصيام أيًضا يعوِ د التواضع وخفض  ...  { 62َكانُوا ُمْؤِمِننَي[ }التوبة:

مبقدار ويف الصوم إحساس  ..  قدر نفسه تفتحت له أبواب اخلري واستقام به الطريق.  رفقدره وحيس بضعفه، ومن ع 
َناُكْم َواْشُكُروا ]اَي أَيُـَّها الهِذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِ َباِت َما رَ   نعمة الطعام والشراب عندما حيرم منها ونفسه َتئقة إليها زَقـْ

ُه تـَْعُبدُ  ُتْم ِإايه ذكري لإلنسان ويف توقيت الصيام بشهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ت..    {  172}البقرة:[  ونَ هلِل ِإْن ُكنـْ
ِزَل ِفيِه بنعمة الرسالة احملمدية، ونعمة اهلداية القرآنية اليت يكون الشكر عليها ابالستمساك ]َشْهُر رََمَضاَن الهِذي أُنْ 

ْلَيُصْمُه َوَمْن كَ وَ   الُقْرَآُن ُهًدى لِلنهاِس َوبـَيِ َناٍت ِمَن اهلَُدى  ٌة الُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشهْهَر فـَ اَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعده
ٍم ُأَخَر يُرِيُد هللاُ ِبُكُم الُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم الُعْسَر   ُوا هللَا َعَلى َما َهَداكُ ِمْن َأايه َولََعلهُكْم َتْشُكُروَن[    مْ َولُِتْكِمُلوا الِعدهَة َولُِتَكربِ 

يام وتالوة القرآن تتوجه القلوب إىل هللا ابلدعاء الذي ال يُرد  لقول { ، ويف فرتة إشراق الروح ابلص 185}البقرة:
واإلمام العادل، ودعوة   -أو حني يفطر-ئم حىت يفطر  : "ثالثة ال تُرد دعوهتم، الصا-صلى هللا عليه وسلم -النيب  

اي من فتح اببه   اللهم ...      والرتمذي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان، وحسنه الرتمذي  د املظلوم" رواه أمح
 للطالبني وأظهر غناه للراغبني ، اجعل مآلنا إىل دار املقربني وكتابنا يف عليني مع الذين أنعمت عليهم من النبيني 

قويل   قلت هبدي حممٍد صلى هللا عليه وسلم،  و   نفعين هللا وإايكم ابلقرآن العظيم،   والصديقني والشهداء والصاحلني
 م .. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحي     ائر املسلمني سهذا وأستغفر هللا يل ولكم ول 
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سارع يف ستجابة ألمر هللا ورسوله فعندما يويريب الصيام يف املسلم سرعة اال    -عبــــــاد اللـه :   -اخلطبة الثانية :  
صالة وعند ل وجبة السحور عند مساع األذان مث التوجه إىل بيوت هللا ألداء فريضة الاو اإلفطار ويف التوقف عن تن

هناية شهر رمضان يسارع املسلم إىل أخراج زكاة الفطر للفقراء واملساكني ويسارع طوال الشهر إىل كتاب هللا فيقرءاه 
ة هللا ورسوله وتنفيذ ألوامرمها  اع ب وشغف كل ذلك يريب يف املسلم طوال العام وليس يف رمضان وحسب إىل ط يف ح

ضي هللا عنه عندما قال ) التقوى هي اخلوف من اجلليل والعمل ابلتنزيل وتلك هي التقوى كما عرفها اإلمام علي ر 
 )يفتح كتاب هللا فيقرأ قول هللا: األنصاري رضي هللا عنه    والرضا ابلقليل واالستعداد ليوم الرحيل ( ... هذا أبو طلحة 

فيقول ألبنائه:   -ة ألمر هللا ورسوله :وانظروا رعاكم هللا إىل سرعة االستجاب  [41َقااًل  ]التوبة: َفافاً َوثِ خِ   اْنِفُروا
هللا، جاهدت مع رسول اي هلل! شيخ كبري نيف على الثمانني مل يعذر نفسه، فيقول أبناؤه: رمحك  ..   جهزون جهزون.

وصرت شيخاً كبرياً، فدعنا نغزو عنك، قال:   -هللا عنهما ضير -هللا صلى هللا عليه وسلم ومع أيب بكر و عمر  
ذه اآلية إال استنفرت الشيوخ، مث أىب إال اخلروج ملواصلة اجلهاد يف سبيل هللا، والضرب يف فجاج وهللا! ما أرى ه

البحر ال يف   يف فيشاء هللا يوم علم صدق نيته أن يكون يف الغزو ...    اً لدين هللا.األرض؛ إعالء لكلمة هللا، وإعزاز 
واج البحار املتالطمة ميرض مرضاً شديدًا يفارق على ظهر السفينة يف وسط أمالرب ليكون له األجر مضاعفاً، وعلى  

وه فيها فلم يعثروا على جزيرة إال بعد إثره احلياة، فأين يدفن وهو يف وسط البحر؟! ذهبوا ليبحثوا له عن جزيرة ليدفن
ألهل والوطن ويف وسط البحر بعيداً عن ا...   ينهم، مل يتغري فيه شيء كالنائم متاماً.ب  سبعة أايم من موته، وهو مسجى

انئياً عن العشرية والسكن دفن أبو طلحة ، وما يضره أن يدفن بعيداً عن الناس ما دام قريباً من هللا عز وجل، ماذا 
 يضره أن يدفن يف وسط جزيرة ال أعلمها وال تعلمها، يوم يرب هللا  له كل مصاب ابجلنة.

التميز والتوحد فكما يتميز يف صيامه وإفطاره وصالته وهذا شأن   ويريب الصوم املسلم على   -اد هللا :ــعبأيها الصائمون /
كل املسلمني يف شرق األرض ويف غرهبا ويف مشاهلا ويف جنوهبا فال يوجد أمة من األمم سواء كانت يهودية أو نصرانية اوبوذية 

احد وذلك داللة على وحدة  هلا هذا التميز وهذا التوحد ماليني من املسلمني يصومون يف يوم واحد ويفطرون يف وقت و 
األمة يف عقيدهتا ويف عبادهتا ويف قبلتها ويف غايتها وهدفها وعندما يعود هذا الفهم للمسلمني سرتفع راية اجلهاد وحترر  

األوطان وتطهر املقدسات وينصر الضعفاء املضطهدين يف بالد املسلمني من الغرب الصلييب احلاقد ومن اليهود املاكرين وان  
مسلم رجال كان أو امرأة أن يسعى لنصرة دينه بكل الوسائل والطرق وعندما يرى هللا من املسلمني صدق النية  واجب كل

 )  وصية هللا لألولني واآلخرين من عباده ، قال عز وجل:  فلنتق هللا فأهنا. فأن نصره قريب وما ذلك على هللا ببعيد وال بعزيز.
َنا الهِذيَن ُأوُتواْ  ُكْم َأِن اتـهُقوْا اَّللهَ َوِإن َتْكُفُروْا فَِإنه َّلِلِ  َما يف السهَماَواِت َوَما يف  َوَلَقْد َوصهيـْ ُ اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َوِإايه  اأَلْرِض وََكاَن اَّلله

يًدا بن عجالن  وهي أيضاً: وصية الرسول صلى هللا عليه وسلم ألمته، فعن أيب أمامة ُصدى . [.131]النساء:   ( َغِنيًّا محَِ
الباهلي قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب يف حجة الوداع فقال: } اتقوا ربكم وصل وا مخسكم، وصوموا  

.. ولنجعل من شهر رمضان نقطة لإلنطالق والتغيري  شهركم، وأد وا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم {.
أسأل هللا تعاىل أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه ..إمياانً واحتساابً.. وأن يعلنا  ا...  واإلنتصار على حظوظ النفس وشهواهت

ع ممن يقبل صيامه .. ويغفر زلَـَلُه وإجرامه .. وأن ميُن  علينا ابلعتق من النريان .. والفوز ابجلنان ..وأن يغفر لنا ولوالدينا ومجي
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ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا  : وقد أمركم ربكم فقال قواًل كرمياً ..    املسلمني
[.  اللهم صلِ  وسلم وابرك على عبدك ورسولك حممد، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وعلى أزواجه  56]األحزاب: َتْسِليماً  

، ، وعن الصحابة أمجعني علي، و  عثمان، و  عمر، و  أيب بكرأمهات املؤمنني، وارض اللهم عن األربعة اخللفاء الراشدين: 
 والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك اي أرحم الرامحني   . 
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 للصائم فرحتـــان -18

واإلكرام .. وربك خيلق ما    احلمد هلل الذي خلق الشهور واألعوام ..والساعات واألايم .. وفاوت بينها يف الفضل
يعجزه شيء   ال الذي يعلم أعمال العباد ويري عليهم املقادير ..,ليم اخلبري  ه سبحانه  فهو العأمحد  تار .. وخي  يشاء

 وهو على كل شيء قدير .. يف السماء ملكه .. ويف األرض عظمته .. ويف البحر قدرته    يف األرض وال يف السماء
كتب مجيع أعماهلم فلم هم .. فأحصاهم عدداً  و .. خلقالً  خلق اخللق بعلمه .. فقدر هلم أقداراً .. وضرب هلم آجا   

يغادر منهم أحدًا .. وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام  ووقف ابملشاعر وطاف ابلبيت احلرام ..  صلى هللا 
ن . وأأن يعلنا من خيار أمته .   تعاقب الليل والنهار ونسأل هللا  واألبرار      وسلم وابرك عليه ..ما ذكره الذاكرون

 -أما بعد  :    ه ان يوم القيامة يف زمرتحيشر 
الفرح والسعادة غاية كل إنسان ومطلب كل جمتمع وهدف كل حضارة وأمة  وكل هؤالء خيتلفون      -اد هللا :ــــــــ عب

دة يف تصورهم للفرح وأسبابه ووسائله فمنهم من يعتقد أن قمة الفرح إَّنا تكون ابملال وآخر يعتقد أن الفرح والسعا
آخرون يعتقدون أن الفرح يكون بكثرة العدد والعدة ورفاهية احلياة وتتابع النعم  إنه ون يف اجلاه والسلطان و َّنا يكإ

وإن كانت هذه األمور جتلب للمرء جزء من الراحة والسعادة والفرح لكنه فرح يعقبه اهلم والقلق واحلرية ألنه يزول 
و هو أيضاً ليس بفرح حقيقي   ال يناهلا من ذلك شيء و وهره ف ن وجوينقضي وغايته راحة اجلسد أم روح اإلنسا

 و ،   وإن كانت النفوس حتبه حباً مجاً   املال  يف الفرح احلقيقي ليس  من يرى ويعتقد أن   املؤمن  هو وحده يف هذا الكون
تبارك   ل هللا فضالفرح احلقيقي يف  لكن   ، و  وال يكون الفرح بكثرة األصحاب واألتباع   ليس يف اجلاه والغىن والسلطان

ْليَـْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ممها َيَْمُعوَن ( )يونس/ق  ورمحته   وتعاىل ويكون   (58ال جل جالله : ) ُقْل بَِفْضِل اَّللِه َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فـَ
وظن   هوأتباعوزه  وملا طغى قارون وتكرب وجترب مباله وكن  الفرح أيضاً ابلقرب منه والتلذذ بطاعته واخلضوع جلنابه ...    

ذكره أهل اإلميان ابلفرح احلقيقي الذي ال يكون مبعصية هللا بنعمه وحذروه من غفلته فلما متادى    أنه يف قمة الفرح
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنه َمَفاحِتَ كان مصريه اهلالك قال تعاىل )   ُنوُء  لَتَـ هُ ِإنه قَاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ

ِة ِإْذ قَاَل َلُه قـَْوُمُه ال تـَْفَرْح ِإنه اَّللهَ ال حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ اِبْلُعْصَبِة أُ  ُ الدهاَر اآْلِخَرَة َوال تـَْنَس     ويل اْلُقوه َتِغ ِفيَما آََتَك اَّلله َوابـْ
ُ ِإلَْيكَ  َيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اَّلله نـْ ْرِض ِإنه اَّللهَ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن( ِغ اْلَفَساَد يف اأْلَ  تـَبْ َوال َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

َفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اأْلَْرَض َفَما َكاَن لَُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن قال تعاىل )  فماذا كانت النتيجة ؟    (77)القصص:
َتِصرِينَ     (81:)القصص (    اَّللِه َوَما َكاَن ِمَن اْلُمنـْ

املسلم يفرح بقدومه ويستبشر ِبلوله ألن أن    املباركرمضان  شهر  رمحة هللا وفضله علينا يف   وإن من      - :اد هللا ــــــــ عب
فعن أيب وفيه من العطااي والكرامات والرمحات ما يسر اخلاطر ويبهج القلوب     فيه يعلن املسلم العبودية اخلالص هلل

 شهر رمضان : ) إذا كان أول ليلة من   - عليه وسلم  صلى هللا  -قال رسول هللا    قال : - نهرضي هللا ع  -هريرة  

يفتح منها ابب ، وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها ابب  صف دت الشياطني ومردة اجلن ، وغلقت أبواب النار فلم 
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 حيح ص )لنار وذلك كل ليلة (ء من اعتقاابغي اخلري أقبل ، واي ابغي الشر  أقصر ، وهلل   ، وينادي مناد كل ليلة : اي

فرحتان هبما تسعد حياته وتتحقق عبوديته لربه وينال هبما شرف اللقاء خبالقه  للصائمهللا فيه  جعل  ) 759اجلامع  
  (55القمر:( )يف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ  يف َجنهاٍت َوهَنَرٍ سبحانه وتعاىل وجماورة رسوله صلى هللا عليه وسلم  ) 

قال: )قال هللا: "كل عمل ابن آدم له إال   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا   -هللا عنه  رضي-عن أيب هريرة  
الصيام فإنه يل وأان أجزي به". والصيام ُجن ة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن ساب ه أحد أو 

ب عند هللا من ريح املسك للصائم ده خللوف فم الصائم أطيمد بيفس حم قاتله فليقل: إن امرؤ صائم. والذي ن
 ومل ال يفرح وقد من  هللا عليه ابهلداية    ) رواه البخاري (   فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه(

؟! مل   لعتق من النار عده اب، وو لصيام ، وأمت هللا عليه نعمته فمنحه الرمحة، وتفضل عليه ابملغفرةل  ووفقهوبلغه رمضان،  
هديه وجعله دليالً يفرح الصائم وقد أكرمه هللا أبن حباه لساانً انطقاً يلهج بذكره، وأمره ابلتكبري شكراً ومحداً على    ال

ومل ال يفرح املؤمن عند فطره وهو   (185)البقرة:  (ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون    )   :على شكره 
كوب من املاء البارد بعد يوم شاق امتنع فيه عن لذيذ الطعام   أو حبات من التمرات أو  الرطب  ل من قلي  يتناول

داعيا مواله العلي القدير أن يقبل منه صومه   يهيأكل وهو يرفع يدوالشراب غايته رضا ربه فيتذكر نعم هللا عليه ف 
 ) ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إنشاء هللا ( .. وطاعته  

 
فامتنع عن الطعام والشراب وحفظ مسعه وبصره  الغاية من صيامه وهي التقوىؤمن عند فطره ألنه حقق  رح امليف  

ولسانه عن احلرام دون أن تكون عليه رقابة من البشر ذلك ألنه علم أن له رابً مسيعاً بصرياً حيكم يف ملكه ويتصرف 
ويف عبادة هو غين عنهم  لعبادات ليبتلي عباده و شرع ا  كمه يف خلقه َيمر وينهى ويقضي ال راد لقضائه وال معقب حل

يُـَّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِذيَن ِمن قـَْبِلُكمْ   تعاىل : )   تبياانً لذلك قال  الصوم ََ لعلهُكْم   اَي َأ
يس هلل حاجة يف أن قول الزور والعمل به فل يدع  من مل: )-ويقول صلى هللا عليه وسلم  [ ،183تـَتـهُقوَن( ]البقرة:  

فإذا مل حيدث الصيام لإلنسان تلك التقوى، فإنه مل حيقق الغرض الذي شرعه هللا   يدع طعامه وشرابه(  ) البخاري( 
ويف   االتنواخلوف من هللا ومراقبته يف سلوكنا وأخالقنا وتعام فما أحوجنا إىل أن نريب أنفسنا على التقوى...    من أجله

عن عبد هللا بن دينار قال: خرجت مع ابن والنا ويف ما ندخله يف بطوننا ونطعم به أطفالنا ... بيوتنا ووظائفنا ويف أم 
. قال: بِعين شاة من الغنم. احندر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم   ويف الطريق  عمر إىل مكة  

 مث   قال ابن عمر: فأين هللا؟ مث بكى   ؟ -وجل    عز   -ب. قال: فأين هللا  ا الذئأكلهقال: إن مملوك. قال: قل لسيدك  
 خلوت ولكن قل عليه رقيب    ***    إذا ما خلوت الدهر يوماً فال تقل    ... أعتقهو  اشرتاه    إنه بعد ذلك

 وال أنه ما َُتفي عليه يغيب    ***     وال حتسـنب هللا يغفل سـاعــة
األعراض واألموال وتبىن األمم   و واجبات وتصان احلقوق وحتفظ الدماءحتفظ األماانت وتؤدى النه لن إ     -اد هللا :ــــــــعب

مثرة العمل إبخالص   إالوما وصلت إليه امتنا سابقا وما بلغت من التطور واحلضارة مل يكن إال ابلتقوى  وتزدهر احلضارات 
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سه اجلميلة وذوقياته الرفيعة وكالمه  مبالب ا العبد ال تكون تزين هبنة ي وإن خري زيوهي التقوى  ومراقبة هللا يف السر والعلن
اَي َبيِن آَدَم َقْد أَنـَْزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباساً يـَُواِري  الدقيق املنمق الواضح البني ولكنها التقوى خري زينة وخري لباس قال تعاىل ) 

إ ذا املرء مل يلبس ثياابً من    ...    (26لهُهْم َيذهكهُروَن( )ألعراف:ْن آاَيِت اَّللِه لَعَ َك مِ َذلِ  َسْوآِتُكْم َورِيشاً َولَِباُس التـهْقَوى َذِلَك َخرْيٌ 
 تقلب عرايان وإن كان كاسيا     ...    التقى

 وال خري فيمن كان هلل عاصيا      ...    وخري لباس املرء طاعة ربه
تزود منه ومل يعمل فيه أعمااًل تقربه من حرم فيه اخلري ومل ي مرو واحمل إن رمضان فرصة لتعمري القلوب ابلتقوى والعمل الصاحل

 ...   من ربه وتسعده يف دنياه وآخرته 
 حىت عصى ربهه يف شهر شعبان  اي ذا الذي ما كفاه الذنب يف رجب ***  

 فال تصريِ  أيضاً شهَر عصيان   ***       شهُر الصرب بعدمها  لقد أظلك
الغين   أيضاً  يرى األكباد اجلائعة فريى فضل هللا عليه و به طعممن ماله ومن طعامه ما ييقدم  ألنهفطره عند يفرح الصائم و 

وتسود األلفة والرمحة اجملتمع     واحملتاجني تعم الفرحة قلوب الفقراء بذلك، و  ويعطيه من مال هللا الذي أعطاهيرحم الفقري 
: ) ملا نزلت )من ذا الذي ود قالعن عبد هللا بن مسع... لنفوس من اويشعر كل أخ إبخوانه وتنعدم األاننية والبخل والشح 

يقرض هللا قرضا حسنا( قال أبو الدحداح اي رسول هللا أو إن هللا يريد منا القرض؟ قال: نعم اي أاب الدحداح، قال: أرن يدك 
اها اي  دحداح فيه وعياله، فنادوأم الائط قال فناوله، قال فإن أقرضت هللا حائطا فيه ستمائة خنلة مث جاء ميشي حىت أتى احل

مل تقل له لقد ضيعتنا وأفقرتنا كيف  أم الدحداح، قالت: لبيك قال اخرجي قد أقرضت ريب عز وجل حائطا فيه ستمائة خنلة(
   -سنعيش ماذا تركت ألوالدك ؟ كال ..  بل قالت : 

 مثلك   أدى ما لديه ونصح ...  بشرك   هللا   خبري وفرح   
 ابلعجوة السوداء والزهو البلح    ...   عيايل  ومنح     هللا  متع   قد 

 طول الليايل وعليه ما اجرتح ...   والعبد  يسعى وله ما قد كدح  
 ، وأستغفر هللا العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.قويل هذاأقول  
اليت يفرحها الصائم فهي عند لقاء ربه يوم القيامة يوم توزع   وأما الفرحة الثانية     هللا :ـاد  عبــــ  -ـبة الثانية :  ـ اخلط

وإن اجلنة لتتزين األجور  يوم ينادى للصائمني من ابب الراين وهو من أعظم أبواب اجلنة وال يدخله إال الصائمون  
لم يدخل غريهم أحد أغلق ف  ا من ابب الراين ا دخلو إذف  من العام إىل العام يف رمضان ابتهاجاً بعباد هللا الصاحلني ...  

وجدوا ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب ... فإذا دخلوا وجدوا نعيماً ال ينفد وقرة عني ال تنقضي  
 واي له رة  بشر مث إهنم يف ذلك النعيم حىت ينادى مناد هللا ليأذن هلم بلقاء امللك سبحانه وتعاىل  وزايرته وايهلا من زاي 

إن ربكم تبارك وتعاىل   يحني ) ... بينما أهل اجلنة يف اجلنة  وإذا مبناد ينادي َيهل اجلنةورد يف الصح من لقاء ؟ 
يستزيركم فحي على زايرته فيقولون : مسعا وطاعة ، وينهضون إىل الزايرة مبادرين ، فإذا ابلنجائب قد أعدت هلم 

هلم موعدا ومجعوا هناك فلم   ه هللا عل الوادي االفيح الذي جهوا إىلانت  فيستوون على ظهورها مسرعني ، حىت إذا
أمر الرب تبارك وتعاىل بكرسيه فنصب هناك مث نصبت هلم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ   يغادر الداعي منهم أحدا : 
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كثبان على  ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدانهم ـ وحاشاهم أن يكون فيهم دنئ ـ  
الكراسي ان أصحاب الكراسي فوقهم يف العطااي حىت إذا استقرت هبم جمالسهم ،  املسك ما يرون أن أصحاب 

املنادي : اي أهل اجلنة إن لكم عند هللا موعدا يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟   يادنواطمأنت هبم أماكنهم ب
م كذلك إذ سطع هلم نور أشرقت لـه فينما ه..  عن النار ؟ .حزحنا  ويز   أمل تبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا اجلنة 

وتقدست أمساؤه قد اشرف عليهم من فوقهم وقال : اي أهل اجلنة سالم   اجلنة فرفعوا رؤوسهم فإذا اجلبار جل جالله
...  م  اإلكراالل  عليكم فال ترد هذه التحية أبحسن من قوهلم : اللهم أنت السالم ، ومنك السالم تباركت اي ذا اجل

.. صاموا   تبارك وتعاىل يضحك إليهم ويقول : أين عبادي الذين أطاعون ابلغيب ومل يرون ؟  فيتجلى هلم الرب
ن قد رضينا فارض عنا أفهذا يوم املزيد ، فيجتمعون على كلمة واحدة ،     وقاموا وتصدقوا وحافظوا على الصلوات 

فيجتمعون على كلمة واحدة   زيد فاسألونكنكم جنيت ، هذا يوم اململ أس  عنكم فيقول : اي أهل اجلنة أىن لو مل أرض  ،  
فيكشف هلم الرب جال جالله احلجب ويتجلى هلم فيغشاهم من نوره ما لوا أن هللا تعاىل .  .  إليهأران وجهك ننظر  

ول : اي فالن نه ليقىت اقضى أن ال حيرتقوا الحرتقوا وال يبقى يف ذلك اجمللس أحد إال حاضره ربه تعاىل حماضرة ، ح
فعلت كذا وكذا يذكره ببعض عثراته يف الدنيا ، فيقول : ايرب أمل تغفر يل ؟ فيقول : بلى مبغفريت بلغت   أتذكر يوم

اللهم ..  فيا لذة األمساع بتلك احملاضرة واي قرة عيون األبرار ابلنظر إىل وجهه الكرمي يف الدار اآلخرة .(  منزلتك هذه 
 .  وجهك الكرمير إىل النظال حترمنا لذة  

شكروه على فا  ...  هللا على نعمة الصوم وكفى هبا من نعمة  فإن الواجب علينـــا أن حنمد    -:   اد هللا ـــــــ ـلذلك عب
ومما جعلكم مستخلفني فيه وطهروا قلوبكم من األحقاد والضغائن   مالهفضله وأكثروا من عبادته وذكره وأنفقوا من 

أكثروا من الصالة والقيام والصدقة وقراءة القرآن والذكر وصلة   لشهر خرياً كثرياً ... هذا ا م يفوأروا هللا من أنفسك 
...  حافظوا على الصلوات مجاعة يف املساجد .. وحافظوا   األرحام والدعاء وغري ذلك من العبادات والطاعات  

عم رمحته يحفظ البالد والعباد وي دعاء لن العلى صالة الرتاويح والقيام   وحافظوا على وردكم من القرآن وأكثروا م 
...    ـعاً ـ واسألوه سبحانه وتعاىل أن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه وأن يتقبله منا مجي   وفضله على مجيع املسلمني 

اَلِئَكَتُه  َومَ َّللهَ مث اعلموا أن هللا تبارك وتعاىل قال قوالً كرمياً تنبيهاً لكم وتعليماً وتشريفاً لقدر نبيه وتعظيماً: (إن ا
[، اللهم صل وسلم وابرك على 56 َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً) ]األحزاب:ُيَصلُّونَ 

ان وعثم سيدان حممد، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين، الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون، أيب بكر وعمر  
الصحابة والقرابة وَتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين، وعنا معهم مبنك وفضلك اي أرحم ى، وارض اللهم عن بقية وعل 

 .     واحلمد هلل رب العاملني  الرامحني
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 بورصة رمضــان تربح -18

 ه األفالكِبمداحلمد هلل شهدت بوجوده آايته الباهرة, ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت  
لسائرة، والسحب املاطرة، هو األول فله اخللق واألمر، واألخر فإليه الرجوع يوم احلشر، هو الدائرة، والرايح ا

الظاهر فله احلكم والقهر، هو الباطن فله السر واجلهر واشهد إن ال اله إال هللا, وحده ال شريك له, له امللك, وله 
مد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وحبيبنا وشفيعنا حم  أن سيدان   أشهد احلمد, وهو علي كل شيء قدير .. و 

صل هللا وسلم عليه وعلي اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني أما بعـد : 

بعد اإلميان برب األرض والسموات  هو الساعات يف حياتنا    ومتضي به  وقاتإن أفضل ما تعمر به األ   -عبــــاد هللا :
العمل الصاحل كما قال املوىل جل يف عاله: ) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزالً( 

  ن لفي خسرنسا(، فال قيمة إلميان بال عمل، وال عمل بال إميان، ويقول سبحانه: ) والعصر * إن اإل107)الكهف:
وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب()العصر(، فأهل اإلميان والعمل الصاحل فازوا * إال الذين آمنوا  

ابجلنة ألهنم أبعد الناس عن اخلسارة؛ وألهنم َتجروا مع من ال خييب وال خيسر من اجتر معه وهو املوىل سبحانه وتعاىل 
َناُهْم ِسر ًا َوَعاَلنَِيًة يـَْرُجوَن جِتَارًَة َلْن تـَُبوَر * لِيُـَوفِ يَـُهْم  اَّللِه َوَأقَامُ َن ِكَتابَ ُلو القائل )ِإنه الهِذيَن يـَتْـ  وا الصهاَلَة َوأَنـَْفُقوا ممها َرزَقـْ

عف بارك يتضاامل  ( .. ويف شهر الصوم شهر رمضان 30-29ُأُجورَُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنهُه َغُفوٌر َشُكوٌر( )فاطر/
ميع األعمال الصاحلة من صيام وصالة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وقيام الليل وبر الوالدين األجر والثواب جل 

وصلة األرحام وبذل املعروف وتقدمي النفع واجلهاد يف سبيل هللا وكف األذى واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
البني وغري ذلك من األعمال فعن   الصائمني واصالح ذاتق وافطار اخلل والصرب على الطاعة وحسن املعاملة وحسن  

أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسل م قال : ) كل عمل ابن آدم له ؛ احلسنة بعشرة أمثاهلا إىل 
.   ه من أجليشرابسبعمائة ضعف ، قال هللا عز وجل : إال الصيام فإنه يل وأان أجزي به ، إنه ترك شهوته وطعامه و 

فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه . وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك ( للصائم فرحتان : 
)رواه البخاري ومسلم ( .. فرمضان عبارة عن بورصة جتارية وكل عمل من هذه األعمال عبارة عن رصيد وسهم يف 

اً وشركات ومؤسسات وهي تتعامل  جنون العامل أفرادانظروا إىل.. و يوماً    30حسابك ومدة املراِبة هي شهر رمضان  
مع البورصات املالية وبيع األسهم وإجراء الصفقات واثر التقلبات املالية واخلسارة والربح والظروف واألحوال 

فهل فكرت ..    والكوارث على نفوس كثري من البشر وتعامالهتم املالية  .. هذا وهم يتعاملون هبا من اجل دنيا فانية 
ية ال خسارة فيها إال من ذات نفسك وال تتأثر ابألحوال والظروف وال تنفص فيها قيمة األسهم وأنت يف بورصة إميان

بل تزداد وتتضاعف ..  هل أنت فيها من الراِبني ؟ وهل يرتفع رصيدك ؟ وهل تزداد أسهمك ؟ وهل أدركت أمهية 
وهل استشعرت نفاد الوقت واغالق ى إتقانه وإجادته ؟  فتعمل عل   ك به القيمة التجارية لكل سهم حىت يزداد اهتما
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البورصة أبواهبا وقد ال تدرك دورهتا اجلديدة القادمة ؟ .. قال داود الطائي : " إَّنا الليل والنهار مراحل ينزهلا الناس 
ديها فافعل ملا بني يادا  مرحلة مرحلة ، حىت ينتهي ذلك هبم إىل آخر سفرهم ، فإن استطعت أن تقدم يف كل مرحلة ز 

 قطاع السفر عن قريب هو ، واألمر أعجل من ذلك ، فتزود لسفرك ، واقض ما أنت قاض من أمرك " .. ؛ فإن ان
 

أكثروا من األعمال الصاحلة يف هذا الشهر املبارك واستغلوا أوقاته وقدموا ألنفسكم بني    -أيها املؤمنون /عبـاد هللا :
اكم وآخرتكم واحذروا من التسويف والتفريط وأحسنوا باً لسعادتكم يف دنيويكون سب اتكميديه خريًا جتدونه بعد مم

العمل .. حافظوا على الصلوات وأقرأوا القرآن بتدبر وعمل وقوموا بني يديه سبحانه يف ما تبقى من ليايل رمضان 
ه هللا تعاىل : سليمان رمح أيب  وارفعوا األكف ابلدعوات لرب األرض والسماوات وأطعموا الطعام .. كان محاد بن  

طِ ُر كل ليلة يف رمضان مخسني إنسااًن فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثواًب ثواب ..  وصلوا األرحام وأكثروا من ذكر يفَ 
امللك العالم واسألوا هللا القبول .. قال اإلمام علي رضي هللا عنه : " كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم ابلعمل ، 

( ، وكان ينادي يف آخر ليلة من شهر 27َّنا يتقبل هللا من املتقني ( ) املائدة  ل احلق عز وجل : ) إوا إىل قو تسمع أمل  
رمضان : " ايليت شعري من هذا املقبول منها فنهنيه ومن هذا احملروم فنعزيه ، مث ينادي :  أيها املقبول هنيئاً لك ، 

) لو أن أحدكم أراد سفرا ، أليس يتخذ ضي هللا عنه يقول :  الدرداء ر أبو  أيها املردود جرب هللا مصيبتك " .. وكان  
من الزاد ما يصلحه ؟ قالوا: بلى .. قال: سفر يوم القيامة أبعد ، فخذوا ما يصلحكم : صلوا ركعتني يف ظلمة الليل 

ليوم قد   ا ابلسر ، صدقو لظلمة القبور .. و  صوموا يوما شديد حره حلر يوم النشور ..وحجوا لعظائم األمور .. و ت
رفعوا رصيدكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه قليالً كان أو كثري .. قال هللا تعاىل: "َيْسأَُلوَنَك َماَذا  عسر ( .. ا

َرِبنَي َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السه  رْيٍ فَِإنه اَّلل َ ِبِه تـَْفَعُلوْا ِمْن خَ ِل َوَما  ِبييُنِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتم مِ ْن َخرْيٍ َفِلْلَواِلَدْيِن َواألَقـْ
( ، وبني  هللا _عز وجل_ فضل اإلنفاق فقال سبحانه : "مهَثُل الهِذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللِ  215َعِليٌم ")البقرة

ُ ُيَضاِعُف  َحبهٍة    َئةُ َكَمَثِل َحبهٍة أَنبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِ  ُسنبُـَلٍة م ِ  ُ َواِسٌع َعِليٌم ")البقرةَواَّلل  (... عن 261ِلَمن َيَشاُء َواَّلل 
عبد هللا بن مسعود قال: ) ملا نزلت )من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا( قال أبو الدحداح اي رسول هللا أو إن هللا 

ا فيه ستمائة خنلة إن أقرضت هللا حائطله، قال ففناو يريد منا القرض؟ قال: نعم اي أاب الدحداح، قال: أرن يدك قال  
مث جاء ميشي حىت أتى احلائط وأم الدحداح فيه وعياله، فناداها اي أم الدحداح، قالت: لبيك قال اخرجي قد 

أقرضت ريب عز وجل حائطا فيه ستمائة خنلة( مل تقل له لقد ضيعتنا وأفقرتنا كيف سنعيش ماذا تركت ألوالدك ؟ كال 
 -الت :  بل ق..   

 فرح   ...   مثلك   أدى ما لديه ونصح شرك   هللا   خبري و ب
 قد   متع  هللا  عيايل  ومنح   ...      ابلعجوة السوداء والزهو البلح 
 والعبد  يسعى وله ما قد كدح  ...    طول الليايل وعليه ما اجرتح . 
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رفتم ومن ال تعرفون بذلوا املعروف ملن ع املرضى واون و وحتسسوا الفقراء واأليتام واملساكني والغارمني واصحاب الدي
قال تعاىل عن موسى عليه السالم وهو يف أرض مدين وقد وجدا فتاتني ضعيفتني )َفَسَقى هَلَُما مثُه تـََوىله ِإىَل الظِ لِ  فـََقاَل 

إذا أحسنت حنن نقدم املعروف، ف األدب و ا إىل( .. وانظرو 24َربِ  ِإِن  ِلَما أَنـَْزْلَت ِإيَله ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي ( )القصص/
ألحدهم فابتعد عنه، ال حترج ضعفه،وال تلزمه شكرك، وأصرف عنه وجهك لئال ترى حياءه عارايً أمام عينيك :" 

فسقى هلما مث ) توىل ( "مل يقل سبحانه مث " ذهب " ! بل توىل بكامل مافيه ..افعل املعروف و تول بكل ما أوتيت 
 الشكر و اجلزاء يكفيك أن يازيك الكرمي .. ارفع رصيدك جتعله يتمىن  ال بداخلك  لذي ينبض  لب احىت ذلك الق 

 قبل نفاذ األسهم  وتذكر أهنا جتارة مع هللا الكرمي املنان ... !! .. 
 

اصلحوا ذات بينكم فالشيطان مصفد واحذروا شياطني اإلنس وقوموا بواجباتكم جتاه أنفسكم    -هللا :  عباد
طانكم وكونوا عباد هللا إخواان .. ارفعوا رصيدكم واحذروا الفرقة ئفكم وجمتمعاتكم واو الكم ووظاوأعم واهليكم  

.. ارفعوا رصيدكم يف رمضان وأنفقوا العفو   ائكم واخلالف واعصموا دمائكم وأموالكم واعراضكم وال تركنوا إىل اعد
فأين عفوكم   نار وذلك كل ليلة .. قاء من اله عت والتسامح .. فربكم يعفوا يف رمضان ويسامح ويتوب على عباده ول

على بعضكم البعض يف البيوت واألسر واألعمال و مع اجلريان واإلخوان واألصحاب واألرحام .. قال تعاىل ) 
فتك (  .. صفوا قلوبكم من احلقد والغل واحلسد فهذه أمراض ت219َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو ( )البقرة /  كَ َوَيْسأَُلونَ 

االفراد واألسر واجملتمعات فصيام رمضان إمياانً واحتساابً يغفر ما تقدم من الذنوب   والً وهبا تفسد حياةبصاحبها أ
من هذه األمراض .. ولذلك عندما ُسئل النيب صلى هللا عليه   قلبك واملعاصي .. فكيف تنال مغفرة ربك ومل تطهر  

عرفه فما خمموم القلب؟ الوا: صدوق اللسان نللسان"  قوق اوسلم أي الناس أفضل؟ قال: "كل خمموم القلب صد
 هذه ( .. اي لروعة  3416قال: "هو التقي النقي، ال إمث فيه وال بغي وال غل وال حسد" )صحيح ابن ماجه لأللبان)

القلوب كيف جعلت من أصحاهبا أفضل اخللق عند هللا  وعند رسوله بل وعند الناس مجيعاً. ..   لقد كان أعظم 
ليناً ورفقاً وحلماً  هو قلب حممد صلى هللا عليه وسلم الذي قال فيه ربه)فَِبَما اءاً وأوسعها رمحة و القلوب صفهذه  

ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاوِ   ْنتَ َرمْحٍَة ِمَن اَّللِه لِْنَت هَلُْم َوَلْو كُ  ْمِر ْم يف اأْلَ ْرهُ َفظ اً َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
ِلنَي( )آل عمران:فَِإَذا َعزَ  ( .. فاللهم وفقنا لعبادتك واستعملنا يف 159ْمَت فـَتَـوَكهْل َعَلى اَّللِه ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِ 

 طاعتك .. 
 قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه  قلت

ولنحذر من التقصري والتفريط وبة نصوح وعمل صاحل  الكرمي بتشهر  فلنستغل هذا ال  -الثانـية  / عباد هللا :  اخلطبة
فنكون من احملرومني ولنحذر من خسارة العمل الصاحل يف رمضان وغري رمضان وأحسنوا العمل وأحسنوا الظن بربكم 

تكم ألم   الرتاويح والقيام واسالوا هللا من فضله واخلري  ةوأكثروا من الدعوات يف الصلوات وعند اإلفطار ويف صال 
وصفهم هللا بقوله ) التهائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السهاِئُحوَن الرهاِكُعوَن السهاِجُدوَن اآْلِمُروَن نكم  .. وكونوا ممن  واوطا

ِر اْلُمْؤِمِننَي ( ]ا  ُدودِ اِبْلَمْعُروِف َوالنهاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلَاِفظُوَن حلُِ  دعوات . فاللهم اي سامع ال[ .112ة:  لتوباَّللِه َوَبشِ 
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، واي مقيل العثرات ، واي غافر الزالت : اعتق رقابنا ورقاب آابئنا وأمهاتنا وأزواجنا وأوالدان من النار ، وال تردان عن 
، وصلوا وسلموا رمحكم هللا على الرمحة املهداة  هذااببك مطرودين واجعلنا من الراِبني  واغفر ذنوبنا أمجعني ..  

وقدوتنا حممد بن عبد هللا، فقد أمركم هللا ابلصالة والسالم عليه بقوله: ِإنه اَّللهَ   سداة؛ نبينا وإمامنا لنعمة املوا
 ( ..56َتْسِليماً ]األحزاب:   لِ ُمواَوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوسَ 
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 ين للصائمني يف رمضــــاناجلنة تتز -19

هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون ، وبعدله ضل الضهالون . ال ُيسئل عما يفعل وهم ُيسئلون . أمحدُه سبحانه   احلمدُ 
مته، وال على نعمه الغزار ..وأشكره وفضله على من شكر مدرار .. ال فوز إال يف طاعته، وال ِعزه إال يف التذلل لعظ

هللا وحده ال شريك له الواحد القهار ..وأشهد أن حممداً عبده   فتقار لرمحته وأشهد أن ال إله إال ىن إال يف االغ 
ورسوله النيب املختار ..الرسول املبعوث ابلتبشري واإلنذار صلى هللا عليه وسلم .. صالة تتجدد بركاهتا ابلعشي 

 ــه : ـــاد اللـ واألبكار ..أما بعـــــــــــد : عبــــ 
َبُة ْبُن َغْزَواَن َفَحِمَد اَّللهَ َوأَْثىَن َعَلْيِه مثُه قَاَل : َأمها  صحيح مسلم َعْن َخاِلِد ْبِن عُ جاء يف   - َمرْيٍ اْلَعَدِويِ  قَاَل : َخطَبَـَنا ُعتـْ

َيا َقْد آَذَنْت ِبَصْرٍم ، َوَولهْت مسرعة  ، َومَلْ يـَْبقَ  نـْ َها إِ  بـَْعُد فَِإنه الدُّ اَنِء يـََتصَ اله ُصَبابَ ِمنـْ َا َصاِحبُـَها ، َوِإنهُكْم ٌة َكُصَبابَِة اإْلِ اهبُّ
َتِقُلوا خبَرْيِ َما ِبَْضَرِتُكْم ، فَِإنهُه َقْد ذُِكَر لََنا  َها ِإىَل َداٍر اَل َزَواَل هَلَا ، فَانـْ َتِقُلوَن ِمنـْ َم َأنه احلََْجَر يـُْلَقى ِمْن َشَفِة َجَهنه   ُمنـْ

ُتْم َولََقْد ذُِكَر لََنا َأنه َما َبنْيَ ِمْصَراَعنْيِ ِمْن ْبِعنَي َعاًما اَل يُْدِرُك هلََ ِوي ِفيَها سَ فـَيَـهْ  ا قـَْعًرا ، َو ـ َواَّللِه ـ لَُتْمأَلَنه .َأفـََعِجبـْ
َها يـَْوٌم   َعٍة َمَع َرُسوِل اَّللِه َحاِم َولََقْد رَأَيـُْتيِن َسايٌظ ِمْن الز ِ َوُهَو َكظِ َمَصارِيِع اجْلَنهِة َمِسريَُة َأْربَِعنَي َسَنًة َولََيْأِتنَيه َعَليـْ ِبَع َسبـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َما لََنا َطَعاٌم ِإاله َوَرُق الشهَجِر َحىته َقرَِحْت َأْشَداقـَُنا فَاْلتَـَقْطُت بـُْردَ  ْبِن ًة َفَشَقْقتُـَها بـَْييِن َوَبنْيَ َسْعِد  َصلهى اَّلله
 بِِنْصِفَها َفَما َأْصَبَح اْليَـْوَم ِمنها َأَحٌد ِإاله َأْصَبَح َأِمريًا َعَلى ِمْصٍر ِمْن اأْلَْمَصاِر( .   ُت بِِنْصِفَها َواتـهَزَر َسْعدٌ ٍك فَاتـهَزرْ َمالِ 

ي جعلهم ته؟ ما الذعبـــــاد اللـــه : ما هو احلافز والثمن الذي دفع الصحابة إىل الصرب على طاعة هللا وطلب مرضا
مهم شىت أنواع العذاب واحلرمان؟ وما الذي يدفع املسلم يف كل زمان ومكان ن على دين هللا وقد القوا من أقوايثبتو 

إىل أن يبذل من وقته وجهده وماله ورمبا حياته من أجل تعاليم دينه وتوجيهات نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم؟ .. 
}ِإنه اَّللهَ اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي زاد وطريٌق إىل اجلنة قال تعاىل:  وما فيها إال  ما الدنيا  إن احلافز والثمن هو اجلنة و 

( وفهم الصحابة ذلك من أول يوٍم عرفوا هذا الدين والتزموا تعاليمه 111أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم أبَِنه هَلُُم اجْلَنهَة { )التوبة:  
ليس الدنيا وأمواهلا ومناصبها فلتزام ابإلسالم وعبودية الرمحن   ذل والعطاء واالصرب والبوأدركوا أن مثن األعمال و 

فهذا عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه يقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يف بيعة العقبة الثانية: اشرتط لربك 
ن مما متنعون منه نفسي أن متنعو ، وأشرتط لولنفسك ما شئت. فقال: ))َأشرتُط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً 

م((، قال عبدهللا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: ))اجلنة((. قالوا: ربح البيع، وال نقيل وال نستقيل( أنفسكم وأموالك
شاكر( .. وذكر املوىل سبحانه وتعاىل اجلنة يف كتابه   -  14/499( و)تفسري الطربي(( )4/120)أمحد يف املسند(( )

لسالم ال خوف فيها وال جوع وال تعب وال نصب ودل عليها ورغب فيها ومساها دار السور واآلايت  كثري من ا  يف
( 25ية  وال موت وال شقاء قال تعاىل) وهللاُ يَْدُعو ِإىَل َداِر السهاَلِم َويـَْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم" )يونس، اآل

واقف حىت ال ينشغلوا ها ألصحاهبا يف مجيع األحداث واملرغب فيها وذكر ليه وسلم و ودعا إليها رسول صلى  هللا ع 
هبذه الدنيا عن اآلخرة وحىت ترتفع اهلمم وتشتد العزائم لألعمال الصاحلة اليت تقرب العباد من رهبم قال رسول صلى 
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من  ا الزعفران ، وت ، وتراهبهللا عليه وسلم)لبنة ذهب ولبنة فضة ، ومالطها املسك ، وحصباؤها اللؤلؤ والياق
 (2/305ال ميوت ، ال تبلى ثيابه ، وال يفىن شبابه . ) صحيح مسند أمحد)يدخلها ينعم ال يبأس ، وخيلد  

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم:"ِإنه يف    -عبــاد اللـــه :   ويف رمضان يدعوكم رب العزة إىل السباق حنو اجلنة فيقول َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله
ُن، يَْدُخُل مِ اَباًب يـَُقا  اجْلَنهةِ  ْنُه الصهاِئُموَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة، اَل يَْدُخُل َمَعُهْم َأَحٌد َغرْيُُهْم،يـَُقاُل: أَْيَن ُل لَُه الرهايه

َلْم يَْدُخْل ِمْنُه َأَحٌد ".)روا .. بل (.1152صحيحه )ه مسلم يف الصهاِئُموَن؟فـََيْدُخُلوَن ِمْنُه فَِإَذا َدَخَل آِخُرُهْم ُأْغِلَق فـَ
: )قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افرتض هللا -فتح أبواهبا قال صلى هللا عليه وسلمإن اجلنة تتزين للصائمني وت

عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغـلق فيه أبواب اجلحـيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة خري من ألف شهر، 
قول عليه الصالة والسالم:) إذا  (: "صحيح لغريه".[ وي999الرتغيب )لبان  صحيح  رِم( ) األمن ُحرِم خريها فقد حُ 

كان أول ليلة من شهر رمضان , ُصف دت الشياطني ومردة اجلن  , وأغلقت أبواب النار , فلم يفتح منها ابب , 
وهلل عتقاء من   الشِر أقصر .  , واي ابغيوفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها ابب , وينادي مناٍد : اي ابغي اخلري أقبل  

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإنه َّلِلِه النار وذلك كل ليل  ة ( ] رواه الرتمذي وابن ماجه وحَسنه األلبان(..  وقَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله
ُهْم َدْعَوٌة ُمْسَتَجابَ  َلٍة ِلُكلِ  َعْبٍد ِمنـْ األلبان يف صحيح اجلامع /   ه أمحد . صححهٌة ( )رواُعتَـَقاَء يف ُكلِ  يـَْوٍم َولَيـْ

( .. واألعمال اليت تقرب إىل اجلنة وخاصة يف هذا الشهر كثرية فالصيام والقيام والقرآن واإلنفاق وافطار 2169)
الصائمني وصلة األرحام وحسن اخللق وحفظ اللسان وغريها من األعمال تقود العبد إىل جنة عرضها السموات 

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ) ِإنه يف اجْلَنهِة ُغَرفًا تـَُرى ظُُهورَُها َرِضي هللا َعْنُه قَاَل: قَاَل    إلمام َعِلي ٍ .. َعْن ا  واألرض رسول هللا َصلهى اَّلله
َم  اْلَكاَلَم َوَأْطَعَم الطهَعاِلَمْن َأطَابَ  قَاَل: )ِمْن بُطُوهِنَا َوبُطُوهُنَا ِمْن ظُُهورَِها (( فـََقاَم َأْعَرايبٌّ فـََقاَل: ِلَمْن ِهَي اَي َرُسوَل اَّللهِ 

تزينت ألمة َوَأَداَم الصِ َياَم َوَصلهى َّلِلِه اِبللهْيِل َوالنهاُس نَِياٌم ()متفق عليه( .. يقول ابن القيم ) ماتزينت اجلنة ألمة كما  
نعيم وما جعل هللا اجلنة وال يذكره هبذا الجة إىل من  حممد صلى هللا عليه وسلم مث ال جتد هلا عاشقا .. (  واملسلم  ِبا

لينا ما فيها إال لتتحرك األرواح إىل بالد األفراح واىل مستقر رمحة هللا سبحانه وتعاىل ومن غفل عن اجلنة قص ع 
والشوق إليها ساءت أعماله وفسدت أخالقه وكثرت مهومه وزاد طمعه وارتكب الذنوب واملعاصي وخالف الدين 

 له بسوء أعماهلم ..   عني هللا وختمم وسقط من  والقي
 يا الدنية إنــها    ×××   شرك الردى وقرارة األقذاراي طالب الدن

 دار مىت ما أضحكت يف يومها  ×××   أبكــت غداً تباً هلا من دار 
 عليه لنيب صلى هللا َييت عمرو بن اجلموح يوم غزوة أحد يريد اجلهاد وهو رجل أعرج ، قد رفع هللا عنه اجلهاد َييت ل

له النيب: ال اي عمرو قد رفع هللا عليك القتال فقال: اي رسول هللا أريد أن يقول له: دعين اخرج للجهاد فقال    وسلم
أطأ اجلنة بعرجيت هذه ، فنظر إليه النيب ووجد شوقه وتلهفه للجنة فقال له: اذهب اي عمرو لعل هللا يرزقك الشهادة 

نة،  شوقا اىل اجلنة. فلما وصل فيجري بعرجته ويقول : شوقا اىل اجلن له ابجلهاد  ن النيب أذفرتك عمرو النيب فرح أل 
اىل ميدان املعركة نظر اىل املدينة فقال:  اللهم ال ترجعين إليها، وبدأ يرفع يديه ويقول: اي رب ارزقين الشهادة اليوم  
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 صلى هللا عليه وسلم: دا فيقول النيبل فمات شهيفمرت نسمة ريح حينها فشمها وقال : واه لريح اجلنة وقاتل وقت
مرو بن اجلموح يطأ اجلنة بعرجته..( .. إن اجلنة وهللا  نور يتألأل, ورحيانة هتتز.وقصر مشيد وهنر أرى اآلن ع

مطرد..وفاكهة نضيجة .. وحلل كثرية يف مقام أبداً, يف حربة ونضرة,يف دور عالية سليمة هبية ترتاءى ألهلها كما 
قال تعاىل : ) أعددت لعبادي الصاحلني ماال   -لميف األفق .. قال صلى هللا علية وس الدري الغائر  ءى الكوكب  يرتا

عني رأت, وال أذن مسعت, وال خطر على قلب بشر ( )البخاري ومسلم( واقرؤوا إن شئتم:)فال تعلم نفس ما أخفي 
 [17هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون (]السجدة  

 ها..      واجلار أمحد والرمحن ابنيان خازهنا   .دار غد رضو اعمل ل
 قصورها ذهب واملسك طينتها    ...      والزعفران حشيش انبت فيها
 أهنارها لنب مصفي ومن عسل    ...    واخلمر يري رحيقاً يف جماريها
 والطري جتري على األغصان عاكفة   ...   تسبح هللا دهرًا يف مغانيها

 فيهارها  ....  بركعة يف ظالم الليل خي الفردوس يعم ي الدار يفمن يشرت 
َي الرهمْحََن اِبْلغَْيِب َوَجاَء قال تعاىل :) َوُأْزلَِفْت اجْلَنهُة لِْلُمتهِقنَي َغرْيَ بَِعيٍد * َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِ  َأوهاٍب َحِفيٍظ * َمْن َخشِ 

( .. روى 35-31ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيٌد (. سورة ق  ُلوِد * هَلُْم َما َيَشاُءونَ َك يـَْوُم اخلُْ اَلٍم َذلِ بَِقْلٍب ُمِنيٍب * اْدُخُلوَها ِبسَ 
البخاري عن عطاء بن أيب رابح  عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إليه صلى هللا عليه وسلم تلتمس منه أن يغري 

. الناس خيافون منها .. واألطفال  يلس معها .وجها .. وال جمرى حياهتا فقد تعذبت فيها أشد العذاب ..ال أحد يتز 
يضحكون منها .. تصرع بني الناس يف أسواقهم .. ويف بيوهتم .. ويف جمالسهم .. حىت استوحشوا من خمالطتها .. 

ملت من هذه احلياة فجاءت إىل الرحيم الشفيق .. مث صرخت من حر  ما جتد : إن أصرع .. فادع هللا تعاىل أن 
.. نظرت املرأة وأتملت يف حاهلا ومرضها .. ورددت  نيب صلى هللا عليه وسلم من كالمه  فلما انتهى اليشفيين ..  

كالمه صلى هللا عليه وسلم يف عقلها .. فإذا هو خيريها بني املتعة يف دنيا فانية ميرض ساكنها ، ويوع طاعمها ، 
  دار قد أشرقت ِحالها ، وعزت عالهاا ومتكينها ،   يزول عزهويبأس مسرورها ، وبني دار ليس فيها ما يشينها ، وال

، دار جله من بناها ، وطاب لألبرار سكناها ، وتبلغ النفوس فيها مناها فقالت األمة املريضة اي رسول هللا : بل أصرب 
يف زاؤها .. ك.. أصرب اي رسول هللا .. وصربت حىت ماتت .. وليتعب جسدها ..ولتحزن نفسها ..ما دام أن اجلنة ج 

 أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ..  عن أنس بن مالك  أن لك وهي جنة فيها ما ال عني رأت وال ال يكون كذ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن يف اجلنة لسوقا َيتوهنا كل مجعة فتهب ريح الشمال فتحثو يف وجوههم 

مت فيقول هلم أهلوهم وهللا لقد ازدد  ا حسنا ومجاالوقد ازدادو وثياهبم فيزدادون حسنا ومجاال فريجعون إىل أهليهم  
 بعدان حسنا ومجاال فيقولون وأنتم وهللا لقد ازددمت بعدان حسنا ومجاال( )رواه مسلم( 

أيها املؤمنون /عبــاد اللـــه :  ولننظر إىل سعة رمحة هللا وكرمه على عباده لتشتاق نفوسنا إىل اجلنة بصدق عن املغرية 
" َسَأَل ُموَسى رَبهُه َما َأْدىَن َأْهِل اجْلَنهِة َمْنزِلًَة قَاَل ُهَو ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عنه قال: قعبة رضي هللابن ش
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َمَنازهَِلُْم َوَأَخُذوا   َزَل النهاسُ َوَقْد نَـ   رَُجٌل يَِيُء بـَْعَد َما ُأْدِخَل َأْهُل اجْلَنهِة اجْلَنهَة فـَيُـَقاُل لَُه اْدُخْل اجْلَنهَة فـَيَـُقوُل َأْي َربِ  َكْيفَ 
نـَْيا فـَيَـُقوُل َرِضيُت َربِ  فـَيَـقُ َأَخذَ  وُل َلَك َذِلَك َوِمثْـُلُه اهِتِْم فـَيُـَقاُل َلُه أَتـَْرَضى َأْن َيُكوَن َلَك ِمْثُل ُمْلِك َمِلٍك ِمْن ُمُلوِك الدُّ

 َأْمثَالِِه َوَلَك َما اْشتَـَهْت نـَْفُسَك َوَلذهْت  فـَيَـُقوُل َهَذا َلَك َوَعَشَرةُ َرِضيُت َرب ِ   اِمَسةِ َوِمثْـُلُه َوِمثْـُلُه َوِمثْـُلُه. فـََقاَل يف اخلَْ 
َلْم تـََر عَ  ُنَك فقال موسى فما أْعاَلُهْم َمْنزِلًَة قَاَل ُأولَِئَك الهِذيَن َأَرْدُت َغَرْسُت َكَراَمتَـُهْم بَِيِدي فـَ  ُذٌن َوملَْ نْيٌ َومَلْ َتْسَمْع أُ َعيـْ

ُ َلى قـَْلِب َبَشٍر ")مسلم( .. ويف خَيْطُْر عَ   الصحيحني َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدِريِ  رضي هللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله
ُل َهْل َرِضيُتْم َك رَبـهَنا َوَسْعَدْيَك فـَيَـُقو ُلوَن لَبـهيْ ِة فـَيَـُقو َعَلْيِه َوَسلهَم "ِإنه اَّللهَ تـََباَرَك َوتـََعاىَل يـَُقوُل أِلَْهِل اجْلَنهِة اَي َأْهَل اجْلَنه 

تَـَنا َما مَلْ تـُْعِط َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك فـَيَـُقوُل َأاَن ُأْعِطيُكْم أَ  ْفَضَل ِمْن َذِلَك قَاُلوا اَي َربِ  فـَيَـُقوُلوَن َوَما لََنا اَل نـَْرَضى َوَقْد َأْعطَيـْ
َفاَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم بـَْعَدُه أَبًَدا"...  فاللهم إان نسألك رضاك   ُل ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَواِن ِلَك فـَيَـُقو ُل ِمْن ذَ َوَأيُّ َشْيٍء َأْفضَ 

 واجلنة ونعوذ بك من سخطك والنار . 
 قلت قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه 

 ولنحذر من التقصري والتفريط نصوح وعمل صاحلرمي بتوبة  فلنستغل هذا الشهر الك  -اخلطبة الثانـية  / عباد هللا :
فـََقاَل ون من احملرومني َعْن َجاِبِر ْبِن مَسَُرَة رضي هللا تعاىل عنه قَاَل : َصِعَد النهيبُّ صلى هللا تعاىل عليه وسلم اْلِمْنرَبَ  فنك

 َفَماَت َفَدَخَل النهاَر  َمْن َأْدَرَك َأَحَد أَبـََوْيهِ اَي حُمَمهدُ   م فـََقالَ آِمنَي آِمنَي آِمنَي فـََقاَل َأََتِن َجرْبَائِيُل عليه الصالة والسال 
ُ تـََعاىَل فـَُقْل آِمنَي فـَُقْلت آِمنَي فـََقاَل اَي حُمَمهُد َمْن َأْدَرَك َشْهَر رََمَضاَن َفَماَت فـََلمْ   يـُْغَفْر لَُه فَُأْدِخَل النهاَر فَأَبـَْعَدُه اَّلله

ُ فَـ   فَأَبـَْعَدهُ  ُ فـَُقْل آِمنَي فـَُقْلت آِمنَي فـََقاَل َوَمْن ُذ ُقْل آِمنَي اَّلله َعَدُه اَّلله ِكْرَت ِعْنَدُه َومَلْ ُيَصلِ  َعَلْيك َفَماَت َفَدَخَل النهاَر فَأَبـْ
(  2491برقم )والرتهيب    فـَُقْلت آِمنَي ( )َرَواُه الطهرَبَاِنُّ َوَغرْيُُه . قال األلبان : صحيح لغريه .كما يف صحيح الرتغيب 

قال: »ُكلُّ أُمهيِت يَْدُخُلوَن اجْلَنهَة ِإاله َمْن َأىَب«.   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  .  وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن.
.. ولنحذر أن نكون )متفق عليه(    ْد َأىَب« قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللِه َوَمْن َيَْىَب؟ قَاَل: »َمْن َأطَاَعيِن َدَخَل اجْلَنهَة َوَمْن َعَصاِن فـَقَ 

هللا ورسوله ويعرض عنهما وال يلتزم هبما بسبب متاع زائل وشهوة عابره فيكون ممن أىب فيحرم اجلنة ممن يسمع كالم  
ا ..    فاللهم اي سامع الدعوات ، واي مقيل العثرات ، واي غافر الزالت : اعتق رقابنا ورقاب آابئنا وأمهاتنا وأزواجن

ذنوبنا أمجعني .. هذا وصلوا وسلموا رمحكم هللا على الرمحة ال تردان عن اببك مطرودين  واغفر  من النار ، و   وأوالدان
املهداة، والنعمة املسداة؛ نبينا وإمامنا وقدوتنا حممد بن عبد هللا، فقد أمركم هللا ابلصالة والسالم عليه بقوله: ِإنه اَّللهَ 

 (  56وا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً ]األحزاب:  أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّ النهيبِ  ايَ وَن َعَلى  َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّ 
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 رمضان والسباق حنو دار السالم -20

 
احلمُد هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون ، وبعدله ضل الضهالون . ال يسأل عما يفعل وهم يسألون . أمحدُه سبحانه 

إال يف طاعته، وال ِعزه إال يف التذلل لعظمته، وال فضله على من شكر مدرار .. ال فوز  ..وأشكره و ى نعمه الغزار  عل 
غىن إال يف االفتقار لرمحته وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له الواحد القهار ..وأشهد أن حممداً عبده 

كاهتا وعلى آله وصحبه .. صالة تتجدد بر   هللا عليه   واإلنذار صلىورسوله النيب املختار ..الرسول املبعوث ابلتبشري
 ابلعشي واإلبكار وسلم تسليماً كثريًا  أما بعـــــــــــد : 

 
عبـــــاد اللـــه : حنمد هللا سبحانه وتعاىل أن بلغنا رمضان وتلك وهللا نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر وذلك أبداء ما 

وقراءة للقرآن وتقدمي النفع  عمال الصاحلة من صالة وذكر وقيام  زود من األم كما أمر والتافرتضه هللا علينا من الصيا
وبذل املعروف كما حيب واإلخالص فيها كما أراد ، فواجب على كل مسلم ومسلمة منه هللا عليه ببلوغ شهر 

ىل فضل األرواح عطشى إرمضان ، أن يغتنم الفرصة ، ويقطف الثمرة ، فإن األجور واحلسنات تتضاعف والقلوب و 
نه من فاتته كانت حسرة ما بعدها حسرة ، وندامة ال تعدهلا ندامة .. فرمضان  ورمحته يف هذا الشهر املبارك فإهللا

ميدان سباق وتنافس ولكن ليس على الدنيا وأمواهلا وقصورها ومناصبها كما حيدث اليوم بني الناس ففسدت القيم 
يف زمحة  وضعفت روابط األخوة وتناسى الكثريل املعروف  جت اخلالفات وقواألخالق وقامت الصراعات وأتج 

احلياة ومشاكلها وفتنها أن هناك دين وقيم وأخالق يب أن يلتزم هبا املسلم يف سائر حياته وهي اليت تتحكم يف 
فكل شيء سلوكه وتصرفاته وأن هناك موت وحساب وجنة وانر ووقوف أمام رب العزة سبحانه للفصل بني العباد  

َها مثُه ِإىَل رَبِ ُكْم تـُْرَجُعوَن( )اجلاثية/وب قال تعاىل)َمْن َعِمَل َصاحلًِ حمسوب ومكتمسجل و  ( 15ا َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم تشويقاً  نه يف  وحتفيزاً :"إِ .. ويف رمضان فإن هناك دعوة إىل السباق حنو اجلنة فيقول َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله

ُن، يَْدُخُل ِمْنُه الصهاِئُموَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة، اَل يَْدُخُل َمَعُهْم َأَحٌد َغرْيُُهْم،يـَُقاُل: أَْيَن جْلَنهِة اَباًب يـَُقاُل لَُه الا رهايه
َلْم يَْدخُ  (... بل 1152مسلم يف صحيحه )  ٌد ".)رواهْل ِمْنُه َأحَ الصهاِئُموَن؟فـََيْدُخُلوَن ِمْنُه فَِإَذا َدَخَل آِخُرُهْم ُأْغِلَق فـَ

: )قد جاءكم رمضان، شهر  -جلنة تتزين للصائمني وتفتح أبواهبا يف أول ليلة من رمضان قال صلى هللا عليه وسلمإن ا
يه ليلة مبارك، افرتض هللا عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغـلق فيه أبواب اجلحـيم، وتغل فيه الشياطني، ف 

(: "صحيح لغريه".( ويقول عليه 999بان  صحيح الرتغيب )من ُحرِم خريها فقد ُحرِم( ) األلألف شهر،   خري من 
الصالة والسالم:) إذا كان أول ليلة من شهر رمضان , ُصف دت الشياطني ومردة اجلن  , وأغلقت أبواب النار , فلم 

لشِر اي ابغي اخلري أقبل , واي ابغي ا دي مناٍد :نها ابب , وينايفتح منها ابب , وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق م
أقصر . وهلل عتقاء من النار وذلك كل ليلة ( ) رواه الرتمذي وابن ماجه وحَسنه األلبان(..  وقَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى 
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َلةٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإنه َّلِلِه ُعتَـَقاَء يف ُكلِ  يـَْوٍم َولَيـْ ُهمْ ِلُكلِ  َعْبدٍ   اَّلله أمحد . صححه األلبان يف َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة ( )رواه     ِمنـْ
( .. واألعمال اليت تقرب إىل اجلنة وخاصة يف هذا الشهر كثرية فالصيام والقيام والقرآن 2169صحيح اجلامع / )

د إىل جنة عمال تقود العبواإلنفاق وإفطار الصائمني وصلة األرحام وحسن اخللق وحفظ اللسان وغريها من األ
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ) ِإنه يف اجْلَنهِة عرضها السموات واألرض .. َعْن اإل  مام َعِليٍ  َرِضي هللا َعْنُه قَاَل: قَاَل رسول هللا َصلهى اَّلله

َمْن َأطَاَب  اَي َرُسوَل اَّللِه قَاَل: )لِ ِلَمْن ِهيَ  فـََقاَل:  ُغَرفًا تـَُرى ظُُهورَُها ِمْن بُطُوهِنَا َوبُطُوهُنَا ِمْن ظُُهورَِها (( فـََقاَم َأْعَرايبٌّ 
 اْلَكاَلَم َوَأْطَعَم الطهَعاَم َوَأَداَم الصِ َياَم َوَصلهى َّلِلِه اِبللهْيِل َوالنهاُس نَِياٌم ()متفق عليه( .. 

 قا .. ( د هلا عاش ه وسلم مث ال جتيقول ابن القيم ) ما تزينت اجلنة ألمة كما تزينت ألمة حممد صلى هللا علي 
ـــه : ما هو احلافز والثمن الذي دفع الصحابة إىل الصرب على طاعة هللا وطلب مرضاته؟ ما أيها املؤمنون /عبـاد الل

الذي جعلهم يثبتون على دين هللا وقد القوا من أقوامهم شىت أنواع العذاب واحلرمان؟ وما الذي يدفع املسلم يف كل 
يم دينه وتوجيهات نبيه حممد صلى هللا عليه ده وماله ورمبا حياته من أجل تعالن وقته وجهإىل أن يبذل م  زمان ومكان

وسلم؟ .. إن احلافز والثمن هو اجلنة وما الدنيا وما فيها إال زاد وطريٌق إىل اجلنة قال تعاىل: )ِإنه اَّللهَ اْشرَتَى ِمَن 
ابة ذلك من أول يوٍم عرفوا هذا الدين والتزموا ( وفهم الصح111نهَة ( )التوبة:  ُم اجلَْ ْم أبَِنه هلَُ اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواهلَُ 

تعاليمه وأدركوا أن مثن األعمال والصرب والبذل والعطاء وافلتزام ابإلسالم وعبودية الرمحن  ليس الدنيا وأمواهلا 
اشرتط   يه وسلم  يف بيعة العقبة الثانية: لى هللا عل ل لرسول هللا ص ومناصبها فهذا عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه يقو 

لربك ولنفسك ما شئت. فقال: ))َأشرتُط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً، وأشرتط لنفسي أن متنعون مما متنعون 
ل وال البيع، وال نقيمنه أنفسكم وأموالكم((، قال عبدهللا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: ))اجلنة((. قالوا: ربح  

شاكر( .. وذكر املوىل سبحانه وتعاىل   -  14/499تفسري الطربي(( )( و)4/120يل( )أمحد يف املسند(( )نستق
اجلنة يف كتابه يف كثري من السور واآلايت ودل عليها ورغب فيها ومساها دار السالم ال خوف فيها وال جوع وال تعب 

َشاء ِإىَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم" )يونس، اِر السهاَلِم َويـَْهِدي َمن يَ و ِإىَل دَ ) وهللاُ يَْدعُ وال نصب وال موت وال شقاء قال تعاىل
( .. نعم .. إهنا دار السالم .. ليس فيها حروب وال صراعات وال قتل وال دماء وال تفجري وال هدم وال 25اآلية  

عنصرايت وال نزاعات وميات وال .. وليس فيها ق بغضاء وال شحناء وال عداوات وال ذبح اإلنسان ألخيه اإلنسان  
هبية .. وليس فيها ظلم وال شهادة زور وال كرب وقطيعة أرحام وال عقوق للوالدين وال تنكر للجميل .. طائفية وال مذ

وليس فيه جوع أو خوف أو قضاء فاسد أو حاكم ظامل أو أمراض نفسية وعصبية أو كوارث طبيعية .. لكنها دار 
ا وهتدأ خواطران ؟ وكيف نتخلص من قلق ف نشتاق إليها ؟ وكيف تطمئن قلوبنلدار ؟ وكي أين جند هذه ا  السالم ..

الدنيا ومشاكلها  وكيف تستقيم نفوسنا حىت نكون مؤهلني ألن نكون من أهلها ؟ قال تعاىل) ِإنه الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
َها  * َخاِلِديْوِس نـُُزاًل  الصهاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنهاُت اْلِفْردَ  ُغوَن َعنـْ ( ولذلك ملا 108-107ِحَواًل( )الكهف  َن ِفيَها اَل يـَبـْ

أدرك الصحابة والصاحلني فضلها ومثنها اشتاقت نفوسهم إليها وتنافسوا عليها يف رمضان وغري رمضان  .. َييت 
 عليه وسلم يقول لنيب صلى هللا اجلهاد َييت ل  عمرو بن اجلموح يوم أحد يريد اجلهاد وهو رجل أعرج ، قد رفع هللا عنه 
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للجهاد فقال له النيب: ال اي عمرو قد رفع هللا عليك القتال فقال: اي رسول هللا أريد أن أطأ اجلنة   له: دعين اخرج
بعرجيت هذه ، فنظر إليه النيب ووجد شوقه وتلهفه للجنة فقال له: اذهب اي عمرو لعل هللا يرزقك الشهادة فرتك 

: شوقا اىل اجلنة،  شوقا اىل اجلنة. فلما وصل اىل ن له ابجلهاد فيجري بعرجته ويقول  ن النيب أذو النيب فرح ألعمر 
ميدان املعركة نظر اىل املدينة فقال:  اللهم ال ترجعين إليها، وبدأ يرفع يديه ويقول: اي رب ارزقين الشهادة اليوم 

م: دا فيقول النيب صلى هللا عليه وسل ل فمات شهيجلنة وقاتل وقتفمرت نسمة ريح حينها فشمها وقال : واه لريح ا
أرى اآلن عمرو بن اجلموح يطأ اجلنة بعرجته..( .. إن اجلنة وهللا  نور يتألأل, ورحيانة هتتز.وقصر مشيد وهنر 

هلها كما مطرد..وفاكهة نضيجة .. وحلل كثرية يف مقام أبداً, يف حربة ونضرة,يف دور عالية سليمة هبية ترتاءى أل
قال تعاىل : ) أعددت لعبادي الصاحلني ماال   -هللا علية وسلم  الدري الغائر يف األفق .. قال صلى ءى الكوكب  يرتا

عني رأت, وال أذن مسعت, وال خطر على قلب بشر ( )البخاري ومسلم( واقرؤوا إن شئتم:)فال تعلم نفس ما أخفي 
ه هللا يُفرش صاحل عبد العزيز بن أيب رو اد رمح ن العبد ال(  .. كا17جدة  هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون ()الس

له فراشه لينام عليه ابلليل ، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه مث يقول : ما ألينك !! ولكن فراش اجلنة ألني 
قال لنفسه ه فتور أو كسل  منك!! مث يقوم إىل صالته .. وكان أبو مسلم اخلوالن رمحه هللا يصلي من الليل فإذا أصاب

وسلم أن يسبقوان عليه ، وهللا ألزامحنهم عليه ، حىت يعلموا أهنم خلفوا بعدهم : أيظن أصحاب حممد صلى هللا عليه  
 رجاال !! مث يصلي إىل الفجر .

 وه فاللهم إان نسألك رضاك واجلنة ونعوذ بك من سخطك والنار .. قلت قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم فاستغفر 
 

رمي بتوبة نصوح وعمل صاحل ولنحذر من التقصري والتفريط لنستغل هذا الشهر الك  -باد هللا :انـية  / ع اخلطبة الث
 فـََقاَل فنكون من احملرومني َعْن َجاِبِر ْبِن مَسَُرَة رضي هللا تعاىل عنه قَاَل : َصِعَد النهيبُّ صلى هللا تعاىل عليه وسلم اْلِمْنرَبَ 

م فـََقاَل اَي حُمَمهُد َمْن َأْدَرَك َأَحَد أَبـََوْيِه َفَماَت َفَدَخَل النهاَر  َجرْبَائِيُل عليه الصالة والسال َل َأََتِن  آِمنَي فـََقاآِمنَي آِمنيَ 
ُ تـََعاىَل فـَُقْل آِمنَي فـَُقْلت آِمنَي فـََقاَل اَي حُمَمهُد َمْن َأْدَرَك َشْهَر رََمَضاَن َفَما َلْم يـُغْ فَأَبـَْعَدُه اَّلله فَُأْدِخَل النهاَر َفْر لَُه  َت فـَ

ُ فـَُقْل آِمنَي فـَُقْلت آِمنَي فـََقاَل َوَمْن ذُِكْرَت ِعْنَدُه َومَلْ ُيَصلِ  َعَلْيك َفَماَت َفَدَخَل النهاَر فَأَبْـ   فَأَبـَْعَدهُ  ُ فـَُقْل آِمنَي اَّلله َعَدُه اَّلله
أن ..  وعن أيب هريرة رضي هللا عنه    (2491رقم )غيب والرتهيب بفـَُقْلت آِمنَي ( )األلبان : صحيح لغريه/ الرت 

قال: »ُكلُّ ُأمهيِت يَْدُخُلوَن اجْلَنهَة ِإاله َمْن َأىَب«. قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللِه َوَمْن َيَْىَب؟ قَاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا
م هللا ورسوله ( .. ولنحذر أن نكون ممن يسمع كال)متفق عليهفـََقْد َأىَب«  »َمْن َأطَاَعيِن َدَخَل اجْلَنهَة َوَمْن َعَصاِن  

ويعرض عنهما وال يلتزم هبما بسبب متاع زائل وشهوة عابره فيكون ممن أىب فيحرم اجلنة .. حافظوا على الصلوات 
م ني عن بيوهت ساكني والنازحوقراءة القرآن وصالة الرتاويح والقيام  والصدق واإلنفاق .. أعينوا الفقراء واأليتام وامل 

كم وأرحامكم ومن له حق عليكم ..  ادعوا هللا أن يؤلف بني القلوب وأن حيقن وقراهم ومدهنم .. تفقدوا جريان
الدماء وحيفظ األوطان ويكف البغي والعدوان .. ال تنسوا أن اجلنة دار السالم أبواهبا مفتوحة اآلن وقد تغلق علينا 
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والثبات على ذلك  .. فأروا   والعبادة السليمة واألخالق احلسنة ة الصحيحة  ا يكون ابلعقيدوال تفتح والطريق إليه
هللا من أنفسكم خرياً يف هذا الشهر وثقوا بفضله وكرمه وإحسانه ..    اللهم اي سامع الدعوات ، واي مقيل العثرات 

ان عن اببك مطرودين  ، وال ترد  الدان من النار، واي غافر الزالت : اعتق رقابنا ورقاب آابئنا وأمهاتنا وأزواجنا وأو 
أمجعني  .. هذا وصلوا وسلموا رمحكم هللا على الرمحة املهداة، والنعمة املسداة؛ نبينا وإمامنا وقدوتنا   واغفر ذنوبنا

َها الهِذيَن  اَي أَيُـّ َعَلى النهيب ِ حممد بن عبد هللا، فقد أمركم هللا ابلصالة والسالم عليه بقوله: ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن  
 (  56َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً )األحزاب:آَمُنوا َصلُّوا 
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 لصائم دعـــــوة ال تردل -21

 
ولدعائه ال ُد  ه يسهُر املتَـْهج ِ احلمُد هلل الهِذي لشرعه خَيَْضُع َمْن يْعُبد، ولَِعَظمِته خيشُع َمْن يـَرْكع ويسُجد، وِلِطْيب مناجاتِ 

وَيْهد، أمحده مَحَْد َمْن يـَْرُجو الوقوَف على ابِبه غرَي   وماله   ْفَسهنَـ اهُد  وِلَطلِب ثوابِه يـَْبِذُل املُجَ   ،خييب رجاء املتعبد
 ِإاله هللا وْحَده ال شريَك له شهادَة َمْن أخلَص هلل وتـََعبهد،    أْن ال ِإله  ُمَشرهد، وأشهد 

 والي مـا أجـدُ أشكو إىل م  وبت  رقدوا  ...  لناس قد  وا  ءُت ابب الرجاطرق
 من عليه لكشف الضر اعتمـدُ  واي...       كـل انئبـٍة   وقلت اي أملـي فـي

 مايل على محلها صبـر وال جلـدُ  ...      أشكو إليك أمـوراً أنـت تعلمهـا
 إليـه يـدُ إليك ايخري من مـدت    ...     وقد مددت يـدي ابلـذل مبتهـالً 

 ر ُجودك يروي كل مـن يـردُ فبح...      تردهنـا يــارِب خائـبـةً فـال  
  صلهى هللا عليه وعلى سائِر آِلهِ    العباِدة تـََزوهْد،   الدعوة والبالغ ومن  قام بواجب  ...    حممدًا عبُده ورسولُه   أنه   وأشهد  

 -أما بعــــــد :   ، وسلهم تسليماً زماِن اْلُمؤبهدصالة ُمْسَتمرهة على الما صاح طائٌر بنغمة وغرد  وأصحابِه  
حٍد يف هذه احلياة إال وهو يعان من مشكلة أو قضية أو حاجة  أو هم ٌ يورق حياته ويقلق ما من أ    -اد هللا :ــــــــ عب

يطلب العون فإىل من يلجأ و ممن  الغىن    بعده  َيمل  رٌ أو فق  أو مرض يرجو الشفاء منه أو دين يتمىن قضائه راحته  
يقول سبحانه وتعاىل بعد أن ذكر يه  ة أن دهلم عليه وأمرهم ابللجوء إلمن يعتمد ؟ فكان من رمحة هللا بعبادوعلى  

يب لََعلهُهْم ا  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإن ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدهاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُـْؤِمُنو آايت الصيام )  
ويف رمضان يكون يديه سبحانه وتعاىل    بنيإال لبيان أمهية الدعاء والتضرع    وما ذلك    (186يـَْرُشُدوَن( )البقرة:

  :الدعاء أعظم مثرة وأعظم أجراً وملا ال يكون كذلك وقد قال صلى هللا عليه وسلم فيما صح عنه 
سلم: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و عن أيب هريرة  و  ]صحيح ابن ماجه[  (  للصائم عند فطره دعوة ال ترد  )

ئم حىت يفطر، واإلمام العادل، ودعوة املظلوم؛ يرفعها هللا فوق الغمام، ويفتح هلا أبواب ))ثالثة ال ترد دعوهتم: الصا
-480/  12ؤوط)مسند اإلَماُم َأمْحَُد بتحقيق األران) حسن    السماء، ويقول الرب: وعزيت ألنصرنك ولو بعد حني(( 

َوِإَذا مل َيسَتِغله   ؟!  ِتَهاِل َوالنِ َداِء َفِفي َأيِ  َشهٍر َيُكوُن َذِلكَ َشهَر الدَُّعاِء َوُفرَصَة االب  َوِإَذا مل َيُكْن رََمَضاُن ُهوَ     (481
 لعبد ِإَذا رََفَع ا   هللاُ َحِييًّا َكرميًا َيسَتِحي ؟! َوِإَذا َكانَ الَعبُد َموِسَم الرهمحَِة ِلرَيَفَع ِإىل َموالُه َحاَجاتِِه َوَرَغَباتِِه َفَمىت َيُكوُن َذِلكَ 

ولسانه رطب بذكر هللا وتالوة   طَاَعًة ِلَرب ِهِ   وأسهر ليله  صائماً هلل  أظمأ هنارهيِه َأن يـَُردهمُهَا ِصفًرا َفَكيَف مبَن  ِإلَيِه يَدَ 
ويف احلديث   ؟!َجى رَبهُه َعَلى تِلَك احلَالِ يَف ِبِه ِإَذا رََفَع َكفهيِه َوانَ ؟! كَ   َوَساِجًداَوَقَدَماُه َمصُفوفـََتاِن قَاِئًما َورَاِكًعا    القرآن 

اي عبادي كلكم ضال إال من هديته، فاستهدون أهدكم، اي عبادي كلكم جائع إال من أطعمته   القدسي: ) 
(   غفرون أغفر لكم تلذنوب مجيعا، فاسفاستطعمون أطعمكم، اي عبادي إنكم َتطئون ابلليل والنهار، وأان أغفر ا
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ىب ذلك من أهل الكرب واإلستكبار يف األرض وجعل مصريهم إن هللا سبحانه وتعاىل جعل من َي  (  بلرواه مسلم)
َجَهنهَم  َسَيْدُخُلوَن  َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنه الهِذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَديت النار وبئس القرار قال تعاىل )  

 ( 60َداِخرِيَن( )غافر:
ُْم َكانُوْا ُيَسارُِعوَن َِف    عبادة الدعاءعلى أنبيائه ب  سبحانه وتعاىلهللا   أثىنلقد      -اد هللا :ــــــــ عب  خْلَرْيٰتِ ٱفقال تعاىل: }ِإهنه

 عظم صفةوصف هللا عباده املؤمنني  وجعلها أ  وابلدعاء  (   [90:َويَْدُعونـََنا َرَغباً َورََهباً وََكانُوْا لََنا خـِٰشِعنَي{ ]األنبياء
ْم َوُهْم اَل َيْسَتْكرِبُوَن    لهِذينَ ٱا يـُْؤِمُن بِـَئايَـِٰتَنا  ِإَّنهَ   قال سبحانه: }فيهم ف ِإَذا ذُك ُروْا هِبَا َخرُّوْا ُسجهداً َوَسبهُحوْا ِبَْمِد َرهبِ 

ُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َومِمه   يَْدُعونَ   اِجعِ ْلَمضَ ٱتـََتَجاََفٰ ُجُنوهُبُْم َعِن   نَـُٰهْم يُنِفُقوَن{ ]َرهبه إنه الدعاء ...    [17-16السجدة:ا َرزَقـْ
اللهم .. به يكون صالح أمره يف دينه ودنياه وآخرته فقد كان من دعائه صلى هللا عليه وسلم )     سالح املؤمن 

، شي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادياي اليت فيها معاأصلح يل ديين الذي هو عصمُة أمري، وأصلح يل دني
". واجعل احلياة زايدًة يل يف كل ِ   . ( مسلم  ) خرٍي، واجعل املوت راحًة يل من كل شرٍ 

وابلدعاء تذهب األمراض وتشفى األجساد فهذا نيب هللا أيوب عليه السالم فبعد البالء والصرب  دعاء ربه فقال تعاىل 
َناُه َأْهَلُه َوِمثْـَلُهْم فَاْسَتجَ   َأْرَحُم الرهامِحِنيَ ن ِ َمسهيِنَ الضُّرُّ َوأَْنَت  اَنَدى رَبهُه أَ َوأَيُّوَب ِإْذ  )   َنا لَُه َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمْن ُضرٍ  َوآتـَيـْ بـْ

فاهلل   ت ات وتتحقق الرغبا( وابلدعاء تقضى احلاج84-38األنبياء  ( )  لِْلَعاِبِدينَ  َمَعُهْم َرمْحًَة ِمْن ِعْنِداَن َوِذْكَرى
 عن شقيق البلخي  إليه وطلب منه وتوكل عليه  .. أبمره استجابة لعبد من عباده جلأ  سبحانه حيرك األسباب لتجري  

ما هبؤالء األطفال من اجلوع، وال حيل لك أن  ما بنا من فاقة و قال: كنت يف بييت قاعداً فقال يل أهلي: قد ترى
 -ه رضوان هللا تعاىل عليهمجع إىل السبب الذي كانوا يدورون حول نر -قال: فتوضأت    ما ال طاقة هلم به،  همحتمل 

أعلمه هبا وال أكتمها عنه، فخطر ذكره أن  حاجة    إذا أملت يبوكان يل صديٌق ال يزال يقسم علي ابهلل    فتوضأت
ق له حاجة إىل خملو قال: من عرضْت    فذكرت ما روي عن أيب جعفرببايل، فلما خرجت من املنزل مررت ابملسجد،  

نت يف التشهد، أفرغ عليه النوم، فرأيت يف دخلت املسجد فصليت ركعتني، فلما ك فليبدأ فيها ابهلل عز وجل، قال: ف
منامي أنه قيل: اي شقيق ! أتدل العباد على هللا مث تنساه؟! قال: فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبهين به ريب، فلم 

ه، وانصرفت إىل ي كلت عل وتو   ودعوت هللا   تركت الذهاب لصاحيب  لعشاء اآلخرة، مث أخرج من املسجد حىت صليت ا
مال وطعام فسألت من جاء هبذا فقالوا رجل يقول أنه صديق لك منذ زمن وقد رد ما كان عليه من   دت املنزل فوج

ذلك هللا هو من ساق    دين لك .. قال شقيق وهللا ما أعلم أن صديقاً يل أستدان مين ماالً ومل يرده ولكين علمت أن 
َوَمْن يـَتَـوَكهْل َعَلى اَّللِه فـَُهَو َحْسُبُه )     عاىل يقولفاهلل سبحانه وت  الدعاء. فال تعجبإن ريب مسيع    الرجل هبذا اخلري  

قال تعاىل عن طالوت  لألمم واألفراد والشعوب  والثباتالنصر والتمكني    سبب هام يف حتقيق والدعاء    [  3]الطالق:
َنا َصرْبًا َوثـَب ْت َأْقَدانوده قَاُلوْا رَبـهَنا َأْفرِْغ عَ برزوا جلالوت وج  وجنوده ملا  ْلَكـِٰفرِينَ ٱ  ْلَقْومِ ٱَعَلى   نُصْرانَ ٱَمَنا وَ َليـْ

وكان رسول هللا صلى   [251: ةَوقـََتَل َداُووُد َجاُلوَت ]البقر   َّللهِ ٱ[. فماذا كانت النتيجة فـََهَزُموُهم إبِِْذِن  250]البقرة:
ر والتمكني وبلغ هذا حىت كتب له النصه سبحانه وتعاىل  الدعاء كثري اإلبتهال والتضرع ملوال  دائم   عليه وسلم هللا
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ونشروا هذا الدين يف أرجاء   أصحابه من بعده الدين اآلفاق وأظهره هللا على مجيع األداين وسار يف هذا الطريق  
ح التضرع بني يدي هللا واستجالب رادة القوية وسالاملعموره بسالحني عظيمني .. سالح العمل وبذل اجلهد واإل

يف معركة تسرت فلما حضرت  بن مالك مع أيب موسى األشعري    الرباءخرج  .   .   نصر واملعونة منه فكان هلم ذلك  ال
املعركة وبدأت ساعة الصفر، قالوا: اي براء ! نسألك ابهلل أن تقسم على هللا أن ينصران. قال: انتظرون قليالً. 

ران. فكان أول قتيل عليك أن جتعلين أول قتيل وأن تنص وأتى ابلسيف، وقال: اللهم إن أقسم  غتسل ولبس أكفانهفا
 مع كل وقت وحني،   يتكرر   جمدها و هللا، أتخذ عزها وقوهتا من إن هذه األمة رابنية؛ ألهنا  ..  وانتصر املسلمون.

 عندما تتصل ابهلل وتلجأ إليه .
حلل ت نستجلب هبا التوبة والغفران ونت يدي رب األرض والسماواىل دعوات بني  كم حنن حمتاجني إ   -اد هللا :ــــــــ عب

قال الصادق   ءولن يكون ذلك إال ابلتوبة النصوح والدعا  و هبا من املعاصي واآلاثم ونغري هبا واقع حياتنا وأمتنا ...  
ل وكانوا كذلك خيرجون إىل اجلبال امليتة من املزابالثوري: "بلغين أن بين إسرائيل قحطوا سبع سنني حىت أكلوا    سفيان

ائهم  عليهم السالم: لو مشيتم إيله أبقدامكم حىت حَتَْفى ركبكم وتبلغ أيديكم كون ويتضرعون فأوحى هللا إىل أنبييب
 أهلها, عنان السماء وتكل ألسنتكم من الدعاء فإن ال أجيب لكم داعًيا, وال أرحم لك ابكًيا حىت تردوا املظامل إىل

السلوك واملعامالت واإلهتمامات   يفلتغيري والبناء والتجديد تغيري إن رمضان شهر ا..  فمطروا من يومهم".ففعلوا 
أن جنعل حلياتنا هدف عظيم نسعى لتحقيقه وجمتمع يقوم على الرتاحم والصدق والعدل والتوجهات .. تغيري يقود إىل  

وتتوحد يف   ا رشدها غفلتها وتصحو من سباهتا ويعود إليه يق بعده األمة من إننا ِباجة إىل دعاء تف ...   نسعى لبنائه  
... فلتكن دعوتك اليت ال ترد أيها الصائم  ألمتك وجمتمعك وحياتك   تآلف على اخلري أبنائهامجيع أمورها وي

ل بلوى! اللهم اي موضع كل شكوى! واي سامع كل جنوى! واي شاهد ك وإلحداث التغيري يف سلوكك وتوجهاتك .. ف
الصامتني! ندعوك دعاء من لك حوائج السائلني، ويعلم ضمائر  كل خفية! واي كاشف كل بلية! اي من مياي عامل  

اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقل ت حيلته، دعاء الغرابء املضطرين، الذين ال يدون لكشف ما هم فيه إال أنت، اي 
 . تور وذل وهوان  .أرحم الرامحني! اكشف ما بنا وابملسلمني من ضعف وف

 مكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيوأستغفر هللا يل ول  قلت ما مسعتم
يستسقي ابلناس، فمر يف الطريق   -واحلديث صحيح-خرج سليمان عليه السالم      ــاد هللا :ــعبـ -اخلطــــبة الثانية :  

ن هللا خلقها؟ من أخرب النملة من أخرب النملة أبنملة وإذا هي قد انقلبت على ظهرها ورفعت يديها إىل احلي القيوم ف
ويعايف هو هللا؟ أتدرون ماذا تقول النملة؟   تقول: اي حي اي قيوم! أغثنا ذي حييي ومييت ويضر وينفع ويشايف  أن ال

برمحتك، فبكى سليمان وقال لقومه: عودوا فقد سقيتم بدعاء غريكم. النملة تعلم أن ال إله إال هللا وتشتكي ضرها 
وقات من حولك فال إن الدعاء عبادة مجيع املخل   الطنيماوات والسمكة يف البحر والدودة يف إليه، وهكذا العج 

 . تكن أشقاها
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 سوف يعد له ابلكيلومرتات أو أنهً   لرتاب والعرش؟ وظن السائل: كم بني ارضي هللا عنه قيل لـعلي بن أيب طالب  و 
نصوح وصدق   ذه الدعوة املستجابة حتتاج إىل توبة وهدعوة مستجابة [بينهما    : ]علي رضي هللا عنه   ابألميال، قال

رمحه هللا ـ : خرج الناس يستسقون فقام فيهم بالل بن سعد, فحمد هللا تعاىل األوزاعي ـ    قال ويقني من صاحبها..  
ما    )  اك تقول: وأثىن عليه مث قال: )اي معشر من حضر: ألستم مقرين ابإلساءة؟, قالوا: بلى, فقال: اللهم إان مسعن

غفرتك إال ملثلنا, اللهم اغفر لنا, وارمحنا . وقد أقرران ابإلساءة فهل تكون م [91]التوبة:    (لى احملسنني من سبيل  ع 
 .. . إبذن هللا    واسقنا .. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فُسقوا
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 يا رمضان ِإنََّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِننَي  -22

 
آدم وعلمه األمساء و أسجـد له مالئكـتـه و أسـكـنـه الـجـنة دار البـقاء    ورب السماء ، خلق   َّلله رب األرض   حلمدا

حنمده تبارك و تعاىل على النعماء و السراء و نستعينه عـلى البأسـاء و الضـراء  ونعوذ بنور وجهه الكرمي من  جهد 
وحده ليس له أنداد وال أشباه وال ال إله إال هللا   اء ..  وأشهد أنألعدالبالء ودرك الشقاء وعضال الداء ومشاتـة ا

شركاء .. وأشهد أن سيدان حممدا خامت الرسل واألنبياء و إمـام املـجـاهـديـن واألتـقيـاء اللهم صل وسلم  وابرك  عليه 
بح واملساء ما تعـاقب  الص  لقاءوعلى آله وصحابته األجالء  وعلى السائرين على دربه و الداعني بدعوته إىل يوم ال

 م يف الكون ظلمة وضياء أما بعـد : و مادا
اإلحسان خلٌق عظيم وصفة مجيلة ينبغي للمسلم أن يتحلى به يف سلوكه ومعامالته فقد أمر هللا به يف     -عبــــاد هللا :

الهِذيَن ُهم ِذيَن اتـهَقوْا وه َّلل َ َمَع اله  ا [ وقال عز من قائل ) ِإنه 195كتابه فقال ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني( ]البقرة  
نـَْيا 128حمُِّْسُنوَن ]النحل: [. وجعل هللا جزاء احملسنني عظيماً يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل ) لِلهِذيَن َأْحَسُنوا يف َهِذِه الدُّ

ْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر هَلُْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن َكَذِلَك وهَنَا جَتِْري مِ َعْدٍن يَْدُخلُ اُت َحَسَنٌة َوَلَداُر اآْلِخَرِة َخرْيٌ َولَِنْعَم َداُر اْلُمتهِقنَي َجنه 
ُ اْلُمتهِقنَي(] النحل [ وقال تعاىل) َوَّلِلِه َما يف السهَماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض لَِيْجِزَي الهِذيَن َأَساُءوا مبَا َعِمُلوا 30/31َيِْزي اَّلله

[ .. وقد أمر هللا تعاىل ابإلحسان أمًرا مطلًقا عامًّا، فقال تعاىل: ﴿ 31ْسىَن(]النجم /َأْحَسُنوا اِبحلُْ ِزَي الهِذيَن  يَْ وَ 
آء ِذي ِإيتَ [، وقال عز  وجل : ﴿ ِإنه اَّللهَ َيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإِلْحَساِن وَ 195َوَأْحِسُنوْا ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي ﴾ ]البقرة:

َهى َعنِ اْلُقرْ  [..  واإلحسان هو إتقان العمل 90 اْلَفْحَشاء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغي يَِعُظُكْم َلَعلهُكْم َتذَكهُروَن ﴾ ]النحل:ىَب َويـَنـْ
 وإجادته والشعور أبمهيته والقيام به على الوجه املطلوب دون احلاجة إىل رقابة البشر أ ومدحهم وثنائهم  قال صلى

أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك( )متفق عليه( وهو ابب و يعرف اإلحسان )   عليه وسلم  وههللا
واسع يف حياة املسلم يشمل عالقته مع ربه سبحانه وتعاىل ومع اخللق من حوله بل ويشمل عالقته هبذا الكون 

إجادة مجيع اإلسالم إبتقان و   حملسنني فقد أمر هر االفسيح الذي يعيش فيه ..وشهر رمضان هو شهر اإلحسان وش
الطاعات والعبادات فيه وبني للمسلم أن املوىل سبحانه وتعاىل ال يقبل يف رمضان وغري رمضان من العمل إال ما كان 

 َن ِمْن قـَْبِلُكمْ  َعَلى الهِذيِتبَ صحيحاً وخالصاً لوجه هللا قال تعاىل )اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِ َياُم َكَما كُ 
 (..183لََعلهُكْم تـَتـهُقوَن ( )البقرة:

 
إن رمضان شهر اإلحسان ففيه فريضة الصيام وهي أبعد العبادات عن الرايء والنفاق   -أيها املؤمنون /عبــــاد هللا :

له ؛ احلسنة   كل عمل ابن آدم   : »)والشرك  ، عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسل م قال  
ة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ، قال هللا عز وجل : إال الصيام فإنه يل وأان أجزي به ، إنه ترك شهوته وطعامه بعشر 
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وشرابه من أجلي . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه . وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من 
قدامة: "إن  يف الصوم خصيصًة ليست يف غريِِه؛ وهي قال العالمة ابن    البخاري ومسلم « واه  ريح املسك« ( »ر 

: )الصوُم يل وأان أجزي به(؛ وكفى هبذه اإلضافة شرفاً! كما -سبحانه    -، حيث يقول  -عز وجل   -إضافُتُه إىل هللا  
أحُدمها: أنه ِسرٌّ لصوُم ملعنَينْي:  وإَّنا ُفضِ ل ا  (26  شر ف البيَت العتيَق إبضافِتِه إليه يف قولِه: )وطهِ ْر بييت(؛) احلج

( 45وعمٌل ابِطٌن ال يراه اخللُق وال يدخله رايٌء! الثان: أنه قهٌر لعدوِ  هللا". )خمتصر منهاج القاصدين البن قدامة ص  
لدعوات اب ا.. وشهر رمضان يقدم إحسانه وفضله وكرمه لنا كل عام وفيه تقبل التوابت وتقال العثرات وتستج

ن هللا سبحانه وتعاىل أمر اجلنة أن تفتح ابواهبا فال يغلق منها ابب وامر إبغالق ابواب لرمحات إىل جانب ا وتتتزل ا
النار وصفد الشياطني  .. فاحذروا التقصري والتفريط وخذوا من هذا الشهر بغيتكم وتزودوا منه قبل رحيل أايمه 

فجد علينا بعطاايك العظام وإن احملروم فيه من   َن اْلُمْحِسِننيَ انه نـََراَك مِ ن إِ وساعاته  فهو شهر اإلحسان .. اي رمضا
ِمْنرَبَ حرم خريه وبركته وفضله .. َعْن َجاِبِر ْبِن مَسَُرَة رضي هللا تعاىل عنه قَاَل : َصِعَد النهيبُّ صلى هللا تعاىل عليه وسلم الْ 

م فـََقاَل اَي حُمَمهُد َمْن َأْدَرَك َأَحَد أَبـََوْيِه َفَماَت َفَدَخَل ليه الصالة والسالَجرْبَائِيُل ع   ِن فـََقاَل آِمنَي آِمنَي آِمنَي فـََقاَل َأَتَ 
ُ تـََعاىَل فـَُقْل آِمنَي فـَُقْلت آِمنَي فـََقاَل اَي حُمَمهُد َمْن َأْدَرَك َشْهَر رََمَضاَن َفمَ  َلْم يـُْغَفْر لَ النهاَر فَأَبـَْعَدُه اَّلله اَر ُأْدِخَل النه ُه فَ اَت فـَ

ُ فـَُقْل آِمنَي فـَُقْلت آِمنَي فـََقاَل َوَمْن ذُِكْرَت ِعْنَدُه َومَلْ ُيَصلِ  َعَلْيك َفَماَت َفَدَخَل النهاَر فَأَبْـ فَأَبـَْعَدُه   ُ فـَُقْل آِمنَي اَّلله َعَدُه اَّلله
شهور زي رمحه هللا : ال.   قال بن اجلو (.2491فـَُقْلت آِمنَي ( )األلبان : صحيح لغريه/ الرتغيب والرتهيب برقم )

االثنا عشر كمثل أوالد يعقوب عليه السالم ، وشهر رمضان بني الشهور كيوسف بني إخوته ، فكما أن يوسف أحب 
األوالد إىل يعقوب ، كذلك رمضان أحب الشهور إىل عالم الغيوب.. جاء إخوة يوسف معتمدين عليه يف سد اخللل 

..فأحسن هلم اإلنزال ، وأصلح هلم األحوال ، وأطعمهم يف خطااي و زََلل ..  أن كانوا أصحاب   بعد   ، وإزاحة الِعلل ، 
اجلوع ، وأذن هلم يف الرجوع فَسد  الواحد َخلل أحد عشر ... كذلك شهر رمضان : حنن نرجو أن نتالَف فيه ما 

م د يعقوب عليه السالر وكذلك ملا ارتلسرو فرطنا يف سائر الشهور ، ونصلح فيه فاسد األمور ، فُيختم لنا ابلفرح وا
صي إذا شم روائح رمضان  ) ملا وجد ريح يوسف ( بصريا ، وصار قواي بعد الضعف ، بصريا بعد العمى كذلك العا

) .... . 
 

أحسنوا مع ربكم بطاعته وحسن عبادته وأحسنوا مع من حولكم ابلعفو والتسامح وبذل املعروف    -عبــــاد هللا :
تكم وأحوالكم وظروفكم .. لقد قيل ليوسف يف السجن “إان نراك من سنني يف سائر حيالتكونوا من احمل   لنفع وتقدمي ا

احملسنني”. وقيل له وهو على خزائن مصر “إان نراك من احملسنني” .. املعدن الطيب ال تغريه األحوال واملناصب 
نه ودعوته اً لدوداً جتاه دين آذاه ووقف خصم م مب والظروف واألحداث .. وهكذا فعل رسولنا صل هللا عليه وآله وسل 

وجتاه من حاربه وأخرجه هو وأصحابه من دايرهم وتعرض بسبب ذلك حملن ومصائب ومواقف صعبة وشديدة ومع 
ذلك كان عظيماً وكرمياً وحمسناً فعفى وتنازل وسامح ومل ينتقم لنفسه .. وهكذا يب أن تكون أخالق املسلم ألنه 
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عظيمة بني الناس .. دخل على القاضي ابن هبرية وهو يف ويتطلع إىل مراتب يطمع فيما عنده  لك و يتعبد هللا بذ
جملس القضاء شاابن من املسلمني ومعهما رجل مربوط ِببل بينهما فقالوا أيها القاضي: إن هذا الرجل قتل أابان 

 ونريد القصاص منه .. فالتفت بن هبرية اليه وقال: أقتلت أابهم . 
مين مئة من اإلبل وتعفون عنه قالوا: ال نقبل ... قال: فمائتني قالوا : ن هبرية : تقبلون . مث قال هلم ابعم .قال: ن

 نقبل بثالث .. 
فأعطاهم ابن هبرية مث انصرفوا مث قام إىل ذلك الرجل وفك واثقه وأطلق سراحه والناس قد أخذهتم الدهشة وهم 

وتدافع عنه وتعطي أهل املقتول يوم يعرتف القاتل  ملت كما عملت الاك ع يرون ما جرى قالوا: اي بن هبرية ما رأين
الدية من مالك قال : ارايتم إىل عيين اليمىن وهللا ما أرى هبا منذ أربعني سنة ولقد ضربين هذا القاتل وأان ذاهب 

مل األحقاد وال  حت لطلب العلم منذ أربعني سنة فأردت أن أطيع هللا فيه كما عصى هللا يف .. أي نفوس هذه .. ال
نتقام .. ليس عجزاً أو جبناً أو خوف .. ولكن طمعاً يف رضا هللا ومغفرته وفضله .. واليوم الضغائن وال حب اإل

حتمل قلوبنا احلقد والبغضاء على بعضنا البعض بسبب موقف َتفه أو خالف يف الرأي أو شجار على متاع من الدنيا  
نا ويطول شقائنا ورمضان فرصة لنكون الناس  فتفسد حياتنتشر الظلم بني  م ويقليل وتستمر العداوة وتقطع األرحا

ُهْم َواْصَفْح  ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي ( )املائدة / (..  اللهم اجعلنا من 13من احملسنني  .. وهللا تعاىل بقول )فَاْعُف َعنـْ
 . وهتغفر احملسنني ..  قلت قويل َهذا، وأستغفر هللا يل ولكم فاس

 
بــــــاد هللا :   ويف شهر رمضان يكون اإلنفاق من أعظم أبواب اإلحسان  ألنه يتزامن مع ع   -الثانـية  :    اخلطــــبة

ُه الصيام والقيام وقراءة القرآن فكيف مبسلم يقرأ قول هللا عز وجل )َمْن ذا الهِذي يـُْقِرُض اَّللهَ قـَْرضاً َحَسناً فـَُيضاِعَفُه لَ 
 لرهازِِقنيَ ٱأو يسمع قول هللا عز وجل ) َوَما أَنَفْقُتْم م ن َشْىء فـَُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخرْيُ  ) أو يقرأ  245رة /ِثريًَة( )البقاً كَ َأْضعاف
( ...   مث ال يسارع إىل اإلنفاق والبذل والعطاء لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس يف 39)سبأ:

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ) ِإنه يف اجْلَنهِة ُغَرفًا   ِليٍ  َرِضي هللا اإلمام عَ   َعنْ    ن ..رمضان وغري رمضا َعْنُه قَاَل: قَاَل رسول هللا َصلهى اَّلله
 َأطَاَب اْلَكاَلمَ قَاَل: )ِلَمْن    تـَُرى ظُُهورَُها ِمْن بُطُوهِنَا َوبُُطوهُنَا ِمْن ظُُهورَِها (( فـََقاَم َأْعَرايبٌّ فـََقاَل: ِلَمْن ِهَي اَي َرُسوَل اَّللهِ 

بحانه وتعاىل عباده َوَأْطَعَم الطهَعاَم َوَأَداَم الصِ َياَم َوَصلهى َّلِلِه اِبللهْيِل َوالنهاُس نَِياٌم ()متفق عليه(  .. وعندما وصف هللا س
ِن  ُجُنوهُبُْم عَ تعاىل )تـََتَجاََف قال  بقيام الليل والتضرع بني يديه وصفهم بعد ذلك مباشرة ابجلود والكرم واإلنفاق ف

َناُهْم يـُْنِفُقوَن َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هلَُ  ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا َومِمها َرزَقـْ ْم ِمْن قـُرهِة َأْعنُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َرهبه
فع العباد من حوله حسب واب اخلري ويف منايف أب والهفق أم ين [ فالذي ال17-15يـَْعَمُلوَن " ]السجدة، اآلايت:  

املال يف قدراته وطاقته ال يوفق للقبول عند هللا وال ينتفع بطاعة وال يتلذذ بعبادة وال يكون من احملسنني  ألن حب  
 قلبه سيطغى كل حب . 
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الناس،   وسلم أجود  عليه  هللا أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )كان رسول هللا صلى    
ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن يف كل ليلة من ليايل رمضان،   وكان أجود

فلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود ابخلري من الريح املرسلة( ويف احلديث القدسي )قال هللا عز وجل: أنفق اي 
م واحسنوا العمل وتزودوا من شهر اإلحسان فأحسنوا الظن بربكومسلم( ..    اريخ)الب ابن آدم أنفق عليك(  

وتنافسوا فيه على الطاعات والقرابت وأكثروا فيه من الدعوات .. ..  اللهم غري  حالنا من الضعف إىل القوة ، ومن 
انصران وال تنصر علينا ، و  تكن النا و اخلوف إىل األمن ، ومن الذلة إىل العزة ، ومن الضاللة إىل اهلدى ، اللهم كن مع

لينا ، وامكر لنا وال متكر بنا ، واهدان ويسر اهلدى لنا ، اللهم أصلح أحوالنا ، واحقن دماءان ، وال تسلط علينا ع 
بذنوبنا من ال خيافك و اليرمحنا ، اي أرحم الرامحني .. هذا وصلوا وسلموا رمحكم هللا على الرمحة املهداة، والنعمة 

بد هللا، فقد أمركم هللا ابلصالة والسالم عليه بقوله: ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتُه وقدوتنا حممد بن ع وإمامنا    نبينا  داة؛املس
 (  واحلمد هلل رب العاملني .. 56ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً ]األحزاب:
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 ة اجملتمع على الصدقرمضان وتربي -23

وعصاه، اْجَتَّب من شاء بفضِلِه فقرهبَه    احلمُد هلل معطي اجلزيَل ملْن أطاعه ورََجاه، وشديد العقاب ملن أعرَض عن ذكره
م ومن التز نياه،وَقه خِسر ديَنه ودقُ مْن تعد ى حدوده وأضاع ح   ... َتوالهه،     وأْدانه، وأبـَْعَد َمْن شاء بَعْدلِه فوالهه ما

من اإِلحساِن وأعطاه، وأْشكره على   أمْحُده على ما تفضهل به   حدوده وأطاعه وفقه يف الدنيا وحقق يف اآلخرة مناه 
  وأشهد أْن ال ِإله إاله هللا وحده مبغفرته وهداه وتفضل عليهم مبحبته ورضاه   وعد الصادقني    أْواله، ما  و   وفضله نِعمِه  

على ربه أنه حممدًا عبُده ورسولُه  اختاره     واألْشباءه، وأشهد   النَُّظراءِ    تعايل عن صفاتِِه امل شريك له الكامُل يف ال
وأْشرَق ِضياه، وسلهم   صلهى هللا عليه وعلى آلِِه وأصحابه والتابعنَي هلم إِبحساٍن ما اْنشقه صبُح     واْصطفاه،     البشر

 -ــد :  ـ كثرياً  أما بعـ  تسليماً 
ن من مثرات الصيام وأهدافه أن يرتيب املسلم على معان الصدق يف األقوال واألفعال والنيات إ    -د هللا :اــــــــ عب

وشرابه   فالصائم يدع طعامه فالصوم يغرس يف نفسه هذه القيمة العظيمة لتكون سلوكاً يف حياته وصفة من صفاته ..  
نعه من ذلك الصدق مع هللا ... وقد نه صائم لكن مرب ويظهر ملن حوله أشوشهوته طاعة هلل ويستطيع أن َيكل وي

ميتنع الصائم عن الطعام والشراب وسائر املفطرات وهذا ال يكفي حىت يسمى صائم ويكون صومه صحيح بل عليه  
يقول اإلمام ابن قيم   كذلك أن يسعى ألن تصوم جوارحه ومن يفعل ذلك يكون صادقاً مع هللا وصومه صحيح 

:والصائُم هو فقال  يصف الصائم احلقوهو    (46ل الصيب من الكلم الطيب« )صكتابه »الواب  يف-رمحه هللا-جلوزيةا
الذي صامت جوارُحه عن اآلاثم، ولسانُه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطُنه عن الطعام والشراب، وفرُجه عن 

كلُّه انفًعا صاحلًا،   ، فيخرج كالمهيفعل ما يفسد صوَمه  الرهفث، فإن تكلهم مل يتكلم مبا يرُح صوَمه، وإن فعل مل 
وكذلك أعماله فهي مبنزلة الرائحة اليت َيُشمها من َجالس حامل املسك، كذلك َمن جالس الصائم انتفع مبجالسته، 

اب، ر وَأِمن فيها من الزُّور والكذب والفجور والظلم، هذا هو الصوُم املشروع ال جمرد اإلمساك عن الطعام والش
الصوم يف تربية املسلم عليه فقد ربط صلى هللا عليه وسلم بني صدق اللسان   الصدق واثرية  وألمه ..    ….اهـ 

َلْيَس َّلِلِه َحاَجٌة يف َأْن يَدََع َطَعاَمُه وسالمة املنطق وبني الصيام احلقيقي فقال :)َمْن مَلْ يَدَْع قـَْوَل الزُّوِر َوالَعَمَل بِِه، فـَ
م مل يدرك مثرة الصوم وغايته يف هتذيب النفوس وعالج اإلختالالت يف وكم من حمرو   (1903رواه البخاري ))  َوَشَرابَُه(

السلوك فاهلل سبحانه وتعاىل ال حيتاج منك إىل ترك الطعام والشراب ومل ترتك سوء األخالق واليت منها الكذب وقول 
فـَْلَيُصْم مَسُْعَك َوَبَصُرَك   )ِإَذا ُصْمتَ : )-رضي هللا عنه-قال جابر بن عبد هللاالزور وحتريف الكالم وطمس احلقائق ..  

ْوِمَك َويـَْوَم ِفْطِرَك َوِلَساُنَك َعِن اْلَكِذِب، َودَْع َعْنَك َأَذى اخْلَاِدِم، َوْلَيُكْن َعَلْيَك َسِكيَنٌة َوَوقَاٌر، َواَل جَتَْعْل يـَْوَم صَ 
  .(3374َسَواًء(( البيهقي يف »شعب اإلميان« )

إىل خلق الصدق ونستفيد من رمضان ومن عبادة الصيام يف تربية النفوس عليه يف إىل أن نعود    فما أحوجنا اليوم  
وااللتزام    الصدق هو قول احلق و  زمن أصبح هذا اخللق غريب ومفقود يف كثري من جوانب حياتنا إال من رحم هللا ..  



طب       ان  رخ  ة  مض              ي 

 hassan3f@gmail.com 107 

اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني{    ا الذين آمنوالصدق، فقال: }اي أيهاب  -تعاىل-ومطابقة الكالم للواقع وقد أمر هللا    به
[  122تعاىل: }ومن أصدق من هللا قيال{ ]النساء:  ووصف هللا نفسه ابلصدق وكفى به شرفا قال    [119]التوبة:  

ق هللا يف د على لسان عباده يف الدنيا وهم يدون ص  قال تعاىل  وال حديثاً وال وعداقوال،    من هللا فال أحد أصدق 
احْلَْمُد َّلِلِه الهِذي ويف اآلخرة يقولون )   [22 ورسوله وصدق هللا ورسوله{ ]األحزاب:  ا ما وعدان هللا : }هذوعده

يف الدنيا  ه النجاة يوالصدق ف (  74)الزمر  اْلَعاِمِلنَي(   َصَدقـََنا َوْعَدُه َوَأْورَثـََنا اأْلَْرَض نـَتَـبَـوهأُ ِمَن اجْلَنهِة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجرُ 
) عليكم ابلصدق ، فإن الصدق الثناء والذكر احلسن عند هللا وعند الناس قال صلى هللا عليه وسلم  واآلخرة وفيه  

يهدي إىل الرب ، وإن الرب يهدي إىل اجلنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ، حىت يكتب عند هللا صديقا ،  
 النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى لفجور يهدي إىل إىل الفجور ، وإن ا   ي وإايكم والكذب ، فإن الكذب يهد

فمن حيب أن يكتب عند هللا كذاابً فيفضح عند أهل األرض  )رواه مسلم(الكذب ، حىت يكتب عند هللا كذااب (  
دهٌة أَلَْيَس يف َجَهنهَم ُهُهْم ُمْسوَ َعَلى اَّللِه ُوُجو  َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الهِذيَن َكَذبُواوعند أهل السماء ؟ وهللا تعاىل يقول عنهم )  

ِيَن( )الزمر:  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   الصحابة   هقد سألوالصدق مرتبط ابإلميان فقد ف (  60َمْثوًى لِْلُمَتَكربِ 
، قيل له :   خبيالً ؟ قال : نعم   ن فقالوا: )اي رسول هللا أيكون املؤمن جبانـًا ؟ قال : " نعم " ، فقيل له : أيكون املؤم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيتاً يف اجلنة ملن وضمن    ( حديث صحيحيكون املؤمن كذهابـًا ؟ قال : " ال " (()أ
يت يف رََبِض اجلنة )أطرافها( ملن ترك املراء ب زعيم بأان قال صلى هللا عليه وسلم: )يلتزم ابلصدق يف أقواله وأفعاله ف

أبو يت يف أعلى اجلنة ملن َحُسن خلقه( ]بوإن كان مازًحا، وب  ن ترك الكذب ملوسط اجلنة   يت يف بحمُِقها، وب  نوإن كا
 [. دداو 

 
والصدق يكون مع هللا يف اإللتزام بدينه وتطبيق أحكامه وتقدمي حبه وحب رسوله    -اد هللا :ــ عبأيها الصائمون /

 (33َق بِِه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـهُقوَن( )الزمر:صِ ْدِق َوَصده الهِذي َجاَء اِبلوَ قال تعاىل )     صلى هللا عليه وسلم على كل حب
ويكون إبخالص األعمال والصدق يف التوبة واإلانبة ... فالصالة والصيام والزكاة واحلج وسائر العبادات يب أن 

 َواْلَقانِِتنَي َوالصهاِدِقنيَ الصهاِبرِيَن  ىل )  اتكون هلل يف رمضان وغري رمضان يف املنشط واملكره يف العسر واليسر قال تع
واإلستقامة على دين هللا واحملافظة على العبادات وحب هذا (  17َواْلُمْنِفِقنَي َواْلُمْستَـْغِفرِيَن اِبأْلَْسَحاِر( )آل عمران:

املؤمنني من أصحاب   و قد أثىن هللا على   الدين والتضحية من أجله شعار الصادقني وسبيل املؤمنني وسر جناحهم 
لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الهِذيَن هللا عليه وسلم لصدقهم وحتملهم والتزامهم هبذا الدين فقال تعاىل )  سول هللا صلى  ر 

تَـُغوَن َفْضالً ِمَن اَّللِه َوِرْضَواانً َويـَْنُصُروَن اَّللهَ َوَرُسو   ( 8( )احلشر:الصهاِدُقونَ ُه ُأولَِئَك ُهُم  لَ ُأْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِهْم َوَأْمَواهلِِْم يـَبـْ
فكفله عمه وأعطاه من ماله الشيء الكثري فلما   هذا عبدهللا ذو البجادين رضي هللا عنه مات أبوه وهو صغري ....    

أصبح شاابً وإذا به يسمع مبحمد صلى هللا عليه وسلم وهجرته فاشتاقت نفسه لإلسالم ولرسول اإلسالم فاستأذن 
وهللا لئن اتبعت حممداً ال أترك بيدك قومه غضبوا منه وقال له عمه :   لكن عمه و هجرة واللحاق رسول هللال عمه ل 
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فوجده يف ثياب حسنة فطلبها عمه    يه مث التفت إلوأخذ ماله وأغنامه وكل أمتعته    شيئاً كنت أعطيتك إال نزعته منك 
ارة الشمس وغبار حتت حر عارايً  ا على عمه حىت أصبح هبل خلع الثياب ورد  هللا ذو البجادين منه , ومل يرتدد عبد

لم جتد سوى )جباد( أي كساء خمطط من صوف غليظ خشن , ف   الصحراء ..  وملا رأت أمه ما حل به أشفقت عليه
فلما   ليسرت أعلى جسده   أعطته ولدها ليسترت به , فشقه نصفني , جعل نصفه إزاراً يسرت به أسفل جسده , ونصفه

ه احلالة فرح النيب واستبشر بقدومه وحسن إسالمه وشارك مع ه وسلم على هذالنيب صلى هللا علي   يوقف بني يد 
حيدثنا عنها الصحايب   ويف ليلة من الليايلمن اهلجرة خرج مع جيش املسلمني   9النيب يف غزواته ويوم تبوك يف السنة  

ملعسكر ر يف انحية ا: فرأيت شعلة ان تبوك    يف   جوف الليل يف  رضي هللا عنه قال: قمت  اجلليل عبدهللا بن مسعود  
فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد هللا ذو البجادين املزن  قد إليها  قال: فاتبعتها أنظر  

مات , وإذا هم قد حفروا له ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول : 
اي هلا من ..  عنه فارض عنه . راضٍ   أمسيتقال: اللهم إن قد    وضعه يف حلدهما  ياه إليه , فلا إيل أخاكما ,  فدليأدن

 وهللاو   احلفرة هذه  يقول ابن مسعود  رضي هللا عنه : ايليتين كنت صاحب    وسام واي هلا من عظمة دعوة واي له من  
لغهم هذه املنازل ع هللا الذي ب ... إنه الصدق م  سنة  وددت لو كنت مكانه , ولقد أسلمت قبله خبمس عشر  لقد

 العالية . 
 

فال ويكون الصدق يف األقوال ويف الشهادة ويف النصح والداللة على اخلري والتحذير من الشر      -اد هللا :ــــــــ عب
قال: ت فانذلك من أكرب اخلياصلى هللا عليه وسلم   عد  رسول هللا يكذب املسلم يف حديثه مع اآلخرين، وقد 

( وحذر النيب صلى هللا عليه أمحد) رواه  ث أخاك حديثًا، هو لك مصدِ ق، وأنت له كاذب(  خيانة أن حتد ِ )َكرُبَْت  
صلى هللا عليه وسلم: )آية املنافق ثالث: إذا حدهث كذب، وسلم من الكذب يف احلديث وعد ه من النفاق فقال  

م من شهادة الزور  وقول الزور هللا عليه وسلوحذر رسول هللا صلى   (متفق عليه) وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان(  
ويرتكب الظلم وتطمس احلقائق بسبب قول   وما أكثر ما تضيع احلقوق واألموالوعده العلماء من كبائر الذنوب ...  

ويف تعامله مع   وجلياً يف سلوك املسلم يف أسرته   فالصدق يف األقوال يب أن يكون واضحاً   الزور وشهادة الزور  ...  
ورسول -قال: دعتين أمي يوًما    -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عامر  وظيفته ومع طالبه وزمالئه   ه وجريانه ويفأوالد

فقالت: تعاَل أعِطك، فقال هلا: )ما أردِت أن تعطيه؟(. قالت: أردُت أن   -هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد يف بيتنا
وهللا تعاىل     (   د) أبو داو ِطه شيًئا ُكِتَبْت عليك كذبة(  إنك لو مل تع   عليه وسلم: )أماهللاأعطيه متًرا. فقال النيب صلى 

َنا هَلُْم ِمْن َرمْحَِتَنا َوَجَعْلَنا هَلُْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلي اً( عليهما السالم مبيناً فضله عليهم )  يقول عن إسحاق ويعقوب َوَوَهبـْ
ل الكاذبة واألخبار الكاذبة ليجذب الناس إليه خيتلق األقوا يدته ال ينبغي له أنر و املذيع والصحفي يف ج(  50)مرمي:

عن هذا اخللق ظهرت فيه اخليانة   إن هذه األمة أمة صدق ومىت ما َتلى أبنائها    فعليه أن يتحر الصدق ..
  هللا وعيون الناس ..  وضاعت من حياهتم األمانة وظهر بينهم التنازع والفشل وتسلط عليهم العدو وسقطوا من عني 
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قلت ما مسعتم وأستغفر ا لطاعتك وحسن عبادتك وزكي ألسنتنا وأعمال ابلصدق اي أرحم الرامحني ...  فاللهم وفقن
 هللا يل ولكم فاستغفروه . 

والتاجر   ويكون الصدق يف التعامل مع اآلخرين فاملهندس والبناء والعامل    -اد هللا : ــــــــ عب   -اخلطــــبة الثانــية  :  
كل واحد منهم بواجبه فال غش وال خداع وال انتهازية .. من صدق مع هللا يب أن   ع يب أن يقوموصاحب املصن

َدقَا صَ اْلبَـيِ َعانِ اِبخْلَِياِر َما مَلْ يـَتَـَفرهقَا ـ َاْو َقاَل َحىته يـَتَـَفرهقَا ـ فَِاْن  "قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم  يصدق مع خلقه  
يب أن   واحلاكم املسلم البخاري(..  صحيح  )  ."."بـَرََكُة بـَْيِعِهَما    وكذاب حمقتا يف بـَْيِعِهَما، َوِاْن َكَتَما  وِرَك هَلُمَ َوبـَيـهَنا بُ 

يكون صادقاً مع أمته وشعبه  ، صادق يف حكمه وعدله ، صادق يف رعايته ألمته وشعبه فال وعود كاذبة أو مشاريع 
اً يف قوله وفعله عند ذلك يسمع ويطاع و حتبه القلوب وتلهج بذكره والثناء وأميناً وصادقة ، بل يكون انصحاً  يومه

عليه األلسن ويفتح هللا له من توفيقه ورمحته ما يشاء وقد حذر صلى هللا عليه وسلم من عدم الصدق يف هذا املقام 
قالوا: من هم اي رسول هللا؟   هلم عذاب أليم كلمهم يوم القيامة و يثالثة ال ينظر هللا إليهم وال يزكيهم وال  فقال : )

 (   107رواه مسلم)  )  قال: ))شيخ زاٍن، وملك كذاب، وعائل مستكرب (
إن الصوم يعلمنا الصدق بكل معانيه فمن صدق مع هللا يف عبادته البد أن يصدق مع    -اد هللا :ــ عبأيها الصائمون /

لصدق حىت قبل البعثة وكان دينه الصدق من ه وسلم وصف ابل هللا صلى هللا علي و خلقه يف سلوكه ومعامالته  ورس
أول يوم  وترىب أصحابه على ذلك ومحل املسلمون هذا اخللق يف فتوحاهتم وجتارهتم ورحالهتم إىل بالد الدنيا وأصقاع 

فريضة تفيد من شهر رمضان و سفلنتحرى الصدق يف اقوالنا وافعالنا وناألرض فدخل الناس يف دين هللا أفواجاً ..   
َوُقْل َربِ  ولنكثر  من الدعاء )   يف تربية النفوس على ذلك فوهللا أنه ال ينفع اإلنسان يوم القيامة إال صدقهالصيام  

هذا وصلوا وسلموا      80َأْدِخْليِن ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجيِن خُمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعْل يل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاانً َنِصرياً( )االسراء:
 .   محة للعاملني وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين واحلمد هلل رب العاملني  على املبعوث ر 
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 الصــوم وتربية املسلم على احللم -24

 

ليه رسَله وأقام إاحلمُد هلل خَلق اإلنساَن ومل يكن شيًئا َمذكورًا، وصوهره فأحَسن صورتَه فجعله مسيًعا  بصريًا، وأرَسل  
اه السبيَل إمها َشاكًرا وإم ا كفورًا،  أمَحده سبحانَه وأشكره شكَر من مل يرُج من غريِه جزاًء وال شكورًا، جهته وهدعليه ح

وأشهد أن  ال إله إال هللا وحَده ال شريك له إن ه كان حليًما غفورًا، وأشهد أن  سي دان ونبينا  حممهًدا عبد هللا ورسوله، 
 بهه حىت تفط رت قدماه نة وعبد ر غ الرسالة وأد ى األمال  ب

فكان عبًدا شكورًا، صل ى هللا وسلم وابرك عليه وعلى آلِه وأصحابه رجاٍل صدقوا  ما عاَهدوا هللا عليه فكان جزاؤهم 
  -موفورًا، والتابعني ومن تبعهم إبحسان صالًة  وسالًما وبركات دائمات َرواًحا وبُكورًا أما بعد :  

ضان يرتىب املسلم على الكثري من القيم واألخالق اليت هتذب سلوكه وتصقل شخصيته يف شهر رم  -عبــــــاد هللا :  
وتورثه الذكر احلسن والثواب اجلزيل يف الدنيا واآلخرة وإنه لينبغي أن نريب أنفسنا على األخالق الفاضلة وجنعلها 

فرصة عظيمة لتدريب النفس   ات الرمحنضان وفريضة الصيام ونفحم سلوك نتعامل هبا يف واقع احلياة  ولعل شهر ر 
وتربيتها وهتذيبها فغاية العبادات يف اإلسالم تربية الروح وتقومي السلوك ومعاجلة اإلحنرافات وتوثيق الصلة برب 
عز  األرض والسماوات فهل من عزم وإرادة يف نفس كل مسلم ومسلمة وصائم وصائمة للقيام بذلك وقد أمره هللا

َلَح َمْن زَكهاَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسهاَها()الشمسال)َقْد أَ وجل بتزكية نفسه فق (.. قبل أن َييت يوم ال ينتفع 10-9فـْ
الصائم بصومه وال املصلي بصالته وال املزكي بزكاته .. عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه 

م له وال متاع، فقال صلى هللا عليه وسلم: إن من ال دره س؟ قالوا: املفلس فينا ل وسلم أنه قال: “أتدرون من املف
املفلس من أميت من َييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، وَييت وقد شتم هذا وسب هذا، وقذف هذا، وأكل مال 

بل أن يقضي ق هذا، وسفك دماء هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته  
هم فطرحت عليه مث طرح يف النار” )رواه مسلم( فرمضان شهٌر للمراجعة والتغيري والرتبية من خطااي  ما عليه أخذ 

والتهذيب للنفوس وهو مدرسة األخالق يقول صلى هللا عليه وسلم )والصيام ُجن ة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال 
 . لبخاري( .قل: إن امرؤ صائم ( )اييرفث، وال يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فل

 
فالصوم يدفع املسلم ويوجهه إىل ضبط النفس واحللم والعفو والصفح والتنازل ، ليس على سبيل اجلنب واخلوف   

والضعف ولكن طاعة هلل وإتباٍع لرسوله صلى هللا عليه وسلم وطلٍب لألجر والثواب  .. فإن سابه أحد أو قاتله 
ق مدحه هللا يف القرآن وأمر به ووصف به أنبيائه وحث سيد األخالهذا هو خلق احللم وهو    . فليقل إن امرؤ صائم .

عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَتلق به وأمر به أصحابه وأمته من بعده إىل يوم القيامة .. وإن من فضائل 
ومصائب   ن صاحبه من مشاكل وفنتٍ ع رمضان ومثراته أن يريب املسلم على هذه القيم واألخالق .. فكم دفع احللم 
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كم دفع احللم عن صاحبه من بالاي وشرور وكم رفع قدر احللم صاحبه بني الناس وأورثه الذكر احلسن وكم من و 
حسنات ثقل هللا هبا ميزان صاحب احللم الذي صرب يف ذات هللا وكظم غيظه وتفضل على غريه .. وقد أمر هللا به، 

[، ووصف به عباده فقال: }وإذا 199عراف:  هلني{ ]األر ابلعرف وأعرض عن اجلامفقال سبحانه: }خذ العفو وأ 
[ .. لقد كان 37[، وقال: }وإذا ما غضبوا هم يغفرون{ ]الشوري:  63خاطبهم اجلاهلون قالوا سالًما{ ]الفرقان:  

و  من هللا لِْنَت هلم ول  ة احللم من أهم الصفات اليت زكى هللا هبا رسوله صلى هللا عليه وسلم قال تعاىل : }فبما رمح
ظاًّ غليظ القلب النـَْفضُّوا من حولك فاعُف عنهم واستغفر هلم وشاِوْرهم يف األمر فإذا عزمَت فتوكهْل على هللا كنَت فَ 

( .. قال علي رضي هللا عنه يف  "أول ِعوض احلليم عن حلمه أن  الناس 159إن  هللا حيب املتوكلني{  )آل عمران:  
وسئل األحنف بن قيس ِب سدت   , راض كالصفح واإلعراض   عن األع ال بعض البلغاء: ما ذبه قأنصاره  ..  و 
 . وجدت احلِلم أنصر يل من الرجالقومك؟ قال  

 

يكفى احللم عزة ورفعة وعلو شأن أنه من أمساء هللا وصفة منصفاته فهو سبحانه وتعاىل: احلليم؛ يرى    -عبــــاد هللا :  
تهم مع اقتداره واستحقاقهم هلا،..  قال تعاىل )"َوَلْو ع يف عقوب مره مث ميهلهم وال يسار معصية عبادة وخمالفتهم أل 

ُرُهْم إىَل َأَجٍل مَُّسمًّى فَِإَذا َها ِمن َدآبهٍة َوَلِكن يـَُؤخِ  ُ النهاَس ِبظُْلِمِهم مها تـََرَك  َعَليـْ َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن  يـَُؤاِخُذ اَّلل 
النحل( ..  وقد وصف نفسه ابحللم يف أحد عشر موضعا يف القرآن الكرمي ، ( )سورة  61الَ َيْستَـْقِدُموَن")َساَعًة وَ 

[.. وقال   235قوله تعاىل:  )  واعلموا أن هللا غفور حليم  (  ] البقرة:    -قرن فيها املغفرة ابحللم من ذلك :  
 يؤاخذكم هللا ابللغو يف تعاىل :"ال [.. وقال    155ل عمران:  آتعاىل:  )  ولقد عفا هللا عنهم إن هللا غفور حليم  ( ]  

سورة البقرة(  ..  وأوصى سبحانه وتعاىل ابحللم   225أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم وهللا غفور حليم "  
أحسن فإذا   والرفق وجماهدة النفس عليهما وبني آاثرمها، قال تعاىل:) وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي

-24كأنه ويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم (]فصلت :  ينه عداوةالذى بينك وب
[... واحللم من الصفات اليت حيبها هللا  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لألشج ، أشج عبد القيس : إن 25

: اي رسول هللا ، كاان يف  أم حداث ؟  ألشج قال  يف مسند أيب يعلى أن ا دفيك خصلتني حيبهما هللا ، احللم واألانة ، وور 
ح   48/    1قال: بل قدمي ، قال )األشج ( : قلت : احلمد هلل الذي جبلين على خلقني حيبهما " ) صحيح مسلم  

ليه السالم ع(  ...   واحللم وضبط النفس من صفات أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم، هذا إبراهيم اخلليل    25
[. وقال تعاىل )  إن إبراهيم حلليم أواه منيب  ( 114ل: ) إن إبراهيم ألواه حليم ( ]التوبة :حللم ويقو يصفه ربه اب

[.. ويبشره ربه كذلك اببن حليم، ويكون احللم من صفات إمساعيل عليه السالم. قال تعاىل: ) فبشرانه 75]هود:
 [..  101بغالم حليم ( ]الصافات :

 

للسب والشتم والتسفيه من قومه وهو مع ذلك كان يف غاية احللم على قومه  يتعرض  هود عليه السالم نيب هللا  وهذا
لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي يريد هلم اخلري  والصالح قال تعاىل )  قَاَل اْلَمألُ الهِذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْوِمِه ِإانه لَنَـَراَك يف َسَفاَهٍة ِوِإانه  



طب       ان  رخ  ة  مض              ي 

 hassan3f@gmail.com 112 

اَهٌة َوَلِكينِ  َرُسوٌل مِ ن رهبِ  اْلَعاَلِمنَي* أُبـَلِ ُغُكْم ِرَساالِت َريبِ  َوَأانَْ َلُكْم اَنِصٌح َأِمنٌي( )  يب َسفَ قَاَل اَي قـَْوِم لَْيسَ   *
( ..   أما صفوة اخللق صلى هللا عليه وسلم فقد كان أكثر اخللق حلماً فيصرب ويصفح ويسامح 68-66األعراف/
انظروا إىل هذا املوقف الرائع .. يف يوٍم من األايم بينما كان رسول هللا ب الناس و حىت كسب هبذا اخللق قلو   ويتجاوز

مع أصحابه يف املسجد إذ برجل يتخطى الصفوف حىت وصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ مبجامع 
حقي؟ فو هللا  تقضيين اي حممد أال    -وقال له:  ظ قميص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وردائه  ونظر إليه بوجه غلي

ما علمتم ـ بين عبد املطلب ـ إال مطاًل، ولقد كان يل مبخالطتكم علم، وكان هذا الرجل هو زيد بن سعنة حرب من 
أحبار اليهود  وكان رسول هللا قد استدان منه اىل أجل وقبل حلول األجل بيومني جاء زيد اىل رسول هللا  قال زيد : 

وجهه كالفلك املستدير، مث رمان ببصره فقال: اي عدو هللا: أتقول لرسول هللا   تدوران يفونظرت إىل عمر وعيناه      -
صلى هللا عليه وسلم ما أمسع؟ وتصنع به ما أرى؟ فو الذي نفسي بيده لوال ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. 

إىل غري هذا؛ أن أتمرن   كنا أحوج  ة فقال: اي عمر أان وهودورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر إيل يف سكون وتؤ 
ِبسن األداء، وأتمره ِبسن إتباعه )أي الطلب( ، اذهب به اي عمر فأعطه حقه، وزده عشرين صاعا من متر مكان ما  

 :رعته، قال زيد: فذهب يب عمر فأعطان حقي وزادن عشرين صاعاً من متر، فقلت: ما هذه الزايدة اي عمر؟ قال
وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك، قال وتعرفين اي عمر؟ قال: ال، قلت: أان زيد بن  عليه  أمرن رسول هللا صلى هللا 

سعنة، قال: احلرب؟ قلت: احلرب، قال: فما دعاك إىل أن فعلت برسول هللا ما فعلت؟ وقلت له ما قلت؟ قلت: اي 
ني نظرت إليه إال يه وسلم حرسول هللا صلى هللا عل   هعمر، مل يكن من عالمات النبوة شيء إال وقد عرفت يف وج

اثنتني مل أخربمها منه: يسبق حلمه جهله، وال تزيده شدة اجلهل عليه إال حلماً، وقد خربهتما، فأشهدك اي عمر أن قد 
صلى هللا   رضيت ابهلل راب، وابإلسالم دينا، ومبحمد نبياً وأشهدك أن شطر مايل فإن أكثرها ماال صدقة على أمة حممد 

علي بعضهم فإنك ال تسعهم؟ قلت: أو على بعضهم، فرجع عمر وزيد إىل رسول هللا صلى عمر: أو   عليه وسلم قال 
هللا عليه وسلم فقال زيد: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، وآمن به وصدقه، وابيعه، وشهد 

(،  6547(، واحلاكم )288ابن حبان )   زيداً ( )  غري مدبر ـ رحم هللا  معه مشاهد كثرية مث توَف يف غزوة تبوك مقبالً 
 (، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ( .. 11066والبيهقي )  

وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال : "كنت أمشي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه برد جنراان غليظ   
صفحة عاتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   نظرت إىل  ردائه جبذة شديدة ، حىتباحلاشية ، فأدركه أعرايب فجبذه  

قد أثرت هبا حاشية الربد من شدة جبذته . مث قال : ايحممد ، مر يل من مال هللا الذي عندك ، فالتفت إليه رسول 
عجيب وخلق عظيم  م(  موقف رهيب ، وحل 5362-هللا صلى هللا عليه وسلم ، مث أمر له بعطاء " رواه البخاري  

ى هللا عليه وسلم ..  واحللم دليل على رابطة اجلأش وشجاعة النفس ودماثة اخللق يقول رسول هللا ل هللا صل من رسو 
صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه: “ليس الشديد 

بن أيب طالب رضي هللا عنه: ليس اخلري مام علي  ند الغضب”. ..   قال اإلع ابلصرعة إَّنا الشديد الذي ميلك نفسه 
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أن يكثر مالك وولدك، ولكن اخلري أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن ال تباهي الناس بعبادة هللا، وإذا أحسنت 
نها إال أنت سمحدت هللا تعاىل، وإذا أسأت استغفرت هللا تعاىل  ...  اللهم أهدان ألحسن األخالق ال يهدي ألح

 . قلت ما مسعتم واستغفر هللا يل ولكم فا ستغفروه   سيئها ..  واصرف عنا  
 

 اخلطبة الثانية : 
أن لضعف احللم وسرعة الغضب آاثرا خطرية على املرء نفسه وعلى اآلخرين من    -أيهـا الصائمون /عبــــاد هللا :     

دة  وغريها مما يعرفها  رحة املع ضغط والقولون العصيب وقالذلك اإلصابة اجلسدية والنفسية أبمراض كثرية كالسكري و 
أهل االختصاص .. ومن اآلاثر أيضا  انتشار املشاكل وكثرة اجلرائم .. فكم من جرمية أزهقت فيها األرواح و سالت 

الدماء بسبب العجلة والغضب وعدم احللم .. وكم ضاع من خري وأجر وفضل بسبب قلة احللم وسرعة الغضب ، 
ك ، وبسبب حلظات غضب قطعت األرحام ، ووقع الطالق  وشرد  بسبب ذل  ت من مصيبة ودمار وهالك حلوكم  

األطفال، وهتاجر اجلريان ، وتعادى اإلخوان ، وقامت بني الدول احلروب وحل الظلم وسادت الفوضى .. وإذا كانت 
تطيش   ، ففيها شدائد والفنت أحرى وأوىلالاحلاجة تدعو احللم واألانة يف كل حال يف هذه احلياة الدنيا، فهي يف زمن  

العقول، وتضطرب القلوب، وَتتل املواقف، وال يسعف املرء إال التثبت واألانة واحللم والرفق والصرب واملصابرة قال 
على رءوس اخلالئق يوم   -عز وجل-صلى هللا عليه وسلم: )من كظم غيظًا وهو قادر على أن يـُْنِفَذْه، دعاه هللا  

و داود والرتمذي[..  وقد مدح هللا عز وجل املؤمنني بصفات كثرية منها شاء( ]أبريه من احلور العني ما  خيالقيامة،  
  ُ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي  ]آل قوله تعاىل:  الهِذيَن يُنِفُقوَن يف السهرهاء َوالضهرهاء َواْلَكاِظِمنَي اْلغَْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النهاِس َواَّلل 

ا تعلمت احللم إال من قيس بن عاصم ، فقد قتل ابن أخيه ابناً له ، ال : " م[ عن األحنف بن قيس ق134:عمران
فأيت ابلقاتل مكتوفا يقاد اليه ، فقال : ذعرمت الفىت ! ، مث أقبل على الفىت فقال: اي بين ، بئس ما صنعت ، نقصت 

ديته ، فإهنا غريبة املقتول  يله ، وامحلوا إىل أم   سبعددك ، وأوهنت عضدك ، وأمشت  عدوك ، وأسأت بقومك ، خلوا  
. مث انصرف القاتل وما حل قيس حبوته ، وال تغري وجهه " ..  إن الغضب احملمود واملطلوب من املسلم  ما كان هلل 

ء ماويف هللا، إذا انتهكت حمارم هللا إذا مل يطبق شرع هللا إذا كثرت املنكرات و إذا دنست املقدسات وسفكت الد
إذا ظهر الظلم وانتشر الفساد وإذا استهزىء ابلدين وأهله كما كان النيب صلى دينهم و   واضطهد املسلمون بسبب 

هللا عليه وسلم يغضب وذلك كثري يف حياته عليه الصالة والسالم، قالت عائشة رضي هللا عنها: ) ما ضرب رسول 
. وما نيل منه شيء قط  سبيل هللا خادماً، إال أن ياهد يف  هللا  صلى هللا عليه وسلم شيئاً قط بيده، وال امرأة وال

فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيء من حمارم هللا تعاىل، فينتقم هلل تعاىل ( ) رواه مسلم  ( .. فما أحوجنا إىل حلم 
جريانه وحلم   معالوالد يف بيته وحلم التاجر يف سوقه وحلم القاضي يف حمكمته وحلم املوظف يف إدارته وحلم اجلار 

 حلم الداعية مع من حوله وحلم األمري والرئيس مع من يسوسهم ويرعاهم.طالبه و   املعلم مع 
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لنتخذ من شهر رمضان وفريضة الصيام طريقاً ووسيلة لرتبية نفوسنا على خلق احللم وضبط النفس     -عبــــاد هللا :  
ولنتزود من األعمال   تاجني ..لفقراء واملساكني واحملا  والصفح والتجاوز عن اهلفوات والزالت .. ولننظر يف أحوال

الصاحلة ليوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه .. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمران وأصلح لنا دنياان اليت  
من كل   نافيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا اليت إليها معادان، واجعل احلياة زايدة لنا يف كل خري، وأجعل املوت راحة ل

ا وسائر أعمالنا اي أرحم الرامحني ... هذا وصلوا وسلموا على  حممد خري الربية ورسول اإلنسانية صلى هللا  ا وصالتنوتقبل صيامنشر،  
 عليه وعلى آله وسلم ..... واحلمد هلل رب العاملني 
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 الصوم و إيقاظ الضمائر  -25

ون , ال ُيسأُل عما يفعل الون , وحلكمه خضع العباد أمجعضه ملهتدون ، وبعدله ضل الاحلمُد هلل الذي بنعمته اهتدى ا
وهم ُيسألون , ال مانَع ملا َوَهب، وال ُمْعطَي ملا َسَلب، طاعُتُه للعاِمِلنَي أْفضُل ُمْكَتسب، وتـَْقواه للمتقني أْعَلى نَسب 

ِت ومجيل م ... أمحُدُه على جليِل الصفاتتعاقب الليايل واألايه   ... بقدرته  هتبُّ الرايُح ويسري اْلغمام، وِبكمته ورمحته 
اإِلنعام، وأشكُره شكَر مْن طلب املزيَد َورَام، وأشهد أن  ال إله إاله هللا الهِذي ال حتيُط به العقوُل واألوهام، وأشهد أنه 

وعلى عَمَر الهِذي إذا    م،بكٍر السابق إىل اإِلسالحممدًا عبُده ورسولُه  أفَضُل األانم،  صلهى هللا عليه وعلى صاحبه أيب  
لشيطاُن َهام، وعلى عثماَن الهِذي جههَز مبالِه جيَش  الُعْسرِة وأقام، وعلى عليٍ  اْلَبْحِر اخِلَضمِ  واألَسِد الضِ ْرَغام، رآه ا

 -اً أما بعــد :  وعلى سائر آلِِه وأصحابِه والتابعني هلم إِبحساٍن على الدوام، وسلهم تسليماً كثري 
مثاره تربية النفوس على إخالص األعمال هلل وإيقاظ الضمائر ملراقبته سبحانه إن من مقاصد الصوم و     - :  د هللاعبـا

يف مجيع األعمال واألقوال والنيات .. فالصوم هو العبادة الوحيدة اليت قد خيفيها العبد وال يعلمها إال هللا وهو 
إال هللا .. وهكذا هي العبادات يف ملن حوله وال يعلم ِبقيقة ذلك  ان  ويدعيها ويظهرها اإلنس  العبادة اليت قد يتصنعها

اإلسالم تؤيت مثارها يف إميان العبد وعالقته مع ربه وعبادته وأخالقه وسلوكه مع الناس من حوله .. قال تعاىل )اَي أَيُـَّها  
(.. و جعل املوىل 183تـهُقوَن ( )البقرة:ْن قـَْبِلُكْم لََعلهُكْم تَـ  مِ ُكِتَب َعَلى الهِذينَ   الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِ َياُم َكَما

سبحانه وتعاىل ثواب الصوم عظيًما ألنه أبعد العبادات عن الرايء والنفاق والشرك ، فقال صلى هللا عليه وسلم: 
فإنه يل وأان أجزي وم ال هللا تعاىل: إال الص"كل عمل ابن آدم يضاعف، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ق

مه وشرابه وشهوته من أجلي" )البخاري ومسلم( .. قال العالمة ابن قدامة: "إن  يف الصوم خصيصًة به، يدع طعا 
: )الصوُم يل وأان أجزي به(؛ وكفى -سبحانه    -، حيث يقول  -عز وجل   -ليست يف غريِِه؛ وهي إضافُتُه إىل هللا  

( وإَّنا ُفضِ ل الصوُم 26ه: )وطهِ ْر بييت(؛) احلج  العتيَق إبضافِتِه إليه يف قولِ َت  ة شرفاً! كما شر ف البيهبذه اإلضاف 
ملعنَينْي: أحُدمها: أنه ِسرٌّ وعمٌل ابِطٌن ال يراه اخللُق وال يدخله رايٌء! الثان: أنه قهٌر لعدوِ  هللا". )خمتصر منهاج 

لنهار مع ميتنع من األكل والشرب طوال ا ائمساءلنا ما الذي جعل الص(.. ولو ت45القاصدين البن قدامة ص  
املشقة والتعب واجلوع ورغم أهنا يف متناول يده وقد خيلو يف مكان ال يراه أحد فيأكل ويشرب .. إن الذي منعه من 

ن الشر واحلالل من ذلك هو إميانه ابهلل وضمريه احلي  الذي حيمله بني جواحنه فيدله على احلق من الباطل واخلري م 
 ام.احلر 

 
الضمري هو تلك القوة الروحية اليت تتحكم يف مواقف اإلنسان وتفكريه وتوجهه حنو     -:  أيها املؤمنون /عبــاد هللا  

اخلري واحلق والصالح وهو منحة من هللا لإلنسان ومثرة لإلميان والعمل الصاحل وهو حصن مينع صاحبه من اقرتاف 
حينما حَجَزُه ضمريُه   -عليه السالمُ -وسَف  . ولذلَك َضرَب هللاُ مثالً بيد .زن بني املصاحل واملفاساملوبقات وميزان يوا
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اِلُموَن( )يوسف عن االجنراِف وراَء اهلوى فقال يف وجه امرأة العزيز:) َمَعاَذ اَّللِه ِإنهُه َريبِ  َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنهُه ال يـُْفِلُح الظه 
تذكر أبن له رابً ال يغفل وال ينام ة أو جرمية أو تقصري أو تفريط  عصياملسلم إذا مهت نفسه مب ( .. وهكذا هو  23  /

وال ينسى حيكم بني عباده ابلعدل ويقتص ملن أساء وقصر وتعدى يف الدنيا واآلخرة القائل سبحانه ) وِإنه َعَلْيُكْم 
ٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه يف ُعُنِقِه وقال تعاىل) وَُكله ِإْنَسا   ..  (12-10ُلوَن )االنفطار:حَلَاِفِظنَي * ِكَراماً َكاتِِبنَي * يـَْعَلُموَن َما تـَْفعَ 

َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحسِ  (.. كان 14-13يباً )اإلسراء:َوخُنْرُِج لَُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاابً يـَْلَقاُه َمْنُشوراً * اقـْ
ن هللا .. خيربه يوماً من األايم موظفو احب ضمري حي وكان شديد اخلوف م صلعثمان سليمان القانوناخلليفة ا

القصر ابستيالء النمل على جذوع األشجار يف قصر "طوب قايب" وبعد استشارة أهل اخلربة خلص األمر إىل دهن 
علماء يف ال  ذ رأي مفيت الدولة ورأي جذوعها ابجلري ..  ولكن كان من عادة السلطان حني يقدم على أمر أن َيخ

ل مسألة فكان ال يُنفذ أمًرا إال بفتوى من شيخ اإلسالم أو من  اهليئة العليا للعلماء يف عصره وحكم الدين يف ك 
أثناء سفره إىل فيينا عاصمة النمساء عندما كانت هذه األمة   –زيكتور–الدولة العثمانية .. تُويف الُسلطان يف معركة  

لتها وحريهتا .. فعادوا جبثمانه إىل رت العدل وأنقذت البشرية من ضالونشالة وهدف ففتحت الدنيا  صاحبة رس
إسطنبول ، وأثناء التشييع وجدوا أنه قد أوصى بوضع صندوق معه يف القرب،  فتحري  العلماء و ظنوا أنه مليء ابملال 

حىت ممتلئ بفتاواهم ،    دوقشة عندما رأوا أن الص نفأخذهتم الده  , فه حتت الرُتاب ، وقرروا فتحه، فلم ييزوا إتال 
ا عن نفسه يوم لقاء هللا ، فبكى العلماء حىت قال قائلهم: لقد أنقذت نفسك اي سليمان ، فأي مساٍء تظلنا يدافع هب

 وأي أرٍض تُقل نا إن كنا خمطئني يف فتاواان ؟ 
ع مصري هذا اإلنسان، ويضل يضيأو ينام وال يستيقظ ،    عندما ميوت ضمري اإلنسان أو تصيبه آفة     -عبــــــاد هللا :  

لطريق، وعن صراط هللا املستقيم، ويتعرض لغضب هللا وسخطه وتفسد احلياة من حوله وتغدوا أعماله هباءاً عن ا
منثوراً .. وقد عرض النيب صلى هللا عليه وسلم حالة توجل منها القلوب وتذرف منها الدموع حني قال: ))ليأتني 

على وجوههم يف النار((، قال ثوابن: صفهم لنا اي  ل هتامة بيض، يكبهم هللا تعاىلجبا من أميت معهم حسنات كأانسٌ 
رسول هللا! جلهم لنا! فقال  : ))يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، وهلم ورد من الليل، غري أهنم إذا خلوا 

ر، لعنه قلوب املؤمنني وهو ال يشعن تالدرداء: ليت ق أحدكم أمبحارم هللا انتهكوها( )صححه األلبان( ..  قال أبو  
َسُهْم ِإنه خيلو مبعاصي هللا فيلقي هللا عليــه البغض يف قلوب املؤمنني  .. قال تعاىل: ) َواَل جُتَاِدْل َعِن الهِذيَن خَيَْتانُوَن أَنـْفُ 

 َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ يـُبَـيِ ُتوَن َما اَل اَل َيْسَتْخُفوَن ِمَن اَّللهِ وَ   ْخُفوَن ِمَن النهاسِ ( َيْستَ 107اَّللهَ اَل حيُِبُّ َمْن َكاَن َخوهااًن أَثِيًما )
ُ مبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيطًا( )النساء/ (.. يقول ابن اجلوزي رمحه هللا: " ليعلم الناس أن 108،  107يـَْرَضى ِمَن اْلَقْوِل وََكاَن اَّلله

عمل" ... فيأيت الصوم جاب وال استتار وال يباع لديه احت  ينفع من قدره وقدرته  هنالك من يازي على الزلل وال
ليحي الضمري يف النفوس ويربطها ابخلالق سبحانه وتعاىل وبه تستشعر عظمة املوىل سبحانه وقدرته .. قال انفع : 

 ال له عبد هللا : هلم اي خرجت مع ابن عمر يف بعض نواحي املدينة ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة فمر هبم راع  فق
: إن صائم .. فقال له عبد هللا : يف مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت يف هذه اعي فأصب من هذه السفرة  فقال  ر 
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الشعاب يف آاثر هذه الغنم وبني اجلبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم .. فقال الراعي : أابدر أايمي اخلالية فعجب 
ا ليست يل إهنا ملوالي .. ونطعمك من حلمها ...قال : إهن رهابيعنا شاة من غنمك جنتز ابن عمر وقال : هل لك أن ت

قال : فما عسى أن يقول لك موالك إن قلت أكلها الذئب ...؟ ! فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إىل السماء وهو 
نه ى منة فبعث إىل سيده فاشرت يقول فأين هللا ؟؟؟  قال : فلم يزل ابن عمر يقول : فأين هللا  ..  فلما قدم املدي

ووهب له الغنم رمحه هللا وقال له إن هذه الكلمة أعتقتك يف الدنيا وأسأل هللا أن تعتقك  الراعي والغنم فأعتق الراعي 
 ( .. 188/    2يوم القيامة( صفة الصفوة ) 

زمة طعام ت أواجلماعات واألحزاب ليسإن أزمة أمتنا اليوم واليت متر هبا اجملتمعات والشعوب واألفراد    -عبــــــاد هللا :
اء أو مسكن أو تعليم أو أزمة أمن واستقرار ولكنها أزمة ضمري تسببت يف كل هذه األزمات أو غذاء أو مال أو دو 

واليت كانت نتيجتها فساد األخالق والقيم والسلوك واملعامالت وطغى بسببها حب الدنيا وشهواهتا وحب املصلحة 
أداء األماانت فساءت األحوال لواجبات والتفريط والتساهل يف   احتقيقها وظهر التقصري يف الذاتية والرغبة يف  

وسفكت الدماء وأزهقت األرواح وتفرق الصف وقامت الصراعات واخلالفات وتوقف املد احلضاري وتعطل اإلنتاج 
 إىل   خالقه وحتولت هذه األمةوأصبحت العبادات والطاعات جمرد حركات وأوراد ال تؤثر يف إميان الفرد أو سلوكه وأ 

والصراعات واخلالفات بني أبناءها إىل جانب هدم للقيم واألخالق والتنكر للدين ميدان كبري و مستنقع للحروب  
والشرع وال شك أن ذلك ابتالء ومتحيص هلذه األمة لتعود إىل احلق والصواب الذي أمر هللا به  يف كتابه ورسول هللا 

ه االختالالت يف شخصية املسلم م ليوقظ هذه الضمائر ويعاجل هذعا  ، لذلك َييت الصيام كل   صل هللا عليه يف سنته 
بتقوية إميانه وصلته ابهلل من خالل ممارسة هذه العبادة العظيمة ، اللهم ارزقنا خشيتك يف السر والعلن وارزقنا 

                                        . غفروه  اإلخالص يف القول والعمل  ..   قلت قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم فاست
اي من جعلتم هللا رقيباً على صيامكم .. اجعلوا هللا رقيباً على أعمالكم   -بة الثانـية  : اتقوا هللَا عبــــــاد هللا :اخلطــــ 

بية واإلعالم وغري وأخالقكم وتصرفاتكم يف البيت والوظيفة والشارع والسوق ويف احلكم والسياسة واالقتصاد والرت 
مائر أبنائها .. الطالب واملعلم واملوظف واملهندس واملقاول والتاجر فما أحوج أمة اإلسالم إليقاظ ض ..  ذلك  

والطبيب واجلندي واحلاكم والقاضي والرجل واملرأة لتستقيم حياتنا وتصلح أحوالنا .. فزكوا أنفسكم وهذبوا 
رضا ربكم وتقوى   الشر تسعدوا يف حياتكم وتنالونعن  َعَمِل اخلرِي والبعِد  أخالقكم وأحيوا ضمائركم  ورَبُّوها على  

أخوتكم وحتفظ حقوقكم وينتشر اخلري يف جمتمعكم وأوطانكم .. واحذروا من التمادي والغفلة وأقبلوا على هللا 
ٍس مها َكَسَبْت َوُهْم اَل نـَفْ مثُه تـَُوَفه ُكلُّ   أبعمال صاحلة ونيات خالصة قال تعاىل )َواتـهُقوْا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّلل ِ 

( ... حج ابن املبارك مع مجاعة من أهل مرو يف خرسان وأثناء مسريهم إىل بيت هللا احلرام مروا على 281يُْظَلُموَن)
رهم مبا عند قرية قد أصاهبا اجلوع واألمراض والناس يف حالة يرثى هلا ويف ضائقة شديدة .. فجمع من كانوا معه وذك

املسلم وأيقظ الضمري يف نفوسهم فجموا أمواهلم اليت أعدوه للحج ثواب وبواجب املسلم جتاه أخيه   و هللا من خري
فكم من األجر سيناهلم وكم من األلسن  ودفعوا هبا ألصحاب القرية وعادوا إىل بالدهم وحجوا العام الذي بعده  ..  
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ام واملساكني واملشردين  انظروا يف حاجة الفقراء واأليت. فية ستمتلئ هبا قلوهبم .سرتتفع ابلدعاء هلم وكم من الراحة النفس
والنازحني عن بيوهتم وتعاونوا فيما بينكم لعل رمحة هللا تدركنا يف هذا الشهر الكرمي .. اللهم تقبل صيامنا وصالتنا وقيامنا  

؛  رمحة املهداة، والنعمة املسداةال وسلموا رمحكم هللا على وخذ بنواصينا إىل كل خري واهدان إىل سواء السبيل ..   هذا وصلوا
َلى النهيبِ  اَي  نبينا وإمامنا وقدوتنا حممد بن عبد هللا، فقد أمركم هللا ابلصالة والسالم عليه بقوله: ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن عَ 

 .واحلمد هلل رب العاملني. ( .56َتْسِليماً )األحزاب: أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا 
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 اجلوانب الرتبوية يوم الفرقانمن   -26

 

ال يذل من وااله وال     األكاسرة،  احلمد هلل ُمعز  من أطاعه واتقاه، ومذل  من خالف أمره وعصاه، قاهر اجلبابرة وكاسر
ا ميآلن أرضه نه وأشكره محًدا وشكرً سبحا    لرضاه، أمحده    به ويرضى يعز من عاداه، ينصر من نصره ويغضب لغض

ه صادقاً تلقاه ومن ترك  ألجله شيئاً أعطاه فوق ما يتمناه ومن توكل عليه كفاه فسبحانه من إله من أقبل إلي ومساه،
  شهد أن سيدان ونبيناوأ  تفرد بكماله  وبقاه وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وال معبود ِبٍق سواه ..  

وكل   والتابعني  وأصحابه    وعلى آله     ابرك عليه، من خلقه ومصطفاه، صلى هللا وسلم و وخريته    عبده ورسوله حممًدا  
   -ـــد: ـــ أ ما بعـه  من نصره وواال

بدر يوم   يف مثل هذا اليوم اجلمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة كانت معركة   -اد هللا :ــــــ عب
سالم والشرك , بني اخلري والشر , بني احلق اليت كانت املواجهة األوىل بني اإلملوىل سبحانه وتعاىل  الفرقان كما مساها ا

والباطل ومن ذلك اليوم قبل أربعة عشر قرانً من الزمان واملسلمون يستلهمون منها الدروس والعرب وهي من أايم هللا 
ِم  َوذَكِ رْ ربها وعظاهتا قال تعاىل)ستفادة من دروسها وعوتعاىل بتذكر هذه األايم واال العظيمة وقد أمر هللا سبحانه  ُهْم أبَِايه

واليوم سنتحدث عن بعض اجلوانب الرتبوية من حياة الرسول   [5/]إبراهيم( اَّللِ  ِإنه يف َذِلَك آلاَيٍت لِ ُكلِ  َصبهاٍر َشُكورٍ 
ا ونتآلف يف ما بيننا نفوسنا وهنذب أخالقن  عركة نقوي بذلك إمياننا ونزكيصلى هللا عليه وسلم وأصحابه يف هذه امل 

ُْويل األَْلَبابِ دروس ما نصلح به ما فسد من أوضاعنا قال تعاىل)وأنخذ من ال  ( لََقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة ألِ 
 [ 111/]يوسف 

جوعى وحفاة عسكرية هامة ومصريية وأفراده  هل ميكن جليش يدخل يف مواجهة    -اد هللا : ــ عب أيها الصائمون / 
جيشاً قائده حممد صلى هللا عليه وسلم وأفراده هم صحابته الكرام  مقياس البشر ال ميكن ذلك ..لكن  وعراة ؟ يف

غري ذلك إبمياهنم وصدق توكلهم على هللا إنه اإلميان الصادق الذي ينبغي أن ترتىب عليه األمة اليوم أفراداً وشعوابً 
تسرتد املقدسات .. ألمان ويتحقق النصر وحترر األرض و لربكة وحيصل األمن واعات فبه تنتشر السعادة وحتل اوجمتم

خرج هذا اجليش وأثناء مسريهم إىل بدر ملالقاة قريش نظر إليهم صلى هللا عليه وسلم فرأى التعب والكدح وضيق 
واتصل ابلواحد   ام .. فقراء فرفع أكف الضراعة العيش على وجوههم فبطوهنم فارغة وأجسادهم عارية  حفاة األقد

( )حسنه األلبان يف اللهم إهنم حفاة فامحلهم، اللهم إهنم عراة فاكسهم  اللهم إهنم جياع فأشبعهم، ن وقال )الداي
( .. لقد خرجوا السرتداد أمواهلم اليت أخذهتا قريش ومل خيرجوا للحرب لكن هللا أراد أمراً 2747صحيح أيب داود/

ُ ِإْحَدى الطه َوِإْذ يَِعدُُكُم  قال تعاىل)آخر   َا َلُكْم َوتَـ اَّلل  ُ َأن حيُِقه ائَِفِتنْيِ َأهنه َودُّوَن َأنه َغرْيَ َذاِت الشهوَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اَّلل 
شريوا  لى هللا عليه وسلم يقول هلم أ.. ويف أرض املعركة وقف ص[7احلَقه ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن ]األنفال :  

قال: امض بنا اي رسول هللا ملا أمرك هللا، وهللا و   ملقداد بن عمرو  م اس فتكلم املهاجرين خرياً فقام منهعلي  أيها النا
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اذهب أنت   اذهب أنت وربك فقاتال إان هاهنا قاعدون. ولكن نقول:  ال نقول لك كما قال بنو إسرائيل ملوسى: 
قوم فقام سعد بن هلا مرة أخرى أشريوا علي  أيها الى هللا عليه وسلم وقافاستبشر صل   إان معكما مقاتلونوربك فقاتال  

 وهللا لكأنك تريدان معاذ من األنصار وقال :  

اي رسول هللا؟ قال صلى هللا عليه وسلم: »أجل«. قال: )لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدان أن ما جئت به هو احلق، 
ق لو الذي بعثك ابحل  هللا ملا أردت، فو  الطاعة، فامض اي رسول عهودان ومواثيقنا على السمع و وأعطيناك على ذلك 

استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك، ما َتلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوان غًدا، إان 
 صلى فتهلل وجه النيب  "   ى بركة هللالصرب يف احلرب، صدق عند اللقاء، ولعل هللا يريك منا ما تقر به عينك فسر عل 

ِإنه اَّللهَ تـََعاىَل َقْد َوَعَدِن ِإْحَدى الطهائَِفَتنْيِ، َوَواَّللِه َلَكَأن ِ أَْنظُُر ِإىَل َمَصارِِع ِسريُوا َوأَْبِشُروا، فَ وقال :    هللا عليه وسلم 
نت من العدة سبب ذلك وإن كااإلميان ومل تكن قوة العدد و   . فكان النصــر الذي هو مثرة.[615/ 1"] ابن هشام: السرية اْلَقْومِ 

ُتْم َأِذلهٌة فَاتـهُقوا اَّللهَ لََعلهُكْم َتْشُكُرونَ نصر قال تعاىل )األمور اهلامة ومن أسباب ال ُ بَِبْدٍر َوأَنـْ ]آل عمران:  (َولََقْد َنَصرَُكُم اَّلله

سه وأرسل عاىل هذه املعركة بنفملؤمنة أدار املوىل سبحانه وتبسبب هذا اإلميان الصادق يف قلوب هذه الفئة ا   [123
ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإىَل اْلَمالِئَكِة َأن ِ ):  ه وأولياءه وهكذا اإلميان يف كل زمان ومكان قال تعاىلمالئكته دفاعاً عن أحباب

ُهْم ُكله ْوَق األْعَناِق َواُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا فَـ َمَعُكْم فـَثـَبِ ُتوا الهِذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي يف قـُُلوِب الهِذيَن َكفَ  ْضرِبُوا ِمنـْ
 [ 12]األنفال:  (بـََنانٍ 

ومن هذه الدروس اليت ينبغي أن ندركها أمهية احلب الصادق هلل ولرسوله ولدينه وأثره يف حياة املسلم    -اد هللا : ـــــ عب
 فقد قدم الصحابة 

هلم يف األرض وجعلهم هم هللا ونصرهم ومكن  وطاهنم من أجل هذا الدين فأعز أنفسهم وأمواهلم وتركوا دايرهم وأ  
 م الدنيا ملوكا وفتح هل

وإن من عالمات هذا احلب البذل والتضحية يف سبيل دينه واإللتزام بشرعه واتباع رسوله صلى هللا عليه وسلم 
قيمة ويقوم بتسويتها لكي تكون مست  يعدل الصفوفكان صلى هللا عليه وسلم  بدر  وتقدمي حبه على كل حب .. يوم  

صلى هللا عليه   فدفعه سواد بن غزية، وقد خرج من الصف  هم ال ريش له يعدل به الصف، فرأى  مرتاصة، وبيده س
يف بطنه، وقال له: »استِو اي سواد« فقال: اي رسول هللا أوجعتين، وقد بعثك هللا ابحلق والعدل فأقدن،  وسلم

ه، فقال: »ما محلك على هذا اي قد« فاعتنقه فقبل بطنعن بطنه وقال: »است عليه وسلمصلى هللا فكشف رسول هللا  
د« قال: اي رسول هللا حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك، فدعا له رسول هللا سوا

لوعد هللا ورسوله .. . ومن هذه الدروس قضية اليقني والتصديق واإلطمئنان  (.236خبري)صحيح السرية النبوية، ص
 يرتتب على القيام هبا الكثري من األجور اجلنة والنار وكم هي األعمال اليت  آلايت اليت نقرأها عنفكم هي ا

واحلسنات وهبا تسعد حياة األفراد واجملتمعات أغفلناها وتركناها وانشغلنا ابللذات العابرة واملكاسب اآلنية فخسرت 
اء .. ذلك أن اليقني مبا أعده عيش وتسلط عليه األعدا فحل بساحتها الشقاء وضيق الاألمة كثرياً وركنت إىل الدني
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 يصنع املعجزات ويقوي اإلرادات وبه يستهني العبد ابللذات والشهوات اليت أصبحت تعبد من دون رب األرض هللا
الوطيس فقال :" قوموا إىل  محي   بدر يوم أن  اندى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه يوم والسموات .. لقد 

, فقال رسول صلى هللا عليه وسلم : ما حيملك رض" فقال عمري بن احلمام" بخ بخ "عرضها السماوات واأل جنة
)انظروا على قولك : بخ بخ ؟ قال : ال , وهللا اي رسول هللا إال رجاء أن أكون من أهلها قال : فإنك من أهلها ,

رايت هذه إهنا حلياة طويلة. ن أان حييت حىت آكل متفجعل َيكل منهن ، مث قال: لئ  فأخرج مترات من قرنه  اليقني( .. 
ابنها بسهم   أصيبوقد    ... إنه اليقني الذي جعل أم حارثة بن سراقة   مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل  فرمى 
قد   فقالت: اي رسول هللا،  يه وسلم صلى هللا عل   إىل النيب  وكانت حتبه حباً شديداً.. أتيتيوم بدر وهو غالم    فقتل 

 )أي من البكاء والنياحة(سب وإن تكن األخرى ترى ما أصنع؟مين، فإن يكن يف اجلنة أصرب وأحت  عرفت منزلة حارثة 
( ويف رواية:»اي 3982/فقال: »وحيك َأَوَهبْلِت َأَوَجنهة واحدة هي؟ إهنا جناٌن كثريٌة, وإنه يف جنِة الفردوِس«) البخاري

هبت املرأة فذ(1/475على«) األساس يف السنة ) ابنك أصاب الفردوس األثة، إهنا جنان يف اجلنة، وإن  أم حار 
صابرة حمتسبة تنتظر اليوم الذي تلتقي بولدها يف جنة عرضها السموات واألرض ..إنه اليقني الذي ينبغي أن ترتىب 

كرين اكعني والساجدين الذا مبا عند هللا هلم .. يقني الر عليه نفوسنا يقني الصائمني مبا أعده هللا هلم .. يقني املنفقني  
 ني اآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر بثواهبم عند رهبم ...واملستغفرين والصابرين .. يق 

ومن هذه الدروس التعرف على مكر املنافقني اليهود ودسائسهم واحلذر منهم واالستعداد ملواجهتهم     -اد هللا : ـــــــ عب
زميته فصور هللا والسخرية من جيش املسلمني ومتين هكاذيب وبث الشائعات  م بدر ما كان منهم إال نشر األ.. يو 

ْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالهِذيَن يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َغره َهُؤاَلِء ِدينُـُهْم َوَمْن يـَتَـوَكهْل َعَلى اَّللِه موقفهم ورد عليهم فقال سبحانه )إ
ية اليت وقفت أما العدو الصهيون ليلة ابلبارحة فاملقاومة الفلسطين ( وما أشبه ال49نفال/()األاَّللهَ َعزِيٌز َحِكيمٌ فَِإنه  

ودافعت عن أرضها وعرضها ومقدساهتا مبا متتلك من قوة .. ما أكثر ما قالوا عن رجاهلا وشباهبا ونسائها متهورين 
ويع واملؤامرة من القتل واحلصار والتج  لصهيون وهم أقل عدد وعدة رغم وطائشني ومغرورين إذ أهنم يواجهون العدو ا

.. وما أدرك هؤالء أن النصر من عند هللا وأن هللا لن خيذل أولياءه وإن تعرضوا لإلبتالء واإلمتحان القريب والبعيد  
ُ َفال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمنْ قال تعاىل) ْليَـتَـوَكهِل ْن بـَْعِدِه َوَعَلى  َذا الهِذي يـَْنُصرُُكْم مِ   ِإْن يـَْنُصرُْكُم اَّلله اَّللِه فـَ

 يل ولكم فاستغفروه   قويل َهذا، وأستغفر هللا    قلت    (160)آل عمران:(ُنونَ اْلُمْؤمِ 
رمضان فضاًل اليت هي أعظم أايم  رمضان    أايم معدودة وتدخل العشر األواخر من   -اد هللا :ـــــــــــــــ عب  اخلطبة الثانـية  /

كم فوتسكب فيها العربات بكاًء على السيئات،  املناجاة،    ةصفو فيها األوقات للذ، وأكثُرها أجًرا، ت  ، وأرفُعها قدرًا 
فيها هلل من عتيق من النار، وكم فيها من أسري للذنوب وصله هللا بعد اجلفاء، وكتب له السعادة بعد طول شقاء، إهنا 

قالت: كان النيب  اهللا عنه  ام مسلم عن عائشة رضيروى اإلم..نفع بعدها احلسرات  الفرصة اليت إذا ضاعت فلن ت
من قراءة القرآن والذكر   .. ولنكثر فيها.( عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله  صلى هللا

  فيها ليلة القدر واليت هي خريٌ ولنتحرى والدعاء والصدقة واإلعتكاف يف املساجد وصالة الرتاويح و صالة القيام ..  
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من قام ليلة القدر إمياانً واحتساابً غفر له ) لى هللا عليه وسلم :  قال ص   غفر الذنوب وترفع الدرجات وهبا ت  من ألف شهر
  هتدرك أحدان لعلف .  هوأهل هفوت هذه الفرصة الثمينة على نفس يأن ملسلم فال ينبغي ( .. ) متفق عليه  (ما تقد م من ذنبه 

هذا وصلوا وسلموا على املبعوث    . ..ة  الدنيا واآلخر   ةتكون هبا سعاد ميف هذه الليايل واألايفيها نفحًة من نفحات الرمحن ،
 . الطاهرين واحلمد هلل رب العاملني   الطيبني رمحة للعاملني وعلى آله وأصحابه
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 ىاجلانب األخالقي يف معركة بدر الكرب  -27

 
م ِبكمته .. احلمد هلل الذي ا .احلمد هلل الذي خلق اخللق بقدرته .. وصرف أموره احلمد هلل الذي أنشأ خلقه وبر 

عظمته الرقاب .. والنت لقوته الصعاب  وجرى أبمره السحاب .. احلمد هلل .. الذي تسبحه البحار ذلت ل
التكرار  وأشكره   ده سبحانه وحالوة حمامده تزداد معالزاخرات .. واألهنار اجلارايت .. واجلبال الراسيات .. أمح

الرمحة املسداة والسراج املنري صاحب ة والسالم على النعمة املهداة  و وفضله على من شكر مدرار .. والصال
احلوض والشفاعة وال يدخل اجلنة إال من أطاعه  حممد بن عبد هللا عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصالة وأمت 

 -ما بعــــــد :التسليم أ
يدة الفرد وصلته اعتربها قيمة إميانية مرتبطة بعق  ن لألخالق والقيم مكانة عظيمة يف دين اإلسالم حيثإ  -عبــاد هللا :

بربه، ورتب عليها اجلزاء يف الدنيا واآلخرة وجعل سبحانه وتعاىل تربية اخللق وتزكية نفوسهم ابألخالق والفضائل من 
ُلو   ه وسلم ) ُهَو الهِذي بـََعَث يف اأْلُمِ يِ نيَ ات فقال عن نبيه حممد صل هللا عليأهداف الرساالت والنبو  ُهْم يـَتـْ َرُسواًل مِ نـْ

يِهْم َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل لَِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي( )اجلَعلَ   ( .. وقال صل هللا2معة  ْيِهْم آاَيتِِه َويـُزَكِ 
( .. 45خالِق ( )السلسلة الصحيحة الرقم:  َم مكارَم األخالق ( و يف روايٍة ) صاحلَ  األعليه وسلم إَّنا بُِعْثُت ألمتَ ِ 

بل إن صاحب اخللق ليبلغ به خلقه منازل عالية يف الدنيا واآلخرة يقول عليه الصالة والسالم:)إن  من أحبِ كم إيل  
(، وعن أيب الدرداء رضي  272يف األدب املفرد ) ة أحاسنكم أخالقًا( )رواه البخاريوأقرِبكم مين  جملًسا يوم القيام 

لم قال: ) ما شيء أثقل من ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن وأن هللا  عنه: أن النيب صلى هللا عليه وس هللا
لم اثبتة ال تتغري يب أن ( .. وأخالق املس2641ليبغض الفاحش البذيء () صحيح الرتغيب والرتهيب لأللبان/  

ىن .. فال ميكن أن يسر والقوة والضعف ويف الفقر والغا يف حال الغضب والرضا واحلرب والسلم والعسر واليلتزم هب
َييت زمن أو ظروف أو حادثة  تبيح للمسلم أن يتنصل عن هذه األخالق وال يعين  وجود املشاكل واالختالفات بني  

واحلمية اجلاهلية وإشباع نوازع احلقد والقسوة ق والقيم و اخلضوع لغرائز الغضب  الناس اخلروج عن هذه األخال
الً ورعاً وأميناً وصادقاً ووفياً يف سائر أحواله ألنه يتعبد هللا هبذه األخالق ويبتغي اننية، فالبد أن يكون املسلم عادواأل

الظروف يد امله من أصحابه وأعدائه يف خمتلف  هبا مرضاته ... ومن ينظر يف سرية املصطفى صل هللا عليه وسلم وتع
ارك .. شهر القرآن وشهر اجلهاد وشهر يف هذه األايم من شهر رمضان املب ذلك جلياً واضحاً .. ولنا أن نقف وحنن

اإلنفاق وشهر الصيام والقيام مع اجلانب األخالقي يف معركة بدر الكربى واليت كانت يف السابع عشر من رمضان 
أحد وال بث   ني ال يريد القتال أو االعتداء على أحد أو سفك دم الثانية للهجرة .. خرج جيش املسلم من السنة  

الضعفاء واملساكني ومل يكن خروجهم لإلستكبار واهليمنة واهلدم والدمار .. كال .. فليست   الرعب واخلوف يف نفوس 
ديد السالح  هنبتها قريش منهم ابلقوة وحتت هتهذه أخالق اإلسالم .. ولكنهم أرادوا أن يسرتدوا بعض أمواهلم اليت
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أو قراءة شيء من القرآن جرمية ال   ن قتل ، وغدت بعض ركعات يف الصالة.. فقد ظلموا وطوردوا وسجنوا ومنهم م 
تغتفر ، مث أخذت أمواهلم قريش تتاجر هبا إىل الشام وعند علمهم بقدوم قافلة لقريش خرجوا ليسرتدوا بعضاً منها .. 

طيب واحلق من إىل معركة أرادها هللا ِبكمته ليميز اخلبيث من القريش وخرجت جبيشها وحتول املوقف    فعلمت 
َا َلُكْم َوتـََودُّوَن َأنه الباطل واخلري من ال ُ ِإْحَدى الطهائَِفِتنْيِ َأهنه  شر ويقضي هللا أمراً كان مفعوال  قال تعاىل) َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّلل 

ُ َأن حيُِقه احلَقه ِبَكِلَماتِِه َويـَقْ   وَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيدُ َغرْيَ َذاِت الشه  ( .. وأثناء مسريهم إىل 7نفال:َطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن )األاَّلل 
بدر ملالقاة قريش نظر إليهم صلى هللا عليه وسلم فرأى التعب والكدح وضيق العيش على وجوههم .. فبطوهنم 

جياع الضراعة واتصل ابلواحد الداين وقال )اللهم إهنم    ة حفاة األقدام .. فقراء فرفع أكف فارغة وأجسادهم عاري
( ... 2747محلهم، اللهم إهنم عراة فاكسهم( )حسنه األلبان يف صحيح أيب داود/فأشبعهم، اللهم إهنم حفاة فا 

ُ بَِبْدٍر َوأَ   فكانت املعركة وكان النصر فيها للمسلمني إبذن هللا تعاىل القائل: )َولََقدْ  ُتْم َأِذلهٌة فَاتـهُقوا اَّللهَ َنَصرَُكُم اَّلله نـْ
 ( ..123 َتْشُكُروَن()آل عمران:  لََعلهُكمْ 

 
ومن جوانب األخالق يف هذه املعركة احرتام القائد ألتباعه واالستفادة من خرباهتم   -أيها املؤمنون /عبــاد هللا :

وة، وهو أكمل الناس رأاًي، وأمتهم عقاًل هللا عليه وسلم ألصحابه قبل الغز   وَتصصاهتم فمن ذلك مشاورُة النيبِ  صل
ليه وسلم يستشري أصحابَه فيما ال وحي فيه من الكتاب والسُّنة؛ تعويًدا فكثريًا ما كان الرسول صلى هللا ع وحكمة، " 

، ورغبة يف تطبيق األمر اإلهلي هلم على التفكري ابملشاكل العامهة، وِحْرًصا على تربيتهم على الشعور ابملسؤولية
قال احلُباب بن املُنِذر: اي رسول النيب صلى هللا عليه وسلم ببدر،    لشورى، وتعويد األُمهة على ممارستها .. فحني نزلاب

هللا، أهذا رأٌي رأيَته، أم وحي؟ فقال: ))بل رأي رأيُته((، قال: فإن أرى أن تنزل على ماء، وجتعله خلف َظْهرك وتغور 
: 3أشار به احلباب)زاد املعاد )هللا عليه وسلم: ))قد أشرَت ابلرأي((، ونفهذ ما  املياه كلها، فقال رسول هللا صلى 

(.(.. ويف أرض املعركة وقف صلى هللا عليه وسلم يقول هلم أشريوا علي  أيها الناس فتكلم املهاجرين خرياً فقام  175
نقول لك كما قال بنو إسرائيل ملوسى: ول هللا ملا أمرك هللا، وهللا ال  منهم املقداد بن عمرو وقال: امض بنا اي رس

نقول: اذهب أنت وربك فقاتال إان معكما مقاتلون فاستبشر ك فقاتال إان هاهنا قاعدون. ولكن  اذهب أنت ورب
وهللا لكأنك   صلى هللا عليه وسلم وقاهلا مرة أخرى أشريوا علي  أيها القوم فقام سعد بن معاذ من األنصار وقال : 

به   منا بك وصدقناك، وشهدان أن ما جئت ؟ قال صلى هللا عليه وسلم: »أجل«. قال: )لقد آ تريدان .. اي رسول هللا
هو احلق، وأعطيناك على ذلك عهودان ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض اي رسول هللا ملا أردت، فو الذي بعثك 

وما نكره أن تلقى بنا عدوان   ضناه معك، ما َتلف منا رجل واحد،ابحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خل
يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة هللا " فتهلل وجه حلرب، صدق عند اللقاء، ولعل هللا  غًدا، إان لصرب يف ا

اَّللِه َلَكَأن ِ أَْنظُُر ِإىَل  ِإْحَدى الطهائَِفَتنْيِ، َووَ النيب صلى هللا عليه وسلم وقال : ِسريُوا َوأَْبِشُروا، فَِإنه اَّللهَ تـََعاىَل َقْد َوَعَدِن 
(.. فالقائد واملدير واملسئول الذي يقود أتباعه كالقطيع دون مشورة أو 615/  1َقْوِم") ابن هشام: السرية  َمَصارِِع الْ 
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م والنكسات والفشل ويتعطل رأي أو معرفة ابهلدف أو عدم وضوح الغاية والثمرة يين على األمة الويالت واهلزائ
ر ألنه يتعامل مع ضعيف ومهزوز وغري منتج أو مبادوَتسر املؤسسات ويغتال اإلبداع وينشأ عن ذلك جمت   اإلنتاج

معهم مبنطق اإلستبداد والفوقية والرأي الواحد .. إهنا سياسة االحتقار واالستخفاف ابلشعوب واألتباع ، وإخضاعها  
ُْم َكانُوا قَـ ما قال تعاىل عن فرعون : (فَاْستَ ابلقوة وإهدار كرامتها ، ك  ْوماً فَاِسِقنَي() الزخرف: َخفه قـَْوَمُه فََأطَاُعوُه ِإهنه

.. فكان من أخالقه صل هللا عليه وسلم أن يثبت الشورى ومناقشة األمور واإلستماع لآلراء ومشاركة اآلخرين (.54
ويف السوق ويف السياسة .. يف البيت مع األسرة ويف العمل من حولك وتبادل األفكار واختيار أفضلها وأصوهبا  

ليه وسلم يف هذه املعركة التواضع واحرتام إنسانية حلرب .. وكان من أخالقه صل هللا ع واإلقتصاد ويف السلم ويف ا
، لقيه اإلنسان ولو كان عدوك .. فعندما انتصر املسلمون، وارحتل الرسوُل صلى هللا عليه وسلم حىت كان ابلروحاء

به ؟ فو هللا   ة بن سالمة: "ما الذي هُتنِ ئونناتح هللا عليه ومن معه من املسلمني.. فقال هلم سلم املسلمون يُهنِ ئونه مبا ف 
إن لَقينا إال عجائَز ُصلًعا كالُبْدن املعلهقة فنحرانها.. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: ))أي ابن أخي، أولئك املأل((، 

ل هللا (.(.. ومن إنسانيته وعظمة أخالقه ص623:  2ن هشام )املأل: األشراف والرؤساء)سرية اب  قال ابن هشام:
ركة بدفن القتلى حىت وهم أعدائه فُنِقلوا إىل قليب بدر؛ لُيدفَنوا فيها، وقد كانت هذه هي عليه وسلم أن أمر بعد املع

الرسل، فطاملا كرمي ال يفعله إال أولو العزم من  سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع القتلى وهو موقف إنسان  
جوهم من دايرهم وأهليهم وأمواهلم، ولكنها إنسانية ه العذاَب ألوااًن، وهم الذين أخرَ أهانوه، وَسبُّوه، وأذاقوه وأصحابَ 

 اإلسالم تعلو عن األحقاد واالنتقام".. 
يها املسلمون أسرى عليها الرسول يف أو ل غزوة غنم ف  لقد كانت القاعدة األخالقية العامة اليت َحثه   -عبــاد هللا :

(, وقال اهليثمي يف )اجملمع: إسناده حسن 977خريًا«) الطربان يف )الكبري )  -أي ابألسرى-هي: »استوُصوا هبم  
ُموهنم على 10007) ( .. وقال ابن عباس: أمر رسول هللا  أصحابه يوم بدر أن يُكرموا اأُلَسارى, فكانوا يـَُقدِ 
 القرآن العظيم بن جبري, وعطاء, واحلسن, وقتادة )ابن كثري )تفسري  نفسهم عند الغداء, وهكذا قال سعيدأ
كن الصحابة رضوان هللا عليهم يقدمون لألسرى ما بقي من طعامهم بل كانوا ينتقون هلم أجود ما ( .. ومل ي4/584)

مري  حيكي ما , وها هو أبو عزيز شقيق مصعب بن علديهم من طعام, ويعلوهنم َيكلونه عمالً بوصية رسول هللا هبم
قدموا غداءهم وعشاءهم َخصهْون ني أقبلوا يب من بدر, فكانوا إذا  حدث يقول: "كنت يف رهط من األنصار ح

ابخلبز, وأكلوا التمر لوصية رسول هللا إايهم بنا, ما تقع يف يد رجل منهم كسرة خبز إال نفحين هبا؛ فأستحي فأرد ها 
حلارث أي أن ه مل يكن عزيز هذا صاحب لواء املشركني ببدر بعد النضر بن ا ها َعَليه ما ميس ها ، وكان أبو  فريد  

, بل كان من أشد  املشركني على املسلمني, فال حيمل اللواء إال شجعان القوم وسادهتم! ولكن هذا مل شخصية عادية
 سراديب حتت األرض أو عنهم الطعام والشراب أو يسجنوا يف  يغري من األمر شيًئا, .. فلم يضربوا أو يقتلوا أو مينع

وا ابلسكاكني وحيرقوا ابلنار.. كال .. مل حيدث ذلك وسائل التعذيب املختلفة  ومل يذِبتصعق أجسادهم ابلكهرابء وب
م يوجِ ه .. بل وصل األمر من احرتام إنسانية اإلنسان إىل احرتام مشاعره واحاسيسه فنجد النيب صل هللا عليه وسل
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األم واألطفال؛ فينهى عن التفريق بني    نسانية راقية يف شأن التعامل مع األسرى من النساءأصحابه الكرام توجيهات إ
ْعُت َرُسوَل اَّللِه يـَُقوُل: »َمْن فـَرهَق َبنْيَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها فـَرهَق اَّللهُ  َنُه وَ وطفلها؛ فَعْن َأيب أَيُّوَب قَاَل: مسَِ َبنْيَ َأِحبهِتِه يـَْوَم  بـَيـْ

تخلي عنه حتت أي  أصل من أصول التعامل ال يوز ال(..، ألن الرمحة ابألسري 6412اَمِة«) صحيح اجلامع)اْلِقيَ 
ظرف من الظروف وهي جزء من منظومة اجلهاد يف اإلسالم وأهدافه وآدابه ،فاجلهاد يف اإلسالم إَّنا شرع رمحة 

ن ؛ وإرغاماً للظاملني واملستبدين واملعتدين وقد عدالة للمغلوبني ، وهداية للحائريابلضعفاء ، ونصرة للمظلومني ، و 
اْغُزوا اِبْسِم هللِا يف مبدأ من مبادئ احلرب واليت تقوم على األخالق قائالً: "أسس رسول هللا صل هللا عليه وسلم  

، قاتُِلوا مْن كفر اِبهلِل، اْغُزوا وال   ا فانًِيا، وال وال تْقتُـُلوا ولِيًدا، أِو اْمرأًة، وال كِبريً   متْثـُُلوا، وال  تْغِدُروا،  ال  و تُغلُّوا،  سِبيِل اَّللِ 
((.. فلم هتدم املدن والقرى ومل تفجر املساد والكنائس ومل تفخخ املساجد 1731معٍة")مسلم/ )ُمْنعزاًِل ِبصوْ 

نظروا كيف هي لسن ومل يدفنوا حتت األنقاض .. فاواملنتدايت ومل تقصف البيوت ومل يقتل األطفال والنساء وكبار ا
مشاكلنا الدنيوية وكيف احندرت أخالقنا عض كمسلمني يف صراعاتنا وحروبنا و أخالقنا يف هذا اجلانب مع بعضنا الب

وضعفت يف النفوس قيمنا بسبب سوء الفهم لديننا والغلو والتطرف من جهة والتساهل واإلستهتار من جهة أخرى 
ن ظلموا من اعداء مني وتزيني الدنيا وشهواهتا هلم وركوهنم إىل الذيستحواذ الشيطان على كثري من املسلإىل جانب ا

ا وال بد من مراجعة ألخالقنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا حىت تنضبط أبحكام الشرع وآدابه بعيداً عن هذه األمة ودينه
سهام األمة إىل أعدائها   والبد من ترتيب أولوايتنا وتوجيه  اهلوى والعصبية واجلاهلية واألحقاد الشيطانية وحب اإلنتقام

يها ومقدساهتا  .. اللهم ثبتنا على اإلميان حىت نلقاك وهيئ لنا  ا واملرتبصني هبا واحملتلني ألراضاحلاقدين واملعتدين عليه
 من أمران رشدا .. 

 قلت قويل َهذا، وأستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه 
نكران اجلميل صل هللا عليه وسلم واملسلمني يف هذه املعركة عدم  ومن أخالق الرسول    -ــــاد هللا :اخلطبة الثانـية / عبـ

وفاً أو سجل موقفاً عظيماً جتاههم وهذا من الوفاء وهو من أعظم األخالق .. فهـذا رسول هللا ملن اسداء إليهم معر 
به من أذًى، مل  عراض أهلها عن دعوته، وما أحلقوه  صلى هللا عليه وسلم حني رجع من الطائف حزيًنا مهموًما بسبب إ

فقبل املطعم بن عدي أن يدخل النيب   فضل أن يدخل يف جوار بعض رجاهلا،  يشأ أن يدخل مكة كما غادرها، إَّنا
صلى هللا عليه وسلم مكة يف جواره، فجمع قبيلته ولبسوا دروعهم وأخذوا سالحهم وأعلن املطعم أن حممًدا يف 

املدينة، وهزم  طاف ابلكعبة، وصلى ركعتني، مث هاجر وكون دولة يف  النيب صلى هللا عليه وسلم احلرم و جواره، ودخل  
قع يف األسر عدد من املشركني؛ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : "لو كان املطعم بن عدي حيًّا  املشركني يف بدر وو 

.... وهــذا  أاب البحرتي انظروا إىل الوفاء حىت مع املشركنيمث كلمين يف هؤالء النتىن لرتكتهم له".)رواه البخاري(... ف
ا يف نقض صحيفة احلصار واملقاطعة الظاملة اليت تعرض ال القالئل من املشركني الذين سعو بن هشام؟ إنه أحد الرج

 عليه هلا رسول هللا وأصحابه يف شعب أيب طالب فعرف له الرسول مجيله وحفظه له، فلما كان يوم بدر قال صلى هللا 
ق لروعة هذا الوفاء...   ومن ذلك خلي بن هشام فال يقتله" اي لعظمة هذه األخالق واي  وسلم: "من لقي أاب البحرت 
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العدل الذي جسده رسول هللا صل هللا عليه وسلم على نفسه واملعركة يوم بدر على وشك أن تبدأ فقد  كان صلى 
ال ريش له يعدل به الصف،   ي تكون مستقيمة مرتاصة، وبيده سهمهللا عليه وسلم يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لك

وسلم يف بطنه، وقال له: »استِو اي سواد« فقال: اي   خرج من الصف فدفعه صلى هللا عليه فرأى سواد بن غزية، وقد
وقال: رسول هللا أوجعتين، وقد بعثك هللا ابحلق والعدل فأقدن، فكشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بطنه  

 حضر ما ترى فأردت أن فقال: »ما محلك على هذا اي سواد« قال: اي رسول هللا   »استقد« فاعتنقه فقبل بطنه، 
(..  ومن 236العهد بك أن ميس جلدي جلدك، فدعا له رسول هللا خبري)صحيح السرية النبوية، ص  يكون آخر 

يقاتله"، يف ق مبدأ "حتني الفرص حلفظ دماء من  أعظم أخالق النيب صل هللا عليه وسلم  يوم بدر أنه سعى إىل تطبي 
ملشركني، رغم أن ذلك يف ميدان القتال هنى عن قتل من خرج مستكرًها من ا  املعارك واحلروب ومن أمثلة ذلك عندما

واحلرب، واملتعارف عليه بني مجيع البشر أن من يقاتلك تقاتله، ولكن النّب صل هللا عليه وسلم  كان َيخذ بروح 
ره ًضا، ولكن ال يقتله؛ إال إذا َأصَ  املسَتكَره لكي يتجن ب ُمقاتلته وُيَنِ َبه أية وليس بنصها؛ لذا فهو قد َيَِْسرُ القاعد

على القتال؛ فقد جاء يف سرية ابن هشام عن ابن إسحاق رمحه هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا 
بىن هاشم وغريهم قْد ُأخرِجوا ُكْرًها ال حاجة در: "إن قد عرفت أنه رجااًل من  عليه وسلم قال ألصحابه قـٌَبيَل غزوة ب

بين هاشم فال يقتُـْله، ومن لَِقَي أاب البخرتي بن هشام فال يقتله، ومن لَِقَي   م بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحًدا من هل
 العبهاس بن عبد املطلب فال يقتله؛ فإَّنا خرج ُمْسَتْكَرًها". 

ر ويف حال الرضا السلم واحلرب ويف الرخاء والشدة ويف العسر واليس  نا إىل أخالق اإلسالم وتعاليمه يف فما أحوج  
ج البشرية قاطبة إىل هذه األخالق وهذه القيم العظيمة لتسعد يف حياهتا وَترج من بؤسها والغضب .. ما أحو 

لذكرايت توحات واالنتصارات ومتر بنا هذه اوشقائها من هذه املعركة وغريها .. إن شهر رمضان شهر الذكرايت والف 
م أكثر ما كانوا محاًل للسالح وبذاًل لألرواح متر بنا الذكرايت واملسلمون اليو   واألمة مثقلة ابآلالم مثخنة ابجلراح، كما

 ولكن على بعضهم والصائم يقتل صائماً .. حىت أصبحنا نتمىن أن نعامل بعضنا البعض كما كان صل هللا عليه وسلم 
 ا . ل املسلم أخاه املسلم .. فلنعد إىل ديننا وأخالقنيعامل أعدائه ال كما أمر أن يعام

وتدخل العشر األواخر من رمضان اليت هي أعظم أايم رمضان فضاًل ، وأرفُعها قدرًا ،   أايم قليلة  -عبـــــاد هللا : 
 من عتيق ت بكاًء على السيئات، فكم فيها هللوأكثُرها أجًرا، تصفو فيها األوقات للذة املناجاة، وتسكب فيها العربا

دة بعد طول شقاء، إهنا الفرصة اليت إذا ه هللا بعد اجلفاء، وكتب له السعامن النار، وكم فيها من أسري للذنوب وصل 
ضاعت فلن تنفع بعدها احلسرات ..روى اإلمام مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان النيب صلى هللا عليه 

كر والدعاء والصدقة أيقظ أهله (... ولنكثر فيها من قراءة القرآن والذ دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله و   وسلم إذا
املساجد وصالة الرتاويح و صالة القيام .. ولنتحرى فيها ليلة القدر واليت هي خرٌي من ألف شهر واإلعتكاف يف  

ساابً غفر له ما تقد م ) من قام ليلة القدر إمياانً واحتوهبا تغفر الذنوب وترفع الدرجات قال صلى هللا عليه وسلم :  
صة الثمينة على نفسه وأهله . فلعل أحدان تدركه فيها  فال ينبغي ملسلم أن يفوت هذه الفر من ذنبه( ) متفق عليه( .. 
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ا على نفحًة من نفحات الرمحن ،يف هذه الليايل واألايم تكون هبا سعادة الدنيا واآلخرة ... هذا وصلوا وسلمو 
 املني آله وأصحابه الطيبني الطاهرين واحلمد هلل رب الع املبعوث رمحة للعاملني وعلى 
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 القلوب .. ! رمضــان فرصة لرتميم  -28

نَد ضعِف صربِه، احلمد هلل العظيِم يف قدرِه، العزيِز يف قهرِه، العليِم ِباِل العبد يف سر ِه وَجهرِه، يسَمع أننَي املظلوم ع  
ه، وأشهد أن ال إله إال هللا ونصرِه، أمحده على القَدر خريه وشر ِه، وأشكره على القضاِء ُحلِوه وُمر ِ ويوُد عليه إبعانته  

حمم ًدا   [، وأشهد أن  25ده ال شريك له، له اآلايُت الباهرة، }َوِمْن آاَيتِِه َأْن تـَُقوَم السهَماُء َواأَلْرُض أِبَْمرِِه{ ]الروم:وح
وأصحابه ما جاَد   حقه جهاِده طوَل ُعُمره وسائَر دهرِه، صلهى هللا عليه وعلى سائر أهلهعبده ورسوله، جاَهد يف هللا 

  -وطله الربيع بَزهره، وسلهم تسليًما كثريًا  أما بعــد :  السحاُب بقطرِه  
ده ، ك طابت جنوده وإذا خبث امللك خبثت جنو القلب ملٌك واألعضاء جنوده فإذا طاب املل    -اد هللا : ـــــــ عب

إَّنا سببها   لتعاسة اليت يعيشها كثري من الناسوالقلب عليه تدور سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة  وإن الشقاء وا
عدم راحة القلوب والصراع الذي تعيشه البشرية اليوم أفراد ومجاعات ودول قد ال يدرك الكثري أن سبب ذلك 

 يعود سببها إىل ضيق القلوب وقسوهتا وبعدها عن غذائها  .. والقلق واهلموم اليت اجتاحت العامل  فساد القلوب 
ال   والنية والكفر ال يكون إال يف القلب    فاإلمياناة اإلنسان  ياهتا ، فالقلب وعاء كل شيء يف حيالروحي وأسباب ح

يف   دروس احلياة وأحداث الزمان إَّنا يكون   َترج إال من القلب والفهم والفقه والتدبر واإلتعاظ واإلستفادة من 
 اله يـَْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اله يـُْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم اجلِْنِ  َواإِلنِس هَلُْم قـُُلوبٌ َولََقْد َذرَْأاَن جِلََهنهَم َكِثريًا مِ َن  )قال تعاىل"القلوب  

.. وانظروا إىل بعض آاثر هذه {179ِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن }ألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْولـَ آَذاٌن اله َيْسَمُعوَن هِبَا ُأْولَـِئَك َكا
ِإانه بـََلْواَنُهْم َكَما بـََلْواَن َأْصَحاَب اجْلَنهِة ِإْذ   }قول هللا سبحانه وتعاىل  يتها وأثرها يف حياة اإلنسان .. يالقلوب وأمه

َها طَاِئٌف ِمْن رَبِ َك َوُهْم اَنِئُموَن فََأْصَبَحْت َكالصه ِبِحنَي َواَل َيْستَـثْـُنوَن َفطَاَف َأْقَسُموا لََيْصرُِمنـهَها ُمصْ  ِرمِي فـَتَـَناَدْوا َعَليـْ
ُتْم َصارِِمنَي فَاْنطََلُقوا َوُهْم يـََتَخافـَُتوَن َأْن اَل يَْدُخَلنـهَها اْليَـ     ُمْصِبِحنيَ  ْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكنٌي َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإْن ُكنـْ

 َأْوَسطُُهْم َأمَلْ َأُقْل َلُكْم َلْواَل ُتَسبِ ُحوَن قَاُلوا َن َبْل حَنُْن حَمُْروُموَن قَالَ َعَلى َحْرٍد قَاِدرِيَن فـََلمها رََأْوَها قَاُلوا ِإانه َلَضالُّو  َوَغَدْوا
َبَل   َلَنا ِإانه ُكنها طَاِغنَي َعَسى رَبُـَّنا َأْن  بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتاَلَوُمو ُسْبَحاَن رَب َِنا ِإانه ُكنها ظَاِلِمنَي فََأقـْ يـُْبِدلََنا َخرْيًا  َن قَاُلوا اَي َويـْ

َها ِإانه  هذه   (.33  –  17ة ) ِإىَل رَب َِنا رَاِغُبوَن َكَذِلَك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن{)سورة القلم آيِمنـْ
يعترب املعتربون  فهل والبستان املثمر واملنظر البديع  واخلري الوفري ذكرها هللا يف القرآن لأصحاب احلديقة    قصة 

ملاذا عاجلهم هللا ابلعقوبة ؟ وملاذا أحرق حديقتهم ودمر زرعهم وأهلك أمواهلم ؟ لقد أخربان سبحانه   تساءل أحدان
واملكر ومنع ما كان للفقراء واملساكني من حق    واخلبث   بخلالشر و ال  قلوهبم   وا يف أضمر وتعاىل أن السبب  هو أهنم  

مبن يفعل ذلك  فكيف كر وفساد املقصد سبباً للهالك  إلضمار يف القلب والنية لعمل املن...  فسبحان هللا جمرد ا
 وميارسه سلوكاً يف واقع احلياة . 

إلميان والعمل الصاحل وأن يصفية من على كل مسلم أن يتعاهد قلبه اب   نه يب إ    -اد هللا :ـــــــ عب أيها املؤمنون / 
فرصة عظيمة   وإن رمضـــانوة واخلبث  و والكرب والبغض والكراهية والقس  أمراض القلوب كالنفاق واحلقد واحلسد
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قوى هللا ومراقبته إلصالح القلوب وترميمها وصقلها ملا فيه من النفحات الرابنية .. فالصيام يرىب املسلم على ت 
له والصيام نتعلم ا ال يكون إال يف القلب والصيام يوجه املسلم للتعاون والتعاطف مع من حو واستشعار عظمته وهذ

اخللق وبذل املعروف وشهر الصوم شهر العتق من النريان شهر العفو واملغفرة ينبه املسلم إىل أمهية منه الصرب وحسن  
وشهر ء والرتاحم بني أفراد اجملتمع ،  ساء إليه من حوله فيكون التآلف واإلخاأن يعفو ويسامح ويصفح عن من أ

ه ويرتىب على قيمه وتوجيهاته .. ورمضان لم بشغف فيقرأ آايته ويتعلم أحكام شهر القرآن فيقبل عليه املس   رمضان
من تنصل الكثري عن شهر الصدق واإلخالص وكم حنن ِباجة إىل ترميم قلوبنا وإمدادها هبذه القيم العظيمة يف ز 

رمضان شهر التوبة ق يف حياهتم أببشع صوره ووجد الرايء يف األعمال واألقوال والعبادات ، و مبادئهم وظهر النفا
فرصة عظيمة   ورمضان ون ذلك إال إذا أانبت القلوب بصدق إىل رهبا ورغبت يف عفوه ومغفرته   واإلانبة وال يك

دعاء والصالة والقيام وبذلك ته ، ورمضان فرصة للخشوع يف الذكر واللتصفية القلوب من ووساوس الشيطان ونزغا
القلوب   الصور واألجساد بل ينظر إىل   ينظر إىلفاهلل سبحانه وتعاىل ال  تلني القلوب وتطمئن وتكون أهالً لنظر هللا 

حيح مسلم من ففي ص فال جتعل حمل نظر هللا إليك هو أخبث األماكن وأكثرها جرماً   عليها وُيازيواألعمال،  
كم وأموالكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))إن هللا ال ينظر إىل صور   قال عنه قال:  حديث أيب هريرة رضي هللا 

}لََقْد َرِضَي هللاُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك حَتَْت وقال تعاىل)  (2564)مسلم )(  وأعمالكم  إىل قلوبكم   ولكن ينظر
إلميان والصدق وإتباع احلق فا  [. 18ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثهَبُْم فـَْتًحا َقرِيًبا{ ]الفتح:  َم َما يف قـُُلوهِبِم َفأَنَزَل السه الشهَجَرِة فـََعلِ 

يقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم: }أال دل عليه من الصور واهليئات ولكن هللا يعلم أن مكانه القلب ... و ال يست
رواه مسلم )جلسد كله، أال وهي القلب {  صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد ا  إذا  اجلسد مضغة وإن يف  

لقلب يف حياة اإلنسان وأنه حمل سؤال هللا يوم مبيناً أمهية ا وقال تعاىل(   عنهمن حديث النعمان بن بشري رضي هللا
َعْنُه َمْسُؤوالً(]سورة اإلسراء، اآلية:    َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـِئَك َكانَ )َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنه السهْمَع َواْلَبَصرَ القيامة 

36 .] 
َفُع َماٌل َوال بـَُنوَن * إاله جاة يوم القيامة بسالمة القلوب: )هللا تعاىل النلقد ربط   َمْن أََتى اَّللهَ بَِقْلٍب  يـَْوَم ال يـَنـْ

ه وسلم من خمالفة يسلم من كل شهوة َتالف أمر هللا وهن  قلبوالقلب السليم هو ال    [.89،  88َسِليٍم(]الشعراء:
 بهات والشهواتوغريها من اآلفات والشوالكرب  سد  واحلقد واحل  رسوله صلى هللا عليه وسلم و سلم من الغل 

ْلُمتهِقنَي َغرْيَ بَِعيٍد )َوُأْزلَِفِت اجْلَنهُة لِ   و هو قلب خيشى هللا يف السر والعلن ،كثري التوبة واإلانبة إليه قال تعاىل املهلكة
وعندما  ..    [.31سورة ق، اآلية:  ْيِب َوَجاء بَِقْلٍب مُِّنيٍب( ]ا تُوَعُدوَن ِلُكلِ  َأوهاٍب َحِفيٍظ َمْن َخِشَي الرهمْحَن اِبْلغَ َهَذا مَ 

ق اللسان قالوا: صدو    "خمموم القلب صدوق اللسان قال: "كل أي الناس أفضل؟  ُسئل النيب صلى هللا عليه وسلم
صحيح ابن ماجه )"هو التقي النقي، ال إمث فيه وال بغي وال غل وال حسد"   قال: نعرفه فما خمموم القلب؟

لقلوب كيف جعلت من أصحاهبا أفضل اخللق عند هللا  وعند رسوله بل وعند ( .. اي لروعة هذه ا3416)لأللبان
ب حممد صلى هللا عها رمحة وليناً ورفقاً وحلماً  هو قلهذه القلوب صفاءاً وأوسلقد كان أعظم  الناس مجيعاً. ..    
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َفظ اً َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف    لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنتَ فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللهِ عليه وسلم الذي قال فيه ربه)
ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر فَ  ِلنَي( )آل عمران:ِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكهْل َعَلى اَّللهِ َعنـْ  ( .. 159 ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِ 

ف ابللني واخلشوع والرمحة والوجل لتنال رمحة هللا وتوفيقه يف الدنيا يب أن تكون كذلك تتص   وب املؤمنني وقل 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن إِ )قال تعاىلواآلخرة   ُ َوِجَلْت قـُُلوهبُُ ِإَّنه ى َرهبِ ِْم ْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُُه زَاَدهْتُْم ِإميَااًن َوَعلَ َذا ذُِكَر اَّلله

َناُهْم يـُْنِفُقوَن * ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّايـَتَـوَكهُلوَن * اله   [.4-2]سورة األنفال:  (ِذيَن يُِقيُموَن الصهالَة َومِمها َرزَقـْ
  من هذه الصفة أوفر فكان هلموع األمثلة يف سالمة القلوب وطهارة الصدور، لقد ضرب الصحابة رضي هللا عنهم أر 

عنهم صفاً واحدًا يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضاً وحيب بعضهم   كانوا رضي هللا ...احلظ والنصيب، 
ُفِسِهْم َوَلْو يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممها ُأوتُ بعضاً كما وصفهم جل وعال بذلك حيث قال: ﴿َوال يَُِدوَن   وا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـْ

فهم: ﴿حُمَمهٌد َرُسوُل اَّللِه َوالهِذيَن َمَعُه َأِشدهاُء َعَلى اْلُكفهاِر ( وكما قال جل ذكره يف وص9احلشر:  َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة﴾)  
نَـُهْم تـََراُهْم رُكهعاً   تَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللهِ ُرمَحَاُء بـَيـْ منزلة كربى   قلوهبم لسالمة    و كان (  29 َوِرْضَوااًن﴾) الفتح:  ُسجهداً يـَبـْ

))كان    صَلى هللا عليه وسلم إايس بن معاوية بن قرة عن أصحاب النيب  ل قاإهنم جعلوها سبب التفاضل بينهم  حىت  
عن أخربن دينار أليب بشر أحد السلف الصاحلني:    قال سفيان بن  أفضلهم عندهم أسلمهم صدراً وأقلهم غيبة(( و 

شر: لسالمة سفيان: ومل ذاك؟ قال أبو ب  قال .  أعمال من كان قبلنا؟ قال: كانوا يعملون يسرياً ويؤجرون كثرياً 
ولو كان بينهم   أن ينزل أو حيل بداره شٌر أو مكروه   وال يتمىن. ال ميكر ألخيه وال حيقد عليه وال يهجره صدورهم.

ابن عباس   هــذاله اخلري يرجو بذلك ثواب هللا ويطلب رضاه ..    ات أو اختالف يف وجهات النظر بل يتمىن خصوم
إن    ث قد أصاب بلًدا من بلدان املسلمني فأفرح به، ومايل به سائمة".عنهما  يقول : "إن ألمسع أن الغيرضي هللا 
ه موعوداً من قلب حُيرم هذه النعمة إال كان صاحبمن أجل النعم وأعظمها ، وما وسالمة الصدر نعمة    رقة القلب 

هلل وانكسر إال كان   وما رق قلب( ،  22ر:م مِ ن ِذْكِر اَّللِه { )الزمبعذاب هللا فقد قال سبحانه } فـََوْيٌل ل ِْلَقاِسَيِة قـُُلوهبُُ 
 صدوران ابإلسالم  اللهم زين قلوبنا ابإلميان واشرح  ...    شمرًا إىل الطاعات م صاحبه سابقاً إىل اخلريات ،  

 يل ولكم فاستغفروه   غفر هللا قويل َهذا، وأست قلت
ب ملشاكل احلياة فالعنف والشدة والغلظة على إن قسوة القلوب وفسادها سب  - :اد هللا ـــــــــــــــ عب  اخلطبة الثانـية  /

قال   سببه قسوة القلوب بعضنا البعض وغياب الرتاحم والتكافل وسوء الظن على مستوى الفرد واألسرة واجملتمع  
َضرهُعوَن * فـََلْوال ِإْذ َجاَءُهْم أبَُْسَنا َتَضرهُعوا ِء َوالضهرهاِء لََعلهُهْم يـَتَ َأْرَسْلَنا ِإىَل ُأَمٍم ِمْن قـَْبِلَك فََأَخْذاَنُهْم اِبْلَبْأَسا  )َولََقدْ تعاىل  

ُروا بِِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِ  َشْيٍء حَ ا َكانُوا يـَْعَمُلوَن * فـََلمها َنسُ َوَلِكْن َقَسْت قـُُلوهُبُْم َوزَيهَن هَلُُم الشهْيطَاُن مَ  ىته وا َما ذُكِ 
بِ  اْلَعاَلِمنَي( وا َأَخْذاَنُهْم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن * فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الهِذيَن ظََلُموا َواحْلَْمُد َّلِلِه رَ ِإَذا َفرُِحوا مبَا ُأوتُ 

فقد حذر سبحانه من   أن َتشع وتلني وتعمر ابإلميان والتقوى  وإنه قد آن اآلوان هلذه القلوب .  [.45-42]األنعام:
 َوال َيُكونُوا )َأمَلْ َيَِْن لِلهِذيَن آَمُنوا َأْن ََتَْشَع قـُُلوهُبُْم ِلذِْكِر اَّللِه َوَما نـََزَل ِمْن احْلَق ِ ة وطول األمل فقال  الغرور والغفل
ُهْم فَاِسُقو اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهْم األََمُد فـََقَسْت قـُُلوهبُُ   َكالهِذيَن ُأوتُوا وإن مما  ..    [16َن( ]احلديد:  ْم وََكِثرٌي ِمنـْ
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ومساعدهتم وبذل   ويذهب عنها قسوهتا النظر يف أحوال الفقراء واملساكني واأليتام واحملتاجني واملعوزين   يرقق القلوب
ب فقال أدن يشكو إليه قسوة القل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  رجل    ر عليهم فقد جاءاملعروف وإدخال السرو 
السلسلة   يف األلبان  وأخرجه  أبو الدرداء    رواه  ( ) طعمه طعامك يلن قلبك وتقدر على حاجتك اليتيم وامسح برأسه وأ

يسد جوعته ويفك كربته   قيام بذلك فكم من حمروم وحمتاج إىل من ( .. وإن رمضان فرصة لل 2/509  /الصحيحة  
ايش بني أبناء الوطن صف داخل اجملتمع املسلم وحسن التعلتوحيد ال  ورمضان فرصة عظيمةوخيفف من آالمه ... 

ن يف الواحد وهو فرصة للتعاون بني اجلميع حلل املشاكل ونبذ اخلالفات وبناء اجملتمع وتطويره ونشر األمن واألما
 ث اخلالف والشقاق إال حينما فسدت القلوب . ربوعه فالوطن يتسع للجميع وما حد 

 ...  ولكن قلوب الرجال تضيق لعمرك ما ضاقت بالد أبهلها   
َوال جَتَْعْل يف رَبـهَنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الهِذيَن َسبَـُقواَن اِبإِلميَاِن  أن نكثر من الدعاء ..)  ينا  يف هذا الشهر الكرمي  وعل   

زينها ابإلميان ونقها من احلقد أصلح قلوبنا و   اللهم.  [.10]احلشر:ربنا إنك رؤف رحيم  لهِذيَن آَمُنوا  قـُُلوبَِنا ِغاًل لِ 
وابرك على سيدان حممد، وعلى آله وأصحابه   هذا وصلى هللا وسلم حلسد والبغضاء برمحتك اي أرحم الرامحني  وا

ر وعمر وعثمان وعلى، وارض اللهم عن بقية قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون، أيب بك وخلفائه الراشدين، الذين 
   واحلمد هلل رب العاملني  ك وفضلك اي أرحم الرامحنيسان إىل يوم الدين، وعنا معهم مبن الصحابة والقرابة وَتبعيهم إبح

. 
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 رمضان مدرسة األخـــالق -29

 
لك احلمد أنت   ومن فيهن، و  رب السماوات واألرضطيباً مباركاً فيه... اللهم لك احلمد أنت  احلمد هلِل محداً كثرياً  

لسماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت احلق، نور ا    ض ومن فيهن، ولك احلمد أنتملك السماوات واألر 
للهم لك أسلمنا وبك آمنا، ا ,لى هللا عليه وسلم حق حق، والنار حق، والنبيون حق، وحممد ص     ووعدك حق، واجلنة 

 ر الذنوب إال أنت. ك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخران إنه ال يغفوعليك توكلنا وب
 يف رقهم عتقــوهم عتق أبرار     ... شـابت عبيدهم      إن امللوك إذا

 قد شبت يف الرق فاعتقين من النار     ...  وأنت اي خالقي أوىل بذا كرماً    
بارك وتعاىل يف احلديث القدسي: عجباً لك اي بن آدم! خلقتك وتعبد }يقول هللا ت  كتاب الزهد لإلمام أمحدء يف  جا
يك ابلنعم وأان غين عنك، وتتبغض إيل ابملعاصي وأنت فقرٌي إيل، خريي إليك ريي، ورزقتك وتشكر سواي، أحتبب إلغ 

ورسوله، بلغ    أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممداً عبده وأشهد  ( ..   4/494)فيض القدير  شرك إيل صاعد {  انزل، و 
على آله وصحبه وسلم تسليماً  ىت أَته اليقني، فصلى هللا عليه و الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف هللا ح

 -ـد:ــــــما بع كثرياً  أ 
حمطاٌت لرتبية النفوس  املبارك  رمضان   شهر   ومنها  لقد جعل هللا سبحانه وتعاىل مواسم الطاعات      -اد هللا :ــ عب

منها ينبغي للمسلم أن يتعلم    قية عظيمةوهو ِبق مدرسة تربوية وأخال  يبها ابلصفات اجلميلة واألخالق احلسنة وهتذ
 هبا يفوأن يرتىب على فضائلها حىت تكون هذه األخالق مسة أصيلة يف شخصيته وصفة راسخة يف سلوكه يعيش  

وهذا كله من التقوى    اف هبا والتخلق هبا يف حياتهمن حوله ويتعبد هللا ويتقرب إليه ابإلتص  عويتعامل هبا م  اجملتمع
يُـَّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِذيَن ِمن اَي أَ  تعاىل : )  لصوم وغايته قال واليت هي مقصد ا ََ

)من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل   :-ويقول صلى هللا عليه وسلم  [ ،183لبقرة:  لعلهُكْم تـَتـهُقوَن( ]ا  قـَْبِلُكمْ 
ويزكيها ابألخالق الفاضلة كما يزكيها   ي ال يريب نفسهفاإلنسان الذ  شرابه(  ) البخاري( حاجة يف أن يدع طعامه و 

أمهية عظيمة يف هلا    ذلك أن األخالق يكون قد خسر خسراانً مبيناً    ابلعبادات والطاعات واملناجاة وقراءة القرآن 
اه بكلمة عظيمة جامعة، فقال فيما رو   صلى هللا عليه وسلم مهمة بعثته، وغاية دعوته،  هللا حصر رسول    م فقداإلسال

قال صلى   بل إن أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقاً   البخاري يف التاريخ وغريه: }إَّنا بُعثُت ألمتم مكارم األخالق {
بل يقول عليه الصالة   (284األلبان يف السلسلة الصحيحة ) )  ًقا( )أكمُل املؤمنني إميااًن أحسُنهم خل وسلم    هللا عليه

  ( رواه البخاري)حاسنكم أخالقًا((  ِبكم مين  جملًسا يوم القيامة أسالم: ))إن  من أحبِ كم إيل  وأقر وال
اقع احلياة قبل أن الق الفاضلة وجنعلها سلوك نتعامل هبا يف و على األخنريب أنفسنا   أننه ينبغي  إ      -اد هللا :ــــــــ عب

هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا عن أيب .. ته وال املزكي بزكاته  َييت يوم ال ينتفع الصائم بصومه وال املصلي بصال
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فقال صلى هللا عليه   قالوا: املفلس فينا من ال درهم له وال متاع،  أتدرون من املفلس؟صلى هللا عليه وسلم أنه قال: “
ب هذا، وقذف هذا، ميت من َييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، وَييت وقد شتم هذا وسمن أ ن املفلسإوسلم:  

سفك دماء هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل وأكل مال هذا، و 
والتغيري   للمراجعة  فرمضان شهرٌ  مث طرح يف النار” )رواه مسلم(يقضي ما عليه أخذ من خطاايهم فطرحت عليه   أن

ُجن ة، وإذا كان يوم صوم والصيام قول صلى هللا عليه وسلم )والرتبية والتهذيب للنفوس وهو مدرسة األخالق ي
يل ( )البخاري( وليس هذا على سب   أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل: إن امرؤ صائم 

األخالق وإن من أعظم القيم و   لسمو والرفعة اليت يريب عليها اإلسالم أتباعه اجلنب والضعف واخلور بل إهنا العظمة وا
وهو   الذي تدور حوله مجيع األخالق   خلق الصرب يف هذا الشهر ويف هذه املدرسة الرابنية  عليها املسلم   اليت يرتىب

رِبْ َكَما َصرَبَ ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمْن فَاصْ  )ء واملرسلني والصاحلني، فقال تعاىلخلٌق كرمي ووصف عظيم، وصف هللا به األنبيا
قال: ))الطهور   صلى هللا عليه وسلم   شعري أن النيبوروى مسلم من حديث أيب مالك األ  [35]األحقاف:  (الرُُّسلِ 

ر، متأل ـ ما بني السماء واألرض، والصالة نو   شطر اإلميان، واحلمد هلل متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل متآلن ـ أو: 
لصهاِبرِيَن يف َوا  وأهله فقال ) الصرب  هللا على    وقد أثىن  (والقرآن حجة لك أو عليك  والصرب ضياء،والصدقة برهان،  

 وأوجب سبحانه للصابرين [.  177]البقرة:  اْلَبْأَساِء َوالضهرهاِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأولَِئَك الهِذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـهُقونَ 
ُ حيُِبُّ الصهاِبرِيَن    )  ته فقال تعاىل حمب أعطي أحد عطاء   : ))وماصلى هللا عليه وسلم   قالو  (  146آل عمران:)َواَّلله

لصهرْبِ َواْسَتِعيُنوْا ابِ قال تعاىل )  على الطاعة أعظم أنواع الصرب الصربو       (1400/البخاري   )   خريًا وأوسع من الصرب(
َا َلَكبِ   ث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب[، وروى مسلم من حدي45ريٌَة ِإاله َعَلى اخْلَاِشِعنَي ]البقرة:  َوالصهالَِة َوِإهنه

قال: ))أال أخربكم مبا ميحو هللا به اخلطااي ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على املكاره،   صلى هللا عليه وسلم
.. إن الصرب   ذلكم الرابط، فذلكم الرابط، فذلكم الرابط( ىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، ف وكثرة اخلطى إ

خرج اإلمام أمحد بن حنبل يف لسعادة ويكتب له القبول عند هللا ...  يلب للعبد الراحة والطمأنينة وا  على الطاعة 
رفض ينام حىت الصباح لكن قيم املسجد  أراد أن    فصلى مث من القرى فذهب إىل املسجد   فآواه املبيت إىل قرية   سفر

فعاً ه لكن قيم املسجد رفض ذلك ودفعه دذلك وهو ال يعرفه فذهب اإلمام لينام على ابب املسجد عند عتبات
ملا ال تتفضل  اي شيخ  فرآه خباز من دكانه جبانب الطريق فذهب إليه وقال له  شديداً حىت أوقعه على قارعة الطريق 

ويف الليل رأى ذلك اخلباز يعجن الطحني وال   محد معهذهب اإلمام أوأطعمك من طعامي ...     دكانعندي وتنام يف
ش األمام أمحد من تقوى الرجل وصربه وطاعته لربه طوال الليل يقلبها إال قال استغفر هللا فاندهيرفع عجينة أو  

 قال  : هل وجدت الستغفارك هذا مثرةاألمام    قال  منذ زمن طـويل فقال اي هذا منذ مىت وأنت تذكر هللا هكذا قال : 
  دعوت ريب أن يريينقال :      قال : وما هو  واحداً   ءاً ما دعوت هللا بدعاٍء إال استجاب هللا يل إال دعاوهللا  الرجل نعم  

 دينلقد فهم الصحابة حقيقة هذا ال...     اإلمام أمحد بن حنبل قال اي هذا أان أمحد بن حنبل قد جرن هللا إليك جرا
» لقد رأيت أصحاب   طالب رضي هللا عنه   قال على ابن أيبغريه حىت  وصربوا وصابروا على الطاعة يف رمضان و 
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بني أعينهم كأمثال ركب   ..    يت شيئاً يشبههم، كانوا يصبحون شعثاً غرباً صفراً يب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فما رأالن
...       لفجر ذكروا هللا فإذا طلع ايراوحون بني جباههم وأقدامهم،   من كثرة السجود قد ابتوا هلل سجداً وقياماً   املعز

هطلت أعينهم ابلدموع، وهللا لكأن  ، و عاصف مييد الشجر يف يوم ريح  ا كانوا إذا مسعوا آية من كتاب هللا مادوا كم 
ُ وَ قال تعاىل )  القوم ابتوا غافلني « َااْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّلله ِهْم آاَيتُُه زَاَدهْتُْم ِإميَااًن ِجَلْت قـُُلوهُبُْم َوِإَذاتُِلَيْت َعَليْ ِإَّنه

، والعفة عن النظر إىل احملرمات ، واالشتغال   بقيام الليل وصيام النهار  مل يكتفوا  ..   (2ُلوَن )األنفال َوَعَلى َرهبِ ِْم يـَتَـوَكه 
في معركة ف   ..    هللا قدموها يف سبيل  ليت هبا قوام حياهتم ، مث  ابلطاعات ، بل نظروا إىل أعز ما ميلكون ، إىل أنفسهم ا

القتال وإَّنا خرجوا ألخذ   ني .. إذ قد خرج املسلمون ال ألجل .. اشتد  البالء على املسلم   يف شهر رمضان    بدر
ثرِي قافلة لقريش كانت قادمة من الشام ، ففوجئوا أبن القافلة قد فاتتهم وأن قريشاً قد جاءت جبيش من مكة ك

سول صلى هللا عليه وسلم ضعف أصحابه وقلة عددهم وضعف عتادهم .. العدد والعدة حلرهبم .. فلما رأى الر 
هم قد لبسوا للحرب ألمتها ، واصطفوا للموت    ، مث خرج إىل أصحابه فإذاغاث بربه ، وأنزل به ضره ومسكنته  است

امهم ، ضعيفة وهتم وأمواهلم ، شعثاً رؤوسهم ، غرباً أقدكأَّنا هم يف صالة ، تركوا يف املدينة أوالدهم ، وهجروا بي 
جنة عرضها السموات : قوموا إىل    صاح هبم وقالذلك ،    رأى النيب صلى هللا عليه وسلم  مافل.  عدهتم وعتادهم .

 جلنة واألرض والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر ، إال أدخله هللا ا
 على رب إذاً رمضان يعلمنا الص   ..ن فأعزهم هللا ونصرهم ومكن هلم يف األرضفقاموا وقدموا للدين أغالء ما ميلكو 

       ...     لهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ال  الطاعة حىت نلقى هللا ,
 .   وأستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم  قلت ما مسعتم

 تعاىل قال    والبعد عنها واحملرمات  اصي عن املعومن أنواع الصرب الصرب     -اد هللا :ــــــــ عب     -ــــبة الثانية :  اخلط
َناُهْم ِسرًّا َوَعالنَِيًة َويَْدرَُءوَن اِبحلَْ َوالهِذيَن َصرَبُوا ابْ   ) َسَنِة السهيِ َئَة ُأْولَِئَك هَلُْم ِتَغاَء َوْجِه َرهبِ ِْم َوَأقَاُموا الصهالَة َوأَنَفُقوا ممها َرزَقـْ
اصي املع  كثري من   عن  ونال يصرب   م لكنه،  اتاع فعل الط  قد يصربون علىأكثر الناس إن    [.  22ْقَّب الدهاِر ]الرعد:عُ 

وْا َأْجَرُهْم َصربَُ   لهِذينَ ٱَولََنْجزَِينه  قال تعاىل )    ومن هنا أتيت أمهية الصرب و فضائله  ومثاره  ابلنسبة للمسلم والسيئات  
 ر وقلة الصرب وسرعة الغضب ما أكثر مشاكلنا اليوم بسبب ضيق الصد ...   [96]النحل:(  ْعَمُلوَن  أبَِْحَسِن َما َكانُوْا يَـ 

سفكت من دماء وسلبت من أموال واعتدي على أعراض و حدثت القطيعة بني األرحام و هجر األخ أخاه   كم...  
وهنى عنه ... إن   حرم هللارض وانتهكت حرماته بسبب عدم الصرب عن ما ... كم عصي هللا يف األ  واجلار جاره

 )     وتعاىل   يقول سبحانهخلوف من عقابه   لصرب من أجل هللا ورجاء ثوابه واالفالح يف الدنيا واآلخرة ال يكون إال اب
رة التقوى إن الصرب عن املعصية مث  ...  [35]فصلت:  (ٍم َوَما يـَُلقهاَها ِإاله الهِذيَن َصرَبُوا َوَما يـَُلقهاَها ِإاله ُذو َحظٍ  َعِظي

فيما بني ذلك ، ولكن تقوى النهار وال بقيام الليل والتخليط  رمحه هللا :ليس تقوى هللا بصيام    عمر بن عبدالعزيز قال  
على   صرب ومن أنواع الصرب ال (  هللا ترك ما حرم وأداء ما افرتض هللا فمن رزق بعد ذلك خريا فهو من خري إىل خري 

هللا عليه وسلم: )اْلُمْؤِمُن  َعِن اْبِن ُعَمَر؛ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلى  فو عن زالهتم اخللق وحتمل أذاهم ومساحمتهم والع
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َوال َيْصرِبُ َعَلى َأَذاُهْم( رواه ِذي خَيَاِلُط النهاَس، َوَيْصرِبُ َعَلى َأَذاُهْم، َأْعَظُم َأْجراً ِمَن اْلُمْؤِمِن الهِذي اَل خُيَاِلطُّ النهاَس،  اله 
به هللا وقضاه على  والرضا هبا واليقني أبن ما كت على أقدار هللا  ومن أنواع الصرب الصرب    -اد هللا : ــــــــ عب   ( ماجهابن  

م القيامة العباد كائن ال حماله وأنه نوع من اإلبتالء للعبد لذا فإن عليه أن يصرب لينال األجر من ربه ولرتفع درجته يو 
: "   ن حممد عبد هللا ب  التابعي قال إن الساخط على ربه ال يين من ذلك شيئاً  يف جنٍة عرضها السموات واألرض مث 

يداه ورجاله ، وثقل   ت رابطا ، فلما انتهيت إىل الساحل إذا أان خبيمة فيها رجل قد ذهبساحل البحر م   إىلخرجت  
دا أكاَفء به شكر نعمتك سانه وهو يقول : اللهم أوزعىن أن أمحدك محمسعه وبصره ، وما له من جارحة تنفعه إال ل

تني هذا الرجل وألسألنه أىن  له هذا ن خلقت تفضيال ، فقلت : وهللا آلاليت أنعمت هبا علي  ، وفضلتىن على كثري مم
هللا عليك حتمده ، فأي  نعمة من نعم    وأنت تدعو هبذا الدعاءالكالم ، فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت : مسعتك  

بال فدم رتين ، وأمر !! وهللا لو أرسل السماء علي انرا فأحرقتين ، وأمر اجلما صنع ريب  ما ترى قال : أو   ؟عليها !
قتين ، وأمر األرض فبلعتين ، ما ازددت لرىب إال شكرا ؛ ملا أنعم علي من لسان هذا ، ولكن اي عبد هللا غر  أالبحار ف

يوض يين ، وإذا جعت أطعمين ، وإذا عطشت د كان معي ابن يل يتعاهدن يف وقت صاليت فلق..    فإن يل إليك حاجة 
مضيت غري بعيد حىت صرت   قال عبدهللا بن حممد : . ثة أايم ، فتحس سه يل رمحك هللا  سقان ، ولقد فقدته منذ ثال

قلت : أبي شيء أخرب صاحبنا ؟ بني كثبان من الرمل ، فإذا أان ابلغالم قد افرتسه سبع وأكل حلمه ، فاسرتجعت و 
ل : بلى ، قلت : فكيف وجده ؟ ، مباله وآله وولده ؟ ، قاربه    قد ابتاله   يب هللا أيوب عليه السالم فقلت له إن ن

ل : وجده صابرا شاكرا حامدا ، قلت له : إن الغالم الذي أرسلتين يف طلبه وجدته بني كثبان الرمل ، وقد افرتسه قا
: احلمد هلل الذي مل خيلق من ذرييت خلقا   رجلال  جر ، وأهلمك الصرب ، فقال أعظم هللا لك األسبع فأكل حلمه ؛ ف

فقلت : إان هلل واان اليه راجعون ، وقعدت عند رأسه ابكيا ، .   مث اسرتجع وشهق شهقة فمات ار .  يعصيه فيعذبه ابلن
؟ وما قصتك ؟ ، فقصصت عليهم قصيت وقصته   فبينما أان قاعد إذ جاء أربعة رجال فقالوا : اي عبد هللا ، ما حالك

 انكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة فقالوا يل اكشف لنا عن وجهه ؛ فعسى أن نعرفه . فكشفت عن وجهه ، ف  ،
فقلت : من هذا يرمحكم ساجدا والناس نيام ،    انطاملا كولعن حمارم هللا    بصره   طاملا غض لويديه أخرى ، ويقولون :  

د كان شديد احلب هلل وللنيب صلى هللا عليه وسلم .  ، لق  هذا أبو قالبه اجلرمي صاحب ابن عباس   هللا ؟ فقالوا : 
ه ودفناه ، فانصرف القوم وانصرفت إىل رابطي ، فلما أن جن علي اه أبثواب كانت معنا ، وصلينا علي فغس لناه وكفن  

حي وعليه حلتان من حلل اجلنة ، وهو يتلو الو   الليل وضعت رأسي ، فرأيته فيما يرى النائم يف روضة من رايض اجلنة 
، قلت :   فقلت : ألست بصاحيب ؟ ، قال : بلى ( ،    24: } سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقّب الدار { ) الرعد : 

أىن  لك هذا ؟ ، قال : إن هلل درجات ال تنال إال ابلصرب عند البالء ، والشكر عند الرخاء ، مع خشية هللا عز وجل 
,  هذا وصلوا وسلموا على رسولكم صلى هللا عليه وسلم  رداً مجيالُ  إىل دينك    اللهم ردان...  سر والعالنية " . يف ال

 . احلمد هلل رب العاملني  و 
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 كانوا قليال من الليل ما يهجعون    -30      

 

صغرُي النهْمل يف الليل ِإَذا     بصرِه  ال يَغيب عن    احلمُد هلِل الذي أنشأَ وبـََرا، وخلَق املاَء والثهرى، وأْبدََع كله َشْيء وَذرَا،  
إال هللا الذي ال حتيط به العقول وأشهد أن ال اله   يف السهماء،  مثقاُل ذرٍة يف األرض والَ    َسرى، وال يـَْعُزُب عن علمه 

خل العروق وبواطن والدوام، املتنزه عن النقائض ومشاهبة األانم، يرى ما يف دا    املتفرد ابلعظمة والبقاء  واألوهام،
م، قدر األمور االنتقا    ويسمع خفي الصوت ولطيف الكالم، إله رحيم كثري اإلنعام، ورب قدير شديد    لعظام،ا

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل األانم، صلى   لنظام، وشرع الشرائع فأحكمها أميا إحكام،فأجراها على أحسن ا
 الدوام، وسلم تسليًما كثريًا.  عني هلم إبحسان على والتاب  هللا عليه وعلى سائر آله وأصحابه 

 عه يف اخلـدِ  أجراه كم عابد دم     **          عب اد ليل إذا جنه الظالم هبم 
 هبُّوا إىل املوت يستجدون رؤايه     **      اندى اجلهاد هبم  وأسد غاب إذا

 -  أما بعد :      ــاه ون لنـا جمدًا أضعن يشيـد    **     ابعث لنا من مثلهم نفـرا فاي رب                       
حمبيت    أدعى يــاداوود .. كذاٌب من    ه أوحى إىل داوود عليه السالم .. أن هللا سبحان  يف األثر :    روي      -اد هللا :ــــــــ عب

ع فها أان مطلٌع على أحبائي،أرى تضرعهم وأمس  وإذا جن الليل انم عين .. أليس كل حبيب حيب اخللوة مبحبوبه !؟ 
حلاف اخلائفني ولذة ايداوود .. صالة الليل نوٌر على وجه صاحبها يوم القيامة ، إن الليل    ليهم .. أنينهم ، وأنظر إ

ايداوود .. وعزيت وجاليل مامن عبٍد هحر عرسه وفراشة وسارع إىل رضائي إال عوضته يف  س الطائفني .. املتعبدين وأن
هبا تكفر السيئات مهما العبادات اجلليلة..   عبادة من  .. إن قيام الليل .  ألـذ من دنيــاه سبعييــن ضعــفـاً   اجلنة 

ويزول املرض والداء.. وترفع الدرجات يف دار   عاءات مهما تعثرت.. وهبا ُيستجاب الدعظمت.. وهبا تقضى احلاج
َا يُـ قال تعا..    ال يالزمها إال الصاحلون، فهي دأهبم وشعارهم وهي مالذهم وشغلهم   عبادة ..  اجلزاء ْؤِمُن ىل :  "ِإَّنه

اَل َيْسَتْكرِبُوَن تـََتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن   ُحوا ِبَْمِد َرهبِ ِْم َوُهمْ ِِباَيتَِنا الهِذيَن ِإَذا ذُكِ ُروا هِبَا َخرُّوا ُسجهًدا َوَسبه 
َناُهْم يـُْنِفُقونَ  ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا َومِمها َرزَقـْ َمُلوَن " ]السجدة، ْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قـُرهِة َأْعنُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يـَعْ  َفاَل تـَْعَلُم نَـ َرهبه

[ ووصفهم يف موضع آخر , بقوله : "َوالهِذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِ ِْم ُسجهًدا َوِقَياًما َوالهِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـهَنا 17-15اآلايت:  
قهْوَن ِفيَها حتَِيهًة ْلُغْرَفَة مبَا َصرَبُوا َويـُلَ  ِإنه َعَذاهَبَا َكاَن َغَراًما " إىل أن قال : " ُأولَِئَك ُيَْزْوَن اا َعَذاَب َجَهنهمَ اْصِرْف َعنه 

وفيه حالوة ذة ،  إن قيام الليل له ل   [75-64" ]الفرقان، اآلايت:    َوَساَلًما َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًما
ويناجى مواله ، ويطلب جنته ،  ويشكو ذنبه ،  عادة ال يشعر هبا إال من صف قدميه هلل َف ظلمات الليل يعبد ربهوس
عنهم: }َكانُوا َقِلياًل مِ َن اللهْيِل َما يـَْهَجُعوَن * َواِبأْلَْسَحاِر قال تعاىل     جو رمحته ، وخياف عذابه ، ويستعيذ من انره وير 

ا يف الدعاء [ قال احلسن: كابدوا الليل، ومد وا الصالة إىل السحر، مث جلسو 18،17الذارايت: ْستَـْغِفُروَن { ]ُهْم يَ 
َأمهْن ُهَو قَاِنٌت آاَنء اللهْيِل َساِجداً َوقَاِئماً حَيَْذُر اآْلِخَرَة َويـَْرُجو َرمْحََة رَب ِِه ُقْل   وقال تعاىل: } ..   ر.واالستكانة واالستغفا
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َا يـََتذَكهُر ُأْوُلوا  َيْسَتِوي الهِذي  َهلْ  يستوي من هذه صفته [. أي: هل  9اأْلَْلَباِب{ ]الزمر:َن يـَْعَلُموَن َوالهِذيَن اَل يـَْعَلُموَن ِإَّنه
تعاىل قال:دخلت سوق   عن "السري" رمحه هللا  ...   ؟!  مع من انم ليله وضي ع نفسه، غري عامل بوعد ربه وال بوعيده

أي إىل -ليها ابلرباءة من العيوب فاشرتيتها بعشرة داننري, فلما انصرفت هبا  رأيت جارية ينادى ع النخاسني، ف
 : إن صائمة .. قال : فخرجت , فلما كان العشاء أتيتها بطعام فأكلت منه عرضت عليها الطعام فقالت يل  -ملنزلا

قالت : "دعين إذاً مع دمة؟ قلت : ال ..   قليال، مث صلينا العشاء فجاءت إيل  و قالت :اي موالي ...بقيت لك خ 
يل الثلث ضربت ها, و رقدت أان , فلما مضى من الل موالي األكرب". قلت : لك ذلك فانصرفت إىل غرفة تصلي في

الباب علي .. فقلت هلا : ماذا تريدين؟.قالت : اي موالي أما لك حظ من الليل؟. قلت : ال فذهبت، فلما مضى 
 , قام املتهجدون إىل وردهم ومشر الصاحلون إىل حظهم  قلت :   والياي ملباب و قالت :  النصف منه ضربت علي ا

فلما بقي من الليل الثلث األخري : ...    لنهار جلبة )كثري السعي( ابلليل خشبة )أي جثة هامدة( و اب  أان   اي جارية
فقد   لنفسك و خذ مكاانً   م دق,  أما دعاك الشوق إىل مناجاة امللك:    و قالتضربت علي الباب ضراب عنيفا..  

ركعات ، مث حتسست هذه اجلارية   سبقك اخلُدام قال السري : فهاج مين كالمها و قمت فأسبغت الوضوء و ركعت
ظلمة الليل فوجدهتا ساجدة و هي تقول : " اهلي ِببك يل إال غفرت يل " فقلت هلا : اي جارية..و من أين علمت   يف

قلت: اذهيب فأنت حرة لوجه هللا العظيم..فدعت مث خرجت و .. ف   أانمك و   أقامين  قالت :لوال حمبته ماأنه حيبك؟.  
 ن النار( ق األصغر بقي العتق األكرب" )أي م هي تقول : " هذا العت 

على قيام الليل ورغ ب فيه، فقال عليه الصالة والسالم:  رسول هللا صلى هللا عليه وسلملقد حث       -اد هللا :ــــــــ عب
ة صاحلني قبلكم، وقربة إىل هللا تعاىل، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن اإلمث،ومطردالليل فإنه دأب ال  }عليكم بقيام

و  اجملربة  املنزلية جاء يف كتاب " الوصفات  ..  (4079/ مذي وصححه األلبانللداء عن اجلسد{]رواه أمحد والرت 
، أن القيام من   1993ة  طبع   – االمريكيني  و هو كتاب ايالجنليزيه جملموعه من املؤلفني"    الطبيعيةأسرار الشفاء  

 األطراف ، و تدليك   فيفةاخل   الرايضيةلقيام ببعض التمرينات  داخل املنزل و ا  البسيطة  احلركة الفراش أثناء الليل و  
إىل    قيام الليل يؤدي  أنومن هذه الفوائد ..    عديدة وهو ما ذكر يف احلديث صحيةابملاء ، و التنفس بعمق له فوائد  

ة علي مما يقي من الزايدة املفاجئة يف مستوي سكر الدم ، و الذي يشكل خطور   كورتيزولليل إفراز هرمون التق
ن االرتفاع املفاجئ يف ضغط الدم ، و يقي من السكتة املخية و األزمات القلبية يف مرضي السكر ، و يقلل كذلك م

يؤدي قيام الليل .. و    عني الشبكيثر الدم يف وريد الاملعرضني لذلك .. كذلك يقلل قيام الليل من خماطر َت  ىاملرض
و غريها نتيجة احلركة اخلفيفة و ملختلفة ، سواء كانت روماتيزمية أالتهاب املفاصل ا  ى إىل حتسن و ليونة يف مرض

من يؤدي قيام الليل إىل َتلص اجلسد من ما يسمي ابجلليسريات الثالثية ) نوع . كما  التدليك ابملاء عند الوضوء . 
يت تزيد من خماطر رتاكم يف الدم خصوصا بعد تناول العشاء احملتوي علي نسبه عالية من الدهون. الالدهون ( اليت ت 

قيام الليل ينشط .. كما أن  % يف هؤالء املرضي مقارنة بغريهم .32شرايني القلب التاجية بنسبة  اإلصابة أبمراض  
دبر للقرآن و ذكر لألدعية و اسرتجاع ألذكار و ت  ةا فيه من قراءالذاكرة و ينبه وظائف املخ الذهنية املختلفة مل
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.. فمن علم حممد صلى هللا ئاب و غريها . الزهامير و خرف الشيخوخة و االكت  الصباح و املساء . فيقي من أمراض
:عليه وسلم كل ذلك ؟ إنه هللا القائل )   بيبة حقال كانت     املكي عبدهللا عن.. (88َولَتَـْعَلُمنه نـََبأَُه بـَْعَد ِحنٍي( )ص 

مث قالت إهلى قد غارت النجوم العدوية إذا جاء الليل قامت على سطح بيت هلا وشدت عليها درعها ومخارها  
مث تقبل على صالهتا فإذا طلع   وهذا مقامي بني يديك ت العيون وغلقت امللوك أبواهبا وخال كل حبيب ِببيبه  وانم

فليت شعري أقبلت مىن ليليت فأهنا أم رددهتا على   هذا النهار قد أسفرالفجر قالت إهلي هذا الليل قد أدبر و 
ن اببك ما برحت ملا وقع يف نفسي من جودك ك ما أبقيتين وعزتك لو انتهرتين عفأعزى وعزتك هلذا دأيب ودأب

 وكرمك 
  من حرمها فقد حرم ها هي العشر األواخر من رمضان وفيها من الفضل والثواب الشيء الكثري     -اد هللا :ــــــــ عب  

 لزكاة واإلعتكاف يف املساجد وصالة قراءة القرآن والذكر والصدقة وإخراج انكثر فيها من  خرياً كثريًا فلماذا ال  
َلُه  عنه  عائشة رضي هللا عنها تقول    الرتاويح و صالة القيام َزرَُه َوَأْحَيا لَيـْ َوأَيـَْقَظ : )َكاَن النهيبُّ  ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َشده ِمئـْ

َهَذا  هد منه، وتقول له: ملَ َتْصَنعُ يقوم الليل حىت تتفطر، قدماه فرتحم عائشة هذا اجل  ( وكان    اريرواه البخ  )   (  َأْهَلهُ 
ُ َلَك َما تـََقدهَم ِمْن َذنِْبَك َوَما أتََخهَر؟   ويف  ُكورًا((َأُكوَن َعْبًدا شَ َأْن  : ))َأَفاَل  فريد عليها ويقول  اَي َرُسوَل اَّللِه َوَقْد َغَفَر اَّلله

من قام ليلة ) : قال صلى هللا عليه وسلم      كثريا  من قامها انل خرياً    هذه العشر ليلة القدر وهي خرٌي من ألف شهر
عن الناس ال يكون إن شرف املؤمن وعزه واستغناءه    () متفق عليه (القدر إمياانً واحتساابً غفر له ما تقد م من ذنبه

ن جربيل قال صلى هللا عليه وسلم : } أَتهه ومنصبه مهما عال  إَّنا يكون يف قيام الليل مهما كثر وال يف جايف ماله 
ئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك جمزي به، واعلم فقال: اي حممد، عش ما ش

إنه ..    ه املنذري واأللبان[لبيهقي وحسناكم واأن شرف املؤمن قيامه ابلليل، وعزه استغناؤه عن الناس { ]رواه احل
شرف والرفعة واملكانة العالية من  وعندما يطلب الإال الذل واهلوان    عندما تطلب العزة من غري مصدرها فلن يكون هناك 

أن تعود   وشعوابً وحكومات يبوأمة اإلسالم اليوم أفرادًا    والدانءةغري وجهتها الصحيحة فلن تكون هناك إال الوضاعة 
 عليه م حلكمه واإلقتداء برسوله صلى هللاايدهتا وقيادهتا هلذا العامل ولن يكون هذا إال بعبودية هللا واخلضوع والتسليلعزهتا ور 

وسلم  وتربية الروح قبل اجلسد ومن نظر يف َتريخ األمة وجد أن إنطالقها من حمراب العبادة كان سبب نصرهتا وعزهتا  
بدموع   إال تسقى ال عباد الليل، والشجاعة إال يطرقهاال  اجلهاد  الكرامة و وإن أبواب العزة و    ومتكينها يف األرض

    ال كذلكعرف اإلسالم رجاله إي  مل، و اجدينالس
 بتالوة وتضرع وسـؤال     ***    ليلهم بطاعة رهبـم   حييــون

 مثل اهنمال الوابل اهلطال    ***    جترى بفيض دموعهم    وعيوهنم 
 لعدوهم من أشجع األبطال     ** *بان وعند جهادهم  الليل ره  يف

 صاحل األعماليتسابقون ب   ***   بــدا علم الرهان رأيتهم   وإذا
 وهبا أشعة نـوره املتاليل ***     د لرهبم أثر السجــو   بوجوههم



طب       ان  رخ  ة  مض              ي 

 hassan3f@gmail.com 140 

ن وصدق العمل عنواٌن على كمال اإلمياواستغالل أوقاهتا  واملداومة عليها واحلرص على أدائها    لعباداتالقيام ابإن  
والكوارث والنقمات وهبا ة الدنيا واآلخرة وهبا تستجلب اخلريات وتدفع املصائب  وهي طريق لسعاد  ص القلبوإخال

الليل يصلي    كان منصور بن املعتمر...  اد وتعمر البيوت وحتيا اجملتمعات ويوم القيامة ترفع هبا الدرجات  تصح األجس
جرياننا مل نعد   ه: اي أماه: اجلذع الذي كان يف سطح  مات، قال غالم ألم  ، فلمابيته وهكذا طوال حياته  سطح  على 
.. فبكى .. فقيل   عبد الرمحن بن األسودملا احتضر    . و ذاك جبذع، ذاك منصور قد مات.  قالت: اببين ليس    ؟نراه  
 . أسفاً على الصالة وهللا .  فقال : أبكي  ..  واخلشوع والزهد  والصالح   يف العبادة أنت    منما يبكيك !! وأنت له :

 ويقول : نه ملا نزل به املوت .. أخذ يبكي  فإ  أما يزيد الرقاشي  .. مث  مل يزل يتلو حىت مات ..   والذكر والقيام  مياوالص
وحنن نقول   ومن يستغفر لك من الذنوب .. مث تشهد ومات ..  من يصلي لك اي يزيد إذا مت  ؟ ومن يصوم لك ؟

وتستغل نفحات الرمحن ورايح اإلميان   إذا مل تقم أنت بذلك   وم ويزكي وينفق عنك لك أيها املسلم ومن يص  من يصلي
، واي مقيل العثرات ، واي غافر الزالت : اجعلنا   سامع الدعوات اللهم اي  ه األايم املباركات ..   وها حنن فيها يف هذ
 قلت ما مسعتم .   .   .أمجعني  واغفر لنا ذنوبنا    وال تردان عن اببك مطرودين   من عبادك التائبني ، 

يديه وصفهم  عباده بقيام الليل والتضرع بني  عندما وصف هللا سبحانه وتعاىل      -اد هللا :ــــــــ عب    -طــــبة الثانية :  اخل
ُْم َخْوفًا َوطَ بعد ذلك مباشرة ابجلود والكرم واإلنفاق فقال تعاىل ) َمًعا َومِمها تـََتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َرهبه

َناُهْم يـُْنِفُقوَن َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قُـ رَ    [17-15نُوا يـَْعَمُلوَن " ]السجدة، اآلايت:  رهِة َأْعنُيٍ َجَزاًء مبَا َكازَقـْ
بول عند هللا وال أمواله يف أبواب اخلري ويف منافع العباد من حوله حسب قدراته وطاقته ال يوفق للق  فالذي ال ينفق 

مضان يكون اإلنفاق أعظم ألنه ألن حب املال يف قلبه سيطغى كل حب .. ويف شهر ر   نتفع بطاعة وال يتلذذ بعبادة ي
َمْن ذا الهِذي يـُْقِرُض اَّللهَ قـَْرضاً َحَسناً يقرأ قول هللا عز وجل )  فكيف مبسلممن مع الصيام والقيام وقراءة القرآن  يتزا

ن َشْىء فـَُهَو خُيِْلُفُه َوَما َأنَفْقُتْم م    أو يقرأ أو يسمع قول هللا عز وجل )   )245/  البقرة) ًة{  َكِثريَ   َأْضعافاً فـَُيضاِعَفُه لَهُ 
رسول هللا   لقد كان    -:    اد هللاــــــــ عب  مث ال يسارع إىل اإلنفاق والبذل والعطاء ..  ...    (39سبأ:)   لرهازِِقنيَ ٱَخرْيُ    َوُهوَ 

من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما   أخرج البخاري  رمضان وغري رمضان ...   وسلم أجود الناس يف   صلى هللا عليه 
لم أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه )كان رسول هللا صلى هللا عليه وس   قال:

أجود ابخلري من الريح لى هللا عليه وسلم  القرآن، وكان يدارسه القرآن يف كل ليلة من ليايل رمضان، فلرسول هللا ص 
 يف عام الرمادة..  لم()البخاري ومس  ابن آدم أنفق عليك(   )قال هللا عز وجل: أنفق اي   ويف احلديث القدسي  املرسلة( 

ِمن ْألِف بـَْعرِيٍ  لتهْمِر  حُمَمهَلة ٌ ابوقد بلغ الفقر واجلوع ابملسلمني مبلغاً عظيماً جاءْت  قافلٌة  لُعْثَماَن بِن َعفهاَن ُمَؤلهفة ٌ
نـُْعطيَك رِباً   -ْجِل ِشرائِها منه، وقاُلوا لُه:   املدينِة املُنَـوهرَِة ِمْن أَ والزهبْيِب والزهْيِت وغريِها من ألواِن الطعاِم، فجاَءُه جُت ارُ 

ْرَهَم ِدْرمَهَنِي اي عثمان.. قاَل عثماُن:   ْرَهَم خَبْمسة ..  قالوا: نَزِْيدُ ُأْعِطْيُت أكثَر ِمْن هذالقد  بََدَل الدِ  قاَل هَلُْم: لََقْد   َك الدِ 
ْرَهَم بَـ  ي زاَدَك، ولَْيَس يف املدينِة جُت اٌر غريان؟قاَل عثماُن: َأمَلْ َتْسَمُعوا الذ  ذا  َعَشرة... قالوا له: َمنِ زادَن غريُكم.. الدِ 

أن   ِهدُُكْم أن  َقْد بِْعُتها هلِل ورسولِه. فأنفقها يف سبيل هللا أمثِاهلا (... ُأشْ قـَْوَل هللِا تعاىل   ) َمْن جاَء ابحَلَسَنِة فلُه َعْشُر  
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كن القضية اليت ينبغي أن يسعى هلا كل مسلم هي ربح اآلخرة .. فانفقوا ليست قضية ربح الدنيا وما فيها ول  القضية 
...    عمال الصاحلات تبقى من رمضان ابأل   واستغلوا ما  رمحكم هللا وقدموا ألنفسكم ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون
آخرتنا اليت إليها معادان،   ياان اليت فيها معاشنا، وأصلح لنااللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمران وأصلح لنا دن

هذا وصلوا وسلموا على  حممد خري ...    واجعل احلياة زايدة لنا يف كل خري، وأجعل املوت راحة لنا من كل شر،
 . واحلمد هلل رب العاملني      .......   له وسلموعلى آ  لى هللا عليه ورسول اإلنسانية ص   الربية
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 الثلث األخري من رمضــــان -31

د هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، احلمد هلل الذي خلق األرض والسموات ، احلمد هلل الذي علم العثرات ، احلم 
ا هلم وحما السيئات ، فله احلمد ملئ خزائن الربكات ، وله احلمد ما زل الرمحات ، مث غفرهفسرتها على أهلها وان

وله احلمد عدد حبات الرمال يف الفلوات ، وعدد تتابعت ابلقلب النبضات ، وله احلمد ما تعاقبت اخلطوات ،  
ابت إال هو ال هللا ال مفرج للكر ذرات اهلواء يف األرض والسماوات ، وعدد احلركات والسكنات ، وأشهد أن ال إله إ

، وال مقيل للعثرات إال هو ، وال مدبر للملكوت إال هو ، وال سامع لألصوات إال هو ، ما نزل غيث إال مبداد 
، وما انتصر دين إال مبداد عزته ، وما اقشعرت القلوب إال من عظمته ، وما سقط حجر من جبل إال من حكمته  

ته ، وقضى حنبه يف الدعوة لعبادته ، واقام اعوجاج اخللق ده ورسوله قام يف خدم خشيته ، وأشهد أن حممداً عب 
حمبته ، .. صلى هللا وسلم عليه وعلى آله  بشريعته ، وعاش للتوحيد ففاز خبلته ، وصرب على دعوته فارتوى من هنر

 ـــد : وأصحابه، ومن سار على هنجه واسنت بسنته وسلم تسليًما كثريا إىل يوم الدين أما بعـ
 

ن : ها هي العشر اآلواخر من رمضان حتل علينا ، وهي الثلث األخري من رمضان وهلا فضائل عظيمة ، أيها املؤمنو 
العشر األواخر ابملسارعة إىل املكارم واخلريات واغتناِم الفضائل والقُرابت، ومن أحسن   فاستدركوا ـ رمحكم هللا ، هذه 

قال تعاىل ) لِلهِذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوزاَِيَدٌة َوال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم  سىن فالعمل ابخلِتامفعليه ابلتمام، ومن فرهط فليختم ابحل
(  ... واستغلوها واستفيدوا من فضائلها فمن مل 26َحاُب اجْلَنهِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( )يونس:َقرَتٌ َوال ِذلهٌة ُأولَِئَك َأصْ 

ته وسوره ومن أكمل فليضاعف من حسناته وأجوره فكتاب هللا ال ما تبقى عليه من آاي  خيتم قراءة القران فليكمل 
ُ متله النفوس وال تشبع منه القلوب فهو منهج أمة ودستور حياة ...   َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعْمٍر َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله

ْبِد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، يـَُقوُل الصِ َياُم: َأْي َربِ  َمنَـْعُتُه الطهَعاَم َوالشهَهَواِت ُن َيْشَفَعاِن ِلْلعَ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: ) الصِ َياُم َواْلُقْرآ
 د ( ...  ِفيِه، َويـَُقوُل اْلُقْرآُن: َمنَـْعُتُه النـهْوَم اِبللهْيِل َفَشفِ ْعيِن ِفيِه، قَاَل: فـَُيَشفهَعاِن ( ) رواه أمح اِبلنـهَهاِر َفَشفِ ْعيِن 

صلى هللا عليه وسلم لألمهة يف هذه الَعْشر خرَي هَنٍج يوِصل إىل الغاية احلميدة ومنازل  -ول اهلدى  ولقد رسم رس
كان   –صلى هللا عليه وسلم   -" عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها: "أن رسول هللا  السعداء؛ ففي "الصحيحني

مما ُيشِعر ابالهتمام العظيم ابلعبادة، والتفرُّغ هلا، ، وأيقظ أهله"، وذلك  إذا دخل الَعْشر، شده مئزره، وأحيا ليله 
عليه وسلم كان يعتكف الَعْشر األواخر من رمضان واالنقطاع إليها عن كلِ  شاِغل. وعنها أيًضا: "أن النيبه صلى هللا 

رْيًا على هنج الصاحلني، اغتناًما للفرصة، وسَ   حىت توفهاه هللا"؛ أي يلزم املسجد ال يربحه، وال يشتِغل بغري العبادة فيها؛
ته يف فإن الفرصة إذا أفلتت كانت حسرًة وندامة، وليس ألحٍد علٌم بطول العمر، ليستدرك يف املستقبل ما فا

املاضي، وليشتغل بصاحل العمل ليدرك األمل، إَّنا هي أنفاٌس معدودة، وآجاُل حمدودة، فَمن اغتنم فيها الفرصة 
 ربح املَْغَنم.   -حلة  َتجر يف األعمال الصااحلاضرة، و 
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ومن مل يستطع االعتكاف لسبب ما ، فال تضيع عليه العشر األواخر من رمضان دون فائدة، فليحرص على صالة 
 لرتاويح والقيام ويتحرى ليلة القدر ويكثر من قراءة القرآن والذكر والدعاء وسائر العبادات والطاعات والقرابت. ا
 

عشر األواخر بليلة القدر وهذه الليلة هلا فضائل عظيمة : منها أنه نزل فيها القرآن ،  لقد خص هللا تعاىل العباد هللا:   
هللا القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة من السماء الدنيا ،  كما تقد م ، قال ابن عباس وغريه : أنزل

هللا عليه وسلم ، ووْصفها أبهنا خري من ة على رسول هللا صلى مث نزل مفصاًل ِبسب الوقائع يف ثالث وعشرين سن 
أبهنا مباركة يف قوله : ) إان ( .. ووصفها    3ألف شهر يف قوله : ) ليلة القدر خري من ألف شهر ( )سورة القدر اآلية/

 ( . 3أنزلنه يف ليلة مباركة ( )الدخان اآلية  
الئكة يف هذه الليلة لكثرة بركتها ، واملالئكة ، " أي يكثر تنزل امل ومن فضائلها: أهنا تنزل فيها املالئكة ، والروح  

َلق الذ ِْكر ، ويضعون أجنحتهم لطالب يتنزلون مع تنزل الربكة والرمحة ، كما يتنزلون عند تالوة القرآن ، وحييطون ِبِ 
 .   د خصهه ابلذكر لشرفهوالروح هو جربيل عليه السالم وق  4/531العلم بصدق تعظيماً له " أنظر تفسري ابن كثري  

ووصفها أبهنا سالم ، أي ساملة ال يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى كما قاله جماهد   )تفسري 
 ( ، وتكثر فيها السالمة من العقاب والعذاب مبا يقوم العبد من طاعة هللا عز وجل . 4/531ابن كثري  

ن اللوح احملفوظ إىل الكتبة أمر السنة وما يكون فيها  ( ، أي يفصل م 4دخان /وفيها ) فيها يفرق كل أمر حكيم ( )ال
وال يغري .. وكل ذلك مما سبق علم هللا من اآلجال واألرزاق ، وما يكون فيها إىل آخرها ، كل أمر حمكم ال يبدل 

 م " تعاىل به وكتابته له ، ولكن يُظهر للمالئكة ما سيكون فيها وَيمرهم بفعل ما هو وظيفته 
هللا تعاىل يغفر ملن قامها إمياانً واحتساابً ما تقدم من ذنبه ، كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا   ومن فضائلها: أن

 عليه وسلم قال : ) من صام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة عنه عن النيب صلى هللا
متفق عليه . وقوله : ) إمياانً واحتساابً ( أي تصديقاً بوعد هللا ه ما تقدم من ذنبه ( القدر إمياانً واحتساابً غفر ل

 (.  4/251(فتح الباري    ابلثواب عليه وطلباً لألجر ال لقصد آخر من رايء أو حنوه .
 

: ) اللهم   عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قلت : اي رسول هللا أرأيت أن وافقت ليلة القدر ما أقول ؟ قال : قويل 
( وسنده 3850( ، وابن ماجة )3513رمي حتب العفو فاعف عين ( )رواه اإلمام أمحد ، والرتمذي )إنك عفو ك
 صحيح( . 

 
شرف املؤمن وعزه واستغناءه عن الناس ال يكون يف ماله مهما كثر وال يف جاهه ومنصبه مهما عال  عبــــــــاد هللا : إن  

) أَتن جربيل فقال: اي حممد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب لى هللا عليه وسلم :  إَّنا يكون يف قيام الليل قال ص
ؤمن قيامه ابلليل، وعزه استغناؤه عن من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك جمزي به، واعلم أن شرف امل
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غري مصدرها فلن يكون الناس ( ]رواه احلاكم والبيهقي وحسنه املنذري واأللبان[  إنه .. عندما تطلب العزة من 
هناك إال الذل واهلوان وعندما يطلب الشرف والرفعة واملكانة العالية من غري وجهتها الصحيحة فلن تكون هناك إال 

ءة  وأمة اإلسالم اليوم أفراداً وشعوابً وحكومات يب أن تعود لعزهتا ورايدهتا وقيادهتا هلذا العامل ولن الوضاعة والدان
تسليم حلكمه واإلقتداء برسوله صلى هللا عليه وسلم  وتربية الروح قبل اجلسد دية هللا واخلضوع واليكون هذا إال بعبو 

ب العبادة كان سبب نصرهتا وعزهتا ومتكينها يف األرض   وإن ومن نظر يف َتريخ األمة وجد أن إنطالقها من حمرا
 أبواب العزة 

ع الساجدين، ومل  يعرف اإلسالم رجاله إال  اعة ال تسقى إال بدمو والكرامة واجلهاد  ال يطرقها إال عباد الليل، والشج
 كذلك  

 حييــون ليلهم بطاعة رهبـم   ***   بتالوة وتضرع وسـؤال 
 دموعهم  ***    مثل اهنمال الوابل اهلطال  وعيوهنم جترى بفيض 

 يف الليل رهبان وعند جهادهم  ***   لعدوهم من أشجع األبطال
 قون بصاحل األعمالن رأيتهم  ***  يتسابوإذا بــدا علم الرها

 بوجوههم أثر السجــود لرهبم  ***  وهبا أشعة نـوره املتاليل 
 

إن القيام ابلعبادات واملداومة عليها واحلرص على أدائها  واستغالل أوقاهتا عنواٌن على كمال اإلميان وصدق العمل 
نقمات وهبا صائب والكوارث والجلب اخلريات وتدفع امل وإخالص القلب وهي طريق لسعادة الدنيا واآلخرة وهبا تست

تصح األجساد وتعمر البيوت وحتيا اجملتمعات ويوم القيامة ترفع هبا الدرجات ... كان منصور بن املعتمر يصلي الليل 
عد على سطح بيته وهكذا طوال حياته، فلما مات، قال غالم ألمه: اي أماه: اجلذع الذي كان يف سطح  جرياننا مل ن 

اك منصور قد مات.. و  ملا احتضر عبد الرمحن بن األسود .. فبكى .. فقيل ين ليس ذاك جبذع، ذنراه ؟  قالت: ابب
له :ما يبكيك !! وأنت من أنت  يف العبادة والصالح واخلشوع والزهد .. فقال : أبكي وهللا .. أسفاً على الصالة 

ه املوت .. أخذ يبكي ويقول : اشي فإنه ملا نزل بمات .. أما يزيد الرقوالصيام والذكر والقيام .. مث  مل يزل يتلو حىت 
من يصلي لك اي يزيد إذا مت  ؟ ومن يصوم لك ؟ ومن يستغفر لك من الذنوب .. مث تشهد ومات .. وحنن نقول 

اإلميان من يصلي لك أيها املسلم ومن يصوم ويزكي وينفق عنك إذا مل تقم أنت بذلك وتستغل نفحات الرمحن ورايح  
باركات ..  اللهم اي سامع الدعوات ، واي مقيل العثرات ، واي غافر الزالت : اجعلنا يف هذه األايم امل وها حنن فيها

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن من عبادك التائبني ، وال تردان عن اببك مطرودين  واغفر لنا ذنوبنا أمجعني .
 عبادتك  ...         

 الغفور الرحيم . استغفروه إنه هو  ستغفر هللا يل ولكم فقلت ما مسعتم وأ
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ومن أهم األعمال يف الثلث األخري من رمضان ويف العشر األواخر منه، اإلكثار من الدعاء لشرف     -عبــــــــاد هللا :
اِرُعوَن َِف ْم َكانُوْا ُيسَ الزمان واملكان واحلال، ولقد أثىن هللا سبحانه وتعاىل على أنبيائه بعبادة الدعاء فقال تعاىل: )ِإهنهُ 

[ (  وابلدعاء وصف هللا عباده املؤمنني  وجعلها أعظم 90َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوْا لََنا خـِٰشِعنَي( ]األنبياء:  ونـََناَويَْدعُ   رْيٰتِ خلَْ ٱ
َا يـُْؤِمُن بِـَئايَـِٰتَنا   ْم َوُهْم الَ َيْسَتْكرِبُوَن  ا َخرُّوْا ُسجهداً ِإَذا ذُك ُروْا هبَِ   لهِذينَ ٱصفة فيهم فقال سبحانه: ) ِإَّنه  َوَسبهُحوْا ِبَْمِد َرهبِ 

نَـُٰهْم يُنِفُقوَن( ]السجدة:   ْلَمَضاِجعِ ٱتـََتَجاََفٰ ُجُنوهُبُْم َعِن   ُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َومِمها َرزَقـْ [ ... إنه الدعاء 17-16يَْدُعوَن َرهبه
وسلم )  اللهم   عليهآخرته فقد كان من دعائه صلى هللا  مره يف دينه ودنياه و ن .. به يكون صالح أسالح املؤم 

أصلح يل ديين الذي هو عصمُة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، 
"  .) مسلم(. واجعل احلياة زايدًة يل يف كلِ  خرٍي، واجعل املوت راحًة يل من كل شرٍ 

ألجساد فهذا نيب هللا أيوب عليه السالم فبعد البالء والصرب  دعاء ربه فقال تعاىل تذهب األمراض وتشفى ا  وابلدعاء
َنا لَُه َفَكَشْفَنا مَ  ْهَلُه َوِمثْـَلُهْم أَ   َناهُ رٍ  َوآتـَيْـ ا بِِه ِمْن ضُ ) َوأَيُّوَب ِإْذ اَنَدى رَبهُه َأن ِ َمسهيِنَ الضُّرُّ َوأَْنَت َأْرَحُم الرهامِحِنَي فَاْسَتَجبـْ

( وابلدعاء تقضى احلاجات وتتحقق الرغبات فاهلل 84-38َمَعُهْم َرمْحًَة ِمْن ِعْنِداَن َوِذْكَرى لِْلَعاِبِديَن ( )األنبياء  
لبلخي سبحانه حيرك األسباب لتجري أبمره استجابة لعبد من عباده جلأ إليه وطلب منه وتوكل عليه  ..  عن شقيق ا

هلي: قد ترى ما بنا من فاقة و ما هبؤالء األطفال من اجلوع، وال حيل لك أن ييت قاعداً فقال يل أقال: كنت يف ب
 -نرجع إىل السبب الذي كانوا يدورون حوله رضوان هللا تعاىل عليهم-حتملهم ما ال طاقة هلم به، قال: فتوضأت  

عنه، فخطر ذكره  أعلمه هبا وال أكتمهاذا أملت يب حاجة أن  فتوضأت وكان يل صديٌق ال يزال يقسم علي ابهلل إ
ببايل، فلما خرجت من املنزل مررت ابملسجد، فذكرت ما روي عن أيب جعفر قال: من عرضْت له حاجة إىل خملوق 
 فليبدأ فيها ابهلل عز وجل، قال: فدخلت املسجد فصليت ركعتني، فلما كنت يف التشهد، أفرغ عليه النوم، فرأيت يف 

على هللا مث تنساه؟! قال: فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبهين به ريب، فلم شقيق ! أتدل العباد   قيل: اي  همنامي أن
أخرج من املسجد حىت صليت العشاء اآلخرة، مث تركت الذهاب لصاحيب ودعوت هللا وتوكلت عليه، وانصرفت إىل 

ان عليه من منذ زمن وقد رد ما ك  صديق لك  هجل يقول أناملنزل فوجدت مال وطعام فسألت من جاء هبذا فقالوا ر 
دين لك .. قال شقيق وهللا ما أعلم أن صديقاً يل أستدان مين ماالً ومل يرده ولكين علمت أن هللا هو من ساق ذلك 

ُه َحْسبُ   وَ َّللِه فـَهُ الرجل هبذا اخلري  إن ريب مسيع الدعاء. فال تعجب فاهلل سبحانه وتعاىل يقول  ) َوَمْن يـَتَـوَكهْل َعَلى ا
 [  3]الطالق:

 
املؤمنون: والدعاء سبب هام يف حتقيق النصر والتمكني والثبات لألمم واألفراد والشعوب قال تعاىل عن طالوت   هاأي

َنا َصرْبًا َوثـَب ْت َأْقَداَمَنا وَ   ِفرِينَ ْلكَٰـ ٱ  ْلَقْومِ ٱى  َعلَ  نُصْرانَ ٱوجنوده ملا برزوا جلالوت وجنوده قَاُلوْا رَبـهَنا َأْفرِْغ َعَليـْ
[ وكان رسول هللا صلى 251َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوَت ]البقرة:   َّللهِ ٱ. فماذا كانت النتيجة فـََهَزُموُهم إبِِْذِن  [250]البقرة:

هللا عليه وسلم دائم الدعاء كثري اإلبتهال والتضرع ملواله سبحانه وتعاىل حىت كتب له النصر والتمكني وبلغ هذا 
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وسار يف هذا الطريق أصحابه من بعده ونشروا هذا الدين يف أرجاء   ن على مجيع األداي دين اآلفاق وأظهره هللا ال
املعموره بسالحني عظيمني .. سالح العمل وبذل اجلهد واإلرادة القوية وسالح التضرع بني يدي هللا واستجالب 

حضرت   ما ي يف معركة تسرت فل مع أيب موسى األشعر  النصر واملعونة منه فكان هلم ذلك  ..  خرج الرباء  بن مالك
املعركة وبدأت ساعة الصفر، قالوا: اي براء ! نسألك ابهلل أن تقسم على هللا أن ينصران. قال: انتظرون قليالً. 

فاغتسل ولبس أكفانه وأتى ابلسيف، وقال: اللهم إن أقسم عليك أن جتعلين أول قتيل وأن تنصران. فكان أول قتيل 
أتخذ عزها وقوهتا من هللا، و جمدها يتكرر  مع كل وقت وحني،   هناأل هذه األمة رابنية؛  تصر املسلمون... إن  وان

 عندما تتصل ابهلل وتلجأ إليه .
هللا: استغلوا هذه العشر األواخر من رمضان ابلصالة والقيام وقراءة القرآن واالعتكاف والذكر والدعاء    عباد

، فاللهم تقبل صيامنا وصالتنا وقيامنا، واجعل    أمتكم وجمتمعاتكم أعمالكم ، وحفظ هللاواالنفاق والصدقة، تقبل هللا
والسيئات، وتقبله منا خالصاً لوجهك الكرمي، واحفظ   ابملعاصيشهر رمضان شاهداً لنا ابحلسنات ال شاهداً علينا 
 علينا نعمة اإلسالم، وبركة الطاعة، وحالوة اإلميان. 

 ني ,,, هلل رب العامل  واحلمد
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 رتاتيجية املسلمن واسوداع رمضا -32

اللطيف الرؤوف املنان، الغين القوي السلطان، احلليم الكرمي الرحيم الرمحن، األول فال شيء قبله، اآلخر احلمد هلل  
 فال شيء بعده، الظاهر فال شيء فوقه، الباطن فال شيء ُدونَه، احمليط ِعْلَماً مبا يكوُن وما كان. 

، كله يـَْوم ُهو يف شأن؛ أرسى األرَض ابجلباِل يف نـََواِحيها، وأرَسَل ، ويفعُل ما يشاء ِبْكمِتهِ ْغيِن ِذُل، ويـُْفِقُر ويُـ يُِعزُّ َويُ    
سنني السهحاب الثِ قاَل مباٍء حُيْيْيها، وَقَضى ابلفناِء على مجيع َساِكِنيها؛ لَِيجِزَي الذين أساؤوا مبَا َعِملوا وَيِْزي املُحْ 

 ه على نَِعِمِه السهابغِة، واَبلشُّكِر يزيد العطاء واالْمِتَنان. الكاملِة احِلَسان، وأشكرُ   لصفاتِ سان. أمْحَُده على اابإِلح
ن، وأشهد أنه حممداً َعْبُدُه ورسولُُه املبعوُث إىل اإِلنس    وأشهد أن ال إله إاله هللا وْحَده ال شريَك له املَِلُك الدهايه

 أما بعد:   ,األزمان، وسلهم تسليماً كثرياً   توالتوالتابعنَي هلم إبحسان، ما  صحابه   عليه وعلى آله وأواجلان، صلهى هللا
   ، ٌم متر  م! وما أعجَل ما تنصرِم الشهور واألعوام! وهذه ُسن ة احلَياة؛ أاي  عباد هللا: ما أسرَع ما تنقِضي الليايل واألاي 

، ويف تقل ب الد هر ِعرب، ويف  َعمِ رُْكْم َما يـََتذَكهُر ِفيِه َمْن َتذَكهَر : َأَومَلْ نُـ -تعاىل-قال    د َكر، تغريُّ األحوال مُ وأعَوام تكر 
ُمه، قُرب رَحيُله، وأِزف حتويُله،   [.37َوَجاءَُكُم النهِذيُر ]فاطر: فهذا شهُر رَمضاَن تقوهَضت ِخيامه، وتصرهمت لياليه وأاي 

رمحكم -فاستدرِكوا  ,   وأنعم، وله الش كر على ما أعطى  وأبَرم  احلمد على ما قَضى  انتَصب مودِ عا، وَسار مسرعا، وهلل
بقيـ َته ابملسارعة إىل املكارم واخلريات، واغتناِم الفضائل والقُرابت، وَمن أحسن فعليه ابلتمام، ومن فرهط فليختم   -هللا

 َوال ِذلهٌة ُأولَِئَك يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ  َوال  ْسىَن َوزاَِيَدةٌ : لِلهِذيَن َأْحَسُنوا احلُْ -تعاىل-ابحلسىن؛ فالعمل ابخلِتام، قال  
 [. 26َأْصَحاُب اجْلَنهِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]يونس:

  
وإنه ينبغي لنا أن نودع رمضان إبعداد خطٍة اسرتاتيجيٍة، وبرانمٍج عمليٍ  يستمر املسلم يف أدائه والقيام به طوال 

ن.   ممن تعرضوا لنفحات الرمحن، مضان، و ون ممن استفاد من ر العام؛ وبذلك يك  وممن قَِبَلهم الواحد الدهايه
فيعزم املسلم على احملافظة على الصلوات، والتقرب إىل هللا ابلنوافل والطاعات، وأن يكون له ورٌد من القرآن   

 يقرؤه، أو يسمعه، ويتدبر آايته كل يوم. 
وعليه تربية نفسه على من ذكر هللا على كل حال،    أن يكثرالصباح واملساء، و   وعلى املسلم احملافظة على أذكار  

 إتقان األعمال، وإخالص النية، ومراقبة هللا، واخلوف منه. 
ومن ذلك أن يزكي نفسه ابألخالق الفاضلة اليت تعلم الكثري منها يف شهر رمضان، كالصدق، والصرب، واحللم،   

َطَوال العام، يتخلق هبا يف   ة والسباب، فتكون زاداً لهوالبذاء، والبعد عن الفحش  والعفو، والتسامح، وسالمة املنطق 
 اجملتمع؛ فيحبه هللا، وحيبه الناس.

ومن خطة املسلم وبرانجمه يف وداع رمضان أن يعزم على القيام ِبسن رعاية أهله وتربية أوالده، واإلحسان جلريانه،   
 يف جمتمعه، آمراً  فاعاًل وصاحلاً وإيابياً ون عضواً صي واآلاثم، وأن يكوصلة أرحامه، وأن حيفظ جوارحه عن املعا
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ابملعروف، وانهياً عن املنكر، حسب قدرته واستطاعته، ومسارعاً إىل كل خري، وداعياً إىل كل فضيلة، حيب 
 للمسلمني ما حيب لنفسه، ويبغض هلم ما يبغض لنفسه. 

لنفحات   يستفد من رمضان، ومل يتعرض إنه مل  دِ ث نفسه بذلك؛ ففمن مل يقم بذلك، ومل يعزم على ذلك، ومل حيُ   
الرمحن يف هذا الشهر، ونعوذ ابهلل أن يكون ممن كتب هللا عليهم الشقاء واحلرمان بسبب سوء أعماهلم، وجرأهتم 

 وتقصريهم وتسويفهم وإمهاهلم.
-فقال  الصلة،  العقوق بعد الرب و   من النكوص بعد اإلقدام، ومن املعصية بعد الطاعة، ومن   -سبحانه-وقد حذر    

َنُكْم َأن َتُكوَن أُ : َواَل َتكُ -سبحانه ٍة أَنَكااًث تـَتهِخُذوَن َأمْيَاَنُكْم َدَخاًل بـَيـْ مهٌة ِهَي َأْرىَب ونُوْا َكالهيِت نـََقَضْت َغْزهَلَا ِمن بـَْعِد قـُوه
ُ ِبِه َولَيُـَبيِ َننه  ُلوُكُم اَّلل  َا يـَبـْ  [. 92َتِلُفوَن ]النحل:ِة َما ُكنُتْم ِفيِه َتَْ ِقَيامَ َلُكْم يـَْوَم الْ   ِمْن أُمهٍة ِإَّنه

وعلى املسلم أن يُكثر من الدعاء أبن يتقبل هللا منه صيامه وقيامه وسائر العبادات والطاعات اليت قام هبا يف رمضان   
ْوا َوقـُُلوهُبُْم َما َآتَـ أبهنم: يـُْؤتُوَن  وغري رمضان، فقد وصف هللا حال عباده املؤمنني بعد القيام ابلعبادات والطاعات  

ْم رَاِجُعوَن ]املؤمنون:َوِجلَ  ُْم ِإىَل َرهبِِ   [، أي: خيافون أن ترد أعماهلم. 60ٌة َأهنه
عز -: كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم ابلعمل، أمل تسمعوا إىل قول احلق  -رضي هللا عنه -قال اإلمام علي    

ا يـَتَـَقبه -وجل ينادي يف آخر ليلة من شهر رمضان: اي ليت شعري! َمن [، وكان  27نَي ]املائدة:ْلُمتهقِ ُل هللاُ ِمَن ا: ِإَّنه
هذا املقبول منها فنهنيه؟! ومن هذا احملروم فنعزيه؟!. مث ينادي: أيها املقبول، هنيئاً لك! أيها املردود، جرب هللا 

 مصيبتك!. 
رأة، بصناعة ابتسامة مشرقة، ٍد منا، رجالً كان أم ام ام كل واحن نودع رمضان بقيأيها املؤمنون عباد هللا: كما ينبغي أ  

-سبحانه وتعاىل-وبسروٍر ندخله قلوَب َمن حولنا، وإن هذا العمل وهذه العبادة من أعظم وأَجل  العبادات عند هللا  
تدخله   سرور  -عز وجل- : أحب الناس إىل هللا أنفعهم، وأحب األعمال إىل هللا -صلي هللا عليه و سلم-، قال  

َناً، أو تطرد عنه جوعا؛ وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة ى مسلم، أو تكشف عنه كربعل  ة، أو تقضي عنه َديـْ
أحب إيل من أن أعتكف يف املسجد شهراً، وَمن كف غضَبه سرت هللا عورته، وَمن كظم غيظا ولو شاء أن ميضيه 

قدمه   -تعاىل-ه أثبت هللا  م يف حاجته حىت يثبتها لخيه املسل ة، وَمن مشى مع أأمضاه مأل هللا قلبه رضاً يوم القيام
 يوم تزل األقدام؛ وإنه سوء اخللق ليُـْفِسُد العمل كما يفسد اخللُّ العسَل. صحيح اجلامع.

  
ليهما، ونودع رمضان اببتسامٍة وسرور ندخله على اآلابء واألمهات، وذلك بطاعتهما وبرمها وصلتهما، واإلنفاق ع

فاستأذنه   -صلى هللا عليه وسلم-ن عمرو، قال: جاء رجل إىل النيب  اجلهاد؛ فعن عبد هللا ب  عظم أبوابوذلك من أ 
 يف اجلهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟، قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أخرجه البخاري. 
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ا ُهَما كم ود: ارجع فأْضِحكْ ويف لفظ عند مسلم: ارجع إىل والديك فأحِسْن صحبتهما، ويف لفٍظ عند أيب دا  
رور عليهما، ورسم البسمة يف شفتيهما، من أعظم العبادات، أعظم حىت من اجلهاد يف سبيل أبكيَتهما. فإدخال الس

 هللا.
قال: قال   -رضي هللا عنه-عن عقوقهما، وَعدهُه من الكبائر، فعن أيب بكرة   -صلى هللا عليه وسلم-ولقد هنى    

أبكرب الكبائر؟ أال أنبئكم أبكرب الكبائر؟،   كرب الكبائر؟ أال أنبئكمأنبئكم أب: أال  -عليه وسلمصلى هللا  -رسول هللا 
قلنا: بلى اي رسول هللا! قال: اإلشراك ابهلل، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: أال وقول الزور، أال وشهادة 

 مسلم.   الزور، فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت. رواه البخاري و 
  

الراين، فكذلك الوالدان؛ فإهنما ابابن إىل اجلنة. فأين الرب؟ وأين الصلة؟ وأين ابً إىل اجلنة هو ابُب  للصائم اب  وكما أن
 فلن نؤدي حقهما.  -مهما عملنا-الرمحة هبما؟ إنه  

ل هذا؟ وَمن منا رجل من أهل اليمن يطوف ابلبيت، حيمل أمه العجوز على ظهره، ويطوف هبا ابلبيت. َمن منا يفع  
على ظهره مث يطوف حول البيت، هل وصلنا ابلرب إىل هذا املستوى؟ هل وصلنا    قبل أن يفعله؟ حيمل أمه   يتصور هذا

بطاعة الوالدين وحبهما إىل هذه الدرجة؟ حيملها على ظهره يطوف ابلبيت، فرأى ابن عمر، ذلك الرجل الصحايب 
قال له ذلك الرجل  فعل أرجعُت ألمي حقها؟ ف هبذا التها؟ أي: هل تران الفقيه، فقال له: اي ابن عمر! أتران جزي

 العامل ابن عمر: ال؛ وال بزفرة من زفراهتا، وال بطلقة من طلقاهتا حني وضعتك من بطنها.
  

وهذا أحد العلماء احملدثني وهو سفيان الثوري يلس يف جملس العلم، وعنده عشرات؛ بل رمبا املئات من التالميذ 
له: اي فالن! فيقول: لبيك اي أماه! فتقول له: أْطِعْم الدجاج. أمه أثناء الدرس، فتقول  ه، أتتيه  ثهم، ويكتبون خلفحيد

انظر إىل هذا العمل التافه! وانظر إىل هذا العمل البسيط! لكن صَدَر ِمن َمن؟ من أمٍ  عظيمة، من أم هلا حق كبري، 
مث قام من جملسه   وهللا! بل أغلق الكتاب، قليل. ال  عد الدرس، أو بعد أتعرف ماذا فعل هذا الرجل؟ مل يقل ألمه: ب

 وأطعم الدجاج، مث رجع لُيْكِمل حديثه. اي له من بر وصلة! واي هلا من عظمة! واي هلا من تربية!. 
فالعيد كما ينبغي أن نودع رمضان اببتسامة مشرقة نزرعها يف وجوه الفقراء واملساكني واأليتام، خاصة هذه األايم،    

 من أعظم القرابت عند هللا.   ل الفرح والبهجة والسرور اب، وإدخاعلى األبو 
لقد كان حكيم بن حزام، الصحايب اجلليل، حيزن على اليوم الذي ال يد فيه حمتاجا ليقضي له حاجته؛ فيقول: ما   

 .أصبحت وليس ببايب صاحب حاجة إال علمت أهنا من املصائب اليت أسأل هللا األجر عليها
ع من أهل َمْرو، فلما كانوا يف منتصف الطريق نزلوا يف مكان َحجه مع مج  -رمحة هللا  عليه-ارك  وهذا ابن املب  

ليسرتحيوا قليال جبانب قرية من القرى، فرأوا امرأة أخذت دجاجة ميتة كانت يف عرض الطريق، فسأهلا ابن املبارك: ملَ 
أطعمهم! فتأثر بن   ة صغار، وهللا ما أجد ما، ويل صبيية ابملرض واجلوعاي أَمَة هللا؟ قالت: لقد أصيب أهل هذه القر 
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املبارك وَمن معه، واندى فيهم: ليس لكم حج هذا العام. وأخذ األموال والطعام ودفعها إىل أهل تلك القرية، فأدخل 
 السرور عليهم، وقضى حاجتهم، وعاد إىل بالده. 

من املسلمني    : َمن أدخل على أهل بيتٍ -ليه وسلمصلى هللا ع-هللا  قالت: قال رسول    --وعن عائشة أم املؤمنني   
 سرورا مل يرض هللا له ثوااب دون اجلنة. رواه الطربان بسند حسن. 

  
عباد هللا: وأرحامكم! ال تنسوا وأنتم تودعون رمضان أن حتسنوا إليهم، وأن تصلوا ما بينكم وبينهم من قطيعة، وأن 

نه من وصل رمحه وصله هللا، ماوات واألرض على نفسه أجبار الس  نفوسهم، فقد قضى   تدخلوا البهجة والسرور إىل
ومن قطعها قطعه هللا. فال تنسوا املعروف بينكم مهما كانت اخلالفات، وال تنسوا احلقوق والواجبات مهما بعدت 

 املسافات.
تأتيه وهو ني سنة، ف نه ما يقارب أربعأتتيه أخته من الرضاعة وقد ابتعدت ع   -صلى هللا عليه وسلم-هذا رسول هللا    

ال تعرفه، مرت أايم وأايم، وأعوام وأعوام، وتسمع وهي يف ابدية بين سعد يف الطائف ابنتصاره، فتأيت   ال يعرفها وهي 
، والناس بسيوفهم بني يديه، وهو يوزع -عليه الصالة والسالم-لتسلم على أخيها من الرضاعة وهو حتت سدرة  

من  -صلى هللا عليه وسلم- أخت رسول هللا  حابة: من أنت؟ فتقول: أانل هلا الصب، فتستأذن، فيقو الغنائم بني العر 
 -عليه الصالة والسالم-الرضاعة، أان الشيماء بنت احلارث، أرضعتين أان وإايه حليمة السعدية، فيخربون الرسول  

  الطريق، ويعانقها عناقليلقاها يف سماء، فيقوم هلا  فيتذكر القرىب وصلة الرحم والوشيجة والعالقة اليت أنزهلا هللا من ال
 األخ ألخته بعد طول املدة، وبعد الوحشة والغربة، وَييت هبا ويلسها مكانه، ويظللها من الشمس. 

تصوروا! رسول البشرية، ومعلم اإلنسانية، ومزعزع كيان الوثنية، يظلل هذه العجوز من الشمس بسبب رضعه   
! حرموهن من املرياث الذي فرضه هللا هلن، هتم وأخواهتم؟ وهم كثريٌ هتم، وبناعوا عماهتم وخاالواحدة، فأين الذين قاط

وقاطعوهنه، فال صلَة وال زايرَة؛ حىت مسعنا ورأينا من العجائز الطاعنات يف السن من تقف الواحدة يف فقٍر، وهي 
 تبكي وتقول: ظلمين وأخذ حقي! أْمره إىل هللا!. 

إىل كل خري. قلت ما مسعتم، وأستغفر هللا العظيم   ْن أخالقنا، ووفِ ْقناعفنا، وحسِ  قلوبِنا، وارحم ضاللهم أصلح فساد   
 يل ولكم فاستغفروه. 

  
 اخلطبة الثانية 

عباد هللا: أال بشروا من يسعى يف إدخال السرور على الناس وقضاء حوائجهم بقضاء حوائجه يف الدنيا ويوم القيامة، 
 فقرياً ، عاملاً أم متعلماً.  اً أم موظفاً ، غنياً أماً ، مدير حاكماً أم حمكوم  رجالً كان أم امرأة، 
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قَاَل: اْلُمْسِلُم   -صلى هللا عليه وسلم-َأنه َرُسوَل اَّللِه    -رضي هللا عنهما -ففي الصحيحني، عن َعْبد اَّللِه ْبَن ُعَمَر  
ُ يف اَجِة أَ َمْن َكاَن يف حَ َأُخو اْلُمْسِلِم، اَل َيْظِلُمُه، َواَل ُيْسِلُمُه، وَ  ُ   ِخيِه َكاَن اَّلله َحاَجِتِه، َوَمْن فـَرهَج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة فـَرهَج اَّلله

ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة. رواه البخاري  حاجته؛   . فمن كان هللا يف َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكراَبِت يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه اَّلله
 نه خييب؟. أتظنون أ

  
م حمروٍم وحمزون تستطيعون أن تُفرحوه! وكم من سجني تستطيعون أن تفرجوا عنه كربته! وكم فيا أصحاب األموال، ك

 من مريض حيتاج إىل مساعدٍة أنتم تقدرون عليها!.
 وه! وكم من صاحب واي أصحاب الوجاهة واملناصب، كم من مظلوم تستطيعون أن تنصفوه وتردوا له حقه وتنصر   

 ! وكم من إنسان انقطعت به السبل يبحث عمن يساعده!. ر َمن يعينه على قضائهاحاجة ينتظ
وهو خليفة، وَجد وهو يتفقد أحوال املسلمني ابلليل امرأة يف حالة املخاض   -رضي هللا عنه-هذا الفاروق عمر    

على قضاء حاجتها  وحث زوجته  مسرعاً إىل بيته تعان آالم الوالدة مع زوجها يف خيمة يف أطراف املدينة، فعاد  
أجرها، وقال هلا: هل لك يف أجٍر ساقه هللا إلينا؟ فذهبا إىل هذه املرأة وزوجها، فكانت هي مترض املرأة يف وكسب  

الداخل وهو يف اخلارج ينهمك يف إنضاج الطعام ابلنفخ على احلطب حتت القدر، حىت يتخلل الدخان حليته، وتفيض 
هلل أن هيأه وزوجته إلدخال السرور وقضاء حوائج الكثيف فحسب؛ بل شكراً  ثر الدخان  لدمع، ال ِمن أعيناه اب

َعُلوا اخْلَرْيَ لََعلهُكْم تـُْفِلُحوَن ]احل-تعاىل-الناس! قال    [.77ج:: اَيأَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبهُكْم َوافـْ
  

للصائمني مما قد يؤثر يف صيامهم ويـُْنِقص ثوابه من زكاة الفطر؛ فهي طهرة    ضان إبخراجويب أن نودع رم عباد هللا:  
لغٍو ورفٍث وحنومها، وتكميالً لألجر، وتنمية للعمل الصاحل، ومواساة للفقراء واملساكني، وإغناء هلم عن ذل احلاجة 

 سلم. جملتمع املودة بني فئات اوالسؤال يوم العيد، إىل جانب أن فيها إشاعة احملبة وامل
  

قال: فرض رسول هللا زكاة الفطر صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، على العبد   -هللا عنهما  رضي -عن ابن عمر  
 واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني. وأمر هبا أن تـَُؤدهى قبل خروج الناس إىل الصالة. متفق عليه. 

نه يوز إخراجها ماالً، وقيمته َتتلف من بلد آلخر؛ ، وقال بعض أهل العلم إم أو يومنيا قبل العيد بيو ويوز إخراجه  
فإذا كانت الغاية من إخراج الزكاة أن نتعبد هللا مبواساة الفقراء واملساكني، إبغنائهم عن ذل احلاجة والسؤال يوم 

 جتد فيها موقد طعام، لبيوت قد ال ل إن كثريا من االعيد، فإن كثريًا منهم منقطعون ومغرتبون وطالب علم؛ ب
 ويعتمدون يف أكلهم على املطاعم وشراء الطعام اجلاهز، فلذلك أجاز بعض أهل العلم إخراجها مااًل للحاجة

 وقد اختلف أهل العلم يف إخراج زكاة الفطر نقداً على ثالثة أقوال:   .  واملصلحة اليت حتقق الغاية منها
 ية، واحلنابلة. مذهب املالكية، والشافعداً، وهذا  يوز إخراجها نقالقول األول: ال  

 القول الثان: يوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب احلنفية، ووْجه يف مذهب الشافعي، ورواية يف مذهب أمحد. 
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اره ، واختالقول الثالث: يوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قوٌل يف مذهب اإلمام أمحد
 ا حلاجة الناس إليه. وهو قول يصلح يف زمانن  ابن تيمية   شيخ اإلسالم

 وعليه؛ فمن أخرجها طعاماً أجزأته، ومن رأى املصلحة وأخرجها ماالً أجزأته، وهللا أعلم.  
وال ننسى وحنن نودع رمضان إخواننا املسلمني املظلومني واملشردين واملضطهدين واجلوعى واحملاصرين يف أصقاع 

لٌّ مبا يستطيع؛ وْلَيُكْن عندان أمل أبن هللا سيحدث يد، ابإلنفاق عليهم، ك  ، ومن سخاءض من دعوة صاحلة األر 
التغيري يف حياة هذه األمة إىل األفضل، وأبن بعد العسر يسرا، وأبن بعد الكرب َييت الفرج، وما ذلك على هللا 

 بعزيز.
 رجاءكم، من أنفسهم، ولن خييب هللا  رحم بعباده، وأبنه أ-بحانه س-فِثقوا ابهلل، وأْحِسنوا العمل، مع حسن الظن به  

 ولن يضيع هللا أعمالكم؛ فهو الذي يزل العطاء، ويتجاوز عن التقصري، ويعل احلسنة بعشر أمثاهلا. 
، فاللهم تقبل صيامنا وصالتنا وقيامنا، واجعل شهر رمضان شاهداً لنا ابحلسنات ال شاهداً علينا ابملعاصي والسيئات 

 عمة اإلسالم، وبركة الطاعة، وحالوة اإلميان. الكرمي، واحفظ علينا ن  لصاً لوجهكوتقبله منا خا
وا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً  وقد أمركم ربكم فقال قوالً كرمياً: ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّ   

ك حممد، وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، وعنا م وابرك على عبدك ورسولم صلِ  وسل [. الله56حزاب:]األ
 معهم بعفوك وجودك وإحسانك اي أرحم الرامحني. 
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 رحيــل رمضــــان واالستقامة -33

 اآلخرو  َشْيٍء قبَله،لرمحن، األوهِل فال ِرمي الرحيم ااحلَِليِم الكَ احلمُد هلل اللطيِف الرؤوِف املَنهاِن، اْلَغيِنِ  القويِ  السِ ْلطَان،  
الظَاهِر فال َشْيء فْوَقه، الباِطن فال َشْيًء ُدونَه، احمليِط ِعْلَمٍا مبا يكوُن وما كان، يُِعزُّ َويُِذُل، ويـُْفِقُر ..    فال َشْيء بعده 

الثِ قاَل    السهحاب    َسلَ يف نـََواِحيها، وأر رَض ابجلباِل شان، أرسى األ  ُهو يف   ويـُْغيِن، ويفعُل ما يشاء ِبْكمِتِه كله يـَْوم 
 ...   َعِملوا وَيِْزي املُْحسنني ابإِلحسان     الذين أساؤوا مبَا    مباٍء حُيْيْيها، وَقَضى ابلفناِء على مجيع َساِكِنيها لَِيجِزيَ 

وأشهد أن ال   ْمِتَنان، يزيد العطاء واال   ِة واَبلشهكرِ ِمِه السهابغوأشكُره على نِعَ     أمْحَُده على الصفاِت الكاملِة احِلَسان،
ن، وأشهد   إله إاله هللا أنه حممدًا َعْبُدُه ورسولُُه املبعوُث إىل اإِلنس واجلان، صلهى هللا    وْحَده ال شريَك له املَِلُك الدهايه

 :   دـــــــأما بعكثريًا    سليماً مان، وسلهم تعليه وعلى آله وأصحابه والتابعنَي هلم إبحسان ما توالت األز 
ٌم متر       -اد هللا : ـ بع  م، وما أعجَل ما تنصرِم الشهور واألعوام، وهذه ُسن ة احلَياة. أاي  ما أسرَع ما تنقِضي الليايل واألاي 

، ويف تقل ب الد هر ِعرب، ويف تغريُّ األحوال مد َكر ْر َأَومَلْ نـُعَ   قال تعاىل )  وأعَوام تكر  َتذَكهَر َوَجاءَُكُم   يِه َمنْ ُكْم َما يـََتذَكهُر فِ مِ 
ُمه، قُرب رَحيُله، وأِزف حتويُله، فهذا  (37()فاطر: من اآلية  النهِذيرُ  ، شهُر رَمضاَن تقوهَضت ِخيامه، وتصرهمت لياليه وأاي 

ـ   فاستدركوا..  أعطى وأنعم.ما    انتَصب مودِ عا، وَسار مسارعا، وهلل احلمد على ما قَضى وأبَرم، وله الش كر على 
هللا ـ بقيـ َته ابملسارعة إىل املكارم واخلريات واغتناِم الفضائل والقُرابت، ومن أحسن فعليه ابلتمام، ومن فرهط رمحكم  

ِئَك رَتٌ َوال ِذلهٌة ُأولَ  قَ لِلهِذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوزاَِيَدٌة َوال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهمْ قال تعاىل )    فليختم ابحلسىن فالعمل ابخلِتام
والعزم على أن نودع رمضان إبمتام األعمال    عليناا ينبغي لذ.  .  (  26َحاُب اجْلَنهِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( )يونس:َأصْ 

 قد وصف هللاعلى الطاعات و بكثرة الدعاء أبن يتقبل منا صيامه وقيامه وسائر العبادات والطاعات فيه ف  اإلستقامة 
أبهنم : } يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون { )   والطاعات لعبادات  بعد القيام اب  ه املؤمننيعباد  حال

علي  اإلمام  ، قال  رمضان    ، فهل شغلك هذا اهلاجس وأنت تودع شهر  أي خيافون أن ترد أعماهلم   (60املؤمنون  
ز وجل : } إَّنا يتقبل ول احلق ع لعمل ، أمل تسمعوا إىل قم ابرضي هللا عنه : " كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منك

( ، وكان ينادي يف آخر ليلة من شهر رمضان : " ايليت شعري من هذا املقبول منها 27هللا من املتقني { ) املائدة  
إن .   " .  يبتكأيها املقبول هنيئاً لك ، أيها املردود جرب هللا مص  مث ينادي :   فنهنيه ومن هذا احملروم فنعزيه ،

واحملافظة عليها يف رمضان وبعد رمضان لدليٌل واضح على قبول العمل   واألعمال الصاحلة  الطاعات  االستقامة على 
ومن نكث عن الصراط   وإهنا لبشارة عظيمة للعبد يف الدنيا فاهلل سبحانه وتعاىل ال يتقبل إال من املتقني ..  عند هللا 

وهللا هو احملروم من رمحة هللا من الذين قال قات فذلك  وارتكاب احملرمات واملوبصري  املستقيم وعاد إىل التفريط والتق 
ٍة أَْنَكااثً"]النحل: من اآليةهللا فيهم ) فهل بعد الصالة و الصيام   [92َوال َتُكونُوا َكالهيِت نـََقَضْت َغْزهَلَا ِمْن بـَْعِد قـُوه

ن هذا وهللا ليس من إ  التفريطيكون العصيان والتقصري و ري  والذكر والصدقة وأعمال اخل  ن  آوالقيام وقراءة القر 
حىت نلقاه ألن العربة خبواتيم   على الطاعة   ابالستقامة   هللا عز وجل قد أمرانإن   عالمات التوفيق وقبول األعمال ...   
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ِإنه الهِذيَن )  اىل  األعمال وال يدري أحدان مىت َيتيه أجله فوجب على كل مسلم رجل كان أو أمرأة أن يلتزم هبا قال تع
ُ مثُه اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزهُل َعَلْيِهُم اْلَمالَِئَكُة َأاله ََتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنه وا رَبُـّنَ قَالُ  ِة الهيِت ُكنُتْم تُوَعُدوَن ا اَّلله

تَـَفرهَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصهاُكم سُُّبَل فَـ ُه َواَل تـَتهِبُعوا الُعو َوَأنه َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتهبِ وقال تعاىل )  (30)فصلت/
"فَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن   من بعده ) وأمته  صلى هللا عليه وسلم   ه رسول  وقال خماطباً   (153بِِه لََعلهُكْم تـَتـهُقوَن )األنعام/
ويف صحيح مسلم  عن سفيان بن عبد هللا الثقفي رضي      (112هود/تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي")    اََتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوْا ِإنهُه مبَِ 

 : اي رسول هللا، قل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحداً غريك، قال: "قل آمنُت ابهلل مث استقم".قال: قلتُ هللا عنه  
 

كانوا أشد الناس خوفاً    ذلك  ومع  هلل   وخشوعاً وتقوى عبادة لقد كان الصحابة والتابعني أكثر الناس       -اد هللا : ـ ــ عب
جاء  رضي هللا عنه ملا طعن   هذا عمر بن اخلطاب..   من أن ترد أعماهلم وال يكتب هلا القبول عند هللا سبحانه وتعاىل

و سلم  هوجاهدت مع رسول هللا صلى هللا علي  عبدهللا بن عباس فقال : اي أمري املؤمنني، أسلمت حني كفر الناس،
..   عليك اثنان، وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنك راض  يدا ومل خيتلف ت شهحني خذله الناس، وقتل 

الشمس أو غربت  فأعاد عليه، فقال : املغرور من غررمتوه، وهللا لو أن يل ما طلعت عليه..    مقالتك فقال له : أعد
فقال ..   رضه الذي مات فيه يف معلى فخذي  عمر : كان رأس عمر   قال عبدهللا بن..   الفتديت به من هول املطلع 

 ... فأخذ ميرغه ابلرتاب ويقول :    عبدهللا : فوضعته على األرض  قاللعل هللا أن يرمحين ..    : ضع رأسي على األرض
فقال له :    يف مرضه الذي تويف فيه  دخل املزن على اإلمام الشافعي  و ..    ويلي وويل أمي إن مل يرمحين ريب عزوجل 

 ؟! فقال الشافعي : أصبحت من الدنيا راحال، ولإلخوان مفارقا، ولسوء عملي مالقيا، عبدهللا كيف أصبحت اي أاب  
 ولكأس املنية شاراب، وعلى هللا واردا، وال أدري أروحي تصري إىل اجلنة فأهنيها، أم إىل النار فأعزيها، مث أنشأ يقول : 

 ما جعلت رجائي حنو عفوك سل    .. .    وملا قسا قليب وضاقت مذاهيب
 بعفوك ريب كـان عفوك أعظما       ...     عاظمين ذنيب فلما قـرنتهت

 جتود وتعفو منة وتكرما     ...     فما زلت ذا عفو عن الذنب مل تزل
. . : ) لو أن أحدكم أراد سفرا ، أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ؟ قالوا: بلى    يقول   رضي هللا عنه  أبو الدرداءوكان  

صوموا يوما   . و  صلوا ركعتني يف ظلمة الليل لظلمة القبور .  :خذوا ما يصلحكم ، ف  قال: سفر يوم القيامة أبعد
البخاري   ى رو ...      تصدقوا ابلسر ، ليوم قد عسر (. و  حجوا لعظائم األمور .. و  شديد حره حلر يوم النشور . 

قال: )فوهللا الذي ال   وسلم  عنه، أنه صلى هللا عليه  هللاومسلم من حديث أيب عبد الرمحن عبد هللا بن مسعود رضي  
إله غريه! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون يبنه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

ب اأهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكت
. ويف صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: لها(فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخ 

)إَّنا األعمال ابخلواتيم(، فال تغرنك الطاعة اي عبد هللا، فبادر إىل الطاعة واالستقامة عليها، ألنك ال تدري مىت 
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قوم يف الليل البهيم ي  ارمالك بن دينكان   ...  عليه،   تيبعث على ما ما  انسانسيأتيك ملك املوت، واعلم أن كل  
األسود، ويقبض على حليته ويبكي، مث ينظر إىل السماء ويقول: اي رب! لقد علمت ساكن اجلنة من ساكن النار، 

 ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. 
 

فهي فطر  ة الإخراج زكاشهر رمضان من ذلك     وهناك أمور ينبغي أن نذكر هبا أنفسنا وحنن نودع      -اد هللا :ــــــــ عب
اللغو والرفث وحنومها، وتكميالً لألجر وتنمية للعمل   بسببوينقص ثوابه  طهرة للصائمني مما قد يؤثر يف صيامهم  

إشاعة احملبة   إىل جانب أن فيها  هلم من ذل احلاجة والسؤال يوم العيد   اً الصاحل، ومواساة للفقراء واملساكني، وإغناء
ابن عمر رضي هللا عنهما قال: } فرض رسول هللا  زكاة الفطر صاعاً من عن  .. . دة بني فئات اجملتمع املسلمو وامل

من املسلمني. وأمر هبا أن تؤدى قبل    متر، أو صاعاً من شعري، على العبد واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري
 قبل العيد بيوم أو يومني .   اويوز إخراجه  ]متفق عليه[   خروج الناس إىل الصالة {

كما ينبغي أن ..  رايل عن كل نفس مؤمنة  .   200أهل العلم أنه يوز أخراجها ماالً وقيمته ابلعملة اليمنية    وقال
بصناعة إبتسامة مشرقة وبسروٍر ندخله قلوب من حولنا وإن نودع رمضان بقيام كل واحٍد منا  رجالً كان أو امرأة  

قال صلي هللا عليه و سلم: " أحب سبحانه وتعاىل    هللامن أعظم وأجل العبادات عند  ةهذا العمل وهذه العباد
الناس إىل هللا أنفعهم و أحب األعمال إىل هللا عز و جل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

املسجد شهرا و من كف   دينا أو تطرد عنه جوعا و ألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف
 عورته و من كظم غيظا و لو شاء أن ميضيه أمضاه مأل هللا قلبه رضى يوم القيامة و من مشى مع أخيه رت هللاغضبه س

املسلم يف حاجته حىت يثبتها له أثبت هللا تعاىل قدمه يوم تزل األقدام و إن سوء اخللق ليفسد العمل كما يفسد اخلل 
فيا أصحاب األموال كم ..؟  جته أتظنون أنه خييب   حافمن كان هللا يف...        {176}صحيح اجلامع    العسل ". 

حمروم وحمزون تستطيعون أن تفروحوه وكم من سجني تستطيعون أن تفرجوا عنه كربته وكم من مريض حيتاج إىل 
فوه وتردوا له ص مساعدة أنتم تقدرون عليها ...  واي أصحاب الوجاهه واملناصب كم من مظلوم تستطيعون أن تن 

الفقراء  األابء واألمهات واألرحام واجلريان و  هناك  و ب حاجة ينتظر من يعينه على قضائها ..  صاح  حقه .. وكم من
خاصة هذه األايم فالعيد على األبواب وإدخال الفرح والبهجة يب أن نقوم بواجبنا حنوهم   واأليتام  واملساكني  

مع مجع من أهل مرو فلما كانوا يف  حج   ة هللا هــذا ا بن املبارك عليه رمح  ..  والسرور من أعظم القرابت عند هللا  
منتصف الطريق نزلوا يف مكان ليسرتحيوا قليال جبانب قرية من القرى وبينما هم كذلك اذ هبم يرون امرأة قد أخذت 

أهل هذه القرية ابملرض   دجاجة ميتة كانت قي عرض الطريق فسأله بن املبارك ملا اي أمـــة هللا قالت : لقد أصيب
 صبية صغار وهللا ما أجد ما أطعمهم فـتأثر بن املبارك ومن معه واندى فيهم  ليس لكم حج هذا العام ع ويلواجلو 

وأخذ األموال والطعام ودفعها إىل أهل تلك القرية فأدخل السرور عليهم وقضى حاجتهم وعاد إىل بالده ... كم من 
عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا  ني واأليتام ستطاله ؟ تاجتلهج هبا السنة الفقراء واحمل  األجر سيناله وكم من الدعوات
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على أهل بيت من املسلمني سرورا مل يرض هللا له ثوااب أدخل  عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من  
لكل   فيق دى والثبات على احلق  والتو هلإان نسألك اإلستقامة على االلهم       ") رواه الطربان بسند حسن( دون اجلنة

 .   إنه هو الغفور الرحيمفاستغفروه  يل ولكم  ، وأستغفر هللا العظيم    تم مسعما    قلت ري ... خــ 
    -اد هللا :ــــــــ عب    -اخلطــــبة الثانية :  

 اليت يفعلها املسلم يوم العيد ما يلي :   واآلداب  من السنن
 ة الاالغتسال قبل اخلروج إىل الص  -1
 .وبعد الصالة يف األضحى  لفطراألكل قبل اخلروج يف ا  -2
ورد يف مصنف ابن أيب شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي هللا عنه : أنه كان , وقد   التكبري يوم العيد   -3
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ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا   اً: أمركم ربكم فقال قوالً كرمي  د وقهذا  
[.  اللهم صلِ  وسلم وابرك على عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وأصحابه الطيبني 56َتْسِليماً  ]األحزاب:

    , واحلمدهلل رب العاملني.اي أرحم الرامحنيانك وعنا معهم بعفوك وجودك وإحس  ،الطاهرين،  
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 ودع رمضان ؟نكيف   -34

 اآلخر األوهِل فال َشْيٍء قبَله،   احلمُد هلل اللطيِف الرؤوِف املَنهاِن، اْلَغيِنِ  القويِ  السِ ْلطَان، احلَِليِم الَكِرمي الرحيم الرمحن، 
الباِطن فال َشْيًء ُدونَه، احمليِط ِعْلَمٍا مبا يكوُن وما كان، يُِعزُّ َويُِذُل، ويـُْفِقُر   ،بعده، الظَاهِر فال َشْيء فْوَقهء  فال َشيْ 

ُهو يف شان، أرسى األرَض ابجلباِل يف نـََواِحيها، وأرَسَل السهحاب الثِ قاَل مباٍء    ويـُْغيِن، ويفعُل ما يشاء ِبْكمِتِه كله يـَْوم 
أمْحَُده على ...    َعِملوا وَيِْزي املُْحسنني ابإِلحسان   َساِكِنيها لَِيجِزَي الذين أساؤوا مبَا  يْيها، وَقَضى ابلفناِء على مجيعحيُْ 

  وأشهد أن ال إله إاله هللا     وأشكُره على نَِعِمِه السهابغِة واَبلشهكِر يزيد العطاء واالْمِتَنان،    الصفاِت الكاملِة احِلَسان،
ن، وأشهد ْحَده ال شريَك له املَِلُك الده و  أنه حممداً َعْبُدُه ورسولُُه املبعوُث إىل اإِلنس واجلان، صلهى هللا عليه وعلى     ايه

 -كثرياً أما بعد :    آله وأصحابه والتابعنَي هلم إبحسان ما توالت األزمان، وسلهم تسليماً 
 

م، وما أعجَل ما تا  ما أسرَع ما تنقِضي    -اد هللا :ــــــــ عب ٌم نلليايل واألاي  صرِم الشهور واألعوام، وهذه ُسن ة احلَياة. أاي 
، ويف تقل ب الد هر ِعرب، ويف تغريُّ األحوال مد َكر َأَومَلْ نـَُعمِ رُْكْم َما يـََتذَكهُر ِفيِه َمْن َتذَكهَر   قال تعاىل )   متر  وأعَوام تكر 

ُمه، قُرب رَحيُله، ، شهُر رَمضاَن تقوه فهذا  (37آليةا   ()فاطر: من  َوَجاءَُكُم النهِذيرُ  َضت ِخيامه، وتصرهمت لياليه وأاي 
.. وأِزف حتويُله، انتَصب مودِ عا، وَسار مسارعا، وهلل احلمد على ما قَضى وأبَرم، وله الش كر على ما أعطى وأنعم. 

أحسن فعليه ابلتمام،   واغتناِم الفضائل والقُرابت، ومنت  فاستدركوا ـ رمحكم هللا ـ بقيـ َته ابملسارعة إىل املكارم واخلريا 
لِلهِذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوزاَِيَدٌة َوال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َوال ِذلهٌة قال تعاىل )    ومن فرهط فليختم ابحلسىن فالعمل ابخلِتام

من آايته   ان فليكمل ما تبقى عليه ر فمن مل خيتم قراءة الق ..  .  (  26:نسُأولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنهِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( )يو 
وسوره ومن أكمل فليضاعف من حسناته وأجوره هكذا يب أن نودع رمضان بعمل صاحل نقدمه بني يدي هللا 

َعْمٍر َأنه َرُسوَل  َعْن َعْبِد اَّللِه ْبنِ ...   فكتاب هللا ال متله النفوس وال تشبع منه القلوب فهو منهج أمة ودستور حياة
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: ) الصِ َياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن لِْلَعْبِد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، يـَُقوُل الصِ َيامُ له اَّللِه صَ  : َأْي َربِ  َمنَـْعُتُه الطهَعاَم ى اَّلله

 ...   لهْيِل َفَشفِ ْعيِن ِفيِه، قَاَل: فـَُيَشفهَعاِن ( ] رواه أمحد [ لْرآُن: َمنَـْعُتُه النـهْوَم ابِ قُ َوالشهَهَواِت اِبلنـهَهاِر َفَشفِ ْعيِن ِفيِه، َويـَُقوُل الْ 
على الطاعات و بكثرة الدعاء أبن يتقبل منا   كما ينبغي لنا أن نودع رمضان إبمتام األعمال والعزم على اإلستقامة   

 لقيام ابلعبادات والطاعاتبعد ا  عباده املؤمنني  حال  صف هللا و قد  صيامه وقيامه وسائر العبادات والطاعات فيه ف
، فهل   أي خيافون أن ترد أعماهلم  (60أبهنم : } يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون { ) املؤمنون  

اهتماماً   علي رضي هللا عنه : " كونوا لقبول العمل أشد   اإلمام  ، قال  رمضان   شغلك هذا اهلاجس وأنت تودع شهر 
( ، وكان ينادي يف 27ا إىل قول احلق عز وجل : } إَّنا يتقبل هللا من املتقني { ) املائدة  منكم ابلعمل ، أمل تسمعو 

أيها    مث ينادي :   آخر ليلة من شهر رمضان : " ايليت شعري من هذا املقبول منها فنهنيه ومن هذا احملروم فنعزيه ،
 جرب هللا مصيبتك " .   داملقبول هنيئاً لك ، أيها املردو 



طب       ان  رخ  ة  مض              ي 

 hassan3f@gmail.com 158 

وينقص فهي طهرة للصائمني مما قد يؤثر يف صيامهم    ويب أن نودع رمضان إبخراج زكاة الفطر     -د هللا :اــــــــ عب
هلم   اً اللغو والرفث وحنومها، وتكميالً لألجر وتنمية للعمل الصاحل، ومواساة للفقراء واملساكني، وإغناء  بسببثوابه  

ابن عمر .. عن  . عة احملبة واملودة بني فئات اجملتمع املسلمإشا  إىل جانب أن فيها  ل يوم العيدامن ذل احلاجة والسؤ 
رضي هللا عنهما قال: } فرض رسول هللا  زكاة الفطر صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، على العبد واحلر، والذكر 

ويوز ,    ]متفق عليه[    الناس إىل الصالة {  ج من املسلمني. وأمر هبا أن تؤدى قبل خرو   واألنثى، والصغري والكبري
 .    خيتلف من بلد آلخروقال أهل العلم أنه يوز أخراجها ماالً وقيمته خراجها قبل العيد بيوم أو يومني ,  إ

بصناعة إبتسامة مشرقة وبسروٍر ندخله قلوب من   كما ينبغي أن نودع رمضان بقيام كل واحٍد منا  رجالً كان أو امرأة
قال صلي هللا عليه و سلم: " وأجل العبادات عند هللا سبحانه وتعاىل هذا العمل وهذه العبادة من أعظم    نحولنا وإ

أحب الناس إىل هللا أنفعهم و أحب األعمال إىل هللا عز و جل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو 
أحب إيل من أن أعتكف يف املسجد   ة تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا و ألن أمشي مع أخي املسلم يف حاج

هرا و من كف غضبه سرت هللا عورته و من كظم غيظا و لو شاء أن ميضيه أمضاه مأل هللا قلبه رضى يوم القيامة و ش
من مشى مع أخيه املسلم يف حاجته حىت يثبتها له أثبت هللا تعاىل قدمه يوم تزل األقدام و إن سوء اخللق ليفسد 

فنودع رمضان إببتسامة وسرور ندخله على اآلابء .     ..   {176العسل ". صحيح اجلامع }  لالعمل كما يفسد اخل
عبد هللا بن عمرو، فعن  واإلنفاق عليهما وذلك من أعظم أبواب اجلهاد    وصلتهما  بطاعتهما وبرمها  وذلك   واألمهات

ٌي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما حفاستأذنه يف اجلهاد، فقال: أ -صلى هللا عليه وسلم-قال: "جاء رجل إىل النيب  
( "ارجع إىل والديك فأحسن صحبتهما" ، ويف 2549(، ويف لفظ عند مسلم )3004فجاهد" أخرجه البخاري )

فإدخال السرور عليهما ورسم البسمة يف شفاههما   ( "ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ( 2528لفظ عند أيب داود )
وسلم عن عقوقهما وعده من الكبائر فعن   هنى صلى هللا عليهلقد    و بيل هللا  سمن أعظم العبادات حىت من اجلهاد يف  

أيب بكرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أال أنبئكم أبكرب الكبائر؟ ثالاثً، قلنا: بلى اي 
الزور، أال وشهادة الزور، فما    ل رسول هللا! قال: اإلشراك ابهلل، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: أال وقو 

( .. وكما أن للصائم ابب إىل اجلنة هو ابب الراين   رواه البخاري و مسلم)ل يكررها حىت قلنا ليته سكت(  زا
فكذلك الوالدان فإهنما ابابن إىل اجلنة فأين الرب وأين الصلة وأين الرمحة هبما ؟ إنه مهما عملنا فلن نؤدي حقهما .. 

لى ظهره، ويطوف هبا ابلبيت، من منا يفعل هذا؟ ومن منا يطوف ابلبيت، حيمل أمه العجوز ع    نرجل من أهل اليم 
يتصور هذا قبل أن يفعله؟ حيمل أمه على ظهره مث يطوف حول البيت، هل وصلنا ابلرب إىل هذا املستوى؟ هل وصلنا  

ى ابن عمر ذلك الرجل الصحايب ري بطاعة الوالدين وحبهما إىل هذه الدرجة؟ حيملها على ظهره فيطوف ابلبيت، ف
فقال له   -تران هبذا الفعل جزيت حق أمي وأرجعت هلا احلقوق-قيه، فقال له: ]اي ابن عمر ! أتران جزيتها؟  الف

وهذا أحد ..  ذلك الرجل العامل ابن عمر : ال. وال بزفرة من زفراهتا [، وال بطلقة من طلقاهتا حني وضعتك من بطنها.
لعلم، وعنده عشرات بل رمبا املئات من التالميذ حيدثهم، يلس يف جملس ا  وهو سفيان الثوري   العلماء احملدثني
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ويكتبون خلفه، أتتيه أمه يف أثناء الدرس، فتقول له: اي فالن! فيقول: لبيك اي أماه! فتقول له: أطعم الدجاج، فانظر 
كبري، من أم عظيمة، من أم هلا حق عليك   ؟، لكن صدر ممن بسيطهذا العمل التافه، وانظر إىل هذا العمل الإىل  

أتعرف ماذا يفعل هذا الرجل؟ مل يقل ألمه: بعد الدرس أو بعد قليل. ال وهللا! بل يغلق الكتاب، مث يقوم من جملسه، 
كما اي له من بر وصلة  واي هلا من عظمة واي هلا من تربية ...      مث يطعم الدجاج، مث يرجع إىل درسه، ويكمل حديثه 

واأليتام خاصة هذه األايم فالعيد على   زرعها يف وجوه الفقراء واملساكنيي أن نودع رمضان إببتسامة مشرقة نغينب
 الصحايب اجلليل   لقد كان حكيم بن حزام األبواب وإدخال الفرح والبهجة والسرور من أعظم القرابت عند هللا ..  

حاجة ، إال   فيقول : ما أصبحت وليس ببايب صاحب   حيزن على اليوم الذي ال يد فيه حمتاجا ليقضي له حاجته .
مع مجع من أهل مرو   هــذا ا بن املبارك عليه رمحة هللا حج و ...  علمت أهنا من املصائب اليت أسأل هللا األجر عليها

 ن فلما كانوا يف منتصف الطريق نزلوا يف مكان ليسرتحيوا قليال جبانب قرية من القرى وبينما هم كذلك اذ هبم يرو 
ي عرض الطريق فسأله بن املبارك ملا اي أمـــة هللا قالت : لقد أصيب أهل هذه امرأة قد أخذت دجاجة ميتة كانت ق

القرية ابملرض واجلوع ويل صبية صغار وهللا ما أجد ما أطعمهم فـتأثر بن املبارك ومن معه واندى فيهم  ليس لكم حج 
وقضى حاجتهم وعاد إىل بالده ل تلك القرية فأدخل السرور عليهم  ههذا العام وأخذ األموال والطعام ودفعها إىل أ

عن عائشة أم املؤمنني   ... كم من األجر سيناله وكم من الدعوات تلهج هبا السنة الفقراء واحملتاجني واأليتام ستطاله ؟
رورا مل يرض هللا س رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من أدخل على أهل بيت من املسلمني  

 نة") رواه الطربان بسند حسن( له ثوااب دون اجل
وأرحامكم ال تنسوا وأنتم تودعون رمضان أن حتسنوا إليهم وأن تصلوا ما بينكم وبينهم من قطيعة       -اد هللا :ــــــــ عب

وصل رمحه وصله   ن وأن تدخلوا البهجة والسرور إىل نفوسهم فقد قضى جبار السماوات واألرض على نفسه أنه م 
 عه هللا هللا ومن قطعها قط

هذا رسول هللا فال تنسوا املعروف بينكم مهما كانت اخلالفات وال تنسوا احلقوق والواجبات مهما بعدت املسافات   
وقد ابتعدت عنه ما يقارب أربعني سنة، فتأتيه وهو ال يعرفها وهي ال صلى هللا عليه وسلم أتتيه أخته من الرضاعة  

أعوام وأعوام، وتسمع وهي يف ابدية بين سعد يف الطائف ابنتصاره، مرت سنوات وسنوات، وأايم وأايم، و   تعرفه، 
فتأيت لتسلم على أخيها من الرضاع وهو حتت سدرة عليه الصالة والسالم، والناس بسيوفهم بني يديه، وهو يوزع 

سلم من ان أخت رسول هللا صلى هللا عليه و أالغنائم بني العرب، فتستأذن، فيقول هلا الصحابة: من أنت؟ فتقول:  
الرضاعة، أان الشيماء بنت احلارث أرضعتين أان وإايه حليمة السعدية ، فيخربون الرسول عليه الصالة والسالم 

فيتذكر القرىب وصلة الرحم والوشيجة والعالقة، اليت أنزهلا هللا من السماء، ويقوم هلا ليلقاها يف الطريق ويعانقها عناق 
تصوروا ...     حشة والغربة، وَييت هبا ويلسها مكانه، ويظللها من الشمسخ ألخته بعد طول املدة، وبعد الو ألا

واحدة، فأين الذين   برضعه رسول البشرية، ومعلم اإلنسانية، ومزعزع كيان الوثنية يظلل هذه العجوز من الشمس  
وقطعوهن من الصلة ن من املرياث الذي فرضه هللا هلن  ه قطعوا عماهتم وخاالهتم، وبناهتم وأخواهتم؟ وهم كثرٌي! حرمو 
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والزايرة؛ حىت مسعنا ورأينا من العجائز الطاعنات يف السن من تقف الواحدة يف فقٍر، وهي تبكي وتقول: ظلمين! 
 ...  اللهم أصلح فساد قلوبِنا وأرحم ضعفنا وحسن أخالقنا ووفقنا إىل كل خري....      هللا ؟!  وأخذ حقي أمره إىل

 .   فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم يل ولكم  عظيم  أقول ما تسمعون ، وأستغفر هللا ال
أال بشروا من يسعى يف إدخال السرور على الناس وقضاء حوائجهم بقضاء حوائجه   اد هللا :عبـ  -ــــبة الثانية :  اخلطـ 

 ُ ُهَماففي الصحيحني عن َعْبَد اَّللِه ْبَن ُعَمَر َرِضَي اَّلله  َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: ))اْلُمْسِلُم َأُخو َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّللهُ   َعنـْ
ُ يف َحاَجِتِه َوَمْن فـَرهَج َعْن  ُ َعنْ اْلُمْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه َوَمْن َكاَن يف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اَّلله ًة ُه ُكْربَ ُمْسِلٍم ُكْربًَة فـَرهَج اَّلله

ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة() البخاريِمْن ُكُراَبِت يـَْوِم اْلِقَيا فمن كان هللا يف حاجته أتظنون أنه  (.2262/َمِة َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه اَّلله
فيا أصحاب األموال كم حمروم وحمزون تستطيعون أن تفروحوه وكم من سجني تستطيعون أن تفرجوا عنه  ..؟    خييب

رون عليها واي أصحاب الوجاهه واملناصب كم من مظلوم تستطيعون من مريض حيتاج إىل مساعدة أنتم تقدربته وكم ك
هذا الفاروق عمر رضي هللا عنه أن تنصفوه وتردوا له حقه .. وكم من صاحب حاجة ينتظر من يعينه على قضائها ..

ا يف مع زوجه  خاض تعان من آالم الوالدةحالة امل  خليفة وجد وهو يتفقد أحوال املسلمني  ابلليل امرأة يف  وهو
 وقال هلا هل لك يف أجٍر ساقه هللا إلينا ؟  فحث زوجته على قضاء حاجتها وكسب أجرها  خيمة يف أطراف املدينة 

فكانت هي مترض املرأة يف الداخل وهو يف اخلارج ينهمك يف إنضاج الطعام ابلنفخ على احلطب حتت القدر حىت 
ن الكثيف فحسب بل شكراً هلل أن هيأه وزوجته إلدخال تفيض عيناه ابلدمع ال من أثر الدخان حليته و يتخلل الدخا

َعُلوا   اخْلَرْيَ لََعلهُكْم السرور و قضاء حوائج الناس! قال تعاىل :}اَيأَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبهُكْم َوافـْ
سلمني املظلومني واملشردين واملضطهدين واجلوعى إخواننا امل  ننسى وحنن نودع رمضان   وال. (.77تـُْفِلُحوَن{) حلج:

واحملاصرين يف أصقاع األرض من دعوة صاحلة ومن سخاء يد ابإلنفاق عليهم كٌل مبا يستطيع وليكن عندان أمل أبن 
كرب َييت الفرج وما ذلك على أن بعد الهللا سيحدث التغيري يف حياة هذه األمة إىل األفضل وأن بعد العسر يسر و 

لُّوا َعَلْيِه وقد أمركم ربكم فقال قوالً كرمياً:  ِإنه اَّللهَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبِ  اَي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا صَ عزيز  هللا ب
الطيبني وأصحابه  مد، وعلى آله  ورسولك حم   [.  اللهم صلِ  وسلم وابرك على عبدك56َوَسلِ ُموا َتْسِليماً  ]األحزاب: 

 .... اهرين، ، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك اي أرحم الرامحني    الط
 

 تم بحمد هللا وتوفيقه


