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الحمد هلل الذي من علينا بعبادة الصيام ،وجعلنا من خير أمة ُأخرجت لألنام،
والصالة والسالم على خير من صلى وصام ،وعلم أمته أسباب رضا العالم ،وبعدُُ:
فهذه وقفات إيمانية لمواضيع رمضانية جمعت بين التوجيه والموعظة
والتذكير بفضل رمضان والصوم وبعض اآلداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى هبا،
ُوتعينه – بإذن اهلل – على اغتنام هذا الموسم المبارك وتحفظ له صومه.
كنت قد كتبتها على فرتات متفاوتة مع إقبال
وأصل هذه المادة هي
ٌ
مقاالت ُ
شهر رمضان ،وخالل أيامه ،وعند خواتمه ،وبعد انتهائه ،أردت هبا تذكير نفسي
وإخواين الغتنام هذا الموسم اإليماينِّ المبارك.
عزمت بعد هتذيبها على إخراجها يف كتاب
ولما رأيتُها قد اجتمعت عندي
ُ
ّ
واألب على أفراد أسرته ،ولتُقرأ يف كل لقاء
ليقرأها اإلما ُم على جماعة مسجده،
ُ

إيماين خالل هذا الشهر المعظم ،و ُّ
كل من أراد االنتفاع بشهره ،وهي بضاعة ُمزجا ٌة
لصاحبها رجا من ورائها النفع لنفسه وللمسلمين.
مجلسا على حدة ،وعشر ُة مجالس
مجلسا؛ منها ثالثون
وجعل ُتها يف أربعين
ً
ً
على حدة ،يتخير منها إما ُم المسجد ما يريد إلقاءه على جماعة مسجده.
وإين ألُوصي نفسي وإخواين اغتنام هذا الموسم يف الدعوة إلى اهلل ونشر الخير
أي وسيلة نشر فانتفع هبا
بين المسلمين ،فكم من كلمة سمعها مسلم يف درس أو ِّ

بقية حياته ،فصارت صدق ًة جاري ًة لقائلها ،ولم يدر بذلك من ألقاها أو نشرها  ،وقد
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روى اإلمام مسلم عن أبي هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ «منُدعاُاليُ
هدىُكانُلهُمنُاألجرُمثلُأجورُمنُتبعه» ومع ِّل ُم الناس الخير مأجور على ِّ
كل
حال.
ومما شجعني على إخراجها أهنا مادة موسمية تتكرر قراء ُتها كلما جاء شهر
ُ
رمضان.
فوتوا على أنفسهم فرصة
وإنّي هنا أوصي إخواين القادرين على التأليف بأال ُي ِّ
التأليف يف هذا النوع للمواسم المتكررة كرمضان والحج وعشر ذي الحجة؛ فإنه
المواسم ،فينالون بإذن اهلل أعظم األجور يف
غال ًبا يتكرر إلقاؤه كلما أقبلت هذه
ُ
أشرف األزمان.
ههُالخاَصُ .
واللهُألُ ُأنُتُب ه ُلهُال هببو وُوأنُترق ه ُحاهبهُوراره
ُ
ه

عادل بن عبدالعزيز احملالوي اجلهين
برتد addeel333@gamil.com
جوا ُُ00966504392260
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خمس ُة أمور تُعيننا على اغتنام رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُُ/
ِّ
فال يخفى على الجميع ُ
فضل شهر رمضان ،وتم ُّي ُزه عن أش ُهر العام ،فالوقت
ف حالها ،بل ّ
إن النفوس نفسها لم
تتغير جدولتُه ،والبيوت واألماكن العامة مختل ٌ
ت ُعد كما كانت.
فهوُمولمُمم َّي ٌزُيفُكلُشيءوُوأهببتُُ-هناُ-أنُأضعُبعضُالطر ُالبيُتعينناُ
ٌ
بإذنُاللُعلىُاغبنامُرمضانوُوردُجعلبهاُ-اابصاراُُ-يفُامسُنباطُ:
 أولًا /استشعار أهمية املوسم:
لو منزلته؛ علت
من عرف رمضان بفضله ،وأيقن بعظمة موسم الغفران و ُع ِّ
فرط بلحظة من لحظاته؛ ليقينه
نفسه لمبادرة ساعاته ،ولم ُي ِّ
همتُه الغتنامه ،وسمت ُ
ُ
القائل:
عوضها كنوز الدنيا بأسرها ،وصدق اهلل تعالى
بأنه إن فاتته هذه األيام فلن ُت ِّ
(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [النساء.]77 :
وإن انتهى ولم ينتفع به عاش الحسرات يف آخره.
أكثرنا عند هناية رمضان كل عام لعدم اغتنامه وفواته عليه ،فهل
كم تحسر ُ
سيكون الحال مثله هذا العام؟!
ّ
الحسنات ،و ُتكف ُر فيه الذنوب
موسم ُتضاعف فيه
إن رمضان– أيها الصائم-
ُ
ٌ
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يقر ُبك من الرحمن.
ُ
والخطيئات ،أيا ُمه سبي ُلك إلى الجنان ،وصيامه ِّ
ويطهرها من درن الذنوب والمعاصي ،لي ُله خير ليل؛ ففيه نزل
يسمو بنفسك
ِّ
ُ
رسول اهلل ﷺ وحث أمته على قيامه ،وبشرهم ّ
أن قيامه
أعظم كتاب ،وقامه
ُ
وصيامه ُيك ِّفر الذنوب والسيئات.
فيه ليل ٌة العباد ُة فيها تعدل عبادة أكثر من ألف شهر ،والصدقة ثواهبا فيه
ُيضاعف ،وال ُعمرة فيه كحجة مع نبيك ﷺ ،والدعاء فيه مسموع ،وعطاء الرب
للعباد ممنوح ،ومن مات بعد صيامه ُيرجى له ُحس ُن الختام.
 ثانيًا :جماهدة النفس.
كُن على يقين أن ال وصول إلى منازل األبرار ،والتن ُّعم يف الجنة دار األطهار إال
بمجاهدة النفس؛ ذلك أن بين العامل وبين الوصول إليها مركب المكاره ،يقول
الجنةُبالمُاره
ﷺ« :ه َّفت–ُويفُرواتةُ:هجبتُ-
ه

» رواه مسلم.

اهلل أهل المجاهدة بالهداية ،فقال اهلل سبحانه( :ﮠ ﮡ ﮢ
ولقد وعد ُ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [العنكبوت.]69:
واعلم أن النفس ح ٌ
صان شرو ٌد ُتحب الراحة ،و ُتؤثر الدعة ،فال ُبد من
مجاهدهتا ،وإال أضرت بصاحبها ،وارجع بذاكرتك إلى الوراء إلى أناس خرجوا
من الدنيا وهم على حال التفريط ألم يكونوا يعلمون فضل الطاعة و ُع ُلو درجة
العابدين؟! بلى وربي ولكنّهم لم يجاهدوا أنفسهم على طاعة الرحمن ،وإلزامها
سلوك سبيل الرشاد ،أما من فقهوا حقيقة الدنيا واآلخرة فتأمل حالهم وانظر كيف
كان جها ُدهم ألنفسهم وتربيتُهم لها.
كان زيا ُد ب ُن أبي زياد -مولى ابن عياش -يخاصم نفسه يف المسجد يقول :أين
تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟! تريدين أن ُتبصري
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دار فالن ودار فالن؟ ثم يقس ُر نفسه على الجلوس يف المسجد للعبادة.

الحااور الحسااان وطال ًبااا
يااا خاطااب ُ
وحااث السااير جهاادك إنمااا
أساارع ُ
نعيمهاااا
هاااي جنااا ٌة طابااات وطااااب ُ

لوصااااااااالهن بجنااااااااة الحيااااااااوان
مسااااااراك هااااااذا ساااااااع ٌة لزمااااااان
فنعيمهااااااا باااااااق ولاااااايس بفااااااان
ُ

 ثالثًا :احلرص على البيئة الصاحلة املعينة على الطاعة.
ُ
والعامل القوي الذي يأخذ بيد كل راغب يف
فالبيئ ُة هي المحض ُن المعين،
اهلل رسوله ﷺ  -وهو المؤيد بالوحي من السماء-
العمل الصالح ،ولقد حث ُ
على لزوم صحبة أهل الخير ،والجلوس معهم ،كما يف قوله تعالى( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)
[الكهف.]28:
األمر لنبينا  ،فما الظ ُّن بمن هو دونه؟
فإذا كان هذا
ُ
وإذا كان هذا األمر يف ذلك الزمان ،فما الحال يف هذه األزمنة؟
رأيت من نفسي ضع ًفا عن
كنت إذا
ُ
يقول أحد ُمعاصري محمد بن واسعُ :

ذهبت إلى محمد بن واسع فنظرت إلى وجهه فأزدا ُد نشا ًطا على العبادة
العبادة
ُ
أسبو ًعا.
فالزم غرز الصالحين ،واشدُ د يديك على مالزمة العابدين المتقين ،فنعم
المعينون هم على الطاعة ،وأكرم هبم من أصحاب.
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 رابعًا :معرفة قدر الثواب:
أوصاف الجنة العالية وعاش مع أوصافها يف آيات الكتاب
من الحت له
ُ
تصف دار الكرامة
وسنة خير المرسلين عليهم الصالة والسالم وهي
ُ
المبينُ ،
والحبور ،وما فيها من خيرات متناهية األوصاف؛ ما بين منازل أنيقة يف وسط أهنار
ُ
كمل
سارحة تجري من تحتها من غير أخاديد ،و ُغرف قد ُز ِّينت ،وعرائس قد ُ
روحه
ُحسنُها ،وأنواع من طيبات المآكل والمشارب يف جوار رب كريم :تاقت ُ
نفسه لنيل تلك المنازل.
وطمعت ُ
ّ
إن حياة لحظة واحدة يف جنات النعيم تعد ُل حياة المرء يف الدنيا مئات السنين،
فكيف بمن يعيش يف تلك الدار أبد اآلباد يف خيرات متزايدة ،وعطايا ال هناية لها؟!
نفس دعي عنك
فشمر عن ساعد الجدِّ  ،وان ُفض عنك ُغبار الكسل ،وقل يا ُ
ِّ

التواين ّ
فإن العيش ُقدامي.

 خامسًا /النية اجلازمة ،والعزمية اجلادة ،والصدق يف الطلب:
لتكن عندنا الني ُة الجازمة يف اغتنام الموسم ،بصدق وعزيمة؛ فاهلل يحب
الطاعات وأهلها ،و ُيثيبهم على نيتهم التي فيها مراضيه ،فلنُحسن النية ،ولنصدُ ق
العزم يف ذلك ،ولنُبشر ولنُوقن بالخير من الرحمن ،وعليك بالدعاء فهو السبيل
والطريق لكل
لكل توفيق ،والموصل لكل مطلب كريم ،والمحقق لجميع األماين،
ُ
خير وعطاء رباين ،ولنُل ّح بالمسألة ،فر ُّبنا كريم واسع العطاء ،وفضله ال ُيحد ،يحب
من صدق ،و ُيعطي من سأل ،ويزيد بالفضل بما ال ُيحدُّ .

JIH
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واإلخالص يف الصوم
الني ُة
ُ
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعد:
ِّ
فالشرطان األساسيان يف قبول كل عمل يتقرب به العبد لربه ،هما:
إخالص العمل هلل ،ومتابع ُة النبي ﷺ.
وإاَصُ.العملُللُهوُُ:
أن يكون قصدُ العامل وجه اهلل وحده ال تشوبه شائب ُة طلب الامحمدة والثناء
من الناس.
ومن هذه األعمال الجليلة التي ُأمر العبد أن ُيخلص العمل فيها هلل :عباد ُة
الصوم.
وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى يف الحديث المشهور بقوله « :همن ُحا همُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُومن ُرا هم ُ هل ْي هل هة ُال هبدْ ِر ُإتماناُ
هر هم ه
ضان ُإتمانا ْ
ُواهبسابا ُغف هر ُله ُما ُ هت هبدَّ هم ُمن ُ هذ ْنبِهو ه
واهبِساباوُغ ِف هرُلهُماُ هت هبدَّ هم ُِمنُ هذ ْنبِ ُِه» متفق عليه.
ْ
فمن تأمل هذا الحديث أيقن بأهمية النية واستحضارها يف عبادة الصوم،
فالصو ُم عباد ٌة يتقرب هبا العبدُ لر ِّبه فال ينبغي النظر إليه أنه حمي ٌة يحمي هبا الصائم
صحته ،أوعاد ٌة قد تعود عليها كل عام ،أو أنه ُيساير أهله ومجتمعه يف هذه الطاعة
دعائم
وال ُقربة ،بل الصوم ركن عظيم من أركان اإلسالم ومبانيه العظام ،يقوم عليه
ُ
هذا الدين.
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ومعنى قوله ﷺ« :إتماناُ» أي :إيمانًا وتصدي ًقا بوجوبه ،وأن اهلل فرضه وجعله
ركنًا من أركان اإلسالم.
ومعنى «اهبسابا» :أي :احتساب األجر والثواب عنده ،فال يصومه العبد ُسمع ًة
وال ريا ًء؛ بل يرجو األجر من اهلل تعالى.
قال ابن القيم

" :اإلخالص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد يف الطاعة".

واآليات يف الداللة على هذا األصل كثير ٌة جدًّ ا؛ فمن ذلك قوله تعالى(ُ:ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ)ُ[البينة]5:
واألحاديث الواردة عن رسول اهلل ﷺ يف هذا المعنى كثيرة ،فعن أبي ُأمامة
ٌ
رجال غزا
ً
بي ﷺ ،فقال :أرأيت
الباهلي رضي اهلل عنه ،قال :جاء رجل إلى الن ِّ
ِّ
ُ
ه
يلتمس األجر ِّ
ُثَصثُ
رسول اهلل ﷺ« :ال ُشي هء ُ هلهو ُفُعا هدها
والذكر ،ما ل ُه؟ فقال
ُ
مر ٍ
ِ
ُماُكانُ
ُإال
ُمن
اتوُتبو ُ هلهُرلو ُاللُِ:الُشي هءُ هله َُّ
ُالعمل َّ
ه
وُثمُرا ه َّ
ُ:إنُاللهُالُتببل ه
َّ
غيُبِ ِهُوجههُ» رواه النسائي.
هلهُاالصاوُوابب ه
فاإلخالص أمره عظيم وهو أساس القبول ،والعمل مهما كانت ضخامته ال
ُيكتب له الق ُ
بول إال بقدر ما تكون الني ُة صادقةً.
واستحضار النية يف العبادات من أعظم أسباب ُيسرها ،فالمخلصون هم أسب ُق
ُ
أسهل ما تكون عليهم؛ ألهنم إنما يرجون وجه اهلل
الناس إلى الطاعات ،وهي
تعالى ،فطابت نفوسهم بالطاعات وتيسرت عليهم.
ولقد كان السلف  يوصون باستحضار النية على الدوام ،ومراقبتها يف
همه بالعمل؛ فإن
بداية كل عمل ،يقول الحسن البصري" :رحم اهلل عبدً ا وقف عند ِّ
كان هلل مضى ،وإن كان لغيره تأخر".
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أيضا مما ُيع ِّظ ُم قدر العمل ،و ُيعلي أجر فاعله ،فتجد
واإلخالص يف النية ً
ومقدار الثواب بينهما كما بين السماء واألرض،
الرجلين يعمالن العمل الواحد،
ُ
قال بعض أهل العلم" :أال ما أنفس اإلخالص وأغزر بركته! إنه ُيخالط القليل
ف ُينميه حتى يزن الجبال ،ويخلو منه الكثير فال يز ُن عند اهلل شي ًئا"
ورا ُابن ُالبيم ُ

 " :فإن ال ُقربات كلها مبناها على النِّيات ،وال يكون

الفعل عباد ًة إال بالنية والقصد ،ولهذا لو وقع يف الماء ولم ينو ال ُغسل ،أو دخل
الحمام للتنظيف ،أو سبح للتربُّد لم يكن ُغسله ُقرب ًة وال عباد ًة باال ِّتفاق ،فإنه لم ينو
حصل له ،وإنما المرئ ما نوى ،ولو أمسك عن المف ِّطرات عاد ًة
العبادة فلم ت ُ
ً
صائما "
واشتغاال ،ولم ينو ال ُقربة لم يكن
ً
والنبي ﷺ قد قال جملتين كفتا
يصح إال هبا،
فالنية ُروح العمل و ُل ُّبه وقوامه ال ُّ
ُّ

ُ
األعمال بالنِّيات ،وإنما ل ُك ِّل امرئ
كنوز العلم ،وهما قوله" :إنما
وشفتا ،وتحتهما ُ
ما نوى"
فبين يف الجملة األولى أن العمل ال يقع إال بالنية ،ولهذا ال يكون ٌ
عمل إال بنية،
ثم بين يف الجملة الثانية ّ
أن العامل ليس له من عمله إال ما نواه.
فأحضر نيتك مع بداية هذا الشهر ،وانو بصومك وقيامك وتالوتك وسائر
ُّ
وأجل،
وأعظمها ،والثواب منه أعظم
طاعاتك وجه اهلل تعالى؛ فهو أشرف الوجوه
ُ

وراقب نيتك على الدوام؛ فهي شديدة التق ُّلب على صاحبها.
اللهم ارزقنا اإلخالص يف القول والعمل.
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رمضا ُن والفر ُح بفضل اهلل
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ:
ِّ
ٌ
متصل -بإذن اهلل-
فرح
الحقيقي هو:
فالفرح
الفرح بطاعة الرحمن؛ فهو ٌ
ُ
ُ
ُّ
بسعادة األبد يف جنات الخلود ،أما فرح الدنيا فهو مؤق ٌت ال يعدو أن يكون أيا ًما
وينتهي ،قال اهلل تعالى( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ)ُ[يونس.]58-57:
الفرح برحمة اهلل وشرعه وفضله ،وال يفرح برمضان إال
فُعظمُالفرحُوأعَصه:
ُ
اهلل إياها؛ ذلك أن
من عرف منزلته حق المعرفة ،وأنزله من نفسه المنزلة التي أنزلهُ ُ
عظيم عظمه اهلل يف كتابه ،وعظمه نبيه ﷺ يف سنته.
شهر
ٌ
رمضان ٌ
ومنُدالهلُعظمبهُوعلوُمنزلبه:
وتنزل الرحمات ،ف ُيفيض اهلل  على عباده من الخيرات
أنه شهر المغفرة ُّ
والهبات ما ال يستطيع أحدٌ إحصاءه.
المسلم برمضان؛ ّ
ألن اهلل قد من عليه باإلسالم ،فعرف شرع ربه،
يفرح

ُ
ُ
مواضع رضى ربه ومواله ،فيخسر
وغيره ال يدري لماذا ُخلق ،وإلى أين يصير ،وما
ُ
ُ
مثل هذه المواسم بل يخسر عمره كله.
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 يفرح المسلم برمضان؛ ألنّه الركن الرابع من أركان اإلسالم ،وأركان
اإلسالم هي ُّ
أجرا ،وأكثرها ثوا ًبا ،فينبغي
قدرا عند اهلل ،وأعظمها ً
أجل العبادات ُ ً
للمسلم أن يقدُ رها حق قدرها.
 يفرح المسلم برمضان؛ ّ
ألن الصوم عباد ٌة جليلة خصها اهلل لنفسه من بين
سائر العبادات ،وادخر ثواهبا عنده من بين كل الطاعات ،فإذا ُصمت فتذكر هذا
الفضل ،وإن لحقتك منه مشق ٌة فص ّبر نفسك بأن األجر يف هذه العبادة عظيم.
 يفرح المسلم برمضان؛ ألنه سبيل تحقيق التقوى والعبودية الحقة هلل،
تقر ًبا هلل تعالى ،واستجاب ًة ألمره ،فصار عبد
فالمسلم يد ُع طعامه وشرابه وشهوته ُّ

اهلل ح ًّقا.

 يفرح المسلم برمضان؛ ألنه يتذكر تعظيم النبي ﷺ له– وهو ُأسوته
ُ
ظاهرا ،وجعل فيه من
تعظيما
رمضان عظمه ﷺ
و ُقدوته -فقد كان إذا دخل
ً
ً
العبادات ما ال يجعلها يف غيره؛ ككثرة تالوة القرآن ،وكثرة الصدقة وغيرها ،وكان
يعتكف فيه كل عام.
قادرا على الصيام والقيام
 يفرح المسلم برمضان؛ إن كان
ً
صحيحا ُمعا ًفى ً
وسائر الطاعات؛ فكم من مريض يئ ُّن على فراش المرض يو ُّد أن لو استطاع أن
يصوم مع الصائمين وأن يقوم مع القائمين.
اهلل له ذنوبه،

ُ
يفرح المسلم برمضان؛ ألنه شهر المغفرة ،ف ُيؤ ِّمل أن يغفر ُ
طاهرا منها ،فمن فضائل الصيام والقيام أن اهلل يغفر لعبده
ويخرج من رمضان نق ًّيا
ً
به ما تقدم من ذنوبه.
 يفرح المسلم برمضان؛ ألن الحسنات فيه مضاعفة ،والربكات فيه ُّ
تحل
على المؤمنين.
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شهر ُتفتح فيه أبواب الجنان ،فينشط فيه
 يفرح المسلم برمضان؛ ألنّه
ٌ
العاملون المتاجرون مع رهبم ،ولذا ترى صور الطاعات فيه ظاهرةً.
شهر ُت ُّ
غل فيه الشياطين ،فال تصل إلى ما كانت
 يفرح المسلم برمضان؛ ألنّه ٌ

تصل إليه من ُ
قبل من إغواء بني آدم والتس ُّلط عليهم.

 يفرح المسلم برمضان؛ ّ
تاُباغي ُالخيرُ
ألن نداء الرحمة يصد ُح كل ليلة" :
ه

ل" فكم تنشط معه النفوس عند استحضاره كل ليلة ،وتتحفز فيه لفعل الخير.
أ ْربِ ْ ُ

 يفرح المسلم برمضان؛ ّ
ألن لياليه ليالي العتق من النار ،فلله كل ليلة ُعتقا ُء
من النار ،جعلنا اهلل منهم.
 يفرح المسلم برمضان؛ ألنّه شهر القرآن ،فينشغل به عن الناس ،فتك ُثر
حسناته ،وتزداد صلتُه بكتاب ربه ،ويكون أنيسه وجليسه ،ويجدُ من بركاته ما
يسعدُ به يف يومه وليله.
فتسهل
 يفرح المسلم برمضان؛ ألجل اجتماع المؤمنين على الطاعات
ُ
عليهم ،ويتيسر فع ُلها.
 يفرح المسلم برمضان؛ ألجل قيام الليل فيه ،فقيا ُم رمضان قد تميز عن

غيره بمشروعية الجماعة فيه ،واجتماع المؤمنين؛ فهو من م ِّ
ظان الرحمات وقبول
أيضا من مك ِّفرات الذنوب والخطايا.
الدعوات ،وهو ً
 يفرح المسلم ببلوغ رمضان؛ ّ
وأن اهلل قد مد له يف أجله ،وأنسأ له يف أثره،
وغيره قد انقطع عم ُله بالموت ،وفاتت
قادرا على العمل؛
ُ
وأدرك رمضان فصار ً
التقرب هلل هذا الموسم.
عليه فرص ُة ُّ
 يفرح المسلم برمضان؛ ّ
ألن فيه العشر األواخر التي أقسم اهلل هبا يف كتابه،
ذات المنزلة العالية الرفيعة.
واهلل ال ُيقسم إال بعظيم ،وفيه ليل ُة القدر ُ

17

فاعرف – أ ّيها الصائم -قدر شهرك لتنتفع به ،و ُتدرك فضائله ،وأر اهلل الشكر،
وأظهر له الحمد ،واغتنم كل ساعة من ساعات شهرك المعظم.
اللهم اجعلنا يف شهرنا من الفائزين ،وأعنا فيه على ما ُيرضيك يا كريم ،اللهم
ح ِّقق فيما ُيرضيك آمالنا يا رحمن يارحيمُ.
ُ
ُ
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اتباع َه ْدي النبي ﷺ يف رمضان
ُ

الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُُ/
ِّ
فخير الهدي يف ِّ
كل عبادة هدي محمد ﷺ ،وإذا اقتفى العابدُ أثر نبيه ﷺ يف
ُ
عمال -فلذا كان
عبادته فاز بأضعاف أجور من جهل هديه -وإن كان أكثر منه ً
ينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يتعرف على هدي نبيه ﷺ يف عباداته كلها ،فهد ُيه
أعرف العباد بفضائل العبادات ومنزلتها ،فمعرفة هديه من
أكمل الهدي ،وهو
ُ
األهمية بمكان ،وكم يخسر من ضل عن هديه وإن كان من المجتهدين يف العبادة.
وهذهُو هرفاتُمعُهدتهُالظاهرُيفُرمضان؛ُفمنُذلكُ:
خصوصا القيام وتالوة القرآن والصدقة ،فقد كان
كثرة االجتهاد يف العبادات؛
ً
ظاهر جدًّ ا ،فقد صلى بعض الليالي
ﷺ مجتهدً ا يف القيام يف رمضان واجتها ُده فيه
ٌ
فحري بالمسلم أن يقتفي أثره لينال الدرجات
فيه إلى قريب من صالة الفجر؛
ٌّ
ال ُعلى.
ِ
ُ
جربيل ُيدارسه القرآن يف رمضان
ومن ُهدته ﷺ :العناية بالقرآن؛ فقد كان
لتعلم األُم ُة أن رمضان شهر القرآن ،فاجعل القرآن أنيسك وجليسك ،وانو بذلك
التأسي بنبيك .
ِّ
ومن هديه ﷺ :كثرة الصدقة ،فكان كما قال اب ُن عباس ¶« :أجو هدُ
الناسوُوكانُأجودُماُتُونُ:يفُرمضان» .رواه البخاري.
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ومن هديه ﷺ :تعجيل اإلفطار ،فكان ُيبادر باإلفطار بتح ُّقق غروب الشمس ال
كما يفعله أهل البدع المتنطعون من تأخيره ،بل حث األ ّمة على المبادرة له بقوله:
ِ
لواُالف ْط هُر» متفق عليه.
ُالناسُبخيرُماُعج
«الُتزا
َّ
الرتمذي.
ُعباديُإليُأعجلهمُفطرا» رواه
َُّ
ُّ
وقال ﷺ« :را ُاللُتعالىُ:أه ُّ
السحور وتأخيره ،وحث أمته على الحرص
ومن هديه ﷺ :الحر ُ
ص على ُّ
روا؛ُفإنُيفُالس ِ
حورُبركةُ» .متفق عليه.
تس َّح
َّ
عليه يف أحاديث كثيرة؛ منها قو ُله « :ه
ومن هديه ﷺ :االجتها ُد يف العشر األواخر منه ،فكان يقوم أكثر الليل وال ينام
منه إال القليل.
ومن هديه ﷺ :االعتكاف يف العشر األواخر؛ فإنه لم يرتكه أبدً ا منذ وصل
المدينة حتى لقي ربه ،وكان يعتزل الناس فيها ويخلو بربه ،فدل هذا على اهتمامه
باع هذا الهدي يف رمضان ليكون
به ،وعظيم فضل هذه الطاعة،
فجدير بالمؤمن ا ِّت ُ
ٌ
أجرا.
من أكمل المؤمنين عباد ًة فيه ،وأكثرهم ً
ُ
واحشرنا يف ُزمرته ،وأوردنا حوضه،
اللهم ارزقنا اتباع هديه ﷺ واقتفاء أثره،
وارزقنا منه شرب ًة هنيئ ًة ال نظمأ بعدها أبدً ا.
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فعال
لنجعله شهر القرآن ً
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ:
ِّ
فكثيرا ما نقرأ ونسمع عن الصلة الكبيرة بين رمضان والقرآن ،يقول تعالى:
ً
(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [البقرة ]185:ونقرأ ّ
أن جربيل
♠ كان ُيدارس نبينا  القرآن فيه.
وال شك أن أقرب الناس فه ًما للكتاب والسنة هم سلفنا الصالح ،ونتيجة
لفهمهم هذا فقد كانوا شديدي العناية بكتاب اهلل يف رمضان ،فصرفوا له ُجل وقتهم
يسيرا من حالهم معه:
تعظيما للزمان واغتنا ًما له يف أفضل الطاعات ،وإليك طر ًفا ً
ً
ُ
رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على قراءة
كان سفيان الثوري إذا دخل
القرآن.
وكان األسود بن يزيد يختم يف كل ليلتين يف رمضان.
وكان قتاد ُة يختم كل سبعة أيام طوال العام ،ويختم يف رمضان كل ثالثة أيام،
ويف العشر األواخر يختم كل ليلة.
البخاري
وكان
ُّ
كل ثالث ليال بختمة.

يختم يف هنار رمضان كل يوم ختمةً ،ويقوم بعد الرتاويح

وكان الحافظ ابن عساكر يختم كل أسبوع طوال أيام العام ،ويختم يف رمضان
كل يوم ،وكان كثير النوافل واألذكار ،ويحاسب نفسه على كل لحظة تذهب يف غير
طاعة.
وأخبارهم يف هذا كثير ٌة جدًّ ا.
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والمقصود هنا ُ
بيان حالهم واهتمامهم بالقرآن يف رمضان واجتهادهم بكثرة
التالوة فيه ،وهذا  -كما ال يخفى -ال يتأتى إال بتفريغ الوقت للقرآن وصرف الهمة
إليه .قال اإلمام ابن رجب

النهي عن
بعد ذكر بعض هذه اآلثار" :وإنما ورد
ُ

قراءة القرآن يف أقل من ثالث على المداومة على ذلك ،فأما يف األوقات المفضلة
خصوصا الليالي التي ُيطلب فيها ليل ُة القدر ،أو يف األماكن المفضلة
كشهر رمضان
ً
ستحب اإلكثار فيها من تالوة القرآن اغتنا ًما
كمكة لمن دخلها من غير أهلها :ف ُي
ُّ

قول أحمد وإسحاق وغيرهما من األئمة ،وعليه يدل ُ
للزمان والمكان؛ وهو ُ
عمل

غيرهم "
ليفرح من انشغل بالقرآن ببشارة النبي ﷺ لقارئه ،والمتصل به على الدوام
ُكماُكنتُترتِّلُيفُالدنيا» رواه أبو داود.
ُلبارئُالبرآنُ:اررأُوارت ِهق
بقوله« :تبا
ه
ْ
اررأواُالبرآن؛ُفإنهُ
لقد عمل هذا القارئ بوصيته  ألمته بقوله« :
ه
تُتيُبومُالبيامةُشفيعاُألححابه» رواه مسلم.
فإذا أردت اإلكثار من تالوته فابدأ بطريقة تصاعدية وذلك بقراءة أجزاء قليلة،
ثم زد كل يوم ،وكن جا ًّدا مع نفسك ،واصرب وصابر ورابط ،فما فاز إال من جاهد
نفسه وألزمها الخير إلزا ًما.
تعامل مع أجهزة التواصل بحزم ،وخ ِّفف من لقاءاتك إال ما ال بد منه ،واستعن
وكرر المحاوالت ،وال تيئس آلخر يوم من أيام رمضان.
بربك وموالكِّ ،
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فص ٌل يف ررققة ثرر التتما

e
يف رمضان

 هل تعلم أنك تستطيع أن تقرأ كلَّ يوم يف رمضان عشرة أجزاء؟
فتخت ُم كل ثالثة أيام تقري ًبا.
والقادرون على هذا هم أصحاب الهمم العالية ،ولكن أيقن أنه باإلمكان
إنجازه بدون كُلفة شديدة.
ُ
أماُالطرتبةُفهيُكالباليُ:
معلوم أن قراءة الجزء تستغرق عشرين دقيقةً ،وهنا ُحسبت على أساس خمس
وعشرين دقيق ًة للجزء الواحد.
وطرتبةُالخنجاقُكالبالي:
ساعة مع صالة الفجر(قبل وبعد).
وساعة مع صالة الظهر (قبل وبعد).
وساعة ونصف مع صالة العصر (قبل وبعد).
ونصف ساعة قبل العشاء.
المجموع أربع ساعات.
 4ساعات فيها مئتان وأربعون دقيقةً.
 24٠دقيقة ÷  25دقيقة (مدة قراءة الجزء الواحد) =  9.5يعني :تستطيع تقرأ
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تقري ًبا تسعة أجزاء ونص ًفا يف اليوم ،يعني تصل إلى عشر ختمات يف الشهر – بإذن
اهلل تعالى -وهو يسير لمن وفقه اهلل له وكان جا ًّدا يف طلبه.
أماُإذاُج ِعلُالورتُعلىُالنصفُمنُذلك؛ُتعني:
نصف ساعة مع صالة الفجر.
نصف ساعة مع صالة الظهر.
ساعة مع صالة العصر.
ٍ
ُأجزاء؛ ُتعني:
المجموع ُلاعبانو ُتسبطيع ُأن ُتبرأ ُفيهما ُُ -بإذن ُاللُ -امسة
تقري ًبا خمس ختمات يف الشهر.
وهذا التوزيع للوقت جعلتُه مرتب ًطا بالصلوات ،وإال فباإلمكان الجا ِّد أن يقرأ
خصوصا مع وجود تطبيقات القرآن الكريم يف أجهزة الجوال،
يف أي وقت شاء؛
ً
وأي مكان دون كلفة شديدة
أي وقت ّ
فهي حافز ٌة أن نقرأ أجزاء كثير ًة كل يوم يف ّ
بشرط الرغبة الصادقة يف ذلك.
تذكر أن يف عصرنا من الجادين من يختمون القرآن كثير ًا يف رمضان.
وهنا أن ِّبه على أمر مهم؛ وهو أنّك  -مع حرصك على كثرة الختمات  -ينبغي
أن تحرص على أن تقف عند بعض اآليات للتأ ُّمل والتدبر فيها ،وما ُذكر من كثرة

ٌ
زمان فاضل ،ولكن تبقى قضية التأمل والتدبر -ولو مع بعض
الختمات فألنه

وحتما الز ًما إلصالح القلوب.
أمرا مطلو ًبا،
ً
اآلياتً -
وفقني اهلل وإياك لهداه ،وجعلنا من أهل القرآن الذين هم ُ
أهل اهلل وخاصتُه،
وصلى اهلل على نبينا وسيد القراء محمد .

JIH

24

F

()6

e

الرتاوقح يف رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ/
ِّ
اهلل علينا بزيادة نافلة للصالة ُترفع هبا الدرجات و ُتقال هبا
فلقد تفضل ُ
رات ،وهذه النوافل متعدد ٌة وأفضلها صالة الليل ،وزادت فضيلتها يف رمضان،
العث ُ
فقد بشرنا نب ُّينا ﷺ ّ
بأن« :منُرامُرمضانُإتماناُواهبساباوُغفرُلهُماُتبدَّ مُمنُذنبه»
رواه الشيخان.
ويف قوله ﷺ« :من ُرام ُرمضان» دالل ٌة على أهمية قيام جميع ليالي الشهر،
فوت قيا ًما ولو ليلة واحدة لتفوز هبذا الفضل العظيم.
فاحرص على أن ال ُت ِّ
واحرص على إتمام قيام ِّ
كل ليلة مع إمامك " فمن قام مع إمامه حتى ينصرف
كُتب له قيا ُم ليلة كاملة" رواه أحمد .وهي ُبشرى ُأخرى من نب ِّينا ﷺ.
ِّ
صل الرتاويح بقلب حاضر ،وأذن واعية لكالم اهلل حتى تنتفع باآليات ،فصال ُة
الرتاويح فرصة للعودة إلى الشعور بلذة الصالة وحالوة القيام بين يدي اهلل.
لقد كانت الصالة ُقرة عين نب ِّينا ﷺ ،يجد فيها األُنس والراحة والطمأنينة ،ومع
آثار الصوم والتالوة وكثرة الطاعات سيجد المؤمن لذة الصالة بإذن اهلل.
مبكرا ،فالوقت -كما تعلمون -طويالً بين
احرص أن تأيت لصالة الرتاويح
ً
المغرب والعشاء ،فتقدم واقرأ ما تيسر من القرآن؛ حتى تدخل الصالة بقلب
حاضر.
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واجتهد أن يكون أوال ُدك معك يف هذه الصالة ،ور ِّغبهم فيها ،وب ِّين فضلها
وعظيم أجرها ،وكافئهم بعد ليال للمحافظة على هذه الصالة ،فواهلل إن أسعد
اللحظات يوم يصلي المر ُء وأوال ُده بين يديه ،ومن سعى واجتهد ولم يظفر هبذا
الفضل ،فال ُيالم ما دام قد قام بما يقد ُر عليه.
ال تتضجر من إمامك إذا أطال الصالة ،بل تلذذ هبذا الوقوف؛ فأنت يف أشرف
مواقف العبد يف الدنيا.
ضي ليال من الشهر ،فكثير من
إ ّياك أن تتكاسل عن صالة الرتاويح مع ُم ِّ
فوت على نفسه األجر
المسلمين يصلي أول ليالي الشهر ثم يض ُعف ويتكاسل ،ف ُي ِّ
العظيم.
وإن ُو ِّفقت وقمت لتُصلي قبل نومك يف بيتك أو استيقظت ُقبيل الفجر،
وأردت زيادة نافلة لك آخر الليل ،فأطل سجودك وقراءتكُ ،مد فيها ،وتلذذ معها،
وآنس النفس هبا "فالصالة خير موضوع"؛ كما صح ذلك عن رسول اهلل ﷺ رواه
تسجد هلل سجد ًة إال رفعك هبا درجةً.
اإلمام أحمد ،واعلم أنّك لن ُ
اللهمُاجعلناُمنُعبادكُالصالحينُالبانبين ُ
ُ
ُ
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احفظ صومك
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُُ:
ِّ
عن أبي ُهريرة ◙ قال :قال ر ُس ُ
ول اهلل ﷺ:
فقد روى البخاري
ِ ِ
ِ
« هم ْن ُ هل ْم هُتده ْع ُ هر ْو ه ُالز ِ
اج ٌة ُفِي هُأ ْن هُتده هع ُ هط هع هامهُ
ُه ه
ُّور ُ هوا ْل هع هم هل ُبِه هُوا ْل هج ْه هلو ُ هف هل ْي هس ُل َّله ه
هو هش هرا هبهُ».

وقول الزور :هو ُّ
كل قول وعمل مائل عن الحق.
ولخطورته قرن اهلل بينه وبين الشرك ،فقال ( :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) [الحج.]3٠ :
ومن صفات المؤمنين أهنم (ﮏ ﮐ ﮑ) [الفرقان ]72:فال
يحضرون مجالس الزور ،وهي :المجالس المشتملة على األقوال واألفعال
ُ
والسب والقذف واالستهزاء والغناء المحرم ونحوها،
المحرمة كالغيبة والنميمة
ِّ
يجب تج ُّن ُبه يف كل وقت وحين ،وتع ُظ ُم حرمتُه وتزداد يف
فالجلوس فيها محر ٌم
ُ
رمضان.
وثمة طائف ٌة من الصائمين ال يعتنون بحفظ صومهم ،وال يحرصون على قبوله،
ظاهرا يف الواجبات بالتساهل يف أعظم فريضة  -وهي فريضة
فتجد التفريط
ً
الصالة -فينامون عنها؛ مرتكبين أعظم النواهي والمحرمات ،وال شك أن هذا
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شرورا كثيرةً ،فال يتور ُع م ُثل هذا عن المحرمات ،وال
يج ُّر على صاحبه
التفريط ُ
ً
يراعي ُحرم ًة لهذا الزمان الشريفُّ ،
كل ذلك بسبب هذه الذنوب.

ّ
تأثيرا شديدً ا ،وربما ُتبط ُله
إن هذه المعاصي تن ُقص أجر الصائم ،وتؤثر يف ثوابه ً
بالكلية ،فعن أبي هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ر َّب ُحاه ٍم ُه ُّظه ُِمنُ
ِِ
ِ
ُالسهرُ» أخرجه النسائي وأحمد
َّ ُ
حيام ِه ُالجوع ُوالع هطش
وُورب ُراه ٍم ُه ُّظه ُمنُريامه َّ
واللفظ له.
وُوربُراه ٍمُليسُ
رب ُحاه ٍمُليسُلهُمنُحيامهُإالُالجوع
َّ
ويف لفظ ابن ماجهَّ « :
لهُمنُريامهُإالُالسهرُ».
َّ
فينبغي للصائم أن يكون محاف ًظا على جوارحه لينتفع بصومه ،يقول ﷺ:
«الصيامُجنَّة ِ
ُهصينُمنُالنار» .رواه أحمد ،ويف لفظ« :الصيامُجنَّةُماُلمُ
ٌُوه ْص ٌن هُ
هتخْ رِ ْرها» وتخريقه بالمحرمات.
وقد تكاثرت وصايا السلف الصالح يف هذا المعنى ،فعن عمر ◙ قال:
"ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ،ولكنه من الكذب والباطل واللغو".
وبصرك ولسانُك عن
وعن جابر ◙ قال" :إذا صمت فلي ُصم سم ُعك
ُ
وقار وسكينة يوم صيامك ،وال
الكذب والمآثم ،ودع أذى الخادم ،وليكن عليك ٌ
تجعل يوم فطرك ويوم صومك سوا ًء".
ذر ◙" :إذا صمت فتحفظ ما استطعت".
وعن أبي ٍّ
ليق بن قيس إذا كان يو ُم صيامه دخل فلم يخرج إال إلى صالة.
وكان ط ُ
وقد كان ال ُعباد من السلف الصالح  يجلسون يف المساجد يحفظون
صيامهم؛ فقد كان أبو ُهريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا يف المسجد ،وقالوا :نُط ِّه ُر
صيامنا.
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قلت :ذاك يف زماهنم ،فماذا عسى أن نقول يف زماننا؟! الذي انشغلنا فيه -حتى
ُ
يف مساجدنا -مع أجهزة التواصل التي تحم ُل الصور والمقاطع ،وتخد ُش صوم
الكثير.
الصائم -صومك ،واحرص على سالمته من كل ما ُيفسده
فاحفظ  -أ ُّيها
ُ
ُ
غني عن عبادات ال ُعباد ،ولكن يشرعها ابتال ًء
وين ُق ُ
ص أجره وربما ُيبطله ،فاهلل ٌّ
نفوسهم ،وليفوزوا بالثواب واألجر العظيم.
للعباد ،ولتتطهر وتزكو ُ

ب ،فالمرء يرتكهما طواعي ًة
والصوم ليس مقصو ُده ترك الطعام والشراب فحس ُ
من نفسه ،ويبقى زمنًا ال يحتاج للطعام والشراب ،وربما تركهما حميةً ،بل له
مقاصدُ عظيمة ،وغايات جليلة ،فقد ُشرع لتحقيق التقوى وإصالح النفوس،
وهتذيب السلوك ،وزيادة الثواب للعبد.
ومتى ما أداه المؤمن كما ينبغي كان له األثر الب ِّي ُن يف قلبه وسلوكه ،يشعر بذلك
موفرا من كثرة الطاعات ،وإحجام النفس عن الذنوب ،والسعي
كامال
ً
من يؤديه
ً
لحفظ الجوارح ،وكثرة التوبة واالستغفار.
اللهم و ِّفقنا لما ُتحبه وترضاه ،واحفظ لنا صومنا وسائر طاعاتنا ،وارض عنا يا
رحمن.

ُُ
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والجدقة
رمضان
َّ
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعد:
ِّ
لنوقن جمي ًعا أنه لن يفوز بخيرات الشهر وفضائله إال من كان جا ًّدا فيه ،حاف ًظا
الشهر
غير هذا فسيمضي عليه
ُ
لوقته ،عار ًفا قيمة شهره ،عاز ًما على اغتنامه ،أما ُ
ُ
ُ
الفاضل وهو يف
الزمان
ويضيع عليه هذا
وسبات عميق،
ُ
وهو يف غفلة ظاهرةُ ،
خسارة ب ِّينة.
فكن جا ًّدا مع نفسك يف القيام بالعبادات على أكمل وجه وأحسن حال ،وال
تتكاسل عن أي عبادة ،واضرب بسهم يف كل طاعة.
ُ
رسول اهلل ﷺ أصحابه يو ًما بعدد أبواب الجنة وأهنا ثمانية ،ولكل باب
أخرب

ٌ
عمل تميز به أه ُله ،فبعضهم يكون كثير الصالة ف ُيدعى من باب الصالة ،وبعضهم
ٌ
كثير الصدقة
صائما فيدخل من باب الريان،
أحب الصيام فصار أكثر الدهر
وثالث ُ
ً
فيفوز بالدخول من باب الصدقة.
فلما سمع أبو بكر ◙ هذا الخرب من النبي ﷺ طمع أن يدخل من جميع
هذه األبواب؛ ألنه عبدٌ عالي الهمة ت ُ
توق نفسه لكل ما هو شريف.
فلتع ُل همتُك مثله لتتأهل وتدخل من أي أبواب الجنة شئت ،وال يمكن بلو ُغ
هذا إال بنفس شريفة ،وهمة عالية ،وجدٍّ وصرب.
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ولتعلم ّ
أن من متأخري أفراد األمة من س ُيدعى من هذه األبواب ك ِّلها ،فالخير
علو
يف أفرادها باق ،والهمة ال تزال يف بعض النفوس حية ،فيا لشرف أهلها! ويا ل ِّ
شأهنم!
صورا عجيب ًة
اقرأ عن الجا ِّدين يف حياهتم كلها عام ًة ويف رمضان خاصةً؛ ستجد
ً
ف منها عند الحديث عن تالوة
يف قوة العبادة واستغالل رمضان ،وقد تقدم طر ٌ
القرآن ،وهم كثيرون يف كل باب.
لقد ضربوا لألمة أروع األمثلة يف اغتنام ال ُع ُمر ،ففازوا ِّ
بالذكر الحسن يف الدنيا،
ونحس ُبهم فائزين باألجر والدرجات ال ُعلى يف اآلخرة.
فالجا ُّدون المجاهدون أنفسهم يف ذات اهلل هم من برزوا يف األمة ،واغتنموا
حياتهم عامةً ،ومواسم الخيرات خاصةً.
ُ
سبيال الغتنامه
ً
رمضان أيا ٌم معدودات قصيرة ،فاجعل من هذا القصر أليامه
كله.
ربما تجد صعوب ًة يف أول أمرك يف الجدية لكن سرعان ما ترى من نفسك وأنّها
قد أقبلت على الخير وصرت من الجا ّدين خصوصًا مع الصدق وكثرة الدعاء.
فجد واجتهد لتفوز بخيرات شهرك وفضائله.
ومنُأعظمُماُتحرُِ.الجا ُّدُعليهُقتادةُإتمانه ُ
فرمضان شهر اللذة اإليمانية والحالوة التع ُّبدية التي وعدها اهلل العاملين
المخلصين من عباده ،وأهنم سيجدوهنا أوفر ما تكون يف عباداهتم و ُق ُرباهتم التي
يتقربون هبا لرهبم ،فقد قال تعالى يف حقهم( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [النحل.]1٠ :
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وهسنةُالدنيا :هي الحياة الط ِّيبة التي يجدها الصالحون فيها.
أنفس ما يحرص عليه الناصحون ألنفسهم ،ولتعلم -أخي الصائم -أن
وهي ُ
أعظم طريق إلدراك هذه اللذة هو" :الخكثارُمنُالطاعاتوُوالبعدُعنُالمحرماتوُ
ٍ
ُورت ُللخه ْلوة ُباللُ
والبعد ُعن ُأكل ُالحرامو ُوالبخفيف ُمن ُالمخالطاتو ُوجعل
للدعاءُوالمناجاة".
فهذه أربعة أسباب رئيسة تجدُ معها بإذن اهلل حالوة الطاعة ،ويتجدد إيمانُك
الرفعة عند اهلل باإليمان
معها كل ساعة ،فاحرص عليها ك ِّلها مجتمعةً ،فإنما ِّ
والعمل الصالح ،قال اهلل تعالى( :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ) [المجادلة.]11 :
ورمضان فرصة لتحقيق هذا المطلوب العزيز؛ ذلك أن النفوس ُمقبلة ،وكذلك
كفيال بإذن اهلل بتحقيق
ما يحيط هبا من أجواء إيمانية ،وكثرة الع ّباد حولك ما يكون ً
هذا المطلب النفيس.
واعلمُأنُمنُأعظمُألبابُالختمان :تأدية العبادة بحضور قلب ،وعلى أكمل
وجه ،ومجاهدة النفس يف ذلك.
كثيرا
فإذا صليت فأحسن صالتك ،وأحضر قلبك فيها؛
ً
خصوصا أنك تصلي ً
السنن
يف رمضان ،فهناك صالة الرتاويح وصالة القيام ،ولعلك ممن يحافظ على ُّ
الرواتب ،وربما تنفلت بين الظهر والعصر؛ وهو وقت غفلة عن العبادة ،فهذه
الركعات مع حضور القلب ال شك أن لها أثرها يف صالح القلب وزيادة اإليمان.
وإذا قرأت القرآن فأحضر قلبك عند التالوة ،وإذا مررت بآية تصف الجنة
تشرب من أهنارها ،وتأكل من طعامها ،وتستمتع
فعش معها وكأنك ُفزت بنعيمها،
ُ
بنسائها ،وتتك ُئ على ُف ُرشها ،وتسعدُ مع أهلك على أهنارها.

32

وإذا مررت بذكر النار تخيلت عذاب أهلها وما هم فيه من الهوان ِّ
والذلة وشدة
اآلالم ،فاجتهدت أن تنجو من هذا الحال.
وإذا مررت بأهوال القيامة عشتها بقلبك ،وإذا مررت بآيات األسماء
والصفات واألفعال هلل عرفت عظمة ربك وكمال أفعاله ...وهكذا مع اآليات،
فتالوة اآليات بتأ ُّمل من أنفع األشياء للقلب؛ وهي من أسباب زيادة اإليمان.
ذكر اهلل بحضور قلب ،ولذيذ ُمناجاة ،فاجتهد أن
ومن أسباب زيادة اإليمانُ :

ُتحضر قلبك عند الذكر؛ فللذكر خاصية عجيبة التأثير يف القلوب.

والصدق يف المناجاة ،فأحضر قلبك عند
ومن ُألباب ُالختمان :كثرة الدعاء
ِّ
سؤال اهلل ،واستحضر فقرك وحاجتك وأنت تناجيه ،وأظهر اضطرارك وتع ّلق
قلبك به.
ويفُالجملةُفإن َّ
ُطاعةُلهاُأثرُيفُقتادةُالختمان ُ
ُكل
ّ
ٌ
ِ
ه
ههُولذتذُمناجاتك ُ
اللهمُق ْدُإتمانهناوُوارقرناُهَصوت
ُ
ُJIH
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رمضا ُن وخطور التفرقط فيه
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ:
ِّ
شهر رمضان رحمة من رحمات الباري -جل وعز -ح ُّقه أن ُيقدر و ُيجل
والخائف من الخسارة
الراغب يف الفوز
و ُيعظم كما عظمه اهلل تعالى ،وأن يغتنمه
ُ
ُ
فيه؛ ّ
مفرط ،ولم يقدِّ ره حق قدره،
ألن خسارته ليست باألمر اله ِّين ،فإذا ما فرط فيه ِّ
استحق عندها العذاب والعقوبة.
صعد النبي ﷺ يو ًما منبره ،فقال« :آمينو ُآمينو ُآمين» فسأله صحابتُه :عالم
أمن ُت يا رسول اهلل؟ فقال« :لما ِ
ُرريت ُالدَّ رج هة ُاألولى ُجاءين ُجبرتل ُفبا  ُ :هش ِب هيُ
َّ
غفر ُلهوُفبلتُ:آمين» رواه البخاري يف األدب
عبدٌ
ه
ُأدركُرمضان ُفانسلخُمنهُولمُت ْ
المفرد ،وصححه األلباين؛ ويف رواية « :همنُأدركُشهرُرمضانُفلمُت ْغ هفرُلهوُفدالُ
الناروُفُبعدهُالل» ،رواه ابن ُخزيمة والحاكم وصححه.
فنب ُّينا ﷺ وهو أفضل األنبياءُ -يؤ ِّمن على دعاء جربيل– وهو أفضل المالئكة-
وأي عقوبة
فأي خطورة أكربُ من ذلك؟! ُّ
بال ُبعد والحرمان لمن فرط يف رمضانُّ ،
المفرط؟!
تنتظر هذا
ِّ
يغتنم هذا
شهر مليء بالخيرات من أول ليلة فيه حتى ينتهي ،فكيف ال
ُ
رمضان ٌ
المحرو ُم هذه الخيرات وال يتعر ُض لهذه الرحمات؟!
الربكات يف ِّ
المفرط
كل ساعاته ،فكيف ال يسعى هذا
شهر أحاطت به
ُ
ِّ
رمضان ٌ
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ليدرك هذه الربكات؟!
ُ
ُ
الغافل ،وهي
شهر ُه ِّيئت فيه ُفرص المغفرة ،فكيف ال يظفر هبا هذا
رمضان ٌ
قريبة من كل صادق و ُمنيب؟!
يفرط فيه،
فضائل رمضان ال ُتحصى ،ومع هذه الكثرة تجدُ عد ًدا ممن أدركه ِّ
وتجدُ ه ال يسارع لطاعة ،وال ُيقلع عن معصية ،وكأنه يف غنًى عن فضائل هذا
الموسم ،فمث ُل هذا يخس ُر هذه الفضائل ،ويحر ُم نفسه خيرات هذا الشهر.
المفر ُط أن ارتكاب الذنوب يف األزمنة الفاضلة من أشدِّ العقوبات
وليعلم هذا
ِّ
المفرط قد ظلم نفسه بالمعاصي
للمذنبين ،فبينما الناس يف عباداهتم تجد هذا
ِّ
والمحرمات.
وبينما الطائعون يف مواطن الرحمات تجد هذا المحروم يف األماكن التي ال
فأي جناية جناها على نفسه؟!
ُترضي اهللُّ ،
فلنحذر– عباد اهلل – من خسارة هذا الموسم بالغفلة عن فضله ،وارتكاب
غني عنا وعن عباداتنا ،والمنتفعون حقيق ًة بالعبادات
المحرمات فيه ،ولنعلم أن اهلل ٌّ
هم نحن ال غيرنا ،ولنُوقن أننا بحاجة لهذه المواسم المباركة لتُغفر ذنو ُبنا وننال
رضى الرحمن.
أ ّما إذا بلغناها وما زلنا يف غفلتنا و ُبعدنا ،فهذا يدل على شدة ظلم المرء لنفسه،
وحاجته للتوبة النصوح العاجلة .فاللهم أعنا على أنفسنا ،وي ِّسرنا لليسرى وجنِّبنا
العسرى.
اللهم احفظنا من نزغات الشيطان ووساوسه ،وال تجعلنا أشقى عبادك يف هذا
بشر ما عندنا.
الشهر المبارك ،وال تحرمنا خير ما عندك ِّ
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إقاك والكس َل عن العباد يف رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ:
ِّ
ُ
الكسل النفوس يف وسط رمضان ،فتجد صفوف الرتاويح قد
فكثيرا ما يعرتي
ً
نقصت ،وعدد المصلين قد قل ،وصار القليل يداوم على تالوة القرآن ،وعاد
بعضهم لهجره ،وقل الذاكرون ..وهكذا يف بقية الطاعات ،مع أن من المفرتض أن
ُ
ص؛ ألن األيام بدأت تتناقص ،وقلت فرصة
يزداد
نشاط المرء مع كل يوم ين ُق ُ
العمل يف رمضان.
على ّ
أن يف العباد من يزداد نشا ًطا كل يوم و ُيبادر الساعات يف اغتنام أيام الشهر.
ومن تأمل يف واقع شهر رمضان أيقن بسعة رحمة اهلل ،وتمام حكمته؛ ذلك ّ
أن
شهرا واحدً ا يف السنة فقط ،وهو كما وصفه( :ﭲ
اهلل سبحانه جعله
ً
ﭳﭴ) [البقرة ]184:فتخيل لو كان رمضان عشرة أشهر ،كيف سيكون ُ
حال
الناس؟
فضال عن
ً
إن هذا القصر أليامه فرص ٌة الغتنامه ،فهو أيام قليلة من أيام السنة؛
أيام العمر.
ومن رأى من نفسه ضع ًفا يف العبادة ،فعليه بمحاسبة النفس على هذا الكسل،
وليوقن أنه قد بلغ من الكسل عن طاعة اهلل مبلغه ،وليراجع نفسه بصدق ،فيعمل
خصوصا هذا
على اإلحسان لها ،فهي أغلى ما يملك ،وأن يكون جا ًّدا معها؛
ً
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الموسم الذي قد ميزه اهلل عن سائر العام.
ومحاسبة النفس هي ُ
سبيل المتقين ،وطريق المفلحين ،فما فاز يف الخيرات إال
واألصل يف محاسبة النفس ُ
ُ
من كان محاس ًبا لهاً ،
قول اهلل تعالى:
آخذا أمره بجدٍّ ،
(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ) [الحشر.]18 :
ومن وصايا عمر ◙" :حاسبوا أنفسكم قبل أن ُتحاسبوا ،وتزينوا
للعرض بين يدي اهلل".
فإياك والكسل والضعف عن العبادة؛ فالموسم شريف ،وأيا ُمه مباركة.
إياك والكسل والضعف عن العبادة؛ فأيام رمضان توشك أن تنقضي ،فأدركها
بكل عمل صالح تستطيعه.
ُ
فرمضان لن يعود إال بعد عام ال ندري ما
إ ّياك والكسل والضعف عن العبادة؛
صانع فيه.
اهلل
ٌ
وتفاوت أهلها فيها والذين لم يبلغوا أعاليها إال
تذكر منازل الجنة العالية،
ُ
بالقوة على العبادة ،وأطر النفس على الطاعة أط ًرا ،وعدم االنشغال بالدنيا،
والرت ُّفع عن متاعها الزائل.
تذكر حال الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وكيف كانوا يسارعون يف الخيرات
ويسابقون إلى ال ُق ُربات.
واُإلىُجن ٍَّةُ هع ْرضهاُ
النبي ﷺ يوم بدر أصحابه يف الجنة ،وقال لهمُ«:روم
ه
رغب ُّ

الحمام األنصار ُّي :يا رسول اهلل جن ٌة عر ُضها
الس هموات
ُواألرضُ» فقال ُعمي ُر ب ُن ُ
ْ
َّ
وات واألر ُض؟ قال « :هن هع ُْم» فقال :بخ بخ ،فقال ر ُ
ماُت ْح ِمل ه
كُ
السم ُ
سول اهلل ﷺ « :ه
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ع هلىُ هر ْولِ ه
ك ُ:هب ٍخُ هبخٍ ؟» قال :ال واهلل يا رسول اهلل إال رجاءة أن أكُون من أهلها ،قال:
«فإن ه
َّك ُِمن هُأ ْه ِل هها» ،فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأك ُُل منهنُ ،ثم قال « :هلئِ ْن هُأنهاُ
ِ
ىُبماُكانُمعه ُِم هنُالب َّْمرُِث َّمُ
اتيُهذهُإن هَّهاُ هل هح هياةٌُ هط ِوت هلةٌوُرا ه  ُ:هف هر هم
ههيِيتُهبَّىُآك هلُت ههم هر
ه
ل» .رواه مسلم.
هرا هت هله ْمُهبَّىُربِ ه ُ
ُ
سيستغرق أك ُل هذه التمرات من دقائق معدودات ،ولكن هذا
فباهلل عليك كم
الصحابي الجليل ◙ رآها حيا ًة طويلةً.
والمسارعة لفعل الطاعات هد ُي األنبياء الكرام عليهم الصالة والسالم ،فقد
وصفهم اهلل تعالى هبذا ،فقال سبحانه( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)
[األنبياء.]9٠:
والعكس بالعكس من ذلك؛ فالكسل عن العبادات من صفات المنافقين ،ولذا
اآليات
ينبغي للعبد أن يخاف منه إذا كان متكاسالً عن الطاعات ،فقد وصفتهم
ُ
هبذا؛ فقال  فيهم( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [النساء.]142:
ُالصَصة ُعلى ُالمنافبينُ :حَصة ُالعشاء ُوحَصة ُالفجرو ُولوُ
وقال ﷺ« :أ ْث هبل َّ
ماُولوُه ْبوا» .رواه الشيخان.
تعلمونُماُفيهما؛ُألهت ْهوه
ه
ولفظ (أثقل) على صيغة (أفعل) ُّ
أيضا،
يدل على أن غيرهما ثقيل عليهم ً
مقتصرا عليهما فقط.
وليس ال ِّثقل
ً
فالكسل عن العبادات أمر خطير ،وإذا كان يف المواسم الفاضلة فهو أنكى
وأظهر لضعف النفس ،وحاجتها للجدِّ .
وأشدُّ ،
ُ
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 وهذه  -باختصار  -بعضُ األسباب اليت تُخلِّص العبدَ من داء الكسل والضعف
عن العبادة ،فمنها:
أوال /لزوم تقوى اهلل  ،فكلما تحلى العبدُ هبا نال من الخيرات بحسبها؛
يقول اهلل تعالى( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [الطالق.]4:
ثانيا /ابتعد عن التسويف والتأجيل ألعمال الب ِّر ،فما أضر المرء شي ٌء مثل
التسويف.
ثالثا /عليك هبذا الدعاء على الدوام؛ فعن أنس بن مالك ◙ قال :كان
ِ
ُوالُسلوُ
نبي اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول« :اللهمُإينُأعوذ ُبكُمنُال هع ْج ِز
ُّ
ِ
ِ
بن ُوالب ِ
والج ِ
ُعذاب ُالببرِو ُوأعوذ ُبك ُمن ُفبنة ُالمحياُ
ُواله هرمِو ُوأعوذ ُبك ُمن
خل هُ
والممات» أخرجه البخاري.
اللهم أعنا على فعل ما يرضيك يا رحمنُ ،
وخذ بنواصينا لما تحبه وترضاه.

JIH

39

F

e

()11
رمضان وتجدقد التوبة فيه

الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ:
ِّ
ُ
رسول اهلل
األصل يف المؤمن تجديد التوبة يف كل وقت وآن؛ قدو ُته يف ذلك
أحق
يستغفر ربه
ﷺ؛ فقد كان
ويتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعين مرةً ،ونحن ُّ
ُ
ُ
بذلك منه.
فينبغي أن نُجدد التوبة يف رمضان ويف كل وقت؛ وذلك أل ّن التوبة منزلة عليةٌ،
من بلغها فقد بلغ الخير كله ،يقول ابن القيم

عن التوبة" :وهي أو ُل منازل

السائرين إلى رهبم ،وأوس ُطها ،وآخ ُرها"
يظن البعض -وإن كانوا هم أولى هبا من
فهي ليست منزلة العصاة فقط كما ُّ
غيرهم -بل هي منزلة األنبياء المصطفين األخيار ،قال تعالى( :ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [طه.]122-121:
وكان من دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصالة والسالم ،كما قال اهلل عنهما:
(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)ُ[البقرة]128 :
كثير ُالبوبةُوااللبغفارُيفُتومهُ
وكانُرلولناُُ –ُ كماُتبدّ مُ ُ -ه
وليلبه
والرفعة.
السؤدد والخير ِّ
فهي منزلة عزيزة ُمنيفةٌ ،من بلغها فقد بلغ ُّ
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نجدِّ د التوبة يف رمضان وغيره؛ ألنّنا نرى من أنفسنا ومن غيرنا التقصير يف
اغتنامه ،والضعف يف استغالله ،فال جد يف العبادة ،وال اجتهاد يف القيام ،وال صرف
فحرمنا خيرات كثيرةً.
للوقت يف التالوة ،وال يد ُتبذل يف الخير والمعروف؛ ُ
أمرا الز ًما حتى ال نُحرم الطاعة فيه.
فتجديد التوبة على الدوام أصبح ً
ورب جرح أصاب
نجدد التوبة يف رمضان ويف كل آن؛ أل ّن الذنوب ج
ٌ
راحاتُ ،
مقتال.
ً
كثير من الناس يعصي ربه وال يرى أثر ذنبه ومعصيته ،ويتعجب من هذا ،وما
ٌ
أعظم عقوبة ُيعاقب هبا.
علم أن حرمانه من الطاعة
ُ
أثرا؟
رب كم أ ُ
أذنب عبدٌ سنوات ،فناجى ربه ليل ًة فقالِّ :
ذنبت وال أرى لذنوبي ً
فهتف به هاتف يقول له :يا عبدي ،ألم أحرمك لذيذ مناجايت؟!
فالذنوب تحرم العاصي من الطاعات ،وإن فعلها حرمته لذيذ المناجاة التي
هي جنّة الدنيا المعجلةُ.
نجدد التوبة قبل رمضان؛ أل ّن القلوب قست ،واألفئدة تحجرت وكأهنا ُقدت
ُ
العيون تدمع عند سماع قوارع اآليات؛
من صخر ،فال هي تخشع عند التالوة ،وال
والقارئ يقرأ ،فال تشعر هبمس من خشوع ،وال ترى بكا ًء للعيون،
تدخل المساجد
ُ
فحري بالنفوس أن ُتجدِّ د التوبة على الدوام حتى
وكل ذلك من قسوة القلوب،
ٌّ

القلوب وتفوز بمرضاة اهلل.
تلين
ُ
نُجدِّ ُد التوبة يف رمضان وغيره؛ ألنّنا نرى الموت ُيغ ِّيب الناس يف كل لحظة،
فحري بنا تجديدها على
ونشاهدُ يد الامنُون تخطفهم ،و ُتردي الصغير والكبير،
ٌّ
الدوام؛ لنلقى اهلل على توبة نصوح.
نُجدِّ د التوبة أل ّن الفتن قد أحاطت بنا من كل مكان ،وال نجاة إال باللجوء إلى
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الرحمن قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا ،فال نستطيع ساعتها فعل طاعة ،وال نملك
وقتها دفع فتنة.
كل خلل ،وتقوية ِّ
رمضان فرصة للتغيير لألفضل واألحسن ،وإصالح ِّ
ُ
كل
ضعف إيماين نعيشه ،فهو شهر تصفو فيه النفوس ،و ُتقبل على الطاعات ،وتعيش
فيه األجواء اإليمانية ،فكم من ُمسرف على نفسه بالمعاصي كانت توبته يف

رمضان ،فهو يرى جموع ال ُعباد ،فعاد باللوم على نفسه ،وحدثها :حتى متى هذا
التفريط والخسارة يف جنب اهلل؟!

هحده ُمع ُنفسه ُيف ُرمضان ُوهو ُتنادتها :إلى متى أكون يف آخر الركب،
والصادقون قد قطعوا المسافات مسرعين إلى رهبم؟! فأدرك حاله قبل موته.
فكم من إنسان كانت بداي ُة محافظته على الصالة يف رمضان ،فصار محاف ًظا
حريصا على نوافلها ،بل صارت من أعظم الواجبات عنده
عليها ،مساب ًقا إليها،
ً
عظيما.
فوزا
ففاز ً
ً
ُ
القرآن العظيم
طويال ،فأصبح
ً
فرط يف تالوة القرآن ،هاجر له زمنًا
وكم من ُم ِّ

جليسه ،وتالو ُة اآليات على الدوام هديه يف ليله وهناره ،ففاز باألجور الباقيات.

وكم من إنسان كان ال يتور ُع عن النظر إلى الحرام ،ويتساهل يف فلتات لسانه،
فجاء رمضان ل ُي ِّ
تستقيم على أمر اهلل.
هذب هذه الجوارح ،ويجعلها
ُ
وكم من قاطع رحم راجع نفسه يف هذه العبادة ،وعرف تقصيره واعرتف به،
فقام بتأدية حقهم بالزيارة والصلة كما أمره اهلل تعالى.
فلنجعل رمضان هذا العام فرص ًة للتغيير لكل خير ،وأن نكون عباد اهلل صد ًقا،
وأولياءه ح ًّقا ،فهني ًئا لنفس جعلت رمضان منطل ًقا لمرضاة اهلل ،وسببًا لتدارك ما
فات.
اللهمُارقرناُتوبةُنصوهًاُترضىُبهاُعناُتاُرهمن ُ
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رمضان؟
ثيف لو ثان آخ َر
ٍ
ُ
ربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعد/
الحمدُللُ ِّ
لو ُقذف يف ُروع أحدنا أن هذا آخ ُر رمضان يعيشه (أطال اهلل يف أعمارنا على
طاعته)ُ ،
وحرصه على ِّ
كل لحظة
فباهلل عليكم كيف سيعيشه؟ كيف سيكون استغال ُله له
ُ
منه؟
كيف ستكون صالته وتالوته وصدقته وسائر طاعاته؟ كيف سيكون تخ ُّل ُصه
من الذنوب والخطايا؟
 إخواني:

أناسا صاموا معنا العام الماضي ،واليوم هم تحت أطباق الثرى
نعرف جمي ًعا ً

قد ُحرموا إداركه هذا العام.
أناسا كانوا أصحاء ،واليوم هم ره ُن ال ُف ُرش البيضاء مرضى؛
ونعرف جمي ًعا ً
فهل لدينا ضمان بطول العمر والسالمة من األمراض؟!
ضع لوح ًة أمام ناظريك مكتو ًبا عليها( :كيف لو كان هذا آخر رمضان أعيشه؟)
العمر أقصر مما نتصور ،والموت أقرب مما نتخيل ،واالستعداد لساعة النُّقلة
ُ
والتزو ُد بالطاعات واغتنام نعمة البقاء دأ ُب كل ناصح لنفسه.
شأن كل عاقل،
ُّ
سيندم ُّ
مفرط على تفريطه ،وسيعود باللوم على نفسه ،ولكنها ساعة ال ينفع
كل ِّ

43

معها الندم ،وال يفيد عندها اللو ُم ،فقد ذهب وقت كل هذا ،فلنبادر باألعمال
الصالحة ،ولنغتنم هذا الموسم المبارك.
المفرط( :-ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
قال اهلل تعالى– مب ِّينًا ندم هذا
ِّ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ) [المؤمنون.]1٠٠-99:
الوقت يمضي سري ًعا ،والموت يأيت بغتةً ،ولذا أرشدنا نب ُّينا ﷺ الغتنام فرصة
ٍ
اُربلُامسُ:
الحياة قبل نزول الموت بأحدنا ،فقال " :اغبن ِ ْمُامس
ُوححبهك ُربل ُل هب ِمكو ِ
شبابك ُربل ُهر ِمكو ِ
ُوغناك ُربل ُفبرِكو ُوفراغهك ُربلُ
َّ
ه
ه
هه
ِ
هكُربلُموتك" رواه الحاكم ،وهو يف صحيح الرتغيب.
شغ ِلكوُوهيات
موت الفجأة ،ولو خطر ببالهم هذا لبادروا
أكثر األموات لم يخطر ببالهم
ُ
بالتوبة واستعدوا له ،ولكن اهلل غيب عن العباد وقت وفاهتم ،وجعله من الغيب
الذي ال يعلمه إال هو ،ولكن من رأى الموت وهو يتخطف أحبابه ومعارفه استعد
له.
أمور تمنعه من العمل الصالح كالموت؛ أو تمنعه من اإلكثار منه
فالمر ُء تعرتيه ٌ
كالمرض والهرم وضعف القوى ،فاغتنا ُم فرصة الحياة قبل الممات وفرتة الشباب

والصحة ُ
شأن العاقل والناصح لنفسه ،وال يغرت المر ُء بشبابه وصحته ،فكم من

شاب أرداه الموت وهو يف ُعنفوان شبابه ،وبغته وهو يف كمال صحته وقوته.
ٍّ
بل أكثر الموتى :من الشباب واألصحاء ،فمبادرة العمر هي المسلك الرشيد
فنفسك أغلى ما تمل ُك فأحسن إليها ،واجعل من رمضان
لصاحبه ،فجد واجتهد؛ ُ
سبيال للهداية واالستقامة ونيل رضا الرحمن عنك.
هذا العام ً
ناُالعسرىوُاللهمُاه ِدُرلو هبناوُوه ِّب ْ ُإليناُطاعبهك ُ
اللهمُتس ْرناُلليسرىوُوج ِّن ْب
ْ
ِّ
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الدعاء يف رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُُ/
ِّ
ف «ليس ُشيء هُأكْرم ُعلى ُ ِ
ُ
الحديث عن
عاء» صح بذلك
ُمن ُالدُّ ُِ
ُالل ُتعالى ه
ه
ٌ ه ه
رسول اهلل ﷺ كما عند الرتمذي.
وأعجزُالن ِ
ُمنُعجزهُ هع ِنُالدُّ عاء» والحديث يف صحيح الجامع.
َّاس
ه
وقال ﷺ « :ه
ولن يشقى مع الدعاء أحدٌ  ،وأكثر الخلق خسار ًة من فوت على نفسه هذا
الخير ،وأغلق بنفسه هذا الباب.
واستجالب العطايا من الرحمن ،وفت ُح
استمطار الخيرات من اهلل،
الدعاء فيه
ُ
ُ
باب لكل مطلب يطلبه العبدُ من ربه ،وهناك أشيا ُء كثيرة حصلت لبعضنا يف حياته
كهداية واستقامة ،أو رزق لم يخطر له على بال ونحو ذلك مما جاء بال سبب
ظاهر ،نوقن أهنا حصلت بعد توفيق اهلل ورحمته بسبب دعوة صالحة من العبد أو
دعوة ُرفعت له من والدين أو عبد صالح.
والصوم من أسباب استجابة الدعاء ،يقول ﷺ« :ثَصثةُالُت هر ُّد ُ هد ْع هوته ْمُ:الخمامُ
ِ
الحدتث» رواه الرتمذي.
هُ
ُوالصاهمُهينُت ْفطِر
العاد
َّ
إنُللصاهمُعندُفطرهُدعوةُالُتر ُُّد» رواه ابن ماجه.
ويقول ﷺّ « :
وسئلت اللجنة الدائمة :ما المقصود بدعاء الصائم عند فطره؟ هل ُيقصد دعاء
ُ
الصائم قبل اإلفطار بلحظات ،أم بعد اإلفطار مباشرة؟
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فُان ُالجواب :الدعاء يكون قبل اإلفطار وبعده؛ ألن كلمة (عند) تشمل
الحالتين.
حب
فاجتهد أن تكون كثير الدعاء كثير القرع لباب السماء ،فر ُّبك -سبحانهُ -ي ُّ
المل ِّحين يف الدعاء ،وهذا من تمام كرمه.
ُ
وتأدب بآداب الدعاء؛ من البدء بالثناء على اهلل ،والصالة على النبي ﷺ،
والسنة،
وتخير جوامع الدعاء ومعالي المطالب ،وأجمعها ما كان يف الكتاب
ُّ

فاحفظ ما استطعت حفظه منها ،وتحين أوقات اإلجابة ك ُقبيل اإلفطار ووقت
السحر وحال السجود يف الصالة.
موقن باإلجابة ،وال تستعظم طل ًبا أن تدعو به؛ فإنك إنما تسأل
اد ُع اهلل وأنت
ٌ
كريما جوا ًدا ،واسع الفضل والعطاء.
ر ًّبا ً
أحضر قلبك فيه ،وامأله يقينًا باستجابته ،واصدُ ق يف الطلب ،وإذا رأيت أن اهلل
التضرع فأبشر؛ فإن هذا من دالئل إرادة
قد فتح لك باب المسألة ،وكنت كثير
ُّ
الخير بك ،فما وفقك لكثرة الدعاء إال ل ُيكرمك باإلجابة.
اللهمُإ َُّناُنسُلكُجوامعُالخيرُوفواتحهُواواتمه ُ
ُ
ُJIH
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ذثر اهلل والفضل الكبري
ربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ:
الحمدُللُ ِّ
ليس هناك عباد ٌة أمر اهلل باإلكثار منها مثل ذكره.
و"ليسُهناكُعباد ٌة ُأ ْع هذ هر ُاللُعنهاُعبادهُإالُذكرُالل؛ُفبدُأمرُبهُيفُكلُها "ُ
قاله اب ُن عباس ¶.
وذكر اهلل هو قوت القلوب ومنشور الوالية ألهل اإليمان ،ومن العالمات
ُ
الدالة على عظيم إيمان صاحبها ،وشدة حبه هلل  ،فإنك ال تزال ترى المؤمن
كثير الذكر لربه لتع ُّلق قلبه به ،وعظيم محبته له.
أثرا.
أجرا ،وأوسعها ً
فضال ،وأعظمها ً
والذكر من أكثر العبادات ً
دالالت منزلته بين أمر به ،وبيان لفضله ،وتحذير من الغفلة عنه.
تنوعت
ُ
وقد ّ
ولقد أمر اهلل تعالى باإلكثار من ذكره لما فيه من الثواب الجزيل للعبد ،وزيادة
الصلة باهلل ،فقال سبحانه( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [سورة
األحزاب.]44-41:
وجعل ذكر العبد له سب ًبا لذكره ،فقال سبحانه( :ﯩ ﯪ)
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[البقرة.]152:
ُاللُتعالىُ:أناُعندُظنُ
وعن أبي هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال« :تبو
ِّ
ِ
ٍ
ُذكرينُيفُمإلُ
هُيفُنفسيوُوإن
هرين؛ُفإنُذكرينُيفُنفسهُذكرت
عبديُبيوُوأناُمعهُإذاُذك
ْ

ٍ
هُيفُمإلُايرٍُمنهم» متفق عليه.
ذكرت

فتأ ّمل يف هذا الشرف المنيف للذاكر ،وكيف فاز بذكر ربه له ،ونال معية اهلل
ورعايته بسبب هذه العبادة الجليلة.
ُ
أحاديث صحيح ٌة يف فضل أذكار مخصوصة ينبغي للمسلم أال
وقد وردت
ُيف ِّرط فيها لينال فضائلها وأجورها؛ كقول« :لبحانُاللُوبحمده» مائة مرة.
ِ
فا «منُرالهاُماهة ٍ
ه
ُالبحروُولمُتُت ُأهدٌ ُ
رتُذنوبهُوإنُكانتُمثل ُ هق هب ِد
هُمرةوُغ ِف
ه
تومُالبيامةُبُفضلُمماُجاءُبه» رواه مسلم.
وكذلك اإلكثار من قولُ « :لبحانُاللوُوالحمدُللوُوالُإلهُإالُاللوُواللُأكبروُ
والُهو ُوالُروةُإالُبالل» فاآلثار يف فضلها كثيرة جدًّ ا.
ومنها :الذكر المضاعف ،مثل« :لبحانُاللُوبحمده؛ُعد هدُالبهوُورضاُنفسهوُ
هُعرش ِ
وقنة ِ
ِ
هوُومدا هدُكلماتِه» ففيه من الحسنات ما ال يحصيه أحدٌ إال اهلل .
وكذلك المحافظة على أذكار المناسبات فقد ذكر المحققون من أهل العلم أن
من حافظ على أذكار الصباح والمساء والذكر بعد الصالة وأذكار النوم وأذكار
كثيرا
الدخول والخروج وأذكار السفر والنزول ونحوها ،صار من الذاكرين اهلل ً
الذين وعدهم اهلل بالمغفرة واألجر العظيم ،قال سبحانه( :ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [األحزاب.]35:
ومن األحاديث الجامعة يف فضل الذكر ،ما جاء يف قو ُله « :أالُ
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ِ
أابركمُبخيرُأعمالُموُوأقكاهاُعندُمليُِ
ُموُوأرفعهاُيفُدرجاتُموُوايرٍ ُلُمُ
ه
ُعدوكم ُفبضربوا ُأعنا هرهمو ُوتضربواُ
من ُإنفا ُالذه ُوالفضةو ُومن ُأن ُ هت ْل هبوا
َّ

أعنا هرُم؟»ُقالوا :بلى يا رسول اهلل ،قال«ُ:ذكرُاللُ »رواه أحمد والرتمذي.
فأي فضل أكربُ فضالً من هذه العبادة الجليلة؟!
ُّ
ولكثرة النصوص يف فضل ذكر اهلل تعالى قال شيخ اإلسالم اب ُن تيمية

:

«ومماُهوُكالخجماعُبينُأهلُالعلمُأنُأفضلُاألعما ُذكرُالل».
خصوصا وأنت يف موسم ُتضاعف
فاحرص أيها المسلم على ذكر اهلل تعالى؛
ً
فيه الحسناتّ ،
حريصا على صرف ابن آدم عن هذه العبادة؛
فإن الشيطان ال يزال
ً
لعلمه بأثرها وعظيم أجرها.
ب فيه ،فقد
أمر مشروع مرغ ٌ
ذاكرا هلل تعالى ،فهذا ٌ
اجعل لك وقتًا تخلو فيه ً
أخرج أحمد يف مسنده عن أبي ُأمامة قال :قال رسول اهلل ﷺ « :هأل ْنُأذك هر ُاللُتعالىُ
ه
ُإلي ُمن ُأن ُأعبِ هق ُأربعا ُمن ُولدُ
من ُطلوع ُالشمس ُأ هك ِّبر ُوأ هه ِّلل ُوأ هل ِّبحُ :أ هه ُّ َّ
ُإلي ُمنُأنُ
ه
إلماعيلوُوأله ْن ه
ُأذكر ُاللُمنُحَصةُالعصرُإلىُأنُتغي ه ُالشمسُ:أه ُّ َّ
أ ْعبِ هقُكذاُوكذاُمنُولدُإلماعيل»
ورمضان فرصة لإلكثار من الذكر فهو موسم طاعة وتنافس على كثرة
الطاعات ،وللصيام أثره يف هتذيب النفس وسمو الروح.
ّ
وإن للذكر حالو ًة يجدها الذاكر إذا قاله بحضور قلب ،واستجماع فكر،
مستحضرا تنزيه اهلل
حاضرا فيه،
فينبغي لمن ُو ِّفق للذكر أن يجتهد أن يكون قل ُبه
ً
ً

عن كل نقص ،وأن يكون القلب ممتلئا بتعظيم اهلل.

متذكرا فضل ربه عليه ،وجميل إحسانه لديه ،فهذا – وال شك – هو الذكر
ً

النافع الذي له ثمرته على القلب والجوارح.

اللهمُاجعلناُمنُعبادكُالذاكرتنُالخاشعين ُ
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الجود يف رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ:
ِّ
قال ابن عباس ¶« :كان ُرلو ُالل ُﷺ ُأجو هد ُالناسو ُوكان ُأجود ُماُ
تُونُ:يفُرمضان» متفق عليه.
ولنا فيه أسو ٌة حسنةُ.
فأطلق يدك يف اإلنفاق ،وتاجر مع الرحمن؛ فنعم التجارة هي ،وال أربح منها
يف المعاملة ،وال أضمن منها يف المضاعفة.
"النفق ُة تنافس بقية الطاعات ،وتقول :أنا خيركم ،أنا خيركم" كما ورد عن
عمر ◙.
والنفقة والصدقة لها أثرها العظيم على المنفق والمنفق عليه ،فكم ُتسدُّ فيها
حاجات أن ُفس ،و ُتمأل هبا بطون خاوية ،وتسعد هبا نفوس حزين ٌة تحتاج إلى من
ُ
يعطف عليها ويحنو ،فهني ًئا لمن أشبع كبدً ا جائعة ،وأدخل الفرحة والسرور على
قلب يتيم وأرملة ،وجعلهم يسعدون يف رمضان.
والقرآن والسنة مليئان بفضل الصدقة ،فكم من اآليات يف كثرة ثواهبا ،وكم من
األحاديث يف عظيم أجرها ،فقد جعل اهلل النفقة يف سبيله هي التجارة الرابحة
بعينها ،فقال سبحانه( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) [فاطر]29:
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وثمة نفوس صارت النفق ُة عندها ألذ الطاعات ،فصاروا ينفقون يف كل وقت
وآن ،وهؤالء قد وعدهم اهلل بالفوز العظيم ،والنجاة من كل حزن ومكروه،
ومدحهم يف آيات ُتتلى إلى يوم القيامة ،قال سبحانه عنهم( :ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ) [البقرة.]274:
والمؤمن يجود بالنفقة طل ًبا لهذه الفضائل؛ مع إيمان وقوة يقين بالخلف من
اهلل.
ويف رمضان يتضاعف الثواب للمنفقين؛ ألهنم يسارعون ويسابقون إليه؛ فهو
زمن مضاعفة الحسنات.
فكم ترى من صور مفرحة للنفوس ،فهذا يسعى يف توزيع مواد غذائية للفقراء،
وذاك ُيشرف على مائدة طعام إلفطار صائم ،يف ترجمة صادقة لتكافل المجتمع
والقيام بواجب األخوة.
أجر الصلة والنفقة؛
وأولى الناس باإلحسان قراب ُة المرء ،ففي النفقة عليهم ُ
خصوصا أن كثي ًرا من المنفقين يهملون هذا الجانب ،ويف قرابتهم من هو أحوج
ً
للنفقة من غيرهم.
ناُيفُدتنناوُو ِرناُش َّحُأنفسنا ُ
اللهمُف ِّب ْه
ه
ُ
ُ
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رمضان والدعو إىل اهلل
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُُ/
ِّ
«الدعوةُُإلىُاللُأرفعُمباماتُالعبد» كما قال ابن القيم

.

الس ُبل العظيمة للفوز بالحسنات الكثيرة ،وثقل الميزان هبا يوم ُتوزن
وهي من ُّ
األعمال ،ف ُع ُم ُر المرء قصير جدًّ ا ولكن بالداللة على الخير تزيد حسناته ،ويكثر
ثوابه.
يكفي الداعية ثنا ُء اهلل على عمله بقوله( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [فصلت.]33:
ويكفيه شر ًفا أن يكون من أتباع النبي ﷺ ح ًّقا وقد سلك هذا السبيل ،فقد أمر
اهلل نبيه ﷺ أن يعلنها على المأل بقوله تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [يوسف.]1٠8 :
وجعل اهلل الدعوة إلى الخير سب ًبا للفالح كما يف قوله( :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [آل
عمران ،]1٠4 :واآليات يف فضلها كثيرة جدًّ ا.
ورمضان فرصة للدعوة ،فالنفوس مقبلة ،والقلوب ُمنشرحة ،واألجواء ُمعينةٌ،
فاستغاللها من داللة حصافة الداعية ومن أسباب نجاحها.
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خصوصا أن
ولذا ينبغي إلمام المسجد اغتنا ُم هذه األوقات يف الدعوة إلى اهلل؛
ً
كثيرا من الناس يحرصون على الصالة يف المساجد يف رمضان أكثر من غيره.
ً
تنحصر يف وسيلة واحدة ،بل كل طريق يوصل
وطرق الدعوة كثيرة جدًّ ا فال
ُ
لنشر المعروف هو من الدعوة إلى اهلل ،وكل من دعا إلى خير فهو من الدُّ عاة إلى
اهلل ،فالوالدان يف البيت برعاية أبنائهم ونصحهم وحرصهم على عباداهتم من
الدعاة إلى اهلل ،والمعلم يف قاعة تعليمه ويف إرشاد طالبه من الدعاة إلى اهلل،
والناصح يف سوقه وطريقه وذهابه ومجيئه من الدعاة إلى اهلل.
ومنُأتسرُِولاهلُالدعوةُيفُعصرنا :أجهز ُة التواصل بأنواعها المتعددة
فاغتنمها بأحسن حال ،وانشر الخير من خاللها ،فكم من رسالة عن طريقها
كان لها األثر يف هداية شخص ،وكم كانت سببًا يف فعل طاعات يحبها اهلل تعالى
فاز بأجرها من أرسلها ،فاستخدمها أحسن استخدام واجعلها غنيمة لك ال وبال
عليك ،فأعجز الخلق من عجز عن هذا مع يسره وسهولته.
وليس شر ًطا أن يكون الداعي ُة إلى الخير سالماًا من الذنوب والمعاصي ،بل
ربما كانت هذه الدعو ُة سب ًبا لصالحه.
مقصرا يف جنب اهلل فنش ُره للخير يزيد من حسناته ،ويرفع
والمرء وإن كان
ً
درجته عند ربه ،وينف ُعه يوم لقاءه .اللهم استعملنا يف طاعتك ووفقنا لهداك.
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غزو بدر وامللحمة الكربى
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعد:
ِّ
كانت هذه الغزو ُة يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية
للهجرة.
وكانُلببها:
مقبال من الشام يف قافلة لقريش فيها أموال عظيمة ،وكانت
أن أبا سفيان كان ً
ُ
رسول اهلل ﷺ من
قريش قد أخذت أموال المسلمين فأرادوا اسرتداد حقهم ،فدعا
وجاهزا ،وكان
حاضرا
حضر من أصحابه للخروج لمالقاهتا ،فخرج بمن كان
ً
ً
رجال يطلبون -فقط -عير قريش ولم يريدوا ً
قتاال،
عد ُدهم ثالثمائة وبضعة عشر ً
أمرا كان
ولكن جمعهم اهلل مع كفار قريش على غير ميعاد سابق؛ ليقضي اهلل ً
ً
مفعوال.
سمع أبو سفيان ّ
أن رسول اهلل ﷺ قد استنفر أصحابه إلدراك العير والمال
يستنفرهم ألموالهم ،ويخربهم ّ
أن محمدً ا قد عرض لها،
الذي معه ،فبعث لقريش
ُ
ٌ
قريش ونفروا بجميع ما يملكون من قوة وعتاد ،وكانت عد ُتهم أل ًفا
فتجهزت
وثالثمائة مقاتل.
الجحفة أرسل إليهم أبو سفيان :أن ارجعوا فقد نجت القافلة،
ولما وصلوا ُ
فه ُّموا بالرجوع إال أن أشقى القوم (أبا جهل) قال:
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واهلل ال نرجع حتى نرد بد ًرا ،فنشرب الخمر ،وتعزف الق ُ
يان (المغنيات) وهتابنا
العرب.
فكانت غزوة بدر سبب حتفه وهالكه ،وتتابعت عليه اللعنات إلى يوم القيامة،
وكان هو من نكب من معه.
تشاور ًّيا،
مجلسا
رب خروج قريش ليمنعوا عيرهم ،فعقد
بلغ رسول اهلل ﷺ خ ُ
ُ
ً
فتكلم أبو بكر فأحسن ،وتكلم عمر فأجاد ،وتكلم الامقدا ُد بن عمرو ،فقال :امض
يا رسول اهلل لما أراك اهلل فنحن معك ،والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك
الغماد -اسم موضع باليمن -لجالدنا معك من دونه حتى نب ُلغه.
وجهه وسر ُه ُ
قول الامقداد.
قال ابن مسعود :فرأيت النبي ﷺ أشرق ُ
أشيرواُعلي ُأتهاُالناسُ» ففهمت األنصار أنه يعنيهم فقام سعد بن
ثم قال« :
َّ

معاذ -س ِّيد األنصار -فقال :واهلل لكأنك تريدنا يا رسول اهلل؟ قال« :أجل».

ُهيثُشئت ِ
وُوح ْلُ
فقال سعد :إين أقول عن األنصار وأجيب عنهم« :فا ْظ هع ْن
ه
وُوارطعُه ه
ه
ُمنُشئتوُوا ْذُمنُأموالناُماُشئتوُوأعطناُماُشئتوُ
بل
نُشئت
هبل هُم
ه
ه
ه
ُتركتو ُفوالل ُلئن ُِل ْر هت ُهبى ُتبلغ ُال هب ْر هك ُمنُ
وما ُأاذت ُمنا ُكان ُأه َّ ُإلينا ُمما
ه
ُ
رسول
فسر
هسيرن
دانُ هلن
ه
غ ْم ه
ُمعكوُواللُلئنُالبعرضتُبناُهذاُالبحرُا ْضناهُمعك» ُ
ه
إن ُاللُردُوعدينُإهدىُ
اهلل بقول سعد ونشطه ذلك ،ثم قال« :ليرواُوأبشروا؛ُف ّ
الطاهفبينُ(العيرُأوُالنفير)ُواللُِ هلُُنّيُأنظرُإلىُمصارعُالبوم».
وبدر :اسم بئر هناك -ونزل بال ُعدوة الدنيا منها،
تقدم رسول اهلل ﷺ لبدر ٌ -

ُ
رسول
مطرا ثبت األرض للمسلمين ،وكان زل ًقا وبال ًء للكافرين ،وسبق
وأنزل اهلل ً
ليحول بينهم وبينه ،وبنى المسلمون العريش
اهلل ﷺ المشركين نحو بئر بدر ُ
ب و ُيظل ُل عليها).
لرسول اهلل ﷺ ( والعريش :خيمة من خشب أو عيدان ُتنص ُ
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وعبأ رسول اهلل أصحابه ليلة بدر ،وجعل يشير بيده يف أرض المعركة ويقول:
ُ«هذاُمصرعُفَصنُغداوُوهذاُمصرعُفَصنُغداُإنُشاءُالل»ُ.
أنس :فواهلل ما أخطأ أحدٌ مكانه.
قال ٌ
ونزل النُّعاس على المسلمين أمن ًة وطمأنين ًة فناموا جمي ًعا ،فكانت ليلة هادئ ًة
غمرت قلوب الصحابة بالثقة ،وأخذوا من الراحة قسطهم.
وأمضى رسول اهلل ﷺ تلك الليلة مصل ًيا ،باك ًيا ،متضر ًعا لربه ومواله.
علي ◙ :ولقد رأيتُنا -يعني جميع الصحابة -ليلة بدر ،وما فينا إال
قال ٌّ

نائم إال رسول اهلل تحت الشجرة يصلي ويبكي حتى أصبح.

فجر يوم بدر نادى رسول اهلل ﷺ بالصالة ،فصلى بالناس ،ثم صف
ولما طلع ُ
ّ
أصحابه وأخذ يعدل صفوفهم بقدح يف يده فمر بالصحابي سواد بن غزية ◙
فطعن يف بطنه بالقدح فقال سوا ٌد :أوجعتني يا رسول اهلل فأقدين ،فكشف رسول اهلل
عن بطنه الشريف وقالْ « :الب ِهبدُْ» فارتمى سوا ٌد ◙ على بطنه وجعل يق ِّب ُله
ويبكي ،فقال له النبي ﷺ« :ما ُهملك ُعلى ُهذا ُتا ُلواد؟» ُفقال :يا رسول اهلل
حضر ما ترى ،فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك ،فدعا له
رسول اهلل بخير.
وبعد رجوعه إلى العريش جلس يناشد ربه ويقول:
«اللهم ِ
ُأنجزْ ُلي ُما ُوعدتنيو ُاللهم ُأنشدك ُعهده ك ُووعده ك» وأخذ يجتهد يف
الدعاء حتى سقط رداؤه عن منكبيه ،فأشفق عليه أبو بكر ،فجعل يلتز ُمه من ورائه
سينجز لك ما وعدك.
ويقول :حس ُبك يا رسول اهلل ألححت على ربك ،فإنه
ُ
علي :لما كان يو ُم بدر جئت مسر ًعا ألنظر إلى رسول اهلل ﷺ فوجدته
وقال ٌّ
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تاُهي ُتاُر ُُّيومُ» ال يزيد عليها ،فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو
ساجدً ا يقول« :
ُّ

ساجد يقول ذلك ،ثم ذهبت للقتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ،فلم يزل يقول

ذلك حتى فتح اهلل عليه.
ومما أكرم اهلل به أهل بدر أن أمدهم بالمالئكة فقاتلوا معهم.
ومما جرى يف المعركة أن رسول اهلل أخذ حفن ًة من الحصباء -الحصى
الصغير -ورمى به وجوه المشركين ،فما بقي أحدٌ منهم إال امتألت عيناه منه.
علي :ولقد رأيتُنا يوم بدر ونحن نلو ُذ برسول
وقاتل بنفسه الشريفة حتى قال ٌّ

بأسا.
اهلل ﷺ وهو أقر ُبنا إلى العدو ،وكان من أشد الناس يومئذ ً

وظهرت ُشجاعة ُهمزة ُيف ُذلك ُاليوم ُهبى ُرا ُبعض ُررتش ُعنه :ذاك الذي
فعل بنا األفاعيل.
كانت واقعة بدر ميقا ًتا إلنزال العذاب والخزي هبؤالء ال ُعتاة؛ ففيها هلك:
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ،والوليد بن عتبة،
فرعون األمة أبو جهل ،وأمية بن خلفُ ،
وأبو البختري بن هشام ونحوهم.
رجال من صناديد
ً
ولما انتهت المعركة أمر رسول اهلل ﷺ بأربعة وعشرين
قريش ف ُقذفوا يف بئر من آبار بدر خبيث ُمخبث.
وجلس رسول اهلل ﷺ ثالث ليال يف بدر بعد انتهاء المعركة ،ثم أمر براحلته
وصار نحو هذا البئر ،فجعل يناديهم:
ُفَصنوُوتاُفَصنُبنُفَصنوُأتس ُّركمُأنُمُأطعبمُاللُورلوله؟ُفإناُردُ
ُبن
«
ه
تاُفَصن ه
ه

وجدناُماُوعدناُر ُّبناُه ًّباوُفهلُوجدتمُماُوعدُربُمُه ًّبا»؟

كيت وتوبيخ وحسرة وندامة لم يسمع هبا التاريخ ،ورسالة خالدة لكل من
تب ٌ
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وهوى متب ًعا ،وبقيت حسرات ال
عصى وطغى وبغى وآثر رأي صديق سوءً ،
تنتهيُ ،فرحماك يا رحمن.
وكانتُلهذهُالغزوةُنباهجُُباهرةٌوُمنها:
أنّها قوت شوكة المسلمين ،وأصبحوا مرهوبين يف المدينة وما جاورها،
فهزيمة قريش يف ذلك الزمان ليست بالشيء اله ِّين.
كثير من الخلق يف دين اهلل بعد ما
ومنها :أنّها أضعفت هيبة المشركين ،فدخل ٌ
كان الرتد ُد س ِّيد الموقف عندهم.
منصورا ،قرير العين بنصر اهلل له وقد
ارتحل النبي ﷺ عائدً ا إلى المدينة مؤيدً ا
ً

ُ
إيمان المؤمنين برهبم الذي وعدهم إحدى الطائفتين أهنا لهم (القافلة ،أو
ازداد
هزيمة المشركين) فزاد يقينُهم بموعود اهلل وهم يرون وعده أمام أعينهم.
اللهمُأع ّزُدتنكُوكبابكُوعبا هدكُالمؤمنين ُ
ُ
ُJIH
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إنه لكم عدو مبني
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُُ/
ِّ
فإن عداوة الشيطان لبني آدم معلوم ٌة وب ِّينةٌ ،وحقده وإرادة السوء هبم واضح ٌة
وسنة نبيه  ،فاهلل تعالى يقول يف كتابه
لكل من قرأ كتاب اهلل تعالى ُ
المبين( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)
ُ
الشيطان الرجيم.
رور :هو
[فاطر ،]5 :والغ ُ
اآليات غايته من العباد؛ كما يف قوله تعالى( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
وبينت
ُ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [فاطر.]6 :
اهلل من اتخذ الشيطان من دونه ول ًّيا بقوله تعالى( :ﮜ ﮝ ﮞ
ولذا عاتب ُ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) [الكهف.]5٠:
لطيف من العتاب؛ كأنه يقول:
نوع
ٌ
را ُبعض ُالعلماء :وتحت هذا الخطاب ٌ
يحس ُن بكم أن ُتوا ُلوه؟!
إنما
ُ
عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم ،فكيف ُ
الالئق بكم أن ُتعا ُدوه وتخالفوه وال تطاوعوه.
بل
ُ
ومن تأمل آية سورة إبراهيم ُ
وخطبة الشيطان يف أهل النار وتأنيبهم ،وتخ ِّليه
ُ
عنهم ،والتربِّي منهم :أيقن شدة عداوته ُ
جهل النفوس
وخبثه ودناءته ،ولوال
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غالب عليها إال من رحم اهلل ،فتأمله يا عبد
لنفرت منه أشد النُّفرة ،ولكن الضعف
ٌ
اهلل ،قال اهلل تعالى( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [إبراهيم.]22 :
ب على العبد أن يحذره أشد الحذر،
إن هذه المعرفة لهذه العداوة لتُوج ُ
و ُيعاديه أشد العداوة ،وإننا يف شهر رمضان ،وقد ُص ِّفدت فيه مرد ُة الشياطين؛ كما
هت هُأ َّو ُ هل ْي هل ٍةُ
صح بذلك الخربُ عن رسول اهلل ﷺ ،يقول « :إِ هذاُكهان ْ
ت هُأ ْب هواب ُالن ِ
َّار ُ هف هل ْم ُت ْفب ْهح ُِمن هْهاُ
ان ُح ِّفده ِ ُ
ت ُالشياطين هُو هم هر هدة ُا ْل ِج ِّنو هُوغ ِّل هب ْ
ِم ْن ُ هر هم هض ه
هادُ:تاُب ِ
ٍ
ِ
ِ
اغ هي ُا ْلخه ْيرِ هُأ ْربِ ْلوُ
وُوفب هِّح ْ
اب ه
ت هُأ ْب هواب ُا ْل هجنَّة ُ هف هل ْم ُت ْغ هل ْق ُمن هْهاُ هب ٌ
اب ه
هب ٌ
وُونها هدىُمن ه ه
وتا ُب ِ
ُالش ِّر هُأ ْر ِص ْرو هُولِ َّل ِه ُع هب هُباء ُِم هن ُالن ِ
َّارو هُو هذلِ ه
اغ هي َّ
ك ُفِي ُك ِّل ُ هل ْي هل ٍُة» رواه أحمدُ
هه ه
ِّرمذي.
والت
ُّ
وهذا من المنح اإللهية لهذه األمة يف هذا الشهر ،فالشياطي ُن ُتصفدُ  ،ومرد ُة
الج ِّن ُتسلس ُل ،و ُتمن ُع من اإلغواء إعان ًة للصائمين على الطاعة ،وحماي ًة لهم من
تس ُّلطه عليهم.
إن عداوة الشيطان لبني آدم أشدُّ أنواع العداوات؛ فهو الذي أخرج األبوين من
الجنة ،وهو الذي أقسم ل ُيغوين بني آدم حتى ير ُدوا النار.
التكاسل عن فعل الطاعات
نفسك لفعل السوء أو
ُ
فأيقن أنّه كلما دعتك ُ
ليق بالمرء أن ُيطيع
خصوصا يف هذا الشهر :أن ذلك من الشيطان الرجيم ،فكيف ي ُ
ً
هذا العدو؟!
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 وأساليبُ الشيطان يف اإلغواء كثريةٌ جدًّا؛ فمنها:
إثقال الطاعة وجع ُلها كالجبال ،ف ُيثقل على العابد ِّ
الذكر والصالة وتالوة
فضال عن صالة الرتاويح
فر ُط يف صالة الفريضة؛ ً
القرآن ،فال يذك ُُر اهلل إال ً
قليال ،و ُي ِّ
ونحوها من النوافل.
التسويف ،وكم أغوى هبذا المسلك من خلق! فتجد
ومن ُألاليبه ُالماكرة:
ُ
ف بالعمل الصالح حتى ينتهي ُع ُم ُره أو تض ُعف قوته وتك ُثر أشغاله.
سو ُ
المرء ُي ِّ
أهال للطاعة ،وأن ذنوبه
التلبيس على العبد أنه ليس ً
ومن ُألاليبه ُالماكرة:
ُ
ستُهلكه ال محالة ،وكم أهلك هبذا خل ًقا كانت بقي ُة الخير يف نفوسهم تدعوهم
للتوبة والعودة إلى اهلل تعالى ،ومن تأمل الواقع وجد ّ
أن خلقًا كثير ًا كانوا أبعد
الناس عن الطاعة فصاروا أقرهبم لها فال تيأس من صالح حالك.
ومن ُألاليبهُالماكرة :جع ُل العبد يرضى بالدُّ ون من الطاعات والقليل منها،
ُ
أفضل من غيره ،وما علم المسكين أن غيره قد سبق إلى ربه سب ًقا
ويعتقدُ أنه
عظيما.
ً
ُ
إشغال العبد بالتفاهات وإضاع ُة وقته يف هذا الزمان
ومن ُألاليبه ُالماكرة:
فتمر أيا ُم الشهر وهو يف غفلة وضعف ...وغيرها من األساليب.
الشريفُّ ،
فينبغي للناصح لنفسه أن يتحصن من الشيطان ويدفع شره عنه ،ويحصل هذا
بأمور؛ من أعظمها:
لزو ُم التقوى ،قال تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [األعراف.]2٠1:
ومنها :كثرة االستعاذة باهلل منه؛ فقد أمر اهلل بذلك ووعد بالحفظ منه.
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اإلكثار من ذكر اهلل تعالى ومن تالوة القرآن الكريم؛ فلهما خاصي ٌة
ومنها:
ُ
عظيمة يف دفع ش ِّره.
ومنها :مجاهدة الشيطان ومراغمتُه؛ فالحرب سج ٌال بين الشيطان وابن آدم
وحه.
حتى تخرج ُر ُ
ومنها :كثرة الدعاء وال ُّلجوء إلى اهلل تعالى؛ فاهلل ُيعين من لجأ إليه.
فاستعن باهلل– يا عبد اهلل – وأيقن ّ
أن كيد الشيطان ضعيف ،ومكر ُه يبور متى ما
كنت متي ِّق ًظا له ،كثير اللجوء إلى اهلل.
اللهمُاهفظناُمنُنزغاتُالشياطينُواكفناُشرهُتاُلميعُتاُعليم ُ
ُ
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صفاء النفوس يف رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينُوبعدُ/
ِّ
كثيرا من مجتمعاتنا تئ ُّن من كثرة القطيعة ،وبيننا من ُيخاص ُم أخاه وقريبه
فإن ً

وزميله وجاره سنوات ط ً
واال وذلك بسبب تس ُّلط الشيطان عليهم ،فلعل هذه األيام
تكون فرص ًة إلزالة هذه العداوة وتصفية القلوب ،وإيقاظ النفوس من غفلتها
والعودة ل ُرشدها ،وأن تبتعد عن هذه المسالك المشينة.
ُ
ّ
الشيطان؛ كما قال
ص عليه
إن الخصومات والقطيعات من أعظم ما يحر ُ
تعالى( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) [المائدة.]91:
مستجيب لهذه النزغات ألعدى األعداء
فمن قاطع أو خاصم فهو يف الحقيقة
ٌ
لو كان يعق ُل!
ولو نظرنا بإنصاف لوجدنا ّ
أن جملة هذه الخصومات بسبب دنيا زائلة أو
ُ
والعاقل من راعى وداد
وشاية من ُمغرض أو سوء ظ ٍّن أو تفسير لمواقف خاطئة،
قرابته وإخوته وجيرانه؛ استجاب ًة ألمر اهلل القائل( :ﯜ ﯝ ﯞ)
[الحجرات]1٠:
وحق هذه األخوة عظيم ،ومقتضياهتا تدعو ألن يرعاها المر ُء ،ويعمل على
ُّ
تقويتها وتعزيزها ،ويكون العفو عن الزالت هو هد ُي المؤمن ،وحسن الظن هو
سم ُته.
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كم ُيمدح المرء عندما يكون ل ِّين الجانب ،سمح التعامل ،كثير االعتذار
إلخوانه.
ونحن نعيش يف أيام فاضلة وموسم كريم ،وهو فرصة إلزالة هذه العداوات،
أطالب من كان بينه وبين أخيه عداو ٌة أو قطيع ٌة أن يبادر إلى رأب الصدع،
وإين
ُ
وإزالة هذه العداوة ،ويكون خير المتخاصمين ،ففي حديث أبي أيوب ◙؛
ُّ
الُتحل ُلمسل ٍم ُأنُتهج هر ُأااهُفو ُثَصثُليا ٍ وُتلببيانوُ
أن رسول اهلل ﷺ قال« :
متفق عليه.
فيعرضُهذاُوتعرضُهذاوُوايرهماُالذيُتبدأُبالسَصم» ٌ

وأدعو كل من يعلم بخصومة اثنين أن يكون سفير خير بينهما ،ويسعى
األجر العظيم من اهلل تعالى ،قال سبحانه( :ﭒ ﭓ ﭔ
لإلصالح ،ففي عمله هذا
ُ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [النساء.]114 :
وينال بعمله هذا أجر الصائم القائم؛ فقد قال  ألبي الدرداء
◙« :أال ُأد ُّلك ُعلى ُاير ُمن ُكثير ُمن ُالصَصة ُوالصدرة؟» ُرا ُ :بلىو ُرا ُ:
ن» أخرجه أبو داود ،وهو حديث صحيح.
«إحَصحُذاتُال هب ْي ُِ
فليكن لك متاجر ٌة مع ربك بمثل هذه األعمال ،والنفوس مهيأة لذلك يف هذه
األيام المباركة ،وليعلم القاطع لرحمه ّ
جيال
أن هذه القطيعات قد يتوار ُثها األبنا ُء ً
بعد جيل ،فليتق اهلل وليراقبه ،وليعلم ّ
تستحق القطيعة ،وكم من إنسان
أن الدنيا ال
ُّ
ندم على قطيعة إخوانه بعد سنوات عجاف ،وربما يموت أحدهما فيبقى يف حسرة
طوال حياته ،واعلم أن يف عفوك ومسامحتك عزك ورفعة شأنك ،يقول
ٍ
اُبعفو ُإالُعزًّاوُوماُتواضعُأهدٌ ُللُإالُرفعهُ
 « :وماُقادُاللُعبد
الل» رواه مسلم.
اللهم أ ِّلف بين قلوبنا ،وأصلح ذات بيننا ،واهدنا ُس ُبل السالم ،وأخرجنا من

الظلمات إلى النور ،يا غفور يا رحيم.
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وسنَّة االعتكاف
العشر األواخر ُ
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُ/
ِّ
وأشرف أيامه ولياليه ،وكان نب ُّينا ﷺ
العشر األواخر هي واسط ُة عقد الشهر،
ُ
كبيرا.
يحتفي هبا احتفا ًء
عظيما ،ويجتهدُ فيها اجتها ًدا ً
ً
النفوس
ومن رحمة اهلل أن جعل آخر الشهر أفضل من أوله ووسطه؛ لتستدرك
ُ
ب الصالحين.
ما فاهتا ،ولينشط من تكاسل ،ويدرك القوم من فاته رك ُ
وتنويها بمنزلتها؛ ليلتفت المؤمنون
تعظيما لشأهنا،
وقد أقسم اهلل هبذه العشر
ً
ً
لها ويعتنوا هبا ،فقال سبحانه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [الفجر.]2-1 :
ّ
مواسم عظيمة،
إن المؤمن الحق ليزدا ُد نشا ًطا يف هذه العشر؛ لعلمه أن هذه
ُ
والنفحات فيها كريمة ،ويرى أن من الغبن الب ِّين والتفريط الظاهر تفويت هذه األيام
وتضييعهاُ.
وليت شعري إن لم نغتنم هذه األيام ،فأي موسم نغتنم؟
نفر ُغه لها؟
نفرغ الوقت اآلن للعبادة ،فأي وقت ِّ
وإن لم ِّ
لقد كان رسولنا  يعطي هذه العشر عناي ًة خاصةً ،ويجتهد يف
العمل الصالح فيها أكثر من غيرها ،ففي صحيح مسلم عن عائشة  قالت:
"كانُالنبيُﷺُتجبهدُيفُالعشرُاألواارُِماُالُتجبهدُيفُغيرها"
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ه
مئزرهوُوأهياُلي هلهوُوأتبظُأه هله» متفق
أيضا« :
وقالت ً
كانُإذاُدالُالعشرُشدَّ ُ ه
عليه.
ويف المسند عنها قالت " :كانُالنبيُﷺُ ِ
تخلطُالعشرتنُبصَصةُونوموُ
ُّ

فإذاُكانُالعشر هُش َّم ه
رُوشدَّ ُالمئزر"

ُ
الشيطان بالتسويف وتأجيل العمل الصالح ،فها هي العشر قد
وإن تس ّلط علينا
ف ونؤجل؟
نسو ُ
نزلت بنا ،أبعد هذا ِّ
لنتذكر أن:

النفاااوس ماااا كسااابت
غااادً ا تاااوفى
ُ
إن أحسااااانوا أحسااااانوا ألنفساااااهم

ويحصاااادُ الزارعااااون مااااا زرعااااوا
وإن أساااااءوا فباااائس مااااا صاااانعوا

تمر كطيف زائر يف المنام،
 لنتذكر مع دخول هذه العشر أهنا عش ُر ليال فقطُّ ،
استقصارك المدة ُمعينًا لك على
تنقضي سري ًعا ،وتغادرنا كلمح البصر ،فليكن
ُ
اغتنامها.
صانع فيه وعلى من
 لنتذكر أنّها لن تعود إال بعد عام كامل ال ندري ما اهلل
ٌ
تعود؟!
 لنتذكر ّ
أن فيها ليلة القدر التي عظمها اهلل ،وأنزل فيها كتابه ،وأعلى شأنها.
متأس بخير الخلق محمد ﷺ ،وقد تقدم بعض
 تذكر وأنت تغتنمها أنك
ٍّ
عظيما؛ وهو عبدٌ قد ُغفر له ،فكيف بمن
هديه خالل العشر ،وكيف كان اجتهاده
ً
هو بحاج ٌة للمغفرة مثلنا؟!
فاستعن باهلل وال تعجز ،وقل :اللهم أعنِّي يف العشر على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك.
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السنن يف العشر :االعتكاف
ومن ُّ

وهو :سنة نبوية ثابتة لم يرتكها نب ُّينا ﷺ منذ وصل المدينة و ُفرض عليه فيها
صيام رمضان ،ولذا تعجب العالم ابن سيرين

من ترك الناس له.

ُعلىُاللوُوانبطاعهُإليهوُوالبجرد ُمنُعَصهقُ
واالعتكاف هو" :عُوفُالبل
ُّ
الدنيا" ولذا من عزم عليه ،فليجعله هكذا.
عشرة أيام ولياليها كان نب ُّينا ﷺ يعتك ُفها طل ًبا لليلة القدر ،ورغب ًة يف الخلوة
اعتكاف المعتكف اعتكا ًفا نبو ًّيا ليتحقق هذا المقصو ُد من االعتكاف،
بربه ،فليكن
ُ
وهو صالح القلب وازدياد الرغبة يف اآلخرة والزهدُ يف الدنيا.
ومن تأمل يف حرص النبي ﷺ عليه طوال بقائه يف المدينة مع كثرة أشغاله وهو
نبي األمة  :أيقن بأهميته للفرد.
واالعتكاف :فيه تدريب على الخلوة باهلل وااللتفات لإلحسان للنفس،
والسعي يف إصالحها ،ومن تأمل أحوالنا يف هذه األزمنة أيقن أننا بحاجة لمثل هذه
الخلوات التي تكون سب ًبا ألنس القلب باهلل.
وينبغي لمن عزم على االعتكاف أال ُيض ّيع واج ًبا شرع ًّيا :من حق والدين
وأهل وأبناء ،فاالعتكاف ُسنة باإلجماع ورعاية هؤالء واجب.
يتيسر هذا لكل
وأفضل أماكن االعتكاف مسجدا مكة والمدينة ،ولكن ربما ال
ُ
أحد ،فيكون اعتكافه يف بلده أجمع لقلبه ،وأرعى لهذه الحقوق ،فيعتكف يف
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بعضا
مسجد ح ِّيه ،وما أجملها أن يتعاون اإلخوة يف اهلل على ذلك،
فيشجع بعضهم ً
ِّ
على هذه العبادة الجليلة.
ومن بشائر الخير ما نراه من كثرة المعتكفين والمعتكفات يف الحرمين ويف
مساجد األحياء يف مدن وقرى العالم اإلسالمي ،فلله الحمد والمنة.
وعلى المعكتف أن يحرص على اغتنام اعتكافه ،وملء وقته بالعبادات
ً
حريصا على الخلوة بربه قدر استطاعته ،وأال يجعل اعتكافه
متفرغا لها،
المتنوعة،
ً
مكانًا للمسامرة مع األصحاب ،وكثرة النوم ،واالنشغال بالجوال ونحوه.
على أننا نن ِّبه أن المعتكف -حتى وإن كان مق ِّص ًرا يف تكميل اعتكافه -فهو
أحس ُن ً
حاال ممن زهد فيه؛ بشرط عدم تضييعه للواجبات -كما تقدّ م -فبقاؤه يف
معتكفه عبادة عظيمة.
اللهم و ِّفقنا لما يرضيك عنا ،واجعلنا من ُصوام رمضان ح ًقا ،ومن أهل القيام
فيه كما تحبه وترضاه.
اللهم واجعلنا ووالدينا وأزواجنا وأوالدنا والمسلمين أجمعين من ُعتقائك
من النارُ.
ُ

ُ
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أعمال قجتهد فيها الصادقون يف العشر
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعد:
ِّ
العشر -كما تقدّ م  -خير أيام الشهر ،وساعاهتا من أنفس ساعات الدهر.
 وهذه طائفة من األعمال الصاحلة اليت جيتهد فيها الصادقون يف هذه العشر،
فمن ذلك:
 الحرص على اعتكاف العشر كلها ،فقد كان هذا هديه  يف
هذه العشر ،فإن لم تستطع فال أقل من اعتكاف الليالي أو ليالي الوتر ،و ُيشرع
األسباب وأمنت على نفسها ،أو تعتكف
لألخت المسلمة أن تعتكف إذا هتيأت لها
ُ
على ِّ
األقل الليالي.
 إحياؤها بالقيام ،فهذه العشر فيها ليلة القدر جز ًما ،فمن قامها كلها أدرك
فضيلة قيام ليلة القدر بإذن اهلل ،وكان رسول اهلل ﷺ أكثر الناس اجتها ًدا يف قيام
ليالي العشرُ«ح َّلىُمعهُهذتفةُ◙ُليلةُيفُرمضانُفبرأُبالببرةُثمُالنساءُثمُآ ُ
ٍ
عمران؛ُالُتمر ِ
ُتخوتف ُإالُورفُولُ وُفماُحلىُالركعبينُهبىُجاءهُبَص ٌ ُ
ُبآتة
ُّ
ُ:أعلمهُبداو ُورتُحَصةُالفجر»ُأارجهُأهمد
فآذنههُبالصَصةُ–ُأي
ه
السلف الصالح الذين كانوا يجتهدون يف هذه العشر يف القيام
وتبعه يف ذلك
ُ
ظاهرا ،يعلمه ُّ
كل ُمطلع على أحوالهم ،ومن ُعباد زماننا من سار على
اجتها ًدا
ً
هديهم يف االجتهاد.
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إن السبب الرئيس لالجتهاد فيها ،هو :اإليمان واليقين بموعود اهلل الذي وعد
خصوصا هذه الليالي التي تم ّيزت عن غيرها ،إضاف ًة إلى اللذة التي
به أهل القيام؛
ً
وجدوها حتى آثروا القيام ،وما أجمل ما قاله بعض العلماء" :لذة المناجاة ليست
من الدنيا ،إنما هي من الجنة ،أظهرها اهلل تعالى ألوليائه ،ال يجدُ ها سواهم"
ثم اعلم -يارعاك اهلل -أن للبعد عن الذنوب والمعاصي األثر الب ِّين يف التوفيق
للطاعة ،فالطاعة شرف ورحم ٌة من الرحمن ال ينا ُلها إال الطائعونُ.
 ص ِّل العشاء يف جماعة والفجر يف جماعة ،فمن صالهما فكأنما قام الليل
تعو ُض كل تقصير.
كله ،وصالهتما يف جماعة ِّ
ِّ
أجر

صل الرتاويح والقيام مع إمامك حتى ينتهي من صالته؛ ل ُيكتب لك ُ
قيام الليلة كلها.
 اغتنم هذه العشر بكثرة الدعاء والتضرع؛ فدعاء هذه الليالي من مواطن
يغفر الذنوب إال هو؟ ومن ُيي ِّسر
االستجابة ،وتذكر حاجتك لربك وموالك ،فمن ُ

العسير ،ويح ِّقق المطالب ،ويج ُب ُر المكسور إال صاحب الفضل والجود؟

 فاغتنم هذه الفرصةُ ،فرب دعوة صادقة منك يكتب اهلل هبا رضاه عنك إلى
أن تلقاه ،وال تنس الدعاء إلخوانك؛ فهو من عالمات سالمة القلب ،وال تستهن
بدعوة ترف ُعها للمسلمين يكون فيها الخير ألمتك.
 اغتنم ساعات السحر فيها؛ فهذه العشر كثير من الناس يكونون مستيقظين
ب ممن ُيامضون هذه الساعات يف األحاديث
فيها ،وهو وقت شريف مبارك ،وتعج ُ
الجانبية زاهدين يف هذا الوقت؛ بخالف الموفقين الذين عرفوا قيمة هذه الساعات
وعلو منزلتها ،فال تجدهم إال منكسرين و ُمخبتين فيها ،قد خال ُّ
كل واحد منهم
ويستغفره ذنبه ،أال ما أجلها من ساعة،
بربه يطرح ببابه حاجته ،ويسأله مطلوبه،
ُ
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وما أعظمه من وقت ،فأين المغتنمون له؟
 أوصيك أخي بتطهير قلبك من كل ما ُيسخ ُط اهلل عليك ،فهذه أيام الطهارة
والتسامح ،واجعل حظ النفوس ورغبة االنتقام جان ًبا ،فأنت ترجو المغفرة ،وتأ ُم ُل
شعارك العفو عن الناس وعمن ظلمك ،وهلل د ُّر ابن رجب
عفو ربك ،وليكن
ُ
فاعف
تحب العفو
عفو
ُ
ُّ
حيث قال تعلي ًقا على حديث عائشة" :اللهم إنك ٌّ
فليعف عن الناس؛ فإن الجزاء من
عني" إذ يقول" :من طمع يف مغفرة اهلل وعفوه
ُ
جنس العمل".
 تذكر قصرها؛ فهي عش ُر ليال فقط ،سرعان ما تنتهي.
 انظر لكل ليلة منها على أنّها هي ليلة القدر فاجتهد ،فاهلل أخفاها لنجتهد
فيها ك ِّلها.
 أكثر من تالوة القرآن ،فالحسنات يف هذه الليالي مضاعفة ،واعقد العزم أن
تختم كل ثالث ،وهو ميسر بإذن اهلل.
 انظر إليها أهنا خير ليالي العام ،وأهنا ليالي التعويض ،فاجتهد لتعويض ما
سبق من تقصير يف الشهر.
تحتاج إلى مجاهدة وصرب.
 جاهد النفس؛ فالطاعات
ُ
وشجعهم ،وذكِّرهم بفضلها.
 تعاون مع أهل بيتك على اغتنامها،
ِّ
عما يصرفك عن اغتنامها  -خصوصًا أجهزة الجوال-
 عليك بالتخلص ّ
فكل شيء نستطيع تعويضه إال هذه الليالي ،فإهنا إن فاتت فليس لها عو ٌض.
 أكثر من قول :ال إله إال اهلل ،والذكر بشكل عام فهذه الليلة ثواب العمل
ف.
الصالح فيها مضاع ٌ
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النفس ،وإن استطعت أن تنفع إخوانك
ِّ نوع يف عباداتك حتى ال تمل
ُ
بوسائل التواصل فافعل؛ بشرط عدم االنشغال هبا كثير ًا ،والعناية بالعبادة الخاصة
بك.
ضي الليالي ،فكثير من المسلمين يجتهدون أول ليلة أو
 إياك والكسل مع ُم ِّ

ُ
الكسل؛ مع أنه ينبغي العكس؛ ألنه كلما مضت ليل ٌة قلت
ليلتين ثم يعرتيهم
الفرصة لهم.
 تذكر آخر ساعات رمضان ،وكيف هو فرحك وقد اغتنمتها.
خصص ً
ماال للصدقة  ،وال تحتقر القليل؛ فهو عند اهلل عظيم ،وهو خير من

ِّ
ورائح منك
الحرمان منها ،ومع صدق النية يع ُظم بإذن اهلل ،وتذكّر أن المال غاد
ٌ
أثرها يف
وما تنفقه باق لك ،وأنت ترجو قبول دعائك يف هذه الليالي ،وللصدقة ُ
اهلل إليه.
قبول الدعاء واإلثابة على العمل ،ومن أحسن إلى عباد اهلل أحسن ُ
اللهمُارقرناُاغبنامهاُبماُترضيكُعنّاُواجعلناُفيهاُمنُالمببولينُالمرهومين ُ
ُ
ُ
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ليلة القدر
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللينوُوبعدُُ/
ِّ
ليلة القدر ،وما أدراك ما ليلة القدر؟!
هي خير ليالي العام بال خالف.
وهي الليلة العظيمة التي أكرم اهلل هبا هذه األمة وتفضل هبا عليها ،وعوضهم
هبا عن قصر أعمارهم بليلة العبادة فيها تعدل عبادة أكثر من ثالث وثمانين سنة ،أال
ما أجل فضله سبحانه وسعة جوده على هذه األ ّمة.
وس ِّميت هبذا االسم من (القدر) وهو الشرف؛ كما نقول :فالن ذو قدر عظيم؛
ُ
أي :ذو شرف ومكانة.
وقيل :سميت ليلة القدر؛ ألنه ُيقدر فيها ما يكون يف تلك السنة ،ف ُيكتب فيها ما
سيجري يف ذلك العام ،كما قال تعالى( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [الدخان]4:
وهذا من حكمة اهلل  وإتقان ُصنعه وخلقه.
ذات قدر عند اهلل وعند المؤمنين
ومن ُمعانى ُالبدر:
التعظيم ،فهي ليل ٌة ُ
ُ
يصير ذا قدر عند اهلل تعالى.
الصادقين المع ِّظمين ألمر رهبم ،ولذا كان الذي ُيحييها
ُ
التضييق ،ومعنى التضييق فيها :إخفاؤها عن العلم بتعيينها؛
وقيل :القد ُر هو
ُ

ّ
وأن األرض تضيق بالمالئكة لكثرهتم فيها.

وهي يف ليالي العشر األواخر من رمضان ،فعن عائشة  قال :قال
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تحرواُليلةُالبدرُيفُالعشرُاألواارُمنُرمضان» رواه البخاري.
رسول اهلل ﷺَّ « :
تحرواُ
ويف ليالي األوتار أرجى ،فعن عائشة  :أن رسول اهلل ﷺ قالَّ « :
ليلةُالبدرُيفُالوترُمنُالعشرُاألواارُمنُرمضان»رواه البخاري.
ولما جاءت الروايات مختلف ًة يف تحديد ليلة القدر دل ذلك على تن ُّقلها كل
ّ
عام.
قال النووي" :وهذا ُهو ُالظاهر ُالمخبار ُلبعارض ُاألهادتث ُالصحيحة ُيفُ
ه
ذلكوُوالُطرتقُإلىُالجمعُبينُاألهادتثُإالُبانببالها"
وقال ابن تيمية" :وبعضهمُت هع ِّينُلهاُليلة ُمنُالعشرُاألوااروُوالصحيحُ:أنهاُ
يفُالعشرُاألواارُتنببل"
وقال الشيخ ابن باز" :وهذاُهوُالصواب؛ُأنهاُتنببلُيفُالعشر".
فالناصح لنفسه يجتهد يف العشر كلها ليضمن -بإذن اهلل – الفوز بفضلها.
ولعظمة هذه الليلة كان نب ُّينا ﷺ يعتكف العشر األواخر كلها طل ًبا إلدراك
يعتكف العشر األواسط من رمضان حتى جاءه
فضلها ،بل إنه كان يف ّأول صيامه ُ
ُ
أمامك ُ» فصار
جربيل ♠ ،وقال لهَّ « :
إن ُما ُتطل ُتعني ُُ -ليلة ُالبدر ُ -ه
يعتكف العشر األواخر.
ومن فضلهاّ :
أن من قامها ُغفر له ما تقدم من الذنوب ،يقول :
«منُرامُليلةُالبدرُإتماناُواهبساباوُغفرُلهُماُتبدمُمنُذنبه» أخرجه الشيخان.
ومن عظم هذه الليلة حق التعظيم ال يكتفي بقيامها مع اإلمام فقط– مع أنه
خير كثير– بل تجدُ ه ال يضيع لحظ ًة منها؛ بل يسابق كل دقيقة فيها ليمألها بكل
بطاعة ،فالعبادة فيها تعد ُل عبادة أكثر من ثالث وثمانين سنةً ،قال تعالى( :ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [القدر.]3:
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فلو ُقدِّ ر لعابد أن يع ُبد ربه أكثر من ثالث وثمانين سن ًة طوال ليلها وهنارها ليس
فيها ليلة القدر ،وقام عابدٌ موف ٌق هذه الليلة و ُقبلت منه لكان ُ
عمل هذا العابد
خيرا من ذاك العابد يف غيرها.
الموفق يف ليلة القدر ً
وعبادة الساعة الواحدة فيها فقط تعد ُّل عبادة أكثر من ثمان سنوات.
فما أعلى قدر هذه الليلة ،وما أظهر تفريط من فرط فيها ،وشدة حسرته،
وعظمة خسارته.
حاضرا قل ُبك فيه،
والدعاء يف هذه الليلة ُيرجى قبو ُله ،فاجتهد فيه متأ ِّد ًبا بآدابه،
ً
مظهرا فقرك وحاجتك لرحمة اهلل.
ً
سل ربك مطالبك كلها من خيرات الدنيا واآلخرة ،فكم استُجيبت فيها
دعوات للسائلين ،وكتبت لهم هبا الخيرات ،ونالوا فيها من الربكات.
ٌ
اإلكثار منها يف هذه الليلة :ما جاء يف حديث عائشة
ومن الدعوات التي ينبغي
ُ

أي ليلة ليل ُة القدر؛ ما أقول
 قالت" :قلت :يا رسول اهلل ،أرأيت إن
ُ
علمت ُّ
كُعفو ُتح ُالعفووُفاعف ُعني» رواه الرتمذي وابن
فيها؟ قال« :روليُ:اللهمُإن
ٌّ
ماجه.
تذكر كلما كسلت عن العبادة فيها أهنا ليلة عظيمة مباركة ،فجاهد نفسك على
فرط يف مثل هذه الليالي.
الطاعة؛ ولئن فرط أحدُ نا يف مواسم كثيرة فال ُي ّ
تسع ليال فقط.
وإذا ض ُعفت عن العمل فيها فاستحضر أهنا عشر أو ُ
يف هذه الليالي يكون العت ُق من النار ،فتعرض لهذه النفحات لعلها ليلة السعادة
األبدية والفوز الكبير.
اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك ،اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر
فتغفر له ما تقدم من ذنبه ،اللهم اجعلنا ممن ُأعتق فيها من النيران.
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وعد اهلل للمتقني
الجنّ ُة ُ
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
ِّ
ما ُر ِّغب العباد بمثل الرتغيب يف الجنة والوعد هبا؛ ولذا قالت فقيه ُة األمة
الصدِّ يق عائش ُة  وعن أبيها:
الصدِّ يقة ُ
بنت ِّ
ِّ
ِ
ُالجنة ُوالنار» رواه
ُمنُالبرآنُلورُالمفصلوُوفيهُ ِذكر
«إنماُنز ُ َّأو ه ُماُنز
َّ
البخاري.
ُّ
والسنة المطهرة ،وجد ّ
أن ذكر الجنة قد جاء يف
ومن تأمل يف القرآن الكريم ُّ
السنة المطهرة يف وصف كامل ،وبيان شامل لنعيمها
آيات كثيرة منه وكذلك يف ُّ
الواسع ،فتجد ذكر أهنارها وقصورها ،وأزواجها ،وطعام أهلها وشراهبم ،وخدمهم
وولداهنم.
النفسي باألُنس باألهل والذرية،
وتجد ذكر وصف جمال أهلها ،ونعيمهم
ِّ
والسالمة من العذاب والخزي.
وتصف اآليات دخولهم الجنة ،ونعيمهم األبدي السرمدي ،وأمنهم التام الذي
ينالونه فيها ،وحياهتم الطيبة وسالمتهم من كل آفة.
ومع كثرة ترديد اآليات وتالوة القرآن للعبد الموفق يف هذا الشهر ،يمر بذكر
كثيرا ،فيعيش معه بوجدانه وقلبه ،وكأنه يعيش فيها يأكل من ثمارها،
هذا النعيم ً
ويشرب من شراهبا ،ويستمتع بزوجاته فيها ،ويتنعم بأهنارها الجارية بين يديه،
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وقصورها التي يسكنها ( وهو نائ ُله بإذن اهلل تعالى).
تأمل معي هذه اآليات ،والتي هي جزء من نعيم الجنة؛ لرتى عظم ما أعده اهلل
ألوليائه -جعلك اهلل منهم -يقول سبحانه( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ) [الدخان.]57:51:
ونحن يف رمضان ،وقد ُفتحت أبواب الجنة ليزداد العاملون نشا ًطا إلدراك
منازلها العالية.
نعيم متزايدٌ أبد الدهر ،فهو يزداد كل
ومنُنعيمُالجنةُالذيُتجهلهُالُثير :أنه ٌ
أسبوع كما هو ظاهر حديث أنس ◙ يف زيارة أهل الجنة لرهبم  --كل
أصال -يقول رسول اهلل ﷺ:
نعيم يضاف لنعيمها الكبير ً
جمعة –وهذا لعم ُر اهلل ٌ
ٍ
إن ُيف ُالجنة ُلورا ُتُتونها َّ
ُجمعةو ُفبه ُّ ُرتح ُالشما ُفبهحثو ُيف ُوجوههمُ
ُكل
« َّ
وثيابهمُفيزدادونُهسناُوجماالوُفيرجعونُإلىُأهليهمُوردُاقدادواُهسناُوجماالوُ
فيبو ُلهم ُأهلوهمُ :واللِو ُلبد ُاقددتم ُهسنا ُوجماالو ُفيبولونُ :وأنبم ُواللِ ُلبدُ
اقددتمُبعده ناُه ْسناُوجماالُ» .رواه مسلم.
دائم ال ينقطع ،فهم يف أمان
ومنُنعيمُالجنةُالذيُالُتـحيطُبوحفهُعبارةٌ :أنه ٌ
من انقطاعه ،ويف طمأنينة من زواله ،فهل استحضرت هذا؟!
ومنُنعيمُالجنة :أن أهلها يف أمان من سخط اهلل عليهم ،وهذا ٌ
فضل من اهلل
عظيم؛ فإن المرء إذا رضي عنه أحدٌ ال يأمن سخطه عليه بخالف أهل الجنة ،فإن
فأي عطاء كريم ُ
مثل هذا العطاء؟!
من رحمة اهلل هبم أنه ال يسخط عليهم أبدً اُّ ،
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ومنُنعيمُالجنةّ :
التحول عنه ،وال يؤثرون به غيره ،وال
أن أهلها ال يريدون
ُّ
دارا غير هذه الدار؛ فقد قنعوا هبا ،ورضيت نفوسهم هبا ،قال اهلل تعالى:
يريدون ً
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ) [الكهف.]1٠8-1٠7:
وار الكريم للرحمن وألوليائه المتقين من النب ِّيين
ومن ُنعيم ُالجنة :الج ُ
والصدِّ يقين والشهداء والصالحين وح ُسن أولئك رفي ًقا ،فأي سعادة يشعر هبا من
ِّ
جاور هؤالء؟! فاللهم إنا نسألك من فضلك.
نعيم ال يمكن
ومنُنعيمُالجنةُالمبيم :رؤية الرحمن فيها؛ وهذا  -لعم ُر اهللٌ -

وص ُفه أو مقاربته ،ويعج ُز ُّ
كل صاحب بيان أن ُيع ِّبر ،ولجالل اهلل وعظمة جماله

يذه ُل أهل الجنة عن كل نعيم هم فيه  -مع عظمته -عندما يرون اهلل تعالى ،فهم
يرون من أنعم عليهم وتفضل عليهم بدخول هذه الدار ،وهو الذي خلق هذا النعيم
الذي هم فيه ،فكيف هو جماله؟! وكيف هي عظمته؟!
خاصا ألوليائه ،وهم درجات يف ُقرهبم منه ورؤيته عز
ولذا جعل اهلل هذا النعيم ًّ
يف ُعاله.
هذه هي الجنة – يا عبد اهلل -وهذا هو شهر رمضان وقد قرب رحيله ،وهو من
مواسم مهرها؛ فاجتهد يف الطاعات ،وجد يف ال ُق ُربات فأنت يف خير األزمنة.
اللهمُأ ِعنَّاُعلىُطاعبكوُوا ْذُبُتدتناُلماُترضيكُعنَّاوُوب ِّلغْناُأعالي ِ
ه
ُالجنان ُ
ه
ُ
ُJIH
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السحر وثرر االستغفار

الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
ِّ
السمة البارزة ألهله؛ فأغلب الناس -
يف زماننا هذا صار السه ُر يف رمضان هو ِّ

إال القليل منهم -يواصلون السهر إلى الفجر ،بل ربما لما بعده ،ومع ّ
أن هذه عادة
ساعات كثيرة ،وربما
ص منها ،ويضيع بسببها على العبد
ٌ
مذمومة ينبغي التخ ُّل ُ
واقع ال يمكن إغفاله.
ٌ
صلوات؛ إال أنه ٌ
وإذا كان هذا هو واقع المرء وال يستطيع الفكاك منه ،فال أقل من اقتطاع جزء
نادرا ما يكون
من هذا الوقت للمناجاة والدعاء واالستغفار؛
ً
خصوصا أن الكثير منا ً

مستيق ًظا هذا الوقت يف غير رمضان.

وشريف ال سيما يف العشر األخير
نفيس
ٌ
ووقت السحر -أ ّيها الصائمٌ -
ُ
وقت ٌ
من هذا الشهر الذي ينبغي الحرص على ساعاته؛ فالدعاء فيه أرجى لإلجابة،
أقرب للقبول.
واالستغفار فيه
ُ
فكم من دعوات كان هذا الوقت موعدً ا إلجابتها.
وكم من رحمات نزلت وفاضت فيه على الصادقين المنيبين المستغفرين.
فما أجمل أن تذهب ُقبيل الفجر للمسجد ،أو تبقى يف بيتك ُتناجي ربك
وموالك.
فحري به أال
مقص ًرا طوال العام يف اغتنام هذا الوقت،
ٌّ
ولئن كان الواحد منا ِّ
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خيرا من
يستمر يف تقصيره – ً
أيضا -خاص ًة يف هذه العشر؛ فاجتهد يف اغتنامه ،وأ ِّمل ً
رب رحيم ،فهذا الوقت له شأن عظيم ،فهو وقت:
ٍّ
ٍ
هلُمنُلاهلُفُ ْعطِ هيه»؟
«
وهو وقت العطاء وتحقيق اآلمال ،وتتا ُبع الخيرات على الداعين
والمستغفرين ،وإجابة الدعوات لهم ،فأكثر من الدعاء ،وال تستعظم طل ًبا ،وال
ب
تستكثر حاجةً ،فأنت إنما تسأل ر ًّبا
يص ُّ
كريما جوا ًدا ،يدُ ه مألى ،سحاءُ ،
ً
الخيرعلى عباده ص ًّبا.
وال تجعل يف نفسك طل ًبا إال وتسأله ربك ،وأيقن مع كل سؤال أنه قريب
مجيب.
هل ْله ُالمطال ه ُالعالية ُمن :العفو والعافية ،والهداية واالستقامة ،والرحمة
والرضا.
ّأتهاُالداعيُوالمسبغفرُبالسحر :لقد أقامك اهلل هذه الليالي المباركة فدعوته
غني كريم.
ورجوته ،فأحسن الظن به؛ فإنه سميع قريب مجيبٌّ ،
فرحا باهلل ،
وعبودية الدعاء مع حسن
الظن به ،عبودية تمأل القلب ً
ّ
كريام قد مأل جو ُده الدنيا كلها ،ووسع الخالئق
و ُتغنيه عن التعلق بالخلق ،ور ُّبك
ٌ
كلهم ،أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض فإنّه لم ينقص مما يف يديه
شي ًئا ،فهل ُتعج ُزه مطال ُبك؟!
ربما ال ترى إجاب ًة حاضر ًة لدعواتك ،فال تستعجل وترتك الدعاء ،وأيقن أن اهلل
سميع لدعائك ،خبير بحاجتك ،وهو أعلم بما هو األصلح لك ،ولعل استجابة
عبوديات لم تظهر من ُ
قبل؛ كالرضى ،وقوة اليقين باهلل،
الدعاء تتأخر لتظهر منك
ٌ
واالعرتاف بالعجز ،والصرب على القضاء.
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ّ
ولعل اهلل دفع عنك من الشرور ما لو كُشف لك ست ُر الغيب لحمدت اهلل عليه،
وآثرت ما اختاره اهلل لك دون عين دعواتك.
ولعل اهلل أخر إجابتها للوقت األنفع لك.
ولعله ادخرها لك حسنات عظيم ًة يوم تكون الحسنة أحوج ما تحتاجها.
فالمقصود أنك تلزم الدعاء ،و ُتدم ُن طرق باب السماء ،وتزيد يف المناجاة -
خصوصا هذا الوقت -فالدعاء ك ُّله خير.
ً
وال تظنن أن كل من فرغ هذا الوقت للمناجاة واالستغفار ،أن نفسه تطاوعه
دو ًما على ذلك ،وال تحسب أهنم ال يرغبون يف الراحة أو الجلوس مع الناس ،بل
إهنم أقوا ٌم أيقنوا أن ساعات هذه الليالي نفيسة ،ودقائقها عزيزة ،وأهنا فرصة كربى
لمن أدركها؛ فلذا جاهدوا أنفسهم للخلوة بر ِّباهم ،وحبسوا أنفسهم رغب ًة يف نيل
مرضاته ،فاجتهد أن تلحق هبم ،فيوشك أن ترحل هذه الليالي الشريفة.
عجبت للعباد ،كيف ينامون وقت السحر؟! وذلك
تبو ُبعض ُالسلف:
ُ
لنفاسته.
فاللهمُأعناُفيهُعلىُطاعبكوُوأذرناُلذتذُمناجاتك ُ
ُ
ُJIH
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احفظ راعاتك من البطالن
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعد:
ِّ
الناصح لنفسه ،والموق ُن بلقاء ر ِّبه :يحرص على حفظ عباداته وأعماله
الصالحة من الضياع ،ويخشى على طاعاته من البطالن ،وقد كان السلف 
يخافون من ُحبوط العمل ،ويحرصون أشد الحرص على الحفاظ عليه ألهنم كانوا
أفقه الناس يف هذه المسائل ،ويخشون خسارة أعمالهم الصالحة؛ فقد قرؤوا قول
اهلل تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)
[محمد ،]33:وقوله تعالى( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)ُ
التحرز من
[البقرة ]264 :وغيرها من اآليات يف هذا المعنى؛ ولذا كانوا شديدي
ُّ
بطالن أعمالهم ،فكما ّ
أن المؤمن يطمع يف مضاعفة حسناته ،فهو كذلك يخشى من

ضياعها ُ
وخسراهنا.
ُ
الش ُ
ومن أعظم ُمبطالت األعمالِّ :
رب ُمبط ٌل للعمل من
فالشرك األك ُ
رك باهلل؛

الش ُ
أشرف الخلق وال ُيتصور ِّ
رك
أصله ،قال تعالى لنب ِّيه – وهو
ُ
منه( :-ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ) [الزمر.]65:
وينبغي الحذر والخوف – أيضًا  -من الشرك األصغر؛ وهو ُمراءاة الخلق يف
العمل ،فهو من أسباب ُحبوط العمل ،قال اهلل تعالى( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [هود.]15:
ولذا ،خافه النبي ﷺ على أصحابه - وهم أطهر الناس قلو ًبا
ً
أعماال -ولكن لخفائه صار التحرز منه يحتاج لمراقبة النية على الدوام؛
وأخلصهم
فُماُأاافُعليُموُالشركُاألحغر»ُقالوا :وما الشرك األصغر
إنُأا هو ه
يقول ﷺْ « :
ُالناسُ
يا رسول اهلل؟ قال«ُ :الرتاء؛ ُتبو ُالل ُُ لهم ُتوم ُالبيامة ُإذا ُجزى
ه
بُعمالهمُ :اذهبوا ُإلى ُالذتن ُكنبم ُتراؤون ُيف ُالدنياو ُفانظروا ُهل ُتجدون ُعندهمُ
جزاء؟!» .رواه أحمد.
عمال مما ُيتقرب به إلى اهلل ،ولكنّه يريد به ثناء
ً
والرتاء :هو أن يعمل العبدُ
الناس ومدحهم.
ولذا ،كان السلف يخافونه أشد الخوف ،وعلم النبي ﷺ أبا بكر ◙ دعا ًء
ُيذهب عنه هذا الشرك ،وهو قوله« :اللهمُإينُأعوذُبكُأنُأ ْش ِركُبكُوأناُأعلموُ
وألبغفركُلماُالُأعلم».
والغيبة والنميمة والتعدي على اآلخرين بجميع أنواع األذى يخس ُر بسببها
المسلم حسناته وأعماله الصالحة ،يوم تذهب لمن اغتاهبم وتعدى عليهم.
ولذا كان المؤمن الصادق ،والصائم الناصح لنفسه ،يحفظ سمعه وبصره
ولسانه ،وسائر جوارحه وال يتعدى على أحد؛ خشية خسارة حسناته.
وال شك أن الضعف الز ٌم لنا ،ولكن علينا أن نتخلص من ُعقدة اإلصرار ،وأن
نعود ألسنتنا على االستغفار ،وقلوبنا على تجديد التوبة ،وأن نُكثر من الدعاء
ِّ
للمسلمين؛ لتُحفظ حسنا ُتنا ،وننتفع بعباداتنا؛ فلهذه العبادات أثرها يف تكفير
الخطايا ،والتجاوز عن الخطيئات.
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(ﯤ ﯥ ﯦ) [الواقعة]14:
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُُ/
ِّ
فلقد ذكر اهلل تعالى أصناف الخلق يف سورة الواقعة ،وبين أهنم ثالث ُة أصناف؛
فمنهم أصحاب اليمين ،ومنهم أصحاب الشمال ،والصنف الثالث هم السابقون -
وهم أشرف األقسام -وبين -سبحانه -أهنم ُثل ٌة وجماعة كثيرة من صدر هذه
ٌ
وقليل من آخرها ،فقال سبحانه( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
األمة،
ﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)
[الواقعة.]14-7:
مفتوحا لبقية األمة ليكونوا من السابقين الشرفاء،
اهلل الباب
ً
فتأمل كيف أبقى ُ
فلعلك أنت من القليل السابق لمرضاة اهلل ،الفائز بالدرجات العلى يف اآلخرة،
وهؤالء ال شك هم الموفقون من بني آدم ،الذين عرفوا لماذا ُخلقوا ،فاستعانوا
برهبم على طاعته ،وأيقنوا بحقارة الدنيا ،وأهنا ال تساوي جناح بعوضة؛ فلم يلتفتوا
لها ،وأيقنوا بقصرها؛ فبادروا الساعات الغتنامها.
وها نحن على مشارف ختام شهرنا العظيم الذي تكاد ساعا ُته تنقضي،
و ُتقو ُض خيامها ،ويبقى األمل بإدراكه مواسم مقبلة ،ورجا ُء القبول من اهلل يمأل
القلب ،وكثير من أهل اإليمان -ولعلك أنت منهم -وجد لذة الطاعة يف رمضان.
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فوجد لذة القيام فبكى عند سماع القرآن.
ووجد لذة الدعاء ُقبيل الغروب ،فود ّ
أن الشمس ال تغيب حتى ال يفقد تلك
اللذة.
ووجد لذة الصدقة وهو ُينفق بانشراح صدر.
ووجدُلذةُااللبغفارُربيلُالفجرُفبا  :إن كان أهل الجنة يف مثل هذا الحال
إهنم لفي عيش رغيد.
ووجد لذة التالوة فود أن السورة ال تنتهي...يف سلسلة من األعمال الصالحة
عاش معها حياة ط ّيبة وتمنى خاللها ّ
أن السنة كلها رمضان.
ولكن ربما يفقد البعض مثل هذه اللذات بعد خروج رمضان ،بسبب االنشغال
بأمور الدنيا التي أشغلتنا -إال من رحم اهلل.-
المكتسب ،ولزوم الطاعات
ومن هنا جاء الحديث عن المحافظة على هذا ُ
والسعي الحثيث لتثبيت النفس عليها؛ ليجد الناصح لنفسه من ورائها شي ًئا من تلك
اللذائذ ،فأقول ً -
أوال:-
اعلم أن الدنيا سريعة الزوال ،وأن أيامها ولياليها عجيبة التف ُّلت ،وواقعنا خير
شاهد.
فاجعل من سرعتها فرص ًة لك ُتر ِّبي هبا نفسك على لزوم الطاعة ،ودعو ًة
مهما
ً
للنفس بجعل حقيقتها  -وأهنا أيام قالئل تنتقل بعدها لدار الجزاء-
عامال ًّ

أيضا لسهولة الطاعةّ ،
وأن زماهنا يسيرُُ.
للزهد فيها وعدم الركون إليها ،وسب ًبا ً

فالنفس الكسولة تصح ُح عندها أهنا قادرة على الطاعة بما رأت من نفسها من
اإلقبال على الخير.
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وتصحح عندها أن بإمكاهنا أن تحافظ على الصالة يف جماعة ،وقيام جزء من
الليل ،وتفريغ الوقت للتالوة ،وتعويد اللسان على الذكر والجلوس للمناجاة،
ومخالفة ُش ِّح النفس بالصدقة ،وحفظ الجوارح ،ونحوها من الميادين األخرى.
التعود والعمل الصالح فرصة كبيرة لالستثمار والسعي للمحافظة على
هذا
ّ
المكتسب.
هذا ُ
فمن قال لك :إنك ال تستطيع المحافظة على صالة الجماعة؟!
وأنك لست من أهل القيام؟!
وأنك ال يمكن أن تكون من أهل القرآن؟!
ومن أوهمك أن بينك وبين الذاكرين بونًا شاس ًعا؟!
فُتبنُأنك :أنت المصلي ،وأنت القانت ،وأنت التالي ،وأنت الذاكر ،وأنت
المطيع لربك.
الصد ُق ،وأنت الذي تطمع يف جنة
أيقن أنك أنت العابد الحق ،والمستقيم ِّ
عرضها السماوات واألرض ،فاستثمر هذا الحال الذي كنت عليه ،وزد استقامة
ُ
وفعال للطاعات.
ً
نعم ،لن يكون الحال طوال العام كالحال يف رمضان ،ولكن استمر على الخير
تعودت النفس عليه.
الذي اكتسبته فيه ،فهو فرصة عظيمة وقد ّ
ستض ُعف النفس إن لم تحافظ على هذا.
ستض ُعف عن صالة الجماعة إذا تكاسلت عن الذهاب للمسجد.
ستض ُعف عن فتح المصحف إن هجرته فرت ًة من الزمن.
ّ
المكتسب.
ستض ُعف عن الذكر إذا لم
تستغل هذه الفرتة وتحافظ على هذا ُ
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فألزم نفسك هذه الطاعات -وهي سهلة -وقد كنت من أهلها.
وذكِّرها دومًا باألجر العظيم.
ذك ِّْرهاُبُنُهذهُالطاعاتُهي :أعظم خير تناله يف دنياك.
ذكِّرها بأن الحياة قصيرة والموت يأيت بغتةً ،وأنه لن يكون مع المرء يف رحلته
الطويلة -والطويلة جدًّ ا يف قربه -إال العبادات.
استعن باهلل وكن كثير اللجوء إليه.
ه ِّيئ لك بيئ ًة صالح ًة ُتعينك على الطاعة وال تجامل يف هذا أحد ًا.
 ختامًا:
مقص ًرا يف رمضان فبإمكانه التدارك؛ فاهلل ُيعبد يف كل زمان ،وكم
من كان منا ِّ
من أشخاص كانت استقامتهم يف غير رمضان.
اللهم تقبل منا ،وزدنا من فضلك وإحسانك ،وث ِّبتنا جمي ًعا على ما تح ُّبه
وترضاه.
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استدم أثر رمضان عليك حتى املما
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُُ/
ِّ
أثره ،يربيها ويصلحها أفرا ًدا
رمضان شهر عظيم فض ُله ،عجيب يف األمة ُ
المقصر يف أمر دينه إلى السعي يف التكميل ،ويحمل هاجر
وجماعات ،فيدفع
ِّ
القرآن على االتصال به والنهل منه ،ويدعو صاحب القلب القاسي إلى أن يلين،
وج ُهه التارك لجوارحه العنان يف فعل الحرام إلى أن ُيحجم ويتورع ،ويجعل
و ُي ِّ
مقبال.
واصال ،والمدبر ً
ً
البخيل جوا ًدا ،والقاطع
هذا ما يكون غال ًبا لمن وفقهم اهلل وهداهم واصطفاهم ،فيقال لهم :هني ًئا لكم
هذا الخير ،ومبارك عليكم هذا الفضل ،وما أعظم منة اهلل عليكم يوم أن أصبحتم
مسارعين لمرضاة ربكم صد ًقا ،وعباد اهلل ح ًّقا.
ولكن يبقى أن تسعوا إلبقاء هذا الفضل عليكم ،وتستديموه طوال حياتكم؛
ّ
مستمرا على النهل من
أثرا ب ِّينًا على صاحبها إذا كان مداو ًما عليها،
ًّ
فإن للطاعة ً
مواردها العذبة؛ ولذلك جاءت الشريعة بوجوب المداومة على أمهات الطاعات،
وجعلت منها واجبات يومي ًة كالوضوء والصالة ،وأسبوعي ًة كصالة الجمعة،
وسنوي ًة كرمضان والحج والزكاة ،والمسلم الحق يع ِّظم ما عظمه اهلل ،فيحافظ على
يفرط يف الطاعات؛ فيظهر أثر هذا االنضباط يف سلوكه وأخالقه
العبادات ،وال ِّ
وتعامله ،ويف جميع جوانب شخصيته ومظاهر حياته.
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ُالبدمُأثرُرمضانُعليكُهبىُالمماتُُ
فلقد حافظت على الصلوات ،وتعاهدت ُسننها يف شهر رمضان ،وشعرت
معها بالطمأنينة ووجدت الراحة ،وكان لها األثر الب ِّين يف سعادتك وهدوء حياتك
وحسن تصرفك حتى ربما قلت مشاكلك
الخاصة والعامة ،وضبط شعورك ُ
األُسرية ،وألفت أهلك وأل ُفوك ،وأحببت من حولك وأح ُّبوك.
فاعرف لهذه الصالة قدرها وفضلها ،وحافظ على فرائضها ،وتزود من
ّ
ولعل أهمها السنن الرواتب -فع ِّظمها بقية دهرك؛ لتدوم عليك بركاهتا
نوافلها-
وخيراهتا.
ِ
البد ْمُأثرُرمضانُعليكُهبىُالمماتُ
وليكن لك ٌّ
ومعراج قلبه إلى
حظ من صالة الليل؛ فصال ُة الليل شرف المؤمن،
ُ
وانشراح صدره.
ونور وجهه ،وراح ُة نفسه،
ُ
السماءُ ،
لقد صليت عشرات الركعات يف ليالي رمضان ،فكانت السكينة والطمأنينة
والخشوع بين يدي اهلل ،وكان معها صدق اللجوء
والراحةُ ،وكان البكا ُء والتذلل
ُ
وعود نفسك الصالة كل ليلة -
إليه وخالص الدعاء والرجاء ،فاستدم هذا الخيرِّ ،
ولو ركعات يسيرات -فلعلها هي المنجية بين يدي رب السماء.
البدمُأثرُرمضانُعليكُهبىُالمماتُُ
وحافظ على تالوة القرآن؛ فكثيرون كانت بداية عهدهم الدائم مع القرآن يف
رمضان ،فداوموا على ذلك حتى لقوا رهبم ،فطابت بقية أعمارهم مع القرآن،
وحلت الربكات يف حياهتم الخاصة والعامة ،و ُأكرموا بالصحة والعافية بربكة
نفوسهم به؛ ما جعل أحدهم يندم على هجره لكتاب اهلل 
القرآن ،واطمأنت ُ
طوال عمره؛ ستجد الخير يحيط بك كلما زاد اتصالك بالقرآن ورددت آياته ،فهو
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كتاب مبارك ،والخير بحذافيره قد ُجمع فيه.
البدمُأثرُرمضانُعليكُهبىُالممات ُ
وال ترتك الدعاء أبدً ا؛ فقد كنت تدعو ربك كل وقت وحين يف رمضان،
وحك ،وتحققت لك بعض المطالب ،واندفع عنك من
فتلذذت نفسك ،وطابت ُر ُ

الشرور أضعا ُفها ،ولزمت العبودية الحقة هلل بعبادة الدعاء ،فاستدم هذه العبادة.

وعود قلبك
كن خير آخذ لها ،وأكثر من الدعاء ،وأدمن طرق أبواب السماءِّ ،
التع ُّلق بالعظيم ،واالفتقار لصاحب الفضل العميم ،فما فاز بالخيرات إال من تعلق
بالغني الكريم ،وال يفتُر لسانُك من دعوات ترفعها كل وقت وترددها كل حين،
سائال ،وعطاء الرحيم
ً
وال تغلق باب السماء بالغفلة؛ فإن هلل ساعات ال ُير ُّد فيها
الرحمن يف كل وقت وآن.
البدمُأثرُرمضانُعليكُهبىُالممات.
فقد تعود لسانُك على الذكر واالستغفار ،فوجدت الطمأنينة والسكينة يف
النفس ،ورأيت من نفسك أنّك تستغني بخلوتك بربك عن الناس ،فداوم على هذا
الخير ،فالذكر يقوم مقام كثير من العبادات؛ من صالة ،وصدقة ،وجهاد ،ونحوها
من أمهات العبادات؛ ذلك أنّه عبادة عظيمة ال ُيقدِّ ُر قدرها إال من عرف فضلها
كثيرا ،وكوين من الذاكرات؛ فقد أعد الكريم
ومنزلتها ،فكن من الذاكرين اهلل ً
عظيما.
أجرا
ً
سبحانه لهم ً
البدمُأثرُرمضانُعليكُهبىُالممات ُ
ساعات يومك
العمر إال
حريصا على الزمان ،فما
فكن محاف ًظا على الوقت،
ُ
ً
ُ

وليلك ،ال شك ّ
الجملة عند المسلمين ،ولن يكون
أن الزمان يف رمضان عزيز يف
ّ
حالهم يف غير رمضان كحالهم فيه ،ولكن لعل ما اكتسبته يف رمضان من حرصك

90

على وقتك فيه أن يكون داف ًعا لك يف غيره أن تكون أحسن مما مضى ،وأكثر
حرصا على وقتك وأشد تمس ًكا به ُ
وش ًّحا؛ فبالمحافظة على الوقت تكتسب
ً
ً
أعماال كثيرةً،
المعالي ،ومع المحافظة على وقتك ستجد نفسك قد أنجزت
ونفعت نفسك و ُأمتك.
و َّف هبنيُاللُوإتاكُلهداهوُوجعلُعملناُيفُرضاه ُ
ُ
ُ
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التكبري واالستغفار مع ختام رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
ِّ
جعل اهلل سبحانه التكبير ختام الصيام والقيام كما يف قوله تعالى:
(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [البقرة.]185:
فتأدي ُة عبادة الصوم على التمام والكمال ،نعم ٌة من الرحمن سبحانه ،ال يقدِّ ُرها
حق قدرها إال من وفاها حقها ،وأداها كما أمر اهلل.
وإكمال عبادة صيام ثالثين يو ًما عطا ٌء كبير من اهلل ،فإذا كان صيام يوم واحد
فقط يف سبيل اهلل يباعدُ وجه العبد عن النار سبعين سنةً ،فكيف بثالثين يو ًما؟!
أي
وقيام ثالثين ليل ًة من ليالي الشهر مع المسلمين شرف كبير للعبد ال يبلغه ُّ
شرف ألهل الدنيا؛ ففي الحديث يقول ﷺ« :واعلمُأنُشرفُالمؤمنُريام ُالليل»
رواه الحاكم ،وحسنه األلباين.
إكمال العدة بالصيام والقيام –أيها الصائم -نعمة تحتاج إلى شكر واعرتاف
بالفضل.
وتعظيمه يف القلب ،فال أعظم من
وتُبيرُاللُمعُنهاتةُهذاُالصوموُهو :إجالله
ُ
اهلل ،وال أجل منه ،وإذا امتأل القلب بتعظيمه ص ُغرت أمامه الدنيا وما عليها ،وهذا
وعلو مكانته.
عز العبد والسبب األعظم لرفعة شأنه
هو ُّ
ِّ
تعظيم أوامره وإجالل نواهيه ،فيصير عند العبد
وتكبير اهلل وتعظيمه يتب ُعه
ُ
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تعظيم أوامر ر ِّبه إذا وردت عليه ،وإجالل نواهيه إذا اعرتضته.
ُ
وهذا هو معنى الخشية التي مدح اهلل هبا أولياءه ،وهي من دالئل التقوى التي
مدحهم هبا ،فهم كما وصف سبحانه:
(ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)ُ[المؤمنونُ ]61 -57 :
ُ
اإلجالل هلل وألوامره؛ ولذا كان
ومن آثار الصوم الحقيقي على العبد هذا
الصائم الحقيقي هو من يخرج من شهر الصوم وقد عظم ربه وكبره ،وعظم أوامره
وأجلها.
تكبير اهلل عند رؤية هالل شوال ،ف ُيك ّبر المسلمون رهبم ليلة
وتدالُيفُالبُبير:
ُ
ً
وتعظيما لرهبم،
إجالال
العيد حتى يخرج اإلمام للخطبة ويرفعوا بذلك أصوا ُتهم
ً
وإظهارا لشكره.
ً
وقد كان عمر بن عبد العزيز يأمر أمراء األمصار أن يأمروا الناس ليك ِّبروا اهلل
تعالى ليلة العيد.
ويختم الصائم شهره بشكر اهلل على التمام والكمال؛ فالتوفيق للطاعة
محض فضل اهلل وحده ،وهذا يحتاج إلى شكر؛ والشكر كما
وتيسيرها وإتمامها
ُ
أيضا يكون بالعمل ومن أظهر دالئله وعالماته
يكون بالقول بكثرة الحمد ،فهو ً
انقطاع عن العمل
الثبات على األعمال الصالحة حتى الممات؛ فليس للمؤمن
ُ
ٌ
الصالح إال بلقاء اهلل.
أيضا  -عمله دو ًما باالستغفار واالعرتاف بالعجز
ويختم العبد المؤمن ً -
مقص ًرا ،يقول اهلل  عن ُع ّباد
والتقصير؛ ألنه مهما عبد ربه فسوف يبقى ِّ
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الليل( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [سورة
الذاريات.]18-17:
فانظر كيف وصف اهلل حالهم معظم الليل؛ فهم يف صالة ُيراوحون بين القيام

والسجود ،ثم مدوا قيامهم إلى السحر يستغفرون وكأهنم ُمذنبون.

العارف بعظمة ر ِّبه دومًا ،فمهما عبده فلن يو ِّفيه حقه؛
وهكذا يكون المؤم ُن
ُ

ّ
ألن حقه عظيم؛ فهو الذي هداه ويسر له الطاعة ،ومهما بذل من العبادة فلن يؤديها
كامل ًة تامةً؛ فلذا يعالج نقصها باالستغفار.
ور ُبه رحيم ودود ،يكافئ على قليل العبادة بكثير العطاء ،ويعفو عن تقصيرها

باالستغفار ،فاستغفره وداوم عليه.

وتعليما لألمة أن
وقد كان نبينا ﷺ يف آخر حياته كثير االستغفار والتوبة إيذانًا
ً
تختم أعمالها الصالحة وحياهتا باالستغفار ،فكان آخر ما أنزل اهلل عليه( :ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [النصر.]3 :
وأفضل أوقات االستغفار :وقت السحر؛ فقد مدح اهلل المستغفرين فيه بقوله
تعالى( :ﭡ ﭢ) [آل عمران.]17:
ولما طلب أبناء يعقوب  أن يستغفر لهم أخره لوقت السحر؛
ّ

قال تعالى:

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [يوسف ،]98 -97 :فأكثر من االستغفار وقت السحر
خصوصا مع خواتيم شهرك.
ويف كل وقت وآن؛
ً
فاللهم إنا نستغفرك على تقصيرنا ،ونسألك أن تعاملنا بما أنت أه ُله ،وال
تعاملنا بما نحن أهله ،فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة.
اللهمُث ِّببْناُعلىُماُترضيكُعناُهبىُنلباكُتاُأرهمُالراهمين ُ
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وسنَنُه
أحكام العيد ُ
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
ِّ
العيدُ شعير ٌة من شعائر اإلسالم ،ومعل ٌم من معالمه الظاهرة ،ولكل أمة وملة
أيا ٌم وأعيا ٌد يحتفلون هبا  ،ولكننا -نحن أهل اإلسالم -نتم ّيز بأن شريعتنا ربانية
المصدر.
قدم النبي ﷺ المدينة ،وكان الناس فيها يحتفلون بعيدين ،فقال لهم« :كانُ
لُم ُتومان ُتلعبون ُفيهماو ُورد ُأبدلُم ُالل ُبهما ُايرا ُمنهماُ :توم ُالفطرو ُوتومُ
األضحى» رواه أبو داود.
إظهارها والتع ّبد هلل فيها؛
فالعيد يف ديننا شعيرة من الشعائر التي ينبغي علينا
ُ
ً
امتثاال لقوله تعالى( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)ُ
وذلك
[الحج]32:
واالبتهاج بإتمام صيام شهر
والعيدُ معالمه الفرح والسرور ،والغبط ُة بطاعة اهلل
ُ
رمضان مع استشعار رحمة اهلل وفضله ،والرغبة يف مغفرته.
ولع ِّلي ُأجم ُل أحكام العيد وآدابه بجواب مختصر للعالمة الشيخ محمد بن
عثيمين

؛ حيث ُسئل :ما أحكام العيد والسنن التي فيه؟
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 فأجاب

:جعل اهلل يف العيد أحكامًا متعددة ،منها:

أوال :استحباب التكبير يف ليلة العيد؛ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان
إلى حضور اإلمام للصالة ،وصيغة التكبير :اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب
اهلل أكرب وهلل الحمد .أو يك ِّبر ثال ًثا فيقول :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل،
اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحمد .وكل ذلك جائز.
وينبغي أن يرفع اإلنسان صوته هبذا الذكر يف األسواق والمساجد والبيوت،
وال ترفع النساء أصواهتن بذلك.
وترا قبل الخروج للعيد؛ ّ
ألن النبي ﷺ كان ال يغدو يوم
ثانيا :يأكل تمرات ً
وترا ،ويقتصر على وتر كما فعل النبي ﷺ.
الفطر حتى يأكل تمرات ً
ثالثا :يلبس أحسن ثيابه ،وهذا للرجال ،أما النساء فال تلبس الثياب الجميلة
ت»؛ أي :يف ثياب
عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي ﷺ« :وليخر ْج هنُت ِهف هَص ٍ ُ
عادية ليست ثياب تربُّج ،ويحرم عليها أن ُتخرج متط ِّيب ًة متربِّج ًة.
رابعا :استحب بعض العلماء أن يغتسل اإلنسان لصالة العيد؛ وهو مروي عن
بعض السلف.
اامسا :صالة العيد أجمع المسلمون على مشروعيتها ،ومنهم من قال :هي
فرض عين ومن تركها أثم.
ُسنة ،ومنهم من قال :فرض كفاية ،وبعضهم قالُ :
والذي يرتجح لي من األدلة أنّها فرض عين ،وأنّه يجب على كل ذكر أن
يحضر صالة العيد إال من كان له عذر ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ُيسن قضاؤها ،فإذا أتيت صالة العيد واإلمام

يخطبِّ ،
فصل العيد على الصفة التي صالها اإلمام.

لادلا :إذا اجتمعت الجمعة والعيد يف يوم واحد ُتقام صالة العيد ،وتقام
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ظاهر حديث النُّعمان بن بشير الذي رواه
كذلك صالة الجمعة ،كما يدل عليه
ُ
مسلم يف صحيحه ،ولكن من حضر مع اإلمام صالة العيد إن شاء فليحضر الجمعة
ِّ
ظهرا.
ومن شاء
فليصل ً
لابعا :من أحكام عيد الفطر :أنه ُتفرض فيه زكاة الفطر ،فقد أمر النبي ﷺ أن
ُتخر ج قبل صالة العيد ،ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين؛ لحديث ابن
عمر ¶ عند البخاري" :وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" وإذا
أخرجها بعد صالة العيد فال تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس" :من أداها
قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات"
فيحر ُم على اإلنسان أن ّ
أخرها بال عذر فهي
يؤخر زكاة الفطر عن صالة العيد ،فإن ّ
ُ
زكا ٌة غير مقبولة ،وإن كان بعذر كمن يف السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج
إليه ،أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه ،فذلك يخرجها متى
تيسر له ذلك وإن كان بعد الصالة ،وال إثم عليه ألنه معذور.
بعضا ،ولكن يحدث من المحظورات يف ذلك ما
ثامنا :يهنئ الناس بعضهم ً
يحدث من كثير من الناس؛ حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات
بدون وجود محارم .وهذه منكرات بعضها فوق بعض.
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محر ًما له ،وهم
الظالمون وليس هو الظالم ،والقطيعة منهم وليست منه ،ولكن يجب عليه أن ُيب ّين
لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت ،ويرشدهم أال يغضبوا
ً
حالال ،وال ُتح ُّل حرا ًما.
تحرم
لمجرد ا ّتباع عادات اآلباء واألجداد؛ ألهنا ال ِّ
ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور،
أصحاب القبور يف حاجة لتهنئة ،فهم ما صاموا وال قاموا.
وليس
ُ
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وزيارة المقربة ال تختص بيوم العيد ،أو الجمعة ،أو أي يوم ،وقد ثبت أن النبي
ﷺ زار المقربة يف الليل؛ كما يف حديث عائشة عند مسلم.
ُالببور؛ ُفإنها ُتذكِّركم ُاآلارة» .وزيارة القبور من
وقال النبي ﷺ« :قوروا
ه
العبادات ،والعبادات ال تكون مشروع ًة حتى توافق الشرع يف ستة أمور؛ منها
يخصص النبي ﷺ يوم العيد بزيارة القبور ،فال ينبغي أن يخصص هبا.
الزمن ،ولم ِّ
تالعا :ومما يفعل يوم العيد معانق ُة الرجال بعضهم لبعض ،وهذا ال حرج فيه،
وتقبيل النساء من المحارم ال بأس به ،ولكن العلماء كرهوه إال يف األم ،فيقبل
الرجل رأسها أو جبهتها وكذلك البنت ،وغيرهما من المحارم يب ُعدُ عن تقبيل
الخدين ،فذلك أسلم.
عاشرا :و ُيشرع لمن خرج لصالة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر؛
اقتدا ًء برسول اهلل ﷺ ،وال ُتس ُّن هذه السنة يف غيرها من الصلوات ال الجمعة وال
غيرها.
وعلل بعضهم ذلك بأنه ألجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة .وقال بعضهم:
للتصدق على فقراء الطريق الثاين .واهلل أعلم.
اللهمُتب ّبلُمنّاُإنكُأنتُالسميعُالعليموُوت ُعليناُإنكُأنتُالبوابُالرهيم ُ
ُ

ُُ
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صور رائعة يف العيد

الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
الو ِّد
العيدُ يحمل مشاعر ف ّياضةً ،وأحاسيس متدفق ًة بالفرح والسرور ،قد زاد ُ
سرورا.
فيها ،وامتأل القلب منها
ً

ااااوا بطلعتاااااه
والعياااااد أقبااااال مزها ًّ
والمساالمون أشاااعوا فيااه فاارحتهم
المنهااااي تع ُّبااااده
فليهنااااأ
الصااااائم ُ
ُ

فااااااارس يف ُحلااااااة رفااااااال
كأنااااااه
ٌ
كماااا أشااااعوا التحاياااا فياااه وال ُقااابال
بمقاادم العيااد إن الصااوم قااد ك ُمااال

هني ًئا لك  -أيها الصائم  -أن من اهلل عليك بإتمام الصيام ،ونبارك لك فضل اهلل
عليك بالتوفيق للقيام ،سألناك ربنا أن تكمل للجميع الفرحة بالقبول ،و ُتتمها
بالثواب الكامل الموفور.
صورا رائع ًة نراها يف أعيادنا ،نأمل أن تثبيت يف مجتمعنا
ولعلي أن ُقل لكم
ً
المسلم ،والتذكير ببعضها لمن جهلها ،ولئن كان المصورون ين ُقلون الصور
الجميلة يف عدساهتم ،فهذه الصورة أجمل وأروع؛ ألن فيها التذكير بالمعاين
رب الربية.
اإلسالمية ،والمتاجرة مع الرحمن ِّ
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 الصورة األوىل :التواصل والتزاور.
ولعل هذه الصورة هي أظهر الصور ،وأبينُها يف أعيادنا اإلسالمية؛ كم هو
تعزز
جميل ذلك التواصل ،وتلكم االجتماعات األُسرية ،واللقاءات األخوية التي ِّ
اليقين بصفاء النفوس وطهارهتاّ ،
وأن الذي يع ِّكر صفو ُو ِّدها إنما هو نزغ من
الشيطان.
كم تفرح النفوس وتبتهج القلوب الناصحة إلخواهنا؛ وهي ترى األيادي قد
تصافحت ،واألجساد قد تالقت ،وتبادل المحبون االبتسامات.
ُ
التواصل بعد القطيعة ،والصلح بعد الخصام؛
ومن أجمل ما يحصل يف العيد،
فكم كان العيد سب ًبا يف إزالة العداوة ،ومحو الضغائن من النفوس.
لقد غير العيد نفوس المتخاصمين ،فجعل مكان القطيعة صلةً ،ومكان الجفاء
مودةً ،وتبدلت الضغائن إلى محبة.
ولعلي أرسل هنا رسائل لمن ال يزالون متقاطعين ،فأخاطبهم مخاطبة المحب
لهم ،وأقول لهم :ال تكونوا أشقى الناس يف عيدكم ب ُبعدكم عن أحبابكم،
ومقاطعتكم ألرحامكم ،فاليوم يو ُم التجاوزعن األخطاء ،اليوم يو ُم التسامح
واإلخاء ،اليوم يو ُم التالقي والصفاء.
ورسالة أخرى لمن يتاجرون مع اهلل يف اإلصالح بين الناس ،فأقول لهم :العيد
فرصة لكم يف السعي إلزالة العداوات بين الناس ،وتقريب القلوب ،والفوز بفضل
هذه الطاعات.
 الصورة الثانية :اإلحسان والرمحة باملستضعفني.
يف العيد ُيحسن صاحب القلب الكبير ألبناء المسلمين من الفقراء واأليتام،
يرى من حقهم عليه -وقد أدخل الفرح والسرور على أبنائه -أن يدخل السرور
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أعظم وال ثوا ًبا أجز ُل يف مثل هذا اليوم من إدخال السرور عليهم،
عليهم ،فال عمل
ُ
أه ُّ ُالناسُإلىُاللُأنفعهمُللناس؛ُوأه ُاألعما ُإلىُاللُ
يقول رسول اهلل ﷺ « :ه
لرورُتدالهُعلىُمسلموُتُشفُعنهُك ْربةوُأوُتبضيُعنهُ هد ْتناوُأوُتطردُعنهُ
ُ
ٌ
جوعا» وهو يف السلسلة الصحيحة.
واعلم ّ
أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن أحسن إلى عباد اهلل أحسن اهلل إليه،
ومن أدخل السرور إليهم أدخل اهلل إلى قلبه السرور ،وقد جرب كثير من
كثير ممن قبضوا أيديهم عن اإلنفاق
المحسنين هذا وشعروا بما لم يشعر به ٌ
وبخلوا على أنفسهم ،فوجد المحسنون من انشراح الصدر وغمرات السرور ما
نفوسهم وسعدت به قلوهبم.
ابتهجت به ُ
 الصورة الثالثة :إحتاف األطفال بالعطايا واهلدايا.
كم يفرح األطفال بيوم العيد؛ ألهنم قد تعودوا فيه العطايا من الكبار.
تسامعت ألبنائي ليلة العيد فإذا هم يتهامسون ويقول
يقول أحد اإلخوة:
ُ
ماال (وذكر ً
بعضهم لبعض :غد ًا يعطينا عمنا فالن ً
تعودوه منه كل
ماال بسي ًطا ،قد ّ
عام) وقال اآلخر منهم :وأنا سأجمع يف هذا العيد كذا وكذا من المال.
لقد اعتادوا هذا يف عيدهم ،فهم يفرحون به وينتظرونه بفارغ الصرب ،فما أكرم
تلك النفوس التي استعدت لعيدها بمثل هذا األمر؛ فصرفوا مبل ًغا من المال،
طفال أدخلوا عليه السرور بمثل هذه العطايا،
ووضعوه يف جيوهبم حتى إذا ما لقوا ً
وأكمل منهم من أعد مثل ذلك لوالديه؛ ليوزعوه على األطفال؛ ليكون سب ًبا يف
إدخال السرور على والديه وعلى أبناء المسلمين.
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 الصورة الرابعة :التوسيع على األهل واألبناء.
يحص ُل يف غيره من األيام من ال ُفسحة لألهل واألبناء -يف
يحصل يف العيد ما ال ُ
لتنزه والخروج من جو المنازل إلى األماكن
حدود ما شرع اهلل تعالى– من ا ّ
يتنز ه فيها األهل واألبناء ،ويف هذا تذكير لآلباء واألمهات بوجوب
المنضبطة التي ّ
االلتفات لهذه المعاينّ ،
وأن أبناءهم يف حاجة ماسة للتوسيع المنضبط بضوابط
خصوصا يف زماننا هذا الذي تناوشتهم قوى الباطل تجذهبم للشر ،فال ُبد
الشرع؛
ً
تعوضهم ما يفقدونه ،وتشغل وقتهم فيما يصدُّ هم عن هذا
لهم من مباحات ِّ
الباطل.
 الصورة اخلامسة :ظهور حق اجلار.
كم أفقدتنا المدني ُة من حقوق لجيراننا ،وألهتنا الما ِّديات عن التواصل معهم
ولكن يأيت العيد ليذكرنا بحقهم ،ويلفت النظر لهم ،فرتى صور التزاور والتالقي
بينهم.
وتلك الزيارات بين الجيران لها معان جميلةٌ ،وكم ُتغب ُط النفس على تلك
اللقاءات.
ومن الصور الرائدة يف هذا الباب ،ما يفعله بعض إخواننا من أئمة المساجد من
عمل مائدة جماعية لإلفطار الجماعي للجيران يف المسجد ،ومع تشجيعنا لهذا إال
أنّها ال ُتغني عن التزاور بينهم ،فليحيي الجيران أواصر المحبة بينهم ،وليستدم من
ُو ِّفق لهذا الخير.
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 الصورة السادسة :بقاء أثر الطاعات يف نفوس الناس.
فرتى يف المساجد كثرة المصلين ،وال يزال المؤمنون يكثرون تالوة القرآن
وير ِّددون آياته ،وأصبحوا ال يرتكون أذكار الصباح والمساء ،وكثير منهم قد عقد
الست من شوال ،يف صور متنوعة من الطاعات مما يبشر بالخير
العزم على صيام
ِّ
وتأصله يف الناس ،وحبهم له ،وتبقى مهمة الدعاة قائم ًة لتغذية هذا األمر وتقويته
ُّ
وحفظه من ُّ
الذبول ،وذلك بالكلمات والخطب ،والرسائل ونحوها.
أايُالُرتم أابيُالُرتمة ُ
صورا رائعة تتجلى فيه ،وتظهر للناظرين ،وال شك أن أكمل الفرحة
إن للعيد
ً
ما يكون ألهل اإليمان والتقوى الذين أتموا الصيام ،وتعبدوا هلل بالقيام ،وعظموا
اهلل يف يوم عيدهم ،فهؤالء فرحتهم أكرب ،وسعادهتم أتم.
اللهم أدم على أمة اإلسالم أعيادها ،وأكمل فرحتهم ،وأطعم جائعهم ،وع ِّلم
علما،
جاهلهم ،واشف مريضهم ،وأبدل ذلهم ً
عزا ،وفقرهم غنًى ،وجهلهم ً
وتشتُّتهم اجتما ًعا ،يا رب العالمين.
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القسم الراني
ُ

هذهُعشرُو هر ٍ
فاتُأفردتهاُمسببلةُ ُ
ْ ه
ُليبخ ّيرُالخمامُماُشاءُمنها؛ُليبرأهُعلىُجماعةُمسجدهوُ
فبعضُاألهمةُ–ُهفظهمُالل–ُتجعلُلهُدرلاُيفُالعصرُ

ودرلاُمعُحَصةُالبراوتحوُوبعضهمُتجعلُيفُالعشرُاألواارُ
درلاُمعُلياليُالبياموُفجعلتُلهُاالابيارُيفُذلك ُ
ولعلهُأنُتبرأهاُكلُمنُأرادُااللبفادةُمنُهذاُالمولمُيفُ
تحصيلُالخيرُونفعُنفسهوُواللهُألُ ُالبوفيقُللجميع ُ
ُ
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خطتي وبرنامجي يف رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
أيقن ّ
أن رمضان فرصة لكل خير ،وموعد لالنطالقة الكربى نحو زيادة
الحسنات والباقيات الصالحات ،والفوز برضا الرحمن ،وهو فرصة إلصالح
النفس واستقامتها لتكون من المصلين المسبحين المتصلين بكتاب رهبم.
ومن أراد اغتنام رمضان على الوجه التا ِّم ،ال بد له من وضع برنامج يلز ُم نفسه
به؛ ولو بنسبة عالية.
 ونبدأ أولًا :بأمر الصالة.
فاسع إلصالح الصالة ،وأعظمها المحافظ ُة على الفرائض فهي ُّ
أجل ال ُق ُربات،
وأرجى الطاعات ،والتفريط فيها أكرب خطر على صاحبه ،ورمضان فرصة إلصالح
الخلل فيها.
واحرص على إكمال صالة الرتاويح يف جماعة؛ فأجرها ثواب قيام الليل كله،
والفوز بمغفرة الذنوب ،وابدأ عهدً ا جديدً ا مع السنن الرواتب؛ لتفوز كل يوم ببيت
يف الجنة ،والسنن الرواتب هي( :ركعتان قبل الفجر ،وأربع قبل الظهر وركعتان
بعدها ،وركعتان بعد المغرب ،وركعتان بعد العشاء) وقد تكاسل عنها الكثيرون،
وحان الوقت للمحافظة والحرص عليها.
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 ثانيًا :القرآن يف رمضان.
ً
اتصاال وثي ًقا وذلك بلزوم قراءته.
تصال به
كن م ً
وإنك لرتى تنافس المتنافسين على الختمات ،وغيرهم ال يزال يراوح مكانه؛
بل يرتاجع القهقرى حتى يف رمضان؛ فال ورد له من كتاب ربه ،وال اتصال بالنور
المبين.
الهاجر للقرآن يف رمضان فمتى سيقرأ؟!
إن لم يقرأ
ُ
فرغ له وقتًا يف رمضان فمتى سيفرغ؟!
إن لم ي ِّ
إن لم يغتنم رمضان يف التالوة فمتى سيغتنم؟!
 ثالثًا :االلتزام بأذكار الصباح واملساء كلَّ يوم؛
ففيهما األجر العظيم ،والتعويض عن كثير من الطاعات.
 رابعًا :احملافظة على الوقت يف رمضان.
ُولاعات ُمعدودةو ُوفرحة ُلبدرت ُالنفس ُللعناتة ُبه؛ُ
فرمضان ُأتا ٌم ُرليلةو
ٌ
اصوحاُاألوراتُالشرتفةه؛ُومنهاُ:
جلس ُة اإلشراق ،ففيها من األجور ما ال ُيحصى.
الذهاب للمسجد مع أول الوقت.
الجلوس بعد العصر لقراءة القرآن؛ فهو وقت مبارك.
اغتنام ساعتين مهمتين يف رمضان:
الساعةُاألولىُ :قبيل اإلفطار ،بتفريغ الوقت فيها للدعاء ورفع الحوائج ،وربنا
كريم جواد يحب الملحين يف الدعاء.
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والساعة ُالثانيةُ :قبيل الفجر ،وهي ساعة السحر ،وهو وقت نفيس؛ فاجعله
خالصا لوجه اهلل ،وناج فيه ربك ،وأكثر من االستغفار والدعاء.
ً
تفريغ بعض الوقت بعد الرتاويح لصلة الرحم ،فكم قصرنا معهم.
ولعل رمضان بداية العودة لهذا الخير العظيم.
 ختامًا:
أوصيك ونفسي أن نكون جا ِّدين يف األخذ باألوامر ،عازمين يف هذا الشهر أن
تحول يف حياتنا بااللتزام بالشعائر وتأدية الفرائض واغتنام بقية العمر،
نجعله نقطة ُّ
فهل نضمن أن ندرك رمضان مرة أخرى؟
وهل نضمن صحتنا وعافيتنا يف مستقبل األيام؟
اللهم أعنا على مراضيكُ ،
وخذ بنواصينا لمحا ِّبك ،وارض عنا ،وأرضنا يا
رحمن.
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أعظم ثــالث ســاعـا

فـي رمـضـان

الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
ِّ
ال شك أن الوقت تختلف قيمته الشرعيةُ ،وكذلك ثواب العمل فيه،
وسنستعرض فيما يلي ثالثة أوقات لها منزل ٌة يف الشرع ،وتزداد منزلتها ومكانتها يف
رمضان.
 الساعة األوىل :أوّل ساعة من النهار (بعد صالة الفجر).
الدائم ،فقد أخرج اإلمام
فالجلوس لذكر اهلل يف هذا الوقت هو هدي النبي ﷺ
ُ
مسلم يف صحيحه عن جابر بن س ُمرة ◙ قالُ«:كانُالنبيُﷺُإذاُحلىُالغهداةهُ
مصَصهُهبىُتطل هعُالشمسُهسنا هُء».
–تعنيُحَصةُالفجرُ-جلسُيفُ َّ ُ
وأخرج الرتمذي عن أنس ◙ ،عن النبي ﷺ أنه قال:
«من ُحلى ُالفجر ُيف ُجماعة ُثم ُرعد ُتذكر ُالل ُهبى ُتطل هع ُالشمس ُثم ُحلىُ
ركعبينو ُكانت ُله ُكُجر ُهجة ُوعمرة؛ ُتام ٍةو ٍ
ُتام ٍُة» رواه الرتمذي وقال:
ه َّ
ُتامةو َّ
َّ
َّ
ْ
حديث حسن.
ويف الحديث« :اللهمُباركُألمبيُيفُبُورها» رواه الرتمذي.
ونص الفقها ُء على استحباب استغالل هذه الساعة بذكر اهلل تعالى حتى تطلع
الشمس؛ قال اإلمام النووي

يف كتاب األذكار:
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«اعلمُأنُأشرفُأوراتُالذكرُيفُالنهارُ:الذكرُبعدُحَصةُالصبح».
وقت مبارك دعا النبي ﷺ
وكره بعض أهل العلم النوم بعد صالة الصبح ألنه ٌ
ألمته أن يبارك لهم فيهُّ ،
وكل من جرب اغتنام هذا الوقت وجد فيه من الربكة
الشيء الكثير ،فال ينبغي النوم فيه بل يجب أن ُيعم ُر بالذكر والتالوة؛ خاص ًة أننا يف
شهر رمضان الذي يتضاعف فيه األجر والثواب.
 الساعة الثانية :آخر ساعة من النهار؛ وذلك قبل الغروب
وهذه الساعة الثمينة تفوت على كثير من الصائمين باالنشغال باألسواق
وإعداد اإلفطار والتهيؤ له؛ مع ّ
أن النّاس لو اختصروا يف اإلفطار لتيسر لهم اغتنا ُمه،
ودقائق غالية ،وهو من أفضل أوقات الدعاء وأرجى أوقات
فهو لحظات ثمينة
ُ
اإلجابة ،يقول ﷺ:
« ٌ
ثَصثُالُتردُدعوتهمُ:الخمامُالعاد وُوالصاهمُهينُتفطروُويف روايةُ:والصاهمُ
هبىُتفطر» الحديث .رواه الرتمذي.
تعظيما من أوله ألنّه خاتمة اليوم،
وكان السلف الصالح آلخر النهار أشد
ً
والموفق من وفقه اهلل الستغالل هذه الساعة يف الدعاء.
 الساعة الثالثة :وقت السحر
مادحا المستغفرين فيه:
الس هحرُهو :الوقت الذي يكون ُقبيل الفجر ،قال تعالى
ً
َّ
(ﭡ ﭢ) [آل عمران.]17:
فاحرص أخي الصائم على هذا الوقت الثمين بكثرة الدعاء واالستغفار حتى
يؤ ِّذن الفجر؛ خاصة أننا يف شهر رمضان والكثير مستيقظ فيه ،فلنستغل هذه الدقائق
يقوي صلتنا باهلل تعالى.
فيما ِّ
فهذه أوقات ثالثة اغتنمها لتنفعك إذا وقفت بين يدي اهلل ،فقد حثنا اهلل تعالى
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على اغتنامها بالتسبيح والتهليل ،فقال سبحانه( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [طه:
.]13٠
وقال تعالى( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ) [ق.]4٠-39 :
والتسبيح هنا شامل للصالة والذكر.
اللهمُو ِّف ْبناُلهداكوُواجعلُعملناُيفُرضاك ُ
ُ
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رمضان ووسائل التواصل
ُالحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
لعله ال يكون مبال ًغا من يقول :إن من مض ِّيعات رمضان الكربى( :وسائل
المقنن لها) فتجد أحدُ هم يمضي الساعات ال ِّطوال عليها ،فإذا
التواصل لغير ُ
سألته بعد جولته المتنوعة معها :بماذا خرجت؟ ضرب بكفيه وقال لك :ال شيء؛
أو بشيء يسير ال يساوي ضياع هذا الوقت.
ّ
إن قوة تأثيرهذه الوسائل على المرء كبيرة جدًّ ا ،ولذا تجدها تسرق منه هذه
رغما عنه ،فمن سلم منها سلمت له أمور كثيرة  -من أع ِّزها قل ُبه
الساعات الطوال ً
ووقتُه .-
خصوصا يف شهر رمضان؛ فهو شهر
مهم؛
ً
وتقنين استخدام هذه الوسائل أمر ٌّ
شريف ،وهو أكرم من أن نض ّيعه عليها.
عزيز
ٌ
ٌ
جرب يو ًما أال تنشغل بوسائل التواصل إال للضرورة وانظر بعد ساعات كم
ِّ
أنجزت من واجبات عليك.
وكم اغتنمته بطاعات متنوعة من قراءة للقرآن ،وصالة نافلة ،ونحوها من
الطاعات.
فكن جا ًّدا يف التعامل معها ،وإال فأيقن بخسارة الوقت وخروج رمضان وأنت
تنظر إليه بعين الحسرة والندامة ،وال يمنع أحدٌ استخدامها أو التخلص منها هنائ ًّيا،
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وإنما يستثمرها االستثمار األمثل ،فكم من إنسان استفاد من هذه األجهزة،
ونُشرت من خاللها السن ُن واآلداب والتوجيهات النافعة ،فمن استخدمها كذلك
كثيرا ،وصارت سب ًبا لتحصيل األجور الكثيرة ،وإنما المقصود
انتفع هبا انتفا ًعا ً
تقنين استخدامها وأال تستغرق الوقت كله ،وحتى مع االستفادة منها يف نشر الخير
ال بد من مراعاة الحقوق األخرى لألهل واألبناء ،وأن تكون للمرء خلو ٌة مع ربه
بعيدً ا عنها ،وأما يف العشر األواخر فعليك أن تكون أكثر جدي ًة وصرام ًة يف التعامل
معها حتى ال تض ّيع عليك أعز ما تملك.
ِ
اللهمُأعنَّاُعلىُأنفسناوُووفبناُلماُتحبهُوترضاهُ

ُُ
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العمر يف رمضان
ُُ
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
النصوص العامة ألدائها يف أي
الحج األصغر ،وجاءت بفضلها
فالعمرة هي
ُ
ُّ
وقت ،وبفضل أدائها يف رمضان على وجه الخصوص.
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل ﷺ المرأة من
ِ
يُمعنا؟ُرالتُ:لمُتُنُلناُإالُناض ِ
حانُ(أيُ:بعيران)وُ
األنصار« :ماُمنعكُأنُتح ِّج
فحجُأبوُولدهاُوابنهاُعلىُناضحٍ وُوتركُلناُناضحاُننضحُعليهُ(أيُ:نسبيُعليه)ُ
األرض» ،فقال لها رسول اهلل ﷺ«ُ:فإذاُجاءُرمضانُفاعبمريوُفإنُعمرةُفيهُتعد ُ
ه ُ
هجةُ» ..ويف رواية لمسلم « :هه َّجةُمعي».
عظيم؛ وذلك أن ُيكتب للعبد أجر حجة مع النبي ﷺ.
فهذا فضل
ٌ
والحرص عليها من سمات المحبين لرهبم الذين يتشوقون دو ًما لألماكن التي
عظمها اهلل ،وجعل فيها عظيم الثواب ،ومن أعظمها  -وال شك  -بيته الحرام.
والعمرة فضائلها كثيرة ،وأجورها عظيمةٌ ،جاء ذكرها يف األحاديث الصحاح
عن نبينا محمد ﷺ ،فهي من مك ِّفرات الذنوب والخطايا ،يقول :
«العمرةُ ُإلىُالعمرةُك َّفار ٌة ُلماُبينهماوُوالحجُالمبرورُليسُلهُجزا ٌء ُإالُالجنة»
رواه البخاري ومسلم.

113

بل عد بعض أهل العلم العمرة من مكفرات كبائر الذنوب استنا ًدا لقوله ﷺ:
«منُأتىُهذاُالبيتُفلمُترف ْ
رجعُكماُولدتهُأمه» .رواه مسلم.
قُ
ثُولمُتفس ْ ُ
ُّ
ُالبيت" شامل للحج والعمرة ،ومثل هذا
هُ
فقالوا :قوله ﷺ" :من ُأتى ُهذا
يفرط فيه إال محروم.
الفضل ال ِّ
ولما جاءت عائشة  للنبي ﷺ تسأله عن الجهاد للنساء أرشدها للحج
والعمرة ،قالت  :قلت :يا رسول اهلل هل على النساء جها ٌد؟ قال« :نعموُ
عليهنُجها ٌدُالُربا ُفيه؛ُالحجُوالعمرة» رواه ابن ُخزيمة ،وهو حديث صحيح.
فدل هذا على فضل الحج والعمرة ،وأهنما بالمقام األسنى من العبادات.
والعمرة فيها إنفاق المال والسفر والرتحال ،وربما تلقى فيها بعض النصب
والتعب ،وكل ذلك سيكون يف ميزان حسناتك بإذن اهلل يوم تلقاه.
نعود أبناءنا وأهلينا عليها ،ونح ِّبب لهم السفر إليها ،ونب ِّين
ولنحرص على أن ِّ
فضلها؛ ليؤ ُّدوها منشرحي الصدور فرحين فيها.
والبعض ُينفق األموال الكثيرة ألسفار النزهة ،ويكسل أن يسافر هبم لهذه
الرحالت اإليمانية المباركة حتى يف رمضان ،وهذا حرمان كبير.
فكن خير أب ناصح ألهلك ،و ُفز بأجور هذه العبادة العظيمة ،فمن أعان غيره
على طاعة كان له مثل أجره.
ومن كان ماك ًثا يف مكة فينبغي له أن يستغل وجوده يف الحرم بكثرة الطواف،
فهو عبادة محددة يف هذا المكان فقط؛ بخالف غيرها من العبادات.
ٌ
ُرجل ُردما ُوالُ
ففي فضله وردت اآلثار؛ يقول « :ما ُرفع
ٍ
ٍ
وضعهاُ :إال ُكببت ُله ْ
ُليئاتو ُورفع ُله ُعشرُ
ُهسناتو ُوه َّط ُعنه ُعشر
ُعشر

درجات» رواه أحمد.
ٍُ
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وقال « :من ُطاف ُألبوعا ُ-تعني ُلبعة ُأشواطُ -تحصيهوُ
ُرربة» رواه أحمد والنسائي.
ٍُ
وحلىُركعبينُ:كانُلهُك هعدْ
اآلثار
ويف البيت الحجر األسود والرك ُن اليماين ،وقد وردت يف فضل مسحهما
ُ
الصحيحة؛ فعن ابن عمر ¶ قال -عن استالم الحجر األسود والركن
اليماين يف الطواف :-سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إنُالبَصمهماُتح ُّط ُالخطاتا»
رواه أحمد والنسائي.
مستحضرا حال
وينبغي لمن طاف بالبيت أن يكون مع ِّظ ًما لربه حال طوافه،
ً
النبيين عليهم الصالة والسالم الذين طافوا هبذا البيت المعظم ،ومن تبعهم من
ال ُع ّباد الصالحين على مدار التاريخ ،فهو يف عبادة جليلة القدر عظيمة األجر.
منشغال بالذكر والدعاء وتالوة القرآن ،فهذا من تعظيم شعائر اهلل
ً
وأن يكون
تعالى ،وال ينشغل بالتصوير بالجواالت أو الحديث هبا –كما هو ظاهر يف حال
كثير من المعتمرين -أو الحديث مع من بجانبه إال يف حال الضرورة ألنه يف عبادة
يرجو ثواهبا ويبتغي أن تنتفع هبا نفسه ؛ وال يكون ذلك إال بحضور قلبه ،وكثير من
الطائفين ال يشعر بلذة الطواف النصراف ذهنه عن استحضار عظمة هذه الطاعة.
أيضا -أن يكثر من صالة النافلة ،فصالة النافلة يف مكة -على
و ُيستحب له – ً
الصحيح من أقوال أهل العلم -تعدل مائة ألف صالة؛ شأهنا شأن الفرض.
اللهمُأعناُعلىُذكركُوشُركُوهسنُعبادتك ُ
ُ
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بيوتنا يف رمضان
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
نع ُم اهلل علينا كثيرة جدًّ ا ال ُتعدُّ وال تحصى؛ ومن هذه النعم نعمة البيوت
واألهل ،ولقد ذكرها اهلل يف سورة النعم (سورة النحل) فقال سبحانه( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [النحل.]8٠:
واجتماعنا مع أهلينا يف منزل واحد وعلى مائدة واحدة ،نلتقيهم ونستأنس هبم:
نعم ٌة ال يعرفها حق المعرفة إال من فقدها ،أدامها اهلل علينا.
فينبغي أن نتذكرها على الدوام ،وأن نذكِّر هبا أبناءنا؛ ليكون شكر اهلل هو
شعارنا يف بيوتنا ومع أبنائنا.
وليسع ُّ
كل رب أسرة إلى أن ُيسعد أسرته ،ويدخل عليهم الفرح والبهجة،
فالبيوت اليوم –إال ما رحم اهلل– تشكو من الجفاء والتدابر ،وإن كان أهلها
سقف واحدٌ  ،مع وجود وسائل التواصل التي طغت وسرقت األوقات،
يجمعهم
ٌ
وأحدثت تقاط ًعا يعاين منه كثير من اآلباء واألمهات ،فلقد أصبح كل واحد من
المحدق
أفراد األسرة يعيش يف عالمه الخاص به ،فينبغي أن نتنبه لهذا الخطر ُ
وذلك بتقوية العالقة بين أفراد األسرة الواحدة ،ورمضان فرصة لذلك.
يومي بينكم
األب مع أوالدك ،واتفقوا على أن يكون هناك لقا ٌء
اجتمع أ ُّيها
ُ
ٌّ

بعيدً ا عن وسائل التواصل ،وال تجعلوها طاغية على مجالسكم إذا جلستم سو ًّيا.
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تحزن وأنت ترى اجتماع األسرة ُّ
ُ
وكل واحد من أفرادها قد صوب بصره نحو
حال لهذا الواقع المرير.
جهازه ،فيجب على البيوت أن تضع ًّ
اجتمعوا يف بيوتكم على التعاون يف اغتنام أيام وليالي هذا الشهر.
فيت عاون الزوج مع زوجته ،واألب واألم مع أوالدهما ،واإلخوة مع والديهم
ومع إخواهنم ،فالتعاون والتواصي هو :سبيل الخير يف بيوتنا.
بعضا.
تنافسوا على الختمات ،وتسابقوا على فعل الطاعات ،وليشجع بعضنا ً
والسنن تسمع ،واألدب
ما أجمل البيت المسلم وأنت تسمع فيه اآليات تتلىُّ ،
الجم يطغى على أفراده ،والخير فيه ظاهر.
ورمضان فرصة لتعديل كل سلوك ،وتصحيح كل ُمعو ٍّج.
للجو المحيط باإلنسان أثره يف عباداته وسلوكه ،وكلما صلحت البيوت
إن
ِّ
أثمرت الخير ألفرادها.
نحتسب يف كل مباح نعيشه يف هذا الشهر مع بعضنا ،ونتذكر وصية نبينا ﷺ:
«ايركمُايركمُألهلهوُوأناُايركمُألهلي» رواه الرتمذي.
وأعظم خير نقدمه ألهلينا داللتهم على الخير ،وإعانتُهم على الطاعة.
اللهم و ِّفقنا لهذا ،واجعل بيوتنا لنا سكنًا ،وذرياتنا ُقرة عين لنا ،يا أرحم
الراحمين.
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رمضان فرصة إلصالح األخالق
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
العبادات يف ديننا العظيم لها مقاصدُ عظمى ،وغاياهتا ال تحصى ،و ُيمضي
كامال منتقلين بين عبادات متنوعة ما بين صلوات ونوافل،
ً
شهرا
المسلمون
ً
أثرا ب ِّينًا
وتالوات وتأ ُّمالت ،وأذكار ودعاء وصدقة ،وال شك أن لهذه العبادات ً
على أصحاهبا الذين يؤدوهنا كما أمر اهلل تعالى ،ومن أظهر آثارها ما يكون يف
صالح أخالقهم ،وجميل تعامالهتم مع الخلق.
معوج من الطبائع التي كان
وكم كان رمضان سب ًبا يف هتذيب خلق ،وإصالح ِّ
عليها المرء رد ًحا من الزمن.
كم كان رمضان والصوم سب ًبا يف استقامة لسان كان ال يتورع عن حرام ،وال
يتنزه من خطيئة ،أو سخرية أو استهزاء ،ف ُيصبح مهذ ًبا ال تسمع منه إال طيب القول،
ممتثال قول اهلل تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ً
وجميل اللفظ؛
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [اإلسراء!]53 :
وكم كان رمضان سب ًبا إلصالح عالقات كادت تندثر مع األيام ،وتتقطع
أوصالها ،فجاء رمضان ِّ
ويطهرها من كل خلق مذموم ،ويجمع
ليهذب النفوس،
ِّ
وصال ،وبعد الهجر لقا ًء ومحبةً.
ً
القلوب بعد الشتات ،ويجعل بعد القطيعة
وكم كان رمضان سب ًبا يف طهارة القلوب وسالمة الصدور ،فبعد أن كان المرء
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سليما لهم يحمل أقوالهم
س ِّيئ الظنون ،كثير الشكوك يف إخوانه ،صار قلبه
ً
وتصرفاهتم على أحسن المحامل ،ويظ ُّن هبم أحسن الظنون.
ّ
إن رمضان -أيها اإلخوة -فرصة كبيرة إلصالح كل ُخ ُلق مشين ،وتبديل كل
خصوصا إذا كان العبد صاد ًقا يف طلب التغيير لألفضل،
طبع سيئ بأحسن منه؛
ً
طام ًعا أن يصل إلى ما يرضي ربه عنه.
واعلم  -أ ّيها المؤمن -أن صاحب الخلق الحسن يفوق غيره من أصحاب
العبادات األخرى ،وليس ذلك هتوينًا من شأن أي عبادة؛ بل ّ
إن هتذيب الخلق من
أعظم أسبابه هذه العبادات التي يتقرب هبا المؤمن إلى ربه إذا أداها كاملةً ،ولكن
ربما يستهين الكثير بأمر ُ
الخ ُلق؛ مع أنه بالمنزلة العلية والمرتبة الرفيعة التي ينال
صاح ُبها من ورائها أعظم األجور ،فأردت لفت النظر لهذا.
صاحب الخلق الحسن سبق إلى ربه هبذه األخالق الرفيعة ،فربح بيعه معه،
وظفر بالمنزلة العالية عنده.
ُ
أحاديث كثيرة تب ِّين فضل حسن الخلق؛ منها قوله ﷺ« :أناُقعيمُ
وقد وردت
ِ
ببيتُيفُر هب ِ
ُالجنةُلمنُتركُالمراءُوإنُكانُمح ًّباوُوببيتُيفُولطُالجنةُلمنُ
ض
ه
ترك ُالُذب ُوإن ُكان ُماقهاو ُوببيت ُيف ُأعلى ُالجنة ُلمن ُهس هن ُالبه» رواه أبو
داود.
وقوله « :أه ُعبادُاللُإلىُاللُأهسنهمُالبا» رواه الحاكم.
ِ
ُإلي ُوأرربُم ُمني ُمجلسا ُتوم ُالبيامةُ
وقال « :إن ُمن ُأه ِّبُم َّ

أهالنهُمُأاَصرا» رواه الرتمذي.

ه
ماُمنُشيءُيفُالميزانُأثبل ُمنُه ْسنُالخلق» رواه
وقال « :
الرتمذي.
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وقال « :إن ُالرجل ُ هليدرك ُبحسن ُالبه ُدرجات ُراهم ُالليلُ
حاهمُالنهار» رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة ◙" :سئل رسول اهلل ﷺ عن أكثر ما ُيدخل الناس
الجنة ،فقال«ُ :تبوى ُالل ُوهسن ُالخلق» ،وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار،
فقال" :الفم والفرج"رواه أحمد والرتمذي.
ّ
إن واحدً ا من هذه األحاديث كفيل لمن نصح نفسه أن يسعى لتحسين خلقه،
فكيف وقد اجتمعت هبذا العدد؟! وهو غي ٌض من فيض.
سبيال
ً
هذه فضائل ُحسن الخلق ،فاغتنم –يا عبد اهلل -بركة هذا الشهر ليكون
لتحسين خلقك ،فتظفر هبذه الفضائل مجتمعةُُ.
ُ
ُُ

ُJIH

120

F

()7

e

أوالدنا يف رمضان
ُ
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
إن من مطالب أهل اإليمان صالح ذريتهم ،قال تعالى عنهم( :ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)
[الفرقان.]74:
قال الحسن البصري" :ليسُأ هر ُّرُعيناُللمؤمنُمنُحَصحُذرتبه".
والعناية باألوالد ،من داللة مراقبة العبد ربه فيما خوله وكلفه من واجبات،
ودليل على تحمل المسؤولية التي حمله إياها ،يقول « :ك ُّلُمُراعٍُ
وكلُمُمسؤو ُعنُرعيبه» رواه البخاري ومسلم.
وال شك ّ
أن من أولى الناس رعاي ًة :األوالد وأهل البيت.
ونحن يف زمان يحتاج فيه األوالد زيادة الرعاية ومضاعفة الجهد يف الرتبية،
فقد أحاطت هبم الفتن ،وتناوشتهم قوى الشر ،فأصبحت رعايتهم تحتاج إلى جهد
كبير وعناية كاملة ،وهذا األمر مع ما فيه من تعب واحتياجه لصرب كبير إال أن
ثمرا ُته عظيمةٌ.
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 وأعظمُ ما يربِّي عليه املؤمن أوالده:
تربيتهم على تعظيم اهلل وإجالله ومراقبته ،وإقامة شعائر اهلل -ومن أعظمها
الصال ُة– فيربيهم على أدائها يف وقتها والعناية بشأهنا ،ويربيهم على األخالق
اإلسالمية الحسنة ،وعلى مكارم الشيم.
ولقد ذكر اهلل لنا جمل ًة من هذه الوصايا يف سورة لقمان يوصي هبا لقمان ابنه،
نرباسا له يف الرتبية.
فينبغي لألب أن يجعلها ً
أعظم المر ِّبين ألوالده ،وسيرته مليئة بأعلى أنواع
ورسولنا 
ُ
الرتبية ،فمن رام الخير له ولولده فليقرأها ويتعلمها على الدوام.
ّ
إن تربية األوالد ثمرهتا يراها صاحبها يف الدنيا براحة البال ،وطمأنينة النفس،
تقر هبم عينُه ،ويلحقه أثرهم بعد مماته بدعوات
وبرؤية أوالد بررة صالحين ُّ
صالحة ترفع منهم له فيرتفع هبا درجات ،يقول « :إنُالرجلُ هلبرفعُ
درجبهُيفُالجنةُفيبو ُ:أنىُهذا؟ُفيبا ُ:بالبغفارُولدكُلك» راوه ابن ماجه.
ونحن اآلن يف رمضان ،وهو فرصة إلصالح كل سلوك مشين لألوالد من
إصالح صالهتم وترغيبهم يف األعمال الصالحة ،وتعزيز كل عمل صالح منهم،
حريصا على وقته ،ويدعو يف أوقات
فالكثير منهم صار يقرأ القرآن ،وأصبح
ً
اإلجابة ،ويؤدي العمرة ويتصدق وينفق ،فعليك -أيها األب المبارك– تشجيع ما
يسيرا -وال تحتقر هذا التشجيع؛ فله أثره
تراه من ابنك من عمل صالح –وإن كان ً
على نفوسهم.
كافئهم إن استطعت ،أسمعهم دعواتك الصالحة لهم ،تحمل تقصيرهم،
واصرب على هدايتهم ،وال تقطع الدعاء لهم.
والمرء إذا بذل جهدً ا مع أبنائه وبناته ولم يظفر بمطلوبه ،فإ ّنه لن يلحقه لو ٌم؛
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ألن الهداية بيد اهلل ،وال ُيالم المرء بعد اجتهاده ،ولكن عليه بذل المستطاع وعدم
اليأس ،وعليه بالصرب على هذه الرتبية فإ ّنها مشروع ُع ُمر ال ينتهي ،فلربما يرى نتاج
كثيرا يف دنيا الناس وواقعهم ،فاصرب وال تيأس،
تربيته بعد سنوات ،وهذا مشاهد ً
وال تقطع الدعاء لهم بالصالح والهداية.
وأبرهم بآبائهم.
فكم رأينا من أبناء كانوا منحرفين فصاروا من أصلح العباد ِّ
اللهمُأحلحُنياتِناُوذرتاتناوُاللهمُاجعلهمُررةهُعينُلنا ُ
ُ
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حفظ اللسان
ُ
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
صالح اللسان وفساده له األثر الكبير يف صالح الجوارح وفسادها؛ فهو القائد
لها ،يقول « :إذاُأحبحُابنُآدمُفإنُاألعضاءُك َّلهاُت هُ ِّفر ُاللسانُ-
ُالببمت ُالب هب ُْمناو ُوإنُ
أي ُتخضع ُله– ُفببو ُ :اتق ُالل ُفينا؛ ُفإنما ُنحن ُبك؛ ُفإن
ه
ُاعوج ْجنا» .رواه الرتمذي.
ت
اعوج ْج ه
ه
ه
فمن استطاع حفظ لسانه ،فقد ملك أمر نفسه ،وسلم من تبعاته.
وحفظه ال يقوى عليه إال ال ُع ّباد الناصحون ألنفسهم الذين علموا خطره وشؤم
والتحرز من تبعاته.
آثاره ،وأيقنوا أنه ال سبيل للنجاة إال بالتح ّفظ
ّ
ني ◙ قال :قلت :يا رسول اهلل ،ما
ففي حديث عقبة بن عامر ُ
الجه ِّ
النجاة؟ قالِ « :
أمس ْك ُعليك ُلسانكو ُو ْل هي هس ْعك ُبيبكو ُوا ْب ِك ُعلى ُاطيئبك» رواه
الرتمذي.
يكل وال ُّ
عمال ال ُّ
يمل ،فزالته سريعة
واللسان أسرع األعضاء حرك ًة وأنشطها ً
إن لم يتح ّفظ منه صاحبه.
وكل كالم يتكلم به العبد ُيكتب و ُيرصد عليه ،و ُيحفظ ويجمع له ل ُينشر بين
يديه يوم الدين ،قال اهلل تعالى( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [ق.]18:
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ويف حديث معاذ المشهور بعد أن أوصاه رسول اهلل ﷺ فيه بوصايا وعبادات،
أالُأابركُبم ِ
ِ
َصكُذلكُكله؟ُك َّ
فُعليكُهذاُ-وأشارُإلىُلسانهُ-رلتُ:تاُ
قال له« :
ُالناس ُيفُالنارُ
َّاُلمؤااذونُبماُنبُلمُبه؟ُفبا ُلهُﷺ
رلو ُاللوُوإن
ه
ه
ُ:وهلُتُ ُّ
ه
علىُوجوههمُإالُهصاهدُألسنبهم؟!» رواه الرتمذي وغيره ،وهو حديث صحيح.
ً
جباال من
من خطورة اللسان :أن العبد قد يتكلم بالكلمة الواحدة فتهدم له
الحسنات ،بل ربما ُتحب ُط عمله الصالح كله ،وهذا -لعم ُر اهلل -هو الطام ُة الكربى.
فال تستهن بخطورة الكلمة الواحدة؛ يقول « :إنُالعبدُ هليبُ َّلمُ
ٍ
ُترفعهُاللُبهاُدرجاتوُوإنُالعبدُ هليبُ َّلمُ
بالُلمةُمنُرضوانُاللُالُتلبيُلهاُباال
بالُلمةُمنُلخطُاللُالُتلبيُلهاُباالُتهويُبهاُيفُجهنم» .رواه البخاري.
ولما وعظ ٌ
رجل أخاه فلم يتعظ فقال غير ًة هلل« :واللُِالُتغفرُالل ُلفَصن» أحبط
سبب هالكه استهانته بشأن لسانه وعدم حفظه له؛
اهلل عمله الصالح بسببها ،فكان
ُ
لي ◙ ،أن رسول اهلل ﷺ حدث« :أنُرجَصُرا ُ:
فعن ُجندب بن عبد اهلل البج ِّ
والل ِ
ٍ
ٍ
ُأنُالُأغفرُلفَصن؟ُ
ىُعلي
ُالُتغفرُاللُلفَصنوُوإنُاللُتعالىُرا ُ:منُذاُالذيُتبُ َّل
َّ
ٍ
فإينُردُغفرتُلفَصنُوأهبطتُعم هلك» .رواه مسلم.
ىُعلي»؛ أي :يحلف علي.
َُّ
ومعنى «تبُ َّل
فانظر لهذا الطائع وكيف بطل عم ُله بسبب كلمة واحدة ،فكيف بمن ال يحبس
اللسان عن كل كلمة تخطر على باله وتجري عليه؟!
التحرز من
وتساهال يف عدم
ً
ومن تأمل حال كثير من الخلق وجد تفري ًطا
ُّ
تورع عن غيبة ،أو نميمة ،أو كذب ،أو سخرية واستهزاء.
سقطات اللسان؛ فال ُّ
ولذا ،رسم النبي ﷺ لألُمة مسلك السالمة ،فقال « :منُكانُ
تؤمنُباللُواليومُاآلاروُفليبلُايراُأوُليصمت» رواه البخاري ومسلم.
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ونحن يف رمضان؛ وهو فرصة كبيرة لتهذيب اللسان وإصالح شأنه.
خيرا،
فاجعل من أهدافك هذا العام يف رمضان إصالح اللسان ،فال تقل فيه إال ً
كثيرا بذكر اهلل.
واحفظه عن كل محرم ،وال تتكلم فيما ال يعنيك ،واشغله ً
ربما تجد يف ّأول األمر صعوب ًة ولكن أيقن أنك ستنجح يف ذلك إذا كان لديك
أيضا -مع هذا النجاح لذ ًة يف قلبك
رغبة صادقة يف تحقيق ذلك ،وستجد – ً
وانتصارا تفرح به؛ إضاف ًة إلى السالمة من خطره وتبعاته ،فاستعن باهلل وال تعجز.
ً
اللهمُارقرناُهفظُألسنبناُواجعلناُنسبعملهاُيفُطاعبك ُ
ُ
ُُ
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من أذثار وأدعية الصال

الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
ّ
إن لتنويع أذكار الصالة وأدعيتها األثر العظيم يف تحصيل الخشوع فيها
ولما كان كثير من المسلمين يؤدون  -وهلل الحمد -صالة التهجد
وحضور القلبّ ،
حري بالمصلي أن يتعلمها ويحفظ
وهي صالة يطول فيها الركوع والسجود ،كان
ٌ
ما استطاع منها؛ ّ
ألن تنويع الذكر من أعظم أسباب الخشوع يف الصالة ،وهذه
طائفة من هذه األدعية صحت عن رسولنا  ،وهي ُمختصرة من
كتاب صالة المؤمن للشيخ سعيد بن وهف-

.-

 أولًا :أدعية االستفتاح يف الصالة.
ُ « اللهمُباعدُبينيُوبينُاطاتايُكماُباعدتُبينُالمشر ُوالمغربوُاللهمُ
ن ِّبنيُمنُاطاتايُكماُتن َّبىُالثوبُاألبيضُمنُالدنسوُاللهمُاغسلنيُمنُاطاتايُ
بالثلجُوالماءُوال هب هرد»ُمتفق عليه.
« لبحانكُاللهمُوبحمدكوُوتباركُالمكوُوتعالىُجدُّ كوُوالُإلهُغيرك»ُ
رواه مسلم.
« اللُأكبرُكبيراوُوالحمدُللُكثيراوُولبحانُاللُبُرةُوأحيَصُ»ُرواه مسلم.
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 ثانيًا :أذكار وأدعية الركوع.
« لبحانُربيُالعظيم» وأدنى الكمال ثالث مرات .رواه مسلم.
« لبحانكُاللهمُربناُوبحمدكوُاللهمُاغفرُلي» متفق عليه.
وحُردوسوُربُالمَصهُةُوالروح» رواه مسلم.
ُّ ُ
« ل ُّب
« لبحانُذيُالجبروتُوالملُوتُوالُبرتاءُوالعظمة» رواه أبو داود.
ُ « اللهمُلكُركعتوُوبكُآمنتوُولكُأللمتوُوعليكُتوكلتُأنتُربيُ
اشع ُلمعي ُوبصري ُودمي ُولحمي ُوعظمي ُوعصبي ُلل ُرب ُالعالمين» رواه
النسائي.
 ثالثًا :أدعية الرفع من الركوع.
« ربنا ُلك ُالحمد»و ُ«ربنا ُولك ُالحمد»و ُ«اللهم ُربنا ُلك ُالحمد»و ُ«اللهمُ
ربناُولكُالحمد» .وكلها يف الصحيح .فاألفضل أن يقول هذا تارةً ،وهذا تارة.
ومنها:
ُ« همداُكثيراُطيباُمباركاُفيه» رواه البخاري.
ِ « م ْل هُء ُالسمواتُوملءُاألرضُوملءُماُبينهماوُوملءُماُشئتُمن ُشيءُ
بعدو ُأهل ُالثناء ُوالمجدو ُّ
ُأهق ُما ُرا ُالعبدو ُوكلنا ُلك ُعبدو ُاللهم ُال ُمانع ُلماُ
أعطيتوُوالُمعطيُلماُمنعتوُوالُتنفعُذاُالجدِّ ُمنكُالجدُُّ»
ه
ُطه ْرين ُبالثلج ُوالبرد ُوالماء ُالباردو ُاللهم ُطهرين ُمن ُالذنوبُ
« اللهم ِّ
نبىُالثوبُاألبيضُمنُالو هلخ» رواه مسلم.
والخطاتاُكماُت
ه
« لربيُالحمدوُلربيُالحمدوُلربيُالحمد» يكررها .رواه أبو داود.
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 رابعًا :أذكار وأدعية السجود.
« لبحانُربيُاألعلى» وأدنى الكمال ثالث مرات .رواه مسلم.
ُ« لبحانكُاللهمُربناُوبحمدكوُاللهمُاغفرُلي» متفق عليه.
ُردوسوُربُالمَصهُةُوالروح» رواه مسلم.
ُّ ُ
وح
ُ« ل ُّب ٌ
« لبحانُذيُالجبروتُوالملُوتُوالُبرتاءُوالعظمة» رواه أبو داود.
« اللهمُلكُلجدتوُوبكُآمنتوُولكُأللمتوُلجدُوجهيُللذيُالبهُ
َّ
ُلمعهُوبصرهوُتباركُاللُأهسنُالخالبين» رواه مسلم.
رهُوشق
وحو
َّ
ه
« اللهمُإينُأعوذُبرضاكُمنُلخطكوُوبمعافاتكُمنُعبوببكوُوأعوذُبكُ
ُعليكوُأنتُكماُأثنيتُعلىُنفسك» رواه مسلم.
منكوُالُأهصيُثناء
ه
ِ
« اللهمُاغفرُليُذنبيُك َّل ِ
هوُد َّر ِ
هوُوأولهُوآارهوُوعَصنيبهُول َّره» رواه
هُوج َّل
مسلم.
« ربُأع ِ
ط ُنفسيُتبواهاوُوقكِّهاُأنتُايرُمنُقكاهاوُأنتُوليهاُوموالها»
ْ
رواه أحمد.
« اللهمُاجعلُيفُرلبيُنوراوُواجعلُيفُلمعيُنوراوُواجعلُيفُبصريُنوراوُ
واجعلُمنُتحبيُنوراوُواجعلُمنُفوريُنوراوُوعنُتمينيُنوراوُوعنُتساريُنوراوُ
واجعلُأماميُنوراوُواجعلُالفيُنوراوُوأعظِ ْمُليُنورا» رواه النسائي.
وتُثرُمنُالدعاءُيفُلجودهُبخيريُالدنياُواآلارة ُ
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 خامسًا :الدعاء بني السجدتني.
« ربُاغفرُليوُربُاغفرُلي» رواه أبو داود.
 « اللهمُاغفرُليُوارهمنيوُوعافنيُواهدينوُواجبرينوُوارقرنيوُوارفعني»
رواه أبو داود ،وابن ماجه.
النبي ﷺ يطيل هذا الركن.
وكان ُّ
 سادسًا :الدعاء آخِرَ التشهد قبل السالم:
 « اللهمُإينُأعوذُبكُمنُعذابُجهنموُومنُعذابُالببروُومنُفبنةُالمحياُ
والمماتوُومنُشرُفبنةُالمسيحُالدجا » متفق عليه.
اللهمُإينُأعوذُبكُمنُالمُثمُوالمغ هْرم» متفق عليه.
« 
ه
« اللهمُإينُظلمتُنفسيُظلماُكثيراُوالُتغفرُالذنوبُإالُأنتوُفاغفرُليُ
مغفرةُمنُعندكوُوارهمنيُإنكُأنتُالغفورُالرهيم» متفق عليه.
اللهمُاغفرُليُماُردمتُوماُأارتوُوماُألررتُوماُأعلنتوُوماُأنتُ
« 
َّ
أعلمُبهُمنيوُأنتُالمبدِّ مُوأنتُالمؤاروُالُإلهُإالُأنت» .رواه مسلم.
« اللهمُإينُأعوذُبكُمنُالبخلوُوأعوذُبكُمنُالجبنوُوأعوذُبكُأنُأ هر َّدُ
إلى ُأرذ ُالعمرو ُوأعوذ ُبك ُمن ُفبنة ُالدنياو ُوأعوذ ُبك ُمن ُعذاب ُالببر» رواه
البخاري.
« اللهمُأعنيُعلىُذكركُوشُركُوه ْسنُعبادتك» رواه أبو داود.
ُ« اللهمُإينُألُلكُالجنةوُوأعوذُبكُمنُالنار» رواه ابن ماجه.
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صيام ست من شوال واملداومة على الطاعة
الحمدُللُربُالعالمينوُوالصَصةُوالسَصمُعلىُليدُالمرللين؛ُوبعدُ:
من رحمة اهلل بعباده أن يوالي عليهم مواسم ال ُق ُربات ،ويشرع لهم من العبادات
ما تزداد به حسناهتم ،وترتفع به منازلهم ودرجاهتم  ،ومن هذه العبادات:
ما شرعه اهلل من إتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال ،وقد جاء يف فضله ما
عن أبي أيوب ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال« :منُحامُ
رواه اإلمام مسلم
رمضانُثمُأتبعهُلبًّاُمنُشوا ٍ وُكانُكصيامُالدهر».
وعن ثوبان مولى رسول ﷺ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :منُحامُلبة ُمنُأتامُ
بعدُالفطرُكانُتمامُالسنةوُمنُجاءُبالحسنةُفلهُعشرُأمثالها» رواه النسائي وابن
حبان والبيهقي.
قال اإلمام النووي

" :قال العلماء :وإنما كان كصيام الدهرألن الحسنة

بعشر أمثالها ،فرمضان بعشرة أشهر ،والستة بشهرين".
وهذا ٌ
يفرط فيها إال
فضل من اهلل كبير ورحمة منه واسع ٌة يغتنمها المؤم ُن وال ِّ
محروم ،وإال فكيف يفرط يف أجر صيام عام كامل (ثالثمائة وخمسة وستين يو ًما)
بإتباع صوم رمضان بصيام ستة أيام فقط.
ويجوز صيام الست من شوال متوالي ًة فيس ُر ُدها سر ًدا ،والبعض يرى ّ
أن هذا
أيسر له.
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ويجوز أن تكون متفرق ًة وربما كان هذا أيسر آلخرين ،وكل امرئ أعرف
بحاله.
ومن الوصايا يف هذا األمر :أن يتواصى أهل البيت الواحد بالتعاون على
صيامهاّ ،
فإن هذا من التعاون على الرب والتقوى ،وهو من النصيحة التامة لألهل.
ومن الوصايا يف هذه العبادة :أال يتأخر المؤمن فيها؛ فالتأخر مدعا ٌة للتفريط
والكسل عنها ،وهذا واقع ومجرب.
إن ُيفُمواحلةُالصيامُبعدُرمضانُفواهده ُعدتدة ُتجدُبركبهاُمنُتصومُالستوُ
ُّ
فمنُذلكُُ:
ّ
أجر صيام الدهر كله ،كما
أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان ُيستكم ُل هبا ُ
تقدّ م يف فضله.
وفيها ّ
أن صيام شوال بعد رمضان وشعبان قبله كصالة السنن الرواتب قبل
الصالة المفروضة وبعدها ،ف ُيكمل بذلك ما حصل يف الفرض من خلل ونقص،
وصيام الكثير منا  -كما ال يخفى  -يحصل فيه خلل ونقص ،فهذا الصوم يج ُب ُره.
أ ّن معاودة الصيام بعد صيام رمضان عالم ٌة على قبوله ،كما قال بعضهم :ثواب
الحسنة الحسن ُة بعدها.
وصيامها من باب شكر نعمة التوفيق لصيام رمضان وقيامه ،فهذا هو الهدي
النبوي يف الشكر ،فقد كان النبي ﷺ يقوم حتى تتورم قدماه ،فيقال له :أتفعل هذا
وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول« :أفَصُأكونُعبداُشُورا».
متفق عليه.
ُُ
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ُّأتهاُالمؤمن:
ّ
إن مواصلة الطاعات هو حال المؤمن حتى يلقى ربه  ،قال
( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [الحجر.]99 :
يقر ُبك من اهلل
فينبغي لك  -يا عبد اهلل  -أن تحرص على المداومة على ما ِّ
و ُيعلي شأنك عنده ،ويجعلك تعيش الحياة الطيبة ،وال يكون ذلك إال بلزوم
الطاعة.
وهناكُطاعاتُتنبغيُللمؤمنُأال ُتفرطُفيهاُالب َّبةهوُوهيُوإنُلمُتُنُواجبة ُإالُ
َّ
أنُلهاُاألثرُاألعظمُيفُالمحافظةُعلىُببيةُالواجباتوُومنُهذهُالطاعات:
السنن الرواتب؛ وهي :ركعتان قبل الفجر ،وأربع قبل الظهر
المحافظة على ُّ
وركعتان بعدها ،وركعتان بعد المغرب ،وركعتان بعد العشاء.
ٌ
ثالث ركعات؛ وإن زدت فهو خير لك.
ومنها :صالة الوتر ،وأدنى الكمال
ومنها :االلتزام بقراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم لتختمه كل شهر مر ًة
واحد ًة وهذا أقل القليل.
ومنها :المحافظة على أذكار الصباح والمساء.
ومنها :صيام ثالثة أيام من كل شهر.
ُ
وفضائل.
آثار
وبكل ذلك وردت ٌ
سوف؛ فالدنيا قصيرة ،والنُّقلة منها سريعة.
فاغتنم بقية العمر ،وال تتكاسل أو ُت ِّ
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
تم الكتاب ،والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
وهبذا ّ
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