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 تسن اهلل الرمحي الردين
 متهيد

إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات 
يضمؿ فبل ىادم لو كأشيد أف ال إلو إال ا أعمالنا مف ييده ا فبل مضؿ لو كمف 

 كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو.
ؽَّ تيقىاًتًو كىالى تىميكتيفَّ ًإالَّ كىأىنتـي مٍُّسًمميكفى ﴾ اتَّقيكاٍ ﴿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا  ﴿ يىا ، (8)الٌموى حى
ـي الًَّذم بَّكي ا  أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكٍا رى بىثَّ ًمٍنييمى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى مىقىكيـ مّْف نٍَّفسو كىاًحدىةو كىخى خى

ـٍ  مىٍيكي ـى ًإفَّ الٌموى كىافى عى ا ًنسىاء كىاتَّقيكٍا الٌموى الًَّذم تىسىاءليكفى ًبًو كىاألىٍرحى االن كىًثيران كى ًرجى
ًقيبان﴾ رى

يىٍغًفٍر ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى ،(2) ـٍ كى الىكي ـٍ أىٍعمى قيكليكا قىٍكالن سىًديدان، ييٍصًمٍح لىكي كى
ٍف ييًطًع المَّوى كىرىسيكلىوي فىقىٍد فىازى فىٍكزان عىًظيمان﴾ مى ـٍ كى ـٍ ذينيكبىكي لىكي

(4). 
ًديًث ًكتىابي المَّوً  » ٍيرى اٍلحى ،  أىمَّا بىٍعدي، فىًإفَّ خى مَّدو ٍيرى اٍليىٍدًم ىىٍدمي ميحى شىرَّ ، كىخى كى

لىةه  بلى كيؿَّ ًبٍدعىةو ضى   (3).«اأٍليميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى

                                                           

 ِِسكرة آؿ عمراف :  (ُ)
 ُ ُسكرة النساء:   (ِ)
  َٕسكرة األحزاب:   (ّ)
لىةو ًفي النَّارً »، أما قكؿ :  ٕٖٔأخرجو مسمـ    (ْ) بلى كيؿُّ ضى الدكتكر ماىر فقد تكمـ فييا أىؿ العمـ، قاؿ  «كى

/ ُٗ« مجمكع الفتاكل»أشار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية إلى إعبلليا مف جية المتف، انظر:  :"ياسيف الفحؿ
 ".ٓ«: أحاديث كمركيات في الميزاف»، كحكـ الشيخ محمد عمرك عبد المطيؼ عمييا بالشذكذ، انظر: ُُٗ
ف حجر المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد ب  ُٓٗ بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـانظر 

الناشر: دار القبس لمنشر كالتكزيع،  المحقؽ: الدكتكر ماىر ياسيف الفحؿ ىػ( ِٖٓالعسقبلني )المتكفى: 
، كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  ـ َُِْ -ىػ  ُّْٓالطبعة: األكلى،  المممكة العربية السعكدية -الرياض 

لىةو ًفي النَّ  يرحمو ا تعالى:" بلى كيؿُّ ضى ـٍ يىقيٍؿ: كى لى قىٍد اٍجتىيىدى ًفي طىمىًبًو كى ؽَّ كى دى اٍلحى ؽّْ مىٍف قىصى اًر بىٍؿ يىًضؿُّ عىٍف اٍلحى
طىؤيهي الَّ  مىى اٍجًتيىاًدًه كىخى ا أيًمرى ًبًو فىيىكيكفي لىوي أىٍجره عى قىٍد يىٍفعىؿي بىٍعضى مى ٍنوي فىبلى ييعىاقىبي كى زى عى ؿَّ ًفيًو عىٍف فىعىجى ًذم ضى

ًقيقىًة اأٍلىٍمًر مىغٍ  ـٍ يىٍعمىميكا أىنَّ حى لى فىعىميكا مىا ىيكى ًبٍدعىةه كى مىًؼ قىٍد قىاليكا كى كىًثيره ًمٍف ميٍجتىًيًدم السَّمىًؼ كىاٍلخى وي ًبٍدعىةه فيكره لىوي. كى
ا لً  مَّ ٍد ًمٍنيىا كىاً  ـٍ ييرى ا لى ا ًِليىاًت فىًيميكا ًمٍنيىا مى مَّ ةن كىاً  ًحيحى ًعيفىةو ظىنُّكىىا صى اًديثى ضى ٍسأىلىًة إمَّا أًلىحى ًفي اٍلمى رىٍأمو رىأىٍكهي كى

ـٍ تىٍبميٍغييـٍ   ُُٗ/ ُٗمجمكع الفتاكل ".  نيصيكصه لى
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مامو ، أنت في مكضع قيادة ،  أييا الحبيب الغالي شيخ المسجد كا 
غير كالكبير كاألمي كالعالـ ، كميـ يصمكف صكأنت مف يستمع لكعظؾ ال

 خمفؾ كيقتدكف بفعمؾ ، كيأخذكف كمماتؾ مأخذ الجد.
كؿ ذم بصر كبصيرة أف رمضاف مكسـ مف  كعمى يخفى عميؾ ،ال ك 

عامؿ ىذا الشير مكاسـ الطاعات كالقربات ، كأف األعـ األعظـ مف األمة تي 
كأف األمة بحاجة ماسة إليو  ،مة خاصة ، كليا معو كقفات ككقفاتمعام
 يحدث كؿ عاـ. اعكجاجالتقـك 

كىذا كاقع مشاىد ، عف المنيج القكيـ ، كىذا  تنحرؼكاألمة ببل ريب 
االنحراؼ منو ما يقـك باالستغفار ، كمنو ما يقـك بالصمكات الخمس ، كمنو 

 ما يقـك بالجمعة ، كمنو ما يقـك برمضاف .
بالنسبة لعامة الناس ، لكنيـ ال يحسنكف استغبللو  أىميتوكرمضاف لو 

، كىنا تأتي المسؤكلية عمى عاتؽ الدعاة كالمصمحيف ، كأئمة المساجد 
 . خمؿإلى الصراط المستقيـ ، كتقكيـ ما حدث مف  ليعكدكا باألمة

يقاظ األمة ،   المسجدكال ينس إماـ  أنو إف أحسف استغبلؿ الشير ، كا 
 كصدقت نيتو خرج بحسنات ال يعمميا إال ا تعالى.

اًرمّْ عىٍف أىًبي مىٍسعيكدو  مىٍيًو اأٍلىٍنصى مَّى اي عى اءى رىجيؿه ًإلىى النًَّبيّْ صى : جى ، قىاؿى
: ًإنّْي أيٍبًدعى  ، فىقىاؿى مَّـى سى كى

(8)  : : يىا «مىا ًعٍنًدم»ًبي فىاٍحًمٍمًني، فىقىاؿى ، فىقىاؿى رىجيؿه
مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى مىٍف يىٍحًمميوي، فىقىاؿى رىسيكؿي اً صى رىسيكؿى اً، أىنىا أىديلُّوي عى

ٍيرو فىمىوي ًمٍثؿي أىٍجرً  » مىى خى   (2).« فىاًعًموً  مىٍف دىؿَّ عى
مىٍيًو كىاٍلميسىاعىدىًة  فىًضيمىةي ًفيًو  قاؿ النككم:" ٍيًر كىالتٍَّنًبيًو عى مىى اٍلخى لىًة عى الدَّالى

ًلفىاًعًمًو كفيو فضيمة تعميـ العمـ ككظائؼ العبادات السيما ًلمىٍف يىٍعمىؿي ًبيىا ًمفى 
                                                           

  ّٗ/ُّ" مسمـ بشرح النككم  مىٍعنىاهي ىىمىكىٍت دىابًَّتي كىًىيى مىٍركيكًبي قاؿ النككم:"  (ُ)
   ُّٖٗأخرجو مسمـ   (ِ)
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ـٍ كىاٍلميرىادي ًبًمٍثًؿ  ٍيًرًى فىاًعًمًو أىفَّ لىوي ثىكىابنا ًبذىًلؾى الفعؿ كما أف  ٍجرً أى اٍلميتىعىبًّْديفى كىغى
  (8)". يمـز أىٍف يىكيكفى قىٍدري ثىكىاًبًيمىا سىكىاءن  لفاعمو ثكابا كال

فكـ مف المصميف معؾ ، ككـ مف المستمعيف لؾ ، ككـ مف العامميف 
إف ، ككؿ ىؤالء في ميزاف حسناتؾ بكعظؾ ، ككـ مف الناقميف عنؾ العمـ كالعمؿ

 شاء ا تعالى.
ابذؿ كؿ ما في كسعؾ لتعكد بركاد المسجد كمف يتابعؾ :  ُأَخي الغالي

كىأىٍحًسٍف كىمىا  ﴿إلى النيج القكيـ ، كاحمميـ عمى استغبلؿ فرصة رمضاف، 
﴾   (2).أىٍحسىفى المَّوي ًإلىٍيؾى

كأضع بيف يديؾ أخي الحبيب الغالي ما يعينؾ عمى حسف استغبلؿ 
  إلى حاؿ طيب مف خير ىذا الشير. كأحبتؾ بإخكانؾالشير كالكصكؿ 

، ىذه بضاعة صاحبيا المزجاة مسكقة  لو كالناظر فيو ئأىييا القار  "
 ، ، لؾ غنمو كعمى مؤلفو غرمو ، كىذا فيمو كعقمو معركض عميؾ إليؾ

فإف عدـ منؾ حمدنا كشكرنا، فبل يعدـ منؾ  ؛ ، كعميو عائدتو كلؾ ثمرتو
ف أبيت إال المبلـ فبابو مغفرةن   كقد: مفتكح، كعذرنا، كاً 

 ـد وولى المالمة الرجال                  استْأثر اهلل بالثناِء وباْلحمـ

ا، كينفع بو مؤلفو كقارئو ككاتبو  لكجيوكا المسئكؿ أىف يجعمو  خالصن
الدنيا كاِلخرة، ًإنو سميع الدعاًء، كأىىؿ الرجاًء، كىك حسبنا كنعـ  يف

 .(4)"الككيؿ

                                                           

  ّٗ/ُّشرح النككم مسمـ ب  (ُ)
  ٕٕسكرة القصص :   (ِ)
  ٕلسعادتيف االيجرتيف كباب  طريؽ  (3)
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كاجعؿ حظنا رضاؾ عنا كمغفرة  الميـ ال تجعؿ حظنا القكؿ كالرقـ،
الميـ ىذه قمكبنا كىي بيف يديؾ فثبتيا عمى دينؾ  تصمح بيا فساد قمكبنا،

 .لزميا طاعتؾ كمرضاتؾ كعكدىا الخيرأك 
كفر الحظ أمف الطاعات كالبركات منو  اكاجعؿ لن،  رمضافرب بمغنا 

 .كالنصيب
 .الميـ فرجؾ القريب كعادتؾ الحسنة يا ذا الفضؿ كالجكد

 .جمعيفأكصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو 
 

 كجمعو الفقير إلى رب البريات 
 أبو الحسن براني
، كمف أحبو ، كدعا لو  غفر ا لو ، كلكالديو ، كأىؿ بيتو ، كأحبتو

 .بخير ، كلممسمميف أجمعيف
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 االستعداد لرمضان
لىًكٍف كىًرهى المَّوي اٍنًبعىاثىييـٍ ﴿يقكؿ تعالى  ىعىدُّكا لىوي عيدَّةن كى كجى ألى لىٍك أىرىاديكا اٍلخيري كى

ًقيؿى اٍقعيديكا مىعى اٍلقىاًعًديفى  بىاالن  *فىثىبَّطىييـٍ كى ـٍ ًإالَّ خى ـٍ مىا زىاديككي كا ًفيكي رىجي لىٍك خى
ـي  ـٍ يىٍبغيكنىكي لىكي عيكا ًخبلى ىٍكضى ًميـه  كىألى ـٍ سىمَّاعيكفى لىييـٍ كىالمَّوي عى ًفيكي اٍلًفٍتنىةى كى

 (8).﴾ًبالظَّاًلًميفى 
لىٍك أىرىاديكا ﴿ابف كثير يرحمو ا تعالى :" يىقيكؿي تىعىالىى:  الحافظقاؿ   كى
كجى  أىٍم: لىكىانيكا تىأىىَّبيكا لىوي،  ﴾ألعىدُّكا لىوي عيدَّةن ﴿أىٍم: مىعىؾى ًإلىى اٍلغىٍزًك  ﴾اٍلخيري

لىًكٍف كىًرهى المَّوي اٍنًبعىاثىييـٍ ﴿ كا مىعىؾى قىدرنا،  ﴾كى  ﴾فىثىبَّطىييـٍ ﴿أىٍم: أىٍبغىضى أىٍف يىٍخريجي
 ، ـٍ رىىي ًقيؿى اٍقعيديكا مىعى اٍلقىاًعدً ﴿أىٍم: أىخَّ  (2) .أىٍم: قدرنا" ﴾يفى كى

ا تعالى :" يقكؿ تعالى مبينا أف المتخمفيف مف  يرحموقاؿ السعدم 
المنافقيف قد ظير منيـ مف القرائف ما يبيف أنيـ ما قصدكا الخركج لمجياد 

، فإف العذر ىك المانع الذم  بالكمية، كأف أعذارىـ التي اعتذركىا باطمة
أسباب الخركج، ثـ منعو مانع شرعي،  يمنع إذا بذؿ العبد كسعو، كسعى في

 .فيذا الذم يعذر
كجى ألعىدُّكا لىوي عيدَّةن  ﴿أما ىؤالء المنافقكف فػ ك  أم:  ﴾لىٍك أىرىاديكا اٍلخيري

الستعدكا كعممكا ما يمكنيـ مف األسباب، كلكف لما لـ يعدكا لو عدة، عمـ 
 .أنيـ ما أرادكا الخركج

لىًكٍف كىًرهى المَّوي اٍنًبعىاثى  ﴿ قدرا  ﴾فىثىبَّطىييـٍ ﴿معكـ في الخركج لمغزك  ﴾ييـٍ كى
ف كاف قد أمرىـ كحثيـ عمى الخركج، كجعميـ مقتدريف عميو،  كقضاء، كا 

                                                           

  ْٕسكرة التكبة :  (ُ)
  ُٗٓ/ ْابف كثير  تفسير  (ِ)
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ًقيؿى اٍقعيديكا مىعى ﴿كلكف بحكمتو ما أراد إعانتيـ، بؿ خذليـ كثبطيـ  كى
 (8) .مف النساء كالمعذكريف" ﴾اٍلقىاًعًديفى 

  .عكذ با تعالى مف الخذالفأ
في ىذه اِلية أف المتخمفيف عف غزكة تبكؾ لك أرادكا  تعالىيبيف ا 

الخركج مع النبي صمى ا عميو كسمـ كصحبة األخيار ألعدكا عدة الخركج 
قبؿ الخركج لمغزك لكف" لما يعممو مف  ساعة أف سمعكا منادم الجياد ،

ؤالء ال أف ى طبيعتيـ كنفاقيـ، كنكاياىـ المنطكية عمى السكء لممسمميف ،
يريدكف الخركج حتى كلك تكفرت ليـ العدة عدة الجياد كأنيـ ال يفكركف فيو 

 (2) .كلـ يبعث فييـ اليمة لمخركج" ﴾فىثىبَّطىييـٍ  ﴿كال يحرصكف عميو 
 كال يأخذ بأسبابيا كال يحرص عمييا،  ال يفكر في اليداية مفكحاؿ 

حياتو عمى الصراط كال يريد أف يقيـ  ،كال يريدىا في رمضاف كال في غيره
  . المستقيـ

الغالي أف تككف مف أمثاؿ ىؤالء ال تأخذ عدتؾ  الحبيباحذر أخي 
ليذا الشير كتستحضر النية الخالصة عمى أف تيتدم كتككف في قكافؿ 

 . العباد كالقائميف كالذاكريف مع صحبة األخيار في ىذا الشير المبارؾ
ياؾ أف  كمف الذيف كره ا  ر ،فيؾ رائحة المتخمفيف عف الخي تككفكا 

 .﴾ اقعدكا مع القاعديف ﴿تعالى خركجيـ لمطاعات في ىذا الشير كقيؿ 
نعـ أقعدىـ ا تعالى عف الخركج ألنيـ لـ يعدكا العدة ، كلـ يكف في 
نيتيـ الخركج أصبلن ، كألف ا تعالى يعمـ أنيـ لك خرجكا ألرىقكا المسمميف 

 التخمؼ عف الغزك .كاتعبكىـ فأقاميـ  عمى حاليـ مف 

                                                           

 ّّٗتفسير السعدم  (ُ)
  بتصرؼ ُّٔٔ/ ّؿ الظبلانظر  (ِ)
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ككؿ مف لـ يعد العدة معرض ألف يككف مف الذيف ال يريدكف اليداية 
 في ىذا الشير كال يحرصكف عمييا.
 خشى منو عمى جماعة المسمميف .يي ك كىذا يخشى عميو مف التثبيط ، 
 لو ذلؾ ، كرجع سالمنا .  تعالى كمف أعد العدة ، فخرج كيسر ا
دة الشير مف أف يثبطؾ ا تعالى يخشى عميؾ يا مف لـ تأخذ ع

 .فتتأخر في الدنيا كاِلخرة، أك ال تصؿ أبدان 
أخي أف يككف ا تعالى كره كجيؾ في رمضاف  فمـ يجعؿ  احذر

 عندؾ نية الخير ، كلـ يجعؿ لؾ حظنا منو في رمضاف .
أه لك كاف ا تعالى قد كره ىذه الكجكه ، فصرفيا عف الطاعات 

 كالقربات .
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 حال الناس في االستعداد لرمضان
يختمػػػؼ اسػػػتعداد النػػػاس لشػػػير رمضػػػاف بحسػػػب اخػػػتبلؼ تفكيػػػرىـ كبيئػػػتيـ 

ككمػػا اختمفػػكا فػػي كػػؿ شػػاف مػػف شػػؤكف حيػػاتيـ اختمفػػكا فػػي  ،كمػػنيج حيػػاتيـ
 .  االستعداد لرمضاف

ف شػػير رمضػاف شػير تػركج فيػػو التجػارة كىػك مكسػـ مػػف أمػف عمػـ  فمـنيم *
عػدىا عمػى أك ، فجيز بضاعتو مف مطعـك كمشػركب كممبػكس  مكاسـ الربح،

سكاقيـ تريػؾ أسكاؽ المسمميف كفي شكارعيـ ك أحسف حاؿ، كنظرة كاحدة في أ
 .ىذا بكضكح
َـّ  كىػػؤالء ال كال  مضػػاف بيمػػا ،ر  كحسػػاباتيـ فػػي ليػػـ اال الػػدرىـ كالػػدينار، ىػػ

 .با ا عمى الدنيا.. كال حكؿ كال قكة االيزيدىـ شير الطاعات اال حرصن 
كػؿ أعػده التجػار السػابقكف مػف مأمػف يسػتعد ليػذا الشػير بشػراء مػا  ومنيم *

ممػػػا لػػػذ كطػػػاب، كشػػػير رمضػػػاف عنػػػده شػػػير لمشػػػيكات  كمشػػػرب كممػػػبس ،
 كحظػػو مػػف رمضػػاف ذلػػؾ ، كىػػذا ديدنػػو طيمػػة الشػػير ،، كالممػػذات المباحػػة 

ف مصػػػر فػػي شػػير رمضػػػاف تنفػػؽ عشػػريف بالمائػػػة مػػف نفقػػػة أف تعمػػـ أكلػػؾ 
لقػػػد تحػػػكؿ مكسػػػـ الطاعػػػات كالقربػػػات عنػػػد ىػػػؤالء الػػػى مكسػػػـ  ،كػػػامبلن  العػػػاـ

 .لمبطكف كالممذات
مػف يعػد المسمسػبلت كالفػكازير كبػرامج الميػك مػف رمضػاف الماضػي ومنيم  *

شػياطيف االنػس يػكحي بعضػيـ الػى بعػػض  ليقػدميا فػي رمضػاف ىػذا العػاـ ،
 .تعالى يؿ ابيشتركف ليك الحديث ليضمكا عف س زخرؼ القكؿ غركرا،

ـــنيم *  .نػػػس ليػػػؿ نيػػػارعدتػػػو شػػػياطيف اإلأال متابعػػػة مػػػا إمػػػف الىػػػـ لػػػو  وم
فقد عكد نفسػو فػي شػعباف ؛ عد قمبو كبدنو كخمقو ليذا المكسـ أمف  ومنيم *

 . نفػػػػػػاؽ فػػػػػػي كجػػػػػكه الخيػػػػػػرـ كالقيػػػػػػاـ كقػػػػػراءة القػػػػػػرآف كاإلياعمػػػػػى الصػػػػػػ
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كضػػاعو مػػع ربػػو تعػػالى كمػػع أصػػبلح حػػاؿ قمبػػو كتغييػػر إمػػف ىمػػو  ومــنيم *
 .يرانو كمحيطوجمتو ك أ
 .سبلـ في رمضافىؿ اإلأخبلقو لتميؽ بأمف ىذب  ومنيم*
كالتفػاني فػي خػدمتيـ ليصػمكا  ا، لييػإ ـمف ىمو ىدايػة النػاس كسػكقي ومنيم*

 .بدية في جنة رب البرية تعالىالى الراحة األ
فيػك يركػز مجػاؿ الػدعكة عمػى فػرد  مػف ينشػط فػي الػدعكة الفرديػة ، ومنيم *
جر يفكؽ حمر أيتديا عمى يديو ليحصؿ عمى يل؛ ثنيف يربط حياتو بيما اك أ

 .النعـ، كحسنات مضاعفة
 .سر المسمميفأسرة مف أمف ىمو كفالة  ومنيم *
 .مف ىمو عبلج مريض يداـك معو الشير كبعده ومنيم *
 .مف يبحث عف عشر ختمات لمقرآف الكريـ ومنيم *
ــنيم*  ثػػر الػػذنكب أمػػف يبحػػث عػػف دمعػػة فػػي جػػكؼ الميػػؿ البيػػيـ تطفػػ   وم

 .كالمعاصي السالفة
كبػر مػف اف تعػد كىػي متنكعػة أككجكىو فػي ىػذا المجػاؿ  ومجاالت الخير * 

تخػػرج مػػف رمضػػاف  كال عمػػاؿ الصػػالحة ،لتنػػاؿ حظػػؾ فيمػػا يبلئمػػؾ مػػف األ
 .خيب الكفد كال صفر اليديفأ
بّْؾى مىٍحظيكرنا  ﴿ مىا كىافى عىطىاءي رى بّْؾى كى ًء ًمٍف عىطىاًء رى ًء كىىىؤيالى   (8).﴾كيبلِّ نيًمدُّ ىىؤيالى
لينػػػػاؿ كػػػػؿ مسػػػػمـ حظػػػػو مػػػػف الطاعػػػػات  متعػػػػددة متنكعػػػػة، مواســــم الخيــــرو  

 ىػك سػنكم كمنيا مػا سبكعي،أفمنيا ما ىك يكمي ، كمف ما ىك  كالقربات ،
. 

                                                           

َِ( سكرة اإلسراء:ُ)   
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ال ا  ك  ، تيػػػػؾ الجمعػػػػةأحتػػػػى ت ا كبعػػػػده ،فغػػػػدن  فػػػػاذا مػػػػا فاتتػػػػؾ فرصػػػػة اليػػػػـك ،
 .فرمضاف كؿ عاـ مكسـ جديد كفرصة جديدة

كالكعاظ ، كالدعاة ، فرصة لمعمماء رمضاف فرصة ؛ كأم فرصة ، نعـ 
كمف بمغ  رباب الذنكب كالمعاصي ،أك  كالمذنبيف ، كالمحسنيف كالفقراء ، ،

 .نتف الذنكب مداه
 .تعكد مرة اخرل لكف قد تعكد كال تجدؾ فرصة

كقؿ لعؿ ا تعالى  استغؿ فرصة رمضاف كاسبح مع تيار العابديف ،
  .يغفر لي بصحبتيـ

 .قؿ لنفسؾ ىذه فرصتؾ االخيرة
فمعمؾ يا  نفس كـ مرة مر عميؾ رمضاف كرمضاف كلـ تتغيرم ، قؿ يا
 .ىبل لمتغييرأنفس لست 

خذت النفس أفيمر رمضاف كما قؿ ليا كـ مرة يمعب بؾ الشيطاف 
 .حظيا مف القرب

حسني لعمؾ أ، ك  قؿ ليا يا نفس ليكف صكمؾ ىذا العاـ صـك مكدع
 تفكزم بالرضكاف

  .قؿ ليا
 بسعي منك في ظمم الميالي...  يا نفس ويحك ساعديني
 بطيب العيش في تمك العاللي...لعمك في القيامة تفوزي

 .الخير في مكسمو نفس ال تبخمي عمى نفسؾ بعمؿ قؿ ليا يا
 ال اليم والندماإتراه يحصد ... ومن فاتو الغرس في زمن البدار فما

ف ا تعػػالى جمػػع لػػؾ فيػػو مػػف الخيػػر مػػا لػػـ يجمعػػو لػػؾ فػػي شػػير أل فرصــة
 .ابدن أ خرآ
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 :مل ما يميأت
،  بكاب الجناففتح أل، ك تصفيد لمشياطيف، ك  قرآف، ك  قياـ، ك  صياـ

 كؿ ليمة عتقاء مف النار، ك  يـك دعكة ال تردكؿ ، ك  بكاب النيرافغمؽ ألك 
، صدقة الفطرر، ك ليمة القد، ك طيب مف ريح المسؾأخمكؼ فـ الصائـ ، ك 
كيؼ نجمع لؾ ىذا الخير في غير ، فسباحة مع التيار، ك  االعتكاؼك 

 .رمضاف
ال ليقربؾ منو فمماذا إما جمع ا تعالى لؾ كؿ ىذا  خي الحبيب الغاليأ

  .تبتعد
  .حـر نفسو ىذا الخير محرـك مف
درؾ رمضاف كلـ يغفر أمف ... خاب كخسر...خاب كخسر...  خاب وخسر

 ...لو
ًعدى رىسيكؿي ا رضي ا عنو  مالؾ بف الحكيرثعف  : صى صمى -قىاؿى

تىبىةن قاؿ:  -ا عميو كسمـ ًقيى عى : » اٍلًمٍنبىرى فىمىمَّا رى ًقيى أٍخرىل فىقىاؿى "آًميٍف"، ثيَـّ رى
: "أتىاًني ًجٍبًريؿي "آًميفٍ  : "آًميٍف"، ثيـن قىاؿى ًقي عىتىبىةن ثىاًلثىةن فىقىاؿى مى اي  -"، ثيـٌ رى صى
مىٍيًيمىا ـٍ يغفر لىوي، فىأٍبعىدىهي ا،  -عى ، فىمى افى مَّدي، مىٍف أٍدرىؾى رىمىضى : يىا ميحى فىقىاؿى

مىٍف أىٍدرىؾى كىاًلدىٍيًو أىكٍ  : كى : آًميٍف، قىاؿى دى  فىقيٍمتي ؿى النَّارى فىأىٍبعىدىه اي، أىحى ىيمىا فىدىخى
: آًميفٍ  ، فىأٍبعىدىهي ا، قيٍؿ:  ،فىقيٍمتي مىٍيؾى ؿّْ عى ـٍ ييصى مىٍف ذيًكٍرتى ًعٍندىهي فىمى : كى قىاؿى

: آًميفٍ  ، فىقيٍمتي  (8) .« آًميفي
النيػػػة الصػػػادقة فػػػي عمػػػؿ  عظػػػـ مػػػا يعػػػده المسػػػمـ مػػػف عػػػدة لرمضػػػافأمػػػف  *

نػػو يريػػد الخيػػر أفمتػػى عمػػـ ا تعػػالى مػػف العبػػد  الشػػير ،كاسػػتغبلؿ  الخيػػر ،

                                                           

  .، كقاؿ األلباني صحيح لغيره ِّٖٔمكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف   (ُ)
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ـٍ  ﴿ ، قػاؿ تعػػالى :عطػػاه حاجتػو كزيػػادةأفػي رمضػاف  ًإٍف يىٍعمىػـً المَّػػوي ًفػي قيميػػكًبكي
ـٍ كىالمَّوي غىفيكره رىًحيـه  يىٍغًفٍر لىكي ـٍ كى ٍيرنا ًممَّا أيًخذى ًمٍنكي ـٍ خى ٍيرنا ييٍؤًتكي  (8) ﴾خى

" : ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىاسىاًنيّْ ٍف ًفي  ﴿عىٍف عىطىاءو اٍلخي يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ قيٍؿ ًلمى
ـٍ ًمفى األٍسرىل مىٍيًو  ﴾أىٍيًديكي مَّى المَّوي عى : قىاليكا ًلمنًَّبيّْ صى ابيوي. قىاؿى عىبَّاسه كىأىٍصحى

مىى قىٍكًمنىا.  فَّ لىؾى عى حى نىٍشيىدي أىنَّؾى رىسيكؿي المًَّو، لىنىٍنصى نَّا ًبمىا ًجٍئتى ًبًو، كى : آمى مَّـى سى كى
ٍيرنا يي  ﴿فىأىٍنزىؿى المَّوي:  ـٍ خى ـٍ ًإٍف يىٍعمىـً المَّوي ًفي قيميكًبكي ٍيرنا ًممَّا أيًخذى ًمٍنكي ـٍ خى ًإيمىاننا  ﴾ٍؤًتكي

ـٍ  ٍيرنا ًممَّا أيًخذى ًمٍنكي ـٍ خى تىٍصًديقنا، ييٍخًمٍؼ  لىكي يىٍغًفٍر لىكيـٍ  ﴿كى ٍرؾى الًَّذم كيٍنتيـٍ شال ﴾كى
ـٍ تىٍنًزٍؿ ًفي : مىا أيًحبُّ أىفَّ ىىًذًه اٍِليىةى لى : فىكىافى اٍلعىبَّاسي يىقيكؿي مىٍيًو. قىاؿى نىا، كىأىفَّ ًليى عى

 : ٍيرنا ًممَّا أيًخذى ًمٍنكيـٍ  ﴿الدٍُّنيىا، لىقىٍد قىاؿى ـٍ خى ٍيرنا ًممَّا أيًخذى  ﴾ييٍؤًتكي فىقىٍد أىٍعطىاًني خى
 : قىاؿى ، كى يىٍغًفٍر لىكيـٍ ﴿ًمنّْي ًمائىةى ًضٍعؼو ك أىٍف يىكيكفى  غيفر ًلي ﴾كى   (2)."كىأىٍرجي

ٍيرنا  ﴿ كالمراد بالخير في قكلو تعالى : ـٍ خى  ﴾ًإٍف يىٍعمىـً المَّوي ًفي قيميكًبكي
ًميًع التَّكىاًليًؼ،  " طىاعىًة رىسيكًلًو ًفي جى ًة المَّو كى مىى طىاعى يمىافي كىاٍلعىٍزـي عى اإٍلً

مىى نيٍصرىًة  ؿي ًفيًو اٍلعىٍزـي عى يىٍدخي ًميًع اٍلمىعىاًصي، كى كىالتٍَّكبىةي عىًف اٍلكيٍفًر كىعىٍف جى
بىًتوً الرَّسيكًؿ، كىا ارى  (4) ."لتٍَّكبىةي عىٍف ميحى

ٍيرنا  ﴿ كالمراد بالخير في قكلو : ـٍ خى  ، ما ذكره الفخر الرازم:"" ﴾ييٍؤًتكي
: ٍيًر أىٍقكىاؿه  ًلٍمميفىسًّْريفى ًفي ىىذىا اٍلخى

لُ  ٍمؼي ًممَّا أيًخذى ًمٍنييـٍ ًفي الدٍُّنيىا. اْلَقْوُل اْْلَوَّ  : اٍلميرىادي: اٍلخي
ــْوُل  ـٍ الثَّــاِنيَواْلَق يىٍغًفػػٍر لىكيػػ ٍيػػًر ثىػػكىابي اٍِلًخػػرىًة، فىػػًإفَّ قىٍكلىػػوي: كى ػػرىادي ًمػػٍف ىىػػذىا اٍلخى : اٍلمي

ا أىٍف يىكيكفى ًفي الدٍُّنيىا. ٍيري الًَّذم تيقىدّْميوي يىًجبي أىٍيضن  اٍلميرىادي ًمٍنوي ًفي اٍِلًخرىًة، فىاٍلخى

                                                           

  َٕرة التكبة : سك   (ُ)
  ّٗ/ ْتفسير ابف كثير  (ِ)
  ُّٓ/ُٓالغيب مفاتيح  (ّ)
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مىػىَواْلَقْوُل الثَّاِلـثُ  ف يحمػؿ أكاألخيػر ىػك األكلػى بػ (8) ."اٍلكيػؿّْ  : أىنَّػوي مىٍحميػكؿه عى
 عميو القكؿ.

كىمنا ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف  ﴿ كىمنا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى ٍف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمىا فىاٍبعىثيكا حى كىاً 
ًبيرنا  ًميمنا خى فًّْؽ المَّوي بىٍينىييمىا ًإفَّ المَّوى كىافى عى ا ييكى حن  (2).﴾ييًريدىا ًإٍصبلى

ا ﴿ حن فًّْؽ المَّوي بىٍينىييما فتتفؽ "  ﴾ًإٍف ييًريدىا ًإٍصبلى أم بيف الزكجيف كتأليفا ييكى
 .كممتيما كيحصؿ مقصكدىما فالضمير أيضا لمحكميف

ز أف يككف الضميراف لمزكجيف أم إف أرادا إصبلح ما بينيما مف كّْ كجي 
 .الشقاؽ أكقع ا تعالى بينيما األلفة كالكفاؽ

لمحكميف، كالثاني لمزكجيف أم إف قصدا إصبلح ذات كأف يككف األكؿ 
البيف ككانت نيتيما صحيحة كقمكبيما ناصحة لكجو ا تعالى أكقع ا 

 .سبحانو بيف الزكجيف األلفة كالمحبة كألقى في نفكسيما المكافقة كالصحبة
كأف يككف األكؿ لمزكجيف، كالثاني لمحكميف أم إف يرد الزكجاف  

كفؽ ا تعالى شأنو بيف الحكميف حتى يعمبل بالصبلح إصبلحا كاتفاقا ي
ًبيران  ﴿كيتحرياه  ًميمان خى بالظكاىر كالبكاطف فيعمـ إرادة العباد  ﴾ًإفَّ المَّوى كافى عى

 (4) ".كمصالحيـ كسائر أحكاليـ
 : ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اي عى : قىػاؿى رىسيػكؿي اً صى ، قىػاؿى اًلػؾو ػٍف طىمىػبى »عىٍف أىنىًس ٍبػًف مى مى

ـٍ تيًصٍبوي  لىٍك لى اًدقنا، أيٍعًطيىيىا، كى  (3) .«الشَّيىادىةى صى

                                                           

  بتصرؼ ُّٓ/ُٓالغيب  مفاتيح (ُ)
  ّٓسكرة النساء  (ِ)
  بتصرؼ يسير ِٕ/ ّركح المعاني  (ّ)
  َُٖٗأخرجو مسمـ  (ْ)
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نىٍيؼو  عف مَّـى  رضي ا عنو  سىٍيًؿ ٍبًف حي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىفَّ النًَّبيَّ صى
 : ٍف مىاتى  »قىاؿى نىاًزؿى الشُّيىدىاًء، كىاً  مىٍف سىأىؿى اى الشَّيىادىةى ًبًصٍدؽو، بىمَّغىوي اي مى

مىى ًفرىاًشًو   (8).«عى
سػػػبحاف ا العظػػػػيـ كبحمػػػػده ، مػػػػا أكرمػػػؾ سػػػػيدم كمػػػػكالم ، يكفػػػػف كيغسػػػػؿ 
كييصػػمى عميػػو كقػػد مػػات عمػػى فراشػػة ، كلػػيس بػػو أثػػر شػػككة ، كىػػك عنػػد ا 

 ية يا عباد ا تعالى.شييد ؛ إنيا الن
ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عىٍنوي  :  عىٍف أىًبي ىيرى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، عىًف النًَّبيّْ صى

ذى ييًريدي ًإٍتبلىفىيىا » مىٍف أىخى ٍنوي، كى ذى أىٍمكىاؿى النَّاًس ييًريدي أىدىاءىىىا أىدَّل المَّوي عى مىٍف أىخى
  (2).«أىٍتمىفىوي المَّوي 

 وىذا يكون بأمرين :
: أف يفػػػتح ا تعػػػالى لػػػو بمنػػػو ككرمػػػة مػػػف الػػػدنيا مػػػا يكػػػكف سػػػببنا فػػػي اْلول 

 قضاء دينو .
  (4)بمنو ككرمو في اِلخرة. ذلؾ : أف يقضي ا تعالى عنوالثاني 

ٍنػػوي  ًضػيى المَّػوي عى ٍيػػرىةى رى ػٍف أىًبػي ىيرى مىٍيػػًو ، عى ػمَّى المَّػوي عى ػًف النًَّبػػيّْ صى : عى ، قىػػاؿى ػمَّـى سى  »كى
ػػًبيًؿ المَّػػًو، كىالنَّػػاًكحي ييًريػػدي أىٍف  اًىػػدي ًفػػي سى مىػػى المَّػػًو أىٍف ييًعيػػنىييـي: اٍلميجى ػػؽّّ عى ثىػػةه حى ثىبلى

، كىاٍلميكىاتىبي ييًريدي اأٍلىدىاءى   (3). «يىٍستىًعؼَّ
حمػػد البنػػو رحميمػػا ا تعػػالى قػػاؿ عبػػد ا بػػف اإلمػػاـ أاالمػػاـ  اســمو وصــية

 أكصني يا أبت ؟: فقاؿ بيو يكماأحمد أل

                                                           

  َُٗٗأخرجو مسمـ  (ُ)
  ِّٕٖأخرجو البخارم  (ِ)
  ْٓ/ٓانظر فتح البارم  (ّ)
مىى شىٍرًط ميٍسًمـو كقاؿ   ِٖٕٔأخرجو الحاكـ في المستدرؾ  (ْ) ًحيحه عى صحيح ابف حباف ، صى

  كقاؿ األرنؤكط إسناده حسف ،كحسنو األلباني ََّْ بمبافبترتيب ابف 
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 (8). فإنك ال تزال بخير ما نويت الخير انِو الخير يا بني ! فقاؿ :
الكلد يطمب الكصية مف أبيو؛ كأم كالد ىك ، كالد بمغ في العمـ حدنا قاؿ 

أىٍحمىد إماـ ًفي ثماف خصاؿ إماـ ًفي الحديث إماـ ًفي الفقو  فيو الشافعي:"
إماـ ًفي المغة إماـ ًفي القرآف إماـ ًفي الفقر إماـ ًفي الزىد إماـ ًفي الكرع 

 (2) ."إماـ ًفي السنة 
كأف المَّو قد جمع لو عمـ األكليف  :"قاؿ ًإٍبرىاًىيـ الحربي كقد ذكر أحمد 

  (4)."ما شاء مف كؿ صنؼ يقكؿ ما يرل كيمسؾ
كمف الطبيعي أف يكصي الكالد ابنو بأمكر الدنيا التي يخاؼ ضياعيا ، 

 لكف الكالد جمع لو كصية تجمع لو أمر الديف كالدنيا.
 كالكصية غالبنا ما تككف بكممات بسيطات ليسيؿ حفظيا كتذكرىا دكمنا. 

مىى اٍلمىٍسئيكًؿ سىٍيمىةي اٍلفىٍيـً  قاؿ ابف مفمح :" ًصيَّةه عىًظيمىةه سىٍيمىةه عى كىىىًذًه كى
فىاًعمييىا ثىكىابيوي دىاًئـه ميٍستىًمرّّ ًلدىكىاًميىا كىاٍسًتٍمرىارىىىا، كىًىيى  مىى السَّاًئًؿ، كى كىااًلٍمًتثىاًؿ عى

ًميًع أىٍعمىاًؿ اٍلقيميكًب اٍلمىٍطميكبىًة شىرٍ  مىى جى اًدقىةه عى اًلًؽ أىٍك صى عنا سىكىاءه تىعىمَّقىٍت ًباٍلخى
فنا قىاؿى الشٍَّيخي تىًقيُّ  مىٍييىا ًخبلى ـٍ أىًجٍد ًفي الثَّكىاًب عى لى مىٍييىا كى ًباٍلمىٍخميكًؽ، كىأىنَّيىا ييثىابي عى

سىًف  سىًف كىاٍلعىمىًؿ اٍلحى َـّ ًبًو ًمٍف اٍلقىٍكًؿ اٍلحى يمىاًف: مىا ىى ا الدّْيًف ًفي ًكتىاًب اإٍلً فىًإنَّمى
سىنىاتو إلىى  ارى قىٍكالن كىعىمىبلن كيًتبى لىوي عىٍشري حى ذىا صى سىنىةه كىاًحدىةه كىاً  ييٍكتىبي لىوي ًبًو حى

ًديًث اٍلمىٍشييكًر ًفي اٍليىْـّ  ذىًلؾى ًلٍمحى ٍبًعًمائىةو، كى  (3). " سى

                                                           

  َُْ/ُاِلداب الشرعية (ُ)
  ٓ/ُطبقات الحنابمة  (ِ)
  ٔ/ُطبقات الحنابمة  (ّ)
 َُْ/ُاِلداب الشرعية (ْ)
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ٍنييمىا، عىًف النًَّبيّْ يقصد بذلؾ حديث  مَّى اي اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى صى
 : : قىاؿى ؿَّ قىاؿى بًّْو عىزَّ كىجى ، ًفيمىا يىٍرًكم عىٍف رى مَّـى سى مىٍيًو كى ًإفَّ المَّوى كىتىبى »عى

ٍميىا كىتىبىيىا المَّوي لىوي  ـٍ يىٍعمى سىنىةو فىمى َـّ ًبحى ، فىمىٍف ىى سىنىاًت كىالسَّيّْئىاًت ثيَـّ بىيَّفى ذىًلؾى الحى
سىنىةن كىاًممىةن،  سىنىاتو ًعٍندىهي حى َـّ ًبيىا فىعىًممىيىا كىتىبىيىا المَّوي لىوي ًعٍندىهي عىٍشرى حى فىًإٍف ىيكى ىى

ٍميىا كىتىبىيىا  ـٍ يىٍعمى َـّ ًبسىيّْئىةو فىمى مىٍف ىى ًإلىى سىٍبًع ًمائىًة ًضٍعؼو ًإلىى أىٍضعىاؼو كىًثيرىةو، كى
َـّ بً  سىنىةن كىاًممىةن، فىًإٍف ىيكى ىى يىا فىعىًممىيىا كىتىبىيىا المَّوي لىوي سىيّْئىةن المَّوي لىوي ًعٍندىهي حى

 (8).«كىاًحدىةن 
إذا ف ،ما يستقر في قمبؾ دائمنا كأبدنا إرادة الخير اجعؿكمعنى الكصية 

 نت بخير.أما استقر ذلؾ في قمبؾ ف
ساقو ؛ كأنو يريد الخير ، كمتى اطمع ا عمى قمبؾ كعمـ أنو فيو خيرنا 

 كسخر لؾ مف يعينؾ عميو .، كيسره لؾ ، كأعانؾ عميو ، إليؾ 
 أيػػػاـ النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ  مػػػف النػػػاس كثيػػػر....  إي ورب الكعبـــة 

سيؽ إلػييـ الخيػر ؛ كأم خيػر النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ يحػدثيـ كيػدعكىـ 
ٍيػرنا  ....لكف لـ ينتفعكا بو لعػدـ كجػكد إرادة الخيػر .. ـٍ خى ـى المَّػوي ًفػيًي ًمػ لىػٍك عى ﴿ كى

ـٍ ميٍعًرضيكفى ﴾ لٍَّكا كىىي لىٍك أىٍسمىعىييـٍ لىتىكى ىٍسمىعىييـٍ كى   (2).ألى
: كلك عمـ مأ سيد طنطاكم يرحمو ا تعالى :"محمد قاؿ الدكتكر 

ٍيران أ -تعالى -ا ا لئليماف كرغبة فيما : استعدادن مفي ىؤالء الصـ البكـ خى
ىٍسمىعىييـٍ  ﴿ نفكسيـ كقمكبيـيصمح  : لجعميـ مسماع تفيـ كتدبر، أ ﴾ألى

                                                           

 ُْٗٔأخرجو البخارم  (ُ)
 .ِّسكرة األنفاؿ : (ِ)
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ا مف لـ يعمـ فييـ شيئن  -سبحانو -، كلكنو ، كمستجيبيف لو سامعيف لمحؽ
 ذلؾ، فحجب خيره عنيـ بسبب سكء استعدادىـ.

ـٍ ميٍعًرضيكفى  ﴿بعد ذلؾ:  -تعالى -كلذا قاؿ لٍَّكا كىىي لىٍك أىٍسمىعىييـٍ لىتىكى  ﴾كى
أسمعيـ سماع تفيـ كتدبر، كىـ عمى ىذه الحالة العارية مف كؿ : كلك مأ

ـٍ ميٍعًرضيكفى  ﴿خير لتكلكا عما سمعكه مف الحؽ  ا عف قبكلو جحكدن  ﴾كىىي
 (8) ." اكعنادن 
 يسوق اهلل تعالى لك الخير متى عمم أنك تريده وتحرص عميو . 

ا أىشىدَّ  قاؿ ابف مفمح بعد سكقو ليذه الكصية :" ًصيَّةو مى فىيىالىيىا ًمٍف كى
ٍخكىاًننىا اٍلميٍسًمًميفى اٍلعىمىؿى ًبيىا.  ـى نىٍفعىيىا، فىنىٍسأىؿي المَّوى تىعىالىى لىنىا كىإًلً مىا أىٍعظى ٍقعىيىا كى كى
ايىا أىًئمَّ  . فىًمٍثؿي ىىذىا تىكيكفي كىصى اهي آًميفى يىٍرضى ًلمىا ييًحبُّوي كى ًة كىالتٍَّكًفيؽى لىيىا، كى

 ، ٍنييـٍ أىٍجمىًعيفى  -اٍلميٍسًمًميفى ـي  -رىًضيى المَّوي عى انىوي أىٍعمى  (2). " كىاىلمَّوي سيٍبحى
ةي  ٍفصى ٍكجي النًَّبيّْ رضي ا عنيا  عىٍف حى مَّـى  -زى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -صى

ٍقًني قىٍتبل ًفي سىبً  : المَّييَـّ اٍرزي . أىنَّيىا سىًمعىٍت أىبىاىىا يىقيكؿي فىاةن ًفي بىمىًد نىًبيّْؾى كى يًمؾى كى
: ًإفَّ المَّوى يىٍأًتي ًبأىٍمًرًه أىنَّى شىاءى. ؟ قىاؿى  (4) قىالىٍت: قيٍمتي كىأىنَّى ذىًلؾى

 الجيكش التي تجاىد عف دار الخبلفة . دً عٍ كقد أعطاه ذلؾ مع بي 
مدة خبلفتو سنتاف كخمسة أشير كأربعة أياـ   عمر بن عبد العزيز

 ق . ٗٗتكلى الخبلفة سنة 
...عبد شمس أنجب أمية ، كأمية أنجب العاص  وأبدأ معك من البداية

أنجب الخميفة الراشد الحيي كعفاف ، كالعاص أنجب عفاف ، كالحكـ ؛ 
 صير النبي صمى ا عميو كسمـ عثماف رضي ا عنو.

                                                           

 ِٕ، ُٕ/ٔالتفسير الكسيط  (ُ)
  َُْ/ُاِلداب الشرعية (ِ)
  ِِٓ/ّالطبقات الكبرل  (ّ)
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، كمػػػركاف أنجػػػب عبػػػد الممػػػؾ ، كعبػػػد العزيػػػز، كعبػػػد كالحكػػػـ أنجػػػب مػػػركاف 
 العزيز أنجب عمر .

مات الحكـ فكلي الخبلفة عبد الممؾ ، فأرادت حاشيتو نزع عبد العزيز 
مف كالية العيد ككضع أحد أبناء عبد الممؾ تقربنا مف عبد الممؾ ، لكف عبد 

كستر ا الممؾ لـ يجبيـ إلى ذلؾ ، كبعدىا بأشير قميمة مات عبد العزيز، 
تعالى عبد الممؾ مع أخيو ؛ كلكف انقطع الخيط الذم كاف مف الممكف أف 

 يككف يكمنا سببنا لكصكؿ عمر لمخبلفة ، نعـ قيطع بحسابات البشر.
فكلي الخبلفة بعد عبد الممؾ الكليد ثـ سميماف الذم رزقو ا تعالى 

لو ذلؾ،  ، كتـ بف عبد العزيزبرجاء بف حيكة حيث دلو عمى كالية عمر 
 (8)ألف األمكر كميا بيد ا تعالى .

رسؿ الى سالـ بف عبد ا بف أعمر بف عبد العزيز لما كلي الخبلفة ك 
قضيتو فاني عاـز أرسؿ الي بسيرة عمر ككتبو ك أف أعمر رضي ا عنيـ 

 .عانني ا عمى ذلؾأف إتبع سيرتو أسير عمى منيجو ك أف أعمى 
مرة المسمميف مف غير إف ا ابتبلؾ بأبمغني " : رسل اليو سالمأف

نؾ في زماف أفبل يفتؾ  ف تسير سيرة عمر ،أنؾ تريد أطمب كال مشكرة ك 
كلكف اعمـ  ؿ رجاؿ عمر ،ثامنو ليس في رجالؾ مف يأك  غير زماف عمر ،

،  يقكمكف بو تاح لؾ عماالن أعانؾ ا عميو ك أردتو أف نكيت الحؽ ك إنؾ أ
فمف  ف عكف ا لمعبد عمى قدر نيتو،إف ب،تاؾ بيـ مف حيث ال تحتسأك 

ف قصرت نيتو نقص مف عكف ا ا  ك ، كانت نيتو في الخير تـ عكف ا لو 
  (2)."لو بقدر نقص نيتو

                                                           

َِٕ، َِٔ/ ٗكالنياية (البداية ُ)   
الطبعػة:  الناشػر: دار السػراج المؤلػؼ: مجػدم اليبللػي ُٓ عكدة الركح كيقظة اإليمػاف( انظر ِ)

  ـ ََِٗ -ىػ  َُّْاألكلى، 
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عندما تكلى عمر بف عبد العزيز إمارة المؤمنيف عـز أف يسير باألمة  "
بسيرة الخمفاء الراشديف، كيعيدىا إلى ما كانت عميو، كذلؾ بعد سنكات 
طكيمة مف انقضاء تمؾ الخبلفة الراشدة، كما حدث بعدىا مف بعض 

 االنحرافات، كالمظالـ التي أبعدت األمة عف النيج القكيـ.
ى ىذا كال يممؾ سكل ىذا العـز الصادؽ، فاألجكاء لقد عـز عمر عم

المحيطة بو لـ تكف لتشجعو عمى ىذا، كأعكانو لـ يككنكا آنذاؾ كأعكاف أبي 
، لكنو صدؽ في -رضي ا عنيـ أجمعيف -بكر كعمر كعثماف كعمي

عزمو، كأرسؿ رسالة إلى سالـ بف عبد ا بف عمر بف الخطاب يطمب منو 
ده مف سيرة جده عمر بف الخطاب مف أقضية كسنف أف يرسؿ لو كؿ ما عن
 ....،  حتى يسير عمى ىديو

فأرسؿ إليو سالـ بف عبد ا برسالة تؤكد لو المعني الذم تتحدث عنو 
ف بدا صعبا إال أف صدؽ العـز يذلؿ جميع  ىذه الصفحات، بأف األمر كا 
 الصعاب ككيؼ ال كالذم يحرؾ كؿ شيء ىك ا، كا يريد منا صدؽ
العـز ليحقؽ لنا ما نريد، حسبما تقتضيو حكمتو كعممو المحيط جؿ 

 ....شأنو.
كلقد كاف عمر بف العزيز صادقا فيما ادعى، ككاف عزمو أكيدان، فماذا 

 حدث؟
لقد أعاد ا عز كجؿ بو األمة إلى ما كانت عميو في السابؽ حتى 

ي زمف كؿ ذلؾ حدث ف« .. الخميفة الخامس»سماه العمماء كالمؤرخكف 
 قياسي في نحك سنتيف .. فماذا تقكؿ بعد ذلؾ؟!

 عمى قدر أىل العزم تأتي العزائم ... وتأتي عمى قدر الكرام المكارم
 (8)"وتعظم في عين الصغير صغارىا ... وتصغر في عين العظيم العظائم

                                                           

 ُٓ عكدة الركح كيقظة اإليماف (ُ)
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 وأنقل لك من كتب التاريخ ما يدل عمى أثر النية في بموغ المراد.
يّْدى السّْيرىًة، "الخميفة المستنصر با   سىفى السًَّريرىًة جى كرىًة حى ًميؿى الصُّ كىافى جى

مىٍيًو، كىافى  ًت، ميٍحًسننا ًإلىى الرًَّعيًَّة ًبكيؿّْ مىا يىٍقًدري عى بلى دىقىاًت كىاٍلًبرّْ كىالصّْ كىًثيرى الصَّ
مىعى ما يتحصؿ مف الذىب في  دُّهي النَّاًصري قىٍد جى فىًة، جى بركة في دار اٍلًخبلى

كىافى اٍلميٍستىٍنًصري  ىىىا، كى تَّى أىٍمؤلى : أىتيرىل أىًعيشي حى يىقيكؿي افًَّتيىا كى مىى حى فىكىافى يىًقؼي عى
تَّى أيٍنًفقىيىا كيمَّيىا. يىقيكؿي أىتيرىل أىًعيشي حى افًَّتيىا كى مىى حى  يىًقؼي عى

انىاًت  بيطى كىاٍلخى كىاٍلقىنىاًطرى ًفي الطُّريقىاًت ًمٍف سىاًئًر اٍلًجيىاًت، فكاف يىٍبًني الرُّ
مَّةو ًمٍف محاؿ بغداد دار ضيافة لمفقراء، ال سيما في شير  قىٍد عىًمؿى ًبكيؿّْ مىحى كى
ٍيفى لىوي  رمضاف، ككاف يتقصد الجكارم البلئي قىٍد بىمىٍغفى اأٍلىٍربىًعيفى فىييٍشتىرى

يّْزيىيفَّ كى  ييجى ًتًو أيليكؼه ميتىعىدّْدىةه ًمفى فىييٍعًتقيييفَّ كى ٍقتو ييٍبًرزي ًصبلى ًفي كيؿّْ كى ، كى ييفَّ كّْجي ييزى
اًت كىاأٍلىرىاًمًؿ كىاأٍلىٍيتىاـً  اجى مىى ذىًكم اٍلحى اؿّْ ًببىٍغدىادى عى الذَّىىًب، تيفىرَّؽي ًفي اٍلمىحى

قىدٍ  ٍيرنا، كى زىاهي خى ، تىقىبَّؿى المَّوي تىعىالىى ًمٍنوي كىجى ـٍ ٍيًرًى عى ًببىٍغدىادى اٍلمىٍدرىسىةى  كىغى كىضى
 ، دىارى ًطبٍّ مَّامنا كى عىؿى ًفييىا دار حديث كىحى اٍلميٍستىٍنًصًريَّةى ًلٍممىذىاًىًب اأٍلىٍربىعىًة، كىجى
ا يىٍحتىاجيكفى  كىاًمًؾ كاألطعمة كالحبلكات كالفاكية مى عىؿى ًلميٍستىًحقّْييىا ًمفى اٍلجى كىجى

تَّى ًقيؿى ًإفَّ ثىمىفى التٍّْبًف ًمٍف ًإلىٍيًو ًفي أىٍكقىاًتًو، كىكى  مىٍييىا أىٍكقىافنا عىًظيمىةن حى قىؼى عى
ًت ًريًعيىا يىٍكًفي اٍلمىٍدرىسىةى كىأىٍىمىيىا.  (8) غىبلَّ

النَّاًصري ًلًديًف ا أبك العباس أحمد بف  لقد عاش الخميفة الجد
فىًتًو ،  المستض  ًبأىٍمًر المَّوً  كىانىٍت ميدَّةي ًخبلى سىٍبعنا كىأىٍربىًعيفى سىنىةن ًإالَّ شىٍيرنا ، كلـ كى

ـٍ تىطيؿٍ  لى فىًة ىىًذًه اٍلميدَّةى الطًَّكيمىةى، كى   يقـ أحد مف الخمفاء العباسييف قبمو ًفي اٍلًخبلى

                                                                                                                                                                      

 

  ُٖٔ،  ُٖٓ/  ُّالبداية كالنياية  (ُ)
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ـى ًبًمٍصرى  ، أىقىا مىفىاًء ميٍطمىقنا أىٍكثىرى ًمفى اٍلميٍستىٍنًصًر اٍلعيبىٍيًدمّْ دو ًمفى اٍلخي اًكمنا ميدَّةي أىحى حى
  (8).ًستّْيفى سىنىةن 

 .أف يمؤل الحفرة بالماؿ ؛ فعاش حتى مؤلىا ثـ مات  نيتوككانت 
مًَّد ٍبًف النَّاًصًر  كأىبً  الحفيد الخميفةكجاء   ٍعفىرو مىٍنصيكري ٍبفي الظَّاًىًر ميحى جى
يىًتًو ًستَّ عىٍشرىةى سىنىةن كىعىشىرىةى كالذم  أىٍحمىدى  سىٍبعىةن كىًعٍشًريفى كىانىٍت ميدَّةي ًكالى أىٍشييرو كى
يىٍكمنا

كنيتو أف يعيش حتى ينفقيا في سبيؿ ا   ، فكقؼ عمى تمؾ الحفرة(2)
تعالى ؛ فعاش حتى أنفقيا ، أجر حصؿ بدكف تعب في الجمع، بمجرد 

 النية يسر ا لو الخير كمو كساقو إليو مف حيث ال يحتسب.
 . ثر النية في سوق الخير اليكأيتم أر أ

 .البداية بنية صادقة في استغبلؿ مكسـ الطاعة
 .كىي دليؿ عمى كجكد الخير فيؾ

 .نت بخير ما نكيت الخيرأخي الغالي أنعـ 
ف تصكف صكمؾ عف المحرمات كالمكركىات كحتى عف االكثار أ انو

 .مف المباحات
 .الحرص عمى الصمكات الخمس في المساجد انو
 .القياـ بالميؿ كصحبة الصالحيف انو
كاالنفاؽ  كالحرص عمى طاعتو كلزـك بيتو ، القرب منو تعالى ، انو

 .في كجكه الخير
 ياتو ،آكتدبر  كعرض حالؾ عؿ كتاب ربؾ، اصبلح قمبؾ، انو

 .كاالنتفاع بما فييا مف خير
 . ختمات متعددة لكتاب الممؾ تعالى انو

                                                           

   ُِٓ/ ُّالبداية كالنياية  (ُ)
  ُٖٔ/  ُّالبداية كالنياية  (2)
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  .حضكر دركس العمـ كالمكاظبة عمييا انو
 .كعظـ شعائر ا تعالى كمعنكيا ،اعمار بيكت ا حسيا  انو
 .كالكقكؼ مع مريض عانة محتاج،ا  مساعدة فقير ك  انو
حسف أك  كما عميؾ اال النية ،كعمى ا تعالى التماـ ، بواب الخير كثيرةأ

 .الظف بالرب الرحيـ تبارؾ كتعالى كعز كجؿ
يحب الجكد كالبذؿ كالعطاءى كاإًلحساف أىعظـ مما تحب  "فا تعالى 

أىنت األىخذ كاالنتفاع بما سأىلتو، فًإذا حبسو عنؾ فاعمـ أىف ىناؾ أمريف ال 
طريؽ مصالحؾ كأنت المعكّْؽ  يثالث ليما: أىحدىما أف تككف أنت الكاقؼ ف

طريؽ نفسؾ، كىذا ىك األىغمب عمى  يلكصكؿ فضمو ًإليؾ كأىنت حجر ف
يقة، فًإف ا سبحانو فيما قضى قضى بو أىف ما عنده ال يناؿ ًإال الخم

بطاعتو، كأىنو ما استجمبت نعـ ا بغير طاعتو، كال استديمت بغير شكره، 
كال عكقت كامتنعت بغير معصيتو، ككذلؾ ًإذا أىنعـ عميؾ ثـ سمبؾ النعمة 

نما أىنت سمبيا  يالمسبب ف فًإنو لـ يسمبيا لبخؿ منو كال استئثار بيا عميؾ كاً 
ـٍ  ﴿ عنؾ، فًإف ا ال يغير ما بقـك حتى يغيركا ما بأىنفسيـ: ذىًلؾى ًبأىٌف اى لى

ًميـه  ـٍ كىأىٌف اى سىًميعه عى كٍا مىا ًبأىٍنفيًسًي ٌتىى ييغىٌيري مىىى قىٍكـو حى  يىؾي ميغىٌيران ٌنٍعمىةن أىٍنعىمىيىا عى
﴾(8) . 

 فما أيزيمت نعـ ا بغير معصيتو: 
 (2)"ُتِزيُل النَِّعم يِنْعَمٍة َفاْرَعَيا ... َفِإنَّ المعاصِ  يِإذا ُكْنَت فِ 

                                                           

  

 ّٓ األنفاؿ: سكرة  (ُ)
  ْٔ طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف (ِ)
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، فىًقيؿى لىوي: ًإنَّؾى  : " مىًرضى أىٍعرىاًبيّّ ٍبًد المًَّو اٍلمىٍركىًزمّْ قىاؿى عىٍف ًإٍدًريسى ٍبًف عى
 .  تىميكتي

: ًإلىى أىٍيفى ييٍذىىبي ًبي؟  قىاؿى
: ًإلىى المًَّو.   قىاؿى

 : ٍيرى ًإالَّ ًمٍنوي؟ "قىاؿى  (8).فىمىا كىرىاىىًتي أىٍف أىٍذىىبى ًإلىى مىٍف الى أىرىل اٍلخى
ف أفػبل يعقػؿ  ،خذ باْلسـباب التـي تقـود لمخيـرأعيا بنية صالحة صادقة يت 

لتصػؿ  خذ باألسباب المتاحػة كابػذؿ مػا فػي كسػعؾ ، نا نكيت كحسب،أيقاؿ 
 .ذف ا تعالىإب

ــوم س أعميػػو حياتػػؾ فػػي رمضػػاف تضػػع عمػػى ر ا تسػػير ضػػع مخططنػػ مــن الي
 .مكر التي تتجنبيا في رمضافقائمتو جممة مف األ

 .اك السير في نافمة تضيع فرضن أالسير في غير طاعة 
ف لـ إنيا تضيع منؾ الشير أ، فاقؿ شيء تعممو معؾ  رفقة السكء

تضمؾ، كسؿ مف ضؿ ما سبب ضبللؾ ينبئؾ بمساف الحاؿ كالمقاؿ 
 .صحبتي

ة كالنميمة محرمة في غير رمضاف، كفي رمضاف تكقعؾ مجالس الغيب
يت كيؼ ضاع أر أ ال الجكع كالعطش،إفي رب صائـ ليس لو مف صيامو 

 .جرأياد ببل تجاتعب كصـك ك  ك سمعتيا،،،أالصـك بكممة قمتيا 
؛ كثار مف المباحات مف طعاـ كشراب كخمطة كمناـ فيي مباحات اإل

 .اعظيمن  اجرن ألكف كثرتيا اليـك تفكت عميؾ 

                                                           

، مػػػكارد الظمئػػػاف لػػػػدركس ْٔٔ/ ْإحيػػػاء عمػػػـك الػػػديف ،  ّٖالمحتضػػػريف ألبػػػف أبػػػي الػػػدنيا  (ُ)
 . ِّّ/ّالزماف
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كاجعؿ مف يراؾ يقتدم  ا لميك كالحديث كالمزاح ،ال تجعؿ المسجد مكانن 
 .بفعالؾ في المسجد

فيي ليس ليا حد كمتى  عذار،ف تقع في فخ المبررات كاألأياؾ إ
 .فتحتيا صعب عميؾ غمقيا
اقتطع مف  نماإ؛ فمف تجد  ا لديؾ لمعبادة كالذكر،ال تنظر كقتا فارغن 

 .خرتؾآتبقى لؾ في الدنيا ، ك تسعد حياتؾ كدنياؾ ل
كقؿ ليا ىذا فراؽ بيني ،  االجتماعيحذر التمفاز كمكاقع التكاصؿ ا
 .خر الشيرآحتى  كبينؾ

كقسـ يكمؾ مراحؿ  ا اشغؿ كقنؾ مف الصباح الى الصباح،ال تكف فارغن 
 كراقب نفسؾ كحاسبيا عمى كؿ مرحمة ، كضع لكؿ مرحمة زمنا كعمبل،

 .ستقيـكعاقبيا بما تستحؽ حتى ت
كلف تجد  نبات بذكر االيماف في القمكب ،يمانية إلإرمضاف يمثؿ بيئة 

يمانية كبيئة إكلف تجد بيئة  القمكب بمثؿ ىذه الرقة في غير رمضاف،
 . كجماعة تعينؾ عمى الطاعة كقرآف يتمى ، كدركس ، مكاعظ ، رمضاف،

 .يماف في قمبؾ في رمضاف فمتى ينبتف لـ ينبت اإلإ
 قمبؾ في رمضاف فمتى تجده ؟ذا لـ تجد إ
والنجاة لي ولك  ، حرصأنا واهلل لك ناصح وعمى سالمتك أخي أ

 .طمبأ
  .مثالؾأعرض نفسؾ عميو كانظر ماذا قاؿ ا في أر كتاب الممؾ ك بتد
نت أف ا تعالى يخاطبؾ بو أكجد الشعكر بأيات بقمبؾ ك اِل ملأت

 .خاصة لتستقيـ حياتؾ
القرآف الكريـ كىك يسكؽ  بالعيش في جك،ككجدانؾ  قمبؾ كفكرؾ متو

كيبيف لؾ صفات اإللو الذم تعبده ، كيريؾ نعـ البارم عميؾ ، ؾ المكاعظإلي
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، فيزداد حبؾ لو تعالى  ؛ حكمة كعدالن  عظمة كرحمة كقكة كسمطانا ، ،
 .كيتعمؽ قمبؾ بو كحده عز كجؿ

 .مف لـ يذؽ طعـ القرآف في رمضاف محروم
  .تبلكة كتاب الرب الرحيـ كأخشكع عند سماع مف لـ يذؽ لذة ال محروم
الخكؼ كالخشية ك ، ه بدمكع التكبة كالندـ مف لـ يسؽ عينو كخد محروم

 .كالكجؿ
م كا محرـك مف لـ يطمئف قمبو كيسعد بمكعكد ربو حيف إ محروم

، كالكعد بالعز كالظفر كالتمكيف يات البشرل في كتاب ا تعالىآيسمع 
 كالسيادة كالريادة.

  .في رمضان اجعل كل ىمك كيف يغفر اهلل تعالى لك بيذا الكتاب
 .تحكية الكممة بكؿ ما كتاب عجيب

 .كفرائده كفكائده ، كمكاعظو ، وكتركيب ، وكترتيب ،و في نظم عجيب
 .ثره في النفكسأفي  عجيب
 .في ىداية الخمؽ عجيب
 . في جذب القمكب كاالفئدة اليو عجيب
 . في مراميو كمقاصده كغاياتو عجيب

بنا  ﴿ بمغ قكؿ فيوأك   . (8)﴾ًإنَّا سىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى
كال تبتعد  حيي قمبؾ في رمضاف بو كاسؽ فؤادؾ بماء الخشية فيو،أ
 .فتخسر عنو

 ..كىدايػػة ..عمػػبلن ك  ...مبلن أا كتػػلػػيكف القػػرآف شػػغمؾ فػػي رمضػػاف قػػراءة كتػػدبرن 
عيننػػػػا بنصػػػػرة أقػػػػر أك  رفػػػػع درجتنػػػػا بػػػػو ،أك  صػػػػمح فسػػػػاد قمكبنػػػػا بكتابػػػػؾ،أرب 

                                                           

ُ( سكرة الجف : ُ)   
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كاجمعػػو فػػي قمكبنػػا كقمػػكب  كال تحرمنػػا بركتػػو، المتمسػػكيف بػػو كالػػداعيف اليػػو ،
 . ذرياتنا كاحبتنا

ــم  ــالي أاعم ــو لرمضــان أن مــن أخــي الحبيــب الغ ــم أىــم مــا تســتعد ب ن تعم
 :مرينأ

ف أك  نػػػؾ تعرفػػػو ،أقػػػد الح لػػػؾ ك  جػػػر المترتػػػب عمػػػى الصػػػـك ،ف األأ اْلول :
جػر لػـ نو متى حرمػؾ مػف األأك  ف ا جكاد كريـ ،أك  ر،ثي المنافسيف لؾ فيو كي 

 .نت عف الخيرأنما لبعدؾ ا  ك  يحرمؾ بخبل منو تعالى ،
الزيادة المتمثمة في قكلو تعالى في الحديث  ثم  ،كالن أىك المغفرة  جرواْل

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍنوي، عىًف النًَّبيّْ صى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى القدسي عىٍف أىًبي ىيرى
 : ميكؼي فىـً »قىاؿى لىخي ، فىًإنَّوي ًلي كىأىنىا أىٍجًزم ًبًو، كى ٍكـى ـى لىوي ًإالَّ الصَّ كيؿُّ عىمىًؿ اٍبًف آدى
  (8).«اًئـً أىٍطيىبي ًعٍندى المًَّو ًمٍف ًريًح الًمٍسؾً الصَّ 

ذا إكا تعالى كريـ  ، ال ا تعالىإخر ال يعممو آجر أبعد المغفرة ك 
 .رضىأعطى أ

قمقتنا أفقد  ،،،كالن أمثالؾ حبيبي الغالي يطمحكف في المغفرة أمثالي ك أك 
  .ثارىاآكننتظر فرصة كيذه لمحك  كرب الكعبة ذنكبنا ،

حسبؾ أك  صحاب اليمـ العالية ،أال إكال يحرص عمى الكصكؿ لممغفرة 
 .منيـ

ٍيرىةى ، مؿ معي كفكرأت مَّى  رضي ا عنو  عىٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى
 : ػػمَّـى سى مىٍيػًو كى ـى ًمػػ»اي عى ػػا تىقىػدَّ ػابنا، غيًفػػرى لىػوي مى اننػػا كىاٍحًتسى ، ًإيمى ػافى ـى رىمىضى ػػا ػٍف صى ٍف مى

ٍنًبوً   (2) .«ذى

                                                           

ِٕٗٓ( أخرجو البخارم ُ)   
   ّٖ( أخرجو البخارم ِ)
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ٍيرىةى  مَّـى  رضي ا عنو عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
 : ـى ًمٍف ذىٍنًبوً »قىاؿى افى ًإيمىاننا كىاٍحًتسىابنا، غيًفرى لىوي مىا تىقىدَّ ـى رىمىضى  (8) .«مىٍف قىا

ٍيرىةى  مَّـى، أىفَّ  رضي ا عنو  عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىسيكؿى اً صى
 : مىٍف »قىاؿى ٍنًبًو، كى ـى ًمٍف ذى افى ًإيمىاننا كىاٍحًتسىابنا، غيًفرى لىوي مىا تىقىدَّ ـى رىمىضى ا مىٍف صى

ـى ًمٍف ذىٍنًبوً  ـى لىٍيمىةى اٍلقىٍدًر ًإيمىاننا كىاٍحًتسىابنا، غيًفرى لىوي مىا تىقىدَّ   (2).«قىا
 .«ُغِفَر َلوُ » ا سبق كمو القيام والصيامفالجامو لم 

كثر أف أال لعممو تعالى إجر ما ذكره ىذا الذم ذكره ا تعالى مف األ
  .فكضع لو ما يدفعو لمعمؿ؛  يقمؽ المسمـ ىي ذنكبو ما

الجميع ،عمى البر كالفاجر  ىياـ رمضاف تمر عمأف أف تعمـ أ الثاني:
 كالمجتيد كالمتكاسؿ ، كالصائـ كالمفطر، ،كالقائـ كالنائـ كالصالح كالطالح ،

ال يستكم مف خدـ ،  (4)﴾الى يىٍستىكيكفى  ﴿ لكف يمكح الفرؽ عند ختاـ الشير ،
كثر حيف تسمع عمى رؤكس أير الفرؽ ظكي ظير الجفاء،أمع مف ابتعد ك 

ـي اٍقرىءيكا ًكتىاًبيىٍو  ﴿شياداأل ـٍ أيكتى ًكتىاًبيىٍو  يىالىٍيتىًني ﴿كتسمع ، (3) ﴾ىىاؤي  (5) ﴾لى
 .ءلكف معرفة الفرؽ ساعتئذ لف تفيد في شي، 

 ، كالراحػة ال تنػاؿ بالراحػػة ف النعػيـ ال يػدرؾ بػالنعيـ ،أخػي أكاعمػـ عبػد ا ك 
ف العبػػػػادات ال تخمػػػػك مػػػػف أك  خػػػػره،آسػػػػتراح فػػػػي اكؿ عمػػػػره أكمػػػػف تعػػػػب فػػػػي 

 . كنصػػب شػػقة كعنػػاء كىػػـمتعػػب ك ك  ف االنسػػاف دائمػػا فػػي كبػػدأمشػػاؽ، ك 

                                                           

  ٕٗٓ، كمسمـ  ّٕأخرجو البخارم  (ُ)
  َٕٔ، مسمـ َُِْأخرجو البخارم  (ِ)
  ُٖسكرة السجدة :   (ّ)
    ُٗسكرة الحاقة  (ْ)
  ِٓسكرة الحاقة:  (ٓ)
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نمػا خمقنػا ا  ك  ا،بػدن أفػكا مػا خمقنػا لمفنػاء  ا،بػدن أتعب نفسؾ قمػيبل لتجػد الراحػة أف
 .ما في النار نعكذ با منياا  ك  ما في الجنة نساؿ ا تعالى ذلؾ،إ لمبقاء ،

 (8). ﴾ اْسَتِعيُنوا ِبالمَِّو َواْصِبُروا ﴿
ف أنؾ ال تستطيع أك  لما عمـ ا عز كجؿ ضعفؾ كفقرؾ كحاجتؾ ،

جعمؾ تطمب العكف منو  كطمب العكف منو ، ، تعيش بدكف فضمو ككرمو
يَّاؾى نىٍستىًعيفي ﴿قؿ نفؾ كؿ يـك سبعة عشر مرة عمى األأرغـ    (2).﴾كىاً 

 !!!عظـ لطفؾ بعبادؾأرحمؾ سيدم ك أما 
ف لـ يعنؾ ا تعالى عمى الصياـ كالقياـ تيمؾ كلف تصؿ إنعـ حبيبي 

 .مف خير رمضافلى مرادؾ إ
ومتطمبات حياة، ومسؤوليات  ونيار طويل وليل قصير ، موسم عمل،

 ، و ....و.. وحظ نفس خوة ،إوحق  بيت ،
 ف الذم يمسح التعب كيذىب الممؿ،أكاعمـ  ستعف با كال تعجز،إ

 .ىك...ىك ا تعالى كيقكم البدف،
 .الحيمة فيما ال حيمة فيو الصبركالـز الصبر ....ف

 .خير عيشنا بالصبر دركناأ
 .الك كاف الصبر رجبل لكاف كريمن 

  .مف يتصبر يصبره ا
 .ةالفرؽ بيف الشجاع كالجباف صبر لحظ
كعمى مشقة القياـ كطكلو، كعمى  اصبر عمى الجكع كعمى العطش،

كعمى كالطاعات  ، كعمى لزـك المساجد كقراءة القرآف تعب البدف ،
 كالقربات...تجد الخير الكثير

                                                           

  ُِٖ :سكرة األعراؼ (ُ)
 ٓسكرة الفاتحة : (ِ)
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ـٍ ًبغىٍيًر ًحسىابو  ﴿ كفى أىٍجرىىي اًبري فَّى الصَّ   (8).﴾ًإنَّمىا ييكى
ًإنَّوي مىٍف يىتًَّؽ  ﴿ ضع في نياية المطاؼ بيف يديؾ قكؿ الممؾ تعالى:أك 

يىٍصًبٍر فىًإفَّ المَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيفى  ...تقكل كصبر ...تصؿ (2)﴾كى
 ..بيما الى درجات المحسنيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  َُ:سكرة الزمر  (ُ)
   َٗسكرة يكسؼ:  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هـ 8341رمضان في ثوب جديد 
 

31 
 

 غري دياتك
ف الجمد القديـ ال أنو يجد يغير الثعباف جمده كؿ فترة مف الزمف...أل

 .يبلئـ حالو بمركر الزمف
كالمسمـ كؿ يـك يغير مف حياتو الكثير كالكثير ..فيك يتغير مف السيء 

حكالو حتى أكال يزاؿ يترقى بتغيير  حسف..الى الحسف كمف الحسف الى األ
جيؿ الصحابة  كؿ..االمثؿ كيتشبو بالجيؿ الفريد األ جيصؿ الى النمكذ
 .رضي ا عنيـ

ا كقديمن  الكصكؿ الى ىذه المرحمة يتطمب رغبة شديدة في التغيير،ك 
 .مسو فيك مغبكفأمف كاف يكمو مثؿ : قالكا

 .ا بالديفذا كاف مرتبطن إخر خاصة آا عؿ لمحياة طعمن جكالتغيير ي
ـ أسبلـ ف نغير حياتنا باإلأف الممكف ا ، لنرل ىؿ مكىذا ما نتابعو سكين 

  ؟.ال
ا لفت شيئن أذا إالتغيير صعب عمى النفكس خاصة نعمـ جميعنا أف 

 .امحظكرن 
نساف الذم تعكد عمى نمط معيف مف الحياة كسار عميو طيمة حياتو اإلك 

 .لؼ كلك كاف الكفرأيصعب عميو فراؽ ما 
المستحيؿ فمف ا عف دائرة نو يبقى بعيدن أال إ ومو صعوبة التغيير
 .يمافيماف كبعد الضبلؿ ترل اإلالممكف بعد الكفر ينبت اإل

 ...بشرواأبشروا ...نعم أ
لى إ ككصؿ شد منؾ ضبلالن أليس بمستحيؿ فقد تغير مف ىك التغيير 

 مرحمة الكفر بؿ كتشبع بو ..
ٍبًد اً، عىٍف رضي ا عنو ،  عمر بن الخطاب ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف عى عىٍف عى

طَّاًب  ًبيعىةى، عىٍف أيمًّْو لىٍيمىى، قىالىٍت: " كىافى عيمىري ٍبفي اٍلخى اًمًر ٍبًف رى ٍبًد اً ٍبًف عى عى
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ٍنوي ًمٍف أىشىدّْ النَّاًس  مىٍينىارىًضيى اي عى كًج  عى ًمنىا، فىمىمَّا تىيىيٍَّأنىا ًلٍمخيري ًإلىى ًفي ًإٍسبلى
وى،  مىى بىًعيرو أيًريدي أىٍف أىتىكىجَّ طَّاًب، كىأىنىا عى اءىًني عيمىري ٍبفي اٍلخى بىشىًة جى أىٍرًض اٍلحى
: آذىٍيتيميكنىا ًفي ًديًننىا، فىنىٍذىىبي ًفي أىٍرًض اً  ٍبًد اً؟ فىقيٍمتي : أىٍيفى يىا أيَـّ عى فىقىاؿى

ٍيثي الى نيٍؤذىل ًفي ًعبىادىًة اً، قىا ٍكًجي حى اءىًني زى ـي اي، ثيَـّ ذىىىبى فىجى ًحبىكي : صى ؿى
 ، ـٍ : نىعى ؟ قيٍمتي ـى يفى أىٍف ييٍسًم : تيرىجّْ ، فىقىاؿى عىاًمره فىأىٍخبىٍرتيوي ًبمىا رىأىٍيتي ًمٍف ًرقًَّة عيمىرى

: كىاً الى  ـي فىقىاؿى طَّاًب " ييٍسًم ـى ًحمىاري اٍلخى تَّى ييٍسًم   (8).حى
الذم عاش ما يزيد عف  ،ا تعالى عنو  رضي (2)حكيم بن حزام

السبعيف عامان عمى الكفر كالضبلؿ متبعان منيج اِلباء كاألجداد كلما أفاؽ 
                                                           

، سير أعبلـ النببلء  ٕٓٓ/ُ، تاريخ اإلسبلـ لمذىبي َّّْٗمعرفة الصحابة ألبي نعيـ  (ُ)
ُ/ِِٗ..  

عبد العٌزل بف قصٌي األسدٌم، ابف أخي خديجة زكج النبٌي حكيـ بف حزاـ بف خكيمد بف أسد بف  (ِ)
الفيؿ بثبلث عاـ لد قبؿ ، كك كيكنى أبا خالد لو حديث في الكتب الٌستة،  صٌمى المَّو عميو كسٌمـ.

، كلد في الكعبة، كذلؾ أف أمو دخمت الكعبة في نسكة مف قريش، ، بخمس سنيف ، كقيؿعشرة سنة 
ككاف مف سادات قريش ، كىي حامؿ فضربيا المخاض، فأتيت بنطع فكلدت حكيـ بف حزاـ عميو 

ككاف  ، ككجكىيا في الجاىمية كاإلسبلـ ، ككاف عاقبل سرينا فاضبل تقينا سيدنا بمالو غنيناكأشرافيا 
عميو كسٌمـ قبؿ المبعث، ككاف يكٌده كيحبو بعد البعثة، كتأخر إسبلمو حتى صديؽ النبٌي صٌمى المَّو 

مف دخؿ دار حكيـ »كثبت في السيرة كفي الصحيح أنو صٌمى المَّو عميو كسٌمـ قاؿ: ، أسمـ عاـ الفتح
كشيد حنينا كأعطي مف غنائميا مائة بعير، ثـ حسف ، ككاف مف المؤلفة، «بف حزاـ فيك آمف

دار الٌندكة بيده فباعيا بعد مف معاكية بمائة ألؼ درىـ، فبلمو ابف الزبير، فقاؿ  ككانت ،إسبلمو، 
لو: يا بف أخي، اشتريت بيا دارا في الجنة، فتصدؽ بالدراىـ كٌميا، ككاف مف العمماء بأنساب قريش 

مات بالمدينة سنة خمسيف، كقيؿ سنة أربع، كقيؿ ثماف كخمسيف كقيؿ سنة ستيف كىك ، كأخبارىا
اإلصابة في تمييز  في اإلسبلـ.كشطرىا عاش مائة كعشريف سنة شطرىا في الجاىمية  ممف

المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني  ٖٗ،  ٕٗ/ِ الصحابة
ىػ( تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض الناشر: دار الكتب ِٖٓ)المتكفى: 

البف عبد  ّٓٓ االستيعاب في معرفة األصحاب، ىػ ُُْٓ -ة: األكلى بيركت الطبع –العممية 
البر المؤلؼ: أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي 

ىػ( المحقؽ: عمي محمد البجاكم الناشر: دار الجيؿ، بيركت الطبعة: األكلى، ّْٔ)المتكفى: 
 . ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ
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بيف سبب ضبللو بيذه الكممات ، نعـ إف سبب الضبلؿ ىك إتباع اِلباء 
 كاألجداد فيماىـ عميو مف عادات كتقاليد بدكف نظر كتأمؿ .

ـي ٍبفي   ًكي :  ًحزىاـو بىكىى حى يىٍكمنا، فىقىاؿى لىوي اٍبنيوي: مىا ييٍبًكيؾى يىا أىبىًة ؟ قىاؿى
تَّى سيًبٍقتي ًفي مىكىاًطفى كيمُّيىا  ًمي حى لييىا: فىبيٍطءي ًإٍسبلى اؿه كيمُّيىا أىٍبكىاًني، أىمَّا أىكَّ ًخصى

: الى أىٍخريجي أىبىدنا ، فىقيٍمتي دو يىٍكـى أيحي ٍكتي يىٍكـى بىٍدرو كى نىجى ةه، كى اًلحى ًمٍف مىكَّةى، كىالى  صى
يىٍأبىى المَّوي أىٍف ٍيشىرىحى قىٍمًبي  ، فىأىقىٍمتي ًبمىكَّةى، كى ٍيشو مىا بىًقيتي عي مىعى قيرى أىٍكضى
ـٍ  ، ميتىمىسًّْكيفى ًبمىا ىي ذىًلؾى أىنّْي أىٍنظيري ًإلىى بىقىايىا ًمٍف قيرىٍيشو لىييـٍ أىٍسنىافه ، كى ـً ٍسبلى ًباإٍلً

مىٍيًو ًمٍف أىٍمًر الٍ  ، فىمىا أىٍىمىكىنىا عى ـٍ ـٍ أىٍقتىًد ًبًي يىا لىٍيتى أىنّْي لى ، كى ـٍ اًىًميًَّة، فىأىٍقتىًدم ًبًي جى
كيبىرىاًئنىا ًإالَّ ااًلٍقًتدىاءي ًبآبىاًئنىا كى
 (ُ). 

إم كرب الكعبة ىذا سبب الضبلؿ ، يرل أقرانو كًعمية القـك عمى ما  
نو أف ىذا ىك الحؽ ، أك ىـ عميو مف الضبلؿ فيسير في فمكيـ ، إما ظنان م

لشعكره أنو لك خالؼ منيجيـ لشذ عف جماعتيـ ، كىذا كاد سحيؽ كـ ىكل 
فيو عظيـ ، كاندؽ فيو عنؽ المتبع بدكف عمـ، نسأؿ ا العظيـ أف يحفظنا 

 كجميع المسمميف بحفظو. 
مَّـى  قاتل المائة  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، أىفَّ نىًبيَّ اً صى ٍدًرمّْ عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
 : ًتٍسًعيفى نىٍفسنا، فىسىأىؿى عىٍف أىٍعمىـً  »قىاؿى ـٍ رىجيؿه قىتىؿى ًتٍسعىةن كى كىافى ًفيمىٍف كىافى قىٍبمىكي

: ًإنَّ  ، فىأىتىاهي فىقىاؿى مىى رىاًىبو ًتٍسًعيفى نىٍفسنا، فىيىٍؿ أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض فىديؿَّ عى وي قىتىؿى ًتٍسعىةن كى
                                                           

لطبقات ابف سعد الطبقة الرابعة مف الصحابة ممف أسمـ عند فتح مكة كما بعد  الجزء المتمـ (ُ)
، المؤلؼ: يكسؼ بف عبد الرحمف  ُّٖ/ٕ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ُِٖ/ُذلؾ 

بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم 
بيركت  –معركؼ الناشر: مؤسسة الرسالة  ىػ( المحقؽ: د. بشار عكادِْٕ)المتكفى: 

المؤلؼ: جماؿ  ِٖٕػػػػِٕٔ/ ُكانظر  صفة الصفكة  َُٖٗ – ََُْالطبعة: األكلى، 
بدكف ذكر رقـ   ىػ(ٕٗٓالديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: 

 .  ُٓػػػػ  ْْ/ ّ، انظر ترجمة حكيـ بف حزاـ سير أعبلـ النببلء  الطبعة كسنة الطبع
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، فىقىتىمىوي، فىكىمَّؿى ًبًو ًمائىةن، ثيَـّ سىأىؿى عىٍف أىٍعمىـً أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض  : الى لىوي ًمٍف تىٍكبىةو؟ فىقىاؿى
، فىيىٍؿ لىوي ًمٍف تىٍكبىةو  : ًإنَّوي قىتىؿى ًمائىةى نىٍفسو ، فىقىاؿى اًلـو مىى رىجيؿو عى : فىديؿَّ عى ؟ فىقىاؿى

كىذىا، فىًإفَّ ًبيىا  بىٍيفى التٍَّكبىًة؟ اٍنطىًمٍؽ ًإلىى أىٍرًض كىذىا كى مىٍف يىحيكؿي بىٍينىوي كى ، كى ـٍ نىعى
 ، ، فىًإنَّيىا أىٍرضي سىٍكءو ، كىالى تىٍرًجٍع ًإلىى أىٍرًضؾى أينىاسنا يىٍعبيديكفى اى فىاٍعبيًد اى مىعىييـٍ

تَّى ًإذىا نىصى  ًئكىةي الرٍَّحمىًة فىاٍنطىمىؽى حى مىٍت ًفيًو مىبلى ، فىاٍختىصى ؼى الطًَّريؽى أىتىاهي اٍلمىٍكتي
اءى تىاًئبنا ميٍقًببلن ًبقىٍمًبًو ًإلىى اً،  ًئكىةي الرٍَّحمىًة: جى ًئكىةي اٍلعىذىاًب، فىقىالىٍت مىبلى مىبلى كى

ٍيرنا قىطُّ  ـٍ يىٍعمىٍؿ خى ًئكىةي اٍلعىذىاًب: ًإنَّوي لى قىالىٍت مىبلى ، كى ـٍ مىمىؾه ًفي صيكرىًة آدىًميٍّ ، فىأىتىاىي
ٍيًف، فىًإلىى أىيًَّتًيمىا كىافى أىٍدنىى فىييكى لىوي،  : ًقيسيكا مىا بىٍيفى اأٍلىٍرضى ، فىقىاؿى عىميكهي بىٍينىييـٍ فىجى

ًئكىةي الرٍَّحمى  ٍتوي مىبلى ديكهي أىٍدنىى ًإلىى اأٍلىٍرًض الًَّتي أىرىادى، فىقىبىضى ، قىاؿى  «ًة فىقىاسيكهي فىكىجى
ٍدًرهً  سىفي ذيًكرى لىنىا، أىنَّوي لىمَّا أىتىاهي اٍلمىٍكتي نىأىل ًبصى  (8) .قىتىادىةي: فىقىاؿى اٍلحى

مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، عىًف النًَّبيّْ صى ٍدًرمّْ أىفَّ رىجيبلن  »عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
عىؿى يى  ًتٍسًعيفى نىٍفسنا، فىجى ٍسأىؿي ىىٍؿ لىوي ًمٍف تىٍكبىةو؟ فىأىتىى رىاًىبنا، فىسىأىلىوي قىتىؿى ًتٍسعىةن كى

رىجى ًمٍف قىٍريىةو ًإلىى  ، ثيَـّ خى عىؿى يىٍسأىؿي ، ثيَـّ جى : لىٍيسىٍت لىؾى تىٍكبىةه، فىقىتىؿى الرَّاًىبى فىقىاؿى
كىوي ا ، فىمىمَّا كىافى ًفي بىٍعًض الطًَّريًؽ أىٍدرى كفى اًلحي ٍلمىٍكتي فىنىأىل قىٍريىةو ًفييىا قىٍكـه صى

ًئكىةي اٍلعىذىاًب، فىكىافى  مىبلى ًئكىةي الرٍَّحمىًة، كى مىٍت ًفيًو مىبلى ، فىاٍختىصى ٍدًرًه، ثيَـّ مىاتى ًبصى
ًعؿى ًمٍف أىٍىًميىا  ، فىجي ًة أىٍقرىبى ًمٍنيىا ًبًشٍبرو اًلحى  »، كفي ركاية (2)«ًإلىى اٍلقىٍريىًة الصَّ

ى اي ًإلىى ىىًذًه: أىٍف  ًبي فىأىٍكحى لىى ىىًذًه: أىٍف تىقىرَّ  (4). «تىبىاعىًدم، كىاً 
كقد آمف سحرة فرعكف بعد سنيف قضكىا في سحرىـ كغييـ ككفرىـ  

 كضبلليـ .
                                                           

  ِٕٔٔأخرجو مسمـ  (ُ)
  ِٕٔٔأخرجو مسمـ  (ِ)
 ِٕٔٔأخرجو مسمـ   (ّ)
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 .ىؤالء أبدنا ظنؾ بمغت في الضبلؿ مبمغأكال  
عمييا لتصؿ الى مرحمة عالية مف  تسير خطكاتكالبد لمتغير مف 

 .تعالىالقرب مف ا 
 .في نقاط كاضحة سيمة يرغيالتكيمكف جمع خطكات 

 .خطكات التغيير  ...ىيىذه ك 
ذ ال يتصكر كجكده بدكف إكجكد رغبة صادقة فيو  خطوات التغيير ىولأ
 .ا ...بؿ كال يقكؿ بيذا عاقؿبدن أرادة مف العبد إ
فمف يككف التغيير الذم تطمح النفس في  الفرضف كجد عمى سبيؿ ا  ك 

،  صرار، كالعزيمةكجكد اإلك خذ األمر بجد أفبل بد مف ، الكصكؿ اليو
فالعراقيؿ كالعكائؽ كالمكانع كالمثبطات ليس  كالرغبة الصادقة القكية في ذلؾ،

قؿ تكازم ىذه العكائؽ كتزيد عمييا ذا لـ تكف ىناؾ قكة عمى األا  ليا حصر، ك 
 .بمقدار فمف تفمح في التغيير

حتى كلك كانت  م بدايةأ ؛منؾ البدايةف تككف أ الخطوة الثانية :
ك كممة أ ك ركعة في جكؼ الميؿ ،أ بسيطة مبمغ مالي بسيط ،ك  .. ضعيفة

ك حضكر أ ك صبلة في جماعة،أك صياـ يـك أ عانة محتاج ،إك أ صادقة ،
لي غير ذلؾ مما يدؿ عمى رغبتؾ في إ ك عمؿ سنة ،أ مجمس عمـ،

: سىًمٍعتي رى .التغيير ، قىاؿى ٍيحو اًب كفي الحديث القدسي عىٍف شيرى جيبلن ًمٍف أىٍصحى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى قىاؿى » النًَّبيّْ صى

، كىاٍمًش ًإلىيَّ أيىىٍرًكٍؿ ًإلىٍيؾى  ـٍ ًإلىيَّ أىٍمًش ًإلىٍيؾى ، قي ـى    (8).«المَّوي تىعىالىى: يىا اٍبفى آدى
 .البداية منو بسؤاؿ ...ككصؿ بفضؿ ا تعالى قاتؿ المائة كانت

كال تمتفت  ي نيؿ رضا ا تعالى ،فالمتمثؿ  حدد ىدفؾ ، الخطوة الثالثة :
لتفاتة حتى كلك كانت بسيطة ىي التي ا لغيره ميما حدث، فقد تككف اإلبدن أ

                                                           

 .الصحيحة ِِٕٖصححو االلباني ك  ، ُِٓٗٓأخرجو أحمد   (1)
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كا  ﴿ تحكؿ بينؾ كبيف المكاصمة كالكصكؿ ، ده كىاٍمضي ـٍ أىحى كىالى يىٍمتىًفٍت ًمٍنكي
كفى  ٍيثي تيٍؤمىري  (8).﴾حى

الت آىجر كؿ ما يذكرؾ بما سمؼ مف صحبة كمكاف ك أ ة :رابعالخطوة ال
، فىًإنَّيىا أىٍرضي سىٍكءو  »، ف... كاقطع عبلقتؾ بو اِل،  « كىالى تىٍرًجٍع ًإلىى أىٍرًضؾى
خير في اليجر كالبعد قد يحكؿ بينؾ أفالت خر لحظة كاحدة ،أكال تت ف،اِل

 .ابدن أ الكصكؿكبيف 
فىكىافى ًإلىى اٍلقىٍريىًة  » ا في حديث قاتؿ المائةمؿ ىذا المعنى تراه جمين أت

ًة أىٍقرىبى ًمٍنيىا ًبًشٍبرو  اًلحى خر الرجؿ بمقدار الزمف البلـز لقطع أفمك ت «الصَّ
 .خذتو مبلئكة العذابأل، مسافة الشبر 

يماف في نبات اإلإيماف التي تعينؾ عمى جكاء اإلأعش سة :ماخالخطوة ال
 »، قمبؾ مف صحبة الصالحيف كالعمماء كالدعاة كالكعاظ كحممة ىـ الديف
كىذىا، فىًإفَّ ًبيىا أينىاسنا يىٍعبيديكفى اى فىاٍعبيًد اى مىعىييٍـ   .« اٍنطىًمٍؽ ًإلىى أىٍرًض كىذىا كى

ر حالؾ ينبئؾ بمساف الحاؿ كسؿ مف ضؿ ما سبب ضبللؾ كعدـ تغي
كىاٍصًبٍر نىٍفسىؾى مىعى الًَّذيفى يىٍدعيكفى  ﴿كالمقاؿ البعد عف العمماء كالصالحيف،

بَّييـٍ ًباٍلغىدىاًة كىاٍلعىًشيّْ ييًريديكفى كىٍجيىوي  فىًإنَّمىا يىٍأكيؿي الذٍّْئبي ًمفى اٍلغىنىـً » ك، (2) ﴾رى
 .لزمتيـكثر ما أماف أفانت في  ،(4)« اٍلقىاًصيىةى 

 ستغبلؿ الفرص مف رقة القمب في لحظة معينة،احسف أة :دسالخطوة السا
كالجمع كالجماعات كرمضاف كمكاسـ  ككقت السحر كانشراح الصدر،

 .كتعمؽ بطرؼ الصالحيف، كاسبح مع تيار التائبيف ، الطاعات 

                                                           

  ٓٔسكرة الحجر:  (ُ)
   ِٖسكرة الكيؼ :    (ِ)
   ٕٓٔ أخرجو الحاكـ في المستدرؾ  (3)
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كىافى ًفيمىٍف  »كؿ مرة أجاىد مرة كمرات فقد ال تصؿ مف  ة :بعاسالخطوة ال
ـٍ رىجيؿه قىتىؿى ًتٍسعىةن  ًتٍسًعيفى كىافى قىٍبمىكي نىٍفسنا، فىسىأىؿى عىٍف أىٍعمىـً أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض فىديؿَّ  كى

ًتٍسًعيفى نىٍفسنا، فىيىٍؿ لىوي ًمٍف تىٍكبىةو؟  : ًإنَّوي قىتىؿى ًتٍسعىةن كى ، فىأىتىاهي فىقىاؿى مىى رىاًىبو عى
، فىقىتىمىوي،  : الى مىى فىقىاؿى فىكىمَّؿى ًبًو ًمائىةن، ثيَـّ سىأىؿى عىٍف أىٍعمىـً أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض فىديؿَّ عى

مىٍف  ، كى ـٍ : نىعى ، فىيىٍؿ لىوي ًمٍف تىٍكبىةو؟ فىقىاؿى : ًإنَّوي قىتىؿى ًمائىةى نىٍفسو ، فىقىاؿى اًلـو رىجيؿو عى
بىٍيفى التٍَّكبىًة؟   كاصمتنؾ مكعكد بالكصكؿ متى ألكف يكفي  «يىحيكؿي بىٍينىوي كى

فَّ المَّوى لىمىعى اٍلميٍحًسًنيفى ﴿جيادؾ  اىىديكا ًفينىا لىنىٍيًديىنَّييـٍ سيبيمىنىا كىاً   (8). ﴾كىالًَّذيفى جى
جتيد في الدعاء كطمب اليداية كصبلح الحاؿ كسؿ ا ا ة :مناثالخطوة ال

؛ تعالى ذلؾ بقمب يريد التغيير بصدؽ فيدايتؾ ا تعالى يحبيا كيريدىا 
ال ما رىاطى  ﴿عمؾ تطمبيا منو سبعة عشر مرة عمى األقؿج كا  اٍىًدنىا الصّْ
ـى  ييًريدي الًَّذيفى  يىتيكبى كىالمَّوي ييًريدي أىٍف ﴿كىي عنده يسيره  ،(2) ﴾ اٍلميٍستىًقي ـٍ كى مىٍيكي عى

ًمؽى  *يىتًَّبعيكفى الشَّيىكىاًت أىٍف تىًميميكا مىٍيبلن عىًظيمنا  ـٍ كىخي ٍنكي فّْؼى عى ييًريدي المَّوي أىٍف ييخى
ًعيفنا  ٍنسىافي ضى ف ا تعالى ال إف يتسمؿ الممؿ الى قمبؾ فأياؾ ا  ك ،  (4) ﴾اإٍلً

 .يمؿ حتى تمؿ انت
 ، ٍنيىا، قىالىٍت: كىانىٍت ًعٍنًدم اٍمرىأىةه ًمٍف بىًني أىسىدو عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

مَّى  مىيَّ رىسيكؿي المًَّو صى ؿى عى :  اي فىدىخى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى : فيبلىنىةي « مىٍف ىىًذًه؟»عى قيٍمتي

                                                           

 ٗٔسكرة العنكبكت :  (ُ)
 ٔسكرة الفاتحة:  (ِ)
   ِٖ، ِٕسكرة النساء :  (ّ)
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بلىًتيىا،  ـي ًبالمٍَّيًؿ، فىذيًكرى ًمٍف صى ـٍ مىا تيًطيقيكفى ًمفى : »اؿى فىقى الى تىنىا مىٍيكي مىٍو عى
تَّى تىمىمُّكا  (8). «األىٍعمىاًؿ، فىًإفَّ المَّوى الى يىمىؿُّ حى

خ لؾ يبذؿ مف كقتو كذىنو ليدلؾ عمى طريؽ ألادع  عة :تاسالخطوة ال
كال  ليو،إكيحب لؾ الخير كيحرص عمى كصكلؾ  الكصكؿ الى ا تعالى،

ف يعطيو ا تعالى سؤلو مف خيرم الدنيا أحالو ك تبخؿ عميو بدعكة بصبلح 
 .كاالخرة

  
 دوله المكارم والعال والجو ود..ـــــــــتم الكالم وربنا محم     

 .. ما ناح قمري واورق عود النبً محمد ثم الصالة على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ُُُٓأخرجو البخارم  (ُ)
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 شعبان أكثر صوم 
لماذا يصوم المسمم في شعبان وىو عمى أبواب فريضة الصوم في 

 رمضان؟
 ننظر ذلؾ مف خبلؿ الكارد عف النبي صمى ا عميو كسمـ. :والجواب

مىمىةى، أىفَّ  ـٍ يىكيًف النًَّبيُّ  عىاًئشىةى عىٍف أىًبي سى دَّثىٍتوي قىالىٍت: لى ٍنيىا، حى رىًضيى المَّوي عى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كـي صى كـي شىٍعبىافى  يىصي ، فىًإنَّوي كىافى يىصي شىٍيرنا أىٍكثىرى ًمٍف شىٍعبىافى

" ، كفي ركاية"(8)كيمَّوي " كـي شىٍعبىافى أىٍك عىامَّةى شىٍعبىافى كىافى يىصي  ( 2). كى
ٍنيىا، قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي المًَّو  مىمىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى عىٍف أىًبي سى

تَّى  كـي حى مَّـى " يىصي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : الى نىقيكؿى صى تَّى نىقيكؿى ييٍفًطري حى ، كى : الى ييٍفًطري
مىٍيًو  مَّى اي عى كـي، فىمىا رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى ـى شىٍيرو ًإالَّ يىصي ـى اٍستىٍكمىؿى ًصيىا مَّ سى كى

مىا رىأىٍيتيوي أىٍكثىرى ًصيىامنا ًمٍنوي ًفي شىٍعبىافى " ، كى افى    (4).رىمىضى
مىٍيًو  مَّى اي عى ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي اً صى ٍنيىا، قىالىٍت: لى عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى اي عى

مَّـى ًفي الشٍَّيًر ًمفى السَّنىًة  سى   (3).أىٍكثىرى ًصيىامنا ًمٍنوي ًفي شىٍعبىافى "كى
ٍيدو كىعىٍف أيسىامىةي ٍبفي  ـٍ  -رضي ا عنو  - زى : يىا رىسيكؿى اً ، لى : قيٍمتي قىاؿى

 : ، قىاؿى كـي ًمٍف شىٍعبىافى كـي شىٍيران ًمفى الشُّييكًر مىا تىصي ذىًلؾى شىٍيره بىٍيفى » أىرىؾى تىصي
، يىٍغفيؿي  افى النَّاسي عىٍنوي، كىىيكى شىٍيره تيٍرفىعي ًفيًو اأٍلىٍعمىاؿي ًإلىى رىبّْ  رىجىبو كىرىمىضى

ـه  اًئ ، فىأيًحبُّ أىٍف ييٍرفىعى عىمىًمي كىأىنىا صى   (5).«اٍلعىالىًميفى

                                                           

   َُٕٗ أخرجو البخارم (ُ)
  قاؿ األلباني: حسف صحيح، ك  ُِٕٕأخرجو النسائي في السنف الصغرل  (ِ)
   ُٗٔٗأخرجو البخارم  (ّ)
   ِٖٕأخرجو مسمـ  (ْ)
اًمع:   ِّٕٓأخرجو النسائي في السنف الصغرل  (ٓ) ًحيح اٍلجى ة:  ُُّٕصى ًحيحى  ُٖٖٗ،الصَّ
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لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ الذم  تباعناإيصـك المسمـ في شعباف  (1)
 .كاف يصـك شعباف إال قميبلن 

 .في شعباف ألنو شير ترفع فيو األعماؿ المسمـيصـك   (2)
 .ألنو شير غفمة بيف رجب كرمضاف (3)
في شعباف بمثابة تييئة لمقمب كتفريغ لو عمى األقؿ مف  الصـكألف  (4)

ىمـك الدنيا كمشاغميا ، كليككف في رمضاف قد أخذ العدة كاممة لصـك 
 .شير كامؿ خاؿ مف المشاكؿ القمية كالنفسية كالبدنية

مؽ ، فمك تأممت حاؿ الناس في أكؿ شعباف بمثابة ت  (5) ييئة لمبدف كالخي
، كأخبلقان ىابطة ، كأمعاءن خاكية ، عابسة  كجكىان أياـ رمضاف لرأيت 

 .كشككل شديدة مف الصـك
أحد عشر شيران عمى نظاـ معيف في الطعاـ  تعكدىذا ألف البدف  

ج إلى إنذار سابؽ ينتقؿ ببل تمييد كال تدر  كبدكفكالشراب كالنـك ، كفجأة 
ف كاف في  الصـك بما فيو مف مشقات ، فبل بد مف حدكث الصدمة حتى كا 

 . الصـك التغيير لؤلفضؿ
 كالصـك في شعباف يميد لصـك رمضاف بطريقة سيمة إيمانيان كبدنيان،
كبدالن مف ضياع خمسة أياـ أك أكثر في محاكلة التأقمـ كالتعكد عمى الصـك 

المرجكة مف رمضاف ، نحاكؿ التخمص كىذا يقمؿ الفائدة  كنظامو اليكمي ،
  .مف ىذه المشاكؿ في شير شعباف

في شير شعباف يتعكد المجتمع المسمـ عمى ضبط سمككو كحياتو ليحيا 
 . رمضاف بإيمانيات أعمى كمشاكؿ صحية كبدنية أقؿ

 .كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبة أجمعيف
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 رهضاى تشكل جديد
، في األثر في قمكب الناس ؛ فالناس  المسجدفي المكضكعات ، في 

 تمؿ مف الشيء الراتب حتى كلك كاف قكينا .
ىذا العاـ شأف آخر مع نفسو كمع مسجده كمع ركاد  فيكإلماـ المسجد 

عمى إماـ المسجد  المسجد ، كالكفكد التي تمر بو طكاؿ الشير ؛ لذا ينبغي
ؿ كيغشى الناس في مجالسيـ كأنديتيـ أف يستكعب الكافديف إليو ، ب

.  كمجتمعاتيـ ؛ فالغرض ىدايتيـ ما استطاع إلى ذلؾ سبيبلن
بإذف ا تعالى  ؾأخي الحبيب الغالي نقاط ميمة تعين ؾضع بيف يديأك 

كىي بثكب جديد ، كنمط غير معيكد   كتجعؿ رمضاف ، ؾفي أداء ميمت
 كما يمي:

ال البد كأف تككف الخطب كالػدركس  (1) كالمػكاعظ مبلئمػة لجمػكع الػركاد كا 
 فبل فائدة منيا.

أف يكػػكف لمخطػػب كالػػدركس كالمػػكاعظ ىػػدؼ محػػدد سػػمفنا تسػػعى أنػػت  (2)
كمف معؾ مف مجمكعة المسجد العاممة إلى تحقيقو كتكضحو ليـ ليككنكا 

 عمى كعي تاـ باليدؼ ، كليعمؿ الكؿ لمكصكؿ إليو بإذف ا تعالى.
ركس كالمكاعظ ككاقػع النػاس ، كتقريػب ضركرة الربط بيف الخطب كالد (3)

 المعمكمة كتسييميا لتصؿ الفكرة إلى القمكب .
تقكيػػػػة العبلقػػػػة بػػػػيف اإلمػػػػاـ كمجمكعػػػػة العمػػػػؿ معػػػػو بػػػػركاد المسػػػػجد ،  (4)

رتػداء اكمعاممة كؿ فرد كأنو أحب الناس إليؾ ، مع ىضـ حظ النفس ، ك 
.رداء   التكاضع كامبلن

 ر قػػدر ممكػػف مػػف الػػركادتنػػكع أنشػػطة المسػػجد ، كمحاكلػػة إشػػراؾ أكبػػ (5)
 فييا. الكاعيف
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أف تككف ىناؾ جكائز يكميػة ؛ كػأكؿ مػف يػدخؿ المسػجد فجػر ضركرة  (6)
اليػػـك ، كمػػف يحػػافظ عمػػى الركاتػػب ، كمػػؤذف كقػػت العشػػاء اليػػـك ، كمػػف 

.  ختـ ختمة في ىذه األياـ ، كىكذا كؿ يـك
ركاد المسػػجد أمانػػة كأنػػت راعو ليػػـ ، كىػػـ فػػي مسػػؤكليتؾ مػػف الناحيػػة  (7)

، كاألخبلقيػػػػػة ، كاالجتماعيػػػػػة ؛  يمانيػػػػػة ، كالناحيػػػػػة العمميػػػػػة كالعمميػػػػػةاإل
ياؾ أف تضيعيـ   .فانيض بيـ كا 

ػػاتى ًفيػػًو،  ًضػػًو الَّػػًذم مى ًنػػيَّ ًفػػي مىرى ػػارو اٍلميزى ٍعًقػػؿى ٍبػػفى يىسى ػػادى عيبىٍيػػدي اً ٍبػػفي ًزيىػػادو مى عى
ػًمٍعتيوي ًمػٍف  ػًديثنا سى ػدّْثيؾى حى : ًإنّْي ميحى ٍعًقؿه ، قىاؿى مى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اي عى رىسيػكًؿ اً صى

مىٍيػػًو  ػػمَّى اي عى ػػًمٍعتي رىسيػػكؿى اً صى ، ًإنّْػػي سى ػػدٍَّثتيؾى ػػا حى يىػػاةن مى ًمٍمػػتي أىفَّ ًلػػي حى لىػػٍك عى
 : ـى يىقيػػكؿي ػمَّ سى ػػاشّّ »كى ٍبػدو يىٍسػػتىٍرًعيًو اي رىًعيَّػةن، يىميػػكتي يىػٍكـى يىميػػكتي كىىيػكى غى ػا ًمػػٍف عى مى

نَّةى ًلرى  مىٍيًو اٍلجى ـى اي عى رَّ   (8).«ًعيًَّتًو، ًإالَّ حى
غير نظرة الناس إلى المسجد مف نظرة صبلة إلى نظػرة محػرؾ لؤلمػة  (8)

كميا ، إف شمكلية اإلسػبلـ تظيػر مػف خبللػؾ ، كمػف خػبلؿ مجمكعتػؾ ، 
 كمف خبلؿ مسجدؾ.

أكجػد نشػاطا لػـ يكػػف فػي المسػجد سػابقنا ، كمكحػػة تعمػؽ فػي المسػػجد ،  (9)
ف جػػػائزة لمػػف أقمػػع عػػػف  ،يػػكمي فػػي المسػػػجد عمػػى التمػػر كالعصػػيطػػار كا 

 كنحك ذلؾ. التدخيف،
، فػأىـ شػيء فػي حيػاتيـ ىػك صػحة اىتـ بالجانػب العقػدم عنػد النػاس (11)

 عقيدتيـ .
اربط الناس خبلؿ ىذا الشير بػالنبي صػمى ا عميػو كسػمـ كىديػو فػي  (11)

كؿ شيء ؛ الطعاـ الشراب ، النـك ، المشي ، الجمكس ، القياـ ، الصياـ 

                                                           

ُِْ( أخرجو مسمـ ُ)   
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، الضػػحى ، الػػكتر .... كسػػتجد بػػإذف ا تعػػالى أثػػرنا لػػذلؾ ، سػػتجد مػػف 
 يقكؿ لـ يتبقى إال أف نرل النبي صمى ا عميو كسمـ.

الػػديف كالػػػدعكة كالمسػػجد مػػػف  ىعمػػى جػػػذب الشػػباب إلػػػالحػػرص التػػػاـ  (12)
 خبلؿ ىذا الشير الكريـ.

 حث الناس عمى صبلة المغرب في المسجد. (13)
 مراعاة درجة الحرارة كظركؼ الناس. (14)
عمػػػاؿ بشػػػكؿ يػػػكمي ، كادفعيػػػـ لمسػػػاعدتؾ فػػػي أ عػػػكدىـ فعػػػؿ الخيػػػر (15)

 كاجعميـ يحممكف ىـ المسجد كالرقي بو.، المسجد كالنظافة 
رىػـ رحمػة ا تعػالى بيػـ فػي فريضػة أربيػـ تعػالى  ك  حبب النػاس فػي (16)

.  الصـك
ا فربمػػا كػػانكا عنػػد ا تعػػالى أفضػػؿ ال خيػػرن إال تيػػأس كال تظػػف بالنػػاس  (17)

 منؾ.
خيػػر كثيػػر كأف األمػػة تنتصػػر بأمثػػاليـ متػػى  افييػػاألمػػة أشػػعرىـ بػػأف  (18)

 ربطكا حياتيـ بديف ا تعالى.
 و.يسر ليـ تعاليـ االسبلـ حتى يحبكنو كيعظمكن (19)

 :أنت في نفسك أييا اإلمام الكبير الغاليأخي إمام المسجد وشيخو 
تمثػػؿ لمنػػاس السػػنة كالػػديف ؛ أنػػت قائػػد سػػفينة ، أنػػت إمػػاـ ديػػف ، أنػػت  (1)

فإياؾ أف يركا منؾ مجافاة لمسنة ، أنت نمكذج اإلسبلـ أماميـ ؛ فتمطػؼ 
 بيـ كألف ليـ الجانب .

عميؾ أف تراجع ما تقرأ بو في التراكيح جيػدنا ، كأف تمتػع النػاس بكػبلـ  (2)
بالخشػػية  فػػاضالممػػؾ الكبيػػر المتعػػاؿ ، أسػػمع النػػاس كػػبلـ ربيػػـ بصػػكت 

 كالخكؼ كالكجؿ، اجعؿ الناس يحبكف كبلـ الممؾ كحبب الناس فيو .
 مف الساعة قـ بإعداد الدركس كالخطب جيدنا . (3)
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يكميػة ، أسػبكعية ، لمشػير كمػو ، فػي جيز مسابقات الشير ؛ مسابقة  (4)
، حفػظ أسػماء ا الحسػنى ، كنحػك القرآف الكػريـ ، فػي الحػديث الشػريؼ 

، كسأضػػع بػػإذف ا تعػػالى لػػؾ نمػػاذج لػػذلؾ تسػػير عمييػػا إف رأيػػت ذلػػؾ 
ال فيي فكرة تكضع أماـ ناظريؾ.  فييا خيرنا ؛ كا 

 تعييف مسؤكؿ عف أنشطة المسجد تحت إشرافؾ . (5)
ة كبيػػرة كثقيمػػة عمػػى عاتقػػؾ ، فإنػػو يػػرد عميػػؾ فػػي ىػػذا أمامػػؾ مسػػؤكلي (6)

 الشير كؿ طبقات المجتمع بكؿ تنكعيا فأحسف التعامؿ معيا.
اسػػػتعد مػػػف اِلف لبلعتكػػػاؼ مػػػف الناحيػػػة الماديػػػة ، كالعمميػػػة ، كفريػػػؽ  (7)

العمؿ ، ككؿ ما يمـز لذلؾ ، مف كراسة تػدكف فييػا المعتكفػيف كحضػكرىـ 
؛ فمػػف تسػػػتطيع القيػػاـ بكػػػؿ  كزيعيػػا بيػػػنيـ، كتقسػػػيـ األدكار كتنصػػرافيـ اك 

 ىذه األعماؿ بمفردؾ.
ال تػػنس نفسػػؾ ، ال تيػػتـ بغيػػرؾ كتيمػػؿ نفسػػؾ ، اعمػػؿ عمػػى نجاتػػؾ   (8)

 معيـ ، كليكف لؾ أكفر حظ مف القرب منو تعالى.
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 املىضىعات املقرتحة خالل الشهر املبارك
صــالة  يمكـن تقسـيم الـدروس إلـى دروس بعــد صـالة العصـر، ودروس فـي

 التراويح.
 أوًلا : دروس تعد صالج العصر.

  تفسير (أ )

الحمد ، الرب تعالى ، الرحمن  سورة  الفاتحة ، وفٌها تحدث عن )  (1)
ب الهداٌة ، مجانبة طرٌق ، الرحٌم ، الٌوم اآلخر ، العبادة ، طل

ا وعملا اعلٌهم والضالٌن قوًلا والمغضوب   ( . عتقادا
 ٌة الكرسً.آ (2)

 سورة الضحى . (3)

 التكاثر.سورة  (4)

 سورة اإلخلص. (5)

  حديث (ب )

ًبيعىةى ٍبًف كىٍعبو اأٍلىٍسمىًميّْ  (1) ٍنوي  -عىٍف رى : قىاؿى ًلي النًَّبيُّ  -رىًضيى المَّوي عى قىاؿى
: «. سىؿٍ »صمى ا عميو كسمـ:  - نًَّة. فىقىػاؿى : أىٍسأىليؾى ميرىافىقىتىؾى ًفي اٍلجى فىقيٍمتي
؟» ًلػػػػؾى ٍيػػػػرى ذى : ىيػػػػكى ذىاؾى « ، أىكىغى : قيٍمػػػػتي ثٍػػػػرىًة »، قىػػػػاؿى مىػػػػى نىٍفًسػػػػؾى ًبكى فىػػػػأىًعنّْي عى

كدً    (8)«.السُّجي
صمى ا عميػو  -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  -رضي ا عنو  -كىعىٍف أىًبي أىيُّكبى  (2)

:  -كسػػمـ  ًث لىيىػػاؿو يىٍمتىًقيىػػاًف، »قىػػاؿى ػػاهي فىػػٍكؽى ثىػػبلى ػػرى أىخى الى يىًحػػؿُّ ًلميٍسػػًمـو أىٍف يىٍيجي
ـً  فىييٍعػػًرضي ىىػػذىا، ػػا الَّػػًذم يىٍبػػدىأي ًبالسَّػػبلى ٍيريىيمى ييٍعػػًرضي ىىػػذىا، كىخى )اليجػػر ،  (2)«.كى
 .الغرض منو ، كيفيتو ، فؾ اليجر(، مشركعيتو 

                                                           

وي ميٍسًمـه. (ُ)  أىٍخرىجى   
مىٍيًو. (ِ)  ميتَّفىؽه عى   
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ٍيػػرىةى  (3) ػػٍف أىًبػػي ىيرى : قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  -رضػػي ا عنػػو  -كىعى صػػمى  -قىػػاؿى
ػػٍؤًمفو كيٍربىػػةن ًمػػٍف »ا عميػػو كسػػمـ:  ػػٍف مي ػػٍف نىفَّػػسى عى ًب الػػدٍُّنيىا، نىفَّػػسى المَّػػوي مى كيػػرى

مىٍيػًو  ، يىسَّػرى المَّػوي عى مىػى ميٍعًسػرو ػٍف يىسَّػرى عى مى ػًة، كى ًب يىٍكـً اٍلًقيىامى ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرى عى
ػتىرىهي المَّػوي ًفػي الػدٍُّنيىا كىاٍِلًخػرىًة، كىالمَّػػوي  ػتىرى ميٍسػػًممنا، سى ػٍف سى مى ًفػي الػدٍُّنيىا كىاٍِلًخػرىًة، كى

ٍكًف أىًخيوً ًفي عى    (8)«.ٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي ًفي عى
ٍيرىةى  (4) : قىاؿى رىسيكؿي المَّػًو  -رضي ا عنو  -عىٍف أىًبي ىيرى صػمى ا  -قىاؿى

ػأى لىػوي ًفػي أىثىػًرًه، »عميو كسمـ:  مىٍيػًو ًفػي ًرٍزًقػًو، كىأىٍف ييٍنسى ػبَّ أىٍف ييٍبسىػطى عى ػٍف أىحى مى
 طكؿ العمر كسعة الرزؽ مرتبطاف بصمة الرحـ. (2).«فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي 

ٍيرىةى  (5) : قىاؿى رىسيكؿي المَّػًو  -رضي ا عنو  -عىٍف أىًبي ىيرى صػمى ا  -قىاؿى
ؿّْ بىٍعدىىىا أىٍربىعنا»عميو كسمـ:  ميعىةى فىٍمييصى ـي اٍلجي ديكي مَّى أىحى  (4)«. ًإذىا صى

  فقو (ج )

 أحكاـ صبلة الجمعة.  (1)
 أحكاـ الطبلؽ.  (2)
 أحكاـ األيماف.  (3)
 .االعتكاؼ  (4)
 .صدقة الفطر  (5)
  سيرة (د )

 غزكة أحد. (1)
 .لخندؽغزوة ا (2)

                                                           

وي ميٍسًمـه. (ُ) أىٍخرىجى
   

اًرمُّ  (ِ) وي اٍلبيخى أىٍخرىجى   
وي ميٍسًمـه. (ّ) أىٍخرىجى  
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 صمح الحديبية. (3)
 .غزكة حنيف (4)
 الرحيؿ " كفاة النبي صمى ا عميو كسمـ" (5)
 آداب  (ه )
 آداب دخكؿ البيت. (1)
 آداب األكؿ. (2)
(3) .  آداب النـك
 آداب الحديث. (4)

 أداب الجكار. (5)

ا: دروس صالج الرتاويخ.
ا
 ثاًي

فػػي ىػػذا الشػػير كىنػػاؾ متغيػػرات ؛ أمػػا الثكابػػت فػػإف معينيػػا ال  ىنــاك ثوابــت
ينضب أبدنا كسيظؿ أىؿ العمـ ينيمكف مػف فيضػيا كػؿ عػاـ كلػـ يأخػذكا منيػا 

 كفايتيـ كىي كما يمي:
 حرب العاشر مف رمضاف. (1)
 غزكة بدر الكبرل. (2)
 الفتح األعظـ )فتح مكة(. (3)
 االعتكاؼ. (4)
 ليمة القدر. (5)
 صدقة الفطر. (6)
 آداب العيد. (7)
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من المعقول أن يتـرك إمـام المسـجد ىـذه اْلمـور دون حـديث عنيـا وليس 
 وعن العبر والفوائد التي فييا .

فيػػي بحسػػب حػػاؿ النػػاس كحػػاجتيـ ، كأنػػت مػػف تيًقػػًدري ذلػػؾ ،  أمــا المتغيــرات
ليؾ مقترح  لذلؾ:  كا 

 التكبة ...أفضؿ يـك في حياتؾ يـك ترجع إلى ربؾ تعالى. (1)
كااٍستىًعينيكا ًبالمًَّو كىاٍصبً  ﴿ (2)  (8) .﴾ري
 أىـ ما يعينؾ عمى استغبلؿ الشير. (3)
 غربة اإلسبلـ . (4)
 كىمة عالية. يأبك مسمـ الخكالن (5)
 المنافسة في الخيرات ...ذىب أىؿ الدثكر باألجكر. (6)
 (2)ماليزيا دكلة إسبلمية متقدمة. (7)
 عامر بف قيس. (8)
بركػػػات رمضػػػاف ، كػػػؿ الخيػػػر الػػػذم تػػػراه فػػػي رمضػػػاف بسػػػبب طاعػػػة  (9)

 كاحدة فقط.
 رمضاف.العاشر مف  (11)
 ماذا أحدثت األياـ الماضية في قمبؾ؟ (11)

                                                           

.ُِٖاألعراؼ ( سكرة ُ)   
كاليػػة عػػدد السػػكاف قرابػػة الثبلثػػيف مميكننػػا  ُّ( ماليزيػػا دكلػػة تقػػع جنػػكب شػػرؽ اسػػيا تتكػػكف مػػف ِ)

أفدنػػة، ترتيبيػػا عالمينػػا  ٖالعاصػػمة ككااللمبػػكر المسػػجد الكبيػر فييػػا مسػػاحتو  ِكػػـ ِٖٔ،مسػاحتيا 
أثر الشعكب قدرة عمى  ِٔكترتيبيا  ََِّعالمينا مياتير محمد ترؾ الكزارة  َِْـ  ُُٖٗسنة 

، كػؿ  ُّٔٗ/  ٗ/  َّماليزيا كالحج كانكا يبيعكف أرضيـ ليحجكا، قانكف فػي  ْالتغيير ترتيبيا 
ـ ُٗٗٗسػػنة ، سػػنة  ْٗػػػػػ  ْْسػػنة يػػدفع شػػيرينا عشػػرة جنييػػات ، كيحػػج مػػا بػػيف  ِْمػػف عمػػره 

 بميكف جنيو. ٖعدد المشتركيف ثبلثة كنصؼ مميكف مشترؾ ، كعدد المدخرات 
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 حاؿ المسمـ مع القرآف الكريـ. (12)
 رمضاف مدرسة النظاـ. (13)
 رمضاف ككحدة األمة. (14)
 مف لممحتاجيف مف أمة النبي صمى ا عميو كسمـ. (15)
 ليمة بدر. (16)
 كقفات مع غزكة بدر. (17)
 (8).﴾كىاٍلعىاًقبىةي ًلٍمميتًَّقيفى اأٍلىٍرضى ًلمًَّو ييكًرثييىا مىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه  ًإفَّ  ﴿ (18)
 ليمة الفتح األعظـ. (19)
 االعتكاؼ كفكائده. (21)
 أحيا ليمو كأيقظ أىمو. (21)
 التمسكىا في العشر األكاخر. (22)
 اختـ شيرؾ بخير. (23)
 صدقة الفطر. (24)
  (2).﴾ال تثريب عميكـ اليـك يغفر ا لكـ﴿ (25)
 صمة األرحاـ. (26)
 آداب العيد. (27)
 أبشركا بخير. (28)
 آالـ أمتنا.فرحتنا بالعيد ال تنسينا  (29)
 الحمد  الذ بنعمتو تتـ الصالحات. (31)
 

                                                           

 .ُِٖاألعراؼ سكرة  (ُ)
 ِٗسكرة يكسؼ :  (ِ)
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 وىذه مواضيو أخرى ليذا الشير المبارك:
 غير حياتؾ فالككف يتغير مف أجمؾ. (1)
 ما شرع كؿ ىذه القربات إال ليقربؾ منو.  (2)
 أبشر الجنة تناؿ بركعة ، كسقي كمب ، كتجاكز عف معسر .  (3)
 أتريد سكنى الفردكس األعمى كأنت مبلـز لفراشؾ. (4)
كىأىٍحًسٍف كىمىا أىٍحسىفى المَّوي ًإلىٍيؾى كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفػي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّػوى الى  ﴿  (5)

  (8).﴾ ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى 
 رمضاف فرصة العمر التي قد ال تتكرر. (6)
ػمَّى اي  (7) : قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو صى ٍنػوي، قىػاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى مىٍيػًو عىٍف أىًبي ىيرى عى

 : مَّـى سى ػةه ًفػي أىٍف يىػدىعى »كى اجى ػؿى ًبػًو، فىمىػٍيسى ًلمَّػًو حى كًر كىالعىمى ـٍ يىدىٍع قىػٍكؿى الػزُّ مىٍف لى
شىرىابىوي    (2).«طىعىامىوي كى

 % مف التقكل. ّٓماذا أحدثت األياـ الماضية في قمبؾ ؟   (8)
  (4).﴾ يىابينىيَّ اٍركىٍب مىعىنىا ﴿  (9)
ػػػا ﴿حػػػرب العاشػػػر مػػػف رمضػػػاف (11) مى ػػػى كى مى لىًكػػػفَّ المَّػػػوى رى ٍيػػػتى كى مى ٍيػػػتى ًإٍذ رى مى  رى

﴾.(3) 
                                                           

 ٕٕسكرة القصص :  (ُ)
 َُّٗأخرجو البخارم  (ِ)
 ِْسكرة ىكد:  (ّ)
  ُٕسكرة األنفاؿ : (ْ)
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 أحسف الطف بالناس. (11)
اخػػػػػػدـ دينػػػػػػؾ ....بػػػػػػأذاف ..الػػػػػػذىاب لممسػػػػػػجد ...بحضػػػػػػكر الػػػػػػدركس  (12)

 بالقياـ....
 رمضاف كحبلكة االجتماع عمى الطاعة. (13)
 فمسطيف أرض األقصى. (14)
 متى تنتصر األمة؟. (15)
 ....ليمة بدر (16)
 معركة بدر.  (17)
.االعتكاؼ كفكائده ،  (18)  كأعذار الناس اليـك
 ليمة الفتح األعظـ . (19)
 فتح مكة. (21)
 شد المئزر. (21)
 ليمة القدر أحكاـ كآداب. (22)
 المسابقة الرمضانية.  (23)
 متى يغفر لؾ إف لـ يغفر لؾ في ىذه األياـ . (24)
 تعب قميؿ ثـ راحة أبدية في دار المقامة. (25)
فػػػتش اليػػػـك عػػػف قمبػػػؾ كمػػػاذا حػػػدث فيػػػو بعػػػد أف اقتػػػرب الشػػػير مػػػف  (26)

 نيايتو.
 بالخكاتيـ .األعماؿ  (27)
 ىؿ يستككف؟. (28)
 ىؿ حققت مرادـ مف الشير؟. (29)
 سؿ مف نجا كيؼ نجا؟. (31)
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ا :
ا
 هىاضيع خطة اجلوعح يف رهضاىثالث

 .نك الخيرا (1)
ييًريػدي الَّػًذيفى يىتًَّبعيػكفى الشَّػيىكىاًت أىٍف تىًميميػكا  ﴿ (2) ـٍ كى مىػٍيكي كىالمَّوي ييًريػدي أىٍف يىتيػكبى عى

  (8) .مىٍيبلن عىًظيمنا ﴾
 عمرؾ. رمضاف فرصة (3)
 منافع رمضاف الدينية كالدنيكية. (4)
 السعي لآلخرة ال يعطؿ مصالح الدنيا. (5)
 ماذا أحدث رمضاف في قمبؾ؟ (6)
 تكبتؾ تفرح ربؾ تعالى. (7)

ا
ا
 : هساتقح يف دفظ سىرج ) امللك (.راتع

ا
ا
 : هساتقح يف دفظ أداديث.خاهس

ٍسػعيكدو  (1) : قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  -رضػي ا عنػو  -عىٍف أىًبػي مى صػمى ا  -قىػاؿى
، فىمىوي ًمٍثؿي أىٍجًر فىاًعًموً »عميو كسمـ:  ٍيرو مىى خى وي ميٍسًمـه. «.مىٍف دىؿَّ عى  أىٍخرىجى

ٍيػػرىةى  (2) ػػٍف أىًبػػي ىيرى : قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو   -رضػػي ا عنػػو  -عى صػػمى ا  -قىػػاؿى
،»عميػػػو كسػػػمـ:  ٍيػػػؿى ػػػؿى ًبػػػًو، كىاٍلجى كًر كىاٍلعىمى ـٍ يىػػػدىٍع قىػػػٍكؿى الػػػزُّ ػػػٍف لىػػػ فىمىػػػٍيسى ًلمَّػػػًو  مى

شىرىابىوي  ةه ًفي أىٍف يىدىعى طىعىامىوي كى اجى اًرمُّ  «.حى وي اٍلبيخى  أىٍخرىجى
ػرى  (3) صػمى ا عميػو  -قىػاؿ: قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو رضػي ا عنيمػا  عىًف اٍبػًف عيمى

تَّػى يينىػاًدمى اٍبػفي أي »كسمـ:  بيكا حى ، فىكيميػكا كىاٍشػرى الن ييػؤىذّْفي ًبمىٍيػؿو ٍكتيػكـو ًإفَّ ًببلى ، «ْـّ مى
. ، أىٍصبىٍحتى تَّى ييقىاؿى لىوي: أىٍصبىٍحتى كىافى رىجيبلن أىٍعمىى الى يينىاًدم، حى مىٍيًو. كى  ميتَّفىؽه عى

ػٍدًرمّْ  (4) ػػًعيدو اٍلخي ػٍف أىًبػي سى ػػًمٍعتى رىسيػكؿى المَّػػًو  -رضػػي ا عنػو  -عى : سى  -قىػاؿى
:  -صػػػػمى ا عميػػػػو كسػػػػمـ  ػػػػ»يىقيػػػػكؿي ةى بىٍعػػػػدى الصُّ ػػػػبلى تَّػػػػى تىٍطميػػػػعى الى صى ٍبًح حى

تَّى تىًغيبى الشٍَّمسي  ةى بىٍعدى اٍلعىٍصًر حى بلى ، كىالى صى مىٍيًو. «.الشٍَّمسي  ميتَّفىؽه عى
                                                           

   ِٖ، ِٕسكرة النساء :    (ُ)
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ًبيعىةى ٍبًف كىٍعبو اأٍلىٍسمىًميّْ  (5) ٍنوي  -عىٍف رى : قىاؿى ًلي النًَّبػيُّ  -رىًضيى المَّوي عى  -قىاؿى
ػػؿٍ »صػػمى ا عميػػو كسػػمـ:  : «. سى : فىقيٍمػػتي نَّػػًة. فىقىػػاؿى أىٍسػػأىليؾى ميرىافىقىتىػػؾى ًفػػي اٍلجى

؟» ًلػػػػؾى ٍيػػػػرى ذى : « ، أىكىغى ، قىػػػػاؿى : ىيػػػػكى ذىاؾى ثٍػػػػرىًة »قيٍمػػػػتي مىػػػػى نىٍفًسػػػػؾى ًبكى فىػػػػأىًعنّْي عى
كدً  وي ميٍسًمـه. «.السُّجي  أىٍخرىجى

ٍيػػرىةى  (6) ػػٍف أىًبػػي ىيرى : قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  -رضػػي ا عنػػو  -عى صػػمى ا  -قىػػاؿى
ؿّْ بىٍعدىىىا أىٍربىعنا»كسمـ: عميو  ميعىةى فىٍمييصى ـي اٍلجي ديكي مَّى أىحى وي ميٍسًمـه. «.ًإذىا صى  أىٍخرىجى

ػػافى رىسيػػكؿي المَّػػًو  (7) ٍنيىػػا قىالىػػٍت: كى ًضػػيى المَّػػوي عى ػػةى رى ػػٍف عىاًئشى صػػمى ا عميػػو  -عى
ػؿى اٍلعىٍشػري  -كسمـ  ػافى  -ًإذىا دىخى رىهي،  -أىٍم اٍلعىٍشػري اأٍلىًخيػري ًمػٍف رىمىضى شىػدَّ ًمٍئػزى

مىٍيًو.. كىأىٍحيىا لىٍيمىوي، كىأىٍيقىظى أىٍىمىوي   ميتَّفىؽه عى
ًمٍمػتي  (8) : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىرىأىٍيػتى ًإٍف عى ٍنيىا قىالىٍت: قيٍمتي عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

 : ػػا أىقيػػكؿي ًفييىػػا؟ قىػػاؿى فيػػكّّ تيًحػػبُّ قيػػكًلي: المَّ »أىمَّ لىٍيمىػػةو لىٍيمىػػةي اٍلقىػػٍدًر، مى َـّ ًإنَّػػؾى عى ييػػ
وي الترمذم  «.اٍلعىٍفكى فىاٍعؼي عىنّْي   كقاؿ :صحيح.كابف ماجو ، كأحمد ، كالحاكـ  ،كقاؿ: حسف صحيح.أىٍخرىجى

: فىػػرىضى رىسيػػكؿي المَّػػًو  (9) ػػا قىػػاؿى ٍنييمى ًضػػيى المَّػػوي عى ػػرى رى ػػًف اٍبػػًف عيمى صػػمى ا  -عى
ػاعنا -عميو كسػمـ  ػاةى اٍلًفٍطػًر، صى كى مىػى  زى : عى ػًعيرو ػاعنا ًمػٍف شى ، أىٍك صى ًمػٍف تىٍمػرو

ػػرى  ، كىأىمى ًبيػػًر، ًمػفى اٍلميٍسػػًمًميفى ػًغيًر، كىاٍلكى ، كىالػذَّكىًر، كىاأٍليٍنثىػػى، كىالصَّ ػػرّْ اٍلعىٍبػًد كىاٍلحي
ًة. بلى كًج النَّاًس ًإلىى الصَّ مىٍيًو. ًبيىا أىٍف تيؤىدَّل قىٍبؿى خيري  ميتَّفىؽه عى

ٍيرىةى  (11) : قىاؿى رىسيكؿي المَّػًو  -رضي ا عنو  - عىٍف أىًبي ىيرى صػمى ا  -قىاؿى
ػأى لىػوي ًفػي أىثىػًرًه، »عميو كسمـ:  مىٍيػًو ًفػي ًرٍزًقػًو، كىأىٍف ييٍنسى ػبَّ أىٍف ييٍبسىػطى عى ػٍف أىحى مى
. «.فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي  اًرمُّ وي اٍلبيخى  أىٍخرىجى

بَّػاسو رضػػي ا عني (11) ػًف اٍبػػًف عى صػمى ا عميػػو كسػػمـ  -: أىفَّ النًَّبػػيَّ مػاعى
ؿّْ قىٍبمىيىا كىالى بىٍعدىىىا. - ـٍ ييصى ٍكعىتىٍيًف، لى مَّى يىٍكـى اٍلًعيًد رى مىٍيًو. صى  ميتَّفىؽه عى
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ػٍف النًَّبػيّْ  -رضػي ا عنػو  -عىٍف أىنىػسو  (12)  -صػمى ا عميػو كسػمـ  -عى
 : تَّى ييًحبَّ »قىاؿى ٍبده حى اًرًه  كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى ييٍؤًمفي عى ػا  -أىٍك أًلىًخيػوً  -ًلجى مى

مىٍيًو. «.ييًحبُّ ًلنىٍفًسوً   ميتَّفىؽه عى
ػأىٍلتي رىسيػكؿى المَّػًو  -رضػي ا عنػو  -عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو  (13) صػمى  -قىػاؿى سى

:  -ا عميػػػػو كسػػػػمـ  ـي؟ قىػػػػاؿى ػػػػؿى ًلمَّػػػػًو ًنػػػػدِّا، كىىيػػػػكى »أىمُّ الػػػػذٍَّنًب أىٍعظىػػػػ أىٍف تىٍجعى
مىقىػػؾى  : قيٍمػػتي «. خى ؟ قىػػاؿى َـّ أىمُّ ٍشػػيىةى أىٍف يىٍأكيػػؿى مىعىػػؾى »ثيػػ لىػػدىؾى خى َـّ أىٍف تىٍقتيػػؿى كى «. ثيػػ

 : ؟ قىاؿى : ثيَـّ أىمُّ اًرؾى »قيٍمتي ًميمىةى جى مىٍيًو. «.ثيَـّ أىٍف تيزىاًنيى حى  ميتَّفىؽه عى
صػمى ا عميػو  -أىفَّ رىسيػكؿى المَّػًو  -رضي ا عنػو  -عىٍف أىًبي أىيُّكبى  (14)

: قىػػ -كسػػمـ  ًث لىيىػػاؿو يىٍمتىًقيىػػاًف، »اؿى ػػاهي فىػػٍكؽى ثىػػبلى ػػرى أىخى الى يىًحػػؿُّ ًلميٍسػػًمـو أىٍف يىٍيجي
ـً  ٍيريىيمىا الًَّذم يىٍبدىأي ًبالسَّبلى ييٍعًرضي ىىذىا، كىخى مىٍيًو. «.فىييٍعًرضي ىىذىا، كى  ميتَّفىؽه عى

ٍيرىةى  (15) : قىاؿى رىسيكؿي المَّػ -رضي ا عنو  -عىٍف أىًبي ىيرى صػمى ا  -ًو قىاؿى
ٍنػوي »عميو كسمـ:  ًب الػدٍُّنيىا، نىفَّػسى المَّػوي عى ػٍف ميػٍؤًمفو كيٍربىػةن ًمػٍف كيػرى مىٍف نىفَّػسى عى

مىٍيػًو ًفػي  ، يىسَّػرى المَّػوي عى مىػى ميٍعًسػرو ػٍف يىسَّػرى عى مى ػًة، كى ًب يىػٍكـً اٍلًقيىامى كيٍربىةن ًمػٍف كيػرى
ػتىرى ميٍسػمً  ػٍف سى مى ػػتىرىهي المَّػوي ًفػي الػدٍُّنيىا كىاٍِلًخػرىًة، كىالمَّػوي ًفػػي الػدٍُّنيىا كىاٍِلًخػرىًة، كى منا، سى

ٍكًف أىًخيوً  ٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي ًفي عى وي ميٍسًمـه. «.عى  أىٍخرىجى
ا
ا
 : هساتقح يف دفظ أذكار الصثاح واملساء. سادس
ا
ا
 : املساتقح الرهضاًيح.ساتع
ا
ا
 : جتهيز إفطار الصائوني يف املسجد.ثاهٌ

ا 
ا
 .: اعداد القيام الثاًيتاسع

 .الصبلة     (أ )
 .الدركس (ب )
 .المشركبات  (ج )
 المسؤكؿ عف الترتيب.    (د )
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 لعمك تجد فييا فائدة تنتفو بيا وتنفو بيا إخوانكبعض الدروس المستفادة 
المسػػمـ يسػػتطيع أف يتغمػػب عمػػى العػػادات كالتقاليػػد الفاسػػدة ، بػػدليؿ تركػػو  (1)

 لممباح المألكؼ.
االسػػتعداد أف يقػػدـ مػػا يحبػو ا تعػػالى عمػػى مػػا يحبػػو ىػػك ؛ المسػمـ عنػػده  (2)

 بؿ ىذا ما ينظـ حياتو عميو .
بػػدليؿ تركػو لمحػػبلؿ المسػمـ يسػتطيع تػػرؾ المحرمػات مػػف معػـك كمشػركب  (3)

 مف ذلؾ في نيار رمضاف.
السعي لآلخرة ال يعطػؿ مصػالح الػدنيا ، بػؿ ال تسػتقيـ مصػالح الػدنيا إال  (4)

 بالسعي لآلخرة.
 الديف عف الحياة في مجتمعات المسمميف. ال يمكف فصؿ (5)
األمػػػة عنػػػدىا االسػػػتعداد الكامػػػؿ فػػػي العػػػكدة إلػػػى ربيػػػا تعػػػالى ؛ فبمجػػػرد  (6)

 اإلعبلف عف بدء الصـك ترل أثر اإليماف في حياة الناس ظاىرنا.
 فريضة الصـك ترد عمى مف يقكؿ باستحالة عكدة األمة إلى دينيا. (7)
كد، فكؿ شيء في رمضاف لو الصـك يجعؿ لمحياة طعمنا آخر غير المعي (8)

طعػػػػـ آخػػػػر ، الطعػػػػاـ ، كالشػػػػراب ، كالمسػػػػاجد ، كالػػػػدركس ، كالصػػػػبلة ، 
.  كالشكارع ، كالصحبة ، كالنـك

 الشعكر بكحدة األمة في الصـك كالفطر. (9)
 احتراـ الكقت كمراعاتو في الصـك كالفطر. (11)
بركة الطعاـ التي يشعر بيا المسمـ كؿ يـك في كؿ جانب مف جكانب  (11)

 حياتو.
 ؛ إنما فيما يبارؾ فيو ربنا تعالى. لبركة ليست في القمة أك الكثرةا (12)
 بياف أف ميداف التنافس الحقيقي ىك الطاعات كالقربات. (13)
 السفيو ىك الذم يضيع دنياه ، كاألشد منو سفينا مف يضيع آخرتو. (14)
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 االرتباط بجماعة المسمميف. (15)
ػػا كليمػػة ،  (16) يبػػرىف أنػػو المسػػمـ الػػذم يسػػتمر عمػػى الطاعػػات ثبلثػػيف يكمن

يسػػػتطيع عمػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي سػػػائر حياتػػػو ، كىػػػذا حجػػػة عميػػػو إف قصػػػر فػػػي 
 العمؿ.

 رمضاف فرصة لتأليؼ القمكب. (17)
 صـ صـك مكدع. (18)
 كيريد لؾ الخير. ما أعطاؾ ىذا الخير في رمضاف إال كىك يحبؾ ، (19)
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أضو بـين يـديك أخـي الغـالي بعـض المـواعظ لعمـك تجـد فييـا فائـدة فـي ىـذا الشـير 
 تنتفو بيا وتنفو بيا إخوانك،،،

أحمػػى مػػف الشػػيد ، كأثػػره فػػي القمػػكب ظػػاىر لكػػؿ صػػاحب قمػػب  كــالم الســمف
 ينبض باإليماف.

يأتي كبلميـ الى القمكب المتحجرة ،فيسكب عمييا قطرات مف مكاعظيـ 
 فإذا ىي أليف مف الزبد، كىذا يرجع الي :

 نيـ يبتغكف بمكاعظيـ كجو ا تعالى.أ (1)
 أماميـ تحتاج لمثؿ ىذا الكعظ.القمكب التي  (2)
يجمعكف في مكاعظيـ بيف الشدة كاالدب، مما يدفع السامع الى السمع    (3)

 كالطاعة كالقبكؿ.
 بن واسو يرحمو اهلل تعالى محمدومعنا الميمة 

كىانىًت الفيٍتيىا شىٍكذىبو قىاؿى اٍبفي  مًَّد بًف كىاًسعو ًعبىادىةه ظىاًىرىةه، كى ـٍ يىكيٍف ًلميحى : لى
. مَّدي بفي كىاًسعو : ميحى ؿي أىٍىًؿ البىٍصرىًة؟ ًقٍيؿى : مىٍف أىٍفضى ذىا ًقٍيؿى ٍيًره، كىاً   ًإلىى غى

ده أيحبُّ أىٍف أىٍلقىى اى ًبًمٍثًؿ األىٍصمىًعيُّ قىاؿى  : مىا أىحى مىٍيمىافي التٍَّيًميُّ : قىاؿى سي
. مًَّد بًف كىاًسعو ًحٍيفىًتو ًمٍثؿى ميحى  صى

كىل  . كىرى مًَّد بًف كىاًسعو دان قىطُّ أىخشعى ًمٍف ميحى ، عىٍف أىًبٍيًو: مىا رىأىٍيتي أىحى  ميٍعتىًمره
 ، : كيٍنتي إذا كجدت مف قمب قىسكىةن، غىدىٍكتي مىٍيمىافى ٍعفىري بفي سي قىاؿى جى كى

، كىافى كىأىنَّوي ثىٍكمىى مًَّد بًف كىاًسعو  .فىنىظىرتي ًإلىى كىٍجًو ميحى
مَّادي بفي   : أيٍكًصٍيؾى  قىاؿى حى : أىٍكًصًني قىاؿى مًَّد بًف كىاًسعو : قىاؿى رىجيؿه ًلميحى ٍيدو زى

: اٍزىىٍد ًفي الدٍُّنيىا. ؟ قىاؿى : كىٍيؼى  أىٍف تىكيٍكفى مىمكان ًفي الدٍُّنيىا كىاِلًخرىًة قىاؿى
اؼَّ قيتىٍيبىةي بفي ميٍسًمـو ًلمتُّرًؾ، كىىىالىوي أىمريىـ : لىمَّا صى ، قىاؿى األىٍصمىًعيُّ ، سىأؿى

؟ فىًقٍيؿى  مًَّد بًف كىاًسعو مىى قىكًسًو، عىٍف ميحى امحه عى نىًة، جى ٍيمى : ىيكى ذىاؾى ًفي المى
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: ًتٍمؾى األيٍصبيعي أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍف مائىًة أىٍلًؼ  ييبصبصي ًبأيٍصبيًعًو نىٍحكى السَّمىاًء قىاؿى
شىابٍّ طًرٍيرو   (8) ."سىٍيؼو شىًيٍيرو كى

لمحمد بف كاسع عميو كقد طالت غيبتو ، كدار بينيـ  عـقدـ ابف 
 الحكار التالي:

 محمد بف كاسع : مف أيف قدمت؟
 محمد: مف طمب الدنيا.ابف عـ 

ىذا إجماؿ كلـ يبيف كيؼ يطمب الدنيا أمف حبلؿ أـ مف حراـ، لكف 
حسف الظف يدفعؾ لمقكؿ أنو كاف يطمبيا مف حبلؿ؛  لكنو كاف يحرص 

تستحؽ الحياة، كربما دفعو حرصو عمييا لمتقصير في عمييا أكثر مما 
 بعض األمكر.

 محمد بف كاسع :كىؿ أدركت ما تطمب؟
 ابف عمو :ال.

كىذا رد طبيعي ألف حاجات النفس مف الدنيا ال تنقضي كمما تحقؽ 
شيء الح في األفؽ غيره كال تزاؿ النفس تجرم كراء األماني كال تبمغ 

 مرادىا. 
أمر طمبتو كلـ تدركو ؛ فكيؼ تدرؾ شيئا لـ محمد بف كاسع : ىذا 

 تطمبو.
يقصد محمد بف كاسع يرحمو ا تعالى أنت لـ تدرؾ مرادؾ مف الدنيا 

 مع حرصؾ عمى طمبو.
نا  فكيؼ تدرؾ النعيـ المقيـ في الجنة كلـ تطمبو كطمبؾ لمدنيا، إنا  كا 

 اليو راجعكف.
 الجنة رزق لماذا ال نسعى في طمبو من مظانو؟

                                                           

َِٕ/ ٔ( سير أعبلـ النببلء ُ)   
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 الصالحات بكؿ أنكاعيا. عمؿ
 كلماذا ال نحرص عمى العمؿ الصالح كحرصنا عمى طمب الدنيا؟

 ىذا حالنا لـ نحرص عمى طمب الجنة ك نريد سكنى الفردكس االعمى .
 أماني كاذبة ، أمنية ببل عمؿ ،أك بعمؿ ال يناسب ما نطمب.

 ىيا الى العمؿ كالجد كاالجتياد ، العمؿ لمدنيا كاالخرة في رمضاف.
 .انتيت المكعظة

 جمعيف.أمحمد كعمى آلو كصحبو  كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا
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 بركات رمضان
 جمع الكرٌم تعالى لك فً رمضان أنواًعا من البركة ، منها:

 الكريـ ، كأثره في النفكس  القرآفبركة  (1)
 . الصياـبركة  (2)
 بركة االجتماع عمى الطاعة. (3)
 كالسحر. القياـبركة  (4)
 بركة الطعاـ كالشراب. (5)
 القدر. ليمةبركة  (6)
 .السحكربركة  (7)
 بركة أنفاس المتيجديف كدمكع الخاشعيف ، كدعكات الصالحيف. (8)
بركات بسبب الطاعات ىذا في رمضاف حيف أقبمت االمة عمى ربيػا،  (9)

 فكيؼ يككف الحاؿ لككاف االقباؿ كؿ العاـ.
لىػػٍك ) ػػاتو ًمػػفى السَّػػمىاًء كىاأٍلىٍرًض  اٍلقيػػرىلأىٍىػػؿى  أىفَّ كى كى ـٍ بىرى مىػػٍيًي نيػػكا كىاتَّقىػػٍكا لىفىتىٍحنىػػا عى آمى

) ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى ٍذنىاىي لىًكٍف كىذَّبيكا فىأىخى   (8). كى
 جمعيفأكصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو 

 ، كالراحة ال تناؿ بالراحة. النعيم ال يدرك بالنعيم 
تمحكه غمسة في الجنة فكيؼ  اإليمافمع  كىمكمياكتعب الدنيا 
 باإلقامة فييا أبدنا؟
كنعيميا تمحكه غمسة في النار، فكيؼ باإلقامة فييا  كعزىاكراحة الدنيا 

 أبدنا؟
 كحيف تقـك الساعة ..يظير الفرؽ.

                                                           

ٔٗ( سكرة األعراؼ: ُ)   
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في خدمة الممؾ زاد عزه ، كأحبو الممؾ ، كمف تمرغ  نفسوكمف أتعب 
 في الطاعة ىنا رفؿ في ثكب النعيـ المقيـ ىناؾ.

رجػػؿ ، لكػػف ال رجكلػػة بعيػػدا  رجػػؿ، كأقػػكؿ لػػؾ نعػػـ أنػػت أنػػؾسػػمعتؾ تقػػكؿ: 
 العبكدية.عف ذؿ 

بيف يديؾ.. رمضاف،،، فاجعؿ نفسؾ تشعر بيذا  العبكدية إثباتفرصة 
 ة الداريف.كألزميا العتبة تجد سعاد

 مف عبادؾ السعداء،  كالزمنا طريؽ عبادتؾ. اجعمناالميـ 
 جمعيف.أكصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو 

، ليبػدأ مكسػـ العمػؿ   صػياـ ، كقيػاـ ، كقػرآف  الشير ويدخل تغرب الشمس
 ، كصدقات ، كأعماؿ بر.

الكفد كأبخؿ الناس، ال تبخؿ عمى نفسؾ بعمؿ  أخيب تككفإياؾ أف 
 الخير..

ضػع قممػا ككراسػة بجػكارؾ، كاكتػب مػف كػؿ جػزء آيػة أك أكثػر  في رمضان *
تػػأثرت بيػػا ، كرؽ قمبػػؾ ليػػا، كشػػعرت أنػػؾ المقصػػكد بالخطػػاب فييػػا، ثػػـ اقػػرأ 

 الشير تجد حصيمة مباركة مف كتاب ا تعالى.تفسيرىا، كفي آخر 
 . أحبكـ في ا تعالى. ُّْٖالخير  رمضافاجعؿ لمكراسة اسـ 

 بركة السحور 
ربَّانية ، كرخصة إليية ، كًنعمة فعميو ، ككصية نبكية ،  ًمنحةالسحكر 

كعطية ثمينة ، كجائزة لمصائميف سىنيَّة ، مىف عمؿ بو أيًجر كحصؿ لو 
ًرـ الكثير مف البركات .  الكثير مف الخيرات، كمف تركو غيًبف كحي

مىٍيًو أىنىسى  عف مَّى اي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍنوي، قىاؿى ٍبفى مىاًلؾو رىًضيى المَّوي عى
 : مَّـى سى كًر بىرىكىةن »كى كا فىًإفَّ ًفي السَّحي ري  ( 8) .«تىسىحَّ

                                                           

َُٓٗ، كمسمـ ُِّٗ ( أخرجو البخارمُ)   
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كًر تىٍحصيؿي ًبًجيىاتو ميتىعىدّْدىةو كىًىيى اتّْبىاعي : " قاؿ الحافظ كىةى ًفي السُّحي اٍلبىرى
الىفىةي أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب  ميخى يىادىةي ًفي النَّشىاًط  كىالتَّقىكّْمالسُّنًَّة كى مىى اٍلًعبىادىًة كىالزّْ ًبًو عى

ميًؽ الًَّذم ييًثيريهي اٍلجيكعي كىالتَّسىبُّ  ميدىافىعىةي سيكًء اٍلخي مىى مىٍف يىٍسأىؿي ًإٍذ كى دىقىًة عى بي ًبالصَّ
ابىًة  جى ٍقتى مىًظنًَّة اإٍلً مىى اأٍلىٍكًؿ كىالتَّسىبُّبي ًلمذٍّْكًر كىالدُّعىاًء كى ذىاؾى أىٍك يىٍجتىًمعي مىعىوي عى

ـى قىاؿى بف دىًقيًؽ اٍلًعيًد ىىذً  ٍكـً ًلمىٍف أىٍغفىمىيىا قىٍبؿى أىٍف يىنىا تىدىاريؾي ًنيًَّة الصَّ كىةي كى ًه اٍلبىرى
ًزيىادىتىوي  ًكيًَّة فىًإفَّ ًإقىامىةى السُّنًَّة ييكًجبي اأٍلىٍجرى كى يىجيكزي أىٍف تىعيكدى ًإلىى اأٍليميكًر اأٍليٍخرى
تىٍيًسيًرًه ًمٍف  ٍكـً كى مىى الصَّ ييٍحتىمىؿي أىٍف تىعيكدى ًإلىى اأٍليميكًر الدٍُّنيىًكيًَّة كىقيكًَّة اٍلبىدىًف عى كى

ٍيًر ًإضٍ  الىفىةي أًلىٍىًؿ غى كًر اٍلميخى ًممَّا ييعىمَّؿي ًبًو اٍسًتٍحبىابي السُّحي اًئـً قىاؿى كى رىارو ًبالصَّ
  (8)." اٍلًكتىابً 

 أقلقتك ذنوبك ، وأرهقتك قسوة قلبك، وبلغ الران مداه،،،

 أبشر،،،
 إي واهلل أبشر،،،

ييًريدي الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الشَّيىكىاًت أىٍف تىًميميكا  ﴿ ـٍ كى مىٍيكي كىالمَّوي ييًريدي أىٍف يىتيكبى عى
ًعيفنا ﴾ *مىٍيبلن عىًظيمنا  ٍنسىافي ضى ًمؽى اإٍلً ـٍ كىخي ٍنكي فّْؼى عى   (2)ييًريدي المَّوي أىٍف ييخى

 فقد الحت لؾ المغفرة مف قريب...
 ابنا ،،مف صاـ رمضاف ايماننا كاحتس

 مف قاـ رمضاف ايمانوا كاحتسابوا،،،،
 مف يقـ ليمة القدر ،،،

 غفر لو ما تقدـ مف ذنبو.
العمؿ مع اإليماف كاإلحتساب ...يغفر لؾ ما مضى... بذنكبؾ كبيرىا 

 كصغيرىا...

                                                           

َُْ/ ْ( فتح البارم ُ)   
ِٖ، ِٕ( سكرة النساء : ِ)   
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 أنت تتعامؿ مع الرب الرحيـ الكريـ...
 ...مع ا تعالى

 ...الصباح دوما ٌأتً بعد ساعات حالكة السواد 

بأمر ا تعالى كقدره لينثر عمى القمكب البائسة شيئا مف  الصباح يأتي
 النكر الذم بو ترل قدرة الممؾ تعالى عمى التبديؿ كالتغيير.

الصباح بسمة تتجدد كؿ يـك لتحيا النفكس عمى أمؿ ينتظر كؿ 
 صباح.

ياـ الطاعة كالعبادات ، بمعنى زيادة أالصباح يعني يكما جديدنا مف 
 مف الحسنات. رصيد

اليـك الذم يكسب فيو التاجر ماالن يـك سعيد ....كاليـك الذم نكسب في 
 .حسنات يـك طيب زكي

ػا الميـ إنا  ػا يتبعػو فبلحن يماننا في حسف خمػؽ كنجاحن نسألؾ صحةن في إيماف كا 
 .كأف تغفر لنا كترحمنا 

أك  فػػتش فػػي نفسػػؾ عػػف كبيػػرة مػػف الكبػػائر ، ، كللي ٌللوم مللن اٌللام رمضللان 
 كنظؼ نفسؾ منيا.صغيرة أنت مصر عمييا ، 

 ىناؾ مف يعمؿ ثبلثيف كبيرة ، أك يصر عمى ثبلثيف صغيرة ؟ كىؿ 
 ،كلكف استعف با تعالى كال تعجز. ىيف يسير أبشر فاألمر

 بٌتنا النٌة لٌال على طاعة هللا صباحا...

الميؿ كلى بنيتو ...التي لك مت عمييا ..لمت عمى عمؿ وها هو 
 .. بدكف عمؿ... صالح

 كالساعة جاء كقت العمؿ ...
 عمـ نافع نتعممو أك نعممو ..
 أك ما مف حبلؿ نكسبو ..
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 أك سعي إلطعاـ أكالد ككالديف كزكج..
 أك أمر بمعركؼ أك نيي عف منكر..

 أك ذكر أك صبلة أك نـك يقصد بو القكة عمى السعي كالطاعة ..
 أك قراءة آية مف كتاب ا تعالى.. 

 إعانة محتاج أك كممة طيبة أك بسمة حانية...أك 
 ال أتخيؿ مسممنا ال يضرب بسيـ في أبكاب الخير التي ال حصر ليا...

 صباحكـ صباح الطاعات كالبر كالبركات..
 ا ....بدن أتعالى أف ال يحرمني مف صبحتكـ  أسأؿ ا 

الشػير كؿ ثبلثة أياـ في رمضاف، بمركر أياـ  حاوي ان تكتسب خلًقا فاضاًل 
 تجد نفسؾ قد ارتقيت بعدد ال باس بو مف االخبلؽ الفاضمة.

... مكعظة سابقة قمت لؾفي   نؽ نفسؾ مف صغيرة أك كبيرة كؿ يـك
 أتدرم لماذا جعمت الترؾ أكثر مف االكتساب!!!

 ألف الترؾ أسيؿ مف الفعؿ.
 عمى الخمؽ ألف التخمية تقدـ عمى التحمية. كقدمت الذنكب

مًّْيـ بالفضائؿ ، كارفع قدرىـ بيف خمقؾ  الرذائؿ ،أحبتي مف رب نؽ  كحى
 كبيف يديؾ ، كأعطيـ سؤليـ مف الخير.

 جمعٌن.أآله وصحبه  عمى نبينا محمد كعمى كصؿ الميـ
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 أخً الحبٌب الغالً،،
 ورب  الكعبة انا احبك فً هللا تعالى،،،

 ليذا،،،إياؾ اف تتعب نفسؾ بالصياـ كالقياـ،،، ثـ ال تجد أجرنا 
مىٍيًو  مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى عىٍف أىًبي ىيرى

 : مَّـى سى ةه ًفي أىٍف يىدىعى »كى اجى كًر كىالعىمىؿى ًبًو، فىمىٍيسى ًلمًَّو حى ـٍ يىدىٍع قىٍكؿى الزُّ مىٍف لى
شىرىابىوي    (1).«طىعىامىوي كى

 ؾ فيؾ خير كثير ...جاء رمضاف ليثبت لؾ أن
 نعـ فيؾ خير أخي الحبيب...لكف...أنت لـ تنتبو لو....

...تكلدت لديؾ رغبة في الخير مف  أما تمحظ أنو بمجرد بىدء الصـك
نفاؽ، كصمة رحـ ، كتبلكة كتاب ا تعالى.  صبلة كصياـ كا 

كمف رحمة ا بؾ أف جعؿ حب الخير كالعمؿ بو ىك االصؿ عندؾ، 
 و كطاعتو. لييسر لؾ عبادت

اخي الحبيب ، رمضاف فرصة كافية إلنبات اإليماف  كنمكه في قمبؾ ، 
 فىنىٌمو كحافظ عميو كغىٌذه كاسير عميو بقية الشير ترل خيرنا كثيرنا..

 يا كلي االسبلـ كأىمو مسكنا باإلسبلـ  حتى نمقاؾ عميو.
 جمعٌن.أنبٌنا محمد وعلى آله وصحبه  عمى ا كسمـ كبارؾ كصمى

َلْيِو النُُّشورُ »  «الَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َواِ 
ػػاًف،  ٍيفىػػةى ٍبػػًف اليىمى ذى ػػٍف حي ـى ًإذىا أىكىل ًإلىػػى قىػػاؿى عى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اي عى ػػافى النًَّبػػيُّ صى : كى

 : :« ًباٍسػػًمؾى أىميػػكتي كىأىٍحيىػػا»ًفرىاًشػػًو، قىػػاؿى ـى قىػػاؿى ذىا قىػػا ٍمػػدي ًلمَّػػًو الَّػػًذم أىٍحيىانىػػا » كىاً  الحى
لىٍيًو النُّشيكري    (2).«بىٍعدى مىا أىمىاتىنىا كىاً 

                                                           

َُّٗ( أخرجو البخارم ُ)    
ُِّٔ( أخرجو البخارم ِ)    
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كممات بسيطة ؟...قميمة  المبنى؟.. غزيرة المعنى... كفييا ثناء بكؿ  
 أنكاع الحمد عمى ا تعالى.

 خصكصية تكجيو الحمد لو كحده عز كجؿ.كفييا  
االصغر ...فيك نعمة يحمد عمييا بياف نعمة البعث بعد الممات كفييا 

 مف كىبيا تعالى.
 «أىٍحيىانىا بىٍعدى مىا أىمىاتىنىا » ،اط بجماعة المسمميف بداللة القكؿكفييا االرتب

 كفييا بياف اإليماف باليـك االخر.
 صمى ا كسمـ عمى معمـ الناس الخير .
 طاب صباح األحبة.. بذكر ا تعالى ..

 أعماركـ .أطاؿ ا في الطاعات 
 فوض األمر إلٌه .

 كاطرح نفسؾ بيف يديو تجد الراحة بقدر ما في قمبؾ مف التفكيض.
 كأفكض أمرم إلى ا إف ا بصبر بالعباد.

.  طاب صباح األحبة بالتككؿ عمى الحي القيـك
 بإذن هللا تعالى. سعيد مبارؾ يكمكـ

 القٌام والتهجد . 

 كتبلكة القرآف الكريـ. 
 االسحار .كدمكع 

 كمناجاة الممؾ تعالى.
 كنصب االقداـ بيف يديو عز كجؿ . 

 كميا خصائص خص ا تعالى بيا مف يحب مف عباده.
 نفسة هذا الخٌر. مف حـر كمحرـك
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 نظرة واحدة تكفً.

األمة قبؿ رمضاف كفي رمضاف...يرد عمى الذيف يقكلكف: أف حال 
.عكدة األمة الى دينيا أمر صعب إف لـ يكف مس  تحيبلن

 كيرد عمى مف يقكلكف : أف تطبيؽ االسبلـ يعطؿ مصالح الحياة.
 كيرد عمى مف يقكلكف : أنو ال يمكف الجمع بيف مصالح الديف كالدنيا.

كيرد عمى مف يقكلكف : أف األمة لـ تعد تفكر في أمر الديف كال تيتـ 
 بو . 

 انظركا حاؿ االمة في رمضاف تركف الرد عمى كؿ ما سبؽ كزيادة.
 ، كفي صكرتيا النقية.لنعرؼ األمة عمى حقيقتيانعـ نظرة كاحدة تكفي 

 جمعٌن.أعلى نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه كبارؾ  الميـ كسمـ كصؿ

 حٌن ٌأتً رمضان ٌظهر معدن األمة الحقٌقً.

 تحب ربيا .أمة 
 كتحب نبييا صمى ا عميو كسمـ.

 كاف شئت فقؿ تحب دينيا.
 يظير معدف االمة في:

امتثاليا ألمر ا تعالى في الصـك فبمجرد اإلعبلف عف بدء الصـك 
 تتكلد لي الناس رغبة في الخير كحرص عميو.

 كبمجرد اإلعبلف عف بدء الصـك تعمر المساجد كيكثر الراكع كالساجد.
كبمجرد اإلعبلف عف بدء الصـك تبدأ ثكرة جماعية ىادرة في الطاعات 

 ي كجكه الناس كسمككياتيـ.كالعبادات ، ترل كا أثرىا ف
أنظر الى شكارع المسمميف في رمضاف ، كأنظر الى كسائؿ النقؿ 
كالمكاصبلت، كأنظر الى محبلت المسمميف ، ترل التاليف كالذاكريف 

 كالمنفقيف.
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ببدء رمضاف ترل زيادة في الركابط االجتماعية كالزيارات العائمية، 
 كترل الصمة كالبر كاإلنفاؽ.

 رل مف يختـ كؿ يـك ، ككؿ ثبلث لياؿ..ببدء رمضاف ت
 رمضاف يجعمؾ تشعر أنؾ في عصر الصحابة رضي ا عنيـ.

مف أراد أف يرل أمة النبي صمى ا عميو كسمـ فمينظر الى األمة في 
 شير رمضاف.

 أبشر فانا كأنت مف ىذه األمة المباركة.
 جمعٌن.أعلى نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه كسمـ كبارؾ  ا كصمى

 دمعة على خد عابد

ييًظمُّييـي المَّوي ًفي ًظمًّْو، يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ  »كاحدة قد تككف سببا في دمعة 
 (8).«ًظمُّوي 

 دمعة كاحدة قد تككف كافية إلذابة الراف مف عمى قمب غمؼ بو.
 دمعة كاحدة قد تككف سببا لنجاتؾ كسعادتؾ.
لؾ أبكاب السماء ، كتزيد  دمعة كاحدة قد تريحؾ مف العناء، كتفتح

 اإليماف في قمبؾ.
أليس مف العجيب أف تمر عميؾ ليالي رمضاف كال تكحؿ عينؾ بدمكع 

 الخشكع.
فيكا ًمفى اٍلحىؽّْ  ﴿في رمضاف  تىرىل أىٍعيينىييـٍ تىًفيضي ًمفى الدٍَّمًع ًممَّا عىرى

نَّا فىاٍكتيٍبنىا مىعى الشَّاًىًديفى  بَّنىا آمى   (2).﴾ يىقيكليكفى رى
ـٍ خيشيكعنا ﴿في رمضاف  يىًزيديىي كفى ًلؤٍلىٍذقىاًف يىٍبكيكفى كى يىًخرُّ  (4) .﴾ كى

                                                           

َُُّ، كمسمـ  َٔٔ( أخرجو البخارم ُ)   

ّٖالمائدة :( سكرة ِ)   
َُٗ( سكرة :ّ)   
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 الميـ اجعمنا منيـ بفضمؾ ككرمؾ . 
 جمعٌن.أعلى نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه   كسمـ كبارؾكصمى ا

 تعودنا لٌلة الجمعة وٌوم الجمعة على الزٌادة فً الطاعات والقربات.

  .يستغؿ مكاسـ الطاعة في زيادة رصيد حسناتو عادة المسمـ ..وهذه 
كدائمنا كؿ مكسـ مف مكاسـ الطاعات فيو الجكائز كالمحفزات التي 
تحرؾ القمب كالبدف الذم سيطر عميو الكسؿ...فما بالؾ إذا كاف القمب 

 ينبض بالعبادات ...
الجمعة إذا أحسنت استغمت يكميا تجد أمامؾ الكثير مف الخيرات.. 

 ..كالتي منيا
يـك الجمعة سيد األياـ كأفضميا ، كخير يـك طمعت فيو الشمس،  كفيو 

 تقـك الساعة.
 كفيو ساعة ال يسأؿ عبد مسمـ ا شيئا إال أعطاه إياه. 

كالمسمـ لو بكؿ خطكة يخطكىا أجر سنة صياميا كقياميا إذا غسؿ 
 يمغ.كاغتسؿ كبكر كابتكر كدنا مف االماـ كانصت كلـ يفرؽ بيف اثنيف كلـ 

: سىًمٍعتي النًَّبيَّ أىكٍ عف  ، قىاؿى مَّـى  -س ٍبف أىٍكسو الثَّقىًفيُّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى
-  : ـٍ  مىٍف غىسَّؿى  »يىقيكؿي لى مىشىى كى ، كى بىكَّرى كىاٍبتىكىرى ، كى ميعىًة كىاٍغتىسىؿى يىٍكـى اٍلجي

ـٍ يىٍمغي  لى اـً فىاٍستىمىعى كى مى دىنىا ًمٍف اإٍلً ٍطكىةو عىمىؿي سىنىةو، أىٍجري يىٍركىٍب، كى ، كىافى لىوي ًبكيؿّْ خى
ًقيىاًميىا   (8).«ًصيىاًميىا كى

 .. الذنكبتكفير 
 قرباف تتقرب بو في التبكير إلى الجمعة ..ىذا لغير اإلماـ...

 إتباع سنة النبي صمى ا عميو كسمـ بالغسؿ كالثياب كالطيب..

                                                           

 كقاؿ األرنؤكط إسناده صحيح.،  َُٕٖ ( أخرجو ابف ماجة ُ)
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يتخمؼ عنو إال المرضى حضكر محفؿ المسمميف االسبكعي الذم ال 
 كالحيض كالنفساء كمف في قمبو مرض.

 الدنك مف اإلماـ ساعة الخطبة.
أجر  الخطبة خطبة الجمعة كاإلنصات كعدـ التحدث مع الغير أثناء

 عظيـ.
 قراءة سكرة الكيؼ كتدبر ما فييا.

 كثرة الصبلة عمى النبي صمى ا عميو كسمـ.
 مساعدة المحتاجيف كالمعكزيف.

السركر عمى األىؿ كاألكالد بما يجعميـ يشعركف أف ىذا يـك إدخاؿ 
  .غير عادم

 إظيار الفرح بقدـك ليمة الجمعة كيكميا.
زالة الشعر المأمكر بإزالتو ..  قص االظافر كا 

نجتيد بقدر االستطاعة في الصبلة عمى رسكؿ ا صمى ا عميو 
مى ا عميو كسمـ ، كاإلكثار مف ذلؾ ألف الصبلة عميو تعرض عميو ص

 كسمـ...
 صلى هللا علٌه سلم معروضة علٌه. عميو بلتكـفصأبشروا 

 من المعلوم أن الغاٌة من  فرٌضة الصوم هً تحصٌي التقوى.

مضى يـك مف رمضاف حصؿ مف التقكل ما يزيد عمى ثبلثة وكلما 
 بالمائة.

ا كالمسمـ الحقيقي المحافظ عمى صكمو يشعر بحصكؿ ىذا القدر يكمين 
 كىذا يدفعو لممزيد مف الطاعة كالعبادة .، 

 ككمما مضي يـك مف الشير  دفعتو التقكل الى مزيد مف الخدمة.
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فاذا جاءت العشر األكاخر مف رمضاف حممتو التقكل عمى إحياء الميؿ 
 كشد المئزر.

كاليـك مضى ما يقرب مف ثمث شير رمضاف ، فماذا أحدثت االياـ 
 الخالية مف رمضاف في القمكب.

اذا أحدث الصياـ كالقياـ كتبلكة القرآف الكريـ في قمكب الناس م
 كسمككيـ.

 آمؿ أف تككف اإلجابة أحدث الكثير مف الخير.
يا رب ال نعكؿ في صبلح قمكبنا كأحكالنا إال عميؾ ، كيحممنا عممنا 

 برحمتؾ ككرمؾ في طمبنا الصبلح لمببلد كالعباد .
ال أنت، كأزؿ كحشة كغربة ال إليي أصمح فسادنا في القمكب ال يعممو إ

 يزيميا إال برد رحمتؾ. 
 جمعٌن.أعلى نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه كسمـ كبارؾ  كصؿ الميـ

قٌام اللٌي له لذة ال ٌشعر بها إال من أطلاي السلجود بلٌن ٌلدي ربله ، وذاق 
 حالوة مناجاة الرب الرحٌم.

بيف يدم ا تعالى ، كالكقكؼ في صؼ  إف االنطراحإي وهللا...
المتيجديف ، كذرؼ الدمع مع الخاشعيف ، كالشعكر بتعب البدف مف طكؿ 

 القياـ ، ليي كساـ شرؼ ، كدليؿ عبكدية.
فييا بما  حب لؾ الخير..أخي الحبيب الغالي...كا إني ألحبؾ كأ

  .نؤمف ساعة
 د كالقياـ...ساعدني كخذ بيدم...كقؼ بجانبي...كحثني عمى التيج

 با عميؾ ال تتركني لصحبة أضمتني كثيرا ،،
 ال تدعني لنفس سكلت لي معصية ربي ..

 ىيا معا إلى التيجد كالقياـ ...
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 ادع لي باليداية كصبلح الحاؿ...
إليي أنا أحبيـ فيؾ فحببيـ في دينؾ كألزميـ طريؽ الحؽ كصراطؾ 

 المستقيـ.
 جمعٌن.أعلى نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه  كبارؾ كسمـ كصمى ا

 قاي ابو القاسم الشٌرازي

 عف خؿ كفي...فقالكا ما الى ىذا سبيؿ ..سألت الناس 
 فإف الحر في الدنيا قميؿ.. تمسؾ إف ظفرت بذيؿ حر..

أف تجد مف يتحمؿ عنؾ تبعاتؾ كأنت ال تدرم  األخكةأسمى معاني 
... أمكاؿ ىمـك مشاكؿ ديكف ...حتى مشاغمؾ الشخصية يشغؿ نفسو بيا 

 كأنت ال تدرم...
 ة الصالحيف الصادقيف .الميـ ال تحرمنا مف إخكٌ 

 على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.كسمـ كبارؾ  كصؿ الميـ

ً  أ   ربػػؾ عػػز كجػػؿ فاألفضػػؿ فػػي الػػدعاء  حػػيف تػػدعك وحبٌبللً الغللالً .... خلل
 التعميـ ال التخصيص....ربنا اغفر لنا...

 ىب لنا ...ربنا 
 إىدنا الصراط المستقيـ ...

 كىذا لتطييب النفكس. 
 كلمداللة عمى أف المسمـ يحب الخير لممسمميف....

 كأنو مرتبط بيـ ... 
 كأرجى لئلجابة..

 كأكثر في األجر...
ياكـ العمـ   النافع كالعمؿ الصالح...رزقنا ا كا 
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مشػػقة ، لػػذا أنػػا كأنػػػت  كفييػػا،  العبللادات والطاعللات صللعبة علللى النفللو 
 نطمب العكف مف ا تعالى.

بيف يديؾ كصفة طيبة مباركة تيسر لؾ أمر العبادات كلحبي لؾ أضع 
خاصة الصياـ كالقياـ ، كطبقيا في كؿ ما يتعمؽ باِلخرة ، تجد خيرنا كثيرنا 

 تعالى.بإذف ا 
ابف القيـ يرحمو ا تعالى: "كمما دعتؾ نفسؾ لترؾ عمؿ صالح قاؿ 

 قؿ ليا :لعمي بيذا العمؿ أدخؿ الجنة".
، كلف أحممؾ  كقؿ لنفسؾ كؿ يـك كليمة يا نفس اصبرم الميمة أك اليـك

 غدنا شيئنا.
كقؿ ليا إعممي ىذا العمؿ اليـك كحسب، كىكذا حتى تعتاد النفس 

  تعالى كأنت تجاىد نفسؾ.العمؿ ، أك تمقى ا
فَّ  ﴿ر كرب الكعبة أبشأبشر ... اىىديكا ًفينىا لىنىٍيًديىنَّييـٍ سيبيمىنىا كىاً  كىالًَّذيفى جى

  (8) .﴾المَّوى لىمىعى اٍلميٍحًسًنيفى 
 جمعٌن.أآله وصحبه  حمد كعمىأكبارؾ عمى نبينا  كسمـكصمى ا 

ٍبػدي اً كاسػمو ،  أبو مسلم  الخوالنً  دى ًبػاليىمىًف، تنبَّػأ  لمػا ، بػفي ثيػكىبو عى األىٍسػكى
ـٍ  ، ًفٍييىػػا فىمىػػ َـّ ًإنَّػػوي أىٍلقىػػى أىبىػػا ميٍسػػًمـو ػػةو، ثيػػ ، فىأىتىػػاهي ًبنىػػارو عىًظٍيمى فىبىعىػػثى ًإلىػػى أىًبػػي ميٍسػػًمـو

ػػًف اتَّبىعىػػؾى  مىٍيػػؾى مى ػػدى عى ٍنػػؾى أىٍفسى ـٍ تىٍنػػًؼ ىىػػذىا عى ًد: ًإٍف لىػػ ػػرَّهي، فىًقٍيػػؿى ًلؤلىٍسػػكى ، فىػػأىمىرىهي تىضى
ػري  مّْي، فىبىصيرى ًبًو عيمى ؿى المىٍسًجدى ييصى دىخى ًدٍينىةى، فىأىنىاخى رىاًحمىتىوي، كى ـى المى ًبالرًَّحٍيًؿ، فىقىًد

ػػا - : مى : ًمػػفى الػػيىمىًف، قىػػاؿى ؟ قىػػاؿى ػػؿي ػػف الرَّجي : ًممَّ ٍنػػوي، فقػػاـ ًإلىٍيػػًو فىقىػػاؿى ًضػػيى اي عى رى
ػػذَّابي  قىػػوي الكى رَّ ػػؿى الَّػػًذم حى ػػٍدتيؾى  فىعى : نىشى ، قىػػاؿى ٍبػػدي اً بػػفي ثيػػكىبو : ذىاؾى عى ًبالنَّػػاًر؟ قىػػاؿى

تَّػػػى  َـّ ذىىىػػبى ًبػػًو حى ػػى، ثيػػ بىكى ػػري كى ، فىاٍعتىنىقىػػوي عيمى ـٍ َـّ نىعىػػ : الميػػ ؟ قىػػاؿى ًبػػاً، أىٍنػػتى ىيػػكى

                                                           

   ٗٔ( سكرة العنكبكت: ُ) 
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ٍمػدي ً الَّػًذم لىػـٍ  : الحى ػدٍّْيًؽ، فىقىػاؿى بىٍيفى الصّْ تَّػى أىرىاًنػي  أىٍجمىسىوي ًفٍيمىا بىٍينىوي كى ييًمٍتًنػي حى
ًنعى بإبراىيـ الخميؿ. ًفي أيمَّةً  ًنعى ًبًو كىمىا صي مَّدو مىٍف صي  (8) ميحى

: أىنىا أىٍكلىى ًبالسٍَّكًط ًمفى  سىٍكطان عمَّؽى أىبيك ميٍسًمـو  ٍسًجًد، فىكىافى يىقيٍكؿي ًفي المى
: لىٍك رىأىٍيتي  كىافى يىقيٍكؿي : كى ، فىًإذىا فىتىرى مشىؽى سىاقىٍيًو سىٍكطان أىٍك سىٍكطىٍيًف، قىاؿى البىيىاًئـً

نَّةى ًعيىانان أىًك النار عياننا ما كاف عندم مستزاد.  (2) الجى
ٍسًجًد، فىكىافى العىاًتكىةً أىًبي قىاؿى عيٍثمىافي بفي   : عمَّؽى أىبيك ميٍسًمـو سىٍكطان ًفي المى

، فىًإذىا فىتىرى مشىؽى سىاقىٍيًو سىٍكطان أىٍك سىٍكطىٍيًف،  : أىنىا أىٍكلىى ًبالسٍَّكًط ًمفى البىيىاًئـً يىقيٍكؿي
نَّةى ًعيىانان أىًك النار عيانن  : لىٍك رىأىٍيتي الجى كىافى يىقيٍكؿي : كى  ا ما كاف عندم مستزاد.قىاؿى

ـٍ يىًجدىاهي  ، فىمى مىٍيًف أىتىيىا أىبىا ميٍسًمـو ، عىٍف شيرىٍحًبٍيؿى أفَّ رىجي ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي عىيَّاشو
دىاهي  ٍنًزًلًو، فىأىتىيىا المىٍسًجدى فىكىجى ديىيمىا أىنَّوي رىكىعى يىٍركىعي ًفي مى ى أىحى ، فىاٍنتىظىرىاهي، فىأىٍحصى

كٍ   (4) عىةو.ثىبلىثى مائىًة رى
 ننتظر . خمفؾكنا  : كقاال لو

ما كاف لكما أف تحصيا  النصرفت إليكما .. مكانكمافقاؿ : لك عممت 
 عمي صبلتي..

  (3)خير ليـك القيامة. السجكدكأقسـ لكما أف كثرة 
 جعلتم من بعدكم أشباه الرجال.مف بعدكـ ، ك أتعبتـرحمكـ ا تعالى 

َما  ﴿ ٌقوي تعالى:   ِعْنَده  أَْجٌر َعِظٌمٌ إِنَّ
ْم فِْتَنٌة َوهللاَّ ك  ْم َوأَْواَلد   (5) .﴾ أَْمَوال ك 

 تفيد الحصر. ﴾ ًإنَّمىا ﴿ 

                                                           

ُّٓ/ ْ( سير أعبلـ النببلء ُ)   
ُّٓ/ ْ( سير أعبلـ النببلء ِ)   
  ُّٓ/ ْ( سير أعبلـ النببلء ّ)
   ْٕٓ( الزىد ألحمد بف حنبؿ ْ)
ُٓ( سكرة التغابف:ٓ)   
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ـٍ ﴾   عمـك االمكاؿ. ﴿ أىٍمكىاليكي
ـٍ ﴾ ديكي  عمـك االكالد. ﴿ كىأىٍكالى

 اختبار كابتبلء. ﴿ ًفٍتنىةه ﴾ 
 فإياكـ أف تشغمكـ النعـ عف العمؿ بطاعة المنعـ.

إذا أنعـ ا عمى اإلنساف بنعمة كيؼ يعرؼ إف كانت  ابف القيـسئؿ  
 فتنة أـ نعمة؟ 

 فقاؿ يرحمو ا تعالى:
ذا أبعدتو عف ا فيي فتنة.  إذا قربتو إلى ا فيي نعمة ، كا 

 تعالى دكف غيره. ﴾ ﴿ كىالمَّوي 
 ﴾ ًعٍندىهي أىٍجره عىًظيـه  ﴿

السعادة في الدنيا كاِلخرة، األجر في الدنيا كفي اِلخرة ،كيتمثؿ في 
 كفكز في الدنيا كفي االخرة.

 نكرة تجمع جميع أنكاع العظمة. ﴿ عىًظيـه ﴾ 
 كفكز االخرة أعظـ في الشرؼ كفي المدة. 

 أسأؿ ا العظيـ لي كلكـ األجر العظيـ كالنعيـ المقيـ .
 على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعٌن.كبارؾ  كسمـ كصؿ الميـ

 أبشروا

 نتعامؿ مع ..............رب غفكر رحيـ..نحن 
مَّى اي  رضي ا عنو عىٍف أىًبي ذىرٍّ عف أبي  : قىاؿى رىسيكؿي اً صى ، قىاؿى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى نَّةى، كىآًخرى أىٍىًؿ النَّاًر » عى نًَّة ديخيكالن اٍلجى ـي آًخرى أىٍىًؿ اٍلجى ىٍعمى ًإنّْي ألى

ا ًمٍنيىا، رىجيؿه  كجن مىٍيًو ًصغىارى ذينيكًبًو، خيري كا عى : اٍعًرضي ييٍؤتىى ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، فىييقىاؿي
: عىًمٍمتى يىٍكـى كىذىا  مىٍيًو ًصغىاري ذينيكًبًو، فىييقىاؿي ٍنوي ًكبىارىىىا، فىتيٍعرىضي عى كىاٍرفىعيكا عى

كىذىا،  كىذىا كىذىا كى كىذىا، كىعىًمٍمتى يىٍكـى كىذىا كى كىذىا كىذىا كى : نىعىـٍ كى ، الى يىٍستىًطيعي أىٍف فىيىقيكؿي
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مىٍيًو، فىييقىاؿي لىوي: فىًإفَّ لىؾى مىكىافى  ييٍنًكرى كىىيكى ميٍشًفؽه ًمٍف ًكبىاًر ذينيكًبًو أىٍف تيٍعرىضى عى
، قىٍد عىًمٍمتي أىٍشيىاءى الى أىرىاىىا ىىا ىينىا  : رىبّْ سىنىةن، فىيىقيكؿي تي فىمىقىٍد رىأىيٍ « كيؿّْ سىيّْئىةو حى

تَّى بىدىٍت نىكىاًجذيهي  ًحؾى حى مَّـى ضى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى   (8).رىسيكؿى اً صى
 نطمع في عفكؾ كسترؾ كمعفرتؾ.يا رب 

خيب كفدؾ في ىذا الشير ،كاكتب لنا مف عبادتؾ أسيدم ال تجعمنا 
 في ىذا الشير أكفر الحظ كالنصيب.

،كتثبيت القمب عمى  ف عمينا بدمكع الخشية ، كنزكؿ السكينةسيدم مي 
 الديف.

  كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا احمد كعمى آلو كصحبو اجمعيف.
أنػػو يبحػػث كيػػدؿ كيسػػعى إلسػػعاد معتنقيػػو فػػي مللا ٌمتللاز بلله دٌننللا الحنٌلل  

 الداريف  ..
 سعادة دائمة ال انقطاع ليا ...

 بالعبكدية المطمقة  تعالى....كطريؽ ذلؾ 
مف السعادة في الداريف بقدر ما عنده مف ـ عنده كحظو ككؿ فرد مسم

 العبكدية...
 جمعٌن.أمحمد وعلى آله وصحبه  عمى نبيناكبارؾ  كسمـكصمى ا 

ال شػػيء أقػػبح باإلنسػػاف مػػف أف يكػػكف  "قللاي ابللن القللٌم ٌرحملله هللا تعللالى:
 غافبلن عف 

 الفضائؿ الدينية ، كالعمـك النافعة ، كاألعماؿ الصالحة .
مف اليمج الرعاع الذيف يكدركف الماء كيغمكف  كذلؾ فيكفمف كاف 

 االسعار .

                                                           

َُٗ ( أخرجو  مسمـُ)    
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ف مات مات غير فقيد ؛ فقدىـ راحة  إف عاش عاش غير حميد كا 
  .لمببلد كالعباد

 (8) ."ال تبكي عمييـ السماء كال تستكحش ليـ الغبراء
إف ابف القيـ يرحمو ا تعالى يرل أف مف كاف قادرنا عمى تحصيؿ 

 اليمج الرعاع.المعالى كلـ يفعؿ مف 
 فماذا لك رأل حالنا اليـك ، كفي مكاسـ الطاعات.
 الى ا تعالى نشككا سكء حالنا...ا المستعاف.

 جمعٌن.أوعلى آله وصحبه  حمدأ كبارؾ عمى نبينا كصمى ا كسمـ

تعػرؼ قيمػة مػا  يعمػؿ مػف اجمػو الصػالحكف ، كال ًل  هناك طائفة من النا 
يمتفػت الػييـ أبػدنا، كىػؤالء ال ،  المبيف لك فػاتتيـ الجنػةتعرؼ مقدار الخسراف 

 .إال لؤلخذ بأيدييـ
 قاؿ رجؿ البف سماؾ : عظني . 

فقاؿ: احذر أف تقدـ عمى جنة عرضيا السماكات كاألرض كليس لؾ 
 فييا مكضع قدـ.

قاؿ أحمد بف حرب : أحدنا يؤثر الظؿ عمى الشمس فما بالنا ال نؤثر 
 الجنة عمى النار.

 أخت عمر بف عبد العزيز : البخيؿ مف بخؿ عف نفسو بالجنة . قالت
 جمعٌن.أآله وصحبه  عمى نبينا محمد كعمى كصمى ا

فكضع لو سفياف العشػاء  ، قدم عبد الرزاق أحد طالب سفٌان الثوري علٌه
 ، فأكبل زبيبنا كمكزا اكبلن جيدنا.

بمة ، كقاؿ: قاـ كتكضأ ، ثـ شد عمى كسطو ازار كاستقبؿ القفمما فرغا 
 يا عبد الرزاؽ يقكلكف : اعمؼ الحمار ثـ كده.

                                                           

َُُ/ ُ( مفتاح دار السعادة ُ)   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هـ 8341رمضان في ثوب جديد 
 

77 
 

تأمؿ كيؼ تعامؿ سفياف يرحمو ا تعالى مع نفسو ، ككيؼ يحمميا 
 عمى الطاعة .

 كقديما قالكا إف الدابة إذا زيد ليا في العمؼ زيد ليا في العمؿ.
أكؿ كثير كعمؿ قميؿ أك ال عمؿ ، أك عمؿ ال يتناسب مع مقدار 

 لشراب.الطعاـ كا
 ىبل قمنا لما ال نعمؿ بطعامنا كشرابنا.

 ىذا أقؿ شيء يمكف أف يقاؿ.
ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى المًَّو الى تيٍحصيكىىا ًإفَّ المَّوى لىغىفيكره رىًحيـه  مىا  ﴿، (8) ﴾ ﴿كىاً  كى

ـٍ ًمٍف ًنٍعمىةو فىًمفى المَّوً    (2).﴾ًبكي
 عما أنت بو أعمـ. كتجاكزرب اغفر كارحـ 

 جمعٌن.أوعلى آله وصحبه  الميـ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمدكصؿ 

 مف طمب عظيما خاطر بعظيمتو . :قاي معاوٌة رضً هللا عنه
 .بنفسويقصد خاطر 

 كىؿ ىناؾ ما يستحؽ المخاطرة بالنفس سكل الجنة.
بدنا ، فيك الربح أبؿ ال يسمى طمب الجنة بتعب النفس مخاطرة 

 المضمكف.
 صكمؾ ، فإنما ىي أياـ معدكدات . اجتيد في القياـ كحفظ

 رح نفسؾ ...أقالكا لبعضيـ لما رأكا شدتو في العبادة : 
 فقاؿ : راحتيا أريد..

 يقصد راحتيا في الجنة ..إف شاء ا تعالى.
 ثـ يحمد صنيعؾ.أتعب نفسؾ قميبلن ؛ 

                                                           

   ُٖ( سكرة النحؿ : ُ) 
   ّٓ( سكرة النحؿ :ِ) 
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 جمعٌن.أنبٌنا احمد وعلى آله وصحبه مى كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ ع

  تزوي ...حتً أبشر بالقبويأحزان قلبً ال 
 وتقر عٌنً بالرسوي... وأري كتابً بالٌمٌن
 من خو  ربً ذي الجالي... نٌران قلبً فً اشتعاي

 ذا خطاٌا كالجباي... فاغفر وسامح ٌا كرٌم
إليي كسيدم بشر أحبتي بما يسرىـ كيسعد حياتيـ في ىذا الصباح 

 . كطاعتؾالطيب بذكرؾ 
تمر األياـ كالسػنيف ، كال تػرل لػو أثػرنا ، فػا  كقد،  عمي الخٌر ال ٌضٌع أبًدا

 دخره لؾ. كقد يعجؿ لؾ جزءنا مف األجر في الدنيا لتقر بو عينؾ.إتعالى 
 فافعؿ الخير كال تمتفت كرائؾ .

قاؿ ابف القيـ رحمو ا:  " ربما تككف نائمنا فتىقرع أبكاب السماء 
أطعمتو ، أك حزيف عشرات الدعكات لؾ ، مف فقير أعنتو ، أك جائع 

أسعدتو ، أك عابر ابتسمت لو ، أك مكركب نفست عنو ، فبل تستيف بفعؿ 
 الخير أبدنا"

اًبرو  مَّى اي  ابف عبد ا رضي الو عنيما عىٍف جى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى ٍيرى ًفيمىٍف الى يى »عى ، كىالى خى ييٍؤلىؼي ، اٍلميٍؤًمفي يىٍألىؼي كى ، كىالى ييٍؤلىؼي ٍألىؼي

ٍيري النَّاًس أىٍنفىعيييـٍ ًلمنَّاسً   (8).«كىخى
بفعؿ الخيرات كالحرص عمى بذؿ المعركؼ في تعالى حياتكـ  ا طيب

 أىمو كفي غير أىمو.
كاسػػعة يمػػر عمػػى الفاكيػػة فػػي األسػػكاؽ  كللان أبللو حللازم ٌرحملله هللا رحمللة

 فيقكؿ: مكعدؾ الجنة.

                                                           

ِْٔ، السمسمة الصحيحة ٕٖٕٓ( أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ُ)    
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...يصػػبر نفسػػو كيمنييػػا كيعػػدىا بحصػػكؿ المقصػػكد مػػف لػػذة   درؾ أبػػا حاـز
 الدنيا ...كلكف ىناؾ .. في الجنة...

 نعـ ىذه كسيمة مف كسائؿ حمؿ النفس عمى الطاعة كالعبادة.
كؿ يـك كليمة ابحث عف شيء تسمي بو نفسؾ كتشجعيا بو عمى 

 مكاصمة السير في طريؽ العبكدية.
 جمعٌن.أآله وصحبه وعلى  كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد

 رحمو ا رحمة كاسعة كغفر لو: ٌقوي الشٌخ محمد الغزالً
إف زكاؿ عقيدة التكحيد كما رتبو عمييا اإلسبلـ مف تعاليـ كشرائع 

 خسارة ماحقة لئلنسانية ،  كألسمى ما فييا مف قيـ.
كألف تكسؼ الشمس كتزكؿ السماء كاألرض أىكف مف شيكع الشرؾ 

ستقرار اإللحاد.  (8)كا 
  درؾ كرحمؾ ا كغفر لؾ.

 عبادة وحصن

 أقكاؿ السادة العمماء في فكائد أذكار الصباح كالمساء.
قاؿ ابف القيـ: أذكار الصباح كالمساء بمثابة الدرع ك كمما زادت  

سماكتو لـ يتأثر صاحبو، بؿ تصؿ قكة الدرع إلى أف يعكد السيـ فيصيب 
 مف أطمقو.

  في اذكار الصباح كالمساء قكلو : كمف درر ابف عثيميف رحمو ا
أذكار الصباح كالمساء أشد مف سكر يأجكج كمأجكج في التحصيف، 

 لمف قاليا
 بحضكر قمب. 

                                                           

   َُّ( كيؼ نفيـ االسبلـ  ُ) 
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: مف حافظ عمى أذكار الصباح  -رحمو ا -كقاؿ ابف الصبلح
، عيٌد مف الذاكريف ا كثيران.  كالمساء، كأذكار ما بعد الصمكات، كأذكار النـك

: مف فكائد الذكر أنو يعطي الذاكر قكة،  -رحمو ا -القيـكقاؿ ابف 
 حتى إنو ليفعؿ مع الذكر ما لـ ييظٌف فعمو بدكنو".

:إلبسيكا ًمعطىؼ األذكار ًليًقيكـ شيركر  -رحمو ا -كقاؿ ابف كثير
كيـ باإلسٍتغفار لتىٍمحي لكيـ ذينكب الٌميؿ كالٌنيىار. اف، كدٌثركا أركاحى  اإلٍنس كالجى

 جمعٌن.أعلى نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه  ا كسمـ كبارؾ كصمى

 : ال نرل لسانؾ يفتر عف الذكر فكـ تسبح كؿ يـك ؟ قٌي لعمرو بن هانئ
اًبعي.  : مائىةى أىلؼو إالَّ أف تخطقاؿ يرحمو ا تعالى   (8) األىصى

أم رجاؿ كانكا ،كمف أيف أتكا بيذا الكقت ، كما الذم يحمميـ عمى 
 ىذا؟ 
 أظنيـ اال مبلئكة بررة. ما

ا يتبعو  يماننا في حسف خمؽ ، كنجاحن رزقكـ ا صحة في إيماف ، كا 
ا كغفر ا لكـ كرحمكـ رحمة كاسعة.  فبلحن

كفاتػو قػاـ يصػمي فقيػؿ لػو فػي مثػؿ ىػذا الحػاؿ؟ أرح  أحد السل  حٌن قربلت
 نفسؾ...

ا كأنػا فقاؿ : إف الخيػؿ إذا بمغػت الػى رأس مجراىػا أخرجػت أقصػى مػا عنػدى
 أسابؽ بأنفاسي.. 

 نفض السباؽ.يسابقكا عبادا ا قبؿ أف 
 صام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليميا..

 ككاف يبكي الميؿ كمو...
 ؟ فقالت لو أمو يابني ، قتمت قتيبل

                                                           

  ُِْ/ ٔسير أعبلـ النببلء   (ُ)
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 عمـ بما صنعت بنفسي.أفيقكؿ : أنا 
 قؿ أف يجكد الزماف بمثمكـ سادتي .

. عطرتـ زمانكـ بمسؾ أفعاؿ ال  نزاؿ نجد طيبيا في أنكفنا اليـك
.  كال زلنا نزيف حياتنا بذكر سيرتكـ التي تضي  لنا غربة الزمف اليـك

رحمػػو ا تعػػالى: نظرنػػا فػػي األحاديػػث كالمػػكاعظ فمػػـ  قــال وىيــب بــن الــورد
نجد شيئنا أرؽ لمقمػكب كال أشػد اسػتجبلبنا لمحػزف مػف قػراءة القػرآف ، كتفيمػو ، 

 بالتبلكة أف يصير بصفة اِلية المتمكة. كتدبره ، فتأثر العبد
 كصفةي طبيب حاذؽ لمرضى في زمف الغربة.

الميـ اجعؿ صباحنا عامرنا بحسف التككؿ عميؾ كالثقة فيما عندؾ مف 
خير، كأفض عمى قمكبنا حبلكة آثار كتابؾ ، كالعمؿ بو ، كأنر بو ظممات 

 حياتنا كقمكبنا.
 جمعيف.أمحمد كعمى آلو كصحبو  كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا

يرحمػػو ا تعػػالى: مثػػؿ المعتكػػؼ مثػػؿ الػػذم ألقػػى  قللاي عطللاخ الخراسللانً
  (8)نفسو بيف يدم ا تعالى يقكؿ: ال أبرح حتى يغفر لي.

ليكف ىذا شعارنا كشعار أحبتنا في صبيحة ىذا اليـك الذم نبدأ فيو 
 عبادة االعتكاؼ..

كاجعمنا مف عبادؾ السعداء، كاجمع لنا رب ىي  لنا مف أمرنا رشدا 
 كألحبتنا كمف دعا لنا بخير سعادة الداريف.

 كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو اجمعيف.
، (2) اٍركىػٍب مىعىنىػا﴾ ﴿كينػادل عميػؾ  الحت لك سفينة المعتكفين والمتيجدين

 كال تكف مع الغافميف.
                                                           

َُٖ/  ِ( بدائع الصنائع ُ)   

ِْ:  ( سكرة ىكدِ)   
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 د فرصة ثانية لمنجاة.آف لؾ اِلف أف تركب فقد ال تج
 قاؿ عمير بف عبيد:

 ما المجتيد اليـك إال كالبلعب فيما مضى.
 ىذا في زمانو ...فماذا لك أدرؾ زماننا .

 نشكوا تقصٌرنا وتفرٌطنا. الى ا تعالى

 أهدا  االعتكا 

المحكر الذم تدكر حكلو حياة النبي صمى ا عميو كسمـ ىك العبادة 
 تعالى.فيك أفضؿ مف عبد ا 

 ككانت عبادتو صمى ا عميو كسمـ لربو متنكعة تنقسـ الى:
 فرائض. (1)
 نكافؿ. (2)

 ككؿ قسـ ينقسـ الى:
 عبادات يكمية. )أ(

 كالصمكات الخمس كالركاتب.
 عبادات اسبكعية . )ب(

 كصبلة الجمعة كصكـ االثنيف كالخميس. 
 عبادات سنكية. )ج(

 كصـك رمضاف كصـك ست مف شكاؿ.
 كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يحافظ عميو . وكل ىذا

االسبلـ يربي المسمـ  عمى إتباع منيج النبي صمى ا عميو كسمـ ك 
 إتباعا مطمقا حتى دكف أف يعرؼ العمة مف الفعؿ أك الترؾ.

تأمؿ ىذا تراه في فعؿ الصحابة رضي ا عنيـ حيف خمعكا نعاليـ في 
 و كسمـ خمع نعميو كىك يصمي.الصبلة لما رأكا النبي صمى ا عمي
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ٍدًرمّْ  مىٍيًو رضي ا عنو  عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي مَّى اي عى ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
 : رىؼى قىاؿى ، فىمىمَّا اٍنصى مىعى النَّاسي ًنعىالىييـٍ مىعى نىٍعمىٍيًو، فىخى مَّى فىخى مَّـى " صى سى ـى »كى ًل

؟ ـٍ مىٍعتيـٍ ًنعىالىكي : قىاليكا: يى « خى مىٍعنىا، قىاؿى مىٍعتى فىخى ًإفَّ ًجٍبًريؿى »ا رىسيكؿى المًَّو، رىأىٍينىاؾى خى
ـي اٍلمىٍسًجدى فىٍميىٍقًمٍب نىٍعمىٍيًو فىٍميىٍنظيٍر  ديكي اءى أىحى بىثنا، فىًإذىا جى ًني أىفَّ ًبًيمىا خى أىتىاًني فىأىٍخبىرى

بىثنا فىٍميىٍمسى  دى ًفيًيمىا خى ، فىًإٍف كىجى بىثه اًفيًيمىا خى ؿّْ ًفيًيمى  (8).«ٍحييمىا ًباأٍلىٍرًض، ثيَـّ ًلييصى
فعميـ ىذا فيو دليؿ عمى إرتفاع مؤشر اإليماف في قمكبيـ ، الذم أدل  

 الى اإلتباع المطمؽ.
حيف بدأ نكر اإليماف يضعؼ في النفكس كتدنى مؤشر اإليماف ظير 

 التفمت مف الشريعة الغراء كخاصة سنف النبي صمى ا عميو كسمـ.
ترل السائؿ يسأؿ ىذا سنة أـ فرض ، كىك يسأؿ ليعمؿ ال ليعمـ ، أم 
ا فحالنا  ف كاف فرضن يبني عمى السؤاؿ فعؿ أك ترؾ ، فإف كاف سنة ترؾ ، كا 

 مع الفرائض ظاىر.
 كال يعمـ الذم يفرط في السنف أف فييا مف الفكائد الكثير كالكثير منيا:

ٍيرى سبيؿ لمحبة ا تعالى  مَّى اي عىٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ةى، قىاؿى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مىا تىقىرَّبى » عى ٍرًب، كى ًليِّا فىقىٍد آذىٍنتيوي ًبالحى : مىٍف عىادىل ًلي كى ًإفَّ المَّوى قىاؿى

ٍبًدم يىتىقى  مىا يىزىاؿي عى مىٍيًو، كى ٍبًدم ًبشىٍيءو أىحىبَّ ًإلىيَّ ًممَّا اٍفتىرىٍضتي عى رَّبي ًإلىيَّ ًإلىيَّ عى
رىهي الًَّذم  بىصى تَّى أيًحبَّوي، فىًإذىا أىٍحبىٍبتيوي: كيٍنتي سىٍمعىوي الًَّذم يىٍسمىعي ًبًو، كى ًبالنَّكىاًفًؿ حى
ٍف سىأىلىًني  ًرٍجمىوي الًَّتي يىٍمًشي ًبيىا، كىاً  يىدىهي الًَّتي يىٍبًطشي ًبيىا، كى ييٍبًصري ًبًو، كى

لىًئًف اسٍ  يٍعًطيىنَّوي، كى دًُّدم ألى دٍَّدتي عىٍف شىٍيءو أىنىا فىاًعميوي تىرى مىا تىرى يًعيذىنَّوي، كى تىعىاذىًني ألى
  (2)«عىٍف نىٍفًس الميٍؤًمًف، يىٍكرىهي المىٍكتى كىأىنىا أىٍكرىهي مىسىاءىتىوي 

                                                           

  .إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ، كقاؿ األرنؤكط :ٓٓٗ( أخرجو الحاكـ في المستدرؾ  ُ)

 َِٓٔ( أخرجو البخارم ِ)
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حصف تحصف بو نفسؾ مف أف يككف اليدـ مف عدكؾ الشيطاف الرجيـ 
 مف الفرض عندؾ.

 لمفرائض لديؾ.تكمؿ بو النقص  المبلـز 
 ثـ إنؾ ال تدرم بأم حسنة تدخؿ الجنة حسنة الفرض أـ السنة.

كأيف معني المحبة لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ الذم يظير في 
 االتباع المطمؽ لو صمى ا عميو كسمـ.

قاؿ الزىرم يرحمو ا تعالى رحمة كاسعة: عجبا لمناس!!! ترككا  
ا عميو كسمـ كاف يفعؿ الشيء كيتركو ، كما االعتكاؼ كرسكؿ ا صمى 
 ترؾ االعتكاؼ حتى قبض.

 وعمل الناس وأعذارىم في ترك االعتكاف كثيرة منيا:
 العمل.
 التجارة.
 الزراعة.
 البيت.
 الرعية.

 المدارس.
كحيف تتحدث مع أحدىـ تشعر أنؾ تتحدث مع رئيس كزراء ؛ ىـ 

 الدكلة في رأسو.
 تأمؿ معي جيدا....

 أكثر أـ مشاغؿ النبي صمى ا عميو كسمـ.. مشاغمؾ
 ىـ دعكة تحتاج الى بياف كتبميغ

 إدرة دكلة 
 قيادة جيش
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 كمقابمة كفكد كضيفاف
 كمسؤكلية تسع نسكة، كمتطمبات بيكت.

 كالصحابة رضي ا عنيـ كانت عندىـ مشاغؿ كأعماؿ.
 ال أعتقد اف لديؾ مف المشاغؿ مثؿ ىذه!!

 يشرع لعباده ما يعطؿ حياتيـ؟  كىؿ تعتقد أف ا تعالى
 تعالى ا عف ذلؾ.

اذىب لعممؾ كتجارتؾ مدرستؾ كزرعؾ كحقمؾ ثـ عد لبيت ربؾ 
 تعالى، كالتمس القرب منو تعالى.

ن أىم أىداف االعتكاف ما يمي:    وا 
 التعرض لميمة القدر.

 التعود عمى المكث في المسجد لساعات طويمة.
 قطو عالئق الدنيا.

 باإليمانيات. تغذية الروح
 البعد عن الترف المادي.
بتبلكة القرآف الكريـ كختمة مرات متعددة، كؿ  زيادة رصيد الحسنات

 يـك ختمة.
 الجموس مو أناس ينتقون الطيب من القول ومصاحبتيم .

 العيش في أجواء اإليمان.
كقسكة القمب كطرحيا بيف يدم الرب  بث الشكوى واليموم والغموم

 الى.الرحيـ تبارؾ كتع
 عف محبة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ. التعبير الفعمي

 كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
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: لما كاف صبلح القمب كاستقامتو يقول ابن القيم يرحمو اهلل تعالى
عمى طريؽ سيره إلى ا تعالى، متكقفا عمى جمعيتو عمى ا كلـ شعثو 

بالكمية عمى ا تعالى، فإف شعت القمب ال يممو إال اإلقباؿ عمى ا بإقبالو 
 تعالى.

كفضكؿ الكبلـ ، ككاف فضكؿ الطعاـ كالشراب، كفضكؿ مخالطة األناـ
مما يزيده أك يعكقو، كيكقفو في كؿ كاد كيعطمو عف سيرة ؛ كفضكؿ المناـ ، 

 إلى ا تعالى، أك يضعفو أك يعكقو كيكقفو. 
العزيز الرحيـ بعبادة أف شرع ليـ مف الصـك ما يذىب  اقتضت رحمة

فضكؿ الطعاـ كالشراب، كيستفرغ مف القمب أخبلط الشيكات المعكقة لو عف 
 سيره إلى ا تعالى، 

كشرعو بقدر المصمحة بحيث ينتفع بو العبد في دنياه كأخراه، كال 
 يقطعو عف مصالحو العاجمة كاِلجمة.
صكده  كركحو عككؼ القمب عمى ا كشرع ليـ االعتكاؼ الذم مق

كاالنقطاع عف االشتغاؿ بالخمؽ  ،كجمعيتو عميو كالخمكة بو ، تعالى
كاالشتغاؿ بو كحده سبحانو، بحيث يصير ذكره كحبو كاإلقباؿ عميو في 
محؿ ىمـك القمب كخطراتو، فيستكلى عميو بدليا،كيصير اليـ كمو بو ،  

يؿ مراضيو كما يقرب منو فيصير كالخطرات كميا بذكره، كالتفكر في تحص
أنسو با بدال عف أنسو بالخمؽ، فيعده بذلؾ ألنسو بو يـك الكحشة في 
القبكر حيف ال أنيس لو، كال ما يفرح بو سكاه فيذا مقصكد االعتكاؼ 

 األعظـ.     
كلما كاف ىذا المقصكد إنما يتـ مع الصـك شرع االعتكاؼ في أفضؿ 

، كىك العشر األ خير مف رمضاف، كلـ ينقؿ عف النبي  صمى أياـ الصـك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هـ 8341رمضان في ثوب جديد 
 

87 
 

ا عميو كسمـ أنو اعتكؼ مفطرا قط، بؿ قد قالت عائشة: ال اعتكاؼ إال 
 بصـك .
، كال فعمو رسكؿ ا    كلـ يذكر ا سبحانو االعتكاؼ إال مع الصـك

، فالقكؿ الراجح في الدليؿ الذم عميو جميكر السمؼ: أف  إال مع الصـك
عتكاؼ كىك الذم يرجحو شيخ اإلسبلـ أبك العباس بف الصـك شرط في اال

 تيمية.
 كأما الكبلـ فإنو شرع لؤلمة حبس المساف عف كؿ ماال ينفع في اِلخرة.

كأما فضكؿ المناـ فإنو شرع ليـ مف قياـ الميؿ ما ىك مف أفضؿ السير 
كأحمده عاقبة، كىك السير المتكسط الذم ينفع القمب كالبدف، كال يعكؽ عف 

 العبد. مصمحة
كمدار رياضو أرباب الرياضات كالسمكؾ عمى ىذه األركاف األربعة، 
كأسعدىـ بيا مف سمؾ فييا المنياج النبكم المحمدم، كلـ ينحرؼ إنحراؼ 

 (8)الغاليف كال قصر تقصير المفرطيف. 
: "كممػا كانػت النفػكس أكبػر كاليمػة أعمػى،  قاي ابن القلٌم ٌرحمله هللا تعلالى

 (2)كاف تعب البدف أكفر كحظو مف الراحة أقؿ". 
ىذا في الدنيا أما في اِلخرة فراحة البدف كالركح ، ككا ال يضر 
ضعؼ البدف كتعبو مع قكة الركح كراحتيا، كىي ال تناؿ إال بالعبادة ال 

 غير.
شت بذنكبيا ، كأٌممت في رب أرح قمكبا تعبت مف البعد عنؾ ، كاستكح

 رحمتؾ لتردىا إليؾ كتقربيا منؾ كتمزميا صراطؾ المستقيـ.
 نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف. عمىكسمـ كبارؾ كصمى ا 

                                                           

ٖٖ - ٖٔ/  ِ( زاد المعاد ُ)   
َُْ/ ُ( مفتاح دار السعادة ِ)   
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ــاَن اْلُمْسَتْنِصــُر  ػػوي المَّػػوي العباسػػي   الخميفــة َك ػػا تعػػالى "رىًحمى ًئيسن ػػا رى ًميمن ػػا حى كىًريمن
دّْدنا ًإلىى النَّاًس،  ٍنظىػًر، عميػو ميتىكى ًؽ بىًيػيَّ اٍلمى سىػفى اأٍلىٍخػبلى ػكرىًة حى ًميػؿى الصُّ كىػافى جى كى

اهي. ٍنوي كىأىٍرضى  نكر بيت النبكة رضي ا عى
كًب الشٍَّمًس ًمٍف  ًكيى أىنَّوي اٍجتىازى رىاًكبنا ًفي بعض أزفة بىٍغدىادى قىٍبؿى غيري كىحي

مىعىوي ًإنىاءه  ا كىًبيرنا كى ، فىرىأىل شىٍيخن افى مَّةو ًإلىى  رىمىضى مىوي ًمٍف مىحى مى ًفيًو طىعىاـه قىٍد حى
ـى ًمٍف محمتؾ؟ أك أنت  ٍذتى الطَّعىا ـى الى أىخى : أىيُّيىا الشٍَّيخي ًل مَّةو أيٍخرىل، فىقىاؿى مىحى

مَّتىٍيًف؟   محتاج تأخذ ًمفى اٍلمىحى
ًميفىةي  -فىقىاؿى الى كىالمًَّو يىا سىيًّْدم  ـٍ يىٍعًرٍؼ أىنَّوي اٍلخى لى ،  -كى لىًكنّْي شىٍيخه كىًبيره كى

 ، ٍقتى الطَّعىاـً مًَّتي أىٍف أيزىاًحمىييـٍ كى كقد نزؿ بي الكقت كأنا أستحي ًمٍف أىٍىًؿ مىحى
فيشمت بي مف كاف يبغضني، فأنا أذىب إلى غير محمتي فآخذ الطَّعىاـً 

ًة المغرب فأدخؿ بالطعاـ إلى م بلى ٍقتى كىٍكًف النَّاًس ًفي صى يَّفي كى نزلي كىأىتىحى
ده. بحيث الى   يىرىاًني أىحى

، فىمىمَّا ديًفعىٍت ًإلىٍيًو فىًرحى  ًميفىةي رىًحمىوي المَّوي كىأىمىرى لىوي ًبأىٍلًؼ ًدينىارو فىبىكىى اٍلخى
ـٍ يىًعٍش بىٍعدى  لى تَّى ًقيؿى ًإنَّوي اٍنشىؽَّ قىٍمبيوي ًمٍف ًشدًَّة اٍلفىرىًح، كى ا شىًديدنا حى الشٍَّيخي فىرىحن

، ألنو لـ  الَّ ًعٍشًريفى يىٍكمنا، ثَـّ مىاتى فخمؼ األلؼ دينار إلى الخميفةذىًلؾى إً 
قىٍد أىٍنفىؽى ًمٍنيىا ًدينىارنا كىاًحدنا، فىتىعىجَّبى الخميفة مف ذلؾ كقاؿ: ش   يترؾ كىاًرثنا. كى
دَّقيكا بيا عمى فقراء محمتو، فرحمو ا ٍنوي الى يىعيكدي ًإلىٍينىا، تىصى رىٍجنىا عى  قىٍد خى

   (8).تعالى
 األجر بدكف أف يخسر مف الماؿ شيئنا.. وا تعالى يريد ل

ػأىلىوي أىٍف يىقًضػيى  ":َسَممة بن ُسميمان قالعن  ًؾ، فىسى ػؿه ًإلىػى اٍبػًف الميبىػارى ػاءى رىجي جى
 : ًكيػػؿي ، قىػػاؿى لىػوي الكى مىٍيػػًو الًكتىػابي دى عى ػا كىرى ًكيػؿو لىػػوي فىمىمَّ مىٍيػًو، فىكىتىػػبى لىػوي. ًإلىػػى كى ٍينػان عى دى

ذىا عى  . كىاً  : سىٍبعي مائىًة ًدٍرىىـو اءهي؟ قىاؿى ٍبدي اً قىٍد كىتىبى لىوي كىـً الدٍَّيفي الًَّذم سىأىلتىوي قىضى
                                                           

ُٕٖ/  ُّ( البداية كالنياية ُ)   
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: ًإفَّ الغىػػبلًَّت قىػػٍد فىًنيىػػٍت.  قىػػاؿى ، كى ًكيػػؿي عىػػوي الكى ، فىرىاجى ػػٍبعىةى آالىًؼ ًدٍرىىػػـو أىٍف ييٍعًطيىػػوي سى
 ، ٍبػػدي اً: ًإٍف كىانىػًت الغىػػبلَّتي قىػٍد فىًنيىػٍت، فىػػًإفَّ العيٍمػرى أىٍيضػػان قىػٍد فىًنػػيى فىكىتىػبى ًإلىٍيػًو عى

 (8)."مىا سىبىؽى ًبًو قىمًمي فىأىًجٍز لىوي 

كالمحتاجكف اليـك كالميمكمكف اليـك مف أمة النبي صمى ا عميو كسمـ 
 كيثير، كمف ليـ سكاكـ بعد ا تعالى.
أبػػدنا ، كاألعػػذار التػػي يػػذكرىا العصػػاة  ال عــذر ْلحــد فــي معصــية اهلل تعــالى

مػا اسػتحؽ كالمذنبكف كؿ ساعة إنمػا ىػي أعػذار كاذبػة ، كلػك كانػت صػادقة 
 أصحابيا عقكبة .

بَّنىا ظىمىٍمنىا  ﴿قاؿ:السبلـ لما عصى ربو تعالى  عميوكنبي ا آدـ  رى
﴾ اًسًريفى ٍمنىا لىنىكيكنىفَّ ًمفى اٍلخى تىٍرحى ـٍ تىٍغًفٍر لىنىا كى ٍف لى ، كلـ يذكر عذرنا  (2) أىٍنفيسىنىا كىاً 

. 
ػػا : "  قــال ابــن القــيم يرحمــو اهلل تعــالى ، لىمَّ ـى قىػػٍد أىٍسػػمى ًقيػػؿى ًلػػبىٍعًض اأٍلىٍعػػرىاًب كى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى تىوي صى ػا رىأىٍيػتى ًمٍنػوي  -عىرىؼى دىٍعكى مى ؟ كى عىٍف أىمّْ شىٍيءو أىٍسمىٍمتى

: لىٍيتىػػ ، فىقىػػاؿى اٍلعىٍقػػؿي ػػٍيءو ػػرى ًبشى ػػا أىمى مىػػى أىنَّػػوي رىسيػػكؿي المَّػػًو؟ قىػػاؿى مى ػػا دىلَّػػؾى عى وي نىيىػػى ًممَّ
ػػٍيئنا، فىقىػػاؿى  ػػؿَّ شى ػػرى ًبػػًو، كىالى أىحى : لىٍيتىػػوي أىمى ، فىقىػػاؿى اٍلعىٍقػػؿي ػػٍيءو ػػٍف شى ٍنػػوي، كىالى نىيىػػى عى عى
ػػوي، فىػاٍنظيٍر ًإلىػى ىىػػذىا  : لىٍيتىػوي أىبىاحى ػٍيئنا، فىقىػػاؿى اٍلعىٍقػؿي ـى شى ػرَّ ػػوي، كىالى حى رَّمى : لىٍيتىػوي حى اٍلعىٍقػؿي

ًة  ًصحَّ ، كى ًتػًو اأٍلىٍعرىاًبيّْ ًة دىٍعكى مىػى ًصػحَّ ًلًو عى اًنػًو، كىاٍسػًتٍدالى قيػكًَّة ًإيمى ًتًو، كى ًفٍطرى ٍقًمًو كى عى
لىػٍك  تىٍحًريًمػًو، كى كىػذىًلؾى ميطىابىقىػةي تىٍحًميًمػًو كى سيفى ًفي اٍلعىٍقػًؿ، كى ًبميطىابىقىًة أىٍمًرًه ًلكيؿّْ مىا حى

بٍ  ٍسًف كىاٍلقيٍبًح كىالطّْيًب كىاٍلخي ًة كىافى ًجيىةي اٍلحي بىاحى دى تىعىمًُّؽ اأٍلىٍمًر كىالنٍَّيًي كىاإٍلً رَّ  ًث ميجى
 
 

                                                           

فيات المشاىير كىاألعبلـ (ُ) كى   ّٗٔ/ ٕ، سير أعبلـ النببلء  ِٖٖ/ْ تاريخ اإلسبلـ كى
ِّ ( سكرة األعراؼ : ِ)   
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 : ٍنًزلىًة أىٍف يىقيكؿى لىكىافى ًبمى ، كى كىابي ـٍ يىٍحسيٍف ًمٍنوي ىىذىا اٍلجى  كىالتٍَّحًريـً ًبًو لى
ـي، كىأىمُّ دىًليؿو ًفي ىىذىا؟ . رّْ ييحى ييًبيحي كى يىٍنيىى، كى ٍدتيوي يىٍأميري كى  (8)"كىجى

 ...اعرف عدوك
الذم ظممؾ كأخذ شيئنا مف حقكقؾ ...الذم قتؿ قريب لؾ...مف سرؽ 

 مالؾ ...مف ...مف...
 عدكؾ ...الشيطاف ....نفسؾ ....عدك دينؾ...

 أه يا مسكيف ما عصيتو إال حيف تخمى عنؾ ....
 أه يا مسكيف ما عصيتو لما عمـ أنؾ لست أىبلن لطاعتو . 

 قلٌالت اآلماد كثٌرات األمداد .

 قمتيا تترؾ اثرىا الى مثميا مف العاـ ...مع 
 كاف فرحة لمصغير كالكبير ، كعـ الخير فيو مف تعرض لو. 

 تبقى ذكراه في صحيفة طكيت لف تراىا إال يـك الديف.
جمسات المساجد ، كدمكع المناجاة ، كسجدات االسحار ، كتعفير 

 الجباه ، زينت المساجد كالبيكت.
 في قابؿ اف شاء ا تعالى.... نعيش عمى أمؿ المقاء كالعكد

 حبي لكـ في ا يمبل فؤادم...
ـً اٍبفى تىٍيًميَّةى  شىٍيخً أضع بيف يديؾ قكؿ كأخيرنا  ٍسبلى وي  -اإٍلً ٍكحى قىدَّسى المَّوي رى

ا، فىاتًَّيميوي، فىًإفَّ الرَّبَّ تىعى  ":- كىةن ًفي قىٍمًبؾى كىاٍنًشرىاحن بلى ـٍ تىًجٍد ًلٍمعىمىًؿ حى الىى ًإذىا لى
. يىٍعًني أىنَّوي الى بيدَّ أىٍف ييًثيبى اٍلعىاًمؿى  كىةو  شىكيكره بلى ًمًو ًفي الدٍُّنيىا ًمٍف حى مىى عىمى عى

 ." ميوي مىٍدخيكؿه ـٍ يىًجٍد ذىًلؾى فىعىمى ٍيثي لى . فىحى ٍيفو قيرًَّة عى قيكًَّة اٍنًشرىاحو كى يىًجديىىا ًفي قىٍمًبًو، كى
(2) 

                                                           

َِٓ/ ُ( مدراج السالكيف ُ)   

  . ٖٔ/ ِمدارج السالكيف   (ِ)
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أسأؿ ا الغالي ..ادع لي باليداية كصبلح الحاؿ... الحبيبأخي 
 .تعالى أف يغفر لي كلؾ 

إليي أنا أحبيـ فيؾ فحببيـ في دينؾ كألزميـ صراطؾ المستقيـ، كال 
 تحرمنا مف إخكة الصالحيف الصادقيف ، كارزقنا العمـ النافع كالعمؿ الصالح.

 في عفكؾ كسترؾ كمعفرتؾ. نطمعيا رب  
كاكتب لنا مف عبادتؾ  خيب كفدؾ في ىذا الشير ،أال تجعمنا سيدم 

 في ىذا الشير أكفر الحظ كالنصيب.
كتثبيت القمب عمى  ف عمينا بدمكع الخشية ، كنزكؿ السكينة ،سيدم مي 

 الديف. 
 إليي كسيدم بشر أحبتي بما يسرىـ كيسعد حياتيـ. 

 كالثقة فيما عندؾ مف، الميـ اجعؿ حياتنا عامرة بحسف التككؿ عميؾ 
خير، كأفض عمى قمكبنا حبلكة آثار كتابؾ ، كالعمؿ بو ، كأنر بو ظممات 

 حياتنا كقمكبنا.
رب أرح قمكبا تعبت مف البعد عنؾ ، كاستكحشت بذنكبيا ، كأٌممت في 

 رحمتؾ لتردىا إليؾ كتقربيا منؾ كتمزميا صراطؾ المستقيـ.
دره بيف الميـ اغفر لجامعيا كراقميا كقارئيا كناشرىا كارفع درجتو كق

خمقؾ كبيف يديؾ كاستره بسترؾ الجميؿ كأعطو سؤلو مف خيرم الدنيا 
 كاالخرة ىك كمف أحبو كدعا لو بخير .

 سبحانؾ الميـ كبحمدؾ أشيد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتكب إليؾ.
 ا كسمـ بارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف. كصمى
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