ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

رهضاى
يف
ثىب جديد
مجع وترتيب
أبى احلسن براني

 8341ه



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
رمضان في ثوب جديد  8341هـ
تسن اهلل الرمحي الردين
متهيد

إف الحمد ﵀ نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ با﵀ مف شركر أنفسنا كمف سيئات
أعمالنا مف ييده ا﵀ فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو كأشيد أف ال إلو إال ا﵀
كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو.
َّ
ً
﴿ يا أُّىييا الًَّذيف آم ينكٍا اتَّقيكٍا المٌو ح َّ ً ً
كف ﴾( ﴿ ،)8ىيا
ى ى
ؽ تيقىاتو ىكالى تى يمكتي َّف إًال ىكأىنتيـ ُّم ٍسم يم ى
ى ى
ى ى
و ً و
ًَّ
ؽ ًم ٍنيا ىزك ىجيا كىب َّ
الن ي َّ
أُّىييىا َّ
ث ًم ٍنيي ىما
اس اتقيكٍا ىرَّب يك يـ الذم ىخمىقى يكـ ّْمف َّن ٍفس ىكاح ىدة ىك ىخمى ى ى ٍ ى ى
ً
ًَّ
ً
اف ىعمى ٍي يك ٍـ
كف بًو ىكاأل ٍىر ىح ىاـ إً َّف المٌوى ىك ى
ًر ىجاالن ىكثي انر ىكنً ىساء ىكاتَّقيكٍا المٌوى الذم تى ىساءلي ى
()2
ً
َّ
ًَّ
ىع ىمالى يك ٍـ ىكىي ٍغ ًف ٍر
صمً ٍح لى يك ٍـ أ ٍ
ىرًقيبان﴾  ،ى
﴿يا أُّىييىا الذ ى
آم ينكا اتَّقيكا الموى ىكقيكليكا قى ٍكالن ىسديدان ،يي ٍ
يف ى
كب يك ٍـ ىك ىم ٍف يي ًط ًع المَّوى ىكىر يسكلىوي فىقى ٍد فى ىاز فى ٍك انز ىع ًظيمان﴾(.)4
لى يك ٍـ يذ ين ى
َّ ً
ً ً ً
م يم ىح َّم ود ،ىك ىش َّر
« أ َّ
ىما ىب ٍع يد ،فىًإ َّف ىخ ٍي ىر ا ٍل ىحديث كتى ي
اب المو  ،ىك ىخ ٍي ىر ا ٍليى ٍد ًم ىى ٍد ي
و
يم ً
ض ىبللىةه».
كر يم ٍح ىدثىاتييىا ،ىك يك َّؿ بً ٍد ىعة ى
ٍاأل ي

()3

(ُ) سكرة آؿ عمراف ِِ:
(ِ) سكرة النساءُ ُ :

(ّ) سكرة األحزابَٕ :

ض ىبللى وة ًفي َّ
الن ًار» فقد تكمـ فييا أىؿ العمـ ،قاؿ الدكتكر ماىر
(ْ) أخرجو مسمـ ٕٖٔ  ،أما قكؿ  « :ىك يك ُّؿ ى
ياسيف الفحؿ ":أشار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية إلى إعبلليا مف جية المتف ،انظر« :مجمكع الفتاكل» ُٗ/
ُُٗ ،كحكـ الشيخ محمد عمرك عبد المطيؼ عمييا بالشذكذ ،انظر« :أحاديث كمركيات في الميزاف»".ٓ :
انظر بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ ُٓٗ المؤلؼ :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر

العسقبلني (المتكفى ِٖٓ :ىػ) المحقؽ :الدكتكر ماىر ياسيف الفحؿ الناشر :دار القبس لمنشر كالتكزيع،

الرياض  -المممكة العربية السعكدية الطبعة :األكلى ُّْٓ ،ىػ  َُِْ -ـ  ،كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
الن ًار ب ٍؿ ي ً
و ً
ص ىد ا ٍل ىح َّ
ض ُّؿ ىع ٍف ا ٍل ىح ّْ
طمىبً ًو
اجتىيى ىد ًفي ى
ؽ ىكقى ٍد ٍ
ض ىبللىة في َّ ى ى
يرحمو ا﵀ تعالى ":ىكلى ٍـ ىي يق ٍؿ :ىك يك ُّؿ ى
ؽ ىم ٍف قى ى
طؤه الًَّذم ض َّؿ ًف ً
ىجر عمىى ٍ ً ً ً
ً ً
يو ىع ٍف
ى
كف لىوي أ ٍ ه ى
ب ىكقى ٍد ىي ٍف ىع يؿ ىب ٍع ى
فى ىع ىج ىز ىع ٍنوي فى ىبل يي ىعاقى ي
ض ىما أيم ىر بًو فىىي يك ي
اجتيىاده ىك ىخ ى ي ي
ؼ كا ٍل ىخمى ً
حًقيقى ًة ٍاألىم ًر م ٍغفيكر لىو .ك ىكثًير ًم ٍف م ٍجتى ًي ًدم َّ ً
ؼ قى ٍد قىاليكا ىكفى ىعميكا ىما يى ىك بً ٍد ىعةه ىكلى ٍـ ىي ٍعمى يمكا أَّىنوي بً ٍد ىعةه
ى
ٍ ى ه ي ى ه
ي
السمى ى
كىا ص ًحيحةن كًا َّما ًِلي ً
ٍم ىأر ٍىكهي ىكًفي ا ٍل ىم ٍسأىلى ًة
ات فى ًي يمكا ًم ٍنيىا ىما لى ٍـ يي ىرٍد ًم ٍنيىا ىكًا َّما لً ىأر و
َّ
ض ًعيفى وة ى
ىح ًاد ى
ى
يث ى
إما ًأل ى
ظُّن ى ى ى ى

كص لى ٍـ تىٍبمي ٍغيي ٍـ " .مجمكع الفتاكل ُُُٗٗ /
ص ه
ين ي
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أييا الحبيب الغالي شيخ المسجد كامامو  ،أنت في مكضع قيادة ،
كأنت مف يستمع لكعظؾ الصغير كالكبير كاألمي كالعالـ  ،كميـ يصمكف

خمفؾ كيقتدكف بفعمؾ  ،كيأخذكف كمماتؾ مأخذ الجد.

كال يخفى عميؾ  ،كعمى كؿ ذم بصر كبصيرة أف رمضاف مكسـ مف
مكاسـ الطاعات كالقربات  ،كأف األعـ األعظـ مف األمة تيعامؿ ىذا الشير
معاممة خاصة  ،كليا معو كقفات ككقفات ،كأف األمة بحاجة ماسة إليو
لتقكـ اعكجاجا يحدث كؿ عاـ.
كاألمة ببل ريب تنحرؼ عف المنيج القكيـ  ،كىذا كاقع مشاىد  ،كىذا

االنحراؼ منو ما يقكـ باالستغفار  ،كمنو ما يقكـ بالصمكات الخمس  ،كمنو
ما يقكـ بالجمعة  ،كمنو ما يقكـ برمضاف .
كرمضاف لو أىميتو بالنسبة لعامة الناس  ،لكنيـ ال يحسنكف استغبللو

 ،كىنا تأتي المسؤكلية عمى عاتؽ الدعاة كالمصمحيف  ،كأئمة المساجد
ليعكدكا باألمة إلى الصراط المستقيـ  ،كتقكيـ ما حدث مف خمؿ .
كال ينس إماـ المسجد أنو إف أحسف استغبلؿ الشير  ،كايقاظ األمة ،

كصدقت نيتو خرج بحسنات ال يعمميا إال ا﵀ تعالى.

اء ىر يج هؿ إًلىى َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو
ص ًار ّْ
م ،قى ى
النبً ّْي ى
اؿ :ىج ى
ىع ٍف أىبًي ىم ٍس يعكود ٍاأل ٍىن ى
ً ()8
ً
اؿ ىر يج هؿ :ىيا
ف
ي
ب
ع
اؿ « :ىما ًع ٍن ًدم» ،فىقى ى
اح ًمٍمنًي ،فىقى ى
ىك ىسمَّ ىـ ،فىقى ى
ى
اؿ :إًّْني أ ٍيبد ى
ٍ
ً
كؿ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ:
ا﵀ ،أىىنا أ يىدلُّوي ىعمىى ىم ٍف ىي ٍح ًمميوي ،فىقى ى
ىر يس ى
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀ ى
()2
ىج ًر فى ً
اعمً ًو ».
« ىم ٍف ىد َّؿ ىعمىى ىخ ٍي ور ىفمىوي ًم ٍث يؿ أ ٍ
ً
ً
ضيمىةي َّ ً
يو فى ً
قاؿ النككمً ":ف ً
اع ىد ًة
الد ىاللىة ىعمىى اٍل ىخ ٍي ًر ىكالتٍَّنبًيو ىعمىٍيو ىكاٍل يم ىس ى
لًفى ً
اعمً ًو كفيو فضيمة تعميـ العمـ ككظائؼ العبادات السيما لً ىم ٍف ىي ٍع ىم يؿ بًيىا ًم ىف
ت ىدابَّتًي ىكًى ىي ىم ٍريككبًي " مسمـ بشرح النككم ُّّٗ/
(ُ) قاؿ النككم ":ىم ٍع ىناهي ىىمى ىك ٍ
(ِ) أخرجو مسمـ ُّٖٗ
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اد بً ًم ٍث ًؿ أى ٍج ًر فى ً
ً
اعمً ًو أ َّ
ؾ الفعؿ كما أف
ىف لىوي ثىىك نابا بً ىذلً ى
يف ىك ىغ ٍي ًرًى ٍـ ىكاٍل يم ىر ي
اٍل يمتى ىعبّْد ى
()8
اء ".
لفاعمو ثكابا كال يمزـ أ ٍ
ىف ىي يك ى
كف قى ٍد ير ثىىكابً ًي ىما ىس ىك ن
فكـ مف المصميف معؾ  ،ككـ مف المستمعيف لؾ  ،ككـ مف العامميف

بكعظؾ  ،ككـ مف الناقميف عنؾ العمـ كالعمؿ ،ككؿ ىؤالء في ميزاف حسناتؾ إف

شاء ا﵀ تعالى.

ُخي الغالي  :ابذؿ كؿ ما في كسعؾ لتعكد بركاد المسجد كمف يتابعؾ
أَ
ىح ًس ٍف ىك ىما
إلى النيج القكيـ  ،كاحمميـ عمى استغبلؿ فرصة رمضاف ﴿ ،ىكأ ٍ
()2
ؾ﴾.
ىح ىس ىف المَّوي إًلىٍي ى
أٍ
كأضع بيف يديؾ أخي الحبيب الغالي ما يعينؾ عمى حسف استغبلؿ

الشير كالكصكؿ بإخكانؾ كأحبتؾ إلى حاؿ طيب مف خير ىذا الشير.

" أىييا القارئ لو كالناظر فيو  ،ىذه بضاعة صاحبيا المزجاة مسكقة

إليؾ  ،كىذا فيمو كعقمو معركض عميؾ  ،لؾ غنمو كعمى مؤلفو غرمو ،
كشكرا ،فبل يعدـ منؾ
حمدا
كلؾ ثمرتو  ،كعميو عائدتو ؛ فإف عدـ منؾ ن
ن
كعذرا ،كًاف أبيت إال المبلـ فبابو مفتكح ،كقد:
مغفرةن ن
ِ
ـد وولى المالمة الرجال
بالثناء وبا ْلحمـ
استأْثر اهلل
خالصا ،كينفع بو مؤلفو كقارئو ككاتبو
كا﵀ المسئكؿ أىف يجعمو لكجيو
ن
ً
ً
الرجاء ،كىك حسبنا كنعـ
الدعاء ،كأىىؿ
في الدنيا كاِلخرة ،إًنو سميع
الككيؿ"(.)4

(ُ) مسمـ بشرح النككم ُّّٗ/
(ِ) سكرة القصص ٕٕ :

( )3طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ٕ
3
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الميـ ال تجعؿ حظنا القكؿ كالرقـ ،كاجعؿ حظنا رضاؾ عنا كمغفرة
تصمح بيا فساد قمكبنا ،الميـ ىذه قمكبنا كىي بيف يديؾ فثبتيا عمى دينؾ

كألزميا طاعتؾ كمرضاتؾ كعكدىا الخير.

رب بمغنا رمضاف  ،كاجعؿ لنا مف الطاعات كالبركات منو أكفر الحظ
كالنصيب.

الميـ فرجؾ القريب كعادتؾ الحسنة يا ذا الفضؿ كالجكد.

كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
كجمعو الفقير إلى رب البريات

أبو الحسن براني

غفر ا﵀ لو  ،كلكالديو  ،كأىؿ بيتو  ،كأحبتو  ،كمف أحبو  ،كدعا لو
بخير  ،كلممسمميف أجمعيف.
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االستعداد لرمضان

ىع ُّدكا لىوي يع َّدةن ىكلى ًك ٍف ىك ًرهى المَّوي ٍانبً ىعاثىيي ٍـ
يقكؿ تعالى ﴿ ىكلى ٍك أ ىىر ي
ادكا اٍل يخ يرك ىج ىأل ى
ًً
اال
فىثىَّب ى
ادك يك ٍـ إً َّال ىخىب ن
طيي ٍـ ىكًق ى
يف * لى ٍك ىخ ىر يجكا ًفي يك ٍـ ىما ىز ي
يؿ ا ٍق يع يدكا ىم ىع اٍلقىاعد ى
ً
َّ
ً
يـ
ض يعكا ًخ ىبللى يك ٍـ ىي ٍب يغ ى
كن يك يـ اٍلفتٍىنةى ىكًفي يك ٍـ ىس َّم ي
ىكىأل ٍىك ى
اع ى
كف لىيي ٍـ ىكالموي ىعم ه
()8
َّ ً ً
يف﴾.
بًالظالم ى

ادكا
قاؿ الحافظ ابف كثير يرحمو ا﵀ تعالى  ":ىيقيك يؿ تى ىعالىى ﴿ :ىكلى ٍك أ ىىر ي
ىم :لى ىك يانكا تىأ َّ
ىى يبكا لىوي،
ىم :ىم ىع ى
ؾ إًلىى اٍل ىغ ٍزًك ﴿ ى
ألع ُّدكا لىوي يع َّدةن﴾ أ ٍ
اٍل يخ يرك ىج﴾ أ ٍ
َّ
ً
درا﴿ ،فىثىَّبطىيي ٍـ﴾
ىف ىي ٍخ ير يجكا ىم ىع ى
ض أٍ
ىم :أ ٍىب ىغ ى
﴿ ىكلىك ٍف ىك ًرهى الموي ٍانبً ىعاثىيي ٍـ﴾ أ ٍ
ؾ قى ن
()2
ًً
ىم :أ َّ
قدرا".
ىخ ىريى ٍـ ﴿ ،ىكًق ى
يؿ ا ٍق يع يدكا ىم ىع اٍلقىاعد ى
يف﴾ أ ٍ
أٍ
ىم :ن
قاؿ السعدم يرحمو ا﵀ تعالى  ":يقكؿ تعالى مبينا أف المتخمفيف مف
المنافقيف قد ظير منيـ مف القرائف ما يبيف أنيـ ما قصدكا الخركج لمجياد
بالكمية ،كأف أعذارىـ التي اعتذركىا باطمة  ،فإف العذر ىك المانع الذم
يمنع إذا بذؿ العبد كسعو ،كسعى في أسباب الخركج ،ثـ منعو مانع شرعي،

فيذا الذم يعذر.

ألع ُّدكا لىوي يع َّدةن﴾ أم:
كأما ىؤالء المنافقكف فػ ﴿ لى ٍك أ ىىر ي
ادكا اٍل يخ يرك ىج ى
الستعدكا كعممكا ما يمكنيـ مف األسباب ،كلكف لما لـ يعدكا لو عدة ،عمـ

أنيـ ما أرادكا
﴿ ىكلى ًك ٍف
كقضاء ،كاف

الخركج.
ىك ًرهى المَّوي ٍانبً ىعاثىيي ٍـ﴾ معكـ في الخركج لمغزك ﴿فىثىَّبطىيي ٍـ﴾ قد ار
كاف قد أمرىـ كحثيـ عمى الخركج ،كجعميـ مقتدريف عميو،

(ُ) سكرة التكبة ْٕ:

(ِ) تفسير ابف كثير ُْٓٗ /
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ً
كلكف بحكمتو ما أراد إعانتيـ ،بؿ خذليـ كثبطيـ ﴿ ىكقي ىؿ ا ٍق يع يدكا ىمعى
()8
ًً
يف﴾ مف النساء كالمعذكريف".
اٍلقىاعد ى
أعكذ با﵀ تعالى مف الخذالف.
يبيف ا﵀ تعالى في ىذه اِلية أف المتخمفيف عف غزكة تبكؾ لك أرادكا

الخركج مع النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كصحبة األخيار ألعدكا عدة الخركج
ساعة أف سمعكا منادم الجياد  ،قبؿ الخركج لمغزك لكف" لما يعممو مف
طبيعتيـ كنفاقيـ ،كنكاياىـ المنطكية عمى السكء لممسمميف  ،أف ىؤالء ال

يريدكف الخركج حتى كلك تكفرت ليـ العدة عدة الجياد كأنيـ ال يفكركف فيو

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

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

احذر أخي الحبيب الغالي أف تككف مف أمثاؿ ىؤالء ال تأخذ عدتؾ

ليذا الشير كتستحضر النية الخالصة عمى أف تيتدم كتككف في قكافؿ
العباد كالقائميف كالذاكريف مع صحبة األخيار في ىذا الشير المبارؾ .

كاياؾ أف تككف فيؾ رائحة المتخمفيف عف الخير  ،كمف الذيف كره ا﵀

تعالى خركجيـ لمطاعات في ىذا الشير كقيؿ ﴿ اقعدكا مع القاعديف ﴾.
نعـ أقعدىـ ا﵀ تعالى عف الخركج ألنيـ لـ يعدكا العدة  ،كلـ يكف في

أصبل  ،كألف ا﵀ تعالى يعمـ أنيـ لك خرجكا ألرىقكا المسمميف
نيتيـ الخركج
ن
كاتعبكىـ فأقاميـ عمى حاليـ مف التخمؼ عف الغزك .

(ُ) تفسير السعدم ّّٗ

(ِ) انظر الظبلؿ ّ ُّٔٔ /بتصرؼ
6
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ككؿ مف لـ يعد العدة معرض ألف يككف مف الذيف ال يريدكف اليداية
في ىذا الشير كال يحرصكف عمييا.

كىذا يخشى عميو مف التثبيط  ،كييخشى منو عمى جماعة المسمميف .
سالما .
كمف أعد العدة  ،فخرج كيسر ا﵀ تعالى لو ذلؾ  ،كرجع ن

يخشى عميؾ يا مف لـ تأخذ عدة الشير مف أف يثبطؾ ا﵀ تعالى

فتتأخر في الدنيا كاِلخرة ،أك ال تصؿ أبدان.

احذر أخي أف يككف ا﵀ تعالى كره كجيؾ في رمضاف فمـ يجعؿ

ظا منو في رمضاف .
عندؾ نية الخير  ،كلـ يجعؿ لؾ ح ن

أه لك كاف ا﵀ تعالى قد كره ىذه الكجكه  ،فصرفيا عف الطاعات

كالقربات .
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حال الناس في االستعداد لرمضان

يختم ػػؼ اس ػػتعداد الن ػػاس لش ػػير رمض ػػاف بحس ػػب اخ ػػتبلؼ تفكي ػػرىـ كبيئ ػػتيـ
كمػػنيج حيػػاتيـ ،ككمػػا اختمف ػكا فػػي كػػؿ شػػاف مػػف شػػؤكف حيػػاتيـ اختمف ػكا فػػي
االستعداد لرمضاف .
*

فمـنيم مػف عمػـ أف شػػير رمضػاف شػير تػركج فيػػو التجػارة كىػك مكسػـ مػػف

مكاسـ الربح ،فجيز بضاعتو مف مطعكـ كمشػركب كممبػكس  ،كأعػدىا عمػى

أحسف حاؿ ،كنظرة كاحدة في أسكاؽ المسمميف كفي شكارعيـ كأسكاقيـ تريػؾ
ىذا بكضكح.
كى ػؤالء ال ىػ َّػـ ليػػـ اال الػػدرىـ كالػػدينار ،كحسػػاباتيـ فػػي رمضػػاف بيمػػا  ،كال

حرصا عمى الدنيا ..كال حكؿ كال قكة اال با﵀.
يزيدىـ شير الطاعات اال
ن
* ومنيم مػف يسػتعد ليػذا الشػير بشػراء مػا أعػده التجػار السػابقكف مػف مأكػؿ
كمش ػػرب كمم ػػبس  ،مم ػػا ل ػػذ كط ػػاب ،كش ػػير رمض ػػاف عن ػػده ش ػػير لمش ػػيكات

كالممػػذات المباحػػة  ،كىػػذا ديدنػػو طيمػػة الشػػير  ،كحظػػو مػػف رمضػػاف ذلػػؾ ،
كلػػؾ أف تعمػػـ أف مصػػر فػػي شػػير رمضػػاف تنفػػؽ عش ػريف بالمائػػة مػػف نفقػػة

ػامبل ،لق ػػد تح ػػكؿ مكس ػػـ الطاع ػػات كالقرب ػػات عن ػػد ىػ ػؤالء ال ػػى مكس ػػـ
الع ػػاـ ك ػ ن
لمبطكف كالممذات.

*

ومنيم مػف يعػد المسمسػبلت كالفػكازير كبػرامج الميػك مػف رمضػاف الماضػي

ليقػدميا فػي رمضػاف ىػذا العػاـ  ،شػياطيف االنػس يػكحي بعضػيـ الػى بعػػض
زخرؼ القكؿ غركرا ،يشتركف ليك الحديث ليضمكا عف سبيؿ ا﵀ تعالى.
*

ومـــنيم م ػػف الى ػػـ ل ػػو إال متابع ػػة م ػػا أعدت ػػو ش ػػياطيف اإلن ػػس لي ػػؿ ني ػػار.

*

ومنيم مف أعد قمبو كبدنو كخمقو ليذا المكسـ ؛ فقد عكد نفسػو فػي شػعباف

عم ػ ػػى الصػ ػ ػياـ كالقي ػ ػػاـ كقػ ػ ػراءة القػ ػ ػرآف كاإلنف ػ ػػاؽ ف ػ ػػي كج ػ ػػكه الخي ػ ػػر.
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*

ومــنيم مػػف ىمػػو إصػػبلح حػػاؿ قمبػػو كتغييػػر أكضػػاعو مػػع ربػػو تعػػالى كمػػع

أمتو كجيرانو كمحيطو.

*ومنيم مف ىذب أخبلقو لتميؽ بأىؿ اإلسبلـ في رمضاف.

*ومنيم مف ىمو ىدايػة النػاس كسػكقيـ إلييػا ،كالتفػاني فػي خػدمتيـ ليصػمكا
الى الراحة األبدية في جنة رب البرية تعالى.

*

ومنيم مػف ينشػط فػي الػدعكة الفرديػة  ،فيػك يركػز مجػاؿ الػدعكة عمػى فػرد

أك اثنيف يربط حياتو بيما ؛ لييتديا عمى يديو ليحصؿ عمى أجر يفكؽ حمر
النعـ ،كحسنات مضاعفة.
*

ومنيم مف ىمو كفالة أسرة مف أسر المسمميف.

*

ومنيم مف ىمو عبلج مريض يداكـ معو الشير كبعده.

*

ومنيم مف يبحث عف عشر ختمات لمقرآف الكريـ.

* ومــنيم مػػف يبحػػث عػػف دمعػػة فػػي جػػكؼ الميػػؿ البيػػيـ تطف ػ أثػػر الػػذنكب
كالمعاصي السالفة.
*

ومجاالت الخير ككجكىو فػي ىػذا المجػاؿ أكبػر مػف اف تعػد كىػي متنكعػة

لتنػػاؿ حظػػؾ فيمػػا يبلئمػػؾ مػػف األعمػػاؿ الصػػالحة  ،كال تخػػرج مػػف رمضػػاف
أخيب الكفد كال صفر اليديف.
()8
﴿ يك ِّبل ين ًم ُّد ىىؤىال ًء ك ىىؤىال ًء ًم ٍف عطى ً
كر ﴾.
ّْؾ ىم ٍحظي نا
اء ىرب ى
اء ىرب ى
ى
ّْؾ ىك ىما ىك ى
اف ىعطى ي
ي ى ي
ومواســــم الخيــــر متع ػػددة متنكع ػػة ،لين ػػاؿ ك ػػؿ مس ػػمـ حظ ػػو م ػػف الطاع ػػات
كالقربات  ،فمنيا ما ىك يكمي  ،كمف ما ىك أسبكعي ،كمنيا مػا ىػك سػنكم

.

(ُ) سكرة اإلسراءَِ:
9
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فػ ػػاذا مػ ػػا فاتتػ ػػؾ فرصػ ػػة اليػ ػػكـ  ،فغػ ػ نػدا كبعػ ػػده  ،حتػ ػػى تأتيػ ػػؾ الجمعػ ػػة  ،كاال
فرمضاف كؿ عاـ مكسـ جديد كفرصة جديدة.

نعـ رمضاف فرصة ؛ كأم فرصة  ،فرصة لمعمماء  ،كالدعاة  ،كالكعاظ

 ،كالمحسنيف كالفقراء  ،كالمذنبيف  ،كأرباب الذنكب كالمعاصي  ،كمف بمغ
نتف الذنكب مداه.
فرصة تعكد مرة اخرل لكف قد تعكد كال تجدؾ.

استغؿ فرصة رمضاف كاسبح مع تيار العابديف  ،كقؿ لعؿ ا﵀ تعالى

يغفر لي بصحبتيـ.

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

نفس لست أىبل لمتغيير.

قؿ ليا كـ مرة يمعب بؾ الشيطاف فيمر رمضاف كما أخذت النفس
حظيا مف القرب.

قؿ ليا يا نفس ليكف صكمؾ ىذا العاـ صكـ مكدع  ،كأحسني لعمؾ

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

قؿ ليا يا نفس ال تبخمي عمى نفسؾ بعمؿ الخير في مكسمو.

ومن فاتو الغرس في زمن البدار فما ...تراه يحصد إال اليم والندما

فرصــة ألف ا﵀ تعػػالى جمػػع لػػؾ فيػػو مػػف الخيػػر مػػا لػػـ يجمعػػو لػػؾ فػػي شػػير

بدا.
آخر أ ن
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تأمل ما يمي:

صياـ  ،كقياـ  ،كقرآف  ،كتصفيد لمشياطيف ،كفتح ألبكاب الجناف ،

كغمؽ ألبكاب النيراف  ،ككؿ يكـ دعكة ال ترد  ،ككؿ ليمة عتقاء مف النار
 ،كخمكؼ فـ الصائـ أطيب مف ريح المسؾ ،كليمة القدر ،كصدقة الفطر،

كاالعتكاؼ  ،كسباحة مع التيار ،فكيؼ نجمع لؾ ىذا الخير في غير
رمضاف.
أخي الحبيب الغالي ما جمع ا﵀ تعالى لؾ كؿ ىذا إال ليقربؾ منو فمماذا
تبتعد .

محركـ مف حرـ نفسو ىذا الخير.
خاب وخسر  ...خاب كخسر...خاب كخسر ...مف أدرؾ رمضاف كلـ يغفر

لو...

ص ًع ىد ىر يسك يؿ ا﵀ -صمى
عف مالؾ بف الحكيرث رضي ا﵀ عنو قى ى
اؿ :ى
ا﵀ عميو كسمـ -اٍل ًم ٍنبر ىفمى َّما رًقي عتىبةن قاؿً « :
أخ ىرل فىقىا ىؿ:
يف" ،ثيَّـ ىرًق ىي ٍ
"آم ٍ
ى ى ىى
ىى
ً
اؿً :
ً
يف" ،ثينـ قى ى
يف" ،ثيٌـ ىرًقي ىعتىىبةن ثىالًثىةن فىقى ى
"آم ٍ
"آم ٍ
اؿ" :أتىاني ًج ٍب ًري يؿ -ى
صمى ا﵀ي
اف ،ىفمى ٍـ يغفر لىوي ،فى ٍأب ىع ىدهي ا﵀،
اؿ :ىيا يم ىح َّم يد ،ىم ٍف ٍأد ىر ى
ىعمىٍي ًي ىما -فىقى ى
ؾ ىرىم ى
ض ى
اؿ :كم ٍف أ ٍىدر ى ً ً
تً :
ىح ىد يى ىما فى ىد ىخ ىؿ َّ
الن ىار فىأ ٍىب ىع ىده ا﵀ي،
فى يقٍم ي
آم ٍ
ؾ ىكال ىد ٍيو أ ٍىك أ ى
ى
يف ،قى ى ى ى
اؿ :كم ٍف يذ ًكر ى ً
تً :
ؾ ،فى ٍأب ىع ىدهي ا﵀ ،يق ٍؿ:
ص ّْؿ ىعمىٍي ى
فى يقٍم ي
آم ٍ
ت ع ٍن ىدهي ىفمى ٍـ يي ى
ٍ
يف ،قى ى ى ى
()8
تً :
ً
يف ».
يف ،فى يقٍم ي
آم ٍ
آم ي
* مػػف أعظػػـ مػػا يعػػده المسػػمـ مػػف عػػدة لرمضػػاف النيػػة الصػػادقة فػػي عمػػؿ
الخيػػر  ،كاسػػتغبلؿ الشػػير  ،فمتػػى عمػػـ ا﵀ تعػػالى مػػف العبػػد أنػػو يريػػد الخيػػر

(ُ) مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ِّٖٔ  ،كقاؿ األلباني صحيح لغيره.
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فػي رمضػاف أعطػػاه حاجتػو كزيػػادة ،قػاؿ تعػػالى  ﴿ :إً ٍف ىي ٍعمى ًػـ المَّػػوي ًفػي يقميػػكبً يك ٍـ
()8
ً
َّ
ً
ً ً ً
يـ﴾
ىخ ٍي نار يي ٍؤتً يك ٍـ ىخ ٍي نار م َّما أيخ ىذ م ٍن يك ٍـ ىكىي ٍغف ٍر لى يك ٍـ ىكالموي ىغفي ه
كر ىرح ه
"ع ٍف ع ى و
اسانً ّْي ،ىع ًف ٍاب ًف ىعَّب و
اس ﴿ :ىيا أُّىييىا َّ
النبً ُّي يق ٍؿ لً ىم ٍف ًفي
ى ى
طاء اٍل يخ ىر ى
ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو
أ ٍىي ًدي يك ٍـ ًم ىف
ىص ىح يابوي .قى ى
األس ىرل﴾ ىعَّب ه
اس ىكأ ٍ
ٍ
اؿ :قىاليكا ل َّمنبً ّْي ى
َّ ً
َّ
ؾ ىعمىى قى ٍك ًمىنا.
ص ىح َّف لى ى
ت بً ًو ،ىكىن ٍشيى يد أَّىن ى
آمَّنا بً ىما ًج ٍئ ى
ؾ ىر يسك يؿ المو ،لىىن ٍن ى
ىك ىسم ىـ :ى
ً ً ً
ً َّ ً
َّ
ً
ً
ً
ً
يم نانا
فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي ﴿ :إ ٍف ىي ٍعمىـ الموي في يقميكب يك ٍـ ىخ ٍي نار يي ٍؤت يك ٍـ ىخ ٍي نار م َّما أيخ ىذ م ٍن يك ٍـ﴾ إ ى
ؼ لى يكـ ىخ ٍي ار ًم َّما أ ً
ؾ الًَّذم يك ٍنتي ٍـ
يخ ىذ ًم ٍن يك ٍـ ﴿ ىكىي ٍغ ًف ٍر لى يك ٍـ﴾ الش ٍر ى
ص ًديقنا ،يي ٍخمً ٍ
ىكتى ٍ
ٍ ن
اؿ :فى ىكاف اٍلعَّباس يقيك يؿ :ما أ ً
يح ُّ
ىف ىى ًذ ًه ٍاِلىيةى لى ٍـ تىٍن ًز ٍؿ ًفيىنا ،ىكأ َّ
ب أ َّ
ىف لً ىي
ىعمىٍي ًو .قى ى
ى ى ي ى
ى
ىعطىانًي ىخ ٍي ار ًم َّما أ ً
اؿ ﴿ :يؤتً يكـ ىخ ٍي ار ًم َّما أ ً
ُّ
يخ ىذ
الد ٍنىيا ،لىقى ٍد قى ى
يخ ىذ ًم ٍن يك ٍـ﴾ فىقى ٍد أ ٍ
ن
يٍ ٍ ن
()2
ضع و
ً
ً ً
كف يغفر لًي".
ؼ ،ىكقى ى
اؿ ﴿ :ىكىي ٍغ ًف ٍر لى يك ٍـ﴾ ىكأ ٍىر يجك أ ٍ
ىف ىي يك ى
مّْني م ىائةى ٍ
كالمراد بالخير في قكلو تعالى  ﴿ :إً ٍف ىي ٍعمىًـ المَّوي ًفي يقميكبً يك ٍـ ىخ ٍي نار ﴾
يع التَّ ىكالً ً
ً
يؼ،
اع ًة ىر يسكلً ًو ًفي ىج ًم ً
اع ًة المَّو ىك ى
اف ىكاٍل ىع ٍزيـ ىعمىى ى
ط ى
ط ى
يم ي
" ٍاإل ى
ًً
ً
ص ىرًة
ىكالتٍَّكىبةي ىع ًف اٍل يك ٍف ًر ىك ىع ٍف ىج ًم ً
يع اٍل ىم ىعاصي ،ىكىي ٍد يخ يؿ فيو اٍل ىع ٍزيـ ىعمىى ين ٍ
ً ً ()4
الرس ً
كؿ ،ىكالتٍَّكىبةي ىع ٍف يم ىح ىارىبتو".
َّ ي
كالمراد بالخير في قكلو  ﴿ :يي ٍؤتً يك ٍـ ىخ ٍي نار ﴾  ،ما ذكره الفخر الرازم"":
لًٍم يمفىس ً
يف ًفي ىى ىذا اٍل ىخ ٍي ًر أى ٍق ىكا هؿ:
ّْر ى
ؼ ًم َّما أ ً
يخ ىذ ًم ٍنيي ٍـ ًفي ُّ
الد ٍنىيا.
اد :اٍل يخٍم ي
ا ْلقَ ْو ُل ْاْل ََّو ُل :اٍل يم ىر ي
ـاني :اٍلمػػر ي ً
وا ْلقَــو ُل الثَّـ ِ
اب ٍاِل ًخػ ى ً
ػرة ،فىػًإ َّف قى ٍكلىػػوي :ىكىي ٍغ ًفػ ٍػر لى يكػ ٍػـ
اد مػ ٍػف ىى ػ ىذا اٍل ىخ ٍيػ ًػر ثىػ ىػك ي
َ ْ
يى
ًَّ
ً
اٍلمر ي ً ً
كف ًفي ُّ
الد ٍنىيا.
ضا أ ٍ
ب أ ٍىي ن
اد م ٍنوي في ٍاِلخ ىرًة ،فىاٍل ىخ ٍي ير الذم تيقى ّْد يموي ىي ًج ي
ىف ىي يك ى
يى

(ُ) سكرة التكبة َٕ :

(ِ) تفسير ابف كثير ّْٗ /
(ّ) مفاتيح الغيب ُُّٓٓ/

12



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
رمضان في ثوب جديد  8341هـ

ـث :أَّىنػوي ىم ٍح يمػك هؿ ىعمىػى اٍل يك ّْػؿ".
َوا ْلقَ ْو ُل الثَّالِ ُ
عميو القكؿ.
ىىمًيىا إً ٍف
﴿ ىكًا ٍف ًخ ٍفتي ٍـ ًشقى ى
ىىمً ًو ىك ىح ىك نما ًم ٍف أ ٍ
اؽ ىب ٍينً ًي ىما فى ٍاب ىعثيكا ىح ىك نما ًم ٍف أ ٍ
()2
ً
َّ
يدا إًص ىبلحا يكفّْ ً َّ
ير ﴾.
يما ىخبً نا
ؽ الموي ىب ٍيىنيي ىما إً َّف الموى ىك ى
اف ىعم ن
يي ًر ى ٍ ن ي ى
ص ىبل نحا﴾ "أم بيف الزكجيف كتأليفا ييكفّْ ً
ؽ المَّوي ىب ٍيىنييما فتتفؽ
﴿ إً ٍف يي ًر ى
يدا إً ٍ
ى
()8

كاألخيػر ىػك األكلػى بػأف يحمػؿ

كممتيما كيحصؿ مقصكدىما فالضمير أيضا لمحكميف.

كج ّْكز أف يككف الضميراف لمزكجيف أم إف أرادا إصبلح ما بينيما مف
ي
الشقاؽ أكقع ا﵀ تعالى بينيما األلفة كالكفاؽ.
كأف يككف األكؿ لمحكميف ،كالثاني لمزكجيف أم إف قصدا إصبلح ذات

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

إصبلحا كاتفاقا يكفؽ ا﵀ تعالى شأنو بيف الحكميف حتى يعمبل بالصبلح
َّ
كاف ىعمًيمان ىخبًي انر ﴾ بالظكاىر كالبكاطف فيعمـ إرادة العباد
كيتحرياه ﴿ إً َّف الموى ى
()4
كمصالحيـ كسائر أحكاليـ".
ً
ىع ٍف أىىن ً
ػب
صػمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًػو ىك ىسػمَّ ىـ « :ىم ٍػف ى
ػاؿ :قى ى
س ٍب ًػف ىمالً وػؾ ،قى ى
طمى ى
ػاؿ ىر يسػك يؿ ا﵀ ى
()3
يع ًطييا ،كلىك لىـ تي ً
ادةى ً
َّ
ص ٍبوي».
الشيى ى ى
صادقنا ،أ ٍ ى ى ى ٍ ٍ

(ُ) مفاتيح الغيب ُٓ ُّٓ/بتصرؼ
(ِ) سكرة النساء ّٓ

(ّ) ركح المعاني ّ ِٕ /بتصرؼ يسير
(ْ) أخرجو مسمـ َُٖٗ
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عف سي ًؿ ٍب ًف حىن ٍي و
ىف َّ
ؼ رضي ا﵀ عنو أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو
ي
النبً َّي ى
ىٍ
الشي ىد ً
ادةى بً ً
ؽ ،ىبمَّ ىغوي ا﵀ مىن ًاز ىؿ ُّ
ىؿ ا﵀ َّ
ص ٍد و
اء ،ىكًا ٍف
قى ى
الشيى ى
ى
ي ى
اؿ « :ىم ٍف ىسأ ى ى
()8
عمىى ًفر ً
اش ًو ».
ى
ى

ىك ىسمَّ ىـ
ات
ىم ى

س ػػبحاف ا﵀ العظ ػػيـ كبحم ػػده  ،م ػػا أكرم ػػؾ س ػػيدم كمػ ػكالم  ،يكف ػػف كيغس ػػؿ

كيصػػمى عميػػو كقػػد مػػات عمػػى ف ارشػػة  ،كلػػيس بػػو أثػػر شػػككة  ،كىػػك عنػػد ا﵀
ي
شييد ؛ إنيا النية يا عباد ا﵀ تعالى.
ً
ً
ضي المَّوي ىع ٍنوي  ،ىع ًف َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قىا ىؿ:
النبً ّْي ى
ىع ٍف أىبي يى ىرٍي ىرةى ىر ى
الن ً
ىخ ىذ أ ٍىم ىكا ىؿ َّ
يد إًتٍبلىفىيىا
ىخ ىذ يي ًر ي
اس يي ًر ي
اء ىىا أ َّىدل المَّوي ىع ٍنوي ،ىك ىم ٍف أ ى
« ىم ٍف أ ى
يد أ ىىد ى
()2
أ ٍىتمىفىوي المَّوي».
وىذا يكون بأمرين :
ػببا فػػي
اْلول  :أف يفػػتح ا﵀ تعػػالى لػػو بمنػػو ككرمػػة مػػف الػػدنيا مػػا يكػػكف سػ ن
قضاء دينو .

الثاني  :أف يقضي ا﵀ تعالى عنو ذلؾ بمنو ككرمو في اِلخرة.
ع ٍػف أىبًػي يىرٍيػػرةى ر ً
ضػي المَّػوي ىع ٍنػػوي  ،ىع ًػف َّ
صػمَّى المَّػوي ىعمىٍيػ ًػو ىك ىسػمَّ ىـ ،قىػػا ىؿ« :
النبًػ ّْ
ى
ػي ى
ى ى ى ى
النػ ً
ىف ي ًعيػ ىػنيـ :اٍلمج ً
َّ ً
اىػ يػد ًفػػي س ػبً ً
ثى ىبلثىػةه ىحػ ّّ
يؿ المَّػ ًػو ،ىك َّ
ىف
ػاك يح يي ًريػ يػد أ ٍ
ػؽ ىعمىػػى المػػو أ ٍ ي ي ي ي ى
ى
()3
ىي ٍستى ًع َّ
اء» .
ب يي ًر ي
ؼ ،ىكاٍل يم ىكاتى ي
يد ٍاأل ىىد ى
اســمو وصــية االمػػاـ أحمػػد البنػػو رحميمػػا ا﵀ تعػػالى قػػاؿ عبػػد ا﵀ بػػف اإلمػػاـ
()4

أحمد ألبيو يكما فقاؿ :أكصني يا أبت ؟
(ُ) أخرجو مسمـ َُٗٗ

(ِ) أخرجو البخارم ِّٕٖ
(ّ) انظر فتح البارم ْٓٓ/

يح ىعمىى ىش ٍر ًط يم ٍسمًوـ ،صحيح ابف حباف
ص ًح ه
(ْ) أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ِٖٕٔ كقاؿ ى
بترتيب ابف بمباف ََّْ كقاؿ األرنؤكط إسناده حسف ،كحسنو األلباني
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فقاؿ  :يا بني ! ِ
انو الخير فإنك ال تزال بخير ما نويت الخير.

()8

حدا قاؿ
الكلد يطمب الكصية مف أبيو؛ كأم كالد ىك  ،كالد بمغ في العمـ ن
ىح ىمد إماـ ًفي ثماف خصاؿ إماـ ًفي الحديث إماـ ًفي الفقو
فيو الشافعي ":أ ٍ
إماـ ًفي المغة إماـ ًفي القرآف إماـ ًفي الفقر إماـ ًفي الزىد إماـ ًفي الكرع

إماـ ًفي السنة ".
قاؿ إً ٍبر ً
اىيـ الحربي كقد ذكر أحمد  ":كأف المَّو قد جمع لو عمـ األكليف
ى
()4
مف كؿ صنؼ يقكؿ ما يرل كيمسؾ ما شاء".
()2

كمف الطبيعي أف يكصي الكالد ابنو بأمكر الدنيا التي يخاؼ ضياعيا ،
لكف الكالد جمع لو كصية تجمع لو أمر الديف كالدنيا.

دكما.
كالكصية ن
غالبا ما تككف بكممات بسيطات ليسيؿ حفظيا كتذكرىا ن
قاؿ ابف مفمح  ":ك ىى ًذ ًه ك ً
صَّيةه ىع ًظيمةه سيمىةه ىعمىى اٍلم ٍسيئ ً
كؿ ىس ٍيمىةي اٍلفى ٍيًـ
ى ىٍ
ى
ى
ى
ً ً ً
ً
ً
ً
ك ًاالمتًثى ً
استً ٍم ىرىارىىا ،ىك ًى ىي
اؿ ىعمىى السَّائ ًؿ ،ىكفىاعمييىا ثىىك يابوي ىدائ هـ يم ٍستىمّّر ل ىد ىكاميىا ىك ٍ
ى ٍ
طمي ً
ً
ً
ىعم ً
اؿ اٍل يقمي ً
ت بًاٍل ىخالً ً
ؽ أ ٍىك
اء تى ىعمَّقى ٍ
كب اٍل ىم ٍ ى
كبة ىش ٍرنعا ىس ىك ه
ى
صادقىةه ىعمىى ىجمي ًع أ ٍ ى
اؿ َّ
ىج ٍد ًفي الثَّك ً
اب ىعمىٍييا كلىـ أ ً
بًاٍل ىم ٍخميك ً
الش ٍي يخ تىًق ُّي
اب ىعمىٍييىا ًخ ىبلفنا قى ى
ؽ ،ىكأَّىنيىا ييثى ي
ى ىٍ
ى
الد ً ً ً ً ً
ّْ
يم ً
اف :ىما ىى َّـ بً ًو ًم ٍف اٍلقى ٍك ًؿ اٍل ىح ىس ًف ىكاٍل ىع ىم ًؿ اٍل ىح ىس ًف فىًإَّن ىما
يف في كتىاب ٍاإل ى

اح ىدةه كًا ىذا صار قىكنال كعم نبل يكتًب لىو ع ٍشر حسىن و
ي ٍكتىب لىو بً ًو حسىنةه ك ً
ات إلىى
ي ي ي
ى ي ى ي ىى
ى ى ٍ ى ىى
ى
ىى ى
()3
ؾ لًٍمح ًد ً
ًً و ً
يث اٍل ىم ٍشيي ً
كر ًفي اٍليى ّْـ ".
ىس ٍبعم ىائة ،ىكىذل ى ى

(ُ) اِلداب الشرعيةَُُْ/
(ِ) طبقات الحنابمة ُٓ/
(ّ) طبقات الحنابمة ُٔ/

(ْ) اِلداب الشرعيةَُُْ/
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النبً ّْي َّ
ً َّ و ً
ضي المَّوي ىع ٍنيي ىما ،ىع ًف َّ
ى
صمى ا﵀ي
يقصد بذلؾ حديث ٍابف ىعباس ىر ى
َّ
عمىٍي ًو كسمَّـً ،فيما يرًكم ع ٍف رب ً
ب
اؿ :قى ى
ّْو ىع َّز ىك ىج َّؿ قى ى
اؿ« :إً َّف الموى ىكتى ى
ى
ى ىٍ
ى ى
ىىى
َّ
و
ات كالسَّيىّْئ ً
ً
ات ثيَّـ ىبَّي ىف ىذلً ى
ؾ ،فى ىم ٍف ىى َّـ بً ىح ىسىنة ىفمى ٍـ ىي ٍع ىمٍميىا ىكتىىبيىا الموي لىوي
ى
الح ىسىن ى
اممىةن ،فىًإ ٍف يىك ىى َّـ بًيا فىع ًممىيا ىكتىبيا المَّو لىو ًع ٍن ىده ع ٍشر حسىن و
ًع ٍن ىده حسىنةن ىك ً
ات
ى ى ى ىى ي ي
ي ى ى ىى
ي ىى
ى
ىضع و
ً ً ً و
اؼ ىكثً ىيروة ،ىك ىم ٍف ىى َّـ بً ىسيىّْئ وة ىفمى ٍـ ىي ٍع ىمٍميىا ىكتىىبيىا
إًلىى ىس ٍب ًع م ىائة ض ٍعؼ إًلىى أ ٍ ى
المَّو لىو ًع ٍن ىده حسىنةن ىك ً
اممىةن ،فىًإ ٍف يى ىك ىى َّـ بًيىا فى ىع ًممىيىا ىكتىىبيىا المَّوي لىوي ىسيىّْئةن
ي ي
ي ىى
()8
كً
اح ىدةن».
ى
أبدا إرادة الخير ،فإذا
دائما ك ن
كمعنى الكصية اجعؿ ما يستقر في قمبؾ ن
ما استقر ذلؾ في قمبؾ فأنت بخير.

خير  ،كأنو يريد الخير ؛ ساقو
كمتى اطمع ا﵀ عمى قمبؾ كعمـ أنو فيو نا
إليؾ  ،كأعانؾ عميو  ،كيسره لؾ  ،كسخر لؾ مف يعينؾ عميو .
إي ورب الكعبـــة  ....كثي ػػر م ػػف الن ػػاس أي ػػاـ النب ػػي ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ

سيؽ إلػييـ الخيػر ؛ كأم خيػر النبػي صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ يحػدثيـ كيػدعكىـ
ػر
....لكف لـ ينتفعكا بو لعػدـ كجػكد إرادة الخيػر  ﴿ ..ىكلى ٍػك ىعمً ىػـ المَّػوي ًفػي ًي ٍـ ىخ ٍي نا
()2
َّ
كف ﴾.
ىس ىم ىعيي ٍـ لىتىىكل ٍكا ىك يى ٍـ يم ٍع ًر ي
ض ى
ىس ىم ىعيي ٍـ ىكلى ٍك أ ٍ
ىأل ٍ
قاؿ الدكتكر محمد سيد طنطاكم يرحمو ا﵀ تعالى  ":أم :كلك عمـ

استعدادا لئليماف كرغبة فيما
ا﵀ -تعالى -في ىؤالء الصـ البكـ ىخ ٍي انر أم:
ن
ىس ىم ىعيي ٍـ﴾ سماع تفيـ كتدبر ،أم :لجعميـ
يصمح نفكسيـ كقمكبيـ ﴿ ىأل ٍ

(ُ) أخرجو البخارم ُْٗٔ
(ِ) سكرة األنفاؿ .ِّ:
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شيئا مف
سامعيف لمحؽ  ،كمستجيبيف لو  ،كلكنو -سبحانو -لـ يعمـ فييـ ن
ذلؾ ،فحجب خيره عنيـ بسبب سكء استعدادىـ.
َّ
كف﴾
ىس ىم ىعيي ٍـ لىتىىكل ٍكا ىك يى ٍـ يم ٍع ًر ي
ض ى
كلذا قاؿ -تعالى -بعد ذلؾ ﴿ :ىكلى ٍك أ ٍ
أم :كلك أسمعيـ سماع تفيـ كتدبر ،كىـ عمى ىذه الحالة العارية مف كؿ

جحكدا
كف﴾ عف قبكلو
ن
خير لتكلكا عما سمعكه مف الحؽ ﴿ ىك يى ٍـ يم ٍع ًر ي
ض ى
()8
كعنادا ".
ن
يسوق اهلل تعالى لك الخير متى عمم أنك تريده وتحرص عميو .
قاؿ ابف مفمح بعد سكقو ليذه الكصية  ":فىيالىيا ًم ٍف ك ً
صَّي وة ىما أى ىش َّد
ى ى
ى
ًً
ً
َّ
يف اٍل ىع ىم ىؿ بًيىا.
ىكٍق ىعيىا ىك ىما أ ٍ
ىعظى ىـ ىن ٍف ىعيىا ،فىىن ٍسأى يؿ الموى تى ىعالىى لىىنا ىكًًإل ٍخ ىكانىنا اٍل يم ٍسمم ى
ً
ً
ً
ص ىايا أىئً َّم ًة
ىكالتٍَّكًف ى
يؽ لىيىا ،ىكلً ىما ييحُّبوي ىكىي ٍر ى
يف .فىم ٍث يؿ ىى ىذا تى يك ي
ضاهي آم ى
كف ىك ى
()2
ضي المَّو ع ٍنيـ أ ٍ ً
ً
ًً
ىعمى يـ ".
يف  -ىكاىلمَّوي يس ٍب ىح ىانوي أ ٍ
ىج ىمع ى
اٍل يم ٍسمم ى
يف - ،ىر ى ي ى ي ٍ
صةي رضي ا﵀ عنيا ىزٍك يج َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
النبً ّْي  -ى
ىع ٍف ىح ٍف ى
ؾ.
ؾ ىكىكفىاةن ًفي ىبمى ًد ىنبًّْي ى
اىا ىيقيك يؿ :المَّيي َّـ ٍاريزٍقنًي قىتٍبل ًفي ىسبًيمً ى
أَّىنيىا ىس ًم ىع ٍ
ت أىىب ى
()4
َّ ً
اء.
ؾ؟ قى ى
ت ىكأَّىنى ىذلً ى
قىالى ٍ
ت :يقٍم ي
اؿ :إً َّف الموى ىيأٍتي بًأ ٍىم ًرًه أَّىنى ىش ى
كقد أعطاه ذلؾ مع يب ٍع ًد الجيكش التي تجاىد عف دار الخبلفة .
عمر بن عبد العزيز مدة خبلفتو سنتاف كخمسة أشير كأربعة أياـ

تكلى الخبلفة سنة ٗٗ ق .

وأبدأ معك من البداية ...عبد شمس أنجب أمية  ،كأمية أنجب العاص

 ،كالعاص أنجب عفاف  ،كالحكـ ؛ كعفاف أنجب الخميفة الراشد الحيي
صير النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ عثماف رضي ا﵀ عنو.
(ُ) التفسير الكسيط ِٕٔ، ُٕ/
(ِ) اِلداب الشرعيةَُُْ/

(ّ) الطبقات الكبرل ِِّٓ/
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كالحك ػػـ أنج ػػب م ػػركاف  ،كم ػػركاف أنج ػػب عب ػػد المم ػػؾ  ،كعب ػػد العزي ػػز ،كعب ػػد
العزيز أنجب عمر .

مات الحكـ فكلي الخبلفة عبد الممؾ  ،فأرادت حاشيتو نزع عبد العزيز

مف كالية العيد ككضع أحد أبناء عبد الممؾ تقرنبا مف عبد الممؾ  ،لكف عبد
الممؾ لـ يجبيـ إلى ذلؾ  ،كبعدىا بأشير قميمة مات عبد العزيز ،كستر ا﵀
تعالى عبد الممؾ مع أخيو ؛ كلكف انقطع الخيط الذم كاف مف الممكف أف

سببا لكصكؿ عمر لمخبلفة  ،نعـ قيطع بحسابات البشر.
يكما ن
يككف ن
فكلي الخبلفة بعد عبد الممؾ الكليد ثـ سميماف الذم رزقو ا﵀ تعالى
برجاء بف حيكة حيث دلو عمى كالية عمر بف عبد العزيز  ،كتـ لو ذلؾ،

ألف األمكر كميا بيد ا﵀ تعالى .

()8

كلما كلي الخبلفة عمر بف عبد العزيز أرسؿ الى سالـ بف عبد ا﵀ بف
عمر رضي ا﵀ عنيـ أف أرسؿ الي بسيرة عمر ككتبو كأقضيتو فاني عازـ
عمى أف أسير عمى منيجو كأتبع سيرتو إف أعانني ا﵀ عمى ذلؾ.
فأرسل اليو سالم " :بمغني أف ا﵀ ابتبلؾ بإمرة المسمميف مف غير

طمب كال مشكرة كأنؾ تريد أف تسير سيرة عمر  ،فبل يفتؾ أنؾ في زماف
غير زماف عمر  ،كأنو ليس في رجالؾ مف يماثؿ رجاؿ عمر  ،كلكف اعمـ

عماال يقكمكف بو ،
أنؾ إف نكيت الحؽ كأردتو أعانؾ ا﵀ عميو كأتاح لؾ
ن

كأتاؾ بيـ مف حيث ال تحتسب ،فإف عكف ا﵀ لمعبد عمى قدر نيتو ،فمف

كانت نيتو في الخير تـ عكف ا﵀ لو  ،كاف قصرت نيتو نقص مف عكف ا﵀

لو بقدر نقص نيتو".

()2

(ُ)البداية كالنياية َِٕٗ ،َِٔ /
(ِ) انظر عكدة الركح كيقظة اإليمػاف ُٓ المؤلػؼ :مجػدم اليبللػي الناشػر :دار السػراج الطبعػة:
األكلى َُّْ ،ىػ  ََِٗ -ـ
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" عندما تكلى عمر بف عبد العزيز إمارة المؤمنيف عزـ 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.
لقد عزـ عمر عمى ىذا كال يممؾ سكل ىذا العزـ الصادؽ ،فاألجكاء

المحيطة بو لـ تكف لتشجعو عمى ىذا ،كأعكانو لـ يككنكا آنذاؾ كأعكاف أبي
بكر كعمر كعثماف كعمي -رضي ا﵀ عنيـ أجمعيف ،-لكنو صدؽ في
عزمو ،كأرسؿ رسالة إلى سالـ بف عبد ا﵀ بف عمر بف الخطاب يطمب منو

أف يرسؿ لو كؿ ما عنده مف سيرة جده عمر بف الخطاب مف أقضية كسنف
حتى يسير عمى ىديو .... ،

فأرسؿ إليو سالـ بف عبد ا﵀ برسالة تؤكد لو المعني الذم تتحدث عنو

ىذه الصفحات ،بأف األمر كاف بدا صعبا إال أف صدؽ العزـ يذلؿ جميع
الصعاب ككيؼ ال كالذم يحرؾ كؿ شيء ىك ا﵀ ،كا﵀ يريد منا صدؽ

العزـ 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

سماه العمماء كالمؤرخكف «الخميفة الخامس»  ..كؿ ذلؾ حدث في زمف
قياسي في نحك سنتيف  ..فماذا تقكؿ بعد ذلؾ؟!
عمى قدر أىل العزم تأتي العزائم  ...وتأتي عمى قدر الكرام المكارم
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.
َّر ى ً
يؿ الص ى ً
ُّكرة ىح ىس ىف الس ً
ّْيرًة،
اف ىج ًم ى
يرة ىجي ى
الخميفة المستنصر با﵀ " ىك ى
ّْد الس ى
ً
ً
ّْبل ًت ،م ٍح ًسننا إًلىى َّ ً
َّدقى ً
اف
ات ىكاٍلبًّْر ىكالص ى
ىكثً ىير الص ى
الرًعَّية بً يك ّْؿ ىما ىي ٍقد ير ىعمىٍيو ،ىك ى
ي
الن ً
ىج ُّدهي َّ
اص ير قى ٍد ىج ىمعى ما يتحصؿ مف الذىب في بركة في دار اٍل ًخ ىبلفى ًة،

ىىا ،ك ىكاف اٍلمستىٍن ً
ؼ عمىى حافَّتًيا كيقيك يؿ :أىتيرل أ ً
فى ىك ً
ص ير
ىع ي
اف ىيق ي ى ى ى ى ى
ى
يش ىحتَّى أ ٍىم ىؤل ى ى ى ي ٍ
ى
ؼ عمىى حافَّتًيا كيقيك يؿ أىتيرل أ ً
ً
يش ىحتَّى أ ٍين ًفقىيىا يكمَّيىا.
ىع ي
ىيق ي ى ى ى ى ى
ى
ات ًم ٍف سائً ًر اٍل ًجي ً
اطر ًفي الطُّرقى ً
ً
ً
ات،
فكاف ىي ٍبنًي ُّ
ى
ى
ي
الريبطى ىكاٍل ىخ ىانات ىكاٍلقىىن ى
ىكقى ٍد ىع ًم ىؿ بً يك ّْؿ ىم ىحمَّ وة ًم ٍف محاؿ بغداد دار ضيافة لمفقراء ،ال سيما في شير
ً
يف فىيي ٍشتىىرٍي ىف لىوي
رمضاف ،ككاف يتقصد الجكارم البلئي قى ٍد ىبمى ٍغ ىف ٍاأل ٍىرىبع ى
فىيعتًقيي َّف كيجيّْ يزيى َّف كي ىزّْكجي َّف ،كًفي يك ّْؿ كٍق وت ي ٍب ًريز ً
كؼ يمتى ىع ّْد ىدةه ًم ىف
ص ىبلتً ًو أيلي ه
ى ي
ي ٍ ي ىي ى
ىي ي ي ى
ات ك ٍاألىر ً
اؿ بًب ٍغ ىد ىاد عمىى ىذ ًكم اٍلحاج ً
الذ ىى ًب ،تيفىَّر ي ً
َّ
ام ًؿ ىك ٍاأل ٍىيتى ًاـ
ى ى
ى
ؽ في اٍل ىم ىح ّْ ى
ى ى
ً
َّ
ض ىع بًىب ٍغ ىد ىاد اٍل ىم ٍد ىر ىسةى
ىك ىغ ٍي ًرًى ٍـ ،تىقىَّب ىؿ الموي تى ىعالىى م ٍنوي ىك ىج ىزاهي ىخ ٍي نرا ،ىكقى ٍد ىك ى
ً
ً
ً
ً ًً
اما ىكىد ىار ًط ٍّ
ب،
اٍل يم ٍستىٍنص ًرَّيةى لٍم ىم ىذاىب ٍاأل ٍىرىب ىعة ،ىك ىج ىع ىؿ فييىا دار حديث ىك ىح َّم ن
ًً
ً
ً ً
كف
ىك ىج ىع ىؿ ل يم ٍستىحقّْييىا م ىف اٍل ىج ىكامؾ كاألطعمة كالحبلكات كالفاكية ىما ىي ٍحتى ي
اج ى
ً
يؿ إً َّف ثى ىم ىف التٍّْب ًف ًم ٍف
يمةن ىحتَّى ًق ى
إًلىٍي ًو ًفي أ ٍىكقىاتً ًو ،ىكىكىق ى
ؼ ىعمىٍييىا أ ٍىكقىا نفا ىعظ ى
()8
ىغ َّبل ًت ًر ً
ىىمىيىا.
يعيىا ىي ٍك ًفي اٍل ىم ٍد ىر ىسةى ىكأ ٍ
الن ً
اص ير ًل ًد ً
لقد عاش الخميفة الجد َّ
يف ا﵀ أبك العباس أحمد بف
ً
ً ًً
يف ىسىنةن إً َّال ىش ٍي نار  ،كلـ
المستض بًأ ٍىم ًر المَّ ًو  ،ىك ىك ىان ٍ
ت يم َّدةي خ ىبلفىتو ىس ٍب نعا ىكأ ٍىرىبع ى
يقـ أحد مف الخمفاء العباسييف قبمو ًفي اٍل ًخ ىبلفى ًة ىى ًذ ًه اٍل يم َّدةى الطَّ ًكيمىةى ،ىكلى ٍـ تىطي ٍؿ

(ُ) البداية كالنياية ُّ ُٖٔ ، ُٖٓ /
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ص ًر اٍلعب ٍي ًدمّْ ،أىقىاـ بً ًمصر ح ً
طمىقنا أى ٍكثىر ًمف اٍلمستىٍن ً
م َّدةي أىح ود ًمف اٍل يخمىفى ً
اك نما
اء يم ٍ
ٍى ى
يى
ي ى ى
ى ى يٍ
ى
()8
ً
يف ىسىنةن.
ستّْ ى

ككانت نيتو أف يمؤل الحفرة بالماؿ ؛ فعاش حتى مؤلىا ثـ مات .
الن ً
كجاء الخميفة الحفيد أىبًك جعفى ور م ٍنصكر ٍبف الظَّ ً
اى ًر يم ىح َّم ًد ٍب ًف َّ
اص ًر
ىٍ ى ي ي ي
ت يم َّدةي ًكىالىيتً ًو ًس َّ
يف
ىح ىم ىد كالذم ىك ىان ٍ
أٍ
ت ىع ٍش ىرةى ىسىنةن ىك ىع ىش ىرةى أى ٍشيي ور ىك ىس ٍب ىعةن ىك ًع ٍش ًر ى
ىي ٍك نما( ،)2فكقؼ عمى تمؾ الحفرة كنيتو أف يعيش حتى ينفقيا في سبيؿ ا﵀
تعالى ؛ فعاش حتى أنفقيا  ،أجر حصؿ بدكف تعب في الجمع ،بمجرد

النية يسر ا﵀ لو الخير كمو كساقو إليو مف حيث ال يحتسب.
أأريتم أثر النية في سوق الخير اليك .

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

نعـ أخي الغالي أنت بخير ما نكيت الخير.
انو أف تصكف صكمؾ عف المحرمات كالمكركىات كحتى عف االكثار

مف المباحات.

انو الحرص عمى الصمكات الخمس في المساجد.
انو القياـ بالميؿ كصحبة الصالحيف.

انو القرب منو تعالى  ،كالحرص عمى طاعتو كلزكـ بيتو  ،كاالنفاؽ

في كجكه الخير.

انو اصبلح قمبؾ ،كعرض حالؾ عؿ كتاب ربؾ ،كتدبر آياتو ،

كاالنتفاع بما فييا مف خير.

انو ختمات متعددة لكتاب الممؾ تعالى .
(ُ) البداية كالنياية ُُِّٓ /

( )2البداية كالنياية ُّ ُٖٔ /
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انو حضكر دركس العمـ كالمكاظبة عمييا.

انو اعمار بيكت ا﵀ حسيا كمعنكيا  ،كعظـ شعائر ا﵀ تعالى.
انو مساعدة فقير كاعانة محتاج ،كالكقكؼ مع مريض.

أبواب الخير كثيرة كما عميؾ اال النية ،كعمى ا﵀ تعالى التماـ  ،كأحسف

الظف بالرب الرحيـ تبارؾ كتعالى كعز كجؿ.

العطاء ك ً
اإلحساف أىعظـ مما تحب
فا﵀ تعالى " يحب الجكد كالبذؿ ك
ى
أىنت األىخذ كاالنتفاع بما سأىلتو ،فًإذا حبسو عنؾ فاعمـ أىف ىناؾ أمريف ال
المعكؽ
ثالث ليما :أىحدىما أف تككف أنت الكاقؼ في طريؽ مصالحؾ كأنت
ّْ

لكصكؿ فضمو إًليؾ كأىنت حجر في طريؽ نفسؾ ،كىذا ىك األىغمب عمى

الخميقة ،فًإف ا﵀ سبحانو فيما قضى قضى بو أىف ما عنده ال يناؿ إًال
بطاعتو ،كأىنو ما استجمبت نعـ ا﵀ بغير طاعتو ،كال استديمت بغير شكره،

كال عكقت كامتنعت بغير معصيتو ،ككذلؾ إًذا أىنعـ عميؾ ثـ سمبؾ النعمة

فًإنو لـ يسمبيا لبخؿ منو كال استئثار بيا عميؾ كًانما أىنت المسبب في سمبيا
ىف ا﵀ى لى ٍـ
عنؾ ،فًإف ا﵀ ال يغير ما بقكـ حتى يغيركا ما بأىنفسيـ ﴿ :ىذلً ى
ؾ بًأ ٌ
ً
ً
ً
يـ
ىي ي
ؾ يم ىغٌي انر ٌن ٍع ىمةن أ ٍىن ىع ىميىا ىعمى ىى قى ٍكوـ ىحتٌ ىى يي ىغٌي يركٍا ىما بًأ ٍىنفيس ًي ٍـ ىكأ ٌ
ىف ا﵀ى ىسميعه ىعم ه
﴾(. )8
فما أيزيمت نعـ ا﵀ بغير معصيتو:
()2
ِ
المعاصي تُ ِزي ُل ِّ
الن َعم"
ت ِفي ِن ْع َم ٍة فَ ْار َع َيا  ...فَِإ َّن
إِذا ُك ْن َ

(ُ) سكرة األنفاؿّٓ :

(ِ) طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ْٔ
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ؾ
يس ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو اٍل ىم ٍرىكًز ّْ
ىع ىاربً ّّي ،فىًقي ىؿ لىوي :إًَّن ى
م قى ى
ض أٍ
اؿ " :ىم ًر ى
ىع ٍف إً ٍد ًر ى
كت.
تى يم ي

ب بًي؟
قى ى
اؿ :إًلىى أ ٍىي ىف يي ٍذ ىى ي
اؿ :إًلىى المَّ ًو.
قى ى
()8
ب إًلىى ىم ٍف ىال أ ىىرل اٍل ىخ ٍي ىر إً َّال ًم ٍنوي؟ ".
قى ى
اىتًي أ ٍ
اؿ :فى ىما ىك ىر ى
ىف أى ٍذ ىى ى
نية صالحة صادقة يتبعيا أخذ باْلسـباب التـي تقـود لمخيـر ،فػبل يعقػؿ أف

يقاؿ أنا نكيت كحسب ،خذ باألسباب المتاحػة كابػذؿ مػا فػي كسػعؾ  ،لتصػؿ
بإذف ا﵀ تعالى.
مــن اليــوم ضػػع مخططن ػا تسػػير عميػػو حياتػػؾ فػػي رمضػػاف تضػػع عمػػى أرس

قائمتو جممة مف األمكر التي تتجنبيا في رمضاف.

فرضا.
السير في غير طاعة أك السير في نافمة تضيع ن

رفقة السكء  ،فاقؿ شيء تعممو معؾ أنيا تضيع منؾ الشير إف لـ

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

مجالس الغيبة كالنميمة محرمة في غير رمضاف ،كفي رمضاف تكقعؾ

في رب صائـ ليس لو مف صيامو إال الجكع كالعطش ،أأريت كيؼ ضاع
الصكـ بكممة قمتيا أك سمعتيا ،،،تعب كصكـ كاجتياد ببل أجر.

اإلكثار مف المباحات مف طعاـ كشراب كخمطة كمناـ فيي مباحات ؛

عظيما.
جر
لكف كثرتيا اليكـ تفكت عميؾ أ نا
ن

(ُ)

المحتضػ ػريف ألب ػػف أب ػػي ال ػػدنيا ّٖ  ،إحي ػػاء عم ػػكـ ال ػػديف ْ ،ْٔٔ /مػ ػكارد الظمئ ػػاف ل ػػدركس

الزمافّ. ِّّ/
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مكانا لميك كالحديث كالمزاح  ،كاجعؿ مف يراؾ يقتدم
ال تجعؿ المسجد ن
بفعالؾ في المسجد.

إياؾ أف تقع في فخ المبررات كاألعذار ،فيي ليس ليا حد كمتى

فتحتيا صعب عميؾ غمقيا.
ال تنظر كقتا فارنغا لديؾ لمعبادة كالذكر ،فمف تجد ؛ إنما اقتطع مف
حياتؾ كدنياؾ لتسعد في الدنيا  ،كتبقى لؾ آخرتؾ.
احذر التمفاز كمكاقع التكاصؿ االجتماعي  ،كقؿ ليا ىذا فراؽ بيني
كبينؾ حتى آخر الشير.

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

كعاقبيا بما تستحؽ حتى تستقيـ.

رمضاف يمثؿ بيئة إيمانية إلنبات بذكر االيماف في القمكب  ،كلف تجد

القمكب بمثؿ ىذه الرقة في غير رمضاف ،كلف تجد بيئة إيمانية كبيئة
رمضاف ،مكاعظ  ،كدركس  ،كقرآف يتمى  ،كجماعة تعينؾ عمى الطاعة .
إف لـ ينبت اإليماف في قمبؾ في رمضاف فمتى ينبت.
إذا لـ تجد قمبؾ في رمضاف فمتى تجده ؟
أخي أنا واهلل لك ناصح وعمى سالمتك أحرص  ،والنجاة لي ولك

أطمب.

تدبر كتاب الممؾ كأعرض نفسؾ عميو كانظر ماذا قاؿ ا﵀ في أمثالؾ.

تأمل اِليات بقمبؾ كأكجد الشعكر بأف ا﵀ تعالى يخاطبؾ بو أنت

خاصة لتستقيـ حياتؾ.

متو قمبؾ كفكرؾ ،ككجدانؾ بالعيش في جك القرآف الكريـ كىك يسكؽ

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

محروم مف لـ يذؽ طعـ القرآف في رمضاف.
محروم مف لـ يذؽ لذة الخشكع عند سماع أك تبلكة كتاب الرب الرحيـ.

محروم مف لـ يسؽ عينو كخده بدمكع التكبة كالندـ  ،كالخشية كالخكؼ

كالكجؿ.

محروم إم كا﵀ محركـ مف لـ يطمئف قمبو كيسعد بمكعكد ربو حيف

يسمع آيات البشرل في كتاب ا﵀ تعالى ،كالكعد بالعز كالظفر كالتمكيف

كالسيادة كالريادة.

في رمضان اجعل كل ىمك كيف يغفر اهلل تعالى لك بيذا الكتاب.

كتاب عجيب بكؿ ما تحكية الكممة.

عجيب في نظمو  ،كترتيبو  ،كتركيبو  ،كمكاعظو  ،كفرائده كفكائده.
عجيب في أثره في النفكس.
عجيب في ىداية الخمؽ.

عجيب في جذب القمكب كاالفئدة اليو .

عجيب في مراميو كمقاصده كغاياتو .
كأبمغ قكؿ فيو ﴿ إًَّنا ىس ًم ٍعىنا قيٍرنآنا ىع ىجنبا ﴾(.)8
أحيي قمبؾ في رمضاف بو كاسؽ فؤادؾ بماء الخشية فيو ،كال تبتعد
عنو فتخسر.

مبل ...كعمػ نػبل ..كىدايػػة..
لػػيكف الق ػرآف شػػغمؾ فػػي رمضػػاف ق ػراءة كتػ نا
ػدبر كت ػأ ن

رب أص ػػمح فس ػػاد قمكبن ػػا بكتاب ػػؾ ،كأرف ػػع درجتن ػػا ب ػػو  ،كأق ػػر أعينن ػػا بنصػ ػرة
(ُ) سكرة الجف ُ :
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المتمسػػكيف بػػو كالػػداعيف اليػػو  ،كال تحرمنػػا بركتػػو ،كاجمعػػو فػػي قمكبنػػا كقمػػكب
ذرياتنا كاحبتنا .
اعمــم أخــي الحبيــب الغــالي أن مــن أىــم مــا تســتعد بــو لرمضــان أن تعمــم
أمرين:

اْلول  :أف األجػػر المترتػػب عمػػى الص ػػكـ  ،قػػد الح لػػؾ كأنػػؾ تعرف ػػو  ،كأف

المنافسيف لؾ فيو يكثير ،كأف ا﵀ جكاد كريـ  ،كأنو متى حرمػؾ مػف األجػر لػـ
يحرمؾ بخبل منو تعالى  ،كانما لبعدؾ أنت عف الخير.
واْلجر ىك المغفرة أكنال  ،ثم الزيادة المتمثمة في قكلو تعالى في الحديث
ً
ً
ضي المَّوي ىع ٍنوي ،ىع ًف َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
النبً ّْي ى
القدسي ىع ٍف أىبي يى ىرٍي ىرةى ىر ى
ً َّ
كؼ فىًـ
قى ى
ىج ًزم بً ًو ،ىكلى يخمي ي
اؿ « :يك ُّؿ ىع ىم ًؿ ٍاب ًف ى
َّكىـ ،فىًإَّنوي لًي ىكأىىنا أ ٍ
آد ىـ لىوي إال الص ٍ
ً ً ()8
يح الم ٍسؾ».
َّ
ب ًع ٍن ىد المَّ ًو ًم ٍف ًر ً
الصائًًـ أى ٍ
طىي ي
كبعد المغفرة أجر آخر ال يعممو إال ا﵀ تعالى  ،كا﵀ تعالى كريـ إذا
أعطى أرضى.

كأمثالي كأمثالؾ حبيبي الغالي يطمحكف في المغفرة أكنال ،،،فقد أقمقتنا

كرب الكعبة ذنكبنا  ،كننتظر فرصة كيذه لمحك آثارىا.

كال يحرص عمى الكصكؿ لممغفرة إال أصحاب اليمـ العالية  ،كأحسبؾ

منيـ.

َّ ً
صمَّى
اؿ :قى ى
تأمؿ معي كفكر ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى رضي ا﵀ عنو قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو ى
ا﵀ عمىٍي ًػو كسػػمَّـ« :م ٍػف صػػاـ رمضػاف ،إًيم نانػػا ك ٍ ً
ػابا ،يغ ًفػ ىػر لىػوي ىمػػا تىقى َّػد ىـ ًمػ ٍف
احت ىس ن
ي ى ىى ى ى
ى ى ىى ى ى ى ى
()2
ىذ ٍنبً ًو».

(ُ) أخرجو البخارم ِٕٗٓ
(ِ) أخرجو البخارم ّٖ
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َّ ً
ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى رضي ا﵀ عنو أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ىف ىر يسك ىؿ المو ى
()8
ض ى ً
احتً ىس نابا ،يغ ًف ىر لىوي ىما تىقى َّد ىـ ًم ٍف ىذ ٍنبً ًو».
قى ى
يم نانا ىك ٍ
اـ ىرىم ى
اف إ ى
اؿ « :ىم ٍف قى ى
ً
ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى رضي ا﵀ عنو أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ،
ىف ىر يسك ىؿ ا﵀ ى
ض ى ً
احتً ىس نابا ،يغ ًف ىر لىوي ىما تىقى َّد ىـ ًم ٍف ىذ ٍنبً ًو ،ىك ىم ٍف
قى ى
يم نانا ىك ٍ
اـ ىرىم ى
اؿ « :ىم ٍف ى
اف إ ى
صى
ً ()2
ً
احتً ىس نابا ،يغ ًف ىر لىوي ىما تىقى َّد ىـ ًم ٍف ىذ ٍنبًو».
يم نانا ىك ٍ
اـ لىٍيمىةى اٍلقى ٍد ًر إ ى
قى ى
فالجامو لما سبق كمو القيام والصيام « ُغ ِف َر لَ ُو».

ىذا الذم ذكره ا﵀ تعالى مف األجر ما ذكره إال لعممو تعالى أف أكثر

ما يقمؽ المسمـ ىي ذنكبو ؛ فكضع لو ما يدفعو لمعمؿ.
الثاني :أف تعمـ أف أياـ رمضاف تمر عمى الجميع ،عمى البر كالفاجر

كالصالح كالطالح  ،كالقائـ كالنائـ ،كالصائـ كالمفطر ،كالمجتيد كالمتكاسؿ ،
كف ﴾
لكف يمكح الفرؽ عند ختاـ الشير  ﴿ ،ىال ىي ٍستى يك ى
مع مف ابتعد كأظير الجفاء ،كيظير الفرؽ أكثر حيف تسمع
()3
يكت
اؤيـ ا ٍق ىريءكا ًكتىابًىي ٍو ﴾  ،كتسمع ﴿ ىيالىٍيتىنًي لى ٍـ أ ى
األشياد﴿ ىى ي
 ،لكف معرفة الفرؽ ساعتئذ لف تفيد في شيء.
()4

 ،ال يستكم مف خدـ
عمى رؤكس
()5
ًكتىابًىي ٍو ﴾

كاعمػـ عبػد ا﵀ كأخػي أف النعػيـ ال يػدرؾ بػالنعيـ  ،كال ارحػة ال تنػاؿ بال ارحػػة ،

كم ػػف تع ػػب ف ػػي أكؿ عمػ ػره اس ػػتراح ف ػػي آخػ ػره ،كأف العب ػػادات ال تخم ػػك م ػػف

مشػػاؽ ،كأف االنسػػاف دائمػػا فػػي كبػػد كتعػػب كمشػػقة كعنػػاء كىػػـ كنصػػب.

(ُ) أخرجو البخارم ّٕ  ،كمسمـ ٕٗٓ

(ِ) أخرجو البخارم َُِْ ،مسمـ َٕٔ
(ّ) سكرة السجدة ُٖ :
(ْ) سكرة الحاقة ُٗ

(ٓ) سكرة الحاقةِٓ :
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فأتعب نفسؾ قمػيبل لتجػد ال ارحػة أب نػدا ،فػكا﵀ مػا خمقنػا لمفنػاء أب نػدا ،كانمػا خمقنػا
لمبقاء  ،إما في الجنة نساؿ ا﵀ تعالى ذلؾ ،كاما في النار نعكذ با﵀ منيا.
()8
ِ
﴿ ِ
اص ِب ُروا ﴾ .
استَعي ُنوا ِبالمَّو َو ْ
ْ
لما عمـ ا﵀ عز كجؿ ضعفؾ كفقرؾ كحاجتؾ  ،كأنؾ ال تستطيع أف
تعيش بدكف فضمو ككرمو  ،كطمب العكف منو  ،جعمؾ تطمب العكف منو
()2
ً
يف ﴾.
رغـ أنفؾ كؿ يكـ سبعة عشر مرة عمى األقؿ ﴿ ىكًاَّي ى
اؾ ىن ٍستىع ي
ما أرحمؾ سيدم كأعظـ لطفؾ بعبادؾ!!!
نعـ حبيبي إف لـ يعنؾ ا﵀ تعالى عمى الصياـ كالقياـ تيمؾ كلف تصؿ

إلى مرادؾ مف خير رمضاف.
موسم عمل ،ونيار طويل وليل قصير  ،ومتطمبات حياة ،ومسؤوليات
بيت  ،وحق إخوة  ،وحظ نفس  ،و ....و..

إستعف با﵀ كال تعجز ،كاعمـ أف الذم يمسح التعب كيذىب الممؿ،

كيقكم البدف ،ىك...ىك ا﵀ تعالى.
كالزـ الصبر ....فالحيمة فيما ال حيمة فيو الصبر.

أدركنا خير عيشنا بالصبر.

يما.
لك كاف الصبر رجبل لكاف كر ن
مف يتصبر يصبره ا﵀.

الفرؽ بيف الشجاع كالجباف صبر لحظة.
اصبر عمى الجكع كعمى العطش ،كعمى مشقة القياـ كطكلو ،كعمى
تعب البدف  ،كعمى لزكـ المساجد كقراءة القرآف  ،كعمى كالطاعات

كالقربات...تجد الخير الكثير
(ُ) سكرة األعراؼُِٖ :
(ِ) سكرة الفاتحة ٓ:
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ىجريىـ بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
اب﴾.
﴿ إًَّن ىما يي ىكفَّى الصَّابً ير ى
كف أ ٍ ى ٍ
كأضع في نياية المطاؼ بيف يديؾ قكؿ الممؾ تعالى ﴿ :إًَّنوي ىم ٍف ىيتَّ ً
ؽ
ًً
كيصبًر فىًإ َّف المَّو ىال ي ً
يف ﴾(...)2تقكل كصبر ...تصؿ
ضيعي أ ٍ
ي
ى
ىج ىر اٍل يم ٍحسن ى
ىى ٍ ٍ
بيما الى درجات المحسنيف..
()8

(ُ) سكرة الزمرَُ:

( )2سكرة يكسؼَٗ:
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غري دياتك

يغير الثعباف جمده كؿ فترة مف الزمف...ألنو يجد أف الجمد القديـ ال
يبلئـ حالو بمركر الزمف.
كالمسمـ كؿ يكـ يغير مف حياتو الكثير كالكثير ..فيك يتغير مف السيء

الى الحسف كمف الحسف الى األحسف ..كال يزاؿ يترقى بتغيير أحكالو حتى
يصؿ الى النمكذج االمثؿ كيتشبو بالجيؿ الفريد األكؿ ..جيؿ الصحابة
رضي ا﵀ عنيـ.

كقديما
كالكصكؿ الى ىذه المرحمة يتطمب رغبة شديدة في التغيير،
ن

قالكا :مف كاف يكمو مثؿ أمسو فيك مغبكف.

ال؟.

طعما آخر خاصة إذا كاف مرتبطنا بالديف.
كالتغيير يجعؿ لمحياة ن
سكيا  ،لنرل ىؿ مف الممكف أف نغير حياتنا باإلسبلـ أـ
كىذا ما نتابعو ن

شيئا
نعمـ
جميعا أف التغيير صعب عمى النفكس خاصة إذا ألفت ن
ن
محظكر.
نا

كاإلنساف الذم تعكد عمى نمط معيف مف الحياة كسار عميو طيمة حياتو

يصعب عميو فراؽ ما ألؼ كلك كاف الكفر.
بعيدا عف دائرة المستحيؿ فمف
ومو صعوبة التغيير إال أنو يبقى
ن
الممكف بعد الكفر ينبت اإليماف كبعد الضبلؿ ترل اإليماف.
أبشروا ...نعم أبشروا...

ضبلال ككصؿ إلى
التغيير ليس بمستحيؿ فقد تغير مف ىك أشد منؾ
ن

مرحمة الكفر بؿ كتشبع بو ..

يز ب ًف عب ًد ً
ا﵀ ،ىع ٍف
عمر بن الخطاب رضي ا﵀ عنو  ،ىع ٍف ىع ٍب ًد اٍل ىع ًز ً ٍ ى ٍ
ً ً
ً
اف يعمر ٍب يف اٍل ىخطَّ ً
اب
يعةى ،ىع ٍف أ ّْ
يم ًو لىٍيمىى ،قىالى ٍ
ىع ٍبد ا﵀ ٍب ًف ىعام ًر ٍب ًف ىربً ى
ت " :ىك ى ى ي
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ً
الن ً
ضي ا﵀ي ىع ٍنوي ًم ٍف أى ىش ّْد َّ
اس ىعمىٍيىنا ًفي إً ٍس ىبل ًمىنا ،ىفمى َّما تىيىَّيأىٍنا لًٍم يخ يرك ًج إًلىى
ىر ى
ً
اءنًي يعمر ٍب يف اٍل ىخطَّ ً
أ ٍىر ً
اب ،ىكأىىنا ىعمىى ىب ًع و
ىف أىتىىك َّجوى،
ير أ ًير ي
يد أ ٍ
ض اٍل ىحىب ىشة ىج ى
ىي
ض ً
ً
ت :آ ىذ ٍيتيم ى ً ً ً
ب ًفي أ ٍىر ً
ا﵀
فىقى ى
اؿ :أ ٍىي ىف ىيا أ َّيـ ىع ٍب ًد ا﵀؟ فى يقٍم ي
كنا في دينىنا ،فىىن ٍذ ىى ي
ي
اد ًة ً
ا﵀ ،قىا ىؿً :
اءنًي ىزٍك ًجي
ىح ٍي ي
ث ىال ين ٍؤىذل ًفي ًعىب ى
صحىب يك يـ ا﵀ي ،ثيَّـ ىذ ىى ى
ب فى ىج ى
ى
عً
ت :ىن ىع ٍـ،
ت ًم ٍف ًرقَّ ًة يع ىم ىر ،فىقى ى
امهر فىأ ٍ
ىف يي ٍسمً ىـ؟ يقٍم ي
ىخىب ٍرتيوي بً ىما ىأرٍىي ي
يف أ ٍ
ى
اؿ :تيىرّْج ى
()8
اؿ :ك ً
ا﵀ ىال يي ٍسمًـ ىحتَّى يي ٍسمًـ ًحمار اٍل ىخطَّ ً
اب ".
ى ىي
ي
فىقى ى ى
حكيم بن حزام( )2رضي ا﵀ تعالى عنو  ،الذم عاش ما يزيد عف
السبعيف عامان عمى الكفر كالضبلؿ متبعان منيج اِلباء كاألجداد كلما أفاؽ
(ُ) معرفة الصحابة ألبي نعيـ َّّْٗ  ،تاريخ اإلسبلـ لمذىبيُ ، ٕٓٓ/سير أعبلـ النببلء
ُ..ِِٗ/

النبي
األسدم ،ابف أخي خديجة زكج
قصي
العزل بف
(ِ) حكيـ بف حزاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
َّ
الستة ،ككلد قبؿ عاـ الفيؿ بثبلث
صمٌى المو عميو كسمٌـ ، .كيكنى أبا خالد لو حديث في الكتب ٌ
عشرة سنة  ،كقيؿ بخمس سنيف ، ،كلد في الكعبة ،كذلؾ أف أمو دخمت الكعبة في نسكة مف قريش،
كىي حامؿ فضربيا المخاض ،فأتيت بنطع فكلدت حكيـ بف حزاـ عميو  ،ككاف مف سادات قريش
غنيا  ،ككاف
تقيا ن
سيدا بمالو ن
كأشرافيا ككجكىيا في الجاىمية كاإلسبلـ  ،ككاف عاقبل سرنيا فاضبل ن
يكده كيحبو بعد البعثة ،كتأخر إسبلمو حتى
صديؽ
النبي صمٌى المَّو عميو كسمٌـ قبؿ المبعث ،ككاف ٌ
ٌ
أسمـ عاـ الفتح ،كثبت في السيرة كفي الصحيح أنو صمٌى المَّو عميو كسٌمـ قاؿ« :مف دخؿ دار حكيـ
بف حزاـ فيك آمف» ،ككاف مف المؤلفة ،كشيد حنينا كأعطي مف غنائميا مائة بعير ،ثـ حسف

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

كأخبارىا ،مات بالمدينة سنة خمسيف ،كقيؿ سنة أربع ،كقيؿ ثماف كخمسيف كقيؿ سنة ستيف كىك

ممف عاش مائة كعشريف سنة شطرىا في الجاىمية كشطرىا في اإلسبلـ .اإلصابة في تمييز

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

العممية – بيركت الطبعة :األكلى  ُُْٓ -ىػ ،االستيعاب في معرفة األصحاب ّٓٓ البف عبد
البر المؤلؼ :أبك عمر يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي
(المتكفى ّْٔ :ىػ) المحقؽ :عمي محمد البجاكم الناشر :دار الجيؿ ،بيركت الطبعة :األكلى،
ُُِْ ىػ  ُِٗٗ -ـ .
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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 .
ً
يؾ ىيا أىىب ًة ؟ قىا ىؿ:
اؿ لىوي ٍاب ينوي :ىما يي ٍب ًك ى
يـ ٍب يف ًح ىزواـ ىي ٍك نما ،فىقى ى
ىب ىكى ىحك ي
ت ًفي مك ً
ً
اط ىف يكمُّيىا
صا هؿ يكمُّيىا أ ٍىب ىكانًي ،أ َّ
ىما أ َّىكلييىا :فىيب ٍ
ط يء إً ٍس ىبل ًمي ىحتَّى يسبً ٍق ي
خ ى
ىى
ىخ يريج أىىب ندا ًم ٍف ىم َّكةى ،ىكىال
ت :ىال أ ٍ
يح ود ،فى يقٍم ي
صالً ىحةه ،ىكىن ىج ٍك ي
ت ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ىكىي ٍكىـ أ ي
ى
ضعي ىم ىع قيىرٍي و
ىف ٍي ىش ىرىح ىقٍمبًي
يت ،فىأىقى ٍم ي
ش ىما ىب ًق ي
ت بً ىم َّكةى ،ىكىيأىٍبى المَّوي أ ٍ
أ ٍىك ى
ً
بً ًٍ
ؾ أّْىني أ ٍىنظي ير إًلىى ىبقى ىايا ًم ٍف قيىرٍي و
يف بً ىما يى ٍـ
اإل ٍس ىبلًـ ،ىكىذلً ى
ىسىن ه
اف ،يمتى ىمسّْك ى
ش لىيي ٍـ أ ٍ
عمىٍي ًو ًم ٍف أىم ًر اٍلج ً
ىىمى ىكىنا
ت أّْىني لى ٍـ أى ٍقتىًد بً ًي ٍـ ،فى ىما أ ٍ
اىمًَّي ًة ،فىأى ٍقتىًدم بً ًي ٍـ ،ىكىيا لىٍي ى
ى
ى
ٍ
َّ ً ً
اء بً ىآبائًىنا ىك يكىب ىرائًىنا (ُ).
إًال اال ٍقت ىد ي
إم كرب الكعبة ىذا سبب الضبلؿ  ،يرل أقرانو ً
كعمية القكـ عمى ما

ىـ عميو مف الضبلؿ فيسير في فمكيـ  ،إما ظنان منو أف ىذا ىك الحؽ  ،أك
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.

ً
م ،أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
قاتل المائة ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًر ّْ
ىف ىنبً َّي ا﵀ ى
ً
ً
اؿ « :ىك ً
ىعمىًـ
يف ىن ٍف نسا ،فى ىسأ ى
قى ى
ىؿ ىع ٍف أ ٍ
اف قىٍبمى يك ٍـ ىر يج هؿ قىتى ىؿ ت ٍس ىعةن ىكتً ٍسع ى
يم ٍف ىك ى
ى
اف ف ى
ً
ً
ض فى يد َّؿ عمىى ر ً
ىى ًؿ ٍاأل ٍىر ً
يف ىن ٍف نسا ،فىيى ٍؿ
اى وب ،فىأىتىاهي فىقى ى
أٍ
اؿ :إًَّنوي قىتى ىؿ ت ٍس ىعةن ىكتً ٍسع ى
ى ى
(ُ) الجزء المتمـ لطبقات ابف سعد الطبقة الرابعة مف الصحابة ممف أسمـ عند فتح مكة كما بعد
ذلؾ ُ ، ُِٖ/تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ٕ ، ُّٖ/المؤلؼ :يكسؼ بف عبد الرحمف
بف يكسؼ ،أبك الحجاج ،جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم

(المتكفىِْٕ :ىػ) المحقؽ :د .بشار عكاد معركؼ الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت

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

الطبعة كسنة الطبع  ،انظر ترجمة حكيـ بف حزاـ سير أعبلـ النببلء ّ ْْ /ػ ػ ُٓ .
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ىى ًؿ ٍاأل ٍىر ً
ض
لىوي ًم ٍف تى ٍكىب وة؟ فىقى ى
ىعمىًـ أ ٍ
اؿ :ىال ،فىقىتىمىوي ،فى ىك َّم ىؿ بً ًو ًم ىائةن ،ثيَّـ ىسأى ىؿ ىع ٍف أ ٍ
اؿ :إًَّنوي قىتى ىؿ ًم ىائةى ىن ٍف و
س ،فىيى ٍؿ لىوي ًم ٍف تى ٍكىب وة؟ فىقىا ىؿ:
فى يد َّؿ ىعمىى ىر يج وؿ ىعالًوـ ،فىقى ى
ىن ىع ٍـ ،ك ىم ٍف ىي يحك يؿ ىب ٍيىنوي كىب ٍي ىف التٍَّكىب ًة؟ ٍانطىمً ٍؽ إًلىى أ ٍىر ً
ض ىك ىذا ىك ىك ىذا ،فىًإ َّف بًيىا
ى
ى
اعب ًد ا﵀ معيـ ،كىال تىر ًجع إًلىى أىر ً
ض ىس ٍكوء،
ضى
ؾ ،فىًإَّنيىا أ ٍىر ي
اسا ىي ٍع يب يد ى
أىين ن
ٍ
كف ا﵀ى فى ٍ ي ى ى ى ي ٍ ى ٍ ٍ
ت ًف ً
الر ٍح ىم ًة
يو ىم ىبلئً ىكةي َّ
ت ،فى ٍ
ؼ الطَّ ًر ى
ص ى
فى ٍانطىمى ى
ص ىم ٍ
يؽ أىتىاهي اٍل ىم ٍك ي
اختى ى
ؽ ىحتَّى إً ىذا ىن ى
الرحم ًة :جاء تىائًبا م ٍقبً نبل بً ىقٍمبً ًو إًلىى ً
ً
كم ىبلئً ىكةي اٍل ىع ىذ ً
ا﵀،
اب ،فىقىالى ٍ
ت ىم ىبلئ ىكةي َّ ٍ ى ى ى ن ي
ىى
ُّ
اىـ ممى ه ً
ً
ً ً
آد ًم ٍّي،
كرًة ى
ىكقىالى ٍ
ؾ في ي
صى
ت ىم ىبلئ ىكةي اٍل ىع ىذاب :إَّنوي لى ٍـ ىي ٍع ىم ٍؿ ىخ ٍي نار قىط ،فىأىتى ي ٍ ى
ً
فىجعميكه ب ٍيىنيـ ،فىقى ى ً
اف أ ٍىدىنى فىيي ىك لىوي،
يسكا ىما ىب ٍي ىف ٍاأل ٍىر ى
ض ٍي ًف ،فىًإلىى أَّىيت ًي ىما ىك ى
اؿ :ق ي
ى ى ي ى يٍ
فىقىاسكه فىكج يدكه أ ٍىدىنى إًلىى ٍاألىر ً َّ ً
الر ٍح ىم ًة »  ،قىا ىؿ
ضتٍوي ىم ىبلئً ىكةي َّ
ض التي أ ىىر ىاد ،فىقىىب ى
ي ي ىى ي
ٍ
()8
ص ٍد ًرًه.
ادةي :فىقى ى
قىتى ى
اؿ اٍل ىح ىس يف يذ ًك ىر لىىنا ،أَّىنوي لى َّما أىتىاهي اٍل ىم ٍك ي
ت ىنأىل بً ى
م ،ىع ًف َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ « :أ َّ
ىف ىر يج نبل
ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًر ّْ
النبً ّْي ى
ً
و
ً
ً
ً
يف ىن ٍف نسا ،فى ىج ىع ىؿ ىي ٍسأى يؿ ىى ٍؿ لىوي م ٍف تى ٍكىبة؟ فىأىتىى ىراىنبا ،فى ىسأىلىوي
قىتى ىؿ ت ٍس ىعةن ىكتً ٍسع ى
ؾ تىكبةه ،فىقىتى ىؿ َّ ً
ب ،ثيَّـ ىج ىع ىؿ ىي ٍسأى يؿ ،ثيَّـ ىخ ىرىج ًم ٍف قى ٍرىي وة إًلىى
فىقى ى
اؿ :لىٍي ىس ٍ
الراى ى
ت لى ى ٍ ى
ً
و ً
ض الطَّ ًري ً
اف ًفي ىب ٍع ً
ت فىىنأىل
ؽ أ ٍىد ىرىكوي اٍل ىم ٍك ي
كف ،ىفمى َّما ىك ى
صال يح ى
قى ٍرىية فييىا قى ٍكهـ ى
ً
اختىصم ٍ ً ً
الر ٍحم ًة ،كم ىبلئً ىكةي اٍل ىع ىذ ً
اف
ص ٍد ًرًه ،ثيَّـ ىم ى
اب ،فى ىك ى
بً ى
ت فيو ىم ىبلئ ىكةي َّ ى ى ى
ات ،فى ٍ ى ى
ً ً
ً
ىىمًيىا »( ،)2كفي ركاية «
ب ًم ٍنيىا بً ًش ٍب ور ،فى يج ًع ىؿ ًم ٍف أ ٍ
إًلىى اٍلقى ٍرىية الصَّال ىحة أى ٍق ىر ى
()4
ىف تىقىَّربًي ».
اع ًدم ،ىكًالىى ىى ًذ ًه :أ ٍ
فىأ ٍىك ىحى ا﵀ي إًلىى ىى ًذ ًه :أ ٍ
ىف تىىب ى
كقد آمف سحرة فرعكف بعد سنيف قضكىا في سحرىـ كغييـ ككفرىـ

كضبلليـ .

(ُ) أخرجو مسمـ ِٕٔٔ

(ِ) أخرجو مسمـ ِٕٔٔ
(ّ) أخرجو مسمـ ِٕٔٔ
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أبدا.
كال أظنؾ بمغت في الضبلؿ مبمغ ىؤالء ن

كالبد لمتغير مف خطكات تسير عمييا لتصؿ الى مرحمة عالية مف

القرب مف ا﵀ تعالى.

كيمكف جمع خطكات التغيير في نقاط كاضحة سيمة.
كىذه ىي ...خطكات التغيير.
أولى خطوات التغيير كجكد رغبة صادقة فيو إذ ال يتصكر كجكده بدكف

بدا ...بؿ كال يقكؿ بيذا عاقؿ.
إرادة مف العبد أ ن
كاف كجد عمى سبيؿ الفرض فمف يككف التغيير الذم تطمح النفس في
الكصكؿ اليو ،فبل بد مف أخذ األمر بجد ككجكد اإلصرار ،كالعزيمة ،
كالرغبة الصادقة القكية في ذلؾ ،فالعراقيؿ كالعكائؽ كالمكانع كالمثبطات ليس

ليا حصر ،كاذا لـ تكف ىناؾ قكة عمى األقؿ تكازم ىذه العكائؽ كتزيد عمييا
بمقدار فمف تفمح في التغيير.
الخطوة الثانية  :أف تككف البداية منؾ؛ أم بداية حتى كلك كانت

ضعيفة  ..كبسيطة مبمغ مالي بسيط  ،أك ركعة في جكؼ الميؿ  ،أك كممة
صادقة  ،أك إعانة محتاج  ،أك صياـ يكـ أك صبلة في جماعة ،أك حضكر

مجمس عمـ ،أك عمؿ سنة  ،إلي غير ذلؾ مما يدؿ عمى رغبتؾ في
ً
ىص ىح ً
اب
التغيير.كفي الحديث القدسي ىع ٍف يش ىرٍي وح ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ىر يج نبل م ٍف أ ٍ
اؿ َّ
َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ « :قىا ىؿ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىيقيك يؿ :قى ى
النبً ُّي ى
النبً ّْي ى
()8
ام ً
آد ىـ ،قي ٍـ إًلى َّي أ ٍىم ً
ؾ ».
يى ٍرًك ٍؿ إًلىٍي ى
ش إًلىٍي ى
المَّوي تى ىعالىى :ىيا ٍاب ىف ى
ش إًلى َّي أ ى
ؾ ،ىك ٍ
قاتؿ المائة كانت البداية منو بسؤاؿ ...ككصؿ بفضؿ ا﵀ تعالى.

الخطوة الثالثة  :حدد ىدفؾ  ،المتمثؿ في نيؿ رضا ا﵀ تعالى  ،كال تمتفت

بدا لغيره ميما حدث ،فقد تككف اإللتفاتة حتى كلك كانت بسيطة ىي التي
أن
( )1أخرجو أحمد ُِٓٗٓ  ،كصححو االلباني ِِٕٖ الصحيحة.
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تحكؿ بينؾ كبيف المكاصمة كالكصكؿ  ﴿ ،كىال يٍمتىًف ٍ ً
ضكا
ام ي
ت م ٍن يك ٍـ أ ى
ى ى
ىح هد ىك ٍ
()8
كف﴾.
ىح ٍي ي
ث تي ٍؤ ىم ير ى
الخطوة الرابعة  :أىجر كؿ ما يذكرؾ بما سمؼ مف صحبة كمكاف كآالت
 «،كىال تىر ًجع إًلىى أىر ً
ض ىس ٍكوء »  ،كاقطع عبلقتؾ بو اِلف...
ضى
ؾ ،فىًإَّنيىا أ ٍىر ي
ٍ
ى ٍ ٍ
اِلف ،كال تتأخر لحظة كاحدة  ،فالتأخير في اليجر كالبعد قد يحكؿ بينؾ
بدا.
كبيف الكصكؿ أ ن

اف إًلىى اٍلقى ٍرىي ًة
تأمؿ ىذا المعنى تراه ن
جميا في حديث قاتؿ المائة « فى ىك ى
ً ً
ب ًم ٍنيىا بً ًش ٍب ور» فمك تأخر الرجؿ بمقدار الزمف البلزـ لقطع
الصَّال ىحة أى ٍق ىر ى
مسافة الشبر  ،ألخذتو مبلئكة العذاب.

الخطوة الخامسة :عش أجكاء اإليماف التي تعينؾ عمى إنبات اإليماف في

قمبؾ مف صحبة الصالحيف كالعمماء كالدعاة كالكعاظ كحممة ىـ الديف «،
طمً ٍؽ إًلىى أ ٍىر ً
اعيب ًد ا﵀ى ىم ىعيي ٍـ ».
ٍان ى
كف ا﵀ى فى ٍ
اسا ىي ٍع يب يد ى
ض ىك ىذا ىك ىك ىذا ،فىًإ َّف بًيىا أىين ن
كسؿ مف ضؿ ما سبب ضبللؾ كعدـ تغير حالؾ ينبئؾ بمساف الحاؿ
ًَّ
كف
اصبً ٍر ىن ٍف ىس ى
يف ىي ٍد يع ى
ؾ ىم ىع الذ ى
كالمقاؿ البعد عف العمماء كالصالحيف ﴿،ىك ٍ
()2
ّْ
ب ًم ىف اٍل ىغىنًـ
ىرَّبيي ٍـ بًاٍل ىغ ىد ًاة ىكاٍل ىع ًش ّْي يي ًر ي
كف ىك ٍجيىوي﴾  ،ك« فىًإَّن ىما ىي ٍأ يك يؿ الذ ٍئ ي
يد ى
اٍلقى ً
اصىيةى» ( ،)4فانت في أماف أكثر ما لزمتيـ.
الخطوة السادسة :أحسف استغبلؿ الفرص مف رقة القمب في لحظة معينة،

ككقت السحر كانشراح الصدر ،كالجمع كالجماعات كرمضاف كمكاسـ

الطاعات  ،كاسبح مع تيار التائبيف  ،كتعمؽ بطرؼ الصالحيف.

(ُ) سكرة الحجرٔٓ:

(ِ) سكرة الكيؼ ِٖ :

( )3أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ٕٓٔ
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الخطوة السابعة  :جاىد مرة كمرات فقد ال تصؿ مف أكؿ مرة « ىك ً
يم ٍف
ى
اف ف ى
ً
ً
ىى ًؿ ٍاأل ٍىر ً
ض فى يد َّؿ
يف ىن ٍف نسا ،فى ىسأ ى
ىعمىًـ أ ٍ
ىؿ ىع ٍف أ ٍ
اف قىٍبمى يك ٍـ ىر يج هؿ قىتى ىؿ ت ٍس ىعةن ىكتً ٍسع ى
ىك ى
ً
ً
عمىى ر ً
يف ىن ٍف نسا ،فىيى ٍؿ لىوي ًم ٍف تى ٍكىب وة؟
اى وب ،فىأىتىاهي فىقى ى
اؿ :إًَّنوي قىتى ىؿ ت ٍس ىعةن ىكتً ٍسع ى
ى ى
ىى ًؿ ٍاأل ٍىر ً
ض فى يد َّؿ ىعمىى
اؿ :ىال ،فىقىتىمىوي ،فى ىك َّم ىؿ بً ًو ًم ىائةن ،ثيَّـ ىسأ ى
فىقى ى
ىعمىًـ أ ٍ
ىؿ ىع ٍف أ ٍ
اؿ :إًَّنوي قىتى ىؿ ًم ىائةى ىن ٍف و
اؿ :ىن ىع ٍـ ،ىك ىم ٍف
س ،فىيى ٍؿ لىوي ًم ٍف تى ٍكىب وة؟ فىقى ى
ىر يج وؿ ىعالًوـ ،فىقى ى
ىي يحك يؿ ىب ٍيىنوي ىكىب ٍي ىف التٍَّكىب ًة؟ » لكف يكفي أنؾ مكعكد بالكصكؿ متى كاصمت
()8
ً
جيادؾ ﴿كالًَّذيف ج ى ً
ًً
َّ
يف﴾.
ى ى ى
اى يدكا ف ىينا لىىن ٍيدىيَّنيي ٍـ يسيبمىىنا ىكًا َّف الموى لى ىم ىع اٍل يم ٍحسن ى
الخطوة الثامنة  :اجتيد في الدعاء كطمب اليداية كصبلح الحاؿ كسؿ ا﵀
تعالى ذلؾ بقمب يريد التغيير بصدؽ فيدايتؾ ا﵀ تعالى يحبيا كيريدىا ؛
ط
اى ًدىنا الص ىا
ّْر ى
كاال ما جعمؾ تطمبيا منو سبعة عشر مرة عمى األقؿ﴿ ٍ
()2
ىف يتيكب عمىٍي يكـ كي ًر ي ًَّ
ً
يف
يـ ﴾  ،كىي عنده يسيره ﴿ ىكالمَّوي يي ًر ي
يد أ ٍ ى ى ى ٍ ى ي
يد الذ ى
اٍل يم ٍستىق ى
ً
ات أ ٍ ً
الشيك ً
كف َّ
ؽ
ؼ ىع ٍن يك ٍـ ىك يخمً ى
ىف يي ىخفّْ ى
يما * يي ًر ي
يد المَّوي أ ٍ
ىيتَّبً يع ى
ىف تىميميكا ىم ٍي نبل ىعظ ن
ىى

ًٍ
ض ًعيفنا ﴾
اف ى
اإل ٍن ىس ي
يمؿ حتى تمؿ انت.
ت :ىك ىان ٍ ً ً
ع ٍف عائً ىشةى ر ً
ام ىأرىةه ًم ٍف ىبنًي
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ،قىالى ٍ
ى ى
ت ع ٍندم ٍ
ى
َّ ً
ت:
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،فىقى ى
اؿ « :ىم ٍف ىى ًذ ًه؟» يقٍم ي
فى ىد ىخ ىؿ ىعمى َّي ىر يسك يؿ المو ى
()4

 ،كاياؾ أف يتسمؿ الممؿ الى قمبؾ فإف ا﵀ تعالى ال

(ُ) سكرة العنكبكت ٔٗ:
(ِ) سكرة الفاتحةٔ :

(ّ) سكرة النساء ِٖ، ِٕ :
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ً
ً ً
َّ ً
كف ًم ىف
صبلىتًيىا ،فىقى ى
اؿ « :ىم ٍو ىعمىٍي يك ٍـ ىما تيطيقي ى
اـ بًالمٍيؿ ،فى يذك ىر م ٍف ى
الى تىىن ي
()8
ىعم ً
اؿ ،فىًإ َّف المَّوى الى ىي ىم ُّؿ ىحتَّى تى ىممُّكا».
األ ٍ ى

الخطوة التاسعة  :ادع ألخ لؾ يبذؿ مف كقتو كذىنو ليدلؾ عمى طريؽ
الكصكؿ الى ا﵀ تعالى ،كيحب لؾ الخير كيحرص عمى كصكلؾ إليو ،كال

تبخؿ عميو بدعكة بصبلح حالو كأف يعطيو ا﵀ تعالى سؤلو مف خيرم الدنيا

كاالخرة.
تم الكالم وربنا محمـــــــــود ..وله المكارم والعال والجود
ثم الصالة على النبً محمد  ..ما ناح قمري واورق عود

(ُ) أخرجو البخارم ُُُٓ
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صوم أكثر شعبان

لماذا يصوم المسمم في شعبان وىو عمى أبواب فريضة الصوم في
رمضان؟

والجواب :ننظر ذلؾ مف خبلؿ الكارد عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ.
ىف عائً ىشةى ر ً
ت :لى ٍـ ىي يك ًف َّ
ي
النبً ُّ
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ،ىح َّدثىتٍوي قىالى ٍ
ىع ٍف أىبًي ىسمى ىمةى ،أ َّ ى
ى
ً
ً َّ
َّ
اف
كـ ىش ٍعىب ى
اف ،فىًإَّنوي ىك ى
كـ ىش ٍي نار أى ٍكثىىر م ٍف ىش ٍعىب ى
اف ىي ي
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ىي ي
ى
ص ي
ص ي
()2
َّ ()8
اف".
ص
ي
اف
ك
ك
اية"
ك
ر
كفي
،
يكموي "
اف أ ٍىك ىع َّ
ى
ى
امةى ىش ٍعىب ى
كـ ىش ٍعىب ى
ى
ي
ي
ى
ع ٍف أىبًي سمىمةى ،ع ٍف عائً ىشةى ر ً
اف ىر يسك يؿ المَّ ًو
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ،قىالى ٍ
ى ى ى ى
ى
ت :ىك ى
ى
ً َّ
َّ
كؿ :الى يي ٍف ًط ير ،ىكيي ٍف ًط ير ىحتَّى ىنقيك ىؿ :الى
كـ ىحتَّى ىنقي ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ " ىي ي
ى
ص ي
ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ
اـ ىش ٍي ور إً َّال
ت ىر يس ى
كـ ،فى ىما ىأرٍىي ي
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ٍ
ى
ىي ي
استى ٍك ىم ىؿ صىي ى
ص ي
()4
صي ً ً
ً
اف ".
ىرىم ى
اما م ٍنوي في ىش ٍعىب ى
ض ى
اف ،ىك ىما ىأرٍىيتيوي أى ٍكثىىر ى ن
ً
ع ٍف عائً ىشةى ر ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو
ض ىي ا﵀ي ىع ٍنيىا ،قىالى ٍ
ى ى
ت :لى ٍـ ىي يك ٍف ىر يسك يؿ ا﵀ ى
ى
()3
صي ً ً
ً
ً
َّ ً
َّ ً
اف ".
اما م ٍنوي في ىش ٍعىب ى
ىك ىسم ىـ في الش ٍي ًر م ىف السىَّنة أى ٍكثىىر ى ن
كؿ ً
ا﵀  ،لى ٍـ
ت :ىيا ىر يس ى
امةي ٍب يف ىزٍي ود  -رضي ا﵀ عنو  -قى ى
اؿ :يقٍم ي
ىك ىع ٍف أ ى
يس ى
كر ما تىص ً
ً
ُّ
ؾ ىش ٍيهر ىب ٍي ىف
اؿ « :ىذلً ى
اف ،قى ى
أ ىىر ى
كـ م ٍف ىش ٍعىب ى
ؾ تى ي
كـ ىش ٍي انر م ىف الشيي ً ى ي ي
ص ي
الناس ع ٍنو ،ك يىك ىشير تيرفىع ًف ً
ىع ىما يؿ إًلىى ىر ّْ
ب
يو ٍاأل ٍ
ىر ىج وب ىكىرىم ى
ض ى
اف ،ىي ٍغ يف يؿ َّ ي ى ي ى ى ٍ ه ٍ ي
()5
ً
اٍلعالى ًميف ،فىأ ً
يح ُّ
صائً هـ ».
ب أٍ
ى ى
ىف يي ٍرفى ىع ىع ىممي ىكأىىنا ى
(ُ) أخرجو البخارم َُٕٗ
(ِ) أخرجو النسائي في السنف الصغرل ُِٕٕ  ،كقاؿ األلباني :حسف صحيح
(ّ) أخرجو البخارم ُٗٔٗ
(ْ) أخرجو مسمـ ِٖٕ

ً
ً
ً
يحةُٖٖٗ :
صحيح اٍل ىجامع، ُُّٕ :الصَّح ى
(ٓ) أخرجو النسائي في السنف الصغرل ِّٕٓ ى
38



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
رمضان في ثوب جديد  8341هـ

تباعا لرسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ الذم
( )1يصكـ المسمـ في شعباف إ ن
قميبل.
كاف يصكـ شعباف إال ن
() 2

يصكـ المسمـ في شعباف ألنو شير ترفع فيو األعماؿ.

( )3ألنو شير غفمة بيف رجب كرمضاف.
( )4ألف الصكـ في شعباف بمثابة تييئة لمقمب كتفريغ لو عمى األقؿ مف
ىمكـ الدنيا كمشاغميا  ،كليككف في رمضاف قد أخذ العدة كاممة لصكـ

شير كامؿ خاؿ مف المشاكؿ القمية كالنفسية كالبدنية.
الخمؽ  ،فمك تأممت حاؿ الناس في أكؿ
( )5شعباف بمثابة تييئة لمبدف ك ي
أمعاء خاكية  ،كأخبلقان ىابطة ،
أياـ رمضاف لرأيت كجكىان عابسة  ،ك ن
كشككل شديدة مف الصكـ.

ىذا ألف البدف تعكد أحد عشر شي انر عمى نظاـ معيف في الطعاـ

كالشراب كالنكـ  ،كفجأة كبدكف إنذار سابؽ ينتقؿ ببل تمييد كال تدرج إلى
الصكـ بما فيو مف مشقات  ،فبل بد مف حدكث الصدمة حتى كاف كاف في
الصكـ التغيير لؤلفضؿ .

كالصكـ في شعباف يميد لصكـ رمضاف بطريقة سيمة إيمانيان كبدنيان،

كبدالن مف ضياع خمسة أياـ أك أكثر في محاكلة التأقمـ كالتعكد عمى الصكـ

كنظامو اليكمي  ،كىذا يقمؿ الفائدة المرجكة مف رمضاف  ،نحاكؿ التخمص

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 المكضكعات  ،في المسجد  ،في األثر في قمكب الناس ؛ فالناس
قكيا .
تمؿ مف الشيء الراتب حتى كلك كاف ن
كإلماـ المسجد في ىذا العاـ شأف آخر مع نفسو كمع مسجده كمع ركاد
المسجد  ،كالكفكد التي تمر بو طكاؿ الشير ؛ لذا ينبغي عمى إماـ المسجد

أف يستكعب الكافديف إليو  ،بؿ كيغشى الناس في مجالسيـ كأنديتيـ
سبيبل.
كمجتمعاتيـ ؛ فالغرض ىدايتيـ ما استطاع إلى ذلؾ ن

كأضع بيف يديؾ أخي الحبيب الغالي نقاط ميمة تعينؾ بإذف ا﵀ تعالى

في أداء ميمتؾ  ،كتجعؿ رمضاف بثكب جديد  ،كنمط غير معيكد كىي
كما يمي:

( )1البد كأف تككف الخطب كالػدركس كالمػكاعظ مبلئمػة لجمػكع الػركاد كاال
فبل فائدة منيا.
( )2أف يكػػكف لمخطػػب كالػػدركس كالم ػكاعظ ىػػدؼ محػػدد سػػمفنا تسػػعى أنػػت
كمف معؾ مف مجمكعة المسجد العاممة إلى تحقيقو كتكضحو ليـ ليككنكا
عمى كعي تاـ باليدؼ  ،كليعمؿ الكؿ لمكصكؿ إليو بإذف ا﵀ تعالى.
( )3ضركرة الربط بيف الخطب كالدركس كالمكاعظ ككاقػع النػاس  ،كتقريػب
المعمكمة كتسييميا لتصؿ الفكرة إلى القمكب .

( )4تقكي ػػة العبلقػ ػػة بػػػيف اإلم ػػاـ كمجمكعػ ػػة العم ػػؿ مع ػػو ب ػػركاد المسػ ػػجد ،
كمعاممة كؿ فرد كأنو أحب الناس إليؾ  ،مع ىضـ حظ النفس  ،كارتػداء

كامبل.
رداء التكاضع ن

( )5تنػػكع أنشػػطة المسػػجد  ،كمحاكلػػة إش ػراؾ أكب ػر قػػدر ممكػػف مػػف الػػركاد
الكاعيف فييا.
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( )6ضركرة أف تككف ىناؾ جكائز يكميػة ؛ كػأكؿ مػف يػدخؿ المسػجد فجػر
اليػػكـ  ،كمػػف يحػػافظ عمػػى الركاتػػب  ،كمػػؤذف كقػػت العشػػاء اليػػكـ  ،كمػػف

ختـ ختمة في ىذه األياـ  ،كىكذا كؿ يكـ.

اع ليػػـ  ،كىػػـ فػػي مسػػؤكليتؾ مػػف الناحيػػة
( )7ركاد المسػػجد أمانػػة كأنػػت ر و

اإليماني ػ ػػة  ،كالناحي ػ ػػة العممي ػ ػػة كالعممي ػ ػػة  ،كاألخبلقي ػ ػػة  ،كاالجتماعي ػ ػػة ؛

فانيض بيـ كاياؾ أف تضيعيـ .
ػاد عبيػ يػد ً
ػي ًفػػي مر ً
ا﵀ ٍبػػف ًزيػ و
ػاد ىم ٍع ًقػ ىػؿ ٍبػ ىػف ىي ىسػ و
ػات ًفيػ ًػو،
ػار اٍل يم ىزنًػ َّ
ىعػ ى ي ى ٍ
ضػ ًػو الَّػ ًػذم ىمػ ى
ي ى
ىى
ً ً
ً
ً
اؿ مع ًق هؿ :إًّْني مح ّْػدثي ى ً
صػمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًػو ىك ىسػمَّ ىـ،
يى
قى ى ى ٍ
ؾ ىحػديثنا ىسػم ٍعتيوي م ٍػف ىر يسػكؿ ا﵀ ى
ؾ ،إًّْنػػي سػ ًػمعت رسػ ى ً
ػت أ َّ
صػػمَّى ا﵀ي ىعمىٍيػ ًػو
ىف لًػػي ىحىيػػاةن ىمػػا ىحػ َّػدثٍتي ى
لىػ ٍػك ىعمً ٍمػ ي
ى ٍ ي ىي
ػكؿ ا﵀ ى
كسػمَّـ يقيػػك يؿ« :مػا ًمػ ٍػف ع ٍب وػد يسػػتىرًع ً
ػكت ىك يى ىػك ىغػ ّّ
ػاش
ػكت ىي ٍػكىـ ىي يمػ ي
يو ا﵀ي ىرًعَّيػةن ،ىي يمػ ي
ىى ى ى
ى ىٍ ٍ
ى
()8
لً ىرًعَّيتً ًو ،إً َّال ىح َّرىـ ا﵀ي ىعمىٍي ًو اٍل ىجَّنةى».

( )8غير نظرة الناس إلى المسجد مف نظرة صبلة إلى نظػرة محػرؾ لؤلمػة
كميا  ،إف شمكلية اإلسػبلـ تظيػر مػف خبللػؾ  ،كمػف خػبلؿ مجمكعتػؾ ،

كمف خبلؿ مسجدؾ.

( )9أكجػد نشػاطا لػـ يكػػف فػي المسػجد سػابقنا  ،كمكحػػة تعمػؽ فػي المسػػجد ،
كافطػػار يػػكمي فػػي المسػػجد عمػػى التمػػر كالعصػػي ،جػػائزة لمػػف أقمػػع عػػف
التدخيف ،كنحك ذلؾ.

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

( )11اربط الناس خبلؿ ىذا الشير بػالنبي صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ كىديػو فػي
كؿ شيء ؛ الطعاـ الشراب  ،النكـ  ،المشي  ،الجمكس  ،القياـ  ،الصياـ

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

( )12الحػػرص التػػاـ عمػػى جػػذب الشػػباب إل ػى الػػديف كالػػدعكة كالمسػػجد مػػف
خبلؿ ىذا الشير الكريـ.
( )13حث الناس عمى صبلة المغرب في المسجد.
( )14مراعاة درجة الح اررة كظركؼ الناس.

( )15ع ػػكدىـ فع ػػؿ الخي ػػر بش ػػكؿ ي ػػكمي  ،كادفعي ػػـ لمس ػػاعدتؾ ف ػػي أعم ػػاؿ
المسجد كالنظافة  ،كاجعميـ يحممكف ىـ المسجد كالرقي بو.

( )16حبب النػاس فػي ربيػـ تعػالى كأرىػـ رحمػة ا﵀ تعػالى بيػـ فػي فريضػة
الصكـ.
ػر فربمػػا كػػانكا عنػػد ا﵀ تعػػالى أفضػػؿ
( )17ال تيػػأس كال تظػػف بالنػػاس إال خيػ نا
منؾ.

( )18أشػػعرىـ بػػأف األمػػة فيي ػا خيػػر كثيػػر كأف األمػػة تنتصػػر بأمثػػاليـ متػػى
ربطكا حياتيـ بديف ا﵀ تعالى.

( )19يسر ليـ تعاليـ االسبلـ حتى يحبكنو كيعظمكنو.
أخي إمام المسجد وشيخو أنت في نفسك أييا اإلمام الكبير الغالي:

( )1أنػػت قائػػد سػػفينة  ،أنػػت إمػػاـ ديػػف  ،أنػػت تمثػػؿ لمنػػاس السػػنة كالػػديف ؛
فإياؾ أف يركا منؾ مجافاة لمسنة  ،أنت نمكذج اإلسبلـ أماميـ ؛ فتمطػؼ
بيـ كألف ليـ الجانب .

( )2عميؾ أف تراجع ما تق أر بو في التراكيح جي نػدا  ،كأف تمتػع النػاس بكػبلـ
الممػػؾ الكبيػػر المتعػػاؿ  ،أسػػمع النػػاس كػػبلـ ربيػػـ بصػػكت فػػاض بالخشػػية
كالخكؼ كالكجؿ ،اجعؿ الناس يحبكف كبلـ الممؾ كحبب الناس فيو .

جيدا .
( )3مف الساعة قـ بإعداد الدركس كالخطب ن
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( )4جيز مسابقات الشير ؛ مسابقة يكميػة  ،أسػبكعية  ،لمشػير كمػو  ،فػي
القرآف الكػريـ  ،فػي الحػديث الشػريؼ  ،حفػظ أسػماء ا﵀ الحسػنى  ،كنحػك

ذلػػؾ  ،كسأضػػع بػػإذف ا﵀ تعػػالى لػػؾ نمػػاذج لػػذلؾ تسػػير عمييػػا إف أريػػت
خير ؛ كاال فيي فكرة تكضع أماـ ناظريؾ.
فييا نا
( )5تعييف مسؤكؿ عف أنشطة المسجد تحت إشرافؾ .

( )6أمامػػؾ مسػػؤكلية كبي ػرة كثقيمػػة عمػػى عاتقػػؾ  ،فإنػػو يػػرد عميػػؾ فػػي ىػػذا
الشير كؿ طبقات المجتمع بكؿ تنكعيا فأحسف التعامؿ معيا.
( )7اسػػتعد مػػف اِلف لبلعتكػػاؼ مػػف الناحيػػة الماديػػة  ،كالعمميػػة  ،كفريػػؽ
العمؿ  ،ككؿ ما يمزـ لذلؾ  ،مف كراسة تػدكف فييػا المعتكفػيف كحضػكرىـ

كانص ػرافيـ  ،كتقسػػيـ األدكار كتكزيعيػػا بيػػنيـ ؛ فمػػف تسػػتطيع القيػػاـ بكػػؿ
ىذه األعماؿ بمفردؾ.
() 8

ال تػػنس نفسػػؾ  ،ال تيػػتـ بغيػػرؾ كتيمػػؿ نفسػػؾ  ،اعمػػؿ عمػػى نجاتػػؾ

معيـ  ،كليكف لؾ أكفر حظ مف القرب منو تعالى.
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املىضىعات املقرتحة خالل الشهر املبارك

يمكـن تقسـيم الـدروس إلـى دروس بعــد صـالة العصـر ،ودروس فـي صــالة
التراويح.
ا
أوًل  :دروس تعد صالج العصر.

(أ) تفسير
( )1سورة الفاتحة  ،وفٌها تحدث عن ( الحمد  ،الرب تعالى  ،الرحمن
 ،الرحٌم  ،الٌوم اآلخر  ،العبادة  ،طلب الهداٌة  ،مجانبة طرٌق
ا
المغضوب علٌهم والضالٌن ا
قوًل وا ا
وعمل ) .
عتقادا
( )2آٌة الكرسً.
( )3سورة الضحى .
( )4سورة التكاثر.
( )5سورة اإلخلص.
(ب) حديث

( )1ع ٍف ربًيعةى ٍب ًف ىكع وب ٍاألىسمى ًم ّْي  -ر ً
اؿ لًي َّ
النبً ُّي
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
ٍ
ٍ
ى ى ى
ى
ؾ ًفي اٍل ىجَّن ًة .فىقىػا ىؿ:
ؾ يم ىارفىقىتى ى
ىسأىلي ى
 صمى ا﵀ عميو كسمـ « :ىس ٍؿ» .فى يقٍم يت :أ ٍ
ػاؿ« :فى ػ ػأ ً
ؾ بً ىكثٍػ ػ ىػرًة
ىعّْني ىعمىػ ػػى ىن ٍف ًس ػ ػ ى
اؾ ،قىػ ػ ى
ػت :يىػ ػ ىػك ىذ ى
«أ ىىك ىغ ٍيػ ػ ىػر ىذلًػ ػ ى
ػؾ؟»  ،يقٍمػ ػ ي
()8
ُّج ً
كد».
الس ي
كب  -رضي ا﵀ عنو  -أ َّ
كؿ المَّ ًو  -صمى ا﵀ عميػو
ىف ىر يس ى
( )2ىك ىع ٍف أىبًي أُّىي ى
ً ً ً
ؽ ثىػ ىػبل ًث لىىيػ و
ػاؿ ىيٍمتىًقىيػ ً
ػاف،
كسػػمـ  -قىػ ى
ىخػػاهي فىػ ٍػك ى
ىف ىي ٍي يجػ ىػر أ ى
ػاؿ « :ىال ىيحػ ُّػؿ ل يم ٍسػػموـ أ ٍ
السػ ىػبلًـ»( )2(.اليجػػر ،
ض ىىػ ىذا ،ىك ىخ ٍي يريى ىمػػا الَّػ ًػذم ىي ٍبػ ىػدأي بً َّ
ض ىىػ ىذا ،ىكيي ٍعػ ًػر ي
فىيي ٍعػ ًػر ي
مشركعيتو  ،الغرض منو  ،كيفيتو  ،فؾ اليجر).

ىخ ىر ىجوي يم ٍسمً هـ.
(ُ) أ ٍ
ؽ ىعمى ٍي ًو.
(ِ) يمتَّفى ه
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ػاؿ ىر يسػػك يؿ المَّػ ًػو  -صػػمى
ػاؿ :قىػ ى
( )3ىك ىعػ ٍػف أىبًػػي يى ىرٍيػ ىػرةى  -رضػػي ا﵀ عنػػو  -قىػ ى
َّ
ً
ػس المػػوي
ػس ىعػ ٍػف يمػ ٍػؤ ًم وف يك ٍرىبػةن مػ ٍػف يكػ ىػر ًب الػ ُّػد ٍنىيا ،ىنفَّػ ى
ا﵀ عميػػو كسػػمـ « :ىمػ ٍػف ىنفَّػ ى
ً
ع ٍنو يكربةن ًم ٍف يكر ًب يكًـ اٍل ًقي ً
َّػر المَّػوي ىعمىٍي ًػو
ى ي ٍى
َّػر ىعمىػى يم ٍعس وػر ،ىيس ى
امػة ،ىك ىم ٍػف ىيس ى
ى ىٍ ى ى
َّ
ً
َّ ً
ً
ًفػي ال ُّػد ٍنىيا ك ٍاِل ًخ ى ً
ػرة ،ىك ىم ٍػف ىسػتىىر يم ٍسػػم نما ،ىسػتىىرهي المػوي فػي ال ُّػد ٍنىيا ىك ٍاِلخ ىػرًة ،ىكالمػػوي
ى
ً ً ()8
ً
ً
اف اٍل ىع ٍب يد ًفي ىع ٍك ًف أىخيو».
في ىع ٍك ًف اٍل ىع ٍبد ىما ىك ى
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًػو  -صػمى ا﵀
اؿ :قى ى
( )4ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  -رضي ا﵀ عنو  -قى ى
ىح َّ
ىف يي ٍن ىسػأى لىػوي ًفػي أىثى ًػرًه،
ىف يي ٍب ىسػطى ىعمىٍي ًػو ًفػي ًرٍزًق ًػو ،ىكأ ٍ
ػب أ ٍ
عميو كسمـ « :ىم ٍػف أ ى
ىفٍمي ً
ص ٍؿ ىر ًح ىموي» )2(.طكؿ العمر كسعة الرزؽ مرتبطاف بصمة الرحـ.
ى
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًػو  -صػمى ا﵀
اؿ :قى ى
( )5ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  -رضي ا﵀ عنو  -قى ى
()4
عميو كسمـ« :إً ىذا َّ
ص ّْؿ ىب ٍع ىد ىىا أ ٍىرىب نعا».
صمى أ ى
ىح يد يك يـ اٍل يج يم ىعةى ىفٍم يي ى
ى
(ج) فقو
()1

أحكاـ صبلة الجمعة.

()2

أحكاـ الطبلؽ.

()3

أحكاـ األيماف.

()4

االعتكاؼ.

()5

صدقة الفطر.

(د) سيرة

( )1غزكة أحد.
( )2غزوة الخندؽ.

ىخ ىر ىجوي يم ٍسمً هـ.
(ُ) أ ٍ

م
ىخ ىر ىجوي اٍليب ىخ ًار ُّ
(ِ) أ ٍ
ىخ ىر ىجوي يم ٍسمً هـ.
(ّ) أ ٍ
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( )3صمح الحديبية.
( )4غزكة حنيف.
( )5الرحيؿ " كفاة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ"
(ه) آداب

( )1آداب دخكؿ البيت.
( )2آداب األكؿ.
( )3آداب النكـ.
( )4آداب الحديث.
( )5أداب الجكار.
ا

ثاًيا :دروس صالج الرتاويخ.

ىنــاك ثوابــت فػػي ىػػذا الشػػير كىنػػاؾ متغي ػرات ؛ أمػػا الثكابػػت فػػإف معينيػػا ال

أبدا كسيظؿ أىؿ العمـ ينيمكف مػف فيضػيا كػؿ عػاـ كلػـ يأخػذكا منيػا
ينضب ن
كفايتيـ كىي كما يمي:
( )1حرب العاشر مف رمضاف.
( )2غزكة بدر الكبرل.

( )3الفتح األعظـ (فتح مكة).
( )4االعتكاؼ.
( )5ليمة القدر.
( )6صدقة الفطر.
( )7آداب العيد.
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وليس من المعقول أن يتـرك إمـام المسـجد ىـذه اْلمـور دون حـديث عنيـا
وعن العبر والفوائد التي فييا .

أمــا المتغي ـرات فيػػي بحسػػب حػػاؿ النػػاس كحػػاجتيـ  ،كأنػػت مػػف تيًقػ ًػد ير ذلػػؾ ،
كاليؾ مقترح لذلؾ:
( )1التكبة ...أفضؿ يكـ في حياتؾ يكـ ترجع إلى ربؾ تعالى.
()8
َّ ً
(ً ﴿ ) 2
اصبً يركا﴾.
استىع يينكا بًالمو ىك ٍ
ٍ
( )3أىـ ما يعينؾ عمى استغبلؿ الشير.
( )4غربة اإلسبلـ .

( )5أبك مسمـ الخكالني كىمة عالية.
( )6المنافسة في الخيرات ...ذىب أىؿ الدثكر باألجكر.
( )7ماليزيا دكلة إسبلمية متقدمة.

()2

( )8عامر بف قيس.
( )9بركػػات رمض ػػاف  ،ك ػػؿ الخي ػػر ال ػػذم ت ػراه ف ػػي رمض ػػاف بس ػػبب طاع ػػة
كاحدة فقط.

( )11العاشر مف رمضاف.
( )11ماذا أحدثت األياـ الماضية في قمبؾ؟
(ُ) سكرة األعراؼ ُِٖ.
مميكنػػا
(ِ) ماليزيػػا دكلػػة تقػػع جنػػكب شػػرؽ اسػػيا تتكػػكف مػػف ُّ كاليػػة عػػدد السػػكاف ق اربػػة الثبلثػػيف
ن

عالميػػا
،مسػاحتيا ِٖٔ كػػـِ العاصػػمة ككااللمبػػكر المسػػجد الكبيػر فييػػا مسػػاحتو ٖ أفدنػػة ،ترتيبيػػا
ن
عالميا مياتير محمد ترؾ الك ازرة ََِّ كترتيبيا ِٔ أثر الشعكب قدرة عمى
سنة ُُٖٗ ـ َِْ
ن
التغيير ترتيبيا ْ ماليزيا كالحج كانكا يبيعكف أرضيـ ليحجكا ،قانكف فػي َّ  ، ُّٗٔ / ٗ /كػؿ

مػػف عم ػره ِْ سػػنة يػػدفع شػػيرنيا عش ػرة جنييػػات  ،كيحػػج مػػا بػػيف ْْ ػ ػ ػ ْٗ سػػنة  ،سػػنة ُٗٗٗـ
عدد المشتركيف ثبلثة كنصؼ مميكف مشترؾ  ،كعدد المدخرات ٖ بميكف جنيو.
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( )12حاؿ المسمـ مع القرآف الكريـ.
( )13رمضاف مدرسة النظاـ.
( )14رمضاف ككحدة األمة.

( )15مف لممحتاجيف مف أمة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ.
( )16ليمة بدر.

( )17كقفات مع غزكة بدر.
()8
ً ً ً
كرثييا م ٍف ي ىش ً ً ً ً
( ﴿ )18إً َّف ٍاألىر ًَّ ً
يف﴾.
ٍ ى
اء م ٍف عىباده ىكاٍل ىعاقىبةي لٍم يمتَّق ى
ض لمو يي ً ى ى ى ي
( )19ليمة الفتح األعظـ.
( )21االعتكاؼ كفكائده.
( )21أحيا ليمو كأيقظ أىمو.

( )22التمسكىا في العشر األكاخر.
( )23اختـ شيرؾ بخير.
( )24صدقة الفطر.
(﴿ )25ال تثريب عميكـ اليكـ يغفر ا﵀ لكـ﴾.

()2

( )26صمة األرحاـ.
( )27آداب العيد.

( )28أبشركا بخير.
( )29فرحتنا بالعيد ال تنسينا آالـ أمتنا.

( )31الحمد ﵀ الذ بنعمتو تتـ الصالحات.

(ُ)
(ِ)

سكرة األعراؼ ُِٖ.
سكرة يكسؼ ِٗ :
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وىذه مواضيو أخرى ليذا الشير المبارك:

( )1غير حياتؾ فالككف يتغير مف أجمؾ.
() 2

ما شرع كؿ ىذه القربات إال ليقربؾ منو.

() 3

أبشر الجنة تناؿ بركعة  ،كسقي كمب  ،كتجاكز عف معسر .

( )4أتريد سكنى الفردكس األعمى كأنت مبلزـ لفراشؾ.
اد ًفػي ٍاأل ٍىر ً
ض إً َّف المَّػوى ىال
ىح ىس ىف المَّوي إًلىٍي ى
ؾ ىكىال تىٍب ًغ اٍلفى ىس ى
ىح ًس ٍف ىك ىما أ ٍ
( ﴿ )5ىكأ ٍ
()8
ًً
يي ًح ُّ
يف ﴾.
ب اٍل يم ٍفسد ى
( )6رمضاف فرصة العمر التي قد ال تتكرر.
َّ ً
( )7ع ٍف أىبًي يىرٍيرةى ر ً
صػمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًػو
ػاؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنػوي ،قى ى
ى
ػاؿ ىر يسػك يؿ المػو ى
ىى ى
ًَّ ً
ً
ع قى ٍػك ىؿ ال ُّػز ً
ع
ىك ىسمَّ ىـ « :ىم ٍف لى ٍـ ىي ىد ٍ
ىف ىي ىػد ى
اجػةه ًفػي أ ٍ
الع ىم ىػؿ بًػو ،ىفمى ٍػي ىس لمػو ىح ى
كر ىك ى
اموي ىك ىش ىرىابوي».
طى ىع ى
( )8ماذا أحدثت األياـ الماضية في قمبؾ ؟ ّٓ  %مف التقكل.
()2

ب ىم ىعىنا ﴾.
( ﴿ )9ىي يابىن َّي ٍارىك ٍ
ػت ىكلى ًك ػ َّػف المَّػػوى ىرىم ػػى
ػت إً ٍذ ىرىم ٍي ػ ى
( )11ح ػػرب العاش ػػر م ػػف رمض ػػاف﴿ ىك ىم ػػا ىرىم ٍي ػ ى
()3
﴾.
()4

(ُ)
(ِ)

سكرة القصص ٕٕ :

أخرجو البخارم َُّٗ

(ّ)

سكرة ىكدِْ :

(ْ)

سكرة األنفاؿ ُٕ:
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( )11أحسف الطف بالناس.
( )12اخػ ػ ػػدـ دينػ ػ ػػؾ ....بػػ ػػأذاف ..الػ ػ ػػذىاب لممسػ ػ ػػجد ...بحض ػ ػػكر ال ػ ػػدركس
بالقياـ....

( )13رمضاف كحبلكة االجتماع عمى الطاعة.
( )14فمسطيف أرض األقصى.
( )15متى تنتصر األمة؟.
(.... )16ليمة بدر
( )17معركة بدر.

( )18االعتكاؼ كفكائده  ،كأعذار الناس اليكـ.
( )19ليمة الفتح األعظـ .
( )21فتح مكة.

( )21شد المئزر.
( )22ليمة القدر أحكاـ كآداب.
( )23المسابقة الرمضانية.

( )24متى يغفر لؾ إف لـ يغفر لؾ في ىذه األياـ .
( )25تعب قميؿ ثـ راحة أبدية في دار المقامة.
( )26ف ػػتش الي ػػكـ ع ػػف قمب ػػؾ كم ػػاذا ح ػػدث في ػػو بع ػػد أف اقت ػػرب الش ػػير م ػػف
نيايتو.

( )27األعماؿ بالخكاتيـ .
( )28ىؿ يستككف؟.

( )29ىؿ حققت مرادـ مف الشير؟.
( )31سؿ مف نجا كيؼ نجا؟.
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ا

ثالثا :هىاضيع خطة اجلوعح يف رهضاى

( )1انك الخير.
الشػيك ً
َّ ً
ػكف َّ
ىف تى ًميميػكا
ات أ ٍ
( ﴿ )2ىكالمَّوي يي ًري يػد أ ٍ
ىف ىيتي ى
يف ىيتَّبً يع ى
ػكب ىعمى ٍػي يك ٍـ ىكيي ًري يػد الػذ ى
ىى
()8
ً
يما ﴾.
ىم ٍي نبل ىعظ ن
( )3رمضاف فرصة عمرؾ.

( )4منافع رمضاف الدينية كالدنيكية.

( )5السعي لآلخرة ال يعطؿ مصالح الدنيا.
( )6ماذا أحدث رمضاف في قمبؾ؟
( )7تكبتؾ تفرح ربؾ تعالى.

ا
راتعا :هساتقح يف دفظ سىرج ( امللك ).
ا
خاهسا :هساتقح يف دفظ أداديث.

( )1ىع ٍف أىبًػي م ٍس يػع و
ػاؿ ىر يسػك يؿ المَّ ًػو  -صػمى ا﵀
ػاؿ :قى ى
كد  -رضػي ا﵀ عنػو  -قى ى
ى
ًًً
ىخ ىر ىجوي يم ٍسمً هـ.
ىج ًر فىاعمو» .أ ٍ
عميو كسمـ « :ىم ٍف ىد َّؿ ىعمىى ىخ ٍي ور ،ىفمىوي ًم ٍث يؿ أ ٍ
ػاؿ ىر يسػػك يؿ المَّػ ًػو  -صػػمى ا﵀
ػاؿ :قىػ ى
( )2ىعػ ٍػف أىبًػػي يى ىرٍيػ ىػرةى  -رضػػي ا﵀ عنػػو  -قىػ ى
ع قىػ ٍػك ىؿ الػ ُّػز ً
كر ىكاٍل ىع ىمػ ىػؿ بًػ ًػو ،ىكاٍل ىج ٍيػ ىػؿ ،ىفمىػ ٍػي ىس لًمَّػ ًػو
عميػػو كسػػمـ « :ىمػ ٍػف لىػ ٍػـ ىيػ ىػد ٍ
ىخ ىر ىجوي ا ٍليب ىخ ً
م
ار ُّ
ع ى
ابوي» .أ ٍ
ىف ىي ىد ى
اجةه ًفي أ ٍ
اموي ىك ىش ىرى
ىح ى
ط ىع ى
ػاؿ ىر يسػك يؿ المَّ ًػو  -صػمى ا﵀ عميػو
( )3ىع ًف ٍاب ًػف يع ىم ىػر رضػي ا﵀ عنيمػا قىػاؿ :قى ى
ً
ّْ
و
م ٍاب يػف أي ّْـ ىم ٍكتي و
ػكـ»،
كسمـ« :إً َّف بً ىبل نال يي ىػؤذ يف بًمىٍيػؿ ،فى يكميػكا ىكا ٍش ىػريبكا ىحتَّػى ييىنػاد ى
ؽ ىعمىٍي ًو.
ت .يمتَّفى ه
ىع ىمى ىال ييىن ًادم ،ىحتَّى ييقى ى
اف ىر يج نبل أ ٍ
ىصىب ٍح ى
ىصىب ٍح ى
ىك ىك ى
ت ،أ ٍ
اؿ لىوي :أ ٍ
ػكؿ المَّػ ًػو -
( )4ىع ٍػف أىبًػي ىسػ ًػع ويد اٍل يخ ٍػد ًر ّْ
ت ىر يس ى
م  -رضػػي ا﵀ عنػو  -قى ى
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ى
ػع
صػ ػ ىػبلةى ىب ٍعػ ػ ىػد ُّ
الص ػ ػ ٍب ًح ىحتَّػ ػػى تى ٍ
صػ ػػمى ا﵀ عميػ ػػو كسػ ػػمـ  -ىيقيػ ػػك يؿ « :ىال ى
طميػ ػ ى
ً
يب َّ
َّ
ؽ ىعمىٍي ًو.
س» .يمتَّفى ه
ص ًر ىحتَّى تىغ ى
ص ىبلةى ىب ٍع ىد اٍل ىع ٍ
الش ٍم ي
الش ٍم يس ،ىكىال ى

(ُ)

سكرة النساء ِٖ ،ِٕ :
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( )5ع ٍف ربًيعةى ٍب ًف ىكع وب ٍاألىسمى ًم ّْي  -ر ً
اؿ لًي َّ
ػي -
النبً ُّ
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
ٍ
ٍ
ى ى ى
ى
ػؾ ًفػػي اٍل ىجَّنػ ًػة .فىقىػػا ىؿ:
ؾ يم ىارفىقىتىػ ى
ىسػأىلي ى
صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ « :ىسػ ٍػؿ» .فى يقٍمػ ي
ػت :أ ٍ
ػاؿ« :فى ػ ػأ ً
ؾ بً ىكثٍػ ػ ىػرًة
ىعّْني ىعمىػ ػػى ىن ٍف ًس ػ ػ ى
اؾ ،قىػ ػ ى
ػت :يىػ ػ ىػك ىذ ى
«أ ىىك ىغ ٍيػ ػ ىػر ىذلًػ ػ ى
ػؾ؟»  ،يقٍمػ ػ ي
ُّج ً
كد».
الس ي

ىخ ىر ىجوي يم ٍسمً هـ.
أٍ

ػاؿ ىر يسػػك يؿ المَّػ ًػو  -صػػمى ا﵀
ػاؿ :قىػ ى
( )6ىعػ ٍػف أىبًػػي يى ىرٍيػ ىػرةى  -رضػػي ا﵀ عنػػو  -قىػ ى
عميو كسمـ« :إً ىذا َّ
ىخ ىر ىجوي يم ٍسمً هـ.
عا» .أ ٍ
صمى أ ى
ص ّْؿ ىب ٍع ىد ىىا أ ٍىرىب ن
ىح يد يك يـ اٍل يج يم ىعةى ىفٍم يي ى
ى
ً
ً
ػاف ىر يسػػك يؿ المَّػ ًػو  -صػػمى ا﵀ عميػػو
ػي المَّػػوي ىع ٍنيىػػا قىالىػ ٍ
ػت :ىكػ ى
( )7ىعػ ٍػف ىعائ ىش ػةى ىرضػ ى
ً ً
ػاف -ىش َّػد ًم ٍئ ىػزىرهي،
ىم اٍل ىع ٍش يػر ٍاألىخي يػر م ٍػف ىرىم ى
ض ى
كسمـ  -إً ىذا ىد ىخ ىػؿ اٍل ىع ٍش يػر  -أ ٍ
ىىمىوي.
ىحىيا لىٍيمىوي ،ىكأ ٍىيقى ى
ظ أٍ
ىكأ ٍ

ؽ ىعمىٍي ًو.
يمتَّفى ه

( )8ع ٍف عائً ىشةى ر ً
ػت
كؿ المَّ ًو ،أ ىأ
ت :ىيا ىر يس ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا قىالى ٍ
ػت إً ٍف ىعمً ٍم ي
ىرٍىي ى
ت :يقٍم ي
ى ى
ى
ػؾ ىعفيػ ّّػك تي ًحػ ُّ
ػب
أ َّ
ػاؿ« :قيػػكلًي :المَّييػ َّػـ إًَّنػ ى
ىم لىٍيمىػ وػة لىٍيمى ػةي اٍلقىػ ٍػد ًر ،ىمػػا أىقيػػك يؿ ًفييىػػا؟ قىػ ى

ؼ ىعّْني».
اع ي
اٍل ىع ٍف ىك فى ٍ
ً
ً ً
ض ىر يسػػك يؿ المَّػ ًػو  -صػػمى ا﵀
ػي المَّػػوي ىع ٍنيي ىمػػا قىػ ى
ػاؿ :فىػ ىػر ى
( )9ىعػػف ٍابػػف يع ىمػ ىػر ىرضػ ى
ط ًػر ،ص ً
ػاعا ًم ٍػف ىش ًػع و
ير :ىعمىػى
عميو كسػمـ  -ىزىكػاةى اٍل ًف ٍ
ص ن
ى ن
ػاعا م ٍػف تى ٍم وػر ،أ ٍىك ى
ًً
ً
اٍلع ٍب ًػد كاٍلحػ ّْػر ،كال َّػذ ىك ًر ،ك ٍاأل ٍينثىػػى ،كالص ً
َّػغ ً
ىمػ ىػر
ير ،ىكاٍل ىكبًيػ ًػر ،م ىػف اٍل يم ٍسػػمم ى
يف ،ىكأ ى
ى
ى
ى ى ي ى
اس إًلىى الص ى ً
الن ً
ىف تي ىؤَّدل قىٍب ىؿ يخ يرك ًج َّ
ؽ ىعمىٍي ًو.
َّبلة .يمتَّفى ه
بًيىا أ ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًػو  -صػمى ا﵀
اؿ :قى ى
( )11ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  -رضي ا﵀ عنو  -قى ى
ىح َّ
ىف يي ٍن ىسػأى لىػوي ًفػي أىثى ًػرًه،
ىف يي ٍب ىسػطى ىعمىٍي ًػو ًفػي ًرٍزًق ًػو ،ىكأ ٍ
ػب أ ٍ
عميو كسمـ « :ىم ٍػف أ ى
ً
ً
ىخ ىر ىجوي ا ٍليب ىخ ً
ارمُّ.
موي» .أ ٍ
ىفٍمىيص ٍؿ ىرح ى
( )11ىع ًػف ٍابػ ًػف ىعَّب و
ىف َّ
ػاس رضػػي ا﵀ عنيمػا :أ َّ
ػي  -صػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ
النبًػ َّ
ًً
 َّؽ ىعمىٍي ًو.
ىا .يمتَّفى ه
ص ّْؿ قىٍبمىيىا ىكىال ىب ٍع ىد ى
صمى ىي ٍكىـ اٍلعيد ىرٍك ىعتىٍي ًف ،لى ٍـ يي ى
ى
ىخ ىر ىجوي الترمذم كقاؿ :حسف صحيح ،.كابف ماجو  ،كأحمد  ،كالحاكـ كقاؿ :صحيح.
أٍ
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( )12ىع ٍف أىىن و
ػس  -رضػي ا﵀ عنػو  -ىع ٍػف َّ
ػي  -صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ -
النبً ّْ
ب لًج ًارًه  -أىك ًأل ً
ً
ًً
ً
ًَّ
ىخي ًػو -ىمػا
قى ى
اؿ « :ىكالذم ىن ٍفسي بًىيده ىال يي ٍؤ ًم يف ىع ٍب هد ىحتَّى ييح َّ ى
ٍ
ي ًح ُّ ً ً ً
ؽ ىعمىٍي ًو.
ب ل ىن ٍفسو» .يمتَّفى ه
ي
( )13ىع ًف ٍاب ًف م ٍس يع و
ػكؿ المَّ ًػو  -صػمى
ت ىر يس ى
كد  -رضػي ا﵀ عنػو  -قى ى
ػاؿ ىسػأىٍل ي
ى
ىف تى ٍج ىعػ ػ ىػؿ لًمَّ ػ ًػو نًػ ػ ِّػدا ،ىك يىػ ػ ىػك
ا﵀ عميػ ػػو كسػ ػػمـ  -أ ُّ
ىعظىػػ يػـ؟ قىػ ػ ى
ىم الػ ػ َّػذ ٍن ًب أ ٍ
ػاؿ« :أ ٍ
ؾ».
ىف ىي ٍأ يكػ ىػؿ ىم ىع ػ ى
ىف تى ٍقتيػ ىػؿ ىكلىػ ىػد ى
ػت ثيػ َّػـ أىمُّ؟ قىػ ى
ىخمىقىػ ى
ػؾ» .يقٍمػ ي
ؾ ىخ ٍشػ ىػيةى أ ٍ
ػاؿ« :ثيػ َّػـ أ ٍ
ؽ ىعمىٍي ًو.
ؾ» .يمتَّفى ه
ىف تيىزانً ىي ىحمًيمىةى ىج ًار ى
ت :ثيَّـ أىمُّ؟ قى ى
يقٍم ي
اؿ« :ثيَّـ أ ٍ
كب  -رضي ا﵀ عنػو  -أ َّ
ػكؿ المَّ ًػو  -صػمى ا﵀ عميػو
ىف ىر يس ى
( )14ىع ٍف أىبًي أُّىي ى
ؽ ثىػ ىػبل ًث لىىيػ و
ػاؿ ىيٍمتىًقىيػ ً
ػاف،
كسػػمـ  -قى ػ ى
ىخػػاهي فىػ ٍػك ى
ىف ىي ٍي يجػ ىػر أ ى
اؿ « :ىال ىي ًحػ ُّػؿ لً يم ٍسػػمًوـ أ ٍ
ض ىى ىذا ،ك ىخ ٍيريىما الًَّذم ىي ٍب ىدأي بًالس ى ً
ؽ ىعمىٍي ًو.
َّبلـ» .يمتَّفى ه
ض ىى ىذا ،ىكيي ٍع ًر ي
فىيي ٍع ًر ي
ى ي ى
اؿ ىر يسك يؿ المَّػ ًو  -صػمى ا﵀
اؿ :قى ى
( )15ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  -رضي ا﵀ عنو  -قى ى

َّ
ً
ػس المػوي ىع ٍنػوي
ػس ىع ٍػف يم ٍػؤ ًم وف يك ٍرىبػةن م ٍػف يك ىػر ًب ال ُّػد ٍنىيا ،ىنفَّ ى
عميو كسمـ « :ىم ٍف ىنفَّ ى
ً
يكربةن ًم ٍػف يكػر ًب يػكًـ اٍل ًقي ً
َّػر المَّػوي ىعمىٍي ًػو ًفػي
ٍى
َّػر ىعمىػى يم ٍعس وػر ،ىيس ى
امػة ،ىك ىم ٍػف ىيس ى
ى ىٍ ى ى
ال ُّػد ٍنىيا ىك ٍاِل ًخ ىػرًة ،ىك ىم ٍػف ىسػتىىر يم ٍسػمً نما ،ىسػػتىىرهي المَّػوي ًفػي ال ُّػد ٍنىيا ىك ٍاِل ًخ ىػرًة ،ىكالمَّػوي ًفػػي
عك ًف اٍلع ٍب ًد ما ىكاف اٍلع ٍب يد ًفي عك ً ً ً
ىخ ىر ىجوي يم ٍسمً هـ.
ف أىخيو» .أ ٍ
ى ى ى ى
ىٍ
ىٍ

ا
سادسا  :هساتقح يف دفظ أذكار الصثاح واملساء.
ا
ساتعا :املساتقح الرهضاًيح.
ا
ثاهٌا :جتهيز إفطار الصائوني يف املسجد.
ا
تاسعا  :اعداد القيام الثاًي.

(أ )

الصبلة .

(ب) الدركس.

(ج) المشركبات .

(د) المسؤكؿ عف الترتيب.
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بعض الدروس المستفادة لعمك تجد فييا فائدة تنتفو بيا وتنفو بيا إخوانك

( )1المسػػمـ يسػػتطيع أف يتغمػػب عمػػى العػػادات كالتقاليػػد الفاسػػدة  ،بػػدليؿ تركػػو
لممباح المألكؼ.

( )2المسػمـ عنػػده االسػػتعداد أف يقػػدـ مػػا يحبػو ا﵀ تعػػالى عمػػى مػػا يحبػػو ىػػك ؛
بؿ ىذا ما ينظـ حياتو عميو .

( )3المسػمـ يسػتطيع تػػرؾ المحرمػات مػػف معػكـ كمشػركب بػػدليؿ تركػو لمحػػبلؿ
مف ذلؾ في نيار رمضاف.
( )4السعي لآلخرة ال يعطػؿ مصػالح الػدنيا  ،بػؿ ال تسػتقيـ مصػالح الػدنيا إال
بالسعي لآلخرة.

( )5ال يمكف فصؿ الديف عف الحياة في مجتمعات المسمميف.
( )6األم ػػة عن ػػدىا االس ػػتعداد الكام ػػؿ ف ػػي الع ػػكدة إل ػػى ربي ػػا تع ػػالى ؛ فبمج ػػرد
ظاىرا.
اإلعبلف عف بدء الصكـ ترل أثر اإليماف في حياة الناس
ن
( )7فريضة الصكـ ترد عمى مف يقكؿ باستحالة عكدة األمة إلى دينيا.

طعما آخر غير المعيكد ،فكؿ شيء في رمضاف لو
( )8الصكـ يجعؿ لمحياة ن
طع ػػـ آخ ػػر  ،الطع ػػاـ  ،كالشػ ػراب  ،كالمس ػػاجد  ،كال ػػدركس  ،كالص ػػبلة ،
كالشكارع  ،كالصحبة  ،كالنكـ.
( )9الشعكر بكحدة األمة في الصكـ كالفطر.
()11

احتراـ الكقت كمراعاتو في الصكـ كالفطر.

()11

بركة الطعاـ التي يشعر بيا المسمـ كؿ يكـ في كؿ جانب مف جكانب

حياتو.
()12

البركة ليست في القمة أك الكثرة ؛ إنما فيما يبارؾ فيو ربنا تعالى.

()13

بياف أف ميداف التنافس الحقيقي ىك الطاعات كالقربات.

()14

السفيو ىك الذم يضيع دنياه  ،كاألشد منو سفينا مف يضيع آخرتو.
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()15

االرتباط بجماعة المسمميف.

يكمػػا كليمػػة  ،يبػػرىف أنػػو
( )16المسػػمـ الػػذم يسػػتمر عمػػى الطاعػػات ثبلثػػيف ن
يسػػتطيع عمػػؿ ذلػػؾ فػػي سػػائر حياتػػو  ،كىػػذا حجػػة عميػػو إف قصػػر فػػي
العمؿ.
()17

رمضاف فرصة لتأليؼ القمكب.

()18

صـ صكـ مكدع.

()19

ما أعطاؾ ىذا الخير في رمضاف إال كىك يحبؾ  ،كيريد لؾ الخير.
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أضو بـين يـديك أخـي الغـالي بعـض المـواعظ لعمـك تجـد فييـا فائـدة فـي ىـذا الشـير
تنتفو بيا وتنفو بيا إخوانك،،،

كــالم الســمف أحمػػى مػػف الشػػيد  ،كأث ػره فػػي القمػػكب ظػػاىر لكػػؿ صػػاحب قمػػب
ينبض باإليماف.
يأتي كبلميـ الى القمكب المتحجرة ،فيسكب عمييا قطرات مف مكاعظيـ

فإذا ىي أليف مف الزبد ،كىذا يرجع الي :
()1

أنيـ يبتغكف بمكاعظيـ كجو ا﵀ تعالى.

()2

القمكب التي أماميـ تحتاج لمثؿ ىذا الكعظ.

()3

يجمعكف في مكاعظيـ بيف الشدة كاالدب ،مما يدفع السامع الى السمع
كالطاعة كالقبكؿ.

ومعنا الميمة محمد بن واسو يرحمو اهلل تعالى
ظ ً
بف ك ً
ً ً
و
اى ىرةه ،ىك ىك ىان ًت الفيتٍىيا
ادةه ى
قى ى
اس وع ًعىب ى
اؿ ٍاب يف ىش ٍكىذب :لى ٍـ ىي يك ٍف ل يم ىح َّمد ً ى
ىى ًؿ البصرًة؟ ًقٍي ىؿ :مح َّم يد بف ك ً
ً
اس وع.
يى
إًلىى ىغ ٍي ًره ،ىكًا ىذا قٍي ىؿ :ىم ٍف أى ٍف ى
ض يؿ أ ٍ ى ٍ ى
ي ى
ً
ىح هد أ ُّ
ىف أىٍلقىى ا﵀ى بً ًم ٍث ًؿ
ىص ىم ًع ُّي :قى ى
قى ى
يحب أ ٍ
اف التٍَّيم ُّي :ىما أ ى
اؿ يسمىٍي ىم ي
اؿ األ ٍ
بف ك ً
ً
ً ً ً
اس وع.
ى
صح ٍيفىتو م ٍث ىؿ يم ىح َّمد ً ى
ُّ
بف ك ً
ً
ً
اس وع.
ىكىرىكل يم ٍعتى ًمهر ،ىع ٍف أىبًٍي ًو :ىما ىأرٍىي ي
ت أى
ىحدان قىط أ ى
ىخشع م ٍف يم ىح َّمد ً ى
ت،
ىكقى ى
سكةن ،ىغ ىد ٍك ي
اف :يك ٍن ي
بف يسمىٍي ىم ى
اؿ ىج ٍعفى ير ي
ت إذا كجدت مف قمب قى ى
رت إًلىى ك ٍج ًو مح َّم ًد ً ً
اف ىكأَّىنوي ثى ٍكمىى.
فىىن ى
ظ ي
ى يى
بف ىكاس وع ،ىك ى
اؿ :أيك ً
ًً
اؿ رج هؿ لًمح َّم ًد ً ً
و
ؾ
ص ٍي ى
قى ى
اؿ ىح َّم ي
بف ىزٍيد :قى ى ى ي ي ى
اد ي
بف ىكاس وع :أ ٍىكصني قى ى ٍ
الد ٍنيا ك ً
اؿٍ :ازىى ٍد ًفي ُّ
ً ُّ
الد ٍنىيا.
ؼ؟ قى ى
اِلخ ى ًرة قى ى
اؿ :ىك ٍي ى
أٍ
ىف تى يك ٍك ىف ىممكان في ى ى
ًو ً ً
اؿ األ ً
ص َّ
ىمرىـ ،ىسأ ىؿ،
قى ى
اؼ قيتىٍيىبةي ي
ٍ
ىص ىمع ُّي :لى َّما ى
بف يم ٍسمـ لمتُّرؾ ،ىك ىىالىوي أ ي
بف ك ً
ً
امح عمىى قى ً
ً
اس وع؟ فىًقٍي ىؿ :يىك ىذا ى ً
كس ًو،
الم ٍي ىمىنة ،ىج ه ى
ؾ في ى
ىع ٍف يم ىح َّمد ً ى
ى
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مائ ًة أىٍل ً
يبصبص بًأيصب ًع ًو ىن ٍحك السَّم ً
ىح ُّ
ؼ
اؿ :تًٍم ى
اء قى ى
ب إًلى َّي ًم ٍف ى
يصيبعي أ ى
ٍي
ي
ؾ األ ٍ
ي
ى
ى
()8
س ٍي و
اب ً
ؼ ىش ًي ٍي ور ىك ىش ٍّ
طرٍي ور".
ى

قدـ ابف عـ لمحمد بف كاسع عميو كقد طالت غيبتو  ،كدار بينيـ

الحكار التالي:

محمد بف كاسع  :مف أيف قدمت؟
ابف عـ محمد :مف طمب الدنيا.
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
عمييا أكثر مما تستحؽ الحياة ،كربما دفعو حرصو عمييا لمتقصير في
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.
محمد بف كاسع  :ىذا أمر طمبتو كلـ تدركو ؛ فكيؼ تدرؾ شيئا لـ

تطمبو.

يقصد محمد بف كاسع يرحمو ا﵀ تعالى أنت لـ تدرؾ مرادؾ مف الدنيا
مع حرصؾ عمى طمبو.

فكيؼ تدرؾ النعيـ المقيـ في الجنة كلـ تطمبو كطمبؾ لمدنيا ،إنا ﵀ كانا

اليو راجعكف.
الجنة رزق لماذا ال نسعى في طمبو من مظانو؟
(ُ) سير أعبلـ النببلء َِٕٔ /
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عمؿ الصالحات بكؿ أنكاعيا.
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.

كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
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بركات رمضان
أنواعا من البركة  ،منها:
جمع الكرٌم تعالى لك فً رمضان
ً
( )1بركة القرآف الكريـ  ،كأثره في النفكس
()2

بركة الصياـ .

()3

بركة االجتماع عمى الطاعة.

()4

بركة القياـ كالسحر.

()5

بركة الطعاـ كالشراب.

()6

بركة ليمة القدر.

()7

بركة السحكر.

()8

بركة أنفاس المتيجديف كدمكع الخاشعيف  ،كدعكات الصالحيف.

()9

بركات بسبب الطاعات ىذا في رمضاف حيف أقبمت االمة عمى ربيػا،

فكيؼ يككف الحاؿ لككاف االقباؿ كؿ العاـ.

ػات ًمػػف َّ ً
عمىػ ٍػي ًيـ برىكػ و
اء ك ٍاأل ٍىر ً
ض
ى
ى ٍ ىى
السػ ىػم ى
()8
.

( ىكلىػ ٍػك أ َّ
آم ين ػكا ىكاتَّقىػ ٍػكا لىفىتى ٍحىنػػا
ىف أ ٍ
ىىػ ىػؿ اٍلقيػ ىػرل ى
ً
كف)
ىكلى ًك ٍف ىك َّذ يبكا فىأ ى
ىخ ٍذىن ي
اى ٍـ بً ىما ىك يانكا ىي ٍكس يب ى
كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
النعيم ال يدرك بالنعيم  ،كالراحة ال تناؿ بالراحة.

كتعب الدنيا كىمكميا مع اإليماف تمحكه غمسة في الجنة فكيؼ

أبدا؟
باإلقامة فييا ن

كراحة الدنيا كعزىا كنعيميا تمحكه غمسة في النار ،فكيؼ باإلقامة فييا

أبدا؟
ن

كحيف تقكـ الساعة ..يظير الفرؽ.

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

سػػمعتؾ تقػػكؿ :أنػػؾ رجػػؿ ،كأقػػكؿ لػػؾ نعػػـ أنػػت رجػػؿ  ،لكػػف ال رجكلػػة بعيػػدا

عف ذؿ العبكدية.
فرصة إثبات العبكدية بيف يديؾ ..رمضاف ،،،فاجعؿ نفسؾ تشعر بيذا

كألزميا العتبة تجد سعادة الداريف.

الميـ اجعمنا مف عبادؾ السعداء ،كالزمنا طريؽ عبادتؾ.
كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
تغرب الشمس ويدخل الشير  ،ليبػدأ مكسػـ العمػؿ صػياـ  ،كقيػاـ  ،كقػرآف
 ،كصدقات  ،كأعماؿ بر.

إياؾ أف تككف أخيب الكفد كأبخؿ الناس ،ال تبخؿ عمى نفسؾ بعمؿ

الخير..
*

في رمضان ضػع قممػا كك ارسػة بجػكارؾ ،كاكتػب مػف كػؿ جػزء آيػة أك أكثػر

تػػأثرت بيػػا  ،كرؽ قمبػػؾ ليػػا ،كشػػعرت أنػػؾ المقصػػكد بالخطػػاب فييػػا ،ثػػـ اقػ أر
تفسيرىا ،كفي آخر الشير تجد حصيمة مباركة مف كتاب ا﵀ تعالى.

اجعؿ لمكراسة اسـ رمضاف الخير ُّْٖ  .أحبكـ في ا﵀ تعالى.

بركة السحور

السحكر ًمنحة رَّبانية  ،كرخصة إليية  ،كنًعمة فعميو  ،ككصية نبكية ،

كعطية ثمينة  ،كجائزة لمصائميف ىس َّنية  ،مف عمؿ بو أ ً
يجر كحصؿ لو
ى
كح ًرـ الكثير مف البركات .
الكثير مف الخيرات ،كمف تركو يغبًف ي
عف أىىنس ٍبف مالً وؾ ر ً
اؿ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ،قى ى
النبً ُّي ى
ى
ى ى ى
()8
ً
َّ
َّح ً
كر ىب ىرىكةن».
ىك ىسم ىـ« :تى ىس َّح يركا فىًإ َّف في الس ي
(ُ) أخرجو البخارم ُِّٗ ،كمسمـ َُٓٗ
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كر تى ٍحص يؿ بً ًجي و
ً
ُّح ً
ات يمتى ىع ّْد ىد وة ىك ًى ىي اتّْىباعي
قاؿ الحافظ " :اٍلىب ىرىك ىة في الس ي
ي
ى
الن ىش ً
ىى ًؿ اٍل ًكتى ً
اد ًة ىك ّْ
ادةي ًفي َّ
اط
الزىي ى
اب ىكالتَّقى ّْكم بً ًو ىعمىى اٍل ًعىب ى
السَُّّن ًة ىك يم ىخالىفىةي أ ٍ
كم ىدافىعةي سكًء اٍل يخمي ً ًَّ ً
َّدقى ًة ىعمىى ىم ٍف ىي ٍسأى يؿ إً ٍذ
ب بًالص ى
ؽ الذم ييث ييرهي اٍل يجكعي ىكالتَّ ىسُّب ي
ىي ى ي
اؾ أىك ي ٍجتى ًمع معو عمىى ٍاألى ٍك ًؿ كالتَّسُّبب لً ّْمذ ٍك ًر ك ُّ ً
ت م ًظَّن ًة ًٍ
اإل ىج ىاب ًة
ى ى ي
ىذ ى ٍ ى ي ى ى ي ى
الد ىعاء ىكٍق ى ى
ى
كتى ىدار ي ً ً
اؿ بف ىد ًقي ً
ؽ اٍل ًع ًيد ىى ًذ ًه اٍلىب ىرىكةي
اـ قى ى
َّكًـ لً ىم ٍف أ ٍ
ىغ ىفمىيىا قىٍب ىؿ أ ٍ
ى ي
ؾ نَّية الص ٍ
ىف ىيىن ى
يخرًكَّي ًة فىًإ َّف إًقىامةى السَُّّن ًة يي ً
ىف تى يع ى ً
يم ً
ىج ىر ىكًزىي ى
ىي يج ي
ب ٍاأل ٍ
كز أ ٍ
ادتىوي
كج ي
كر ٍاأل ٍ ى
ى
كد إلىى ٍاأل ي
كر ُّ ً ً
ىف تى يع ى ً
َّكًـ ىكتىٍي ًس ً
يم ً
يرًه ًم ٍف
ىكيي ٍحتى ىم يؿ أ ٍ
الد ٍنىي ًكَّية ىكقي َّكة اٍلىب ىد ًف ىعمىى الص ٍ
كد إلىى ٍاأل ي
اؿ ك ًم َّما يعمَّ يؿ بً ًو ً
ًً
ً
ُّح ً
ىى ًؿ
كر اٍل يم ىخالى ىفةي ًأل ٍ
ىغ ٍي ًر إً ٍ
اب الس ي
است ٍحىب ي
ٍ
يى
ض ىروار بالصَّائـ قى ى ى
()8
اٍل ًكتى ً
اب ".
أقلقتك ذنوبك  ،وأرهقتك قسوة قلبك ،وبلغ الران مداه،،،
أبشر،،،
إي واهلل أبشر،،،
الشيك ً
ىف يتيكب عمىٍي يكـ كي ًر ي ًَّ
كف َّ
ىف تى ًميميكا
﴿ ىكالمَّوي يي ًر ي
ات أ ٍ
يد أ ٍ ى ى ى ٍ ى ي
يف ىيتَّبً يع ى
يد الذ ى
ىى
()2
ً
ؽ ًٍ
ض ًعيفنا ﴾
ؼ ىع ٍن يك ٍـ ىك يخمً ى
ىف يي ىخفّْ ى
يما * يي ًر ي
يد المَّوي أ ٍ
اف ى
اإل ٍن ىس ي
ىم ٍي نبل ىعظ ن
فقد الحت لؾ المغفرة مف قريب...
ايمانا كاحتس نابا ،،
مف صاـ رمضاف ن
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 ...
الصباح يأتي بأمر ا﵀ تعالى كقدره لينثر عمى القمكب البائسة شيئا مف
النكر الذم بو ترل قدرة الممؾ تعالى عمى التبديؿ كالتغيير.

الصباح بسمة تتجدد كؿ يكـ لتحيا النفكس عمى أمؿ ينتظر كؿ

صباح.

جديدا مف أياـ الطاعة كالعبادات  ،بمعنى زيادة
الصباح يعني يكما
ن
رصيد مف الحسنات.
ماال يكـ سعيد ....كاليكـ الذم نكسب في
اليكـ الذم يكسب فيو التاجر ن

حسنات يكـ طيب زكي.

فبلحػا
يمانا في حسف خمػؽ
الميـ إنا نسألؾ صحةن في إيماف كا ن
كنجاحػا يتبعػو ن
ن
كأف تغفر لنا كترحمنا .

كللي ٌللوم مللن اٌللام رمضللان  ،فػػتش فػػي نفسػػؾ عػػف كبي ػرة مػػف الكبػػائر  ،أك

صغيرة أنت مصر عمييا  ،كنظؼ نفسؾ منيا.
كىؿ ىناؾ مف يعمؿ ثبلثيف كبيرة  ،أك يصر عمى ثبلثيف صغيرة ؟

أبشر فاألمر ىيف يسير ،كلكف استعف با﵀ تعالى كال تعجز.
بٌتنا النٌة لٌال على طاعة هللا صباحا...
وها هو الميؿ كلى بنيتو ...التي لك مت عمييا ..لمت عمى عمؿ

صالح  ..بدكف عمؿ...

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 نكـ يقصد بو القكة عمى السعي كالطاعة ..

أك قراءة آية مف كتاب ا﵀ تعالى..
أك إعانة محتاج أك كممة طيبة أك بسمة حانية...

مسمما ال يضرب بسيـ في أبكاب الخير التي ال حصر ليا...
ال أتخيؿ
ن
صباحكـ صباح الطاعات كالبر كالبركات..

بدا ....
أسأؿ ا﵀ تعالى أف ال يحرمني مف صبحتكـ أ ن
ً
فاضال كؿ ثبلثة أياـ في رمضاف ،بمركر أياـ الشػير
حاوي ان تكتسب خل ًقا
تجد نفسؾ قد ارتقيت بعدد ال باس بو مف االخبلؽ الفاضمة.
في مكعظة سابقة قمت لؾ نؽ نفسؾ مف صغيرة أك كبيرة كؿ يكـ...
أتدرم لماذا جعمت الترؾ أكثر مف االكتساب!!!
ألف الترؾ أسيؿ مف الفعؿ.
كقدمت الذنكب عمى الخمؽ ألف التخمية تقدـ عمى التحمية.
كحمّْ ًيـ بالفضائؿ  ،كارفع قدرىـ بيف خمقؾ
رب نؽ أحبتي مف الرذائؿ  ،ى

كبيف يديؾ  ،كأعطيـ سؤليـ مف الخير.

كصؿ الميـ عمى نبينا محمد كعمى آله وصحبه أجمعٌن.
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أخً الحبٌب الغالً،،
ورب الكعبة انا احبك فً هللا تعالى،،،
أجر ليذا،،،
إياؾ اف تتعب نفسؾ بالصياـ كالقياـ ،،،ثـ ال تجد نا
َّ ً
ع ٍف أىبًي يىرٍيرةى ر ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ،قى ى
ى
اؿ ىر يسك يؿ المو ى
ىى ى
ًَّ ً
ً
ع قى ٍك ىؿ ُّ
الز ً
ىك ىسمَّ ىـ « :ىم ٍف لى ٍـ ىي ىد ٍ
ىف ىي ىدعى
اجةه ًفي أ ٍ
الع ىم ىؿ بًو ،ىفمىٍي ىس لمو ىح ى
كر ىك ى

اموي ىك ىش ىرىابوي».
طى ىع ى
جاء رمضاف ليثبت لؾ أنؾ فيؾ خير كثير ...
()1

نعـ فيؾ خير أخي الحبيب...لكف...أنت لـ تنتبو لو....

أما تمحظ أنو بمجرد ىبدء الصكـ...تكلدت لديؾ رغبة في الخير مف
صبلة كصياـ كانفاؽ ،كصمة رحـ  ،كتبلكة كتاب ا﵀ تعالى.

كمف رحمة ا﵀ بؾ أف جعؿ حب الخير كالعمؿ بو ىك االصؿ عندؾ،

لييسر لؾ عبادتو كطاعتو.
اخي الحبيب  ،رمضاف فرصة كافية إلنبات اإليماف كنمكه في قمبؾ ،

كثيرا..
كغ ٌذه كاسير عميو بقية الشير ترل نا
فىىن ٌمو كحافظ عميو ى
خير ن
يا كلي االسبلـ كأىمو مسكنا باإلسبلـ حتى نمقاؾ عميو.

كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
َح َيا َنا َب ْع َد ما أَماتََنا َوِالَ ْي ِو ُّ
ور»
الن ُ
الح ْم ُد لِمَّ ِو الَِّذي أ ْ
« َ
ش ُ
َ َ
الي ىمػ ً
ػاف َّ
صػػمَّى ا﵀ي ىعمىٍيػ ًػو ىك ىسػػمَّ ىـ إً ىذا أ ىىكل إًلىػػى
النبًػ ُّ
ػاف ،قىػ ى
ىعػ ٍػف يح ىذ ٍيفىػةى ٍبػ ًػف ى
ػاؿ :ىكػ ى
ػي ى
ًفر ً
ىحىي ىانػػا
ػاـ قىػ ى
اسػ ًػم ى
اشػ ًػو ،قىػ ى
الح ٍمػ يػد لًمَّػ ًػو الَّػ ًػذم أ ٍ
ػكت ىكأ ٍ
ىمػ ي
ػاؿ « :ى
ػاؿ« :بً ٍ
ى
ؾ أي
ىحىيػػا» ىكًا ىذا قىػ ى
()2
ىماتىىنا ىكًالىٍي ًو ُّ
كر».
الن يش ي
ىب ٍع ىد ىما أ ى

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

كفييا خصكصية تكجيو الحمد لو كحده عز كجؿ.

كفييا بياف نعمة البعث بعد الممات االصغر ...فيك نعمة يحمد عمييا
مف كىبيا تعالى.

ىماتىىنا »
كفييا االرتباط بجماعة المسمميف بداللة القكؿ «،أ ٍ
ىحىي ىانا ىب ٍع ىد ىما أ ى
كفييا بياف اإليماف باليكـ االخر.
صمى ا﵀ كسمـ عمى معمـ الناس الخير .
طاب صباح األحبة ..بذكر ا﵀ تعالى ..

أطاؿ ا﵀ في الطاعات أعماركـ .
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 القيكـ.
يكمكـ سعيد مبارؾ بإذن هللا تعالى.
القٌام والتهجد .
كتبلكة القرآف الكريـ.
كدمكع االسحار .
كمناجاة الممؾ تعالى.

كنصب االقداـ بيف يديو عز كجؿ .

كميا خصائص خص ا﵀ تعالى بيا مف يحب مف عباده.
كمحركـ مف حرـ نفسة هذا الخٌر.
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نظرة واحدة تكفً.
حال األمة قبؿ رمضاف كفي رمضاف...يرد عمى الذيف يقكلكف :أف
تحيبل.
عكدة األمة الى دينيا أمر صعب إف لـ يكف مس ن

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.
نعـ نظرة كاحدة تكفي لنعرؼ األمة عمى حقيقتيا ،كفي صكرتيا النقية.

كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
حٌن ٌأتً رمضان ٌظهر معدن األمة الحقٌقً.
أمة تحب ربيا .
كتحب نبييا صمى ا﵀ عميو كسمـ.

كاف شئت فقؿ تحب دينيا.
يظير معدف االمة في:

امتثاليا ألمر ا﵀ تعالى في الصكـ فبمجرد اإلعبلف عف بدء الصكـ

تتكلد لي الناس رغبة في الخير كحرص عميو.

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

كالعبادات  ،ترل كا﵀ أثرىا في كجكه الناس كسمككياتيـ.

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.

ببدء رمضاف ترل مف يختـ كؿ يكـ  ،ككؿ ثبلث لياؿ..
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.
كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
دمعة على خد عابد
دمعة كاحدة قد تككف سببا في « يي ًظمُّيي يـ المَّوي ًفي ًظمّْ ًو ،ىي ٍكىـ الى ًظ َّؿ إً َّال
()8
ًظمُّوي».
دمعة كاحدة قد تككف كافية إلذابة الراف مف عمى قمب غمؼ بو.
دمعة كاحدة قد تككف سببا لنجاتؾ كسعادتؾ.

دمعة كاحدة قد تريحؾ مف العناء ،كتفتح لؾ أبكاب السماء  ،كتزيد
اإليماف في قمبؾ.

أليس مف العجيب أف تمر عميؾ ليالي رمضاف كال تكحؿ عينؾ بدمكع

الخشكع.

ً
يض ًم ىف َّ
الد ٍم ًع ًم َّما ىع ىرفيكا ًم ىف اٍل ىح ّْ
ؽ
في رمضاف ﴿ تىىرل أ ٍ
ىع ييىنيي ٍـ تىف ي
()2
يقيكليكف رَّبىنا آمَّنا فىا ٍكتيٍبىنا مع َّ ً ً
يف ﴾.
الشاىد ى
ىى
ى ى ى ى
()4
ً
كف لً ٍؤلى ٍذقى ً
كعا ﴾.
كف ىكىي ًز ي
يد يى ٍـ يخ يش ن
اف ىي ٍب يك ى
في رمضاف ﴿ ىكىيخ ُّر ى

(ُ) أخرجو البخارم َٔٔ  ،كمسمـ َُُّ
(ِ) سكرة المائدة ّٖ:
(ّ) سكرة َُٗ:
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الميـ اجعمنا منيـ بفضمؾ ككرمؾ .
كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
تعودنا لٌلة الجمعة وٌوم الجمعة على الزٌادة فً الطاعات والقربات.
وهذه عادة المسمـ  ..يستغؿ مكاسـ الطاعة في زيادة رصيد حسناتو.
كدائما كؿ مكسـ مف مكاسـ الطاعات فيو الجكائز كالمحفزات التي
ن
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..
يكـ الجمعة سيد األياـ كأفضميا  ،كخير يكـ طمعت فيو الشمس ،كفيو

تقكـ الساعة.

كفيو ساعة ال يسأؿ عبد مسمـ ا﵀ شيئا إال أعطاه إياه.
كالمسمـ لو بكؿ خطكة يخطكىا أجر سنة صياميا كقياميا إذا غسؿ

كاغتسؿ كبكر كابتكر كدنا مف االماـ كانصت كلـ يفرؽ بيف اثنيف كلـ يمغ.
عف أ ٍىكس ٍبف أ ٍىك و
ت َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
س الثَّقىًف ُّي ،ىق ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
النبً َّي  -ى
اغتى ىس ىؿ ،ىكىب َّك ىر ىك ٍابتى ىك ىر ،ىك ىم ىشى ىكلى ٍـ
 ىيقيك يؿ « :ىم ٍف ىغس ىَّؿ ىي ٍكىـ اٍل يج يم ىع ًة ىك ٍ
ب ،كىدىنا ًم ٍف ًٍ ً
ىج ير
اف لىوي بً يك ّْؿ ىخ ٍ
ط ىكوة ىع ىم يؿ ىسىن وة ،أ ٍ
استى ىمعى ىكلى ٍـ ىيٍمغي ،ىك ى
اإل ىماـ فى ٍ
ىي ٍرىك ٍ ى
()8
اميا كًقي ً
ً ً
اميىا».
صىي ى ى ى
تكفير الذنكب ..

قرباف تتقرب بو في التبكير إلى الجمعة ..ىذا لغير اإلماـ...
إتباع سنة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بالغسؿ كالثياب كالطيب..
(ُ) أخرجو ابف ماجة َُٕٖ  ،كقاؿ األرنؤكط إسناده صحيح.
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حضكر محفؿ المسمميف االسبكعي الذم ال يتخمؼ عنو إال المرضى
كالحيض كالنفساء كمف في قمبو مرض.
الدنك مف اإلماـ ساعة الخطبة.

خطبة الجمعة كاإلنصات كعدـ التحدث مع الغير أثناء الخطبة أجر
عظيـ.

قراءة سكرة الكيؼ كتدبر ما فييا.
كثرة الصبلة عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ.
مساعدة المحتاجيف كالمعكزيف.

إدخاؿ السركر عمى األىؿ كاألكالد بما يجعميـ يشعركف أف ىذا يكـ
غير عادم.
إظيار الفرح بقدكـ ليمة الجمعة كيكميا.

قص االظافر كازالة الشعر المأمكر بإزالتو ..
نجتيد بقدر االستطاعة في الصبلة عمى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ  ،كاإلكثار مف ذلؾ ألف الصبلة عميو تعرض عميو صمى ا﵀ عميو

كسمـ...

أبشروا فصبلتكـ عميو صلى هللا علٌه سلم معروضة علٌه.
من المعلوم أن الغاٌة من فرٌضة الصوم هً تحصٌي التقوى.
وكلما مضى يكـ مف رمضاف حصؿ مف التقكل ما يزيد عمى ثبلثة

بالمائة.

يكميا
كالمسمـ الحقيقي المحافظ عمى صكمو يشعر بحصكؿ ىذا القدر ن

 ،كىذا يدفعو لممزيد مف الطاعة كالعبادة .

ككمما مضي يكـ 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.

كاليكـ مضى ما يقرب مف ثمث شير رمضاف  ،فماذا أحدثت االياـ

الخالية مف رمضاف في القمكب.
ماذا أحدث الصياـ كالقياـ كتبلكة القرآف الكريـ في قمكب الناس

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 .

فسادا في القمكب ال يعممو إال أنت ،كأزؿ كحشة كغربة ال
إليي أصمح ن
يزيميا إال برد رحمتؾ.

كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
قٌام اللٌي له لذة ال ٌشعر بها إال من أطلاي السلجود بلٌن ٌلدي ربله  ،وذاق
حالوة مناجاة الرب الرحٌم.
إي وهللا...إف االنطراح بيف يدم ا﵀ تعالى  ،كالكقكؼ في صؼ
المتيجديف  ،كذرؼ الدمع مع الخاشعيف  ،كالشعكر بتعب البدف مف طكؿ

القياـ  ،ليي كساـ شرؼ  ،كدليؿ عبكدية.

أخي الحبيب الغالي...كا﵀ إني ألحبؾ كأحب لؾ الخير ..فييا بما
نؤمف ساعة.

ساعدني كخذ بيدم...كقؼ بجانبي...كحثني عمى التيجد كالقياـ...

با﵀ عميؾ ال تتركني لصحبة أضمتني كثي ار ،،
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.

كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
قاي ابو القاسم الشٌرازي
سألت الناس عف خؿ كفي...فقالكا ما الى ىذا سبيؿ ..
تمسؾ إف ظفرت بذيؿ حر ..فإف الحر في الدنيا قميؿ..

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

إخكة الصالحيف الصادقيف .
الميـ ال تحرمنا مف ٌ
كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

أخللً وحبٌبللً الغللالً  ....حػػيف تػػدعك ربػػؾ عػػز كجػػؿ فاألفضػػؿ فػػي الػػدعاء
التعميـ ال التخصيص....ربنا اغفر لنا...
ربنا ىب لنا ...
إىدنا الصراط المستقيـ ...
كىذا لتطييب النفكس.

كلمداللة عمى أف المسمـ يحب الخير لممسمميف....
كأنو مرتبط بيـ ...

كأرجى لئلجابة..

كأكثر في األجر...
رزقنا ا﵀ كاياكـ العمـ النافع كالعمؿ الصالح...
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العبللادات والطاعللات صللعبة علللى النفللو

 ،كفييػػا مشػػقة  ،لػػذا أنػػا كأنػػت

نطمب العكف مف ا﵀ تعالى.

كلحبي لؾ أضع بيف يديؾ كصفة طيبة مباركة تيسر لؾ أمر العبادات

كثير
خير نا
خاصة الصياـ كالقياـ  ،كطبقيا في كؿ ما يتعمؽ باِلخرة  ،تجد نا
بإذف ا﵀ تعالى.
قاؿ ابف القيـ يرحمو ا﵀ تعالى" :كمما دعتؾ نفسؾ لترؾ عمؿ صالح

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

شيئا.
غدا ن
ن
كقؿ ليا إعممي ىذا العمؿ اليكـ كحسب ،كىكذا حتى تعتاد النفس
العمؿ  ،أك تمقى ا﵀ تعالى كأنت تجاىد نفسؾ.
ًَّ
اى يدكا ًف ىينا لىىن ٍي ًدىيَّنيي ٍـ يسيبمىىنا ىكًا َّف
يف ىج ى
أبشر ...أبشر كرب الكعبة ﴿ ىكالذ ى
()8
ًً
َّ
يف﴾.
الموى لى ىم ىع اٍل يم ٍحسن ى

كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا أحمد كعمى آله وصحبه أجمعٌن.
أبو مسلم الخوالنً  ،كاسػمو عب يػد ً
ا﵀ ب يػف ثي ىػك وب ،لمػا َّ
ػالي ىم ًف،
ىٍ
ىس ىػكىد بً ى
تنبػأ األ ٍ
ػث إًلىػػى أىبًػػي يم ٍسػػمًوـ ،فىأىتىػػاهي بًىنػ و
ػار ىع ًظ ٍي ىمػ وػة ،ثيػ َّػـ إًَّنػػوي أىٍلقىػػى أىىبػػا يم ٍسػػمًوـً ،ف ٍييىػػا ىفمىػ ٍػـ
فىىب ىعػ ى
تىضػ َّػره ،فىًقٍيػ ىػؿ لًؤلىسػػكًدً :إ ٍف لىػػـ تىٍنػ ً
ػؾ ىمػ ًػف اتَّىب ىعػ ى
ػؾ أى ٍف ىسػ ىػد ىعمىٍيػ ى
ػؼ ىى ػ ىذا ىع ٍنػ ى
ىم ىرهي
ى ي
ٍ
ػؾ ،فى ػأ ى
ٍى
اخ ر ً
الر ًحٍي ًؿ ،فىقى ًدـ ً
احمىتىوي ،كىد ىخ ىؿ المس ًج ىد يي ّْ
ص ىر بً ًو يع ىم يػر
بً َّ
ىٍ
صمي ،فىىب ي
ى
المد ٍيىنةى ،فىأىىن ى ى
ى ى
ى
ر ًػاؿً :مػ ىػف الػ ىػي ىم ًف ،قىػػا ىؿ :ىمػػا
ػ
ض
ػاؿً :م َّمػػف َّ
الر يج ػ يؿ؟ قىػ ى
ػي ا﵀ي ىع ٍنػػوي ،فقػػاـ إًلىٍيػ ًػو فىقىػ ى
ى ى
اؾ عبػ يػد ً
َّ
َّ ً
النػ ً
اب بً َّ
ؾ
ػاؿ :ىن ىشػ ٍػدتي ى
ا﵀ بػ يػف ثيػ ىػك وب ،قىػ ى
ػار؟ قىػ ى
ػاؿ :ىذ ى ى ٍ
فى ىعػ ىػؿ الػػذم ىح َّرقىػػوي ال ىكػػذ ي
ً
ػب بًػ ًػو ىحتَّػػى
ػت يىػ ىػك؟ قىػ ى
ػاؿ :الميػ َّػـ ىن ىعػ ٍػـ ،فى ٍ
بًػػا﵀ ،أ ٍىنػ ى
اعتىىنقىػػوي يع ىمػ يػر ىكىب ىكػػى ،ثيػ َّػـ ىذ ىىػ ى
(ُ) سكرة العنكبكتٔٗ :
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ػاؿ :الحم يػد ً
الص ّْػد ٍي ً
﵀ الَّ ًػذم لى ٍػـ يي ًمتٍنًػي ىحتَّػى أ ىىرانًػي
ىجمى ىسوي ًف ٍي ىما ىب ٍيىنوي ىكىب ٍي ىف ّْ
أٍ
ؽ ،فىقى ى ى ٍ
()8
ً
يم ًة مح َّم ود م ٍف ً ً
صنً ىع بإبراىيـ الخميؿ.
صن ىع بًو ىك ىما ي
في أ َّ ي ى ى ي
ً
ً
ًو
اف ىيقي ٍك يؿ :أىىنا أ ٍىكلىى بًالس ٍَّك ًط ًم ىف
عمَّ ى
الم ٍس ًجد ،فى ىك ى
ؽ أ يىبك يم ٍسمـ ىس ٍكطان في ى
ت
ؽ ىساقىٍي ًو ىس ٍكطان أ ٍىك ىس ٍك ى
ط ٍي ًف ،قى ى
البيىائًًـ ،فىًإ ىذا فىتىىر م ىش ى
اف ىيقي ٍك يؿ :لى ٍك ىأرٍىي ي
ى
اؿ :ىك ىك ى
()2
عيانا ما كاف عندم مستزاد.
الجَّنةى ًعىيانان أ ًىك النار ن
ى
ً
ً
ًو
اف
قى ى
العاتً ىك ًة :عمَّ ى
الم ٍس ًجد ،فى ىك ى
اف ي
اؿ يعثٍ ىم ي
بف أىبًي ى
ؽ أ يىبك يم ٍسمـ ىس ٍكطان في ى
ً ً
ط ٍي ًف،
ؽ ىساقىٍي ًو ىس ٍكطان أ ٍىك ىس ٍك ى
البيىائًًـ ،فىًإ ىذا فىتىىر م ىش ى
ىيقي ٍك يؿ :أىىنا أ ٍىكلىى بًالس ٍَّكط م ىف ى
عيانا ما كاف عندم مستزاد.
قى ى
الجَّنةى ًعىيانان أ ًىك النار ن
اف ىيقي ٍك يؿ :لى ٍك ىأرٍىي ي
ت ى
اؿ :ىك ىك ى

ً
ًو
بف ىعَّي و
اش ،ىع ٍف يش ىر ٍحبًٍي ىؿ َّ
إً ٍس ىماعٍي يؿ ي
أف ىر يجمىٍي ًف أىتىىيا أىىبا يم ٍسمـ ،ىفمى ٍـ ىي ًج ىداهي
ًً
ً
الم ٍس ًج ىد فى ىك ىج ىداهي ىي ٍرىكعي ،فى ٍانتى ى
ظ ىراهي ،ىفأ ٍ
صى أ ى
ىح ى
في ىم ٍن ًزلو ،فىأىتىىيا ى
ىح يد يى ىما أَّىنوي ىرىكعى
و ()4
مائ ًة ىرٍك ىعة.
ثىبلى ى
ث ى
كقاال لو  :كنا خمفؾ ننتظر .

فقاؿ  :لك عممت مكانكما النصرفت إليكما  ..ما كاف لكما أف تحصيا

عمي صبلتي..
كأقسـ لكما أف كثرة السجكد خير ليكـ القيامة.

()3

رحمكـ ا﵀ تعالى أتعبتـ مف بعدكـ  ،كجعلتم من بعدكم أشباه الرجال.
()5
ٌقوي تعالى ﴿ :إِ َّن َما أَ ْم َوالك ْم َوأَ ْو َالدك ْم فِ ْت َن ٌة َو َّ
هللا عِ ْندَه أَ ْج ٌر َعظِ ٌ ٌم ﴾.
﴿ إًَّن ىما ﴾ تفيد الحصر.

(ُ) سير أعبلـ النببلء ُّْٓ /
(ِ) سير أعبلـ النببلء ُّْٓ /
(ّ) سير أعبلـ النببلء ُّْٓ /
(ْ) الزىد ألحمد بف حنبؿ ْٕٓ
(ٓ) سكرة التغابفُٓ:
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﴿ أ ٍىم ىكالي يك ٍـ ﴾ عمكـ االمكاؿ.
﴿ ىكأ ٍىكىال يد يك ٍـ ﴾ عمكـ االكالد.
﴿ ًفتٍىنةه ﴾ اختبار كابتبلء.

فإياكـ أف تشغمكـ النعـ عف العمؿ بطاعة المنعـ.

سئؿ ابف القيـ إذا أنعـ ا﵀ عمى اإلنساف بنعمة كيؼ يعرؼ إف كانت

فتنة أـ نعمة؟

فقاؿ يرحمو ا﵀ تعالى:
إذا قربتو إلى ا﵀ فيي نعمة  ،كاذا أبعدتو عف ا﵀ فيي فتنة.
﴿ ىكالمَّوي ﴾ تعالى دكف غيره.
ً
يـ ﴾
﴿ ًع ٍن ىدهي أ ٍ
ىجهر ىعظ ه
األجر في الدنيا كفي اِلخرة ،كيتمثؿ في السعادة في الدنيا كاِلخرة،

كفكز في الدنيا كفي االخرة.
ً
يـ ﴾ نكرة تجمع جميع أنكاع العظمة.
﴿ ىعظ ه
كفكز االخرة أعظـ في الشرؼ كفي المدة.

أسأؿ ا﵀ العظيـ لي كلكـ األجر العظيـ كالنعيـ المقيـ .

كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعٌن.
أبشروا
نحن نتعامؿ مع ..............رب غفكر رحيـ..
اؿ رسك يؿ ً
ا﵀ َّ
عف أبي ىع ٍف أىبًي ىذٍّر رضي ا﵀ عنو  ،قى ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي
ىى ًؿ اٍلجَّن ًة يد يخكنال اٍلجَّنةى ،ك ً
ىعمىـ ً
ً َّ
ً
ىى ًؿ َّ
الن ًار
آخ ىر أ ٍ
آخ ىر أ ٍ
ى
ى
ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ « :إّْني ىأل ٍ ي
ى
اع ًرضكا عمىٍي ًو ً
يخركجا ًم ٍنيا ،رج هؿ يؤتىى بً ًو يكـ اٍل ًقي ً
ص ىغ ىار يذينكبً ًو،
امة ،فىييقىا يؿ ٍ :ي ى
ي ن ى ى ي يٍ
ىٍ ى ى ى
كارفىعكا ع ٍنو ًكبارىىا ،فىتيعرض عمىٍي ًو ً
ت ىي ٍكىـ ىك ىذا
ص ىغ يار يذينكبً ًو ،فىييقىا يؿ :ىع ًمٍم ى
ٍى ي ى
ىٍ ي ى ي ىى
ىف
ىك ىك ىذا ىك ىذا ىك ىك ىذا ،ىك ىع ًمٍم ى
ت ىي ٍكىـ ىك ىذا ىك ىك ىذا ىك ىذا ىك ىك ىذا ،فىىيقيك يؿ :ىن ىع ٍـ ،ىال ىي ٍستى ًطيعي أ ٍ
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اف
ض ىعمىٍي ًو ،فىييقىا يؿ لىوي :فىًإ َّف لى ى
يي ٍن ًك ىر ىك يى ىك يم ٍش ًف ه
ؽ ًم ٍف ًكىب ًار يذ ينكبً ًو أ ٍ
ىف تي ٍع ىر ى
ؾ ىم ىك ى
يك ّْؿ ىسيىّْئ وة ىح ىسىنةن ،فىىيقيك يؿ :ىر ّْ
ت
اىا ىىا يىىنا » ىفمىقى ٍد ىأرٍىي ي
ب ،قى ٍد ىع ًمٍم ي
اء ىال أ ىىر ى
ت أى ٍشىي ى
()8
كؿ ً
ً َّ
ا﵀ َّ
ت ىنك ً
ض ًح ى َّ
اج يذهي.
ىر يس ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ى
ى
ؾ ىحتى ىب ىد ٍ ى
يا رب نطمع في عفكؾ كسترؾ كمعفرتؾ.

سيدم ال تجعمنا أخيب كفدؾ في ىذا الشير ،كاكتب لنا مف عبادتؾ

في ىذا الشير أكفر الحظ كالنصيب.
سيدم يمف عمينا بدمكع الخشية  ،كنزكؿ السكينة ،كتثبيت القمب عمى
الديف.
كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا احمد كعمى آلو كصحبو اجمعيف.
مللا ٌمتللاز بلله دٌننللا الحنٌ ل
الداريف ..

أنػػو يبحػػث كيػػدؿ كيسػػعى إلسػػعاد معتنقيػػو فػػي

سعادة دائمة ال انقطاع ليا ...
كطريؽ ذلؾ بالعبكدية المطمقة ﵀ تعالى....

ككؿ فرد مسمـ عنده كحظو مف السعادة في الداريف بقدر ما عنده مف

العبكدية...
كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

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

الفضائؿ الدينية  ،كالعمكـ النافعة  ،كاألعماؿ الصالحة .

فمف كاف كذلؾ فيك مف اليمج الرعاع الذيف يكدركف الماء كيغمكف

االسعار .

(ُ) أخرجو مسمـ َُٗ
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إف عاش عاش غير حميد كاف مات مات غير فقيد ؛ فقدىـ راحة
لمببلد كالعباد.
ال تبكي عمييـ السماء كال تستكحش ليـ الغبراء".

()8

قادر عمى تحصيؿ
إف ابف القيـ يرحمو ا﵀ تعالى يرل أف مف كاف نا
المعالى كلـ يفعؿ مف اليمج الرعاع.
فماذا لك رأل حالنا اليكـ  ،كفي مكاسـ الطاعات.
الى ا﵀ تعالى نشككا سكء حالنا...ا﵀ المستعاف.

كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا أحمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
هناك طائفة من النا

ًل تعػرؼ قيمػة مػا يعمػؿ مػف اجمػو الصػالحكف  ،كال

تعرؼ مقدار الخسراف المبيف لك فػاتتيـ الجنػة  ،كىػؤالء ال يمتفػت الػييـ أب نػدا،

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.

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

قدم عبد الرزاق أحد طالب سفٌان الثوري علٌه  ،فكضع لو سفياف العشػاء

جيدا.
بيبا كمك از ن
اكبل ن
 ،فأكبل ز ن
فمما فرغا قاـ كتكضأ  ،ثـ شد عمى كسطو ازار كاستقبؿ القبمة  ،كقاؿ:
يا عبد الرزاؽ يقكلكف  :اعمؼ الحمار ثـ كده.
(ُ) مفتاح دار السعادة َُُُ /
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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

الطعاـ كالشراب.

ىبل قمنا لما ال نعمؿ بطعامنا كشرابنا.

ىذا أقؿ شيء يمكف أف يقاؿ.
ً
َّ
َّ ً
ً
يـ ﴾
ص ى
﴿كًا ٍف تى يع ُّدكا ن ٍع ىمةى المو ىال تي ٍح ي
كىا إً َّف الموى لى ىغفي ه
كر ىرح ه
ى
َّ ً ()2
بً يك ٍـ ًم ٍف نً ٍع ىم وة فى ًم ىف المو﴾.
رب اغفر كارحـ كتجاكز عما أنت بو أعمـ.

( ﴿ ،)8ىك ىما

كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
قاي معاوٌة رضً هللا عنه :مف طمب عظيما خاطر بعظيمتو .
يقصد خاطر بنفسو.

كىؿ ىناؾ ما يستحؽ المخاطرة بالنفس سكل الجنة.
بدا  ،فيك الربح
بؿ ال يسمى طمب الجنة بتعب النفس مخاطرة أ ن
المضمكف.
اجتيد في القياـ كحفظ صكمؾ  ،فإنما ىي أياـ معدكدات .
قالكا لبعضيـ لما أركا شدتو في العبادة  :أرح نفسؾ ...

فقاؿ  :راحتيا أريد..

يقصد راحتيا في الجنة ..إف شاء ا﵀ تعالى.
قميبل ؛ ثـ يحمد صنيعؾ.
أتعب نفسؾ ن
(ُ) سكرة النحؿ ُٖ :
(ِ) سكرة النحؿ ّٓ:
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كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى نبٌنا احمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
أحزان قلبً ال تزوي ...حتً أبشر بالقبوي
وأري كتابً بالٌمٌن ...وتقر عٌنً بالرسوي
نٌران قلبً فً اشتعاي ...من خو

ربً ذي الجالي

فاغفر وسامح ٌا كرٌم ...ذا خطاٌا كالجباي

إليي كسيدم بشر أحبتي بما يسرىـ كيسعد حياتيـ في ىذا الصباح
الطيب بذكرؾ كطاعتؾ .

ػر  ،فػا﵀
عمي الخٌر ال ٌضٌع أبدً ا  ،كقد تمر األياـ كالسػنيف  ،كال تػرل لػو أث نا
تعالى إدخره لؾ .كقد يعجؿ لؾ جزنءا مف األجر في الدنيا لتقر بو عينؾ.
فافعؿ الخير كال تمتفت كرائؾ .

نائما فتىقرع أبكاب السماء
قاؿ ابف القيـ رحمو ا﵀ " :ربما تككف ن
عشرات الدعكات لؾ  ،مف فقير أعنتو  ،أك جائع أطعمتو  ،أك حزيف
أسعدتو  ،أك عابر ابتسمت لو  ،أك مكركب نفست عنو  ،فبل تستيف بفعؿ

أبدا"
الخير ن

اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ
ىع ٍف ىجابً ور ابف عبد ا﵀ رضي الو عنيما قى ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي
ً
ؼ،
ؼ ،ىكىال يي ٍؤلى ي
يم ٍف ىال ىي ٍألى ي
ؼ ىكيي ٍؤلى ي
ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ« :اٍل يم ٍؤ ًم يف ىي ٍألى ي
ؼ ،ىكىال ىخ ٍي ىر ف ى
()8
اس أ ٍىنفى يعيي ٍـ لً َّمن ً
الن ً
ىك ىخ ٍي ير َّ
اس».
طيب ا﵀ تعالى حياتكـ بفعؿ الخيرات كالحرص عمى بذؿ المعركؼ في

أىمو كفي غير أىمو.

كللان أبللو حللازم ٌرحملله هللا رحمللة كاسػػعة يمػػر عمػػى الفاكيػػة فػػي األس ػكاؽ
فيقكؿ :مكعدؾ الجنة.

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

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

مكاصمة السير في طريؽ العبكدية.

كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

ٌقوي الشٌخ محمد الغزالً رحمو ا﵀ رحمة كاسعة كغفر لو:
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
كاستقرار اإللحاد.

()8

﵀ 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.
كمف درر ابف عثيميف رحمو ا﵀ في اذكار الصباح كالمساء قكلو :

أذكار الصباح كالمساء أشد مف سكر يأجكج كمأجكج في التحصيف،

لمف قاليا
بحضكر قمب.

(ُ) كيؼ نفيـ االسبلـ َُّ
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كقاؿ ابف الصبلح -رحمو ا﵀ : -مف حافظ عمى أذكار الصباح
كالمساء ،كأذكار ما بعد الصمكات ،كأذكار النكـ ،يع ٌد مف الذاكريف ا﵀ كثي انر.
كقاؿ ابف القيـ -رحمو ا﵀ : -مف فكائد الذكر أنو يعطي الذاكر قكة،
ظف فعمو بدكنو".
حتى إنو ليفعؿ مع الذكر ما لـ يي ٌ
:إلبسكا ًمعطىؼ األذكار لً ًيقيكـ يشركر
كقاؿ ابف كثير -رحمو ا﵀-
ي
النيىار.
ٍ
اح يكـ باإلستٍغفار لتى ٍمحي ل يكـ يذنكب المٌيؿ ك ٌ
الجاف ،كدثٌركا أرك ى
اإلنس ك ى
كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
قٌي لعمرو بن هانئ  :ال نرل لسانؾ يفتر عف الذكر فكـ تسبح كؿ يكـ ؟
()8
و َّ
ىصابًعي.
قاؿ يرحمو ا﵀ تعالى  :ى
مائةى أىلؼ إال أف تخط األ ى
أم رجاؿ كانكا ،كمف أيف أتكا بيذا الكقت  ،كما الذم يحمميـ عمى

ىذا؟

ما أظنيـ اال مبلئكة بررة.
كنجاحا يتبعو
يمانا في حسف خمؽ ،
رزقكـ ا﵀ صحة في إيماف  ،كا ن
ن
فبلحا كغفر ا﵀ لكـ كرحمكـ رحمة كاسعة.
ن
أحد السل

حٌن قربلت كفاتػو قػاـ يصػمي فقيػؿ لػو فػي مثػؿ ىػذا الحػاؿ؟ أرح

نفسؾ...

فقاؿ  :إف الخيػؿ إذا بمغػت الػى رأس مج ارىػا أخرجػت أقصػى مػا عنػدىا كأنػا

أسابؽ بأنفاسي..
سابقكا عبادا ا﵀ قبؿ أف ينفض السباؽ.
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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فيقكؿ  :أنا أعمـ بما صنعت بنفسي.
قؿ أف يجكد الزماف بمثمكـ سادتي .

عطرتـ زمانكـ بمسؾ أفعاؿ ال نزاؿ نجد طيبيا في أنكفنا اليكـ.
كال زلنا نزيف حياتنا بذكر سيرتكـ التي تضي لنا غربة الزمف اليكـ.
قــال وىيــب بــن الــورد رحمػػو ا﵀ تعػػالى :نظرنػػا فػػي األحاديػػث كالمػكاعظ فمػػـ

ػتجبلبا لمحػزف مػف قػراءة القػرآف  ،كتفيمػو ،
نجد ن
شيئا أرؽ لمقمػكب كال أشػد اس ن
كتدبره  ،فتأثر العبد بالتبلكة أف يصير بصفة اِلية المتمكة.
كصفةي طبيب حاذؽ لمرضى في زمف الغربة.

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

حياتنا كقمكبنا.

كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
قللاي عطللاخ الخراسللانً يرحمػػو ا﵀ تعػػالى :مثػػؿ المعتكػػؼ مثػػؿ الػػذم ألقػػى
نفسو بيف يدم ا﵀ تعالى يقكؿ :ال أبرح حتى يغفر لي.

()8

ليكف ىذا شعارنا كشعار أحبتنا في صبيحة ىذا اليكـ الذم نبدأ فيو

عبادة االعتكاؼ..
رب ىي

لنا مف أمرنا رشدا كاجعمنا مف عبادؾ السعداء ،كاجمع لنا

كألحبتنا كمف دعا لنا بخير سعادة الداريف.

كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو اجمعيف.

ػب ىم ىعىنػا﴾ (،)2
الحت لك سفينة المعتكفين والمتيجدين كينػادل عميػؾ ﴿ ٍارىك ٍ
كال تكف مع الغافميف.
(ُ) بدائع الصنائع ِ َُٖ /
(ِ) سكرة ىكد ِْ :
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آف لؾ اِلف أف تركب فقد ال تجد فرصة ثانية لمنجاة.
قاؿ عمير بف عبيد:

ما المجتيد اليكـ إال كالبلعب فيما مضى.
ىذا في زمانو ...فماذا لك أدرؾ زماننا .
الى ا﵀ تعالى نشكوا تقصٌرنا وتفرٌطنا.
أهدا االعتكا
المحكر الذم تدكر حكلو حياة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ىك العبادة

فيك أفضؿ مف عبد ا﵀ تعالى.

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

ككؿ قسـ ينقسـ الى:

(أ) عبادات يكمية.

كالصمكات الخمس كالركاتب.

(ب) عبادات اسبكعية .

كصبلة الجمعة كصكـ االثنيف كالخميس.

(ج) عبادات سنكية.

كصكـ رمضاف كصكـ ست مف شكاؿ.

وكل ىذا كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يحافظ عميو .

كاالسبلـ يربي المسمـ عمى إتباع منيج النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ

إتباعا مطمقا حتى دكف أف يعرؼ العمة مف الفعؿ أك الترؾ.

تأمؿ ىذا تراه في فعؿ الصحابة رضي ا﵀ عنيـ حيف خمعكا نعاليـ في
الصبلة لما أركا النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ خمع نعميو كىك يصمي.
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ىف رس ى َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو
ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًر ّْ
كؿ المو ى
م رضي ا﵀ عنو  ،أ َّ ى ي
ً
َّ
صمَّى فى ىخمى ىع ىن ٍعمىٍي ًو ،فى ىخمى ىع َّ
ؼ قىا ىؿً« :ل ىـ
ص ىر ى
اس ن ىعالىيي ٍـ ،ىفمى َّما ٍان ى
الن ي
ىك ىسم ىـ " ى
اؿ« :إً َّف ًج ٍب ًري ىؿ
ت فى ىخمى ٍعىنا ،قى ى
ىخمى ٍعتي ٍـ نً ىعالى يك ٍـ؟» قىاليكا :ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًو ،ىأرٍىيىنا ى
ؾ ىخمى ٍع ى
ىخىب ىرنًي أ َّ
ب ىن ٍعمىٍي ًو ىفٍمىي ٍنظي ٍر
أىتىانًي فىأ ٍ
ىح يد يك يـ اٍل ىم ٍس ًج ىد ىفٍمىي ٍقمً ٍ
اء أ ى
ىف بً ًي ىما ىخىبثنا ،فىًإ ىذا ىج ى
()8
ً
ث ،فىًإ ٍف ك ىج ىد ًفي ًي ىما ىخىبثنا ىفٍمىي ٍم ىس ٍحيي ىما بً ٍاأل ٍىر ً
ص ّْؿ ًفي ًي ىما».
ًفي ًي ىما ىخىب ه
ض ،ثيَّـ ليي ى
ى
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

فرضا فحالنا
يبني عمى السؤاؿ فعؿ أك ترؾ  ،فإف كاف سنة ترؾ  ،كاف كاف ن
مع الفرائض ظاىر.

كال يعمـ الذم يفرط في السنف أف فييا مف الفكائد الكثير كالكثير منيا:
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ
سبيؿ لمحبة ا﵀ تعالى ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،قى ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي
اؿ :م ٍف ع ى ً
َّ
ً َّ
ب
الح ٍر ًب ،ىك ىما تىقىَّر ى
ادل لي ىكلًِّيا فىقى ٍد آ ىذ ٍنتيوي بً ى
ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ « :إً َّف الموى قى ى ى ى
ً
ً
و
ً
ىح َّ
ي
ب إًلى َّ
ب إًلى َّي ًم َّما ا ٍفتىىر ٍ
ضي
ت ىعمىٍيو ،ىك ىما ىي ىاز يؿ ىع ٍبدم ىيتىقىَّر ي
إًلى َّي ىع ٍبدم بً ىش ٍيء أ ى
ً
ًَّ
النك ًاف ًؿ حتَّى أ ً
ً
ص ىرهي الًَّذم
يحَّبوي ،فىًإ ىذا أ ٍ
ىحىب ٍبتيوي :يك ٍن ي
ى
ت ىس ٍم ىعوي الذم ىي ٍس ىمعي بًو ،ىكىب ى
ب َّ ى
ي ٍب ً
ش بًيىا ،ىكًر ٍجمىوي الَّتًي ىي ٍم ًشي بًيىا ،ىكًا ٍف ىسأىلىنًي
ص ير بً ًو ،ىكىي ىدهي الَّتًي ىي ٍب ًط ي
ي
ت ع ٍف ىشي وء أىىنا فى ً
يع ًطيَّنو ،كلىئً ًف استىعا ىذنًي ىأل ً
يعي ىذَّنوي ،ك ىما تىىرَّ
اعميوي تىىرُّد ًدم
د
د
ٍ
ي
ى
ٍ ى
ى
ىأل ٍ ى ي ى
ٍ
()2
ً
ىع ٍف ىن ٍف ً
اءتىوي »
الم ٍك ى
ت ىكأىىنا أى ٍك ىرهي ىم ىس ى
الم ٍؤم ًف ،ىي ٍك ىرهي ى
س ي
(ُ) أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ٓٓٗ ،كقاؿ األرنؤكط  :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.
(ِ) أخرجو البخارم َِٓٔ
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حصف تحصف بو نفسؾ مف أف يككف اليدـ مف عدكؾ الشيطاف الرجيـ
مف الفرض عندؾ.

تكمؿ بو النقص المبلزـ لمفرائض لديؾ.

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
االعتكاؼ كرسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف يفعؿ الشيء كيتركو  ،كما

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....
مشاغمؾ أكثر أـ مشاغؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ..
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!!
كىؿ تعتقد أف ا﵀ تعالى يشرع لعباده ما يعطؿ حياتيـ؟
تعالى ا﵀ عف ذلؾ.

اذىب لعممؾ كتجارتؾ مدرستؾ كزرعؾ كحقمؾ ثـ عد لبيت ربؾ
تعالى ،كالتمس القرب منو تعالى.
وان أىم أىداف االعتكاف ما يمي:
التعرض لميمة القدر.

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

تغذية الروح باإليمانيات.
البعد عن الترف المادي.

زيادة رصيد الحسنات بتبلكة القرآف الكريـ كختمة مرات متعددة ،كؿ

يكـ ختمة.

الجموس مو أناس ينتقون الطيب من القول ومصاحبتيم .

العيش في أجواء اإليمان.

بث الشكوى واليموم والغموم كقسكة القمب كطرحيا بيف يدم الرب

الرحيـ تبارؾ كتعالى.

التعبير الفعمي عف محبة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ.

كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
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يقول ابن القيم يرحمو اهلل تعالى :لما كاف صبلح القمب كاستقامتو

عمى طريؽ سيره إلى ا﵀ تعالى ،متكقفا عمى جمعيتو عمى ا﵀ كلـ شعثو

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

ككاف فضكؿ الطعاـ كالشراب ،كفضكؿ مخالطة األناـ ،كفضكؿ الكبلـ

 ،كفضكؿ المناـ ؛ مما يزيده أك يعكقو ،كيكقفو في كؿ كاد كيعطمو عف سيرة
إلى ا﵀ تعالى ،أك يضعفو أك يعكقو كيكقفو.

اقتضت رحمة العزيز الرحيـ بعبادة أف شرع ليـ مف الصكـ ما يذىب

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.
كشرع ليـ االعتكاؼ الذم مقصكده كركحو عككؼ القمب عمى ا﵀

تعالى ،كجمعيتو عميو كالخمكة بو  ،كاالنقطاع عف االشتغاؿ بالخمؽ
كاالشتغاؿ بو كحده سبحانو ،بحيث يصير ذكره كحبو كاإلقباؿ عميو في

محؿ ىمكـ القمب كخطراتو ،فيستكلى عميو بدليا،كيصير اليـ كمو بو ،

كالخطرات كميا بذكره ،كالتفكر في تحصيؿ مراضيو كما يقرب منو فيصير

أنسو با﵀ بدال عف أنسو بالخمؽ ،فيعده بذلؾ ألنسو بو يكـ الكحشة في
القبكر حيف ال أنيس لو ،كال ما يفرح بو سكاه فيذا مقصكد االعتكاؼ

األعظـ.

كلما كاف ىذا المقصكد إنما يتـ مع الصكـ شرع االعتكاؼ في أفضؿ
أياـ الصكـ ،كىك العشر األخير مف رمضاف ،كلـ ينقؿ عف النبي صمى
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ا﵀ عميو كسمـ أنو اعتكؼ مفط ار قط ،بؿ قد قالت عائشة :ال اعتكاؼ إال
بصكـ .

كلـ يذكر ا﵀ سبحانو االعتكاؼ إال مع الصكـ ،كال فعمو رسكؿ ا﵀

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

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
مصمحة العبد.
كمدار رياضو أرباب الرياضات كالسمكؾ عمى ىذه األركاف األربعة،

كأسعدىـ بيا مف سمؾ فييا المنياج النبكم المحمدم ،كلـ ينحرؼ إنحراؼ
الغاليف كال قصر تقصير المفرطيف.

()8

قاي ابن القلٌم ٌرحمله هللا تعلالى " :كممػا كانػت النفػكس أكبػر كاليمػة أعمػى،
كاف تعب البدف أكفر كحظو مف الراحة أقؿ".

()2

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.

أممت في
رب أرح قمكبا تعبت مف البعد عنؾ  ،كاستكحشت بذنكبيا  ،ك ٌ
رحمتؾ لتردىا إليؾ كتقربيا منؾ كتمزميا صراطؾ المستقيـ.
كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

(ُ) زاد المعاد ِ ٖٖ - ٖٔ /

(ِ) مفتاح دار السعادة ُ َُْ/
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ً
َّ
ً
ِ
يسػػا
َكـ َ
ـان ا ْل ُم ْ
يمػػا ىرئً ن
يمػػا ىحم ن
ستَْنصـ ُـر الخميفــة العباسػػي ىرح ىمػػوي المػػوي تعػػالى " ىك ًر ن
ػاف ىج ًمي ىػؿ الص ى ً
ىخ ىػبل ً
الن ً
يمتىىكّْد ندا إًلىى َّ
ظ ًػر ،عميػو
ػي اٍل ىم ٍن ى
ؽ ىب ًي َّ
ُّػكرة ىح ىس ىػف ٍاأل ٍ
اس ،ىك ىك ى
ضاهي.
نكر بيت النبكة رضي ا﵀ ىع ٍنوي ىكأ ٍىر ى
اجتى ىاز ر ً
كب َّ
اكنبا ًفي بعض أزفة ىب ٍغ ىد ىاد قىٍب ىؿ يغر ً
الش ٍم ً
س ًم ٍف
ىك يح ًك ىي أَّىنوي ٍ
ي
ى
ير كمعو إًىن ً ً
اـ قى ٍد ىح ىممىوي ًم ٍف ىم ىحمَّ وة إًلىى
ىرىم ى
اف ،فى ىأرىل ىش ٍي نخا ىكبً نا ى ى ى ي ه
ض ى
اء فيو طى ىع ه
َّ
اؿ :أُّىييا َّ
اـ ًم ٍف محمتؾ؟ أك أنت
يخ ىرل ،فىقى ى
ىم ىحمَّ وة أ ٍ
الش ٍي يخ لً ىـ ىال أ ى
ىخ ٍذ ى
ى
ت الط ىع ى
محتاج تأخذ ًم ىف اٍل ىم ىحمَّتىٍي ًف؟
ؼ أَّىنوي اٍل ىخمًيفىةي  -ىكلى ًكّْني ىش ٍي هخ ىكبً هير،
فىقى ى
اؿ ىال ىكالمَّ ًو ىيا ىسي ًّْدم  -ىكلى ٍـ ىي ٍع ًر ٍ
ىف أ ىيز ً
ت الطَّ ىع ًاـ،
كقد نزؿ بي الكقت كأنا أستحي ًم ٍف أ ٍ
اح ىميي ٍـ ىكٍق ى
ىى ًؿ ىم ىحمَّتًي أ ٍ
فيشمت بي مف كاف يبغضني ،فأنا أذىب إلى غير محمتي فآخذ الطَّ ىع ًاـ
الن ً ً
ت ىك ٍك ًف َّ
ص ىبل ًة المغرب فأدخؿ بالطعاـ إلى منزلي
ىكأىتى ىحَّي يف ىكٍق ى
اس في ى
ً
ىح هد.
بحيث ىال ىي ىراني أ ى
فىب ىكى اٍل ىخمًيفىةي ر ًحمو المَّو كأىمر لىو بًأىٍل ً
ت إًلىٍي ًو فى ًرىح
ؼ ًد ىين وار ،ىفمى َّما يد ًف ىع ٍ
ى ى ي ي ى ىى ي
ى
َّ
يؿ إًَّنوي ٍان ىش َّ
ؽ ىقٍم يبوي ًم ٍف ًش َّد ًة اٍلفى ىرًح ،ىكلى ٍـ ىي ًع ٍش ىب ٍع ىد
يدا ىحتَّى ًق ى
الش ٍي يخ فى ىر نحا ىش ًد ن
ىذلً ى َّ ً
ات فخمؼ األلؼ دينار إلى الخميفة  ،ألنو لـ
يف ىي ٍك نماَّ ،
ثـ ىم ى
ؾ إًال ع ٍش ًر ى
ؽ ًم ٍنيا ًد ىين ا ً
ب الخميفة مف ذلؾ كقاؿ :ش
ار ىكاح ندا ،فىتى ىع َّج ى
ن
يترؾ ىك ًارثنا .ىكقى ٍد أ ٍىنفى ى ى
ص َّدقيكا بيا عمى فقراء محمتو ،فرحمو ا﵀
قى ٍد ىخ ىر ٍجىنا ىع ٍنوي ىال ىي يع ي
كد إًلىٍيىنا ،تى ى
()8
تعالى.

شيئا..
ا﵀ تعالى يريد لو األجر بدكف أف يخسر مف الماؿ ن
عن سمَمة بن سميمان قال ":جػاء رجػ هؿ إًلىػى ٍاب ًػف المبػار ًؾ ،فىسػأىلىو أ ٍ ً
ػي
ى ي
ى ى ىي
ُ
َ
يى ى
ىف ىيقض ى
ً ً
ً
ً
الك ًكيػ يؿ:
ػاب ،قىػ ى
ػب لىػوي .إًلىػػى ىككي وػؿ لىػػوي ىفمى َّمػا ىكىرىد ىعمىٍيػػو الكتى ي
ىد ٍينػان ىعمىٍيػو ،فى ىكتىػ ى
ػاؿ لىػوي ى
ً
اؿ :س ٍبع ى ً ً
ىكًـ َّ ًَّ
ب لىوي
مائة د ٍرىىوـ .ىكًا ىذا ىع ٍب يد ا﵀ قى ٍد ىكتى ى
الد ٍي يف الذم ىسأىلتىوي قى ى
ضاءهي؟ قى ى ى ي
(ُ) البداية كالنياية ُّ ُٖٕ /
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ً ً
أٍ ً
ػت.
الك ًكي ػ يؿ ،ىكقىػ ى
الغػػبلَّ ًت قىػ ٍػد فىنًىيػ ٍ
ػاؿ :إً َّف ى
ىف يي ٍعطىيػػوي ىسػ ٍػب ىعةى آالىؼ د ٍرىىػ وػـ ،فى ىر ى
اج ىعػػوي ى
الغػػبلَّ
فى ىكتىػب إًلىي ًػو عبػ يػد ً
ػت ،فىػًإ َّف العمػر أ ٍىيضػان قى ٍػد فىنً
ت قى ٍػد فىنً
ا﵀ :إً ٍف ىك ىان ً
ػي،
ػ
ي
ػت
ٍ
ى
ى ٍ ىٍ
ي
ى
ي
ٍ
ى
ى
()8
ؽ بً ًو ىق ً
فىأ ً
ممي".
ىج ٍز لىوي ىما ىسىب ى

كالمحتاجكف اليكـ كالميمكمكف اليكـ مف أمة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ

يكثير ،كمف ليـ سكاكـ بعد ا﵀ تعالى.
ال عــذر ْلحــد فــي معصــية اهلل تعــالى أبػ نػدا  ،كاألعػػذار التػػي يػػذكرىا العصػػاة
كالمذنبكف كؿ ساعة إنمػا ىػي أعػذار كاذبػة  ،كلػك كانػت صػادقة مػا اسػتحؽ
أصحابيا عقكبة .
كنبي ا﵀ آدـ
أ ٍىنفي ىسىنا ىكًا ٍف لى ٍـ تى ٍغ ًف ٍر
.

عميو السبلـ لما عصى ربو تعالى قاؿ ﴿:ىرَّبىنا ظىمى ٍمىنا
ً
لىىنا كتىرحمىنا لىىن يك ى ً
عذر
يف﴾ ( ، )2كلـ يذكر نا
كن َّف م ىف اٍل ىخاس ًر ى
ى ٍ ىٍ

ىعػػر ً
قــال ابــن القــيم يرحمــو اهلل تعــالى ً " :قيػ ىػؿ لًػ ىػب ٍع ً
ىس ػمى ىـ ،لى َّمػػا
اب ىكقىػ ٍػد أ ٍ
ض ٍاأل ٍ ى
ت؟ كمػا أرٍىي ى ً
و
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىع ٍف أ ّْ
ىع ىر ى
ػت م ٍنػوي
ىم ىش ٍيء أ ٍ
ؼ ىد ٍع ىكتىوي ى
ىسمى ٍم ى ى ى ى
َّ ً
ػاؿ مػػا أ ً
ػاؿ اٍل ىع ٍقػ يؿ :لىٍيتىػوي ىنيىػػى
ػي وء ،فىقىػ ى
ًم َّمػػا ىدلَّػ ى
ػؾ ىعمىػػى أَّىنػػوي ىر يسػػك يؿ المػػو؟ قىػ ى ى ى
ىمػ ىػر ب ىشػ ٍ
ً
ىحػ َّػؿ ىشػ ٍػينئا ،فىقىػػا ىؿ
ػي وء ،فىقىػ ى
ىمػ ىػر بًػػو ،ىكىال أ ى
ػاؿ اٍل ىع ٍق ػ يؿ :لىٍيتىػػوي أ ى
ىع ٍنػػوي ،ىكىال ىنيىػػى ىعػ ٍػف ىشػ ٍ

احػػوي ،فى ٍػانظي ٍر إًلىػى ىىػ ىذا
اٍل ىع ٍقػ يؿ :لىٍيتىػوي ىح َّرىمػػوي ،ىكىال ىح َّػرىـ ىش ٍػينئا ،فىقىػ ى
ػاؿ اٍل ىع ٍقػ يؿ :لىٍيتىػوي أىىب ى
طرتً ًو ،كقي َّػكًة إًيمانً ًػو ،كاسػتً ٍد ىاللً ًو عمىػى ً
ً ً ًً ً
ٍاأل ٍ ً
ص َّ
ػح ًة ىد ٍع ىكتً ًػو
ى
ى ٍ
ى
ىع ىارب ّْي ،ىكص َّحة ىع ٍقمو ىكف ٍ ى ى
طابقىػةي تى ٍحمًيمً ًػو كتى ٍح ًر ً
يم ًػو ،ىكلى ٍػك
بً يم ى
ط ىابقى ًة أ ٍىم ًرًه لً يك ّْؿ ىما ىح يس ىف ًفي اٍل ىع ٍق ًػؿ ،ىك ىكػ ىذلً ى
ؾ يم ى ى
ى
ً
ّْ ً
ىك ى ً
الن ٍي ًي ك ًٍ
ُّ ً
اح ًة
اإلىب ى
اف جيىةي اٍل يح ٍس ًف ىكاٍلقيٍب ًح ىكالطيب ىكاٍل يخ ٍبث يم ىج َّرىد تى ىعمؽ ٍاأل ٍىم ًر ىك َّ ى

(ُ) تاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات المشاىير ىكاألعبلـ ْ ، ِٖٖ/سير أعبلـ النببلء ّٕٔٗ /
(ِ) سكرة األعراؼ ِّ :
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ً
ً
كؿ:
ىف ىيقي ى
اف بً ىم ٍن ًزلى ًة أ ٍ
ىكالتَّ ٍح ًر ًيـ بًو لى ٍـ ىي ٍح يس ٍف م ٍنوي ىى ىذا اٍل ىج ىك ي
اب ،ىكلى ىك ى
()8
ىم ىدلً و
يؿ ًفي ىى ىذا؟ ".
يح ىكيي ىحّْريـ ،ىكأ ُّ
ٍم ير ىكىي ٍنيىى ،ىكييبً ي
ىك ىج ٍدتيوي ىيأ ي

اعرف عدوك...

شيئا مف حقكقؾ ...الذم قتؿ قريب لؾ...مف سرؽ
الذم ظممؾ كأخذ ن
مالؾ ...مف ...مف...
عدكؾ ...الشيطاف ....نفسؾ ....عدك دينؾ...

أه يا مسكيف ما عصيتو إال حيف تخمى عنؾ ....
أىبل لطاعتو .
أه يا مسكيف ما عصيتو لما عمـ أنؾ لست ن
قلٌالت اآلماد كثٌرات األمداد .
مع قمتيا تترؾ اثرىا الى مثميا مف العاـ ...
كاف فرحة لمصغير كالكبير  ،كعـ الخير فيو مف تعرض لو.
تبقى ذكراه في صحيفة طكيت لف تراىا إال يكـ الديف.

جمسات المساجد  ،كدمكع المناجاة  ،كسجدات االسحار  ،كتعفير
الجباه  ،زينت المساجد كالبيكت.
نعيش عمى أمؿ المقاء كالعكد في قابؿ اف شاء ا﵀ تعالى....

حبي لكـ في ا﵀ يمبل فؤادم...

َّ
ً
أخير أضع بيف يديؾ قكؿ ىش ٍي ًخ ًٍ
ك نا
اإل ٍس ىبلًـ ٍاب ىف تىٍيمَّيةى  -قى َّد ىس الموي ىرٍك ىحوي
 ":إً ىذا لىـ تى ًج ٍد لًٍمعم ًؿ ح ىبلكةن ًفي ىقٍمبً ى ًالر َّ
ب تى ىعالىى
احا ،فىاتَّ ًي يموي ،فىًإ َّف َّ
ؾ ىك ٍانش ىر ن
ٍ
ىى ى ى
ىف يثًيب اٍلع ً
ً
ام ىؿ ىعمىى ىع ىممً ًو ًفي ُّ
الد ٍنىيا ًم ٍف ىح ىبل ىكوة
كر .ىي ٍعني أَّىنوي ىال يب َّد أ ٍ ي ى ى
ىش يك ه
ؾ فى ىع ىمميوي ىم ٍد يخك هؿ".
ىي ًج يد ىىا ًفي ىقٍمبً ًو ،ىكقي َّكًة ٍان ًش ىر و
ث لى ٍـ ىي ًج ٍد ىذلً ى
اح ىكقيَّرًة ىع ٍي وف .فى ىح ٍي ي

()2

(ُ) مدراج السالكيف َُِٓ /
(ِ) مدارج السالكيف ِ. ٖٔ /
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أخي الحبيب الغالي ..ادع لي باليداية كصبلح الحاؿ...أسأؿ ا﵀
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.
يا رب نطمع في عفكؾ كسترؾ كمعفرتؾ.

سيدم ال تجعمنا أخيب كفدؾ في ىذا الشير  ،كاكتب لنا مف عبادتؾ
في ىذا الشير أكفر الحظ كالنصيب.
سيدم يمف عمينا بدمكع الخشية  ،كنزكؿ السكينة  ،كتثبيت القمب عمى
الديف.
إليي كسيدم بشر أحبتي بما يسرىـ كيسعد حياتيـ.
الميـ اجعؿ حياتنا عامرة بحسف التككؿ عميؾ  ،كالثقة فيما عندؾ مف

خير ،كأفض عمى قمكبنا حبلكة آثار كتابؾ  ،كالعمؿ بو  ،كأنر بو ظممات
حياتنا كقمكبنا.
أممت في
رب أرح قمكبا تعبت مف البعد عنؾ  ،كاستكحشت بذنكبيا  ،ك ٌ
رحمتؾ لتردىا إليؾ كتقربيا منؾ كتمزميا صراطؾ المستقيـ.
الميـ اغفر لجامعيا كراقميا كقارئيا كناشرىا كارفع درجتو كقدره بيف
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.
كصمى ا﵀ كسمـ بارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
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