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أهــاًل رمضـــان
المحطة األولى

للطاعات،  موساًم  رمضاَن  شهَر  َجعَل  الصاحلات،  تتمُّ  بنعمته  الذي  هلل  احلمُد 
َف أوقاتُه عىل سائِر األوقات، والصالُة  وأفاَض عىل الصائمنَي فيه من اخلريات، وَشَّ
وامَلكُرمات،  الَفضِل  أويل  وَصحبِه  آله  وعىل  الربيَّات،  خرِي  حممٍد  نبينا  عىل  والسالُم 

والتابعني هلم بإحساٍن إىل يوِم املعاد، وبعد:

الرمحات،  نسائَم  فيها  َنستنشُق  حمطات،  عن  عبارٌة  ووقفاٌت..  نفحاٌت  فهذه 
من  فيها  ما  ليتجىل  واألزهار،  الثامَر  َنقُطُف  اخلريات،  شهَر  رمضاَن  بستاِن  من  وَننهُل 
فوائَد وعرٍب وأرسار، عّلنا نناُل رضا العزيِز الغفار، ونكوُن فيِه من املرحومنَي الفائزيَن 

الرابحنَي املأجوريَن العتقاِء من النار.

تعاىل  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم   .. اإلسالم  بتحية  نحييكم  الصائمون:  أهيا 
وبركاته..

إدراِك  نعمَة  علينا  أتمَّ  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ونحمُد  شهَركم،  لكم  ونبارك 
رمضان، كام نسأُلُه أن جيعلنا وإياكم فيه من املرحومنَي ال من املحرومني، وأن يوفقنا 

ملرضاته وطاعته.

بالصيام وســهــاًل  ــاًل  أه عــــاممرحبًا  كل  يف  زارنـا  حبيـبًا  يـا 

ُمفعٍم بـــــحــٍب  لقينـاك  ــد  ــوىل حرامق امل كــلُّ حــبٍّ يف ســوى 

َذنـــَبنا ربـــي  اللـهم  اجِلــَســامفاغفـر  عطاياك  مــن  زدنــا  ثــم 
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يف هذا الشهِر فرصٌة بأن:

ُتصارَح نفَسك.. وتعيَد ترتيَب أولوياتِك.. وتكتشَف مواطَن اخلرِي يف داخِلك..

يف هذه األيام احرص عىل أن:

قبل  ولساَنك  َجسِدك..  قبَل  قلَبك  وَتغسَل  استطاعتِك..  قدَر  نفَسك  ُتاهَد 
يديك..

أهيا الصائمون: شهُر رمضاَن شهُر اخلرياِت والربكاِت والطاعاِت، شهُر القرآِن 
والعطاء،  واجلوِد  الصرِب  وشهُر  والدعاء،  والتقوى  التميُِّز  شهُر  واإلحسان،  واإليامِن 

وشهُر البذِل والنفقاِت والسخاء، شهٌر ميلٌء باملزايا واخلصائِص واألوصاف.

بأفراحه  مىض  عاٌم  البرص،  كلمِح  َمرَّ  املايض  رمضاَن  شهَر  ُع  نودِّ باألمِس  كنا 
وأتراحِه، بآالمِه وآماله، ويف ذلك عربٌة وِعظٌة برسعِة انقضاِء الدنيا، ما يدفُع العبَد للجدِّ 

ُض. واالجتهاِد واملثابرِة يف اغتناِم هذا الشهِر املبارِك بكلِّ أوقاته التي ال ُتَعوَّ

عارصه  من  ِجدِّ  فوق  َجدَّ  رمضان  شهُر  دخل  إذا    بيلُّ  الشِّ َبكٍر  أبو  كان 
ويقول: شهٌر عظَّمه ريب فأنا أوُل من ُيعظُِّمه.

اهلل  إىل  الصادقُة  التوبُة  العظيم؛  الشهُر  هذا  به  ُيسَتقبُل  ما  وأفضَل  أنفَع  إنَّ 
من  وتنظيُفه  األدران،  من  القلب  وتطهرُي  واملعايص،  الذنوب  مجيع  من   
املعايص، وتنقيُته من اآلثام، وتصفيُته من اآلفات واألمراض التي َعِلقت به، من الِغلِّ 

واحلسِد والبغضاِء والشحناِء والتقاطِع والتدابر.

﴿ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ﴾]النور: 31[.
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وَبَرِد  اإلنابة  وثلج  التوبة  بامء  ولنغسلها  احلصاد،  موسم  قبل  قلوَبنا  ر  فلنُطهِّ   
نِا  االستغفار، اللهمَّ َباِعْد بيننا وبنَي خطاَيانا، كام باعدَت بنَي املرشِق واملغرِب، اللهمَّ َنقِّ
اْغِسْل خطاَيانا باملاِء والثلِج  اللهمَّ  َنِس،  الدَّ من  األبيُض  الثوُب  ى  ُينَقَّ كام  اخلطاَيا  من 

ِد. والرَبَ

ختلصت  ُنوب  الذُّ من   - القلُب  أي   – َتاَب  َفإِذا   : اإلسالم  شيخ  قال 
تِي  احِلَة واسرتاح اْلقلُب من تِْلَك احْلََواِدث اْلَفاِسَدة الَّ ُة اْلقلب وإراداُته لألعامل الصَّ ُقوَّ

َكاَنت فِيِه)1(.

ت وَنَشَأت من صميم القلب  وقال ابن القيم : فإذا َعَزْمَت التوبَة وصحَّ
أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأهنا مل تكن، فإنَّ التائَب من الذنب ال ذنب 

له)2(.

َق فيِه لُِلزوِم الطاعات وَهجِر امُلحرماِت، واحلرِص عىل  فالسعيُد املوفُق من ُوفِّ
حتقيِق مرضاِة ربِّ األرِض والسموات.

اللهم وفقنا هلداَك واجعل عملنا يف رضاك.

اهلل وحفظِه،  رعاية  نرتُكُكم يف  األكارَم يف حمطة جديدة،  أحبَتنا  نلقاكم  أن  إىل 
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

)1( جمموع الفتاوى )79/01(.
)2( الوابل الصيب ص12.
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رمضان جامع األركان
المحطة الثانية

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

أسعَد اهللُ أوقاَتكم بكل خري وبركة وطاعة ورسور، والسالم عليكم ورمحة اهلل 
وبركاته.

حمطُتنا الثانيُة ُنسلُِّط الضوَء فيها عىل معنًى عظيٍم لشموليِة هذا الشهر الكريم، 
الذي اجتمعت فيه مهامُت العبادات وأمهاُت الطاعات ومنبُع الربكات.

عظيمة،  وفوائَد  مَجٍَّة  بخصائَص  الفضيل،  الشهُر  هذا    اهلل  ميز  إذ 
مع  الكثرية،  األجور  وتتمُع  خالهلا  من  تتجىل  املوسم،  هذا  وأمهيَة  حقيقَة  تعكُس 

مضاعفة احلسنات وتنوع الطاعات، إذ تتمع فيه أركان اإلسالم اخلمسة.

فرمضاُن شهُر التوحيد؛ إذ يظهُر فيه التسليُم التام ألحكام اهلل ، واالنقياُد 
الكامل واخلضوع، مع ما فيه من مشقٍة عىل النفس وتغيرٍي لنظام احلياة اليومي، واجتناِب 

أصناف احلالل املباح يف أوقات معينة.

وإخالص األعامل هلل هو أصُل الدين وعليه مداُره، وهو التوحيد الذي َأرسَل 
، والصوم  الكتب، ﴿ڎ   ڎ  ڈ  ڈ﴾]الزمر: 3[  ُسَل وأنزل من أجله  الرُّ به  اهللُ 
اهلل  إال  عليه  يطَِّلع  ال  ألنه  لإلخالص،  الناقض  العمل(  )بمجرد  الرياء  فيه  يقع  ال 
بخالف سائر األعامل، قال ابن اجلوزي : مجيُع العبادات تظهر بفعلها، وقّل أن 

يسلم مايظهر من َشوٍب بخالف الصوم.
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الصالة عمود الدين والركن الثاين من أركان اإلسالم، حيث جيتمع املسلمون 
التصديق  من  البد  لكن   ، باهلل  الصلة  لتقوية  رمضان،  من  الليل  قيام  صالة  يف 
بوعد اهلل وثوابِه وحتقيق هذه العبادة، بام فيها من قراءٍة وخشوٍع ودعاٍء وترضٍع وُحسِن 
التجاء، مع رضورِة إخالِص النية وصدق الطوية، طلبًا لألجر والثواب بعيدًا عن مدِح 
وثناِء الناس، إذ يقوُل نبينا الكريم : »َمْن قاَم رمضاَن إيامنًا واحتِسابًا؛ ُغِفَر 

َم من ذنبه«)3(. لُه ما َتقدَّ

َف، ُكتَِب َلُه ِقَياُم َلْيَلة«)4(. َماِم َحتَّى َينرَْصِ ُه َمْن َقاَم َمَع اإْلِ وقال : »إِنَّ

وقيل ألمحَد بِن حنبل : يعجبك أن يصيَل الرجُل مع الناس يف رمضان 
أو وحده؟ قال: يصيل مع الناس.

وكان يقول: يعجبني أن ُيصيَل مع اإلمام ويوتَر معه.

اْلَعام  ِمْصَباَح  اهللُ  جعله  شهٌر  رمضان:  عن   -- اجلوزي  ابن  يقول 
َيام َواْلِقَيام)5(. اَلة َوالصِّ ْساَلم املرشَف بِنور الصَّ وواسطَة النظام وأشَف َقَواِعد اإْلِ

ورمضان شهر اإلنفاق واجلود، من حيُث الصدقاُت أو زكاُة املال املفروض، إِذ 
اعتاد كثرٌي من املسلمني إخراُجها يف هذا الشهر املبارك، لُِتوافَِق شَف الزمان وتتضاعَف 

األجوَر وحيصَل التآلُف والتكافُل بني املسلمني.

َما  َوَأْجَوُد  النَّاِس،  َأْجَوَد    النَّبِيُّ  »َكاَن   : عن ابن عباس 
ِمْن  َلْيَلٍة  َيْلَقاُه يِف ُكلِّ  اَلُم  السَّ َعَلْيِه  يُل  َوَكاَن ِجرْبِ يُل،  َيْلَقاُه ِجرْبِ َرَمَضاَن، ِحنَي  َيُكوُن يِف 
يِح امُلْرَسَلِة«)6(. َرَمَضاَن، َفُيَداِرُسُه الُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اهللَِّ  َأْجَوُد بِاخلرَْيِ ِمَن الرِّ

)3( أخرجه مسلم.
)4( صحيح اجلامع برقم 2417.

)5( بستان الواعظني ص215.
)6( متفق عليه.
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السخية  النفوس  شهر  يف  والنفقات،  واجلود  والعطاء  البذل  شهر  يف  فنحن 
  واألكف الندية، ﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ﴾، وذكر أبو بكر بن أيب مريم
عن أشياخه أهنم كانوا يقولون: إذا حرض شهُر رمضان فانَبِسطوا فيه بالنفقة فإن النفقَة 

فيه مضاعفٌة كالنفقة يف سبيل اهلل)7(.

اقتداًء  الزيادَة يف اجلوِد يف شهر رمضان  ُجِل  للرَّ ُأِحبُّ   : الشافعي  قال 
برسول اهلل  وحلاجِة الناس فيه إىل مصاحلهم ولتشاغِل كثرٍي منهم بالصوم 

والصالة عن مكاسبهم)8(.

َحجًة  َتقيض  رمضان  يف  ُعمرًة  »َفإنَّ   : فيقول  احلج  ركن  أما 
معي«)9(.

قال ابن العريب : هو فضٌل من اهلل ونعمٌة فقد أدركِت العمرُة منزلَة احلج 
بانضامِم رمضاَن إليها.

وقال ابن اجلوزي : فيه أنَّ ثواَب العمِل يزيُد بزيادِة شِف الوقِت كام 
يزيُد بحضوِر القلِب وبخلوص القلب)10(.

يوم  موازينَنَا  هبا  وأثقل  أعاملِنا،  وصالَح  طاعاتِنا  وسائَر  صياَمنا  تقبل  اللهم 
نلقاك.. اللهم آمني.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

)7( لطائف املعارف ص151.

)8( لطائف املعارف ص169.
)9( أخرجه البخاري.

)10( مرعاة املفاتيح )307/8(.
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الصيام عبادة وليس عادة
المحطة الثالثة

آله  وعىل  حممٍد  نبينا  ومصطفاه،  عبده  عىل  وبارك  وسلم  اهلل  وصىل  هلل  احلمد 
وأصحابه أمجعني، وبعد:

تعاىل  اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم  والطاعات،  باخلريات  أوقاتكم  اهللُ  أسعد 
وبركاته.

حمطٌة مهمٌة ووقفة رضورية، ينبغي استحضاُرها واستذكاُرها طيلَة هذا الشهر 
الفضيل، بل ويف مجيع الطاعات والصاحلات، ألهنا الفيصُل يف قبول الطاعة أو ردِّها.

العظام، وعبادٌة  صوم رمضان ركٌن من أركان اإلسالم، وفريضٌة من فرائضه 
جليلة عظيمة، وقربٌة وطاعة ختتلف عن سائر العبادات واألعامل اختصها لنفسه ذي 

اجلالل واإلكرام.

الصياُم عبادٌة جليلة هلا آثاٌر عظيمة ينبغي استشعاُرها، وليس جمرَد االمتناِع عن 
للنفس  تزكيٌة  فيه  إذ  وربه،  العبد  بني  رسٌّ  هو  بل  املباحات،  وبعِض  والرشاب  الطعام 

وتنقيُتها من األخالق الرذيلة، وطمأنينٌة للقلب وانرشاٌح للصدر.

ينبغي استشعاُر حقيقٍة مهمٍة جدا؛ هي أنَّ االمتناَع عن الطعام والرشاب والنكاح 
عبادٌة عظيمٌة حيققها العبد يف رسه وعالنيته، خوفًا من اهلل ومراقبًة له وابتغاَء مرضاته، 

لذلك يقول اهلل يف احلديث القديس: »َيرُتُك طعاَمُه وشاَبُه وشهوَتُه مْن أْجيِل«.
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ِمَن  َوَلِكنَُّه  َوْحَدُه،  اِب  َ َوالرشَّ الطََّعاِم  ِمَن  َياُم  الصِّ َلْيَس   : عمر  قال 
ْغِو، َواحْلَِلِف)11(. اْلَكِذِب، َواْلَباطِِل، َواللَّ

إنَّ ترَك الطعاِم والرشاِب وبعِض املباحات يف هنار رمضان، هو جزٌء من الصيام 
ال الصوَم كلَّه، يقول ميمون بن مهران : أهوُن الصياِم الصياُم عن الطعام.

  أن النبي  أخرج البخاري ومسلٌم من حديث أيب هريرة
َم ِمْن َذْنبِِه«. قال: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن، إِياَمًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

وحتى حيقَق الصائُم األجَر العظيَم والثواَب اجلزيَل والنفَع العميم؛ فالبد من 
اإليامِن واالحتساِب، ومها مداُر الفرِق بني العادة والعبادة، »فإنام األعامل بالنيات« ومن 
األمهية بمكان استحضاُر النيِة الصاحلة هلذه الفريضة املباركة، وبخالفه يكون الصياُم 

إرثًا وتقليدًا وحماكاًة وعادة، فلننتبه رعاكم اهلل.

قال عبد اهلل بن املبارك : ُربَّ َعَمٍل َصِغرٍي ُتَعظُِّمُه النِّيَُّة، َوُربَّ َعَمٍل َكبرٍِي 
ُرُه النِّيَُّة. ُتَصغِّ

وقال حممد بن احلسني : ينبغي للرجل أن تكون نيُته بنَي يدي َعَمله)12(.

وقال ثابت البناين : نيُة املؤمِن أبلُغ من َعَمِله)13(.

أهيا األحبة: شهُر رمضان هو منحٌة ربانيٌة لألمة اإلسالمية، وحمطٌة من حمطات 
مراجعة النفس واخلَلوِة مع كتاب اهلل ، وحسِن االلتجاِء هلل  وصدِق 
اهلل  تقوى  حيقُق  ومن  فحسب،  والرشاب  الطعام  عن  يصوُم  من  بني  فشّتاَن  الترضع، 

)11( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )272/2(.
)12( قوت القلوب )268/2(.
)13( قوت القلوب )272/2(.
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امللهيات ومضيعة  بعيدًا عن  اهلل  ُوسَعه وجهَده ويستغلُّ وقَته وجيتهُد يف طاعة  ويبذُل 
األوقات، فال تعل من رمضان شهَر نوٍم وكسٍل ومخول!

ٍع،  ث أنفَسنا بأن نصوَم صياَم مودِّ أهيا املباركون: لنعقَد العزَم من اآلن، ولنُحدِّ
نناُل  نا  َعلَّ والسموات،  األرض  لرب  وطاعاتنا  أعاملنا  يف  ولنتجرد  النيات  فلنُخِلص 

األجَر واملثوبات ودخوَل اجلنات.

نسأُل اهللَ العزيَز أن ُيعينَنَا فيه عىل القياِم والصياِم وسائِر الطاعات، وأن يتقبَل 
منا ومنكم.

الذي  اهلل  نستودعكم  مفيدة،  نافعٍة  ووقفٍة  جديدٍة  حمطٍة  مع  نلقاكم  أن  إىل 
التضيع ودائعه، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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لعلكم تتقون
المحطة الرابعة

احلمد هلل الذي أكرمنا بالتقوى ومجَّلنا بالعافية، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
ال شيك له، وأشهد أن حممدا عبد اهلل ورسوله، خرُي َمن ُأعطِي فشكر، واتقى وصرب، 
وصىل وصام واستغفر، صلوات ريب وسالمه عليه وعىل من اقتدى به إىل يوم الدين، وبعد:

أهيا الصائمون: أسعَد اهللُ أوقاَتكم باخلري والربكة والتقوى والطاعة، والسالم 
عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

ُله  وقفٌة مهمٌة وحمطٌة ال ِغنى لصائٍم عنها، هي جواٌب لسؤاٍل ينبغي طرُحه وتأمُّ
يف كل حلظٍة من حلظات الصيام، بل عىل مدار هذا الشهر ويف مجيع األيام، أال وهو ملاذا 

نصوم؟؟

التقوى، كام  وأنفِعها وأعظِمها حتقيُق  معانيه  ونتائجه وأجلِّ  الصيام  آثار  فمن 
ِذيَن ِمْن  َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ بنيَّ  وقال: ﴿َيا َأهيُّ
ى  اْلُكرْبَ َفاِئَدتِِه  بَِبَياِن  َياِم  الصِّ لِِكَتاَبِة  َتْعِليٌل  َهَذا  َتتَُّقوَن﴾]البقرة: 183[،  ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم 
بِيِعيَِّة  الطَّ َشَهَواتِِه  ِك  برَِتْ َتَعاىَل  اهللِ  لَِتْقَوى  اِئِم  الصَّ َنْفَس  ُيِعدُّ  ُه  َأنَّ َوُهَو  اْلُعْلَيا،  َوِحْكَمتِِه 
َمَلَكِة  َعىَل  إَِراَدُتُه  بَِذلَِك  بَّى  َفَترَتَ ِعنَْدُه،  لأِْلَْجِر  َواْحتَِساًبا  أِلَْمِرِه  اْمتَِثااًل  امْلَْيُسوَرِة  امْلَُباَحِة 
رْبِ َعنَْها َفَيُكوُن اْجتِنَاهُبَا َأْيرَسَ َعَلْيِه، َوَتْقَوى َعىَل النُُّهوِض  َمِة َوالصَّ َهَواِت امْلَُحرَّ َتْرِك الشَّ

بِالطَّاَعاِت َوامْلََصالِِح َوااِلْصطَِباِر َعَلْيَها َفَيُكوُن الثََّباُت َعَلْيَها َأْهَوَن َعَلْيِه)14(.

)14( تفسري املنار )117-116/2(.
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من  يمنُعك  وحجابًا،  وحاجزًا  وقايًة  اهلل  عذاب  وبني  بينك  تعَل  أن  التقوى 
 عن  الوقوع يف اخلطايا واملحرمات، وُينّجيك من النار، وقال طلق بن حبيب 
التقوى: أن تعمَل بطاعة اهلل عىل نوٍر من اهلل ترجو ثواَب اهلل، وأن ترتَك معصيَة اهلل عىل 

نوٍر من اهلل ختاف عقاَب اهلل)15(.

ا من أعظم ثامره ختم اهلل  أوَل آيٍة  وألمهية التقوى يف رمضان وأهنَّ

من آيات الصيام بقوله: ﴿ ڦ  ڦ﴾]البقرة: 183[، وختم آخَر آيٍة أيضا بالتقوى 

بقوله : ﴿ ڳ   ڳ ﴾]البقرة: 187[.

لتحقيِق  عظيمٌة  ومقدمٌة  مهمٌّ  وسبٌب  قصرٌي  وطريٌق  ناجعٌة  وسيلٌة  فالصيام 
التقوى، التي تزيُل اخلوَف واحلزَن وتلب األماَن واألنَس يف اآلخرة، والتقوى دافٌع 

للعبد لعمل اخلري واجتناب الرش.

ْيِل،  قال عمر بن عبد العزيز : َلْيَس َتْقَوى اهلل بِِصَياِم النَِّهاِر َوال بَِقَياِم اللَّ
َض اهلل، َفَمْن  َم اهلل، َوَأَداُء َما اْفرَتَ َوالتَّْخِليِط فِياَم َبنْيَ َذلَِك، َوَلِكنَّ َتْقَوى اهلل َتْرُك َما َحرَّ

.)16( ا َفُهَو َخرْيٌ إىَِل َخرْيٍ ُرِزَق َبْعَد َذلَِك َخرْيً

التقوى، يف شهر رمضان  لو اجتهد املسلم يف حتصيل فائدٍة واحدٍة هي حتقيق 
رمضان  يف  اهلل  يتق  مل  من  ألنه  وثمرة!  وشفًا  فضاًل  لكفاه  لذلك  كبريًا  جهدًا  وبذل 

ويتعاهد قلَبه ويوطِّن نفَسه، فمتى يفعل؟!!

)15( تفسري ابن كثري )244/1(.

)16( تاريخ دمشق )230/45(.
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عىل  واحلرُص  احلرام،  واجتناُب  احلالل  ي  حترِّ التقوى؛  عالمات  أبرز  ومن 
والزهد،  والورُع  واإلخالُص  وكبرية،  صغريٍة  بكل  ألوامره  والتسليِم  اهلل  مرضاِة 

واالبتعاُد عن مواطن الشبهات، والصرُب عىل البالء، والرضا بالقضاء، وشكُر النعامء.

ومن أهمِّ َأَمارات التقوى سّيام يف هذا الشهر الفضيل؛ احلرُص عىل الطاعات 
واملسارعُة يف اخلريات، قال  يف وصف املؤمنني والصاحلني: ﴿ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾]املؤمنون: 61[.

كام أنَّ من عالمات ضعف التقوى؛ اخلوَض مع اخلائضني وجمالسَة الغافلني، 
وطلَب فضول الدنيا، وضياَع األوقات فيام ال طائل حتته، واالشتغاَل فيام ال يعنيك.

اللهم إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى.

اهلل وحفظه،  نرتُككم يف رعايِة  نلقاكم مع حمطٍة جديدة،  أن  إىل  الفضالء:  أهيا 
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

وصلِّ اللهمَّ عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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من فضائل الصيام
المحطة الخامسة

لتبليغ شعه  اصطفاه  من  والسالم عىل  والصالة  واإلنعام،  املنِّ  ذي  احلمد هلل 
لألنام، فكان خرَي من قام وصام، وعىل آله وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان عىل 

الدوام، وبعد:

أهاًل ومرحبًا بكم وأسعَد اهلل أوقاَتكم بكل خري وحمبة وسعادة، السالم عليكم 
ورمحة اهلل وبركاته.

ي  يتجّدُد اللقاُء معكم وحمطٌة رمضانيٌة جديدة، ونفحٌة إيامنيٌة تشحُذ اهلمَم وُتقوِّ
العزائَم، وتدفع النفوَس املؤمنَة والقلوَب اخلاشعَة جلنِي الثامِر والتخفيِف من األثقاِل 

واآلثام واآلصار.

ع اهلل  فيها األجَر والفضيلة والثواب كالصيام،  ال توجد عبادٌة نوَّ
فكلُّ العبادات َأجُرها معلوٌم إال الصياَم اختصه اهلل  عنده، ألنَّ العبَد عندما صاَم 

صاَم خالصًا هلل، لصعوبة الرياء فيه.

وَم ، فإنَُّه يل  يقول اهلل  يف احلديث القديس: »كلُّ َعَمِل ابِن آدَم َله إالَّ الصَّ
ائِم أطيُب عنَد اهللَِّ من ريِح املسِك«)17(. وَأنا أجزي بِه، وخَلُلوُف َفِم الصَّ

النبي  ألن  الشهيد،  دِم  من  أفضُل  الصائِم  فِم  ُخلوُف  العلامء:  بعض  يقول 
يف  أما  امْلِْسِك«،  ِريُح  يُح  َوالرِّ ِم،  الدَّ َلْوُن  ْوُن  »اللَّ الشهيد:  دم  يف  قال   

الصيام قال : »َأْطَيُب عنَد اهلل من ريِح املِْسِك«.

)17( متفق عليه.
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قال : »الصوُم ُجنٌَّة َيْسَتِجنُّ هِبا العبُد من النَّاِر«)18(.

عن  الصائَم  حيمي  ألنه  به  الصوَم  شبَّه  القدير:  فيض  يف    املناوي  قال 
اآلفات النفسانية يف الدنيا وعن العقاب يف األخرى.

النَّاِر  َد اهللُ وجَهُه عِن  »من صاَم يوًما يف سبيِل اهللَِّ، بعَّ  : وقال 
سبعنَي خريًفا«)19(.

أي: مسريَة سبعني عاًما، وهو مبالغٌة يف البعد عنها، واملعافاِة منها.

يقول : »وهللِ عتقاُء من الناِر، وذلك كلَّ ليلٍة«)20(.

الشهر  ذلك  حلرمة  النار  من  كثريون  عتقاُء  رمضان،  ليايل  من  ليلٍة  كلِّ  يف  أي 
لعلك تكون من زمرهتم، نسأل اهلل أن يعتَق رقابنا من النار.

وقال : »َمن ُختَِم له بصياِم يوٍم دخل اجلنَة«)21(.

 يف فيض القدير: أي من َختم عمَره بصيام يوٍم بأن مات  قال املناوي 
وهو صائم أو عقَب صوِمه )دخل اجلنة( أي بغري عذاب.

وقال  يف احلديث املتفق عليه: »َمن كان من أهِل الصياِم ُدِعَي 
اِن«. يَّ من باِب الرَّ

قال القايض عياض  يف شحه عىل مسلم: قيل: مّلا كان يف الصوم الصرُب 
عىل العطش يف اهلواجر، ُسّمي الباُب الذي ُيدعى منه بثوابه عىل ذلك، وهو مشتٌق من 

الِرّي.

)18( صحيح اجلامع برقم 3867.
)19( متفق عليه.

)20( صحيح اجلامع برقم 759.
)21( صحيح اجلامع برقم 6224.
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وكنوَزه  وثامَره  وفوائَده  الصيام  فضائَل  أن  اهلل  رمحكم  اعلموا  املباركون:  أهيا 
النريان،  وأجوَره كثريٌة جدا ال حتىص، فهو سبٌب للتقوى ودخوِل اجلنان والنجاِة من 
ويكفي يف فضل الصيام  والسيئات،  اخلطايا  وحمِو  الدرجات  ورفِع  احلسنات  وتكثرِي 

ه بأْن أضافه إليه يف األجر والثواب. عىل سائر العبادات، أن اهلل عز وجل خصَّ

اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات، واجعلنا من املقبولني الفائزين 
بجنات النعيم، وأعتق رقابنا من النار، يا عزيُز يا غفار.

نرتككم يف رعاية اهلل وحفظه، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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خري الشهور وجتارة لن تبور
المحطة السادسة

نبينا  الشهور، والصالة والسالم عىل  الذي جعل شهَر رمضان سيَد  احلمد هلل 
حممٍد بعثه اهلل باهلدى والنور، وعىل آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إىل يوم النشور، وبعد:

حياكم اهلل يف حمطٍة رمضانية جديدة، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

التاجُر الرابُح احلاذُق الذي يستثمُر موسَم التجارة، بأفضِل األرباح وأعظِمها، 
بل ويستعُد لذلك أتمَّ االستعداد، لعلمه ويقينه بالعائِد الكبري والربِح الوفري يف ذلكم 

املوسم.

واجتناِب  الطاعات  وفعِل  اخلريات،  مواسم  من  موساًم  رمضاُن  كان  ومّلا 
املنهيات، كان لزامًا علينا استغالُله أحسَن استغالل، واالستفادُة منه لتحصيل األجر 

والثواب، وعدُم تفويِت هذه الفرصة، ألنه رسيُع االنقضاء وشيُك االنتهاء.

قيل لألحنف بن قيس : إنك شيٌخ كبري، وإّن الصياَم ُيضِعُفك، فقال: 
ه لسفٍر طويل)22(. إيّن ُأِعدُّ

احلسنات  وكسب  الطاعات  وفعِل  اخلريات،  مواسم  من  موسٌم  الشهر  هذا 
واغتنام األوقات، وال ندري أيعود علينا أم ال؟ فطاملا أمضينا األعامَر يف اللهو والغفلِة 

عن طاعة اهلل.

)22( تاريخ دمشق )323/24(.
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قال احلسِن البرصي : إنَّ اهللَّ جعَل شهَر رمضاَن مضامًرا خللقه َيْسَتبُِقون 
من  فالعَجُب  فخاُبوا،  آخروَن  وختلَّف  ففاُزوا،  قوٌم  فسبق  مرَضاتِه،  إىل  بطاعتِه  فيه 

اِحِك يف اليوِم الذي يفوُز فيه املحسنوَن وخيرُس فيه املبطُِلوَن)23(. الالِعِب الضَّ

نبيِّنا  الكبري، من خالل حتفيِز  املوسِم  ِعَظَم وأمهيَة هذا  اهلل:  يا رعاكم  ولنتأمل 
قواهم  مجيع  مستنفرًا  هلم  خماطبًا  رمضان،  بداية  يف  الكرام  لصحابتِه   

مستنهضًا مِهَمُهم حمفزًا إياهم، لالستكثار من بركاتِه وخرياتِه التي ال ُتعد وال حُتىص.

أخرج اإلمام أمحد يف مسنده بسنٍد صحيح، عن أيب هريرة  قال: مَلَّا َحرَضَ 
َض اهللُ  َرَمَضاُن، َقاَل َرُسوُل اهللِ : »َقْد َجاَءُكْم َرَمَضاُن، َشْهٌر ُمَباَرٌك، اْفرَتَ
َياطِنُي،  َعَلْيُكْم ِصَياَمُه، ُتْفَتُح فِيِه َأْبَواُب اجْلَنَِّة، َوُتْغَلُق فِيِه َأْبَواُب اجْلَِحيِم، َوُتَغلُّ فِيِه الشَّ

َها، َفَقْد ُحِرَم«. فِيِه َلْيَلٌة َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخرْيَ

ض، وفرصٌة قد ال تتكرر، وشهٌر لالستزادة من مجيع  فرمضان موسٌم قد ال ُيعوَّ
 : أنواع اخلري والرب، ألنَّ النفوَس مقبلة، واألجواَء إيامنيُة أكثَر من غريها، قال

ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   ﴿گ  
ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ﴾]احلديد:21[.

َشْهِر  ِمْن  َلْيَلٍة  ُل  َأوَّ َكاَن  »إَِذا  الصحيح:  احلديث  يف    يقول 
َباٌب،  ِمنَْها  ُيْفَتْح  َفَلْم  النَّاِر،  َأْبَواُب  َقْت  َوُغلِّ  ، اجِلنِّ َوَمَرَدُة  َياطِنُي،  الشَّ َدِت  ُصفِّ َرَمَضاَن 
َوُفتَِّحْت َأْبَواُب اجلَنَِّة، َفَلْم ُيْغَلْق ِمنَْها َباٌب، َوُينَاِدي ُمنَاٍد: َيا َباِغَي اخلرَْيِ َأْقبِْل، َوَيا َباِغَي 

، َوهللِ ُعَتَقاُء ِمَن النَّاِر، َوَذلَك ُكلُّ َلْيَلٍة«)24(. ِّ َأْقرِصْ الرشَّ

)23( روائع التفسري البن رجب احلنبيل )29/2(.
)24( صحيح اجلامع برقم 759.
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« أي يا طالَب الثواب أقبل، هذا أواُنك، فإنك ُتعطى ثوابًا كثريًا  »َيا َباِغَي اخلرَْيِ
بعمل قليل، وذلك لرشِف الشهر، ويا من َيرشُع وَيسعى يف املعايص ُتب وارجع إىل اهلل 

، هذا أوان قبول التوبة)25(.

فام أرحَم اهللَ بنا يا عباد اهلل: عىل الرغم من عصياننا وجهلنا وإعراضنا! إال أن 
ر لنا َمَلَكًا ينادي علينا شهرًا كامال »يا باغي اخلري أقبل.. ويا باغي  اهلل جل يف عاله ُيَسخِّ

الرش أقرص«.

أهيا األفاضل: ال تكونوا من أولئك القوِم الذين ال يعرفون اهلل إال يف رمضان 
الذين قال فيهم بعض السلف: )بئس القوم ال يعرفون اهلل إال يف رمضان(، فاهللُ ربُّ 

رمضاَن وربُّ أشهِر العام كلِّها .

إذا تأّملنا ما يف رمضان من جماالٍت متعددة وطرٍق متنوعة لفعل اخلريات؛ لرأينا 
الفضَل الكبري واخلرَي الوفري واملنَن اجلزيلة واآلالَء اجلسيمة، وربنا  يقول: 

﴿ۉ ۉ ې  ې﴾]املطففني: 26[.

والستثامر هذا املوسم واإلكثار من اخلريات، قال : »ملَّا رقيُت 
منُه ومَل ُيْغَفْر لُه  فانسلَخ  أدرَك رمضاَن  رجَة األُوىَل جاَءين جربيُل فقال: شِقَي عبٌد  الدَّ

فقلُت: آمنَي«)26(.

اللهم اجعلنا يف هذا الشهر من الفائزين املرحومني، وال تعلنا من اخلارسين 
املحرومني.

نبينا حممد  اللهم عىل  عبادتك، وصلِّ  ذكرك وشكرك وحسن  أعنا عىل  اللهم 
وعىل آله وصحبه وسلم.

)25( شح املشكاة للطيبي )1576/5(.
)26( صحيح األدب املفرد برقم 501.
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رمضان شهر القرآن
المحطة السابعة

احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاَب ومل جيعل له عوجا، وأشهد أن ال إله إال 
اهلل وحده ال شيك له، جعل ملن اتقاه من كل هٍم فرجا، ومن كل ضيق خمرجا، وأشهد 
آله  وعىل  عليه  اهلل  صىل  ومنهجا،  ربه  إىل  طريقًا  القرآَن  اختذ  ورسوله  عبده  حممدًا  أن 

وصحبه ومن اهتدى، وبعد:

فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، يف هذه املحطة الرمضانية اجلديدة.

فإن اهلل  اختص هذا الشهر بخصائَص عديدة، وميَّزه عن غريه من 
الشهور بمزايا فريدة، منها إنزاُل القرآن، بل والكتب الساموية السابقة نزلت يف رمضان 

كام ثبت يف احلديث الصحيح.

بإنزال  قرَنه  الشهر  هلذا  ميزٍة  أعظِم  بياَن  كتابه  يف    اهلل  أراد  وعندما 
ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ﴿ڳ    فقال:  القرآن 
اهلل  فيه من  لكم  الذي قد حصل  العظيم،  الشهُر  ڻ  ڻ﴾]البقرة: 185[، 
الفضُل العظيم، وهو القرآن الكريم، املشتمُل عىل اهلداية ملصاحلكم الدينية والدنيوية، 
وأهل  والضالل،  واهلدى  والباطل،  احلق  بني  والفرقان  بيان،  بأوضح  احلق  وتبيني 

السعادة وأهل الشقاوة)27(.

عليه  يقبلون  فكانوا  القرآن سّيام يف شهر رمضان،  أمهية    السلُف  َفِقَه 
َيتهم وهيتمون به تالوة ودراسة وتدبرا، وإليكم بعض النامذج النرية والصور املرشقة: بُِكلِّ

)27( تفسري السعدي ص86.
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الصالة!!  غري  يقرؤها يف  ختمة،  يف رمضان ستون   -- للشافعي  كان 
وعن أيب حنيفة  نحوه.

ُس القرآن يف شهر رمضان. وكان قتادُة  ُيدرِّ

القرآن، وإطعاُم  إذا دخل رمضان قال: فإنام هو تالوُة    وكان الزهري 
الطعام.

أهل  وجمالسة  احلديث  قراءة  من  َيِفرُّ  رمضان  دخل  إذا    مالٌك  وكان 
العلم، وأقبل عىل تالوة القرآن من املصحف.

عىل  وأقبل  العبادة  مجيع  ترك  رمضان  دخل  إذا    الثوري  سفيان  وكان 
تالوة القرآن.

وقد قرن النبي  بني الصيام والقرآن لتالزِمهام وترابطِهام فقال: 
الطََّعاَم  َمنَْعُتُه   ، َربِّ َأْي  َياُم:  الصِّ َيُقوُل  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  لِْلَعْبِد  َيْشَفَعاِن  َواْلُقْرآُن  َياُم  »الصِّ
فِيِه،  ْعنِي  َفَشفِّ ْيِل،  بِاللَّ النَّْوَم  َمنَْعُتُه  اْلُقْرآُن:  َوَيُقوُل  فِيِه،  ْعنِي  َفَشفِّ بِالنََّهاِر،  َهَواِت  َوالشَّ

َعاِن«)28(. َفُيَشفَّ

قال ابن مسعود : ينبغي حلامل القرآن أن ُيعَرف بليلِه إذ الناُس نائمون، 
وبنهاِره إذ الناُس مفطرون، وبُحزنه إذ الناس يفرحون، وببكاِئه إذ الناس يضحكون، 

وبصمته إذ الناس خيوضون)29(.

قيل لرجل: َمايِل ال َأَراَك َتنَاُم؟ َقاَل: إِنَّ َعَجاِئَب اْلُقْرآِن َأَطْرَن َنْوِمي، َما َأْخُرُج 
َها)30(. ِمْن ُأْعُجوَبٍة إاِل َوَقْعُت يِف َغرْيِ

)28( صحيح اجلامع برقم 3882.
)29( التبرصة البن اجلوزي )288/2(.

)30( صفة الصفوة )528/2(.
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ٍر ومستثمر تلك الفضائل؟!! للقرآن أمهيٌة بالغة، َتعُظُم يف رمضان فهل من مشمِّ

أهيا األكارم: ليكن هذا الشهر نقطَة انطالٍق لتصحيِح عالقتِنا مع كتاب ربنا، 
معرفة  مع  والتدبَر  واملدارسَة  واحلفَظ  التالوَة  يتضمن  متنوع،  برنامٌج  فيه  لنا  وليكن 
املعاين، بحسب املتاِح واملتيرس، بذلك سيكون لدينا برنامٌج قرآيٌن شامٌل سنشعُر بثمرته 

وقيمته لو تمَّ تطبيُقه يف هذا الشهر املبارك شهِر القرآن.

﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ ﴾ ]ص: 29[.

قال بعُضهم: يل يف كل مجعٍة ختمة، ويف كل شهٍر ختمة، ويف كل سنٍة ختمة، ويل 
ختمٌة منذ ثالثني سنة ما فرغت منها بعد!

كم نحن بحاجٍة إلعادِة النظر، يف عالقتنا مع القرآن، من حيُث التالوُة ومعرفُة 
املعاين والتفكُر والتدبر والتأمل، ثم االنتفاُع والتطبيق والعمل!

ُره بحفِظ حروفِه وإضاعِة حدوِده،  تدبُّ ما  : واهلل  البرصي  قال احلسن 
حتى إنَّ أحَدهم ليقوُل قرأُت القرآَن كلَّه، ما ُيرى له القرآن يف ُخلٍق وال عمل)31(.

اللهم اجعل القرآَن ربيَع قلوبنا وجالَء مهومنا وذهاَب أحزاننا ونوَر صدورنا، 
رنا منه ما أنسينا وارزقنا تالوَته آناَء الليل وأطراف النهار  اللهم علِّمنا منه ما جهلنا وذكِّ

عىل الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلِّ اللهم عىل نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

)31( تفسري ابن كثري )64/7(.
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رمضان شهر التميز
المحطة الثامنة

احلمد هلل الذي خصنا بشهر الطاعات، وأجزل لنا فيه املثوبة ورفع الدرجات، 
الفضل  أويل  وصحبه  آله  الربيات، وعىل  خري  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة 

وامَلكرمات، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم املعاد، وبعد:

أسعَد اهلل أوقاَتكم بالطاعة والربكات، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

إن لرمضاَن يف ميزاِن اإلسالم منزلًة خاصًة ومكانًة متميزة، باإلضافة إىل كونه 
ركنًا أصياًل من أركان اإلسالم، فقد متيز عن غريه من الشهور واأليام، بكثرة األجور 
واحلسنات، وحتقيِق اإليامن والروحانيات، وكثرِة أعامل الرب وفعل اخلريات، حتى متيز 

يف العبادات والطاعات واألعطيات واملكرمات والثمرات، وسائِر املزايا والصفات.

لذلك ينبغي أن يكون شهُر رمضان متميزًا عن سائر الشهور؛ بالطاعة والعبادة 
وتالوة القرآن وذكر اهلل ومجيع أفعال اخلري.

وحتى نحقق ذلك التميز ينبغي مراعاُة أربعِة أشياء:

إليه،  الوصوِل  وطرِق  ووساِئله  اإلجيايب  التميز  بني  التفريق  من  البد  األول: 
والتميِز السلبي ومظاهِره وأشكالِه، لتحقيق األول واجتناب الثاين.

البعض يَتفنّن يف رمضان بأصناِف املأكوالت وأنواِع املرشوبات، يصل إىل حد اإلرساف 
واملبالغة، وكأنَّ رمضاَن شهُر أكٍل وشٍب وتبذير، وهذا متيٌز سلبٌي مذموم! يف الوقت 

الذي ُيفرتض أنه شهُر عبادٍة وطاعٍة واقتصاد.



25 وقفاٌت تربوية.. ونفحاٌت �إميانية.. وثماٌر عملية

الثاين: من الرضوري معرفُة وفِقُه ثمرِة الصيام، واألثِر املرتتِب عليه والنتيجِة 
املرجوِة منه؛ أال وهي حتصيُل التقوى وحتقيُقها، عندها سنحدد اهلدف ونرسم الربامج 

بوضوح ونرتب األولويات.

واملتابعة،  لإلخالص  بحاجٍة  وأنَّه  عبادٌة  الصياَم  أنَّ  استحضاِر  أمهيُة  الثالث: 
وليس جمرَد عادٍة اعتاد عليه الناس متمثاًل برتك الطعام والرشاب وامللّذات.

ِع  ْ َرًة بِالرشَّ ًة ُمَقدَّ ِب َوُقْرَباِن النَِّساِء ُمدَّ ْ ِك مَجِيِع اأْلَْكِل َومَجِيِع الرشُّ فالصيام: اْسٌم لرَِتْ
ِب إىَِل اهللَِّ)32(. ِب بِنَْذٍر لِلتََّقرُّ بِنِيَِّة ااِلْمتَِثاِل أِلَْمِر اهللَِّ َأْو لَِقْصِد التََّقرُّ

القدرِة  ضمن  َأشياَء  وحّدد  هبا،  ستقوم  التي  األمور  من  اإلكثاِر  عدُم  الرابع: 
واالستطاعة واحرص عليها.

احلفظ  ويسرُي  التالوُة  حيُث  من    اهلل  لكتاب  الكربى  احلصَة  فلنجعِل 
وتفّقد  الرحم  وصلة  اهلل  وذكر  والصدقة  للدعاء  عميلٌّ  برنامٌج  ثم  والتدبر،  والتفسري 

اآلخرين.

وحتى تتميَز ال جتعل يوَم صوِمَك ويوَم فِطِرَك سواء:

سمُعك  )لَِيُصم  يقول:  احلنفية  ابَن  سمعت  قال:    خباب  بن  هالل  عن 
وبرُصك، ولساُنك، وبدُنك، فال تعل يوَم فِطِرَك مثَل يوِم صوِمَك، واتِق أذى اخلادم(.

ومن طرق متّيِز السلِف التميُز يف اإلفطار مع املساكني:

فال  اجلوع،  طعَم  الغنيُّ  ليذوَق  فقال:  الصيام؟  َع  ُشِ مِلَ  السلف:  بعض  ُسئل 
ينسى اجلائع.

)32( التحرير والتنوير )154/2(.
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كان ابُن عمر  يصوُم وال يفطُر إال مع املساكني، فإذا منعه أهُله عنهم 
مل يتعشَّ تلك الليلَة، وكان إذا جاءه سائٌل وهو عىل طعامه أخذ نصيَبه من الطعام وقام 
فأعطاه السائل، فريجُع وقد أكل أهُلُه ما بقي يف اجلفنة فيصبح صائاًم ومل يأكل شيئا)33(.

ثم  لفطره  مها  يعدُّ إليه رغيفني كان  فدفع    أمحد  اإلمام  إىل  وجاء سائل 
طوى وأصبح صائام.

فرمضان شهر التميز بالقرآن والصالة وكثرِة ذكر اهلل والدعاء، والبذِل والنفقات 
القلب واللسان  واجلود والعطاء، والصرِب وحتمل املشاق والعناء، واالستقامِة وحفظ 

وخمالفِة األهواء، واجتامِع الكلمة واملحبة والتآلف واإلخاء.

وعليه فليكن هذا الشهُر نقطَة انطالٍق للتميز يف سائر الشهور واأليام، فرمضان 
فرصٌة للتأهيل والتدريب عىل: التميز يف العبادات واألخالقيات والرتبويات واإليامنيات 

واالجتامعيات واالقتصاديات والصحيات وغريها من مجيع جوانب احلياة.

نسأل اهلل أن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا 
ومنكم صيامنا وقيامنا، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

)33( لطائف املعارف ص168.
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الصوم وإصالح النفوس
المحطة التاسعة

احلمد هلل الذي أنار النفوَس بطاعته، وعظَّمها فأقسم هبا لرتقى يف منازل جنته، 
وعىل  خلقه،  من  خريَته  للنفوس  يًا  ومزكِّ معلِّاًم  اهلل  أرسله  من  عىل  والسالم  والصالة 

أصحابه وأهل بيته، ومن سار عىل هنجه واقتفى أثره إىل يوم الدين، وبعد:

أسعَد اهلل أوقاَتكم باخلري واملودة، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

مع حمطٍة جديدة ووقفٍة مهمة من حمطاتنا الرمضانية، نسأل اهلل أن ينفعنا ومجيع 
املسلمني هبا.

وتنقيتِها  الصالح،  والعمل  باإليامن  تزكيتها  إىل  والسعَي  النفوس  إصالَح  إنَّ 
من أدران الرشك واآلفات واملعايص والرذائل، واالرتقاِء هبا يف سلم السمو األخالقي 
والسلوكي؛ من أعظم املنافع والثامر واحِلكم واآلثار املرتتبة عىل تلك العبادة العظيمة.

شهر رمضاَن وما فيه من عبادِة الصيام، أعظُم فرصٍة ملعاهدة النفس وتزكيتِها 
وتنقيتها وإصالحها، ملا يرتتب عىل ذلك من الفالح قال : ﴿ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾]الشمس: 9-10[، كام أنَّ جماري الشيطان يف اإلنسان تضيق 

بسبب قلة الطعام، وحيصل للنفس إقباٌل عىل كل ما يطهرها وينّقيها.

وُم ُجنٌَّة«)34(. قال عليه الصالة والسالم: »الصَّ

)34( صحيح اجلامع برقم 3865.
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قال ابن األثري  يف النهاية: معنى كونِه ُجنَّة، أّنه يقي صاحَبه ما يؤذيه من 
هوات. الشَّ

املفطرات،  وسائر  والرشاب  الطعام  من  إليه  األشياِء  َأحبَّ  الصائم  َترك  إنَّ 
من  وَمنِعها  مِجاحها،  وَكبِح  وهتذيبها  النفس  لتزكية  كربى  وطريقٌة  ُعظمى  َلَوسيلٌة 
حظوظها وأهوائها وشهواهتا؛ قربًة وطاعًة وحمبًة هللِ وامتثاالً ألمره، يشري لذلك قول 
َيَدُع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه ِمْن  بِِه،  َوَأَنا َأْجِزي  ُه يِل  َفإِنَّ ْوَم،  نا يف احلديث القديس: »إاِلَّ الصَّ ربِّ

َأْجيِل«.

اْلُمَحاِربِيَن،  َوُجنَُّة  اْلُمتَِّقيَن،  جِلَاُم  ُهَو  الصيام:  عن    القيم  ابن  يقول 
اَل  اِئَم  الصَّ َفإِنَّ  اأْلَْعاَمِل،  َساِئِر  َبنْيِ  ِمْن  اْلَعامَلنَِي  لَِربِّ  َوُهَو  بِيَن،  َواْلُمَقرَّ اأْلَْبَراِر  َوِرَياَضُة 
حَمُْبوَباِت  َتْرُك  َفُهَو  َمْعُبوِدِه،  َأْجِل  ِمْن  اَبُه  َوَشَ َوَطَعاَمُه  َشْهَوَتُه  ُك  َيرْتُ اَم  َوإِنَّ َشْيًئا،  َيْفَعُل 
َعَلْيِه  ِلُع  َيطَّ اَل  ِه  َوَربِّ اْلَعْبِد  َبنْيَ  رِسٌّ  َوُهَو  َوَمْرَضاتِِه،  اهللَِّ  ملََِحبَِّة  إِيَثاًرا  َذاهِتَا  َوَتَلذُّ النَّْفِس 

ِسَواُه)35(.

ْوِم َتْأثرٌِي َعِجيٌب يِف ِحْفِظ اجْلََواِرِح الظَّاِهَرِة َواْلُقَوى  قال ابن القيم : َولِلصَّ
تِي إَِذا اْسَتْوَلْت َعَلْيَها َأْفَسَدهْتَا،  اْلَباطِنَِة، َومِحَْيتَِها َعِن التَّْخِليِط اجْلَالِِب هَلَا امْلََوادَّ اْلَفاِسَدَة الَّ
َواجْلََواِرِح  اْلَقْلِب  َعىَل  َفُظ  حَيْ ْوُم  َفالصَّ تَِها،  ِصحَّ ِمْن  هَلَا  امْلَانَِعِة  ِديَئِة  الرَّ امْلََوادِّ  َواْستِْفَراِغ 
َهَواِت، َفُهَو ِمْن َأْكرَبِ اْلَعْوِن َعىَل التَّْقَوى،  َتَها، َوُيِعيُد إَِلْيَها َما اْسَتَلَبْتُه ِمنَْها َأْيِدي الشَّ ِصحَّ
ِذيَن ِمْن  َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ َكاَم َقاَل : ﴿َيا َأهيُّ

ُكْم َتتَُّقوَن﴾]البقرة: 183[ )36(. َقْبِلُكْم َلَعلَّ

)35( زاد املعاد )27/2(.

)36( زاد املعاد )28/2(.
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َهَيجاهنا،  عن  النفس  لضبِط  وسيلٌة  الصوَم  أنَّ    أوضح  وقد 
يقول  إذ  وساوسها،  من  الشيطان  مسالك  وتضييِق  شهواهتا،  ناِر  وإطفاِء  وحتجيِمها 
الباءَة  منكم  استطاع  من  »يا معرَش الشباِب!  ومسلم:  البخاري  يف  كام   
له  فإنه  بالصوِم،  فعليه  يستطْع  مل  للفرِج، ومن  للبرِص، وأحصُن  أغضُّ  فإنه  فليتزوْج، 

وجاٌء«.

األمر،  هلذا  ُوِضَع  الذي  الشايف  الدواء  إىل  فأرشَدهم   : القيم  ابن  قال 
ثم نقلهم عنه عند العجز إىل البدل وهو الصوم فإنه يكرُس شهوَة النفس وُيضّيُق عليها 
وكيفيته  الغذاء  فكمية  وكيفيته  الغذاء  بكثرة  تقوى  الشهوة  هذه  فإن  الشهوة  جماري 
الَفحِل، وقّل من  ِوَجاِء  يزيدان يف توليدها، والصوم ُيضيِّق عليها ذلك فيصري بمنزلة 

أدمن الصوم إال وماتت شهوته أو ضعفت)37(.

الصدر وطمأنينته وارتقاء  النفس وصفائها وانرشاح  تزكية  الصوم مدرسٌة يف 
ها. الروح وُسُموِّ

اللهم آِت نفوسنا تقواها، وزّكها أنت خرُي من زكاها، أنت وليُّها وموالها.

إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك،  اللهم وبحمدك، أشهد أن ال  سبحانك 
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

)37( روضة املحبني ص219.



30

رمضان شهر العبادات ال املأكوالت!
المحطة العاشرة

احلمد هلل الذي خلق فسوى، وقّدر فهدى سبحانه هو أمات وأحيا، وأضحك 
وأبكى، والصالة والسالم عىل النبي املصطفى، وعىل آله وأصحابه ومن سار عىل هنجه 

واقتفى، وبعد:

أحييكم بتحية اإلسالم.. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، ومرحبا بكم مع 
وقفٍة جديدة وحمطٍة نافعة مفيدة، من حمطاتنا الرمضانية.

إن اهلل  جعل املدخَل هلذا الشهر الفضيل، ترَك املباحات التي اعتاد 
عليها املسلُم بشكل يومي يف حياته الطبيعية، من الطعام والرشاب وامللذات، كإشارٍة 
وعالمٍة للدخول هبذا املوسم، إال أنَّ الغايَة والثمرَة ينبغي أن ترتكز عىل غذاء الروح 

والقلب ال البدَن واجلسد!

واخلريات  الربكات  شهر  باستقبال  اهتامُمهم  َينَصبُّ  املسلمني  من  كثرٌي 
والعبادات؛ بأصناِف املأكوالت واملرشوبات، حتى تستغرَقهم وترصَفهم عن الطاعات 
الطعام  َأنَّ احلكمة من الصيام ليست جمرَد ترِك  واالستزادِة من كنوزه والثمرات، مع 
ينتقُم بطعام وشاب  َضها ليال بشكٍل مبالٍغ فيه، بل بعضهم  لُيَعوِّ النهار  والرشاب يف 

الليل من صيام النهار، غرَي مكرتثني ما جيره عليهم من أرضاٍر وكسل وسوِء عاقبة.

من أسوأ العادات التي ينبغي اجتناهُبا يف رمضان – بوجٍه خاص- وغريه من 
األوقات عموما؛ االهتامُم الزائُد والرتكيُز فوَق الطبيعي، عىل أنواِع وأصناِف املأكوالت 
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واملرشوبات قبَل وأثناَء رمضان، وكأهّنم مقبلون عىل أياِم قحٍط وجوع، فتجد اإلرساَف 
والتبذير، والتفنَن بأصناِف األطعمة وأنواِع احللويات واالدخاَر وِملَئ املوائِد إىل حدِّ 

ه والتبذير والنَّهم!! َ الرشَّ

ٺ﴾  ٺ   ٺ   ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ    ﴿پ    : ربنا  يقول 
]األعراف: 31[.

احلسني  بن  لعيل  فقال  حاذٌق  نرصاينٌّ  طبيٌب  له  كان    الرشيَد  أّن  ُيذكر 
وعلُم  األديان  علُم  علامِن:  والعلُم  يشء،  الطب  علم  من  كتابكم  يف  ليس   :
األبدان، فقال له عيل: قد مجع اهللُ الطبَّ كلَّه يف نصف آية من كتابنا)38(، يشري إىل قوله 

: ﴿پ  ڀ   ڀ    ڀ﴾]األعراف: 31[.

وقد أخطأ من ظّن وفهم َأنَّ رمضاَن شهُر املنافسة يف األطعمة يف الليل، بسبب 
واحلميُة  االقتصاُد  هو  الشهر  هذا  معاين  أسمى  من  بل  النهار!  يف  منها  يباُح  ما  ترك 
والتقشُف والزهُد وترشيُد النفقات، والتقليُل من املطعومات التي تؤّدي لتضييق جماري 
الشيطان يف الدم، وبالتايل ينشط العبد يف طاعة اهلل معظم ساعات اليوم، فرمضاُن شهُر 

غذاِء الروِح والقلوِب ال ختمة األبدان واألجساد.

وبحسب بعض الدراسات فإّن نسبَة االستهالِك الغذائي يف رمضان تصُل يف 
بعض الدول العربية إىل ثالثِة أضعاِف ما تستهلكه يف الشهور العادية!

يقول  يف بياِن َأنَّ الغايَة من الصيام ليست ترَك الطعاِم والرشاب 
يَدَع طعاَمه  أن  فليَس هللَِّ حاَجٌة  بِه واجلَهَل،  وِر والعَمَل  فحسب: »َمن مَل يَدع َقوَل الزُّ

وشاَبُه«)39(.
)38( تفسري القرطبي )192/7(.

)39( أخرجه البخاري.
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َعِن  َمْكَسَلٌة  َا  َفإهِنَّ الطََّعاِم،  ِمَن  َواْلبِْطنََة  اُكْم  إِيَّ النَّاُس،  َا  َأهيُّ  : ُعَمُر  َقاَل 
ِمنَي، َوَلِكْن  َقِم، َوَأنَّ اهلل  ُيْبِغُض احْلَرْبَ السَّ َثٌة لِلسَّ الِة، ُمْفِسَدٌة لِْلَجَسِد، ُمَورِّ الصَّ
َعىَل  َوَأْقَوى  ِف،  َ الرسَّ ِمَن  َوَأْبَعُد  اإِلْصالِح،  ِمَن  َأْدَنى  ُه  َفإِنَّ ُقوتُِكْم،  يِف  بِاْلَقْصِد  َعَلْيُكْم 

ُه َلْن هَيِْلَك َعْبٌد َحتَّى ُيْؤثَِر َشْهَوَتُه َعىَل ِدينِِه)40(. ِعَباَدِة اهللَِّ، َوإِنَّ

احِلْكَمُة،  َوَخِرَسِت  اْلِفْكَرُة،  َناَمِت  امْلَِعَدُة  اْمَتأَلَِت  إَِذا  ُبنََيَّ  َيا  ُلْقاَمَن:  ِحْكَمِة  ويِف 
َوَقَعَدِت اأْلْعَضاُء َعِن اْلِعَباَدِة)41(.

وا  ُقُدوا َكثرًِيا، َفَتْخرَسُ َفرَتْ ا،  ُبوا َكثرِيً َفَترْشَ َتْأُكُلوا َكثرًِيا،  َلِف: اَل  َوَقاَل َبْعُض السَّ
َكثرًِيا)42(.

يقول الزعيم اإلسالمي اهلندي شوكت عيل بعد أن زار إحدى الدول العربية 
يف شهر رمضان عام 1931م، ورأى موائَدها احلافلَة بصنوف الطعام: إِنَّ ُفتاَت موائِد 

تلك الدولِة كفيٌل بأن يمأَل بالَدهم باملساجد واملدارس واملالجئ واملستشفيات.

فكيف لو رأى موائدنا هذه األيام واهلل املستعان!!

اللهم احفظنا بحفظك، واكألنا برعايتك، وأعنا عىل أنفسنا، ووفقنا ملرضاتك.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

)40( اجلوع البن أيب الدنيا ص72.
)41( الشفا بتعريف حقوق املصطفى )188/1(.
)42( الشفا بتعريف حقوق املصطفى )186/1(.
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رمضان شهر الدعاء
المحطة الحادية عشر

خري  عىل  والسالم  والصالة  الكربات،  وكاشِف  الدعوات  جميِب  هلل  احلمد 
الربيات نبيِّنا حممد وعىل آله وصحبه ومن سار عىل هنجهم إىل يوم املعاد، وبعد:

أسعد اهلل أوقاتكم باخلري والربكة والطاعة واملرسات، والسالم عليكم ورمحة 
اهلل تعاىل وبركاته.

من فضائل هذا الشهر أن الدعاَء مستجاٌب فيه، فالصائُم منكرٌس قلُبه ضعيفٌة 
نفسه، ُمقبٌل ومتذلٌل وخاضع ومفتقٌر هلل تعاىل، وهذه كلها من موجبات قبول الدعاء.

وردت  حيث  الدعاء،  شهُر  أنه  وخصائصه،  العظيم  الشهِر  هذا  معاين  ومن 
تنبيٌه  ثنايا آيات الصيام، بل وردت بطريقة السؤال واجلواب، ويف ذلك  آيُة الدعاء يف 
لألذهان وإشارٌة إىل االهتامم هبا، ولفٌت لألنظار إليها، مع أنه سبحانه يف مجيع اآليات 
التي فيها سؤاٌل للنبي  جاءت بصيغة ﴿ے﴾، أما اآلية التي معنا 

قال : ﴿ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴾]البقرة: 186[.

اآليُة تشري ألمهية عبادة الدعاء، وتزداُد قيمُتها واالهتامُم هبا يف شهر رمضان       
املبارك، بدليل ِذكِرها ضمَن آيات الصيام، كام أن النبي  قال: »َثاَلُث 

اِئِم، َوَدْعَوُة امْلَْظُلوِم، َوَدْعَوُة امْلَُسافِِر«)43(. َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت: َدْعَوُة الصَّ

)43( صحيح اجلامع برقم 3030.
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ٌل وُخضوٌع وافتقاٌر والتجاٌء إىل اهلل  فهو حبٌل  فالدعاء عبادٌة؛ ألنَّه تذلُّ
متني وكنٌز ثمني،  وعروٌة ُوثَقى وِصلٌة ربانيَّة، وسالُح من ال سالح له.

ال. اًل، فأعطني تفضُّ كان حييى بن معاذ الرازي   يقول: إهلي أسأُلك تذلُّ

اْلِعَباَدِة  »َأْفَضُل  يقول:  إذ  كلُّها  العبادُة  الدعاَء هو    وقد جعل 
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«)45(. َعاُء«)44(، ويقول : »الدُّ الدُّ

والدعاء،  السؤال  كثرَة  العبد  من  وتعاىل حيب  اهلل سبحانه  إن  الصائمون:  أهيا 
الدعاء، بل يغضُب عىل من يزهُد يف  العبد كثرَي  بل واإلحلاَح بذلك، واهلل يرىض عن 
رواية:  ويف  َعَلْيِه«)46(،  َيْغَضْب  اهلل  َيْسَأِل  مَلْ  َمْن  ُه  »إِنَّ  : يقول  الدعاء، 

»َمْن ملْ َيْدُع اهللَ َيْغَضْب عليِه«)47(.

وحتى نتميَز يف هذا الشهر هبذه العبادة اجلليلة، ينبغي استثامُر أوقاتِه بالدعاء، 
وانتقاُء مواطِن اإلجابة، مع أمهيِة استحضاِر القلِب واالنكساِر بني يدي اهلل، واألخِذ 
وهم  ويلعبون  الناُس  فيها  يسهو  أوقات  يف  باهلل  ختتيل  وأن  الدعاء،  استجابِة  بأسباب 
غافلون عن تلك الطاعة، وأنسُب موسٍم وأفضُل وقٍت لتأهيل النفس وترويضها عىل 

ذلك هذا الشهر الكريم فتأمل.

قيل لإلمام أمحد : كم بيننا وبني عرش الرمحن؟ قال: دعوٌة صادقٌة من 
قلب صادق.

)44( السلسلة الصحيحة برقم 1579.
)45( صحيح اجلامع برقم 3407.
)46( صحيح اجلامع برقم 2418.

)47( السلسلة الصحيحة برقم 2654.
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وصاحُب اهلمة واملوفُق من وفقه اهلل للدعاء دون النظر والتدقيق يف اإلجابة، 
فاملطلوب منك الدعاُء، واهلل  يتوىل اإلجابة، يقول عمر : إين ال أمحُل هّم 

اإلجابة ولكن هّم الدعاء، فإذا ُأهِلمُت الدعاَء فإن اإلجابة معه.

ومن رمحة اهلل بعباده، أن جعَل هلم دعوًة مستجابًة يف كل يوم وليلة من رمضان 
أي عىل مدار أربع وعرشين ساعة ليس وقَت اإلفطار فحسب، وهذا فضٌل عظيٌم من 
رب العاملني، فلامذا التحجرُي واالقتصاُر عىل دقائَق معدودٍة يف حتري الدعاء!! ففضل 

اهلل واسٌع ونَِعُمُه سابغة.

 أنه قال: »إنَّ هللِ تعاىل  فقد ثبت يف حديث صحيح عن النبي 
عتقاَء يف كل يوٍم وليلٍة، لكل عبٍد منهم دعوٌة ُمستجابٌة«)48(.

فريدة، وتأثريه عجيٌب وسهمُه سديد، يف كشِف  ثامٌر عديدٌة ومنافُع  وللدعاء 
شوط  وحتقيِق  االعتداء  وعدِم  االستحضاِر  برشط  النفع،  وجلِب  البالء  ودفِع  الرضِّ 

االستجابة.

اللهم تقبل صياَمنا وقياَمنا وسائَر أعاملِنا، وصلِّ اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم.

)48( صحيح اجلامع برقم 2169.
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رمضان شهر التغيري
المحطة الثانية عشر

احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شيك له وأشهد أن 
حممدا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني، وبعد:

أسعد اهلل أوقاَتكم بالطاعة واخلري واملرسات، وُأَحيِّيكم بتحية اإلسالم، السالم 
عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

يف هذا الشهر فضائُل عظيمٌة تدعوك لتغيري نسِق حياتِك والروتني اليومي قبل 
ُد الشياطني، وللصائم دعوٌة  ذلك، فأبواب اجلنان ُتفتح، وأبواب النريان ُتغلق، وُتَصفَّ
ال ترد، ومن قام وصام رمضان إيامنًا واحتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه، وإقبال باِغي 
اخلري، وليلُة القدر، واإلقباُل عىل تالوة القرآن، والبذُل واإلنفاق، والصرُب عىل الطاعة 

وعن املعصية.

الدينية والدنيوية، فطاعُتُه  يف شهر رمضاَن تتغرُي أحواُل املسلم يف نظام حياته 
تزداُد وصدُره ينرشُح ونفُسه تسمو وقلُبه َيطمئن، ونظاُم نوِمِه وأكِلِه وعمِلِه وزياراتِِه 
وعالقاتِِه كلُّها تتغري، بذلك يصبُح هذا الشهر بمثابة دورٍة تدريبيٍة ومعسكٍر تأهييل، ملن 
الذميمة،  واألخالِق  السيئة  العادات  من  كثرٍي  لرتك  التغيري،  حقيقَة  واستثمر  استشعر 

واالرتقاِء يف ُسّلم الطاعة، وإعادِة النظِر يف كثرٍي من السلوكيات والتعامالت.

من  فيه  تتمُع  ألنه  لالنطالق،  مهٌم  وموسٌم  للتغيري  عظيمٌة  فرصٌة  رمضان 
املألوف  عن  واخلروُج  املحّفزات  مجيُع  ففيه  غريه،  يف  تتمع  ال  ما  املساعدة  العوامل 
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وتكراُر الطاعات، إذ ُيلِزم املسلُم نفَسه بأموٍر إجيابية مل يكن يفعُلها من قبل، كقيام الليل 
واإلقباِل عىل تالوِة القرآن وكثرِة النفقات والصدقات وغريها من أعامل الرب.

أضف إىل ذلك العوامَل املساعدَة لكبِح مجاِح النفس األّمارِة بالسوء، وانعداَم 
وسوسِة الشيطان وتضييَق جمراه يف دِم ابِن آدم، فإمكانيُة التغلِب عىل الشيطان والنفِس 

األمارة بالسوء؛ حافٌز كبرٌي ودافٌع هاٌم جدا لتحقيق التغيري.

لكّن السؤاَل هنا عن أيِّ تغيرٍي نبحث؟!! واجلميُع يلهُث ويرصُخ بالتغيري، وربنا 
 يقول: ﴿ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾]الرعد: 11[.

قال السعدي  يف تفسريه: وكذلك إذا غريَّ العباُد ما بأنفسهم من املعصية، 
فانتقلوا إىل طاعة اهلل، غرّي اهلل عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إىل اخلري والرسور والغبطة 

والرمحة.

أبـــدأ أيــــن  مـــن  ــل:  ــقـ تـ ــةال  ـــدايـ ــب الـ اهلل  ــُة  ــ ــاعـ ــ طـ

ــي ــق ــري ط أيـــــن  تـــقـــل:  اهلــــدايــــةال  اهلل  شعــــــــُة 

نــعــيــمــي أيـــــن  تـــقـــل:  ــةال  ــايـ ــفـ كـ اهلل  جـــــنـــــُة 

أبـــدأ ــد  ــغـ الـ يف  ــل:  ــقـ تـ ــايـــةال  ــنـــهـ ــأيت الـ ــ ــ ــام تـ ــ ــ ربـ

بالنيِة  إنام  باآلماِل واألماين واألحالم واألوهاِم والدعاوى،  يكوُن  فالتغيرُي ال 
الصاحلِة الصادقِة اخلالصة، والعزيمِة القويِة واإلرادِة احلقيقية، والعمِل اجلادِّ الدؤوب، 
ملا فيه صالُح النفس واالستقامُة عىل طاعة اهلل، واالرتقاُء باإليامن ألعىل املراتب، ألّن 

حقيقَته ما وقر يف القلب وصّدقته األعامل.

مسالَِكها تسُلك  ومل  النجاَة  الَيَبِسترجو  عىل  تري  ال  السفينَة  إنَّ 
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يقول األديب مصطفى صادق الرافعي : رمضاُن ما هو إال فرتُة راحٍة 
وهدوء، يعرُبُ املؤمُن من خالهلا إىل مراقي الصعوِد يف درجاِت اإليامن، فمن استفاد من 

هذه الفرتِة يف إصالِح حالِه وتديِد إيامنِِه ومراجعِة نفسه، فقد وجَد للتغيري طريًقا.
إّن معادلَة التغيرِي اإلجيايب ترتكُز عىل ثالثِة أموٍر، كلُّها متوافرٌة ومهيئٌة للعبد يف 

هذا الشهر الكريم:

أوال: مراجعُة العبِد ذاَته وتقييَمه لنفسه وتشخيُص أمراضه.

ثانيا: مصارحُة النَّفِس َوَوضِع خطٍة واضحة للتغيري.

ثالثا: املحاسبة املستمرة، مع اهلمة والعزيمِة نحو األفضل.

وكل هذه لن تتحقَق إال بطلِب العون من اهلل والترضِع إليه والدعاِء، فإهنا من 
أقوى املعينات.

اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسِن عبادتك، نرتككم يف رعاية اهلل وحفظه 
عىل أمل اللقاء بكم مع حمطة جديدة .. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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رمضان شهر الصرب
المحطة الثالثة عشر

إله  القويم، وأشهد أن ال  الديَن  لنا  احلمد هلل الذي هدانا ألقوِم سبيل، وشع 
والصالة  املستقيم،  الرصاط  إىل  عباده  من  شاء  َمن  وفَّق  له؛  شيك  ال  إال اهلل وحده 

والسالم عىل املبعوِث رمحًة للعاملني، نبيِّنا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

من معاين هذا الشهِر العظيم وما فيه من خرٍي جسيم، أنه شهُر الصرب، إذ ُيَوطِّن 
اجتناِب  عىل  إرصاره  مع  هنارا،  وشاب  طعام  من  حيبه  ما  اجتناب  عىل  نفَسه  الصائُم 
الشهوات واملحرمات والصرِب عليها، وعىل أداء صالة القيام ليال، حتى يصبَح الصرُب 

لديه َمَلَكًة وصفًة مالزمة.

مل يتصف هذا الشهُر بصفٍة تضاف إليه، إال أنَّه )شهُر الصرِب( ألمهية هذه العبادة 
اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َصْوُم  ، َوَثاَلَثِة َأيَّ رْبِ ومكانتِها، إذ يقول : »َصْوُم َشْهِر الصَّ

ْهِر«)49(. الدَّ

ام ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، ُيْذِهْبَن  ، َوَثالَثِة أيَّ رْبِ ويقول: »صْوُم َشْهِر الصَّ
ْدِر«)50(. َوَحَر الصَّ

َوْحُر الصدِر أي: وساوُس الشيطان وما ُيصيُب قلَب اإلنسان من غيٍظ وَكدر.

)49( صحيح اجلامع برقم 3803.

)50( صحيح اجلامع برقم 3804.
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هذا  يف  الصرب،  عىل  وتدريبِها  النفس  لتأهيل  وقٍت،  وأنسَب  موسٍم  أفضَل  إن 
الشهر املبارك، ملا فيه من معاين حتقُق هذه الثمرَة بشكٍل يومي، تتمثل بعدِة أشكال منها:

- ترُك حمبوباِت النفِس هنارًا من الطعام والرشاب والصرب عليها.

ِع العبادات، من صالٍة وصياٍم وتالوِة قرآن وصدقة. - الصرُب عىل تنوُّ

قاتلك  أو  رجٌل  سابَّك  ولو  له،  العناِن  إطالِق  وعدُم  اللسان  حفُظ   -
فلتقل» إيِنِّ امُرٌؤ صاِئم«.

- جماهدُة النفِس عىل ترِك املحرماِت واخلطايا.

- الصرُب عىل مشقِة الطاعة، ملا فيها من أجٍر كبرٍي وثواٍب جزيل.

رب«)51(. قال : »ما ُرِزَق َعبٌد َخرٌي َلُه َوال أوَسُع ِمَن الصَّ

املشاق  ِل  حتمُّ عىل  وتعويِدها  بتأهيِلها  نفَسك  وطَّنَت  فإذا  رزق،  الصرُب  إذن 
والصرِب يف هذا الشهر، وديمومِة ذلك بعده فإنَك قد اكتسبَت رزقًا عظياًم َقلَّ من ُيرَزُقه!

فه آخرون بَأنَّه: حبُس النفس  ها عن هواها. وعرَّ ا وكفُّ والصرُب منُع النفِس حماهبَّ
فعٍل  كلِّ  اجلوارِح عن  الشكوى، وحبُس  اللساِن عن  ِط، وحبُس  والَتسخُّ اجلزع،  عن 

ٍم كلطِم اخلدوِد وَشقِّ اجليوِب والدعاِء بالويل والثبور. حُمرَّ

والصرُب ثالثُة أنواع: 

1- صرٌب عىل طاعة اهلل. 2- وصرٌب عن معصية اهلل. 3- وصرٌب عىل أقداِر اهلل 
املؤملة.

)51( صحيح اجلامع برقم 5626.
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َحَسٌن،  امْلُِصيَبِة  ِعنَْد  َصرْبٌ  اِن:  َصرْبَ رْبُ  الصَّ  : اخْلَطَّاِب،  ْبُن  ُعَمُر  يقول 
رْبُ َعْن حمارم اهلل)52(. َوَأْحَسُن ِمنُْه الصَّ

إنَّ  َك، فقال:  هَيِدُّ الصوَم  إّنك شيٌخ كبري، وإّن  قيل لألحنف يف شهر رمضان: 
الصرَب عىل طاعة اهلل أهوُن من الصرب عىل عذاب اهلل.

، اَل ُيْعطِيِه اهلل إاِلَّ لَِعْبٍد  رْبُ َكنٌْز ِمْن ُكنُوِز اخْلرَْيِ يقول احلسن البرصي : الصَّ
َكِريٍم َعَلْيِه)53(.

ٍد بَِقَدٍر  الصرُب والصياُم يشرتكان يف ثمرِة اجلزاِء واألجر، فالصيام أجُره غرُي حمدَّ
 : قال  بِِه«، والصرُب كذلك  َأْجِزي  َوَأَنا  يِل  ْوُم  »الصَّ   اهلل  فهو عند 
ُه  ﴿ىث   يث   حج  مج  جح  مح﴾]الزمر: 10[، َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج : َبَلَغنِي َأنَّ

، َوَلِكن ُيَزاُدوَن َعىَل َذلَِك)54(. اَل حَيِْسُب َعَلْيِهْم َثَواَب َعَمِلِهْم َقطُّ

قال سليامن بن القاسم : كلُّ عمٍل ُيعَرُف ثواُبه إال الصرب.

فمن مَتيَّز بتأهيِل نفسِه وتدريبها، عىل طاعِة الصرِب طواَل هذا الشهر، واستقاَم 
بعَده عليها يكوُن قد حاز خريًا كبريا.

وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اللهم  وصّل  وترىض،  حتب  ملا  وفقنا  اللهم 
وسلم.

)52( تفسري ابن أيب حاتم )102/1(.
)53( الصرب والثواب عليه البن أيب الدنيا ص27.

)54( تفسري ابن كثري )89/7(.
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رمضان شهر االستقامة
المحطة الرابعة عشر

احلمد هلل رب العاملني، أمر باالستقامة عىل الدين، والصالة والسالم عىل نبينا 
حممٍد الصادق الوعد األمني، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

دواِم  عىل  يعينُك  أّنه  ذلك  من  فريدة؛  ومزايا  عديدٌة  ثامٌر  العظيم  الشهِر  هلذا 
الطاعة واالستقامِة واإليامِن، فإنَّ استثامَر ثالثني يومًا بعبادات وأعامٍل صاحلٍة متنوعة، 
ُد اجلوارح، ألَن َتكوَن هذه صفاٍت راسخًة وَمَلَكًة  القلَب وُيسدِّ النَّفَس ويثبُِّت  يوّطُن 

دائمًة بعَد رمضان.

 : قال  اهلل،  دين  عىل  وثباٍت  وإيامٍن  استقامٍة  شهُر  رمضان  شهُر 
ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ﴿ڳ   
ُع عبادات  ڻ﴾]البقرة: 185[، ففيه هدايٌة وتسديٌد وإذعان، فيزيُد اإليامن وتتنوَّ
القرآن، فهنا  التقوى والصرِب والذكِر والدعاِء والصدقِة وتالوِة  القلب واألركان، من 

هدايٌة مضاعفة؛ هدايُة القرآِن وهدايُة شهر رمضان فتأمل.

يِف  يِل  ُقْل  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:   ، الثََّقِفيِّ  اهللِ  َعْبِد  ْبِن  ُسْفَياَن  َعْن 
ْساَلِم َقْواًل اَل َأْسَأُل َعنُْه َأَحًدا َبْعَدَك، قال: »ُقْل: آَمنُْت بِاهللِ، ثم اْسَتِقْم«)55(. اإْلِ

)55( أخرجه مسلم.
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إال  يتحقُق  ال  وهذا  اجلنان،  ودخوُل  السيئات  تكفرُي  رمضان  شهر  ثامر  من 
باالستقامة عىل أوامِر العزيِز الرمحن، كام قال : ﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           
ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  

ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ﴾]فصلت: 32-30[.

وُرِوَي عن عمر بِن اخلطاب  أنه قرأ هذه اآلية عىل املنرب ﴿ٱ   ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾]فصلت: 30[، فقال: مل يروغوا روغاَن الثعلب.

نا فارزقنا االستقامة)56(. وكان احلسُن  إذا قرأ هذه اآلية قال: اللهم أنت ربُّ

حقيقُة االستقامِة السداُد واهلدايُة والتوفيُق ملا فيه مرضاُة اهلل، وهو اإلصابة يف 
ُدوا وقاِرُبوا«)57(. مجيع األقوال واألعامل واملقاصد، وقال : »َسدِّ

يقول شيخ اإلسالم : أعظُم الكرامِة لزوُم االستقامة.

وأعظُم ما يراَعى استقامَته بعد القلب من اجلوارح اللسان، فإنه ُترمجان القلب 
واملعرُب عنه)58(، لذلك يقول  كام يف احلديث احلسن: »اَل َيْسَتِقيُم إِياَمُن 
َعْبٍد َحتَّى َيْسَتِقيَم َقْلُبُه، َواَل َيْسَتِقيُم َقْلُبُه َحتَّى َيْسَتِقيَم لَِساُنُه، َواَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َرُجٌل اَل 

َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه«)59(.

شكليٍة  واستقامٍة  زائٍف  بكامٍل  النفِس  إقناُع  املعارصة؛  األمراِض  أخطِر  من 
وإيامٍن ضعيٍف هش!!

)56( الزهد والرقائق البن املبارك ص507.
)57( متفق عليه.

)58( جامع العلوم واحلكم )512/1(.
)59( السلسلة الصحيحة برقم 2841.
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قال:    حممد  بِن  القاسِم  عن  َبَلَغه  أّنه    مالك  اإلماُم  َذَكر  وقد 
أدَركُت الناَس وما ُيعِجبهم القول، إنام ُيعِجبهم العَمل.

»َمْن   : قولِه  خالل  من  الشهر  هذا  يف  االستقامِة  معنى  تتجىلَّ 
ديمومِة  إىل  يشرُي  ما  ْهَر«)60(،  الدَّ صاَم  اٍل َفكأنَّام  بِِستٍّ من َشوَّ وَأْتَبَعُه  َرَمَضاَن،  صاَم 

العمِل واالستمراِر يف الطاعة ملا بعد رمضان.

والصاحلات،  الطاعات  ودواُم  وزيادُته  اإليامِن  ثباُت  هي  املطلوبُة  فاالستقامُة 
وحقيقُة االستقامِة لزوُم ديِن اهلل القويم، وسلوُك رصاطِِه املستقيم، وعدُم االنحراف عنه 
ذاَت الشامل أو ذاَت اليمني، واالستقامُة تشمل النياِت واألقواَل واألفعاَل واألحوال، 
َأّيِة حال،  النيات واملقاصد، وباهلل عىل  ومِجاُعها وقوُعها هلل وباهلل وعىل أمر اهلل؛ هلل يف 

وعىل أمر اهلل يف مجيع األقوال واألفعال.

أن  وهي  االستقامة؛  درجات  أعىل  حتقيق  يف  جدًا  مهم  وقيٌد  لفتٌة  وهنا 
اهللُ  أمَر  فقد  أعرافنا،  أو  عاداتِنا  أو  رغباتِنا  أو  مراِدنا  عىل  ال  اهلل  مراد  عىل  نستقيَم 
الصادقة،  باالستقامة  املؤمنني  من  معه  ومن    نبيَّه   --

گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ﴿ڈژ    : فقال 
گ﴾]البقرة: 186[.

اللهم يا مقلَِّب القلوب ثبت قلوبنا عىل دينك، وارزقنا االستقامة عىل طاعتك، 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اللهم  وصلِّ  أعاملنا،  وسائر  وقيامنا  صيامنا  منا  وتقبل 

أمجعني.

)60( صحيح الرتغيب برقم 1009.
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رمضان شهر البطوالت
المحطة الخامسة عشر

اَلِل َوْجِهِه َوَعظِيِم ُسْلَطانِِه، وَأْشَهُد أْن الَ إَِلَه إالَّ اهللُ وحَدُه  ْمُد هللِ َكَم َينَْبِغي ِلَ احْلَ
ًدا َعبُدُه ورُسوُلُه  يَك َلُه ُيِعزُّ َمْن َيَشاُء بفضِلِه، وُيِذلُّ َمن يَشاُء بِعْدلِِه، وأْشهُد أنَّ حممَّ ال َشِ
لنَي، وصىلَّ اهللُ عليِه يِف اآلِخِريَن، وصىلَّ اهللُ عليِه يِف املإِل األَعىَل إىِل  صىلَّ اهللُ عليِه يف األوَّ

ا َبعُد: يِن، أمَّ يوِم الدِّ

اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم  والرسور،  والطاعِة  بالربكِة  أوقاَتكم  اهللُ  أسعَد 
وبركاته.

من مزايا وخصائِص وأحواِل ومعاين هذا الشهر العظيم، أنه شهُر االنتصارات 
األمِن  دعائَم  وأرست  التاريخ  جمرى  ت  غريَّ التي  املهامت،  واألحداث  والبطوالت 
والرفعِة والنرِص هلذه األمة، واملتأمُل يف الذاكرة وأحداث التاريخ اإلسالمي جيُد ارتقاًء 
ُمِهامَّ من ذٍل إىل عز ومن ضعٍف إىل قوة، ُفصوهُلا املهمة وصوُرها املرشقُة وقعت يف شهر 

العزة رمضان.

ُة  يَّ رَسِ كانت  الصيام،  فرِض  وقبَل  اهلجرة  من  األوىل  السنِة  من  رمضاَن  يف   -
»سيِف البحِر« بإمرِة محزَة بن عبد املطلب  يف ثالثني رجاًل من املهاجرين، يف 
أوِل خروٍج للمسلمني للدفاع عن حقوقهم وقتاِل مرشكي قريش، إال َأنَّه مل حيصل فيها 

قتال.

- يف السابَع عرَش من رمضاَن يف السنة الثانيِة من اهلجرة، حدٌث من أهم أحداِث 
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التاريخ ومعركٌة فاصلٌة قلبت املوازين؛ غزوُة بدٍر الكربى ومعركُة الفرقاِن التي َسطََّرت 
أروَع البطوالت، والتي انتهت بالنرص الباهر للمسلمني، وهي أولُّ مواجهٍة حقيقيٍة بني 

املسلمني واملرشكني.

مكُة  ُفتَِحت  اهلجرة؛  من  الثامنِة  السنِة  من رمضاَن يف  والعرشين  الثالِث  - يف 
وبشارٌة  املسلمني،  انتصارات  أعظِم  من  انتصاٍر  يف   ، الرسوِل  بقيادِة 
عظمى بقياِم دولِة اإلسالم، وإيذانا بغروب شمِس الكفِر والرشك، مع قمٍة يف األخالِق 

النبوية الراقية ونموذٍج رفيٍع يف التسامح والتواضع.

- يف الثامِن والعرشين من رمضاَن من السنِة الثانيِة والتسعني للهجرة ُفتَِحت 
. األندلُس عىل يِد القائِد البارع واملقاتِل الفذ طارِق بِن زياد

  - يف رمضان سنة 583هـ معركة حطني بقيادة صالح الدين األيويب 
متهيدا السرتداد بيت املقدس من الصليبيني.

 ، يف رمضاَن سنَة 658هـ معركُة عنِي جالوَت بقيادِة سيِف الدين قطز -
وصُد الغزِو املغويلِّ يف عني جالوت قرَب النارصِة بفلسطنَي لتكون من أشهر املعارك 

اإلسالمية.

حممِد  العثامين  القائِد  يِد  عىل  القسطنطينيُة  ُفتَِحت  857هـ  سنَة  رمضاَن  يف   -
. الفاتح

- يف السادَس عرَش من رمضاَن 1213هـ اندحاُر نابليون وهزيمُته أماَم أسواِر 
لقاَء  يا عكا، سالٌم عليِك سالمًا ال  يقول: حتطمت أحالمي عىل أسواِرك  عكا، وهو 

بعده.
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وهنالك العديُد من الوقائِع واألحداِث واملعارِك املهمة يف تاريخ املسلمني، يف 
شهِر رمضاَن املبارك نكتفي بام أشنا إليه كام يقال: يكفي القالدَة ما أحاط بالعنق.

اللهم انرص دينَك وكتاَبك وسنة نبيك  وعباَدك الصاحلني، وإىل 
اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم  وحفظه  اهلل  رعاية  يف  نرتككم  جديدٍة  حمطة  يف  نلقاكم  أن 

وبركاته.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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 رمضان شهر االستسالم واخلضوع هلل
المحطة السادسة عشر

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

للعزيز  واالستسالَم  واالستجابَة  التجردَّ  رمضان؛  شهِر  معاين  أجلِّ  من  فإنَّ 
مها علينا لفرتٍة  الديان، فكام أنَّنا نسارُع لإلمساك عن أشياَء مباحٍة باألصل، ألنَّ اهللَ َحرَّ
حمددٍة يف هذا الشهر، كام أنَّ نظاَم احلياِة والعادات اليومية تتغرُي وتتبدل؛ كأوقاِت الطعاِم 

والنوِم وتنوع العبادات.

شهُر رمضاَن معسكٌر تدريبيٌّ ومدرسٌة تأهيلية، ُتعني العبَد عىل إتقاِن االستسالِم 
واإلحساِن يف الطاعة والعبادة، وأن ال ختضَع قلوُبنا وأنفُسنا وأبداُننا، لعاداٍت وتقاليَد 
وأهواٍء وقواننَي دنيويٍة وأحواٍل طارئٍة ومؤثراٍت خمالفٍة لرشع اهلل، فالصوُم احلقيقيُّ هو 
صوُم الروِح والقلِب والعقِل واجلوارِح وانقياُدها هلل  دوَن َحَرٍج أو ملٍل أو كلل 

أو تلكؤ.

عن  بطوُننا  فقط  وليس  املحرمات  عن  جوارُحنا  تصوَم  ألن  بحاجٍة  نحن 
ْنَسان إاِلَّ  املأكوالت واملرشوبات! يقول ابن اجلوزي : َما من جارحٍة يِف بدن اإْلِ
ْوُم يِف َرَمَضان َويِف غري َرَمَضان؛ فصوُم اللَِّسان ترُك اْلَكاَلم إاِلَّ يِف ذكر اهلل  َويْلزمُه الصَّ
َتَعاىَل، َوَصْوُم الّسمِع ترك اإلصغاِء إىَِل اْلَباطِل َوإىَِل َما اَل حَيِلُّ َساَمُعه، َوِصَياُم اْلَعيننَْيِ ترُك 

النّظِر والغضُّ َعن حمارم اهلل َتَعاىَل)61(.

)61( بستان الواعظني ص217.
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ذمَّ أعرايبٌّ قومًا فقال: يصومون عن املعروف، ويفطرون عىل الفواحش!

يف إشارٍة لعدم استفادهِتم من هذا الشهر االستفادَة املطلوبة، وترِك االستجابِة 
واخلضوِع لعالم الغيوب.

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ﴿  : ربنــا  يقــول 
وئ        ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ    ۉ   ۅ   
وئ﴾]األنفال: 24[، يأمُر تعاىل عباَده املؤمنني بام يقتضيِه اإليامن منهم وهو 
ذلك  إىل  واملبادرُة  به  َأَمَرا  ملا  االنقياُد  أي:   ، وللرسول  هلل  االستجابة 

والدعوة إليه، واالجتناُب ملا هنيا عنه، واالنكفاُف عنه والنهُي عنه)62(.

ارتباُط دخوِل الشهِر برؤيِة اهلالل، والبدايُة بعزِم النيِة من الليِل لصياِم النهار، 
ثم  الصادق،  الفجُر  وهو  باإلمساك  لإليذان  جيلٍّ  وبرهاٍن  واضحٍة  كونيٍة  آيٍة  وفَق 
ورسعِة  االستسالِم  معاين  من  ذلك  كل  القرص،  وغياِب  الشمس  غروب  عند  نفطُر 

االستجابة، والدقِة واالنضباِط يف امتثاِل أوامر اهلل دون زيادٍة أو نقصان.

من  واالستسالم؛  االستجابِة  نيِة  استحضاِر  مع  رمضان،  يف  احلياِة  نظاِم  تغيرُي 
تفصييلٍّ  بشكٍل  بحٍث  أو  اعرتاٍض  دون  للرمحن،  اخلضوع  ودالالِت  اإليامِن  عالماِت 

باحِلَكم من جراء ذلك.

القلِب  وهتيأِة  وتطويِعها  النفِس  لتأهيِل  الشهر،  هذا  يف  الفرصِة  اغتناَم  إنَّ 
وخضوعه، وجاهزيَة اجلوارِح المتثال أوامر اهلل بفعل الطاعات وترك املنهيات؛ ثمرٌة 
عظيمٌة وأثٌر كبرٌي من آثار حسِن االستسالم وطيب االستجابة، لتكون دافعًا قويًا وحمفزًا 

كبريًا لديمومة هذه املنافع والفوائد.

)62( تفسري السعدي ص318.
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املعنى الشمويلِّ  ُوفِّقنا لتحقيق  الثمرَة يف هذا الشهر، نكوُن قد  فلو حققنا هذه 
لإلسالم، وهو االستسالُم واإلذعاُن واالنقياُد ألمر اهلل تعاىل، بالذل واحلب والطاعة 

هلل والرغبة والرهبة.
: ومن الصور املرشقة يف رسعة االستجابة هلل

ْوِط، َفَسِمْعُت  ُب ُغاَلًما يِل بِالسَّ عن أيب مسعود البدري  قال: ُكنُْت َأرْضِ
َدَنا  َفَلامَّ  َقاَل:  اْلَغَضِب،  ِمَن  ْوَت  الصَّ َأْفَهِم  َفَلْم  َمْسُعوٍد«،  َأَبا  »اْعَلْم،  َخْلِفي،  ِمْن  َصْوًتا 
ِمنِّي إَِذا ُهَو َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفإَِذا ُهَو َيُقوُل: »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد، اْعَلْم، َأَبا 
ْوَط ِمْن َيِدي، َفَقاَل: »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد، َأنَّ اهللَ َأْقَدُر َعَلْيَك  َمْسُعوٍد«، َقاَل: َفَأْلَقْيُت السَّ

ُب َمُْلوًكا َبْعَدُه َأَبًدا)63(. ِمنَْك َعىَل َهَذا اْلُغاَلِم«، َقاَل: َفُقْلُت: اَل َأرْضِ
الشجاعُة يف االستجابة:

َعْن َأَنٍس  َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َأَخَذ َسْيًفا َيْوَم ُأُحٍد َفَقاَل: »َمْن 
َيْأُخُذُه  »َفَمْن  َقاَل:  َأَنا،  َأَنا،  َيُقوُل:  ِمنُْهْم  إِْنَساٍن  ُكلُّ  َأْيِدهَيُْم،  َفَبَسُطوا  َهَذا؟«  ِمنِّي  َيْأُخُذ 
َقاَل:  ِه.  بَِحقِّ آُخُذُه  َأَنا  ُدَجاَنَة:  َأُبو  َخَرَشَة  ْبُن  ِساَمُك  َفَقاَل  اْلَقْوُم.  َفَأْحَجَم  َقاَل  ِه؟«  بَِحقِّ

ِكنَي)64(. َفَأَخَذُه َفَفَلَق بِِه َهاَم امْلُرْشِ
رسعة االستجابة يف املألوفات:

ْبَن  َوُأيَبَّ  َطْلَحَة  َوَأَبا  ُعَبْيَدَة  َأَبا  َأْسِقي  ُكنُْت  َقاَل:   ، َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن 
َمْت، َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة:  َكْعٍب، ِمْن َفِضيِخ َزْهٍو َومَتٍْر، َفَجاَءُهْم آٍت َفَقاَل: إِنَّ اخلَْمَر َقْد ُحرِّ

ُقْم َيا َأَنُس َفَأْهِرْقَها، َفَأْهَرْقُتَها)65(.
ْهُو فهو الُبرْس والرطب. الفضيُخ: اسٌم للُبرس إذا ُشِدَخ ونُبَذ، وأما الزَّ

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعاملنا، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

)63( أخرجه مسلم.

)64( أخرجه مسلم.
)65( أخرجه البخاري.
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رمضان شهر اإلخالص
المحطة السابعة عشر

احلمد هلل العزيِز الغفوِر، العليِم بذات الصدور، وأشهد أن ال إلَه إال اهلل وحَده 
ال شيك له احلليم الّشكور، وأشهد أّن نبيَّنا وسّيَدنا حمّمًدا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه 

وعىل آله وسلم تسليام كثريا، وبعد:

مع حمطٍة مهمٍة وغايٍة عظيمٍة وأثٍر كبري، من آثار هذا الشهر املعظم.

فمن أمجِل املنح، وأروِع األعطيات، وأغىل الدرر، وأنفِس املعاين، التي حيققها 
الصائُم يف هذا الشهر الفضيل؛ اإلخالُص هلل سبحانه، الذي هو حقيقُة الدين وحموُر 
﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾]غافر: 14[،   : قال  واملرسلني،  األنبياء  دعوِة 

وقال : ﴿ۇ   ۇ  ۆ     ۆ﴾]اغافر: 65[.

اإلخالُص هو حقيقُة العبادِة وروُحها، ولبُّ الدين، ومفتاُح دعوِة الرسل، ودرُة 
القلوب، وسلعُة املتقني، وغنيمُة املخبتني، وتارُة العلامِء الربانيني والعباد الزاهدين.

ُلها  ها اهللُ لنفسه، فال يدخُلها رياٌء وال يتخلَّ الصوُم هو العبادُة الوحيدُة التي خصَّ
ى  نفاق، يقول اإلمام أمحد : ال رياَء يف الصوم، فال يدخُله الرياُء يف فعله، َمن َصفَّ
َر عليه، ومن أحسَن يف ليلِه ُكوفِئ يف هناِره، ومن أحسَن يف هناِره  ر ُكدِّ َي له، ومن َكدَّ ُصفِّ

ُكوفئ يف ليله، وإنام ُيكاُل للعبد كام كال.

ُن العبُد صالَته ويتصنُع للناس، وقد يتصدُق وينفُق ليقال: جواٌد كريم،  قد ُيَزيِّ
وقد حيجُّ سمعًة ونفاقا، بل قد جياهُد ليقاَل جريٌء شجاع! إال الصياُم فال يتخلَُّله يشٌء 

من ذلك، فهو إما صياٌم خالٌص هلل، أو ال صيام!
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ُم الناَس اإلخالَص، ويدرهُبم عىل اجتناِب النفاِق والرياء، ويوطُِّن  فالصوُم ُيَعلِّ
النفَس عىل تعاهِد األعامل، وحيّقُق للقلِب َملكَة مدافعِة األمراض كالشهوات واهلوى 

وحبِّ حممدِة الناس والتفاخِر والتكرب.

واهلل  ال يقبُل من األعامِل إال ما كان خالصًا لوِجِهه الكريم، موافقا لسنِة 
نبيِِّه ، يقول ربنا : ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ڻ﴾]البينة: 5[.

قاصدين بجميع عباداهِتم الظاهرِة والباطنِة وجَه اهلل، وطلَب الزلفى لديه)66(.

ْبُن  اهللَِّ  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أبو   يقول  املسلم،  حياة  يف  ورضورتِه  اإلخالِص  وألمهيِة 
َم النَّاَس  ُه َلْو َكاَن ِمْن اْلُفَقَهاِء َمْن َلْيَس َلُه ُشْغٌل إالَّ َأْن ُيَعلِّ َأنَّ َأيِب مَحَْزَة : َوِدْدُت 
ُه َما َأَتى َعىَل َكثرٍِي  ، َفإِنَّ ْم َوَيْقُعَد إىَل التَّْدِريِس يِف َأْعاَمِل النِّيَّاِت َلْيَس إالَّ َمَقاِصَدُهْم يِف َأْعاَمهِلِ

ِمْن النَّاِس إالَّ ِمْن َتْضِييِع النِّيَّاِت)67(.

األمُة اآلَن أحوَج ما تكوُن إىل اإلخالص، إذ فيه بدايُة طريِق اخلالِص والرفعِة 
فعِة،  والرِّ يِن  والدِّ ناِء  بالسَّ األّمَة  هذه   ْ »َبرشِّ  : يقول  والعزة،  والتمكنِي 
والنَّرِص والتمكنِي يف األرِض، َفَمْن َعِمل منهم َعمَل اآلخرِة للدنيا؛ مل َيُكْن له يف اآلخرِة 

من َنصيٍب«)68(.

من  والفراِر  اإلخالص،  عىل  النفس  لتوطنِي  الشهر  هذا  يف  بحاجٍة  نحن  كم 
الرياء، وطرِد النفاق واخليانة واحلقد والتباهي والتفاخر!

)66( تفسري السعدي ص931.
)67( املدخل البن احلاج العبدري )6/1(.

)68( صحيح اجلامع برقم 2825.
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العمِل من  الطاعة، وختليُص  بالقصِد يف  إفراُد احلقِّ سبحانه  واإلخالُص: هو 
الشوائب، وتصفيُة الفعِل عن مالحظة املخلوقني، وهو التوقِّي من مالحظِة اخللِق حتى 

عن نفسك.

يقول ابن القيم : العمُل بغرِي إخالِص وال اقتداٍء كاملسافِر يمأُل جراَبه 
رماًل ُيثِقُلُه وال َينَفُعه)69(.

اَمِء أعزُّ من التَّْوفِيق، َواَل صعَد من األَْرِض  قال بعض السلف: َما نزَل من السَّ
أعزُّ من اإْلِْخاَلص)70(.

كبرٍي  عمٍل  وربَّ  النية،  ُتَعظُِّمه  صغرٍي  عمٍل  ُربَّ   : املبارك  ابن  وقال 
ُره النية. تصغِّ

وكان من دعاِء عمَر : اللهم اجعل عميل كلَُّه صاحلًا واجعله لوجهك 
خالصا، وال تعل ألحٍد فيه شيئا)71(.

اللهم ارزقنا اإلخالَص يف القول والعمل، وصلِّ اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم.

)69( الفوائد ص49.
)70( التحبري شح التحرير )62/1(.

)71( اجلواب الكايف ص132.
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وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون
المحطة الثامنة عشر

اخلريات،  بفعِل  عباَدُه  َأَمَر  والعطيات،  النعِم  واهِب  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
ڳ   ڳ   ڳ   ﴿گ    : فقال  الطاعات،  إىل  واملسارعِة 
 ،]186 ں﴾]البقرة:  ں   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ    ڳ  
الفضل  أويل  وصحبه  آله  وعىل  حممٍد  نبيِّنا  الربّيات،  خرِي  عىل  والسالم  والصالة 

واملكرمات، وبعد:

أسعد اهلل أوقاَتكم باخلرياِت واملرساِت، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

من املعاين العظيمِة واخلصائِص اجلليلِة هلذا الشهِر املبارك، أن الناَس يتسابقون 
ويتنافسون فيه بأعامل الرب واخلرِي والتكافِل واإلحسان، ما ال يكون يف غريه من سائر 
الشهور، ألنَّ القلوَب ُمهيَئٌة ودواِعي اخلرِي متوافرة، كيف ال وينادي مناٍد: يا باِغَي اخلرِي 

أقبل!

املتأمُل يف َحثِّ النبيِّ  عىل تفطرِي الصائمني وما يرتتُب عليه من 
األجِر العظيم، جيُد حافزًا ودافعًا كبريًا يف املسارعة إىل اخلريات، كام صح يف احلديث أنه 
اِئِم ِمْن َغرْيِ َأْن َينُْقَص ِمْن   قال: »َمْن َفطََّر َصاِئاًم، َكاَن َلُه، ِمْثُل َأْجِر الصَّ
اِئِم َشْيًئا«)72(، وكذلك ُجوده  يف هذا الشهر منقطُع النظري، إذ  َأْجِر الصَّ
كان أجوَد الناس، وكان أجوَد ما يكوُن يف رمضاَن، َلداللٌة عظيمٌة وحٌث كبرٌي عىل البذِل 

والعطاء والنفقة والسخاء، يف شهر يظهُر فيه الكرماُء ويتسابُق فيه األتقياُء األصفياء.

)72( صحيح اجلامع برقم 6415.



55 وقفاٌت تربوية.. ونفحاٌت �إميانية.. وثماٌر عملية

يقول العالمة السعدي : فال طريَق للفالِح سوى اإلخالِص يف عبادِة 
َق لذلك، فله الَقَدُح املعىّل، من السعادة والنجاح  عِي يف نفع عبيده، فمن ُوفِّ اخلالق، والسَّ

والفالح)73(.

رمضاُن شهٌر اجتمَع فيه اخلرُي والفضُل كلُّه، إذ فيه النفحاُت اإليامنيُة والربكاُت 
الربانية، وإقباُل النفس وانرشاُح الصدر وطمأنينُة القلب، لذا أذكركم أحبتي بوصايا 
نبويٍة للمسارعِة واملسابقِة يف بذِل اخلرِي وفعِل املعروِف كٌل بحسب استطاعتِه َوُوسعِه 

وجماله.

َس عن مسلٍم ُكْرَبة ِمْن ُكَرِب الدنيا؛ َنفَّس اهلل عنه  قال :»َمْن َنفَّ
ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب يوِم القياَمِة، وَمْن َسرت عىل مسلٍم؛ َسرَتُه اهلل يف الدنيا واآلِخَرِة، واهلل يف 

َعْوِن الَعْبِد ما كاَن العبُد يف َعْوِن َأخيِه«)74(.

يف احلديث أصوٌل يتفرُع منها العديُد من أبواب اخلري، لتشمَل حاجاٍت خمتلفٍة 
لفئاٍت متنوعة، بل ُتعطي خياراٍت للباذلني واملحسنني يف وجوِه اخلرِي وكذلك العاملني 
يف املؤسسات اخلريية؛ للمسامهة يف تلك القربات وقضاِء احلاجات، واجلزاُء من جنس 

العمل، وازرع خريًا تدُه مثمرا، والتجارُة مع اهلل أربُح تارة!

َها فِيِهْم  ُهْم بِالنَِّعِم ملَِنَافِِع اْلِعَباِد، َوُيِقرُّ وقال : »إِنَّ هللِ َقْوًما خَيَْتصُّ
ِهْم«)75(. هَلَا إىَِل َغرْيِ َما َبَذُلوَها، َفإَِذا َمنَُعوَها , َنَزَعَها ِمنُْهْم , َفَحوَّ

عىل  النِّعِم  َأجلِّ  من  املتنوعة،  اخلرِي  بأعامِل  العباد  ونفَع  والعطاَء  البذَل  أنَّ  فيه 
العبد وبقاُؤها وديمومُتها بشكِرها، وهذا ال يتحقُق إال باستمرار املعروِف لآلخرين.

)73( تفسري السعدي ص576.
)74( صحيح الرتمذي برقم 1425.

)75( صحيح اجلامع برقم 2164.
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والصَدقُة  وِء،  السُّ مصارَع  َتِقي  املعروِف  »صناِئُع   : وقال 
ِحِم َتزيُد يف الُعمِر، وكلُّ معروٍف صدقٌة، وأهُل  ، وِصلُة الرَّ بِّ َخِفّيًا ُتطِفيُء غضَب الرَّ

نيا ُهم أهُل املعروِف يف اآلِخرِة«)76(. املعروِف يف الدُّ

َكَسْوَت  املؤِمِن؛  عىل  وِر  الرسُّ إْدخاُل  األْعامِل  »أْفضُل   : قال 
َعْوَرَتُه، وأْشَبْعَت َجوَعَتُه، أو َقَضْيَت لُه حاجًة«)77(.

ولفهِم السلف الدقيِق وبعِد النظِر العميق، يف األدلة العامِة واخلاصِة بتأصيالهتا 
الرشعية، انعكس ذلك عىل جمرياِت حياهِتم العملية، كام يف القصة التالية:

لرجٍل  حاجٍة  قضاِء  يف  أصحابه  من  قومًا   -- البرصي  احلسن  بعث 
وا بثابٍت الُبناين، فخذوه معكم، فَأتوا ثابتًا، فقال: أنا معتكف، فرجعوا إىل  وقال هلم: ُمرُّ
احلسن فأخربوه، فقال: قولوا له: يا أعمش أما تعلُم أنَّ مشَيك يف حاجة أخيك املسلم 

خرٌي لك من َحجٍة بعد َحجة؟ فرجعوا إىل ثابٍت، فرتك اعتكاَفه، وذهَب معهم)78(.

اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسالم عليكم ورمحة اهلل 
وبركاته.

)76( صحيح الرتغيب برقم 890.
)77( صحيح الرتغيب برقم 2621.

)78( جامع العلوم واحلكم )294/2(.
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رمضان جممع الربكات
المحطة التاسعة عشر

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وأسعَد اهلل أوقاتكم بالُيمن والربكة والطاعة 
والرب.

ففيه من  الربكاِت ومنبُع اخلريات،  َأنَُّه جممُع  املبارِك  الشهِر  فإنَّ من معاين هذا 
الطاعات والقربات والصاحلات والعبادات ما ال توجُد يف غريه.

هي  والربكُة  اجلميع،  يتمناها  طيبٌة  معايِن  هلا  رائعٌة  مجيلٌة  وكلمٌة  عبارٌة  الربكُة 
الزيادُة والنامُء وكثرُة اخلري وهناُء العيش والكفايُة يف كل يشء.

والربكُة: هي ثبوُت اخلري اإلهلي يف اليشء؛ فإهنا إذا حلَّت يف قليٍل كثَّرتُه، وإذا 
 ، حلَّت يف كثرٍي َنَفع، وِمن أعظِم ثامِر الربكِة يف األموِر كلِّها استعامهُلا يف طاعة اهلل
بارك له يف رزقِه ووقتِه وعملِه وذريتِه وعلمِه وطاعتِه وسائر  بعبٍد خريًا  أراد اهللُ  وإذا 

أحواله.

عت وتنوعت يف هذا الشهر املبارك: والربكاُت تكاثرت وتمَّ

1- فهو شهر مبارك:

كام قال : »َأَتاُكم َشْهُر َرَمَضاَن، َشْهٌر ُمَباَرٌك«)79( .   

)79( صحيح الرتغيب برقم 999.



58

2- فيه ليلٌة مباركة:

﴿ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ     : قال 
ٹ  ڤ  ڤ            ڤ﴾]القدر: 4-3[.

وقال : ﴿پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ ﴾]الدخان: 3[.

3- َأنَزَل اهللُ فيه كتابًا مباركًا:

ہ﴾  ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ   ڻ     ﴿ڻ    : قال 
]األنعام: 155[.

4- طعاُمه مبارك:

ُحوِر«)80(. كُة يف ثالثٍة: يف اجلَاَمَعِة، والثَِّريِد، والسُّ قال : »الرَبَ

ُحوِر َبَرَكًة«)81(. ُروا، َفإِنَّ يِف السَّ وقال : »َتَسحَّ

5- األجواُء مباركة:

د. فأبواُب اجلنِة ُتفَتح وأبواُب الناِر ُتغلق والشياطني ُتَصفَّ

أْبَواُب  َقْت  َرَمَضاُن ُفتَِّحْت أْبَواُب اجلَنَِّة وُغلِّ َدَخَل  »إذا   : قال 
َياطِنُي«)82(. َجَهنََّم، وُسْلِسَلِت الشَّ

6- كثرُة األجور:

ُه اهللُ عنَده، وفضُل اهللِ عظيم، ومن صام رمضاَن وقاَمه  فإنَّ أجَر الصياِم اختصَّ
وقاَم ليلة القدر إيامنًا واحتسابًا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه، ويف كل ليلٍة عتقاُء من النار، 

)80( صحيح اجلامع برقم 2882.
)81( متفق عليه.
)82( متفق عليه.
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وفيه إجابُة الدعاء، وكثرُة الروحانيات واإليامنيات، والعمرُة فيه تعدُل حجة، وغريها 
من األجور التي حتصد يف هذا الشهر املبارك.

7- أبواُب اخلري فيه متوافرٌة من الطاعات والعبادات والقربات والنفقات.

أهيا األحبة: الربكُة أمٌل وعمل.. هدٌف وطموٌح، ولكن حتى نصل إليها، البدَّ 
من جٍد واجتهاٍد وحتقيٍق ملقتضياهِتا وموجباهِتا وأسباهِبا ومقدماهِتا، وهي كثريٌة جيمُعها 

سلوُك طريِق الرشاِد واالستقامة.

وأن  أعاملنا،  بالصاحلات  خيتم  وأن  أوقاتنا،  يف  لنا  يبارك  أن  الكريم  اهلل  نسأل 
جيعل خري أيامنا يوم نلقاه.

عليكم  والسالم  وحفظه  اهلل  رعاية  يف  نرتككم  جديدة  وحمطة  نلقاكم  أن  إىل 
ورمحة اهلل وبركاته.
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رمضان وحتمل املسؤولية
المحطة العشرون

احلمد هلل الذي امتن علينا بشهر رمضان، وأفاض علينا فيه بالكثري من الفضل 
الكرام،  آله وصحابته  نبينا حممد وعىل  األنام،  واالمتنان، والصالة والسالم عىل خري 

وبعد:

يتجدد اللقاُء معكم، يف تلك املحطات الرمضانية، مع وقفٍة جديدٍة وبرقيٍة نافعٍة 
مفيدٍة بإذن اهلل تعاىل.

ينبغي  والتي  العظيم،  الشهر  هذا  يف  واضحًة  َتظهُر  التي  اجلليلِة  املعاين  فمن 
أن يقَف عندها املسلُم متأماًل مستنبطًا حكمًة من ِحَكم هذا املوسم الفريد من نوعه؛ 
الطعاَم  العبُد  الصيام، وعندما يرتُك  الشهر عدُة عباداٍت من أعظِمها  إذ تتجىل يف هذا 
وهنا  والصغرُي،  والكبرُي  والفقرُي  الغنيُّ  يتساوى  بذلك  املفطرات،  وسائَر  والرشاَب 
الصغار  ألحوال  والكباِر  الفقراء،  ألحواِل  األغنياِء  باستشعار  املسؤوليِة  حتّمل  تكمن 

وهكذا.

كان  إذا دخل العرُش األواخر، »َشدَّ ِمْئَزَرُه، وَأْحَيا َلْيَلُه، وَأْيَقَظ 
َأْهَلُه«)83(، وهذا باٌب من أبواب حتمل املسؤولية، »كلُّكم راٍع ومسؤوٌل عن رعيتِِه«)84(.

قال  النفس،  تزكيُة  الشهر  هذا  يف  العبِد  عىل  املرتتبِة  املسؤولياِت  أعظِم  من 
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ﴿ٹ    :

)83( أخرجه البخاري.
)84( متفق عليه.
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يزّكيها  نفَسه  يتعاهُد  رمضاَن  شهِر  يف  فاملسلم   ،]10-7 ڃ﴾]الشمس:  ڃ   ڃ  
ينّميها يطّهُرها ينّقيها من الشوائب التي علقت هبا، وإن مل يفعل ذلك ستبقى هذه النفُس 

أمارًة بالسوء، ﴿پ  پ  پ  پ﴾]يوسف: 53[.

من املسؤوليات املهمِة أيضا تنقيُة القلِب وتطهريه من األدران والشوائب، فإذا 
كانت التقوى من مقاصِد الشهر العظيمة والتي أصُلها ينبُع من القلب، فنحن مع مسؤوليٍة 

ُعظمى يف رمضان لتعاهِد هذا القلب وحتقيِق الطمأنينِة واالنرشاِح والراحة والسكون.

ُد الطفَل الصغرَي عىل  من املسؤوليات املهمِة مسؤوليُة تربيِة األبناء، فعندما ُتَعوِّ
ُله مسؤوليَة الطاعِة والعبادة، وهذه فرصٌة ألن تصَطِحَب معك األبناَء  الصيام فأنت حتمِّ
إىل املسجِد يف هذه األجواِء الروحانية اإليامنية لتعويِده عىل أداِء تلك الفريضِة العظيمِة 

يف املساجد.

منا ــان  ــي ــفــت ال ــئ  ــاش ن ــشــأ  ــن ــوهوي ــوده أبـ ــ ــان عـ ــ ــا ك ــىل مـ عـ

فبقدِر  والوعي«،  »اإلدراُك  اسمها  نقطٍة  من  تبدُأ  املسؤوليِة  ِل  حتمُّ قضيَة  إنَّ 
والسلوِك  والرتبيِة  والعقيدِة  بالديِن  املتعلقُة  اجلوانُب  وخصوصًا  هلام  اإلنساِن  حتصيِل 
ِله املسؤوليَة امللقاَة عىل  واإليامِن والعلِم والدعوِة إىل اهلل وأن حيمَل هم الدين؛ بقدر حتمُّ

عاتقه، وشهُر رمضاَن فرصٌة مهمٌة لذلك.

يصبَح  حتى  وهكذا  األرسِة  مسؤوليِة  ِل  لتحمُّ العبُد  سينتقُل  ذلك  حتقَق  إذا 
 : ُل فيه املسؤوليَة وهذه تبدُأ من الفرد، يقول املجتمُع مثاليا، الكل يتحمَّ
ذلك وهذا  فالناس صنفان يف  ُموبُِقَها«)85(،  َأْو  َفُمْعتُِقَها  َنْفَسُه  َفَباِيٌع  َيْغُدو  النَّاِس  »ُكلُّ 

ِل املسؤولية. الشهُر هو أعظُم نقطِة انطالٍق خللِق الوعِي ثم حتمُّ

)85( أخرجه مسلم.
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ٌل للمسؤولية، وهم  عندما خُتِرُج زكاَة الفطر »ُطْعَمًة لِْلَمَساِكنِي« هذه فيها حتمُّ
بذلك يستشعرون حاجَتهم.

الصوِر  أروَع  جَيُِد    النبي  وسنِة    اهلل  كتاب  يف  واملتأمُل 
ِل املسؤولية، من ذلك: وأمجَل املواقِف لتحمُّ

خالصًا  مولوَدها  بنذِرها  املقدِس  بيِت  تاَه  للمسؤوليِة  عمراَن  امرأِة  ُل  حتمُّ  -
حمررًا خلدمته.

اهلل،  دون  من  للشمِس  يسجدون  أمًة  رأى  عندما  للمسؤوليِة  اهلدهِد  ُل  - حتمُّ
بملوِكها  األمُة  تلك   وأخرَبه اخلرب، وبسببِه أسلمت  إىل سليامن  عندما رجع 

وُأَمراِئها مع سليامن هللِ رِب العاملني.

﴿ک  ک      ک  ک    : قال  قوَمها،  وأنقذت  املسؤوليَة  َلت  ملا حتمَّ النملُة   -
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں     ڻ﴾]النمل: 18[ .
ُلها تاَه الديِن واألمِة واملجتمع، وهذا الشهُر  فاجلميع عليه مسؤوليٌة ينبغي حتمُّ

املبارُك فرصٌة إلحياِء هذه القضية.

لون املسؤوليَة عىل أتمِّ وجه، آمني. نسأل اهلل أن جيعلنا من الذين يتحمَّ

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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ليلُة القدر فرصُة العمر
المحطة الحادية والعشرون

احلمد هلل متمُّ النعم، عظيُم اجلوِد والكرم، والصالُة والسالُم عىل النبي األكرم، 
وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا، وبعد:

تذكرٌة جديدٌة ونفحٌة من نفحات هذا الشهر العظيم نافعٌة مفيدة، السالم عليكم 
ورمحة اهلل وبركاته.

اخلرَي  حُيَرُم  إال سعيد.. وال  يوفَُّق الستثامرها  فرصٌة ال  بثمٍن..  ُر  ُتَقدَّ فرصٌة ال 
ناَم  أمَهَلها  وَمن  املزيد..  وبذَل  وبادَر  سارَع  حقيقَتها  عرف  من  عنيد..  شقٌي  إال  فيها 

﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   وتكاسل وَنِدم الندَم الشديد.. 
ڤ  ڤ﴾]ق: 37[ .

ا فرصُة العمر.. فاغتنمها يا رعاَك اهلل يف ساعاِت ليلِة القدر.. فهي من  َنعْم إهنَّ
﴾ يف الطاعِة  أعظِم املنِن وأكرِب النعِم وأجلِّ املنح.. كيف ال وهي ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
فيها رمحاٌت  فيها كتاٌب ذو قدر.. وتتنزل  نزل  القدر..  ليلٌة شيفُة  والعبادِة واألجر.. 

ذات قدر.. ومالئكٌة ذوو قدر..

كيف ال تكون فرصًة ثمينًة عظيمًة واألجُر فيها خرٌي وأعظُم وأفضُل وأكثُر من 
وِمنٌَّة ال  ونعمٌة عظيمٌة  ا رمحٌة  إهنَّ واهللِ  تأملٍّ ومتّعن،  لكبرِي  منَّا  ألف شهر، وهذا حيتاُج 
توازهيا منة، فلو كان األجُر يعادُل عبادَة ألِف شهٍر لكان خريًا وفريا، فكيف وهو » خرٌي 

من ألف شهر« هل استشعرتم تلك الرمحات والربكات؟
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ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ    : قوله  تفسري  يف   -- السعدي  يقول 
العمل  من  خرٌي  فيها،  يقع  الذي  فالعمل  شهر،  ألَف  فضلها  من  تعادل  أي:   ،﴾ ٿ  
ُ فيه األلباب، وتندهُش له العقول، حيث َمّن  يف ألف شهر خاليٍة منها، وهذا ما تتحريَّ
 عىل هذه األمِة الضعيفِة القوِة والقوى، بليلٍة يكون العمُل فيها يقابُل ويزيُد 

ٍر عمرًا طوياًل نيًفا وثامنني سنة. عىل ألف شهر، ُعمُر رجٍل ُمَعمِّ

ختيَّل طيلَة عمِرَك اخلمسني أو الستني أو السبعني سنة، كم ركعٍة صليت؟ وكم 
أنفقت وتصدقت؟ وغرِيها من  نافلٍة فعلت؟ وكم درهٍم وديناٍر  أديت؟ وكم  فريضٍة 

الدعاِء والثناِء وحسِن االلتجاِء لرِب األرض والسامء؟

أنَّك من  أم  املستغفرين باألسحار؟  القانتني الصادقني اخلاشعني  هل أنت من 
قد  فرصٌة  فأماَمك  تكوُن  ما  أيًا  والنهار؟  بالليل  أوقاهَتم  املضيعني  املفرطني  املقرصين 
مباركة، خرُيها كثرٌي  ليلٍة  بينَك وبينَها مرًة أخرى!! فنحن عىل موعٍد مع  املوُت  حيوُل 

ې   ۉ   ﴿ۉ   احلقيقيون؟!  والتجاُر  رون  املشمِّ فأين  النظري،  منقطُع  وفضُلها 
ې     ﴾.

تكون  أفال  العظيم،  القرآَن  فيها   -- اهلل  أنزَل  منزلتِها  لِِعَظِم  ليلٌة 
احلديث  يف  ثبت  كام  احلىص،  عدد  من  أكثَر  فيها  املالئكُة  تكوُن  ليلٌة  العمر؟  فرصَة 
ُل عند  الصحيح)86(، وهذا يدلُّ عىل كثرِة الربكِة واخلرِي والرمحِة فيها، ألن املالئكَة َتَتنَزَّ

تالوِة القرآن ويضعون أجنحَتهم لطالب العلم رضًا بام يصنع.

بمختلِف  اهلل  إىل  بنا  وتقرَّ بذلنَا  مهام  حيلتِنا،  وقلَة  ضعَفنا  احلبيب  أخي  تأمل 
تلك  يف  القرباِت  خمتلَف  فيها  نؤدِّي  حلظاٍت  إىل  نِصَل  فلن  والعبادات،  الطاعات 

)86( السلسلة الصحيحة برقم 2205.
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الساعاِت املباركات، فركعٌة فيها تعدُل أجَر ركعاٍت طيلة ألِف شهر، ودرهٌم تتصدُق 
بِه عىل مسكنٍي كأنَّك تصدقَت بدراهَم متواصلٍة دون انقطاٍع طيلَة ألِف شهر، وهكذا 
التسبيُح واالستغفاُر والصالُة عىل النبي، واألمُر باملعروف والنهُي عن 

املنكر، وتالوُة القرآن، وإطعاُم الطعام وهكذا سائر الصاحلات.

ختيَُّلوا لو أنَّ متجرًا كبريًا مشهورًا َعِمَل عرضًا عىل سلعٍة قيمُتها ) عرشُة دنانري (، 
والعرُض ساري خالَل العرِش األواخِر من رمضان عىل أن يتوافَق الرشاُء مع ساعاٍت 
معينٍة يف ليلٍة حمددٍة يعرُفها صاحُب املتجِر فقط، فمن يشرتي هذه السلعَة ُيعطى ألف 
قطعٍة إضافية، فكيف سيكون حاُل الناِس وإقباهُلم عىل هذا املتجِر وهذه السلعِة طيلَة 

العرِش َألن حيصَل رباٌط وحتمٌل وطوُل انتظار؟!

هذا املثُل يف فائدٍة دنيويٍة متحققِة الربِح واملنفعة، فكيف بسويعاٍت لعرٍض مغٍر 
ض، فيها تارة لن تبور من خريي الدنيا واآلخرة، فهل من مشمر؟! جدًا وفرصٍة لن ُتعوَّ

َق لقياِم ليلِة القدر، فَأجَزلَت له املثوبَة واألجر، وَغَفرَت له  اللهم اجعلنا من ُوفِّ
الزلَل والوزر.

اللهم إنك عفو كريم حتب العفو فاعف عنا.

وصلِّ اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .
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رمضاُن شهُر الوِد والبذل
المحطة الثانية والعشرون

والسالُم  الصالُة  ثم  ذي اجلود والكرم  اهلمم،  باعِث  النعم،  هلل جليِل  احلمد 
التامان األكمالن عىل خري الربية وأزكى البرشية، حممِد بِن عبِد اهلل صىل اهلل عليه وعىل 

آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

فيه أهُل  يتسارُع  إذ  رمضاُن شهُر اجلوِد والعطاء، والبذِل واإلنفاِق والسخاء، 
والكرم  الرمحة  بنبيِّ  نَي  متأسِّ والزكوات،  والصدقات  النفقات  يف  ويتسابقون  اخلرِي 

.

يقول عبُد اهلل بُن عباٍس : َكاَن َرُسوُل اهللَِّ  »َأْجَوَد النَّاِس، 
يُل َيْلَقاُه يِف ُكلِّ َلْيَلٍة ِمْن  يُل، َوَكاَن ِجرْبِ َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يِف َرَمَضاَن ِحنَي َيْلَقاُه ِجرْبِ
َأْجَوُد  يُل  ِجرْبِ َيْلَقاُه  ِحنَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللُ  اهللَِّ َصىلَّ  َفَلَرُسوُل  الُقْرآَن،  َفُيَداِرُسُه  َرَمَضاَن، 

يِح امُلْرَسَلِة«)87(. بِاخلرَْيِ ِمَن الرِّ

وإعانٍة  الزمان،  لرشِف  جزيٌل  وأجُرها  عظيٌم  شأهُنا  الشهر  هذا  يف  الصدقُة 
الرسوِر  وإدخاِل  اهلموم  وتفريِج  الكربات  تنفيِس  من  حوائِجِهم  بقضاِء  للمحتاجني 

وقضاِء الديون وإشباِع اجلوعى.

قال بعض السلف: الصالُة ُتوِصُل صاحَبها إىل نصِف الطريِق، والصياُم ُيوِصُلُه 
إىل باِب امللِك، والصدقُة تأخُذ بيدِه فتدخُله عىل امللك)88(.

)87( متفق عليه.
)88( لطائف املعارف ص167.
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قال احلسن البرصي : بذُل املجهوِد يف بذل املوجود منتهى اجلود.

إنَّ اجلمَع بني الصياِم والصدقِة أبلُغ يف تكفرِي اخلطايا والعتِق من النار وحتصيِل 
األجور، قال ابن أيب اجلعد : إنَّ الصدقَة َلَتدفُع سبعني بابًا من السوء.

ِر ويقول:  كَّ ومن روائع الصدقِة، كان عبد اهلل بُن عمر  يتصدق بالسُّ
ر. كَّ سمعت اهلل يقول: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾، واهلل يعلم أين ُأِحبُّ السُّ

وقيل حلكيم أيُّ فعٍل للَبرَش أشبه بفعل الباري تعاىل، فقال: اجلُود.

اعلم حفظك اهللُ أنَّ الصدقَة واإلنفاَق يف سبيل اهلل أسهُل طريٍق للسعادِة وأقرُص 
طريٍق للجنة، فإن مل تبادر يف هذا الشهر فمتى تبادر؟! واعلم أنه مل ُتستجَلُب نِعُم اهلل قطُّ 

وإكراُمه بِمثِل اجلوِد وإكراِم اخللق.

﴿ۓ  ۓ    ڭ    ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    : يقول ربنا 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ﴾]املنافقون: 10[.

رمضان،  شهر  يف  باجلوِد  الزيادَة  للرجِل  ُأِحبُّ   : الشافعي  اإلمام  قال 
كثرٍي  ولتشاُغِل  مصاحلهم،  إىل  فيه  الناِس  وحلاجِة    اهلل  برسول  اقتداًء 

منهم بالصوم والصالة عن مكاسبهم)89(.

ادق : إنَّ هللِ وجوهًا ِمن خلقه، خلقهم لقضاِء  د الصَّ وقال جعفر بن حممَّ
حوائِج عباده، يرون اجلُوَد جَمدًا، واإلفضاَل َمغناًم، واهللُ حُيِبُّ مكارَم األخالق)90(.

)89( معرفة السنن واآلثار للبيهقي )381/6(.
)90( ربيع األبرار ونصوص األخيار )375/4(.
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واعلموا حفظكم اهللُ: أنَّ الَكَرَم واجلوَد والبذَل بركٌة للامل، فقد أخرج البخاري 
ومسلٌم عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »ما ِمن يوٍم ُيْصبُح 
اآلَخُر:  ويقوُل  َخَلفًا،  ُمنِفقًا  أعط  اللهمَّ  أَحُدمُها:  فيقوُل  َينزالِن،  َمَلكاِن  إال  فيِه  الِعباُد 

اللهمَّ أعِط ُمِْسكًا َتَلفًا«.

قال عيلٌّ : إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإهنا ال تفنى، وإذا أدبرت 
عنك فأنفق، فإهنا ال تبقى، وأنشد يقول:

ُمْقبَِلٌة ــَي  َوْه بُِدْنَيا  َتْبَخَلنَّ  والرسفاَل  التبذير  ينقصها  َفَلْيَس 

هِبَا ــوَد  َتُ َأْن  َفَأْحَرى  ْت  َتَولَّ َخَلُفَوإِن  َأْدَبــَرْت  َما  إِذا  ِمنَْها  َفاحْلَْمُد 

  اللهم اجعلنا من امُلنفقني يف سبيلك الباذلني ابتغاء مرضاتك.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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رمضان وحفظ اللسان
المحطة الثالثة والعشرون

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ومن 
اتبع هداه، وبعد:

اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم  واملرسات،  والربكة  بالطاعة  أوقاَتكم  اهلل  أسعد 
وبركاته.

، ومدرسٌة نموذجية، وواحٌة  من معاين هذا الشهِر العظيم، أنه معسكٌر تدريبيٌّ
إيامنية، حلفِظ اللسان، وصيانتِه من الباطل واللغِو والكالِم الفاحش والبذيء، واستثامِره 
بذكِر اهلل وتالوِة القرآِن والدعاء، واألمِر باملعروف والنهِي عن املنكر، وتعليِم الناس 

اخلري.

هذا العضُو نعمٌة عظيمٌة ومنٌة جليلة، مع ِصَغِر حجمِه إاِلَّ أَّن ثمَرَته عظيمٌة ملن 
علم وفقه وعقل، وُجرُمُه كبرٌي ملن أطلق له العناَن وصار أسريًا للسان! فهو سالٌح ذو 

حدين!

احلقيقيِّ  الصياِم  بني  والفيصل،  واملقياَس  املعياَر   ، جعل  بل 
يقول  حيث  والباطل،  الزور  قول  عن  وضبَطه  اللسان  حفَظ  الصوري؛  والصياِم 
يَدَع  أن  حاَجٌة  هللَِّ  فليَس  واجلَهَل،  بِه  والعَمَل  وِر  الزُّ »َمن مَل يَدع َقوَل   :

طعاَمه وشاَبُه«)91(.

)91( أخرجه البخاري.
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وقوِل  الرفث  عن  اإلمساُك  الصياِم  ِحكَم  أنَّ  دليٌل  فيه   : املهلَّب  قال 
َص صياُمه  َتنَقَّ فقد  الطعام والرشاب، وإن مل يمسك عن ذلك  الزور، كام يمسُك عن 

َض لسخِط ربِّه وَتَرَك قبوَله منه)92(. وتعرَّ
يقول شيخ اإلسالم : واألعامل الصاحلة هلا مقصودان: حصوُل الثواب، 
الغيبِة والنميمِة وأكِل احلرام وغرِيه فاته  املنهيات من  واندفاُع العقاب، فإذا فعلها مع 

الثواب)93(.
الفاحش  : وال بد من مالزمِة الصمِت عن الكالم  ابن اجلوزي  يقول 

والغيبة، فإنه ما صام من ظل يأكُل حلوَم الناس)94(.
إطالِق  وعدِم  حده،  عند  وإيقافِِه  اللساِن  حلفِظ  حقيقيٌة  فرصٌة  فعال  رمضاُن 
العناِن له يف كل ما يشتهي من احلديث، فالسعيُد املفلُح من خرج من هذا الشهر بلساٍن 

منضبٍط وكالٍم حمسوٍب مسدد.
ُه، َما َعىَل َظْهِر اأْلَْرِض  ِذي اَل إَِلُه َغرْيُ َقاَل َعْبُد اهللَِّ بن مسعود : َواهللَِّ الَّ

ْجِن ِمَن اللَِّساِن)95(. ٌء َأَحقُّ بُِطوِل السِّ يَشْ
َك، َولَِساُنَك،  قال جابر بن عبد اهلل : إَِذا ُصْمَت َفْلَيُصْم َسْمُعَك، وَبرَصُ

َعِن اْلَكِذِب، َوامْلََحاِرِم)96(.
َل  آية، وَأكَثَر وَفصَّ  من خطورِة اللساِن يف غرِي ما  وقد حذَرنا اهللُ 
وقد  واآلخرة،  الدنيا  يف  الوخيمة،  وآثارِه  اللساِن  خطورِة  بياَن    بِدَقٍة 

اعتنى السلُف الصالُح به عنايًة بالغًة وجاهدوا أنفَسهم كثريًا حلفظه والتوايص بذلك.
)92( شح صحيح البخاري البن بطال )23/4(.

)93( املستدرك عىل جمموع الفتاوى )173/3(.
)94( التبرصة )74/2(.

)95( الزهد لوكيع ص548.
)96( شعب اإليامن للبيهقي )247/5(.
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ُ َما فِيَها، هَيِْوي هِبَا يِف  ُم بِاْلَكِلَمِة، َما َيَتَبنيَّ يقول : »إِنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَّ
ِق َوامْلَْغِرِب«)97(. النَّاِر، َأْبَعَد َما َبنْيَ امْلَرْشِ

َيُقوُل:  َوُهَو  بِِلَسانِِه  آِخًذا  َعبَّاٍس  اْبَن  َرَأْيُت  َقاَل:    ُجَبرْيٍ  ْبِن  وَعْن َسِعيِد 
َم)98(. ا َتْغنَْم َأِو اْصُمْت َتْسَلْم َقْبَل َأْن َتنَدَّ بِاللَِّساِن: ُقْل َخرْيً

فاللساُن خطُره عظيٌم ورَضُره جسيم، إن مل يتعاهْده العبُد وحيفْظه من فضوِل 
أسفَل  بصاحبه  وهيوي  ويضل  يزلُّ  فإنه  اآلفات؛  عن  فضاًل  والقال،  والقيل  الكالم 

الدركات عياذًا باهلل.

وهلل درُّ القائل:

ــاُن ــَس ْن اإْلِ َــا  َأهيُّ لَِساَنَك  ــاُناْحــَفــْظ  ــَب ــْع ُث ــُه  ــ إِنَّ ــَك  ــنَّ ــَدَغ ــْل َي اَل 

لَِسانِِه َقتِيِل  ِمــْن  امْلََقابِِر  يِف  ْجَعاُنَكــْم  الشُّ ــاَءُه  ــَق لِ ــاُب  هَتَ َكاَنْت 

السديد،  احلسِن  القوِل  يف  َأنَّ  اهللُ  حفظكم  اعلموا  الصائمون:  أهيا  وختامًا 
قال  واآلخرة،  الدنيا  يف  والصالَح  والنجاَح  والفالَح  الفوَز  اجلميل،  الطيِب  والكالِم 

ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ﴿ۀ    :
ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ﴾]األحزاب: 71-70[.

من  ألسنتنا  واحفظ  واألخالق،  واألعامِل  األقواِل  سوَء  عنا  ارصف  اللهم 
اآلفات، واغفر لنا الزالت، إنك سميع جميب الدعوات.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

)97( متفق عليه واللفظ ملسلم.
)98( الزهد ألمحد بن حنبل ص154.
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رمضان وحفظ الوقت
المحطة الرابعة والعشرون

الصاحلات،  وعمل  الطاعات  أداء  يف  األوقات  باغتنام  َأَمَرنا  الذي  هلل  احلمد 
والصالة والسالم عىل خري الربيات، وعىل آله وصحابته أويل الفضل واملكرمات، وبعد:

أسعد اهلل أوقاَتكم بالطاعات والربكات واخلريات، السالم عليكم ورمحة اهلل 
وبركاته.

من أعظم ثامِر هذا الشهِر الكريم، أنه أفضُل دورٍة تدريبيٍة لفنِّ إدارِة الوقت، 
كرمضان،  شهٍر  هالِل  رؤيَة  الناُس  ينتظُر  فال  ونافع،  دقيق  بشكل  واستثامِره  وحفظِه 
ُبُه بدايٌة عمليٌة تنظيمية لرتتيب أوقات املسلم فيام يأيت من أيام. فمعرفُة بدايِة الشهِر وترقُّ

الوقُت رأُس ماِل املسلِم يف هذه الدنيا، وهو أنفُس من املال وأغىل من الذهِب 
والفضة، والوقُت كالنَفِس رسيُع االنقضاِء عديُم الرجوع، فيا خَلسارَة من أضاع وقَته 

َط يف طاعِة ربِّ األرض والساموات. يف الغفلة وامللهيات، وفرَّ

ي وقِت  إنَّ إدارَة الوقِت يف رمضان ختتلُف عن سائِر الشهور، إذ يبدُأ الصائُم حترِّ
اإلمساِك عند الفجر، ثم وقِت اإلفطاِر عند الغروب، ثم وقِت صالِة الرتاويح، ووقِت 
السحور، فيصبُح لديه َملكٌة شيئًا فشيئًا وإتقاٌن لربجمِة أوقاتِه طيلَة شهٍر كامل، فيكوُن 
مؤهاًل ألن ينظَِّم ويرتَب أوقاَته وحيافَظ عليها باخلري طيلَة العام لو استشعر ماذا يفعل.

مواسم  من  موساًم  كونه  رمضان،  يف  الوقت  عىل  احلفاِظ  وأمهيُة  قيمُة  تزداُد 
ه بالغفلة! احلصاد واخلريات، يقول أحُد الصاحلني: العمُر قصرٌي فال تقرصِّ
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ويقوُل أحُد الصاحلني: إضاعُة الوقِت من عالمات املقت.

الوقُت عظََّمُه اهللُ ، فأقسم به يف غري ما سورٍة وآية، من ذلك:

قوله : ﴿ٱ﴾ ]العرص: 1[ .

رضورِة  عىل  حديث  ما  غري  يف    حث  الوقِت  وألمهيِة    
ُة  حَّ املحافظِة عليه، إذ يقول : »نِعمتاِن مْغبوٌن فيهام َكثرٌي ِمن النّاس: الصِّ
والَفراُغ«)99(، فالعمُر كنٌز من أنفقه واستثمره يف طاعة اهلل َوَجَدُه يوَم ال ينفع ماٌل وال 

َنِدَم وَخرِسَ وقال: ﴿ی     ی  جئ  حئ  مئ   الغفلِة وامللهيات  بنون، ومن أضاَعه يف 
ىئ  يئ  ﴾.

ــُه َل قائلٌة  ــرِء  املـ قــلــِب  ــاُت  ــ وَثــــواِنَدّق دقـــائـــٌق  احلـــيـــاَة  إّن 

ِذْكَرها موتَك  قبل  لنفِسَك  ــاٍنفارفع  ــُر لــإلنــســان عــمــٌر ث ــذك ــال ف

ْيَل َوالنََّهاَر َيْعَماَلِن فِيَك، َفاْعَمْل فِيِهاَم)100(. َقاَل َبْعُض احْلَُكاَمِء: كام أنَّ اللَّ

: أدركُت أقوامًا كانوا عىل أوقاهتم أشدَّ منكم  ويقول احلسن البرصي 
حرصًا عىل درامِهِكم ودنانرِِيكم)101(.

الشهور،  من  سواه  فيام  أوقاتِنا،  لتنظيم  منطلقًا  رمضان  شهُر  يكوَن  أن  ينبغي 
واملبادرِة باألعامل الصاحلة وتقديِمها عىل اللهو واللغو واللعب، عسى أن نناَل رىض 

الرمحن، والفوَز باجلنان.

)99( أخرجه البخاري.
)100( مكارم األخالق البن أيب الدنيا ص29.

)101( مفتاح األفكار للتأهب لدار القرار )29/3(.
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اْلَوْقت  إَِضاَعَة  أِلَنَّ  امْلَْوِت،  من  َأشدُّ  اْلَوْقِت  إَِضاَعُة   : القيم  ابن  قال 
ْنَيا َوَأْهلَها)102(. اِر اآْلِخَرة، َوامْلَْوُت يقطُعك َعن الدُّ تقطُعَك َعن اهلل َوالدَّ

َذلَِك،  يِف  َلُه  َفِقيَل  اخْلُْبَز،  َيْأُكُل  َواَل  اْلَفتِيَت  ُب  َيرْشَ   الطَّاِئيُّ  َداُوُد  وَكاَن 
ِب اْلَفتِيِت ِقَراَءُة مَخِْسنَي آَيًة)103(. َفَقاَل: َبنْيَ َمْضِغ اخْلُْبِز َوُشْ

إّن استغالَل واستثامِر الوقت، وإدارَته بأتمِّ وجه، حيتاُج لنيٍة صادقٍة ومهٍة قويٍة 
. وإرادٍة ومثابرة، مع توفيق اهلل

هلا ما  ُعمٍر  ساعات  ُمذهبا  إرجـــاُعيا  لفوهتا  ولــيــس  عـــوٌض 

وإنه اخلسار  يف  عمرك  ــاُعأنفقَت  ــ ــده أوج ــع ــأيت ب ــت ــٌل س ــم ع

 
اللهم اجعلنا مَّن أدخلَتهم ُمدَخَل صدٍق وأخرجَتهم خُمرَج صدق، واجعل لنا 

من لدنك سلطانا نصريا.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

)102( الفوائد ص31.
)103( املجالسة وجواهر العلم )346/1(.
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رمضان والعمل بالعلم
المحطة الخامسة والعشرون

احلمد هلل الذي مجَّلنا بالعلم النافع، وزّكانا بالعمل الصالح، وأشهد أن ال إله إال 
اهلل وحده ال شيك له، وأشهد أنَّ حممدًا عبُده ورسوله، َخرَي َمن َعِلَم وَعِمل، وعىل آله 

وصحابته ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

فمع حمطٍة مهمة ووقفٍة عظيمة، ملا هلا من األَثِر املرتتِب والفوز والفالح.

أحبابنا األكارم، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

من معاين وثامِر وفوائِد هذا الشهر، الذي حيرص فيه املسلم عىل اجلد واالجتهاد 
والطاعة والعمل الصالح؛ أّن الفجوَة بني القوة العلمية والقوة العملية تتقّلُص وتصُغر، 

يف إشارٍة واضحة الرتفاع منسوِب العمل عام هو عليه قبل رمضان.

وسائِر  والصرب  والنفقات  والصيام  الصلوات  عىل  العبُد  يواظب  فعندما 
هُبا للثبات عىل ذلك بعد رمضان، فيتخلُص بذلك من  الطاعات، فإنه يوطُِّن نفَسه وهيذِّ
مرٍض خطرٍي وٍش مستطرٍي هو » عدم العمل بالعلم« الذي ُيعرف » بالنفاق االجتامعي« 

و » الفصام واالزدواجية«!

عاماًل،  بعلمه  يكن  مل  من  عاملًا  ُيعد  وليس  ثمرة،  والعمَل  شجرٌة  العلَم  فإنَّ 
ورأُس  الدراية..  مع  والروايُة  العمل،  مع  والعلُم  مولود،  والعمُل  والٌد  العلُم  وقيل: 
الفقِه العمُل بالعلم، فال تأنُس بالعمل ما دمَت مستوحشًا من العلم، وال تأنُس بالعلم 

ماكنت مقرصًا يف العمل)104(.

)104( اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص14
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ومع أمهية العلم وطلبِِه والتزوِد منه، إال أن اهلل  رتََّب دخوَل اجلنِة 
عىل العمل ال عىل جمرِد العلم:

قال : ﴿مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب﴾]األعراف: 43[ .

ھ        ھ   ہ    ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ    : وقال 
ھ﴾]السجدة: 17[.

أيب  عن  روي   ،]94 ﴾]الشعراء:  گ   ک   ک    ﴿ک    : وقال 
جعفر حممد بن عيل  أنه قال: قوٌم وصفوا احلَق والعدَل بألسنتِهم، وخالفوه إىل 

غريه)105(.

النبيُّ  ر  حذَّ ذلك،  خمالفِة  وخطورِة  بالعلِم  العمِل  ورضورِة  وألمهيِة 
 من عدم العمل بالعلم، إذ يقول: »ِعْلٌم اَل َينَْفُع َكَكنٍْز اَل ُينَْفُق ِمنُْه«)106(.

َيْدُعَويِن  َأْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َريبِّ  ِمْن  َأْخَشى  اَم  إِنَّ يقول:    الدرداء  أبو  كان 
، َفَيُقوُل يِل: َما َعِمْلَت فِياَم  َعىَل ُرؤوِس اخْلاََلِئِق، َفَيُقوُل يِل: َيا ُعَوْيِمُر، َفَأُقوُل: َلبَّْيَك َريبِّ

َعِلْمَت؟)107(

نفٍع  فيه من  ما  مع  لذاته،  ليس مقصودًا  العلَم  أنَّ  لطاعته:  اهلل  اعلموا وفقكم 
اهللُ  رتََّب  لذلك  واآلخرة،  الدنيا  خلريي  هبا  ُيتوصُل  وسيلٌة  هو  بل  وخري،  وفضٍل 

 دخول اجلنة عىل العمل ال جمرد العلم.

)105( تفسري القرطبي )20/1(.
)106( صحيح اجلامع برقم 4024.
)107( صحيح الرتغيب برقم 129.
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ابُّوا  يُّ : إَِذا َأْظَهَر النَّاُس اْلِعْلَم، َوَضيَُّعوا اْلَعَمَل، َوحَتَ َقاَل احْلََسُن اْلَبرْصِ
َوَأْعَمى  ُهْم  َفَأَصمَّ اهللُ  َلَعنَُهُم  بِاأْلَْرَحاِم،  َوَتَقاَطُعوا  بِاْلُقُلوِب،  َوَتَباَغُضوا  بِاأْلَْلُسِن، 

َأْبَصاَرُهْم)108(.

َقاَل َعيِلُّ ْبُن احْلَُسنْيِ : َكاَن َنْقُش َخاَتِم ُحَسنْيِ ْبِن َعيِلٍّ َريِض اهللُ َعنُْهاَم: 
َعِلْمَت َفاْعَمْل.

: كتب رجٌل إىل أٍخ له: يا أخي إنك قد أوتيت علاًم  ك  امَّ وقال ابن السَّ
بنور  العلم  أهل  يسعى  يوم  الظلمة  يف  فتبقى  الذنوب،  بظلمة  علمك  نوَر  تطفنّي  فال 

علمهم)109(.

له ومؤتٌم  تابٌع  له، والعمُل  العمِل وقائٌد  إماُم  العلُم   : القيم  ابن  وقال 
به)110(.

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القوَل فيتبعون أحسنَه ويعملون به، نرتككم 
يف رعاية اهلل وحفظه والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

)108( تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني )88/1(.
)109( مشيحة ابن مجاعة ص377.

)110( مفتاح دار السعادة )82/1(.
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رمضان واهلمة العالية
المحطة السادسة والعشرون

احلمد هلل الكريِم الواِد، املتفرِد باخللق واإلجياد، يسمُع الرسَّ والنجوى وهيدي 
إىل سبيل الرشاد، وُأَصيلِّ وأسلِّم عىل صفيِّه وخليله وخريته من خلقه، صىل اهلل عليه 

وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام كثريا، وبعد:

أحييكم بتحية اإلسالم: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وأسعد اهلل أوقاَتكم 
بالطاعة والرضا والقبول.

يف هذا الشهر املبارك تعلو اهلمُم وتنشُط األبدان، وتتنوُع الطاعاُت والعباداُت 
عىل  النفِس  توطنَي  ذلك  عن  يثمُر  ما  الشهور،  سائر  عن  وختتلف  والنشاط  اجلد  مع 

اكتساب معايل األموِر ودواَم اهلمِم نحو القمم.

مُة األشياء، فمن َصَلَحت لُه  ُتَك فاحفظها، فإنَّ اهلمَة ُمقدِّ قال أحد الصاحلني: مِهَّ
ُته وصدق فيها، َصَلح له ما وراَء ذلك من األعامل. مهَّ

من مقتضيات وموجبات اهلمِة العاليِة يف هذا الشهر قوله عليه الصالة والسالم: 
إنَّ هلل عتقاَء يف كلِّ يوم وليلة، لكلِّ عبٍد منهم دعوٌة مستجابة)111(.

إحساِن  إىل  للتسابِق  الصائمني  َم  مِهَ َيْشَحُذ  العظيم  الكسب  هبذا  الوعُد  هذا 
عبادهتم، وإخالِص صيامهم، وِعامرة أوقاهِتم بام يزيُد ُقْرهَبم من رهبم، عسى أن يفوزوا 

بَكَرمه بالعتق من النار.
)111( صحيح اجلامع برقم 2169.
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وقد حثَّ نبيُّنا  يف غري ما حديث عىل علو اهلمة واالرتقاء يف 
والبّطالني، من  الكساىل  أحوال  واالبتعاِد عن  األمور  والرتفِع عن سفاسِف  املطالب، 
اجلنِة،  أوسُط  ُه  فإنَّ اهللَ فسُلوُه الفردوَس،  سألتم  »فإذا   : قوُله  ذلك 

ُر أهناُر اجلنِة«)112(. وأعىل اجلنِة، وفوَقه عرُش الرمحِن، ومنه َتفجَّ

القرآن؟  لتفسري  أتنشطون  َقاَل ألصحابه:    الطربي  أبا جعفر  أنَّ  ُيذَكُر 
قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثالثون ألف ورقة، فقالوا: هذا ما تفنى األعامُر قبل متامه، 

فاخترصه يف نحو ثالثة آالف ورقة.

ثم َقاَل: هل تنشطون لتاريخ العامل من آدم إىل وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر 
نحوا ما ذكره يف التفسري فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنا هلل ماتت اهلمم)113(.

قال احلسن : من نافسك يف دينك فنافسه، ومن نافسك يف دنياك فألقها 
يف نحره.

امْلُْؤِمِن  ِمَن  اهللِ  إىَِل  َوَأَحبُّ  َخرْيٌ   ، اْلَقِويُّ : »امْلُْؤِمُن  يقول 
ِعيِف، َويِف ُكلٍّ َخرْيٌ اْحِرْص َعىَل َما َينَْفُعَك، َواْسَتِعْن بِاهللِ َواَل َتْعَجْز، َوإِْن َأَصاَبَك  الضَّ
ٌء، َفاَل َتُقْل َلْو َأينِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن ُقْل َقَدُر اهللِ َوَما َشاَء َفَعَل، َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح  يَشْ

ْيَطاِن«)114(. َعَمَل الشَّ

إنَّ علوَّ اهلمة من الصفات املهمة، واهلمم العالية كالكنوز الغالية، وضعَف اهلمِة 
كارثُة الكوارث ومصيبُة املصائب.

)112( أخرجه البخاري.
)113( تاريخ بغداد )548/2(.

)114( أخرجه مسلم.
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الرجال  مهم  يف  تكمن  األُّمة  حياَة  ألن  ذلك  ُأّمة،  حُيِيي  مهٍة  ذو  رجٌل  وقيل: 
وعزيمتهم، فمن َجدَّ َوَجَد ومن زرع حصد، وعىل قدر أهل العزم تأيت العزائم وتأيت 

عىل قدر الكرام املكارم، ومن يتهيب صعود اجلبال يعش أبد الدهر بني احلفر.

تِنا يف رمضان.. فام هذا الشهر إال تأهيٌل وتوطنٌي  فلتكن مهُمنا بعد رمضان كهمَّ
وتدريب ونقطُة انطالٍق ملعايل األمور لالرتقاء والوصول إىل العلياء.

وقــوِّ  مهمنــا،  واجلنة، وأعــِل  رضــاك  وغايتنــا  طلبنــا  اللهم اجعــل 
ــلِّم عىل حممٍد  ــمَّ وس ــلِّ الله ــني، وص ــا رب العامل ــق ي عزائمنا، اللهم ثبتنا عىل احل

ــني. ــه أمجع ــه وأصحاب ــىل آل وع
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مع هناية رمضان
المحطة السابعة والعشرون

احلمد هلل يقّلب الليَل والنهار، وُيْميِض الشهوَر واألعواَم لتعلموا عدَد السننَي 
واحلساب، والصالة والسالم عىل النبيِّ املصطفى واإلماِم املجتبى، وعىل آله وصحبه 

أهِل الرِب والتقوى، ومن تبعهم بإحسان واقتفى، وبعد.

ووقفٍة  جديدة  حمطٍة  يف  اهلل  فحياكم  وبركاته،  تعاىل  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم 
تذكريية مع اقرتابنا من هناية وانقضاء هذا الشهر الفضيل.

التوبة واإلنابة والغفران،  انقضاء شهِر رمضان، شهِر  ها نحن قد شارفنا عىل 
شهِر اخلري والعبادة والرضوان، شهِر الصيام والقيام والقرآن، شهِر اخلريات والربكات، 
شهِر  الصاحلات،  واألعامل  الطاعات  شهِر  السيئات،  واجتناب  احلسنات  وحصاِد 

النفحات واإليامنيات والروحانيات.

أوقاَته دون  االعتبار، وحمنٌة ملن ضيَّع  اهللُ  إن يف رحيِل رمضان عربٌة ملن رزقه 
اغتنام واستثامر، ومنحٌة ملن أعانه اهلل عىل حتقيق ما فيه من ثامر، وِمنٌَّة عظيمٌة ملن داوم 
بعده عىل الطاعات وأكثَر من االستغفار، وموعظٌة بليغة ملن حاسب نفَسه فخيش يوَم 

القرار، ودعا ربَّه أن ُيدخَله اجلنَة مع املتقني األبرار.

سنفارُق هذا الشهَر ويف قلوبنا غصٌة وَعرَبات، كام فارقنا كثريًا من األحباب ملَّا 
نزل هبم هادُم اللذات، وهذا حاُل الدنيا ال تدوُم ألحٍد فيها املرسات، والسعيُد من ُرزق 
ملذاٍت  فيها من  بام  يغرت  ومل  الصاحلات،  والسداَد واإلخالص واألعامل  التوفيَق  فيها 

وشهواٍت وملهيات.
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فكٌل  وَنصبِها،  وَتعبِها  وشهواهتا،  بملذاهِتا  متيض  رمضان،  مثُل  الدنيا  هذه  إنَّ 
َم إن خريًا فخري وإن شًا فرش، وينسى ذلك التعَب والنصَب، ﴿ۇ  ۆ   جيُد ما َقدَّ

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ﴾]البقرة: 110[.

إنَّ من أعظِم املصائِب وأكرِب اخلرسان، أن يعوَد املرُء بعد الربِح والغنيمِة خارسًا 
معرضًا  والطاعات  بالتالوات  املساجِد  وعمران  اخلرياِت  إىل  املسارعِة  وبعد  ُمدبرا، 

مبتعدا، فهذا مؤٌش خطري وداٌء مستطري وبالٌء ما بعده بالء، ﴿ې  ې  ى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴾]األنفال: 24[.

ينا،  أهيا املؤمنون: لنُصِلْح نيَّاتِنا ومقاصَدنا ولنستشعْر أنَّنا مهام فعلنا وبذلنا وأدَّ
صالح  ِمن  ألّن  أعاملنا،  ُتقَبَل  أاّل  ووجٍل  خوٍف  عىل  ولنكن  مفرطون،  مقرصون  فإّننا 

اخلتام الرضاعَة إىل اهللِ بسؤال القبول، فإنَّ اهلل  يقول: ﴿ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ﴾]املائدة: 27[ ، وملا سألت عائشة  رسول اهلل  عن قول 
َأُهُم الَّذيَن يرشبوَن اخلمَر ويرِسقوَن   ،﴾ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     ربنا 
قوَن،  يِق، وَلِكنَّهُم الَّذيَن يصوموَن ويصلُّوَن ويتصدَّ دِّ قاَل : »ال يا بنَت الصِّ

اِت َوُهْم هَلَا َسابُِقوَن«. َوُهم خيافوَن أن ال ُتقَبَل منُهم ُأوَلِئَك ُيَساِرُعوَن يِف اخْلرَْيَ

يروى عن عيل  قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتامما منكم بالعمل أمل 
تسمعوا اهلل  يقول: ﴿ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴾]املائدة: 27[.

 َفَقاَل اِلْبنِِه: َأْعطِِه ِدينَاًرا َفَقاَل َلُه اْبنُُه َتَقبََّل  وَجاَء َساِئٌل إِىَل اْبِن ُعَمَر 
ِدْرَهٍم  َصَدَقَة  َأْو  َواِحَدًة  َسْجَدًة  ِمنِّي  َتَقبََّل  اهللَ  َأنَّ  َعِلْمُت  َلْو  َفَقاَل:  َأَبَتاُه،  َيا  ِمنَْك  اهللَُّ 

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ      ﴿ اهللُ  َيَتَقبَُّل  ِمَّْن  َأَتْدِري  امْلَْوِت  ِمَن  إِيَلَّ  َأَحبَّ  َغاِئٌب  َيُكْن  مَلْ  َواِحٍد 
ڱ  ﴾]املائدة: 27[.
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رمضاُن أمجُل دورٍة تدريبية عىل مدار العام، وأنجُح معسكٍر ملن جاهَد نفَسه وعزَم 
عىل الثبات واالستقامة والدوام، وأروُع مدرسٍة تبني القادَة والُقدوات واألعالم، َفَمن 
َف من هنره اجلاري، وقطَف ثامَره وتول يف بستانه، واستوعب مكنوناتِه وعرف  اغرَتَ

أرساَره؛ يقينًا سينعكس ذلك عىل روحه وقلبه وجوارحه بعد انقضاءه.

مقرصًا  أو  حمسنًا  كان  فمن  ختام،  وبخرِي  باإلحسان  ضيَفه  ُع  ُيودِّ من  الكريُم 
فلُيحِسن اخلتاَم فإنام األعامُل باخلواتيم، واملؤمُن الصادُق املحبُّ لربه يفرُح فيه الستكامل 
العبادة والطاعة رجاَء الثواب والقبول، إذ كنا باألمس نذرُف دموَع الفرح الستقباله، 

واليوَم تسيُل دموُع احلزِن لرحيله!

يديك  بني  بل  اخلريات،  وفعِل  للطاعات  الوحيَد  موسَمَك  رمضاَن  تعْل  ال 
العامة وأنفُعها  البيض، والصدقاُت  األياِم  الصلواُت اخلمس، وصياُم  تتكرر:  مواسَم 
الصدقة اجلارية واألوقاف، وذكُر اهلل بأيِّ وقٍت وتالوُة القرآن، وبذُل املعروف وأعامُل 

اخلري الكثرية.

اللهم تقبل منا صالح القول والعمل.

اللهم اختم لنا شهَرنا بغفرانك والعتِق من نريانك.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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رمضان شهر التوبة واالستغفار
المحطة الثامنة والعشرون

احلمد هلل غافِر الذنب وقابِل التوب وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 
وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله؛ قدوَة املستغفرين، صىل اهلل وسلم وبارك عليه وعىل 

اآلل واألصحاب، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم  واالستغفار،  والتوبة  بالطاعة  أوقاَتكم  اهللُ  أسعَد 
وبركاته.

أفضل وأنفع ما خَيتُم به العبُد هذا الشهَر العظيم املبارك؛ توبٌة صادقٌة وإنابٌة حّيٌة 
وكثرُة االستغفار، فام بعد التامم إال النقص، وما بعد البزوغ إال األفول، وما بعد االبتداء 

إال االنتهاء.

 عن آدَم ونوٍح  التوبة واالستغفار هو طريق األنبياء كام أخرب اهلل 
وإبراهيَم وموسى وداوَد وسليامن.

قال  عن نوٍح : ﴿حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  
ىب  يب  جت    حت  خت  مت     ىت  ﴾]نوح: 28[.

وقال  عن إبراهيَم اخلليل : ﴿ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  
جئ  حئ      ﴾]الشعراء: 82[.

وعن داوَد  : ﴿ ې  ې       ې   ى    ى   ﴾]الشعراء: 82[.
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أن  قبل  يقوُل    اهللِ  رسوَل  سمعت  أهنا    عائشَة  وعن 
يموَت، وهو ُمْسنٌَد إىل صدِرها، وأصغت إليه وهو يقول: »اللهم! اْغِفْر يل واْرمَحْني. 

ْقني بالرفيِق«)115(. وأحْلِ

ِمن  َأْكثَر  اليوِم  اهللََّ وأتوُب إليِه يف  أَلسَتغفُر  إينِّ  »واهللَِّ   : وقال 
ًة«)116(. َسبعنَي مرَّ

يا  قيل:  آمني«.  آمني،  »آمني،  فقال:  املنرَب    النبي  صَعَد  وملا 
رسوَل اهللِ  إنك صَعدَت املنرَب فقلَت: »آمني، آمني، آمني«. فقال : »إنَّ 
جربائيَل عليه السالُم أتاين فقال: من أدرك شهَر رمضاَن فلم ُيغَفْر له فدخل الناَر فأبعَده 

اهللُ ، قل : آمني، فقلُت: آمني«)117(.

قال ابن القيم : َفَحِقيَقُة التَّْوَبِة: ِهَي النََّدُم َعىَل َما َسَلَف ِمنُْه يِف امْلَايِض، 
ْقاَلُع َعنُْه يِف احْلَاِل، َواْلَعْزُم َعىَل َأْن اَل ُيَعاِوَدُه يِف امْلُْسَتْقَبِل)118(. َواإْلِ

التوبُة واجٌب إيامينٌّ ونعمٌة عظيمٌة وعبادٌة جليلة، فلنحرص عليها ولنكثر من 
االستغفار، ﴿ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ         ۆ  

ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې      ﴾]هود: 3[  .
الصاحلة،  األعامل  ختاُم  فإنه  االستغفار؛  من  فأكثروا  لالعتذار،  أحوَجنا  ما 
باالستغفار  رمضاَن  بختم  يأمُرهم  األمصار  إىل    العزيز  عبد  بن  عمر  وكتب 
ق  ُع ما خترَّ وصدقِة الفطر فإنَّ الفطَر طهرٌة للصائم من اللغو والرفث، واالستغفاُر ُيَرقِّ

من الصيام باللغو والرفث.

)115( أخرجه مسلم.
)116( أخرجه البخاري.

)117( صحيح الرتغيب برقم 997.
)118( مدارج السالكني )199/1(.
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اْسَتَطاَع  َفَمِن  ُيَرقِّعه،  َوااِلْستِْغَفاُر  َياَم،  الصِّ خَتُْرُق  اْلِغيَبُة  َلِف:  السَّ َبْعُض  َوَقاَل 
ٍق َفْلَيْفَعْل. ِمنُْكْم َأْن اَل َيْأيِتَ بَِصْوٍم خُمَرَّ

َع. اِئُم إَِذا اْغَتاَب ُخِرَق، َوإَِذا اْسَتْغَفَر ُرقِّ َوَقاَل اْبُن امْلُنَْكِدِر : الصَّ

نستغفُر اهلل من مجيع الذنوب واخلطايا ونتوُب إليه.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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عيدية صائم
المحطة التاسعة والعشرون

احلمد هلل الذي أكمل لنا الديَن، وهدانا إىل رصاطه املستقيم، والصالة والسالم 
عىل النعمة امُلسداة والرمحة املهداة، وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

من  فيه  جيعَلنا  أن  اهلل  فنسأل  الفضيل،  الشهِر  هذا  هنايِة  من  نقرتُب  نحن  ها 
املرحومني الفائزين املقبولني امُلعتقني من النار.

أهيا املباركون: إن العيَد مظهٌر من مظاهر الدين، وشعريٌة من شعائره املعظمة، 
إذ حيمُل يف طياته العديَد من املعاين اجلليلة والقيم النبيلة، ملَِا َيغشى النفوَس من سمٍو 
الفرح  موسُم  هو  والعيُد   : رجب  ابن  احلافظ  قال  وإفضال،  وإحساٍن  وكامل 
والرسور، وأفراُح املؤمنني ورسوُرهم يف الدنيا إنام هو بموالهم إذا فازوا بإكامل طاعته، 

وحازوا ثواَب أعامهلم بوثوقهم بوعده هلم عليها بفضله ومغفرته.

وهو  معتاد،  وجٍه  عىل  العام  االجتامع  من  يعوُد  ملَِا  اسٌم  االصطالح:  يف  العيُد    
مأخوٌذ من الَعْوِد وهو الرجوع والتكرار.

فلنحرْص عىل اجتامع القلوِب واأللفة واملحبة اإليامنية قبل اجتامع األبدان.

ُغربا،  الناس  وأصبح  ُزهرًا  أصبحتم  عيد:   يوَم  خطبته  يف  السلف  بعض  قال 
الناُس َينْسُجون وأنتم تلبَسون، وأصبح الناس ُيعُطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس 

ُينتِجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون، فبكى وأبكاهم)119(.
)119( عدة الصابرين ص130.
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كأن لسان حالنا ينطبق بام قاله أبو الطيب املتنبي يف هجاِءه لكافور اإلخشيدي 
حاكم مرص:

ِعيُد يا  ــدَت  ُع ــاٍل  َح ــِة  ــَأيَّ بِ تديُد!؟عيٌد  فيَك  بأمٍر  أم  َمــىَض  بام 

قني تؤرِّ الشكوى  من  تغريد؟باخلانقاِت  أذينَّ  يف  للبشائِر  أم 

اقطُفها اآلمـــاِل  من  العناقيدباملورقاِت  َتفنى  ومــا  الــزمــاِن  مــَن 

ــا ُمـــفـــَرَدة ــي ــه دن ــنُ ــٍق حل ــاف ــخ وَتسهيد؟ب ــمٌّ  َه حلنُه  خــافــٌق  أم 

حامَلها يُم  الضَّ يناُل  ال  وتــأويــد؟بِمهجٍة  ُذلٌّ  دأهُبـــا  مهجٌة  أم 

جَيَمُعني اخِلــالِن  مع  شمٍل  معقود؟بلِم  عيني  عىل  بــافــرتاٍق  أم 

قال تلك األبيات بعد انتقاله من حلَب إىل مرص، ومدح كافوَر حاكَم مرَص من 
أجل املال والشهرة، ثم غضب عليه وطرده من مرص، ليقوَل به هذا الشعر هجاًء له، 
وما أشبه تلك األبياِت بواقعنا وأحوال املسلمني هذه األيام نسأل اهلل السالمة والعافية.

فرح  السعيَد من  لكنَّ  والدعة،  الفرُح واالستبشاُر والرسوُر  العيد،  من معاين 
األشقياء  كفرِح  ال  لالستقامة،  وتوفيقه  لطاعته،  وتسديده  ورمحته  عليه  اهلل  بفضل 

املغرورين الذين رضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا.

گ    گ   گ     ﴿ک   والرسور:  والفرح  السعادِة  حقيقَة  مبينًا    يقول 
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ﴾]يونس: 58[  .

ين إذ يقول: ﴿ہ   ہ  ہ  ھ    فرَح املغرتِّ نا  باملقابل يبني ربُّ
ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې ﴾]القصص: 76[.
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نسأل اهلل العافية والسالمة.

َ لنا الصيام  ومن معاين العيد شكُر اهلل  عىل نعمِة إدراِك رمضان، وأن يرسَّ
اَدًا لنعم اهلل، فإنك إن أحصيَتها كنت  والقيام، قال بكر بن عبد اهلل املزين : كن َعدَّ

َقِمنًَا أن تشكَرها، وإذا نسيَتها كنت َقِمنًا أن تكفَرها.

رَب فيها إىل مواله،  السعيُد من اغتنم مواسَم الشهور واأليام والساعات، وتقَّ
فيسَعد هبا  النفحات،  تلك  نفحٌة من  أن تصيَبه  الطاعات، فعسى  فيها من وظائف  بام 

سعادًة يأمن بعدها من النار، وما فيها من النفحات.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، 
وعافنا واعف عنا يا كريم.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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من أحوال السلف بعد رمضان
المحطة الثالثون

احلمد هلل ذي الالِل والمل والكمل، والصالة والسالم عىل أشِف خلقه النبيِّ 
املفضال، وعىل آله وصحبه وأتباعه إىل يوم املآل، وبعد:

ث عن قدوم رمضان، حتى حلَّ علينا ضيًفا عزيًزا  ُكنَّا نتحدَّ القريب  باألمِس 
كرياًم غالًيا حبيًبا إىل قلوبنا، ُمفعاًم باخلريات والربكات والطاعات والرمحات واحلسنات، 
خفيَف الظل عظيَم األجر مجيَل الذكر، فطوبى ملن أحسن ضيافَته وكان فيه من املقبولني، 

ويا خَلسارَة من ضيََّعُه فُحِرم األجَر وكان من املخذولني.

رمضاُن مدرسُة األجيال، ومعسكٌر تدريبي، وجامعٌة مفتوحة، ودورٌة تأهيلية، 
فال قيمَة لطاعة وعبادٍة تؤدَّى دون أن يظهَر أثُرها علينا؛ من تقوى وخشيٍة واستقامٍة 
ومداومٍة عىل األعامل الصاحلة، ألنَّ من استفاد من رمضاَن واغرتَف من هنره اجلاري، 
َل يف بستانه، يقينًا يكوُن حاُله بعد رمضان خريًا له من قبله، فاحلسنُة  وقطف ثامَره وتوَّ

ل. تقول ألختها تعايل فلنتأمَّ

ُل حلال كثرٍي من املسلمني بعد رمضان جيد الَعجَب الُعجاب، فبعد اإلقباِل  امُلتأمِّ
ُق  عىل اهلل وكثرِة الطاعات واألجواِء اإليامنية الرائعة، ينقسُم الناُس عدَة أصناف، فامُلوفَّ
والسعيُد من استمر عىل طاعة اهلل واملحافظة عىل أداء الفرائض واالستزادِة من النوافل 

مات.  والسنن، واالبتعاِد عن املعايص وامُلحرَّ

صنٌف آخر مل يكن لرمضاَن أيُّ أثٍر أو بصمٍة يف حياهتم وسلوكهم، حتى صار 
صياُمه عادًة وصالُته روتني، بل بعضهم عياًذا باهلل يكون عليه رمضاُن ثقياًل جًدا يتمنى 
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اإلنس  وشياطني  وملذاته  لشهواته  أسرًيا  ويرجَع  فساًدا،  األرض  يف  ليعيَث  انقضاءه 
واجلن!

ونتشّبُه هبم  فنحتذي  بعد رمضان،  السلف  ٍل ألحوال وأقوال  تأمُّ لنقف وقفَة 
ونقتفي آثاَرهم:

القوُم  إّن قومًا يتعبدون وجيتهدون يف رمضان فقال: بئس   : قيل لبرش 
ال يعرفون هلل حقًا إال يف شهر رمضان، إّن الصالَح الذي يتعبد وجيتهُد السنَة كلها)120(.

اْلِعيد:  ْوَما   » امْلقديِسَ جَمِْلِسِه »بِاحْلََرِم  يِف   -- َّرَياِزي الشِّ َمنُْصوٍر  أبو  قال 
اَم اْلِعيُد ملَِْن ُغِفَر َلُه)121(. َلْيَس اْلِعيُد ملَِْن ُغِرَف َلُه إِنَّ

ُيغفُر  يوَم  قال:  الدير؟  هذا  أهِل  عيُد  متى  له:  فقالوا  دير  يف  براهب  قوٌم  مرَّ 
ألهله)122(.

قال احلسن البرصي : كلُّ يوٍم ال ُيعىص اهللُ فيه فهو عيد، كل يوٍم يقطُعه 
املؤمن يف طاعة مواله وذكره وشكره فهو له عيد)123(.

قال وكيع ابن اجلراح : خرجنا مع سفياَن الثوري يف يوِم عيد، فقال: إّن 
أوَل ما نبدأ به يف يومنا غضُّ أبصارنا)124(.

يبلَِّغهم  أن  أشهر  ستَة  تعاىل  اهلل  يدعون  كانوا   : الفضل  بن  معىل  قال 
رمضان، ويدعونه ستَة أشهر أن يتقبََّل منهم)125(.

)120( لطائف املعارف ص222.
)121( أخبار وتراجم أندلسية ص93.

)122( لطائف املعارف ص277.

)123( لطائف املعارف ص278.
)124( الورع البن أيب الدنيا ص63.

)125( لطائف املعارف ص63.
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َأْرَطاَة، خَيُْطُب  ْبَن  ، قال: َسِمْعُت َعِديَّ  ْبِن اَلِحٍق أيب برٍش  ِل  عن ُمَفضَّ
َبْعَد اْنِقَضاِء َشْهِر َرَمَضاَن َفَيُقوُل: َكَأنَّ َكبًِدا مَلْ َتْظَمْأ، َوَكَأنَّ َعْينًا مَلْ َتْسَهْر، َفَقْد َذَهَب الظََّمُأ 
ا  َفَأمَّ َيُه؟  َفنَُعزِّ ِمنَّا  امْلَْرُدوُد  َوَمِن  َفنَُهنَِّئُه،  ِمنَّا  امْلَْقُبوُل  َمِن  ِشْعِري  َلْيَت  َفَيا  اأْلَْجُر،  َوُأْبِقَي 
َا امْلَْرُدوُد َفَجرَبَ اهللُ ُمِصيَبَتَك. َقاَل: ُثمَّ َيْبِكي  َأْنَت َأهيُّ ا  امْلَْقُبوُل َفَهنِيًئا َهنِيًئا، َوَأمَّ َا  َأْنَت َأهيُّ

َوُيْبِكي)126(.

كان السلُف  يقولون لبعضهم بعد انتهاء رمضان: من املحروُم يف هذا 
الشهر؟ املحروُم من ُحِرَم اخلرَي حقًا، املحروُم من ُحِرَم دواَم الطاعة حقًا.

نسأل اهلل أن يتقبل منا ومنكم وأن جيعلنا من املرحومني العتقاِء من النار، وأن 
ال جيعلنا من املحرومني...

وصلِّ اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

عيدكم مبارك وتقبل اهلل منا ومنكم.

)126( الصيام للفريايب ص95.
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الصفحة املوضوع

3 املحطة األوىل: أهال رمضان

6 املحطة الثانية: رمضان جامع األركان

9 املحطة الثالثة: الصيام عبادة وليس عادة

12 املحطة الرابعة: لعلكم تتقون

15 املحطة اخلامسة: من فضائل الصيام

18 املحطة السادسة: خري الشهور وجتارة لن تبور

21 املحطة السابعة: رمضان شهر القرآن

24 املحطة الثامنة: رمضان شهر التميز

27 املحطة التاسعة: الصوم وإصالح النفوس

30 املحطة العارشة: رمضان شهر العبادات ال املأكوالت!

33 املحطة احلادية عرش: رمضان شهر الدعاء

36 املحطة الثانية عرش: رمضان شهر التغيري

39 املحطة الثالثة عرش: رمضان شهر الصرب

42 املحطة الرابعة عرش: رمضان شهر االستقامة

45 املحطة اخلامسة عرش: رمضان شهر البطوالت
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الصفحة املوضوع

48  املحطة السادسة عرش: رمضان شهر االستسالم واخلضوع هلل

51 املحطة السابعة عرش: رمضان شهر اإلخالص

54 املحطة الثامنة عرش: وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون

57 املحطة التاسعة عرش: رمضان جممع الربكات

60 املحطة العرشون: رمضان وحتمل املسؤولية

63 املحطة احلادية والعرشون: ليلُة القدر فرصُة العمر

66 املحطة الثانية والعرشون: رمضاُن شهُر الوِد والبذل

69 املحطة الثالثة والعرشون: رمضان وحفظ اللسان

72 املحطة الرابعة والعرشون: رمضان وحفظ الوقت

75 املحطة اخلامسة والعرشون: رمضان والعمل بالعلم

78 املحطة السادسة والعرشون: رمضان واهلمة العالية

81 املحطة السابعة والعرشون: مع هناية رمضان

84 املحطة الثامنة والعرشون: رمضان شهر التوبة واالستغفار

87 املحطة التاسعة والعرشون: عيدية صائم

90 املحطة الثالثون: من أحوال السلف بعد رمضان
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