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 خالد بف عثماف السبت الشيخ/
 

 والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
ياكـ فيو عمى الصياـ والقياـ -عز وجؿ-ونسأؿ اهلل  ،فنينئكـ بدخوؿ ىذا الشير وأف يجعمنا فيو  ،أف يعيننا وا 
ياكـ مف عتقائو مف النار.  وا 

دت فأف المردة مف الشياطيف قد صُ و ثبت دخوؿ ىذا الشير منذ ىذه الميمة، وىذا يعني أف ىذه الميمة مف رمضاف، 
 يؤزوفالمردة الذيف  ت، وىو يوـ الجمعة، فما إف غابت شمسو إال وقد صفدـمنذ غروب شمس اليوـ الذي انصر 

 وتعالى.تبارؾ -الناس إلى الفساد، والشر، والكفر، واإلعراض عف اهلل 
ومف أراد أف يشمر في طاعتو، وأف  ،-عز وجؿ-وىذا يجعؿ الطريؽ منفتحة أماـ مف أراد أف يعود إلى اهلل 

عراض عف ربو ومميكو  ،يشتغؿ بعبادتو، وأف يكؼ عما كاف فيو مف غي     جؿ جبللو.-وا 
 -عميو الصبلة والسبلـ-الذيف قد توعد كبيرىـ أبانا آدـ  ،يضؿ الناس بسبب ىؤالء الشياطيف افإف كثيرًا م

{وذريتو، فقاؿ:  يَّتأُو ِإَّلَّ قأِميًلا أْحتأِنكأنَّ ُذرِّ  .[62]اإلسراء:  }َلأ
؟ وىؿ مف مشمر في -عز وجؿ-فد، وصفد إخوانو مف المردة، فيؿ مف مقبؿ عمى اهلل ىذا عدوكـ قد صُ 

 .ىذا أمر ،طاعتو؟ وىؿ مف عائد إليو؟ وىؿ مف تائب؟
 -وجؿ عز-: البدايات الصحيحة مف شأنيا أف تورث النتائج الصحيحة، فابدأ شيرؾ بطاعة اهلل رواألمر اآلخ

وال تكف مف الغافميف، ال تكف ممف إذا جاء الشير تذكروا البرامج والقنوات التي قد مؤلت إعبلناتيا الصفحات مف 
  الجرائد الصفراء.

 افجّ المُ البرامج الرمضانية، وال أدري ما عبلقة ىؤالء ىؤالء قد أعدوا لكـ كثيرًا مف البرامج التي يسمونيا 
 !.ضاف بالمسمسبلت واألفبلـ اليابطةبرمضاف، وما عبلقة رم

عف صيامكـ وشيركـ، وعف قراءتكـ، فإف رمضاف ىو شير الصياـ، وشير القياـ، وشير  ـبل يصدنكـ ذلكف
القرآف، وليس بشير العبث، والسير ىنا وىناؾ في أمور ال طائؿ تحتيا، وال ينتج عنيا إال الخيبة، فاحفظوا 

 أوقاتكـ، فيذا موسـ عظيـ مف مواسـ الطاعة والعبادة.
وانظر في أمرؾ  ،وقراءة القرآف، واسأؿ نفسؾ -عز وجؿ-ماف بغير ذكر اهلل ال تضيع قميبًل وال كثيرًا مف الز 

 .؟كـ ستختـ ختمة في ىذا الشير ،وحالؾ
، ثمف كاف يختـ في رمضاف في كؿ يوـ ختمة، ومنيـ مف كاف يختـ في كؿ ثبل -رضي اهلل عنيـ-مف السمؼ 

 ؟ -عزو جؿ-فأنت يا عبد اهلل كيؼ سيكوف حالؾ مع كتاب اهلل 
اإلماـ مف صبلة التراويح شمروا يصموف ألنفسيـ  -وىـ كثير-مف كاف إذا فرغ  -ـرضي اهلل عني- لسمؼمف ا

 إلى وقت السحر.
 وعدنا في ىذا الشير بثبلثة وعود ينبغي أف ال نفرط فييا: -ـصمى اهلل عميو وسم- النبي :ولكف نحف نقوؿ



 .(1)((قاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو مف))
ألننا ال نصمي مف الميؿ إال قميبًل، وقد تفضؿ اهلل  ؛عميو -عز وجؿ-وىذا أمر في وقتنا يسير عمى مف يسره اهلل 

إنو مف قاـ مع اإلماـ حتى ينصرؼ كتب لو )) :-صمى اهلل عميو وسمـ-عمينا حيث أخبرنا النبي  -عز وجؿ-
 .(2)((قياـ ليمة

شغؿ عنو، فإنؾ ال تنصرؼ إلى خير منو بحاؿ مف األحواؿ، والناس في مثؿ ىذه األياـ فبل تفرط في ىذا، وال تُ 
نما عندىـ متسع مف الوقت والزماف يستطيعوف فيو أىـ أفرغ ما يكونوف، ليست أياـ اختبارات، وال  شغاؿ، وا 

 والتفرغ لطاعتو. -عز وجؿ-التقرب إلى اهلل 
مف قاـ ليمة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر و  ،مف صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو)): أيضاً  ثـ

 .(3)((لو ما تقدـ مف ذنبو
ذا  غبوف والخاسر الثالثة، والم أصابتواألخرى  أخطأتوىذه ثبلثة وعود، إذا أخطأ اإلنساف ىذه أصابتو األخرى، وا 

درجات  -صمى اهلل عميو وسمـ- النبيفانصـر رمضاف ولـ يغفر لو، ولذلؾ لما رقى ، مف أخطأ ىذه جميعاً 
))قاؿ لي فقاؿ:  ؟،، فقيؿ لو: يا رسوؿ اهلل، ما كنت تصنع ىذا))آميف، آميف، آميف((فقاؿ: المنبر الثبلث، 

 .(4)جبريؿ: أرغـ اهلل أنؼ عبد دخؿ رمضاف فمـ يغفر لو، فقمت: آميف((
يخرج  لـو وليس العيد بمبس الجديد، ليس العيد بأف يفرح اإلنساف  ، شؾ أنو مضيعمف ضيع ىذه الفرص فبل

وحؽ ليـ  ،بما مف اهلل عمييـ مف الصياـ والقياـ المغفرة، إنما يفرح الناس بالعيدوالقبوؿ و  -عز وجؿ-اهلل  برحمة
 أف يفرحوا بذلؾ.

ف لبس الجديد فالواقع أنو قد يكوف حظو مف ىذا  أما ذاؾ الذي لـ يصـ، أو لـ يقـ، فبماذا يفرح؟ فاإلنساف وا 
 الصياـ الجوع والعطش.

 ،((واحتساباً ا مف صاـ رمضاف إيمانً )): -وسمـ عميو صمى اهلل-ولذلؾ أقوؿ: نحف حينما نتذكر قوؿ النبي 
 .((مف قاـ رمضاف إيمانًا واحتساباً ))

 وف بداية غير صحيحة.ءمف الناس يبد وكثيرر، ولـ يتسّخط، ولـ يتثاقؿ، بمعنى أنو لـ يتذمّ 

                                                           

(، ومسمـ، باب الترغيب في قياـ رمضاف، 2009أخرجو البخاري، كتاب صبلة التراويح، باب فضؿ مف قاـ رمضاف، رقـ: ) (1)
 (.759وىو التراويح، رقـ: )

، (806ء في قياـ شير رمضاف، رقـ: )، باب ما جا-صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب الصـو عف رسوؿ اهلل  (2)
 .(2417) وصححو األلباني في صحيح الجامع

وىو  غيب في قياـ رمضاف(، ومسمـ، باب التر 2014، رقـ: )ليمة القدر، باب فضؿ ليمة القدر أخرجو البخاري، كتاب فضؿ (3)
 .(760) رقـ: ،اويحالتر 
وابف حباف ، (1888أخرجو ابف خزيمة في صحيحو، كتاب الصياـ، باب استحباب االجتياد في العبادة في رمضاف رقـ: ) (4)

 .(75وصححو األلباني في صحيح الجامع، رقـ: )، (7256ستدرؾ عمى الصحيحيف، رقـ: )(، والحاكـ في الم409رقـ: )



ذا سمع أف الشير قد أعمف ضاؽ ذرعًا بذلؾ  مف الناس مف يقوؿ: إف شاء اهلل ما يكوف غدًا رمضاف، وا 
عنا، وغني عف عبادتنا، وغني عف صيامنا،  غني   -جؿو  عز–وتضايؽ، وتثاقؿ، وتأفؼ، وىذا ال يميؽ، فاهلل 

 وتعالى.تبارؾ -فنحف الفقراء إلى اهلل 
ويسمع  ،واهلل ينظر إليو ،الواجب أف اإلنساف يفرح، كيؼ بحاؿ عبد يتأفؼ مف عبادتو، ومف موسـ لمتقرب إليو

خشى أف يطرد ويبعد، ويرد عميو صومو، ويقاؿ لو: نحف في غنى عنؾ قبؿ منو عمؿ، يُ خشى أال يُ ، يُ ؟!كبلمو
 وعف صيامؾ.

مف  ،وذكروا بيا مف وراءكـ ،احفظوىا ((واحتساباً  اإيمانً ضاف مف صاـ رم)) ،فاإلنساف يبتيج بمواسـ الخيرات
 ويتبرموف بيذه العبادة. ،أىؿ وزوجة وولد، ألف الكثيريف يخطئوف ىذه القضية

صمى -ف النبي إ حيث، -صمى اهلل عميو وسمـ-التي جاءت عف النبي  المعانيثـ أيضًا ألفت النظر إلى بعض 
 .(5)يعني بالغيبة(( نة ما لـ يخرقياالصوـ جُ ))قاؿ:  -اهلل عميو وسمـ

مف لـ يدع قوؿ )) :والوقيعة في األعراض، كذلؾ ،يخرؽ بالكبلـ في الناس ،نة ترسفدؿ ذلؾ عمى أف ىذه الجُ 
 .(6)((الزور والعمؿ بو فميس هلل حاجة أف يدع طعامو وشرابو

ذا كاف يـو صوـ أحدكـ فبل يرفث))، يحرص اإلنساف عمى حفظ صياموف وال يصخب، فإف سابو أحد أو  ،وا 
 عتنى بو.مما ينبغي أف يُ  ا، كؿ ىذ(7)((إني امرؤ صائـ :قاتمو، فميقؿ

ما يخؿ بو، واحرصوا عمى مفاحرصوا عمى الصياـ، ال تفرطوا في الصياـ، ال تفرطوا في شيء وتقعوا في شيء 
 القياـ، ال تقعوا في شيء يمكف أف يجعؿ اإلنساف لـ يحقؽ ىذا المعنى.

الميـ اختـ لنا "نقوؿ:  أو آخر األياـ ،يرشنا في آخر يوـ مف ال، وكأني ب((مف قاـ رمضاف إيمانًا واحتساباً ))
 ."رمضاف برضوانؾ

ي حياتؾ، في عممؾ، في كممح البصر، كما تمر األعمار، واجعؿ ىذا الشير بداية لمتغيير في واقعؾ، ف
التقصير  جوانب، والناس طبقات ومراتب، انظر في -عز وجؿ-وعممؾ مع اهلل  حالؾ،كاف  اصبلتؾ، أي  

 واحرص أف تستدركيا.
ف كنت مقصرًا مع الصياـ في سائر العاـ فاجعؿ ىذا ترويضًا ا إف كنت مقصرً  مع القرآف فابدأ حياة جديدة، وا 

ف كنت مقصرًا في صبلة الميؿ ؛لمنفس  ،افاجعؿ لنفسؾ نصيبً  ليكوف لؾ نصيب مف الصياـ في سائر السنة، وا 
  تعتاد ىذه األياـ لتستمر عمى شيء مف صبلة الميؿ بعد رمضاف.

لي  -عز وجؿ-مف أجؿ أف اإلنساف يتقدـ دائمًا ويصمح، نسأؿ اهلل  ؛نت عميو مف عمؿأاعرؼ ماذا تريد، وماذا 
  وآلو وصحبو. ،ولكـ القبوؿ، وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد

                                                           

(، وضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة، رقـ: 1884( ، والدارمي، رقـ: )2235أخرجو النسائي، كتاب الصياـ ) (5)
(6438  .) 
 (.6057، رقـ: )[30}واجتنبوا قوؿ الزور{ ]الحج: أخرجو البخاري، كتاب األدب، باب قوؿ اهلل تعالى:  (6)
، باب: ىؿ يقوؿ (7) اـ، باب فضؿ الصياـ، (، ومسمـ، كتاب الصي1904تـ، رقـ: )إني صائـ إذا شُ  أخرجو البخاري، كتاب الصـو

 .(1151رقـ: )



 رمضان والبرنامج المفتوح
 

 وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد:  ،والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف ،هلل رب العالميف الحمد
 بنبارؾ لكـ في ىذه الميمة التي صفدت فييا الشياطيف المردة، وأغمقت أبواب النار، وفتحت أبوا ،أييا األحبة

 ـ، والصياـ، شير الرحمة والعتؽ مف النار.الجنة، دخؿ فييا أفضؿ شيور العاـ، إنو شير القرآف، وشير القيا
 ر في ىذه البداية بشأف البدايات.وأذك  

جي أف تستقيـ النتائج الصحيحة، فمف صحت بدايتو رُ  -بإذف اهلل-مف شأف البدايات الصحيحة أف تنتج وتورث 
 .وعاقبتو نيايتو

في ىذا  -جؿ جبللو- وخالقيا ،ى ربياوالجوارح عم ،حسف البدايات، بإقباؿ القموبفي ولذلؾ أقوؿ: اهلل اهلل 
 الشير الكريـ.

عماؿ واألرباح تنفع، وليس بشير التجارات في األ وال ،ىذا الشير ليس بشير لمسير في أمور ال تجدي
وتفتف  ،والمكاسب الدنيوية، وليس بشير التجوؿ في األسواؽ، وال بشير القنوات الفضائية التي تعرض المنكر

 وطاعتو وعبادتو. -عز وجؿ-وتشغميـ عف ذكر اهلل  ،الناس
 -جؿو  عز-ولكف شتاف بيف مف يستعد بقراءة القرآف والعكوؼ عمى طاعة اهلل  ،الناس يستعدوف في ىذ األياـ

فيما ال يجدي، أو يستعدوف  لمسيربيف ىذا وبيف أولئؾ الذيف يستعدوف لتييئة أماكف  شتافواالشتغاؿ بمرضاتو، 
 لربما التسوؽ.أو  ،بالبضائع

التي كأنيا قد خوت وخمت في  ،أو أولئؾ الذيف يستعدوف لدخوؿ الشير بجمب ألواف المطاعـ والمآكؿ إلى بيوتيـ
 سائر العاـ.

فيأكؿ اإلنساف في ليالي ىذا الشير مف ألواف المطعومات ما ال يأكمو في سائر العاـ، وىذا خبلؼ مقصود 
 الصياـ.

التي ينبغي أف ت في الميمة الماضية عف بعض الجوانب ثوقد تحد ،ير مف المناسباتر في كثولذلؾ أقوؿ كما أذك  
 .يتفطف اإلنساف ليا

 ال يدري ماذا يصنع فيو. ،فأقوؿ: ال يصح أف يبقى اإلنساف أماـ برنامج مفتوح
والجنة  في ىذا الشير، تختـ في كؿ ثبلثة أياـ، ودع عنؾ التواني والكسؿ، بد أف يكوف لؾ منيج محدد واضحال

 تحتاج إلى عمؿ، تحتاج إلى مجاىدة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تضحيات، فإف أبيت ففي كؿ خمس.
وقد ال ينيي، ويقرأ في فضوؿ األوقات، وبيف  ،قد ينيي ختمة ،أما أف يبقى اإلنساف يحرحر إلى آخر الشير

 .فيذا مف التفريط والتضييع، وىو يشرب ويأكؿ ،الناس وىـ يتحدثوف
وانظروا ماذا جنت عمينا األوقات التي قضيناىا في سنوات مضت في شير رمضاف مف سير مع أناس قد ال 

 وال نكتسب منيـ العمؿ الصالح. ،نتعمـ منيـ العمـ
وفي غير اإلفطار  ،غاؿ بالنظر بالقنوات عمى اإلفطارتماذا جنى عمينا االش ؟ماذا جنى عمينا التجوؿ باألسواؽ

 ، ماذا جنى ىذا؟ ؟صبححتى تظير أنوار ال



تتكرر عميو دائمًا، ابدأ بداية قوية، واىجر الكسؿ، واىجر أولئؾ الذيف ال  ،فمماذا يبقى اإلنساف في حاؿ واحدة
كؿ إنساف ، و فالموت قريب، وىي مسألة وقت ،إال بعدًا، وأصمح حالؾ مع اهلل -جؿو  عز-يزيدونؾ مف اهلل 
 أنيس لو إال العمؿ، واآلخرة دار ال تصمح لممفاليس.وال  ،ثـ يوضع في قبره ،سيدرج في أكفاف

، فمينظر في عممو في بدايتو، وليضرب ذلؾ ينتييإذا أراد الواحد أف يعرؼ في نياية الشير عمى أي شيء 
 وعشريف أو بثبلثيف، حتى يعرؼ. ةعبتس

آية مائتيف وخمسيف نعرؼ أننا بعد عشرة أياـ ال ننيي أكثر مف  ،الركعة الواحدة فينحف حينما نقرأ نصؼ وجو 
 مف سورة البقرة، بعد عشرة أياـ.

 ، حسبناىا، ما ننتيي في كؿ سنة مف سورة األعراؼ.رمضاف ال ننتيي مف سورة األعراؼوفي نياية 
 ثـ البقرة وال يركع إال بعد العنكبوت. ،كاف إذا كّبر استفتح بالفاتحة -رضي اهلل عنيـ-وبعض السمؼ 

 يروف أف ىذا مف التقصير واإليجاز.بنا.  قالوا: قصرت ،وبعضيـ كاف إذا ركع قبؿ أف ينتيي مف سورة البقرة
ف الناس م الكثيرفرمضاف ىو شير الصبلة، شير الصياـ، ليست المنافسة أف نخرج قبؿ المسجد اآلخر، 

بعشر دقائؽ، وىذا يقيـ الصبلة قبؿ غيره ىذا المسجد يخرج قبؿ و خمس دقائؽ، يفرحوف بيذا، خرجنا قبؿ ىؤالء ب
يصموف في مساجد في يوـ الجمعة ال يستفيدوف شيئًا مف الخطبة  االمسجد الفبلني بعشر دقائؽ، ورأيت أناسً 

 أو بعشر دقائؽ. ،لضعفيا، ولكف فقط يذىبوف مف أجؿ أف ىذا يخرج قبؿ اآلخريف بربع ساعة
وقات الشريفة التي استغموىا في عشر دقائؽ، وضيعوا مقصود الجمعة مف سماع الخطبة، ماذا ىذه األ ثـ ماذا؟

لتغيرت أحواؿ األمة رأسًا عمى  -بعشر دقائؽ- ت بيذه الطريقةاستفادوا في عشر دقائؽ؟ لو كنا نحسب األوقا
 عقب.

خو و أوالد، و مف أىؿ،  ،وذكروا بيا مف وراءكـ ،فتذكروا ىذه المعاني  أصحاب.و اف، وقرابات، ا 
وأجؿ كثيرًا  ،حةوالطريؽ مفتوح، وأبواب الجنة مفتابدأ مف ىذه الميمة فيي مف ليالي رمضاف، والشياطيف مصفدة، 

 مف أعمالؾ وأشغالؾ.
ـ يأتي ويسمع القرآف ثال يكثر مف الطعاـ، يكتفي بشيء قميؿ مع اإلفطار، أوصية أخيرة وىي: أف الواحد يجرب 

 .ااجعؿ لؾ برنامجً ، قرأ مف كتاب في التفسير مختصرذا السيما إ
ياكـ ىداة ميتديف. -عز وجؿ-وأسأؿ اهلل   أف يبارؾ لنا ولكـ في القرآف العظيـ، ويجعمنا وا 

وجبلء ىمومنا وذىاب أحزاننا، الميـ ذكرنا منو ما نسينا،  ،ونور صدورنا ،الميـ اجعؿ القرآف العظيـ ربيع قموبنا
 ، وارزقنا تبلوتو آناء الميؿ وأطراؼ النيار عمى الوجو الذي يرضيؾ عّنا.وعممنا منو ما جيمنا

مبتبلنا، واجعؿ آخرتنا خيرًا مف دنيانا، الميـ كما بمغتنا رمضاف فأعّنا  مرضانا، وعاؼِ  الميـ ارحـ موتانا، واشؼِ 
 فيو عمى الصياـ والقياـ.

 ميـ وفقنا لقياـ ليمة القدر.الميـ اجعمنا فيو مف المقبوليف، ومف العتقاء مف النار، ال
وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد



 رمضان بين الجد والتفريط
 والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

أو  ،إذا أردنا أف نتأمؿ أحواؿ الناس في الجد واالجتياد -كما يقاؿ-نفكر بطريقة مسموعة فدعونا في ىذه الميمة 
 التفريط في العمؿ في رمضاف، سنجد المراتب في غاية التفاوت.

الميالي في العاـ ىي ليالي العشر،  وأفضؿلو أردنا أف نأخذ المرتبة األولى: أفضؿ شيور العاـ ىو رمضاف، 
تفريطًا، والذي ال تحركو ىذه النصوص التي ترغب في العمؿ في رمضاف  أكثروالذي يفرط فييا ىو في غيرىا 

 وفي غيره مف الشيور. ، أدري ما الذي سيحركو لمعمؿ في شواؿال
 جد أف الناس عمى مراتب متفاوتة.فأقوؿ: ت

، إذا دخمت العشر أحيا ليمو، وأيقظ أىمو، -صمى اهلل عميو وسمـ-وىي التي كاف عمييا النبي  المرتبة اَلولى:
إلى آخره وىو يصمي، أحيا ليمو، ىذه  ،الميؿمف أوؿ  ،وشد المئزر، يبتعد عف النساء، ويجد ويجتيد في القياـ

 مرتبة.
بيف ذلؾ يجمس في وما  ؿمف يصمي مع الناس في أوؿ الميؿ كصبلتنا ىذه، وفي آخر المي المرتبة الثانية:

 ويقرأ القرآف. ،أو يجمس في بيتو ،المسجد
بقراءة كتب الفقو  ذلؾبيف  وينشغؿ ،وفي آخر الميؿ ،مف يصمي ىذه الصبلة في أوؿ الميؿ وىو المرتبة الثالثة:

 وما أشبو ىذا. ،والسيرة ث،والحدي
 ثـ يقوـ. ،ثـ يناـ ،تراويحالوىو مف يناـ، يريد أف يتقوى عمى القياـ في آخر الميؿ، يصمي  :الرابعةالمرتبة 

وىو مف يشتغؿ بأمر مباح، زيارات ألناس مف رحمو، مف األخيار، مف الصالحيف، ىذه  المرتبة الخامسة:
 المرتبة الخامسة، يزور في مثؿ ىذه األياـ والمحظات واألوقات النفيسة.

 الوقت بيذا.ألسواؽ يشتري لمعيد، ويضيع عميو مف يقضي الوقت في األسواؽ، يتجوؿ في ا المرتبة السادسة:
 .وقيؿ وقاؿ، ولعب ورؽ، وما أشبو ىذا ،عميو الوقت في استراحات يمضيمف  المرتبة السابعة:
 مف يجمس أماـ القنوات الفاسدة المفسدة. المرتبة الثامنة:

 عز وجؿ.-ويبلحؽ تمؾ، ويعصي اهلل  ،مف يذىب إلى األسواؽ يتتبع العورات، وينظر إلى ىذه المرتبة التاسعة:
 ، وىذا موجود.-عز وجؿ-وىـ أولئؾ الذيف يقضوف ليالييـ عمى الفواحش والسكر ومحادة اهلل  عاشرة:المرتبة ال

طوؿ الميؿ في  ،كـ مف المسافة بيف ذلؾ الذي وقؼ وصّؼ قدميو مف بعد صبلة العشاء إلى القياـ :تصور اآلف
بيف  الفرؽ، كـ مف !ةصبلة، ثـ مف أخذ مصحفو يقرأ ما بيف ذلؾ، وبيف ىؤالء الذيف يقضوف ليميـ في معصي

 ، وكؿ إنساف أعرؼ بحالو، أدرى بنفسو، فمف أي المراتب أنت يا عبد اهلل؟ !رتبةىذه المو  المرتبةىذه 
 كثيرًا.ا ، المفرط فييا ضيع خيرً ةأياـ شريفة، عظيم

في ، لؾ أف تقيس عمى باقي األمور في الحياة، وأياـ العمر وساعات العمر، وبيذا يتفاوت الناس ىذا مثاؿ
 وفي السير عمى الصراط المنصوب عمى جسر جينـ. ،المراتب في اآلخرة

ويفكر  ،واإلنساف يحتاج إلى أف يتبصر ،حتاج إلى معرفتوىنا مجاىدة وعمؿ وصبر، وىناؾ جزاء، ىذا أمر يُ 
 وفي ليمو. ،وفي صيامو ،وينظر في حالو



ويبصرنا بضعفنا وعجزنا، وأف يأخذ بأيدينا  ،لي ولكـ القبوؿ، وأف يعيننا عمى أنفسنا -عز وجؿ-فأسأؿ اهلل 
 ويميمنا رشدنا.

 وصمى اهلل عمى محمد وآلو وصحبو.
 

 ؟كيف نستفيد من رمضان
نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فبل مضؿ  ،إف الحمد هلل

صمى  ،ومف يضمؿ فبل ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو ،لو
  وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد:  ،اهلل وسمـ وبارؾ عميو

يحسف ونحف في بداية ىذا الشير الكريـ أف نتفطف لجممة مف القضايا مف أجؿ أف يكوف صيامنا وقيامنا وعممنا ف
  :وصورة مرضية، وليذا سأذكر جممة مف الوقفات أو الوصايا ادتنا في ىذا الشير عمى وجو وحالةبوع
وربما بأسابيع، كـ مف أخ عزيز  ،ف اخترمتيـ المنايا قبؿ رمضاف بأياـو أف إدراؾ ىذا الشير نعمة، فالكثير يا: أول

ؽ حعبدًا مف عباده شيره الكريـ فإف ىذه نعمة تستغ اهلل غ رمضاف، فإذا بمّ نعرفو لـ يصـ معنا ىذا العاـ، لـ يبم  
ف شكرىا أف يستغؿ العبد أياـ ىذا الشير ولياليو عمى الوجو الصحيح، في االشتغاؿ بما ينفع ويرفع  الشكر، وا 

 مف ذكر وصبلة وتبلوة وما إلى ذلؾ مما ينبغي أف يشتغؿ بو.
ذا كاف األمر كذلؾ، أقوؿ  ناماذا أعددت؟ وكيؼ ترى حال ؟األولىونحف في أيامو  ماذا أعددت ليذا الشير :وا 

ذا أردنا أو  ؟فيما مضى مف األياـ غي أف ينظر ويتبصر بوالعاقؿ ين- ف نعرؼ ما نحف عميو في آخر الشيرا 
إذا فيذه األياـ الثبلثة التي مضت  -يعتبر ذلؾ فيما يستقبؿ ويفكر ويعتبر بما مضى وخبل مف أيامو ولياليو

حالؾ في آخر الشير انظر كـ قرأت مف القرآف عمى سبيؿ المثاؿ، واضرب ذلؾ بعشرة، ثـ بعد أردت أف تعرؼ 
انظر إلى حالؾ في  ،ذلؾ تستطيع أف تعرؼ في آخر الشير حالؾ مع القرآف، وقؿ فيما عداه كقولؾ في ىذا

ما بقي بو ر بتعتا وحفظ الصياـ، اجعؿ ذلؾ مقياسً  ،فيديإطبلؽ المساف والنظر واستغبلؿ األوقات واالشتغاؿ بما 
أنو لـ يخرج بكبير  ينساف عمى حقيقة مرة أحيانًا، وىاإل ؽيفيير فإنو يمضي كممح البصر، ثـ بعد ذلؾ مف الش

 اف لو عدتو.سطائؿ في ىذا الموسـ العظيـ الذي ينبغي أف يعد اإلن
تعامبلتيـ، وىكذا نجد الكثيريف و يعيـ وشرائيـ، في ب ـالمواسـ مف التجار، يستعدوف لموسميفإف أصحاب 

خيؿ يحتى إنو  ر مرتادوىاثيستعدوف الستقباؿ ىذا الشير بأمور مباحة كالتجارة، فتزداف األسواؽ وتزدىر، ويك
واألكؿ، ت، والشيوات، الشير ىو شير التسوؽ، ىو شير اإلمعاف واإليغاؿ في الممذاا ذيانًا أف ىاف أحلئلنس

 ،لو ىذا الشير -تبارؾ وتعالى-لما شرع اهلل  اي األسواؽ، وىذه حاؿ مخالفة قطعً والشراء، والتجوؿ فوالشرب، 
 قرآف.موقراءة لصياـ، وما شّرع فيو مف العبادات مف 

بؿ  ،ال أقوؿ عف سائر األياـويتبصر ويعـز أف يكوف ىذا الشير متميزًا  ،ينبغي عمى كؿ واحد منا أف يتفكر
ور في العمؿ يائر الشسيز عمى ماف أدركتو مف قبؿ، ال يكفي أف يتأقوؿ: ينبغي أف يكوف متميزًا عف كؿ رمض

 والعبادة، بؿ ينبغي أف يتميز عمى كؿ رمضاف أدركناه.



ف ورجب وسائر الماذا ال يكوف ىذا ىو األفضؿ؟ إف الكثيريف ال تجد كثيرًا مف الفرؽ والتميز بيف أياميـ في شعب
يزداد النوـ في رمضاف، والميو، والغفمة، والتسوؽ، ولربما ، بؿ العكس أحياناً  ،شيور وبيف العمؿ في رمضافال
أو شبو يومية، وتمتد تمؾ  ،ة في ىذا الشير، فيكوف ليـ ممتقيات يوميةطمر كثير مف الناس مف االجتماع والخثيك

العاـ، فيذا غمط، وال ينبغي أف يكوف بمثؿ ىذه الممتقيات إلى السحر، وما كانوا يفعموف ذلؾ في سائر شيور 
 الحالة.

خذوا عمى عاتقيـ القياـ بميمة الشيطاف عمى أكمؿ الوجوه وأتميا أرار وما أدراؾ ما األشرار الذيف أما األش
شغاليـ عما ىـ بصدده مف الصياـ والقياـ عبر فضائيات فاسدة مفسدة  فسادىـ وا  غوائيـ وا  بإضبلؿ عباد اهلل وا 

ف المؤمف بحاؿ مف األحواؿ ممف ولكف ينبغي أال يكو  ،تضؿ الناس عف الصراط المستقيـ، فيؤالء اهلل حسيبيـ
وما يعرضونو مف سخرية  ،تفاىاتيـ وضبلالتيـ وحماقاتيـلروف سواد المشاىديف قوف عف ىؤالء أو يكث  ميت

يذكر إذا ا إف ىؤالء ال يحققوف نجاحً ، اده المؤمنيف في أفضؿ شيور العاـواستيزاء باهلل ورسولو وكتابو وعب
 قاطعيـ الناس.

ىذا الشير، النوـ ينبغي أف يكوف بحد محدود ال يسترسؿ ينبغي أال تفرط بمحظة مف لحظات  :ثـ بعد ذلؾ أقوؿ
بؿ أكثر مف ىذا  ،أف تكوف بحدود ضيقة قدر اإلمكاف يكانت ينبغ امطة مع اآلخريف أي  اإلنساف معو، وىكذا الخ

 عمى حساب القرآف وتبلوتو وتدبره. ال يكوفينبغي أ غاؿ لربما بالعمـتشاال
ف القراءة إ :إذا قمنا نفسو مف البداية كـ ختمة ستختـ في ىذا الشير؟وليذا أقوؿ: ينبغي لئلنساف أف يسأؿ 

 ساعة ثبلثة أجزاء.الينجز اإلنساف فييا يقرأ في عشريف دقيقة جزءًا مف القرآف، ففي التي المعتدلة 
فمو أف اإلنساف قرأ بعد كؿ صبلة، بعد الفجر والظير والعصر مثبًل، قرأ ساعة وسبع دقائؽ فإنو يستطيع أف 

، ختمات يختـ القرآف في كؿ ثبلثة أياـ، يقرأ كؿ يوـ عشرة أجزاء، كؿ ثبلثة أياـ ختمة، في نياية الشير عشر
ال يفقو القرآف مف قرأه )): -صمى اهلل عميو وسمـ-وىذا خير كثير، ويكوف قد حقؽ فيو ما جاء عف رسوؿ اهلل 

 .(8)((في أقؿ مف ثبلث
ة ال يكوف الياتؼ الجواؿ أمامؾ تنظر فيو بيف لحظة وأخرى، وال دلة جادقريبًا تكفي في قراءة معتثبلث ساعات ت

  تشتغؿ مع أحد يتحدث أو يقاطع قراءتؾ أو نحو ذلؾ.
، بؿ لماذا ال يجعؿ اإلنساف لو ِوردًا -تبارؾ وتعالى-إذا فعمت ذلؾ فإنؾ تستطيع أف تنجز ىذا اإلنجاز بإذف اهلل 

 ؟الناس لربما يجمسوف إلى صبلة الفجر، لماذا ال يجعؿ لو وردًا بعد الثانية عشرة ،بعد صبلة التراويح؟
 وىو جالس إف شاء، فإف صبلة القاعد عمى النصؼ مف صبلة القائـ.ويكبر يستقبؿ القبمة  :التبلوة التي يقرؤىا

شيخ اإلسبلـ ابف  ، وقد ذكر ىذا أىؿ العمـ مثؿـوقراءة في صبلة خير مف قراءة خارج الصبلة كما ىو معمو 
 ، وغيره.(9)-رحمو اهلل-تيمية 

                                                           

 ،(1534) برقـ سننو، في والدارمي ،(1394) برقـ القرآف، تحزيب باب وترتيمو، وتحزيبو القرآف قراءة أبواب داود، أبو أخرجو - 8
 (.1260) برقـ داود، أبي صحيح في ،"الشيخيف شرط عمى صحيح إسناده: "األلباني وقاؿ
 (.295/ 2) تيمية البف الكبرى والفتاوى ،(282/ 23) الفتاوى مجموع - 9



أو خمسة أجزاء  ،أو أربعة أجزاء ،أو ثبلثة أجزاء ،يفأفيجمس اإلنساف يجعؿ لو وردًا في صبلة الميؿ، يقرأ فيو جز 
 وفي صبلة في آف واحد. ،قضى في قراءةوىو جالس، ىذا الوقت الذي تقضيو في القراءة يمكف أف يُ 

بحيث ال ينقص، يمكف أف يزيد، لكف ال ينقص، لكف ال تجعؿ القراءة بحسب  لنا ورداً محدداً المقصود أف نجعؿ 
وينقضي الشير ولـ تخرج بكبير طائؿ، وىذا أمر  ،ما يتاح، فإنؾ تنقطع عف مطموبؾ، وال يتحقؽ لؾ مقصود

   معمـو مشاىد.
، وقؿ مثؿ ذلؾ فيما ي ذا نظر اإلنساف في صؿ بالصدقات، أحيانًا ينتخطط، ثـ نفذ ىذا بحـز قضي الشير وا 

 ؟البداية لنفسو شيئًا معمومًا محددًا منذؽ أف يذكر، فمماذا ال يجعؿ اإلنساف حصدقاتو فإنو قد ال يجد شيئًا يست
مأنْ  سأعأِتوِ  ِمنْ  سأعأة   ُذو ِلُيْنِفقْ } مأْيوِ  ُقِدرأ  وأ  بحسبو. كؿ   ،[7:الطبلؽ] {المَّوُ  آتأاهُ  ِممَّا فأْمُيْنِفقْ  ِرْزُقوُ  عأ

ال يضيع أجر مف  -عزو جؿ-الطالب ينفؽ مما عنده، والموظؼ ينفؽ مما عنده، والتاجر ينفؽ مما عنده، واهلل 
 أحسف عمبًل.
ليس كالذي يممؾ مائة مميوف ويتصدؽ بمائة، فرؽ بيف ىذه المائة إال ألؼ لاير ويتصدؽ بمائة  الذي ال يممؾ
 وىذه المائة.

، ال تترؾ ىذا حتى تتسارع أياـ الشير ثـ ينقضي ولـ تفعؿ ما كنت وتريد أف تقدم الذيولذلؾ أقوؿ: انظر في 
ات، ومستودعات رّ بتعاونية، توجد جمعيات، ومتوجد المكاتب ال كنت تريد أف تفطر الصائميف مثبلً تريد، إذا 

أريد أف أفطر ىذا خيرية ليا أرقاـ معروفة، حسابات لمصدقات ولمزكوات تستطيع أف تحوؿ ليـ، وتقوؿ ليـ: أنا 
ِفي} ،ألًفا، أنا أفطر ىذا الشير عشرة، أنا أفطر ىذا الشير مائةالشير   {اْلُمتأنأاِفُسونأ  فأْميأتأنأافأسِ  ذأِلكأ  وأ

 .[26:المطففيف]
وليست القضية تحتاج أحيانًا إلى كثير مف العمؿ أو الماؿ، اليوـ تسيمت كثير مف األمور، يستطيع اإلنساف وىو 

بأعماؿ يسيرة ـو قي طيع اإلنساف إف لـ يكف يممؾ شيئًا مف الماؿ أفيحوؿ لحساب الجمعية، ويستأف في بيتو 
 نية. ايبمغ بيا عند اهلل إف كانت لو فيي

صار االحتساب  -شكوى مرة كاتب التعاونيةمفي الجمعيات والاإلخواف وىذا يشكو منو - في ىذه األياـ لؤلسؼ
 نادرًا، عزيزًا.

والبرامج التي تقدـ في ىذه المخيمات لئلفطار أو  ،في البذؿ والعمؿالمشاركة  بالشباحينما يطمبوف مف ىؤالء 
، أيف االحتساب؟ نعـ كنا ؟ماذا سيعطى مف الماؿ طتجد الكثيريف يسأؿ أو يشتر  ،أو نحو ذلؾ ةيالمخيمات الدعو 

نياية المطاؼ لربما يدير ظيره ثـ يقاؿ: ما عمى يعمؿ محتسبًا في لذي ا ف ىذاإ :في فترة، في مدة مضت نقوؿ
 المحسنيف مف سبيؿ.

طؤ والتثاقؿ وضعؼ اإلنجاز واإلنتاج التأخر والتبىذا العمؿ مف أجؿ أف يحاسب عمى ا فمو أنو يعطى ما يقابؿ
 فيأء آخر، فصارت كثير مف النفوس يغمب عمييا النزعة المادية، و لؤلسؼ ىذا تحوؿ إلى شي لكاف أولى، لكف

 يريد أف ال ، كؿ إنساف؟البذؿ في سبيؿ اهلل، بذؿ الجيد، بذؿ العمـ، بذؿ البدف، بذؿ الماؿ فيأ، و ؟العمؿ لمديف
 إال مقابؿ عرض مف متاع ىذه الحياة الفاني، ىذا الكبلـ غير صحيح. ًئايقدـ في ىذه الدنيا شي



-ثـ أيضًا إذا أردت أف يتحقؽ لؾ ما تصبو إليو مف حقيقة الصياـ الذي يكوف في نياية األمر عمى ما ذكر اهلل 
فإف ىذه التقوى ال تحصؿ لئلنساف وىو في حاؿ مف التخمة والشبع  ،[183:البقرة] {تأتَُّقونأ  لأعأمَُّكمْ } :-تبارؾ وتعالى

 واالمتبلء في ليالي الصياـ.
، تضطرب نفوسيـ، وربما يعافسوف ـفي رمضاف تستعر شيواتيفي النيار، ولذلؾ تجد الكثيريف  ثـ بعد ذلؾ يناـ

 مف الشيوات والمذات المحرمة والمباحة أكثر مما ينالوف في غير رمضاف، وىذا مشاىد.
ذا أردتـ أف تعرفوا حقيقة ىذا اسألوا أىؿ الحسبة، اسألوا المحتسبيف فيما يجدونو لدى بقايا السير مف كثير مف  وا 

 .في ىذا الشير الكريـ -عز وجؿ-الشباف الذيف ال يراعوف حرمة الصياـ وال يتقوف اهلل 
 اب.تقمؿ مف الطعاـ والشر  فكف أف تتحقؽ التقوى عمى ىذه الحاؿ، لكمفأقوؿ: ال ي
د ع، وعمؿ ذلؾ بأف الشبع يورث التثاقؿ ويق(10)"ما شبعت منذ ست عشرة سنة"يقوؿ:  -رحمو اهلل-الشافعي 

 صمى اهلل عميو وسمـ.-و وؼ والخير وطاعة اهلل وطاعة رسولاإلنساف عف المعر 
 : أيجد الرجؿ الرقة والخشوع مع الشبع؟ -رحمو اهلل-ولما سئؿ اإلماـ أحمد 

  يكوف.القاؿ: ىذا 
يح، و اف أولو إلى آخره في صبلة التر القرآف م ضرَ عولذلؾ تجد اإلنساف يأتي متخمًا أحيانًا ويصمي مع اإلماـ، ويُ 
 عرؼ.أ ال :ولو سألتو: ماذا قرأ اإلماـ؟ ماذا قرأ في صبلة العشاء؟ يقوؿ

ذا خشع اإلماـ كأنو جاء مف مكاف بعيد يريد أف يعرؼ ماذا قرأ اإلماـ، ولربما يخطئ اإل ماـ وىو يحفظ ىذه وا 
أف يرؽ في ىذا و في عبادتو و  توصبلالسورة أو السور لكنو في واٍد آخر، ولذلؾ أقوؿ: مف أراد أف يخشع في 

 الشير فميتقمؿ مف الطعاـ والشراب.
لى حاؿ أسواقيـ أف البيوت فارغة  ،الناس قبؿ شير رمضاف لربما يخّيؿ لمناظر إلى حاليـ دولؤلسؼ الشديد تج وا 

نظر إلى إذا اب، خالية، يعني إذا نظر ناظر ممف ال يعرؼ ىذا الشير وال يعرؼ اإلسبلـ، ر ـ والشمف الطعا
ضات عرو ناس عمى ىذا الموف مف السمع والمحالنا مع ىذا الشير، واألسواؽ واألطعمة التي تتكدس، وانكباب ال

 ا القضية تمامًا.د! عكسنوىذا عكس المقصو ، ف ىذا الشير ىو شير األكؿ والشربفي األسواؽ يخيؿ إليو أ
بؿ أنا أقوؿ: ينبغي أف اإلنساف يتخفؼ ىذا الشير قدر المستطاع مف كؿ ما يقعده، ويثقمو، ويشغمو عف طاعة 

 اهلل وطاعة رسولو، واالشتغاؿ بذكره وقراءة كتابو.
يذىب إلى أف  يحتاج الاألشياء التي يحتاج إلييا في رمضاف وفي العيد يشترييا قبؿ رمضاف حتى ال ينشغؿ، 

ضيع أوقات شريفة ال يمكف بحاؿ مف تعيد، واألسواؽ تمتمئ مف الناس، و األسواؽ، والمرأة تتجوؿ لتشتري لم
 األحواؿ أف تعّوض.

ثـ أيضًا أقوؿ: إذا أردنا أف نستشعر ما نقرأ وما نسمع في صبلتنا فينبغي أف يكوف لئلنساف مع قراءتو لمقرآف 
 ريب القرآف، الكممات الغريبة ينظر في معناىا.كتب الغريب، غكتاب مف نظر في 
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ف قرأ التتفإذا ختـ القرآف ال  سيكوف لو أبمغ ذلؾ أه عمى الشير فإف جزّ  فسير الميسربقى كممة ال يفيـ معناىا، وا 
قرأ الجزء قبؿ أف تسمعو في الصبلة، ثـ استمع القراءة ستجد أف القراءة ليا طعـ ا، -عز وجؿ-ثر بإذف اهلل األ

 .(11)"عجبت لمف يقرأ القرآف وىو ال يعرؼ معانيو كيؼ يمتذ بقراءتو": -رحمو اهلل-وليذا يقوؿ ابف جرير  آخر،
يومًا، فإف ذلؾ  ثبلثيفنو يبمغ إ :ـ بعد ذلؾ أقوؿ: ىذا الشير إذا حسبت ساعاتو عمى التماـ والكماؿ، إذا قمناث

ساعات تقرأ، وفي اليـو مف الساعات تناـ، كـ مف الساعة، حتى تعرؼ متى تناـ، كـ سبعمائة وعشريف يبمغ 
 في الساعة يمكف أف تقرأ ثبلثة أجزاء. :ساعة، وكما قمنا أربع وعشروف
ذا ضربتَ  ربع في األ جزءًا، طبعًا اإلنساف ال يقرأ ألفيف ومائة وستيفيساوي:  3ساعة ضرب  سبعمائة وعشريف وا 
في  اجزءً  ثبلثيفا القدر مف األجزاء إذا قسمتو عمى لكف اجعؿ ذلؾ عمى النصؼ مثبًل، فيذ ،ساعة والعشريف

ختمة، فإذا كنت تقرأ نصؼ ساعات اليوـ فمعنى ذلؾ أنؾ  اثنتيف وسبعيففإنؾ تخرج ب -القرآف بكاممو-ليوـ ا
 ختمة.ست ا وثبلثيف ستقرأ 

ذا قمنا فإذا نصفتيا فإنيا تكوف ، ست ساعات، ختمة ثماني عشرةعات اليوـ فإنؾ ستختـ ستقرأ في ربع سا ؾنإ :وا 
 .اتختم تسع

 ضرب ألؼخير مف ألؼ شير،  درقالخطط ويفكر، ليمة يسيرة، لكف يحتاج اإلنساف أنو ي ىذه مقادير ليست
. ثبلثيف يساوي ثبلثيف  ألؼ يـو

 سنة، وكسر.ثبلث وثمانوف عندؾ  صيري -أياـ السنة- ثبلثمائة وستيفإذا قسمتيا عمى 
قبؿ البموغ، فيذا  ـ،صاما  خمس عشرةرمضاف،  خمسيفوصاـ  ،سنة خمًسا وستيفإف اإلنساف يعيش  :لو قمنا
 سنة.أربعة آالؼ ومائة وست ا وستيف رمضاف معناىا تعادؿ  خمسيفأدرؾ أنو يعني 

قضى الميالي فيو، وانظر ىذا شيء سيؿ؟ ليس ىذا بالشيء اليسير، ليمة واحدة في ىذا الشير، فانظر كيؼ تُ 
 ومع ختـ القرآف وقراءتو وما يحصؿ مف التثاقؿ. ،قاتإلى حالنا مع األو 

، وىو خميفة، عنده أعباء الخبلفة، مشغوؿ، فنحف (12)كاف يختـ في كؿ ليمة ختمة -رضي اهلل عنو-عثماف 
  .مشغولوف بماذا؟

عض السمؼ كاف يختـ في القياـ كؿ ثبلث، وبعض المعاصريف يفعؿ ىذا، بعض المعاصريف يختـ في كؿ بو 
عشر ختمة في الصبلة، في صبلة القياـ، وبعض السمؼ يختـ في الصبلة في كؿ سبع، وبعضيـ في كؿ عشر، 

 .ختمة وفست، يعني في الشير (13)يختـ في رمضاف في كؿ يوـ وليمة ختمتيف -رحمو اهلل-والشافعي 
 .(14)واألسود النخعي في كؿ يوميف يختـ في رمضاف

مضاف في كؿ سبع، وفي العشر األواخر في كؿ و في غير و في رمضاف في كؿ ثبلث، يختـ قتادة كاف و 
 .(15)ليمة
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وما كانوا يشتغموف بشيء غير القرآف، اإلماـ مالؾ إذا جاء رمضاف ترؾ الحديث والفقو، والزىري إذا دخؿ 
رحمو -ىكذا كاف سفياف الثوري ، و (16)الحديث والتحديث، وال يشتغؿ بغير القرآف والمصحؼرمضاف ترؾ 

 . (17)اهلل
 وبنبالذ يتشغؿ، والناس في ىذا درجات، منيـ مف -رضي اهلل تعالى عنيـ-ىذا الذي كاف عميو السمؼ الصالح 

ويشتط في ىذا، ومنيـ مف يشتغؿ بالمباحات فيو خير ممف دونو، ومنيـ مف يشتغؿ ببعض أعماؿ  عاصيمالو 
 البر، ولكنيا مفضولة، يشتغؿ بالعمـ.

في أصوؿ األجرومية أو شرحيا، أو شرح الورقات بعض الشباب ترى أنو في أياـ العشر األواخر ىو يقرأ في 
  األجرومية!. قعة، كؿ ما أذكره رأيتو، أياـ العشريا كميا وانالفقو، ىذه األشياء التي نتحدث ع

ية وصدؽ ما قالوا لو، وجالس في المسجد النبوي، ودارس دورة في تحميؿ الشخص اوواحد معو ألواف كثيرة جد  
  ويكتب يحمؿ في شخصياتيـ. ،وف ويعتكفوف، في العشر األواخر معو حزمة ألواف ويطالع في الناسءوالناس يقر 

الفقو والحديث، أو يـ مف يشتغؿ بما ىو أفضؿ مف ىذا ك، إىدار لموقت فيما ال طائؿ تحتو، ومنىذا غبف فاحش
 األفضؿ؟  ىذا ىوويرد عمى بعض المخالفيف أو نحو ىذا، فيذا خير، لكف ىؿ  ،لربما يفتح النت ويكتب مقاالت

مف عّقب عمى  ساعة ليرىعف أف يفتحو كؿ ت فضبل يفتح فيو اإلنترن امف عرؼ حقيقة الشير ما يجد وقتً 
 مقالتو.

الموسوعة الشاممة، في أحيانًا أقرأ مثبًل ، ف يعجب حينما يرى بعض طمبة العمـما عرفنا قيمة الشير، واإلنسا
في رمضاف تعميقات وكتابات في أوقات السحر وفي تجد أنيا أبحث عف قضية وأنظر في التواريخ واألوقات 

 يكتبوف أشياء عادية، وتعقيبات، ولمرفع، شكرًا عمى مرورؾ.غيره في العشر األواخر، طمبة عمـ 
لقياـ الميؿ وقراءة القرآف،  ريوال يميؽ، فرمضاف ليس ليذا، وليس لمسير في غير طائؿ، نس ففمثؿ ىذا ما يحس

رب صائـ ليس لو مف صيامو إال الجوع، ورب قائـ ليس لو مف ))بد مف معرفة ىذه الحقيقة، وفي الحديث: فبل
 .(18)((إال السير قيامو
ليس الصياـ مف األكؿ والشرب، إنما الصياـ مف المغو والرفث، فإف سابؾ أحد أو جيؿ ))اآلخر:  ثالحديوفي 

 .(19)((عميؾ فقؿ: إني صائـ، إني صائـ
 لـ مف)): -رضي اهلل عنو-كما في الصحيح مف حديث أبي ىريرة  -صمى اهلل عميو وسمـ-وليذا يقوؿ النبي 

 . (20)((وشرابو طعامو يدع أف في حاجة هلل فميس بو والعمؿ الزور قوؿ يدع
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 .(21)((مف لـ يدع الخنا والكذب فبل حاجة هلل أف يدع طعامو وشرابو)): -رضي اهلل عنو-وفي حديث أنس 
الجوع والعطش، إنما تحقيؽ التقوى، كسر الشيوات، تطويع وىذا يدؿ عمى أنو ليس المراد مف الصياـ ىو  

 ،مجالس الزور ويدخؿ فيالزور ، "مف لـ يدع قوؿ الزور" ،لمنفس المطمئنة، فيؿ تحقؽ لنا ىذا؟النفس األمارة 
مشاىدة القنوات الفاسدة، يدخؿ فيو الكذب بجميع صوره وأشكالو، يدخؿ فيو الغيبة، والميو، والمغو، والباطؿ، 

  صوره. بجميع
فبل يرفث وال ))وفي رواية: ، (22)((فبل يرفث وال يجيؿ ةالصياـ ُجن)): -وسمـ وصمى اهلل عمي-وجاء عف النبي 

 .(23)((يجادؿ
وما أشبو ذلؾ، وليذا وات، األص رفع "بخصوال ي"السفو، و  مف أفعاؿ أىؿ الجيؿا يعني ال يفعؿ شيئً  "ال يجيؿ"

، فإف ساّبو أحد أو قاتمو بخصيوـ صوـ أحدكـ فبل يرفث وال ي فإذا كاف)): -صمى اهلل عميو وسمـ-يقوؿ النبي 
 .(24)((فميقؿ: إني صائـ

المعف، والشتـ، والسب،  عض أىؿ العمـ، ويدخؿ فيو الجماع، وأدخؿ فيو بويدخؿ في الرفث الكبلـ الفاحش
 .والقذؼ، قذؼ األعراض

 ،الصياـ ُجنةٌ )): -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي قاؿ نة، ترس، وكما فينبغي أف نعرؼ حقيقة الصياـ، فيو جُ 
 (26)((كُجنِة أحدكـ مف القتاؿنة، ))الصياـ جُ ، (25)((وحصف حصيف مف النار

 .(28)((ما لـ يخرقيا بالغيبة))وفي رواية: ، (27)((نة ما لـ يخرقياالصياـ جُ ))وليذا جاء في رواية: 

                                                                                                                                                                                                 

، كتاب البخاري، أخرجو - 20 ، في بو والعمؿ الزور، قوؿ يدع لـ مف باب الصـو  (.1903) برقـ الصـو
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 (.1151) برقـ الصياـ،
 صحيح في األلباني وحسنو ،"حسف إسناد وىذا صحيح، حديث: "محققوه وقاؿ ،(9225) برقـ المسند، في أحمد أخرجو - 25

 (.3881) برقـ الصغير، الجامع
 برقـ الصائـ، فضؿ في أمامة، أبي حديث في يعقوب أبي بف محمد عمى االختبلؼ ذكر الصياـ، كتاب النسائي، أخرجو - 26
 وقاؿ ،(16278) برقـ المسند، في وأحمد ،(1639) برقـ الصياـ، فضؿ في جاء ما باب الصياـ، كتاب ماجو، وابف ،(2230)

 األلباني وصححو ،"مسمـ سوى لو يخرج لـ صحابيو أف غير الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو مسمـ، شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه
 (.3879) برقـ الجامع، صحيح في
 برقـ الصائـ، فضؿ في أمامة، أبي حديث في يعقوب أبي بف محمد عمى االختبلؼ ذكر الصياـ، كتاب النسائي، أخرجو - 27
 (.6438) برقـ الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،(2233)



في أعراضيـ، ال تصريحًا وال تمميحًا، فالصـو  إال بخير، ال تتعرض لمناس وال تقع ااحفظ صومؾ، ال تذكر أحدً 
فمف كؼ نفسو عف  ،سترة مف اآلثاـ ومف النار، لما فيو مف اإلمساؾ عف الشيوات، والنار محفوفة بالشيوات

 .ىذا ينبغي أف يدرؾ، الشيوات كاف ذلؾ لو سترًا وحرزًا مف النار
مف صاـ رمضاف )): -صمى اهلل عميو وسمـ- وأمر آخر: وىو أف الصياـ ينبغي أف نحقؽ فيو ما قالو النبي

ف اهلل شّرعو وفرضو، وكتبو، ليست عادة وال موافقة، أب "إيماناً "، (29)((إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو
.-جؿ جبللو-لؤلجر والثواب عند اهلل  "واحتساباً "  ، فبل يتسّخط، وال يتبـر
يتحروف رمضاف ليمة األربعاء، وتبدأ الرسائؿ تنتشر متناقضة،  غير الئقة، كاف الناسا سمع عبارات أحيانً ت

 وتسمع بعض مف يقوؿ: إف شاء اهلل ما يكوف بكرة رمضاف.
ا ، وعف عبادتنا، فإذا كاف اإلنساف يستقبؿ الشير بمثؿ ىذا أمَ غني عّنا، وعف صيامنا -تبارؾ وتعالى-اهلل 

منو صيامو، فيكوف ممف ليس لو حظ في الصياـ إال  -لىتبارؾ وتعا-وال يقبؿ اهلل  يخشى أف يرد عميو العمؿ
 .؟الجوع والعطش

، ولربما يفرح إذا أعمف ىبلؿ شير شواؿ فيحصؿ منو  ،عمى نفسو ألنو يرى أف الصـو ثقيؿ ؛بعض الناس يتبـر
 .((مف صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو))فػ ،-نسأؿ اهلل العافية-ؿ ىذا الضجر مث

نما يفرح ويبتيجتفتطيب نفسو بالصياـ، وال يستطيؿ أيامو، وال يس  .ثقؿ صيامو، وا 
 :اف فيو ثبلث فرص، احرص أف ال تضيع منؾ ىذه الفرصض: رموأخيراً 

 .((مف صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو))
 .(30)((مف قاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو))
 .(31)((مف قاـ ليمة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو))

أدرؾ رمضاف فمـ  ئامر رغـ أنؼ ))فمف فاتتو ىذه الفرص الثبلث فيو مفرط ومضيع، وليذا جاء في الحديث: 
 .(32)((يغفر لو

                                                                                                                                                                                                 

 سنف انظر ،"بالغيبة يعني: "محمد أبو قاؿ: فقاؿ ،((يخرقيا مالـ جنة الصـو)): لرواية مفسراً  -اهلل رحمو- الدارمي قاليا - 28
/ 4) حجر البف الباري فتح ،"بالغيبة :الدارمي زاد: "فقاؿ -اهلل رحميما- لمدارمي حجر ابف الحافظ وعزاىا ،(1773) برقـ الدارمي،

نما ،قاؿ كما وليس ،(104  .تقدـ كما مفسراً  قاليا وا 
، كتاب ،(1901) وبرقـ ،(38) برقـ اإليماف، مف ااحتسابً  رمضاف صـو باب اإليماف، كتاب البخاري، أخرجو - 29  باب الصـو
 برقـ التراويح، وىو رمضاف قياـ في الترغيب باب وقصرىا، المسافريف صبلة كتاب ومسمـ، ونية، اواحتسابً  اإيمانً  رمضاف صاـ مف
(760.) 

 التراويح، صبلة كتاب ،(2009) وبرقـ ،(37) برقـ اإليماف، مف رمضاف قياـ تطوع باب اإليماف، كتاب البخاري، أخرجو - 30
 (.759) برقـ التراويح، وىو رمضاف قياـ في الترغيب باب وقصرىا، المسافريف صبلة كتاب ومسمـ، رمضاف، قاـ مف فضؿ باب
، كتاب البخاري، أخرجو - 31  المسافريف صبلة كتاب ومسمـ، ،(1901) برقـ ونية، اواحتسابً  اإيمانً  رمضاف صاـ مف باب الصـو

 (.760) برقـ التراويح، وىو رمضاف قياـ في الترغيب باب وقصرىا،
 برقـ صحيحو، في خزيمة وابف ،(6252) برقـ مسنده، في والبزار ،(646) برقـ المفرد، األدب في البخاري أخرجو - 32
 (.503) برقـ ،"صحيح حسف: "المفرد األدب صحيح في األلباني وقاؿ ،(1888)



ياكـ عمى الصياـ والقياـ، وعمى ذكره، وشكره، أ -تبارؾ وتعالى-نسأؿ اهلل  وأف يتقبؿ ، وحسف عبادتوف يعيننا وا 
 منا ومنكـ أجمعيف.

 مف دنيانا.ا مبتبلنا، واجعؿ آخرتنا خيرً  مرضانا، وعاؼِ  الميـ ارحـ موتانا، واشؼِ 
  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نوانتصف رمضا

 
 ـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد: الصبلة والسبلو  ،الحمد هلل

وكأنو ليمة، مضى نصفو بما فيو، مف شمر وعمؿ  شيرنا ىذا، وتقضت أيامو وساعاتو انتصؼ: أييا األحبةف
في خزائف أعمالو، ومف فرط وقعد عف العمؿ الصالح فإنو يجد  -عز وجؿ-وجد واجتيد فإنو يمقى ذلؾ عند اهلل 

 تبارؾ وتعالى.-غّب ذلؾ إذا لقي ربو 
ذه األرض مبحروف والشمس ال تتوقؼ، حالنا ىذه يمكف أف أصورىا بقـو قد أبحروا، نحف في ىذه الحياة عمى ىو 

، يتساقط كبار وصغار، رجاؿ قواـوكؿ لحظة تقربنا إلى آجالنا، تقربنا إلى اآلخرة، وفي كؿ لحظة يتساقط أ
  وتقضت أعمارىـ. ،وـتالمح -عز وجؿ-وجاءىـ قدر اهلل  ،ما حانت آجاليـنحي ونساء

الكؿ يركب في ىذا المركب الذي ال يتوقؼ، كر الميؿ والنيار، كؿ لحظة تزداد فييا أعمارنا، وىذه األعمار ميما 
ىيأ لنا ىذه المواسـ، مواسـ  -تبارؾ وتعالى-بمغت قصيرة عمى قمة مف العمؿ، وكثرة مف التفريط، ولكف اهلل 

 جؿ جبللو.-أف نّتجر بيا مع اهلل  أجؿالخيرات مف 
ير عشروف شفساعات ىذا ال ،و ليمة القدرئأتفكر قبيؿ ىذه الصبلة بعدد ساعات ىذا الشير، وفيما تكافجمست 

فإنو يقرأ باعتداؿ ثبلثة أجزاء في  -جؿو  عز-مف كتاب اهلل  هؤ وسبعمائة ساعة، ولو نظر اإلنساف إلى ما يقر 
  الساعة، الجزء يحتاج إلى عشريف دقيقة بقراءة معتدلة.

ألفيف قرأ فييا  أجزاء فإف ساعات ىذا الشير يمكف أف يُ ثبلثة في  سبعمائة وعشريفوىذا يعني أنؾ إذا ضربت 
فإف ذلؾ ينتج  ثبلثيفعمى  ألفيف ومائة وستيف، فإذا قسمت اجزءً  ثبلثوفمف القرآف، والقرآف  اجزءً ومائة وستيف 
  ختمة. اثنتيف وسبعيف

ختمة، فإذا حذفت نصؼ الوقت  اثنتيف وسبعيفأف يقرأ لوقت بقراءة معتدلة يعني يستطيع اإلنساف لو قرأ سائر ا
   ختمة. ثبلثيفأعمالو وأشغالو فيبقى ما ال يقؿ عف  بما يذىب بو النوـ وما يزاولو اإلنساف مف

تصؼ الشير؟ أحياناً تكوف النتيجة مخجمة، لو حسبنا ما بيف المغرب والعشاء، وكاف بعض منفكـ قرأنا في 
 ؤخروف العشاء، وبعضيـ يصمي فيو إلى العشاء، ويقوؿ: إنو وقت غفمة.يختـ فيو، كانوا ي السمؼ

ساعة خبلؿ الشير، في ستيف ساعة كـ يستطيع أف يختـ  ستوف أيساعتاف،  العشاء مف أذاف المغرب إلى أذاف
، وقد ؟قبؿ أمسو وأمس،  ،ا عممت اليوـ بيف المغرب والعشاءمف ختمة؟ وىذا الوقت بماذا يمضي عمينا؟ ماذ

ذا نظر يجد أوقاتً  يعتبر اإلنساف أنو يجد ضيقاً   ميدرة.ا في الوقت، وا 



أنيا خير مف ألؼ شير، أفضؿ مف ألؼ شير، دعونا نحسبيا بألؼ شير،  -وجؿ عز-ليمة القدر أخبر اهلل 
 ف ألؼ يوـ.و ا حسبناه بثبلثيف يومًا ىذه ثبلثخير مف ألؼ شير، الشير إذ

 ثبلث وثمانيففإف ليمة القدر تزيد عمى  ثبلثمائة وستيفعمى  ايومًا، فإذا قسمت ثبلثيف ألفً  وستوفثبلثمائة والسنة 
  !.ثبلثًا وثمانيفيبمغ قميؿ مف ا ىذا العمر؟ ذي يعيش من، مف ال!سنة، ليمة واحدة ثبلث وثمانيفسنة، أفضؿ مف 

ر ث، أك(33)وقميؿ مف يجاوز ىذاالستيف والسبعيف، أخبر أف أعمار األمة ما بيف  -صمى اهلل عميو وسمـ-ي بوالن
سنة،  ثبلث وثمانيفسنة، ليمة واحدة، لو قيؿ لمناس: مف عمؿ في ليمة واحدة أعطي راتب  ثبلث وثمانيفمف 

    ماذا يفعؿ الناس؟ ماذا يفعموف؟
ورأيتـ المناظر المخزية التي  ،، رأيتـ الطوابير في الشوارعـيساألأياـ  !ـيسأأربعة  مف أجؿأرأيتـ كـ يفعموف 

في بعض الببلد المجاورة يذىبوف ويناموف في الحدائؽ ويناموف عمى األرصفة  ،عرضت في بعض الصحؼ
  .ـيسأوفي الشوارع مف أجؿ أربعة 

 .ـيسأأجؿ أربعة  مفىذا يستأجر بطاقة ىذا، وىذا يشترؾ معو، اآلف يعطيو األسماء، حيؿ و و 
 .سنة ثبلث وثمانيفر مف ثأكليمة واحدة ، فأقوؿ: !ؿّ إال الفقر والقُ  ـيسأكـ سيجني عمييا األربعة 

  .((ى السبعيفأعمار أمتي ما بيف الستيف إل)) يقوؿ: -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
سنة، افترض أنو ما بدأ يصمي  فيوست اخمسً خمس وستوف سنة، إنساف عاش فمعنى ذلؾ لو قمنا: ما بينيما 

 سنة. خمسيفأنو صمى وصاـ  ى ىذامف عمره، معن الخامسة عشرةالتراويح وال يصـو رمضاف حتى بمغ 
 متوسط األعمار. فيوست اخمسً ىذا الذي مات حينما بمغ 

  سنة.أربعة آالؼ ومائة وست وستوف  ينتج عف ىذا خمسيفسنة ضرب ثبلث وثمانوف  :انظروا
؟ أعمارىـ كانت طويمة، وليذا كانوا -عميو الصبلة والسبلـ-ليمة قدر، كـ كاف عمر نوح  خمسيفىذا الذي صمى 

ويوفؽ لمعمؿ الصالح، ساف ألؼ سنة يمقوف مف األجور، ويعمموف أعمااًل، ويزدرعوف لآلخرة، حينما يعيش اإلن
 مائة.الي يبمغ الثمانيف، التسعيف، المعمر الذ ،سنة سبعيف ،سنة ستيف ،سنة خمسيفلكف نحف كـ نعيش؟ 

 .لكف أولئؾ يعيشوف باأللؼ، وباألربعمائة سنة، وبالخمسمائة سنة، ونحو ىذا
  .ألؼ إال خمسيف سنة، ىذه الدعوة، كـ جمس قبميا وكـ جمس بعدىا؟ اهلل أعمـ -صمى اهلل عميو وسمـ-دعوة نوح 

وكثرة أشغاؿ الدنيا وليوىا  ،عمى كثرة النوـ سنة ستيفماذا عسى أف نعمؿ أييا األحبة ب أعمار طويمة، فنحف
  ، كـ نعمؿ لآلخرة؟ ؟وعبثيا وما فييا مف شيوات

ط بمثؿ ىذه األياـ؟ كيؼ فر  سنة، فكيؼ يُ  أربعة آالؼ ومائة وست وستوفتكافئ ىذا المقدار،  إف ليمة القدر
ىر المطابخ؟ كيؼ تزدىر محبلت تضّيع؟ ال أفيـ، كيؼ تزدىر القنوات؟ كيؼ تزدىر المطاعـ؟ كيؼ تزد

الزىور، ومحبلت األثاث، ومحبلت الزينة، ومحبلت األواني، والمبلعب، ومحبلت الرياضة، واألسواؽ، 
 .؟في رمضاف ىوالشوارع، وكؿ شيء يحي

                                                           

 الستيف بيف ما األمة ىذه أعمار فناء في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الزىد أبواب الترمذي، أخرجو - 33
 ،(3598) برقـ المستدرؾ، في والحاكـ ،(4236) برقـ واألجؿ، األمؿ باب الزىد، أبواب ماجو، وابف ،(2331) برقـ السبعيف، إلى
 (.1073) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولـ مسمـ شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقاؿ



العبلقة بيف ىذا وبيف  المعب بجميع أنواعو يزدىر في رمضاف، كيؼ؟ ما العبلقة بيف ىذا وبيف ليمة القدر؟ ما
، قضية ال يمكف أف تُفيـ بالنسبة ؟!ذي أنزؿ فيو القرآف ىدى لمناس وبينات مف اليدى والفرقافلشير رمضاف ا
 لي عمى األقؿ! 

ير، فالعاقؿ يستدرؾ فينبغي أال يمضي النصؼ اآلخر بمثؿ ىذا التقصير، بع تقصير كممضى نصفو  :فأقوؿ
ريعة ثـ يمضي ىذا الشير كممح البصر، ثـ يمضي ما بعده مف الشيور واألعواـ الجد الجد، فما ىي إال أياـ س

 كانت كممح البصر. ويتذكر اإلنساف أف حياتو جميعاً  ،كممح البصر
يأْومأ }: -عز وجؿ-وليذا قاؿ اهلل  ْيرأ  لأِبُثوا مأا اْلُمْجِرُمونأ  ُيْقِسمُ  السَّاعأةُ  تأُقومُ  وأ  .[55:الرـو] {سأاعأة   غأ

 ، لحديث:-عز وجؿ-أياـ التعاسة والبؤس عمى مف لـز طاعة اهلل وكذا  تمؾ األحبلـ والشيوات، وتتبلشى
 اخيرً  رأيت ىؿ آدـ ابف يا: يقاؿ ثـ صبغة، النار في فيصبغ القيامة، يوـ النار أىؿ مف الدنيا أىؿ بأنعـ يؤتى))

 فيصبغ الجنة، أىؿ مف الدنيا في ابؤسً  الناس بأشد ويؤتى ،رب يا واهلل ال،: فيقوؿ قط؟ نعيـ بؾ مر ىؿ قط؟
 مر ما رب يا واهلل ال،: فيقوؿ قط؟ شدة بؾ مر ىؿ قط؟ ابؤسً  رأيت ىؿ آدـ ابف يا: لو فيقاؿ الجنة، في صبغة

 .(34)((قط شدة رأيت وال قط، بؤس بي
مستقبؿ وظيفي، وما  ىذه ىي الحياة، أحبلـ، شيوات، وآماليا وطموحاتيا، وشياداتيا، وما يظف الكثيروف أنو

 إلى ذلؾ.
كؿ ىذا يتبلشى ويمضي، ثـ بعد ذلؾ تحّؽ الحقائؽ، ويبصر اإلنساف ما تحت قدميو، عمى أي أرض يقؼ، 

ُرد وا أأْسمأفأتْ  مأا نأْفس   ُكل   تأْبُمو ُىنأاِلكأ }ويعرؼ ما قدـ  ُىمُ  المَّوِ  ِإلأى وأ قِّ  مأْوَّلأ  .[30:يونس] {اْلحأ
أف يمطؼ بنا، وأف ال يكمنا إلى أنفسنا طرفة عيف، وأف يعيننا عمى ذكره، وشكره، وحسف  -جؿو  عز–فأسأؿ اهلل 

 وإلخواننا المسمميف، وأف يتقبؿ منا ومنكـ أجمعيف.عبادتو، وأف يغفر لنا ولوالدينا 
  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 
 وماذا بعد رمضان؟

 
وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف ،الحمد هلل رب العالميف

 أجمعيف، أما بعد: 
ومف ال يدركو، وقد  ،أعمـ مف سيدرؾ رمضاف اآلخر -تبارؾ وتعالى-، واهلل فيذه آخر ليمة مف ىذا الشير الكريـ

عمؿ الصالح، فاستغميا مف استغميا لمف شاء مف عباده مف أسباب التوفيؽ واليداية وال -عز وجؿ-قيض اهلل 
 وضيعيا مف ضيعيا.

في ىذا الشير، إنيـ ال  الصالح والعمؿ ،أولئؾ الذيف جاىدوا أنفسيـ في ليميـ ونيارىـ في تبلوة كتاب اهللو 
نما ىي ذكرى، يجدوف في ساعتيـ ىذه شيئًا مف التعب  .وا 
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 واؿ ال يجدوف مف أنسيـ في ىذه الساعة شيئًا.وأولئؾ الذيف قضوا األوقات فيما ال طائؿ تحتو في أحسف األح
تصّرمت األياـ والميالي عمى الجميع، لكف ما ىي النتائج؟ ىؤالء جاءوا بختمات كثيرة، وأعماؿ كثيرة، وىؤالء 

سواؽ، ونـو عف الصموات، فما ىي جاءوا بمشاىدات لمقنوات، ولعب بالورؽ، وسير ببل طائؿ، وذىاب إلى األ
 ، كؿ ذلؾ قد ذىب.استراحوىا واإلجماـ الذي استجموهقيمة الراحة التي 

نما يجد النتائج  ،والحياة تمضي بيذه الطريقة، وحينما ينقضي عمر اإلنساف ال يجد مف تعبو وال مف لذتو شيئاً  وا 
  أمامو.

 شؼ الغطاءىذه ىي الحقيقة الكبرى التي تغيب عف األذىاف في كثير مف األحياف بسبب غمبة الغفمة، فإذا كُ 
 تبينت الحقائؽ.

وماذا ينتظره ورمضاف كاف فترة  ،عرؼ ىذه المعاني ويدركيا ويدرؾ لماذا خمؽيولذلؾ أقوؿ: إذا كاف اإلنساف 
 جؿ جبللو.-وتطويعيا لربيا وخالقيا  ،كافية لتيذيب نفسو

القادمة  إلى السنة -عز وجؿ-يجر كتاب اهلل فيؿ بمجرد ما تأفؿ شمس ىذا الشير مف الغد نيجر المساجد؟ يُ 
في رمضاف؟ ىؿ ىذا يميؽ؟ فيؿ لدينا تصور عف حالنا الذي يجب أف نكوف عميو وأف نمتزمو قبؿ أف تطمؽ ىذه 

 ، عمى أي شيء ستكوف مف أوؿ يـو مف الفطر؟ ؟وبعد أف تطمؽ الشياطيف
؟ في كـ ستختـ ؤ مف القرآف تقر ا ىؿ ستبلـز وردً كوف؟ تكيؼ س في الشيور القادمة  -إف شاء اهلل-ه في كؿ يـو

الشيور الباقية؟ أـ أننا مف عبيد في  -إذا كنت تقرأ اآلف وتختـ-اـ والميالي؟ ىؿ وضعت لؾ تصورًا واألي
 المواسـ؟ 

ذا كاف رمضاف ينتيي بغروب  ،اد رمضافعبّ  ذا انقضى رمضاف انتيى كؿ شيء؟ العبادة في كؿ األوقات، وا  وا 
وىكذا حينما تنقضي  ،اب شمس الغد، موسـ جديد، عظيـ جد  رو شمس يوـ الغد فإف أشير الحج تدخؿ مف غ

، صيامو أفضؿ الصياـ بعد رمضاف، وفيو  وفي ،(35)يكفر سنة ماضية عاشوراءصوـ أشير الحج يأتي محـر
 .(37)((والحج المبرور ليس لو جزاء إال الجنة))، (36)نياية العاـ يوـ عرفة مف صامو كّفر سنة ماضية وسنة آتية

نحف دائمًا في عبادة، واآلفاؽ مفتوحة، وأبواب الخير مفتوحة، والموفؽ مف وفقو اهلل، أقبؿ عمى اهلل يفتح لؾ 
أبواب الخير والبركة، ويعينؾ عمى نفسؾ، ويحصؿ لؾ مف النفحات اإلليية واأللطاؼ الربانية ما ال يخطر عمى 

 والجزاء مف جنس العمؿ. ،باؿ، ولكف مف أعرض أعرض اهلل عنو
بد أف نضع لنا تصورات مستقبمية، ماذا نريد ر ونحف سادروف في ىذه الحياة، الولذلؾ أقوؿ: ال يصمح أف نسي

يوـ العيد، عندؾ مف ، بدأ، ال تؤجؿ عمؿ اليوـ إلى الغد، وا؟نكوف فأأف نعمؿ، ماذا نريد أف ننجز، كيؼ نريد 
 ورد مف القرآف؟ 

                                                           

 والخميس، ثنيفواإل وعاشوراء عرفة يـو وصـو شير كؿ مف أياـ ثبلثة صياـ استحباب باب الصياـ، كتاب مسمـ، أخرجو - 35
 (.1162) برقـ
 المصدر نفسو. - 36
 الحج فضؿ في باب الحج، كتاب ومسمـ، ،(1773) برقـ وفضميا، العمرة وجوب باب العمرة، أبواب البخاري، أخرجو - 37

 (.1349) برقـ عرفة، ويـو والعمرة،



 .(38)القرآف، يقوؿ: ما تركتو أبدًا إال الميمة التي نشرت فييا رجميكاف يقرأ في كؿ يوـ ربع عروة بف الزبير 
 في تمؾ الميمة. :يا المرض الذي يأكؿ المحـ والعظاـ نشرت بالمنشار، بغير تخدير، يقوؿلما أصاب

حرب، "، قيؿ لو: وال يوـ صّفيف؟ ،ما تركتو في ليمة"كاف لو ورد مف األذكار، يقوؿ:  -رضي اهلل عنو-عمي 
ما ، (39)"وال ليمة صّفيف"قاؿ:  ، تراشقوا حتى بالحجارة لما تكّسر الحديد، وبالتراب، وال يـو صّفيف؟ةمعروف
 .يتركونو

الميؿ إلى أثبلث، ىذا يقوـ الثمث  –رمضاف ليس –طوؿ السنة  فوأخوه وأمو كانوا يقسمو الحسف بف صالح 
 األوؿ، وىذا يقـو الثمث الثاني، واألـ تقـو الثمث الثالث.

  يخمو الثمث مف صبلة، ما نقطع العادة في ىذا البيت.الماتت األـ، قالوا: 
 .و اآلخر، وىذا يصمي نصفالميؿ فصاروا يقتسمونو نصفيف، ىذا يصمي نصؼ

 .(40)فمات أخوه، فقاؿ: ال نقطع ىذه العادة مف ىذا البيت، فصار يصمي الميؿ كمو إلى أف مات
طوؿ ىؤالء ستثقميا لربما بعضنا، والتراويح كميا ساعة واحدة، و يي تىذه الة صبلتنا العشاء، والكممة يا إخو  نحفو 

 .الميؿ، وىذا يصمي الميؿ وفالسنة يقتسم
 وجدتياحسبيا باآللة، أجالس  ةقدميو خمؼ المقاـ ويختـ القرآف في ركعة، البارح وعثماف أياـ خبلفتو يصؼّ 

يقرأ، وخميفة، خمؼ المقاـ أف ، عشر ساعات يحتاج عشريف دقيقةفي ساعات إذا كاف يقرأ الجزء  عشرتحتاج 
 .!ركعة واحدة

مثؿ  نقرأ؟ ىؤالء يعمموف أعماال انقرأ؟ كـ جزءً أف نصمي في اليوـ والميمة؟ كـ نستطيع أف نحف كـ نستطيع 
 ثاؿ الجباؿ يـو القيامة.الجباؿ ويأتوف بحسنات أم

في الحياة يسير  بلبد أف يكوف عند اإلنساف منيجف ،؟والمغريات والممييات نأتي بماذا مع كثرة الذنوب حفنو 
 عميو ال يفرط بو أبدًا، ميما كاف.

 .اع، ال تتثبط وتقوؿ: ما في فائدةولو حصؿ لئلنساف إعاقة في يوـ، انقطع، ما استط
فالشيطاف ىو الذي يأتيؾ يقوؿ لؾ: ما في  ،ي بعده، أرغـ الشيطاف، واستمرذفائدة، كمؿ مف اليوـ ال وال، في

   .وىكذا ،نقطعتما يخالؼ، كمؿ بعده، وال  ،افائدة، انقطعت يوميف، ثبلثة أياـ، أسبوعً 
ياكـ عمى أنفسنا وأف وأف يغفر لنا ولوالدينا وإلخواننا المسمميف،  ،نسأؿ اهلل لنا ولكـ القبوؿ والتوفيؽ، وأف يعيننا وا 

 ا ومنكـ الصياـ والقياـ، وأال يجعؿ آخر عيدنا برمضاف.تقبؿ مني
  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 (.426/ 4) النببلء أعبلـ سير - 38
، وعند النيار أوؿ التسبيح باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسمـ، أخرجو - 39  عف مجاىد، عف ،(2727) برقـ النـو
 ما: عمي قاؿ الحديث في وزاد ليمى، أبي ابف عف الحكـ، حديث بنحو -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي عف عمي، عف ليمى، أبي ابف

 .صفيف ليمة وال: قاؿ صفيف؟ ليمة وال: لو قيؿ ،-وسمـ عميو اهلل صمى- النبي مف سمعتو منذ تركتو
 (.369/ 7) النببلء أعبلـ وسير(، 328/ 7) األصفياء وطبقات األولياء حمية - 40


