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  :-هللا حفظو- الفوزاف صاحل العالمة الشيخ قاؿ
ـًِ ُب -كجل عز- هللاًِ إىل كالتوبةًِ االستغفار، من يكثركف الصاحلِي السلفِي كاف الشهرًِ ختا

 يقبل أال اطتوؼِي عليهم يقعِي ٍب ،ِغَته كُب رمضاف ُب جيتهدكف كانواؿِ،ِِالقبِو عدـ من كاطتوؼًِ
 يبلغهم أف أشهرِو ستةِى هللاِى دعوفي كانوا أهنم ريًكم حىت كيتوبوف، هللاِى كيستغفركف ،ِشيءِه منهم
 شهرِى منهم يتقبلِى أف أشهرِو ستةِى هللاِى دعوا الليل، كقاموا صاموا إايه بلغهم فإذا رمضاف، شهرِى

  (1) .رمضاف
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  :-هللا رزتػػو- رجػػب ابػػن اضتػػافػػظ قػػاؿ

 ،ِالليػػل كقيػػاـ كاضتػػج الصػػالة بػػو فتختػػم ؛ِكلهػػا الصػػاضتػػة عمػػاؿألا ختػػاـ كاالستغفػػار" 
 كفػػارة كػػاف الغػػوِن كػػانت كإف ،ِعليهػػا كػػالطػػابػػع كػػاف ذكػػراِن كػػانت فػػإف ؛ِاجملػػالػػس بػػو كخيتػػم

 .ِ(2)  "ِِابالستغفػػػػار رمضػػاف صيػػاـ خيتػػم أف ينبغػػي فكػػذلك ، عتػػا

3/ 
 :- عنو هللا رضي-علي عن ركم

 كمن فنهنيو اظتقبوؿ ىذا من شعرم ليت ايِ :رمضاف شهر من ليلة آخر ُب ينادم كاف أنو"
ِفنعزيوِ" ىذا  ارـك

 
4/ 

 : -عىٍنوِي اّلَلِي رىًضيِى- مىٍسعيودِو اٍبنًِ عنًِ
لىةِو آًخرًِ ُبِ خيىٍريجِي كىافِى أىنَوِي" ا مىنٍِِ :فػىيػينىاًدم ،ِرىمىضىافِى ًمنٍِ لىيػٍ لىةِى اٍلمىٍقبيوؿِي ىىذى  كىمىنٍِ ،ِفػىنػيهىنًٌيوًِ اللَيػٍ
ا لىةِى اٍلمىٍرديكدِي اٍلمىٍحريكِـي ىىذى ًنيئنا، اٍلمىٍقبيوؿِي أىيػُّهىا ،ِفػىنػيعىٌزًيوًِ الَليػٍ بػىرِى اٍلمىٍرديكدِي اٍلمىٍرحيوِـي كىأىيػُّهىا ىى  اّلَلِي جى

  "ميًصيبػىتىكِى
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 ىذا لفراؽ تتخٌرؽ كانت كيف-عليهم تعاىل هللا رضواف- السلف لقلوب كاشتعوا"ِ
 :الشهر
 ..تشٌقق الفراؽ أمل من قلوهبم ..تدٌفق ابُت دموع ..ترٌفق رمضاف شهر اي

 ..أحرؽ ما الشوؽ انر من تطفئ الوداع كقفة عسى
 ..ختٌرؽ ما الصياـ من تيرٌقع كإقالع توبة ساعة عسى
 ..يىلحق اظتقبولُت ركب عن منقطع عسى
  ...ييطلق األكزار أسَت عسى
 ..ييعتق النار استوجب من عسى
 نرتقي اطتَت من نرجو ما كل إىل **التٌفرؽًِ يـو قبل من كعسى..عسى
 "ِشىًقيٍِِمىن كيىسعد خطٌاءِه كييعتق **اتئبِه كييقبل مكسورِه فييجرب

 
 



 

  

1/  
 ِ :خطبتو ُب فقاؿ فطر عيد يـو ُبِ- هللا رزتو- العزيز عبد بن عمر خرج

 هللا من تطلبوف اليـو كخرجتم ،ِليلة ثالثُت كقمتم،ِ يومنا ثالثُت  صمتم إنكم الناس أيها"ِ
 (3)ِ.ِ"منكم يتقَبل أف

2/  
  : الفضل بن معلى قاؿ
 يتقَبل أف أشهر ستة كيدعونو ،ِرمضاف يبلغهم أف أشهر ستة تعاىل هللا يدعوف كانوا"ِ
 (4).ِ"منهم

3/  
 ينقص كال شيئنا، أعماعتم من رمضاف دخوؿ يزيد ال أقوامنا أدركت "ِ: السلف بعض قاؿ"

 (5).ِِ"ِشيئنا أعماعتم من خركجو

4/  
 طاعة ُب اظتؤمن يقطعو يـو كل عيد، فهو فيو هللا يعصى ال يـو كل"ِرمِ:ِالبص اضتسن قاؿ

 (6)"ِِعيد لو فهو كشكره كذكره مواله
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 "ِِِرمضاف ُب كجيتهدكف يتعبدكف قوما إفِ":ِِ-هللا رزتو -اضتاُب لبشر قيل-

 يتعبد الذم الصاحل إف رمضاف، شهر ُب إال حقا  يعرفوف ال قـو القـو بئس :ِ" فقاؿ
 "ِِكلها السنة كجيتهد
 رمضاف شهر لصياـ التوفيق نعمة مقابلة فأماِ":ِِ-هللا رزتو- رجب ابن اضتافظ قاؿ -

 (7)"ِ.ِِكفرا هللا نعمة بدؿ من فعل من فهو ،ِبعده اظتعاصي ابرتكاب

 

1/  
 .أرتعُت كصحبو كآلو هللا رسوؿ على كالسالـ كالصالة  اضتمد

 :بعد أما
 أىل بعض من للخَتِاكحبِن كعبادة تقول زايدة ذتةِى أفٌِ األزمنة ىذه ُب األفق ُب الح فقد

 عن هللا رضي-كِِ-كسلم عليو هللا صلى- دمحم أصحاب األكؿ الرعيل عبادة على زماننا
 كال ككٌعاظِو مساجدِو أئمة من اظتتنسكُت بعض بتىحىزُّف كذلك ؛ِللخَت كحبهم- الكراـ أصحابو

 من ىل ،ِعندىم ذلك أصل ما أدرم فال ،ِرمضاف شهر فراؽ على،ِ خكمشاي علماء أقوؿ
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 كما زماننا أىل كبعض األكؿ الرعيل بُت الفرؽ أبف يقُت على كلكٍت لنا؟ فتخرجوه علم من أاثرة
 كعدـ كاالقتداءِ-ِكسلم عليو هللا صلى- النيب لسنة األكؿ الرعيل ذلك تباعًاِِىو أكثرىمِ؛
 شهر انصراـ ذكر عند كختٌشعهم كحتٌزنو الصوت كرقة كالنحيب البكاء فتسمع ، االبتداع
 .ِِككلماهتم دعائهم ُب كفراقو رمضاف

 
 ؟؟ لربو كأعبدىم البشرية أتقى -مكسل عليو هللا صلى-النيب فعل من ىذا كاف ىل ؿِ:فالسؤا

 ؟؟- كسلم عليو هللا صلى-النيب أصحاب سَتة من ذلك كاف كىل
 الصياـ إكمالو بعد للمسلم ابلفرح مؤذف رمضاف شهر انتهاء أف الكرمي القرآف سياؽ ظاىر

 .عليو تعاىل هللا من نعمة كذلك ؛ِ- تعاىل هللا شاء إف-ِامأجورِن معاَبِن ساظتا
  )8(﴾ُٖٓ﴿ كىلًتيٍكًمليواِاٍلًعَدةىِكىلًتيكىربًٌيكاِاللَػوىِعىلىٰىِمىاِىىدىاكيٍمِكىلىعىَلكيٍمِتىٍشكيريكفِى﴿ِ:ِتعاىل قاؿ

 عند يـو كل ذلك كاف سواءِن ،ِبفطره الصائم فرح تيثبت معناىا ُب كما اآلتية كاألحاديث
 على التحٌزف على إشارة أدىن فيها أيتًِ كمل ،ِرمضاف شهر انقضاء عند ذلك كاف أك إفطاره
 .كالوعاظ اظتتنسكُت بعض من الزماف ىذا ُب ذلك انتشر كما الصياـ فراؽ

 أىٍفطىرِى ًإذىا -مكسل عليو هللا صلى- اّللًَِ رىسيوؿِي كىافِى :ِقىاؿِىِ-اعنهم هللا رضي-عيمىر اٍبن فعن
 (9)(ِ.ِاّلَلِيِشىاءِى ًإفٍِ األىٍجرِي كىثػىبىتِى اٍلعيريكؽِي كىابٍػتػىَلتًِ الَظمىأِي ذىىىبِى) :قىاؿِى

 اصتوع ذىب" يقل مل،ؽ(ِالعرِك كابتلت الظمأ ذىب) :ِ""ِ القدير فيض"ِ ُب كماظتنا قاؿ
تدحوف ككانوا ،ِالعطش ال الطعاـ قلة على يصربكف فكانوا حارة اضتجاز أرض ألف ؛"ِأيضا  ديي
 " الشرب بقلة ال ،ِاألكل بقلة
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 .كصححو كاضتاكم ،كحسنوِ قطٍت كالدار ،ِكالنسائي ،ِداكد أبو ركاه (9)
 

http://tanzil.net/#2:185


 

  

 من ألنو؛ِ منو استبشار(ِِالظمأ ذىبِ):ِِقولو بعد(ِاألجر ثبت):ِِقولو"ِ:ِِالطييب كقاؿ
 ٍب كمن ،ِاظتشقة تلك لو ذكر أدركو مبا اللذة كأراد كالنصب التعب بعد مطلوبو كانؿ ببغيتو فاز
 .انتهىِ ."ِاصتنة ُب اصتنة أىل زتد

 ِابلعطش اضتاصلة ليبوسةا بزكاؿ أم؛ِ(ِالعركؽ كابتلت)"ِ"ِ:ِِاظتفاتيح مرقاة" ُب القارئ قاؿ
 التعب فإف ،ِالعبادات على حث كىذا الثواب كحصل التعب زاؿ أمِ؛(ِاألجر كثبت)
 .انتهىِ ."كثَت كاألجر كزكالو لذىابو ييسر

ايػِى فرحتاف لًلَصائًمًِ):ِِ- كسلم عليو هللا صلى- كقاؿ ًإذىا فىرًحى، أىٍفطىرِى ًإذىا :ٍفرىحيهيمى  رىبَوِي لىًقىِى كى
 ِِِ(10)(رىبًٌوًِ ًلقىاءًِ ًعٍندِى كىفػىٍرحىةِه ًفٍطرًهًِ ًعٍندِى فػىٍرحىةِه ًبصىٍوًموًِ فىرًحِى

 زىاد؛ِ(ِفىرًحِى أىٍفطىرِى ًإذىا ايػىٍفرىحيهيمِى فػىٍرحىتىافًِ لًلَصائًمًِ)ِ: قػىٍوليوِي"ِ:ِِ"ِالفتح" ُب حجر ابن قاؿ
:ِ كىقىٍوًلوًِ،ِالَضًمَت كىكىصىلِى اصتٍىارِي فىحىذىؼِى ،ِهًبًمىا يػىٍفرىحِي أىٍصليوِي ؛(ِيػىٍفرىحيهيمىا)ِ :كىقػىٍوًلوًِ " ًبًفٍطرًهًِ ميٍسًلم

ِـى"  ". ًفيوًِ أىمٍِ "ِ؛رىمىضىاف صىا
ا ،ِاٍلًفٍطرِى لىوِي أيبًيحِى حىٍيثِي كىعىطىًشوًِ جيوًعوًِ ًبزىكىاؿًِ فىرًحِى مىٍعنىاهِي ":ِ اٍلقيٍرطييبِ قىاؿِى  طىًبيًعيٌِ اٍلفىرىح كىىىذى

ِـي ًإنَوِي حىٍيثِي ًمنٍِ ىيوِى ًإَّنَىا ًبًفٍطرًهًِ فػىرىحىوِي ًإفَِ كىًقيلِى،ِ لًٍلفىٍهمًِ الَساًبقِي كىىيوِى  ًعبىادىتو كىخىادتىة صىٍوًموًِ دتىىا
 . "صىٍومو ميٍستػىٍقبىل عىلىى كىمىعيونىةِه رىبًٌوًِ ًمنٍِ كىختىًٍفيفِه

ًبوًِ أىحىدِو كيلٌِ فػىفىرىحِي ، ذيًكرِى ؽتَا أىعىمُِّ ىيوِى مىا عىلىى اضتٍىٍملًِ ًمنٍِ مىاًنعِى كىالىِ :ِقػيٍلت ؼًِ ِبىسى  اًلٍخًتالى
هيمٍِ ،ًِلكِىذِى ُبِ الَناسًِ مىقىامىاتًِ هيمٍِ ،ِالطًَبيًعيُِّ كىىيوِى ميبىاحنا فػىرىحيوِي يىكيوفِي مىنٍِ فىًمنػٍ  يىكيوفِي مىنٍِ كىًمنػٍ
بًّا  .ِذىكىرىهِي ؽتَا شىٍيءِه سىبػىبىوِي يىكيوفِي مىنٍِ كىىيوِى ميٍستىحى

ًإذىا):ِِقػىٍوليوِي  . كىثػىوىاًبوًِ ِبىزىائًوًِ مٍِأِى؛ِو(ًِبصىٍومًِ فىرًحِى رىبٌو لىًقيِى كى

 . ااًلٍحًتمىالىٍُتًِ عىلىى رىبًٌوًِ بًثػىوىابًِ أىكٍِ ،ًِبرىبًٌوًِ ًلسيريكرًهًِ ًإَما رىبًٌوًِ ًلقىاءًِ ًعٍندِى اَلًذم اٍلفىرىحِي:ِِكىًقيلِى
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 صىٍوًموًِ ًبقىبيوؿًِ ذِوًحينىئًِ يػىٍفرىحِي ،ِبىلٍِ الَصٍوـًِ ُبِ اٍألىَكؿ يػىٍنحىًصرِي الىِ ًإذٍِ ؛ِأىٍظهىرِى كىالثَاًنِ تِ:قػيلٍِ
 .انتهى .  عىلىٍيوًِ اٍلوىاًفرِى اصتٍىزىاءِى كىتػىرىتُّبًِ

 الغذاء بلذة إفطاره عند فرحوِ :العريب ابن قاؿ :ِ"ِقاؿ كِ "القارئ عمدة" ُب العيٍت كنقلو
 .نتهىاِ ."ءالفقرا عند كاللغو الرفث من الصـو كخبلوص ،ِالفقهاء عند

 فلم ، صومو حصوؿ على فرحو يكوف أف جيوز "دِ"ِ:ِالفوائ ِبر" ُب الكالابذم كقاؿ
  ىو شيء لو حصل أنو يفرح أف كجيوز ، بذلك ييسىرُِّ فهو ، آفة أك علة أك مبوت عليو ينقطع
 صومو على إايه ربو بتوفيق يفرح من كمنهم ،(ِيل الصـو)ِ: اؿفق بذلك حكم هللا ألف ؛ خالص

 .انتهىِ ."منو جاء ما دكف إليو هللا من فرحة فيكوف ، بو إال عمل يكوف فلن ،
 ُب إحدامها ،ِعظيمتاف الفرح من مراتف أم؛ِ(ِفرحتاف للصائم)ِ"ِ:ِ"اظترقاة" ُب القارم قاؿ

 أك،ِ اظتأمور عهدة عن ابطتركج إفطاره أم؛ِ(ِ هفطِر عند فرحة)ِاألخرل ُبِكاألخرل ،ِالدنيا
 حصوؿ من يرجو مبا أك كالعطش اصتوع بعد كالشرب ابألكل أك ،ِالصـو إلدتاـ التوفيق بوجداف
 "ِ.الثواب

 إفطاره عند للصائم أف من اضتديث ُب جاء مبا أك (األجر كثبت الظمأ ذىب:)ِكرد كقد
 ."ابللقاء الفوز أك الثناء حصوؿ أك اصتزاء بنيل أم ؛(ِربو لقاء عند كفرحة (مستجابة دعوة
 .انتهى
 عند فرحتو تكوف أف حيتمل ( فطره عند فرحة):ِِقولو ":ِ" ةالسن شرح" ُب البغوم قاؿ 

 فقكِي مبا سركره يكوف أف كحيتمل ،ِحاجتها النٍفس منو لتأخذ اصتوع منو بلغ إذا ابلطعاـ اإلفطار
 .انتهى ."لاصتزي الثواب عليو اظتوعود الصـو دتاـ من لو

 ىو كال ،ِشرعي مستند عتم ليس رمضاف شهر انتهاء على البٌكائُت اظتتحٌزنُت أف يػيٍعلم فبهذا
 .ابلدليل فعليو عبادة ذهاخت كمن السلف ىدم من



 

  

 هللا صلى- لربو اطتلق كأعبد قدكتنا من كتقول عبادة أكثر ذلك فاعل يكوف أف انىيك
 ِ-عليهم هللا رضواف- الصحابة من الصاضتة األعماؿ علىِحرصا أكثر يكونوا كلنِ-كسلم عليو

 شهر ُب األعماؿ على اصتزيل كالثواب العظيمة األجور فراؽ على التحٌزف :ِ"ِقائل يقوؿ
 ".ِرمضاف
 "ِِ؟ رمضاف دتاـ بعد شواؿ من ستِو صياـ فوات على يتحٌزنوا ال ظتاذا متسائلُتِ:ِ" نقوؿ 

ٌزنوا ال ظتاذا !! كلو الدىر صياـ يعدؿ صيامها كاليت  اضتج؟؟ كانصراـ فراؽ على يتحى
 التشريق كأايـ كالنحر عرفة كيـو العشر األايـ فضل من ،ِعليم بو هللا ما الفضائل من كفيو
 كلدتو كيـو اظتربكر حجو بعد اظتسلم خيرج أف ؛ِأجرا كأعظمها ،ِكاألضاحي اعتدم دماء كإىراؽ

 ؟؟؟؟؟ كظتاذا ظتاذا !!! اصتنة إال هللا عند لو جزاء كال بل ،وِعلي ذنب ال أمو
 .ِكالشريعة السنن كستتبدؿ ننتهي فلن تعاىل هللا دين ُب افاالستحس ابب فتحنا كلو

 اإلسالـ على كدييتنا حيينا كأف ،ِكالعمل القوؿ ُب اإلخالص يرزقنا أف تعاىل هللا نسأؿ
 . ػتداثهتا األمور كشرِ-مكسل عليو هللا صلى- دمحم ىدم اعتدم خَت فإف ، كالسنة

 . أرتعُت كصحبو كآلو دمحم نبينا على كسلم هللا كصلى.أعلم كهللا
 (11)ِق1433 / رمضاف /29 اصتمعة فجر اضتارثي فرحياف بن رتاؿ فرحياف أبو : كتبو
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 !؟ رىمىضىاف بػىٍعدِى مىاذىا
 يكوف أف لَتجو لياليو قاـ قائم ككل ،ِرمضاف شهر صاـ صائم كل أف فيو شك ال ؽتا إفٌِ
 ىذا لو ليحقق ابلدعاء هللا إىل كيبتهل ، امشكورِن سعيو يكوف كأف مقبوالنِِاصاضتِن كقيامو صيامو

 كصفات عليو تدؿ كدالالت إليو تشَت عالمات كللقبوؿ ، اظترغوب ىذا لو كيتمًٌم اظتطلوب
 ِ اظتأموؿ ىذا حصوؿ معها رجىيِي

 ؛ قبلو منهاِاخَتِن رمضاف بعد عةكالطا كاالستقامة اطتَت ُب نفسو اإلنساف جًيد أف ذلك كمن
 اظتساجد ُب صلواتلل كمؤدِو كالواجبات الفركض علىِاػتافظِن ، كهنم برغبة العبادة على مقًبالنِ

 .ِاكػتذرِن لو اكغتتنبِن للمنكرِاكمبغضِن ، اكآمرِن بو عامالنِ للمعركؼ اػتبِن ، اصتماعة مع
 متكاسالنِ ،ِكضاللو غيًٌو ُبِاسادرِن ؛ منو أسوأ أك قبلو كحالو رمضاف بعد حالو كاف من كأما

 اطتسراف عالمات من فهذه ؛ِاضِنكػترًٌِ ارمات ُب امنغمسِن ،ِاكمضيًٌعِن الواجبات أداء عن
 ُب للنفحات يتعرض كمل ،ِالطاعات موسم ُب األكقات يغتنم مل فهو ؛ الربح عدـ كدالالت



 

  

 خسارتو عظم فيا ، كالرضواف اظتغفرة شهر ُب أسباهبا كيبذؿ اظتغفرة هللا يسأؿ كمل،ِِاعتبات موسم
  . كعقوبتو عاقبتو ىوؿ كاي ، مصيبتو فداحة كاي ،

 دةالعبا ُب كاالجتهاد الطاعة على للتعوًٌد اعظيمِن اموشتِن اظتبارؾ رمضاف شهر كاف لقد
 الشهر ىذا انقضاء بعد العبادة عن يتخلى أف ابظتسلم لقبيح كإنو ، اطتَتات فعل ُب كالتنافس

 اي :يقاؿ كعتؤالء ، رمضاف ُب إاٌلِ كعبادتو هللا يعرفوف ال الناس بعض من اضتاؿ ىو كما،ِِِ الكرمي
 ِ!! رمضاف بعد نسيتو كيف، كترجوه كختشاه كتطيعو تعبده رابًِّ لك أف رمضاف ُب عرفت من

 كيف، اظتساجد ُب اطتمس الصلوات عليك أكجب قد هللا أف رمضاف ُب عرفت من كاي 
 !! رمضاف بعد جتاىلتو أك ذلك جهلت
 !! رمضاف بعد ذلك نسيت كيف ،ِاظتعاصي عليك حَرـ هللا أف رمضاف ُب عرفت من كاي 
 بعد ذلك عن غفلت كيفِكعقاابِن كثواابِن اكانرِن جنة أمامك أف رمضاف ُب عرفت من كاي 

 !!رمضاف
 اظتساجد منكم خلىت كيف ،ِالقرآف كتتلوف رمضاف ُب اظتساجد دتلؤكف كنتمِمن كاي 

 !!رمضاف بعد القرآف كىجرًب
 بعض لئًِسِي كقد ، رمضاف ُب إال هللا خيافوف كال ،ِرمضاف ُب إاٌلِ هللا يعرفوف ال لقـوِاعجبِن 

 "ِ.ِرمضاف ُب إال هللا يعرفوف ال القـو بئس"ِ :ِفقاؿ ىؤالء مثل حاؿ عن السلف
2/ 
 :ِالعمل قبوؿ عالمات من
 قلبك ُب كصغره كاستقاللو احتقاره : عملك قبوؿ كعالمة"ِِ :-هللا رزتو- القيم ابن قاؿ

 إذاِ-كسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ كاف كقد طاعتو عقيب هللا ليستغفر العارؼ إف حىت
 على كمدحهم اضتج عقيب ابالستغفار عباده هللا كأمر ثالاث هللا استغفر الصالة من سلم

 كاالستغفار، التوبة الطهور عقيب كسلم عليو هللا صلى النيب كشرع الليل قياـ عقيب االستغفار



 

  

 إايه كاحتقاره منو ربو استغفار من بدا جيد مل : نفسو كعيب عملو كمقدار ربو كاجب شهد فمن
 (12).ِِكاستصغاره

3/ 
 عملو قبوؿ عدـ من السلف كخوؼ رمضاف بعد الطاعة قبوؿ عالمات  
 ،ِأختها تنادم كاضتسنة ،ِبعدىا الطاعة ؛ِالطاعة قبوؿ عالمات من إف
 ُب كالقياـ الصياـ طاعة قبوؿ عالمة من إف ":ِِ-تعاىل هللا رزتهم- العلم أىل قاؿ كقد 
 -كتعاىل تبارؾ-  كشكر ،ِككقار سكينة حاؿ رمضاف بعد العبد حاؿ تكوف أف رمضاف شهر

 أمارات من ذلك فإف كذلك العبد كاف فإذا ،ِ-لكج عز- هللا على اإلقباؿ ُب كإحساف
 .ِ"ِاطتَتية كعالمات القبوؿ
 اظتعاصي على كإقباالنِ اإلضاعة إىل الطاعة من حتوالنِ رمضاف بعد العبد حاؿ كانت إذا أما
 بعض ِباؿ حيدًٌثِى عندما قدديا السلف أحد قاؿ كلقد ،ِاطتَت أمارات من ذلكم فليس ؛ِكاآلاثـ
 ُب إال هللا يعرفوف ال القـو بئس:ِ"ِ قاؿ فرطوا انقضى كإذا رمضاف شهر ُب جيتهدكف الناس

 ." رمضاف
  ،ِكلها الشهور كرب شواؿ رب ىو رمضاف فربٌِ ،ِكاحد الشهور ربٌِ إف

 كعبادتك  طاعتك تكن ال أم ؛ِ"اِرمضاني تكن كال رابنيا كن" :ِالسلف بعض قاؿ ككما
ِ-كعال جل-ِهللا لطاعة موسم كلها حياتك بل ،ِالشهر هبذا ػتدكدةِ-كتعاىل سبحانو-ِِِِ لو
ِاٍليىًقُتِي﴿:ِِتعاىل هللا قاؿ قد ، تًيىكى ِأيٍى ِحىىَتٰ  .ِ؛ِأمِحىتِبعدِاظتوتِِِ)13(ِ﴾ٗٗ﴿ كىاٍعبيٍدِرىَبكى

4/ 
 :ِ-هللا حفظو-ِالفوزاف صاحل العالمة الشيخ قاؿ

                                                 
(
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 حالةِي كانت فإذا ،ِابضتسنة اضتسنةًِ اتباعِي ؛ غَته كُب رمضافِى ُب القبوؿًِ عالماتًِ كمن"ِ
 القبوؿ على دليلِه فهذا الصاضتة، كاألعماؿًِ اضتسناتًِ من رِييكث ،ِطيبةِن حالةِن رمضافِى بعدِى اظتسلمًِ

، 
 ابلسيئاتًِ أتبعو رمضافِى خرجِى فإذا ،ِالسيئاتًِ اضتسناتًِ يتبع ،ِالعكس كاف إف اأمٌِ

 "ِ.ِالقبوؿ عدـ على دليلِه فهذا ،ِهللا طاعةًِ عن كاإلعراض كالغفالتًِ
5/ 
  :ِهللا رزتو رجب ابن قاؿ

 كعالمة أخرل، بطاعة يصلها أف قبوعتا فعالمة منها، كفرغ الطاعات من طاعة عمل من"
 " .مبعصية الطاعة تلك يعقب أف ردىا

 

1/ 

 :البدر اسن عبد الرزاؽ عبد الشيخ
كىلًتيٍكًمليواِاٍلًعَدةىِِ﴿:ِِ-كتعاىل تبارؾ-  شكرِو كقت ىو رمضاف يعقب الذم الوقت إف"ِ

 )14(ِ﴾ُٖٓ﴿ كىلًتيكىربًٌيكاِاللَػوىِعىلىٰىِمىاِىىدىاكيٍمِكىلىعىَلكيٍمِتىٍشكيريكفِى
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 بل ، -كعال جل- للطاعة للموفًٌق الشكر من ليس الطاعة بعد العصياف أف اظتعلـو كمن
 سبحانو- قاؿ كقد ، هللا شكر  بطاعتوِػتققا  طاعةِن العبد يعمل أف ؛ الشكر حقيقة
ِدىاكيكدىِشيٍكرنا﴿ِ :-كتعاىل  (15)ِ﴾ اٍعمىليواِآؿى

 ابنقضاء مؤًذفِه رمضاف شهر انقضاء إف ؛ حالنا ُب كنتفكر أعمالنا كنزف أنفسنا فلنحاسب
 فأنت ، اإلنساف عمر رتلة من ىي كسنوات كأسابيع شهورا األزماف ألف ؛ منا كاحد كل عمر
 الشهور مركر فإف كعتذاِزمانك ابنتهاء عمرؾ ينتهي معدكد ككقتِه ػتدكد زمنِه اإلنساف أيها

 من جزء ىي تنقضي اليت السنة أك الشهر أك اليـو فإف ، للمؤمنكتبصرةنِ تذكرةِن عدٌِييِ كاألعواـ
 أك يـو ككل ، اتكالسنِو الشهور انقضاء أك كالسنوات الشهور بنقص عمرؾ ينقص ؛ عمرؾ
 ،ِمنَيتك من كتقربك أجلك من تيدنيك تنقضي سنة أك شهر

 !! كَدعناه قد ؿتن كىا،ِ غتيئو كنتحَُتِ رمضاف دخوؿ نًتقب قريب كقتِو ُب كنا إذا  

 حالو ُب كليتفكر اظتؤمن هللا عبدِي فليعترب ؛ِالسنوات كشأف رمضاف شأف شأهنا فأعماران 
 فإف ،ِتوزنوا أف قبل كزنوىا حتاسبوا أف قبل أنفسكم حاسبوا ،ِأعمالو كليزف نفسو كليحاسب

  .عمل كال حسابِه كغداِن حساب كال عملِه اليـو
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 : الساتع الثاب

  فقط رمضان تشٍر خمرصح ليسد اهلل طاعح
1/ 

   :لالسؤا
 كعلى اطتمس الصلوات على يواظبوف رمضاف ُب تراىم الشديد كلألسف الناس بعض
 اضتكم فما ! أكثره أك ذلك تركوا رمضاف؛ انتهى ما فإذا الكرمي القرآف كقراءة كالتهجد الًتاكيح

 ىؤالء؟ ظتثل نصيحتكم ىي كما رمضاف؟ ُب تلك الصاضتة أعماعتم تقبل كىل فيهم؟

   :اجلُاب
 كموسم خصوصية لو كرمضاف طيب شيء فهذا ؛ الصاضتة ابألعماؿ رمضاف ُب االجتهاد أما
 كُب ،ِحياتو كل كُب ،ِعمره كل ُب اطتَت أعماؿ ُب جيتهد أف منو مطلوب اظتسلم كلكن ؛ِعظيم

 لدارا ُب اصتزاء فإف ؛ِعمل إىل حتتاج دار على قادـ كىو ،ِذتينة فرصة عمره ألف ؛ِالشهور كل
 .ِالعمل على يكوف إَّنا اآلخرة
 أايـ خيص كأف ،ِالصاضتة ابألعماؿ الدنيا ُب حياتو يستغل أف منو مطلوب فاظتسلم -
 .ِاجتهاد مبزيد خيصها ؛ رمضاف كشهر اطتَت كمواسم الفضل

 اجتهدكا رمضاف جاء فإذا ؛ِكالصلوات للفرائض اظتضيعوف اظتفرطوف القـو ىؤالء أَما
 يقبل ال ىؤالء ،ِكيضيعوف الفرائض يًتكوف فإهنم ؛ِرمضاف خرج فإذا ،ِالصلوات على كحافظوا

 فِ.رمضا ُب اجتهادىم منهم



 

  

 ؟ العمل تركواِخرج فإذا ؛ِرمضاف ُب جيتهدكف قوِـو عن الَسلف لبعض كقيل

، بئس:ِ"ِِفقاؿ   تركوا إذا منهم قبلييِ ال فهؤالء"ِ؛ِِ!؟ رمضاف ُب إال هللا يػىٍعرفوف ال القىـو
 ال فهؤالء ؛ النوافل كمن السنن منِشيئا تركوا كانوا إذا أَما ،ِاطتمس الصلوات كتركوا الفرائض

  .رمضاف ُب أسلفوا فيما القبوؿ عتم كيرجى ،ِعليهم حرج

2/ 

 -هللا رىزًتوِي-بػازِو بنِي العاٌلمػة الَشػيخ سئل

ــــــؤَال     :السّـُ
 حديثِ؟ ىذا رمضافِ"ِ،ِىل ُب إال هللا يعرفوف ال قـو يفلح "ِالِ:يقوؿِ قوؿ ىناؾ

  : اجلَــــــَُاب  
 ،ِرمضاف ُب كجيتهدكف ،ِيتعبدكف قـو عن السلف بعض سئل ،ِالسلف بعض قوؿ من ىذا

 إذا صحيح كىذا "ِ؛رمضاف ُب إال هللا يعرفوف ال القـو بئس"ِ :فقاؿ تركوا رمضاف خرج فإذا
ِصحيح مو ىذا فالقوؿ ،ِاالجتهاد بعض يًتكوف إَّنا ،ِال كاف إذا أما ،ِالفرائض يضيعوف كانوا

 ِرمضاف لسِو فيما الصالة كيًتؾ ،ِرمضاف ُب يصلي يعٍت ؛ِالفرائض يًتكوف الذين مراده لكن ؛

 لو أما ،ِ-العافية هللا نسأؿ-ِكفر الصالة ترؾ ،ِهبذا كفركا ألهنم ؛ِالقـو بئس فهذا مثال 
 أبنواع جيتهدكف رمضاف ُب الناس ألف ؛ِيضر ال ىذا رمضاف غَت ُب اظتستحبات بعض ترؾ

 ُب رمضاف خركج بعد ذلك ُب تساىل فإذا ،ِذلك كؿتو كالصدقات ،ِاظتستحبة العبادة
 القـو بئس فيو يقاؿ ما اظتستحبات



 

  

3/  
 :ِالبدر اسن عبد الرزاؽ عبد الشيخ

 فإف انقضى قد متعيًٌنا افرضِن صيامو عباده على هللا أكجب الذم اـيالص شهر كاف كإذا"ِ
 تتجدد تزاؿ ال نفالنِ الصياـ فإف كقتو انتهى قد افرضِن الصياـ كاف إذا ، تنقضًِ مل الصياـ مواسم
 كصياـ ، شهر كل من أايـ ثالثة صياـ فهناؾ ؛ كاألعواـ كاألسابيع الشهور بتجدد أكقاتو
 النفل صياـ من ذلك غَت إىل ، عرفة يـو كصياـ ، ػتـر من العاشر كصياـ ، كاطتميس االثنُت

 . كاألعواـ كاألسابيع الشهور بتجدد اظتتجدد
 مسلم اإلماـ ركل فقد الراِبة الصياـ مواسم من عظيم موسم ُب شواؿ شهر نعيش ؿتن كىا

 مىنٍِ) : قاؿ- كسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ أف األنصارم أيوب أيب حديث من صحيحة ُب
ِـى ـًِ كىافِى شىَواؿِو ًمنٍِ ًستًّا أىتٍػبػىعىوِي ٍبيَِ رىمىضىافِى صىا  (16) (الَدٍىرًِ كىًصيىا

 من ألف ؛ِرمضاف لصياـ القبوؿ أمارات من أمارة شواؿ من الست صياـ على اإلقباؿ كُب
 تبارؾ-  الشكر أبواب من ييعدُِّ شواؿ من ستِو صياـ أف كما ، بعدىا اضتسنةِى اضتسنة ثواب
 رمضاف مع شأنو شواؿ من الست صياـ كذلكم،ِِِرمضاف ُب للصياـ التوفيق على -كتعاىل
 يكوف ما كتسيدُِّ نقصها جترب الصلوات مع النوافل أف فكما ؛ اظتفركضة الصالة مع النافلة كشأف

 ، خلل أك نقص من العبد صياـ ُب يكوف ظتا جربِه شواؿ من ست صياـ ُب فإف خلل من فيها
 مٍتًبعاِن صامها من أف شواؿ من الست صياـ عن -كالسالـ الصالة عليو- نبينا قوؿ إىل إضافة

 بشهرين شواؿ من اكستِن شهور بعشرة رمضاف ألفَِ ؛ كلو الدىر صاـ فكأَّنا رمضاف بصياـ عتا
 صاـ فكأَّنا لرمضاف صيامو بعد شواؿ من ست على مواظبا العبد كاف فإذا ، السنة صياـ كىذا
 . كلو الدىر

                                                 
(
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 األنصارم أيوب أيب حديث من صحيحة ُب مسلم اإلماـ اهرِك( 



 

  

 لك اللهم ، كالعبادات الرب كصنوؼ اطتَتات أبواب من لنا ىيأتِى ما على اضتمد لك اللهم
 "ِ.صىحيِي كال عدٌِييِ ال الذم كعطائك اظتتتالية كآالئك اظتتوالية نعمك على كثَتاِزتدا اضتمد

4/ 

 تعد الصاحلح األعمال على ادلداَمح رمضان شٍر تً يرثع مما

 رمضان
 : -هللا حفظو- الفوزاف صاحل الشيخ
ِـى مىنٍِ) ِ:ِ-كسلم عليو هللا صلى- قاؿ شواؿ من أايـ ستة صياـ  ًستًّا كىأىتٍػبػىعىوِي ،ِرىمىضىافِى صىا

ِـي فكأَّنا شىَواؿِو ًمنٍِ  ابللهو يتبع ال كالطاعات لعباداتاب رمضاف يتبع ىكذاِ(ِ؛الَدٍىرًِ صا
 جيعلوف األشقياء بعض يفعلو كما ،ِاظتلهيات إىل كاالنطالؽ الشهوات إىل كاالنطالؽ كالغفالت

 ،ِمنو ختلصوا عدك كأنو كاظتلهيات اظتعاصي إىل كالرجوع ابظتعاصي الفرح ؛ِرمضاف بنهاية الفرح
 ترؾ فيو كال ػتظور فعل فيو ليس الذم ابلفرح أبس ال نعم ،ِابلطاعات رمضاف يتبع بل ال

 ػتـر شيء فهذا اظتالىي ُب ارمات ترتكب كأف الفرائض تضيع أف أما ،ِبو أبس ال كاجب
اَليًتِنػىقىضىٍتِغىٍزعتىىاًِمنِبػىٍعًدِقػيَوةوِأىنكىااثِن﴿:ِ كىذا  أبرمو ما بعد رمضاف نقض ،ِنعم؛ِِِِ(17)ِ﴾ كى
  . كلعب عتو كإىل أنكاث إىل كرجع نقضو

5/ ِ 

 رب  ٌُ رمضان فرب   رمضان تعد الطاعاخ على احملافظح َجُب

 الشٍُر كل
  :رالبد العٌباد الرزاؽ عبد

                                                 
(
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 ،ِالشهور كسائر كشعباف شواؿ رب ىو رمضاف فرب ؛ كاحد الشهور رب إف
ِسبحانو قاؿ كما كحُت كقت كل ُب معصيتو عن كيبتعد هللا يعبد أف اظتسلم على كالواجب

ِاٍليىًقُتِيِ﴿:ِ تًيىكى ِأيٍى ِحىىَتٰ  حياتك إليو كاإلانبة هللا عبادة على داـك أم؛ِِِِ)18(ِ﴾ٗٗ﴿ كىاٍعبيٍدِرىَبكى
 يريد كهللا ،  ملك اإلنساف حياة ألفِ؛ِاضتياة ىذه ُب عمرؾ كينتهي منيَػتك أتتيك حىت كلها

 ،ِآخر بشيء ال بطاعتوِكعبادتو يعمرىا أف العبد من

ِاٍلعىالىًمُتِى﴿ِ :تعاىل قاؿ ٌبِكىنيسيًكيِكىػتىٍيىامىِكىؽتىىاٌبِلًلَػًوِرىبًٌ  ،ِ)19(﴾ُِٔ﴿ قيٍلًِإَفِصىالى

 كسائر كلسانو كقلبو كفكره لوكعق كشبابو كقوتو كفراغو كصحتو كعمره كقتو شغل فمنِ
 أك كاجب منِ-كسلم عليو هللا صلى- رسولو يشرعو مل أك هللا بو أيمر مل بشيء جوارحو

 عليو كستكوف ،ِعظيما ظلما كظلمها لنفسو أساء فقد  التقرب بو ينوم مباح أك مستحب
 عليو ديوت عليو كداـك شيء على حافظ كمن ، كتضييعو تفريطو بقدر القيامة يـو كندامة حسرة
 اإلسالـ على االستمرار كأكليائو عباده من طلب كلذلك خلقو ُب هللا سنة كىذه ؛ِعليو كيبعث

ِآمىنيواِاتَػقيواِاللَػوىِِ﴿ِ:ِتعاىل قاؿ ، عليو ديوت حىت كشعائره أحكامو على كاظتداكمة ِأىيػُّهىاِاَلًذينى ايى
ِدتىيوتيَنًِإاَلِكىأىنتيمِمٍُّسًلميوفِى  ِ  )20(﴾َُِ﴿حىَقِتػيقىاتًًوِكىالى

 كسالمتكم صحتكم حاؿ ُب اإلسالـ على حافظوا أم:ِ"ِ -هللا رزتو- كثَت ابن قاؿ
 كمن ، عليو مات شيء على عاش من أنو بكرمو عادتو أجرل قد الكرمي فإف ، عليو لتموتوا

 (21)ِ " ذلك خالؼ من اب فعياذنا ، عليو بيعث شيء على مات

 يىطيوفيوفِى كىانيوا النَاسِى أىفَِ : غتاىد عن كغَتىم ماجو كابن كالًتمذم أزتد اإلماـ كركل
ِِ﴿):ِِ-كىسىَلمِى عىلىٍيوًِ اّلَلِي صىَلى- اّللًَِ رىسيوؿِي قىاؿِى : فػىقىاؿِى ػًتٍجىنِه مىعىوِي جىاًلسِه عىَباسِو كىاٍبنِي اًبٍلبػىٍيتًِ ايى
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ِدتىيوتيَنًِإاَلِكىأىنتيمِمٍُّسًلميوفِى ِآمىنيواِاتَػقيواِاللَػوىِحىَقِتػيقىاتًًوِكىالى  ًمنٍِ قىٍطرىةِن أىفَِ كىلىوٍِِ﴾َُِ﴿أىيػُّهىاِاَلًذينى
ىمىَرتٍِ قيًطرىتٍِ الَزقُّوـًِ ِـه عتىيمٍِ لىٍيسِى مىنٍِ فىكىٍيفِى عىٍيشىهيمٍِ اٍألىٍرضًِ أىٍىلًِ عىلىى ألى  (22)ِ (الَزقُّوِـي ًإاَلِ طىعىا

 :ِاألحواؿ كصالح كاعتداية كالسالمة ابألمن هللا طاعةًارتباطِ
ِكىلًِِ﴿ِ :السالـ عليو يوسف قوؿ اصتامعة الدعوات من  نٍػيىاِكىاآٍلًخرىةًِأىنتى تػىوىَفًٍتِ ۖ   يًٌيُِبِالدُّ

 كال أٍمن كال فيها سعادة كال الدنيا ُب صالح كالِ،ِِِ)23(ِ﴾َُُ﴿ ميٍسًلمناِكىأىضٍتًٍقًٍتِاًبلَصاضًتًُتِى
 دنياال صالح بل ، كتوجيهاتو كشرائعو تعاليمو بكل كااللتزاـ الدين هبذا ابلتمسكإالِِأماف

 الَلهيمَِ):ِ فقاؿ بينهم دعائو ُب -كسلم عليو هللا صلى- النيب رتع كلذلك الدين بصالح مرتبط
ةِي ىيوِى اَلًذم ًديًٍتِ يلِ أىٍصًلحٍِ  آًخرىٌبِ يلِ كىأىٍصًلحٍِ مىعىاًشي، ًفيهىا اَليًتِ دينٍػيىامِى يلِ كىأىٍصًلحٍِ ، أىٍمًرم ًعٍصمى

دىةِن اضتٍىيىاةِى كىاٍجعىلٍِ ، مىعىاًدم ًفيهىا اَليًتِ ٍَتِو كيلًٌِ ُبِ يلِ ًزايى (ِشىرٌِو كيلًٌِ ًمنٍِ يلِ رىاحىةِن اٍلمىٍوتِى كىاٍجعىلٍِ ، خى
(24)

 

:ِِقولو كىو اعتالؿ رؤية عند اظتعركؼ ابلدعاء شهره يستفتح -كسلم عليو هللا صلى- ككاف
نىا أىٍىًلٍلوِي الَلهيمَِ) ِرِى ، كىاإًلٍسالىـًِ كىالَسالىمىةًِ كىاإًلديىافًِ اًبلييٍمنًِ عىلىيػٍ  ِ(25)(ِاّلَلِي كىرىبُّكِى يبًٌ

 كالسالمة كاإلدياف األمن بُت كاالرتباط التالـز إىل- كسلم عليو هللا صلى-تنبيهاِمنوِِ
 عمره سائر كُب شهره ُب ساظتا اآمنِن يعيش أف اإلنساف أراد إذا : يقوؿ فكأنو ، كاإلسالـ

 نبيو إىل أكحاه الذم بشرعو كدتسك اب آمن من فإف ، اإلدياف على كليحيا ابإلسالـ فليتمسك
 فإف اظتعاصي أك البدعة أك الكفر أك الشرؾ من بشيء ذلك يعكر كملِ-كسلم عليو هللا صلى-
اَلًذينىِ ﴿: ِتعاىل قاؿ ، القيامة كيـو الدنيا ىذه ُب كاعتداية كالسالمة األمن لو ضمن قد هللا

ِعتىيميِاٍألىٍمنيِكىىيمِمٍُّهتىديكفِى ِأيكلىػًٰئكى ٍِيػىٍلًبسيواًِإديىانػىهيمًِبظيٍلمو ِ:كقاؿِسبحانوِِ،ِِ)26( ﴾ِٖ﴿ آمىنيواِكىملى
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َِاٍستػىقىاميواِتػىتػىنػِى﴿ ِقىاليواِرىبػُّنىاِاللَػويٍِبي ِحتىٍزىنيواِكىأىٍبًشريكاِاًبصتٍىَنًةًِإَفِاَلًذينى ًئكىةيِأىاَلِختىىافيواِكىالى ِعىلىٍيًهميِاٍلمىالى َزؿي
ِكينتيٍمِتيوعىديكفِى نٍػيىاِكىُبِاآٍلًخرىةًِِ﴾َّ﴿ اَليًت كىلىكيٍمًِفيهىاِمىاِتىٍشتىًهيِ ۖ   ؿتىٍنيِأىٍكلًيىاؤيكيٍمُِبِاضتٍىيىاًةِالدُّ

ِمًٌٍنِغىفيوروِرًَحيمِو ﴾ُّ﴿ أىنفيسيكيٍمِكىلىكيٍمًِفيهىاِمىاِتىَدعيوفِى َنِدىعىاِ ﴾ِّ﴿ نػيزيالن ِؽتًٌ كىمىٍنِأىٍحسىنيِقػىٍوالن
ِاٍلميٍسًلًمُتِى ًِإَنًٍتًِمنى ِاللَػًوِكىعىًملىِصىاضًتناِكىقىاؿى  )27(ِ﴾ِّّ﴿ ًإىلى

ِىيٍمِِ﴿ِ:ِسبحانو كقاؿ ِعىلىٍيًهٍمِكىالى ِخىٍوؼه َِاٍستػىقىاميواِفىالى ِقىاليواِرىبػُّنىاِاللَػويٍِبي ًإَفِاَلًذينى
ِكىانيِو ﴾ُّ﴿ حيىٍزىنيوفِى ًِفيهىاِجىزىاءنِمبىا اًلًدينى ِاصتٍىَنًةِخى ِأىٍصحىابي  )28(ِ﴾ُْ﴿ اِيػىٍعمىليوفِىأيكلىػًٰئكى

 هللا صلى هللا رسوؿ- قاؿ : قاؿ -عنهما هللا رضي-عمرك بن هللا عبد عن مسلم كركل
 اًبّللًَِ يػيٍؤًمنِي كىىيوِى مىًنيَػتيوِي فػىٍلتىٍأتًوًِ َنةِىاصتٍِى كىييٍدخىلِى الَنارًِ عىنٍِ يػيزىٍحزىحِى أىفٍِ أىحىبَِ فىمىنٍِ):ِِ -كسلم عليو

ٍوـًِ بُِّ اَلًذم الَناسًِ ًإىلىِ كىٍليىٍأتًِ اآٍلًخرًِ كىاٍليػى  (29)(ًِإلىٍيوًِ يػيٍؤتىى أىفٍِ حيًي

 إىل كاعتدل اضتق على يثبتا كأف ، اإلدياف على دييتنا كأف ، اإلسالـ على حييينا أف هللا نسأؿ
 (30)ِسبحانو نلقاه أف

 :الثامه الثاب

 تعدي َما ترمضان ذرعلق خطة
1/   
 الفوزاف صاحل للشيخ خطبة• 

 رمضان شٍر تعد ادلسلم على جية فيما
 الرحيم الرزتن هللا بسم
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رًِ  اضتمدِي   الغفورِي كىو ،ِنًعىًموًِ جزيل على كأزتىديه ،ِكالشهورًِ األايـ كمصرًٌؼًِ اظتقدكر مقدًٌ
 كل على كىو ،ِاضتمدِي كلو اظتلكِي لو ،ِلو شريك ال كحده هللا إال إلو ال أفٍِ كأشهدِي ،ِالشكور

 كعلى عليو هللا صلى اظتنَت كالسراجِي ،ِالنذير البشَت كرسولو عبده اػتمدِن أفَِ كأشهدِي ،ِقدير شيء
 .كالنشور البعث يـو إىل كثَتاِن تسليماِن كسَلم كأصحابو آلو

 :بعدِي أما
 قربِى بذلك كتذَكركا ،ِكاللياؿ األايـ مركر سرعة ُب كتػىفىَكركا تعاىل هللا اتقوا ،ِالناس أيها
 خبَتاتوًِ اظتبارؾ رمضاف هرِيش بكم حىلَِ ،ِاألعماؿًِ بصاحل فتزَكدكا ،ِالدنيا ىذه من انتقاًلكم
 كاستفادِى قدره عىرىؼ ًلمىنٍِ وربٌِ عنو شاىدا عاسري كارحتىلِى انتهى ٍب ،ِأكقاتو رتيع كعشتيم ،ِكبركاتوًِ

 مَنا كلِ  فليحاسب ؛ِابإلضاعة فيو ءكأساِ،ِفضلو جتاىل مىنٍِ على كشاىدا ،ِابلطاعة خَتًهًِ من
 القبوؿِى كليسأٍلوِي ،ِذلك على هللا فليحمىدًِ خَتا فيو قَدـ فىمىنٍِ ،ِالشهر ىذا ُب قَدـ ماذا نفسىو

 حياة كليبدأ ،ِهللا إىل فليتيب فيو مفرطا كاف كمىنٍِ ،ِحياتو مستقبلًِ ُب الطاعة على كاالستمرارِى
 ما عنو ييكىفًٌرِي هللا لعلَِ ،ِكاإلساءة الغفلة ُب أضاعىها اليت اضتياة بدؿِى ،ِابلطاعة يستغلُّها جديدة
 ،ِعمره من قيب فيما كييوفًٌقىوِي مضى
ِالَلٍيلًِِ﴿:ِِتعاىل قاؿ  ِالنَػهىاًرِكىزيلىفناِمًٌنى ةىِطىرىُبًى ًإَفِاضتٍىسىنىاًتِييٍذًىٍْبىِ ۖ   كىأىًقًمِالَصالى

ًِذٍكرىٰلِلًلَذاًكرًينِى الَسيًٌئىاتًِ  ِ)31(ِ﴾ُُْ﴿ ذٰىًلكى

 (ِدتىٍحيها اضتسنةِى السيئةِى كأتبع)ِ-كسلم عليو هللا صلى- النيب كقاؿ
ِاللَػويِسىيًٌئىاهًتًٍمًِإاَلِِ﴿:ِِتعاىل كقاؿ  ِيػيبىدًٌؿي ِصىاضًتناِفىأيكلىػًٰئكى ِكىآمىنىِكىعىًملىِعىمىالن بى مىنِاتى

 )32(ِ﴾َٕ﴿ كىكىافىِاللَػويِغىفيورناِرًَحيمنا  حىسىنىاتِو

 ،ِرزتةِه أكلوِي):ِِ-كسلم عليو هللا صلى-هللا رسوؿ كصفو كما رمضاف شهرِى إفَِ ،ِهللا عباد
 ،ِؼتتلفة حاالتِه عتم الشهر ىذا مع الناس ألفَِ كذلك؛ِ(ِالنار من عتقِه كآخريه مغفرةه، كأكسطيو
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 ،ِكاصتماعة اصتمع صالة على ػتافظِه ،ِالطاعة على مستقيمِه كىو الشهر ىذا كافاه مىنٍِ فمنهم
 تنالو فهذا ؛ِلو خَت زايدة فكاف ،ِالطاعات بفعل الشهر ىذا ُب اجتهد ٍب ،ِاظتعاصي عن مبتعدِه
ِمًٌنىِِ﴿ِ:ِتعاىل قاؿ كقد ،ِعملو ُب ػتسنِه ألنَو ؛ِهللا رزتة ِاللَػًوِقىرًيبه ًإَفِرىزٍتىتى

 ،ِليلو من تىيَسرِى ما كقاـ ،ِهناره فصاـ ،ِالشهر ىذا كافاهِكمنهمِمنِ،ِ)33(ِ﴾ٔٓ﴿ اٍلميٍحًسًنُتِى
 الكبائر؛ دكف ذنوبِه عنده لكن ؛ِالطاعات من ككثَتِو الفرائض أداء على ػتافظِه ذلك قبل كىو
هىٍوفىِعىٍنويِنيكىفًٌٍرِعىنكيٍمِسىيًٌئىاًتكيٍمِِ﴿:ِتعاىل  قاؿ ،ِهللا مغفرة تنالو فهذا ِمىاِتػينػٍ ِكىبىاًئرى ًإفِجتىٍتىًنبيوا

ِكىًردينا  )34(ِ﴾ُِّ﴿ كىنيٍدًخٍلكيمِمٍُّدخىالن

 كرمضافِي ،ِاصتمعة إىل كاصتمعة ،ِاطتمسِي الصلوات):ِِ-كسلم عليو هللا صلى-النيب كقاؿ 
 كعنده رمضاف شهر كافاه مىنٍِ كمنهم ،(ِالكبائر اجيتنبت ما إذا بينػىهينَِ ظتا كفارة رمضاف إىل

 ىذا كصاـ ،ِمنها اتب ٍب ،ِالنار دخوؿ هبا استوجبِى كقد ،ِالشرؾًِ دكفِى لكنها كبائر، ذنوبِه
 مىنٍِ كمنهم ،ِدخوعتا استوجب ما بعد النار من اإلعتاؽ ينالو فهذا ،ِمنو تيسر ما كقاـ ،ِالشهر
 ،ِالصالة كإضاعة ،ِالواجبات كترؾ ،ِارمات فعل من اظتعاصي على مقيمِه كىو الشهر كافاه
 انتهى كظتَا ،ِرمضاف ُب ميؤقَتة توبةِن منها اتب أك ،ِسيئاتو من هللا إىل يػىتيبٍِ كمل ،ِحالو يتغََتِ فلم
 إال الشهر ىذا من يستًفدٍِ كمل ،ِأكقاتو كضَيع حياتو خًسرِى الذم اطتاسر ىو فهذا ؛ِإليها عاد

 رمضاف، شهرِه أدركو كمىنٍِ):ِِ-كالسالـ الصالة عليهما-للنيب جربيل قاؿ كقد ،ِكاآلاثـ الذنوب
 مىنٍِ كارـك ،ِآمُت:ِِ-كسلم عليو هللا صلى-النيب فقاؿ آمُت، قيل هللا فأبٍػعىده لو يػيٍغفىر فلم

 .(هللا أبعدىه من كالشقيُِّ هللا، حرمىوِي
 :ِِتعاىل قاؿ ،ِابظتوت إال هناية عتا كليس كقت كل ُب كاجبة هللا عبادة إفَِ هللا، عباد

ِاٍليىًقُتِيِ﴿ تًيىكى ِأيٍى ِحىىَتٰ ِآمىنيواِاتَػقيواِاللَػوىِِ﴿كقاؿِتعاىلِ:ِِ،ِِ)35(ِ﴾ٗٗ﴿ كىاٍعبيٍدِرىَبكى ِأىيػُّهىاِاَلًذينى ايى
ِدتىيوتيَنًِإاَلِكىأىنتيمِمٍُّسًلميوفِى  ِ)36(ِ﴾َُِ﴿حىَقِتػيقىاتًًوِكىالى
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 ،(ِثالثِو من إال عمليو انقطع آدـ ابنِي مات إذا)ِ-كسلم عليو هللا صلى-النيب كقاؿ
 كىذه ؛ِكسنوايٌِ كأسبوعٌيا يومَيا مواقيتها ُب تؤَدل عباداتِه ك ،ِقريب كاظتوتِي .اضتديث

 يـو كل ُب تؤَدل اطتمسِي فالصلواتِي ؛ِلو مكملِه كمنها ،ِلإلسالـ أركاف ىو ما منها العبادات
 كاصتمعة ،ِاإلسالـ عمود كىي ،ِالشهادتُت بعد اإلسالـ أركاف من الثان الركن كىي،ِِكليلة
ِااىتمامِن كاحدِو مكاف ُب اظتسلموف عتا تمعجي ،ِاإلسالـ شعائر أعظم من كىي ،ِأسبوع كل تؤَدل

 فتؤَدل اظتيعىَشرات كأما ،ِسنة كل تؤَدل اظتيعىَشرات غَت ُب كىي ،ِالصالة قرينةِي كالزكاةِي ،ِهبا
 جيب اضتراـ هللا يتب كحجُِّ ،ِسنة كل ُب جيب رمضاف شهر كصياـ ،ِعليها اضتصوؿ عند زكاهتا
 فهو كالعمرة ضتجا من اظترة على زاد كما ،ِالعمرة ككذا ،ِمرة العمرة ُب اظتستطيع اظتسلم على

 كنوافل ،ِالَصلوات نوافل لِ:مث ،ِمستحبة عبادات الواجبة العبادات ىذا جانب كإىل ،ِتطوع
 كالعمرة اضتجٌِ كنوافل ،ِالَصياـ كنوافل ،ِالَصدقات
 أفَِ يظينُِّ فالذم ؛ِمستحبة كإما كاجبة إما عبادة كلها اظتسلم حياة أف على يدؿ ؽتا كىذا

 ،ِعليو هللا حقَِ كجىعىلِىِاسيوءِن ظىنَِ فقد العبادة من ييعفى كبعده رمضاف شهر ُب ومن مطلوبة العبادة
 ُب إالٌِ يطعمو مل حيث ،ِقدره حقَِ يقًدٍرهِي كمل ،ِمعرفتو حق هللا يعًرؼًِ مل بل ،ِدينو يعرؼٍِ كمل

 مقطوع اإلنساف ىذا إف ،ِافرمض ُب إال ثوابو يرج كمل ،ِرمضاف ُب إال منو خيف كمل ،ِرمضاف
 شهر علىِامقصورِن كاف إذا ؛ِكاف امهم كالعمل ،ِعُت طرفة عنو لو غٌت ال أنو مع ،ِاب الصلة

 كال لو أصل ال مبتور عمل ألنو ؛ِفيو نفسو أتعب مهما صاحبو على مردكد عمل فهو ؛ِرمضاف
 ربَِ أف يعلموف ،ِزماف كل ُب االستقامة على ىم الذين اإلدياف أىل برمضاف ينتفع كإَّنا ،ِفرع

 ببعض اصتهلِي بلغ كلقد ،ِكشاىد عباده أعماؿ على مطلع الشهور كل ُب كىو ،ِكاحد الشهور
 فيضيع ،ِاألسبوع بقية ُب العبادة عن كىفىٍتو اصتمعة صَلى إذا أنو اعتقد أف اإلسالـ إىل اظتنتسبُت
ِالسنة بقية ُب التعبدًِ عن يكفيو فيو كالتعبُّد رمضاف صياـ فَِأ يعتقدِي كبعضهم ،ِاطتمس الصلوات

 حجَِ إذا أنَو يعتقدِي اآلخر كالبعض ،ِكاحد شهر ُب كييصلي ،ِشهرا عشرِى أحد الصلوات فيًتؾ ،
 على خطأِن يستًدؿُِّ كرمبا ،ِاظتستقبل ُب العمل عن ككفاه مضى ما عنو اضتجُِّ كىَفرِى عمره ُب مرة



 

  

 كأتَملىو اضتديث استكمل كلو ،ِبينهن ظتا كفارات العبادات ىذه أفَِ اضتديث ُب جاء مبا ذلك
  ،ِالكبائر ابجتناب مشركطِه فيو اظتذكور التكفَت أفَِ لوجد

هىٍوفىِعىٍنويِنيكىفًٌٍرِِ﴿:ِ يقوؿ تعاىل كهللا ِمىاِتػينػٍ بىائًرى ِكى ًِِإفِجتىٍتىًنبيوا عىنكيٍمِسىيًٌئىاًتكيٍمِكىنيٍدًخٍلكيمِمٍُّدخىالن
 ِ)37(ِ﴾ُِّ﴿ كىًردينا

 غَتىا كضَيعوا ضَيعوىا قد كىؤالء ،ِاطتمس الصلوات إضاعة من أكربِي الشرؾ بعد كليس
ِ:ِتعاىل قاؿ ،ِالصاحل كالعمل النصوح التوبة إال عنهم ذلك ييكفًٌر كال ،ِالدين أكامر من
ةىِكىاتَػبػىعيواِالَشهىوىاتًِ﴿ ِأىضىاعيواِالَصالى ًِمنِبػىٍعًدًىٍمِخىٍلفه ِيػىٍلقىٍوفىِغىيًّ ۖ   فىخىلىفى ِ﴾ٗٓ﴿ افىسىٍوؼى

ِكىآمىنىِكىعىمًِ بى  ِابلتوبةًِ إال يكَفرِي ال الصالة ترؾ أف على اآلية فدلت ؛ِ(38)﴾ِِِلىِصىاضًتناًإاَلِمىنِاتى

 طِ:ِشرِك ثالثة التوبة لصحة كيشًتطِي 
 -ِ؛ِذنوبال على مقيمِه كىو بلسانو اتب من أما ،ِاهنائيِن اتركِن الذنوب ترؾِي:ِِأحدىا 

 ِِ.مقبولة كال صحيحة غَت فتوبتيو
 -ِـٍِ ملفِفإ ؛ِالذنوب من منو حصل ما على يندـ أف :ِكالثان  على هللا من كخيىٍجىلِي يػىٍندى

 .صحيحة غَت توبتو فإف ؛ِاظتعاصي من حصىل ما
 -ِإىل حياتو طوؿ اظتعاصي إىل يعودِى ال أف على يىعًزِـى أف ،ِاجدِن ميًهمِه كىذا ثِ:كالثال 

 .اظتمات

 كقت ُب عليها يعود أف نيتو كُب ،ِرمضاف كشهر ػتَددِو كقت ُب اظتعاصي من اتب من أما
 توبةِن يتوبِى أف يريدِي ًلمىنٍِ عوف خَت رمضاف كشهر ،ِمقبولة غَت فتوبتيو رمضاف كبعد ،ِآخر

 ،ِكشهواتو مألوفاتو ترؾ فيها كيستطيع ،ِكىواه نفسو على السيطرة فيو يستطيع ألنو ؛ِصحيحة
 ،ِالغفالت ذكم كينبو ،ِالطاعات فعل يسهل فهو ؛ِبسهولة الطاعات فعل فيو كيستطيع

 عن كاالبتعاد ،ِالطاعات فعل فتعَود ؛ِعليو مركره من استفاد من الشهر ىذا ُب كاظتيوَفقِي
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 فعل من فيو اعتاده ما على االستمرار ُب اظتستقبل ُب لو امنطلقِن كصار ،ِكارمات اظتعاصي
 إىل لينطلق هنايتو كينتظر ،ِأايمو يستطيل ثقيالنِ اسجنِن رمضاف شهر يعترب من كاظتخذكؿ ،ِاطتَت

 .كالشيطاف النفس كطاعة ،ِالعصياف
 ،ِالطاعات على ابالستمرار رمضاف شهر كأتبعوا ،ِ-هللا عباد- هللا فاتقوا

ِآمىنيواِاٍصرًبيكاِكىصىاًبريكاِكىرىاًبطيواِكىاتَػقيواِاللَػوىِِ﴿ِ :الرجيم الشيطاف من اب أعوذ  ِأىيػُّهىاِاَلًذينى ايى
 )39(﴾ََِ﴿ لىعىَلكيٍمِتػيٍفًلحيوفِى

ِكاإلنعاـ الفضل مواسم عباده على يوايل يزاؿِي كال ،ِاإلسالـ بنعمةًِ علينا مىنَِ الذم  اضتمدِي
 كحده هللا إال إلو ال أف كأشهد ،ِاضتراـ بيتو إىل اضتج أبشهرًِ أعقبو رمضاف شهر انتهى أف فبعد ،
 كأصحابو آلو كعلى عليو كرسولو عبده اػتمدِن أف كأشهدِي ،ِكاإلكراـ اصتالؿ ذك لو شريك ال

 ِ.كالسالـ الصالة أفضل
 :بعدِي أما

 قبوؿ عالمةًِ من فإفَِ ،ِرمضاف بعد اطتَتات فعل كاتبعوا ،ِتعاىل هللا اتقوا ،ِالناس أيها
طِه إال رمضاف شهرِي كما ،ِبعدىا اضتسنة فعل اضتسنة ِالصاحل كالعمل ةللتوب كمبدأ اطتَت على منشًٌ

 رمضاف ُب كاألعماؿ التوبة قبوؿ عالمة من كإف ،ِرمضاف خبركج ال ابظتوت تكوف العمل كهناية ،
 الردٌِ عالمة كمن ،ِرمضاف قبل عما الطاعة ُب حاالنِ أحسن رمضاف بعد اإلنساف يكوف فأ

 .قبلو ؽتا حاالنِ أسوأ رمضاف بعد اإلنساف يكوف أف كاطتذالف
 التوبة ابب أفَِ كاعلموا ،ِرمضاف بعد حالكم كانظركا ،ِ-هللا رزتكم- ألنفسكم فتنَبهوا

 بل ،ِهللا رزتة من يقنطٍِ فال رمضاف ُب التوبة فاتتو ؽتن ،ِزماف كل كُب ،ِرمضاف ُب ادائمِن مفتوح
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 إليو رجع ظتن الذنوب كيغفر ،ِاتب من على يتوب هللا فإف ،ِكاف كقت أم ُب التوبة يبادر
  ،ِكأانب

ِتػىٍقنىطيواًِمنَِرزٍتىًةِاللَػوًِِ﴿:ِِتعاىل قاؿ ِأىٍسرىفيواِعىلىٰىِأىنفيًسًهٍمِالى ِاَلًذينى ًِعبىاًدمى ًإَفِاللَػوىِ ۖ   قيٍلِايى
يعنا ِرتًى ِالذُّنيوبى ِاٍلغىفيوريِالَرًحيمِيۖ   يػىٍغًفري ِرىبًٌكيٍمِكىأىٍسًلميواِلىويًِمنِقػىٍبًلِأىفِ ﴾ّٓ﴿ ًإنَويِىيوى كىأىنًيبيواًِإىلىٰ

ِتينصىريكفِى َِالى ٍِبي تًيىكيميِاٍلعىذىابي ًِإلىٍيكِي ﴾ْٓ﴿ أيٍى ِمىاِأينًزؿى مِمًٌنِرَبًٌكيمِمًٌنِقػىٍبًلِأىفِكىاتًَبعيواِأىٍحسىنى
ِتىٍشعيريكفِى ِبػىٍغتىةنِكىأىنتيٍمِالى تًيىكيميِاٍلعىذىابي  )40(ِ﴾ِٓٓ﴿ أيٍى

 اظتعاصي إىل ابلرجوع تيفسدكه كال اضتسنات من رمضاف ُب كسبتم ما على حافظوا
 ،ِاإلنساف أىلكت كىثيرت إذا السيئات فإف ،ِقَدمتم ما كتبطلوا بنيتيم ما فتهدموا ،ِكالسيئات
ِاَلًذينىِخىًسريكاِأىنفيسىهيمٍِ﴿ِاظتيزاف ُب ِبسناتو كرجحت  (41)ِ﴾ِكىمىٍنِخىَفٍتِمىوىازًينيويِفىأيكلىػًٰئكى

 صلى- دمحم ىدم اعتدم كخَت هللا كتاب اضتديث خَت أفَِ كاعلموا ،ِ-هللا عباد - هللا فاتقوا
 شذ كمن اصتماعة على هللا يد فإف ابصتماعة كعليكم ،ِػتداثهتا األمور كشرِ -كسلم عليو هللا
ًإَفِاللَػوىِِ﴿:ِِ- كعال عز- فقاؿ بنفسو فيو بدأ أبمر أمركم هللا أف اعلمواِك ،ِالنار ُب شذ

ًئكىتىويِييصىلُّوفىِعىلىىِالَنيبًٌِ ِآمىنيواِصىلُّواِعِى ۖ   كىمىالى ِأىيػُّهىاِاَلًذينى ِ،ِ)42(ِ﴾{ٔٓ﴿ لىٍيًوِكىسىلًٌميواِتىٍسًليمناايى

 األئمة ،ِالراشدين خلفائو عن اللهم كارضًِ دمحم نبينا كرسولك عبدؾ علىِاللهمِصٌلِكسلم
 إبحساف تبعهم كمن التابعُت كعن أرتعُت الصحابة كعن كعلي كعثماف كعمر بكر أيب اظتهديُت

 ،ِالدين أعداء كدمًٌر ،ِكاظتشركُت الشرؾ كأذؿًِّ كاظتسلمُت اإلسالـ عزًِّأ اللهم ،ِالدين يـو إىل
ِ اللهم ،ِالعاظتُت رب اي عامةِن اظتسلمُت بالد كسائر مطمئنا ءامنا البلد ىذا كاجعل  علينا كيلًٌ
 رب اي رضاؾ كاتبع ،ِكاتقاؾ خافك فيمن كاليتنا اجعل اللهم ،ِشراران شرَِ كاكفنا ،ِخياران

 ِ.العاظتُت

                                                 
(
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 صلحأ اللهم ،ِمضلُت كال ضالُت غَت ،ِمهتدين ىداة كاجعلهم ،ِأموران كالة أصلح اللهم
 اليهود من ،ِالدين أعداء أعداءؾ دمر اللهم ،ِكاظتفسدين السوء بطانة عنهم كأبعد بطانتهم

 شتًٌت اللهم ،ِكاظترتدين اظتنافقُت من كأعاهنم شايعهم كمن ،ِكاظتشركُت الكفرة كسائر كالنصارل
 كاشغلهم بعض على بعضهم كسلط تدبَتىم ُب تدمَتىم كاجعل كلمتهم بُت كخالف مشلهم

 .قدير ءشي كل ىعل إنك ؿتورىم ُب كيدىم كاجعل أبنفسهم
 كؿتن الغٍت أنت ،ِأنت إال إلو ال هللا أنت اللهم ،ِالعليم السميع أنت إنك منا تقبل ربنا
 إال إلو ال هللا أنت اللهم ،ِالفقراء كؿتن الغٍت أنت ،ِأنت إال إلو ال هللا أنت اللهم ،ِالفقراء

ِكأغثنا اسقنا اللهم ،ِالقانطُت من جتعلنا كال الغيث علينا أنزؿ ،ِالفقراء كؿتن الغٍت أنت ،ِأنت
 بالء كال ىدـ كال عذاب سقيا ال رزتة سقيا اللهم ،ِكأغثنا اسقنا اللهم ،ِكأغثنا اسقنا اللهم ،

 عبادؾ اسقي اللهم ،ِفضلك بذنوبنا عنا دتنع فال ،ِخلقك من خلق انإ اللهم ،ِغرؽ كال
 ،ِحُت إىل كبالغا لنا خَتا أنزلتو ما كاجعل اظتيت بلدؾ كأحيي رزتتك كانشر كهبائمك كبالدؾ

 .العليم السميع أنت إنك منا تقبل ربنا
 كالبغي كاظتنكر فحشاءال عن كينهى ،ِالقرىب ذم كإيتاء كاإلحساف ابلعدؿ أيمر هللا إف
 كقد ،ِتوكيدىا بعد األدياف تنقضوا كال ،ِعاىدًب إذا هللا بعهد كأكفوا ،ِتذكركف لعلكم يعظكم
 نعمو على كاشكركه يذكركم هللا فاذكركا ؛ِتفعلوف ما يعلم هللا إف ،ِكفيالىِ عليكم هللا جعلتم
  .تصنعوف ما يعلم كهللا أكرب هللا كلذكر ،ِيزدكم

2/  
 - تعاىل هللا رزتو– العثيمُت صاحل بن دمحم الشيخ

 ؟؟؟؟ رمضان تعد ماذا ثم
 سيئات كمن أنفسنا شركر من اب كنعوذ ، كنستغفره كنستعينو ، ؿتمده ،  اضتمد إف
 كحده هللا إال إلو ال أف كأشهد ، لو ىادم فال يضلل كمن ، لو مضل فال هللا يهده من ، أعمالنا



 

  

ا أف كأشهد ، لو شريك ال  كالتابعُت كأصحابو آلو كعلى عليو هللا صلى-، كرسولو عبده ػتمدن
 ،ِ-كثَتنا تسليمنا كسلم ، إبحساف عتم

 : بعد أما 
 ، كقيامو رمضاف صياـ إدتاـ من بو أنعم ما على- كجل عز -هللا نشكر إننا : هللا عباد فيا
 صيامنا لقبوؿ ، لقبولو يوفقنا أف تعاىل نسألو ، لقبولو يوفقنا أف لذلك كفقنا الذم تعاىل كنسألو

 . أعمالنا كسائر ، كقيامنا ،
 أك ، شهر عليو بقي :ِ"ِ نقوؿ ، رمضاف شهر غتيء نرتقب كنا لقد : اظتسلموف أيها  
 ، يرتقبو للمرء مستقبل كل كىكذا ، ظهوران كراء فناهخل ٍب الشهر فجاء ،" ثالثة أك ، شهراف

 إف ، اظتوت عليو يكوف ماذا شعرم كليت ، األجل بو ينتهي أف إىل كراءه كخيلفو بو دير ٍب جاء
 ؟ موتو يكوف كأين ، موتو يكوف مىت ال موتو عليو يكوف ظتا يهتم أف : لو ينبغي اإلنساف

 :ِ أشياء ثالثة فهاىنا
 . مكاف مأ كُب بلد أم ُب أم :ِ؟ِاظتوت يكوف أينِ-

 . شهر أم كُب سنة أم ُب  أم :ِ؟ِاظتوت يكوف مىت  - 
 قصَت فإنو طاؿ مهما الزمن ألف ؛ اظتهم ىو كىذا :ِ؟ اظتوت يكوف حاؿ أم على  :الثالث 

 أم على اظتهم كلكن ؛ مات مكاف أم ُب اإلنساف يبايل ال اظتكاف كإف ، اظتوت هنايتو كاف إذا
 ، - كجل عز - عنا ترضيو اليت اضتاؿ على كإايكم ميتتنا جيعل أف هللا نسأؿ ، ديوت حاؿ

 لو كػتبة  إخالصا هللا إال إلو ال الدنيا من كالمنا آخر جيعل أف - تعاىل - هللا كنسأؿ
 . كتعظيما
 األعماؿ من -هللا شاء ما- فأكدعناه كردينا شهرنا رمضاف شهر بنا حل لقد : اظتسلموف أيها

ا سريعنا فارقنا ٍب ،  ، منو ختلصوا ألهنم ؛ بفراقو فرحوا مىنٍِ الناس ًمنِى إف ، علينا أك لنا شاىدن
 ألهنم ؛ بتمامو فرح من الناس من كإف ، عليهم ثقيلة كانت اليت كالعبادات الصياـ من ختلصوا



 

  

 هللا كعد هبا استحقوا اليت الصاضتة األعماؿ من فيو بو قاموا مبا كاآلاثـ الذنوب من بو ختلصوا
 لو غفر : كاحتساابِن إدياانِن رمضاف صاـ من:ِ)ِ-مكسل عليو هللا صلى - النيب قاؿ كما ؛ ابظتغفرة

 قاـ كمنو(ِ،ِ)ذنب من تقدـ ما لو غفر : كاحتساابِن إدياانِن رمضاف قاـ كمن) و(ِ،ِذنب من تقدـ ما
 و(ِ.ذنب من تقدـ ما ول غفر كاحتساابِن إدياانِن القدر ليلة

 كإف ، ككدعناه فارقناه الذم رمضاف شهر ُب الذنوب ظتغفرة عظيمة ثالثة أسباب فهذه
 ، بعده اظتعاصي اإلنساف عاكدي أف : بفراقو الفرح عالمة كإف ، عظيم الفرحُت بُت الفرؽ

 ُب اظتصلوف فيقل اجملتمع ُب ذلك آاثر كتظهر ، ارمات على كيتجرأ ، ابلواجبات فيتهاكف
 الصالة ألف ؛ أضيع سواىا ظتا فهو صالتو ضيع كمن ، ملحوظنا عظيمنا نقصنا كينقصوف اظتساجد

 كأعظم منها أكثر كتكوف هبا حتيط رمبا الطاعات بعد اظتعاصي كإف ، كاظتنكر الفحشاء عن تنهى
 فمن ، بعدىا اضتسنة اضتسنة ثواب :ِ" السلف بعض قاؿ ، التعب سول للعامل يكوف فال

 عمل من أف كما ؛ األكىل اضتسنة قبوؿ على عالمة ذلك كاف ِبسنة أتبعها ٍب حسنة عمل
 ." قبوعتا كعدـ اضتسنة رد على عالمة ذلك كاف بسيئة أتبعها ٍب حسنة

 (43)ِ﴾ ذينيوهًبًمٍِ بًبػىٍعضًِ ييًصيبػىهيمٍِ أىفٍِ هللاِي ييرًيدِي أىَّنَىا فىاٍعلىمٍِ تػىوىَلٍوا فىًإفٍِ ﴿ :ِ-كجل عز -هللا يقوؿ

 اوقضى فقد اورٍد إذا اخلري مُاسم أن أذظىُن : اإلخُج أيٍا

 ؟ ادلؤمه عمل
 مواسم ابنقضاء ينقضي ال اظتؤمن عمل إف ، الصحة من لو أساس ال ظن الظن ىذا إف 
ِ-كتعاىل تبارؾ -هللا قاؿ كما ؛ ابظتوت إال ينقضي ال دائم دائب عمل اظتؤمن عمل إف ، العمل

 ِ)44(ِ﴾َُِ﴿ميٍسًلميوفِى كىأىنٍػتيمٍِ ًإال دتىيوتينَِ كىال تػيقىاتًوًِ حىقَِ هللاِى اتَػقيوا آىمىنيوا اَلًذينِى أىيػُّهىا ايِى ﴿

تًيىكِى حىىَتِ رىَبكِى كىاٍعبيدٍِ ﴿  :تعاىل كقاؿ     .اظتوت أيتيك حىت أم ؛ِِ)45(ِ﴾ٗٗ﴿ اٍليىًقُتِي أيٍى
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 رمضاف صياـ انقضى لئن ، ينقطع مل العمل زمن فإف الصياـ شهر انقضى لئن : اإلخوة أيها
 كاف شواؿ من أايـ بستة كأتبعو رمضاف صاـ فمن،ِ- اضتمد ك -مشركعنا يزاؿ ال الصياـ فإف

 : كقاؿ ، كاطتميس االثنُت صياـ- كسلم عليو هللا صلى -هللا رسوؿ سن كقد ، الدىر كصياـ
 هللا صلى -ىكأكص ، ( صائم كأان عملي يعرض أف : فأحب هللا على فيهما تعرض األعماؿ إف)

 عليو هللا صلى -ألمتو كصية أصحابو من لواحد ككصيتو - أصحابو من ثالثة- كسلم عليو
 أايـ ثالثة يصوموا أف- عنهم هللا رضي -الدرداء كأاب ذر كأاب ىريرة أاب أكصى :  كلها- كسلم

 الدىر صـو شهر كل من أايـ ثالثة صـو):ِِ-لمكس عليو هللا صلى -كقاؿ ،ِشهر كل من
 (.كلو

 عليو هللا صلى -عنو كركم ، الصياـ كمنو اضتجة ذم عشر ُب الصاحل العمل على كحث
 يـو صـو ُب- كسلم عليو هللا صلى -كقاؿ ، اضتجة ذم عشر صياـ يدع ال كاف أنوِِِ- كسلم
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ عرفة ُب يصـو ال اضتاج فإف ، اضتاج لغَت يعٍت؛ِ ( كمستقبلة ماضية سنتُت يكفر):ِ عرفة

 ُب كقاؿ ، (اـر هللا شهر رمضاف بعد الصياـ )أفضل:ِ- كسلم عليو هللا صلى- كقاؿ
 كاف ما):ِِ-عنها هللا رضي -عائشة كقالت،ِ(ِماضية سنة يكفر):ِ منو العاشر يـو صـو
 يصومو كاف ؛ شعباف ُب يصـو كاف ما تطوعنا تعٍت شهر ُب يصـو- كسلم عليو هللا صلى -النيب

 (ِ.قليال إال

 ك - ينقطع مل ابلصياـ  فالتعبد : إذنا ، الصياـ فيها يشرع أايـ ىذه : اإلخُج أيٍا
 من ليلة كل مشركعنا يزاؿ ال القياـ فإف رمضاف قياـ انقضى كلئن ، السنة طوؿ على - اضتمد
- كسلم عليو هللا صلى-النيب عليو كحث -عليو هللا صلى -النيب عليو حث ، السنة ليايل

  ،(ِالليل جوؼ ُب الصالة اظتكتوبة بعد الصالة أفضل):ِ كقاؿ ، فيو كرغب



 

  

 تػىقيوِـي أىَنكِى يػىٍعلىمِي رىَبكِى ًإفَِ ﴿:ِِ-كعال جل -ربو عنو قاؿ كما- كسلم عليو هللا صلى -كافِك
ِ﴿ِ:ِكقاؿِتعاىلِ،(46) ِ﴾ مىعىكِى اَلًذينِى ًمنِى كىطىائًفىةِه كىثػيليثىوِي كىًنٍصفىوِي الَلٍيلًِ ثػيليثىيًِ ًمنٍِ أىٍدىنِى اَلًذمِيػىرىاؾى

ُِبِالَساًجًدينِى ﴾ُِٖ﴿ ًحُتىِتػىقيوِـي  )47(﴾ُِٗ﴿كىتػىقىلُّبىكى

 ليلة كل الدنيا السماء إىل ينزؿ- كجل عز -هللا )أف:ِِ-كسلم عليو هللا صلى-ِعنو كصح
 من ، فأعطيو ؟ يسألٍت من ، لو فأستجيب ؟ يدعون من:ِ فيقوؿ ؛ اآلخر الليل ثلث يبقى حُت

 ؛ الليل من اصتزء ىذا ُب هللا لنفحات - اظتسلموف أيها - فتعرضوا ، (لو فأغفر ؟ يستغفرن
 تستغفركنو ، فيعطيكم تسألونو ، لكم فيستجيب تدعونو لعلكم ، عنده من رزتة تصيبوف لعلكم
 . العاظتُت رب اي عليو كأعنا لذلك كفقنا اللهم ، لكم فيغفر
 ، أبفعالكم أقوالكم كحققوا ، أبعمالكم أعماركم كابدركا ، تعاىل هللا اتقوا : اظتسلموف أيها 
 نم الكيس؛ِِ-اظتسلموف أيها -الكيس كإف ، هللا طاعة ُب أمضاه ما اإلنساف عمر حقيقة فإف
 هللا على كدتٍت ىواىا نفسو أتبع من كالعاجز ، اظتوت بعد ظتا كعمل حاسبها : أم  نفسو داف

 األمان،
 فَتجع ؛ الكمكأعم كأموالكم أىلوكم : ثالثة تبعكم متم إذا مأنك -اظتسلموف أيها -اذكركا 
 اللهم ، القيامة يـو إىل اإلنساف قرينا العمل كيبقي ، كاظتاؿ األىل يرجع؛ِِ!كاحد كيبقى اثناف
 . العاظتُت رب اي اطتادتة ِبسن لنا كاختم ، صاضتة أعمالنا اجعل

 لكم كبُت ، لدخوعتا كدعاكم ، أبواهبا كفتح ، اطتَتات سبل لكم هللا يسر لقد : هللا عباد
 الفعل ُب ستس ىي ؛ِالشهادتُت بعد اإلسالـ أركاف آكد اطتمس الصلوات فهذه ، ثواهبا

 كأكملها لكم هللا شرعها ، القيامة يـو كؾتاة لو كفارة كانت أقامها من ، اظتيزاف ُب كستسوف
 ، بعدىا كركعتاف ، بسالمُت الظهر قبل أربع : ركعة عشرة اثنتا " :كىي ، عتا التابعة ابلركاتب
 ُب بيتنا لو هللا بٌت صالىن من ، الفجر قبل كركعتاف ، العشاء بعد كركعتاف ، اظتغرب بعد كركعتاف
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 ذلك صح كما ، ( فيها كما الدنيا من خَت أهنا) :ِمنها خبصائص الفجر راتبة كختتص ، " اصتنة
ِختفف أهنا كمنها ، كالسفر اضتضر ُب عليها اافظة  كمنها ،- كسلم عليو هللا صلى -النيب عن
 أيها اي قل:"ِاألكىل الركعة ُب فيها يقرأ  معينة سور أك معينة آبايت فيها يقرأ أنو كمنها،ِ

قيوليواِآمىَناِاًبللَػًوِكىمىاِ ﴿ : فيها يقرأ أك ، "الفاحتة بعد اإلخالص بسورة:ِ"ِالثانية كُب ، "الكافركف
نىا ًِإلىيػٍ ًلمىةوِسىوىاءوِ ﴿ِالبقرة سورة ُب اآلية آخر إىلِ،(48) ِ﴾ أينًزؿى ِكى ٰ ِأىٍىلىِاٍلًكتىاًبِتػىعىالىٍواًِإىلى قيٍلِايى

نىكيمٍِ نػىنىاِكىبػىيػٍ  . الثانية الركعة ُب كالثانية األكىل الركعة ُب األكىل عمراف آؿ ُبِِ(49) ِ﴾ بػىيػٍ
 ؛ فعلو أما ، كفعلو بقولو- كسلم عليو هللا صلى -هللا رسوؿ سنة مؤكدة سنة الوتر كىذا

 قاؿ فقد ؛ قولو كأما ، كترا ابلليل صالتو آخر جيعل- كسلم آلو كعلى عليو هللا صلى-ِفكاف
:ِ -مكسل عليو هللا صلى -كقاؿ ، (كترا ابلليل صالتكم آخر اجعلوا)ِ-مكسل عليو هللا صلى -

 الليل آخر من يقـو أف : طمع كمن ، أكلو فليوتر الليل آخر من يقـو ال أف : خاؼ من)
 ينبغي ال مؤكدة سنة فالوتر ، ( أفضل كذلك مشهودة الليل آخر صالة فإف ؛ الليل آخر فليوتر

 كقاؿ ، أكده من كمنهم أكجبو من فمنهم كجوبو ُب اختلفوا العلم أىل أف حىت ، تركو لإلنساف
 " شهادة لو تقبل أف ينبغي ال سوء رجل فهو الوتر ترؾ من"ِ-هللا رزتو - حنبل بن أزتد اإلماـ

 كلو اآلخرة العشاء صالة من : ككقتو ، ركعة عشرة إحدل : كأكثره ، ركعة : الوتر كأقل
 فإذا ، شفعنا النهار ُب قضاه الليل ُب فاتو كمن ، الفجر طلوع إىل اظتغرب إىل تقدمي رتع غتموعة

 " ففي ، ركعات أربع النهار ُب صالىا عنو انـ أك الليل ُب فنسيو بثالث يوتر أف عادتو من كاف
 إذا كاف - كسلم عليو هللا صلى - النيب أف)ِ:ِ-عنها هللا رضي -عائشة عن " مسلم صحيح

 خلف األذكار كىذه ، ( ركعة عشرة ثنيت النهار من صلى الليل قياـ عن كجع أك نـو غلبو
 صالتو من سلم إذاِ)ِ-كسلم آلو كعلى عليو هللا صلى - النيب كاف اظتكتوبة الصلوات

 ، ـكاإلكرا اصتالؿ ذا اي تباركت السالـ كمنك السالـ أنت همالل : كقاؿ ثالثة استغفر اظتكتوبة
 ، كثالثُت ثالث هللا ككرب ، كثالثُت ثالث هللا كزتد ، كثالثُت ثالث صالة كل دبر هللا سبح كمن
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 اضتمد كلو اظتلك لو ، لو شريك ال كحده هللا إال إلو ال : اظتائة دتاـ : كقاؿ ، كتسعوف تسع فتلك
 . ( البحر زبد مثل كانت كإف خطاايه غفرت ، قدير شيء كل ىعل كىو ،

 شريك ال كحده هللا إال إلو ال أف أشهد : قاؿ ٍب الوضوء فأسبغ توضأ من) :ِالوضوء كىذا
ا أف كأشهد لو  لو تحتف . اظتتطهرين من كاجعلٍت التوابُت من اجعلٍت اللهم كرسولو عبده ػتمدن

 . ( شاء أيها من يدخل الثمانية اصتنة أبواب
 ، الزكوات : السنة مدار على اظتوت إىل مشركعة تزاؿ ال فإهنا ؛ اظتالية النفقات أما  

ِ، صدقة اإلنساف نفس على اظتصركفات بل ، كاألكالد األىل على كاظتصركفات ، كالصدقات
 أيكل العبد عن لَتضى هللا كإف(ِ،ِ) عليها أثيب إال هللا كجو هبا يبتغي نفقة ينفق مؤمن نم ما)

 ، األكل أكؿ ُب هللا فسمًٌِ أكلت إذا ،(ِعليها فيحمده الشربة كيشرب عليها فيحمده األكلة
 الساعي كإف)ِ، آخره ُب هللا كازتد الشرب أكؿ ُب هللا فسمًٌِ شربت كإذا ، آخره ُب هللا كازتد
 كالساعي ؛(ِيفًت ال كالقائم يفطر ال كالصائم أك هللا سبيل ُب كاجملاىد كاظتساكُت األرملة على
 الذين كالضعفاء الصغار اإلنساف كعائلة ، ِباجتهم كيقـو برزقهم يسعى الذم ىو : األرملة على

 أك ، هللا سبيل ُب كاصتهاد عائلتو على فالسعي ، اظتساكُت من ىم أبنفسهم القياـ يستطيعوف ال
 هللا فنسأؿ ، عباده على هبا هللا أنعم كفضل نعمة من عتا اي ، اظتستمر كالقياـ الدائم كالصياـ

 . ككرمو مبنو منها يزيدان كأف ، شكرىا يرزقنا أفِتعاىل
 ؟ فالداخلِو فأين ظتفتوحة أبواهبا كإف ؟ السالكوف فأين كثَتة اطتَتات طرؽ إف  :هللا عباد

 ، بنصيب طاعة كل من- هللا عباد-فخذكا ! اعتالكوف إال عنو يزيغ ال لواضح اضتق كإف 
عىليواِِ﴿:ِ- كجل عز - هللا قاؿ فقد ِآمىنيواِارٍكىعيواِكىاٍسجيديكاِكىاٍعبيديكاِرىَبكيٍمِكىافػٍ ِأىيػُّهىاِاَلًذينى ايى

ِلىعىَلكيٍمِتػيٍفًلحِي رى  أشد هللا لعبادة مفتقركف أنكم -اإلخوة أيها- كاعلموا،ِِ)50(ِ﴾ٕٕ﴿ ۩ وفِىاطٍتىيػٍ
 كليست ، كقت كل ُب لذلك مفتقركف إنكم ، كالنـو كاعتواء كالشراب الطعاـ إىلِافتقاركم من
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 ال حي كهللا هللا تعبدكف ألنكم ؛ فقط رمضاف ُب العبادة كليست ، رمضاف ُب فقط العبادة
 . ديوت

 ُب تسبيحة أك ركعة زايدة فيو الواحد يتمٌت الذم اليـو سيأٌب إنو : اإلخُج أيٍا
 الزمن ركاابد - اإلخوة أيها - فبادركا ، سيئاتو ُب خطيئة أك سيئة نقص كيتمٌت ، حسناتو

 ؛ بلسانو كتابو يقرأ أك ، بلسانو -تعاىل– هللا يذكر أف اإلنساف يتعب ال إنو ، الصاضتة ابألعماؿ
 هللا صلى - هللا رسوؿ عن جاء كما ؛ - كجل عز - هللا تذكر أف ديكنك سهل أمر ىذا ألف
 أكرب كهللا ، هللا إال إلو كال ،  كاضتمد ، هللا سبحاف : أقوؿ ألف):ِ قولو ُب - كسلم عليو
ا قائمنا كقت كل ُب ، (الشمس عليو طلعت ؽتا إيلَِ أحبُِّ  -النيب عن ثبت كلقد ، كماشينا كقاعدن
 ُب ثقيلتاف اللساف على تافخفيف الرزتن إىل حبيبتاف كلمتاف) : قاؿ أنو- كسلم عليو هللا صلى

 هللا سبحاف :ِ" يقوؿ أف يعجز أينا ، ( العظيم هللا سبحاف ، كِبمده هللا سبحاف . اظتيزاف
ا دائمنا كِبمده  يسر اللهم ، عليو هللا يسره من على يسَت كلكنو ؛ يسَت ألمر ىذا إف ،" كأبدن

 . ككرمك مبنك علينا ذلك
ِِ﴿ِ:- كجل عز -هللا قوؿ تذكركا : اظتسلموف أيها ِرىبًٌ ِقىاؿى ًِإذىاِجىاءىِأىحىدىىيميِاٍلمىٍوتي حىىَتٰ
ِقىائًلِي  كىاَلِ لىعىلًٌيِأىٍعمىليِصىاضًتناًِفيمىاِتػىرىٍكتِي ﴾ٗٗ﴿ اٍرًجعيوفًِ ًلمىةهِىيوى ِكى كىًمنِكىرىائًًهمِبػىٍرزىخهِ ۖ   هىاًإنَػهىا

عىثيوفِى ِيػيبػٍ ِيػىٍوـً ٰ  "ِ؛كمايل أىلي ُب قليال أدتتع لعلي ارجعوف :ِ" يقوؿ ال إنو ،ِِ)51(ِ﴾ََُ﴿ ًإىلى

 بعد ذلك كلكن ؛ ﴾ تػىرىٍكتِي ًفيمىا صىاضًتنا أىٍعمىلِي لىعىلًٌي ﴿ : عنو- كجل عز -هللا يقوؿ كلكنو
عىثيوفِىِ﴿:ِ -لكج عز - هللا قاؿ كعتذا ؛ األكاف فوات ِيػيبػٍ ِيػىٍوـً ٰ    .﴾ََُ﴿كىًمنِكىرىائًًهمِبػىٍرزىخهًِإىلى

 خَت على كابعثنا ، األعماؿ أحسن على أمتنا اللهم ، األعماؿ أحسن على ناأمت اللهم   
 ابألعماؿ كعمارهتا ، األكقات الغتناـ كإايكم هللا كفقٍت ، كاإلكراـ اصتالؿ ذا اي اطتالؿ

 أقوؿ ، اعتبات كاسع إنو ككرمو مبنو منها كطهران ، كالسيئات اطتطااي اجتناب كرزقنا ، الصاضتات
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 الغفور ىو إنو فاستغفركه ، ذنب كل من اظتسلمُت كلكافة كلكم يل هللا كأستغفر ، ىذا قويل
 ِ  مِ.الرحي

3ِ/ 
  -حفظوِهللا–خطبةِالشيخِصاحلِبنِفوزافِالفوزافِ

 :  رمضان تعد العمل مُاصلح
 يبلغ حُت من مستمر اظتسلم عمل كإَّنا ،ِرمضاف شهر علىِمقصورا اظتسلم عمل كليس

كىاٍعبيٍدِِ﴿:ِِ-كسلم عليو هللا صلى- دمحم لنبيو ِ-كعال جل- هللا قاؿ ،ِهللا يتوفاه أف إىل اضتلم
ِاٍليىًقُتِي تًيىكى ِأيٍى ِحىىَتٰ  ،ِاظتوت دكف غاية اظتسلم لعمل فليس ،ِاظتوت يعٍت؛ِِِ)52(ِ﴾ٗٗ﴿ رىَبكى

 ينقص كال ،ِشيئا أعماعتم من رمضاف دخوؿ يزيد الِاأقوامِن أدركت:ِ"ِِالسلف بعض قاؿِِ
ِغَته كُب رمضاف ُب حياهتم كل ُب العبادة ُب غتتهدين كانوا ألهنم "ِ؛ِشيئاِن أعماعتم من خركجو

ِخَت إىل خَت زايدة الصاحل عملو إىل ييضيفو اظتسلم عمل ُب زايدة رمضاف شهر جعل هللا كلكنَِ ،
 على كلو خَت فهو ،ِفاتو ما كيستدرؾ -كجل عز- هللا إىل ليتوب للمفٌرط فرصةِن كجعلو ،

 طاعة ُب كاستكملو كقيامو لصيامو كفقو هللا ألف ؛ِرمضاف شهر ابنتهاء يفرح اظتؤمن ،ِاظتسلمُت
 كالفاسق اظتنافق كأما ،ِالصاحل العمل ُب الشهر رتيع من هللا مكنو أف بذلك يفرح فهو ،ِهللا

 ُب كانوا ألهنم ؛ِكغفالهتم ،ِكملذاهتم ،ِشهواهتم إىل لينطلقوا رمضاف شهر ابنتهاء يفرحاف فهما
 كديرحوف يسرحوف ،ِكسهوهتم غفلتهم إىل ينطلقوف انتهى فلما رمضاف شهر ُب أسر كُب سجن

 فإف ،ِؽتاتو قبل هللا إىل كاتبِ-كعال جل- هللا كفقو من إال اظتوت أيتيهم أف إىل اضتياة ىذه ُب
 . اتب من على يتوب هللا

؛ِ رمضاف قبل حالو من أحسن بعده اظتسلم حاؿ تكوف أف رمضاف شهر قبوؿ عالمة من إف
 يعٌود شهر كرمضاف ،ِالصاحل العمل إىل يدعو الصاحل كالعمل ،ِاضتسنة إىل تدعو اضتسنة ألف
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 ،ِهبا كيتلذذ هللا طاعة على يستمر رمضاف بعد فهو ،ِالطاعة على كيربيو اطتَت فعل على اظتسلم
 الليل فقياـ القياـ أردت فإف ،ِالسنة كل ُب كالنهار الليل آانء مفتوحِه الصاحل العمل غتاؿ إف

 أردت إف ،ِعليو كتداـك ذلك على كحتافظ لك، هللا يسر ما تقـو ،ِالسنة كل ُب مشركعِه
 على فحافظ السيَنة بينتها معينة أايـ ُب ،ِالسنة سائر ُب كمستحب مشركع فالصياـ الصياـ

ِاِ﴿ كقت كل ُب ميسر فالقرآف القرآف تالكة أردت إف ،ِذلك ٍلقيٍرآفىِلًلذًٌٍكًرِفػىهىٍلِكىلىقىٍدِيىَسٍرانى
كىاٍعتىًصميواِِبىٍبًلِ ﴿ِ،ِبيدؾ اظتتُت هللا حبل فإنو القرآف تالكة على فداـكِ)53(ِ﴾ُٕ﴿ ًمنِمُّدًَكرِو

ِتػىفىَرقيواِ يعناِكىالى  اظتساجد فإف اظتساجد كأًلف رمضاف شهر ُب اعتاد من ككذلك ،ِِ(54)ِ﴾اللَػًوِرتًى
 كالصالة ،ِفيها للجلوس مهيأة ،ِمصراعيها على مفتوحة ،ِالسنة سائر ُبِكِاضتمدِمفتوحة

ِأىًذفىِاللَػويِأىفِتػيٍرفىعىِِ﴿ ،ِاطتمس الصلوات على اافظة سيما ال ،ِفيها هللا كذكر ،ِفيها ُبِبػيييوتو
ِكىاآٍلصىاؿًِ ًِفيهىاِاشٍتيويِييسىبًٌحيِلىويًِفيهىاِاًبٍلغيديكًٌ ِبػىٍيعهِعىنًِذٍكًرِ﴾ِّٔ﴿ كىييٍذكىرى ِاَلِتػيٍلًهيًهٍمِجًتىارىةهِكىالى رًجىاؿه

ًإيتىاًءِالزَكىاةًِ ًةِكى ِالَصالى ًإقىاـً ِكىاٍألىٍبصىارِي ۖ   اللَػًوِكى ًِفيًوِاٍلقيليوبي لًيىٍجزًيػىهيميِ﴾ِّٕ﴿ خيىىافيوفىِيػىٍومناِتػىتػىقىَلبي
ِمىاِعىًمليواِكىيىزًيدىىيمِمًٌنِفىٍضًلوًِ ِمىنِيىشىاءيًِبغىٍَتًًِحسىابِو ۖ   اللَػويِأىٍحسىنى  ؛ِ)55(ِ﴾ّٖ﴿ كىاللَػويِيػىٍرزيؽي

،ِِفيها ،ِكأيلفوفِفيها كجيلسوفِإليها يًتددكف ،ِاظتؤمنُت عيوف قرة كىيِهللا بيوت ىي كاظتساجد
 ُب هللا يظلهم الذين السبعة كمن ،ِجاء كما أك ،(ِهللا أًلفو اظتسجدِأًلف من):ِِاضتديث كُب
 يًتدد ،ِإليها يرجع منها خرج كلما ،(ِابظتساجد معلقِه قلبو كرجلِه):ِِظليو إال ظل ال يـو ظلو

 كاصتلوس ،ِلو تيسر ما فيها كجيلس ،ِاظتفركضة للصلوات مرات ستس كالليلة اليـو ُب عليها
 مشع كىي ؛ِهللا بيوت فهي ،ِ-كتعاىل سبحانو-ِهللا طاعة على اعتكاؼ ،ِاعتكاؼ فيها

 كُب ،ِعباداهتم ُب اظتسلمُت حياة كىي ؛ِالرزتة كمستقر ،ِاظتالئكة مستقر كىي ؛ِاألنوار
ِبيوهتم بُت تيبٌت ،ِعباده على هبا هللا أنعم نعمة أكرب فهي ؛ِ-كجل عز-  ذكرىم كُب ،ِتعلمهم

 فاعمركىا ،ِأظهركم بُت هللا من نعمة فهي ،ِإليها الذىاب ُب مشقة يتكلفوف ال ،ِحاراهتم كُب ،
ِكالشتم ،ِكالنميمة ،ِالغيبة من لسانك حفظ على تعودت من اي ،ِ-كتعاىل سبحانو- هللا بطاعة

                                                 
(

53
 (13سورة القمر ) (

(
54

 (122( سورة آل عمران )
(

55
 [24-22( سورة النور ]

http://tanzil.net/#54:17
http://tanzil.net/#24:36
http://tanzil.net/#24:37
http://tanzil.net/#24:38


 

  

 أطلقتو فإف لسانك فأمسك ،ِرمضاف بعد ذلك على حافظ ،ِرمضاف شهر ُب الزكر كقوؿ ،
 أمسكتو إذا أما ،ِػتـر كالـ بكل ،ِابلنميمة ،ِابلغيبة ،ِالسيء ابلكالـ قتلك ،ِقتلك

 ُب شتعك صينت من اي ،ِ-كتعاىل سبحانو- هللا ذكر ُب لك خادما أصبح هللا ذكر ُب كاستعملتو
ًإَفِِ﴿ ،ِذلك عن رمضاف بعد شتعك صين ،ِكاظتالىي ،ِكاظتزامَت ،ِاظتعازؼ استماع عن رمضاف

ِكىافىِعىٍنويِمىٍسئيوالنِ ِكيلُِّأيكلىػًٰئكى ِكىاٍلفيؤىادى  )56(ِ﴾ّٔ﴿ الَسٍمعىِكىاٍلبىصىرى

 كغيضَِ ،ِبصرؾ غيضَِ ،ِرمضاف شهر ُب اضتراـ إىل النظر عن نظرؾ حفظ تعودت من اي
ِأىزٍكىٰىِ ۖ   قيلِلًٌٍلميٍؤًمًنُتىِيػىغيضُّواًِمٍنِأىٍبصىارًًىٍمِكىحيىٍفىظيواِفػيريكجىهيمٍِِ﴿ِ،ِهللا حـر عما طرفك ذٰىًلكى

ًِمٍنِأىٍبصىارًًىَنِكىحيىٍفىٍظنىِ ﴾َّ﴿ ًإَفِاللَػوىِخىًبَتهِمبىاِيىٍصنػىعيوفِىۖ   عتىيمٍِ كىقيلِلًٌٍلميٍؤًمنىاًتِيػىٍغضيٍضنى
 (57)ِ﴾ِ فػيريكجىهينَِ

 إىل النظر عن ،ِالنساء إىل النظر عن ،ِهللا حٌرـ عما األبصار بغضَِ أمران -كعال جل- فا
ِالفحش كتعرض ،ِالسوء تعرض اليت ،ِاعتابطة ،ِاطتبيثة الشاشات ُب ظرالن عن ،ِالفاتنة الصور

 انتشرت اليت القنوات ىذه عن أبصاران فلنحفظ ،ِاإلدياف كخيدش ،ِاضتياء خيدش ما كتعرض ،
 مسموِـه سهمِه النظر فإف ،ِعنها أبصاران نغضَِ أف فعلينا ،ِالبيوت منِكثَتا كدخلت الناس بُت
 ،ِرمضاف شهر ُب غضضتو كما ،ِأايمك سائر ُب بصرؾ غضَِ على فحافظ ،ِإبليس سهاـ من
 الصاضتة األعماؿ على كب دتر كدكرة فًتة إال رمضاف شهر ما ،ِلك مربٌِو إال رمضاف شهر فما

 ألف ؛ِنكااثِنأ قوة بعد من غزعتا نقضت كاليت تكن كال ،ِعليها فحافظ ،ِكتعتادىا عليها تًتىب
 ،ِاظتعاصي إىل كعاد ،ِالتفريط إىل عاد رمضاف خرج إذا لكن ،ِرمضاف ُب جيتهد الناس بعض
 من اب أعوذ ،ِاب إال قوة كال حوؿ كال ،ِخَت من رمضاف شهر ُب عملو كاف ما فمحا

ِأىيػُّهىاِِ﴿:ِ الرجيم الشيطاف َِماِقىَدمىٍتًِلغىدِوايى ِآمىنيواِاتَػقيواِاللَػوىِكىٍلتىنظيٍرِنػىٍفسه كىاتَػقيواِ ۖ   اَلًذينى
اَلًذينىِنىسيواِا ﴾ُٖ﴿ ًإَفِاللَػوىِخىًبَتهِمبىاِتػىٍعمىليوفِى ۖ   اللَػوِى ِكى ِتىكيونيوا للَػوىِفىأىنسىاىيٍمِكىالى
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ِىيميِاٍلفىاًسقيوفِى ۖ   أىنفيسىهيمٍِ ِيىٍستىًومِ ﴾ُٗ﴿أيكلىػًٰئكى ِاصتٍىَنةًِالى ِالَناًرِكىأىٍصحىابي ِ ۖ   أىٍصحىابي أىٍصحىابي
 )58(ِِ﴾َِ﴿ اصتٍىَنًةِىيميِاٍلفىاًئزيكفِى

 
،ِأقوؿِقويلِِ،ِكنفعناِمباِفيوِمنِالبيافِكالذكرِاضتكيمِابرؾِهللاِيلِكلكمُِبِالقرآفِالعظيم

كلكمِكصتميعِاظتسلمُتِمنِكلِذنبِفاستغفركهِكتوبواِإليوِإنوِىوِالغفورِىذاِكأستغفرِهللاِيلِ
 (59)ِ.ِالرحيم
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   :احملرُياخ قائمح
 
 2ص......رمضاف ختاـ ُب كيقولوف يفعلوف السلف كاف ماذا : األكؿ الباب-
 4ص.....................رمضاف لفراؽ السلف قلوب دتزؽ : الثان الباب-
 5ص.......................رمضاف بعد عما السلف أقواؿ : الثالث ابالب-
 بعض يفعلو كما اضتزف ال الصياـ من ابإلفطار اظتسلم فرح مشركعية : الرابع الباب-
 6ص.......................................................الناس
 11ص...................رمضاف ُب الطاعة قبوؿ عالمات : اطتامس الباب-
 14ص............ ...........رمضاف بعد النفس ػتاسبة : السادس الباب-
 16ص..........فقط رمضاف بشهر ؼتتصة ليست هللا طاعة : السابع الباب-
 22ص..................... بعده كما فبرمضا تتعلق خطب : الثامن الباب-
 41ص................................................ اظتراجع قائمة -
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