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¢
إ ّن الحؿد هلل ،كحؿده ،وكستعقـف ،وكستغػره ،وكتوق إلقوف ،وكعوق بوللهلل موـ شورو أكػسوـلل وسو ئقالل
أعؿلللـلل ،مـ يفده اهلل فال َّ
مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هللدي لف.
محؿدً ا عبده و سقلف ،ص َّؾك اهلل عؾقف وعؾك آلف
وأشفد أن ٓ إلوٰف َّإٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أ ّن َّ
كثقرا.
وأصحللبف أجؿعقـ وس َّؾؿ
تسؾقؿلل ً
ً
أ َّملل بعدُ  ..أ ُّيفلل اإلخقة ..
السالم عؾقؽؿ و حؿة اهلل وبركللتف..
َّ
ٍ
كريؿولل كسوتؼبؾف
أمورا
إكّفلل سللع ٌة ص ئقبة
عظقؿولل ْ
ُ
سوؿلل ً
ومق ً
ً
كجتؿع فقفلل يف بقت مـ بقق اهلل لـتذاكر جؿق ًعلل ً
ٍ
وكسلل اهلل –ج ّؾ وعال -أن ُيب ئؾغـلل وإ َّيللكؿ لؽ الؿقسؿ عؾك خ ٍ
ُ
وصللعوة هلل جو ّؾ
قور وإيؿولل ٍن وأمو ٍـ
جؿق ًعلل،
وعال.
وأ ُّيفلل اإلخقة ..إ َّن مثؾ هوٰذا الجؾقس يف بقق اهلل لتذا ُكر أمق الدئ يـ عؿق ًملل وتوذا ُكر مقاسوؿ الخقور
التل يستؼبؾفلل الؿممـقن ٓ َّ
الؿفؿة التول يـبغول أن تحظوك بعـلليتـولل
شؽ أ ّن مثؾ هوٰذا آجتؿللع مـ إمق
ّ
الجؿوة التول ٓ ُتعودُّ وٓ
واهتؿللمـلل لِ َؿلل يرت َّتب عؾك لؽ مـ العقائد الؽريؿة والخقرا العظقؿة والؿـللفع
َّ
ُتحصك.
جؾقس يف الؿسوجد يتوذاكرون
وقد جللء يف «صحقح ُمسؾؿ» أ ّن الـَّبلﷺخرج عؾك أصحللبف يق ًملل وهؿ
ٌ
ِ
اهلل وكحؿوده عؾوك مولل هوداكلل ل سوالم،
فؼللل َع َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
السالَ ُم« :ما أجؾسؽم؟» قلللقا :جؾسـلل كوذكر َ
ِ
ِ
الصوالَ ُة
السالَ ُم« :آهلل ما أجؾسؽم َإٓ ذاك؟» قولللقا :واهلل مولل أجؾسوـلل إٓ اك ،فؼللل َع َؾ ْقوف َّ
فؼللل َع َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
أن اهلل  ۵لرياي كؽيم
السالَ ُمَ « :أما إكِّي ليم أتيلحؾػؽم مفؿي ًل لؽيم ،ولؽـَيه أميا جررليل خيلخرر ّ
َو َّ
مالئؽله».

()1

ففوٰذه -أ ُّيفلل اإلخقة -إشلل ة عظقؿة لؿـ أكرمف اهلل تعلللك وم ّـ عؾقف بحػظ وقتف يف مثؾ هوٰذه الؿجولللس
ِ
ِ
اسؿف.
التل ُتع َؼد يف بقق اهلل التل َأ ن اهلل –ج ّؾ وعال -أن ُتر َفع و ُيذكَر فقفلل ُ
كػسوف عؾقفولل ،وأن يؼتطوع لفولل موـ وقتوف 9حتوك
ومثؾ هوٰذه الؿجلللس الؿبلل كة ٓبدَّ لؾؿسؾؿ أن يصرب َ
يستػقد ويـتػعَّ ،
مـشغال ُمؽِ ًّبلل عؾك أمق ُدكقلله التل ٓ تـتفل فال يتف َّقول لوف معرفوة
ً
وإٓ إ ا كللن ٓه ًقلل مـصر ًفلل
ــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
اهلل عَ ـْ ُف.
( )1أخرجف مسؾؿ ( $ح )1671مـ حديث معللوية َ ض َل ُ
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السبؾ التل يصؾ مـ خاللفلل إلوك الخ ْقور وإلوك مولل ُيرضول اهلل َت َبولل َ َك
الخقر ومعرفة أبقا الخ ْقر ومعرفة ُّ
َو َت َعلل َلك.
وتحصؾ ئ
والضوؿقر
يتؿ ال َّتقجقف وتليت الؿقعظة
الذكرى ويوليت إيؼوللا الؼؾوب َّ
ُ
ويف مثؾ هوٰذه الؿجلللس ُّ
للس ويستػقدون فقائد عظقؿة.
وال َّتقجقف إلك الخ ْقر وأبقا الخقر فقـتػع الـَّ ُ
أ ّملل الؿقضقع الذي جؾسـلل ٕجؾف واجتؿعـلل مـ شلكف ففق عـ إقرال شفر رمضان.
الشفر الؿبلل ك أيلل ٌم معدودة وأوقلل ٌ قالئؾ ،ثؿ ُي ِض ُّؾ و ُي ُّ
وكؿلل تعؾؿقن أكَّف قد ِبؼ َل عؾك دخقل هوٰذا َّ
طوؾ
هوٰذا َّ
الشفر بخقراتف العؿقؿة وأفضلللف الؽريؿة وبركللتف الؿتقالقة.
فشفر مضللن قد أقبؾ ،وإقبلللف لدى الؿسؾؿقـ لف ٌ
يتشوقققن
ووقع كبقر يف كػقسفؿٕ 9كّفوؿ
شلن عظقؿ
ّ
ٌ
ُ
عظقؿولل 9لِ َؿولل يعؾؿقكوف عوـ
فرحلل
مجقاف ويتط َّؾعقن إلك قدومف ويتبللشرون عـد ُد ئكقه ويػرحقن بف إ ا دخؾ ً
ً
هوٰذا َّ
الجؾقؾة التل تؿ َّقز هبلل هووٰذا
الشفر وهوٰذا الؿقسؿ ال َعظقؿ الؿبلل ك مـ الخ ْقرا العظقؿة والخصللئص َ
ِ
ُص هبلل مـ بقـ سللئر ُّ
َّ
عظقؿولل ،وموـ أكرموف اهلل
فرحولل
الشوفق  ،فولللؿممـقن
بؿ ْؼدَ موف ً
ُ
الشفر واخت ّ
ً
يػرحوقن َ
–ج َّؾ وعال -وفسح يف أجؾف ومدَّ يف عؿره ِ
لقصؾ ويبؾغ هوٰذا َّ
الشفر الؽريؿ ففوٰذه مـّة عظقؿوة عؾوك العبود
َ
حقث َف َس َح لف يف أجؾف ومدَّ لف يف ُعؿره لقشلل ك الـَّوللس هووٰذا الؿقسوؿ العظوقؿ الؿبولل ك 9مقسوؿ ال َّطللعوة
الرحؿوٰـ گ.
واإليؿللن
والتؼر إلك َّ
ُّ

ِ
يبشر أصحللبف بؼدوم هووٰذا َّ
السالَ ُم -كللن ّ
الشوفر،
الصحقحة أ ّن الـَّبل – َع َؾ ْقف َّ
السـة َّ
الصالَ ُة َو َّ
وقد جللء يف ُّ

فؼد جللء يف الحديث أ َّن الـَّبلﷺكللن يؼقل ٕصحللبف « :ييٰذا رمضان قد جاءكم ،خقه ُمػي َل ُ أكيوا ُ الجـَيل
ومُغ َؾق أكوا الـَار ومسؾسل َ
الشقاطقن ».

()1

« ييٰذا رمضان قد جاءكم » أي ّ
إن هوٰذه بشلل ة لؽؿ وهتـاة لؽؿ ،وإخبلل ً ا بلمر عظقؿ حصؾ لؽؿ 9وهوق
والسوالمة
بلللصحة وال َعللفقوة،
أ َّن مضللن قد جللءكؿ ،جللءكؿ وأكتؿ تتؿتَّعقن ئ
وتـعؿوقن بوللٕ ْمـ واإليؿوللن َّ
ُ
واإلسالم.
شفر هق مقس ٌؿ عظق ٌؿ لؽوؿ ل قبوللل عؾوك اهلل ولؿحللسوبة الوـَّػس ولؾؼقوللم
« ييٰذا رمضان قد جاءكم» ٌ
حرمفلل اهلل ج َّؾ وعال.
بطللعة اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -ولؾ ُبعد عـ إمق التل َّ
ِ
ٌ
تحريوؽ لؾؼؾوق
السوالَ ُم-فقفولل
«ييٰذا رمضان قد جاءكم» هوٰذه الؽؾؿة مـ الـَّبولَ -ع َؾ ْقوف َّ
الصوالَ ُة َو َّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجف الـَّسللئل ( $ح )1172مـ حديث أكس بـ ملللؽ ﭬ ،وصححف إلبللين .$
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لتستشعر ققؿة هوٰذا الشفر ومؽللكتف وعظقؿ مـزلتف «ييٰذا رمضان قيد جياءكم» 9أي فتف ّقاوقا لوف واسوتعدُّ وا
لؿجقاف واستؼبؾقه بلحسـ استؼبللل وض ئقػقه بلحسـ ضقللفة.
«ييٰذا رمضان قد جاءكم» هوٰذه حؼقؼة تػتح ل كسللن استعدا ًدا وهت ُّق ًما لفوٰذا الؿقسؿ الؽريؿ.
ودائؿلل ئ
الؿفؿة وإمق العظقؿة لقتف َّقموا لفوٰذا إمور
بعضلل بؼدوم أو إقبللل إمق
للس بعضفؿ ً
يبشر الـَّ ُ
َّ
ً
ِ
ولقستعدُّ وا لف.
عزيز عؾك ِ
كؾ مممـُّ ،
كػس ئ
وكؾ مممـ يػورح
ضقػ
وشفر مضللن هق يف الحؼقؼة
ٌ
كريؿ ووافِدٌ عزيزٌ ،
ٌ
ٍ
وافود عؾقوف ،أ أيوتؿ َّ
خص الؽوريؿ الوذي يتؿتَّوع
الضقػ ،يػرح بف َفر َحف بلعظؿ ضوقػ وأكورم
هبوٰذا َّ
الشو َ
عزيز الؼد علللل الؿؽللكة فقع َّ
الشولن،-
والجقد والبذل والعطللء عـدملل يؼدُ م عؾقف
ٌ
ضقػ عزيز ٌ -
بلللسخللء ُ
َّ
فرحف بف؟ وكقوػ تؽوقن ضوقللفتف
عـدملل يؼدم عؾقف
ٌ
ضقػ هذا شلكف كقػ يؽقن استؼبلل ُلف لف؟ وكقػ يؽقن ُ
لف؟
الضقػ العزيز «ييٰذا رمضان قد جياءكم» أي فتف ّقوموا لضوقللفتف ،هت ّقوموا
فشفر مضللن قد جللء ،هوٰذا َّ
ُ
أكػسؽؿ لذلؽٕ 9كف كؿلل أكف يليت سري ًعلل يذهب سري ًعلل ويؿضل فتف َّقو ُموا
إلكرامف ،هت ّقموا لؾؼقللم بح ئؼف ،ه ئق ُاقا َ
ِ
ِ
يسوركؿ أن تؾ َؼوقا َّبؽوؿ –
لف ،وأعدُّ وا أكػسؽؿ لؾؼقللم بللٕعؿللل الجؾقؾة وال َّطللعلل الـَّبقؾة والعبللدا التل ُّ
َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -هبلل« 9ييٰذا رمضان قد جاءكم».

أيفلل اإلخقة ..شفر مضللن يـبغل عؾك الؿسؾؿ أن ي ِ
ضوقػ يـبغول
مت-
ٌ
حسـ استؼبلل َلف ،وهق -كؿلل قدَّ ُ
ُ
ُّ
استؼبللٓ يؾقؼ بف ،فقـبغل عؾك الؿسؾؿ أن ي ِ
َ
ً
يتػوللو ُ الـَّوللس
الضوقػ ،وهـولل
حسـ
أن ُيستؼ َبؾ
استؼبللل هوٰذا َّ
َ
ُ
ِ
استؼبللل هوٰذا َّ
الشفر.
عظقؿلل يف كقػقة
تػللو ًتلل
ً
 خػئ ٌل من الـَاس يستؼبؾقن هوٰذا َّالشفر بللإلقبللل عؾك إسقاق إقبلل ًٓ شديدً ا لقشرتوا أصوـلل إصعؿوة
الؿطللعؿ 9فقتسللبؼقن عؾك إسقاق ويشورتون أصعؿوة ومولكقٓ بؽؿقولل ٍ
ِ
وأكقاع الؿلكقٓ وأصلليب
َّ
ٍ
وتـللول لؾ َّطعللم ،فقشرتون شرا ًء متزايدً ا ،حتك ّ
سقق وشوراء
هللئؾة وكلهنؿ يستؼبؾقن شفر أكؾ وشر
إن ال َّت ُّ
إصعؿة يزيد يف مضللن مـ الـّللس ومـ ٍ
كثقر مـ إُ َسر عـ حللجللهتؿ وعـ إمق التول تؽػوقفؿ ،ولفوذا
بعضفؿ وٓسقؿلل أهؾ اإلسرا تجدُ ه ُي ئ
وسو ْػرتف أكقا ًعولل كثقورة موـ
بذ
ُ
تبذيرا َمشقـًلل ويضوع عؾوك مللئدتوف ُ
ً
قسؿ مـ الـَّللس.
إصعؿة كث ٌقر مـفلل ُي ْؾؼقفلل وإكؿلل يلكؾ مـفلل شق ًالل ً
قؾقال 9ففذا ٌ
والضقللع ،وهقموا ٕك ُػسوفؿ
وقسم آخر؛ إ ا أقبؾ شفر مضللن هقموا ٕكػسفؿ أدوا ال َّؾعب وال َّؾفق َّ
ٌ
وتشر ٍد وتبوذي ٍر لألوقولل وإسورا ٍ فقفولل
أمق ً ا يشغؾقن أوقللهتؿ ،إوقلل ال َّثؿقـة يف شفر مضللن بضقلل ٍع
ُّ
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ٍ
وإضللعة لفلل فقؿلل ٓ فللئدة فقف 9بؾ يف ٍ
مضرة مح َّؼؼة.
كثقر مـ إحقللن فقؿلل فقف َّ
ويفقاقن لرمضللن مثؾ هوٰذه إمق ويستعدون استعدا ًدا تلل ًّملل قبؾ مجلء مضللن بؿثؾ هذه إمق .
ُ
فلخوذوا يف ئقاوقن
من اهلل  ۵عؾقفؿ بتقفقؼف وكألَهؿ برعلليتف وأحلل َصفؿ گ بعـلليتوف9
 ويـاك آخرون َأكػسفؿ لرمضللن ،ففق تؽ ُثر أمللمف الخقاصر ،ويدو يف َخ َؾ ِ
ود ِه صوـق ًفلل كثقور ًة موـ الخ ْقورا  9فقبودأ ير ئتوب
َ
لؾؼرآن وقتف ،ولذكر اهلل وقتف ،ولؼقللم ال َّؾقؾ وقتف ،ولؿسللعدة الؿحتللجقـ وقتف ،ولؾبذل وقتوف ،ولؿجولللس
العؾؿ وقتفلل فتتزاحؿ عؾقف.
 كعض الـَاس َلقرى ّأن الشفر يضقؼ عؾقف ،عـده مشولل يع كثقورة وأعؿوللل عديودة ومجوللٓ واسوعة
لؾؼقللم بطللعة اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -لؽ َّـ َّ
الشفر يضقؼ عؾقف ٓ ي َّتسع لؿلل عـده مـ أبقا الخقر.
 ويـاك أكاس للعامؾون مع شفر مضللن تعللمؾفؿ مع ئكؾ شفر 9فقؿضول عؾوقفؿ شوفر مضوللن كؿولل
تؿضل عؾقفؿ بؼ َّقة ُّ
الشفق  ،حتك إ َّن ال ّؾقؾة التل جللء يف الؼرآن أهنلل خق ٌر مـ ألػ شفر تؿضل عؾك كثقر موـ
الـَّللس م ِضل سللئر ال َّؾقلللل ،وهوٰذه خسلل ة فللدحة و ُغبـ بقـ وإهودا لؿولل ٓ يؾقوؼ بلللؿسوؾؿ أن ي ِ
فود ه وأن
ْ ٌ ئ
ُ
ٌ
ُ َّ
يضقعف ،ولفوٰذا يـبغل عؾك الؿسؾؿ أن ي ِ
حسـ استؼبللل هوٰذا َّ
الشفر ،وأن ُيحسـ ضوقللفتف ،وأن ُيفقوب كػسوف
ُ ئ
ُ

ٕن يؽقن مـ أهؾ هوٰذا الشفر ِصد ًقلل وح ًّؼلل « ييٰذا شفر رمضان قد جاءكم ،خقه مُػ َل أكوا الجـّل ومُغ َؾيق
أكوا الـّار ومُص َػد مردة َ
الشقاطقن».
()1

جللء يف الرتمذي مـ حديث أبل هريرة عـ الـَّبلﷺ إ ا كللن أول يقم مـ شوفر مضوللن كوللن يؼوقل:
ت َ ِ
ان  ،ص ِّػدَ ِ
ٍ ِ
قن َو َم َر َد ُة ا ْل ِ
ت َأ ْك َوا ُ الـَا ِر َخ َؾ ْم ُل ْػي َل ْ ِمـ َْفيا
ج ِّن َ ،و ُغ ِّؾ َؼ ْ
«إِ َذا ك َ
الش َقاط ُ
َان َأ َو ُل َل ْق َؾل م ْن َش ْفرِ َر َم َض َ ُ
اغ ا ْلخَ قرِ َأ ْقرِ ْل ،وليا ك ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َكا َ ،و ُخل َِّح ْ َ
ياغ َ َ
الش ِّير ُأ ْق ُصي ْر،
ََ َ
ْ
ت أ ْك َوا ُ ا ْل َجـَل َخ َؾ ْم ُل ْغ َؾ ْق مـ َْفا َكا َ ،و ُلـَادي ُمـَاد َلا َك َ
ٍ
ِ
َولِ َؾ ِه ُع َل َؼا ُء ِم َن الـ ِ
َار َو َذ َ
السالَ ُم.
لك ك ُُّل َل ْق َؾل» هؽذا قللل َع َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
فتلمؾقا أ ُّيفلل اإلخقة..

َاد لا ك ِ
ٍ
ِ
مقسوؿلل لؾخقور
واسوتؼبؾت
أقبؾت
اغ َ ا ْلخَ ْقرِ َأ ْقرِ ْل » أي أكؽ قد
َ
َ
تل ّمؾقا ققل الـَّبلﷺَ « :و ُلـَادي ُمـ َ َ
ً
ومقسؿلل لؾطللعة 9ف َلقبِؾ عؾقف ً
عظقؿلل ،وإ َّيللك ثو َّؿ إ َّيوللك أن تضو ئقع عؾوك
حرصلل
إقبللٓ شديدً ا ،واحرص عؾقف
ً
ً
ً
كػسؽ هذه الػرصة العظقؿة.
اغ ا ْلخَ قرِ َأ ْقرِ ْل» ففوٰذا مقسؿ ابِح لؾخقر وتجلل تف ابحة ،وإ ا هب ٓ يعقد« ،وليا ك ِ
ِ
ياغ َ َ
الش ِّير
ٌ
ََ َ
ْ
« َلا َك َ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(( )1ح ،)571وابـ مللجف (ح ،)1531وصححف إلبللين .$
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شرهلل وأن ُت ِ
سور
ُأ ْق ُص ْر» ٓ يؾقؼ بؿـ يبتغل الشر أو تتحرك كػسف لؾشر أن ُيتقح لفلل الؿجللل أن تتؿللدى يف ّ
يف غ ئقفلل وأن تستؿر يف ضاللفلل يف هوٰذا الؿقسؿ الؽريؿ الؿبلل ك.
ولفذا أ ُّيفلل اإلخقة..
بـلل ًء عؾك لؽ أققل :إ ّن مـ لؿ تتحرك كػسف ل قبللل عؾك اهلل َ -ت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -وال ّتقبة والـّودم ،إ ا لوؿ
كػسف؟!
تتحرك كػسف عـدملل ُيؼبِؾ مثؾ هوٰذا الؿقسؿ الؽريؿ فؿتك تتحرك ُ
إ ا لؿ تتحرك مشللعره لؾخقر ول قبللل عؾك الخقر يف مثؾ هوٰذا الؿقسؿ العظقؿ ،فؿتك تتحرك؟!
اغ ا ْلخَ قرِ َأ ْقرِ ْل» فلمللمؽ مقسؿ الخقر 9بؾ أمللمؽ أعظؿ مقاسؿ الخقر « ،ولا ك ِ
ِ
ياغ َ َ
الش ِّير ُأ ْق ُصي ْر»
ََ َ
ْ
« َلا َك َ
فلكت مؼبِؾ عؾك مقسؿ مبلل ك ،وعؾك شفر كريؿ ،وعؾك ٍ
وقت يتـللفس فقف الؿتـللفسقن يف صللعة اهلل – َت َبلل َ َك
ُ
َو َت َعلل َلك -والجدّ يف عبللدتف.
ِ
السالَ ُم« :-وهلل علؼاء من الـّار وذلك يف ِّ
كل لقؾل» أي ّ
أن اهلل –ج ّؾ وعوال -كوؾ
ث َّؿ ققلفَ -ع َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
ِ
لقؾ ٍة مـ لقلللل هوٰذا ّ
أكللسلل مـ الـلل  ،فقؽقكقن يف تؾؽ الؾقؾة عتؼللء هلل – َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك-
الشفر الؽريؿ ُيعتؼ ً
الرفقعة والدَّ جة العلللقة 9وهق أن ُتعتَوؼ قبتوف
مـ كلل جفـؿ ،والؿسؾؿ تتقق كػسف أن يحظك هبوٰذه الؿـزلة َّ
مـ الـلل -أجلل كلل اهلل وإيللكؿ مـ الـَّلل  -فلللؿسؾؿ ت ُتقق كػسف أن يؽقن مـ عتؼللء اهلل – َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك -موـ
الـلل وهوٰذا الشفر الػضقؾ مقسؿ يف ئ
كؾ لقؾة هلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -عتؼللء مـ الـلل .
أحقللكًلل ُيع َؾـ يف بعض إمللكـ عـ مسللبؼلل وجقائز و ُيج َعؾ ئ
لؽؾ يقم جللئزة إ ّملل ألػ يوللل أو أكثور أو
ٍ
ٍ
واحد ُيؼدئ م ويبذل و ُي ِ
وإقبللل متزايدُّ ،
حصؾ مع موـ
كؾ
وترون الـّللس عؾقفلل يف هؾ ٍع شديد
جفد كػسف ل ُق ئ
أقؾ َ
حصؾ ألػ ٍ
يللل أو أقؾ أو أكثر ولِقؽقن مـ الػوللئزيـ ،لووٰؽـ مولل يتع َّؾوؼ بولللػق بوللٔخرة وبولللػق يوقم
ُي ئ
الؼقللمة ،وبلجر يقم الؼقللمة ُّ
وتؼصر إ ادة الـَّللس عـ مثؾ هوٰذا إمر الؽريؿ.
الفؿة،
الرغبة ،وتض ُع ُ
ُ
ػ َّ
تؼؾ َّ
وإٓ َّ
َّ
يتشوق لوذلؽ
الالئؼ بف أن
بلللؿسؾؿ عـدملل يسؿع ققل الـَّبلﷺ« :هلل ُعلؼاء من الـَار» َّ
فنن َّ
َّ
الالئؼ ُ
ويحرص عؾك أن يؽقن مـ همٓء و ُيجدَّ ويجتفد ،ويسلل اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -أن ُيعتوؼ قبتوف موـ الـَّولل
جؾ وعال-لقحظك هبذا الؿق ُعقد الؽريؿ ،ولقـللل هذا إجور العظوقؿ  ،وهلل ُعتؼوللء يف ّ
و ُيؼبِؾ عؾك اهللّ -
كوؾ
لقؾة مـ لقلللل هوٰذا الشفر.
أن الـَّبلَ -ع َؾق ِف الصالَ ُة والسالَم-وصػ هذا الشفر بلكف شفر الصرب قللل َع َؾق ِ
وقد جللء يف حديث آخر ّ
وف
ْ
َّ
ْ َّ
َ َّ ُ
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()1
الصرر وثالثل َألام من ِّ
كل شفر؛ صقام اليدّ ير» هؽوذا قوللل ،فقصوػف بلكَّوف
السالَ ُم« :صقام شفر َ
َّ
الصالَ ُة َو َّ

الصرب ،ومعـك لؽ أ َّن لؾؿسؾؿ فرص ٌة عظقؿة يف هوٰذا َّ
ورو
الشفر الؽريؿ أن ُي ئ
شفر َّ

عوقد كػسوف
كػسوف و ُي ئ

الصرب بلكقاعف كؾفلل:
عؾك َّ
الصرب عؾك صللعة اهلل.
* َّ
والصرب عـ معصقة اهلل.
*
َّ
والصرب عؾك أقدا اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك.
*
َّ
ففق مقسؿ لؾصرب ،واهلل ج َّؾ وعال ﴿ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾[الزمر] ،وشفر مضللن مقسؿ هوق
الصرب ،فقبدأ الؿسؾؿ مـ َّأول يقم مـ أ َّيللم هووٰذا َّ
الصورب9
يعوقد كػسوف عؾوك ّ
الشوفر الؿبولل ك ئ
أعظؿ مقاسؿ َّ
الصرب عؾك الطللعة ،والعبللدةّ ،
مؿولل أمور اهلل – َت َبولل َ َك
والصوالةَّ ،
والذكر ،والؼرآنَّ ،
ّ
والصوقللم ،وغقور لوؽ ّ
َو َت َعلل َلك -عبللده بف.
الصرب عـ معصقة اهلل فقرتك مللقفللتف وإمق التل اعتللدهلل مـ صعلل ٍم وشرا إلك غقر
يعقد كػسف عؾك ّ
و ئ
لؽ يف هنلل مضللن ويصرب عؾك لؽ صللع ًة هلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك.
الصرب عؾك أقدا اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -الؿملؿة 9فقعقش يف ٰهذا َّ
يتخرج موـ
الشفر
يعقد كػسف ّ
ئ
صللبرا ثؿ َّ
ً
ٰهذا َّ
الصورب ،وهبووٰذا يؽوقن عللئود ُة
الصرب واعتللد أبقا ًبلل كثقر ًة مـ أبقا
َّ
وسلل عظقؿ ًة يف ّ
الشفر وقد تؾؼك د ً
َّ
َّ
الشفر عؾك اإلكسللن لقست يف َّ
َّ
الشوفر عؿوره ك ّؾوف
الشوفر وخقورا
الشفر وحده وإ َّكؿلل تعقد عؾقف بركولل
وحقللتف ك ئؾفللَّ ٕ 9كف َّو

الصرب يف أعظوؿ مقاسوؿف ،وإ ا كوللن
وعقدهلل عؾقف وتعلليش مع َّ
الصرب َّ
كػسف عؾك َّ

بلللصورب يف أعظوؿ مقاسوؿ
بلللصرب يف أعظؿ مقاسؿف 9فؿتك يصورب؟! إ ا كوللن ٓ يتح َّؾوك َّ
الؿسؾؿ ٓ يتح َّؾك َّ
ُ
الصرب وأعظؿ أبقابف ومجللٓتف 9فؿتك يصرب؟!
َّ
يعقد كػسف يف هوٰذا َّ
الشفر الػضوقؾ عؾوك
ولفوٰذا مـ إمق
الؿفؿة التل يـبغل أن يعتـل هبلل الؿسؾؿ أن ئ
َّ
الصرب بلكقاعف:
َّ
الصرب عؾك صللعة اهلل.
* َّ
والصرب عـ معصقة اهلل.
* َّ
والصرب عؾك أقدا اهلل الؿملؿة.
* َّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجف الـسللئل ( $ح )1377مـ حديث أبل هريرة ﭬ ،وصححف إلبللين يف اإل واء ( )88/3تحت الحديث قؿ (.)834
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وقد جللء يف حديث آخر عـ الـَّبل ﷺأ ّكف وصوػ شوفر مضوللن بلكوف شوفر مبولل ك ،قوللل ﷺ « :شيفر
رمضان شفر مرارك خقه مُػ َل أكوا الجـّل ،ومُغ َؾق أكوا الـّار ،ومُص َػد مردة َ
الشقاطقن ».
وصػ الـَّبل ﷺ لشفر مضللن بل َّكف مبلل ك ،وبركة هوٰذا َّ
َّ
الشفر تتـللول كؾ لحظوة
والشللهد مـ الحديث ْ
وكؾ سللعة مـ سللعللتف مـ َّأول دخقلف إلك أن يخرج ،و ُّ
مـ لحظللتفَّ ،
كؾ لحظوة فقوف مبلل كوة ،فقوف بركولل
عظقؿة ،وخقرا عؿقؿة ،وأفضللل كبقرة.
الشفر ملل أخرب بف الـَّبل ﷺ يف هوٰذا الحديث َّ
ومـ بركلل هوٰذا َّ
أن «أكيوا الجـّيل خقيه مُػي َل  ،وأكيوا
الشفر ٓ تؽقن يف غقره مـ ُّ
الشقاطقن ُلص َػدون» ،وهوٰذه بركة مختصة هبوٰذا َّ
الـقران مُغ َؾق ،ومردة َ
الشفق .
أبقا ُ الجـّة ك ُّؾفلل ُتػتَّح ٓ ُيغؾؼ مـفلل بلل يف هوٰذا َّ
الشفر ،وأبقا ُ الـّلل ك ُّؾفلل ُتغؾؼ ٓ ُيػتح مـفلل بولل ٌ يف
الشقللصقـ يص َّػدون 9فال يستطقع واحدً ا مـفؿ أن يخ ُؾص إلك أ ٍ
الشفر الػضقؾ ،ومردة َّ
هوٰذا َّ
حد موـ الـّوللس
َ َ
ُ
كؿلل كللكقا َيخ ُؾصقن إلك الـّللس يف غقر هوٰذا َّ
تشوح ُذ الفؿوؿ وتققود
الشوفر  ،وهوذه ك ُّؾفولل بركولل عظقؿوة
َ
ِ
العزائؿ و ُت ئ
صللعة اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك.
ـشط الـَّللس ل قبللل عؾك
ولق أخذكلل -أ ُّيفلل اإلخقة -كتحدَّ ث عـ خقرا ِ هوٰذا َّ
الشفر وخصللئصف ،وفضللئؾف ،ومؽللكتِف لطوللل بـولل
الققت 9لؽـ لــتؼؾ لؾحديث بعض َّ
شوفر مضوللن؟ أو كقوػ
الشلء عـ :ملل ا يـبغل عؾقـلل أن كسوتؼبؾ بوف
َ
يؽقن استؼبلللـلل لشفر مضللن؟ ويف هذا إمر أضع بقـ أيديؽؿ ٍ
ومفؿة جدًّ ا:
كؼللط عديدة
ُ
َّ
األمر األول:
يـبغل عؾقـلل أن كػرح هبوٰذا َّ
عظقؿلل وأن ك َُس َّر ل َؿ ْؼدَ مِف وأن يؽوقن لوف
فرحلل
الشفر عـد دخقلف ،أن كػرح بف ً
ً
يف قؾبـلل مؽللك ًة علللقة ومـزل ًة فقعة ،وأن كحؿد اهلل –ج ّؾ وعال -عؾك أن م ّـ عؾقـلل ببؾقغف ،فؽؿ موـ إكسولل ٍن
كبق ٍر وصغقر ،ك ٍر وأكثك ِ
شفدوا شفر مضللن الذي مضك ُّ
والشفق التل قبؾف 9ولؽوـ اكؼطوع هبوؿ إجوؾ
يتشقفقن إلد اكف ،فقفؿ َّ
فؾؿ يد كقا هوٰذا َّ
الشبلل وفقفؿ الؽبلل  ،كوللكقا يتؿـَّوقن لوق أد كوقا
الشفر ،وكللكقا ّ
هوٰذا َّ
بؿلل أ َّن بعضـلل قد ٓ يد كف ،و ّبؿولل أن بعضوـلل يود ك بعضوف ٓ ،يود ي اإلكسوللن،
الشفر ،وٓ كد ي ّ
ولفوٰذا يـبغل أن يحرص الؿسؾؿ إ ا أكرمف اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك وم ّـ عؾقف ببؾقغ هوٰذا َّ
الشفر أن يحرص عؾك
حؿد اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -وشؽره عؾك أن م ّـ عؾقف ببؾقغ َّ
الشفر.
ْ
شؽ َّ
شؽ َّ
صحة وعللفقة وسالمة وإيؿللن ٓ ّ
وٓ َّ
أن هوٰذه كعؿة عظقؿوة
أن بؾقغؽ شفر مضللن وأكت يف ّ

ومِـّة كبقرة يـبغل أن َت ْؼدُ قد هلل وأن تعر مؽللكتفلل.

الشفر العظقؿ أن ِ
َّ
وإن مـ ُشؽرك لـعؿة اهلل عؾقؽ يف بؾقغ هوٰذا َّ
ص عؾك الجد وآجتفللد يف صللعوة
تحر َ
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ٍ
وتؼور ٍ
وصللعة
اهلل فقف ،ب َّؾغؽ اهلل إ َّيلله 9فللحرص عؾك الؼقللم بحؼ اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -فقف 9مـ صقلل ٍم وققلل ٍم
ُّ
ٍ
حرمفلل اهلل ج َّؾ وعال.
هلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -و ُبعد عـ إمق التل َّ
ففوٰذا إمر إول 9أن كستؼبؾ هوٰذا َّ
والسرو وإُكس بذلؽ.
الشفر بلللػرح ُّ
ِ
السالَ ُم-أكف إ ا أى الفالل ،هالل أي شفر موـ ُّ
الشوفق يؼوقل:
وقد كللن مـ سـَّة الـَّبلَ -ع َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
()1
يال َم ِل َو ْ ِ
«ال َؾ ُف َم َأ ِي َؾ ُه َع َؾ ْقـَيا كِيا ْل ُق ْؿ ِن َو ْ ِ
لؿ ِ
يال ِمَ ،ر ِّكي َو َر ُّك َ
يك اهللُ » فون ا أكرموؽ اهلل ۵
اِ ْت َ
الس َ
يانَ ،و َ
اِ َ
الشفر الؽريؿ و أيت هاللف فتدعق هبذا الدُّ عللء الؿلثق الوذي كوللن يودعق بوف الـبولَ -ع َؾق ِ
ودخؾت هوٰذا َّ
وف
َ
ْ
السالَ ُم-يف كؾ شفر «اهلل أكرر ،ال ّٰؾفم أي َؾه عؾقـيا كيال ُق ِ
والسيالمل واِتيالم ،ركـيا
َّ
ؿن واِلؿيانَ ،
الصالَ ُة َو َّ
وركك اهلل» ،وهذا دعلل ٌء عظقؿ ،تسلل فقف َّبؽ گ أن يبلل ك لؽ يف شفرك ،وأن يؿ َّـ عؾقوؽ فقوف بوللل ُقؿـ
والسالمة مـ الشرو  ،والؼقللم بحؼقق اإلسالم عؾك القجف الذي ُيرضل ال َّر ّ – َت َبولل َ َك
والربكة واإليؿللنَّ ،
َو َت َعلل َلك 9-فال شؽ أن دخقلؽ وبؾقغؽ هذا َّ
الشفر كعؿة عظقؿوة يـبغول أن تشوؽر اهلل – َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك-
عؾقفلل وأن تؼد هلل حؼ قد هلل.
الؿفؿة التل يـبغل أن كستؼبؾ هبلل شفر مضللن الؿبلل ك أن كستؼبؾف بتقب ٍة كصوقح موـ ئ
كوؾ
ث َّؿ مـ إمق
ّ
ك ٍ
ب وخطقاة ،وك ُّؾـلل -أ ّيفلل اإلخقة -خ ّطللء ،كؾـلل ٓبد وأن يؽقن قود بود مـولل تؼصوقر وإسورا وإضوللعة
ُيل ا ْك ِ
وتػريط وإخال ٍل ببعض إمق  ،وقد جللء يف الحديث عـ الـَّبلﷺأكوف قوللل« :ك ُّ
ين آ َد َم َخ َطيا ٌء َو َخ ْق ُير
()2
ِ
ون» فللبـ آدم ٓبد لف موـ الخطول وال َّتؼصوقر 9لووٰؽـ خقور الخ َّطوللئقـ ال َّتقابوقن ،وشوفر
قن الل ََوا ُك َ
ا ْلخَ َطائ َ
مقسؿ عظقؿ لؾ َّتقبة إلك اهلل –ج َّؾ وعال.
مضللن
ٌ
وكؿ مـ أكللس كللكقا ُمسرفقـ يف أمرهؿ ،مض ئقعقـ لطللعة هبؿُ ،مؼبؾقـ عؾك أمق كثقرة موـ الؿـؽورا 9
لؿلل دخؾ عؾقفؿ هذا َّ
وأحسقا بلهؿقة الطللعوة واإلقبوللل عؾوك
تحركت كػقسفؿ لؾخقر
ُّ
الشفر العظقؿ َّ
لوٰؽـ َّ
كصوقحلل ،كوؿ موـ
وو ِجدَ يف قؾقهبؿ الـَّدم عؾك ال َّتػريط يف صللعة اهلل 9فتلل ُبقا إلك اهلل –ج َّؾ وعال -تقبو ًة
ً
اهللُ ،
ٍ
حصوؾت
أكللس حص َؾت مـفؿ ال َّتقبة الـَّصقح التل لؿ يعقدوا بعدهلل إلك ملل كللكقا عؾقوف يف سولللػ أوقوللهتؿ َ
لفؿ هوٰذه التقبة يف هذا َّ
الشفر الػضقؾ ويف هذا الؿقسؿ الؽريؿ.
تتحرك كػسوف لؾ َّتقبوة إلوك اهلل – َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك -يف مثوؾ هووٰذا
الؿػرط الؿض ئقع
وإ ا كللن
ئ
الؿؼصر لؿ َّ
ئ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجف أحؿد ( $ح )1286مـ حديث صؾحة بـ عبقد اهلل ﭬ ،وحسـف أحؿد شللكر .$
( )1أخرجف الرتمذي (ح ،)1388وابـ مللجف (ح )3141مـ حديث أكس ﭬ ،وحسـف إلبللين .$
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ِ
مشللع ُره يف مثؾ هوٰذا الققت فؿتك هتتوز؟! ولفوذا شوفر مضوللن
هتتز
كػسف؟! إ ا لؿ ّ
تتحرك ُ
الؿقسؿ فؿتك َّ
مقسؿ كبقر مـ مقاسؿ ال َّتقبة إلك اهلل ج َّؾ وعال.
كصقح مـ كؾ ٍ
فؾـستؼبؾ هذا َّ
كب وخطقاة ،واهلل -ج َّؾ وعال ٓ -يؼبؾ ال َّتقبة مـ عبوللده َّإٓ
الشفر بتقبة ُ
ٌ
شروط ثالثة:
كصقحلل ،وال َّتقبة الـَّصقح ٓبد أن يتق َّفر فقفلل
إ ا كللكت
ً
-١الـَّدم عؾك فعؾ ُّ
الذكق .
 -٢والعزم عؾك عدم العقدة إلقفلل.
-٣واإلقالع عـفلل تؿلل ًملل.

الشروط ال َّثالثة يؼبؾ اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -تقبة العبد إ ا تلل  9أن ُيؼؾِع عـ َّ
فبفوٰذه ُّ
الوذكب تؿلل ًمولل ،وأن
يعزم يف قؾبف وقرا ة كػسف أٓ يعقد إلقف أبدً ا ،وأن يـدم كد ًملل شديدً ا عؾك وققعف يف ُّ
الوذكق  ،فون ا حصوؾت
مـف ال َّتقبة هبذه ُّ
الشروط ُقبِؾت تقبتف.
الشروط الثالثة شرصلل اب ًعلل إ ا كوللن َّ
و ُيضقػ أهؾ العؾؿ لفوٰذه ُّ
الوذكب يتع َّؾوؼ بحؼوقق أدمقوقـ كولن
ٌ
شورط
يؽقن أخذ مـفؿ ملل ًٓ أو تعدَّ ى عؾك حؼ مـ حؼققفؿ أو كحق لؽ= ف ُقشتَرط يف حؼ مـ كللن كذلؽ
ابع وهق:
مؼص ًرا متجللو ً ا معتد ًيلل أمللمف هووٰذا
 -٤أن يعقد َّ
مػر ًصلل مض ئق ًعلل ئ
الحؼ إلك أهؾف أو يتح ّؾؾفؿ مـف 9فؿـ كللن ئ
الؿقسؿ العظقؿ الؿبلل ك لقتق إلك اهلل ج َّؾ وعال.
وكسلل اهلل –ج َّؾ وعال -أن يؽرمـلل وإ َّيللكؿ بتقبة كصقح مـ كؾ كب وخطقاة.
الصقللم الوذي هوق فريضوة
ث َّؿ مـ إمق
الؿفؿة التل يـبغل أن هنتؿ هبلل يف شفر مضللن أن كحللفظ عؾك ئ
َّ
هوٰذا َّ
عظقؿلل ،لقسقا فقف عؾك د جة واحودة ،وإن كوللكقا جؿق ًعولل
الشفر ،والـّللس يتػللوتقن يف صقللمفؿ تػللو ًتلل
ً
َّ
يشرتكقن يف اإلمسللك عـ الطعللم َّ
الشوؿس هووٰذا
والشرا وسللئر الؿػ ئطرا مـ صؾقع الػجر إلك غرو
قد ٌ مشتَرك بقـ الجؿقع ،لؽـَّفؿ يتػللوتقن يف تتؿقؿ صقللمفؿ وتؽؿقؾوف واإلتقوللن بوف عؾوك القجوف إكؿوؾ
عظقؿلل.
إتؿ يتػللوتقن يف لؽ تػللو ًتلل
ً
ِ
أكثيريم هلل
أي َّ
الصحقحُّ :
السالَ ُم -يف الحديث َّ
وقد ُساؾَ -ع َؾ ْقف َّ
أجرا؟ قلللُ « :
الصللئؿقـ أعظؿ ً
الصالَ ُة َو َّ
()1

ذكرا »  ،ومـ الؿعؾقم َّ
عظقؿلل يف كر اهلل – َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك ،-ويف اإلقبوللل
الصللئؿقـ يتػللو ُتقن تػللو ًتلل
أن َّ
ً
ً
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجف أحؿد (ح ،)14441مـ حديث معلل بـ أكس الجفـل ،وضعػف إلبللين يف ضعقػ الرتغقب والرتهقب (ح.)875
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عؾك ئ
الذكر ،واإلقبللل عؾك الؼرآن ،والؿحللفظة عؾك صللعة اهلل – َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك -يتػوللوتقن يف هوذا إمور
عظقؿلل.
تػللو ًتلل
ً

ٍ
ٍ
وتدمقر لفلل ثؿ إ ا ص ّؾك الػجور –إن كوللن محللف ًظولل عؾوك
إضللعة لألوقلل
مـ الـّللس مـ يسفر ال َّؾقؾ يف

الصالة -دخؾ يف كق ٍم عؿقؼ ،و ّبؿلل ّ
ػوق ُ صوالة ال ُّظفور يف وقتفولل وصوالة العصور ،فلللـّوللس
إن بعضفؿ ُي ئ
َّ
عظقؿلل ،ولفذا يـبغل عؾك الؿسؾؿ أن يحرص عؾك تتؿقؿ صقللمف وتؽؿقؾوف
الصقللم تػللو ًتلل
يتػللوتقن يف صػة ّ
ً
ومؾاِووف ِ
بووذكر اهلل ،واإلقبووللل عؾووك صللعووة اهلل ،والؿحللفظووة عؾووك تووالوة ال ُؼوورآن ،وحضووق مجوولللس
ػسف عؾك لؽ مجللهدة عظقؿة.
الخقر ،والجؾقس يف الؿسللجد ،وأن يجللهد ك َ
ين
أهؿ ملل يـبغل أن يعتـل بف الؿر ُء يف صقللمف أن ُيح ئؼؼ ققل الـَّبول ﷺَ « :و َم ْ
ومن األمور الؿفؿل 9بؾ هل ُّ
()1
احلِ َسا ًكا ،غ ُِػ َر َل ُه َما َم َؼدَ َم ِم ْن َذ ْكرِ ِه» إيؿللكًلل واحتسلل ًبلل هؽذا يـبغل أن يصقم اإلكسوللن،
َصا َم َر َم َض َ
لؿاكًا َو ْ
ان إِ َ
ٓ يصقم عللدة َّ
أيضلل لؽول ٓ ُيـت َؼود ويؼولللُ :مػطِور،
ٕن أهؾف وإخقاكف و مالءه صللمقا فقصقم ،وٓ يصقم ً
ٍ
لشلء مـ هوٰذه إغرا  ،وإ َّكؿلل يصوقم إيؿللكًولل
وح ًّبلل لؿدحفؿ وثـللئفؿ ٓ ،يصقم
وٓ يصقم مراءاة لؾـَّللس ُ
لؾصوللئؿقـ وأكّوف َ -ت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك -يوق ئفقفؿ
بؿ ْقعقد اهلل – َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلكَّ -
واحتسلل ًبلل ،إيؿللكًلل بللهلل وإيؿللكًلل َ
أجق هؿ بغقر حسلل  ،يصقم إيؿللكًلل 9إيؿللكًلل بلن اهلل َ -ت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -فر

الصوقللم 9فقصوقم
عؾوك عبوللده ئ

إيؿللكًلل ،ويصقم احتسلل ًبلل يحتسب صقلل َمف وأداءه لطللعة اهلل َ -ت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -يف هووٰذا َّ
أجورا
الشوفر العظوقؿ ً
والصللئؿقن لفؿ أج ٌر عظقؿ وثقا ٌ جزيؾ عـد اهلل –جو َّؾ وعوال ،-وقود
وثقا ًبلل عـد اهلل َ -ت َبلل َ َك َو َت َعلل َلكَّ ،-
()2
الصوللئؿقـ
الص َقا ُم لِ َ ،و َأكَا َأ ْج ِزي كِ ِه»  ،وهوٰذا ُيب ئقـ ِع َظؿ ثوقا
َّ
جللء يف الحديث الؼدسل أ ّن اهلل يؼقلِّ « :
وكِ َبر ِ
أجرهؿ عـد اهلل –ج َّؾ وعال ،-فقـبغل عؾك الؿسؾؿ أن يحللفظ عؾك صقللمِف أشدَّ الؿحللفظة.
ِ
لؾصائم خرحلان :خرح ٌل عـيد خِطيره ،وخرحي ٌل عـيد
السالَ ُمَ « :-
ويف الحديث أخر يؼقلَ -ع َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
()3

عظقؿلل عـدملل يؾؼك اهلل –جو َّؾ وعوال -يوقم الؼقللموةَّ 9
فرحلل
ٕن اهلل  ۵أعودّ
الصللئؿ ً
لؼاء ركه»  ،سقػرح َّ
ً
جزيال 9بؾ ّ
لؾصللئؿقـ بلل ًبلل يدخؾقن مـف إلوك
ً
عظقؿلل وثقا ًبلل
أجرا
خصص َّ
إن اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلكّ -
َّ
ً
لؾصللئؿقـ ً
ِ
السوالَ ُم،-
يسؿك بلل
الر ّيللن كؿلل ثبت لؽ يف الحديث الصحقح الثللبت عـ الـَّبلَ -ع َؾ ْقوف َّ
الصوالَ ُة َو َّ
َّ
الجـّة َّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أخرجف ال ُبخلل ي ( $ح ،)1871و ُمسؾؿ ( $ح )657مـ حديث أبل هرير ة ﭬ.
( )1أخرجف البخلل ي ( $ح ،)1783ومسؾؿ ( $ح )1141مـ حديث أبل هريرة ﭬ.
( )2أخرجف البخلل ي ( $ح ،)1873ومسؾؿ ( $ح )1141مـ حديث أبل هريرة ﭬ.
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فـعتـل هبوٰذا إمر مـ َّأول َّ
كصقم إيؿللكًلل واحتسلل ًبلل 9إيؿللكًلل بللهلل وبل ّكف َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك أوجب
الشفر إلك هنلليتفُ ،
الصقللم ،واحتسلل ًبلل يف كقؾ ال َّثقا وإجر مـ اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك.
عؾقـلل ئ
احتسب َّ
كؾ لحظة مـ لحظلل
ْ

مضللن َّ
وكؾ وقت مـ أوقللتف يف كقؾ ثقا اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك ومقعوقده

لؾصللئؿقـ الؼللئؿقـ الؿطقعقـ هلل ج َّؾ وعال.
َّ
ث َّؿ أ ُّيفلل اإلخقة..
الؿفؿل التل يـبغل أن كعتـل هبلل يف شفر مضللن أن كؽتسب مـف وفقف وموـ خاللوف تؼوقى اهلل
من األمور
ّ
لصقللم ٕجؾف  9كؿلل قللل اهلل َت َبلل َ َ
ك َو َت َعولل َلك﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
أهؿ إمق التل ُش ِر َع ا ّ
ج َّؾ وعال ،وهوٰذا مـ ئ
فبلللصوقللم وأداء هووٰذه العبوللدة
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾[البؼرة]9
ئ
وسبقال مبلل كًلل يم ئدي بف إلك تؼقى اهلل – َّ
فلللصوقللم فرصوة لوؽ
ً
عظقؿلل
يسؾؽ الؿسؾؿ مسؾ ًؽلل
جوؾ وعوال ،-ئ
ً
لتتزود مـ اد ال َّتؼقى ولتؽقن مـ الؿ َّتؼقـ.
ّ
وال َتؼقى -أ ُّيفلل اإلخقة -هل أن تعؿؾ بطللعة اهلل عؾك كق مـ اهلل ترجق ثقا اهلل ،وأن ترتك معصقة اهلل
والصقللم يمدي بؽ إلك هوٰذا إمور،
عؾك كق مـ اهلل تخلل عؼلل اهلل .هوٰذه هل تؼقى اهلل –ج َّؾ وعال ،-ئ
والؿحللفظة عؾك صللعة اهلل –ج َّؾ وعال -يف هذا َّ
الشفر تم ئدي بؽ إلك هوٰذا إمر ،العؿوؾ بطللعوة اهلل عؾوك
كق مـ اهلل جللء ثقا اهلل ،وترك معصقة اهلل عؾك كق مـ اهلل خق عؼللبف گ.
قؾقال لـتلمؾ كقػ ّ
ويتوزود موـ خاللوف بوزاد
الصقللم يحؼوؼ لؾعبود ال َّتؼوقى
ولـؼػ -أ ُّيفلل اإلخقةً -
ّ
أن ّ
السـّة اعتللد يف الـَّفلل عؾك أموق َألِ َػفولل ،اعتوللد عؾوك تـوللول صعوللم
ال َّتؼقى ،الؿسؾؿ عؾك مدا العللم وصقل َّ
الصبللح ،اعتللد عؾك تـللول صعللم الغداء ،اعتللد عؾك أكقاع مـ الؿشروبلل َألِػفلل اعتللد عؾقفلل كوؾ
اإلفطلل يف َّ
أمرا معتلل ًدا مللق ًفلل ،لؽ ّـ هوٰذه الؿللقفولل التول اعتللدهولل مولل أن يودخؾ عؾقوف شوفر
يقم ،أصبحت يف أ َّيللمف ً
مضللن َّإٓ ويرتكفلل مع أكف معتللد عؾقفلل وقد ألػفلل تؿللم اإل ْلػ 9لوٰؽـف يرتكفلل ويؿتـع مـفلل تؿوللم آمتـوللع ٓ
لشلء إٓ لـقؾ ثقا اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك ،وهوٰذه تؼقى هلل گ  ،تجدُ ه يؿتـع مـ ال َّطعللم ويؿ َتـع مـ َّ
الشورا
حتك ولق كللن وحدَ ه ٓ ي ّطؾع عؾقف أحدٌ مـ الـّللس يؽقن أمللمف صعلل ٌم يشتفقف وشرا ٌ يريده لؽـّف يؿتـع مـوف،
ولق أكؾ أو َش ِر َ َل َؿلل عؾِؿ بف َّإٓ اهلل ومع لؽ يؿتـع صللع ًة هلل ،وهذه تؼقى هلل گ  ،ففوٰذا الوذي يحصوؾ
كؾ صللعة أمر اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك هبولل وموع ئ
يـؿقف يف حقللتِف ك ئؾفلل مع ئ
كوؾ
مـ الؿسؾؿ يف هنلل مضللن يـبغل أن ئ
أمر هنك اهلل –ج َّؾ وعال -عـف ،فلكت الذي امتـعت يف هنلل مضللن عـ ال َّطعوللم َّ
والشورا صللعو ًة هلل يـبغول
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ُّ ُّ
الشفق ك ئؾفلل گ ،

والذي يجب أن ُيطللع يف مضللن يجب أن ُيطللع يف ئ
كؾ وقت  ،فون ا كـوت مؾ ْؽوت كػسوؽ وحبسوتفلل عوـ
معصقة اهلل – َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك -وتر ْكت مللقفللتوؽ وإموق التول اعتودهتلل صللعو ًة هلل –جو َّؾ وعوال -يف هنولل
مضللن يـبغل عؾقؽ أن تعقد كػسؽ عؾك الؼقللم هبذا إمر يف كؾ ٍ
وقت وحقـ.
ئ
والشرا وسللئر الؿػ ئطرا مح ُّؾف شفر مضللن يعـل ّ
آملـاع عن ال َطعام َ
محؾ وجقبوف شوفر مضوللن
الصقام وآملـاع واِمساك عن الؿحرمات فؿح ُّؾف العؿور كؾوف،
مـ صؾقع الػجر إلك غرو الشؿس ،أ ّملل ِّ
واجوب
مختصلل بققت دون وقت 9بوؾ هوق
حرمفلل اهلل  9۵ففوٰذا لقس
ٌ
ًّ
حرمة التل َّ
الؿ َّ
ال ئصقللم عـ إمق ُ
عؾك الؿسؾؿ يف حقللتف كؾفلل ،يجب عؾك ئ
كؾ مسؾؿ أن يصقم عـ الحورام يف حقللتوف ك ئؾفولل ،يف هنولل مضوللن
ٍ
مبللحة لؽ يف غقوره ،تصوقم عـفولل صللعوة هللَّ 9
ٕن اهلل  ۵أمورك بوذلؽ ،واحتسولل ًبلل لـقوؾ
تصق ُم عـ أمق
الصقللم عـ الحرام مح ّؾف حقللتؽ ك ّؾفلل ،يجب عؾقؽ صقل حقللتوؽ أن
ال َّثقا وإجر مـ اهلل ُس ْب َحلل َك ُف 9لؽ ّـ ئ
كؾ ٍ
لؾصقللم عـ ئ
تصقم عـ ئ
حرمف اهلل عؾقوؽ،
حرمف اهلل عؾقؽ ،وأن ُتجللهد كػسؽ مجللهدة تلل ّمة ئ
كؾ أمر َّ
أمر َّ
فن ا اعتديت أو تجللو

والرجوقع إلوك اهلل
أو وقع مـؽ شل ٌء مـ ال َّتؼصقر تدا َ ك كػسؽ بللل َّتقبة واإلكللبوة ُّ

َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك.
الصوقللم يف شوفر مضوللن كسوتػقد يف
ولــتبف -أ ُّيفلل اإلخقة -هـلل كقػ أ َّكـلل كستػقدُ مـ شفر مضللن ومـ ئ
ٍ
تحؼقؼ ال َّتؼقى هلل گ  ،حقث ّ
مللقفوة لوف اعتوللد
إن الؿرء -كؿلل كر ُ  -يف هنلل مضللن يؿتـوع عوـ أموق
حرمفولل اهلل َت َبولل َ َك
عؾقفلل تؿللم آعتقللد يؿتـع عـفلل صللعة هلل گ  ،فؾؿلل ا ٓ يؿتـع عـ إمق
الؿحرمة التل َّ
َّ
و َتعلل َلك عؾقف يف كؾ ٍ
وقت وحقـ؟!
َ َ
السؾػ عـ أققا ٍم يعبدُ ون اهلل  ۵يف مضللن ،يحللفظقن عؾوك الػورائض ،ويحوللفظقن
وقد ُساؾ أحد َّ
عؾك القاجبلل يف مضللن ،لؽـّف إ ا خرج مضللن تخ َّؾقا عـ لؽ وض َّقعقه تؿلل ًملل 9فؼللل ( :بواس الؼوقم ٓ
يعرفقن اهلل َّإٓ يف مضللن) ،فلللؿسؾؿ يجب عؾقف أن يؽقن مراق ًبلل هلل ُمحللف ًظلل عؾك صللعة اهلل َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك

كؾ ٍ
يف شفر مضللن ويف ّ
وقت وحقـ ،وهذا معـك ققلوف ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
أي لتـلللقا مـ خالل هذا َّ
الشفر الؽريؿ ومـ خالل محللفظتؽؿ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾[البؼرة] ّ

عؾك صللعة اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك فقف لتـلللقا مـ خاللف تؼقى اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك.
لـتزود مـ خاللف بوزاد ال َّتؼوقى ،واهلل
ولفذا -أ ُّيفلل اإلخقة -شفر مضللن فرصة كبقرة وثؿقـة لـلل جؿق ًعلل ّ
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ويؼوقل َّ
ُ
َّ
جوؾ وعوال:
جؾ وعال يؼقل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾[البؼورة]
﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾[الحجرا .]12:
فػرصتـلل ال َّثؿقـة يف هذا َّ
كتخرج مـ مد سة مضوللن متّؼوقـ هلل
الشفر الؽريؿ أن ّ
كتزود بزاد ال َّتؼقى ،وأن ّ
متعقديـ عؾك الؿحللفظة عؾك صللعة اهلل والؼقللم بلوامره گ.
َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك ّ
ٍ
أكوللس كثقوريـ إ ا دخوؾ مضوللن مؾوموا الؿسوللجد وحوللفظقا عؾوك
وإ َّكؽ لتعجب غللي َة العجوب موـ
أكثرهُ ،تشللهد بعض إحقللء يف بعض إوقلل مثوؾ
َّ
الصؾقا  ،ث َّؿ إ ا خرج مضللن و َّدعقا لؽ أو و ّدعقا َ
جات إلك صالة الػجر يف هنلل مضللن تجد صوػقـ أو ثالثوة،
الصػ ملل يؿتؾب 9لؽـ إ ا َ
صالة الػجر تجد َّ
وو ِجدوا يف شفر مضللن؟
ففؾ همٓء كللكقا أمقا
ُ
ثؿ جللؤوا يف شفر مضللن ،أم ملل ا؟ ٓ يحللفظقن عؾك صالة الػجر موع الجؿللعوة َّإٓ
أو كللكقا مسللفريـ َّ
يف شفر مضللن! أيـ هؿ مـ الؿحللفظة عؾك هوٰذه العبللدة يف ُّ
الشفق كؾفلل؟ ولفذا كؼقل :فرصة لؿـ أكرمف
الصالة ،وتحركوت كػسوف لؾ َّطللعوة والعبوللدة و اق حالوهتولل يف شوفر
اهلل  ۵وم َّـ عؾقف بلللؿحللفظة عؾك َّ
الؿبولل ك ل ُقحؼوؼ بوذلؽ
مضللن أن ُيؿضل لؽ يف حقللتف ُك ّؾفلل لقستػقد مـ شفره الؽوريؿ ،وموـ مقسوؿف ُ
ِ
أيوة الؽريؿوة﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
الؿعـك الوذي يف
أي لع َّؾؽؿ تتؼقن اهلل  ۵مـ خالل ملل تؼقمقن بف مـ صللعة وتمدوكف موـ عبوللدة يف
ﭰ ﭱ﴾[البؼرة] ّ ،
هذا الؿقسؿ الؽريؿ.
يتخورج مـفولل الؿممـوقن الؿ َّتؼوقن،
فلللصقللم مد سة ،مد س ٌة تربقي ٌة مبلل كة
وعؾك هوٰذا -أ ُّيفلل اإلخقةّ -
َّ
الصوقللم
ويتزود فقفلل الؿممـقن بلعظؿ اد ،اد يؿضل معفؿ يف حقللهتؿ ك ئؾفلل ويف أ َّيللمفؿ جؿقعفلل ،ومد سة ّ
ّ
ٓ يستػقد مـفلل كثق ٌر مـ الـّللس تؿضل عؾقفؿ هوٰذه الؿد سة وهؿ يتعلليشقن معفلل تعلليش ال َّطلللب البؾقود يف
ِ
الؿجدّ الؿممـ الحريص يدخؾ هوٰذه الؿد سة الؿبلل كة فقلخذ
يتخرج وٓ يستػقد ،بقـؿلل الؿممـ
مد ستف ّ
مـفلل د وسلل تربقي ًة إيؿللكق ًة عؾؿق ًة ِ
تؿضل معف يف حقللهتلل كؾفلل.
َّ
ً
وأضر ُ لؽؿ مِ ً
ثللٓ مـ د وس مضللن إضللفة إلوك مولل مضوك معـولل موـ د وس ،الوذي اب ُتؾول ُ
بشور
الؿضر الخبقث الذي ٓ فللئدة فقف البتة ،تجده يف شفر مضللن مـ صؾقع الػجور إلوك
الدُّ خللن ويتـللول هوٰذا ُ
غرو الشؿس يؿتـع عـف تؿلل ًملل ويبتعد عـف تؿللم آبتعللد 9ففوٰذا آبتعللد عـف مـ صؾقع الػجر إلك غورو
َّ
الشؿس مع أكف يف مثؾ هوٰذا الققت ّبؿلل أكف اعتللد أن يشر مـ هوٰذا الدّ خللن الشلء الؽثقر 9لووٰؽـف مؿتـوع
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ومبتعد عـف تؿللم آبتعللد ،هوٰذا آبتعللد وآمتـللع مـف يف هنلل مضللن هق يف الحؼقؼة فرصة لوف لقؿتـوع عـوف
أبد أبديـ ولقـتفل عـف تؿللم آكتفللء ،وكثق ٌر مؿـ يتعلل َصقن الدّ خللن إ ا ك ُِصوحقا يعتوذ عوـ لوؽ بلكوف ٓ
الشو ِ
يستطقع تركف ،ألقس هق قد تركف يف شفر مضللن صقؾة أيلل ِم هوٰذا الشفر الػضوقؾ موـ صؾوقع َّ
ؿس إلوك
غروهبلل؟! ففذا د ٌس لف يػقده فللئدة عظقؿة أٓ وهل أ ّن بللستطللعتف ووسعف أن يرتك هوٰذا الودُّ خللن أبودً ا وأن
ٓ يتعللصلله مطؾؼلل 9فقستػقد مـ هذا َّ
الشفر الؽريؿ العظوقؿ هووٰذا الودَّ س البولللغ ،ود وس مضوللن كثقورة
والػقائد التل ُتتؾ َّؼك فقف عديد ٌة ٓ ُتحصك.
تعجب مـ بعض الـّللس غللية العجب عـودملل ُيػطورون عؾوك الودُّ خللن ،يصوقم عوـ
وعؾك كر الدّ خللن
ُ
ٌ
إيذان بللإلفطولل يػطور عؾوك الودخللن ،يػطور
الؿبللحلل صللعة هلل فن ا أ ّ ن الؿم ّ ن بل ان الؿغر ويف لؽ
عؾك معصقة اهلل ،ولفوٰذا بعضفؿ يليت يص ّؾل الؿغر ويم يؽ برائحة الدُّ خللن ،حتوك إن بعضوفؿ يتؿوللدى
يف غ ّقف ويطػب سجلل تف عـد بلل الؿسجد ،يعـل يخرج مـ بقتف وهق يشر هذا الدخللن إلك أن يصؾ بلل
الؿسجد ثؿ يدخؾ الؿسجد برائحتف الؽريفة 9فقم ي الؿص ئؾقـ ويم ي الؿالئؽة ويوم ي عبوللد اهلل َت َبولل َ َك
َو َت َعلل َلك يف أمللكـ العبللدة وال َّطللعة ،فتعجب مـ مثؾ هوٰذا َّ
الشخص الـفلل كؾف صوللئؿ ٓ يلكوؾ وٓ يشور
وٓ يطعؿ صللعة هلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك ،وملل أن ُي َم ئ ن الؿم ن إٓ وهق يبوللد لفوذه الؿعصوقة ،وشور الودخللن
معصقة و كب وإثؿ وحرام و ُيعلل َقب عؾك شربف إ ا شوربف ويحللسوبف اهلل َت َبولل َ َك َو َت َعولل َلك عؾوك لوؽ وأدلوة
وأيضلل تتسللءل كقػ لوؿ يسوتػد هوذا موـ
تحريؿف كثقرة جدا بسطفلل العؾؿللء ،ولفوٰذا تعجب غللية العجب ً
َّ
الشوؿس وهوق ٓ يلكوؾ وٓ يشور صللعوة هلل ،وإ ا أ ّ ن
صقللمف صقل الققم؟ مـ صؾقع الػجر إلك غورو
الؿم ن لؾؿغر بللد إلك شر هوٰذا الدخللن الذي شربف معصقة هلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك.
فؾفذا فرصة لؾؿدخـ وغقره لؽؾ مـ عـده إسرا ٌ أو تؼصق ٌر أو إضللعة أو تػريط فرصة لوف أن يسوتػقد
مـ هذا الؿقسؿ الؽريؿ ومـ هذا َّ
الشفر الؿبلل ك لقستػقد مـ صللعة اهلل َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك.
ومن األمور الؿفؿل التل كـ ئبف إلقفلل اإلخقة العـللية بؽتلل اهلل ج َّؾ وعال ،فؿـ خصللئص مضللن وم ئقزاتف
أن الؼرآن ُأكزل فقف كؿلل قللل اهلل َت َبلل َ َ
َّ
ك َو َت َعلل َلك﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ﴾[البؼرة.]174:
فشفر مضللن فقف ُأ ِكزل الؼرآن ،وكللن جربيؾ ڠ يوليت الـَّبول ﷺ يف شوفر مضوللن يدا سوف الؼورآن،
ِ
فقعر

الـَّبلﷺ عؾقف الؼرآن يؼرؤه عؾقف ،فلللؿسؾؿ يـبغل عؾقف أن يعتـل بؽتولل اهلل ۵يف هووٰذا َّ
الشوفر
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(إكؿلل هوق
السؾػ إ ا دخؾ شفر مضللن ترك أكثر أعؿلللف وقلللّ :
العظقؿ الذي هق شفر الؼرآن ،وكللن بعض َّ
قراءة الؼرآن وإصعللم ال َّطعللم) ،ويؼبؾقن عؾك الؼرآن ً
عظقؿلل ،فؿـفؿ مـ يخوتؿ يف مضوللن كوؾ يوقم،
إقبللٓ
ً
ومـفؿ مـ يختؿ َّ
كؾ ثالثة أيللم ،ومـفؿ مـ يختؿ كؾ أسبقع ،ومـفؿ مـ يختؿ كؾ عشرة أيوللم ،وموـفؿ موـ
بؿلل أكف يدخؾ َّ
مورتقـ أو
مورة أو َّ
الشفر ويخورج ومولل فوتح الؿصوحػ إٓ َّ
مرة واحدة ،ومـ الـّللس ّ
يختؿ َّ
واستقلت عؾك قؾبف ،فرمضوللن فرصوة لؾؿسوؾؿ
ثالث ،لوٰؽـف ُمؼبِؾ عؾك أمق ٍ أخرى يـظر إلقفلل ويشللهدهلل
ْ
لقؼرأ فقفلل كتلل اهلل ولقذكر اهلل ولقحللفظ عؾك صللعة اهلل ج َّؾ وعال.
ففوٰذه -أ ُّيفلل اإلخقة -كؾؿة أسلل اهللَّ -
جوؾ وعوال -أن يـػعـول وإ َّيوللكؿ هبولل ،وأن يؽتبفولل يف موقا يـ
حجة عؾقـلل ،وأن ُيب ئؾغـلل وإ َّيلل ُكؿ هووٰذا َّ
الشوفر العظوقؿ ،وأن يعقــولل
حج ًة لـلل ٓ َّ
حسـللتـلل جؿق ًعلل ،وأن يجعؾفلل َّ
الصقللم والؼقللم ،وأن يجعؾ أعؿلللـولل فقوف ويف كوؾ أوقللتـولل لوف جو َّؾ وعوال خلللصوة ولسوـة
وإ َّيللكؿ فقف عؾك ئ

كب ئقفﷺمقافؼة ،وأن ُيصؾِح لـلل ولؽؿ ديــلل الذي هق عصؿة أمركلل ،وأن ُيصؾح لـلل دكقللكولل التول فقفولل معللشوـلل،
وأن يصؾح لـلل آخرتـلل التل فقفلل معللدكلل ،وأن يجعؾ الحقلل َة يللد ًة لـلل يف ئ
كؾ خقر ،والؿق
شر ،إكف َت َبلل َ َك َو َت َعلل َلك خقر مسمول وخقر مرجق.
محؿد وعؾك آلف وأصحللبف أجؿعقـ.
واهلل َت َعلل َلك أعؾؿ ،وصؾك اهلل وس َّؾؿ عؾك كب ئقـلل َّ
ُ


احة لـولل موـ كوؾ

