
 أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه هللاُ إنَّ اْحلَْمَد ِ�ِ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ ِ�ِ� ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ 

هللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَى َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ 

.َعْبُدُه َوَرُسولُهُ   

َ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ( )َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�َّ  

ُهَما رَِجاًال َكِثريًا  َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

َ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ ا�ََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا )َوِنَساًء َواتـَُّقوا ا�َّ  

ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَ   ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم * الً َسِديًدا َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َوُقوُلوا قـَوْ (

:أَمَّا بـَْعدُ ) .. فـَْوزًا َعِظيًما َوَرُسوَلُه فـََقْد فَازَ   

ُهما قالَ  النُّعمانِ َعِن  ٌ، (: ِه َوَسلََّم يـَُقولُ مسَِْعُت َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ : بِن َبشٍري َرِضي هللاُ َعنـْ اَحلَالُل بـَنيِّ

َشبـََّهاِت اْستَـبـْرَ 
ُ
نَـُهَما ُمَشبـََّهاٌت َال يـَْعَلُمَها َكِثٌري ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتـََّقى امل ٌ، َوبـَيـْ أَ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َواحلَرَاُم بـَنيِّ

يُوِشُك َأْن يـَُواِقَعُه، َأالَ َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى، َأَال ِإنَّ  َكَراٍع يـَْرَعى َحْوَل اِحلَمى،: َوَمْن َوَقَع ِيف الشُّبـَُهاتِ 

ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اَجلَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد : ِمحَى ا�َِّ ِيف أَْرِضِه َحمَارُِمُه، َأَال َوِإنَّ ِيف اَجلَسِد ُمْضَغةً 

ِمقداُر ِقطعُة حلٍم هي أساُس الصَّالِح والَفساِد، يُعرُف �ا .. ، سبحاَن ِهللا )اَجلَسُد ُكلُُّه، َأالَ َوِهَي الَقْلبُ 

ِإنَّ هللا : (، فماذا سريى هللاُ تعاىل فيها، قَاَل َعليِه الصَّالُة والسَّالمُ لكَ  هي حمُل نظِر ِهللا تعاىلالعباِد،  إميانِ 

).َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإَىل قـُُلوِبُكمْ ال يـَْنظُُر ِإىل َأْجساِمْكم َوال ِإىل ُصَورُِكْم   

وَن مبا ُأحسُّ بِه من .. أخربوين � عباَد ِهللا  هل جتدوَن ما أجُد يف هذا الزَّماِن من قسوِة القلِب؟، هل ُحتّسِ

 أيَن القلوُب اليت ختاُف من الذُّنوِب؟، أيَن الدُّموُع اليت تنهمُر مع اخلشوِع؟، أينَ  ،ضعِف املراقبِة واخلشيِة؟

أيَن قـُرَُّة العِني اليت ُتذكُر عنَد ِقراءِة الُقرآِن؟،  يفالسَّعادُة اليت كنَّا جنُدها يف العبادِة؟، أيَن االطمئناُن 

صلَِّني؟، أيَن ما 
ُ
واالنشراِح؟، بل ها قد دخَل رمضاُن فأيَن اِجلدُّ يف  الرَّاحةِ من  أهُل الصَّالحِ  بهِ  يشعرُ امل

ِلَك َفِهَي  : (أصابنا داُء بين إسرائيَل كما قاَل تعاىلالعمِل واإلحساِن؟، أم قد  ن بـَْعِد ذَٰ
ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكم ّمِ

.)فـََوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهم ّمِن ذِْكِر ا�َِّ : (قد توعََّد هللاُ أصحاَب هذه القلوبِ ل، و )َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوةً   



فوٌة، هل هو َقسْت هذه القسوَة، وأصبَح بيَنها وبَني التَّلذُِّذ �لعباداِت جَ فما الذي أصاَب قلوبَنا حىت 

حبُّ الدُّنيا وحطيِمها؟، هل هو االنغماُس يف العاجلِة ونعيِمها؟، هل هو ِقلُة ذكِر ِهللا تعاىل واليوِم 

اِل رمضاَن �نواِع الطَّعاِم؟، أو احتقاُر النَّاِس والِكُرب والتَّفاخُر؟، أم هو ما نراُه من استقباآلِخِر؟، هل هو 

قسوُة الُقلوِب، : هو االعال�ُت عن شهٍر مليٌء �ملسلسالِت واألفالِم؟، تعدَّدْت األسباُب والنتيجُة واحدةٌ 

ُم الغيوبِ يف :امسع معي هلذا الِعالجِ ولكن ؟،  شهٍر خاَب من مل يغفْر له عالَّ  

 وقيامُ  ،البطنِ  وخالءُ  ،برِ دَّ �لتَّ  القرآنِ  ءةُ اقر  :أشياءٍ  مخسةُ  القلبِ  دواءُ ( :عاىلتَ  ه هللاُ رمحَ  مِ يِّ القَ  ابنُ  قولُ يَ 

:الَ قَ  ُمثَّ ، )احلنيَ الصَّ  وجمالسةُ ، �ألسحارِ  رعُ ضَّ والتَّ ، الليلِ   

رِ فَ والظَّ  �خلريِ  ُفزْ فُدم عليها تَـ  ***ه قسوتِ  عندَ  سٌ مخَ  كَ قلبِ  دواءُ   

حرِ السَّ  اعةَ سَ  �كٍ  عُ ر ضَّ كذا تَ ***  هُ رُ رآن ٌ تدبـَّ طنٍ  وقُ بَ  خالءُ   

ربِ واخلَ  ريِ اخلَ  أهلَ  السَ وأن جتُ  *** هُ وسطُ يلِ  أَ اللَّ  نحَ ك جُ يامُ كذا قِ   

.هذه األشياُء أكثُر ما جتتمُع يف رمضاَن، شهُر اخلِري والربكاِت والرَّمحِة والُغفرانِ .. وسبحاَن ِهللا   

ياِم أما خالُء البط قَاَل وتكفُري اخلطا� واألوزاِر،  القلبِ جيتمُع له دواُء يف النَّهاِر، و ِن فإنَّه يتحقَُّق �لّصِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، عبادٌة )َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَاً� َواْحِتَساً� ُغِفَر لَُه َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبهِ (: َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

رَة، وين تحّجِ
ُ
 هللاُ  يَ ضرَ  ليِّ اهِ البَ  امةَ مَ يب أُ أَ  نْ عَ ففُع هللاُ تعاىل �ا يف الدُّنيا واآلخرِة، عظيمٌة تُداوي القلوَب امل

ُ بِِه، قَالَ : قـُْلتُ : الَ قَ  نهُ عَ  َفُعِين ا�َّ .)َعَلْيَك ِ�لصَّْوِم فَِإنَُّه َال ِمْثَل َلهُ (: َ� َرُسوَل ا�َِّ ُمْرِين ِ�َْمٍر يـَنـْ  

إذا : مافرحهُ يَ  رحتانِ وللصائِم فَ : (دواًء وسعادًة، قاَل عليه الصَّالُة والسَّالمُ تصوُم عالجاً وعبادًة، وتصوُم 

؟، وهل جربُتم الفرحَة اليت املِدرارِ  ، فهل رأيُتم ِمثَل هذا الكرمِ )هبِفْطره، وإذا َلِقي ربَّه َفرِح بصومِ  رحَ فَ  أفطرَ 

.اجلبَّاِر؟اللِّقاِء �لعزيِز  عنَد اإلفطاِر؟، وختيلتُم فرحةَ   

وِم َحيَْيا الَقلُب َنْشوا�َ ِيف رِْحلِة الصَّ *** أُْوِصيـَك َخْيـراً �يـَّاٍم ُنَساِفُرَهـا    

بِئَس اَخلالَئِق إْن ملَْ تـَْلـَق ُغْفَرانَـا*** فََأوَُّل الشَّْهِر قَـْد أْفَضـى ِمبَْغِفـَرٍة   



بارِك،
ُ
وهو دواٌء لقلٍب تشعَّبْت به املسالُك، وتغفُر به ذنوٌب قد  وأما قياُم اللَّيِل فيتحقَُّق يف رمضاَن امل

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَالَ تؤدي بصاحِبها إىل املهالِك،  َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِإميَاً� َواْحِتَساً� ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم (: َصلَّى ا�َّ

 األوقاتِ  وضياعِ  الِ والقَ  يلِ القِ  يفو  ،غافالً  والفضائياتِ  هراتِ السَّ  بنيَ من قضاُه  ستوي ليلَ هل يَ ، ف)ِمْن َذنِْبهِ 

 ،خائفاً  جلَّ وعالَّ  هللاِ  شيةِ ه تعاىل ويبكي من خَ دعو ربَّ يَ من قضاُه ساجداً وراكعاً وقائماً،  ليلِ  بنيَ و ، هائًما

اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َحيَْذُر اَآلِخَرَة أَْم مَّْن ُهَو قَاِنٌت َآَ�َء ( ..ومن يوِم القيامِة حاذراً،  هسبحانَ  �ِ  ضعُ وخيَ 

.ال يستوونال وِهللا  ،)َويـَْرُجو َرْمحََة رَبِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ   

وهو طاعٌة حمبوبٌة لذي قياُمك �للَّيِل هو ِعالُج قلِبَك من اآل�ِم، وهو عادُة الصَّاحلَني يف سالِف األ�ِم، 

َلُكْم، : (قاَل عليه الصَّالُة والسَّالمُ اجلالِل واإلكراِم،  َني قـَبـْ
َوُهَو قـُْربٌَة َعَلْيُكْم ِبِقَياِم اللَّْيِل، فَِإنَُّه َدْأُب الصَّاِحلِ

َهاٌة ِلِإلمثِْ لسَّيَِّئاتِ ، َوَمْكَفَرٌة لِ ِإَىل رَبُِّكمْ  .حتسْب أجَر قياِمكَ ، فاصْرب مع إماِمَك، وا)، َوَمنـْ  

ُ : قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َعْن َعِليٍّ هناَك غرٌف خاصٌة ألصحاِب قياِم اللَّيِل، ويف اآلخرِة  قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ

ِلَمْن : ِإنَّ ِيف اْجلَنَِّة ُغَرفًا تـَُرى ظُُهوُرَها ِمْن بُُطوِ�َا، َوُبُطونـَُها ِمْن ظُُهورَِها، فـََقاَم َأْعَراِيبٌّ فـََقالَ : (َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

؟ َياَم، َوَصلَّى �َِِّ ِ�للَّْيِل َوالنَّاُس ِلَمْن َأطَاَب اْلَكالَم، َوَأطْ : قَالَ  ،ِهَي َ� َرُسوَل ا�َِّ َعَم الطََّعاَم، َوأََداَم الّصِ

اويِح والقياِم والسَّهِر �للَّيِل، هنئياً لكم هذه الغرُف اليت ليَس هلا مثيلٌ )نَِيامٌ  . ، فيا أهَل الرتَّ  

ِإنَّ : (ٍب كاألحجاِر، قاَل تعاىلو قلُمثَّ خيتُم قياَمه �الستغفاِر، والتَّضرِع �ألسحاِر، وهو عالٌج �فٌع ل

ِلَك ُحمِْسِننيَ  آِخِذيَن َما آَ�ُهْم رَبـُُّهمْ *  اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ  َكانُوا قَِليًال ِمَّن اللَّْيِل *  ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْبَل ذَٰ

).َوِ�ْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ *  َما يـَْهَجُعونَ   

فيسفُر عنهُم وهُم ركوعُ ***  الَّليُل أظَلَم َكاَبُدوهإَذا َما   

َوأهُل األمِن ِيف الُدنَيا ُهُجوعُ ***  أطَاَر اخلَوُف نوَمُهم فـََقاُموا  

أِنٌني ِمنُه تَنَفرُج الضُّلُـوعُ ***  َهلُم َحتَت الظَّالِم َوُهْم ُسُجودٌ   

 العظيمَ  هللاَ  ، وأستغفرُ احلكيمِ  والذكرِ  مبا فيه من اآل�تِ ، ونفعين وإ�كم العظيمِ  يل ولكم يف القرآنِ  هللاُ  �ركَ 

.الرحيمُ  ه هو الغفورُ ، فاستغفروه إنَّ ذنبٍ  من كلِّ  املسلمنيَ  يل ولكم ولسائرِ  اجلليلَ   



 هعبدُ  مداً أن حمُ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أال إلهَ  فيه، وأشهدُ  مباركاً  طيباً  كثرياً   محداً  �ِ  احلمدُ 

:، أما بعدُ كثرياً   تسليماً  ، وسلمَ ه أمجعنيَ ه وأصحابِ وعلى آلِ  عليهِ  ه صلى هللاُ ورسولُ   

فأما العالُج الرَّابُع لعالِج القلوِب اليت ال تلُني، هو جمالسُة األخياِر والصَّاحلَني، كيَف ال، وقد أُمَر نبيُّنا 

َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَبـَُّهم ِ�ْلَغَداِة (، الدَّاعنيَ مع عليه الصَّالُة والسَّالُم مبجالسِتهم والصَِّرب 

نـَْيا َوَال ُتِطْع َمْن َأغْ  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْحلََياِة الدُّ َناَك َعنـْ َفْلَنا قـَْلَبُه َعن ذِْكرَِ� َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوَال تـَْعُد َعيـْ

وساجٍد، حديُثهم  ، وجتُدهم يف رمضاَن يف املساجِد، ما بَني �ٍل للقرآِن وراكعٍ )َكاَن أَْمرُُه فـُُرطًاَواتـََّبَع َهَواُه َو 

.مالئكُة الرَّحيِم الغفورِ  ايبعُث األمَل والسُّروَر، ووجوُههم قد زانْت �لنَّضرِة والنُّوِر، وجمالُسهم حتفُّهُ   

وال يوجُد  مع العيوِن، فإن مل يكن يف شهِر القرآِن فمىت يكوُن؟،يشرتُك فيه القلُب  حبيثُ القرآِن  تدَّبرُ وأما 

َقْد : (أعظُم شفاًء للقلوِب اليت يف الصُّدوِر، من تالوِة وتدَّبِر هذا الكتاِب الذي يف السُّطوِر، قاَل تعاىل

ثبـََّته على من أمراِضه وأالنَه من قسوتِه،  ، ُمثَّ إذا شفاهُ )َجاَءْتُكم مَّْوِعظٌَة ّمِن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما ِيف الصُُّدورِ 

).وَُكال� نـَُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنَباِء الرُُّسِل َما نـُثـَبُِّت بِِه فـَُؤاَدكَ (طريِق احلقِّ وأيقظَه من غفلِته،   
 

أََملْ َ�ِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن (من أكِرب أسباِب قسوِة القلِب هو البعُد عن كتاِب ِهللا تعاىل، .. أيُّها األحبَُّة فيا 

اْألََمُد طَاَل َعَلْيِهُم َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر ا�َِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ َوَال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبُل فَ 

.، وافتْح معه صفحًة جديدًة يف رمضانَ ، فاعتذْر لكتاِب ِهللا تعاىل من طوِل اِهلجرانَ )فـََقَسْت قـُُلوبـُُهمْ   

، اجعلنا ممن القرآنِ  �، اللهم اجعلنا من أهلِ نا يف أمرِ نا وإسرافَ ، اغفر لنا ذنوبَ العاملنيَ  ك � ربَّ نا بذكرِ قلوبَ  ك أن حتييَ إ� نسألُ  اللهمَّ 

ال تدع اللهمَّ ها، ها وعالنيتَ رَّ ها سِ لَّ ها وجِ قَّ ها دِ نا كلَّ ذنوبَ  ك أن تغفرَ ه، اللهم إ� نسألُ ه ومتشا�ِ مبحكمِ  ه، ويؤمنُ حرامَ  ه وحيرمُ حاللَ  حيلُّ 

يتاً إال ه، وال مَ ه، وال مريضاً إال شفيتَ ه، وال ديناً إال قضيتَ ه، وال عسرياً إال يسرتَ ر�ً إال نفستَ ه، وال كَ ه، وال مهاً إال فرجتَ لنا ذنباً إال غفرتَ 

 يقومُ  يومَ  ك علينا، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمننيَ ك وبركاتِ أنزل رمحتَ  العاملنيَ  ، � ربَّ الرامحنيَ  ه، � أرحمَ ه، وال عيباً إال سرتتَ رمحتَ 

إىل  النظرِ  ك لذةَ نسألُ و ، ال تنقطعُ  عنيٍ  ك قرةَ ، اللهم إ� نسألُ عليكَ  العرضِ  نا بني يديك، وال تؤاخذ� يومَ وقوفَ  ، أحسنْ احلسابُ 

�  � ودودُ  ، واغفر لنا � رحيمُ األمورِ  ووالةَ  ، وأصلح األئمةَ والدورِ  ، آمنا يف األوطانِ العاملنيَ  إىل لقائك � ربَّ  ك والشوقِ وجهِ 

معهم وال تكن  نْ كُ   الدعاءِ  � مسيعَ  واكشف عنهم الألواءَ  ، اللهم ارفع عنهم البالءَ نا املسلمنيَ إلخوانِ  ك الرمحةَ ، اللهم إ� نسألُ غفورُ 

 ، وإ�َّ ما ال يعلمه إال أنتَ  والبالءِ  من الشدةِ  عن عليهم، اللهم إن يف املسلمنيَ ليهم، وأعنهم وال تُ عليهم، وانصرهم وال تنصر ع

 العزةِ  ربِّ  كَ ربِّ  سبحانَ ، جديرٍ  و�إلجابةِ  قديرٍ  شيءٍ  إنك على كلِّ  والتمكنيَ  نا هذه النصرَ يف ساعتِ  نا املستضعفنيَ ك إلخوانِ نسألُ 

.العاملنيَ   ربِّ �ِ  ، واحلمدُ على املرسلنيَ  ، وسالمٌ عما يصفونَ   




