
 عةٍ بسَ  هِ لِّ ظِ  يف املسلمونَ  عيشُ يَ  ،ورَ والنُّ  اخلريَ  فيه فاضَ أَ  ،هورِ الشُّ  دَ يِّ سَ  رمضانَ  هرَ شَ  علَ جَ  الذي �ِ  احلمدُ 

 ،األكوانَ  هفضلُ  عمَّ  ،الغيوبِ  مُ الَّ عَ  وهو ،املكروبَ  غيثُ ويُ  ،يوبَ العُ  رُ ستُـ ويَ  ،نوبَ الذُّ  يغفرُ  هسبحانَ  ،بورٍ وحُ 

 هللاُ  إال إلهَ  ال أن شهدُ ونَ  ،ومكانٍ  زمانٍ  كلِّ  يف املؤمننيَ  على هرمحتَ  لُ نزِّ ويُ  ويَغفُر الِعصياَن، وبةَ التَّ  يقبلُ 

 آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها �َ (: هبقولِ  القلوبِ  لتقوى وحتقيًقا فوسِ للنُّ  �ذيًبا ومَ الصَّ  علينا رضَ فَ  له، ريكَ شَ  ال هوحدَ 

َيامُ  َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ   ناوشفيعَ  �وقائدَ  �دَ يِّ سَ  أن ونشهدُ  ،)تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الّصِ

 ه،ذكرَ  له ورفعَ  ه،وزرَ  عنه ووضعَ  ه،صدرَ  له رحوشَ  ه،ذنبَ  له هللاُ  فرَ غَ  ،األمنيُ  ادقُ الصَّ  هورسولُ  هللاِ  عبدُ  حممًدا

 كرميًا وكانَ  ،رمضانَ  يف ذلك يكونُ  ما وأكثرُ  جمتهًدا وكانَ  ،رمضانَ  يف ذلك يكونُ  ما وأكثرُ  د�اجمُِ  فكان

 هآلِ  وعلى عليه هللاُ  صلى ،رمضانَ  يف ذلك يكونُ  ما وأكثرُ  واًداجَ  وكانَ  ،رمضانَ  يف ذلك يكونُ  ما وأكثرُ 

:أما بعد..  ينِ الدِّ  يومِ  إىل مدر�ِ  على وسارَ  همتبعَ  ومن ،امليامنيَ  رِّ الغُ  هوصحابتِ  اهرينَ الطَّ   

َ� َرُسوَل : ، فـََقالَ مَ لَّ وسَ  يهِ لِ عَ  ى هللاُ لَّ َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ صَ : قَالَ  نهُ عَ  هللاُ  ضيَ رَ َعْن َأِيب أَيُّوَب اْألَْنَصارِيِّ ف

، ِعْظِين َوأَْوِجزْ  موعظٌة وجيزٌة، .. إلَه إال هللاُ ، ال )عٍ دِّ وَ مُ  الةَ صَ  ِإَذا ُقْمَت ِيف َصَالِتَك َفَصلِّ (: فـََقالَ  ،ا�َِّ

جِد، وثواِب اُخلشوِع يف ااختصرْت ما ُميكُن أن يُقاَل يف فضِل إحساِن الوضوِء، وأجِر التَّبكِري إىل املس

ا  .وإمنا األعماُل �خلواتيمِ .. فيجُب إمتاُمها  األخريةُ الصَّالُة الصَّالِة، ووجوِب معرفِة أحكاِمها، أل�َّ  

..عباَد ِهللا   

.وها حنُن ُمقبلوَن على رمضاَن، وهو شهُر الرَّمحِة والُغفراِن، فهل ميكُن أن نصوَم َرمضاَن صياَم ُمَودٍِّع؟  

ابِ  .أمل َيُصم معنا يف رمضاَن املاضي كثٌري من األقارِب واألحباِب؟، واليوَم هم ُمر�نوَن �عماِهلم حتَت الرتُّ  

وإخوانِ  ريانٍ هٍل وجِ ِمْن بني أَ *** ٍف َكْم ُكنَت تـَْعِرُف ِممَّْن صاَم يف َسلَ   

ايناصي من الدَّ حي�ا فما أقْـَرُب القَ *** هُم عدَ بَ  اكَ أَفْـَناُهُم املوُت واستبقَ   

فأصبحْت يف غٍد أثواَب أكفانِ *** وُمْعَجٌب بثياِب العيِد يـَْقَطُعَها   

إلنسانِ مصُري ِمْسَكِنِه قٌرب *** حىت مىت يـَْعُمُر اإلنساُن َمْسَكَنُه   



قَاَل : َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ماذا عسى أن يفعَل من يصوُم صياَم مودٍِّع عندما يسمُع حديثَ أخربوين 

ْعٍف، ضِ  اِهلَا ِإَىل َسْبعِمائَةِ احلََْسَنُة َعْشُر أَْمثَ  ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف،: (َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

كلُّ إذا كاَن  ، )، َيدَُع َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه ِمْن َأْجِليُه ِيل، َوَأَ� َأْجزِي بِهِ ، فَِإنَّ ِإالَّ الصَّْومَ : قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ 

يامُ  ِضْعفٍ  ْبعِمائَةِ األعماِل ُتضاعْف إىل سَ  ما هو ذلَك اجلزاُء الذي أخفاُه هللاُ و ، ؟فكم سيتضاعُف الّصِ

ا العَ وماذا تتوقعوَن من فضِل خزائِن ربِّ العاملَني؟، تعاىل للصَّائمَني؟،  تنافسنيَ إ�َّ
ُ
.طا� وموسُم تنافِس امل  

َلٍة ِمْن شَ : (قوَله صلى ِهللا عليه وسلمكيَف مهَِّتَك وأنَت تودُِّع رمضاَن إذا مسعَت  ْهِر َرَمَضاَن ِإَذا َكاَن أَوَُّل لَيـْ

َها َ�ٌب، َوفـُتَِّحْت أَبـَْواُب اْجلَنَِّة فـََلْم يـُْغَلْق  ،شََّياِطُني َوَمَرَدُة اجلِْنِّ ُصفَِّدِت ال َوُغلَِّقْت أَبـَْواُب النَّاِر فـََلْم يـُْفَتْح ِمنـْ

َها َ�ٌب، وِ� ُعتَـَقاُء ِمَن النَّاِر َوَذِلَك ُكلَّ ، ّرِ أَْقِصرْ َ� َ�ِغَى اخلَْْريِ أَْقِبْل، َوَ� َ�ِغَى الشَّ : َويـَُناِدى ُمَنادٍ  ِمنـْ

َلةٍ  وَغلِق أبواِب النِّرياِن، وفتِح أبواِب اجلِناِن، ونِداِء اخلِري واإلحساِن، ، اجلانِّ من عداِء األ، فمَع تصفيِد )لَيـْ

، سيكوُن يف عمِل ذلَك الصَّائِم؟أيُّ شوٍق للجنِة سيكوُن يف قلِب ذلَك الصَّائِم، وأيُّ إقباٍل على اخلِري ف

ا ُحسُن اخلامتِة اليت يسعى هلا الغينُّ  أتعلموَن ماذا يعين أن تُعتَق رقبُته من النَّاِر يف ليايل رمضاَن األخِري؟، إ�َّ

.، ولكنَّها فضٌل من ِهللا العزيِز اخلبريِ والفقريُ   

 والصَّوم حِ  ***الصَّوُم ُجنَُّة أقواٍم من النَّار 
َ
شى من النَّارِ ن خيَ صٌن مل  

والعارِ  ِمن األوزارِ  اخلائفنيَ  ***كلِّهُم   اخلريِ  ألهلِ  والصَّوم ِسرتٌ   

ستَّارِ  الوِزرِ  ربٌّ رحيٌم لِثقلِ  ***والشَّهُر شهُر إلِه العرش َمنَّ به   

غفَّارِ  الشَّأنِ  ثواَ�م ِمن عظيمِ  ***به  رحبونَ فيه رجاٌل يَ  فصامَ   

�ارِ شجاٍر وأَ وٍر وأَ حُ  ِمن بنيِ  ***زلوا قد نَ  اخلُلدِ  فأصبحوا يف ِجنانِ   

 عليهِ  لى هللاُ صَ اّ�ِ  َرُسولُ  قَالَ هو شهٌر ُتكفَُّر فيه الذُّنوِب واخلطا�، ملن �َب من الكبائِر واجتنَب اخلزا�، 

نَـُهنَّ، ِإَذا اْجتَـَنَب الصََّلَواُت اْخلَْمُس، َواْجلُُمَعُة ِإَىل اْجلُُمَعِة، َوَرَمَضاُن ِإَىل َرَمضَ ( :مَ وسلَّ  اَن، ُمَكفَِّراٌت َما بـَيـْ

.، فعلينا �لتَّوبِة النَّصوِح الصَّادقِة، لُيغفَر لنا ما كاَن من ذنوٍب سابقةٍ )اْلَكَبائِرَ   

َحىتَّ َعَصى رَبَُّه ِيف َشْهِر َشْعَبانِ ***  َ� َذا الَِّذي َما َكَفاُه الذَّْنُب ِيف َرَجبٍ    

ُْه أَْيًضا َشْهَر ِعْصَيانِ ***  َشْهُر الصَّْوِم بـَْعَدُمهَا َلَقْد َأظَلَّكَ  َفَال ُتَصريِّ  



ا مغفرُة الذُّنوِب وعفو الرَّمحاِن، ؟ماذا يريُد من علَم أنَّ رمضاَن هذا هو آخُر رمضانَ  جاَء يف ، ال شكَّ أ�َّ

فليَس بيَنك وبَني مغفرِة عشراِت ، )تـََقدََّم ِمْن َذنِْبهِ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَاً� َواْحِتَساً� ُغِفَر لَُه َما: (احلديثِ 

حتسبَني، 
ُ
نَني، إال أن تصوَم صوَم املؤمنَني امل وخاَب وَخسَر من  الرَّمحِة واَخلرياِت والُغفراِن،بل هو موسُم الّسِ

بَـَر، مانهُ عَ  هللاُ  يَ ضَعْبِد ا�َِّ رَ  ْبنُ  َجاِبرُ يقوُل مل يُغفْر له يف رمضاَن،  ، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََقى اْلِمنـْ

َلمَّا َرِقيُت الدََّرَجَة اْألُوَىل َجاَءِين ِجْربِيُل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه (: يف احلديثِ  قَالَ ُمثَّ  ،، َثَالَث َمرَّاٍت؟)آِمنيَ (: َقالَ ف

، فما أيسَر املغفرَة من ِهللا )آِمنيَ : َضاَن، فَاْنَسَلَخ ِمْنُه َوَملْ يـُْغَفْر َلُه، فـَُقْلتُ َشِقَي َعْبٌد أَْدَرَك َرمَ : َوَسلََّم فـََقالَ 

.تعاىل يف شهِر رمضاَن، ولذلَك فقد دعا على من مل يُدركها األمينانِ   

قاَل عليه الصَّالُة كفِري اآل�ِم، تفله مزيٌَّة على غريِه من القياِم، فهو سبٌب للمغفرِة و وأما القياُم يف رمضاَن 

، وكيَف ال يكوُن ذلَك وأنَت تقوُم )َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِإميَاً� َواْحِتَساً� ُغِفَر لَُه َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبهِ : (والسَّالمُ 

َحىتَّ  َمْن قَاَم َمَع اِإلَمامِ : (مع اإلماِم ساعًة، وحيسُب لَك سائُر اللَّيِل قياٌم وطاعٌة، كما جاَء يف احلديثِ 

َلةٍ  .؟هو القياُم األخريُ ، فكيَف سيقوُم من يعلُم أنَّ هذا )يـَْنَصِرَف ُكِتَب َلُه ِقَياُم لَيـْ  

سبيحُ ميٌد وتَ رتيُل ذِكٍر وحتَ تَ ***  مجُعهُ اخلُري أَ  ياُم فجاءَ الصِّ  جاءَ   

اويحُ  و�للَّيلِ  النَّهارِ  ومُ صَ ***  ملٍ وٍل ويف عَ يف قَ  دأبُ تَ  فالنَّفسُ  الرتَّ  

أخربوين عن لساِن ومسِع من يصوُم صياِم ُمودٍِّع، هل ال زاَل يسمُع احلراَم ويتكلُم �آل�ِم، أم أنَّه سيصوُم 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ معه السَّمُع والَبصُر والكالُم،  َمْن ملَْ َيدَْع قـَْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل بِِه فـََلْيَس : (قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

 يَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة رضفواجعْله خَري ِختاِمَك، ، فحافْظ على صياِمك، )�َِِّ َحاَجٌة ِيف َأْن َيدََع طََعاَمُه َوَشَرابَهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ  عنهُ  هللاُ  ).َواْلَعَطشُ ُربَّ َصائٍِم َحظُُّه ِمْن ِصَياِمِه اْجلُوُع : (قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ  

َوِيف َبَصـرِي َغـضٌّ َوِيف َمْنـِطـِقي َصْمتُ *** ِإَذا َمل َيُكْن ِيف السَّْمِع ِمينِّ َتَصاُوٌن   

فَـِإْن قُـْلُت ِإّينِ ُصْمُت َيوِمي َفَما ُصْمتُ *** َفَحظِّي ِإَذْن ِمْن َصوِمَي اجلُوُع َوالظَّما   

 املسلمنيَ  يل ولكم ولسائرِ  هللاَ  وأستغفرُ ، وجعلنا فيه من املقبولنيَ  والقيامِ  يامِ الصِّ  هرِ يل ولكم يف شَ  هللاُ  �ركَ 

.الرحيمُ  فاستغفروه إنه هو الغفورُ  ذنبٍ  من كلِّ   



 ماواتِ السَّ  بُّ ، رَ حيمُ الرَّ  محنُ ى، هو الرَّ هدَ فَ  رَ دَّ ى، وقَ فسوَّ  لقَ اً، خَ قَّ حَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  ، أشهدُ �ِ  احلمدُ 

 عليهِ  ، صلى هللاُ املنريُ  راجُ ، والسِّ ذيرُ والنَّ  شريُ ، البَّ ةُ املهدا محةُ ه، الرَّ ورسولُ  هللاِ  مداً عبدُ حمُ  أنَّ  ، وأشهدُ ضنيَ رَ واألَ 

:عدُ أما بَ ..  ينِ الدِّ  إىل يومِ  هلم �حسانٍ  ابعنيَ تَّ ه وخلفائه واله وأزواجِ ه وذريتِ ه وصحبِ وعلى آلِ   

َكاَن النَِّيبُّ : (صياَم ُمودٍِّع، وهو يسمُع حديَث ابِن عباٍس رضَي هللاُ عنهمافماذا يُتوَّقُع من جوِد من يصوُم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس ِ�خلَْْريِ َوَأْجَوُد َما َيُكوُن ِيف َشْهِر َرَمَضاَن ِألَنَّ ِجْربِيلَ  َكاَن يـَْلَقاُه ِيف ُكلِّ   َصلَّى ا�َّ

َلٍة ِيف َشْهِر َرَمضَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُقْرآَن فَِإَذا َلِقَيُه ِجْربِيلَيـْ ُل َكاَن اَن َحىتَّ يـَْنَسِلَخ يـَْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

، وأما ابتغاَء املغفرِة وعظيِم األجرِ ، ولذلَك تكثُر الصَّدقاُت يف هذا الشَّهِر، )َأْجَوَد ِ�خلَْْريِ ِمْن الرِّيِح اْلُمْرَسَلةِ 

سابقِة يف تفطريِ 
ُ
قَاَل َرُسوُل ا�َِّ صياِم رمضاَن بضَع سنَني، ملن يرغُب يف أجِر هو الصَّائمَني، ف ما نراُه من امل

َر أَنَُّه الَ يـَنـُْقُص ِمْن َأْجرِ َكاَن َلُه مِ  َفطََّر َصاِئًما َمنْ (: َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ًئا ْثُل َأْجرِِه َغيـْ .)الصَّائِِم َشيـْ  

 تْ وأما القرآُن يف شهِر رمضاَن، فله طعٌم ال يستطيُع أن يصَفه اللِّساُن، كيَف ال، وهو الشَّهُر الذي أُنزلَ 

، فيا من )ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت ّمَِن اْهلَُدٰى َواْلُفْرقَانِ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن : (آ�تُه اِحلسانِ فيه 

ُ َعَلْيِه يصوُم صياَم مودٍِّع، ها قد اجتمَع لك الشَّفيعاِن، فإ�َك أن تكوَن من أهِل اِحلرماِن،  قَاَل َصلَّى ا�َّ

َأْي َربِّ َمنَـْعُتُه الطََّعاَم َوالشََّهَواِت : َياَمِة، يـَُقوُل الِصَّيامُ َيْشَفَعاِن لِْلَعْبِد يـَْوَم اْلقِ  :الِصَّياُم َواْلُقْرآنُ : (َوَسلَّمَ 

، فضٌل من ِهللا تعاىل )فـَُيَشفََّعانِ : قَالَ  ،َمنَـْعُتُه النـَّْوَم ِ�للَّْيِل َفَشفِّْعِين ِفيهِ : َويـَُقوُل اْلُقْرآنُ  ،ِ�لنـََّهاِر َفَشفِّْعِين ِفيهِ 

.اعِ القادَم وحنُن حتَت القَ  رمضانُ  قد �يتلنصْم كلُّنا صياَم الوداِع، فال ندري ُة يا أيُّها األحبَّ وإحساٍن، ف  

، اللهم اجعلنا فيه من وبلغنا رمضانَ  لنا يف شعبانَ  ، اللهم �ركَ لرمضانَ  عو�ً لنا على االستعدادِ  من شعبانَ  اجعل فيما بقيَ  اللهمَّ 

 ، وشهرَ واملسلمنيَ  لإلسالمِ  نصرٍ  رضى، اللهم اجعله موسمَ وتَ  بُّ ه كما حتُ ه وقيامِ صيامِ  ، أعنا علىالعاملنيَ  � ربَّ  عتقائك من النارِ 

إال  ال إلهَ  وأنت املؤخرُ  املقدمُ  �، وما أسرر� وما أعلنا وما أسرفنا، أنتَ منا وما أخرَّ ، اللهم اغفر لنا ما قدَّ الدينِ  على أعداءِ  خزيٍّ 

نا من نا وطهر بيوتَ نا وذر�تِ ، أصلح نياتَ مشكورٍ  متقبلٍ  ، وسعيٍّ مربورٍ  ، وعملٍ مغفورٍ  ذنبٍ إال ب ال تفرق هذا اجلمعَ  اللهم ،أنتَ 

 ، اللهم آمنا يف األوطانِ الدعاءِ  � مسيعَ  وأبعد عنا الو�ءَ  نا، ارفع عنا الغالءَ نا، �رك لنا يف ما آتيتَ ، اللهم وسع لنا يف أرزاقِ املنكراتِ 

ه، ه يف حنرِ فاجعل كيدَ  بسوءٍ  املسلمنيَ  وبالدَ � هذا بلدَ  ، اللهم من أرادَ � غفورُ  واغفر لنا � عزيزُ  األمورِ  ووالةَ  ، وأرشد األئمةَ والدورِ 

، اللهم العاملنيَ  � ربَّ  الناسِ  هلم قلوبَ  ، وأن تفتحَ العاملنيَ  يف الدعاةِ  ، وأن تباركَ واملنافقنيِ  الدينِ  أعداءَ  ك أن تذلَ نسألُ  اللهم إ�

نا، و�دي �ا موازينَ  ، وتثقلُ �قدرَ �ا  نا، وترفعُ �ا ذنبَ  نا، وتغفرُ �ا شعثَ  تلمُ  ك رمحةً غاراً وكباراً، ذكوراً وإ��ً، اللهم إ� نسألُ اغفر لنا ص

.الرامحنيَ  ، � أرحمَ العاملنيَ  �ا مو��، � ربَّ  نا، وتشفي �ا مرضا�، وترحمُ �ا عيوبَ  نا، وتسرتُ نا، وتقضي �ا ديونَ �ا ضالَ   
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