
 ،َتْذِكَرًة ُألويل الُقُلوِب واألَبَصارِ  ،ُمَكوِِّر اللَّْيِل على النـََّهارِ  ،الَعزيِز الَغفَّارِ  ،احلْمُد ِ� الواحِد الَقهَّارِ 

ارِ  ،وتـَْبصَرًة ِلَذوي األَلَباِب وَاالعِتَبارِ   ،الَّذي أَيَقَظ ِمْن َخْلقِه َمِن اصَطفاُه فـََزهََّدُهْم يف هذِه الدَّ

والّتأهُِّب  ،وَوفـََّقُهْم للدَّْأِب يف طاَعِتهِ  ،وُمالَزَمِة االتَِّعاِظ واالدَِّكارِ  ،وَشَغلُهْم مبُراقَبِتِه َوِإَداَمِة اَألفكارِ 

حاَفَظِة على ذِلَك َمَع تـََغايُِر اَألْحَوالِ  ،واحلََْذِر ِممّا ُيْسِخطُُه ويُوِجُب َداَر البَـَوارِ  ،ِلَداِر الَقرارِ 
ُ
 وامل

الرُؤوُف  ،وَأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال هللاُ البَـرُّ الَكِرميُ ، َوَأمشََلُه وَأْمنَاهُ  ،َأْمحَُدُه أَبَلَغ محٍد وَأزَكاهُ  ،واَألْطَوارِ 

اِعي ،اهلَاِدي إىل ِصرَاٍط ُمْسَتقيمٍ  ،وحِبيُبُه وخِليُلهُ  ،وأشَهُد َأنَّ ُحمّمداً َعبُدُه وَرُسولُهُ  ،الرَّحيمُ  ِإَىل  والدَّ

:أَما بعد، احلنيَ الصَّ  ائرِ وسَ  ،َوَعَلى َسائِِر النَّبيِّنيَ  ،َصَلَواُت ِهللا وَسالُمُه َعليهِ  ،ِديٍن َقوميٍ   

يتكلُم اخلُطباُء عادًة يف ِمثِل هذه اجلمعِة عن العشِر األواخِر من رمضاَن وعن ليلِة الَقدِر وقد 

وُحقَّ هلم طرَح هذه املواضيِع املهمِة اليت حيتاُجها  يتكلموَن عن أحكاِم زكاِة الِفطِر وصالِة العيدِ 

بل النَّاُس يف أموِر ديِنهم، ولكن امسحوا يل أن أتكلَم عن موضوٍع ال يقلُّ أمهيًة عن هذه املواضيِع 

.حديٌث من القلِب إىل القلِب عن القلبِ .. قد يكوُن أهمَّ   

ياُم فينا  رمضاُن أوشَك على الرَّحيِل، فتعالوا نقْف مع أنفِسنا وقفَة ُمصارحٍة، هل حقََّق الّصِ

َياُم َكَما  : (�ملوا هذه اآليةِ احلكمَة العظمى من فرضيِته؟،  َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الّصِ

من الصَّوِم هو التَّقوى، ولكن  اهلدفُ ، إذاً )َعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ لَ (ملاذا؟،) ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكمْ 

.ثُر املرجو من الصَّوِم أم ال؟ما هو ِمقياُس التَّقوى لنعرَف هل حتقََّق األ  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ .. امسع إىل هذا احلديِث لتعرَف اإلجابَة  َال وَ  ،َال َحتَاَسُدوا(: َقاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

 ،وَُكونُوا ِعَباَد ا�َِّ ِإْخَوا�ً  ،َوَال يَِبْع َأَحدُُكْم َعَلى بـَْيِع َأِخيهِ  ،َوَال َتَدابـَُروا ،َوَال تـََباَغُضوا ،تـََناَجُشوا

بَِيِدِه ِإَىل َصْدرِِه َوَأَشاَر  -التـَّْقَوى َهاُهَنا  ،َوَال َحيِْقرُهُ  ،َوَال َخيُْذلُهُ  ،َال َيْظِلُمهُ  ،اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ 

ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم   ،اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ِمَن الشَّرِّ َأْن َحيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلمَ  ْسبِ ِحبَ -  َثَالَث َمرَّاتٍ 



تْ ، فإذا علمنا أن التَّقوى يف القل)َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ  يف  ِب، فلننظْر إىل قلوبِنا، هل تغريَّ

دُق هل أصبحْت قلو�ً صافيًة سليمًة بيضاَء،يكسوها احلبُّ وا؟، أم ال رمضاَن إىل األفضلِ  لّصِ

.والتَّسامُح والصَّفاُء؟  

هل ، ُه لنفِسَك؟ُحتبُّ هلم ما ُحتبأصبحَت ،هل انظْر ما يف قلِبك ِجتاَه إخواِنَك املسلمنيَ .. اليوُم 

نعم، فما : والبغضاِء إلخواِنَك املسلمَني؟، إن كاَن اجلوابُ ذهَب ما يف قلِبَك من احلسِد والُكرِه 

نيا، كما  أمجَل أثَر الصَّوِم عليَك وعلى قلِبَك، وتكوُن قد استعجلَت شيئاً من نعيِم اجلنَّةِ  يف الدُّ

ْن َونـََزعْ *  اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم آِمِننيَ *  ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ : (قاَل تعاىل َنا َما ِيف ُصُدورِِهم ّمِ

).ِغلٍّ ِإْخَواً� َعَلٰى ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلنيَ   

 أليب بشريٍ  لتُ قُ : دينارٍ  بنُ  سفيانُ  قالَ ِر، و جُمضاعفِة األُ  حىت يفبل لسالمِة القلِب أثٌر عجيٌب 

 عملونَ كانوا يَ : الَ نا؟ قَ قبلَ  من كانَ  عمالِ خربين عن أَ أَ : رضَي هللاُ عنهُ  عليٍّ  من أصحابِ  وكانَ 

.همدورِ صُ  لسالمةِ : قالَ  ،؟ذاكَ  وملَ : لتُ قُ  ،كثرياً   ؤجرونَ ويُ  ،سرياً يَ   

 وهو مريٌض، وكانَ  ُدِخَل على أيب ُدجانةَ : قال زيد بن أْسَلم: وُخذ هذا املِثالَ .. صدَق رَمحه هللاُ 

: أوثُق عندي من اثنتنيِ  ما من عمِل شيءٍ : فقالَ  ،؟ك يتهلَّلُ ما لوجهِ : له ؛ فقيلَ ه يتهلَّلُ وجهُ 

.سليًما قليب للمسلمنيَ  فكانَ : خرىفيما ال يعنيين، واألُ  كنُت ال أتكلَّمُ   

من هو أفضُل النَّاِس؟، سؤاٌل قد ختتلُف فيه إجا�تُنا كثرياً، ولكن امسْع : ولذلَك لو ُسئَل سؤالٌ 

ُهَما  رٍوَعْبِد ا�َِّ ْبِن َعمْ  نْ عَ .. إىل جواِب الذي ال ينطُق عن اهلوى  ِقيَل ِلَرُسوِل : قَالَ َرِضَي هللاُ َعنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : َقاُلوا ،)َصُدوِق اللَِّسانِ  ،ُكلُّ َخمُْموِم اْلَقْلبِ (: الَ ، قَ َأيُّ النَّاِس أَْفَضُل؟: ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

لتَِّقيُّ النَِّقيُّ َال ِإْمثَ ِفيِه، َوَال بـَْغَي َوَال ِغلَّ َوَال ُهَو ا(: قَالَ  ،َصُدوُق اللَِّساِن نـَْعرِفُُه َفَما َخمُْموُم اْلَقْلِب؟

:، وامسع معي هلذه الِقصَّةِ )َحَسدَ   



ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ : قَالَ  هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ َماِلٍك  ْبنِ  أََنسِ َعْن  : ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

َفطََلَع َرُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر تـَْنِطُف ِحلْيَـُتُه ِمْن ُوُضوئِِه َقْد  ،)َيْطُلُع َعَلْيُكْم اْآلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْجلَنَّةِ (

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َذِلَك، َفطََلَع تـََعلََّق نـَْعَلْيِه ِيف َيِدِه ال شَِّماِل، فـََلمَّا َكاَن اْلَغُد قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه وَ  ِه َسلََّم ِمْثَل َمَقالَتِ َذِلَك الرَُّجُل ِمْثَل اْلَمرَِّة اْألُوَىل، فـََلمَّا َكاَن اْليَـْوُم الثَّاِلُث قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ

َعْبُد ا�َِّ   َعَلْيِه َوَسلََّم تَِبعَ أَْيًضا َفطََلَع َذِلَك الرَُّجُل َعَلى ِمْثِل َحالِِه اْألُوَىل، فـََلمَّا قَاَم النَِّيبُّ َصلَّى ا�َُّ 

، َفِإْن َرأَْيَت ْيِه َثَال�ً َال أَْدُخَل َعلَ  ِإِينّ َالَحْيُت َأِيب فََأْقَسْمُت َأنْ : فـََقالَ الرَُّجَل ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص 

ُث أَنَُّه َ�َت َمَعُه : قَاَل أََنسٌ  ،نـََعمْ  :قَالَ  ،َأْن تـُْؤِوَيِين ِإلَْيَك َحىتَّ َمتِْضَي فـََعْلتَ  وََكاَن َعْبُد ا�َِّ ُحيَدِّ

َر أَنَّهُ  ًئا، َغيـْ ِإَذا تـََعارَّ َوتـََقلََّب َعَلى ِفَراِشِه ذََكَر ا�ََّ  تِْلَك اللََّياِيل الثََّالَث فـََلْم يـََرُه يـَُقوُم ِمْن اللَّْيِل َشيـْ

ًرا: قَاَل َعْبُد ا�َِّ  ،َعزَّ َوَجلَّ وََكبـََّر َحىتَّ يـَُقوَم ِلَصَالِة اْلَفْجرِ  َر َأِينّ ملَْ َأْمسَْعُه يـَُقوُل ِإالَّ َخيـْ فـََلمَّا  ،َغيـْ

ْنيَ َأِيب َغَضٌب َ� َعْبَد ا�َِّ ِإِينّ ملَْ َيُكْن بـَْيِين َوبَـ : َمَلُه قـُْلتُ َمَضْت الثََّالُث لََياٍل وَِكْدُت َأْن َأْحَتِقَر عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َلَك َثَالَث ِمَرارٍ َوَال َهْجرٌ  ْعُت َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ َيْطُلُع َعَلْيُكْم : (، َوَلِكْن مسَِ

طََلْعَت أَْنَت الثََّالَث ِمَراٍر، فََأَرْدُت َأْن آِوَي ِإلَْيَك ِألَْنظَُر َما َعَمُلَك فَ ) اْآلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْجلَنَّةِ 

 ُ َعَلْيِه فََأقْـَتِدَي ِبِه، فـََلْم َأَرَك تـَْعَمُل َكِثَري َعَمٍل، َفَما الَِّذي بـََلَغ ِبَك َما قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

َر َما ُهَو ِإالَّ َما َرأَْيتَ : فـََقالَ  ،فـََلمَّا َولَّْيُت َدَعاِين : ، قَالَ ِإالَّ َما َرأَْيتَ َما ُهَو  :فـََقالَ  ،َوَسلََّم؟ ؛ َغيـْ

هُ  ،َأِينّ َال َأِجُد ِيف نـَْفِسي ِألََحٍد ِمْن اْلُمْسِلِمَني ِغش�ا ُ ِإ�َّ  ،َوَال َأْحُسُد َأَحًدا َعَلى َخْريٍ َأْعطَاُه ا�َّ

.َهِذِه الَِّيت بـََلَغْت ِبَك، َوِهَي الَِّيت َال ُنِطيقُ : فـََقاَل َعْبُد ا�َِّ   

قويل  أقولُ ، احلكيمِ  والذِّكرِ  ، ونفعين وإ�كم مبا فيه من اآل�تِ العظيمِ  يل ولكم يف القرآنِ  �رَك هللاُ 

 الغفورُ ، فاستغفروه إنه هو ذنبٍ  من كلِّ  املؤمننيَ  يل ولكم ولسائرِ  اجلليلَ  العظيمَ  هللاَ  هذا وأستغفرُ 

.الرحيمُ   



 ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  ه، وأشهدُ ه وامتنانِ له على توفيقِ  ه، والشكرُ على إحسانِ  �ِ  احلمدُ 

:أما بعدُ ، ه وسلََّم تسليًما كثريًاه وصحبِ عليه وعلى آلِ  ه، صلى هللاُ ه ورسولُ أن حممًدا عبدُ  له، وأشهدُ   

م املؤمنَني فقد ذكَر هللاُ تعاىل  الَِّذيَن ُأْخرُِجوا (املهاجريَن .. ثالثُة أقساٍم ال رابَع هلم يف سورِة احلشِر وأ�َّ

تَـُغوَن َفْضًال ّمَِن ا�َِّ َورِْضَواً� َويَنُصُروَن ا�ََّ َوَرُسوَلُه أُولَِٰئَك هُ  ْم يـَبـْ
، )ُم الصَّاِدُقونَ ِمن ِدَ�رِِهْم َوأَْمَواهلِِ

ُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم الَِّذيَن تـَبَـ (واألنصاَر  ميَاَن ِمن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَال جيَِ اَر َواْإلِ وَُّءوا الدَّ

َّا أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِ�ِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِٰئكَ 
 ُهُم َحاَجًة ممِّ

الَِّذيَن َجاُءوا ِمن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن رَبـََّنا اْغِفْر : (، وهؤالِء قد ذهبوا ومل يبَق إال القسُم الثالثُ )ونَ اْلُمْفِلحُ 

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال� لِّلَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا إِ  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� ِ�ْإلِ ، فهل )ِحيمٌ نََّك َرُءوٌف رَّ لََنا َوإلِِ

ُكنَت منهم فأبشْر، ألنَّه ال جناَة وال سالمَة يوَم القيامِة إال بقلوٍب طاهرٍة سليمٍة،    فإنأنَت منهم؟، 

).ِإالَّ َمْن أََتى ا�ََّ بَِقْلٍب َسِليمٍ *  يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بـَُنونَ : (كما قاَل تعاىل  

َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال حتُِبُّوَن َأن يـَْغِفَر (: وإن وجدَت يف نفِسَك على أخيَك شيئاً، فتذكَّْر هذه اآليةَ 

ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ُ َلُكْم َوا�َّ ، ولنخرْج يف العيِد بثوٍب جديٍد، وبقلٍب طاهٍر محيٍد، الوجوُه زاهيٌة، )ا�َّ

. عدو ِهللا الشَّيطانُ  ويندحرُ أليدي وتتعانُق األبداُن، تتصافُح اوالنُّفوُس صافيٌة،   

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� :وقولوا ،وَطهِّروا قـُُلوَبَكم، فَٱتـَُّقواْٱ�ََّ � مؤمنوَن َوَأْصِلُحواْ َذاَت بِْيِنُكمْ  رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال�   بـََواِطنَـَنا �إلخالصِ  للهمَّ ّمجِلْ ، ا لِلَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ ِ�ْإلِ

ر قـُُلوبَنا من النَِّفاقِ ، لنَّظاَفةِ وَظواِهَر� �لطُّهِر والنـََّقاِء وا ،والتقوى وألِسنَـتَـَنا من  ،وأَعَمالَنا من الّرِ�ء ،اللهمَّ طهِّ

اللهمَّ وفِّق والَة أموِر املسلمَني عامًَّة ووالَة أُُمورَِ� خاصًَّة ِلما ، وأَعينَـَنا من اخلِيانَِة �ربَّ العاملنيَ  ،الَكِذبِ 

وارزقهم الِبطَانََة ، واجعلهم ُهداًة مهتديَن غري ضالَني وال ُمضلنيَ  ،وَأعنهم على الّربِ والتَّقوى ،ُحتبُّ وَترضى

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ، �ربَّ العاملني الصَّاِحلََة النَّاِصَحةَ   عبادَ ، رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

.يعلُم ما تصنعونَ  وهللاُ  ،أكربُ  هللاِ  ولذكرُ  ،ه يزدكمالعظيَم يذكركم واشكروه على عموِم نعمِ  ذكروا هللاَ االلهِ   




