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 ؟ ماذا بعد رمضان :اجلمعة القادمةخطبة  
  م9144 ويوني 7 –ه 4444 شوال 4بتاريخ :  

 عناصر الخطبة:
 حالنا بعد رمضانالعنصر األول:   

 عالمات قبول األعمال: ثانيالعنصر ال
 عبادات وطاعات بعد شهر البركاتالعنصر الثالث: 

 أما بعد:                     المقدمة:                                             
 !! رمضانحالنا بعد العنصر األول: 

أبَعْععَد ملعا الحلعا،اوك وبْسعب ا،سعناو   معان رمضعان؛ معان ؛ يدمي القلب السععدد عد رمضان حال  وحال املساجد بإن حالنا  عباد اهلل:
عاك فعع يضعي ملدعه  لدعا  مع  الو ع  الربباوك ينقلب البعُض ملى َمقبدهك فدعود إىل ماواتِه معنةً  أرعن ك فدععب من اعا مباعاك ويعن لي فداعا اس لا  

ويُعْفِسع     نعانومعنا  َمع  يُطلعش لاعاواته العحىت تتضامَف  دئاتُهك وتكثن أرطاؤه ورطايعاه!  فِلع  النعاَ َمع  يعلُص الحلععًَ ويااعن املسعاجدك 
و عععا  املعحلعععد     ضعععان وحعععده  عععو معععان الطامععع  والعبعععادًبععع نة رم    آن  ُيِسعععن مععع  ِفْععععا العععرب وا حسعععان و عععنا ً القعععن ومعععنا  َمععع   هلعععا املدعععدان

   والنذيل ك حىت إذا ما استاى رمضاُن حتكةل    بعض الناَ النذائا وتوىلة  دادََت  الادطاُنك وما أولئن باملؤمنني
األصعواُو املدويعُ  بعتعوًِ التعاِلني!  أيعَ  العذيَ  تكعا نوا  أيَ  الذي  ملنوا املساجَد   رمضانك وازدمحوا   لدلِ   بٍع وماني ك ورت  القنآن!  أي 

ختطفاعع  ودععور  ِمععَ  السععلا ك أم حلةععْ  ِ عع   مطععِن!   ععا زاعععْ  مععنا  األبحلععاُرك أملععى املسععاجِد واملنابععِي اآديعع ؛ آدا   لليبععاًِك ودفع ععا لحلععد   الفِ 
يارك أم أصابْتا  سازل   أ عدَْت  ملى الُفُنشِ   ك أم أصابتا  ِ ااُم املنايا فاعلتا  جثث ا  امدً !  ارم     الدِّ

واسكعب  دفعوف  ويالدتاا    واسا ا الناَ باألفناح والدفوف   ومادو املحلاحف ايل النفوف    دأو املساجد و ل  الحلفوفبعد رمضان 
 وحال  ؤال  بلا  ال البائي م  اآلن:ملى اآلن با  كد ملاوف   

 تسعى إلى مشتاق مشتاقة............ .ضان ولى هاتها يا ساقي رم
 وامل  أري املحللى أن املكان الذي بن  تحللى فده   رمضان ينادي ملدن؛ والحلعً سفساا   أو اَتا تفتقدص وتلعنن :

 وتقول في أوقاتها اهلل يلعــن تــاركـي .............يا تاركاً لصالته إن الصالة لتشتكــــي 
م  ملى الطام   ي وصد  اهلل مي وجا آعد رلقعه و ع  األسبدعا  ملعدا  الحلععً والسععم؛ حدعا جعا    القعنآن  عوُل إن املداو  أيها المسلمون:

ًِ َما ُدْمُ  َحداا  } :مدسى ملده السعم ىتة َواْمبُعْد َربةعَن َحع} و عد أَمعن اهلل  عدِّد الباعن بعذلنك فقعال تععاىل؛ (13)منمي {.َوأَْوَصاِن بِالحلةَعًِ َواليةَبا
 دا لِبْاعن ا،عا : إنة  وم عا يتعبةعدون ووتاعدون و د فالعبادً والطام  تكون ملى الدوام ال   رمضان فحسب ؛  .(99)ا،ان  {يَْ تَِدَن اْلَدِقنُي 

: -رمحعه اهلل  -لةاعاك وُ عِئا الاعبلي    رمضانك فقال: بئي القوُم  وم  ال يعنفون هلل حقاا إالة   رمضانك إنة الحلاحل الذي يتعبةد ووتاد السةعنَ  بُ 
ا أفضا؛ رجبك أو معبان     ارمضاسد  ال: ب  رباسدااك وال تك  ! فق؛ أو رمضان أي 

لدلع ك  أي اا التائُب اآليب   رمضانك ا تِلنة ملى توبتنك وابعِن ملعى ذسبعنك  عذا السعكُد العذي ا عتطاج أن يااعن اآلعن  ع عني يوم عا و ع عني
ك و عد ُملِع  بالتانِبع  واالرتبعار أنة فيََبا    عذا اهلاعَن  لُبهك وامتأل جدُبهك وص ة بدسُهك ملاذا ال يواصعُا الععدب بععد رمضعان ملعى  عذا املنعوال واملناعُا

محلعابُهك و ويع  معادُتهك و ذا املدرِّ  الذي تَنَص التدرني  ع ني يوم اك ف راح صعدرَهك و عكن  أ  د سفَعه ومل يضنةهك وتدسةن له ومل يتعسةن ملده! 
 ملاذا ال يستلن  صائل ا منه لدله وهنارهك و د رأ  أنة   وا ته اال ت ناَ  منهك وا،داًَ بدوسه! 

   ه اهلل رد ا منهواملْ  أي اا التائبك املقلع م  الذسبك النادم ملى التفنيطك أنة َم  تَعَنص هلل مدئ ا موةضَ 
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 عمالعالمات قبول األ: ثانيالعنصر ال
ّ  ملدنعا سعلع  الحلعدام والقعنآن والحلععً مان رمضان صلنا لقد  أحبتي في اهلل:  وععدوحع  بدتعه ا،عنام وا،لد هلل تبارص وتعايل أن أسع  ملدنعا وأ

 -ا،عع  –الحلعععً  -القععنآن  -) القدععام أم ال !   -مععي وجععا-منععد اهلل   ععا  ععذه األملععال بلاععا مقبولعع ؛ ولكعع   نععا  ععؤال يطععنح سفسععه: ذلععن
وال  –تبععععارص وتعععععايل  –سعلععع  أن القبععععول بدعععد اهلل و (ك  ا حسععععان ...إخ –الحلعععل   –الععععرب  –زبععععاً الفطعععن  –ا سفعععا   –اال ععععت فار  –العععدما  

ومعنووا  لقبعول األملعال ك فتنإعن إيل  عذا العلعا  ومعمعاوٍ  أن حيك  ملي  ذا العلا  ُبا أم ال ك ولك  العللعا  وضععوا صعفاوٍ  يستطدع أحد  
ك وإذا فقعد معنوا  منعد اهلل مقبول   ملده  ذه الععماو والانوطك فإذا بان العلا ا تالع ومجع با  ذه الانوط والععماو فامل  أسهوتقدي 

وبعبعاًر أرعن  : فلع  وجعد رعدا  فلدحلعد اهلل لعدينك  وحتقعش معا سقعن مع  معمعاوٍ فعلدعن أن تناجعع سفسعن مسعنما ك  احدً  و  واحدا  أو معم   
: " بوسععوا لقبعول العلعا أمععد ا تلامعا  معع   –رضععي اهلل منعه  –فقععد  عال ا معام ملععي بع  أ  والعب لعن فعع يلععوم  إال سفسعهك ومع  وجعد عععد ذ
صعلى -محع  اهلل تععاىل ب مع  سبدعه  لعد مع  ر و (ك 72املائعدً:  .){  مع  املتقعنيإمنعا يتقبعا اهلل }:  قعولي –مي وجعا  –لعوا أن اهلل العلا أمل تس
 -   ولعه  " اَ بِّعجنعد أن الفععا "تُعقُ  بعللعهك ولعذلن سه أرفى مناا بثدا  م  معماو القبولك با رمبا بلاا حىت ال يفخعن أحعد  أ -اهلل ملده و ل 

َا ومََلْ يُعتَعَقبةععْا ِمععَ  اآْلَرععِن } : -تعععاىل  لقبععول أمععن عدعع ك ال ممععا يؤبععد أن ا -تعععاىل  -جععا  مبندععا  ملععا مل يسعع ة فاملععه و ععو اهلل  ؛ {فَعتُعُقبِّععَا ِمععْ  َأَحععِدَِ
و عد بعان مع  معمعاو  ا جامععا  بعني اآعوف والنجعا  مععا كللعبعد؛ حعىت يإع ورعد   وحعدهك و   عذا رمحع   وعيم بعهك وأسعه بدعد اهلل أن  يسعتطدع أحعد  

 فإسعه -لى اهلل ملدعه و عل صع-م  السلا  معثع  فت رعذ القنبعان معمع   ملعى  بولعهك أمعا بالنسعب  ألمع   لعد  القبول   األم  السابق  أن تنيل سار  
ك و ععد أبثععن معع  ماععني  معمعع  و ععد ذبععن العللععا  أن معمععاو  بععول األملععال كبعععد بععا وامعع  ومبععادًيكعع  ا ععتنباط بعععض معمععاو القبععول 

 :عنواهلل املستعان وملده والتك و اص البدانمدمل   باألدل  الحلنحي  الحلحدح  م  القنآن والسن ؛  مجعتاا وآحلتاا    بع معماوٍ 
 إخالص العمل هلل العالمة األولى:

يحلعلي وينفعش مالعه وحيع  ويفععا اآعداِو بلةاعا ولكع  يفععا ذلعن لعدي إرعصعا  هلل ك ولكع  مع  أجعا فععن منعا ا سسعان  عد يكعون  عباد اهلل: 
: يععا –مععي وجععا  –قععول لععن اهلل ييععوم القدامعع  و ك  مععندودا   نمللععو ععذا بععع مععن وعععا  وفعععن ك فدكععون بععذلن أمععنص مععع اهلل عععده   العبععادًك

َرُ ععوَل اللةعِه َصععلةى اللةععُه فك ألسععن مللع  العلععا مع  أجلععه  عو  ولكعع  جعيا ص منععد فععن لععدي لعن منععدي جعيا    يمبعد َعععْ  رَافِعِع بعع  َرعِديٍ  ك أَن  
عْنُص اأَلْصعَ ُن ك  َع" َمَلْدعِه َوَ علةَ  ك  َعاَل :  عْنُص اأَلْصعَ ُن !  َعاَل : النِّيَعاُ  ك يُعَقعاُل ِلَلععْ  ِإنة َأْرعَوَف َمعا َأَرعاُف َملَعْدُكُ  الاِّ اُلوا : يَعا َرُ عوَل اللةعِه ك َوَمعا الاِّ

َُ بَِ ْمَلاهلِِْ  : اْذَ ُبوا ِإىَل الةِذيَ  ُبْنُتْ  تُعنَاُ وَن فَاْوُلُبوا َذِلَن ِمْندَ   ند صحد (. أمحد والطرباِن والبداقي بس) ."ُ ْ  يَعْفَعُا َذِلَن ِإَذا َجاَ  النةا
فَعَقعاَل َرُ عوُل اللةعِه  !أَرَأَيْعَ  َرُجعع  َععيَا يَعْلعَتِلُي اأْلَْجعَن َوالعذِّْبَن َمالَعهُ  :َجعاَ  َرُجعا  ِإىَل النةعِ ِّ َصعلةى اللةعُه َمَلْدعِه َوَ علةَ  فَعَقعالَ : َمْ  َأِب أَُماَمَ  اْلَباِ ِليِّ  َعالَ و 

ِإنة اللةعَه اَل يَعْقبَعُا ِمعْ  اْلَعَلعِا  :"ُُثة  َعالَ . اَل َمعْيَ  لَعُه  :يَعُقوُل َلُه َصعلةى اللةعُه َمَلْدعِه َوَ علة َ  ؛فََ َماَدَ ا َ َعَث َمنةاوٍ  .َمْيَ  َلهُ  اَل  :َصلةى اللةُه َمَلْدِه َوَ لة َ 
: يعا ر عول اهلل إِن أ اتعا   فقعال صعلى اهلل ملدعه و عل يل النع  جعا  رجعا إو ك (النسائي بسند حسع  .)"ِإالة َما َباَن َلُه َراِلحل ا َوابْعُتِ َي بِِه َوْجُاهُ 

َفَلعْ  َبعاَن يَعْنُجعو لَِقعاَ  َربِّعِه فَعْلدَعْعَلعْا َمَلعع  َصعا،ِ ا  }: حىت سعيل  ولعه تععاىل صلى اهلل ملده و ل ك فسك  ا اهلل ولكىن أُحب أن يُن  مووين بد
ا َواَل ُيْانِ  ًِ َربِِّه َأَحد   .حلدبا  هلل فع وعا للخلش فداا سمعماو القبول أن خيلن العبُد أملاله أ   ل  فك (331: كافال){ْص بِِعَباَد

 وعدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة التوفيق لعمل صالح بعدهالمداومة والثبات و العالمة الثانية: 
حالعن ت ععد   وبفضعا اهلل ك   تفعلاعا  بععا رمضعانعاصععي الع  بنعمبععىن أسعن  طعع  ماععدا  ملعى سفسعن بعالت دد والتوبعع  مع  مجدعع العذسو  وامل

إيل  نووفقعع صك مبعععىن أن اهلل لععو  ععدال  أن مللععن لععدي مقبععوال  منععد اهللفععام معع  املعاصععي لععو مععدو إيل مععا بنعع  ملدععه  بععا رمضععانفك رمضععان
 عال حيدعي بع  مععاذ : "  ملدعن. ود  ملعي أن مللعن معند ك فامل  أن رجومن إيل املعحلد  مًن أرني دلدا  م  وبعد الطام  رجع  إيل املعحلد وا
 وبا  القبول   وجاه مسدود " .  كملده مندود حلومهف كوميمه أن ينجع إيل الذسب ويعود كو لبه ملى املعحلد  معقود صام رمضانم  

 ".. ال تعلدقا   " حتقدقا  م  الناَ يتو  و و دائ  القول: إسين أمل  ب ِن   مود.. ال تقا مثله.. ولك   ا : إن ما  اهلل ل  أمود  إن بثدا  
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لقعععد باسععع   طععع  مؤ تععع  ُث رجععععوا إىل معععا بعععاسوا فدعععهك  عععا  عععذه النفسعععد  السعععدئ  مبعععدو اهلل حعععش ك وا عععتع  بعععاهلل وامعععيم ملعععى معععدم الععععودً.. 
ك خمععدراَت ومتعععاوي املخععدراو إىل  ك!  ععذه محلععدب  ببععًد أن يعععود مععنا  اآلععن إىل  ععور  مبادتععه! ا وفعع  حععش اهلل  ععا أوامعع  اهلل أصععع  

 عععذه محلععدب  واهلل بار عع  درلععوا باملعاصعععي  كوأصععحا  الفسعععش واععالي الل ععو إىل الل ععو كوأصعععحا  النبععا إىل النبععا وأصععحا  اليسععا إىل أوبععار  ك
ك فععإذا  عال ا،سعع  البحلععن : "إن معع  جععيا  ا،سععن  ا،سععن  بععد اك ومعع  مقوبعع  السععدئ  السععدئُ  بعععد اك أبععدا   باملعاصععي مععا ا ععتفادوا مععدئا   ورنجعوا

  با اهلل العبد فإسه يوفقه إىل الطام ك ويحلنفه م  املعحلد ك و د  ال ا،س : "يا اب  آدم إن مل تك  ىف زيادً ف س  ىف سقحلان".
ًَ َولُِتَكبعِّعُنوا اللةعَه َملَعى َمعا َ عَدابُ  } عال تععاىل :  لقد زيعا اهلل آيعاو الحلعدام بالاعكنك :  ).{َتْاعُكُنوَن  ْ  َوَلَعلةُكع ْ َولُِتْكِللُعوا اْلعِعدة  عال   (381البقعًن

مبعععىن أسععن صععل  مععان رمضععان والحلععدام مل ينتععه بعععدك فانععاص ك العللععا  : " ُمععكن الطامعع  وامعع  مثلاععا " ك فاععكن الحلععدام صععدام مثلععه و كععذا 
اْمَللُعوا  } عال تععاىل :  ك   م  موالك واال نني واآلدي وعد اك ولذلن  ناص فن  بني الاكن وا،لد ك فا،لد باللسعان والاعكن بالعلعا 

ك فعإذا تكا عا العبعد مع  سع  اهلل  ا ملدنفالاكن يكون م  جني النعل  ال  أك (31 ب  :  ).{دا  ِمْ  ِمَباِدَي الاةُكوُر آَل َداُووَد ُمْكن ا َو َلِ 
صعلى اهلل -وبعان  عدي النع   ك بوهلعا منعد اهللوإذا داوم ملداا و بتاا فاذا دلدعا ملعى ك لدا ملى مدم  بول العلا مند اهللالطام  فاذا يكون د

إذا ملععا  -صععلى اهلل ملدععه و ععل -بععان ر ععول اهلل " العع :  -رضععي اهلل مناععا  -  مائاعع املداومعع  ملععى األملععال الحلععا، ك فععع -ملدععه و ععل 
األملعال إىل  أحعب ": - ملدعه و عل صعلى اهلل- ال ر ول اهلل  كأحب األملال إىل اهلل وإىل ر وله أدوماا وإن  لة و ك (مسل  ) ."ملع  أ بته

 دام واتحلعاك لعا بعان هللك ف (البخعاري ومسعل . )ِديَع   " َمَللُعهُ  َبعانَ  : "-رضعي اهلل مناعا  -لَع  َماِئَاعَ   َا(ك و متفش ملده )."اهلل أدوماا وإن  ا
ملععى ملعا صعاحلك ُث اسقطعع منعه بسعبب مععن  أو  وباعن  ملع  داوم كاهلل  عدقبله بنمحتعه اسقطعع واسفحلعاك ومعا دام العلععا هلل فعإن هومعا بعان ل عد 

ه مثععا مععا بععان يعلععا مقدلععا  صععحدحا  إذا مععن  العبععد أو  ععافن بتععب لعع ":-صععلى اهلل ملدععه و ععل  ععفن أو سععوم بتععب لععه أجععن ذلععن العلععا.  ععال 
معا مع  ":-ى اهلل ملدعه و عل صعل ذا   حش م  بان يعلا وام  فححلا له ما ينعه منااك وباس  سدتعه أن يعداوم ملداعا. و عال (ك و البخاري )"

 .(بسند جدد النسائيداود و بو أ) ".أجن صعتهك وبان سومه صد   ملده امنئ تكون له صعً بلدا ف لبه ملداا سوم إال بتب اهلل له
 تحقيق الغاية من العباداتالعالمة الثالثة: 

ولعع  وإال فعععك يعع  الععىت مععنم  معع  أجلاععا العبععادً فععامل  أهنععا مقب! فلععو حققعع  ال اا! ومععا ال ايعع  مناعع  ك ملععاذا ُمععنم مبعععىن أن أسإععن إىل العبععادً
 :  وإلدن بعض األمثل 

َاعععععى َمعععععِ  اْلَفْحَاعععععاِ  َواْلُلْنَكعععععِن َولَعععععذِْبُن اللةعععععِه َأْببَععععععُن َواللةعععععُه يَعْعلَعععععُ  َمععععع }ك ملعععععاذا ُمعععععنم  !  عععععال تععععععاىل :  * الحلععععععً ا َوأَ ِعععععِ  الحلةعععععَعًَ ِإنة الحلةعععععَعًَ تَعنعْ
ك فعإذا بنع  لحلععً إذا  معدعار لتاعذيب األرعع فال اي  م  إ ام  الحلععً أن تناعن مع  الفحاعا  واملنكعن ك فا ك(51العنكبوو :  ){ َتحْلنَعُعونَ 

ك ألسعن مل حتقعش ال ايع  ا وتاعت   عذا وتضعن   عذا ......إخك فعامل  أسعه ال صععً لعنتحللي تنقعن الحلععً سقعنا  ُث ختعُن مع  املسعاد تسعب  عذ
 .  م  الفحاا  واملنكن فع صعً له فل  مل تناه صعته ا العبادًكالىت منم  م  أجلا

البقععًن :  ){ِلُكْ  َلَعلةُكععْ  تَعتعةُقععوَن يَععا أَيع َاععا الةععِذيَ  آَمنُععوا ُبتِععَب َملَععْدُكُ  الحلِّععَداُم َبَلععا ُبتِععَب َملَععى الةععِذيَ  ِمععْ   َعععبْ  }* الحلععدام ك ملععاذا ُمععنج !  ععال تعععاىل 
" :-صعلى اهلل ملدعه و عل -قوله ك لومل حيقش التقو  فع صدام له ك فل  صامتنا  النوا ي ي امتثال األوامن واجك و تقو ال اي  منه فالك (381

(ك و عذا املقدعاَ صعححهوا،عاب  و    رييع وابع ابع  ماجعه )" ر  صائ  لدي له م  صدامه إال اجلوج ك ور   ائ  لدي له م   دامعه إال السعان
 .  -مي وجا –ا عد مقبول مند اهلل ك فامل  أن العلفإذا مل حتقش ال اي  م  العبادًعباداو تستطدع أن تقدي مجدع ال

 و ي ملى ذلن معًد ا،  وبقد  العباداو .
 الوجل من عدم قبول العملالخوف و العالمة الرابعة: 

أن حُيعنم مع  القبعولك  ى سفسعه أمعد ا معفا ك خياعىاملؤم  مع مدً إ باله ملى الطاماوك والتقن  إىل اهلل ب سواج القنبعاو؛ إال أسعه ماعفش ملعف
 {َوالةعِذيَ  يُعْؤتُعوَن َمععا آتَععْوا وة ُعلُعوبُعُاْ  َوِجلَعع   }مع   ععذه اآليع : -صععلى اهلل ملدعه و عل - الع :  ع ل  ر عول اهلل  -رضعي اهلل مناععا  -فعع  مائاع  
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يش  ولكنا  الذي  يحلومون ويحلعل ون ويتحلعد ونك و ع  خيعافون أن ال يا ابن  الحلدلن ويسن ون!   ال: "أ   الذي  يانبون اآ (01املؤمنون: )
يتحلععد   كيعطععي وخياععى أن ال يقبععا منععهك  (اللمععذي وا،ععاب  وصععححه ووافقععه الععذ   )او."ال يقبععا مععنا ك أولئععن الععذي  يسععارمون   اآععد 

مع   علفنا الحلعاحل ك مناعا معا جعا  مع  أِب العدردا   ً  بثعد   وورد   اآليع  آ عار  ك ويقوم وخياعى أن ال يكتعب لعه األجعنيحلوم  كوخياى أن تند ملده
َا يَعتَعَقبة  وبعان ا،سع  بع   كُا اللةُه ِمعَ  اْلُلتةِقعني{ ال : ألن أ تدق  أن اهلل تقبا مين صعً  واحدً  أحب إيل  م  الدسدا وما فداا إن اهلل يقول: }ِإمنة

   وبعان أبعوه أتعدرون بعني يعدي مع  أ عوم اآلن !ملي رضي اهلل منالا إذا درعا   الحلععً ارتععب واصعفن لوسعه ... فعإذا  عئا مع  ذلعن  عال : 
أن  قال : اآلن أمحا األماسع  الع  منضع  ملعى السعلا  واألر  واجلبعال فع بنيف ددسا ملي رضي اهلل منه إذا توض  ارجتف فإذا  ئا م  ذلن 

أ عوم فع برب للحلععًك وأختدعا الكعبع  أمعام بدعف ختاعع   صععتن!  عال:  - رمحعه اهلل -  و ئا حاّ األصك ناا وأمفق  مناا ومحلتاا أساحيلل
وأظناعا آرعن صععً ك فع برب  كوالحلناط حت   دميك واجلن  م  يدين والنار م  مشايلك وملن املوو ورائعيك وأن ر عول اهلل يت معا صععي مدينك

 وال أدري أ بلع  أم ال! ُث أ عل   كوأجعا   صعي اآوف م  اهلل والنجعا    رمحتعه كوأربع خبضوج وأ اد خبضوج كتدبنك وأ نأ بهلل بتعإد ا
: ف مطاه ك فللا اسحلنف  عال ابنعه: تقبعا اهلل منعن يعا أبتعاه فقعالك دينارا   أمطهورو  أسه درا  ائا ملى اب  ملن رضي اهلل منه فقال البنه ك 

َععا يَعتَعَقبةععُا اللةععُه ِمععَ   لععو مللعع  أن اهلل تقبععا مععين  ععادً  واحععدً  أو صععد   در عع  مل يكعع  عائععب أحععب إيلة  معع  املععوو تععدري ممعع  يتقبععا اهلل } ِإمنة
أمسععع اهلل  حععني حضععنته الوفععاً بكععىك فقدععا لععه مععا يبكدععن فقععد بنعع  وبنعع  ! فقععال يبكدععين أِن ورو  أن مععامن بعع  مبععداهلل العنععربيك اْلُلتةِقععني{

َععا يَعتَعَقبةععُا اللةععُه ِمععَ  اْلُلتةِقععني{ ييي بعع  أِب رواد و ععال مبععدالعك فلعع  منععا أمعع له  ععذا اهلععاجي     بععول العلععا أو رده ك    ععذه األيععام !  كيقععول }ِإمنة
السععلف يقععول   آرععن لدلعع  معع  ض : أدربععتا  وتاععدون   العلععا الحلععاحل فععإذا فعلععوه و ععع ملععدا  اهلعع  أيقبععا مععنا  أم ال ! ك وبععان بعععرمحععه اهلل
وبععان بعععض ك أياععا املععندود جععرب اهلل محلععدبتن ك أياععا املقبععول  ندئععا لععنكل فناندععه ومعع   ععذا انععنوم فنعييععهيالدعع  معععني معع   ععذا املقبععو  :رمضععان

أن أملعا لعه ملعع ك فعع السلف يإان ملده ا،ين يعوم مدعد الفطعنك فدقعال لعه: إسعه يعوم فعنح و عنورك فدقعول: صعد ت ك ولكعين مبعد أمعنِن معوالي 
ورأ  و ب ب  الورد  وما  يضحكون   يوم مددك فقال: إن بان  ؤال  تقبا منا  صداما  فلعا  عذا فععا الاعابني ك ك أدري أيقبله مين أم ال!

 عا بلعب بكع   م تع ملواراجععون ويعا أ عا القدعا فدعا أ عا الحلعدام تعذبنوا أسكع  إىل ربكع ك آعائفنيوإن باسوا مل يتقبا منا  صداما  فلا  ذا فعا ا
ك دوام ملعى ارمون   اآعداو و ع  هلعا  عابقونك مواصعل  العبعادً بععد رمضعانم  اآوف والوجا بعد رمضعان معا وعلكع  مع  أولئعن العذي  يسع

هك وال يعدل  عا فعلى النع  م  حنصه ملعى أدا   عذه العبعاداو اجللعدعو فإسعه ال يعنب  إىل جاعدك القدام والحلدام والحلد   والذبن و نا ً القنآن
اهللك وينفعع ملى ربهك با ييدري أملالهك ويإان االفتقار التام لعفعو اهلل ورمحتعهك ويتلعل  لبعه ماابع  ووجعع ك خياعى أن تعند أملالعه ملدعهك والعدعاذ بع

 أبف الضنام  ملتال إىل اهلل يس له أن يتقبا منه.
 ر العمل وعدم العجب والغرور بهاستصغاالعالمة الخامسة: 

ك والععذي حيععدث اآلن العكععي يععني العبععد حلععد  وب هنععا جبععا ختاععي أن يقععع ملدععن أن تنإععن إىل الطامعع  ب هنععا مععي  صعع د وأن تنإععن إىل املعمبععىن
جععي ا  معع   ك فالنجععا منععا لععو صعلى ربعتععني أو صععام يومععا  أو  ععنأوب سععه يع   ملععى اهلل  ععذه الطامعع ك ويسععتكثن مبادتععه ويسععتعإلاا صعع دالعذسب أسععه 
ك -تبععارص وتعععاىل  –لطامعع  منععد اهلل لدععا  اهلل ويععود لععو بععىن لععه بععذلن مقععامك و ععذا   حععد ذاتععه دلدععا ملععى مععدم  بععول اسفسععه معع  أو  القععنآن يعععد

: " إن العبععد لدسععاد  ععادً  هلل يإعع  أسععه تقععن   ععا إىل اهلل والععذي سفسععي بدععده لععو ُوزج ذسععب  ععذه  -رمحععه اهلل  –ولععذلن يقععول ا مععام ال ععيايل 
 .لدً بلاا لكفتا  ك  دا له : ملاذا !  ال : ألسه يساد بنأ ه ملواله و لبه منا ا  بدسداه " السادً ملى الب

- عي أد    أمدعنك  مع  الاععن بنعا سععد ا ملعى ماعد ر عول اهلل  بلا   البخاري: " إسك  لتعللعون أملعاال    -رضي اهلل منه  -ويقول أسي 
ععؤمَ  يَععن   "  ععال: -صععلى اهلل ملدععه و ععل - بعع  مسعععود رضععي اهلل منععه معع  النعع  ومعع  مبععد اهللك "  معع  املوبقععاو -صععلى اهلل ملدععه و ععل 

ُ
إن امل

البخعاري مو وفعا  و اللمعذي وأمحعد  )لعى أسفعه فقعال لَعُه  كعذا "َذسَبُه ب سةُه   أصا َجَبا خَياُف أن يَعَقَع َملده وإن  الفاجَن يَن  ُذسوبَُه َبُذبا  َو َعَع مَ 
َتعن  بعللعن  فلع  مععاِن اآليع  معا  العه ا،سع  البحلعني: " ال(ك0املعد ن : ) {َواَل ََتْعُنْ  َتْسعَتْكِثُن  }ال اهلل لنبده : ولذلن  ك  (ملي اب  مسعود 
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اَل يَععْدُرُا فكععا العلععا الععذي تعللععه ال يععدرلن اجلنعع  فَعععْ  َأِب ُ َنيْعععَنًَك  َععاَل:  َععاَل َرُ ععوُل اهلِل َصععلةى اهللُ َمَلْدععِه َوَ ععلةَ : " ك  ملععى ربععن تسععتكثنه"
ععَدِن  فععع تإعع  أن أمحعد ومسععل  ( ؛  )اهللُ ِمْنعُه ِبَنمْحَععٍ  َوَفْضععٍا "كَأَحعدُُبُ  اجْلَنةععَ  بَِعَللِععِه "  َعاُلوا: َواَل أَسْععَ  يَععا َرُ عوَل اهلِل!  َععاَل: " َواَل أَسَععاك ِإالة أَْن يَعتَعَ لة

ك فاذا ملن الذي  عال لعه النع  " لعو لقدعن الاعدطان  عالكا  فاعا   !  الا عععرضي اهلل من –مللن يدرلن اجلن  وأي  أس  م  أبو بكن وملن 
 ا  بعا النعاَ يعدرلون اجلنع  إال واحعد  " لعو سعادي منعاٍد يعوم القدامع :رضعي اهلل منعه :  –لسلن فاعا  ععد فاعن يعا ملعن " ومعع ذلعن يقعول ملعن 

بكععن ومععع ذلععن يقععول : "  ه   بفعع  لنجحعع  بفعع  أِب    بفعع  وإياسععو ععذا أبععو بكععن الععذي لععو ُوزن إيععان األمععأسععه ملععن بعع  اآطععا  "ك  لإننعع 
رضعي اهلل منعه عععع ملعا معاو النع   –مكعن اهلل " ك و عذا  عددسا ملعن  ملى با ا ال آم ي   اجلن  واألرن  اوالذي سفسي بدده لو أن إحد   دم

 ه النعع  أمسععا  املنععافقني و ععال لععه ملععن : " أَْسُاععُدَص اهلَلك َ ععاْ ذ ععب إيل حذيفعع  بعع  الدلععان أمععني  ععن النعع  والععذي أمطععا -صععلى اهلل ملدععه و ععل -
ا "  مَسةاِن َلَن َرُ عوُل اهلِلك ملعاٍل صعا،  كفعإن لعبعد املعؤم  مالعا ملعا و عدةم مع  أإن اك يَعْععيِن ِ  اْلُلنَعاِفِقنَي ! فَعدَعُقعوُل: اَل ك َواَل أُزَبِّعى بَعْععَدَص َأَحعد 

  العنع  الع    جسعده مع  مسعع أو بحلعن أو سطعش أو عد عاك وال يقعوم باعي  مع  حعش اهلل تبعارص وتععاىلك فعإن ملله بله ال يؤدي مكن سعلع  مع
حقععه فععو  الوصععفك ولععذلن بععان معع  صععفاو املخلحلععني أهنعع  يستحلعع نون أملععاهل ك وال ينوهنععا مععدئا ك حععىت ال يعابععوا  ععاك وال يحلععدبا  ال ععنور 

 ومما يعني ملى ا تحل ار العلا:معنف  اهلل تعاىلك ورؤي  سعلهك وتذبن الذسو  والتقحلد. ن  ك ويكسلوا م  األملال الحلا، كفدحبط أج
 من البغضاء والشحناء العالمة السادسة: طهارة القلب

ولكعع  القلععب مملععو  بالنفععا  والاععحنا  واآحلععام والعععداًو والب ضععا   وحتعع  بدعع  اهلل ا،عنام؛ –مععي وجععا  –مبععين أسععن تحلععلي وتحلععوم وختاععع هلل 
ًُ  يُقبا مللن مند اهلل وتكون أملالن بلاعا  بعا   منثعورا ك إن رفعع لدلع  القعدر ومعدم تعددناعا بسعبب رحلعام ومعحنا  بعني رجلعنيك فعع  ُمبَعادَ فع

لَعِ  اْلَقعْدِر فَعَتَعَحعى َرُجعَعِن ِمعْ  اْلُلْسع -صلى اهلل ملده و ل -ْبُ  الحلةاِمِ  أَنة َرُ وَل اللةِه  َُ خُيْربُ بَِلدعْ لَعِ  َرَن ِلِلنَي فَعَقعاَل: "ِإِنِّ َرَنْجعُ  أِلُْرعربَُبْ  بَِلدعْ
عن ا َلُكعْ ") (ك  لع    سفسعي: إذا بعان اهلل رفعع النمحع  وامل فعًن والفضعا ىف البخعاري اْلَقْدِر َوِإسةُه َتَعَحى ُفَعن  َوفُعَعن  فَعنُِفَععْ  َوَمَسعى أَْن َيُكعوَن َردعْ

لا بالك  لو باسع  األمع  بلاعا متاعاحن  متباعضع  متخاصعل  بلعا  عى اآلن!    ك لعذلن فعإن الاعحنا  لدل  القدر بسبب رجلني متااحننيك ف
: " أال أدلكعع  ملععي أفضععا معع  الحلععدام والحلعععً -صععلى اهلل ملدععه و ععل -واآحلععام والعععداًو والب ضععا  حتلععش الععدي  وا،سععناو حلقععا ك بلععا  ععال 

و البععععنيك إن فسععععاد ذاو البععععني  ععععي ا،القعععع ك ال أ ععععول حالقعععع  الاعععععن ولكعععع  حتلععععش والحلععععد  ك  لنععععا : بلععععي يععععا ر ععععول اهللك  ععععال: إصعععععح ذا
وحن  سعل  أن األملال تنفع إيل اهلل   يومي اال نعني واآلعدي فد فعن اهلل لكعا مبعٍد ال ياعنص بعاهلل معدئا   ؛ (اللمذ  وصححهأمحد و  الدي  .")

َمعْ  َمْبعِد اهلِل بْعِ  َمْلعنٍو ك  َعاَل : ِ دعَا ِلَنُ عوِل اهلِل َصعلةى و ك  مسعل ( ) يحلعطلحا ": " أسإنوا  ذي  حعىت -مي وجا  –إال املتااحنني فدقول اهلل 
َِ أَْفَضعُا !  َعاَل :  ُلعوُم اْلَقْلعِب ! ك  َعاُلوا : َصعُدوُ  اللَِّسعاِن ك سَعْعنِفُعُه ك َفَلعا خمَْ " ُبعا  خَمُْلعوِم اْلَقْلعِب ك َصعُدوِ  اللَِّسعاِن " اهلل َملْدِه وَ علةَ  : َأي  النةعا

  وصععععف أصععععحا   و ععععال اهلل ( كابعععع  ماجعععع  بسععععند صععععحد )"  ُ ععععَو التةِقععععي  النةِقععععي  ك الَ ِإُْثَ ِفدععععِه ك َوالَ بَعْ ععععَي ك َوالَ ِعععععاة ك َوالَ َحَسععععَد. " َععععاَل :
 . ( 52) ا،ان :  {تَعَقابِِلنَي َوسَعَيْمَنا َما ِ  ُصُدورِِ ْ  ِمْ  ِعاٍّ ِإْرَواس ا َمَلى ُ ُنٍر مُ  }اجلن :

وإيثعار أوامعنه  ملعى منضعاً ععدهك معماو القبول أن يعتخلن القلعب مع  أمناضعه وأدراسعه فدععود إىل حعب اهلل تععاىل وتقعدمي منضعاتهأ   م  إن  
 ه وحيس  الإ  بنبه.ملى أوامن م   واهك وأن حيب املن  ال حيبه إال هللك وأن يلص ا،سد والب ضا  والكنا د ك وباجللل  ينضى باهلل وبقضائ

 :بعد كل طاعة العالمة السابعة: كثرة الدعاء واالستغفار
جعربا  مبعين أن با ملا تعلله تطلب م  اهلل فده التوفدعش والسعداد وتسعت فن اهلل بععد العلعا ك ولعذلن جععا اهلل بععد بعا مبعادً دمعا   وا عت فارا  

 جلععرب اآلععا الععذي و ععع   الحلعععً ك ك ملععاذا ! دد وتكبععدععا ععت فار وتسععبد  وحتل ك فبعععد االستاععا  معع  الحلعععًبععادًللخعا الععذي حععدث    ععذه الع
فَعععِإَذا َ َضعععْدُتْ   }: (  ك و عععال تععععايل 398) البقعععًن :  {ِمْنعععَد اْلَلْاعععَعِن اْ،َعععنَام  فَعععِإَذا أََفْضعععُتْ  ِمعععْ  َمَنفَعععاٍو فَعععاذُْبُنوا اللةعععهَ  }وىف ا،ععع   عععال تععععايل : 

َوِإْذ يَعْنفَعععُع  }: أ نعععا  بنعععا  الكعبععع  ك  عععال تععععايل دمعععوا اهلل و عععذا  عععددسا إبعععنا د  و عععددسا إمسامدعععا (. 711) البقعععًن :  {وا اللةعععَه اِ عععَكُكْ  فَعععاذُْبنُ َمنَ 
لععي ختتلععه بععدما   ومنععد االستاععا  معع  اج ك( 372) البقععًن :  {دُ  ِإبْعععنَاِ دُ  اْلَقَواِمععَد ِمععَ  اْلبَعْدععِ  َوِإمْسَاِمدععُا َربعةنَععا تَعَقبةععْا ِمنةععا ِإسةععَن أَسْععَ  السةععِلدُع اْلَعلِعع



 (6) 

ولعذلن  ك  بحاسن اللاع  وملعدص أمعاد أن ال إلعه إال أسع  أ عت فنص وأتعو  إلدعن " فلعا مع  ل عو أو رفعا إال عفعن اهلل لعن بفاًر اجلي : "
عععود ف أن يتقبععا مععنا  رمضععان كأمععان بععان الحلععحاب  يععدمون اهلل  ععت  أمععان  بععا رمضععان أن يععبل ا  رمضععان ك وبعععد رمضععان يععدمون اهلل  ععت  

   . فإسه البد م  النقن والتقحلد نملى تكلدا ملل  مالا حنص نسك ألواال ت فار بعد با ملا تعلله  سفسن ملي الدما 
ً صعد   الفطعن فعإن صعد   الفطعن واعن و إىل األمحلعار يع من   خبعت  معان رمضعان باال عت فار والحلعد    -رمحعه اهلل  -بتب ملن ب  مبعد العييعي 

ه:  ولعوا بلعا  عال ابعو عال ملعن بع  مبعد العييعي   بتك اآنو    الحلعدام بعالل و والنفعا لحلائ  م  الل و والنفا واال ت فار ينفع ما حدث م ل
َوِإالة تَعْ ِفعْن } :و ولعوا بلعا  عال سعوح ملدعه السععم( 71ألمناف:ا) {لََنُكوَس ة ِمَ  اْآَاِ نِي َ َربعةَنا ظََلْلَنا أَسْعُفَسَنا َوِإْن مَلْ تَعْ ِفْن لََنا َوتَعْنمَحَْنا }أبوب  آدم 
 {َوالةعععِذي أَْوَلعععُع أَْن يَعْ ِفعععَن يل َرِطدئَعععِ  يعَعععْوَم العععدِّي ِ }: -ملدعععه السععععم -لعععا  عععال إبعععنا د  ( و ولعععوا ب52) عععود: {يِن َأُبعععْ  ِمعععَ  اْآَاِ عععنِي َ يل َوتَععععْنمحَْ 
( و ولععوا بلععا  ععال ذو 30)القحلععن: {ي فَععاْعِفْن يل فَعَ َفععَن لَععهُ  َععاَل َر ِّ ِإِنِّ ظََلْلععُ  سَعْفِسعع} :( و ولععوا بلععا  ععال مو ععى ملدععه السعععم87)الاعععنا :

 ( .82)األسبدا : {ِنِّ ُبْنُ  ِمَ  الإةاِلِلنيَ .. ال إَِلَه ِإالة أَْسَ  ُ ْبَحاَسَن إِ } :النون ملده السعم
 عبادات وطاعات بعد شهر البركاتالعنصر الثالث: 

ام ستاعا  صعدابععد ؛ فإذا بان رمضان  د مضى بعباداته وواماته م  الحلدام والقدام والقنآن فإن  عذه العبعاداو مسعتلًن ودائلع   ي اهلل:أحبتي ف
) و ع عع  أيعععام معع  بعععا  ( ك  مامعععورا  ( ك ) ومنفععاآلععدي ( ك ) و و  نععاص صعععدام النوافععا : ) بالسععع  معع  مععوال ( ك ) واال نعععني ك رمضععان ... 

وإنة ِمْ  متابععِ  ا حسعاِن بععَد  ؛ وبا  ذه األيام هلا فضلاا ودلدلاا م  السن  وأس  بذلن ربد   وعد ا  وم يوم وفطن يوم (؛مان ( ؛ ) وص
َمعْ  َصعاَم َرَمَضعاَن ُُثة  :"َمَلْدعِه َوَ علةَ   َعالَ أَنة َرُ وَل اللةِه َصلةى اللةعُه ؛ اأْلَْسحَلارِيِّ َرِضَي اللةُه َمْنُه أَسةُه  َعْ  َأِب أَي و فرمضان صداَم السِّ ِّ م  موالك 

أَنة اهلل َويي ملى ا،سنِ  بعاِن أمثاهِلَاك فحلداُم رمضعاَن مضعامف ا بعاعنًِ معاوٍرك  ك ووجُه ذلن)مسل ( ".أَتْعبَعَعُه ِ تاا ِمْ  َموةاٍل َباَن َبحِلَداِم الدةْ نِ 
وو ُتاعا   معوالك و عي مسعتحب   وععُد واجبعٍ ك ويحلع   َصعوُمَاا متفن ع        أجعُن صعدام  عنٍ  باملعٍ .وصداُم الس ِّ بستنَي يوم اك فححلَا مْ  ذِلُكع

 [.85]وه:  {َوَمِاْلُ  إِلَْدَن َر ِّ لِتَعْنَضى  }: -تعاىل  -أوةل الاان وو طه وآرنهك واأَلوىل املبادرًُ بالقضاِ   بَا صدام الس ؛  ال 
وسبدك  صلى اهلل ملده و ل  بان دائ  القدام ووال العام حىت تورمع   عدماه معكنا  :   قدام اللدا مانوج   با لدلن ك فستاا   دام رمضااوبعد 

َاععا َماِئَاعع ُ و ععد  ععئل  هلل تعععايل؛  ًُ َرُ ععوِل اللةععِه َصععلةى اللةععُه َمَلْدععِه َوَ ععلةَ  ِ  َرَمَضععانَ ؛  َرِضععَي اللةععُه َمنعْ َمععا َبععاَن يَيِيععُد ِ  :"  فَعَقالَعع ْ  !َبْدععَف َباسَععْ  َصععَع
 نعععاص أبعععوا  ك و   فانعععاص اليبعععاً املفنوضععع ( : لفطعععن واآلن بععععد أن استاععع  ) زبعععاً ا ".)البخاري(.َرَمَضعععاَن َواَل ِ  َععععْدِِه َملَعععى ِإْحعععَد  َمْاعععَنًَ رَْبَعععع   

   .ً القنآن وتدبنه لدس  راصه بنمضان: با  ي   با و ا و ن  والتطوج واجلااد بثًد .  للحلد 
 األحب    اهلل   الطاماو .... وإياب  والكسا والفتور .أياا   با و   وبا زمان ..... فاجتادوا   و كذا .... فاألملال الحلا،

 حذروا أن ي تدك  وأست  ملى معحلد  .اف ؛ع تدروا مىت يلقاب  ملن املووف ؛فاهلل ... اهلل   اال تقام  والثباو ملى الدي    با حني
 بان بعض السلف إذا وفش لقدام لدل  م  اللدايل أصب    هنار ا صائلا ك ووعا صدامه مكنا  ملى التوفدش .ولقد  

 كذا وب أن يكون العبد ... مستلن ملى وام  اهلل ك  اب  ملى منمه ك مستقد  ملى دينه ك ال يعناو  روععان الثعالعب ك يعبعد اهلل   معان 
: } فَاْ عَتِقْ     الاعاور واأليعام ....  عال تععاىل ... وألف ال ..   با يعل  أن ر   رمضعان  عو ر   بقدعدون مان ك أو   مكان دون آرن ك ال

 . ( 0فحلل   .)ك و ال : } ... فَاْ َتِقدُلوا إِلَْدِه َواْ تَعْ ِفُنوُه... { (337: )ْنَو َوَمْ  تَاَ  َمَعن.. {  ودَبَلا أُمِ 
 ؛ وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين الصائمين القائمين على الدوام يا رب العالمين!!تقبل منالى طاعته؛ وأن ينسأل اهلل أن يثبتنا ع
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