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 عناصر الخطبة:

 لصيام جنة ووقاية من النار: االعنصر األول
 العنصر الثاين: وسائل العتق من النار يف شهر رمضان املبارك

 ؟!! ر  م   ش  العنصر الثالث: هل من م  
 أما بعد:                                           المقدمة:                 

 ووقاية من النار لصيام جنة: االعنصر األول
علينا الصيام وجعله وقاية لنا من املعاصي يف الددييا   ووقايدة مدن الندال والعد األ يف ا؛ درد   وقدد  –عز وجل  –لقد فرض هللا  عباد هللا:

 لك .تضافرت النصوص القرآيية والنبوية يف ذ
دن  قدادب لنااص  لاعالذاادص  تداَدذقادو  قال تعدا:     َا عالادَ الذد نينا من َند ِا دا  تا ديااما ِا َا عالادي ااصا الصمن َند ِا دا الذد نينا آمانادوا  . فالغايدة  ( 183البقدرد   ){. نا َيا أايدُّها

يددة لمددن الصدديام الَقددوم واددي مددن الوقايددة   يقددول ا مددام ا ددنِ  دد       لبدددن وتضددييا مل ددالك ال ددياان  ويفدد ا  بدد  يف ؛ن الصددوم فيدده تِز
 . ) تف   ا نِ    ( . الصحيحني   َي مع ر ال باأل، من اسَااع مناص الباءد فليَزوج، ومن مل ي َاع فعليه ابلصوم فإيه له وجاء 

َذا عالاي دهن واسادومن ال دنة مدا لوم  من صادلذَ ا ، عادنن النذدَن دانا  دن أاان ال عاداصن دنا النذدالن . لذصا قادالا  عادن  عا  تا نُّ انادا ال عاب ددا من دَاُّن ) أمحدد  الصذدو ما جانذدةي يا  
 والارباين والبيهقي وقال ايفي تي  إسناده حني (.

َ  ، فاد“  أيضاً صلَ هللا عليه وسلص يقولو  ِاص  فادرا يدار فاد   واخا ياص د ا ددن دانا يدادو ما صادو من أاحا ِا يااما جانذةي فادإنذاا  ددي أاو  قااتدالادها فدال يداقادل    الصمن دا ذها أاحا إنن  سا
 .)الب الم وم لص(” راؤي صاائنصي إنينمن ام  

فالصدوم جندة    ) شدر  الندووم ( . واآلاثم ، ومدايع أيضدا مدن الندال  معنداه   سد د ومدايع مدن الرفد  الصديام جندة  يقول ا مدام الندووم    
َ  ” مدددا  عدددده أم وقايدددة مدددن ميدددع ا؛مدددراض اهلقيدددة، ويف دددره  ددد ا ِاص  فادددرا يدار فاددد   واخا ياص  ددددن دددانا يدادددو ما صادددو من أاحا ِا فدددإن اعَدددد  عليدددك ” فادددإنذاا 

َم  أو جهددل أو أذ  فقددل   ددراؤي صاددائنصي ” اآل ددرون   دد ولدديه ادد ا علددَ سددبيل افددا والضددع  واهددوال   ددل إ ددا الع تددة وال ددتو ” إنينمن ام 
ان تِ  اً دا ليا لنف ه أبيه صائص، فارمهدا فيده  تدِ    والرفعة اليت يرا عليها ا سرم أتباعه، ان ا ا القول تلف اً صرحياً، أوِ  وسواءِ 

الددنفه ظفددص الصدديام مددن اللغددو الدد م قددد يف ددده، وفيدده يددوع مددن أيددواع الصددرب الا دد د الدديت ةَتددع يف الصدديام. واملعدد   إين يف  ايددة الَقددو  
ن أف د صومي ابلرد عليك ا ه ا؛قدوال الب يةدة، فدإذا حداول إي دان اسدَفزاحيم كدا حيتلدك علدَ والَحلي أب رق الصيام ، وخ ينبغي يل أ

 لد إساءته، ومقا لة سبنمه   َ، فعليك أن تدلم أن الصوم حيُّزم عن ذلك ؛يه جنة ووقاية من سيء ا؛ رق.
دففالصيام وقاية وفيده مباعددد عدن الندال    لنممن لا ن َذا عان دها قادالا عادن  أاان سادعنيد  اه ادد  دلذصا يداقادولا   يا ا َذا عالاي دهن واسا َذن صادلذَ ا مادن     َسانع د ا لاسادولا ا

هاها عان  النذالن ساب عننيا  ارنيًفا َذا واج  عادا ا َذن ابا    . ) م لص (. صااما يداو ًما يفن سابنيلن ا
   ) شر  النووم ( . واملعافاد منها ، واهري    ال نة . واملراد   سبعني سنة . معناه   املباعدد عن النال ،يقول ا مام النووم     

ددل ليلددة مددن ليددايل ال ددهر الفضدديل   فدداحرص علددَ أن تاددون مددنهص  عتلددك الصددا      ددهر العَددا مددن الندد ان   فددالارً ومرحبدداً  فللدده عَقدداءِ 
َذن صادلذ ف ُننيا وامادرادادا اف نددعادن  أاان اارايد درادا ، قاددالا   قادالا لاساددولا ا رن لاماضاددانا ، صادفمنداتن ال ذددياا ددن  شاده  لادة  من ددانا أاوذلا لايد  ِا دلذصا     إنذاا  َذا عالاي ددهن واسا نمن ، َ ا
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أل  ددا ابا ها ند  دد   أا د ددوااألا اف انذددةن فدالاددص  يداغ لاددا  من أل ، وافداَمنحا ددا ابا ها ند  ددَاا  من  َيا ابا ندديا اه ادد  ن أاق بنددل  ، واَيا ابا ندديا وا المنقادد   أا د ددوااألا النذددالن فدالاددص  يداف 
، وايداناددادنم مانادداد 

لاة    ِالُّ لايد  َنذن عاَداقااءا مننا النذالن واذالكا  ر  ، وا ص وصححه (. ال ذرمن أاق صن  ) ال م م وا ن ماجة واحلِا
ي  أِون من   العَقاء من النال يف شهر لمضان ؟!!وقد يقول قائل  ِو

 العَا من النال من  رل عنصران الَايل إن شاء هللا تعا: . وسائلابحلفاظ علَ ن من العَقاء تاو   أقول 
 العنصر الثاين: وسائل العتق من النار يف شهر رمضان املبارك

يدد  يابقهددا عتليددا ؟   عبــاد هللا سددائلِ  دد د ويف احلقيقددة انددام و  تعددالوا  نددا لنقدد  معاددص يف ادد ا العنصددر مددع وسددائل العَددا مددن النددال   ِو
َفيدد  يف ادد ا اللقدداء أباددص الوسددائل وأفضددلها   والدديت يفددا عرقددة و يقددة   ددهر لمضددان املبددالم    وأعتددال جليلددة خ حاددن حصددراا   ولادد  ِا

 واليت تَت ل فيتا يلي  
 يف املسجد احملافظة على الصلوات اخلمس مجاعةا : أولا 
َذن صالذ عان  أاياهن   نن ماالنك  ل ي هللا عنه قاالا   قا ف  َذا عالاي هن واسالذصا   الا لاساولا ا بن ادا   َ ا لنما الَذا  مان  صالذَ َنذن أال  اعننيا يداو ًما يفن ماااعاة  ياد 

نن    دارااءادي منن  النذالن ، وا دارا  َنبا   لاها  دارااءاَتا ِا او:ا ،   (.ال م م   ند صحيا )  .   اءادي منن  النمنفااقن ا؛ 
صدرد ، فاعَربادا مدائيت  ادود إ: افندة ، فهدل خ ت دَحا سدلعة هللا الغاليدة أن  أن تفدر  لده يف دك ، إ دا مائَدا  وا ا م روع إحاين ينبغدي

دل ) صدرد ( أن يرحيقدك هللا الصدرد  تَفر  يفا ؟  ريقك إ: ذلك أن تَ ف  من أعباء الدييا ُوال ا ه  املددد ، وعليدك ابلددعاء مدعِ  ُو
 ية تدلم تاب د ا حرام فيها ، واا ا .الَال

دلذصا يداقادولا   قاالا  دا   نن لاؤايد باةا عاتاالا فحافص علَ الصرد وخ سيتا صرد الفُّر والعصر   فعن  َذا عالاي دهن واسا َذن صالذَ ا لادن  يالند ا    َسانع  ا لاساولا ا
ُالاوعن ال ذت هن واقداب   را واال عاص را النذالا أاحادي صالذَ قداب لا   .  . ) م لص ( لا  اراواناا يداع  ن ال فاُّ 
بنيباةا قاالا   ِو لك احملاف ة علَ ال نن الرواتَ   ف دلذصا    عان  أاممن حا َذا عالاي هن واسا َذن صالذَ ا درن أال  داًعدا وا داع دداااا     قاالا لاساولا ا مادن  صادلذَ قداب دلا ال ُّه 

َذا عالاَ النذالن  حارذماها   أال  داًعا   ( . وح نه أ و داود والن ائي وال م م)   . ا
بنيباةا  ن ن  أاممن  ل اي ُريا إ: افنة   فعن  َذا عالاي هن واسالذصا، قاالا  حا َذن صالذَ ا ياانا، عان  لاساولن ا عادًة    أاان ساف  درادا لاِ   ا د ناديتا  عا  

مان  صادلذَ يفن يدادو م 
َذا  َذن صا  ىن ا َداهانذ مان  ا َسانع َداهانذ منن  لاساولن ا بنيباةا  ماا تداراِ  ًَا يفن اف انذةن، قاالا   أامُّ حا َذا عالاي هن واسالذصا  لاها  دايد    . ) الارباين ( . لذَ ا

دلذصا  قاالا لاساولا   عان  عاائن اةا قاالا   وحدي  أمنا عائ ة ل َ هللا عنها يفصل ا ه الرواتَ  ف َذا عالاي دهن واسا َذن صادلذَ ا مادن  اثا دادرا عالادَ ا د ناديتا     ا
لاةن دا الا اف انذدةا  عاًة يفن ال يداو من وااللذيد  رادا لاِ  ن  داع دداااا    عا   عاَادني  درن والاِ  ن  داع ددا ال تاغ درنألن   أال  داًعدا قداب دلا ال ُّه  عاَادني  ن  داع ددا ال     والاِ  عاَادني  ن قداب دلا    عن اداءن والاِ  عاَادني  والاِ 

رن     . ) الن ائي ( . ال فاُّ 
 البكاء من خشية هللا تعاىل: اثنياا 
ددلذصا    عاددن  أاان اارايد ددرادا قاددالا ف َذا عالاي ددهن واسا َذن صاددلذَ ا دد ذ يداعاددودا ال   قاددالا لاساددولا ا َذن حا ددياةن ا ددن   ا   ددَ من ا يفن الضذددر عن خا يالندد ا النذددالا لاجاددلي  ااا واخا   لذدداا

نذصا  َذن وادا اانا جاها  ) ال م م وقال  ا ا حدي  ح ن صحيا (. .  َيا َاتنعا  اباالي يفن سابنيلن ا
فهنيًةا لك إذا صح  لك دمعة واحدد من   ية هللا ، فإنذ القلوأل تغ ل من ال يوأل كاء العيدون ، والباداء قدد يادونِ  د ًا خسديتا يف 

تا قال سفيان ال ولم   إذا أتَ ال م هلل مرد واحدد يف العام ف لك ِ    لمضا  ن ومع َساع القرآن يف صرد ال اويا والَهُّد ، ولانِ 
فهددو يف  ددل عددرن الددرمحن يددوم احل ددر   فددإنذ مددن ال ددبعة الدد ين   ويافددي أنذ مددن لحيق تلددك الدمعددة قددد ا َصدده هللا  فضددل خ يبددال  فيدده 

نااها     وم خ  لذ إخ  له   له يي لهص هللا النًيا فدافاا ا   عايد  َذا  ا را ا ِا  .) مَفا عليه ( .والاجالي ذا
 وهللا حيَ صنيعه ا ا ، فقد ياون ا ا سبًبا يف أن حيبه هللا تعا: ، وساعَها خ ت الل عن يعيته وفضله .
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من ف ددن  داماددوع  يفن   سددلص قاددالا   صددلَ هللا عليدده و عاددن  أاان أامااماددةا ل ددي هللا عندده عاددن  النذددَن ن واأا داددراي نن، قاا ددرادي من ددن  قاا ددراتاني  َذن من َذ إن:ا ا دد ءي أاحا ددي  لاددي ها شا
ا داراانن  َذن، واأامذا ا؛  َذن، واقاا رادا دام  ُتاارااقا يفن سابنيلن ا ياةن ا َذن    ا   َذن رنيضاة  منن  فدا واأا داري يفن فا    فاالا داري يفن سابنيلن ا  ) ال م م وح نه (. .  راائنضن ا

 ، ومدا  ادَ عبدد مدن ابِيهدا مل يدر ذلدك الوجده النذدال سدال  علدَ  دد ، فدإن الدمعدة لَافدا البحدول مدن الند ان   إنذ  قال  الد  ن معدان
ددان ماَددواًب يف املددى ا؛علددَ ابَسدده واسدد   ددية هللا إخ   ددع  لدد لك جوالحدده ر هللا، ِو الرقددة والبادداء خ ددن أا  ) . ص أ يدده منددولًا قلبدده  ددِ 

 (.الدييا
 طاعة هللا ورسوله: اثلثاا 
اعدة لسدوله صدلَ هللا عليده وسدلص،  فعدل مدا أمدر  ده، وتدرم مدا  دَ عنده، ادي أصدل الفدوحي ابفندة والنُّداد مدن الندال، ف ااعة هللا عدز وجدل ُو

 .  هللا ولسوله مها سبَ د ول النالوأن معصية 
دا واذالندكا ال فادو حيا وا  قال هللا تبالم وتعا:   ا  ادالا  االنددنينا فنيها دا ا؛  ِا َنها دن   نذدات  ةا درنم من ل دها جا َذا والاساولاها ياد  ن َذا مان  ياانعن ا ال عا نديصا   وامادن  يداع دان ا

لًا  االنًدا فنيهاا والاها عا ااألي ماهننيي  ل ها انا  .[14، 13ن اء  ]ال {والاساولاها وايداَداعادذ حاداوداها ياد  ن
َذن واماددن    . قاددالاوا  َيا لاساددولا ا ددلُّ أامذدديتن ياددد  الاونا اف انذددةا إنخذ ماددن  أاوا ِا ددلا اف انذددةا،  وقددال النددَ صددلَ هللا عليدده وسددلص     ُادداعا ن دا ا ؟ قاددالا  ماددن  أا َيا وا
 ( . الب الم )مان  عاصااينن فداقاد  أاوا  وا 

 ت واجلودكثرة الصدقارابعاا:  
دلذصا   عان  عادنممن   نن حااِتن  قاالا ففالصدقات وافود وقاية من النال    َذا عالاي دهن واسا َذن صالذَ ا َذا     قاالا لاساولا ا ديااالمنتاها ا دد  إنخذ سا دن  أاحا دن ااص  من مادا من

ناها تدار ماااني  ناها وا دايد  ن ها   لاي ها  دايد  ن ها فارا يدادرا  إنخذ مادا قاددذما   فارا يدارا  إنخذ ماا قادذما فدايدان  ارا أاح انا من الاما من ي دهن فادرا يدادرا  إنخذ النذدالا   وايدان  ارا أاش  ا يادا وايدان  ادرا  ادني 
هنهن  امن َتا راد     تنل قااءا واج     . ) مَفا عليه (. فااتدذقاوا النذالا والاو   ن ن

فيه احل  علدَ الصددقة   و  ....  الصدقة وعتل الرب ولو   يء ي  وقاية من  النال أم اجعلوا  يناص و ني  يقول ا مام ا ن حُّر     
 ) فَا البالم (..   ليل علَ قرأل النال من أال املوق   وفيه د ولو قل  وفيه دليل علَ قبول الصدقة

دوادا النذدا ن ،ل لك   َذن صدلَ هللا عليده وسدلص أاج  انا لاسادولا ا لادة   ِا دلنم لايد  ِا دانا يدال قاداها يفن  رب نيدلا ، واِا دنيا يدال قاداها جن دوادا مادا يااادونا يفن لاماضادانا حن دانا أاج  واِا
ه ا  ن مننا الرنميان ال تار سا  وادا ابن َذن صلَ هللا عليه وسلص أاج  النساها ال قار آنا ، فادلاراساولا ا  . الب الم ( ) لاةن  منن  لاماضاانا فدايادا

ددان دلمهددا ) جنيهددا واحدددا ( فددرأل  ص مددا ينفقدده حدد  لددوِ  ف ددالعوا إ: فعددل اهدد ات والصدددقات يف شددهر الددرب واهدد ات  وخ ي ددَحقر أحددِد
  . دلاص سبا مائة أل  دلاص

دص مائادة ألد  دنل  ” عان أا اارايد راد لا ني هللا عانها قاالا  قاالا لاساول هللا صلَ هللا عالاي هن واسلص ف يد  ذاام َيا لاسادول سدبا دنل اا دص. فداقادالا لجدل  واِا اا
دددص تصددددق اادددا  والجدددل لادددي ها لادددها إنخذ دنل مهاادددانن فاال ددد  أاحددددمهاا صددددق  ندددهن. هللا؟ قادددالا  لجدددل لادددها مادددالِ  ددد  أا ددد  مدددن عر ددده مائادددة ألددد  دنل اا ” فَا

ص وصححه(.)ا  لن ائي وا ن حبان واحلِا
ئة أل  وتصدق اا وأ رج آ ر دلمها واحدا من دلمهني خ حلدك   مهدا ُيبدة ادا يف ده صدال فإذا أ رج لجل من ماله ما ” قال اليافعي 

صاحَ الدلاص الواحد أفضل من صاحَ مائة أل  دلاص . وقال يف املااما   فيه دليل علدَ أن الصددقة مدن القليدل أيفدع وأفضدل منهدا 
دان ادص  صاصدة{   والددل  )فديض ”. جات تَبداين ظ دَ تبداين املقاصدد وا؛حدوال وا؛عتدالمن الا       ويؤ رون علَ أيف هص ولدوِ 

 .  ) القدير للتناوم
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ددات  وت ددَُّاأل منددك الدددعوات   –أيهددا احلبيددَ  –دل افبدد إ: الصدددقات واهدد ات يف شددهر الرمحددات  وسددالع إ: الصدداحلات ، تنددل الرِب
لددددربَيت  وتددددزود ابلااعددددة لَفددددر   لقدددداء لأل ا؛لض وتنددددل املر ددددات مددددن لأل اوتعَددددا مددددن النددددال وتددددد ل افنددددات  وتفددددرج لددددك الاددددرابت  

 وال تاوات !!!
 التحلي مبحاسن األخالق: خامساا 

عددن أا اريددرد ل ددي هللا عندده  عددن النددَ صددلَ هللا عليدده وسددلص ففح ددن اهلددا والرفددا واللددني مددع النددا  ُريددا إ: افنددة ووقايددة مددن النددال   
ان ايمنًنا ليمنًنا قريًبا حرذمه هللاا   قال    ص وصححه(.  علَ النذالن منِ    . ) البيهقي واحلِا

لا  ددل إن ح ددن اهلددا يف مقدمددة وسددائل د ددول افنددة   ف ِ  اددرن ماددا ياددد  ن ددلذصا عاددن  أا َذا عالاي ددهن واسا َذن صاددلذَ ا عاددن  أاان اارايد ددرادا قاددالا   ساددةنلا لاساددولا ا
َذن واحا ” النذدددا ا اف انذدددةا؟ فداقادددالا  دددوا  ا دددنا اه الادددان تداق  ؟ فداقادددالا ”    لا النذدددا ا النذدددالا ِ  ادددرن مادددا يادددد  ن أمحدددد وال مددد م ” ] فادددر جا ال فادددصا واال  ” واسادددةنلا عادددن  أا

قاَنهاا ،  ادد  ا أا ذاددا  عاددن  أاان اارايد ددراد ، قاددالا   قاددالا لاجاددلي   و  وصددححه [ ددياامنهاا ، واصادددا ُتناا ، واصن ِا د ددرادن صاددرا ددن   را من ِا ياددةا يادد   َذن ، إننذ فارا   َيا لاساددولا ا
د را من ِا يادةا ياد   َذن ، فادإننذ فارا ديا يفن النذدالن   ، قادالا   َيا لاسادولا ا

ُتناا ، واإن ذادا ن  قنلذدتداؤ ذنم جن اا ااا  نلن اا ناا ، قادالا     ان قاَنهاا ، واصادرا دياامنهاا ، واصاددا ةن صن
يا يفن اف انذةن   .

اقنطن ، واخا تداؤ ذنم جن اا ااا  نلن اا ناا ، قاالا     ان ا د واالن مننا ا؛  ؛  ص وصححه ( . تاصادذقا ابن  ) أمحد وا ن حبان واحلِا
دلذصا قادالا  صلَ هللا عليه وسلص يف افنة  فهنيةاً لال من ح ن  أ رقه أن ياون لفيا النَ َذا عالاي دهن واسا َذن صالذَ ا ” فعان  جاا نر  أانذ لاساولا ا

قًدددا، واإننذ أا د غاضاددد را دددناااص  أا   ددد من وا لنً دددا يدادددو ما ال قنياامادددةن أاحااسن دددبمنااص  إنيلاذ واأاقد دددرا نااص  من دددن  أاحا لاونا ااص  إنيلاذ واأا د عاددددا إننذ من ددد من وا لنً دددا يدادددو ما ال قنياامادددةن ال دذدددر اثا ِاص  من
لاونا واال تاَا ادمنقاونا فاتا  ناا ال دذر اثا َذن  قاد  عالنت  اونا واال تاَا ادمنقاونا واال تاَدافاي هنقاونا، قاالاوا َيا لاساولا ا  ال م م وح نه [.” ] ا ال تاَدافاي هنقاونا؟ قاالا  ال تاَاااربمن

لادةا ياصادلمني فاُّاعاد ل لك تا أا ادو الددذل دااءن اللذيد  لبده مدن هللا، فعادن  أاممن الددذل دااءن قاالاد     ابا لا يداب اندي وايداقادولا     اللذهادصذ ااَص الصدحا ة ظ دن اهلدا ُو
ن   الاقني، حا ذ أاص بااا، فداقال  ا  َيا أاابا الددذل دااءن، مادا ، قادالا  َيا أامذ الددذل دااءن،   أاح  ان  ا  ال قني فاالاح  ن دنن اه الادان لادةن إنخ يفن حا   دانا داعاداؤاما مان د ا اللذيد  ِا

لا  لاها حا  نا  الاقنهن اف انذةا، وايا اوءا  الاقاها حا ذ ياد  ن لنصا حيا  انا  الاقاها حا ذ ياد  ن  .حان للبيهقي(ها ساوءا  الاقنهن النذالا  )شعَ ا إننذ ال عاب دا ال تا  
اد وخ صوم فح َ.  و؛مهية ا؛ رق أصبح  شعالاً للدين ) الدين املعاملة ( فلص يان الدين صرد وخ حِي

له  لا، فتن حياد عليك يف اهلا  حياد عليك يف الدين“  -لمحه هللا تعا:-قال الف وحي آابدم   ”.اعلص أن الدينِ 
ددلذصا فح دن اهلددا يرفددع العبددد منزلدة عنددد هللا حدد   َذا عالاي ددهن واسا َذن صاددلذَ ا إننذ ”يبلددد دلجددة الصدائص القددائص، فعاددن  أاان اارايد ددرادا، قاددالا  قادالا لاساددولا ا
ا  نن  الاقنهن دالاجاةا الصذائنصن ال قاائنصن  لادا ظن ص وصححه[.” ال عاب دا لايدابد   ]أمحد وأ ودواد والارباين واحلِا

 حفظ اللسانسادساا: 
بادل  رق الل ان يف احلرام َير صداحبه جدراً والعيداذ ابهلل إ: جهدنص   ف؛ن إُ َذن!  -ل دي هللا عنده  -عادن  ماعاداذن   دنن جا قادالا  قدال د  َيا لاسادولا ا

، واإنيذد ينن منن  النذالن، قاالا   لاقاد  ساالال   عادن  عا نديص  لا ن اف انذةا وايدابااعند  ربن ينن  نعاتال  ياد  ن درنم   ندهن أا   َذا خا تا   َذا عالاي دهن  تداع باددا ا د ي عالادَ مادن  يا ذدراها ا ها لايا ن
، داذ قاددالا  أاخا أادالُّددك عا  ِاادد ُّ ال بداي دد ا ددادا، واتاصاددوما لاماضاددانا، وا دا، واتداددؤ َن الزذِا ًةا، واتاقندديصا الصذددرا دديد  قاةا تاا فندداا لاددَ أا د ددوااألن اه ادد  ن؟ الصذددو ما جانذددةي، شا واالصذدددا

، داذ تاددرا   ددو  ن اللذي ددلن دا الرذجاددلن يفن جا ، واصاددرا دداءا النذددالا ددا ياا فندداا ال تا تا عن   اه اانيةاددةا ِا ددا ا جاناددواااص  عاددنن ال تاضادداجن دد ذ  دالادددا 16]ال ددُّدد  {تداَاُّا [ حا
لاددددونا   ام  ندددد17]ال ددددُّدد   {يداع تا ددددربن ددددرن [، داذ قاددددالا  أاخا أا   ام  َذن. قاددددالا  لاأ  ا ا؛  ددددناامنهن؟ قدال دددد    دالاددددَ َيا لاساددددولا ا ددددودنهن واذال وادن سا ددددرن واعاتا ام  راأ  ن ا؛ 

لمنددهن؟ ِا من ذالنددكا  ام كناددرا ددربن ددادا، داذ قاددالا  أاخا أا   ددناامنهن اف نها دا، واذال وادا سا ما، واعاتاددوداها الصذددرا ددرا س  دداينهن واقاددالا  فقال دد    دالاددَ َيا لاسادد ا  ن دد ا  نلن ا ولا هللان، فاالا ا
دد د اونا كناددا يداددَااالذصا  ندهن؟ فداقاددالا   اانلاَ دك أامُّددك وااا َذن واإنانذ لاتاؤاا ا ذ ا ا. قدال دد   َيا ياددَن د ا َُّ النذددا ا عالاددَ واجادوانهنص  ِاد ذ عالاي ددك اا أاو  قاددالا عالاددَ -ل  ياااد

رنانص   ناَنهنص ؟! .إخذ حاصاائندا أا  -ماناا ن  ) أمحد وا ن ماجة وال م م وقال  ا ا حدي  ح ن صحيا  (. ل  ن
؟ فداقاالا قد و  لا النذا ا النذالا ِ  ارن ماا ياد  ن َذا عالاي هن واسالذصا عان  أا َذن صالذَ ا  أمحد وال م م وصححه [،” ] ال فاصا واال فار جا ” ساةنلا لاساولا ا
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َذا عالاي دهن وقد  تن الرسدول صدلَ هللا َذن صادلذَ ا لن   دنن سادع د   عادن  لاسادولن ا  عليده وسدلص افندة ملدن حفدص ل دايه مدن  بيد  الادرم  فعادن  ساده 
لاي هن  أا  تان  لاها اف انذةا “واسالذصا قاالا   ا لنج  ا حلا يداي هن  واماا  اني   )الب الم(.” مان  ياض تان  يلن ماا  اني 

عاددن  أاان اارايد ددرادا ل ددي هللا عندده، عاددن  لمضددان   وخ تضدديع صدديامك ابدداًء من ددولاً   وإخ فالصددت  أو: واددو مددن ا حددان  ففدداحفص ل ددايك يف 
َذا عالاي هن واسالذصا قاالا   َذن صالذَ ا ًا أاو  لنياص تا   »لاساولن ا رن فدال يداقال   ا   َذن واال يداو من اآل  ن انا يداؤ مننا ابن  مَفا عليه( .«)مان  ِا

رمداً  هدرت ” يف لَيض الصاحلني  –لمحه هللا  –قال ا مام النووم   اعلص أيه ينبغي لال مال   أن حيفص ل ايه عن ميدع الادرم إخِ 
ه يف املصلحة، فال نة ا م ام عنه، ؛يه قد ينُّر الادرم املبدا  إ: حدرام  أو مادروه   و  ذلدكِ  د ي فيه املصلحة، وم  اسَو  الارم وتِر

 ”يف العادد، وال رمة خ يعديفا شيءي.
ص من أان   صاموا عتا أحل هللا   وأفاروا علَ ما حرم هللا     بَ اهوض يف أعراض النا  وأِل حلومهص!!   ِو

ن صااماَاا عالادف َذا عالاي هن واسالذصا ، أانذ ام راأاتاني  َذن صالذَ ا َذن ، عان  عابداي د  ماو :ا لاساولن ا دلذصا ، فداقادالاوا   َيا لاسادولا ا َذا عالاي دهن واسا َذن صادلذَ ا ددن لاسادولن ا َ عاه 
ددلذصا   َذا عالاي ددهن واسا ُّ صاددلذَ ا دداداَتا أان  َتااددوَتا ؟ فداقاددالا النذددَن ِا ن صادداماَاا ، واقاددد   ددراأاتاني  دداءاَتا  إنذ اااااناددا ام  ددا   ، فاُّا َاددوينن اننتا ، فاددداعاا  نعاددهم  أاو  قادددا   ،   ائد 

درا  امهااا     قني   ، فداقااءات  منن  قداي ا  وادام  واصادنيد  ، حا ذ قااءات  ينص د ا ال قاددا ن ، واقادالا لنىا   دا دن  دام  وقديا  فداقاالا  نح        قندي   ، فداقاداءات  من
ُّ صا  درذما واصادنيد  حا ذ ماىاتن ال قادا ا ، فداقاالا النذَن دا ، واأاف اادراَتا عالادَ مادا حا َذا يفااتا ن صااماَاا عاتذا أاحالذ ا َذا عالاي هن واسالذصا     إنذ اااتاني  دا لذَ ا َذا عالاي هنتا ا

ددرنن حلااددوما النذددا ن  ِا ددرا  فاُّاعالاَاددا  ا  امهااا إن:ا ا؛ا   دددا أمحددد ) .  «ا ومهددا فيهتددا ؛ِلَهتددا النددال لددو ماتَدد»    ويف لوايددة الايال ددي  ، جالا ادد   إنح 
   ند فيه  ع  ( . والبيهقي يف ال عَ والايال ي

دنا ال ذدنمن إننذ  داع دضا ال ذدنمن إند ي واخا ةاا ذ ادوا واخا يداغ َاد  يف قوله تعا:  ل لك  اان هللا عن الغيبة  َاننباوا ِا ن ًا من ع ضادااص  َ   دا َيا أايدُّهاا الذ نينا آماناوا اج 
َذا تداوذاألي لا  َذا إننذ ا َاتاوها وااتدذقاوا ا ًَا فااارنا  يهن مايد  ِالا حلا صا أا ن ِاص  أان  َيا  َُّ أاحادا يصي  داع ًضا أاحيان  .( 12احلُّرات  ){ . حن

تدا قدال   ويف ا شبهها تعا: أبِ دالَحرمي ال ديو  الزجر ا؛ِيد الغيبة قد ولد يفيقول ا مام ا نِ         ل اللحص مدن ا ي دان امليد ،ِ 
راوا ذام شد تدا تارادون اد ا ُبعدا، فدِا َاتادوها { ؟ أم ِ  ًَدا فااارنا  يدهن مايد  ِالا حلا دصا أا ن ِاص  أان  َيا  َُّ أاحادا رعا  فدإن عقو َده أشدد مدن تعا:    أاحيان

   ) تف   ا نِ    ( . ا من الَنف  عنها والَح ير منهاا ا وا 
 الدعاءثار من سابعاا: اإلك

تا جاء يف القرآن وال نة   دناًة  قال تعا:    وذلك أبن ت الل هللا افنة وت َعي   ه من النال  ِ  درادن حا ا يد ياا حا اناًة وايفن اآل  ن لا دذناا آتنناا يفن الدُّ
لا دذنادا   وقدال   . (16آل عتدران  ) { نادا ذاياو دانادا واقننادا عاد ااألا النذدالن لا دذنادا إنيدذنادا آمانذدا فادا  فنر  لا   وقدال   . (201البقدرد   ) { واقنناا عا ااألا النذالن 

ددًر سادب حااياكا فاقنناددا عادد ااألا النذدالن  ُن ا ابا د ا دد ا اا ددرن     وقدال يف حددا عبدداد الدرمحن    . (191آل عتددران  ) { مادا  الاق  واالذدد نينا يداقاولادونا لا دذناددا اص 
نذصا إن  انا  ارااًماعانذا عا ااألا جاها ااااا ِا  . (65الفرقان  ) { نذ عا ا

دلذصا   مادن  سادالالا اف انذدةا ،  ادرا ا مادرذاو  ل دها اف انذدةا ، عان  أاياهن   دنن ماالندك  ، قادالا   قادالا لاسادولا هللان صادلذَ هللا عالي دهن وسا ت  ، قاالاد ن اف انذدةا   اللذهادصذ أاد  ن
َاُّاالا مننا  ر ها مننا النذالن.وامانن اس  ص وصححه ( .  النذالن ،  ارا ا مارذات  ، قاالا ن النذالا   اللذهاصذ أاجن  ) أمحد وا ن ماجة وال م م واحلِا

َذن إن شهر لمضان املبالم شهر الصيام فرصةي ع يتةي لقبول الددعاء  وخ سديتا عندد ا فادال  فعادن  أاان اارايد درادا قادالا  قادالا  عباد هللا:  لاسادولا ا
مادداما ال عاددادنلا   دد ذ يداف انددرا  واا  ن ددلذصا    ارا اددةي خا تداددرادُّ داع ددواُتااص   الصذددائنصا حا َذا عالاي ددهن واسا ددَااا يفااددا صاددلذَ ا ددامن وايداف  َذا فداددو قا ال غاتا ددا ا واداع ددوادا ال تا  لاددومن  يدار فداعاها

ا حادني ي حا اني(أا د وااألا ال ذتااءن وايداقاولا ال ني  ) ال م م وقاالا  اا ا اي صارايذكن والاو   داع دا حن  . رذألُّ  واعنزذَن ؛ا
وعددن عبددد هللا  ددن عتددرو، قددال  َسعدد  لسددول هللا صددلَ هللا عليدده وسددلص يقددول   للصددائص عنددد إفادداله دعددود م ددَُّا ة . فاددان عبددد هللا  ددن 

َا داع ددوادا الدددذاعن إنذاا داعاددانن عتددرو إذ أفاددر دعددا أالدده، وولددده ودعددا   امَ ددا يدد َي أاجن ددالالاكا عنباددادنم عادد من فاددإنينمن قارنيدد خ يفدد ه اآليددة الارحددة    واإنذاا سا
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ناوا ان لاعالذهاص  يدار شاداونا{ )البقرد   يباوا يلن وال يداؤ من َاُّن ره تعا: ا ه اآليدة الباع دة علدَ الددعاء،  (  قال ا نِ     186فدال يا   مَ للدة  دني ويف ِذ
لم فار  . ) تف    نِ    ( أحاام الصيام، إلشاد إ: اخجَهاد يف الدعاء عند إِتال العندمد،  ل وعنداِ 

 ؟!! ر  م   ش  العنصر الثالث: هل من م  
َدة وأيدَص خ قبدل أن  تدياص املنيدة  غ -وحندن يف أوائدل ال دهر الفضديل  -علياص أن ت دتروا عدن سدواعد افدد واخجَهداد   أيها املسلمون :

 أم خ ؟!! القادم إ: لمضان أي  وخ تدلم أتعيش ال ر  ؟!! ِايوا معنا يف لمضان املا ي واص قد والااصاص من أان    ف ت عرون !!
تددا قددال عبدددهللا  ددن م ددعود  -َي عبدددهللا –واعلددص  ددل يددوم حددر عليددك دون عتددل، خ ددد أن ِددزن عليدده،ِ  مددا ”     -ل ددي هللا عندده –أنِ 

 .   ل سَندم وخ ينفعك الندم“تلي شيء قط حزين علَ يوم  ر   مش ه يقا فيه أجلي ومل يزدد فيه ع حزي  علَ
َذا عالاي هن واسالذصا   َذن صالذَ ا َادها َيا لاساد” فداعان أاان اارايد رادا يداقاولا  قاالا لاساولا ا اما دد  حاادوتا إنخذ ياددنما. قادالاوا  وامادا يادا دن  أاحا دانا مادا من ِا َذن؟ قادالا  إنن   ولا ا

يًةا يادنما أان  خا ياااونا يدازاعا  انا ما ن ًنا يادنما أان  خا ياااونا احي داادا   واإنن  ِا  .( ال م م.” ) ُما  ن
مدا أن واي ر إ: يف دك ادل سدَ رج مدن لمضدان مغفدولاً لدك   أم تادون مدن اهاسدرين ؟!! فالعبدد يف لمضدان خ الدو حالده مدن ا ندني   إ

 .ياون من ال ين دعا عليهص جربيل وأمذن  لفه النَ ا؛مني ابلبعد من لمحة لأل العاملني 
ن رباا ، فداقاالا     آمننيا آمننيا آمننيا   ،ف  َذا عالاي هن واسالذصا ال تن ُّ صالذَ ا رب نيدلا عالاي دهن  عان  جاا نر  ، قاالا   صاعندا النذَن ال ذدرما ، فداقادالا   قادالا     أاَتاينن جن

َذا ، قادل  آمندنيا ، فداقال د ا  ها ا ي هن ، فاتااتا ، فادا الا النذالا ، فاالا د عادا را لاماضادانا َيا ُمااتذدا مان  أاد لاما أاحادا واالندا   آمندنيا ، قادالا   َيا ُمااتذددا مادن  أاد لاما شاده 
ددلا  داتا ، فدالادص  يداغ فادر  لادها ، فاالاد  ن ها فدالادص  ياصادلمن عالاي دكا  ، فاتا ِندر تا عنن دددا َذا ، قادل  آمندنيا ، فداقال دد ا   آمندنيا ، قادالا   وامادن  ذا ها ا دداتا النذدالا ، فاالا د عاددا ، فاتا

َذا ، قال  آمننيا ، فداقال  ا   آمننيا  . ها ا  .  .) الارباين والبيهقي وا ن حبان   ند ح ن ( فادا الا النذالا ، فاالا د عادا
ددن  ذاي بنددهن  وإمددا أن ياددون مددن الدد ين قددال فدديهص يبينددا صددلَ هللا عليدده وسددلص     ددااًب  افنددرا لاددها ماددا تداقادددذما من َن ا   ) مَفددا ماددن  صادداما لاماضاددانا إنحاددااًن وااح 

 عليه(.
ددل واحددد منددا يَتددىن أن ياددون مددن النددوع ال دداين الدد م  فددر لدده مددا تقدددم مددن ذيبدده  ولاددن ادد ا خ  َيَ ابلَتدد  وإ ددا ابلعتددل  وخ شددك أنِ 

راا .  والعبادد والعزم واخجَهاد وا؛    وسائل العَا من النال ال ا ا ِذ
 يف الدييا واآل رد. الفائزين عَقاء شهر لمضانالَزمنا  ال ما َسعناه ياون من  واا ا أحبيت يف هللا لو

 آمنيأعتق رقابنا من النار وأدخلنا اجلنة مع األبرار ......اللهم 
 وأقم الصالة،،،،،                                الدعاء،،،،،،،             
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