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، يزورها ضيفا كريمـا فمـن         على هذه األمة بهذا الشهر من كل عام         إن اهللا من    :أيها األخوة المؤمنون  من الناس من يكرمه ومن الناس من يخرج عنه رمضان          .. الناس من يحسن وفادته    الصيام والقرآن يشفعان   "طوبى لمن شفع فيه القرآن      وفطوبى لمن شفع فيه رمضان        .ثر والذكرياتوهو يحمل له أسوأ األ يقـول  وأي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه        : للعبد يوم القيامة، يقول الصيام     رواه أحمد والطبراني ورجاله محتج    " منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان     : القرآن متجـر  ورمضان موسم للخيرات يتيحه اهللا تعالى لإلنـسان هـو موسـم المتقـين             بهم في الصحيح  لكل بضاعة موسم ولكل تجارة موسم يترقبه أهله لماذا؟ ليزيـدوا مـن             . الصالحين ما قيمة الربح؟  إنهم يزيدون      ويضاعفوا من جهدهم عسى أن يزيد ربحهم        ونشاطهم   ا يترقبون مواسـمها    تجار الدني . إن لآلخرة تجارا    ولآلخرة تجارا   وأن للدنيا تجارا        م آذن بالزوالــلك ثـأظ  لل ظــوما دنياك إال مث  أليس مصير ذاك إلى انتقال  هب الدنيا تساق إليك عفوا     ون إن دام لهم فهم أنفسهم زائلونوإذا انتفعوا به يوما فإنهم عنه زائل فقد ينتفعون به وقد ال ينتفعون       النشاط في سبيل ربح قد يكون وقد ال يكون وإذا كان           ولكن ربح هـؤالء غيـر      ،  تجار اآلخرة يترقبون مواسمها ليربحوا كذلك       وليربحوا   جنات تجري من تحتها األنهـار تجـار        وإن ربحهم مغفرة من ربهم      . ربح اولئك        ).افون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار، يخ إيتاء الزكاةالصالة و بيع عـن ذكـر اهللا وإقـام     رجال ال تلهيهم تجارة وال    : (اآلخرة هم كما وصفهم اهللا    



 2 . يقلل من السيئاتويأتي رمضان كل عام فرصة لإلنسان المسلم ليزداد من الخيرات     الـشياطين مقيـدة    والنار مغلقة أبوابهـا     والخير مفتوحة أبوابه الجنة مفتحة ابوابها        صفدت وغلقت أبواب النار    وإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة       : "عليه وسلم قال    فيا سعادة من استفاد من هذه الفرصة ، جاء في الصحيحين ان رسول اهللا صلى اهللا                  .دودةأسباب الشر قليلة محومصفدة، داللة على أن أبواب الخير كثيرة متوافرة  يابـاغي  ووينادي مناد ياباغي الخير أقبل     : ".. جاء في بعض األحاديث     و" الشياطين : قال صلى اهللا عليه وسـلم . جوارحك مفطرةون ، أذنيك مفطرتاوعينيك مفطرتان   و يكون صيامك مجرد صيام البطن والفرج ، ولكن لسانك مفطـر            أالَّ: حسن الصيام     . اإلكثار من الطاعاتوحسن القيام والصيام عشرشهرا مضت، ضع يدك في يد اهللا عز وجل يا باغي الخير أقبل على اهللا بحسن         بل فالفرصة أمامك بحسبك من الغفلة عن اهللا أحـد          ياباغي الخير أق  " ..الشر أقصر    لم يتأدب  " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة أن يدع طعامه وشرابه             " ـ                فإذا كـان    ..الصيام جنة   و : "..بأدب اإلسالم مادام لم يحصن نفسه من المعاصي          ليتذكر أنه في عبـادة ينبغـي أن ال       وبل السيئة بالسيئة بل يقابل السيئة بالحسنة        االيق ."ائميوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنـي ص ه يقول بلسانه مخاطبا نفسه ومخاطبـا مـن يـسب         وفيقول بقلبه    ،   تخدش وال تجرح   ه على الخلق  يتطاول أحدهم بلسان ، ليس األمر إذن كما يفعل كثير من سفهاء الناس           ."إني صائم إني صائم: "ويشتمه يقول  نيه كمـا  ذأن يصون لسانه كما يصون أ، ب نفسه   ذأن يه ،  ينبغي للصائم أن ينضبط      ال بـل    . كأن اهللا شرع الصيام ليفسد أخالق الناس       " .أعذرني فإني صائم  ": ثم يقول  ذهبـت عائـشة    .  لم يقم للصيام بحقـه     بطنه ولكنه أتعب نفسه وأجهد جسمه وأجاع       ."رب صائم ليس له من صيامه إال الجوع       ". كما يصون جوارحه كلها    يصون عينيه  لـك فعليـه أن     ذا من   والنميمة والكذب والمعاصي كلها تفطر الصائم ومن فعل شيئ        عدد من فقهـاء الـسلف إلـى أن الغيبـة           واألوزاعي والظاهرية   ورضي اهللا عنها     وقال سائر الصحابة والفقهاء وجمهور العلماء إنهـا ال         .  اليوم  ذاك يقضي يوما بدل   ا هـين يـا أخـي       ذوهل ه . أجره عند اهللا   و  بل لكنها تذهب بثوابه ال   والصائم  تفطر   لك ال يكون لك مثوبـة      ذالكريم؟ أن تجوع وتظماء ويجف ريقك يوما كامال ثم بعد            صن نفسك واحفظ جوارحك حاول أن    . عند اهللا تخرج خاوي الوفاض ليس لك شيء       



 3 ض لالرتقاء والسمو بـالنفس     عو فالصيام فرصة ال ت     .ر الكريم ها الش ذتتطهر في ه   .  ليرتقي فينا الجزء الرباني السماوي علـى الجـزء األرضـي            .إلى أفق المالئكة   من صـام    ":جاء في الحديث الصحيح   . فاإلنسان المسلم في رمضان يرتقي ويتطهر      من قام رمضان إيمانا واحتسابا     " و "رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه         الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعـة      "وفي الصحيح   . " قدم من ذنبه  غفر له ما ت    ﴿فَـال تَعلَـم    ربه قلوب خاشعة وأعين دامعة وألسن بذكر اهللا وتالوة كالمه الهجة            عباد اهللا فطوبى لمن هو قائم آناء الليل ساجداً وراكعاً يحذر اآلخرة ويرجو رحمـة                   .  جر وأزواجنا للذهاب إلى المساجد لصالة التراويح للمشاركة في األينبغي علينا أن نرغب أنفسنا     وعباد اهللا على كل منا أن يتهيأ للقيام كما يتهيأ للصيام                . "ت لما بينهن إدا اجتنبت الكبائررمضان إلى رمضان مكفراو           لُونمعا كَانُوا يِبم اءزٍن جيِة َأعقُر ِمن ملَه ا ُأخِْفيم الخير أقبل ويا   فيا باغي    ﴾نَفْس تَنَزُل الْمالِئكَةُ والـروح    ) 3(ليلة القدر خـير من ألف شهر       ﴿أدراك ما ليلة القدر     أيها المؤمنون إنه من سبل البر واإلحسـان في شهر رمضان قيام ليلة القـدر وما                  . باغي الشر أقصر وهللا عتقاء من النار وذلك كل ليلة    ِمن ِهمبا ِبِإذِْن رٍر    ِفيه4( كُلِّ َأم (    رطْلَِع الْفَجتَّى مح ِهي الموسلم  ومباهاة وقربة ومناجاة يفرق فيها كل أمر حكيم وفي الصحيحين قال صلى اهللا عليه               ليلة القدر ليلة عتـق   ﴾س)) :فيا باغي الخير )) من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه شَهر رمضان الَِّذي ُأنِْزَل ِفيِه الْقُـرآن       ﴿كثرة قراءة القرآن الكريم فهذا شهر القرآن        سلمون أال وإن من بوابات البر الكبرى التي ازدان بها هـذا الـشهر     أيها األخوة الم      .أقبل ويا باغي الشر أقصر وهللا عتقاء من النار وذلك كل ليلة  فيا باغي الخير أقبل    ))   في العام الذي قبض فيه     القرآن كل عام مرة فعرض مرتين     كان جبريل يعرض على النبي صلى اهللا عليه وسـلم          : ((من حديث أبي هريرة قال    هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يختم القرآن في رمضان ففي الـصحيحين                ومن المحفوظ من    ﴾ِإن هذَا الْقُرآن يهِدي ِللَِّتي ِهي َأقْوم      ﴿ واالهتداء بنوره    وسماعه فاستكثروا عباد اهللا من تالوتـه وتـدبره   ﴾هدى ِللنَّاِس وبينَاٍت ِمن الْهدى والْفُرقَانِ         .ويا باغي الشر أقصر وهللا عتقاء من النار وذلك كل ليلة



 4 حين يلقاه جبريل أجود بـالخير      فيدارسه القرآن ، فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة في رمـضان             كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود النـاس          : ((ابن عباس رضي اهللا عنه قال      السيئات ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها روى البخاري ومسلم من حـديث             يذهبنوكرماً فالنفوس زاكية بالصيام والقيام وقراءة القرآن فإن الحسنات مـن األعمـال             معاشر المسلمين إن من أبرز سمات شهر رمضان اإلحسان قوالً وفعالً ، جوداً وبراً    واللَّه يِعدكُم  ﴿سان   يمنعكم من البر واإلح    ﴾الشَّيطَان يِعدكُم الْفَقْر  ﴿ ووساوس الشيطان وأحسنوا ببذل ما تحبون فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإياكم والبخل والشح              فأحسنوا عباد اهللا إن اهللا يحب المحسنين أحسنوا في طاعة اهللا           )) من الريح المرسلة        ِليمع اِسعو اللَّهالً وفَضو ةً ِمنْهغِْفريا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من             {اسفاتقوا اهللا أيها الن       أما بعد    الخطبة الثانية    . اللهم أعنا على الطاعة واإلحسان ووفقنا إلى ما تحب وترضى من األقوال واألعمال              لمن كانت التقوى بضاعته   في شهره وبحبل اهللا معتصماطوبى     :باغي الشر أقصر وهللا عتقاء من النار وذلك كل ليلة فـلزوم بيت من بيوت اهللا طاعة هللا ورغبة في الدار اآلخرة، فيا باغي الخير أقبل ويا                األخير من رمضان واالعتكاف أيها النـاس   صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف العشر    العشر األخير من هذا الشهر ففي الصحيحين أن النبـي          اهللا عليه وسلم من اعتكاف      أيها المؤمنون إن من طرائق التقوى في هذا الموسم الكريم ما داوم عليه نبينا صلى                   عتقاء من النار وذلك كل ليلة فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وهللا    ﴾م   .ير أقبل ويا باغي الشر أقصر فيا باغي الخ} قبلكم



 5 الـدعاء  (اء اهللا تعالى وسؤاله وإنزال الحوائج به فـ         هو دع الشهر وفي بقية العمر      من أوسع الطرق الموصلة إلى اهللا تعالى وأقصرها فـي هـذا             إن،   المسلمون   اأيه   وقال ربكم ادعوني إستجب لكم إن الذين يستكبرون عـن نعبـادتي            ) . (هو العبادة  إسألوه . أيها المسلمون سؤال اهللا ودعاؤه في الشدة والرخاء ، في السراء والضراء             فـأكثروا  . } من لم يسأل اهللا يغضب عليه     {: وفي الحديث )  جهنم داخرين  سيدخلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عـذاب           {من خير الدنيا واآلخرة      فإن للصائم دعوة مستجابة ، وأرجـى مـا         . جابة  أيها المسلمون تحروا مواطن اإل        .}النار وفي كل ليلة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا شيئا إال أعطاه             . تكون عند فطره     منـوا بـي لعلهـم    فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لـي وليؤ  وإذا سألك عبادي عني    {: وفي آيات الصيام قال اهللا تعالى     . وذلك كل ليلة    ،  اهللا إياه    فيا بـاغي  . } اهدنا الصراط المـستقيم {هداية تسألونه اهللا تعالى في الدنيا واآلخرة ال فإنه ال مانع لما أعطى وال معطي لما منع اعلمـوا أن خيـر مـا      . الدقيق والجليل   فادعوا اهللا بقلوب خاشعة منكسرة ذليلة ملحة ، سلوا اهللا كل شئ ، سـلوه          } يرشدون   اللهم انصرنا على أعدائك ، أعداء اإلسالم   .اللهم اجعل كلمة اإلسالم هي العليا واجعل كلمة أعداء اإلسالم هي السفلى   . الدنيا وعذاب اآلخرة األمور كلها وأجرنا من خزياللهم إجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في   .اللهم أعنا على أن نصوم نهاره إيمانا واحتسابا ، وأن نقوم ليله إيمانا واحتسابا   .اللهم اجعل حظنا منه الرحمة والمغفرة والعتق من النار   .  هذا الشهر مغفورا لنا اللهم أخرجنا من  . اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين   . اللهم يسرنا لليسرى وجنّبنا العسرى     ويصبح ذو األحزان فرحان جاذالً   فما هي إال ساعة ثم تنقضي    . ممهدة ، فاستبقوا الخيرات فبل فواتهاأيها المؤمنون هذه أبواب الخير مشرعة وسـبله        .  باغي الشر أقصر   الخير أقبل ويا  



 6 قوم ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا وانصرنا على ال{  اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم ، وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك  . }الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماإن اهللا ومالئكته يصلون على النبي ، يأيها {: وتعالىيقول اهللا تبارك .. عباد اهللا     ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب   ربنا واجعلنا مقيمي الصالة ومن ذرياتنا ، ربنا وتقبل دعاء   }، ربنا إنك رءوف رحيمآمنوا تجعل في قلونا غال للذين نا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان ، والبر{  }الكافرين       . ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
 


