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  �سم اهللا الر�ن الرح�   اهللا تقوى

وأشهد أن ال إ) إال  أعمالنا، من 1ده اهللا فال مضل ) ، ومن يضلل فلن تجد ) وليا مرشدا،الحمد هللا نحمده ، و#ستعني به و#سرتشده، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات   يعتق فيه و، ويحصل فيه المذنبون عC مغفرة اهللا،  هللاإلستقامة والصالح بر�ة اربح فيه العمل يف ليb واحدة تواب العمل يف ألف شهر، يفوز فيه أهل السبعني فريضة، يشهر رمضان المبارك تربح فيه السنة تواب الفريضة، وتربح فيه الفريضة تواب مواسم تجارة اآلخرة الباقية، تجارة تنجيكم من عذاب أل�، تجارة لن تبور، قد مر بنا من وموسم من مواسم الطاعات، وهوباألمس القريب ودعنا شهر رمضان الكرT،   :عباد اهللا      .عالمنيأمناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعOم يارب الصل وسلم وبارك عC سيدنا محمد ، وعC آ) وأصحابه، وآل بيته الطيبني الطاهرين ، Gعت اذن بخرب، اللE وصC اهللا عليه وسلم  سيد الخلق وال@? ، ما اتصلت عني بنظر أوإرغاما لمن جحد به وكفر ، وأشهد أن محمدا  ربوبيته،اهللا وحده ال شريك )، إقرارا ب غفر )  احhساباوإيمانا  قام لياليهوأصحاب الكبائر التائبون من النار، من صام أيامه     .ما تقدم من ذنبه 



لياليه فلنحاسب أنفسنا ماذا ربحنا فيه وعشنا أيامه ولشهر بخرياته لقد مر بنا هذا ا 2  sكان السلف الصالح ر�E اهللا حينما ينrي رمضان يصيpم الE هل تقبل مOم أم ال؟   ما مدى تأثريه يف سلوكنا؟ هل ربحنا فيه أوخlنا؟ و اuين يؤتون و " :صفE اهللا بقو)وفيدعون اهللا ستة أشهرأن يتقبل مOم رمضان فE كما  } zا و أولئك yسارعون يف الخريات .جb أxم إw رvم راجعونوقلوvم وما آتوا  عالمات والرد أمارات وللخسارة ولشهر عالمات الربح يف هذا اوعباد اهللا إن للقبول      "إنما يتقبل اهللا من المتقني" :تعاw يقوليخافون أن ترد عل~م حسنا{م أشد مما يخاف المذنبون أن يعذبوا بذنوvم ألن اهللا    "سابقون آلخرين بأن وتعاw �يع خلقه األولني وصى اهللا سبحانه وففي هذه اآلية الكريمة    "قبلكم وإياكم ان اتقوا اهللا ولقد وصينا اuين أوتوا الكتاب من "وصى به أهل الكتاب فقال عز من قائل  أن اهللا وصى المؤمنني بما العالنية ، واعلمواوراقبوا اهللا يف الl وفاتقوا اهللا عباد اهللا  .مالزمة التقوىوواعلموا أن من عالمات القبول دوام اإلستقامة واستمرار الطاعة  "ألقى معاذيرهو لو بل اإل#سان عC نفسه بصرية "واضحة ي�فها كل إ#سان من نفسه،  ن ءامنوا اتقوا اهللا حق  ياأ1ا اuي"يتقوه وخص سبحانه المؤمنني بوصية التقوى فقال  قال طلق بن   .   الح?"اتقوا اهللا إن اهللا خبري بما تعملونولتنظر نفس ما قدمت لغد و ياا1ا اuين ءامنوا اتقوا اهللا "وقال عز من قائل  .  "أن� مسلمونوال تموتن إال وتقاته  أن ترتك معصية تواب اهللا ، وو التقوى أن تعمل بطاعة اهللا عC نور من اهللا ترج"حبيب  فالتقوى أ1ا األخوة هي أساس الفيوضات   .  "اهللا عC نور من اهللا تخاف عقاب اهللا



أن ال و أن ال يراك اهللا حيث xاك، "التقوى كما �فها بعض العلماء و   .العطاءواألنوار و 3  الح بالتقوى حيث كانوا يتحققون vا ، السلف الصو ومن هنا كان اهتمام الصحابة   إهتمام الصحابة بالتقوى    "يفقدك حيث أمرك أ� بن "yسألون عOا فقد ثبت أن عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه سأل وويجrدون zا  قد ذكرت التقوى يف كتاب اهللا يف أكثر من مائتني و "الحالل مخافة الوقوع يف الحرام مازالت التقوى بالمتقني حتى تركوا كثريا من " :قال الحسن البصري رضي اهللا عنه  ال خري فيمن كان هللا عاصيو ***خري لباس المرء طـاعة ربهو  إن كان كاسياو تقلب �يانا ***إذا المرء لم يل@س ثيابا من التقى    :قال آخر و   إن الحبال من الحصى***التحقرن صغيــرة    شوك يحذر ما يرى***واصنع كمــاش فوق   كبريها ذاك التقىو *** خل اuنوب صغريها    :قال الشا�   !! . قال فذلك التقوى.اجrدتو�رت  قال فما عملت ؟ قال ! أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بC: عن التقوى فقال ) "كعب ثالثاقال و�سني موضعا بل إنه قد تكرر األمر بالتقوى يف اآلية الواحدة مرتني أو wين ءامنوا اتقوا اهللا " :تعاu18الح? ..."ت لغد واتقوا اهللالتنظر نفس ماقدمو ياأ1ا ا.    wين ءامنوا :"وقال تعاuا Cعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و ل�س ع    .93  المائدة "أحسنواوءامنوا � اتقوا وعملوا الصالحات � اتقوا وءامنوا و



ال } وعل~م  أال إن أولياء اهللا ال خوف " :أحبابه قال تعاwوالمتقون } أولياء اهللا و 4  يف اآلخرة ذلك وكانوا يتقون لE ال@?ى يف الحياة ا�نيا و اuين ءامنوا .يحزنون التكرT ولتفضيل عليه مدار اوفالتقوى أ1ا األخوة األحباب هي الزاد الحقيقي    .13  الحجرات " إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم" :المتقون } أكرم الناس عند اهللا تعاw و   .64 يو#س "الفوز العظ�وه تعاw ، ومزيان اهللا سبحانه وs فالمزيان الحقيقي اuي يوزن به الناس ه.التفضيلو سلم غني وuلك لما مر أمام النبي صC اهللا عليه و .ملك الملوكومزيان مالك الملك وه ٌ قالوا حري إن تكلم ان " ما تقولون يف هذا ؟ "يل@س حb �يb، سأل الصحابة وأvة ، وذ إن شفع أن ال وsإن نكح أن  ال ينكح، وs حري إن تكلم أن ال yسمع ، : قالوا "تقولون يف هذا؟  وما " :  ، قال " � مر بعد ذلك رجل فقري ..sإن شفع أن yشفع، وsإن نكح ان ينكح، وysسمع ،  أقسم عC وز وجل لمعدما ، لكنه عند اهللا عومن الممكن أن نجد إ#سانا فقريا جدا  وuلك .تعاw وإنما المقاي�س مقاي�س رب ال@? سبحانه وإذا مقاي�س ال@? ال تنفع ،    .  صحيح رواه البخاري يف كتاب النكاح"هذا zذاـ  يعني  هذا الفقريـ  خري من ملء األرض من مثل " :قال صC اهللا عليه وسلم ysشفع،  ف s رب أشعث أغرب " :سلم قال واهللا آلبره كما جاء يف صحيح مسلم أن النبي صC اهللا عليه     .صححه األلبا� ر�ه اهللا و�سند صحيح  رواه الرتمذي . " الرباء بن مالك" اهللا ألبره مOم أقسم عCوطمرين مدفوع باألبواب ل كم من أشعث أغرب ذي " :سلم وsويف رواية الرتمذي �سند صحيح ، قال قال صC اهللا عليه    . رواه مسلم "أقسم عC اهللا ألبره وذي طمرين ل



أ#س بن مالك رضي اهللا عنهـ  وقف الرباء بن مالك وأخوهوفذهبوا إw  الرباء بن مالكـ  sيف م�كة �سرت كما يف الحاكم �سند صحيح حاولوا فتح المدينة فلم yستطيعوا ، و 5  أن ترزق الرباء الشهادة يف وE إ� أقسم عليك أن تنصر جند المسلمني  الل" :وقال  سلم مكة يف و عندما دخل النبي صC اهللا عليه :أورد اإلمام إبن الجوزي يف زاد المسري و   .اللبا� يف الصحيحة حديث حسن رواه أ�د وصححه "بيده إxما يف المزيان يوم القيامة أثقل من جبل أحد واuي نفسي " :نعجب من دقة ساقيه ، قال و قالوا نضحك أ"مم تعجبون ؟وتضحكون أ مم " :سيقانه فضحك الصحابة ، فقام النبي صC اهللا عليه وسلم بتصحيح المفاه� ، فقال كانت سيقانه دقيقة ، فاهتزت األغصان فانكشفت وللنبي صC اهللا عليه وسلم سواكا  يصعد عC شجرة اآلراك ليقتطع :�سند صحيحرضي اهللا عنه كما يف مسند اإلمام أ�د  بل هذا سيدنا عبداهللا بن مسعود .إنما يكون المزيان بمزيان اهللا و .بمقاي�س ال@? إذا ل�س اآلمر . "رزق الرباء الشهادة يف سبي�و فنصر اهللا جند المسلمني "سبيلك ل أحد أن يؤذن للصالة ، فيقوويوم فتح مكة أمر بالال أن يصعد فوق الكعبة  إنما مقياس رب ال@?، ويف والمقياس الربا� ، ل�س مقياس ال@? وهذا أ1ا األخوة ه   . " إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم" :قول اهللا عز وجل  فينزل . أما وجد محمد غري هذا ال�اب األسود حتى يؤذن فوق الكعبة:الم?كني  أال ال إن أباكم واحد، و يا أ1ا الناس أال إن ربكم واحد، "قال صC اهللا عليه وسلم    .اياكم هي تقوى اهللا العز وجلو فأعظم وصية أوصي vا نفسي .أ1ا األخوة لكم أن تتخيلوا هذا . "فيوضع يف المزيان يوم القيامة فال يزن عند اهللا جناح بعوضة إنه ليأ� الرجل السمني العظ� ، " :المقابل كما يف صحيح مسلم قال صC اهللا عليه وسلم  ال أسود عC أ�ر إال وال لعجمي عC �� ، وال أل�ر عC أسود وفضل ل�� عC أعجمي 



سلم كثريا ما يوصي وكان النبي صC اهللا عليه و . قالوا بلغ رسول اهللا"بالتقوى أبلغت؟  6  قال للصحا� أ� ذر كما و . "اوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ، ومن معه من المسلمني خريا كان رسول اهللا صC اهللا عليه وسلم إذا امر امريا عC ج�ش " :أبيه أنه قال بن بريدة عن  روى مسلم يف صحيحه من حديث سليمان .أصحابه بالتقوى ويبدأ vا خطبه ووصاياه    .الغفور الرح�وم من كل ذنب فاستغفروه إنه هلكوأستغفر اهللا ¢ ووأقول قو¢ اذا    . الحديث رواه الرتمذي وقال حسن صحيح" إتق اهللا حيثما كنت "يف الرتمذي 

¤عبده ورسو) ، صاحب الخلق العظ� ، اللE صل وسلم وبارك عC سيدنا محمد ، وعC آ) ًالحمد هللا رب العالمني ، وأشهد أن ال إ) إال اهللا و¢ الصالحني ، وأشهد أن سيدنا محمدا      :الخطبة الثانية  ¥   .صحبه أ�عني بيته الطيبني الطاهرين ، و
ً زادا لنا من كل خري ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، موالنا مردنا ، واجعل الحياةعصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي ف~ا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إل~ا وهاللE اهدنا ألحسن األخالق ال 1دي ألحسOا إال أنت ، اللE أصلح لنا ديننا اuي نتوب إليك ، اللE اهدنا لصالح األعمال ال 1دي لصالحها إال أنت ، وضيت ، #ستغفرك قال يذل من واليت ، وال يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، ولك الحمد عC ما أعطيت،  وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ، فإنك تقضي بالحق ، وال يقضى عليك ، وإنه اللE اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنا فيما      :ا�عاء 



اع األرض يا رب العالمني ، اللE المسلمني ، انصر المسلمني يف كل مكان ، ويف شتى بق¤سواك ، اللE بفضلك ور�تك أعل كلمة الحق وا�ين ، وانصر اإلسالم ، وأعز رب العالمني ، اللE اكفنا بحاللك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن  7    .الحمد هللا رب العالمنيو  أرنا قدرتك بأعدائك يا أكرم األكرمني


