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أسياد كرسي ألفتوى بالجامعة ألإسلامبة والمدرس با سجد ألنتوى ألش يرف
في ألإمارأت

إنّ احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا ،من يهد
اهلل فال مُضلّ له ،ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أنّ
حممدا عبده ورسوله.
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أمّا بعد :فإنّ أحسن احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد

 ،وشرَّ األمور حمدثاهتا ،وكلَّ

حمدثة بدعة ،وكلَّ بدعة ضاللة ،وكلَّ ضاللة يف النار ،مث يا عباد اهلل:
إنّ شهرًا ميرّ علينا يف كلّ عام ،يُحبّه عباد اهلل ،وينتظرونه انتظار احلبيب الغائب ،إنه شهر رمضان،
ولَطاملا حدَّثْنَا أنفسنا باغتنام فرصة رمضان ،ولَتَمَنَّينَاهَا بصالحها فيه ،ولَطالَما عاهَدْنا أَنفُسَنَا قبل
دخوله بأَوبَةٍ حقّة ،وتَوبَةٍ صادقة ،ودَمعَةٍ حارّة ،ونفس مُتَشَوِّقَة ،ولكن كلّما أتى قضى الشيطان على
األمنية ،ومل تفِ النفس األمّارة بالسوء بعهدها ،وغدرت بكالمها ،فثابت ليايل ورجعت أيّامًا يف أول
الشهر ،مث عادت لِسالِف عهدها ،كأنْ مل تدخل يف رمضان.
ويف العام املاضي -يا عباد اهلل -بعد وداع رمضان قطعنا العهود على أنفسنا ،فمِنّا من قضى نَحبه
ومنّا من ينتظر ،وها حنن -يا عباد اهلل -يدخل علينا شهرٌ ومَوسِمٌ من اخلري جديد.
فأيّ رماضن يكون رمضانك هذه املرة؟ هل هو رمضان املسوّفني الكُساىل أم رمضان املسارعني
ا ُملجِدّين؟ هل هو رمضان التوبة أم رمضان الشِّقوة؟ هل هو شهر النعمة أم شهر النقمة؟ هل هو شهر
الصيام والقيام أم شهر املوائد واألفالم واهلِيام؟
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ها هو هالل رمضان قد حلّ ،ووَجهُ سَع ِدهِ قد أطلّ ،لقد أظلّنا موسم كرمي الفضائل ،عظيم اهلبات
والنوائل ،جليل الفوائد واملكارم.
أيّام وليايل رمضان نفحات اخلري ،ونسائم الرمحة والرضوان ،فما ألذّها من أيام ملن كانت أيّامه ُمعَطَّرةً
بالذكر والطاعة! وما أمجلها من ليالٍ ملن كانت لياليه يف طاعة الرمحن!
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وِلِ ك ِّبوا ٱَّلل لَع ما هدىكم ولعلكم تشكر

من ألف شهرٍ ُفضّلت تفضيال
ودعا املهيمنَ بُكرةً وأصيال

شهرٌ يفوق على الشهور بليلةٍ
طوىب لعبد صحّ فيه صيامُهُ

ال إلهله تبتيال
مُتبتّ ً

وبليله قد قام خيتم وِردَهُ

عباد اهلل! عباد اهلل! رمضان فُرصة من فُرَص اآلخرة اليت حتمل يف طَيّاهتا غفران الذنوب وغسل
احلَوب ،وكم مترّ بنا الفُرَص وحنن ال نشعر! هذه فُرصة وما أعظمها! حتمل سعادة اإلنسان األبديّة،
فأين املبادرون؟ وأين املسارعون؟
فأكرم به من زائر هو آتِ!

جاء شهر الصيام بالربكاتِ

نَعم يا عباد اهلل ،إنه شهر الربكات والرمحات ،فرمضان شهر الطاعة والقربة والرب واإلحسان ،واملغفرة
والرمحة والرضوان ،والعتق من النريان ،ففي الصحيحني عن أيب هريرة

عن النيب

قال« :إذا

دخل رمضان فُتِّحت أبواب اجلنة ،وغُلّقَت أبواب جهنّم ،وسُلسِلت الشياطني».
وعنه

قال :قال رسول اهلل

« :إذا كان أوّل ليلة من رمضان صُفِّدَت الشياطني ومَرَ َدةُ اجلن،

وغُلِّقت أبواب النريان فلم يُفتح منها باب ،وينادي منادٍ :يا باغي اخلري أقبِل ،ويا باغي الشرّ أقصِر،
وهلل عتقاء من النار ،وذلك كل ليلة» .رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي ،وحسنه األلباين.
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الصيام -يا عباد اهلل -به تُغفر الذّنوب ،وتُكفَّر السّيّئات ،وتَزداد احلسنات ،يقول املصطفى « :من
صام رمضان إميانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه» .رواه الشيخان.
عبد اهلل! عبد اهلل! رمضان سبب لتكفري الذنوب والسّيّئات ،إال الكبائر ،فإن جَمعتَ معه التوبة
ُمحِيَت الذنوب كلّها ،كبريها وصغريها ،يقول حبيبنا

« :الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة،

ورمضان إىل رمضان ،مُكفِّرات ملا بينهنّ إذا اجتُنبت الكبائر» .رواه مسلم.
وقال « :فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره تُكفِّرها الصالة والصوم والصدقة» .متفق عليه.
نعم يا عبد اهلل ،نعم يا عبد اهلل ،يا مُذنِبًا! يا مُكثِرًا من الذنوب! رمضان شهر املغفرة ،فأي رمضان
يكون رمضانك؟ هل تكون فيه من املغفور هلم املُقرَّبني ،أم تكون -وحاشاك -من املُبعَدين؟
صعد رسول اهلل

املنرب يومًا فقال« :آمني ،آمني ،آمني» ،فقيل له :يا رسول اهلل ،لقد مسعنا منك

اليوم شيئًا ما كُنّا نسمعه ،قال« :إنّ جربيل عَرضَ يل ،فقال :بَعُدَ من أدرك رمضان فلم يُغفَر له،
قلت :آمني ،فلمّا رَقِيت الثانية قال :بَعُدَ من ذُكِرْتَ عنده فلم يُصلِّ عليك ،فقلت :آمني ،فلمّا رَقِيت
الثالثة قال :بَعُدَ من أدرك أبويه الكربُ عنده أو أحدَمها فلم يُدخِاله اجلنة ،قلت :آمني».
فهنيئًا -عباد اهلل -ملن مجع اإلحسان يف رمضان مع القيام حب ّق الرسول  ،والقيام حبقّ الوالدين.
عباد اهلل! عباد اهلل! رمضان فيه إجابة الدعوات ،وإقالة العثرات ،قال رسول اهلل

« :لكلّ مسلم

دعوة مُستجابة يدعو هبا يف رمضان».
ويقول « :ثالثة ال تُرَ ّد دعوهتم :الصائم حىت يُفطِر ،واإلمام العادل ،ودعوة املظلوم».
عباد اهلل! عباد اهلل! إنّ شهرًا هبذه الصفات وتلك الفضائل واملُكرَمات حلَرِيّ باالغتنام واالهتمام ،فهل
هَيَّأتَ نفسك -يا عبد اهلل -الغتنامه؟
عن أيب هريرة

قال :قال رسول اهلل

« :قد جاءكم شهر رمضان ،شهرٌ مباركٌ افترض اهلل

عليكم صيامَه ،يُفتح فيه أبواب اجلنة ،ويُغلق فيه أبواب اجلحيم ،وُتغَلّ فيه الشياطني ،فيه ليلة خري من
ألف شهر ،مَن حُرِم خريَها فقد حُرِم» .رواه أمحد والنسائي ،وصححه األلباين ،لقد كان رسولنا
وحبيبنا

يُبَشِّر أصحابه بقدوم رمضان وإتيانه.
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كل ذلك -يا عباد اهلل -شحذًا للهمم ،وإذكاءً للعزائم ،وهتيئةً للنفوس ،حىت تُحسِن التعامل مع فرصة
رمضان ،وحىت ال تُفوِّهتا ،وهذا شأن السلف الصاحل -رمحهم اهلل تعاىل ،-قال مُعلَّى بن الفضل عن
السلف :إهنم كانوا يدعون اهلل -جل وعال -ستة أشهر أن يُبَلّغهم رمضان ،ويدعونه ستة أخرى أن
يتقبّله منهم ،فكانوا يعيشون رمضان العام كلّه ،ألهنم ربانيون ال رمضانيون.
وجاء عنهم أهنم كانوا يقولون يف دعائهم :اللهمّ سلِّمين إىل رمضان ،وسلِّم يل رمضان ،وتَسَلَّمْهُ منّي
فتقبَّله.
عباد اهلل! عباد اهلل! إنّ قدوم رمضان تِلوَ رمضان يدلّ على تعاقب األيام ،فاأليام متضي ،والسنون
جتري ،وكلٌّ إىل داعي املوت سيُصغي.
عباد اهلل ،ها هو شهر العزة والكرامة ،شهر اجلهاد والنصر والصرب ،شهر اجلِدِّية والعزمية ،ها هو قد
ض عنّا غُبار الكسل؟ هل آ َن لنا أن نَرفع عن أنفسنا ذُلّ املعاصي؟
دخل علينا ،فهل آ َن لنا أن نَنفُ َ
لقد زارنا رمضانُ مرّات عديدة ،فما زارنا يف مرّة إال وجدَنا أسوأ من العام الذي قبله :عباد ٌة ضعيفة،
وقلوبٌ متنافرة ،وإقبال على الدنيا ،وإدبار عن أعمال اآلخرة!
رمضان أتى يا عبد اهلل ،رمضان أتى يا عبد اهلل ،فأي رمضان يكون رمضانك؟
والناس يف استقباله أقسام:
 فهل أنت من القسم الفَرِح حبضوره ،ألنّه يزداد به قُربًا وزُلفى إىل ربّه -جل وعال-؟ وهذا
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ِني  ٥٧قل بِفض ِل
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[ ٥8يونس.]18-10:

وعلى رأس هؤالء حبيبنا ورسولنا

 ،يقول ابن عباس

 :كان رسول اهلل

أجود

الناس ،وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل يف كل ليلة فيُدارسه القرآن.
 وصِنفٌ -يا عباد اهلل -يفرح برمضان ،ال للعبادة والقُرب من الرمحن ،وإمنا من أجل حالوة
السَّهَر يف رمضان ،ومن أجل العادات ،ومن أجل املسلسالت وبرامج الفضائيّات ،فتراه
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يسأل عند قدوم رمضان :ما هي املسلسالت اليت ستُعرَض؟ وما هي املُسابَقات اليت يُدعَى
الناس للمشاركة فيها؟ وحنو هذا ،وهذا -يا عباد اهلل -دليل على ضعف اإلميان ومرض
القلب.
عباد اهلل! عباد اهلل! إن قدوم رمضان دليل على سرعة الزمان.
عباد اهلل! عباد اهلل! فلنحمد اهلل أن مدّ يف أعمارنا ،وجعلَنا نُدرك خريات هذا الشهر العظيم ،فلنحمد
اهلل أن بّلغَنا ،ولنشكره على أن أخّرنا إليه ،ومكّننا منه ،فكم من طامعٍ بلوغَ هذا الشهر فما بلغه ،كم
من مُؤَمِّلٍ إدراكَه فما أدركه ،فاجأه املوت فأهلكه!
كم كُنتَ تعرف ممّن صام يف سلفٍ
ت واستَبقاكَ بع َدهُمُ
أَفْنَاهُمُ املو ُ

مِن بني أهلٍ وإخوا ٍن وجريانِ
حيًّا فما أقربَ القاصي من الداين!

يا عبد اهلل! يا أمة اهلل! هل يأيت عليكما رمضان وأنتما يف قوّة وعافية؟ فكم من إنسان صام رمضان
الفائت يف عافية وصحة وقوة ،أتى عليه رمضان هذا العام وهو قعيد الفراش ،أسري املرض!
هل يأيت عليك رمضان وأنت يف أمن وأمان على نفسك وأهلك ومالك ووطنك؟ يا عبد اهلل! يا من
تعيش آمنًا مُستقرًّا تتلذّذ خبريات اهلل! خِل نفسك واحدًا من هؤالء الذين يصومون وهم أُسارى ،أو
يتسحّرون ويُفطِرون على احلدود ويف املالجئ.
فامحدوا اهلل -عباد اهلل -على نعمة العافية واألمان ،واعزِموا على إكرام أنفسكم يف رمضان.
عباد اهلل ،رمضان شهر الشعور بإخواننا املسلمني ،فأي رمضان رمضانك؟ املسلم -يا عباد اهلل -إذا
صام يشعر بآالم املسلمني ،فإذا جاع تذكّر أنّ آالف البطون جوعى تنتظر لقمة ،فهل من مُطعِم؟
وهو إذا عطش ت ذكّر أنّ آالف األكباد عطشى تنتظر قطرةً من املاء ،فهل من ساقٍ؟ وهو إذا لَبِسَ
حقَها العُريّ ،فهل من كاسٍ يشعر بنعمة اهلل عليه؟ ولذلك يُكثر املسلم
تذكّر أنّ آالف األجساد قد َل ِ
من الصدقات يف رمضان.
رمضان -يا عباد اهلل -شهر العبادة ،فأي رمضان رمضانك؟ فهل ستجتهد -يا عبد اهلل -يف شهرك
املبارك يف العبادة ،وكلّما نقص شهرك زاد اجتهادك؟ أم تُراكَ -وحاشاك -تكون فيه من الغافلني

6

ا ُملقَصِّرين؟ تقول عائشة

 :كان رسول اهلل

جيتهد يف رمضان ما ال جيتهد يف غريه .أخرجه

مسلم.
فاهلل اهلل -عباد اهلل -يف الضيف احلبيب! عباد اهلل! ضياء رمضان قد الح ،ومجيل رِحيه قد فاح،
فالسعيد مَن دخله بالتوبة وتَطَهَّرَ بالرجوع إىل اهلل واألوبة ،فإنّ رمضان عِطرٌ ،وال يُعطَّر الثوب حىت
يُغسَل ،فاغتلسوا من َدرَن الذنوب واخلطايا ،وتُوبوا إىل اهلل قبل حلول املنايا.
أقول ما تسمعون ،وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم من كل ذنب ،فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

احلمد هلل وكفى ،وسالم على عباده الذين اصطفى ،أما بعد فيا عباد اهلل:
رمضان شهر النّفحات والربكات ،فلماذا ال نقوم رمضان؟ ملاذا ال نُجرِّب لذّة القرآن ولذّة املناجاة
والدعاء؟ ملاذا ال جنرّب وقت األسحار وهجيع الليل؟ ملاذا ال نَنطرِح بني يدي موالنا؟ فرَبُّنا ينزل يف
ثلث الليل األخري نزو ًال يليق جباله وعظمته ،يَعرِض نفحاتِه ورمحاتِه ،فلماذا ال نتعرّض لرمحاتِ اهلل،
والنيبُّ

يقول« :من قام رمضان إميانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه» ،ويقول « :من قام مع

إمامه حىت ينصرف كُتِبَ له قيامُ ليلة»؟
عبد اهلل! عبد اهلل! رمضان شهر التقوى ،فأي رمضان يكون رمضانك؟ فهل عَ َزمْنَا على حتقيق التقوى
بطاعة الرمحن وهَجرِ بضاعة الشيطان؟ يقول ربّنا -جل وعال:-
َ

َ

ُ

ََ ذ

َ

َ ذ

َ َ
ِين َء َ
ام ُنوا ْ ُكت ِ َ
يأ ُّي َها ذٱَّل َ
َٰٓ
ب

ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َذُ َ
َ ۡ ُ
ك ُم ٱلص َي ُ
ام ك َما كت ِ َ
ب لَع ٱَّل َ
ون [ ١٨٣البقرة ،]281:ويُؤَكِّد هذا
ِين مِن قبل ِكم لعلكم تتق
علي
ِ

املعىن قولُ حبيبنا ونبيّنا

« :من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه

وشرابه» .رواه البخاري.
ويقول « :ليس الصيام من األكل والشُّرب ،إمنا الصيام من اللغو والرفث».
عبد اهلل! عبد اهلل! الصيام الذي ال مينعك من النظر إىل احلرام ،والسب والشتم والتالحي واخلصام،
والغيبة والنميمة ،والقيل والقال ،والولوغ يف األعراض ،ومل مينعك من فعل احلرام ،ليس بصيام ،إمنا
الصيام من اللغو والرفث ،إذا َتحَقَّقَ هذا كان جُنّةً من املعاصي ،وبالتايل جُنّ ًة ووقايةً من النار.
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قال النيب « :الصيام جُنّة يَستجِنّ هبا العبد من النار» .رواه أمحد وحسّنه األلباين.
وقال أيضًا « :الصيام جُنّة ،فإذا كان صوم يوم أحدكم فال يَرفُث ،وال يَفسُق ،وال جيهَل ،فإنْ سابَّهُ
أحد فليقل :إين صائم» .رواه الشيخان.
وعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل « :رُبَّ صائمٍ ليس له من صيامه إال اجلوع ،ورُبّ قائم ليس
له من قيامه إال السهر» .رواه ابن ماجه وصححه األلباين.
فهنيئًا -عباد اهلل -ملن صام الصيام احلقيقي ،فصام عن املفطّرات ،وحسّن أخالقه ،وصام عن املعاصي
واملوبقات.
عباد اهلل! عباد اهلل! إنّ شهر رمضان سريع الزوال والترحال ،فاهلل اهلل فيه! أكرموا أنفسكم واجتهدوا
يف عبادة ربّكم لعلكم تفلحون.
مث اعلموا -رمحين اهلل وإياكم -أنّ اهلل أمرنا بأمر عظيم جليل ،بدأ فيه بنفسه ،مث ثىن مبالئكته ،فقال
عز من قائل:-َ

ذ ذ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ذ َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ َ ۡ َ َ ُ ْ
لئِكتهۥ يصلون لَع ٱنلب َٰٓ
إِن ٱَّلل وم َٰٓ
يأيها ٱَّلِين ءامنوا صلوا عليهِ وَل ِموا
ِِ

ت ۡسل ً
ِيما [ 56األحزاب.]15:

وقال النيب « :من صلّى علي صالة واحدة صلى اهلل عليه هبا عشرًا».
فاللهمّ صلّ على حممد وعلى آل حممد ،كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنك محيد جميد،
وسلّم تسليما كثريًا ،وارض اللهمّ عن الصحابة أمجعني ،وارض اللهمّ عن الصحابة أمجعني ،وارض
اللهمّ عن الصحابة أمجعني ،وارض عنّا معهم مبنّك وكرمك يا أكرم األكرمني.
الله ّم اجلعنا من املرضيّني ،الله ّم اجعلنا من املرضيّني ،الله ّم اجعلنا من املرضيّني.
اللهم اجعلنا ممّن رضيت أقواهلم وأعماهلم يا رب العاملني ،اللهم اجعلنا ممّن رضيت أقواهلم وأعماهلم يا
رب العاملني ،اللهم اجعلنا ممّن رضيت أقواهلم وأعماهلم يا رب العاملني.
اللهمّ ارزقنا توبة ترضى هبا عنّا يا رب العاملني ،اللهمّ ارزقنا توبة ترضى هبا عنّا يا رب العاملني ،اللهمّ
ارزقنا توبة ترضى هبا عنّا يا رب العاملني.
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إهلنا وموالنا ،أَسرَفنا وعصينا ،وأسرفنا حىت بلغت ذنوبُنا عنانَ السماء ،لكنّ رمحتك أرجى عندنا من
ذنوبنا ،اللهمّ فاغفر لنا وارمحنا يا رب العاملني ،اللهمّ فاغفر لنا وارمحنا يا رب العاملني ،الله ّم فاغفر لنا
وارمحنا يا رب العاملني.
اللهمّ أعنّا على الصيام والقيام وتقبّله منّا يا رب العاملني ،اللهمّ أعنّا على الصيام والقيام وتقبّله منّا يا
رب العاملني ،اللهمّ أعنّا على الصيام والقيام وتقبّله منا يا رب العاملني.
اللهمّ من جاء رمضان وقد مات ودُفِنَ يف قربه اللهمّ فاغفر له وارمحه يا رب العاملني ،وأوسِع عليه
قربه يا رب العاملني ،اللهمّ إن كان مُنَعَّمًا فزده نعيمًا إىل نعيمه ،وإن كان على غري ذلك فتجاوز عنه
واجعله يف نعيم يا رب العاملني ،اللهمّ من أدركه رمضانُ وهو مريض اللهمّ فاشفه ،اللهمّ فاشفه
وارزقه العافية والصحة والقوة يا رب العاملني ،اللهمّ زدنا قوة إىل قوتنا ،وزدنا صحة إىل صحتنا،
وأعنّا على عبادتك وطاعتك يا رب العاملني.
اللهمّ يا ربنا ،يا حي قيوم ،يا بديع السماوات واألرض ،نسألك بأمسائك احلسىن وصفاتك العُلى،
كما مجعتنا يف هذا اليوم املبارك ،يف هذا املسجد املبارك ،يف هذه الصالة املباركة ،نسألك أن جتمعنا
ووالدينا يف الفردوس األعلى أمجعني ،اللهمّ اجلعنا ووالدينا وأهلنا وإخواننا من أهل اجلنة أمجعني يا
رب العاملني.
اللهمّ يا سِتِّري ،استُرنا فوق األرض ،واستُرنا حتت األرض ،واستُرنا يوم العرض ،وال تفضحنا بذنوبنا
يوم العرض بني يديك.
اللهمّ إنا نسألك اجلنّة ونعوذ بك من النار ،اللهمّ إنا نسألك اجلنة ونعوذ بك من النار ،اللهمّ إنا
نسألك اجلنة ونعوذ بك من النار.
اللهمّ اجعل هذا الشهر شهر خري وبركة على أمة حممد .
اللهمّ وفِّق والة أمورنا إىل كل خري ،اللهمّ وفِّق والة أمورنا إىل كل خري ،اللهمّ وفِّق والة أمورنا إىل
كل خري ،وامجع قلوبنا وقلوب والة أمرنا على اخلري واهلدى والتقى يا رب العاملني.
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اللهمّ إنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها وما بطن ،اللهمّ إنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها وما
بطن ،اللهمّ إنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها وما بطن.
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
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عباد اهلل! إِن ٱَّلل يأمر بِٱلعد ِل و ِ
ِ
ِ
ٱۡلح ِ
َ ُ ُ ۡ ََذ ُ ۡ ََ ذُ َ
ون [ ٩٠النحل.]00:
يعِظكم لعلكم تذكر

فاذكروا اهلل العظيم يذكركم ،واشكروه على نِعمه يزدكم،

َ ۡ َُ َ
ون [ 45العنكبوت.]51:
تصنع

ََ ۡ ُ ذ َ ۡ َُ َ ذُ َ
ٱَّلل َي ۡعل ُم َما
وَّلِكر ٱَّللِ أكّب ۗۡ و
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