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 يفــتح فيهــا أبوابــه للتــائبين، ويرفــع أجــره  ،وللطاعــات آنــات ،العــالمين، جعــل للخيــر أوقــات الحمــد هللا رب
  . وثوابه للذاكرين، ويشرح فيها صدور عباده الموفقين

رحـــيم بخلقــه، يبســط يــده بالليــل ليتـــوب مســيئ النهــار، ويبســط يـــده  ،لطيــف بعبــاده ،ســبحانه .. ســبحانه
   .ل حتى تطلع الشمس من مغربهااللي بالنهار ليتوب مسيئ

كتابــاً ال يغـادر صــغيرة وال    ،داه علـى حبيبــه ومصـطفاهأنـزل ُهــ ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا، وحــده ال شـريك لــه
فـتح منـذ أن تُ  -يحتاجـه المـرء  يءفكـل شـ. كبيرة إال أحصاها من أمور الحياة أو من أحوال العبد بين يدي مواله

لـئال ، عـز وجـل  كـل شـئ يفعلـه أو يطلبـه تجـده فـي كتـاب اهللا  - لجـواره عـز وجـل  اره اهللاه عند والدته إلى أن يختاعين
  .عز وجل  اهللا نْ وسابقة الحسنى مِ  ،فضل اهللا يكون للناس على اهللا حجة، ويكون األمر بعد ذلك محضَ 

مين فـي هديـه وفـي لاهللا على العاة ج ه، حُ ه من خلقه وخليلُ ه، وصفي اهللا ورسولُ  دُ بْ وأشهد أن سيدنا محمداً عَ 
  . صلوات اهللا وسالمه عليه ،وفي ملكه وفي فقره ،وفي أكله وشربه ،وفي سلوكه وفي مشيه ،هقِ لُ خُ 

 ـ كَ دِ ْبـوسلم وبـارك علـى عَ اللهم صلالـذي أجريـت لـه وعليـه جميـع األحـوال ،ك سـيدنا محمـدونبي،  بتـه وقل
 ليكون فـي ذلـك قـدوة لمـن وراءه ومـن بعـده إلـى يـوم  ،وبين الخوف والعزّ  ،وبين الفقر والغنى ،سرة واليُ بين الشد

ته فـي  والمحافظـة علـى سـن  ،داهنا من خيار التابعين، وارزقنـا المشـي علـى ُهـعلوصلى اللهم وبارك عليه واج. الدين
  . نحن وإخواننا المسلمين أجمعين ،ينكل وقت وح
   ... أما بعد

جـاءت فـي  عـز وجـل  وهـي بحمـد اهللا، ا قبـل الصـالة آيـات مـن سـورة التوبـةسـمعن :فيا أيها األخوة المؤمنـون
مـن كـل ذنـب  ،أن يتـوب علينـا فيـه أجمعـين عـز وجـل  أول يوم من شهر التوبة، شهر رجب المبـارك الـذي نسـأل اهللا

نــه علــى كــل أن يجعــل تلــك الســيئات فــي صــحائفنا حســنات إ عــز وجــل  صــغير أو كبيــر، علمنــاه أو جهلنــاه، ونســأله
  .شئ قدير

 ومـن يمـن الطـالع لنـا  - يفتتح هذا اليوم وهـو اليـوم األول مـن شـهر رجـب صلى اهللا عليه وسلمكم لقد كان نبي
بــه  افســندعو . فكــان يفتتحــه بهــذا الــدعاء -وأن هــذه الســاعة ســاعة الجمعــة ســاعة إجابــة  ،وعلينــا أنــه يــوم جمعــة

 يروه معوكر  اهللا لعل  وجل ثـالث () اللهـم بـارك لنـا فـي رجـب وشـعبان وبلغنـا رمضـان( :لنا أجمعين يستجيب عز
لنـا فـي شـهر  عـز وجـل  بـأن يبـارك اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمهذا الدعاء يـدعو فيـه سـيد األنبيـاء . العالمين يا رب  )مرات
يومه وليلـه عـن  عز وجل  اهللا أو هل سيطيل !!؟أيامه على الثالثين عز وجل  كيف تكون البركة؟ هل سيزيد اهللا. رجب

  !!؟ساعة األربع والعشرين
 هـي التـي يواجـه اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلملكن البركة التي يقصدها ويعنيهـا سـيدنا رسـول اهللا  ،كال  وجـل بهـا  عـز

 ،وقـت والـزمنأن يبارك لهم في ال ،وفضله على الصالحين هِ نِ نَ ومن مِ  ،فإن من إكرام اهللا للمتقين ،عباده الصالحين
وقـد ضـرب  ،فـي تنفيـذه فـي لحظـة يسـيرة عز وجـل  يوفقه اهللا ،أن العمل الذي يحتاج في تنفيذه ليالي كثيرة :بمعنى

  . صلوات اهللا وسالمه عليهه العظيم نبي بالمثل على ذلك في هذا الشهر الكريم  عز وجل  اهللا
فُـِرَج َعـْن َسـْقِف بـَْيتِـي َوأَنَـا فُـِرَج َعـْن َسـْقِف بـَْيتِـي َوأَنَـا { { { { { { { {  : صـلى اهللا عليـه وسـلماِهللا َرُسـوَل  قـال .نـائملقد أرسل إليه األمـين جبريـل وهـو 

ِلـيٍء ِحْكَمـًة ِلـيٍء ِحْكَمـًة ِبَمكَة، فـَنَـَزَل ِجْبرِيُل فـََفـَرَج َعـْن َصـْدِري، ثُـم َغَسـَلُه ِبَمـاِء َزْمـَزَم، ثُـم َجـاَء ِبَطْسـٍت ِمـْن َذَهـٍب ُمْمتَ ِبَمكَة، فـَنَـَزَل ِجْبرِيُل فـََفـَرَج َعـْن َصـْدِري، ثُـم َغَسـَلُه ِبَمـاِء َزْمـَزَم، ثُـم َجـاَء ِبَطْسـٍت ِمـْن َذَهـٍب ُمْمتَ 
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}}}}}}}}ُه، ثُـم َأَخـَذ بَِيــِدي فـََعـَرَج بِــيُه، ثُـم َأَخـَذ بَِيــِدي فـََعـَرَج بِــيَوِإيَمانًـا فََأفْـَرغَـُه ِفــي َصـْدِري، ثُـم َأْطبَـَقــَوِإيَمانًـا فََأفْـَرغَـُه ِفــي َصـْدِري، ثُـم َأْطبَـَقــ
١١
........         بيــده  فحشـوه باإليمـان والحكمــة ثـم مـر

ن هـذا أمـر أل ،وال احتـاج إلـى خـيط للجراحـة وال مشـرط للفـتح ،ولـم يشـعر بـألم وال وجـع ،عليـه فرجـع إلـى حالتـه
   .كن فيكون  يءيقول للش نْ مَ 

ومالئكــة اهللا عـن يمينــه وعــن  ،يمشــي خلفـهوإســرافيل  ،وأمسـك جبريــل بلجامـه ،ثـم أحضــر لـه البــراق وركبــه
ألنهـا لـم  ،والصالة كانت فـي هـذا الوقـت هـي الـدعاء - ل صَ وقال إنزل فَ  ،حتى وصل إلى المدينة المنورة ،يساره

فهذا قبـر أخيـك  ل صّ إنزل هنا فَ  :ثم أخذه إلى قبر موسى وقال ،فها هنا دار هجرتك -إال في تلك الليلة  ضْ رَ فْ تُـ 
  .فهنا ميالد عيسى ل صَ إنزل فَ  :ثم أخذه إلى مكان ميالد عيسى في بيت لحم وقال ،لسالمعليه اموسى 

هـم مجمـوع الرسـل واألنبيـاء  اً ن ألفـو ثم ذهب إلى بيت المقدس ووجد مائة ألـف ويزيـد علـيهم أربعـة وعشـر 
 بمـا  ،ثنـي علـى اهللاوجلـس كـل واحـد مـنهم فـي دوره يُ  ،ثم جلسوا علـى المنصـة ،ى بهم هللافي انتظاره، وتقدم وصل

عليــه ثــم خطــب نــوح  ،، فخطــب إبــراهيم خليــل الــرحمنعــز وجــل  اهللا فــي دنيــاه مــن التأييــد فــي تبليــغ رســالة اهللا هُ بَــهَ وَ 
ثـم قـال األمـين علـيهم السـالم وآخرهم عيسى ، ثم خطب داود وبعده سليمان،  عليه السالمثم خطب موسى ،  السالم

كــان فــي ،فــألقى خطبــة عظيمــة  .عليــه أفضــل الصــالة وأتــم الســالم دٌ مــحَ لختــام مُ اآلن يــتكلم علــيكم مســك ا :جبريــل
   :مقدمتها

يَـاُن    ،،وكافًة للناِس َبشيراً ونذيراً وكافًة للناِس َبشيراً ونذيراً   ،،الحمُد هللا اّلذي َأْرَسلني رَْحمًة للعالمينَ الحمُد هللا اّلذي َأْرَسلني رَْحمًة للعالمينَ { {  يَـاُن  وأَنـَْزَل َعلي الُفْرقـاَن فيـِه تِبـْ وأَنـَْزَل َعلي الُفْرقـاَن فيـِه تِبـْ
ــَر أُمـــٍة ُأْخرَجـــْت للنـــ  ،،كــل شـــيءٍ كــل شـــيءٍ  ــَر أُمـــٍة ُأْخرَجـــْت للنـــوَجَعـــَل أُمتـــي َخيـْ وَجعـــَل أُمتــي ُهـــُم َأالولـــوَن وُهـــُم وَجعـــَل أُمتــي ُهـــُم َأالولـــوَن وُهـــُم   ،،َوَجَعــَل أُمتـــي َوَســـطاً َوَجَعــَل أُمتـــي َوَســـطاً   ،،اسِ اسِ وَجَعـــَل أُمتـــي َخيـْ

٢٢}}  وَجَعَلني فاِتحاً وَخاِتماً وَجَعَلني فاِتحاً وَخاِتماً   ،،وَرَفَع ِلي ِذْكِريوَرَفَع ِلي ِذْكِري  ،،اآلِخروَن، وَشَرَح ِلي َصْدِري، َوَوَضَع َعني ِوْزِرياآلِخروَن، وَشَرَح ِلي َصْدِري، َوَوَضَع َعني ِوْزِري
 ،خطاب طويل        ........

 م التحية األمين جبريلثم قد.  
 ،مسيرة خمسـمائة عـام صلى اهللا عليه وسلمولى واألرض كما أنبأ وبين السماء األ - ثم صعد إلى السماوات

زارهــا جميعــاً واجتمــع  - وبــين كــل ســماء وســماء مســيرة خمســمائة عــام ،وعــرض كــل ســماء مســيرة خمســمائة عــام
وذهـب إلـى  ،ووصـل إلـى عـرش الـرحمن ،واطلـع علـى النيـران ،ثـم زار الجنـان ،وحادثوه وحادثهم ،بكبار مالئكتها

   !!!!مازال دافئاً  -يبرد بعد  مورجع بعد ذلك وفراشه الذي كان نائماً عليه ل ،ع فيه صريف األقالممستوى يسم
كيف قطع تلك المسافات؟ وكيف جاز تلك الجهـات؟ وكيـف أجـرى كـل تلـك المحادثـات فـي جـزء قليـل 

يسـمع بعضـنا أن اإلمـام علـي  ولـذلك .لـه عـز وجـل  التي أعطاها اهللا، وبركة الزمن ،إن هذه بركة الوقت !!من الليل؟
  !!ادج السـبِ  بَ قـحتـى لُ  ،يطيـل فيهـا السـجود !!عـز وجـل  كـان يصـلي كـل ليلـة ألـف ركعـة هللا -مـثًال  -زين العابدين 

  !!؟ارك اهللا له في هذا الزمانبإال إذا بارك اهللا له في هذا الوقت و  ،كيف يكون ذلك
 ،أنـه كـان بعـد صـالة المغـرب يصـلي ركعتـين هللا :عديـدةيـات الفـي الروا -عفان ورد عنـه وسيدنا عثمان ابن 

 بعقولنـا لـذهلت اهُ نَ ْسـهـذا أمـر لـو قِ  !!وينتهي منهما قبل صالة العشاء!! ه من أوله إلى آخرهيقرأ فيهما القرآن كل، 
  !!بأرواحنا وبكتاب ربنا فال عجب اهُ نَ سْ ولكن إذا قِ  .فوق مدارك العقول ألنه أمرٌ 

                                      

 .رضي اهللا عنه عن أبى ذر يرواه البخار  ١
  .رضي اهللا عنه عن أبي هريرة رواه البزار ورجاله موثقون في مجمع الزوائد ٢
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مـن فـوق سـدرة المنتهـى إلـى األرض فـي أقـل  صـلى اهللا عليـه وسـلم جبريـل ينـزل علـى الحبيـب فقد كان األمـين
لعبـــاده  عـــز وجـــل  يجريـــه اهللا رٌ وهـــذا أْمـــ ،اختصـــر لـــه الـــزمن واختـــزل لـــه الوقـــت عـــز وجـــل  ألن اهللا !!مـــن لمـــح البصـــر

فقــد كــان نائمــاً فـــي ، وكــرم اهللا وجهــه نــهرضــي اهللا ع اإلمــام علـــي  !!ومــنهم هــذا الرجــل. المــؤمنين وألوليائــه الصــالحين
فـدخل  - )قـم يـا أبـا تـراب( :وقـال لـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ي بِـبـه الن ولذا لق  -المسجد النبوي الشريف على التراب 

صـلى فأشـار إليـه النبـي  ،ومشـى بعضـهم مسـرعاً  ،فأراد بعض أصحابه أن يوقظـوه ،وهو نائم صلى اهللا عليه وسلمالنبي 
ــَلــَلــعَ عَ   هُ هُ مُ مُ ْســْســجِ جِ   انَ انَ َكــَكــ    نْ نْ إِ إِ وَ وَ   ي ي ِلــِلــعَ عَ   ن ن إِ إِ فَــفَــ  هُ هُ و و ُعــُعــدَ دَ {{: مــا معنــاه وقــال يــه وســلماهللا عل ــى الثـ إِ إِ   --  علــى التــرابعلــى التــراب  ::يعنــييعنــي  --ى ى رَ رَ ى الثـ ال أَ أَ   ال ن ن  

   ..}}  ىىلَ لَ عْ عْ األَ األَ   ألِ ألِ المَ المَ بِ بِ   هُ هُ بَ بَ لْ لْ قَـ قَـ 
ألن هـذه خصوصـية مـن  ،هـذه الحركـة التـي كـان فيهـا سـيد األولـين واآلخـرين كالجسم ال يستطيع أن يتحر 

ــه عــز وجــل  اهللا ــام الجســد يُ  ،ل ــوار هــذه الخصوصــية عــز وجــل  ي اهللارِ ْجــلكــن القلــب إذا ن ــه مــن أن فيطلــع علــى  ،علي
ويقـوم مـن نومـه وقـد قطعـت روحـه  ،ويدخل الجنان ويتجول فيهـا وفـي ربوعهـا ،وينظر إلى العرش ،السموات العال

 ه في لحظات يسيرة قد تكون ساعة أو بضع ساعةما ال يقطعه المرء في آالف السنين، وهو قطع ذلك كل .  
 ْمنَـاُه [[[[[[[[ عليـه السـالممـه كمـا علـم الخضـر كذلك إذا أكـرم اهللا عبـداً وأراد أن يعلنَـاُه رَْحَمـًة ِمـْن ِعنـِدنَا َوَعل آتـَيـْ

  .كم الكريمم نبي مه كما عل يعل  ،،))الكهفالكهف٦٥٦٥((  ]]]]]]]]ِمن لُدنا ِعْلًما
مــان تــراه العــين؟ وبــاهللا علــيكم هــل اإلي ،باإليمــان والحكمــة كــوت مملــوءً جــاء الطســت مــن عــالم الملفقــد 

 صــلى اهللا عليــه وســلملكنهــا أمــور معنويــة ذكرهــا لنــا النبــي  طســت؟  يأو توضــع فــ عليهــا العــين؟ وهــل الحكمــة تطلــع
ضـع فـي قلبـه فقـد و  !!بـه أمـة اإلسـالم فـي كـل وقـت وفـي كـل زمـان ومكـان عز وجـل  ليعلمنا اإلكرام الذي يكرم اهللا

 ،يحتـار فيهـا كبـار العلمـاء المعاصـرين يءوعلـم علـوم كـل شـ ،اإليمان والحكمـة فعلـم علـم األولـين وعلـم اآلخـرين
أو يقـرأه  ،أو يطلـع فـي مجهـر ،بـدون أن ينظـر فـي تليسـكوب - للحكم العلمية والتقارير المحمديـة التـي أنبـأ بهـا

  ..))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢((  ]]]]]]]]  اتـُقوْا الّلَه َويـَُعلُمُكُم الّلهُ وَ   [[[[[[[[ :عز وجل  اهللا ولكنه من باب قول - أو يستغرق في مكتبة ،في كتاب

 إيــاك أن تقــول إنهــا ال تمشــي مــع التكنولوجيــا العلميــة، . مكــم اهللا مــن عنــده علومــاً إلهيــة وعلومــاً ربانيــةيعل
عـز  العـالمين الحيـاة، ألنـه رب  في الكون بأسـرار الكـون وبأسـرار نْ مَ  كل   د مِ ألنها جاءت من واهب الحياة، ومن مُ 

 وجل.  
 ،لـه المكـان عـز وجـل  فإذا أكرم اهللا العبد المطيـع اختصـر اهللا لـه الـزمن، واختصـر اهللا لـه الوقـت، وطـوى اهللا

لـه األمـر  عـز وجـل  فيهيـأ اهللا ،وبـين كـل مصـلحة واألخـرى مسـافات ،فيريد أن يقضي عدة مصـالح فـي بلـدة كبلـدتنا
 ف الــذي يحتاجــه كأنــه فــي انتظــاره ظــهــا فــي لحظــات، فعنــدما يصــل إلــى المصــلحة األولــى يجــد المو فيقضــيها كل

عليـه، يفـتح لـه إشـارات المـرور ويهيـأ لـه  عـز وجـل  وليس هناك طابور أمامه، وذلك من بركة اهللا عليه ومن تيسير اهللا
  .عز وجل  انان المن قى الحن ه ات يوقف فيه سيارته، يهيأ له األسباب حتى يختصر له الزمان، ألن اً مكان

ــاً مــن أ -وهــي الســيدة كاريمــان حمــزة  - يالمصــر وقــد روت إحــدى مــذيعات التليفزيــون  نهــا أعطــت كتاب
مـه مته لـه عنـد المسـاء، وفـي الصـباح قد ليضع له مقدمة، وقد  رحمة اهللا عليهتأليف أبيها للشيخ عبد الحليم محمود 

ه مــن أولــه إلــى آخــره ولــم يتــرك فيــه وعنــدما قرأتهــا علمــت أنــه اطلــع علــى الكتــاب كلــ لهــا وقــد كتــب لهــا المقدمــة،
بـارك اهللا لـه فـي الزمـان، فجعـل مـا يقـرأه  !!كيف تم هـذا؟. صفحة واحدة، ألنه كتب في المقدمة عن كل شئ فيه
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  !! في أسبوع يقرأه في ساعة
 ولكــن اعتقــد فــي اهللا، وثــق فــي حســن  ،كوال تشــغل البــال بفكــر  ،ر بعقلــككيــف يكــون هــذا األمــر؟ ال تــدب

تجــد مــا ذكرنــاه أمــراً ميســراً لجميــع عبــاد اهللا، قــال  ،صــنع اهللا، وزد يقينــك فــي كتــاب اهللا، واعمــل علــى تقــوى اهللا
ْنِب َكَمْن َال َذْنَب َلهُ و و الرحمن، الرحمن،   حبيبُ حبيبُ   التائبُ التائبُ { { : صلى اهللا عليه وسلم اِئُب ِمَن الذْنِب َكَمْن َال َذْنَب َلهُ الت اِئُب ِمَن الذ٣٣}}  الت

ون ادعوا اهللا وأنتم موقن. . . . . . . . 
  .باإلجابة

        ::::الخطبة الثانيةالخطبة الثانيةالخطبة الثانيةالخطبة الثانية

 ــا لنهتــدي لــوال أن هــدانا اهللا، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا  الحمــد هللا رب العــالمين، الــذي هــدانا لهــذا ومــا كن
وبارك علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه  مْ وسل اللهم صل  .هورسولُ  هُ دُ بْ أن سيدنا محمداً عَ وحده ال شريك له، وأشهد 

  ... أما بعد .العالمين وانصرنا على أعدائنا يا رب  ،نا واشفنا، ونج لخير، وادفع عنا الشر وأعطنا ا ،وصحبه وسلم
ره ره اهللا عبــداً ســـخ اهللا عبــداً ســـخ   إذا أحــب إذا أحــب { {  :ورد األثــر فيــههنــاك أيضــاً فضــل فـــي الوقــت  :فيــا أيهــا األخــوة المؤمنــون

بـال  -وكـل ليلـة  -الليلـة  أني أنا وأنت نسـتطيع أن نقـوم :وذلك يعني        ........}}  ألفضل الطاعات في أفضل األوقاتألفضل الطاعات في أفضل األوقات
 - عنــد صــالة العشــاء فــي بيــت اهللا، والفجــر فــي بيــت اهللا - إذا استحضــرنا فــي قلوبنــا وفــي نياتنــا ،عنـاء وال تعــب

ــه وســلمحــديث رســول اهللا  ــْن َصــلى{ {  صــلى اهللا علي ــْن َصــلىَم ــامَ   َم ــا َق ــٍة َفَكأَنَم ــي َجَماَع ــامَ اْلِعَشــاَء ِف ــا َق ــٍة َفَكأَنَم ــي َجَماَع ــْن َصــلى  اْلِعَشــاَء ِف ــِه، َوَم ــْن َصــلىِنْصــَف لَْيِل ــِه، َوَم   ِنْصــَف لَْيِل
  ..٤٤}}  َح ِفي َجَماَعٍة فَكأَنَما َصلى اللْيل ُكلهُ َح ِفي َجَماَعٍة فَكأَنَما َصلى اللْيل ُكلهُ اْلصبْ اْلصبْ 

ينا العشـــاء فــي بيــت اهللا فـــي جماعــة والفجــر فـــي بيــت اهللا فـــي ل بهــا علينــا اهللا، فلـــو صــل فهــذه بركــة تفضـــ
قـائمين لـه بالتسـبيح والـذكر والصـالة والركـوع  ،ولم نتململ ولم نتباطأ ونتكاسل كتبنا طائعين طوال الليـل ،جماعة

  !!والسجود، مع أننا في أعمال غير ذلك
كمـا   -إذا أصبحت وتلـوت سـورة اإلخـالص ثـالث مـرات فكأنمـا قـرأت القـرآن كلـه عز وجل  ذا وفقك اهللاإو 

ـَرَأ اْلُقــْرآَن َأْجَمــ{ {  صــلى اهللا عليـه وســلمقـال ســيد البريـة  ــَرَأ قُــْل ُهـَو اللــُه َأَحــٌد ثَـَالَث َمــراٍت، َفَكأَنَمــا قـَ ـَرَأ اْلُقــْرآَن َأْجَمــَمـْن قـَ ــَرَأ قُــْل ُهـَو اللــُه َأَحــٌد ثَـَالَث َمــراٍت، َفَكأَنَمــا قـَ ٥٥}}  عَ عَ َمـْن قـَ
........        

فـإذا  !!فـي العمـل ولكنهـا تضـاعف لـك الـزمن فهناك أحوال كثيرة وأعمـال كثيـرة هـي يسـيرة ،وعلى مثل ذلك قس
لــه مــن أولــه إلــى آخــره مــرة قــرأت اإلخــالص ثالثــاً فــي الصــباح، وثالثــاً فــي المســاء، فأنــت عنــد اهللا تقــرأ القــرآن ك

ولكنــه ال يغنــي عــن مطالعــة الكتــاب للعظــة لبقيــة آياتــه  ،وإن كــان ذلــك فــي األجــر والثــواب !ومــرة بالليــل! بالنهــار
  .وقصصه وحكمه

ــا بهــا النبــي  ــه وســلمهــذه هــي البركــة التــي دعــا لن فــي شــهر رجــب وفــي شــهر شــعبان وفــي شــهر  صــلى اهللا علي
  :فالتمســـــــــوا البركـــــــــة فـــــــــي الطاعـــــــــات ألن أمـــــــــتكم كمـــــــــا تعلمـــــــــون وكمـــــــــا قـــــــــال النبـــــــــي الكــــــــــريم. رمضـــــــــان

عـاش ألفـاً وثـالث مائـة عـام مـنهم  عليـه السـالملسـابقة مـنهم نـوح افـاألمم  ..٦٦}}أعمـاالً أعمـاالً األمم أعمـارًا وأقلهـا األمم أعمـارًا وأقلهـا قصر قصر أأ{{
تسعمائة وخمسون في الدعوة وعندما خرج من دنياه وهو على باب جمرك اآلخـرة سـأله المالئكـة الواقفـون علـى 

                                      

  .أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري ٣
 .ام أحمد وفي صحيح ابن حيانعن عثمان بن عفان في مسند اإلم ٤
 .عن أنس، رواه أبو يعلي والطبراني في الصغير واألوسط والبيهقي  ٥
  سورة القدر –انظر تفسير البغوي  ٦
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نـَْيا ؟ قَالَ يَا نُوُح يَا َأْكبَـَر األَنِْبَياِء، َويَا َطوِيَل اْلُعُمِر، َويَ يَا نُوُح يَا َأْكبَـَر األَنِْبَياِء، َويَا َطوِيَل اْلُعُمِر، َويَ   {{  ::بوابة البرزخ ْعَوِة، َكْيَف رَأَْيَت الد نـَْيا ؟ قَالَ ا ُمَجاَب الد ْعَوِة، َكْيَف رَأَْيَت الد ِمثْـَل ِمثْـَل : : ا ُمَجاَب الد
ــَن اآلَخــرِ  ــْن َواِحــٍد َوَخــَرَج ِم ــَدَخَل ِم ــاِن، َف ــُه بَاَب ــٌت َل ــُه بـَْي ــَي َل ــَن اآلَخــرِ رَُجــٍل بُِن ــْن َواِحــٍد َوَخــَرَج ِم ــَدَخَل ِم ــاِن، َف ــُه بَاَب ــٌت َل ــُه بـَْي ــَي َل ــالكم لــو نظــر إلــى عصــرنا وإلــى  ٧٧}}  رَُجــٍل بُِن فمــا ب

    ..٨٨}}  تيَن إلى الَسْبِعينَ تيَن إلى الَسْبِعينَ َأْعَماُر أُمِتي َما بـَْيَن الس َأْعَماُر أُمِتي َما بـَْيَن الس { {  :ناوالذي يقول فيه نبي  !!؟زماننا
ـــالعمر قصـــير ـــر!! ف ـــوم القيامـــة كثي ـــي  !!والمطلـــوب منـــك ي الكبيـــر فـــي الطاعـــات  فـــالتمس البركـــة مـــن العل

  .دنيا، فالدنيا ساعة فاجعلها طاعةوال تشغلنك الحياة ال ،والصالحات
يبارك لنـا فـي طاعاتنـا وأن يبـارك  أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأن عز وجل  نسأل اهللا

  .لنا في أوالدنا وبناتنا وأن يبارك لنا في بالدنا، وأن يبارك في بالد المسلمين أجمعين
اللهــم اجعــل بــالد اإلســالم بــالد األمــن والســالم، وامــنح توفيقــك وتأييــدك لجميــع حكــام اإلســالم حتــى 

  .يكونوا مسارعين لتنفيذ شريعتك يا حي يا قيوم
ر لنــا ولوالــدينا، وللمســلمين والمســلمات، والمــؤمنين والمؤمنــات، األحيــاء مــنهم واألمــوات، اللهــم اغفــ

  .إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين
اللهـــم ال تجعـــل فـــي مجلســـنا هـــذا شـــقيا وال محرومـــا، وال تجعـــل لواحـــد منـــا عنـــدك حاجـــة إال قضـــيتها 

  .ويسرتها بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين
َهـــى َعـــِن اْلَفْحَشـــاء ﴿:  اتقـــوا اهللاعبـــاد اهللا ـــاء ِذي اْلُقْربَـــى َويـَنـْ ـــَه يَـــْأُمُر بِاْلَعـــْدِل َواِإلْحَســـاِن َوِإيَت ِإن الّل

  ).النحل٩٠( ﴾َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 
  .أذكروا اهللا يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة

***************  
  

  
 

                                      

 ، جامع المسانيد والمراسيلعن ِإبان عن أَنٍس رَضي اللُه عنهُ  ٧
 . ليعن أبي هريرة في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة واإلمام أحمد ورواه أبو يع  ٨


