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 نْ العالمين، مَ  الحمد هللا رب  تقر نْ به وحبـاه وأدنـاه، وَمـب إليه قر  هـو القريـب  .ه نـاداهأعـرض عنـه بلطفـه وود
حتــى يكشــف لــه عــن جمالــه وكمالــه ويســمعه   اً فــي الصــالة، يْقــُرب مــن العبــد قربــ لكــل عبــد وقــف بــين يديــه وناجــاه

  .كالمه عز في عاله
األكــابر والوجهــاء  عَ ْضــوَ وَ  ،الخلــق علــى بعضــهم مَ اظُ َعــشــريك لــه، َعِلــَم تَـ  ال إلــه إال اهللا وحــده الوأشــهد أن 

ربـُه  دُ ْبـبابـه للجميـع بـال اسـتثناء، فـي أي وقـت وحـين يطلـب العَ  عز وجـل عن الفقراء ففتح  اباً ج وحُ  اً واألغنياء حجاب
ي ِفــ هُ تُــرْ كَ ذَ  هِ ِســفْ ي نَـ ي ِفــنِــرَ كَ ذَ  نْ َمــ( :وهــو يقــول عــز وجــل ســمع إليــه ا ،فيجــده أقــرب إليــه مــن نفســه التــي بــين جنبيــه

ومــن تقــرب إلــي  ،ومــن تقــرب إلــي شــبرا تقربــت إليــه ذراعــا ،ي ومــن ذكرنــي فــي مــأل ذكرتــه فــي مــأل خيــرا مــنهمِســفْ نَـ 
)ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ،ذراعا تقربت إليه باعاً 

١
.  

في حضرة القرب قاب قوسين  حتى صار ،وأدناه اهُ بَ هللا وحَ قربه ا ،هاهللا ورسولُ  دُ بْ عَ  داً م حَ وأشهد أن سيدنا مُ 
ه ئتعالى في علياعز وجل فهو  ،نماز هره وال يظ ،ال تحيطه األكوانعز وجل أو أدنى من حيطة جمال اهللا، مع أن اهللا 

عز وجل  أي إنسان، فكل ما ببالك فهو هالك واهللا َلدِ عن الحيطة واإلمكان، وعن الفكر الذي يدور بعقل وخَ 
 ).الشورى١١( )يرُ صِ ع البَ يُ مِ الس  وَ هُ وَ  ءٌ يشَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ( :ذلك ألنه ،بخالف

  اللهم صل  حَ وبارك على سيدنا مُ  مْ وسل فـي وآله وصحبه ومن وااله، ووفقنـا التبـاع هديـه وسـلوك طريقـه  دٍ م
ــا  ــاالتقــرب إليــك ي ــدنيا مــن الممنــوحين قـَ ــُتمْ ﴿: اهللا لَ وْ هللا، حتــى نكــون فــي ال ــا ُكن ــَن َم ــْم َأْي ــَو َمَعُك  .]الحديــد٤[ ﴾َوُه

ــَثم َوْجــُه الّلــهِ ﴿: ين بقــول اهللاهِ واجَ ونكــون فــي كــل حركاتنــا وســكناتنا ُمــ نــا ءنحــن وأبنا ،]البقــرة١١٥[ ﴾فَأَيـَْنَمــا تـَُولــوْا فـَ
  .نين أجمعيوبناتنا وإخواننا والمسلم

   :أيها األخوة جماعة المؤمنين
الة، المبــارك الميمــون، أن فــرض علينــا فيــه فريضــة الصــ ر َغــفــي هــذا الشــهر األَ عــز وجــل اهللا كــان مــن حكمــة 

 والص ة باهللالَ الة في حقيقتها تحقيق الص.  
ويكشـــف الحجـــب عـــن قلوبنـــا  ،كيـــف نتصـــل بـــاهللا؟ كيـــف نتحـــدث مـــع اهللا فيســـمعنا ويـــرد علينـــا الخطـــاب

وإبــداع مكنوناتـــه الظـــاهرة ! وجمـــال طلعتـــه؟! وار حضــرته؟كيـــف يكشـــف لنــا عـــن أنـــ ؟فنســمع منـــه لذيـــذ الجــواب
  ! في المحراب؟عز وجل بين يديه  نُ حْ ونَ ! والباطنة؟

، وأجـرى عليـه البيـان العملـي، لكـي صلى اهللا عليه وسـلمفيه بحبيبنا  أذلك هو المنهج الذي رسمه اهللا لنا، وبد
 مؤمن علم اليقين كيف يصح له االتصال  يعلم كل لعالمين ا برب وجل عز.  

ــ ا أراد اهللا لم وجــل ه، وأن يعــرج بــه فــي ملكوتــه ئــوأن يواجهــه بجميــع رســله وأنبيا ،أن يــنعم حبيبــه بمناجاتــهعــز
. الكبيـر وهـداه إلـى خيـر سـبيل يـتم لـه بـه هـذا النـوال وهـذا العطـاء مـن العلـي  ،وسماواته؛ أرسل إليه األمين جبريـل

  !!البداية هي الطهارة فكانت
ــه وســلمأخــذ الحبيــب جبريــل الحبيــب  ــا فأيقظــه وأخــذه إلــى جــوار بيــت اهللا الحــرامصــلى اهللا علي  ،، وكــان نائًم

وجـاء المالئكـة بقسـط  ،مـن المالئكـة الكـرام وأضـجعه علـى ظهـره ثـم أمـر يـده علـى صـدره فانشـق اً وجعل معه نفر 
وا منــه حــظ ثــم أخــذ ،فــي الطســت مــن ذهــب ومعهــم إبريــق مــن فضــة مملــوء بمــاء زمــزم، فــأخرجوا قلبــه ووضــعوه

                                                 

 .رضي اهللا عنهبي هريرة عن أومسلم البخاري  ١
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 مـن نـور مملـوءً  تٍ سـطآخـر مـن مالئكـة السـموات ب ثـم جـاء نفـرٌ  .وا قلبه بماء زمزملُ سَ وغَ  ،اً وا به بعيدمُ الشيطان ورَ 
األمـين جبريـل علـى صـدره فرجـع إلـى  ومـر  ،ثم وضعوه في موضـعه ،فحشو قلبه باإليمان والحكمة ،وحكمة اً إيمان

  !!هد وعاينوشا فسافر ،حالته األولى
مـا ودخـل الجنـات ورأى  ،مـوهمهـم وكل وعـاين المالئكـة فـي السـموات وكل  ،عاين األنبياء وحـدثهم وحـادثوه

فيهـا مـن أهـوال أعـدها اهللا لكـل مجـرم ولئـيم، ثـم وصـل إلـى سـدرة مـا ودخل الجحـيم ورأى  ،فيها من ألوان النعيم
يــا محمــد أنــت لــو  :قــال ؟أههنــا يتــرك الخليــل خليلــه :عنــه األمــين جبريــل فقــال يــا أخــي يــا جبريــلوتــأخر المنتهــى 

 الخترقت متَ تقد،  الحترقت متُ وأنا لو تقد.  ثم وضع يده على ظهره وزج  فسـمع  ،ة فدخل في عوالم النوربه زج
   .أدنو يا خير البرية ،أدنو يا محمد ،أدنو يا أحمد :العزيز الغفور يقول

الســالم عليــك أيهــا  :فقــال .لمباركــات الصــلوات الطيبــات هللالتحيــات ا :فشــرح اهللا صــدري فقلــت :قــال
السـالم علينـا وعلـى عبـاد اهللا  :وهو الحريص أن نكون معه فـي كـل مقـام -فقال الحبيب ،النبي ورحمة اهللا وبركاته

ه ولُ ورسـ هُ دُ ْبـعَ  ونشهد أن محمـداً وحده ال شريك له نشهد أن ال إله إال اهللا  :فقالت المالئكة أجمعون ،الصالحين
  .)النجم١٠( ﴾ فََأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى﴿فكان قاب قوسين أو أدنى 

والصــالة لتحقيــق  ،لهــذا الســيد النبيــلعــز وجــل ممــا أعطــاه اهللا  -ولــو قليــل  -كيــف نحصــل علــى نصــيب 
  .إذا اتبعنا المنهج الذي جعله اهللا مع حبيبه ومصطفاه !!؟الصلة باهللا

وينبغــي لمــن أراد  ،أن نتطهــر ظــاهًرا للصــالة فنغســل األعضــاء نتجهــز بهــا للقــاء اهللا أمرنــا الحبيــب المختــار
 ـالمقام العظيم أن يطهلة بـاهللار قلبـه للص،  وإنمـا ينظـر إلـى قلـوبكم  ،اهللا ال ينظـر إلـى صـوركم وال إلـى أمـوالكم فـإن

ن الــذنوب ومــن العيــوب، وتتطهــر ومــن الـدنس ومــ ،مـن اللغــو ومــن اللغــوب هاســمتطهــر الجــوارح ممــا ت .وأعمـالكم
 ،تتطهـره مـن الطمـع فـي الخلـق ،ره من كل شيء نهـى عنـه فـي كالمـه المكتـوبطه تت ،القلب لحضرة عالم الغيوب

وتـدخل علـى  ،ومن الحقد والحسـد للمـؤمنين ،لمسلمينل والغش  ومن الغل  ،الدنيا ألنه رأس كل خطيئة ب ومن حُ 
 ﴾َونـََزْعنَـــا َمــا ِفــي ُصـــُدورِِهم مــْن ِغــل ِإْخَوانًـــا َعلَــى ُســُرٍر متَـَقـــابِِلينَ ﴿ :العــالمين ل رب وقلبــك يـــردد قــو عــز وجــل  اهللا 

   .]الحجر٤٧[
ويســمع بــأذن واعيــة  ،القلـب هــو جهــاز االســتقبال الــذي يســتقبل عــن اهللا، والــذي يتحــدث إذا صــفا مــع اهللا

وهـذه هـي  ،ره صـاحبه هللام مالئكـة السـموات إذا طهـويسمع تسـبيح الكائنـات وكـال ،من الجفا حديث اهللا رتْ طهُ 
   .أن يجمع العبد بين الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة !!الطهارة التي تستوجب الفضل العظيم
يكفيه قـول سـيد األولـين  !!يندى والد وهو من هو في العلم والهُ رضي اهللا عنه ولذلك أوصى اإلمام الشافعي 

أوصـى عنـد وفاتـه بـأن يأخـذوا . ٢}ونوراً  من قريش يمأل طباق األرض علماً  مٌ الِ عَ {: فيه وسلم هصلى اهللا عليواآلخرين 
لتصلي عليه صالة الجنـازة وكـانوا يوصـون أن يصـلي علـيهم ، رضي اهللا عنهاجسده الطاهر إلى موضع السيدة نفيسة 

                                                 

، دعا )اللهم اهد قريشا، فإن عالمها يمأل طباق األرض علماً، اللهم كما أذقتهم عذابا فأذقهم نواالً : (تاريخ بغداد للخطيب عن أبي هريرة مرفوعًا  ٢
عالم قريش يمأل طباق األرض : (وورد خبر :وفيه علي بن سلطان محمد القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحانظر كذلك  .ها ثالث مراتب

إنه حديث مشهور ، : وقال .ا لمن وهم فيه كما بينه أئمة الحديث كأحمد، وأبي نعيم، والبيهقي، والنوويطرقه متماسكة، وليس بموضوع خالف )علما
 .أحمد، وتبعه العلماء على ذلكالشافعي وممن حمله على 
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فلمـا بلغوهـا وقـالوا . ٣} عـز وجـل تخيـروا أئمـتكم فـإنهم شـفعاءكم عنـد اهللا{: الصلحاء لقول سـيد الرسـل واألنبيـاء
لقـد مـات مـن كـان يحسـن (: مـاذا قالـت؟ قالـت! مات الشـافعي أثنـت عليـه ومدحتـه بخطـاب مـوجز بـالغ الحكمـة

   !!)الوضوء
نعـم ألن مـن أحسـن الوضـوء أحسـن !!! ال تمتدحـه إال بإحسـان الوضـوء اً عالم الفقه الـذي مـأل األرض علمـ

 -وال أقصــد إحســان الوضــوء الظــاهر  -أمــا مــن لــم يحســن الوضــوء . جــل عــاله الصــالة فأصــبح علــى صــلة بمــوالة
ومملــوءا بالحقــد  ،بالعــداء ألتبــاع النبــي المصــطفى بالجفــا ومملــوءً  ءً نــه يتــرك قلبــه مملــو يتوضــأ ظــاهًرا كمــا ينبغــي لك

ه كســلة كيــف يقبــل اهللا عليــه فــي الصــالة وهــو فــي هــذا الوقــت والحــين قلبــ!! والحســد ألحبــاب النبــي المصــطفى
   !!لعباد اهللا وأحباب اهللا -يبغضه اهللا مملوءة بكل ما 

إن المـــرء ليشـــيب عارضـــيه فـــي اإلســـالم يصـــلي هللا : (رضـــي اهللا عنـــهمثـــل هـــذا يقـــول فيـــه عمـــر بـــن الخطـــاب 
 ،وضـوءهاألنـه ال يحسـن ( :قـال ؟ولمـاذا يـا أميـر المـؤمنين :قـالوا .ولم تكتب له صالة واحدة كاملـة اً ين عامخمس

قَـــْد َأفْـلَـــَح اْلُمْؤِمنُـــوَن الـــِذيَن ُهـــْم ِفـــي ﴿ :ه اهللافـــإن أســـاس القبـــول قـــال فيـــ). وال يـــتم ركوعهـــا وســـجودها وخشـــوعها
   ].المؤمنون١،٢[ ﴾َصَالتِِهْم َخاِشُعونَ 

وأيــن مــوطن الحضــور؟ الخشــوع والحضــور مــع اهللا ال يكــون إال بقلــب صــافي طهــره  ؟أيــن موضــع الخشــوع
ومـن   ،اهللا في رحلة اإلسراء قلب حبيبه ومصطفاه ليمتعه بمـا أالحـه لـه اهللا مـن جمـاالت عاليـةصاحبه هللا كما طهر 

فَِإنـَها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكن تـَْعَمى اْلُقلُـوُب ﴿ :ولذلك يقول المولى ،الصافية ال تراها إال القلوب ،كماالت راقية
  ].الحج٤٦[ ﴾الِتي ِفي الصُدورِ 

. ٤}ب بني آدم لنظروا فـي ملكـوت السـمواتو لوال أن الشياطين يحومون حول قل{ : عليه وسلمصلى اهللاقال 
  .اهللا وأنتم موقنون باإلجابة اأو كما قال ادعو 

  :الخطبة الثانية
 داه، وأوالنــا خصــائص نعمــهالعــالمين الــذي أنعــم علينــا بُهــ الحمــد هللا رب،  حبيبــه  وأعظمهــا كتــاب اهللا وحــب

  .ومصطفاه
 مْ وسـل  صـل  ماللهـ .هاهللا ورسـولُ  دُ ْبـعَ  داً مـحَ أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه، وأشـهد أن سـيدنا مُ وأشهد 

ــ ــارك علــى ســيدنا محمــد الــذي طه ــه مــن األوزاروب ــار ،رت بدن ــه مــن األغي ــه يــرى  ،وقلب ــاألنوار حتــى جعلت ــه ب ومألت
  .اه يا عزيز يا غفاروارزقنا قربه ورض ،ويتمتع بكل جماالتك في الليل وفي النهار

  أيها األخوة جماعة المؤمنين
ليتنا جماعة المـؤمنين فـي هـذه األيـام المباركـة نطـالع أو نسـمع بعـض مـا ورد فـي األحاديـث الصـحيحة ممـا 

 !!إلينـــا عـــز وجـــلومبلـــغ كـــرم اهللا  ،لـــنعلم بعـــض فضـــل اهللا علينـــا ،رواه الحبيـــب المصـــطفى فـــي هـــذه الليلـــة المباركـــة
ـــك؛ فقـــد رأى ويكفـــي أن نشـــير  ـــال واحـــد فـــي ذل ـــى مث ـــى مالئكـــة يزرعـــون  صـــلى اهللا عليـــه وســـلمإل فـــي المـــأل األعل

لتضــع البــذور ثــم تواليهــا  ،وال إلــى شــهور ،ال يحتــاج إلــى أيــام -وكلمــا حصــدوا عــاد الــزرع كمــا كــان ،ويحصــدون

                                                 

أئمتكم شفعاؤكم أو قال : (عن بن عمر رضي اهللا عنهما إسناده من حديث ابن عمر والبغوي وابن قانع والطبرانيأخرجه الدارقطني والبيهقي وضعف  ٣
 ). وفدكم إلى اهللا فإن أردتم أن تزكوا صالتكم فقدموا خياركم

  .عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أخرجه أحمد ٤
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فيحصـدن فيعـود الــزرع  ،وإنمـا كلمـا حصـدوا عـاد الــزرع كمـا كـان فـي الحـال والوقـت ،ويواليهـا اهللا بالنمـاء ،بالمـاء
ون وينفقـون فـي سـبيل قُ هذا مثل الذين يتصـد  :قال ؟ما هذا يا أخي يا جبريل :فقال -إلى حاله في الحال والوقت

  . عز وجل اهللا 
 يتصـدق المـرء بالشـيء اليسـير فيجـده  !!الصـدقات :يها اهللا فـي الوقـت والحـالمن أعظم األعمال التي ينم

 يعنـي  - إن أحدكم ليتصدق بالصدقة ال يلقي لها بـاالً ( :يقول في بعضه ومثله البشير النذير اً،ر كثي  ايوم القيامة كم
هـذا  :فيقـول اهللا تعـالى ؟يـا رب لمـن هـذا :فيقـول !!فيجدها يوم القيامة أعظم من جبل أحد - من صغرها وحقرها

يناهـا أخذناها فنم  ،ي يوم كذاقت بها فهذه صدقتك التي تصد ( :فيقول ؟يا رب كيف ولم أعمله :فيقول .لك
  . ٥)لك فصارت كما ترى

أمـا بنـوك اهللا تبـدأ الفائـدة فيهـا مـن  ،حـدى عشـرة فـي المائـةاأكبر فوائـد البنـوك فـي أيامنـا هـذا ال تزيـد عـن 
لكـن السـبعمائة ومضـاعفاتها  ،حـدى عشـر فـي المائـة نأخـذها كـل عـام مـرةواال .ويضاعف اهللا لمن يشاء ،سبعمائة

   !!؟فأن نحن من الصدقات !!ما حصدوا عاد كما كانيزرعون ويحصدون وكل  !!ةمر  سٍ فَ كل نَـ   تأخذها في
 .ر خللـه وتقصـيره وذنوبـه وقصـورهبـهي الباب األعظم الذي يدخل به العبد علـى حضـرة اهللا ويج الصدقات

رغـم مـا فعلتـه  -ة واحـدة ا فـي بنـي إسـرائيل دخلـت الجنـة فـي صـدقإن بغي (: صلى اهللا عليه وسلمالنبي ورد عن حتى 
  .)وأدخلها بذلك الجنة ،وجدت فقيرا فتصدقت عليه برغيف فجبر اهللا كسرها وضعفها -

 ،يكفـل مـا يزيـد علـى ثالثمائـة أسـرة دجسـخر بـأن هـذا الماونحن يـا جماعـة المـؤمنين فـي  هـذا الموضـع نفـ
ويوشـك أن تتوقـف إدارة  ،رادات اآلناتب شهرية من زكاة المحسنين وصـدقات الموسـرين؛ وقـد قـَلـْت اإليـو لهم ر 

وأنفقـوا  ،وسـارعوا إلـى الباقيـات الصـالحات ،فاسـتبقوا الخيـرات ،الشـهرية المسجد عن إعطاء هـذه األسـر رواتبهـا
  .مستخلفين فيهعز وجل اهللا مما جعلكم 

الفــــاكرين  ،نأن يوفقنــــا لمــــا يحبــــه ويرضــــاه وأن يجعلنــــا مــــن عبــــاده الــــذاكرين الشــــاكري عــــز وجــــل نســــأل اهللا 
  .ه ويرضاه في كل وقت وحينوأن يوفقنا لكل ما يحب  ،الحاضرين

إنـك  ،األحيـاء مـنهم واألمـوات ،والمـؤمنين والمؤمنـات ،وللمسـلمين والمسـلمات ،اللهـم اغفـر لنـا ولوالـدينا
  .الدعوات يا رب العالمين مجيبُ  قريبٌ  سميعٌ 

  .أنت وليها وموالها ،كها أنت خير من زكاهاوز  ،وآتها تقواها ،قلوبنا وصف  ،أصلح نفوسنا مالله
ـــ اللهـــم ـــدين حْ نج ـــدنيا وال ـــدنيا منافســـين لقـــوى الكفـــر أجمعـــين ،أوالد المســـلمين فـــي ال  ،واجعلهـــم فـــي ال

 وال تشـغلنا بالـدنيا عـن الـدين ،ين من عبادك الصـالحينواجعلهم في الد،  ين عـن العمـل الرافـع فـي وال تقطعنـا بالـد
 يا أكرم األكرمين هالدنيا التي تحب.  

ة خيـر أحبابـك، وألهمهـم الرشـد ن تنفيـذ ُسـلو  ،اهللا وفق والة أمورنا وحكام المسلمين أجمعين للعمل بكتابك
  .شأن يا أكرم األكرمين ورفعةِ  واجعل المسلمين أجمعين في علو  ،بهم الخطأ والزلل والضاللوجن  ،والصواب

وأحيــي نفــوس المســلمين وقلــوبهم بطاعتــك يــا أرحــم  ،ناللهــم انصــر المســلمين علــى مــن عــاداهم أجمعــي
  .الراحمين

                                                 

َوِإْن   ،َما َتَصدَق َأَحٌد ِبَصَدَقٍة ِمْن طَيٍب، َوَال يـَْقَبُل اهللا ِإال الطيَب، ِإال َأَخَذَها الرْحمُن بَِيِميِنهِ : (اهللا عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما َعْن أََبى ُهَريـَْرَة رضي روى ٥
ُه َأْو َفِصيَلهُ َكَما يـَُربي َأحَ   ،فَـتـَْربُو ِفي َكف الرْحَمـِٰن َحتٰى َتُكوَن َأْعَظَم ِمَن اْلَجَبلِ  ،َكاَنْت َتْمَرةً  دُُكْم فَـُلو{.   
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َهـــى َعـــِن اْلَفْحَشـــاء َواْلُمنَكـــرِ ﴿ :عبـــاد اهللا اتقـــوا اهللا  ِإن الّلـــَه يَـــْأُمُر بِاْلَعـــْدِل َواِإلْحَســـاِن َوِإيَتـــاء ِذي اْلُقْربَـــى َويـَنـْ
   .]النحل٩٠[ ﴾َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 

  .، وأقم الصالةواستغفروه يغفر لكم ،روا اهللا يذكركمذكا
  

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

  


