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ه على ذكـره وشـكره وحسـن وجود هفضلالذي أعاننا مبنِّه و  ،العاملني احلمد = ربِّ 
سـبحانه، ال يوفـق لطاعتـه إالَّ مـن أحبـه، وال يعـني علـى القيـام بـذكره .. سـبحانه  .عبادته

   .وشكره إالَّ من أراد رفعته وإكرامه يف الدنيا واآلخرة
ئـهت ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن ال إله إال هللا لـه  ،فرَّد يف علوِّه، وتعـاىل يف ك̂رب

ـــــاج إىل طاعـــــة الطـــــائعني، كمـــــا ال تضـــــرُّه معصـــــية  احلمـــــد يف األوىل ويف اآلخـــــرة، ال حيت
  :العاصني، وإمنا األمر يف العبادات والطاعات كما قال عزَّ وجلَّ يف قرآنه الكرمي

)  ُثمَّ إِلَٰى َربُِّكْم ُتْرَجُعونَ  َۖمْن َعِمَل َصالًِحا َفِلَنْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَء َفَعلَْیَھا(
  ).اجلائية١٥(

وضع موازين األحوال ومـوازين األعمـال وأشهد أن سيدp حممًدا عبد هللا ورسوله، 
  .يُتقبَّل به عملنا عند حضرة هللاما القبول الذي  –إذا عملنا =  –لنعلم كلنا 

ـــى ســـيدp دمحم ســـيِّد اهلـــداة،  ـــدعاة، والرمحـــة اللهـــم صـــلِّ وســـلِّم وwرك عل وإمـــام ال
  .املهداة جلميع خلق هللا، والشفيع األعظم جلميع اخلالئق يوم لقاء هللا

صلِّ وسلِّم وwرك اللهم على هذا النيبِّ التقـي سـيدp دمحم، وآلـه وصـحبه، وكـل مـن 
  .آمني، ^ ربَّ العاملني.. مشى على ~جه إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني، آمني 

  وة مجاعة املؤمننيأيها األخ
بعـــد أن مـــرَّ علينـــا شـــهر رمضـــان مـــرور الكـــرام، واغتنمنـــا فيـــه بضـــل هللا عـــزَّ وجـــلَّ 
الطاعـات واخلـريات العظـام، ينبغـي علـى كـلِّ مـؤمن بعـد رمضـان أن يتـدبر يف أمـر نفسـه؛ 

  هل تقبل هللا منه صيامه وقيامه، وتالوته للقرآن، وأعماله اليت عملها = عزَّ وجلَّ؟
  يتقبل هللا؟وممن 

ُ ِمَن اْلُمتَِّقینَ (   )املائدة٢٧) (إِنََّما َيَتَقبَُّل ا0َّ
إذا قبـــل هللا عملـــه فيـــا هنـــاه، ̂و فرحتـــه يف الـــدنيا ̂و ســـعادته يـــوم لقـــاء هللا، ألنـــه 

  .يكون من املتقني حق�ا كما ذكر كتاب هللا جلَّ يف عاله
ا �ا صيامنا وقيامنا وأعمالنا كلهـا وما العالمات اليت نعلم أن هللا عزَّ وجلَّ تقبل من

   يف شهر رمضان؟   
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عالمــات كثــرية ال يســع الوقــت لعــدِّها فضــالً عــن شــرخها وبيا~ــا، واكتفــي بعالمــة 
واحدة؛ هي األساس األول يف قبول العبادات، وهي اليت لـو قمنـا �ـا لصـلح حالنـا كلنـا 

  .أفراداً ومجاعات
ن شـهر رمضـان وقـد جـدَّد مـع هللا عـزَّ أن اإلنسان خيـرج مـ: أول عالمات القبول

وجلَّ العهد واإلميان، وأصـبح يسـيطر سـيطرة كاملـة علـى فلتـات اللسـان، فـال خيـرج منـه 
ال خيرج منه قول يؤذي به أحـداً مـن عبـاد هللا، أو يسـبب لـه  .قوٌل إالَّ  ويرضي به مواله

ــا أ من خيــرج مــن رمضــان علــى كــرwً يف هــذه احليــاة، ألن لســان املــؤ   وضــيقاً أو مه�ــا أو غم�
  :حال من احلاالت اليت ذكرها القرآن

أقــل املــؤمنني الــذي يتقبــل هللا أعمــاهلم خيــرج بعــد رمضــان وقــد انطبــع بقــول هللا يف 
  :القرآن

  ) َوالَِّذيَن ُھْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ (
  )املؤمنون٣(

رء يف دنيـاه، وال فال خيرج منـه كـالم فيـه لغـو؛ واللغـو هـو الكـالم الـذي ال يفيـد املـ
نتســلى مــع بعــض، ونــتكلم  ا، تعــالو )التســايل( :ينفعــه يف آخــراه، نســميه يف لغتنــا الدارجــة

  . مع بعض
لو كان هذا التسايل فيه غيبة أو منيمة، أو سب أو شتم، هـذه قضـا^، وكـل قضـية 

حـه منها ينصب هلـا امليـزان، وحيـاكم املـرء فيهـا أمـام الواحـد الـد^ن، والشـهود عليـه جوار 
  .واللسان، واخلصوم هم الذين تقوَّل يف حقهم من بين اإلنسان
  وهللا عزَّ وجلَّ آىل على نفسه أن ال يبخس نفساً شيئاً 

ِ اْلَحّقِ (   ) ُھَنالَِك اْلَوَالَيُة 0َِّ
  )الكهف٤٤(

فاملؤمن إذا تسلى يف غري رمضان فهذا دليـل علـى أن اسـتفادته مـن الصـيام كانـت 
ان الــذي كــان يقــرأ بــه القــرآن، والــذي كــان يــوايل بــه ذكــر حضــرة اللســ. اســتفادة قليلــة
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الرمحن، والذي كان يكفُّه عن السوء واملعاصي يف شـهر رمضـان، والـذي كـان يعمـل فيـه 
  :بروشتة أهل اإلميان اليت وصفه هلم النيب العدpن

والرفث الكالم عن النساء  –) إذا كان يوم صيام أحدكم فال يرفث(
إن أحٌد و  –وال يسب وال يشتم  -ال يصخب و  –أو مع النساء 

  .١)سابه أو شامته فليقل إين امرؤ صائم
  :الرتبة األعلى من ذلك؛ أن يدخل يف قول هللا

  ) َوُقوُلوا لِلنَّاسِ ُحْسًنا(

  )البقرة٨٣(
ال خيــرج مــن لســانه إالَّ الكــالم احلســن الــذي يســرُّ البــال، والــذي يشــرح الصــدر، 

تمع إليه يبتهج به ويودُّ االستزادة من مساع لذيـذ حديثـه، وال والذي جيعل املرء الذي يس
ــة وال منيمــة، وال  ــه غيب ــه قــوالً حســنًا؛ ال يســمع في ــه يســمع من ــد أن يغــادر جملســه ألن يري
قدحاً وال ذم�ا وال سوًء، وإمنا يسمع منه الكالم الذي ينفعه يف الدنيا ويرفعه يوم العـرض 

  .والزحام
  :ن يصل إىل قول هللالدرجة األعلى من ذلك؛ أ

  ) َوُھُدوا إِلَى الطَّیِّبِ ِمَن اْلَقْوِل َوُھُدوا إِلَٰى ِصَراِط اْلَحِمیدِ (
  )احلج٢٤(

يوصي الناس مبا ينفعهم، ويشجعهم ويثين عليهم wلعمل الصاحل الذي قدموه، 
هم وحياول دائمًا وأبدًا أن حيثهم على فعل اخلريات، وأن ينهاهم عن املنكرات، وأن جيعل

  :دوماً يعملون الصاحلات، فيكونون كما قال ملسو هيلع هللا ىلص
  ٢)خري الناس أنفعهم للناس(

                                                 

ُكلُّ َعَمل ابن آدم : قال هللا تعاىل: (مقال رسول هللا صلى هللا عليه و سل:  عن أيب هريرة © قالففي الصحيحني ١
والصِّياُم ُجنٌَّة، فِإذا كان يوُم صوِم أحدِكم َفَال يرُفْث وال يْصَخْب فِإْن سابَُّه َأحٌد أو  .َلُه إالَّ الصوَم فِإنَّه يل وأp أجزي بهِ 

ْل ِإين صائٌِم، والَِّذي نـَْفُس حممٍد بَِيدِه خلَُلوُف فِم الصَّائم أطيُب عند هللا ِمن ريح املسك، لِلصائِم فـَْرَحَتاِن قَاتله فَليقُ 
  .)يـَْفَرُحهما؛ ِإَذا أْفَطَر فرَح ِبفْطرِه، وِإَذا لَِقي ربَّه فرح بصوِمهِ 
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فينفع الناس بقوله؛ إن كان مريضًا خفَّف عنه، وإن كان صاحب مصاب كلَّمه 
بكالم يلطف به، وإن كان مهمومًا كلَّمه بكالم يفّرِج مهَّه، وإن كان مكروwً كلَّمه بكالم 

  .تفريج كربه إذا فعله؛ وهذا هو منهج املؤمنني أمجعنييدله به على 
إن كان  -أما الذي خرج من رمضان وأwح للسان السوء مع بين اإلنسان، فهو 

ال يكفُّ عن الغيبة والنميمة   -جالسًا يف أيِّ مكان، أو ماشيًا يف أي موضع أو زمان 
  :ي قول ربِّ العاملنيوالسب والشتم واللعن والكالم الذي يؤذي اآلدميني، فهذا نس

ا َيْلِفظُ ِمن َقْوٍل إِالَّ لََدْيِه َرقِیٌب َعِتیدٌ (   ) مَّ
  )ق١٨(

  :وهذا يقول فيه ملسو هيلع هللا ىلص
ال : أتدرون من املفلس من أميت يوم القيامة؟ قالوا( املفلس منا من 

ال دينار  املفلس من أميت من أتى بصالة وصيام: قال. درهم له و
ه شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، واغتاب وصدقة وحج، لكن

هذا، فيأخذ هذا من حسناته، مهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته 
  ٣)أخذ من سيئا³م فطرحت عليه مث طرح به يف النار

املؤمن بعد رمضان خيرج من هذه الورشة اإلهلية وقد أصبحت فرامل اللسان على 
  :املعينُّ حبديث حضرة النيبأصبح وكأنه . طبق ووفق احلقيقة احملمدية

                                                                                                                            

رباين يف الكبري وابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج عن ابن رواه القضاعي يف مسند الشهاب عن جابر ©، أخرجه الط ٢
أحب الناس إىل هللا أنفعهم، وأحب األعمال إىل هللا عز وجل سرور تدخله  :عمر رضي هللا عنهما، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال

املسلم يف حاجة أحب على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أوتقضي عنه ديناً، أوتطرد عنه جوعاً، وألن أمشي مع أخي 
إيل من أن أعتكف يف املسجد شهرًا، ومن كف غضبه سرت هللا عورته، ومن كظم غيظاً، ولو شاء أن ميضيه أمضاه، مأل 
هللا قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجته حىت يثبتها له، أثبت هللا تعاىل قدمه يوم تزل األقدام، 

  ..لعمل، كما يفسد اخلل العسلوإن سوء اخللق ليفسد ا
أََتْدُروَن َمِن : (قَالَ  ، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا«َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّهُ َأِيب ُهَريـَْرَة ©روى مسلم والرتمذي وأمحد وابن حبان َعْن  ٣

الَ َمَتاَع، فـََقاَل َرُسوُل ا«َُّ َصلَّى ا«َُّ َعَلْيِه َوَسلَّ : اْلُمْفِلُس ِمْن ُأمَِّيت؟ قَاُلوا الَ ِديَناَر َو الَ ِدْرَهَم َلُه َو : مَ اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن 
َالتِِه َوِصَياِمِه، َو½َِْيت َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم اْلُمْفِلُس ِمْن ُأمَِّيت َمْن ½َِْيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبصَ 

ِخَذ ِمْن َأْن يـَْقِضَي َما َعَلْيِه، أُ َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، فـَيـُْقَتصُّ ِهلََذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوِهلََذا ِمْن َحَسَناتِِه، فَِإَذا فَِنَيْت َحَسَناتُُه قـَْبَل 
ُهْم َفُطرَِحْت َعَلْيِه مثَُّ ُطرَِح ِيف النَّارِ  َ̂  ).َخطَا
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  ٤)رحم هللا عبداً قال خريًا فغنم، أو سكت فسلم(
ال يقع يف شرٍّ   ال  –إما أن يقول خرياً، وإما أن يسكت حىت  إن كان يشعر أو 

، )أيُّ املسلمني خري؟: (ويف رواية - ) ^ رسول هللا، أي اإلسالم خري؟: (قيل. يشعر
  : قال

  ٥)لسانه ويدهاملسلم من سلم املسلمون من (
سلم املسلمون من لسانه؛ فال يؤذيهم �ذا اللسان بلفظة pبية، أو بكلمة جافيةأ 

وسلم املسلمون من يده؛ فال يكتب بيده ما يسئ . أو سبة أو شتيمة خافضة أو عالية
ال  ال يسبب أذى جلميع املسلمني، فإن هللا عزَّ وجلَّ  ال يضر اآلمنني، و إىل املسلمني، و

  :قال ملسو هيلع هللا ىلص. لعباده املؤمننيحيب األذى 
  )املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده( 

  .أو كما قال، ادعوا هللا وأنتم موقنون wإلجابة
  :اخلطبة الثانية

ال أن هداp هللا   احلمد = رب العاملني الذي هداp هلذا وما كنا لنهتدي لو
ال شــريك لــه، ال هللا وحــده  ــه إ ال إل حيــب  مــن آمــن بــه وصــدَّق حببيبــه  وأشــهد أن 

   .ومصطفاه، واتبع اهلدي القرآين الذي نزل به من عند هللا
التقـي النقـي الصـفي، الـذي لـيس فيـه ؛ مصـطفاهوأشهد أن سيدp حممًدا عبد هللا و 

ال حسٌد ألحٍد من خلق هللا أمجعني ال حقٌد و م وwرك علـى سـيدp لِّ اللهم صـلِّ وسـ. غلٌّ و
طيبــني، وعلــى صــحابته املبــاركني، وعلــى كــل مــن اهتــدى �ديــه إىل يــوم وعلــى آلــه ال دمحم

  .آمني ^ رب العاملني.. الدين، وعلينا معهم أمجعني، آمني 

                                                 

من طريقني عن احلسن مرفوعًا مرسالً،  مسند الشهاب"، والقضاعي يف "حديث كامل بن طلحة"أخرجه البغوي يف  ٤
ًال، فذكره السيوطي يف ". الزهد"وأخرجه ابن املبارك  أمامة مرفوعاً، وقال  من رواية أيب" اجلامع " وقد روي موصو
 من حديث أنس" الشعب"، والبيهقي يف "الصمت " رواه ابن أيب الدنيا يف ": " ختريج اإلحياء " احلافظ العراقي يف 

©.  
 .لبخاري عن عبد هللا بن عمرو  رضي هللا عنهمارواه ا ٥
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   :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
ــداً إ هلــذا احلــب ن كــا  -لعملــه الصــاحل الــذي قدَّمــه يف رمضــان  –ذا أحــب هللا عب

ـــين : ا، وأول هـــذه العالمـــات وأبرزهـــاإلهلـــي عالمـــات ـــني ب أن جيعلـــه هللا يـــدمي الصـــمت ب
ال آثر أن يتكلم مع حضرة الرمحن، فيـذكره  اإلنسان، فإن كان يف حاجة للكالم تكلم وإ

  : هللا عزَّ وجلَّ يف كل وقت وآن، وخاصة أنه عزَّ وجلَّ يقول يف حديثه القدسي
  ٦)أp جليس الذاكرين(

احلقيقة حلضرة هللا، فتنزل ما دمت تذكر هللا جلَّ يف عاله، فأنت جمالس يف   
عليك الرمحات اإلهلية، والتجليات الرwنية، والتوفيقات والعنا^ت القدسية، ألنك 

  .جتالس أحكم احلاكمني رب العاملني عزَّ وجلَّ 
، ويلهمه وإذا أدام على هذا الصمت فإن هللا عزَّ وجلَّ يقرتب منه بفتحه وفيض فضله

  :احلكمة، قال ملسو هيلع هللا ىلص
  ٧)إذا رأيتم الرجل يصمت فاقرتبوا منه فإنه يلقن احلكمة(

  !!وما أدراك ما احلكمة؟  
) ُيْؤتِي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُء ۚ َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوتَِي َخْیًرا َكِثیًرا(

  )البقرة٢٦٩(
© عن حاله هو وأصحاب رسول هللا  ولذلك حتدث سيدp أبو بكر الصديق  

، ألن ))كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكالم: ((مع احلبيب األعظم ملسو هيلع هللا ىلص فقال
لك إذا  . الصامت يتكلم مع هللا بقلبه ويناجيه بفؤاده، أما الكالم فهو لك أو عليك

يف حقِّ أحٍد من خلق هللا، أو إذا  كان ذكرًا = أو نصيحة لعباد هللا، أو عليك إذا كان 
  .كان سب�ا أو شتماً أو ما شابه ذلك

                                                 

يـَْلِميُّ َعْن  ٦   .) َأpَ َجِليُس َمْن ذََكَرِين : (َمْرُفوًعاَعاِئَشَة الدَّ
ُتُم الرَُّجَل : (بلفظ أليب نعيم يف احللية وللبيهقي يف شعب اإلميان عن أبـي هريرة ىف جامع األحاديث واملراسيل ٧ ِإَذا رََأيـْ

نـَْيا َوِقلََّة َمْنِطٍق فَاقْـَرتِبُوا ِمْنُه فَإنَُّه يـَُلقَُّن احلِْْكَمةَ َقْد ُأْعِطَي زُْهداً    .)ِيف الدُّ
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فاملؤمن دائمًا وأبدًا قليل الكالم كثري الصمت اقتداًء wحلبيب املصطفى   
  .وأصحابه الكرام األعالم، والذين نسأل هللا أن نكون منهم ومعهم على الدوام

جمتمعنا أمجعني لولت الفنت، لو اتبعناها يف  –مجاعة املؤمنني  –هذه احلكمة   
ستعرض عليها، ألن معظم الذي بني  وأدبرت احملن، وغلقت احملاكم فليس هناك قضا^

اخللق بسبب اللسان، ولذلك روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن جواح اإلنسان كل صباح جيتمعن 
  :ويقلن للسان

  ٨)اتِق هللا فينا فإمنا حنن بك(
ه اململكة، وكالمه هو الذي به احملاسبة، وعليه فهو املتحدث wسم هذ    

يتباهون �ذا اجلهاد  –وقد كان سلفنا الصاحل رضوان هللا تبارك وتعاىل عليهم . املؤاخذة
  .يف كفِّ اللسان عن إيذاء اخللق

صاحب أصح كتاب بعد كتاب هللا، مجع فيه  –©  -هذا اإلمام البخاري   
ِملَ : جاءته املنية، وجلس حوله تالميذه يبكون، فقال هلم – رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدبث

     !!!تبكون؟، وها أp ذا ألقى ريب وليس يف صحيفيت غيبة واحدة ملؤمن طوال حيايت
مل يغتب مسلمًا طوال عمره، ألنه أمسك بذمام لسانه، وجعله !! انظر إىل هؤالء الرجال

 .خللق هللا جلَّ يف عالهبذكر هللا، أو بقول طيب وصاحل  دائمًا وأبدًا خمزوpً ال يطلقه إالَّ 
  :اهدون يف ذلك أشد اجلهاد، ليفوزوا يوم القيامة بقول هللاكانوا جي
ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا تََتَنزَُّل َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكُة أَالَّ ( إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا ا3َّ

  ) ْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدونَ تََخاُفوا َوَال تَْحَزُنوا َوأَ 
  )فصلت٣٠(

  :فيقول –ويعلمنا  –وكان النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يدعو 
  ٩)اللهم اجعل نطقي ذكراً، وصميت فكراً، ونظري عربى(

                                                 

إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق (: رفعه قال © أيب سعيد اخلدريعن الرتمذي روى  ٨
 ). هللا فينا فإمنا حنن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا
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اللهم اجعل نطقنا ذكراً، وصمتنا فكرًا، ونظرp عربة، واجعلنا من الـذين يسـتمعون 
  .أحسنه القول فيتبعون
  .أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكاللهم 

اللهــم خــذ Ïيــدينا إىل طريقــك املســتقيم، ومــنهج حبيبــك القــومي، واهــدp بفضــلك 
العـدpن، والتأسـي Ïصـحابه علـيهم  إىل خري هداية وهي العمل wلقرآن واتباع سـنة النـيب

  .سحائب الرضوان
pاحلقَّ حق�ا وارزقنا اتباعه، وأر pالباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابهاللهم أر  .  

اللهـــم حبـــب إلينـــا فعـــل اخلـــريات، وتـــرك املنكـــرات، واحفظنـــا حبفظـــك مـــن مجيـــع 
  .املعاصي واملخالفات

األحيــاء  ،واملـؤمنني واملؤمنـات ،وللمسـلمني واملســلمات ،اغفـر لنــا ولوالـدينااللهـم 
  . لرامحني^ أرحم ا ،إنك مسيع قريب جميب الدعوات ،منهم واألموات

وفق قادة بالدp ملا فيه خري العباد والبالد، وأيدهم wلبطانة الصاحلة، وأبعـد اللهم 
عــنهم أهــل الفســاد واإلفســاد، واقــِض اللهــم علــى املــروعني والقتلــة للمــؤمنني، واملخــربني 

  .يف ربوع البالد، وخذهم أخذ عزيز مقتدر ^ أكرم األكرمني
  اتقوا هللا: عباد هللا

 َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَھى َعِن اْلَفْحَشاء إِنَّ ا3َّ (

  ].النحل٩٠[) َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

  .اذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
  

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

                                                                                                                            

٩  ً ِ رواه أبو نعیم في الحلیة وغیره موقوفا ٍد ، ثنا ُمْسِلُم بْ  ، َحدَّثَنَا َعْبدُ ا�َّ َعْن  ُن َسِعیٍد ،ْبُن ُمَحمَّ
ٍف ، قَاَل  اللَُّھمَّ اْجعَْل َصْمِتي تََفكًُّرا ، َواْجعَْل : یُْستََحبُّ ِمَن الدَُّعاِء أَْن یَقُوَل اْلعَْبدُ : " َطْلَحةَ ْبِن ُمَصّرِ

  " نََظِري ِعَبًرا ، َواْجعَْل َمْنِطِقي ِذْكًرا
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