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َّ ِ
ي أن ِزَل فِ ِيه الْق ْرآن ه ًدى لِّلن ِ
َّاس َوبَيِّ نَات
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهللَ  :ش ْهر َرَم َ
ضا َن الذ َ
ِ
ِ
يضا أ َْو َعلَى َس َفر فَعِدَّة ِّم ْن أَيَّام أ َخَر
َّهَر فَ ْليَص ْمه َوَمن َكا َن َم ِر ً
ِّم َن ا ْْل َدى َوالْف ْرقَان فَ َمن َش ِه َد منكم الش ْ
ي ِريد اللّه بِكم الْيسر ولَ ي ِريد بِكم الْعسر ولِتك ِ
ْملواْ الْعِ َّد َة َولِت َكبِّ رواْ اللّهَ َعلَى َما َه َداك ْم َولَ َعلَّك ْم تَ ْشكرو َن
َْ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقول سبحانه :قل يَا عبَاد َّ
َسرفوا َعلَى أَنفس ِه ْم َل تَ ْقنَطوا من َّر ْْحَة اللَّه إِ َّن اللَّهَ يَ ْغفر ُّ
وب
الذن َ
ي الذ َ
َ
ْ
ين أ ْ َ
الرِحيم  وأَنِيبوا إِ َل ربِّكم وأ ِ
ِ
ِ
َِ
نصرو َن
َج ًيعا إِنَّه ه َو الْغَفور َّ
َ ْ َ ْ
َسلموا لَه من قَ ْب ِل أَن يَأْتيَكم الْ َع َذاب ثَّ َل ت َ
َ
ِ
الع َذاب بَ ْغتَةً َوأَنت ْم َل تَ ْشعرو َن أَن
َ واتَّبِعوا أ ْ
َح َس َن َما أن ِزَل إِلَْيكم ِّمن َّربِّكم ِّمن قَ ْب ِل أَن يَأْتيَكم َ
نب اللَّ ِه وإِن كنت لَ ِمن َّ ِ
ول نَ ْفس يَا َحسرتَى علَى َما فَ َّرطت ِف َج ِ
ول لَ ْو أ َّ
ين  أ َْو تَق َ
تَق َ
َن اللَّهَ
َ
الساخ ِر َ
َ
َْ
ِِ
ِ
ه َد ِان لَكنت ِمن الْمت َِّقني  أَو تَق َ ِ
اب لَ ْو أ َّ
ني  بَلَى
َن ِل َكَّرةً فَأَكو َن م َن الْم ْحسن َ
ول ح َ
َ
َ
ني تَ َرى الْ َع َذ َ
ْ
َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ك آي ِات فَ َك َّذبت ِِبا واستَكْب رت وك ِ
ين َك َذبواْ َعلَى
ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ
قَ ْد َجاءتْ َ َ
ين َ ويَ ْوَم الْقيَ َامة تَ َرى الذ َ
نت م َن الْ َكاف ِر َ
َّ ِ
ِ
اللَّ ِه وجوههم ُّم ْسوَّدة أَلَْي ِ
ين اتَّ َقوا ِِبََف َازِِتِ ْم َل َيََ ُّسهم
ين َ وي نَ ِّجي اللَّه الذ َ
َّم َمثْ ًوى لِّْلمتَ َك ِِّّب َ
َ
س ف َج َهن َ
َ
السوء َوَل ه ْم ََْيَزنو َن بقول النيب  فيما رواه مسلم" :إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت
ُّ
أبواب النار  ،وصفدت الشياطني" وروى ابن حجر ف املطالب العالية عن سلمان الفارسي قال :خطبنا
رسول اهلل  ف آخر يوم من شعبان فقال" :أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك فيه ليلة خري من ألف
شهر ،فرض اهلل فيه صيامه ،وجعل قيام ليله تطوعاً ،فمن تطوع فيه خبصلة من اخلري كمن أدى فريضة
فيما سواه ،ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه ،فهو شهر الصِّب والصِّب ثوابه
اجلنة ،وهو شهر املواساة ،وهو شهر يزاد فيه رزق املؤمن ،من فطر فيه صائماً كان له عتق رقبة ومغفرة
لذنوبه ،قيل :يا رسول اهلل ،ليس كلنا جيد ما نفطّر به الصائم ،قال :يعطي اهلل هذا الثواب من فطّر
صائماً على مذقة لنب أو متر أو شربة ماء،ومن أشبع صائماً كان له مغفرة لذنوبه ،وسقاه اهلل من حوضي
شربة ل يظمأ بعدها أبداً حىت يدخل اجلنة ،وكان له مثل أجره من غري أن ينقص ذلك من أجره شيئاً،
وهو شهر أوله رْحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ،ومن خفف فيه عن مملوكه أعتقه اهلل من النار".
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أيها املسلمون أيام قليلة وَيل علينا ضيف كرمي عزيز يغيب أحد عشر شهراً لينزل من قلوبنا ومن
حياتنا ومن سلوكنا ومن مساجدنا بأنواره ،بِّبكاتهِ ،بداياه ،بتلك الروح اللطيفة اليت تغمر القلوب ف هذا
الشهر ،شهر رمضان املبارك ،شهر القرآن شهر الصيام والقيام ،شهر الرْحة واملغفرة ،شهر النتصارات
والفتوح.
شهر رمضان وهل أعظم من شهر رمضان فرصة يعود فيها الناس إل رِبم ،وتستيقظ فيه القلوب
حتول فيها وضعه ،وتغري
وتثوب إل رشدها وتصطلح فيه مع اهلل ،كم من إنسان كان شهر رمضان فرصة ّ
فيها سلوكه ،واستقام بعدها أمره ،وصلحت تصرفاته .وف هذه السنة بالذات َيل فينا شهر رمضان
والصيف ف أشد أيام حرارته ،والنهار ف أطول أيامه ف بالدنا ،ولكن قلوباً متعطشةً ملا فيه من بركات
يهون معها حر الصيف ،ويهون معها طول النهار وظمؤه مع لذة مناجاة اهلل ولذة التقرب إل اهلل ولذة
اللتجاء إل اهلل سبحانه وتعال.
كيف نستقبل هذا الشهر ؟ كيف نستعد لستقباله ؟
أيها املسلمون ،لو أن إنساناً أت بأفخر طعام وأطيب حلوى وأشهى ما َيكن أن يقدم من طعام
طيب لذيذ ،ولكن اإلناء الذي أعده ليوضع هذا الطعام فيه كان قذراً ،فما مصري هذا الطعام الشهي
الفاخر اللذيذ؟ إذا كان اإلناء الذي بني يديك ليوضع هذا الطعام لك فيه إناء قذراً ،واإلناء هنا قلوبنا،
اإلناء هنا سلوكنا ،اإلناء هنا تصرفاتنا ،فمامل نطهر هذه القلوب ،مامل نستغفر عن ماض من تصرفاتنا،
عن ماض من أخطائنا طاملا وقعت فيه نفوسنا من اآلثام والذنوب ،مامل نطهر آنية قلوبنا وصحائف
أعمالنا لنستقبل هدايا هذا الشهر وفضائل هذا الشهر وبركات هذا الشهر بقلوب طاهرة نقية حتسن
تلقي بركات هذا الشهر ،حتسن اسقبال بركات هذا الشهر تكون مرآِتا نقية تنعكس عليها أنوار هذا
الشهر فتضيء حياتك ،وتضيء سلوكك ،وتضيء قلبك ،وتضيء عقلك ،وتصلح من حالك تزيدك قرباً
من اهلل ل تزيدك بعداً عن اهلل .مامل نصحح ما مضى ،ومامل نستدرك ما كنا قد وقعنا فيه ،كيف َيكن
أن نستدرك بركة هذا الشهر ،أقول إن اإلناء الذي ستحل به بركات هذا الشهر إمنا هي قلوبنا ،إمنا هي
أفئدتنا ،فما مل ِ
ننق هذه القلوب من أوضارها من أوساخها من أحقادها من ذنوِبا من حالة البعد عن
اهلل اليت اعرتِتا؛ كيف َيكن أن تستقبل مرآة قلوبنا أنوار هذا الشهر !! َ ك َّال بَ ْل َرا َن َعلَى ق لوِبِِم َّما
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َكانوا يك ِ
ْسبو َن الران هو ذلك التساخ الذي تراكم على صفحة القلب فإذا سلطت األنوار عليه مل
َ
جتد جمالً لنعكاسها منه ول لتظهر تلك األنوار فيه ،لذلك أو مرحلة من مراحل حسن الستعداد
لستقبال هذا الشهر وحسن وفادة هذا الشهر ولتلقي بركاته وأنواره وفوائده وهداياه أن نصلح فساد
عز وجل تائبني إليه راجعني إليه لذلك ربنا تبارك وتعال جعل هذا
قلوبنا ،أن نبسط األكف إل اهلل َّ
الشهر فرصة نستعد ْلا وجنين مثراِتا ،نستعد ْلا بأن نطهر قلوبنا ،بأن نطهر أفئدتنا أن ننظف جوارحنا،
أن ننظف بيوتنا ،أن ننظف أفواهنا وآذاننا ،أن ننظف أيدينا من أن متتد إل احلرام ،وأعيننا من أن تنظر
إل احلرام وألسنتنا من أن تنطق باحلرام من غيبة أو منيمة أو شتم أو إيذاء أو غري ذلك من آفات
عز وجل مما
اللسان ،ونطهر آذاننا من أن تسمع اللغو ،نطهر أعيننا من أن تبصر وتنظر إل ما حرم اهلل َّ
جيعل هذه األعني نافذة تتسخ من خالل مرئياِتا قلوبنا ،جيب أن نتدارك النفس ،أن نتدارك نفوسنا
عز وجل ونتوب إليه لنكون ف شهر رمضان على حالة ننال فيها
وقلوبنا وجوارحنا فنصطلح مع اهلل َّ
ِ
ب َعلَْيكم
بركاته وننال فيها أنواره وجنين مثرة التقوى ف هناية املطاف من أيامه ،أمل يقل اهلل تعال كت َ
َّ ِ
ِ
ين ِمن قَ ْبلِك ْم لَ َعلَّك ْم تَتَّقو َن مثرة التقوى ل َيكن أن يبلغها إنسان مصر
ِّ
ب َعلَى الذ َ
الصيَام َك َما كت َ
على اخلطأ الذي كان عليه ممعن متماد ف طريق الغواية اليت كان قد سلكها ،نعم قد يرى من بركات
رمضان ولكنها لن تبلغ التأثري ف قلبه ولن تبلغ الفعل الذي ينبغي أن تفعله من نفسه ،لذلك قلما جند
آثارها ف نفوس الناس بعد رمضان نتيجة عدم استعدادنا لستقبال رمضان.
أيها املسلمون ،من حسن الستعداد لستقبال شهر الصوم شهر رمضان املبارك أن نتعلم أحكام
هذا الشهر أن نتفقه ف ديننا ،أمرنا اهلل تبارك وتعال أن نتعلم وأن نصلح أعمالنا وإصالح أعمالنا بتعلم
عز وجل ،ولذلك فإن من الستعداد ْلذا الشهر مالزمة
أحكامها بضبط تلك األعمال وفق شريعة اهلل َّ
جمالس العلم جمالسة جمالس الفقه اليت نتعلم من خالْلا ما يصحح الصيام وما يفسده ،وآداب الصيام
وسننه ،وما َيكن أن يكون من آفات تعرتي الصوم فتفسد كثرياً من آثاره وبركاته ومثراته ،لذلك فإن علينا
أن نالزم جمالس العلم اليت يوثق ِبا ،واليت يطمأن إل نظافتها وإل سالمتها وإل صحتها.
أيها املسلمون ،حنن على موعد بعد أيام قليلة لستقبال شهر رمضان فلنكن على أهبة الستعداد
لستقبال أنواره ِبعرفة سليمة صحيحة بأحكامه وآدابه وشروطه .وأريد أن أستبق القول فأقول :إن صيام
شهر رمضان منوط بثبوت هذا الشهر ،وثبوته إمنا هو بأحد أمرين ،إما بتمام شعبان ثالثني يوماً ،أو
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برؤية اْلالل ف مساء يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان ،فإذا رؤي اْلالل فإن اليوم التال لذلك هو
يوم بدء رمضان ،على أن ثبوت ذلك إمنا يتم عن طريق ول األمر ،وحنن أريد أن أكون صرَياً معكم،
لقد متيزت بالدنا منذ سنوات كثرية بأهنا األدق ف ضبط بداية شهر رمضان ،وهناك جملس علمي فقهي
ل خيضع ألي جتاذبات سياسية ول ألي إمالءات ،هو يرجع ف ضوابطه وف إثبات هذا الشهر إل
قواعد شرعية معتمدة ،ولذلك فإن ثبوت شهر رمضان إمنا يتم بناء على اإلعالن الرمسي لبالدنا ،والذي
ل خيضع ألي إمالءات سياسية ول غري سياسية ،هذا الذي عهدناه ف بالدنا منذ تلك السنة اليت
خضعنا فيها لعتبارات أخرى ،إذا ِبم يصومون الناس مثانية وعشرين يوماً بدلً من تصحيح صيامهم،
ألهنم ل خيضعون لضوابط علمية شرعية وإمنا لعتبارات أخرى؛ لكي يضيعوا الناس عن دينهم ويفقد
طمأن إليها من أهل
الناس ضوابط أحكام شريعتهم ،أقول :حنن هنا وهلل احلمد لدينا مرجعية علمية م َ
السنة واجلماعة ومن سائر أطياف هذه األمة وهلل احلمد ممن جيتمعون ف جملس القضاء األعلى ف مساء
التاسع والعشرين ينتظرون ويرتقبون من يتتبعون هالل شهر رمضان حىت إذا ما رأوه أثبتوا فإن غم عليهم
أمتوا شعبان ثالثني يوماً ،وهذا مما جيعلنا نشعر بِّبكة بالد الشام اليت خصها اهلل تعال بذلك.
أقول قول هذا وأستغفر اهلل العظيم ل ولكم ولسائر املسلمني
خطبة اجلمعة 5102-06-05
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