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 رمضان مكيدة للصائمين في

 اإلمام الشهيد البوطي

 13/08/2010املوافق 1431، رمضان 03، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

  عباد   إىل  أقبل  كيف   -  القدسية  النفحات   شهر   -  اإلهلية  الرمحة   شهر   املبارك،   الشهر  هذا  أقبل  كيف  أرأيتم
 النسمات  ذلك   مكان  يف  وظهرت   الالهب  احلرور  اختفى  كيف  أرأيتم  العظيمة،  أبلطافه  مصحوابً   وجل  عز  هللا

  .ولطفه وجل عز هللا لرمحة  منوذج هو ذلك . وهنار ليلٍ  يف املنعشة

  هذا  بشدة  ممزوجة   هللا  عباد  إىل  الشهر  هذا  واجبات   تُ ْقب لَ   أن  من  الناس  من  كثري  وخاف  املتوقعون  توقع  لقد
 التوقعات   على  اإلهلية  األلطاف  تغلبت  لقد.  وجل  عز  العاملني  رب   سنن  يعلموا  مل  إذ  أخطأوا  ولكنهم  الالهب  اجلو

   .أرصادها وعلى اجلوية

 الالئق   الشكر  له،  عبوديتنا  بذل  الالئق  الشكر  العليم  اللطيف  اخلالق  اإلله  هذا  نشكر  –  هللا  عباد  اي  –  فتعالوا
   .له  حد   ال الذي  وبلطفه الغامرة برمحته

  الشهر،   هذا  يف  وجل  عز  هللا   إىل  املقبلون  يناله  الذي  العظيم   األجر  عن  الكثري  الكثري  مسعتم:  إنكم  هللا  عباد
 الفت  أن  أريد  لكنين  وتكراراً،  مراراً   ومسعتموه  عرفتموه  الذي  هذا  أعيد  أن  أريد  وال  آبدابه،  ويتحلون  واجباته  يؤدون

  له والذاكرين الشهر هذا يف هللا على املقبلني أجر يعظم ما  مبقدار إنه  ،  مبكان  األمهية من  هي حقيقة إىل أنظاركم
 يتوقعه  ال قد كبري  لسخط يتعرضون وآدابه واجباته عن واملعرضني الشهر هذا  عن التائهني فإن آبدابه  واملصطبغني

   .الناس من أحد  
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 يناله   العظيم  األجر  من  وجه:  اثنان  وجهان  هلا  العام  هذا  خالل  بنا  متر  اليت  اإلهلية  الرمحة  معامل  فإن  وهكذا
فُّون  له  يتعرض  القات   اإلهلي  السخط  من  آخر  ووجه   املعامل،  هذه  يف  هللا  إىل  املقبلون   والتائهون   املعامل  هبذه  املستخ 

 . هللا  عباد اي احلقيقة هذه فلتعلموا أال ،عنها

 من  شهراً  عشر أحد خالل الصاحلني هللا ولعباد األمة هلذه  حتاك مكيدة هنالك  أن فلتعلموا ذلك  علمتم إذا
  هذه   ُتَصب    أن   أجل  من  وحبكها   حتضريها  على  واجلن  اإلنس  شياطني  من  املكيدة   هذه  أصحاب   يعكف  العام،

  يعكف  اليت  الرعناء  املكيدة  هذه  من  أنفسكم  على  فاحذروا  أال.  املبارك   رمضان  شهر  يف  الشهر،  هذا  يف  املكيدة
  هللا   عباد   فيتقطع  الشهر  هذا  يف  املكيدة  هذه  لُتَصب    العام  من  شهراً   عشر  أحد  –  لكم  قلت  كما  –  حتضريها  على
   .عنه  حدثتكم الذي للسخط ليتعرضوا مث ومن  وآدابه وواجباته  رمضان شهر من ويُ َغي  ُبوا منه وجل عز

 من  الشهر،  هذا  يف  صبها  أجل   من  العام  خالل  –  لكم  قلت  كما  –  ُتَصاغُ   اليت  املسلسالت   مكيدة  إهنا
  سبحانه  هللا   عن هبا ويعرض هبا  ينشغل وجل،  عز هللا  عن الشهر هذا  يف املسلم العبد حيجب  حجاابً  جعلها أجل

  .وجل  عز  هللا  على  وإقباله  هلل  ذكره  بسبب  العظيم  األجر  ينال  أن  من  بدالً   هللا  من  كبري  بسخطٍ   يبوء  وهكذا  وتعاىل

 ألطاف  من  حُيَْرمُ   وإمنا  املعاصي  بسبب  رمحاته  من  حُيَْرمُ   وال  وجل  عز  هللا  عن  ينأى  ال  اإلنسان  إن :  هللا  عباد
 عن   وأهواؤها   الدنيا  مشاغل  تلهيه  وعندما  وجل  عز  هللا  ذكر  عن  يغيب  عندما  هللا  لسخط  ويتعرض  وجل  عز  هللا

 َعن   أَْعَرضَ   َوَمنْ   :وجل  عز  هللا  يقوله  ما  فامسعوا  أال  عنها،  أحدثكم  اليت  املكيدة  هي  وتلك   وجل،  عز  هلل  ذكره
 من   يقل  مل.  ذ ْكر ي  َعن  أَْعَرضَ   َوَمنْ   [124:  طه]  أَْعَمى   اْلق َياَمة    يَ ْومَ   َوََنُْشرُهُ   َضنكاً   َمع يَشةً   َلهُ   فَإ ن    ذ ْكر ي
 عن   بعيد  وجل  عز  هللا   ذكر  عن  املعرض   ولكن  اتب   من  على  يتوب   وهللا   خطاء  آدم  بين  كل  املعاصي،  يف   تورط
  يَ ْومَ   َوََنُْشرُهُ   َضنكاً   َمع يَشةً   َلهُ   فَإ ن    ذ ْكر ي  َعن  أَْعَرضَ   َوَمنْ   .هللا  ألطاف  عن  ابالحتجاب   عليه  حمكوم  هللا،  رمحة

رياً   ُكنتُ   َوَقدْ   أَْعَمى  َحَشْرَتين    مل َ   َربّ    قَالَ     ،أَْعَمى  اْلق َياَمة   يتَ َها  آاَيتُ َنا  أَتَ ْتكَ   َكَذل كَ   قَالَ   ،  َبص   اْليَ ْومَ   وََكَذل كَ   فَ َنس 
 . [126-124:  طه]  تُنَسى

يَ ن ُكم  ال يَ ن ُكم  ال  -  بصراحة  وأقوهلا  –  املسلسالت   تُ ْنس  يَ ن ُكم  ال  وجل،  عز  هللا  ذكرَ   تُ ْنس   على   اإلقبالَ   تُ ْنس 
  أقول  ما  أعلم  وأان  أقوهلا   سخط،  إىل  حقكم يف  رمحاته  فتتحول  الشهر  هذا  يف  تالحقكم  اليت  وجل  عز  هللا   رمحات 

 . هللا  عباد اي لكم

 . بفشلها حتكمون بذلك  وأنتم كلها  امللهيات  هذه املبارك الشهر هذا يف قاطعوا
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 . هللا عباد اي  جناحها سر هو إقبالكم يقولون؟ كما   تنجح املسلسالت  هذه جيعل الذي ما

 إىل  قريب عما ستسري خبيثة  وأمراض أوبئة  فها توضعت ما املسلسالت  هذه يف  أبن  –  أخربكم وإين – أال
 عدواها   تصيبنكم   ال  عنها   ابتعدوا.  وإايها  فإايكم  ممثليها،   خمرجيها،  منتجيها،   املسلسالت،  هذه  أصحاب   جسوم

 .أقول ما وأعلم أقول وأان هللا،  عباد اي

  هذه  أن   علمت  ولقد  وعذابه،  مقته   بل  وسخطه  هللا  غضب  يستنزل  ما  املسلسالت   هذه   يف  أن  علمت  لقد
  عنها،   ابتعدوا.  أصحاهبا  جسوم  إىل  قريب  عما   ستسري  خبيثة  وأمراض  أوبئة  جراثيم  فيها  توضعت  قد  املسلسالت 

 . هللا  عباد  اي عدواها تصيبنكم  ال عنها  ابتعدوا انصح،  أان

  يعرضون  ممن   لسنا   –   احلمد  وهلل  –   ولكنا  وسلم،  عليه   هللا  صلى   هللا   رسول   قال  وهكذا  خطاؤون   َنن:  هللا   عباد
 . هللا  حبمد توابون نفسه الوقت يف ولكنا خطائني نكون  قد التوبة، عن

  ضعف  نتيجة  هي  اليت  احلالة  هذه  فلنداو  واآلخر  احلني  بني  القدم  بنا  تزل  أن  على  محلنا  قد  الضعف  كان  فإذا
 جل عز هللا.  وتعاىل سبحانه هللا  إىل وااللتجاء ابخلضوع ذلك  فلنداو ابلتوبة، ذلك  فلنداو بنا وجل عز هللا وصفه
ه مْ   َعَلى  َأْسَرُفوا  ال ذ ينَ   ع َباد يَ   ايَ   ُقلْ   :وتعاىل  سبحانه  هللا  إال  الذنوب   يغفر  الذي  ذا  ومن  الذنوب،  يغفر  اَل   أَنُفس 

يعاً  الذُّنُوبَ  يَ ْغف رُ   اّلل َ  إ ن   اّلل    ر مْحَة   م ن تَ ْقَنُطوا يمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  إ ن هُ  َجَ     .[53: الزمر] الر ح 

  إىل   التفاتة  مثابة  الشهر  وهذا  وتعاىل،  سبحانه  هللا  إىل  التفت  ملن  هللا،  إىل  أقبل  ملن  َجيعاً   الذنوب   يغفر  ولكن
  أصفح   إيل  أقبلوا  أال :  هللا   هلم  يقول  املختلفة  للكبائر  واملرتكبني  واملارقني  للعصاة  هللا   من  دعوة   الشهر  هذا   هللا،

 .أعمالكم من السود الصحائف أُبَ يّ ض إيل أقبلوا أال ذنوبكم، لكم أغفر إيل أقبلوا أال عنكم،

  أن   هللا  ذكر  عن  غفلتنا  عدم  ومعىن  وتعاىل،   سبحانه   هللا   ذكر  عن  نغفل  أال  منا   املطلوب  منا؟  املطلوب   فما
 . هللا أعتاب  على والتضرع هللا إىل االلتجاء إىل ذكره يقودان أن أو التوبة إىل ذكره يقودان

 أتوب   علي ،  تتغلب  عارمة  وشهوايت  ضعيف  لكنين  هللا  أعصي  أن   أحب  ال  أان:  يل  قال  حني  منذ  شاب   سألين
 تقفه،  الذي  املوقف  هذا  إىل  أرأيت:  له  قلت  ويتوسل،  يتضرع  وأخذ  أصنع؟  ماذا  املعصية،  إىل  أعود  إنين  مث  هللا  إىل

 تقدم   الشكوى  هذه  وخالقك،  موالك   ربك،  أمام  ولكن  مثلي  عبدٍ   أمام  وال  أمامي  ال  لكن  ذاته  املوقف  هذا  قف
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 مندفع   ولكنين  أعصيك   أن   أحب  ال   موالي:  له  قل  واألهواء،  الشهوات   هبذه   ابتالك  من  إىل  فطرك،  من  إىل   هبا
 . واألهواء الشهوات  هذه من ريب اي حررين بعونك، إال قوة وال يل حول ال رب  فيا هبا ابتليتين اليت ابلشهوات 

  ذلك،  على  واثبر  والتجأ  وتعاىل  سبحانه  هللا  ذكر  أي  نفسه،  على  مسرف  وهو  عاصٍ   وهو  هللا  إىل  التَجأَ 
 قلبه   يتألأل  الذي   اإلنسان  وأصبح  حاله   سوء  من  انتشله  شهواته،  من  انتشله  أهوائه،  من  انتشله  لبيك،  هللا  أجابه

 . هللا عباد  اي  الرجل ذاك كلنا  ،  اإلهلية الرمحات  بتجليات  طافحاً 

 ال  لكن  الكبائر  ملرتكيب  للمارقني،  للعصاة،  األبواب   فيها  وجل  عز  هللا  يفتح  اليت  الفرصة  هو  رمضان  شهر
.  ال  هللا،  بكتاب  االستهزاء على  هللا، لدين الكيد على العام طوال يعكفون  للذين ال للمعاندين، ال للمستكربين،

بُواْ   ال ذ ينَ  إ ن   : وتعاىل سبحانه هللا  رمحة من مطرودون أهنم قرآنه يف  اإلهلي البيان أعلن هؤالء اَيت َنا َكذ   َواْسَتْكرَبُواْ  آب 
َها   اْلُمْجر م نيَ   جَنْز ي  وََكَذل كَ   اخلْ َياط    َسمّ    يف    اجْلََملُ   يَل جَ   َحّت    اجْلَن ةَ   يَْدُخُلونَ   َوالَ   الس َماء  أَبْ َوابُ   هَلُمْ   تُ َفت حُ   الَ   َعن ْ

   .ذلك  يكون وأان  [40: األعراف]

  هذا   يف   هللا  عن  يشغلكم  ما   قاطعوا:  إلخواين  احملب  تقدي   أقدمها   إنين  مث  لنفسي  أوالً   أزجيها   نصيحة  هذه
  .وتعاىل سبحانه  هللا عن الشهر هذا يف املسلمني تبعد لكي العام خالل ُتصاغ اليت املسلسالت قاطعوا الشهر،

  وجل،   عز  هللا   دين  هبا   حياربوا  أن   قبل  هللا  هبا   حياربون  اليت  األعمال  هذه  يف  يوغلون  الذين  هؤالء  إن:  أقول  وأان
  مباركة،  بلدة   هي   نعم  املباركة،   البلدة  هذه   عن  يبعده  أن   هللا  أسأل   رابين  لسخطٍ   نذير   إهنا  شديد،  لعقاب   نذير    إهنا

 .وجل عز هللا  لشريعة حراساً  يكونون  من هللا،  لدين حراساً  يكونون من فيها أقام هللا  أن مباركة بلدة أهنا ومعىن

  حولكم من الكثرية  الفضائيات  ولكن هللا  عباد  اي ذلك  أعلم وأان هللا دين حتارب  مسلسالت  تقبل لن بلدتنا
 . أنفسكم حتصنوا أن السبيل السبيل؟ فكيف مسومها تزال ما ترسل

 قريب  عما   ستسري  خبيثة  وأوبئة   ألمراض  جراثيم   –  أقول  ما  أعين  وأان   –   فيها  توضعت  مسلسالت   هنالك 
 . لعدواها أنفسكم تعرضوا  ال وإايها، فإايكم أصحاهبا جسوم إىل

 .العظيم هللا  وأستغفر هذا قويل أقول


