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 تاريخ اخلطبة

 2811/ 80/ 12 املىافق  1432،  رمضان  12 ، اجلمعة     

 د كتاب اهلل تعاىلهاالصطالح مع رمضان وتع
   ددا را ددا احلمددد هلل اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددالل ونهدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال هدددم ال 
ندددم كمدددا أء يدددم   دددد ننسدددحل  وأ دددهد أن ال  لددد   ال اهلل أحصدددي ء دددا    يدددحل أ

وحددد  ال  ددل حل لدد   وأ ددهد أن دمددداا  بددد  ورالددول  وصددني  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   اهلل  ىل العددداش ك  دددِ  اشددد اا وندددل لاا  ال هدددم صددد  والددد م وادددار    دددد 

وم دمدددد صدددالةا والدددالماا زانيمدددي متال مدددي  ىل  دددالددديدنا دمدددد و  دددد  ل الددديدنا 
ون وننسددي ا لنبددة اتاددوع اهلل تعدداىل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوصدديدم أ هددا ا سدد 

  باز اهلل:
لاددد   م ددا أن رايددع ااره  اددا  ددو الهيددإ الددلن  همددي  ليهددا مدد  السددما   
ولاد   م دا مجيعداا أن ااره تددون  امددة  موحشدة ا  هدل  مسدت يلة قاالدية  

ولددددم مدددد  مددددواتب  ىل حيدددداةب وراددددم  ددددمهاا لددددا   يهددددا  ددددلا الهيددددإ مدددد  السددددما  ح
 [ 5:  احلج] (ِم  ُك   َ ْوجب ََبِيجب ): وا ز لت وأنبتم كما قال اهلل    ون 

 ادا  دو الدتداب  – دا  بداز اهلل  –؟ رايدع الا د  ولد   ما  و رايع الا د 
الددلن  تضددم  خطدداب اهلل الددب ان  وتعدداىل لعبدداز   كتاادد  الددلن  تضددم  خطاادد  

 اهلل    ون  م  خ يات    لا  و رايع الا    ل  خبة اليت كلَّمها
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 ن الا   اللن ش  ُدَتْح ل  أن  تشبع َبدلا الهيدإ واادي دلومداا مد  خطداب 
  ديوادداا   دد    سددت يل كمددا تسددت يل ااره الدديت ُحلَِمددْم اهلل الددب ان  وتعدداىل

  مدد  قطددل السددما   و اسددو الا دد  كمددا تاسددو ت ددحل ااره  تتددددن ادد  تت يددل
  بهي أن نتبي ها مجيعاا  ا  باز اهلل  ل  حاياة  

ال ميد  إلنسان نع  م  لسان  والي ة  ىل ق بد    هددن  ىل  دهاز  خطداب 
اهلل  دد  وندد    ت ددو   نددا  ال يدد  وأطددلا  ال هددار  أو ًعدد  ل نسدد  ورزاا زانيمدداا مدد  
تالوة كتاب اهلل وتدال خطاا   ال ميد  لصاح   لا الا د   ال أن  تمتدع ادد  

  بهي أن  تمتع ا  العبد ا هم    دون موصول الصد ة اداهلل  د  وند  ما اد  ما 
زانيماا   تمتع القة ال تأيت م  طبع وال تلاية وال أالباب ماز ة و اا تأيت م  غلا  

اددد    دددل  حايادددة أقو دددا لددددم  الا ددد الادددل ن الدددلن  تعهدددد ننسددد  صددداح   دددلا 
  أكثددل مدد    ددة اددأن  عددأ أملنددا اهلل الددب ان  وتعدداىلااختصددار  ومدد  أندد   ددلا ا 

 ناب   ىل خطاب اهلل    ون    ت و  ونتدال   تأم وا   قول  الب ان :
َل ِلَدِ َماتِدِ  َولَد  مَِدَد ِمد  ُزونِدِ  ) َواْتُ  َما أُوِحَي  ِلَْيحَل ِمد  ِكتَداِب َرا دحَل اَل ُمبَدد 
 [ 27:  الدهف] (ُمْ َتَ داا 

َهددُ  را ددا الددب ان      وتعدداىل  ىل نبيدد  دمددد تددأم وا   ااطدداب الددلن ونَّ
  اول ل : اا ام ااوىل م  اعثت 

َأْو  ِْز *  ِنْصدَنُ  َأِو انُادْ  ِمْ دُ  قَ ِديالا *  قُدِم ال َّْيدَ  ِ الَّ قَ ِديالا *   َا أَ دَُّهدا اْلُم َّم د ُ )
 [ 5-1:  ا  م ] (ِ نَّا اَل ُدْ ِاي َ َ ْيحَل قَدْوالا ءَِايالا *  َ َ ْيِ  َوَرت ِ  اْلُاْل َن تَدْلتِيالا 

 ددلا  ددو الاددول الثايدد    ددأمل اهلل  دد  وندد  االتوندد   ليدد  تاليدداا متدددالاا رالددول   
  أمل اهلل    ون  االتون   لي   باز  مجيعاا 
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أ    ي  القت ا ادتداب اهلل الدب ان   – ا  باز اهلل  –واآلن تعالوا نتسا ل 
ل مدد    بهددي أن نعددد م وتعدداىل  أ دد   ددو ا وقددف الددلن ناندد  مجيعدداا أو أقددول أكثدد

مددددهم ي مسددددد مي هلل الددددب ان  وتعددددداىل  تعدددددالوا نتسددددا ل  ددددد  مددددوقنهم مددددد   دددددلا 
 ااطاب اللااين 

أن   ا سددد مي مدد  ميددل   يددد   –وأظدد  أنددد  لسددم مبالهدداا  –الددلن أ  مدد  
وقدددد  –العدددام ت دددو العدددام وا صددد ف ال  ت دددل  مددد   او دددة زار  قددد   والدددلن أ  دددم 

أن   ا سدد مي مدد   دااكم الهبددار   ددد ا صدد ف  –رأ دم اددااج مدد   دلا اعيدد  
ا سدددتوزي   زار  زون أن   تندددم أ ددد  الددددار حدددا  ىل ت  ينددد  مددد  الهبدددار الدددلن 

مددد  ال  سدددتطيع أن  –و دددم ُكثُدددل  –تدددلاكم   يددد   والدددلن أ ل ددد  أن   ا سددد مي 
 اددديم لسدددان    دددد تدددالوة   دددةب واحددددة زون ت عدددثم مددد  كدددالم اهلل الدددب ان  وتعددداىل  

للن أ  م  و أن   ا س مي م  ال  ستطيع أن  نلق ادي الدثد  والدثد  مد  وا
أو  ءددار رو ددم مدد  أ ددلازب مدد    ن الدتدداب ا بددي وأحاز ددإ اكل ددا رالددول اهلل 

   دلا الدلن أقولد  لددم؟   – ا  باز اهلل  –الص ااة أو التااعي     أنا مبالغ 
 أ  م  وأتيا    أرنو أن أكون خمطئاا أو مبالهاا ولد   لا ما

 دددمهاا  ددددنا  ىل  دددل  اا دددام الددديت ردددل ا دددا أو الددديت ادددل َبدددا   اا  ددددنا  ىل  دددلا 
و  م ا أن  لا الادل ن ند ل مج دة ا ع م   ايان اهلل وكتاا   – هل اهلل  –الشهل 

واحدددة    ددلا الشددهل  ىل السددما  الدددنيا وأُْءبِددَم كددامالا   ال ددوح ا نددوى خددالل 
  م ا أن أ م ما  تالب ا  اإلنسدان    دلا الشدهل  ىل اهلل  د   لا الشهل  و اا 

وندد   اددا  ددو العدددو    ددد تددالوة خطاادد     ددد تددالوة كتاادد   الالدديما   ندد ح 
ال يدددد   الالدددديما أء ددددا  الصددددالة   اا   م ددددا الددددحل ا  دددددنا  ىل  ددددلا الواقددددع الددددلن 

 وصنت  لدم  ما اللن نتوقع   ا  باز اهلل  ااا؟ 
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هل اللادة   دهل التي يدات اإل يدة  تي دد  يهدا اهلل  د  نعم  هل رمضدان  د
وندد    ددد  بدداز  االلاددة  لددد  أال   تع مددوا  ددا  بدداز اهلل أن  ددلا الشددهل ا ع ددم 
  ددد اهلل ونهددي اء ددي  أمددا الوندد  ااول  هددو وندد  اللاددة ا هددداة  ىل  بدداز اهلل  

 الددل   تددااوا اعددد لددد   ىل مدد ؟  ىل الددل   أقب ددوا   ددد كتدداب اهلل  دد  وندد  أو  ىل
  دددلاه وأقب دددوا  ىل اهلل  ددد  ونددد  وتدددلكلو  اعدددد نسددديان  أقب دددوا  ىل اهلل  ددد  ونددد  
 تددداركوا مددا  دداضم  رمضددان  ابدد   ىل ال دداع َبددلا الوندد    دددما  تددوا ل  ددلا ا عددأ 

)مد  اللن أقول  لدم  ا  بداز اهلل  و  ددما  دااحم ا سد مون  ورالدول اهلل  ادول: 
   ُدْلَحم( ال  َدْلَحم ال

 أمددا الوندد  الثدداين  ددلا الشددهل ا ع ددم  ددللحل  ددو  ددهل االنتاددام   ددو  ددهل 
الو يددد الددلن  تضددم    ددلا الشددهل  تيدداا مدد    ددد اهلل الددب ان  وتعدداىل  ولاددد صددح 

  يمدددا روا  احلددداكم اشدددلو الشددديخي وغددد   أن رالدددول اهلل   ددد  رالدددول اهلل 
َندددل لددد   أاعدددد  اهلل  ادددال لددد  ش  ُدهْ و )ندددا ين ن  ددد   ادددال مددد  أزر  رمضدددان قدددال: 

  رالول اهلل:  مي(
ولد  م   دو  دلا الدلن  ددر   دهل رمضدان ا ال  ُدْهَندُل لد   يبعدد  اهلل  د  

ولتع مدوا  دا  بداز اهلل أن اإلاعداز والطدلز وال عد   دل  الد مدات  - ون  م  رات 
مدد   ددو  -  ومدد  طُددلَِز  اددد لُعِدد مااز ددة الددوا    مدد  أُْاعِددَد  دد  راددة اهلل  اددد طُددلِز

 لا اإلنسان اللن  ددر   دهل رمضدان ا  ند   ددون طل دداا مد  رادة اهلل  طل دداا 
م   ض   و كلامد ؟  دو اا  الدلن  سدتاب  رمضدان ااالدتخنا    دو اا  الدلن 
 ستاب   عانيل  وحاوق  ااالتدبار   دو اا  الدلن  سدتاب  أوامدل  اتم  دي  وليدم 

  ال   ن  حيلص   د أن مي ق  عانيل  دلا أن  مي قها   زو لة أ    اي   واي ننس 
حيددددلص أن مي قهددددا   ددددد ر وع اا ددددهاز   –و ددددي  ددددعانيل اهلل  –الشددددهل ا بددددار  
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حيددددلص   ددددد أن مي قهددددا   ااالددددواق أو   الدددددوانيل  و دددددلا   ددددهال   ددددم الددددل   
  ا م ن      دما ز ا   يهم ا  أخ  قانيالا: )مد  أزر  رمضدان   دم  ُدْهَندل لد  

 الب ان  وتعاىل(  أاعد  اهلل 
 بداز اهلل:  ااا لشدهل رمضدان ونهدان اء دان  وند  م ده  اللادة  م ده  ا هنددلة  

 ول  الون  اآلخل اللن  بعإ االتهد د والو يد 
أنا أز و ننسي وأز وكم مجيعداا وأز دو كد  مدهم  اداهلل  د  وند  وأز دو كد  

ول  ددلا مدد   ع ددم أندد  مصددطبغ اددلل العبوز ددة هلل  دد  وندد  أن نتعددله ل وندد  اا
 الشهل 

 ن ك ددا  ىل  ددلا اليددوم تددانيهي    بدددأ حيدداة ند دددة  – ددا  بدداز اهلل  –تعددالوا 
ول اطع البي   لا التي  اي  ا واي اهلل ول صط ح مع  وليا  ك  م ا  ن ا سان  أو 

هلل  دد  وندد   ابدد  ا[  و 84:  طدد ] (َوَ ِيْ ددُم  ِلَْيددحَل َرب  لِتَدْلَ ددد)ا سددان حالدد : 
 تواة التانيبي 

ن ك دا قدد أ ل د ا  د  كثد  مد  ااوامدل وأركدان اإلالدالم مد  صدالة ونسددحل  
و اا االوندد  ا شددلق اانددور  وغدد  الددحل  مددا أ سددل أن نعددوز  ىل اهلل ونصددط ح معدد 

للمضددان  بشددلنا االتواددة   بشددلنا اابددول اهلل  دد  وندد   تعددالوا نتدد   ىل اهلل  تعددالوا 
ع مدددون أن اهلل الدددب ان  وتعددداىل نسدددتهنل مددد  اندددوب ال يدددام واا دددام  نعدددم  وأندددتم ت

  اب  تواة التانيبي  و  دما قال اهلل الب ان  وتعاىل:
ُقْ   َدا ِ بَداِزَن الَّدِل َ  َأاْلدَلُ وا َ  َدد أَنُنِسدِهْم اَل تَدْاَ طُدوا ِمد  رَّْاَدِة ال َّدِ  ِ نَّ ال َّدَ  )

يعاا ِ نَُّ  ُ َو اْلَهُنوُر اللَِّحيمُ   [ 53:  ل ملا] ( َدْهِنُل اللُّنُوَب مجَِ
 اا كان  ع  التانيبي العانيد    ىل اهلل    ون   أما الدل    سدتد ون   دد 
اهلل  دد  وندد  و   ددون   ددد أن  سددتملوا   تدديههم  هددهال  ال تع دديهم  ددل  اآل ددة 
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 ددددهل رمضددددان كدددداز أن   تصددددف وكدددددنا أن نصدددد   ل الددددو دا  ق بدددد   تعددددالوا قدددد   
  ا حاددداا مدددع اهلل  ددد  ونددد  أصددد ح   نحددد   ن اصددط نصددط ح مدددع اهلل  دددا  بددداز اهلل

أمورندددددا   ن اصدددددط   ا مدددددع اهلل  ددددد  ونددددد  حاددددداا ر دددددع  دددددل  النددددد   دددددا اي  دددددا   ن 
حااا أ از الونيام  أ از اامد  والسدالم  ىل رادوي  الب ان  وتعاىلاصط   ا مع اهلل 

 االزنا 
 بددداز اهلل: ال حيبددد دم ااالدددباب ا از دددة الشدددد ية  ددد  ا سدددب   ااالدددباب 

اخاقو ددددا لدددداوا ا سددددب   لدددداوا اإللدددد  الددددلن  بت ددددي  بدددداز  اعصددددي مونددددوزة لددددد  
التأز دد   وواهلل   ددا لعصددي رادد  و ن ادددت أ ددا  صددي مه ددة  تعددالوا  دداق  ددل  

ل ادددف أمدددام اهلل  ددد  ونددد   –ومدددا   بهدددي أن نسدددي  أننسددد ا زاخ هدددا  -ا  دددا ل 
 ول مد  د البيعة  ىل اهلل    ون  م  ند د 

لم ننسددي السددهال التددام و ددا أنددا أوندد   ددلا السددهال  بدداز اهلل: كددم وكددم الددأ
 ىل كدد  واحددد مدد دم ليعددوز ادد   ىل ننسدد : أنددا اآلن أ ددتهي أمددوراا كثدد ة   حيددايت 
اليت أ يشها وألاي  مام أ وانيي  ىل كث  مد  ا دالا الديت أر ا دا  تادوزين العصدبية  

له ولسدو  تاوزين اللغانيد  واا دوا   ولدد   مدا قل د  الدأردز   دد  دلا  ا د
 طددلق ادداك م ددحل ا ددوت ولسددو  أرا  اعيدد  ولسددو   ددلا  كدد  واحددد مدد دم  تددلع 
 ددد  الدددتباد  دددل  اا دددوا   ندددلا  مهيم دددة   دددد كيددداين كمدددا  دددي اآلن؟ تدددلع  ددد  
الددتدون  صددبييت  ددي ا ت دمددة ك  نددلا  كمددا أ ددا مت دمددة ك اآلن؟ تددلع  دد  

ا اآلن؟ ال  ددا  بدداز الددأظ  ديوادداا اعدداش ااالددباب  دد  مسددببها كمددا ُأْحَيددُ  َبدد
اهلل  التتم ق احلي  ولسو  أند ننسي أمام ن وت اهلل الب ان  وتعداىل  أال 

 تع مون  لا؟ أال تع مون ايان اهلل الب ان  وتعاىل:
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َونُِنددَ  ِ  الصُّددوِر *  َوَنددا ْت اَلددْدَلُة اْلَمددْوِت اِدداحلَْي  َالِددحَل َمددا ُك ددَم ِمْ ددُ  حَِيدددُ )
ٍب مََّعَهدا اَلدانِيَي َوَ دِهيدَ *  َاِلحَل  َدْوُم اْلَوِ يدِ  َلَادْد ُك دَم ِ  َغْن َدةب *  َوَنا ْت ُك ُّ نَدْند

 [ 22-19:  ق] (م ْ  َ َلا َ َدَشْنَ ا َ  حَل ِغطَا َ   َدَبَصُلَ  اْليَدْوَم َحِد دَ 
ولعد   دلا السدهال الدلن أكدلر   – لا السهال كم وكم طلحتد    دد ننسدي 

 ددددال الددددألتم  – وامدددد  الاايددددة اإل يدددة م  ادددي احلددددي واآلخدددل  شددددد   ددددامالا مددد 
 أننسدم أنتم أ ضاا  لا السهال أ ها اإلخوة؟

نح  اليوم نت ل   وق  ل  ااره و  د ظا ل ا وغداا ال دون   ااط ها  
تدددأم وا    دددلا الدددلن أقولددد  لددددم  أال   تع مدددوا  دددا  بددداز اهلل أن قصدددورنا  ادددا  دددي 

قبورندا    تهيدأ لت دحل الاصدور  أقدول قدوم قبورنا  أن  أقو ا ل نسي ولدم قصورنا 
  لا وأالتهنل اهلل 


