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 عالمة حصول املغفرة في صيام رمضان

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 11/11/3111 :تاريخ الخطبة

 

وجهك  لالِ  ياربنا لك احلمد كما ينبغي جل ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال اهلل لوأشهُد أن ال إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اهللُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  وحدهُ 
ِ سيّ  الّلهم صل   ،ه بشرياً ونذيراً كل   لالماً دائمني متلالزمني وس صلالةً   دنا حممدوسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى آ

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

 ..عباد اهلل فيا  أّما بعدُ 

 ،ربىكيف األحاديث اليت صحت عن رسِو اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يتلقى منه كثرٌي من املؤمنني بشائر  
 ،األحاديث من تلكولكنهم ال يعلمون األبعاد واملعاين العميقة اليت أرادها رسِو اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ىل صعيد آثار االنتشاِ من وهدة الضياع إ وبدالً من أن تكون هلذه األحاديث يف نفوسهم ،فُيخطئون يف فهمها
  .االستقامة على صراط اهلل عز وجل تفعل هذه األحاديث يف حياهتم نقيض ذلك

 :من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسِو اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاِ
 ًما تقدم ه إميانًا واحتسابًا ُغفر لومن صام رمضان واحتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه  من قام ليلة القدر إميانا

من حج  :صلى اهلل عليه وعلى آله وسلماحلديث الصحيح الذي يقِو فيه املصطفى ومن ذلك . من ذنبه
 .رجع كيوم ولدته أمهفلم يرفث ومل يفسق 

باًء ثقيلة يكون الواحد منهم قد حتمل أع ،أنشودهتم الضالةكثريون هم الذين جيدون يف مثل هذين احلديثني 
حلرام حاجاً وجيد يف توجهه إىل بيت اهلل ا ،ما ينجيه من هذه األثقاِ كلهاجيد يف صومه لشهر رمضان من األوزار 

قد اقرتف فسه فإذا وجد ن ،اآلثامما يعود به إىل اليوم الذي ولدته فيه أمه نقياً عن سائر األوزار طاهراً عن سائر 
احلرام  وموسم احلج إىل بيت اهللالعلالج ينتظره فشهر رمضان قادم وجد  ،مرًة أخرى مثل تلك األثقاِ واألوزار
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وإذا  اهلل عز وجل ألنه يستطيع أن يصوم رمضانوهكذا يطمئن بااًل إىل أن املعاصي لن حتجبه عن  .أيضًا قادم
  .د طاهراً مطهراً من سائر األوزاروعاباملعاصي كلها قد غابت وزالت 

  ؟األحاديث على هذا النحوأيها اإلخوة أين مكان اخلطأ يف فهم 

 ،ما قد يتصوره أحدنا أن الطاعات اليت هي كالصوم واحلج إىل بيت اهلل احلرام وأداء الفرائضمكان اخلطأ هو 
واألمر  ،هذه الطاعات هي اليت تفتح لإلنسان السبيل إىل مرضاة اهلل وتغلق السبيل بينه وبني سخط اهلل عز وجل

يقينه اجلامث  ،والسر الذي يوصل العبد إىل اهلل إميانه .للسر الذي هو املوصل إىل اهللالطاعات مثراٌت  ،ليس كذلك
ُعَها يف  َمَثلالً َكل َمًة طَي َبًة َكَشَجرٍة طَي َبٍة َأْصُلَها ثَاب ٌت َوفَ رْ  :الطيبة البيان اإلهلي بالكلمةبني جواحنه والذي عرب عنه 

نٍي ب إ ْذن  َرب  َها  .السََّمآء * تُ ْؤِت  ُأُكَلَها ُكلَّ ح 

هو وانح اإلميان الذي ينبغي أن يكون جامثًا بني اجلهذه الكلمة اليت عرب هبا البيان اإلهلي عن العقيدة وعن 
 .اهلل سبحانه وتعاىلالسر الذي يضع يف الطاعة روحها ويضع يف العبادات معىن قبِو 

 ،ائبرحل وإميانه غومن مأل حياته كلها طاعات وعبادات وصياماً وحجاً ونسكا ولكنه عندما رحل إىل اهلل 
قيقة ينبغي أن ه احلهذ .رحل وعقيدته باهلل عز وجل قد دخلها زيغ أو ريٌب أو شك فإن طاعاته كلها ال تفيده

من قام ليلة القدر إمياناً  :مباذا نعود لكي ندرك معىن كلالم رسِو اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قاِ .نعلمها
معىن هذا الكلالم  .ُغفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبهواحتساباً 

 ،بصيامك لرمضان هبذه الطاعة اليت أحرزهتا طهرت بيتك الذي كان مغرباً والذي كان تراكمت عليه األتربة كأن
إليها  أن يتسرب نهذه عيُطلب منك أن ترعى دارك  ؟واآلن وقد عادت دارك نقية نظيفة ما الذي يُطلب منك

ق النوافذ منك أن تغل املطلوب ،ك مرة ثانيةعن أن ترتاكم عليها األتربة واألقذار من هنا وهنا ،مرة أخرىالغبار 
نظفت وأن  أما إن فرحت بأن الدار قد ،من الدنسوأن تكون حارساً على دارك اليت تعبت يف تنظيفها وتطهريها 

ي تتألق مث أمهلت الدار فلسوف تعود إليها بعد حنٍي وهكل ذلك قد غاب وعادت الدار األتربة والغبار واألقذار  
  .عليهأسوء مما كانت 

رعى هذه ينبغي أن ت ؟تفعلهما الذي ينبغي أن  ،بعد أن خرج شهر رمضان ،أكرمك اهلل بصحيفة بيضاء
السبيل  ،باهلل السبيل إىل ذلك أن متنت يقينك ؟ذلكفكيف السبيل إىل  ،أن ال تسود مرة ثانيةالصحيفة البيضاء 

إىل أن  وكيف السبيل .هذا هو السبيل إىل ذلك .اإلميانية الكامنة بني جواحنكإىل ذلك أن تغذي عقيدتك 
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ك أن تكثر من سبيل ذل ؟إىل إميانك باهلل عز وجلكيف السبيل إىل أن ال يتسرب ريٌب وشٌك   ؟تغذي معتقدك
 .السوادإليها  من أن يعود فيتسربذكرك هلل هو احلصن الذي يقي صحائفك البيضاء  ،ذكر اهلل سبحانه وتعاىل

يام جديد لن تنفعه الطاعات ولن ينفعه ص ،الشياطني فحجب عن اهلل عز وجل وذكرهومن ترك قلبه لوساوس 
اُه َواَل ُتط ْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ذ ْكر نَا َوات ََّبَع َهوَ  :ولعلكم مل تقفوا أمام معىن قِو اهلل عز وجل ،لشهر رمضان

ره بعد ذلك اتباع اهلوى ويصبح أممثرة ذلك  ،عندما يُغفل اهلل قلب اإلنسان عن ذكره يتبع هواه وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا
 .فرطا

 إمياين قوٍي ال ريب فيه جامث يف قليب وأنا ال أشك وال أرتاب يفها أنا ذا أمتتع مبعتقٍد  :وقد قيل - يقِو قائل
َفلاَل يَْأَمُن َمْكَر اللَّه   :نقِو له .نا مطمأن الباِفأ ،سبحانه وتعاىل وقد تطهرت من األدران بصوم رمضانباهلل 

ُرونَ    ؟يأِت مكر اهللمن أين  .إ الَّ اْلَقْوُم اخْلَاس 

عود إىل معتقدك وأنت مطمأن الباِ تليست العربة يا هذا بالساعات اليت تتقلب فيها بنعيمك وبرغد عيشك 
 ،سك وذهنكتطوف برأوجتد الدالئل على وحدانية اهلل ووجوده وعظمته اإلمياين فتجده جامثًا بني جواحنك 

أتيك نذير املوت يوإمنا العربة عندما متتد على فراش املوت وعندما  ،هباليست العربة يف هذه الساعات اليت متر 
  .السكرات هنالك العربة بوجود املعتقد أو زواله ،من جسدكعملية استخراج الروح وتبدأ 

ل هذا ليس الذي جيع ؟بالغة من اهلل عز وجلأيها اإلخوة ما الذي جيعل إميان اإلنسان يظل مكلوًء بعناية 
 بيت اهلل احلرام وليس السر يف أنه حج إىل ،أنه قام ليلة القدر فغفر له فاطمأن بااًل أبداً اإلميان مكلوًء بعناية اهلل 

زيٍد من تعظيم مبلسر أن تغذي إميانك هذا يومًا بعد يوم بعد يوم ال ا ،إىل أنه رجع كيوم ولدته أمهواطمأن بااًل 
  . وأطراف النهارآناء اهللمبزيد من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل  ،من اهللمبزيد من اخلوف  ،مبزيد من مراقبة اهلل ،اهلل

غذاءه  يأتيك املوت وإميانك قد تلقى ،يأتيك املوت وهو قويعندما يتغذى إميانك يومًا بعد يوم بعد يوم 
بقى إميانك فلسوف يفلو أن الشيطان ولو أن آالم املوت وسكرات املوت كل ذلك أراد أن حيجزك عن  ،الكايف

ولكن إذا   ،ال إله إال اهلل :شياً تولسوف ترحل عن هذه الدنيا وأنت تقِو من ،أمجعإميانك مهيمناً على مشاعرك 
جواحنك وأن صحائفك ابيضت لصومك شهر رمضان أو لقيامك أن إميانك جامث بني بكنت تركن إىل يقينك 

ت إىل القوة اليت لن تلتف ،إميانكتاج إليه فلم تلتفت إىل الغذاء الذي حي ،واطمأننت بااًل على هذاليلة القدر 
  ؟فما الذي حيدثينبغي أن متد هبا إميانك القليب باهلل سبحانه وتعاىل 



 اإلمام الشهيد البوطي             عالمة حصول املغفرة في صيام رمضان

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                              4

ؤادك وهي حمبة الدنيا اليت تتسرب شيئاً فشيئاً إىل ف ،عر الرغائب واألهواء وحمبة الشهواتأن مشاالذي حيدث 
بالناس  ،بوظيفتك ،مبالك ،بشهواتك ،يأتيك املوت وفؤادك ممتلٌؤ برغائبك ؛قلبك مناليت ُتضيق جماِ اإلميان 

يأتيك املوت  ،بفكرك عن أولئك الذين حتقد عليهم والذين مرت فرتة وبينك وبينهم عداوة ،بأقاربك ،الذين حتبهم
أما اإلميان  ،أما اإلميان الذي مل تغذه ،وقد ظهرت هذه املشاعر كلها على سطح تفكريك وهيمنت على كيانك

ًا تلتفت وإذا باإلميان ففلسوف يكون هزيلاًل ضعيتاج إليها ليتمتع بالقوة الضعيف الذي مل يأخذ حاجته اليت حي
أما  ،يانههو الذي يستيقظ ويتجلى يف كاإلنسان عندما يقع يف سكرات املوت عقله الباطن  ؛قد غاب عن بالك

تطاير من شدة فإهنا تعقله السطحي الذي يفكر به واملسائل اليت كان يضعها على السطح من مشاعره وأفكاره 
يتذكر  ،ان يغذيهاولكنه يتذكر دنياه اليت ك ،ال يتذكر يف تلك الساعة ربهال يتذكر يف تلك الساعة إميانه و  ،األمل

  .شهواته اليت كان يرعاها

رون أن فلالناً  أال تذك ؟أنكم جلستم إىل جانب إنساٍن جيود بنفسه مباذا يهتفأمل تذكروا يف يوٍم من األيام 
و بينه وبينه من اليت بينها أ ةفلالٍن أو فلالنوأن فلالناً كان يهتف باسم كان يهتف بصندوقه وما فيه من مدخرات 

فلالٍن وفلالٍن  واألمواِ اليت له عندأال تذكرون أن فلالناً رحل عن هذه الدنيا وهو يتحدث عن جتارته  .الوالء ما فيه
ه وعلى وقد كان يستذكر بكلالم رسِو اهلل صلى اهلل علي ،وقد كان يصوم رمضان ،من الناس يُذكر باهلل فلال يتذكر

والعربة وائه وأوزاره بأه ،ورحل وهو مثقل بشهواتهوقد ترك إميانه وراءه يف دويرة أهله يرحل هذا اإلنسان  ،وسلم آله
  .لكابتلالٍء وحنو ذفيه اإلنسان ما بني رغد عيش وما بني ليست العربة مبا يتقلب  ،خبواتيم األمور

هلل عليه يفسر لكم كلالم رسِو اهلل صلى اال تدعو الشيطان هذا املعىن ينبغي أن تدركوه جيدًا وينبغي أن 
فر مث إنين أقِو لكم إن اإلنسان الذي غ ،وسلم على خلالف ما أراده املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ه ذر  األمور اليت حمات وسريه إىلوالبد أن جيد أن سريه إىل احملر  ،اهلل له ذنوبه البد أن جيد نفسه متجهاً إىل اهلل
ت تكره ما كانت وأن نفسه أصبحأن قلبه قد انشرح إىل التوجه إىل اهلل سيجد  ،وتعاىل منها مغلقةاهلل سبحانه 

لَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه َوَمن يُر ْد أَ  ْشرَْح َصْدرَُه ل إْل ْسلاَلم  َفَمن يُر د  اللَُّه َأن يَ ْهد يَُه يَ  ،تعانقه من األهواء والشهوات ن ُيض 
َا َيصَّعَُّد يف  السََّماء   هذا  ،فألعد إىل ما كنت فيهها أنا ذا صمت رمضان  :فلال يقولن قائل َضي  ًقا َحَرًجا َكَأمنَّ

  .الشعور الذي يساوره دليٌل على أنه ليس ممن قام رمضان إمياناً واحتساباً 
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أن بحانه وتعاىل وأسأِ اهلل س ،يف هذا الشهر املباركأسأِ اهلل سبحانه وتعاىل أن يرزقنا حسن اإلنابة إىل اهلل 
له سبحانه أن وأسأاإلكرام اإلهلي يف هذا الشهر يوفق العامل اإلسلالمي أمجع أن يتلالقى قادًة وشعوباً على مائدة 

 .تعاىلنصوحاً هلل سبحانه و يلهمنا مجيعاً توبًة صادقًة 

     .ِو قويل هذا وأستغفر اهلل العظيمأق


