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 :اخلطبة األوىل
ُومنُأنفسناُرشورُمنُباهللُونعودُونستغفرهُونستعينهُتعاىلُحنمدهُهللُاحلمدُإن

ُُفالُاهللُيهديهُمنُأعمانلاُسيئات ُالُأنُوأشهدُهلُهاديُفالُيضللُومنُهلُمضل 
ُ.ُُورسوهلُعبدهُحممدا ُُأنُوأشهدُهلُرشيكُالُوحدهُاهللُإالُهلإ

 [٢٠١: عمران آل] ﴾مُسلِمونَ وَأَنتُم إِلّا تَموتُنَّ وَال تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا﴿

 وَنِساءً كَثريًا رِجالًا مِنهُما وَبَثَّ زَوجَها مِنها وَخَلَقَ واحِدَةٍ نَفسٍ مِن خَلَقَكُم الَّذي رَبَّكُمُ اتَّقوا النّاسُ أَيُّهَا يا﴿

 [٢: النساء] ﴾رَقيبًا عَلَيكُم كانَ اللَّهَ إِنَّ وَاألَرحامَ بِهِ تَساءَلونَ الَّذي اللَّهَ وَاتَّقُوا

 اللَّهَ يُطِعِ وَمَن ذُنوبَكُم لَكُم وَيَغفِر أَعمالَكُم لَكُم يُصلِحسَديدًا قَولًا وَقولوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا﴿

 [٠٢-٠٠: األحزاب] ﴾عَظيمًا فَوزًا فازَ فَقَد وَرَسولَهُ

 ُ

ُعليهُاهللُصىلُحممدُهديُاهلديُوخريُاهللُكتابُاحلديثُأصدقُفإنُبعد،ُأما
ُيفُضاللةُ ُولكُضاللةُبدعةُ ُولكُبدعةُحمدثةُ ُولكُحمدثات هاُاألمورُورشُوسلمُوآهل

ُُانلار،

ُانلقصُىلعُعزمُقدُالرحيلُىلعُعزمُقدُهذاُشهركمُإنُاهللُعبادُاملؤمنونُأيها
ُوهاهوُطافُماُورساعنُأىتُماُلرساعنُرمضانُشهرُإنُالعملُمنُفيهُأنتمُفأكرثوا

ُألنُاملباركة؟ُويلايلهُالشهرُهذاُأيامُمنُتبىقُفيماُفاعلونُحننُفماذاُاالنتصافُيف
ُُمنُهناكُ،مىضُماُىلعُوحزنهُأسفهُيضي عُالُاإلنسان ُوهناكُفر طُمنُوهناكُقص 

ُواملعايصُاذلنوبُمنُنفسهُىلعُأرسفُمنُهناكُربماُقدُبلُابتعدُمن
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ُفأقبلواُالصدورُبنيُترتددُواألنفاسُاجلسدُيفُالروحُزالتُماُاهللُعبادُياُولكن
ُيقولُاذليُوتعاىلُسبحانهُالغفورُاملوىلُىلع  ثُمَّ صالِحًا وَعَمِلَ وَآمَنَ تابَ لِمَن لَغَفّارٌ وَإِنّي﴿:

 [  ٢١: طه] ﴾اهتَدى

ُشهرُرمضانُشهرُ،واملصارعةُللمسارعةُشهرُهذاُشهركمُأنُاهللُرمحكمُاعلموا
نيُبنيُالفرقُماُاهللُعبدُياُانظرُ،املصارعةُشهرُرمضانُشهرُاملسارعة ُالس 
اد؟ ُحروفهاُيفُمتقاربةُلكماتُإنهاُاملصارعةُوصادُ ُاملسارعةُسنيُ ُوالص 

ُبنيُفرقُهناكُلكنُ ُمعناهماُيفُمتاكملتانُحروفهاُيفُمتقاربتانُلكمتانُإنهاُ
اُومصارعةُمسارعة ُُوأيض  ُاإلنسانُاكنُفإذاُاألخرىُتنتجُمنهماُك  ُمسارعةُيفُ

ُيرسعُأنُبدُ ُالُفإنهُللمصارعةُاإلنسانُاستعدُوإذاُأمامهُيوجدُلكماُسيصعُفإنه
عةُفالُمتالزمتانُألنهما ُبمسارعةُإالُمصارعةُوالُبم صارعةُإالُرس 

ُةجهُأيُويفُباب؟ُأيُيفُارعةصاملُماذا؟ُيفُاملسارعةُ؟ُأينُاىلُاملسارعةُلكنُ
 عَرضُهَا وَجَنَّةٍ رَبِّكُم مِن مَغفِرَةٍ إىِل وَسارِعوا﴿ :ُوتعاىلُسبحانهُاهللُيقولُميدانُأيُويف

ُ[ ٢١١: عمران آل] ﴾لِلمُتَّقنيَ أُعِدَّت وَاألَرضُ السَّماواتُ

 وَاألَرضِ السَّماءِ كَعَرضِ عَرضُها وَجَنَّةٍ رَبِّكُم مِن مَغفِرَةٍ إىِل سابِقوا﴿ : وتعاىلُسبحانهُاهللُوقال

 [ ١٢: احلديد] ﴾وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ آمَنوا لِلَّذينَ أُعِدَّت

 [ ٢٤٢: البقرة] ﴾ جَميعًا اللَّهُ بِكُمُ يَأتِ تَكونوا ما أَينَ اخلرَياتِ فَاستَبِقُوا  ﴿:وتعاىلُسبحانهُاهللُويقول

 [ ٤٢: املائدة] ﴾جَميعًا مَرجِعُكُم اللَّهِ إِلَى اخلرَياتِ فَاستَبِقُوا ﴿: وتعاىلُسبحانهُاهللُويقول
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ُمنُتبىقُفيماُاخلريُأعمالُعنُالت شمريُاخلرياتُإىلُاملسابقةُاجلنةُإىلُاملسارعةُإذا ُ
ايلُهذهُومنُاأليامُهذه ُ،ُسارعواُايل 

ُمنُباخلريُأرسعُاكنُأنهُاخلريُإىلُمسارعتهُمنُوسلمُعليهُاهللُصىلُانليبُاكن
يح يحُبنيُمسابقةُوحصلتُمسارعةُحصلتُلوُاهللُعبدُياُانظرُاملرسلة،ُالر  ُالر 
ُفإنُصالحُلعملُ ُفضلُلعملُخريُإليصالُوسلمُعليهُاهللُصىلُاهللُرسولُوبني

ُربهُعندُوفضلهُودرجتهُمزنتلهُوعلوُ ُلكماهلُوسلمُعليهُاهللُصىلُاهللُرسول
يحُهذهُمنُأرسعُسيكونُوتعاىلُسبحانه ُألنُاملسارعةُإىلُحنتاجُحننُ،ُاملرسلةُالر 

ُبادروا»ُإيلناُتسبقُماُأرسعُالفنتُألنُاملسابقةُإىلُحنتاجُحننُ ُإيلناُأرسعُاملوت
لُكقطعُفتن اُباألعمال ُُ«املظلمُايل 

ُالفنتُسابقواُأي_«فتن اُباألعمالُبادروا»ُوسلمُعليهُاهللُصىلُانليبُيقولُهكذا
ُغريُويفُرمضانُيفُومسابقتكُاهللُعبدُياُمسارعتكُفأنتُ_الصاحلةُبِاألعمال
ُأعظمُتكونُرمضانُيفُاملسابقةُأكرث،ُتكونُرمضانُيفُاملسارعةُلكنُرمضان

اُرمضانُشهرُيفُمساراع ُُيكنُلمُإذاُاإلنسانُألن ُشهرُيفُاخلرياتُإىلُمسابق 
ُاملسابقة،ُوإىلُاملسارعةُإىلُالنشاطُسيأتيهُوقتُأيُفيفُرمضان

يئُقدُرمضانُشهرُإن يئُبماُه  ُاخلصائصُمنُفيهُوجلُعزوجلُاهللُجعلُمماُه 
ه ُتكونُاليتُوانل فحاتُوالرمحاتُاألعمالُمنُحباهُمماُوحباهُالفضائلُمنُواختص 

عُاليتُفيه ُوتعر ضواُدهركمُاخلريُ،افعلواُاملسابقةُىلعُوتعنيُاملسارعةُىلعُتشج 
ُ.نلفحاتُدهركمُأيامُيفُلربكمُفإنُاهللُرمحةُنلفحات

ُوابلذلُالعملُإىلُمنكُحيتاجُالت شمريُإىلُمنكُُفيحتاجُقصريُالع مرُاهللُعبدُياُ
ُ،املباراكتُاللحظاتُهذهُتفوتكُالُوحىتُعمركُأيامُتفوتُالُحىتُوالكثريُبالقليل

ُُباألشهرُلرمضانُنعدُ ُأسابيعُوقبلُأيامُقبلُكناُاهللُسبحانُيا
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ُثمُباألسابيعُهلُنعدُ ُأصبحناُاهللُسبحانُياُثمُأشهرُسبعةُهلُبيقُثمانيةُهلُبيق
ااعتُهلُنعدُ ُأصبحناُثمُباأليامُهلُنعدُ ُأصبحنا ُمرساع ُُجاءُحىتُبالل حظاتُثمُبالس 

ُقالُإذُالعظيمُاهللُصدقُ،يلايلهُمنُونعدُ ُأسابيعهُمنُونعدُ ُأيامهُمنُنعدُ ُحننُوها
ُُاهللُمنُأصدقُومنُ [٢٢٤: البقرة] ﴾ مَعدوداتٍ أَيّامًا ﴿:وتعاىلُسبحانه ُمنُأصدقُومن،ُقيال 

ُُ.حديث اُاهلل

فُإىلُاملسابقةُ،ُباخلرياتُسابقُاهللُعبدُياُسارعُاهللُعبدُياُإذا ُ ُاألولُالص 
ُاالعتاكفُوبنيُبينناُفماُاالعتاكفُإىلُاملسابقةُوالرتاويحُالقيامُبصالةُاملسابقة

ائمنيُتفطريُإىلُواملسارعةُاملسابقةُوهكذاُ،ُيلايلُمخسُإال رُمن»ُالص  اُفط  ُصائم 
ُُشيئا ُُالصائمُأجرُمنُينقصُالُأجرهُمثلُهلُاكن ُشهرُإنهُاملسارعةُشهرُإنه«

ُاملسارعةُالعطاءُإىلُاملسارعةُاجلودُإىلُاملسارعةُالكرمُإىلُاملسارعةُشهرُاملسابقة
ُأبوابُفتحُقدُاهللُعبادُياُفاهللُوتعاىل،ُسبحانهُاهللُرمحةُإىلُاملسارعةُابلذلُإىل

ُفتحُقدُوتعاىلُسبحانهُفاهللُاجلنةُإىلُاملسارعةُوهكذاُاملباركُالشهرُهذاُيفُالرمحة
ُفإنُانلارُمنُوانلجاةُانلارُمنُالِعتقُإىلُاملسارعةُالشهر،ُهذاُيفُاجلنةُأبواب

تقاءُوتعاىلُسبحانهُلربكم ُواملسارعةُاملسابقةُويللةُيومُكُويفُفِطرُكُعندُع 
ائمُأيهاُشعاركُهوُهذاُفليكن ُالفتور،إنُتتعلمُالُالكسلُتتعلمُالُالقائمُأيهاُالص 
ُيفُاملوتُإىلُيسارعونُرمضانُشهرُيفُاكنواُوسلمُعليهُاهللُصىلُانليبُأصحاب

ُاليت"ُالكربى بدر"ُغزوةُاملباركُالشهرُهذاُيفُوقعتُفقدُوتعاىلُتباركُاهللُسبيل
قُغزوةُواكنتُالفرقانُغزوةُيه ُواإلسالمُوابلاطلُاحلقُبنيُفيهاُعز وجلُاهللُفر 

ُُوالكفر اللُعسكرُمنُوعسكرهُالشيطانُجندُمنُجندهُومي  ُوالطغيانُالض 
ُالعاملنيُربُاهللُبإذنُالكفرُأهلُىلعُاأليمانُأهلُوظهرُابلاطلُىلعُاحلقُفانتص

ُإىلُاكنتُوإنُحىتُاحل توفُإىلُاكنتُوإنُحىتُواملسابقةُاملسارعةُمنُدليهمُاكنُملا
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 أَيُّهَا يا﴿: عز وجلُاهللُقالُاخلرياتُفعلُإىلُومسارعةُمسابقةُانلاسُأكرثُاكنواُ،املنايا

 جِهادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِي وَجاهِدوا ۩ تُفلِحونَ لَعَلَّكُم اخلرَيَ وَافعَلُوا رَبَّكُم وَاعبُدوا وَاسجُدوا اركَعوا آمَنُوا الَّذينَ

 [٠٢_٠٠: احلج] ﴾حَرَج مِن الدّينِ فِي عَلَيكُم جَعَلَ وَما اجتَباكُم هُوَ

ُحقُاهللُيفُجاهدواُربكمُ،اسجدوا،اعبدواُاركعواُعز وجلُاهللُيقولُهكذاُ
ُجماهدةُ؛للمجاهدةُخلقكُوانلومُوالرشبُلألكلُخلقكُماُعزوجلُ،اهللُجهاده
ُوابلدعُالضالالتُجماهدةُالشهواتُجماهدةُادلنياُجماهدةُاهلوىُجماهدةُانلفس

ُاهللُدينُىلعُإقامتهاُىلعُنفسكُجماهدةُاخلطيئاتُوُالسيئاتُجماهدةُواملحدثات
ُاهللُحبُفيهُويكونُوتعاىلُسبحانهُاهللُلطاعةُحتببهُأنُىلعُقلبكُجماهدة
ُوسلمُوصحبهُآهلُوىلعُعليهُاهللُصىلُورسوهلُاهللُإىلُيقربُماُكُوحبُورسوهل

 الراحبةُاتلجاراتُأهلُفيهُيتنافسُالعظيمُاملوسمُهذاُإنُ،ُالفائزينُمنُتكنُبهذا

 وَتُجاهِدونَ وَرَسولِهِ بِاللَّهِ تُؤمِنونَأَليمٍ عَذابٍ مِن تُنجيكُم تِجارَةٍ عَلى أَدُلُّكُم هَل آمَنوا الَّذينَ أَيُّهَا يا﴿،

 [٢٢-٢٠: الصف] ﴾ وَأَنفُسِكُم بِأَموالِكُم اللَّهِ سَبيلِ يف

 سِرًّا رَزَقناهُم مِمّا وَأَنفَقوا الصَّالةَ وَأَقامُوا اللَّهِ كِتابَ يَتلونَ الَّذينَ إِنَّ﴿ُالراحبةُاتلجارةُيهُهذهُنعمُ

ُ[١٢: فاطر] ﴾تَبورَ لَن تِجارَةً يَرجونَ وَعَالنِيَةً

متُمهماُادلنياُجتاراتُأماُوتعاىلُسبحانهُاهللُمعُالراحبةُاتلجاراتُهذه ُعظ 
ُتاركُ ُفإنكُاخلسارةُمنُفيهاُوسلمتُاألرباحُهذهُيفُسعدتُوإنُوأمواهلاُأرباحها
ُتاركهُماذا؟ُإىلُتاركهُادلنياُهذهُيفُأجلهُمنُسعيتُماُولك ُُمالِكُورأسُأرباحك

فرةُإىل ودُأوساطُويفُالل حودُبنيُح  الحُعمل كُإالُمعكُيوجدُالُادل  ُصالة ُُمنُالص 
ُيلُاهللُوأستغفرُسمعتمُماُاقولُوتعاىلُسبحانهُاهللُإىلُوقربةُوصدقةُوصيام
ُ.ولكم
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 :ثانيةاخلطبة ال
ُعليهُاهللُصىلُورسوهلُعبدهُحممدا ُُأنُوأشهدُاهللُإالُ ُهلإُالُأنُوأشهدُهللُاحلمد
اُورمضانُ،ُوسلمُوصحبهُآهلُوىلع ُاخللقُلسوءُاملصارعةُشهرُاملصارعةُشهرُأيض 
ُانل فسُهلوىُاملصارعةُشهرُ،والعافيةُالسالمةُاهللُنسألُمن اُالكثريُعندُهوُاذلي

هواتُإىلُوميوهِلا ُآهلُوىلعُعليهُاهللُصىلُانليبُنعمُ،ُوالزنواتُوالر غباتُالش 
ُقاتلهُأوُأحدُ ُساب هُوإن-رمضانُشهرُيفُالصائمُأي_ساب هُوإن:ُ"يقولُوسلمُوصحبه

ُُيعتديُمنُعليكُيعتديُأنُيومُانلفسُمعُمصارعةُهذه"ُصائمُإينُفليقل ُبسب 
ُعليكُيعتديُأوُبيدهُعليكُيعتديُأوُبلسانهُعليكُيعتديُربماُقد،ُفُشتمُأو

ُبعنادهُأوُبكربهُأوُبظلمهُأوُهغي ُبُُِأوُبسفههُأوُبصفصطتهُُأوُبصخبهُأوُجبهله
ُُت صارعُوأنت هاُاالنتقامُإىلُوميوهلاُنفسكُحظ  ُرصعةُفتغل بُاالنتصارُمنُوحظ 

ُاهللُقالُكماُاجل هالءُأوُالسفهاءُىلعُتردُ ُأنُمنُانل فسُهذهُتصعُأنُنلفسك
 [١٤: فصلت] ﴾حَميمٌ وَلِيٌّ كَأَنَّهُ عَداوَةٌ وَبَينَهُ بَينَكَ الَّذي فَإِذَا أَحسَنُ هِيَ بِالَّيت ادفَع ﴿ وتعاىلُسبحانه

ُتصعهمُأنفسهمُأمامُي صعونُاذلينُانلاسُأكرثُوماُللنفسُاملصارعةُمنُهذه
ديدُولكنُبالرسعةُالشديدُليس:ُ"يقولُوالسالمُالصالةُعليهُوانليبُنفوسهم ُالش 

ُالغضبُعندُنفسهُيملكُاذلي ُالُيصعهاُالغضبُعندُنفسهُيملكُاذليُهذا"
ذتَُغِضبَتُإذاُجيعلها َُغِضبَتُإذاُتمادتُغضبتُإذاُتطاولتَُغِضبَتُإذاُنف 
ُاألعراضُهتكتُربماُقدَُغِضبَتُإذاُقهرتَُغِضبَتُإذاُظلمتَُغِضبَتُإذاُافرتت

ُاألموالُنهبتُانلفوسُبعضَُغِضبَتُإذاُادلماءُسفكتُانلفوسُبعضَُغِضبَتُإذا
رقاتُوقطعت ُوهناُاهللُعبدُياُنعم"ُصائمُإين"ويقولُنفسهُيصعُاملؤمنُلكنُ ُالط 

ُإخبارُوهذاُنيةُمعناهُهذاُألنُخطأُهذا"صائمُإينُامهلل"انلاسُبعضُقولُإىلُننبه
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ُوبنيُبينكُيهُإنماُبهاُتتلف ظُأنُجيوزُالُونيتكُحبالكُخترب"ُصائمُإين"ُتقولُأن
ُ.ُوتعاىلُسبحانهُاهللُوبنيُبينكُماُرسُ ُوالصيامُاهلل

ا ُالصائمنيُبتفطريُبالكرمُابلخلُتصعُللبخلُاملصارعةُشهرُرمضانُشهرُأيض 
ُاهللُصىلُانليبُناكُإيلهمُواإلحسانُانلاسُوإكرامُالصدقاتُوإخراجُالزاكةُبإخراج

ُاملرسلة الّريح من باخلري أرسع"ُتقدمُكماُوسلمُعليه ُالصالةُعليهُانليبُاكن"
 باخلري أجود واكن القرآن جربيل يدارسه حني" رمضان يف يكون ما أجودُوالسالم

ُ.املرسلة الريح من

حُفابلخل ُمصارعةُإىلُحيتاجُانلفوسُعليهُوجبنتُانلفوسُعليهُطِبعتُاليتُوالش 
ُُاإلنسان،ُأي- [٢: العاديات] ﴾لَشَديدٌ اخلرَيِ لِحُبِّ وَإِنَّهُ﴿ :يقولُعز وجلُاهللُألنُعظيمةُقوية

وجلُاهللُويقول  [١٠: الفجر] ﴾جَمًّا حُبًّا املالَ وَتُحِبّونَ﴿ : وتعاىلُسبحانهُعز 

 مِنَ املُقَنطَرَةِ وَالقَناطريِ وَالبَننيَ النِّساءِ مِنَ الشَّهَواتِ حُبُّ لِلنّاسِ زُيِّنَ﴿ : وتعاىلُسبحانهُاهللُويقول 

 [ ٢٤: عمران آل] ﴾الدُّنيا احلَياةِ مَتاعُ ذلِكَ وَاحلَرثِ وَاألَنعامِ املُسَوَّمَةِ وَاخلَيلِ وَالفِضَّةِ الذَّهَبِ

اُوكنُبالكرمُارصعهاُابلخلُىلعُنفسكُصارعُنفسكُفصارع اُجواد اُكريم  ُمعطاء 
ُ  ما مِن وَأَنفِقوا﴿:وتعاىلُسبحانهُاهللُيقولُعليهُتستطيعُبماُرمضانُشهرُيفُباذال 

 ﴾الصّالِحنيَ مِنَ وَأَكُن فَأَصَّدَّقَ قَريبٍ أَجَلٍ إىِل أَخَّرتَين لَوال رَبِّ فَيَقولَ املَوتُ أَحَدَكُمُ يَأتِيَ أَن قَبلِ مِن رَزَقناكُم

 [٢٠: املنافقون]

 فَإِنَّما يَبخَل وَمَن يَبخَلُ مَن فَمِنكُم اللَّهِ سَبيلِ يف لِتُنفِقوا تُدعَونَ هؤُالءِ أَنتُم ها﴿:عزوجلُاهللُويقول 

  [١٢: حممد] ﴾أَمثالَكُم يَكونوا ال ثُمَّ غَريَكُم قَومًا يَستَبدِل تَتَوَلَّوا وَإِن الفُقَراءُ وَأَنتُمُ الغَنِيُّ وَاللَّهُ نَفسِهِ عَن يَبخَلُ
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ُفأنتُيميضُالزمنُيميضُالوقتُالوقتُمعُاملصارعةُ،املصارعةُشهرُرمضانُشهر
ُمسكنيُياُالوقتُتضيع"ُالوقتُنضي ع"انلاسُبعضُيقولُكماُتقلُالُوقتكُارعص
هواتُيفُالوقتُتضي عُالغفلةُيفُالوقتُتضي عُاحلرام؟ُيفُماذا؟ُيف ُ،الوقتُالُ،الش 

ُالصحةُانلاسُمنُكثريُفيهماُمغبونُنعمتان"إعمارُإىلُحيتاجُانتباهُإىلُحيتاج
ُيفُتدرونُماذاُيفُاإلفطارُقبلُرمضانُيفُوقتهُيضي عُمنُاهللُعبادُياُهناك"والفراغ

منةُبلعبُماذا؟ طرنجُوبلعبُالض  ُوبعضهمُذلكُوغريُوالورقُوابل طةُوالكريمُالش 
ُىلعُأنتُاذليُاملباركُالوقتُهذاُاهللُسبحانُياُاملالعبُيفُواجلريُباملباريات

ُبفطرهُيفرحُيفطرُحنيُيفرحهماُفرحتانُللصائم"ُفرحةُيفُعزوجلُاهللُمعُموعد
ُيفُالغايلُاثل منيُالوقتُهذاُيضي عُاهللُسبحانُيا"ُربهُبلقاءُيفرحُاهللُيلىقُوحني

ُ.وتعاىلُسبحانهُاهللُمعايص

 لَكُم أُحِلَّ﴿ ذكرُملاُعزوجلُاهللُاهلل،ُحدودُمعُالوقوفُيفُاملصارعةُشهرُرمضانُشهر

  [٢٢٠: البقرة] ﴾ تَقرَبوها فَال اللَّهِ حُدودُ تِلكَ ﴿: اآليةُآخرُيفُقال ﴾نِسائِكُم إىِل الرَّفَثُ الصِّيامِ لَيلَةَ

ُليسُاحلدُهذاُبناءُ ُوليسُجدار اُليسُاحلدُهذاُحدُإالُاحلرماتُوبنيُبينكُما
اسُعليه ر  جنيُبأسلحتهمُبماذا؟ُحيرسونهُح  ُاذليُاحلدُهذاُاألسلحةُبأنواعُمدج 
ُسبحانهُاهللُمنُوخوفكُهللُومراقبتكُاهللُحرماتُوبنيُاهللُحدودُوبنيُبينك

ُمنُفتكنُانتهكوهاُاهللُبمحارمُخلواُإذاُاذلينُأوئلكُمنُتكنُالُ،وتعاىل
ُ.واآلخرةُادلنياُيفُاخلارسين

بهاتُصارعُشهواتكُصارعُاهللُعبدُياُنفسكُصارع ُاذليُابلاطلُصارعُالش 
ُُك ُُمنُجاء ُوهناكُاملسابقاتُوهناكُالقنواتُهناكُوألوانُبأشاكلُوصوبُحدب 

ُتميلُالُأنُيفُنفسكُمصارعةُمصارعةُإىلُمنكُحتتاجُهذهُبأنواعهاُاتل مثيليات
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وجلُاهللُيقول  ﴾عَظيمًا مَيلًا تَميلوا أَن الشَّهَواتِ يَتَّبِعونَ الَّذينَ وَيُريدُ عَلَيكُم يَتوبَ أَن يُريدُ وَاللَّهُ﴿:عز 

 [١٠: النساء]

 [٢٢: املائدة] ﴾ وَالبَغضاءَ العَداوَةَ بَينَكُمُ يوقِعَ أَن الشَّيطانُ يُريدُ إِنَّما﴿

قواُأنُباملسلمنيُاجلنُوشياطنيُاإلنسُشياطنيُيريدُهكذاُ قواُأنُيتفر  ُأنُيتمز 
ُفإنناُالِفنتُهذهُوىلعُالِمحنُهذهُىلعُأنفسناُنصارعُلمُفإذاُيتقاتلواُأنُيتباغضوا

ُاحلسدُمنُابلغضُمنُالفنتُهلذهُضحاياُخرىاألُويفُادلنياُهذهُيفُضحاياُسنبىق
ُالكثريةُاالحنرافاتُمنُاخلرافاتُمنُابلدعُمنُاألهواءُمنُالشهواتُمنُاحلقدُمن

ُ.املتاكثرة

ُُ،رمضانُشهرُيفُمساراع ُُاهللُعبدُياُكنُإذا ُ ُبقوةُ؛رمضانُشهرُيفمصاراع 
عفاءُفنحنُوتعاىلُسبحانهُاهللُمنُالق ربُحببُاتلوحيدُبقوةُاإليمان ُقالُكماُض 

وجلُاهلل  [١٢: النساء] ﴾ضَعيفًا اإلِنسانُ وَخُلِقَ ﴿ : عز 

عفاءُ عفاءُب نيتناُيفُض  عفاءُأنفسناُيفُض  ُسبحانهُباهللُإالُنلاُقوةُالُإيمانناُيفُض 
ُ.وتعاىل

ُوأنواعهُبأشاكهلُللباطلُواملصارعةُاخلريُإىلُاملسارعةُىلعُالعظيمةُالقوةُفاستمدُ 
ُكمُ،ي قهرُالُاذليُوالعزيزُي غلبُالُاذليُالقويُاهللُفإنُوتعاىلُسبحانهُاهللُمن
ُمنُكم"نسبهُبهُيرسعُلمُعملهُبهُبطأُومن"الصاحلةُباألعمالُبطأُإنسانُمن

ُُشهوتهُأمامُضع فُإنسان ناُيفُفوقعُغريهاُيفُأوُرمضانُشهرُيفُنفسهُوحظ  ُالز 
باُيفُوقعُاللواطُيفُووقع ُعنُضع فُ،باهللُوالعياذُقتلُيفُوقعُالرشوةُيفُوقعُالر 

ِعُواجلنُاإلنسُوشياطنيُوشيطانهُوهواهُنفسهُمصارعة ُاملعايصُهذهُيفُفص 
ُ،ضعفُهوُإنماُقوةُليسُادلماءُسفكُأوُاحلرامُإنُأكلُباهلل،ُوالعياذ
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ُعنَُضع َفتُاهللُمراقبةُعنَُضع َفتُاهللُخوفُعنَُضع َفتُ،انلفسُهذهُضعف
ُُ.ُباهللُإالُقوةُوالُحولُوالُُاملعايصُأنواعُيفُفوقعتُباهللُاالتصال

ُإىلُواملسابقنيُاملسارعنيُمنُجيعلناُأنُالع ىلُوصفاتهُاحلسىنُبأسمائهُاهللُأسأل
ُُاألعمارُمنُنلاُتبىقُماُويفُرمضانُشهرُيفُاخلريات

وجلُاهللُنسأل بهاتُوشهواتناُأنفسناُمصارعةُىلعُفيهُيعينناُأنُعز  ُمنُاليتُوالش 
نةُواإليمانُواتلوحيدُباحلقُوأشاكهلُبأنواعهُابلاطلُومصارعةُحونلا ُواثل باتُوالس 

ُُماُىلع ُ.ويرىضُحيب 

عفاءُإنناُامهلل ناُض  ُوالُأكرمناُامهللُرمحانُياُبطاعتكُفأعزناُوأذالءُباإليمانُفقو 
ُاجلاللُذاُياُبناُتمكرُوالُنلاُوامكرُعليناُتنصُوالُوانصناُتذنلاُوالُوأعزناُتهنا

ُ.واإلكرام

ُتبلغناُماُطاعتكُومنُمعاصيك،ُوبنيُبينناُولحتُماُخشيتكُمنُنلاُاقسمُامهللُ
ُبأسماعنا،ُومتعناُادلنيا،ُمصيباتُعليناُبهُتهونُماُايلقنيُومنُجنتك،ُبه

ُظلمنا،ُمنُىلعُثأرناُواجعلُمنا،ُالوارثُواجعلهُأحييتناُماُوقواتناُوأبصارنا،
ُوالُهمنا،ُأكربُادلنياُجتعلُوالُديننا،ُيفُمصيبتناُجتعلُوالُاعداناُمنُىلعُوانصنا

ُيرمحنا،امهللُالُمنُعليناُتسلطُالُ،امهللُيرمحناُالُمنُعليناُتسلطُوالُعلمنا،ُمبلغ
ُيرمحنا،ُالُمنُعليناُتسلطُال

ُنلاُاحفظُامهللُحنب،ُومنُحنبُامُىلعُآمناُحنب،امهللُومنُحنبُامُىلعُآمناُامهلل
ُوشكركُذكركُىلعُاعناُامهللُحنب،ُومنُحنبُماُنلاُاحفظُحنب،امهللُومنُحنبُما

اُرمضانُشهرُاجعلُ،امهللُعبادتكُوحسن ُحجةُالُنلاُحجةُ ُباخلرياتُعليناُشاهد 
ُالفردوسُيفُالعايلةُباملنازلُفيهُوأكرمناُرقابناُفيهُواعتقُدرجاتناُفيهُارفعُعلينا
يقنيَُُانلَِّبي نيََُُمعَُُاألىلع د  َهداءَُُِوالص  احِلنيََُُوالشُّ نََُُوالص  وئِلَكُُوََحس 

 
ا،ُأ َُرفيق 
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ُمنُامهللُواحتساب اُإيمان اُوقيامهُصيامهُيفُرمضانُشهرُمنُتبىقُماُىلعُاعناُامهلل
دُومنُالشهرُمنُتبىقُماُاغتنامُىلعُفأعنهُالشهرُمنُمىضُفيماُمناُفر ط ُسد 

ُالشهرُمنُتبىقُفيماُخريهُإىلُخري اُوزدهُووفقهُفأعنهُالشهرُمنُمىضُفيماُوقارب
ُ.واإلكرامُاجلاللُياذا

ُمنُنسألكُإناُامهللُانلارُعذابُوقناُحسنةُاآلخرةُويفُحسنةُادلنياُيفُآتناُربنا
ُماُرشُ ُمنُبكُونعوذُوسلمُعليهُاهللُصىلُحممدُونبيكُعبدكُبهُسألكُماُخري

ُولوادليناُنلاُاغفرُ،امهللُوسلمُعليهُاهللُصىلُحممدُونبيكُعبدكُمنهُاستعاذ
ُاهللُوصىلُواألمواتُمنهمُاألحياءُواملؤمناتُواملؤمننيُواملسلماتُوللمسلمني

 وآهلُحممدُىلعُوسلم


