
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ون  القبول،  اهلل  فنسأل  األعامل،  من  فيه  بام  وذهب  رمضان  موسم  أالانقىض  معه،  ت  أمل  صلتنا  اهلل فنقطع 

تِي َنَقَضْت َغْزََلَا ِمن َبْعِد  }نعوذ باهلل أن نكون  و،  [99حلجر:]ا {َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقيُ } تعاىل:  ٍة  َكالَّ ُقوَّ

 . اهلل الغفلة والتقصري يف حق  باملعايص، والرجوع إىل  ذهب ثواب الطاعةفال جيوز لنا أن ن [92النحل:]{َأنَكاًثا

: هل تقبل اهلل منا رمضان؟ هل تقبل منا الصالة والصيام  يشغل بال كل واحد منا جيب أن  الذي    والسؤال

اَم  }والقيام؟ يقول تعاىل:     سلف هذه األمة الصالح فهل أنا من املتقي؟ و  ،[27]املائدة:  {َيَتَقبَُّل اهللهُ ِمَن املُْتَِّقيَ إِنَّ

 وخيشى أال ُيقبل منه وُيكتب له األجر.  ويصوم ويقوم جيتهدون يف العمل، وخيافون من رده، فيتصدق  كانوا 

من    و إال  الصالح  العمل  يتقبل  ال  وتعاىل  تبارك  اهلل  كان  منها:  إذا  عالمات  للمتقي  فإن  -1املتقي، 

، فاهلل تعاىل ملا ذكر صفات املؤمني مل يقيدها  االستمرار واملداومة عىل عمل الطاعة، واالمتناع عن املعايص 

بزمان،    بوقت، خيصها  يفعلون  فهم  ومل  تعاىل:  الطاعاتباستمرار  قال  فقط،  رمضان  يف  وليس  َفاْعُبْدُه  }، 

فال بد من الصِب واملصابرة، والعبد مهام عمل من الطاعات واالعامل الصاحلة،   [65مريم:   ]{هِ َواْصَطِِبْ لِِعَباَدتِ 

صىل اهلل عليه وسلم: ))َلْو َأنَّ َرُجاًل جُيَرُّ َعىَل َوْجِهِه    قال  فلن يوف حق نعمة واحدة من نعم اهلل تعاىل عليه ، 

َيْوِم ُولَِد إِىَل َيْوِم َيُموُت َهَرمًا يِف مَ  َرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة((، فليست األعامل ثمنًا للجنة  ِمْن  َعزَّ َوَجلَّ حَلَقَّ ْرَضاِة اهللَِّ 

،بل وال تعدل نعمة واحدة  فبدون رمحة اهلل األعامل ال تؤهل لدخول اجلنة  ،ولكنها سبب لدخول اجلنة، 

     .من نعمه تعاىل علينا 

من  -2 صاحبها  تنقذ  الصاحلة  األعامل  عىل  اْلَفْحَشاء }الفواحش:  املداومة  َعِن  َتنَْهى  اَلَة  الصَّ إِنَّ 

إذا   (( إنه سينهاه إن فالن يصيل بالليل فإذا أصبح رسق قال:))  :فقال   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  إىل  رجل  جاء  {َواملُْنَكرِ 

 استمر عىل قيام الليل فإنه سينهاه عن الرسقة. 

سب  -3 املكتوبة  الصلوات  وخاصًة  الصاحلة  األعامل  عىل  اخلطايا،  املداومة  ملحو  يف  ٌب    :احلديثجاء 

اٍت َما َتُقوُلوَن ُمْبِقًيا مِ ))  ْن َدَرنِِه؟ َقاُلوا: الَ ُيْبِقى  َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ ََنًَرا بَِباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمنُْه ُكلَّ َيْوٍم ََخَْس َمرَّ

 



 

 

 

َشْيًئا.  َدَرنِِه  َمَثُل    َقاَل:  ِمْن  اخْلََطاَياَفَذلَِك  ِِبِنَّ  اهللَُّ  َيْمُحو  اخْلَْمِس  َلَواِت  يوم ف (( الصَّ كل  واملداومة  املواصلة 

 َخس مرات، تسبب تكفري اخلطايا والسيئات، يغسل نفسه كل يوم ِبذه الصلوات من األدران. 

تعاىل:  -4 قال  اخلامتة،  حلسن  سبٌب  بِاْلَقوْ } املداومة  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ اهللهُ  َويِف ُيَثبُِّت  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف  الثَّابِِت  ِل 

 فهي ثبات إىل املامت. [ 27 إبراهيم:] {اآلِخَرةِ 

النار،    -5  من  والنجاة  النفاق  من  القلب  تطهري  الصاحلة:  األعامل  عىل  ملسو هيلع هللا ىلصاملداومة  ))قال  هللَِِّ  :  َصىلَّ  َمْن 

مئتي صالة    ((التَّْكبرَِيَة األُوىَل ُكتَِب َلُه َبَراَءَتاِن: َبَراَءٌة ِمَن النَّاِر، َوَبَراَءٌة ِمَن النَِّفاِق َأْرَبِعَي َيْوًما يِف ََجَاَعٍة ُيْدِرُك  

 كتب براءتان: براءة من النار والنفاق. ت، متوالية

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  استمرار األجر إذا حصل االنقطاع رغاًم عن اإلنسان؛ ألن  من فوائد االستمرار عىل الطاعة    -6

رمحه    حجر  ابن  قال ((إَِذا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َساَفَر ُكتَِب َلُه ِمَن األَْجِر ِمْثَل َما َكاَن َيْعَمُل ُمِقياًم َصِحيًحا)) :قال

َما ِمِن  )) وقال ملسو هيلع هللا ىلص:   .هذا يف حق من كان يعمل طاعًة فمنع منها، وكانت نيته لوال املانع أن يدوَم عليها :  اهلل

تصدق   ، ((َعَلْيهِ   ُن َلُه َصاَلٌة بَِلْيٍل َفَيْغلُِبُه َعَلْيَها َنْوٌم إاِلَّ َكَتَب اهللَُّ َلُه َأْجَر َصاَلتِِه، َوَكاَن َنْوُمُه َصَدَقةً اْمِرٍئ َتُكو

عليه بالنوم، وكتب له أجر العبادة، ألنه كان ينوي القيام، يبقى األجر حمفوظًا للعبد، والرب كريم، والعبد 

 بالطاعة عند اهلل، فإن اهلل يكافئه عىل ذلك.  مادام معروفا 

االستمرار عىل األعامل الصاحلة، سبب لدخول اجلنة من األبواب العظيمة التي َلا، للجنة ثامنية أبواب   -7

من كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل اجلهاد دعي من  عظيمة، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

من   كان  ومن  اجلهاد،  باب  باب  من  دعي  الصدقة  أهل  من  كان  ومن  الريان،  باب  من  دعي  الصيام  أهل 

 يعني ناس مستمرون عىل النوافل يف هذه األبواب، نوافل الصلوات، ونوافل الصدقات.  الصدقة،

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

   


