
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل  

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

َا  }، ورسوله ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إِالَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا َأهيه ِذيَن آَمنُوا اتَّ ُكُم  }،  {الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء وَ  اتَّ

َرِقيباً  َعَلْيُكْم  َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  َواْْلَْرَحاَم  َلُكْم  }،  {بِِه  ُيْصلِْح  َسِديدًا  َقْوالً  َوُقوُلوا  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه َيا 

    { َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ

اْلمور   بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممٍد صىل اهلل عليه وآله وسلم، ورش  أما 

 كل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل: حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، و

ولكل   استقبال،  نوع  غيبته  طالت  غائب  لكل  رجعتهإن  أوشكت  ،    ،اهتامم  حبيب  مكانته  مع  يتناسب 

الغائب جفاك وأخفى   الغائب، فإذا جفوت حبيبك  ويتوافق مع منزلته يف نفس من يستقبل ذلك احلبيب 

 عنك هداياه وعطاياه، وادخرها ليعطيها لغريك ممن حيسن استقباله ويعد العدة للحفاوة به وإكرامه. 

رحاله عندنا هو شهر رمضان الكريم ، سيد شهور السنة،   ا ، وحيطَّ وإن أعظم مسافر أوشك أن ينزل ديارن

،ويتذكر   الغافل  فيتنبه  اإلهلية،  والعطاءات  الربانية،  النفحات  معه  حامال  يأيت  الذي  املبارك  الشهر  هذا 

مع من تفرق من املسلمني خلف إمام يقرأ هلم آيات رهبم خياطبهم  تجفيويتجمع الناس بعد فرقة ،،  النايس  

 فيكثرون من الدعاء لرب اْلرض والسامء سبحانه وتعاىل  ،خيوفهم ويرغبهم ، ، يذكرهم هبا هبا

حديث ثوبان ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم:))إن العبد ليلتمس مرضاة اهلل، وال    ليشملهم 

يزال كذلك فيقول اهلل عز وجل جلربيل: إن فالنًا عبدي يلتمس أن يرضيني، أال وإن رمحتي عليه فيقول  

أهل يقوهلا  العرش ويقوهلا من حوهلم حتى  ثم    جربيل: رمحة اهلل عىل فالن ويقوهلا محلة  السبع  الساموات 

 هتبط له إىل اْلرض((              

 



 

 

                                        

إلينا    الوافد  رمضان  شهر  هو  الكريم،  هذا  الوافد  هلذا  لنتهيأ  بعض  أزر  من  بعضنا  يشد  مجيعا  فتعالوا 

 عطية الربانية  ولنتذاكر حال سلفنا وأهل التقوى والصالح واستعدادهم الستغالل هذه املنحة وال

قلوبنا ومصاحلة أي مسلم وقع بيننا وبينه عداوة أو حصل    وليكن أول ما نفعله هو نفض غبار احلقد عن

الذي رواه أبو هريرة ))ُتْفَتُح    تذكر حديث رسول اهلل  لن يني أو دنيوي ودوبينه خلالف يف رأي    هجران بيننا

َوََخِيسٍ  اْثنَنْيِ  ُكلِّ  ِِف   
ِ
اَمء السَّ َقاَل  َأْبَواُب  َشْحنَاُء  َأِخيِه  َوَبنْيَ  َبْينَُه  اْمَرًأ  إِالَّ  َشْيًئا  بِاهللَِّ  ُك  ُيْْشِ َعْبٍد الَ  لُِكلِّ  َفُيْغَفُر   

َيْصَطلَِحا(( َحتَّى  َهَذْيِن  اْنظِروْا  فإذا أحببت أن يعرض عملك عىل اهلل فكن من املساحمني وكن من    َفُيَقاُل 

َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ))إَِذا  العافني ولو كنت صاحب احلق وتذكر م َأَنٍس َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ  ا جاء يف اْلثر َعْن 

ُينَاِدي   ُثمَّ  اجْلَنََّة،  َفْلَيْدُخِل  َأْجُرُه َعىَل اهللَِّ  َمْن  لَِيُقْم  ُمنَاٍد:  ُينَاِدي  لِْلِحَساِب  اْلِعَباُد  َأْجُرُه َوَقَف  َمْن  لَِيُقْم  الثَّانَِيَة: 

َوَكَذاَعىَل  َكَذا  َفَقاَم  النَّاِس،  َعِن  اْلَعاُفوَن  َفَيُقوُل:  اهللَِّ،  َعىَل  َأْجُرُه  ِذي  الَّ َذا  َوَمْن  َفُيَقاُل:  اهللَِّ،  بَِغرْيِ     َفَدَخُلوَها 

تنتقم وتثأر لذاهتا فخالفها وقل  النفس فنفسك حتب أن  الفالح يف خمالفة  الفالح كل  ِحَساٍب((وتذكر أن 

ب رمضان  املوحدين  سأدخل  كل  مع  جديدة  املشاكل  صفحة  من  خالية  واحلقد  صفحة  واملشاحنات 

   فسأغفر ليغفر اهلل يل  يقول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل  والكراهية

فإذا أحببت أن   ،وإنك حتب أن يغفرها لك   ، يا ابن آدم إن بينك وبني اهلل خطايا وذنوب ال يعلمها إال هو))

لعباده   أنت  فاغفر  لك  عباده  ،يغفرها  عن  أنت  فاعف  عنك  يعفو  أن  أحببت  جنس  ،وإن  من  اجلزاء  فإنام 

 (( العمل 

فكن أنت املبادر وتذكر أنك تتعامل مع اهلل وال تتعامل مع البْش وواهلل لن تزداد بعفو إال عزة ورفعة عند  

 اهلل وعند اخللق  

ترتك هجران أخيك   وضعها الفتة فوق رأسك عبارة ))انظروا هذين حتى يصطلحا(( فعملك معلق حتى 

 ا الذي يبدأ صاحبه بالسالم كام قال صىل اهلل عليه وسلم  وخريمه

 أسال اهلل أن يرزقني وإياكم سالمة الصدر وصفاء الرسيرة 

   أقول هذا القول واستغفر اهلل يل ولكم  

                                                                                                 

                                                              


