
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

استقبلوا الشهر الكريم بتجديد التوبة، وترك املعصية، وتطهري القلب من الضغينة، وتفريغ النفس    بد اهللع

بمن فارقونا، وكانوا رمضان السالف معنا،   عتربلن ، و{أيامًا معدودات }للطاعة؛ فإنام رمضان أيام متر ومتيض

قد حيل بينهم وبني العمل الصالح، فلنعمل لذلك  ، وصاروا حتت الثرىكانوا فينا يصومون ويصلون، ثم  

 . املصري؛ فإن املوعد قريب 

َعَلْيُكمْ }:  سبحانه يفرح بتوبة عباده، ويدعوهم إليها، ويرغبهم فيهاواهلل   َيُتوَب  َأْن  ُيِريُد    ،   [27]النساء:{َواهللهُ 

توبتنا ال تنفعه شيًئا،  ،  التوبة لئال يعذبنا؛ وليجزينا عىل توبتنا أعظم اجلزاء، ويرفعنا هبا أعىل املنازل  لنا  يريد

لنجاتنا  ،  وعدم توبتنا ال يرضه شيًئا، بل نفع ذلك ورضره عائد علينا ومع ذلك يريد سبحانه أن يتوب علينا

يَِّئاِت َوَيْعَلُم َوُهَو اله }وسعادتنا وفوزنا، فأيُّ كرم أكرمنا به سبحانه   ِذي َيْقَبُل التهْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السه

 .  [25]الشورى: {َما َتْفَعُلونَ 

أخرى   إرادة  وجنده  للشيطان  َعظِياًم }ولكن  َمْياًل  مَتِيُلوا  َأْن  َهَواِت  الشه َيتهبُِعوَن  ِذيَن  اله   [ 27]النساء:{َوُيِريُد 

عن    يريدون منا امليل  ،عن طريق التوبة، واإلرصار عىل الذنب، واالستكبار عن احلق  إرادهتم تتمثل يف امليل

اهلل تعاىل وعن دينه وعن رصاطه املستقيم إىل األهواء والشهوات التي تدمر املجتمعات، وتورد املهالك يف 

    الدنيا، والعذاب يف اآلخرة. 

تعاىل، ومنهًجا اهلل  الشهوات طريًقا غري طريق  اهلوى والشهوة  إن ألهل  دين  إنه  منهجه،  االنفالت و  غري 

 ! واحلرية البهيمية

يسري  بميل  يقنعون  الفطر،    وال  وتنكس  املفاهيم،  فيه  تقلب  عظيام  مياًل  يريدون  وإنام  يرضيهم،  ال  فذلك 

الشهوات أهل  أطروحات  يف  نراه  ما  وهذا  املجتمعات،  ورفض    ،وُتغري  السائد،  عىل  االنقالب  يريدون 

َهَواِت َأْن مَتِيُلوا َمْياًل َعظِياًم }املعتاد   ِذيَن َيتهبُِعوَن الشه مياًل عظياًم يغري تركيبة املجتمع، ويقلبها رأًسا    {َوُيِريُد اله

 . عىل عقب

 



 

 

 

ِذينَ }ولكن اهلل   َ َلُكْم َوََيِْدَيُكْم ُسنََن اله َواهللهُ ُيِريُد    ِمْن َقْبلُِكْم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم َواهللهُ َعلِيٌم َحكِيمٌ   ُيِريُد اهللهُ لُِيَبنيِّ

ُيَ  َأْن  اهللهُ  ُيِريُد  َعظِياًم  َمْياًل  مَتِيُلوا  َأْن  َهَواِت  الشه َيتهبُِعوَن  ِذيَن  اله َوُيِريُد  َعَلْيُكْم  َيُتوَب  َوُخلَِق َأْن  َعنُْكْم  َف  فِّ

ْنَساُن َضِعيًفا  .[29-26النساء:]{اإْلِ

فلنكن عباد اهلل مع مراد اهلل تعاىل لنا، ولنجانب مراد أهل الشهوات الذين أوبقوا أنفسهم وودوا لو أوبقوا   

 الناس أمجعني. 

الكريم؛    الشهر  هذا  قبالة  تعاىل  اهلل  إىل  فلنتب  بتوبة،  إال  تقوى  وال  التقوى،  شهر  تستقبلون  أهل وإنكم 

من   التوبة  يريدون  ال  العظيم الشهوات  امليل  يريدون  وإنام  هبا   ،الناس  ويذكر  املؤمن  يتدبرها  أن  جيب  آية 

 نفسه وأهل بيته وإخوانه املؤمنني؛ ألهنا تصف الواقع الذي نعيشه بدقة متناهية، وتكشف مراد الشهوانيني. 

وبام أن رمضان شهر للتوبة عظيم، يكثر فيه التائبون واملقبلون عىل اهلل تعاىل، وتتنوع فيه العبادات، وينترش  

فيه اخلري؛ فإن أهل السوء والشهوات ال يعجبهم ذلك أبًدا، ويريدون بالناس مياًل عظياًم؛ ولذا ينشطون يف 

وي الشهور،  من  غريه  من  أكثر  املحرمة  بالربامج  من  فضائياهتم  املحرم،  الرتفيه  بأنواع  فيه  الناس  عدون 

وترسيخ   مغلوطة،  رسائل  إليصال  وانتقائية  باجتزاء  وعرضت  كتبت  تاريية  وأخرى  ماجنة،  مسلسالت 

مفاهيم منحرفة، عىل ما فيها من تشويه رجاالت اإلسالم العظام، وترفيه ساخر يستهزأ فيه بآيات اهلل تعاىل 

ينه التي رشعها، وحوارات يسرتخص فيها دين اهلل تعاىل، وتعرض رشائعه  وأحكامه التي أنزهلا، وبشعائر د

املحكمة للنقاش والنقد والتصويت، وكأهنا جمرد آراء تقبل الصواب واخلطأ وليست أحكاًما حمكمة أنزهلا  

    اللطيف اخلبري!! 

ال   حيث  من  قلوهبم  وتترشبه  رمضان،  يف  الصائمني  عىل  يعرض  واالنحراف  الضياع  هذا  يشعرون؛  كل 

ليميل هبم أهل الشهوات املحرمة عن جادة التوبة، وليهدروا ما اكتسبوا من حسنات عظام بالصيام والقيام 

    َيدروها خلف الشاشات.  ،والصدقة والقرآن وسائر أنواع الرب واإلحسان 

إننا يا عباد اهلل نصوم غًدا ، فهل نعي ما يريده منا ربنا جل يف عاله؛ وما يريده أهل الشهوات بنا وببيوتنا     

  وأرسنا من امليل العظيم؟!  

 فهل نطيع خالقنا ورازقنا واملنعم علينا؟ أم نطيع أقواًما تنكبوا طريق اهلداية، وركبوا الغواية، وعجزوا عن 

 



 

 

 

من مجيع الناس أن يفشلوا يف التوبة كام فشلوا هم فيها، ويريدون منهم أن يركبوا   التقوى والتوبة، ويريدون

 مركبهم الذي يوردهم دار السعري، وقد قيل: ودت الزانية لو زنى الناس كلهم.  

وقد سلسلت شياطني اجلن يف رمضان، فال ختلص إىل ما كانت ختلص إليه يف غري رمضان من التسلط عىل  

شي  ولكن  من  املؤمنني،  فحذار  املؤمنني،  الشهر عىل  إلفساد  غريه؛  أكثر من  رمضان  تنشط يف  اإلنس  اطني 

طاعة أهل الشهوات، واتباعهم فيام يريدون؛ فإهنم ال ينفعون أتباعهم إال خبااًل وضياًعا وإغضاًبا هلل تعاىل، 

 . وال يوردوهنم إال موارد اهللكة واخلرسان 

هَنَ إ يِف  َلْيَسْت  َرَمَضاَن  ِقيَمَة  َوَسلهَم:  نه  َعَلْيِه  اهللُ  َصىله  َقاَل  َولَِذا  َأْعَظُم؛  َلْيَلُه  إِنه  َبْل  َفَحْسُب؛  َقاَم  ))اِرِه  َمْن 

َذْنبِهِ  َم ِمْن  َتَقده َلُه َما  ُغِفَر  إِياَمًنا َواْحتَِساًبا،  هَنَاِرِه؛((،  َرَمَضاَن  َأْفَضُل ِمْن  َلَياِِل َرَمَضاَن  اْلُقْرآِن يِف  َولَِذا    َوتاَِلَوُة 

، َصىله اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم، اْلُقْرآَن يِف ُكلِّ َلْيَلٍة مِ  اَلُم، ُيَداِرُس النهبِيه يُل، َعَلْيِه السه      .ْن َلَيالِيهِ َكاَن ِجرْبِ

َهَواُت ُتْعَرُض يِف   اِمُج َوالشه َلَياِِل َرَمَضاَن؛ َفَتْشَغُلُهم َعِن اْلِعَباَدِة َوالطهاَعِة، َواْلِقَياِم باَِم جَيُِب اْلِقَياُم بِِه،    َهِذِه اْلرَبَ

 َواِْستِْثاَمِر َواِْغتِنَاِم َرَمَضانَ 

يف وإنام  األعداء،  كيد  يف  العجب  الشيطان،  وليس  ألولياء  املساجد  رواد  أرض   متابعة  يف  نبت  من  وجد 

ُعوَن هَلُمْ وفيكم  }  لكن ينطبق عليه قوله تعاىل:  سانه القرآن، وشق سمعه األذان،اإلسالم، وفتق ل  ]التوبة   {َسامه

وي[47:   نقيصة،  قومهم كل  يف  يرون  وثقافته،  بالغرب،  املفتونني  من  باإلعجاب،  لون  نظر! طائفة  عدوهم 

بشارهتم التي ميزهم اهلل  ال يعتزون بدينهم، وال يرفعون رأسًا    ،الذي هو أدنى بالذي هو خري  ويستبدلون

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنهاسِ }هبا يف قوله تعاىل :    .[110]آل عمران :  {ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمه

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

     


