ماهي الأيام معدودات
27.08.10
المد ل الذي جعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيا ،+وهو الذي جعل الليل والنهار! خلف ة ل ن أراد أن ي ذكر أو أراد
شكورا.
وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له القائل} :هHو! الذي أرMس!ل ر!سHوله HبBالهHد!ى و!دين Bالح!ق FليHظهBر!ه Hع!لى الدFين BكEلDه و!كفى بBالله ش!هBيدAا { )(28
سورة الفتح.
وأشهد أن ممدا عبده ورسوله الذي كان للعالي داعيا إل ال بإذنه وسراجا منيا.
اللهم صل وسلم على م!ن MبHعث بالدى ودين الق بشيا ونذيرا ،وعلى آله وصحبه ومن سار على نجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيا.
أما بعد:
فإن الصوم من أفضل العبادات وأج!ل Dالطاعات ,جاءت بفضله الثار ,ونقلت فيه بي الناس الخبار فمن فضائل الصوم :أن ال كتبه على جيع المم
وفرضه عليهم} :ي!ا أيoه!ا الذين! آم!نHوا كEتب! ع!ليMكEم HالصFي!ام Hكم!ا كEتب! ع!لى الذين! من قبMل Eكم Mلع!لكEم Mت!تmقEون{ ) ( 183سورة البقرة .ولول أنه عب ادة
عظيمة ل غن للخلق عن التعبد با ل وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه ال على جيع المم.
ومن فضائل الصوم ف رمضان :أنه سبب لغفرة الذنوب وتكفي السيئات ,فعن أب هريرة -رضي ال عنه -أن النب -صلى ال عليه وس لم -ق ال:
»م!ن Mص!ام! ر!م!ض!ان إBي!انAا و!احMتس!ابAا غEفر! له Hم!ا ت!قدmم! من MذنMبBه«البخاري .يعن إيانا بال ورضا بفرضيmة الصوم عليه ,واحتسابا لثوابه وأج ره ,ول يك ن
كارها لفرضه ول شاك}ا ف ثوابه وأجره ,فإن ال يغفر له ما تقدم من ذنبه.
وعن أب هريرة –رضي ال عنه -أيضا -أن النب -صلى ال عليه وسلم -قال» :الصmلو!ات Hالخ!مMس Hو!الجHمMع!ة EإBلى الجHمMع!ة و!ر!م!ض! ان EإBل ى ر!م!ض! ان
مHكفDر!ات €م!ا ب!يMن!هHن mإBذا اجMت!ن!ب! الكب!ائر!«مسلم.
أيها السلمون:
إن رمضان أيام €معدودات ،€وفرص €سانات ،€وإن اغتنام هذه اليام لدليل Eالزم ،وإن انتهاز تلك الفرص لعنوان Eالعقل؛ ذلكم أن ال وقت رأس Hم الB
النسان ،وساعات العمر Bهي أنفس Hما عن النسان بفظه؛ فكل ساعة من ساعات عHمHرBك! قابلة ‰لن تضع! فيها حجرا يزداد به صرح Hمدك ارتفاع

ا،

ويقطع با قومك ف السعادة باعا أو ذراعا.
فإن كنت حريصا على أن يكون لك الد Hالسى ،ولقومك السعادة Eالعظمى ،وأن تفوز بيي الخرة والول  -فدع Bالراحة جانبا ،واجعل بينك وبي
اللهو حاجبا؛ فالكيم Hالبي Hي!قدHر Hالوقت! حق mقدره ،ول يتخذه وعاء +لبس الشياء ،وأسخف الكلم ،ويعلم أنه من أجل Dما يصان ع ن الض اعة
والهال ،و!يقصHره على الساعي الميدة الت ترضي ال ،وتنفع الناس.
ولعظم شأن الوقت أقسم به ال• ف غي ما آية من كتابه العزيز قال -عز وجل} :-و!الليMل BإBذا ي!غMش!ى* و!النmه!ار BإBذا ت!ج!لى{ ) (2-1سورة الليل .وقال
سبحانه} :و!الضoح!ى* و!الليMل BإBذا س!ج!ى{ ) (2-1سورة الضحى.
وقال جل وع!ل} :و!الع!صMر* إBن الإBنMس!ان لفي خHسMر—{ ) (2-1سورة العصر.

عباد ال:
قد أظلكم شهر رمضان من صامه إيانا بال واحتسابا لثواب ال غفر ال له ما تقدم من ذنبه ،ومن قامه إيانا واحتسابا غفر ال له ما تقدم من ذنب

ه,

شهر تفتح فيه أبواب النة ،وتغلق فيه أبواب النيان ،وف الصحيحي عن النب -صلى ال عليه وسلم -أنه قال» :كل عمل ابن آدم له ،السنة بعشر
أمثالا إل سبعمائة ضعف ،قال ال تعال" :إل الصيام فإنه ل ،وأنا أجزي به ،إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي" ,للصائم فرحتان :فرحة عند
فطره ،وفرحة عند لقاء ربه«البخاري.
يفرح عند فطره بأمرين :باستكمال صوم اليوم الذي من ال عليه بصيامه وقواه عليه ،وبتناول ما أحل ال له من طعام وشراب ،ويفرح عند لقاء ربه
با يده عند ربه مدخرا له من أجر الصيام.
عباد ال:
إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح ،فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلة وقراءة القرآن والذكر ،والعفو عن الناس والحسان ،وأزيلوا العداوة والبغض اء
والشحناء بينكم ،فإن العمال تعرض على ال -عز وجل -يوم الثني والميس ،فمن مستغفر فيغفر له ،ومن تائب فيتاب عليه ،ويرد أهل الض غائن
بضغائنهم حت يتوبوا ويصطلحوا ،واستكثروا ف شهر رمضان من أربع خصال :اثنتان ترضون بما ربكم ،واثنتان ل غن لكم عنه ا ،فأم ا اللت ان
ترضون بما ربكم :فشهادة أن ل إله إل ال ،والستغفار ،وأما اللتان ل غن لكم عنهما :فتسألون ال النة ،وتستعيذون به من النار ،واحرصوا على
الدعاء عند الفطار ،فإن للصائم عند فطره دعوة ل ترد.
واعلموا أن الصيام إنا شرع ليتحلى النسان بالتقوى ،وينع جوارحه من مارم ال ،فيترك كل فعل مرم من الغش والداع والظلم ونقص الكايي ل
والوازين ومنع القوق والنظر الرم وساع الغان الرمة ،فإن ساع الغان ,وكل قول مرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم ينقص أجر
الصائم ،وإن سابه أحد أو شاته أحد ،فليقل :إن صائم ول يرد عليه بالثل ،فل تعل -أيها السلم -يوم صومك ويوم فطرك سواء.
وصوFموا أولدكم الذكور والناث إذا كانوا يطيقون الصيام ليتعودوا على ذلك ،فإن الصحابة -رضي ال عنهم-كانوا يصوFمون أولدهم وهم ص غار
حت كان الصب ربا يبكي من الوع ،فيعطونه لعبة يتلهى با حت يفطروا.
أيها الناس :اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم ،وصوموا شهركم ،واعلموا أن من حكم الصيام وأسراره أن يكون عونا للعبد عل ى طاع ة ال وتق واه،
فيجتهد ف فعل اليات واجتناب الرمات ،فمن ل يدع قول الزور والعمل به فليس ل حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه ,كما قال النب -ص

لى ال

عليه وسلم» :-م!ن Mلم Mي!د!ع MقوMل الزoور Bو!الع!م!ل بBه و!الج!هMل فليMس! لله ح!اج!ة ‰أن ي!د!ع!
طع!ام!ه Hو!ش!ر!اب!ه«Hالبخاري.
اعمروا أوقات هذا الشهر الفاضل بالذكر والقراءة والصلة ،وتعرضوا فيه لنفحات الول بكثرة الدعوات ،وكثرة الحسان إل اللق والعفو عنه م،
فإن ال يب السني ،ويب العفو عن السيئي ،وجودوا على الفقراء ف هذا الشهر بالزكاة والصدقات ،فإن ال جواد يب الود ،ولقد كان نبين

ا

صلى ال عليه وسلم -أجود الناس ،وكان أجود ما يكون ف رمضان حي يلقاه جبيل ،فيدارسه القرآن ،فلرسول ال -صلى ال عليه وسلم -أجودبالي من الريح الرسلة ،ول تقرن من العروف شيئا ،واتقوا النار ولو بشق ترة  ،فإن الرجل ليتصدق بعدل ترة من كسب طيب ،فيبيها ال له حت
تكون مثل البل.
اللهم وفقنا لا تب وترضى ،،واغفر لنا جيعا إنك أنت الغفور الرحيم.
الطبة الثانية:

المد ل الذي شرع لعباده الشرائع لكم بالغة وأسرار ،ورتب على صيام رمضان وقيامه إيانا واحتسابا مغفرة الذنوب والوزار.
وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له اللك الغفار ،وأشهد أن ممدا عبده ورسوله الصطفى الختار -صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه وم

ن

تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار ،وسلم تسليما.
أما بعد:
أيها السلمون :لئن كان حفظ Eالوقت مطلوبا ف كل حي وآن ،فلهو أول وأحرى بالفظ ف الزمنة الباركة ,ولئن كان التفريط Eفيه وإضاعتHه قبحا ف
كل زمان ،فإن قبح ذلك يشتد ف الواسم الفاضلة,ومن الناس م!ن Mقل نصيبه من التوفيق ،فل تراه يلقي بال لكمة الصوم ول لفضل الش هر ،ف تراه
يعل من رمضان فرصة للسهر واللهو المتد إل بزوغ الفجر ،والنوم Bالعميق ف النهار حت غروب الشمس ,ول يفى على عاقل لبيب ما لذا الصنيع
من أضرار على دين النسان ودنياه ،فهو قلب للفطرة ،فال -عز وجل -جعل الليل لباسا ،والنهار معاشا ،كما أنه إضاعة للوقت ،وتعطيل للمصال,
ومن كان هذا صنيع!ه فلن يرجى منه خي €ف الغالب ل لنفسه ول لغيه.
ث إن السهر! سبب €لضاعة حقوق الهل والوالدين؛ فالذي يسهر الليل ف مشاهدة الرام ،ويعكف أمام ما تبثه الفضائيات من شرور سيض يFع أولده
وزوجته إن كانوا يشاهدونا معه ،وإن كان يسهر خارج! النزل كان ذلك سببا ف بعده عن بيته ،وغفلته عما استرعاه ال إياه ،وإن كان شاب³ا ف مقتبل
عمره أقلق والديه بطول سهره وبعده عن النزل.
ث إن الذي يسهر Hليله وينام نار!ه سيضيع صلة أرحامه؛ إذ ل وقت لديه لصلتهم ،وهكذا تنفصم عرى المة وتنفك روابطها.
كما أن السهر أمام تلك الفضائيات له آثارHه السلوكية Eالدمرة ،Eومنها الصد عن سبيل ال ،وإضعاف أثر الدين ف النفوس ،وذلك من خلل ما تبثه من
مشاهد فاضحة ،وما تطرحه من شبهات كثية تطعن ف الدين ،وتHلقى على عقول خواء وأفئدة هواء.
ومن آثارها :التمرد على القيم النبيلة ،والخلق الفاضلة والداب الشرعية ,وشيوع العادات السيئة كالستهانة بحارم ال ،والستخفاف بش

عائر

الدين.

ومن آثار السهر أمام تلك الفضائيات –أيضا :-الزهد بالفضيلة والعفاف ،وذلك من خلل الفتتان بالذيعات والمثلت والغنيات؛ فقد يفضي ذل ك
الصنيع Hإل الزهد بالزوجات؛ لن بعض مشاهدي تلك القنوات -لفرط جهله -يعقد مقارنة ظالة بي زوجته وبي ما يشاهده من تلك النس

وة اللت

نزعن اليا̧ء ،ووضعMن! من الصباغ ومواد التجميل ما يغري بن ,وهذه مقارنة ‰ظالة ‰ل تHبMن! على أسس سليمة؛ إذ تغافل ذلك الEقارBن Eعن عفاف زوجته
وسترها وحيائها ,بل ربا تكون أجل ما يشاهد ،ولكن الشيطان يقبحها ف عينه ،ويزين ما يشاهده ف نفسه.
أيها الصائمون:
ومن آثار السهر أن له آثارا على ن!فس النسان وخHلEقه؛ إذ يصبح ونفسه مريضة وخلقEه سيئ‰؛
وذلك لا للسهر من تأثي على العصاب؛ فينتج من ج!رmاء ذلك انقباض Hالنفس ،وقلة احتمالا.
ولو ل يأت من آثار السهر إل أنه سبب لترك صلة الفجر لكفى.
أما النوم الكثي -خصوصا بالنهار -فل يفى ضرره؛ فذلك مضيعة للوقت ،وحرمان ‰للبكة؛ فالنوم Hيعطل قوة العقل ،ويHلحق Hالنسان بالشب السندة.

وبا أن أمر! النوم غالب ما له من م!ر!د فإن أول الكمة ل يضعون لسلطانه إل حيث Eي!غMلب على أمرهم ،ول يعطونه من الوقت إل أقل م ا تفرض Hه
عليهم الطبيعة Eالبشرية ،ويبتغون بذلك أن تبقى عقولم ف حركات تثمر علما نافعا ،أو عمل صالا.
فحقيق على هؤلء الEفرFطي الضيعي أوقات!هم أن يتنبهوا لسرار الصيام ،وأن يغتنموا مدرست!ه العظيمة؛ ليجنوا ثار!ه الصحيحة ،ويستمدوا من ه ق وة
الروح؛ فيكون نارHهم نشاطا وإنتاجا وإتقانا ،وتعاونا على الب والتقوى ,ويكون ليلEهم تجدا وتلوة لكتاب ربم ،وماسبة لنفسهم عل ى ض وئه؛
ليخرجوا من مدرسة الصيام مفلحي فائزين.
اللهم أيقظنا من رقدات الغفلت ،وأعنا على اغتنام الوقات ف الباقيات الصالات ,واجعل شهر رمضان شاهدا لنا باليات ,ووفقنا لصيامه وقيامه
إيانا واحتسابا ,واجعلنا فيه من القبولي؛ إنك جواد كري ,وآخر دعوانا أن المد ل رب العالي.

