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كيؼ يستقبؿ رمضاف
ممخص الخطبة

ٔ -دنو شير رمضاف -ٕ .سرعة انقضاء األياـ -ٖ .كيفية استقباؿ رمضاف -ٗ .مظاىر سمبية
في استقباؿ رمضاف.

-------------------------

الخطبة األولى

ِ
َِّ
ب َعَم ْي ُك ْـ
آم ُنوا ُكت َ
أما بعد :فاتقوا اهلل حؽ تقاتو ،وراقبوه في السر والنجوى ،قاؿ تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
َّ
الصياـ َكما ُكتِب عَمى الَِّذ ِ ِ
وف [البقرة .]ٔ8ٖ:ما ىي إال أياـ قالئؿ حتى تكتمؿ
َ َ
يف م ْف َقْبم ُك ْـ َل َعم ُك ْـ تَتَّقُ َ
َ
ِّ َ ُ َ
دورة الفمؾ ،ويشرؼ عمى الدنيا ىالؿ رمضاف المبارؾ الذي تيفو إليو نفوس المؤمنيف وتتطمع شوقًا

لبموغو.

حبيبا ازرنا في كؿ عاـ
حبا أىالً وسيالً بالصياـ…يا ً
مر ً
حب في سوى المولى حراـ
قد لقيناؾ بِحب مفعـ…كؿ ُ

فاقبؿ الميـ ربِي صومنا…ثـ زدنا مف عطاياؾ الجساـ

كنا نودع شير رمضاف الماضي ،وكأف صفحاتو قد طويت قبؿ أياـ ،واليوـ يستقبمو المسمموف بعد

مرور عاـ ،عاـ مضى ذىبت لذاتو وبقيت تبعاتو ،نسيت أفراحو وأتراحو وبقيت حسناتو وسيئاتو.

نعـ ،ستنقضي الدنيا بأفراحيا وأحزانيا ،وتنتيي األعمار عمى طوليا وقصرىا ،ويعود الناس إلى ربيـ

يقا َى َدى وَف ِريقًا َح َّ
ؽ َعَم ْي ِي ْـ
وف َف ِر ً
بعدما أمضوا فترة االمتحاف عمى ظير األرضَ ،ك َما َب َدأَ ُك ْـ تَ ُع ُ
ود َ
َ
الضَّاللَةُ [األعراؼ ،]ٖٓ ،ٕ2:ثـ تصبح الدنيا ذكريات ،وىنا مف ينتظر عمى أمؿ وال يدري فقد
ِ
َي أ َْر ٍ
وت
ب َغ ًدا َو َما تَ ْد ِري َن ْف ٌس بِأ ِّ
ض تَ ُم ُ
س َما َذا تَ ْكس ُ
يباغتو قبؿ ذلؾ األجؿ ،قاؿ تعالىَ :و َما تَ ْد ِري َن ْف ٌ
َّ ِ
ير [لقماف.]ٖٗ:
يـ َخبِ ٌ
ِإ َّف الم َو َعم ٌ
كيؼ يُستقبؿ ىذا الوافد القريب؟ يستقبؿ رمضاف بتييئة القموب وتصفية النفوس وتطيير األمواؿ
حبا برمضاف ،جئت بعد عاـ كامؿ ،مات أقواـ وولد آخروف ،سعد أقواـ
والتفرغ مف زحاـ الحياة .مر ً
وشقي آخروف ،واىتدى أقواـ وضؿ آخروف .جئت ػ يا رمضاف ػ لتقوؿ لمعيوف :صومي عف النظر

الحراـ ،واسكبي الدمع في جنح الظالـ ،وتقوؿ لأللسف :صومي عف الغيبة والنميمة والتيياف والمغو
حبا بشير صيامو سر بيف العبد
والفحش ،جئت تقوؿ لمبطوف :صومي مف أكؿ الحراـ و ّ
الغش .مر ً
وبيف ربو(( ،كؿ عمؿ ابف آدـ لو إال الصياـ ،فإنو لي ،وأنا أجزي بو)).

فيا مف يريد أف يتعرؼ عمى ربو ،استبشر بقدوـ ىذا الشير ،واحرص أف تكوف مف المعتوقيف
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والمقبوليف فيو ،وحاوؿ أف تصوـ كؿ جوارحؾ عف كؿ ما حرمو عميؾ ربؾ .كاف السمؼ الصالح إذا

بعضا وتييؤوا لو ،قدوتيـ في ذلؾ رسوؿ اهلل .
دخؿ رمضاف بشر بعضيـ ً
فيا أييا األبرار واألخيار ،استقبموا ىذا الشير بالتوبة النصوح واالستغفار .ويا أييا المسمموف ،يا مف
شب عمى ال إلو إال اهلل ،جاء شير رمضاف وأصبح منكـ قاب
ولد عمى ال إلو إال اهلل ،ويا مف ّ
قوسيف أو أدنى ،فاهلل اهلل ال يخرج رمضاف منكـ وقد خاب الكثير وخسر الكثير ،اغتنموه لكي يعتؽ

اهلل رقابكـ فيو مف النار ،وخذوه فرصة ال تعوض ،فإنو مناسبة التوبة والقبوؿ مف اهلل ،أكثروا فيو مف
الذكر والتيميؿ والتسبيح والتحميد ،وتدارسوا فيو القرآف ،وأحيوا بيوتكـ بآيات اهلل البينات ،واىجروا

األغاني الماجنات الخميعات التي أغوت القموب عف ربيا سبحانو ،قاؿ ابف عباس :ويرسؿ ربنا ريحا

تيز ذوائب األغصاف لمف حرـ في الدنيا عمى آذانو استماع الغناء ،فتيتز أغصاف تم ّذ لسمع اإلنساف
كالنغمات باألوزاف ،يا خيبة اآلذاف ال تتعرض بمذاذة األوتار والعيداف ،فاغتنموه عسى أف تعتؽ

رقابكـ مف النار ،وأف تبيض وجوىكـ يوـ تعرضوف عمى الواحد القيار ،طوبى لبطوف جاعت في

احتسابا
إيمانا و
سبيؿ اهلل،
وىنيئا ألكباد ظمئت لمرضاة اهللً ،
ً
ىنيئا لكـ يوـ تصومونو ػ إف شاء اهلل ػ ً
ً
أف شير رمضاف ىو شير المغفرة والتجاوز عف الخطيئة والشحناء والقطيعة مف موانع المغفرة
الشديدة؛ لذا يستقبؿ رمضاف بتييئة النفوس وتنقيتيا مف الضغائف واألحقاد التي خمخمت العرى

قاطعا ألرحامو
وأنيكت القوى ومزقت المسمميف شر ممزؽ ،فالذي يط ّؿ عميو رمضاف عا ًقا لوالديو
ً
ىاجر إلخوانو أفعالو قطيعة دوره في المجتمع النميمة ىييات ىييات أف يستفيد مف رمضاف ،قاؿ
ًا
ِ
ص ُد ِ
ورِى ْـ ِم ْف ِغ ٍّؿ تَ ْج ِري ِم ْف تَ ْحتِ ِي ْـ األ َْنيَ ُار َوَقالُوا اْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو الَِّذي َى َد َانا ِليَ َذا َو َما
تعالىَ :وَن َزْع َنا َما في ُ
ِ ِ
َف َى َد َانا المَّوُ [األعراؼ.]ٖٗ:
ي َل ْوال أ ْ
ُكَّنا ل َن ْيتَد َ

تصن ًعا وسجية ال تكمفًا ،فمنجعؿ ىذا
طبعا ال ّ
ترسخ حقيقة الصياـ الفضائؿ الجميمة ً
أييا الفضالءُ ،
الشير الكريـ انطال ًقا لمسمو والترفع عف سفاسؼ األمور والحذر مف كؿ ضاللة وزور .مف حكـ
رمضاف أف يتفاعؿ المسمـ مع إخوانو في شتى البقاع ،ويتجاوب مع نداءات الفقراء والضعفاء،

مبتدئا
متسمقا بمبادئو كؿ الحواجز ،يتألـ أللميـ ،ويحزف ألحزانيـ،
متجاوز بمشاعره كؿ الفواصؿ،
ًا
ً
ً
ص ْحبو وأقاربو ،يستقبؿ رمضاف بنفس
بالمواالة والمواساة مف بيتو وموطنو وإلخوانو مف بني جمدتو َ
ِ
َِّ
وف أَموالَيـ ِفي سبِ ِ
يؿ المَّ ِو
معطاءة ويد بالخير فياضة ،ويبسط يده بالصدقة واإلنفاؽَ ،مثَ ُؿ الذ َ
َ
يف يُنفقُ َ ْ َ ُ ْ
َّ ِ ِ
اع ُ ِ
َّة والمَّو يض ِ
ٍ
ٍ ِ
ِ
َكمثَ ِؿ حب ٍ
يـ
َّة أ َْن َبتَ ْ
س ْنُبَمة م َائةُ َحب َ ُ ُ َ
َ َ
ؼ ل َم ْف َي َش ُ
ت َس ْب َع َس َنابِ َؿ في ُك ِّؿ ُ
اء َوالموُ َواسعٌ َعم ٌ
[البقرة.]ٕ6ٔ:
إف شير رمضاف ىو شير النفحات والرحمات والدعوات ،الماؿ الحراـ سبب البالء في الدنيا ويوـ

الجزاء ،ال يستجاب معو الدعاء ،وال تفتح لو أبواب السماء؛ لذا يستقبؿ رمضاف بتطيير األمواؿ مف

الحراـ ،فما أفظعيا مف حسرة وندامة أف تميج األلسف بالدعاء وال استجابة ،وربنا تبارؾ وتعالى يقوؿ:
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الد ِ
وِا َذا َسأَلَ َؾ ِع َب ِادي َعِّني َفِإِّني َق ِر ٌ ِ
يب َد ْعوةَ َّ
اعي ِإ َذا َد َعانِي َفْم َي ْستَ ِج ُيبوا ِلي َوْليُ ْؤ ِم ُنوا بِي لَ َعمَّيُ ْـ
يب أُج ُ َ
َ
وف [البقرة .]ٔ86:فانظر في نفسؾ ،وابحث في بيتؾ ،وأدخؿ يدؾ في جيبؾ ،وتطيّر مف كؿ
َي ْر ُش ُد َ

ماؿ حراـ ليس مف مالؾ ،حتى تقؼ بيف يدي اهلل بقمب خاشع وماؿ طاىر ودعاء صادؽ يصعد في

الفضاء وتفتح لو أبواب السماء.

إف الذيف يستقبموف رمضاف عمى أنو مدرسة لتقوية اإل اردة ىـ الذيف يستفيدوف منو ،فيجدوف في نياره
لذة الصابريف ،ويجدوف في مسائو وفي ليمو لذة المناجاة في ساعاتيا الغالية ،ىـ الذيف تفتح ليـ

أبواب الجناف في رمضاف ،وتغمؽ عنيـ أبواب النيراف ،وتتمقاىـ المالئكة ليمة القدر بالبشر والسالـ،

ىؤالء ىـ الذيف مسح الصياـ عف جبينيـ وعثاء الحياة ،وأزاؿ عف أجساميـ غبار المادة ،وأبعد عف
بطونيـ ضرر التخمة ،ودفع عف أنفسيـ الحيرة والفتور ،وغذى إيمانيـ بالقوة والنور.

فاحمدوا اهلل واسألوه أف يبمغكـ رمضاف ،واغتنموا فرصتو ،وتعرضوا لنفحات المغفرة والرضواف فيو،

وس َخطو.
وقوموا بحقو كما أمر ،واحذروا نييو َ

بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف العظيـ...

-------------------------

الخطبة الثانية

أياما ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،كتب المغفرة
الحمد هلل الذي اختار لمخيرات أوقاتًا و ً
محمدا عبده ورسولو ،بعثو اهلل لمناس
احتسابا ،وأشيد أف سيدنا ونبينا
إيمانا و
ً
لمف صاـ رمضاف ً
ً
وقياما.
قعودا
إماما ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو ما ذكره الذاكروف ً
ً
ً

أما بعد :اتقوا اهلل عباد اهلل ،واستعدوا لمموسـ العظيـ والشير الكريـ الذي خصو اهلل مف بيف سائر
الشيور بالتشريؼ والتكريـ.

فيا ذوي اليمـ العالية ،ويا ذوي المطالب الرفيعة السامية الغنائـ ،عمى الجد وىجر البطاالت
فاألوقات الفضائؿ فوات ،أال فشمروا ِلقراه بالتوبة واإلنابة ،وابذلوا في ضيافتو مقدوركـ مف األعماؿ

المستطابة ،وأروا اهلل الخير مف أنفسكـ فيو ،فإف اهلل تعالى ينظر إلى جدكـ وتنافسكـ فيو ،ولقد كاف

السمؼ يدعوف اهلل ستة أشير أف يبمغيـ رمضاف ،ثـ يدعونو ستة أشير أف يتقبمو ،وكاف الحبيب

عميو الصالة والسالـ يبشر أصحابو بقدوـ رمضاف فيقوؿ(( :أتاكـ رمضاف شير مبارؾ ،فرض اهلل
عز وجؿ عميكـ صيامو ،تفتح فيو أبواب السماء ،وتغمؽ فيو أبواب الجحيـ ،وتغؿ فيو مردة

الشياطيف ،هلل فيو ليمة خير مف ألؼ شير ،مف حرـ خيرىا فقد حرـ)) رواه النسائي والبييقي .شير

ىذا بعض فضائمو حقيؽ باإلجالؿ واإلكراـ ،وجدير بأف يصاف عف فعؿ القبائح واإلجراـ ،وأف يغتنـ

بالطاعات أوقاتو ،وتبادر باألعماؿ الصالحة ساعاتو.

ولكف ػ أييا األحبة ػ انعكست المفاىيـ ،وأصبح استقباؿ معظـ الناس ليذا الشير الكريـ استقباالً

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

استعدادا لممأكوالت والمشروبات والمقميات والمعجنات ،مبالغة في إعطاء نفوسيـ ما تشتييو ،إنو
و
ً
موسـ البطوف عندىـ ،ومضمار تتنافس فيو الموائد الزاخرة بصنوؼ األطعمة وألواف األشربة ،فتراىـ

قبؿ دخوؿ ىالؿ رمضاف يفزعوف إلى األسواؽ مف كؿ فج عميؽ ،يكيموف مف األطعمة ويتزودوف مف
الكماليات ،وكأف رمضاف حفمة زفاؼ أو وليمة نجاح تبسط فييا الموائد العريضة ،وتنشر األطعمة

المتنوعة ،ثـ ترمى في النفايات ،وأكبر دليؿ عمى ذلؾ ازدحاـ الناس في األسواؽ في ىذه األياـ

ضا لفنوف األطعمة واألشربة ،وىذا
معر ً
لشراء الكماليات التي ال داعي ليا ،أصبح شير رمضاف َ
إسراؼ نيى اهلل عنو ،فوؽ أنو مدعاة إلى الفقر وجمب األسقاـ لمبدف ،وبعض الناس يستقبمو إلقامة
الدوري والمباريات وسير الميالي في لعب الورؽ ،وفي النيار نوـ حتى عف الصالة المكتوبة ،ال

بصياـ يتمذذوف ،وال بقياـ يتعبدوف ،ليميـ ضياع ،ونيارىـ خسراف ،ما ىكذا يستقبؿ رمضاف ،استقبموه
بالجد والطاعة ،ال اإلخالد إلى الراحة ،استقبموه بتطيير النفوس والقموب واألبداف واألرواح مف أدراف

المعاصي والسيئات.

