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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال دهوح اهللا إال إله ال أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * تقيمالْمس الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  
 فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اِهللا وذَروا الْبيع ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا نوِدي ِللصالِة ِمن يوِم الْجمعِة�

فَِإذَا قُِضيِت الصالةُ فَانتِشروا ِفي اَألرِض وابتغوا ِمن فَضِل اِهللا واذْكُروا اَهللا كَِثريا لَعلَّكُم * كُنتم تعلَمونَ 
  )١١-١٠ :اجلمعة (�تفِْلحونَ

 يف بعض املناطق ويف  من رمضان األخرياليومإن شهر رمضان الفضيل موشك على النهاية، ولعل اليوم هو 
 قد مضت أيام الصيام املعدودةُ كما وبذلك تكون.  األخرياليومبعض املناطق األخرى يكون يوم الغد هو 

نا يكونون قد استفادوا كثريا من بركات هذه األيام، ولعل بعضا قد ال شك أن الكثريين م. قال اهللا تعاىل
واآلن علينا أن نسعى جاهدين وندعو اهللا تعاىل لتصبح هذه الربكات وهذه . مروا فيها بتجارب جديدة

التجارب الروحانية جزءا من حياتنا ال يتجزأ، وأال تتوقف هنا أقدامنا اليت كانت تتقدم إىل اهللا تعاىل بل 
اليوم هو يوم اجلمعة األخرية . ب أن تظل ختطو إىل األمام وجتلب لنا كل قدٍم بركات ال تعد وال حتصىجي

من املعلوم أن األغلبية الساحقة من احلضور هنا يصلّون اجلمعة بالتزام بفضل اهللا . يف شهر رمضان احلايل
من . من رمضان أمهيةً كبريةتعاىل، ولكن قد يكون هناك آخرون يعطون هذه اجلمعة األخرية خاصة 

املعلوم أن اجلماعة قد انتشرت بفضل اهللا تعاىل يف كافة أحناء العامل وينضم إليها أناس من فئات خمتلفة، 
فمن احملتمل أن يكون منهم من ال يعطون اجلمعة أمهية بوجه . وبعضهم يأتون متأثرين بتربية تلقوها سابقا



 رمضان أمهية كبرية ويزعمون بناء على أفكار رائجة يف املسلمني عام ولكن يعلّقون باجلمعة األخرية يف
ينجيهم من ذنوم " مجعة الوداع"بوجه عام أن أداء هذه اجلمعة اليت تعرف بني عامة املسلمني بـ 

فأريد أن . وأخطائهم السابقة كلها، وكأم بأدائهم هذه اجلمعة قد أدوا حق عبادات العام املنصرم كله
.  أن أداء هذه اجلمعة ال حيقق اهلدف من حياة اإلنسان-  وإن كانوا قلة قليلة-أصحاب هذه األفكارأذكّر 

 أن أداء اجلمعة األخرية وحدها من شهر رمضان ليس مدعاة �يثبت من كالم اهللا ومن أحاديث النيب 
 جناته واضعا يف احلسبان أنه لو صلّاها حلسنت دنياه وعقباه، للنجاة، لذا لو اكتفى أحد بأدائها من أجل

فيجب على الشباب من اجلماعة وكذلك على الذين يتهاونون يف أداء صالة اجلمعة . فهذا ليس ثابتا قط
موجودة يف غري األمحديني ولكن ال تصور هلذه الفكرة يف " مجعة الوداع"أن يتذكروا أنه قد تكون فكرة 

 غري أنه إذا عقد من يصلي هذه .� يف تعليم اهللا ورسوله  هلا أثرإلسالمية األمحدية ألنه ال يوجداجلماعة ا
اجلمعة باهتمام خاص عزما صميما على أن يزيل من هذا اليوم غفلته اليت صدرت منه من قبل بشأن صالة 

يحتلّ أمهية كبرية ساللتزام دائما، فال شك أن هذه اجلمعة وهذا اليوم اجلمعة، وأنه سيصليها يف املستقبل با
وال تبقى اجلمعة فقط مباركة له بسبب هذا التغيري الطيب يف نفسه، بل اللحظة اليت حدث فيه هذا . عنده

ىل وسيلتزم التغير الطيب ومال إليه قلبه وعقَد عزما صميما على أنه سيعطي أمهية كبرية لكافة أوامر اهللا تعا
 فإن هذا اليوم وهذه اللحظة تصبح ليلة القدر بالنسبة له، وسيحظى بالنور الروحاين بعد ليلة حالكة -ا

 أن الوقت األصفى الذي حيظى به �لقد ذكرت يف خطبة اجلمعة املاضية قولَ املسيح املوعود . الظالم
ـزلة ليلة القدر له، وذلك حني خيضع اإلنسان أمام اهللا منشئا يف نفسه تغيرا حسنا اإلنسان إمنا هو مبن

  .  بأوامره ويلتزم ا على صعيد الواقعبااللتزامويتعهد
الةُ فَانتِشروا ِفي اَألرِض فَِإذَا قُِضيِت الص�: ما هي أمهية صالة اجلمعة؟ يقول اهللا تعاىل يف اآليات اليت تلوا

فتبني من هنا أن اهللا تعاىل أمر الذين يريدون . �وابتغوا ِمن فَضِل اِهللا واذْكُروا اَهللا كَِثريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ
مل . اهلم الدنيوية وراء ظهورهم التقوى ونابذين أشغبأهدابحضور صالة اجلمعة أن حيضروها متمسكني 

أداء بيأمر اهللا تعاىل يف هذه اآليات بأداء صالة اجلمعة يف شهر رمضان أو اجلمعة األخرية منها فقط بل أمر 
فإذا كنتم تدعون .  أمهية كبرية- كانتا أي- صالة اجلمعة دائما دون أي استثناء، وقال بأن لصالة اجلمعة

الة اجلمعة بوجه خاص تاركني جتاراتكم وأشغالكم األخرى ألن ليوم اجلمعة اإلميان فعليكم أن حتضروا ص
 أكّد اهللا تعاىل على أن أداء �يا أيها الذين آمنوا�: فبقوله. أمهية خاصة لكم من منطلق ذكر اهللا تعاىل

جيب أن و ،  اجلمعة بغري عذر معقولعنفالذين يغيبون .  شرط ضروري لإلميانمجعة صالة اجلمعة كل يوم
فإذا كنتم تريدون أن تنهوا .  أن ينتبهوا إىل حالتهم اإلميانيةعليهم متأخرين أيضا،ينتبه الذين حيضروا 

 الذين �...ِإذَا نوِدي ِللصالِة ِمن يوِم الْجمعِة�: يقول اهللا تعاىل. موعد اجلمعةبعد أشغالكم فلتفعلوا 



 خمتلفة يف يف أوقاتيريدون أن حيضروا صالة اجلمعة يعرفون موعدها جيدا أا الساعة الواحدة ظهرا، أو 
 السفر، يتطلبه الذي الوقت خاصة اأوروب يف هنا احلسبان يف تضعوا أن جيبو. أخرىأماكن أو بالد 

 يف السيارات وإيقاف املرور حركة إىل االنتباه من بد ال. اجلمعة لصالة تستعدوا أن جيب ذلك وحبسب
 األمور هذه إىل االنتباه فيجب. خاصة االزدحام يف اخلصوص هذا يف املشاكل بعض حتدث إذ البالد، هذه
  . للجمعة اخلروج جيب ،املسجد إىل وصوللل املطلوب الوقت تقدير وبعد ،اجلمعة يوم
 كَانَ ِإذَا: � فقال. الكبري الثواب يستحقون بأم � النيب وصفهم قد باكرا اجلمعة لصالة يأتون الذين إن
موِة يعملَى كَانَ الْجاٍب كُلِّ عِم باِب نوِجِد أَبسلَاِئكَةُ الْمونَ الْمبكْتلَ يلَ الْأَونهي حىت فَالْأَواخلطبة اإلمام ي 

 القادمون فهؤالء. خاصا ثوابا ينال اهللا ويذكر اجلمعة يوم املسجد إىل يأيت من فكل. الصحف يطَوون
 أي يعريون ال الذين أولئك � النيب حذَّر قدول اخلطبة، إىل واالستماع اإلمام انتظار أثناء الثواب ينالون
  . قَلِْبِه علَى اللَّه طَبع ِبها تهاونا مراٍت ثَلَاثَ الْجمعةَ ترك من: � اللَِّه رسولُ فقال للجمعة، أمهية

 النيب وال الكرمي القرآن يف � اهللا يقل فلم. االعتبار بعني إليها وننظر البال يف األمهية هذه نضع أن فيجب
 قد بل. أمهية ذات بأا مجعة كل وصف قد بل كبرية، أمهية على حتوز رمضان من األخرية اجلمعة إن: �

 ِعيدا اللَّه جعلَه يوم هذَا ِإنَّ الْمسِلِمني معشر يا الْجمِع ِمن جمعٍة ِفي قَالَ � اللَِّه رسولَ أَنَّ حديث يف ورد
 من الفسحة ونأخذ املشاغل مجيع ونترك مجعة، بكل تم أن منا تقتضي مجعة لكل األمهية فهذه. فَاغْتِسلُوا
 بني قد � النيب أن األحاديث من ثبت كما فتعين. اجلمعة لصالة املسجد لنحضر والتجارات األعمال

 ذلك وليس اجلمعة صالةُ مؤمن كل على املؤمن إميان معايري لرفع أن يثبت وهذا للجمعة، بالغة أمهية جبالء
 عذر بغري جمع ثالث ترك الذي إن: قال حيث أيضا، السليب اجلانب بينو � النيب أنذر قد بل فحسب

 يستعرضوا أن املتهاونني فعلى. الشديد للخوف مدعاة فاملوقف. احلسنات إحراز من ائيا يحرم قلبه فإن
 ومتوازن، حكيم دين هو بل فقط، يشدد ال اإلسالم إن. عذر بغري والكسل التهاون ويتركوا أوضاعهم،

 أجاز قد قلت كما بل ،فحسب للجمعة احلضور عدم من حيذِّر مل إذ ،فقط وشدة إنذاراٍت يضم ال فهو
 بدون اجلمعة فترك. حياسب فهو صحيح عذر بغري اجلمعة صالة حيضر ال الذي أما. الصحيح العذر وبرر
: � فقال املعذورون؟ هؤالء فمن. أيضا الصحيحة األعذار هذه � النيب وضح ولقد. ممنوع صحيح عذر

 فهذا. مِريض أَو صِبي أَو رأَةٌام أَو مملُوك عبد أَربعةً ِإلَّا جماعٍة ِفي مسِلٍم كُلِّ علَى واِجب حق الْجمعةُ
 مضطرون هم الذين –العبيد من اجلمعة ترك من كل: يقلْ فلم. املضطرين عذَر حيث لإلسالم مجيل تعليم

. مستثنون هم هؤالء بل كال. قلوم على يطبع فسوف واملرضى والصبيان والنساء - مالكهم قسوة بسبب
 اخلمسة والصلوات اجلمعة أن إال. فحسن احلضور هلن تيسر إذا فالنساء. قلوم على يطبع: حبقهم يقل فلم

 أما للصالة، املسجد يحضرن أن النساء على الواجب من فليس. فقط الرجال على واجبةٌ املسجد يف مجاعةً



 الصغار األوالد معهن يحضرن النساء بعض لكن. حرج فال يأتني مل وإن مستحسن، فهو للجمعة جئن إذا
 يف بالبقاء هلن سمح قد لذا البيت، يف أخرى أعماال النساء لبعض أن كما أحيانا، اإلزعاج سببوني فهم

 كما ألن بسهولة، ذلك يستطعن كن لو حىت صغار أطفالٌ عندهن الاليت حتضر ال أن ينبغي بل. البيت
 العيد صالة حضور إمنا. أيضا واخلطبة اآلخرين صالة يفسدون األوالد ألن الصالة، إزعاج يف يتسبنب قلت
 العبيد وكذلك. اخلطبة إىل فليستمعن الصالة يصلني ال بعضهن كانت لو حىت النساء على واجب فقط

 أما. املاضي الزمن يف كانوا وإمنا العبيد، يوجد ال احلاضر العصر يف لكن مالكهم، بسبب مضطرون
. الرخصة هذه الستغالل العبيد زمرة يف أنفسهم وايعد ال أن جيب لذا العبيد، زمرة يف يعدون فال املوظَّفون

 آخر دخلٌ عنده يكون وال الرخصة، يعطي ال جدا قاسيا العمل صاحب وكان مضطرا، أحد كان إذا أما
 أما .مضطرا يعد وهو ونادرة، مستثناة احلالة فهذه ؛العمل ترك إذا والفقر والفاقة ااعة خيشى وكان

 أصحاب أُشعر لوف ؛عادةً يحدث ال االضطرار هذا ولكن .أيضا احملرم بأكل حىت ناأحيا له فيسمح املضطر
 كثري هناك. مرة أسبوعني كل يف اجلمعة لصالة أو الوقت لبعض لرخصوا - مسيحيني كانوا وإن-  العمل

 يسر كذل وبعد اجلمعة، صالة أداء إمكانيتهم عدم بسبب عملهم تركوا بأم أخربوين الذين األمحديني من
 الظروف كانت وإذا اجلمعة، صالة على أمهية نعلّق أن جيب إذنْ. قبل ذي من أفضل عمال هلم تعاىل اهللا

 ويوفق ييسر تعاىل اهللا فإن األمر يف للتيسري تعاىل اهللا ندعو أن فيجب اجلمعة صالة بسببها تضيع صعبة
  . القلبية باحلرقة ترفع اليت لألدعية مستجيبا لذلك

 وقد. اآلخرين صالةل إزعاجا حيدث ذلك ألن اجلمعة لصالة الصغار األوالد إحضار عدم غيينب كذلك
حضر أال قبل من ذكرتحضرهم األحيان بعض يف ولكن معهن األوالد النساء تأن فعليهم أيضا، الرجال ي 
 كلٍّ على. معهم وجيلسوا لألطفال املخصص املكان يف يجلسوهم أن فعليهم أحضروهم وإن. ذلك يتجنبوا

 اجلمعة صالة حيضر أن منهم واحد كل على فيفرض غريهم وأما ،� النيب بينها استثناءات أربعة هي هذه
  . خاص بشكل اجلمعة بيوم ويهتم

 املؤمنني مستوى يرى أن يريد كان -تعاىل اهللا إىل العبد توصل كاملة بشريعة جاء الذي- � النيب إن
 وكيف .املعاصي يتجنب أن لإلنسان ينبغي كيف إىل خمتلفة بأساليب وجهنا لذلك جدا، عاليا الروحاين

 هدف حيقق أن عليه يتحتم وكيف .حسناته على يداوم أن ينبغي وكيف .تعاىل اهللا قرب ينال أن جيب
   .خلقه
 ِإذَا بينهن ما مكَفِّرات رمضانَ ِإلَى ورمضانُ الْجمعِة ِإلَى والْجمعةُ الْخمس الصلَوات: يقول � كان

بنتاج اِئرالطهارة كتاب مسلم، صحيح. (الْكَب (  



 سيزيده بل أيضا، لغفراا سببا ويصبح الذنوب ارتكاب من يعصمنا ما هو و لنا، � النيب هدي هو فهذا
 للصالة اآلخرين حلقوق وغاصب وظامل آمث يقلق ولن. قادمة لصالة صالة أداء بعد فعال يلتاع من روحانيةً

 وميارس سالنا حقوق وغصب الذنوب بارتكاب ويبدأ يأيت مث صالة يصلي من فإن هلا، يستعد ولن اآلتية
 فليست الناس حقوق يغصب من. الكبائر يرتكب أنه كما مقبولة، بصالٍة ليست فصالته باآلخرين الظلم
 وترمى هلالكهم سببا املصلّني هؤالء مثْل صلوات فتصبح. عينه نصب ذنوبه واضعا يؤديها ال ألنه هللا صالته

  . الكرمي القرآن حبسب وجوههم يف
 وأداؤها عليكم، مفروضة اخلمس الصلوات هذه بأن" الْخمس الصلَوات " بقوله � النيب وجهنا مث

ا تعاىل اهللا أخرب اليت شروطها بكل منكم مطلوب .هنا وكذلكأحرزمتوها اليت الربكات أن إىل وج 
 تحافظوا أن جيب اإلمام خطبة مساعكم نتيجة يكمف تولّد الذي باحلسنة والشعور اجلمعة صالة حبضوركم

 حىت السيئات من اجلمعة تنجيكم فسوف ذلك فعلتم وإذا. أمور من مسعتموه مبا للعمل وتسعوا عليها
 فرضية" الْجمعِة ِإلَى الْجمعةُ "بقوله � النيب وضح أيضا وهنا. ذنوبكم ملغفرة أسبابا ويء القادمة اجلمعة

 الذي هو عليها الدائم والثبات احلسنات على فالثبات. رمضان أمهية بني وكذلك وأمهيتها، مجعة كل
 وكذلك اجلمعة، أداء على املداومة من بد وال الصلوات حق أداء من بد فال الذنوب من اإلنسان يعصم

 ويزيد للذنوب كفارة يصبحل -رمضان لصيام اىلتع اهللا وضعها اليت– الشروط ذه رمضان من االنتفاع
  . احلسنات يف املرء
 فال اهللا بقرب نفوز أن نريد كنا وإن األمور، ذه التقيد من بد فال التقوى دروب نسلك أن نريد كنا فإن
 تعاىل اهللا إن. إليه تعاىل اهللا هدانا مبا العمل من بد فال ذنوبنا تغفر أن نريد كنا وإن ا، االلتزام من بد

. روحيا اإلنسان إلصالح ضرورية وهي سنوية عمل وخطة أسبوعية عمل وخطة يومية عمل خطة أعطانا
 مبزيد األمور هذه من تبينت فقد. وعطائه تعاىل اهللا غفران على حيوز املراحل ذه مرورا سيتقدم والذي

 الروحي لإلصالح كخطة -الوداع ةمجع وليست- رمضان شهر تعاىل اهللا وقرر. اجلمعة أمهية اجلالء من
 من فيض ولنيل كله، رمضان شهر فرض بل سنة بعد رمضان يف واحدة مجعة أداء يفرض مل أي سنة، بعد

  . للغفران ووسيلةً مهمةً -أسبوعيا تأيت-  مجعة كل � النيب جعل اجلمعة بركات
 لنا جيلب عمال نقترف ومل تعاىل اهللا خائفني األيام هذه أمضينا بأننا دمةقا مجعة كل لنا تشهد أن فينبغي

 عن يعفو تعاىل اهللا فإنّ ذلك حصل إذا. اهللا غضب مورد جيعلنا ما ارتكاب نتعمد مل أو تعاىل، اهللا غضب
 حاول أنه العبد هذا ملثل تشهد مجعة كل إن. الطفيفة التقصريات عن ويتجاوز الصغرية األخطاء بعض
 فإا تعاىل اهللا رضوان متوخني اليومية الصلوات صلينا إذا كذلك. تعاىل هللا وخاشعا خائفًا اليوم هذا قضاء



 شهادات أن هو" بينهن ما مكَفِّرات "� قوله ومعىن. أيضا رمضان صيام مع نفسه واحلال لنا، تشهد أيضا
  .لنا للغفران سببا ستصبح لصاحلنا العبادات هذه
 الصالِة ِمن علَي فَأكِْثروا ، اجلُمعِة يوم أياِمكُم أفْضِل ِمن إنَّ: وروعتها اجلمعة أمهية عن � النيب قال مث
 هذه عرض أن كما دائم، أمر هلو � النيب على بالصالة اإلهلي األمر إن. علَي معروضةٌ صالَتكُم فَإنَّ ِفيِه،

 دائمة بركة فهذه. فحسب � حبياته يتعلق كان أنه أبدا يعين وال دائم عمل أيضا � النيب على الصالة
  . للجمعة رىأخ

 ،� النيب على ستعرض اليت هي الوداع مجعة يوم العبد ا يقوم اليت � النيب على الصالة أن يذكر مل
 ويدخلون الفيض هذا من يستفيضون من وسعداُء. اجلمعة ميو كل عليه العباد صالة � عليه تعرض بل
  . تعاىل اهللا أفضال يرثون وبالتايل � النيب على يصلون الذين يف

ملِّ اللَّهلَى صٍد، عمحلَى معٍد، آِل ومحا مكَم تلَّيلَى صع ،اِهيمرلَى ِإبعِإ آِل و،اِهيمرب كِإن ِميدح 
ِجيدم .ماللَّه اِركلَى بٍد، عمحلَى معٍد، آِل ومحا مكَم كْتارلَى بع ،اِهيمرلَى ِإبعآِل و ،اِهيمرِفي ِإب 

الَِمنيالْع كِإن ِميدح ِجيدم.  
 فإنه عباده على اإلنعام كثري اهللا إن. لهالني يسعى أن واحد كل على ينبغي اليت اجلمعة بركات هي فهذه

 جتاراتكم عن - تعاىل اهللا أفضال نيل ويف- فيها فانشغلتم أمهيتها مراعني اجلمعة حق أديتم إذا بأنكم يقول
 إىل فتوجهوا. أيضا املادية األفضال من تحرموا لن عظيما روحانيا رقيا إحرازكم إىل فإضافة وأشغالكم
  . تعاىل اهللا فضل وابتغوا اجلمعة صالة دبع وجتاراتكم أعمالكم
 أعمالكم أن تعاىل اهللا من ضمان وهذا أعمالكم، يف يبارك سوف بأنه التالية اآلية يف تعاىل اهللا قال ولقد
 اهللا أفضال وستنالون أعمالكم فستتبارك للجمعة يسري بوقت ضحيتم إذا. تعاىل اهللا بفضل تتبارك سوف
 جلميع ومالك األعمال جلميع جبار تعاىل فإنه أعمالكم يف اخلسارة بعض تعاىل هللا لوجه حتملتم وإذا. تعاىل

 وعليه. بأفضاله عليكم وينعم وأعمالكم جتاراتكم يف ويبارك املادية، اخلسائر مجيع عن فسيعوضكم القوى
  . عليه اهللا أفضال من أيضا الدنيا املؤمن كسب بأن قال تعاىل اهللا فكأن
 يكون أن فينبغي وموعده، حملّه يف عمل كل أداء إىل ينبهكم ولكنه الدنيا كسب من اىلتع اهللا مينع ال

 تذكروا ولكن وفضله، اهللا رمحة من نصيبا تنالوا لكي اجلمعة صالة أداء بعد األفضال هذه لنيل سعيكم
 هذه أثناء اهللا بذكر مألسنتك ترطّبوا أن تعاىل اهللا أمركم بل هذه، الدنيوية أعمالكم يف تعاىل اهللا تنسوا بأال

 اهللا ةئمشي مع تتماشى أيضا وجتاراتكم الدنيوية أعمالكم تكون أن ينبغي ذلك إىل إضافة. أيضا األعمال
 مشوبة أعمالكم كانت لو ألنه والكسل، والكذب اخلداع من نوع أي يداخلها فال أحكامه ووفق تعاىل
 األمور هذه من تعاىل اهللا ذكر ينجيكم أن نبغيي. وتذنبون اهللا ذكر عن ستنشغلون فإنكم األشياء ذه



. يرانا تعاىل اهللا بأن ونشعر عمل كل عند نتوقف أن علينا أنه املاضية اخلطبة يف ذكرت وكما. عنها املنهي
  .األداء حق ولياتئاملس أداء إىل إضافة اهللا ذكر إىل النتبهنا األمر هذا راعينا ولو

 ومتعهدين مفكّرين هاما جتعلوه أن فينبغي حياتكم يف جدا هاما ومالي هذا جتعلوا أن تريدون كنتم فإن
 اجلمعة بل كاملة، لسنة اجلمعة عبادة من خنرج لن أننا إال رمضان عبادات من غدا أو اليوم سنخرج بأننا

 اليت توالتقصريا الضعف عن بالتخلي اليوم نتعهد وأن اجلمعة، هذه كأمهية إلينا بالنسبة هامة أيضا القادمة
 وضعفنا سيئاتنا نودع بل أبدا اجلمعة نودع فلن املذكور النحو على تفكرينا أصبح لو. فينا كانت

 بركات من لالستفادة احلقيقي املعىن هو وهذا. لتجنبها اهللا إىل للجوء دوما ونسعى وكسلنا، وتقصرياتنا
 مل إن هذا، رمضان يف كسبهال ناوفق اليت احلسنات على مدوامون وحنن القادم رمضان نستقبل أن رمضان
 يكون أال جيب كما الوداع، مجعة اليوم صلّينا قد أننا يفكّر من بيننا يكون أال فيجب. فيها الزيادة نستطع

 متتعنا اليت عباداتنا ودعنا قد أننا يفكر من بيننا يكون أال وجيب رمضان، شهر ودعنا قد أننا يفكر من بيننا
 عن ابتعد ومن التقوى، وعن خلقه غاية عن ابتعد فقد قلبه يف الفكرة هذه تولدت فمن. رمضان يف ا

 يف كسبه حاول ما كل بيده ضيع فكأمنا النحو هذا على فكر ومن. تعاىل اهللا أفضال يرث مل التقوى
 حبكم العمل نتيجة أن الصيام آيات يف تعاىل اهللا أخربنا لقد. به اهللا وعدنا الذي الفالح وحرم رمضان،

 األقل على أو ال؟ أم النتيجة هذه حققنا هل نرى ألن احلاجة بأمس فنحن لذا التقوى، هي وغريه ومالص
 سنسعى أننا تعاىل اهللا عاهدنا وهل ال؟ أم البغية هذه لنيل سعيا اال هذا يف اخلطوات بعض ختطينا هل
 التقوى لنا السالم عليه ملوعودا املسيح بين لقد. باستمرار ونزيده رمضان يف كسبناه ما على ندوام ألن

 تفاصيلها مع السيئات عندكم وسجلوا مرارا، الكرمي القرآن اقرأوا: مرة قال فقد تفاصيلها، بكل ودقائقها
  . للتقوى مرحلة أول تكون وهذه لتجنبها، تأييدهو اهللا بفضل اسعوا مث فيه، املذكورة

 يف القرآن لدروس معظمنا استمع وقد. التقوى لمراح أوىل هي السيئات جتنب أن هنا من تبني لقد
 املوعود املسيح ويقول السيئات، وكذلك احلسنات وعِلمنا وتدبره، القرآن لقراءة جهدنا وبذلنا رمضان،

 بالسيئات قائمة بإعداد فعليكم لذا السيئات، جتنب مرحلة تلي احلسنات فعل مرحلة أن هنا السالم عليه
 من األوىل املرحلة قطع فعالً جتنبها مث السيئات لتجنب سعى إذا واملرء. لتجنبها واسعوا القرآن يف املذكورة
 أوىل ولكنها حممود، أمر السيئات جتنب أن شك ال يقول السالم عليه املوعود املسيح ولكن. التقوى
 بل قط،ف السيئات بتجنب يرضى أال اإلنسان فعلى لذا احلسنات، من سلسلة بعدها وتبدأ التقوى، مراحل

 تظنوا فال السيئات بتجنب مكتفني ذلك تفعلوا مل وإن. ذلك بدون جناة ال إذ ذلك، بعد اخلريات فعل عليه
 بعدم يفرح الذي إن. أيضا اخلريات فعل من لكم مناص فال تعاىل اهللا قرب أردمت إن. التقوى حزمت أنكم

 يكتفي ال اإلسالم إن) السيئات ارتكام بعدم يتفاخرون الناس بعض أن علما. (غيب فهو السيئات ارتكابه



 ويعمل كلية، واملعاصي السيئات يترك أن أي باألمريِن، العمل منه يريد بل املرحلة، هذه إىل املرء بإيصال
  .باالثنني العمل بدون جناة ال إذ إخالص، بكل احلسنات

 - السيئات تركنا قد كنا إذا أننا إىل تنبهنا أن جيب كلها هذه وعباداتنا هذه، وجمعتنا هذا، فرمضاننا لذا
 املرحلة إىل نتخطى أن أيضا واجبنا فمن للتقوى، األوىل املرحلة إىل للوصول -كلها نتركها أن جيب أو

  .إخالص بكامل كلها اخلريات فنعمل للتقوى، الثانية
 مث الصالة، على مواظب إين املرء يقول أن الصالح من ليس: أيضا السالم عليه املوعود املسيح قال لقد

 فما ذلك فعل ومن شيء، يف احلسنات من ليس مبا يتكلم أو اآلخرين ويغتاب املسجد يف بعدها جيلس
  . أيضا للتقوى األوىل املرحلة اجتاز

 لذا الدعاء، فيها جياب ساعة اجلمعة يوم يف إن قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن أخربتكم أن سبق لقد
 إيانا وموفِّقًا كلها، سيئاتنا من إيانا مربئًا هذا رمضاننا يودعنا بأن خاصة، اجلمعة يوم يف ندعو أن فعلينا
 السالم، عليه املوعود املسيح بعثة غاية وحنقق حقًا، التقوى سبل على فنسري إخالص، بكل اخلريات لفعل

 يوصل الذي الدين هو هذا بأن وخنربه العامل عليها ونطْلع حياتنا، من جزًءا اجلميلة اإلسالم تعاليم وجنعل
  آمني. لذلك اهللا وفقنا. توجيه أحسن بعضهم حقوق داءأل الناس ويوجه احلي، باإلله العبد
 ويكشف والصعاب، احملن يف هم الذين األمحديني املسلمني كل ينجي أن أيضا تعاىل اهللا ندعو أن علينا

 فينجوا الزمان هذا بإمام لإلميان تعاىل اهللا وفقهمي بأن أيضا اإلسالمية لألمة وادعوا أشكاهلا، جبميع كروم
 إسالمي بلد كل من اإلسالم فيعلو بعضا، بعضهم يظلم الذين الظاملني اهللا مينع وأن واملصائب، اآلالم من
 آمني. ثانية احلقيقية بعظمته العامل يف
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