
 بين يدي رمضان

 

الحمد هلل رّب العالمٌن الرحمن الرحٌم مالن ٌوم الدٌن 
الذي أحسن كل شًء خلمه وبدأ خلمً وخلمكم وخلك 
اإلنسان من طٌن وأصلً وأسلم على المبعوث رحمة 

ة للعالمٌن روحً وأبً وأمً له الفداء علٌه الصال
 والسالم أما بعد:

ماذا عسانا أن نمول فً بداٌة هذا الشهر الذي اختصه 
ربه جّل جالله وٌكفٌه شرف أّن هللا جّل جالله الذي 

اختارهُ بنزول أعظم كتاب بنزول كالمه سبحانه وتعالى 
فنتمدم بخالص التهنبة لجمٌع المسلمٌن فً أرجاء 
 األرض وأرجاء المعمورة فنمول أسأل هللا سبحانه

وتعالى أن ٌبارن لنا ولكم فً هذا الشهر العظٌم وأن 
ٌجعلنا وإٌاكم فٌه من المعتولٌن من النٌران وأن ٌرى هللا 

 سبحانه وتعالى منّا ما ٌرضٌه سبحانه عنّا.

 المذٌع:

هنان الكثٌر من الناس فهموا رمضان فهًما خاطبًا، نرٌد 
 أن نعرف ماهو الفهم الصحٌح لهذا الشهر الفضٌل؟

: الحمد هلل هذا من أهم األسبلة التً تطرح علً الشٌخ
فً هذا البرنامج ولكن فً كل مكان والبد أن ٌطرح هذا 
السؤال الكل على نفسه، نحن لٌس عندنا مشكلة فً فهم 



وحفظ النصوص نحن نحفظ نصوص من المرآن ونحفظ 
نصوص من السنة ولو جبت تسأل الناس كلها لمالوا لن 

 اه ومن صححهالحدٌث بالتخرٌج ومن رو

لكن عندنا مشكلة فً فهم هذه األحادٌث واآلٌات، نحن 
 لم نأتً بأحادٌث من عندنا

ونخترع أحادٌث من عندنا بصراحة لنكن واضحٌن 
 وصرٌحٌن ولتكن بٌننا شفافٌة فً هذه اللحظة

البد أن نتكلم اآلن لٌس مع األذان لكن مع الملوب ومع 
أنفسنا وأنا أسأل السؤال البد وأرجو من إخوانً 

وأخواتً أن كل واحد ٌسأل نفسه آلنً وهللا أوجهه 
 لنفسً لبلكم، بصراحة هل فهمنا رمضان؟

نحن ماذا فهمنا عن رمضان؟ فهمنا عن رمضان أن 
 ،نجوع ونعطش من أذان الفجر إلى المغرب

وهللا هذا فهم أكثر الناس وهللا سبحانه وتعالى لما ذكر 
 }َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاس{ أكثر الناس لال:

فنحن نرٌد  } ال ٌَْعلَُمون { ما بهم أكثر الناس ٌا ربً؟
إنطاللة من هذه الحلمة أن نكون مع الذٌن ٌعلمون ٌعنً 

}لُْل اَل ٌَْستَِوي اْلَخبٌُِث َوالطٌَُِّّب َولَْو أَْعَجبََن  من الملٌل
 َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث {

الخبٌث كثٌر والملٌل هم من فهموا فنرٌد أن نكون من 
هؤالء الطٌبون من أهل الفهم الصحٌح عند رب 

 العالمٌن، تعالوا من سٌخبرنا عن رمضان؟

 أحك وأصدق ممن خلمه، أال ٌعلم من خلك هو خلمنا
وهو الذي شرع لنا هذا الدٌن وهو الذي أخبرنا عن 

 رمضان



َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه { هللا سبحانه وتعالى ٌمول:
 }اْلقُْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن اْلُهدَى

طٌب ٌاربً لما شرعت هذا الشهر وكرمت هذا المرآن 
 } َمنُواٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آ{:ٌمول سبحانه

إن كنت مؤمن فخذ هذه اآلٌة بكاملها إلى نهاٌتها ال تأخذ 
ٌُْكُم { نصف وتنسى نصف ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَ

ٌَامُ   } الِصّ

كما كتب على  { ما لال كتب علٌكم الجوع والعطش
لما ٌارب كتبته؟ لعلكم تعطشون؟ ال  } الذي من لبلكم

هذا الذي فهمناه نحن! لعلكم تجوعون؟ هذا الذي فهمناه 
 نحن

هللا ٌمول هذا فهمكم أنتم نحن نرٌد منكم لٌس لعلكم 
تجوعون وال لعلكم تعطشون لل لهم ٌا دمحم أن هللا أنزل 

 }لعلكم تتمون{ هذه اآلٌة
ن أنِن فأسألن باهلل ماذا هل تحس انن متمً؟ هل تشعرٌ

 متمٌة؟ ٌعنً تستطٌع تفعل الذنب ولم تفعله ممكن؟

هذا هو الهدف الربٌس الذي ٌرٌدنا رب العالمٌن أن 
نفهمه فً رمضان لال لعلكم تتمون وٌمول أهل العلم إذا 

 كان للصٌام عشرٌن سنة.. ثالثٌن سنة

ما تحمك لن مابعد العلم فراجع مالبل العلم راجع 
هللا سبحانه و تعالى أن  صٌامن ألجل هذا أكثرنا علم

 هذا المرآن أكثر الناس عنه معرضون

 } لُل هو نبأ ٌَعِظٌم أنتُم َعنه ُمعِرُضون {
فأنزل دمحم علٌه الصالة و السالم لال لل لهم هم ٌسمعون 
منن ٌارسول هللا لل لهم من لم ٌدع لول الزور و العمل 



به و الجهل هذه األشٌاء كلها مالها دخل باألطعمة وال 
المشروبات من لم ٌدع لول الزور و العمل به و الجهل 
لال فلٌس هلل حاجة فً ان ٌدع طعامه و شرابه بمعنى 

إذا انت لم ٌكن لدٌن الثالثة الفرق الكالم الحرام و 
المسموعات الحرام و الجهل هذا الحدٌث للبخاري 

،طٌب ٌمكن أكثر الناس لم تسمعه لال لل لهم حدٌث 
 خر ؟آخر ماهو الحدٌث اآل

لٌس له  -هو ٌظن فً نفسه انه صابم-لال رب صابم 
 من صٌامه اال الجوع و العطش

بمعنى أذن المغرب وهو ظن أنه صام كتب فً الصحٌح 
أنه جاع و عطش بمعنى هذا الكالم ان لول هللا عز 

هذا -وجل فً األحادٌث األخرى أن كل عمل ابن آدم له 
 -ا الحدٌث الحدٌث نحفظه لكن ال نعلم ماهً أسرار هذ

( بمعنى صٌامن كل عمل ابن آدم لهٌمول هللا عز وجل )
صالتن جهادن كل أعمالن صدلاتن زكواتن كلها لن 

 بمعنى فً صحٌح مسلم لال :

)الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعف وٌضاعف هللا 
 لال إال الصوم(

تعرف لغة األرلام توضع لكل الجذور األخرى و 
وجودة فً الصٌام لغة األرلام األعمال األخرى لٌست م

 التً ٌعلمها البشر خمسٌن صفر ال ،

اللغة هذه ال ٌعلمها البشر نعم خلمنا عمولهم وتنطفا بعد 
الرلم هذا الصوم ال تدركه عمول الناس إال الصوم إنه 

لً عندما ٌختاره مسأله لٌست بسٌطة اختاره على 
 الجهاد على الصالة المضٌة بها مجادالت لال



 الصوم فإنه لً وانا اجزئ به () إال 

ٌفهم من هذا الكالم كله كما لال شٌخنا العاّلمه ابن 
عثٌمٌن علٌه رحمة هللا لال مامعنى هذا الكالم عندما 
رأى كالم سفٌان ان عٌٌنه لال ان رجال ٌؤتى لدٌه 

الحساب فٌحاسب ٌؤخذ من حسناته و ٌوضع فً حسنات 
اآلخرٌن االذي اخطأ علٌهم بلسانه بعرضه لال فٌؤخذ 

ن سابر األعمال إال الصوم هذا من حسناته ،،لال م
الصوم ال أحد ٌمرب منه الحسنات فً الصوم ال أحد 
ٌمربها حتى إذا ما بمً له إال الصوم لال ٌتحمل هللا 

 ممدار األجر

 ألن هذا األجر ال أحد ٌأخذ منه ال بشر وال غٌره

ابن عثٌمٌن رحمه هللا لال لو ما أتت لضٌة فً الصٌام 
ا لمن ؟ لٌس للجابعٌن لٌس إال هذا وهللا لكفى ، هذ

للعطشى هذا للصابمٌن ٌعنً هل ممكن شخص ٌجوع 
لكن ماٌمبل صٌامه ! نعم ، لال الرسول علٌه الصالة و 

 )إن فً الجنة بابا ٌمال له باب الرٌان( السالم :

هذا ترى الناس كلهم صابمٌن الذٌن فً الجنة إذا لماذا 
 لال ٌدخل منه الصابمون لم ٌمل المسلمون لال

الصابمون ثم ال ٌدخل منه احد سواهم طٌب الذي صام 
رمضان ؟ لماذا ال ٌدخل من هذا الباب هذا لم ٌمل ٌدخله 

الجابعون لال ٌدخله الصابمون فنحب أن نذكر هذه 
 المضٌة حتى نعلم الخطأ

لٌس عٌب أن نكون صابمٌن خطأ عشرون سنة لٌس 
بعٌب لكن العٌب اآلن أننا نعلم هذا الكالم الدعوة لٌست 
مسألة جوع و عطش هللا سبحانه و تعالى ٌتعامل فً 



رمضان مع أجسادنا ألجل هذا هو جرد الجسد تماما 
ماذا عندن اٌها الجسد ترٌد ان تأكل لن تأكل،، ترٌد 

 وة نكاح لن تنكحتشرب لن تشرب،، ترٌد شه

 حتى ٌجردنا هللا سبحانه و تعالى ٌعطٌنا ولت

نحن مشغولٌن السنة كلها مع الجسد لال خذو شهر مع 
الروح شهر ملذات الجسد كلها لٌست لدٌكم فً النهار 
ٌرٌد ان ٌفرغنا رب العالمٌن ٌنظر هل نحن نشعر 

 بعظمة رب العالمٌن ؟

ذا الماء ألجل هذا لو جلست مع روحن وأنا الدم لن ه
فً النهار الول تفضل اشرب وعلى وجهن عالمات 

العطش وهللا لو ادفع لن ملٌون ال تشرب سبحان هللا لو 
اعطٌن شٌن بملٌار وهللا السم باهلل ما تاخذها المٌار 
ٌسعوون فٌها العالم وداخلٌن بورصات و مضٌعٌن 

 صلوات ،

وانا الول لن اشرب ماء انت عطشان وانا عارض 
 خٌالٌه تمول ال .الول لن لماذا؟علٌن عروض 

تمول وهللا ما أشرب لماذا ألنً أخاف هللا ما أجملها من 
 لعلهم ٌتمون كلمة لم تمل لٌس بعطشان ، هذه :

 عن عبدهللا بن مسعود رضً هللا عنه لال :

إن الُمؤمَن ٌَرى ذَنبَهُ كأنَّهُ فً أصل َجبَل ٌَخاُف أن ٌَمََع ” 
رن ٌوشن أن ٌمع علٌه " جالس تحت جبل والجبل ٌتح

"وإن الفاجر ٌرى ذنوبه كذباٍب ولع على أنفه فمال له 
 هكذا" فطار المسألة سهلة !



تخٌل أن هذا الحدٌث مترجم فً مجلدات ، تخٌل شعور 
رجل ٌجلس تحت حابط ٌهتز ٌكاد ٌمع علٌه ماذا 

 سٌصٌبه من الهلع والخوف ؟

؟ كٌف لو كان جبل منحنً ٌوشن أن ٌسمط ؟ ماذا سٌفعل
ما الحالة النفسٌة التً سٌمر بها ! بعد الذنب سٌمر بهلع 

 وٌكون عنده من الخوف ما هللا به علٌم ،

هو لم ٌخاف فمط خوف ثم فرار ، ٌفر من الذنب كأنه 
سٌمع علٌه جبل ، هذا هو المؤمن. هل أنا وأنت منهم ؟ 

وا إِلَى هللا(.  إذا فعلنا ذنب نخاف ونفر إلٌه )فِفرُّ

راه كأنه ذباب فطبٌعً ٌجلس ٌملب فً أما المنافك ٌ
المنوات الفضابٌة وٌشاهد األفالم وٌستمع لألغانً ثم 

 ٌغلمه وكأنه لم ٌفعل شًء .

ٌا جماعة جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وفٌه وجهه من الهلع 
والخوف كأنه فمد أهله وماله ، فمال: "هلكت ٌا رسول 

ل: "ٌا رسول هللا أتٌت هللا" ، لال له : "وما أهلكن؟" لا
 أهلً فً رمضان" ،

 سبحان هللا زوجته أهله ، أجل الزانً ماذا ٌمول ؟

لو هذا الرجل اآلن نظر المرأة حرام لٌست من محارمه 
، اآلن هذا ٌعرف ما معنى رمضان و ٌعرف الذنب فً 
غٌر رمضان ، فجاء لال: " ٌا رسول هللا أتٌت أهلً " 

 نة هللا ورسوله ،سبحان هللا أنت متزوج على س

لماذا اآلن ٌشعر أنه هلن و أذنب ؟ ألنه علم أن هللا 
سبحانه وتعالى حرم علٌنا أن نأتً أهلنا حتى نتأدب ، 

شهر ما تأدبنا نأتً نساء العالمٌن و ننظر  ١١نحن 
 لمحارم الناس ،



ٌأتٌن شهر اآلن تمنع من المباح الذي عندن وأهلن ، لو 
دلابك لضى فٌها متعته وما اآلن رجل أتى أهله دلابك ، 

استشعر عظمة رب العالمٌن عندما حرم علٌه فً هذا 
 الولت أمر أصله حالل ، كم ٌصوم ؟

أكثر من شهر رمضان ، ٌصوم شهرٌن من أجل هذه 
الدلابك ، أي المضٌة ٌا أخوان هللا أعطان المباح وحرمه 
علٌن ، حرم علٌن الحالل من أجل أن تستشعر الخوف 

 لبته ، لن سنة ال تخاف هللا ،من هللا ومرا

ٌمدم لن كأس خمر ، سٌجارة ال تمول أخاف هللا ، واآلن 
ٌمدم لن ماء تمول أخاف هللا! آن للروح أن تستٌمط ، 
اآلن ٌمدم لن كأس ماء ال تشربه مخافة هللا ، زوجتن 
بجانبن ال تأتٌها مخافة هللا ، وإذا أتى المغرب تذهب 

 تنظر لنساء العالمٌن حالل ؟

هذا هو التخبط عندنا. فاستشعار الذنب "هلكت ٌا رسول 
هللا" هذه الكلمة ما خرجت وهللا إال من مرالبة هللا ، هل 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص رآه؟ ال وهللا ما رآه لكنه الخوف من هللا . فأنا 
أهمس فً أذن كل من أتى أهله ، كٌف سٌكون مولفن 

 أمام هللا؟

ستشعار للذنب ٌتفاوت فٌه فضٌلة الشٌخ ، هذا اال - 
المسلمٌن منهم من ٌستشعره فٌردّه استشعاره وخوفه من 
ربه جل وعال عن الولوع فً هذه المحرمات ، ومنهم 
من ٌعلم أنها حرام ولكنه ٌُمبِل علٌها إغواًء من نفسه 
األّمارة بالسوء ومن الشٌاطٌن ، هذا داللة على أن 

 الناس فً رمضان تختلف أحوالهم



من ٌخاف ربه جل وعال وٌبالً بأوامر هللا فمنهم 
ونواهٌه ومنهم غٌر ذلن ، فحدثنا ٌا شٌخنا عن إختالف 

 أحوال الناس فً رمضان ؟

أوالً البد أن ننظر للمرآن ونأخذ اإلجابات من كالم رب 
العالمٌن ، فً رمضان وفً غٌر رمضان رب العالمٌن 

ٌُْسوا َسواًء( ٌمول : )ُهْم  ؟ لماذا ٌاهلل لٌس سواء ) لَ
ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن ( ِ ۗ َواَّللَّ  دََرَجاٌت ِعندَ اَّللَّ

إختالفهم ودرجاتهم وتصنٌفهم عند هللا ألنه بصٌر ألنه 
) أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا  ٌرآهم عز وجل

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ اأْلَْرِض (  الصَّ

الذي فً نظراته ُمفسد ٌنظر لهذه و لعورات هذا ، 
وٌتكلم و ٌؤذي هذا و هذا وهذا ، أي مفسد فً األرض 
تجده ٌنصح هذا أن ٌشاهد فٌلم أو ٌدخل له لناة فضابٌة 

 هابطة ،

اِلَحاِت ٌمول هللا ) أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
اِر ( ،)  َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ اأْلَْرِض أَمْ  نَْجعَُل اْلُمتَِّمٌَن َكاْلفُجَّ

 أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسماً ال ٌَْستَُووَن (

ٌارب أنت تمول ال ٌستوون ، وهم كلهم ٌأكلون 
وٌشربون صحٌح؟ كلهم تطعمهم ٌارب و أنفاس تتردد 
بصدورهم وللوبهم أنت ٌاربً تحركها ودمابهم أنت من 

 فً ماذا ٌختلفون عندن؟ ٌجرٌها ، ٌاربً

هذا هو المحن الذي لو فهمناه وهللا العظٌم لتغٌرت 
أحوالنا ، تخٌّل اآلن معً واحد جالس بعد المغرب أفطر 
فطور خفٌف ثم توضأ و خرج للمسجد أو أخذ مصحفه 

 و جلس ٌمرأ كالم رب العالمٌن ،



هل ظنن لو أن األجر عندن لٌس عند العالم سبحانه 
لٌس عند الكرٌم هلالج لج ، لو األجر عندن و واحد جالس 
ٌعصً رب العالمٌن أمام هالمنوات ٌنظر لمن ٌستهزأ 
بدٌن رب العالمٌن وهو ٌضحن ، الرسول صلى هللا 

علٌه وسلم ٌمول : ) من رأى منكم منكًرا فْلٌغٌْره بٌده ( 
طة ، فإن لم ٌكن له ؟ )فإن لم ٌستطْع إن كان له سل

فلٌغٌره بلسانه فإن لم ٌستطْع فْلٌغٌْره بملبِه وذلن أضعُف 
اإلٌماِن( ٌمول هذا تصنٌف أضعف الناس عندنا ، 

أضعف الناس فً الدٌن وعند رب العالمٌن هم هؤالء ، 
كٌف بمن تعدى هذه المراحل الثالثة وجلس أمام من 

ٌضحن وممر لفعلهم ؟ لو ٌستهزأ بدٌن رب العالمٌن و
 للت لن لٌّم هؤالء !

وهللا ال ٌكونون سواء عندن ، فكٌف عند هللا العادل هلالج لج ، 
ألجل هذه النمطة فمط افتح المرآن من الفاتحة للناس تجد 
هذه النمطة حملت هم المرآن كله ، ما تجد صفحة إال و 

 لد تحدثت عن هؤالء الصنفٌن .

دوامات ومناوبات و سفر من اآلن نحن نتعب و نكدح و 
 أجل شهادة و أخذ دورة لماذا ؟

حتى ٌبنً له بٌت تجري من تحته المجاري أكرمكم هللا 
، هل تظن أنًّ وإٌان سنأخذ جنة عرضها السموات 

 واألرض

وتدخل مدلل فً لصرن تجري من تحتن األنهار مجاناً 
نْ ؟ كل هؤالء على اختالفهم ُهْم أَن )أٌََْطَمُع ُكلُّ ٱْمِرىٍء ِمّ

 ، ٌُْدَخَل َجنَّةَ نَِعٌٍم(



)أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ  أجل كٌف ندخلها ٌا رب ؟
ا ٌَأْتُِكْم َمثَُل الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبِلُكْم َمسَّتُْهُم اْلبَأَْساُء(  َولَمَّ

اُء ( فً هذا الدٌن وما تزلزلوا رَّ وما  )َوالضَّ
 ومع ذلن هم صبروا ، وا()َوُزْلِزلُ  تغٌّروا

 )َوَما ٌُلَمَّاَها إِالَّ الَِّذٌَن َصبَُروا( لال تعالى

أكثرنا اآلن ال ٌرٌد أن ٌصبر على شًء ، ال ٌصبر عن 
النظر للحرام وال عن سماع الحرام وال كالم حرام ، 

فألجل هذا جعل هللا عنده المالبس على نوعٌن والسكن 
لمسامع على على نوعٌن والفُرش على نوعٌٌن وا

 نوعٌن والكالم على نوعٌن ،

 إذا رأٌت المرآن تجد فٌه صنف

 )َعاِلٌَُهْم ثٌَِاُب ُسْندٍُس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق ۖ ( ،

ٍة(  )َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن فِضَّ

ن نَّاٍر( و تجد فً الممابل  )لُِطّعَْت لَُهْم ثٌَِاٌب ِمّ

نان من أي أن المالبس تختلف ، لماذا إختلفت ؟ ألن ه
لبس ما ٌرضً هللا فاآلن آن لهم أن ٌلبسهم هللا ما 

 ٌرضٌهم ،

وهنان من استمتعوا بما ال ٌرضً هللا )لل تمتعوا ...( ، 
وتعالى )َوُسمُوا  و هنان من شرب ما ٌغضب هللا سبحانه

)َو َسمَاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا  وهنان ناس َماًء َحِمًٌما(
 ا فً المأكل والمشرب ،هذه اإلختالفات كله ( َطُهوًرا

 )فُُرٍش بََطابِنَُها ِمْن إِْستَْبَرٍق( و هذا عنده

الذي بداخلها و مبطنة به من استبرق ، أجل ظاهرها 
ن  ٌاربً كٌف ؟ ما خطر على للب بشر، و ناس )لَُهم ِمّ

 َجَهنََّم ِمَهادٌ(



فألجل هذا اختلفوا ، األول نومه كان ٌرضً رب 
العالمٌن ، ٌنام على طهارة لم ٌكن ٌتابع المنوات وما 

فٌها من معاصً ، لم ٌكن ٌجلس على اإلنترنت 
والموالع الخبٌثة ، فٌختلف الناس ألجل هذا ٌطعمهم هللا 

 و ٌسمٌهم هنا لكن هنان

ٌَْر َساَعٍة )َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌُْمِسُم اْلُمْجرِ  ُموَن َما لَبِثُوا َغ
.) 

بما أننا فً الٌوم األول فضٌلة الشٌخ وهً فرصة  -
حتى لمن لم ٌعمد النٌة على أن ٌكون متمٌاً لربه وعامالً 

لما ٌرضٌه فً هذا الشهر الفضٌل ، هً فرصة أن 
توجهوا كلمة فً هذا اللماء وأن نمول للناس أجمع الذٌن 

عة وعشرٌن ٌوماً أو ثالثٌن ٌوماً ٌشاهدوننا اآلن أنها تس
شهر ونحن نلهو ونلعب  ١١، هً فرصة وكما ذكرتم 

فً حٌاتنا ، لماذا ال نستغل جمٌعنا ممصرنا و مفرطنا 
ومبعدنا هذه األٌام كً نخرج بعدها بعتك من النار 

 ومغفرة من ربنا جل وعال.

*  ِمنُوَن () أٌَُّهَ اْلُمؤْ  *جمٌعاً* )َوتُوبُوا إِلَى هللِا َجِمٌعًا (
..  ) أٌَُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ( مالال أٌه الفاسمون *

ما أجمل كلمة نطمتها ؟ ، ٌمول حبٌبنا وشٌخنا ٌمول 
تسعة وعشرٌن ٌوم صحٌح فرأس مالها ٌا جماعة 

رمضان لٌس ثالثة أشهر بل رأس مالها تسعة وعشرٌن 
ِلَن اْلِكتَاُب () الم * ٌوم و وهللا بدأنا الٌوم ب  ذََٰ

أسرع األٌام وستذكرون كالمً هذا ثم إذ باإلمام  وهللا ما
( ونحن نجٌد فن  لُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس  ٌبكً وهو ٌمول )

الحسرات فنمول بما أن مثلما طرح حبٌبنا اآلن من اآلن 



مادام البداٌة فرصة اآلن من اآلن نحن فً عصر لغة 
رف الصفمات فأعظم صفمة األرلام نعرف الفرص ونع

ممكن أن تمر علٌن فً حٌاتن هً هذه الصفمة أعظم 
صفمة فً حٌاة اإلنسان هً صفمة رمضان أنه ٌبدأ الٌوم 

ألجل هذا هللا سبحانه وتعالى بدأ ٌسمً علٌنا لال 
.. ٌاباغً )ُغلمت أبواب النٌران ، فُتحت أبواب الجنان( :

الصالة والسالم  الخٌر ألبل . ٌعنً مابمً لال النبً علٌه
ال ٌرٌد  " إن الجنة تزٌن كل ٌوم " الحظ شف هللا

همتن الٌوم وغدا وبعده فمط لال كل ٌوم تزٌن الجنة  فمط
، الكن ماذا ٌزٌّن فٌها ؟ ماهو ٌاجماعة لصر عاألرض 

.. ٌزٌّن ، من ٌزٌنها أوالً ؟ البد ان تعرف من الذي 
ٌزٌن هذه الجنه .. مصصم دٌكور !!؟ ال . الذي ٌزٌنها 
هو رب العالمٌن جّل جالله ٌزٌنها كل ٌوم ٌوشن العباد 

أن ٌضعوا المؤونة والتعب منهم وٌدخلوِن  الصالحون

قد  :) ٌموله رب العالمٌن سبحانه وتعالى تكلمً لالت
هل أف لح المؤمنون * الذين ىم في صالتيم خاشعون ..(

فً صالتنا ؟ ٌعنً ال نسمع هذا الكالم دون  نخشع
تطبٌمه ..هللا سبحانه وتعالى أعطى بسخاء فً هذا الشهر 

هذا النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌصعد ماال ٌعطٌه فً غٌره ألجل 
المنبر فٌصعد درجة والصحابة ٌنظرون الصحابة 

ٌرالبون كل شًء ٌفعله النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى وهم فً الصالة 
ٌرون لحٌته من الخلف لالوا مالن ٌارسول هللا رأٌنان 

اْلَحْمُد ّلِلِه   وأنت تكبر فً الصالة الجهرٌة لبل ان تمول )



( رأٌنا لحٌتن تتحرن ماذا كنت تمول ؟ .  بِّ اْلَعاَلِمينَ رَ 

أرأٌت الرلابة ؟ فكانوا ٌرالبون النبً علٌه الصالة 
والسالم فصعد المنبر والصحابة ٌنظرون لال : " آمٌن 
" برغم من عدم وجود أحد حوله ملسو هيلع هللا ىلص ، ، لال : " آمٌن " 

م صعد الدرجة ثم صعد الدرجة الثانٌة لال " آمٌن " ث
الثالثة لال " آمٌن " ، الصحابة أول ما انتهى لالوا 

ٌارسول هللا سمعنان تمول آمٌن ، آمٌن ، آمٌن .. لماذا 
للتها ؟ لال " أتانً جبرٌل " فمال لً ٌا دمحم لل امٌن 

رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من  للت امٌن )
ن ( ..الرسالة اآل دخل علٌه شهر رمضان ولم ٌغفر له

هً بٌن ثالثة : هللا هلالج لج سبحانه ، من فوق عرشه 
وجبرٌل علٌه السالم ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص أرسل ارسل هللا جبرٌل 
علٌه السالم ولال لبل ان ٌكون دمحم على المنبر علٌه 
الصالة والسالم ، وهو ٌضع لدمه لل له ٌاجبرٌل هذا 

، لال رسول  الكالم لل له هللا أرسلنً ٌمول لن لل آمٌن
هللا آمٌن ٌعنً ماذا ٌارب ؟ والمصد من هذا التامٌن انه 
بعد هذا السخاء ، وإغالق أبواب النٌران ولبول التاببٌن 

والتاببات وكل هذا الكرم ) وإن الخلوف فم الصابم 
أحب إلى هللا من رٌح ..( كل هذا السخاء : لل امٌن ٌا 

م أنف ثم دمحم علٌه الصالة والسالم ) رغم أنف ثم رغ
رغم أنف من دخل علٌه شهر رمضان ولم ٌغفر له ( 

لال جبرٌل لدمحم علٌه الصالة والسالم وهو صاعد لال : 
لل آمٌن ٌا دمحم ، من دخل علٌه شهر رمضان وخرج فلم 
ٌغفر له فأبعده هللا فجعله فً النار ، لل آمٌن ، لال آمٌن 



انه .. الداعً من ؟ * أوالً : األمر ُطرح من هللا سبح
وتعالى .. األمر الثانً : الذي دعا هو جبرٌل علٌه 
السالم أعظم ملن ، الذي أّمن ؟ أعظم مخلوق ى هللا 

 علٌه وسلم ، البارحة أول لٌالً

 رمضان و النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال" أن هلل فً

 كل ٌوم عتماء " هل تتخٌل أنه هنان أسماء اللٌلة

الى ، اسماء الماضٌة صعدت إلى هللا سبحانه وتع
صعدت إلى هللا ولن تمسها النار أبداً .. هل اسمً 
واسمن منهم ؟ هل حملنا الهم ؟ أم ال ؟ ماذا عملنا 

لتكون أسماءنا من ضمن هذه األسماء ؟ جبتكم اآلن من 
صالة العصر ومر علً ألوام ماتوا .. إذا كان لم ٌُعتموا 

ٌوم باألمس متى ٌُعتمون ؟ إا لم ٌعتموا باألمس ! آخر 
لهم فً رمضان كان األمس .. فأحبتً هل وضعنا 

أعٌننا على موضوع العتك من النٌران ؟ بصراحة إسأل 
نفسن اآلن من لبل ان ٌأتً رمضان إلى اآلن إلى هذه 
اللحظة ، أنت وضعت همن أنه البد أن أُعتك من النار 
فً هذا الشهر ؟ كم منا من لم ٌكون هذا الشهرفرصه له 

اعمل فٌه وهذا هو السؤال فاغتنم  او فكر ماذا سوف
هذه اللحظة ولٌست هذه الساعة ، غداً سنصلً الظهر 

 على أُناس إذا لم ٌُصلوا علٌنا وهللا أعلم ..

- 
ُمداخلة من األخت أم أنس : ما رأٌكم ٌافضٌلة الشٌخ 
فٌمن ٌمول أنه ال بأس من إدخال المنوات الفضابٌة 
والتحكم فٌها مع العلم بوجود أطفال كذلن ..؟اٌضا 

ششبما رأٌكم فٌمن ٌمول أن الصالة والصٌام والحجاب 



لٌست هً الوحٌدة التً سترفع األمة اإلسالمٌة وأن 
خلفٌن إذا لم ٌربطوا الدنٌا وٌعملوا المسلمٌن رجعٌن ومت

لها بجدٌة حتى نصل مثالً لمستوى عالً مثل مستوى 
 الدول المتمدمة ؟

مداخلة من األخ دمحم نرٌد نصٌحة لمن ٌتهاون فً 
الصالة ؟ اٌضا أٌن تنصح الشباب بالذهاب بعد صالة 

 التراوٌح ؟

- 
بٌة نمول وباهلل التوفٌك : أوالً مسألة إدخال المنوات الفضا

والتحكم فٌها هذه هً التً ٌرٌدها ابلٌس أصالً ، أبلٌس 
الٌرٌدن أن تمول أنا سأدخل المناة ألفتحها على 

مصراعٌها .. ال ال إبلٌس ال ٌرٌد منن هذه الخطوة اآلن 
ابلٌس اآلن معه خطوات أخرى ابلٌس ٌرٌد منن اآلن أن 
تركب الجهاز فمط ، ثم المضٌة الثانٌة مسألة أنه ٌأتٌن 

جعلن تشفر واحدة كل ٌوم وتخرجها هذه خطوة وٌ
أخرى ، وهللا سبحانه وتعالى ما لال وال تتبعوا خطوة 
ٌَْطاِن ( فهذا  َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّ الشٌطان بل لال ) َواَل تَت

من مداخل ابٌس علٌنا إذ ٌمول لن أدخل المنوات 
وشفرها ، إذا لماذا أدخلها اصال ؟ ٌمول علٌه الصالة 

" أال إن  لال " دع ما ٌرٌبن إلى ماال ٌرٌبن " والسالم
لكل ملن حماء وإن حمى هللا محارمه كالراعً ٌرعى 

لم ٌمل ٌمع وال لال دخل * أن ٌمع حول الحماء ٌوشن *
فٌه " لال ٌوشن) اي كادا (ٌعنً ادخل المنوات لكن لم 
ٌنظر إلٌها إلى اآلن لال " كالراعً ٌرعى حول الحماء 
ٌوشن أن ٌمع فٌه " وهللا إن ولع فٌه لن ٌفلته هللا وهذا 



) َوَكذََِٰلَك أَْخذُ رَبَِّك   ملن هللا الذي فً األرض لال تعالى
ألجل  َخذَ اْلقُرَىَٰ َوِىَي ظَالَِمةٌ ِإنه أَْخذَُه أَلِيٌم َشِديٌد (ِإذَا أَ 

هذا شبه النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الصحٌحٌن من حدٌث النعمان لال 
" إن هللا لٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم  فً حدٌث آخر

فهذا هو الرد لهذه المضٌة األولى فنمول ابٌس  ٌفلته "
بمى معن سنة ممابل ذنب واحد لٌس عنده مشكله أن ٌ

وبعض الناس ال ٌحتاج معه ابلٌس سنة ال ٌحتاج ابلٌس 
إال وهو فً البٌت ٌمول له لماذا ال تذهب وتدخل لنوات 
أخرى فٌذهب .. اذا الٌخاف من رب العالمٌن ونحن فً 
رمضان ! لال : شفّرها .. وثم إذا شفرها ٌفتحها ، مثل 

نى ثم لتل وفً النهاٌة ما فعل مع عابد بنً اسربٌل .. ز
كفر ، فألجل هذا من ٌعلم باهلل سبحانه وتعالى ٌعرف 
ماهو اثر هذه العٌن ، وفً صحٌح البخاري الرجل 

العابد الذي ٌعبد هللا فً صومعته لالت له أمه وتنادٌه 
ٌافالن ٌا فالن ثالثاً ولم ٌجبها ٌمول أمً أم صالتً ؟ 

ى ترٌه وجوه فدعت علٌه دعوة فمالت اللهم ال تمته حت
المومسات . ال إله إال هللا .. تعرف هً ماتأثٌر هذه 
العٌن وكٌف تنخر فً دٌنن نخر ، كٌف ممكن تضٌع 
علٌن خشوع صالتن فتضٌع من سلسلة الخاشعٌن فً 
الصاله .. فكٌف بمن أتى وركب المنوات عنده ؟ ماذا 

) قُ ل   سٌحصل فً دٌنه ؟ ألجل هذا هللا عز وجل لال
الصحابه رضوان هللا  يَن َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم (لِّْلُمْؤِمنِ 

علٌهم ٌدعون هللا ان ٌبلغهم رمضان ستة أشهر ، ستة 



أشهر ولٌست ست ساعات لبل رمضان ! ستة أشهر : 
 ٌارب بلغنا رمضان

النبً علٌه الصالة والسالم ماتمنى الدنٌا بشًء ابداً 
 ا .وماذكر عنه أنه ٌحب الدنٌا لال : مالً ولدنٌ

كل زٌنة الدنٌا وملذاتها ناسفها النبً علٌه الصالة 
والسالم إال ٌوم انتهى رمضان لال ٌارب اعٌش 

 لرمضان

 ٌارب) اللهم بلغنً رمضان ( لماذا ؟

 الن رمضان غالً .

لهذا كان الصحابه ٌدعون هللا ان ٌبلغهم رمضان لبل 
ستةاشهر ، ومن ثم ٌاتً أناس فً الست الشهور 

ملون لٌل نهارو ٌسعون كٌف ٌفسدون هذهٌخططون وٌع
علٌنا دٌننا وافضل واعظم اٌامنا عن طرٌك المسلسالت 
والمسابمات والبرامج الفارغه التً تضٌع علٌنا اعظم 
الفرص التى وهبها هللا لنا لننال بها الدرجات ونال بها 

 الجنات التى خلمها هللا لنا

، هؤالء الناس اعدو عدتهم إللهاء العباد فً رمضان 
النهم وجدوا مثل هذا الصنف الذٌن اسأل هللا أن ٌهدٌنا 

 واٌاهم والذي سوف ٌمول : سأدخلها واشفرها ..

نمول له رمضان عزٌز على الملوب فال نسمح ألي أحد 
أن ٌأخذ ه منا ومن فضله ، وهللا لو عندن ملٌون لن 

تسمح لً أن أأتً واخذها منن وأنت لد تعبت من اجلها 
. 
 المالٌٌن ٌاجماعة . رمضان أغلى من



أغلى من المالٌٌن سمحنا الولات فً رمضان ٌتبعثر 
نصفها فً االسواق ونصفها فً االستراحات ونصفها 
امام المنوات ونصفها تذهبلضحن و استهزاء بالدٌن 

 وباخالق الملتزمٌن

أَفَ ال يَُتوُبوَن إَِلى اّلِلِه   فٌا جماعة هللا سبحانه وتعالى ٌمول )
 وَاللهُيَغُفورٌرَِحيٌم (ۚ   رُوَنوُ َوَيْسَتْغفِ 

 فإذا لم نتب هنا متى نتوب ؟

 الحظ االن لوى الزحام فً أي شهر ؟

شهر رمضان ، زحام تلماه فً امكان األكل والشرب .. 
 واماكن الشهوات .وفً المنوات

المضٌة التً جاء رمضان الجل ان ٌنسفها نحن نتزاحم 
 علٌها

فً األكل تجد كل واحد آمن مؤونته والذٌن فً المنوات 
مستعدٌن ماذا سوف ٌعرضونه فً كل لناة ، علموا 

 وهللا أن اكثر المسلمٌن والناس ال ٌعلمون

تعالى ) أَْم َتْحَسُب أَنه أَْكَثرَُىْم َيْسَمُعوَن أَْو   لال هللا
َكاْْلَْنَعامِ ۚ   َيْعقِ ُلونَ   َسبِيال (بَ ْلُيْمأََضلُّ ۚ  إِْنُيْمِإَّله

انظر ماذا لال هللا كااألنعام حتى االنعام ماتسمح لن ان 
تأخذ منها شًء ، لكن انت تسمح لهم ان ٌاخذو ولتن 

واهتمامن وٌفتحون لن الساحة فً حدود شهرن العظٌم 
 فتستهلن كل ما ٌعرض لن

فتبمى تستهلن و تاخذكل شً على سبٌل المثال برنامج 
..المشكله ..  ٌستهزئ فٌالدٌن وتضحن علٌه



فوازٌر....المشكله....مسسالت 
هابطه...المشكله...برامج فارغه ....المشكله وتبمى 
طوال هذا الشهر منشغل بهذه االمور حتى ٌنتهً 

رمضان دون فابده وتنالن دعوة النبً علٌه الصالة 
 والسالم

فٌا جماعة هذا الدٌن أغلى واثمن فرصه فً حٌاتنا ابدا 

هل فَ أَمها َمْن طََغى * وَآَثَر الحياة الدنيا (وجل )  لال هللا عز

 لال هللا تعالى له احب ام اثر ؟

النه طبٌعً أنن تحب الدنٌا لكن لال اثر اي فضلتها 

) وَآَثَر اْلَحيَ اَة  على اشٌاء مهمه هً اولى من كل شً و
فٌا جماعة نحن نرٌد  الدُّْنيَ ا * فَ ِإنه اْلجَِحيَم ِىَي اْلَمأَْوى (

.سمحنا لهؤالء المفسدون احدى عشر شهرولم الجنة 
 ماٌبمى إال هالشهر هل نسمح لهم ؟

ألجل هذا هنان ألوام وأولً اللباب ال ٌسمحون لهم 
 اسأل هللا أن ٌجعلنا وإٌاكم منهم .

المذٌع : لعل هذا نوع من أنواع المخالفات التً ترتكب 
فً رمضان التً ذكرتها األخت أم أنس وهً إنكباب 

 الناس أو من بعض الناس حتى ال نعممكثٌر من 

ونسأل هللا أن ٌكونوا للٌل ٌنكبون على هذه المنوات 
 بإختالف مصادرها وبإختالف ماتعرضه من مواد ،

هذا نوع من أنواع المخالفات هنان اٌضاً مخالفات كثٌرة 
 ترتكب مع بداٌة هذا الشهر



وفً وسطه وفً آخره لو نبهنا وحذرنا ووعظنا اٌضاً 
أو فتحنا اعٌن الناس على هذه المخالفات حتى ال 

 ٌرتكبوها أو ٌمعوا فٌها .

الشٌخ : من أعظم المخالفات أعظم مخالفة عرفها الدنٌا 
بعد الشهادتٌن وماٌحصل من نوالضها ،وهو أن ٌأتٌن 

 النهار إنسان هو ٌمول عن نفسه هو صابم وهو ناٌم من

طبعاً سهرنا فً مجلس او فً إستراحة ماشاء هللا 
،وصلى الفجر فً جماعة والظهر والعصر لم ٌصلٌها.. 
فكان صابم بدون صالة ٌعنً الركن الثانً فً االسالم 
وعمود الدٌن لم ٌموم به على اكمل وجه و هللا سبحانه 

 اختار هذه الصالة لتكون عمود الدٌن

جهاد ولمٌختار أي لضٌة اخرى هللا سبحانه لم ٌختار ال
 حتى ٌمف علٌها الدٌن إال الصالة

إذا سمطت  ) رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة ( لال
) أن  الصالة كٌف ٌكون حال المسلم هذا لال رسول هللا

 فٌاجماعة ال نتهاون فً الصالة ، تركها فمد كفر (

هللا سبحانه فً كتابه الكرٌم لم ٌمل : فوٌل للذٌن ال 
 ٌصلون

 هللا ماذا لال ؟

لٌ لِْلُمَصلِّيَن ( لال تعالى هذا فً غٌر رمضان  ) فََوي ْ

لٌ لِْلُمَصلِّيَن ( ٌارب اذا الذٌن ٌصلون خمس صلوات ) فََوي ْ

 وتوعدهم بانهم فً جهنم كٌف ذالن

 ٌارب هؤالء ٌصلون ، كٌف حالهم ؟

 تهم فً الصاله وتهاونهم ؟كٌف طرٌم



ٌصلً الشخص  ) الهِذيَن ُىْم َعْن َصالِتِيْم َساُىوَن( لال

خمس صلوات لكن لٌست فً الموالٌت التٌارادها هللا ان 
 تكون فٌه الصلوات والكن الموالٌت التً هو ارادها

ؤَّلِء ُيِحبُّوَن اْلَعاِجَلَة َوَيذَرُوَن َورَاَءُىْم َيْوًما ثَ  فهذا  ِقيال ()ِإنه ىََٰ

أعظم ذنب وأعظم جرم وأعظم كفر أن األنسان ٌتهاون 
 فً الصالة

 ال نستغرب إذا تهاونت فً الصالة أن تنظر للحرام

 ) فَخََلَف ِمْن َبْعِدِىْم خَْلٌف أََضاُعوا الصهالَة ا (

ٌمول أبو بكر وهللا ماضعوها وال تركوها لال : اضاعوا 
 موالٌتها

ِىْم خَْلٌف أََضاُعوا الصهالَة وَاتهَبُعوا الشهَيوَاِت  ) فَخََلَف ِمْن َبْعدِ 
 فََسْوَف يَ ْلقَْوَن َغي ًّا ِإَّله َمْن تَ اَب (

 فنحن نمول إال من تاب

 نرٌد نستغل هذه الكلمه جمٌعنا ) إِالَّ َمْن تَاَب (

 فهذه من أعظم األمور .

 األمر األخر ننبه على األشٌاء التً عند النساء .

 معً من مكة حسٌن الثمفً. تفضل .المذٌع : 

السالم علٌكم ، واشكركم على استضافة الشٌخ 
عبدالمحسن واهنٌكم جمٌعاً بهذا الشهر الكرٌم موسم 

 الطاعة

ومٌدان العبادة ومجال الصدلة وشهر التوبة .. البل بمدة 
 ٌسٌرة وفترة وجٌزة وسرعة غرٌبة



وسوف تنصرم أٌامه وتنمضً ساعاته وتتسارع أولاته 
فنتفأجً به و لد بمً منه اٌام للٌله وازف رحٌله ، لدر 

 زارنا مرات عدٌده وحل علٌنا سنوات مدٌده ،

 فما زارنا من عام إال وجدنا اسوأ من العام الً لبله ..

أمم متناثره وللوب متنافرة ودول متماطعه واحزاب 
متصارعه وفتن محدلة وشهوات مفرلة ، أنا اٌها األحبة 

 حٌنما سمعت كالم الشٌخ جزاه هللا خٌر

)أََلْم يَ ْأِن لِلهِذيَن آَمُنوا أَْن   تذكرت لول هللا سبحانه تعالى
ْلَحقِّ َوَّل َيُكوُنوا  َتْخَشَع قُ ُلوُبُيْم ِلِذْكِر اّلِلِه َوَما َنَزلَ ِمَن ا

ُل َفطَالَ َعلَْيِيُم اْْلََمُد فَقََسْت   َكالهِذيَن أُوُتوا اْلِكتَ اَب ِمْن قَب ْ
 قُ ُلوُبُيْم َوَكثِيٌر ِمْنُيْم فَ اِسقُوَن (

 ألم ٌأن للذٌن آمنو أن تخشع للوبهم لذكر هللا ؟

ألم ٌأن للذٌن ٌحاربون دواعً الزنا وٌفعلوا اسباب 
 مون أنه دمار االسر وهتن لالستار ؟الخنى وهم ٌعل

ألم ٌأن اصحاب االجهزة االعالمٌة والمنوات الفضاحٌة 
وإشاعات واالدعاءاتالصوتٌه والمربٌه فنشروا الباطل 

 واظهرو المنكر وافتعلوا الفاحشة ؟

 ألم ٌأن للذٌن آمنو أن ٌتوب إلى هللا ؟

الكاتب الذي سخر للمه ووضف بٌانه فً نشر الرذٌلة 
 ن الباطل وتسهٌل المنكروتزٌٌ

وإثارة الشبهات والدعوات إلى الشهوات .أنا أعلم أن 
 النماط عندكم كثٌرة وعناصر عدٌدة



ولكن أردت أن اشارن وأن ادلو بدلوي ، وصل هللا 
 وسلم على نبٌنا دمحم .

المذٌع : جزان هللا خٌر وبارن هللا فٌن ، نكمل 
 المخالفات ٌاشٌخ .

: طٌب نبدأ بالمخالفات  الشٌخ عبدالمحسن األحمد
 النسابٌة وهً كثٌرة ،

ومخالفاتنا كثٌرة ٌاجماعة ونحن نعلم ذالن ولكن نحن 
 نطمح من هذه الحلمة أن نعدل بعض من هذه المخالفات

 مسألة الصالة

 وأهم موضوع اللً ٌصوم وال ٌصلً !

فهذا هل ٌرجو المغفرة ؟ لال النبً علٌه الصالة 
مضان مكفرات لما بٌنهن )... ورمضان إلى ر والسالم

 ما اُجتُنبَت الكبابر (

) إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَابَِر َما  كبٌرة لم تُجتَنَب ! وهذه أعظم
 تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنُكْم َسٌِّبَاتُِكْم (

؟ أن ٌعتك رلبته من  فماذا ٌرجو هذا من رب العالمٌن
 النار ؟

 ؟أو أن ٌغفر له سبحانه وتعالى السٌبات 
 هو ارتكب كبٌرة..

وأنا  -المسألة الثالثة للنساء : أكثر النساء هداهن هللا 
تجدها فً المطبخ تطبخ ملٌون  -انصح أختً الغالٌة

 صنف .. هً لم تمرأ لرآن ..

ٌكفً صنفان ..ال.. هً تعد ملٌون صنف وتتعب وإذا 
جاء المغرب ووضعت السفرة ، جسمها أصبح منهن 

 وتعب..



 -صالة التراوٌح -اللٌل فنراها فً لٌام 
لم تعد تموى على الولوف ، الجسم تعبان ومنهن .. 

 وأخرى تظن أن رمضان شهر األسواق !

فاألغلبٌة فهم أن العشر األواخر للتسوق للعٌد.. ٌعنً ما 
 ُوضعَت وال ُشرَعت العشر األواخر إال إلنجاز

 أمور العٌد فٌها !!

 فٌا جماعة ننتبه لهذه المضٌة

 المسألة الثالثة :

المرأة عندما تأتً إلى المسجد لتصلً تأتً بالعباءة 
 المزركشة وبالطٌب و البنطال وتدخل تصلً !

أيًا ايرأة خرجج يٍ  النبً علٌه الصالة والسالم ٌمول)

بيخها يخطيبت حريد انًسجد نى يقبم هللا عز وجم نها صالة 
 .. حخى

 ال .. ترجع وتغٌر مالبسها ؟

 . )حتى ترجع فتغتسل (
) ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا ، وبٌوتهن خٌر  لال

 ( لهن
 هذا أٌن ؟

 هل فً السوق ؟ ال ..

 بل المسجد .

فٌا جماعة ال نخرج إال لحاجة .. تجدها تذهب للتسوق 
عند هذه ساعتٌن وعند هذه ساعة وهذه ثالث ساعات 

ختم انتهى رمضان .. إن ختمت مرة فحسن ، وإن لم ت
 ....؟!!

 المسألة الرابعة : تخص أٌضاً النساء



كثرة الغٌبة والنمٌمة ، وتحلى الغٌبة والنمٌمة بهذه 
الجلسات التً بعد التراوٌح كأننا لم نعرف رمضان 
بعد،، فً غٌر رمضان الوعود شدٌدة فً الغٌبة 

 والنمٌمة ....!

أٌَُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن ٌَأُْكَل لَْحَم أَِخٌِه لال تعالى )
ٌْتًا ( النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما وجد حمار مٌت ،جٌفة  فََكِرْهتُُموهُ  َم

منتفخة لد ارتفعت لوابمها لال ٌا فالن وٌا فالن انزال 
وكال من جٌفة هذا الحمار ، فماال غفر هللا لن ٌا رسول 

وهو جٌفة نأكل منه؟! لال : هللا لو كان حٌا ما أكلناه ، 
انزال فمد نلتما من أخٌكما آنفا ) الكالم الذي للتموه عن 

ٌعنً أسوء ( هذا فً  -أخٌكم لبل للٌل أشد عند هللا 
 الدنٌا ..

فما بالكم بواحدة تسب ! نحن نجمع حسناتنا ونمسحها 
 فورا !!

 ٌا جماعة هذا األمر عظٌم

ما شاء هللا  - األمر الثانً عند الرجال .. تجد الرجل
ٌصلً التراوٌح ثم بعد التراوٌح فً أحد المماهً  -علٌه 

أو اإلستراحات سهر إلى ولت النوم ثم نوم إلى ولت 
 الدوام ..ذهب رمضان بٌن استراحات ودوام ونوم!

إذا خرج رمضان ما الذي استفدته من رمضان؟! خرج 
عادي كأنه شهر شعبان أو أي شهر ٌدخل ٌخرج عادي 

 د أي استعدادات..، ال توج

الشباب فً األسواق لمعاكسة الفتٌات.. ٌا جماعة هذا 
رمضان ،، من تعصٌه هو رب رمضان ورب غٌر 



رمضان ،ال ٌرضى أصال فً غٌر رمضان لكن ال 
 تكسب مزٌد من اإلثم فً رمضان..

ٌا جماعة الشخص ٌبكً على أوالدها ٌموتون و أحدهم 
ى رمضان ؟ ٌبكً على صفمة خسرها وال أحد ٌبكً عل

ال وهللا ٌوجد أناس ٌبكون على رمضان ، وو هللا هنان 
أناس ال تمر لٌلة إال وٌبكً خابف ،، هل صعد اسمً 

 مع من صعد أم ال؟

 جمعت األجر،، ما الفابدة من هذا الرصٌد الذي لدٌن؟

الرصٌد الذي لدٌن هذا ألنن تحتاج إلى هللا سبحانه 
مور ، ونحن وتعالى .. وسوف ٌأتً ٌوم تضٌك فٌه األ

نراهم إذا دخل ولده فً العملٌات نرى األم تبكً، نرى 
مشاعر لم ترها بحٌاتن ، ترى الرجل جبار فً حٌاته 
كلها وٌدخل ولده العملٌة تراه منكسر.. إذا للت فً هذه 

 اللحظة ٌا رب ، ٌنظر هللا كم رصٌدن ....

هل هنان دلٌل ؟ المرآن كله دلٌل لال هللا عز وجل فً 
ًَ  حالة المرضٌةهذه ال )َوأٌَُّوَب إِْذ نَادَى َربَّهُ أَنًِّ َمسَّنِ

اِحِمٌنَ  رُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ ( تمطع جلده تحته ! ٌموم  الضُّ
ٌا جماعه ونصه وبعض منه سالط فً 

)فََكَشْفنَا َما بِِه ِمن ُضٍرّ  لال ( )فَاْستََجْبنَا لَهُ  األرض
ٌْنَاهُ أَْهلَهُ ( عَُهْم  م ٌطلب !ٌا رب هو ل َوآتَ )َوِمثْلَُهم مَّ

لماذا كل هذه العطاٌا ؟ ألن لدٌه رصٌد .. وما هو  (
َوَجْدنَاهُ َصابًِرا ۚ نِّْعَم اْلعَْبدُ ۖ إِنَّهُ  )إِنَّا رصٌده ٌا رب ؟ لال

اٌب ( ٌمول ما رأٌته إال رافع ٌده فكٌف ال أستجٌب  أَوَّ
 له..



ُسجن فً سجن عظٌم  )َوذَا النُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَاِضبًا (
لٌس مثله فً الدنٌا حتى لو سجن فً زنزانة إنفرادٌة 
على األلل ٌكون عنده كهرباء وماء صح ؟ ٌستطٌع أن 

ٌونس  -ٌنام ... هذا السجن الذي سجن فٌه ذا النون 
ال ٌوجد فٌه ماء وال كهرباء، المضبان  -علٌه السالم

فً  أضالع حوت! ٌرٌد النوم السوابل من تحته ، سوابل
هَ إِالَّ أَنَت  المعدة وروابح أعظم لال

)الَّ إِلََٰ
) إِنًِّ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن  اِحتاج فمال ٌا رب ُسْبَحانََن(

لماذا ٌا رب استََجبت له  )فَاْستََجْبنَا لَهُ ( لال هللا تعالى (
كان معظم لنا، منزه  أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن ( )فَلَْوال لال

،، 

)لَلَبَِث فًِ  لو لم ٌكن ٌا رب ماذا كنت تعمل له لال
لكان مات وككثٌر تورطوا فً الصحراء لم  ( بَْطنِهِ 

)فَلَْواَل أَنَّهُ  ٌخرجهم رب العالمٌن ،علموا.. لال هللا تعالى
( لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلَىَٰ ٌَْوِم ١41ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن ) َكانَ 

 آلن ولٌوم ٌُبعثون!لتركته إلى ا ٌُْبعَثُوَن (

ْنَساِن إِالَّ  فمدر المرء على لدر رصٌده ٌَْس ِلْْلِ )َوأَْن لَ
 َسعَى ( َما

َرِبّ  )َوَزَكِرٌَّا إِْذ نَادَىَٰ َربَّهُ  حسنا بعدها حالة أعجب منها
عمره مبة سنة ، آآلن تفكر بالولد ؟! لو  اَل تَذَْرنًِ فَْردًا (

م وهً عالر عمرن مبة سنة وزوجتن تسعٌن و أنت عمٌ
أربع حاالت : عمٌم وهً عالر وعمره مبة سنة وهً 

تسعٌن سنة ، حتى لو كان عمره عشرون سنة فهو عمٌم 
ٌعنً أسوء حالة عمم فً التارٌخ .. ماذا لال هللا عنها 

لم ٌمل له هللا : حسنا اعمل  )َرِبّ اَل تَذَْرنًِ فَْردًا ( ؟



 -لدٌن رصٌد  تحالٌل أو.. أو..هذه ٌمولها البشر، إذا كان
إذا كان لدٌن رصٌد ال تحتاج أن  -وأنا أركز علٌها 

ٌمول لن البشر اعمل تحالٌل أو غٌره ، تمول ٌا رب 
ٌُستجاب لن، وٌكشف هللا ما بن ، لال هللا 

ٌا رب عمره مبة سنة !  )فَاْستََجْبنَا لَهُ (تعالى
ٌا رب هو لم ()َوَوَهْبنَا لَهُ ٌَْحٌَىَٰ َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ  لال

ٌطلب هو فمط طلب شًء واحد ، ال حظ كلهم فً سورة 
األنبٌاء وجه واحد، كلهم طلبوا طلبات فأعطاهم هللا أكثر 

ٌَْحٌَىَٰ  )َوَوَهْبنَا لَهُ  ألن رصٌدهم ملًء ،، لال تعالى
سٌعطٌن هللا ...لماذا أعطاهم هللا ؟  َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ (

ٌَْراِت ( )إِنَُّهْم َكانُوا لال لماذا كلها  ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ
 ١441كانوا كانوا ؟ ألن عنده رصٌد، لم ٌمر رمضان 

عبث.. رمضان عنده ملًء ٌوجد ٌوم بثالثة وثمانٌن 
سنة ٌا بالش بمعنى كأن المرء صابم لابم ٌصلً 

وٌتصدق ثالثة وثمانٌن سنة وضعها هللا فً عشرة أٌام ، 
 ومع هذا تذهب فً األسواق!

ٌَْحٌَىَٰ َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ ۚ  )فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ  لال
ٌَْراِت ( إذا علم أن هنان أمر  إِنَُّهْم َكانُوا ٌَُساِرُعوَن فٌِاْلَخ

)ٌَُساِرُعوَن فًِ  تعالى ٌرضٌنً ال ٌموم به فمط ..لال
ٌَْراِت َوٌَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا ۖ َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعٌَن  اْلَخ

كٌف نخشع والمخ لد تخزن فٌه بالوي ورلصات  (
 وأغانً ومسابمات فاشلة واستهزاء بدٌن رب العالمٌن؟!

ُجلَ  فكم هو رصٌدن ؟ لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌُِطٌُل  )ثُمَّ ذََكَر الرَّ
ٌِْه إِ  ...( اجتمعت  لَى السَّماءِ السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر، ٌَُمدُّ ٌَدَ

فٌه كل أسباب اإلجابة أشعث أغبر منمطعة به السبل ، 



لال ٌا رب .. ماذا لال علٌه الصالة والسالم ؟ لال 
استُجٌب له؟ هللا رحٌم هلالج لج .. ولكن كم رصٌده ؟ 

)َوَمْطعَُمهُ َحَراٌم، َوَمْشَربُهُ َحَراٌم، َوَمْلبَُسهُ  لال
َي بِ  َحَراٌم، ٌمول عٌناه  اْلَحَراِم، فَأَنَّى ٌُْستََجاُب لَهُ؟ (َوُغذِّ

ملٌبة برؤٌة الحرام ، و أذنه سمعت الحرام ،عرفنا لماذا 
أصال نمول هذا األجر ونؤكد على ضرورة ترن 

المعاصً ، فأنا ألول أنت تحتاج لرب العالمٌن و أنا ال 
أحتاج لرب العالمٌن ؟ بل نحتاجه فً كل لحظة فً 

ل وٌخرج، وسٌأتً ٌوم تحتاجه فً ولدن نفَسً الذي ٌدخ
وستمول ٌا هللا ٌا رب.. إن لم ٌكن عندن رصٌد وهللا لن 
ٌعطٌن وإن أعطان سٌحاسبن علٌها ، و ٌأخذها منن فً 

 اآلخرة ،

ألن العطاء إن لم ٌؤاخذن هللا علٌه سٌحسبه لن أجر 
وٌعطٌن أكثر مما طلبت ،ألجل هذا انظر 

ٌمول هللا لم  َكانُوا لَْبَل ذَِلَن ُمْحِسنٌَِن ( )إِنَُّهمْ  للمرآن
)َكانُوا  نتركهم ٌسكنون وٌترفهون فً لصورهم مجانا

طٌب والذي ٌأكل الزلوم وٌشرب  ( لَْبَل ذَِلَن ُمْحِسنٌِنَ 
)إِنَُّهْم  الصدٌد وٌممع بممامع من حدٌد لماذا ٌا رب لال

 مل ما ٌرٌده ....ٌع )لَْبَل ذَِلَن ُمتَْرفٌَِن ( تارٌخه َكانُوا (

 فنحن نمول هذا الشهر العظٌم البد أن نستغله..

تبمى أٌضا ثالث دلابك البد أن نستغلها فً هذه  المذيع:
الحلمة معكم فضٌلة الشٌخ ولد ذكرتم كالما جمٌال ورابما 
وشابما فً افتتاحٌة هذا الشهر الفضٌل، هنالن الكثٌر من 

األنفس تشتاق وتتحمس لفعل الطاعة والعبادة، رأٌنا 
البارحة والٌوم وهلل الحمد المساجد مألى بالمصلٌن وهذه 



ة بإذن هللا تعالى، ولكن تالحظون وٌالحظ أٌضا اللٌل
معً مشاهدٌنا الكرام بأننا نعانً من مشكلة أزلٌة إن 
صحت العبارة وهً أن الناس تندفع إلى المساجد 

وترغب إلى ربها جل وعال فً األٌام األولى ثم بعد ذلن 
ٌبدأ التنالص والتباعد فهل من كلمة فً دلٌمتٌن كما 

دلٌمتٌن نحث فٌها الناس على  ٌمول لً المخرج اآلن
 المواصلة واإلجتهاد..

مع العلم أن رمضان كلما تمدم كلما زادت  الشيخ :
األجور.. ولهذا سألول لن مثال سرٌع فً ثوانً إذا كان 

واعذرونً على هذا  -لدٌنا فرٌك سٌشارن فً المنتخب 
لدٌنا فرٌك سٌشارن فً  -المثال فهو للتمثل فمط 

اراة بعد أربعة أشهر هل ظنكم المنتخب ولدٌهم مب
سنمول لهم اجلسوا فً بٌوتكم إلى أن تأتً المباراة، أم 
سندربهم أربعة أشهر لبلها ؟ فهذا الفرق بٌن المتعود 
على العبادة لبل شهر رمضان والذي لم ٌتعود من 

 البداٌة فنمول للناس تعودوا اآلن ..

ابدأ اآلن بالصح .. والجنة كل ٌوم تتزٌن ،إن 
اصفات والصفمات التً تعرض فً كل ٌوم أجمل المو

 من الٌوم الذي لبله إلى أن تصل للعشرة األواخر

دعنً فً هذه الدلٌمتٌن األخٌرة أجٌب على شكوى 
تكلمت عنها أم أنس جزاها هللا خٌر لالت أن بعض 

الناس ٌمول أن الصالة والصٌام رجعٌة وأنها ال تفٌدنا 
)إن هللا تعالى  فً شًء لال علٌه الصالة والسالم

فهل الصالة  بهذا الكالم ألواما وٌضع آخرٌن ( ٌرفع
 تنفع أو ال تنفع ؟



ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس ( ٌَْر أُمَّ لٌس ألن عندكم أموال  )ُكْنتُْم َخ
)تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  .. بل وال نفط

ما من هذا من ناحٌة لدرن فً المجتمعات ، أ اْلُمْنَكِر(
ناحٌة انتصاراتكم ، فً غزوة بدر ألف من المالبكة 

مردفٌن وخمسة آالف مسومٌن ، مالبكة حرب ، حسنا 
)لُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم  لماذا ؟ أما فً أحد لم ٌنزل أحد

)لُْلتُْم أَنَّى َهذَا لُْل ُهَو  ألجل مجموعة أجل النصر ،لال (
مول فً النهاٌة البد أن نحرص على فن ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم (

الصف األول ...الصف األول ٌا جماعة ، نضع اآلن لنا 
 أهداف ،

أٌ  انصف األول في انًسجد , ويجب انيىو

ٌَّ انرَُّجَم إَِذا َصهَّى  ,نيهت كايهت أجر ُيكخب نك )إِ

َيَع اإِلَياِو َحخَّى يَْنَصِرَف ُحِسَب نَُه قِيَاُو 
 ث. -حسٍ  ( نَْيهَت  

 خذ هذه الصفمات أنت الرابح

األمر الثانً نحرص على لراءة المرآن بٌن المغرب 
والعشاء، تستطٌع أن تنتهً من جزء أو جزبٌن، ال 

 ٌذهب ولتن وٌخدعن إبلٌس ..

مسألة اإلشراق .. من بعد صالة الفجر العد فً مصالن 
إلى اإلشراق تسبٌح وتهلٌل وتستطٌعٌن أن تمرأي فٌها 

عرفات  ٌن ركعتٌن كأنن ذهبت إلىجزء كامل ثم تصل
 ومنى ومزدلفة

 "حجة وعمرة تامة تامة تامة "

الفضابل كثٌرة والولت ضاق علٌنا فً نهاٌة الممام نسأل 
هللا أن ٌوفمنا وإٌاكم إلى كل خٌر و أن ٌوفك هذا الوجه 



الذي تفضل باستضافتنا .. ونسأل هللا أن ٌوفك هذه المناة 
المباركة لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجعلنا وإٌاكم فً هذه 

 الساعة من الممبولٌن عنده سبحانه وتعالى

اإلطالة و أستغفر هللا لً ولكم..آسف على   
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