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ومن سيئات  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،ستعينه ونستغفرهإن احلمد هلل نحمده ون

وأشهد أن ال إهل إال  ،اا مرشد  ومن يضلل فلن جتد له ولي   ،من هيده اهلل فهو املهتد ،أعاملنا

ا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وأشهد أن حممد   ،اهلل وحده ريب ال رشيك له

 .ا  ثير  وصحبه وسلم تسليام  

 .[القصص] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ﴿

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[النساء] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[األحزاب] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ََّّ:اَّبعدأم َّ

ورش  ،☻وخر اهلدى هدى رسول اهلل  ،فإن خر احلديث ثتاب اهلل

 ،أنتم بمعجزين وإنام توعدون آلت وما ،األمور حمدثاهتا وثل حمدثة بدعة وثل بدعة ضاللة

 ائ ى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :يقول اهلل 

 .[القصص] ﴾وئ ەئ ەئ ائ
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 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ :ويقول اهلل 

 ،عىل العاملني ☺ا رسول اهلل حممد   واصطفى اهلل  ،[آل عمران] ﴾ڳ ڳ

وجعل الذلة والصغار عىل من خالف  ،ووضع عنه وزره ،ورفع له ذثره ،ورشح له صدره

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :عليه اممتن ثام قال تعاىل  ،أمره

 .[الرشح] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ

ا ومن هذه األيام يوم اجلمعة جعله اهلل وأشهر   اأيام   اصطفاه اهلل وثان مما 

 قال رسول اهلل  :قاال :عند مسلم ¶ففي حديث حذيفة وأيب هريرة  ،هلذه األمة

ُ َعْن اجْلُُمَعِة َمْن َثاَن َقْبَلنَا» :☺ بِْت  ،َأَضلَّ اَّللَّ َوَثاَن لِلنََّصاَرى َيْوُم  ،َفَكاَن لِْليَُهوِد َيْوُم السَّ

ُ لِيَْوِم اجْلُُمَعةِ  ،األََحدِ  ُ بِنَا َفَهَداَنا اَّللَّ َوَثَذلَِك ُهْم  ،بَْت َواألََحدَ َفَجَعَل اجْلُُمَعَة َوالسَّ  ،َفَجاَء اَّللَّ

ْنَيا ،َتَبٌع َلنَا َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  ُلوَن َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  ،َنْحُن اآلِخُروَن ِمْن َأْهِل الدُّ امْلَْقِِضُّ هَلُْم َقبَْل  ،َواألَوَّ

  .«اْْلاَلئِِق 

شهر رمضان وأنزل فيه القرآن وفرض علينا صيامه ورشع لنا  واصطفى اهلل 

 .ا من ألف شهرقيامه وجعل فيه ليلة خر  

 ٱ﴿ : وذا القعدة وذا احلجة وجعلها أشهر احل  قال تعاىلواصطفى اهلل شواال  

 .[791:البقرة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
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يوم الرتوية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام الترشيق التي تكون  واصطفى اهلل 

واصطفى املدينة ألن تكون مأوى  ،ثام اصطفى مكة هلذه الشعرة العظيمة ،اعامل احل  فيها

 ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :قال تعاىل ،ومنها انترش اإلسالم ☺لرسول اهلل 

 .[86:القصص]

ففي حديث أيب  ،هلو شهر اهلل املحرم أال وإن من هذه األيام التي اصطفاها اهلل  

إنَّ الزماَن قد استداَر ثهيئتِه يوَم خلَق اهلُل » :قال ☺يف الصحيح أن النبي  ◙بكرة 

ا  ،السامواِت واألرَض  لياٌت  ،منها أربعٌة حرمٌ  ،السنُة اثنا عرَش شهر  و الَقعدِة وذو ذ :ثالٌث متوا

 .متفق عليه «ورجُب مرَض الذي بني ُُجادى وشعبانَ  ،احلَجِة واملحرمُ 

وله  ،أثير من غره من الشهور رمهُ ي حمرم هبذا االسم ألن العرب ثانت ُت م  وُس 

يَامِ  َأْفَضُل » :قال ،☺فضائل عظيمة فمنها أن النبي    َشْهرُ  ،َرَمَضانَ  [َشهرِ ] َبْعدَ  ،الص 
ِ
 اَّللَّ

مَ  [َتْدُعوَنهُ  الَِّذي] اَلةِ  َوَأْفَضُل  ،امْلَُحرَّ أخرجه مسلم عن  أيب  .«اللَّيْلِ  [قِيَّامُ ] ،اْلَفِريَضةِ  َبْعدَ  ،الصَّ

 .◙هريرة 

 ،فيه من األيام فأفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر اهلل املحرم أو ما

لكن عىل  ،فصيام يوم عرفة أفضل ؛يعني ذلك أن أفضل أيامه أفضل من صيام عرفة وال

وفيه يوم  ،الصيام يف هذا الشهر أفضل من الصيام يف غره من الشهور ،عموم الشهر

 :☺ثام يف حديث أيب قتادة عند مسلم قال النبي  ☺عاشوراء الذي قال فيه النبي 

  َعىَل  َأْحتَِسُب  ،َعاُشوَراءَ  َيْومِ  َوِصَيامُ »
ِ
رَ  َأنْ  اهلل نَةَ  ُيَكف  تِي السَّ   .«َقْبَلهُ  الَّ
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 َنَزَل  َفَلامَّ  ،َرَمَضانَ  َقْبَل  ُيَصامُ  َعاُشوَراءُ  َثانَ » :قالت ،▲ويف حديث عائشة 

 .أخرجه مسلم .«َأْفَطرَ  َشاءَ  َوَمنْ  ،َصامَ  َشاءَ  َمنْ  [َثانَ ] ،َرَمَضانُ 

َبي عِ ويف حديث  ذ   بِنِْت  الرُّ  إىَِل  َعاُشوَراءَ  َغَداةَ  ☺ النَّبِيُّ  َأْرَسَل  :َقاَلْت  ،▲ ُمَعو 

ا  َأْصَبَح  َمنْ » :األَنَْصارِ  ُقَرى  َفُكنَّا :َقاَلْت  ،«َفليَُصمْ  ،َصائاِم   َأْصبََح  َوَمنْ  َيْوِمهِ  َبِقيَّةَ  َفْلُيتِمَّ  ،ُمْفطِر 

مُ  ،َبْعدُ  َنُصوُمهُ  ْعَبةَ  هَلُمُ  َوَنْجَعُل  ،ِصْبَياَننَا َوُنَصو  َعامِ  َعىَل  َأَحُدُهمْ  َبَكى َفِإَذا ،الِعْهنِ  ِمنَ  اللُّ  الطَّ

 .متفق عليه .اإِلْفَطارِ  ِعنْدَ  َيُكونَ  َحتَّى َذاكَ  َأْعَطْينَاهُ 

 يِف  َعاُشوَراءَ  َتُصومُ  ُقَرْيٌش  َثاَنْت  :َقاَلْت  ،عند مسلم ،▲ َعاِئَشةَ ويف حديث 

  َرُسوُل  َوَثانَ  ،اجْلَاِهلِيَّةِ 
ِ
 َفَلامَّ  ،بِِصَياِمهِ  َوَأَمرَ  َصاَمهُ  ،امْلَِدينَةِ  إىَِل  َهاَجرَ  َفَلامَّ  ،َيُصوُمهُ  ☺ اهلل

 .«َتَرَثهُ  َشاءَ  َوَمنْ  َصاَمهُ  َشاءَ  َمنْ » :َقاَل  َرَمَضانَ  َشْهرُ  ُفِرَض 

ى ☺ النَّبِيَّ  َرَأيُْت  َما» :َقاَل  ،¶ َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ وَ  َلهُ  َيْوم   ِصَيامَ  َيَتَحرَّ هِ  َعىَل  َفضَّ  َغْرِ

ْهرَ  َوَهَذا ،َعاُشوَراءَ  َيْومَ  ،الَيْومَ  َهَذا إاِلَّ    .أخرجه مسلم ،«َرَمَضانَ  َشْهرَ  َيْعنِي الشَّ

ألَصوَمنَّ  ،لئِْن َبِقيُت إىل قابِل  » :☺قال رسول اهلل  ¶ويف حديث ابن عباس 

خمافَة أْن يفوَته  :زاَد فيه ،رواه أمحُد بُن يونس عن ابِن أيب ِذئب   :قال أبو علي  ،«اليوَم التاِسعَ 

 .ماجه وأصله يف مسلمأخرجه ابن  .عاشوراُء 

 َيْومَ  َتُصومُ  الَيُهودَ  َفَرأَى امَلِدينَةَ  ☺ النَّبِيُّ  َقِدمَ  :َقاَل  ،¶ َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ وَ 

ى َيْومٌ  َهَذا َصالٌِح  َيْومٌ  َهَذا :َقاُلوا  ،«؟َهَذا َما» :َفَقاَل  ،َعاُشوَراءَ  ُ  َنجَّ ِئيَل  َبنِي اَّللَّ ا  ِمنْ  إِْْسَ
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ِهمْ  أخرجه  .بِِصَياِمهِ  َوَأَمرَ  ،َفَصاَمهُ  ،«ِمنُْكمْ  بُِموَسى َأَحقُّ  َفَأنَا» :َقاَل  ،ُموَسى َفَصاَمهُ  ،َعُدو 

 .البخاري ومسلم

 ،وهذه املواسم املبارثات ،فينبغي للمسلم أن يتعاهد ميل هذه األيام الفضليات

يف قيامهم ويف  ،ويقتدي بأصحابه الكرام يف صيامهم ويف فطرهم ☺ويقتدي بمحمد 

 : قال اهلل  فإن هذا من عالمة سعادة العبد ثام ؛يف حرضهم ويف سفرهم ،نومهم

 ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 .[األحزاب]

من خر إال ودلنا عليه  الذي ما ☺فمن أراد اهلل بعمله فعليه أن يتأسى برسول اهلل 

 .وما من رش إال وحذرنا منه

واختارها واصطفاها ثام تقدم فيها  فهذه األيام التي خلقها اهلل  ،اهللعباد  نعم يا

  ،ويكسوك هو ،خلقك هو ويرزقك هو ،مصالح لنا وإال فإن اهلل غني عن العاملني

تك فاشرت نفسك وفرض عليك فرائض ملصلح ،ويزوجك هو  ،ويسكنك هو

 من اهلل فهو بكل يش
 
نا ،عليم ء أمرنا بعبادته  ،ما أمرنا إال بام فيه مصالح لنا يف دنيانا وأخرا

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :قال تعاىل ،وبطاعته وهو غني عنا

 .[فاطر] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ
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 ،ومع ذلك تذهب األيام فإن ثنت فرطت فيها فاستغفر ولك أيام أخرى بادر إليها

يف ثتابه  عليك إال أن تكون ثام قال اهلل  لوها األخرى وماوتِ  ،تأيت األيام ثم تذهب

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :الكريم

 .هلل واحلمد ،[فاطر] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 

 ،اهلل العامل بالرس وما أخفيه إهل إال فيه وأشهد أن ال اـ مبارث اطيب   ا ا ثير  هلل محد   احلمد

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ومن اهتدى  ،عبده ورسوله وجمتباه اوأشهد أن حممد  

 .داهُ هِب 

عىل هذه األيام الفضيالت وعىل هذه النعم  عباد اهلل إننا بحاجة إىل شكر اهلل 

اجلليالت التي أنعم علينا هبا ورشعها لنا ورمحنا هبا يف حياتنا الدنيا وهي سبب لرمحته هبا يف 

كم من أناس استهوهتم الشياطني فاصبحوا يعبدون من دون اهلل ف ،حياتنا األخرى

 ا وبعضهم يعبد ا وأشجار  بل يعبدون أحجار   ،خملوقات عاجزات ضعيفات

 وأنت يا ،الشياطني وبعضهم يعبد املقبورين وبعضهم يتعاطى احلرام يف أوجه متعددات

وأنعم عليك بنعمة اإلسالم ثم هداك ألعظم القربات من  أهيا املسلم خلقك اهلل 

ءة القرآن وغر ذلك من العبادات العظام فينبغي لك أن  صالة  وصيام  وح   وقيام  وقرا
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿تشكره عىل ذلك 

 [.إبراهيم] ﴾ڃ ڃ

فال يكن حظك من تعاقب الليايل واأليام ومن تعاقب الشهور واألعوام أن تزيد 

 ☺فإن النبي  ؛عىل طاعته باهلل  اهفواتك بل عليك أن تكون مستعين   وتكير ،سيئاتك

عن   ،حديث حسن :رواه الرتمذي وقال «َعَمُلهُ  َوَحُسنَ  ،ُعُمُرهُ  َطاَل  َمنْ  ،النَّاسِ  َخْرُ » :يقول

 .◙أيب صفوان عبد اهلل بن برش األسلمي 

ثم يأيت العام الياين وأنت عىل حياتك السابقة من املعايص  ،فأما أن يذهب العام

 .هي إال زيادة األوزار وزيادة املهلكات والسيئات فام

من حديث َأنَِس ْبِن  «الصحيحني»ثام يف  ☺وأما إن ثنت يف طاعة هلل فقد قال النبي 

َفِإْن َثاَن اَل ُبدَّ  ،امْلَْوَت ِمْن ُُضي َأَصاَبهُ اَل َيَتَمنَّنَيَّ َأَحُدُثْم » :قال ☺أن النَّبِيُّ  ،◙َمالِك  

  .«َوَتَوفَّنِي إَِذا َثاَنْت اْلَوَفاُة َخْر ا يِل  ،اللَُّهمَّ َأْحيِنِي َما َثاَنْت احْلََياُة َخْر ا يِل  :َفاِعال  َفْليَُقْل 

  ،◙ويف حديث َأيب ُهَرْيَرَة 
ِ
َيَتَمنَّى َأَحُدُثْم امْلَْوَت، ال » :قال  ☺َعْن َرُسوِل اَّللَّ

َوإِنَُّه ال َيِزيُد امْلُْؤِمَن ُعْمُرُه إاِل  ،إِنَُّه إَِذا َماَت َأَحُدُثْم اْنَقَطَع َعَمُلهُ  ،َوال َيْدُع بِِه ِمْن َقبِْل َأْن َيْأتَِيهُ 

 .أخرجه مسلم «َخْر ا 

ا  ☺َمَع النَّبِي   َثاَن َرُجاَلِن َأْسَلاَم  :َقاَل  ◙و َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َواْسُتْشِهَد َأَحُدُُهَ

َر اآْلَخُر َسنَة     .َوُأخ 
ِ
َر ِمنُْهاَم ُأْدِخَل  ،َفُأِريُت اجْلَنَّةَ  :َقاَل َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اَّللَّ يُْت ِفيَها امْلَُؤخَّ َفَرأَ
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ِهيدِ    ،َفَعِجْبُت لَِذلَِك  ،َقْبَل الشَّ
ِ
  ،☺َفَأْصَبْحُت َفَذَثْرُت َذلَِك لَِرُسوِل اَّللَّ

ِ
َفَقاَل َرُسوُل اَّللَّ

َصالَة  ! َأَليَْس َقْد َصاَم َبْعَدُه َرَمَضاَن! َوَصىلَّ ِستََّة آالِف َرْثَعة  َأْو َثَذا َوَثَذا َرْثَعة  » : ☺

نَةِ   .أخرجه أمحد ،«السَّ

وثم أنفق من  ،ثم صىل فيه من الصلوات ،آخر اأي أن هذا الرجل عاش عام  

 وثم صام فزادت حسناته ،وثم ذثر اهلل  ،وثم استغفر من االستغفارات ،القربات

 ،التوفيق والسداد وأن يعيننا عىل ذثره وشكره  وحسن عبادته نسأل اهلل  .وتضاعفت

 .هلل واحلمد

 

 


