خُطُبُةُُالُجُمُعُةُُ–ُ2022.04.01هلُنحنُمست ِعدُّونُلِشه ِرُرمضان؟ُ ُ

اْلنسانُ.فإِ َّنُُالوصول ُ
ّلُيتحقَّقُالغرضُُالُشرفُُمِ نُُوُجُو ِدُُ ِ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

ُِإلىُ السَّعادةُِ الحقِي ِقُيَّةُِ ّلُ تكونُ ُِإ َّّلُ ُِبتُجُاوُ ُِزُُعُالُ ُِمُُالما َّدةُِ ه ِذ ِه ُ

ِإ َّن ُجمِ يعُ ُالمسلِمِ ينُحولُ ُالعالُ ُِم ُيُتُطُلَُّعُونُ ُفِيُه ِذهُِالُي َِّام ُ ِإلى ُ

صوُمُُ ،
َّللاُ تعالىُُال َُّ
اعُُالقل ُِ
وانقِط ُِ
بُُعنهُُُتماما ُ.ولِهذاُ شُرُعُ َّ

ل ُهذاُال َّ
شه ِر ُ
ل ُشه ُِر ُرُمُضُانُ ُالمباركُ.فلمُيبقُ لِحلو ُِ
استِقبا ُِ

الصي ِامُُُِإذنُُمُِنُحُةٌُُونِعمةٌُُ
لِيُسُ ُِهلُُعليناُتربِيةُُأنفسِناُ.فف ِريضةُُ ِ

شه ُِرُالمباركُ،يمنحُنا ُ
الك ِر ِيمُسِوىُساعاتُُمُعُ ُدودُةُ.وبِهذاُال َُّ

بُالعالمِ ينُُوُتُكُ ُِري ٌُمُمِ نهُُ ِلعِبادِهُ.وقدُب َّ
شرناُرسول َّ ِ
َُّللاُؐ ُ
مِ نُُرُ ُِ

سبُُُفِيهُِ أُنفسناُ ،
َّللاُ تباركُ وتعالىُ فُرصةُُُع ِزيزةُُُُِلنُحُا ُِ
َّ

شه ِرُحِ ينُُقُالَُ «ُ:م إن صَا َم
يمُعلىُصو ِمُهذاُال َُّ
بِالجزاءُُِالُعُظُِ ُِ
سا ًبا ُ
غف َِر لَهُ َما تَ َق َّد َم مِ إن َذ إن ِبه»ُُ 3.
َر َمضَانَ ِإي َمانًا َوا إح ِت َ

وُُِلنُصُُِلحُُأُنفسُناُ،حتَّىُنكونُُأُهًلُ ِلُرُحُمُُِت ُِهُوُمُرُضُا ِتُ ُِهُسبحانه ُ
وتعالى ُ.ومِ َّماُ يتميَّزُ ِبهُِ شهرُ رمضانُ عنُ سائ ِِرُ ال ُّ
ور ُ
شه ِ
الُخُرُىُ،أُنَّهُُال َّ
ش إه ُر
شهرُُالَّذِيُأُنزلُفِيهُِالقرآنُ.قالُُتُعُالُىَ ﴿ُ:
ت مِ نَ
اس َوبَيِنَا ٍ
َر َمضَانَ الَّذٖ ٖٓي ا ُ إن ِز َل ٖفي ِه ا إلقُ إر ٰا ُن هُدًى لِلنَّ ِ
شه َإر
ش ِه َد مِ إنكُ ُم ال َّ
انۚ فَ َم إن َ
ا إله ُٰدى َوا إلفُ إرقَ ِ

فَ إليصمهُ﴾1ُ.

َ ُإ

ي إاْلَع َِّزاء،
إِ إخ َوتِ َ
إُِ َّنُُالنَّظرةُ الضَّيِقةُُُإُِلىُ شه ُِرُُرمضانُ علىُ أُنَُّهُ أُيَّامُُُجوعُُ
صو ِمُ ُويُفُ ُِوتُ ُعليناُه ِذ ِه ُ
وعطشُُ،يُ ُِعيقُنُا ُعُنُ ُإِدراكُِ ُأُه ِميَّ ِةُ ُال َّ

ُُُُُ ُ

شه ِرُأُن ُ
نُالُمُطُلُوبُُمِ ُنَّاُفِيُهذاُال َُّ
ينُأُ َُّ
الفائِدةُُالع ِزيزةُ.فِيُحِ ِ

ي إاْلَع َِّزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

نرفعُ مِ نُُُمُعُن ُِويَُّاتُِنُا ُ،وُأُنُُُينعكِسُُُأُثرُُُذلِكُُعُلُىُ تُصُ ُّرُفُاتُِنا ُ

َّللاُتعالىُخصَّ ُ
ِصُشه ِرُرمضانُ،أُ َُّ
لع َّلُمِ نُأُبر ُِزُخصائ ِ ُ
نُ َّ

عبُارُةُُ
الصيامُليسُ ُِ
يُُؐعلىُأُ َُّ
وأُعمالِناُاليومِ يَّةُ.وقدُنبَّهُالنَّ ِب ُُّ
نُ ِ

هذاُ ال َّ
َّللاُؐ«ُُ:أَتَاكُ إم
الصيامُُ.قالُ رسولُ َُِّ
شهرُُُ ِبُفُ ُِريضُ ُِةُُ ِ
علَ إيكُ إم ِصيَا َمه،
َّللا ع ََّز َو َج َّل َ
َر َمضَا ُنَ ،
ش إه ٌر ُمب َ
َاركٌ  ،فَ َرضَ َّ ُ

صائِ ٍم َح ُّ
ظهُ مِ إن
وعُ والعط ِ ُ
ع ُِ
ب َ
شُُفقطُُُوقالُُ «ُُ:ر َّ
نُُالج ِ
ِصيَامِ ِه ا إل ُجوعُ َوا إلعَ َ
طش»ُ4ُ.وقالُفِيُحدِيثُُآخُرَ «ُ:م إن لَ إم

اب ا إلجَحِ ِيمَ ،وت ُ َغ ُّل
ت ُ إفتَ ُ
س َماءِ َ ،وت ُ إغلَ ُ
اب ال َّ
ق فِي ِه أَب َإو ُ
ح فِي ِه أَب َإو ُ

ع قَ إو َل ُّ
ع
ّلِل حَاجَةٌ فِي أَ إن يَ َد َ
يَ َد إ
إس ِ َّ ِ
ور َوا إلعَ َم َل بِ ِه ،فَلَي َ
الز ِ
َ
حُُالُتَّعُ ِبُيرُُ-أُنُ نصوم ُ
ش َرا َبه»ُ 5ُ.فعليناُُ–ُِإنُُُص َُّ
ط َعا َمهُ َو َ

ُ

سنتُِناُمِ نُأنُ ُتنطِ قُ ُِبسوءُُ ،
يع ُأُعضائِناُ،فُنُحُافُِظُ ُعلى ُأُلُ ُِ
ِبجمِ ُِ

ان ُمتى ُ
اْلنس ُِ
ص ِحيَّةُ ُلِبد ُِ
ولقدُ ُثبتُ ُعِلمِ يًّا ُأُ َُّ
ن ُلِل َّ
صو ُِم ُفوائِدُ ُ ِ
نُ ِ

وُنُحُافُِظُ ُعلىُعيونُِناُمِ نُأنُ ُتقعُعلى ُحُرُامُُ،وُنلُتُ ُِزمُ ُبِأُحك ِام ُ

ان ُ
صُامُُعلىُالُوُجُ ُِهُالصَّحِ يحُ.فقدُأُفاد ِ
ُرجالُُالعِل ِمُمِ نُُالُدي ِ

ت ُهذا ُ
َّللاُِتعالىُحرفِيًّاُ،ونجت ِهدُ فِيُالمحافظةُِعلى ُمُكُتُسُبُا ُِ
َّ

اتُمعيَّنةُُُ،له ُ
انُجائِعاُ ِلُفُتُرُ ُ
اْلنس ُِ
تُالمختلِف ُِةُأُ َُّ
وُالُثَّقُافُا ُِ
نُبقاءُُ ِ

ال َّ
شه ِرُفِيماُبعدُُرمضانُأيضاُ ُ.

شيَاطِ ين»ُُ ُ2.
فِي ِه َم َر َدةُ ال َّ

صو ُِمُ ،
الص ِحيَّ ُِة ُلِل َّ
ُص ِحيَّةٌُعلىُبدنِه ُ.ومعُك ِل ُالُفُوُائُِ ُِد ُ ِ
فوائِد ِ
صدُُالُعلىُمِ نُه ِذ ِهُالُفُ ُِريضُ ُِةُ،تتمثَّلُُ
فإِ َُّ
نُالفائِدةُُالكبرىُوالمق ِ

لُُهذا ُ
َّللاُ تباركُ وتعالىُ أنُ يعِينناُ علىُ حس ِنُ استِقبا ُِ
أسأُلُ َّ

الروحِ يَّ ُِةُالمترتِبةُِعليهاُ.
بُالمعن ِو ُ
ي ُِوالحال ُِةُ ُّ
فِيُالجا ِن ِ

ال َّ
ام ُوالقِي ِامُعلىُالوجهُِالَّذِيُ
ِلصي ُِ
شه ِر ُالُكُ ُِر ُِ
يمُ،وُأُنُ ُيوفِقناُ ل ِ
يُذُُِلكُُوالقادِرُعليهُ.آمِ ينُ ُ ُ.
ير ِ
ضيهُُِ.إنَّهُو ِل ُّ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
اّلهتِم ِام ُ
نُ ُِ
ل ُع ُِ
ان ُبِقلبِ ُِه ُوروحِ ُِه ُينبغِيُأ َّّلُُيُِق َُّ
اْلنس ُِ
إُِ َُّ
نُاهتِمامُُ ِ
انُُ
بُُالمعن ِو ُ
اُلَّذِيُ يعِيرُهُُُُِلبُدُنُِه ُ.وتق ِويةُُُالجانِ ُِ
ي ُُِلدىُ ِ
اْلنس ِ

ُ
ُ

بُمِ نُُالُغيارُ.وبِغي ِرُذلِك ُ
تكونُُبِتزكِي ُِةُالنَّف ِ ُ
سُوُتُصُُِفيُ ُِةُالقل ِ
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