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 تقوى اهللا بصيام رمضان

، "تقوى اهللا بصيام رمضان : "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ صاحل بن حممد آل طالب 

واليت حتدث فيها عن شهر رمضان وما فيه من عظات وعرب، وذكر أبرز األعمال اليت ميُأل ا املسلم فراغَه ووقته 

 .ر إىل أمهية االلتفات إىل إخواننا املنكوبني والعطف عليهميف هذا الشهر املبارك، وأشا

 

 اخلطبة األوىل

احلمد هللا، احلمد هللا الذي أفاض علينا من خريه ومل يزل يفيض، يده سحاء الليل والنهار، ال تعجِزها نفقةٌ وال 

شكره، وأُثين عليه وأستغفره، تفضل تغيض، له احملامد واملكارم فال يحيطُ حبمده نثر وال قَريض، أمحده تعاىل أ

علينا بسيد الشهور، ويسر لنا فيه ما حنوز به عظيم األجور، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد 

أن حممدا عبده ورسوله، صلَّى اهللا وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم البعث 

 .والنشور

 :أما بعد

فالوصيةُ املبذولةُ الكربى هي الوصيةُ بالتقوى؛ ا تكفري الذنوب، والنجاةُ من اخلُطوب، ومعرفةُ احلق حني التباسِ 

 الْفَضلِ ذُو واللَّه لَكُم رويغف سيئَاتكُم عنكُم ويكَفِّر فُرقَانا لَكُم يجعلْ اللَّه تتقُوا إِنْ آمنوا الَّذين أَيها ياالدروب، 

 .]٢٩: األنفال[ الْعظيمِ

 ال بد هلا أن تكون، واعتبِروا مبا تدور به األيام قلةلن وا الزاددد فيها الصاحلون، وأعترفَّعوا عن هذه الدنيا كما زه

 من تدارك نفسه، فشتان بني من عصى والسنون، وتنبهوا فالغفلةُ قد تناهت، والفنت عاصفةٌ قد تدانت، ورحم اهللا
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اَهللا وخالف أمره وبني من قطع عمره يف معاملة ربه وذكره، ولزِم الوقوف ببابه، ومرغ خده على أعتابِه، فيا 

 .خجلةَ اخلطَّائني، ويا ندامةَ املُفرطني

 :أيها املسلمون

والعبد يف هذا الشهر إما موفَّق أو خمذول، أما وقد مضى من  شهركم املُعظَّم قد حلَّ، وفرصتكم يف التزود حانت،

شهرنا ليايل، فستمر أيامه سراعا، ومتضي تباعا، وسيكون من شأن املُوفَّقني حتصيلُ وافر األجور، والسعادة يف 

 .الدنيا ويف يوم النشور

والت ساعة ندمٍ وال بكاء، فاستبِقوا اخلريات، وسيبكي أقوام أسى وندما على ضياعِ الليايل وفوات األوقات، 

فيما رواه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتداركوا األيام بالباقيات الصاحلات، وقد صحت األخبار عن النيب 

من قام رمضان إميانا واحتسابا «، وأن »من صام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه«أن  -الشيخان 

 .»من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه«، وأن »فر له ما تقدم من ذنبهغُ

 .»رغم أنف امرئٍ أدركه رمضان فلم يغفَر له«: أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  -وصح عن املصطفى 

ف سراب الدنيا قد حبست األشغالُ أنفاسهم، فكم رغمت أنوف أهلَتها شهواتها واألهواء، ويا أيها الراكبون خل

ويا أيها الالهثون وراء متابعة األخبار، الباحثون عن كل تفاصيل األنباء وإشاعاا، وإىل الالهني باملسلسالت 

 والقنوات السادرين يف غفلة املُوبِقات، قد أعشت الشاشات أبصارهم؛ إا فرصتكم لتتوقَّفوا قليالً، وإنه شهركم

لتهدأ فيه األنفاس، ويطمئن القلب، وتؤوب الروح إىل باريها، تبحثُ عن السعادة يف جنبات املسجد، ومن خالل 

 .آي القرآن، وتأنس باجللوس لألسرة واألوالد

هللا ليكن شأنكم التقلُّل من أعراض الدنيا، واإلحسانَ إىل األقربني، وإدامةَ ذكر اهللا، وحتقيق التقوى اليت شرع ا

 .]١٨٣: البقرة[ تتقُونَ لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب: الصيام ألجلها
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إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفُث وال يصخب، فإن سابه أحد أو «: -صلى اهللا عليه وسلم  -يقول النيب 

 .؛ رواه البخاري ومسلم»صائم إين امرؤ: قاتلَه فليقل

فهذا توجيه ملا جيب أن يكون عليه الصائم من كمال النفس، وطيب الروح، وتأثري التقوى؛ ألن رمضان يصل 

النفوس باهللا فيشرِق عليها من لدنه النور حىت تذوق حالوةَ اإلميان، ومن ذاق حالوةَ اإلميان مل يعرف البغضاء وال 

 .انالشر وال العدو

وإذا حتقَّقت التقوى يف القلوب فإنه متحو الغش من نفوس أهلها حموا، وميلؤها خوف اهللا ورجاؤه فتعف نفوسهم 

عن احلرام، وتغض أبصارهم عن احملارم، وتقف ألسنتهم عن الكذب؛ ألا جرت بذكر اهللا واستغفاره، وهانت 

 .رة، فغدا الناس آمنني أن يغشهم تاجر، أو يعتدي عليهم فاجِرعليهم الدنيا حني أرادوا اَهللا والدار اآلخ

 :أيها املؤمنون

الصوم احلق يسوق املؤمن إىل تقوى اهللا سوقًا، وحيدوه إىل العمل الصاحل، والسعي واملسارعة إىل احلسنات تداركًا 

ن رمضان ال يعدو عند الكثريين أن يكون توقُّفًا للزمن الفاضل، ومبادرةً قبل الفوات؛ بيد أن املُشاهد يف احلال أ

 .تتقُونَ لَعلَّكُم: عن الطعام والشراب فحسب من غري زيادة عمل، وال مزيد ورع، واهللا تعاىل يقول

 .فإن مل يزدد إميانك، وتكثُر أعمالُك، وينتهي عصيانك، فراجِع نفسك لئال تكون من املُفرطني

باهللا العظيم، وأيقن باليوم اآلخر واحلساب واجلزاء دفعه ذلك إىل استرضاء ربه واالستعداد  وإذا آمن اإلنسانُ

 لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنوا الَّذين أَيها ياللقائه واالستقامة على صراطه، 

 .، بدأ باإلميان وختم بالتقوى]١٨٣ :البقرة[ تتقُونَ

ومن الضالل أن يهبِط اإلنسانُ حبقيقة الدين، فيجعلُ اإلسالم كلمةً ال تكاليف هلا، وأماينَّ ال عمل معها، فال يقوم 

 .إىل واجب، وال ينتهي عن حمرم، فيكون من الذين اختذوا دينهم هلوا ولعبا وغرم احلياةُ الدنيا
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 كتاب اهللا ذكرت اإلميانَ جمردا؛ بل عطَفَت عليه عملَ الصاحلات أو تقوى اهللا أو اإلسالم له؛ وما من آية يف

حبيث أصبحت صلةُ العمل باإلميان آصرةٌ ال فَكاك عنها، وكثريا ما يشار إىل اإلسالم وحقيقته الشاملة مبظاهر 

 ذي يومٍ في إِطْعام أَو) ١٣( رقَبة فَك) ١٢( الْعقَبةُ ما اكأَدر وما) ١١( الْعقَبةَ اقْتحم فَلَاعملية حمدودة، 

ةبغس١٤( م (ايمتذَا ي ةبقْرم )١٥ (ا أَوينكسذَا م ةبرت١٦ -١١: البلد[ م[. 

إلميان هي يف النكوص بل إن العالمة اليت ينصبها القرآنُ دليالً على فراغ النفس من العقيدة، وخراب القلب من ا

 يحض ولَا) ٢( الْيتيم يدع الَّذي فَذَلك) ١( بِالدينِ يكَذِّب الَّذي أَرأَيتعن القيام ببعض األعمال الصاحلة، 

 .]٣ -١: املاعون[ الْمسكنيِ طَعامِ علَى

ي عن األعمال، وهناك أناس مزقَت املعاصي صلَتهم يف مشهد الضعف العام والتوانِ -أيها املسلمون  -يتقرر هذا 

 .باهللا شر ممزق، وظلَّت أهواؤهم جتنح م بعيدا عن اهللا حىت نسوا اَهللا أمتَّ نسيان، ومل يعرِفوا قدر رمضان

رتكام تعرفون تاريخ أممٍ هلَكت بسوء عملها، وتعرفون أن اهللا نقم على قوم لوط ال -أيها املسلمون  -وإنكم 

الفاحشة، وعلى قوم شعيب لبخِسهم املكيال وامليزان، وقد عرفتم مصائر أولئك الفاسقني؛ فهل أمتنا وحدها هي 

اليت تريد أن ترتكب السيئات دون حذرٍ أو وجل، إن اإلسالم ليس بِدعا من الشرائع السابقة فيوجِب اإلميان 

 ولَقَد: لينا عبر السابقني لنتعظ منها، مث لنسمع قولَ اهللا بعد ذلكدون العمل؛ بل إن القرآن الكرمي ليقُص ع

 الْمجرِمني الْقَوم نجزِي كَذَلك ليؤمنوا كَانوا وما بِالْبينات رسلُهم وجاَءتهم ظَلَموا لَما قَبلكُم من الْقُرونَ أَهلَكْنا

)١٣ (لْ ثُمعجاكُمن فلَائي خضِ فالْأَر نم مهدعب ظُرننل فلُونَ كَيمعحن، ]١٤ ،١٣: يونس[ تمتهكذا ن ،

 .وتراقَب تصرفاتنا، ويكلِّفُنا اهللا باإلميان والعمل مجيعا، مث ينظر وفاَءنا مبا حملنا من أعباء

 يا: وأفهمهم أن جناتهم يف الصالح والتقوى ال يف النفاق والدعوى وقد خاطَب اهللا بين آدم ذه احلقيقة اجللية،

) ٣٥( يحزنونَ هم ولَا علَيهِم خوف فَلَا وأَصلَح اتقَى فَمنِ آياتي علَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأْتينكُم إِما آدم بنِي

ينالَّذوا وكَذَّب ناتوا ابِآيركْبتاسا وهنع كأُولَئ ابحارِ أَصالن ما هيهونَ فدال٣٦ ،٣٥: األعراف[ خ[. 
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من مل يدع قولَ الزور «فرمضان شهر يثمر التقوى والعملَ الصاحل ال جمرد اإلمساك عن األكل والشرب، و

، ومن كان صادقًا فليجعل رمضان شهر عبادة »والعملَ به واجلهلَ فليس هللا حاجةٌ أن يدع طعامه وشرابه

وخشوعٍ وتوبة وإنابة، يلتزِم فيه األدب، ويترفَع عن الدنايا والريب، ويستحضر العبودية بصيامه، ويعمر وقته 

هللا  بالقُربات، ويستزيد من الطاعات، ما بني تالوة للقرآن، وتدبر آلياته، أو صدقة وصلة، وإحسان وبر، وذكرٍ

 .تعاىل بأنواع الذكر مع اخلشوع والسكينة

 ت له وجوهكلُّه على ذلك، فإذا كان األصيلُ ودنا الغروب جتلَّى رمضان على الكون بوجهه، فهش ي النهاروميض

 الناس، وهتفَت بامسه الشفاه، وانظر إىل رمضان وقد سكَّن الدنيا ساعة اإلفطار، وأراح أهلَها من التكالُب على

الدنيا واالزدحام على الشهوات، وضم الرجلَ إىل أهله، ومجع األسرةَ على أطيب مائدة وأمجل جملس، وأنفع 

 .مدرسة

مث يتلو ذلك قيام الليل وتالوة القرآن والدعاء والتضرع واإلنابة واالستغفار، فيا باغي اخلري أقبِل، ويا باغي الشر 

 .أقصر

 .تقبل اهللا منا ومنكم

 قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنوا الَّذين أَيها يا: وذ باهللا من الشيطان الرجيمأع

لَّكُمقُونَ لَعتا) ١٨٣( تامأَي اتوددعم نكَانَ فَم كُمنا مرِيضم لَى أَوفَرٍ عةٌ سدفَع نا ممٍأَي رلَى أُخعو ينالَّذ هيقُونطي 

 رمضانَ شهر) ١٨٤( تعلَمونَ كُنتم إِنْ لَكُم خير تصوموا وأَنْ لَه خير فَهو خيرا تطَوع فَمن مسكنيٍ طَعام فديةٌ

 مرِيضا كَانَ ومن فَلْيصمه الشهر منكُم شهِد فَمن والْفُرقَان الْهدى نم وبينات للناسِ هدى الْقُرآنُ فيه أُنزِلَ الَّذي

لَى أَوفَرٍ عةٌ سدفَع نامٍ مأَي رأُخ رِيدي اللَّه بِكُم رسلَا الْيو رِيدي بِكُم رسلُوا الْعكْمتلةَ ودوا الْعركَبتلاللَّ ولَى ها عم 

اكُمده لَّكُملَعونَ وكُرشإِذَا) ١٨٥( تو أَلَكي سادبي عني عفَإِن قَرِيب ةَ أُجِيبوعاعِ دإِذَا الد انعوا دجِيبتسفَلْي 

 .]١٨٦ -١٨٣: البقرة[ يرشدون لَعلَّهم بِي ولْيؤمنوا لي
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ب والسنة، ونفعنا مبا فيهما من اآليات واحلكمة، أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا تعاىل يل بارك اهللا يل ولكم يف الكتا

 .ولكم

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن إله إال اهللا امللك احلق املبني، وأشهد أن حممدا 

 .عليه، وعلى آله وصحبه أمجعنيعبده ورسولُه، صلَّى اهللا وسلَّم وبارك 

 :أما بعد، أيها املسلمون

يف كل عامٍ نترقَّب هذا الشهر لنستريح من وعثاء الدنيا وصخبها، ولتستروِح قلوبنا وتبتلَّ نفوسنا وقد أحلفَها 

الُ املقطوعة، جفاف السنني، وأرهقَها عصف احلياة، يعود شهر اخلري لتتصافح األيادي املُتباعدة، وتتصلَ احلب

وتنتهي حكايات من الشقاق غصت ا أروِقةُ احملاكم، وشقيت ا دوائر األسر واألحياء واتمعات، ويؤذِّن 

حادي الصفح أن حي على الصفاء، فتأتلف القلوب املُتباينة وجتلو اُألخوة اإلسالمية بأعظم رابطة، فتبدو اُألخوة 

 .يف أكمل صورها

هر رمضان لتعود معه الذكريات اجلميالت، ويفتح أبواب الفأل يف حياة األمة وقد غصت من الضياع يعد ش

 .واملُشكالت، ويف القلب غُصةٌ من اجلراحِ الداميات، والنفوس املُزهقَات، ومن مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم

نه يف كل ليلةعلبشأن الدعاء، وت اهللا  تتعلَّق فيه القلوب به عباد ِسرا شعريةً من شعائر هذا الشهر العظيم، ويجهار

 وهويف سجدام وصلوام وهم يؤمنون أن الغيب بيد اهللا، وأن األمر كلَّه بيده، وهو على كل شيٍء قدير، 

رالْقَاه قفَو هادبع وهو يمكالْح بِريا]١٨: األنعام[ الْخ لدعاء من أبلغِ مشاهد هذا الشهر ، ويكون مشهد

: غافر[ لَكُم أَستجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ: يف ثنايا آيات الصيام -تبارك يف امسه  -وأكثرها تأثريا، وقد قال 

 اعتصمواو، وال غالب يف هذه األزمات إال اهللا، فهو املُستعان وإليه املُلتجأ وبه املُعتصم، ففروا إىل اهللا، ]٦٠



 
  ٥/٩/١٤٣٢  :احلراماملسجد من       آل طالب صاحل .د :لشيخفضيلة ال     تقوى اهللا بصيام رمضان : اجلمعةخطبة 

 

-7 - 

بِاللَّه وه لَاكُموم ملَى فَنِعوالْم منِعو ريصوا، و]٧٨: احلج[ النبِروا اصابِرصابِطُوا ورقُوا واتو اللَّه لَّكُملَع 

 .]٢٠٠: عمران آل[ تفْلحونَ

 :أيها املسلمون

انه، فيقتطع من ماله دراهم، ومنن طعامه لُقيمات يشارِك ا يعود شهر الصيام ويذكُر املسلم جلُوعه به جوعةَ إخو

، وأنت ترى -سبحانه  -اجلوعى واحملرومني، وينمي ا فضيلةَ اإلحسان إىل عبيد اهللا، ويشكر املُنعم املُتفضل 

 .اجلوع يضرب بعض الناس بقسوة، وما أرض الصومال عنا ببعيد

، وتبوؤوا من اجلنة الدرجات، فاليوم عملٌ وال حساب، وغدا حساب وال -ملؤمنون أيها ا -فاستبِقوا اخلريات 

 حبه علَى الطَّعام ويطْعمونَ: عمل، ومن خاف يوم احلساب فليطعم جوعة، ويسد خلَّة، ويف صفات أهل اجلنة

 يوما ربنا من نخاف إِنا) ٩( شكُورا ولَا جزاًء منكُم نرِيد لَا اللَّه جهلو نطْعمكُم إِنما) ٨( وأَسريا ويتيما مسكينا

 جنةً صبروا بِما وجزاهم) ١١( وسرورا نضرةً ولَقَّاهم الْيومِ ذَلك شر اللَّه فَوقَاهم) ١٠( قَمطَرِيرا عبوسا

 ينفقُونَ الَّذين: -سبحانه  -، ويف األمن من يوم الفزع األكرب يقول احلق ]١٢ -٨: نساناإل[ وحرِيرا

مالَهولِ أَمارِ بِاللَّيهالنا ورةً سلَانِيعو مفَلَه مهرأَج دنع هِمبلَا رو فوخ هِملَيلَا عو مونَ هنزح٢٧٤: البقرة[ ي[. 

حممد بن عبد اهللا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك : وصلُّوا وسلِّموا على خري الربية، وأزكى البشريةهذا 

ورسولك حممد، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وصحابته الغر امليامني، وارض اللهم عن األئمة املهديني، واخللفاء 

ن سائر صحابة نبيك أمجعني، ومن سار على جهم واتبع سنتهم أيب بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وع: املَرضيني

 .يا رب العاملني

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشرك واملشركني، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر 

 .بالد املسلمني

كيد دا عليهاللهم من أرادنا وأراد بالدنا بسوٍء أو فُرقة فره دماره يف حنره، واجعل تدبري. 
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اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، وأيد باحلق إمامنا وويلَّ أمرنا، اللهم وفِّقه هلداك، واجعل عمله 

 .سبيل الرشاد يف رضاك، وهيئ له البِطانة الصاحلة، اللهم وفِّقه ونائبيه ملا فيه اخلري للعباد والبالد، واسلُك م

 .اللهم ادفع عنا الغال والوبا، والربا والزنا، والزالزل واملحن، وسوء الفنت ما ظهر منها وما بطَن

اللهم أصلح أحوال املسلمني، اللهم أصلح أحوال املسلمني يف كل مكان، اللهم امجعهم على احلق واهلدى، اللهم 

 .عام، واحفظ دينهم وأعراضهم وديارهم وأمواهلماحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وآمن رو

اللهم كن للمظلومني واملُضطهدين واُألسارى واملنكوبني، اللهم انصر املُستضعفني من املسلمني يف كل مكان، 

 .اللهم انصرهم يف فلسطني، اللهم انص املُرابِطني يف أكناف بيت املقدس، اللهم امجعهم على احلق يا رب العاملني

لهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك املؤمنني، اللهم عليك بأعداء الدين فإم ال يعجِزونك، اللهم ال

 .عليك بأعداء الدين فإم ال يعجِزونك

 .]٢٠١: البقرة[ النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا

 .وسنا تقواها، وزكِّها أنت خري من زكَّاها، أنت وليها وموالهااللهم آت نف

 .اللهم إنا نسألك العفو والعافيةَ واملُعافاة الدائمة يف الدين والدنيا واآلخرة

اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وبلِّغنا فيما يرضيك آمالنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم 

 .يام، إنك مسيع الدعاءوذر

اللهم وفِّقنا للصاحلات، وكفِّر عنا السيئات، وتقبل صالتنا وصيامنا ودعاءنا، وصاحلَ أعمالنا إنك أنت السميع 

 .العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

 


