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ليكن شعارنا في رمضان
 بسم 
 الرحمن الرحيم

 

        مجع وترتيبمجع وترتيبمجع وترتيبمجع وترتيب 
        حممد مجعة احللبوسيحممد مجعة احللبوسيحممد مجعة احللبوسيحممد مجعة احللبوسي    

        إمـــام وخطيب جــامع سيـــدنا إمـــام وخطيب جــامع سيـــدنا إمـــام وخطيب جــامع سيـــدنا إمـــام وخطيب جــامع سيـــدنا 
        وجةوجةوجةوجةــــــــــــاذ يف الفلاذ يف الفلاذ يف الفلاذ يف الفلــــــــــــد بن معد بن معد بن معد بن معــــــــسعسعسعسع

        مممم٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤    -هههه١٤٣٥١٤٣٥١٤٣٥١٤٣٥
        اجلــــزء األولاجلــــزء األولاجلــــزء األولاجلــــزء األول
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الشهر الذي كلنا ندعو اهللا ونبتهل إليه حتى يبلغنا إياه ، انه شهر ... ها قد اقبل الشهر الكريم : أخي المسلم الكريم 
لن يسبقني احد الى (ونحن في بداية رمضان نحث كل مسلم أن يجعل شعاره في هذا الشهر المبارك . ن المبارك رمضا

فوز بالفردوس األعلى في الجنة والعتق من النار ، وحتى يتحقق لك ذلك ننصحك بالصحبة يحتى ) الرحمن في رمضان
وبعده ان شاء اهللا لقران ،وقيام الليل فهم رفقاؤك في رمضان الصالحة التي ستتواصى معهم على طاعة اهللا تعالى ، وبتالوة ا

  .  ، وبصيام قلبك ولسانك وسمعك وبصرك عن الحرام كما صامت بطنك 

 

  أن يعد لك هللا نز�ً في الجنة؟ ھل تريد: سؤال
من غدا إلى المسجد أو راح اعد هللا له في الجن.ة ن.ز� ( صلى هللا عليه وسلمقال : جواب

  متفق عليه) كلما غدا أو راح
  ھل تريد أن يصلى عليك؟: سؤال
  رواه مسلم) من صلى علي صAة صلى هللا عليه بھا عشرا( �قال : جواب
  ة؟ھل تريد بيت في الجن: سؤال
ما من عبد مسلم يص.لي G تع.الى ك.ل ي.وم ثنت.ي عش.رة ركع.ة تطوع.اً غي.ر :( �قال : جواب

  رواه مسلم) الفريضة إ� بنى هللا له بيت في الجنة
  ھل تريد أن تكون قريب من ربك؟ : سؤال

 رواه مسلم) أقرب ما يكون العبد من ربه وھو ساجد فأكثروا الدعاء:( �قال : جواب

 المحفزات إلى عمل
 الخير

  
   

ني إلى رمضان اللهم سلم:  كان من دعائهم:  بن كثيريحيى 
     وسلم لى رمضان ، وتسلمه مني متقبال

 لم يغتب أحد وإن كان نائماً على فراشه عبادة ما يالصائم ف:  العالية أبو
.  

صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم ، وتسبيحة : إبراهيم النخعي
  . فيه أفضل من ألف تسبيحة ، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة

  

  

  أحلى ما قال السلف

ص�لى هللا (ھيا معن�ا نح�ي س�نة النب�ي 
  )عليه وسلم

من سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أفطر " أنه إذا افطر ِعند أَْھِل بَْيٍت قال 

، واكل طعامكم اWبرار، عندكم الصائمون
  "وصلت عليكم المAئكة

ُ َعنهُ أن النبي َصلَّى  ُ عن أنس َرِضَي هللاَّ هللاَّ
 ُ َعلَيِه َوَسلَّم جاء إلى سعد بن عبادة َرِضَي هللاَّ

َعنهُ فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي 
ُ َعلَيِه َوَسلَّم أفطر عندكم : َصلَّى هللاَّ

الصائمون، وأكل طعامكم اWبرار، وصلت 
  عليكم المAئكة رواه أبُو َداُوَد بإسناد صحيح
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 من أقوال احلسن البصري رمحه اهللا

إن مثل الدنيا :ُسئل الحسن عن الدنيا وا	خرة فقال �
متى ازددت من أحدھما . . وا	خرة كمثل المشرق والمغرب

  .ازددت من ا	خر بعدا، قربا
فمـاذا أصـف لـك : وسئل رحمه هللا عن ھـذه الـدار فقـال �

لھـا حسـاب وفـي وفـي ح=، وأخرھا فنـاء، من دار أولھا عناء
  ومن افتقر فيھا حزن ، من استغنى فيھا فتن، حرامھا عقاب

فإنــك إن ، نھـارك ضــيفك فأحسـن إليــه: وقـال رحمــه هللا �
وإن أسـأت إليـه ارتحـل يـذمك . أحسنت إليه ارتحـل بحمـدك

  .وكذلك ليلك
يا أبا سعيد كيـف نصـنع نجـالس أقوامـاً يخوفونـا : وقيل له�

إنـك إن تخـالط أقوامـاً يخوفونـك  وهللا: حتى تطير قلوبنا فقـال
حتى يدركك أمن خير مـن أن تصـحب أقوامـاً يؤمنونـك حتـى 

  .يدركك خوف
  

  ؟صلى هللا عليه وسلمماذا تعرف عن نبيك محمد 
ك...ان أج...ود الن...اس، وأحس...نھم خلق...اً وُخلق...اً، وأطي...بھم ريح...اً، 
وأحس..نھم ِعش..رة، وأش..دھم G خش..ية، وك..ان � يغض..ب لنفس..ه 

نتھكت حرمة هللا، كان أكثر الن.اس تواض.عاً، وإنما يغضب إذا ا
وكان في خدمة أھله، وما عاب طعاماً قط، إن اشتھاه أكله وإن 
كرھ...ه ترك...ه، ولك...ن � يعيب...ه، وك...ان يأك...ل الھدي...ة و� يأك...ل 

  .الصدقة، عليه أفضل الصAة وأتم التسليم

  الدنيا
الدنيا دار أولھا عناء وأخرھا فناء وفي حAلھا حساب 

ا عقاب، من مرض فيھا ندم ومن عمر بھا وفي حرامھ
  ھرم ومن أفتقر فيھا زھق ومن استغنى بھا فسق

  
  
  
من ص.ام يوم.ا ف.ي س.بيل :" صلى هللا عليه وس�لمل اق �
زح...زح هللا و جھ...ه ع...ن الن...ار ب...ذلك الي...ـوم  هللا

  .متفق عليه " سبعين خريفا 
إن للص.ائم عن.د فط.ره :"  صلى هللا عليه وسلموقوله  �

  .ابن ماجه والحاكم وصححه "  دعوة �ترد
إن في الجنة بابا يقال له الري.ان :"  �وقوله  �

ي..دخل من..ه الص..ائمون ي..وم القيام..ة �يدخ..ـل من..ه 
 أحد غيرھم ، يقال أي.ن الص.ائمون ، فيقوم.ون �
يدخل منه أحٌد غي.رھم ، ف.إذا دخل.وا  أُغل.ق ، فل.م 

  .متفق عليه " يدخل منه أحد 
  

� تزال أمت.ي عل.ى :"  ى هللا عليه وس�لمصلقال 
الفِط..رة ، أو � ت..زال أمت..ي بخي..ر م..ا 

لوا الفِْطر    .أخرجه البخاري " عجَّ
وفي السنن عن أبي ھريرة رض.ي هللا 
..ل  يُن ظ..اھراً م..ا عجَّ عن..ه ، �ي..زال ال..دِّ
الناس الفِطر ، إن اليھ.ود والنص.ـارى 

  ".يُؤخرون 
ق..ال هللا ع..ز : وف..ي الس..نن عن..ه ق..ال 

أحـ..ـبُّ عب..ادي إل..يَّ أعجلھ..م :"  وج..ل
  "فطراً 

 

  )صلى هللا عليه وسلم(النبي  من سنن
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 � يجد كسرة خبز
 فضل الصوم
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  تأمل ھذا الحديث
هِ  َرُسول قال قال، َعنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  اWشعري موسى أبي عن هُ  َصـلَّى اللـَّ  مثـل :َوَسـلَّم َعلَيـهِ  اللـَّ

 يقـرأ ال الـذي المـؤمن ومثـل طيـب، وطعمھـا طيـب ريحھا اWترجة مثل لقرآنا يقرأ الذي المؤمن
 ريحھـا الريحانة مثل القرآن يقرأ الذي المنافق ومثل حلو، وطعمھا لھا ريح ال التمرة كمثل القرآن
   ) مر وطعمھا ريح لھا ليس الحنظلة كمثل القرآن يقرأ ال الذي المنافق ومثل مر، وطعمھا طيب

 :الكريم القرآن قراءة ثمرات
  .السكينة وتورث القلب وتلين الخشية تورث  -
 . كله اhيمان ھو الذي اليقين تورث - 

 .ا	خرة الدار من والحذر الخوف تورث - 
 .له يكشر ال وحده هللا إلى الدعوة حققت - 
  .أقوم ھي للتي يھدي - 

  الحفظ قمن عوائ
 يحفـظ أن أراد لمـن بـد وال بـاm، والعيـاذ القـرآن نسـيان علـى وتعين الحفظ تمنع التي اWسباب بعض ھناك
  ..يتجنبھا وأن لھا ينتبه أن الكريم القرآن

  :أھمھا يلي فيما و
 وحفـظ وتـ=وة هللا ذكـر عن قلبه وتعمي سهنف وتنسيه القرآن العبد تنسي فإنھا والمعاصي الذنوب كثرة -١

  .كتابه
  .الكريم القرآن من حفظه لما والتسميع الدائمة والمراجعة المتابعة عدم -٢
  .بسھولة يحفظ أن يستطيع وال القلب يقسو وبالتالي بھا معلقا القلب يجعل الدنيا بأمور الزائد االھتمام -٣
فـإذا وجـد نفسـه غيـر مـتقن فتـر عـن ، إتقانھا قبيل غيرھا لىإ واالنتقال قصير وقت في كثيرة آيات حفظ -٤

  .الحفظ وتركه
  .فلة عن العمل بالقرآن وعدم والتأدب بآدابه والتخلق بأخ=قهغال -٥
  .جب بالنفس وبما حفظ والتعالي على الخلقعُ ال -٦

معروفاً بشدة ذكائه _ رحمه اهللا _ البيتين، فقد كان  صاحب المذهب المشهور هـذين_ رحمه اهللا _ نظم اإلمام محمد بن إدريس الشافعي 
وحفظه الشديد، فكان يحفظ الصفحة بمجرد وقوع بصره عليها وذات مرة أراد الحفظ فخانته ذاكرته، فلم يعرف السبب وهنا ذهب إلى شيخه 

المعاصي، وطلب منه أن يستغفر اهللا، وأخبره بأن  وأستاذه وكيع بن الجراح، وشكى له حاله، فأعلمه شيخه بأنه ال بد وأنه قد وقع في معصية من
   :هذا العلم نور من اهللا عز وجل، فإذا عصى العبد ربه رفع ذاك النور فنظم اإلمام الشافعي ذلك بقوله

  شكوت إلى وكيع سوء حفظي       فأرشدني إلى ترك المعاصي

 وأخـبرني بأن الـعـلم نـور   ونـور اهللا ال يهدى لعاصي

 ن من الشعرقصة بيتي
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  استمع إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم
: كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول  أنه روي عن النيب 

جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب اهللا عليكم صيامه، فيه ((
ل فيه الشياطني، أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب اجلحيم، وتغ تفتح

  )).حرمفقد  خريهامن حرم   شهر،وفيه ليلة خري من ألف 
اهللا أيها املسلمون على ما أودع رمضان لكم من عظم  فاشكروا
واستقبلوه أحسن استقبال، وعظموه بالصيام والقيام،  اخلصال،

وادخلوا دار الصوم راشدين، وعظموا  األعمال،والتنافس يف صاحل 
أو تفطروا منه من   للصياموإياكم أن تتسحروا  أوامر رب العاملني،

كسب حرام، فإن ذلكم من دواعي رد األعمال وموجبات اآلثام، 
أن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً، فال يقبل صدقة من  واعلموا

 .آكله أو الداعي بإمث أو بقطيعة األرحام دعاءحرام وال يستجيب 

كبيرة عندما دينار  الفا ١٠نرى  أننا غريب كيف

 إلىنأخذها  المسجد وصغيرة جدًا عندما إلىنأخذها 
 .                             السوق

نرى ساعة في طاعة اهللا طويلة ولكن  أننا غريب كيف

التسعون دقيقة في لعب كرة قدم أو ستون  ما أسرع
 . دقيقة في ألعاب الكمبيوتر

في المسجد ساعتين  تبدو طويلة قضاء غريب كيف

  . ولكن كم هي قصيرة عند مشاهدة فيلم سينمائي

في الحصول على المقعد  الناس يتزاحم غريب كيف

في أية لعبة أو حفلة ولكنهم يتزاحمون للجلوس  األمامي
 . المسجد في مؤخرة

طويلة ونواجه صعوبة  مدة إلىنحتاج  أننا غريب كيف

ن في في حفظ آية أو اثنتين من آي القرآن الكريم ولك
  .وبسهولة في حفظ أغنية مدة قصيرة

  تعاھدوا القلوب بالقرآن
ُرونَ  أََفَ�  : (يقول تعالى  ، فا$فعال  ) أَْقَفالَُھا قُلُوبٍ  َعَلى أَمْ  اْلُقْرآنَ  َيَتَدب�

أو الصوارف عن القرآن كلما تعددت وصاحب ذلك إھمال من صاحب 
  .قرآن النفس ا5نسانية كلما ضعف التماسك والتأثير بين القلب وال

فو:ذي88ة : يحلھ88ا إ:   ق88د تك88ون الص88وارف م88ن كف88ر القل88ب وھ88ذه أقف88ال
  .ا5س�م 

  .وقد تكون أسباب خارجية صارفة عن القرآن 
فق88د تك88ون الم88ادة وس88لبياتھا الكثي88رة أو ال88دنيا بزينتھ88ا وق88د تك88ون وس88ائل 
ا5ع�8م المغرض8ة وق8د تك8ون ا$غ8اني والقص8ص والمج�8ت الخليع8ة ، ك8ل 

  ولكن ما ھو الع�ج ؟ ذلك وارد
إن أول م88ا يج88ب أن يفھم88ه المس88لم ھ88و خط88ورة ھ88ذا ا$م88ر ، ف88القرآن ق88د 

  .أنزله K نوًرا في ا$رض وبلسًما للقلوب لن يسعد شخص انشغل عنه 
  :يقول ابن القيم في نونيته المعروفة 
  في قلب عبد ليس يجتمعان  حب الكتاب وحب ألحان الغنا

 .دوا قلوبكم بالقرآن ا5س�م تعاھ أبناء فيا 

  المنية في البرية جاري  حكم

  ما هذه الدنيا بدار قرارِ                  

  الدعاء
خوانك المعتقلين في ك�ل 5 تنسى أخي المسلم الدعاء 1

 ھممكان بأن يفرج هللا عنا ويعيدھم الى عوائل
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  يارب مالي في المدى إ"كا     
  وأنا المتيم في رحاب ھداكــــا                   

  سكن اللسان بذكر اسمك وانتشى    
  خفق الفؤاد وذاب في نجواكــا                    

  والنفس عاشت في نعيم صفائھـا    
  مأنت تحت عز رضاكــاحين اط                   

  رباه ھاجت في الحـــياة ظ9ئـم     
  فامنن علينا من فيوض ضياكـا                   

  درب الحياة بغير ھديك محنــة    
  كيف المسير إذا الفؤاد عصاكا؟                   

  إني ارتميت بباب عفوك "ئذا    
  ـافارفق بقلب "يروم سواكــ                    

الصيام غير واجب عليه 
ـــولي  إال أنـــه ينبغـــي ل
ــــه  ــــأمره ب ــــره أن ي أم

 .ليعتـاده  من الصـغر 

روى البخ.اري ف.ي ص.حيحه أن . ث.واب حج.ة للعمرة ف.ي رمض.ان ث.واب عظ.يم يس.اوي
ولك.ن يج.ب  ).في رمضان تعدل حجةً ، أو ق.ال حج.ة مع.ي  عمرة:( قال  �رسول هللا 

تسقط فريضة  � الحجة ، إ� أنھا أن يُعلم أن العمرة في رمضان وإن كان لھا مثل ثواب
وك..ذلك الص..Aة تض..اعف ف..ي مس..جَدْي مك..ة المكرم..ة  .ه الفريض..ةالح..ج عم..ن علي..ه ھ..ذ
ص.Aة ف.ي مس.جدي ھ.ذا خي.ر م.ن أل.ف ص.Aة ( ثبت في الص.حيح  والمدينة المنورة كما

واه البخ..اري ر )فإن..ه أفض.ل( وف.ي رواي.ة ). س.واه م..ن المس.اجد إ� المس.جد الح..رام  فيم.ا
  .ومسلم وغيرھما 
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إن لي جيرانًا يسرقوا أوزي ، فنادى الصالة جامعة ، ثم خطبهم فقال في : نبي اهللا  عليه السالم فقال يا جاء رجل إلى نبي اهللا سليمان 
  .خذوه فإنه صاحبكم : أحدكم يسرق إوز جاره ، ثم يدخل المسجد ، والريش على رأسه ، فمسج رجل برأسه ، فقال سليمان : خطبته 
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هللا تعالى القرآن بخمسين  سمى
اسما ذكرت جميعھا في آيات القرآن 

  :يلي  نذكر منھا ما
  )حم والكتاب المبين (  :كتابا * 
  )وأنزلنا إليكم نورا مبينا ( :  نورا* 
  )ھدى ورحمة للمحسنين (  :ھدى * 
  )على عبدهتبارك الذي نزل الفرقان (  :فرقانا * 
  )موعظة من ربكم  جاءتكمقد (  :موعظة * 
  )وھذا ذكر مبارك أنزلناه (  :ذكرا * 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا (  :روحا * 
(  

  )قل إنما أنذركم بالوحي (  :وحيا * 
  )ھذا بيان للناس (  :بيانا * 
  )بل ھو قرآن مجيد (  :مجيدا * 
  )قرءانا عربيا (  :عربيا * 
  )  ك9 إنه تذكرة (  :ة تذكر* 

  .كان الدش يستخدم Jزالة اHوساخ واIن يستخدم لجلب اHوساخ من الغرب وغيرھم * 
شاب يحفظ أسMماء ماركMات السMيارات ومودي9تھMا وأنMواع المطMاعم الشMرقية والغربيMة * 

إنه يحفظ من ذلك أضعاف أضMعاف مMا يحفMظ مMن !!! ويحفظ أسماء المئات من ال9عبين 
لكMن لMو ......إنه شاب يجري وراء السراب ولو سألناه عن أي شيء HجMاب .... لقرآن ا

  ؟ سألناه كم عدد سور القرآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

  خير الصحبة
فانظر أخي من يكون !!. قل لى من تصاحب أقل لك من أنت : المرء على دين من خليله، ويقال أيضاً 

الصديق الصدوق ھو الذي يقدر صديقه ويحترمه ! ل المسك؟صديقك، ھل ھو كنافخ الكير؟ أم إنه كحام
  .و� يأت معه إلى خير ويحذره من الوقوع في الشر

  :وقديماً قال الشاعر
  إذا كنت في قوم فصاحب خيارھم      � تصاحب اWردى فتردى مع الردي                        

 ھادك في العشر اDواخراحرص على أن يكون اجت *
أكثر من اجتھادك فيما قبلھا ، فقد كان النبي صلى هللا 

أھله ، وأحيا ليله ،  عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ
 .وجدَّ وشدَّ المئزر

 العشر اWواخر

 



  

 

- ٨ -  

  

  .من ريح المسك  خلوف فم الصائم أطيب عندا هللا: األولى
  .صائمين حتى يفطروا تستغفر المالئكة لل: الثانية

  .تصّفد الشيــاطين في شهر رمضان : الثالثة
  .تفّتح أبواب الجّنة وتغلق أبواب النار : الرابعة 

  .من ألف شهر من حرم خيرها حرم الخير كله  فيه ليلة القدر وهي خير: الخامسة 

  :الصيدليات المناوبة في كل وقت 
  ����ج�	�ض�א���� : صيدلية ا5يمان

  . وא��و��و���א��������א����ن

���א���و���א�����	��ن : صيدلية الصوم����م�� 	�!��"���  

�.)�	�/�!�א.-�,�وא+*$(�)�'���!�א&��م�א�%$#� �

�7$	,�א6%!����ج�	�ض�א�%5#�وز��د1�2 : صيدلية الس�م عليكم
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  يــت القبور فــنــاديـتـھــاأت
  !أين المعظم والمحتقر ؟                        

  وأين المــــذل بسلــــــطانه 
  !وأين القوي على ما قدر؟                      

  تفانوا جميعاً فما مــــــخبر 
  !!وماتوا جميعاً ومات الخبر                      

  فيا سائلي عن أناس مضوا 
  !أما لك فيما مضى معتبر؟                      

  تروح وتغدو بنات الــــثرى 
  !فتمحو محاسن تلك الصور                     

  

  
لم نعد نحس بحالوة الطاعة، وال بجمال ! أعينناقحطت ! ئدتناتحجرت أف! لقد قست قلوبنا... يا رمضان  سامحنا

  !!!العبادة، وال بأنس المناجاة

  .واللعبتطل إال على مساكين ليس في ليلهم إال اللهو  هل
  الفضائية؟تطل إال على حمقى تركوا الصالة وانشغلوا بهذه القنوات  هل
ركعات ثم ينصرف معجبا مزهوا وكأنه قضى  ثمانم تطل إال على كسالى غاية جهد أحدهم أن يصلي مع اإلما هل

  عليه؟حق العبادة، وفرغ من واجب اهللا 
  وعشية فال تهتز له قلوبهم وال تدمع له أعينهم؟ بكرةتطل إال على قساة القلوب، الذين يتولج القرآن سمعهم  هل

 يا رمضان سامحنا

لحظة من 
 فضلك

  جواھر
  رمضان       

  
ويومھا ستعلم أن .. ستموت .. ستموت : تذكَّر أنك 

دت به ھو شھودك للجماعات في  أربح عمل تزوَّ
! وإن كنت من المتخلفين .. بيوت هللا تعالى 

م 5 ينفع تحسرُّ و5 يو! ووآطول ندم .. فوآحسرة 
   ندم

 


