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 مثرات العمل بعد رمضان

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

 ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله.وأشفد أن 

]آل (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 .[201طؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

 .[2]الـساء:(ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .[02-00]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

...  أما بعدُّ

شفر رمضان ؿدوا اهلل يا طباد اهلل طؾى ما منَّ به طؾقؽم من موسم فاح

الذي ارتػعت أيامه ولقالقه إلى اهلل رب العالؿقن، موسٌم كريم، وشفر فضقل، 

وهبؽم إياها، ومـحؽم لفا، حقث أن فقفا حطَّ الخطايا،  وطبادٌة جؾقؾة ربـا 

ورفعٌة لؾدرجات، حقث إن يف شفر رمضان حطٌّ لؾخطايا، وتؽػقٌر لؾسقئات، 

 فالحؿد هلل طؾى فضؾه، والحؿد هلل طؾى مـَّته.

أال واطؾؿوا يا طباد اهلل أكه لقس لعؿل الؿسؾم غاية دون الؿوت، صحقٌح 

وهبـا هذه الؿواسم لقزداد اإليؿان، ولقؼوى القؼقن، ولتتم العبادة،  أن اهلل 

o  p 



 

 3 
ؿسؾم طن العبادة ولــتظم يف سؾك العابدين، لؽـه ال يجوز بحاٍل أن يـؼطع ال 

ب إلى اهلل رب العالؿقن.  والتؼرُّ

يؼول لـبقه  فؾقس لك يا طبد اهلل، لقس لؾعبادة وقٌت دون آخر، فاهلل 

 :( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

-97]احلجر: (  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

أي الؿوت، فقجب طؾى كل مسؾٍم أن يستؿر طؾى الطاطة والعبادة، وأال  [99

 يـؼطع طن ذلك.

 ن لؾعبادات والطاعات ثؿراٌت يف عالم الغقب ويف عالم الشفادة:وإ

أطدَّ لؾطائعقن الصالحقن جـاٍت تجري تحتفا  فاهلل  أما يف عالم الغقب:

 األهنار؛

  يؼول :( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 .[97]النحل:(  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

  ويؼول :(ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  )

 .[63]مريم:

فنن هذه األطؿال التي تواضب طؾقفا وتستؿر طؾقفا هي كقا: أما يف هذه الد

سبٌب من أسباب دخولك الجـة بنذن اهلل رب العالؿقن، حتى ولو كاكت قؾقؾًة 

صالبـا بنحسان العؿل، ولم ُيطالبـا بنكثار العؿل،  يا طبد اهلل، ولذلك ربُّـا 

 .[2]امللك:(  ٺ ٺ ٿ ٿ ٹ)قال سبحاكه: 

َيا بََِلُل: َأْخبِْركِي »بن رباح فؼال: بالل  وقد سلل الـبي 

َقاَل: َيا  «بَِلْرَجى َعَؿٍل ُكـَْت َتَعِؿُؾُه َفإِكِّي َسِؿْعُت َدفَّ َكْعَؾْقَك َبْقَن َيَديَّ فِي اْلَجـَّةِ 
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 :
ِ
، (1)«بَِذلَِك َبَؾْغَت »وضلت وضوًء إال وأطؼبته بركعتقن، قال: َما ت"َرُسوَل اهلل

ى ثؿرة العؿل الصالح، طؿٌل قؾقل جعل بالاًل ُيزاحم الـبي طباد اهلل إلاكظروا يا 

 .يف الجـة 

أن الؿواضبة طؾى األطؿال واالستؿرار طؾقفا فقفا براءٌة من أمٌر آخر: 

ڃ ): ، يؼول اهلل -أطاذكا اهلل وإياكم من الـػاق والؿـافؼقن-الـػاق 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 .[142]النساء:(  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

َأْثَؼَل َصََلٍة َعَؾى اْلُؿـَافِِؼقَن َصََلُة »: ول الـبي ويؼ

أَلََتْوُهَؿا َوَلْو  -أي من األجر-اْلِعَشاِء َوَصََلُة اْلَػْجرِ، َوَلْو َيْعَؾُؿوَن َما فِقِفَؿا 

فؿن واضب بعد رمضان طؾى الطاطات والعبادات، وسؾك هذا  (2)«َحْبًوا

ـٌة طالقة، قطوففا داكقٌة برحؿة اهلل رب الطريق الالحب الطويل الذي هنايته ج

 العالؿقن، فنكه بريٌء من صريق الؿـافؼقن بنذن اهلل.

االستؿرار طؾى الطاطات والعبادات سبٌب من أسباب محبة اهلل أمٌر آخر: 

َمْن َعاَدى لِي َولِقًّا َفَؼْد آَذْكُتُه »يف الحديث الؼدسي:  رب العالؿقن، يؼول اهلل 

ا اْفَتَرْضُتُه َعَؾقِْه، َوََل َيَزاُل بِاْلَحْرِب، وَ  َب إَِليَّ َعْبِدي بَِشْيٍء َأَحبَّ إَِليَّ ِمؿَّ َما َتَؼرَّ

ُب إَِليَّ بِالـََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَّهُ   .(3)«َعْبِدي َيَتَؼرَّ

اهلل أكرب! فؿتى ما واضبت طؾى هذه الـوافل، وطؾى تقؽم الطاطات فنن 

                                                           

 .◙( طن أبي هريرة 1942(، ومسؾم )2294أخرجه البخاري ) (2)

(، من حديث أبي 12114(، وأحؿد )424(، والـسائي )449أخرجه أبو داود )(1)

 (.991/ 2« )صحقح الجامع الصغقر وزيادته»، وحسـه األلباين يف ◙

 ( طن أبي هريرة.1401أخرجه البخاري )(3)
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رب العالؿقن لك، فال تؽن يا طبد اهلل موسؿقًّا،  هذا سبٌب من أسباب محبة اهلل 

 وال تؽن آكقًّا، وكن طبًدا رباكقِّـًا طؾى الدوام واالستؿرار.

هذه العبادات وهذه الطاطات سبٌب من أسباب تػريج الؽروب  أمٌر آخر:

ڻ ڻ ڻ ڻ ): قال طن يوكس  واألزمات، ولذلك ربُّـا 

 .[144-143]الصافات: (  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

يؼول البن طباس والعربة بعؿوم الؾػظ ال  والـبي 

ْف »بخصوص السبب:  َخاِء َيْعرِْفَك  فِي اهلل إَِلى َتَعرَّ ةِ  فِي الرَّ دَّ ؛ فؿتى (1)«الشِّ

ل صريؼك،  ر اهلل دربك، وسفَّ ما كـت مواضًبا طؾى الطاطات والعبادات يسَّ

 وكجاك من الؽروب واألزمات والـؽبات.

الطاطات وهذه العبادات إذا اكؼطعت طـفا لسبٍب من أن هذه  أمٌر آخر:

األسباب؛ كسػٍر صارئ، أو مرٍض أشغؾك وأقعدك طن هذه الطاطات، فؿن 

كرم اهلل تعالى وجوده وإحساكه أكه ُيعطقك أجرك كاماًل، يؼول الـبي 

 :« إَذا َمرَِض الَعْبُد أْو َساَفَر، ُكتَِب له ِمْثُل ما كاَن َيْعَؿُل

 .(2)«ِؼقًؿاَصِحقًحا مُ 

كذلك هذه العبادات وهذه الطاطات إكؿا ُتحؼق فقفا الغاية التي خؾؼك 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): من أجؾفا، يؼول اهلل  اهلل 

(  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 .[58-56]الذاريات: 

                                                           

أللباين: إسـاده ( طن ابن طباس، وقال ا1994(، والحاكم )1203أخرجه أحؿد )(2)

 .(34)ص:  «التوسل أكواطه وأحؽامه»صحقح لغقره. 

 .◙( طن أبي بردة 1441أخرجه البخاري )(1)
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ُخؾِؼـا يف هذه الدار لغايٍة طظقؿة، ولؿؼصٍد سامي، أال وهو  كعم عباد اهلل:

العبودية هلل رب العالؿقن، فاستؿرارك طؾى الطاطات والعبادات، تحؼقق 

وتذلُّؾك بقن يدي رب األرض والسؿوات فقه إلضفاٌر لذل العبودية أما طز 

ڱ ڱ ں ں ڻ )يف أول أمٍر يف الؼرآن:  الربوبقة، يؼول اهلل 

 .[21]البقرة:(  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ا أدوارهم يف هذه الحقاة، طن ُأكاٍس لم يعرفو لؼد أخرب اهلل  عباد اهلل:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): هؽذا يعقشون طقشة البفائم، يؼول اهلل 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[179]األعراف:(  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڄ

ولذلك أهل اإليؿان من أسعد الـاس يف هذه الحقاة؛ ألهنم وقػوا طؾى قؿة 

دوهنا كؿا أمر اهلل، وكؿا بقَّن كامؾًة، يم الحؼقؼة، ولذلك يمدُّون حؼوق اهلل 

 .رسول اهلل 

استؿراركم طؾى العبادة بعد رمضان دلقٌل طؾى  إن يا عباد اهلل، ويا أمة اهلل:

من طالمة الؼبول يف "الؼبول بنذن اهلل رب العالؿقن، قال بعض السؾف: 

ألن الحسـة تؼول:  ؛"رمضان أن يجد اإلكسان كشاًصا يف العبادة بعد رمضان

ختي، والسقئة تؼول: أختي أختي، فؿن وجد كشاًصا ورغبًة ففذا دلقٌل أختي أ

 طؾى الؼبول بنذن اهلل رب العالؿقن.

ولذلك من الـاس ولألسف الشديد بعدما يـتفي رمضان يؽون كؿا قصَّ 

س:  طن تؾك الؿرأة بؼوله  اهلل  ڻ ۀ ۀ ہ ہ )وتؼدَّ

 .[92]النحل:(  ہ ہ ھ ھ ې

ى رمضان طاد إلى التفتُّك، وطاد إلى من الـاس من إذا اكتفكعم: 

كسلل اهلل -الؿعاصي، وطاد إلى الػجور، وطاد إلى أن يعقش طقشة الُعصاة 
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 .-السالمة والعافقة 

من ثؿرات اَلستؿرار عؾى العؿل الصالح بعد هذه  عباد اهلل:كذلك 

أكه ُيخَتم لك بخقٍر بنذن اهلل رب العالؿقن، ولذلك من  الؿواسم، من ثؿراتفا:

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )اء أهل اإليؿان: دط

ڤ ڦ ): ُيثبِّت َمن؟ يؼول  واهلل  [8]آل عمران:(  ىئ ىئ

 .[27]إبراهيم:(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڇ

الذين آمـوا باهلل، ومالئؽته ورسؾه، والقوم  ُيثبِّت اهلل  كعم عباد اهلل:

الحات ابتغاء ما طـد اآلخر، وآمـوا بالقوم اآلخر وبالؼدر، الذين طِؿؾوا الص

 اهلل رب العالؿقن.

َؿا »يؼول:  ولذلك طباد اهلل العربة بالخواتقم، والـبي  إِكَّ

 ؛ (1)«األَْعَؿاُل بِاْلَخَواتِقمِ 

  فؿن استؿر طؾى هذا الطريق الالحب الطويل بطاطٍة وطبادٍة ُيرَجى أن

 يؽون مؿن ُيخَتم له بخاتؿة السعادة.

  َّن، وأما من تؼؾ ب، وأما من تالطب بدين اهلل مرًة هؽذا أما من تؾوَّ

أن يؿوت طؾى سوء، والـبي  -والعقاذ باهلل-وأخرى هؽذا، فُقخشى طؾقه 

  :(2)«ُيْبَعُث الَؿْرُء َعَؾى َما َماَت َعَؾْقهِ »يؼول. 

أسلل اهلل تعالى أن يختم لي ولؽم بخاتؿة السعادة، وأن يجعؾـا وإياكم يف 

أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي الؼقامة،  صحبة األكبقاء والؿرسؾقن يوم

 ولؽم.
                                                           

 .◙( طن سفل بن سعد 1100أخرجه البخاري )(2)

 .◙( طن جابر 1202أخرجه مسؾم )(1)
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿد هلل وكػى، وصؾَّى اهلل وسؾَّم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى، وطؾى 

 من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.

فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، وطؾقؽم بؿحاسبة أكػسؽم أشد من  أما بعد..

لك أن من حاسب كػسه كجا، وأما من أهؿؾفا فنكه محاسبة الشريك لشريؽه، ذ

 أمركا يف آياٍت كثقرٍة بؿحاسبة أكػسـا، بل أقسم الل  يرتدَّى، ولذلك ربُّـا 
(  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)يؼول سبحاكه: بالـػس الؾوامة، 

قال أهل العؾم من أهل التػسقر: الـػس الؾوامة التي تؾوم  [2- 1]القيامة: 

يطه يف الطاطات، وطؾى وقوطه يف الؿعاصي والؿـفقات، صاحبفا طؾى تػر

فحاسبوا أكػسؽم طباد اهلل قبل أن ُتحاسبوا، وِزكوا أطؿالؽم قبل أن توزكوا، 

(  ک گ گ گ گ ڳ ڳ)واستعدوا لقوم العرض األكرب 

 .[18]احلاقة:

طؾقَك يا ُطبقد اهلل، وطؾقِك يا أمة اهلل أن تتذكروا بلن هذه الدكقا  أمٌر آخر:

ست بدار مؼر، وإكؿا هي دار مؿر، وأهنا قـطرٌة تعربون فقفا إلى اآلخرة، لق

فالواجب طؾى كل مسؾٍم أن يتذكر الؿوت، وكم من الِعَبر التي تؿر أمامـا يف 

كل يوم، ُأكاٌس صاموا معـا رمضان ولؽـفم أصبحوا من أهل اآلخرة يف هذا 

 العقد السعقد.

ے ۓ )يؼول:  فؾفم الؿوت، واهلل كعم اكتؼؾوا إلى الدار اآلخرة فؾم ُيؿ

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ): ، يؼول [38]الرعد:(  ۓ ﮲ ﮳

 .[61]النحل:(  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
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ط: اطؾم أكك قاطٌد من طؿرك طؾى شػا رٍف هار،   ک گ )فقا أيفا الؿػرِّ

 .[35-34]القيامة: (  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ْت    َوقِْػتتتُت َعَؾتتتى األَِحبَّتتتِة ِحتتتقَن َصتتتػَّ

 

َهتتتتتتتتانِ ُقُبتتتتتتتتوُرُهْم َكتتتتتتتتَلْفرَ    اِس الرِّ

تتتتتا َأْن َبؽِقتتتتتُت َوَفتتتتتاَض َدْمِعتتتتتي   َفَؾؿَّ

  

 (1)َرَأْت َعْقـَتتتتتتاَي َبْقتتتتتتـَُفْم َمَؽتتتتتتاكِي 

 
ر فقفا، ذلك أن هذه الدكقا دار  ر يف حؼقؼة هذه الدكقا، والتػؽُّ فعؾقـا بالتذكُّ

ُرجعة، ومحلُّ كؼؾة، وأن الثاوي فقفا راحل، وأيامفا مراحل، فابتدروا األطؿال 

ة، والحذر الحذر من سوف ولعل وحتى، فنهنا مفؾؽات، وسبٌب من الصالح

ل كثقًرا، ثم يػجلك  ف صوياًل، وُتممِّ أسباب دخول الشقطان إلقك حقـؿا تسوِّ

ق الجؿاطات؛ فاتِق اهلل يا ُطبقد اهلل، واتِق اهلل يا أمة اهلل،  هادم الؾذات، ومػرِّ

 فالبدار البدار قبل فوات األوان.

يا طبد اهلل باالطتدال يف الطاطات والعبادات، فالـبي طؾقك أمٌر آخر: 

  :َأْدَوُمَفا َوإِْن َقلَّ  ِعـَْد  َأَحبَّ األَْعَؿالِ »يؼول 
ِ
إن  (2)«اهلل

كاًسا من الـاس يجتفدون يف الطاطات، وُيبالغون يف قضقة الؼربات ثم 

 . يـؼطعون بسبب طدم سؾوكفم مـفج الـبي 

ن يا أمة اهلل، لقؽن طؿؾؽؿا ديؿة، فؾقس لؾعؿل فؾقؽن يا ُطبقد اهلل، ولُقؽ

كان يداوم ويواضب طؾى أطؿاٍل  الؿبتور طـد اهلل ققؿة، فالـبي 

رة، تتـاغم مع متطؾبات الروح والجسد، ومع قضقة الحؼوق  مرتبٍة سفؾٍة مقسَّ

 والواجبات التي طؾى الـاس.

ت، والحذر طؾقك باالطتدال يف الطاطات والعبادا :لك يا عبد اهللوأقول 
                                                           

 .(922/ 9) «إحقاء طؾوم الدين»األبقات أورده الغزالي يف  (2)

 .▲( طن طائشة 1222ومسؾم )(، 1919أخرجه البخاري )(1)
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ق الذي لقس طؾى مـفج الـبي  د والغؾو، والتعؿُّ الحذر من التشدُّ

 فؼد قال ، :« َ(1)«َثََلًثا َهَؾَك اْلُؿَتـَطُِّعون ،

، وهم الؿتعؿؼون الؿغالون؛ ألن الغالي ال أرًضا يؼولفا ثالًثا 

 قطع، وال ضفًرا أبؼى؛

 .فالؿـبتُّ ال ضفًرا أبؼى، وال أرًضا قطع 

 ل يف الطاطات والعبادات فسقجد لذًة وسعادًة، وال يـؼطع أما الؿعتد

 طن هذا.

وطؾقـا وطؾقؽم يا طباد اهلل بتصحقح الـقَّة، وبتـظقف الطويَّة، وبااللتػات 

إلى هذا الؼؾب، والحرص طؾى أال يؾتػت إلى غقر اهلل رب العالؿقن، 

من فاإلخالص طزيز، ومجاهدة هذا اإلخالص وتحؼقؼه وقطع الرياء وبرته 

أوجب الواجبات، ومن أهل األمور العظقؿات التي يـبغي لإلكسان أال يغػل 

 طـفا يف لقٍل وال يف هنار.

وفؼـي اهلل وإياكم التباع الؽتاب والسـَّة، وهداين وإياكم إلى ما فقه 

بلسؿائه الحسـى وصػاته الُعؾى أن ُيعقــا وإياكم  رضواكه والجـة، أسلل اهلل 

أن يجعؾـا وإياكم من الؿؼبولقن، أسلل اهلل  أسلل اهلل طؾى صاطته ومرضاته، 

  أن ُيبارك لـا ولؽم يف األطؿار واألطؿال، ويف األهل واألوالد إكه خقر

الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، وأذل الشرك والؿشركقن، واكصر  مسمول.

طبادك الؿوحدين، واحؿي حوزة الدين، ووفِّق الؾفم إمامـا وولي أمركا 

فقؼك، وأيَّده بتليقدك، وألبسه لباس الصحة والعافقة يا رب العالؿقن، بتو

ام اإلمارات لؿا ُتحب وترضى، وُخْذ بـواصقفم لؾرب  ووفِّق الؾفم جؿقع ُحؽَّ
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والتؼوى، واجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا سخاًء رخاًء وسائر أوصان الؿسؾؿقن  

 يا رب العالؿقن.

ه إلقـا الؽػر والػسوق الؾفم حبِّب إلقـا اإليؿان وزيِّ  ـه يف قؾوبـا، وكرِّ

والعصقان، واجعؾـا من طبادك الراشدين، ربـا آتـا يف الدكقا حسـة، ويف اآلخرة 

 حسـة، وقـا طذاب الـار.

الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات، الؿممـقن والؿممـات، 

طؾقِّقن  األحقاء مـفم واألموات، الؾفم ارحم شفدائـا األبرار، واجعؾفم يف

بصحبة األكبقاء والصالحقن يا رب العالؿقن، واكصر الؾفم قوات التحالف 

طؾى الطغاة الُبغاة الظالؿقن يا رب العالؿقن، الؾفم اكصرهم كصًرا ممزًرا إكك 

 أكت العزيز الحؽقم.

الؾفم وفؼـا لطاطتك، وجـِّبـا معصقتك، وأِحل بقــا وبقـفا يا رب 

ـا وأمفاتـا ولؿن له طؾقـا حق يا رب العالؿقن ويا العالؿقن، الؾفم اغػر آلبائ

الؾفم صلِّ طؾى محؿٍد يف األولقن، وصلِّ طؾى محؿٍد يف أكرم األكرمقن، 

وقوموا إلى اآلخرين، وصلِّ طؾى محؿٍد ما دامت السؿوات واألراضقن، 

 صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل.

 

 


