
 

 

 )صّلى هللا عليه وآله وسّلم( يف   خطبة الّنيّب األكرم
 استقبال شهر رمضان 

أيب احلسن عل الرّ ّي  عن  الصّ بن موسى  أبيه  عن  بن جعفر،  موسى  عن أبيه  حممّ ضا،  بن  حممّ ادق جعفر  الباقر  عن أبيه  عليّ د،  بن  زين  د  عن أبيه   ،
أمرِي املؤمنني عليه السَّالُم قال: إّن رسوَل هللِا صّلى هللاُ    نيد الوصيّ ، عن أبيه سيّ هداء احلسني بن عليّ الشّ   دبن احلسني، عن أبيه سيّ  العابدين عليّ 

 عليه وآله خطبنا ذاَت يوٍم فقال: 

َوالَ  َوالرَّمحَِة  ِِبلََبََكِة  هللِا  َشهُر  ِإلَيُكم  أَقَبَل  َقد  إِنَّهُ  النَّاُس!  َولَيَالِيِه  أَي َُّها  ِم،  اأَلَّيَّ أَفَضُل  ُمهُ  َوَأَّيَّ ُهوِر،  الشُّ أَفَضُل  هللِا  ِعنَد  ُهَو  َشهٌر  غِفَرِة. 
اَعاِت. ُهَو َشهٌر ُدِعيُتم ِفيِه ِإََل ِضيَاَفِة هللِا، َوُجِعلُتم ِفيِه ِمن   م ِفيِه َتسبِيٌح،  َأهِل َكرَاَمِة هللا. أَنَفاُسكُ أَفَضُل اللَّيَاِل، َوَساَعاتُهُ أَفَضُل السَّ

صَ  بِِنيَّاٍت  رَبَُّكم  هللاَ  فَاسأَلُوا  ُمسَتَجاٌب،  ِفيِه  َوُدَعاؤُُكم  َمقبُوٌل،  ِفيِه  َوَعَمُلُكم  ِعبَاَدٌة،  ِفيِه  يُ َوفَِّقُكم  َونَوُمُكم  َأن  طَاِهَرٍة،  َوقُ ُلوٍب  اِدَقٍة، 
ُحرِمَ  َمن  ِقيَّ  الشَّ فَِإنَّ  َوِتالَوِة ِكتَاِبِه،  الِقيَاَمِة   ِلِصيَاِمِه،  يَوِم  ُجوَع  ِفيِه،  َوَعَطِشُكم  ِِبُوِعُكم  َواذُكُروا  الَعِظيِم.  هِر  الشَّ َهَذا  هللا يف  غُفَراَن 

 َوَعَطَشُه. 

َأرَحاَمُكم،   قُوا َعَلى فُ َقَراِئُكم َوَمَساِكيِنُكم، َوَوقُِّروا ِكبَارَُكم، َوارمَحُوا ِصغَارَُكم، َوِصُلوا  ا ال َيَِلُّ َوَتَصدَّ َتُكم، َوُغضُّوا َعمَّ أَلِسن َ َواحَفظُوا 
ُنوا َعَلى أَيتَاِم النَّاِس يُ تَ  ا ال َيَِلُّ االسِتَماُع إِلَيِه َأمسَاَعُكم. َوََتَن َّ َحنَّن َعَلى أَيتَاِمُكم، َوتُوبُوا ِإََل هللا ِمن ذُنُوِبُكم،  النَّظَُر ِإلَيِه أَبَصارَُكم، َوَعمَّ

ِإلَ  ِِبلرَّ َوارفَ ُعوا  ِفيَها  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  يَنظُُر  اَعاِت،  السَّ أَفَضُل  َا  فَِإَّنَّ َصالِتُكم،  َأوقَاِت  يف  َعاِء  ِِبلدُّ أَيِدَيُكم  ِإَذا يِه  ُيُِيبُ ُهم  ِعبَاِدِه،  ِإََل  مَحِة 
 َذا َدَعوُه. ََنَجوُه، َويُ َلبِّيِهم ِإَذا ََنَدوُه، َويُعِطيِهم ِإَذا َسأَلُوُه، َوَيسَتِجيُب ََلُم إِ 

وَها ِِبسِتغَفارُِكم، َوظُُهورَُكم ثَِقيَلٌة ِمن أَوزَاِر  ُكم، َفَخفُِّفوا َعنَها ِبطُوِل ُسُجودُِكم. َواعَلُموا أَي َُّها النَّاُس! ِإنَّ أَنُفَسُكم َمرُهونٌَة ِبَِعَماِلُكم، فَ ُفكُّ
اِجِديَن، َوَأن ال يُ َروَِّعُهم ِِبلنَّاِر يَوَم يَ ُقوُم النَّاُس ِلَربِّ الَعاَلِمَي.  َأنَّ هللاَ أَقَسَم بِِعزَّتِِه َأن ال يُ َعذَِّب الَُصلِّيَ   َوالسَّ

ِبَذِلَك ِعنَد هللا ِعتُق َنَسَمٍة، َوَمغِفرَ  لَهُ  هِر، َكاَن  ِمنُكم َصائِماً ُمؤِمناً يف َهَذا الشَّ َمَضى ِمن ذُنُوِبِه. ِقيلَ أيها الناس! َمن َفطََّر  : ََّي ٌة ِلَما 
 : ات َُّقوا النَّاَر َوَلو ِبِشقِّ ََتَرٍة، ات َُّقوا النَّاَر َوَلو ِبَشربٍَة ِمن َماٍء. - صلى هللا عليه وآله  -َرُسوَل هللا! فَ َليَس ُكلُّنَا يَقِدُر َعَلى َذِلَك، فَ َقاَل 

هِر ُخُلَقُه، َكاَن َلهُ جَ  َن ِمنُكم يف َهَذا الشَّ ا  أَي َُّها النَّاُس! َمن َحسَّ هِر َعمَّ َراِط يَوَم َتِزلُّ ِفيِه األَقَداُم، َوَمن َخفََّف يف َهَذا الشَّ َوازاً َعَلى الصِّ
 هللاُ يَوَم يَلَقاُه، ن َأكَرَم ِفيِه يَِتيماً، َأكَرَمهُ َمَلَكت ََيِيُنُه، َخفََّف هللاُ َعَليِه ِحَسابَُه، َوَمن َكفَّ ِفيِه َشرَُّه، َكفَّ هللاُ َعنهُ َغَضَبهُ يَوَم يَلَقاُه، َومَ 

هُ يَوَم يَلَقاُه، َوَمن َتطَوََّع ِفيِه ِبَصالٍة َكَتَب هللاُ َوَمن َوَصَل ِفيِه َرمِحَهُ َوَصَلهُ هللاُ ِبَرمحَِتِه يَوَم يَلَقاُه، َوَمن َقَطَع ِفيِه َرمِحَهُ َقَطَع هللاُ َعنهُ َرمحَتَ 
َأدَّى فِ  النَّاِر، َوَمن  ِمَن  بَ َراَءًة  الصَّال َلهُ  ِمَن  َأكثَ َر ِفيِه  ُهوِر، َوَمن  الشُّ ِمَن  َأدَّى َسبِعَي َفرِيَضًة ِفيَما ِسَواهُ  َمن  ثَ َواُب  َلهُ  ةِ  يِه َفرضاً َكاَن 

، ثَ قََّل هللاُ ِميَزانَهُ يَوَم َتَِفُّ الََوازِيُن، َوَمن َتال ِفيِه آيًَة ِمَن الُقرآِن، َكاَن لَهُ ِمثُل َأجِر مَ  ُهوِر. ن خَ َعَليَّ  َتَم الُقرآَن يف َغريِِه ِمَن الشُّ

هِر ُمَفتََّحٌة، فَاسأَلُوا رَبَُّكم َأن ال يُ غَلَِّقَها َعنُكم، وَ  أَبَواَب النِّريَاِن ُمغَلََّقٌة، فَاسأَلُوا رَبَُّكم َأن ال أَي َُّها النَّاُس! ِإنَّ أَبَواَب اجلِنَاِن يف َهَذا الشَّ
يَاِطَي َمغُلوَلٌة، فَاسأَلُوا رَبَُّكم َأن ال ُيَسلِّطََها َعَليُكم. يُ َفتَِّحَها َعَليُكم، وَ   الشَّ

هِر؟الم: فَ ُقمُت فَ ُقلُت: ََي َرُسوَل هللا! َما أَفَضُل اأَلعَماِل ِِف قَاَل أَِمرُي املُؤِمِننَي عليُّ بن أيب طالب عليه السّ  فَ َقاَل: "ََّي أََِب احلََسِن! أَفَضُل   َهَذا الشَّ
هِر: الَورَُع َعن ََمَارِِم هللا عزَّ وجلَّ" مثُّ بكى فقلُت: ََّي رسوَل هللِا ما يُبكيَك؟ فقاَل: "َّيَ   علي أبكي لا ُيسَتَحُل منَك يف  اأَلعَماِل يف َهَذا الشَّ

لربَِّك َوَقد انبعَث أشقى األوَّلَي واآلخريَن شقيُق عاقِر َنقِة مثود فضرَبَك ضربًة على قرِنَك فخضَب منها  هذا الشهِر كأّّن ِبَك وأنَت ُتصّلي  
الُم: فقلُت: ََي رسوَل هللِا وذلَك ِف سالمٍة من ديين؟.  حليَتك"  فقاَل صّلى هللاُ عليه وآله: "يف سالمٍة من ديِنك" مثُّ    قاَل أمرُي املؤمننَي عليه السَّ

َلين َوَمن أَبَغَضَك فَ َقد أبغضين َوَمن َسّبَك فَ َقد َسّبين ألّنك مين كنفسي روُحَك ِمن رُو قا َلك فَ َقد قَ ت َ حي وطينُتك من طينيت  َل: "ََّي علي َمن قَ ت َ
َك فَ َقد أَنَكَر نبويت. ََّي علي أنَت وصيي إّن هللاَ تبارَك وتعاَل َخَلَقين وإَّيَك واصطفاّن وإَّيَك واختارّن للنبوِة واختارَك لإلمامِة َوَمن أَنَكر إماَمتَ 

ال ِبلنبوِة وجعلين خرَي  بَعَثين  ِبلذي  أُقسُم  َّنيي  أمري وَّنُيك  أمُرك  مويت  أميت يف حيايت وبعد  ابنيت وخليفيت على  إّنَك  وأبو ولدي وزوُج  َبيِة 
 . حلجةُ هللِا على خلِقِه وأميِنِه على سّرِِه وخليفِته على عباِده" 

 [ ٢٩٥، ص ١دوق، "عيون أخبار الّرضا"، ج ]الّشيخ الصّ 


