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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل الذي وفق عباده املؤمنني ملا حيبه ويرضاه من الطاعات 
العابدين   أول  على  والسالم  والصالة  وحني،  وقت  يف كل  والعبادات 
وسيد الشاكرين سيدان حممد صاحب املقام احملمود، واحلوض املمدود، 

 وبعد،   إىل يوم الدين،  إبحسان له وصحبه والتابعني له  والكوثر املشهود وآ
أمجعني يف شهر رمضان مبا   ة تعودان أن خناطب املسلمني واألحب

ينبغي هلم معرفته من أحكام الصيام وأسرار القيام واحلكم العلية اليت من 
أجلها فرض هللا علينا هذه الفريضة املباركة، وحندثهم كذلك عن األايم 
القدر،  وليلة  بدر،  رمضان كيوم  شهر  يف  الطيبة  واملناسبات  الفاضلة 

و  وآدابه  وأحكامه  ابالعتكاف  وكيفية ونعرفهم  وفضلها  الفطر  زكاة 
على  ينبغي  العيد وما  هلا، وصالة  الفقراء  املستحقني من  إىل  توصيلها 
املسلم أن يقوم به يف هذا اليوم السعيد لنشر البهجة والفرحة والسرور 

 بني أهله وجريانه واملسلمني أمجعني. 
وكنا نعرج يف اجملالس اخلاصة ابألحباب عن احلكم العلية واألسرار 

وأقوال الراب النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآلايت  من  نستشفها  اليت  نية 
 الصاحلني يف حديثهم عن الصيام.

الفقهاء  ترد يف كتب  اليت مل  العصرية  الطبية  وقد مجعنا املسائل 
السابقني لعدم حدوثها يف عصورهم وأجبنا عليها مبا توافق عليه األئمة 
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املعاصرين، وكذا فضل  والفقهاء  الفقهية اجملتهدين  اجملامع  من  األخذ  نا 
اإلسالمية حيث أن هذه الفتاوى وأمثاهلا حتتاج إىل التشاور بني العلماء 

املستند الفتوى  الرأي يف  على  إمجاع  بينهم  دليل شرعي،   ة ليكون  إىل 
 : وهذا يطابق قول النيب  

لاة  }} َلا تِي عالاى ضا لاةَلا تاْجتاِمع أُمَّ َلا تِي عالاى ضا { {   َلا تاْجتاِمع أُمَّ
1
  

 : لألمة يف هذه األانت لقوله    وتوجيهه  

ِ مع الجماعاِة ومن شذَّ شذَّ إلى النَّارِ   }} ِ مع الجماعاِة ومن شذَّ شذَّ إلى النَّارِ يُد َّللاَّ {{يُد َّللاَّ
2
  

وقد مجعنا أحكام الصيام الشرعية مع أسراره وأنواره والتنزالت 
يف كتابنا:   الصاحلني  قلوب  على  فيه  شريعة  )الرابنية  الصيام 

متر يف   اليتوشرحنا آايت الصيام وآايت املناسبات مجيعها    ( وحقيقة
شهر رمضان، وأجبنا كذلك على أسئلة السامعني عن هذه اآلايت وعن 

 . )صيام األتقياء(كل ما يتعلق ابلصيام يف كتابنا  
كنا نلقيها على املصلني يف   اليتومجعنا قبسا من الدروس اللطيفة  

الصالة أو بني ركعات صالة  إقامة  العشاء وقبل  بيوت هللا بعد آذان 
بسطة وأبسلوب ميسر وال تتجاوز العشر دقائق الرتاويح وهي دروس م 

 . )دروس رمضان والتراويح(وذلك يف كتابنا  
ومجعنا للسادة اخلطباء األجالء مناذج من خطبنا يف شهر رمضان 
وفيها حديث عن فضائل الصيام واملناسبات املختلفة كغزوة بدر ونصر 

 
ه رواه 1 ، وغبر ي

ان   م. ابن ماجه، والطبر
مذي عن عبدهللا بن عمر.  2  صحيح البر



 

5 

علنا العاشر من شهر رمضان وفتح مكة وليلة القدر وغريها، وكذلك ج 
)الخطب اإللهامية  وذلك يف كتابنا    فيه ثالث خطب للعيد متنوعات

 .في شهر رمضان(
اهلجري   العام  هذا  يف  هللا  من  إبهلام  أنخذ 1442ورأينا  أن  هـ 

أحاديث الصيام يف صحيح البخاري حيث أنه أصح كتاب بعد كتاب 
هللا تعاىل القرآن الكرمي، وشرحناها شرحا ميسرا سلسال وحرصنا على 

واالعتكاف ن تكون شاملة وجامعة ألحكام الصيام والقيام وليلة القدر  أ
تتعلق ابلصيام، وقد مجعناها يف   اليتوزكاة الفطر وغريها من األحكام  

هللا أن يكون وفقنا فيه للصواب وأهلمنا فيه   هذا الكتاب الذي نسأل
 . في الصيام( األحاديث النبوية)إىل سديد اجلواب ومسيناه  

الكتب اخلمسة مبثابة موسوعة جامعة لكل شيء فأصبحت هذه 
عن شهر رمضان والصيام والقيام وما يتعلق هبما من أحكام، والفتاوى 

 ال يستغىن عنها أي مسلم يف هذه األايم.   اليتالعصرية  
 ...   ونسأل هللا تبارك وتعاىل 

 ...   أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي
أو نشره وأن يرزقهم   وأن ينفع به كل من قرأه أو شارك يف طباعته

مجيعا املغفرة والرضوان والسالمة يف الدنيا من الفنت واألاثم واالمراض 
واألسقام وأن جيعلهم يف غىن اتم ابهلل عمن سواه وأن ميتعهم يف اآلخرة 

 . جبوار حبيب هللا ومصطفاه
 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 غربية  –اجلميزة 
 هـ1442يوم اجلمعة الثامن من ذو القعدة    صباح

 م. 2021املوافق الثامن عشر من يونيه  
 

 
 
 

يد  ةالبر  مرص العربية جمهورية ،محافظة الغربية ،: الجمبر 

 0020-40-4340519: تليفون

 يخ ـــــــالش عموق
نتعل   اإلنبر

 
 ل ـــــــتطبيق جوج

 ل ـــــــللموباي بالى
 

https://qrgo.page.link/FKDJS             WWW.fawzyabuzeid.com   

يد  ون  البر  اإلليكبر
fawzy@fawzyabuzeid.com 

fawzyabuzeid@hotmail.com, fawzyabuzeid48@gmail.com 
fawzyabuzeid@yahoo.com 

 عل الفيس بوك زيد من روابط صفحات الشيخ فوزى محمد أبو 
https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid 
https://www.facebook.com/sfaa 
https://www.facebook.com/shbabmoaser 
https://www.facebook.com/fawzyabuzeid.library 
https://www.facebook.com/khotab 
https://www.facebook.com/alsoufia 
https://www.facebook.com/esharatelaarfeen@yahoo.com 
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 :: قال النيب هريرة    أيب  عن

أاْفِطُروا  ِلُرْؤياتِهِ ِلُرْؤياتِهِ   ُصوُمواُصوُموا  }} أاْفِطُرواوا   ِلُرْؤياتِِه، ِلُرْؤياتِِه،   وا

اْكِملُوا  عالاْيُكمْ عالاْيُكمْ   ُغب ِيا ُغب ِيا   فاِإنْ فاِإنْ  اْكِملُوافاأ ثِينا   شاْعباانا شاْعباانا   ِعدَّةا ِعدَّةا     فاأ ثِينا ثاَلا { {   ثاَلا
4
  

اْكِملُوا  عالاْيُكمْ عالاْيُكمْ   ُغمَّ ُغمَّ     فاِإنْ فاِإنْ } }   ويف رواية أخرى: اْكِملُوافاأ ثِينا     فاأ ثِينا ثاَلا { {   ثاَلا
5
  

لُ   عالاْيُكمْ عالاْيُكمْ   ُغمَّ ُغمَّ     فاِإنْ فاِإنْ } }   ويف رواية أخرى: لُ اْلِهَلا   ؛ ؛ اْلِهَلا

اْكِملُوا اْكِملُوافاأ ثِينا   شاْعباانا شاْعباانا   ِعدَّةا ِعدَّةا   فاأ ثِينا ثاَلا   { {   ياْوًماياْوًما  ثاَلا

هالل كيفية رؤية هالل رمضان، ورؤية    ثبتاحلديث املبارك يهذا  
 شهر شوال الذي يكون على أثره حتديد يوم العيد. 

إذا   ؛يف زمانه  والرؤية هنا يقصد هبا احلبيب   البصرية  الرؤية 
كانت السماء صحواً، فيخرج عدٌد من الرجال العدول، ويقفون على 

 
ة  –السنطة  –الغربية  3  م 2021/ 4/ 1ـه 1442من شعبان  19الجمبر 
ي هريرة  4  البخاري ومسند أحمد عن أنر
ي هريرة  5 ي عن أنر

مذي والنسان   سن   البر
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ال  األماكن املرتفعة ساعة غروب الشمس  التاسع والعشرين من يف  يوم 
وينظرون إىل اهلالل، فإذا رأوا اهلالل كان اليوم التايل  ...  شهر شعبان،  

إذا مل يروا هلالل أكملوا عدة ، و املباركهو أول يوم من شهر رمضان  
 .  يوماً شعبان ثالثني

هو املسمى بيوم الشك، وحيُرم فيه الصوم   ويوم الثالثني من شعبان
 .   ركالل يف هذا اليوم املباملن مل يتأكد من رؤية اهل

 :ورد عن عمار بن ايسر رضي هللا عنهما قالولذلك  
نْ }  }   نْ ما اما   ما اما صا { {       اْلقااِسمِ اْلقااِسمِ   أابااأاباا  عاصاىعاصاى  فاقادْ فاقادْ   ككالشَّ الشَّ   ياْوما ياْوما     صا

6  

ألنه ال يدري املرء أهو من شعبان أم   ، فهو يوٌم حيرم فيه الصوم
رؤية الرؤية الشرعية، والمن  تأكد  ال بد من الهو من رمضان، ولذلك  

واحد يف بداية   نه يكفي رؤية رجل تفق األئمة األعالم على أاالشرعية  
الصيام، لكنه ال يكفي إال رجلني عدلني يف رؤية هالل شهر شوال الذي 

 يثبت به العيد أو متام رمضان.
ومها مبعىن ((  ُغيب)) و  أ  ((عليكم  )فإن ُغم  )  يقول:   كان النيب  و 

يعين إذا كان هناك سحاب ال يتمكنون فيه من رؤية اهلالل، أو ،  واحد
يتمكنون   يكملون بسببها  كانت هناك غيوم ال  فإهنم  اهلالل  من رؤية 

ك مانٌع  شهر شعبان ثالثني يوماً، وكذلك رؤية هالل شوال إذا كان هنا
 رؤية اهلالل، يكملوا عدة شهر رمضان ثالثني يوماً. من  

قال   اهلجرية كما  ومنها   واألشهر  والعشرون،  التسعة  منها 
 

مذي عن عمار بن يارس  6  . صحيح البخاري وسن   البر
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د على ذلك، فال يوجد شهٌر هجري ذلك وال تزي  ن لثالثون وال تنقص عا
 مثانية وعشرين يوماً. 

ولذلك لو نظر قوٌم إىل اهلالل يف يوم الثامن والعشرين من شهر 
الشهر   ليكمل  العيد،  بعد  اليوم  يعيدوا هذا  أن  عليهم   تسعة رمضان، 

 وعشرين يوماً. 
شهرٌ  هناك  يكون  يوماً إ  هجري  وال  وثالثني  فاألشهر    ، حدى 

ال تنقص عن ذلك   ، القمرية أو اهلجرية بني التسعة والعشرين، والثالثني
 وال تزيد على ذلك. 

 .هي الرؤية ابلعني العادية  ة وهذه الرؤي
األئمة يف هذه األايم أن يستكشفوها ابلرؤية ابملناظري    واستحسن

ول ابلعني،  أيضاً  رؤية  وهي  تكبِّ الفلكية،  الفلكية  املناظري  الرؤيكن   ة  
 وتُرى من مسافة بعيدة.   ،وجتعلها أوضح

أما الذين أيخذون ابحلساب الفلكي، ويعتمدون عليه دون الرؤية 
، تونس واجلزائر واملغربك  يبملغرب العر وهم أهل بالد ا  ، النظرية العينية

 . الشريعة احملمدية  غري دقيق يف هذافإن  
 : جنمع بني احلُسنيني وأنخذ ابلرأينيلكن  

وخاصة إذا كان هناك غيٌم أو سحاب، فُيستحسن أن أنخذ يف 
، هذا ما أقره النيب  ،  بصريةهذا الوقت ابلرؤية الفلكية لتعذر الرؤية ال

   .وصحابته األجالء
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اجملتمعات اإلسالمية   يف ُقطر من أقطار املسلمني تعم    ةوهل الرؤي
إمجاع الفقهاء، به  هذا رأٌي يف الفقه اإلسالمي، ولكن مل أيخذ    كلها؟

كل بلدة هلا و رؤيته اخلاصة به،    طرفإن الفقهاء أمجعوا على أن لكل قُ 
إلمام أمحد ومسلم شريف رواه ا  ا، ويستندون يف ذلك إىل حديثرؤيته

رضي هللا عنهما، فقد ورد   والدارقطين عن كريب عن ابن عباسوالثالثة  
 :قَالَ   اِبلش امِ  ُمَعاِويَةَ  ِإىَل   بـََعثـَْتهُ   احْلَاِرثِ   بِْنتَ   اْلَفْضلِ   ُأم    َأن    عن كريب  

اما     فاقاِدْمتُ فاقاِدْمتُ     }} اما الشََّّ ْيتُ   الشََّّ ْيتُ فاقاضَّا ا    فاقاضَّا تاها اجا تاهااحا اجا تُِهلَّ   ،،حا اسَّْ تُِهلَّ وا اسَّْ انُ     عالايَّ عالايَّ     وا ضَّا ما انُ را ضَّا ما أا     را أا وا   ناانااوا

امِ  امِ بَِّالشََََََّّّّّّ أايَّْتُ     ،،بَِّالشََََََّّّّّّ أايَّْتُ فارا لا     فارا لا اْلِهَلا ةا     اْلِهَلا ةا لاْيلَّا ةِ     لاْيلَّا ةِ اْلُجُمعَّا تُ     ثُمَّ ثُمَّ     ،،اْلُجُمعَّا ِدمَّْ تُ قَّا ِدمَّْ ةا     قَّا ِدينَّا ةا اْلمَّا ِدينَّا   آِخرِ آِخرِ     فِيفِي    اْلمَّا

ْهرِ  ْهرِ الشََّّ الانِي    ،،الشََّّ أ الانِيفاسَّا أ يا     عابَّاس  عابَّاس      ْبنُ ْبنُ     َّللاَِّ َّللاَِّ     عاْبدُ عاْبدُ     فاسَّا ضَِّ يا را ضَِّ ُ     را ُ َّللاَّ ا    َّللاَّ اعاْنُهما لا     ذاكارا ذاكارا     ثُمَّ ثُمَّ     عاْنُهما لا اْلِهَلا   اْلِهَلا

الا  الا فاقَّا تاى    ::فاقَّا تاىما أاْيتُمْ     ما أاْيتُمْ را لا     را لا اْلِهَلا ا ُ     ::فاقُلَّْتُ فاقُلَّْتُ     ؟؟اْلِهَلا أاْينَّا ا ُ را أاْينَّا ةا     را ةا لاْيلَّا ةِ     لاْيلَّا ةِ اْلُجُمعَّا الا     ،،اْلُجُمعَّا الا فاقَّا   أانَّْتا أانَّْتا     ::فاقَّا

أاْيتَّاهُ  أاْيتَّاهُ را أاْيتَّاهُ     أاأانَّْتا أاأانَّْتا وفي روايَّة أخر::  وفي روايَّة أخر::      --  ؟؟را أاْيتَّاهُ را ةا   را ةا لاْيلَّا ةِ     لاْيلَّا ةِ اْلُجُمعَّا   ناعامْ ناعامْ     ::فاقُلَّْتُ فاقُلَّْتُ     --؟  ؟  اْلُجُمعَّا

آ ُ  را آ ُ وا را اُموا  النَّاسُ النَّاسُ     وا صََّّا اُمواوا صََّّا اما   وا صََّّا اما وا صََّّا أاْيناا ُ   لاِكنَّالاِكنَّا    ::فاقاالا فاقاالا     ،،ُمعااِوياةُ ُمعااِوياةُ     وا أاْيناا ُ را ْبتِ   لاْيلاةا لاْيلاةا     را ْبتِ السَََّّّ   السَََّّّ

الُ     فاَلا فاَلا  الُ نازا تَّى    ومُ ومُ ناصَُّ ناصَُّ     نازا تَّىحا ثِينا     نُْكِملا نُْكِملا     حا ثِينا ثاَلا ا ُ   أاوْ أاوْ     ثاَلا ا ُ نارا     بُِرْؤياةِ بُِرْؤياةِ     تاْكتاِفيتاْكتاِفي    َلا َلا   أاوا أاوا     ::فاقُْلتُ فاقُْلتُ     ،،نارا

ِصيااِمهِ     ُمعااِوياةا ُمعااِوياةا  ِصيااِمهِ وا َلا وفي رواية أخر::  وفي رواية أخر::      --    ؟؟وا َلا أاوا   --؟  ؟  ُمعااِوياةا ُمعااِوياةا     بُِرْؤياةِ بُِرْؤياةِ     ناْكتاِفيناْكتاِفي    أاوا

ناا  هاكاذااهاكاذاا  ،،َلا َلا   ::فاقاالا فاقاالا  را نااأاما را ُسولُ   أاما ُسولُ را   {{    َّللاَِّ َّللاَِّ   را

النيب، أي أن   (هكذا أمران رسول هللا)قوله  و  مرفوٌع إىل حضرة 
هو   رؤيته، والذي حيكم يف هذه الرؤاي  حُيبذ أن يكون لكل ُقطر    النيب  

ألن   ، أبمرهأو احلاكم الذي يُفَت   ،البلدة، أو املفيت اآلنقضاة  قاضي  
 فتوى احلاكم ترفع اخلالف بني املسلمني. 
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أيخذ   ما  وهذا  به،  اخلاصة  رؤيته  ُقطر  لكل  العامل وهكذا كان 
 اإلسالمي به اآلن يف أايمنا هذه. 

 ة اإلسالمية يف جممع الفقه اإلسالمي، قرتاٌح وجيه يف األم  اوهناك  
رؤية اهلالل، حبيث صناعي خاٌص ب  يف قمر رتك  أن الدول اإلسالمية تش 

هللا تبارك وتعاىل أن يوفق املسلمني أمجعني إىل   ندعوا،  بينهم  تتوح د الرؤاي 
 ما فيه راحة املسلمني وإعانتهم على ُحسن العبادة هلل رب العاملني.

بد للمسلم   ينطوي فيه نية املرء عند الصيام، فال  حديث الرؤاي
اإلمام   عتبهاا  عند صيامه هلل تبارك وتعاىل، وهذه النية   أن ينوي بقلبه نيةً 
لي  اإلالنية  فُتكرر    ، واحد  وم الشافعي عمٌل  ليلة، واعتب  مام مالك كل 

عنده النية جتوز يف أول الشهر للشهر لذلك  الشهر كله عمٌل واحد،  
 إال إذا أراد ذلك.الصائم  كله، وال يكررها وال جيددها 

 : بد أن تكون قبل الفجر، لقوله    ونية الصيام ال
نْ     }} نْ ما   7{ {     لاهُ لاهُ   ِصيااما ِصيااما   فاَلا فاَلا   اْلفاْجرِ اْلفاْجرِ   قاْبلا قاْبلا   يااما يااما الص ِ الص ِ   يُْجِمعِ يُْجِمعِ     لامْ لامْ   ما

تبدأ   النية  أن  أن    من أي  مانع  الفجر، وال  إىل  الشمس  غروب 
بعد   وقت ينوي اإلنسان يف أي   النية، ويشرب  بعد  الليل وأيكل  من 

الصيام ينوي  ينوي   ،النية، ألنه  الفجر، فهو  الصيام مع طلوع  وبداية 
الصيام مع طلوع الفجر، وهكذا ال ميتنع عليه طعاٌم أو شراٌب أو مجاٌع 

 قبله، ألنه نوى من حلظة بدء الصيام وهي طلوع الفجر. 
 

ي هللا عنها  7
ي داود عن حفصة أم المؤمننر  رض  مذي وأنر

 جامع البر
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ألنه ر،  قال بعض األئمة يكفي للنية أن يفعل اإلنسان السحو و 
ر جبرعة ماء أو بتمرة ألنه ينوي الصيام، فإذا تسح  يتسحر  تسحر؟  يملاذا  

يام يومه هذا أو ص فإنه يكون حينئذ قد نوى    أو بشربة لنب بنية الصيام،
 بقية شهر رمضان. 

من  ينطق    واستحب كثرٌي  أن  بلسانه  اباألئمة  لقلبه ذ تلنية  كرياً 
إذا كان عنده أطفال صغار يقول أمامهم: نويت ف   ،وجنانه، وخصوصاً 

هم أعين على صيامه ووفقين لقيامة، صيام شهر رمضان ثالثني يوماً، الل 
حت يستطيعوا أن يرددوا النية خلفه، ألهنم ال يستطيعون أن ينووا بقلوهبم 

 لصغرهم. 

 : بد وأن يكون معها هدٌف من الصيام  ونية الصيام ال
الصيام؟  هذا  من  تبغيه  الذي  اهلدف  من   فما  املؤمن  يبغي  قد 

 :من ذنبه، لقوله    الصيام أن يغفر هللا له ما تقدم
نْ     }} نْ ما اما   ما اما صا انا     صا ضا ما انا را ضا ما انًا  را انًاإِيما اْحتِساابًا    إِيما اْحتِساابًاوا ا    لاهُ لاهُ   ُغِفرا ُغِفرا   وا اما   8{ {     ذاْنبِهِ ذاْنبِهِ   ِمنْ ِمنْ     تاقادَّما تاقادَّما   ما

وقد ينوي من صيامه أن يروي هللا عطشه وظمأه يوم القيامة،  -
القيامة يشرب من حوض الكوثر شربًة ال  ألن الصائم يوم 

 أبداً.  يظمأ بعدها 
 : دخول اجلنة من ابب الراينوقد ينوي من صيامه  

 
ي هريرة  8  البخاري ومسلم عن أنر
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ق فلم يدخل وهو ابٌب ال يدخل منه إال الصائمون، فإذا دخلوا ُغلِّ 
 . مأحٌد بعده منه  

وقد ينوي من صيامه أن يعتق هللا رقبته من النار، وذلك أبن  -
قة لنب، ذأو على م  ، أو على شربة ماء  ، ر صائماً على مترةيُفطِّ 

 : لقوله  
نْ     }} نْ ما ائِمً   فِيهِ فِيهِ   فاطَّرا فاطَّرا     ما ائِمً صا ةً     كاانا كاانا   ااصا ْغِفرا ةً ما ْغِفرا ِعتْقا   ِلذُنُوبِِه، ِلذُنُوبِِه،   ما ِعتْقا وا قاباتِهِ   وا قاباتِهِ را     النَّاِر،النَّاِر،  ِمنا ِمنا     را

كاانا  كاانا وا   9{ {     شاْيء  شاْيء    أاْجِر ِ أاْجِر ِ   ِمنْ ِمنْ     ياْنتاِقصا ياْنتاِقصا   أانْ أانْ     غاْيرِ غاْيرِ   ِمنْ ِمنْ   أاْجِر ِ أاْجِر ِ   ِمثْلُ ِمثْلُ     لاهُ لاهُ   وا

خندقاً   بينه وبني النار  وقد ينوي املرء ابلصيام أن يُباعد هللا -
 : ، لقوله  كما بني السماء واألرض

نْ }  }   نْ ما اما   ما اما صا عالا   َّللاَِّ َّللاَِّ     سابِيلِ سابِيلِ   فِي فِي   ياْوًماياْوًما    صا عالا جا ُ     جا ُ َّللاَّ باْينا     باْيناهُ باْيناهُ     َّللاَّ باْينا وا ْنداقًا   النَّارِ النَّارِ   وا ْنداقًا خا ا  خا اكاما     كاما

اءِ   باْينا باْينا  اءِ السَّما اأْلاْرِض   السَّما اأْلاْرِض وا   10{ {     وا

 ويف رواية أخرى: 
نْ  نْ } ما اما     } ما اما صا ُ   بااعادا بااعادا     َّللاَِّ َّللاَِّ   سابِيلِ سابِيلِ   فِيفِي  ياْوًماياْوًما  صا ُ َّللاَّ باْينا   باْيناهُ باْيناهُ   َّللاَّ باْينا وا     اْلياْومِ اْلياْومِ   بِذاِلكا بِذاِلكا     النَّارِ النَّارِ   وا

ِريفًا {   ساْبِعينا ساْبِعينا  ِريفًا { خا   11خا

 : وقد حيصل املرء على كل هذه األجور -
o  إذا نوى كل هذه النوااي، ومجع هذه النوااي يف قلبه

 عند بدء صومه هلل تبارك وتعاىل.

 
ي هللا عنه 9

 صحيح ابن خزيمة عن سلمان الفارسي رض 
ي هللا عنه 10

ي إمامة رض  ي عن أنر
ان  مذي والطبر

 سن   البر
ي هللا عنهالبخاري ومسلم عن   11

ي سعيد الخدري رض   أنر
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رجال هللا الصاحلني هي   لكن النية األعظم يف الصيام واليت ينويها
 عن حبيبنا    تحدث عنه أيخذوهنا من احلديث الذي ناإلشارة اليت
 عندما يقول: 

أاْفِطُروا   ِلُرْؤياتِهِ ِلُرْؤياتِهِ   ُصوُموا ُصوُموا   }} أاْفِطُروا وا { {   ِلُرْؤياتِهِ ِلُرْؤياتِهِ   وا
12
  

صوموا لرؤيته شرعاً، أي لرؤية اهلالل، وأفطروا لرؤيته أي لرؤية 
واجعلوا صيامكم من اهلالل، لكنهم جعلوا الالم للتعليل، أي صوموا  

والنظر إىل مجال وجهه، ومطالعة مجاالته وكماالته يوم   ،أجل رؤية ربكم
وه   العرض عليه:   ئِذ   وُجُ  .)القيامة(   ٢٣نَاِظرَة   َرب َِها إِلَى   ٢٢نَّاِضَرة   يَوۡمَ

وال يفطر إال   اً والذي ينوي هذا الصيام يظل صائماً أعواماً وأايم
تمتع ابلنظر إىل وجه هللا تبارك اإلهلية، أبن يثت له هذه املنحة  إذا حد

 : وتعاىل، لقوله  
ائِمِ  ائِمِ } ِللصَّ تاانِ   } ِللصَّ تاانِ فاْرحا ة  :  :  فاْرحا ة  فاْرحا ة    فِْطِرِ ، فِْطِرِ ،   ِعْندا ِعْندا   فاْرحا فاْرحا ة  وا فاْرحا ب ِِه {     ِلقااءِ ِلقااءِ   ِعْندا ِعْندا   وا ب ِِه { را را

13  

ن نواايان، وأن يرقق طواايان، وأن  أسأل هللا تبارك وتعاىل أن حُيسِّ
يبلغنا ُمناان من الصيام، وأن جيعلنا ممن حيصلون على كل هذه األجور 

 برؤية وجهه تبارك وتعاىل يف الدنيا ويوم الزحام.لنا  العظام، وأن خيتم  
  م وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل  

 
ي هريرة  12  البخاري ومسلم عن أنر
ي هريرة  13  ابن ماجة عن أنر

 صحيح مسلم وسن  
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ُغل ِقاْت   اِء وا اُب السَّما ْت أاْبوا انا فُت ِحا ضا ما لا شاْهُر را ُغل ِقاْت  } إِذاا داخا اِء وا اُب السَّما ْت أاْبوا انا فُت ِحا ضا ما لا شاْهُر را } إِذاا داخا

ُسْلِسلاْت الشَّيااِطيُن  نَّما وا ها اُب جا ُسْلِسلاْت الشَّيااِطيُن أاْبوا نَّما وا ها اُب جا { { أاْبوا
15
  

ورد أبكثر من رواية،    يف احلقيقة هذا احلديث الشريف للنيب  
أبواب  املؤمنني  لنا مجاعة  يفتح هللا  البخاري ومسلم، حت  وخاصة يف 

 : ، فقد قال  وال حُتد    اخلري اليت ال تُعد  
نَِّة {  اُب اْلجا ْت أاْبوا اُن فُتِحا ضا ما اءا را نَِّة { } إِذاا جا اُب اْلجا ْت أاْبوا اُن فُتِحا ضا ما اءا را   وفي رواية ثانية: وفي رواية ثانية: ، ، 16} إِذاا جا

اُب السَّ   }} ْت أاْبوا انا فُت ِحا ضا ما لا شاْهُر را اُب السَّ إِذاا داخا ْت أاْبوا انا فُت ِحا ضا ما لا شاْهُر را اءِ إِذاا داخا اءِ ما   17{ {   ما

 ويف رواية اثلثة: 
ضاانُ   كاانا كاانا     إِذااإِذاا} }  ما ضاانُ را ما تْ   را تْ فُت ِحا ابُ   فُت ِحا ابُ أاْبوا ةِ   أاْبوا ْحما ةِ الرَّ ْحما   18{ {   الرَّ

 :قال: قال رسول هللا    والرواية األمجع عن أيب هريرة  
نَّما      } إِذاا} إِذاا ها اُب جا ُغل ِقاْت أاْبوا اِء وا اُب السَّما ْت أاْبوا انا فُت ِحا ضا ما لا شاْهُر را نَّما  داخا ها اُب جا ُغل ِقاْت أاْبوا اِء وا اُب السَّما ْت أاْبوا انا فُت ِحا ضا ما لا شاْهُر را داخا

ُسْلِسلاْت الشَّيااِطيُن   ُسْلِسلاْت الشَّيااِطيُن  وا   19{ { وا
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في ف،  تبارك وتعاىل تعدد هذه الرواايت يدل على سعة رمحة هللا  ف
وتُفت ح أبواب السماء لقبول الدعاء   ، أول شهر رمضان تُفت ح أبواب اجلنة 

ا عبادهولنزول  على  من هللا  الرمحة  خلري  أبواب  وتُفت ح  من   الصائمني، 
الرحيم الرمحن لتشمل كل عباد هللا املؤمنني الصائمني والقائمني هلل يف 

 أما الرواية اجلامعة: ،  شهر رمضان
نَّما   ها اُب جا ُغل ِقاْت أاْبوا اِء وا اُب السَّما ْت أاْبوا انا فُت ِحا ضا ما لا شاْهُر را نَّما  } إِذاا داخا ها اُب جا ُغل ِقاْت أاْبوا اِء وا اُب السَّما ْت أاْبوا انا فُت ِحا ضا ما لا شاْهُر را } إِذاا داخا

سُ  سُ وا لا   إِذااإِذاا} }   ويف رواية:، ، 20{ { ْلِسلاْت الشَّيااِطيُن ْلِسلاْت الشَّيااِطيُن وا لا داخا انُ     داخا ضا ما انُ را ضا ما تْ     را تْ فُت ِحا ابُ   فُت ِحا ابُ أاْبوا     أاْبوا

نَّةِ  نَّةِ اْلجا ُغل ِقاتْ   اْلجا ُغل ِقاتْ وا ابُ   وا ابُ أاْبوا نَّما   أاْبوا ها نَّما جا ها ُسْلِسلاتْ     جا ُسْلِسلاتْ وا   2121{ {   الشَّيااِطينُ الشَّيااِطينُ   وا

 وقد فس ر هذه الرواية احلديث اآلخر املذكور عن رسول هللا  
 الذي يقول فيه: 

د وتُزيَّن من الحول إلى الحول لدخول شَََََّّّّّهر      }} د وتُزيَّن من الحول إلى الحول لدخول شَََََّّّّّهر  إن الجنة لتُنجَّ إن الجنة لتُنجَّ

رمضَّان، فإذا كانت أول ليلة من شَّهر رمضَّان، هبَّت ريح  من تحت رمضَّان، فإذا كانت أول ليلة من شَّهر رمضَّان، هبَّت ريح  من تحت 

ق  ق  ، تُصَََّّّفق لها أوراش أشَََّّّجار الجنة، وتُحلَّ ، تُصَََّّّفق لها أوراش أشَََّّّجار الجنة، وتُحلَّ المثيرةالمثيرةالعرش تُسَََّّّمى  العرش تُسَََّّّمى  

  فتتسََََّّّّاءل الحور الحسََََّّّّان ويقُلن:فتتسََََّّّّاءل الحور الحسََََّّّّان ويقُلن:    --يعني األبواب  يعني األبواب      --المصََََّّّّاريع  المصََََّّّّاريع  

ليلة من شَّهر رمضَّان، ليلة من شَّهر رمضَّان، ل: هذ  أول  ل: هذ  أول  يا رضَّوان ما هذ  الليلة؟ فيقويا رضَّوان ما هذ  الليلة؟ فيقو

ق ق فتح أبواب الجنان، يا مالك غل ِ فتح أبواب الجنان، يا مالك غل ِ وينادي مناد الرحمن: يا رضََّّوان اوينادي مناد الرحمن: يا رضََّّوان ا

هبط إلى األرض وصََّّف ِد مردة الشََّّياطين، هبط إلى األرض وصََّّف ِد مردة الشََّّياطين، أبواب النيران، يا جبريل اأبواب النيران، يا جبريل ا

  22وقيامهم {وقيامهم {  صومهمصومهم  ة حبيبي ة حبيبي حتى َل يفسدوا على أمَّ حتى َل يفسدوا على أمَّ 
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مجيعاً   فاجلنة تُفتح أبواهبا مع أول شهر رمضان، وهذا ما نشاهده 
صائمني، فنحن مجيعاً نكون يف حال كحال أهل اجلنة، فال نشعر معشر ال

عند الصيام كأهل اجلنة متاماً بتمام، وينطبق علينا   جبوع وال عطش وال أمل
 : تبارك وتعاىلقول هللا  
 َنا ِم فِى َما َونَزَعۡ ِنۡ  ُصُدورِه    م 

َتَق بِلِينَ  ُسُرر   عَلَى   إِۡخَو نًا ِغل    مُّ
 الحجر(٤٧)

نواايهم تتبد ل  الصائمني  طواايهم  ،فنجد  وتزول كل   ،وتتغري 
طن اخلري هلم ولغريهم خواطر الشرور واآلاثم، وال يكون يف قلوهبم إال اب

 من األانم. 
بل رمضان جتده حريصاً على الصالة يف فمن مل يكن ُيصلي ق -

 ..   رمضان
جتده حريصاً على   عروفاً يف غري رمضان ومن مل يكن يُقدم م  -

 ..   يف رمضان ُصنع املعروف لغريه ولنفسه
أو   وجتد اإلنسان إذا كان بينه وبينه غريه مشاحنة أو بُغض  -

يقول سيدان عبد هللا   ....    ويتنازل عنه ...  ، يعفو عنه  ُكره
 :بن مسعود  

ليلة من شهر      كان أصحاب رسول هللا  كان أصحاب رسول هللا      )))) أول  كانت  ليلة من شهر  إذا  أول  كانت  إذا 

  (( ((   من المؤمنينمن المؤمنين    في قلوبهم ذرة حقد واحدة لواحدفي قلوبهم ذرة حقد واحدة لواحدرمضان ليس رمضان ليس 

 .أي أهنم طه روا القلوب والطوااي والنوااي حلضرة عالم الغيوب  
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اجلنة  أبواب  أن  اإلشارات  أهل  من  والعارفون  الصاحلون  ويرى 
وهي  فيه،  الثمانية  اجلنة  أبواب  هللا  فيفتح  املؤمن،  اإلنسان  يف  تُفت ح 

فرج والبطن ومعهم القلب وهو وال  والعني واأُلذن واليد والرجل  اللسان
الثامن،   بعضوالُعضو  يعمل  إذا كان   فال  إال  عمالً  األعضاء  من هذه 

، ويطمع يف دخول اجلنة تبارك وتعاىليقصد به وجه هللا، ويرجو به رضاه  
 إن شاء هللا. 

إذا آاي   فالعني  إىل  األنفس  اآلفاق، ويف  تنظر يف   ت هللا: كانت 
  ۡنُفِسهِمۡ  َوفِى   ٱٓأۡلفَاقِ  فِى َءاَي تَِنا َسنُرِيهِم

َ
َّنَ  َحتَّى   أ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتَبَي

َ
 أ

أحوال   فصلت (53) ٱلۡحَقُّ   إىل  تنظر  أو  لتقرأه،  تنظر يف كتاب هللا  أو 
 واب اجلنة. بابابً من أتكون  الفقراء واملساكني لتعطف عليهم، فإهنا  

واأُلذن إذا كانت ُأذن خري يستمع هبا اإلنسان إىل كالم هللا، أو 
، أو نصائح العلماء واحلكماء والصاحلني، كانت حديث رسول هللا  

 ابابً من أبواب اجلنة. 
متدت ابلصدقة إىل احملتاجني، وإذا ساعدت الضعفاء واليد إذا ا

 ملنكوبني كانت ابابً من أبواب اجلنة. واملساكني، وإذا قضت حاجات ا
والرجل إذا مشينا هبا إىل مساجد هللا، أو إذا زُران هبا املرضى من 
األيتام،  دموع  هبا  لنمسح  هبا  األرحام، وذهبنا  هبا  أو وصلنا  املؤمنني، 

 كانت ابابً من أبواب اجلنة. 
ينطق إال بذكر هللا، أو ابلصالة على   واللسان كذلك إذا كان ال 
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يعمله ملواله، كان ابابً   مل صاحلل هللا، أو ابالستغفار هلل، أو أبي ع رسو 
 . من أبواب اجلنة

م إال املطعم احلالل، كانت  والبطن إذا تعففت عن احلرام، ومل ُتطعَ 
 ابابً من أبواب اجلنة. 

 والفرج إذا ُغض عن احلرام: 
 ِنِينَ  قُل وا   ل ِلُۡمؤۡم ِمۡ  مِنۡ  َيُغضُّ بَۡص رِه

َ
ُهۡم   وا  َوَيۡحَفظُ  أ    فُُروجَ

 وكان قاصراً على احلالل يف الوقت الذي أحله هللا للصائمني،   النور(30) 
 كان ابابً من أبواب اجلنة. 

 ، وهؤالء ال تتم هلم هذه األشياء إال إذا استمعوا إىل وجيب القلب
يكون مثانية، وأبواب اجلنة ، وإىل إهلام القلب، ولذلك  وإىل نداء القلب

 مثانية. 

أما إذا كانت العني تتحس س وجتس س على املسلمني، وتنظر إىل  
 فإهنا تكون ابابً من أبواب جهنم.  ،عورات املؤمنات

وشهادة   الزور  وقول  والنميمة  ابلغيبة  ينطق  إذا كان  واللسان 
 الزور، والسب والشتم واللعن، كان ابابً من أبواب جهنم.

يستمع إىل إفكهم، وإىل قيل   ذا جلس اإلنسان مع قوم إواأُلذن  
 وإىل الغيبة والنميمة، كانت ابابً من أبواب جهنم.   ،وقال

متدت إىل حرام، أو فعل هبا ذنوابً وآاثماً، كانت اباًب يد إذا اوال
 من أبواب جهنم. 
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والرجل إذا مشى هبا إىل أماكن أنكر هللا املشي إليها، كأن يذهب 
ك، لوما شابه ذ  ، كرات، أو إىل موضع اخلمر واخلماراتإىل أماكن املن

 كانت ابابً من أبواب جهنم. 
والبطن إذا مل ترعوي عن احلالل، وُأطعمت من احلرام كانت ابابً 

 وكذلك الفرج.من أبواب جهنم.
أبواب اجلنة يف اإلنسان هي األعمال الصاحلة اليت توصل إىل   نإذ

األعمال السيئة اليت توصل إىل جهنم   اجلنة، وأبواب النار يف اإلنسان هي 
 . تبارك وتعاىلوالعياذ ابهلل  

أي أن الشيطان الذي يوسوس لبين آدم خُيزنه ني،  وتصفيد الشياط
أو عمل   ، هللا فال يستطيع الوسوسة، وال يستطيع اهلمس بفعل املنكرات

 الشرور واآلاثم. 
 أي عدم متكينها من أداء وظيفتها يف   ، يكون تصفيدهاومن هنا  

 ؤمن يف دينه ودنياه. اهلمس واللمس وما يضر امل
وقد يسأل سائل: إذا كانت الشياطني ُتسلسل يف رمضان، فلماذا 

فكما قيل:   ،نرى من يقتل؟ ومن يفعل املعاصي؟ هذه كلها من النفس 
هي اليت حتض على (( ألهنا    نفسك اليت بني جنبيك   أعدى أعداؤك،   )))

 ذلك، وهي اليت أتمر بذلك. 
 : ية اجلامعة الواردة عن رسول هللا  أما الروا

داةُ    } إِذاا} إِذاا را ما يااِطيُن وا انا صَُّف ِداْت الشََّّ ضَّا ما ْهِر را ُل لاْيلاة  ِمْن شَّا داةُ  كاانا أاوَّ را ما يااِطيُن وا انا صَُّف ِداْت الشََّّ ضَّا ما ْهِر را ُل لاْيلاة  ِمْن شَّا كاانا أاوَّ

ِة  نََّّ اُب اْلجا ْت أاْبوا فُت ِحَّا ، وا اب  ا بَّا اِر فالاْم يُْفتاْح ِمْنهَّا اُب النََّّ ْت أاْبوا ُغل ِقَّا ِة اْلِجن ِ وا نََّّ اُب اْلجا ْت أاْبوا فُت ِحَّا ، وا اب  ا بَّا اِر فالاْم يُْفتاْح ِمْنهَّا اُب النََّّ ْت أاْبوا ُغل ِقَّا اْلِجن ِ وا
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ْيرِ  اِغيا اْلخا ا بَّا : يَّا اد  اِدي ُمنَّا يُنَّا ، وا اب  ا بَّا ْيرِ فالاْم يُْغلاْق ِمْنهَّا اِغيا اْلخا ا بَّا : يَّا اد  اِدي ُمنَّا يُنَّا ، وا اب  ا بَّا اِغيا     ،، أاْقبَِّلْ  أاْقبَِّلْ فالاْم يُْغلاْق ِمْنهَّا ا بَّا يَّا اِغيا وا ا بَّا يَّا وا

ذالكا ُكلُّ لاْيلاة  { ِ ُعتاقااُء ِمْن النَّاِر وا ّلِِلَّ ذالكا ُكلُّ لاْيلاة  {الشَّر ِ أاْقِصْر، وا ِ ُعتاقااُء ِمْن النَّاِر وا ّلِِلَّ   23الشَّر ِ أاْقِصْر، وا

فاملنادي الذي ينادي: اي ابغي اخلري أقبل هو رسول اإلهلام الذي 
جعله هللا على قلب كل مؤمن يُلهمه ابخلريات، وحُيض ه على فعل الب 

 والطاعات، وحياول أن ينهاه عن فعل اآلاثم والشرور واحملذورات. 
فهذا املنادي يقويه هللا يف رمضان، ولذلك يتغري حال اإلنسان  

فيكون يف رمضان وكأنه يف   ، ح اإلميان إىل حال أهل اجلنةاملسلم الصحي 
 اجلنة. 

قولون: نصوم من املرضى والعجزة ي  سمع كثرياً أن كثري ولذلك ن
يف الصيف القائظ  ، مع أنه رمبا يكون  عطشوال   رمضان وال نشعر جبوع

يف الصيام،   اً جند مشقة ابلغةوعندما نصوم يوماً تطوع أي شديد احلرارة،  
أمرٌ  أجسام وقلوب   ، معلوم  وهذا  على  تنزل  اجلنة  هواء  نسمات  ألن 

 .الصائمني، فُتبدها وتنعمها وتساعدها على الطاعة لرب العاملني  
أن يفتح فينا ولنا أبواب اجلنة، وأن يُغلق   تبارك وتعاىلنسأل هللا  

فينا ولنا أبواب النار، وأن ُيصفِّد ما معنا من مردة الشياطني، وأن ُيصفِّد 
ا ابلسوء،  معهم  األمارة  ذكره  و لنفس  على  يعيننا  وُحسن وشكره  أن 
 عبادته. 

  وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 

 
ي هريرة  23 مذي عن أنر

 البخاري ومسلم والبر
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احلقيقة أن العنوان ال حييط بكل فضائل األمة، واحلديث كذلك 
ال حييط إال ببعض فضائل األمة، ولكنه ألنه حديٌث شامٌل جامع أحببنا 

علينا مجاعة   تبارك وتعاىل أن نشنِّف به آذان إخواننا، ليعلموا فضل هللا  
 : رسول اّللِ     : قَالَ الَ قَ   َجاِبَر ْبَن َعْبِد اّلل ِ فَعن  املؤمنني،  

ما } }  تِي فِي شاْهِر را ما أُْعِطياْت أُمَّ تِي فِي شاْهِر را ْمًسا لاْم يُْعطاُهنَّ نابِيٌّ  أُْعِطياْت أُمَّ انا خا ْمًسا لاْم يُْعطاُهنَّ نابِيٌّ  ضا انا خا ضا

انا  ضا ما ُل لاْيلاة  ِمْن شاْهِر را اِحداة : فاِإنَّهُ إِذاا كاانا أاوَّ ا وا انا قاْبِلي، أامَّ ضا ما ُل لاْيلاة  ِمْن شاْهِر را اِحداة : فاِإنَّهُ إِذاا كاانا أاوَّ ا وا قاْبِلي، أامَّ

ا   أامَّ ْبهُ أاباًدا، وا ُ إِلاْيِه لاْم يُعاذ ِ ْن ناظارا َّللاَّ ما ُ تاعاالاى إِلاْيِهْم، وا ا  ناظارا َّللاَّ أامَّ ْبهُ أاباًدا، وا ُ إِلاْيِه لاْم يُعاذ ِ ْن ناظارا َّللاَّ ما ُ تاعاالاى إِلاْيِهْم، وا ناظارا َّللاَّ

ِ  الثَّانِياةُ: فاِإنَّ ُخلُوالثَّانِياةُ: فاِإنَّ ُخلُو اِهِهْم ِحينا يُْمُسونا أطيُب ِعْندا َّللاَّ ِ  فا أاْفوا اِهِهْم ِحينا يُْمُسونا أطيُب ِعْندا َّللاَّ فا أاْفوا

َلئِكاةا تاْستاْغِفُر لاُهْم فِي  ا الثَّاِلثاةُ: فاِإنَّ اْلما أامَّ َلئِكاةا تاْستاْغِفُر لاُهْم فِي ِمْن ِريحِ اْلِمْسِك، وا ا الثَّاِلثاةُ: فاِإنَّ اْلما أامَّ ِمْن ِريحِ اْلِمْسِك، وا

نَّتاهُ،   ا تاعاالاى ياأُْمُر جا ابِعاةُ: فاِإنَّ َّللاَّ ا الرَّ أامَّ ، وا لاْيلاة  نَّتاهُ،  ُكل ِ ياْوم  وا ا تاعاالاى ياأُْمُر جا ابِعاةُ: فاِإنَّ َّللاَّ ا الرَّ أامَّ ، وا لاْيلاة  ُكل ِ ياْوم  وا

ا :  ا : فاياقُوُل لاها يَّنِي ِلِعبااِدي أاْوشاُكوا أاْن ياْستاِريُحوا فاياقُوُل لاها تازا ي وا يَّنِي ِلِعبااِدي أاْوشاُكوا أاْن ياْستاِريُحوا اْستاِعد ِ تازا ي وا اْستاِعد ِ

اِمساةُ: فاِإنَّهُ إِذاا   ا اْلخا أامَّ تِي، وا اما كارا ْنياا إِلاى دااِري وا اِمساةُ: فاِإنَّهُ إِذاا  ِمْن تاعاِب الدُّ ا اْلخا أامَّ تِي، وا اما كارا ْنياا إِلاى دااِري وا ِمْن تاعاِب الدُّ

ِميعًا ِميعًاكاانا آِخُر لاْيلاة  غافارا لاُهْم جا ُجل  ِمنا اْلقاْوِم:   ،،كاانا آِخُر لاْيلاة  غافارا لاُهْم جا ُجل  ِمنا اْلقاْوِم: فاقاالا را   فاقاالا را

لُونا فاِإذاا أاِهيا لاْيلاةُ اْلقاْدرِ أاِهيا لاْيلاةُ اْلقاْدرِ  اِل ياْعما لُونا فاِإذاا ؟ فاقاالا: َل، أالاْم تارا إِلاى اْلعُمَّ اِل ياْعما ؟ فاقاالا: َل، أالاْم تارا إِلاى اْلعُمَّ

ُهمْ  اِلِهْم ُوفُّوا أُُجورا ُغوا ِمْن أاْعما ُهمْ فارا اِلِهْم ُوفُّوا أُُجورا ُغوا ِمْن أاْعما   25{{  فارا

 
ة  –السنطة  –الغربية  24  م 2021/ 4/ 12ـه 1442من شعبان  30الجمبر 
ي عن جابر بن عبد هللا  25

 شعب اإليمان للبيهقر

http://hadith.islam-db.com/narrators/2069/%D8%AC%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%D8%B1%D9%8E%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8E%20%D8%B9%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AF%D9%90%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%90
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أعطاها هللا ألمة  اليت  اخلصوصيات  يبني  الشريف  احلديث  هذا 
أُْعِطيَْت  أُْعِطيَْت  )):  النيب، ومل يتفضل هبا على أمم األنبياء السابقني، فقوله  

تِي فِي شَ  تِي فِي شَ أُمَّ أي مل يُعطهن نيبٌّ قبله   ((ْهِر َرَمَضاَن َخْمًسا لَْم يُْعَطُهنَّ نَبِيٌّ قَْبِليْهِر َرَمَضاَن َخْمًسا لَْم يُْعَطُهنَّ نَبِيٌّ قَْبِليأُمَّ
وجود كرمي ملا   ، أما األنبياء واملرسلني فإن هلم عند هللا فضل عظيم  ،ألمته 

 . هلم عنده من املنزلة الكرمية 
ُل لَْيلٍَة ِمْن  )) ا َواِحَدةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا َكاَن أَوَّ ُل لَْيلٍَة ِمْن  أَمَّ ا َواِحَدةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا َكاَن أَوَّ ُ تَعَالَى  أَمَّ ُ تَعَالَى  َشْهِر َرَمَضاَن نََظَر َّللاَّ َشْهِر َرَمَضاَن نََظَر َّللاَّ

نظر شفقة ورمحة وحنان ينظر إلينا مجيعاً    تبارك وتعاىل أي أن هللا    ((إِلَْيِهمْ إِلَْيِهمْ 
 ...وعطف وُودّ  وحبّ  ومغفرة،  

ْبهُ أَبًَدا)) ُ إِلَْيِه لَْم يُعَذ ِ ْبهُ أَبًَداَوَمْن نََظَر َّللاَّ ُ إِلَْيِه لَْم يُعَذ ِ مل يُعذبه يف عمل فرضه عليه، فال     ((َوَمْن نََظَر َّللاَّ
 وال مبلل   يف القيام،  م، وال بعناء وال نصب  الصيايف   حيس  جبوع وال عطش

االستغفار والذكر هلل يف كل يف تالوة كتاب رب العاملني، وال زهٌق يف  
 نظر إليه ورمحه من كل ذلك.   وحني، ألن هللا    وقت

ستثناهم  الدار اآلخرة، فإنه يدخل فيمن اوكذلك ال يعذبه هللا يف 
َلَٰٓئَِك    :هللا، فقال يف شأهنم   و 

ُ
نُ  لَُهمُ  أ مۡ

َ
ۡهتَُدونَ  وَهُم ٱلۡأ   الأنعام  (82 ) مُّ

هلم األمن من عذاب املوقف وأهواله، وهلم األمن من احلساب وامليزان 
إليهم وجعلهم  نظر  والصراط، وهلم األمن من جهنم ودخوهلا ألن هللا 

 أهالً جلنته العالية. 
فَإِنَّ  )) الثَّانِيَةُ:  ا  فَإِنَّ  َوأَمَّ الثَّانِيَةُ:  ا  ِمْن َوأَمَّ  ِ ِعْنَد َّللاَّ يُْمُسوَن أطيُب  ِحيَن  أَْفَواِهِهْم  ِمْن ُخلُوَف   ِ ِعْنَد َّللاَّ يُْمُسوَن أطيُب  ِحيَن  أَْفَواِهِهْم  ُخلُوَف 

مع   وهذا أمٌر عجيب وغريب يف شأن اجمليب القريب    ((ِريحِ اْلِمْسكِ ِريحِ اْلِمْسكِ 
املتقني،  أ آخحبابه  يف  اإلنسان  من فإن  خيرج  صائماً  إذا كان  اليوم  ر 
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نسان، أو أن خلوف فمه رائحة تكون رائحة كريهة، ال يطيق أن يشمها إ 
أي إنسان، لكن هذه الرائحة الكريهة وصفها   يقف جبواره وهو يتجشأ

طيب من أبهنا أطيب من كل رائحة يف الدنيا، حت أهنا أ  تبارك وتعاىلهللا  
واملسك مشهوٌر بطيبه ورائحته اجلميلة، فرائحة الصائمني   ريح املسك، 

 عند هللا أطيب عند هللا من رائحة املسك. 
يُعرفون   الصائمني  إن  برائحة بل  املوقف  أرض  يف  القيامة  يوم 

املسك اليت خترج من أفواههم، فيعلم أهل املوقف مجيعاً أن هؤالء كانوا  
صائمني هلل، منفذين ألوامر هللا، عاملني مبا أمر هللا، فجعل هللا رائحة 
أفواههم يف الدنيا عنده ورائحة أفواههم يف اآلخرة جلميع خلقه أطيب 

 من ريح املسك. 
ا)) اَوأَمَّ   ( ( الثَّاِلثَةُ: فَإِنَّ اْلَمالئَِكةَ تَْستَْغِفُر لَُهْم فِي ُكل ِ يَْوٍم َولَْيلَةٍ الثَّاِلثَةُ: فَإِنَّ اْلَمالئَِكةَ تَْستَْغِفُر لَُهْم فِي ُكل ِ يَْوٍم َولَْيلَةٍ   َوأَمَّ

وأرفعهم   من املالئكة الكرم أعالهم شأانً   تبارك وتعاىل وظ ف هللا  
 :تبارك وتعاىل، يقول فيهم  ليستغفروا هلم  محلة العرشوهم  قدراً  

  ََِّذين َ  وََمنۡ  ٱلَۡعرَۡش  َيحِۡملُونَ  ٱل  َرب ِهِمۡ  ِبحَۡمدِ  يَُسب ُِحونَ  ُهۥَحۡول
ِنُونَ  َِّذينَ  َويَۡستَۡغفُِرونَ  بِهِۦ َوُيؤۡم ۡعَت  َربَّنَا َءاَمنُوا    لِل  َشۡىء   كُلَّ  وَسِ
مَة   ا رَّۡح ِلۡم  َِّذينَ  فَٱۡغفِرۡ  وَع َبُعوا   تَابُوا   لِل تَّ  َعَذاَب  َوقِهِمۡ  َسبِيلَكَ  وَٱ

ۡدِخلُۡهمۡ  َربََّنا ٱلۡجَِحيمِ 
َ
دتَُّهمۡ  ٱلَّتِى َعۡدن   َجنَّ تِ  وَأ ن وَعَ  مِنۡ  َصلَحَ  وَمَ

ۡزَو ِجهِمۡ  َءابَا ئِهِمۡ 
َ
ِيَّ تِهِۡم   وَأ ُر  نَت  إِنَّكَ  وَذ

َ
 َوقِهِمُ  ٱلۡحَِكيمُ  ٱلَۡعزِيزُ  أ

ي ِئَ  ِ  تَقِ  وََمن اِت  ٱلسَّ ي  ئِذ   ئَاتِ ٱلسَّ مَۡتُهۥ   َفَقدۡ  يَوۡمَ  ٱلَۡفۡوزُ  ُهوَ  َوَذ لَِك  رَِح
 .غافر   (7-9 )  ٱلَۡعِظيمُ 
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  دعاٌء جامٌع شامل 
ال يرتك شاردة وال واردة حيتاجها املرء من ربه إال سأل هللا فيها 
للمؤمنني، ودعاء املالئكة جماب، بل أتمني املالئكة على دعاء املؤمنني 

 جماب. 
ستغفار هذه اآلمال بسر ا يستجيب هللا هلم، وحيقق هلم كل    نإذف

 محلة العرش واملالئكة اآلخرين هلم، وهذا فضل هللا تبارك وتعاىل.
ي َوتََزيَّنِي  )) َ تَعَالَى يَأُْمُر َجنَّتَهُ، فَيَقُوُل لََها : اْستَِعد ِ ابِعَةُ: فَإِنَّ َّللاَّ ا الرَّ ي َوتََزيَّنِي  َوأَمَّ َ تَعَالَى يَأُْمُر َجنَّتَهُ، فَيَقُوُل لََها : اْستَِعد ِ ابِعَةُ: فَإِنَّ َّللاَّ ا الرَّ َوأَمَّ

ْنيَا إِلَى َداِري َوَكَراَمتِيِلِعبَاِدي أَْوَشُكوا أَ ِلِعبَاِدي أَْوَشُكوا أَ  ْنيَا إِلَى َداِري َوَكَراَمتِيْن يَْستَِريُحوا ِمْن تَعَِب الدُّ   ((ْن يَْستَِريُحوا ِمْن تَعَِب الدُّ
أن تتجه ز للصائمني، وأن تفتح أبواهبا للقائمني،   اجلنةهللا  أيمر  

ولذلك مها للمقبلني على هللا يف كل وقت وحني، وأن حُتسن أحوال نعي
 عن املؤمنني:   تبارك وتعاىل يقول هللا  
  َِفتَّ  َعۡدن   َجنَّ ت َُّهمُ  َحة  مُّ بَۡو ُب  ل

َ
   ص  (50 ) ٱلۡأ

هللا  إرضاء  نتيجة  الدوام  على  هلم  مفتحًة  اجلنة  أبواب  أن  أي 
 . تبارك وتعاىلوقيامهم مبا أمرهم املوىل  

إِذَا َكاَن آِخُر لَْيلٍَة َغفََر لَُهْم َجِميعًا)) ا اْلَخاِمَسةُ: فَإِنَّهُ  إِذَا َكاَن آِخُر لَْيلٍَة َغفََر لَُهْم َجِميعًاَوأَمَّ ا اْلَخاِمَسةُ: فَإِنَّهُ  فَقَاَل َرُجٌل فَقَاَل َرُجٌل     ،،َوأَمَّ

اِل يَْعَملُوَن فَإِذَا فََرُغوا   اِل يَْعَملُوَن فَإِذَا فََرُغوا  ِمَن اْلقَْوِم: أَِهَي لَْيلَةُ اْلقَْدِر؟ فَقَاَل: ال، أَلَْم تََر إِلَى اْلعُمَّ ِمَن اْلقَْوِم: أَِهَي لَْيلَةُ اْلقَْدِر؟ فَقَاَل: ال، أَلَْم تََر إِلَى اْلعُمَّ

  ( ( ِمْن أَْعَماِلِهْم ُوفُّوا أُُجوَرُهمْ ِمْن أَْعَماِلِهْم ُوفُّوا أُُجوَرُهمْ 

 : لقوله    الصيام  أي أن هذا األجر وهو املغفرة نتيجة 
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نْ   }} نْ ما اما     ما اما صا انا   صا ضا ما انا را ضا ما انًا  را انًاإِيما ا  لاهُ لاهُ     ُغِفرا ُغِفرا   اْحتِساابًااْحتِساابًاوا وا   إِيما اما   26{{  ذاْنبِهِ ذاْنبِهِ   ِمنْ ِمنْ   تاقادَّما تاقادَّما     ما

أما ليلة القدر ففيها منٌح ال تُعد وال حتد، سنتعر ض هلا يف حينها 
 : ويقول هللا هلم يوم العيد  ، إن شاء هللا، لكن هؤالء يفوزون ابملغفرة

ِرفُوا} }  ِرفُوااْنصا ْغفُوًرا   اْنصا ْغفُوًرا ما ْيتُُمونِي،    فاقادْ فاقادْ   لاُكْم،لاُكْم،  ما ْيتُُمونِي،أاْرضا ِضيتُ   أاْرضا را ِضيتُ وا را   27عاْنُكْم { عاْنُكْم {     وا

ُأخرى،  و  بصيغة  هريرة  أيب  سيدان  عن  احلديث  هذا   ... ورد 
 : قال رسول هللا  

تِي    أُْعِطياتْ أُْعِطياتْ   }} تِيأُمَّ ْمسا   أُمَّ ْمسا خا ال    خا ال  ِخصَََّّّا انا     فِيفِي    ِخصَََّّّا ضَََّّّا ما انا را ضَََّّّا ما ا  لامْ لامْ     را اتُْعطاها ة      تُْعطاها ة  أُمَّ   أُمَّ

ائِمِ   فامِ فامِ   ُخلُوفُ ُخلُوفُ     قاْبلاُهْم،قاْبلاُهْم، ائِمِ الصََََّّّّ ِك،   ِريحِ ِريحِ     ِمنْ ِمنْ     َّللاَِّ َّللاَِّ   ِعْندا ِعْندا   أاْطيابُ أاْطيابُ     الصََََّّّّ ِك، اْلِمسَََّّّْ     اْلِمسَََّّّْ

تاْغِفرُ  تاسَّْ تاْغِفرُ وا تاسَّْ ئِكاةُ     لاُهمْ لاُهمْ     وا َلا ئِكاةُ اْلما َلا تَّى    اْلما تَّىحا ي ِنُ   يُْفِطُروا،يُْفِطُروا،  حا يُزا ي ِنُ وا يُزا ُ     وا ُ َّللاَّ     ياْوم  ياْوم    ُكلَّ ُكلَّ     َّللاَّ

نَّتاهُ  نَّتاهُ جا كُ     ياقُولُ ياقُولُ   ثُمَّ ثُمَّ     جا كُ يُوشَََََِّّّّّ اِلُحونا   ِعبااِديِعبااِدي  يُوشَََََِّّّّّ اِلُحونا الصََََََّّّّّّ     عاْنُهمْ عاْنُهمْ     يُْلقُوايُْلقُوا  أانْ أانْ   الصََََََّّّّّّ

ئُوناةا  ئُوناةا اْلما اأْلاذا:    اْلما اأْلاذا:وا يُروا  وا ياصَِّ يُرواوا ياصَِّ فَّدُ     إِلاْيِك،إِلاْيِك،  وا يُصَّا فَّدُ وا يُصَّا داةُ   فِيهِ فِيهِ     وا را داةُ ما را     يااِطينِ يااِطينِ الشََّّ الشََّّ   ما

وا  فاَلا فاَلا  واياْخلُصَََُّّّ ا  إِلاىإِلاى    ياْخلُصَََُّّّ اما ونا     كاانُواكاانُوا  ما ونا ياْخلُصَََُّّّ يُْغفارُ   غاْيِرِ ،غاْيِرِ ،  فِيفِي  إِلاْيهِ إِلاْيهِ     ياْخلُصَََُّّّ يُْغفارُ وا     وا

،    آِخرِ آِخرِ     فِيفِي    لاُهمْ لاُهمْ  ة  ،لاْيلَّا ة  ا    قِيَّلا:قِيَّلا:    لاْيلَّا ايَّا ولا     يَّا سَََََُّّّّّ ولا را سَََََُّّّّّ ةُ     أاِهيا أاِهيا     َّللاَِّ َّللاَِّ     را ةُ لاْيلَّا ْدِر؟     لاْيلَّا ْدِر؟ اْلقَّا   اْلقَّا

،  قاالا:قاالا: ،َلا لاِكنَّ     َلا لاِكنَّ وا ا    اْلعااِملا اْلعااِملا     وا اإِنَّما فَّى  إِنَّما فَّىيُوا لاهُ{  قاضاىقاضاى  إِذااإِذاا  أاْجرا ُ أاْجرا ُ   يُوا لاهُ{عاما   28عاما

 ..   أن يعمنا هبذه العطااي  تبارك وتعاىل نسأل هللا  
 وأن يضاعف لنا املنح اإلهلية.

  وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 

 
ي هريرة  26  البخاري ومسلم عن أنر
ي هللا عنهما  27

ي عن ابن عباس رض 
 فضائل شهر رمضان وشعب اإليمان للبيهقر

ي  28  هريرة  مسند أحمد عن أنر
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وال يتغريون   ،قد تتغري األحوال وتتبدل األوصاف  ،إن هلل رجال
فهم يف أعلى أنواع م،  ُقرة أعينهم وُمهجة قلوهب  وال يتبدلون، ألن هللا  

 على الدوام.   درجات القرب يف الصيام من هللا  
املن   ولكن  من هللا،  شرٌف وفضٌل  فهذا  مواله  العبد  أحب  ة إذا 

من    لعبد حقري ذليلن يكون احلب من هللاالكبى والفضل األعظم أ
 . تبارك وتعاىلعباد هللا  

يقول   القوم  يف   وهؤالء  هام  ملن  صيامهم  أنواع  بعض  ُمبيناً 
 يف مقامات خصوصياهتم:   سبحانه  أحواهلم، وأراد أن ُيشركه هللا 
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وح إال تداين ما ال يلهذا احلديث فيه من املعاين ألهل القرب وال
 

ي  –المقطم  29  م 2021/ 4/ 29ـه 1442من رمضان  17مجمع الفائزين الخبر
ي هريرة  30  صحيح البخاري عن أنر



 

30 

نسب األعمال للعباد إذا كانوا    ، فإن هللا  لعبد ُمقرٌب من مواله فاين
( نسب لَهُ   آَدمَ   اْبنِ   َعَملِ   ُكل  ) ما زالوا يف طريق اهلُدى والرشاد، فقال:  

لعباد، مع أن العمل والقائم به واملوفق له وامليسر له هو األعمال إىل ا
 ، فاهلل كما قال يف القرآن: تبارك وتعاىلهللا  

  ُ ا َخلََقُكمۡ  وَٱّللَّ  .الصافات   (96 ) َتۡعَملُونَ  وََم
ومنًة من هللا  ،هؤالء العباد الذين يرون أن أعماهلم صدقًة من هللا

منها على سبيل   ،عليهم مبنن ال تُعد وال حُتد  تبارك وتعاىل عليهم، مين  هللا  
يَامَ     إاِلَّ إاِلَّ ))  املثال يف هذا احلديث الطيب الذكر: يَامَ الص ِ   بِِه( بِِه(     أَْجِزيأَْجِزي    َوأَنَاَوأَنَا    ِلي ِلي     فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ     الص ِ

أجر الصائم الذي يرجو بصيامه وجه بذاته  هو الذي يضع    يعين هللا  
 وال ألي  ،ال يرتك ذلك للحفظة، وال للكرام البرة، وال للسفرةو ، مواله
    ِلي ِلي     )فَإِنَّهُ )فَإِنَّهُ ، تبارك وتعاىلمن خلق هللا، لُعلوِّ منزلة الصائم عند مواله  أحد

 . نيبيضع اجلزاء بذاته للصائمني احملبو أي أن هللا هو الذي    بِِه( بِِه(     أَْجِزيأَْجِزي    َوأَنَاَوأَنَا
 لَهُ( لَهُ(     آَدمَ آَدمَ     اْبنِ اْبنِ     َعَملِ َعَملِ     )ُكلُّ )ُكلُّ يقول:  وهناك إشارٌة أعلى وهي أن هللا 

يَامَ     )إِال)إِال  يهيعين حُيسب له ويعتد  به ويُثاب عل  يَامَ الص ِ  بِِه( بِِه(     أَْجِزيأَْجِزي    َوأَنَاَوأَنَا    ِليِلي    فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ     الص ِ
جزاء الصائمني، ال أرضى هلم جبنة، وال ان بذايت وكمااليت ونزاهايت  يعين أ

أرضى هلم مبنة، وال أرضى هلم بثواب، إال أن يتمتعوا ابلنظر إىل كمال 
ويدوم ذلك هلم يف الدنيا واآلخرة، وهذا هو   ، مجال ذايت  وإىل وجهي،  

 النعيم املقيم ملن أراد أن يكون من أهل هذه املعية الُعظمى اإلهلية. 
ذه املعية الُعظمى اإلهلية، فليكن له من أراد أن يكون من أهل ه 

 ام هبا يف روشتة خري البية اليت ذكرها يف هذا احلديث سنٌد قوي، إذا ق
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وجعله من عباده املفردين هللا ابلقصد يف   ،قام به مواله، وإىل جنابه آواه 
الدنيا، ومن عباد هللا املطلوبني هلل يف كل يوم وحني يف الدنيا ويوم لقاء 

 هللا.
يَامُ   هلؤالء:  فيقول   يَامُ )َوالص ِ أي وقاية، أي أن هذا الصائم   ُجنَّةٌ(ُجنَّةٌ(    )َوالص ِ

لتقرب إليه ابألعمال الفاضلة، ن البعد عن هللا ابجيعل الصيام وقاية له م
ووقاية له من التكاسل والتهاون والتسويف يف األعمال الصاحلة ابملبادرة 

وساوس   إىل ما طلبه منه مواله، والصيام ُجنٌة له من هواجس النفس، ومن
الشيطان، ألنه يف عصمة حضرة الرمحن بقلبه وما فيه من معان، فيحفظه 

 به يُهان.  من كل عمل هللا  
إىل هؤالء األفراد املخصوصني فيقول:   ري حضرة احلبيب  مث يش

وأفراد ليسوا ألهنم آحاد وليسوا كبقية الناس،    أََحِدُكْم( أََحِدُكْم(     َصْومِ َصْومِ     يَْومُ يَْومُ     َكانَ َكانَ     )َوإِذَا)َوإِذَا
 كجميع اخللق. 

عن هذه   والرفث هو كل خروج من طاعة، وحتول  يَْرفُْث(يَْرفُْث(    الال)فَ )فَ 
 البضاعة إىل بضاعة املعاصي وما يتبعها، نسأل هللا احلفظ والسالمة. 

يعين وال يعلو حت صوت وجيب قلبه يف طلباته،   يَْصَخْب( يَْصَخْب(     )َوال)َوال
أو صوت روحه يف طلبات مراده، أو حت يف أي رغبة أو أمل يطلب 

ِ  إِنَّا   : تبارك وتعاىلوكله هلل ربه    حتقيقه لنفسه، وإمنا هو  إِلَۡيهِ  َوِإنَّا   ّلِلَّ
مبا فينا من   يعين إان كلنا وما فينا من حقائق هلل، وإان  البقرة   (156) َر ِجُعونَ 

 إليه راجعون. حقائق ودقائق وأرواح  
ألن مثل هؤالء معرضون لإليذاء، قال   قَاتَلَهُ(قَاتَلَهُ(    أَوْ أَوْ     أََحدٌ أََحدٌ     َسابَّهُ َسابَّهُ     )فَإِنْ )فَإِنْ 
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:يقول هللا تعاىل : 
نْ     }} نْ ما ِليًّا   ِلي ِلي   عاادا:عاادا:  ما ِليًّا وا ْرِب {     آذاْنتُهُ آذاْنتُهُ   فاقادْ فاقادْ   وا ْرِب { بِاْلحا   31بِاْلحا

بد أن يتعرض هؤالء وأمثاهلم وأشباههم لإليذاء تطبيقاً   ولذلك ال
وال يدفع فيهم   ،، ولكن هذا اإليذاء ال حيرك فيهم ساكناً لكالم هللا 

    )فَإِنْ )فَإِنْ :  أو جهٌل، وإمنا كما قال    ، يه نُكران، أو جحودٌ وهبم إىل عمل  ف 

ال يشتغل ابلرد على من قاتله أو ساب ه، وال يشتغل   قَاتَلَهُ( قَاتَلَهُ(     أَوْ أَوْ     أََحدٌ أََحدٌ     َسابَّهُ َسابَّهُ 
َ  إِنَّ    ابلدفع عن نفسه، وإمنا يدخل يف قول ربه: َِّذينَ  َعنِ  يَُد فِعُ  ٱّللَّ  ٱل

قراءة  و   الحج   (38) َءاَمنُو ا    اّللَ ))  ُأخرى:يف  بذاته   (( عُ فَ د  يَ   إِنَّ  يدفع 
 وكماالته ومجاالته عن الذين آمنوا.

وأصبحُت  ، يعين أان قد تضرعُت ابلصيام َصائٌِم( َصائٌِم(     اْمُرؤٌ اْمُرؤٌ     إِن ِيإِن ِي    )فَْليَقُلْ )فَْليَقُلْ 
يقول فيه األانم ما حيلو هلم   مرتدايً لرداء احلق على الدوام، واحلق  

وله حاٌل من ذلك، وال حيُ   ال يغريه شيء   ، وهو  فُيصيبون وخُيطئون
جيازيهم   وإمنا  أبعماهلم،  اخللق  جيازي  ال  ألنه  حال،  وتعاىل عن   تبارك 

 مبراداهتم يف قلوهبم. 
إين أمرٌؤ صائم عن بنفسه وبكله:  فإن ساب ه أحٌد أو قاتله فليُقل  

 هذه اهلفوات، وعن هذه الصغائر، وعن هذه الداناي. 
دٍ ُمحَ ُمحَ     نَْفسُ نَْفسُ     )َوالَِّذي )َوالَِّذي  دٍ مَّ ائِمِ     فَمِ فَمِ     لَُخلُوفُ لَُخلُوفُ     بِيَِدهِ بِيَِدهِ     مَّ ائِمِ الصَّ ِ     ِعْندَ ِعْندَ     أَْطيَبُ أَْطيَبُ     الصَّ ِ َّللاَّ   ِريحِ ِريحِ     ِمنْ ِمنْ     َّللاَّ

أن رائحة الصائم اليت ترد إىل صدره وإىل   يُقسم رسول هللا    اْلِمْسِك( اْلِمْسِك( 
 :روحه من قول هللا  

 
ي هريرة  31  صحيح البخاري ومسند أحمد عن أنر
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   نَُّت  َوَرۡيَحان   فََرۡوح عند هللا   الواقعة  (89) نَعِيم   وَجَ أطيب 
أو ترد من عني املنة، ألهنا واردة   ، من اجلنةاليت ترد  من كل روائح املسك  

 .من عند هللا  
ائِمِ   )) ائِمِ ِللصَّ   ( (   بَِصْوِمهِ بَِصْوِمهِ   فَِرحَ فَِرحَ   َربَّهُ َربَّهُ   لَِقيَ لَِقيَ     َوإِذَاَوإِذَا  فَِرَح،فَِرَح،  أَْفَطرَ أَْفَطرَ   إِذَا إِذَا   يَْفَرُحُهَما،يَْفَرُحُهَما،  فَْرَحتَانِ فَْرَحتَانِ   ِللصَّ

لذي حيبه ربه الصائم بربه املُوفق ابلعمل ا  الصائم احلقيقي وهو  
 :له فرحتان يفرحهما

آذن بوصاله، ووهبه وقتاً مثيناً لينال به   إذا أفطر فرح ألن هللا  
 .تبارك وتعاىلدة مجال هللا  شاهمجاله وكماله، فيفرح إذا ُأذن له مب

 . وإذا لقي ربه فرح بصومه
كوت حضرة الكرمي والرب هنا هو املريب الذي يريب األرواح يف مل 

وإمنا فرح بصومه الذي أقامه فيه ربه، ...  الفتاح، ومل يُقل فرح بعمله،  
هلل الذي وفقه وأقامه وجعله من ابأي أنه ال يفرح ابلعمل ولكنه يفرح  

 أهل هذا العمل. 

 م: رضي هللا عنهقيل ألحد العارفني  
  ((((  بنقض العزائم بنقض العزائم   : : ؟ قال؟ قالتبارك وتعالىتبارك وتعالىكيف عرفت هللا  كيف عرفت هللا  )) )) 

ره، إال وجيد أن هللا    أي أنه ال يعزم على أمر تبارك وجيهزه وحُيضِّ
هلل ومن هللا ابهنايته، ليكون كله ملواله، وكله    ئه إىليُغريه كله من بد  وتعاىل

 .تبارك وتعاىلوإىل هللا  
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يعلم علم   حه، ولكن ، ويُعد رو فعلى املريد الصادق أن جيهِّز نفسه
 .اليقني أنه ال حيدث ألهل اليقني إال مراد رب العاملني  

ومن أراد أن يكون من أهل هذا املقام فليسمع إىل اإلمام أيب 
 وهو يقول:   ئم  االعز 

مطلٍق  نور   بحر  ي 
 
ف  

ٌ
غـــــــاٍر  أنـــــــا 

 

ي وال مالحـــــــــــــــــــــــــــــــــ ر يحـــــــــــــــــــــــــــــــــ ال ب
 
 رصن

ي تجرا  
 د عن سوى من رام يعرفن 

 

يعــــــــــــــــــــــــ نص ال   فالحة إن أراد  ــــــــــــــــــــــــ ش 

 عل أهـل الهوى   النور محظورٌ  

 

 
 
األقـــــــداح والحظ نعطـــــــك  بـــــــادر   ، 

ال  العناايت  هبذه  حيظى  أن  يريد  الذي  أن  يستغرق   أي  أن  بد 
 : وقته ونفسه وحاله وكله مع مواله  ،ابلكلية

أهوائها املردية، وال أحواهلا املبعدة  الدنية وال  فال يشعر ابلدنيا 
يتمتع فيها   أنه يف َغطسة زمزميةله كعن احلضرات اإلهلية، بل يكون بك

ابلقرب من احلضرة احملمدية، ويشرب فيها ويكرع مع أهل اخلصوصية 
الشراب صايف  الطهور    ، من  دار، ومن صايف  قد  األرواح  على  الذي 

 صافية روحانية.  لكلية يف حياةالذي يعيش يف هذه األحول يعيش ابو 
 ..   لنا هبذا اجلمالأن جيمِّ   نسأل هللا  
 ..   وأن يكرمنا هبذا الوصال   ..   لنا هبذا الكمالوأن يكمِّ 

 التصال على الدوام. اوأن جيعلنا وإايكم من أهل الدنوِّ و 
  وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 
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ُهَما  اّلل ُ   َرِضيَ   َعب اس   َعن اْبنَ    قَاَل:   َعنـْ

دا     النَّبِيُّ النَّبِيُّ   كاانا كاانا   }}   دا أاْجوا ْيرِ   النَّاِس النَّاِس   أاْجوا ْيرِ بِاْلخا كاانا   بِاْلخا كاانا وا دُ   وا دُ أاْجوا ا  أاْجوا اما     ياُكونُ ياُكونُ   ما

انا   فِيفِي ضا ما انا را ضا ما كاانا   ِجْبِريلُ ِجْبِريلُ   ياْلقاا ُ ياْلقاا ُ   ِحينا ِحينا   را كاانا وا م    عالاْيهِ عالاْيهِ   ِجْبِريلُ ِجْبِريلُ   وا مالسََّلا     السََّلا

انا   فِيفِي  لاْيلاة  لاْيلاة    ُكلَّ ُكلَّ   ياْلقاا ُ ياْلقاا ُ  ضا ما انا را ضا ما تَّى  را تَّىحا لاْيهِ   ياْعِرضُ ياْعِرضُ     ياْنساِلخا ياْنساِلخا   حا لاْيهِ عا     النَّبِيُّ النَّبِيُّ   عا

   م  عالاْيهِ عالاْيهِ   ِجْبِريلُ ِجْبِريلُ   لاِقياهُ لاِقياهُ   فاِإذاافاِإذاا  اْلقُْرآنا اْلقُْرآنا مالسََّلا دا   كاانا كاانا   السََّلا دا أاْجوا ْيرِ   أاْجوا ْيرِ بِاْلخا   بِاْلخا

يحِ   ِمنْ ِمنْ  يحِ الر ِ   البخاري( )رواه  اْلُمْرسالاِة { اْلُمْرسالاِة {   الر ِ

 ِحيمِ ِبْسِم هللا الر مْحَِن الر  
أنزله إىل خلق هللا وهو القرآن   اختار لنا خري كتاباحلمد هلل الذي  

قلبه كلمات كتاب هللا على  أنزل  نيبّ   أفضل  لنا  واختار  وهو   الكرمي، 
إلنزال القرآن وهو   وف الرحيم، واختار لنا أفضل زمان سيدان حممد الرؤ 

سطع فيها يف قلوبنا أبنوار القرآن يلنا خري ليلة    شهر رمضان، واختار
 ومبعاين القرآن وأبسرار القرآن وهي ليلة القدر. 

كان املثل األعلى يف التعامل مع كتاب هللا، ويف التعامل   النيب  
 .  مع مواله  

  ويف هذا احلديث الليلة الذي يرويه سيدان عبد هللا بن عباس  
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ا النبوية  اخلصال  بعض  لنا  الراقيةيبني  النفوس  إليها  هتفو  اليت   ، لعالية 
 وحتاول أن تلحق هبا وتتمسك هبا لتفوز هبذه املقامات العالية. 

جند الدقة  عندما ننظر إىل حديث سيدان عبد هللا بن عباس و 
هتا للحضرة البالغة يف اختيار الكلمات اليت تعب عن املعاين اليت يريد إثبا

النيب كان جيود يف رمضان عند دراسته فهو يريد أن يقول أن  ...    احملمدية
مع سيدان جبيل القرآن ابخلري، ولكنه مل ينسى أن يُقرر حقيقة اثبتًة مدى 

وهذه هي احلقيقة األوىل   بِاْلَخْيِر( بِاْلَخْيِر(     النَّاِس النَّاِس     أَْجَودَ أَْجَودَ         النَّبِيُّ النَّبِيُّ     )َكانَ )َكانَ :  ، فقالالدهر
 يف رمضان أو يف غريه. 

 ابجلود الذي ليس له شبيه وال مثيل، حت أنه    انفرد فقد 
 فقال: يسأله،  جاءه رجٌل يوماً  

ا}  }   اما ْيء ،    ِعْنِديِعْنِدي    ما ْيء ،شَّا لاِكنِ     شَّا لاِكنِ وا نِي  فاِإذاافاِإذاا    عالايَّ عالايَّ     اْبتاعْ اْبتاعْ     وا اءا نِيجا اءا ْيء      جا ْيء  شَّا ْيتُهُ     شَّا ْيتُهُ قاضَّا     ،،قاضَّا

رُ     فاقاالا فاقاالا  رُ ُعما سَُّولا   يااياا:  :  ُعما سَُّولا را ِ،    را ِ،َّللاَّ ا    أاْعطاْيتاهُ،أاْعطاْيتاهُ،    قادْ قادْ     َّللاَّ افاما ُ     كالَّفاكا كالَّفاكا     فاما ُ َّللاَّ ا    َّللاَّ اما   ،،ْيهِ ْيهِ عالا عالا     تاْقِدرُ تاْقِدرُ   َلَل    ما

را     قاْولا قاْولا         النَّبِيُّ النَّبِيُّ     فاكاِر ا فاكاِر ا  را ُعما ُجل      فاقاالا فاقاالا     ،،ُعما ُجل  را ارِ     ِمنا ِمنا     را ارِ األاْنصََََّّّّا ولا     يااياا:  :  األاْنصََََّّّّا سََََُّّّّ ولا را سََََُّّّّ ِ،    را ِ،َّللاَّ   َّللاَّ

َل    أاْنِفقْ أاْنِفقْ  َلوا فْ     وا فْ تاخا ما     إِْقَلَل،إِْقَلَل،    اْلعاْرِش اْلعاْرِش   ِذيِذي    ِمنْ ِمنْ     تاخا ما فاتاباسَََّّّ ولُ     فاتاباسَََّّّ سََُّّ ولُ را سََُّّ فا         َّللاَِّ َّللاَِّ     را عارا فا وا عارا     وا

ْجِههِ   فِيفِي  اْلبِْشرا اْلبِْشرا  ْجِههِ وا ِ   ِلقاْولِ ِلقاْولِ   وا اِري  ِ األاْنصا اِري  ذاا  ::قاالا قاالا   ثُمَّ ثُمَّ   ،،األاْنصا ذاابِها   33{{  أُِمْرتُ أُِمْرتُ   بِها

ذهب إىل أي دكان واشرتي منه ما تريد، وتكون ابتع علي  يعين  وا
 : حت قال بعض الوص افني يف مدحه   تسديدها،  البضاعة علي  وعلي  

ي تشــــهده
 
 ما قال ال قط إال ف

 

 لوال التشهد كانت الءه نعُم 
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ولكن كان  ( هللاأشهد أن ال إله إال )إال يف قوله   ( ال)يعين مل يُقل 
يعطيه ما ويريد أن حُيقق لكل إنسان مناه و نعم،    أويقول دائماً: لبيك  

 يتمناه، حت قال بعض الواصفني: 
د بســـــط الكفِّ حنر    أنهلو  تعوا

 

 ثنــاهــا لقب   
ُ
 ه أنــاملــهطعــ لم ت

تعو د أن تكون يده مبسوطة ابلعطاء للفقراء وغريهم، حت أنه لو  
طعه، ألهنا تعود ت على البسط وعلى العطاء، أراد أن يقبضها يوماً مل ت

 ومكان.    كل زمانأجود الناس ابخلري يف  فكان  
 : ((  َرَمَضانَ َرَمَضانَ   فِيفِي  يَُكونُ يَُكونُ   َماَما  أَْجَودُ أَْجَودُ   َوَكانَ َوَكانَ   ))

كان يزيد يف اجلود يف شهر رمضان، ألن الصدقة يف رمضان أوقع 
 :   ُسئلوأعلى وأغلى يف األجر والثواب عند هللا من غري رمضان، 

داقاةِ   أايُّ أايُّ   }} داقاةِ الصَّ لُ أاْفضالُ     الصَّ داقاة    : : قاالا قاالا   ؟ ؟ أاْفضا داقاة  صا انا   فِيفِي  صا ضا ما انا را ضا ما   34{ {     را

يف األجر والثواب عند هللا الصدقة اليت خترج يف األفضل  يعين  
 شهر رمضان. 

يف   أن جود رسول هللا    ويبني سيدان عبد هللا بن عباس  
 :رمضان كان يظهر حني يلقاه جبيل

    يَْنَسِلخَ يَْنَسِلخَ     َرَمَضاَن َحتَّىَرَمَضاَن َحتَّى    فِيفِي    لَْيلَةٍ لَْيلَةٍ     ُكلَّ ُكلَّ     قَاهُ قَاهُ يَلْ يَلْ     السَّالم السَّالم     َعلَْيهِ َعلَْيهِ     ِجْبِريلُ ِجْبِريلُ     َوَكانَ َوَكانَ     ))

  (( َ  َ اْلقُْرآناْلقُْرآن    النَّبِيُّ النَّبِيُّ   َعلَْيهِ َعلَْيهِ   يَْعِرضُ يَْعِرضُ 
وبني   يعيشون،  هللا  ملكوت  يف  ليلة  أهنم كانوا كل  ذلك  ومعىن 
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آايت كتاب هللا يتنعمون، إما أن يقرأ هو ويستمع جبيل، وإما أن يقرأ 
جبيل ويستمع رسول هللا، وهذه ُتسمى املعارضة، يعارضه يعين يقرأ وهو 

 .يسمع، أو يسمع وهو يقرأ 
، يعين خيتمان مرة   كل عاميف  وكان يفعل ذلك مع رسول هللا  

القرآن يف شهر القرآن هبذه الطريقة الفذة الروحانية النورانية مرة، فلما 
، قام هبذا العمل مرتني يف األخري يف حياة النيب  رمضان    شهر كان  

 هذا العام.
 :يتبادالن تالوة القرآن   اوكان إذا جاءه األمني جبيل وأخذ

ويزداد جوده ،  رمضان  جيود ابخلري أكثر، فيزداد جوده يف شهر 
أكثر عند تالوة القرآن مع األمني جبيل عليه وعلى نبينا أفضل الصالة 

 وأمت السالم. 
 : ة حنتاجها يف حياتنا مع الصاحلنيوهذا يعطينا معاين عد

 أن اإلنسان إذا لقي الصاحلني وتالقى معهم، الاملعىن األول   -
 ال ف ق اجلود،  لُ بد أن يكون يف هذا الوقت واحلني متخلقاً بُ 

ينبغي أن يكون يف حضرة الصاحلني ويتصف ابلبخل أو األثرة 
فاً بد أن يكون متص   او األاننية، لكن يف حضرة الصاحلني ال

 . لنيب الغايل  ابجلود العايل الذي يتشبه فيه اب
كذلك اإلنسان عند عمل اخلري ينبغي أن يظهر عليه معاين  -

 : للخري هو قوله    ، وأفضل عمل اجلود



 

41 

تِي   بااداةِ بااداةِ عُ عُ   أاْفضالُ أاْفضالُ   }} تِي أُمَّ ةُ   أُمَّ اءا ةُ قِرا اءا 35{ {     اْلقُْرآنِ اْلقُْرآنِ   قِرا
  

 : تبارك وتعاىلفعند تالوة القرآن وهو أكمل أعمال الب واخلري هلل  
ينبغي أن يكون معه جوٌد يتسابق به املرء لرضاء حضرة الرمحن 

  يُرضي هللا بتالوة كتابه، ويُرضي خلق هللا بتنفيذ ما أوجب هللا ، فهو
منا يف كتابه، فينفذ القرآن وهو يقرأ القرآن مع حضرة  وما أراد هللا 

 .الرمحن  
 ( (     يَْنَسِلخَ يَْنَسِلخَ   َحتَّىَحتَّى  َرَمَضانَ َرَمَضانَ   فِيفِي  لَْيلَةٍ لَْيلَةٍ     ُكلَّ ُكلَّ   يَْلقَاهُ يَْلقَاهُ   السَّالمالسَّالم    َعلَْيهِ َعلَْيهِ   ِجْبِريلُ ِجْبِريلُ   َوَكانَ َوَكانَ   ))

 املبارك.يعين حت مير شهر رمضان  
يحِ   ِمنْ ِمنْ   بِاْلَخْيرِ بِاْلَخْيرِ   أَْجَودَ أَْجَودَ   َكانَ َكانَ     السَّالم السَّالم   َعلَْيهِ َعلَْيهِ   ِجْبِريلُ ِجْبِريلُ     لَِقيَهُ لَِقيَهُ     فَإِذَافَإِذَا  )) يحِ الر ِ   الر ِ

 : ((  اْلُمْرَسلَةِ اْلُمْرَسلَةِ 
فإذا لقيه جبيل عليه السالم كان أجود ابخلري من الريح الشديدة 

 ..    خلريات والبكات اليت حتمل ا
 ق الذي ينبغي أن يتصف أجود منها ألن اجلود هو اخلُلُ   فكان  

 هتدى. لنيب املهتدى ومن على منهجه وصراطه ابه ا
 : خنلص من هذا احلديث الشريف إىل أنه  نإذ

ينبغي ملن أراد أن يكون من الروحانيني، أو من أهل خصوصية 
 : معية النيب املصطفى األمني، أو من أهل قرب القرابة من رب العاملني

رآن، عليه أن يكون أفضل عبادة له يف رمضان وغريه تالوة الق -
 

ي ومسند الشهاب عن النعمان بن بشبر  35
 شعب اإليمان للبيهقر
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 -وخاصة مع الروحانيني، ألن تالوة القرآن مع الروحانيني  
جبيل   هنا  هلم  املرء  -واملثل  شأن  نورانيته  ،ترفع   ،وترفع 

 .ي شفافيته، وجتعله يف حالة مرضية عند رب البية  وتُرقِّ 
املراد ال - يتم  ببد    ولكي  التايل واملتعبد  كتاب هللا أن يكون 

 يف يده من خريات مواله، غري شحيح أجود خلق هللا مبا وقع  
 يف األنصار الذين مدحهم وغري بيل، وإمنا يعمل بقول هللا

 هللا:
  َنُفِسهِمۡ  عَلَىَٰٓ  َويُۡؤثُِرون

َ
 ُشحَّ  يُوَق  وََمن َخَصاَصة    بِهِمۡ  كَانَ  َولَوۡ  أ
َلَٰٓئِكَ  َنۡفِسهِۦ و 

ُ
 .الحشر   (9) ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  فَأ

 : الذي ينجو يف طريق القوم ويصري إماماً وسيداً للقوم  نإذ
والذي وال حيزن على مفقود،    ،ويفرح ابجلود  ، الذي جيود وجيود

يتلو القرآن مع أهل القرب والعيان، وينفذه عمالً ليكون أكمل برهان 
بكتاب هللا   وعامٌل  ابلقرآن،  ومنصهٌر  منفعٌل  أنه  الليل   على  آانء 

 وأطراف النهار.
 .. أن جيعلنا من أهل هذه اخلصوصية   تبارك وتعاىل نسأل هللا  

 ..   باع فيها خلري البيةأن يكرمنا حيسن االتِّ و 
 من العاملني ابألوامر والوصية.  وأن جيعلنا

 وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 
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  قَاَل:   الن يبِّ   َعنْ     ُهَريـَْرةَ   َأيب   َعنْ 
نْ   }} نْ ما انًا  اْلقاْدرِ اْلقاْدرِ   لاْيلاةا لاْيلاةا   قااما قااما   ما انًاإِيما اْحتِساابًا  إِيما اْحتِساابًاوا ا    لاهُ لاهُ   ُغِفرا ُغِفرا     وا اما     ِمنْ ِمنْ   تاقادَّما تاقادَّما   ما

نْ   ذاْنبِِه،ذاْنبِِه، ما نْ وا ما اما   وا اما صا انا   صا ضا ما انا را ضا ما انًا  را انًاإِيما اْحتِساابًا   إِيما اْحتِساابًا وا   ؛ ؛ وا

ا  لاهُ لاهُ   ُغِفرا ُغِفرا  اما   )صحيح البخاري(   ذاْنبِِه {ذاْنبِِه {  ِمنْ ِمنْ   تاقادَّما تاقادَّما     ما

احلمد هلل على هداه، والصالة والسالم على   ، ِم هللا الر مْحَِن الر ِحيمِ ِبسْ 
 وصحبه ومن وااله.   سيدان حممد وآله   الشرف األعظم الذي أجل نا به هللا 

إذا كانت  قالوا:    -أغلبهم عارفون وصاحلون  و   -الفقهاء األجالء  
ليلة اجلمعة يف العشر األواخر إحدى الليايل الوترية فهي أحرى أن تكون 

هي ليلة القدر، فكانوا جيعلون هذه الليلة إذا جاءت هبذه املواصفات  
 فعاًل وحتقيقاً ليلة القدر. 

ليلة القدر وشهر رمضان إمنا منحنا هللا تعاىل هبما الرضوان واألمان 
حتفى يف أرضه ومسائه بنزول خري ا  بارك وتعاىلتلنزول القرآن، فإن هللا  

وكان هذا الزمن الذي ،  كتبه على خري رسله خلري أمة ُأخرجت للناس
هذا الزمن وهو هللا تبارك وتعاىل  أُنزل فيه القرآن هو شهر رمضان، فعظ م  

شهر رمضان، ألنه الشهر الذي أُنزل فيه القرآن من عند حضرة الرمحن 
 . على النيب العدانن  
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ختصت بنزول القرآن ألنه نزل بليلة عظ م هللا وكذلك الليلة اليت ا
ثواهبا  ،أجرها احلبور   ،وضاعف  من  فيها  وجعل  أنوارها،  وضاعف 

وجعل فيها مما يتحري فيه املرء من آايت هللا وعطاءات هللا   ،والسرور
 ما جيعله يُكرر يف كل وقت  وحني: ألهل كتاب هللا  

   نَزلَۡن هُ  إِنَّا
َ
ا   ١ٱلَۡقۡدرِ  لَۡيلَةِ  فِى أ ۡدَرى كَ  وََم

َ
 لَۡيلَةُ  ٢ٱلَۡقۡدرِ  لَۡيلَةُ  َما أ

ِنۡ  َخيۡر   ٱلَۡقۡدرِ  لِۡف  م 
َ
ُل  ٣َشۡهر   أ لرُّوحُ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َتنَزَّ  بِإِۡذنِ  فِيَها وَٱ

ِن َرب ِهِم ۡمر   كُل ِ  م 
َ
 .)القدر(    ٥ٱلَۡفۡجرِ  َمۡطلَعِ  َحتَّى   ِهيَ  َسَل م   ٤أ

ألنه شهر إنزال   -جعل شهر رمضان    تبارك وتعاىلوإذا كان هللا  
الغفار    امعةج  مغفرة واسعة   شهر  -القرآن   ، للمؤمنني من حضرة 

ويف   :صاعداً منبه املبارك، وكان مكوانً من ثالث درجات  حت كان  
م يف الدرجة الثانية رفع يديه   ..   الدرجة األوىل رفع يديه وقال: آمني

فاستفهم   ..   مث يف الدرجة الثالثة رفع يديه وقال: آمني   ..   وقال: آمني 
 : عن سر قوله: آمني، فقال   أصحابه املباركني منه  

السََّلمُ  الصََّلةُ  عالاْيهِ  ِجْبِريلا  إِنَّ  } ضا  وا  :فاقاالا  ِلي، عارا

نْ  بُْعًدا كا  ِلما انا  أاْدرا ضا ما ،: قُْلتُ  لاهُ، ياْغفارْ  فالامْ  را ا آِمينا قِيتُ  فالامَّ  الثَّانِياةا، را

نْ  بُْعًدا: قاالا  ل ِ  فالامْ  ِعْندا ُ  ذُِكْرتُ  ِلما ، يُصا ،: قُْلتُ  عالاْيكا ا آِمينا قِيتُ  فالامَّ  را

نْ  بُْعًدا: قاالا  الثَّاِلثاةا، كا  ِلما ا ُ  أاْدرا ا أاوْ  ِعْندا ُ  اْلِكبارا  أاباوا ُدهُما  ؛أاحا
37 نَّةا، يُْدِخَل ُ  فالامْ   :ويف رواية أخرى، آِمينا {: قُْلتُ  اْلجا

38 نْ }  كا  ما انا  أاْدرا ضا ما لامْ  را   { شاِقيا  فاقادْ  ياُصْمهُ  وا

 
ي عن كعب بن عجرة  37
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بد أن يفوز  من األعوام ال ي من أدرك شهر رمضان يف أي عامأ
حت تعجب ...    تبارك وتعاىلمن املغفرة من حضرة الرمحن    بنصيب عظيم

  :ممن حضر رمضان ومل ُيصبه جزٌء من هذه املغفرة، فقال    النيب  
ِ شاْهر  يُْغفاُر لاهُ؟! {  انا فاِفي أاي  ضا ما ْن لاْم يُْغفاْر لاهُ فِي شاْهِر را ِ شاْهر  يُْغفاُر لاهُ؟! { } فاما انا فاِفي أاي  ضا ما ْن لاْم يُْغفاْر لاهُ فِي شاْهِر را   39} فاما

فات  أي مت أتتيه  إذا كانت  املغفرة  املغفرة وهو هذه  ته يف شهر 
زير املعىن املبىن غ   يف حديث بسيط قصري    النيب  وبني    شهر رمضان؟

 عن النيب    فعن أيب هريرة    وفضل صيام شهر رمضان   نفضل القرآ
نْ     }}::قال نْ ما انًا    اْلقاْدرِ اْلقاْدرِ     لاْيلاةا لاْيلاةا     قااما قااما     ما انًاإِيما اْحتِساابًا    إِيما اْحتِساابًاوا ا    لاهُ لاهُ     ُغِفرا ُغِفرا     وا اما     ذاْنبِِه، ذاْنبِِه،     ِمنْ ِمنْ     تاقادَّما تاقادَّما     ما

نْ  ما نْ وا ما اما   وا اما صا انا   صا ضا ما انا را ضا ما انًا   را انًا إِيما اْحتِساابًا  إِيما اْحتِساابًاوا ا    لاهُ لاهُ   ُغِفرا ُغِفرا   وا اما  4040ذاْنبِِه { ذاْنبِِه {     ِمنْ ِمنْ     تاقادَّما تاقادَّما     ما
وحترى إحيائها بطاعة   ،من قام ليلة القدر اليت أُنزل فيها القرآن ف

، فإنه هللا والتقرب إىل هللا والعمل املطابق لسنة حبيب هللا ومصطفاه  
ي إذا ُحيِّ   كرًا هلل على نعمة إنزال كتاب هللا، وهللا  ا يكون بذلك ش

يغفر له ما تقدم من بتحية حييي أبحسن منها أو يردها، فريد عليه أبن  
 .على نزول كتاب هللا   تبارك وتعاىلذنبه، ألنه يشكر هللا  

فإن مل يستطع أن يُقوم ابلليلة ليشكر هللا على نزول القرآن، يصوم 
على نزول القرآن،   تبارك وتعاىل فإن الصيام يف رمضان شكٌر هلل    ،ابلنهار

املال فإن  الروحانية،  واحلياة  ابلروحانيني  حتقق  ال وفيه  الروحانيني  ئكة 
أيكلون وال يشربون وال ينامون، وكذلك الصائمون هبم يتشبهون، فإذا 
صاموا ال أيكلون وال يشربون وال ينامون وابملالئكة يتشبهون، شكرًا هلل 

ال تضاهيها نعمة، وال يسامتها على نعمة إنزال القرآن اليت    تبارك وتعاىل
 

ي أخبار قزوين للرافعي  39
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 يف األرض وال يف السماء.  شيء
تبارك  إمياانً يعين خالصاً عمله لوجه هللا    إِيَمانًا( إِيَمانًا(     اْلقَْدرِ اْلقَْدرِ     لَْيلَةَ لَْيلَةَ     قَامَ قَامَ     )َمنْ )َمنْ 

ا من اخللق وال ثناءً   ،وال شكوراً   اال يرجو من هذا العمل جزاءً   ،وتعاىل
 ذماً، وإمنا عمله خالصاً ملواله. حاً وال  وال مدحاً وال قد
ال يرجو به   ، أي جيعل هذا العمل خالصاً لوجه هللا  )َواْحتَِسابًا ()َواْحتَِسابًا (

الذي يرجوه من   من مواقف احلساب، وإمنا كل  ، وال يرجو به جناةجنة
 .وراء هذا العمل هو الشكر حلضرة الشكور  

زِيَدنَُّكمۡ   َشَكۡرُتمۡ  لَئِن   يقول:   وهو  
َ
فإن    إبراهيم   (7) لَأ
هللا   زاده  عطاايه  على  هللا  اإلنسان  وتعاىلشكر  هذه   تبارك  نفس  من 

ت ال يعلمها إال أصحاب اإلمدادات الذين نرجوا هللا أن العطااي، زايدا
 نكون منهم أمجعني. 

املغفرة  وك يستوجب  الذي  الصيام  الشاكلة ذلك  على هذه  هو 
يعين تصديقاً قلبياً إميانياً ال شك فيه إِيَمانًا(  إِيَمانًا(      َرَمَضانَ َرَمَضانَ     َصامَ َصامَ     )َوَمنْ )َوَمنْ أيضاً:  

للثواب اخلالص من   )َواْحتَِسابًا( )َواْحتَِسابًا( ،  ال ُشبهة فيهوال مرية فيه و  يعين طلباً 
من ائهم وال الظهور بينهم، و هللا، ال طلباً ملعرفة اخللق وال شكرهم وال ثن

مَ     َماَما    لَهُ لَهُ     )ُغِفرَ )ُغِفرَ فعل ذلك   مَ تَقَدَّ ا     لاهُ لاهُ     ُغِفرا ُغِفرا     }}  ويف بعض الرواايت:   ذَْنبِِه( ذَْنبِِه(     ِمنْ ِمنْ     تَقَدَّ ا ما     ما

ا تاأاْخرا   ذاْنبِهِ ذاْنبِهِ     ِمنْ ِمنْ   تاقادَّما تاقادَّما  ما ا تاأاْخرا وا ما  4141{ {   وا
الذنو و  يعينمغفرة  هنا  ُتسمى   ب  اليت  الذنوب  له  هللا  يغفر  أن 

ال  ..   الصغائر واليت مل تصل إىل حد الكبائر  كبائر حتتاج إىل توبة ألن 
 وبة النصوح اليت يقول فيها هللا: خالصة هلل، والت  نصوحاً 

 
ي هريرة  41  مسند أحمد عن أنر
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 َها يُّ
َ
أ َِّذينَ  َيَٰٓ ِ  إِلَى تُوبُو ا   َءاَمنُوا   ٱل ا تَۡوبَة   ٱّللَّ  .التحريم   (8) نَُّصوحً

خالصة  يعين  تستوجب   !  ونصوحاً  اخلالصة  يندم   والتوبة  أن 
ابألسف  حُيس  جيعله  شديداً  ندماً  الذنوب  من  فعل  ما  على  اإلنسان 

وأن يُقلع ،  والندم عند خماطبته ملواله، واخلجل من لقاء هللا جل يف عاله
كيدًا وأن يعزم عزماً أ،  ويرتك هذا الذنب الذي يفعله فوراً وال يرجع إليه

 ويعاهد هللا أن ال يرجع إىل هذا الذنب أبداً.
فإذا كان هذا الذنب فيه حقوٌق للخلق وللعباد فشرط قبول التوبة 

يتوب هللا   ما هلم حت  للخلق  يرد  للعباد حقوقهم، وأن  يرد  تبارك أن 
 ، ويغفر له ما تقدم من ذنبه. عليه توبًة نصوحاً   وتعاىل

ان متشي مع كتاب الرمحن وهكذا جند أن املغفرة يف شهر رمض
 إنزال نعمة  على  هلل  شكرًا  صام  إذا  املسلم  لإلنسان  يغفر  فهو   ،

القرآن، ويغفر له إذا قام بني يدي هلل يف ُجنح الظالم طالباً رضاه وشكراً 
القرآن، وهو يغفر له إذا   إنزال  من أجل   أطعم أي إنسان صائمعلى 
 : إنزال القرآن فرحاً بنزول القرآن، قال  

نْ }  }   نْ ما ائًِما  فِيهِ فِيهِ   فاطَّرا فاطَّرا     ما ائًِماصا ةً     كاانا كاانا   صا ْغِفرا ةً ما ْغِفرا ِعتْقا   ِلذُنُوبِِه، ِلذُنُوبِِه،   ما ِعتْقا وا قاباتِهِ   وا قاباتِهِ را     النَّاِر،النَّاِر،  ِمنا ِمنا     را

كاانا  كاانا وا     لاْيسا لاْيسا : : قاالُواقاالُوا  ،،شاْيء  شاْيء    أاْجِر ِ أاْجِر ِ   ِمنْ ِمنْ     ياْنتاِقصا ياْنتاِقصا   أانْ أانْ     غاْيرِ غاْيرِ   ِمنْ ِمنْ   أاْجِر ِ أاْجِر ِ   ِمثْلُ ِمثْلُ     لاهُ لاهُ   وا

ا    ناِجدُ ناِجدُ   ُكلُّنااُكلُّناا اما رُ   ما رُ يُفاط ِ ائِما   يُفاط ِ ائِما الصَّ ُ     يُْعِطييُْعِطي  ::فاقاالا فاقاالا   ،،الصَّ ُ َّللاَّ ابا   هاذااهاذاا  َّللاَّ ابا الثَّوا نْ     الثَّوا نْ ما     فاطَّرا فاطَّرا   ما

ائًِما ائًِماصا ة ،    عالاىعالاى  صا ة ،تاْمرا ،   شاْرباةِ شاْرباةِ   أاوْ أاوْ   تاْمرا اء  ، ما اء  ْذقاةِ     أاوْ أاوْ   ما ْذقاةِ ما   42{ {   لابان  لابان    ما

فمن فط ر فيه صائماً ولو على مترة غفر هللا له ما تقدم من ذنبه، 
 وفاز ابلعتق من النريان.  ،وكان له مثل أجر هذا الصائم
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وشكراً هلل على إنزال   ، طلباً ملرضاة هللاأما من أشبع فيه صائماً  
من حوض الكوثر يوم   يعده أن يشرب تبارك وتعاىلكتاب هللا، فإن هللا 

 : ، قال  ال يظمأ بعدها أبداً   القيامة شربة هنيئة مريئة 
نْ }  }   ما نْ وا ما ائًِما،  فِيهِ فِيهِ   أاْشباعا أاْشباعا   وا ائًِما،صا ُ   ساقاا ُ ساقاا ُ   صا ُ َّللاَّ ْوِضي  ِمنْ ِمنْ   َّللاَّ ْوِضيحا ُ   َل َل   شاْرباةً شاْرباةً   حا أ ُ ياْظما أ   ياْظما

تَّى تَّىحا نَّةا   ياْدُخلا ياْدُخلا   حا نَّةا اْلجا   43{ {     اْلجا

هذا  بقدر  املؤمنني  ومعرفة  هللا،  شأن كتاب  إلعالء  هذا  كل 
لرضاه،  طالبني  عاملني  الدنيا  به يف  فيقوموا  عند حضرة هللا،  الكتاب 
ويقومون به طالبني يف اآلخرة النجاة، ويقومون به طالبني أن يشفع هلم 

 القرآن: قارانً بني الصيام و  عند هللا، ولذلك قال  
ياامُ   }} ياامُ الص ِ اْلقُْرآنُ   الص ِ اْلقُْرآنُ وا ِة،   ياْوما ياْوما   ِلْلعاْبدِ ِلْلعاْبدِ   ياْشفاعاانِ ياْشفاعاانِ   وا ِة، اْلِقيااما   اْلِقيااما

ياامُ   ياقُولُ ياقُولُ    ياامُ الص ِ ِ،     أايْ أايْ   ::الص ِ ب  ِ، را ب  ناْعتُهُ   را ناْعتُهُ ما اتِ   الطَّعااما الطَّعااما   ما الشَّهاوا اتِ وا الشَّهاوا اِر،  وا اِر،بِالنَّها   بِالنَّها

ياقُولُ     فِيِه،فِيِه،  فاشاف ِْعنِي فاشاف ِْعنِي    ياقُولُ وا   ::اْلقُْرآنُ اْلقُْرآنُ   وا

ناْعتُهُ  ناْعتُهُ ما   44{ {   شافَّعاانِ شافَّعاانِ فايُ فايُ   : : قاالا قاالا     فِيِه،فِيِه،  فاشاف ِْعنِي فاشاف ِْعنِي     بِاللَّْيِل،بِاللَّْيِل،  النَّْوما النَّْوما   ما

أن جيعلنا من الشاكرين الذاكرين الفاكرين احلاضرين   نسأل هللا  
وأن جيعلنا دائماً وأبداً من الذين يتمتعون ،  وحني  هللا يف كل وقتبني يدي  

ويعملون يف كل أوقاهتم طلباً ،  ويستمتعون ابلعمل ابلقرآن ،  بتالوة القرآن
 لرضاء حضرة الرمحن. 

  رك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م وصلى هللا وسل م واب
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ي المستدرك عن عبد هللا بن عمرو رض 
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4545

 :   اّلل ِ   َرُسولُ  قَالَ  قَاَل:    ُهَريـَْرةَ   َأيب   َعنْ 

نْ   }} نْ ما ورِ   قاْولا قاْولا   ياداعْ ياداعْ   لامْ لامْ   ما ورِ الزُّ لا   الزُّ اْلعاما لا وا اْلعاما   ؛ ؛ بِهِ بِهِ   وا

ة    ّلِِلَِّ ّلِِلَِّ   فالاْيسا فالاْيسا  اجا ة  حا اجا هُ   ياداعا ياداعا   أانْ أانْ   فِيفِي  حا هُ طاعااما اباهُ {   طاعااما شارا اباهُ { وا شارا   وا

 (   صحيح البخاري وسنن الرتمذي   )

عن قول الزور يتعلق بقبول األعمال، ويدخل فيها   هذا احلديث 
 .اليت يعملها املرء للواحد املتعال    كل األعمال

فليس العمل فيه قاصٌر على الصيام، بل على سائر األعمال اليت 
 أمران هبا هللا، ونعملها يف كل أحوالنا أتسياً حببيب هللا ومصطفاه. 

ورِ   قَْولَ قَْولَ   يََدعْ يََدعْ     لَمْ لَمْ   َمنْ َمنْ   )) ورِ الزُّ   : : ((  الزُّ

 :هو  يدع يعين يرتك، وقول الزور  
قول  والغيبة   كل  وتلبيس، كالكذب  وتدليٌس  وتزويٌر  زوٌر  فيه 

 والنميمة والسب والشتم واللعن وما شابه ذلك. 
وإما يعمل   ،إما أن يقوله اإلنسان، كأن يكذب أو يسب أو يغتب

ثنني، أو يضع وشاية بني صديقني، فهذا قوٌل وهذا عمل ابه كأن ينم بني  

 
ي  –المقطم  45  م 2021/ 5/ 11ـه 1442من رمضان  29مجمع الفائزين الخبر
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 واألمر واحٌد فيهما. 
ِ   )فَلَْيسَ )فَلَْيسَ  ِ لِِلَّ  :َوَشَرابَهُ(َوَشَرابَهُ(  َطعَاَمهُ َطعَاَمهُ   يََدعَ يََدعَ   أَنْ أَنْ   فِيفِي  َجةٌ َجةٌ َحا َحا   لِِلَّ

ليس هلل حاجة أصاًل لعملنا مهما عملنا ومهما كان ...  احلقيقة  
وعن ..  عنا    غينٌ   ن هللا  ومهما كان شأنه ومهما كان قدره، ألعملنا،  

 طاعاتنا أمجعني.
ال تنفعه طاعة الطائعني، وال تضره معصية العاصني، وإمنا    فهو  

كناية عن أن هللا يستغين عن هذا وأمثاله وأعماهلم   يف هذا احلديثاألمر  
 أمجعني.

املصطفى   احلبيب  ُعظمى    وقد حدث يف عصر  ُتوضح آية 
 ...  للمؤمنني جالء هذه األمور 

قعدت   مع صديقتها  افقد  تتلفا كادات  حت  تحاداثن،  تمرأة  أن 
 ..   تزهق روحهما وال يستطيعان أن يتنفسا أو حيتيا إال بصعوبة ابلغة و 

 ل: فقال رج
ولا     يااياا  }} سَََُّّّ ولا را سَََُّّّ أاتاْينِ     هااُهنااهااُهناا    إِنَّ إِنَّ   َّللاَِّ َّللاَِّ   را أاتاْينِ اْمرا تاا  قادْ قادْ     اْمرا اما تااصَََّّّا اما ا    صَََّّّا إِنَُّهما اوا إِنَُّهما     كااداتاا كااداتاا   قادْ قادْ     وا

ضا     اْلعاطاِش اْلعاطاِش     ِمنْ ِمنْ     تاُموتَّااتاُموتَّاا    أانْ أانْ  ضا فَّاأاْعرا كَّاتا     أاوْ أاوْ     عانَّْهُ عانَّْهُ     فَّاأاْعرا كَّاتا سَََََّّّّّا ا     َّللاَِّ َّللاَِّ     نابِيَّ نابِيَّ     يَّاايَّاا    ::قَّاالا قَّاالا ، ثم  ، ثم  سَََََّّّّّا ا إِنَُّهمَّا     إِنَُّهمَّا

َّللاَِّ  َّللاَِّ وا اتاتَّاا    قَّادْ قَّادْ     وا اتاتَّاامَّا اداتَّاا    أاوْ أاوْ     مَّا اداتَّااكَّا ا    ::قَّاالا قَّاالا     ،،تاُموتَّااتاُموتَّاا    أانْ أانْ     كَّا ااْدُعُهمَّا تَّاا    ::قَّاالا قَّاالا     ،،اْدُعُهمَّا اءا تَّاافاجَّا اءا   فاِجيءا فاِجيءا     ::قَّاالا قَّاالا     ،،فاجَّا

ا  فاقاالا فاقاالا     ُعس   ُعس       أاوْ أاوْ     بِقاداح  بِقاداح   ْحدااُهما اإِلِ ْحدااُهما ِديًدا  داًماداًما    أاوْ أاوْ     قاْيًحاقاْيًحا  فاقااءاتْ فاقااءاتْ     ،،قِيئِيقِيئِي    ::إِلِ صََّّا ِديًداوا صََّّا لاْحًما    وا لاْحًماوا     ، ، وا

تَّى تَّىحا اءاتْ     حا اءاتْ قَّا فا     قَّا فا نِصَََََّّّّّْ داحِ     نِصَََََّّّّّْ داحِ اْلقَّا الا     ثُمَّ ثُمَّ     ،،اْلقَّا الا قَّا :    قَّا :ِلْْلُْخرا اءاتْ     ،،قِيئِيقِيئِي    ::ِلْْلُْخرا اءاتْ فاقَّا دام      قاْيح  قاْيح      ِمنْ ِمنْ     فاقَّا دام  وا   وا

ِديد   صَََّّّا ِديد  وا صَََّّّا لاْحم      وا لاْحم  وا غاْيِر ِ     عابِيط  عابِيط    وا غاْيِر ِ وا تَّى    وا تَّىحا اتْ   حا ْلا اتْ ما ْلا تاا     هااتاْينِ هااتاْينِ     إِنَّ إِنَّ   ::قاالا قاالا     ثُمَّ ثُمَّ     ،،اْلقاداحا اْلقاداحا     ما اما تاا صَََّّّا اما     صَََّّّا
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ا اعامَّ لَّ     عامَّ لَّ أاحا ُ   أاحا ُ َّللاَّ تاا    َّللاَّ أاْفطارا تااوا أاْفطارا ا    عالاىعالاى  وا اما ما   ما رَّ ما حا رَّ ُ   حا ُ َّللاَّ ا      َّللاَّ اعالاْيِهما تْ     ،،عالاْيِهما لاسََََّّّّا تْ جا لاسََََّّّّا ا    جا اإِْحدااُهما     إِلاى إِلاى     إِْحدااُهما

: :اأْلُْخرا عالاتاا  اأْلُْخرا عالاتاافاجا نِ     فاجا نِ ياأُْكَلا   46{{    النَّاِس النَّاِس   لُُحوما لُُحوما     ياأُْكَلا

 ...  كانت النتيجة العجيبة اليت هي آية ألهل العناية
 .، وهي ليست آكلٌة هلذه األصنافوىل تقيأت دماً وحلماً أن األ

 !!  أكملت الكوب دماً وحلماً، فتعجب القوملثانية  وا
 : قال  يف تقديره النوراين احملمدي  لكن النيب  

تاا    هااتاْينِ هااتاْينِ   إِنَّ إِنَّ } }  اما تااصا اما ا    صا اعامَّ ُ   لَّ لَّ أاحا أاحا     عامَّ ُ َّللاَّ تاا  َّللاَّ أاْفطارا تااوا أاْفطارا ا  عالاىعالاى    وا اما ما   ما رَّ ما حا رَّ ُ   حا ُ َّللاَّ ا      َّللاَّ اعالاْيِهما     ،،عالاْيِهما

لاساتْ  لاساتْ جا ا   جا ا إِْحدااُهما :  إِلاى إِلاى   إِْحدااُهما :اأْلُْخرا عالاتاا  اأْلُْخرا عالاتاافاجا نِ   فاجا نِ ياأُْكَلا   47{ {   النَّاِس النَّاِس   لُُحوما لُُحوما     ياأُْكَلا

وأفطرات   ، اللمن الطعام والشراب احلهااتن صامتا عما أحل هللا  
 من حلوم الناس ودمائهم.  على ما حرم هللا 

 يف القرآن:   أظهر علناً جلياً للعيان قوله    فكأن هللا  
  ُُّيحِب
َ
َحُدُكمۡ  أ

َ
ن أ

َ
ُكَل  أ

ۡ
ِخيهِ  لَحۡمَ  يَأ

َ
ا أ ُ   َمۡيت  تُُموه    فََكرِهۡ

 .الحجرات(12) 
فالذي يغتاب كالذي أيكل حلم أخيه وهو ميت، وهذا أمٌر تعافه 

 أصحاب الفطر السليمة املستقيمة. كل النفوس القومية، وكل  
 : بل األوضح من ذلك 

كان يف غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت على مسافة   أن الرسول  
 

ي عن عبيد  46
 مسند أحمد والبيهقر

ي عن عب  47
 يد مسند أحمد والبيهقر
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الغزوة ألهنا كانت يف شدة الصيف  بعيدة من املدينة، وكان أهل هذه 
 يف الزاد والركائب. عندهم ُشحٌّ يف احلاجات الضرورية، 

النيب   اثلثاً   فجعل  رجالً  رجلني،  الفقراء   مع كل  من  معهما 
طعمان، ويقومان طعمانه مما يَ ومها يُ   ، يتناوب معهما اإلركاب، وخيدمهما

 حبمله من انحية الزاد ومن انحية اإلركاب. 
الفارسي   سلمان  سيدان  معهما  رجالن كان  أن    وتصادف 

 كما ورد:وأرضاه،  
مَّ }  }   مَّ ضََّّا ُجلا  في بعض أسََّّفار   في بعض أسََّّفار       رسََّّول هللا  رسََّّول هللا  ضََّّا ُجلا  الرَّ ُجلاْيِن الرَّ ُجلاْيِن اْلُمْحتااجا إِلاى را اْلُمْحتااجا إِلاى را

ا  ا إِلاى المنزل فيهيئ لهماما يُْصِلُحُهما ياتاقادَُّم لاُهما ا، وا ْيِن ياْخِدُمُهما ا ُموِسرا ا إِلاى المنزل فيهيئ لهماما يُْصِلُحُهما ياتاقادَُّم لاُهما ا، وا ْيِن ياْخِدُمُهما ُموِسرا

ُجلاْيِن فِي باْعِض  يَّ إِلاى را انا اْلفااِرسََِّّ ْلما مَّ سََّّا اِب، فاضََّّا را الشَََّّّ ُجلاْيِن فِي باْعِض ِمنا الطَّعااِم وا يَّ إِلاى را انا اْلفااِرسََِّّ ْلما مَّ سََّّا اِب، فاضََّّا را الشَََّّّ ِمنا الطَّعااِم وا

اُن إِلاى الما  ْلما اُن إِلاى الما أاسَّْفااِرِ ، فاتاقادَّما سَّا ْلما ْيئًا،     ا ُ ا ُ ينا ينا عا عا     تهُ تهُ با با لا لا غا غا ل فا ل فا نزِ نزِ أاسَّْفااِرِ ، فاتاقادَّما سَّا ا شَّا ي ِْئ لاُهما ْيئًا، فالاْم يُها ا شَّا ي ِْئ لاُهما فالاْم يُها

، ايا الا: َلا غالاباتْنِي عاْينَّا ْيئًَّا؟ قَّا ناعَّْتا شَََََّّّّّا ا صَََََّّّّّا هُ: مَّا اَلا لَّا ا قَّا ِدمَّا ا قَّا ،فالامََّّ ايا الا: َلا غالاباتْنِي عاْينَّا ْيئًَّا؟ قَّا ناعَّْتا شَََََّّّّّا ا صَََََّّّّّا هُ: مَّا اَلا لَّا ا قَّا ِدمَّا ا قَّا   فالامََّّ

  ِ وِل َّللاَّ سَََََُّّّّّ هُ: اْنطاِلْق إِلاى را اَلا لَّا ِ  قَّا وِل َّللاَّ سَََََُّّّّّ هُ: اْنطاِلْق إِلاى را اَلا لَّا اءا     قَّا امًَّا، فاجَّا ا ِمنَّْهُ طاعَّا اْطلَُّْب لانَّا اءا فَّا امًَّا، فاجَّا ا ِمنَّْهُ طاعَّا اْطلَُّْب لانَّا فَّا

وِل   سََُّّ اُن إِلاى را ْلما وِل  سََّّا سََُّّ اُن إِلاى را ْلما ِ  سََّّا ِ  َّللاَّ ِ      َّللاَّ وُل َّللاَّ سََُّّ الاهُ طاعااًما، فاقاالا لاهُ را أ سََّّا ِ  وا وُل َّللاَّ سََُّّ الاهُ طاعااًما، فاقاالا لاهُ را أ سََّّا   : : وا

قُْل لاهُ إِْن كاانا ِعْندا ُ فاضَّْل  ِمنْ  ْيد  وا ةا ْبنا زا قُْل لاهُ إِْن كاانا ِعْندا ُ فاضَّْل  ِمنْ اْنطالاقا إِلاى أُسَّااما ْيد  وا ةا ْبنا زا إِداام      اْنطالاقا إِلاى أُسَّااما إِداام  طاعاام  وا طاعاام  وا

كا  كا فاْليُْعطََِّّ ِ      ،،فاْليُْعطََِّّ وِل َّللاَّ سَََََُّّّّّ را اِزنا  خََّّا ةُ  امََّّا أُسََََََّّّّّّا انا  كََّّا ِ  وا وِل َّللاَّ سَََََُّّّّّ را اِزنا  خََّّا ةُ  امََّّا أُسََََََّّّّّّا انا  كََّّا ِه،    وا ْحلََِّّ را ِه،على  ْحلََِّّ را   على 

ا، فقاَل:  ُهما أاْخبارا ا وا اُن إِلاْيِهما ْلما عا سََّّا جا ْيء ، فارا ا ِعْنِدي شََّّا اتاا ُ فاقاالا: ما ا، فقاَل: فاأ ُهما أاْخبارا ا وا اُن إِلاْيِهما ْلما عا سََّّا جا ْيء ، فارا ا ِعْنِدي شََّّا اتاا ُ فاقاالا: ما فاأ

ً امَّا امَّا عَّا عَّا ة طا ة طا سَََََّّّّّامَّا سَََََّّّّّامَّا أُ أُ   نَّدا نَّدا عِ عِ   انا انا كَّا كَّا  ً ا انا إِلاى طَّاائِفَّاة  ِمنا   ا ْلمَّا لاِكْن باخَِّلا، فاباعاثَّاا سَََََّّّّّا انا إِلاى طَّاائِفَّاة  ِمنا وا ْلمَّا لاِكْن باخَِّلا، فاباعاثَّاا سَََََّّّّّا وا

اباِة فا  حا اباِة فا الصََََّّّّ حا : لاْو باعاثْنااكا إِلاى بِئِْر  الصََََّّّّ عا قااَلا جا ا را ْيئًا، فالامَّ : لاْو باعاثْنااكا إِلاى بِئِْر  لاْم ياِجْد ِعْنداُهْم شَََّّّا عا قااَلا جا ا را ْيئًا، فالامَّ لاْم ياِجْد ِعْنداُهْم شَََّّّا

ةا   امَّا ْل ِعنَّْدا أُسَََََّّّّّا اِن هَّا سَََََّّّّّا سََََََّّّّّّ ا، ثُمَّ اْنطالاقَّاا ياتاجا اُؤهَّا ةا لاغَّاارا مَّا ْيحَّا ما ةا  سَََََُّّّّّ امَّا ْل ِعنَّْدا أُسَََََّّّّّا اِن هَّا سَََََّّّّّا سََََََّّّّّّ ا، ثُمَّ اْنطالاقَّاا ياتاجا اُؤهَّا ةا لاغَّاارا مَّا ْيحَّا ما   سَََََُّّّّّ
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  ِ وُل َّللاَّ سَََََُّّّّّ ِه را بََِّّ ا  لاُهمََّّا را  أاما ا  ِ  مََّّا وُل َّللاَّ سَََََُّّّّّ ِه را بََِّّ ا  لاُهمََّّا را  أاما ا  ا  مََّّا فالامَََّّّ ا  ،  فالامَََّّّ ا إلى رسَََََّّّّّول هللا،  اءا ا إلى رسَََََّّّّّول هللاجََّّا اءا   جََّّا

لهمَََّّّا:   لهمَََّّّا:  قََّّال  را الالمَََّّّا مَََّّّا قََّّال  ُخضَََََّّّّّْ  : أارا را ي  ُخضَََََّّّّّْ  : أارا اي  اِهُكمَََّّّا أاْفوا فِي  اللَّْحِم  اةا  اِهُكمَََّّّا أاْفوا فِي  اللَّْحِم  :    !!،!!،ةا  اَلا :قََّّا اَلا   قََّّا

يَّا  ا  لَّْنَََّّّا اوا تَّانَََّّّا ا  مَََّّّا  ِ َّللاَّ ولا  سَََََُّّّّّ را ا  يَََّّّا  ِ َّللاَّ يَّا وا ا  لَّْنَََّّّا اوا تَّانَََّّّا ا  مَََّّّا  ِ َّللاَّ ولا  سَََََُّّّّّ را ا  يَََّّّا  ِ َّللاَّ الا: وا قَََّّّا ا،  لَّاحَّْمًَََّّّ ذاا  هَََّّّا ا  نَََّّّا الا: ْومَّا قَََّّّا ا،  لَّاحَّْمًَََّّّ ذاا  هَََّّّا ا  نَََّّّا   ْومَّا

ةا  امََّّا أُسََََََّّّّّّا وا انا  ْلمََّّا سَََََّّّّّا لاْحما  أُْكلُونا  تََّّا ظالاْلتُْم  ْل  ةا بََّّا امََّّا أُسََََََّّّّّّا وا انا  ْلمََّّا سَََََّّّّّا لاْحما  أُْكلُونا  تََّّا ظالاْلتُْم  ْل  ُ      ،،بََّّا لا َّللاَّ اْنزا أ ُ  فََّّا لا َّللاَّ اْنزا أ   : : فََّّا

         ِ َت ِذيَن نَمُنوا اج  ََّ ا ال هََ يُّ
َ
ا أ َت ِ يََ ِذيَن نَمُنوا اج  ََّ ا ال هََ يُّ
َ
ا أ ِ إِنَّ  يََ ن  َِن الظَّ ِ إِنَّ  ُبوا َكثِيراً م  ن  َِن الظَّ ن ِ ُبوا َكثِيراً م  ن ِ َبع َض الظَّ إِث م   إِث م     َبع َض الظَّ

ُكَل  
 
ن يَأ
َ
َحُدُكم  أ

َ
ُيحِبُّ أ

َ
ُكم َبع َضاً أ وا َولَا َيغ َتب بَّع ضَُ سَُ ُكَل  َولَا َتجَسََّ

 
ن يَأ
َ
َحُدُكم  أ

َ
ُيحِبُّ أ

َ
ُكم َبع َضاً أ وا َولَا َيغ َتب بَّع ضَُ سَُ َولَا َتجَسََّ

َ تَوَّاب  رَِّحيم   َ إِنَّ اّللَّ ُقوا اّللَّ ُتُموهُ َواتَّ ِخيهِ َمي تاً فََكرِه 
َ
َ تَوَّاب  رَِّحيم  لَح َم أ َ إِنَّ اّللَّ ُقوا اّللَّ ُتُموهُ َواتَّ ِخيهِ َمي تاً فََكرِه 
َ
  ..  }}48  لَح َم أ

 : واضحاً أيضاً للعيانفكان هذا مثااًل  
الغيبة كمن أيكل حلم اإلنسان ميتاً، وهذا تصوير بشٌع من  أن 

 ق اخلبيث ابلكلية. الرمحن لنبتعد عن هذا اخلُلُ 
 : فقال  يف حديث  النيب هذه األخالق نو ه عنها  

ْمس    }} ْمس  خا ياْنقُْضنا   يُْفِطْرنا يُْفِطْرنا     خا ائِما، وا ياْنقُْضنا الصَّ ائِما، وا ةُ،   اْلِغيباةُ،اْلِغيباةُ،  : : اْلُوُضوءا اْلُوُضوءا   الصَّ النَِّميما ةُ، وا النَِّميما     وا

اْلكاِذُب، اْلكاِذُب،وا النَّظارُ   وا النَّظارُ وا ِة،    وا ِة،بِالشَّْهوا اْلياِمينُ     بِالشَّْهوا اْلياِمينُ وا   49{ {   اْلكااِذباةُ اْلكااِذباةُ   وا

 :جعل هؤالء اخلمس يُفطرن الصائم
 ! مع أهنن ليس فيهن أكل -
 ! وخروٌج عن الُعرف  ،وإمنا فيهن خروٌج عن املألوف -
ق الكرمي، ما ينبغي أن يكون عليه املؤمن من اخلُلُ عن  وخروٌج   -

 
 تفسبر البغوي 48
ي حاتم عن أنس  49 ي الفردوس والعلل البن أنر

 
 الديلمي ف
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تبارك ق هللا  ل ، ومع خ تبارك وتعاىلكيم مع هللا  والتعامل احل
 أمجعني.   وتعاىل
 :فيه وعيٌد أكثر وأكثر أيضاً يقول يف حديث    والرسول  

ث   ث  } ثاَلا نْ     } ثاَلا نْ ما ،    فاُهوا فاُهوا   فِيهِ فِيهِ   ُكنَّ ُكنَّ   ما ،ُمناافِق  إِنْ     ُمناافِق  إِنْ وا اما   وا اما صا لَّى   صا صا لَّى وا صا عاما   وا زا عاما وا زا     ُمْسِلم ،ُمْسِلم ،  أانَّهُ أانَّهُ   وا

نْ  نْ ما دَّثا   إِذااإِذاا  ما دَّثا حا ،  حا ،كاذابا إِذاا    كاذابا إِذااوا عادا   وا عادا وا ،  وا ،أاْخلافا إِذاا  أاْخلافا إِذااوا انا {   اْؤتُِمنا اْؤتُِمنا   وا انا { خا   50خا

 ، ألن هللا قال:تبارك وتعاىلفالكذاب ال يُرفع له عمٌل عند هللا  
 َها يُّ

َ
أ َِّذينَ  َيَٰٓ َ  ٱتَُّقوا   َءاَمنُوا   ٱل  التوبة  (119 ) ٱلصَّ ِدقِينَ  َمعَ  َوُكونُوا   ٱّللَّ

ل من الصادقني، وال يُقبل يُقبل على الصادقني، ويَقبَ   ن هللا  إف
 .ل من الكاذبني، ويرد املغتابنيقبَ على الكاذبني وال يَ 

 بشع أنواع العقوبة، فال يغفر هلما ني أبيعاقب املغتابَ   بل إنه  
غتاابه ويعتذرا إليه، ويطلبا اهذا الذنب وإن اتاب وأاناب حت يذهبا إىل من  

وال يغفر   اال يعفو عنهم   فإن هللا    اإن مل يساحمهم منه أن يساحمهما، ف
 هلما هذا الذنب. 

 وكما ورد ابألثر:
  صوم( صوم( )الغيبة تُفسد ال)الغيبة تُفسد ال

 وكذلك: 
  )من اغتاب فقد خرش صومه( )من اغتاب فقد خرش صومه( 

 
ي هريرة  50  مسند أحمد وابن حبان عن أنر
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 . تبارك وتعاىلعند هللا    يعين أصبح صومه غري مقبول  
 :ينبغي ملن أراد أن يكون من املقربني، ومن عباد هللا الصاحلني  نإذ
 : و ه عنه النيب األمني ابلكلية عما نأن ميتنع   -

o فيه تزوير وتدليس عن كل قول! 
o  عمل له   وعن كل  دعا  مما  النيب  عنه  هنى  ما  فيه 

 !إبليس
o  فينتهي عن كل هذه األعمال! 

 ! ويتحلى ابإلخالص ▪
 ! ويتحلى ابلصدق ▪
 ! ويتحلى ابالستقامة ▪
 ! ويتحلى ابألخالق الطيبة ▪

اف أضعاف أضع...  يرفع العبد ابألخالق الكرمية    فإن هللا  
 ما يرفع غريه ابألعمال الصاحلة. 

 ..   أن ُيصلح أحوالنا  تبارك وتعاىل نسأل هللا  
 ..   وأن ُيسدد أقوالنا

 وأن يتقبل منا صاحل العمل وعمل الصاحل. 
 وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 
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5151

 قَاَل:     اّلل ِ   َرُسولَ   َأن    َسْعد    ْبنِ   َسْهلِ   َعنْ   -11

الُ   َلا َلا   }} الُ يازا ْير    النَّاسُ النَّاسُ   يازا ْير  بِخا ا   بِخا ا ما لُوا  ما لُواعاجَّ   { {   اْلِفْطرا اْلِفْطرا   عاجَّ

  )رواه البخاري ومسلم والرتمذي( 

 :   اّلل ِ   َرُسولُ   قَالَ   قَاَل:  َذرّ    َأيب   َعنْ   -22
الُ   َلا َلا   }} الُ تازا تِي  تازا تِيأُمَّ ْير    أُمَّ ْير  بِخا ا  بِخا اما لُوا    ما لُواعاجَّ ْفطاارا   عاجَّ ْفطاارا اإْلِ ُروا  اإْلِ أاخَّ ُرواوا أاخَّ   السُُّحورا {السُُّحورا {  وا

 )مسند اإلمام أمحد( 

ب ر عند غرو افطل اإلوأمران بقوله أن نُعجِّ   ، بفعله  سن  لنا النيب  
فوراً  نفطر  أن  علينا  األذان  أول  إىل  نستمع  فعندما   : الشمس، 

، أو على متر  فنفطر  ة  إما أن نتبع السن          ى شربة أو عل   ، على رطب 
و اجلسم حيتاج إىل ، فإن املعدة أنفطر على شيء ُحلوماء إن مل جند، أو  

 ُأخرى بعد مخودها ومجودها.   شيء ُحلو ليستعيد احلياة مرة
اإل يافطهذا  األر  أول  مع  الناس  ذان،كون  فبعض  يف   ولذلك 

الُنطق  املؤذن  من  يسمعوا  حت  يفطروا  ال  أن  على  ُيصرون  القرى 
الف تعجيل  فإن  السنة،  بالف  وهذا  مع  ابلشهادتني،  يكون  قول طر 

، ويدعو الدعوة اجملابة هللا  سمِّ فيستفتح اإلنسان ويُ :  (هللا أكباملؤذن ) 
 : اليت له، قال  

 
ة  51  م 2021/ 5/ 20ـه 1442من شوال  8الغربية  –السنطة  –الجمبر 
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دُّ {  ا تُرا ةً ما ائِِم ِعْندا فِْطِرِ  لاداْعوا دُّ { } إِنَّ ِللصَّ ا تُرا ةً ما ائِِم ِعْندا فِْطِرِ  لاداْعوا   52} إِنَّ ِللصَّ

إن أراد أن يعمل   ة رسول هللا  ن  مث يشرب أو أيكل تنفيذًا لسُ 
 : انٌع من ذلكة بتمامها، وكان ليس عنده من  السُ 

أو املبلول يف اللنب، أو   فبعد الفطر على التمر املبلول يف املاء،
املغرب  أي شيء ، كما كان !ألنه ليس مشغواًل ابلطعام  ،ُحلو ، ُيصلي 

 يفعل احلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم. 
ة احلبيب وفعله ن  وهذه سُ   ،ى املغرب ذهب فأكل الطعامفإذا صل  

 . اع ذلكستطملن ا
ذلك؟ يستطيع  ال  الذي  اإلنسان    ومن  والطعام إذا كان    جائعاً 

ونفسه جتره إىل الطعام، فيعمل أيضاً حبديث املصطفى عليه أفضل   ، أمامه
 الصالة وأمت السالم: 

را   إِذااإِذاا} }  ضا را حا ضا تِ   اْلعاشااُء،اْلعاشااُء،  حا أُقِيما تِ وا أُقِيما ةُ،  وا ةُ،الصََّلا 53{ {   بِاْلعاشااءِ بِاْلعاشااءِ   فااْبداُءوا فااْبداُءوا   الصََّلا
  

أواًل   ابلطعام  نفسهفيبدأ  ينتظر   ! لُيسكت  وال  مث يصلي مسرعاً 
شواغل الطعام لتكون الصالة أمت ، وقد فرغ من  تبارك وتعاىلكثرياً هلل  

 .وأكمل أمام امللك العالم  
وصو مهم، وال يستطيعون الصب   ،كذلك من عنده ِصبيٌة صغار

هبم بعد يقوم  مث    ! ويفطر معهمفتشجيعاً هلم جيلس معهم    :حت الصالة
 ذلك إىل الصالة. 

 
ي هللا عنهما  52

ي عن عبد هللا بن عمرو رض 
 سن   ابن ماجة والبيهقر

مذي عن أنس  53  صحيح مسلم والبر
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 : كذلك من أاته أو دعا ملائدته ضيف
 ! ال ينبغي أن يقول للضيف هيا إىل الصالة أوالف

ولكن يقول: هيا إىل الطعام، وبعد الطعام يقومون إىل الصالة كما 
 . عليه أفضل الصالة وأمت السالمة احلبيب املصطفى ن  كانت سُ 

اإل لنا  الشيء  ويظهر  أو  التمر  على  اإلفطار  يف  النبوي  عجاز 
القوى فيه   :السكري ألن اإلنسان يف آخر مراحل اليوم، يكون تقريباً 
ما يرد له احلياة   واحلياة يف جسمه قد نقصت، فيحتاج إىل  ، قد قل ت

أسرع للوصول إىل القلب ليُدب احلياة يف اجلسم من   بسرعة، وال شيء
 املادة السكرية.

طباء أن اإلنسان إذا أكل مادة دهنية ال تصل إىل فقد ذكر اإل
ميكث أربع اجلسم إال بعد ست ساعات من اهلضم، ولو أكل بروتيناً  

 يف املعدة حت يصل إىل أعضاء اإلنسان.  ساعات
أو ُسكراً، أو عسالً  فإهنا بعد   أما املادة السكرية إن كانت متراً 

الشعور   حمدودةدقائق   إليه  وتعيد  فتُنعشه،  اإلنسان  جسم  إىل  تصل 
فاملادة السكرية كان فيها إعجاٌز نبوي، والتمر ، والشعور ابلنماء،  ابحلياة

ابلذات ألن فيه سكرايت، واملادة الدهنية فيه شحيحة، واملادة البوتينية 
قليلة، أي فيه احلاجة األصلية اليت حيتاجها اإلٌنسان ليكبح مجاح النفس 

 عند الغروب. 
كذلك التمر فيه ألياٌف، وهذه األلياف جتعل املعدة ال تُقبل على 
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مثاًل  املشروابت كاملاء  هذه  متتص  األلياف  ولكن  بنهم،  املشروابت 
 . فوائد ما ال نستطيع أن نوضحهوتعطيها للمعدة بقدر، وهذا فيه من ال

 بتأخري السحور، فعن أنس بن مالك    كذلك  وأوصى النيب  
 : قال: قال النيب  

ُروا  ُروا } تاساحَّ كاةً     السَُّحورِ السَُّحورِ   فِي فِي     فاِإنَّ فاِإنَّ   } تاساحَّ كاةً بارا   54{ {     بارا

 : ال جيد جوعاً يعمل بقوله    وم وإن كان اإلنسان يف ي
لاوْ حَّ حَّ سا سا تا تا }  }   لاوْ ُروا وا اء      نْ نْ مِ مِ     ة  ة  رعا رعا جا جا بِ بِ   ُروا وا اء  ما   55{ {     ما

وفعل ذلك أن يُؤخر السحور إىل ما قبل الفجر   وأمر النيب  
بقليل، وذلك ألسباب ال تُعد، منها أن اإلنسان ال جيوع هناراً ألنه تسح ر 

عد السحور ويتوضأ وُيصلي الفجر، ب  اً ستيقظظل ممتأخراً، ومنها أنه ي
 فيظل طوال يومه نشيطاً غري كسالن. يكون هناك وقٌت هلضم الطعام  ف

الصغار ال يستطيعون أن يصوموا يوماً طويالً إذا  ومنها أن الِصبية  
 ، فكان ذلك عوان هلم على صيام هذا اليوم.تسحروا مبكراً 

والوقت احملبب للسحور يروي يف ذلك سيدان أنس عن زيد بن 
 قال:  اثبت  

ْرناا     }} ْرناا تاساحَّ عا   تاساحَّ عا ما ِ   ما ِ النَّبِي  ِة،  إِلاىإِلاى  قُْمنااقُْمناا  ثُمَّ ثُمَّ       النَّبِي  ِة،الصََّلا     ْدرُ ْدرُ قا قا   كاانا كاانا   كامْ كامْ :  :  قُْلتُ قُْلتُ :  :  قاالا قاالا   الصََّلا

؟ ؟ذاِلكا ْمِسينا   قاْدرُ قاْدرُ : : قاالا قاالا   ذاِلكا ْمِسينا خا   56{ {     آياةً آياةً   خا

 
 البخاري ومسلم عن أنس  54
ي هللا عنهما  55

 صحيح ابن حبان عن ابن عمر رض 
 البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت  56
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 :وهنا يظهر فقه الصحابة املباركني
أو ابألذكار هلل   القرآن،  بتالوة  الوقت    فإهنم كانوا حيسبون 

وقدر مخسني ،  لشغلهم بعبادة هللا، وخاصة بتالوة القرآن وذكر هللا  
يتسح ر   آية أي ما يوازي اآلن عشرون دقيقة أو ثُلث ساعة، فكان  

الكرام،  البرة  أصحابه  السحور   مع  للوضوء،   وبعد  سراعاً  يقومون 
 . وا بصالة الصبح مجاعة مع رسول هللا  ليلحق

أما ما يفعله كثرٌي من الناس اآلن أبن جيعلوا السحور يف منتصف 
 : وال حُتد    تُعد  فهذا له أضرار الالليل،  

أن من أيكل يف هذا الوقت ال يستطيع أن يظل يقظاً    منها -
بد أن ينام، وإذا انم فغالباً ما تفوته صالة   إىل الفجر، فال 

 مجاعة.  حاضرًا يف وقتها يف  الفجر
وكذلك فإن أبرة الطعام يف املعدة تصعد إىل املخ فتجعل  -

اإلنسان لطو   هذا  ورمبا  يومه،  طوال  وخم وكسل  يوم يف  ل 
ل الصيام يف أايم الصيف ال يستطيع أن يُكمل اليوم، أو يُكم

الصائم احلق اليوم مع ضجر وسأم وملل يتناىف مع  ، وهذا 
 .الذي يرجو بصيامه رضا احلق  

، ولصاحل العمل  ، أن يوفقنا حلُسن العمل  تبارك وتعاىل نسأل هللا  
 قتداء بسيدان رسول هللا يف كل عمل. وأن يوفقنا لال

  وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م صلى هللاو 
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5757

 ِم هللا الر مْحَِن الر ِحيمِ ِبسْ 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أمري األنبياء،  

ميع األنبياء واملرسلني، شرقة جلوالكوكب األعظم والشمس امل
 والصاحلني واملقربني، سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني. 

ما هذا عن أمور ال غىن لكل مسلم ومسلمة عنها، وهي  درسنا  
الرجل وزوجه من مقدمات أو غريها يف أايم شهر رمضان  حيدث بني 

 وابدئ ذي بدء ...    ولياليه
هلجرة كان املسلمون ا ُفرض يف العام الثاين من اإن صيام رمضان مل  

 !يصومون طوال النهار  وإبشارة من حضرته  احمليطون حبضرة النيب  
ذا انم أحدهم بعد فإ...  فإذا غربت الشمس أُبيح هلم اإلفطار،  

من الليل، ال جيوز له اإلفطار وال تناول الطعام وال   ذلك يف أي حلظة 
 الشراب بعد ذلك. 

يبدأ  من يبدأ  إلفطار  الفجر، وا  عندابلنوم وليس    فكان الصيام 
، ، وكل صيام على قدر بدء نوم صاحبه!شمس إىل أن ينام املرءغروب ال

 ال ميكن له بعد ذلك أن يتناول طعام أو شراب أو يقرب زوجته. انم  فإذا  
 فيما رواه البخاري والرتمذي:   فعن الباء  
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ابُ   كاانا كاانا     }} حا ابُ أاصََََّّّّْ حا د    أاصََََّّّّْ مَّ د  ُمحا مَّ ُجلُ   كاانا كاانا   إِذااإِذاا        ُمحا ُجلُ الرَّ ائًِما    الرَّ ائًِماصََََّّّّا را     صََََّّّّا ضََََّّّّا را فاحا ضََََّّّّا   فاحا

ْفطاارُ  ْفطاارُ اإْلِ َلا     لاْيلاتاهُ لاْيلاتاهُ     ياأُْكلْ ياأُْكلْ     لامْ لامْ     يُْفِطرا يُْفِطرا   أانْ أانْ     قاْبلا قاْبلا     فانااما فانااما     اإْلِ َلا وا هُ     وا هُ ياْوما تَّى    ياْوما تَّىحا ،    حا يا ،يُْمسَََِّّّ يا إِنَّ     يُْمسَََِّّّ إِنَّ وا   وا

ةا     ْبنا ْبنا     قاْيسا قاْيسا  ْرما ةا صَََِّّّ ْرما اِريَّ     صَََِّّّ اِريَّ اأْلاْنصَََّّّا ائًِما  كاانا كاانا     اأْلاْنصَََّّّا ائًِماصَََّّّا ا    صَََّّّا افالامَّ را     فالامَّ ضَََّّّا را حا ضَََّّّا ْفطاارُ     حا ْفطاارُ اإْلِ   أاتاىأاتاى    اإْلِ

هُ  أاتَّا هُ اْمرا أاتَّا الا     اْمرا الا فاقَّا ا:    فاقَّا ا:لاهَّا ام      أاِعنَّْداكِ أاِعنَّْداكِ     لاهَّا ام  طاعَّا ْت:    طاعَّا الَّا ْت:قَّا الَّا لاِكنْ     َلا َلا     قَّا لاِكنْ وا اْطلَُّبُ     أاْنطاِلقُ أاْنطاِلقُ     وا أ اْطلَُّبُ فَّا أ ،    فَّا كا ،لَّا كا   لَّا

انا  كَّا انا وا كَّا هُ     وا هُ ياْومَّا لُ     ياْومَّا لُ ياْعمَّا ا ُ،    فاغالاباتَّْهُ فاغالاباتَّْهُ     ياْعمَّا ا ُ،عاْينَّا تَّْهُ     عاْينَّا اءا تَّْهُ فاجَّا اءا أاتَُّهُ     فاجَّا أاتَُّهُ اْمرا ا    اْمرا افالامََّّ أاتَّْهُ     فالامََّّ أاتَّْهُ را ْت:    را الَّا ْت:قَّا الَّا   قَّا

ْيباةً  ْيباةً خا ،    خا ،لاكا ا  لاكا افالامَّ فا     فالامَّ فا اْنتاصََََّّّّا يا     النَّهاارُ النَّهاارُ     اْنتاصََََّّّّا يا ُغشََََِّّّّ ِ   ذاِلكا ذاِلكا     فاذُِكرا فاذُِكرا     ،،عالاْيهِ عالاْيهِ     ُغشََََِّّّّ ِ ِللنَّبِي      ،،    ِللنَّبِي 

لَّاتْ  لَّاتْ فانازا يَّاامِ     لاْيلَّاةا لاْيلَّاةا     لاُكمْ لاُكمْ   أُحَِّلَّ أُحَِّلَّ     " "     اْْليَّاةُ:اْْليَّاةُ:  هَّاِذ ِ هَّاِذ ِ     فانازا يَّاامِ الصَََََّّّّّ ِ فَّاثُ     الصَََََّّّّّ ِ فَّاثُ الرَّ ائُِكمْ   إِلاىإِلاى  الرَّ ائُِكمْ نِسَََََّّّّّا   " "     نِسَََََّّّّّا

ا    فافاِرُحوافافاِرُحوا ابِها ًحا    بِها ًحافارا ِديًدا،    فارا ِديًدا،شَََّّّا لاْت:  شَََّّّا نازا لاْت:وا نازا َرُبوا     وَُكلُواوَُكلُوا    ""    وا َرُبوا َواشََ      لَُكم  لَُكم      يَتََبيَّنَ يَتََبيَّنَ     َحتَّى َحتَّى     َواشََ 
ب َيُض   ال خَي ُط ال خَي ُط 

َ
ب َيُض ال أ
َ
َودِ   ال خَي ِط ال خَي ِط   ِمن  ِمن    ال أ س 

َ
َودِ ال أ س 
َ
  {{  ""ال أ

بعد اإلفطار انم، مث طلب   ن عمر بن اخلطاب  وكذلك ُروي أ
له وقالت  فامتنعت  تعاىل: زوجته،  هللا  قوم  فنزل  منت،  إنك   : 

   ُلُوا ۡشَربُوا   وَك َّنَ  َحتَّى   وَٱ ۡبيَُض  ٱلۡخَۡيُط  لَُكمُ  يَتَبَي
َ
 ٱلۡخَۡيِط  ِمنَ  ٱلۡأ

 ِ وَد ۡس
َ
وكل   ،يعين كلوا واشربوا وائتوا النساء  البقرة   (187) ٱلَۡفۡجرِ   مِنَ  ٱلۡأ

 هذا حالٌل لكم إىل مطلع الفجر. 
ومن العجب حت نعلم أن آايت القرآن وألفاظ القرآن حتتاج إىل 
اإلحاطة ابللغة العربية اليت نزل هبا القرآن يف زمن نزول القرآن، فال جيوز 

 قال:  فقد ُروي عن عديِّ بن حامت  ألحدان أن جيتهد فيها،  
ا   }} ا لامَّ لاْت:  لامَّ لاْت:نازا ب َيُض     ال خَي ُط ال خَي ُط     لَُكم  لَُكم      يَتََبيَّنَ يَتََبيَّنَ     َحتَّى َحتَّى         نازا

َ
ب َيُض ال أ
َ
َودِ      ال خَي ِط ال خَي ِط     ِمن  ِمن      ال أ س 

َ
َودِ  ال أ س 
َ
    ال أ

ْدتُ  ْدتُ عاما دا   ِعقاال  ِعقاال    إِلاى إِلاى   عاما دا أاْسوا إِلاى   أاْسوا إِلاى وا ا     أاْبياضا أاْبياضا   ِعقاال  ِعقاال    وا عاْلتُُهما ا فاجا عاْلتُُهما     ِوسااداتِيِوسااداتِي  تاْحتا تاْحتا   فاجا

عاْلتُ  عاْلتُ فاجا   ِلي، ِلي،   ياْستابِينُ ياْستابِينُ   فاَلا فاَلا   اللَّْيلِ اللَّْيلِ   فِي فِي   أاْنُظرُ أاْنُظرُ   فاجا
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ُسولِ     لاىلاىعا عا   فاغاداْوتُ فاغاداْوتُ  ُسولِ را   فاقاالا: فاقاالا:     ذاِلكا ذاِلكا   لاهُ لاهُ   فاذاكاْرتُ فاذاكاْرتُ         َّللاَِّ َّللاَِّ     را

ا   اإِنَّما ادُ   ذاِلكا ذاِلكا   إِنَّما ادُ ساوا بايااضُ     اللَّْيلِ اللَّْيلِ   ساوا بايااضُ وا 58{ { النَّهاارِ النَّهاارِ   وا
  

 ويف رواية قال:
ُسولا   يااياا    }} ُسولا را ِ،   را ِ، َّللاَّ ْيطُ   َّللاَّ ْيطُ اْلخا ْيطِ   ِمنا ِمنا   األاْبياضُ األاْبياضُ   اْلخا ْيطِ اْلخا ِد،  اْلخا ِد،األاْسوا ْيطااِن؟  أاُهْما أاُهْما   األاْسوا ْيطااِن؟اْلخا     اْلخا

ِحكا  ِحكا فاضا ُسولُ   فاضا ُسولُ را   اْلقافاا،اْلقافاا،  عاِريضا عاِريضا   يااياا  َل َل : : قاالا قاالا     ثُمَّ ثُمَّ       َّللاَِّ َّللاَِّ   را

لاِكنَّهُ  لاِكنَّهُ وا ادُ   وا ادُ ساوا بايااضُ     اللَّْيِل،اللَّْيِل،  ساوا بايااضُ وا   59{{  النَّهاارِ النَّهاارِ   وا

 ! ىل كالم هللاإأنت غري منتبه  يعين  وعريض القفا  
 ! هو مطلع الفجراخليط األبيض من اخليط األسود    نإذ

 : فأابح هللا تعاىل للمسلم وللمسلمة
 .علهماأن أيكال ويشراب جهدمها وج  -
غروب  - من  زوجته،  الرجل  إتيان  من  مانع  هناك  ليس  وأن 

 . الشمس إىل مطلع الفجر
أن ميتنع عن الطعام والشراب بد    على أن يالحظ جيداً أنه ال  -

واجلماع قبل أذان الفجر، فإذا استمع إىل آذان الفجر وكان  
لطعام يف فمه ذا كان بعض اإميتنع عن الطعام فوراً، و   أيكل

، يُنزله وال يبلعه، وإذا كان يشرب يتوقف عن الشرب متاماً 
 . يتوقف فوراً عن هذا وينزع  وإذا كان جيامع زوجته 

 
 رواه البخاري.  58
ي عوانة 59  مستخرج أنر
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ذان الفجر، فقد أابح ذلك أوإن كان ال مانع أن يغتسال بعد   -
 ا: رضي هللا عنهفقد قالت السيدة عائشة  ،  رسولنا  

دُ أاْشهادُ } }  ُسولِ     عالاىعالاى  أاْشها ُسولِ را اع    ِمنْ ِمنْ   ُجنُبًاُجنُبًا  لايُْصبِحُ لايُْصبِحُ   كاانا كاانا   إِنْ إِنْ         َّللاَِّ َّللاَِّ     را اع  ِجما     غاْيرِ غاْيرِ   ِجما

م   م  اْحتَِلا ْلناا   ثُمَّ ثُمَّ     ياُصوُمهُ،ياُصوُمهُ،    ثُمَّ ثُمَّ   اْحتَِلا ْلناا داخا ةا   أُم ِ أُم ِ   عالاىعالاى  داخا ةا سالاما .  ِمثْلا ِمثْلا     فاقاالاتْ فاقاالاتْ   سالاما .ذاِلكا   60{{ذاِلكا

 وقالت السيدة عائشة أيضاً: 
ُسولا     أانَّ أانَّ } }  ُسولا را ُهوا   اْلفاْجرُ اْلفاْجرُ   يُْدِرُكهُ يُْدِرُكهُ   كاانا كاانا       َّللاَِّ َّللاَِّ     را ُهوا وا   ؛؛أاْهِلهِ أاْهِلهِ   ِمنْ ِمنْ     ُجنُب  ُجنُب    وا

ياُصومُ     ياْغتاِسلُ ياْغتاِسلُ   ثُمَّ ثُمَّ  ياُصومُ وا   61{ {     وا

من   مانع  الفجر  االغتسالفال  من   االغتسالألن    ،بعد  طهارة 
ن ينزع فوراً وقت على أوقتها ممدود،    أجل الصالة، والصالة ما زال

 .ذان ألن هذا بداية الصوم الذي حدده الرمحن  األ
فقد كان   ابلنهار  األشياء  أما  هذه  الطعام    ،مينع كل  مينع 

 : فقد قال    ،والشراب ابلنهار، إال من نسي
نْ  نْ } ما ُهوا   نااِسيًانااِسيًا    أاكالا أاكالا   } ما ُهوا وا ائِم    وا ائِم  صا هُ     فاْليُتِمَّ فاْليُتِمَّ   صا ْوما هُ صا ْوما ا  صا افاِإنَّما هُ   فاِإنَّما هُ أاْطعاما ُ   أاْطعاما ُ َّللاَّ ساقاا ُ {   َّللاَّ ساقاا ُ { وا   62وا

 ولكن مع مالحظة اآليت:   الصوم ألنه انسياً،   يتم  
مث   شرب،  أو  وأكل  نسي  الصائم  أو اإذا كان  األكل  ستمرأ 

 : األكل بقية اليوم يف  ستمر واب،  الشر 
يكون مفطراً هذا اليوم، وعليه أن يعيد هذا اليوم بعد ذلك إذا 

 . وفقه املوفق  
 

ي هللا عنها.  60
 رواه البخاري عن عائشة رض 

ي هللا عنها  61
 رواه البخاري عن عائشة رض 

 رواه البخاري  62
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أابح للصائم أن يُكمل   أما ابلنسبة ألمور اجلسد، فالرسول  
ال ميلكه وال يستطيع أن يدفعه،   ألن هذا أمر  ،حتلم وهو انئم إذا ا  صومه

 . وليس عليه شيءوليس عليه إعادة    ُيكمل صومهف
 - واملزي غري املين    - وكذلك اإلنسان إذا نظر بشهوة فأمزى  

مرأة أو إىل افعليه أن يُتم صومه وليس عليه إعادة، ولكنه إذا نظر إىل  
، ولكن فقط  فإنه يعيد اليوم   ،فأنزل  و غريهمنظر ال يس ر يف الفيس بوك أ 

إن كان   كمن أيكل ويشرب ألمر من األمورفيكون  ليس عليه كفارة،  
 فإنه يعيد اليوم فقط.  ،أو كان مريضاً   افراً مس

متعمد  عامدًا  أيكل  من  آراء أما  فاختلفت  رمضان  هنار  يف  اً 
اليوم وأرضاه رأى أن يعيد    فإن اإلمام الشافعي  املذاهب يف ذلك،  

اي أن أما اإلمام مالك واإلمام أبو حنيفة فقد رأ،  فقط وليس عليه كفارة
عامداً متعمداً عليه الكفارة وليس إعادة   على طعاممن أفطر يف رمضان  

وإذا اختلفت اآلراء يف ذلك، إمنا للتحذير النبوي الذي ...  اليوم فقط
 : قال فيه  

نْ     }} نْ ما انا   ِمنْ ِمنْ   ياْوًماياْوًما    أاْفطارا أاْفطارا   ما ضا ما انا را ضا ما ة    غاْيرِ غاْيرِ   ِمنْ ِمنْ   را ة  ُرْخصا َلا     ُرْخصا َلا وا ،  وا ض  را ،ما ض  را     ياْقِض ياْقِض   لامْ لامْ   ما

ْومُ   عاْنهُ عاْنهُ  ْومُ صا إِنْ   ُكل ِهِ ُكل ِهِ   الدَّْهرِ الدَّْهرِ   صا إِنْ وا هُ     وا اما هُ صا اما   63{ {     صا

شرعي جاء   ، فلنحذر من اإلفطار بدون عذروهذا وعيد شديد
حُيذر من مقدمات اجلماع حت ال  ولذلك كان ؛ عن هللا ورسوله 

ألن هللا عصمه، كان ميلك نفسه   يقع اإلنسان يف الكفارة، فالرسول  
ه وهو صائم، وليس ل زوجويسيطر على مجيع أعضائه، ولذلك كان يقبِّ 

 
ي هريرة  63 مذي ومسند أحمد عن أنر

 جامع البر
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 وأرضاها:  ارضي هللا عنهقالت السيدة عائشة  ،  عليه يف ذلك شيء
يُبااِشرُ   يُقاب ِلُ يُقاب ِلُ         النَّبِيُّ النَّبِيُّ   كاانا كاانا   }} يُبااِشرُ وا ُهوا   وا ُهوا وا ائِم ،  وا ائِم ،صا كاانا   صا كاانا وا ْربِهِ     أاْملاكاُكمْ أاْملاكاُكمْ   وا ْربِهِ إِلِ   64{ {     إِلِ

فال نفسه  تبلغه ميلك  أن  النفس  تستطيع  وال  ذلك،  عن  يزيد   
 قال:   ُهَريـَْرةَ   َأيب   َعنْ ولذلك ُروي ،  الزايدة عن ذلك 

ُجَلً     أانَّ أانَّ   }} ُجَلً را الا   را الا ساأ ةِ   عانْ عانْ       النَّبِيَّ النَّبِيَّ   ساأ ةِ اْلُمبااشارا ائِمِ   اْلُمبااشارا ائِمِ ِللصَّ خَّصا   ِللصَّ خَّصا فارا أاتاا ُ     ،،لاهُ لاهُ   فارا أاتاا ُ وا     وا

رُ  رُ آخا الاهُ     آخا الاهُ فاساأ ا ُ     فاساأ ا ُ فاناها خَّصا   الَِّذيالَِّذي  فاِإذاافاِإذاا    ،،فاناها خَّصا را الَِّذي  ،،شاْيخ  شاْيخ    لاهُ لاهُ   را الَِّذيوا ا ُ   وا ا ُ ناها   65{ {     شاابٌّ شاابٌّ   ناها

للشيخ  قد    أابح  تكون  ورمبا  السن  يف  رجٌل كبري  انقطعت ألنه 
 للصائم، هناه عن ذلك.   ذلكفلما جاءه شاب يسأله عن  شهوته،  
أحوال اخللق بني الشباب والكبار يف السن، ألن   راعى    نإذ

و صائم وال حتضن وهاوإن كان من قب ل أو  ،هذا األمر يتعلق ابلشهوة
ويكمل صومه   و شيخاً ليس عليه شيء يزيد على ذلك، إن كان شاابً أ

 وليس عليه إعادة. 
إىل يؤدي  قد  وهذا الذي فعله ُيسمى يف الشرع أمٌر مكروه، ألنه  

اليوم ويكمل اليوم   ما ال حُيمد عقباه، فحكمه الكراهة ولكنه ال يعيد 
 غفر له ذلك.  يف ذلك، ألن هللا   وليس عليه شيء

متعمداً  اأما الذي أييت   فقد ورد يف ...  مرأته يف رمضان عامداً 
 . ذلك أنه عليه الكفارة

 أنه قال:   فعن أيب هريرة  ا يلي،  والكفارة سنوضحها فيم 
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ا    }} مَََّّّا يَّْنَّا ابَّا مَََّّّا يَّْنَّا حَّْنُ     بَّا حَّْنُ نَّا دا     جَُّلَُّوس  جَُّلَُّوس      نَّا دا عَِّنَََّّّْ ِ     عَِّنَََّّّْ بَِّي  ِ الَّنََّّ بَِّي  اءا ُ     إِذْ إِذْ         الَّنََّّ اءا ُ جَََّّّا ل      جَََّّّا جَََُّّّ ل  را جَََُّّّ الا:     را قَََّّّا الا: فَّا قَََّّّا   فَّا

ُسولا     يااياا ُسولا را ؟    ااما ما     قاالا قاالا     هالاْكُت،هالاْكُت،    َّللاَِّ َّللاَِّ     را ؟لاكا قاْعتُ     قاالا:قاالا:    لاكا قاْعتُ وا أاتِي    عالاىعالاى    وا أاتِياْمرا أاناا    اْمرا أانااوا ائِم ،    وا ائِم ،صا   صا

الا  الا فاقَّا ولُ     فاقَّا سَََََُّّّّّ ولُ را سَََََُّّّّّ لْ     ::    َّللاَِّ َّللاَِّ     را لْ هَّا دُ     هَّا دُ تاجَِّ ةً     تاجَِّ قابَّا ةً را قابَّا ا؟    را ا؟تُْعتِقُهَّا الا:    تُْعتِقُهَّا الا:قَّا ،    قَّا ،َلا الا:    َلا الا:قَّا لْ     قَّا لْ فاهَّا     فاهَّا

ْينِ   تاصَُّوما تاصَُّوما     أانْ أانْ     تاسَّْتاِطيعُ تاسَّْتاِطيعُ  ْهرا ْينِ شَّا ْهرا ،    قاالا:قاالا:    ُمتاتاابِعاْيِن؟ُمتاتاابِعاْيِن؟    شَّا ،َلا   إِْطعااما إِْطعااما   تاِجدُ تاِجدُ     فاهالْ فاهالْ     فاقاالا:فاقاالا:    َلا

ت ِينا  ت ِينا سَََِّّّ ِكينًا؟    سَََِّّّ ِكينًا؟ِمسَََّّّْ ،    قاالا:قاالا:    ِمسَََّّّْ ،َلا كاثا     قاالا:قاالا:    َلا كاثا فاما   ذاِلكا ذاِلكا   عالاىعالاى  ناْحنُ ناْحنُ     فاباْيناافاباْيناا        النَّبِيُّ النَّبِيُّ     فاما

ش          النَّبِيُّ النَّبِيُّ     أُتِيا أُتِيا  ش  بِعارا ا    بِعارا افِيهَّا شُ     تاْمر  تاْمر      فِيهَّا اْلعارا شُ وا اْلعارا لُ     وا لُ اْلِمْكتَّا الا:    اْلِمْكتَّا الا:قَّا ائَُِّل؟    أاْينا أاْينا     قَّا ائَُِّل؟السََََََّّّّّّ   السََََََّّّّّّ

الا: الا:فاقَّا ا،    فاقَّا ا،أانَّا الا:    أانَّا الا:قَّا ا    قَّا اخَُّْذهَّا دَّشْ     خَُّْذهَّا دَّشْ فاتاصَََََّّّّّا الا     بَِِّه،بَِِّه،    فاتاصَََََّّّّّا الا فاقَّا جَُُّل:    فاقَّا جَُُّل:الرَّ   ِمن ِي ِمن ِي     أاْفقارا أاْفقارا     أاعالاىأاعالاى    الرَّ

ا ايَّا ولا     يَّا سَََََُّّّّّ ولا را سَََََُّّّّّ ِ؟!  را ِ؟!َّللاَّ َّللاَِّ   َّللاَّ َّللاَِّ فاوا ا  فاوا امَّا ا  باْينا باْينا     مَّا باتاْيهَّا اَلا باتاْيهَّا تاْينِ   يُِريَّدُ يُِريَّدُ   َلا رَّ تاْينِ اْلحا رَّ       أاْفقارُ أاْفقارُ     بايَّْت  بايَّْت    أاهَّْلُ أاهَّْلُ     اْلحا

لِ     ِمنْ ِمنْ  لِ أاهََّّْ كا     باْيتِي،باْيتِي،    أاهََّّْ حََِّّ كا فاضَََََّّّّّا حََِّّ تَّى        النَّبِيُّ النَّبِيُّ     فاضَََََّّّّّا تَّىحا داتْ     حا داتْ بََّّا هُ     بََّّا ابََُّّ هُ أاْنيََّّا ابََُّّ الا:     ثُمَّ ثُمَّ     أاْنيََّّا الا: قََّّا   قََّّا

66أاْهلاكا {أاْهلاكا {  أاْطِعْمهُ أاْطِعْمهُ 
  

 : عامداً متعمداً   نزوجه يف هنار رمضا  من أتى  نإذ
وهذا أمر غري موجود اآلن، فينتقل إىل األمر فعليه عتق رقبة،  

لو أفطر يوماً أثناءمها، يبدأ الشهرين و صوم شهرين متتابعني،    الثاين وهو
من جديد، والشهرين غري اليوم الذي أفطر فيه، فإن مل يستطع فإطعام 

 ستني مسكيناً. 
مالك   جيعل..    ابخللق   رمحة  واإلمام  على   مل  الكفارة  هذه 

يعين إن شاء صام حسب الرتتيب، ولكن جعلها على حسب التخيري،  
 وإن شاء أطعم. 

 !! آخر، كان عليه كفارة ُأخرى  هذا العمل يف يوم وإن تكرر 
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 ..   أخرى   الكفارة كلما عاود هذا العمل مرةفُتكرر  
نني بتعظيمه عظ م هذا الشهر الكرمي، وأمر املؤم  وهذا ألن هللا  

 ة حرمته. اومبراع 
ملن كان غائباً   وأفتوا به  فعية  ولذا فإننا كما أخب السادة الشا

، مث رجع إىل أهله يف هنار رمضان، ورمبا ال يستطيع عن زوجته  طويل  لزمن 
 : اثننيمن    أن يتمالك نفسه، فقالوا: عليه شيء 

سافة ار مثالً، واملتقابله يف املطتسافر لإما أن جيعل زوجته   -
من القاهرة إىل بلدته جيوز فيها الفطر من الصيام، يعين تزيد 

يباح له وهو  اإلفطار للسفر،    ايباح هلف عن مثانني كيلومرتاً،  
 من سفر. اإلفطار ألنه جاء  

ستطع قالوا: أيكالن الطعام أوالً، فيكوان قد أفطرا فإن مل ت -
وليس كفارة، واحد    ام يوم على الطعام، وعليهما بذلك صي

 ا أفطرا على الطعام، والكفارة ملن أفطر على اجلماع. ألهنم 
النبوية علينا أن نراعيها،   ، هذه اآلداب الشرعية وهذه اآلداب 

 ه كل من حولنا إليها.وأن نوجِّ 
هللا   وتعاىلنسأل  ُحسن   تبارك  يرزقنا  وأن  ديننا،  يف  يفقهنا  أن 

يام والقيام، واخلشوع األدب يف العبادات كلها، وأن يوفقنا حلُسن الص
اإلخالص ومراقبة هللا   ودوامه يف الصالة أمام الواحد الداين، وأن يرزقنا 

 وعمل.   يف كل قول 
  وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 
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6767

َها اّلل ُ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ   َعنْ      قَاَلْت:  َعنـْ

لا   إِذااإِذاا      النَّبِيُّ النَّبِيُّ   كاانا كاانا   }} لا داخا را ُ   شادَّ شادَّ   اْلعاْشرُ اْلعاْشرُ   داخا را ُ ِمئْزا   ِمئْزا

أاْحياا أاْحيااوا أاْيقاظا   لاْيلاهُ لاْيلاهُ   وا أاْيقاظا وا   أاْهلاهُ { أاْهلاهُ {   وا

  )رواه البخاري(   

والصالة والسالم على خري   ،احلمد هلل   -  ِم هللا الر مْحَِن الر ِحيمِ ِبسْ 
مواله، سيدان رسول هللا   وااله،   من صلى وصام وذكر  وآله ومن 

واجعلنا مجيعاً اي ربنا ممن توليته بعنايتك، وواليته هبدايتك، ورفعته إىل 
 آمني اي رب العاملني. .. مراقي سعادتك أمجعني  
عائشة   عنهالسيدة  هللا  تفصلا  رضي  احلديث  هذا  أحوال   يف 

 خول هذه الليايل املباركة، فتقول: لنيب عند دحضرة ا
 :   اْلعَْشُر(اْلعَْشُر(  َدَخلَ َدَخلَ   إِذَاإِذَا      النَّبِيُّ النَّبِيُّ   )َكانَ )َكانَ 

 ..   العشر األواخر من رمضانهبا  والعشر تقصد 
 ..   هذه واحدة  ِمئَْزَرهُ(ِمئَْزَرهُ(  )َشدَّ )َشدَّ 

 .. وهذه الثانية    لَْيلَهُ( لَْيلَهُ(     )َوأَْحيَا)َوأَْحيَا
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 وهذه الثالثة.   أَْهلَهُ(أَْهلَهُ(    )َوأَْيقَظَ )َوأَْيقَظَ 
د من يري  وال ميل     يكل  الن  ينبغي أ...  مال  ذكرت لنا ثالث أع

واللحاق مبعية حبيب هللا ومصطفاه    وإكرام هللاالوصول إىل فضل هللا
 ...   عن القيام هبا
 ره:شد  ِمئز   إذا دخل العشر األواخر من رمضان  فكان  

دَّ   :ويف رواية جا دَّ } وا جا شادَّ   } وا شادَّ وا را   وا را اْلِمئْزا   68{ {     اْلِمئْزا

يف اللغة العربية كناية عن التشمري واالستعداد   (راملئز   وشد    جد  )  و
للعمل املتواصل، يعين يقوم حبقائقه الظاهرة والباطنة ابلعمل املتواصل 

 .يف هذه الليايل تبارك وتعاىلالذي يُرضي هللا  
فما هناك وقٌت للتواين، وال هناك وقٌت للتقاعد، وال هناك وقٌت 

يف الدنيا، بل كل حقائقه مجعها   للقيل والقال، وال هناك وقٌت لإلسرتسال
 .لتقوم ابلواجب عليها حنو خالقه  

فكان حييي الليل يف هذه العشر، وخاصة يف الثُلث     ::لَْيلَهُ(لَْيلَهُ(    )َوأَْحيَا)َوأَْحيَا
 :األخري من الليل، فقد قال 

ضاى     } إذاا} إذاا ضاى ما لا     اللَّْيِل،اللَّْيِل،  نِْصفُ نِْصفُ     أاوْ أاوْ   اللَّْيلِ اللَّْيلِ   ثُلُثُ ثُلُثُ   ما لا نازا اءِ   إِلاى إِلاى   هللا  هللا      نازا اءِ السَّما     السَّما

ْنياا، ْنياا،الدُّ اْغِفرا   ُمْستاْغِفر  ُمْستاْغِفر    ِمنْ ِمنْ   هالْ هالْ     فاأُْعِطياهُ؟فاأُْعِطياهُ؟  ساائِل  ساائِل    ِمنْ ِمنْ   هالْ هالْ :  :  فاقاالا فاقاالا   الدُّ اْغِفرا فاأ     هالْ هالْ     لاهُ؟لاهُ؟  فاأ

اتُوبا     تاائِب  تاائِب    ِمنْ ِمنْ  اتُوبا فاأ تَّى   فاأُِجيباهُ؟فاأُِجيباهُ؟    دااع  دااع    ِمنْ ِمنْ     هالْ هالْ   عالاْيِه؟عالاْيِه؟  فاأ تَّى حا   69{ {   اْلفاْجرُ اْلفاْجرُ     ياْطلُعا ياْطلُعا   حا
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مع أن أبواهبا مفتوحة   ،كل حضرات األمساء اإلهلية تفتح أبواهبا
واألبرار واألطهار يف الثُلث األخري من الليل من   على الدوام لألخيار

وتعطي الصادقني ما   ،الطالبنيليلة من ليايل العشر وغريها، لتهب  كل  
 :الذي يقول فيه و   ،يطلبوه من جود  يليق برب العاملني  

بَُّكمْ     إِنَّ إِنَّ } }  بَُّكمْ را يِيٌّ   را يِيٌّ حا فاعا   إِذااإِذاا  ياْستاْحيِي ياْستاْحيِي     ثُمَّ ثُمَّ     كاِريم ،كاِريم ،  حا فاعا را ا  أانْ أانْ   ياداْيهِ ياداْيهِ   اْلعاْبدُ اْلعاْبدُ   را اياُردَُّهما     ياُردَُّهما

تَّى  ِصْفًراِصْفًرا تَّىحا ا    ياْجعالا ياْجعالا   حا افِيِهما ْيًرا {   فِيِهما ْيًرا { خا   70خا

ولو كان بال حيٌّ كرمي فيستحي أن يرد عبده بال عطاء،    هللا  
أبوصافه الكرمية   وال عناء يستحق به هذا العطاء، لكن هللا    عمل 

وصفاته احلميدة يُعطي عطاء من ال يستطيع أحٌد من األولني واآلخرين 
 . تبارك وتعاىلكرمه  جوده و ن يصفه من وسعة  أ

حُييي الليل كله يف الليايل املباركة، مع مالحظة أن النيب    فكان  
    تبارك وتعاىلكان ينفذ يف كل األوقات قول هللا : 
 َت  فَإَِذا فال يرتك   )الشرح(  8فَٱرۡغَب َرب َِك  َوِإلَى   7فَٱنَصۡب  فَرَغۡ

عمل الدنيا يف هذه الليايل املباركة ليتفرغ لعبادة هللا وطاعة هللا، ألنه 
 . خري من حر ر الوقت، وجعله على ما يرام حنو جانب هللا 

كان من شدة مالحظته ودقة   أن احلبيب    ولكنه يُعطينا ملمحاً 
الشهر    نتباهه، كان  ا هذا  جاء  إذا  حت  الصحيحة  املوازين  يُطبق 

هللا، الكر  طاعة  عن  يشغله  الدنيا  شواغل  من  شاغٌل  هناك  يكن  مل  مي 
 . تبارك وتعاىلواإلقبال على حضرة هللا  
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ان   مصنف عبد الرزاٍ والطبر
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وجُيهز أحواله على مدى األايم،   ،فكان جُيهز نفسه على الدوام
ت ال يكون عليه حت يتفرغ يف هذه األايم إىل طاعة هللا، ويف نفس الوق

 تبارك وتعاىلفه هللا  رك مهمة كل  من أعمال الدنيا، أو ت  مالٌم يف ترك عمل
حقيقته يف وقته ولوقته وابملهام اليت   ا يف الدنيا، ألنه يُعطي لكل حقهب

 . تبارك وتعاىلفه هبا ربه  كل  
فكونه حيي الليل كله ليس معىن ذلك أنه يرتك عمل الدنيا، ولكنه 
كفى نفسه عناء الدنيا، فأصبح غري مكلف يف هذه األايم إال مبا حُيبه 

 وهذه واحدة.،  تبارك وتعاىلهللا  
شغله عن كل ما سواه،   ُشغله مبواله  أنه لشدة  وواحدة أخرى  

ألن هذا   ،فأصبح هللا حُيقق له ما يبتغي من دنياه، وإن مل يطلب ومل يعمل
دأب هللا حت مع عباد هللا الصادقني، يكون القوم يف شغلهم ابهلل، وهللا 

  اليت حيتاجون بتيسريها،   يتكف ل أبشغاهلم  إما  إليها يف هذه احلياة، 
 وإما حُبسن تدبريها، وإما إبكثار البكة واخلريات فيها. 

حله، يقوم مبا يكون يف رَ   املهم أن العبد يكون مع هللا، وهللا  
أو ألهل   ،فه هللا هبا، إن كان لنفسهيريد أن يقوم به حنو التكاليف اليت كل  

أٌن عن شأن، وال يرتك العمل للدنيا يف أو ملن يعوهلم، فال يشغله ش  ، بيته
 سبيل القيام ابلعمل لآلخرة يف هذه األايم املباركة. 

هنا  ا  ومن  عمل  فرتكوا  قوٌم  املباركة أخطأ  الليايل  هذه  يف  لدنيا 
أن هذا   برسول هللا، وهذا ليس حبق،   اقتداءً اوتفرغوا لطاعة هللا زعماً 

 هللا: قتداء برسول هللا يكون كما قال  فإن اال
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 َت  فَإَِذا  )الشرح(    8فَٱرۡغَب َرب َِك  َوِإلَى   7فَٱنَصۡب  فَرَغۡ
تريد أن ،  يف هذه الليايل املباركة   ولنأخذ الزوجة على سبيل املثال

فها هبا هللا ولكن عليها أن تقوم أوالً حبقوقها اليت كل    ،تتعبد هلل، فال مانع
اليت كل   وحقوقها  زوجها،  اليت هللا  هبا  فها  حنو  واألعمال  أوالدها،  حنو 

واحدة مبعونة عبادة    ا فرغت من هذه األعمال، فإن حلظة تطالب هبا، فإذ
، فتقوم هللا وتوفيق هللا تعوضها عن كل ما فاهتا من طاعة وعبادة هللا  

 بطاعة هللا كما قال هللا: 
 َت  فَإَِذا  .)الشرح(    8فَٱرۡغَب َرب َِك  َوِإلَى   7فَٱنَصۡب  فَرَغۡ

الفقهاء قالوا: ال مانع من اعتكاف   ء ومن هنا فإن السادة األجال
الزوجة يف بيتها يف العشر األواخر من رمضان، فكيف يكون االعتكاف؟ 

، ال   ! هل ترتك كل أعمال الدنيا وتتفرغ يف ُحجرة أو يف ُمصلى تعبد هللا؟
كلفها به   كما وصفنا وكما قرران وكما وضحنا تقوم مبا عليها ومبا  ولكن 

حنو هللا،  هللا تفرغ ت  ذلك كله،  من  فرغت  النَـَفس   ، فإذا  يكون  وهنا 
  :كما ورد يف األثرالواحد أغلى من الدنيا وما فيها،  

 ( جبل ُأحد( هلل عباًدا التسبيحة الواحدة منهم مثل  )إن  )
 .لشدة إخالصهم ومراقبتهم لرهبم  

حريصاً على من حُيبه   يف هذه الليايل   يعين كان    : أَْهلَهُ(أَْهلَهُ(    )َوأَْيقَظَ )َوأَْيقَظَ 
يني يني زوجات النيب، أو أهله احِلسِّ أن يكون معه، سواٌء كان أهله احِلسِّ 

حلضرته   احملبني  املؤمنني  أهله كل  أو  الطاهرين،  النيب  بيت  ... آل 
 اإلنطواء حتت معيته. والراغبني يف  



 

78 

أهل القرب والوداد يف كل إنسان، وهم القلب   ..  أو كان أهله
واخلوالرو  والسر  والعقل  فح  واألخفى،  اإلنسان فى  أهل  هم  هؤالء 

 .احلقيقيني الذين أيخذونه إىل منهج اإلمتام مع سيد األولني واآلخرين  
 : فيوقظ هؤالء مجيعاً 

هللا ذكر  يف  دائمة  يقظة  يف  جيعلهم  والقيام    ، يعين  هللا،  وشكر 
فهم هللا اليت كل    - كما قلنا    -ابألعمال اليت حيبها هللا، مع متام األعمال  

 هبا يف هذه الدنيا.  رك وتعاىلتبا
 ل السادة العلماء األجالء: قا

يف العام كله هي   وعشر أايم، فأفضل عشر ليال  هناك عشر ليال
يف العام كله هي العشر   ضل أايمالعشر األواخر من شهر رمضان، وأف 

العشر هي ليلة   اأُلول من شهر ذي احلجة، وأفضل ليلة من هذه الليايل
 . هو يوم عرفة، وهو من أايم العشر  يف الدنيا كلها  القدر، وأفضل يوم 

، فهذه أايم وهذه ليال، ولكل منزلتها، فال خالف بني هذا وذاك
 .تبارك وتعاىلهتها عند هللا  ولكل وج

قربه ومودته، وأن جيعلنا   ارك وتعاىل تبأسأل هللا   يعيننا على  أن 
وحنرص على أن نكون متخلقني   يف وجهته،   دائماً وأبداً نتبع النيب  

أبواب قربه وشهوده ويوردان    ،أبخالق أهل معيته، وأن يفتح لنا مجيعاً 
 دائماً وأبداً على كأس حمبته. 

  به وسل م وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصح
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7171

ُهَما  اّلل ُ   َرِضيَ   ُعَمرَ  ْبنِ   اّلل ِ   َعْبدِ   َعنْ   قَاَل:   َعنـْ
ُسولُ   كاانا كاانا   }} ُسولُ را اِخرا   اْلعاْشرا اْلعاْشرا   ياْعتاِكفُ ياْعتاِكفُ     َّللاَِّ َّللاَِّ   را اِخرا اأْلاوا انا   ِمنْ ِمنْ   اأْلاوا ضا ما انا را ضا ما     {{  را

 )رواه البخاري( 
َها  اّلل ُ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ   وَعنْ   :   الن يبِّ   َزْوجِ   َعنـْ

اِخرا   اْلعاْشرا اْلعاْشرا   ياْعتاِكفُ ياْعتاِكفُ   كاانا كاانا     النَّبِيَّ النَّبِيَّ   أانَّ أانَّ    اِخرا اأْلاوا انا   ِمنْ ِمنْ   اأْلاوا ضا ما انا را ضا ما تَّى  را تَّىحا     حا

فَّا ُ  فَّا ُ تاوا ُ   تاوا ُ َّللاَّ اُجهُ   اْعتاكافا اْعتاكافا   ثُمَّ ثُمَّ   َّللاَّ اُجهُ أاْزوا   باْعِدِ .باْعِدِ .  ِمنْ ِمنْ   أاْزوا

     )رواه البخاري ومسلم(

 : االعتكاف
 .لطاعة هللا    املسجد مدة حمددة معينة هو املُكُث أو الل بُث يف  

 :   وشرطه
املسجد يف  يكون  هللا   ، أن  لطاعة  متفرغاً  فيه  املرء  يكون  وأن 

 .تبارك وتعاىل وعبادة هللا والعمل الصاحل املقرب حلضرة هللا  
 : مستحبٌ   عتكاف االوهذا  

ة وال فريضة، ولكنه مستحٌب إذا كان وقت املرء ن  ليس سُ   يعين
ف هبا شرعاً، وكان عنده وقٌت له املكل  نتهى من أعمااإذا  و   ،يسمح بذلك

عمالً بقول يستطيع أن يعبد فيه مواله، وأن يُقبل به وفيه على طاعة هللا  
 

ي  –المقطم  71  م 2021/ 5/ 4ـه 1442من رمضان  22مجمع الفائزين الخبر
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 هللا حلبيبه ومصطفاه:
 َت  فَإَِذا  .)الشرح(   8فَٱرۡغَب َرب َِك  َوِإلَى   7فَٱنَصۡب  فَرَغۡ

، عتكافاال هللا يف أي وقت، وينوي  فيدخل العبد املسجد بيت  
أو   ،ة حملها القلب، وبعد ذلك ال ينشغل يف معتكفه إال بذكر هللاوالني  

أو الصالة والسالم على سيدان رسول   ،أو االستغفار هلل  ،التسبيح هلل
القرآنهللا   تالوة  أو  عمل،  أي  أو  العلم،  مدارسة  أو  هذه   ،  من 

مواله، وجتعله من املقربني يف الدنيا    األعمال الصاحلة اليت ترفع املرء عند
 ويوم لقاء هللا. 

أبم اشتغل  ذلك    رفإذا  ينوي اعتكافهانقطع  غري  أن  وعليه   ،
من جديد، وكذلك إذا خرج من املسجد لغري ضرورة شرعية   عتكافاال

ال ُيسمح له وال يُؤذن من جديد، ألنه    كافعت االفينوي    ،اعتكافه نقطع  ا
 إال لقضاء حاجته، أو ألكل أو شرب.   املسجدله ابخلروج من  

 ، ال ُيسمح له ابخلروج من املسجد لعيادة مريض، أو لتشييع جنازة
، فإذا تبارك وتعاىلأو لزايرة ذوي رحم، ألنه معتكٌف ومتفرٌغ لطاعة هللا 

ينوي االعتكاف عليه أن  و   اعتكافه نقطع  امن هذه األعمال    خرج لعمل 
 من جديد. 

للمرأة أن   والنساء لظروفهن اخلاصة أابح اإلمام أبو حنيفة  
تعتكف يف مسجد بيتها، أبن يكون هلا موضع خاص للصالة يف بيتها 

 الراشدة.   فيه إذا أرادت يف مثل هذه األايملتعتكف  
له   جيوز  فال  الرجل  فيه   االعتكاف أما  تُؤدى  مسجد  يف  إال 

و يف مسجد تُؤدى فيه الصلوات اخلمس، وتؤدى فيه صالة اجلمعة، أ
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منهج احلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة بوجه عام على    الصلوات 
 وأمت السالم. 
القلوب  االعتكافهذا   منه هو تصفية  النفو   ، الغرض  س وهتيئة 

ليلة ال القدر، ألن  ليلة  القلبلرؤية  ويف   ،قدر حتتاج إىل صفاء اتم يف 
  .مجيع احلقائق اليت يُقبل عليها امللك العالم  

إذا كان وقته  التصفية  العمل بقصد هذه  املرء على هذا  فُيقبل 
يسمح بذلك، لكن إذا كان عنده عمٌل يشغله وال يستطيع تركه، فال 

ترك   له  العمل  جيوز  إليه   و أ،  عتكافواالهذا  حيتاج  عمٌل  له  إذا كان 
مجاعة املسلمني، وال يوجد من حيل حمله وال يستطيع ترك هذا العمل، 

أو يعمل طبيباً مداوايً، أو يعمل   ، ياً نأو يعمل صيدال  ، دايً كمن يعمل جن 
حارساً على حدود املسلمني، فال جيوز هلؤالء وأشباههم وأمثاهلم أن يرتكوا 

 يعتكفوا. يدخلوا املساجد و أعماهلم و 
ومع أننا ذكران أن املعتكف ال جيوز له اخلروج لقضاء حاجة أو 

رضي هللا مصلحة من مصاحل املسلمني، إال أن سيدان عبد هللا بن عباس  
عظيم، أنه كان معتكفاً يف مسجد   ما ذكر لنا يف خب عنهتبارك وتعاىل  

إن علي    ، وقصده رجل وقال: اي ابن عم رسول هللا  رسول هللا  
ن يف يدي اآلن يْ رجاءه لعدم توفر هذا الدَ ا ن، وقد طلبت منه  ٌن لفال يْ دَ 

فقال   يرضى،  عباس  افلم  عنه بن  ُأكلِّ رضي هللا  أن  تريد  مه ما: كأنك 
فإذا اببن عباس أيخذ حذاءه ويهم ،  لُيمهلك ويُنظرك، فسكت الرجل

أنسيت   ،بن عم النيبجد، فأسرع الرجل وراءه وقال: اي اابخلروج من املس
ولكنين مسعُت صاحب هذه الروضة والعهد به   ،قال: ال  !أنك معتكف؟
 قريب يقول: 
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انْ } }  انْ ألا ُدُكمْ   ياْمِشيا ياْمِشيا   ألا ُدُكمْ أاحا عا     أاحا عا ما اءِ   فِي فِي     أاِخيهِ أاِخيهِ   ما اءِ قاضا تِهِ   قاضا اجا تِهِ حا اجا لُ   حا لُ أاْفضا     ياْعتاِكفا ياْعتاِكفا   أانْ أانْ   ِمنْ ِمنْ   أاْفضا

ْسِجِدي   فِي فِي  ْسِجِدي ما ْينِ   هاذااهاذاا  ما ْينِ شاْهرا   72{ {   شاْهرا

 ويف رواية أخرى: 
نْ }  }   نْ ما شاى     ما شاى ما ةِ   فِيفِي  ما اجا ةِ حا اجا ْيًرا  كاانا كاانا     أاِخيهِ أاِخيهِ   حا ْيًراخا   73{ { ِسنِينا ِسنِينا   عاْشرِ عاْشرِ   اْعتِكاافِ اْعتِكاافِ   ِمنا ِمنا     لاهُ لاهُ   خا

أي أن قضاء حوائج املسلمني، والسعي يف مصاحل املسلمني خرٌي 
من املساجد الُعظمى، كاملسجد   من االعتكاف حت ولو كان يف مسجد

 .أو مسجد بيت املقدس، أو مسجد رسول هللا    ،احلرام
رام ال يشرتط ظم األئمة الكومعوأرضاه هو    اإلمام الشافعي  

 تطيع اإلنسان أن يعتكف يف أي وقت الصيام، يعين يس االعتكاف ذا هل
 من العام مبجرد دخول املسجد.

تبارك ووفقنا هللا    ،ولذلك كان من اهلدي الكرمي الذي نعمل به
صلى ركعتني حتية   ، لصالةلله، أن املرء منا إذا دخل أي مسجد    وتعاىل

الوضوء سنة  ركعتني  أو  ينوي وج  ،املسجد،  الصالة،  ينتظر  لس 
 بقلبه لينال هذا األجر العظيم وهذا الثواب الكرمي.  االعتكاف

يعين   االعتكاففإن   بُرهة  أقله  الكرام  األئمة  هؤالء  ذكر  كما 
عتكف حلظة، مث أذ ن املؤذن فقد فاز أبجر احلظة، يعين لو أن اإلنسان 

وأجر  االعتكاف وال   االعتكاف،  وال شرحه  أحٌد وصفه،  يستطيع  ال 
هلل، ومن ابب وصل األصفياء   تفصيله ألنه من ابب وصل احلبيب  

 :تبارك وتعاىلواألتقياء واألنقياء ابهلل  
 

ي هللا عنهما  72
ي المستدرك عن ابن عباس رض 

 
 الحاكم ف

ي هللا عنهما  73
ي عن ابن عباس رض 

ان   معجم الطبر
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  ََِّّذينَ  إِن ِملُوا   َءاَمُنوا   ٱل  َسَيۡجَعُل  ٱلصَّ لَِح تِ  وَعَ
َم نُ  لَُهمُ  ا ٱلرَّحۡ  .مريم   (96) وُد  

حبسب مراد املقبل   هو الُود، والُود من هللا    االعتكاففأجر  
وحبسب الصفاء الذي أفرغه هللا   ،على مواله، وحبسب نواايه وطواايه

يف قلبه ليلقى من إكرام هللا ما ال يستطيع أحٌد البْوح به من   تبارك وتعاىل
 خلق هللا أمجعني. 

كوٌر الذي ذكرانه والذي وضحه األئمة الكرام مذ   االعتكاف هذا  
يف حياته   ة عملية يعملها سيدان رسول هللا  ن  يف كتاب هللا، وكان سُ 

فاه هللا، إال العام كلها، فكان يعتكف العشر األواخر من رمضان حت تو 
العشر األوسط والعشر األواخر، يف عشرين يوماً،   األخري فاعتكف فيه 
ألخري عرض  العام الكن يف يقرأ معه القرآن مرة،    عام ألن جبيل كان كل  

العشر   عتكف  اعليه القرآن مرتني، فلما عرض عليه القرآن مرتني،  
 األوسط والعشر األواخر.

نا  حت يري  ،عتكف العشر األوائل من شهر شوالا  وورد أنه  
تكف اإلنسان على شهر رمضان، وإمنا يع  أن هذا األمر مباح وليس قاصر

إىل هللا، واإلقبال   يكون عنده استعداٌد للتوجه  على مواله يف أي وقت
 .لينال مودًة وقرابً من حضرة هللا    ،بكله على مواله

هللا   وتعاىلنسأل  الراكعني   تبارك  العاكفني  عباده  من  جيعلنا  أن 
ران رشداً، وأن يقيم الساجدين، وأن ينيلنا مطالبنا، وأن يُهيئ لنا من أم

 ه وخريه وبره. بيننا وبينه، وأن ميأل قلوبنا أبنواره وأسرار   لنا حبل مودة 
  وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 
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ُهَما: اّلل ُ   َرِضيَ   ُعَمرَ  اْبنِ   َعنْ   َعنـْ
اَلً   أانَّ أانَّ   }} اَلً ِرجا ابِ   ِمنْ ِمنْ   ِرجا ابِ أاْصحا ِ     أاْصحا ِ النَّبِي  ناامِ   فِيفِي  اْلقاْدرِ اْلقاْدرِ   لاْيلاةا لاْيلاةا   أُُرواأُُروا    النَّبِي  ناامِ اْلما     اْلما

اِخرِ   السَّْبعِ السَّْبعِ   فِيفِي اِخرِ اأْلاوا ُسولُ   فاقاالا فاقاالا   اأْلاوا ُسولُ را :    َّللاَِّ َّللاَِّ   را :أارا   قادْ قادْ   ُرْؤيااُكمْ ُرْؤيااُكمْ   أارا

اطاأاتْ  اطاأاتْ تاوا اِخرِ   السَّْبعِ السَّْبعِ   فِيفِي  تاوا اِخرِ اأْلاوا نْ   ؛؛اأْلاوا نْ فاما ا  كاانا كاانا   فاما يها ر ِ اُمتاحا يها ر ِ هاا    ُمتاحا رَّ هاافاْلياتاحا رَّ     فاْلياتاحا

اِخِر{   السَّْبعِ السَّْبعِ   فِيفِي اِخِر{ اأْلاوا   )البخاري ومسلم( اأْلاوا

 : حديثنا عن ليلة القدر
قدر، ألن ليلة القدر مُسيت ليلة واحلديث عن ليلة القدر ليس له  

األخيار  قلوب  على  ينزل  الذي  األنوار  من  األعظم  القدر  من  القدر 
واألطهار يف هذه الليلة، واملالئكة املقربون األطهار وكثرة عددهم وكثرة 
األرض يف  إىل  أبمر رهبم  األعلى  امللكوت  من  يهبطون  الذين  مددهم 

 تائبني العابدين. خدمة إخواهنم من املؤمنني القانتني ال
امللك  فيها يف  تظهر  اليت  األنوار  ألن  أيضاً  القدر  ليلة  ومُسيت 
وامللكوت، واملالئكة الذين يتنسمون أرواح احلبيب املختار وأنوار القرآن 
ويتباهون يف تلك الليلة مبا أخذوا من عطاء هللا، يضيق هبم ُملك هللا 

 وملكوته لكثرهتم ولكثرة إمدادهم. 
 

ي  –المقطم  74  م 2021/ 5/ 7ـه 1442من رمضان  25مجمع الفائزين الخبر
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 : فليلة القدر
أ  لكل عبد صاحل  ليلة اإلمداد من هللا   ويف كل   رضيف كل 

 . واد، وهي ليلٌة فيها أجر عام جلميع األانم
، والقيام خف فه احلبيب املصطفى له أجرها  فكل من قام إبحيائها

    علينا مجاعة املؤمنني، حت قال : 
نْ  نْ } ما لَّى   } ما لَّى صا اعاة    فِيفِي  اْلِعشااءا اْلِعشااءا   صا ما اعاة  جا ما ذا   فاقادْ فاقادْ   جا ذا أاخا هِ     أاخا ظ ِ هِ بِحا ظ ِ   75اْلقاْدِر { اْلقاْدِر {   لاْيلاةِ لاْيلاةِ   ِمنْ ِمنْ   بِحا

 : يعين أقل القيام  
أن ُيصلي العشاء يف مجاعة يف العشر األواخر من رمضان، فإنه 

 . يلحق نصيبه من ليلة القدر حتماً كما نص  حديث احلبيب  
ليلة القدر هنا هذا القيام كان له أجر ليلة القدر، وأجر  قام  من  

م له ما تقد  تبارك وتعاىلأجٌر عاجٌل وهو املغفرة، أبن يغفر هللا  أجران،  
يف   قد ره    ن هللا يهبه ثواابً من عنده لعمل وأجٌر آجٌل وهو أمن ذنبه،  

من تقديره   أكثر  و   ثالثة  مقداره  عاماً  شهور ومثانني  ليس ثالثة  يعين   ،
يساوي ألف شهر، ولكنه خرٌي من ألف شهر يف األجر والثواب الذي 

 . يبنا   حب على العبد أجراً إلحياء ليلة القدر كما بني    يتفضل به هللا  
هبا الذين   هللا  وهذه خُيص  ،منح ليلة القدرمن  وهناك غري ذلك  

 علت روحانيتهم، وهامت إهلانيتهم يف شهر رمضان، حت أهنم من قوة 
تهم صعدت أرواحهم وقلوهبم إىل عامل امللكوت األعلى، فهم كما روحاني

َم َو تِ  َملَُكوَت  إِبَۡر هِيمَ  نُرِي   َوَكَذ لِكَ    يف شأهنم:  قال هللا    ٱلسَّ
ۡرِض 
َ
لۡأ درجة   الأنعام   (75) ٱلُۡموقِنِينَ  مِنَ  َولَِيُكونَ  وَٱ إىل  وصلوا 

 
ي إمامة  75 ي عن أنر

ان   معجم الطبر
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 اإليقان، واإليقان أن يروا هذه احلقائق امللكوتية عني عيان:
الـعـقـول  عـنر   ال  الـقـلـــــــب   بـعـنر  

 

ي حال الوصـول 
 
 شـهدت الغيب ف

بعد    القلب  بعني  ذلك  نورانيتها  ،صفائهايشهدون     ،وبعد 
احلبيب   يقوم  أن  ربه    وبعد  لقول  تطبيقاً  وتعاىلبتطبيبها   : تبارك 

  ۡم بِۡصرۡهُ
َ
 .الصافات  (175) ُيۡبِصُرونَ  فََسوَۡف  وَأ

وإن كانت أجسامهم يف عامل امللك أرواحهم،    هؤالء األفراد جتول 
وأرواحهم جتول يف عامل قاعدة أو ساجدة أو راكعة أو انئمة، لكن قلوهبم  

وحيصلون على   ،امللكوت األعلى، يشاهدون املالئكة الكرام وحيادثوهنم 
وال  قدرها  نستطيع  ال  وحمبة  مودة  بينهم  وحيصل  منهم،  إهلية  معارف 

 : مارضي هللا عنهن عمر  ابروى  كما  هؤالء  ،  تقديرها لعلو شأهنا
اَلً     أانَّ أانَّ   }} اَلً ِرجا ابِ   ِمنْ ِمنْ     ِرجا ابِ أاْصحا ِ   أاْصحا ِ النَّبِي  ناامِ   فِي فِي     اْلقاْدرِ اْلقاْدرِ   لاْيلاةا لاْيلاةا   أُُرواأُُروا      النَّبِي  ناامِ اْلما     فِي فِي     اْلما

اِخرِ   السَّْبعِ السَّْبعِ  اِخرِ اأْلاوا ُسولُ   فاقاالا فاقاالا     ،،اأْلاوا ُسولُ را :  : :     َّللاَِّ َّللاَِّ   را :أارا اطاأاتْ   قادْ قادْ   ُرْؤيااُكمْ ُرْؤيااُكمْ     أارا اطاأاتْ تاوا     فِيفِي  تاوا

اِخرِ   السَّْبعِ السَّْبعِ  اِخرِ اأْلاوا نْ     ،،اأْلاوا نْ فاما ا    كاانا كاانا   فاما يها ر ِ اُمتاحا يها ر ِ هاا    ُمتاحا رَّ هاافاْلياتاحا رَّ اِخِر {   السَّْبعِ السَّْبعِ   فِي فِي     فاْلياتاحا اِخِر { اأْلاوا   76اأْلاوا

لشدة صفائهم ونقاء     من أصحاب حضرة احلبيب  أي أن كثريٌ 
فوا نوار ليلة القدر، فكوش قلوهبم كانوا يتجولون يف عامل امللكوت لريوا أ

وكاشفهم هللا مناماً أن ليلة القدر يف السبع األواخر من شهر رمضان، 
 ، د صدقها، وأي  دها النيب  وملا كانت رؤايهم رؤاي حقة صادقة، فقد أي  

وإىل حترِّي ليلة القدر يف السبع األواخر من   ، باعهمتِّ اودعا غريهم إىل  
 شهر رمضان يف الليايل الوترية من هذه السبع. 

 
ي هللا عنهما  البخاري ومسلم عن ابن 76

 عمر رض 
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هؤالء يكون هلم فوق ما قدمناه من مغفرة الذنوب، ومن األجر  
يزال عطاءات  الغيوب، كان هلم وال  منه عالم  يعطيه هلم فضالً  الذي 

هبا عليهم يف ليلة القدر، يشري إليها     وهبات ومنح إهلية يتفضل هللا
القرآن:   تبارك وتعاىل هللا   ُل    يف  وحُ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َتنَزَّ لرُّ  بِإِۡذنِ  فِيَها وَٱ
ِن َرب ِهِم ۡمر   كُل ِ  م 

َ
 :قال   )القدر(   َسَل م   ٤أ

إِذاا إِذاا} وا تْ     } وا انَّا تْ كَّا انَّا ةُ     كَّا ةُ لاْيلَّا ْدرِ     لاْيلَّا ْدرِ اْلقَّا أُْمرُ     اْلقَّا أُْمرُ يَّا ُ     يَّا ُ َّللاَّ َلُم،    عالايَّْهِ عالايَّْهِ     ِجْبِريَّلا ِجْبِريَّلا         َّللاَّ َلُم،السََََََّّّّّّ   السََََََّّّّّّ

ة      فِيفِي    فاياْهبِطُ فاياْهبِطُ  ة  كاْبكابََّّا ةِ     ِمنا ِمنا     كاْبكابََّّا َلئِكََّّا ةِ اْلما َلئِكََّّا عاُهمْ     األاْرِض األاْرِض     إِلاىإِلاى    اْلما ما عاُهمْ وا ما اء      وا اء  ِلوا ُر،    ِلوا ُر،أاْخضَََََّّّّّا   أاْخضَََََّّّّّا

اءا     فايُْرِكزُ فايُْرِكزُ  اءا الل ِوا ِة،    ظاْهرِ ظاْهرِ     عالاىعالاى    الل ِوا ِة،اْلكاْعبَّا هُ     اْلكاْعبَّا لَّا هُ وا لَّا ةا     وا ائَّا ةا مَِّ ائَّا اح      مَِّ نَّا اح  جا نَّا ا    جا اِمْنهَّا انِ     ِمْنهَّا احَّا نَّا انِ جا احَّا نَّا   َلَل    جا

ُرُهمَّا ُرُهمَّاياْنشَََََُّّّّّ ُرُهمَّا  اللَّْيلَّاِة،اللَّْيلَّاِة،    تِلَّْكا تِلَّْكا     فِيفِي    إَِلإَِل    ياْنشَََََُّّّّّ ُرُهمَّافاياْنشَََََُّّّّّ اِوزانِ   اللَّْيلَّاةِ اللَّْيلَّاةِ     تِلَّْكا تِلَّْكا     فِيفِي    فاياْنشَََََُّّّّّ اِوزانِ فايُجَّا     فايُجَّا

ِرشا  شَََّّّْ ِرشا اْلما شَََّّّْ ْغِرِب،  إِلاىإِلاى    اْلما ْغِرِب،اْلما َلمُ     عالاْيهِ عالاْيهِ     ِجْبِريلُ ِجْبِريلُ     فايابُثُّ فايابُثُّ     اْلما َلمُ السََََّّّّ َلئِكاةا   السََََّّّّ َلئِكاةا اْلما   هاِذ ِ هاِذ ِ     فِيفِي    اْلما

ل ُِمونا   اللَّْيلاةِ اللَّْيلاةِ  ل ُِمونا فايُسََّّا ،    ُكل ِ ُكل ِ   عالاىعالاى    فايُسََّّا ،قاائِم  ،    قاائِم  قااِعد  ،وا قااِعد  ل       وا ُمصََّّا ل   وا ُمصََّّا ذااِكر      وا ذااِكر  وا افُِحوناُهْم،    وا افُِحوناُهْم،يُصََّّا     يُصََّّا

نُو م ِ يُؤا نُووا م ِ يُؤا تَّى  ُدعاائِِهمْ ُدعاائِِهمْ   عالاىعالاى  نا نا وا تَّىحا   77اْلفاْجُر {اْلفاْجُر {  ياْطلُعا ياْطلُعا   حا

 ويف بعض األثر:
المَلئكة،      )))) من  كبكبة  في  جبريل  نزل  القدر  ليلة  كانت  المَلئكة،  إذا  من  كبكبة  في  جبريل  نزل  القدر  ليلة  كانت  إذا 

لواء  يضعه على ظهر بيت المقدس، ولواء يضعه  لواء  يضعه على ظهر بيت المقدس، ولواء يضعه      ، ، ومعه ثَلثة ألويةومعه ثَلثة ألوية

هذا، مسجدي  على  يضعه  ولواء   الحرام،  المسجد  ظهر  هذا،على  مسجدي  على  يضعه  ولواء   الحرام،  المسجد  ظهر    على 

قاعداً أو قائماً  قاعداً أو قائماً      تبارك وتعالى تبارك وتعالى ن عبداً هلل  ن عبداً هلل  ثم يأمرهم فيمرون، فَل يجدوثم يأمرهم فيمرون، فَل يجدو

السَلم ويبلغونه  ويصافحونه،  عليه  ويسلمون  إَل  ساجداً،  السَلمأو  ويبلغونه  ويصافحونه،  عليه  ويسلمون  إَل  ساجداً،    أو 

  . . ( ( ((  تبارك وتعالىتبارك وتعالىمن السَلم من السَلم 

 
ي هللا عنهما 77

ي عن ابن عباس رض 
 شعب اإليمان للبيهقر
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السالم ليلة  شيء   ؛ فهذه  من كل  القلوب  عن   سالمة  حيجبها 
 كل صد، ومن    الغيوب، وسالمة القلوب من كل حجب، حضرة عالم  
ومناماً حبضرة   ىل ان يلتقوا يقظةعلى الدوام إ  كل رانومن    ، ومن كل غفلة

 يوم الزحام.  هللا  
غهم ابلسالم املالئكة الكرام  بلِّ ون ابلسالم، منهم من يُ يُبل غهؤالء 

غهم ابلسالم أمني الوحي جبيل عليه بلِّ الذين أشران إليهم، ومنهم من يُ 
سالم مالئكة غهم البلِّ وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم، ومنهم من يُ 

ال  العاملني  رب  من  القرب  حضرات  من  مالئكة  أو  املقربني،  العرش 
إليهم،  نعلمهم وال نستطيع أن نشري يُ   غه السالم احلبيب بلِّ ومنهم من 

غه سالم هللا بلِّ مناماً ويُ   بذاته، فمنهم من يذهب إليه    املصطفى  
هم من يسمع ومن ومنهم من يراه يقظة ويتمتع مبرآة حضرة ذاته،    وحتياته،

 .السالم بعد الفناء واحملو ابلكلية من حضرة السالم وهو هللا  
املغفرة  هلا عالقة مبا ذكرانه من  ليس  الروحانية  العطاءات  هذه 

لكل من قام يف هذه الليلة   واألجر والثواب، فإن هذه جيريها هللا  
 ولو بصالة العشاء يف مجاعة. 

 : ليلة القدروهي  فهذه الليلة املباركة  
 ! ليلة عظيمة

يف   ن والعابدون ينتظروهنا مرةوهي وإن كان الساجدون والراكعو 
نرى كُ  فإان  رمضان،  شهر  من  األواخر  العشر  من م  العام يف  األئمة  ل 

 املتقني يعيشون فيها وهبا على الدوام.
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 عن ليلة القدر، فقال:   ُسئل سيدي أبو العباس املرسي  
 (( ليلة قدر  تبارك وتعاىلإن كل أوقاتنا مع هللا    ! وما ليلة القدر؟))

فكل أوقاته مع هللا هي ليلة قدر، ألن فيها ما يتمتع به أي إنسان  
 تقي نقي يف ليلة القدر. 

 :وُسئل سيدي أبو احلسن الشاذيل
 أليلة القدر هذه هي ليلة املغفرة اليت يغفر هللا فيها لعباده؟ 

 ها لعباده؟! ليلة ال يغفر هللا في  وهل هناك   قال:
قالوا: أليلة القدر هذه هي الليلة اليت يستجيب فيها هللا الدعاء 

 فقال:   لعباده؟
 الدعاء لعباده؟!   تبارك وتعاىلوهل هناك ليلة ال يستجيب فيها هللا  

 فقالوا: أهذه الليلة اليت يعظم فيها األجر والثواب؟ 
ان  ولو ك...  يُعظم عمل املرء املسلم إذا اتب،    إن هللا    فقال:

 شيئاً قليالً على الدوام.
 !! ولكنا نعيش يف ليلة القدر ويف أنوارها على الدوام

 ...   وال يف ساعة ممددة  ، ليس يف ليلة حمددة
 : ولكن ليلة القدر

 ..   هي ليلة كلها مع هللا    -
 ..   ومع رسول هللا -
 .   ومع أحباب هللا من املأل األعلى ومن املأل األدن    -
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o     و يف فه...  فإذا كان اإلنسان يف كل ليلة مع هؤالء
 ليلة القدر. 

 :فليلة القدر يقيناً 
 : هي الليلة اليت يكون فيها لإلنسان قدٌر عند هللا -

o  املتزامحة الدنيا واملشاغل  عامل  فيه مواله من  يرفعه 
ويعايش   والنقاء،  الصفاء  عامل  إىل  واملرتاكمة، 

 هذا احلال ما دام يف  و ويزاحم األنقياء،    ،األصفياء
 يف هذا الوقت عند فهو يف ليلة القدر، ألنه له قدرٌ 

حبيث   ...   م عليه العطااي من حضرة هللا،هللا، وتتزاح
من األولني واآلخرين وصف بعض أحد  ال يستطيع  

اهلبات وهذه  العطاءات  هذه  من  انله   !! ما 
 .ورسوله    ألنه يف ُحضن هللا  

 
 !أن جيعلنا دائماً وأبداً يف ليايل القدر   تبارك وتعاىل أسأل هللا  

 ! وأن جيعل أوقاتنا أوقات قدر
 ! وليالينا كلها ليايل قدر

 ! وأن مينحنا من األسرار اإلهلية، واألنوار الرابنية، واملعاين العرفانية
 ا به نعيش يف هذه األحوال الَسنية. م

 م وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل  
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7878

ُهَما اّلل ُ   َرِضيَ   ُعَمرَ  اْبنِ   َعنْ      قَاَل:  َعنـْ

ضا   }} ضا فارا ُسولُ   فارا ُسولُ را كااةا     َّللاَِّ َّللاَِّ   را كااةا زا اًعا  اْلِفْطرِ اْلِفْطرِ   زا اًعاصا اًعا  أاوْ أاوْ   تاْمر  تاْمر    ِمنْ ِمنْ   صا اًعاصا     صا

اْلُحر ِ   اْلعاْبدِ اْلعاْبدِ   عالاىعالاى  شاِعير  شاِعير    ِمنْ ِمنْ  اْلُحر ِ وا الذَّكارِ   وا الذَّكارِ وا اأْلُْنثاى  وا اأْلُْنثاىوا ِغيرِ   وا الصَّ ِغيرِ وا الصَّ   وا

اْلكابِيرِ  اْلكابِيرِ وا را   اْلُمْسِلِمينا اْلُمْسِلِمينا   ِمنْ ِمنْ   وا أاما را وا أاما ا  وا ابِها دَّ:  أانْ أانْ   بِها دَّ:تُؤا   ُخُروجِ ُخُروجِ   قاْبلا قاْبلا   تُؤا

ِة {   إِلاىإِلاى  النَّاِس النَّاِس  ِة { الصََّلا   )صحيح البخاري( الصََّلا

والصالة والسالم على   ...   احلمد هلل ...      ِن الر ِحيمِ ِبْسِم هللا الر محَْ 
 سيدان حممد وآله وصحبه ومن وااله. 

 ! حديثنا عن زكاة الفطر
الفطر احلديثان األساسيان اللذان وردا عن سيد ولد عدانن وزكاة  

 عنها مها كالتايل: 
ُهَما  اّلل ُ   َرِضيَ   ُعَمرَ  اْبنِ   َعنْ احلديث األول:    قَاَل:   َعنـْ

ضا     }} ضا فارا سَُّولُ     فارا سَُّولُ را كااةا         َّللاَِّ َّللاَِّ     را كااةا زا اًعا  اْلِفْطرِ اْلِفْطرِ     زا اًعاصَّا اًعا  أاوْ أاوْ     تاْمر  تاْمر      ِمنْ ِمنْ   صَّا اًعاصَّا   صَّا

ِعير      ِمنْ ِمنْ  ِعير  شَََّّّا اْلُحر ِ   اْلعاْبدِ اْلعاْبدِ   عالاىعالاى    شَََّّّا اْلُحر ِ وا الذَّكارِ     وا الذَّكارِ وا اأْلُْنثاى    وا اأْلُْنثاىوا ِغيرِ     وا الصََََّّّّ ِغيرِ وا الصََََّّّّ اْلكابِيرِ     وا اْلكابِيرِ وا   ِمنْ ِمنْ     وا

را   اْلُمْسِلِمينا اْلُمْسِلِمينا  أاما را وا أاما ا  وا ابِها دَّ:  أانْ أانْ   بِها دَّ:تُؤا ِة {  إِلاىإِلاى  النَّاِس النَّاِس   ُخُروجِ ُخُروجِ   قاْبلا قاْبلا   تُؤا ِة {الصََّلا   79الصََّلا

 
ي  –المقطم  7878  م 2021/ 5/ 8ـه 1442من رمضان  26مجمع الفائزين الخبر
ي هللا عنهما  79

 صحيح البخاري عن ابن عمر رض 
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 ما يقول: رضي هللا عنه سيدان عبد هللا عباس  عن    :احلديث الثاين
ضا     }} ضا فارا ولُ     فارا سَََُّّّ ولُ را سَََُّّّ كااةا         َّللاَِّ َّللاَِّ     را كااةا زا ةً   رِ رِ اْلِفطْ اْلِفطْ     زا ةً ُطْهرا ائِمِ     ُطْهرا ائِمِ ِللصََََّّّّ   اللَّْغِو،اللَّْغِو،  ِمنا ِمنا     ِللصََََّّّّ

ِث، فَّا الرَّ ِث،وا فَّا الرَّ ةً     وا ُطْعمَّا ةً وا ُطْعمَّا اِكيِن،  وا سَََََّّّّّا اِكيِن،ِلْلما سَََََّّّّّا نْ     ِلْلما نْ فاما ا    فاما اأادَّاهَّا ةِ   قابَّْلا قابَّْلا     أادَّاهَّا َلا ةِ الصََََََّّّّّّ َلا اة      فاِهيا فاِهيا     الصََََََّّّّّّ كَّا اة  زا كَّا   زا

ْقبُولاة ، ْقبُولاة ،ما نْ   ما ما نْ وا ما ِة،  باْعدا باْعدا   أادَّاهااأادَّاهاا  وا ِة،الصََّلا قاة    فاِهيا فاِهيا   الصََّلا دا قاة  صا دا قااتِ   ِمنا ِمنا   صا دا قااتِ الصَّ دا   80{{  الصَّ

، تومي إلينا مبا أنبأان هللا به حنو نبينا وحيبيبنا هذه زكاة الفطر 
هبا يوالينا  اليت  رسالته  وكمال  نبوته  صفات  من  جعل  هللا   : فإن 

    ِۡيُكم  ،يعين يبني لكم العمل الذي تطهر به األعمال  البقرة   (151) َويَُزك 
 .وتزكو به األحوال، وتنال القبول عند الويل الوايل  

فنحن نصوم شهر رمضان وقد يكون معه صالة القيام، ومعه ما 
املقبل على   واملؤمن ،  ومن األذكار والعبادات  ،تيسر من تالوة كتاب هللا

العامل  ))  : ابهلل كل مهه يف القبول، قال اإلمام أبو العزائم  مواله العاملِ 
ابلقبول من هللا العامل يهتم    واجلاهل يهتم ابإلقبال(( يعين ول  يهتم ابلقب

 . قبال الناس عليهتعاىل، واجلاهل يهتم إب
ونسأل هللا أن نكون من   -   فهذا له شأن، وهذا له شأن، فالعاملِ 

 . تبارك وتعاىلمن هللا    كل مهه أن ينال القبول   -هؤالء العلماء األجالء  
الذي  العمل  القبول على  ننال  عملناه يف شهر رمضان؟   كيف 

أخبان من ذات نفسه حلرصه علينا وشفقته فنجد أنه    ،زكِّي  نسأل املُ 

 
ي هللا عنهما 80

ي داود وابن ماجة عن ابن عباس رض   أنر
 سن  
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يزكِّ  الذي  ابلعمل  امللك علينا  عند  قبواًل  هلا  الصيام، وجيعل  فريضة  ي 
أي أن   ،ةن  ، والفرض غري السُ علينا زكاة الفطر  ففرض  ،  العالم  

 ة. ن  وليست سُ فريضة على كل مسلم ومسلمة،  زكاة الفطر  
 ملاذا فرضها؟

ائِمِ     )ُطْهَرةً )ُطْهَرةً   ما:رضي هللا عنه بن عباس  اقال    كما ائِمِ ِللصَّ     اللَّْغِو، اللَّْغِو،     ِمنَ ِمنَ     ِللصَّ

فَِث(  فَِث( َوالرَّ ُتطهر الصائم من بعض لغو احلديث، أو الكالم فيما ال ينفع   َوالرَّ
وال يضر، أو الكالم الذي يشغل املرء عن اإلقبال على مواله، وعن 

 ُحسن االقتداء حببيب هللا ومصطفاه. 
من هللا القبول  ومثل هذه العيوب قد متنع    ، ومثل هذه الذنوب

  أمثال من  ، فكانت صدقة الفطر ُتطهر اإلنسان  على هذه األعمال
حت والعيوب،  الذنوب  هللا:   هذه  قول  يف  ويدخل  القبول   ينال 

 َيتََقبَُّل  إِنََّما  ُ  .المائدة  (27 ) ٱلُۡمتَّقِينَ  مِنَ  ٱّللَّ
من متر أو من   - من كيل  يعين مقداٌر    -هذه الزكاة هي صاٌع  

ت اليت  قمح، أو من أي صنف من املأكوال  شعري أو من زبيب أو من
يعيش عليها أبناء الوطن الواحد، وأبناء الوطن الواحد خيرجون الزكاة من 

 الصنف الذي ال يستغنون عنه يف قوهتم ويف طعامهم. 
وهذا الصنف خيرج عن كل ما يف بيت اإلنسان املسئول عنهم 

قِ  الرمحن، بَ من  ُمكل    ...   ل حضرة  فُيخر فاإلنسان  أببنائه،  صدقة   جٌف 
بزوجه فُيخرج صدقة الفطر عن ٌف  وهو أيضاً مكل  ...  الفطر عن أبنائه،  

يه وأمه إذا مل يكن هلما دخٌل يغنيهما، ٌف أببوهو أيضاً مكل  ..  زوجه،  
 لزكاة.فُيخرج عنهما ا
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وكذلك خيرج الزكاة عن كل من يف حوزته يف منزله، فإن كان عنده 
خادماً أو خادمة يكونون معه أخرج عنهما الزكاة، وإن كان عنده عبٌد 

 ثى مقيٌم عنده أخرج عنه الزكاة.نذكٌر أو أ
 : خيرج الزكاة عن كل من يف منزله صغاراً أو كباراً   نإذ

الزكاة، حت ولو كان طفاًل   فليس هناك سٌن يُعفى منه املرء من
 صغريًا فإننا خُنرج عنه الزكاة.

قد حضر  يكون  وأن  اإلنسان مسلماً،  يكون  أن  الزكاة  وشرط 
أو بعض   هللا قبل العيد بيومرمضان حت صالة العيد، فإن قبضه  شهر  

 للمسلمني. خُيرج هذه الزكاة  الفطر، و   يوم فليس عليه زكاة
يتحرون فيه   كان أصحاب رسول هللا  ومت ميعاد إخراجها؟  

أو يومني حت صالة العيد، ولكن األئمة الفقهاء   قبل العيد بيوم أن يكون  
أابح أن خترج زكاة   العلماء أرادوا توسيع رمحة هللا، فاإلمام الشافعي  

 ن أول شهر رمضان إىل صالة العيد. الفطر م 
التيسري والتوسعة جعل زكاة الفطر   زايدة يف  واإلمام أبو حنيفة  

مقبولة عند هللا حت ولو خرجت قبل شهر رمضان، ألهنا زكاة خمصوصة 
لو ُأخرجت قبل رمضان  برمضان حت  برمضان، وما دامت خمصوصة 

، تبارك وتعاىلألهنا زكاة شهر رمضان، وهي مقبولة عند هللا    تصح فهي  
 جني. وفيها توسعٌة على الفقراء واملساكني واحملتا

الفطر أوجبها رسول هللا   يف هذه األحاديث على أن   وزكاة 
مل حُيدد   تكون من الطعام الذي أيكل منه الناس يف البلدة، ولكنه  

 عن غريه.  ، ومل ينه غريه
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القيمة، اإلنسان أابح أن خُيرج  ولذلك فإن اإلمام أبو حنيفة 
 والقيمة هي املبلغ املايل الذي يساوي هذه الزكاة. 

ح أن خُنرج قيمة الزكاة ماالً ما دامت أنفع للفقراء، واستدل فأاب
عندما أرسل معاذ بن  ابحلديث الذي ورد يف البخاري أن رسول هللا  

يوزعها   جبل   وأن  األغنياء  من  الزكاة  جيمع  أن  وأمره  اليمن،  إىل 
فجاءه أهل اليمن ابلزكاة املعتادة عندهم وهي القوت ويعطيها للفقراء، 

 هلم:   دهم وكان يف ذلك احلني الزبيب، فقال  الغالب عن
داقاة؛} }  كاان الصَّ ِميس أاو لبيس آخذ  ِمْنُكم ما قاة؛ائْتُونِي بكل ِ خا دا كاان الصَّ ِميس أاو لبيس آخذ  ِمْنُكم ما   ائْتُونِي بكل ِ خا

ِديناةِ  ار بِاْلما اأْلاْنصا ِديناةِ فاِإنَّهُ أْرفق بكم، وأْنفاُع للمهاجرين وا ار بِاْلما اأْلاْنصا   81{ { فاِإنَّهُ أْرفق بكم، وأْنفاُع للمهاجرين وا

لكم  يعين أنفع  فهو  الزبيب  وائخذوا  أنفع ،  فهي  بثياب  توين 
النيب ومل يعرتض عليه، ومل املدينة، وأي  يف    ألصحاب رسول هللا   ده 

 من أكابر العلماء والوجهاء.   يعرتض عليه كذلك أصحاب النيب  
وقد ج على هيئة نقود وهي أنفع للناس،  الزكاة جيوز أن ختر   نإذف

الكيلة   خترج عن أربعة من القمح وما شاهبه  حدد اإلمام الشافعي أن 
حنيفة   أبو  واإلمام  ستة،  على  الكيلة  جعل  مالك  واإلمام   أفراد، 

وأرضاه جعل الكيلة تُقسم على مثانية، وإذا أخرجنا القيمة مالياً فال أبس 
لتا احلالتني وهذا أنفع للفقراء، وإذا أخرجناها حبوابً فبها ونعمت، ويف ك

ولذلك ننظر   زكاة من أجله،خترج اللفقري، فهو الذي  يراعى فيها األوىل ل
 إىل األنفع للفقري فنعطيها له على حسب زمانه ومكانه الذي هو فيه. 

 
ي كتاب الزكاة عن معاذ بن جبل   81

 
ى، وذكره البخاري ف   الكبر

 كتاب السن 
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فإذا جاءت صالة العيد ومل خترج الزكاة هل تسقط عن صاحبها؟  
غاية ما   أو يسددها، ولكن   تظل ديناً عليه إىل أن يلقى هللا  بل    ، كال

لصالة، حُيرم من الثواب يف األمر ما دام خالف األمر وأخرها إىل ما بعد ا
هلا، ومن أخرجها قبل الصالة فهي   تبارك وتعاىله هللا  العظيم الذي أعد  

زكاة، ومن أخرها إىل ما بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات، لكنها 
 .بد أن ُيسدد هذا الدين إن عاجالً أو آجالً هلل    ديٌن عليه هلل ال 

الزكاة؟   الزكاةمن الذي خُيرج  الذي عنده قوت أو   الذي خُيرج 
كيف خُيرج هذا اإلنسان الذي ال   :طعام يكفي يوماً وليلة، وقد تقول

!! يه؟لك إال قواتً يكفي يوماً وليلة، وهو ليس عنده ما يكفيه وال ما يؤو مي
: أنه يُنفق ليتعو د على اإلنفاق، ألن اإلسالم يريد أن يُعود املؤمن نقول

ويف رواية أنه ىل يف حديثه القدسي،  قال هللا تعا  على ُخلق اإلنفاق، بل
 يقول ذلك كل ليلة: 

  82{ {   عالاْيكا عالاْيكا   أُْنِفقْ أُْنِفقْ   أاْنِفقْ أاْنِفقْ   آداما آداما   اْبنا اْبنا   } ياا} ياا

الُشح  رزيلة  من  وخُيرجنا  اإلنفاق،  فريضة  على  يعودان  أن  يريد 
 . تبارك وتعاىلوالعياذ ابهلل  

ني والعلماء العاملني يف ُخلق الصاحل، و ق األنبياءواإلنفاق هو ُخلُ 
ومكان،   زمان  هللا  كل  بُلق   فرييد  يتخلقوا  أن  أمجعني  للمؤمنني 

املعىن:  هذا  يف  قال  ولذلك  َِّذينَ    اإلنفاق،  ا ءِ  فِى يُنفُِقونَ  ٱل رَّ  ٱلسَّ
ا ءِ  رَّ لضَّ هلم ُعذر، ألنه طلب منهم أن ينفقوا يف   مل يُبق نل عمران  (134  ) وَٱ

 
ي هريرة  82  البخاري ومسلم عن أنر
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عين يف حالة الفقر، وما دام لغىن، أو يف الضراء يالسراء يعين يف حالة ا
أراد أن يوسع عليهم فينفقوا   ن إذمنهم أن ينفقوا يف حالة الفقر،    طلب

 ليزيد من اإلنفاق عليهم، ومن الوسعة عليهم. 
منافذ  نفس  فيها هي  توزع  اليت  منافذها  الفطر؟  منافذ زكاة  ما 

هللا:   يف كتاب  هللا  ذكرها  اليت  َدَق ُت  َماإِنَّ  الزكاة   لِلُۡفَقرَا ءِ  ٱلصَّ
لَۡمَس ِكينِ  لَۡع ِملِينَ  وَٱ لُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها وَٱ ِقَابِ  َوفِى قُلُوبُُهمۡ  وَٱ  ٱلر 
ِينَ  لَۡغ رِم ِ  َسبِيلِ  َوفِى وَٱ بۡنِ  ٱّللَّ بِيلِ   وَٱ  .التوبة  (60) ٱلسَّ

الزكاة سواٌء زكاة يها لألقارب ذوي األصول منا؟  هل جيوز أن نعط 
ألم أو اجلد الفطر أو أي زكاة ال جيوز أن خترج لألصول يعين األب أو ا

بنة أو أو اجلدة من الطرفني، وال جيوز أن خترج للفروع يعين لالبن أو اال
 بنة وهكذا.ابن االبن أو ابن اال

ورمحة  صلة  لألقارب  وهي  لألقارب،  خترج  أن  وصدقة،   وجيوز 
أخرى وهو يف   وجيوز أن تُنقل من بلد إىل بلد إذا كان يل قريب يف بلد 

 فيجوز أن أنقلها له ألنه أوىل بصدقيت.  ،أمس احلاجة إىل هذه الزكاة
وتوزع   ، عموماً صدقة الفطر خترج يف البلد الذي أان مقيٌم فيه و 

أ وميدون  إيل ،  ينظرون  الذين  هم  الذين حويل ألهنم  الفقراء  كف  على 
الضراعة إىل هللا أن يُعطِّف قلوب األغنياء حوهلم ليسدوا رمقهم، وال 

أايم العيد   ؛حيتاجون أن ميدوا أيديهم إىل غري هللا يف هذه األايم السعيدة
 املبارك إن شاء هللا. 

 صدقة الفطر خترج عن مجيع األصناف اليت ذكرانها هبذه الكيفية 
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ذكرانها، وينبغي أن يُراعى عند إخراجها آداب إخراج الصدقات   اليت
هللا   ذكرها  وتعاىلاليت  قرآ  تبارك  الكرمي،  يف  اإلنسان نه  أنفقها  فإذا 

 : وأخرجها ُيستحسن أن خُيرجها سراً، لقوله  
قاةِ   فاْضلُ فاْضلُ     }} دا قاةِ صا دا ر ِ   صا ر ِ الس ِ قاةِ   عالاىعالاى  الس ِ دا قاةِ صا دا   اللَّْيلِ اللَّْيلِ   صاَلةِ صاَلةِ   كافاْضلِ كافاْضلِ   ؛؛اْلعاَلنِياةِ اْلعاَلنِياةِ   صا

  83{ {   النَّهاارِ النَّهاارِ   صاَلةِ صاَلةِ   عالاىعالاى

، ل صدقة العالنية بسبعني ضعفاً((ويف األثر: ))صدقة السر تفض
وجيب أن يالحظ يف إخراجها األدب الرابين القرآين الذي يقول فيه هللا 

:    َّنَفُقوا   َما   يُتۡبُِعونَ  لَا ُثم
َ
ا أ ى َولَا   َمن   ذ 

َ
  البقرة   (262) أ

املعايرة  واملن   أعطاأبن  ...  ،  هو  أبن  الفقري  وكذا، يعاير  ه كذا 
ظهره عرضه للحرج، أو يُ أن يعطيه أمام اخللق ليحرجه أو لي..  واألذى  

ن نراعي أن نكون بعيدين كل البعد أ  بد  يه أبنه حيتاج، فال عرِّ أمامهم وي
 وعن األذى.   عن املنِّ 

 : واألدب األكمل يف هذا الباب
هللا أبمر  فيعطيه  هللا،  مال  هذا  أن  اإلنسان  يرى  هللا   أن  لعيال 

لعباد هللا، ولفقراء هللا   أماانت هللا  ، وهو عبارة عن موصل يوصل 
 . تبارك وتعاىلوالفضل يف البدء ويف اخلتام حلضرة هللا  

أن جيعلنا دائماً وأبداً من أهل الطُهرة ظاهرًا    تبارك وتعاىلنسأل هللا  
يهيم  وابطناً  وأن  نفوسنا،  يزكي  وأن  أرواح،  حبفيه  يُنقي  وأن  ضرته نا، 

 ين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلوبنا، وأن جيعلنا من الذ
وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 

 
ي عن ابن مسعود  83

ان   معجم الطبر
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8484

  قَاَل: َأْزَهرَ   اْبنِ   َمْوىَل   ُعبَـْيد   َأيب   َعنْ 
عا   اْلِعيدا اْلِعيدا   شاِهْدتُ شاِهْدتُ  عا ما را   ما را ُعما طَّابِ   ْبنِ ْبنِ   ُعما طَّابِ اْلخا   فاقاالا:فاقاالا:    اْلخا

انِ   هاذاانِ هاذاانِ } }  انِ ياْوما ُسولُ   ناهاىناهاى    ياْوما ُسولُ را ا   عانْ عانْ     َّللاَِّ َّللاَِّ   را ا ِصيااِمِهما     ياْومُ ياْومُ   ،،ِصيااِمِهما

اْلياْومُ   ،،ِصيااِمُكمْ ِصيااِمُكمْ   ِمنْ ِمنْ   فِْطِرُكمْ فِْطِرُكمْ  اْلياْومُ وا رُ   وا رُ اْْلخا     نُُسِكُكْم {نُُسِكُكْم {  ِمنْ ِمنْ     فِيهِ فِيهِ   تاأُْكلُونا تاأُْكلُونا   اْْلخا

  (   رواه البخاري   )

 . هي صالة العيديوم العيد سنن  أول  
وهي سبع تكبريات يف الركعة األوىل مؤكدة،    ةٌ ن  فصالة العيد سُ 

 ة بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة، ومخس تكبريات يف الركعة الثاني
 غري تكبرية القيام وقبل قراءة الفاحتة.

ما أن حيضر هذه الصالة   لعذر واإلنسان املسلم الذي ال يستطيع  
 يف مجاعة، يستطيع أن يصليها مجاعة يف املنزل أو مبفرده. 

فالسيدات الالئي يعجزن عن احلضور يف يوم العيد للصالة يف 
دها الشرعي من وميعا،  يف املنزلاملسجد عليهن أبن يصلني هذه الصالة  

وجيوز أن ساعة، إىل قبل الظهر بثُلث ساعة،    بعد طلوع الشمس بثُلث 
على أن تكون الصالة فقط   ، تُؤدى ُفرادى، وجيوز أن تُؤدى يف مجاعة

وليس بعدها خطبة، فاخلطبة قاصرة على املساجد اجلامعة والساحات 
 

ي  –المقطم  84  م 2021/ 5/ 9ـه 1442من رمضان  27مجمع الفائزين الخبر
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 الكبرية.
بغي ين  ياَ شرع  اً يف هذا احلديث حكم    عمر بن اخلطاب  وبني  

، عن صيام يومي العيدين   هنى رسول هللا  أن ننتبه له أمجعني، وهو  
الفطر ويوم عيد األضحى الصيام، سواٌء كان ، فيوم عيد  يحرم فيهما 

لم أن يصوم فال جيوز ملسأو سواء كان غريه،    ،أو سواء كان نفلٌ   ،نذرٌ 
 يف يوم العيد حت ال يفسد على املسلمني فرحتهم. 

ألن هذا يوم فرحة بعد شهر الصيام   ِصيَاِمُكْم( ِصيَاِمُكْم(     ِمنْ ِمنْ     فِْطِرُكمْ فِْطِرُكمْ     )يَْومُ )يَْومُ 
 فيأكل الناس ألهنم فرحني بفضل هللا وبرمحته.   ،الطويل

ألنه ال جيوز أن نذبح الذابئح   نُُسِكُكْم( نُُسِكُكْم(     ِمنْ ِمنْ     فِيهِ فِيهِ     تَأُْكلُونَ تَأُْكلُونَ     اْْلَخرُ اْْلَخرُ     )َواْليَْومُ )َواْليَْومُ 
 . وحنن صائمون، وإمنا نذبح ومنها أنكل كما كان يفعل رسول هللا  

نة مؤكدة ة األوىل يف يوم العيد هي صالة العيد، وهي سُ ن  سُ ال  نإذ
 . عن رسول هللا  

 اأُلخرى كما يُروى: ة  الُسن  و 
تَّى  اْلِفْطرِ اْلِفْطرِ   ياْوما ياْوما   ياْخُرجُ ياْخُرجُ   َلا َلا       النَّبِيُّ النَّبِيُّ   كاانا كاانا   }} تَّىحا َلا   ياْطعاما،ياْطعاما،    حا َلا وا     ياْوما ياْوما   ياْطعامُ ياْطعامُ   وا

ى ىاأْلاْضحا تَّى   اأْلاْضحا تَّى حا ل ِيا {   حا ل ِيا { يُصا   85يُصا

التمر قبل   يعين كان حريصاً   يتناول ولو قلياًل من  أن  على 
أما صالة عيد األضحى فكان حريصاً عيد الفطر،  الذهاب إىل صالة  

على أن ال يتناول شيئاً من الطعام إال بعد أن يصلي ويذبح ُأضحيته، 
 . تبارك وتعاىلوأيكل من ُأضحيته اليت ضح اها هلل  
 

مذي عن عبد هللا بن بريدة  85  سن   البر
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أنه  الُسن   العظيم هي  اليوم  الثالثة يف هذا  إذا    ة  كان حريصاً 
ذهب إىل الصالة أن يذهب من طريق، ويعود من طريق آخر ليشهد له 

 أيضاً هذا الطريق. 
أو يذهب من طريق ليصافح من يقابله يف هذا الطريق، ويرجع  

 من طريق آخر ليصافح آخرين ال يراهم يف طريق الذهاب.
هللا  فضل  وإىل  هللا  طاعة  إىل  دخل  ألنه  طريق  من  يذهب   أو 

متأل فرحاً وسروراً مبا وافاه به ورضوان هللا، ويرجع من طريق آخر وقد ا
 مواله، ومبا أعطاه وحقق له من مناه صلوات ريب وتسليماته عليه. 

 : أما املستحبات يف يوم العيد
السعيد،  العيد  هبذا  الفرح  أمجعني  للمسلمني  فُيستحب 

رسولنا  واال به  أمران  مبا  العيد  لصالة  فيقومستعداد  بتقليم ،  ون 
 : وهتذيب شعورهم إن كان هلم شعور، لقوله    ،أظفارهم

نْ }  }   نْ ما   86{ {     فاْليُْكِرْمهُ فاْليُْكِرْمهُ     شاْعر  شاْعر    لاهُ لاهُ   كاانا كاانا   ما

 يوموُيستحب االغتسال سواٌء ليلة العيد أو ُصبيحة العيد، ألن  
ويسوء إخوانه   يسوُءه  طاهراً من كل شيءالعيد جيب أن يكون فيه املسلم  

 .تبارك وتعاىلالذين حُييطون به يف بيت هللا 
عنده، وإذا مل يكن عنده   لبس اجلديد الذي أيضاً أن يوُيستحب 

عظيم   القدمي، ويتأهب ألنه ذاهٌب لفرح   يلبس أحسن ما عنده من  جديد
 سيد األولني واآلخرين.   ومالئكته املباركني ورسوله    فيه يلقى هللا  

 
ي هريرة  86 ي المستدرك عن أنر

 
ي داود والحاكم ف  أنر

 سن  
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العادات السيئة، أن نرى     جيبوال كما نرى يف هذه األايم من 
وهذا ال يليق بنا   ،جامةيذهب إىل صالة العيد برتينج أو بي نرى شباابً  ف

مجاعة املسلمني، وإمنا يلبس أحسن ما عنده من البدل إن كان عنده 
بدل، أو يلبس أحسن ما عنده من الثياب ويضع عليها عباءة إن كانت  

 من نفسه خرياً.  هبذا اليوم لرُيي هللا    رج حمتفياً له عباءة، فيخ
ويضع عطراً حت يشم الناس منه الرائحة اجلميلة، وال ينسى قبل 
ذلك أن يغسل أسنانه إما ابلسواك، وإما مبعجون األسنان، حت يكون 

 :املؤمنني كما قال  
انُِكمْ   عالاى عالاى   قااِدُمونا قااِدُمونا   إِنَُّكمْ إِنَُّكمْ } }  انُِكمْ إِْخوا اْصِلُحوا  إِْخوا اْصِلُحوافاأ الاكُ   فاأ الاكُ ِرحا أاْصِلُحوا    مْ مْ ِرحا أاْصِلُحواوا     ِلبااساُكمْ ِلبااساُكمْ   وا

تَّى تَّىحا انَُّكمْ   تاُكونُوا تاُكونُوا   حا انَُّكمْ كاأ ة    كاأ ة  شااما   87{ {   النَّاِس النَّاِس   فِي فِي   شااما

ويصطحب املؤمن أطفاله يف الذهاب إىل صالة العيد، وُيسن أيضاً 
فإهنن جيلسن يف أن يصحب نساءه وبناته حت ولو كن  غري طاهرات،  

 مصلى العيد ويشهدن فرحة املسلمني هبذا العيد السعيد. جانب من  
وُيسن له أيضاً أن خيرج من بيته ولسانه يلهج ابلتكبري حت يصل 

، يف عصره املبارك  ، فكان أصحاب النيب  ك وتعاىلتبار إىل بيت هللا  
، ألن كل مسلم خيرج من ترى طُرق املدينة كلها مملوءة ابلتكبري هلل  

 .  هلل  بيته يُكبِّ 
ا  هذه هي الناحية الظاهرية اليت أمران هللا   ستناانً أن نراعيها 

 .ري البية  بواستحباابُ  

 
ي الدردراء  87 ي عن أنر

ان  ي داود والطبر  أنر
 سن  
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اإلهلية   أن نعمل ابألوامر  علينا  اليت وكذلك  الرابنية  واجلماالت 
 كُل ِ  ِعندَ  زِينَتَُكمۡ  ُخُذوا   َءاَدمَ  َي َبنِى     :أمران هبا هللا، فقد قال  

لزينة الرابنية اليت أمران هللا هبا يف هذه اآلية ابنأخذ  ف  الأعراف   (31) َمۡسِجد  
 . تبارك وتعاىلوحنن ذاهبني ألداء صالة العيد، واجلمع السعيد على هللا  

القلب، وزينة  الزينة اليت أمران هبا هللا هي زينة اخلشوع يف  هذه 
، تبارك وتعاىلبتغاء وجه هللا  مل ااحلضور يف الفؤاد، وزينة اإلخالص يف الع 

 ألدب اجلم  التام ظاهرًا وابطناً مع سائر األانم. وزينة ا
ن يف و هذه اآلداب هي اليت ينبغي أن يتحل ى هبا املسلمني أمجع 

 ليلة العيد ويومها. 
وفيه من الفوائد ما ال  وال ننسى أمرًا هاماً نب ه إليه رسول هللا 

 :يُعد وال حُيصى، فقد قال  
ْن قااما لاْيلاتاْي اْلِعيداْينِ }  }   ْن قااما لاْيلاتاْي اْلِعيداْينِ ما   ؛؛ُمْحتاِسبًا ّلِِلَِّ ُمْحتاِسبًا ّلِِلَِّ     ما

  88{ {     لاْم ياُمْت قاْلبُهُ ياْوما تاُموُت اْلقُلُوبُ لاْم ياُمْت قاْلبُهُ ياْوما تاُموُت اْلقُلُوبُ 

 .وليلة عيد الفطر  ،ة عيد األضحى يعين ليل   : وليليت العيدين 
املقرب    يكونا  حياؤمهوا والعمل  هللا،  هللا، إىل  بطاعة  حضرة 
 . لسيدان رسول هللا  الطيبة  واملتابعة  

ر اتماً فعليه أن ال يُقصِّ   احياءً اومن مل يستطع أن حُييي هذه الليايل  
يف صالة العشاء يف مجاعة، وصالة الُصبح يف مجاعة، ليكون قد حص ل 

 :بذلك قيام الليلة تطبيقاً لقوله  
 

ي إمامة   88 ي عن أنر
ان    ابن ماجة والطبر

 سن 
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نْ     }} نْ ما لَّى   ما لَّى صا ،  فِيفِي  اْلِعشااءا اْلِعشااءا   صا اعاة  ما ،جا اعاة  ما ،   نِْصفِ نِْصفِ   كاِقياامِ كاِقياامِ   كاانا كاانا   جا ، لاْيلاة  نْ     لاْيلاة  ما نْ وا ما لَّى   وا لَّى صا     صا

اْلفاْجرا   شااءا شااءا اْلعِ اْلعِ  اْلفاْجرا وا ،  فِيفِي  وا اعاة  ما ،جا اعاة  ما   89{ {   لاْيلاة  لاْيلاة    كاِقياامِ كاِقياامِ   كاانا كاانا     جا

وأهم من ذلك كله ابلنسبة للمسلم أن يُدخل السرور إىل كل من 
ُيدخل السرور إىل زوجه وإىل أوالده وإىل فحوله يف بيته أو خارج بيته،  

وكذلك أهله   ، بناته وإىل أبويه وإىل كل من معه يف البيت، وكذلك جريانه
فال جيوز أن يكون يوم العيد والناس يف فرحة وسرور، ،  حبابه أمجعنيوأ

ويف حال، فهذا ال منهم يف شأن    والرجل وزوجته يف نفور، وكل واحد 
 جيوز بيننا مجاعة املؤمنني. 

عكِّر على أوالدي وعلى أبداً أن نكون يف يوم العيد وأُ وال جيوز  
عليهم  ويظهر  يبكون  أجعلهم  رمبا  بل  الفرحة،  ينسون  وأجعلهم  بنايت 
العيد هو يوم إدخال  العيد، فيوم  احلُزن والتأثر، فهذا ال جيوز يف يوم 

من أعيش معهم، ألن هذا يوم السرور ويوم الفرح ويوم كل  السرور على  
 . بنصر هللا  بفضل هللا و   فيه  البشر، ويوٌم يفرح املؤمنون

أن يعيد علينا الصفاء والنقاء، وأن يعيدان إىل يوم   نسأل هللا  
امليثاق لنرى مجال حضرة اخلالق، ونرى من املناظر اإلهلية ما به ننطلق 

 .مع أهل اإلطالق إىل التفريد اخلالص للواحد األحد الفرد الصمد  
ونقاء صفاء  يف  جيعلنا  أايمنا كلها   وأن  جيعل  وأن  الدوام،  على 

 ا أُنٌس وصفاء ونقاء.أعياد، وليالينا كله
 وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 
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9090

 قَاَل:     اّلل ِ   َرُسولَ   َأن     اأْلَْنَصاِريِّ   أَي وبَ   َأيب   َعنْ 
نْ   }} نْ ما اما   ما اما صا انا   صا ضا ما انا را ضا ما ال    ِمنْ ِمنْ     ِستًّاِستًّا  أاتْباعاهُ أاتْباعاهُ   ثُمَّ ثُمَّ   را ال  شاوَّ   ؛ ؛ شاوَّ

  الدَّْهِر {  الدَّْهِر {    كاِصياامِ كاِصياامِ   كاانا كاانا 

  )صحيح مسلم( 

احلمد هلل على خالص عطاايه، والشكر    -  الر مْحَِن الر ِحيمِ ِم هللا  ِبسْ 
ايم الكرمية على نفحاته وهديه الذي واالان به يف هذه األ  تبارك وتعاىلهلل  

ومصطفاه،   حبيبه  وسر كل ببكة  اخلريات،  مصدر كل  على  والصالة 
البكات، وسبب كل العناايت، وأصل كل الفتوحات، سيدان حممد وآله 

من تبعهم على هذا اهلدي الكرمي إىل يوم امليقات، وأدخلنا وصحبه، و 
 معهم برمحتك وجودك اي أرحم الرامحني. 

 :وال حُتد    يف رمضان منٌح ال تُعد  
ٌح تتنز ل لنا أبمر ن ، ومنها متبارك وتعاىلمنها منٌح من حضرة هللا  

ام هللا من ملكوت هللا، ومنها منٌح تنزل لنا من اجلنة بعظيم فضل هللا وإكر 
من وشرف    ٌح تنزل هبا املالئكة الروحانيني إبمداد وفضلنهللا، ومنها م 

 . هللا، ومنها منٌح من سيدان وموالان رسول هللا  
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يف هناية هذا الشهر    ل هبا علينا احلبيب  وأعظم املنح اليت تفض  
 :الكرمي، هي قوله  

نْ     }} نْ ما اما   ما اما صا انا     صا ضا ما انا را ضا ما ال    ِمنْ ِمنْ     ِستًّاِستًّا  أاتْباعاهُ أاتْباعاهُ   ثُمَّ ثُمَّ   را ال  شاوَّ 91الدَّْهِر { الدَّْهِر {     كاِصياامِ كاِصياامِ   كاانا كاانا   شاوَّ
  

أبراراً    هذا احلديث الشريف أراد به   أن جيعلنا أطهاراً أخياراً 
نُكتب عند هللا يف كل الليايل ويف ، أبن  تبارك وتعاىلطوال العام مع هللا  

كل األايم ويف كل األنفاس صائمني هلل، مع أننا أنكل ونشرب ونفعل ما 
 رٌي عظيم ال نستطيع وصفه وال نستطيع تقييمه. يفعله املفطر، وهذا خ

اٍل(     ِمنْ ِمنْ     أَتْبَعَهُ ِستًّاأَتْبَعَهُ ِستًّا    ثُمَّ ثُمَّ     َرَمَضانَ َرَمَضانَ     َصامَ َصامَ     )َمنْ )َمنْ  اٍل( َشوَّ شرطاً أن   وأتبعه ليس   َشوَّ
أايم يعين يكون الستة  ،  ، بل طوال شهر شواليكون عقب العيد مباشرة

يف شهر شوال، ال يهم أن يكونوا متتابعني أو يكونوا متفرقني، املهم أن 
 ي هذه األايم خالل شهر شوال املبارك بعد صيامه لشهر رمضان. يؤد

ُيكتب عند هللا صائماً  والدهر يعين العام، ف   الدَّْهِر(الدَّْهِر(    َكِصيَامِ َكِصيَامِ     )َكانَ )َكانَ 
النية السديدة لذي اجلالل  العام، ما دام هذا العمل هبذه  طوال هذا 

 .م  اواإلكر 
شهر  صيام  أمت  قد  اإلنسان  يكون  أن  احلديث  يف  يشرتط  ومل 
رمضان، ألن بعض النسوة قد ال يستطعن أن يُتممن شهر رمضان لوجود 
عليهن  ما  أوالً  يُصمن  أن  عليهن  يشرتط  فلم  أايمه،  بعض  يف  الدورة 

األمر ريضة، مث بعد ذلك يُصمن ستاً من شوال، ولكن جاء  ليُتممن الف
 متاحاً ومباحاً.

 
ي أيوب األنصاري  91  صحيح مسلم عن أنر
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يام بد من إمتام ص  ولذلك فإن العلماء األجالء منهم من قال: ال
 أ يف النافلة وهي أايم شهر شوال.الفريضة أوالً، مث بعد ذلك يبد

معدودات،  أايٌم  شوال  أايم  فقال:  ويس ر  خف ف  من  ومنهم 
، فنستطيع أن التايل  والفريضة قضاؤها ممدوٌد إىل آخر شعبان من العام 

لة وبعدها نؤدي الفريضة ألن وقتها ممدود، مث نبدأ بصيام النافأداء  نؤخر  
 .تبارك وتعاىلهلل    لينا من أايمما ع

األمر هذا  يف  و   ويعجبين  الشافعية،  السادة  يُنسب الذي  رأى 
مالك وأبو حنيفة   دون األربعة وأرضاه، واألئمة اجملته  لإلمام الرملي  

م  مذاهبهم  يف  وأتباعهم  جمتهدون،  أئمة  وأمحد  السادة والشافعي  ن 
اإلج درجة  بلغ  منهم  األجالء صنفني، صنٌف  تهاد يف مذهب العلماء 

اإل وليس  بعض شيخه،  يف  جيتهد  أن  له  يعين  الكلي كشيخه،  جتهاد 
 املسائل يف مذهب شيخه، وليس عليه حرج. 

عند شيخه، فله أن يُفيت مبا أفت   ومنهم من مل يبلغ رتبة اإلجتهاد
به شيخه أو أصحاب شيخه أو أتباع شيخه، لكن ال يقول شيئاً برأيه 

 . داالجتهاألنه مل يبلغ درجة  
يف   جتهاداالشافعي، وكان قد وصل إىل درجة    فاإلمام الرملي  

، فله رأٌي كرمٌي وجيٌه ننتفع به أمجعني، مذهب شيخه اإلمام الشافعي  
ة تتبع إن الُسن  :  وينتفع به بصفة خاصة نساءان وبناتنا، فهو يقول  

يضة مبعىن أن اإلنسان إذا صل ى فر ة،  الفريضة، والفريضة ال تتبع الُسن  
ركك أربع  معها  ُيصلي  أن  يستطيع  سُ عالظهر،  الظهر،  ن  ات  والعصر ة 
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لكن إذا صل ى انفلة ال يستطيع أن يُدخل معها فريضة ألهنا كذلك،  
النافلة، وكذلك هذا األمر  أعلى درجة  إذا نوت املرأة يف   قال: ف  ، من 

من الفريضة   فاهتااليوم الذي تصومه من شهر شوال أهنا تصوم يوماً مما  
يُكتب هلا صيام هذا اليوم صحيحاً، ويندرج حتته   فإنه    شهر رمضان،يف
 ة شوال. ُسن  

مثاًل من رمضان، ونوت يف شوال عند   فإذا كان عليها ستة أايم 
يناً من الفريضة اليت عليها، فإهنا تسد بذلك دَ   كل يوم منها صيام يوم 

شرعي، وحيسب   ن أايم شهر رمضان أفطرت فيه لعذر عليها هو يوماً م 
 ها النيب يف صيام شهر شوال. شوال اليت سن  ة  ن  هلا أيضاً سُ 

نوت   لو  اليت ن  سُ صيام  لكن  الفريضة  ُتسقط  ة شهر شوال، ال 
 ة شوال فقط. ن  عليها، وإمنا تؤدي هبا سُ 

 :معشر النساء  فعلى 
واحلمد   أوحنن  هللا  هلل  والرأي   كرمنا  واحلصافة  ابلكياسة 

هذا الرأي السديد، وهذا الرأي تبنته دار اإلفتاء أن نتبع  ؛ ..  السديد
 كل احملافل، وعلى كل املستوايت.   وتُفيت به يف  ، املصرية

ونُرشد إليه من ال يعرف من نسائنا    ، فنأخذ هبذا الرأي احلصيف
 : وبناتنا وأبناء جرياننا إىل أهنن 

من الفريضة اليت   صيام يوم   ينوين بصيام اليوم من شهر شوال،
ا نوت هذه النية كان هلا أجر هذه الفريضة هلذا اليوم، وكان عليها، فإذ

 هلا أجر صيام هذا اليوم انفلة هلل يف شهر شوال. 



 

113 

أراد أن يُكرمنا وجيعلنا طوال العام صائمني، وملا كان    والرسول  
احلسنة بعشر ، واليوم بعشر ألن  شهر رمضان ثالثني يوماً على األكثر

لنا   أراد  فأمثاهلا،   يُتم  لنا بستة أايم صيا  أن  فأتى  الَسنة كلها  من   م 
، والستة أايم من شوال ن يوماً يف عشر بثالمثائة يومو فرمضان ثالث،  شوال

بستني يوماً، فيكون اجملموع ثالمثائة وستني يوماً، وهي مجلة أايم   يف عشر 
 السنة اهلجرية أو السنة القمرية.

ال ينقصه   م،فيكون من صام هبذه الكيفية صائماً هلل طوال العا
األانم طوال العام عماًل   بني واحٌد هو أن يُراعي صيام اجلوارح    إال شيء

 بقول الرجل احلكيم: 
 الخطايا   ا ما المرء صــــــام عنإذ

 

 شــــــــــهوره شــــــــــهر الصــــــــــيام  فكلُّ 

فهو أيكل ويشرب ويذهب وأييت، ولكنه يُكتب عند هللا صائماً   
وصامت   ، الغفلةما دامت اجلوارح صامت عن املعاصي، وصامت عن  

م، وما عن ارتكاب كل قبيح، وصامت عن ارتكاب كل ذنوب أو آاث
ألمر هللا، وال تفعل شيئاً تعصى به حضرة   دامت اجلوارح كلها خاضعة 

ا   :هللا، فكأهنم دخلوا يف قول هللا يف مالئكة هللا 
َّ َ  َيۡعُصونَ  ل  َما   ٱّللَّ

مۡ  َمرَهُ
َ
 .لتحريم(ا 6)   يُۡؤَمُرونَ  َما َويَۡفَعلُونَ  أ

نظر أفراد أمته،   يلفت به احلبيب  ...  هذا احلديث الشريف  
ألن أفراد أمته ليس عندهم شهر رمضان والوقت والزمن الذي نصوم 

وقد مسعوا النيب ...  ولكن عندهم شهر رمضان العام كله،    ... فيه فقط،  
   :وهو يقول 
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بُّ   }} بُّ أاحا الِ   أاحا الِ األاْعما ا  تاعاالاىتاعاالاى  َّللاَِّ َّللاَِّ     إِلاىإِلاى  األاْعما ُمها اأاْدوا ُمها إِنْ     أاْدوا إِنْ وا   92{ {     قالَّ قالَّ   وا

الباب الذي يدخل منه الصاحلون إىل درجات  الباب هو  وهذا 
ابملداومة على العمل الصاحل الذي   ،تبارك وتعاىلالقرب من رب العاملني  

 يقدمونه حلضرة هللا. 
مبجرد  ولكن  رمضان،  يف  اخلري  عمل  يف  رغبة  جتتاحهم  العوام 

  إال نقضاء رمضان تفرت هذه الرغبة، بل رمبا تنعدم وال يقدمون خرياً هلل ا
 عندهم يف رمضان لكن اخلواص ال فرق يف عمل الب وعمل اخلريقليالً،  

 وال غري رمضان. 
فتجد الرجل منهم إذا كان يف رمضان قد ذاق حالوة تالوة القرآن 

وته، وبعد مع حضرة الرمحن، فكيف يرتكه بعد رمضان بعد أن ذاق حال
ما بعد رمضان، ألنه فإنه يوايل تالوة القرآن في  أن طعم ترتيله وتالوته؟!

فليناجيه بكالمه  الرمحن  يناجي  أن  أراد  الرمحن، ومن  يناجي  أن  حُيب 
 وهو القرآن الكرمي. 

يقضيه مع الرمحن يناجيه فيه بكالمه،   بد له كل يوم من وقت  فال
تبارك فيه إبنعامه، ليظل دائماً وأبداً على صلة موصولة ابهلل  إليه  ويتمل ق  

ألنه يداوم على   ، ات الرابنية، والعطاءات اإلهلية، وتواليه اإلمدادوتعاىل
 .طاعة هللا كما أمر خري البية سيدان حممد  

وكذلك املؤمن التقي النقي الذي ذاق حالوة ذكر هللا يف رمضان، 
التسبيح اإلوذاق حالوة  النيب   ، ستغفار، وحالة  على  الصالة  وحالوة 

 قال  ك بعد رمضان وقد ذاق هذه احلالوة؟ ، كيف يرتك ذل ! : 
 

ي هللا عنها  92
مذي عن عائشة رض   صحيح مسلم والبر
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انِ   طاْعما طاْعما   } ذااشا } ذااشا  يما انِ اإْلِ يما نْ     اإْلِ نْ ما ِضيا     ما ِضيا را بًّا،  بِاّلِلَِّ بِاّلِلَِّ     را بًّا،را مِ   را ْسَلا بِاإْلِ مِ وا ْسَلا بِاإْلِ       ِدينًا، ِدينًا،   وا

د   مَّ بُِمحا د  وا مَّ بُِمحا ُسوًَل { وو  نابِيًّا نابِيًّا     وا ُسوًَل { را   93را

ألهله عمٌل دنيوي يكتسب منه معيشته، ولكن   إنه يكون يف عمل 
والصالة والسالم   ، واالستغفار هلل  ، هناك شوٌق حاٌر يف صدره لذكر هللا

يشتاق دوماً إىل رؤاي رسول هللا، وإىل أن حيل يف قلبه و على رسول هللا،  
يُكثر من الصالة عليه، وهو ُيصلي عليه وقلبه  ابحمللِّ األعلى، فدائماً 

 .وجه احلبيب األعظم  ية حه كلها أنني لرؤ ورو   ، كله حنني
املسلمني يف هذا احلديث إىل املداومة   فوج ه سيدان رسول هللا  

طوال  رمضان  يف  يعملوهنا  اليت  اخلري  أعمال  وعلى  الب،  أعمال  على 
 العام، حت ال يكونوا رمضانيني، ولكن يكونوا كما قال: 

   َربَّ  ُكونُوا  َ ِ  نل عمران   (79 ) نَ نِي 

ويرفعون إليه ....  يعبدون هللا طوال العام،  ...  رابنيني    نيكونو 
وال يكف ون عن ذكره وشكره ...  أكف الضراعة والدعاء دائماً وأبداً،  

 وُحسن عبادته. 
أن يرزقنا لذة طاعته، وُحسن عبادته، وأن   تبارك وتعاىلنسأل هللا  

يف    يديه  جيعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين الفاكرين احلاضرين بني
وحني، وأن حيفظنا من أحوال الغافلني، ومن أحوال اجلاهلني،    كل وقت

وجيعلنا دائماً وأبداً نتمتع مبعية وأنوار سيد األولني واآلخرين، وأصحابه 
 املباركني وأهله الصاحلني.

  وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 
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العقل   من  اثبت  وكان  يصمها،  مل  أايٌم  وعليه  رمضان  يف  مات 
تبارك صحيح البدن، يستطيع أن يؤدي فريضة الصيام كما طلب هللا  

  :ارضي هللا عنه، ففي هذا تقول السيدة عائشة  وتعاىل

 صلى هللا عليه وسلم: قال  
نْ   }} نْ ما اتا   ما اتا ما عالاْيهِ   ما عالاْيهِ وا اما     ِصياام  ِصياام    وا اما صا ِليُّهُ {   عاْنهُ عاْنهُ   صا ِليُّهُ { وا   وا

  ( (   البخاري ومسلمرواه    )
ُهَما  اّلل ُ   َرِضيَ   َعب اس   اْبنِ   َعنْ و   : قَالَ   َعنـْ

اءا   }} اءا جا ُجل    جا ُجل  را ِ   إِلاىإِلاى  را ِ النَّبِي  ُسولا   يااياا  فاقاالا:فاقاالا:      النَّبِي  ُسولا را ي  إِنَّ إِنَّ   َّللاَِّ َّللاَِّ   را يأُم ِ اتاتْ   أُم ِ اتاتْ ما     ما

ا عالاْيها اوا عالاْيها ْومُ   وا ْومُ صا اْقِضيهِ   شاْهر  شاْهر    صا اْقِضيهِ أافاأ ا؟  أافاأ ا؟عاْنها   ناعاْم، ناعاْم،   قاالا قاالا   عاْنها

قُّ   َّللاَِّ َّللاَِّ   فاداْينُ فاداْينُ   قاالا:قاالا: قُّ أاحا   {{  يُْقضاىيُْقضاى    أانْ أانْ   أاحا

 (   رواه البخاري   )

ابملؤمنني، وعنايته ابملسلمني،   تبارك وتعاىلوهذا يُفسر لنا رمحة هللا  
 . فوهم وراءهم يرحم األموات بعد موهتم ابألحياء الذين خل    فإن هللا  

فإذا مات الرجل وعليه صيام، فمن خلفه من أهله وأحبابه وذويه 
 ين عنه. يسدون هذا الدَ 
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 . ين عنه ٌة أو ماٌل، كذلك يسدون هذا الدَ من مات وعليه زكاو 
ومن مات ومل حيج إىل بيت هللا احلرام، ورزق هللا أحد أوالده سعًة 

ويذهب   ...  يف الرزق واملال، يستطيع أن يُؤدي فريضة احلج ابلنيابة عنه،
بفضل هللا وإكرام هللا   ...  له أجر ذلك كله وهو بني األموات يف برزخه

 لعباده املؤمنني. 
الوحيد الذي ال يستطيع أي مسلم مهما كان قدره ومقامه األمر  

 : آخر هو الصالة  نه أن يؤديه عن أي مسلموشأ
مهما  أبناؤه  يستطيع  يؤدها، ال  مل  فرائض هلل  مات وعليه  فمن 

 !! هما كان جاههم أن يُؤدوا عنه هذه الصالةمكانت ثرواهتم، و 
يف أداء    دأحألن الصالة ال جيوز فيها اإلانبة، فال ينوب أحٌد عن  

 الصالة هلل  
 : أما الصيام
أابح اإلانبة يف الصيام، سواٌء صيام نذر، أو صيام  فإن النيب 

شهر رمضان، أما صيام التطوع فليس على املؤمن إذا تركه إعادة، ألنه 
 ة يؤديها هلل.انفلة زائد

قها حبدوث لكن النذر فريضة، يعين من نذر أن يصوم هلل أايماً وعل  
حدث عندي كذا سأصوم كذا يوماً هلل   أو  ابينإذا جنح    ال: كأن ق  -أمر  

بد أن يؤدي هذه   ال و على نفسه،    أصبح فريضة عليه، ألنه فرضه   -
 . يناً هلل األايم، فإذا مات ومل يؤدها كانت يف ذمته، وكانت دَ 
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 :   لِلن يبِّ   اْمَرَأةٌ   قَاَلتْ  :قال  َعب اس    اْبنِ   َعنْ ف
ي    } إِنَّ } إِنَّ    يأُم ِ اتاتْ     أُم ِ اتاتْ ما ا    ما عالاْيها عالاْيهااوا ْومُ     وا ْومُ صا أاْيتِ     قاالا قاالا     عاْنهاا؟ عاْنهاا؟     أافاأاُصومُ أافاأاُصومُ     ناْذر  ناْذر      صا أاْيتِ أارا     أارا

كِ     عالاىعالاى    كاانا كاانا     لاوْ لاوْ  كِ أُم ِ ْيتِيهِ     داْين  داْين      أُم ِ ْيتِيهِ فاقاضا ي    أاكاانا أاكاانا     فاقاضا د ِ ييُؤا د ِ ا    ذاِلكِ ذاِلكِ     يُؤا     قاالا قاالا     ناعامْ ناعامْ     قاالاتْ قاالاتْ     عاْنهااعاْنها

ِك {   عانْ عانْ   فاُصوِمي فاُصوِمي  ِك { أُم ِ  . )صحيح مسلم(  أُم ِ
اتاتْ  ويف رواية أخرى:  اتاتْ } ما ي  } ما يأُم ِ ا    أُم ِ عالاْيها عالاْيهااوا ْومُ   وا ْومُ صا ْمساةا   صا ْمساةا خا  95{ {   ياْوًما ياْوًما   عاشارا عاشارا   خا

يف هذا احلديث أن هناك ديٌن هلل يف رقبة املرء، كما    النيب  بني  
بد أن خيُلص من هذه الديون   أن هناك ديون للعباد يف رقبة املرء، وال 

 :له إىل هللا، حت ال حُيبس يف قبه، فقد قال نتقااكلها بعد  
ْينِهِ   ُمعالَّقاة  ُمعالَّقاة    اْلُمْؤِمنِ اْلُمْؤِمنِ   ناْفسُ ناْفسُ }  }   ْينِهِ بِدا تَّى   بِدا تَّى حا   96{ {   عاْنهُ عاْنهُ   يُْقضاىيُْقضاى  حا

ين الذي عليه إن كان هلل أو كان خللق يف القب ابلدَ املرء  حُيبس  
 . ين هللا يف الصيامفدَ ..    ين عنههللا، حت يُؤدى هذا الدَ 

أمراً ...  ته أو ذويه  ألبنائه أو زوجه أو إخو   والصيام أابح النيب  
ن عباس اً عنه ويعدوا هذه األايم، قال ابما أن يصوموا مجيعمن إثنني، إ 

:  (  ن، وصام عنه ثالثون رجالً في لو مات رجٌل وعليه صيام شهر رمضا

م عنه يوماً، فإن مل وكل واحد صا  ، ونألهنم ثالث،  (  يوم واحد، أدُّوا عنه
فإن هنا بينهم،  كل رجٌل منهم عدة أايم يوزعو   حُنضر هذا العدد، فيصوم

 ع أحد األبناء أو الزوجة أو غريهم فيصوم عنه. يتب   مل يكن هناك وفاق 
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 : للجنسني  ين صاحل جعل أداء هذا الدَ من رمحة هللا بنا  و 
تؤدي فيجوز للرجل أن يؤدي الصيام عن املرأة، وجيوز للمرأة أن  

 . ونعمة من سيدان رسول هللا    ،الصيام عن الرجل، رمحة من هللا
ينظرون إىل العام الذي توىف فوجيوز هلم أن خُيرجوا الفدية عنه،  

لكرمي، وخُيرجون فدية الصائم إذا أفطر يف هذا الشهر اقدر  فيه، وكم  
 واحدة أو دفعات.   هذه الفدية دفعة 
أبو حنيفة واإلمام الشافعي فقهاء كاإلمام مالك واإلمام  وأغلب ال

ى الصيام عن امليت إبخراج الفدية، إلننا يف أحد قوليه، رجحوا أن يُؤد  
خيُلص من   ا لو صمنا عنه أايماً متعددة، فلن أمين فوراً،  خُنلصه من الدَ 

، فتكون له جزاء صوم أيضاً الفدية أنفع للفقريينتهي الصيام،  ين حت  الدَ 
الفقرييوم هذا  على  وصدقة  ذلك   ،  أعطيناه  حديث ولذلك  ،  الذي 

 : الذي روته  السيدة عائشة
نْ  نْ } ما اتا     } ما اتا ما عالاْيهِ     ما عالاْيهِ وا اما   ِصياام ،ِصياام ،  وا اما صا ِليُّهُ {   عاْنهُ عاْنهُ   صا ِليُّهُ { وا   97وا

إما أن يصوم بنفسه، وإما لكن  ليس معىن صام يعين صام بنفسه،  
 أن يؤدي عنه الصيام أبن يدفع الفدية عنه للفقراء واملساكني.

 : َعاِئَشةَ السيدة   وُروي َعنْ 
َا َها  َماَتتْ  اْمَرَأة    َعنِ   ُسِئَلتْ   َأهن   :قَاَلتْ ،  َصْومٌ   َوَعَليـْ

ا  } يُْطعامُ } يُْطعامُ  اعاْنها  ا قالت: رضي هللا عنهوعنها  ، ، 98{ {   عاْنها
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ْوتااُكمْ   عانْ عانْ     تاُصوُمواتاُصوُموا  } َلا } َلا    ْوتااُكمْ ما أاْطِعُموا  ما أاْطِعُمواوا   99عاْنُهْم{ عاْنُهْم{   وا

نظرت إىل الفائدة اليت تعم على الفقراء واملساكني، فقدمتها على 
 الصيام، ألهنا أوىل للفقراء واملساكني.

 : روى عن رسول هللا  فيما   مارضي هللا عنهكذلك ابن عباس   
اءا  اءا } جا ُجل    } جا ُجل  را ِ   إِلاىإِلاى  را ِ النَّبِي  ُسولا     يااياا  ::فاقاالا فاقاالا         النَّبِي  ُسولا را ي   إِنَّ إِنَّ   َّللاَِّ َّللاَِّ     را ي أُم ِ اتاتْ     أُم ِ اتاتْ ما وفي  وفي    – –   ما

أاة    قاالاتْ قاالاتْ رواية أخر:: رواية أخر::  أاة  اْمرا ِ   اْمرا ِ ِللنَّبِي  اتاْت     أُْختِي أُْختِي   إِنَّ إِنَّ       ِللنَّبِي  اتاْت ما ا  - - ما عالاْيها عالاْيهااوا ْومُ   وا ْومُ صا     صا

اْقِضيهِ   شاْهر  شاْهر   اْقِضيهِ أافاأ قُّ   َّللاَِّ َّللاَِّ   فاداْينُ فاداْينُ   قاالا: قاالا:   ناعاْم،ناعاْم،    قاالا قاالا     عاْنهاا؟عاْنهاا؟  أافاأ قُّ أاحا   { {     يُْقضاىيُْقضاى  أانْ أانْ   أاحا

أهنا تقضي عنها، يعين خُترج الفدية   - وهو الفقيه    - فكأنه فقه  
 عنها أو تصوم عنها، هذا متاح وهذا متاح. 

ولكننا جنعل الصيام آخر األمر إذا كان أصحاب املتويف قادرين  
إىل الصيام، ولكن إن   إذا كانوا عاجزين فيلجأواأما  على إخراج الفدية،  

قادري خريٌ كانوا  امليت  تركة  يف  أو كان  عنه   ن،  الفدية  خُيرجون  كثري 
 قَالَ فقد ُروي عن ابن عباس  ،  ين واحلبس يف القبالدَ   وخيلصونه من همِّ 

ثُ     عاْنهُ عاْنهُ     يُْطعامُ يُْطعامُ }  }    :رََمَضانُ   َوَعَلْيهِ   َماتَ   رَُجل    يف  ثُ ثاَلا    { {     ِمْسِكينًاِمْسِكينًا    نا نا ييثاَلا
  : : قَالَ قَالَ         َعب اس  َعب اس      اْبنِ اْبنِ     َعنِ َعنِ     الن َساِئي  الن َساِئي      َوَرَوىَوَرَوى،  ،  الر ز اِق(الر ز اِق(    َعْبدُ َعْبدُ     )َأْخَرَجهُ )َأْخَرَجهُ 

د    ياُصومُ ياُصومُ   َلا َلا } }  د  أاحا د    عانْ عانْ   أاحا د  أاحا  {. {.     أاحا
ذوا الفدية، وأخذ بذلك الفقهاء األجالء بعد ذلك، كأهنم حب  ف

اإلمام مالك واإلمام أبو حنيفة واإلمام الشافعي يف أحد قوليه، وكثري من 
 فقهاء السلف الصاحل املباركني أمجعني. 

 
ي  99
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ين امليت، فامليت إذا مات يظل حمبوساً وهذا جيران إىل مسألة دَ 
ذكرانه يف الصيام،   يناً لرب العباد، وهو الذي ينه، إن كان دَ يف قبه بدَ 

مل خُيرج زكاة ماله أو زرعه أو جتارته أو غريها، كأن  و إذا كان عليه زكاة  أ
 والده بذلك. ب أين هلل جيب أن خيُ فهذا دَ 

وقد كتب  إال  ليلة  يبيت  ال  أن  مسلم  على كل  ينبغي  ولذلك 
 فقد ورد ابألثر: ف أهله مبا له وما عليه،  وصيته وعر  

له ابلكالم) يُؤذن  مل  غري وصية،  على  تبارك مع هللا    )من ابت 
ُ  يُكَل ُِمُهمُ  َولَا يوم القيامة((    وتعاىل  .البقرة  (174) ٱلۡقَِي َمةِ  يَوۡمَ  ٱّللَّ

وليس معىن ذلك أن يضع الوصية حتت رأسه، ولكن يضعها يف 
إذا كان الرجل   كثرٌي من احلقوق تضيع ويُعلم أهله بذلك، ف ،مكان ابرز

يُعلم من حوله حباله، ونرى ذلك كثريًا وخاصة يف هذه   على أن ال   حريص
له حساابت بنكية، ومن ُحسن تصرفه يف يكون  األايم، ميوت الرجل و 

نظر نفسه جيعل احلساب يف أكثر من بنك، وال خُيب أهله وميوت، والبنك 
وال يعرف أهله إال إذا عملوا إعالم وراثة وقدموه له، وهم   يعلم مبوتهال  

 ، فيضيع هذا املال.له فيها ودائعالبنوك اليت  ال يعرفون  
يُعرِّ  أن  عليه  املؤمن  اإلنسان  حوله  لكن  من  زوجه إن كان  ف 

بكل ما له وما عليه، ألنه لو مات  - وليس الصغار  -والده البالغني وأ
، ألنه وبذلك حيبس يف قبهدوه،  به فإهنم لن يسين وال يعرفون  وعليه دَ 

 عليه للعباد.ين الذي مل يسد الدَ 
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 :احلج إىل بيت هللا احلرامأما  
صحيح سليم،   كان ذا مال وفري وجسدفليس ُمطالٌب به إال إذا  

على   تبارك وتعاىل ، فهذا قد حياسبه هللا  ومل يذهب  وتيسرت له األسباب 
 يف ذلك.  قصوره وتقصريه

، والصالة خارج هذا األمر...  الصيام،  بقي عندان الزكاة و   نإذ
يُؤدومه  والزكاة والصيام أن  ين هللا عنه حت يسدوا دَ   ا يستطيع أوالده 

 .وتعاىلتبارك  

بعد هجرته   أما إذا كان عليه ديوٌن للعباد، فقد ُروي عن رسول هللا  
 ، قال: ذلك سيدان سلمة بن األكوع  ، روى إىل املدينة بوقت يسري

اُكنََّّا} }  ا    ُكنََّّ اُجلُوسًَََََّّّّّ ِ     ِعنَّْدا ِعنَّْدا     ُجلُوسًَََََّّّّّ ِ النَّبِي  ة    أُتِيا أُتِيا     إِذْ إِذْ         النَّبِي  ازا نَّا ة  بِجا ازا نَّا الُوا    بِجا الُوافاقَّا ل ِ     ::فاقَّا ل ِ صَََََّّّّّا   صَََََّّّّّا

ْين      عالاْيهِ عالاْيهِ     هالْ هالْ     ::فاقاالا فاقاالا   ،،عالاْيهااعالاْيهاا ْين  دا كا     فاهالْ فاهالْ     ::قاالا قاالا   ،،َلا َلا     ::قاالُواقاالُوا    ؟؟دا كا تارا ْيئًا    تارا ْيئًاشَََّّّا   ::قاالُواقاالُوا    ؟؟شَََّّّا

لَّى    ،،َلا َلا  لَّىفاصَََّّّا ة      أُتِيا أُتِيا     ثُمَّ ثُمَّ   ،،عالاْيهِ عالاْيهِ     فاصَََّّّا ناازا ة  بِجا ناازا :    بِجا :أُْخرا ولا     يااياا  ::فاقاالُوافاقاالُوا    أُْخرا سَََُّّّ ولا را سَََُّّّ ل ِ     َّللاَِّ َّللاَِّ     را ل ِ صَََّّّا   صَََّّّا

ْين      عالاْيهِ عالاْيهِ     هالْ هالْ     ::قاالا قاالا   ،،عالاْيهااعالاْيهاا ْين  دا كا     فاهالْ فاهالْ     ::قاالا قاالا     ،،ناعامْ ناعامْ     ::قِيلا قِيلا     ؟؟دا كا تارا ْيئًا    تارا ْيئًاشََََّّّّا   ::قاالُواقاالُوا    ؟؟شََََّّّّا

ثاةا  ثاةا ثاَلا ناانِيرا     ثاَلا ناانِيرا دا لَّى    ،،دا لَّىفاصَّا ا    فاصَّا ل ِ     ::فاقاالُوافاقاالُوا    بِالثَّاِلثاةِ بِالثَّاِلثاةِ     أُتِيا أُتِيا     ثُمَّ ثُمَّ   ،،عالاْيهااعالاْيها ل ِ صَّا   ::قاالا قاالا     ،،عالاْيهااعالاْيهاا  صَّا

لْ  لْ هَّا كا   هَّا كا تارا ْيئًَّا  تارا ْيئًَّاشَََََّّّّّا لْ     ::قَّاالا قَّاالا     ،،َلا َلا     قَّاالُواقَّاالُوا    ؟؟شَََََّّّّّا لْ فاهَّا ْين    عالايَّْهِ عالايَّْهِ     فاهَّا ْين  دا ثَّاةُ     قَّاالُواقَّاالُوا  ؟؟دا ثَّاةُ ثاَلا نَّاانِيرا     ثاَلا نَّاانِيرا دا     ،،دا

لُّوا    ::قاالا قاالا  لُّواصََّّا اِحبُِكمْ   عالاىعالاى    صََّّا اِحبُِكمْ صََّّا ل ِ     ::قاتااداةا قاتااداةا     أابُوأابُو    قاالا قاالا     ،،صََّّا ل ِ صََّّا ولا     يااياا    عالاْيهِ عالاْيهِ     صََّّا سََُّّ ولا را سََُّّ   َّللاَِّ َّللاَِّ     را

عالايَّ  عالايَّ وا ْينُهُ   وا ْينُهُ دا لَّى  ،،دا لَّىفاصا   100{{  عالاْيهِ عالاْيهِ   فاصا
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يف بداية حياته يف املدينة ال ُيصلي على من عليه دين،   فكان  
وحت يسارعوا إىل قضاء ما   ...   حت ال يتوان الناس يف تسديد الدين، 

وليس هناك من يطالبهم   حت خيرجوا إىل هللا  ...  عليهم من ديون،  
 يوم القيامة.   بَدين 

متأل بيت املال من ، وجاءت األموال، وا وملا فُتحت الفتوحات 
 : قال   فضل هللا،

نْ   ،،ناْفِسهِ ناْفِسهِ     ِمنْ ِمنْ     ُمْؤِمن  ُمْؤِمن      بُِكل ِ بُِكل ِ   أاْولاىأاْولاى  أانااأاناا} }  نْ فاما كا     فاما كا تارا ْينًا   تارا ْينًا دا اُؤ ُ   فاعالايَّ فاعالايَّ   دا اُؤ ُ قاضا   ،،قاضا

نْ  ما نْ وا ما كا     وا كا تارا اَلً   تارا اَلً ما ثاتِهِ   ما را ثاتِهِ فاِلوا را   101{ {   فاِلوا

ألي مسلم من بيت املال الذي فيه مال   فتعهد بسداد أي َدين 
 املسلمني أمجعني. 

غري الفقهاء الذين يقفون عند ظاهر النصوص، وال يقارنون   بعض
النصوص ببعضها كما فعل األئمة األربعة وغريهم من األئمة األجالء، 

البالد إذا جاء ميت للصالة   فنجدهم يف   ، يقفون عند النصوص األوىل
يقولون: ال نصلي عليه إال إذا ضمن أحدكم ينادون على أهله و   عليه

دَ  وهذا  سداد  نرينه،  مل  وال   عمٌل  السابقني،  املسلمني  من  أحٌد  عليه 
 املسلمني األتقياء األنقياء املعاصرين. 

، يفعل ذلك  أحداً يف بيت هللا احلرام أو يف املسجد النبوي  مل نر
أهل هذه أحد  يطالب  وال  بعد كل صالة نصل على جنائز كثرية،  مع أنه  
يف املساجد الكبى عندان كذلك   أبن يضمنوا سداد ديوهنم، ومل نر  اجلنائز

 
ي عن جابر  101

ي داود والنسان   أنر
 سن  
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ى مسجد السيدة نفيسة يف القاهرة بعد كل صالة ُيصل  ف من يفعل ذلك،  
أحد بسداد مل يطالبوا  و على األقل،    فيه على أكثر من عشر جنازات

 الدين.
نظاماً ميشي عليه كل املسلمني،    ألن هللا   إذا  امليفوضع  ت 

نتقل ماله إىل ورثته، وال أيخذون نصيبهم من هذا انتقل إىل جوار هللا،  ا
املرياث إال بعد عدة أمور شرعية، وأول أمر أن خُيرجوا من تركته تكاليف 

 ودفنه لتجهيزه    كفنه وما يلزم 
 : واألمر الثاين  

 ين. ين الذي عليه ملن له عليه دَ الدَ   سددونيُ 
 :واألمر الثالث

تزيد عن   إذا كان قد أوصى بوصية، والوصية ال رجون الوصية  خيُ 
 مث بعد ذلك يقتسمون املرياث. الثُلث،  

أن جيلسوا وامليت يف حجرة جبوارهم،  الورثة  أن أنمر  هل جيوز 
! غسلوه ويكفنوه ويدفنوه؟ويقسمون املرياث على هذا النسق قبل أن يُ 

يُ  أننا نوصيهم أبن  أبداً، كل ما علينا  الدَ ال جيوز  ين قبل توزيع  سددوا 
 رجون كذلك الوصية. الرتكة، وخيُ 
 :يكون من تركة امليتين ف الدَ أما  

 لنا   من رمحته بعباده بني    ستدان، وهللا  األن امليت هو الذي  
ال   ا كان قد استدان قبل موته لضرورةأن الدائن إذ  ف الرحيم  و الرؤ 
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احية ين،كأن استدان ألنه يف حاجة إىل عملية جر غىن له فيها عن الدَ 
، ، ومات ومل يؤدمتصدع، أو ما شابه ذلك  ناء بيت كبرية، أو يف حاجة لب

ي عن ين، بشران أبن هللا يُؤدِّ ى به الدَ وليس عنده تركًة يُؤخذ منها ما يؤد  
 : هذا، قال  

نْ }  }   نْ ما ْينًا  اْستاداانا اْستاداانا   ما ْينًادا ُ   ياْعلامُ ياْعلامُ     دا ُ َّللاَّ ُ     أادَّا ُ أادَّا ُ   أادااءا ُ أادااءا ُ   يُِريدُ يُِريدُ     أانَّهُ أانَّهُ   ِمْنهُ ِمْنهُ         َّللاَّ ُ َّللاَّ   102{ { عاْنهُ عاْنهُ   َّللاَّ

 ويف رواية أخرى: 
هاا أدَّ: هللا عنهُ }  }   الا النَّاِس يُِريُد أدااءا ذا أْموا ْن أخا هاا أدَّ: هللا عنهُ ما الا النَّاِس يُِريُد أدااءا ذا أْموا ْن أخا ذا     ،،ما ْن أخا ذا وما ْن أخا يُِريُد  يُِريُد    هااهااوما

  103{ {     إتَْلفاها أتْلافاهُ هللاإتَْلفاها أتْلافاهُ هللا

ستدان أداءه فمات أد ى هللا عنه، ومن ا من إستدان ديناً ينوي  
ألحد يطلب يذهب ينوي سداده فمات، فكأمنا قد سرق، ألنه  ديناً ومل  

ين، فيكون سرقة عند وهو ينوي يف نفسه أن ال يرد هذا الدَ   ،ين دَ   منه 
 . تبارك وتعاىلرب العباد  

نسأل هللا احلفظ والسالمة لنا وألحبابنا أمجعني   -أما من استدان  
عنه،   ك وتعاىل تبار ال يؤدي هللا    نفق املال يف املخدرات واملسكرات ليُ   -

 تبارك وتعاىل فال يؤدي هللا    ان ليُنفقه على النساء والغانياتومن استد
 عنه.  تبارك وتعاىلعنه، ومن استدان ليلعب به القمار فال يؤدي هللا  

هللا    نإذ وتعاىل يؤدي  وينوي ن  ع  تبارك  ملصلحة  استدان  من 
كته ما وليس يف تر  ،وعجز عن األداء ،األداء، ولكنه جاءه املوت فجأة

 عنه.  تبارك وتعاىل، فيؤدي هللا  الَدين   يؤدي عنه هذا 
 

ي هللا عنها 102
 مسند أحمد عن ميمونة بنت الحارث رض 

ي هريرة صحيح البخاري وابن ماج 103  ة عن أنر
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ن يقف أحد الورثة ويقول: كل أبهؤالء البعض  به  ما يطالب    نإذ
 ين عند فالن فعلي ، هذا أمٌر ينايف الشرع، بل إن الشرع يقول: من له دَ 

الدَ  الورثة لسداد  تعهد أحد  املري إذا  اث، وال ين يسده من نصيبه من 
 وهذا ما حُيدث املشاكل اليت ال حُتصى.   يب اآلخرين، أيخذ من نص

يقول: انهيك عن أن كثري منهم يذهب إليه الدائنني بعد الوفاة ف
ويتهرب ويرتك امليت حمبوساً يف قبه أو فالن!،  ذهبوا لفالن  ال شأن يل، ا
 ين. وال يسد الدَ 

الورثة    ، فنأمر قبل تقسيم الرتكةتكون  لكن طريقة السداد الشرعية  
 تقسيم الرتكة. قبل   أن ال يُبطئوا يف سداد الدين 

ولكن  شأهنم،  فهذا  بينهم،  فيما  الرتكة  تقسيم  يف  أبطأوا  إذا 
 يسارعون يف سداد الدين وإخراج الوصية. 

ل: يل عند أبيكم يقو ين جملرد كالم، كأن أييت أحد و وال يسدون الدَ 
ون مبستند رمسي، بد وأن يك  المخسة آالف جنيه، وليس معه مستند، بل  

 ألن هللا قال يف القرآن: 
 َها يُّ

َ
أ َِّذينَ  َيَٰٓ َجل   إِلَىَٰٓ  بَِديۡن   تََدايَ تُم إِذَا َءاَمنُو ا   ٱل

َ
ى  أ َسم    مُّ

  ُ  .البقرة   (282) فَٱۡكتُبُوه
يكون    ال أن  احلق،   هناك بد  يُثبت  مكتوب حت  رمسي  مستند 

وليس معه ،  وبني هذا الشخصوإذا كان هناك وداٌد بينهم  ما له،  نعطيه  و 
هو  وهللا  أبن له عند فالن كذا، فنكتفي أبن يُقسم ميني هللا  مستند،
 وهو الذي سيحاسبه يوم القيامة.   ،حسيبه
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يت فور موته بد أن يُقضيا عن امل  ين العباد الودَ   ين هللا  دَ   نإذ
وعليه ديٌن من الب  يرتك تركة،  حت ال حُيبس يف قبه، وإذا كان امليت مل 

، ده بسداد دينه، فإن هذا من الب الذي طالبنا به النيب  أن يقوم أوال
من بر والدي  أبرمها به   ي علي  شيء فقد قال رجٌل: اي رسول هللا هل بق

 قال: ...  بعد موهتما؟  
ةُ   ناعاْم،ناعاْم،  }} ةُ الصََّلا ا،  الصََّلا ا،عالاْيِهما اَِلْستِْغفاارُ     عالاْيِهما اَِلْستِْغفاارُ وا ا،  وا ا،لاُهما     لاُهما

إِْنفااذُ  إِْنفااذُ وا ا  وا اعاْهِدِهما ا،  ِمنْ ِمنْ   عاْهِدِهما ا،باْعِدِهما ِصلاةُ   باْعِدِهما ِصلاةُ وا ِحمِ   وا ِحمِ الرَّ     الَّتِيالَّتِي  الرَّ

لُ   َلا َلا  لُ تُوصا ا،  إَِلَّ إَِلَّ   تُوصا ا،بِِهما امُ   بِِهما إِْكرا امُ وا إِْكرا ا {   وا ِديِقِهما ا { صا ِديِقِهما   104صا

 . ستغفار هلماواال  يعين الدعاء  الصالة عليهما  -
 . وإنفاذ وصيتهما -
يعين من جهة األب األرحام اليت ال تُوصل إال هبما،    وصلة  -

 . ، ومن جهة األم األخوال واخلاالتاألعمام والعمات
 يف حياهتما.  وإكرام صديقهما الذي كان ميشي معهما -
إذا مل يرتكوا   ينمن بر الوالدين أن يسد األوالد عنهما الدَ   نإذ

 شيئاً يف الرتكة يسدوا به هذا الَدين.
عنا ديون الدنيا واآلخرة، وأن   أن يقضي  تبارك وتعاىلنسأل هللا  

 .نفه وغطائه على الدوامعلنا يف سرته وكجي
   وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م

 
ي داود وابن ماجة عن مالك بن ربيعة  104  أنر

 سن  
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105105

املؤمن فيها عن   ورسوله    تبارك وتعاىلما األايم اليت هنى هللا  
 الصيام؟

 :  ومعرفتهيف طريق هللا  مٌر ينبغي على كل سالكذلك أ
ببة إىل القلوب جيتهد يف عبادة هللا، ومن هذه العبادات احمل  ألنه

م حت ال يقع يف يعلم األايم اليت هُني فيها عن الصياأن    الصيام فعليه
 .هنى عنه رسول هللا    هنيّ  

 النهي األول:
ويوم الشك هو يوم الثالثني عن صيام يوم الشك،    هنى النيب    

حيدث غيٌم أحياانً يف نه كان ، ألمن شهر شعبان، وكان ذلك يف املاضي
يتبني كثرٌي من  التاسع والعشرين من شهر شعبان، فال  السماء يف يوم 
أهل اجلهات القمر، وال يستطيعون اجلزم أبن القمر مل يظهر لوجود الغيم 
والسحاب، فكانوا يشكون يف اليوم التايل، أهو يوم الثالثني من شهر 

 ولذلك مسونه يوم الشك.   يف شهر رمضان،   م هو أول يوم شعبان، أ
عن صيام هذا اليوم، إذا مل تتبني حقيقته، هل هو   فنهى النيب  

 من شعبان أم هو من رمضان.
يف يوم الثالثني   ما رضي هللا عنه  عمار بن ايسرولذلك ُروي أن  

، فقدم هلم من شهر شعبان، حضره مجٌع من أصحاب حضرة النيب  
 

ة  105  م2021/ 6/ 17ـه 1442من ذي القعدة  7الغربية  –السنطة  –الجمبر 
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هم عن الطعام حبجة أنه صائم، مشوية، فامتنع بعض  عبارة عن شاةطعام  
 :فقال  
نْ }  }   نْ ما اما   ما اما صا      } }106    اْلقااِسمِ اْلقااِسمِ   أابااأاباا  عاصاى عاصاى   فاقادْ فاقادْ   فِيهِ فِيهِ     يُشاكُّ يُشاكُّ   الَِّذيالَِّذي  اْلياْوما اْلياْوما   صا

ملناظري  أما يف هذه األايم اليت حنن فيها اآلن مع وجود اآلالت وا
تصال، وقيام احلكومات هبذه املهمة ابلنيابة احلديثة، وتقدم وسائل اال

 : األئمة عن  
فإن الناس واحلمد هلل يعرفون من بعد غروب يوم التاسع والعشرين 

 هو املتمم لشهر شعبان.  ومن شهر شعبان أن غداً هو أول رمضان، أ
طول العام،    مه إال ملن تعو د على صيام أايمفيوم الشك يُكره صيا

اإلثنني واخلميس، وصادف أن هذا   يكمن عو د نفسه على صيام يوم
 كما اتفق األئمة الكرام.  يه شيءوم اخلميس فيصومه، وليس عل اليوم ي

 : وكذلك من يصوم الثالثة أشهر العربية املتتالية
فمن الناس من يصوم أشهر رجب وشعبان ورمضان متتالية، وهذا 

الكرام  صحابته  عن  وال  هللا،  رسول  عن  يرد  مل  ال    ،وإن كان  أننا  إال 
 . بارك وتعاىلتنستطيع أن مننعه ألنه يفعل طاعة هلل  

تعو د فمثل هذا ال حرج عليه أيضاً إذا صام يف هذا اليوم، ألنه  
 أن يصوم هذه األايم من شهر شعبان،   على ذلك، فمن كان له عادة

 فليس عليه شيء. 

 
ي والدارمي  106

 سن   النسان 
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 الثاين:    النهي
قد ُروي أن عمر بن اخلطاب ، ف وهذا صوٌم حُمرمصوم يومي العيد،  

  إىل خطبة العيد، فقال    صلى ابلناس يوم العيد أوالً، مث قام: 
انِ   } هاذاانِ } هاذاانِ  انِ ياْوما ُسولُ   ناهاى ناهاى   ياْوما ُسولُ را ا  عانْ عانْ       َّللاَِّ َّللاَِّ     را اِصيااِمِهما     ِمنْ ِمنْ     فِْطِرُكمْ فِْطِرُكمْ     ياْومُ ياْومُ   ِصيااِمِهما

اْلياْومُ   ،،ِصيااِمُكمْ ِصيااِمُكمْ  اْلياْومُ وا رُ   وا رُ اْْلخا   107نُُسِكُكْم { نُُسِكُكْم {   ِمنْ ِمنْ   فِيهِ فِيهِ   تاأُْكلُونا تاأُْكلُونا     اْْلخا

حُمرٌم على اإلطالق، حت من كان عليه نذٌر   ي العيد فصيام يوم
بعد العيد، ومن كان عليه أايم من رمضان ما  ويريد أن يوفيه يؤجله إىل  

 بعد العيد. ما  يؤجلها إىل  
، وأمجع األئمة مجيعاً على فصيام العيدين هنى عنه رسول هللا 

 أنه حراٌم. 
 النهي الثالث:  

م الثالثة اليت تلي يوم ايوأايم التشريق هي األصوم أايم التشريق،  
يوم عيد األضحى، فيوم عيد األضحى ُيسمى يوم النحر، النحر، وهو  

يضعون اللحوم كانوا  ُتسمى أايم التشريق، ألن العرب    يعقبه ثالثة أايم
فُسميت أايم منها طوال العام،  يجففوهنا وأيكلون بعد ذلك  ليف الشمس  

 تشريق لذلك. ال
أايم،  ثالثة  ال  وهي  أايم  العيد  ، عيداثين  أايم  أايم واثلث  ورابع   ،

انفلة، وال أن يصوم املرء فيها نذراً،  صيام  ، فال جيوز للمرء فيها  العيد
 وال يصوم اإلنسان فيها أايٌم مما عليه من الصيام. 

 
 صحيح البخاري  107
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واحد،   يف صيام هذه األايم إال لصنف   مل يُبح احلبيب املصطفى  
احلج ابلعمرة، وبعد   وهو املتمتع ابحلج، فاملتمتع ابحلج أي الذي يبدأ 

 يتمتع بكل مباهج احلياةو أن ينتهي من عمرته يغتسل ويلبس مالبسه  
وهذا ينبغي من ذي احلجة فُيحرم للحج األكب،    إىل يوم الثامن  احلالل

 ُتسمى هدايً: و أن يكون عليه فدية،  
 َتَمتَّعَ  َفَمن  ِ  .البقرة   (196) ٱلَۡهۡدِي   مِنَ  ٱۡسَتيَۡسرَ  َفَما ٱلۡحَج ِ  إِلَى بِٱلُۡعۡمرَة

فإن مل يكن معه ماٌل يشرتي به َهْدايً لتمتعه، وليس معه إال املال  
 الذي يكفي لطعامه وشرابه وسفره، فقد قال هللا يف شأنه: 

  ُيَّام   ثََل ثَةِ  فَِصَيام
َ
ۡبَعة   ٱلۡحَج ِ  فِى أ ۡعتُۡم   إَِذا وََس    كَامِلَة    َعَشَرة   تِلۡكَ  رَجَ

 .البقرة(196) 
 : يف احلج  عليه أن يصوم ثالثة أايم 

إما أن يصوم ثالثة أايم من ساعة أن ينوي احلج على أن ينويه 
فإن مل يستطع أابح ،  مبكرًا عن يوم الثامن لُيعطي نفسه الفرصة ليصوم

 :فعن عائشة  أايم التشريق فيصوم هذه األايم،  صيام    له نبينا  
خَّصْ     لامْ لامْ } }  خَّصْ يُرا ْومِ   فِيفِي  يُرا ْومِ صا ت ِع    إَِلَّ إَِلَّ   التَّْشِريقِ التَّْشِريقِ   أايَّامِ أايَّامِ   صا ت ِع  ِلُمتاما   108{{اْلهاْديا اْلهاْديا   ياِجدِ ياِجدِ   لامْ لامْ   ِلُمتاما

 :دييعين الذي متتع ابلعمرة إىل احلج، وليس معه ما يؤدي به اهلَ 
أن يصوم هذه األايم الثالثة، مث يصوم سبعة إذا رجع بلده، فله  

 .معه ماٌل وينفقه يف اهلدااي فليس له هذا احلكم  الذي لكن  

 
ي هللا عنها 108

ي عن عائشة رض 
 سن   الدارقطن 
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 النهي الرابع: 
اجلمعة،   يوم  النيب  صوم  هنى  صيام  فقد  عن  وبقوله   بعمله 

إما أن نصوم قبله يوماً وهو اخلميس، أو نصوم لكن  يوم اجلمعة مبفرده،    
سلمني، والعيد بعده يوماً وهو السبت، وذلك ألن يوم اجلمعة عيد امل

 يام.حُيرم فيه الص 
شت،   املسلمني بعبادات فيه    اجلمعة يطالب هللا  يوم  وكذلك  

بتالوة القرآن   قبل صالة اجلمعة، ومن تقرب إىل هللا    من اغتسال 
، والصالة على النيب    ، وخاصة سورة الكهف، واإلكثار من االستغفار

والبعدية  القبلية  والنوافل  الُضحى  والسنن كصالة  النوافل  وأداء 
 للصلوات املفروضات. 

يستحب للمسلم أن يفطر هذا اليوم   فهذا الذي جعل نبينا  
ليكون قوايً يف أداء هذه العبادات، لكن جيوز أن يصوم اإلنسان يوم 

السبت أو  إذا صام معه اخلميس   يف ذلك   ، فليس عليه شيءاجلمعة 
 إن شاء هللا. 

 النهي اخلامس:  
عن صيام   هنى النيب    وم السبت أو األحد ابلصيام، فقد إفراد ي

يوم السبت مبفرده ألنه عيٌد لليهود، وهنى عن صيام يوم األحد مبفرده 
ألنه عيٌد للنصارى، وحُيرم الصيام إذا وافق هذا اليوم يوم عيدهم، فإذا 

الغفرا  السبت عيد  يوم  اليهود فيحرم على أي مسلموافق  أن   ن عند 
 :، وقد قال  يصوم هذا اليوم، ألنه يشاركهم
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اِلفُوا} }  اِلفُواخا   109{ {     اْلياُهودا اْلياُهودا   خا

 ويف بعض األثر: 
 أمران مبخالفتهم. ( ف(والنصارى  اليهودخالفوا  ))

 : كذلك إذا وافق يوم األحد عيد القيامة
فال ينبغي أن نصوم يف هذا اليوم مطلقاً، أما فيما عدا ذلك جيوز 

، وجيوز أن أصوم األحد أصوم السبت إذا كان معه اجلمعة أو األحدأن  
على أن   ،يوٌم قبله أو يوٌم بعدهفيكون  إذا كان معه السبت أو اإلثنني،  

 أايم أعيادهم إطالقاً.   يف أصوم  فال أحتر ى خالف أهل الكتاب،
 السادس:  النهي

 : وفيه يقول  صوم الدهر،  
اما   َلا َلا } }  اما صا نْ     صا نْ ما اما   ما اما صا   110{ {     اأْلابادا اأْلابادا   صا

 :واألبد يعين
يوم و حت أايم األعياد    ، الذي يصوم السنة كلها وال يفطر فيها

الذي حر مه رسول هللا   الصوم  هو  فهذا  اإلنسان  !!   الشك،   ألن 
يفط وال  السنة كلها  يشاركهم يصوم  وال  عيدهم،  يف  املسلمني  مع  ر 

وجعل من يُصم هذا الصيام ليس له   عن ذلك،  فرحتهم، فنهى النيب  
 . تبارك وتعاىلأجٌر وال ثواٌب على صيامه عند هللا  

 
ي داود والحاكم عن شداد بن أوس  109  أنر

 سن  
ي هللا عنهما 110

 البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو رض 
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 : السابع  النهي
عبان ملن مل يكن له عادًة يف الصوم يف النصف الثاين من شهر ش  
 :قال لنا -ته  وهو الشفوق الرحيم أبم   -   فإن النيب  ذلك،  

  111{ {   تاُصوُموا تاُصوُموا   فاَلا فاَلا     شاْعباانُ شاْعباانُ   اْنتاصافا اْنتاصافا   إِذااإِذاا  }}

تتقوى على الصيام وال تتبم حت    لُنعطي أنفسنا وأجسادان راحة
به إذا جاء شهر رمضان، فمن كان قد عو د نفسه أن ال يصوم يف هذا 

 يصوم فيه ألنه خيالف حديث النيب.النصف الثاين، فُيكره له أن  
الثاين  لكن   النصف  كانت له عادة أن يصوم   إذايصوم يف هذا 

 و أن يتقدم شهر رمضان بصيام أايم يومي اإلثنني واخلميس طول العام، أ
ام شهر رمضان، فهذا وتعو د على ذلك، لُيعد نفسه وجيهز نفسه لصي

 ما دام تعود على ذلك.   ليس عليه شيء 
، فقد هاومل تؤدمن رمضان  ك من عليها صيام أايم فريضة  كذل

 ا تقول: رضي هللا عنهكانت السيدة عائشة  
ا ا} ما ا    أاْقِضيأاْقِضي  ُكْنتُ ُكْنتُ   } ما اما انا   ِمنْ ِمنْ   عالايَّ عالايَّ   ياُكونُ ياُكونُ     ما ضا ما انا را ضا ما   112شاْعباانا { شاْعباانا {   فِيفِي  إَِلَّ إَِلَّ   را

أن تصوم يف النصف   عليها فريضة ليس عليها شيءفمن كانت  
 الثاين من شعبان. 

نذراً   نذر  فريضة    - وكذلك ملن  النذر  أن   -ألن  فعليه كذلك 
وحياسبه   ، كان فريضة عليه  ألن اإلنسان إذا نذر نذراً  هذه األايم  يصوم يف 

 على هذه الفريضة.   تبارك وتعاىل هللا  
 

ي هريرة  111 ي عن أنر
ان  ي داود والطبر  أنر

 سن  
ي هللا عنها 112

مذي ومسند أحمد عن عائشة رض   جامع البر
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 النهي الثامن: 
وزوجها حاضٌر معها أن تصوم انفلة إال حُيرم على املرأة املتزوجة  

 : قال  إبذنه،  
أاة    ياِحلُّ ياِحلُّ   َل َل } }  أاة  َلْمرا ا    تاُصوما تاُصوما   أانْ أانْ   َلْمرا ْوُجها زا ْوُجهااوا زا   113{ {     بِِإْذنِهِ بِِإْذنِهِ   إَِل إَِل   شااِهد  شااِهد    وا

 ويف رواية أخرى: 
ْرأاةُ   تاُصومُ تاُصومُ   َلا َلا } }  ْرأاةُ اْلما ا  اْلما باْعلُها اوا باْعلُها انا {   غاْيرا غاْيرا   بِِإْذنِهِ بِِإْذنِهِ   إَِلَّ إَِلَّ   شااِهد  شااِهد    وا ضا ما انا { را ضا ما   114را

 !   حاضٌر زوجها صياٌم إال الفريضة   ليس المرأة
 بد منها، وال تستجيب له إذا أمرها أن تفطر يف   فإن الفريضة ال 

 على طاعة اخللق.  شهر رمضان، ألن طاعة هللا مقدمة 
 : وليس معها  اً مسافر أما إذا كان زوجها  

وإين عجبُت من بعض الذين فليست حباجة إىل إذن يف الصيام،  
، وأيمر مثالً   ال يفقهون الدين، وهم مسافرون يف إحدى البالد العربية 

 !. زوجته عن طريق التليفون أن ال تصوم حت تستأذنه
وال تأتسهي   معها  حاضرًا  لست  لكنك  حاضر،  وأنت  ذنك 

بل إن هذا الصيام يعينها على شهواهتا فال جيب أن تستأذن،  حتتاجها،  
 . هذا من اجلهل بدين هللا    !وعلى بعدك، فلماذا هذا التعنت؟

الزوج مسافراً،  الزوج    فإذا كان  ال أو كان  شديداً  مرضاً  مريضاً 
ه كما هو حاصٌل يف هذ  -يكون الزوج    يستطيع مجاعها أو إتياهنا، أو

 
ي هريرة  113  البخاري ومسلم عن أنر
ي هريرة  114 ي داود ومسند أحمد عن أنر  أنر

 سن  
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 يستطيع قضاء احلاجة اجلنسية، ُأصيب ابلعنة يعين ال   - األايم من الكثري  
 .ألنه ال حيتاجها  ،تصوم بغري إذنهف

فله أن يقطع صومها وأيخذ   ،صامت بغري إذنهأما لو غري ذلك و 
 شهوته معها، والشرع الشريف يبيح له ذلك. 

 التاسع:   النهي
فال ينبغي عليه أن يصوم تطوعاً   نسان ضيفاً عند قومإذا كان اإل  

 : إال إبذهنم، قال  
نْ }  }   نْ ما لا     ما لا نازا نَّ   فاَلا فاَلا   قاْوم  قاْوم      عالاىعالاى  نازا نَّ ياُصوما ًعا    ياُصوما ًعاتاطاوُّ   115{ {   بِِإْذنِِهمْ بِِإْذنِِهمْ   إَِلَّ إَِلَّ   تاطاوُّ

 ملاذا؟ 
 ..   !   سيأكل مما يقدمونه لهألنه إذا كان مفطراً 

يضطرهم إىل أن جيهزوا له طعاماً خمصوصاً لكن إن كان صائماً س
لذلك   فهم فوق طاقتهم،صائم ليتناوله عند اإلفطار، ورمبا ذلك يكلِّ لل 

 .  عند أحد إال إبذنهإذا كان ضيفاً   اإلنسان  ال يصوم 
 ..   هنا يف دينناأن يفقِّ   تبارك وتعاىل نسأل هللا  

 ..   منا ما مل نكن نعلموأن يعلِّ 
 ..  منا وأن يوفقنا للعمل مبا عل  

 لنا من عنده علماً وهبياً لدنياً.   وأن يهب
 وصلى هللا وسل م وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م 

 
ي هللا عنها 115

مذي ومسند أحمد عن عائشة رض   سن   البر



 

137 

 

 

 

 الباب السابع

 ة يف الصيامفتاوى عصريَّ
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 ة يف الصيامفتاوى عصريَّ

 

  ما حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم؟ما حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم؟  --((11))

o   ال تفســــد الصــــوم، ألن اتفق مجهور الفقهاء على أن احلجامة
الفطر ممــا دخــل ال ممــا خرج، وهــذا ضــــــــــــابط أغليب، ومثــل  
احلجامة يف احلكم نقل الدم، فإنه ال يؤثر على صحة الصوم، 

 لكن بشرط أن أيمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.
 

  الشهر كامَلً؟ الشهر كامَلً؟ ما حكم تناول المرأة ألدوية تؤخر الحيض لتصوم  ما حكم تناول المرأة ألدوية تؤخر الحيض لتصوم    --((22))

o  جيوز هـلا ذـلك ـما مل يثـبت ضـــــــــــرر ذـلك طبـياً، ألن عـبد هللا بن
ــاء تعاطي ماء األراك يف  عمر رضـــــي هللا عنهما وصـــــف للنســـ

 احلج ملنع نزول دم احليض.
 

  ما حكم عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام؟ ما حكم عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام؟   --((  33))

o ــف الطيب يف الفحص املهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة ال كشــ
ــوم عند اجلمهور، خالفاً للمالكية ؛  ــد الصـــــــ فرج املرأة يُفســـــــ

ال   –يف الــدبر أو فرج املرأة    –حيــث أن اإلحتقــان ابجلــامــد  
 يفسد الصوم عندهم.

o  وعلى ذلك فيمكن ملن احتاجت إىل ذلك من النســــــــاء حال
ــيامها أن تقلد املالكية، وال يفســـــد الصـــــوم بذلك حينئذ،   صـــ

 ا القضاء خروجاً من اخلالف.وإن كان يستحب  هل
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  ماحكم التدخين أثناء الصيام؟ ماحكم التدخين أثناء الصيام؟   --((44))

o  ،التدخني مع كونه عادة ســــيئة حمر مة تضــــر بصــــحة اإلنســــان
فهو أيضــــــاً مفســــــد للصــــــوم موجب للقضــــــاء، ألن الدخان  
ــاثف داخــــل األنف وينزل إىل  يتكــ التبغ  ــاتج عن حرق  النــ

 جرماً دخل جوفاً.الصدر، فيكون  
 

  ما حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظانََّّاً غروبها؟ما حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظانََّّاً غروبها؟  --((55))

o   ــه البنيِّ خطؤه، وعليـ ــه ال عبة ابلظن  ــه ؛ ألنـ ــل صـــــــــــومـ يبطـ
 اإلمساك بقية اليوم والقضاء.

 
  عد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟ عد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟ ما حكم من أكل أو شرب بما حكم من أكل أو شرب ب  --((66))

o   ال يصـــــح صـــــيامه وعليه القضـــــاء، وإمســـــاك بقية اليوم حلرمة
 الشهر.

 
  ما حكم إستعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟ ما حكم إستعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟   --((77))

o  مذهب مجهور العلماء أهنا مفسدة للصوم إذا استعملت مع
االً للمـائع احملقون بـه إىل العمـد واإلختيـار، ألن فيهـا إيصـــــــــــ 

 اجلوف من منفذ مفتوح.
o    وهنـاك قول للمـالكيـة أهنـا مبـاحـة ال تفطر، وهو وجـه عنـد

 الشافعية.
o  ويف قول آخر عند املالكية أهنا مكروهة، ويســــتحب قضــــاء

 الصوم إبستعماهلا.
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o  ًعلى ذـلك فيمكن تقلـيد هـذا القول عـند املـالكـية ملن    وبـناءا
ابتلي ابحلقنة الشـــــرجية وحنوها يف الصـــــوم، ومل يكن له جمال 
ـــياـمه حينـئذ   يف أتخري ذـلك إىل ـما بعـد اإلفطـار، ويكون صـــــــــ
صـحيحاً وال جيب القضـاء عليه، وإن كان يسـتحب القضـاء 

 خروجاً من خالف مجهور العلماء.
 

  ما حكم بلع البلغم؟ ما حكم بلع البلغم؟   --((88))

o  بلع البلغم أثناء الصـيام ال يفطر إال إذا أخرجه الصـائم مث
 ابتلعه فإنه يكون مفطراً.

 
ِ الِدين في نهار رمضان؟   --((99)) ِ الِدين في نهار رمضان؟ ما حكم سب    ما حكم سب 

o  إن قصـــد الســـاب للِدين ذات الِدين انتقاصـــاً أو احتقاراً فهو
مرتدٌّ فســــد صــــومه، وحبط عمله، وفســــخ نكاحه من زوجه،  

، والتوبة، والنطق ابلشــهادتني، وإنشــاء عقد  االغتســالوعليه  
ــاء ــة يف يومه، وقضــــ ــلوات مفروضــــ ــاء صــــ  زواج جديد، وقضــــ

 صوم اليوم.
o  ة، وذوي األخالق  وإن مل يقصــد الِدين مثل فعل العوام، واجلهل

 :الرديئة، فهو مسلم عاص  فاسق، قال  

{{ِسبااُب اْلُمْسِلِم فُُسوش   ِسبااُب اْلُمْسِلِم فُُسوش     }}
116
  

 
 رواه البخاري  116
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o وعليه اإلستغفار، وصومه صحيح. 
 .أما قبوله فمرد ه إىل هللا 

 
  واجب؟واجب؟  ما حكم من مات وعليه صيامما حكم من مات وعليه صيام--((1111))

o  إن كان قد فاته بعذر كمرض مل ميكنه من القضاء، أبن استمر
 حت مات صاحبه فال إمث عليه.

o   وإن فاته بغري عذر، أو بعذر ومتكن من القضـــــــاء، وتكاســـــــل
عنه، فلم يقضــه حت مات، خُيَري  وليه بني أن يصــوم عنه لكل  

 يوم يوماً، أو يطعم مسكيناً عن كل يوم.
o يلزم ورثته قضاء وال إطعام.فإن مل تكن له تركة مل  
 

  ما حكم مشاهدة المرئيات والمسموعات؟ ما حكم مشاهدة المرئيات والمسموعات؟   --((1111))  

o ـــياءاً مـباحـة فال تفطر ـبل مكروهـة، وإذا كـاـنت  إ ن كـاـنت أشـــــــــ
عورات وحرمات كمواقع اجلنس واألفالم اإلابحية فهي حمر مة  

 مطلقاً ىف رمضان وىف غريه.
 

  ما حكم الصوم مع ترك الصَلة؟ ما حكم الصوم مع ترك الصَلة؟   --((1212))

o  ٌله هللا.إن تقب   الصوم صحيح، وثوابه انقص 
o .وعليه وزر ترك الصالة 
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  ما حكم الجمع بين قضاء ما فات من رمضان مع ستة شوال؟ ما حكم الجمع بين قضاء ما فات من رمضان مع ستة شوال؟   --((1313))

o لو قضى ما فاته من صوم رمضان يف شهر شوال: 
 .حصل بصومه قضاء ما فاته من صوم رمضان -
 :وحصل له ثواب ستة من شوال -

o  ــه ع ــاتـ ــا فـ ــه قضـــــــــــــاء مـ  لى أن تكون نيتـ
 يف رمضان.

 
  يأكل أو يشرب أو يجامع فامتنع فوراً؟يأكل أو يشرب أو يجامع فامتنع فوراً؟سمع الصائم أذان الفجر وهو سمع الصائم أذان الفجر وهو   --((1414))

oo  صومه صحيحصومه صحيح..  
 

ها.  --((1515)) د ِ ها.َل يفطر المبسور ) مريض البواسير( بخروج مقعدته ورا د ِ   َل يفطر المبسور ) مريض البواسير( بخروج مقعدته ورا

 
  إفساد الصوم.إفساد الصوم.    َل دخل لمَلبس المرأة فيَل دخل لمَلبس المرأة في  --((1616))

 
  لو ابتلي شخص بدم لثته دائماً أوغالباً وشقَّ اإلحتراز عنه؟ لو ابتلي شخص بدم لثته دائماً أوغالباً وشقَّ اإلحتراز عنه؟   --((1717))

o .يعفى عن أثره، ويتسامح يف هذا 
 

ي بسبب مرض؟   --((1818)) ذ ِ ن ِي أوما ي بسبب مرض؟ خرج من الصائم ما ذ ِ ن ِي أوما   خرج من الصائم ما

o  خلرو ابلبول،  ابلشبهة  عليه  شيء  وبال ال  شهوة  بال   جه 
 سبب منه. 
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  ما األحوال التي يفطر فيها المريض؟ ما األحوال التي يفطر فيها المريض؟   --((9191))

o  قرر الثقاة من األطباء، وهم أهل ذكر يف ختصــصــهم أحوااًل يفطر
 :فيها املريض أثناء الصيام، وعليه القضاء، لقول هللا 

                                         
             ( (     )البقرة )البقرة  

o :فمن ذلك 
املريض ابليقني أو غلبـــة  األمراض احلـــادة، ومـــا يهـــدد حيـــاة    -1

 الظن، ومن أمثلة ذلك:
 حاالت إرتفاع وهبوط ضغط الدم الشديدين. ▪
 حاالت ارتفاع وهبوط مستوى سكر الدم الشديدين. ▪
 احلمى الشديدة. ▪
 الفشل الكلوي. ▪
 الفشل الكبدي. ▪
 اإلستسقاء. ▪
 اإلعتالل الدماغي. ▪
 اجللطة الدماغية. ▪
 النزيف الشديد. ▪
 واجلاف.اإلسهال الشديد   ▪

ــذ دواء من    -2 ــا إال أبخـ ــب عليهـ اليت ال يتغلـ ــة  األمراض املزمنـ
 الفم، ُمَسكِّن أو غريه.
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إذا أدى الصـــــــــــوم إىل زايدة املرض مثــل حصـــــــــــوات الكلى   -3
للحاجة لشــرب املاء الكثري، ومريض اجللطة لكون الصــيام يقلل ســيولة 

 الدم.
ــيام يؤخر الشـــفاء كالنقاهة بعد عمليات ج -4 راحية  إذا كان الصـ

كبرية أومتوسطة، أو بعد معاانة أمراض شديدة، أوحاالت نقص التغذية 
 واهلزال الشديد.

 
  ما حكم البنج في الصوم؟ وكذلك ما حكم اإلغماء؟ ما حكم البنج في الصوم؟ وكذلك ما حكم اإلغماء؟   --((1212))

ــم أثناء إجراء العمليات   ــتعمل لتخدير اجلســـ البنج مادة خمدرة تســـ
 يث إستعماله نوعان: ختدير كلي، وختدير موضعي. اجلراحية، وهو من ح

o   أمـا عن حكم التخـدير املوضـــــــــــعي ـفإـنه ال يفطر لعـدم دخول
أى شـــــــــــيء مـنه إىل اجلوف، مث هو ال يفقـد املريض أـية درجـة  
من الوعى، إذ أن أتثريه ليس على العقـل والرتكيز، وإمنـا على 

 العضو املريض فقط.
o   معــه فقــدان الوعى ؛  وأمــا التخــدير الكلي فغــالبــاً مــا يكون

 ولذلك اختلف احلكم فيه، هل هو مفطر أم ال؟
o   فاحلنفية وبعض الشــافعية يرون أن الصــوم صــحيح ألن النية

بعد ذلك ال مينع صـــــــحة    االســـــــتشـــــــعارقد صـــــــحت، وزوال 
 الصوم كالنوم.

o  قال ابن عابدين: املغمى عليه ال يقضــــــــــي اليوم الذي حدث
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 .117117ظاهراً اإلغماء يف ليلته لوجود الني ة منه 
o أبن قياســــــــــه على النوم ليس دقيقاً، ألن النوم   وقد نوقش هذا الرأى

العقــــل  النــــائم اثبــــت  يزيــــل اإلحســــــــــــــاس ابلكليــــة، مث إن  عــــادة ال 
ــتيقظ، ومت نُبه انتبه، أما املغمى عليه فخالفه، ألن اإلغماء  كاملســـــــ
ــبه ابجلنون ؛ ولذا فإن والية النائم اثبتة على ما له  يزيل العقل، فأشـــــــ

 .118118بالف املغمى عليه
o  ومجهور الشـــــــــافعية واحلنابلة فريون أن من أغمي عليه يف أما املالكية

مجيع النهــار فصـــــــــــومـه ليس بصـــــــــــحيح؛ إلفتقــاد املغمي عليــه معىن 
 اسم الصوم، وهو اإلمساك، حيث أنه فاقد للوعى، وال يصدق عليه  

الصائم، أما إذا أفاق يف أى جزء من النهار صح صومه ألنه ال دليل 
 .119119لت نية اإلمساك يف جزء من النهارعلى بطالنه، وقد حص

o  ــاك مع النية ؛ لقول ــوم يعين اإلمســــــ وقد نوقش هذا الرأى أبن الصــــــ
 فيما يرويه عن هللا تعاىل:  النيب  

أاناا أاْجِزي بِهِ } }  ْوما فاِإنَّهُ ِلي وا ِل اْبِن آداما لاهُ إَِل الصَّ أاناا أاْجِزي بِهِ ُكلُّ عاما ْوما فاِإنَّهُ ِلي وا ِل اْبِن آداما لاهُ إَِل الصَّ هُ    ُكلُّ عاما هُ  ياداُع طاعااما ياداُع طاعااما

اباهُ ِمْن أاْجِلي {  شارا اباهُ ِمْن أاْجِلي { وا شارا وا
120  

o  عليه فإن املغمي عليه ال يضــــــــــاف اإلمســــــــــاك إليه، ومن مثو 
ــا ال تكفي، وكــــذا  النيــــة وحــــدهــ يصـــــــــــح صـــــــــــومــــه ألن   ال 

 .121121اإلمساك وحده
 

ي البن قدامةجـ403ص 2حاشية رد المحتاج جـ 117
 343ص 3، المغن 

 343ص 3، المغن  البن قدامة جـ345ص 6المجموع جـ 118
 343ص 3، المغن  البن قدامة جـ239ص 1بداية المجتهد جـ 119
ي هريرة 120  رواه البخاري عن أنر
ي الب 121

 343ص 3ن قدامة جـالمغن 
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o  ،والراجح أن اإلغماء الذي ســببه التخدير الكلي وما يشــبهه
إذا وجد يف مجيع النهار وجب على املغمي عليه قضــــــاء هذا 

 اليوم.
o جزء من النهار مع تبييت النية ليالً صــــح   أما إذا أفاق يف أى

 صومه، واألوىل األخذ ابلرخصة والفطر ألجل املرض.
 

  متى يكون بدء الصوم وانتهاؤ  في البَلد التي يطول نهارها؟ متى يكون بدء الصوم وانتهاؤ  في البَلد التي يطول نهارها؟   --((1212))

ن ة هللا يف التكاليف ترد على غالب األحوال دون التعرض  إن ســــُ
الغــــالــــب، ويف كــــل تكليف ختفيفّ   هــــذا  مــــا خيرج على   لبيــــان حكم 

 من هللا ورمحة.
o   الصوم موجه إىل املسلمني أايً كانت مواقعهم  واخلطاب بفرض

ــية بني جهة يطول   ــل الفرضـ على أرض هللا، دون تفرقة يف أصـ
 ليلها، أو يستمر الليل أو النهار دائماً.

o  ويبدأ الصــوم من طلوع الفجر الصــادق حســب موقعهم على
األرض، دون نظر أو اعتداد مبقدار سـاعات الليل أو النهار،  

بتكاليفه للناس عنتاً، وال إرهاقاً وال  كما مل يقصــــــد اإلســــــالم
مشــــقة، بل على العكس يقصــــد ما يف الوســــع واليســــر ورفع  

 احلرج، قال هللا تعاىل:
                   ((7878)احلج)احلج  

o  وهلـذا ملـا ظهر أن على األرض جهـات يطول فيهـا النهـار حت
ال يكون ليلها إال جزءاً يســـــرياً، أو يطول ليلها حت ال يكون 
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هنارها إال ضـــــوءاً يســـــرياً كذلك، وجهات يســـــتمر فيها الليل 
ــتمر النهار النصـــــف اآلخر، وجهات   نصـــــف العام، بينما يســـ

 يف أخرى على العكس من ذـلك، جـاز للمســـــــــــلمني املقيمني
البالد اليت يطول فيها النهار ويقصــــــــــر فيها الليل أو العكس 

 أن خيريوا بني أمرين:
أحــدمهــا: أن يتخــذوا من مواقيــت البالد املعتــدلــة مثــل مكــة   -

واملدينة معياراً للصوم، فيصومون قدر الساعات اليت يصومها  
 املسلمون يف واحدة من هاتني املدينتني.

واألمر اآلخر: أن حيســبوا وقت الصــوم ابعتبار زمنه يف أقرب   -
 إليهم، وهبذا تتحقق احلكمة دون مشقة.   –اعتداالً  -البالد  

الت يط - البالد  هــــذا ففى  يبــــدأ وعلى  أن  ول هنــــارهــــا فرياعى 
ــب موقعهم على   ــادق حســـــــ ــوم من طلوع الفجر الصـــــــ الصـــــــ
ــوم أهل البالد  ــيام بقدر ما يصــــ ــتمرون يف الصــــ األرض، ويســــ

ــتنباطااملعتدلة، أو أقرب بلد معتدل،   من حديث الدجال    اســ
 قبيل الساعة، وأنه:

ياوْ  ، وا ياْوم  كاشاْهر  ، وا ياوْ } ينزل أْرباعُونا ياْوًما ياْوم  كاساناة  ، وا ياْوم  كاشاْهر  ، وا ساائُِر  } ينزل أْرباعُونا ياْوًما ياْوم  كاساناة  ، وا ساائُِر  م  كاُجُمعاة  ، وا م  كاُجُمعاة 

ِ، فاذاِلكا اْلياْوُم الَِّذي كاساناة    ُسولا َّللاَّ ايَّاِمُكْم، فقال الصحابة: ياا را ِ، فاذاِلكا اْلياْوُم الَِّذي كاساناة   أايَّاِمِه كاأ ُسولا َّللاَّ ايَّاِمُكْم، فقال الصحابة: ياا را أايَّاِمِه كاأ

؟ قاالا: َل، اْقُدُروا لاهُ قاْدرا ُ{  ؟ قاالا: َل، اْقُدُروا لاهُ قاْدرا ُ{ أاتاْكِفيناا فِيِه صاَلةُ ياْوم  أاتاْكِفيناا فِيِه صاَلةُ ياْوم 
122
  

  ويف ـهذا امتـثال ألوامر هللا وحتقيق مراده يف تنزـيل شـــــــــــرـعه، ورمحـة 
 البقرة( 185)ىف   عباده، قال تعاىل

 
 صحيح مسلم 122



 

149 

                                            

                               
 
  ما حكم صيام المتنقل بين بلدين مختلفتى الرؤيا؟ ما حكم صيام المتنقل بين بلدين مختلفتى الرؤيا؟   --2222

o  من صـــام تبعاً لرؤية بلد يوماً كامالً، أو أايماً مث ســـافر إىل بلد
آخر ختتلف فيــه رؤيــة اهلالل عن البلــد الــذي خرج منــه، إمــا  

 :بزايدة يف األايم، أو نقص فيها
o   يكون فيه صـوماً وإفطاراً، فال فعليه إتباع البلد الذي

يفطر يف بلد يصــــــوم أهلها، وال يصــــــوم يف بلد حيتفل  
 أهلها ابلعيد.

o   فإن جتمع له من أايم الصـــوم تســـعة وعشـــرون أو ثالثون، فال
شــــيء عليه، وإن كان أقل من ذلك قضــــى األايم اليت يكمل 
هبا صـومه تسـعة وعشـرين ؛ ألن أقل الشـهور تسـعة وعشـرون،  

ام البخـــاري عن عبـــد هللا بن عمر رضـــــــــــي هللا ملـــا رواه اإلمـــ 
 قال:  عنهما، أن رسول هللا 

ْو ُ، فاِإْن ُغمَّ    }} تَّى تارا ِعْشُرونا لاْيلاةً، فاَل تاُصوُموا حا ْو ُ، فاِإْن ُغمَّ  الشَّْهُر تِْسع  وا تَّى تارا ِعْشُرونا لاْيلاةً، فاَل تاُصوُموا حا الشَّْهُر تِْسع  وا

اْكِملُوا اْلِعدَّةا ثاَلثِينا   اْكِملُوا اْلِعدَّةا ثاَلثِينا  عالاْيُكْم فاأ   {{عالاْيُكْم فاأ

ــلمني إىل توحيد الرؤية، وحتديد  بداية  ولعل  هذا يكون دافعاً للمســ
 الشهور وهناايهتا، حتديداً جيمع هللا به مشل األمة ويوحد الكلمة.
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  ما حكم منظار المعدة؟ ما حكم منظار المعدة؟   --((3232))

هذا املنظار عبارة عن جهاز طيب يدخل عب الفم إىل البلعوم، مث 
م بتصوير املعدة من الداخل ملعرفة ما فيها إىل املريء، مث إىل املعدة، ويقو 

من  ذلك  لغري  أو  لفحصها،  املعدة  من  عينة  وإستخراج  أمراض،  من 
 األغراض الطبية. 
o وبناءًا على الرأى القائل أبنه ال يفطر إال املغذي فقط: 

 :فــإن املنظــار ال يفطر لكونــه جــامــدًا ال يغــذي ▪
ة الشـــيخ وهذا ما اختاره مفيت الداير املصـــرية األســـبق فضـــيل

 .123123حممد بيت املطيعي رمحه هللا تعاىل
وهـذا هو األقرب للصـــــــــــواب ؛ ألنـه ال ميكن   ▪

إعتبــار عمليــة إدخــال املنظــار أكاًل يف اللغــة، وال يف العرف، 
ــة  ــة، ومــا يكون فيهــا من مــادة دهني ــة حبت فهو عمليــة عالجي
يعفي عنهــــا ؛ لكون احلــــاجــــة الــــدخول   لتســـــــــــهيــــل عمليــــة 

ــاً ع ــة داعـية إليهـا، وقـياســـــــــ لى ـما تبَـق ى من أثر املضـــــــــــمضـــــــــ
 والسواك. واالستنشاق

o ونعود فننبه مبا سبق أن أشران إليه: 
o   وهو أن املريض لـــه حق األخـــذ ابلرخصـــــــــــــة، وهي

الفطر مع القضـــــــــاء، أو الفدية، حســـــــــب حالته، أو 
 النزول على هذا الرأى اجمليز صيامه إن اختار ذلك.

 
 

ح الممتع جـ 123 ي الدين الخالص جـ383ص  6الش 
 
 457ص 8، ونقله الشيخ السبكي ف
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  سبب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟سبب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ما ما   --((4242))

o  يؤدي عدم األكل أو الشــــــــرب إىل َتَكو ن طبقة بيضــــــــاء على
 :اللسان
o    وهــذه الطبقــة عبــارة عن لعــاب هالمي ثقيــل، ميكن

للبكترياي الالهوائيـــة أن تعيش وتتكـــاثر حتتهـــا، مفرزة  
 مادة الكبيت ذات الرائحة املقززة.

o اللعاب الذي حيد من منو   أيضـاً العطش يؤدي إىل تقليل إفراز
وتكــاثر البكترياي، ويقوم إبذابــة املخلفــات الكبيتيــة، وابلتــايل  

 إىل تقليل الرائحة الكريهة.
 

  ء الصيام؟ ء الصيام؟ كيف يمكن التغلب على رائحة الفم الكريهة أثناكيف يمكن التغلب على رائحة الفم الكريهة أثنا  --((5252))

o إزالة الطبقة البيضاء املتكونة على اللسان: 
ــتخدام  ▪ ــان   ابســـــــ أحد أدوات تنظيف اللســـــــ

لكشـــــف البكترياي الالهوائية النامية حتتها مما  
ــها للهواء، وابلتايل يؤدي إىل هالكها،   يعرضـــ

 فرشاة األسنان يف ذلك. استخداموميكن  
o طارشرب كميات كبرية من املاء، أو السوائل أثناء فرتة اإلف: 

تؤدي إىل توفري كميـة أكب من اللعـاب أثنـاء   ▪
 الصيام.

o استخدام خيوط التنظيف: 
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ــتخداموعدم  ▪ ــنان وذلك كما  اســـــ خلة األســـــ
 ينصح أطباء األسنان.

o  الفرشاةتنظيف اللسان واحللق ابستخدام نفس. 
o املضمضة بغسول الفم: 

ــدروجني  ▪ مثــل حملول مــاء األكســـــــــــجني )اهلي
يدليات  بريوكســــــيد املخفف( املتواجد ابلصــــــ 

هلذا الغرض، وغريه من أنواع املضمضة لقتل 
 ابقي البكترياي العالقة ابللسان.

o .وذلك بعد إزالة اجلري عند طبيب األسنان 
 

 

 وحسن توفيقه اهلل تعاىل فضل مت ب

 العاملني واحلمدهلل ربِّ 

وعلى آله  والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 ه أمجعنيتباوصح
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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد  نبذة عن المؤلف

    ي الشـــــيخ  ولد
 
ـه 1367/ 11/ 15م،  1948/ 10/ 18ف

ة، مركز الســنطة، غربية، ج م ع، وحصــل عل   بالجمبر 
م،  1970ليســــــانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة 

بية والتعليم حنر وصـل إل منصـب مدير ثم عمل  بالبر
 م. 2009عام بمديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة 

  : يعمــل رئيســـــــــــــــا للجمعيــة العــامــة للــدعوة إل هللا بمرـصـــــــــــــ،    النشـــــــــــــــا
المعادى بالقاهرة،   105شارع    114ىس ـومقرها الرئي  224والمشهرة برقم  
ي 
 
مرـصــــــ والدول العربية جميع أنحاء الجمهورية.، كما يتجول ب  ولها فروع ف

ـشـــــــ  الدعوة اإلســــــــالمية، وإحياء الُمثل واألخالٍ اإليمانية  بالحكمة  ــــــــــــــــــــــلن
ــافـة إل الكتـابـات الهـادفـة إلعـادة مجـد  والموعظـة الحســــــــــــــنـة. هـذا بـاإللــــــــــــ
ــددة  ة والوســــــــــــــــائط المتعـ ــة الكثبر اإلســــــــــــــالم، من التســــــــــــــجيالت الصــــــــــــــوتيـ

ائط واألقراص المـــد ات والـــدروس واللقـــاءات عل الـشـــــــــــــ  مجـــة،  للمحـــات 
  Fawzyabuzeid.comwww.وأيضــــــــــــــا من خالل موقعه عل الشــــــــــــــبكة 

 بابه وجارى إلـــــــــــــافة تراث الشـــــــــــــيخ 
 
وهو أحد أكبر المواقع اإلســـــــــــــالمية ف

ــة   ــام وقـــد تم إفتتـــاح واجهـ ــة وثالثنر  عـ ــامـــل عل مـــدى خمســــــــــــــ العلم الكـ
ية وجارى إلافة المواليع  جمةللموقع باللغة اإلنجلبر   . والكتب المبر

   :يدعو إل نبذ التعصـــــــــب والخالفات، والعمل عل جمع  -1  دعـــــــــــــــــــــــوته
الصـــــف اإلســـــالم، وإحياء روح اإلخوة اإلســـــالمية، والتخلص من األحقاد 

هــا من أمرا  النفس،   يحرص عل    -2واألحســـــــــــــــاد واألثرة واألنــانيــة وغبر
ــافية بعد تهذيب نفوســـــــــهم وتصـــــــــفية  بية الروحية الصـــــــ تربية أحبابه بالبر

تنقية التصـــــــوف مما شـــــــابه من مظاهر بعيدة عن  يعمل عل  -3قلوبــهم.،  
روح الدين، وإحياء التصـــــــوف الســـــــلوق المبن  عل القرآن والســـــــنة وعمل  

 الصحابة الكرام. 
   :ــ  األخالٍ   هدفه إعادة المجد اإلســــــــالم ببعث الروح اإليمانية، ونـشـــــ

سيخ المبادئ القرآنية.  اإلسالمية،  وببر

 مســـــــــــــــاهمــات   بــاإلذاعــة والتليفزيون: ســـــــــــــــاهمــات الــدعويــة للشــــــــــــــيخ  الم
، فضــــيلته أكب  من أن تحإلــــ باإلذاعات كلها وبقنوات التلفزيون المرـصـــى

 علمـ
 
امج  ال ـبنن الشــــــــــــــيخ يرف    ا لنر تهـدف للبلبـلة واإلـثارة وـتنليـب الرأى  ابر

، و  امج وبقنوات  الشــــــــــــــيخواســــــــــــــتغالل الحوادث أو تـنجيج الفنر  يرحـب ببر
ها من النر تعمل جادة عل ن ـشـــــــــــ  الدعوة ــــــــــــــــــــــــــالتليفزيون المرـصـــــــــــى أو غبر

 ، وجمع الشـمل، رـصية وتهدف إل رأب الصـدعـــــــــــــــالوسـطية والعاإلسـالمية 
 
ر
 . وتوصيل الدعوة الهادفة باألسلوب الجذاب والراف

 ال الحرص:  ونذكر من تلك المساهمات عل سبيل المثال
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ة منها:   معة: خطبة وصالة الج  -1 *جمع  بع  الخطب عل الهواء مبارس 
، جمع من مســـجد الزاوية 124من مســـجد النور بحدائق المعادى بالقاهرة

الحمراء بالقاهرة، والمســــجد الكببر بمدينة بورفؤاد ببورســــعيد، ومســــجد 
ها  نامج العام: *دعاء الصـــــباح.   -2. األنوار القدســـــية بالمهندســـــنر  وغبر البر

خطبة  ،ةبر إذاعة القرآن الكريم: أمســـــــــــيات دينية كث  -3  ،الدينية* المجلة  
خطبة وصـــــالة الجمعة  ،وصـــــالة الجمعة عل الهواء.من مســـــاجد متعددة

المجـلة  "برنامج *إذاعة القرآن الكريم وـب  بمســــــــــــــجـد التليفزيون عدة مرات
 * حديث الصــــباح * األمســــية الدينية. إذاعة وســــط الدلتا:   -4  اإلســــالمية. 

لقاهرة إذاعة  -6 * برنامج: عصـــــافبر الجنة.  الشـــــباب والريالـــــة: إذاعة   -5
ى: "أمسـيات دينية "  صـفحات من "* برنامج و  من مسـاجد مختلفةالكبر

القناة األول بالتليفزيون:  -7  . "النورانيات و اإلســالميات"*برنامج و  "نور
 زمرة الرســــــــــــــول  "* برنـــامج    و "من بيوت هللا"* برنـــامج  

 
*برنـــامج و  "ف

القناة الثالثة )قناة القاهرة بالتليفزيون (: حلقات   -8". أحســــن القصــــص"
و حلقات من  "برنامج المحبنر  "و حلقات *  "واحة القلوب"من *برنامج 

ن إل  "جـدد حيـاتـك"*برنـامج  و  "فقـه المرأة"*برنـامج  
 
وال يزاال مســــــــــــــتمرا

ــان    شـــــــــــهر رمضـــــــــ
 
كذلك   يات القرآن"، و آبرنامج "من * 2018تاريخه، وف

 شـهر رمضـان  
 
 2019"الدعاء" بعد آذان المغرب طوال الشـهر الكريم، وف

القنـاة الســــــــــــــادســــــــــــــة )قنـاة الـدلتـا  -9.  "برنـامج "الصــــــــــــــائمون يتســــــــــــــائلون*
ة العطرة". و*التليفزيونيـة(: حلقـات من   برنـامج "آيـات  *برنـامج "الســــــــــــــبر

  القنـاة الثـامنـة:   -1  برـنامج "جـدد حيـاـتك" ومـازال مســــــــــــــتمرا. *محكمـات". 
القنـاة الثقـافيـة:   -11  برنـامج "لقـاءات إيمـانيـة". *ســــــــــــــلســــــــــــــلـة حلقـات من  

و* الهواء"  "فتــــــاوى عل  الــــــذكر"برنــــــامج  *برنــــــامج  القنــــــاة   -12  . "أهــــــل 
المســـــــــــاهمات  -13.  "أولياء هللا الصـــــــــــالحون"برنامج *التعليمية: حلقات  

واألندية اإلعالمية والدعوية بكليات ومعاهد الجامعات ومراكز الشــــــــــــباب 
ــيخ عديد  الثقافية والجمعيات الدينية والثقافية والعلمية:  من أحنر الشـــــــــــ

المنـاســــــــــــــبـات الـدينيـة واإلحتفـاالت بـالكثبر من الجـامعـات بـالوجـه البحرى 
األهلية  والجمعيات ومراكز الشـــــــباب وكذا بالنوادى الريالـــــــية  والصـــــــعيد،

 . حرى والقبلوالمستشفيات، والمراكز الثقافية والريالية بالوجهنر  الب
ي  العديد من المناسبات بدعوات من عديد من  كما شارك الشيخ وأحنر

المؤسسات اإلجتماعية بالقاهرة ومختلف المحافظات و دىع إل عدد  
وصل هللا  الطوال.  من إحتفاالت الصلح بالصعيد عل مدارالسننر  كببر 

. له وصحبه وسلمآعل سيدنا محمد وعل 

 
ين   124 ــ  ــهر ميالدى بمســـــــجد النور بالمعادى منذ أكب  من عـشــــ ــيخ يخطب أول جمعة من كل شـــــ الشـــــ

ي بالمقطم.  ، كما يخطب آخر جمعة بالشهر الميالدى بمركز الفائزين الخبر
َ
 عاما
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  المطبوعةفوزى محمد أبوزيد قائمة مؤلفات ومحققات الشيخ 
 م، 2021/ 7/ 10حنر تاريــــخ 

 
ة سلسلة تحو ست   ف  كتاب130: يعش 

 
 ا

 ت ط  الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة(  م ت ط  الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة(  م

   12: التفسبر المولوىع للقرآن الكريم:  1سلسة 
 
 كتابا

  3 (2ج  -2نفحات من نور القرآن: )مجلد   14  1 (1ج  -2نفحات من نور القرآن: )مجلد   4

يــة:  91  2 (5: )مجلد  أرسار العبد الصالح وموس   48 ج –  3)مجلــد  اآلداب القرآنيــة مع خبر البر

1) 

1  

: )مجلد   96  1 (5:)مجلد  أرسار خلة إبراهيم   93  (1ج   -1تفسبر آيات المقربنر 

 

1  

: )مجلد   102   1 (5حكمة لقمان وبر الوالدين: )مجلد   103  1 (2ج  -1تفسبر آيات المقربنر 

: )مجلد   105 : )مجلد   108  1 (3ج  -1تفسبر آيات المقربنر    1 (4ج   -1تفسبر آيات المقربنر 

: )مجلد   112  1 (4تفسبر آيات المناسبات: )مجلد   109   1 (5ج   -1تفسبر آيات المقربنر 

 10كتب: الفقــــــــــــه:  2السلسلة رقم  

  2 مائدة المسلم بنر  الدين والعلم 5  3 زاد الحاج والمعتمر 2

ة 52  عل بصبر
 
  2 مخترص زاد الحاج والمعتمر 54  2 كيف تكون داعيا

يعة وحقيقة 71   1 إكرام هللا لألموات 72  1 الصيام رس 

  1 الفرح بالرحمة المهداةدالئل   100  1 صيام األتقياء 95

اويــــح 126  1 سن   الهدى 104   1 دروس رمضان والبر

 الصيام 130
 
      1 أحاديث نبوية ف

 : موسوعة الحقيقة المحمدية:  3السلسلة  
 
 12كتاٍبا

اقات اإلرساء ج  13  4 حديث الحقائق عن قدر سيد الخالئق 7   2 1إرس 

  2 الرحمة المهداة 23  2 الكماالت المحمدية 22

  رسـول هللا   المعاتين نحو واجب المسـلمنر    33

 

اقات اإلرساء ج 35  2   1 2إرس 

 اثننر   70  1 الشاج المنبر  61
  1 ثان 

  1 تجليات المعراج 87  1 الجمال المحمدى ظاهره وباطنه 85

ف شهر شعبان 90    1خصائص الننر الخاتم   114  1 رس 

 كتب   7: من أعالم الصوفية:  4السلسلة رقم  

1  
 
  2 الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذل 59  2 اإلمام أبو العزائم المجدد الصوف

ة ورسيرة 3 ة حياة 97  1 الشيخ محمد عل سالمه سبر   1 اإلمام أبو العزائم، سبر

  1 الشيخ عبد الرحيم القنان  ومدرسته الروحية  107  2 المرنر الربان  السيد أحمد البدوى 41

45  
ر
      2 شيخ اإلسالم إبراهيم الدسوف

 كتب   7: الدين والحياة:  5السلسلة رقم  

  1 بنو إرسائيل ووعد اآلخرة 67  4 كيف يحبُّك هللا 34

 اإلسالم 26
 
ة النبوة 75  2 إصالح األفراد والمجتمعات ف   1 أمرا  األمة وبصبر

  1 )اإلجابة عل أسئلة الموقع(فقه الجواب   92  2 كونوا قرآنا يمىس  بنر  الناس 39

      1 قضايا الشباب المعات 50

 كتب   7: الخطب اإللهامية للمناسبات:  6السلسلة 

  1 خطب شهر رجب واإلرساء والمعراج 17  1 خطب المولد النبوى 16

  1 خطب شهر رمضان وعيد الفطر 19  1 خطب شهر شعبان وليلة الغفران 18

  1 خطب الهجرة ويوم عاشوراء 21  1 الحج وعيد األلىح 20

      2 1دينية: الخطب اإللهامية: مجلد مناسبات   55

 كتاب   1 : الخطب اإللهامية العرصية: 7سلسلة  

      1 األشفية النبوية للعرص 78

 كتب   5: المرأة المسلمة:  8السلسلة رقم  

  2 المؤمنات القانتات 43  2 تربية القرآن لجيل اإليمان 9

 اإلسالم.  74  2 فتاوى جامعة للنساء 44
 
  1 الحب والجنس ف

    1 المرأة المسلمة بنر  اإلباحة والنىه 106
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 ت ط  الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة(  م ت ط  ) ط: طبعة، ت: ترجمة(  الكتاب  م
   12: الطريق إل هللا:  9السلسلة رقم  

 
 كتابا

  1 طريق المحبوبنر  وأذواقهم 25  2 طريق الصديقنر  إل رلوان رب العالمنر   6

  1 عالمات التوفيق ألهل التحقيق 30  2 المجاهدة للصفاء والمشاهدة 28

 الصالحنر   32  1 الصالحنر  رسالة   31
ر
  2 مراف

  1 أحسن القول 64  1 المقربنر  نوافل   60

  1 1مجالس تزكية النفوس ج 88  1 لشباب العرصية لإلسالمدعوة ا 79

  1 همة المريد الصادٍ 125  1 2جتزكية النفوس  مجالس   89

 كتب   7: األذكار واألوراد:  10السلسة رقم 

  1 أذكار األبرار 15  6 مفاتح الفرج 8

  3 أذكار األبرار صغبر  38  5 مخترص مفاتح الفرج 37

ح 40   56  2 أوراد األخيار تخريــــج ورس 
 
 بالورد القرآن

 
  1 نيل التهان

      2 ألذكار واألورادجامع ا 73

   17: دراسات صوفية معاتة: 11السلسلة  
 
 كتابا

  1 الصفاء واألصفياء 11  1 الصوفية والحياة المعاتة 10

 القرآن والسنة 29  1 أبواب القرب ومنازل التقريب 12
 
  3 الصوفية ف

 والحياة العرصية 36
 
  1 الوالية واألولياء 42  1 المنهج الصوف

  51  1 موازين الصادقنر   49
 
  1 الفتح العرفان

  1 سياحة العارفنر   58  2 النفس وصفها وتزكيتها 53

  1 نسمات القرب 65  1 منهاج الواصلنر   63

اب أهل الوصل 77  1 العطايا الصمدانية لألصفياء 68   1 رس 

  1 آداب المحبنر  هلل 98  1 مقامات المقربنر   83

      1 معرفة هللا عند أهل الفناء 128

 كتب   7: الفتاوى:  12السلسة رقم 

  1 1فتاوى فورية ج 76  1 فتاوى جامعة للشباب 24

  1 3فتاوى فورية ج 84  1 2فتاوى فورية ج 80

  1 يسنلونك 101  1 4فتاوى فورية ج 86

      1 القول السديد 127

 كتب 5: أسئلة صوفية:  13السلسة رقم 

  1 األجوبة الربانية لألسئلة الصوفية 69  2 نور الجواب عل أسئلة الشباب 27

  1 بينات الصدور 111  1 إشارات العارفنر   99

      1 جواب العارفنر  عل أسئلة الصادقنر   129

 كتب   3: حوارات مع اآلخر:  14قم  السلسلة ر 

  1 حوارات اإلنسان المعات 82  1 سؤاالت غبر المسلمنر   81

      1 أسئلة حرة عن اإلسالم والمسلمنر   94

 كتب   5: شفاء الصدور:  15السلسلة رقم  

  3 بشائر المؤمن عند الموت 47  2 عالج الرزاٍ لعلل األرزاٍ 46

ي اآلخرة 62
 
يات المؤمن ف   1 بشائر الفضل اإللىهي  66  1 بش 

      1 الدعاء المستجاب 110

   12محمد أبوزيد:   ي: تحقيق الشيخ فوز 16سلسلة  
 
 كتابا

  تحفة المحبنر    57
 
  1 يحسن البرص لل ورد اإلستغفار اليوم   113  1 فضائل عاشوراء للقاوقىحر ف

 كتب محققة من سلسلة المطبوعات الكاملة للعارف باهلل الشيخ محمد عل سالمه 

 وصول أهل الطريق 115
 
  116  2 أنوار التحقيق ف

 
مذ  الجواب الشاف   2 يعل أسئلة الحكيم البر

 القرآن والسنة 118  2 اإلمام أبو العزائم كما قدم نفسه للمسلمنر   117
 
  2   التوحيد ف

  2   كيف يدعو اإلسالم الناس إل هللا 120  2 عالمات وقوع الساعة 119
  2 قطرات من بحار المعرفة 122  2 شعب اإليمان 121
  2 من منابع الدين الحنيف 124  4 اليوميةعبادة المؤمن   123
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 أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد

 القاهـــــرة رقم الهاتف  إسم المكتبة

ي   شارع جوهر القائد األزهر  116 25912524 المجلد العرنر

 أ طاهر شعالن بجوارمسجد الحسنر  1 01154445961 التوفيقية 

 القاهرة  -ش السيد الدواخل بالجمالية  3 01002084273 الرازى للنش  والتوزيــــعدار 

 زقاٍ السويلم خلف مسجد الحسنر   2 01227475931 بازار أنوار الحسنر  

 ميدان حسن العدوى بالحسنر   11 01113141813 العزيزية

 شارع المشهد الحسين  بالحسنر   22 25902541 الحسينية

 األزهر  –ميدان حسن العدوى  11 01001468417 دار التنليف 

اث  درب األتراك، خلف الجامع األزهر  01005042797 األزهرية للبر

 شارع جوهر القائد األزهر  128 25898253 أم القرى

اح األزهرية   األزهر  - بجوار الجامع األزهر  01005469864 صبا

 شارع محمد عبده خلف األزهر  1 25108109 القلعة

ى أبو علم، باب اللوٍ 5 23935656 سنابل  ش صبر

 شارع الشيخ ريحان،عابدين 52 27958215 دار المقطم 

 الشيخ صالح الجعفرى الدراسة 17 25898029 جوامع الكلم 

 الحسنر  ستاذ أ 01010665900 أصول الدين
 تامر أمام مستشق 

 ميدان السيدة نفيسة.  9 25104441 نفيسة العلم 

 وسط البلد  -ش قرص النيل   39 01017576159 مكتبة ليل 

 وسط البلد  –ميدان طلعت حرب  6 25756421 مكتبة مدبول 

ٍ  28 23961459 األديب كامل كيالن    شارع البستان بباب اللو

ي  109 33350033 دار اإلنسان 
ر
 شارع التحرير، ميدان الدف

 كوبرى القبة   -تحت كوبرى القبة 01010771375 كشك أبو عبدهللا 

 ، شارع النرص مدينة نرص2000طيبة  24015602 مدبول مدينة نرص 

يفة ، مرص الجديدة 21 26444699 الرولة الش   شارع د.أحمد أمنر 

 األسكندرية

 محطة الرمل، أمام مطعم جاد  01224609082 كشك سونا 

الكتاب اإلسالم 
 
 
 الثقاف

 زغلولمحطة الرمل، صفية  01001232698

كشك محمد سعيد 
 موس 

 شارع الننر دانيال، محطـة مرص  66 01114114300
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 ش الننر دانيال، محطة مرص  4 03- 3928549 مكتبة الصياد 

 أحمد األبي  ستاذ أ -محطة الرمل  01288343555 الكشك األبي  

 األقاليم

 شارع نور الدين  –الزقازيق  055- 2326020 مكتبة عبادة

 أمام مسجد السيد البدوى -طنطا 040- 3334651 مكتبة تاج 

 01003322181 دار عبيد 
الحلو مع  ارع شتقاطع آخر  – طنطا 

 
ر
ف  بجوار مسجد مكة ، اإلستاد الش 

 01008935182 كشك التحرير 
أمام السودان  ارعكفر الشيخ، ش

ال،   سام أحمد عبد السالم أ السنبر

 01002285253 صحافة الجامعة 
 مستشق   المنصورة، ش جيهان،

 عماد سليمان أستاذ  الطوارىء

 عاطف وفدى. المنصورة، عزبة عقل، ش الهادى، أ  01001421469 لرحمة المهداة ا

 01005731550 صحافة الثانوية
مدرسة ابن أمام الثانوية،  شارعالمنصورة 
 كمال الدين أحمد اج  حال لقمان،

صحافة أخبار اليوم  
 الحاج محمد األترنر 

01224917744 
مدرسة صالح   أمامطلخا، - المنصورة

 كوبرى طلخامقابل  سالم التجارية، 

 أ حماده غزال بربرى -فايد 01226468090 مكتبة اإليمان 

ى   حالشهداء،  ش  السويس، 01227960409 كشك الصحافة   حسن محمد خبر

أوالد عبدالفتاح  
 السمان 

، أمام التكوين المهن   ش  -سوهاج 093- 2327599 ي  احمد عرانر

معر  قنا للكتاب  
 )مكتبة الجهاد( 

 أسامة رمضان بجوار مديرية أمن قنا  قنا، ح  01006866168

 01008698664 إسنا -كشك القرايا
محمد    ح، ش السيدة زينب، القرايا، إسنا 
ي   ستاذ األ و  الريس    محمد رمضان النونر

 01111491823 كشك حسن  بإسنا
كشك حسن  عبد العاىط المنىس أمام  

 األقرص  -مستشق  الرمد بإسنا  

ى   بدور األهرام والجمهورية واألخبار والمكتبات الكبر
 
 أيضا

يل النسخ   قراءة الكتب وتب  
 
بجميع أنحاء الجمهورية، ويمكن أيضا

 ، www.fawzyabuzeid.comالمطبوعة مجانا من موقع الشيخ 

.  www.askzad.comأوعل موقع    موقع الكتاب العرنر

نت. و  يمكن أيضا طلبها من المتاجر المختلفة أون الين عل شبكة اإلنبر
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 تــــــــــالفهرس
 3  مقدمة 

 7 فضائل شهر رمضان  الباب األول 
 ((    صوموا لرؤيته معنى حديث ))  الحديث األول 

 بين الشريعة والحقيقة 
9 

 17 فتح أبواب الرحمة  الثاني الحديث 
 24 خصوصيات األمة المحمدية في شهر رمضان  الحديث الثالث 
 29 فرحة هللا بالصائم  الحديث الرابع 
 35 الصيام والقرآن  الباب الثاني 

 37 الجود والقرآن  الحديث الخامس 
 43 فضل الصيام والقرآن  الحديث السادس 
 49 آداب الصيام  الباب الثالث 

 51 قول الزور  الحديث السابع 
 58 تعجيل الفطر وتأخير السحور  الثامن الحديث 

 63 ما أُحلَّ للصائم بالليل  الحديث التاسع 
 71 الليالي العشر  الباب الرابع 

 73 اَلجتهاد في العشر األواخر من رمضان  الحديث العاشر 
 79 اَلعتكاف  الحديث الحادي عشر 
 84 ليلة القدر  الحديث الثاني عشر 
 91 زكاة الفطر  الحديث الثالث عشر 

 99 د آداب العي الباب الخامس 
 111 آداب وسنن يومي العيدين  الحديث الرابع عشر 

 117 متفرقات  الباب السادس 
 119 صوم الست من شوال  الحديث الخامس عشر 
 116 الصيام عن الميت  الحديث السادس عشر 
 128 الصوم المنهي عنه الحديث السابع عشر 

 137 فتاو: عصرية في الصيام  بع الباب السا
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