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، غفار الذنوب ستار العيوب    ...الحمد  رب العالم

ــه  ــ ــــب المحبــــوب، الــــذي أزال  دنا دمحم الحب والــــصالة والــــسالم عــــ ســــ
ـــــصد ـــا مـ ــــه لنـــ ــــوب، وجعلــ ـــــا والخطــ ــــل العنـ ــ ــــا  ــــور هللا عنــ ـــان والنــ ـــ ـــــدى والب ر للهـ

ب عد، .... والتق   و

ــــد ــــد قـ قـ
َّ

ــــدير أن نق ــــو قـ ــــا وهـ ـــر هللا تعـ ــ ــــ ــ ـــام شـــــهر رمـــــضان الم ــ ارك  أ
ه  ال ـالمقطم، ١٤٤٠ول ة الوسـ  الهـض ي  ن الخ لها  مجمع الفائ ه 

ة مــن  ــد ٥/٥/٢٠١٩و الفــ حة يــوم الع م، وذلــك ٥/٦/٢٠١٩ م حــ صــ
ــن  ــــ مــ ــا ت عض الواجــــب علينــــا نحــــو اخواننــــا المــــسلم  تعلــــم مــ لنقــــوم بــــ

ف نا الحن ام دي   .أح

ال هذا الشهر ا لة من ل ل ل ان لنا   ارك درسو عـد آذان العـشاء ٌلم  
ل إقامة الصالة وايح،وق ــع ركعات من صالة ال عد صالة أر   . ودرس آخر 

ـضته،  مـة ف ة، وح ع ام الـ ـام الـص وقد تناولنا  هذه الـدروس أح
ـــتالوة  ــــون إ هللا تعــــا  شــــهر رمــــضان كـ ـــا المتق ـــ يتقــــرب بهـ ـــل الـ والنوافـ

ــام الل وايح وق هــا مــن القــرآن وصــالة الــ ــل  العــ األواخــر مــن الــشهر وغ
ة للمــسلم  الم جــاز الفتوحــات اإل ــادات، وكــذا وضــحنا فيهــا ب ســنوافــل الع

ها در وفتح مكة وغ   . شهر رمضان كغزوة 

لــة القــدر وعالماتهــا  امهــا وآداب إخراجهــا ول ــاة الفطــر وأح نــا إ ز وأ
ـد وفـضلها و ـة اغتنامهـا وصــالة الع ف ــ وفـضلها وك اركـة الـ ي األعمــال الم

د عملها  يوم الع   .للمسلم أن 

ـــادات  ك فيهـــا جميـــع الع ـــش ـــم الجامعـــة الـــ  عـــض الح مـــا وضـــحنا 
ها ة كذكر هللا وشكر هللا وغ الم   .ساإل

ة التناول  ارات ق ع ة  سطة وم لغة م ان تناولنا لهذه الدروس  و
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ـــ  ـــ ــالم وغـ ـــ ــــا العــ فهمهـــ ـــــث  ــ ح ح  ـــ ـــ ــــهلة الوضـ ــتعلمســـ ـــ ـــرأة،المــ ـــ ــــل والمـ   ، والرجـــ
 ، ـــ بــ ـــ... والـــــصغ وال ـــــارك وتعـــــا نموذجــ فـــــضل هللا ت انـــــت  ـــاف ــ ــا ي    لمـــ

ة ع ـــ ـــ ـــام الـــــ ـــ ـــ ــ ـــيح األح ـــ ـــ ــــسلم  توضــ ـــ ـــاء المــــ ـــ ـــ ــــه علمــ ـــ ـــ نمطــــ ـــ ـــس عـــــ ـــ ـــــ   أن 
بها لعموم المسلم   .ومسائل الدين وتق

ــــمعها ـــ ــــا أو ســ ـــ ــــن قرأهــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــ ــــا  ــــ ـــــع بهـ ـــ ــــا أن ينفـ ـــ ــــارك وتعــ ـــ ــ ــــأل هللا ت ــــ   ،أسـ
ــــضاع ـــ ـ ــــاف اوأن  ـــ ثهـ ـــــجلها و ــــن ســـ ـــ ــــواب لمـ ـــ ـــــر والثـ ــــا، ألجـــ ـــ ــــا وكتبهـ ـــ ــــن فرغهـ ـــ   ،ومـ

اتهــا وأحاديثهــا ج آ اعتهــا ،ومــن راجعهــا وخــ جهــده أو مالــه  ط  ومــن ســاهم 
ها   . إنه نعم المو ونعم النص،و

                                                     
  ))مرانمرانآل عآل ع٥٣٥٣((

ه وسلم دنا دمحم وع آله وصح   .وص هللا ع س

ة  ة–الجم    غ

  ه١٤٤١ من محرم ٧يوم الجمعة 

تم ٦الموافق    م٢٠١٩ س

  
  

د  ة: ال ة م الع ة ،جمهور ة ـ محافظة الغ   الجم
فون  ٠٠٢٠-٤٠- ٤٣٤٠٥١٩: تل

نت   WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع اإلن
و ك د اإلل   fawzy@Fawzyabuzeid.com :ال

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fwzyabuzeid٤٨@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com
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لة العشاء لدرس ام  :١ األول ان الص   أر

ِبسم هللا الرمحن الرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ِ  
   ...ة كلهاَّ لألمًأهنئكم أوال بتهنئة رسول هللا 

   :حيث قال 

م { ْأتا َ
رمضان 

ُ َ َ ش َ
َ

ُهر ة، ْ ٍبر َ ه َ ِف ٌخ ِ ْ َ
م  ُغش ِّ َ ه، ُا ُ ِف ل ِ ُفت ْ َ َ

الرحمة، 
َ َ ْ َّ 

ُّوتحط َ ُ ا، َ َالخطا َ َ
ستجاب  ُو َ َ ْ ُ ه َ ِف ُالدعاء، ِ َ ُّ

ُفينظر  ْ َ َ
م، ِإ ُا  ْتنافس ِ

ُ َ َ
  

ا ِو َ ُ ْم َ ُمالئكته، ِ َ
ِ

ُفأروا َ َ
ْمن َا 

م ِ ْأنفس ِ
ُ ْ

ا،  ْخ
َ

  

ِفإ
َ

ن
َّ

َّالش  ِ
َّ

ْمن 
َحرم ِ ه ُ ِف رحمة ِ

َ َ ْ   ٢}  ِا َ

   :صــوم شــهر رمــضان فريــضة لقــول هللا تعــاىل                           

                                             ))هذه الفريضة هلا  ))البقرةالبقرة١٨٣١٨٣
و اإلمتناع عن مجيع املفطـرات مـن ه هو النية، والركن الثاين الركن األول، ن أساسيانركنا

  :بد منها لقوله  والنية الأذان الفجر إىل غروب الشمس، 

َإنما { َّ
ُاألعمال ِ َ ْ َ ْ

ات،  ِالن َّ ِّ
نما ِ َو َّ

ِ
ل َ ِّل َنوى  َما ْامرئ ِ

َ
{٣  

الكــرام كاإلمــام الــشافعي أن ســتحب بعــض األئمــة اونيــة صــيام هــذا الــشهر الكــرمي 
عتبار أن كل يوم ًورأى اإلمـام مالـك تيـسريا للمـؤمنني ٌ وليلة عمل مـستقل، َُّجتدد كل ليلة 

بعـد غـروب آخـر يـوم مـن  مـن يـستطيعأن اإلنسان يكفيه نية واحدة لـسائر الـشهر، يعـين 
يكــون لك بــذ، وتبــارك وتعــاىلً نويــت صــيام شــهر رمــضان ثالثــني يومــا  :أن يقــول شــعبان

  .قد نوى صيام الشهر كله
يجـوز لإلنـسان فذان املغـرب إىل مطلـع الفجـر، أمـن بعـد وقـت الليـل،  ووقت النية

 نـوى هـو !كل ويشرب بعدها؟مث كيف ينوي بعد املغرب لكن أن ينوي يف هذا الوقت، 
                                                           

ي ١١ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ ت -- المقطم المقطم–– مسجد مجمع الفائ ت  الس ان ٣٠٣٠ الس ان  من شع   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٥٥ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من شع
ادة بن الصامت ٢٢ ا عن ع ادة بن الصامت  مسند الشامي للط ا عن ع    مسند الشامي للط
خاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ٣٣ خاري ومسلم عن عمر بن الخطاب  ال    ال
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  .صيام اليوم، وصيام اليوم يبدأ من طلوع الفجر
 قبل النوم، وجيـوز أن أنويـه  وجيوز أن أنويهفيجوز أن أنوي الصيام من بعد املغرب،

لنيـة، ولكـن أن يعمـل عمـال يـدل علـى صالة قبل  ًالفجر، وليس شـرطا للمـرء أن يـتلفظ  ً
 لكــي فقــد نــوى الــصيام، ألنــه يتــسحرَّأنــه يريــد الــصيام، يعــين مــن تــسحر ولــو جبرعــة مــاء 

  .يصوم، فهذه نية وتكفيه هذه النية للصيام إن شاء هللا
بعـــد  جيـــوز مـــن لكـــنيـــة لـــيس شـــرطها أن تكـــون بعـــد الـــسحور قبـــل الفجـــر، النًإذا 

ــة وبنــات صــغار املغــرب ــد فتي علــى الفــور بعــد ف، ولــذلك حنــن نــستحب أننــا إذا كــان عن
ُنويـت صـيام شـهر رمـضان : قولـوا ورائـي: ، أقول هلم يف آخر يوم من شعبانصالة العشاء

ـم قـد نـوواأطمقـد اأكون ، وبذلك تبارك وتعاىلًثالثني يوما    وهـو الـركن األول ،ننـت أ
  .من أركان الصيام
 ،ال يـصح صـيامه يف هـذا اليـومهذا  ف،َّ نسي النية حىت أذن الفجرإنساننفرض أن 

  :قال 

ْمن { ِجمع ْلم َ
ْ ام ُ َالص َ ل ِّ َق ْ َ

ْالفجر  َ
ف 

َ َ
ام  َص َ   ٤} ُله ِ

وهـذا  يف وقـت الظهـر نيـةالجـوز تيف صيام النوافـل جيـوز، فوهذا يف الفريضة، لكن 
بـد   كان يفعـل ذلـك، لكـن الفريـضة ال، والرسول  من بعد الفجرمل آكل ومل أشربإذا 

  . هللا ن تكون النية قبل صالة الفجر ليكون قد نوى أداء هذا العمل لوجهأ

ة ا الن   خفا

نرتقـي حـىت جماعة املؤمنني حنرص عليها نضيف جزئية بسيطة املفروض أننا كوحنن 
صــوم؟ أنــوي أنــوي أن أملــاذا لنيــة، األجر واجلــزاء علــى قــدر افــألجــر واجلــزاء عنــد هللا، يف ا

هـذا العـام صـيام أنـوي ُوهللا يعطيين هذا الثـواب، الصيام ليغفر يل ريب ما تقدم من ذنويب، 
يعطيـــين هـــذا األجـــر وهـــذا وهللا ُذه نيـــة أخـــرى وهـــلكـــي أكـــون مـــن عتقـــاء هللا مـــن النـــار، 

وهللا يعطيــين علــى قــدر هــذه النيــة، م ليــشفع يل الــصيام يــوم القيامــة، أنــوي الــصياواب، الثــ
                                                           

مذي وأ داود عن حفصة أم المؤمن ر هللا عنها٤٤ مذي وأ داود عن حفصة أم المؤمن ر هللا عنها جامع ال    جامع ال
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 ... ً ال أظمـا بعـدها أبـداً الكـوثر يـوم القيامـة شـربة هنيئـةشـرب مـن حـوضأنوي الصيام أل
 ،   . أن جيمع اإلنسان كل هذه النوا ليأخذ هذا األجر كلهوجيوزكل هذه نوا

ُمـــن الـــذين يقـــال هلـــم يـــوم كـــون  أنـــوي الـــصيام ألوهـــي أنوهنـــاك نيـــة أعظـــم منهـــا 
  : القيامة                                    ))ألن أجر الصيام األعظم هـو  ))القيامةالقيامة

  .تبارك وتعاىلالنظر إىل وجه هللا 

ــــح وفضلها او   صالة ال

  علينا صالة الرتاويح، وملاذا مسوها الرتاويح؟بعد ذلك 
 أو ،يـسبحواإما أن  عن أنفسهم، نً كل ركعتني جيلسون قليال يروحو بنيم كانواأل

  .ِّيروح عن النفس أي شيء  ..يقرأوا القرآن
  :ةَّنُوصالة الرتاويح س

والـذي  ،أو آخـذ أربعـة شـئت، أ مـشغول فآخـذ ولـو ركعتـني، ة خذ منهـا مـاَّنُوالس
ـذا عـارف عليـه، مثـان ركعـات كاملتلو صـلينا ، خذ ما شاء فله أجره عند ربه  خـذ و

  :حبديث السيدة عائشة

ان َما {
َ

ُرسول  ُ د  ِا َ ُي رمضان ِ َ
َ َ َ و َ

َ ه ِ َ ِغ
ْ َإحدى َع َ ْ

ة ِ ع
َ َ ْ عة َ ر

ً َ َ {٥  

  .. وواحدة الوتر،ن الشفعاثناالرتاويح، وركعات مثاين 
م، وملــا كثــر  ألن رســول هللا صــالها ث،مل تــرد قــراءة حمــددة لــصالة الــرتاويحو ُالثــة أ
  :ومألوا املسجد مل خيرج وقال هلمالناس 

ُفإنه{  َّ
ِ
َ

َخف ْلم  ْ َّع َ م َ ْشأن ُ َ
لة،  الل

َ ِّول ْ
ِ

ت َ ُخش
ِ

َ
أن 

ْ
َتفرض  َ ْ ُ

م  ْعل ْ ُفتعجزوا َ َ ْ َ َ
َعنها  ْ َ {

٦
  

ِّيـــضة، ولكـــن أريـــدها نفـــال للمـــستطيع، والـــذي يريـــد أن يطـــول، يعـــين ال أريـــدها فر ُ ً
  : قال ه،صلي وحدُفلي

                                                           
شة ر هللا عنها٥٥ خاري ومسلم عن عا شة ر هللا عنها ال خاري ومسلم عن عا    ال
شة ر هللا عنها مسن مسن٦٦ شة ر هللا عنهاد أحمد عن عا   د أحمد عن عا
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ن فيهم {  ض، و ن فيهم الم ، و ب خفف، فإن فيهم ال ُمن أم قوما فل َ ُ ُ ُ
ِ ِ ِِ ِ ِ

َّ َّ َّ
ِ ِ
َ ََ َ

ِ
َ

ِ
َ َْ ِّ َْ َ َّ ْ

ف شاء صل ك م وحده، فل ذا ص أحد ن فيهم ذا الحاجة، و ف، و َالضع َ َ َْ ِّ ُ ْ َُ َ َ َ ََ ُ َ ُْ َ ََ َ
ِ ِِ ِ

َ
ِ

َّ
ِ

َّ{ ٧  

 املـسجد مث صلي مثانيـة يفُالرتوايح بعـشرين ركعـة، عليـه أن يـوالذي يريد أن يصلي 
  .مل العشرين ويطول فيهم كما يشاءيذهب ويك

خـذ مبـا ة َّنُوبعـد أن نـصلي الـسة، َّنُبعـد صـالة العـشاء مباشـرة نقـوم إىل صـالة الـس
نكـون وبـذلك  سـورة اإلخـالص ثـالث مـرات، نانقـرأ مـع بعـضفتوارد عن الـسلف الـصاحل 

  .ًرأ القرآن كله مرة واحدةكأننا قد ق
ي صــيغة ِّصلُنــأول ركعتــني بعــد و،  الــرتاويحصــالةمث نقــوم إىل  ي علــى رســول هللا 

نيــة قــراءة ســورة اإلخــالص د تروحنــا، وبعــد األربعــة نعيــد مــرة نكــون قــحـىت ثــالث مــرات  
ِّنـــروح عـــن أنفـــسنا أخـــرى، وبعـــد الـــست ركعـــات  ون كأننـــا قـــد قـــرأن القـــرآن كلـــه مـــرةلنكــ
، وبعـد الثمـاين ركعـات نقـرأ سـورة اإلخـالص ثـالث مـرات، مث صالة علـى رسـول هللا ل

  .صالة الشفع والوتر
لرضـــيع و هــا صــالة الـــرتاويح يلعلـــيس واملــرأة املرضــعة  يت  يف املــسجد، حــىت ال 

  .لنكون يف صفاء مع هللاو ، يف بيت هللاضوضاء ُحتدث
  .ُآداب الصالة فيحضره معهمن كان عنده ولد يستطيع الصالة ويعرف وكذلك 

وقـــد ورد بـــبعض ًولكـــن نالحـــظ أن األوالد الـــصغار حريـــصني دائمـــا علـــى اللعـــب، 
ا (: األثـــر صبيان لعب ب بال شيطان يلع ميـــأل قـــد ألنـــه يـــضر،  يف املـــسجدولعـــبهم  )ً ال

ا على فرش املسجد،  ملاء من أجهزة التربيد ويلقي    !ولن نستطيع جتفيفهاُاألكواب 
حـىت  ، جيـدةً مالحظـةاألمـر األمـر أو وليـة األمـر أن يالحظـوا هـذا ويللـذلك علـى 

م يف النكون يف بيت هللا يف خشوع   .صالة إن شاء هللا 
   ... ً هللا مجيعا ملا حيبه ويرضاهناقوف

  . للصالة والصيام والقيام وتالوة كتاب هللاووفقنا هللا 
                                                           

   صحيح مسلم ومسند أحمد عن عثمان بن العاص  صحيح مسلم ومسند أحمد عن عثمان بن العاص ٧٧
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لة ودر ة س الل   ٨الثان

ام الص   :درس العشاء -١   امأح

  :الصيام يبدأ من أذان الفجر
كــد هــل : وأول أمــر نتعــرض لــه والنــاس يــسألون فيــه ُأ اســتيقظت مــن النــوم ومل أ

ــؤذن، فأكلــت علــى أســاس أنــين أتــسحر، وبعــد أن أكلــت تبــني يل أن  َّأذن الفجــر أم مل ي َّ
  َّالفجر قد أذن، فما حكم هذا اليوم؟

ُحكم هذا اليوم أن أعيده مـرة أخـرى، ألين ال كـد مـن بدايـة الـصيام ومـن ًُ  بـد أن أ
  .اية الصيام

ُوأيــضا مثلهــا متامــا أنــين يف آخــر النهــار، ولــيس معــي شــيء أدرك بــه وقــت غــروب  ً ً
َّالــــشمس، فنظــــرت إىل الــــسماء، والــــسماء كــــان فيهــــا غــــيم فتعــــذر علــــي معرفــــة غــــروب 

م هــذا الـشمس، فـأفطرت، وبعـد أن أفطــرت بـدقائق، إذا يب أمسـع أذان املغــرب، فمـا حكـ
نية   .اليوم؟ ال بد أن أعيده مرة 

فاخلطــأ يف بدايــة اليــوم، أو يف آخــر اليــوم ال بــد أن أعيــد هــذا اليــوم، ألين ال بــد أن 
كد أوال من البداية الصحيحة والنهاية الصحيحة لليوم   .ًأ

ُأ تبـــني يل بعـــد أن تـــسحرت أن النـــاس صـــلوا الفجـــر، وســـأعيد اليـــوم، هـــل معـــىن 
ُأفطر يف النهار؟ ال، بل أكمـل الـصيام أيـضا حلرمـة الـشهر، ذلك أن أمتادى و ً ُأعيـد اليـوم وُ

لوسيلة الشرعية يف معرفة بداية الصيام   .ألنين مل آخذ 
  ما الذي يبطل الصيام؟ 

ًسأعطيكم مفتاحا واحدا يرحيـك وتعـرف بـه كـل األحكـام  يـدخل اجلـسم شـيءأي  :ً
 يدخل مـن الفـم، أو يـدخل مـن يءأي شُويصل إىل املعدة من منفذ طبيعي يبطل الصيام، 

بطــل الــصيام، لكــن إذا وصــل ال يللحلــق وأ منعتــه للوصــول للمعــدة األنــف، إذا وصــل 
  . يدخل من مدخل غري طبيعي ال يبطل الصيامبطل الصيام، وأي شيءيللمعدة 

                                                           
ي ٨٨ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٦٦ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١١  -- المقطم المقطم–– مسجد مجمع الفائ
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وكمـــا حيـــدث يف العـــادة وحنـــن ال زلنـــا يف أول  هـــذا الكـــالم لنعـــرف الواقـــع، ِّونفـــسر
يــا اإلنــسان يكــون غــري منتبــه، ورأى زجاجــة مــاء وهــو عطــشان واليــوم حــر رمــضان، وأح

  :فشرب، وأثناء شربه تذكر أنه صائم، فاحلديث صحيح وصريح، قال 

ْمن { َ َ ِ
َ

َوهو  ُ ٌصائم َ ِ
ل َ َفأ َ

َب، ْأو 
َ

َّفليتم  ُِ
َ

ُصومه،  َ ْ َفإنما َ َّ
ِ
َ

ُأطعمه  َ َ ُوسقاه ُا ْ َ َ َ {٩  

سيا ف - يتـذكر أنـه صـائم  عنـدما يالحظ شـيء،، ولكن ه شيءليس عليًإذا كان 
 ،.سـبحانه وتعـاىلً بل يرده إىل اخلارج ليظـل صـائما عنـد هللا ،هلع ما يف فميبال 

  .تكون قد أفطرت صائم ك عندما تذكرت أنك ما يف فمألنك لو بلعت
 ولكـن ، وأ متأكد أنين تذكرت، فسأعيد اليـوم ما يف جويف،لعتنفرض أنين ب -

ال أزيــد وجيــب أن ُ أخطــأت ألين قــد، يف الطعــام والــشرابا قلنــا ال أمتــادى كمــ
قــي اليــوم صــيام، وآخــذ يف حــسايب أنــين علــي يــوم  بعــد  َّيف اخلطــأ، فأكمــل  ُ

  .تبارك وتعاىلشهر رمضان إىل رمضان القادم أعيده إن شاء هللا 
ؤذن املـؤذن ، فعنـدما يـَّفـأذن الفجـر ، ومل أنتبـهأتـسحر،قبل صالة الفجـر كنـت  -

 ألن الــصيام قــد ُ وأخرجــه علــى الفــور، أبتلعــهمــاء أو طعــام ال يف فمــي إن كــان
  .وإذا ابتلعته فقد أفطرتبدأ، 

حتكمـت الـشهوة عنـده قبـل الفجـر ً اأن شـ - وال حيـاء يف ديـن هللا -نفرض  -
ًيقلـع فـورا، فـإن مل عليـه أن  ف،َّ، وأثناء ذلك أذن الفجـر فجامع زوجتهبلحظات ُ

ني صــيام شــهرين متتــابع ألن هــذا ســيكون عليــه ،ستكون مــشكلته كبــريةُيقلــع فــ
لكنـه ...  يف الوسـط يعيـد الـشهرين مـن جديـد ًغري هذا اليوم، فإذا أفطـر يومـا

، يغتـــسل فلـــيس فيهـــا شـــيءومل الفجـــر َّأذن مث  ،الفجـــرقبـــل  زوجتـــه جـــامعإذا 
  .وليغتسل بعد صالة الفجر

ُلــدم رفــع قبــل الفجــر، وهــي متأكــدة أن  وا،لــو أن املــرأة عليهــا الــدورة الــشهرية -
ُ ومل تـتمكن مـن الغـسل، فـال مـانع أن تغتـسل بعـد الفجـر وتنـوي ،ُالدم قد رفـع

  .تبارك وتعاىلالصيام وتتسحر وتصوم  
لصيام التام حلضرة الرمحن  ذان الاملهم أنين ساعة األ   .تبارك وتعاىلبد أن ألتزم 

                                                           
رة ٩٩ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
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م اإلنسان يف شهر رمضان، وابتل - الحـتالم، وأنـزلُإذا   ، فلـيس عليـه شـيءي 
ئـم، ويكمــل صــيامه   ونظــر ً، لـو كــان جالــساهلكنــ ... ُألن ذلـك حــدث وهــو 

 وحتركـت الـشهوة ،وقـع مـن املواقـع احملرمـة مب-والعياذ   -يف احملمول وأتى 
  .وأنزل وهو صائم، فيكون قد أفطر يف هذا اليوم

واملفـروض أن هــذه األمـور تقــل  -حـىت ولـو كــان يف هـذا اليـوم يــداعب زوجتـه  -
ــار رمــضان مل يــتمكن مــن ولهــا أو حــضنها َّقبوداعبها فــ -خاصــة الــشباب  يف 

  :وردولذلك أفطر كذلك، نفسه فأنزل، فيكون قد 
أذن {  ل فأذن له، واستأذنه آخر فلم  سان  التقب أن رسول هللا استأذنه إ

َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ٌ َّ
ِ ِ ِ

َ
ِ

ْ َ َ

له، فإذا الذي أ
َ َ

، والذي لم يؤذن له شاب  ذن له شيخ كب
َ ََ يعين وافق ، ١٠}ُ

  .ك لنفسه، ومل يوافق للشاب ألنه لن يستطيع أن ميلك نفسهميلللشيخ الكبري ألنه 
: تقــولقــد  ونــزل الــدم، فً مــثالوبقــي علــى املغــرب ربــع ســاعةاملــرأة إذا صــامت  -

ك حتـاربني هللا  أنـت بـذللكـنفطـر، وال ت! ؟ يضيع اليوم من أجل ربع سـاعةهل
!وتعيــدي ،ً الــصيام ولــو جبرعــة مـاء تنفيــذا ألمــر هللا مـنيجــربــد أن خت ، فـال 

  .اليوم طاملا أن الدم نزل قبل املغرب ولو بلحظة
o فتغتـسل وتـصل،ُفإذا رفع الدم عند الظهر ِّ ي وتكمـل بقيـة اليـوم صـيام ُ

كــرم بني أن نلتعيــد هــذا اليــوم، ألننــا كلنــا مطــاو الــشهر، حلرمــةًكرامــا ا
و مثــل هــف ،وكــذلك النفــاس،  وحنــرتم هــذا الــشهر الكــرمي،هــذا الــشهر

  .ً متاما بتماماحليض
  .دخل عن طريق املداخل الشرعيةتهذه هي األمور اليت 

o  تدخل عن طريق املداخل الشرعيةاألمور اليت الأما :  
وصــف يل ُيل قطــرة للعــني، فــالقطرة ال تفطــر، أو الطبيــب وصــف كــأن يكــون  -

ال  أبتلعهـــا فـــإذا وصـــلت للحلـــق ومل وصـــف يل نقـــط لألنـــف، أونقـــط لـــألذن، 
ُتفطر، فمىت تفطر؟ إذا    .تصل إىل احللققد بتلعتها ألن نقط األذن واألنف اُ

ــار صدرحتــاج خباخــة للــأ و،أ عنــدي تعــب يف الــصدر - ، وال غــىن يل عنهــا يف 
                                                           

   س أ داود س أ داود١٠١٠
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 : لكـم اآلراء املوجـودة فيهـا، وكــل واحـد خيتـار مـا يعجبـه منهــاسـأذكررمـضان، 
ــر مـــصرين علـــى أن الب ـــاء املـــصرية ورجـــال األزهـ ـــد دار اإلفت ُاخـــة تفطـــر خعن

وجلنـــة البحـــوث واإلفتـــاء يف اململكـــة العربيـــة ُلـــه أن يفطـــر، : الـــصائم ويقولـــون
  :  وقــد أعجبـــين رأيهــم هـــذا، وقـــالوا،الــسعودية درســـوا املوضــوع دراســـة علميـــة

ُال تفطر الـصائم، وبذلك  ال يصل إىل املعدة، ذاذًا، والرذاذُإن البخاخة خترج ر
تيـــسري هلـــذا الـــدين اإلســـالمي مـــن ن فهـــذا ُن، وإذا وجـــد رأفـــنحن عنـــد رأ
  .فضل هللا علينا

لقلــــب إنــــسان - ة حتــــت   وال، التعــــبوفجــــأة جــــاءه مــــريض  خــــذ حب ـــبــــد أن  َّـ
ه احلبـــة ال تـــصل إىل املعـــدة، إن هـــذ: قـــالوافمـــاذا تفعـــل هـــذه احلبـــة؟ اللـــسان، 

  .ُ حتت اللسان ال تفطر الصائمهذه احلبة اليتلذلك 
مــر كــذلك  -  إن كانــت الطبيــب ال تفطــر،كــل احلقــن بكــل أنواعهــا مــا دامــت 

  . أو حقنة يف الوريد، أو حقنة عالجية، أو حقنة غذائية،حقنة يف العضل
ــو أردت أن أقــوم بعمــل حت - ــار رمــضان، أو أريــد أن آخــذ تطعــيم يــلُل ل دم يف 

نأخذ منــه دم ومل نغذيــه، ســ ألننــا  فــال تفطــر،ألســافر ألداء العمــرة أو مــا شــابه،
ٌفالتطعيم أيضا ال يفطر ألنه ليس غذاء، وإمنا عالج ودواء، وكل هـذه األشـياء  ً

  .ال تفطر الصائم
ـــسان انفـــرض أن  - فرتكيـــب يـــب دعامـــة يف القلـــب، قتـــضت حالتـــه ســـرعة تركإن

 .فطرالدعامة ما دام رأي الطبيب أن املريض غري حمتاج للفطر فال داعي أنه ي

خــذ جلــسات غــسيل كلــوي، فريجــع ألمــر الطبيــبإنــسان - إن كــان يتحمــل :  
ر فيمكنـه أن يـصوم، ُ والـذي يقــرر اجللـسة، وبعـد اجللـسة ال تظهـر عليــه أي آ

ــا الطبيــب املعــاجل،  ــه ال يتحمــل أن يــستمر بعــد اجللــسة هن إذا قــرر الطبيــب أن
 ،غــذاءالد مــن  والبــ،راحــةالبــد مــن   وال،ُألنــه حيــدث عنــده حالــة هــزال شــديد

فتكون له رخصة الفطر، ورخصة الفطر موجودة له وألمثاله مـن املرضـى شـفا 
 .هللا أمجعني من كل األمراض واألدواء اليت تستشري بني عباد هللا أمجعني

 وتريد أن تتذوق الطعام، هل حيتـاج ملـح أو ال ، تريد أن تطبخ،املرأة يف البيت -
ا علـى أن ال تبلـع تتذأن ً أبدا ؟ فليس فيها شيءحيتاج وق الطعام بطرف لـسا
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ًبعد أن تتذوق الطعام خترج ما دخل يف فمها فوراوما وصل إىل فمها،  ُ. 

فــال :ُ عنــدها طفــل صــغري وحيتــاج أن تكــسر لــه الطعــام بفمهــا لتطعمــه بــه امــرأة -
كلـــه الطفـــل، أنمـــانع ا لكـــي  ســـنا ًشـــيئا مـــن تبلـــع  ولكـــن ال  .... تكـــسره 

  . هذا الطعاماملوجود يف فمها من
o  مــور ال تبطــل الــصيام طاملــا مل تــصل إىل اجلــوف مــن منفــذ األكــل هــذه

  . اليت قررها هللا ذطبيعي من املناف
ــه مــن غــسيل معــدة  إذا قــرر الطبيــب أن هــذا املــريض ال - ــد ل ــة شــرجية، وب حقن

، ولكنهــا ســتنزل مــا بداخلــه فــال تبطــل الــصيام، طعــامواحلقنــة الــشرجية ليــست 
  . جيوزخذها بنفسه فاللكن إذا أراد أن 

مثل السواك، إن كانت الفرشة عليهـا معجـون أو لـيس عليهـا معجون األسنان  -
ـــار رمـــضان، مـــا دام اإلنـــسان ال يف أي وقـــتمعجـــون ال تبطـــل الـــصيام   مـــن 

  . بل يتخلص منه بسرعة، هذا املعجون أثرًلع شيئا منتيب
، ونـــسأل هللا  ـــا رشـــد ــا، وأن يلهمن ـــا يف ديننـ ـــصيام  أن يفقهن ـــى ال ـــا عل أن يعينن
  ل منا عملنا الصاحل على الدواموالقيام، وأن يتقب

لة  -٢ ــــح الل ةدرس تراو    الثان

ام المسلم  الص   رحمة هللا تعا 

  :رمحة هللا تظهر أجلى وأعلى يف صيام ذوي األعذار
س مــن املــسلمني عنــدهم أعــذار، هــذه األعــذار شــرطها أن تكــون أعــذار  ًايوجــد إ

  : يعين توافق عليها الشريعةشرعية،
 .فهناك من أسقط هللا عنهم فريضة الصيام -

ح لهوهناك من -  . أنه يفطر ويعيد بعد ذلك يف أي يوم خيتاره أ

  .س لو أفطر يكون عليه قضاء وكفارةهناك أو -
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  نااثنن  عنهم فريضة الصيام صنفاهللالذين أسقط:  
لـذي ، وا يتحمل الـصياماإلنسان الذي كرب يف السن وأصبح جسمه ال: األول -

،  ذلكُيقرر تكـون وبـذلك لـيس لـك صـيام، :  الطبيـب فيقـول لـهلكـن ليس أ
 .قد سقطت عنه الفريضة

o ًكل يوم عليك أن تطعم واحدا: ونقول له ً بـدال منـك فطـور وسـحور، ُ
ويــتم ُأو ختــرج مثــن الفطــور والــسحور ألي فقــري مــن فقــراء املــسلمني، 

ومثلــه كمثــل ، يف هــذا العــامراعيــة احملــصوالت الزأســعار حبــسب ذلــك 
ُخيرجهــا كلهــا يف أول رمــضان فــال مــانع، أو كلهــا يف آخــر زكــاة الفطــر 

م فـال مــانع، كــل يـوم بيـوم فـال مـانعرمـضان  ، أو كـل ثالثـة أو أربعــة أ
م فــال مــانع ، املهــم يف آخــر رمــضان يكــون قــد أخــرج مــا عليــه مــن أ

 . ألنه عاجز عن الصيام،رمضان

مـراض الـيت حـد األمـرض  - حفظنـا هللا أمجعـني -ًله متاما شـاب مثو: الثاىن و -
 الـيت تستعـصى عـن العـالج، وهـذا املـرض جيعلـه ،نسميها األمـراض املستعـصية

 ولـن يـصوم ،ال يستطيع الصيام، فيأخذ نفس احلكم، ألنه لن يستطيع اإلعادة
عـــن م الـــصيام، أو يبحـــث ُ وخيـــرج الفديـــة عـــن أ،ًائيـــا، فيأخـــذ نفـــس احلكـــم

  .واحد يفطره ويسحره
  :ونقول هلذين الصنفني

 :صحيح أنكم ليس عليكم صيام  -

o  لفطــر يف اولكــن علــيكم حــرتام شــهر الــصيام، يعــين ممنــوع أن جتــاهر 
لفطــر يف مكــان عــام وتقــول معــي رخــصة،  الــشارع، وممنــوع أن جتــاهر 

 َّأ لـيس علـي صـيام،: ُوممنوع أن خترج سـيجارة أمـام املـسلمني وتقـول
ــ ت األخــرى حيرتمــوهألن  صــيام املــسلمني، ن إذا كــان أصــحاب الــد

  .فأنت أوىل بذلك
بنــك معــه أطفــال ا و،بنــكاًأيــضا يف البيــت الــذي أنــت فيــه، نفــرض أنــك مــع  -

كــل  ، ال يــراك أحــد مــن هــؤالء األطفــال الــصغارصــغار، فرتاعــي أنــك عنــدما 
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س وتكـــون فـــضيحة، ويف نفـــ جـــدي يعمـــل كـــذا وكـــذا، :حـــىت ال خيـــرج ويقـــول
  .الوقت أنت لن تربيه على منهج اإلسالم

ت، يعــين أنــت كــذلك أنــت -  يف صــيام شــهر رمــضان تــصوم عــن غــري الــضرور
تتـسلى أن ًمـثال  طوال النهـار وز لكجيتفطر ألنك ال تستطيع الصوم، لكن ال 

 طوال النهـار تـشرب جيوزًحرتاما للشهر ال جيوز، وال اعلى اللب والسوداين، ف
خـذ مـا ال غـىن للجـسم عنـه، والبـاقي تـصوم  لكـنمتتـالني،شاي وقهوة   أنـت 

  .ًحرتاما لشهر الصياماعنه 
o لكلية فريضة الـصيام ان الوحيدان الصنفاهذ ن اللذان يسقط عنهما 

  .رمحة من هللا تبارك وتعاىل
 يعـرف هـذه الظــروف، فأعطـا فيهـا رخــصة وهللاكلنـا معرضــني لظـروف، بعـد ذلـك 

  : هذه الظروف اليت نتعرض هلا السفرأول.. ُولكن نعيد ُأن نفطر 
ـــ - ــــار رمــــضان، أي ف ــائرةإنــــسان معــــرض للــــسفر يف  لطــ  أو ،ًإن كــــان مــــسافرا 

ًمسافرا بسيارة مكيفة، أو مـسافرا   مـابـسوبر جيـت، يف أي وسـيلة مواصـالت، ً
  .وهذا هو الشرط األول كيلو مرت ٨٣دامت املسافة ال تقل عن 

هــو ًمعــصية، ويكــون لطاعــة هللا، فمــثال  أن يكــون الــسفر يف غــري الــشرط الثــاين -
،  قــدمةكــرأو مــسافر ليحــضر مبــاراة ال، !! ُ ليعمــل مــصيبة، فهــل يفطــر؟مــسافر

ــا ليــست ضــرورة ، ال!ُفهــل يفطــر؟ ــه الفطــر،  أل ــيح ل ت الــيت تب مــن الــضرور
عمـــرة، أو مـــسافر ليـــزور ذوي  مـــسافر ليـــؤدي وأ ،لكـــن مـــسافر ليـــزور والديـــه

ــزاءمـــسافر ليـــؤدي واجـــ وأرمحـــه،  ح لـــه أي   ..ب عـ أمـــر مـــن هـــذه األمـــور أ
  .ً ويعيد مكانه يوما آخر بعد شهر رمضان،ُاإلسالم أن يفطر يف هذا اليوم

   : قــــال لنــــاهللاوإن كــــان  -                   ))ــن  ))البقــــرةالبقــــرة١٨٤١٨٤ ولــــذلك حنــ
ذه اجلزئية، نستم ستطعت أن تؤدي الصيام مع الـسفر فيكـون ايعين لو سك 

رمبـــا تكـــون ألنـــه  لـــك، لكـــن معـــك الرخـــصة ملـــن ال يـــستطيع الـــصوم، أحـــسن
ــق علــــيهم ، ومعــــك أوالدك صــــغارافرمــــس  وهــــم ال يزالــــون يف أول البلــــوغ وشــ

ــك الرخــــصة   ُتعطيهــــاوالــــسفر، فأنــــت تقــــدر ولكــــنهم ال يقــــدرون، فيكــــون معــ
  . هلؤالء الصغارللتيسري
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ـــ ـــدم يف ال ـــزول ال ـــرتة ن ــرأة يف ف ـــا أن املـ ــرف كلن ــن نعـ ــون ًوطبعـــا حنـ دورة الـــشهرية تكـ
ـا غـري طبيعيـة فيتحملهـامريضة، لذلك على الرجل أن يعاملها يف هذه الفـرت وال ، ة علـى أ

ـــا ، ُحيمـــل عليهـــا ،  هـــذه الظـــروفرِّتكـــون يف آالم شـــديدة، وكثـــري مـــن الرجـــال ال يقـــدأل
ًبـد لإلنــسان املـؤمن أن يكــون حــساسا،   اللكــن مــا شـاء هللا عليهــا يف أي ظـرف، ويريـدها َّ

أقلــه والنفــاس يف الــشريعة وكــذلك يف فــرتة النفــاس، ُيحس بظــروف املــرأة يف هــذا الفــرتة، فــ
  .ًحلظة، وأكثره أربعني يوما، فليس له مدة حمددة

ــا ال حتــيض، ملسو هيلع هللا ىلص الــسيدة فاطمــة بنــت حــضرة النــيب  كــان مــن أعاجيــب هللا فيهــا أ
 لكـن لـيس هلـا دورة، فكانـت ،مـلوهي حـاالت شـاذة موجـودة حـىت يف ميـدان العلـم، وحت

ــــا ل ــوالدة بــــساعة تطهــــر وتــــصلي عنــــد والد ــب، وبعــــد الــ ُلحــــسن واحلــــسني والــــسيدة زينــ
  .!األمرنتهى اًوتصوم، ألن الدم نزل مرة واحدة و

ت فكــل واحــدة هلــا ظروفهــا، فبعــد نلكــ لنــسبة للنــساء األخــر نــزول الــدم انتهــاء  
م،إن كــان بعــد أســبوع إذا ًن يومــا، و أربعــ، وأقــصاهًمخــسة عــشر يومــا أو ، أو بعــد عــشرة أ

  .يجب عليها أن تفطر وتعيده بعد شهر رمضان يف شهر رمضان فسجاء النفا
  :ُألمور أخرى رخصة النساء  ًأيضا أعطى هللا

، ُوالـذي يقـرر ذلـك الطبيـب وال تـستطيع الـصيام مـع احلمـل، إذا كانت حامـل -
ا فيما  م اليت أفطر   .بعد إن شاء هللافتفطر وتعيد هذه األ

بـدائل للـنب ألن هنـاك  ، وال غـىن للمولـود عـن لـنب رضـاعتها،ُوإذا كانت ترضع -
ـا ،الطبيـبًذلك أيضا  الذي حيدد لكن ،اآلن كثرية أن الولـد ال :  تقـولقـد أل

صناعية وغريهـا مـن األلبـان الـ بـدائل هناك ُستغين عن لبين وتفطر، يف حني أني
ا    .سبحانه وتعاىل وهي تصوم الطفل يكتفي 

ا تفطر من أجل اللكن  - ال ألنـه  – وليس من أجلهـا - طفلإذا قرر الطبيب أ
 ال تأنــ: ثنــنيافطــري ولكــن عليــك شــيئني اقــول هلــا نيــستغين عــن رضــاعتها، ف
ــن  ــري لنفــــسك ولكــ ـــلتفطــ ــل الطفـ ــن أجــ ــك، مــ م،فعليــ ـــذه األ   أن تعيــــدي هـ

ً أن خترجــي أيــضا فديــة عــن كــل يــوموعليــك  يف أضــيق ا األمــرحــىت يكــون هــذ، ُ
  .حسب الضروراتونطاق 
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o اهد   :ن يف سبيل هللاوا
يــوم  وكانــت احلــرب يف م١٩٧٣عــام  كمــا حاربنــا يف ، حالــة احلــربهنــاكإذا كــان 

فعــن أيب  خــرج مــع أصــحابه يف شــهر رمــضان،  رمــضان، ســيد رســول هللا العاشــر مــن
  : قالسعيد اخلدري 

ِسافرنا مع رسول ا {  ِ
ُ َ ََ َ َ ْ َام، قالِ إ ة ونحن ص َ م َ ٌ َ ِ

ُ ْ َ َ َ ، فقال : َ لنا م َف َ ْ ََ ًَ َ َ َ

ِرسول ا  ُ َُ : انت م، ف م، والفطر أقوى ل م قد دنوتم من عدو ْإن َ َ ََّ ْ ْ ْ َْ ْْ َُ ْ
ِ ِ

َ ِّ ُ َْ ْ ُ َ
ِ

رخصة
ً َ ْ َ فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا م آخر، ،ُ ََ ً

ِ
ْ َ ََ َ ََ َّ ََّ َ َّ ُ َ ْ َْ َْ

َفقالِ َ َ
م :  ْإن َّ
ِ

م، فأفطروا م والفطر أقوى ل حو عدو ُمص ُِ ِ
ْ َ ْ ْ َِّ ْ ْ َ ِّ َُ َ ُ ُ{ ١١  

مـنهم مـن أفطـر ومـنهم مـن ، فم ومل يعزم عليهطلب منهم الفطريف منتصف الطريق 
ـــم ًظـــل صـــائما، لكـــن يف صـــباح لقـــاء العـــدو أمـــرهم  لجهـــاد ل للقـــوة يف حاجـــةلفطـــر أل

م لقتال، وا ِّييسر له أن بعد مرة أخرى ويعيد هذه األ   .أمره سبحانه وتعاىل هللاُ
  :قد حتدث لنا ونراها نقطة أحاول أن أوضحها ألننا هناك

 ومـــات يف شـــهر ،كـــان يف غيبوبـــةويف رمـــضان، إنـــسان مـــريض إذا كـــان عنـــد  -
ـــصيام،  ــن الـــ م مــــ ــــه أ ــــيس عليــ ـــضان، فلــ ـــ... رمـــ ـــة ألنـــ ــــا دام يف غيبوبـــ   ،،،ه مــ

  .فليس عليه شيء
ُ مطالب بـه األوالد واإلخـوة سـداد ، فأول شيومات يف رمضانق فاأإذا لكن  -

لقضاءَودليه، الدين الذي ع   ، ين هللا أوىل 
o  إذا اسـتطعنا أن نـسدد عنـه احلـج  فرصةبنا أنه أعطاهللا ومن رمحة  ،

، وإمــا القيمــة وقتهــاُإمــا أن خنــرج الفديــة حبــسب عنــه الــصيام، ونــسدد 
: ًمخــسة عــشر يومــا، فنقــولًعليــه مــثال م علينــا فــإذا كــان نــوزع األأن 

م، واآلخــر  أنــت  فــالن عليــك ثالثــة، وأنــت  فــالن عليــك أربعــة أ
ه { :عليه كذا، قال  ام، صام عنه ول ه ص ُمن مات وعل ُُّ َ ْ

ِ
َ َ َ ٌ َْ َ َ

ِ ِ
َ َ َْ{١٢  

o  ــــصالة ال ــن الـ ــــالكـــ ــوز فيهـ ـــصلي جيـــ ــــد ُ أن يــ ـــد،أحـ ــن أحــ ــة عـــ ـــ   لنياب
                                                           

د الخدري ١١١١ د الخدري  صحيح مسلم وأ داود عن أ سع    صحيح مسلم وأ داود عن أ سع
شة ر١٢١٢ خاري ومسلم عن عا شة ر ال خاري ومسلم عن عا    هللا عنها هللا عنها ال
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ا عمود اإلسالم،لصالة ألمهية ا،وال يقضي الصالة عن أحد   . أل
o  ها من األالذي يفطر يف شهر رمضان بغري عذرأما   :عذار اليت ذكر

ِّما الذي يكف   :ر عنه؟ قال ُ

ْمن { َأفطر َ َ ْ
ْيوما  ْمن َ

رمضان ِ
َ َ َ ْمن َ

ْغ ِ
َ

ٍرخصة 
َ ْ و ُ

َ َمرض، َ َ  

قض ْلم 
ْ ُعنه َ ْ ُصوم َ ْ ْالدهر َ َّ

ن ِله  و
ْ
ِ
ُصامه َ َ َ {١٣  

  فماذا يفعل؟  !!!ر عنهِّكفُ لو صام العمر كله فلن ييعين
ًيتوب إىل هللا توبة نصوحا - ً. 

  .ويعاهد هللا أن ال يرجع إىل هذا األمر -
o بذلك ويتباهى طريق،يف وسط الأمام الناس فطر لكن الذي ي!!   

  :هؤالء قال فيهم 

ِأم ُّل{ 
معا َّ

ً َ إ ُ
َّ
ن  ِ َالمجاه

ِ
َ ُ{١٤  

م يتباهون ذه املعصيةأل   . ويفتخرون أمام الناس 
o  ٌبقي صنف واحد وهو  :الذي عليه الكفارة والقضاءٌ

ار رمضان   : وأفطر على اجلماع،إذا جامع الرجل زوجته يف 
 فعلى املرأة أن تعيد اليوم فقط. 

  ولكن الرجل عليه صيام شهرين متتابعني غـري هـذا اليـوم، يعـين 
م يف النـصف يرجـع يف يـوإذا أفطـر و ً،واحد وسـتني يومـاعليه 

  .ُفيعيد من جديد
ــا أمجعــني،  ... عايتــه، ويرعــا بر....  ،وأن يتــوال بواليتــه.... نــسأل هللا أن حيفظن

  .وميد بربكاته وصيانته
                                                           

رة ١٣١٣ مذي ومسند أحمد عن أ ه رة  جامع ال مذي ومسند أحمد عن أ ه    جامع ال
رة ١٤١٤ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
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لة الثالثة ودر   ١٥س الل

شِ العدرس -١
َ

ام    : اء   مكروهات الص

ختــصار شــديد مكروهــات الــصيام، يعــين األمــور الــيت يكــر ه للــصائم أن ُســنتناول 
ُيفعلها، وكلمة يكره للـصائم أن يفعلهـا يعـين لـو تركهـا يثـاب علـى تركهـا، ولـو فعلهـا لـيس  ُ

  عليه شيء، وال تؤثر عليه بشيء
ملبالغة يف املضمضة واإلستنشاق، وقال أوصا رسول هللا : هذه األمورأول  :  

ا{  َأسبغ الوضوء، وخلل ب األصابع، و ََ َ َ
ِ

َ ْ َ ْْ ْ َ َ ُ ُ ْ
ون صائماِ شاق إ أن ت ت ِلغ  اال ِ ِ

َ َ ْ ََ َّ
ِ ِ

ْ
ْس ِ ِ

ْ
{ ١٦  

ُإذا يكــره للــصائم أن يبــالغ يف املضمــضة واالستنــشاق،  لــغ يف املضمــضة ً ألنــه لــو 
لـــغ لكـــن فطــر، إىل اجلــوف في ًقــد تنــزل قطــرات رغمـــا عنــه ُأ أمتــضمض وأستنــشق وال أ

  .فيهما أثناء الصيام
 يباح ملن يعمل يف مهنـة الطـبخ أو الزوجـة أن تتـذوق  أنهمن قبل قلنا : األمر الثاين

ُ يكـره املبالغـة يف تـذوق فلـذلكأن ال تبتلع ما وصل إىل ريقها من الطعـام، شرط الطعام، ب
هـذا ال و وسوسة ويريد أن يتـذوق الطعـام ثالثـة أو أربـع مـرات، ألن البعض عندهالطعام، 

 تتأكــد فتبحــث عــن طفلــة صــغرية ، وإذا أرادت أنواملبــاح مــرة واحــدة يف الــصيام، يــصح
  .ُ، ولكن يكره املبالغة يف تذوق الطعامالشهريةة عليها الدورة امرأ أو غري صائمة،

ثــر الــصيام  :األمــر الثالــث ــاره يف النــوم حــىت ال يــشعر  ُيكــره للــصائم أن يقــضي 
م طـوال النهـار فلـيس عليـُواجلوع، فمباح له النوم يف أي وقت، وحىت لـو كـان متعـب ه  و

لليل ويقضي النهار يف النوم.... شيء  ولكـن بـشرط أن ال فـال مـانع،  ،نفرض أنه يعمل 
نـــه يـــضيع فـــرائض هللا،  ًفيقـــوم مـــن النـــوم ويـــصلي الظهـــر والعـــصر حاضـــرا، وال يـــتحجج 
 مـا يريـد وينـام كمـا ،يـضيع فـرائض هللالنـوم إال قبـل املغـرب، لكـن ال متعب وال يقوم مـن 
جلــوع والــصيام، ولكنــه ينــام ألن ًدام متعبــا، ومــا دام  ليــست نيتــه أنــه ينــام حــىت ال يــشعر 

                                                           
ي ١٥١٥ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٧٧ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٢ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
ط بن عامر ١٦١٦ مذي وأ داود عن لق ط بن عامر  جامع ال مذي وأ داود عن لق    جامع ال
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  .ضطره إىل هذه األموراالعمل 
لنهـار يف اللهـو واللعـب، وهـي األمـور  :األمر الرابع ُيكره للصائم أن يقـضي وقتـه 

ًاليت نسميها تـسايل الـصيام، فنجـد أن كثـريا مـن النـاس غـري املتفقهـني يف الـدين يف الوقـت 
ــتالوة كتــاب هللا،  إىل املغــمــن العــصر ة أو أربعــة مــع ثــجيتمــع ثالرب، وهــو أفــضل وقــت ل

والنـيب  الوقـت، واضيعينو، أو كوتشينة أو طاولة حىت يؤذن املغرب ليبعضهم ويلعبون دوم
قال فيمن يفعل ذلك :  

َمن لعب { 
ِ

ْ دش    َ ِال
َ ْ َّ

ر ود ِ ده  لحم خ أنما صبغ  َف َ َْ
ِ ِ

ْ
ِ

ُ ََ َ َ َ َّ َ
ِمه ِ{ ١٧  

ــذه األلعــاب  النردشــري أووكلمــة هــم الفــرس  النــرد كلمــة فارســية، ألن مــن أتــى لنــا 
ـذه األلعـاب  كمـن يـضع يـده يف دم خنزيـر، ودم عندما دخلوا يف اإلسالم، فالذي يلعب 

  .اخلنزير جنس
ا  قريـب مـن ذلـكالقادمني من القرى يلعبون بـشيء يف القرى أو الناسو ، ويـسمو

لكـالب، ويقولـون  قونُالسيجة، ويطل ـا   والكلـب جـاء، فهـل  ذهـبالكلـبعلـى مكو
لكالمأقرأ كالم هللا أ   ً. فهذا ال جيوز أبدا!؟ب أختم يومي 

َّومثلهــا كــذلك مــا اســتجد يف عــصر أنــه يقــضي النهــار يف مــشاهدة األفــالم، وحنــن 
م، ونعطــي فرصــة لــتال خــذ أجــازة مــن اللهــو واللعــب يف هــذه األ وة كتــاب هللا ُنريــد أن 

م  جره طوال العام، فحىت يف هذه األ   !!.تالحقنا املسلسالت واألفالماملباركة الذي 
هيــك عــن األلعــن  التليفــون احملمــول، واألشــد يف العقوبــة أن أوالد كلهــم معهــم و

ـــار رمـــضان يفـــتح  حيـــةعلـــى ويف  ُ ينـــزل يـــشاهدها أنً وطبعـــا وارد أنـــه وهـــو ،املواقـــع اإل
هيك عن أنه يفسد صويكون قد  ذه املشاهد اليت ال تليقُأفطر يف هذا اليوم،    .يامه 

م املباركــة عــن أن يكثــر التطلــع لزوجتــه إذا كــان اإلســالمو ــى الــزوج يف هــذه األ  ُ
م رمــضان ال تفعلــي شــيئا يثــري الرجــل،  ــار رمــضان، ولــذلك نقــول لبناتنــا يف أ ُبــشهوة يف  ً

لذوال تبتـــذيل يف الـــ ،يعــين ال تبتـــذيل يف املالبـــس ــواق والتجم ه الرجـــل هلـــذه َّـــ حـــىت ال يتنب،ُّ
 افعلـــي مـــا حيلـــو لـــك،، ويف الليـــل ســـبحانه وتعـــاىلً ويظـــل حمافظـــا علـــى طاعـــة هللا ،وراألمـــ

                                                           
دة ١٧١٧ دة  صحيح مسلم وأ داود عن ب    صحيح مسلم وأ داود عن ب
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  .فعند وقت حىت مطلع الفجر كما نشاء
 بــشهوة مكروهــة يف هــذه - ولــيس ألحــد أجنــيب -فحــىت نظــرة الرجــل إىل زوجتــه 

م حىت ال تتحر  ألنـه ، فيفطـر يف هـذا اليـوم، وقد تـؤدي إىل اإلنـزال،ك الشهوة بداخلهاأل
  .سبحانه وتعاىليرضاه   وما ال،ُفعل ما ال حيبه هللا

ُ يكـره القبلـة مـن الرجـل لزوجتـه أثنـاء الـصيام، ألن القبلـة ولكنوليس النظر فقط، 
ح القبلــة ُهــل تبــا : الــذي ســأل النــيب الــشاب أن قبــل ذلــكُحتــرك الــشهوة، وكمــا ذكــر 

لكليــةمــر لالبتعــاد عــن هــذا األ؟ال، ملــاذا: للــصائم؟ قــال  ، واالنــشغال بــتالوة كتــاب هللا، 
ألعمال الصاحلة اليت تقرب إىل هللا ،وبذكر هللا الستغفار و   .سبحانه وتعاىل و
  

لة  -٢ ــــح الل   الثالثةدرس تراو

ام احات الص   م

حه له الدين أن يفعل   ؟هما املباح للصائم الذي أ
  وإذا فعله ليس عليه حرج؟

ختصار شديد   :أذكرها 
ار رمضان، إن كان يف احلمام أو يف البحر -   .ُيباح للصائم اإلستحمام يف 
ُويبــاح لــه اســتخدام الــسواك ومعجــون األســنان والفرشــة إىل الظهــر، ويكــره لــه  - ُُ

  :ُ حيب رائحة فم الصائم، قال استخدامهم بعد الظهر، ألن هللا 

ِوالذ { ُنفس يَ ْ َ
ٍمحمد  َّ َ ده، ُ ِب ِ َ

ُلخلوف ِ ُ
ِفم 

َ
ِالصائم  ِ

ب َّ ُأط َ عند ْ
َ ْ

  ِا ِ

ْمن 
ــح ِ ــ ِالمسك ر ْ ِ {١٨ 

ــا  ــاك وكــل واحــد من ــا ســنكون هن ــوم القيامــة، أنن ــا ي ومــن العالمــات الــيت ســنظهر 
                                                           

رة   ١٨١٨ خاري ومسلم عن أ ه رة ال خاري ومسلم عن أ ه   ال
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  .ُرائحة فمه أطيب من رائحة املسك، فيعرفون أن هذا من الصائمني من أمة دمحم 
ُلـــصائم اســـتخدام خباخـــة لألنـــف، أو خباخـــة لـــألذن، أو خباخـــة للـــصدر، ُيبـــاح ل -

  .ًولكن بشرط أن ال يبتلع شيئا من ذلك إذا وصل إىل حلقه
ُيبــاح ملــريض القلــب إذا وصــل إىل حالــة يعرفهــا وحيــددها لــه الطبيــب أن يــضع  - ُ

  .حتت اللسان، وصيامه صحيحاليت توضع احلبة 
ـــور األمـــــر إىل اال ـــشوإذا احتـــــاج وتطــ ـــه  ،افستكــ ـــشاف ولـــــيس عليــ فيـــــتم االستكــ

  . عن طريق البالون أو عن طريق الدعامة، وصيامه صحيحشيء،إن كان
ًرســا أو ســنا وهــو صــائم، فــال مــانع مــن ذلــكضإذا اضــطر اإلنــسان أن يزيــل  - ً، 

خـذها ليخلـع ً يبتلع شيئا من الـدم الـذي ينـزل، على أن ال وحقنـة البـنج الـيت 
  . وصيامه صحيح،لصوم وال تبطل اضرس ليس فيها شيء،ال

ح العلمـــاء األجـــالء علـــى ،)حتاميـــل (بعــض األمـــراض الـــيت حتتـــاج إىل لبـــوس -  أ
ســتخدام اللبــوس ا ي يف جممــع الفقــه اإلســالمي يف جــدةمــستوى العــامل اإلســالم

لنــسبة للنــساء رإن كــان يف الــشرج أو يف الفــرج  ـ، وال يفط ِّـ ــه لــيس ، ذلــكُ  ألن
، وإمنا ع ًأكال أو شر   .مه اإلنسانالج يستخدًُ

ُيبـاح لإلنـسان أن يؤخـذ منـه عينـة دم إذا أراد أن حيلـل يف معمـل حتليـل، ويبــاح  - ُ ُُ
لدم إذا كان يريـد أن ينقـذ مريـضا وحيتـاج إىل نقـل دم، وكـل هـذه  ًله أن يتربع  ُ

  .األشياء ال تفطر الصائم
ــن  - ُيبــاح للمــرأة أن تــضع يف عينيهــا الكحــل إذا كانــت لــن ختــرج مــن املنــزل ول ُ

  .ٌ يف ذلك، وصيامها صيام صحيحها إال حمارمها، وليس عليها شيءاير
حها الدين لنا ت   :ًيسريا لنا مجاعة املؤمننيكل هذه األشياء أ

ـــامســـبحانه وتعـــاىلنـــسأل هللا  ـــصيام والقي ـــا علـــى ال ـــى ذكـــره وشـــكره ،ُ أن يعينن  وعل
  .ُوحسن عبادته
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لة ودر عة س الل   ١٩الرا

ا     :العشاء درس -١ طالت الص ةم   م المعن

ًذكر فيما سبق األشياء الـيت تفطر الـصائم، وجتعلـه مفطـرا يف نظـر هللا ورسـوله مـن  ِّـ
ر الـــصائم، هـــذه ... ألشـــياء احلـــسية املعروفـــة امللموســـة، ا ّـــلكـــن هنـــاك أشـــياء معنويـــة تفط ِ

ُاألشــياء ال يفطــن إليهــا كثــري مــن النــاس، وهــؤالء ســيفاجئون عنــد لقــاء العلــي الكبــري يــوم  ٌ
ُة، ألنــه يعتقــد أنــه صــام شــهر رمــضان كلــه، ويفاجــأ أنــه لــيس لــه حــىت يــوم واحــد مــن القيامــ

يت يـــوم القيامـــة جيـــد صـــالته كلهـــا غـــري  ... الـــصيام عنـــد هللا  ُيـــصلي طـــوال حياتـــه، و
  .مقبولة ومردودة عند هللا

ــوم القيامــة أن هــذه احلجــة غــري  اجتهــد ومجــع أمــوال احلــج وذهــب للحــج، وجيــد ي
  :، وهؤالء يقول فيهم رسول هللا مقبولة عند هللا

َّرب { ٍصائم ُ ِ
س َ َل ْمن ُله ْ

امه ِ ِص ِ َ إ ِ
َّ
ع، ِ ُالج ُ   

َّورب ُ ٍقائم َ ِ
َ

س  َل ْمن ُله ْ
امه ِ ِق ِ إ َِ

َّ
ُالسهر ِ َ َّ {٢٠ 

  المطعم الحرام

هـو صـائم ! مـثال .. أول أمر جيعـل عمـل اإلنـسان إىل هللا غـري مقبـول املطعـم احلـرام
، وآخـر النهـار ذهـب إىل حمـل ليـشرتي بعـض طلبـات البيـت، وخبـأ شـيء مـن طوال النهار

ضمنها يف مالبسه حىت ال حياسب عليهـا، فأصـبح مطعمـه هنـا حـرام، وصـيامه وصـيام مـن 
َّ إال إذا خرج من هـذا احلـرام ورده لـصاحبه، مث تبارك وتعاىلُمعه يف البيت ال يقبل عند هللا 

  :ر فيقول ُ يبني لنا فداحة هذا األمالرسول ًصوحا،  توبة نتبارك وتعاىلب إىل هللا 

إن{ 
َّ
د ِ َالع ْ قذف َ ُل

ِ
ْ اللقمة َ

َ َ ْ
َالحرام  َ ِجوفه ِ َ ِ

ْ ل َما َ ُيتق َّ َ َ ُمنه ُ ْ
َعمل ِ َ ع َ َأر ِ

َ ْيوما  ْ َ{٢١  

                                                           
ي ١٩١٩ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٨٨ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٣٣ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
رة ٢٠٢٠ سا عن أ ه رة  س ابن ماجة وال سا عن أ ه    س ابن ماجة وال
اس ر هللا عنهما٢١٢١ ا عن ابن ع اس ر هللا عنهما معجم الط ا عن ابن ع    معجم الط
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ًصالة وصيام وتالوة قرآن وعبادات ودعاء، كل هذا ال يقبـل ملـدة أربعـني يومـا مـن  ُ
  :من يعيش على ذلك قال فيه !! فكيف مبن يعيش على ذلك؟لقمة واحدة، 

ٍجسد ُّل { َ ت َ َن َ ْمن َ
ٍسحت ِ

ْ ُفالنار ُ َّ َ
ِه ْأو  ِ {٢٢  

فهذا يذهب إىل جهنم وبئس القرار، وهذا األمر الـذي جعـل املـسلمني علـى مـدى 
اج الزمـان إىل عـصر هـذا يعيــشون يف أمـن وأمـان مـع بعــضهم، كـان الواحـد مـنهم إذا احتــ

ُإىل أي صانع يصلح له أي شيء، إن كان يف البيت، أو يف السيارة، أو يف العمـل، يف أي 
َّأمر، كان السباك حريص، والنجار حريص، واحلداد حريص، وكل الصناع حريـصون علـى 

  : تطبيـق قـول هللا                                             ))فـال ))التوبـةالتوبـة١١٠٥٠٥ 
  .سبحانه وتعاىلحيتاج ألحد أن يستلم منه، وال أحد يفتش وراءه، ألنه يراقب هللا 

لكـــن إذا كـــان الـــصانع يعمـــل الـــشيء يف أي زمـــان ومكـــان ويـــرتك فيهـــا عيـــب غـــري 
نية، فأصـبح مكـسبه كلـه حـرام، ألنـه ال يراعـي هللا  ، وال سـبحانه وتعـاىلظاهر لرتجع إليه 

يت مبهنـدس يتـسلم منـه يف يراقبه يف عملـه، و لـيس كـل واحـد منـا خبـري يف كـل املهـن، وال 
ًأي شــيء، فعنــدي شــيء بــسيط يف املنــزل فــال أحــضر مهندســا ليتــسلم مــن الــصانع، فــأ 

  :أعتمد علي أنه يعمل بقول النيب

إن {
َّ
ُّحب َا ِ

ِ
إذا ُ

َ
َعمل ِ ِ

م َ ْأحد ُ َعمال َ أن َ
ْ

ُيتقنه  َ
ِ
ْ ُ {٢٣  

 أحد منا عنده استعداد أنه بعد أن يزن عند التـاجر يـذهب ليـزن أذهب للتاجر وال
جــر آخــر، فــنحن مطمئنــني لــه، فــإذا كــان هــو غــري أمــني يف امليــزان، أو يف الــصنف  عنــد 
ُالــذي يعطيــه يل، أو كمــا يعمــل بعــض جتــار يف الفاكهــة، يــضع الفاكهــة الرديئــة يف األســفل 

  !!ال.. .َّواجليدة يف األعلى، فهل تظن أنك تضحك علي؟
س منــا{  : قــالأنــت تــضحك علــى نفــسك، ألن النــيب  مــن غــشنا فلــ

َّ َ
ِ َ ْ ََ َّ ْ َ{ ٢٤ ،

َّمن غش { : ويف رواية أخرى َ ْ س مـَّأم َ ِّفل
ِ َ ْ َ

َّ فعمم األمة كلها ليكون إىل يوم القيامـة، } 
ــوم القيامــة يكــون قــد  ــه فقــط، فالــذي يغــش أي أحــد يف األمــة إىل ي ــيس الغــش يف زمان ول

                                                           
كر ٢٢٢٢ مان للبيه عن أ  كر  شعب اإل مان للبيه عن أ     شعب اإل
شة ر هللا عنها٢٣٢٣ ا والبيه عن عا شة ر هللا عنها معجم الط ا والبيه عن عا    معجم الط
مذي عن أ٢٤٢٤ مذي عن أ صحيح مسلم وال رة  صحيح مسلم وال رة  ه    ه
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، فلن يـشفع لـه، ولـن يـدافع عنـه، ولـن ينفعـه إخوانـه املـؤمنني، َُّ أمة رسول هللا خرج من
وهكـذا قـس علـى ذلـك  ...!! تبـارك وتعـاىلألنه غش املسلمني والغش منعـه رب العـاملني 

يف كل أمر، حىت اإلنسان الذي يذهب إىل عمل، إن كـان هـذا العمـل حكـومي أو أهلـي، 
  .ًذكي، فأنت تضحك أيضا على نفسكُويزوغ من العمل، ويهيأ له أنه 

ــد فــالن ويعطيــين أجــر : ، وقــال لــهٌذهــب رجــل لإلمــام أيب حنيفــة  ُأ أعمــل عن
خـذ أكثـر مـن حقـك، اجعلـه ينقـصك ربـع : كذا، وهذا األجر ال يكفيين، فقال لـه ُأنـت 

خـذه ال يكفيـه، فـذهب إىل  هذا األجر، فأنقـصه ربـع األجـر، واسـتمر مـدة فوجـد أن مـا 
أنـت ال زلـت : ًأ جعلته ينقص ربع األجر وأيضا ال يكفيين، فقال لـه: نيفة وقال لهأيب ح

ُخــذ أكثــر مــن حقــك، فاجعلــه ينقــصك نــصف األجــر، فأنقــصه نــصف األجــر، وذهــب 
دة، فقال له: يسأل عنه، فقال له ، النعمة كافية وز هذا األجـر الـذي تـستحقه : احلمد 

  ...نظري عملك، 
 حقــك ســيأخذ الربكــة معــه، وأ أقــول هــذا الكــالم مــن أجــل فلــو أخــذت أكثــر مــن

ـــه مخـــس ـــسيط ومثن ـــاج إىل شـــيء ب ـــسيارة حتت ـــرى أن ال ـــصناع، ي ـــا ال ًن جنيهـــا مـــثال، وإخوانن ً
خـذ هـذه القيمـة؟ أنـت تظـن أنـك تـضحك : فيقول ا حتتاج ألف ومخسمائة جنيها، ومل  ًإ

خــذ هــذه األمــوال ٌعلـى هــذا الرجــل، ولكنــك تـضحك علــى نفــسك، ولــذلك كثـري مــنهم  
ُوينفقهــا يف املـــسكرات واملخــدرات والطـــرق املتعـــسرات، وال يوفــق إلنفاقهـــا يف طاعـــة هللا 

ٍهيــك عــن إن عملــه مــع هللا أصــبح يف طريــق مــسدود، فأســاس الطريــق إىل ، تبــارك وتعــاىل
  . والعمل الصاحل املطعم الصاحلهللا 

ادع هللا أن جيعلـين : قـال لـه ذهـب إليـه وسيد سـعد أبـن أيب وقـاص خـال النـيب 
صـل كـم ركعـة : مستجاب الدعوة، مـا الروشـتة الـيت أعطاهـا لـه حـضرة النـيب؟ هـل قـال لـه

ُكــل ليلــة؟ أو صــم كــم يــوم كــل أســبوع؟ وســبح كــم مــن التــسبيحات؟ ال شــيء مــن ذلــك 
  :ًائيا، لكن أعطاه روشتة بسيطة من كلمتني

ا { سعد َ
ُ ْ ْأطب َ

َمطعمك ِ َ َ ْ ن َ ْت َ
مست 

َ ْ َجابُ ِالدعوة  َ
َ ْ َّ

{٢٥  

                                                           
ا عن سعد بن أ وقاص ٢٥٢٥ ا عن سعد بن أ وقاص  معجم الط    معجم الط



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
عة من رمضان  لة الرا  )٢٦             (                     ه               ١٤٤٠دروس الل

كـل مـن حـالل فهـو : ولذلك أ أرى كما رأى اإلسـالم ٍكـل رجـل يف عـصر هـذا 
ُ املـذكورين يف كتـاب هللا، وهـذا إذا سـأل هللا يعطيـه، وإذا سبحانه وتعاىلويل من أولياء هللا 

ُاســتعان  يعينــه، وإذا اســتجار  جيــريه، وإذا وقــع يف أي شــدة يكــن هللا  ُ  ،ضــمينه
  .ألنه مع هللا على الدوام

فــأول أمــر ينبغــي أن ينتبــه لــه مجــوع املــؤمنني أمجعــني احلــرص علــى املطعــم احلــالل، 
دة يف الـوزن أو الكيـل أو الـصنف، وال  ، وال شـيء مـن الـز الذي ليس فيه شـيء مـن الـر

ني شيء من الغش، وال شيء من الرشوة، كل هذه األمـور مطعـم حـرام جيعـل بـني العبـد وبـ
ًمواله سدا ال يتقبل هللا منه عمال أبدا حىت قال  ًً:  

َأيهــا { ُالنــاس ُّ َّ
إن 

َّ
ــب َا ِ ٌط ِّ َ 

َ
ــل  ُق َ ْ إ َ

َّ
ــا، ِ ِّطي ن َ و

َّ
ِ
َأمــر َا َ َالمــؤمن َ

ِ ِ
ْ َمــا ُ ِ 

َأمر ِه َ ِ ، َالمرسل
ِ
َ ْ َفقال ُ َ َ

:  َأيهـا ُّ ُالرسـل َ ُ َمـن لـوا ُّ
ـات ِ ِالطي َ ِّ َواعملـوا َّ ْ ِصـالحا َ

إ َ
ِّ
ِ 

َما تعملون ِ
َ َ ْ َ

م   ٌعل ِ
َ، َوقال َ َ:  َأيها ُّ َالذين َ

آمنوا ِ
ُ ْمن لوا َ

ات ِ ِطي َ ِّ م  َمـا َ ْرزقنـا َ ْ َ َ 

َّثم
ُ

ر  َذ َ
َالرجل  ُ ل َّ ُط ِ

َالسفر ُ َ أشعث َّ
َ َ ْ

 ، َأغ َ مـد ْ
ُّ ُ ـه َ ِد

ْ ََ
ِالـسماء ِإ  َ ـا َّ ِّرب َ ـا َ ِّرب، َ َ 

ــــه ـــ ـــ ـــ ُومطعمـ ُ َ ْ َ ـــــرام َ ـــ ـــ ٌحـــ َ َوم َ ـــَ ـــ ــــ ـــ ُهــ ُ َ ْ
ـــــرام  ـــ ـــ ٌحـــ َ ــــسه َ ـــ ـــ ـــ ـ ُومل ُ َ َ ـــــرام َ ـــ ـــ ٌحـــ َ ـــذي َ ـــ ـــ ـــ َوغــ ِ

ُ ــالحرام َ ــــ ـــ ـــ ِــ
َ َ

  ؛ ِ

فأ
َّ َ

ُستجاب  َ َ ْ َلذلك ُ
ِ ِ
َ

 {٢٦.  

إذا { :وقــال ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ج ِ َخــ َ َ

ُالرجــل  ُ ٍبنفقــة َحاجــا َّ
َ َ َ

ــة، ِ ٍطي َ ِّ َووضــع َ َ َ ُرجلــه َ ْالغــرز، ِ ْ َ
 

ــادى َفنــ َ َ
ــــك:  َلب ْ ــما َّ َّللهــ ــــك، ُ َلب ْ ُنــــاداه َّ َ َ

ٍمنــــاد 
َ َمــــن ُ

ِالــــسماء ِ َ ــــك: َّ َلب ْ ك، َّ َوســــعد ْ َ ْ َ َزادك َ ُ َ
 

ـــالل، ٌحـــ ـــك َ َوراحلتـــ ُ
ِ َ ـــالل، َ ٌحـــ ـــك َ ُوحجـــ ُّ َ ور َ ـــ ٌمـــ ُ ْ ـــ َ ُغـــ ْ َ

ــــأزور،  مــ
ُ ذا َ و

َ
ِ
ج َ ـــ َخـــ َ َ

ــــة  ِالنفقــ
َ َ َّ

ِ 

ثــــة، ِالخب
َ

ِ
َ

َفوضــــع  َ َ َ
ُرجلــــه  ْالغــــرز، ِ ْ َ

ــادى  َفنــ َ َ
ــــك،:  َلب ْ َنــــاد َّ َ

ٍمنــــاد ُاه
َ َمــــن ُ

ِالــــسماء ِ َ  ال: َّ

ك َلب ْ ك، َوال َّ َسعد ْ َ ْ َزادك َ ُ َ
ٌحرام  َ َونفقتك َ ُ َ َ َ ٌحرام، َ َ َوحجك َ ُّ َ ُغ َ ْ ور  َ ُم ْ َ{٢٧  

ــن نــــسأل هللا   أن يرزقنــــا األرزاق احلــــالل، وأن يبــــارك لنــــا فيهــــا، وأن حيفظنــــا مــ
  .األرزاق احلرام ما ظهر منها وما بطن

                                                           
رة ٢٦٢٦ مذي عن أ ه رة  صحيح مسلم وجامع ال مذي عن أ ه    صحيح مسلم وجامع ال
رة ٢٧٢٧ ا عن أ ه رة  معجم الط ا عن أ ه    معجم الط



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
عة من رمضان  لة الرا  )٢٧             (                     ه               ١٤٤٠دروس الل

لة -٢ ــــح الل عةدرس تراو    الرا

فطرن الصائم   ُخمس 

كـــذلك مـــن مـــبطالت الـــصيام املعنويـــة، وهـــو ذنـــب معظـــم النـــاس ال يعتقـــد عنـــدما 
ًيرتكبه أنه ارتكب ذنب، فيهيأ له أنه عمل شيئا ال حياسب عليه، قال فيه  ُ:  

ٌخمس{  ْ َ
فطرن 

َ ْ ِ
ْ َالصائم ُ ِ

َّ:  

ذب، و ُال
ة،ِ الغي

ُ َ مة، ِ والنم
ُ َ ِ

َّ م َ ُوال
ِ َ ا َ ة،ال ذ

ُ َ
ُوالنظر ِ َّ ِشهوة  َ

َ ْ َّ
ِ{٢٨  

ذب-١    ال

  :نيَّ مسا الصادقهللا 
                                           ))التوبةالتوبة١١٩١١٩((   

   !حنن أمة الصدق
ُلكن من يف جمتمعنا املسلم ينتبه أن الكذب ذنب سيحاسب عليه؟ َ!  

وه فهلــوة وشـطارة، وإن مل يفعــل ذلـك فلــن يـنجح يف العمــل وال أغلـب النــاس يعتـرب
  :ُ يف ذلك عندما سئليف البيت وال يف غريه، مع قول النيب 

ْهل{  ِيز َ
ْ ُالمؤمن؟ َ

ِ
ْ َقال ُ َ

قد: 
ْ َ

ون 
ُ َذاك، َ َ

  

َقال َ
ْهل:  ق َ

ُ ْ ُالمؤمن؟ َ
ِ
ْ َقال ُ َ

قد: 
ْ َ

ون 
ُ َذاك، َ َ

  

َقال َ
ْهل:  ُذب َ

ِ
ِالمؤم َ

ْ َقال ُن؟ُ َ
  ال،: 

َإنما  :قال هللا َّ
ي ِ ف

َ ْ ذب َ َال
َالذين ِ

يؤمنون ال ِ
َ ُ ْ

ِ
ُ { ٢٩  

َِّقيل لرسول ا ويف رواية أخرى  ِ ُ َِ َ ِ:  
                                                           

س ٢٨٢٨ س  رواه جابر عن أ ل   رواه جابر عن أ ل   والد ، و العلـل البـن أ مسند مسند  والد ما نقله الـسيو  الجـامع الـصغ ، و العلـل البـن أ الفردوس ،  ما نقله الـسيو  الجـامع الـصغ الفردوس ، 
م وتأخر وز ة أخرى فيها تقد م وتأخر وزحاتم بروا ة أخرى فيها تقد   ..}}و ينقضن الوضوء و ينقضن الوضوء {{ادة ادة حاتم بروا

ي٢٩٢٩ ب اآلثار للط ر، وتهذ ـــخ دمشق البن عسا ـ ي تار ب اآلثار للط ر، وتهذ ـــخ دمشق البن عسا ـ    تار



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
عة من رمضان  لة الرا  )٢٨             (                     ه               ١٤٤٠دروس الل

انا؟ فقال{  ون المؤمن ج َأ َ َ َ َُ ُ َ
ِ
ْ ُ

ْنعم، :  َ َ
  

ل له ُفق َ ِ
َ

؟ فقال:  خ ون المؤمن  َأ َ َ ً
ِ

َ ُ َ
ِ
ْ ُ ُ

ْنعم،:  َ َ
  

ل له ُفق َ ِ
َ

ا؟ فقال:  ون المؤمن كذا َأ َ َ ُ ََّ
ِ
ْ ُ ُ

 :
َ

{ ٣٠  

  َّ يف األمة؟من صاحب أعلى رتبة بعد النيب 
  ّ!أبو بكر الصديق، وامسه الصديق

   :وأعلى الرتب عنـد األنبيـاء والـيت ذكرهـا هللا                              

                      ))ًأوال النبيني وبعد ذلك الصديقني، ومن الذي يريد أن  ))النساءالنساء٦٩٦٩
خذ هذه الرتبة؟ كلنا، كيف؟ قال    :يكون من الصديقني و

ن ال يهدي إ الجنة، {  ، و الصدق، فإن الصدق يهدي إ ال م  ِعل
َّ َ

ِ ِِ ِ
ْ َْ ََّ ِّ

ِ ِ
َّ َّ
ِ
َ ِّ َِّ ْ ْ

ِ
َ

ِ ِ
ْ ْ َ  

ُوما يزال الرجل ُ َّ ُ َ َ َ قا،َ تب عند ا صد تحرى الصدق ح  صدق و  
ِّ َ ْ ُ

ِ ِ
ْ
ِ

َ َ ََ ُُ َ ََّ َ ِّ َ َّْ َ  

م ا ْو َّ
ِ
ذب، َ َوال

ِ فإن َ
َّ

ِ
َ

ذب  َال
ِيهدي ِ

ْ ُالفجور، ِإ َ ُ
ن  و

َّ
ِ
َالفجور َ ُ ُ

ِيهدي 
ْ النار، ِإ َ

َّ
 

َوما ُيزال َ َ ُالرجل َ ُ ُذب َّ
ِ

تحرى َ َّو َ َ َ ذب َ َال
َّح ِ ت َ

َ عند َبُ
َ ْ

ا ِا ِ كذا
َّ

{٣١  

لــصدق، نفــرض أنـين يف موقــف ولــن ينجــي  ُفرتبـة الــصديقية كيــف يناهلـا اإلنــسان؟ 
ُإذا كـان الكـذب ينجـي فالـصدق : ( وكـرم هللا وجهـه قـالمنه إال الكذب، اإلمام علي 

  .فالصدق أجنى يف كل املواقف) أجنى
  :ما حكم الكذب يف الصيام؟ قال 

د{  من لم 
َ َ ْ ه،َ َع قول الزور والعمل  َ َ َُّ ْ َ ْ  

ه  ا دع طعامه و س  حاجة  أن  ُفل َُ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ ِ ِ َ{٣٢  

ب  هللا غــري حمتــاج جلــوع هــذا العبــد وال عطــشه، لكنــه تــرك اجلــوع والعطــش ومــن 
  .أوىل يرتك الكذب على هللا، والكذب على خلق هللا

                                                           
م ٣٠٣٠ م  موطأ مالك والبيه عن صفوان بن سل    موطأ مالك والبيه عن صفوان بن سل
د هللا بن مسعود ٣١٣١ خاري ومسلم عن ع د هللا بن مسعود  ال خاري ومسلم عن ع    ال
رة ٣٢٣٢ مذي عن أ ه خاري وال رة  صحيح ال مذي عن أ ه خاري وال    صحيح ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
لة الخامسة من رمضان   )٢٩             (ه                                ١٤٤٠دروس الل

لة الخامسة ودر   ٣٣س الل

 درس العشاء-١
َ

ة -٢    : ِ   ِالغي

  : وكنا قد بدأ يف حديث املصطفى نوية، نستكمل ذكر مبطالت الصيام املع

فطرن{  خمس 
َ ْ ِ

ْ ُ ٌ ْ َ
َالصائم  ِ

َّ:  

ة، ذب، والغي ال
ُ َ ِ

ُ
مة، ِ والنم

ُ َ ِ
َّ م َ ُوال

ِ َ ة، َ اذ ال
ُ َ

ُوالنظر ِ َّ ِشهوة  َ
َ ْ َّ

ِ{٣٤  

ألمس عن الكذب وأنه يبطل الصيام ألدلةوحتدثنا    :يوم نتحدث عن الغيبة، وال 
ــة، والغيبــة أن  ــة، ولكــن نطقهــا الــصحيح الغيب ــا الغيـب ــاس ينطقهــا خطئ ِكثــري مــن الن َِ َ َْ ً ٌ
تذكر أخاك يف اإلسالم مبا يكره يف غيبته، يعين تتكلم عن واحـد مـن املـسلمني وتـذكره مبـا 

ُيكرهه وال حيب مساعه، وإذا وصل إىل أذنه شيء من هذا الكالم يتغري حنوك ُ.  
  : ســــبحانه وتعــــاىل يف كتــــاب هللا أكــــل، فقــــال غيبــــة جعلهــــا هللا وال        

                                                       ))احلجــــــــــــــــراتاحلجــــــــــــــــرات١٢١٢(( 
كــل يف حلــم أخيــه بعــد موتــه، وطبعــا كمــا قــال هللا   : ًيعــين مــن يــتكلم يف حــق أخيــه كمــن 

            ))فهذا شيء ال يرضاه أي إنسان))احلجراتاحلجرات١٢١٢ .  
ت ال ترضــى بــذلك، فــإن الكــالب تتقاتــل وتتــصارع مــع بعــضها،  بــل حــىت احليــوا
ٍولكن إذا مات كلب ال يقربون منه وال ينهـشون حلمـه، ينهـشون أي حلمـآخر ألي حيـوان  ٌ

ونه ويرتكونــه علــى هيئتــه آخــر، لكــن إذا كــان مــن جــنس الكــالب ال يقربــون منــه وال ينهــش
  .كما هو، وهذا من العجب العجاب
ــه يف عــصر رســول هللا  ن ُروي أن ن يف الــسن معــا تتحــد ن كبــري ً جلــست امــرأ

أثنــاء الــصيام، وكالعــادة احلــديث فيــه قيــل وقــال، وفــالن وعــالن، وقبــل غــروب الــشمس 
ًم، فأرسـلتا رسـوال إىل بفرتة أوشكتا على اهلالك، وأصبحتا غري قـادرتني علـى تكملـة الـصيا

                                                           
ي ٣٣٣٣ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٩٩ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٤٤ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
س  ر ر٣٤٣٤ س واه جابر عن أ ل  واه جابر عن أ ل   والد ، و العلـل البـن أ مسند مسند  والد ما نقله الـسيو  الجـامع الـصغ ، و العلـل البـن أ الفردوس ،  ما نقله الـسيو  الجـامع الـصغ الفردوس ، 

ادة  م وتأخر وز ة أخرى فيها تقد ادة حاتم بروا م وتأخر وز ة أخرى فيها تقد   ..}}و ينقضن الوضوء و ينقضن الوضوء {{حاتم بروا
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ه يف الفطر، فالرسول رسول هللا  ا عليـه رب  يستأذ لبصرية النورانية اليت تفضل   َّ
  : الربية                                                      ))قال))يوسفيوسف١٠٨١٠٨ :  

ائتو بهما، فجاءتا،{ 
َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ ْ

عس أو قدح، فقال إلحداهما َ فدعا  ُ َ َ َْ
ِ

َ َُ َ ََ ْ ٍّ
ِ

، فقاءت من :َ  ْ
ِ

ْ َ َ َ
ِ

د، ح قاءت نصف القدح، وقال لألخرى َقيح ودم وصد ْ ُ
ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ َّ َ

ٍ ِ ٍ
َ ْ، فقاءت من : ْ

ِ
ْ َ َ َ

ِ
د ح مألت القدح، فقال الن  ُّدم وقيح وصد

ِ
َّ َ َ ََ َ ََ

ِ
َ َ َّ

ٍ ِ َ َ
ٍ
َ

 :َإن هات ص ْ َ َ َّ
َّامتا عما  َ َ َ

ِأحل ا لهما، وأفطرتا ع ما حرم ا عليهما، جلست إحداهما إ  ِ ِ
َ َ ْ َ َُّ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َُ َ َُّ ََ َ َ ْ َ

الن لحوم الناس األخرى فجعلتا تأ
َّ َ ُ َ

ِ
َ َ َ َ َ ْ ُ

{ ٣٥  

ًملناسـبة حكــم القــيء يف الـصيام، إذا حــدث القــيء لإلنـسان غــصبا عنــه ومل  و -
  :ُ، فال يفطر الصائم، قال ملسو هيلع هللا ىلصًيبلع منه شيئا

ْمن { ُذرعه َ َ َ ء َ ُال ْ َ
س  َفل ْ َ

ه  ِعل ْ ٌقضاء، َ َ َ
َومن  َاستقاء َ َ َ ْعمدا ْ قض َ فل

ْ َ َ
 {٣٦  

وحنن نعرف أن القيء عندما ينزل ينزل ببقا الطعام اليت أكلهـا اإلنـسان، يعـين لـو 
شيء آخر جتد هـذا الـصنف موجـود يف أكل فول جند حبات الفول موجودة، أو أكل أي 

ن حدث معهما   أمـر - للعظة وللعـربة -ُالقيء ألنه مل يهضم بعد اهلضم الكلي، لكن ها
ًغريب، األوىل منهما مألت نصف الكوب قيئا دما وحلما، وهذا الشيء الغريب، والثانيـة  ً ً

ًأكملــت الكــوب كــذلك دمــا وحلمــا، وكــان تقريــر معمــل التحليــل النــوراين الــ ين وهــو نــور ً ر
  .البصرية احملمدية لسيد رسول هللا 

َإن هات صامتا عما أحل ا لهما، وأفطرتا ع ما حرم ا عليهما، {  ْ َ َّ َّ
ِ

َ َ َُ َ َُّ ََ ُ ََ ََ ََ ْ َ َ َْ َ َّ

الن لحوم الناس جلست إحداهما إ األخرى فجعلتا تأ
َّ َ ُ َ

ِ
َ َ َ َ َ ْ ُ

ِ ِ
َ ُ َ ْ َْ َ{ ٣٧  

حلــالل، فالطعــام والــشراب حــالل، ومجــاع الرجــل لزوجتــه حــالل، حنــن نــصوم عــن ا
ُرام أشـد حرمــة يف االمتنـاع عنـه، وهللا مينعنـا عـن احلــالل يف رمـضان حـىت يكــون احلـ والغيبــة ُّ

ـــاس  ـــ ــــن عبـ ــــن ابـــ ـــا ورد عـــ  :كمــــ 
لبيـــت، يعـــين صـــومه انتهـــى، ســـواء كـــان يف العمـــل، أو كـــان يف املواصـــالت، أو كـــان يف ا

                                                           
د ر هللا عنه٣٥٣٥ د ر هللا عنه مسند أحمد والبيه عن عب    مسند أحمد والبيه عن عب
رة ٣٦٣٦ مذي وس ابن ماجة عن أ ه رة  جامع ال مذي وس ابن ماجة عن أ ه    جامع ال
د  مسند أحمد مسند أحمد٣٧٣٧ د  والبيه عن عب    والبيه عن عب
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لكليـة، والغيبــة كمــا قلـت م املباركــة ميتنـع عــن الغيبــة  ذكــر أخــاك مبــا : املـؤمن يف هــذه األ
  .ُيكره، يعين أنين أذكره بشيء يشينه ويعيبه

 مـع أصـحابه الكـرام يف غـزوة تبـوك، وتبـوك مشـال اجلزيـرة ًأيضا ذهب رسول هللا 
، وكان يف زمـن ًوايل سبعمائة كيلومرتا حالعربية وجنوب األردن، واملسافة بينها وبني املدينة

لح، وهذا هـو احملـصول الرئيـسي هلـم، الصيف الشديد، وكان أهل املدينة مل جيمعوا مثار الب
  فماذا يفعل رسول هللا؟ !! 
َّضم {  تقـرسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َ خـدمهما، و ن  الرجـل المحتـاج إ رجلـ مـو

َ َ ََ َ َْ َْ ُ َُ ُ َ ُُ ُِ
ْ َ ِ َ

ِ
ْ ُدم َّ

َّ

اب، فــضم ســلمان  ــصلحهما مــن الطعــام والــ ل فيهــ لهمامــا  لهمــا إ المــ
َ َ َّ َ ََ َ َ

ِ
َ َّ َ ْ

ِ
َ َّ َ ُ

ِ ِ
ُ ُُ

ِ
عــض أســفاره، فتقــدم ســلمان إ المــ َالفــار إ رجلــ   َ َ

ِ ِ
ُ َ َْ َّ َ َ

ِ ِ
َ َْ ََ ْ ُ َّ ل فِ

َ
غ
َ

ينــَ عُتــهَبل
َ

 ُاه
ئا، فلمـــ َّفلـــم يهـــ لهمـــا شـــ َ َْ َْ ُ ََ ْ ِّ ُا قـــدما قـــا لـــهُ َ َ ََ ئا؟ قـــال: ِ َمـــا صـــنعت شـــ َْ ْ َ َ َ َ ِ غلبتـــ : َ

ْ َ َ َ

ــــه ــــا لـ ــــاي، قـ ُعينـ َ َ َ َ ْ ــــول ا : َ ـــق إ رسـ ِانطلــ ِ
ُ َ

ِ
ْ

ِ
َ ْ

 ــــاء ــا، فجـ ــــه طعامـــ ــــب لنـــــا منـ َ فاطلـ َ َ ََ َ ُْ ْ َ
ِ

ْ

ِســـلمان إ رســـول ا  ِ
ُ ََ

ِ
ُ َ وســـأله طعامـــا، فقـــال لـــه رســـول ا ِ ُ َ َ َُ َُ َُ َ َ َ :ان

ْ
ِطلـــق إ 

َ َ

عطـــك دام فل ـــان عنـــده فـــضل مـــن طعـــام و ـــد وقـــل لـــه إن  َأســـامة بـــن ز
ِ ِ ِْ َُ ٌ َْ َ

ٍ ٍ
َ
ِ
َ ََ ْ ُ ْ َ ْْ َ ْ َ ْ

ِ
ُ ُ

ٍ
َ َ َ ـــان ،َ  و

َ َ

ِأســـامة خـــازن رســـول ا  ِ
ُ َ ََ َ َ ُ

عـــ رحلـــه، فأتـــاه فقـــال َ ََ َ َُ َ
ِ ِ

ــع : ْ ء، فرجـ َمـــا عنـــدي  َ َ َ ٌ ْ َ
ِ

ْ
ِ

َ

همـــا، َســـلمان إليهمـــا وأخ َ ْ َُ َ َ َْ
ِ ِ

ُ انـــ:  فقـــاالَ
َ

نـــدِ ع
َ

عثـــا اَامـــَعَة طَســـام أ خـــل، ف ـــن   ول
َ َ َ ََ

ِ ِ
َ ْ َ

ئا، فلمـــا رجـــع قـــا جـــد عنـــدهم شـــ ة فلـــم  ســـلمان إ طائفـــة مـــن الـــصحا
َ َ َ َ َْ َّ ْ ْ ََ ََ ُ َ ْْ

ِ ِ ِ ٍ ِِ
َ َ ََ َّ َ َ

ِ
َ ْلـــو : َ

حة لغـار ماؤهـا، ثـم انطلقـا يتجسـسان ِعثناك إ بـ سـم
َ َّ َ ََ َ ََ َ ْ َّْ ْ َُ َ ُ َ َُ ََ َْ

ِ ِ
َ َ

َ هـل عنـد أسـامة مـا  َ ََ َ ْ
ِ ْ َ

ــه رســـــول ا  ـــ ــــا  ِأمـــــر لهمـ ُ َُ َ
ِ ِ

َ ُ َــــا ــــال لهمـ ــاءا إ رســـــول هللا قـ ــــا جـــ َ، فلمـ َ َّ َ
ـــ:  َا أرى َمــ

مـــا ة اللحـــم  أفواه َخـــ ِ َ ْ
ِ ِ

ْ َ َ ْ ُ
 قـــا،!!

َ َ
ـــا رســـول ا مـــا تناولنـــا يومنـــا هـــذا :  وا 

َ َ َ َ ََ َ ُْ َ ََ ََ
ِ َِ َ

َلحمـــا، قـــال َ ْـــل ظل: ْ لون لحـــم ســـلمان وأســـامةَ لـــتم تـــأ
َ ََ َ ََ َ ََ َ ْْ ُ

ُ فـــأنزل ا ، ََ ْ َ
 :         

                                                                  

                                                                     

             ))٣٨ }))احلجراتاحلجرات١٢١٢.  

ُوخضرة اللحم يعين اللحم الطازج النيئ، فالغيبة رآها رسول هللا أكل حلم نيئ كمـا 
                                                           

غوي٣٨٣٨ غوي تفس ال    تفس ال
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ون صـيامنا  ليتقبـل هللا منـا صـيامنا، ويكـ ..فـنحن معاشـر املـؤمنني، تبارك وتعـاىلوصفه هللا 
ر، ينبغـي أن نـرتك له أجر موفور، وسعينا عنـد هللا سـعي مـشكور، وذنبنـا عنـده ذنـب مغفـو

لكليــة  وأن يطهــر   ...ُأن يعيننــا علــى الــصيام والقيــامتبــارك وتعــاىل نــسأل هللا .... الغيبــة 
م   .ألستنا وجوارحنا من مجيع الذنوب واآل

  
لة الخامسة -٢ ــــح الل   : درس تراو

مة-٣    النم

ختصار يف حديثه الشريفمن األمور اليت ذكرها احلبيب    : وسنذكرها 
فطرن{  خمس 

َ ْ ِ
ْ ُ ٌ ْ َ

َالصائم  ِ
ـة،:َّ ذب، والغي  ال

ُ َ ِ
ُ

مـة، ِ والنم
ُ َ ِ

َّ مـ َ ُوال
ِ َ ـة، َ اذ ال

ُ َ
ِ 

ُوالنظر َّ ِشهوة  َ
َ ْ َّ

ًوأ أكرر احلديث لتحفظوه، ألن الواحد منا لو حفـظ أربعـني حـديثا ، }ِ ُ
  .٣٩ ىف حديث الشريفكون قد ضمن اجلنة إن شاء هللا كما قال في

قـــي عنـــد حاليـــا النميمـــة النميمـــة هـــي نقـــل  .. :ًذكـــر الكـــذب وذكـــر الغيبـــة، 
ُالكالم بغرض اإليقاع بني اثنني، أو بـني مجـاعتني، وال يوجـد هنـا حـسن نيـة، إنـسان يقـول 

ث يف دائـرة األعمـال أكثـر لكـي فـالن يقـول عليـك كـذا وكـذا، وهـذا الكـالم حيـد: لآلخر
فــالن يقــول كــذا، وفــالن يقــول كــذا، وليتــه يقــول : يتقربــوا إىل الرؤســاء واملــديرين، فيقــول

ـى عنهـا  ُّالكالم كما مسعه، لكنه يزيد فيه وينقص، وهذه فتنـة، والفتنـة أشـد مـن القتـل، و ُ
ما، وأمر كل املسلمني أمرا عاما وقال فيه هللا  يا    ً ً ً ًً:  

ُالمجالس { ِ
َ ِاألمانات َ

َ َ َ
ِ {٤٠  

إنــسان تكلــم معــك بكــالم، فهــذا الكــالم أمانــة، وجيــب أن ال ختــون األمانــة وتبــيح 
، هذا الكالم، إال   :وكيف أعرف أنه غري موافق؟ قال ً إذا كان هو موافق وأعطاك إذ

                                                           
ـل لـه أدخـل { {  : :ش الشيخ إ حديثه ش الشيخ إ حديثه   ٣٩٣٩ ه من أمـر ديـنهم؛ ق حتاجون إل ع حديثا مما  ـل لـه أدخـل من حفظ عن أم أر ه من أمـر ديـنهم؛ ق حتاجون إل ع حديثا مما  من حفظ عن أم أر

ت  ـــ ــة شــ ـــواب الجنـــ ت مـــــن أى أبــ ـــ ــة شــ ـــواب الجنـــ ـــــة }}مـــــن أى أبــ ـــــة ، و روا ـــة> > ، و روا امــ عـــــا يـــــوم الق ـــت لـــــه ف ـــةكنــ امــ عـــــا يـــــوم الق ـــت لـــــه ف ـــــسوى }}كنــ ـــرى وال كــ ر، وال ـــسا ـــــسوى ، رواه ابـــــن عــ ـــرى وال كــ ر، وال ـــسا ، رواه ابـــــن عــ
عــ و لهــم  األر عــ وواآلجــرى و لهــم  األر ــةواآلجــرى و ة قــال ابــن الجــوزى  العلــل المتناه ــات عــدة، ورواه جمــع كبــ مــن الــصحا ــةلــه روا ة قــال ابــن الجــوزى  العلــل المتناه ــات عــدة، ورواه جمــع كبــ مــن الــصحا   ::لــه روا

س ( (  اس وابن عمر وجابر بن سمرة وأ رة وابن ع د وأبوه ه ابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وأبو سع س ف اس وابن عمر وجابر بن سمرة وأ رة وابن ع د وأبوه ه ابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وأبو سع   ).).ف
غة ٤٠٤٠ ص غة  اعتالل القلوب للخرائ ومسند الشهاب  ص األمانة(( اعتالل القلوب للخرائ ومسند الشهاب  األمانةالمجالس    عن ع بن أ طالب عن ع بن أ طالب ) ) المجالس 
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إذا {
َ
حدث ِ

َ َّ ُالرجل َ ُ ث َّ الحد
َ

ِ
َّثم َ

ُ
َالتفت  َ َ

َف  ِ
َ

أمانة 
ٌ َ َ {٤١  

ٌيعــين هــو يــتكلم معــي، ونظــر حولــه ليتأكــد أنــه لــيس أحــد جبــوار يــسمع مــا يقــول، 
ـــه  ـــر إال إذا أذن أن أقولـ ــه ألحــــد آخـ ــ ـــصح أن أقول ـــة وال يـ ـــالم أمانـ ـــذا الكـ ـــا أن هـ فمعناهـ

  .لطريقة اليت مسعتها
ــى عنهــا هللا،  ــا فتنــة شــديدة  ٌهــذه النميمــة تبطــل الــصيام، وتبطــل كــل األعمــال أل ُ ُ

ى عنه    ...!!ا رسول هللا و
تمــع عنــد بطريقــة رهيبــة، وحيتــاج  املــصيبة األعظــم أن هــذا املــرض استــشرى يف ا
محلــة للــشفاء منــه، ألنــه حيــدث حــىت بــني الزوجــة وزوجهــا، فالرجــل يــتكلم معهــا وحــدث 

إن فـالن قـال : ٌخالف يف وجهة النظر، فذكر أهلها بكالم ال يريح، فتنقل الكـالم ألهلهـا
إنــــه زوجــــك، فلــــم تنقلــــني الكــــالم وتــــصنعي فتنــــة بــــني ! وكــــذا، كيــــف هــــذا؟علــــيكم كــــذا 

  : الذي يقول فيهأمل تسمعي حديث رسول هللا !! العائلتني؟

إن{ 
َّ
ْمن ِ

ِّأ ِ َ
الناس 

َّ
عند 

َ ْ لة ِا َ م
ً ْ َيوم َ ْ امة َ ِالق ِ

َ َالرجل َ ُ ِف َّ
ْ ِامرأته ِإ ُ ِ َ ْ 

ِوتف
ْ ُ ه، َ ِإل ْ

َّثم ِ
ُ

ي 
ْ َُ ُ

َها   َّ ِ{٤٢  

مـةاالزوج لذات ال بد أن يكـون بينهمـا أمانـة  فـأ أرى يف بعـض األمـور الـيت  :ن 
َّتعــرض علــي للمــشاكل أن الــزوجني يعــود ــهاُ مــاذا قــال : ن األوالد علــى النميمــة، فتقــول ل

ماذا قالت أمك عـين؟ : قال عليك كذا وكذا، وكذلك الرجل يقول: فيقول هلا أبوك عين؟
  !.قالت عليك كذا وكذا، فيتعود على خصلة رذيلة: هفيقول ل

لقـضاء علـى هـذه األمـراض، وهـذه  هذا مرض اجتماعي، ولن تنصلح أحوالنـا إال 
األمــراض ال حتتــاج إىل حكومــات، وال إىل قــوانني، ولكــن حتتــاج أن نبــدأ ببعــضنا كمــا بــدأ 

  .ُأصحاب، النيب فكانوا ثلة مباركة يف حياة طيبة أمجعني
ر ألــسنتنا، وأن ينظــف قلوبنــا، وأن جيعــل احلــق دائمــا وأبــدا  نــسأل هللا ً أن يطه ً َّــ ُ

ُعلى ألسنتنا، وأن يوفقنا دوما إىل ما حيبه ويرضاه ً.  
                                                           

مذي وأ داود عن جابر ٤١٤١ مذي وأ داود عن جابر  جامع ال    جامع ال
د الخدري ٤٢٤٢ د الخدري  صحيح مسلم وأ داود عن أ سع    صحيح مسلم وأ داود عن أ سع
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لة السادسة ودر    ٤٣س الل

شِ درس الع -١
َ

ة-٤       :اء اذ م ال    ال

ر ُمــا زلنــا نواصــل احلــديث يف شــرح األشــياء املعنويــة الــيت تبطــل الــصيام، والــيت أشــا
 عـــن أنـــس  رواه اإلمـــام الرتمـــذي عـــن ســـيد جـــابراحلـــديث الـــذى يف إليهـــا رســـول هللا 

: }فطـــرن خمـــس 
َ ْ ِ

ْ ُ ٌ ْ َ
َالـــصائم  ِ

ـــة،:َّ ـــذب، والغي  ال
ُ َ ِ

ُ
مـــة، ِ والنم

ُ َ ِ
َّ مـــ َ ُوال

ِ َ ـــة، َ اذ ال
ُ َ

ِ 
ُوالنظــر َّ ِــشهوة  َ

َ ْ َّ
م الــسابقة احلــديث عــن الكــذب، واحلــدي}ِ ث عــن وقــد اســتوفينا يف األ

ألمس، واليوم والليلة احلديث عن اليمني الكاذبة   :الغيبة والنميمة، واستوفينامها 
ًرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أدب املؤمنني على عـدم احللـف مطلقـا، ألن هللا  َّ قـال لنـا معـشر 

  : املؤمنني                          ))البقرةالبقرة٢٢٤٢٢٤((.  
ــىت لـــدى وهـــي ظـــاهرة  م، حـ ـــشرت بيننـــا معـــشر املـــسلمني يف هـــذه األ خطـــرية انت

وهللا أ عملتـه، وهـو : َِمل مل تعمل الواجـب؟ يقـول: الصغار، الولد يف املدرسة يسأله املعلم
ًمل يعملــه، ولكنــه حيلــف كــذ ألنــه فهــم أن هــذا شــيء عــادي، لــيس عليــه فيــه إســاءة، ومل 

يف كل ما يتحدثون، وهذا أمـر منـايف لإلسـالم، وأصبح الناس حيلفون  !!.يرتكب فيه خطأ
ٍ ال حيلـــف أحـــدهم إال إذا اســـتدعي للحلـــف يف أمـــر هـــام، يعـــين كـــان أصـــحاب النـــيب  ُ

قل وهللا العظيم أقول احلق، فهذا أمـر مـضطر إليـه، : ُشهادة وطلب عند القاضي وقال له
  ً.لكن غري ذلك ال حيلف مطلقا

ميان بعضهم، لو حلف له أحـدهم بكـذا ميـني حىت أن الناس اآلن لفقدهم الثقة يف إ
لطالق، فيقول له: ، ويقول له ُلـن أصـدقك أكثـر، : لو أنك لن تصدقين أحلف لك 

ليمني   .ألنه عرف أن األميان عنده سهلة، وكل شيء سهل أن خيرج منه 
إخواننــا أهــل الكتــاب الــذين يعيــشون معنــا أخــذوا فــضيلة اإلســالم، !! وســبحان هللا

صـدقين، ملـاذا؟ ألنـه الـذي لـن يـصدق : ًحد منهم يرضـى أن حيلـف أبـدا، ويقـول لـكفال أ
ليمــني؟ ، !فلــو حــىت حلفــت لــه ســيزيد عنــده الــشك، لــذلك مــا الــذي يــضطرين للحلــف 

  ً.فاملؤمن ال حيلف أبدا
                                                           

ي ٤٣٤٣ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١٠١٠ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٥٥ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
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وهللا ال : إذا كــان احللــف لــرتويج ســلعة أو بــضاعة كمــا يفعــل بعــض التجــار، فيقــول
ُقـــل أ !! ُيعـــين هـــل يعقـــل أنـــك تبيعهـــا وال تكـــسب فيهـــا شـــئ؟، !أكـــسب فيهـــا وال ملـــيم

حللــفســآخذ فيهــا مبلــغ بــسيط، فهــذا مقبــول، لكــن ال أكــسب فيهــا شــيئ أ ــدا، و ، !!ًب
قبـل أن أخـرج مـن :  عنـدما تكلمـه يقـول لـك- هـداهم هللا -وبعـضهم فهذا غري مقبول، 

، مـا هـذا !!ميـني كـذب أن كـل ميـني أحلفـه اليـوم يكـون البيت يف الصباح حلفـت لربنـا 
  :، حضرة النيب قال يف أمثال هؤالء!!سبحان هللا!! ، هل سنضحك على هللا؟!!الكالم؟

ة{  ِالحلف منفقة للسلعة، ممحقة لل ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌَ َْ ُ َُ ِّ ِّ َ ُ َ{ ٤٤  

ِّالــذي حيلــف لــريوج بــضاعته، ينــزع هللا الربكــة مــن هــذا الــرزق، فمهمــا يكـــسب ال 
ًوأريـد أن أوضـح أمـرا بـسيطا، وهـو أمـر ... هللا نـزع منـه الربكـة ً أبـدا، ألن يكون معـه بركـة ً ُ ُ

احلـــف ميـــني : األميـــان، ألن بعـــض النـــاس تعـــودوا لـــو وقـــع أحـــد يف أي مطـــب يقولـــون لـــه
م، من الذي قال ذلك؟   !!.وغايتها أن تصوم ثالثة أ

مان   أنواع األ

  :تبارك وتعاىلاألميان ثالثة أنواع يف شرع هللا 
    : هـــو الـــذي قـــال فيـــه هللا ميـــني لغـــو، و-أ                            

ب الكـــرم، يعـــين إنـــسان قابلتـــه يف الطريـــق ))البقـــرةالبقـــرة٢٢٥٢٢٥((  وهـــو أن أحلـــف علـــى إنـــسان مـــن 
ت، أو تقــول لــه: فقلــت لــه ــوم وتتغــدى معــي، ومل  وهللا لتــشرب معــي : وهللا لتــشرفنا الي

روض أن يوافــق ألن مــن أدب املــؤمن مــع املــؤمن أن يــرب قــسم الــشاي، فلــم يوافــق، واملفــ
ب : أخيـــه املـــؤمن، لكنـــه مل يـــرب قـــسمه ومل يوافـــق، فقـــالوا أنـــت حلفـــت هـــذا اليمـــني مـــن 

  .اإلكرام وليس عليك كفارة والشيء
وهللا ســـوف أعمـــل يف فـــالن كـــذا : أو أ حلفـــت علـــى شـــيء يف املـــستقبل، فقلـــت

ُب على هذا اليمني؟ ال، مىت أحاسب؟ إذا نفذت، لكـن ُوكذا وكذا، ومل أفعل، فهل أحاس ُ
ب التهديـد، فلـيس علـي شـيء إذا مل أنفـذ هـذا الوعيـد وهـذا  ُما دمت أ قلت هذا من  ُ

وهللا لو خرجت مـن البيـت ألفعـل بـك كـذا وكـذا، ومل ختـرج، : التهديد، يعين يقول لزوجته
                                                           

رة ٤٤٤٤ خاري وأ داود عن أ ه رة  صحيح ال خاري وأ داود عن أ ه    صحيح ال
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  .لغوفهذا اليمني مل يقع، وليس عليه شيء، وهذا امسه ميني 
  :  اليمــــني املعقــــود-ب                   ))ــى ))املائــــدةاملائــــدة٨٩٨٩  وهــــو أن أحلــــف علــ

مــت إنـسان بــشيء، وهـو يقــول أ : ُشـيء طلـب مــين القـسم عليهــا ألبـرئ نفــسي، فـأ ا
  : قال يف هذه القضيةبريئ، فالرسول 

م ع من أن{  ، وال نة ع المد الب
ْ ْ َ َ ََ

ِ َ ُ ََ
ِ
َّ َ َ   ٤٥ }َرِّ

  .فيحلف ميني أنه مل يفعل هذا الشيء، وهذا ميينه صادق ألنه ميني معقود
، -جـ ً اليمني احلنث، وهذا اليمني يقع فيه كثري مـن النـاس، والـذي حيلـف فيـه كـذ

هـذا اليمـني لـيس لـه  !!.يعين هو يعرف أنه فعل أمر ما ومتأكد، وحيلف أنـه مل يفعـل ذلـك
م، أو إطعــام عــشرة مــساكني، ألن هــذا امســه ميــني غمــوس، كفــارة، إن كــان صــيام ثالثــة أ

ب إىل هللا توبة نصوحا، وقبل هللا  ِيغمس صاحبه يف النار، إال إن  ً   . توبتهسبحانه وتعاىلً
ًومىت يكفر عن اليمني؟ إذا حلف وكان متذكر متاما ومتيقن أنه مل يفعل هـذا األمـر، 

ُاجــع نفــسه وجــد أنــه غــري حمــق وعلــى فيحلــف علــى اليقــني الــذي عنــده، ولكنــه بعــد أن ر
م، أو - ومل تعــد موجـــودة -خطــأ، فهــذا الـــذي يكفــر عنــه بعتـــق رقبــة   أو صــيام ثالثـــة أ

  .إطعام عشرة مساكني، على التخيري، فيختار ما يعجبه من هذه األحكام
ًملــاذا؟ ألنــه عنــدما حلــف كــان متأكــدا أنــه صــادق، لكــن بعــد أن راجــع نفــسه بعــد 

، ووقــع يف هــذا األمــر نتيجــة الــسهو، ونتيجــة النــسيان، ونتيجــة أي ذلــك عــرف أنــه أخطــأ
  : أمر من األمـور، فهـذا يكفـر عـن اليمـني كمـا قـال هللا                       

                                                                     
                                  ))املائدةاملائدة٨٩٨٩((.  

لكنه حيلف ويعلم أنه فعل هذا األمر، يعين على سبيل املثال، هو أخذ مال، وقيـل 
خـــذ هـــذا املـــال، وهـــو يعلـــم أنـــه أخـــذه : لـــه مـــن الـــذي أخـــذ هـــذا املـــال؟ فيحلـــف أنـــه مل 

ذلـــك، فهـــل هـــذا لـــه كفـــارة؟ ال، ومـــاذا يفعـــل؟ لـــيس لـــه إال أنـــه يتـــوب توبـــة ومتأكـــد مـــن 
 يـرد لـصاحب املـال ًنصوحا، ومن متام التوبة إذا كان هذا املال حق لعبد من عبـاد هللا، أن

ي كيفيـة  أ سـأتوب إىل هللا، وال يـرد املـال، فهـل تنفـع التوبـة؟ ال، : لكـن يقـول... ماله 
                                                           

اس ر هللا عنهما٤٥٤٥ اس ر هللا عنهما س البيه ومسند الشاف عن ابن ع    س البيه ومسند الشاف عن ابن ع
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 بد أن يؤدي للعبـاد حقـوقهم، وينـدم علـى مـا فعـل ويرجـع إىل ألن هذه حقوق العباد، وال
  .مواله، فيتوب عليه هللا

خــذ هدنــة مــن مجيــع األميــان، حــىت نتعــود علــى  ًإذا حنــن يف شــهر رمــضان علينــا أن 
ــانوا يقولــــون ــى الــــدوام، ألن الــــسلف الــــصاحل كــ ــك علــ ن (: ذلــ ون م ن أراد أن يك م

ِالصديقين، فليعود لسانه أن ال يحلف مطل   ).ًقاّ
 فــاألمور بــني املــسلمني تنبــين علــى الثقــة،  ... يف أي أمــر مــن األمــور ملــاذا أحلــف؟

ِّوأ ال أحلف إال يف الضرورة، والضرورة إذا كانـت أمـام قاضـي، أو أمـام حمكمـني أو أمـام  ُ
  .غريهم، ولكننا نعاهد هللا أن نرتك احللف بكل األميان

 أن نــريب اجليــل اجلديــد علــى هــذا  نريــد- وهــو املهــم واألهــم -ويف نفــس الوقــت 
النهج اإلسالمي الـسعيد، فنـربيهم مـن البدايـة علـى عـدم احللـف، ونـشجعهم، ونعمـل هلـم 

ًفإذا حلف ولو كان صادقا أبـني ... م مزا إذا مشوا على هذا النهج مكافآت، ونعمل هل
، واملـؤمن نـك حلفـتأل: ملـاذا؟ أقـول لـه: له أنين حـزين منـه، أو أ غـضبان منـه، يقـول يل

ــا،  ــــف مطلقـــ ـــــسأل هللا ًال حيلـ ــــالمية ن ــــادات اإلسـ ـــة، والعـ ــــالق الكرميــ ــــا األخـ  أن يرزقنـ
  .العظيمة، وأن يوفقنا لصاحل العمل، والعمل الصاحل على الدوام

  

لة السادسة -٢ ــــح الل شهوة-٥    : درس تراو    النظر 

فطرن{  :الذي يقول فيه خنتم حديث احلبيب املصطفى  خمس 
َ ْ ِ

ْ ُ ٌ ْ َ
َائمَّالص  ِ: 

ة، ذب، والغي ال
ُ َ ِ

ُ
مة، ِ والنم

ُ َ ِ
َّ م َ ُوال

ِ َ ة، َ اذ ال
ُ َ

ُوالنظر ِ َّ ِشهوة  َ
َ ْ َّ

من دقة ... } ِ
ُكالم النبوة مل يقل النظر وفقط، وإمنا ذكر النظر بشهوة، يعين النظر الذي حيرك النفس  ُ

ى هللا  ألن هللا تعاىل أمر ت،  عنه من الشهوايف الداخل، وجيعلها حتاول أن تفعل ما 
مر جامع فقال   :املؤمنني يف كل وقت وحني 

                                                           
قهـــى، فيجـــب أن  لـــو أ مـــاش يف الطريـــق، أو جـــالس يف الـــشرفة، أو جـــالس يف م))النــورالنــور٣٠٣٠((
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ن يغضـــضن بـــصرهن عـــن الرجـــال، وكـــذلك النـــساء إذا جلـــسالنـــساء، أغـــض بـــصري عـــن 
  :ن سواء، ملاذا؟ قال فاالثنا

النظرة{ 
ُ َ َّ

ٌسهم  ْ ْمن َ
ِسهام ِ

َ
س ِ ل َإ ِ

ْ
مسمومة، ِ

ٌ َ َُ ْفمن ْ َ َ
ها  َتر َ ْمن َ

ِخوف ِ
ْ َ

 ، ه ِا ُأثا َ َ
 

َّجل َّوعز َ َ مانا َ َإ
جد ِ

ُ
ِ

ُحالوته َ َ َ ه  ِ َ ِقل ِ
َ

{٤٦  

ـا فـورا يف قلبـه، ألنـه إذا ترك هذه ً النظرة يعطيه هللا جرعة من حـالوة اإلميـان يـشعر  ُ ُ
ن  ُفـإذا مـشيت يف الطريـق، فهـل أغمـض عيـين وال  ... استجاب للرمحن، وللنيب العد

  : يف هذا األمرأنظر هنا أو هنا؟ ال، لكن كما قال 

 }
َ

بع  ِت
ْ ُ

النظرة 
َ َ َّ

النظرة 
َ َ َّ

فإن 
َّ

ِ
َ

األو َلك 
ُ ْ

ست ، ْول َ ْ اآلخرة  َلك َ
ُ َ ِ

ْ
{٤٧  

فأنت يف الطريق ال بد أن تنظر لتعرف هذه من تلك، لكن الثانية وخاصة إذا كـان 
فيها تطلع وفيها تدقيق فهذه اليت عليها احلساب، وهذه جيب على املؤمن أن يبتعد عنهـا 

كــان اإلســالم ًوكمــا قلنــا ســابقا إذا .... ، تبــارك وتعــاىلحــىت ينــزه صــيامه عمــا يغــضب هللا 
ــار رمــضان إىل زوجتــه بــشهوة حــىت ال يبطــل صــيامه، وال  ينهــى الرجــل عــن أن ينظــر يف 
ُيقبلهــا بــشهوة، ألنــه رمبــا يقبلهــا فينــزل فيبطــل صــيامه، وجيــب عليهــا كــذلك أن ال تتعــرى  ِ ِّ ّ ُ

ار رمضان، وال تلبس مالبس فيها فتنة وإغراء حرصا عل ى عـدم إبطـال الـصيام ًأمامه يف 
ًواهلـــدي النبـــوي الكـــرمي يف تربيــة األوالد مـــا أحوجنـــا مجيعـــا إليـــه يف هـــذا ... ًني معـــا للطــرف

  :ُالعصر الذي كثرت فيه الفنت عن العد واحلد، اهلدي النبوي قال فيه 

ُمروا { م ُ د ْأو َ َ ة ْ ِالص
َ َّ

ْوهم ِ ُ ُأبناء َ َ ْسبع ْ َ ، َسن
ِ ِ   

وهم ْوا ُ ُ ْ َعليها َ ْ ْوهم َ ُ نهم  المضاجعع ُ أبناءَ ُ وفرقوا ب ِّ{ ٤٨  
من سن عشر سنني ال ينبغي لألخ أن ينام جبوار أخته، وال لألخت أن تنام جبـوار  -

م إخوة، لكن حرص الشريعة املطهرة على هذا األمر  .أخاها، مع أ

م أخـــو - ى بغطـــاء منفـــرد، حـــىت ال اًن معـــا، أو بنتـــاوإذا  َّـــن معـــا، فكـــل واحـــد يتغط ً
 .ُوحيدث ما ال حيمد عقباهتتالمس األعضاء، 

                                                           
م  المس٤٦٤٦ م  المس الحا مان  الحا فة بن ال مان تدرك ومسند الشهاب عن حذ فة بن ال   تدرك ومسند الشهاب عن حذ
ب ٤٧٤٧ دة بن الحص مذي وأ داود عن ب ب  جامع ال دة بن الحص مذي وأ داود عن ب    جامع ال
دهللا بن عمرو٤٨٤٨ دهللا بن عمرو صحيح أ داود عن ع   .. صحيح أ داود عن ع
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وإذا بلغـت البنـت أو الولـد يف املنــزل، وهـو داخـل املنــزل فيجـب عليـه أن يكــون  -
تظهـر حمتشم، وجيب عليهـا أن تكـون حمتـشمة، حـىت ولـو مل يكـن إال أخوهـا، فـال 

ملالبــس الــشرعية  ُالــذي يبــاح لــألخ أن يــرى الوجــه والــشعر وبعــض .. أمامــه إال 
وال جيـــوز لـــه أن يكـــون يف ... لـــه أن يـــرى خـــالف ذلـــك  لكـــن ال جيـــوز الـــساقني،

لغات، ويلـبس فانلـة سـبور أو مالبـس داخليـة، فـال جيـوز  املنزل، وعنده أخوات 
 .ذلك مع أن هؤالء أخواته

ـــا أم هـــؤالء األوالد -ُكـــذلك ال جيـــوز لـــألم  -  أن تظهـــر أمـــامهم مبالبـــس - مـــع أ
 نــريب أوالد علــى العفــة، فاتنــة، وهــذا يكــون يف غرفــة النــوم لزوجهــا فقــط، حــىت

  :قال 

عفوا{ 
ُّ

ُّتعف ِ
ِ
َ

م،  ْساؤ ُ َ روا ِ ُّو
ِ
م َ اء ْآ َ م َ ْي ُّ

ِ
م  َ ْأبناؤ ُ َ ْ{٤٩  

ًأسأل هللا تبارك وتعاىل أن حيفظنا مجيعا من املعاصي والفنت ما ظهر منهـا ومـا بطـن، 
  .وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  

لة -٣ عد مجلس درس الل   هللا تعاذكر القرآن و السادسة 

  مراتب الصائم

  :تبارك وتعاىلُالصيام له مراتب ال تعد بني الصائمني عند هللا 
  : فعندما نسمع يف القرآن

                    ))ليـــسوا هـــم مـــن صـــاموا عـــن الطعـــام وعـــن ))األحـــزاباألحـــزاب٣٥٣٥ 
ــه، خيرجــون الكــالم الــشراب كمــا نــرى، وطــوال النهــار يرتكــو ن اجلــوارح علــى مــا هــي علي

م املذكورين يف اآلية   :اجلميل، والعيون تتطلع، ويظنون أ
                    ))األحزاباألحزاب٣٥٣٥((.  

                                                           
كر ر هللا عنها٤٩٤٩ ت أ  شة ب ا عن عا كر ر هللا عنها معجم الط ت أ  شة ب ا عن عا    معجم الط
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ام العوام-١    ص

مـــع إطـــالق اجلـــوارح هـــو الـــصيام عـــن الـــشراب واجلمـــاع والطعـــام، : صـــيام العـــوام 
م  حيـث أن اهلـدف يف شـهر رمـضان !! ا صـام عـن أي شـيء؟ ومثل هذ!!!!للذنوب واآل

  .هو صيام اجلوارح

ام السال -٢ ام الجوارح( ص   )ص

صــيام الــسالكني الــذين يريــدون رتبــة ومنزلــة عنــد رب العــاملني؛ صــيام اجلــوارح عــن 
م، فـــالعني تـــصوم عـــن النظـــر الـــذي حرمـــه هللا، واللـــسان يـــصوم عـــن  َّمجيـــع الـــذنوب واآل

ــ ــى عنهــا هللا، وهــي الكــالم الــذي  ُى عنــه هللا، واألذن تــصوم عــن مســاع األحاديــث الــيت 
  .كلها أمور واضحة

فــالعني تــصوم عــن النظــر إىل اجلــنس اآلخــر، ســواء مــن الرجــال أو مــن النــساء، إن 
حيــة، أو عــن طريــق األفــالم، أو عــن  يــل، أو عــن طريــق املواقــع اإل كــان عــن طريــق املو

  .، فهذا كله مثل بعضهطريق الشوارع والطريق العام
ال ينظـر يف أمـاكن منـع هللا عليـه أن ينظـر  م،  وتصوم العني عن التجـسس عـن األ
َّفيها ألن فيها ساكنني، حىت من يذهب ويطرق على البـاب، حـضرة النـيب علمنـا أن يقـف 

  .يف جانب الباب حىت إذا فتحوا الباب ال ينظر ما بداخله وال يراه، ألن البيوت عورة
ك أن وإذا  ًدخلـــت ضـــيفا عنـــد أحـــد، اجلـــس حيـــث جيلـــسك صـــاحب املنـــزل، وإ ُ

جتلس يف مكان تكشف فيه من يروح ومن جييئ داخل املنـزل، فهـذا لـيس أدب اإلسـالم، 
  .لكن تبحث لك عن مكان مستور حىت ال جترح مشاعر هذا املنزل و ال أهله

الكــذب والــزور ُواألذن تــصوم عــن مســاع الغيبــة والنميمــة والــسب والــشتم واللعــن و
وكــل هــذا الكــالم، حــىت أن ســيد عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا، وكانــت ذاكرتــه 

 -قوية، فما كان يسمعه حيفظه، فكان عندما مير علـى مجاعـة وجيـدهم يتبـادلون القـذائف 
ًما مسعت شـيئا إال : مل تفعل ذلك؟ فقال:  يضع يديه على أذنيه، فقالوا له-يعين الشتائم 

صـابعه حـىت ال يـسمع الكـالم حفظته،  وأ ال أحب أن أحفظ هذا الكالم، فيسد أذنيـه 
  .تبارك وتعاىلُ، ويف نفس الوقت يثري خلق هللا سبحانه وتعاىلُالذي يغضب هللا 
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واللــسان سيــصوم عــن كــل قــول قبــيح، إن كــان غيبــة أو منيمــة أو ســب أو شــتم أو 
 أن ال متتــد إىل شــيء يــد تــصوم علــىوال... أي كــالم جــارح جيــرح مــشاعر اآلخــرين لعــن، و

ــه هللا  ـــاكن الــــشهوات، وأمــــاكن الــــشبهات، .... َّحرمــ ــن املــــشي إىل أمـ ل تــــصوم عــ ــــوالرج ْ ِّ
  .واألماكن اليت فيها إغضاب خلالق األرض والسماوات

ُهــذا صــيام اجلــوارح ملــن يريــد أن يكــون مــن املقــربني، وهــذا الــصيام لــيس يف شــهر 
  :ذلك قيلرمضان فقط، ولكن طوال العام، ول

ــــا ــن اخلطـــ ـــ ـــام عــ ــرء صــــ ـــ ـــا املــ ــــاإذا مــــ ــن اخلطـــ ـــ ـــام عــ ــرء صــــ ـــ ـــا املــ   إذا مــــ
  

ـــصيام ـــ ـــ ـــ ـــهر الـ ـــ ــــ ـــهوره شـــ ـــ ـــ ـــ ــل شـ ـــ ـــ ـــ ـــصيامفكــ ـــ ـــ ـــ ـــهر الـ ـــ ــــ ـــهوره شـــ ـــ ـــ ـــ ــل شـ ـــ ـــ ـــ   فكــ
قـــي اجلـــوارح األخـــرى صـــائمة،    جلمـــاع، لكـــن  لطعـــام والـــشراب، وفـــاطر  ُفـــاطر 

كـل ويـشرب ويـذهب وجييـئ، ملـاذا؟  ٌفيكون طوال العام مكتوب عند هللا صائم، مـع أنـه 
َِّجابر بن عبد األنه عمل مبا ورد عن  ِ َْ ُ ْ ُِ َ:  

ذب والمحارم{  ك، ولسانك عن ال صم سمعك، و ِإذا صمت فل ِ
َ َ ْ ْ َ َْ َ َ ُ ُ

ِ ِ
َ َ َُ َ

ِ
َ ُ َ ََ ُ َ َ َ

{ ٥٠  

ام المق-٣    ص

ام عن اللغو-أ    الص

رجات أرقـى مـن ذلـك، فـإن والذي يريد أن يكون من الصاحلني والعارفني ويرتقي د
لصوم عن اللغو، واللغو يعين الكالم الذي ليس فيه فائدة، فـال  ًصيام العارفني يبدأ أوال 
يذكره وال يهتم به، وال ينطق إال بكالم يعلم علم اليقني أنـه سـيكون يف صـحيفة حـسناته، 

  .وأي كالم آخر ال يرتك لسانه ينطق به ويهزي به

  فضل الصمت

جهــاد : (ً أراد أن يكــون مــن العـارفني؛ جهــاد اللــسان، وقــالوا قــدميافـأول جهــاد ملــن
لــسيف ســهل، لكــن أشــد شــيء يف ) اللــسان أشــد مــن جهــاد الــسيف والــسنان فاجلهــاد 

ــات الـــيت ترضـــي اخللـــق،  لكلمـ ُاجلهـــاد أن اإلنـــسان ال ينطـــق إال يف الـــضرورات، وينطـــق 
ًوترضي خالق األرض والـسماوات، حـىت يكـون حكيمـا، فهـذا  اجلهـاد األعظـم الـذي قـال ُ

                                                           
م٥٠٥٠ ة والحا م مصنف ابن أ ش ة والحا    مصنف ابن أ ش
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  :فيه حضرة النيب

ْمن {
ْحسن ِ م ُ ِإس

َ ْ
ِالمرء ِ

ْ ه َ ُتر ْ  َما َ
َ

ه  ِعن ِ ْ َ {٥١  

م صامتني، وأ أتعجب مـن  لصاحلني أكثر أوقا ولذلك جند الصاحلني واملتشبهني 
ــتكلم، يــرتك هــذا ويــتكلم مــع هــذا، ويــرتك هــذا  ًأي إنــسان منــسوب للــصاحلني، ودائمــا ي

لكن الرجل الصاحل لـيس عنـده وقـت ليـتكلم ! هل أنت فارغ؟! كلم مع هذا، ما هذا؟ويت
ّــمــع اخللــق، ألنــه يــتكلم مــع احلــق علــى الــدوام، وهــذا اجلهــاد األعظــم، مهه كلــه أن ينطــق 
اللسان بذكر حضرة الرمحن، فكيف يوقـف الـذكر ليـتكلم مـع هـذا ومـع هـذا يف كـالم قـد 

  !!.ال يكون فيه فائدة؟
د أن تعرف األخبـار، ومـا شـأين واألخبـار؟ ال بـد أن أفطمهـا، ألين أريـد فالنفس تري

ــار حــــضرة  أن أعــــرف أخبــــار املــــأل األعلــــى، وأخبــــار الــــسماوات، وأخبــــار اجلنــــات، وأخبــ
  .هذه األخبار اليت جيب أن أحبث عنها.. احلبيب، وأخبار الصاحلني 

خبار الناس؟ ألمـس، فـالن عمـل كـذا اليـوم، وفـالن عمـ! لكن ماذا أفعل  ل كـذا 
ذا، فأ لست يف اجلهاز احملاسيب ألحاسبه، وال أ مسئول عنه، فكل إنـسان  ال شأن يل 

نـــسان تنطلـــق يف األحاديـــث حــر، ولكنهـــا آفـــة الـــنفس الـــيت تــضيع صـــاحبها إذا تركهـــا اإل
: فالذي ميشي يف طريق هللا ال بد أن يتعلم كما كان يقول سـيد أبـو بكـر ... اجلانبية 

: ملـاذا الـصمت؟ ألنـه يريـد أن يـتكلم مـع هللا)) ا نتعلم الصمت كمـا تتعلمـون الكـالمكن((
                                              ))يعـــين الــصوم عـــن الكـــالم ))مــرميمــرمي٢٦٢٦ 

 تـتكلم ، فـال يـصح أنتبـارك وتعـاىلمع اإلنس لتتكلم مع املالئكـة، وتـتكلم مـع رب العـزة 
  .مع اإلثنني يف وقت واحد

ًفــأول شــيء الــصيام عــن اللغــو، وهللا قــال لنــا يف ســورة املــؤمنني مبينــا لنــا أوصــاف  ُ
  : املــــؤمنني                                                      

               ))ــد قــــالو ))املؤمنــــوناملؤمنــــون ــي، فقــ ــن اللغــــو: (انتبــــه معــ ِعــ َّ ِ ولــــيس عــــن الغيبــــة ) َ
َّوالنميمــة، ألن الغيبــة والنميمــة جــرائم، وتــسجل يل بــسببها حماضــر، وتتحــول إىل احملكمــة  ُ

َّنتـسلى لنقطـع :  الكالم الذي ال يفيـد، كمـا يقولـون- كما قلنا -ًاإلهلية فورا، لكن اللغو 
                                                           

رة ٥١٥١ مذي وابن ماجة عن أ ه رة  جامع ال مذي وابن ماجة عن أ ه    جامع ال
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  .كالم يف حق اآلخرين يكون غيبةالوقت، وليس كالم يف حق اآلخرين، ألن ال
تـــوا  ومل يكـــن الـــسلف الـــصاحل هكـــذا، كـــانوا عنـــدما جيلـــسون مـــع بعـــضهم إمـــا أن 

ُهيــا يــصلي كــل : ًبكتــاب فيقــرأ أحــدهم ويــسمع اآلخــر، فــإذا مل جيــدوا كتــا يقــول أحــدهم
واحــد منــا علــى حــضرة النــيب مائــة مــرة، فــإذا انتهــوا يــستغفرون هللا كــل واحــد مائــة مــرة، 

  .ذاوهك
جهم، لـذلك وصـلوا إىل فـضل هللا، وإىل إكـرام هللا  ، لـيس تبـارك وتعـاىلفهذا كان 

م مسعوا حضرة النيب    : يقولعندهم وقت للكالم، أل

شدقون، {  ثارون، الم امة ال م م مجلسا يوم الق عد م إ وأ غض إن أ
َ َ َُّ ِّ ََ َ ُ َ ْ ُْ ََ َّْ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ َ ْ ْْ ِّ َّ ِ ِ

َ َ

ْالمتفي َُ َ
هقون
َ ُ

ِ{ ٥٢  

رون يعـــين كثـــريوا الكـــالم، الـــذي ال يتوقـــف عـــن الكـــالم، واملتـــشدقون الـــذي  الثـــر
هـؤالء هـم أبغـض النـاس لرسـول هللا، فهـل !!.يعتقد نفسه أنه فصيح فيـتكلم بكـل أشـداقه

  !!.أضع نفسي يف هذه الدرجة؟
ــدما يــذهب أحــدهم ألحــد مــن الــصاحلني  ــذلك هــؤالء الــذين يتكلمــون كثــريا، عن ًل

   ..!!ى عليه من املقت من عند رب العاملنيُخيش
ِّألن هللا يغار على أحبابه فمن ذهب إليهم ليعطلهم عـن أحـواهلم وأعمـاهلم ينـزل لـه  ُ

  : ســبحانه وتعــاىلعقــاب فــوري يف قلبــه ويف فــؤاده مــن هللا                           
              ))ـــــة٧٧٧٧ ـــــةالتوب ـــصاحلنيوكـــــان ))التوب ــــن دعـــــاء الــ ا (:  مـ ي حجاب م ال تجعلن ًالله

  ).ألوليائك
  كنا عندما ندخل على الصاحلني ماذا كنا نفعل؟

ًكنت أذهب لكثري من الصاحلني، وكنت أحيا أجلـس مـع الرجـل الـصاحل سـاعتني 
أو أكثــر، وهــو جــالس صــامت، وأ جــالس صــامت، ولكــن الــسكوت كــأن فيــه شــحنات 

انتهيـت؟ أقـول : تنزل على الفور مباشرة، فإذا انتهيت يقول يلعلى الدوام، وفيه جتليات 
  .تفضل: نعم، يقول يل: له

                                                           
مذي و٥٢٥٢ مذي و جامع ال   البيه عن جابر البيه عن جابر  جامع ال
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ام عن اللهو-ب    الص

ًالذي يريد أن ينال أحوال الصاحلني فالصيام يكون أوال عـن اللغـو، مث الـصيام عـن  ُ
ُاللهـــو، فالـــذي يريـــد أن يكـــون مـــن الـــصاحلني ال وقـــت عنـــده للهـــو وللعـــب، ولـــذلك أ 

 الناس الذين يشكون من الفراغ، وأ مع أنين على املعـاش ومتفـرغ أشـكو مـن أعجب من
ًضيق الوقت، فال يسع ما أريد أن أفعلـه وال يكفـي، ألن املـؤمن دائمـا لـه تطلعـات كثـرية،  ُ
ًيريد وقتا ليقرأ القرآن، ويريـد وقتـا ليـصلي علـى رسـول هللا، ووقتـا ليطـالع يف كتـب العلـم،  ً ً

  .فسارات وأسئلة الطالبني إن كان على النت أو اهلاتف أو غريهًووقتا لريد على است
ٌفالذي عنده وقت يضيع، فهو يف هذا احلال يضيع عن طريق هللا الذي يوصـله إىل 

، ملـاذا؟ ألن العمـر قـصري، واملطلـوب عظـيم، وال وقـت، وأريـد أن سـبحانه وتعـاىلمراد هللا 
  .شيء يستفيد منهأنتهي بسرعة، ففي كل وقت ال بد أن يكون له فيه 

لطعــام عبــارة عــن خبــز جــاف فيأكــل، وذات مــرة ســيد عمــر  تــون لــه   كــانوا 
ة، فقـالوا لـه: َّأتوا له بطعام عبارة عن فتة، وبعدها قال هلم لطعـام إال فت تـوين  ملـاذا؟ : َّـال 

ا: قال   !!.ما بني الفتيت واخلبز مخسني تسبيحة، وأ أوىل 
كـــل اخلبـــز اجلـــاف كـــل فتـــة ميـــضغها بـــسرعة، عنـــدما   يتـــأخر يف مـــضغه، وعنـــدما 

ـذا الـشأن ، سـيد !ِّفتوفر له وقت يسبح فيه مخـسني تـسبيحة، وكـانوا حيـسبون أعمـارهم 
بت يقول   :زيد بن 

سحرنا {
َ ْ َّ َ َ

َمع  ِّالن َ
ِ
َّ

  َّثم
ُ

قمنا 
َ ْ ُ

ة، ِإ  ِالص
َ ل َّ ان ْم: ق

َ
ُقدر  ْ َ

َذلك؟ 
ِ
َ

  

َقال َ
ُقدر:  ْ َ

ْخم 
َ

َس
ة ِ آ

ً َ {٥٣  

لتـــسبيح، ومل يكونـــوا  لقـــراءة و قــدر قـــراءة مخـــسني آيـــة، فكـــانوا حيـــسبون الوقـــت 
لــدقائق والــساعات مثلنـا، ملــاذا؟ ألنــه يريـد أن يكــون كــل وقتـه مــع مــن ال يغفــل  حيـسبونه 

  .سبحانه وتعاىلوال ينام 
تقبل إذا صـــام عـــن اللهـــو، ال يوجـــد ســـالك يف طريـــق هللا، ويريـــد أن يكـــون لـــه مـــس

                                                           
خاري ومسلم٥٣٥٣ خاري ومسلم ال    ال
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عظيم عند مواله، وعنده وقـت ليـشاهد املسلـسالت أو األفـالم،  علـيكم مـن يـشاهد 
هـذا شـهر !! ؟سـبحانه وتعـاىلمسلسالت يف شهر رمـضان هـل ينتظـر منزلـة كرميـة عنـد هللا 

  .كله جهاد، وحيتاج منك أن يكون الوقت مع هللا على الدوام فيه

   الصوم عن السهو-جـ

  : ويصوم عن اللهوبعد أن يصوم عن اللغو،
  يصوم عن السهو، كيف؟

  ! يسهو حلظة عن ذكر هللاجياهد نفسه أنه ال
! فـــإذا ســـها حلظـــة حياســـب نفـــسه عليهـــا، كيـــف ســـهوت عـــن هللا يف هـــذه اللحظـــة؟

 ذهـب الـشيخ مجـال الـدين األمخيمـي  !.َّكيف ضيعت هذه الدقائق يف عدم ذكـر هللا؟
ه بعـد انتقالـه إىل الرفيـق األعلـى، وكـان مـن  يف ضـرحيليزور سيدي عبد الرحيم القنـائي 

، ويف آخـر احلـديث قـال !أهل املكاشفة، فكان يرى الرجل ويتكلم معـه مـع أنـه يف الـربزخ
ال تغفــل عــن ذكــر هللا طرفــة : ســيدي أوصــين، فقــال لــه ســيدي عبــد الــرحيم القنــائي: لــه

  : عــني، فــأ كمــا تــرى يف روضــات عــالني، ومــع ذلــك أقــول                     

         ))الزمرالزمر٥٦٥٦(( !!!  
وســيدي ، ســبحانه وتعــاىليتحــسر علــى هــذه األوقــات يف الغفلــة أو الــسهو عــن هللا 

  :عبد العال تلميذ وخادم سيدي أمحد البدوي كان يقول
ً صحبت سيدي أحمد البدوي أربعين عاما، فما رأيته غفل ( ُ

  )!.عن ذكر هللا طرفة عين

نــواره، وقــذف فيــه  :ام عــن الــسهو فــإذا صــ حــضر القلــب علــى الفــور، ومــأله هللا 
نيـــة مـــا ال  َّأســـراره، وجعلـــه مـــن أخيـــاره، وصـــب عليـــه مـــن النفحـــات اإلهليـــة والعطـــا الر

   .....ٌيستطيع أحد من األولني وال اآلخرين ذكره
  . أن يبلغنا أمجعني هذا املقامنسأل هللا 
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عة لة السا   ٥٤دروس الل

ام:  العشاءرسد -١ ات الص   )١ (مستح

ــا  كلمــة مــستحبات يعــين إذا عملهــا اإلنــسان فلــه األجــر والثــواب، وإذا مل يعمــل 
  .ٌليس عليه ذنب وال عقاب

 أول مــستحبات الــصيام تعجيــل الفطــر، عنــدما يــسمع اإلنــسان أذان املغــرب، -١
كــد مــن وجــوب امل غــرب، يفطــر أو إذا كــان يف مكــان ال يــصل إليــه فيــه صــوت األذان، و

خ ما عجلوا اإلفطار، وأخروا السحور { :ًفورا، لقوله  َ تزال أم  َ ُُ َُّّ ُ َّ َ َْ ْ
ِ
ْ ََ َ ََّ

ِ ِ
َ َ{٥٥ 

َّانتظـر حـىت يتـشهد، يريـدون أن : بعض أهلنـا يف القـرى إذا أردت الفطـر يقـول لـك
ر علــى أفطــ) هللا أكــرب(يتأكــدوا، ولكنهــا ليــست موجــودة يف الــدين، فعنــدما يقــول املــؤذن 

ٌالفور إن كان على متر أو ماء أو على أي شيء حلو ُ. 

خري اإلفطار، يعين املباح أمامه أن يفطر، وأخر  َّإذا كان اإلنسان ليس له عذر يف  ُ ٌ ُ
د التــأخري، فهــذا يؤاخــذ ألنــه خــالف اهلــدي النبــوي الــشريف الــوارد عــن  ُاإلفطــار، وتعم ــ َّ

َّق مزدمحا قبل املغرب، وأذن عليـه األذان لكن إنسان يركب سيارة، والطري، رسول هللا  ً
  .وليس معه شيء ولو ماء ليفطر عليه، فهذا له عذر، وأول ما جيد املاء يفطر على الفور

ٌ مع تعجيل الفطور هناك عـدة سـنن نبويـة ينبغـي أن نراعيهـا مـع الفطـور، فكـل -٢
ًصــائم لــه عنــد فطــره دعــوة ال تــرد، فــإذا أ عنــدما أمســع أذان املغــرب ُ  أدعــو دعــويت الــيت ٌ

ِّأعطاها يل هللا أوال، وبعدها أسم هللا وأفطر، أي دعـاء تريـده مـن أمـور الـدنيا واآلخـرة، أو  ُ ً
  :تدعو بدعاء السيدة عائشة عندما قالت

ت{  َا رسول هللا أرأ ْ إن َ
ْ
ُعلمت ِ ْ ِ

لة ُّأي َ ٍل لة ْ ل
ُ القدر ْ

ْ َ
ُأقول َما  ُ

َفيها؟ 
َقال ِ َ

:"  

ِقو
ُ

َّهمالل : َإنك ُ َّ
ٌّعفو ِ ُ م َ ُّتحب ٌك

ِ
ُ

َالعفو  ْ ُفاعف َ ْ َ
ِّع  َ {٥٦  

                                                           
ي ٥٤٥٤ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١١١١ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٦٦ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
   مسند أحمد عن أ ذر الغفاري  مسند أحمد عن أ ذر الغفاري ٥٥٥٥
شة ر هللا عنها٥٦٥٦ مذي وابن ماجة عن عا شة ر هللا عنها جامع ال مذي وابن ماجة عن عا    جامع ال
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اللهــم اغفــر ذنــويب، أو اللهــم يــسر يل حــسايب، أو أو اللهــم : فــإذا أردت أن تقــول
س بـذلك، أي دعـاء، واجعـل  وسع أرزاقي واشف أمراضي، أو اللهـم اهـد أوالدي، فـال 

، ألن اتــك الــيت حتتاجهــا مــن هللا ُلنفــسك كــل يــوم دعــاء تنهــي فيــه كــل طلباتــك وحاج
  :ُهذا دعاء مستجاب وال يرد، قال 

ُّإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد {  َ ُ َ ً َ ْ َ َ
ِ

ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ
ِ

َّ َّ
ِ{٥٧  

مـري الرسـل واألنبيـاء يف الفطـر، فنفطـر -٣  استحب العلماء واألطبـاء أن نقتـدي 
  .ر عاديًعلى متر، إما أن يكون مبلوال بلنب، أو مبلول يف ماء، أو مت

إن اإلنـسان يف آخـر : وملاذا التمر؟ هذا من إعجاز النبوة، فاألطباء والعلمـاء قـالوا
اليــوم يكــون اجلــسم قــد وصــل إىل حالــة مــن اهلــزال والكــسل والــوخم، فيحتــاج إىل شــيء 
ًينشط األعـضاء سـريعا، فلـو بـدأ األكـل بـشيء دهـين إن كـان زبـد أو قـشدة أو مـا شـابه، 

  .َّ ساعات حىت تصل إىل الدم وتصل إىل األعضاء لتتنشطفهذه تستغرق حوايل ست
ًولــو بــدأ أوال مبــادة بروتينيــة كــاللحم أو الــسمك أو مــا شــابه قــالوا أيــضا حتتــاج إىل : ً

  .حوايل أربعة ساعات حىت تصل وتنشط اإلنسان
ًفما الـشيء الـذي ينـشط سـريعا؟ قـالوا املـواد الـسكرية، فخـالل دقـائق تكـون قـد : ُ

  .شطت اإلنسان، وأعطت لإلنسان احليوية اليت حيتاجها يف هذا الوقتوصلت للدم، ون
لــذات؟ الــبلح ســيد رســول هللا   اختــاره ألنــه مكــون مــن أليــاف، وملــاذا الــبلح 

لتــدريج، فــال  وهــذه األليــاف عنــدما تنــزل إىل املعــدة متــتص املــاء، وجتعلــه ينــزل إىل املعــدة 
دفعـة واحـدة إىل املعـدة قـد يـؤذي اإلنـسان، يؤذي اإلنسان، لكن إذا شربت املاء ووصل 

ه، كيف نشرب؟ قال ولذلك    :ً مل يرتك شيئا إال وعلمنا إ

إذا {
َ
َب ِ

َ
م  ْأحد ُ مص َ َّفل ُ َ َ

ُّعب َوال َمصا،  ُ ا َ فإن َع
َّ

ِ
َ

اد  َال َ َمن ِ
ِّالعب ِ َ {٥٨  

يت اإلنــسان وهــو عطــشان فيــذهب إىل  الثالجــة مــرض الكبــد مــا ســببه الرئيــسي؟ 
ــد هــو مطــبخ اجلــسم  ــد، والكب ُوخيــرج زجاجــة ويــشرب منهــا مــرة واحــدة، فتــصل إىل الكب

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٥٧٥٧ د هللا بن عمرو ر هللا عنهما س ابن ماجة والبيه عن ع    س ابن ماجة والبيه عن ع
   س البيه س البيه٥٨٥٨
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كلــه ليحولــه إىل الطعــام املناســب ألعــضاء جــسم اإلنــسان،  ُالــذي يطهــي الطعــام الــذي 
فهذا طعام للعني، وهذا طعام للمخ، وهذا للسان، وهذا طعـام لليـد، كـل جـزء مـن أجـزاء 

ِّ مـن الـذي يـصناإلنسان له طعام خاص به، ومطـبخ .. ع طعامنـا هـذا؟ مطبخنـا وهـو الكبـدُ
ه، ويـؤثر يف جزئياتـه،  ر، وعنـدما ينـزل املـاء البـارد عليـه ال بـد أن يـؤثر يف خـال ُيعين فيه 
َّولــذلك حــضرة النــيب أمــر عنــدما نــشرب املــاء أن منــصه ونــشربه علــى ثــالث مــرات، وكــل  ُ

، وبعد املرة الثالثة تقول: نتهاء تقولبسم هللا وبعد اإل: مرة يف البداية تقول   :احلمد 

نا{  ذن جعله ملحا أجاجا  ا فراتا برحمته، ولم  َالحمد  الذي جعله عذ ْ ْ َ َُ َُ ََ َْ َ َْ
ِ ِ َ َ

ِ
ُ ْ

ِ ِ ِ
ُ{ ٥٩  

ا،  فلو عاملنـا هللا بـبعض ذنوبنـا لـن جنـد قطـرة مـاء حلـوة علـى وجـه البـسيطة لنـشر
  . بناارك وتعاىلتبلكنها رمحة من هللا 

ـــر؟ هــــو أســــرع مــــادة ســــكرية تــــصل إىل أعــــضاء  كــــل التمـ فمــــاذا حيــــدث عنــــدما 
حيــة أخــرى هــو لــيس بــه مــواد دهنيــة وال مــواد بروتينيــة  حيــة، ومــن  ُاإلنــسان، هــذا مــن 
َّتؤذي املعدة، وهي غري جاهزة للهضم، كذلك كما قلنا أن التمر ميتص املـاء الـذي أشـربه 

لتدريج   .لينزل 
ملـاء، فمن للـنب، أو  ً اهلدي النبـوي أن اإلنـسان يفطـر علـى التمـر إن كـان مبلـوال  ُ

ًأو مترا جافا، ويشرب بعده املاء، فهذا هدي احلبيب املختار  ً.  
ــل إنــــسان مــــسلم، أ أوالدي  ــى حــــسب حالــــة كــ بعــــد ذلــــك صــــالة املغــــرب، وعلــ

ًن أصلي املغـرب أوال فبهـا ال تنتظروين وكلوا أنتم، وأ أريد أ: أعطيتهم تفويض وقلت هلم ُ
ونعمت، وهذا أنفع وأحسن ألي إنسان، ملاذا؟ حلظة نزول الطعام يف بطن اإلنسان، فـإن 
س ليفـرز  يئ ويتم التنبيه على أعضاء اهلضم يف اإلنسان فيتجهزوا، فيتنبـه البنكـر ُاملعدة 

 والربوتـــني، وكـــل ُاألنـــسولني ليهـــضم الـــسكر، وتنبـــه املـــرارة إلفـــراز العـــصارة املراريـــة للحـــم
َّعضو يتنبه، وحىت ينتهي اإلنسان من الصالة تكون األعضاء جاهزة الستقبال الطعام ٍ ُ.  

كل كثريا، ولكنه سيأكل كما قـال ربنـا: ًأوال   : ًلن                         

                     ))األعرافاألعراف٣١٣١((.  

                                                           
ا ش ش٥٩٥٩ مان للبيه والدعاء للط اعب اإل مان للبيه والدعاء للط   عب اإل
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كـل كثـريا عنـد املغـرب وعنــد ُلـن يـصلي: ًنيـا ً الـرتاويح ويغالـب النـوم، ألن الـذي 
صـــالة الـــرتاويح يغالبـــه النـــوم، ألن الطعـــام يف املعـــدة تـــزاحم عـــن الوضـــع الطبيعـــي، والـــدم 
ــه  ــدم الــذي يف املــخ بــسيط، فيأتي الــذي يف اجلــسم كلــه حتــول للمعــدة للهــضم، فأصــبح ال

  .الكسل والرتاخي والنوم
ِّمتمـــسكني يب لألكـــل معهـــم، وهـــذه فرصـــة ألعلمهـــم آداب أمـــا إذا كـــان أوالدي  ُ

الطعـــام يف رمـــضان، وأ ال أعـــرف أن أجلـــس معهـــم قبـــل رمـــضان وال بعـــد رمـــضان، فمـــا 
ُهللا، وكل بيمينـك، وكـل قل بسم : املانع أن أجلس معهم لألكل، وأقول لكل واحد منهم

ىل العــشاء، ألن اإلنــسان وبعــد أن أنتهــي أصــلي املغــرب، املهــم ال أنتظــر إ.... ممــا يليــك 
ُبعد األكل يرختي جـسمه، فينتظـر حـىت يـشرب الـشاي، وإذا أعجـب بـشيء يف التلفزيـون 

َفلــم تــضع نفــسك يف هــذه !!.ِّقــد ينتظــر، وفجــأة يــسمع أذن العــشاء وهــو مل يــصل املغــرب ِ
ُأنــت تفطــر عنــد املغــرب مــع أوالدك أو إذا كــان معــك ضــيوف، ألنــك لــن تقــول ! الورطـة؟

كـل معهـم لتجـرب خبـاطرهم، للضيوف هي ًا نصلي أوال إال إذا كان عنـدهم رغبـة، فـتجلس  ُ
  .تبارك وتعاىلًوبعد أن تنتهي من األكل مباشرة تقوم إىل صالة املغرب حاضرا  

عةدرس -٢ لة السا ــــح الل ام:  تراو ات الص   )٢ (مستح

خري السحور لقوله -٤  :  

} 
َ

ُتزال  َ ِأم َ
ْخ َّ

َ
َاإلفطار، َّجلواَع َما ِ َ ْ

ِ
ْ

ُوأخروا  َّ َالسحور َ ُ ُّ {٦٠ 

والسحور وقته يبدأ من منتصف اليـل يعـين مـن حـوايل الـساعة الثانيـة عـشرة، لكـن 
بــت الوقــت املثــايل للــسحور الــذي كــان يتــسحر فيــه رســول هللا  ، روى ســيد زيــد بــن 

قال ،:  

سحرنا {
َ ْ َّ َ َ

َمع  ِّالن َ
ِ
َّ

  َّثم
ُ

قمنا 
َ ْ ُ

ة، ِإ  ِالص
َ ل َّ ان ْم: ق

َ
ُقدر  ْ َ

َذلك؟ 
ِ
َ

َقال  َ
 :

ُقدر ْ َ
َخمس 

ِ ْ َ
ة  آ

ً َ {٦١  

                                                           
   مسند أحمد عن أ ذر الغفاري  مسند أحمد عن أ ذر الغفاري ٦٠٦٠
ت ٦١٦١ د بن ثا خاري ومسلم عن ز ت  ال د بن ثا خاري ومسلم عن ز    ال
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عة من رمضان  لة السا  )٥٠             (ه                                ١٤٤٠دروس الل

ــا مل تكــن قــد اخرتعــت  لــساعات والــدقائق والثــواين أل كــانوا ال حيــسبون الوقــت 
ت هللا، وذكر هللا، والتسبيح، واالستغفار    !!.بعد، وإمنا حيسبون الوقت بتالوة آ

 أن ذهبــوا للــصالةكان مقــداره تــالوة مخــسني آيــة، الوقــت بعــد انتهــاء الــسحور إىل
  .وهو ما نسميه وقت اإلمساك، وهو حوايل ثلث ساعة قبل الفجر

أن اإلنـسان : ً علـى هـذا الـنهج، واسـتحب لنـا ذلـك؟ أوالملاذا مشى رسول هللا 
كــل يتحــول الــدم الــذي يف جــسمه كلــه إىل املعــدة ليهــضم الطعــام، فيقــل تواجــد  عنــدما 

لليـل، يف الـساعة الواحـدة مـثال سـينام، ومل يـستطع أن يقـوم مـن الدم يف امل ًخ، فإذا أكل 
ضم الطعام   .املنام بسبب الوخم الذي سيطر عليه ألن الدم كله يف املعدة منشغل 

ــل الفجــر، وبعــد ذلــك يتوضــأ، مث يــذهب إىل املــسجد ليــصلي  لكــن إذا تــسحر قب
 ذلك كله حوايل سـاعة، وعنـدها سـتكون الفجر، مث خيتم الصالة ويسبح هللا، فيستغرق يف

املعدة على وشك االنتهاء من هضم الطعام، فريجع الدم إىل وضـعه الطبيعـي، وبعـد ذلـك 
م سيكون اجلسم يف األرض والروح يف ملكوت السماوات، ألنه سيكون نومـ  ًا شـفافًاإن 

ئمـورد يف بعـض األثـر أن سـيد رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص... ًا  وخفيفًاولطيف  يف ًا رأى اإلمـام علـي 
ــه بعــض أصــحابه أنوقظــه؟ قــال ٌّدعــوه، علــي وإن كــان جــسمه علــى : ((مــسجده، فقــال ل

ملـــأل األ ولـــذلك كـــان النـــيب بعـــد صـــالة الفجـــر علـــى الـــدوام ، ))علـــىالثـــرى إال أن قلبـــه 
  :يلتفت إىل أصحابه ويقول هلم

م{  ْأ لة َرأى ُّ الل
َ ا؟  ْ َرؤ ْ ُ{٦٢  

؟ كــان كــل واحــد مــنهم مبجــرد أن ينــام فــإن الــروح تــسافر يف ســياحة ملكوتيــة ملــاذا
ـــراه  ـــا ال ي ــرى م ــن املالئكـــة، أو تـ ـــذهب إىل اجلنـــة، أو جتتمـــع بنفـــر مـ ـــد حـــضرة هللا، فت عن

  .الناظرون، فيقوم مسرور اخلاطر وسعيد البال مبا له وما رآه عند الواحد املتعال 
 وهـــو احلكـــيم األعظـــم كـــان حـــريص علـــى كـــل أعـــضاء أن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص: األمـــر الثـــاين

َّـاألمة، واألمة فيهــا الطفـل الــصغري، وفيهـا الـشاب، وفيهــا الـشيخ الكبــري، فالـذي يناســب  َّـ
خـري الـسحور، حـىت ميكـث الطعـام يف معدتـه  الطفل الصغري والـشيخ الكبـري يف الـسحور 

                                                           
   اتحاف المهرة ومسند أحمد اتحاف المهرة ومسند أحمد٦٢٦٢
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عة من رمضان  لة السا  )٥١             (ه                                ١٤٤٠دروس الل

لنهار، ولذلك ال بد من السحور،   : ولذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص يف السحورفرتة طويلة فال جيوع 

ُسحروا{  َّ َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

ُالسحور ِ  ة َّ بر
ً َ َ {٦٣.  

كل قال  كل أي شيء، وإن مل تستطع أن    :حىت لو كنت غري جائع عليك أن 

 }
َ

ْروا ولوَّحَس َ ٍ ماءْنِ مٍةَرعَجِ ُ َ{ ٦٤  

خذ بركة السحور، هذه الربكة جتعلك ال تعطـش طـوال ًنهـار وال جتـوع أبـدا  الحىت 
  إن شاء هللا، 

ــون يف الــــسحور مــــادة  :أمــــا األوالد الــــصغار فــــال بــــد أن نــــسحرهم وال بــــد أن يكــ
ســـتمرار، خـــالف  بروتينيــة، علـــى األقــل بيـــضة، ألن الطفــل الـــصغري جــسمه يبـــين خــال 

ًميـا الكبري الذي انتهى بناء اخلال عنده، فإذا نفد الطعام من الطفل فإن الذي حيـدث عل
ـا، فيحـدث للطفـل  كمـا قـالوا أن املعـدة تكـسر بعـض اخلـال مـن جـسم الـصيب لتتغـذي 
ضعف، ولذلك ال بد أن يتسحر الصغري، ويكون يف الـسحور مـادة بروتينيـة والـيت تتكـون 

  .منها خال جسم اإلنسان
لنسبة للكبار ال بد أن يتسحر، ويكون مع السحور أصبع مـن املـوز وبلـح  :ًأيضا 

ســيوم، وهــذه املــادة جتعــل اإلنــسان طــوال وتينــ ة، ملــاذا؟ ألن هــذه الفواكــه غنيــة مبــادة البو
  .النهار ال يعطش وال جيوع، وهذا هو السحور الصحي

م الـصيف  وهذه وصـفة طبيـة ولكنهـا مناسـبة لكبـار الـسن وللجميـع، وخاصـة يف أ
ــا أمجعــني يف الــيت يطــول فيهــا النهــار، فمــا أروع حبيــب هللا ومــصطفاه يف وصــفه النــ افع لن

  .مجيع مراحلنا يف هذه احلياة
ديه وسريتهنسأل هللا     .. أن يوفقنا للسري على سنته، والتمسك 

خــالق حـــضرته، وأن جيعلنــا مـــن الــذين يـــستمعون ونــسأله  ِّ أن جيملنــا أمجعـــني 
  .القول فيتبعون أحسنه

                                                           
س ٦٣٦٣ خاري ومسلم عن أ س  ال خاري ومسلم عن أ    ال
ان عن ابن عمر ر هللا عنهما٦٤٦٤ ان عن ابن عمر ر هللا عنهما صحيح ابن ح    صحيح ابن ح
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لة الثامنة من رمضان   )٥٢             (                                ه١٤٤٠درس الل

ــــحدرس لة  تراو   ٦٥الثامنة الل

ات والنوافل ال نتقرب ب امالق   ها إ هللا  الص

ِبسم هللا الرمحن الـرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ َّـ احلمـد  الـذي جعلنـا مـن أمة القـرآن، ونبينـا النـيب دمحم - ِ
ن، وديننا دين اإلسالم، والصالة والسالم على من اختاره هللا   لتنـزل سبحانه وتعـاىلالعد

  .القرآن، سيد دمحم وآله وصحبه أمجعني
لـذات؟ أجـاب هللا ملاذا أمر هللا تعاىل  تبـارك وتعـاىل املسلمني بـصيام شـهر رمـضان 

  : عن هذا السؤال يف قوله عز شأنه                              ))البقرةالبقرة١٨٥١٨٥((.  
ُ عظم القرآن؛ ألنه خري كتاب أنزل من عند حـضرة الـرمحن، سبحانه وتعاىلفإن هللا  َّ

ُوعظم الشهر الذي أ ُنزل فيـه القـرآن وأمـر بـصيامه، وعظم الليلـة الـيت أنـزل فيهـا القـرآن َّ َّـ
ُوجعلها خري من ألف شهر يف عبادة وطاعة حلضرة الرمحن، وعظم النـيب الـذي أنـزل عليـه  َّ
ُالقرآن، وجعله سيد النبيني واملرسلني، وعظم األمة اليت أنزل هلـا القـرآن وجعلهـا خـري أمـة  ُ َّ

  .ُأخرجت للناس
ت  وجعل هللا ٌ هذا الشهر الكرمي شـهر للمـسلمني لرفعـة الـدرجات، ونيـل القـر

  :، وهو القائل سبحانه يف حديثه القدسيتبارك وتعاىلوالكماالت من هللا 

َوما{  َتقرب َ َّ َ َ
َّإ  دي ِ ِع ْ ٍء َ ْ َ

َّأحب ِ َّإ َ َّمما ِ ضت ِ ُاف ْ َ َ ه، ْ ِعل ْ َوما َ ُيزال َ َ دي َ ِع ْ َ 

ُيتقرب َّ َ َ ِالنوافل َِّإ َ ِ َ َّ
َّح ِ ه، َ ُأح َّ فإذا ِ

َ
ِ
َ

ته  ُأحب ُ ْ ُكنت َْ ْ
ُسمعه  َ ْ ُسمع ِالذي َ َ ْ ِه، َ ِ 

ه ُو ََ َ ُي ِالذي َ ِ ْ ِه، ُ ده ِ ُو ََ طش ِال َ ُي ِ ْ َبها، َ ُورجله ِ ْ ِم ِال َ ْ َبها، َ ن ِ و
ْ
ِ
َ 

ِسأل
ُألعطينه، َ َّ َ ِ

ْ ُ َ
ْول 

ِ
ِاستعاذ َ

َ َ َ ذنه  ْ ُألع َّ َ
ِ
ُ َ

{٦٦  

ــا إىل ذلــك إال مبــا كــان  ــا هللا؟ ال ســبيل لن ــا إىل هللا ليحبن ُمــا النوافــل الــيت نتقــرب 
  : عليـــه ســـيد رســـول هللا، ألن هللا قـــال لنـــا يف شـــأنه                          

                                                           
ي ٦٥٦٥ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠٢٠١٩١٩//٥٥//١٢١٢ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٧٧ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
رة ر هللا عنه٦٦٦٦ ان والبيه عن أ ه خاري وابن ح رة ر هللا عنه صحيح ال ان والبيه عن أ ه خاري وابن ح    صحيح ال
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                                                ))األحزاباألحزاب٢١٢١((.  
ــا ســيد الــسادات إىل هللا  ت والنوافــل الــيت كــان يتقــرب  ، وســنبدأ ذكــر القــر

  ..ًاآلخرة، وجبواره يف اجلنة أمجعني، وسنتناوهلا تباعا َّلعلنا نتأسى به، فنحظى برفقته يف 

  تالوة القرآن -١

ـا رسـول  ت وأوهلـا الـيت كـان يتقـرب   يف هـذا الـشهر الكـرمي إىل هللا أعظم القر
  :هللا تالوة القرآن، فقد روى سيد عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنهما فقال

ان {
َ

ُّالن 
ِ
َّ

َأجود ملسو هيلع هللا ىلص  َ الناس ْ
َّ

 ، ْالخ َ
ان ِ و

َ ُأجود َ َ ون َما ْ
ُ رمضان ِ َ

َ َ َ َح َ
ِ 

ُلقاه ََ
ل،  ُج ْ

ان ِ و
َ ْج َ ه ُلِ ِعل ْ م َ الس

َ ُلقاه َّ ََ
لة َّل  ٍل رمضان، ِ ْ

َ َ َ َّح َ سلخ َ ي
َ

ِ َ ْ َ 

ُعرض ْ ه َ ِعل ْ ُّالن َ
ِ
َّ

ملسو هيلع هللا ىلص القرآن، 
َ ْ ُ

فإذا 
َ
ِ
َ

ه  ُلق َ ل ِ ُج ْ
ه ِ ِعل ْ م، َ الس

َ ان َّ
َ

َأجود  َ ْ 

ْالخ َ
َمن ِ

ــح ِ ــ ِالمرسلة ِّال
َ ْ ُ {٦٧ 

ْعنو رة َ أ ه
َ َ ْ َ ُ

ِ  َقال َ
ان {:  

َ
ِّعرض ع الن  

ِ
َّ َ ُ ْ َ ،ل عام مرة  القرآن 

ً َُّ َْ
ٍ

َ َّ َ

ه  ض ف ه مرت  العام الذي ق ِفعرض عل ِ َِ َ
ِ
ُ

ِ ِ
َ َ

ِ
َْ َ َّ ََ ْ َ

{٦٨  

رة جربيـل يقـرأ والنـيب  تيه كل ليلة يف شهر رمضان ليتدارسا القـرآن،  ًكان جربيل 
 رة النيب  يقرأ وجربيل يسمع، وكان خيـتم القـرآن يف كـل رمـضان مـرة، إال ً يسمع، و

  .يف العام الذي انتقل فيه إىل الرفيق األعلى، ختمه يف هذا العام مرتني
 كـان خيـتم يف شـهر رمـضان مـرة، فكيـف مبـا خـذ مـن هـذا احلـديث أن الرسـول 

يفعلـــه كثـــري مـــن النـــاس اآلن وجيلـــسون يتبـــاهون، يقـــول أحـــدهم أ ختمـــت القـــرآن ســـبع 
ــذا؟: مــرات، والثــاين يقــول ، هللا الــذي !!وأ ختمتــه عــشر مــرات، لكــن مــاذا يــصنع هللا 

  : أنزل القرآن مباذا أمر عنـد تـالوة القـرآن؟ قـال                          ))القمـرالقمـر١٧١٧(( 
  : لـيس للـتالوة، و لكـن للــذكر يعـين الفهـم والتــدبر              ))أيـن الــذي  ))القمـرالقمـر١٧١٧

  !!.تذكر والذي تدبر والذي فهم معاين القرآن الكرمي؟
                                                           

اس ر هللا عنهما٦٧٦٧ خاري ومسلم عن ابن ع اس ر هللا عنهما ال خاري ومسلم عن ابن ع    ال
س ٦٨٦٨ مذي عن أ رة ر هللا عنه وال خاري عن أ ه س  صحيح ال مذي عن أ رة ر هللا عنه وال خاري عن أ ه    صحيح ال
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ألن القــرآن يف احلقيقـــة رســائل مـــن هللا أرســلها هللا إىل كـــل مــسلم، وكـــل مــسلم لـــه 
ٌ فهم القرآن، حـىت ولـو كـان أميـا، حـىت ولـو كـان غـري عـريب فلـه نـصيب يف فهـم ٌنصيب يف ٍ ً ُ

  .القرآن
ل رضـاه  ما املطلوب يف هذه الرسائل؟ أعرف ماذا يريـد مـين ألنفـذه وأعمـل بـه فـأ

  :، صحيح حنن حنفظ احلديث الشريفتبارك وتعاىل

ْمن { َقرأ َ
َ

ْحرفا  ْمن َ
ِكتاب ِ

َ
ُفله ِا ِ َ

ِه  َحس ِ نة،َ
ٌ َ

والحسنة 
ُ َ َ َ ع َ

ْ َ
َأمثالها، ِ

ِ
َ ْ 

َ
 

ُأقول ُ
ٌحرف، الم  ْ ن َ ْول

ِ
ٌألف َ

ٌحرف، ِ ْ ٌمو َ
َ ٌحرف، َ ْ م َ ٌوم

ِ
ٌحرف َ ْ َ {٦٩  

ـا رسـول هللا  َأقرب القرب الـيت كـان يتقـرب  ُ - وأدعـو هللا أن نكـون علـى أثـره 
ت، لكنها ختمـة واحـدة  تالوة القرآن، ولكنه مل يكن يعد ختما-أمجعني يف شهر رمضان 

  : فقــط طــوال الــشهر مــع التــدبر، ألن هللا قــال لنــا يف القــرآن                    

                 ))ت ويعرفوا ماذا فيها))صص٢٩٢٩   .ُ مل يقل ليقرأوا، ولكن ليتدبروا هذه اآل
  :  وقـــال هلـــموالـــذي يقـــرأ القـــرآن بطريقـــة ســـريعة عـــاب علـــيهم هللا           

                           ))ــــسرعون؟ ))دمحمدمحم٢٤٢٤ ـــ ــ ـــــاذا ي ـــ ــــؤالء ملـ ـــ ـــدون ! هــ ـــ ـــل يعـــ ـــ هـــ
، وهللا يريــدهم أن يفهمــوا هــذه الكلمــات، ويعملــوا مبــا فيهــا مــن إشــارات مــن !!حــسنات؟

  .سبحانه وتعاىلخالق األرض والسماوات 
آن يف رمـضان كمـا ينبغـي، وتكـون قـراءة بتـدبر ومتعـن مـع الفهـم، َّفعلي أن أقرأ القر

َّفإذا استعصت علي بعـض الكلمـات، آيت مبـصحف مفـسر، فيكـون القـرآن يف املنتـصف، 
ت،  ت، واملعــىن اإلمجــايل لــآل ويف اهلــوامش معــاين الكلمــات الــصعبة، وأســباب نــزول اآل

ت   .حىت أعرف ما املطلوب من هذه اآل
 - وهــؤال أســاتذتنا وأســاتذة العــامل كلــه يف تــالوة القــرآن -  أصــحاب رســول هللا

جعلنــا القــرآن : (مــا كــان مــوقفكم مــن القــرآن؟ قــال: يــسألون ســيد عبــد هللا بــن مــسعود
لليل، ونعمل مبا فيها يف النهار   ).رسائل من ربنا إلينا، فكنا نقرأها ونتدبرها 

 يف هــذه الرســائل حــىت أنفــذها، هــذه رســائل أرســلها هللا يل، فــأنظر مــاذا يريــد مــين
                                                           

د هللا بن مسعود ٦٩٦٩ مذي والبيه عن ع د هللا بن مسعود  جامع ال مذي والبيه عن ع    جامع ال
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لة الثامنة من رمضان   )٥٥             (                                ه١٤٤٠درس الل

ُولــذلك عنــدما كــانوا يقــرأون كانــت هنــاك حالــة صــفاء ونقــاء وروحانيــة، فــسيد أســيد بــن 
ئـم، وقريـب ُحضري   وأرضاه، كـان يقـرأ يف صـالة بيتـه، وجبـواره علـى الفـراش ابنـه حيـي 

اف أن منه فرسه مربوط، وأثناء قراءته القرآن فوجئ أن الفرس يتحرك حركة شـديدة، فخـ
ًيطــأ ابنــه حبــافره، فنظــر فوجــد جنفــا موجــود يف ســقف املنــزل يــضيئ املكــان كلــه، ومل يكــن 

 عندهم جنف مثلنا، فتعجب من هذا النجـف املوجـود يف الـسقف، فـذهب لرسـول هللا 
  :وحكى له، فقال 

َتلك {
ئكة ِ الم

ُ
ِ

َ ْانت َ َ
ُستمع 

ِ
َ ْ َ

ْولو َلك،  َقرأت َ َ حت َ ْألص َ َ ْ َ َ
َيرا  ُالناس َهاَ َّ

 َما 

ُست ِ
َ ْ َ

ْمنهم   ُ ْ
ِ{٧٠  

املالئكة نزلت لتسمع تالوة القرآن مـن املـستغرق يف تـدبر ومعـاين القـرآن، ويعـيش 
  .سبحانه وتعاىلمع حضرة الرمحن 

ما دامت هذه رسائل هللا إلينا، فليس معـىن هـذا أن أفـتح القـرآن يف : ووصييت لكم
م الشهر أو قبلها إن شـاء هللا :  بقليل أغلق املصحف وأقول لهشهر رمضان، ويف آخر أ

  .، فهذا ال يصح!!ميعاد السنة القادمة
لكن ال بد للمؤمن أن يكون له كل يـوم مـا تيـسر مـن القـرآن، فـانظر مـاذا قـال لنـا 

  هللا؟                    ) ) املزملاملزمل٢٠٢٠(( :  
ٍكـل يـوم كنـا : ( يقولـونم كـانوايعين اجعل لك كل يـوم ولـو صـفحة، فالـصحابة 

لقرآن، كنا خناف أن يصيبنا سوء يف ذلك اليوم   ).ُال نستفتح فيه 
   !!ال بد أن يستفتح املصحف كل يوم ولو صفحة حىت يكون من عباد الرمحن

  :قال 

ُأهل { ِالقرآن ْ ْ ُ
ْهم  ُأهل ُ ُوخاصته ِا ْ ُ َّ ََ

 {٧١  

   .نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني

                                                           
د الخدري ٧٠٧٠ د الخدري  صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ سع    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ سع
س ٧١٧١ م  المستدرك عن أ س  مسند أحمد والحا م  المستدرك عن أ    مسند أحمد والحا
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ــــحدرس  لة تراو   ٧٢ التاسعة الل

  آداب تالوة القرآن -٢

لليلــة الــسابقة  ــا ُســئل ًاســتكماال لــدرس الــرتاويح   عــن أفــضل عبــادة يتقــرب 
  :املؤمن إىل هللا؟ فقال 

ُأفضل { َ ْ
ادة  ِع

َ َ ِأم ُ
قراءة َّ

ُ َ َ ِالقرآن ِ ْ ُ
 {٧٣ 

ا أي مؤمن إىل هللا هي تالوة القرآن، وأجرها قال ف   :يه أفضل عبادة يتقرب 

ْمن { َقرأ َ
َ

ْحرفا  ْمن َ
ِكتاب ِ

َ
ُفله ِا ِ َ

ِه  حسنة، ِ
ٌ َ َ والحسنة َ

ُ َ َ َ ع َ
ْ َ

َأمثالها، ِ
ِ
َ ْ 

َ
 

ُأقول ُ
ٌحرف، الم  ْ ن َ ْول

ِ
ٌألف َ

ٌحرف، ِ ْ ٌمو َ
َ ٌحرف، َ ْ م َ ٌوم

ِ
ٌحرف َ ْ َ {٧٤  

رآن، بعــضها َّوتـالوة القــرآن ال بــد هلــا مـن آداب يتبعهــا أهــل اإلميــان عنـد تــالوة القــ
ن  ج وهدي وسنة النيب العد ه يف    .ٌوارد يف القرآن، وبعضها وجد

مة تالوة القرآن، أو ملس املصحف للرجل وللمـرأة : أول هذه األداب ًحيرم حرمة  ُ
    : سبحانه وتعاىليف حالة اجلنابة، لقول هللا                    ))الواقعةالواقعة٧٩٧٩((.  

ك حيـــرم عليهـــا يف حالـــة الـــدورة الـــشهرية، ويف حالـــة النفـــاس أن متـــس واملـــرأة كـــذل
ح السادة العلماء ليـسر الـدين ووسـطيته أن مـن  ُاملصحف، أو أن تقرأ القرآن للتعبد، وأ

ِّكانت حتفظ القرآن، أو حتفظ القرآن، أن تقرأ القـرآن أثنـاء فـرتة الـدورة ُ  أو أثنـاء النفـاس، ََ
ــرورة،  ــى َّ يـــسوهللا ألن هـــذه ضـ ـــر، فأصـــبح القـــرآن موجـــودا اآلن علـ ـــا األمـــر أكث ًر لن

ًالتليفــون احملمــول، فــإذا عليهــا أن ال متــس املــصحف وال تلمــسه، وإذا أرادت أن تراجــع، 
خــذ حكــم املــصحف الــشريف  تراجــع علــى التليفــون احملمــول، وهــو قطعــة مــن حديــد ال 

  . وأمر حبفظهَّالذي نزله هللا 
ينبغي ملن يقرأ القرآن للتعبد أن يكون على وضـوء إن : آناألدب الثاين لتالوة القر

                                                           
المقطم ٧٢٧٢ ي  ن الخ المقطم   مجمع الفائ ي  ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١٣١٣ ه  ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٨٨  مجمع الفائ
ش ٧٣٧٣ مان للبيه ومسند الشهاب عن النعمان بن  ش  شعب اإل مان للبيه ومسند الشهاب عن النعمان بن     شعب اإل
د هللا بن مسعود ٧٤٧٤ مذي والبيه عن ع د هللا بن مسعود  جامع ال مذي والبيه عن ع    جامع ال
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ًاستطاع، ألنه أحيا يكون اإلنـسان راكبـا يف وسـيلة مواصـالت، ويريـد أن يـستغل الوقـت  ً
ن ، ألتبـارك وتعـاىليف طاعة هللا، ومل يـتمكن مـن الوضـوء، فـال مـانع مـن أن يقـرأ كتـاب هللا 

ُهللا جعل يف ديننـا سـعة ويـسر،  ن يف املـسجد األفـضل أن يكـون علـى وضـوء، لكـن إذا كـاً
، إال إذا  ًوأن يكـون متجهــا إىل القبلـة، وأن يكــون جالـسا جلــسة فيهـا خــشوع وخــضوع  ً

يعـين ،  أعلـم بـه، وال ختفـى عليـه خافيـة، ويعفـو عنـه ٌكان فيه عيب جسماين، فا 
  .عذر مرضيال يصح إلنسان يف املسجد وميد رجليه جتاه القبلة إال إذا كان لديه 
مـول، أو مـسجل، احملإذا كان اإلنـسان ال يـستطيع أن يقـرأ، فليـسمع، إن كـان مـن 
َّ ميسرا ألمتهأو من إذاعة القرآن الكرمي، أو أحد من املسلمني يتلو جبواره، قال  ً:  

ُالعالم{  ِ ُوالمتعلم َ َُ َ ِان َ
َ

ْاألجر  ِ  َ
{٧٥  

القارئ والمستمع  األ{ : وقال
َ

ِ ِ
َ ُ َ

ان  جر 
َ ْ{٧٦  

ًالــشيك الــذي يــصدر للعــامل، كــل واحــد مــن املــستمعني يــصدر لــه شــيكا مثلــه متامــا  ً ِ
ًبتمام، وأيضا من يقرأ ومن يسمع يف األجر أيضا شريكان ً.  

نفــرض أنــه يف طريــق، أو مــسافر يف وســيلة مواصــالت وال حيفــظ إال نــذر يــسري مــن 
ُفــال مــانع أن يكــرر أي ســورة حيفظهــا مــن القــرآن، ويريــد أن يــستغل الوقــت يف طاعــة هللا، 

ًكتاب هللا، يكرر مثال سورة الفاحتة وهي أم الكتاب، أو يكرر سورة اإلخالص، وقـد قـال 
  :فيها 

أنما {  أنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرت ف َمن قرأ قل هو ا أحد مرة ف َ َّْ ََّ َْ ََ َّ َ ْ َ َّ ََ َ َ ََ َُ َ ُ َْ ْ
ِ

ُ ًَ ُ ٌ َ ُ َ

َقر
َ

أنما قرأ القرآن ارتجاال َأ ثل القرآن، ومن قرأها ثالثا ف
ِ
ْ َ َ َْ َ َ ُْ َُ ََ َّ َ َ َُ ْ َ َ{ ٧٧  

  :ٌولذلك استحسن كثري من السلف الصاحل
أن اإلنـــسان يقـــرأ ســـورة اإلخـــالص بعـــد صـــالة الـــصبح ثـــالث مـــرات، فيكـــون قـــد 

رة يف الليــل، فيكــون اســتفتح هــذا اليــوم بــتالوة القــرآن كلــه يف األجــر والثــواب، ويقرأهــا مــ

                                                           
ا عن أ إمامة ٧٥٧٥ ا عن أ إمامة  س ابن ماجة والط    س ابن ماجة والط
اس ر هللا عنهما رواه ال رواه ال٧٦٧٦ ل  الفردوس عن ابن ع اس ر هللا عنهماد ل  الفردوس عن ابن ع   د
ش ٧٧٧٧ ة أل طاهر السل وفضائل سورة اإلخالص للخالل عن نعمان بن  غداد خة ال ش  المش ة أل طاهر السل وفضائل سورة اإلخالص للخالل عن نعمان بن  غداد خة ال    المش
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أو يـردد مـا حيفظـه مـن كتـاب هللا ولـو وة القرآن كلـه يف األجـر والثـواب، ًأيضا قد أخذ تال
آية، فقد كان الـسلف الـصاحل يظـل الرجـل مـنهم طـوال ليلتـه يـردد آيـة واحـدة مـن كتـاب 

  .هللا ال يعدوها إىل غريها
َّنهج القـومي الـذي علمـه الدين حيتاج إىل الفقـه، فالفقـه يف الـدين هـو أسـاس هـذا املـ

ٌ، وأعطيكم مثاال للفقه يف الدين، فقد جاءت امـرأة إىل الرسـول لنا نبينا الرؤف الرحيم  ً
ب ، وكــان يف زمانــه ال تــستحي النــساء أن خيطــنب الرجــال، وال يــستحي الرجــل أن خيطيــ

ًجـال مؤمنـا ويل ُ رسـول هللا أريـد أن أتـزوج ر: فقالـت املـرأةًالبنته، ألنه يريد رجال صـاحلا،  ً
ُفيــه شــروط ثالثــة، أن حيــي الليــل كلــه يف طاعــة هللا، وأن يــصوم الــدهر كلــه ال يفطــر ، وأن ٌ

ٌ هــذا األمــر علــى أصــحابه فوافــق رجــل فعــرض النــيب ... يقــرأ القــرآن يف كــل يــوم مــرة، 
اَّعلى هذه الشروط، فزوجه النيب  ا، وأخذها وذهب ودخل   .  

 رســول هللا إنــه مل :  وقالــتشتكيه إىل رســول هللا بعــد فــرتة مــن الــدهر جــاءت تــ
ًينفـــذ شـــرطا واحـــدا مـــن الـــشروط الـــيت اتفقنـــا عليهـــا، فاســـتدعاه النـــيب  ً وســـأله، فقـــال 

ا كلها  رسول هللا، فقد مسعتك تقول: الرجل   :ُلقد وفيت 

ْمن { َالعشاء َص َ َ
َوالفجر ِ ْ َ ٍجماعة، ِ َ

َ َ ان َ
َ

ام  ِكق
َ لة ِ ٍل ْ {٧٨  

  :وأ أحافظ على صالة الفجر والعشاء معك يف مجاعة، ومسعتك تقول

ْمن{  َصام َ رمضان َ
َ َ َ َّثم َ

ُ
عه  ُأت َ َ ٍّست ْ

ِ ْمن ِ
ٍشوال ِ

َّ َ
أنما  َف َّ َ

َصام  َالدهر  َ ْ َّ
{

٧٩  

  :والدهر يعين السنة، وأ أعمل بذلك، ومسعتك تقول

من قرأ قل هو ا أحد مرة ف{ 
َ ً َّ ََ ٌَ َ ُ َ ُ ْ ُ َ أنما ْ َأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرت ف ََّ ََّ ْ ََ َّ َ ْ ََ ََ َ َْ

ِ
ُ َ ُ

أنما قرأ القرآن ارتجاال َقرأ ثل القرآن، ومن قرأها ثالثا ف
ِ
ْ َ َ َْ َ َ ْ َُ َُ َ ََ َّ َ َ َُ ْ َ َ{ ٨٠  

 إىل زوجته وقال هلا كما ورد بـبعض ٍوأ أقرأها كل يوم ثالث مرات، فنظر النيب 
يعـين أنـت تزوجـت رجـل فقيـه، حيفـظ ويعـرف كيفيـة ، ً)انـصريف لقـد تزوجـت فقيهـا: (ثـراأل

  .التعامل مع دين هللا
                                                           

ان عن عثمان بن عفان ٧٨٧٨ ان عن عثمان بن عفان  مسند أحمد وصحيح ابن ح    مسند أحمد وصحيح ابن ح
   س أ داود وابن ماجة عن أ أيوب  س أ داود وابن ماجة عن أ أيوب ٧٩٧٩
ة أل طاهر السل وفضائل ٨٠٨٠ غداد خة ال ة أل طاهر السل وفضائل  المش غداد خة ال ش  المش ش سورة اإلخالص للخالل عن نعمان بن    سورة اإلخالص للخالل عن نعمان بن 
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لة ــــح الل ةدرس تراو   ٨١ العا

أخالق القرآن -٣   التخلق 

ــا املــؤمن  لليلــة الــسابقة عــن أن أفــضل عبــادة يتقــرب  ًاســتكماال لــدرس الــرتاويح 
ينبغـي علـى املـؤمن عنـد تـالوة : فيـا أمـة القـرآن  .. إىل هللا هى قراءة القرآن كما أخـرب 

ُالقرآن أن يضع له هدفا أعلى نصب عينيه من تالوة القرآن ً:  
ِّال يقرأ القرآن ليحصل احلسنات فقط - ُ. 

ن -   .. ولكن يقرأ القرآن ملراد الرمحن الذي أخذ به النيب العد

  .ًيف اآلخرة، وساكنا جبواره يف اجلنان ً ليكون رفيقا له  -
ايتها، وقال هللا لهالرسول    : كان أعبد أهل األرض من بدئها إىل 
  : قل هلم

                                       ))الزخرفالزخرف٨١٨١((  

أول خملـوق يف العبــادة  هــو رســول هللا، فكــان يقــوم الليــل حــىت تتــورم أقدامــه مــن 
م متتاليــة بــدون ســحور وال فطــور، وكــان ال كثــرة القيــام، وكــان يــصوم صــيا م الوصــال، أ

  : فكما ورد عنهيتحرك حركة وال يسكن سكنة إال على ذكر هللا،

ان {
َ

ُرسول  ُجلس ال ملسو هيلع هللا ىلص ِا َُ ِ
ْ ُقوم َوال َ ُ } ِا ِذكر َع ِإال َ

٨٢  

جيلــس إال علــى ذكــر، كــان ال خيــرج إال علــى ذكــر، وال يــدخل إال علــى ذكــر، وال 
  .تبارك وتعاىلوال يقوم إال على ذكر، وجتده يف كل أحيانه على ذكر مواله 

ــه  ــدما أثــىن علي ــه مــواله يف كتــاب هللا، فــإن هللا عن ــره مبــا حيب ث ــه و ُومــع ذلــك لتالوت
  : ومدحه قال                    ))القلمالقلم٤٤((.  

                                                           
المقطم ٨١٨١ ي  ن الخ المقطم  مجمع الفائ ي  ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١٤١٤ ه  ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٩٩ مجمع الفائ
ا والبيه عن هند بن أ هالة ٨٢٨٢ ا والبيه عن هند بن أ هالة  الط    الط
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   .. وسألوها عن أخالق رسول هللا ٌذهب قوم إىل السيدة عائشة 
  :فقالت هلم

ان {
َ

ُخلقه  ُ ُ
القرآن، 

َ ْ ُ
َتقرأ َأما  ْ َ

القرآن، 
َ ْ ُ

َقول  ْ َ
:"   ِا              "{٨٣  

ــا، وال  ــا ويتــصف  يقــرأ القــرآن ألن فيــه األوصــاف الــيت حيبهــا الــرمحن، فيتخلــق 
  .سبحانه وتعاىلرمي الذي أنزله الرب الرحيم ُخيالف هذا اهلدي الك

  :ًلو افرتضنا أن رجال
، ــادة  ــدهر كلــه عب ، ويــصوم ال ــادة  لكنــه غــري متخلــق  و !!!يقــوم الليــل كلــه عب

  !!!!خالق كتاب هللا 
م حضرة النيب    :، فقد قالواوهذا منوذج حدث أ

ا رسول هللا إن{ 
َّ
فالنة ِ

َ َ ُ
ُتصوم  ُ َ

َالنهار،  َ وت َّ
َ ُقومَ ُ

ل،  َالل ْ  

ِوتؤذي 
ْ ُ انها َ َج َ َ َلسانها، ِ

ِ َ ِ ِ  

َفقال َ َ
َخ ال:  ْ َ

َفيها، 
ِ َ النار ِ ِ

َّ
 {٨٤  

  !!هي يف النار مع قيام الليل وصيام النهار
ألن القـرآن يظهـر علــى أهـل القــرآن يف األخـالق القرآنيـة، واألوصــاف اإلهليـة الــيت 

ا هللا الذين ارتضاهم من الربية،    :ولذلك قال وصف 

إن{ 
َّ
د ِ الع

َ ْ لغ َ لي
ُ ْ ْحسن َ ُ

ِخلقه ِ ِ
ُ

درجة 
َ َ َ ِالصائم َ ِ

ِالقائم  َّ ِ
َ

{٨٥  

خـــذون هـــذا احلـــديث حجـــة ويقولـــون   :ُّولـــيس معـــىن ذلـــك أن الـــذين ال يـــصلون 
ـــصلون ــن أخالقنـــــا أحـــــسن مـــــن أخـــــالق الـــــذين يــ ـــصلي ولكـــ    ... ،!! حنـــــن صـــــحيح ال نــ

ألخــالق لكــن حنــن نتحــدث عــن احملــافظني علــى فــ لتخلــق  رائض هللا، وزادوا علــى ذلــك 
ا هللا   .الكرمية اليت أمر 

                                                           
شة ر هللا عنها٨٣٨٣ م عن عا شة ر هللا عنها مسند أحمد والحا م عن عا    مسند أحمد والحا
رة ٨٤٨٤ م  المستدرك ومسند أحمد عن أ ه رة  الحا م  المستدرك ومسند أحمد عن أ ه    الحا
م ع٨٥٨٥ ا والحا م ع معجم الط ا والحا رة  معجم الط رة ن أ ه   ن أ ه
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ــوء، ...  اإلمـــام جعفـــر الـــصادق  كانـــت عنـــده جاريـــة تـــصب عليـــه املـــاء للوضـ
  :فسقط اإلبريق من يدها، وتطاير املاء على وجهه وعلى مالبسه، فقالت

                 ُكظمت غيظي:  قال!  
  : قالت                عفوت عنك: قال!  
  : قالــت                  ))اذهــيب فأنــت حــرة لوجــه :  قــال))آل عمــرانآل عمــران١٣٤١٣٤

  !!تبارك وتعاىلهللا 
  .فهذه أخالق القرآن،

  : لكــن الــذي يقــرأ قــول هللا                           ))آل عمــرانآل عمــران٦١٦١(( 
: ءه رجل يكلمه فكذب عليه، فمن الذي لعنه اآلن؟ هو الذي لعن نفـسه، ألنـه قـرأمث جا
                           وأدخل نفسه فيها .  

  :فاملؤمن الذي يريد أن يكون مع رسول هللا كما قال 

إن{ 
َّ
م م مجلسا يوم ا ِ م إ وأق َأح ْ َ َ

ِ ِ
ْ َ ِّ ْ ْ ََّ ْ َ َّ ِ

م أخالقا، الموطئون َ امة أحاسن لق
َ ُ َّ َ ُ ْ َْ ُ

ِ ِ ِ
َ َ

ؤلفون ألفون و نافا، الذين  أ
َ َُ ُْ َُ َ ََ ِ{ ٨٦  

  :ًا بسيطًونضرب مثاال
ــون  ــ ــلنا هلــــم ملي ـــري املــــسلمني إىل اإلســــالم، وأرســ ــن غـ ـــا مــ ــــدي قومـ ــــو أرد أن  ًل

أرسـلنا هلـم مصحف، أو مليار مصحف من مصاحفنا فهل يـؤثر ذلـك فـيهم؟ ال، لكـن لـو 
خـــالق القـــرآن فهـــل ســـيؤثر أم ال؟ ســـيغري كـــل أحـــواهلم، وجيعلهـــم  ُرجـــال واحـــدا متخلقـــا  ً ًً

  ً.يدخلون يف دين هللا أفواجا
خالق اإلسالم   .ُفما الذي يشوه صورة اإلسالم اآلن؟ املسلمون غري امللتزمني 

خـالق النـيب ال خالق القـرآن، وأن خيلقنـا  ِنسأل هللا أن خيلقنا  ِّ ن، وأن جيعلنـا ّ عـد
  .معه يف الدار اآلخرة ويف اجلنان، وأن يبلغنا أعلى مراتب اإلحسان واإليقان

                                                           
مذي والبيه عن جابر ٨٦٨٦ مذي والبيه عن جابر  جامع ال    جامع ال
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لة ودر ة عس الل   ٨٧ ةالحاد

عشاء درس ال-١
َ

  رمضان شهر االنتصارات والعمل   :ِ

م الرمحة اليت يقول فيها    : عن شهر رمضاناليوم كان ختام أ

َوهو{  ُ ٌشهر َ ْ َ
ُأوله  رحمة َّ

ٌ َ ْ ُوأوسطه ،َ ُ َ ْ مغفرة، َ
ٌ َ ِ

ْ ُوآخره َ ُ ِ
ٌعتق َ ْ

َمن ِ
النار  ِ

َّ
{٨٨  

م  ــه يف أ م رمحتــه، وأن يعمنــا مبغفرت ًنــسأل هللا تعــاىل أن يــشملنا مجيعــا برمحتــه يف أ
  .مغفرته، وأن جيعلنا من عتقائه من النار، ومن املقبولني آمني  رب العاملني

لعـامل أن شـهر رمـضان شـهر الــصيام املـسلمون املعاصـرون أعطـوا فكـرة ألنفـسهم ول
هو شهر الكسل وشهر اخلمـول وشـهر تـرك العمـل، حـىت أنـه أصـبح االنطبـاع عنـد معظـم 

انتظــر بعــد شــهر رمــضان، فــال : النــاس لــو كــان ألحــد مــصلحة يريــد أن يقــضيها، يقــول لــه
  .أحد يعمل يف رمضان

ريــخ !! ســبحان هللا!! وهـل رمــضان شــهر الكــسل؟ اإلســالم لكــن عنــدما ننظــر إىل 
الناصع جند أن املعـارك احلربيـة الكبـرية الـشهرية كلهـا كانـت يف شـهر رمـضان، أوهلـا معركـة 
بدر وكانت يف يـوم الـسابع عـشر مـن شـهر رمـضان، وفـتح مكـة كـان يف يـوم العـشرين مـن 
شــهر رمــضان، وفــتح بــالد األنــدلس وهــي أســبانيا والربتغــال اآلن، كــان يف شــهر رمــضان 

  . اهلجرةسنة اثنان وتسعون من
وعندما أتى املغـول واكتـسحوا العـامل كلـه، حـىت دخلـو بغـداد ودمـشق، كانـت أكـرب 
ُمعركـــة يف التـــاريخ ورد فيهـــا املغـــول وهزمـــوا هزميـــة منكـــرة، وهـــي موقعـــة عـــني جـــالوت يف  َّ ُ

  .تبارك وتعاىلفلسطني، والذين هزموهم حنن املصريون مبعونة رب العاملني 
 :وحىت يف العصر احلديث

ــع العــرب واملــسلمني إىل اآلن معركــة فاملعر ــا مجيعــا ومجي ًكــة الــيت شــرفتنا ونــشرف  ُ
ــدايتها الــــــساعة  ــــة بــــ ــــذه املعركــ ــت هــ ــــضان، وكانــــ ـــهر رمــ ــن شـــ ـــر مــــ ـــرا، ٢العاشـــ   ....ً ظهـــ

  !.يعين يف وقت الظهرية
                                                           

ي ٨٧٨٧ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١٥١٥ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٠١٠ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
مة عن سلمان الفار ٨٨٨٨ مة عن سلمان الفار  صحيح ابن خ    صحيح ابن خ
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وكـــان يف قلـــب املعركـــة شـــيخ اإلســـالم الـــشيخ عبـــد احللـــيم حممـــود رمحـــة هللا عليـــه، 
ـــشعراو ــود والـــشيخ دمحم متــــويل ال لفطــــر، فمـــا كــــان رد اجلنــ ـــوهم  ي، وكبــــار العلمــــاء، وأفت

لــن نفطــر إال يف اجلنــة، وحــاربوا وهــم صــائمون، مــع أن : املــصريني املعاصــرين إال أن قــالوا
ــي ملـــاذا؟ ألن هللا ... ًيومـــا، لكـــن حـــاربوا وهـــم صـــائمون  ١٧املعركـــة اســـتمرت  ُ يعطـ

  .بارك وتعاىلتًالعبد الصائم قوة من عنده ال يقدرها إال القادر 
  : مساه شهر الصرب فقالشهر رمضان حضرة النيب 

َوهو{  ُ ُشهر َ ْ َ
 ، ْالص ُوالص َّ ْ َّ ه َ ُثوا ُ َ َ

الجنة 
ُ َّ ث اآلخر، ٨٩} َ   :وقال  الحد

ُصوم{  ْ ْشهر َ
َ

 ، ْالص ثة َّ ِوث
َ ََ

ام  ٍأ
ْمن َّ

ْشهر، ِّل ِ
َ

ُصوم  ْ ْالدهر  َ َّ
{٩٠  

  . والدهر يعين السنة كلها
ــا وهللا   :  يف القــرآن يقــول لن                                     

ــــال٦٥٦٥(( ــــالاألنف ـــال هللا  ))األنف ـــشرة، واحلــــد األدىن كمــــا قـ ـــين الواحــــد بعـ   : يعـ                   
                      ))ـــني بقــــوة  احلــــد األدىن للــــصابر أن))األنفــــالاألنفــــال٦٦٦٦  الواحــــد يــــساوي اثنـ

  .تبارك وتعاىلالصرب اليت أعطاها له رب العزة 
 مــن حكمتــه العليــة خلــق يف اإلنــسان قــوى ال يعلــم مــداها إال ســبحانه وتعــاىلفــا 

َِعنــدما تعمــل الكلــى تــشتغل : ُهللا، وتعمــل بعــشر القــوة، أو مــا يــضاهي ذلــك، مثــال ذلــك
َِن أن يعـــيش بعـــشر كلـــى إذا كانـــت الكلـــى ُبعـــشر طاقتهـــا فقـــط، ولـــذلك يـــستطيع اإلنـــسا ُ
   ...سليمة، والباقي يعمل عند الشدائد يزيد القوة

ِا كل عضو من أعضاء جسم اإلنسان، وهكذ  اإلنـسان الـصرب فعندما يرزق هللا ُ
ًاجلميل، تتضاعف قوته أضعافا كثرية، ظل هذا األمر قائما حىت وجد الغربيون املعاصـرون  ً

ن الـــصابر تفـــرز القـــشرة املخيـــة يف رأســـه مـــادة كيميائيـــة منهـــا امسهـــا يف أحبـــاثهم أن اإلنـــسا
  .األندروفني، وهذه املادة تضاعف قوة اإلنسان إىل عشر مرات على األقل

  :  مـــن حكمتـــه، كـــان دعـــاء أصـــحاب النـــيب يف احلـــروبســـبحانه وتعـــاىلولـــذلك هللا 
                                                           

مة عن سلمان الفار ٨٩٨٩ مة عن سلمان الفار  صحيح ابن خ    صحيح ابن خ
رة ٩٠٩٠ ان عن أ ه رة  مسند أحمد وابن ح ان عن أ ه    مسند أحمد وابن ح
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                      ))ـــزل علينــــا))البقــــرةالبقــــرة٢٥٠٢٥٠ ِّ أوال نـ ــكً ـــه، وبعــــد ذلــ   :  الــــصرب وأفرغـ      

                                 ))البقرةالبقرة٢٥٠٢٥٠((.  
َّ ظل هـو أصـحابه حيـاربون إىل مثال ذلك يف غزوة فتح خيرب، فسيد رسول هللا 

دن حمـصنة ًاية اليوم، ومل يستطيعوا دخول احلصن، ألن طبيعة اليهود دائما يعيشون يف مـ
  :سوار وقالع وغريه، ويف آخر اليوم قال

َّألعط{  َ
ِ

ْ ُ َ
ِهذه  ِ

ة َ الرا
َ َ غدا َّ

َ
رج 

ً ُ ُفتح َ َ ْ ه، َع ُا َ ِد
ْ ََ

ُّحب 
ِ

ُورسوله َا ُ ُ َ َ 

ه ح ُو ُّ ِ
ُ ُورسوله  ُا َ ُ َ َ{٩١  

؟ لوصـف النـيب مل أطمـع يف الرايـة يف يـوم إال يف هـذا اليـوم، ملـاذا: سيد عمر يقول
  :أنه حيب هللا ورسوله، وحيبه هللا ورسوله، وعند الصباح سأل 

َأين{  ُّع ْ ِ
ُبن َ ٍطالب؟ ِأ ْ ِ

ل َ َفق ِ
َ

َهو:  ا ُ َرسول َ ِشت ِا َُ
َ ْ ه، َ ِعي ْ َْ َقال َ َ

 :

َفأرسلوا ْ َ
ه،  ِإل ْ
َفأ ِ ِ

َ
ِه،  صق ِ َف َ َ َ

ُرسول  ه، ِ ملسو هيلع هللا ىلص ِا َُ ِعي ْ َْ َودعا َ َ أ، ُله َ َف َ َّح َ َ 

أن
ْ

ْن ْلم  ِه َ ٌوجع، ِ َ ُفأعطاه َ َ ْ َ
ة   الرا

َ َ َّ{٩٢  

يش يف البداية واجلـيش ََأعطاه الراية، والراية يعين العلم الذي كان ميشي به قائد اجل
ب احلصن، فأخذ حيارب حـىت تكـسر سـيفه ميشي خلفه،  َّذهب سيد علي حيارب على 

ُمن كثرة الضرب، وكان سيد علي ممن يـضرب بـسيفني، يعـين اليـد اليمـىن واليـد اليـسرى 
م؟ خلـع  ًيعمالن معـا، وهجـم عليـه األعـداء مـن داخـل احلـصن، فكيـف حيتمـي مـن ضـر
م وجيــوش املــسلمني دخلــت مــن حتــت البــاب وفــتح  ُب احلــصن واحتمــى بــه مــن ضــر

مر هللا    .سبحانه وتعاىلاحلصن 
 انتهـاء املعركـة جـاء عـشرة ليعيـدوا البـاب إىل مكانـه، فلـم يـستطيعوا، فأخــذوا وبعـد

ًيزيدون يف العدد حىت وصلوا إىل ثالثـني رجـال الـذين اسـتطاعوا أن حيملـوا البـاب ويـضعوه 
ـــه؟ ـــي بـــ ـــه وحيتمـــ ـــان حيملـــ ــــف كـــ ـــه، فكيــ ــــة!! يف مكانـــ ــ ــــذه احلال ــــان يف هــ ـــــه كــ ــرف أنـ ـــ   : لنعـ

                                       ))األنفالاألنفال٦٥٦٥((.  
                                                           

خاري ومسلم عن سهل بن سعد ٩١٩١ خاري ومسلم عن سهل بن سعد  ال    ال
خاري ومسلم عن سهل بن سعد ٩٢٩٢ خاري ومسلم عن سهل بن سعد  ال    ال
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فـشهر رمــضان شــهر العمــل، وشــهر اجلــد، وشــهر الكفــاح وشــهر كــل االنتــصارات، 
 عليه أن ينتـصر علـى وأمهها االنتصار على النفس، فلو اإلنسان انتصر على نفسه يسهل

ً مبينـــا، وأن ًنـــسأل هللا أن ينـــصر علـــى أنفـــسنا، وأن يفـــتح لنـــا فتحـــا... مجيـــع األعـــداء   
يعيننا على بره وتقواه، وأن جيعلنا من الـذين يـداومون علـى تـالوة كتـاب هللا، وحيظـون فيـه 

ملناجاة،   لتلذذ 

  

لة  -٢ ــــح الل ةدرس تراو ة ع   الصدقة -٤  : الحاد

ـا سـيد الـسادات إىل هللا  ت والنوافل الـيت كـان يتقـرب  ، لعلنـا ًاستكماال للقر
ى بــه، فنحظــى ــنتأس  برفقتــه يف اآلخــرة، وجبـــواره يف اجلنــة أمجعــني، فقــد حتــدثنا عــن تـــالوة َّ
خــالق القــرآن، ب االقــرآن، وتناولنــا آد الــتالوة، وىف الليلــة الــسابقة حتــدثنا عــن التخلــق 

 يف شـهر رمـضان كمـا روى عبـد كان من هـدي النـيب فقد : زاليوم نتحدث عن الصدقة
  :هللا بن عباس 

ان {
َ

ُّالن 
ِ
َّ

َأجود ملسو هيلع هللا ىلص  َ الناس ْ
َّ

 ، ْالخ َ
ان ِ و

َ ُأجود َ َ ون َما ْ
ُ رمضان ِ َ

َ َ َ َح َ
ِ 

ُلقاه ََ
ل،  ُج ْ

ان ِ و
َ ل َ ُج ْ

ه ِ ِعل ْ م َ الس
َ ُلقاه َّ ََ

لة َّل  ٍل رمضان، ِ ْ
َ َ َ َّح َ سلخ َ ي

َ
ِ َ ْ َ 

ُعرض ْ ه َ ِعل ْ ُّالن َ
ِ
َّ

 القرآن،ملسو هيلع هللا ىلص 
َ ْ ُ

فإذا 
َ
ِ
َ

ه  ُلق َ ل ِ ُج ْ
ه ِ ِعل ْ م، َ الس

َ ان َّ
َ

َأجود  َ ْ 

ْالخ َ
َمن ِ

ــح ِ ــ ِالمرسلة ِّال
َ ْ ُ {٩٣ 

 يف رمــضان حيــرص علــى كثــرة اإلنفــاق والتــصدق علــى الفقــراء واملــساكني فكــان 
  :يف شهر رمضان ألمور

ــراء األجــــراء الــــذين ليــــست هلــــ: األمــــر األول ــون كفايــــة الفقــ بتــــة ويعملــ م وظيفــــة 
  .ألجر، ليسرتحيوا يف شهر الصيام ويتفرغوا لطاعة هللا

أن الصدقة تعين أن الصائم قد استفاد من صيامه، ونتيجـة االسـتفادة : األمر الثاين
                                                           

اس ر هللا عنهما٩٣٩٣ خاري ومسلم عن ابن ع اس ر هللا عنهما ال خاري ومسلم عن ابن ع    ال
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  .من الصيام أن يبحث عن اجلائع
ــة مــصر يف عــصر مــن العــصور، وكــان هــذا  كــان ســيد يوســف الــصديق وزيــر مالي

ًالنــاس فيــه قحــط شــديد، مث جــاءهم رخــاء، فكــان يــصوم يومــا ويفطــر يومــا العــصر أصــاب  ًُ
  .حىت ال أنسى الفقري: ِمل تصوم وأنت على خزائن األرض؟ قال: فقيل له

  .ففرض هللا علينا الصيام حىت ال ننسى الفقراء الذين مل يعطهم هللا سعة من الرزق
 يف الـــدنيا، وواحـــدة يف والـــصدقة فيهـــا فوائـــد ال تعـــد وال حتـــد، أذكـــر واحـــدة منهـــا

  :اآلخرة، وواحدة يف اجلنة
الصدقة { :أما يف الدنيا فقد قال  -

ُ َ َ سد َّ
ُّ ُ َ

ع  َس
ِ ْ ا َ ا َمن َ

ِالسوء  ِ
ُّ{٩٤  

، فلــو أصــاب ُّأدناهــا الهــم: ًالــصدقة تــدفع ســبعني  مــن الــبالء يف الــدنيا، وقيــل
ًاهلم إنسا ضاع ُّ.  

ِالمؤم{  :ويف اآلخرة فقد قال  -
ْ َيوم ُنُ ْ امة َ ِالق ِ

َ ِّظل ِ َ ِصدقته  ِ ِ
َ َ َ{٩٥  

يــوم القيامــة ال يوجــد شــيء مينــع حــرارة الــشمس إال الــذين حتــت العــرش، أو الــذين 
م، فالصدقة تقيه حرارة هذا املوقف العظيم   .حتت ظل صدقا

  :أما يف اجلنة فقد قال  -
إن {

َّ
ِالجنة ِ ِ

َّ َغرفا َ
ُ

َيرى  َظاهرها ُ ُ ْمن ِ
ِاطن ِ ِ

اطنها َها،َ َو ُ
ِ

َ ْمن َ
َظاهرها، ِ

َأعدها  ِ َّ َ

ْلمن ُا َ َأطعم ِ َ َالطعام، ْ َ وأف َّ
َ ْ َالسالم، َ َوص َّ ل َ ِالل

ْ
ُوالناس ِ َّ ام َ ٌن َ ِ {٩٦  

ُ يــستثىن مــن الــصدقة؟ وهــل هنــاك مــسلم ولــو فقــري!! وأطعــم الطعــام يعــين الــصدقة
  .نــسأل القــرآن                            ))يعــين يف اخلــري والــسعة ))آل عمــرانآل عمــران١٣٤١٣٤ 

  :كيف؟ قال   ..ويف الفقر

اتقوا {
ُ َّ

َالنار  َّ
ْولو  ِّشق َ

ِ ٍتمرة ِ
َ ْ َ

 {٩٧  

                                                           
ا عن رافع بن خديج ٩٤٩٤ ا عن رافع بن خديج  معجم الط    معجم الط
ة بن عامر ٩٥٩٥ الء للذه عن عق ة بن عامر  مسند الشهاب وس أعالم الن الء للذه عن عق    مسند الشهاب وس أعالم الن
مة ومسند أحمد عن أ مالك األشعري٩٦٩٦ مة ومسند أحمد عن أ مالك األشعري صحيح ابن خ    صحيح ابن خ
خاري ومسلم عن عدي بن حاتم ٩٧٩٧ خاري ومسلم عن عدي بن حاتم  ال    ال
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كـل نــصف متــرة ويعطـي نــصف وهــذه التمــرة  ها آلخــر حملتـاج؟ُفهـل يعجــز الفقــري أن 
  :اليت تصدق بنصفها يقول فيها حضرة النيب

ْمن { تصد َ
َّ َ َ

ق
َ

ِعدل 
ْ َ

ٍتمرة ِ
َ ْ َ

ْمن 
ٍكسب ِ

ب ْ ٍط
ِّ و َ

َ ل َ ُق َ ْ إ ُا َ
َّ
ب، ِ َالط ِّ َّ  

ن و
َّ
ِ
لها َا َ َيتق َّ َ َ مينه، َ ِب ِ ِ َ

َّثم ِ
ُ

يها  َي ِّ ه َُ ِلصاح ِ ِِ
ِّير َما َ َ م ُ ْأحد ُ ُفلوه َ َّ َ

   

َّح ون َ ت
َ َ

َمثل  ْ
ل  ِ ِالج

َ َ{٩٨  

َّح { :ويف رواية ون َ ت
َ َ

َمثل  ْ
ٍأحد، ِ

فتصدقوا  ُ
ُ َّ َ َ َ

{٩٩  

  ومن ليس معه حىت نصف مترة، حضرة النيب يسر األمور فقال

لمة { ال
ُ َ ة ِ الطي

ُ َ ِّ صدقة  َّ
ٌ َ َ سمك  {:وقال، ١٠٠}َ َت ُ ُّ َ ِوجه ِ َ

ْ ك َ َأخ
صدقة  َلك ِ

ٌ َ َ َ{١٠١  

 .الكلمة الطيبة صدقة -

 .وتبسمك يف وجه أخيك صدقة -

 .يق صدقةوإرشادك الضال الذي جيهل الطر -

 .وإعانتك للمحتاج صدقة -

ــــسلم أن  ـــذر ألي م ــون عـ ــىت ال يكــ ــل هــــذه األعمــــال جعلهــــا صــــدقات حــ ُكــ
  :يتصدق
o مباله. 

o أو يتصدق جباهه..  

o أو يتصدق مبا يستطيع...   
  . من عباده الصادقني املتصدقنينسأل هللا 

                                                           
خار٩٨٩٨ خار ال رة  ال رة ي ومسلم عن أ ه   ي ومسلم عن أ ه
رة ٩٩٩٩ ي عن أ ه ان للط رة  جامع الب ي عن أ ه ان للط    جامع الب

رة ١٠٠١٠٠ ان عن أ ه رة  مسند أحمد وابن ح ان عن أ ه    مسند أحمد وابن ح
ان عن أ ذر ١٠١١٠١ مذي وابن ح ان عن أ ذر  جامع ال مذي وابن ح    جامع ال
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لة ودر ةس الل ة ع   ١٠٢الثان

ا -٥  :  درس العشاء-١ ــــحالهدي النبوي  صالة ال   و

ـــا املـــسلم إىل هللا يف شـــهر رمـــضان،  ت الـــيت يتقـــرب  مـــا زلنـــا نتحـــدث عـــن القـــر
ن  دي النيب العد ت    .ليكون من أهل حمبة حضرة الرمحن، ونتأسى يف هذه القر

ت الــيت جعلهــا رسـولنا   خــصوصية لــشهر رمــضان صــالة القيــام مـن أفــضل القــر
  .ن مبعىن واحداأو صالة الرتاويح، فاالثن

  : مسهــا صــالة القيـــام ألن هللا قــال لـــهوا                                  

                                                       ))املزملاملزمل((.  
ــم اســتنوا بعــد كــل أربــع رك عــات أن يــروح املــصلني عــن ُّومسوهــا صــالة الــرتاويح أل

 كـان أهـل مكـة املكرمـة  ..ًأنفسهم تروحية، فيجلسون قليال، أو يذكروا هللا، أو يـستغفرون
 وكانـت هـذه  ..بني كل أربع ركعات يطوفون حول بيت هللا احلرام طوفـة يعـين سـبع مـرات

أمــري تـروحيتهم، وبعـدها يكملــون صـالة الــرتاويح، وكـان ســيد عمـر بــن عبـد العزيــز وقتهـا 
: املدينة املنورة، فلما مسـع أن أهـل مكـة بـني كـل أربـع ركعـات يطوفـون حـول الكعبـة، قـال

ِّ ركعــة، حــىت حيــصل ني وثالثــً ســتاحنــن نزيــد مكــان كــل تروحيــة أربــع ركعــات، فكــان يــصلي
  .املصلني يف املسجد احلرام

   لنا صالة الرتاويح؟ملاذا سن النيب 
  :جيازٍحلكم كثرية نذكر بعضها على سبيل اإل

o ألن هللا : احلكمــة األوىل ،ــل فيــه القــرآن  أمــره أن يقــوم الليــل ويرت
ولذلك أفضل ترتيـل للقـرآن ، فكانت احلكمة فيها لرتتيل القرآن فيها

ـــذي يكـــون يف صـــالة يف الليـــل يف مناجـــاة حـــضرة الـــرمحن  ســـبحانه ال
  : وكرم هللا وجهه له مقولة يقول فيهاواإلمام علي ، وتعاىل

                                                           
ي ١٠٢١٠٢ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١٦١٦ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ رمضان  رمضان ١١١١ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ة  ة ع لة الثان  )٦٩             (ه                          ١٤٤٠من رمضان دروس الل

رأه من قرأ ال ( سنات، ومن ق شر ح رف ع ل ح ه بك وء، فل قرآن على غير وض

ي  رأه ف سنة، ومن ق شرون ح رف خمس وع ل ح على وضوء في غير صالة، فله بك

ه  وف فل الة من وق ي ص الصالة من قعود فله بكل حرف خمسون حسنة، ومن قرأه ف

   ). لمن يشاءبكل حرف مائة حسنة، ويضاعف هللا تبارك وتعالى

عطـــي لكـــل إنـــسان مقابـــل جهـــده ونيتـــه وإخالصـــه يف العمـــل  ُألن هللا عـــادل، وي
  .تبارك وتعاىل

o أن النـــيب : احلكمـــة الثانيـــة ـــذه الـــصالة  مـــن ً فـــتح للمـــسلمني 
  :َّأبواب املغفرة، ألنه وسع أبواب املغفرة يف رمضان

ْمــن { : فكمــا قــال يف الــصيام - َصــام َ رمــضان َ
َ َ َ مانــا َ َإ

ا ِ ــسا َواح ِ
ْ َغفــر َ ِ

ُ
 َمــا ُلــه 

ـــدم َتقــ َّ َ َ
ــــن  ْمـ
ــــه ِ ـ ِذن ِ

ْ َ
ـــام ... ١٠٣}  ــ ْمـــــن { :قـــــال يف القي ـــام َ َقــ َ

ـــضان  رمــ
َ َ َ ــــا َ مانـ َإ

ِ 
ا سا َواح ِ

ْ َغفر َ ِ
ُ

َتقدم َما ُله  َّ َ َ
ْمن 
ه ِ ِذن ِ

ْ َ
 {١٠٤  

  : نظرته أبعد من ذلك، لكن حضرة النيب !إن الصائم يقوم: قد يقول البعض
ـذا ًفقد يكون مريضا ال يـستطيع الـصيام، ولكـن يـستطيع ا لقيـام ولـو مـن قعـود، و

ب من أبـواب املغفـرة اإلهليـة الـيت فتحهـا هللا   لنـا علـى سـبحانه وتعـاىليكون قد دخل يف 
  .يد رسول هللا 

o م عنـــد هللا إذا : احلكمــة الثالثـــة ُّاملالئكـــة مـــع رفعــة قـــدرهم وعلـــو شـــأ
ــهر رمــــضان يــــستأذنوا مــــن هللا  ــاء شــ  أن ينزلــــوا إىل ســــبحانه وتعــــاىلجــ

م  األرض ليــش ــاد ، ومــن هــؤالء تبــارك وتعــاىلاركوا املــسلمني يف عب
  :ٌاملالئكة صنف يقول فيه 

إن {
َّ
ِ ِ َتعا ِ

َ
َحول  ْ ْالعرش َ ِموضعا َ

ْ َّس َ َ ة ُ حظ
ُ َ ِ

القدس، َ
ْ ُ

َوهو  ُ َمن َ
النور ِ

ُّ
 

َفيها
ئكة ِ م

ٌ
ِ

َ َ 
َ

ِح 
ْ ْعددهم ُ ُ َ َ إ َ

َّ
َتعا ُا ِ

َ
د  ع

ُ ُ ْ ونَ
َ

ادة  َا  ع
ً َ َ ِ 

َ
 

ون ف
َ ُ ُ ْ ساعة، َ

ً َ فإذا َ
َ
ِ
َ

ان 
َ

ا  ِل
ْشهر َ

َ
رمضان 

َ َ َ استأذنوا َ
ُ َ َ ــهم ْ ْر ُ َّ أن َ

ْ
لوا  ي

ْ  ِإ َ
                                                           

رة ١٠٣١٠٣ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة١٠٤١٠٤ خاري ومسلم عن أ ه رة ال خاري ومسلم عن أ ه      ال
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ْاألرض، َ ْ
صلون  ف

َ َ ُ َ
َمع  ِب َ

َآدم، َ لون َ في
َ ْ َ َ

لة َّل  ٍل َاألرض ْ ْ َ ْ
ل  ُّف َ

ْمن  ْمسهم َ ُ َّ  ْأو َ

ُمسوه ُّ عدَس َ
َ

سعادة ِ
ً َ َ َ 

َ
ش 

َ ْ َعدها َ َ ْ دا َ   ١٠٥} َأ

ُّمن ميس هؤالء املالئكة أو ميسوه  م إال إذا كان مـن أهـل -ُّ  ولن يراهم وال يشعر 
  ً. سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا-الشفافية العالية 

  َّصال ة الرتاويح كيف صالها حضرة النيب؟ 
 اليـوم الثـاين وصـلى مجاعـة خلفـه، صالها أول مرة وصلى مجاعة خلفه، وصالها يف

وصالها يف اليوم الثالث وصـلى مجاعـة خلفـه، ويف اليـوم الرابـع امـتأل املـسجد عـن آخـره، 
  :فصلى العشاء ودخل بيته، وعند الفجر قال هلم

ُفإنه{  َّ
ِ
َ

َخف ْلم  ْ َّع َ م َ ْشأن ُ َ
لة،  الل

َ ْ  

ِّول
ِ

ت َ ُخش
ِ

َ
أن 

ْ
َتفرض  َ ْ ُ

م  ْعل ْ ف َ
َ

ُتعجزوا َ ْ َ
َعنها  ْ َ {١٠٦  

  َُّحىت ال تعتربوها فريضة، وهي سنة، وكم صالها؟
بعض األئمة روى أنه صالها مثانية، وبعضهم روى أنه صـالها عـشرين، لكـن األمـر 
ــو كنــت مــشغول أن أكتفــي بــركعتني وبــذلك  ــارة عــن ســنة، ومــادام ســنة فيــصح ل ــه عب َّكل َُّ ُ

ُأكون قد أخذت نصييب من السنة، ولو زدت َّعلـي شـيء؟ لـيس  وصليت مائـة ركعـة فهـل َُُّ
ــون... ًيف ذلــك شــيء أبــدا  : وال جيــب يف ذلــك اخلــالف بــني املــسلمني، ألن الــبعض يقول

  .َّالعشرون أصح: َّالثمانية أصح، واآلخرون يقولون
د لقـــ: الـــشيخ دمحم الغـــزايل رمحـــة هللا عليـــه ذهـــب إليـــه مجاعـــة يف مـــسجد، وقـــالوا لـــه

ن أن تكـون ون أن تكـون الـرتاويح مثانيـة، وهـؤالء مـصرء مـصروجئناك لتحكم بيننا، فهؤال
رأيـــي أن تغلقـــوا املـــسجد،، ألن الـــصالة الـــيت : الـــرتاويح عـــشرين، فمـــا رأيـــك؟ فقـــال هلـــم

  .ا ليس من الدين يف قليل وال كثريَُّتتشاجرون عليها سنة، وخالفكم هذ
  :فكل إنسان يصلي ما يستطيع كما قال هللا

                        ))التغابنالتغابن١٦١٦((.  
                                                           

اء والمرسل للسمرقندي عن ع بن أ طالب ١٠٥١٠٥ د األن ث س أحاد ه الغافل  ب اء والمرسل للسمرقندي عن ع بن أ طالب  ت د األن ث س أحاد ه الغافل  ب    ت
شة ر هللا عنها١٠٦١٠٦ شة ر هللا عنها مسند أحمد عن عا    مسند أحمد عن عا
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ًواردة عن رسـول هللا أو عـن صـحبه الكـرام يف هـذه الـصالة؟ أبـدا، رواية هل توجد 
م كـانوا يـصلون كـل ليلـة بنـ م كانوا يصلون كل ليلة جبزء، ومل يرد أ صف جـزء، فلم يرد أ

اس  إلقبــال النــ-ن يف احلــرمني واجلماعــة املعاصــر... فكــل مجاعــة علــى حــسب جهــدهم 
ُيستحسن أن خنتم القرآن يف شهر رمضان يف الـرتاويح مـرة كـل يـوم جبـزء، :  قالوا-عليهم 

  .َُّلكن هذا اجتهاد منهم وليس سنة واردة
  : وهللا قـــال يف األمـــر اجلـــامع                     ))ـــتقن مـــا ))املزمـــلاملزمـــل٢٠٢٠  املهـــم أن ن

  .تبارك وتعاىلدي الصالة كما ينبغي  نقرأه، ونتقن الركوع، ونتقن السجود، حىت نؤ
والذي يريد أن يزيد بعد ذلك فال مانع، ال يصلي الـوتر مـع اجلماعـة، ويـذهب إمـا 

اإلمــام ... ىت ولــو ثالمثائــة ركعــة يف الليلــةيف آخــر املــسجد أو يف بيتــه ويــصلي مــا يــشاء، حــ
ُ كـان يـصلي كـل ليلـة ُاجلنيد كان يصلي كل ليلـة ثالمثائـة ركعـة، وسـيد علـي زيـن العابـدين

  .ألف ركعة، وكانوا جمتهدين، فالباب مفتوح
  .ًلكن ال جيرب أحدا أن ميشي على منهجه، ألن املنهج اإلسالمي التيسري

لة -٢ ــــح الل ةل ادرس تراو ة ع   ثان

  الهدي النبوي  صالة التهجد -٦

َّ سنة خمصوصة خص كان لرسول هللا    .حا شهر رمضان وهي صالة الرتاويَُّ
َّوكان له يف الليل سـنة دائمـة يف رمـضان ويف غـري رمـضان طـول العـام، ألن هللا قـال  ُ

  : لــه                                                         ))اإلســراءاإلســراء٧٩٧٩((  

  .كان حيافظ على صالة التهجد
ن النــوم، ولــذلك صــالة الــرتاويح بعــد العــشاء، والتهجــد يعــين الــصالة بعــد القيــام مــ

  :ًوهي حلكمة صحية قال فيها أيضا سيد رسول هللا

ُأذيبوا { م ِ ْطعام َ َ ِذكر َ ِوالصالة  ِا ِ
َّ َ{١٠٧  

                                                           
شة ر هللا عنها١٠٧١٠٧ ا والبيه عن عا شة ر هللا عنها معجم الط ا والبيه عن عا    معجم الط
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كل حنتاج للهضم، وال شيء يهضم ما يف املعدة أفضل من الـصالة وذكـر  بعد أن 
  .ُّشياء اليت تضر املعدةً، بدال من أن نبحث عن األتبارك وتعاىلهللا 

 يقـوم وصالة التهجد تبدأ من منتـصف الليـل، مـن الـساعة الثانيـة عـشرة، وكـان 
  :الليل حىت تتورم منه األقدام، فتقول له السيدة عائشة 

َلم { ُتصنع ِ َ ْ َ
هذا 

َ ا َ َرسول َ َُ ، وقد ِا
ْ َ َغفر َ َ َ

َتقدم َما َلك ُا  َّ َ َ
ْمن 
ِذن ِ

ْ َ
َوما َك َ 

َتأخر، َّ َ
َقال  َ

أف: 
َ َ

ُّأحب 
أن ِ

ْ
ون  أ

َ
دا  ْع شكورا  َ

َ
{١٠٨  

ه جل يف عاله   .ُيعين أشكر هللا على نعمه وعلى عطا
 يــصلي صــالة التهجــد مبفــرده، ولكننــا لــو صــليناها يف مجاعــة فــال مــانع، فكــان 

ــن نوافــــل الــــصالة جيــــوز أن نــــصليها يف مجاعــــة، ألن هــــذا  فلــــة مــ ــرب ألن أي  أنفــــع وأقــ
للقبول، ألنه لو كان يف اجلماعة رجل موصول  وتقبل هللا منه صـالته، يقبـل هللا صـالة 

  .ُاجلماعة كلها من أجل هذا الرجل، ولذلك حببت إلينا صالة اجلماعة
  :وصالة التهجد كم ركعة؟ السيدة عائشة تقول كما روى عنها

ان رسول ا {  ِما  ُ َُ ََ
د  ر َ ي

ِ
ُ ة َ ه ع إحدى ع مضان و  غ

َ َ ْ َ ََ ْ
ِ ِ

ْ ََ َ
ِ

َ َ َ{١٠٩  

جد، واثن فالذي يصلي التهجـد ال يـصلي الـشفع  .. :ن شفع، وواحدة وترامثانية 
ُوالوتر بعد صالة العـشاء، ولكـن يؤجـل الـشفع والـوتر إىل أن يـصلي التهجـد، ملـاذا؟ قـال 

:  }
َ

ِوتـــــران  َ ْ
ــة  ِ  لـــ ٍل ـــال يف حـــــديث آخـــــر، ١١٠}ْ م {  :وقــ ت ـــ ـــر صــ ـــوا آخــ ْاجعلــ ِ ِ

َ َ َ َ ْ

ل وتـرا الل
ْ

ِ
ْ

 صـالة قبـل صـالة الفجـر يكـون  كمـا تـشاء يف الليـل، لكـن آخـرِّصل، ١١١ }ِ
ُنفـــرض أنـــين صـــليت الـــوتر بعـــد العـــشاء مـــع مجاعـــة أو مبفـــردي، وأريـــد أن أصـــلي الـــوتر،  ُ

ُلليل، فأصلي ركعة واحدة وأسـلم، فركعـة مـع ركعـة يكـون شـفع، يعـين ركعتـني ُ، مث أصـلي ُ
ــد، قــال  ــل مثــ مثــ{  :كمــا أري ة الل َصــ َْ َْ َ

ِ
ْ ُ َ ُفــال يــصح أن أصــلي يف الليــل ، ١١٢ }َ

ٍأربع ركعات متواصـلني، لكـن اثنـني إثنـني، وبعـد أن أنتهـي أخـتم بواحـدة وتـر، حـىت أكـون 
ج رسول هللا    .قد مشيت على 

                                                           
شة ر هللا عنها١٠٨١٠٨ خاري ومسلم عن عا شة ر هللا عنها ال خاري ومسلم عن عا    ال
شة ر هللا عنها١٠٩١٠٩ خاري ومسلم عن عا شة ر هللا عنها ال خاري ومسلم عن عا    ال
مذ١١٠١١٠ مذ جامع ال   ي وأ داود عن طلق بن ع ي وأ داود عن طلق بن ع  جامع ال
خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما١١١١١١ خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما ال    ال
خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما١١٢١١٢ خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما ال    ال
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ة  ة ع لة الثان  )٧٣             (ه                          ١٤٤٠من رمضان دروس الل

  :  مـعُوصالة التهجد للذين يريدون أن يكونوا يف الدرجة العليا            

               ))ولذلك يقـول لـه هللا يف آخـر سـورة املزمـل))الفتحالفتح٢٩٢٩  :                  

                                                          ))ـــة  ))املزمــــــــــلاملزمــــــــــل٢٠٢٠ ـــ ـــ اجلماعـ
  .ين يريدون أن يكونوا معك، حيافظوا على هذه الصالةالذ

ــى  ـــة حيـــافظ علــ ـــد أن يكـــون مـــع رســـول هللا يف الـــدار اآلخـــرة، ويف اجلن ُفالـــذي يري
  :ًالتهجد طول العام ولو ركعتني اثنتني، وليس شرطا مثانية، قال 

قظ َمن { اس
َ ْ َ َمن ْ

ل ِ ِالل
قظ ْ وأ

َ ْ ُامرأته َ َ َ ا ْ َفصل َ َ
عت  ر

َ َ عا َْ ِجم
ا َ َكت َمن ِ

ِ 

ن َالذا
ِ

َّ
ا َا  رات ِكث ِوالذا َ ِ

َّ َ {١١٣  

وهو أعلى مقام يف املقامات العشرة يف سورة األحـزاب، فيـصلي ولـو ركعتـني اثنتـني 
ألثـــر : فقـــط، واملهـــم كلـــه يف املداومـــة، أن اإلنـــسان يـــداوم علـــى هـــذا العمـــل، وكمـــا ورد 

ل و(( للي َمــنَ صــلى  ِ َّْــ َّ اس نيــام رفعــت لــه يــوم القيامــة األعــالمَ ٌالن َِ ُ ــا بعــض ، وقــال ))َّــ ً مبين
  :فوائد صالة التهجد

م { ْعل ْ ام َ ِق
َ ِ ل، ِ ِالل

ُفإنه ْ َّ
ِ
َ

ُدأب  َالصالح َ
ِ ِ

م، َّ ل ْق ْ َ
ة  وق

ٌ َ ْ ُ ، ِإ َ ف ِا ٌوت ِ
َ َ 

ئات، ِللس
َ ِّ َّ ومنهاة ِ

ٌ َ ْ َ ِاإلثم، َعن َ
ْ
ومطردة ِ

ٌ َ َ ْ َ ِللداء َ
َّ

ِالجسد َعن ِ َ َ {١١٤  

لـو : كل هذا يف صالة التهجد، ولـذلك أهـل الغـرب قـاموا بعمـل حبـث يقولـون فيـه
م فرتة تزيد عن ست ساعات ومل يستيقظ فيها مـرة ويتحـرك، يكـون قلبـه يف  أن اإلنسان 

صالة الفجـر !! وسبحان هللا ...!! ١١٥كليدوء حالة خطرة، ألن القلب يكون يف حالة ه
ني هي صالة احملافظة على شباب القلب على الدوام، ألن اإلنسان يقـوم ويـدخل للمسلم

ُاحلمـام ويتوضـأ، ويــصلي، فتتحـرك كـل أعــضاء اجلـسم والقلـب يــصل إىل حركتـه الطبيعيــة، 
م مرة أخرى فيحافظ على شباب القلب على الدوام   .ُحىت ولو رجع و

ــام، وأن يوفنــسأل هللا  ــا مــن أهــل صــالة القي ــداء بــسنة  أن جيعلن ــا دومــا لالقت ًقن
م، وأن جيعلنا رفقاءه يوم القيامة، وجريانه يف دار السالم   .سيد األ

                                                           
د الخدري ١١٣١١٣ د الخدري  س أ داود وابن ماجة عن أ سع    س أ داود وابن ماجة عن أ سع
اح ١١٤١١٤ الل بن ر مذي عن  اح  س البيه وال الل بن ر مذي عن     س البيه وال
ة أن أغلب ١١٥١١٥ تت طب ة أن أغلب  وقد أث تت طب احا لمن لم   جلطات تكونجلطات تكونالال وقد أث احا لمن لم ص ً ل ً ل وا فراشهم وا فراشهم غادرغادرص

..  
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ــــح درس  لة تراو ة الل   ١١٦الثالثة ع

اة الفطر -٧   فضل ز

 علم أننا ال نستطيع مهما بـذلنا مـن جهـد أن  بنا، أنه تبارك وتعاىلمن رمحة هللا 
ضــى، فــأراد أن جيــرب تقــصري فكانــت زكــاة الفطــر، ُنــؤدي الــصيام املثــايل كمــا حيــب هللا وير

  :قال فيها سيد عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما

َفرض { َ ُرسول َ اة ملسو هيلع هللا ىلص ِا َُ ز
َ َ

ْالفطر 
طهرة ِ

ً َ ْ ِللصائم ُ ِ ِ
َّ:  

َمن
اللغو، ِ

ْ
ِوالرفث، 

َ َّ وطعمة َ
ً َ ْ ُ ِللمسا َ َِ َ {١١٧  

م حضرة ا   : ورد فيهالنيب هذه الزكاة أ

َفرض { َ ُرسول َ اة  ِا َُ ز
َ َ

ْالفطر 
ْمن َصاعا ِ

ْتمر ِ
َ

ْمن َصاعا ْأو 
ِشع ِ

َ
 َع 

د، ِالع ْ ِّوالحر، َ ُ والذكر، َ
َّ َ ، واألن

َ ْ ُ ْ َ ، ِوالصغ
َّ ب َ ِوال

َمن َ
َالمسلم  ِ

ِ ِ ْ ُ{١١٨  

ًنــة، ويــوازي قــدحني اآلن، صــاعا ًوهــذا الــصاع كــان موجــودا يف عــصر النــيب يف املدي
ا كانت حاجة الفقراء وقتها   .من متر أو شعري، على هذه اهليئة، أل

ُال بـد أن خنـرج الزكـاة مـن هـذه األصـناف، : وحنن يف عصر ما زال البعض يقولـون
ــا؟ ســـيبيعها ! ًوهــذه األصــناف عنــدما أعطيهــا لفقــري يقـــيم يف القــاهرة مــثال فمــاذا يفعــل 

ا التاجررخص األمثا   .ن، والذي سيستفيد 
 أرســل ســيد معــاذ بــن ولكــن عنــد يف الــرتاث اإلســالمي أن ســيد رســول هللا 

جبـــل إىل الـــيمن ليجمـــع مـــنهم زكـــاة الفطـــر، وكـــان أهـــل الـــيمن يف هـــذا الوقـــت حمـــصوهلم 
ائتــوين بثيــاب فهــي أنفــع ألصــحاب : الرئيــسي العنــب والزبيــب، فــأعطوه زبيــب، فقــال هلــم

ولـذلك اإلمـام أبـو حنيفـة .. َِ، والزبيب أنفع لكـم، فقبـل القيمـة هلـذا األمـر،  رسول هللا
ـا مـا يـشاء عـالج أو مالبـس أوطعـام، األفضل يف مـصلحة ال: قال فقـري القيمـة، ليـشرتي 

                                                           
ي ١١٦١١٦ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١٧١٧ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٢١٢ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
   س أ داود وابن ماجة س أ داود وابن ماجة١١٧١١٧
خاري ومسلم١١٨١١٨ خاري ومسلم ال    ال
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  .ودار اإلفتاء املصرية واألزهر واألوقاف كلها دائرة على هذا األمر
  .لفردودار اإلفتاء حتدد كل سنة قيمة الزكاة عن ا

ــو  ــزوج والزوجــة واألوالد، حــىت ل ُوأ مكلــف أن أخــرج علــى كــل أفــراد عــائليت، ال
ُرزقه هللا مبولود جديد ليلة العيد خيـرج عنـه، مـادام جـاء يف هـالل شـهر رمـضان، ولـو كـاىن 

ُعنده خادم أو خادمة أيضا خيرج عن اخلادم أو اخلادمة ً.  
ُاة مـن أول رمـضان، ملـاذا؟ لنعطـي إخـراج الزكـ اإلمـام الـشافعيأجـاز ُومـىت خنرجهـا؟ 

ْأغنوهم {: فرصة للفقراء أن يشرتوا ما حيتاجون إليه لقوله  ُ ُ ْ
هذا ِ 

َ ِاليوم َ
ْ َ {١١٩  

  .أغنوهم عن السؤال يف يوم العيد
ــاة،  ـــد ومل أخـــرج الزكـ ـــت صـــالة العي ـــإذا وجب ـــد، ف ُمـــا آخـــر ميعـــاد هلـــا؟ صـــالة العي

ل ًأصــبحت مــدينا عنــد هللا، ولــيس معــىن ذلــك أن  ُال أخرجهــا، بــل أخرجهــا، ولكــن لــن أ ُ
  .الثواب الذي وضعه هللا ملن خيرجها يف وقتها، ووقتها من أول رمضان إىل صالة العيد

ا مبلغ بـسيط، لكـن املـشكلة يف بـالد أننـا ال  زكاة الفطر كثري من الناس يظنون أ
 حــوايل عــشرون ًنعــرف الكيفيــة الــسديدة للتــصرف يف هــذه األمــوال، فمــثال القــاهرة فيهــا
ُلو مجـع هـذا !! مليون على األقل، فلو ضربناهم يف قيمة الزكاة، فكم يساوي هذا املبلغ؟

املبلــغ بطريقــة صــحيحة ســيبين مــساكن للــشباب الــذين يريــدون الــزواج وال جيــدون ســكن، 
ويعاجل املرضى الذين حيتاجون لعمليات جراحيـة ولـيس معهـم مثنهـا، وجيهـز بنـات وشـباب 

  .ِّاج ألنه مبلغ غري هنييريدون الزو
لكن املشكلة أننا نصرفه بعشوائية، وكيـف تكـون العـشوائية؟ يريـد أن يـتخلص مـن 
ي شـــكل، فيبحـــث عـــن أي أحـــد يف الـــشارع، أو حـــراس العمـــارات، أو غـــريهم،  الزكـــاة 

  : لكن اإلسـالم أمـر أن نتحـرى، قـال هللا تعـاىل                          

                                                      

                                   ))البقرةالبقرة٢٧٣٢٧٣((..  

  :املفروض أن أحبث عن هذا الصنف، ومن الفقري واملسكني؟ قال 
                                                           

   س الدارقط عن ابن عمر ر هللا عنهما س الدارقط عن ابن عمر ر هللا عنهما١١٩١١٩
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س { َل ِالمسك ْ ْ ِ
ُطوف ِالذي ُ ُ الناس َع َ

َّ
ُترده  ُّ ُ اللقمة َ

ُ َ ْ
ِواللقمتان 

َ َ ْ والتمرة َ
ُ َ ْ َّ َ 

ِوالتمرتان،
َ َ ْ َّ ن َ ْول

ِ
ُالمسك َ

ِ ْ  ِالذي ِ
َ

جد 
ُ

ِ
ًغ َ ه، ِ ِغن ِ

ْ و ُ
َ ُفطن َ َُ ْ

ِه  فيتصدق ِ
ُ َّ َ َ ُ َ

 

ه، ِعل ْ و َ
َ ُقوم َ ُ سأل َ ُف ْ َ َالناس َ َّ

 {١٢٠  

إن  {:وقال 
َّ
ُّحب  َا ِ

ِ
ده ُ ُع َ ْ َالمؤمن َ

ِ
ْ َالفق ُ ِ

َ
َالمتعفف  ِّ َ َ ا ُ ال َأ ِالع

َ ِ {١٢١  

اإلنسان الذي دخلـه ال يكفـي الـضرورات، والـضرورات الـيت هـي األكـل واملـسكن 
والعــالج وامللــبس، إذا كــان أي إنــسان دخلــه ال يكفــي هــذه الــضرورات ألوالده حبــسب 

  .ُاة، لذلك جيب أن نبحث عن الفقري الذي نعطيه الزكاةمستواهم، فيستحق هذه الزك
عليـك أن : ِّنفرض أن عندي ولد كرب وأصبح له عمل، فيجب أن أعوده وأقـول لـه

ذا الركن من أركان اإلسالم   .ُخترج الزكاة عن نفسك، ليعرف أنه مطالب 
، ٍألنـــه لـــو مل يتعـــود علـــى إخـــراج الزكـــاة، وأ بعـــد حـــني مـــن الـــدهر ســـافرت إىل هللا

أنــت : سينــسى أن عليــه شــيء امســه الزكــاة ألنــه مل يتمــرن عليــه، لكــن أ مــن اآلن أقــول لــه
خـــذها منـــه لتخرجهـــا يف  ُتعمـــل وتكـــسب فـــأخرج زكاتـــك، وإن مل يعـــرف مـــن يـــستحقها 

ا املستحق، ليقبل هللا صيامنا، قال    :مكا

إن{ 
َّ
َشهر ِ ْ َ

رمضان 
َ َ َ ٌمعلق َ َ َب ُ ْ ِالسماء َ َ ْواألر َّ َ ُيرفع ال ضَ َ ْ اة ِإال ُ ِبز

َ
ْالفطر  ِ

ِ{١٢٢  

  :وزكاة الفطر هلا حد أدىن -
ُلكن إذا أخرجت مخسني جنيها لكل فرد، فقد أحسنت، أو أخـرج مائـة لكـل فـرد  ً

  .ُفقد زدت يف اإلحسان، لكن ال تقل عن احلد األدىن الذي حيدد كل عام
ًوزكاة الفطر ال يوجد أحد معفيا -   : منهاُ

خـذ حىت الفقري ما د ُام عنده أكل يوم وليلة فال بد أن خيـرج زكـاة الفطـر، مـع أنـه 
ُالزكاة، ولكنه أيضا جيب أن يعطي وخيرج هذه الزكاة ُ ً.  

                                                           
رة ١٢٠١٢٠ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
ا عن عمران بن حص ١٢١١٢١ ا عن عمران بن حص  س ابن ماجة والط    س ابن ماجة والط
ة ال١٢٢١٢٢ ة ال الت د هللا  الت ر بن ع د هللا بن الجوزي عن ج ر بن ع   بن الجوزي عن ج
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لةودر ة س الل عة ع   ١٢٣ الرا

  رمضان شهر الص -٨    :  درس العشاء-١

ُ الــصيام فريــضة علينــا مجاعــة املــسلمني للنتــائج العظمــى املذهلــة الــيت جعــل هللا 
، ويفتعــود  آخرتنــا إن شــاء  علينــا أمجعــني يف أجــسامنا، ويف عقيــدتنا، ويف ديننــا، ويف دنيــا

ـا علينـا أمجعـني يف الـصيام، هـو أنـه وأعظم النتائج اليت يتفـضل هللا هللا رب العاملني،   
َوهو{  : يف شهر رمضانيدربنا وميرننا على الصرب اجلميل، قال  ُ ُشهر َ ْ َ

ْالص  َّ {١٢٤  
ُّـان يتعـود فيـه علـى حتمل اجلـوع، وعلـى حتمـل العطـش، وعلـى حتمـل قلــة ألن اإلنـس

ُالص{  :، والصرب كما قال النوم رغبة يف رضاء هللا  ْ ُنصف َّ ْ
مان  ِ ِاإل

َ
ِ
ْ

{١٢٥  
ــا  ــاج إىل صــرب مجيــل مــن اإلنــسان ليــستطيع أن يقــوم  ٍألن كــل أعمــال اإلميــان حتت

ُبصدق وإخالص يرضي به حضرة الرمحن  ٍ فقـد ورد عـن سـيد علـي بـن  .. تعاىلسبحانه وٍ
ُواعلمـوا (: أيب طالب  ْ أن َ

َّ
َالـص  ْ َمـن َّ

مـان ِ ِاإل
َ

لـة ِ ِم
ْ َ

َمـن َّالـرأس ِ
ِالجـسد، ِ َ َخـ َوال َ ْ َ

 

ٍجــسد ِ َ َرأس ال َ هــل اإلنــسان يــستطيع أن يعــيش جــسده بــدون روح تــدخل ، ١٢٦) ُلــه َ
ُستطيع أن ينفــذ شــروط اإلميــان، وموجبــات فيــه؟ كــال ، كــذلك اإلنــسان بــدون الــصرب ال يــ

ن  ا يف القرآن، وبينها ووضحها لنا النيب العد   .َّرضاء الرمحن اليت أمر هللا تعاىل 
ب للمــؤمنني، نــضمن بــه دخــول اجلنــة بغــري حــساب أمجعــني،  والــصرب هــو أحــسن 

ٌفــإن كــل إنــسان معــرض للحــساب، إال الــذي ابــتاله هللا بــشيء يف الــدنيا فــصرب ، ومل يظهــر ُ
ــزع وال ضــــجر وال ســــأم وال ملــــل، فهــــذا يقــــول فيــــه هللا ٌعليــــه جــ ٌ ٌ ٌ :                  

                 ))الزمرالزمر١٠١٠((.  
فهــؤالء لــن يتعرضــوا لتنــاول الــصحف، وال للحــساب، وال للميــزان، وال للــصراط، 

م صربوا على أمر هللا وإمنا يدخلون اجلنة بغري سابقة سؤال وال حساب،    .أل
                                                           

ي ١٢٣١٢٣ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١٨١٨ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٣١٣ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
مة عن سلمان الفار ١٢٤١٢٤ مة عن سلمان الفار  صحيح ابن خ    صحيح ابن خ
د هللا بن مسعود ١٢٥١٢٥ د هللا بن مسعود  مسند االشهاب والبيه عن ع    مسند االشهاب والبيه عن ع
اض١٢٦١٢٦ ة للقا ع اض اإللماع إ علم أصول الروا ة للقا ع    اإللماع إ علم أصول الروا
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ختصار شديد ثالثة أنواع   :ٍوالصرب 
ع األول إذا تعــرض اإلنــسان ملوقــف فيــه معـــصية  :ٌ صــ عــن معــا هللا:النــ

ٌ،كـــأن عـــرض عليـــه مـــال ليأخـــذه رشـــوة مقابـــل تنفيـــذ مـــصلحة، أو عرضـــت عليـــه امـــرأة  ُ ٌُ
مل يقـع يف هـذه املعاصـي فهـذا ُليفعل فيها الفاحشة والظروف مهيـأة، فـإذا صـرب اإلنـسان و

  : صرب عن معصية هللا ودخل يف معية الصابرين                 ))البقرةالبقرة١٥٣١٥٣((.  
ع الثا ـا هللا كلهـا حتتـاج  :ٌ ص ع طاعة هللا:الن فإن الطاعات الـيت أمـر 

ن طعــام إىل صــرب، كــون اإلنــسان ميكــث طــوال النهــار مــن الفجــر إىل غــروب الــشمس بــدو
لعمل كما ينبغي، فهذا حيتاج إىل صرب عظيم   .وال شرب ماء، مع قيامه 

م الــشتاء البــاردة ليــصلي الفجــر حاضــرا  ًوكــون اإلنــسان يقــوم يف جــوف الليــل يف أ ُ
ٍمع شدة برودة اجلو، فهذا أيضا حيتاج إىل صرب عظيم ً.  

الزحــام يف وكــون اإلنــسان يــذهب إىل أداء فريــضة احلــج، ويتحمــل مــشاق الــسفر، و
كل أمر، حىت يف اجلوازات، حىت يف ركوب الطائرة، حىت يف ركوب احلافالت، يف كل أمـر 
حيتاج إىل صرب مجيل، ألنه إذا تعصب وخـرج عـن طبيعتـه، وشـتم هـذا، وأزاح هـذا، وأسـاء 

 للحـــاج الـــصابر علـــى طاعـــة هللا إىل هـــذا، فقـــد فقـــد األجـــر العظـــيم الـــذي جعلـــه هللا 
  .سبحانه وتعاىل

ع الثالثال فإن املؤمن يعلـم علـم اليقـني أنـه  : الص ع قضاء هللا وقدره:ن
لقـــضاء، وإميانــــه  ـــؤمن  ــؤمن أن ي ـــى املـ ــاملني، فعل ُال طاقـــة لبـــشر أن يـــدفع قـــضاء رب العـ

  .سبحانه وتعاىلُلقضاء يقتضي أن يصرب فال يفعل ما يغضب هللا 
 مل يعــش لــه فقــد كـان  ضـرب املثــل األعلــى يف هـذا البــاب، سـيد رســول هللا 

ًمــن أبنائــه إال البنــات، ورزق بثالثــة مــن الــذكور، ولكــنهم مــاتوا صــغارا، وعنــدما هــاجر إىل  ُ
بـراهيم، وعـاش سـتة أشـهر، إىل أن كـرب وظهـرت عليـه عالمـات النـضج،  ُاملدينة رزقـه هللا  ُ

 وأبــرت(  أبــرت إنــه: ِّمث اختــاره هللا تعــاىل إىل جــواره، وكــان أهــل مكــة يعريونــه بــذلك ويقولــون
  :ًَّ فقال هللا تعاىل رادا عليهم)ٌيعين ليس له أوالد ذكور

                                                              



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
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َشانئك  و))الكوثرالكوثر(( َِ ٌيعين مبغضك، فهو الذي ليس له بركة يف أهل وال مالَ ُ.  
ٌعلى رجل النيب، ماذا فعل النيب؟ نزل من عينه دمعـة ) ابن النىب (اهيم ومات إبر

  :ًخفيفة، وقال معلما لنا أمجعني

إن {
َّ
َالع ِ ْ ُتدمع، َ َ ْ َ

َوالقلب  َ حزن، َ
ُ َ ْ و َ

َ ُنقول َ ُ َ
إ 

َّ
ير َما ِ

َ ْ نا، َ ر
َ ُّ َ  

نا و
َّ
ِ
َفراقك َ

ِ َِ
ا ِ م َ ُإبراه ِ َ ْ

لمحزونون ِ
َ ُ ُ ْ َ {

١٢٧
  

ُ، ولكن ال خيرج من اللسان كالم يغضب الرمحن، وال يفعـل اإلنـسان كمـا حنن حنزن ٌ
ت، لقوله    :ٌيفعل كثري من النساء يف هذه اآل

س{  َل منا ْ
َّ
ْمن ِ َلطم َ َالخدود، َ ُ ُ

َّشق ْأو  َ
َالجيوب،  َدعا ْأو ُُ َدعوى َ ْ َ

ة  ِ ِالجاهل ِ َِّ َ{١٢٨  

  : من يقـول كمـا قـال هللافهؤالء ليسوا من اإلسالم يف شـيء، وإمنـا املـؤ           

            ))وكلنــا راجعــون إن عــاجال أو آجــال إىل حــضرة هللا ))البقــرةالبقــرة١٥٦١٥٦ ، ً حنــن كلنــا  ً
  .سبحانه وتعاىل

فالـــصرب علـــى قـــضاء هللا الـــذي قـــضاه وقـــدره، يقتـــضي مـــن املـــؤمن أن يرضـــى مبـــر 
، إذا فعــل ذلــك وقــال كمــا ســبحانه وتعــاىلهللا ُالقــضاء، وال يفعــل وال يقــول إال مــا يرضــي 

    :قال هللا                       ))ماذا جزاؤه؟  ))البقرةالبقرة١٥٦١٥٦                         

                                   ))ــــم ())البقـــرةالبقـــرة١٥٧١٥٧ ــلوات مــــن ر  هــــذه) علــــيهم صــ
ٍجــزاء ال يــستطيع أي خملــوق ) وأولئــك هــم املهتــدون: (والثالثــة) ورمحــة: (واحــدة، والثانيــة ٌ

  .ٌوصفه، وال كشف ما فيه من فضل، ألنه جزاء ممن يقول للشيء كن فيكون
 أن جيعلنــا مـن عبــاده الـصابرين لقــضائه وقـدره يف كــل وقــت تبــارك وتعـاىلنـسأل هللا 

ــالف أمـــره، ومـــن وحـــني، وأن جيعلنـــا مبـــدد مـــن عنـــده مـــن ا لـــصابرين عـــن الوقـــوع فيمـــا خيـ
  .وأن حيشر يف مجلة عباده الصابرين ... َّالصابرين على طاعته فيما أمر به وكلفنا به

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  

                                                           
خاري وس أ داود عن١٢٧١٢٧ خاري وس أ داود عن صحيح ال س  صحيح ال س  أ    أ
د هللا بن مسعود ١٢٨١٢٨ خاري ومسلم ومسند أحمد عن ع د هللا بن مسعود  ال خاري ومسلم ومسند أحمد عن ع    ال
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لة -٢ ــــح الل ةدرس تراو عة ع   جزاء الص     : ال

 أن نــصرب ســبحانه وتعــاىلهللا  لمــاذا أمــرف: العــشاء اســتكماال لدرســنا قبــل صــالة 
ِّعند مر القضاء؟ ألن مقتضى اإلميان أن املؤمن يعلم علم اليقني أنـه ال حيـدث يف كـون هللا 

  : إال ما يريد، وأنه كما قال عن نفسه يف القرآن                      ))هودهود١٠٧١٠٧((.  
ُل اعرتاضــنا ســيغري هــذا القــضاء؟ أو يــرد الــشيء فـإذا اعرتضــنا علــى أي قــضاء، فهــ

ًإىل أصــله؟ أبــدا، ولكــن كــل مــا يف األمــر أن اجلــزع واهللــع وعــدم الرضــا حيــرم اإلنــسان مــن 
  .الثواب الذي جعله هللا للصابرين على هذا األمر

  :  مـن حكمتـه العليـة جعـل الـدنيا دار بـالءسبحانه وتعـاىلوهللا                

                                               ))البقرةالبقرة١٥٥١٥٥((   
  .فهذه أنواع البالءات يف الدنيا

ٌوكــل بــالء للــصابرين فيــه عنــد هللا أجــر عظــيم وجــزاء إنــسان ابــتاله هللا : ًفمــثال !!! ٌ
خذ الدواء لقوله   : مبرض، فعليه أن يذهب إىل الطبيب، و

ا{  اد َ َع َ ِ ، ْتداووا، ِا َ َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

ْضع ْلم َا  َ ًداء َ إ َ
َّ
َوضع ِ َ ًشفاء  ُله َ َ

ِ{١٢٩  

   !!!والذي يقول لن أذهب للطبيب ولن آخذ عالج، وما كتبه هللا يل سيكون
ٌهــذا لــيس يف اإلســالم، وهــذا فكــر غــري إســالمي، بــل هــذا فكــر ســليب : فنقــول لــه

  فماذا عليك؟، لم اجيايب ويتعاطى مع تعاليم خري الربية وطاقة سلبية، واملس
  :أن ال تشكو هللا إىل عباد هللا، فال تقول

ذا املرض؟ وملاذا مل يصب به فالن؟   !ملاذا أ الذي ابتليت 
  !!فهل تريد أن تتحكم يف األحكام اإلهلية وحترم نفسك من اجلزاء؟

  :وما اجلزاء؟  قال 

                                                           
ك ١٢٩١٢٩ مذي وس أ داود عن أسامة بن  ك  جامع ال مذي وس أ داود عن أسامة بن     جامع ال
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إذا{ 
َ
ت ِ ُابتل ْ َ َديَع ْ ِ َالمؤمن، ْ

ِ
ْ ْولم ُ ِشك َ

ْ ِعواده ِإ َ ِ َّ ُأطلقته ُ ُ ْ ْمن ْ
  َأساري، ِ

َّثم 
ُ

دلته  ُأ ُ َ ا ْلحما ْ ْخ
َ

ْمن 
ِلحمه، ِ ِ

َودما ْ ا َ ْخ
َ

ْمن 
ِدمه، ِ ِ

َ  

َّثم 
ُ

ُستأنف  َ َ ْ َالعمل  ُ َ َ{١٣٠  

  ...ذا املرض أخذت املغفرة كلها 
دة، فماذا يقول؟ قال ُ ويعويرجع سيد رسول هللا     :طينا ز

ُمرض{  َ ٍيوم َ
ْ ُفر َ

ِّ َذنوب ُ ُ ُ
َثالث 

ِ
َ

سنة  
ً َ َ{١٣١  

ِّـوهذا للمريض الصابر، فكلما مرض يوما ولو حـىت زكـام، يكفر عنـه ذنـوب ثالثـني  ُ ً
خذ حسنات وصاحلات ثالثني سنة   .سنة، فإذا مل يكن عليه ذنوب 

ــو جــزع وقــال كمــا ذكــر نفــسه مــن هــذا األجــر، ومــن هــذا ، فقــد حــرم  !!لكــن ل
َالثواب، وهل غري شيء يف قدر هللا؟  َّ  

فذ .. !!!ال َ، فقدر هللا  فذ!!َ   .ُّ، وال يرده أحد!!، وقضاء هللا 
مــني يف العــامل ًا أو بنتــًاوكــذلك إنــسان أجنــب ولــد  صــغرية رضــيعة، فــال يوجــد شــركة 

  ؟؟!!ء األوالدكله أستطيع أن أعطيها ما تريده وتؤمن يل على عمر هؤال
  !!تبارك وتعاىلِّفمن الذي يؤمن الكل؟ ملك امللوك 

ــو علمناهــا سنرضــى،  ــد أو البنــت وهــم صــغار فلحكمــة يعلمهــا، ول فــإذا أخــذ الول
  . لكننا ال نعرف)لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع(: فكما قيل
ً أرسل نبيا وولياهللا  ُ ليقتلوا ولدا صغريا، وأبوه وأمه صاحلً ً    ...انً

  :ملاذا قتلته؟ فقال له: فسأله سيد موسى
                                 ))ـــرب ))الكهـــــفالكهـــــف٨٠٨٠ ـــد لـــــو كــ ــين هـــــذا الولــ  يعـــ

ًسريهقهم طغيا وكفرا ً.  

                                                           
رة ١٣٠١٣٠ م  المستدرك واالبيه عن أ ه رة  الحا م  المستدرك واالبيه عن أ ه    الحا
شة ر هللا عنها١٣١١٣١ غدادي عن عا ب ال غداد للخط ـــخ  ـ شة ر هللا عنها تار غدادي عن عا ب ال غداد للخط ـــخ  ـ    تار
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عة ع لة الرا  )٨٢             (ه                          ١٤٤٠ة من رمضان دروس الل

   !!هذا الولد رزقه الذي قدره له هللا انتهى
ــن بطاق ـــف األرزاق ورفعـــــه مـــ ـــد أوقــ ـــرزاق قــ ـــل والــ كــ ــن  ــن أيـــ ـــاش فمـــ ــك فلـــــو عــ تـــ

يت يوم القيامة يقول !التموينية؟   :، وعندما 

ُإنه{  َّ
ُقال ِ َ ِللولدان ُ

َ
َيوم ِ ْ امة َ ِالق ِ

َ ادخلوا: َ
ُ الجنة، ْ

َ َّ قولون َ ف
َ ُ َ َ

ا:  ِّرب َ َّح َ َدخل َ ُ ْ َ 

اؤنا آ
َ ُ وأمهاتنا، َ

َ ُ َ َّ َقال َ َ
أبون،:  ف

َ َ َ َ
َقال  َ

قول:  ُف ُ َ َ
ْأراهم ِ َما:  ُا  ُ َمحبنطئ َ

ِ ِ
ْ َ ْ ُ 

ادخلوا ،ً)أى منتفخة أجوافهم غيظا(
ُ الجنة، ْ

َ َّ قولون َ ف
َ ُ َ َ

ا:  ِّرب َ اؤنا، َ آ
َ ُ َ  

َقال َ
قول:  ُف ُ َ َ

ادخلوا: 
ُ الجنة ْ

َ َّ ْأنتم َ ُ ْ
م   اؤ ْوآ ُ َ َ{١٣٢  

 يف املوقــف يعــين الــذي ميــت لــه طفــل صــغري أو طفلــة فيــا هنــاه، ألنــه ســيأخذ بيــده
  ...ُويدخله معه يف اجلنة 

ًوإذا مــات كبــريا وصــرب أبــوه ألمــر هللا واحتــسبه عنــد هللا، يقــول هللا تعــاىل ملالئكتــه 
  :كما أخرب النيب 

إذا{ 
َ
َمات ِ ولد َ

ُ د، َ ِالع ْ َقال َ َ
ئكته ُا  ِلم ِ ِ ِ

َ ضتم: َ ْق َُ ْ َ
ولد 

َ دي؟ َ ِع ْ قولون َ ف
َ ُ َ َ

:  

ْنعم، َ َ
قول  ُف ُ َ َ

ضتم:  ْق َُ ْ َ
ثمرة 

َ َ َ َ
ِفؤاده؟  ِ

َ ُ
ف 

َ
قول

ُ ونــَ
َ

ْنعم،:  َ َ
قول  ُف ُ َ َ

:  

ماذا
َ َقال َ َ

دي،  ِع ْ قولون َ ف
َ ُ َ َ

َحمدك:  َ
ِ

جع، َ َواس َ ْ َ قول َْ ُف ُ َ َ
  :ُا 

ابنوا
ُ دي ْ ِلع ْ َ تا ِ ْب ِالجنة ِ َ

َّ ُوسموه َ ُّ َ ت َ َب ْ ِالحمد  َ ْ َ{١٣٣  

  ملاذا؟
  .الوفاةألنه صرب على أمر هللا ومل جيزع، فإذا جزع فلن يرد القضاء، أو يؤخر 

ٍفخــري أمــر للمــؤمن يف كــل هــذه األحــوال الــصرب علــى أمــر هللا، والرضــا بقــضاء هللا، 
دة يف أي أمر من األموروهللا    .ٌ كفيل أن يعوضه ما فقده وز

لــــصرب اجلميــــل، نــــسأل رك علــــى ســــيد دمحمِّ هللا أن جيملنــــا  ــلم و   َّوصــــلى هللا وســ
  َّ وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
م١٣٢١٣٢ ة أل نع م مسند أحمد ومعرفة الصحا ة أل نع    مسند أحمد ومعرفة الصحا
مذي ١٣٣١٣٣ مذي  جامع ال س  جامع ال د هللا بن ق س ومسند أحمد عن ع د هللا بن ق   ومسند أحمد عن ع
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ة من رمضان  لة الخامسة ع  )٨٣             (ه                       ١٤٤٠دروس الل

لة ودر ة الخاس الل   ١٣٤مسة ع

اف-٩     : درس العشاء-١ ت   ع اال

ت اليت علمها لنا رسول هللا    . يف شهر رمضان االعتكافَّمن أعظم القر
واالعتكاف يعين اإلقامة الكاملة يف املسجد، ملـدة تطـول أو تقـصر، فلـيس لـه  -

ٌحد أدىن وال حد أعلى ٌ.  
 الـسنة الـيت  يعتكف يف كل عام يف العشر األواخـر مـن شـهر رمـضان، ويفوكان 

  ً.انتقل فيها إىل جوار هللا تعاىل اعتكف فيها عشرين يوما
فأفــضل أوقــات االعتكــاف يف العــشر األواخــر مــن رمــضان، لكــن االعتكــاف جيــوز 

  .يف أي وقت من أوقات العام
وط - اف له  ت   :عاال

ط األول ُ أن يكـون يف مـسجد تقـام فيـه اجلمعـة واجلماعـة، ألنـه لـو كـان يف :الـ
ُ تــصلى فيــه اجلمعــة سيــضطر يــوم اجلمعــة أن ينتقــل إىل مــسجد آخــر فيــه مجعــة، مــسجد ال

  .فيخرج من اعتكافه
ُويلزم عليه ما دام معتكفا أن حيافظ على اجلماعات، سئل يف ذلك سـيد عبـد هللا  ً

و ((: ُبن عباس رضي هللا عنهما عن املعتكف الذي ال يصلي اجلمعـة وال اجلماعـة، قـال ه

ار ولـذلك ال بـد !! ًكـون معتكفـا وال يـصلي اجلمعـة وال يـصلي اجلماعـة؟كيـف ي، ))في الن
  .أن يكون االعتكاف يف مسجد تقام فيه اجلمعة واجلماعة

ط الثــا  أن يكــون املعتكــف علــى وضــوء وعلــى طهــارة كاملــة، وبعــد أن :الــ
  .ُيصلي ركعيت حتية املسجد ينوي االعتكاف

 أحــد ممــن حولــه يف حــديث فــإذا نــوى االعتكــاف ال ينبغــي لــه أن يتحــدث مــع -
ـــصاد، أو يف أي  ـــتكلم يف الــــسياسة، أو يف االقتـ ـــأن يـ ــــدنيا، كـ ـــث ال ــن أحاديـ مــ
ًحية، وال جيوز احلديث إال إذا كان هناك سـؤاال شـرعيا يـستوضح حكمـه، أو  ً

                                                           
ي ١٣٤١٣٤ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//١٩١٩ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٤١٤ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
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  .ٌأمر ضروري يريد معرفته
  ماذا يعمل املعتكف؟  -

لتــسبيح والت الســتغفار، أو  ، ٌيــشغل نفــسه بــذكر هللا، ســواء  حميــد والتقــديس 
لــصالة ) سـبحان هللا واحلمـد  وال إلــه إال هللا وهللا أكـرب: (فيقـول أو بـتالوة القـرآن، أو 

ي طاعة  .. على النيب    .يشغل لسانه 
وال ينبغي له أن ميكث صامتا ألنـه معتكـف، وعـاكف يعـين عـاكف علـى طاعـة هللا، 

، وبذكر هللا    .ه وتعاىلسبحانفال بد أن يشتغل 
ـــه بعـــد انتهــــاء  ــن االعتكـــاف، وعلي ــون قـــد خــــرج مـ إذا حتـــدث معـــه شـــخص، فيكـ

ُاحلديث أن ينوي االعتكاف مرة أخرى ً.  
o واالعتكاف له عدة أنواع: 

ٌ اعتكــاف كامـــل يف العــشر األواخـــر مــن شـــهر رمــضان، وهـــذا ملــن أراد عملـــه  -
ٌعطيــل اك تٌفــشرطه أن ال يكــون هنــاك تعطيــل ألعمالــه احلياتيــة الدنيويــة، أو هنــ

تمع يف حاجة إليه،  ًرأيـت معتكفـا : الشيخ الغزايل رمحة هللا عليه يقـوللعمل ا
صــيديل، فقلــت : مــا وظيفتــك؟ فقــال يل: وجــاءين يــسألين يف شــيء، فقلــت لــه

ى أوىل مـن اعتكافـك يف املـسجد هنــا اعتكافـك يف صـيدليتك لتنقـذ املرضــ: لـه
ً يعـــد مـــشغوال، لكـــن النـــاس ُاملـــسجد هنـــا للـــذين أحيلـــوا علـــى املعـــاش، ومل.. 

 .حيتاجونك للعالج

تيــه أي حالــة الطــوارئ، فهــل  ومثلــه الطبيــب الــذي يف املستــشفى، فجــائز أن 
  .ال جيوز! نغلق الطوارئ وجنلس كلنا نعتكف  يف املساجد؟

تمــع ال يـستغين عـن هــذا  فـإذا كـان هـو نفــسه قـد يـستغين عــن العمـل، لكـن ا
  .عتكافالعمل، فال ينبغي عليه اال

  :إذا مل يكن عنده شيء من هذه األمور
ــوي  ـــرب وينــ ــل صــــالة املغـ ــ ـــسجد قب ــــن رمــــضان إىل املـ ــــوم العــــشرين م ــــدخل يف ي ي

  .االعتكاف، وال خيرج من املسجد إال بعد صالة العيد
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 .ًال خيرج لتشييع جنازة ولو كان قريبا له -

، فــال خيــرج ألي أمــر مــن األ - مــور، وال خيــرج لعيــادة مــريض ألنــه قــد اعتكــف 
  .ويظل يف طاعة هللا على الدوام يف هذه الفرتة

  :نفرض أنه ال يستطيع االعتكاف يف العشر األواخر كلهم -
لـــه أن يعتكـــف ليلـــة فيـــدخل املغـــرب أو قبـــل املغـــرب املـــسجد وينـــوي االعتكـــاف 

   ...ويظل يف املسجد إىل صالة الفجر
  .فيكون قد اعتكف ليلة، وجيوز أن يعمل كل ليلة بنفس الكيفية

لليل -   :نفرتض أنه يعمل 
لنهار   :فيجوز له أن ينوي االعتكاف 

  . يدخل املسجد يف أول النهار وينوي االعتكاف إىل أذان املغرب
  :نفرض أنه ال يريد أن يكون مع هذا، وال مع هذا -

فله أن ينوي االعتكاف يف أي وقـت يـدخل فيـه املـسجد، وأي وقـت اإلنـسان منـا 
دقـائق علـى إقامـة الـصالة، ينـوي االعتكـاف، ويـشغل نفـسه يدخل فيه املـسجد وال يـزال 

خذ أجر االعتكاف الذي قال فيه    :يف هذا الوقت بطاعة هللا وعبادة هللا و

ل{  سمة من ولد إسماع أنما أعتق  َمن اعتكف فواق ناقة ف ِ
ً َ

ٍ
َ ُ

{ ١٣٥  

ولذلك اإلنسان املسلم الكيس الفطن الفقيه، يدخل املسجد يف أي يـوم، وخاصـة 
ًم اجلمعــة مبكــرا، وينــوي علــى الفــور االعتكــاف، شــرط أن جيعــل حديثــه مــع هللا، أو  يــو

  .سبحانه وتعاىل
ــذه الكيفيــة ســيكون اإلنــسان املــؤمن قــد جعــل كــل أوقاتــه بعــد دخــول املــسجد  و

  .سبحانه وتعاىلطاعة واعتكاف  

                                                           
ل الجرار، وأورده العق١٣٥١٣٥ ا  الس ل الجرار، وأورده العق نقله الشو ا  الس    نقله الشو
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لة  -٢ ــــح الل ةدرس تراو    العمرة  رمضان-١٠: الخامسة ع

ملدينــة املنــورة نــوى حــج بيــت هللا احلــرام، وهــي الرســول   يف آخــر أعــوام حياتــه 
  .ألنه مل حيج بعدها ) حجة الوداع(َّاحلجة اليت تسمى 

 يـــستأذنونه يف أن يكونـــوا معـــه يف هـــذا احلـــج، وذهـــب النـــاس إىل حـــضرة النـــيب 
؟ ـ هــل لـك زوج: ُ رســول هللا إين أريـد أن أحــج معــك، فقـال : فـذهبت امــرأة وقالـت

يت بعد: أين هو؟ قالت: نعم، قال: يعين حمرم؟ قالت    ...َّاكتتب يف غزوة كذا، وملا 
ِإن عمرة  رمضان تق حجة م { : فقال 

َ ًَ ََّ َ
ِ َْ ًَ ََّ َ

ِ
ُْ

ِ{١٣٦  
  .ًيعين قومي بعمل عمرة يف شهر رمضان، فإن عمرة يف رمضان تعدل حجة معي

  :فيفةٌهذا احلديث الصحيح الشريف لنا فيه وقفات ط
ــرب رب العــــاملني أن ال الوقفــــة األوىل أن النــــيب  م املــــسلمني أمجعــــني كمــــا أخــ َّــــ عل

  : ًيعملــوا أمــرا إال إذا ســألوا                                  ))وحنــن يف ، ))النحــلالنحــل٤٣٤٣
ب هللا وال يف هذا الزمان، أعظم آفات هذا الزمان أن الناس جيتهـدون بـدون معرفـة يف كتـا

... يـــسأل أحـــد العلمـــاء، وجيـــادل وحيـــاجج ُديـــن وال يف شـــرع هللا، وال يكلـــف خـــاطره أن 
ٌفلـــو كلنـــا وقفنـــا عنـــد ســـؤال العلمـــاء األجـــالء مـــا حـــدث خـــالف وال !! فلمـــاذا  أخـــي؟
ًولــو فعــل اإلنــسان شــيئا بــدون أن !! لــني وال بــني طــائفتني مــن املــسلمنيٌاخــتالف بــني رج
ٌ الشيء خمالفا للشرع كان آمثا، وعليه إمثه وإمث من اتبعه لو تبعـه أحـد يف يسأل، وكان هذا ً ً

  .ًذلك، فال نعمل شيئا بدون سؤال
 أخــرب أن املــرأة عنــدما حتــج حجــة الفريــضة ال بــد هلــا مــن األمــر الثــاين أن النــيب 

لغا، أو أبوها، أو عمها، أو خاهلا، وحمـرم يعـين  حيـرم عليـه ًحمرم، زوجها، أو ابنها إذا كان 
ا يف شرع هللا  َّهـذا الكـالم وصـفه العلمـاء احلكمـاء إذا كانـت  ... تبارك وتعـاىلأن يتزوج 

شــرية ألي  ُاملــرأة أقــل مــن مخــسة وأربعــني ســنة، ولــذلك الــسفارة الــسعودية اآلن ال تعطــي 
  .ُإمرأة أقل من مخسة وأربعني إال إذا كان معها حمرم تثبت أحرميته

                                                           
خاري عن جابر ١٣٦١٣٦ خاري عن جابر  صحيح ال    صحيح ال
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تهـــدين ومـــنهم اإلمـــام الـــشافعي ومـــا فـــوق اخلمـــسة و  األربعـــني، فـــإن األئمـــة ا
ًهـا رفقـة صـاحلة، مـادام ُأخذوا من أدلة أخرى واردة عن رسول هللا أنه يكفيها أن يكون مع ُ

  .ن أو ثالثة من النساء الصاحلات فتسافر وال حتتاج إىل حمرممعها اثنا
العمـرة يف رمـضان تعـدل يف َُّاألمر الثالث واألخري أن العمرة سنة، واحلـج فريـضة، و

وحنــن نــرى يف هــذا ..!! ُ رســول هللا لكــن ال تــسقط الفريــضة األجــر ويف الثــواب حجــة مــع
ِّالزمــان شــركات الــسياحة تــروج مــع النــاس أمجعــني أن مــن مل يــستطع احلــج يــؤدي عمــرة يف 

ـذا اللقـب؟: رمضان، ويكون قد حـج، ويقولـون لـه وهـل كـانوا ! احلـاج فـالن، فمـا شـأين 
مل حيــدث هــذا، ولــو ! احلــاج أبــو بكــر واحلــاج عمــر واحلــاج عثمــان واحلــاج علــي؟: لــونيقو

أللقاب: حدث لقلنا   .املصلي فالن، واملزكي فالن، والصائم فالن، لذلك ال شأن لنا 
فلــة، ومل يــصلي  ِّلكــن العمــرة ســنة واحلــج فريــضة، فلــو أن رجــال صــلى ألــف ركعــة  ُ َُّ ً َّ

  .ال! ف ركعة عن فريضة العشاء؟فريضة العشاء، هل تغنيه األل
َّولــو أدى رجــل مخــسمائة عمــرة يف رمــضان، ومل يــؤدي فريــضة احلــج الواجبــة عليــه، 

ال، هـي تـساوي يف األجـر والثـواب حجـة مـع ! ُفهل هذه العمرات تغين عن فريضة احلج؟
  .ُرسول هللا، ولكن ال تسقط الفريضة

، فيـشرتط اإلسـالم ملـن يـؤدي وإذا كانت الفريضة ال ينبغي للمـؤمن أن يـستدين هلـا
فريضة احلج أن يكون هذا املال زائد عن نفقاته، ونفقات أهله حىت يرجع، فال يـرتكهم يف 

م كــل شــيء تــصرفوا حــىت أرجــع، لكــن ال بــد أن تــوفر هلــ: البيــت بــدون شــيء ويقــول هلــم
ــه حــىت ترجــع  ــدين، فــإن ... حيتــاجون إلي فــاحلج ملــن اســتطاع، وإذا كــان احلــج ال ينبغــي ب

  . ملفاهيم اإلسالمٍأن أستدين ألداءها، ألن هذا منافَُّالعمرة واليت هي سنة ال ينبغي 
فالعمرة يف رمضان ملن تيسر له األسباب، وسبق له أداء فريـضة احلـج أو مل يـسبق، 

داء فريضة احلج   .بشرط أن يعرف أنه مكلف 
   ...ام، أن ييسر لنا أمجعني احلج إىل بيته احلرتبارك وتعاىلنسأل هللا 

رة روضة حبيبه املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم   .وز
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لة ودر ة س الل   ١٣٧ السادسة ع

ام واإلخالص    : ِ درس العشاء-١   الص

  :ما السر يف قول رب العزة يف حديثه القدسي

ِعمل ُّل {
َ َآدم ْابن َ ُضاعف َ َ َ الحسنة ُ

ُ َ َ ُع َ ْ َأمثالها َ
ِ
َ عمائة ِإ ْ س

َ
ِ ْ ٍعف،ِض َ

َقال ْ َ
 

إ:  ُا
َّ
َالصوم ِ ْ ُفإنه َّ َّ

ِ
َ

 ، وأنا ِ
َ ِه  ْأجزي َ ِ{١٣٨ 

َّألن الصوم هو العبادة اليت تعلم اإلنـسان املـؤمن لـب العبـادات كلهـا، فـإن أسـاس  ُ ِّـ ُ
ت وكـــل األعمـــال وجـــود  قبـــول كـــل العبـــادات، صـــالة وصـــيام وزكـــاة وحـــج ونوافـــل وقـــر

  : اإلخالص فيها                                          ))البينةالبينة٥٥((.  
ــر فيـــه إىل  واإلخـــالص أن يعمـــل اإلنـــسان العمـــل ال يبغـــي بـــه إال رضـــا هللا، ال ينظـ
ُاخللــق، وال يرجــو بيــنهم ظهــورا وال شــهرة وال مسعــة، ألنــه يعلــم علــم اليقــني أن الــذي بيــده  ً ُ ً

 وحـده، ال شـريك لـه يف ذلـك تبـارك تبـارك وتعـاىلعقـاب هـو هللا النفع والـضر والثـواب وال
  .وتعاىل

ــى صــــيامه يف احلقيقــــة إال هللا  ، تبــــارك وتعــــاىلوالــــصائم عنــــدما يــــصوم ال يطلــــع علــ
ُيــستطيع إذا ســولت لــه نفــسه أن يــدخل يف غرفــه يف بيتــه أو يف شــقته ويغلــق عليــه البــاب 

كل، لكن هللا    . العمل يطلع عليه ويراه والذي يعمل له هذاوالنوافذ و
ن هللا يطلــع عليــه ويــراه، وأن هللا   هــو مــا الــذي مينعــه مــن هــذا العمــل؟ علمــه 

  .وحده الذي يبلغ الثواب هلذا العمل الذي عمله ابتغاء مرضاة هللا
ِّفلما كان الصيام هو العمل الوحيـد الـسري بـني العبـد وربـه، ال يطلـع عليـه إال رب 

 آىل علـــى نفـــسه أن يـــضع بذاتـــه العليـــة قـــدر تبـــارك وتعـــاىلفـــإن هللا ، تبـــارك وتعـــاىلالعبـــاد 
ـــد علـــى مـــا يف قلبـــه مـــن نيـــة، ألن اإلخـــالص  خـــذها هـــذا العب الثـــواب واحلـــسنات الـــيت 

                                                           
ي ١٣٧١٣٧ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٠٢٠ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٥١٥ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
خاري ومسلم ع١٣٨١٣٨ خاري ومسلم ع ال رة  ال رة ن أ ه   ن أ ه
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  :يقول هللا تبارك وتعاىل: ٌّدرجات، واإلخالص سر يف القلب، قال 

ُاإلخالص{  ْ
ِ ٌّ ْمن ِ

ي ِ ِّ ُاستودعته ِ ُ َْ َ ْ َقلب ْ َ
ْمن  تهْأح َ ُب ُ ْ ْمن َ

ادي  ِ ِع َ ِ{١٣٩  

ٌهذا اإلخالص ال يطلع عليه شيطان فيفسده، والملك فيكتبه َ َ ُ ٌ،  
إلميان حبضرة عـالم الغيـوب : فالشيطان ال يستطيع أن يصل إىل القلوب اململوءة 

                          ))لكنــه ال يــستطيع أن يــصل إىل القلــب ))النــاسالنــاس٥٥ 
إل    !!ميان، ألن نور اإلميان حيرقهاململوء 

واملالئكــة تطلــع علــى األعمــال الظــاهرة، لكــن النــوا والطــوا الــيت يف القلــوب ال 
ولذا كـان هللا بذاتـه هـو الـذي يـضع األجـر  ... تبارك وتعاىليطلع عليها إال عالم الغيوب 

  .تبارك وتعاىلوالثواب على حسب إخالص العبد لربه 
ــا النــيب  ــه ظهــورا أو  يف أوأعلمن ــه املتفرقــة أن مــن عمــل عمــال  يقــصد ب ًحاديث ً

  :، فإن عمله غري مقبول هللاخلقمسعة عند 
  :بل إن عمله جعله هللا يساوي الشرك، قال 

ْمن { َوهو َص َ ُ َ ، ِيرا
َ فقد ُ

ْ َ َ
ك،  َأ َ ْ

ْومن  َ َصام َ َوهو َ ُ َ ، ِيرا
َ فقد ُ

ْ َ َ
ك ومن  ْأ َ َ َ َ ْ

 

تصدق
َ َّ َ َ

َوهو  ُ َير َ ُ، فقد ِا
ْ َ َ

ك  َأ َ ْ
 {١٤٠ 

  :  قال يف القرآنوهللا                                           

                        ))تبارك وتعاىل جيعل هذه العبادة خالصة لوجه هللا ))الكهفالكهف١١٠١١٠.  
ــادات َّ ورفعــة الــدرجات هــو أول درس علمــه هللا هــذا الــدرس العظــيم يف قبــول العب

  . وأصحابه الكراملرسوله 
َّ وكــرم هللا وجهــه يف إحــدى املعــارك ُولــذلك روي أن اإلمــام علــي بــن أيب طالــب 

ملــصارعة احلــرة اآلن،  ٌاحلربيــة، تقــدم فــارس مــن األعــداء وطلــب املبــارزة، واملبــارزة شــبيهة 
ٌه وحيـــاول أن يقتـــل اآلخـــر، فيقاتـــل كـــل ولكنهـــا مـــع األســـلحة، فكـــل واحـــد ميـــسك بـــسيف

                                                           
مان ١٣٩١٣٩ فة بن ال ة عن حذ ث مسلسالت، والرسالة القش مان  أحاد فة بن ال ة عن حذ ث مسلسالت، والرسالة القش    أحاد
ا عن شداد بن أوس ١٤٠١٤٠ م  المستدرك والط ا عن شداد بن أوس  الحا م  المستدرك والط    الحا
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  .ًمنهما على الفرس، فإذا ماتت األفراس فينزال وجها لوجه
َّفأخذا يتقاتالن حىت ماتت اخليول حتتهما من شدة الـسعي واحلركـة، فـرتجال وأخـذا 
لــسيوف حــىت تكــسر ســيفيهما، فــدخال يف مــصارعة حــرة، فأخــذا حيــاوالن حــىت  ن  ُيــضر

لرجـل يتفـل محله اإلمام علي وجلـ د بـه األرض، وبـرك فوقـه وأخـرج خنجـره ليذحبـه، وإذا 
! مل تـركتين بعـد أن متكنـت مـين؟: يف وجهه، فقام اإلمام علي وتركه، فتعجب الرجـل وقـال

، فلمــا تفلــت يف وجهــي خفــت أن أقتلــك انتقامــا لنفــسي، ولــيس : قــال ًكنــت أقاتلــك  ُ
  .ويف أدق منها: قال!  يف هذه املواطن؟وهل تراقبون هللا: ، فقالتبارك وتعاىلملرضاة ريب 

 أن يرزقنا اإلخالص يف أعمالنا، والـصدق يف أقوالنـا، واتبـاع تبارك وتعاىلنسأل هللا 
  . يف كل حركاتنا وسكناتنا، وأن جيعلنا من عباده املخلصنياحلبيب 

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  
  

ــــح -٢ لة درس تراو ة  الل   الدعاء والقنوت  : السادسة ع

ُالدعاء{ : قال  َ ُّ
مخ 

ُّ ادة  ُ ِالع
َ َ ِ{١٤١  

  :تبارك وتعاىلُكل العبادات اإلسالمية صلبها وأساسها الدعاء  
 ة الكتـاب، والفاحتـة دعـاء، ونـدعوفالصالة الـيت نـصليها نقـرأ يف كـل ركعـة فاحتـ -

  :هللا كما قال 

ون ال{  أقرب ما 
ُ َ َ ُ َ ه وهو ساجدْ د من ر ع

ٌ ُ
ِ

َ َ ُ َ
ِ ِ
ِّ َْ َْ{ ١٤٢  

ُمــن الــسنة أن اإلنــسان يــدعو يف ســجوده مبــا حيــب أن يعطيــه هللا لــه، ألن هــذا  - ُ َُّ
  : مكان وموضع إجابة               ))العلقالعلق١٩١٩((.  

 :واحلج كله دعاء -

                                                           
س ١٤١١٤١ ا عن أ مذي والط س  جامع ال ا عن أ مذي والط    جامع ال
رة ١٤٢١٤٢ رة  صحيح مسلم وأ داود عن أ ه    صحيح مسلم وأ داود عن أ ه



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
لة السادسة ع  )٩١            (ه                        ١٤٤٠ة من رمضان دروس الل

ٌفـــالطواف كلـــه دعـــاء، والـــسعي كلـــه دعـــاء، والوقـــوف علـــى عرفـــة يـــوم كامـــل  ٌ
ــدعاء، حــىت جيعلــه هللا يــصلي الظهــر والعــصر مــع بعــضهما يف متخــصص يف ا ل

  .أول وقت الظهر ليتفرغ طوال اليوم للدعاء
 :وشهر رمضان جعله هللا شهر إجابة للدعاء -

ت الصيام   :َّولذلك نزل لنا يف وسط آ
                                                         ))البقرةالبقرة١٨٦١٨٦((.  

ًفــاملفروض علــى كــل مــسلم أن جيعــل لنفــسه يف أوقــات رمــضان أوقــا للــدعاء، كمــا 
ًعمل أوقا لتالوة القرآن، وأوقا لذكر هللا ً.  

  :وأقرب األوقات إلجابة الدعاء، قال فيها 

ُّإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد {  َ ُ َ ً َ ْ َ َ
ِ

ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ
ِ

َّ َّ
ِ{١٤٣  

o ـــات ا ــــذلك اللحظـ ـــى املــــسلم أن ول ـــب علـ ــرب جيـ ــل أذان املغــ ــ ــيت قب ــ ل
  .تبارك وتعاىلخذها يف الدعاء  

o م الفاضلة املوجودة يف شهر رمضان  :هيك يف األ

 ُكليلة يوم بدر وهي ليلة جماب فيها الدعاء. 

 والعشر األواخر فيها ليلة القدر وكلها جمابة الدعاء .  
  :ولذلك استحسن األئمة األعالم

o صف شهر رمضان بداية من منت: 

   الدعاء يف الركعة األخرية من الوتر .  
  . أن يرزقنا اإلجابة، وأن جيعل دعواتنا مستجابةنسأل هللا 

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما١٤٣١٤٣ د هللا بن عمرو ر هللا عنهما س ابن ماجة والبيه عن ع    س ابن ماجة والبيه عن ع
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لةودر ة س الل عة ع   ١٤٤ السا

در:  درس العشاء-١ ده للمؤمن  غزوة  رام هللا وتأي   إ

 تبـارك وتعـاىلليلة السابع عشر مـن شـهر رمـضان مـن الليـايل املباركـة الـيت أكـرم هللا 
 وصـحبه الكـرام، ألنـه كـان يف صـبيحتها غـزوة بـدر الكـربى وهـي فيها حبيبه املصطفى 

  .أول غزوة يف اإلسالم، ونصر هللا فيها احلق على الباطل
ــض  ـــل، لكــــن ســــنأخذ بعــ ـــت طويـ ــــاج إىل وقـ ـــزوة حيت ــن الغـ ـــديث عــ اإلكرامــــات احلـ

ــا هللا   رسـوله الكــرمي وصــحبه املبــاركني، ســبحانه وتعــاىلَّـواملعجـزات والتأييــدات، الــيت أيد 
  : حىت نعلم علم اليقني قول هللا تعاىل                       ))آل عمرانآل عمران١٢٦١٢٦((.  

ً شـيئا  كما نعلم خرج وإخوانه املهاجرين من مكة ومل يرتك هلم الكافرونالرسول 
م، وعلـى  ا، وخرجوا فرادى، واسـتوىل الكـافرون علـى بيـو من أمواهلم وأمتعتهم خيرجون 

م، وعلى أمواهلم، وعلى كل شيء ميتلكونه يف مكة املكرمة   .جتارا
م مــن األنــصار يف املدينــة املنــورة، فاقتــسموا ولــوال أن هللا  ع صــدور إخــوا َّــ وس

م، ل م وأمواهلم وزراعا   .كانت احلياة عليهم شديدة وعسريةمعهم بيو
  أن قافلـة جتاريـة كبـرية آتيـة مـن بـالد الـشام لقـريش، فــأمره هللا فـسمع النـيب 

  : ًأن خيــرج، ألن النــيب ال يفعــل شــيئا مــن نفــسه، ولكــن كمــا قــال هللا              

                   ))ــذه حانه وتعــاىلســب مــن الــذي أخرجــه؟ هللا ))األنفــالاألنفــال٥٥ ، فــأخرب أصــحابه 
  :التجارة وقال

موها{  ش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها، لعل ا أن ينفل َهذه ع ق َُ َّ ْ ِّْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ
ِ

ُ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ

ْ َ ُ ُ ِ{ ١٤٥  

  .يعين يغنمكم هذه التجارة فتعوضكم بعض ما استوىل عليه هؤالء الكفار منكم
م ظنوا ً أنه ليس هناك حرب، وكـان عـددهم مجيعـا حـوايل ٌفخرج معه نفر قليل، أل

                                                           
ي  مسجد  مسجد ١٤٤١٤٤ ن الخ ي مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢١٢١ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٦١٦ المقطم  المقطم ––مجمع الفائ
اس ر هللا عنهما١٤٥١٤٥ ي عن ابن ع ــــخ الط اس ر هللا عنهما تار ي عن ابن ع ــــخ الط    تار
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ثالمثائــة وثالثــة عــشر رجــل، ولــيس معهــم إال فرســني ومائــة مجــل، وكــل ثالثــة يركبــون علــى 
 اثنـان ميـشيان وواحـد  ...ن،م، وحـضرة النـيب نفـسه كـان معـه اثنـامجل يتناوبون مع بعـضه

  ..هللا نكفيك، فاركب أنت وحنن منشي  رسول : يركب، فقاال
  : وهو نعم القائد القدوةال فق

ما{  أغ عن األجر من ، وما أنا  أقوى ع الم م َما أنتما  َ َْْ
ِ ِ

ْ َ َ ََ ِّْ
ِ ِ

َ َْ ََ َ ْ ُ
{ ١٤٦  

ذا األمر وكان قائدا للقافلـة، فاختـذ طريقـا آخـر وفـر  َّمسع زعيم الكفار أبو سفيان  ً ً
أدركـوا التجـارة : عنـده ألهـل مكـةًإىل مكة، ولكن قبـل أن يفـر كـان قـد أرسـل منـدو مـن 

  .فمحمد ومن معه سيأخذوها
فخرجوا جبيش حـوايل ألـف رجـل، وحـوايل أربعمائـة فـرس، ومـا ال يعـد مـن اجلمـال، 

م لسالح ليحموا جتار   .ومدججني 
مــا دامــت التجــارة قــد : فلمــا علمــوا أن التجــارة قــد جنــت، قــال أحــد العقــالء فــيهم

م هنـاك، وننتـصر علـيهم، ال: جنت نرجع، لكن أبـو جهـل قـال  بـد أن نـذهب لبـدر وحنـار
ونــشرب اخلمــر، وتغــين املغنيــات، وتــسمع بنــا العــرب فيظلــون طــوال عمــرهم خيــافون منــا، 

  .وركب رأسه وأصر على هذا الرأي
يف هــذه الليلــة مــاذا حــدث؟ وصــل الكفــار قبــل املــسلمني إىل بــدر، وبــدر هــذا بئــر 

سم رجل كان قد حفره امسه  بدر، والذي كان حيج من الطريـق القـدمي كـان ميـر ُماء، مسي 
  .على بدر، ولكن اآلن تغري اإلجتاه يف السفر

ًفذهبوا هم أوال، فوجدوا املكان فيـه أرض صـلبة، وفيـه أرض رمـل رخـوة، فاختـاروا 
ألنفسهم األرض الصلبة، واملـسلمون يقفـون علـى أرض رخـوة فتغـرز أقـدامهم ولـن يعرفـوا 

  .واختاروا املكان الذي فيه البئر ليشربوا منه، واملسلمون ال يشربونحياربوا أو يتحركوا، 
م يسريون من حلظة خروجهم مـن املدينـة، فحـضرة النـيب  املسلمون كان هلم أربعة أ

ن ينـــاموا، اَّ يف هـــذه الليلـــة قـــسمهم إىل ثالثـــة أقـــسام، ثلـــث يـــستيقظ أول الليـــل والثلثـــ
نـــاموا، وثلـــث يف الثلـــث األخـــري، وجعلهـــم ن ياوثلـــث يـــستيقظ يف الثلـــث األوســـط والثلثـــ

                                                           
د هللا بن مسعود ر هللا عنه١٤٦١٤٦ ان عن ع د هللا بن مسعود ر هللا عنه مسند أحمد وابن ح ان عن ع    مسند أحمد وابن ح
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  . فيهاسبحانه وتعاىلُيصنعون له خيمة يف مؤخرة اجليش، وأخذ يصلي ويدعو هللا 
م اجلميــع ومل يــشعروا، حــ مــوا مــا الــذي حــدث مــن إكــرام هللا هلــؤالء؟  ىت احلــراس 

  . حارسهم مل ينتبهوا لنومهم، فلو انتبهوا هلجموا عليهم، ولكن هللا ًأيضا، والكافرون
م بعــد تعــب شـديد يف الغالــب حيــدث لـه احــتالم، فأصــبح معظمهــم  واإلنـسان إذا 

كيــف تقولــون أن هــذا نــيب : ن وقــالوا هلــموحمتلمــني، وال يوجــد مــاء، فمــشى بيــنهم املنــافق
ـــيس عنـــدكم مــــاء  ــى جنابـــة ومل تتطهــــروا، ول ــق؟ وكيـــف حتـــاربون وأنــــتم علـ وأنـــتم علـــى احلــ

ـــأنزل هللا !تـــشربوه؟ ت وتعـــاىلســـبحانه، ف   :  هـــذه اآل                             

مكم وأمنكم وجعله نعاسا وليس نومـا عميقـا، ألن النعـاس لـو جـاءه  ))األنفـالاألنفـال١١١١(( ًهو الذي أ ً ً َّ
ًأحد جبواره يستيقظ سريعا،  ٌ                               ))سماء،  أمطرت ال))األنفـالاألنفـال١١١١

ــى  ــيت حتــــت أقــــدامهم أصــــبحت صــــلبة وجامــــدة، وزادت امليــــاه علــ فاغتــــسلوا، واألرض الــ
  !.األرض اليت عليها الكفار فأصبحت وحلة

أصـــبحت أرض املـــسلمني صـــلبة، واألخـــرى وحلـــة، واملـــسلمون كـــل األوعيـــة الـــيت 
مليــــاه، ومل يعــــودوا يف حاجــــة لبئــــر بــــدر وال غــــريه   : معهــــم واآلنيــــة مألوهــــا           

                                                                      

        ))كيـــف تكونـــوا :  الكـــالم الـــذي قالـــه أعـــوان الـــشيطان مـــن املنـــافقني))األنفـــالاألنفـــال١١١١
  مــؤمنني وحتــاربون وأنــتم علــى هــذه احلالــة،                                    

  .كل هذا حدث يف هذه الليلة ))األنفالاألنفال١١١١((
  : إىل ساحة القتال وقالويف الصباح وقبل بداية املعركة نزل رسول هللا 

هذا {
َ ع َ ُم َ ْ ن َ ٍف

َ ُ
غدا 

َ
َووضع  َ َ ُده َ ََ

ْاألرض، َع  َ ْ
وهذا 

َ َ ع َ ُم َ ْ ن َ ٍف
َ ُ

غدا 
َ

َووضع  َ َ َ 

ُده ََ
ْاألرض، َع  َ ْ

وهذا 
َ َ ع َ ُم َ ْ ن َ ٍف

َ ُ
غدا 

َ
َووضع  َ َ ُده َ ََ

ْاألرض، َع  َ ْ
س  : قول أ

ِوالذي ِنف َ
ْ َ

ده  ِب ِ َ
جاوز َما ِ

َ َ أحد َ
ٌ ْمنهم َ ُ ْ

ْعن ِ ِموضع َ
ْ ِد َ ِرسول َ

ُ   ١٤٧}  ِا َ

 هــو َّي حــدده بيــده َّحــدد لكــل واحــد مــنهم مكــان مــصرعه علــى األرض، والــذ
وقبــل املعركــة أخــذ النــيب ملسو هيلع هللا ىلص بــبعض احلــصى والــرتاب، ورمــى بــه الكــافرين،  !!.الــذي كــان

                                                           
س ١٤٧١٤٧ س  س أ داود عن أ    س أ داود عن أ
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ذا الـرتب وهـذا احلـصى،  فلم يوجد أحد من الكافرين الذين سيموتوا إال وامتألت رأسه 
  .ُ يؤيد نبيه ُليثبت أن هللا 

  :بدأت املعركة، واملعركة غري متكافئة
م قلـة،  فهؤالء فئة قليلة وهؤالء فئة كثرية، فنظر املؤمنـون فـأراهم هللا الكـافرين كـأ

ــوا ــني ليغـــرتوا، ويقولـ ــؤمنني قليلـ    ...ًســـنغلبهم ســـريعا: حـــىت ال خيـــافوا، وأرى الكـــافرين املـ
  .سبحانه وتعاىلوهذه حكمة هللا 

لعــدد الــصغري ُوبــدأ القتــال، وكانــت املعجــزة الكــربى يف القتــال أن املــسلمني وهــم ا
  . َقتلوا سبعني من الكافرين، وأسروا منهم سبعني

ييد هللا للنيب وأصحاب النيبوكان م   :ن 
ــــاطي، فقـــــال - ــن معهــــم احتي ـــيفه، ومل يكـــ ــن املـــــسلمني تكــــسر سـ ـــال مــ َّ أن رجـ ً:  

خـذ : ً عـودا مـن احلطـب وقـال لـهً رسول هللا أريد سيفا أحارب بـه، فأخـذ 
نــه ســيف كأنــه خــارج مــن عنــد َّهــذا وحــارب بــه، فالرجــل هــز ال ٌعــود ففــوجئ 

  .ًاحلداد مباشرة، فظل حيارب به آلخر حياته
ُوآخــر كــان حيــارب، فــضربه عكرمــة بــن أيب جهــل علــى عاتقــه فقطعــت ذراعــه،  -

، فأخــذ ًوأصـبح معلقـا علـى قطعـة اجللــد الـسفلى فقـط، فـذهب لرسـول هللا 
الـه يف احلــال مـن ريقـه ووضـعه علـى ذراعــه وضـمه إىل مكانـه فرجـع إىل ح! ،

ييــــد هللا   ســــبحانه وتعــــاىلبــــدون عمليــــة جراحيــــة وال بــــنج وال مــــشرط، وإمنــــا 
 :، لنعلم علم اليقني أن الذي ينصره هللا فال غالب لهلرسوله 

                               ))آل عمرانآل عمران١٦٠١٦٠((.  
   ... أن ينصر على أنفسناتبارك وتعاىلنسأل هللا 

   ...نصر على كل أعدائنا وأعداء اإلسالموأن ي
م أمجعني    ...ُوأن يطهر أرض بيت املقدس من اليهود ومن يعاو

  .وأن جيعل بالد اإلسالم بالد األمن والسالم
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ة من رمضان  عة ع لة السا  )٩٦            (ه                        ١٤٤٠دروس الل

لة -٢ ــــح الل ةدرس تراو عة ع   أسلحة الن  :  السا

ـا هللا املـؤمنني يف بـدر مـا أحوجنـا إىل التـسلح  ـا أمجعـني أسلحة النصر اليت نصر 
  .يف معارك احلياة اليت ال تنتهي

  :أول هذه األسلحة كان الدعاء من الصحابة األجالء ومن رسول هللا 
ـــيهم هللا ــ ــــد قـــــال ف ـــصحابة فقـ ــ ــــا ال   : أمـ                            

م رأوا العـدد الكثـري، واألسـلحة الـيت ال))األنفـالاألنفـال٩٩(( ٌ حـد هلـا وهـم نفـر قليـل،  استغاثوا  أل َّ
م هللا  ملالئكة الكرامفأجا   .َّ وأيدهم 

 يف خيمتـه، ًاستيقظت فلـم أجـد يقظـا إال رسـول هللا :  كان يقولاإلمام علي 
ب رســـول هللا  ُيـــصلي ويـــدعو وبـــالل، وبـــالل كـــان يعتـــرب احلاجـــب أو اخلـــادم علـــى  ُ .

  :وأخذ رسول هللا يدعو هللا وكان مما قاله

َّللهما{  ْأنجز ُ
ِ

ْ
، َما ِ  ِوعدت

َ ْ َ َّاللهم َ ، َما ِآت ُ ِوعدت
َ ْ َ َّاللهم َ إن ُ

ْ
ْتهلك ِ

ِ
ْ ِهذه ُ ِ

َ 

ة العصا
َ َ َ

ْمن ِ
ِأهل ِ

م ْ ِاإل
َ ْ
ْس ِ 

َ
د  تع

ْ َ ْ ُ
ْاألرض  ِ  َ ْ

{١٤٨  

  : قال له أبو بكرفأجابه هللا، حىت أنه من إكثاره يف الدعاء 

ِّ مناشدتك لكفاك{  َ ِ ِ
َ َ َ َ ه، ُ ك ما وعدك من ن ، فإن ا موف ا رسول ا ِك 

ْ َ ُ َُ ْ َ
ِ

َ َ َ َ ََ
ِ

َ َّ
ِ
َ

ِ َ َ

ِوخفق رسول ا  ُ َُ َ َ َ َخفقة ثم هب، فقال َ َ ََ َّ َ َّ ُ ً ْ َ
:  

عنان فرسه { ل آخذ  ، هذا ج ر، أتاك ن ا ا  ا أ ِ أ  ِ َِ َ ِ
َ
ِ ِ

ٌ َُ ْ ِِ
َ ُ ْْ َ َ َ َ َ َ

ِ
ْ  

ا َقوده ع ثنا ُ ََ َ َ ُ ُ
ُه النقع ْ َّ ُ {١٤٩  

ــال؟ احليــاة كلهــا معــارك، وحنــن يف زماننــا  خــذه مجيعــا يف هــذا ا ًمــا الــدرس الــذي 
زادت املعــارك عــن احلــد، إن كانــت معــارك يف البيــت، أو معــارك يف العمــل، أو معــارك مــع 

اية.. اجلريان، أو معارك مع األهل    . معارك ليس هلا 
                                                           

مذي عن عمر بن الخطاب ١٤٨١٤٨ مذي عن عمر بن الخطاب  صحيح مسلم وال    صحيح مسلم وال
ــــخ الط١٤٩١٤٩ ــــخ الط دالئل النبوة للبيه وتار   يي دالئل النبوة للبيه وتار
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  ماذا أفعل يف وسط هذه املعارك؟
  :َّ من أحد فعلي بسالح واحد يقول فيه ملسو هيلع هللا ىلصًانت خائفإذا ك

احفظ{ 
َ َحفظك َا ْ َ ْ َ {١٥٠  

َّاحفـــظ مـــا أمـــرك وكلفـــك بـــه هللا مـــن شـــرع هللا، واحفـــظ أعـــضاءك وجوارحـــك عـــن 
معصية هللا، جتد أن هللا يتوالك حبفظه وصيانته مهمـا كانـت قـوة األعـداء، وشـدة األعـداء، 

  : ال قألن هللا                                  ))يوسفيوسف٦٤٦٤((.  
ـاالت، فمعـي شـيئني اثنـني، أســتخدم  ُإذا كنـت أ داخـل معركـة يف أي جمـال مـن ا
ًكل ما استطعت من األسباب، ولكن أتذكر دائمـا أن اإلجابـة والنـصر ال يـتم إال مبـسبب 

لدعاء، وال بد   ً. من اإلثنني معااألسباب، فاستعني 
ألســـباب وتركـــت الـــدعاء، كـــأن يكـــون ابـــين يف الثانويـــة العامـــة مـــثال  ًلـــو أخـــذت  ُ ُ
ًوســيمتحن، وهــو مــذاكر جيــدا، وأتيــت لــه بكــل املدرســني وقــالوا أنــه ممتــاز، ولكنــه نــسي 
صــلته مبــواله، وعنــد اإلمتحــان أخــذ منــه التوفيــق فقــط، فمــاذا يفعــل؟ جيــد كــل مــا يف عقلــه 

  .، ألن التوفيق من هللا! خيرج من اللجنة يتذكره كلهضاع، وبعد أن
خذ اإلثنني معا   ً.يريد توفيق هللا، ويريد معونة هللا، ويريد رعاية هللا، فال بد أن 

ــا  ألســباب فهــذا خمــالف لــشريعة هللا الــيت جــاء  خــذ  فــإذا قــال الــدعاء فقــط ومل 
لـذين يـدعون يف كـل مكـان، إن كمثـل كثـري مـن الـدمهاء مـن املـسلمني ا ... رسول هللا 

! كان يف احلرمني وهنـا وهنـاك علـى اليهـود، ولكـن هـل أعـددمت مـا اسـتطعتم هلـم مـن قـوة؟
  :ال، فال بد من الدعاء ومعه

                                                ))األنفالاألنفال٦٠٦٠((  

ط اخليل يعين الطائرات والصواريخ    : يف عصر احلايلور
                              ))األنفالاألنفال٦٠٦٠((.  

  لكن إذا دعو كلنا ويف احلرمني الشريفني، ومل نستعد فهل سيغري هذا شيء؟ 
                                                           

اس ر هللا عنهما١٥٠١٥٠ مذي ومسند أحمد عن ابن ع اس ر هللا عنهما جامع ال مذي ومسند أحمد عن ابن ع    جامع ال
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م يسخرون منا ويستهزئون بنا يف هذه األمور   .ًأبدا، حىت أ
  فما املطلوب منا؟ 

ألســباب الــ يت ال بــد يل منهــا يف هــذه احليــاة، أســعى لطلــب الــدعاء  بعــد األخــذ 
الــرزق احلــالل، فــإذا كــان الــرزق قليــل، أدعــو هللا فيبــارك فيــه وجيعلــه كثــري ألنــين ســعيت، 

  !!.لكن هل أدعو هللا أن يرزقين وأ ال أسعى؟
نـدعوا هللا، : مـاذا تـصنعون؟ قـالوا: سيد عمر رأى فتية يف املسجد النبوي فسأهلم

لــدرة ويقــول هلــمومــن : فقــال هلــم م  كلــون؟ فــسكتوا، فأخــذ يــضر َّأيــن  قــد علمــتم أن : ُ
ُالسماء ال متطر ذهبا وال فضة، ليقم كل واحد منكم يسعى على معاشه ً.  

  : وعندما تنتهي من السعي                                     ))الشرحالشرح((.  
ت خــذك للطبيــب، يقــول : يــه مــرض، فيقولــون لــهنــرى بعــض املــسلمني املتــواكلني 

، وهل يـصح هـذا !!لن أذهب لطبيب، وما كتبه هللا يل سيكون بدون طبيب وال غريه: هلم
تيه احلكماء ويتعاجل! الكالم؟   .ال، فحضرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان 

الــسيدة عائــشة زوجتــه مل تــدخل كليــة طــب، ولكنهــا كانــت يف آخــر حيــاة حــضرة 
  من أين تعلمت الطب؟:  تعترب أمهر طبيبة يف اجلزيرة العربية كلها، فسألوهاالنيب

تيــه أطبــاء العــرب فيــصفون لــه الــدواء، كــان النــيب : قالــت ً ميــرض كثــريا، وكــان 
  .ُفحفظت ذلك منهم

  : الذي يقولمن أين تعلمت؟ من التجربة العملية مع حضرة الرسول 

ا{  اد َ َع َ ِ ، ْتداووا، ِا َ َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

ْضع ْلم َا  َ ًداء َ إ َ
َّ
َوضع ِ َ ًشفاء  ُله َ َ

ِ{١٥١  

ألســباب مــع الــدعاء هــو وســيلة املــسلمني ألي جنــاح يف أي قــضية، وألي  فاألخـذ 
  .نصر يف أي مهمة
 أن يرزقنــا علــى الــدوام النــصر علــى أنفــسنا، وأن جيعلنــا علــى الــدوام نــسأل هللا 

  .ذين ال يغفلون عنه طرفة عني وال أقلعلى صلة حبضرته، وأن جيعلنا من ال
                                                           

ك ١٥١١٥١ مذي وس أ داود عن أسامة بن  ك  جامع ال مذي وس أ داود عن أسامة بن     جامع ال
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لة ودر ة س الل   ١٥٢الثامنة ع

ام  :  درس العشاء-١    التقوى:الهدف األع من الص

لـصيام مـع اجلـوع والعطـش يف : ٌكثري من الناس الصائمني يتساءلون ملاذا أمر هللا 
م شــديدة احلــرارة؟ مــا اهلــدف مــن ذلــك؟ مــع أن هللا   الــصيام،  عنــدما فــرض علينــااأل

ــه  ــا الغايــة واهلــدف مــن فريــضة الــصيام، قــال في ًأنــزل لنــا خطــا قــصريا يف القــرآن يبــني لن ً
  : سبحانه وتعاىل                     ))وهذا خطاب للمؤمنني من أول سـيد  ))البقـرةالبقـرة١٨٣١٨٣

  :  إىل يوم القيامـةرسول هللا                     ))يعـين فـرض علـيكم، ))لبقـرةلبقـرةاا١٨٣١٨٣ ُ
                              ))ملاذا؟ ) ) البقرةالبقرة١٨٣١٨٣               ))البقرةالبقرة١٨٣١٨٣((.  

يف كــل ) لعــل(َّــيف اللغــة العربيــة تفيــد الرتجي، يعــين جــائز، لكــن كلمــة ) لعــل(كلمــة 
  .يعين ال بد أن تتقون) لتتقون(: موضع يف القرآن الكرمي مبعىن الم التأكيد، فتكون هنا

فاهلدف األعلى من الصيام كما ذكر هللا؛ الوصول إىل مرتبة التقـوى، والتقـوى كمـا 
  :قال 

َالتقوى{  ْ َّ
هاهنا، 

َ ُ ش َ ُو ِ
ُ ِصدره ِإ َ

ْ ث َ ث
َ َ َ

ٍمرات  َّ َ {١٥٣  

فــالتقوى حملهــا القلــب، ومــاذا تعــين التقــوى؟ يعــين استحــضار عظمــة هللا، ومعرفــة 
ذن من هللا اإلنس َان اليقينية أنه ال حيدث وال حيدث له أمر إال  ُ   .تبارك وتعاىلُِ

ُفيخــشى أن يعــصى هللا، وخيــاف أن خيــالف أمــر هللا، ويــسارع فيمــا أمــره هللا بفعلــه 
  .تبارك وتعاىل

ُوهــذه التقــوى لــو وصــل إليهــا اإلنــسان املــؤمن تفــتح لــه كــل األبــواب، إن كــان يف 
ـــ ــــان يف اآلخــ ـــــدنيا، أو كـ دة يف األرزاقال ـــد ز ــ ـــان يري   : رة، إذا كــ                    

                                  ))ــــن هللا ))الطــــــالقالطــــــالق ـــوح مــ ب مفتـــ ــــذا  ٌ فهــ ـــبحانه ٌ ســـ

                                                           
ي ١٥٢١٥٢ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٢٢٢ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٧١٧ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
رة ١٥٣١٥٣ رة  صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ ه    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ ه
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لة الثامنة ع  )١٠٠            (ه                        ١٤٤٠ة من رمضان دروس الل

تيــك منهــا شــيء، وتعــاىل ، فــاألبواب الــيت حتــسبها وتعتقــد أنــه ســيأتيك منهــا رزق، قــد ال 
  .سبحانه وتعاىلب ال خيطر لك على البال، وهذا بسر التقوى  وسيأتيك من 

ولــو أن البلــد كلهــا والدولــة كلهــا تريــد أن تعــيش يف خــريات وبركــات، فــال بــد مــن 
  : ًالتقوى أيضا                                                   ))ومل ))األعرافاألعراف٩٦٩٦ 

ــنُيقــــ ــريات، ولكــ   : ل خــ                         ))ــن اجلــــائز أن ))األعــــرافاألعــــراف٩٦٩٦  ألنــــه مــ
تكــون اخلــريات هــي كمــا هــي، لكــن لــو نزلــت عليهــا الربكــات مــن هللا، فــإن األكــل الــذي 
ــة ســيأكله عــشرة ويفــيض، والقمــح الــذي خترجــه البلــد والــذي يكفــي مخــسني  ُيكفــي ثالث

سون مليون، ملاذا؟ ألنه نزلـت فيـه الربكـة مـن هللا، ومب تنـزل الربكـة؟ ًمليو سيكفي مئة ومخ
لتقوى   .تنزل 

الـــذي خيـــاف علـــى أوالده بعـــد أن ينتقـــل إىل جـــوار هللا، كيـــف سيعيـــشون؟ وكيـــف 
  : ســـيكون حـــاهلم؟ قـــال هللا تعـــاىل                                       

            ))ماذا يفعلون؟  ))النساءالنساء٩٩                              ))كون ))النساءالنساء٩٩ 
مــني وال غــريه،  اإلنــسان يتقــي هللا، فيطمــئن علــى مــستقبل أوالده، وال حيتــاج إىل شــركات 

م يف يد رب العاملني    .تبارك وتعاىلأل
ًالـــذي يريـــد مـــن هللا أن يرزقـــه علمـــا م، وبـــدون أن يـــذهب إىل ُ ُّـــ مـــن عنـــده بغـــري تعل

  :مدرسة أو معهد أو جامعة أو جيلس إىل معلم أو شيخ، كما قال هللا يف القرآن
                           ))البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢(( :  

  ُمن الذي يعلم اإلنسان هنا؟
  !سبحانه وتعاىلهللا 

ِّومــا دام هللا يعلمــه فمــن يــستطيع أن يكــ لــيس لــه مثيــل، !! ون مثلــه يف هــذا الكــون؟ُ
، فلـم يـدخلوا مـدارس وال جامعـات ومل يكـن عنـدهم وسيكون كأصـحاب حـضرة النـيب 

مكتبــات، وال جرائــد وال إذاعــات وال فــضائيات، ومــع ذلــك كــانوا أعلــم النــاس يف الكــون 
ُقبال وبعدا، مل جيد الزمان مبثلهم يف العامل كلهم ً ً.  

عبــد هللا :  يقــول عــن ســيد عبــد هللا بــن مــسعود كــان ســيد اإلمــام علــي 
ًملئ علما من رأسه إىل أمخص قدميه، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف عبد هللا بن مسعود ُ:  
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د{  قرأه ع قراءة ابن أم ع ما أنزل فل ا  قرأ القرآن رط ه أن  ٍمن  ْ َ ََ َِّ ْ ُ َ ُ ْ
ِ َِ َ َ ْ َْ ُ َْ َ َ َْ ْ َ ْ َّ َ{ ١٥٤  

انوا كلهم علماء فقهاء حكماء، كـادوا مـن فقههـم أن يكونـوا أنبيـاء بـسر تقـوى فك
  .سبحانه وتعاىلهللا 

ــا إىل رتبــة  ــة التقــوى، وإذا وصــل املــرء فين لــصيام أن يرفعنــا إىل رتب ــد منــا  ــا يري ف
التقوى واستحضر عظمة هللا، وخاف يف كـل شـأن أن يعـصاه ألنـه يعتقـد أنـه يـراه، وسـارع 

مـر إىل ما أمر ُه به مـواله، فكـل شـيء يف الـدنيا، وكـل شـيء يف اآلخـرة سـيكون ميـسر لـه 
  :هللا، ألن التقوى سر السعادة، ولذلك قال الرجل احلكيم

ــــال ــــع مـــ ـــــسعادة مجـــ ــــست أرى الــ ٍولــ ــــالُ ــــع مـــ ـــــسعادة مجـــ ــــست أرى الــ ٍولــ ُ  
  

ـــسعيد ـــ ـــ ـــ ــ ـــو ال ــــ ـــ ـــ ـــي هـ ـــ ـــ ـــ ــ ــن التق ـــ ـــ ــــ ـــسعيُدولكــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــو ال ــــ ـــ ـــ ـــي هـ ـــ ـــ ـــ ــ ــن التق ـــ ـــ ــــ   ُولكــ
  

 أن يرزقنـــا خـــالص تقـــواه، وأن جيعلنـــا مـــن عبـــاده األخيـــار تبـــارك وتعـــاىلأســـال هللا 
  .لصاحلني ملنازل التقوىاألبرار ا

  

لة  -٢ ــــح الل   الثامنة عدرس تراو

  هم درجات عند هللا

  :يقول هللا تعاىل عن املؤمنني أمجعني
                  ))آل عمرانآل عمران١٦٣١٦٣((  

يت كلنا يوم القيامة يف درجة واحدة   :لن 
 .بل هناك درجة اإلسالم -

 . وهناك درجة اإلميان -

  .وهناك درجة اإلحسان -

                                                           
م  المستدرك عن عمر بن الخطا١٥٤١٥٤ م  المستدرك عن عمر بن الخطا مسند أحمد والحا   ب ب  مسند أحمد والحا
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  :درجة اإلسالم
لكليـــة  ، ويـــؤدي فـــرائض هللا بظـــاهره، لكـــن ال يـــستطيع احلـــضور  الـــذي آمـــن 

  .سبحانه وتعاىللقلب مع هللا 
  :درجة اإلميان

ِّالــذي يرتقــي عــن هــذا، وحيــضر يف قلبــه اخلــشوع واخلــشية واخلــوف واحلــضور مــع ف ُ
فهــذه درجــة أعلــى .... ، هللا، واحلــب والــشفقة واحلنــان والعطــف والرمحــة جلميــع خلــق هللا

  .وهي درجة اإلميان
  :درجة اإلحسان

  :الدرجــة األعلــى منهــا، والــيت ســأل األمــني جربيــل عنهــا ســيد رســول هللا وهــى 
  :ما اإلحسان، فقال

أن{ 
ْ

د  تع
َ ُ ْ َ

َأنك َا  َّ
ُتراه،  َ فإن َ

ْ
ِ
َ

ن ْلم  ْت َ
ُتراه  َ ُفإنه َ َّ

ِ
َ

َيراك   َ َ{١٥٥  

ّيــصفو القلــب ويــشف، ويــصل مــن شــفافيته إىل أن صــاحبه وهــو ينــاجي هللا يكــون 
كأنه يراه، ويراه يف حالـة حـضور، ويـتكلم مـع هللا، أو علـى األقـل يكـون كأنـه يـرى أن هللا 

ه، ويعلم كل حركاته يف قلبه وظاهره وسره وجنواه طنه وكل خفا   .يطلع على ظاهره و
لـــصيام، فـــنحن يف الـــصيام درجـــة اإلحـــسان نـــسميها مقـــام املر اقبـــة، ونـــصل إليهـــا 

ٌنراقـــب هللا أثنـــاء الـــصيام، وال خنـــشى أن يـــرا أحـــد وحنـــن مفطـــرون إال حـــضرة هللا، هـــذه 
  : ُ ترقينـا إىل مقـام يقـول فيـه هللاسبحانه وتعـاىلاملراقبة                           

           ))النحلالنحل١٢٨١٢٨((.  
هــؤالء يكــون هللا معهــم، وكيــف يكــون معهــم؟ معهــم بعونــه، ومعهــم بتأييــده، ومعهــم 
جابـــة الـــدعاء، ومعهـــم بتحقيـــق الرجـــاء، ومعهـــم يف كـــل أمـــر يهمهـــم يف  بنـــصره، ومعهـــم 

أســأل هللا أن يبلغنــا درجــة اإلحــسان، وأن جيعلنــا مــن الــدنيا، ومعهــم يــوم العــرض واجلــزاء، 
  . وآنالذين يراقبون هللا يف كل وقت

                                                           
ان عن عمر بن الخطاب ١٥٥١٥٥ ان عن عمر بن الخطاب  صحيح ابن ح    صحيح ابن ح
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لة ودر ةس الل   ١٥٦التاسعة ع

  سالمة الصدور    :  درس العشاء -١

ٍسئل سيد عبد هللا بن مسعود  ُ:  
  كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟

والــسائل يـــسأل عـــن أصــحاب حـــضرة النـــيب أمجعــني يف اســـتقباهلم لـــشهر رمـــضان، 
  .ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل شهر رمضان، وفي صدره شيء لمؤمن: فقال 

  .أهم شيء كانوا يتجهزون به الستقبال شهر رمضان سالمة الصدر
تمــع اإلســالمي إن كــان يف اجلماعــات، أو يف األعمــال أو يف  ألن معظــم مــشاكل ا
البيــوت، أو يف أي مكــان، ســببها األساســي مــا حيــدث يف الــصدور مــن كــالم يــسمعه املــرء 

ُديق لـه، تـوغر صـدره وجتعلـه ٌعن أخيه، أو فتنة تصل إليه من شخص ما عـن أخ لـه أو صـ
لكـره، ويتحـول هـذا بعـد ذلـك إىل حقـد وإىل حـسد، وإذا  لبغـضاء، أو  ُيشعر حنو أخيه 

  :، قال تبارك وتعاىلُحتول إىل هذه األحوال فإن عمله ال يقبل عند هللا 

ُتعرض { َ ْ ُ
ُاألعمال  َ ْ َ

َيوم عزوجل ِا َع  ْ ْاالثن َ َ س، ْ ِوالخم
َ غف َ ِف

ْ َ َ
 َما ِإال ُا ُر

ان
َ

ْمن 
ِ ، ْمشاحن َ

ِ
َ ِقاطع ْأو ُ

َ
ٍرحم   ِ َ{١٥٧  

َّــيقبـل هللا تعـاىل األعمـال إال مـن وجـد يف صـدره شـيء حنـو أخيـه املـؤمن، فـال يتقبل 
  . عملهتبارك وتعاىلهللا 

خـذ وصـف أهـل اجلنـة مـره هللا تعـاىل أن  وأهـل اجلنـة يقـول  ... واملؤمن يف الدنيا 
  :  فـــيهمك وتعـــاىلتبـــارهللا                                                   

ــاركني وقــال هلــم كمــا ُولــذلك روي أن رســول هللا  ))احلجــراحلجــر٤٧٤٧(( ــسا بــني صــحبه املب ً كــان جال
  :حيكي سيد أنس 

                                                           
ي ١٥٦١٥٦ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٣٢٣ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٨١٨ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
د ١٥٧١٥٧ ا عن أسامة بن ز د  معجم الط ا عن أسامة بن ز    معجم الط
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كنــا{ 
َّ

َمــع ُجلوســا  ُطلــع:  فقــالرســول هللا  َ ْ ْعلــ َ اآلن ْمَ
َ ْ

ٌرجــل  ُ ْمــن َ
ِأهــل ِ

ْ 

ِالجنــة،
َّ َفطلــع َ َ َ

ٌرجــل  ُ َمــن َ
َاألنــصار، ِ ْ َ ْ

ُتنطــف 
ِ

ْ َ
ُلحيتــه  ُ َ ْ
ْمــن ِ

ِوضــوئه، ِ ِ
ُ قــد ُ

ْ َ
َتعلــق  َ َ

ــه  ِنعل ْ ْ َ
 

ِــده ِ ِ
ِالــشمال، َ

َ ِّ
َّفلمــا  َ

ــان 
َ

الغــد، 
ُ َ

َقــال  َ
ُّالنــ 

ِ
َّ

  َمثــل ْ
َذلــك، ِ

ِ
َ

َفطلــع  َ َ
َذلــك 

ِ
َ

ُالرجــل  ُ َّ 

َمثـــل ْ
ِمـــرةال ِ

َّ َ ، األو
ُ ْ

َّفلمـــا  َ
ـــان 

َ
ُاليـــوم  ْ الثالـــث، َ

ُ
ِ
َّ

َقـــال  َ
ُّالنـــ 

ِ
َّ

  َمثـــل ْ
ِمقالتـــه ِ ِ

َ ـــضا، َ  ْأ

َفطلع َ َ
َذلك 

ِ
َ

ُالرجل  ُ ِمثل َع َّ
ْ
ِحالـه ِ ِ

َ ، األو
ُ ْ

َّفلمـا  َ
َقـام  َ

ُّالنـ 
ِ
َّ

  عـه ُت َ
ِ
َ

ـد  ع
ُ ْ ُبـن ِا َ ْ 

ْعمـــرو َفقـــال َالعـــاص، ْبـــن َ َ َ
إ: 

ِّ
ـــت ِ ُح ْ َ َ

 ، ُفأقـــسمت ِأ ْ َ ْ َ
أن 

ْ
 
َ

َأدخـــل  ُ ـــه ْ ِعل ْ ثـــا، َ ث
ََ

 

فــإن
ْ

ِ
َ

ــت  َرأ ْ أن َ
ْ

ِتــؤو 
َ ْ ُ

ــك  َإل ْ
َّحــ ِ َ ، َتمــ ِ ْ َ

َفعلــت،  َ َ
َقــال  َ

ْنعــم،:  َ َ
َقــال  َ

ــس:  ٌأ َ
ــان : و

َ َ 

ــد ع
ُ ْ حــدث ِا َ

ُ ِّ َ ُأنــه ُ َّ
َــات  ُمعــه َ َ َتلــك َ

ــا ِ ِالل
ث، َ الــث

َ َ َّ
فلــ 

َ
ُيــره ْم ُقــوم ََ ُ َمــن َ

ــل ِ ِالل
ْ 

ئا، ْشــــ َ
ـــ  َغـ ْ َ

ُأنــــه  َّ
إذا 

َ
َّتعــــار ِ َ َ

َوتقلــــب  َ َ ـــ َ ِفراشــــه َعـ ِ ــــر َِ َذ َ
،  َا  ـــ ـ َو َّ ـــ َ َّحـ َقــــوم َ ُ َ 

ة ِلــص ِ
َ ْالفجــر، َ َ

َقــال  َ
ــد  ع

ُ ْ َغــ ِا َ ْ َ
أ 

ِّ
ُأســمعه ْلــم  ْ َ ُقــول ْ ُ إ َ

َّ
ا، ِ ْخــ

َ
َّفلمــا  َ

ْمــضت  َ َ 

ثا لـــث
ُ َ َّ

ـــال،  ٍل
ـــدت َ ُو ْ

ِ
أن َ

ْ
َأحتقـــر  ِ

َ ُعملـــه، ْ َ ُقلـــت َ ُ
ـــا : ـــد َ ع

َ ْ َ ، إ ِا
ِّ
ــم ِ ْـــن ْلـ ِبيـــ َ

ْ َ 

ــ َو ْ ٌغــضب ِأ ََ َ َ
و 

َ ٌهجــر َ ْ َّثــم، َ َ
ــن  ْول

ِ
ُســمعت َ ْ

ِ
َرســول َ ُقــول  ِا َُ ُ ث َلــك َ ثــ

َ َ َ
 

َمـــرار ُطلـــع :ِ ْ م َ ْعلـــ ْ اآلن َ
َ ْ

ٌرجــــل  ُ ْمـــن َ
ِأهـــل ِ

ِالجنـــة، ْ
َّ َفطلعــــت َ ْ َ َ

َأنـــت  ْ
ث  الـــث

َ َ َّ
َمــــرار،  ِ 

ُفــــأردت ْ َ َ
أن 

ْ
ـــــك، َآوي  َإل ْ

َألنظـــــر ِ ْ َ
ـــك َمـــــا ِ َعملــ ـــدي ََ َفأقتـ ِ

َ ْ َ
ـــه،  ِــ ــم ِ ْفلـــ َ

َأرك  ُتعمـــــل َ َ ْ َ
ـــ  َكثــ ِ 

ٍعمـــل،
َ َفمـــا َ

َ
لـــغ ِالـــذي 

َ َـــك َ
َقـــال َمـــا ِ َ

ُرســـول  َفقـــال ؟ ِا َُ َ َ
َهـــو َمـــا:  إ ُ

َّ
ـــت،َر َمـــا ِ َأ ْ 

َقــال َ
َّفلمــا:  َ

ــت  ُول ْ َ ، ِدعــا
َ َفقــال َ َ َ

َهــو َمــا:  إ ُ
َّ
ــت، َمــا ِ َرأ ْ َغــ َ ْ َ

أ 
ِّ

 
َ

أجــد 
ُ

ِنفــ ِ ِ
ْ َ

 

ٍألحــد
َ َ

َمـــن ِ
َالمـــسلم ِ

ِ ِ ْ و ِغــشا، ُ
َ أحـــسد َ

ُ ُ ْخــ َعـــ َأحـــدا ْ
َ

ُأعطـــاه  َ ـــاه، ُا ْ ُإ َّ
َفقـــال ِ َ َ

 

د ع
ُ ْ ِهذه :ِا َ ِ

ْلغت ِال َ َ َك، َ َو ِ ِ
 ِال َ

َ
ُنطيق  

ِ
ُ

{١٥٨  

مسبحانه وتعاىلإن هللا    : عندما أثىن على األنصار يف كتاب هللا قال يف شأ
                                                              

                     ))ق هللا  أهــم شــيء أن صــدورهم ســليمة مــن جهــة خلــ))احلــشراحلــشر٩٩
 إذا جلس يف جملسه املبـارك وأراد أحـد احلـضور أن يـتكلم بكـالم قـد وكان ... أمجعني 

  :ال يليق يف حق أحد من إخوانه، يقول هلم 
                                                           

س   ١٥٨١٥٨ سا عن أ س مسند أحمد وال سا عن أ   مسند أحمد وال
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} 
َ

لغ  ِي
ُ َ أحد ُ

ٌ ْعن َ ٍأحد َ
ْمن َ

ِأصحا ِ
َ ئا، ْ ْش

َ
  

فإ
ِّ
ِ
َ

ُّأحب 
أن ِ

ْ
ج  َأخ ُ ْ

ْإليهم  ْ
ِ وأنا ِ

َ م َ ُسل ِ
الصدر َ

ْ َّ {١٥٩  

  :ًيعين ال أحد يذكر يل شيئا 
 !عن عورة إنسان -

 !أو غيبة يف إنسان -

 ! أو منيمة عن إنسان -

o ًألنه حيب أن يكون صدره سليما من جهة كل إنسان ُ.  
o  وقــــال ــك ــن مالــ ــن أراد أن يكــــون معــــه يف مرتبتــــه  ألنــــس بــ  وملــ

  : اآلخرة ويف اجلنةُالعظمى يف

ا{  َّب َ َ إن ُ
ْ
َقدرت ِ ْ َ َ

أن 
ْ

َتصبح 
ِ

ْ ُ
َوتم  ِ ْ ُ س َ َل ك ِ ْ َقل

ِ
َ

ٌّغش  ٍألحد ِ
َ َ

ْفافعل، ِ َ ْ َ
  

َّثم
ُ

َقال  َ
ا:  َّب َ َ َوذلك ُ

ِ
َ ْمن َ

ِ ، ِسن
َّ ْومن ُ َ ا َ َأح ِسن ْ

َّ فقد ُ
ْ َ َ

 ، ِأحب
َّ َ  

ْومن  َ ِأحب َ
َّ ان َ

َ
ِم 

ِالجنة ِ َ
َّ َ {

١٦٠  

o دليل علــى قبــول صــيام الــصائم مــن هللا، والــدليل علــى أن هللا قــد الــف
 :ارتضى عمله وقبله

ًأن جيــد صــدره وقــد طهــر مــن كــل هــذه الــصفات الــيت ال حيبهــا هللا، وأصــبح مملــوءا  ُ ُ
حلـــب والـــود والـــشفقة والعطـــف واحلنـــان علـــى املـــسلمني، فـــإن هـــذا الـــشهر الكـــرمي هـــو 

ِّالورشة اإلهلية اليت تطهر ُ القلوب من هذه األوصاف الدنية، ولو طهرت القلوب من هـذه ُ
  .العيوب لصر يف الدنيا يف جمتمعنا وكأننا يف جنة عرضها السماوات واألرض

ِّ أن يزكي نفوسنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن ينزع األحقاد واألحساد من أسأل هللا  ُ ُ
، وأن جيعلنا إخوة متحابني متآلفني على الدوام   .صدور

                                                           
د هللا بن مسعود ١٥٩١٥٩ مذي وس أ داود عن ع د هللا بن مسعود  جامع ال مذي وس أ داود عن ع    جامع ال
س ١٦٠١٦٠ مذي عن أ س  جامع ال مذي عن أ    جامع ال
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لة -٢ ــــح الل ةدرس تراو   ١٦١س صالة الجمعة:  التاسعة ع

  : يقول فيهاسبحانه وتعاىلصالة اجلمعة فريضة على املسلمني، ألن هللا 
                                                                  

             ))اجلمعةاجلمعة٩٩((  

ــل هللا ـــان يظـــن أن : ُ مل يقـ ـــب املـــسلمني يف هـــذا الزم ـــصالة، ألن أغل فاســـعوا إىل ال
املقصد منـه صـالة ركعـيت اجلمعـة، لكـن لـو كـان املقـصد الـصالة، فاجلمعـة ركعتـني والظهـر 

  : أربـــع ركعـــات، يعـــين الظهـــر أكثـــر، لكـــن هللا قـــال يف نـــص اآليـــة                    

 التــذكري الــذي حيــدث علــى املنــرب مــن رســول هللا، أو مــن ينــوب عنــه مــن العلمــاء ))اجلمعــةاجلمعــة٩٩((
  .سبحانه وتعاىل، فهذا اهلدف األمسى من فريضة اجلمعة اليت فرضها علينا هللا 

خـذ  ولذلك ال بد للمسلم أن يـدخل املـسجد قبـل صـعود اإلمـام إىل املنـرب، حـىت 
  .الثواب على هذه الصالة

   لصالة اجلمعة؟َّسنن اليت سنها لنا رسول هللا ما ال
ـــد توجهـــه إىل  ـــده عن ـــسل ويلـــبس أحـــسن مـــا عن ـــسان يغت ـــسنن أن اإلن أول هـــذه ال

ٌالصالة، وإن كان عنده عذر مينعه من االغتسال يتوضأ، لقوله  ُ:  

ْمن{  َّتوضأ َ َ َ
َفأحسن  َ ْ َ

َالوضوء،  ُ َّثم ُ
ُ

أ 
َ

الجمعة 
َ َ ُ َفاستمع ُ َ َ ْ َ

َوأنصت  َ َْ
َغفر ، ِ

ُ
 َما ُله 

نه ُب َ ْ َو َ ْ ِالجمعة، ََ َ ُ ادة ُ وز
ُ َ َ ثة َ ِث

َ ََ
ام  ٍأ

َّ {١٦٢  

  :يغتسل ويتوضأ يف املنزل ألن النيب قال يف احلديث القدسي عن هللا

د تطهر{  ن زواري منها عمارها، فطو لع َإن بيو  أر المساجد، و َّ ََ َُ
ٍ ْ َّ َ َُ ُِ ِ

َ َ َ ُ ْ َ
ِ

َّ َُ َّ َّ
ِ

ُ
ِ

َ ِ ِ
ُ

ِ  ِ
رم زائره  ، وحق ع المزور أن  ته، ثم زار  بي ُب ُ َ ََ ِ ِ ِ

َ ََ ْ
ِ

ُ َ ْ ََّ ٌّ َ ْ
ِ ِ

َ ُ
{١٦٣  

                                                           
ي  مسجد مجم مسجد مجم١٦١١٦١ ن الخ ي ع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٣٢٣ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٨١٨ المقطم  المقطم ––ع الفائ
رة ١٦٢١٦٢ مذي عن أ ه رة  صحيح مسلم وال مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال
د الخدري ١٦٣١٦٣ م عن أ سع د الخدري  رواه أبو نع م عن أ سع    رواه أبو نع
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ُجعلـــت الطهـــارة يف املـــساجد للـــضرورات، لكـــن األصـــل يف الطهـــارة أن تكـــون يف 
  .تبارك وتعاىلًاملنزل تقديسا لبيت هللا 

ــرمني الــــشريفني بــــداخلهما مكــــان للوضــــوء،  وإمنــــا خــــارج ٌولــــذلك ال يوجــــد يف احلــ
ـــاه خــــارج املــــسجد، تقديــــسا  ًاملــــسجد، وكــــذلك يف املــــساجد الكــــربى عنــــد دورات امليـ

  .سبحانه وتعاىلًللمسجد وحىت يظل املسجد على الدوام مستعدا لطاعة هللا وعبادة هللا 
  :فيتطهر ويتوضأ مث يلبس أحسن ما عنده، أو يلبس مالبس بيضاء لقوله 

ُّأحب{  اب َ ِالث
َ اض  ِا ِإ ِّ ُالب َ َ{١٦٤  

ما معـا، حـىت ولـو يف  ًويغسل أسنانه جيدا إن كان مبعجون أسنان، أو بسواك، أو  ً
  .ًرمضان، ويضع عطرا حىت ال يشم من جبواره من املصلني إال الرائحة الطيبة
  :ويذهب يف وقت يكفي ألن يقرأ قبل الصالة سورة الكهف، لقوله 

ْمن{  َقرأ َ
َ

سورة 
َ َ هف ُ ِال

َيوم ْ ْ ِالجمعة، َ َ ُ َغفر ُ ِ
ُ

َمن ُله 
ِالجمعة ِ َ ُ ِالجمعة ِإ ُ َ ُ ادة ُ وز

ُ َ َ َ 

ثة ِث
َ ََ

ام،  ٍأ
َوأع َّ ِ

ْ نورا َ
ُ

لغ  ي
ُ ْ ِالسماء ِإ َ َ َوو َّ ِ

ُ فتنة َ
َ َ ْ

ِالدجال  ِ
َّ َّ

{١٦٥  

فيحــرص علــى قــراءة ســورة الكهــف قبــل الــصالة، وحيــرص علــى أن يكــون لــه  -
ــت يف ليلــــة اجلمعــــ ــى رســــول هللا ٌوقــ  لقولــــه ة، ويف يــــوم اجلمعــــة للــــصالة علــ

  :صلوات ريب وتسليماته عليه

لة الغراء، واليوم األزهر{  م  الل وا الصالة ع ن َأ ْ َ
ِ
ْ َ ْ ْ َِّ َِّ َّ َ

ِ ِِ
َ

ِ
َ َ لة الجمعة، ،ُ ِ ل َ ُ ُْ َ

وم الجمعة ِو َ ُ ُ َ ْ َ َ{ ١٦٦  

  .هذه بعض السنن اليت ال غىن لنا عنها
ـــسأل هللا ُ أن يرزقنــــا حــــسن األدب يف الــــدخول إىل بيتــــه املبــــارك، وأن يرزقنــــا  ن

  .األدب يف الوقوف بني يديه، وأن جيعلنا من خيار املقبلني عليه
                                                           

اس ر هللا عنهما١٦٤١٦٤ ار عن ابن ع اس ر هللا عنهما مسند ال ار عن ابن ع    مسند ال
د األموي ١٦٥١٦٥ ة للشجري عن عمرو بن سع س د األموي  األما الخم ة للشجري عن عمرو بن سع س    األما الخم
د هللا ١٦٦١٦٦ مان للبيه عن ع د هللا  شعب اإل مان للبيه عن ع اس ر هللا عنهما شعب اإل اس ر هللا عنهمابن ع   بن ع
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ن در لة الع   ١٦٧وس الل

ادات  :  درس العشاء-١ مة من الع   :الح

   حسن الخلق-١

ٍم وزكـاة وحـج ما احلكمـة مـن فـرض هللا تعـاىل للعبـادات اإلسـالمية مـن صـالة وصـيا
  . عن كل هذه األعمال؟سبحانه وتعاىلمع غىن هللا 
 ال تنفعــه طاعــة الطــائعني، كمــا ال تــضره معــصية العاصــني، لكــن ســبحانه وتعــاىلهــو 

ُلكل فريضة من هذه الفرائض يف نفسها حكم ال تعـد، لكـن نريـد أن نتحـدث عـن احلكـم  ٌ
لرتتيب مبا   .سبحانه وتعاىل يسمح به هللا املشرتكة واملوجودة يف الفرائض مجيعها، 

ــذا أول هــذه احلكــم مــن إرســال هللا   الرســل، وخاصــة خــامت األنبيــاء واملرســلني 
لرسالة اإلهلية قال .. هى حسن اخللق الدين املتني،   :ً موضحا احلكمة من إرساله 

َإنما{  َّ
ُعثت ِ ْ

ِ
َألتمم ُ ِّ َ ُ

ارم  َم ِاألخالق  َ
ْ َ

   :ويف رواية، ١٦٨}

َإنم{  َّ
ُعثت اِ ْ

ِ
َألتمم ُ ِّ َ ُ

َصالح ِ
ِ

ق  َ ِاألخ
َ ْْ َ

{١٦٩  

ُبعث ليتمم مكارم وصاحل األخالق للناس مجيعا، ولذا روي أنه  ً ُ مـن  رجـل هجـاء
   رسول هللا ما الدين؟ فقال : بني يديه فقال

حسن الخلق{ 
ُ ُ ْ مينه فقال ،ُ حسن الخلق: ما الدين؟ فقال: ّ ثم أتاه عن 

ُ ُ ْ ُ، 

ل حسن الخلق: ما الدين؟ فقال :  شماله، فقالّثم أتاه من ق
ُ ُ ْ ُ،  

ه وقالما الدين؟ فالتفت : ّثم أتاه من ورائه، فقال   : إل

  ١٧٠ }هو أن ال تغضب ! أما تفقه الدين؟

                                                           
ي ١٦٧١٦٧ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٤٢٤ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ١٩١٩ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
رة ١٦٨١٦٨ رة  س البيه والشهاب عن أ ه    س البيه والشهاب عن أ ه
رة ١٦٩١٦٩ م عن أ ه رة  مسند أحمد والحا م عن أ ه    مسند أحمد والحا
اء١٧٠١٧٠ ب، وابن رجب  جامع العلوم، والغزا  اإلح غ اء أورده المنذري  ال ب، وابن رجب  جامع العلوم، والغزا  اإلح غ    أورده المنذري  ال
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ن من  لة الع  )١٠٩            (ه                               ١٤٤٠رمضان دروس الل

ن أن  الـــدليل علـــى أن هـــذا اإلنـــسان مستمـــسك بـــدين الـــرمحن ويتبـــع النـــيب العـــد
ُيظهر حسن خلقه بني بين اإلنسان ُ.  

ــــا إىل الع ــــإذا جئنـ ـــصالةفـ ــ ــــا يف ال ـــول لنـ ـــإن هللا يقــ ــــا هللا، فــ ـ ــــر  ـــيت أمـ ــ   :بـــــادات ال
                                      ))العنكبوتالعنكبوت٤٥٤٥((.  

ـــا تنهـــى املـــصلي عـــن ارتكـــاب  ًإذا الغـــرض واحلكمـــة األوىل مـــن فريـــضة الـــصالة أ
 مــواله، وكيــف يقــف بــني الفحــشاء، وعــن عمــل املنكــر، ألنــه يتــذكر أنــه ســيقف بــني يــدي

فريعــوي ويرجـــع عــن الفحـــشاء واملنكــر، قـــال ! ُ يف عــاله؟تبــارك وتعـــاىليديــه وقــد عـــصاه 
  :سيد عبد هللا بن مسعود 

ْمن { ُتنهه ْلم َ َ ْ ُصالته َ ُ ِالفحشاء َعن َ
َ ْ َ

ر  والمن
ْ ُ ُتزده ْلم َ ْ َ

َمن 
ْعدا ِإال ِا ِ ُ {١٧١  

  :ً مبينا فريضة الصياموقال 

ام { ُالص َ جنة ِّ
ٌ َّ ُ {١٧٢ 

َُّوجنة يعين وقاية، وقاية من املعاصي، ووقايـة مـن أمـراض الـبطن واألجـساد، ووقايـة 
ٍمـن عــذاب النــار يــوم القيامــة، ووقايــة مــن العطـش يــوم الــدين يف يــوم مقــداره مخــسني ألــف 

  : سنة، ووقاية من كل األخالق السيئة، مث وضع النيب الروشتة فقال

ام { ُالص َ نة،ُج ِّ
ٌ َّ

ذا  و
َ
ِ
ان َ

َ
ُيوم  ْ ِصوم َ

ْ م َ ْأحد ِ
ف َ

َ َ
يرفث 

ْ ُ ْ و َ
َ ْصخب، َ َ ْ فإن َ

ْ
ِ
َ

ه  ُسا َّ َ 

أحد
ٌ ُقاتله، ْأو َ َ َ

قل  ْفل َُ َ
إ: 

ِّ
امرؤ ِ

ٌ ُ ٌصائم ْ ِ
َ {١٧٣ 

ـــــارج ــلوب خـــ ـــ ســـ ــــساء  ــــن النــــ ـــــساء، أو عــــ ـــــع النـــ ــــالم مـــ ـــو الكــــ ـــ ـــث هــ    ...والرفـــــ
لصائم   .وهذا ال يليق 

َاعــة أوجبهــا علينــا هللا، فــسقت احليــة يعــين خرجــت والفــسوق هــو كــل خــروج عــن ط َ َ
َمــن جحرهــا، وفــسقت الــدودة يعــين خرجــت مــن شــرنقتها، فالفــسوق هــو اخلــروج مــن كــل  َ َ

ا هللا    .سبحانه وتعاىلطاعة أمر 
                                                           

يع مسند الشهاب ومسند ا مسند الشهاب ومسند ا١٧١١٧١ يعل   ل
رة ١٧٢١٧٢ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة ١٧٣١٧٣ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
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ن من  لة الع  )١١٠            (ه                               ١٤٤٠رمضان دروس الل

ـــؤمنني  ــــول هللا يف املــ ــــذلك يقـ ــرين، ولـ ــــع اآلخـــ ـــل مـ ــــد يف التعامــ ــــاوز احلـ ــل جتـ ــ واجلهـ
ــــصادقني   : ال                             ))ــلمنا :  يعــــين))الفرقــــانالفرقــــان٦٣٦٣ ِّ رب ســـ

ملثـــل ألن هللا قـــال لنـــا أمجعـــني   : ُّمـــنهم، فـــال يـــردون                               

   فمـــاذا نفعـــل  رب؟ ))فـــصلتفـــصلت٣٤٣٤((                                              

                ))ذا املنهج القـرآين، فـال يكـون ))فصلتفصلت٣٤٣٤  ليت املسلمني كلهم يعملون 
ائيا   ً.بيننا وبني بعضنا مشاكل 

مـــران املـــسلم بـــصوم اللـــسان عـــن كـــل كـــالم يغـــضب اخللـــق أو وهللا  ُ ورســـوله  ٍ
ٌيغضب الـرمحن، فلـو أحـد سـبه أو أحـد شـتمه، فـال ٌَّ  يـرد عليـه، وال يتنـزل إىل مـستواه ألنـه ُ

إين : ُيف املستوى األعلى الـذي وضـعه فيـه مـواله سـبحانه وتعـاىل، غايـة مـا يف األمـر فليقـل
ٌأمرؤ صائم، إين أمرؤ صائم ٌ.  

ـى عنهـا رب  ًإذا فشعار الـصيام للمـؤمنني هـو الـصيام عـن األخـالق القبيحـة الـيت 
لتخلي عنها    :، ولذلك يقول سيد األولني واآلخرين العاملني، واليت أمر 

ه،{  دع قول الزور والعمل  َمن لم  َ َْ َُّ ْ َ ْ َ َ َ  

ه  ا دع طعامه و س  حاجة  أن  ُ فل َُ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ ِ ِ َ{١٧٤  

ًهللا يف غىن عـن أنـه يـرتك األكـل والـشرب ويـصوم هـذا الـصيام، فهـو يريـده أوال أن  ً
يصوم القلب عن ظن السوء يف مجيع املـسلمني، يصوم اللسان عن اخلوض يف اآلخرين، و

  .ذا يكون على املنهج الكرمي الذي كان عليه نبينا الرءوف الرحيم 
  :واحلج كذلك يقول هللا تعاىل فيه

                     ))ما احلكمة األعظم؟))البقرةالبقرة١٩٧١٩٧   
                                    ))البقرةالبقرة١٩٧١٩٧((.  

  : والزكاة يقول فيها هللا                    ))ملاذا؟ ))التوبةالتوبة١٠٣١٠٣  
                          ))التوبةالتوبة١٠٣١٠٣((.  

                                                           
رة ١٧٤١٧٤ مذي عن أ ه خاري وال رة  صحيح ال مذي عن أ ه خاري وال    صحيح ال
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ن من  لة الع  )١١١            (ه                               ١٤٤٠رمضان دروس الل

  :ًإذا أول حكمة من احلكم اجلامعة بني العبادات اإلسالمية هي
خالق هللا -   ..التخلق 

خالق حبيب هللا ومصطفاه -  .. أو 

خالق كتاب هللا -  .أو 

o ل بغيته ذه األخالق    .فمن ختلق 
  ،ــذه األخــالق فالــذي يــصلي ويــصوم ويزكــي وحيــج ومل يتخلــق 

  :حضرة النيب يقول فيه

أتدرون{ 
َ ُ ْ َ

ْمن  ُالمفلس َ ِ
ْ قالوا ؟ ُ

َ
ُالمفلس:  ِ

ْ فينا ُ
َ

ا ِ َرسول َ ْمن ِا َُ َ 
َ

َدرهم ُله  َ ْ ِ  

و
َ َدينار َ َ

و ِ
َ َتاع،َم َ َ

َقال  َ
ُالمفلس:  ِ

ْ ْمن ُ
ِأم ِ

َيوم َّ ْ امة َ ِالق ِ
َ ْمن َ ِأ َ

ة َ ٍص
َ َ

ِ 

ام ٍوص
َ ِ

اة، َ ٍوز
َ أ َ ِو

َ قد َ
ْ َ

َشتم  َ َ
َعرض  ْ هذا، ِ

َ َوقذف َ َ َ هذا، َ
َ ل َ َوأ َمال َ   َهذا، َ

ب َو َ َ هذا، َ
َ قعد، َ ف

ُ َ ْ ُ َ
قتص  ُّف َ ْ َ َ

هذا 
َ ْمن َ

ِحسناته، ِ ِ
َ َ وهذا َ

َ َ ْمن َ
ِسناته،َح ِ ِ

َ َ  

فإن
ْ

ِ
َ

ت  ْفن َ ِ
َ

ُحسناته  ُ َ َ ل َ َق ْ َ
أن 

ْ
َق  ْ ه، َما ُ ِعل ْ أخذ َ

َ
ْمن ِ

اهم ِ ْخطا ُ َ َ َ
  

ح  َفط ُ َ
ه،  ِعل ْ َّثم َ

ُ
ح  َط النار ِ ُ

َّ
ل، ١٧٥}   :وق

ا رسول هللا إن{ 
َّ
فالنة ِ

َ َ ُ
ُتصوم  ُ َ

َالنهار،  َ ُوتقوم َّ ُ َ ل، َ َالل ِوتؤذي ْ
ْ ُ انها َ َج َ َ َلسانه ِ

ِ َ ِ  ا،ِ

َفقال َ َ
َخ ال:  ْ َ

َفيها، 
ِ َ النار ِ ِ

َّ
 {١٧٦  

ـا مل تـصل إىل احلكمـة الـيت مـن ! هي يف النار مع قيام الليل وصيام النهار؟ نعم، أل
ذه العباداتتبارك وتعاىلَّأجلها كلفنا هللا   .  

خللق الكرمي ًفالعبادات اإلسالمية مجيعا اهلدف األ   ..ُعلى منها التخلق 
   ..ُ أن يرزقنا اخللق الكرمي، واملنهج القوميتبارك وتعاىل نسأل هللا

  .واإلقتداء بسيد دمحم الرؤف الرحيم
                                                           

رة ١٧٥١٧٥ ان عن أ ه رة  مسند أحمد وابن ح ان عن أ ه    مسند أحمد وابن ح
رة ١٧٦١٧٦ م  المستدرك ومسند أحمد عن أ ه رة  الحا م  المستدرك ومسند أحمد عن أ ه    الحا
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ن من  لة الع  )١١٢            (ه                               ١٤٤٠رمضان دروس الل

ن-٢ لة الع ــــح الل ادات:  درس تراو مة من الع   الح

  تعا ذكر هللا -٢

لعبادات، من صالة وصيام وزكاة وحج   :احلكمة الثانية من تكليف املؤمنني 
  .تبارك وتعاىلهي ذكر هللا 

ذه العبادات لنذكره ف -   : ألنه قال لناتبارك وتعاىلإمنا أمر هللا 
                                        ))األحزاباألحزاب٤١٤١((  

ه  -   : يف حديثه القدسيُ فبشرى لنا، ألنه قال تبارك وتعاىلوإذا ذكر

أنا {
َ

عند 
َ ْ

دي ِّظن ِ ِع ْ َ ، وأنا ِ
َ ُعهَم َ إذا َ

َ
ِ ، ر ِذ

َ َ
فإن 

ْ
ِ
َ

ر  ِذ
َ َ

ِنفسه ِ  ِ
ْ َ

رته  ُذ ُ َْ ِ 

، ِنف
ْ َ

ن  و
ْ
ِ
ر َ ِذ

َ َ
ٍمإل ِ 

َ رته َ ُذ ُ ٍمإل ِ َْ
َ ْخ َ

َ
ْمنهم  ُ ْ
ِ {١٧٧  

 :ولذلك عندما قال يف الصالة -

                                                    

   ما معىن ذلك؟ ))العنكبوتالعنكبوت٤٥٤٥((
o   ِذكــر هللا لــك عنــدما تــذكره يف الــصالة، أكــرب مــن ذكــرك ألن ،

لنسبة لذكر هللا    . لكتبارك وتعاىلًذكرك ال يساوي شيئا 
o وما معىن ذكر هللا؟  
  : قال تعاىل                 ))البقرةالبقرة١٥٢١٥٢(( :  

 :ر الذي يشغلين ويهمينذكر هللا يل يكون يف تفريج األم -

 :فالنيب الذي ابتلعه احلوت وقال وهو يف بطن احلوت

                                       ))األنبياءاألنبياء٨٧٨٧((  

  :فقال هللا تعاىل يف شأنه
                                                           

رة ١٧٧١٧٧ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
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                                                         ) ) الصافاتالصافات((  

  .سبحانه وتعاىلالتسبيح   .... َّ ما الذي جناه؟
  :فإذا ذكر العبد مواله يف أي أمر

   :ذكره هللا بقضاء هذا األمر
ِّمـــثال ذكرتـــه وأ يف حالـــة ضـــيق، ففـــورا ذكـــره يل أن يفـــرج عـــين هـــذا الـــضيق - ُ ً ً:  

                                                                

                 ) ) الطالقالطالق(( .  
ً يل أن يزيـل عـين فـورا ويف تبارك وتعـاىلوإذا ذكرته يف حال شدة، فإن ذكر هللا  - ُ

ْتعـرف {  :الوقت وهو وحده القادر على ذلك هـذه الـشدة، ولـذلك قـال  َّ َ َ

عرفك  الـشدة ِإ  ِا  الرخاء 
َّ ِّ

ِ ِ
َ ْ ْ َ

ِ
َ َّ كن مع هللا يف الرخـاء، وواصـل  ١٧٨}ِ

الطاعات وذكر هللا، فعندما تنادي هللا يف أي وقت، جتد فرج هللا، وجتـد تيـسري 
  .هللا، وجتد قرب هللا منك أقرب إليك من نفسك اليت بني جنبيك

 : يف حالة مرض كنيب هللا أيوبإذا ذكرت هللا  -

                                                   ))األنبياءاألنبياء٨٣٨٣((  

ُواألنبيــاء كــانوا مــؤدبني مــع حــضرة هللا، خياطــب هللا بلباقــة وبــذوق ولطــف عظــيم، 
ًيعـــين مـــسين مـــسا خفيفـــا، ومل ي) َّمـــسين: (ُإين أصـــابين الـــضر، ولكنـــه قـــال: ُفلـــم يقـــل ً َّ   :ُقـــلَّ

ــــه ـــه ل ـــر وفوضـ ـــرك األمـ ـــا تـ   : رب فاشــــفين، وإمنـ                  ))ــــاء٨٣٨٣ ــــاءاألنبي   : ))األنبي
  :إن كنــت تــرى أن اســتمراره خــري يل فاتركــه، وإن كنــت تــرى أن تنقــذين منــه فانقــذين منــه

                                    ) ) األنبياءاألنبياء٨٤٨٤((.  

 أن حيقـــق للعبـــد مـــا :  ســـبحانه وتعـــاىل للعبـــد وهكـــذا فـــذكر هللا
  .جيول خباطره عند ذكره ملواله سبحانه وتعاىل

  :والصالة كما قال هللا ملوسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم -

                                                           
م  المستدرك ومسند أحمد عن  ١٧٨١٧٨ م  المستدرك ومسند أحمد عنالحا اس ر هللا عنهماالحا اس ر هللا عنهما ابن ع    ابن ع
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                   ) ) طهطه١٤١٤((  
  :الصالة كلها ذكر 

 !!ه على خط تليفون مباشرفالفاحتة مناجاة بينك وبني هللا كأنك ختاطب

  :يقول فيها 

ـدي مـا سـأل، فـإذا قـال {  ، ولع ـدي نـصف ـ ع ة بي و َقسمت الص َ ََ ََ
ِ
َ َ َ ِ ِْ ْ ْ ْ

ِ
َ ْ ْ ْ َ ََّ

ِ
َ َ َ َ

ِ
َ َ ُ َ

ــد الع
ُ ْ َالحمــد  رب العــالم: "َ

ِ
َ َِّ َِ ِ

ُ َ، قــال ا تعــا"ْ ََ ُ َ
ذا قــال:  ــدي، و َحمــد ع َ َ

ِ
َ ِ ْ َ

ِ
َ

ِ
َ :

َالـــرحمن" ْ مَّ ِ الـــرح ِ َ، قـــال ا تعـــا"َّ ََ ُ َ
ذا قـــال:  ـــدي، و َأثـــ عـــ ع َ َ

ِ
َ ِ ْ َ ََّ َ ْ

ِمالـــك يـــوم : "
ْ َ

ِ ِ
َ

ـــدين الـــ
ِّ

ــــال" َ، قــ َ
ــــال:  ـــإذا قــ ــــدي، فـــ ــ ــــد ع َمجــ َ َ

ِ
َ

ِ ْ َ
ِ
َ َّ ـــــستع: "َ ــ ـــاك  ـــ ــــد و ــ ـــاك نع ـــ ُإ

ِ
َ ْ َ َ ََّ َّ

ِ
َ ُ ُ ْ َ

ِ"،  

َقــــال َ
ـــ:  ــا ســــأل، فـ ــــدي مــ ــــدي، ولع ــــ ع ـــ و هــــذا بيـ

َ َ ََ َ ِ ِْ ْ ْ
ِ
َ ْ ََ َ َ َ

ِ
َ َإذا قــــالَ َ َ

اط : "ِ ـــ َاهــــدنا الـ َ ِّ َ
ِ

ْ

اط الـذين أنعمـت علــيهم غـ المغـضوب علـيهم وال الــضال م  َالمـستق َّ َُ ْْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ
ِ ِ

ََ َ
ِ

ْ َ َ ْ َ
ِ

َ َ ِ ِ
َ ْ" ،

َقال َ
دي ما سأل :  دي ولع َهذا لع َ ََ َ ِ ِْ ْ

ِ
َ

ِ
َ َ{١٧٩  

خذه   !يعين كل ما يريد 
هلذا القـول القدسـي  يف كل أمر مهم؟ملاذا حنن كمسلمني تعارفنا على قراءة الفاحتة 

هـا لـزواج يتمـه هللا، ) ولعبدي ما سأل( فلو قرأ الفاحتـة إلمتـام جتـارة سـيتمها هللا، ولـو قرأ
  ).ولعبدي ما سأل: (ألنه قال

، وفيمــا بــني ذلــك ويف التــشهد  ، والــسجود تــسبيح  بعــد ذلــك الركــوع تــسبيح 
، والدعاء  يف الصالة ال    .ُيرد إن شاء هللالدعاء 

 كل هذه العبادات لنكون ذاكرين له يف كل األوقات، فيلـيب لنـا كـل فجعل هللا 
  .ما حنتاج إليه من طلبات

حلاضــرين بــني نــسأل هللا تعــاىل أن نكــون مــن عبــاده الــذاكرين الــشاكرين الفــاكرين ا
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسيديه يف كل وقت وحني،     لموصلى هللا و

                                                           
رة ١٧٩١٧٩ مذي عن أ ه رة  صحيح مسلم وال مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  ة والع لة الحاد  )١١٥            (ه                ١٤٤٠دروس الل

لة ودر نس الل ة والع   ١٨٠ الحاد

  دروس من فتح مكة    : درس العشاء-١

تقبـل هللا منـا ومـنكم صـيامه وقيامـه ، اليوم يوافق العشرين من شـهر رمـضان املبـارك
  ..وركوعه وسجوده 

  ":فتح مكة"كان يف هذا اليوم املبارك يف العام الثامن من اهلجرة 
  ..كني مكة املكرمة نيب وصحبه املبارعلى ال فتح هللا  
ــض   ــرية حتتــــاج إىل وقــــت طويــــل، ولكــــن ســــنقتطف منهــــا بعــ وفــــتح مكــــة غــــزوة كبــ

  :  لنــاتبــارك وتعــاىل لقــول هللا ًالــدروس الــيت نتعلمهــا مجيعــا مــن نبينــا               
                                                            ))األحزاباألحزاب٢١٢١((.  

  رحمة الن  -١

خذه من هذه الغزوة العظيمة   :أول درس 
 خـرج ومعـه عـشرة آالف  التامـة العامـة جبميـع العـاملني، فإنـه  هو رمحـة النـيب 

ٌفــارس، وهــو جــيش مل تــشهد اجلزيــرة كلهــا مثلــه، وكلهــم يتمنــون الــشهادة أو النــصر، ومــع 
  :ربهً سائال ذلك قال 

َّاللهم{  ِخذ ُ
ُ

العيون 
َ ُ ار ُ َواألخ َ ْ َ ْعن َ ش َ ْق َ َّح ُ غتها َ َن َ َ ْ َالدها  ِ َ

ِ ِ{١٨١  

ــ شعر أهــل واألعــني يعــين اجلواســيس الــذين يتجســسون ليعرفــوا األخبــار، حــىت ال ي
ا،    ملاذا؟مكة إال وهم على أبوا

م وهـذا يـساعدهم وتكـون  م لو عرفوا سيـستعدون، وهـذا يعـاو ًحـر ضروسـا، أل ً
ــدخلها برفــق ولــني  ــد أن ي ــل يري ــد ذلــك، ب لفعــل مل ، وفيهــا قتــل وقتــال، وهــو ال يري و

                                                           
ي ١٨٠١٨٠ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٥٢٥ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٠٢٠ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
ي عن المسور بن مخرمة ١٨١١٨١ ــــخ الط ي عن المسور بن مخرمة  تار ــــخ الط    تار



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  ة والع لة الحاد  )١١٦            (ه                ١٤٤٠دروس الل

ــا، وذهــب إليــه زعــيم مكــة أبــو ســفيا ن عنــدما رأى يــشعر بــه أهــل مكــة إال وهــو علــى أبوا
ــــه ــ ـــه ب ـــ ــــة ل ــ ـــشا ال طاق ـــ ــــر،ًجي ـــب الفخــ ـــال حيـــ ــــان رجـــ ــــالم، وكــ ـــل يف اإلســ ُ ودخـــ ً.........  
  :وقال العباس لرسول هللا

ً رسول هللا إن أ سفيان حيب الفخر فاجعل له شيئا، فقال له ُ:  

ه داره فهو {  ان فهو آمن، ومن أغلق عل َمن دخل دار أ سف َُ َُ َُ ْ ٌ َْ ََ َ َ
ِ ِْ َ ََْ َ َ ُ ََ َ ْ

ِ
َ

ٌآمن،ومن دخل المسجد فهو آمن ْ ٌ
ِ َِ ُ َ َ

ِ
ْ َ َ َ َ َ َ{ ١٨٢  
  .والنيب كان يعرف النفوس وكان يداويها

ومـاذا : ٌ قوم لقد قد جاءكم حممد جبيش ال طاقة لكم بـه، قـالوا: فقال أبو سفيان
من دخل دار أيب سفيان فهو آمـن، وكررهـا عـدة مـرات، يريـد أن يعـرفهم أنـه : نفعل؟ قال

ل هذه اخلصوصية    !!!فقط الذي 
به فهو آمـ: ، فقال!!لن يكفينا بيتك: قالوا ن، ومـن دخـل البيـت ومن أغلق عليه 

إذا كــان الــذي ســيدخل بيتــه ويغلقــه عليــه فهــو آمــن، والــذي يــدخل  ! !احلــرام فهــو آمــن
  !البيت احلرام فهو آمن، فماذا أخذ أبو سفيان؟
ً مــع اخللــق، فحقيقــة هــو مل يعطــه شــيئا، لكنهــا احلكمــة النبويــة يف معاملــة النــيب  ُ

ًولكن أبو سفيان اعتربها شيئا عظيما مل ينله أي زعيم من زعماء قريش ً.  
اجليش أربعة أقسام، وكل قسم دخل من جهة من جهات مكـة األربعـة، َّقسم النيب 

، وسـعد كـان عنـده غـيظ شـديد ممـا فعلـه وأعطى لواء األنصار لسيد سـعد بـن عبـادة 
يب سفيان ٌاليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل قـريش : الكفار حبضرة النيب، فقال عندما مر  ُ
عــيم األنــصار فلــو عزلــه، قــد حيــدث متــرد، والكعبــة، فوصــل اخلــرب حلــضرة النــيب، وســعد ز

  :فماذا يفعل؟ عزله وأعطى الراية البنه قيس بن سعد، فانظر إىل احلكمة النبوية، وقال

ِاليوم يوم المرحمة،{  َ َ ََ ْ ُ ُْ ُاليوم َْ ْ شا َ ْعز ا ق َ ُ ُ ُّ
ِ
َ{ ١٨٣  

                                                           
اس ر هللا عنهما١٨٢١٨٢ د هللا بن ع ا عن ع اس ر هللا عنهما س أ داود والط د هللا بن ع ا عن ع    س أ داود والط
خاري١٨٣١٨٣ خاري صحيح ال    صحيح ال
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ن من رمضان  ة والع لة الحاد  )١١٧            (ه                ١٤٤٠دروس الل

   الوفاء-٢

ِّ مكة، وكان أهل مكـة يقـسمون األعمـال املتعلقـة دخل النيب  لبيـت احلـرام مـع ُ
كـل قبيلـة عمــل، فبنـو هاشـم كــان علـيهم سـقاية احلجــيج لوجـه هللا بـدون أجــر، وبنـو عبــد 

للـواء وقيـادة احلـروب  إذا حـدثت الدار معهم مفتاح الكعبة، وبنـو أميـة علـيهم اإلمـساك 
والـذي كـان ميـسك مفتـاح الكعبـة منـذ كـان حـضرة النـيب ... حرب بني أهل مكة وغـريهم 

ـــة، ر ـــة يف مكــ ـــان يفـــــتح الكعبــ ـــة، وكــ ــن طلحــ ـــه عثمـــــان بـــ ـــدار امســ ـــد الــ ــن بـــــين عبــ   ًجـــــال مـــ
ِوأهل مكة وهم قريش كان عندهم شيء من الكرب علـى النـاس يوم اإلثنني ويوم اخلميس، 

ب البيــت كمــا هــو،  عتبــارهم أهــل البيــت احلــرام، ولــذلك عنــدما بنــوا الكعبــة مل جيعلــوا 
ــه أحــد إال ٌولكــن جعلــوه مرتفعــا حــىت ال يدخل ــه أحــد إال عــن طــريقهم، ً ٌ بــسلم، وال يدخل َّ ُ

  :ٌوهذا شيء من الكرب وهو ممنوع يف اإلسالم، قال 
} 

َ
ُدخل  ُ ْ الجنة َ

َ َّ ْمن َ ان َ
َ

ه ِ  ِقل ِ
َ

ُمثقال  َ ْ
ٍذرة ِ

َّ ْمن َ
ْك ِ ِ {١٨٤  

للمـساواة، فكلنـا مثـل بعـضنا، والقلـوب ال  ملاذا نقف جبوار بعـض يف الـصالة؟ -
 .سبحانه وتعاىل الغيوب يعلمها إال عالم

ملاذا يذهب الناس كلهم للحج عرا يف احلج إال مـن اإلحـرام؟ حـىت ال يظهـر   -
الــوزير مــن األمــري مــن اللــواء، فــال أحــد يعــرف مــا يف القلــوب إال حــضرة عــالم 

 .الغيوب

ا نيب    .،اإلسالم وهي املساواة اليت عملها لنا اإلسالم وجاء 
ًزال يف مكـــة، وأراد أن يـــدخل يومـــا الكعبـــة، فهـــذا وحـــضرة النـــيب عنـــدما كـــان ال يـــ

ً عثمـان لعـل هـذا املفتـاح يكـون يومـا يف يـدي وأ : الرجل عامله معاملـة سـيئة، فقـال لـه
  .َّبل عزت قريش إن شاء هللا: َّذلت قريش، فقال له: ُالذي أعطيه لك، فقال الرجل

  أين مفتاح الكعبة؟: ًفلما دخل النيب مكة فاحتا، قال
كعبة ودخل وصلى داخـل  الوا بعثمان بن طلحة، فأخذ منه املفتاح وفتح به فأت

                                                           
د هللا بن مسعود  صحيح مسلم وال صحيح مسلم وال١٨٤١٨٤ د هللا بن مسعود مذي عن ع   مذي عن ع
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ن من رمضان  ة والع لة الحاد  )١١٨            (ه                ١٤٤٠دروس الل

 رسـول هللا ضـم : وجاء سيد العبـاس وسـيد علـي بـن أيب طالـب وقـالواالكعبة وخرج، 
  : مع السقاء، لكن انظر إىل عدالة النيب، قال- أي مفتاح الكعبة -لنا احلجابة 

 أيـــن عثمـــان بـــن طلحـــة، فـــ{
َ َ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ْ ُد لـــهُ َ ِ

ُ
ُ فقـــال لـــه َ َ َ

ـــا عثمـــان:  هـــاك مفتاحـــك 
ُ َ ْ ُ ََ َ َ ْ

ِ
َ َ 

ٍاليوم يوم بـر ووفـاء 
َ َ َ ّ

ِ
ُ َْ َْ ـا بـ طلحـة خالـدة تالـدة{  : وقـال ،}َ خـذوها 

ً ًَ َ
ِ ِ
َ ََ َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

عهـا   َال ي ُ َ ْ َ

م إال ظالم ٌمن ِْ ِِ
ْ

{ ١٨٥  

عبــة حــىت يعــين مفتــاح الكعبــة معكــم إىل يــوم القيامــة، ولــذلك مــن حبوذتــه مفتــاح الك
  : وبعد أن أعطاه املفتاح قال.من هذه العائلةر هذا يكون رجل عص

أشهد أنك نيب هللا ورسول هللا، ألنـه مل :  عثمان أال تذكر يوم قلت لك كذا؟ قال
  .يسمع هذا احلديث إال هو

   العفو-ـ٣

ــم وهــم  ًأهــل مكــة جــاءوا آالفــا مؤلفــة، ووقفــوا يف بيــت هللا احلــرام، فمــاذا يفعــل 
  :لذين عذبوه وحاربوه وفعلوا معه ما مل يفعله أحد؟ فقالا

ــا { َمعــ َ َ ْ ش َ ْقــ َ ُ
ــا  َو َأهــل َ ــة ْ م

َ تــرون َمــا َ
َ ْ َ َ

أ 
ِّ

ٌفاعــل  ِ
َ

ْــم؟  قــالوا ِ
َ

ا:  ْخــ
َ

أخ 
ٌ

 

م ـــ ـــ ــــ ــــن ٌكـ ـــ ـــ ُوابـ ْ م، أخ َ ـــ ـــ ــــ ــــال ٍكـ ـــ ـــ َقـ َ
ــــوا:  ـــ ـــ ُاذهبـ َ ْ

ـــأنتم  ــــ ـــ ُفـ ُ ْ َ
ـــاء  ـــ ـــ ُالطلقــ َ ـــه روىو، } ُّ ـــ ـــ ــ   :  عن

فإ {
ِّ
ِ
َ

ُقولأ  ُ
َقال َما  َ

ُيوسف ِأ  ُ ُ: ب ال َت ْ َ
م  ُعل ْ َاليوم َ ْ ُغفر َ ِ

ْ م َ ْا ل َوهـو ُ ُ َ 

ُأرحم َ َالراحم ْ
ِ ِ َّ {١٨٦  

ذا الدرس العفو عند املقدرة، وليس العفو ألنـه ال ميلـك شـيئا غـري ذلـك،  ًوعلمنا 
  : هكــذا قــال لــهلكــن العفــو ألنــين قــادر علــى أن أنــتقم ممــن أمــامي، ألن هللا          

                              ))ـــأل هللا ، ))األعــــرافاألعــــراف١٩٩١٩٩ خــــالق أسـ  أن ينفعنــــا 
لنا يوم القيامـة  وأن جيعلها أمجعني،إمام النبيني واملرسلني، وأن جيعلنا نقتدي به يف حياتنا ك

 . ويف اجلنة يف جوار حضرتهحتت لوائه
                                                           

ة األو ١٨٥١٨٥ ة األو الروا ة : : الروا خاري ، والثان ة صحيح ال خاري ، والثان اس ر هللا عنهما::صحيح ال ا عن ابن ع اس ر هللا عنهمامعجم الط ا عن ابن ع   معجم الط
رة ١٨٦١٨٦ سا والبيه عن أ ه ة س ال ي عن قتادة بن ملحان  والثان ــــخ الط ة األو  تار رة الروا سا والبيه عن أ ه ة س ال ي عن قتادة بن ملحان  والثان ــــخ الط ة األو  تار   الروا



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  ة والع لة الحاد  )١١٩            (ه                ١٤٤٠دروس الل

لةال درس -٢ ــــح الل ناو ة والع   : الحاد

مال    من فتح مكةالمستفادة دروس الاست

ة رسول هللا-٤    عدم الخوض  صحا

 ملـــا نـــوى ، فقـــد قلنـــا أن النـــيب درس آخـــر صـــغري نتعلمـــه مـــن حـــضرة النـــيب 
  : وقالاخلروج من املدينة لفتح مكة، دعا هللا 

َاللهم خذ العيون واألخ{  ُ َّْ َُ َ َ ُ ِ
الدها ُ غتها   ش ح ن َار عن ق

ِ ِ ِ
ََ ََ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ َ{١٨٧  

  !ًوأمر أصحابه أن يكتموا هذا اخلرب فال يبلغوا به أحدا قط
مـني الـوحي جربيـل ينـزل ويقـول لـه  : ٌوبينما هو جالس بني صحابته الكـرام، إذا 
 مــن رسـول هللا إن هنــاك جاريـة امسهــا سـارة، وهــي اآلن يف موضــع امسـه روضــة خـاخ قريــب

ُاملدينــة، ومعهــا كتــاب موجــه إىل أهــل مكــة يعلمهــم خبــرب غــزوك هلــا، فانتــدب النــيب اإلمــام  ٌ
ا للحاق    :يقول اإلمام علي ، علي والزبري بن العوام واملقداد وأمرهم 

ِعثــ {
َ َ ُرســول َ أنــا ملسو هيلع هللا ىلص ِا َُ

َ
َوالــ  ْ ََ َوالمقــداد، ُّ َ ْ

ِ
َفقــال َ َ َ

انطلقــ: 
ُ
ِ

َ ْ
َّحــ وا تــأتوا َ

ُ َ
 

روضــة
َ َ ْ خــاخ، َ

َ
فــإن 

َّ
ِ
َ

َبهـــا  ظعينــة ِ
ً َ

َمعهــا ِ َ ٌكتــاب، َ َ
ُفخـــذوه ِ ُ ُ َ

َمنهــا،  ْ
فــذهبنا ِ

َ ْ َ َ َ
َتعــادى  َ َ

بنـــا 
َ
ِ 

ــــا لنــ خ
َ ْ َ

ـــ  َّحـــ ــــا َ نــ أت
َ ْ ـــة، َ الروضـــ

َ َ ْ ـــإذا َّ فـــ
َ
ِ

َ
ــــن  ُنحــ ْ َ

ـــة،  ِالظعينـــ
َ

ِ ــــا ِ فقلنــ
َ ُ َ

ــــر:  ِأخــ
ْ

ــــاب،  تــ َال َ
ِ 

ــــت ْفقالـ َ َ
ــــا:  ـــ َمـ ِمــ

ــــن َ ْمـ
ـــ ِ كتــ

َ
ــــا ٍاب،ِ فقلنـ

َ ُ َ
ـــرجن:  َّلتخــ

ِ
ْ ُ

ــــاب،  تـ َال َ
ـــ ْأو ِ َّلنلقــ َ

ِ
ُ

ــــاب،  ـ َالث َ ِّ 

ُفأخرجته ْ َ َ ْ َ
ْمن 
َعقاصـها، ِ

ِ
َ

نـا ِ فأت
َ ْ َ َ

ِـه  َّالنـ ِ
ِ
َّ

فـإذا ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ِ
َ

ـه  ِف ْمـن ِ
ِحاطـب ِ ِ

لتعـة ِأ ْبـن َ
َ َ َ َ 

أناس ِإ
َ

َمن 
ك ِ َالمـ

ِ
ْ ْممـن ُ َّ ـة ِ م

َ َ
خـ ِ

ْ ْهمُ ُ ُ
عض ِ ْبـ َ

ِّالنـ ْأمـر ِ
ِ
َّ

َفقـال ملسو هيلع هللا ىلص،  َ َ
ُّالنـ 

ِ
َّ

 

هــذا َمــا: ملسو هيلع هللا ىلص
َ ــا َ ُحاطــب؟ َ

ِ
َقــال َ َ

 :
َ

ْتعجــل  َ ْ َ
َّعــ  ــا َ َرســول َ َُ ، إ ِا

ِّ
ُكنــت ِ ْ

َامــرأ  ْمــن ْ
ِ 

ش ْقــــ َ ُ
ــم  ْولــ ــــن َ ْمــــن ْأ

ْأنفــــسهم، ِ
ِ ِ

ُ ْ
ــان  ــ و

َ ْمــــن َ َمعــــك َ َ ْمــــن َ
ن ِ َالمهــــاج

ِ
َ ــم ُ ْلهــ ــــات ُ ٌقرا َ َ َ 

حمــون
َ ُ ْ َبهــا َ ْأهلــيهم ِ

ِ ِ
ْوأمــوالهم ْ ُ َ ْ ــة، َ م

َ َ
ــت ِ ُفأحب ْ َ ْ َ

إذ 
ْ
ِفــات ِ

َ َ
َمــن 
ــسب ِ ِال

َ َّ
ْفــيهم 

ِ أن ِ
ْ

 

                                                           
ي عن المسور بن مخرمة ١٨٧١٨٧ ــــخ الط ي عن المسور بن مخرمة  تار ــــخ الط    تار



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  ة والع لة الحاد  )١٢٠            (ه                ١٤٤٠دروس الل

َأصطنع
ِ

َ ْإلـيهم ْ ْ
ِ ـدا ِ حمـون َ

َ ُ ْ ِقـراب َ
َ َ َ

َومـا  ُفعلـت َ َ َ
َذلـك 

ِ
َ

كفـرا 
ْ

و 
َ ارتـدادا َ

َ
ِ
ْعـن ْ ِديـ َ ِ، 

َفقـــال َ َ
ُّالنـــ 

ِ
َّ

ُإنـــه: ملسو هيلع هللا ىلص  َّ
قـــد ِ

ْ َ
م،  ْصـــدق َ َ َفقـــال َ َ َ

ُعمـــر  َ ِدعـــ: ُ
ْ ـــا َ َرســـول َ َُ ، ب ِا َفـــأ ْ َ

 

ُعنقـــه، َ ُ َفقــــال ُ َ َ
ُإنــــه:  َّ
شـــهد ِ

َ
ِ

َ
ــــدرا 

ْ َومــــا َ ك َ َـــدر ْ َّلعــــل ُ َاطلــــع  َا َ ِأهــــل َعـــ َّ
ــــدر، ْ

ْ َ 

َفقال َ َ
َاعملوا:  ش َما ْ

ْ
ْتمِ

ُ
فقد 

ْ َ َ
ُغفرت  ْ َ َ

م    ١٨٨} ْل

خذه هنا؟   ما الدرس الذي 
ي كيفيــة، حــىت الــذين  ال ينبغــي لواحــد منــا أن يقــع يف واحــد مــن أصــحاب النــيب 
ًحدثت بينهم خالفات، فلسنا مسئولني للتحكيم بينهم، هم مجيعا بلغـوا درجـة االجتهـاد، 

تهد يقول فيه    :وا

م فاجته{  م الحا َإذا ح ْ ََ ُ م فاجتهدَِ ذا ح د ثم أصاب فله أجران، و
َ ََ ْ َ َْ َ َّ

ِ
ُ َ َ ُ

  

ٌ ثم أخطأ فله أجر  ْ ُ َ َ ْ َّ ُ
{١٨٩  

تهد إن أخطا فله أجر، وإن أصاب فله أجران   !ا
لسنتنا؟ َوحنن مل حنضر هذه الوقائع، فلم خنوض فيها  ِ!!  

ًكان اخلطباء يف عصر بين أمية، معاوية ومن معه، استعطافا هلم يقومـون بـذم  اإلمـام ُ
، علــي يف اخلطبــة الثانيــة بعــد الــدعاء، فلمــا تــوىل اخلالفــة ســيد عمــر بــن عبــد العزيــز 

  !احتار سيد عمر، ملاذا يذموا اإلمام علي؟
ــو قــصر، وعــن ميينــه ســيد أبــو بكــر، ُرأيــت يف املنــام النــيب : يقــول ً جالــسا يف 

   ..كمةوعن يساره سيد عمر، وخلفهما ستارة، وخلف هذه الستارة حم
إلمام علي يدخل ويقف خلف الستارة   !وإذا 

يت ويدخل خلف الستارة    !!مث معاوية 
ُّقضي يل ورب الكعبة: ُوبعد برهة من الوقت خرج اإلمام علي ورفع يده وقال ُ!  

                                                           
خاري ومس١٨٨١٨٨ خاري ومس ال   لم عن ع بن أ طالب لم عن ع بن أ طالب  ال
خاري وأ داود عن عمرو بن العاص ١٨٩١٨٩ خاري وأ داود عن عمرو بن العاص  صحيح ال    صحيح ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  ة والع لة الحاد  )١٢١            (ه                ١٤٤٠دروس الل

   !ُّب الكعبة، يعين أخذ حفظ القضيةُغفر يل ور: مث خرج سيد معاوية وقال
  : سيد عمر بن عبد العزيز فقال

لسنتنا؟ َأمر مل حنضره بسيوفنا فلم خنوض فيه  ِ ٌ!  
  ::ًوأصدر قرارا وعممه يف كل األقطار أن اخلطيب يف آخر اخلطبة الثانية يقول

                                                            

                                    ))النحلالنحل٩٠٩٠((.  
   ..َّفالذي سن هذه السنة احلميدة سيد عمر بن عبد العزيز

   : قالألن النيب 

ر أصحا فأمسكوا{  ِإذا ذ
ْ َ

ِ
َ ْ َ ِ

ُ َ
ِ{ ١٩٠  

   ...كل إنسان ميسك لسانه وال خيوض 
 احلـق، فـال شـأن ٌّكان علي على احلق، وعثمان على احلق، وعائشة على: فال تقول

   ... هو الذي يتوىل احلكم بينهملك، ودع امللك للمالك، وهللا 
  وماذا نقول؟

  :َّكما علمنا هللا
                                                                   

                        ))احلشراحلشر١٠١٠.(.(  
  .ُوفقنا هللا أمجعني ملا حيبه ويرضاه

                                                           
ان ١٩٠١٩٠ ا والبيه عن ث ان  معجم الط ا والبيه عن ث    معجم الط



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ة والع لة الثان  )١٢٢            (ه                ١٤٤٠ن من رمضان دروس الل

ن ة والع لة الثان   ١٩١ دروس الل

مال الدروس :  درس العشاء-١   من فتح مكةالمستفادة است

   شكر هللا-ـ٥

ألمس ونقول   :نستكمل حديثنا 
ه النيب  ه ًتعلمون مجيعا مدى ما عا مـن  وهو يف مكة وأصحابه الكرام، وما عا

 بفـتح مكـة، تبـارك وتعـاىلحروب متتالية بينه وبيـنهم وهـو يف املدينـة املنـورة، فلمـا أذن هللا 
ــل النـــيب  ـــه ودخـ قت ــوق  ـــا فـ ـــد دخوهلـــا؟ كـــان راكب ـــه عن ـــت حالت ً مكـــة فاحتـــا، كيـــف كان ً

، وســجد علــى  ًالقــصواء، ويف روايــة فــوق بغلتــه، وعنــد دخولــه مكــة طأطــأ رأســه توضــعا 
ء كمـا يفعـل ....  علـى مـا أعطـاه ًر راحلته شكرا ظه ألنفـة والعـزة والكـرب فلـم يـدخل 

ا  ذه اهليئة، وعلمنا    : سجدة امسها سجدة الشكرَّاآلخرين، بل دخل 
ي خـري، أو أعطـاه أي منفعـة،  َّـوهي أن املؤمن إذا وفر هللا لـه أي نعمـة، أو وافـاه 

  ًجيب عليه فورا أن يشكر هللا، كيف يشكر هللا؟
 على ما أواله، وعلى مـا أعطـاه، تبارك وتعاىلد سجدة واحدة يشكر فيها هللا يسج

  :ألن هللا قال لنا أمجعني يف كتاب هللا
                                               ))إبراهيمإبراهيم٧٧((  

   .. منها هللاَّاإلنسان الذي يشكر هللا على أي نعمة سخرها له هللا، يزيده
  .وهذا حكم هللا يف كتاب هللا

جلـوارح واألركـان - لقلب واجلنـان، وعمـل  للسان، واعتقاد  ٌالشكر قول  ٌ ،،، 
 .وهذا هو األمر األول

، لكنـك : فمعظم الناس يف هذا الزمان يكتفون بشكر اللسان ويقول - احلمد 
، ومل تشكر هللا مما أعطاك هللا، فأنت: لو قلت   . مل تشكر هللاحلمد 

                                                           
ي ١٩١١٩١ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٦٢٦ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢١٢١ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ة والع لة الثان  )١٢٣            (ه                ١٤٤٠ن من رمضان دروس الل

o  ُكأن أفاض هللا عليك مـاال، فمـا شـكر هللا علـى نعمـة املـال؟ أن ختـرج ً
ٌمنــه نــصيبا للفقــراء واملــساكني، ولــذلك قيــل لرجــل مــن الــصاحلني إن : ً

ــراء  ـــده ال تفــــتح للفقــ ــن ي ــل ليلــــة مائــــة ركعـــة، ولكــ ُفـــالن يــــصلي  كـ ُ
ُالهلقد أدخل نفسه يف غري م: واملساكني، فقال رمحه هللا تعاىل َ.!  

o  ُفعبــادة القيــام والــصالة للفقــراء، لكــن عبــادة الغــين العطــاء؛ أن يعطــي
  .سبحانه وتعاىلالفقراء مما أعطاه هللا 

o  ه هللا ُ علمـــا، فـــإذا كـــان يـــشرتط أن ال يعطـــي حماضـــرة أو ٌرجـــل آ ً
ه، ألنـه ال بـد  ندوة إال مقابل كذا وكذا، فإنـه مل يـشكر هللا علـى عطـا

 جمــالس العلــم ابتغــاء وجــه هللا، ألن رســل هللا ٌأن يكــون لــه نــصيب مــن
 :كانوا يقولون

                                                     ))سبأسبأ٤٧٤٧((.  
o  لنــسبة هلــذا الرجــل ًرجــل رزقــه هللا منــصبا عظيمــا وجاهــا، فــشكر هللا  ً ً ٌ

س هلــــم غــــين أو ذو أن يقــــضي مــــصاحل الفقــــراء واملــــساكني الــــذين لــــي
  .سلطان يقضي حوائجهم عند اآلخرين

o  ب النعمة اليت أعطاها يل هللا   .، فهذا الشكرفشكر هللا من 
  :لكن سجدة الشكر 

تيين خرب سار مفـاجئ، مـثال -  فـالن : أ جـالس مـع مجاعـة فقـالوا يل: ًعندما 
 فما أول شيء أعمله؟% ١٠٠ابنك حصل هذا السنة على 

o وأ ، ا توفيق من هللا  أسجد    .شكر هللا على هذه النعمة، أل
أو ابنتـك أو زوجتـك أكرمهـا هللا وولـدت بــدون عمليـة جراحيـة وال شـق بطــن،  -

 ورزقها هللا بغالم صاحل، فماذا أفعل؟

o ن أسجد  يف أي موضع   . أشكر هللا 
  نفـــرض أنـــين جـــالس علـــى كرســـي، ولـــيس أمـــامي مكـــان أســـجد
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ن أنوي السجود  وأحنـين فيه، فأسجد على هيئة الرك وع، 
ه، تبـــارك وتعـــاىلعلـــى هيئـــة الركـــوع، وأشـــكر هللا   علـــى عطـــا

  .وهذا األمر األول
  : ىف الشكراألمر الثاينو

ه هللا فرحا جيعله يغـرت، ويفتخـر ويعـز نفـسه ويتكـرب علـى  ُأن ال يفرح اإلنسان مبا آ ً
  :ًخلق هللا، لكن كلما أعطاه هللا كلما زاد تواضعا 

َتواضع َما{  َ َ َ
أحد 

ٌ َ ِ إ ِ
َّ
ُرفعه ِ َ ََ

  ١٩٢}ُا  

  .كما فعل رسول هللا 
 املزيــد  أن جيعلنــا مــن عبــاده الــشاكرين الــذاكرين، ومــن أهــلتبــارك وتعــاىلأســأل هللا 

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلممن حضرته يف كل وقت وحني، 
  

ــــح -٢ او لة الثا درس ال نلل ة والع   ان

ة هامة  الصالة ع   مسائل 

  :سنتناول بعض املسائل الشرعية يف الصالة

ة سجدة   قراءة آ

 

إمـــا أن أســـجد وأقـــوم بعـــد الـــسجدة : ناإذا كنـــت مبفـــردي أو يف مجاعـــة فلـــي أمـــر
  .ركوع، ويل أجر السجدةُوأكمل التالوة، وإما أن أنوي السجدة مع ال

ــت يف موضــــع مهيــــأ للــــسجود  ــو كانــــت الــــسجدة وأ خــــارج الــــصالة، فــــإذا كنــ ولــ
ًفأسجد، وإذا كنت يف موضع غري مهيأ للسجود كأين راكب سيارة مـثال، فـأقول سـبحان : ُ

  .هللا واحلمد  وال إله إال هللا وهللا أكرب
                                                           

رة ١٩٢١٩٢ مذي عن أ ه رة  صحيح مسلم وال مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال
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ــتالوة، وهــن مخــس عــشرة ســجدة يف كتــاب  هللا، ومكتــوب هــذه أحكــام ســجدة ال
  .َُّأمام كل واحدة منهن يف املصحف سجدة تالوة، وهي سنة

  إدراك الجماعة

 

ُلو أدركت التشهد األخري مع اإلمام أخـذت ثـواب اجلماعـة، والركعـة الـيت حتتـسب  ُ
ـــاب ال يل الـــيت أركـــع فيهـــا قبـــل قيـــام اإلمـــام مـــن الركـــوع،  وهنـــا مالحظـــة كثـــري مـــن األحب

مـــرة واحـــدة ويركـــع، ) هللا أكـــرب(يكـــون قـــادم مـــن بعيـــد وينـــوي الـــصالة ويقـــول : يلحظهـــا
طلة، ألنه ال بد أن يكرب تكبريتني، التكبـرية األوىل امسهـا تكبـرية اإلحـرام،  ِّفتكون صالته  ُ

ِوال بد أن أكربها وأ واقف، وبعد ذلك أكرب التكبرية الثاني ِّ   .ة للركوعّ
ُفـــإذا كـــربت التكبـــرية الثانيـــة وركعـــت قبـــل أن يرفـــع اإلمـــام رأســـه مـــن الركـــوع فقـــد  ُ

  .ُأدركت الركعة، وتكون هذه الركعة حمسوبة يل، وأبين عليها إن شاء هللا

  إدراك الجمعة
يت إىل صـالة اجلمعـة  هناك مالحظة أخرى ال يلحظها كثـري منـا، فكثـري مـن النـاس 

ُنويــت صــالة اجلمعــة وأدركــت الركــوع يف الركعــة الثانيــة قبــل أن يرفــع أثنــاء الــصالة، فــإذا  ُ
ُاإلمام رأسه من الركوع، فتحتسب يل مجعة وأقوم أصلي ركعة واحدة فقط ُ.  

لكن لو دخلت واإلمام يف سجود الركعة الثانية أو يف التشهد، فـأنوي مجعـة ولكـن 
َّنـوى ومل يـصلي، وصـلى : (هأصليها ظهر أربـع ركعـات، وهـي اللغـز الـذي كـانوا يقولـون فيـ ِّ ُ

  .َّألنه نوى اجلمعة وصالها ظهر، ومل ينوي الظهر يف حني أنه صلى الظهر) ومل ينوي

  عورة المؤمن  الصالة

م وال بــد أن نلحظــه جيــدا، مــا حــدود عــورة املــؤمن  ًهنــاك أمــر أســتجد يف هــذه األ ُ
ا الصالة ؟   واملؤمنة املسموح 

َّاملــؤمن عورتــه مــن الــسرة إ ُىل أســفل الركبــة، فلــو أن إنــسان يــصلي ويرتــدي شــورت ُ
   ...قصري، ال جتوز صالته، ألن الركبة مكشوفة



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ة والع لة الثان  )١٢٦            (ه                ١٤٤٠ن من رمضان دروس الل

 .لكن لو كان شورت حتت الركبة فصالته مقبولة -

  .ُوإذا كانت الركبة ظاهرة فالعورة هنا مكشوفة وال تقبل صالته -
وإذا كـــان يرتـــدي فانلـــة علـــى اجلـــسم، ولكنـــه وهـــو ســـاجد يظهـــر ظهـــره كلـــه،  -

ــوق فالــــ ــن فــ طلــــة، ألن العــــورة مكــــشوفة، والــــشرط أن يغطــــي مــ ُصالة أيــــضا  ً
ًولـــذلك كنـــا دائمـــا ننبـــه احلجـــاج الـــذين ال ينتبهـــون َّرة، إىل أســـفل الركبـــة، ُالـــس

َّلذلك، فريتدي مالبس اإلحرام، وسرته ظاهرة، فأقول لـه ال بـد مـن أن تـسرت  :ُ
َّالسرة، ألن السرة عورة َُّ ُ.  

o م املـــرأة عـــورة مـــا عـــدا الوجـــه والكفـــني، أمـــا عـــورة املـــرأة، فكـــل جـــس
والقـــدمني، يعـــين إذا كانـــت القـــدمني : َّواإلمـــام أبـــو حنيفـــة يـــسر وقـــال

مكشوفتني فال مانع، بـشرط أن تكـون يف مـصلى النـساء أو يف بيتهـا، 
  .وال يطلع عليها إال احملارم أو النساء

ف ماء الوضوء ش   ت

ال جيفـــف األعـــضاء، مـــع أن الكثـــري يتوضـــأ يف املـــسجد وخيـــرج و: مالحظـــة أخـــرى
ا السيدة عائشة قالت   :َُّالسنة الواردة واليت رو

ِانت لرسول ا {  ِخرقة ي ُ ٌ
عد الوضوءِ ِشف بها 

َ
ِ

ُ ِّ
{ ١٩٣  

وهـــي التعـــاليم الطبيـــة، ألنـــه إذا مل جيفـــف اإلنـــسان فـــإن البكـــرت تنمـــو بـــني أصـــابع 
خـــذ بـــسنة النـــيب وجنفـــف رجليـــه، وتنمـــو يف املنـــاطق املفتوحـــة كـــالعينني واألذن،  َُّفلـــم ال  َ ِ

ح! أعــضاء بعــد الوضــوء؟ والناحيــة الثانيــة، حنــن نــصلي علــى موكيــت، الــذي يــة، وهــذه 
ميشي على املوكيت ورجليه ينزل منهمـا املـاء، فـإن املوكيـت سـيتعفن بعـد فـرتة، ولـن نطيـق 

  .ًرائحته، لذلك ال بد أن جتفف املياه حفاظا على بيت هللا
، وأن يرينا احلق نسأل هللا س بحانه وتعاىل أن يفقهنا يف ديننا، وأن يلهمنا رشد

ًحقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل زاهقا وهالكا ويرزقنا اجتنابه ً ً.  

                                                           
شة ر هللا١٩٣١٩٣ م  المستدرك عن عا مذي والحا شة ر هللا جامع ال م  المستدرك عن عا مذي والحا    عنها عنها جامع ال
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لة ودر نس الل   ١٩٤الثالثة والع

  األمانة    :  درس العشاء-١

  .من أعظم القيم اإلسالمية اليت يكتسبها املسلم من شهر رمضان األمانة
ر األوىل، احلقيقــة لــو رجعــت األمانــة يف جمتمعاتنــا اإلســالمية كمــا كانــت يف العــصوو

ــة ليــست يف أن يعطيــين أحــد مبلــغ وأحــافظ عليــه .... َّــالحنلت كــل مــشكالتنا  ألن األمان
ــة يف القــول، أقــول  ــة يف الــشراء واألمان ــة يف البيــع، واألمان ــه فقــط، ولكــن األمان ــه ل وأعطي

ـــه أن ينقلهـــا فـــال يزيـــد وال يـــنقص، واألمانــــة يف كلمـــة فـــال ينقلهـــا، وحـــىت لـــو ُ طلبــــت من
الس، فأي جملس جلست فيه أكون كما قال    :ُا

ُالمجالس { ِ
َ ِاألمانات َ

َ َ َ
ِ {١٩٥  

  : إال قال لناما خطبنا رسول هللا :  وأرضاه يقول سيد أنس بن مالك

} 
َ

مان  إ
َ َ

ْلمن ِ َ ِ 
َ

أمانة 
َ َ ْله، و دين لمن َ ََ ِ ِ

َ َ ُ  عهد له ُ َ ْ َ َ{١٩٦  

! ألن اإلسالم دين الثقة، فإذا ذهبت األمانـة، أيـن تكـون الثقـة بـني املـسلم وأخيـه؟
ألن حىت بني الزوجني ال بد مـن األمانـة ! وبني أي إنسان وزوجه؟! وبني التاجر واملشرتي؟

  :لقوله 

إن{ 
َّ
ْمن ِ

ِّأ ِ َ
الناس، 

َّ
عند 

َ ْ لة ِا َ م
ً ْ َيوم َ ْ ِامةِالق َ

َ َالرجل َ ُ ِف َّ
ْ ِامرأته ِإ ُ ِ َ ْ 

ِوتف
ْ ُ ه، َ ِإل ْ

َّثم ِ
ُ

ُي  ُ ْ َها  َ َّ ِ{١٩٧  

، وهـذا !ٌولألسف هذه األمور حتدث اآلن يف الدواوين احلكومية، ونساء مـع رجـال
م  ًأمر ينايف متاما تعاليم اإلسالم، وتعاليم سيد األ ٌ.  

                                                           
ي ١٩٤١٩٤ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٧٢٧ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٢٢٢ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
غة ١٩٥١٩٥ ص غة  اعتالل القلوب للخرائ ومسند الشهاب  ص األمانة(( اعتالل القلوب للخرائ ومسند الشهاب  األمانةالمجالس    عن ع بن أ طالب عن ع بن أ طالب ) ) المجالس 
س ١٩٦١٩٦ ان عن أ س  مسند أحمد وابن ح ان عن أ    مسند أحمد وابن ح
د الخدري ١٩٧١٩٧ د الخدري  صحيح مسلم وأ داود عن أ سع    صحيح مسلم وأ داود عن أ سع
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ٌ إذا حتـــدث مث حدثـــه أحـــد جبانبـــه،  حـــىت يف النظـــرة، فكـــان واألمانـــة جعلهـــا  َّ
ـى عـن خائنـة األعـني، وهـي العـني الـيت تنظـر مـن حتــت  يلتفـت إليـه بكلـه، ملـاذا؟ ألن هللا 

ا نظرت، وهي خيانة ذكرها هللا يف القرآن   .لتحت، حىت ال يالحظ أحد أ
ً إذا حتـــدث مـــع أحـــد التفـــت إليـــه كلـــه، ولـــيس جبانبـــه حـــىت يكـــون وجهـــا فكـــان 

  :ل لوجه، وقا

إذا {
َ
حدث ِ

َ َّ ُالرجل َ ُ ث َّ الحد
َ

ِ
َّثم َ

ُ
َالتفت  َ َ

َف  ِ
َ

أمانة 
ٌ َ َ {١٩٨  

ك  والتفت يعين أخذ ينظر حوله لريى هل أحد يسمعهما، فحديثه معـك أمانـة، وإ
أن تذيع هذا احلديث أو تشيع هذا الكالم، ألنه سـر ائتمنـك عليـه ال ينبغـي أن تذيعـه أو 

  .تشيعه
 مـــع شـــدة معـــاداة قومـــه لـــه، واحلـــرب الـــيت اســـتمرت ومـــن العجـــب أن الرســـول 

ت ألهـل مكـة، مـع وجـود حـرب بيـنهم وبينـه ، !عشر سنوات متتالية، كان هو بنك األما
  . ليحفظه لهفكان كل من كان عنده شيء خيشى عليه، كان يعطيه لرسول هللا 

م وكل ما ميلكون، وجاءت ا م وأمواهلم وجتارا هلجـرة، وقد جردوا أصحابه من بيو
ت الــيت عنــده مقابــل األشــياء الــيت أخــذوها،  خــذ هــذه األمــا وكــان املنطــق الطبيعــي أن 

بـن عمـه علـي بـن أيب طالـب  َّ وكـرم لكنه يضرب املثل األعلى يف القيم اإلهلية، فجـاء 
ت، هــذه أمانــة فـــالن، وهــذه أمانــة فــالن، وهــذه أمانــة فـــالن،  ألمــا َّهللا وجهــه، وعرفــه 

يف فراشــه، وخــرج يف الليــل، مــع أنــه يعلــم علــم اليقــني أن خطــتهم أن يهجمــوا وتركــه ينــام 
لــسيوف ضــربة واحــدة، حــىت إذا قتــل يتفــرق  ُِعليــه يف منتــصف الليــل وينزلــوا عليــه ضــر  ً ً

  .دمه بني القبائل
ـــم لـــن يـــصلوا إليـــه بـــشيء  فجعـــل ابـــن عمـــه يف مكانـــه وغطـــاه بربدتـــه، وطمأنـــه 

  .تبارك وتعاىل إن شاء هللا يف ذمة هللا، ويف أمان هللا يكرهه، يعين ال ختف، فإنك
م، بعــد أن خيــرج مــن الغــار وميــشي،  ت إال بعــد ثالثــة أ ن ال يــوزع األمــا وأمــره 

ت الناس مجيعا بعد هجرة النيب َّفوزع اإلمام علي    .ً وكرم هللا وجهه أما
                                                           

مذي وأ دا١٩٨١٩٨ مذي وأ دا جامع ال   ود عن جابر ود عن جابر  جامع ال
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  :لكل أصحابه املباركني اه أعطهذا درس و
ُن أن يكون متحليا خبلق األمانة لإلنضمام هلذا الديأن األساس األول ً:  

 بنت النـيب الـسيدة ًازوج ابنته وابن خالتها كان امسه العاص بن الربيع، وكان متزوج
َزينــب، وقــد أســلمت مــع أبيهــا، وزوجهــا أىب اإلســالم، وانتدبتــه قــريش لقيــادة قافلــة جتاريــة 

ً جتـــارة أهـــل مكـــة مجيعـــا تعـــرض لـــه إىل بـــالد الـــشام، وعنـــد عودتـــه مـــن بـــالد الـــشام ومعـــه
  .املسلمون وأخذوه بتجارته

، وعندما أسلم ُّ أن يردوا له التجارة الـيت كانـت معـه حـىت  أمر النيب  ..فأسلم 
 عنـدما أسـلم تبارك وتعاىليوصلها ألهلها، فأحد املسلمني الذين ليس عندهم يقني يف هللا 

ا : قال له نية، فقال لهُخذ هذه التجارة كلها وال تعد  بئس ما نصحتين بـه  أخـا : مرة 
خليانة؟   ً!ال يكون ذلك أبدا! اإلسالم، أتريد أن أبدأ عهدي يف اإلسالم 

دى على أهل مكة ٌكل مـن لـه مـال يف جتـارة فـالن فليحـضر، : وذهب إىل مكة، و
  ً.وأعطاهم أمواهلم مجيعا

ُأشـــهدكم أين :  قـــالال،: هـــل بقـــي لواحـــد مـــنكم عنـــدي شـــيء؟ قـــالوا: مث قـــال هلـــم
إلسالم دينا، ومبحمد  ، و ًآمنت  ر ًنبيا ورسوال ً.  

  : للمؤمنني أمجعنيولذلك قال 

األمانة ِّأد{ 
َ َ َ َ ْ

َائتمنك َمن ِإ  َ َ َ ْ
و 

َ ْتخن َ ُ َ
ْمن  َخانك َ َ َ

 {١٩٩  

ملثل   !!ال تقول إن فالن خانين وسأعامله 
  .ألن املسلم أهم صفة له عند هللا األمانة

ِّ أن حيلينــــا بــــصفاته اإلهليــــة، وأوصــــافه القرآنيــــة، وأخــــالق تبــــارك وتعــــاىلنــــسأل هللا  ُ
  . النبوية، وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهاحلبيب 

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ  

                                                           
رة ١٩٩١٩٩ مذي وأ داود عن أ ه رة  جامع ال مذي وأ داود عن أ ه    جامع ال
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لة  -٢ ــــح الل ندرس تراو   الثالثة والع

اة ا ام ز   لفطرأح

   ..الكثري يتسائل عن زكاة الفطر
   عنها ليعلم اجلميع كل شي عن زكاة الفطرًافسنذكر موجز

ختصار بعض الفقهاء مساها زكاة الر وس الـيت ؤوس، أي أنين أعـد الـرؤَّزكاة الفطر 
ــد تــدخل يف حــساب الزكــاة،  ــة العي ــدة ليل ين رأس جدي عنــدي يف البيــت وأرعاهــا، فــإذا أ

  .ً جنينا فليس عليه زكاة، ولو أخرجت له ال مانع، واألصل ليس عليهفإذا كان ال يزال
ـــرءوس  ـــا جتـــب علـــى ال ــه زكـــاة، أل ولـــو مـــات إنـــسان قبـــل ليلـــة العيـــد فلـــيس عليـ

م ليلة العيد   .املوجودة معي يف املنزل والذين أ مكلف 
ا ما وقت الزكاة؟ وقتها من أول رمضان إىل صـالة العيـد، ولكـن إذا مل ختـرج يف هـذ

ُالوقت ال تسقط عين، وإمنا تظل دينا يف رقبيت أخرجهـا بعـد ذلـك، وإن كـان الثـواب يقـل  ً ْ َ
ملواعيد اليت حددها هللا    .سبحانه وتعاىلَّألنين مل ألتزم 

قيمتها حتـددها دار اإلفتـاء كـل عـام، وهـو احلـد األدىن، فـإذا زدت فقـد : ما قيمتها
دة يف ميزان حسناتك   .أحسنت وتفضلت، وهي ز

ُملــن أعطـي زكــاة الفطـر، وأ ال أعــرف أي أحــد : والـسؤال الــذي يـسأل فيــه الكثـري
  غري الذين ميدون أيديهم والذين يسألون؟

 ، ًهؤالء الذين يسألون وميدون أيديهم لو أردت أن تعطيهم شيئا فلـيكن شـيئا رمـز ً ً ُ
ب املـــسجد ، وبعـــد أن فقـــد كنـــت يف مغاغـــة يف حمافظـــة املنيـــا وامـــرأة واقفـــة تـــسأل علـــى 

هــذه املــرأة أعرفهــا وكانــت عنــدي : انتهينــا مــن صــالة اجلمعــة مــدير بنــك صــديق يل قــال
  .، ومع ذلك تقف ومتد يدها وتسأل!! مليون جنيه١٢ألمس ورصيدها 

  : ُفلمن نعطي الزكاة؟ نسأل هللا         ما صفتهم؟                 

         ))يعــين لــيس لــه مــورد إال الــدخل الرئيــسي لــه، ))ةةالبقــرالبقــر٢٧٣٢٧٣            
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               ))يعـــين ال يـــستطيع أن يتـــاجر هنـــا أو هنـــاك، ووظيفتـــه ))البقـــرةالبقـــرة٢٧٣٢٧٣ 
ــه،    علــى قــدر حال                               ))عنــدهم عفــة ))البقــرةالبقــرة٢٧٣٢٧٣ 

ًعطيـه إن مل يكـن حبيلـة فلـن تـستطيع أن تعطيـه شـيئا ولـن يقبـل أن نفس، فلو حاولـت أن ت
  ً.خذ منك شيئا

ال الشيخ عبد احلميد كشك رمحه هللا، ففـي زمانـه وعلـى قـدر  وأ أذكر يف هذا ا
أ أرى أن كــل موظــف يف مــصر علــى الدرجــة الــسادسة يــستحق الزكــاة، فلــم : زمانــه قــال

  .تكلم يف وقتهيعد اآلن درجة سادسة، ولكنه كان ي
ولكـــن كيـــف نكيفهـــا اآلن؟ الفقـــري هـــو الـــذي ال يكفـــي دخلـــه حاجاتـــه األساســـية، 

  .وهي السكن واألكل والعالج وامللبس والتعليم، وأ أعطيها له ألعينه على طاعة هللا
خـــذ مـــن هنـــا ومـــن هنـــا، ومعـــذرة يف العبـــارة فمعظـــم املتـــسولني هـــم  ًلكـــن إنـــسان 

خـــذ مـــين ومنـــك ومـــ ن غـــريك، وال يـــذهب ألوالده، ولكـــن يـــذهب إىل البـــاجنو املــدمنون، 
ال، ألين بــذلك أســاعده علــى معــصية هللا ! واحلــشيش وغــريه، فهــل أســاعده علــى ذلــك؟

  .سبحانه وتعاىل
o هل جتوز الزكاة ألويل القرىب؟  

حيـة األب  ال تصح الزكاة لألصل الوارث وإن عـال، واألصـل هـو أيب وجـدي مـن 
حية األم وإن عال، م، وواجب علي أن أرعاهمومن    .َّ ألنين مكلف 

  .وال جتب الزكاة للفرع الوارث وإن نزل، وهو ابين وابن ابين، فال جتب هلم الزكاة
ـا، لكـن لـو كـان  لنسبة للبنت فال يـصح أن أخـرج الزكـاة للبنـت ألنـين مكلـف  ُو

  .ُزوجها حمتاج وهو املسئول عن اإلنفاق فأعطيها لزوجها
م جيمـع مـال الزكـاة ويعطيهـا وال جيوز التحاي ل علـى هللا، فـبعض النـاس يف هـذه األ

ــدها يكــون مــن مالــك اخلــاص، ومــال  ــديتها، فهــذا ال يــصح، لكــن عي ــا عي البنتــه علــى أ
  .تبارك وتعاىل ملن حددهم هللا يذهبالزكاة 

لكـــاد، ولكـــن أوالده يف مـــدارس خاصـــة، فهـــذا غـــري فقـــري،  إنـــسان دخلـــه يكفيـــه 
يقــول أيب ســيدخلين جامعــة خاصــة، وتكلفــة هــذه اجلامعــة : ر، تــسأله ملــاذاوالولــد ال يــذاك
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ُلكـن أعطـي الزكـاة ملـن حيتاجهـا ... ًها، فهل هذا يستحق الزكـاة؟ ال  ألف جني٦٠ أو٥٠
ت اليت ال يستطيع أن يستغين عنها   .يف الضرور

إنـسان سـيقيم فـرح يف قاعـة مخـس جنــوم، واألكـل مـن مكـان كـذا، واجلاتوهـات مــن 
ُلكــن أعطــي الزكــاة إلنــسان غــري قــادر ... ال !  فهــل حيتــاج زكــاة هلــذا الفــرح؟ان كــذا،مكــ

ــن إذا دخلــــت يف  ــى جتهيــــز غرفــــة نــــوم ليــــدخل فيهــــا، وهــــي احلاجــــات الــــضرورية، لكــ علــ
لزكاة   .اإلسراف فهذا ال شأن له 

  آداب المز

 والـصحابة َّبقي شيء بسيط، وجيب أن نالحظـه كلنـا، وعلمـه لنـا هللا يف كتـاب هللا،
  :ُرضوان هللا عليهم مشوا عليهم، كيف أخرجها؟ قال 

ُفضل { ْ َ
ِصدقة 

َ َ ِّال َ ِصدقة َع ِّ
َ َ ة َ ِالعالن َِ ِكفضل َ

ْ َ
ِصالة 

ل َ ِالل
ْ   

ِصالة َع
َالنهار َ َّ {

٢٠٠  

ولــيس ســبيعني )) ًصــدقة الــسر تفــضل صــدقة العالنيــة بــسبعني ضــعفا: ((ويف األثــر
ُا، فيستحسن أن أخرجها يف السرمرة، بل بسبعني ضعف ً.  

  :والذين يقفون يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله من هم؟ منهم

ٌورجل{  ُ َ تصدق َ
َ َّ َ َ

ٍصدقة 
َ َ َ

َفأخفاها ِ َ ْ َ
َّح  َ 

َ
َتعلم  ْ َ

ُمينه  ُ
ِ
ُتنفق َما َ

ِ
ْ ُ

ُشماله   َ ِ{٢٠١  

ج منهـا حىت يده اليمني ال تعرف مـا خيـرج، ألنـه يـضع املـال يف اجلهـة الـشمال وخيـر
  .دون أن حيسب، فتخرج يف السر

ــــا ـــ ـــ ــــال لنـ ـــ ـــ   : وهللا قـ                                               
 ما الذي يبطل الصدقة وال يكون هلا ثواب وال أجر؟ املن، يعـين املعـايرة، فـبعض ))البقرةالبقرة٢٦٤٢٦٤((

: ه حمتاج، واألنظار هنـا ختتلـف، وبعـد مـدة يقـول لـهالناس يعطي الصدقة ألحد يف نظره أن
! أمل أعطـك كـذا وكـذا؟: أ مـشغول، يقـول لـه:  فالن أ أريد منك مـصلحة، فـريد عليـه

  .فهذا صدقته ضاعت ألنه عايره
                                                           

ا عن ابن مسعود ٢٠٠٢٠٠ ا عن ابن مسعود  معجم الط    معجم الط
رة ٢٠١٢٠١ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
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تعــاىل  فــالن، وخيــرج : ُواألذى أن خيرجهــا أمــام النــاس علــى ســبيل املباهــاة، يقــول
اإلسـالم يريـد ! وهـل اإلسـالم فيـه إحـراج؟!! ُاذا حتـرج الرجـل؟املال أمام الناس لريوه، فلم

  : الذوق الرفيـع يف التعامـل مـع النـاس                                       

        ))البقرةالبقرة٢٦٤٢٦٤((..  
 فاطمـة رضـي كيف كان يفعل أصحاب حضرة النيب؟ الـسيدة عائـشة  والـسيدة

مهـا كـان صـنفني، الـصغري  هللا عنها، كانت الواحدة منهمن عندما خترج الصدقة، واملال أ
أن هــذه الــدار الــيت حنــن : كــان مــن فــضة وكــانوا يــسمونه درهــم، وملــاذا مســوه درهــم؟ قــالوا

ا)دار هم(فيها    .، فنسميها درهم حىت ال نتعلق 
ر،( دينار يعـين والعملة الكبرية كانوا يسمونه دينار، ومعىن إال إذا وفقـك هللا ) ده 

ـا، ، حىت أن األمساء كانووأنفقته فيما يرضي هللا  ا ليهـذبوا نفوسـهم  فكانـت ا يـسمو
ُإحدامها عندما خترج الصدقة تضع عليها عطر، سواء الدرهم أو الـدينار، وتعطيـه للخـادم 

  : يقولعت رسول هللا مس: ملاذا تعطريه؟ قالت: ُأو اخلادمة ليعطيه لفالن، فقيل

إن {
َّ
الصدقة ِ

َ َ َ ُتقع َّ َ َ
ِد ِ  ل ِا َ َق ْ َ

أن 
ْ

َتقع  َ َ
ِد ِ  ِالمصدق َ

َّ َ ه ُ ِعل ْ َ {٢٠٢  

: ُوما دامت تقع يف يد هللا فال بد أن أطيبها، مث بعد ذلك تقول للخادم أو اخلادمـة
: فيقـول هلـا: يتـصدق عليـهًاحفظ ما يقوله الفقري وأخربين بـه، ألن الفقـري دائمـا يـدعو ملـن 

ٌدعــاء بــدعاء : قــال كــذا وكــذا، فتــدعو لــه بــنفس الــدعاء، فــسألوها ملــاذا تــدعي لــه؟ قالــت
  .ًحىت تسلم لنا صدقاتنا، يعين حىت ال يكون دعاء الفقري أجرا للصدقة

د { :وبعضهم مسع حضرة النيب يقول ال
ُ ا َ َالعل ٌخ ُ ْ َ

َمن 
د ِ ِال السف  َ

ْ ُّ{٢٠٣  
  :دي على الفقري، وجيعل يده حتت يد الفقري، فسألوه عن ذلك فقالفكان ينا

خــذ منــا شــيء فــان، لكنــه حيمــل عنــا ذنــوب، وحيمــل عنــا ســيئات، ويعطينــا  ٍهــو 
  ُحسنات، فمن الذي يعطي اآلخر أكثر؟

ُالفقري هو الذي يعطي أكثر، فهو اليد العليا، فانظر إىل تفسريهم اللبق ُ.  
                                                           

شة ر هللا عنها٢٠٢٢٠٢ شة ر هللا عنها ال والصلة البن الجوزي عن عا    ال والصلة البن الجوزي عن عا
خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما٢٠٣٢٠٣ خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما ال    ال
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ن من رمضان  لة الثالثة والع  )١٣٤            (ه                ١٤٤٠دروس الل

ً كـــان رجـــال مـــن املـــرفهني ومـــن ن اإلمـــام احلـــسني اإلمـــام علـــي زيـــن العابـــدين بـــ
ء، فلمــا مــات وأرادوا أن يغــسلوه وجــدوا يف ظهــره شــيء ضــخم  كأنــه كــان ) ّكــالو(األثــر

ال، فتعجبـــوا، وبعـــد مـــدة فوجئـــوا أن ثالثـــني عائلـــة يف املدينـــة املنـــورة انكـــشفوا  َّـــيعمـــل عت
كــان : ؟ فكلهــم قــالواوأصــبحوا غــري قــادرين علــى املعيــشة، فــسألوهم كيــف كنــتم تعيــشون

ُتينــا رجــل يف الليــل كــل شــهر حيمــل جــوال دقيــق علــى ظهــره، ويــد فيهــا صــرة مــال، ويــد 
جني يــضع مــن؟ فــإذا عــرف أننــا خــار: َّفيهــا جــرة فيهــا مســن، مث يطــرق البــاب حــىت نقــول

مــن الــذي كــان يفعــل كــل هــذه األشــياء كلهــا؟ ســيد علــي ... األشــياء وميــشي وال نعرفــه 
  .، وعنده أوالده، وعنده اخلدم، لكنه يريد أن تكون الصدقة يف السرزين العابدين
 

ن ختــرج زكــاة الفطــر حبــوب، خنرجهــا أرز أو خنرجهــا قمــح أو  بعــض الفقهــاء قــال 
  :ذرة حلديث سيد عبد هللا بن عباس قال فيه

َفرض { َ ُرسول َ ز ملسو هيلع هللا ىلص ِا َُ
َ

اة
َ

ْالفطر 
ْمن َصاعا ِ

ْتمر ِ
َ

ْمن َصاعا ْأو 
ِشع ِ

َ
 َع 

د، ِالع ْ ِّوالحر، َ ُ والذكر، َ
َّ َ ، واألن

َ ْ ُ ْ َ ، ِوالصغ
َّ ب َ ِوال

َمن َ
َالمسلم  ِ

ِ ِ ْ ُ{٢٠٤  

  : قالويف رواية أخرى عن أيب سعيد اخلدري 

ج  عهد رسول ا {  ِكنا نخ ِ
ُ َ ِ

ْ َُ
ِ

ْ ُ َّ
 ٍوم الفطر صاعا من طعامَي

َ َ ْْ
ِ ِ

َ َ ان طعامنا ، ْ و
َ َ َ َ َ َ

ب واألقط والتمر ُالشع وال ْ َّ َ َ َُ
ِ
َ ْ ُ

ِ
َّ ُ ِ

َّ
{ ٢٠٥  

فــف، ولكـــن اإلمــام أبـــو حنيفــة   لـــه رأي، وهـــذا ًِواألقــط يعـــين اللــنب الرائـــب ا
ًالـــرأي الـــذي أخذتـــه دار اإلفتـــاء املـــصرية ووزارة األوقـــاف واألزهـــر، وأخـــذت بـــه مـــؤخرا 

سيد رسـول هللا بعـث بـسيد معـاذ بـن جبـل إىل الـيمن ليجمـع الزكـاة، : السعودية، فقال
لزبيـب،  وأهل اليمن كان حمصوهلم الرئيسي العنب والزبيب الـذي خيـرج منـه، فجـاءوا لـه 

، والزبيــب أنفــع لكــم ألنـــه ائتــوين بثيـــاب فهــي أنفــع ألصــحاب رســـول هللا : فقــال هلــم
 النص، ألن سيد معاذ بن جبل من الفقهـاء، وحـضرة النـيب فاستندوا على هذاطعامكم، 

  :أرسله لليمن وقال له
                                                           

اس ر هللا عنهما٢٠٤٢٠٤ د هللا بن ع خاري ومسلم عن ع اس ر هللا عنهما ال د هللا بن ع خاري ومسلم عن ع   .. ال
د الخدري ٢٠٥٢٠٥ خاري ومسلم عن أ سع د الخدري  ال خاري ومسلم عن أ سع   .. ال
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ن من رمضان  لة الثالثة والع  )١٣٥            (ه                ١٤٤٠دروس الل

ــــف { َك ـــ ْ ِتقـ
ْ َ

إذا 
َ
َعــــرض ِ َ ـــك َ ٌقــــضاء؟، َلـ َ َ

َقــــال  َ
ـــ:  ِأقـ

ْ
ـــاب  ِكتـ

َ
ِ ِ ، َقــــال ِا َ

:   

فإن
ْ

ِ
َ

تجد ْلم 
ْ

ِ
َ

ِكتـاب ِ 
َ
؟، ِ َقـال ِا َ

ـسنة:  ِف
َّ ُ

ِ
َ

ِرسـول 
ُ َقـال  ِا َ َ

فـإن: 
ْ

ِ
َ

تجـد ْلـم 
ْ

ِ
َ

 ِ 

ــــنة ـــ ـــ ـــ ِســ
َّ ــــول ُ ـــ ـــ ـــ ِرســ

ُ و  ِا َ
َ ـــاب ِ َ ـــ ـــ ـــ ِكتـــ

َ
؟، ِ ــــال ِا ـــ ـــ ـــ َقــ َ

ــــد:  ـــ ــــ ـــ أجتهـ
ُ

ِ
َ ِرأ ْ

و َ
َ ــــو، َ ـــ ــــ ـــ   آلـ

ب َفـ َ َ َ
ُرسـول  ُصـدره،  ِا َُ َ ْ َوقـال َ َ الحمــد: َ

ُ ْ َ ِ َوفـق ِالـذي ِ َّ َرسـول َ ِرســول َُ
ُ  ِا َ

َلما ِير ِ ْ َرسول ُ  ٢٠٦} ِا َُ

ـــذا األ القيمـــة هـــي األنفـــع للفقـــري، وخاصـــة يف املـــدن، فلـــو : مـــر، وقـــالوافأخـــذوا 
ًأعطيــت للفقــري الــذي يــسكن يف القــاهرة مــثال ســيجمع مخــسني شــكارة أرز، فمــاذا يفعــل 

جر بنصف الثمن   .م؟ سيعطيهم ألي 
تـون ألصـحاب احملـالت، وكـل صـاحب  وهذا الكـالم رأينـاه يف الـسعودية، فكـانوا 

م حـضرة النـيب، والـسعودية حمل يضع أمام حملـه جـو ًاالت األرز، واألرز مل يكـن موجـودا أ
م حضرة النيب هل كانوا يزرعون األرز؟ أبدا    !.ًال تزرع األرز، وأ

ٌفإذا أردت إخراج الزكاة وأنت يف مكة، فهناك مجـع كبـري مـن األفارقـة يـسكنون يف 
ـــا مكـــة، وجتـــدهم واقفـــني حـــول احملـــالت، فيأخـــذون الزكـــاة، ومبجـــرد أن  تنـــصرف، يعطو

ــا املــال، فــأين ذهبــت الزكــاة هنــا؟ ذهبــت لــصاحب احملــل  خــذون مكا لــصاحب احملــل و
  .الذي خيسف القيمة حىت يستغلهم

لكن أ أحبـث عـن مـصلحة الفقـري، فيأخـذ املـال ليـشرتي بـه مـا يريـد، حيتـاج دواء، 
فقـة زواج، فاملـال أو حيتاج مالبس، أو يريد أن يزور قريب له، أو يريـد مـساعدة أحـد يف ن

  .جيعله يعمل ما يستطيع أن يفعله
ــا؟ ســيأخذ طاقتــه والبــاقي  ... لكنــين عنــدما أعطيــه األشــياء األخــرى فمــاذا يفعــل 

خبس األمثان   .يبيعه 
لقيمــة  وخاصــة يف املــدن، ولــذلك اتفــق الفقهــاء علــى أنــه األفــضل إخــراج الزكــاة 

   ...نفعنا هللا مبا علمنا ووفقنا للعمل مبا علمنا
  .وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
ل ٢٠٦٢٠٦ ل  س أ داود عن معاذ بن ج    س أ داود عن معاذ بن ج



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من ر عة والع لة الرا  )١٣٦            (ه                ١٤٤٠مضان دروس الل

لة ودر نس الل عة والع   ٢٠٧الرا

لة القدر    : العشاءدرس  -١   )١ (ل

ِبسم هللا الرمحن الرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ِ  
                                                                

                    ))القدرالقدر((..  
ٌ أن هنــاك ليلــة يف هــذا الــشهر الكــرمي هــي خــري مــن ألــف ســبحانه وتعــاىلأخــرب هللا 

  .سبحانه وتعاىلٍشهر يف طاعة هللا وعبادة هللا 
o ا ليلة القدر؟   َِمل وصفها هللا تعاىل 

ٍ أنزل فيها كتا ذا قدر، على نيب ذو قدر،ألن هللا  ٍ ألمة ذات قدر، أنـزل فيهـا ً
ُالقرآن الكرمي على خري نيب أرسله للناس أمجعني، خلري أمة أخرجت للناس ٍ.  

ا تسمى ليلة القدر ألن الذي يكرمـه هللا  ُوهناك رأي آخر   ويـرى سـبحانه وتعـاىلٌ
ٌأنوارها ويطلع على أحواهلا، ال بد أن يكون له قدر كبـري عنـد هللا  ن ، فيكـوسـبحانه وتعـاىلٌ

  .َّصاحب قدر ألنه يستحق أن يتمتع مبا أعده هللا يف ليلة القدر
لــث، أن املالئكــة الــذين ينزلــون يف هــذه الليلــة مــن الــسماء إىل  ٌوأيــضا هنــاك رأي  ً
ٌاألرض ليشاركوا املؤمنني يف هذه الليلة، هم املالئكـة الـذين هلـم قـدر عنـد هللا يف الـسماء، 

الئكـــة غـــري األكــابر عنـــد رب العــاملني، وإمنـــا ينتقـــيهم هللا ليــسوا املالئكـــة العــاديني، وال امل
 ، .... ـم ينزلـون يبلغـون املـؤمنني سـالم هللا ًفهم أعلى املالئكة قدرا وشـأ عنـد هللا أل ً

  .سبحانه وتعاىل
لغــة، حــىت أن األرض  ــع، أن املالئكــة تنــزل يف هــذه الليلــة بكثافــة  ٍوهنــاك رأي راب ٌ

يف اللغــة يعــين ضــيق، فــاألرض تــضيق مــن ) قــدر(ئكــة، وكلمــة تــزدحم مــن كثــرة نــزول املال
  .كثرة نزول املالئكة يف هذه الليلة على عباد هللا املؤمنني

                                                           
ي ٢٠٧٢٠٧ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٨٢٨ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٣٢٣ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
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ن من ر عة والع لة الرا  )١٣٧            (ه                ١٤٤٠مضان دروس الل

ٍ أنــه يف إحــدى الغــزوات جــرح الــصحايب اجلليــل ســعد بــن معــاذ وورد عــن النــيب  ُ
 وكان من حب النيب ، يئة لتمريـضه  له أن أقام له خيمة يف مسجده املبارك، وأتى 

ألمني جربيل ينزل ويقولًيكون قريبا منه وحتت مالحظته ل   : ، وإذا 

ا{  محمد، َ
ُ َّ َ ْمن ُ َمات َ ْمن َ

َأمتك ِ
ِ
َاليوم؟ َّ ْ ِفقد َ

َ َ
َاست  َ ْ َ ِموته ْ ِ

ْ َ
ُأهل ِ ِالسماء، ْ َ َّ 

َفقال ملسو هيلع هللا ىلص َ َ
ُأعلمه ال:  ُ سعد ِإال ْ

َ ْ َبن َ ٍمعاذ، ْ َ فقد ُ
ْ َ َ

َأم  ِدنق ْ
َفعل َما ا،َ َ َ

سعد؟ 
ٌ ْ َ 

فقالوا
َ َ

ض:  َق
ِ
ُ

ا  َرسول َ   ٢٠٨ }ا َُ

  :ويف رواية أخرى

ْمن{  هذا َ
َ ْفتحت ِالذي َ َ

ِ
ُ

ُأبواب ُله  َ ِالسماء ْ َ َّواه َّ َْ ُعرش ُله َ ْ َالرحمن؟ َ ْ ج َّ َفخ َ َ َ
 

ُّالن
ِ
َّ

  ٍسعد ِإ ْ ُفوجده َ َ َ َ َ
قد 

ْ َ
َمات   َ{٢٠٩  

 ، وذهبــوا لــدفنها، فــرأى الــصحابة النــيب لنــيب وهيــأوا اجلثــة، وصــلى عليهــا ا
فقـال سألوه بعـد انتهـاء تـشييعها عـن ذلـك، ميشي على أطراف أصابعه وهـم يف اجلنـازة، فـ

لقـــد { :ملسو هيلع هللا ىلص
ْ َ

َنـــزل  َ َ
عون  ســـ

َ ُ ْ ٍملـــك، َألـــف َ
شـــهدوا َ

ُ
ِ

َ
جنـــازة 

َ َ َ
ِســـعد ِ ْ ٍمعـــاذ ْبـــن َ َ ُوطئـــوا َمـــا ُ

ِ
َ 

َاألرض ْ ل َ َق ْ َ
َيوم  ْ ٍئذَ ْوعن، ٢١٠} ِ ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ َ قال َ ْحملت َّلما{ : َ

ِ
جنـازة ُ

ُ َ َ ِسـعد َ ْ َ 
ٍمعاذ ْبن َ َقال ُ َ

المنافقون 
َ ُ

ِ
َ َّأخف َما: ُ َ

ُجنازته،  َ َ َ َوذلك َ
ِ
َ مه َ ِلح ِِ

ِب ِ ُ
ظـة، َ ق

َ ْ َ لـغ ُ ف
َ َ َ

 
َذلك

ِ
َ

َّالن 
ِ
َّ

َفقال ملسو هيلع هللا ىلص  َ َ
إن  {:

َّ
ئك ِ ِالم

َ ةَ
َ

ْانت  َ
ُتحمله 

ِ
ْ َ

 {٢١١  
م، ولـذلك مسيـت  ُفكثرة نزول املالئكة يف ليلـة القـدر جيعـل األرض تـضيق مـن كثـر

  :ليلة القدر، أي ليلة الزحام من كثرة نزول املالئكة، ماذا يفعل هؤالء املالئكة؟ قال 

ذا{  و
َ
ِ
ْانت َ َ

لة  ل
ُ القدر ْ

ْ َ
ُأمر  ُ ل  ُا َ َج ْ

ه ِ ِعل ْ ُالسالم، َ ط َّ ُفيه
ِ

ْ َ َ
ة ِ  ٍك َ ْ 

َمن
ِالمالئكة ِ ِ ْاألرض ِإ َ ْومعهم َ ُ َ َ ٌلواء َ َ ِ ، ُأخ َ ْ

ز  ُف
ِ ْ

ُ َاللواء َ ة، ْظهر َع َ ع ِال َ ْ 

ُوله مائة َ
َ َ

جناح ِ
َ َمنها َ ْ

ِجناحان ِ
َ ََ

هما ال  ُي ُ ُ ْ َتلك ِ ِإال َ
لة، ِ ِالل هما ْ ُفي ُ ُ ْ َ َ

 َلكِت ِ 

                                                           
شة ر هللا عنها٢٠٨٢٠٨ ة عن عا شة ر هللا عنها مسند إسحاق ومصنف ابن أ ش ة عن عا    مسند إسحاق ومصنف ابن أ ش
ل٢٠٩٢٠٩ ة البن حن م  المستدرك وفضائل الصحا ل الحا ة البن حن م  المستدرك وفضائل الصحا    الحا
ة ٢١٠٢١٠ ة  فضائل الصحا ل  فضائل الصحا ل ألحمد بن حن   ألحمد بن حن
م  المستدرك٢١١٢١١ مذي والحا م  المستدرك جامع ال مذي والحا    جامع ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من ر عة والع لة الرا  )١٣٨            (ه                ١٤٤٠مضان دروس الل

لة ِالل جاوزان ْ ِف
َ ُ َ

ق  الم
َ ْ ِالمغرب، ِإ َ

ْ ث َ في
ُّ ُ َ َ

ل  ُج ْ
ه ِ ِعل ْ ُالسالم َ المالئكة َّ

َ
ِ َ ِ 

ِهذه ِ
لة َ ِالل سلمون ْ ف

َ ُ َ ُ ٍقائم، ِّل َع َ ِ
َ

ٍوقاعد،  ِ
َ ٍّومصل َ َ ر َُ ِوذا

َ ْصافحونهم، َ ُ َ ُ
ِ

َ ُ 

ؤمنون و
َ ُ َِّ ُ ْدعائهم َع َ

ِ ِ
َ َّح ُ َطلع َ ْ ُالفجر  َ ْ َ

{٢١٢  

  : عندما سأله أصحابهمىت تكون هذه الليلة؟ قال 

َالتمسوها{  ُ ِ
َ

الع ِ 
ْ ِاألواخر  َ

َ َ ْ
{٢١٣  

ت وكـــان النـــيب  ـــرؤ ـــه أصـــحابه ال ـــيقص علي ـــا ل ً جيلـــس بعـــد صـــالة الـــصبح دوم
  :الصاحلة اليت رأوها يف هذه الليلة، فقال هلم

م َأرى{  ا ْرؤ َ ْ قد ُ
ْ َ

ت 
َ

ْواطأت َ الع ِ َ
ْ ِاألواخر، َ

َ َ ْ
ْفمن  َ َ

ان 
َ

ــها  َمتح ِّ َ َ َفليتحرها ُ َّ َ َ َ َ
 

َمن
الع ِ

ْ ِاألواخر َ
َ َ ْ

 {٢١٤ 

هـذا مـا نتحـدث ... يف أي ليلة؟ وهل حددها النيب؟ أو مل حيـددها؟ ومل مل حيـددها؟ 
  .عنه بعد األربع ركعات إن شاء هللا

  
عة وال-٢ لة الرا ــــح الل ن درس تراو لة القدر: ع   )٢(ل

ه ىف درس العشاء   :ونستكمل احلديث الذى بدأ
ُســـئل عـــن ليلـــة القـــدر، فـــدخل ليخـــرب أصـــحابه بليلـــة القـــدر، فحـــدث  الرســول  ُ

  :خالف بني اثنني من املنتظرين، فقال 

إ {
ِّ
ُخرجت ِ ْ َ َ

م  ْألخ َ
ِ
ْ ُ

لة ِ ِل ْ
القدر، ِ

ْ َ
نه  ُو َّ

ِ
َت َ َ َ

ن  ف
ٌ َ ُ

ن  وف
ٌ َ ُ ْفرفعت، ،َ َ

ِ
ُ َوع َ َ َ 

أن
ْ

ون 
َ ا َ ْخ

َ
م     ٢١٥}ُل

  .فاخلالف يرفع اخلري النازل من السماء
                                                           

اس ر هللا عنهما٢١٢٢١٢ مان للبيه عن ابن ع اس ر هللا عنهما شعب اإل مان للبيه عن ابن ع    شعب اإل
د الخدري ٢١٣٢١٣ خاري ومسلم عن أ سع د الخدري  ال خاري ومسلم عن أ سع    ال
خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما٢١٤٢١٤ خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما ال    ال
ادة بن الصامت ٢١٥٢١٥ خاري وس الدار عن ع ادة بن الصامت  صحيح ال خاري وس الدار عن ع    صحيح ال
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ن من ر عة والع لة الرا  )١٣٩            (ه                ١٤٤٠مضان دروس الل

o  ملاذا مل حيدد هللا ورسوله ،ليلة القدر؟  

  :ٍحلكم كثرية نذكر بعضها على سبيل التيسري
ًليلة القدر كل العامل اإلسالمي ليس متفقا عليهـا، فـاليوم عنـد مـثال ليلـة : ًأوال - ً

رابـــع والعـــشرين، وبعـــض الـــبالد اإلســـالمية عنـــدهم ليلـــة الثالـــث والعـــشرين، ال
  .فالليل غري موحد يف كل البالد اإلسالمية

هــذا علمــه عنــد ريب يف كتــاب ال يــضل ريب ! هــل كــل بلــد مــن هــؤالء هلــا ليلــة قــدر؟
  .وال ينسى

هــل كــل واحــد فينــا لــه ليلــة قــدر؟ نعــم، فكــل واحــد منــا مــن املــسلمني لــه ليلــة قــدر 
ا   .خاصة به سيكاشفه هللا تعاىل 

فلو عرفنا هذه الليلة سننام يف العشر األواخـر ويكفـي ليلـة القـدر، لكـن هللا يريـد 
ًأن جنتهد يف العبادة يف العشر األواخر، ولذلك عم علينا الليلة لنحيي العشر مجيعا ُ َّ.  

 يـوم اجلمعـة َّكمـا عـم علينـا سـاعة اإلجابـة يف يـوم اجلمعـة، فقـد ذكـر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  :فقال

ئا، {  سأل ا تعا ش ص  د مسلم وهو قائم  ه ساعة،  يوافقها ع ْف ََ َُ َُ ٌَ ْ َْ َ َُ ٌُ ٌ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ُ ٌَ َ ََ

اه ُإ أعطاه إ َّ ُ
ِ ِ

َ ْ َّ
{ ٢١٦  

  ما هذه الساعة؟ 
عـشاء تركها لنجتهد يف الدعاء يـوم اجلمعـة كلـه، مـن أول صـالة الفجـر إىل صـالة ال

  . أن جيعلنا يف ساعة اإلجابة ويستجيب لنالعل هللا 
  :ولذلك البعض يقول

حنيــي الليـــايل الوتريــة، فمـــن عرفــك أن لياليـــك الوتريــة هـــي الــيت فيهـــا ليلــة القـــدر؟ 
ألضـــمن .... ُفغـــريك عنـــده ليـــايل وتريـــة أخـــرى، فـــاألحوط أن أحيـــي الليـــايل العـــشر كلهـــا 

  .إحياء ليلة القدر
                                                           

رة٢١٦٢١٦ خاري ومسلم عن أ ه رة ال خاري ومسلم عن أ ه      ال
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ن من ر عة والع لة الرا  )١٤٠            (ه                ١٤٤٠مضان دروس الل

قــدر ليلــة مغفــرة، فــإن هللا يغفــر الــذنوب ملــن أحياهــا، وليلــة إجابــة ليلــة ال: ًنيــا -
  .الدعاء، فيستجيب هللا فيها الدعاء

ُوحنـن بـشر، وال أحـد منـا وصـل إىل سـيد الرسـل واألنبيـاء، ففـي غـزوة أحـد ضـربوه 
ُوأنزلوا له أسنانه األمامية واخللفيـة، والـدم نـزل علـى األرض، وأشـاعوا أنـه قتـل، وأصـحابه 

  : ادع عليهم  رسول هللا، وهم يعرفون أن دعاءه جماب، فقال: لهقالوا 

قأهد ِ َّمُهالل{ 
َ

، فِو
َ

نِإ
َّ

ونُمعلَم ال ُه
َ

  :ويف رواية أخرى، ٢١٧ }

 اغَّمُهالل{ 
ْ

قِر لِف
َ

، فِو
َ

نِإ
َّ

ونُمعلَم ال ُه
َ

{ ٢١٨  

  ! عليهم مع ما صنعوه فيهُمل يرض أن يدع
  !لكن هل حنن نفعل ذلك؟

ــم مــن الــصاحلني، وإذا حــدثت مــشكلة بينــه وبــني معظــم ا ملــسلمني يــرون أنفــسهم أ
ُأحـــد آخـــر أو خـــالف، وصـــادف أن هـــذا الرجـــل الـــذي حـــدث معـــه اخلـــالف أصـــيب يف 

  :ُجسمه، أو أصيب بشيء يف أوالده، أو أصيب بشيء يف ماله، فيقول
ا مـن أ!!ما حدث له بسبب غضيب عليه، ودعائي عليه وليـاء َّـً، يعين جعل نفـسه ولي

  .هللا، واستجاب هللا لدعائه
؟ ال، تـدعو علـى  لكن هل لـو أنـك ويل مـن أوليـاء هللا تـدعو علـى مـسلم يـؤمن 

  .يهودي، أو على كافر، لكن ال تدعوا على من أسلم 
  :والدعاء له شروط لإلجابة، قال 

} 
َ

ُيزال  َ ُستجاب َ َ َ ْ د ُ ِللع ْ َ ُدع ْلم َما ِ
ْ ثم َ ٍب

ْ
ِ عة ْأو ِ ِقط َِ َ

ٍرحم   ِ َ{٢١٩  

ًإذا دعى على إنسان أن يفعل ذنبا، فال يستجيب هللا هلذا الـدعاء، وإذا دعـا علـى 
ًإنسان أن يقطع رمحه، فال يستجيب هللا له هذا الدعاء، وهذا حيدث كثـريا بـني الـسيدات 

                                                           
د هللا بن مسعود ٢١٧٢١٧ مان للبيه عن ع د هللا بن مسعود  شعب اإل مان للبيه عن ع    شعب اإل
د هللا بن مسعود ٢١٨٢١٨ خاري ومسلم عن ع د هللا بن مسعود  ال خاري ومسلم عن ع    ال
رة ٢١٩٢١٩ رة  صحيح مسلم عن أ ه    صحيح مسلم عن أ ه
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ن من ر عة والع لة الرا  )١٤١            (ه                ١٤٤٠مضان دروس الل

ــا أو قريبتهــا فتــدعو عليهــا، أن  بــصفة خاصــة، حتــدث مــشكلة بينهــا وبــني ســلفتها أو جار
  .ها ابنها وال يزورها، وهذا امسه قطيعة رحم، وهل يصح هذا يف اإلسالم؟ اليقطع

 -ولذلك أخفى هللا ليلـة القـدر إىل أن يـصل اإلنـسان إىل مـا وصـل إليـه رسـول هللا 
ً فـال يـدعو إال فيمـا حيبـه هللا ويرضـاه، حـىت ولـو كـان عـدو لـه، فبـدال مـن أن -علـى قـدره  ٌ

هلداية كما    .فعل سيد رسول هللا يدعو عليه يدعو له 
 رســـول هللا ادع هللا أن جيعلـــين مـــستجاب :  قـــالســـيد ســـعد بـــن أيب وقـــاص 

  :الدعوة، فقال له روشتة بسيطة

ا { سعد َ
ُ ْ ْأطب َ

َمطعمك ِ َ َ ْ ن َ ْت َ
َمستجاب  َ َ ْ ِالدعوة  ُ

َ ْ َّ
{٢٢٠  

ــه ــه مــن حول َّســعد بــن أيب وقــاص يف آخــر عمــره كــف بــصره، فقــال ل أنــت جمــاب : ُ
  !. أكره أن ال أرضى بقدر هللا تبارك وتعالى:قال! ة فلم ال تدعو لنفسك؟الدعو

ُيعين طاملا هـو قـدر يل ذلـك وبـذلت كـل احملـاوالت دون فائـدة، فـأ أرضـى بقـضاء 
  .هللا، وهذا الرجل الذي وصل للدعوة املستجابة، فهل يدعو على غريه؟ ال

  . يف العشر األواخر كلها هذه الليلة لنجتهد فيها يف الطاعاتًإذا جعل هللا 
ديد بعضهم لبعضهم    :وال يستغلها املسلمون يف 

أ سأدعو عليك يف ليلة القـدر، وانتظـر وعـدك : إذا حدثت بينهم مشكلة، فيقول
   !وما سيحدث لك، لكن  أخي وهل السماء حتت أمرك؟

خلــري للمـسلمني أمجعــني، لكــن  الـسماء حتــت أمـرك إذا دعيــت للمــؤمنني، ودعيـت 
إلمث ألحد من املسلمني فهذا ال جيوز وال يرضاه رب العاملني لضر أو  لشر أو    .ٍتدعو 

  ..ً أن جيعلنا مجيعا يف هذا العام من أهل ليلة القدرنسأل هللا 
   ..وأن جيعل لنا عنده قدر

  .وأن يكتبنا من أهل اإلجابة واالستجابة يف ليلة القدر

                                                           
ا عن سعد بن أ وقاص ٢٢٠٢٢٠ ا عن سعد بن أ وقاص  معجم الط    معجم الط



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الخامسة والع  )١٤٢            (ه                ١٤٤٠دروس الل

لةودر نس الل   ٢٢١ الخامسة والع

ادات    :  درس العشاء-١ ة  الع ا الطي   النوا

َإنما {: قال  َّ
ُاألعمال ِ َ ْ َ ْ

ات،  ِالن َّ ِّ
نما ِ َو َّ

ِ
ل َ ِّل َنوى  َما ْامرئ ِ

َ
{٢٢٢  

  : َّ وكرم هللا وجههوقال اإلمام علي 
  ). ّال خير في عبادة ال فقه فيها، وال خير في تالوة ال تدبر فيها (

َّعمـل يقيمـون علـى درجـات، كيـف يكـون التقيـيم اإلهلـي املؤمنون عنـد هللا عنـد أي  ُ ٍ
للمؤمنني مع أن األعمال تكاد تكون واحدة على اختالف النيات؟ املؤمن الفقيه اليعمـل 
ًعمـــال إال إذا اســـتجمع يف قلبـــه نيـــات كثـــرية علـــى هـــذا العمـــل، ولـــه علـــى كـــل نيـــة أجـــر، 

  :ًفيجمع أجورا كثرية على عمل واحد بسيط، ولذلك قال 

عا { بهما جم ة منا ونان  الص ِإن الرجل ل
َ ُ َُ ُ َِ ِ

َ َ َ َّ ْ
ِ ِ

َ َّ َّ
ما ب ،ِ تهما  َ ولما ب ص َْ َ ْ ََ ََ َ َ

ِ ِ
َ

ما ب  امهما ل ام واحد ولما ب ص ونان  ص نهما ل َالسماء واألرض، و َْ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِِ ٍِ ٍ ِ ِ

َ َُّ
ِ

ْ َ ْ
ِ َّ

ْالسماء واألرض َ ْ َ ِ َ َّ{ ٢٢٣  

ٌاذا؟ الختالف النوا بـني اإلثنـني، ويبـني لنـا هـذا األمـر رجـل مـن العلمـاء الفقهـاء مل ِّ
  .تبارك وتعاىلإين ال أخرج من بييت حىت أستجمع سبعني نية كلها  : فيقول

 الكــل يتــسابق يف تــالوة - واحلمــد  -وحنــن يف شــهر القــرآن، يف شــهر رمــضان 
ة ينــوي تــالوة القــرآن القــرآن، لكــن مــا النــوا الــيت ننويهــا ع َّــنــد تــالوة القــرآن؟ أغلــب األم
  :للحصول على األجر الذي قال فيه 

ْمن { َقرأ َ
َ

ْحرفا  ْمن َ
ِكتاب ِ

َ
ُفله ِا ِ َ

ِه  حسنة، ِ
ٌ َ َ والحسنة َ

ُ َ َ َ ع َ
ْ َ

َأمثالها، ِ
ِ
َ ْ 

َ
 

                                                           
ي ٢٢١٢٢١ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٢٩٢٩ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٤٢٤ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
خاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ٢٢٢٢٢٢ خاري ومسلم عن عمر بن الخطاب  ال    ال
ارك ا ا٢٢٣٢٢٣ اركلزهد والرقائق البن الم   لزهد والرقائق البن الم



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الخامسة والع  )١٤٣            (ه                ١٤٤٠دروس الل

ُأقول ُ
ٌحرف، الم  ْ ن َ ْول

ِ
ٌألف َ

ٌحرف ِ ْ ٌمو َ
َ ٌحرف َ ْ م َ ٌوم

ِ
ْحر َ   ٢٢٤} ٌفَ

o ــرحيم توضـــح للمـــؤمن و ـــرءوف الـ ـــيب ال ـــث الن ــرمي وأحادي ــرآن الكـ  القـ
ا   .ًوتفتح له كثريا من أبواب النوا اليت ينويها عند قراء

فمن املؤمنني من ينـوي عنـد قـراءة القـرآن حتقيـق الـشفاء مـن هللا، ألن هللا قـال  -
  : يف كتاب هللا                                             ))اإلسراءاإلسراء٨٢٨٢((.  

ومــن املــؤمنني مــن ينــوي عنــد قــراءة القــرآن نــزول الرمحــة عليــه مــن عنــد حــضرة  -
ـــرآن ـــ ــ ـــول يف الق ـــ ــ ـــرمحن، ألن هللا يق ـــ ــ   : ال                            

                    ))يف القـرآن مبعـين ) لعـل(ًلنا سـابقا  وكما ق))األعرافاألعراف٢٠٤٢٠٤
  .سبحانه وتعاىلِّفال ترجي يف كالم هللا ) لرتمحون(الالم، يعين 

ِّومـــن املـــؤمنني مـــن يقـــرأ القـــرآن ليبـــني هللا لـــه معـــاين القـــرآن، ألن هللا  - ُ قـــال 
ـــه  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  :  حلبيبـ                                                  

         ))لـــه مباشـــرة مـــن عنـــده معـــاين ســـبحانه وتعـــاىلِّ يبـــني هللا ))النحـــلالنحـــل٤٤٤٤ 
  .سبحانه وتعاىلالقرآن على قدره، وعلى قدر ما يتحمل من معاين كالم ربه 

ومــن املــؤمنني مــن يقــرأ القــرآن، ويــستجمع أربــع نــوا ذكرهــا النــيب يف حــديث  -
  :واحد، قال فيه 

َاجتم َما { َ ٌقوم َعْ ْ َ
ت ِ  ٍب

ْ ْمن َ
ِبيوت ِ ُ َتعا ِا ُ

َ
يتلون 

َ ْ َكتاب َ َ
تدارسونه ِا ِ ُو َ ُ َ َ َ َ َ 

نهم ْب ُ َْ إ َ
َّ
ْنزلت ِ َ ُعليهم َ ْ

ِ
السكينة، َ

ُ َ
ِ تهم َّ ُوغش ُ َْ

ِ
َ الرحمة، َ

ُ َ ْ ُوحفتهم َّ ُ َْ َّ ئكة، َ الم
ُ

ِ
َ َ 

رهم ُوذ ُ َ َ من ُا َ ْف َ ُعنده ِ َ ْ
ِ {٢٢٥  

o يف القــرآن جنــد أن هللا يفــتح للمــؤمن أكثــر مــن ثالثــني نيــة ولــو تــدبر 
 ُيستطيع أن يستجمعهم يف صدره عند تالوة القـرآن، فيعطيـه اهللا 

نيـة، فلـو حـىت  كل ما يف هذه النوا مـن العطـا اإلهليـة، واألجـور الر
ت من كتاب هللا تكفيه وتغنيه   .ٍقرأ بعض آ

                                                           
د هللا بن مسعود ٢٢٤٢٢٤ مذي والبيه عن ع د هللا بن مسعود  جامع ال مذي والبيه عن ع    جامع ال
رة ر هللا عنه  ٢٢٥٢٢٥ رة ر هللا عنهس أ داود عن أ ه   س أ داود عن أ ه
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ن من رمضان  لة الخامسة والع  )١٤٤            (ه                ١٤٤٠دروس الل

   ..تمون بكثرة التالوةولذلك كان الصحابة األجالء ال يه
  :فقد ورد ىف األثر عن ابن عباس 

  ))ألن أقرأ القرآن في ثالث أحب إلي من أن أقرأه في ليلة هذرمة (( 

ال (( : ويف روايـة  الث ، فق ي ث رآن ف رأ الق ه اق ل ل ي : قي رة ف رأ البق ألن أق

  )) ليلة فأدبرها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول هذرمة

حبيث ال أتبني احلروف، يريد أن يعد مخس ختمـات، أو عـشر رمة يعين بسرعة ذوه
  .ختمات يف رمضان

 :وكانوا يقرأون القرآن بنية العمل -

o يعين ليعملوا به، فيحلوا حالله وحيرموا حرامه، وهذا هو العمل به ّ ّ ُ. 

o  ولذلك كان من حيفظ سورة البقرة من أصحاب رسول هللا  يـدعى ُ
ان ال ينتقـل مـن آيـة إىل اآليـة الـيت ًعظيمـا، وينـال لقـب عظـيم، ألنـه كـ

آليـــة األوىل، ال يقـــرأ فقـــط، املهـــم يتـــدبر ويعمـــل  تليهـــا إال إذا عمـــل 
  .سبحانه وتعاىلبكتاب هللا 

  :ومنا من يقرأ القرآن ليشفع له عند هللا، لقوله  -

ام { ُالص َ والقرآن ِّ
ُ ْ ُ ِشفعان َ

َ َ ْ د َ ِللع ْ َ َيوم ِ ْ امة َ ِالق ِ
َ َ {٢٢٦  

ــوا كثـــرية  - جيـــب أن يستحـــضرها املـــؤمن عنــد تـــالوة القـــرآن، وعنـــد أي عمـــل ن
، وال يعطـي األجـر والثـواب إال حـضرة هللا .... يعملـه  ، وال ُوالنـوا كلهـا 

 .ننتظر األجر إال من هللا

، وأن يرزقنـا نسأل هللا  ِ أن يطهر قلوبنـا، وأن يـصفي نفوسـنا، وأن حيـسن نـوا ِّ ُ ّ ِّـ
  عليه، ويف اآلخرة لذة النظر إليهل عليه، ودوام الثناء على الدوام حب اإلقبا

  وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٢٢٦٢٢٦ م  المستدرك عن ع د هللا بن عمرو ر هللا عنهما مسند أحمد والحا م  المستدرك عن ع    مسند أحمد والحا



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الخامسة والع  )١٤٥            (ه                ١٤٤٠دروس الل

ن-٢ لة الخامسة والع ــــح الل    درس تراو

ة ةسالمة الن ل أمن    تحقق 

ي ال :وهكــذا جنــد هــذه احلكمــة ة ف ل أمني رء ك ق للم ة تحق المة الني اة س حي

ة اة األخروي ة والحي نــسان الــذي يريــد أن تتحقــق لــه كــل األمــاين يف الــدنيا اإل، ُالدنيوي
، وال يكون يف قلبه شيء مطلقـا ألي أحـد مـن خلـق  ًواآلخرة يصفي نفسه، ويسلم نيته  ُ

  : هللا حىت ولو كان آذاه                  ))كما طالب هللا))النورالنور٢٢٢٢ .  
 الـسعودية وجنـوب األردن،  سافر مع أصحابه يف غـزوة تبـوك، وهـي مشـالالنيب 

وبينهــا وبــني املدينــة حــوايل ســبعمائة كيلــومرت، وكانــت يف أشــهر احلــر، ومل ينــضج احملــصول، 
ــت يف شــــدة شــــديدة، واحملــــصول األساســــي يف املدينــــة كــــان التمــــر، وبعــــد أن مــــشوا  وكانــ

ـــب درســـا يف ســـالمة النيـــة يف احليـــاة األخرويـــة، فقـــال  ــلوا هنـــاك أعطـــاهم احلبي ُووصـ ً:  
نِإ {

َّ
ِالمدينة 

َ
ِ َ

َأقواما ِ ْ
ْتـم َما 

ُ ْ ا، ِ ِمـس
و َ

َ ْقطعـتم َ ُ ْ َ َ
ـا  ِواد
إ َ

َّ
ـانوا ِ

ُ
ـم،  ْمع َ قـالوا َ

َ
 :

ا َرسول َ َُ ، ْوهم ِا ُ ِالمدينة، َ
َ

ِ َ
َقال ِ َ

ْوهم:  ُ ِالمدينة َ
َ

ِ َ
سهم ِ ُح ُ َ ُالعذر ََ ُْ

 {٢٢٧  
ـــا وحيـــاربون ــوا معكـــم هن ـــوا أن يكونـ ـــيس معـــه يعـــين كـــانوا يتمن ــن ل ، ولكـــن مـــنهم مـ

إمكانيــات، ومــنهم مــن لــيس معــه ركوبــة، ومــنهم مــن لــيس معــه مــال، ولكــنهم كــانوا يتمنــوا 
  .ًذلك، فأعطاهم هللا األجر كالذين ذهبوا متاما بتمام
  : ًوضرب لنا هللا مثال للنية يف الـدنيا، فقـال لنـا                             

                                   ))ــــريات ))األعـــــــرافاألعـــــــراف٥٨٥٨ ـــريات، واخلـــ ـــ ـــدت اخلـ ـــ  إذا وجـ
هم صافية وطيبة   .مباركات يف بلد، فإن هؤالء الناس نوا

ام الست من شوال   ص

ُوهناك مثـال آخـر للنـوا الـسيئة، فجـاء هللا لنـا بقـصة تثبـت ذلـك، فقـد كـان رجـل 
ما جيمع الزرع يرسل للفقراء ليأخذوا نصيبهم، وانتقل الرجـل إىل عنده بستانني، وكان عند

                                                           
س ٢٢٧٢٢٧ خاري وس أ داود عن أ س  صحيح ال خاري وس أ داود عن أ    صحيح ال
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ن من رمضان  لة الخامسة والع  )١٤٦            (ه                ١٤٤٠دروس الل

لــن ! هــل يعجــبكم مــا كــان يفعلــه أبــوكم؟: جــوار هللا، فجمــع ابنــه الكبــري إخوتــه، وقــال هلــم
ًنعطــي الفقــراء شــيئا، وحنــن أوىل بــذلك مــنهم، وقــال هلــم كــم أن خيــرب أحــد مــنكم أحــد : ُ ٌإ ٌ ُ

ليــوم الــذي جنمــع فيــه احملــصول   : مــنهم                                  

                    ))القلمالقلم((.  
 أرسـل صـاعقة مـن الـسماء فذهبوا وهم فرحني وسعداء، لكنهم فوجئـوا أن هللا 

ًنسفت الزرع كله، ومل جيـدوا فيـه قلـيال وال كثـريا، فـاعرتفوا بـذنبهم ً :                      

                                                          ))القلــــــــــــمالقلــــــــــــم(( 
  .ًلوال التسبيح لكان شيئا أكرب من ذلك

إن كانـت الزوجـة فهـي )) ُبنيـاتكم ترزقـون: ((فالنية الطيبـة حـىت يف الـدنيا قيـل فيهـا
ـــسكن رزق رزق ــل رزق، واجلـــوار يف ال ــزمالء يف العمـ .. ، وإن كـــان األوالد فهـــم رزق، والـ

، وهللا  ر النــوا ــكــل هــذه األرزاق كيــف تعملهــا؟ مــا عليــك إال أن تطه ِّــ ق لــك مــا  حيق
لنــسبة للــصيام، هــذه النيــة أعطاهــا لنــا حــضرة النــيب تــسهل لنــا األمــر ترجــوه،  وهنــاك نيــة 

ًتسهيال عجيبا، قال  ً:  

ْمن{  َصام َ رمضان َ
َ َ َ َّثم َ

ُ
عه  ُأت َ َ ٍّست ْ

ِ ْمن ِ
ٍشوال ِ

َّ َ
أنما  َف َّ َ

َصام  َالدهر  َ ْ َّ
{

٢٢٨  

كــل ويــشرب ، !ُوالــدهر يعــين الــسنة، فيكتــب عنــد هللا طــول العــام صــائم، مــع أنــه 
م الــست؟ مــن شــوال و  ًللتبعــيض، فلــيس شــرطا أن تكــون متتاليــة، ) مــن(وأيــن هــذه األ

  .ل شهر شوال ما عدا يوم العيد فيحرم فيه الصياماملهم أن يصومهم خال
م الست فيكون عند هللا طوال العام صائم ه الـيت اتبـع فيهـا  بنيتـًاإذا صام هذه األ

تيهــا ... احلبيــب املــصطفى  وهنــا تــربز نقطــة ألخواتنــا وزوجاتنــا الــسيدات، فكثــري مــنهن 
ال مــانع أن الـــسيدة : لواالــدورة الــشهرية يف شـــهر رمــضان، صـــحيح أن األئمــة الكــرام قـــا

تيهــا الــدورة يف رمــضان وتــصوم  خــذ حبــوب منــع احلمــل قبــل رمــضان وتــستمر حــىت ال 
  .رمضان كما ينبغي

م الـدورة، وهـذه  لكن يوجد بعضهن ال تستقيم هلا هذه احلالة، وتضطر أن تفطـر أ
                                                           

     س أ داود وابن ماجة عن أ أيوب س أ داود وابن ماجة عن أ أيوب٢٢٨٢٢٨
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فلة أو سنة، فما الذي تبدأ به أوال؟ م شهر شوال  م فريضة، وأ ًاأل َُّ  
َُّ املفروض أن تقضي ما عليها أوال من الفريضة، وبعد ذلك تبدأ يف السنة - ً: 

ــن الــــسادة الــــشافعية أئمــــة املــــذهب الــــشافعي  ، وأخــــذ بــــرأيهم دار اإلفتــــاء لكــ
لـو أن الـسيدة نـوت : املصرية واألزهر الـشريف ووزارة األوقـاف، مـاذا قـالوا؟ قـالوا

ُقطت الفريــضة، وحيــسب هلــا صــيام يــوم فريــضة مــن الــيت عليهــا يف شــهر شــوال، ســ
م شوال ا صامته يف أ م شوال، أل   .هذا اليوم هبة من عند هللا من أ

م رمـضان، ويف نفـس الوقـت ! فهل تعبت يف شيء؟ ال، هي تـصوم مـا عليهـا مـن أ
م شوال، بشرط أن تنوي الفريضة   .خذ األجر والثواب أل

َّــا ســنة، كمــا لــو أنــين ُفــإذا نــوت صــيام يــوم مــن شــوال ال يــسقط الفريــضة أل - ُ
َّدخلت املسجد قبل صـالة العـشاء، فـأنوي صـالة ركعتـني سـنة العـشاء، فآخـذ  ُ

ُمعها أجر سنة حتية املسجد، فأكون قد صليت ركعتني وأخذت ثواب أربعة َُّ.  
َّولو نويت سنة العشاء وسـنة الوضـوء وحتيـة املـسجد، آخـذ أجـر سـت ركعـات  - َُّ ُ

  .يف ركعتني، فاملهم يف النية
َّوإذا دخلــت يف صــالة العــصر ومل أدرك ســنة العــصر، قــالوا - جيــوز لإلنــسان أن : ُ

َُّينوي صالة العصر مع سنته، فالـسنة تنـدرج يف الفريـضة، فآخـذ أجـر الفريـضة 
َُّوآخذ أيضا معها أجر سنة ألنين نويت ذلك ً.  

َّلكــن ال جيــوز أن أنــوي ســنة ومعهــا وحتــت جناحهــا الفريــضة، فــإذا نــوت املــرأة  - ُ
ًام يوم مـن شـوال فيكـون مـن شـوال فقـط، وإذا نـوت صـيام يومـا ممـا عليهـا صي

ــوم مــن  ــسنة أو مــن أي ســنة قبلهــا، فيــسقط صــيام هــذا الي إن كــان يف هــذه ال
خذ معه أجر صيام يوم من شهر شوال   .رمضان وال تطالب به، و

، وأن يلهمنـــا حـــسن النـــونـــسأل هللا  ُ أن يفقهنـــا يف ديننـــا، وأن يلهمنـــا رشـــد ُ ا ّ
م   .على الدوام، وأن يرعا برعايته على مدى األ

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ.  
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لةودر نس الل   ٢٢٩ السادسة والع

  طهارة القلب    :  درس العشاء-١

ما الفرق بني عبادة املؤمنني يف هـذا العـصر، وعبـادة الـصحابة املبـاركني رضـوان هللا 
  وتعاىل عليهم أمجعني؟تبارك 

املؤمنــون يف هــذا العــصر يركــزون علــى العبــادات الــشكلية، كاإلكثــار مــن الــصالة، 
واإلكثــار مــن الــصيام، واإلكثــار مــن تــالوة القــرآن واألذكــار، ويظنــون أن هــذه هــي الغايــة 

ا ينالون رضوان هللا    .تبارك وتعاىلُالعظمى اليت 
بعي التابعني، ومـن بعـدهم مـن أما السلف الصاحل أمجعني من الصحابة و التابعني و

  .الفقراء والعلماء العاملني، فكان أهم ما يعنيهم تطهري القلب وتصفيته
ُإذا طهر القلب وصفت النفس، فالعبادة بعد ذلك ولو كانت قليلة يكون هلـا عنـد 

  :ً موصيا معاذ بن جبل ، قال تبارك وتعاىلهللا مردود ال يعلم مداه إال هللا 

ْخلصأ{  ِ
ْ

َدينك  َ
َفك ِ

ِ
ُالعمل َ َ ل  َ ُالقل ِ

َ
{٢٣٠  

  أين موضع اإلخالص؟
، وامــأله خبــشية  خلـشوع  إلخـالص، وامــأله  اإلخـالص يف القلــب، امـأل القلــب 
ء هللا، وبعـد ذلـك أي طاعـة ولـو صـغرية سـيكون هلـا عنـد  هللا واخلوف من جـالل هللا وكـرب

  .تبارك وتعاىلات والدرجات واملقامات عند هللا ُهللا ما ال يعد من األجور، بل واملكرم
ًاخلوارج يركزون على العبادات الظاهرية، فهم أطول الناس ركوعا وسجودا وقيامـا،  ًً
ًوأكثرهم صياما، وأكثـرهم تـالوة للقـرآن، فـذهب مـنهم نفـر إىل بيـت أيب الـدرداء يـسألون 

م، فاســتقلوا هــذه العبــادة، كيــف  يكــون صــحايب مــن صــحابة ُّزوجتــه عــن عبادتــه، فــأخرب
وبعد أن جاء أخربتـه زوجتـه، ! رسول هللا وتكون هذه عبادته، وحنن نعمل كذا وكذا وكذا؟

  : يف تقريره هلذه احلقيقةفقال 
                                                           

ي ٢٢٩٢٢٩ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٣٠٣٠ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٥٢٥ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
ل ٢٣٠٢٣٠ اء عن معاذ بن ج ة األول م  المستدرك وحل ل  الحا اء عن معاذ بن ج ة األول م  المستدرك وحل    الحا
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ن ! ُعجبت للحمقى كيف يعيبون على األكياس نومهم وفطرهم؟(( َولذرة م َ

  )).ًتقوى من عمل القلوب أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين

  :واألكياس الذين ذكرهم النيب وقال

ُالمؤمن{ 
ِ
ْ س ُ ٌك ٌفطن  ِّ

ِ
َ

{٢٣١  

  .يعين يزن األمور ويرتوى فيها
م رمـضان يقبـل كثـري مـن شـباب  خـذ أمثلـة علـى هـديهم يف ذلـك، ففـي أ ٌولذلك  ُ
واين الطعــام ومــواد الطعــام،  املــسلمني علــى االعتكــاف يف املــساجد، وميــألون املــساجد 

م طــوال اليــوم يف طهــي الطعــام، ويف الليــل يتــسامرون ويتحــادثون، وقــد ويــشغلون أنفــسه
م معتكفون ئمون حبجة أ   !.يكون الناس يف صالة التهجد وهم 

لكـــن انظـــر إىل هـــدي الـــسلف الـــصاحل، كـــان ســـيد عبـــد هللا بـــن عبـــاس رضـــي هللا 
تيـه، وشـكا لـه أن عليـعنهما معتكف يف مسجد رسـول هللا  ٌه ديـن ، وإذا برجـل يعرفـه 

لفالن، وحان موعد سداد الدين وليس معه املال، وذهب إىل صاحب الـدين ليطلـب منـه 
ـــه ابــــن عبــــاس وقــــال ـــر إليـ ــب دينــــه، فنظـ ـــدين أن: مهلــــة، ولكنــــه رفــــض، وطلــ ــك تريـ   أظنــ

أشفع لك عنده وأذهب ألكلمه؟ فسكت الرجـل، فقـام عبـد هللا بـن عبـاس وأخـذ حـذاءه 
ب املسجد   .وتوجه حنو 
ـــ ــف ال خيــ ـــة واملعتكـــ ـــضاء احلاجــ ـــي قــ ــــضرورة، والـــــضرورة هــ ــــسجد إال لـ ــن املـ رج مـــ

ًوالوضــوء، أو إحــضار طعــام، لكــن ال يــشيع جنــازة، وال يعــود مريــضا، وال يباشــر النــساء، 
  .فال خيرج من املسجد إال لضرورات

ب املسجد قال الرجل   :فلما انتهى إىل 
احب هـذه ُال، ولكـين مسعـت صـ:  ابن عم رسول هللا أنسيت أنـك معتكـف؟ قـال

  : يقول- ودمعت عيناه -الروضة والعهد به قريب 

ف  {  عت ه  قضاء حاجته أفضل من أن  م مع أخ م أحد َألن  َ
ِ ِ ِ ِ
َ ُ ِ

ُ َ َ
ِ

                                                           
س ٢٣١٢٣١ س  مسند الشهاب عن أ    مسند الشهاب عن أ
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ن  ْمسجدي هذا شه َ َ َ
ِ ِ

َ{٢٣٢  

من ميشي ليقضي مصلحة ملؤمن أفضل مـن اعتكـاف شـهرين يف مـسجد رسـول هللا 
.!!  عليــه أصــحاب رســول هللا هــذا هــو الفقــه يف ديــن هللا الــذي كــان علمــوا علــم ،

ـا املـرء إىل هللا َّاليقني مبا علمهم سيد األولني واآلخرين  تبـارك  أن أعظم عبادة يتقرب 
  : قضاء حوائج املسلمنيوتعاىل

  .وهي أفضل من قيام الليل ومن صيام النهار ومن اإلعتكاف
ال العــام ســاهني َولــذلك أنظــر بعجــب للمــسلمني يف هــذا الزمــان الــذين يظلــون طــو

ـــم يف العـــشر األواخـــر مـــن رمـــضان إذا اجتهـــدوا يف العبـــادة ســـيحظون  الهـــني، ويظنـــون أ
  !.بليلة القدر

ا للية القدر؟ نسأل الذين شاهدوا ليلة القدر مالعبـادة : لكن ما العبادة اليت أعدد
ـــا ليلــة القـــدر؟ إطعــام املــساكني، والعطـــف علــى األيتـــام، والبحــث عـــن  لــوا  ذوي الــيت 

ــا .. احلاجـات، ومعاونـة املرضـى والعجــزة ابتغـاء وجـه هللا  خـذ  هـذه هــي العبـادات الـيت 
  .ِّدعوة صاحلة من هؤالء تبلغه مناه

أنت تريد أن يستجيب هللا لك الـدعاء، فهـؤالء الـذين يـستجيب هللا هلـم دعـاءهم، 
  : ُفكونك تكرمهم لوجه هللا ويدعو لك أحدهم دعوة فإن دعوته ال ترد، قال

 }، ل ا المجاهد  س  ، ِالسا ع األرملة والمسك ِ
َ َِ ِ ِ ُِ ْ َِّ

ْ ِ  

ل الصائم النهار  َأو القائم الل َّ
ِ ِِ ِ

َّ َ ْ{٢٣٣  

ًخذ درجـة أعلـى مـن هـذه الـدرجات مجيعـا، ولـذلك أول مـا حـرص عليـه اإلسـالم 
  .أن يكون املسلمني يدهم يف يد بعضهم، يتعاونون على الرب والتقوى

الـــذين يـــذهبون يف رمـــضان ويـــدفعون مـــا لـــذ وطـــاب ألداء عمـــرة يف رمـــضان، وقـــد 
  :مع قوله ! ٌيكون جبواره مسكني ال جيد الكفاف، هل هذا ما أوصى به الدين؟

                                                           
اس ر هللا عنهما٢٣٢٢٣٢ م  المستدرك عن ابن ع اس ر هللا عنهما الحا م  المستدرك عن ابن ع    الحا
رة ٢٣٣٢٣٣ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
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س{  َل ِالمؤمن ْ
ْ ُ

ت ِالذي ِ ُي
ِ
عان َ ش

َ َ ْ َ
ُوجاره  ُ َ ٌجائع َ

ِ
ه  ِإ َ ِجن ِ

ْ َ{٢٣٤  

ى املــشاعر بــني املــسل ــاملهــم أن تتنم مني، ويرتقــي اإلحــساس بــني املــؤمنني ليــشعروا َّ
  :مبشاعر بعضهم، قال ملسو هيلع هللا ىلص

َترى {
َ

َالمؤمن 
ِ ِ

ْ ْتراحمهم ِ ُ
ِ ِ

ُ َ ْوتوادهم َ ِ
ِّ َ َ ْوتعاطفهم َ

ِ ِ
ُ َ َ ِمثل َ

َ ِالجسد، َ َ إذا َ
َ
اشت ِ

َ ْ
 

ْعضوا َتدا ُ َ َ
ُسائر ُله  ِ

ِجسده َ ِ َ َالسهر َ َّ
َّوالح ِ ُ َ {٢٣٥ 

م وال صــيامهم، ولكــن تــرامحهم وتــوادهم وتعــاطفهم، فالــذي يقبــل مل ي ُقــل يف صــال ُ
ٌعلـى قيـام ليلـة لعلهـا تكـون ليلـة القــدر، وتـصادف أن لـه جـار مـسكني حيتـاج إىل مــصلحة  ٌ
ضــرورية، كــأن حيتــاج إىل مــن يــصطحبه إىل طبيــب ليداويــه، أيهمــا أوىل يف ميــزان الرجــال؟ 

ــل لــه ُّهــل يــصطف بــني يــدي هللا يركــع ويــس جد، أم يــصحب هــذا املــسكني الــذي ال عائ
  !.ليأخذ بيده للشفاء؟

ــا وبــني أصــحاب رســول هللا  م الــيت هــذا هــو الفــارق بينن ــاد ــذلك كانــت عب ، ول
  : مدحهم عليها هللا                                   ))احلشراحلشر٩٩((.  

 :  فقري، فيجلس مع زوجتـه ويقـول هلـاتذهب رأس كبش يوم عيد األضحى لرجل
ــول لــــه ـــذه الــــرأس مـــين، فتقـ اذهـــب إليــــه : أم فـــالن أ أرى أن أخـــي يف هللا فــــالن أوىل 

وأعطهـا لـه، والثــاين نفـس األمـر، فتــدور الـرأس علـى ســبعة دور مـن دور األنـصار، وترجــع 
هلا صاحبها، ما هذا؟   :هذا هو اإليثار! للدار األوىل اليت 

                                     ))احلشراحلشر٩٩((.  
ُحىت يف ساعة مفارقة احلياة الدنيا، ففي غزوة من الغزوات العظمى مع الروم جبـوار 

هــل تريــد شــيء؟ : دمــشق، كــان رجــل يبحــث عــن ابــن عمــه فوجــده جــريح راقــد، فــسأله
ملا ء، فوجد جريح آخـر يـشري مـن بعيـد إىل املـاء فأشار إليه أنه يريد ماء، فأسرع وأتى له 

ئـم علـى األرض ويـشري إىل : فقال له لـث و ُاذهب له أوال، فذهب للثاين، فوجد جـريح  ً
ًاذهب إليه أوال، فذهب للثالث فوجـده قـد مـات، فعـاد للثـاين فوجـده : املاء، فقال الثاين

                                                           
م  المستدرك والبيه ع٢٣٤٢٣٤ م  المستدرك والبيه ع الحا شة ر هللا عنها الحا شة ر هللا عنهان عا   ن عا
ش ٢٣٥٢٣٥ خاري ومسند أحمد عن النعمان بن ال ش  صحيح ال خاري ومسند أحمد عن النعمان بن ال    صحيح ال
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لكـنهم فـازوا بوسـام ! اءمـات الثالثـة ومل يـشربوا املـ !!مات، فرجع إلبن عمه فوجـده مـات
ُإذا وصــلنا إىل هــذا الــشأن وهــذا احلــال، فــإن هللا ســيغري ، اإليثــار عنــد العزيــز الغفــار 

  .حالنا إىل أحسن حال
ِّ أن يصلح قلوبنا، وأن يذهب فساد نفوسنا، وأن يغـري حالنـا تبارك وتعاىلأسأل هللا  ُ ُ

  .عون أحسنهإىل أصلح حال، وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتب
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ.  

لة  -٢ ندرس تروايح الل   السادسة والع

ات   فقه األول

لنوافـل واالنـشغال مبـصاحل  َّالبعض رمبـا يظـن أين ال أحبـذ صـالة النوافـل أو القيـام 
ت، يعـرض عليـه عملـني َّالناس، ال، أ أطلب من املسلم أن يتفقه يف الدين ليعل ُم األولـو

لعمـل  يف وقت واحد، أحدمها يف مقام الفريضة، واآلخـر يف مقـام النافلـة، فعليـه أن يبـدأ 
  .الذي هو يف مقام الفريضة

ُإنسان نوى أن يصلي الرتاويح والتهجـد يف أحـد ليـايل رمـضان، وأبـوه أو أمـه : ًمثال
لـن أسـتطيع ألين : هـام، فهـل يقـول هلمـاطلبا منه أن حيـضر يف هـذه الليلـة ألمـر ضـروري و

ــرتاويح والتهجــد؟ ــوم لــصالة ال ــداء األب أو األم ! ســأذهب الي ــة ن ُفمــاذا حكــم هــذا؟ تلبي
فلة، واألوىل الفريضة   .ْفريضة، وهذه الصلوات كلها 

م سيد موسى فقالوسيد رسول هللا    : حكى لنا قصة حدثت يف أ

ــدا{ ــــج رجــ عا ــان جــ  ِ
َ ً ُ َُ ٌ ْ َ َ

ــان فيهــا، فأتتــه أمــه وهــو  َ، فاتخــذ صــومعة، ف ُْ َ َُ ُُّ َْ َ ً ََّ َ ََ
ِ

َ َ َ َ

، فقالـــــت ْـــــص َ َ َ ــــال: ُ ـــج فقـ ـ ـــ ـــا جــ َــ َ َ ُ ْ ََ ته، : ُ ـــ ـــ صــ ـــــل عــ ، فأق ـــ ــا رب أ وصــ ِـــ ِ
َ ََ َ ََ َ َ ْ َ

ِ
ِّ ِّ َ َ

، فقالت ص ان من الغد أتته وهو  فت، فلما  ْفان َْ َ َ َ ََ َُ ََ ُ ُ ْ َ
ِ

َ
ِ

َ َّ َ َ ْ
ـــ:  ـ ْا جـ ََ َج فقـالُ َ َ ِّـا رب : ُ َ َ

ــان مــــن الغــــد أتتــــه وهــــو  ــ فت، فلمــــا  ته، فانــــ ــــل عــــ صــــ ، فأق َأ وصــــ ُ َ َ َ َُ ْ َ
ِ

َ َ
ِ ِ ِ

َ َّ َ ََ ََ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ
ِ

ِّ

ــــت ــــص فقالـ ْـ َ َ َ ــــال: ُ ـــج فقـ ـ ـــ ــا جــ َـــ َ َ ُ ْ ََ ته، : ُ ـــ ـــ صــ ـــل عــ ــ ، فأق ـــ ِأي رب أ وصــ ِ
َ ََ َ ََ َ َ ْ َ

ِ
ِّ ِّ َ ْ
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ْفقالــت َ َ
ِاللهــم  تم: 

ُ َ َّ ــل ُ ائ ر بنــو إ َتــه حــ ينظــر إ وجــوه المومــسات، فتــذا ُِ َ ْ
ِ ِ

ُ َْ ََ ََ َ َْ
ِ َ

ِ ِ
ُ َُ َّ ُ

حــسنها، فقالــت ــ يتمثــل  انــت امــرأة  ادتــه و جــا وع ْج ََّ ٌَ َ ُ
ِ ِْ ُ

ِ
ُ َ ََ ُ َ ٌّْ ِ َ ْ

ِ
َ َ َُ َ َ نــه : َ تم ألفت ُإن شــ َّ َ

ِ ِ
ْ َ َ ْ ُ ْ ْ

ِ
ــــال ــم، قــ ـــ ـ َل َ ـــــت إل: ْ لتفـ ـــم  ـــه، فلـــ ــــت لـــ ِفتعرضــ

ْ ْ
ِ
َ ََ ْ َ َُ َ َّ ــأوي إ َ ـــ ــ ـــان  ـــ ــــا  ــ ــــت راع ـــا، فأتــ ِيهـــ

َ َ ِْ َ ْ َ َ َ

نتـه مـن نفـسها، فوقـع عليهـا فحملـت، فلمـا ولـدت قالـت ْصـومعته، فأم َْ َْ َ َ ََّ َ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ ِْ
ْ َ ْ

ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ َهــو : ََ ُ

ونه فقـــال ـــ لوه وهـــدموا صـــومعته وجعلـــوا  ـــج، فـــأتوه فاســـت ـ َمـــن جـــ َ ََ َْ َ َُ َُ ُ َ ُ ُ ْ ْْ َ َ ََ َُ َ ََ ََ ُ ْْ َْ َ
ا َمـــ: ِ

ــالوا ــــ م؟ قـ ـــــأن شــ
َ ْ ُ َ

ــــال:  ـــك، فقـــ ـــ ــــدت منـ ، فولـــ ـــ ـــ ـــذه الـ ـــ ــــت بهـ ـــ َزن َ َ ََ ْ
ِ ِ

ْ َ َ ِّ ِ
َ ِ

َ ْ
ِ

َ َ َ
؟:  ــــص ــــن الــــ ُّأيـــ

ِ
َّ َ ْ  

ـه، فقـال َفجـاءوا  َ َ َ
ِ ِ

ُ ف أ الـص فطعــن : َ ، فلمـا انـ ، فـص َدعـو حـ أصــ َ َ ََّ َ ََّ
ِ
َّ َ ََ َ َ َ ْ َّ َ َ

ِ
ُ َ

طنه، وقال  َ َ َ
ِ ِ

ْ َ
م من أبوك؟: ِ َا غ ُ ْ ََ ُ َ ُ

َ قال َ
ن الرا :  ِف َّ ٌ َ ُ

{٢٣٦  

ــن : أنطـــق هللا الغــــالم وهـــو يف املهــــد وقـــال ــن فـــالن الراعــــي، فنجـــاه هللا، لكــ أ ابــ
ــرى وجــــوه املومــــسات، فــــدعوة األب واألم  ُالــــشاهد أن هللا اســــتجاب لــــدعوة األم؛ أن يــ

ُّجمابة على الفور، وال ترد، قال  ُ:  

ث{  ث
ُ َ َ

ٍدعوات  َ َ ات َ ٌمستجا َ َ َ ْ ُ 
َ

َّشك  َ
َّفيهن 

ِ دعوة: ِ
ُ َ ْ ِالمظلوم، َ

ودعوة َ
ُ َ ْ َ ِالمسافر، َ َ ُ 

ودعوة
ُ َ ْ َ ِالوالد َ ِ ِولده  َع َ ِ َ{٢٣٧  

وأمـــه لـــيس هلـــا .... وعكـــسه رجـــل آخـــر آمـــن برســـول هللا، وكـــان يف بـــالد الـــيمن، 
ٌترتكـين ولـيس يل أحـد غـريك؟ وملـن : أريد أن أذهب ألرى النيب، فتقول لـه: غريه، يقول هلا

َّلكـن حـضرة النـيب حـدث .... ُوظل هكذا حىت انتقل حضرة النيب ومل يـره بعينيـه، فيبقى، 
  :عنه، فقال ألصحابه

ِأ{ 
م َ ْعل ْ س َ ُأو ْ ُبن َ ِعامر ْ

َمع َ ِأمداد َ
َ ِأهل ْ

من ْ َال ْمن َ
ٍمراد، ِ َ َّثم ُ

ُ
ْمن 
ٍقرن، ِ َ ان َ

َ
 

ِه ٌبرص ِ َ أ َ َف َ ُمنه َ ْ
إ ِ

َّ
َموضع ِ

ِ
ْ َدره َ ْ والدة ُله ٍم،ِ

ٌ َ
ِ

َهو َ َبها ُ ٌّبر ِ َأقسم ْلو َ َ ْ
 ِا َع 

ُألبره، ََّ َ َ
ِفإن  ِ

َ
َاستطعت  ْ َ َ أن ْ

ْ
َستغفر  ِ

ْ َ ْ ْفافعل  َلك َ َ ْ َ
  :ويف رواية أخرى، ٢٣٨}

إن{ 
َّ
َخ ِ ْ َ

ع  َالتا
ِ ِ

َّ
ٌرجل  ُ ُقال َ َ س،: ُله ُ ٌأو ْ ُوله َ والدة، َ

ٌ َ
ِ

ان َ و
َ ِه َ اض، ِ ٌب َ َ  

                                                           
رة ٢٣٦٢٣٦ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة ٢٣٧٢٣٧ مذي وابن ماجة عن أ ه رة  جامع ال مذي وابن ماجة عن أ ه    جامع ال
م عن عمر بن الخطاب ٢٣٨٢٣٨ م عن عمر بن الخطاب  صحيح مسلم والحا    صحيح مسلم والحا
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َفدعا َ َ
ه عزوجل َا  ُفأذه َ َ ْ َ

ُعنه  ْ إ َ
َّ
َموضع ِ

ِ
ْ ِالدرهم َ

َ ْ ِّ
ِته  ِ  ِ

َّ ُ{٢٣٩  

شفعن{ : وقال َّل َ َ ْ ٌرجل َ ُ ْمن َ
ِأم ِ

أل َّ
ْ َ

ْمن 
ِب ِ

م، َ ٍتم ِ
َ

ْومن 
ِ
َ ، َم َ ُ  

نه ُو َّ
ِ
س َ ٌأو ْ ُّالقر  َ

ِ
َ َ

{٢٤٠  

يوازن يف هذه األمور، أنـت ملاذا؟ ألنه وازن بني هذه، وبني تلك، فاملؤمن ال بد أن 
ُخــارج اليــوم لتــصلي الــرتاويح أو التهجــد، وحــدثت معركــة بــني اجلــريان، فهــل تطفــئ هــذه 

إذا فعلــت ذلـك فالــصالة كلهـا لــن تكــون ! ال شـأن يل؟: ُالنـريان أم تــذهب لتـصلي وتقــول
  .ْ، ألن األوىل أن تطفئ هذه النار املوجودةتبارك وتعاىلمقبولة عند هللا 
  :ُا وبقيت معهم وصاحلتهم، فإن حضرة النيب يبشرك ويقول لكوإذا أطفأ

أ {
َ

م  ْأخ ُ
ِ
ْ

َأفضل  َ ْ
ْمن ِ

ِدرجة ِ
َ َ ام َ ِالص

َ ة ِّ ِوالص
َ َّ ِوالصدقة؟ َ

َ َ َّ قالوا َ
َ

ا َ:  َ 

َرسول َُ ، َقال ِا َ
ح:  ُإص َ ْ
ِذات ِ

َ
ْالب  ُوفساد َ َ َ ِذات َ

َ
ْالب  الحالقة َ

ُ َ
ِ

َ {٢٤١  

  : رواية أخرىويف

 الحالقة{ 
ُ َ

ِ ِ
َ ُ ال أقول،َ ُ

َ تحلق الشعر:  َ َّ ُ
ِ
ْ َ

ن تحلق الدين،  َول ِّْ ُ
ِ ِ
ْ َ َ{ ٢٤٢  

  .والصالة والصيام والصدقة هنا يعين النافلة
ا ليلة السابع والعشرين من رمضان   :ليلة القدر يف مفهوم كثري من الناس أ

  :وأنت تريد أن حتيي هذه الليلة
ويك مشكلة، وليست عنـدك فرصـة لـتجمعهم قبـل العيـد إال يف وعرفت أن بني أخ

 علــى بعــضهما، وهــذا عمــل ين اإلثنــنيُأن أصــلح هــذ ْهــذه الليلــة لتــصلحهما، فمــا األوىل؟
  :املسلم، ألننا ولو كنا يف صالة اجلمعة، وحدثت أزمة صحية ألحد املصلني

خــذ هــذا الرجــل  ...،ًاْفــاألوىل أن نــرتك اجلمعــة ونــصليها ظهــر ونــذهب بــه ....  و
                                                           

م عن عمر بن الخطاب ٢٣٩٢٣٩ م عن عمر بن الخطاب  مسند أحمد والحا    مسند أحمد والحا
ا٢٤٠٢٤٠ اء هللا عز وجل لألل ا كرامات أول اء هللا عز وجل لألل رة  كرامات أول رة  عن أ ه    عن أ ه
    س أ داود ومسند أحمد عن أ الدرداء   س أ داود ومسند أحمد عن أ الدرداء ٢٤١٢٤١
مذي عن أ الدرداء ٢٤٢٢٤٢ مذي عن أ الدرداء  س أ داود وال    س أ داود وال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة السادسة والع  )١٥٥            (ه                ١٤٤٠دروس الل

  .إىل املستشفى
  :أو حدث حريق

  .ْفاألوىل أن نرتك املسجد ونذهب لنطفئ احلريق، وبعدها نصلي الظهر
ت،  ت، وال بــد للمــؤمن أن يتفقــه يف الــدين، ليعــرف هــذه األولــو هــذه امسهــا أولــو

  .سبحانه وتعاىلُحىت يكرم عند رب العاملني 
  :ُاإلمام الرتمذي 
  : علم الوالية يف اإلسالمتكلم يفٍوهو أول رجل 

ُعندما كان عمره سبع سـنني حفـظ القـرآن مـع رفاقـه يف ترمـذ، وترمـذ مدينـة صـغرية  ُ
ت روسيا اإلسالمية   .يف بالد تركمانستان يف مجهور

: هيــا نــذهب لنيــسابور ففيهــا علمــاء كبــار لنــتعلم مــنهم، فقــال هلــم: فقــال لــه رفاقــه
ــا لــيس هلــا غــريي، فقــال   أمــي أريــد أن أذهــب مــع هــؤالء ألطلــب : هلــاأســتأذن أمــي أل

  !.وملن ترتكين؟: العلم، فقالت له
ُفذهب زمالؤه، وحزن، ومن شدة حزنه كان يذهب للمقابر ويبكـي، ويف ذات يـوم 

ُ وأ أعلمـك العلـم الـذي َتعـال: حـزين؟ فحكـى لـه، فقـالملـاذا أنـت : ًوجد رجال وقال لـه
تيين كل ي دة، عليك أن  ُا امليعـاد وأ أجلـس معـك ألعلمـك وم يف مثل هذسيتعلموه وز

تيه كل يوم ويعلمه، وبعد اخلمس سـنني قـال لـه...  أصـبحت : ومكث معه مخس سنني، 
؟ قال: ًعاملا، مث قال له   :ال، قال: هل تعرف من أ

مك ُأ اخلضر، وأمرين هللا أن آيت ألعلمك لربك  ْ ِ.!!  
م ليعرف هذه األمور   !!.؟أين شباب هذه األ

ت، وأن نــسأل هللا  ــد فقهــا يف فقــه األولــو ً أن يزيــد فقهــا يف ديننــا، وأن يزي ً
  .يدلنا على ما هو األنفع واألرفع لنا عند هللا، حىت نكون من الفقهاء احلكماء العلماء

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ.  



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٥٦            (ه                ١٤٤٠دروس الل

لةودر نس الل عة والع   ٢٤٣ السا

ةوط :  درس العشاء-١ لة القدر استجا   دعاء ل

ـــا إن هللا  ـــدعاء، ف ـــة ال ــون ليلـــة القـــدر إجاب ـــذين حييـ   يعطـــي للمـــسلمني ال
َّيبسط يده للداعني، وال يرد أحدا مـنهم خائبـا مـا دام قـد أتـى بـشروط اإلجابـة الـيت بينهـا  ً ً

  .سيد األولني واآلخرين، سيد دمحم 
   صفاء القلب-١

  ، إلجابة الدعاء، هو صفاء القلب من كل شيء حنو اآلخرينوأول شرط
سامح-٢    ال

  :ومع صفاء القلب
  .ٌال بد أن يكون عند اإلنسان تسامح يف صدره جلميع من أساء إليه من املسلمني

 - كمـا تعلمـون - التسامح هـو أسـاس إجابـة الـدعاء يف هـذه الليلـة، وقـد كـان 
  . التسامح حىت مع أعدائهُيضرب به املثل األعظم على الدوام يف

ً يف إحـدى غزواتـه، وعنـد الظهـرية أنزلـت الـسماء مطـرا، وقعـد اجلـيش فقد كـان 
 إىل شـجرة يف الـوادي، وكانـت مالبـسه ًيسرتيح قليال يف وادي بني جبلني، ونظـر النـيب 

ملاء، فخلع ثيابه اخلارجية ونشرها على الشجرة، وعلق الـسيف يف غـصن مـن  ٍقد ابتلت  ُ َّـ
م حتتهاأ ا، و    .غصا

ُوتــصادف أن رجــال مــن الفرســان املــشهورين يف اجلزيــرة العربيــة كلهــا يــسمى غــورث َ ْ َ ً 
ُبن ِاحلارث، كــان مــن مجلــة أفــراد القبيلــة الــيت تنــازع النــيب وحتاربــه، فنظــر الرجــل مــن فــوق  ْــ ِ ــ َْ

ئمــا حتــت الــشجرة ومعلقــا ســيفه، ولــيس حولــه حــراس وال جنــ ًاجلبــل، فــرأى النــيب  ود وال ًَّ
ً وأقتلــه وأريــح العــرب مجيعــا منــه، فهــذه فرصــة أنــزل: خــدم، فقــال يف نفــسه نــزل وأمــسك ُ

ـم كـانوا ال يغـدرون،  بسيف النيب، وكانت العـرب مـع اجلاهليـة الـيت انتـشرت بيـنهم، إال أ
                                                           

ي ٢٤٣٢٤٣ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٥٥//٣١٣١ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٦٢٦ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٥٧            (ه                ١٤٤٠دروس الل

  !ليس عندهم غدر رغم اجلاهلية
ًيعــين مــستحيل أن يقتــل رجــال مــن وراء ظهــره، فيــشنعوا عليــه أنــه لــيس رجـــال  وال ً

لفروســية، وال ًشــهما وال فارســا، وكــانوا يــشتهرون  ــد أن تكــون وجهــا لوجــه، ً ًفروســية ال ب
  :من مينعك مين  دمحم؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص بقول تتزلزل منه اجلبال: فأيقظ الرجل النيب وقال

 }، ـــسقط ُا َفـــ َ َ َ
ف  ـــس ُالـــ ْ ــــن َّ ْمــ

ــــده، ِ ِــ ِ
ــــذه َ ُفأخــ َ َ َ

ــــول  ُرســ ــــال ملسو هيلع هللا ىلص ِا َُ َفقــ َ َ
ــــن:  ْمــ َ 

َمنعــك ُ َ ْ ؟ َ ِّمــ
َقــال ِ َ

ْكخــ ْكــن:  َ
ٍآخــذ،  َقــال ِ َ

ــشهد:  أ
ُ َ ْ َ

أن 
ْ

 
َ

َإلــه 
إ ِ

َّ
؟ ِ َقــال ُا َ

 :،
َ

 

ـــ ـ ِّول
ِ

َأعاهــــدك َ ُ
ِ

أن َ
ْ

 
َ

َأقاتلــــك، 
ِ

َ
و 

َ ــــون َ أ
َ

َمــــع  ٍقــــوم َ
ْ َ

َقاتلونــــك،  َ
ِ

َ ـــ ُ فخـ
َ َ

له،  ـــ ُسـ
ِ

َ 

َقال َ
َفذه:  َ َ

ِالرجل إ َب
ُ ُ ه، َّ ِأصحا ِ

َ َقال ْ َ
قد: 

ْ َ
م  ْجئت ُ ْ

ْمن ِ
ِعند ِ

ْ
ْخ ِ

َ
الناس  

َّ
{٢٤٤  

ــا حــضرة النــيب، وأمــر أن ! مــا هــذه األخــالق النبيلــة؟ ــا البــضاعة الــيت محلهــا لن إ
  . حنملها يف كل بقاع األرض

  !.ُ قوم لقد جئتكم من عند خري الناس: فالرجل ذهب لقومه وهو يقول
ً أشد الناس تساحما النيب فكان ُّ.  

َّفعندما ذهب إىل الطائف يدعو أهلها إىل اإلسـالم بعـد أن كذبـه أهـل مكـة، ولكـن 
  :أهل الطائف كذبوه وآذوه، وعند عودته وقف يف جانب من الطريق يناجي هللا ويقول

ـــاس{  ـــ النـــ ــــوا عـــ ـــ وهــ لـــ ــــة ح ـــو وقلــ ــــعف قـــ ـــكو ضــ ـــك أشـــ ـــ ــــم إل َاللهــ َ
ِ

َّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ  

ــن َـــا أرحـــ ، إ مـ ، وأنـــت رب المستـــضعف ، أنـــت أرحـــم الـــراحم َم الـــراحم َ َ ََ َ ُ ُ َُّ َ َ
ِ ِ

َ

ــب  ــه، أم إ صــديق ق الغلظــة والوجــه ال لقــا  لــ إ عــدو يتجهمــ  ٍت ٍ
َ َ ْ

ِ ِ ِ َِ ِ
َ َُ َّ َ َ ٍّ ُ َ َ

، غـ أن عافيتـك أوسـع ـا ـك غـضب عـ فـال أ كن  ته أمري، إن لم  ُمل ٌَ ْ ََ ََ ََّ َْ َّ َ َ ْ ،    

قـت لـه الظلمـات، وصـلح  َأعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الـسموات، وأ ُ ُ ْْ َ َ َ َ َ
ِ

ْ َ ُ

ـــــخطك، ـــ ــــل  ســـ ـــ حــــ ك، أو  ــــض ـــ ـــ ل  غـ ـــ ـــ ـــرة أن يـــــ ـــ ــــ ا واآلخـ ـــدن ـــ ـــ ـــــر الــ ـــ ــه أمـــ ـــ ـــ ـــ َعل َُ َ َ
ِ

َّ ُِ ِ
َ ََ َ ْ ُّ ُ  

ك  ، وال حول وال قوة إ  َولك العت ح تر ََّ َ ُ َ َُ ْ َ ْ
{٢٤٥ 

                                                           
م  المستدرك٢٤٤٢٤٤ م  المستدرك مسند أحمد والحا    مسند أحمد والحا
ر٢٤٥٢٤٥ ـــخ دمشق البن عسا ـ ا وتار ر معجم الط ـــخ دمشق البن عسا ـ ا وتار    معجم الط



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٥٨            (ه                ١٤٤٠دروس الل

  : وقال له ملك اجلبال،تبارك وتعاىلفأنزل هللا 

ت أن أطبق عليهم األخشب فعلت، فقال له رسول ا {  ِإن ش ُ َُ ُ ََ ُ
ِ

َ
ِ

ْ
 : ل

ئا  ه ش ك  ، ال  د ا ع ج ا من أصالبهم من  خ ِأرجو أن  ِِ ِ
ُ َ ُُ َ

ِ
َ ْ ُ{٢٤٦  

  طمــع أن خيــرج واألخــشبني يعــين اجلبلــني احمليطــني مبكــة، لكــن الــرءوف الــرحيم 
م من  ، فإذا كان هذا حـال النـيب، فمـاذا قـال لنـا النـيب سبحانه وتعاىليوحد هللا من أصال

   :فيما بيننا وبني بعضنا؟ قال 

 }
َ

ُّحل  ِ
ٍلرجل َ

ُ َ أن ِ
ْ

َيهجر  ُ ْ ُأخاه َ َ
فوق 

َ ْ َ
ث  ِث

َ َ
ال،  ٍل

ان َ ِلتق
َ ِ

َ عرض َ ُف ْ ُ َ
هذا 

َ َ 

عرض ُو ْ ُ هذا، َ
َ هما َ َوخ ُ ُ ْ ََ

دأ ِالذي  ي
َ ْ َّالس َ

ِم ِ
َ

{٢٤٧  
لكــن لــو أراد أن يــستهزئ بــه، ويــسخر منــه، وحيــاول أن يرمــي عليــه، فــسيدخل يف 

ذا{  :أوصاف املنافقني و
َ
ِ
َخاصم َ َ َ

َفجر  َ َ
 {٢٤٨  

لـشكاوى الكيديــة  ألنـه حـاول أن يتطـاول عليـه بلــسانه، وحـاول أن يتطـاول عليـه 
  :ُاليت ليست هلا أصل، وحياول أن يشنع عليه بصفة ليست فيه، مع قوله 

ْمن { َأشاع َ َ
ٍمسلم ْامرئ َع  ِ ْ لمة ُ

َ َ ٍاطل ِ ِ
نه َ ش ُل َ

ِ
ُ
َبها ِ ا، ِ ِ َالدن ْ ُّ

ان 
َ

 َع َحقا 

أن ِا
ْ

ه  ُذي َ ِ
َبها ُ َمن ِ

النار ِ
َّ

َّح  َأ َ ِ
َبنفاذها َ

ِ
َ َ

ِ {٢٤٩ 

م، فكيف مبن يهجر سنة؟   :قال ! فاملؤمن ال يهجر أكثر من ثالثة أ

} 
َ

ُّحلَ  ٍلرجل ِ
ُ َ أن ِ

ْ
َيهجر  ُ ْ ُأخاه َ َ

فوق 
َ ْ َ

ث  ِث
َ َ

ال، ومن  ْل َ
ٍ

َهجر َ َ ُأخاه َ َ
سنة 

ً َ َ  

َفهو ُ ِكسفك َ
ْ ِدمه َ ِ

َ {٢٥٠  
ًمن خياصم أخاه سنة كمن قتله متاما بتمام َ َ!!  

دبـوا علـى مائــدة النبـوة، انظـروا إىل فعــاهلم سـيد اإلمــام : ولـذلك الـشباب الــذين 
                                                           

خاري وا٢٤٦٢٤٦ خاري وا صحيح ال مة صحيح ال مةبن خ   بن خ
خاري ومسلم عن أ أيوب األنصاري ٢٤٧٢٤٧ خاري ومسلم عن أ أيوب األنصاري  ال    ال
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٢٤٨٢٤٨ خاري ومسلم عن ع د هللا بن عمرو ر هللا عنهما ال خاري ومسلم عن ع    ال
ث البن وهب عن أ الدرداء ٢٤٩٢٤٩ ث البن وهب عن أ الدرداء  الجامع  الحد    الجامع  الحد
   س أ داود ومسند أحمد عن أ خراش السل  س أ داود ومسند أحمد عن أ خراش السل ٢٥٠٢٥٠



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٥٩            (ه                ١٤٤٠دروس الل

ُ كــان لــه أخ غــري شــقيق مــن أم أخــرى، امســه دمحم بــن احلنفيــة،  ُاحلــسن بــن اإلمــام علــي ٌ
  .نسبة إىل أمه، وحدث بينهما خالف، واخلالف وارد يف وجهات النظر

ــن احلنفيــة وريقــة وأرســلها للحــسني قــال فيهــا أ وأنــت نتــساوى يف : فكتــب دمحم ب
مــرأة مــن بــين  وال نتــساوى يف األم، فــأ أمــي ا- يعــين أبــو علــي بــن أيب طالــب -األب 

ً، فــضال عــن أنــك أكــرب مــين ســنا، حنيفــة، وأنــت أمــك الــسيدة فاطمــة بنــت رســول هللا  ً
َّ وسـلم علـي ألين ال أريـد أن َوالد، فإذا وصلك خطايب هذا فتعـالواألخ األكرب يف مقام ال ِّ

خلريية يف احلديث دونك   .أفوز 
هما{ : ألن احلديث يقول َوخ ُ ُ ْ ََ

دأ ِالذي  ي
َ ْ َّالس َ

ِم ِ
َ

{٢٥١  
ـم، ومنـشي علـى هـديهم، فـال يكـون عنـد املـؤمن يف  هؤالء الذين جيـب أن نقتـدي 

   ...أي حلظة من اللحظات غضاضة أو شحناء بينه وبني أخيه
  : قال يف قبول الدعاءخاصة أن النيب 

ُتعرض { َ ْ ُ
ُاألعمال  َ ْ َ

َيوم عزوجل ِا َع  ْ ْاالثن َ َ س، ْ ِوالخم
َ غفر َ ُف ِ

ْ َ َ
 َما ِإال ُا 

ان
َ

ْمن 
ِ ، ْمشاحن َ

ِ
َ ِقاطع ْأو ُ

َ
ٍرحم   ِ َ{٢٥٢  

فالــذي يــدعو يف ليلــة القــدر مهمــا يــدعو، إذا كــان يف صــدره شــحناء، أو يف صــدره 
ُبغــضاء، أو يف صــدره عــداء ألي مــسلم مــن املــسلمني، فــرييح نفــسه وال يــدعو، ألنــه يقــيم  ٍ

  .على نفسه احلجة أمام رب العاملني
اخلـالف يف (وارد يف وجهات النظر، لكن القاعدة بـني الـصحابة األجـالء واخلالف 

فال يوجـد حجـر علـى اآلراء، ألن مـصيبة هـذا العـصر أن كـل ) الرأي ال يفسد للود قضية
واحد يقتنع برأيه وخاصة يف الدين، ويريد أن يفرضه علـى اآلخـرين، ملـاذا  أخـي؟ الـدين 

  .رتضي برأي آخرواسع، وأنت ارتضيت برأي فاترك غريك ي
ٌال يفـىت ومالـك يف املدينـة: (اإلمام مالك الذي كان يقال يف حقـه ًألف كتـا امسـه ) ُ َّـ

ٌ، فذهب إليه اخلليفة أبـو جعفـر املنـصور، وكانـت الدولـة اإلسـالمية دولـة واحـدة، )املوطأ(
                                                           

خاري ومسلم عن أ أيوب األنصاري ٢٥١٢٥١ خاري ومسلم عن أ أيوب األنصاري  ال    ال
ا عن أسامة ب٢٥٢٢٥٢ ا عن أسامة ب معجم الط د  معجم الط د ن ز   ن ز
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ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٦٠            (ه                ١٤٤٠دروس الل

ُهـــو الكتـــاب الـــذي تـــستقى منـــه كـــل التـــشريعات ) املوطـــأ(ُ إمـــام أريـــد أن أجعـــل : فقـــال
  :َِومل؟ قال: ال، قال: قرره يف كل املمالك واإلمارات اإلسالمية، فقالسن

ــل واحــــد مــــنهم فقــــه،   إن أصــــحاب رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تفرقــــوا يف كــــل الــــبالد، ومــــع كــ
ِّفال حتجر واسع فضل هللا    !.تبارك وتعاىلُ

  !ال؟ صاحب املؤلف: من الذي يقول
: ًشره لــك جمــا يفــرح، ولــو قــالوا لــهننــ: فعنــدما يكــون صــاحب مؤلــف ويقولــون لــه

  .سنقرره يف كل اجلامعات، فلن يكون أحد مثله يف فرحته
ًفمــن رمحــة اإلســالم أنــه ديــن ســعة، يــسع اخللــق مجيعــا، فاألئمــة األربعــة أخــذوا مــن 
ت أحـد مـنهم بـشيء مـن عنـده، فلـم اخـتالفهم يف  َكتاب هللا، ومـن سـنة رسـول هللا، ومل  ِ َّ ُ

ًعة للمــسلمني، فمــن مل جيــد ســعة يف هــذا الــرأي، جيــد ســعة يف الــرأى وجهــات النظــر؟ توســ
ألسانيد من كتاب هللا، ومن سنة رسول هللا  َُّاآلخر، وكله مستمد  ٌ.  

 اخلــالف يف الــرأي ال يفــسد للــود قــضية، ألن - و ليتنــا نعــود إليــه -فكــان املبــدأ 
َّآفة العصر العصبية، والعصبية للـرأي، ومل تتعـصب لرأيـك مـادام هـذا مـن الـدين، وهـذا ! ؟َِ

م  خـذون مـا حيبونـه ومـا يناسـب طاقـا من الدين، وأنت ارتـضيت بـرأي، فـاترك اآلخـرين 
م من هذا الدين، وهذا الدين أنزله هللا ليسع اخللق أمجعني   .وقدرا

  :ٌفكل حكم من أحكام هللا
ٌفيه نصيب للقوي، ونـصيب للمـريض، ونـصيب للرجـل، ونـصيب للمـرأة، ونـ ٌ ٌ ٌصيب ٌ

لكـن هـل هـذا   ...ٌللذي يعيش يف بيئة صحراوية، ونصيب للـذي يعـيش يف البيئـة القطبيـة
ولـوأردت أن تطبـق مـا اخرتتـه علـى املـسلمني  !فكـل واحـد لـه مـا يناسـبه ... مثل هذا؟ ال

  .َّأمجعني فتكون قد قيدت وحجرت على دين هللا وعلى املسلمني
، وما أسرر وما أعلنا، وما أظهر َّ أن يعفو عنا ما قدمنا وما نسأل هللا  َّأخر

َّوما أبطنا، وما علمنا وما مل نكن نعلم، ونسأله تبارك وتعاىل لنا أمجعني العفو والعافية يف 
  .الدين والدنيا واآلخرة
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ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٦١            (ه                ١٤٤٠دروس الل

لة -٢ ــــح الل ندرس تراو عة والع    السا

لة القدر ة دعاء ل وط استجا مال     الرحمة-٣     :است

ـا تبـارك وتعـاىل املـوىل مي وصف نبينا الكر حـب صـفة يريـد هللا منـا أن نتقـرب   
ا لنفوز مبا لديه، فقال    :إليه، فنتخلق 

خلق الخلق{  ل أن  ا ق َإن ا كتب كتا ََ ْ َ ْ ََّ ْ َ
ِ

َ َ َ
، فهو : ِ قت غض إن رحم س

َ
ِ

َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َّ

توب عنده فوق العرش  ْم َ َ ْ َ ُ َ ْ
ِ

ٌ ُ َ{٢٥٣  

ــار صــفة اهللا  ــه اخت   : لرمحــة، وقــال فيهــا يف كتاب                     

  :ًومل يكشف لنا منها يف الدنيا إال جزءا من مائة، قال  ))األعرافاألعراف١٥٦١٥٦((

َجعل{  َ الرحمة ُا َ
َ َ ْ مائة َّ

َ َ
ٍجزء، ِ

ْ َفأمسك ُ َ ْ َ
ُعنده  َ ْ

سعة ِ
ً َ ْ سع ِ َو

ِ ْ
ِ
َوأنزل َ َ ْ َ ِ 

ْاألرض َ ْ
ْجزءا  ِواحد ُ

ْفمن ا،َ
ِ
َ

َذلك 
ِ
َ

ِالجزء 
ْ احم ُ ُت َ َ َ ئق َ ُالخ

ِ
َ َ

َّح  َترفع َ َ ْ ة َ الدا
ُ َّ َّ

 

َحافرها َ ِ
ْعن َ َولدها َ

ِ ة َ خش
َ َ ْ َ

أن 
ْ

ه   ُتص َ ِ
ُ

{٢٥٤  

ـــول هللا  ـــصاة وأنبـــــأ رســ ـــن العــ ـــضب مــ  أن الكائنـــــات ذات البـــــأس الـــــشديد تغــ
م عصوا هللا   :، كما ورد يف األثر واملذنبني يف كل يوم، وتود هالكهم وإهالكهم، أل

ي أن ، يا رب: تقول، ُما من يوم تطلع شمسه إال وتنادي السماء (( ائذن ل

َأسقط كسفا على ابن آدم؛ فقد طعم خيرك ً ا رب: ومنع شكرك، وتقول البحار، ِ ِي ّ ،

رك م خي د طع ن آدم؛ فق رق اب ي أن أغ ال، ُائذن ل ول الجب كرك، وتق ع ش ا : ومن ي

رك، ابن آدمُائذن لي أن أطبق على ، رب م خي كرك، ِفقد طع ع ش ول هللا ومن ، فيق

وهم دعوهم دعوهم،: تعالى ادي،  لو خلقتموهم لرحمت م عب ي ، َّإنه ابوا إل إن ت َّف
  )). وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم.فأنا حبيبهم، 

ٌ مـدى هــذه الرمحــة، وكـان يف إحــدى الغــزوات، وامـرأة مــن األعــداء َّوصـور النــيب 
                                                           

رة ٢٥٣٢٥٣ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة ٢٥٤٢٥٤ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
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ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٦٢            (ه                ١٤٤٠دروس الل

نونة حىت وجدتـه، فارمتـت عليـه ومحلتـه ه منها رضيعها صغريه ا، فأخذت تبحث عنه كا
خذه أحد منها، فقال  ا ختشى أن    :ٌواحتضنته بقوة، كأ

أترون{ 
َ ْ َ ِهذه ُ ِ

طارحة َ
ً َ َولدها َ َ النار، قالوا ِ َ

َّ
 :،
َ

َفقال  َ َ
ُأرحم ُ:  َ اده ْ ِع ِ َ ِ ِ  

ْمن
ِهذه ِ ِ

َبولدها َ
ِ َ

ِ {٢٥٥  

ُعة، وهللا ألنه رحيم حيب كل رحيم، عنـدما نريـد أن يرمحنـا هللا ويعافينـا رمحة هللا واس ٌ
ُمــن مــرض وبــالء، ويرمحنــا ويزيــل عنــا الغــالء، ويرمحنــا وينــصر علــى األعــداء، مــاذا نفعــل 

  :ً مبينا يف عبارة وجيزةقال : لنأخذ رمحة هللا هذه؟ نسأل سيد الرسل واألنبياء

الراحمون{ 
َ ُ ِ ُيرحمهم َّ ُُ َ ْ ُلرحمن،ا َ َ ْ ُارحموا َّ َ ْمن ْ ْاألرض ِ َ َ ْ

م  ْيرحم ْ َ ْ ْمن َ ِالسماء  ِ َ َ َّ{٢٥٦  

ًفال تكثروا من الدعاء، ولكن الرمحة أوال، ولذلك أقول ملـن يقـضون يف ليلـة القـدر 
ـــدعاء ــاعة يف الـ ــــصف ســ ــن ن ـــر مــ ـــدعاء، أو أكثـ ــل : ســــاعة يف الـ ـــيد الرســ أهكــــذا قــــال سـ

  :شة عندما قالت له السيدة عائ! واألنبياء؟

ت{  َا رسول هللا أرأ ْ إن َ
ْ
ُعلمت ِ ْ ِ

لة ُّأي َ ٍل لة ْ ل
ُ القدر ْ

ْ َ
ُأقول َما  ُ

َفيها؟ 
َقال ِ َ

ِ قو:
ُ

: 

َّاللهم َإنك ُ َّ
ٌّعفو ِ ُ م َ ُّتحب ٌك

ِ
ُ

َالعفو  ْ ُفاعف َ ْ َ
ِّع  َ {٢٥٧  

ٌّاللهم إنك عفـو ( فقط ًا واحدَاال، أعطاها سطر! هل أعطاها دعاء يستغرق ساعة؟
ُكرمي حتب العفو فاعف عنا ٌ.(  

َفلم نزيد ونعيد؟! أليس هذا كالم حضرة النيب؟ ِ!  
  :نزيد ونعيد يف الرمحة، قال 

الراحمون{ 
َ ُ ِ ُيرحمهم َّ ُُ َ ْ ُالرحمن، َ َ ْ ُارحموا َّ َ ْمن ْ ْاألرض ِ َ َ ْ

م  ْيرحم ْ َ ْ ْمن َ ِالسماء  ِ َ َ َّ{٢٥٨  

  !!وهذا فعل وليس قول

                                                           
خاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ٢٥٥٢٥٥ خاري ومسلم عن عمر بن الخطاب  ال    ال
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٢٥٦٢٥٦ مذي وأ داود عن ع د هللا بن عمرو ر هللا عنهما جامع ال مذي وأ داود عن ع    جامع ال
شة ر هللا عنها٢٥٧٢٥٧ مذي وابن ماجة عن عا شة ر هللا عنها جامع ال مذي وابن ماجة عن عا    جامع ال
د هللا بن عمر٢٥٨٢٥٨ مذي وأ داود عن ع د هللا بن عمر جامع ال مذي وأ داود عن ع   و ر هللا عنهماو ر هللا عنهما جامع ال
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ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٦٣            (ه                ١٤٤٠دروس الل

  :تمعنا اإلسالمي اآلن يف أشد املسيس ألن نرتاحم مع بعضناوحنن يف جم
خـذ مكـسبا قلـيال، واملـدرس خيلـص يف عملـه فـال يـذهب  ُالتاجر يـرحم املـشرتين و ً ً
خذ منهم ما تيسر ويعايف الفقري، والطبيب كذلك ينـصح مرضـاه مبـا  َّلدرسه إال القليل، و

ٌيرضــي هللا، وكـــل يف جمـــال عملـــه، إذا انتـــشرت الرمحــ تبـــارك ة بـــني مجـــوع املـــؤمنني فـــإن هللا ُ
لــدعاء، ألنــه يعلــم مــا يف القلــوب، وتعــاىل َّ ينظــر إلينــا ويرمحنــا، حــىت ولــو مل تتفــوه ألــسنتنا 
  :، وانتبهوا للحديثقال 

س { َل ْمن ْ
ِأم ِ

ْمن َّ َّجل ْلم َ
ِ

نا، ُ كب
َ َ

رحم ِ ْو َ ْ َ نا، َ صغ
َ َ ِ

عرف َ ْو ْ َ لعالمنا َ
َ
ِ ِ ُحقه َِ َّ َ {٢٥٩  

ــوق  ـــسن، وحقـ ـــار ال ـــشيوخ وكب ــوق ال ــرف حقـ ــلة، فنعـ م الفاضـ ـــأل ـــد أن نرجـــع ل نري
ـم حيتـاجون إىل جرعـات حنـان ومـودة ورمحـة أكثـر  َّـاألطفال، وخاصة األطفال الرضع، أل

  :من حاجتهم إىل الطعام والشراب، إذا رجعنا هلذا فإن هللا يرمحنا، قال 

خ ْلوال{  شي
ٌ ُ ُ

ع،  ٌر اب ُ ٌوش َ َ ٌخشع َ َّ ُ
ٌوأطفال ، َ ْ ٌرضع، َ َّ ــهائم ُ ُو ِ

َ َ ٌرتع، َ َّ َّلصب ُ م َ ُعل ْ َ 

َالعذاب َ ا  َ   ٢٦٠}َص

ــم  مــا الــذي مينــع نــزول الــبالء؟ وجــود هــؤالء بيننــا، فــال بــد أن يكــون عنــد رمحــة 
ا عالمة اإلميان، حىت يرمحنا الرحيم    .فإذا توافرت الرمحة بني املؤمنني فإ

ٌأن يكــون اإلنــسان املــؤمن رحــيم، رحــيم بزوجــه، رحــيم   مــا عالمــة صــدق اإلميــان؟ ٌ
ٌوالده، رحيم جبريانه، رحيم بعمالئه، رحيم بكل شيء، حىت كانت تتجلى رمحـة أصـحاب  ٌ ٌ

، مل يكــن واحــد مــنهم يــدفع البــاب بقــوة، ولكــن برفــق ملــاذا؟ !النــيب يف غلــق البــاب وفتحــه
م تعودوا الرمحة يف كل شيء، فإذا تعود على هذه ٌ الرمحـة اإلهليـة، فهـذا دليـل صـدق أل

  . اإلميان
  :قال  وما دليل عدم صدق اإلميان؟

ع الرحمة إ من ش {  ٍّال ت َ
ِ

َّ َ ْ َّ ُ َ ُ
{٢٦١  

                                                           
ادة بن الصامت ٢٥٩٢٥٩ ا عن ع ادة بن الصامت  مسند أحمد والط ا عن ع    مسند أحمد والط
رة ٢٦٠٢٦٠ ا عن أ ه ع الموص والبيه عن والط رة  مسند أبو  ا عن أ ه ع الموص والبيه عن والط    مسند أبو 
رة ٢٦١٢٦١ مذي وأ داود عن أ ه رة  جامع ال مذي وأ داود عن أ ه    جامع ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  عة والع لة السا  )١٦٤            (ه                ١٤٤٠دروس الل

 يف كــل معــاركهم مــع الــدول اإلســالمية هــل - قــاتلهم هللا -ولــذلك جتــد الكــافرين 
 وعطـف يف كـل ، ال، بينما احلـروب اإلسـالمية كلهـا رمحـة وحنـان!!عندهم ذرة من الرمحة؟

إلميـ ُان، فـال تنـزع الرمحـة إال مـن شـقي، املواقع القدمية واحلديثة، ملاذا؟ ألن الرمحة تقـرتن 
ُرأى رجل من أكابر العرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقبل أوالده من فاطمة احلسن واحلسني، فقال ُِّ ٌ :  

م؟{  ان لون ص ْأتق َ َِّ ْ
ِ

َ َ ُ
لهم، فقا!  فما نق

َ ََ َْ ِّ َُ ُ
ُّل الن 

ِ
َّ َ:  ع ا ُ أو أملك لك أن ن َ َ َ ْ َ ُ

ِ
ْ َ

ك الرحمة من قل
َ َ ْ َّ َ

ِ
َ ْ

  ٢٦٢}! ؟ِ
  : أخرىويف رواية لك؟ فأنت ليس عندك رمحة يف قلبك، يعين ماذا أفعل

ل الن {  ُّق
ِ
َّ َّ ٍّع َبن َالحسن ُوعنده ر هللا عنهما، َ َ ْ

ِ
ع َ ُاألق ْ َ

ُبن  س، ْ ِحا
َ 

َفقال َ َ
األق 

ْ َ
ُع إن: َ

َّ
ة ِ ِ ع

ً َمن َ
لت َما ِالولد ِ ُق َّ َ

ْمنهم  ُ ْ
  ،!أحدا ِ

فنظر
َ

ه  ِإل ْ
َفقال  ا ُرسول ِ َ

ْمن ال يرحم  يرحم:  َْ َْ ُْ ََ َ{ ٢٦٣  

ُفتقبيـــل الـــصيب أحـــسن مـــن وجبـــة كاملـــة تعطيهـــا هلـــذا الـــصيب، يف منـــوه، ويف حالتـــه 
ــل أحوالــــه   : ذا أمــــر هللا فقــــال، ملــــا!النفــــسية، ويف صــــحته اجلــــسدية، ويف كــ          

                           ))ـــصناعي ) ) البقـــــرةالبقـــــرة٢٣٣٢٣٣ ـــنب، فـــــاللنب الــ ــل اللــ ــن أجـــ لـــــيس مـــ
دهــد عليــه، وتربــت عليــه، وتنظــر إليــه، وتعطيــه العطــف،  موجــود، ولكنهــا عنــدما ترضــعه 

ـذه األخـالق اإلميانيـة شأوتعطيه احلنـان، وتعطيـه احلـب، وتعطيـه املـودة، فينـ َّـ خملق  إذا .. ُ
خــذ هــذه األوصــاف؟ ولــذلك ينــشأ ســريع النرفــزة، ! رضــع األلبــان الــصناعية، فمــن أيــن 

ـــاذا؟ ــــب، ملـــ ـــي القلــ ــــضب، وقاســـ ـــريع الغــ ـــسلمة .... وســـ ــن أم مـــ ــــع مــــ ــه مل يرضــ   ....  ألنــــ
  .هذه األوصاف اإلسالمية

ِّإلينــا بعطــف وحنــان، ويبــدل  أن يرزقنــا الرمحــة يف قلوبنــا، وأن ينظــر نــسأل هللا 
ــن عبـــاده  ــرة مـ ـــا يف الـــدنيا مـــن عبـــاده الرمحـــاء، ويف اآلخـ ـــا إىل أحـــسن حـــال، وجيعلن حالن

  .السعداء، ويف اجلنة يف جوار سيد الرسل واألنبياء
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم َّوصلى هللا وسلم و َّ

                                                           
شة ر هللا عنها٢٦٢٢٦٢ خاري ومسلم عن عا شة ر هللا عنها ال خاري ومسلم عن عا    ال
رة ٢٦٣٢٦٣ رة  صحيح مسلم عن أ ه    صحيح مسلم عن أ ه



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الثامنة والع  )١٦٥            (          ه      ١٤٤٠دروس الل

لة  ن درس الل   ٢٦٤الثامنة والع

ــــح او ة    : درس ال ة القرآن   األشف

ايته ًال بد لكل مؤمن أن يقف وقفة مع نفسه   .. وقد أوشك رمضان عاى 
قـــرأ كتـــاب هللا، فمـــاذا خرجنـــا منـــه لنـــستفيد بـــه يف حياتنـــا ويف نفوســـنا وأجـــسامنا 

يت العام املقبل إن شاء هللا؟   !.وقلوبنا طوال العام حىت 
  ..ًا  جعل لألجسام أمراضسبحانه وتعاىلوهللا 

جعـل عالجهـا فيمـا خيـرج مـن األرض مــن نبـات، ومـن حيـوان، ومـن البحـار، ومــن و
  :كل شيء خيرج من عامل األرض، قال 

ا{  اد َ َع َ ِ ، ْتداووا، ِا َ َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

ْضع ْلم َا  َ ًداء َ إ َ
َّ
َوضع ِ َ ًشفاء  ُله َ َ

ِ{٢٦٥  

الزمـان؛ أمـراض واألمراض األشد خطورة على بين اإلنسان واليت استشرت يف هذا 
  : القلوب وأمراض النفوس، وعالجها يف قول هللا                               

                           ))يونسيونس٥٧٥٧((.  
ما الذي يعاجل الشك الذي يف صـدر اإلنـسان، أو اخلـوف أو القلـق أو الـضجر أو 

  ابه ذلك؟اهلم أو الغم وما ش
   !!ال يوجد دواء لذلك يف الصيدليات، وال عند طبيب من أطباء األجساد

  فأين أدويتها؟
                                               ))اإلسراءاإلسراء٨٢٨٢((  

يت وننزل من القرآن ما هو دواء، ألن الدواء إذا تعاطـاه املـرء قـد : ُمل يقل هللا 
  !ُلشفاء وقد يزيد الداء

                                                           
ي ٢٦٤٢٦٤ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٦٦//١١ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٧٢٧ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
ك ٢٦٥٢٦٥ مذي وس أ داود عن أسامة بن  ك  جامع ال مذي وس أ داود عن أسامة بن     جامع ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الثامنة والع  )١٦٦            (          ه      ١٤٤٠دروس الل

  .سبحانه وتعاىلٌلكن أشفية القرآن شفاء حمقق، ألن الذي أنزهلا هو هللا 
ّأشــفية القــرآن هــي الــيت حنــن يف أمــس احلاجــة إليهــا اآلن، فتعــالوا ننظــر يف الروشــتة 

  .لنعرف ما يعاجله القرآن من األمراض اليت نعاين منها أمجعني

تغفار   ساال

  :قال هللا تعاىل
                 ))نوحنوح١٠١٠ ( (  

  هذا شفاء امسه االستغفار، وماذا يعاجل؟
                 ))وهذا واحد))نوحنوح١٠١٠ !  
                            ))نا وهذا اثن))نوحنوح١١١١!  
                وهذا ثالثة   
       وهذا أربعة :  
                   وهذا مخسة   
                    ))وهذا السادس))نوحنوح١٢١٢ .  

له؟   اإلنسان يف الدنيا ما الذي يشغل 
لـه يف البدايــة والنهايــة أمـر اآلخــرة، كيـف أخــرج مــن  - ًإذا كـان تقيــا نقيـا يــشغل  ً

ف العظـيم كيـف يكـون الدنيا؟ عند خروج الروح كيف تكون اخلامتـة؟ ويف املوقـ
 حايل؟ ويف احلساب وامليزان والصراط، كيف يكون حايل؟

o ـذا الـشفاء   :  فا أمنها لنا                             

ما دام سيغفر لإلنسان الـذنوب ويـسرت لـه العيـوب، فتكـون لـه  ))نـوحنـوح١٠١٠((
ٍّهـذا أول عـالج هلـم ، وسـبحانه وتعـاىلالبشرى يوم لقاء عالم الغيـوب 

  .يتملك املؤمنني



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الثامنة والع  )١٦٧            (          ه      ١٤٤٠دروس الل

أنت مما ختاف؟ من سـوء اخلامتـة، حـىت األنبيـاء، فقـد كـان سـيد يوسـف يـدعو  -
  : ويقول                             ))يوسفيوسف١٠١١٠١((. 

o   ومـــن الـــذي يـــضمن حـــسن اخلامتـــة؟ الـــذي يـــداوم علـــى االســـتغفار
  . ويضمن أمور اآلخرة يضمن املغفرةتبارك وتعاىل

 الناس يف الدنيا ماذا يريدون؟ -

ت  - ـــه مــــن نبــــا ـــاجون إليـ ـــا حيتـ ـــل مـ ـــوا كـ ــوا ويربـ  يريــــدون امليــــاه ليــــشربوا ويزرعــ
م زينـة  ت، ويريدون املال الذي هو عصب احلياة، ويريدون األوالد أل وحيوا
ــه  ــوا يف شــيء مــن تــرف العــيش، كمنــزل وحول ــاة الــدنيا، ويريــدون أن يكون احلي

ـــذي حيقـــق كـــل هـــذه حدي ـــار، فمـــا ال قـــة، واحلديقـــة فيهـــا حبـــرية صـــناعية أو أ
 الطلبات؟

o االستغفار  :                            ))نوحنوح١١١١((.  
ولذلك من فضل هللا علينا أهل مصر أن الزمن اجليولوجي تغري ألجلنـا، فأصـبحت 

املمطـرة، ودول كانـت ممطـرة بـدأت بدأت تدخل ضـمن مـن املنـاطق مصر واجلزيرة العربية 
  .سبحانه يغري وال يتغري! املناطق اجلافة، فمن أين هذا؟تدخل ضمن 

  من الذي يرسل املطر ويتحكم يف املطر؟
  .، حىت ال خناف ونعلم أننا يف رعاية هللا وعناية هللاهللا 
                  ))نوحنوح١٢١٢((::  

يت املال مدد من هللا   :عندما 
ــن ينفقــــه يف ســــ ــي هللا، ولــ ق صــــاحبه يف إنفاقــــه فيمــــا يرضــ ُيكون مــــال مبــــارك، ويوف ـــ ـَّ

ب مـن أبـواب الـرب، أو  املعاصي وال املخالفات، لكن ينفقه يف حـج بيـت هللا، وينفقـه يف 
ب مــن أبــواب اخلــري، أو يف بــر الوالــدين، أو يف صــلة األرحــام، أو يف رعايــة األيتــام، مــا 

  .سبحانه وتعاىلهللا دام املال جاء إمداد من 
ملال فليس شرطا الكثـرة فيـه، فقـد يكـون املـال قلـيال ًوإذا مد هللا  ً  لكـن يبـارك هللا َّ



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الثامنة والع  )١٦٨            (          ه      ١٤٤٠دروس الل

   ..ُفيه فيغين عن الكثري
ــا صــلب معــايش املــسلمني،  ــم نــسوا الربكــة، مــع أ ُوهــي مــشكلة املــسلمني اآلن أ

  .وأساس اقتصاد املسلمني
يت ا دة، ومن أين  دة؟والربكة يعين الز   لز

  :من تقوى هللا
                                                      ))الطالقالطالق((   

  !!ُليس مما حيسبه هو وال يعده
  .بل من حيث ال حيتسب

    :ًوإذا كان األوالد مددا من هللا
                         ))نوحنوح١٢١٢((   

ِّشأون بررة وأتقياء، ال أمحل مههم، وال حيملوين ما ال أطيق، وال جيعلـوين يف هـم سين ُ
ـم مـدد مـن  ل مـن جهـتهم أل ٌوغم على الدوام، بل أجدهم دائما كمـا أحـب، ويف راحـة  ٍ ُ ً

  .تبارك وتعاىلهللا 
                                  ))نوحنوح١٢١٢(( :  

  : يقولولذا كان كل ما حتبون، 

ل {  ، وأستغفره   وا إ ا واستغفروه، فإ أتوب إ ا ِّا أيها الناس ت
ِ ِ

ُ ُ ُ ُّ َُ ُِ ِ
ْ َْ َْ َْ َِ ِِ ِ

ُ ُ ُِّ َ ُ َّ َ

ٍيوم مائة مرة
َّ َ َ َ

ِ ٍ
ْ َ{ ٢٦٦  

الستغفار -  !ُفالذي يريد كل هذه األمور عليه 

o وما قدر اجلرعة؟ 

 يستغفر مائة مرة كل يوم وليلة .  

                                                           
سا٢٦٦٢٦٦ سا مسند أحمد وال    مسند أحمد وال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الثامنة والع  )١٦٩            (          ه      ١٤٤٠دروس الل

 :ومن رمحة هللا بنا أنه جعل االستغفار -

o فيجوز أن أستغفر بدون وضوء:  ليس من شرطه الوضوء. 

o فأسـتغفر وأ ماشـي، وأسـتغفر : وليس من شـرطه اجللـوس يف املـسجد
  !!ًوأ جالس، تيسريا للمؤمنني

  .املهم أن ال أقل عن مائة مرة استغفار، وأداوم على هذا الشفاء
  :ه العزيزقال هللا تعاىل يف كتاب

                                                               

  ))األنفالاألنفال٣٣٣٣((
  :من يداوم على االستغفار

  .فال ميكن أن تنزل به حاجة تعكر صفوه أبدا
  : كان يقوللذلك سيد عمر و
  )!.زل على مستغفر  تبارك وتعالى لو نزلت صاعقة من السماء، لم تن(

  .. االستغفار هو األمان الباقي لنا ألن
ســبحانه ُ، وحيبــه حــضرة الــرمحن  .... فكيــف أتــرك األمــان وهــو عمــل يــسري وســهل

  : يف شرح هذه الروشتة القرآنيةقال ! ؟وتعاىل

ْمن{  تغفار َلزم َ َاال َ ْ
ِ ْس ِ:  

َجعل  َ ْمن ُله ُا َ
ٍضيق ِّل ِ مخ ِ

ْ   َرجا،َ

ْومن 
ِ
ٍّهم ِّل َ َفرجا، َ

َ
  

ُورزقه  َ َ َ ْمن َ
ث ِ ح

ُ ْ َ 
َ

سب   ُح
ِ

َ ْ َ{٢٦٧  

ًفهـــل نـــرتك هـــذا الـــشفاء؟ أبـــدا، ألنـــه لـــن يكلفنـــا شـــيء، فـــاملؤمن الـــذي أكرمـــه هللا 
                                                           

اس ر هللا عنهما٢٦٧٢٦٧ اس ر هللا عنهما س أ داود وابن ماجة عن ابن ع    س أ داود وابن ماجة عن ابن ع



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة الثامنة والع  )١٧٠            (          ه      ١٤٤٠دروس الل

م شهر رمضان عليه أن يدمي االستغفار     .سبحانه وتعاىلحياء ليايل وأ
ي صـــيغة، لـــو قلـــت ـــة) هللاأســـتغفر : (وأســـتغفر  ـــاك الـــصيغة النبوي : ال مـــانع، وهن

  : وهذه يقول فيها ) أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه(

ْمن{  َقال َ َ
ُأستغفر:  ِ

ْ َ م َا ْ َالعظ ِ َإله ال ِالذي َ
َهو ِإال ِ ُّال ُ ُالقيوم، َ ُّ َ

ُوأتوب  ُ ه َ ِإل ْ
ِ 

ثالثا،
َ

ْغفرت  َ ِ
ُ

ه، ُله  ُذن ُ ُ ُ
ن  و

ْ
ِ
ان َ

َ
فارا 

َ
َمن 
ِالزحف  ِ

ْ َّ{٢٦٨  

  .َّحىت لو فر من ميدان القتال، فإن هللا سيغفر له هذه الذنوب
  :وهناك سيد االستغفار الذي قال فيه حضرة النيب 

تغفار{  د اال س
َ ْ

ِ ْس ِ
ُ ِّ َأن تقول َ ُ َ ْ

 :  

اللهم أنت ر  إله إ أنت، خلقت
َ ْ ََّ َ َْ ْ

ِ ِ
َ َ ِّ َ َّ دك،ُ َ وأنا ع ُ ْ َ َ َ

ِ  

ُ وأنا ع عهدك ووعدك ما استطعت، ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ
ْ َ ََ َ َْ َ

  

ك َ أعوذ  ُ
ِ

ُ
ُمن  ما صنعت، أبوء  ُ ُْ ْ َ َ َ ِّ َ
، لِ َّك بنعمتك ع َ َ َ

ِ َِ ْ
ِ  

، إ ذن فاغفر  ِ وأبوء لك  ِِ
ْ ِ

ْ َ
ِ
ْ َ َ ُ ُ غفر الذنوب إ أنتَ َنه   ْ ُ ََّّ

ِ
َ ُّ ُ ِ

ْ َ َ ُ ،  

  :قال

م  ل أن  َومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه ق ِ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ْْ َ َ
ِ ِ ِِ ِ

ْ َ َ َ َ َ
ِ

َُّ َ َ  

ِ فهو من أهل الجنة، ِ
َّ َ

ِ
ْ ْ َ ُ َ  

صبح ل أن  ل وهو موقن بها فمات ق َ ومن قالها من الل
ِ

ْ َ َُ ٌ َ ْْ َ ْ َ َْ ََ َ َ َ
ِ ِ

ُ ََ ُ
ِ ِ  

ِفهو من أهل الجنة  ِ
َّ َ

ِ
ْ ْ َ ُ َ{ ٢٦٩  

أقولــه يف الــصباح ويف املــساء حــىت أكــون قــد ضــمنت دخــول اجلنــة، ويكــون معــي 
  : كارت ضمان من الذي                                    ) ) النجمالنجم((.  

   أن جيعلنا من عباده املستغفرين الشاكرين حلضرتهنسأل هللا 
  .كل وقت وحني يف 

                                                           
د هللا بن مسعود ٢٦٨٢٦٨ م  المستدرك والبيه عن ع د هللا بن مسعود  الحا م  المستدرك والبيه عن ع    الحا
سا عن شداد بن أوس ٢٦٩٢٦٩ خاري وال سا عن شداد بن أوس  صحيح ال خاري وال    صحيح ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة التاسعة والع  )١٧١            (ه                ١٤٤٠دروس الل

لة  ندرس الل   ٢٧٠التاسعة والع

  المحافظة ع الصالة  وقتها:  درس العشاء-١

  ما أهم شيء خنرج به بعد رمضان ونستمسك به لننال رضاء الرمحن؟
ُ كفا مئونة هذا السؤال، فسأل خري من سئل وخـري سيد عبد هللا بن مسعود 

  ألعمال إىل هللا؟ رسول هللا ما أحب ا: ، فقالمن أجاب 
  :فقال 

ة { الص
ُ َ َلوقتها  َّ

ِ ِ
ْ َ{٢٧١  

  : : ألن الـــصالة قـــال فيهـــا هللا                                      

الــذي وضــع التوقيتــات هــو الــذي يتقبــل هــذه الركعــات والــسجدات، وهــو هللا  ))النــساءالنــساء١٠٣١٠٣((
  .ِّيؤخر اإلنسان الصالة عن وقتها إال لعذر شرعي، لذلك جيب أن ال سبحانه وتعاىل

ــاب األعــذار لــيس مرتوكــا ألن هنــاك الئحــة أعــذار شــرعية وضــعها خــري الربيــة،  ًفب
  .وهي املتعمدة يف احلضرة اإلهلية

ًلكن لو قدم كل إنسان لنفسه أعذارا فسيصبح األمر بال ثـواب وال عقـاب، مـثال ً َّ :
ُهـل لرجــل منـا عــذر أن يــؤدي الـصالة  لوقتهــا يف يـوم العيــد؟ ال، ألننــا غـري مــشغولني، ولــو ٍ

  .كنا سنسافر فيجب أن ال تفوتنا الصالة يف وقتها
  ..َّال مانع أن نتنزه وننزه األوالد، 

  .ولكن أضبط األمور حبيث أن ال أترك الصالة يف وقتها
 كــان يف ســفر، وكــان شــديد النظــام، فكــان يرســل أمامــه رجــال ســيد رســول هللا 

 عن املاء، حىت ال ينزل هو ومن معه إال علـى موضـع فيـه مـاء، فـسيد بـالل قـال يبحثون

                                                           
ي   ٢٧٠٢٧٠ ٢٧٠ ن الخ ي مسجد مجمع الفائ ن الخ  مم٢٠١٩٢٠١٩//٦٦//٢٢ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان   ٢٨٢٨   المقطم المقطم––مسجد مجمع الفائ

خاري ومسلم٢٧١٢٧١ خاري ومسلم ال    ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة التاسعة والع  )١٧٢            (ه                ١٤٤٠دروس الل

  .َّنتيمم ونصلي: ال، قال: هل معكم ماء؟ قالوا: وجب الظهر، فقال: له
ً رسـول هللا بيننـا وبـني املـاء مرحلـة واحـدة : فالذين يبحثون عن املاء عـادوا وقـالوا

حـىت نـصل إىل هنـاك، وانظـر إىل رد الـذي ال  فننتظـر - كيلـومرت ٢ ومرحلة يعين حوايل -
  :ينطق عن اهلوى، فقال ملسو هيلع هللا ىلص

َوما{  ِدر َ
ْ  َلع ُ

َ
لغه  ُأ ُ ْ {٢٧٢  

، وهــذا الكــالم !يعــين مــن الــذي يــضمن يل أن أمــشي حــىت أصــل إىل هــذا املكــان؟
ُأن يــصلي، ًحيــدث معنــا أيــضا، فيكــون الواحــد منــا يف العمــل، وعنــده فــسحة مــن الوقــت 

سأصـلي عنـدما : وكل عمل فيه مكان للصالة، فيتكاسل أن خيلع حذاءه ويتوضـأ، ويقـول
حــىت أتغــذى، لكــن هــل : أعــود للبيــت، فــإذا رجــع إىل البيــت وقــد يكــون جوعــان، فيقــول

ريك؟ ال، فالصالة لوقتها   .ضمنت أن هللا سيحييك حىت تؤدي ما عليك خلالقك و
ٌحلـــال، إال إذا كـــان معـــي عـــذر شـــرعي، كـــأن يكـــون ُعنـــدما حيـــني األذان أصـــلي يف ا ُ

ُبعد إذنكـم نـصف سـاعة حـىت أصـلي، : موظف يف بنك يعطي الناس أموال، فال يقول هلم
 وبعـد ، ألن مـصاحل العبـاد أوىل،تبـارك وتعـاىلًفلو عمل هـذا يكـون مقـصرا عنـد رب العـزة 

ــي عملــي أصــلي الظهــر  ُأن أ ُ أن ينــزل ليـــصلي وغــري معقــول لــسائق قطــار أو طــائرة... ُ
الظهر يف وقته، فهو معه رخصة القـصر ورخـصة اجلمـع، هـذه أعـذار شـرعية، لكـن مـا دام 

  .ُليس يل عذر فأصلي الصالة لوقتها
املـاء يف البيـت واملـصالة هنـا، : وهناك نقطة جوهرية أخرى، فكثري من الناس يقول

ـــسجد؟ ـــ ــــرجين إىل املـ ــــذي خيـــ ـــ ـــا ال ـــ ـــ!! ُفمـ ـــ ــــع أن الرسـ ــــت، مـــ ـــ ـــصلي يف البي ـــ   ...  ول ُويـ
  :ذات يوم قال ألصحابه

ِوالذي{  ِنف َ
ْ َ

ده  ِب ِ َ
لقد ِ

ْ َ
ُهممت  ْ َ أن َ

ْ
َآمر  ٍحطب ُ

َ َ
حطب، ِ َف َ ْ ُ َ

  

َّثم
ُ

َآمر  ة ُ ِالص
َ َّ

فيؤذن ِ
َ َّ َ ُ َ

َّثم َلها، 
ُ

َآمر  رج ُ
ً ُ َّفيؤم َ ُ َ َ

َالناس،  َّ
  

َّثم 
ُ

َأخالف 
ِ

َ
ٍرجال ِإ 

فأحرق َ
َ ِّ َ َ

ْعليهم  ْ
ِ

ْبيوتهم َ ُُ َ ُ{ ٢٧٣  

                                                           
اس ر هللا عنهما٢٧٢٢٧٢ اس ر هللا عنهما مسند أحمد عن ابن ع    مسند أحمد عن ابن ع
رة ٢٧٣٢٧٣ خاري ومسلم عن أ ه رة  ال خاري ومسلم عن أ ه    ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة التاسعة والع  )١٧٣            (ه                ١٤٤٠دروس الل

أنـــت مـــن حلظـــة خروجـــك مـــن البيـــت فكـــل خطـــوة  !!ُملـــاذا ال تـــصلي يف املـــسجد؟
  :قال  .. حبسنة ودرجة، وتغفر سيئة

ته، و سوقه خمسا {  ته  ب ة الرجل  الجماعة تضعف ع ص ْص ََ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

ُ
ِ ِ ِ

َ ََ َ َْ َُ َ َُ َّ َ ُ َ
ِ

َّ ُ

ن ضعفا ْوع
ِ

َ ْ
ِ

َّ وذلك أنه إذا توضأ ،َ َ َ َ َ
ِ
ُ َّ َ

ِ
فَ

َ
ج إ المسجد   َأحسن الوضوء ثم خ

ِ ِ
ْ ََ َّ

ِ
َ َْ َ ُ َ ُ ُ َ

خط خطوة إ رفعت له بها درجة، ة، لم  خرجه إ الص
ٌ َ َ َُ َ َُ

ِ
ُ ُ ُْ َ

ِ
َّ َّ
ِ ِ
ً َُ ْ َ ْ َْ ُْ َّوحط َّ ُ َعنه بها  َ

ِ
ُ ْ َ

ه ه ما دام  مص ئكة تص عل ُخطيئة، فإذا ص لم تزل الم َّ َ َ َُ َ
ِ ِ

ََ َ
ِ ِ ِْ َ ُْ ُ َ َ ٌَ

ِ
َ َ َ َ

ِّاللهم صل :  ََّ ُ

ة ة ما انتظر الص م  ص ه، اللهم ارحمه، و يزال أحد عل
َ َ ََّ َ ََ َ ْ َ

ٍ ِِ
َْ ْ َّ ُْ َ َ ُُ َْ َ َ ُ{ ٢٧٤  

  :ًفلو صليت يف البيت لن آخذ هذا األجر؛ أجر صالة اجلماعة أبدا، قال 

ة{  ص
ُ َ ِالجماعة َ

َ َ ُتفضل َ ُ ْ َ
ة  ص

َ َ الفذ َ
ِّ َ

ْسبع  َ
ن ِ َوع ْ

ِ
رجة َد َ

ً َ َ{٢٧٥  

والفــذ يعــين الــذي وصــل إىل درجــة تقــوى لــيس هلــا نظــري، وال يغيــب عــن هللا طرفــة 
  :عني، ما مقدار هذه الدرجة  رسول هللا؟ قال

َب َما{  ْ ْالدرجت َ َ َ َ َّ
َب َما  ْ ِالسماء َ َ ْواألرض  َّ َ ْ َ{٢٧٦  

  .هي درجات يف اجلنة
  :كذلك صالة اجلماعة مضمونة القبول

  .َّ فيها تقبل هللا صالته، فألجل هذا الرجل يقبل هللا صالة الكلًفلو أن واحدا
فإذا مل يوجد، فإن هـذا حـضر يف الركـوع، وهـذا حـضر يف الـتالوة، وهـذا حـضر يف 

كاملــة فيقبلهــا ويقبــل صــالة ًالــسجود، وهــذا حــضر يف التــشهد، فيأخــذ هللا مــنهم صــالة 
  .جلماعة مضمونة القبول على الدوامفصالة ااجلميع، 

لــذلك أحــرص مــا حنــرص عليــه طــوال عمــر إىل أن نلقــى هللا؛ أن ال نــؤخر الــصالة 
  .ٌعن وقتها األول إال لعذر شرعي وارد عن رسول هللا 

                                                           
رة ٢٧٤٢٧٤ خاري ومسلم عن أ ه رة  صحيح ال خاري ومسلم عن أ ه    صحيح ال
خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما٢٧٥٢٧٥ خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما ال    ال
ان عن٢٧٦٢٧٦ خاري وابن ح ان عن صحيح ال خاري وابن ح رة  صحيح ال رة  أ ه    أ ه



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة التاسعة والع  )١٧٤            (ه                ١٤٤٠دروس الل

  المداومة ع تالوة القرآن

  : قال هللا لنا يف القرآن ألنه يعرف مـا يـصلح لنـا                       ))املزمـلاملزمـل٢٠٢٠(( 
ــرآن، املهـــم أن تـــداوم، فالكـــل يقـــرأ يف شـــهر اجعـــل لنفـــسك كـــل ـــتالوة القـ ــائق ل ــوم دقـ  يـ

يت عليهـــا الـــرتاب  رمـــضان، لكـــن بعـــد رمـــضان املـــصاحف كلهـــا توضـــع يف املخـــزن حـــىت 
  : وسيـشكو القـرآن، فيقـول القـرآن! والعنكبوت وال يفتحهـا أحـد              

                                 ))يعين هجروا هذا الكتاب))الفرقانالفرقان٣٠٣٠ .  
  :فكم نقرأ منه؟ قال حضرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ْمن { َقام َ َ
ع 

ْ َ
ات ِ ٍآ

ْتب ْلم َ َ َمن ُ
ِ ، َالغافل

ِ ِ
َ

ْومن  َ َقام َ َ
ِمائة 

َ
ِ ة ِ ٍآ

َكتب َ
َمن ِ

ِ 

، َالقانت
ِ ِ

َ
ْومن  َ َقام َ َ

ِألف  ة ِ ٍآ
َمن َبِكت َ

ن ِ َالمقنط
ِ

ْ َ ُ {٢٧٧  

 يعــين العابــدين  ســبحانه وتعــاىل، واملقنطــرين هــم الــذين يكــون انتــاجهم نيوالقــانت
لقنطار عند رب العزة تبارك وتعاىل   .من احلسنات 

ت؟   !فهل يصعب علينا قراءة عشر آ
ــرآن، إن كــــان يف الــــصباح، أو يف وقــــت الظهــــر، أو يف وقــــت  يعــــين صــــفحة يف القــ

ت العصر،    أو قبل النوم، املهم أنين أواظب على عشر أ
ت كـل يـوم يكـون مقـصر  يف حـق ًافأظن أن املؤمن الـذي يعجـز عـن قـراءة عـشر آ

نفــسه، وســيؤنب نفــسه يف يــوم ال ينفــع فيــه التأنيــب عنــدما يرحــل مــن الــدنيا ويــرى املنزلــة 
  : فيقول                              ))لزمرلزمراا٥٦٥٦((::  

ــرى  !.ُملــاذا كنــت أضــيع هــذا العمــر؟ حــىت ولــو دخــل اجلنــة فعنــدما يــرى منزلتــه وي
ملاذا كنـت أضـيع هـذه األوقـات كلهـا يف الـدنيا وال أنفقهـا يف طاعـة : املنازل العالية، يقول

ل هذه الدرجات الرفيعة اليت جعلها هللا لعباده املخلصني؟   !.هللا حىت أ

 على الصالة يف وقتها، حمافظني على تالوة كتاب  أن نكون مدمينينسأل هللا 
َُّهللا، عاملني مبا فيه طلبا لرضاء هللا، متبعني سنة حبيبه ومصطفاه ً.

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٢٧٧٢٧٧ مة عن ع د هللا بن عمرو ر هللا عنهما س أ داود وابن خ مة عن ع    س أ داود وابن خ



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة التاسعة والع  )١٧٥            (ه                ١٤٤٠دروس الل

لة  -٢ ــــح الل ندرس تراو   التاسعة والع

  عالج ضيق الصدر

  كًخذ شفاءا آخر من القرآن
   ...ٌوالقرآن فيه شفاء لكل ما يف الصدور

  .سبحانه وتعاىلزيز الغفور ألنه نور نزل من حضرة الع
 تعــرض ملــضائق وضــغوط عــصبية ونفـسية ال تتحملهــا اجلبــال، مــرة يقولــون النـيب 

أوصـاف هـو نفـسه مل .. عليه ساحر، ومـرة يقولـون عليـه جمنـون، ومـرة يقولـون عليـه كـاهن 
  .َّ ملعزته عنده توىل بذاته الرد عليهاَّيرد عليها، ولكن هللا 

  !شاعر: يقولون
  : فيقول هللا                                 ))احلاقةاحلاقة٤١٤١((.. ..   

  !كاهن: ويقولون
  : فيقول هللا                             ))احلاقةاحلاقة٤٢٤٢(( ..  
  !ليس سوي يف العقل: ويقولون

  : فيقول هللا                    ))التكويرالتكوير٢٢٢٢(( ...  

  .فيتوىل هللا بذاته الرد عليهم
، صـلوات ريب وتــسليماته عليــهًوكـانوا أحيــا ميـشون وراءه ويتبــارون يف سـبه وشــتمه 

  ...ا أن يرد عليهم ليزدادوا فال يرد وينتظرو
ـــم ذات مـــرة مـــن املـــرات مـــشوا خلفـــه وأخـــذوا يقولـــون مـــذمم، فلـــم يـــرد : حـــىت أ

أ أقـول هـذا الكـالم لـك أنـت، فقـال : هعليهم، فجاءه أحدهم وأمسكه من كتفه وقال ل
  ...ًا أنت تشتم مزمم: له

  :، وكان يقول!وأ امسي دمحم



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة التاسعة والع  )١٧٦            (ه                ١٤٤٠دروس الل

أ{ 
َ

تعجبون 
َ ُ َ ْ َ

ف  َك ُف ْ ْ ِّع ُا َ َشتم َ ْ َ
ش،  ْق َ ْولعنهم؟ ُ ُ َ ْ شتمون !َ

َ ُ ِ
ْ َ 

َّمذمما، َُ
لعنون  و

َ ُ َ َ َّمذمما، َ َُ
وأنا 

َ محمد  َ
ٌ َّ َ ُ{٢٧٨  

  : هذه املضائقوكلنا حيدث لنا
َّفأحيــا يكــون الواحــد منــا مــع زوجتــه يف نعــيم مقــيم، وحتــدث مــشادة ال يعلــم  - ٍ ً

ُمداها إىل هللا ويتغري صدره، وقد خيرج طلقة من الطلقات الـثالث الـيت معـه يف 
  .هذه الظروف

ًوأحيــا االبــن أو البنــت خيــرج اإلنــسان عــن مــشاعره، وأحيــا ضــغوط العمــل  - ً
ت، اليت يتعرض هلا اإل نسان، ألن الناس نفوسهم ليـست صـافية، فهنـاك وشـا

ــى  ـــرئيس علـ ــرين، والوصـــول إىل رضـــا ال ـــاف اآلخـ ـــى أكت وحمـــاوالت الرتقـــي عل
  .حساب كثري من املرؤسني، فهذه أمور تتعب اإلنسان

  ما عالج هذه الضغوط النفسية؟
  هل يف الصيدليات؟

ت ستصبح مدمنا ت، ولو استمريت على املهد   ً.سيعطيك مهد
  فما العالج؟

  : أن يضع حلضرة النيب ولنا أمجعنيأراد هللا 
                                    ))مـــا العـــالج؟ ))احلجـــراحلجـــر٩٧٩٧         

                                                    ) ) رراحلجاحلج((.  
  كم صنف عند يف هذه الروشتة؟

  : ثالثة-

o يح: األمــر األول ــس   : ال                ) ) أحــسن ))احلجــراحلجــر٩٨٩٨ 
عـــالج يقـــي مـــن وحـــر الـــصدر ومـــا يتعـــرض لـــه اإلنـــسان مـــن ضـــغوط 

                                                           
رة ٢٧٨٢٧٨ خاري ومسند أحمد عن أ ه رة  صحيح ال خاري ومسند أحمد عن أ ه    صحيح ال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة التاسعة والع  )١٧٧            (ه                ١٤٤٠دروس الل

 :عصبية ونفسية وبشرية التسبيح، وهللا يقول

                                                          ) ) الصافاتالصافات(( 
ألنه كان يف ضائقة كبرية، فقد كان يف ثالث ظلمـات، ظلمـة بطـن احلـوت، وظلمـة الليـل، 

  !!.وظلمة البحر، ومن دخل بطن احلوت كيف خيرج؟
  فكان يف شدة شديدة، مالذي أنقذه منها؟

  !سبحانه وتعاىلالتسبيح  
  :ن يقول اإلنسانوالتسبيح أ

، وال إلـــه إال هللا، وهللا أكـــرب، وال حـــول (أو ) ســـبحان هللا( ســـبحان هللا، واحلمـــد 
  ).وال قوة إال  العلي العظيم

 اليت نقوهلا عقب الصالة ثالثة وثالثني مـرة، يقـول الرسـول ) سبحان هللا(وكلمة 
  :يف كنهها

الحمد{ 
ُ ْ َ ِ تمأل ِ

ُ َ ْ َ
ان،  الم

َ َ
ِ  

حانَو س
َ َ ْ والحمد ِا ُ

ُ ْ َ َ ِ ِتمآلن ِ
َ َ ْ َ

َب َما  ْ ِالسماوات َ
َ َ ْواألرض  َّ َ َ{٢٧٩  

ســبحانه متــأل مــا بــني الــسماء واألرض حــسنات وخــريات ومــربات لقائلهــا عنــد هللا 
  . وتعاىل

ــا اإلنــسان وميــشي علــى منواهلــا حــىت يــذهب  فهــذه األشــياء األوىل الــيت يتمــسك 
  .هللاعنه كل ضيق إن شاء 

  :ولذلك كان سلفنا الصاحل يعلموننا
أن اإلنـسان لـو تعجـب مــن أمـر، أو أصـابه أمـر يعرضــه لـضيق، فـأول مـا ينطــق  -

 :) سبحان هللا(به 

 ..) سبحان هللا: (فلو قال يل أحد كلمة تغيظين أقول -

                                                           
مذي عن أ مالك األشعري ٢٧٩٢٧٩ مذي عن أ مالك األشعري  صحيح مسلم وال    صحيح مسلم وال



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
ن من رمضان  لة التاسعة والع  )١٧٨            (ه                ١٤٤٠دروس الل

  ــا كــالم ر الغــيظ بــداخلي علــى الفــور، أل فــسبحان هللا تطفــئ 
جي به حضرة من يقول للشيء ك   .ن فيكونأ

o األمر الثا: 

                ) ) احلجراحلجر٩٨٩٨((  :  

، والسجود أقرب موطن إلجابة الدعاء، قال    :ُيعين تدمي السجود 

إذا{ 
َ
ْسجدتم ِ ُ ْ َ فاجتهدوا َ

ُ
ِ
َ ْ َ

ِالدعاء، ِ 
َ ُّ

ُفإنه  َّ
ِ
َ

ٌقمن 
ِ
َ

أن 
ْ

َستجاب  َ َ ْ م  ُ   ٢٨٠}ْل

  :وقال 

ُأقرب{  َ ون َما ْ
ُ دال َ ع

ُ ْ ْمن َ
ه ِ ِر

ِّ َوهو َ ُ ساجد، َ
ٌ

ِ
وا َ ُفأ ِ

َ
َالدعاء   َ ُّ

{٢٨١  

  كتبارك وتعالىيف حالة السجود نكون يف حالة قرب قريب من هللا 
، فيكـــشف عـــين  دي هللا وأســـتغيث  ومـــا دام أنـــين يف حالـــة قـــرب أدعـــو هللا وأ

ٍفورا كل غم، وكل هم، وكل ضيق، وكـل كـرب أصـابين مـن أحـد مـن خلـق  ٍ ٍ هللا، وأصـبح يف ً
  .رعاية هللا وعناية هللا على الدوام

o األمر الثالث:  

                               ))احلجراحلجر٩٩٩٩(( :  

ــا يعــين املــوت ت .. واليقــني هن ك أن تــرتك عبــادة هللا إىل أن  يــك املــوت وأنــت فــإ
  :  معـــهألن اإلنـــسان إذا كـــان مـــع هللا، كـــان هللاعلـــى عبـــادة هللا،                    

                 ))النحلالنحل١٢٨١٢٨((.  
ه وجدواه   .ٌدواء عظيم، قليل يف مبناه، عظيم يف فائدته وعطا

ً أن يرزقنا سعة الصدور، وشرح الصدور، وأن ميأل قلوبنا نورا على نسأل هللا 
ًنور، وأن جيعلنا دائما وأبدا من الذين     ٌال خوف عليهم وال هم حيزنونً

                                                           
اس ر هللا عنهما٢٨٠٢٨٠ د هللا بن الع سا عن ع اس ر هللا عنهما س البيه وال د هللا بن الع سا عن ع    س البيه وال
رة ٢٨١٢٨١ رة  صحيح مسلم وأ داود عن أ ه    صحيح مسلم وأ داود عن أ ه



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
لة الثالث من رمضان   )١٧٩            (        ه                      ١٤٤٠دروس الل

لة الثالثدر   ٢٨٢وس الل

تمال شهر رمضان  :  درس العشاء-١   فوائد ا

  :يقول هللا تعاىل يف احلديث القدسي

د{  د وأر د، ا داود إنك ت كون ما أر نما    ٢٨٣ }و

ًالبعض حيزن عندما يعلم أن شـهر رمـضان سـيكون كـامال، مـع أن هـذا اليـوم املـتمم 
َّنافع وفوائد لنا مجيعا ال عد هلا وال حصرللشهر فيه م ً.  

  :يكفينا قوله : ًأوال

ْمن{  َصام َ ْيوما َ ل ِ َ ِس ِ
اعد ِا َ

َ َ نه ُا َ ُب َ ْ َو َ ْ النار ََ
َّ

   

َذلك
ِ
َ
ِاليوم  ِ

ْ ع َ َس
ِ ْ فا  َ خ

َ
{٢٨٤  

 يـــستطيع ًسنـــصلي أيـــضا الـــرتاويح يف هـــذه الليلـــة، وهـــذه الـــصالة مـــن الـــذي: ًنيـــا
  !.؟تبارك وتعاىلحساب أجرها أو فضلها عند هللا 

  :نريد أن نصوم العام كله، وقال : لثا

ْمن{  َصام َ رمضان َ
َ َ َ َّثم َ

ُ
عه  ُأت َ َ ٍّست ْ

ِ ْمن ِ
ٍشوال ِ

َّ َ
أنما  َف َّ َ

َصام  َالدهر  َ ْ َّ
{

٢٨٥  

ــا،  ــون يومـ ــا، ... ًرمـــضان ثالثـ مـــوع ثالمثا... واحلـــسنة بعـــشر أمثاهلـ   ئـــة،فيكـــون ا
ــة وســتني  مــوع كلــه ثالمثائ م مــن شــوال يف عــشرة يــساوي ســتني يومــا، فيكــون ا ًوســتة أ

م السنة القمرية   .ًيوما، وهذا عدد أ
َن يومـا فـإن الـسنة تقـل ولـن تكـون كاملـة، لكـن إذا فلو صمنا رمضان تسع وعشري ً

ُكمل فإن هللا أراد أن يكمـل لنـا األجـر والثـواب عنـدما نوفـق ونعـان لـصيا ُ م مـن ُ م سـت أ

                                                           
ي ٢٨٢٢٨٢ ن الخ ي  مسجد مجمع الفائ ن الخ   مم٢٠١٩٢٠١٩//٦٦//٣٣ه ه ١٤٤٠١٤٤٠ من رمضان  من رمضان ٢٩٢٩ المقطم  المقطم –– مسجد مجمع الفائ
مذي  نوادر األصول٢٨٣٢٨٣ م ال مذي  نوادر األصول أورده الحك م ال    أورده الحك
د الخدري ٢٨٤٢٨٤ خاري ومسلم عن أ سع د الخدري  ال خاري ومسلم عن أ سع    ال
   س أ داود وابن ماجة عن أ أيوب  س أ داود وابن ماجة عن أ أيوب ٢٨٥٢٨٥



د       تاب رقم              الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٢٦                                    ال
 

 
لة الثالث من رمضان   )١٨٠            (        ه                      ١٤٤٠دروس الل

  .شوال كما يعيننا هللا يف رمضان
م رمضان يكون فيهـا إعانـة مـن هللا، فـال  م شوال تكون صعبة، أما أ صحيح أن أ

  :تشعر جبوع وال بعطش، قال حضرة النيب 

إذا {
َ
َجاء ِ رمضان، َ

ُ َ َ ْفتحت َ َ ِّ ُ
ُأبواب  َ ِالجنة ْ

َّ ْوغلقت َ َ ُ ُأبواب َ َ النار ْ
َّ

 {٢٨٦  

 إن اهلواء املنعش ينـزل مـن اجلنـة علـى أجـسام وقلـوب الـصائمني،: ونفقال الصاحل
م العاديـة ال حيـدث ذلـك، صـحيح أن فيجعلهم ال يشعرون جبوع وال عطش،  لكن يف األ

  .معنا معونة من هللا، وتوفيق من هللا، ولكنه حيتاج إىل جهاد أعظم
لعمل بقول رسول هللا  ُوأوصيكم وأوصي نفسي  ُك  

َمن قام{  َ ْ ه يوم تموت القلوبَ مت قل ا  لم  س دين مح ل الع ُ ل ُْ ُ ُ ُ ُ ْ َْ َ ْ َ َ ُْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ُ َ
ِ ْ َ{ ٢٨٧  

  ُومباذا حيييهم؟
بطاعة هللا، وبذكر هللا، وبعمل صاحل يقربه إىل هللا، فـال حييـيهم مبـشاهدة األفـالم أو 

ر قبــل ذلــك، وكمــا ذكــه، ولكــن حييــيهم بطاعــة هللا، املسلــسالت أو الفــيس بــوك أو غــري
  :فإن اإلحياء البسيط السهل امليسر الذي يعطيين قيام الليلة يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص

ْمن { َالعشاء َص َ َ
َوالفجر ِ ْ َ ٍجماعة، ِ َ

َ َ ان َ
َ

ام  ِكق
َ لة ِ ٍل ْ {٢٨٨  

م رمضان يستيقظ قبل الفجر، أو ال ينام إال بعد الفجـر،  ألن كثري من الناس يف أ
 يتسحر، وليلة العيد جند معظم املـسلمني ال يـصلون فجـر يـوم العيـد يف مجاعـة، وكـل لكي

  .واحد يتحجج بعلل ومعاذير مقبولة عنده هو، وليست مقبولة عند العلي الكبري
ً أن يوفقنا فنحيي ليليت العيد بطاعة هللا، حىت يكون لنـا أجـرا عظيمـا نسأل هللا  ً

 ثــــوابكم، وشــــكر هللا ســــعيكم، وجعلكــــم مــــن عبــــاده عنــــد هللا، غفــــر هللا ذنــــبكم، وأمت هللا
  .الصاحلني الصادقني

                                                           
رة ر هللا عنه٢٨٦٢٨٦ خاري ومسلم عن أ ه رة ر هللا عنه ال خاري ومسلم عن أ ه    ال
ا عن أ إم٢٨٧٢٨٧ ا عن أ إم س ابن ماجة والط   امة ر هللا عنهامة ر هللا عنه س ابن ماجة والط
ان عن عثمان بن عفان ر هللا عنه٢٨٨٢٨٨ ان عن عثمان بن عفان ر هللا عنه مسند أحمد وصحيح ابن ح    مسند أحمد وصحيح ابن ح
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لة  -٢ ــــح الل   الثالثدرس تراو

حانه وتعاالرضا عن هللا    س

خذه من املوىل    : يف اكتمال شهر رمضان تبارك وتعاىلالدرس العظيم الذي 
   ...هو أن خري صفة تريح اإلنسان من مهوم دنياه

   ...ب األعصاب والقلق والضجروتقيه من التوتر وتع
   ...وجتعله يف أعلى مقام السعداء يوم القيامة عند هللا

  .سبحانه وتعاىلهو الرضا عن هللا 
   ...ًالذي سيحزن ألنه سيصوم يوما آخر يف رمضان

  !لن ينفعه ذلك، هل ستعاند ولن تصوم؟
  !!أنت حر

                                          ))اجلاثيةاجلاثية١٥١٥((  

  !ولكنك أنقصت أجرك، ألنك ستصوم وأنت كاره
  ...، سبحانه وتعاىلوهذا غري من يصوم وهو راض وسعيد بقضاء هللا 

  :وأمور احلياة كلها حتتاج للرضا، قال 

َارض{  َما ْ َقسم ِ َ َ
ن َلك ُا  ْت َ

َأغ  ْ
الناس  

َّ
{٢٨٩  

ــل مــــا أســــتطيعه يف عــــامل ولــــيس معــــىن الرضــــا أن أتــــرك األســــب اب، لكــــن آخــــذ بكــ
لنتيجة اليت أريدها يت األسباب    .ًاألسباب، وليس شرطا أن 

سأعمل كذا، وهذه األرض سـأزرعها كـذا، واحملـصول سـيكون : فنحن حنسب نقول
  ..يدخل يف رصيدي يف البنك سيكون كذ كذا، والنتيجة ستكون كذا، وما 

                                                           
رة ٢٨٩٢٨٩ مذي ومسند أحمد عن أ ه رة  جامع ال مذي ومسند أحمد عن أ ه    جامع ال
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  .ًلكن ليس شرطا أن حيدث هذا
البـيض : ة اليت كانـت حتمـل البـيض وذاهبـة لتبيعـه يف الـسوق، وكانـت تقـولفالسيد

لـــثمن كـــذا وكـــذا، وأثنـــاء ســـريها تعثـــرت فوقعـــت ووقـــع البـــيض  ســـأبيعه بكـــذا، وســـأفعل 
  !!.وتكسر كله

َّومــاذا أفعــل؟ أعمــل مــا علــي، والنتيجــة أن أعلــم علــم اليقــني أن اختيــار هللا يل أوىل 
  .من اختياري لنفسي

ًا نرى هذا الكالم، فأحيا الواحد منا يضع عينه على نتيجة معينة وجيـد وحنن مجيع ً
ُإن هللا حيبين، فلو كان حدث ما اخرتته حلدث كـذا وكـذا، ألنـه : عكسها، وبعد زمن يقول

  .تبينت له األمور، فاختيار هللا للعبد أوىل من اختيار العبد لنفسه
ٌيــوم تقــضيه يف اللهــو واللعــب والغفلــة، أم يــوم  تقــضيه يف ذكــر هللا والــصيام وطاعــة ٌ

ُيــوم يف طاعــة هللا وذكــر هللا، فــا حيبنــا ! مــا األوىل بــك ولــك عنــد هللا يــوم القيامــة؟! هللا؟
ت   .ُولذلك أراد أن يكثر لنا من الطاعات والقر

  :ٌرجل من الصاحلني قيل له
؟ قال   :أيهما أحب إليك، دخول اجلنة أم ركعتني تركعهما 

َّأحــب إيل ــهُ ، قيــل ل اء : َِمل؟ قــال: ُ أن أصــلي ركعتــني  ة رض ول الجن ي دخ ألن ف

  .ُّنفسي، وفي صالة الركعتين رضاء ربي، ورضاء ربي أحب إلي من رضاء نفسي

كل وتشرب، وهللا يريدها أن تصوم لتكثر من عبـادة احلـي  ُنفسي تريد أن تفطر و
ـــل يف ـــام العــــايل، فأدخـ ـــل يف املقـ ــــد أن أدخـ ـــوم، وأ أري ـــيهم هللالقيـ ـــام قــــوم يقــــول فـ   :  مقـ

                           ))ادلة٢٢٢٢ ادلةا   .))ا
 أن جيعلنا من أهل الرضا عن حضرته يف كل حال، وأن يفتح لنـا كـل نسأل هللا 

  .كنوز العطاء والوهب والنوال، وأن جيعلنا من الذين يرضون هللا يف كل أحواهلم
رك على   َّ سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلمَّوصلى هللا وسلم و
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ذة عن المؤلف د: ن لة الشيخ فوزي دمحم أبوز  فض

 ـذة لته  : ن ر ١٨ولـد فـض تـ ه ١٣٦٧ مـن ذى الحجــة ١٥م، الموافـق ١٩٤٨ أ
س  ـــسا ـــة، ج م ع، وحـــصل عـــ ل ة، مركـــز الـــسنطة، غ ـــالجم

ــــة دار العلــــوم مــــن جامعــــة القــــاهرة  ال١٩٧٠ل ــــة م، ثــــم عمــــل 
ـــــــة طنطـــــــا  مدي م حـــــــ وصـــــــل إ منـــــــصب مـــــــدير عـــــــام  والتعلـــــــ

ة، وتقاعد سنة  م   .م٢٠٠٩التعل
 ــــشاط ــــة العامــــة للــــدعوة إ هللا : ال ــــسا للجمع عمــــل رئ

، والمــــشهرة بــــرقم  ــــ ٢٢٤مــــ  ١٠٥ شــــارع ١١٤ ومقرهــــا الرئ
القــــاهرة، ولهــــا فــــروع  ــــة المعــــادى  مــــا .جميــــع أنحــــاء الجمهور  ،

مـــــ والـــــ ـــــاء المثـــــل يتجـــــول  ح ة، و الم ـــــ الـــــدعوة اإل ة ل الم ـــــة واإل ُدول الع ســـــ ســـــ
مـــة والموعظـــة الحـــسنة الح ـــة؛  مان ـــات الهادفـــة . واألخـــالق اإل تا افة إ ال اإل ضـــهـــذا 

ة والوســـــــــائط المتعـــــــــددة  ثـــــــــ ة ال الت الـــــــــصوت ـــــــــسج الم، مـــــــــن ال ادة مجـــــــــد اإل ســـــــــإل عـــــــــ
ائط واألقـــراص ا ات والـــدروس واللقـــاءات عـــ الـــ ـــضا مـــن خـــالل للمحـــا لمدمجـــة، وأ

كة  ة www.Fawzyabuzeid.comموقعــه عــ الــش الم ــ المواقــع اإل ســ وهــو أحــد أ
امـل عـ مـدى خمـسة وثالثـ عـام مـضت،  ه وجارى إضافة تراث الشيخ العل ال ا  
ـــة  اإلنجل ـــة وجـــارى إضـــافة المواضـــيع  اللغـــة اإلنجل وقـــد تـــم إفتتـــاح واجهـــة للموقـــع 

تب ا جمة والمواضيعوكذا ال   .لم
ــــــذ التعــــــصب والخالفــــــات، والعمــــــل عــــــ جمــــــع الــــــصف -١: دعـــــــوته ــــــدعو إ ن  

ة، والـــــتخلص مـــــن األحقـــــاد واألحـــــساد واألثـــــرة  الم ـــــاء روح اإلخـــــوة اإل ح ، و ال ســـــاإل ســـــ
هــــا مــــن أمــــراض الــــنفس،  ــــة وغ ــــة -٢واألنان ــــة الروح ال ــــه  ا ــــة أح حــــرص عــــ ت  

ب نفوســـهم عـــد تهـــذ ة  ــهمالـــصاف ة قلـــ ـــة التـــصوف ممـــا -٣، . وتـــصف عمـــل عـــ تنق  
ـــاء التـــصوف الـــسلو المبـــ عـــ القـــرآن  ح ـــدة عـــن روح الـــدين، و ع ه مـــن مظـــاهر  شـــا

رام ة ال   .والسنة وعمل الصحا
 ــــــــ األخــــــــالق :  هدفــــــــه ــــــــة، و مان عــــــــث الــــــــروح اإل ال ب ســــــــإعــــــــادة المجــــــــد اإل

ة ادئ القرآن سيخ الم ة، و الم   . ساإل
ــون مــسا ف اإلذاعــة والتل ــة للــشيخ  لته  :همات الــشيخ الدع ومــساهمات فــض

ــأن  ى المتعــددة مــع العلــم  ــون المــ قنــوات التلف لهــا و اإلذاعــات  ــ مــن أن تحــ  أ
ـــب  لـــة واإلثـــارة وتأل ل امج الخاصـــة أو بـــرامج التـــوك شــو الـــ تهـــدف لل الــشيخ يـــرفض الـــ

ــــون الــــرأى واســــتغالل الحــــوادث أو تــــأجيج الفــــ ف قنــــوات التل امج و ، وهــــو يرحــــب بــــ
ة وتهــدف إ  ة والعـ ــ الـدعوة الوســط هــا مـن الــ تعمـل جــادة عـ  ى أو غ المـ

األسلوب الجذاب والرا ل الدعوة الهادفة    .رأب الصدع وجمع الشمل وتوص

ل المثال ال الح    :و نذكر من تلك المساهمات ع س
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ـــة وصـــالة الجمعـــة  -١ ة منهـــا عـــض : خط ـــا جمـــع مـــن :*الخطـــب عـــ الهـــواء م
القــاهرة حــدائق المعــادى  ــة ٢٩٠مــسجد النــور  ، جمــع عــ مــن مــسجد الزاو

د، ومـسجد األنـوار  مدينة بورفـؤاد ببورسـع ب  القاهرة، والمسجد ال الحمراء 
ها المهندس وغ ة   .القدس

نامج العام -٢ اح: * ال ة. * دعاء الص  .المجلة الدي
م إذاعة ال -٣ ـ ة متعـددة: قـرآن ال ـة كـ ات دي ـة وصـالة الجمعـة عـ . أمـس خط

ــون . مــن مـــساجد متعــددة.الهــواء ف مـــسجد التل ـــة وصــالة الجمعــة  عـــدة خط
م القرآن مرات إذاعة ة المجلة و برنامج ال الم  .ساإل

اح :*  إذاعة وسط الدلتا  -٤ ث الص ة* حد ة الدي  .األمس
اضة -٥ اب و ال  .عصاف الجنة: برنامج: *   إذاعة الش
ى- -٦ ـــــ ـــــة : " إذاعـــــة القـــــاهرة ال ات دي   و برنـــــامجمـــــن مـــــساجد مختلفـــــة" أمـــــس

ات نور  و برنامج من صفحات ات و النوران الم  .ساإل
ون -٧ ف ـــالتل  رســـولبرنـــامج  زمـــرة ال*  .برنـــامج مـــن بيـــوت هللا: *  القنـــاة األو 

  القصص أحسن ملسو هيلع هللا ىلص و برنامج
ون قنــاة القــاهرة( الثالثــة القنــاة -٨ ف ــالتل حلقــات مــن برنــامج واحــة القلــوب و :  ) 

اتـك حلقات برنامج المحب و  رنـامج جـدد ح حلقـات مـن برنـامج فقـه المـرأة و
خـــــه، و شـــــهر رمـــــضان  ـــــزاال مـــــستمران إ تار ـــــامج ٢٠١٨وال ي ـــــات " برن مـــــن آ

معـــد آذان المغـــرب طـــوال الـــشهر ال" الـــدعاء"، وكـــذلك "القـــرآن  و شـــهر ،ـــ
سائلون" برنامج ٢٠١٩رمضان   . الصائمون ي

ــــــة ( القنــــــاة الــــــسادسة- -٩ ون ف ــــــدلتا التل ة "حلقــــــات مــــــن برنــــــامج : )قنــــــاة ال الــــــس
رنامج  ".العطرة مات"و ات مح اتك"برنامج ". آ  .ومازال مستمرا" جدد ح

ة"سلسلة حلقات من برنامج :  القناة الثامنة -١٠ مان  ".لقاءات إ
ة القناة الث -١١  .الذكر أهل برنامج_ و"فتاوى ع الهواء"برنامج : قاف
ة - -١٢ م اء هللا الصالحون : *  القناة التعل   . حلقات برنامج أول
اب و  -١٣ ـز الـشـ ـات ومعاهـد الجامعـات و مرا ل ـة  ة والدع الم عالمساهمات اإل

ة  ة و العلم ة و الثقاف ات الدي ة والجمع ة الثقاف   :األند
ــ الوجــه أحــ الــشيخ عد ث مــن الجامعــات  ــال ــة واإلحتفــاال  ات الدي تد المناســ

ات،  ـــــــشف ـــــــات والمس ة والجمع اضـــــــ ـــــــالنوادى ال د، وكـــــــذا  حـــــــرى والـــــــصع ال
حـــــرى والقـــــ ـــــالوجه ال ة  اضـــــ ـــــة وال ـــــز الثقاف مـــــا شـــــارك الـــــشيخ .والمرا

ــة  ــد مــن المؤســسات اإلجتماع ــدعوات مــن عد ات  ــد مــن المناســ وأحــ العد
د القــ الــصع تاهرة ومختلــف المحافظــات و د إ عــدد مــن إحتفــاال الــصلح 

ه وسلم ع مدارالسن دنا دمحم وع آله وصح   .وص هللا ع س

                                                           
مــــا ٢٩٠٢٩٠ ن عامــــا،  ــــ مــــن عــــ المعــــادى منـــذ أ مــــسجد النــــور  الدى  ــــل شـــهر مــــ ــة مــــن  خطــــب أول جمعــ مــــا  الـــشيخ  ن عامــــا،  ــــ مــــن عــــ المعــــادى منـــذ أ مــــسجد النــــور  الدى  ــــل شـــهر مــــ ــة مــــن  خطــــب أول جمعــ  الـــشيخ 

ى  ن الخ مركز الفائ الدى  الشهر الم ى خطب آخر جمعة  ن الخ مركز الفائ الدى  الشهر الم   ..المقطم المقطم خطب آخر جمعة 
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 الشيخ المطبوعةومحققات  قائمة مؤلفات:  
سم٣١ ح ةم، ٢٠١٩  د   كتاب١٢٦ : سلسلة تحوىست ع

تاب   م ع: ط( ال تاب    مت  ط  )ترجمة: ، تةط ع: ط ( ال ت  ط  )ترجمة: ، تةط
م الموضو لتفسال: ١سلسة        ١  )١ ج -٢مجلد (: نفحات من نور القرآن   ٤  ١٢: لقرآن ال

د الصالح ومو  ٤٨    ١  )٢ ج -٢مجلد (: نفحات من نور القرآن  ١٤ ار الع     ٣  )٥مجلد (:  أ
ة  ٩١ ة مع خ ال ا  ٩٣    ١  )١ج – ٣مجلد(: اآلداب القرآن م أ     ١  )٥مجلد (:ر خلة إبراه
ات المق  ٩٦ ات المق  ١٠٢    ١  )١ ج -١مجلد (: تفس آ     ١  )٢ج -١مجلد (: تفس آ

ر الوالدين  ١٠٣ مة لقمان و ات المق   ١٠٥    ١  )٥مجلد : (ح     ١  )٣ ج-١مجلد ( :تفس آ
ات المق  ١٠٨ ات الم  ١٠٩    ١  )٤ ج -١مجلد (: تفس آ اتتفس آ     ١  )٤مجلد (: ناس
ات المق  ١١٢              )٥ ج -١مجلد (: تفس آ

ـــه: ٢رقم السلسلة        ٣  زاد الحاج والمعتمر  ٢  ١٠: الفقـــــــــ
ة  ٥٢    ٢  مائدة المسلم ب الدين و العلم  ٥ ص ا ع  ف تكون داع     ١  ك

قة  ٧١    ٢  مخت زاد الحاج والمعتمر  ٥٤ عة وحق ام      ١  الص
رام هللا لألموات  ٧٢ اء  ٩٥    ١  إ ام األتق     ١  ص

الرحمة المهداة  ١٠٠ ح      ١  س الهدى  ١٠٤    ١  دالئل الف
ــــح  ١٢٦ او            ١  دروس رمضان وال

ةموسوعة ا: ٣السلسلة   إإ قة المحمد د الخالئق  ٧  ١٢: لحق ث الحقائق عن قدر س     ٤  حد
اء ج   ١٣ اقات اإل ماال الم  ٢٢    ٢  ١إ ةتال     ٢  حمد
ن نحوه   ٣٣    ٢  الرحمة المهداة  ٢٣     ٢  واجب المسلم المعا
اء ج  ٣٥ اقات اإل اج المن  ٦١    ١  ٢إ     ١  ال
اطنه  ٨٥    ١  ثا اثن  ٧٠     ١  الجمال المحمدى ظاهره و
ات المعراج  ٨٧ ان  ٩٠    ١  تجل     ١  ف شهر شع

            ١  خصائص الن الخاتم   ١١٤
ة: ٤رقم السلسلة    ام أبو العزائم المجدد الصو  ١  ٧: من أعالم الصوف     ٢  ماإل

رة  ٣ ة و دوى  ٤١    ١  الشيخ دمحم ع سالمه س د أحمد ال ا الس     ٢  المر ال
م الدسو  ٤٥ الم إبراه د أبو الحسن الشاذ  ٥٩    ٢  سشيخ اإل امل الس     ٢  الشيخ ال
اة  ٩٧ ة ح ام أبو العزائم، س م القنا شيخال  ١٠٧    ١  ماإل د الرح ة ع     ١  ومدرسته الروح

اة: ٥رقم السلسلة    الم  ٢٦  ٧: الدين والح     ٢  سإصالح األفراد والمجتمعات  اإل
ك هللا  ٣٤ ح ف  م ب الناس  ٣٩    ٤  ُّك     ٢  كونوا قرآنا 
اب المعا  ٥٠ ا الش ل ووعد اآلخرة  ٦٧  *  ١  قضا ائ     ١  بنو إ
ة أمراض األمة و  ٧٥ ة ع أسئلة الموقع(فقه الجواب   ٩٢    ١  النبوةص     ١  )اإلجا

ات: ٦السلسلة   ة للمناس     ١  خطب المولد النبوى  ١٦  ٧ : الخطب اإللهام
اء والمعراج  ١٧ لة الغفران  ١٨    ١  خطب شهر رجب واإل ان و ل     ١  خطب شهر شع
د الفطر  ١٩ د األض  ٢٠    ١  خطب شهر رمضان و ع     ١  الحج و ع
وم عاشوراء  ٢١ ة  ٥٥    ١  خطب الهجرة و ة: الخطب اإللهام ات دي     ٢  ١:مجلد مناس

ة: ٧سلسلة    ة الع ة للع  ٧٨  ١ :الخطب اإللهام ة النب     ١  األشف
مان  ٩  ٥: المرأة المسلمة: ٨رقم السلسلة    ل اإل ة القرآن لج     ١  ت

ساء  ٤٤    ٢  المؤمنات القانتات  ٤٣     ٢  فتاوى جامعة لل
الم  ٧٤ س  اإل احة والن  ١٠٦    ١  .سالحب والج     ١  المرأة المسلمة ب اإل

ق إ هللا: ٩رقم السلسلة    ق إ رضوان رب العالم  ٦  ٢١: الط ق الصد     ٢  ط
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ق المحب وأذواقهم  ٢٥     ٢  المجاهدة للصفاء و المشاهدة  ٢٨    ١  ط
    ١  سالة الصالحر  ٣١    ١  عالمات التوفيق ألهل التحقيق  ٣٠
    ١  نوافل المق  ٦٠    ٢  مرا الصالح  ٣٢
ة لإلسالم  ٧٩    ١  أحسن القول  ٦٤ اب الع     ١  دعوة الش
ة النفوس ج  ٨٨ ة النفوس   ٨٩      ١مجالس تزك     ١  ٢مجالس تزك

د الصادق  ١٢٥             ١  همة الم
ار واألوراد: ١٠ رقم السلسة   ج  ٨  ٧: األذ     ٦  مفاتح الف

ار األبرار  ١٥ ج  ٣٧    ١  أذ     ٥  مخت مفاتح الف
ار األبرار صغ  ٣٨ ح  ٤٠    ٣  أذ ــــج و ار تخ     ٢  أوراد األخ
الورد القرآ  ٥٦ ل التها  ار واألوراد  ٧٣    ١  ن     ٢  جامع األذ

ة: ١١السلسلة    ة معا ة  ١٠  ١٦: دراسات صوف اة المعا ة و الح     ١  الصوف
اء  ١١ ب  ١٢    ١  الصفاء واألصف     ١  أبواب القرب ومنازل التق
ة  القرآن والسنة  ٢٩ ة  ٣٦    ٣  الصوف اة الع    ١  المنهج الصو والح
اء  ٤٢ ة واألول ن الصادق  ٤٩   ١  الوال    ١  مواز
   ١  النفس وصفها وتزكيتها  ٥٣   ١  الفتح العرفا  ٥١
احة العارف  ٥٨    ١  منهاج الواصل  ٦٣   ١  س
اء  ٦٨   ١  سمات القرب  ٦٥ ة لألصف ا الصمدان    ١  العطا
   ١  مقامات المق  ٨٣   ١  اب أهل الوصل  ٧٧
           ١  آداب المحب   ٩٨

اب  ٢٤  ٦: الفتاوى : ١٢رقم السلسة        ١  فتاوى جامعة للش
ة ج  ٧٦ ة ج  ٨٠    ١  ١فتاوى فور     ١  ٢فتاوى فور
ة ج  ٨٤ ة ج  ٨٦    ١  ٣فتاوى فور     ١  ٤فتاوى فور

            ١  لونكسأ  ١٠١
ة: ١٣رقم السلسة    اب  ٢٧  ٤: أسئلة صوف     ٢  نور الجواب ع أسئلة الش

ة  ٦٩ ة لألسئلة الصوف ان ة ال     ١  إشارات العارف  ٩٩    ١  األج
نات الصدور  ١١١               ب

    ١  تسؤاال غ المسلم  ٨١  ٣: حوارات مع اآلخر: ١٤رقم السلسلة   
سان المعا  ٨٢ الم والمسلم  ٩٤    ١  حوارات اإل     ١  سأسئلة حرة عن اإل

    ٢  عالج الرزاق لعلل األرزاق  ٤٦  ٥: شفاء الصدور: ١٥رقم السلسلة   
    ١  ات المؤمن  اآلخرة  ٦٢    ٣  شائر المؤمن عند الموت  ٤٧
    ١  الدعاء المستجاب  ١١٠    ١  شائر الفضل اإلل  ٦٦

  
د: ١٦سلسلة  شدينتحفة المحب  ٥٧  ١٢ :تحقيق الشيخ فوزى دمحم أبوز    ومنحة المس

  عاشوراء للقاوقفضائل 
١    

ام غفار اليو تسورد اإل  ١١٣ أو استغفار أ
ع  ب ىحسنمام اللإلساإل    ال

ق   ١١٥    ٢ أنوار التحقيق  وصول أهل الط
ا الشيخ دمحم ع سالمة   للعارف 

  

٢    

مذ  ١١٦ م ال ى الجواب الشا ع أسئلة الحك
اء للشيخ دمحم ع سالمه ه ختم األول    كتا

ما قدم نفسه للمسلم   ١١٧    ٢ ام أبو العزائم  ماإل
ا الشيخ دمحم ع سالمه   للعارف 

٢    

د  القرآن والسنة  ١١٨   التوح
ا الشيخ دمحم ع سالمه   للعارف 

ع الساعة  ١١٩    ٢   عالمات وق
ا الشيخ دمحم ع سالمه   للعارف 

٣    

الم الناس إ هللا   ١٢٠ دعو اإل ف  سك
ا الشيخ دمحم ع سالمه   للعارف 

مان  ١٢١    ٢   شعب اإل
ا الشيخ دمحم ع سالمه   للعارف 

٢    

حار المعرفة  ١٢٢   قطرات من 
ا الشيخ دمحم ع سالمه   للعارف 

ة  ١٢٣    ٢ ادة المؤمن اليوم   ع
ا الشيخ دمحم ع سالمه   للعارف 

٤    

ف  ١٢٤   من منابع الدين الحن
ا الشيخ دمحم ع سالمه   للعارف 

٢  ٢          
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د لة الشيخ فوزى دمحم أبوز  أين تجد مؤلفات فض
ة ــرة  رقم الهاتف إسم المكت  القاهـــ

ة المجلد العر   شارع جوهر القائد األزهر١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  مكت
ة الجندي دان الحس ٢٥٩٠١٥١٨ مكت  سوق أم الغالم م

دين٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار المقطم حان،عا   شارع الشيخ ر
لم ة جوامع ال   الشيخ صالح الجعفرى الدراسة١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ مكت

ة ق ة التوف الحس١ ٢٥٩٠٤١٧٥ مكت   عمارة األوقاف 
لم خلف مسجد الحس٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ ازار أنوار الحس   زقاق الس

ة ة الع دان ١١ ٢٥٩١٥٢٢٤ مكت الحس م   حسن العدوى 
لة الدراسة١٣٠  ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون الجم   شارع جوهر القائد 
ة ن ة الحس الحس٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١ مكت   شارع المشهد الحسي 

ة القلعة ه خلف األزهر١ ٢٥١٠٨١٠٩ مكت   شارع دمحم ع
سة العلم ة نف سة ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ مكت دة نف دان الس  . م
ث ي الحد ف٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ المكتب الم   شارع 

ال امل ك ب  اب اللوق٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ األد ستان ب   شارع ال
سان ة دار اإل دان الد١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣ مكت ر، م   شارع التح

ة مدبو دان طلعت حرب٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكت   م
ة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبو مدينة ن  ، شارع الن مدينة ن٢٠٠٠طي

ال٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ ةالنهضة الم   شارع عد جوار السن
ــــع سانة.  ش د٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ هال لل والتوز  حجازي، خلف نادي ال

اث ة لل ة األزه  درب األتراك، خلف الجامع األزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ المكت
ة أم القرى   شارع جوهر القائد األزهر١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ مكت

ة الحديثة ة األدب األزهر٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  المكت ة    شارع الصنادق
فة ة الروضة ال دة.شارع د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ مكت ، م الجد  أحمد أم

ة   ــــكندر  ساإل
  محطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا

ال الثقا تاب اإل ة زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ سال  محطة الرمل، صف
د مو ال، محطـة م شارع الن٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك دمحم سع   دان

اد ة الص ال، محطة م٤ ٠٣- ٣٩٢٨٥٤٩ مكت   ش الن دان
ه ب ة س دى جابر٢٣ ٠٣- ٥٤٦٢٥٣٩ مكت ل، س أحمد إسماع   المش
ض شك األب ض/  أ- محطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  ال   أحمد األب
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م    األقـــــــال
د الحافظ ق -------دمحم  كشك ع جوار مدرسة ع-الزقاز ز ع   د الع

ادة ة ع ق  ٠٥٥- ٢٣٢٦٠٢٠ مكت   شارع نور الدين–الزقاز
ة تاج دوى-طنطا ٠٤٠- ٣٣٣٤٦٥١ مكت د ال   أمام مسجد الس
ة ة ق ة ٩ -طنطا ٠٤٠- ٣٣٢٣٤٩٥  مكت ل د والمعتصم أمام  ش سع

 التجارة
ر  شارع السودان أمام - كفر الشيخ  ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التح

ال، أ د السالمسا أحم/السن   د ع

ة صحافة الجامعة جوار -المنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  مكت  شارع جيهان 
ش مان/أ الطوارىء مس   عماد سل

ة الرحمة المهداة ة عقل، ش الهادى،  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  مكت   المنصورة، ع
  عاطف وفدى/أ

ة ة صحافة الثان جوار مدرسة   شارع-المنصورة  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  مكت ة  الثان
مال الدين أحمدابن لق   مان، الحاج 

ار اليوم  صحافة أخ
جوار مدرسة - المنصورة–طلخا   ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤  الحاج دمحم األتر  

ة،  رى طلخاصالح سالم التجار   أمام ك
مان ة اإل د ٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠  مكت رى-فا   أ حماده غزا ب

س،ش الشهداء، ح حسن دمحم  ٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩ كشك الصحافة الس
ى  خ

دالفتاح السمانأ ن -سوهاج ٠٩٣- ٢٣٢٧٥٩٩ والد ع  شارع احمد عرا أمام التك
 المه

م -قنا ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦  كشك أبو الحسن د الرح دي ع  أمام مسجد س
 القناوى

ا ا ٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤  إسنا-كشك القرا ب-  إسنا - القرا دة ز  الحاج -  ش الس
س و   دمحم رمضان دمحم النو/أدمحم ال

سناكشك حس د العا الم  ٠١١١١٤٩١٨٢٣  ب كشك حس دمحم ع
سنا  ش الرمد ب   األق-أمام مس

جميع  ى  ات ال ار والمكت ة واألخ دور األهرام والجمهور ضا  أ
سخ  ل ال تب وت ضا قراءة ال مكن أ ة، و أنحاء الجمهور

 ، www.fawzyabuzeid.comالمطبوعة مجانا من موقع الشيخ 
تاب العرwww.askzad.comوع موقع أ   :أو النا.  موقع ال

اة، مان والح القاهرة،١٠٥ ش١١٤دار اإل    حدائق المعادي 
 ٠٢-٢٥٢٦١٦١٨: ، ف٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠:  ت
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  الفهرس

  ٣  المقدمة
ام: لة األوللادرس عشاء  ان الص   ٥  أر

ة ا الن   ٦  خفا
ـــح وفضلها ـ او   ٧  صالة ال

لة الثان   ٩  ةدروس الل
ام : درس العشاء- ١ ام الص   ٩  أح

ة- ٢ لة الثان ـــح الل ـ ام: درس تراو المسلم  الص   ١٣  رحمة هللا 
لة الثالثة   ١٩  دروس الل

 درس العشاء- ١
َ

ام: ِ   ١٩  مكروهات الص
لة الثالثة- ٢ ـــح الل ـ ام:  درس تراو احات الص   ٢١  م

عة لة الرا   ٢٣  دروس الل
طالت ال : درس العشاء- ١ ةم ام المعن   ٢٣  ص

  ٢٣  المطعم الحرام
عة- ٢ لة الرا ـــح الل ـ فطرن الصائم:  درس تراو   ٢٧  ُخمس 

ذب- ١   ٢٧   ال
لة الخامسة   ٢٩  دروس الل

 درس العشاء- ١
َ

ة-٢:ِ   ٢٩  ِ الغي
لة الخامسة- ٢ ـــح الل ـ مة-٣:  درس تراو   ٣٢   النم

لة السادسة   ٣٤  دروس الل
  درس العشاء- ١

َ
م ال-٤ :ِ ة ال   ٣٤  اذ

مان   ٣٥  أنواع األ
لة السادسة- ٢ ـــح الل ـ شهوة-٥ : درس تراو   ٣٧   النظر 

عد مجلس القرآن وذكر هللا تعا- ٣ لة السادسة    ٣٩   درس الل
  ٣٩  مراتب الصائم

ام العوام- ١   ٤٠   ص
ام السال - ٢ ام الجوارح( ص   ٤٠  )ص

ام المق- ٣ ام عن اللغو- أ:     ص   ٤١  مت، فضل الص الص
ام عن اللهو-ب   ٤٤   الص
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  ٤٥   الصوم عن السهو-جـ
عة لة السا   ٤٦  دروس الل

ام :  درس العشاء- ١ ات الص   ٤٦  )١(مستح
عة لة السا ـــح الل ـ ام: درس تراو ات الص   ٤٩  )٢ (مستح

لة الثامنة ـــح الل ـ   ٥٢  درس تراو
ام ات والنوافل ال نتقرب بها إ هللا  الص   ٥٢  الق

  ٥٣  وة القرآن تال- ١
لة التاسعة ـــح الل ـ   ٥٦   آداب تالوة القرآن-٢:       درس تراو

ة لة العا ـــح الل ـ أخالق القرآن- ٣:     درس تراو   ٥٩   التخلق 
ة ة ع لة الحاد   ٦٢  دروس الل

 درس العشاء- ١
َ

  ٦٢  رمضان شهر االنتصارات والعمل  : ِ
ة- ٢ ة ع لة الحاد ـــح الل ـ   ٦٥   الصدقة-٤:  درس تراو

ة ة ع لة الثان   ٦٨  دروس الل
ــــح- ٥  :  درس العشاء- ١ او   ٦٨   الهدي النبوي  صالة ال

ة- ٢ ة ع لة الثان ـــح الل ـ   ٧١   درس تراو
  ٧١   الهدي النبوي  صالة التهجد- ٦

ـــح س رد ـ لة الثاتراو ةلثالل اة الفطر-٧:        ة ع   ٧٤   فضل ز
ة عة ع لة الرا   ٧٧  دروس الل

  ٧٧   رمضان شهر الص- ٨    : لعشاء درس ا- ١
ة- ٢ عة ع لة ال ـــح الل ـ   ٨٠  جزاء الص : درس تراو

ة لة الخامسة ع   ٨٣  دروس الل
اف- ٩ : درس العشاء- ١ ت   ٨٣  ع اال

ة- ٢ لة الخامسة ع ـــح الل ـ   ٨٦   العمرة  رمضان-١٠:  درس تراو
ة لة السادسة ع   ٨٨  دروس الل

ام واإل: ِ درس العشاء- ١   ٨٨  خالصالص
ة - ٢ لة السادسة ع ـــح الل ـ   ٩٠  الدعاء والقنوت  :  درس تراو

ة عة ع لة السا   ٩٢  دروس الل
در:  درس العشاء- ١ ده للمؤمن  غزوة  رام هللا وتأي   ٩٢  إ
ة- ٢ عة ع لة السا ـــح الل ـ   ٩٦  أسلحة الن  :  درس تراو

ة لة الثامنة ع   ٩٩  دروس الل
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امالهدف  :  درس العشاء- ١   ٩٩  التقوى: األع من الص
ة- ٢ لة الثامنة ع ـــح الل ـ   ١٠١  هم درجات عند هللا:  درس تراو

ة لة التاسعة ع   ١٠٣  دروس الل
  ١٠٣  سالمة الصدور    :  درس العشاء - ١

ة- ٢ لة التاسعة ع ـــح الل ـ   ١٠٦  س صالة الجمعة:  درس تراو
ن لة الع   ١٠٨  دروس الل

مة  :  درس العشاء- ١ اداتالح   ١٠٨   حسن الخلق-١ : من الع
ن- ٢ لة الع ـــح الل ـ ادات:  درس تراو مة من الع   ١١٢  الح

  ١١٢   ذكر هللا تعا- ٢
ن ة والع لة الحاد   ١١٥  دروس الل

  ١١٥   رحمة الن -١:     دروس من فتح مكة : درس العشاء- ١
  ١١٧   الوفاء- ٢
  ١١٨   العفو- ٣

لة الحا- ٢ ـــح الل ـ او ن درس ال ة والع   ١١٩  د
مال الدروس  ة رسول هللا-٤: است   ١١٩   عدم الخوض  صحا

ن ة والع لة الثان   ١٢٢  دروس الل
مال الدروس:  درس العشاء- ١   ١٢٢   شكر هللا-ـ٥:           است

لة ال- ٢ ـــح الل ـ او نثان درس ال   ١٢٤  :ة والع
ة هامة  الصالة ع   ١٢٤  ة سجدة قراءة آ:         مسائل 

  ١٢٥  عورة المؤمن  الصالة،   إدراك الجمعة،   إدراك الجماعة
ف ماء الوضوء ش   ١٢٦  ت

ن لة الثالثة والع   ١٢٧  دروس الل
  ١٢٧  األمانة    :  درس العشاء- ١

ن- ٢ لة الثالثة والع ـــح الل ـ اة الفطر:  درس تراو ام ز   ١٣٠  أح
  ١٣٢  آداب المز

جوز إخرا: سؤال مة؟هل  الق اة    ١٣٤  ج الز
ن عة والع لة الرا   ١٣٦  دروس الل

لة القدر     :  درس العشاء- ١   ١٣٦  )١(ل
ن- ٢ عة والع لة الرا ـــح الل ـ لة القدر:  درس تراو   ١٣٨  )٢(ل

ن لة الخامسة والع   ١٤٢  دروس الل
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ادات    :  درس العشاء- ١ ة  الع ا الطي   ١٤٢  النوا
لة - ٢ ـــح الل ـ ن درس تراو   ١٤٥  الخامسة والع

ة  ل أمن ة تحقق  ام الست من شوال، سالمة الن   ١٤٥  ص
ن لة السادسة والع   ١٤٨  دروس الل

  ١٤٨  طهارة القلب    :  درس العشاء- ١
ن- ٢ لة السادسة والع ات :  درس تروايح الل   ١٥٢  فقه األول

ن عة والع لة السا   ١٥٦  دروس الل
لة القدروط اس:  درس العشاء- ١ ة دعاء ل   ١٥٦  تجا

سامح-٢     صفاء القلب- ١   ١٥٦   ال
ن- ٢ عة والع لة السا ـــح الل ـ   ١٦١   درس تراو

لة القدر ة دعاء ل وط استجا مال    ١٦١   الرحمة-٣     :است
ــــحدرس ن تراو لة الثامنة والع ة:  الل ة القرآن   ١٦٥   األشف

تغفار   ١٦٦  ساال
لة التاسعة وال ندرس الل   ١٧١  ع

  ١٧١  المحافظة ع الصالة  وقتها:  درس العشاء- ١
  ١٧٤  المداومة ع تالوة القرآن

ن - ٢ لة التاسعة والع ـــح الل ـ   ١٧٥  درس تراو
  ١٧٥  عالج ضيق الصدر
لة الثالث   ١٧٩  دروس الل

تمال شهر رمضان  :  درس العشاء- ١   ١٧٩  فوائد ا
لة الثالث- ٢ ـــح الل ـ   ١٨١   لرضا عن هللا:  درس تراو

د ذة عن المؤلف الشيخ فوزى دمحم أبوز   ١٨٣  ن
  ١٨٥  قائمة المؤلفات

ات ودور ال   ١٨٧  قائمة المكت
  ١٨٩  الفهرست

اإنتظروناإنتظرونا ا ق    ق
==================================================  

اة الصالح  --١١ اة الصالحع من ح ات النور  القرآنتت--٢٢              ع من ح ات النور  القرآنفس آ   فس آ
   القرآن القرآن    أوصاف الرسولأوصاف الرسول  --٣٣


