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 فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة الشيخلقاء  
 (28-87أسئلة ) )فتاوى الصائمين(الحلقة الرابعة من برنامج 

 بمغاغة ـ المنيا مسجد أبو العزئم 
 ىـ 0325رمضان  82موافق  01/6/8104الجمعة 

      
السؤال الثامن والعشرين: ما ثواب ختم القرآن؟ وكم مرة يجب على المسلم ختمو 

 أيسر طريقة لختمو؟ في رمضان؟ وما
صلى اهلل ثواب قراءة القرآن وليس ثواب ختم القرآن، فثواب قراءة القرآن يقول فيو ىو 

 :عليو وسلَّم
 حرف، من قرأ القرآن الكرمي فلو بكل حرٍف حسنة، واغبسنة بعشر أمثاؽبا، ال أقول: أمل)
 (1( )والٌم حرٌف وميٌم حرف ٌف حرفٌ لأولكن 

فإذا قرأ واستزاد دخل يف اغبديث الشريف الذي  حسنات،ه عشر فلو بكل حرف يقرأ
 :صلى اهلل عليو وسلَّميقول فيو 

ومن قرأ يف كل يوٍم مائة آية  مل ُيكتب من الغافلني،  عشر آيات من القرآن)من قرأ كل يوٍم 
ن ـ اؼبقنطريُكتب من القانتني ـ والقانتني يعين الطائعني ـ ومن قرأ كل يوم وليلة ألف آية ُكتب من 

 (2يعين أجره بالقنطار( )
ٌء اؼبنان أن لو دعاواألجور على قدر النيات، أما عند ختم القرآن فللمرء منحة من اغبنان 

يُرسل سبعني ألفًا من اؼبالئكة يستغفرون لو  عز وجلأن اهلل مستجاٌب عند ختمو للقرآن، وقيل 
 صبح.وإن ختم بالليل إىل أن يُ  ن ُُيسي،اهلل إن ختم بالنهار إىل أ

 عز وجلمعون مع ختم القرآن ويدعون اهلل تورد عن السلف الصاحل أهنم كانوا جيولذلك 
ـ يعين مع صالة اؼبغرب ن يكون ختم القرآن كانوا يستحسنون أاإلجابة، و ويؤمنون ليشهدوا 

و يف سنة اؼبغرب البعدية حىت تستغفر لو اؼبالئكة إىل أن ُيصبح، صالة اؼبغرب أجيعل ختمتو يف 
 لتستغفر لو اؼبالئكة إىل أن ُُيسي.يف صالة الصبح، أو بعد صالة الصبح  أو

  .صلى اهلل عليو وسلَّمفختم القرآن لو دعوات مستجابات واستغفاٌر من اؼبالئكة كما أنبأ 
أجزاء كما كان وأيسر وسيلة ػبتم القرآن أن يُقسِّم اإلنسان القرآن على حسب وقتو إىل 
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ن كل سبٍع مرة، فكان يُقسِّم أجزاء القرآن ن خيتم القرآثرٌي منهم كافكيفعل الصحابة الكرام،  
  .على سبعة أيام

 ليلةأو يبدأون يوم اػبميس وخيتمون فكانوا يبدأون يوم اعبمعة وخيتمون ليلة اعبمعة، 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمـ اؼبهم يف ذلك يف كلو العمل بقولو  اػبميس

 (3قل( ) دومها وإنأ)أحب األعمال إىل اهلل 
وليلة  ،القرآن يف رمضان نقرأ منا معهم يف ىذا األمر أننا ريٌ فآفة اؼبسلمني اؼبعاصرين وكث

العيد يدخل القرآن يف التخزين فال يُفتح إال يف رمضان القادم، وىذا يُعرِّض اإلنسان لشكوى 
 يوم القيامة غبضرة الرضبن: يقدمها القرآن يف حقو

 الفرقان(.33) "ِإنَّ قـَْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجورًا َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َرب  "
مة على التالوة و ولذلك ينبغي اؼبدافبداًل من أن يكون القرآن شفيعًا لو يكون خصمًا لو، 

التالوة بعد رمضان، لكن  وخيرقنفسو  فال يسمح اإلنسان أن تلعب بوطوال أيام العام، 
 أن نكون منهم أصبعني ـ رمضان عندىم العام كلو. وجل عزـ نسأل اهلل الصاغبني 

 سؤال عارض: وما أفضل األدعية لختم القرآن؟
  :دعاء ختم القرآن
الدعاء البسيط ىو كلها ليست من السنة، والدعاء الوارد عن رسول اهلل األدعية الواردة  

 وىو طبس أسطر أو ستة أسطر والذي فيو:
الليل وأطراف النهار،  قنا تالوتو آناء، وارز منا منو ما جهلناوعل ،)اللهم ذكرنا منو ما نسينا

 واجعلو لنا ُحجًة يا رب العاؼبني(.
وارداً  ااألدعية فيها زيادات، فجماعة قالوا: دعاءً وىذا الدعاء الوارد عن رسول اهلل، وباقي 

حوايل من عشرة إىل طبسة عشر سطراً، وىم معجبون بو ألن الشيخ وىو عن ابن تيمية 
يف واغبال يكون عظيمًا ىناك معو، ويبكي والناس يبكون يف اغبرم  و بوالسديسي كان يدع

 .والناس يعجبهم ىذا اغبال ،اغبرم، ويستمر حوايل أكثر من نصف ساعةن
يف كل لكن ىذا ليس واردًا عن رسول اهلل وال عن الصحابة الكرام، فاألفضل يف الدعاء 

 لى فؤاده وخاطره يف تلك اللحظة.عما خيطر األحناء أن يدعو اإلنسان 
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 كيف يتحقق التكافل اإلجتماعي في رمضان؟السؤال التاسع والعشرين:  

من زكاة  ح يف رمضاناإلجتماعي يتضأظن ىذا الباب واضح وضوح الشمس، فالتكافل 
دق ويعمل بقول الصا الفقراء من اؼبساكني،يشمل بعطفو ومالِو وماَلو إخوانو الصائم ، ألن الفطر

 :صلى اهلل عليو وسلَّمالوعد األمني 
 (4)أغنوىم عن الطواف يف ىذا اليوم( )

 عطيهم ما يغنيهم يف ىذا اليوم.فيُ  أغنوا اعبماعة السائلني أن يطوفوا ويسألوا يف ىذا اليوم
ري ، ويُعطي عليو ثواٌب عظيم فيتنافس أىل اػبىذا جبانب أن الصيام ُُيبِّذ إفطار الصائمني

إشباع الصائمني رغبًة  يفسبر أو على ماء، ويتنافس كل منهم ن كان على لصائمني إيف إفطار ا
فال  خرين من حوضو اؼبشهود يوم القيامةواآلىنيئة مريئة يسقيها لو سيد األولني يف شربة ماء 

 يظمأ بعدىا أبدا.
يف   فالفقراء واؼبساكني وتشملهم بالعطوالصيام يُرقِّق القلوب فيجعلها تتحسَّس أحوال 

 وحني. كل وقتٍ 
 يعمنا برضباتو أصبعني.أن  عز وجلنسأل اهلل 

 
 سؤال عارض: ومن الذي يستحق الزكاة؟

عن قلنا يف مسجد قاسم اؼبصري بعد صالة اعبمعة أنو جيب على اؼبسلم أن يبحث 
 اؼبسكني الذي حدده سيد األولني واآلخرين وقال فيو:

 (5) ولكن اؼبسكني اؼبتعفف أبو العيال(، نتردُّه التمرة والتمرتا)ليس اؼبسكني الذي 
نعطيو نصيبو من الزكاة، أو عنده أوالٌد  و ال يكفي ضرورياتوأى إنساٍن عنده أوالد ودخل

  :، لكن ورد عليو أمٌر جلل ال يستطيع أن يُنفق عليهم مثالً ودخلو يكفي حاجياتو
عملية جراحية استجدت ج إىل ُيتا ، أو اً فأو أربعني ألابنتو تتزوج وربتاج إىل ثالثني ألفًا 

خواهنم سوا على إن يتحسَّ ينبغي على اؼبسلمني أ ءىؤال فمثلاعبنيهات،  فجأة وربتاج إىل آالف
 اؼبؤمنني ويقضون حاجاهتم.
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سَّس أحوال بعضنا، حنكون عارفني بعضنا ونتـ وحنن يف كل مكان ـ يف مكاٍن مثل ىذا  
بعضاً ن يعرف كل منهم بعضهم أاؼبفروض ل ؿبلة لكن يف اؼبدينة كويف القرية يكون ذلك أكثر، 

  .وىؤالء الذين نشملهم ونعطيهم الزكاة، ويتحسسون ىذه األحوال
 :سائلأما السائلني فمعظمهم ذبار كما قال سيدنا عمر عندما قال لل

 فعاد السائلالبنو عبد اهلل: ُخذه وعشِّو، ؟ قال: أريد أن أتعشى، فقال ماذا تريد يا بين
 ال سيدنا عمر: يا عبد اهلل أمل تُعشِّو؟ قال: قد عشيتو، فقال عمر للسائل:وسأل، فق
 تاجر ولست بسائل، وضربو بالدَّرة ـ فمعظمهم كذلك.إنك 

واؼبكيفات  واؼبخدرات وىذا الكالم قلتو اليوم كذلك فهم من يقبلون على الباجنو واغبشيش
 .فيف اإلتالألن ىذه األموال جاءتو ؾباناً، فأين ينفقها؟ 

  :أنا فيها على سبيل اؼبثال يف القرية اليتوعندنا 
 :فقلت البين من ىذا؟ فقالرجٌل جيمل ابنو ويتسول بو ـ وأنا ال أعرفو ألنو من بلٍد آخر ـ 

، وؼبا أعطاه الناس ترك الطابونة وزوجتو من كثرة اؼبالبس اليت ىذا الرجل كان يعمل يف الطابونة
وما يتسخ تُلقي بو يف اؼبزبلة وتلبسهم غريه فتلبس أوالدىا مالبس تأتيها مل تعد تغسل اؼبالبس، 

 ـ أرأيتم إىل ماذا وصلوا؟
على فينتشر يف كل بلد سبعة أو شبانية أفراد وىم من ُيصل وىذه ىي مصيبة ىذا البلد 

 ىذه الزكاة.
لتقضي حاجات فُرضت لكن الزكاة فهؤالء يتدربون على اإلسراف واإلتالف واإلحنراف، 

وال يطلب ولكنو  لسؤالالذين عندىم العزِّة اإلُيانية وال يستطيع او سلمني الذين نتكلم عنهم اؼب
 مثل ىؤالء ويُعطيهم.يبحث عن أن اؼبؤمن  منُيتاج، وىذه ربتاج 

ويقع فيها كثري بعضنا يريد أن ينتهي من توزيع الزكاة وينتهي من ىذا األمر، فهي اؼبصيبة 
والذي أمرين بذلك رب العزِّة عز وجل، فلمن وضعها يف موضعها من اؼبسلمني، ولكن البد من 

 نعطيها يا رب؟ قال:
ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اهلل ال َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي االْرِض َيْحَسبُـُهُم اْلَجاِىُل "

 البقرة(.273) "ُلوَن النَّاَس ِإْلَحافًاَأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُىْم ال َيْسأَ 
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ن تبحث عنهم وذبدىم حىت تكون قد حققت اؽبدف اإلؽبي من الزكاة جيب أفهؤالء  
 الىت تطمع هبا يف فضل اهلل جل وعال.والصدقات 
وزباذلوا عن ىذا العمل فليست مسئولية الشريعة عن ىذا األمر  لواتكاساؼبسلمني  كون
عز ومل هتمُّ يف تنفيذ أمر اهلل اليت ركنت إىل التخاذل والكسل بشرية س الكن النفو اإلؽبية، ول

 .وجل
الزكاة كما كانت يف عصر ن تكون أ، وقلنا أيضًا أنو ينبغي يف ىذا األمراليوم ىذا ما قلناه 

رسول اهلل، فكل حيٍّ مثل ىذا وكل مسجد مثل ىذا يكون فيو عبنة للزكاة، واللجنة ُتسجَّل يف 
ويعملوا أحباثاً صاالت باؼببالغ اؼبدفوعة، ، وجيمعون الزكاة ويعطون الناس إيتماعيبنك ناصر اإلج

عليها وتكون خاضعة  يف كشوف يوقعونإجتماعية للناس يف ىذا اؼبكان ويعطوىم إعانات 
 ء وال ميل وال حسب وال نسب.واللمراجعات بدون أى

بد، ألن الزكاة ربل كل ىل األكل اؼبشاكل إإذا طبقنا ذلك يف كل اعبمهورية ستنتهي  
   مشاكل اؼبسلمني.

       
ن يختلف حال المسلم في رمضان عن غيره في ىل من المفروض أالسؤال الثالثين: 

خصوصية روحية عطي أن اهلل يُ المسلم حالو ال يتغير حالو مع اهلل؟ أم  أم أنباقي الشهور؟ 
 للمسلم في رمضان؟
 اؼبسلم صنفني:
 الصنف األول:
فإذا كان وقت  الوقت أو اؼبكان،  دعاء والعباداتحالو مع الطاعات والصنٌف يقوى 

 و رمضان أو وقت عرفة يكون اغبال عنده أقوى وأمتُّ.كوقت اعبمعة أ
وإذا كان يف مكاٍن مبارك كالبيت اغبرام، أو يف روضة اغببيب اؼبصطفى عليو أفضل الصالة 

وىذا يكون حال أىل ، كون حالو أمتُّ أو يف إحدي روضات الصاغبني العظام، في وأمت السالم
 البداية يقوى حالو مع الوقت أو مع اؼبكان.

 الصنف الثاين: 
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واهلل  عز وجلألنو مع اهلل أصبح يستوي عنده اؼبكان والزمان، ان قى إىل مقام اإليقإذا ارت 
اغبلِّ ويف  وال مكان، فيكون مع اهلل على الدوام يف اليقظة ويف اؼبنام ويف ه زمانٌ ال ُييز  عز وجل

، ويف مكة أم القرى ويف أى قرية من قرى اهلل ألنو مع اهلل جلَّ الًتحال ويف الليل ويف النهار
 ُعاله، وليس مع زمان أو مكاٍن خلقو اهلل جل يف عاله.

 .فهناك فرٌق بني ىذه اغبالة وىذه اغبالة واألخرية أرقى وأتقى ؼبن وصل إىل ىذا اؼبقام
 لغنا ىذا اؼبقام أصبعني.أن يب عز وجلنسأل اهلل 

 
 :صلى اهلل عليو وسلَّميقول رسول اهلل السؤال الواحد والثالثين: 

)إن هلل تعالى حول موضعًا ُيسمَّى حظيرة القدس وىو من النور فيو مالئكة ال يحصي 
، فإذا كانت ليالي شهر ال يفترون ساعة عبادةً  عز وجلن اهلل يعبدو عددىم إال اهلل تعالى، 

ون مع بني آدم، فينزلون كل ليلة إلى رمضان استأذنوا ربهم أن ينزلوا إلى األرض فيصلُّ 
 (5ى بعدىا أبدًا( )و مسُّوه سعد سعادًة ال يشقمن مسَّهم أفكل األرض 

 ؟مالفرق بين من مسَّهم ومن مسُّوه
 وىذا مقام عام.و يسمع حديثهم وجنواىم، أمن مسوه بدون أن يراىم مقامني: 

 وىناك فرٌق بني من يراىم ويتكلم معهم ويسمع حديثهم ويرد عليهم ـ ىل يستويان؟
نس ستألكنو ال يشعر دبجيئهم وال ي ،سبسو اؼبالئكة الكرام فاؼبقام األول وىو مقام العوام

 حبديثهم.
 لكن اؼبقام األعلى يقول فيو اهلل:

 "مَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأال َتَخاُفوا َوال َتْحَزنُواِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اهلل ثُ "
 فصلت(.33)

 فصلت(.33) "َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ "
 :حنن رىن إشارتكم

  :وخدمكم ولياؤكمأحنن 
َيا َوِفي" نـْ ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها  َنْحُن َأْوِلَياؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ االِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي َأنـْ
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 " )فصلت(.(32) نـُُزال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ  (31) َما َتدَُّعونَ  
وىو سيدنا عمران بن اغبصني  صلى اهلل عليو وسلَّممن أصحاب رسول اهلل  رجالً كان   

ويلقون عليو السالم، وكان حاضرًا واغببيب  ـ كان يرى اؼبالئكة وكانوا جيالسونو رضي اهلل عنو
 يقول يف حديث: صلى اهلل عليو وسلَّماؼبصطفى 

وال  ، ىم الذين ال يسًتقون وال يكتوون)يدخل اعبنة من أميت سبعون ألفًا بغري حساب
 (7يتطريون وعلى رهبم يتوكلون( )

ج لو إال الكي بالنار، األطباء يف زمانو، وقالوا ال عالفأصيب بداء البواسري، فعرضوه على 
أخاه من  ا عليهـ فأحلَّ  وقد ظبع اغبديث وأن من أراد أن يكون من ىذا الصنف ال يكتوي بالنار

ولكن زاد أن اكتوى بالنار طاب جرحو وذىب داؤه جل صالح جسمو واكتوى بالنار، وبعد أ
 حريتين مالذي زاد مرضك؟ عليو اؼبرض فقال: يا أخي 

، فلما إكتويت تأاؼبالئكة كانت قال الذي زاد مرضي أن  تيين وذبالسين وتسلم عليَّ
 .والسالم عليَّ  إمتنعت عن اجمليئ إيلَّ 

وكانت وإن كان بعد ذلك عافاه اهلل ورجعت اؼبالئكة إىل عهدىا بو ـ وىذا ما زاد بو اؼبرض 
 .عز وجللقي عليو السالم كما قال اهلل يف آيات كتاب اهلل ذبالسو وتُ 

ل تنزَّ تإليو وان جيعلنا من الذين أن يُرقينا  عز وجلالعلى الذي نسأل اهلل  فهذا ىو اؼبقام
 عليهم اؼبالئكة على الدوام.

 
قراءة القرآن ىل كثرة العبادات في رمضان من صياٍم وقياٍم و السؤال الثاني والثالثين: 

 أثر في تزكية النفوس؟
وتزكية النفوس ائج تزكية النفوس، ومن صبلة ىذه النت ،العبادات كلها وسائل تؤدي إىل نتائج

رض والسماوات، نرى نتائج فإذا صحَّت العبادات ونالت القبول من خالق األيعين طُهرهتا، 
 ىن وُتدلل على تزكية نفسو.ب ملموسة ؽبذا الشخص تُ 

  :ُحسن خلقو: أوؽبا وجوىرىا وأمهها
و لق وتعاملو مع أىليف تعاملو مع اػب صلى اهلل عليو وسلَّمأى يكون متشبهًا باغببيب 
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  وتعاملو مع الناس أصبعني. 
وتعاملو مع من حولو وتالوة للقرآن، لكن إذا وجدنا رجاًل يصل الليل بالنهار بصياٍم وقياٍم 

ا العمل غري ن صاحب ىذعلى أفهذا دليل  ولعنٌ  وردبا سبٌّ وشتمٌ  ،دائمًا بشدِّة وُعنٌف وقهرٌ 
 .ىل النتائجي إ تؤدِّ ألن األعمال مل، عز وجلمقبوٌل عند اهلل 

 ثانياً الصالة:
 يف بيان ذلك: عز وجلىل قول اهلل معي إاظبعوا و 
 ما نتيجتها؟ العنكبوت( ـ 45) "ِإنَّ الصَّالةَ "
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ "  العنكبوت(.45) "تـَنـْ

 وىذه النتيجة، ولذلك قيل:
 (8و( )عن الفحشاء واؼبنكر فال صالة ل)من مل تنهو صالتو 

 والصيام يقول فيو عليو أفضل الصالة وأمت السالم:
و فإن أحٌد سابَّو أم، يصخب وال يُسب وال يشتُ ال )إذا كان يوم صيام أحدكم فال يرفث و 

 (9صائم( ) شاسبو فليقل: إين أمرؤٌ 
، فهل لصيامو شبرة إذا خرج عن ىذه اغبدود وظهرت عليو ىذه األمراض وىذه األعراض

 :صلى اهلل عليو وسلَّمعلى الفور، قال يف الصيام ونتيجة؟ ال ـ 
 (13الصيام ُجنَّة( ))

ويقيو بعد ذلك من والعادات السيئة،  ةوُجنة يعين وقاية، يقي اإلنسان من األخالق الشيئ
من كل سوٍء خيشاه يف ىذه الدار، ومن كل ىمٍّ النار، ويقيو من البعد عن العزيز الغفار، ويقيو 

  .فهذه نتيجة الصيامقاء الواحد القهار، وم ليوغمٍّ خيشاه 
 اغبج: ثالثاً 

 ماىي عالمة القبول؟البقرة( ـ 197) "َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ "
 البقرة(.197) "َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفي اْلَحج  "
 البقرة(.197) "َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر يـَْعَلْمُو اهلل"

 يتزوَّد:اغبج؟  اً، وماذا يعمل ىناك يفام اؼبراقبة أيضوصل إىل مق
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َر الزَّاِد التـَّْقَوى"   البقرة(.197) "َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ
الرضا عن  مإذا مل تظهر ىذه األخالق الكرُية على اغباج وظهر ضدىا كاعبزع والفزع وعد

 للعمل؟ ال. وجد قبولٍ فأين ىذا القبول؟ ىل ياؼبخالطني والضجر منهم وسبُّهم وشتمهم، 
 الصدقات:رابعاً 

يِهْم ِبَها"  التوبة(.133) "ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطه ُرُىْم َوتـُزَك 
 تطهري النفس من داء الشُّح والبخل:فما الغاية من الصدقة؟ 

 اغبشر(.9) "َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِو فَُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ "
يف اإلنفاق على  خبيلٌ لكنو يف نفسو شحيٌح على عباد اهلل الفقراء،  ُمرغماً،زكاة سيخرج ال
الزكاة اليت تعاجل مرض الُشح ومرض ن أساس الصدقة أل ـفهل ينال القبول؟ ال ولده وأىلو، 

 .عز وجلالُبخل، فيكون كرُياً ليحبو الكرمي 
ومكارم الشيم اليت كان  ىل ؿباسن األخالقعمال كلها تؤدي إاألن نتائج أوىكذا جند 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمعليها سيدنا رسول اهلل 
 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 حرفٌ  اْلِكَتابُ  َذِلكَ  الم أقولُ  ال حسنةً  حرفٍ  بكلِ  لو اللَّوُ  كتبَ  القرآنَ  قرأَ  من (0)

 والكافَ  واأللفَ  والذَّالَ  حرفٌ  األلفَ  ولكنَّ 
 الدر:  المصدر|  السيوطي:  المحدث|  األشجعي مالك بن عوف:  الراوي
 المنثور

 َلو كتبَ  آيةٍ  مائةَ  قرأَ  ومن الغاِفلينَ  منَ  ُيكَتبْ  لم ليلةٍ  في آياتٍ  عشرَ  قرأَ  من (8)
 منَ  كتبَ  آيةٍ  أربعمائةِ  قرأَ  ومن القانتينَ  منَ  كتبَ  آيةٍ  مائتي قرأَ  ومن ليلةٍ  قنوتُ 

 كتبَ  آيةٍ  ستَّمائةِ  قرأَ  ومن الحافظينَ  منَ  كتبَ  يةٍ آ خمسمائةِ  قرأَ  ومن العابدينَ 
 أصبحَ  آيةٍ  ألفَ  قرأَ  ومن المخِبتينِ  منَ  كتبَ  آيةٍ  ثمانمائةِ  قرأَ  ومن الخاشعينَ  منَ 
 خيرٌ  قالَ  أو واألرضِ  السَّماءِ  بينَ  ممَّا خيرٌ  أوقيَّةٍ  ومائتا ألفٌ  والقنطارُ  قنطارٌ  َلو

 الموِجبين منَ  كانَ  آيةٍ  ألفي رأَ ق ومن الشَّمسُ  عليوِ  طلَعت ممَّا
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 الزوائد مجمع:  المصدر|  الهيثمي:  المحدث|  الباىلي أمامة أبو:  الراوي 

 األْعمالِ  أَحبَّ  وأنَّ  الَجنََّة، َعَمُلوُ  أَحدَُكمْ  يُْدِخلَ  َلنْ  أنْ  واْعَلُموا وقارِبُوا، َسد ُدوا (2)
 .َقلَّ  وإنْ  أْدَوُمها اللَّوِ  إلى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين مأ عائشة:  الراوي
 البخاري

 عن.  يخُرجَ  أنْ  قبل الفطرِ  صدقةَ  ُيخرجُ  كان وسلَّم عليو اهللُ  صلَّى النَّبيَّ  أنَّ  (3)
 يُقس مها وكان ، الصَّالةِ  قبلَ  ُنخرَجها أنْ  يأمُرنا وكان:  وفيو ، بطولوِ  عمرَ  ابنِ 
 اليومِ  ىذا في الطَّوافِ  عن أغنوُىمْ :  ويقولُ  ، ينصرفَ  أن قبلَ 

:  المصدر|  العسقالني حجر ابن:  المحدث|  عمر بن عبداهلل:  الراوي
 الدراية

 إنَّما اللُّْقَمَتاِن، واَل  اللُّْقَمةُ  واَل  والتَّْمَرتَاِن، التَّْمَرةُ  تـَُردُّهُ  الذي الِمْسِكينُ  ليسَ  (4)
 النَّاسَ  َيْسأَُلونَ  اَل : }قـَْوَلوُ  يـَْعِني مْ ِشْئتُ  إنْ  واقْـَرُؤوا يـَتَـَعفَُّف، الذي الِمْسِكينُ 

 {إْلَحافًا
 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ىريرة أبو:  الراوي

أخرجو البيهقي في شعب اإليمان موقوفاً على علي بن أبي طالب وذكره  (5)
والمتقي الهندي في كنز  والطبري في الرياض النضرةالسيوطي في الدر المنثور 

 وأبو الليث السمرقندي في تنبيو الغافلين عمالال

ُعونَ  أُمَّتي ِمن الَجنَّةَ  َيْدُخلُ  (6)  اهلِل؟ َرسولَ  يا ُىمْ  َمن: قالوا ِحساٍب، بغيرِ  أْلًفا َسبـْ
 .يـَتَـوَكَُّلونَ  رَب ِهمْ  وعَلى َيْكتَـُووَن، وال يـََتطَيـَُّروَن، وال َيْستَـْرُقوَن، ال الَِّذينَ  ُىمُ : قالَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 الصَّاَلةَ  ِإنَّ }: اهلل قول عن وسلم عليو اهلل صلى النبي سئل: حصين بن عمران (7)
َهى   34العنكبوت{َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  تـَنـْ

  لو صالة فال والمنكر الفحشاء عن صالتو تنهو لم من: قال
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 ابن رواه، و مردويو وابن حاتم أبي ابن عن نقال: نثورالم الدر كثير، ابن تفسير 
 الدراري الكواكب"  في عروة وابن، تفسيره"  في حاتم أبي

 صالتُو تْنهو لم من:  قوُلهم واألعمشِ  والحسنِ  عباسٍ  وابنِ  مسعودٍ  ابنِ  عنو 
 بُعًدا إال اهللِ  من تزْده لم والمنكرِ  الفحشاءِ  عن

  القرطبي تفسير:  المصدر|  المفسر القرطبي:  المحدث|  -:  الراوي
 الصَِّياَم، إالَّ  لو، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكلُّ : اللَّوُ  قالَ : وسلَّمَ  عليو اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرسولُ  قالَ  (9)

 واَل  يـَْرُفثْ  فال أَحدُِكمْ  َصْومِ  يـَْومُ  كانَ  وإَذا ُجنٌَّة، والصَِّيامُ  بو، أْجزِي وأَنَا يل فإنَّو
 بَيِدِه، ؿُبَمَّدٍ  نـَْفسُ  والذي َصاِئمٌ  اْمُرؤٌ  إينِّ  فـَْليَـُقلْ  َقاتـََلُو، أوْ  أَحدٌ  َسابَّوُ  فإنْ  َيْصَخْب،

 إَذا: يـَْفَرُحُهَما فـَْرَحَتانِ  لِلصَّاِئمِ . اؼبِْسكِ  رِيحِ  ِمن اللَّوِ  ِعْندَ  أْطَيبُ  الصَّاِئمِ  َفمِ  ػَبُُلوفُ 
 .ْوِموِ بصَ  َفرِحَ  َربَّوُ  َلِقيَ  وإَذا َفرَِح، أْفَطرَ 

 البخاري صحيح:  اؼبصدر|  البخاري:  احملدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 وإنِ  جَيْهْل، واَل  يـَْرُفثْ  فال ُجنَّةٌ  الصَِّيامُ : قالَ  وسلََّم، عليو اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرسولَ  أنَّ  (13)
 الصَّاِئمِ  َفمِ  ػَبُُلوفُ  بَيِدهِ  ْفِسينَـ  َوالَِّذي َمرَّتـَنْيِ  َصاِئمٌ  إينِّ : فـَْليَـُقلْ  َشاسَبَوُ  أوْ  َقاتـََلوُ  اْمُرؤٌ 

ُركُ . اؼبِْسكِ  رِيحِ  ِمن تـََعاىَل  اللَّوِ  ِعْندَ  أْطَيبُ   أْجِلي ِمن وَشْهَوَتوُ  وَشَرابَوُ  َطَعاَموُ  يـَتـْ
 .أْمثَاؽِبَا بَعْشرِ  واغَبَسَنةُ  بو أْجزِي وأَنَا يل، الصَِّيامُ 
 البخاري صحيح:  دراؼبص|  البخاري:  احملدث|  ىريرة أبو:  الراوي


