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 لفضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ  0332شعبان  62موافق  3/6/6106 اجلمعة التاريـــــخ:

 (السحور واإلفطار الطبي واإلستعداد لشهر رمضان)
 حدائق المعادي ـ بعد صالة الجمعة

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم:

هر شعبان لدخول بعد منتصف شن نكون قد استعدينا من أحلمد هلل ادلفروض اكلنا و 
  رمضان.

عليو أفضل طلبات األجسام اليت توافق سنة احلبيب ادلصطفى ب للصياماألجسام فُنجهِّز 
على حدود وسعنا وطاقاتنا حىت ال نقًتب من احلرام فنقع يف الذنوب  الصالة وأمت السالم

 واآلثام.
 وجنهِّز القلوب:

 لعطاءات حضرة عالَّم الغيوب.
  :وجُنهِّز الصدور

 ؤىلها لنزول النور.لن
  :ز النفوسوجُنهَّ 

 حىت ال تعوقنا عن حضرة ادلليك القدوس.
 جتهيزات جُنهزىا لشهر رمضان.  كل ىذه

 اإلستعداد الجسماني:أواًل: 
فيما ينفع نرى العوام ـ ىدانا وإياىم اهلل ـ كل إستعداداهتم إستعدادات األجسام فيتفننوا ف

لطعام وأصبح رمضان عندىم شهر الطعام وليس شهر أصناف او لوان األشربة األجسام من أ
صلى اهلل عليو نحن منشي على ىدي النيب ادلختار وىو فغَت ذلك، على لكن حنن ، الصيام
 ميشي على ىدي اهلل يف قول اهلل: وسلَّم
 األعراف(.30) "وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ "
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سنة احلبيب يف الفطور وسنتو يف السحور ومنشي عليو ونتحرَّى حتريًا تامًا أن  ىلفننظر إ 
 :صلى اهلل عليو وسلَّملقولو يكون اإلفطار على طعاٍم حالل، 

)إن العبد ليقذف باللقمة احلرام يف جوفو ال يتقبَّل اهلل تعاىل  منو عماًل أربعُت يوماً، نريد 
 حالل:األكل طيٌب ون أن يكون عملنا مقبواًل، فالبد أن يك

 البقرة(.026) "يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكمْ "
 :احلالل الطعامأواًل: 

وإذا كان عندنا وقت كايف ننقعو من منقوع فيو،  نفطر إما على متر يف ماء أو يف لنب
 يف العصر ونًتكو حىت يربد ونضعو يف الثالجةغلوة و يف ادلاء نغليفالصباح، فإذا تأخرنا ونسينا 

 سكرية فورية.الكبد وىو حيتاج إىل سوائل ألن اجلسم عند ادلغرب أىم أعضاؤه 
فال  كون كاألسفنجة فُينزل ادلادة السكرية وادلاء إىل الكبد مبقداروميزة التمر أن فيو ألياف ت

 يتضرر الكبد وينزل بتوافٍق سليم.
، فأُفطر على قطعة بطيخ وفيها أجعل بداًل منو أي شيٍئ ُسكري   ،فإن مل يكن عندي مترٌ 

ففيو حالوة يستطيع ُصنع حلوى كالبطيخ؟ وىل يوجد زلالًّ يف العامل كلو  ربانية ـمادة سكرية 
 من الذي حنن فيو.الز ىذا اجلو وىذا ومناسبة لظروف  وماء

، ادلهم أن نفطر على رهبموتش ذيبهم فيووتُ فإن مل جند فمعلقتُت من السكر يف كوب ماء 
 روي اإلنسان.الشيئ السكري اجلسم ميتصو يف مخس دقائق وي سكري ألن شيئٍ 

أو عندي ضيف  عنو، مسئوالً وأكون أريد أن ُأصلي ادلغرب أواًل فيكون ال أحد معي 
 ويريد أن يفعل مثلي فأوافقو.أقول لو نصلي ادلغرب أواًل إال إذا كان من األحبة ف

إما أن آكل معهم فهل أقول لو: نصلي أواًل مث نأكل؟ ال  والٌد صغارٌ أو كان عندي أ
أقول ذلم: كلوا أنتم وأُعطيهم اإلذن وأصلي براحيت مث آكل معهم بعد وأصلي بعد ذلك، وإما 

 يف األمر اجلامع: صلى اهلل عليو وسلَّمقال قد فذلك، 
 عفائكم(.)سَتوا على قدر ضُ 

ٌل عمره مخس سنوات فهل متشي على خطوتك أو فطفإذا كنت ماشيًا يف الطريق ومعك 
 شي على خطوة الضعيف.مت؟ ىو على خطوتو
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خطوهتا أم على  ىمتشي علفهل ـ وخطوة ادلرأة ليست كخطوة الرجل ـ أو معك زوجتك  
 خطوتك؟ على خطوة الضعيف الذي معك.

نسان وىو أن اإل ـ وىذا أن ىذا ىو الرأي ادلصيب ـوالطب يف عصرنا إستحسن احلبيب 
فُيعطي إشارات  تجهَّز الستقبال الطعام،فاجلسم يبدأ بالبعد أن يُفطر على التمر وادلاء ويصلي 

  نزمياهتا اليت تساعدىا على اذلضم:هبضم الطعام فُتفرز إلكل األجهزة ادلختصَّة 
نسولُت ، والبنكرياس يُفرز األادلرارة تفرز العصارة ادلرارية اليت تساعد على ىضم ادلواد الُدىنية

ليساعد على ىضم ادلواد النشوية، مادتو واللعاب يُفرز الذي يساعد على ىضم ادلواد الُسكرية، 
الذي يعمل  هَّزت خط اإلنتاجفينزل األكل يف ادلعدة وُتصبح ادلعدة جاىزة ألنك جكلو يتجهَّز ف

 يف ىضم الطعام.
ار السموم اليت فيو اليت تكشف على أي طعام فيعرف مقدوالكبد يكون قد جهَّز معاملو 

 بأمر رب الربية عز وجل. للجسم، فهذه كلها أجهزة ربانية تعمل اوما صالحيته
، وقالوا: ُيستحسن لإلنسان أن يأكل ويأكل اإلنسان فال ميأل بطنو ألنو حُيسُّ بالشبع

يف ىذا الزمان فُيقسم وجبة اإلفطار على وجبتُت، نصفو بعد ولو أحسن ويقوم دون الشبع 
كمصانع القطاع   الًتاويح، ألن مصانعنا ىلكت شويةصالة يكون بعد والنصف اآلخر  ادلغرب
 مصانع حديثة.فال يوجد حالياً، حتتاج إىل جتديد اليت العام 

فُنعطيها على قدرىا لتعمل وهتضم، فإذا أكلت ومألهتا فمجرد ما تنتهي من األكل يتجمَّع 
فلو فيتمايل مييناً ومشااًل بالرأس ويريد أن ينام،  ار دمالدم كلو يف ادلعدة فتجد ادلخ ال يصل إليو تي

 وماذا يصلي ألنو يغالب يف النوم.؟ أراد اإلنسان أن ُيصلي فكيف ُيصلي
تناول ىذا العام  ، وال يستحسن يففاإلنسان حياول قدر اإلستطاعة تقسيم الوجبات

فال ن يف ادلعدة جنات" ألهنا تُعجَّ يسموهنا: "ادلعاحللوى ادلصنوعة من القمح وادلواد الغذائية اليت 
 ر.اتصلح يف ىذا اجلو احل

لعنب الطبيعية كالبطيخ وكالشمام وا لكن أحسن فاكهة يف ىذا الوقت الفاكهة الربانية
من األفضل تأخَتىا إىل ما بعد و ة الصيف وىي فاكهٌة ربانية، وكلها فاكهة عظيمة وتوافق فًت 

  تستطيع أن تصلي العشاء والًتاويح.اً لفأنت تأكل شيئاً خفيفصالة الًتاويح، 
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ولكن ليس كوبُت أو ىناك مانع،  فليسلكي يساعد على التنبيو و تشرب بعده شاي أ 
كل شوية حتتاج فكوبُت أو ثالثة جيعلوك  ألن الشاي ُمدِّر للبول يكفي كوبًا واحدًا ثالثة، ف

كفي وأجِّل الباقي لبعد صالة كوب واحد يـ  جتديد الوضوء، ال إىل دورة ادلياه وحتتاج للذىاب 
  .الًتاويح

الًتاويح تأخذ قطعة بطيخ أو قطعة كنتالوب أو أي شيئ من الفواكو الربانية صالة وبعد 
مرة يف الشهر وتكون قطعة عملها ذلذا الزمن، وإذا اشتهت نفسك أكل الكنافة فال مانع من 

 حنن فيها.، ولكن ليس كل يوم فال ينفع يف ىذه الظروف اليت فقطصغَتة 
 سيدنا زيد بن ثابت يقول:ف حور نعمل فيو هبدي الرسول فنؤخره ـوالس

مث قمنا لصالة الفجر، قيل: كم كان بينهما؟  صلى اهلل عليو وسلَّمتسحرنا مع رسول اهلل ]
  [.قال: قدر قراءة مخسُت آية

 ادل ثلث ساعة اآلن.عما ي بتالوة اآليات، يعٍتفكانوا حيسبون الوقت 
أيام شهر رمضان يف  ن اليوم طويل ففي ىذه السنة الصيام سبعة عشر ساعة، أطولدلاذا أل

شتاء والربيع واخلريف العلى العام كلو ىذه األيام، فشهر رمضان مير كل ثالثة وثالثُت سنة مرة 
ىذه السنة يف فًتة من الفجر لغروب الشمس وىي فًتة الصيام سبعة يف ، وأطول أيامو والصيف

 .شكلتها يف اجلو احلار أن اإلنسان يعطشعشر ساعة، وم
فالبد أن تؤخرة قبل الفجر مباشرًة وادلادة اليت حنفظها فتحتاج إىل سحور يقاوم العطش 

ن  فًتة طويلة ىي الفول، وال نكثر عليو من الزيت ألل رخصها لنا واليت تعيش يف ادلعدةواليت ربنا 
يف ادلعدة ن يكون زيت زيتون ليبقى تسحن أ، وُيسمن الزيت كثرتو ستزيد العطش، فيكون قليالً 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال ن زيت الزيتون مبارك، مدة طويلة أل
 )كلوا من الزيت وأدىنوا بو فإنو من شجرٍة مباركة(.

 ]خرجو الًتمذي يف سننو[ ـ عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو.

أن ادلواد ننا ىذا يف اليوم الطويل يف نفس الوقت يقاوم الكوليسًتول، وآفة زماوزيت الزيتون 
بالليل أو بالنهار الدىنية تكثر يف الشرايُت واألوردة فتتجمد فيمكن أن تتجلَّط يف أي حلظة 

  سبب الصيام والعياذ باهلل.ب
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ألنو يقاوم نسبة الدىون ادلرتفعة اليت ىي يف الدم فالذي يقاوم ىذه احلالة ىو زيت الزيتون  
 شرايُت واألوردة اليت تسبب اجللطة.يف الو وليست يف اجلسم 
إذا كان عندي عمل يف اليوم و  فًتة طويلة، ادة بروتينية ويعيش يف اجلسمموالفول نفسو 

 لعام ادلاضي فقالوا: اطويل أو عمل مستمر نصح األطباء والعلماء يف 
تينة  أن يتناول اإلنسان بلحتُت أو مترتُت يف السحور ألن البلح فيو بوتاسيوم ومثلو كذلك

تبقى يف ادلعدة لفًتة طويلة فال حُيس ، ومادة البوتاسيوم أيضاً  عدد واحدة فقط ألن فيو بوتاسيوم
 ادلرء جبوٍع وال عطش.

ألن ، لسحور ومعهم كوب زبادي وخيارةاواحدة أو بلحتُت يف  و بلحةفتكون تينة واحدة أ
 اخليار أيضاً مينع العطش.

يكون يف أقصر وقت بُت الفجر وبُت الشروق فر ـ فإذا تسحَّر وتوضأ وقام لُيصلي الفج
أو ساعة ىذه األيام، ففي غَت ىذه األيام حوايل ساعتُت إال ربعاً، ويف ىذه األيام حوايل ساعة، 

 وربعاً، فهي فًتة قصَتة جداً.
فتدخل يف قول  فممكن أن تعمل كل يوم ُعمرة، فتجلس بعد الفجر تقرأ القرآن وتذكر اهلل

 حبيب اهلل ومصطفاه:
)من صلى الفجر يف مجاعة مث قعد يف مصاله يذكر اهلل حىت تطلع الشمس ُكتب لو ثواب 

 حجة مقبولة وُعمرة مقبولة(.
 ويف وراية:

 )وكان كمن أعتق مثاين رقاب من أوالد إمساعيل عليو السالم(.
 ماين.وادلهم أن تنال ثواب حجة وُعمرة، وىذا اإلستعداد اجلس

  :اإلستعداد القلبي ثانياً:
 انزع:وىو أساس الفتوحات، 

 احلجر(.32) "َونـََزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقاِبِلينَ "
والصفح جلميع ادلؤمنُت وادلؤمنات وصلة األرحام ومودة ذوي القرىب فنبدأ الشهر بالعفو 

نت  سهَّل علينا ىذا األمر وأصبحَت وأعندنا وخاصة أن اهلل الواإلطمئنان على كل ذي ب
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 تتمطئن على األىل مجيعاً.تتصل و اآلن تستطيع يف نصف ساعة أن جالس كما أنت  
 فما ادلشكلة حالياً؟ وما الُعذر عند اهلل عز وجل؟ 

فممكن يف أول ، وىناك ما ىو أسهل من ذلك، يا فالن ما أخبارك وكل سنة وأنت طيب 
 تعمل رسالة واحدة: أن الشهر  ىذا

عاده علينا وعليكم وعلى ادلسلمُت باخلَت مضان ادلبارك أ"كل عام وأنتم خبَت مبناسبة شهر ر 
 .والُيمن والربكات"

، فإن كان وجتمع كل األرقام اليت عندك وترسلها يف رسالة واحدة وتصل للكل يف حلظة
وتكون  م تصلهم الرسالة يف وقت واحدفكلهإسم عندك ثالثة آالف أو أربعة آالف أو أكثر 

 واصلت الكل يف شهر ادلواصلة وشهر تبادل ادلودة والرمحة مع ادلؤمنُت وادلؤمنات.قد 
مع واحلكمة وتالوة القرآن  باإلميان نزعت ما فيو، أمأله مبا حُيبو اهللفإذا جهَّزت القلب و 

 تدبره وتفهم معانيو.
ألن ادلؤمن يف رمضان  وليس للمؤمن وقٌت ثالث ـ ُت إثنُت،فنجعل وقتنا يف رمضان يف شيئ

 لكن ادلؤمن يف رمضان ويف غَته وقتو بُت أمرين:ويف غَته لكن أنا أقول لكم يف رمضان فقط ـ 
 إما عمٌل نافٌع لو وألىلو يف الدنيا.

 وإما عمٌل نافٌع لو عند ربو يف الدار اآلخرة.
ألىلك  فرغت من عملٍ  ن، فإذامها ىذان الوقتا وىل للمؤمن وقت ثالث غَت ىذان؟

 ولنفسك فيكون:
  الشرح(.2) "فَِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصبْ "
 قم هلل:  مث
 الشرح(.8) "َوِإَلى رَبَِّك فَاْرَغبْ "

ما حنن حنرِّم وجنرِّم على إخواننا لكن ليس عنده وقٌت للهو وال للعب وال للتسايل، ولذلك 
ا نلعب دوراً طاولة ادلغرب، ويقولون: تعالو  وينتظرونُيسمَّى بتسايل الصيام فيجلسون بعد العصر 

 ادلغرب.وقت  قًتبإىل أن ي يلعبون دوراً للسيجة الُقرىيف و دومنوا  أو نلعب دوراً 
وىل ىذا استغالل الصيام كما حيب اهلل ويرضى؟ فالوقت الذين بُت العصر وادلغرب تكون 
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ناجاة مع حضرة الرمحن عز ادلة القرآن يف ادلطلوب لتدبر وتالو فيو الروح أرقى وأمسى وىو الوقت  
 وجل.

 ن ليس عنده وقٌت للقيل والقال، ألنو عرف أن الغيبة تُفطر الصائم، والقيل القالموادلؤ 
  ة ومن كلمة نابية ومن كلمة الغية.البد فيو من غيبة ومن منيمة ومن كلمة جافي

ل صحابة رسول اهلل اهلل أو قاقال رسول  قال:إال إذا  وقٌت للقيل والقال فليس عند ادلؤمن
، لكن قال فالن وعالن فليس ن من عباد اهلل، أو قال اهلل ـ وىذا قيلنا وقالناأو قال الصاحلو 

 عندنا وقٌت ذلذا الكالم.
احلق بتامة من القيل والقال مع اخللق إال إذا كان شيٌئ يتعلق ففي رمضان نأخذ أجازة 

 .وسلَّم صلى اهلل عليووبدين الصدق وبسيد اخللق 
أن ُأكرر لكم أنو حُيرم علينا مشاىدة ما ُيسمَّى مبسلسالت وأظن أنكم لستم يف حاجة إىل 

 ألهنا ال فائدة تُرجى منها أبداً بل ضررىا أكثر من نفعها.رمضان، 
عملوا إحصائية يف العام ادلاضي فوجدوا أن مسلسالت رمضان كلها كانت تؤدي إىل فقد 

ليوم يف الُصحف فمن يطلع اار اإلدمان ـ وىذه اإلحصائية ظهرت اإلدمان، وساعدت على إنتش
 د لإلدمان فأوالدنا دلاذا يشاىدونكل ادلسلسالت كان فيها مشاىعلى الصحف جيدىا فيها ـ  

وماذا يصنع ىؤالء ادلدمنُت؟ ودلاذا ليسألٍت: ما ىو اإلدمان؟ إبٍت مشاىد اإلدمان؟ ودلاذا يأتيٍت 
 يتعاطون ىذا الشيئ؟

دلسلسالت اليت تتناول الشخصيات اإلسالمية كالصحابة األتقياء وآل البيت أين ا
 األطهار؟ والعلماء األحيار؟ أين ىي؟ ىل ىي موجودة؟ ال.

ادلنتجون مثل ما ذكرنا فال مانع، ألهنا تعلم أوالدنا القيم، ىذا، وعندما ينتج فنمنع 
لقيم وهتدم األصول وتؤدي إىل يت تذبح اللكن ادلسلسالت أادلسلسالت اليت تعلمهم اليقم، 

نكون مع أوالدنا فما لنا وما ذلا، ولكنها حتتاج إىل  ادلروق عن دين اهلل واإلفساد يف األرض
 بطريقة حكيمة لطيفة ال تؤدي إىل نفورىم منا.

اليت بينو  ويقطع الصلة ألن كثَت من أحبابنا يعمل نفسو أمباشى على العيال فيكرىوه
ونصحبهم معنا وىو أفضل العالج، ىل احلكمة وادلوعظة احلسنة، ج إىي حتتا ـ وبينهم، ال 
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، وأقول ذلا: صلي مع معيفنأخذىم معنا إىل ادلسجد وكذلك يوجد مصلى للنساء فآخذ إبنيت  
وأُمهاتنا يف ىذا  آبائنا كما تدربنا وحنن صغار مع  تدربوا على ذلكيالنساء العشاء والقيام ل

 ا عالقة ال من قليٍل وال من كثَت.فادلسلسالت ليس لنا هباجملال، 
 :جيب على ادلؤمن كذلكما و 

الصيام أن يتناقش مع أحٍد يف شأن مسألة  اء حديثو يف عملو ويف طريقو ويف مركبوأثن
وُيصرُّ عليو، فليس لنا كالم مع ادلتشددين وال نفتح رلااًل نثَت بو ما  واآلخر يأخذ رأيًا متشدداً 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمم إساءة بالغة، فالدين كما قال فيو ألهنم ُيسيئوا لإلسالحولنا 
 )يسروا وال تُعسروا وبشروا وال تنفروا(.

يف اخلطبة عن الطالب  اليت أذعتها اليوملدار اإلفتاء مبعٍت لو رأيُت شيئًا كالفتوى 
ة ادلتشددين فاجلماعفُيفطر، أنو اليستطيع الًتكيز الطالب م اإلمتحان إذا أحسَّ يف أياادلمتحنُت 

تاء تدعو إىل منكر والعياذ باهلل عز وجل، مع ف، وكأن دار اإلأقاموا محلة شعواء على ىذه الفتوى
النيب  ، فطالب العلم يف جهاٍد حىت يرجع وىذا حديثأن ىذا من الشريعة ادلطهرة وىذا جهاد

 صلى اهلل عليو وسلَّم:
 بيل اهلل حىت يرجع(.)طالب العلم يف س

 وعلى سبيل ادلثال:ـ أحسَّ أنو أُغلق عليو واليوم طويل فإذا  وىو يف اجلهاد
، واإلمتحان إىل الساعة إثنُت ونصف، والفًتة أول يوم يف امتحان الثانوية العامة يوم األحد

من الساعة الثانية عشرة إىل الساعة الثانية والنصف يف ىذا اجلو واللجان ليس فيها تكييف 
العقل يف ىذه الظروف فال نقول لو إفطر، ولكن نقول لو: أنت  وليس فيها مراوح فكيف جيمِّع

يف ىذا اليوم حىت يستطيع باخليار إذا كان ال يستطيع الًتكيز فأباحت لو الشريعة الغراء اإلفطار 
 ن يُعيد ىذا اليوم بعد ذلك.بشرط أ اإلجابة

 ويؤدي في نوبعد اإلمتحان فلماذا يفطر؟ ألالذي واليوم الذي قبل اإلمتحان أو اليوم 
، ولكن لو شعر بأنو طبيعي وأن إمتحان، ولكن يفطر يف يوم اإلمتحان فقط إذا أحسَّ بذلك

 الصيام ال يؤثر عليو فيكون باخلَتية أفضل:
ٌر َلُكمْ "  البقرة(.083" )َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ
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ء، فالبد ينطبق إال على األقويا طيع أن نُعمِّم أمرًا شرعيًا الفهي رخصة للضعفاء وال نست 
 .ن نراعي الضعفاء يف ىذا األمرأ

يشددون على األمة تشديداً ـ ىداىم اهلل ـ قول ىذا الكالم ألين أرى إخواين ادلتشددين وأ
 وىذا ليس يف دين اإلسالم ألن اإلسالم دين الُيسر.بالغاً يف أيام شهر رمضان، 

، ويؤدي إىل ن اجلدالفالكالم مع ادلتشددين يف رمضان يؤدي إىل اجلدال، وقد هُنينا ع
 إثارة فتنة يف احلديث مع احلاضرين، فنحن يف غًٌت عنها، وأُمرنا جبمع مشل ادلسلمُت.

وحنيلو  ونؤجل الكالم فيما فيو خالف ،فنتحدث فيما أُتفق عليو وفيما ليس فيو خالف
 للمتخصصُت.

نت تذىب يريد أن يتكلم يف موضوع مثل ىذا، فأقول لو: واهلل أنا علمي على قدري فأ
وىم يتكلمون يف السيدة زينب أو إمام احلسُت أو دار اإلفتاء  أو إمامإلماٍم كبَت كإمام األزىر 

  زلدودة فيو وأسًتيح من اجلدل، فال أُثَت مثل ىذه ادلواضيع.ىذا ادلوضوع ألن معلومايت
ال، ال مثل ىذه األمور ويف جدأثناء العمل يف ل ألن كل مناقشاهتم يف عن العموأنا أتكلم 

فيمنحنا النور  عسى اهلل أن ينظر إلينا يف صفاء ونقاءألننا يف شهر الصفاء ونريد أن كون كلنا 
                           .صلى اهلل عليو وسلَّموالضياء واجلمال والبهاء والقرب من سيد الرسل واألنبياء 

 
 سلمّ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و                 
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