
1 

 لفضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 ـ برنامج مع المحبينقناة القاهرة الثالثة 

 ىـ  0441 من رمضان ادلعظم 4موافق  01/6/6106 التاريـــــخ:
                                                                                              (الصيام)

 ادلذيع:
نتواصل مع حب النبي وحب آل برنامج مع المحبين  وحلقة جديدة فيكم أىاًل ب
في ىذا البرنامج ضيفنا وضيفكم متحدثاً  صلى اهلل عليو وسلَّموصحابة الرسول بيت النبي 

 فوزي محمد أبو زيد./ الداعية اإلسالمي فضيلة الشيخ 
 نرحب بفضيلتك 

 أجاب فضيلتو:
 ادلشاىدين أمجعُت. وبالسادةبك  أىلً 

 ادلذيع:
  ن يُبلغنا فيونسأل اهلل تعاىل أواًل كل سنة وفضيلتك طيب مبناسبة شهر رمضان ادلبارك أ

  .لقدراليلة إن شاء اهلل وأن يبلغنا فيو صيام الصاحلُت 
 فضيلتو: ردفأ

 .علينا وعلى ادلسلمُت أمجعُت وبركٍة وسلمٍ خٍَت شهر وأن جيعلو 
 

 ان؟ماذا نقول فضيلتك في شهر رمضادلذيع: 
 أجاب فضيلتو:

وىو الشهر الذي اختاره اهلل عز وجل إلنزال القرآن وقال فيو شهر رمضان ىو شهر القرآن 
 سبحانو وتعاىل:

 البقرة(.081) "َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرَآنُ "
لًتتقي  يريد يف ىذا الشهر الكرمي أن يتأىل ادلؤمنون بالصياموأنا أعتقد أن اهلل عز وجل 

سر الكلم مث مث يقرأون كلم اهلل على أنو ُمنزل عليهم من عند اهلل فيفقهوا هتم اوتسموا روحاني
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 عامراً بقول اهلل: مث يف معايشهم ويف رلتمعاهتم فيكون اجملتمع كلو اهتمينفذوه يف حي 
 النحل(.71) "ُو َحَياًة طَيَِّبةً َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَّ "

والكرب والبلء وما نراه ىب الضنك واذلم والغم ذفتتحقق احلياة الطيبة جلميع ادلؤمنُت وي
 من مشكلت ال حصر ذلا بُت ادلسلمُت.

 
 ادلذيع:

 :صلى اهلل عليو وسلَّميف حديث النيب 
 )شهٌر أولو رحمة وأوسطو مغفرة وآخره عتٌق من النار(.

س حديث النبي كيف نت  فيما نقوم بو من أعماٍل في رمضان؟ صلى اهلل عليو وسلَّملمَّ
 أجاب فضيلتو:

ولو رمحو يعٍت أول درجة يف الصيام درجة الرمحة وىي أن اهلل عز وجل يقوي الصائمُت أ
يف األعمال الشديدة أثناء مبدٍد من عنده، وإال دلا استطاعوا الصيام وال استطاعوا حتمُّل األعباء 

  .الصيام
شهر أن الغزوات وادلعارك احلربية احلامسة يف التاريخ اإلسلمي كانت كلها يف لكننا جند 

 مما يُدل على أن الصيام ُيكسب ادلسلمُت عزدية قوية.رمضان 
لصائمُت مغفرة اهلل ايجعل معظم ُأجور فمغفرًة وىو شهر ادلغفرة وىو أن اهلل جعل أوسطو 

 ، فعلى سبيل ادلثال:عز وجل
 )من صام رمضان إدياناً واحتساباً ُغفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر(.

لو مثل أجر وكان  ،)من فطَّر صائمًا ولو على دترة كان مغفرًة لذنوبو وعتٌق لرقبتو من النار
 من أجر الصائم شيئاً(.نقص الصائم من غَت أن ي

 بعد صلة العيد: العيدويف آخر الشهر يقول اهلل عز وجل جلموع ادلسلمُت يف يوم 
 )إنصرفوا مغفوراً لكم(.

وادلقتدين هبدي سيد األولُت بادلغفرة جلميع ادلسلمُت الصائمُت ادللتزمُت فيتجلَّى اهلل 
 واآلخرين.
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يف ىذا لشهر من فضلو ومن كرمو أن يعتق كل ليلة مائة ألٍف من النار جعل اهلل عز وجل و  
ويعتق يف آخر ليلة يف الشهر مثلما أعتق ، ألسبوعق يف سائر ايف ليلة اجلمعة مثلما أعتويعتق 

 لعام التايل أو العام الذي يليو.العتق يف ىذا العام ُيصبو يف مل ُيصبو ايف سائر الشهر، فمن 
من النار وكل ذلك العتق من صيبو ادلؤمن ال خيرج من الدنيا إال وقد أخذ نفادلهم أن 

 بفضل اهلل وإكرام اهلل لعباده الصاحلُت.
 
 ذيع:ادل

إذا كان ىذا ىو المعني    )خسر من أدرك رمضان ولم يُغفر لو(بعد قول رسول اهلل: 
ي أنفسنا مم  ؟ألمَّ بها طوال العام افكيف ُنطِّهر ونُزكِّ

من الناس و ألنو صائم، وكثير دعيقول لك: أن ومن الخطأ وينفعلون  ونصومالناس ي
 فماذا تقول؟ ل ىذا الخطأ بدعوى الصيام،يستغِّ 
 جاب فضيلتو:أ

نرجع إىل اذلدي النبوي: كثٌَت من الناس يعتقدون أن الصيام ىو اإلمتناع عن الطعام 
أضاف  صلى اهلل عليو وسلَّموملمسة النساء من الفجر إىل ادلغرب فقط، لكن النيب  والشراب

لمون، وال يراعيها ادلسفيما ورد يف صحيح الًتمذي أشياء تُفطر الصائم وتُنقص أجره إىل ىؤالء 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال فيها 

 الكذب والغيبة والنميمة واليمُت الكاذبة والنظر بشهوة(.مخٌس يفطرن الصائم: )
 مفصًل لبعضها: صلى اهلل عليو وسلَّموقال فيها 

 )من مل يدع قول الزور والعمل بو فليس هلل حاجًة يف أن يدع طعامو وشرابو(.
 يدخلون يف احلديث الشريف:ايا ىؤالء الذين يرتكبون ىذه اخلط

 )ُربَّ صائم ليس لو من صيامو إال اجلوع والعطش(.
امل ويُنتقص من أجورىم بقدر خروجهم عن حدود اهلل اليت و فل ينالون أجر الصائمُت الك

 وضحها اهلل عز وجل.
والغيبة  ،من جيلس مع أخيو ليتحدث معو بشأن إنساٍن آخر على سبيل الغيبةفمنهم 
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 هلل يف كتابو أهنا أكل:ذكرىا ا 
 احلجرات(.06" )َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموهُ "

 :صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك قال 
 صومو(. )من إغتاب فقد خرق
ن يتخلى عنها ادلؤمنون يف شهر الصيام ويف غَت الصيام، فإذا ينبغي أإذن ىذه األوصاف 

 وىاإلسلمي ها يف شهر رمضان واستطاع أن يتخلى عنها بعد رمضان كان اجملتمع لى عنخت
 :صلى اهلل عليو وسلَّماجملتمع الذي يقول فيو 

)ترى ادلؤمنُت يف توادىم وتعاطفيهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى ُعضٌو منو 
 السهر واحُلمَّى(.بتداعى لو سائر اجلسد 

 
 ادلذيع:

 متحلاًل من كل قيمةو غير قليل من الناس في شهر الصيام غير صبوٍر  عددٍ في يبدو 
 اإلنسانية   ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ يغرسها الصيام في النفس 

 أجاب فضيلتو:
شهر الصيام كما قال جعل ل ز وجن اهلل عكوا احلكمة الُكربى من الصيام، فإىؤالء مل يدر 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 لصرب ثوابو اجلنة(.)وىو شهر الصرب وا

كما ذكر علماء ـ   ، والصربفيعوِّد اجلسم على الصرب يف كل األعمال الدنيوية واأُلخروية
جتعل اإلنسان ، ىذه ادلادة جيعل جسم اإلنسان خُيرج مادة ُتسمَّى األندروفُتـ الطب احملدثُت 

 .ذَّةيتحوَّل إىل طاقة ف
ن يعمل  فإذا صرب إستطاع أبُعشر طاقتو فإن اإلنسان يف األعمال العادية ال يعمل إال 

 :كعشٍر من البشر ولذلك يقول اهلل تعاىل
 األنفال(.61" )ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ ْينِ "

 :صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك قال فمن مل يتحقق بالصرب 
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   )الصرب من اإلديان مبنزلة الروح من اجلسد(. 
يعلم اإلنسان طاقة الصرب وبدون الصرب ال يستطيع اإلنسان أن جيابو مضان فشهر ر 

 وال يتغلب على معضلهتا وال حيل مشكلهتا.مشاكل احلياة 
ىل جرعة الصرب نأخذىا من شهر الصيام جُتمِّل األخلق وحُتسِّن يف حاجة إفنحن مجيعًا 

مثاليًا يف أخلقو ويف يراه يرى رجًل  وجتعل ادلؤمن أنسانًا مثاليًا من األحوال وتُزين الطباع
 معاملتو ويف كل أحوالو.

 
 ادلذيع:

 أقل جهدًا   فما رأي فضيلتكم؟و أقل إنتاجاً و أقل عماًل  رمضان بعض الناس يكونفي 
 أجاب فضيلتو:

صلى مل يأخذوا باحلكمة النبوية اليت كان النيب الذين يقل نشاطهم يف رمضان  ىؤالء الناس
 .يأخذ هبا أصحابو يف غَت رمضان لَّماهلل عليو وس

 يدرب أصحابو طول العام على العمل بقول اهلل عز وجل: صلى اهلل عليو وسلَّمفقد كان 
 األعراف(.40) "وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّو ال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ "

 ل:طبيباً ردَّ الطبيب وقا إليو ادلقوقس عظيم مصروعندما أرسل 
 (.تينا ادلرض؟فمن أين يأ )حنن قوٌم ال نأكل حىت جنوع وإذا أكلنا ال نشبع

 على ما حنن فيو:ا رضي اهلل عنهعائشة  ول السيدةولذلك تق
 الشبع[. صلى اهلل عليو وسلَّم]أول بدعة حدثت بعد رسول اهلل 

 إلى الدنيا جمحت بهم نفوسهمُ        مُ  ونها شبعت بط                     القوم لم إنَّ 
وادلشروبات فيأيت  التو فكل ىذه ادلشاكل سببها النهم من الشهوات واحلظوظ من ادلأك

 وٍد وكسل.أحسَّ خبموٍل ومخ، فإذا ُفطم اإلنسان من ىذه العادات والفطام صعبٌ رمضان 
ولكن بقدٍر طول العام مبا يلتزم بو يف رمضان غَت أنو يأكل ويشرب  لكن ادلؤمن ملتزمٌ 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمما علمنا رسولنا الكرمي معلوم ك
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 ادلذيع: 
 : يقول اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي

 الفرقان(.41) "َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجورًا"
ي سلِّ طاقتو، وبعضنا ي كٌل على قدرمرًة أو مرتين  في رمضان معظم الناس يتصفَّح 

 صيامو، ماذا تقول في قراءة القرآن وفي تسلية الصيام وفي الذكر؟
  أجاب فضيلتو:
د واهلل عز وجل عندما حدَّ الرمحن عز وجل، منا  ون جيب أن نتلوه كما طلبأواًل: قراءة القرآ

 راءة القرآن قال لنا:لنا طريقة ق
ْرنَا اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر فَ َهْل ِمْن مُ "  القمر(.01) "دَِّكرٍ َوَلَقْد َيسَّ

فهل من مدكر ومل  :للقراءة ولكن للتذكر والتدبر والتفكر، ولذلك قال بعدىا :فلم يقل
ولذلك قال اإلمام  ويعترب بآيات اهلل عز وجل، والدكر يعٍت يتذكر ويتدبر، يقل: فهل من تايل

 وكرم اهلل وجهو: رضي اهلل عنوعليٌّ 
 ال فقو فيها[. َت يف صلةٍ وال خ]ال خَت يف قراءة ال تدبر فيها 

 :تدبُرالإذن القرآن حيتاج إىل 
ب َُّروا َآيَاتِوِ "   ص(.67) "ِكَتاٌب َأنْ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ

، صحيٌح أهنم حيصلون على أجٍر وعاتب اهلل عز وجل الذين يقرأون القرآن بغَت تدبر
 ، عاتبهم اهلل فقال:لتلوةمن ايس ىذا ىو ادلراد األعظم وحسنات، لكن ل وثوابٍ 
 زلمد(.64) طَأَفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قُ ُلوٍب َأقْ َفاُلَها"

  ويف غَت رمضان أن يرتل ويتدبر.القرآن يف رمضان  إذن ينبغي دلن يتلو
 م يف تلوة القرآن فقال:رضي اهلل عنهوضَّح سيدنا عبد اهلل بن مسعود طريقة الصحابة 

مث ننفذ ما فيو فكنا نقرأه ونتدبره بالليل  القرآن الكرمي رسائل ربنا عز وجل إلينا، جعلنا]
 بالنهار[.

 .يقرأون ويتدبرون لينفذوا تعاليم اهلل عز وجل
 عن الصائم: صلى اهلل عليو وسلَّمأما تسلية الصائم فقد قال النيب 
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ودعاؤه و مضاعف عمل)نوم الصائم عبادة وسكوتو تسبيح ـ ويف رواية: وصمتو تسبيح ـ و  
 مستجاب(.

ليستعُت  ذا اسًتاحإالرمحن، ف إذن ال ينبغي للمؤمن يف رمضان أن يقضي وقتًا إال يف طاعة
وىذه حُتسب لو عبادة عند اهلل، وإذا أراد أن يسًتيح من ، طاعة اهللبالنوم على على الراحة و 

اهلل عز وجل هنى عن اللهو وعن اللعب وعن وال يلعب ألن  فل يلُغ وال يسهوالعبادة يصمت، 
 السهو وقال يف احلياة الدنيا:

نْ َيا ِإال َلْهٌو َوَلِعبٌ "  العنكبوت(.64) "َوَما َىِذِه اْلَحَياُة الدُّ
بالتسبيح فينبغي أن يبعد عن ذلك فتسلية الصيام مع الرمحن بتلوة كتابو واإلستغفار و 

وبالتعرف على شريعتو بالصلة عليو ومبطالعة سنتو  صلى اهلل عليو وسلَّممع النيب و وبالتحميد 
ومبثل ىذه األمور اليت فيها نفٌع لو وبالتزاور وبصلة األرحام وبعيادة ادلريض  ومع ادلؤمنُت بالتوادد
 يف دنياه ويف ُأخراه.

 
 ادلذيع:

نسانية سواء بالليل أو وصيانة للنفس اإلكيف نستفيد من رمضان ونعتبره ورشة 
 بالنهار؟

  أجاب فضيلتو:
يف الصيام كان الصيام ورشة  صلى اهلل عليو وسلَّممشينا على اذلدي النبوي لرسول اهلل إذا 

، فيصل اإلنسان يف الصيام إىل الشفاء من  الروح وتصفية القلب مولسُ  ورشةلصيانة اجلسد كلو و 
وأكثرىا األمراض اليت رىا السادة األطباء وىي ال عدٌّ ذلا وال حصر، كثٍَت من األمراض اليت ذك

 الطعام.على سببها الُتخمة واإلكثار من الطعام وتناول الطعام واإلنسان شبعاٌن 
 

 ادلذيع:
عند صالة العشاء يتثاقلون فينامون و ناس يمألون معدتهم عند اإلفطار لبعض ا

 ؟  فما ىي النصيحة في تقديركموالتراويح 
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  أجاب فضيلتو: 
على دتٍر يف لنٍب أو يف ماء يفطر  صلى اهلل عليو وسلَّمالعلج ىو اذلدي النبوي، فكان 

ي ادلغرب وىذا ارة، مث بعد ذاك يصلوىذا الذي حنتاجو يف أيامنا ىذه لطول اليوم ولشدة احلر 
 تأىل لدخول الطعام.جيعل جسم اإلنسان ي

قبل ثورة يونيو ادلباركة أن اإلنسان إذا بدأ يف باطنة دكتور أنور ادلفيت وىو أستاذ الذكر ال
وإذا بدأ ديكث أربع ساعات حىت يستفيد منها جسم اإلنسان، الصيام بأكل ادلواد الربوتينية 

بادلواد الدىنية مكث ست ساعات حىت يستفيد منها جسم اإلنسان، أما إذا بدأىا مبادة 
 دقائق.سكرية فإن اجلسم يستفيد منها فوراً بعد مخس 

فل معلوم  ص ادلاء وُتدخلو إىل ادلعدة بقدرٍ وأحسن ىذه ادلواد التمر ألن فيو ألياف دتت
 يتضرر الكبد يف جسم اإلنسان.

 
 ادلذيع:

 سيدنا الشيخ: )الصوم ُجنة(.
 فما معنى ُجنة؟
 أجاب فضيلتو:

نسان من أمراض األجسام، ووقاية من الذنوب واآلثام إذا صام اإل ، وقايةأي وقاية ةجن
وجنة عن الغفلة عن اهلل عز وجل إذا إستيقظ  ،صيام اجلوارح وكفَّ جوارحو عن الذنوب واآلثام

ينتهي عمره أن عن ذكر اهلل بعد ذلك إىل  إذا استيقظ وذكر اهلل فل يُكفُّ  فإن القلب ،القلب
 وىو يذكر اهلل عز وجل.

 
 ادلذيع:

 في سورة البقرة يقول اهلل تعالى: 
الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم يَا َأي َُّها "
ُقونَ    .(البقرة084) "تَ ت َّ



9 

 كيف تتحقق التقوى إذن؟ 
الكرمي كلو ليست لقرآن اأن كلمة لعلَّ يف قالوا: األجلء أىل اللغة ذكر العلماء  كلمة لعلَّ 
ولكن مبعٌت الم التأكيد، لعلكم تتقون أي لتتقون، فليس ىنا ادلعٌت اللغوي الًتجِّي مبعٌت الًتجِّي 

 ولكن ادلعٌت ىنا لتتقون:
يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم "
ُقونَ    .(البقرة084) "تَ ت َّ

 ناك ترجِّي. حقيقة التقوى فوراً وليس ى فالصيام يُبلِّغوا فوراً حقيقة التقوى، أي لتبلغ
وىناك من ال حُيسن وُيسيئ للصيام فهذا  ألن ىناك من حُيسن الصيام  ولكن جاءت لعلَّ 
 العلماء األجلء يف ىذا التعبَت العظيم من اهلل عز وجل.ستشَّفو اال يبلغ التقوى وىذا ما 

 
 ادلذيع:
 الشيخ:  فضيلة

فيما سواه، ومن أدَّى  من أدَّى فريضةكان كمن اخلَت  خصال من تقرب فيو خبصلة من )
  (.  كمن أدَّى سبعُت فريضة فيما سواهكان  فيو  فيو فريضة 

 فلم ىذا الفضل كلو في رمضان؟
 أجاب فضيلتو:

 عليو صلى اهللقال فيها األيام الكردية أنصبة عظيمة  عادة اهلل عز وجل أن جيعل يفجرت 
 يف حديثو الصحيح: وسلَّم
تصيبكم نفحٌة  أال فتعرضوا ذلا فعسى أنـ خصوصيات ـ يف أيام دىركم لنفحات لربكم إن )

 تشقوا بعدىا أبداً(. لن
القرآن، فاحلكومات تُعطي العاملُت شهر ذلذا الشهر نفحات نظراً ألنو فجعل اهلل عز وجل 

  بة من ادلناسبات.تشجيعية يف مناسعلوة تكون قد وادلوظفُت 
ومزايا للمؤمنُت الصادقُت علوات ومكافآت وهلل ادلثل األعلى، فاهلل عز وجل يُعطي 

 شهر رمضان ألنو الوقت والزمن الذي نزل فيو القرآن خَت كتاٍب أنزلو الرمحن على نيبخاصة يف 
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 خَت أمة أخرجها اهلل عز وجل للناس أمجعُت. 
 يث النيب:ففي حد ؟لم كان الصوم هلل ادلذيع:

 )كل عمل ابن آدم لو إال الصوم فإنو يل وأنا أجزي بو(.
 أجاب فضيلتو:

الصلة ، فيراقب صيامو إال اهللال الصائم ال يطلع عليو وىو عمل ىذا احلديث الكرمي يف 
وبعض ذلا خذين يشاىده من يذىب معو والصدقة يشهدىا اآليراىا من ُيصلي معو واحلج 

 و وبُت اهلل.ادلعطُت، لكن الصيام بين
ولذا ىذا كان الدور العظيم و عز وجل، وأفطر فل يطلع عليو أحٌد إال ربفمن دخل مكانًا 

 اإلديان وادلراقبة هلل عز وجل.فإن الصيام لو الدور األعظم يف ترقية للصيام، 
 عنده، فقال:ولذا جعل اهلل أجر الصائمُت  

 )إال الصوم فإنو يل وأنا أجزي بو(.
وال ثواهبا، مث تعرضو على  ُتسجِّل أعمال الصائمُت وال تستطيع تقدير أجرىان ادللئكة فإ

 اهلل عز وجل فيضع أجره بذاتو العلية.
للشيخ الشرقاوي  ذُكر يف كتاب إحياء علوم الدينـ وقيل ـ وىذا رأي بعض السادة األجلء 

 :قال رمحة اهلل عليو
ويوافقو مجايل فهذا أجر الصائمُت، وجهي و  نا أجزي بو( ـ أي أنَّ رؤيةم فإنو يل وأ)إال الصو 

 :صلى اهلل عليو وسلَّماحلديث الشريف الذي يقول فيو 
 فرحٌة عند فطره وفرحٌة عند لقاء ربو(. :)للصائم فرحتان

 ىل قول اهلل عز وجل يف كتاب اهلل:أفإنو سيكون من 
 )القيامة(. (64) "ِإَلى رَب َِّها نَاِظَرةٌ ( 66) ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ "

 وىي أرفع منزلة ألىل الدار اآلخرة وىي النظر إىل وجو اهلل عز وجل.
 

الو ماذا ـ ما جيب أن يكون عليو؟ يف حسيدنا الشيخ ـ حال ادلسلم يف رمضان  ادلذيع:
 يفعل؟ ويف دينو ماذا يكون؟ 
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 عليو صلى اهللللصائم يف رمضان فقال فيها روشتة  صلى اهلل عليو وسلَّموضع رسول اهلل  
 :وسلَّم

ـ والرفث ىو الكلم مع النساء بكلٍم خارج، أو )إذا كان يوم صيام أحدكم فل يرفث 
رفع الصوت، واإلسلم ال يريد وال يصخب ـ والصخب أي الكلم عن النساء بكلٍم خارج ـ  

 م إين أمرؤٌ سابَّو أو شادتو فليقل إين أمرٌؤ صائفإن أحٌد ـ وال يشتم وال يسبُّ  أبداً،رفع الصوت 
 صائم(.
 

بعض الناس يتعلق بو مصائر الناس ومصالح الناس، فتراه ينصرف عن قضاء  ادلذيع:
أو ُيسبِّح منصرفًا بحجة أنو في رمضان   فكيف  مصالح الناس ويمسك بالمصحف

 الحال؟
 أجاب فضيلتو:

 جنة اهلل يفيتعبَّد لنفسو طمعًا الذي يعمل للناس طلبًا دلرضاة اهلل أفضل وخٌَت من الذي 
  جل يف عله.

العشر ما معتكفًا يف رضي اهلل عنهوىناك شاىٌد على ذلك كان سيدنا عبد اهلل بن عباس 
وبينما ىو كذلك إذ جاءه  صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل مسجد األواخر من شهر رمضان يف 

، فقال بن ليس معين و ا من ادلال ويريده اآلكذ يعند وقال لو: يا بن عم النيب إن لفلن لٌ رج
  أتريد أن ُأكلمو؟ قال: إن شئَت. عباس:

للضرورة الُقصوى  فإذا بابن عباس يًتك اإلعتكاف، وادلعتكف ال خيرج من ادلسجد إال 
إىل باب ادلسجد فأسرع الرجل إليو وقال  ويتجوأو وضوٍء أو قضاء حاجة فيأخذ خذاءه  كطعامٍ 

احب ىذه الروضة والعهد : ال ولكٍت مسعت صلو: يا بن عم النيب أنسيت أنك معتكٌف؟ قال
 رفت عيناه يقول:بو قريب وذ

من  كان خَتاً )من مشى يف حاجة أخيو ادلؤمن إبتغاء وجو اهلل ُقضيت أو مل تُقضى  
 إعتكاٍف يف مسجدي ىذا سنة(.

يتقرب هبا ادلؤمن إىل رب العادلُت عز وجل، قال فادلشي يف حوائج ادلؤمنُت أفضل نافلة 
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 :عليو وسلَّم صلى اهلل 
لصيام والصدقة واحلج ـ ويقصد النوافل ـ امن الصلة و )أال أدلكم على ما ىو خٌَت لكم 

، أال إن ذات البُت ىي احلالقة ال أقول حتلق قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: إصلح ذات البُت
 الشعر ولكن حتلق الدين(.

وهتجد هلل قيام ىذه الليلة يف تراويح  خٌَت من فلو قام اإلنسان ليلة يف إصلٍح بُت إثنُت  
أحوال ادلؤمنُت، وىذه وظيفة النبيُت  إصلحواب، ألن ادلؤمن مأموٌر أواًل بعز وجل يف األجر والث

   وىو إصلح أحوال اجملتمع وأحوال ادلؤمنُت أمجعُت.
 

لقول ممن يستمعون اخويت ادلشاىدين وإياكم أأن جيعلٍت تعاىل تبارك و أسأل اهلل  ادلذيع:
  .فيتبعون أحسنو

وىذا الفكر ادلتوارد شكر فضيلة الشيخ فوزي زلمد أبو زيد على ىذه ادلعلومات الطيبة ون
 .صلى اهلل عليو وسلَّمهبدي النيب 

يف ميزان حسناتنا أمجعُت ونسأل اهلل تبارك نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جيعل ىذه الدقائق و 
 .لشهر العظيم من عتقائو من النارىذا ا وأن جيعلنا يفوتعاىل أن ينفعنا 

       للقاء يف حلقات قادمة مع احملبُت إن شاء اهلل تعاىل.وإىل ا
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ                 
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