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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 قرية اجملابرة ػ مركز جرجا ػ سوىاج

 (خصوصية رسول اهلل في شهر شعبان) 
 ىػ 2549شعباف  26موافق  23/6/3128اجلمعة: 

 قولوا مجيعاً:
يا أهلل يأهلل يا أهلل يا أهلل نسألك سبحانك علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ولسانًا ضارعاً، اللهم 

ومن لساٍف ال يضرع، ومن دعاٍء ال ُيسمع يا  ن علٍم ال ينفع ومن قلٍب ال خيشع،ونعوذ بك م
 رب العادلٌن.

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
خُيصُّ بو ىذه  صلى اهلل عليو وسلَّمكل ما نريد توضيحو مالذي كاف سيدنا رسوؿ اهلل 

  األياـ الفاضلة أياـ شهر شعباف؟
أصحاب حضرة النيب يف شهر شعباف لنقتدي هبم لعل اهلل ينفعنا يعملو  ومالذي كاف

 وحُيشرنا معهم أمجعٌن إف شاء اهلل؟
كثر يف ىذا الشهر وىو اإلماـ النوراين الرباين كاف يُ  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 

 وكانت السيدة عائشة تقوؿ عن ذلك:الكرًن من الصياـ، 
ستكمل صياـ شهٍر قط إال شهر رمضاف ػ شهر إ صلى اهلل عليو وسلَّم]ما رأيُت رسوؿ اهلل 

  2[.صحيح على بعضو ػ ومارأيتو أكثر صياماً منو يف شهر شعباف
فهناؾ أُناس حاليًا ػ ورمبا قلُّوا، ولكن يف الزمن ادلاضي ، ثًنىذا الشهر كاف يصـو فيو ك

  الفاضل كانوا كثًن ػ وكانوا يصوموف رجب وشعباف ورمضاف.
ولكن ىذا العمل الذي كانوا  ،ىذا الكالـ مل يرد عن حضرة النيب، يعين ىو مل يعملو

ىل ىذا يكوف فيو  :الذيف الصياـ مستحب ما عدا يف يـو الشك يعملوه ليس فيو شيٌئ، أل
 شعباف ػ ويـو العيد. :3يـو وىو ُيستكمل بعده شعباف ػ أو  ؟شهر رمضاف أـ ال
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 صحيح البخاري عن عائشة رضي هللا عنها. 
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رجب وشعباف ورمضاف وىذا عمل  جٌل أراد أف يصـوبعد ذلك كل األياـ حالؿ، فر  
عيبو ونقوؿ لو: النيب مل ، ألف النيب مل يفعل ذلك، فال نولكن ال يقوؿ: أنين أقتدي بالنيب طيب،

خًنًا يستزيد فيكوف لو عند اهلل ادلزيد، وال يظن يف يفعل ذلك، ألنو يفعل خًناً، ومن يفعل 
 .عملو النيبف اإلقتداء بالنيب بجب أف يكوف نفسو أنو ينفذ ذلك إقتداءاً بالنيب، أل

فمن مل يكن مواظباُ على صياـ يف ىذه األياـ فيكوف لو يف شهر شعباف مزيد من الفضل، 
ثالث عشر ورابع عشر يعين فيصـو الثالثة أياـ البيض، واليت ىي اليـو وأمس وأوؿ أمس، 

 وخامس عشر، ويصـو اإلثنٌن واخلميس.
 يصـو يف ىذا الشهر؟ دلاذا كاف حضرة النيب

 حضرة النيب كاف حكيماً، وربنا قاؿ لو يف القرآف:
 6النمل{ َعِليم   َحِكيم   لَُّدنْ  ِمن اْلُقْرآنَ  َلتُ َلقَّى َوِإنَّكَ }

على عمٍل حكيمًا وعليما، يعلم أف اإلنساف عندما يدخل  صلى اهلل عليو وسلَّمفكاف 
، فيتمرَّف قلياًل قبل الصياـ فال قبلها بقليل تدربالبد أف يشديد مرًة واحدة يتعب، فماذا يفعل؟ 
أف يدخل ادللعب فجأة ويلعب؟ سيصيبو شد عضلي أو  يتعب، فمن ديارس أي رياضة ىل بجوز

 معضلة، فماذا يعمل البد أف ُيسخِّن أواًل.
ن الصياـ، فيكوف تعباف من فمن مل يصم هنائيًا فعندما يدخل رمضاف ويصـو يتضرر م

يُبطل أجر يشتكي من الصياـ، ورمبا يقوؿ كما يقوؿ بعض الناس ػ وىذا كالـ  ورمبا الصياـ،
 الصياـ، فيقوؿ: دلاذا ىذا اليـو طويٌل جداً؟ ودلاذا ال دير بسرعة؟ 

ع أجره وثوابو عند اهلل عز وجل، فماذا يفعل؟ حضرة النيب علمنا من يُقل ىذا الكالـ يضيف
 ح ى يأ ي شهر رمضاف ـ كل أسبوع يـو أو يومٌنأف بُجهز نفسو، فيبدأ يف ىذه األياـ يصو 

فلن يشعر بتعب وال عناء يف د على الصياـ، واجلسم يكوف قد تعوَّد على الصياـ، و عفيكوف قد ت
 الصياـ إف شاء اهلل.

 :صلى اهلل عليو وسلَّموخاصة أف من رمحة ربنا يف الصياـ كما قاؿ النيب 
ينزؿ منها الروح والرحياف على لذا تُفتح؟ )إذا جاء رمضاف فُتحت أبواب اجلنة ػ ودلا

الصائمٌن فُيخفف عنهم التعب والعناء، فال يشعروف جبوٍع وال عطش، ما داموا بعيدين عن 



3 

 .معاصي اهلل عز وجل 
 التعباف وادلريض يف رمضاف يقوؿ: أف ولذلك ح ى 

يو معونة اًل فيتعب ألف رمضاف فوبعد رمضاف يصـو نفأنا أصـو وال أشعر بتعب هنائياً، 
 ي من الرمحن عز وجل، ولذلك يف رمضاف يفتح بابًا من أبواب اجلنة يأ ي منو الروح والرحياف تأ

 إف شاء اهلل.للصائمٌن 
 { 88}نَِعيم   َوَجنَّةُ  َورَْيَحان   فَ َرْوح  { 88}اْلُمَقرَّبِينَ  ِمنَ  َكانَ  ِإن فََأمَّا

ىو أيضًا و كثر فيو من القياـ، وكاف يُ  على صياـ شهر رمضاف، فكاف يصـو ليدرب النفس
 تدريب على قياـ شهر رمضاف.

ـ س حاليًا يتململ ويكدر من قياـ شهر رمضاف، والبعض يريد من اإلمامن النا فنجد كثًناً 
يصلي بسرعة ألنو يريد اخلروج بسرعة من ادلسجد، فإذا خرج من ادلسجد فالصالة لن أف 

رأى رجاًل ُيصلي ويعجِّل  صلى اهلل عليو وسلَّميب ألنو عجَّل الركوع والسجود وحضرة النُُتسب 
 ركوع والسجود، فبعد الصالة قاؿ لو: لا

ػ فعاد الرجل وصلي وتعجَّل القياـ والركوع  3(نت مل تصلي)صلي فإنك مل تصلي ػ أ
، فقاؿ لو: صلي فإنك مل تصلي ػ وبعد ادلرة الثالثة قاؿ لو: يا رسوؿ اهلل إين ال ُأحسن والسجود
واركع بتأين، وال تُقم ػ فقاؿ لو: إذا وقفت فاقرأ برتتيل ػ إقرأ القرآف يرتتيل وليس بسرعة ػ  اغًن ىذ

لركبتٌن واليدين ظهرؾ ح ى يستوي يف الركوع، واسجد بتأين والسجود على سبع ػ الرجلٌن وا
ألف الساجد لو سجد ومل يسجد األنف فيكوف األنف،  اأف يكوف معهو البد  واجلبهة، واجلبهة

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ لسجود غًن صحيح، ا
 4)أُمرُت أف أسجد على سبع(.

 يف شأهنا: صلى اهلل عليو وسلَّمالبد أف أُعطي الصالة حقها فقد قاؿ النيب 
، فمن وَّفَّ فلو أجره عند ربو، ومن طفَّف فقد علمتم ما قاؿ اهلل يف )الصالة مكياؿ
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 5ادلطفيفٌن(. 
ن أف تصلي صلي ركعتٌن مقبولتٌن أفضل ملصالة حقها، فتُ د أف تويف ات فالبيفإذا صل

األياـ على الصياـ يف شهر أف يتدرب اإلنساف يف ىذه ىو فاحلل عشرين ركعة غًن مقبولة، 
 شعباف.
فيكوف قد درَّب نفسو، ِست ركعات،  اأف ُيصلي بعد ادلغرب ركعتٌن، بجعلهممن بداًل و 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 

 ذنوبو ولو كانت مثل زبد البحر(.لو عات بعد ادلغرب، ُغفرت )من صلى ست رك
دائمًا وليس يف  عة الصاحلٌن كانوا يصلوف بعد ادلغرب ست ركعاتٍ ولذلك كنا نرى اجلما

 شعباف فقط.
أو ثالثة، النيب كاف فاتح الوتر ح ى إحدى بعد العشاء بداًل من أف ُيصلي الوتر ركعة و 

ثنٌن مث إثنٌن مث إثنٌن وواحدة وواحدة وتراً، مث بعد ذلك أجعلهم إعشر، فأبدأ ُأصلي إثنٌن إثنٌن 
 يف شهر رمضاف.نفسي على القياـ  تُ دربأكوف بذلك قد وتر، فيكونوا سبعة، ف

تكوف ىذه وعندما ُأصلي يف رمضاف القياـ وأنا متضرر وأنا قلق وأريد أف أخرج، فهل 
شعباف  ب اإلنساف نفسو على القياـ يف شهرفالبد أف يُدر العادلٌن؟ ال  الصالة مقبولة عند رب
 :صلى اهلل عليو وسلَّميدخل يف قوؿ احلبيب ادلصطفى ح ى ح ى يأ ي شهر رمضاف 

 رمضاف إدياناً واحتساباً ُغفر لو ما تقدـ من ذنبو(. )من قاـ
 ي أحكاـ الصياـ إىل أف يأأصحاب حضرة النيب علمهم حضرة النيب يف شعباف أف ال يرتؾ 

  ىل يُفطر أو ال يُفطر؟ف ويقوؿ: أنا ال أعرؼ ىذا ادلوضوع شهر رمضا
يف دراسة أحكاـ الصياـ بتوسع مع ػ القادمة األياـ كػ  ال ألهنم كانوا يأخذوف بقية شعباف 

 العلماء العاملٌن، ح ى يأ ي شهر رمضاف فيتفرَّغ لعبادة اهلل عز وجل.
ـ الشافعي كانوا ُيكثروا من دروس ماـ مالك وسيدنا اإلماولذلك أئمة الشريعة كسيدنا اإل

 العلم يف ىذه األياـ ليعلموا الناس أحكاـ الصياـ وسنن رمضاف وقيامو.
ويتفرغوا لتالوة القرآف وطاعة اهلل لق العلم فُيغلقوا حِ  فيأ ي شهر رمضاف والناس قد تعلموا

                                                           
4
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 عز وجل. 
ثالثٌن ختمة  ،كاف يف رمضاف خيتم القرآف ستٌن ختمة  رضي اهلل عنواإلماـ الشافعي 

  البعض يقوؿ: كيف، فالوقت ال يسع؟ بالنهار، وثالثٌن ختمة بالليل، جائز
كانوا يدخلوف بأرواحهم وقلوهبم يف عامل النور والنقاء  ىؤالء اجلماعة من شدة الصفاء 

 ولكن بقلبو وروحو. يتلو القرآف ليس بلسانو فقط، والبقاء، فكاف
 يقوؿ: نورضي اهلل عولذلك كاف اإلماـ الشافعي 

]ما بٌن وضع قدمي يف سرج دابيت وامتطاء دابيت ػ كم تستغرؽ من الدقائق؟ عندما يضع 
رجلو يف السرج ويركب فكم تأخذ من الدقائق؟ دقيقة ػ فيقوؿ: ما بٌن وضع قدمي يف سرج 

 دابيت وامتطاء دابيت دير القرآف كلو من أولو إىل آخره على فؤدي[.
 نورانية.وىذه قراءة روحانية 

ما هكاف ُيصلي بٌن ادلغرب والعشاء ركعتٌن يقرأ في  رضي اهلل عنوسيدنا عثماف بن عفاف 
 القرآف كلو من أولو إىل آخره، فسألوه: كيف؟ قاؿ: 

  لوب ما شبعت من كالـ عالـ الغيوب[.لو طُهرت الق]
 بٌن ادلغرب والعشاء والوقت قصًن. يقرأ القرآف كلو يف ركعتٌن إثنتٌن

وأرضاه يذكر يف كتابو ادلنن الكربى واليت منَّ  رضي اهلل عنواب الشعراين الشيخ عبد الوى
عليو، وكاف شيخو رجٌل أُميٌّ ولكن علمو اهلل، وكاف امسو على اخلواص رضواف اهلل تبارؾ  ااهلل هب

وتعاىل عليو، فيقوؿ: دلا قرأُت ىذه اآليات سألُت شيخي: كيف تكوف ىذه احلالة؟ فقاؿ: 
 عز وجل.ما عندمنا يفتح عليك اهلل  ستصل إليها يوماً 

 اإلذلي، إىل أف قاؿ:  الفتح تاج إىلفهذه ُت
، فيقوؿ: رضي اهلل عنوقاؿ يل شيخي إذىب فصلي ادلغرب يف اإلماـ الشافعي  ذات يـو

نتظر ح ى يقرأ ادلأموموف يبمث اإلماـ الفاُتة  فقرأغرب يف اإلماـ الشافعي، ذىبُت أُلصلي ادل
ألف تالوة اإلماـ تالوة بعد الفاُتة  مباشرة اآليات اإلماـيقرأنا يف الصعيد مالكية أما ىالفاُتة ػ 

سكتة ح ى  والشافعية البد لإلماـ وادلأمـو اإلثنٌن يقرأوف الفاُتة، ولذلك اإلماـ يرتؾ، للمأمـو
 يقرأ ادلأمـو الفاُتة ػ 
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ُت الفاُتة أسكت اإلماـ قر  من ادلغرب، فيقوؿ: بعد أففاإلماـ قرأ الفاُتة يف الركعة األوىل  
وبينما أنا أقوؿ: بسم اهلل الرمحن الرحيم: تبارؾ الذي بيده  واستفتحُت بالبقرة،فاسرتسلت، 

لك.
ُ
لك، إذا باإلماـ ينتهي من السكتة ويقرأ: بسم اهلل الرمحن الرحيم: تبارؾ الذي بيده ادل

ُ
 ادل

كراـ من اهلل لبعض عباده الصاحلٌن ويسموهنا: طيُّ الزماف، ما ىذا يا إخوانا؟ ىذا إ
 يف رحلة اإلسراء وادلعراج.فالصاحلٌن يطوي ذلم اهلل الزماف كما طواه للنيب العدناف 

 :عرج بو يف ليلة اإلسراء وادلعراج إىل السماوات السبع، وكما قاؿ يف حديثو
 6 ٍء مسًنة مجسمائة عاـ(.وعرض كل مسا)بٌن كل مساء ومساء مسًنة مخسمائة عاـ، 

ورجع وفراشو ودخل اجلنة وصعد إىل العرش وإىل الكرسي، وإىل قاب قوسٌن أو أدىن، 
 ساخٌن مل يربد بعد.

ساعة مستحيل، إهنا منا من النـو كم يستغرؽ فراشو ساخن؟  عندما يستيقظ اإلنسافف
 ياً.دقائق معدودة، إذف فهذه الرحلة كاف فيها طّي ذلذا الزمن طّياً إذل

عندما كاف ديشي فسيدنا أبو  صلى اهلل عليو وسلَّمومثلها طي ادلكاف كسيدنا رسوؿ اهلل 
 ىريرة كاف يقوؿ: 

 منا األرض ُتطوى لو[.ديشي كعادتو وحنن منشي وراءه، فكأ صلى اهلل عليو وسلَّم]كاف 
 األرض كانت ُتطوى لسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم.

ادلباركة قبل رمضاف دراسة أحكاـ الصياـ دراسة وافية، ح ى إذا جاء ياـ فعلينا يف ىذه األ
صلى اهلل ونعمل بقوؿ اهلل رسوؿ اهلل شهر رمضاف نعمل على علم، فنكوف قد نفذنا ما علمناه 

 كعليو وسلَّم
 )من عمل مبا علم ورثَّو اهلل علم ما مل يكن يعلم(.

ف وأحكاـ القياـ لصياـ وأحكاـ تالوة القرآيتدارسوف أحكاـ افكانوا يف ىذا الشهر الكرًن 
 دارسًة شاملة.

ىذه األياـ، ح ى إذا يف ف أيضًا قات لتجويد أو تصحيح النطق بالقرآوكانوا يصطنعوف حل
صلى اهلل يتلوه كما أُنزؿ على النيب العدناف دخل رمضاف يتلو الصائم القرآف التالوة الصحيحة، 
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  .عليو وسلَّم 
وىي لكن ادلاىر بالقراءة مع السفرة الكراـ الربرة،  القرآف لو أجراف، ع يفأف ادلتعتِ صحيح 

 ذلك.عن  درجة أعلى، فاإلنساف ال خيلو
واألحكاـ ادلتعلقة بشهر رمضاف ومن ياـ ننشغل مبدارسة أحكاـ الصياـ فنحن يف ىذه األ

ندخل على مجلتها زكاة الفطر، وحناوؿ إجادة تالوة القرآف وندرب أنفسنا على بعض الصياـ ل
 شهر رمضاف وقد أمتمنا اإلستعداد لصيامو ونيل فضلو.

 آخر شيئ أهني بو كالمي:
 يف شهر شعباف فُرض عليو يف العاـ الثاين من اذلجرة صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 

 : فريضة الصياـ وفريضة الزكاة.فريضتٌن
 أو مثار، فربنا قاؿ فيو:فالزكاة إذا كانت زكاة زرع 

 141األنعام{َحَصاِدهِ  يَ ْومَ  َحقَّوُ  َوآُتواْ }
  عقب حصاده فوراً.مح فُنخرج زكاة القمح ففي ىذه األياـ حنصد الق

 141األنعام{ اْلُمْسرِِفينَ  ُيِحب   لَ  ِإنَّوُ  ُتْسرُِفواْ  لَ َ}
خر ألف الزكاة عليك أي وإياؾ أف تتأالتأخًن، يعين السادة العلماء قالوا: اإلسراؼ ىنا 

ولكن الزكاة على من يزرع األرض أي ى الزارع، وليست على مالك األرض إف مل يزرعها، عل
 على احملصوؿ.

، فيجب عليها الزكاة، قًناطًا واحداً  ت األرض تنتج مخسٌن كيلة ولو كاف ادلزروعإذا كان
ا نزرع فُيخرج الزكاة فوراً، وأظن أننا ىنفإذا زرع فداف ومل ينتج مخسٌن كيلة فليس عليو زكاة، 

 يعين عن كل عشرة أردب ُُنرج أردب.باآللة، فُنخرج نصف الُعشر، 
 762البقرة{ تُنِفُقونَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ  تَ َيمَُّمواْ  َولَ }

  منو الزكاة:بعد أف تدرس ادلاكينة فيأخذ الناتج ادلكسر ويقوؿ: ُأخرج يعين ال يأ ي أحٌد 
 762البقرة{ِفيوِ  تُ ْغِمُضواْ  َأن ِإلَّ  ِبآِخِذيوِ  َوَلْسُتم} 

 د الرب:فمن يُر 
 87عمران آل{ُتِحب ونَ  ِممَّا تُنِفُقواْ  َحتَّى اْلِبرَّ  تَ َناُلواْ  َلن}
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ويقولوف: ال تدخل  يف اجلُرف أو الغيطالصاحل كانوا خيرجوهنا  الزكاة فوراً، والسلففُأخرج  
أُتركوىا يومٌن أو ثالثة، وقد و األوالد يف البيت: يأ ي الُشُح، لرمبا تقوؿ الزوجة أح ى ال الدار 

وقد يأ ي األجل، فإذا جاء األجل فرمبا ال خُيرجوف الزكاة وتلـز اإلنساف تستمر ىذه األمور كثًناً، 
 صاحب الزرع ألنو فوراً بجب عليو إخراج الزكاة.

فكانوا يقولوف: وحنن ال زلنا يف اجلرف أو يف الغيط بعد أف نأخذ القمح فيخرج الزكاة على 
ناه من السوس والفئراف نُدخلو على التخزين ح ى نكوف قد حصَّ راء وادلساكٌن، وحقنا الفق

 :صلى اهلل عليو وسلَّموغًنه، لقوؿ رسوؿ اهلل 
 7موالكم بالزكاة(.)حصنِّوا أ

 فزكاة الزروع والثمار وقت احلصاد:
 141األنعام{َحَصاِدهِ  يَ ْومَ  َحقَّوُ  َوآُتواْ }

 د:لكن زكاة ادلاؿ ىي بيت القصي
بجعلوف زكاة أمواذلم يف شهر  صلى اهلل عليو وسلَّمفقد كاف أغلب أصحاب رسوؿ اهلل 

وليس لنا شأٌف بالتقوًن ادليالدي، العاـ ألنك بجب أف ُتدد لنفسك عامًا ىجرياً، شعباف، 
فبعد فرتة ينكسر عشر يوماً، فإذا جعلتو بالتقوًن ادليالدي  داذلجري أقل من ادليالدي حبوايل إح

 وأكوف مدين هلل بزكاة عاـ.ي سنة هلل عز وجل، عند
ذىب من ال اً جرام 96فإذا توفر مبلغ من ادلاؿ يساوي مثن  فيعمل لنفسو عامًا ىجرياً،

و يف البيت ومرَّ عليهم سنة ىجرية، فالبد أف ياـ ووضعتهم يف بنك أبالسعر احلاضر يف ىذه األ
 جنيهاً. 36ُأخرج عنهم ف % لكل ألف جنيهاً  3و6ُأخرج عنهم الزكاة والزكاة 

 بجعلوف زكاة ادلاؿ يف شهر شعباف، دلاذا؟ وانفكا
ويفرغوا أنفسهم يس شهر رمضاف، للنخرجهم من التعب والعناء فنعطيها للفقراء  يقولوف:

لطاعة اهلل عز وجل، وىذه كانت احلكمة العظيمة ذلم أف ُُنرج الزكاة يف ىذا الشهر ليسرتيح 
، ويسرتيح من العمل ويكوف العمل خفيف صًة يف ىذا احلر الشديدالناس يف شهر رمضاف وخا

ألف صالة الفجر اآلف حوايل ويتعبد هلل فُيصلي صالة القياـ، ويقـو للسحور وصالة الفجر 
                                                           

6
 إبن مسعود مرفوعاً.  
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فالبد أف يناـ اإلنساف مبكرًا ليقـو للسحور ويستطيع صياـ شهر الساعة ثالثة وثلث تقريباً،  
 رمضاف.

من ديتنع عن أداء  كاف عليو حٌق هلل، ألفأف يراجع نفسو إف  فالزكاة بجب على ادلسلم 
 جداً يف كتاب اهلل، يقوؿ فيو اهلل جل يف ُعاله:فربنا يصفو وصفاً مذموماً الزكاة 

 6فصلت{ لِّْلُمْشرِِكينَ  َوَوْيل  } 
 من ىم يا رب؟

 2لتفص{ َكاِفُرونَ  ُىمْ  بِاْْلِخَرةِ  َوُىم الزََّكاةَ  يُ ْؤُتونَ  َل  الَِّذينَ }
 حُمذراً: صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ النيب ساواه اهلل بادلشرؾ متاماً بتماـ، الزكاة  ال خُيرج فالذي

 )ما منع قوـٌ الزكاة إال سلط اهلل عليهم آفات الزراعة(.
فإف مل خيرجها بنفسو سُيسلط عليو الفئراف أو ُيسلط عليو أو  فالبد أف خُيرج الزكاة بنفسو،

ألنك مل خترجو بإرادة وبطيب تأخذ حق اهلل وأنت أيضًا ال زلت مدين هلل،  أي آفة من اآلفات
 رغماً عنك. كوبطيب خاطر وأخذوه مننفٍس، 

، فُنخرج الزكاة ليتقوى صلى اهلل عليو وسلَّمفنحاوؿ أف نفعل كما فعل أصحاب رسوؿ اهلل 
 طريقكل ناء مسًننا يف  اضرة أثاحلهبا الفقًن وادلسكٌن على صياـ شهر رمضاف، وقد رأيت الزكاة 

هَّز زكاتو قبل رمضاف، بجُ كل واحد ف نتهي قبل شهر رمضاف،توس ففي ىذه األياـ حصاد القمح
 كٌن الذين يقوؿ فيو رب العادلٌن:ا ونتحرى هبا ادلس

 مُ َيْحَسبُ هُ  اأَلْرضِ  ِفي َضْربا   َيْسَتِطيُعونَ  لَ  الّلوِ  َسِبيلِ  ِفي ُأحِصُرواْ  الَِّذينَ  ِلْلُفَقَراء}
 722البقرة{ ِإْلَحافا   النَّاسَ  َيْسأَُلونَ  لَ  ِبِسيَماُىمْ  تَ ْعرِفُ ُهم الت ََّعف فِ  ِمنَ  َأْغِنَياء اْلَجاِىلُ 

تُعطيهم شيئًا قلياًل، ولكن أُخصُّ أو الزكاة ال تعطيها للطوافٌن والذين ديدوف أيديهم للناس 
وريات، رجٌل موظف أو فالح هبا صاحب العياؿ العفوؼ النفس الذي دخلو ال يكفي الضر 

وعنده قطعة أرض بسيطة، والدخل ال يكفي الضروريات وىي األكل والُشرب للوسط الذي ىو 
 : والضروري الذي ال غىن لو عنو، وىو حمتاج ولكنو ال ديد يدهفيو وادللبس والتعليم والعالج، 
 ال يسألوف الناس إحلافا.

ل البلد فينقبوف عنهم ويبحثوا عنهم فهذا من نبحث عنو، وأىل كل بلٍد يعرفوف أى
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 شديد:قاؿ يف ُتذيٍر ووعيٍد  صلى اهلل عليو وسلَّمويستشعروف أحواذلم، ألف النيب  
 8)واهلل ال يؤمن من بات شبعاف وجاره جائٌع وىو ال يشعر بو(.

أشعر بو كيف يكوف جاره يف البيت أو يف الشارع عنده ظروؼ وال يشعر بو، البد أف 
   ُأساعده، وكيف أساعده؟نين وأحاوؿ أ

اليت وصفها لنا رب الربية يف القرآف الكرًن، بأف أعطيو الزكاة سرًا وال بالطريقة اإلذلية 
 :ءعليو هبذا العطا نُّ ح ى ال أحرجو وال أحاوؿ أف أمُ أُتدث هبا مع أحد، 

 764البقرة{ َواألَذى بِاْلَمنِّ  َصَدقَاِتُكم تُ ْبِطُلواْ  لَ } 
 ايرة، أعطيتك كذا وكذا يا فالف، وإذا مل أقل فزوجيت ستقوؿ ألف النساءيعين ادلعوادلن 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمعندىم سرعة يف ىذا األمر، فتحتاج إىل السر، قاؿ 
 9)صدقة السر تسبق صدقة العالنية بسبعٌن ضعفاً(.

ذ شيئًا مين ألنو مل يأخ اً فُأخرجها يف السر وال أجرحو وال أقوؿ أماـ أحد أنين أُعطيت فالن
 ولكنو أخذ حقو ألف الزكاة حق الفقًن.

وإذا كاف الفقًن قريب فيكوف أوىل، وال أجامل الفقًن غًن احملتاج على حساب الفقًن 
 فقًناً.أف يكوف ىا قريب، ال القريب شرطو ذوأقوؿ أخاحملتاج، 

ألعماؿ، يفقهنا يف ديننا وأف يُلهمنا رشدنا وأف يوفقنا ألحسن انسأؿ اهلل عز وجل أف 
 ذلا إال ىو.ويهدينا ألصلح األحوؿ، فإنو ال يهدي 

     
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

                                                           
7
 .رضي هللا عنهالطبراني في الكبير عن أنس  

8
 .رضي هللا عنهصحيح البخاري عن أبي هريرة  


