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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م5/5/9309ىـ 0443من شعبان  03

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 أركان الصيام

 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اهلل الرَّضبَْ 
ة كلها، حيث لؤلمَّ  صلى اهلل عليو وسلَّمأىنئكم أواًل بتهنئة رسوؿ اهلل 

 :اهلل عليو وسلَّمصلى قاؿ 
رٌ  ِفيوِ  بَػرََكٍة، َشْهرُ  َرَمَضافُ  أَتَاُكمْ  }  َورُبَط   الرَّضْبََة، فَػتَػْنزِؿُ  ِفيِو، اللَّوُ  يُػَغشِّيُكمُ  َخيػْ

طَايَا، َعاُء، ِفيوِ  َوُيْسَتَجابُ  اػبَْ  ِبُكمْ  َويُػَباِىي تَػَناُفِسُكْم، ِإَل  اللَّوُ  فَػيَػْنظُرُ  الد 
ًرا، أَنْػُفِسُكمْ  ِمنْ  اللَّوَ  فََأُروا َمبلِئَكَتُو، عز  اللَّوِ  َرضْبَةَ  ِفيوِ  ُحِرـَ  ِمنْ  الشَِّقيَّ  َفِإفَّ  َخيػْ

 ٔ{ وجل
يَا أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب "  صـو شهر رمضاف فريضة لقوؿ اهلل تعال:

ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف  " َعَلْيُكُم الصَِّيا
ىو النية، والركن  الركن األوؿ، ىذه الفريضة ؽبا ركناف أساسيافالبقرة( ٖٛٔ)

غروب الشمس،  و اإلمتناع عن صبيع اؼبفطرات من أذاف الفجر إلىالثاين 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمبد منها لقولو  والنية ال

َا } َا بِالنػِّيَّاِت، اأْلَْعَماؿُ  ِإمبَّ  ٕنَػَوى { َما اْمرِئٍ  ِلُكلِّ  َوِإمبَّ
ستحب بعض األئمة الكراـ كاإلماـ اونية صياـ ىذا الشهر الكرمي 

ورأى وليلة عمٌل مستقل،  الشافعي أف ذُبدَّد كل ليلة باعتبار أف كل يـو
                                                           

 مسند الشاميين للطبراني عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو 0
 البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو 9
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اإلماـ مالك تيسّبًا للمؤمنْب أف اإلنساف يكفيو نية واحدة لسائر الشهر، 
نويت صياـ  أف يقوؿ: بعد غروب آخر يـو من شعبافمن  يستطيعيعِب 

يكوف قد نوى صياـ بذلك ، و تبارؾ وتعالشهر رمضاف ثبلثْب يومًا هلل 
 .الشهر كلو

يجوز فذاف اؼبغرب إل مطلع الفجر، أمن بعد وقت الليل،  ووقت النية
يأكل ٍب كيف ينوي بعد اؼبغرب لكن  لئلنساف أف ينوي ُب ىذا الوقت، 

، وصياـ اليـو يبدأ من طلوع الفجر ىو !ويشرب بعدىا؟  .نوى صياـ اليـو
،  فيجوز أف أنوي الصياـ من بعد اؼبغرب، وهبوز أف أنويو قبل النـو

فجر، وليس شرطًا للمرء أف يتلفظ بالنية، ولكن الصبلة وهبوز أف أنويو قبل 
أف يعمل عمبًل يدؿ على أنو يريد الصياـ، يعِب من تسحَّر ولو جبرعة ماء 

، فهذه نية وتكفيو ىذه النية  فقد نوى الصياـ، ألنو يتسحر لكي يصـو
 للصياـ إف شاء اهلل.

ن هبوز م لكنالنية ليس شرطها أف تكوف بعد السحور قبل الفجر، إذاً 
، ولذلك كبن نستحب أننا إذا كاف عندنا فتية وبنات صغار بعد اؼبغرب

، أقوؿ ؽبم: قولوا ُب آخر يـو من شعباف على الفور بعد صبلة العشاءف
أكوف ، وبذلك تبارؾ وتعالورائي: نويُت صياـ شهر رمضاف ثبلثْب يوماً هلل 

 وىو الركن األوؿ من أركاف الصياـ. ،ننت أهنم قد نوواأطمقد ا
ال يصح صيامو ُب هذا ف ،نسي النية حٌب أذَّف الفجر إنسافنفرض أف 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ  ،ىذا اليـو
 ٖ{ َلوُ  ِصَياـَ  َفبَل  اْلَفْجرِ  قَػْبلَ  الصَِّياـَ  هُبِْمعِ  لَْ  َمنْ  }

                                                           
 رضي اهلل عنهاجامع الترمذي وأبي داود عن حفصة أم المؤمنين  0
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ُب وقت  النيةجوز تُب صياـ النوافل هبوز، فوىذا ُب الفريضة، لكن 
صلى اهلل عليو ، والرسوؿ من بعد الفجر ول أشربل آكل وىذا إذا الظهر 
ف تكوف النية قبل صبلة الفجر أبد  كاف يفعل ذلك، لكن الفريضة ال  وسلَّم

 .سبحانو وتعالليكوف قد نوى أداء ىذا العمل لوجو اهلل 
 خفايا النية

جماعة اؼبؤمنْب كبرص عليها نضيف جزئية بسيطة اؼبفروض أننا كوكبن 
ؼباذا لنية، األجر واعبزاء على قدر افجر واعبزاء عند اهلل، نرتقي ُب األحٌب 

؟ أنوي الصياـ ليغفر يل ريب ما تقدـ من ذنويب، أنوي أف أ واهلل يُعطيِب صـو
لكي أكوف من عتقاء اهلل من النار، ىذا العاـ صياـ أنوي ىذا الثواب، 

أنوي الصياـ ليشفع واب، يعطيِب ىذا األجر وىذا الثواهلل ذه نية ُأخرى وى
أنوي الصياـ واهلل يعطيِب على قدر ىذه النية، يل الصياـ يـو القيامة، 

...  ال أظما بعدىا أبداً  الكوثر يـو القيامة شربًة ىنيئة شرب من حوضأل
أف هبمع اإلنساف كل ىذه النوايا ليأخذ ىذا األجر   وهبوزكل ىذه نوايا، 

 كلو.
من الذين يُقاؿ ؽبم الصياـ ألكوف  أنوي وىي أفوىناؾ نية أعظم منها 

القيامة( ٖٕ-ٕٕ)" ( ِإَل َربػَِّها نَاِظَرٌة ُٕٕوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة )" يـو القيامة: 
 .تبارؾ وتعالألف أجر الصياـ األعظم ىو النظر إل وجو اهلل 

 صالة التراويح وفضلها
بْب   م كانواألهنعلينا صبلة الَباويح، وؼباذا ظبوىا الَباويح؟ بعد ذلك 

أو يقرأوا  ،يسبحواإما أف عن أنفسهم،  فكل ركعتْب هبلسوف قليبًل يروحو 
 يروِّح عن النفس. أي شيء .. القرآف
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شئت، أنا مشغوؿ فآخذ ولو  ة خذ منها مانَّ ة، والسُ نَّ وصبلة الَباويح سُ 
 يأخذ ما شاء فلو أجره عند ربو عز وجل.والذي  ،أو آخذ أربعةركعتْب، 

نأخذ حبديث السيدة وهبذا شباف ركعات كاؼبتعارؼ عليو، نا لو صلي
 عائشة:

 َعَلى َغّْبِهِ  ُب  َواَل  َرَمَضافَ  ُب  يَزِيدُ صلى اهلل عليو وسلَّم  اللَّوِ  َرُسوؿُ  َكافَ  َما }
 ٗ{ رَْكَعةً  َعْشَرةَ  ِإْحَدى

ل ترد قراءة ؿبددة و وواحدة الوتر،  ،ثنْب الشفعاالَباويح، و ركعات شباين 
ومؤلوا ألف رسوؿ اهلل صبلىا ثبلثة أياـ، وؼبا كثُر الناس  ،لصبلة الَباويح

 اؼبسجد ل ىبرج وقاؿ ؽبم:
َلَة، َشْأُنُكمْ  َعَليَّ  ىَبْفَ  لَْ  } َفِإنَّوُ   َعَلْيُكمْ  تُػْفَرضَ  َأفْ  َخِشيتُ  َوَلِكِبِّ  اللَّيػْ

َها فَػتَػْعَجُزوا  ٘{ َعنػْ
نفبًل للمستطيع، والذي يريد أف يضة، ولكن أريدىا يعِب ال أريدىا فر 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ  ه،صلي وحدُيطوِّؿ، فليُ 
َـّ قَػْوًما فَػْلُيَخفِّْف، َفِإفَّ ِفيِهُم اْلَكِبَّب، َوِإفَّ ِفيِهُم اْلَمرِيَض، َوِإفَّ ِفيِهُم }  َمْن َأ

، فَػْلُيَصلِّ َكْيَف َوْحَدهُ  َذا َصلَّى َأَحدُُكمْ ، َوإِ َوِإفَّ ِفيِهُم َذا اغبَْاَجةِ  ،الضَِّعيفَ 
 ٙ{ َشاءَ 

 صلي شبانية ُبوالذي يريد أف يصلي الَبوايح بعشرين ركعة، عليو أف يُ 
 مل العشرين ويطوؿ فيهم كما يشاء.يذىب ويكاؼبسجد ٍب 

ة نَّ وبعد أف نصلي السُ ة، نَّ بعد صبلة العشاء مباشرة نقـو إل صبلة السُ 
                                                           

 البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها 4
 مسند أحمد عن عائشة رضي اهلل عنها 5
 صحيح مسلم ومسند أحمد عن عثمان بن العاص رضي اهلل عنو 6
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سورة اإلخبلص ثبلث  ناقرأ مع بعضنفنأخذ دبا توارد عن السلف الصاّب 
 نكوف كأننا قد قرأنا القرآف كلو مرًة واحدة.وبذلك مرات، 

ي على رسوؿ اهلل صلِّ نُ أوؿ ركعتْب بعد و ، الَباويح صبلةٍب نقـو إل 
ثانية قراءة سورة  د تروحنا، وبعد األربعة نعيد مرةنكوف ق حٌببأي صيغة 
أخرى، وبعد  القرآف كلو مرة وف كأننا قد قرأفلنكثبلث مرات اإلخبلص 

صلى اهلل عليو نروِّح عن أنفسنا بالصبلة على رسوؿ اهلل الست ركعات 
، وبعد الثماين ركعات نقرأ سورة اإلخبلص ثبلث مرات، ٍب صبلة وسلَّم

 الشفع والوتر.
ُب اؼبسجد، حٌب ال تأٌب ها صبلة الَباويح يلعليس ؼبرأة اؼبرضعة وا

 لنكوف ُب صفاء مع اهلل.و  ،بيت اهلل ُب ضوضاء بالرضيع و رُبدث
من كاف عنده ولد يستطيع الصبلة ويعرؼ آداب الصبلة وكذلك 

اللعب، فُيحضره معو، ولكن نبلحظ أف األوالد الصغار حريصْب دائماً على 
 ُب اؼبسجد ولعبهم ((الشيطاف يلعب بالصبياف لعباً ))وقد ورد ببعض األثر: 

يبؤل األكواب باؼباء من أجهزة التربيد ويُلقي هبا على فرش قد ألنو  ،يضر
ويل األمر أو ولية األمر أف ولن نستطيع ذبفيفها، لذلك على اؼبسجد، 

تاـ  حٌب نكوف ُب بيت اهلل ُب خشوع ،جيدة مبلحظةً  األمريبلحظوا ىذا 
 صبلة إف شاء اهلل.ُب ال

اهلل صبيعًا ؼبا وببو ويرضاه، ووفقنا اهلل عز وجل للصبلة والصياـ  ناقوف
 والقياـ وتبلوة كتاب اهلل.

 وسلم وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م6/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  0

 ـــــــــــــــــــــــــ
 أحكام الصيام

أوؿ أمر نتعرض لو والناس يسألوف فيو: ، و ذاف الفجرياـ يبدأ من أالص
ل يؤذف، فأكلت على  ـأنا استيقظُت من النـو ول أتأكد ىل أذَّف الفجر أ

فما حكم  ،أذَّفقد أساس أنِب أتسحَّر، وبعد أف أكلت تبْب يل أف الفجر 
؟  بد أف أتأكد من  حكم ىذا اليـو أف أُعيده مرًة ُأخرى، ألين الىذا اليـو

 بداية الصياـ ومن هناية الصياـ.
قت أُدرؾ بو و   ُب آخر النهار، وليس معي شيءأنِبوأيضًا مثلها سبامًا 

والسماء كاف فيها غيم فتعذَّر علي غروب الشمس، فنظرت إل السماء، 
ذاف أفأفطرت، وبعد أف أفطرت بدقائق، إذا يب أظبع  ،معرفة غروب الشمس

؟ ال  ثانية. د أف أعيده مرةب اؼبغرب، فما حكم ىذا اليـو
، ألين  أو ُب آخر اليـو ال ،فاػبطأ ُب بداية اليـو بد أف أعيد ىذا اليـو

. ال  بد أف أتأكد أواًل من البداية الصحيحة والنهاية الصحيحة لليـو
، ىل  ،أنا تبْب يل بعد أف تسحرت أف الناس صلوا الفجر وسُأعيد اليـو

ُأكمل الصياـ أيضًا غبُرمة ، بل ؟ الُب النهارمعُب ذلك أف أسبادى وأفطر 
 أُعيد اليـو ألنِب ل آخذ بالوسيلة الشرعية ُب معرفة بداية الصياـ.و الشهر، 

ما الذي يبطل الصياـ؟ سأعطيكم مفتاحاً واحداً يروبك وتعرؼ بو كل 
يدخل اعبسم ويصل إل اؼبعدة من منفذ طبيعي يُبطل  شيءأي  األحكاـ:

للحلق م، أو يدخل من األنف، إذا وصل يدخل من الف يءالصياـ، أي ش
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بطل يبطل الصياـ، لكن إذا وصل للمعدة ال يوأنا منعتو للوصوؿ للمعدة 
 .يدخل من مدخل غّب طبيعي ال يبطل الصياـ الصياـ، وأي شيء

وكما وبدث ُب العادة وكبن ال زلنا ىذا الكبلـ لنعرؼ الواقع،  ونفسِّر
غّب منتبو، ورأى زجاجة ماء وىو ُب أوؿ رمضاف، وأحيانا اإلنساف يكوف 

عطشاف واليـو حر فشرب، وأثناء شربو تذكر أنو صائم، فاغبديث صحيح 
 :صلى اهلل عليو وسلَّموصريح، قاؿ 

َا َصْوَمُو، فَػْليُِتمَّ  َشِرَب، َأوْ  فََأَكلَ  َصاِئمٌ  َوُىوَ  َنِسيَ  َمنْ  }  اللَّوُ  َأْطَعَموُ  َفِإمبَّ
 ٚ{ َوَسَقاهُ 

يتذكر أنو عندما  يبلحظ شيء،، ولكن و شيءفليس عليإذا كاف ناسياً 
سبحانو ظل صائمًا عند اهلل يرده إل اػبارج ليبل  ،ولع ما ُب فميبال صائم 
تكوف قد صائم  ك عندما تذكرت أنكما ُب فم ألنك لو بلعت ،.وتعال

 أفطرت.
وأنا متأكد أنِب تذكرت، فسأعيد  ما ُب جوُب، لعتنفرض أنِب ب

أخطأُت  ألين قد، ُب الطعاـ والشرابولكن كما قلنا ال أسبادى  ،اليـو
ال أزيد ُب اػبطأ، فُأكمل باقي اليـو صياـ، وآخذ ُب حسايب أنِب وهبب أف 

تبارؾ عليَّ يـو هلل بعد شهر رمضاف إل رمضاف القادـ أعيده إف شاء اهلل 
 .وتعال

، فعندما يؤذف فأذَّف الفجر ،ول أنتبو أتسحر،قبل صبلة الفجر كنت 
ألف  وُأخرجو على الفور،  أبتلعوماء أو طعاـ الُب فمي  إف كافاؼبؤذف 

 وإذا ابتلعتو فقد أفطرت.الصياـ قد بدأ، 
                                                           

 رضي اهلل عنوالبخاري ومسلم عن أبي ىريرة  7
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ربكمت الشهوة عنده قبل  اً ابأف ش -وال حياء ُب دين اهلل  -نفرض 
يُقلع فوراً، عليو أف ف ،، وأثناء ذلك أذَّف الفجرفجامع زوجتو الفجر بلحظات

صياـ شهرين ألف ىذا سيكوف عليو  ،ل يُقلع فستكوف مشكلتو كبّبةفإف 
، فإذا أفطر يوماً ُب الوسط يعيد الشهرين من جديد.متتابع  ْب غّب ىذا اليـو

يغتسل فليس فيها ول الفجر أذَّف ٍب  ،الفجرقبل زوجتو  جامعلكنو إذا 
 وليغتسل بعد صبلة الفجر.، شيء

والدـ رُفع قبل الفجر، وىي متأكدة  ،ريةلو أف اؼبرأة عليها الدورة الشه
ول تتمكن من الُغسل، فبل مانع أف تغتسل بعد الفجر  ،أف الدـ قد رُفع

 .تبارؾ وتعالوتنوي الصياـ وتتسحر وتصـو هلل 
تبارؾ بد أف ألتـز بالصياـ التاـ غبضرة الرضبن  ذاف الاؼبهم أنِب ساعة األ

 .وتعال
، فليس عليو وابُتلي باالحتبلـ، وأنزؿ إذا ناـ اإلنساف ُب شهر رمضاف،

 ألف ذلك حدث وىو نائم، وُيكمل صيامو  شيء
وقع من دب -والعياذ باهلل  -ونظر ُب احملموؿ وأتى  ،لو كاف جالساً  ولكن

وربركت الشهوة وأنزؿ وىو صائم، فيكوف قد أفطر ُب ىذا  ،اؼبواقع احملرمة
.  اليـو

واؼبفروض أف ىذه األمور  - حٌب ولو كاف ُب ىذا اليـو يداعب زوجتو
ل و لها أو حضنها قبَّ و داعبها ف -خاصة الشباب  تقل ُب هنار رمضاف

 ورد:ولذلك أفطر كذلك، يتمكن من نفسو فأنزؿ، فيكوف قد 
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} أفَّ َرَسوؿ اهلل اْسَتأَذنَو ِإنَساٌف ُب الَتقِبيل فََأِذَف َلو، واسَتأَذنَو َآَخر فَػَلم يَأَذف 
 ٛي أَذف لو َشيخ َكبّب، والَّذي ل يُؤَذف َلو َشاب {َلو، َفإَذا الَّذ

ك لنفسو، ول يوافق للشاب ألنو لن يبليعِب وافق للشيخ الكبّب ألنو 
 يستطيع أف يبلك نفسو.

قد ونزؿ الدـ، ف مثبلً  وبقي على اؼبغرب ربع ساعةاؼبرأة إذا صامت 
أنت بذلك  لكنفطر، ؟! وال تيضيع اليـو من أجل ربع ساعة ىلتقوؿ: 

الصياـ ولو جبرعة ماء تنفيذاً  من يجر بد أف زب ، فبل!رباربْب اهلل عز وجل
 وتعيدي اليـو طاؼبا أف الدـ نزؿ قبل اؼبغرب ولو بلحظة. ،ألمر اهلل

ي وتكمل بقية اليـو صياـ فتغتسل وُتصلِّ  ،فإذا رُفع الدـ عند الظهر
، ألننا كلناو الشهر،  غبرمةكرامًا ا  بْب أف نكـر ىذا لمطا تعيد ىذا اليـو

سباماً  و مثل اغبيضهف ،وكذلك النفاس، وكبَـب ىذا الشهر الكرمي ،الشهر
 بتماـ.

األمور ، أما دخل عن طريق اؼبداخل الشرعيةتىذه ىي األمور الٍب 
يل الطبيب وصف  تدخل عن طريق اؼبداخل الشرعية، كأف يكوف الٍب ال

أو وصف يل نقط وصف يل نقط لؤلذف، قطرة للعْب، فالقطرة ال تُفطر، أو 
بتلعتها اال تُفطر، فمٌب تُفطر؟ إذا أبتلعها  فإذا وصلت للحلق وللؤلنف، 

 تصل إل اغبلق.قد ألف نقط األذف واألنف 
، وال غُب يل عنها ُب صدرحتاج خباخة للأو  ،أنا عندي تعب ُب الصدر

ىبتار ما يعجبو لكم اآلراء اؼبوجودة فيها، وكل واحد  سأذكرهنار رمضاف، 
اخة خعندنا دار اإلفتاء اؼبصرية ورجاؿ األزىر مصرين على أف الب منها:

                                                           

 سنن أبي داود 8
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 لو أف يُفطر.تُفطر الصائم ويقولوف: 
وعبنة البحوث واإلفتاء ُب اؼبملكة العربية السعودية درسوا اؼبوضوع 

اً، ذاذوقد أعجبِب رأيهم ىذا، وقالوا: إف البخاخة زُبرج ر  ،دراسة علمية
فنحن عندنا رأيْب، ال تُفطر الصائم، وبذلك ال يصل إل اؼبعدة،  ذاذوالر 

 تيسّب ؽبذا الدين اإلسبلمي من فضل اهلل علينا.وإذا ُوجد رأيْب فهذا 
بد أف يأخذ حبَّة ربت  وال ،التعب وفجأة جاءهمريض بالقلب  إنساف

ه اغببة ال تصل إل اؼبعدة، قالوا: إف ىذفماذا تفعل ىذه اغببة؟ اللساف، 
 ىذه اغببة الٍب ربت اللساف ال تُفطر الصائم.لذلك 

إف   الطبيب ال تفطر،كل اغبقن بكل أنواعها ما دامت بأمر كذلك  
أو حقنة ُب الوريد، أو حقنة عبلجية، أو حقنة  ،كانت حقنة ُب العضل

 .غذائية
أريد أف آخذ ل دـ ُب هنار رمضاف، أو يللو أردُت أف أقـو بعمل رب

نأخذ منو دـ ول س ألننا فبل تفطر، تطعيم ألسافر ألداء العمرة أو ما شابو،
نغذيو، فالتطعيم أيضًا ال يفطر ألنو ليس غذاء، وإمبا عبلٌج ودواء، وكل 

 ىذه األشياء ال تفطر الصائم.
يب دعامة ُب القلب، قتضت حالتو سرعة تركإنساف انفرض أف 

ي الطبيب أف اؼبريض غّب ؿبتاج للفطر فبل داعي فَبكيب الدعامة ما داـ رأ
 أنو يفطر.

إف كاف  ،يأخذ جلسات غسيل كلوي، فّبجع ألمر الطبيب إنساف
 ، يتحمل اعبلسة، وبعد اعبلسة ال تظهر عليو أي آثار فيمكنو أف يصـو

 والذي يُقرر ىنا الطبيب اؼبعاِب.
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وبدث عنده إذا قرر الطبيب أنو ال يتحمل أف يستمر بعد اعبلسة ألنو 
فتكوف لو رخصة  ،غذاءالوالبد من  ،راحةالبد من  وال ،حالة ُىزاؿ شديد

الفطر، ورخصة الفطر موجودة لو وألمثالو من اؼبرضى شفانا اهلل أصبعْب من  
 كل األمراض واألدواء الٍب تستشري بْب عباد اهلل أصبعْب.

وتريد أف تتذوؽ الطعاـ، ىل وبتاج  ،تريد أف تطبخ ،اؼبرأة ُب البيت
تتذوؽ الطعاـ بطرؼ لساهنا أف أبدًا  ؟ فليس فيها شيءملح أو ال وبتاج

بعد أف تتذوؽ الطعاـ زُبرج ما دخل و على أف ال تبلع ما وصل إل فمها، 
 ُب فمها فوراً.

عندىا طفل صغّب ووبتاج أف ُتكسر لو الطعاـ بفمها لتطعمو بو  امرأة
شيئًا من تبلع سره بأسناهنا لكي يأكلو الطفل، ولكن ال تك أف فبل مانع

 اؼبوجود ُب فمها من ىذا الطعاـ.
مور ال تبطل الصياـ طاؼبا ل تصل إل اعبوؼ من منفذ األكل ىذه 
 الٍب قررىا اهلل عز وجل. ذطبيعي من اؼبناف

حقنة و بد لو من غسيل معدة  إذا قرر الطبيب أف ىذا اؼبريض ال
، ولكنها ستنزؿ ما بداخلو فبل تبطل طعاـالشرجية ليست شرجية، واغبقنة 

 هبوز. الصياـ، لكن إذا أراد أف يأخذىا بنفسو فبل
مثل السواؾ، إف كانت الفرشة عليها معجوف أو ليس معجوف األسناف 

من هنار رمضاف، ما داـ  ُب أي وقتعليها معجوف ال تبطل الصياـ 
 بل يتخلص منو بسرعة. ،وفىذا اؼبعج أثر لع شيئاً منتاإلنساف ال يب

نسأؿ اهلل عز وجل أف يفقهنا ُب ديننا، وأف يلهمنا رشدنا، وأف يعيننا على 
 ل منا عملنا الصاّب على الدواـالصياـ والقياـ، وأف يتقب
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 وسلم وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م6/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  0

 ـــــــــــــــــــــــــ
 في الصيام سلمينرحمة اهلل تعالى بالم

 منناس إصياـ ذوي األعذار، يوجد رضبة اهلل تظهر أجلى وأعلى ُب 
شرعية، يعِب  ىذه األعذار شرطها أف تكوف أعذار، عندىم أعذاراؼبسلمْب 

 ىناؾ منو عنهم فريضة الصياـ، اهلل أسقط  توافق عليها الشريعة، فهناؾ من
ناس لو أفطر ىناؾ أأنو يفطر ويعيد بعد ذلك ُب أي يـو ىبتاره، و  أباح لو

 يكوف عليو قضاء وكفارة.
اإلنساف الذي كرب اثنْب، عنهم فريضة الصياـ صنفْب  اهللالذين أسقط 

ليس أنا،  ذلك لذي يُقرر، واُب السن وأصبح جسمو ال يتحمل الصياـ
تكوف قد سقطت عنو وبذلك ـ، الطبيب فيقوؿ لو: ليس لك صيا لكن

بداًل منك فطور  الفريضة، ونقوؿ لو: كل يـو عليك أف ُتطعم واحداً 
ويتم أو زُبرج شبن الفطور والسحور ألي فقّب من فقراء اؼبسلمْب، وسحور، 

 .ُب ىذا العاـاحملصوالت الزراعية أسعار حبسب ذلك 
ىُبرجها كلها ُب أوؿ رمضاف فبل مانع، أو كلها ومثلو كمثل زكاة الفطر 

، أو كل ثبلثة أو أربعة أياـ فبل مانع، كل يـو بيـو فبل مانعُب آخر رمضاف 
 ،، اؼبهم ُب آخر رمضاف يكوف قد أخرج ما عليو من أياـ رمضاففبل مانع

 ألنو عاجز عن الصياـ.
الٍب  مراضأحد األمرض ب -حفظنا اهلل أصبعْب  -ومثلو سبامًا شاب 

الٍب تستعصى عن العبلج، وىذا اؼبرض هبعلو  ،نسميها األمراض اؼبستعصية
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ولن  ،ال يستطيع الصياـ، فيأخذ نفس اغبكم، ألنو لن يستطيع اإلعادة
ـ الصياـ، أو يبحث وىُبرج الفدية عن أيا ،يصـو هنائياً، فيأخذ نفس اغبكم

 عن واحد يفطره ويسحره.
حَباـ ايكم صياـ، ولكن عليكم صحيح أنكم ليس علونقوؿ ؽبؤالء: 

شهر الصياـ، يعِب فبنوع أف ذباىر بالفطر ُب الشارع، وفبنوع أف ذباىر 
بالفطر ُب مكاف عاـ وتقوؿ معي رخصة، وفبنوع أف زُبرج سيجارة أماـ 

إذا كاف أصحاب الديانات  ألنو اؼبسلمْب وتقوؿ: أنا ليس عليَّ صياـ،
 أول بذلك.صياـ اؼبسلمْب، فأنت  فاألخرى وبَبمو 

بنك معو او  ،بنكاأيضًا ُب البيت الذي أنت فيو، نفرض أنك مع 
ال يراؾ أحد من ىؤالء األطفاؿ أطفاؿ صغار، فَباعي أنك عندما تأكل 

وتكوف فضيحة، وُب جدي يعمل كذا وكذا،  ، حٌب ال ىبرج ويقوؿ:الصغار
 نفس الوقت أنت لن تربيو على منهج اإلسبلـ.

رمضاف تصـو عن غّب الضروريات، يعِب ُب صياـ شهر  كذلك أنت
، لكن ال  أف مثبًل طواؿ النهار  وز لكهبأنت تفطر ألنك ال تستطيع الصـو

طواؿ النهار  هبوزحَباماً للشهر ال هبوز، وال اتتسلى على اللب والسوداين، ف
أنت تأخذ ما ال غُب للجسم عنو،  متتالْب، لكنتشرب شاي وقهوة 

 لشهر الصياـ. حَباماً اوالباقي تصـو عنو 
ىذين الصنفْب الوحيدين اللذاف يسقط عنهما بالكلية فريضة الصياـ 

 رضبة من اهلل تبارؾ وتعال.
يعرؼ ىذه الظروؼ، فأعطانا  واهللكلنا معرضْب لظروؼ، بعد ذلك  

 ولكن نُعيد.أف نُفطر فيها رخصة 
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إنساف معرض للسفر أي فأوؿ ىذه الظروؼ الٍب نتعرض ؽبا السفر، 
أو مسافرًا بسيارة مكيفة، أو  ،إف كاف مسافرًا بالطائرةُب هنار رمضاف، 

دامت اؼبسافة ال تقل  مابسوبر جيت، ُب أي وسيلة مواصبلت، مسافرًا 
 وىذا ىو الشرط األوؿ.كيلو مَب   ٖٛعن 

أف يكوف السفر ُب غّب معصية، ويكوف لطاعة اهلل، فمثبًل  الشرط الثاين
 ةكر أو مسافر ليحضر مباراة  !! ال، ليعمل مصيبة، فهل يُفطر؟ فرىو مسا

ألهنا ليست ضرورة من الضروريات الٍب تبيح لو  ،ال !، فهل يُفطر؟قدـ
 الفطر.

عمرة، أو مسافر ليزور مسافر ليؤدي  وأ ،لكن مسافر ليزور والديو
 أمر من ىذه األمور أباح لوأي  .. مسافر ليؤدي واجب عزاء وأذوي رضبو، 

 .ويعيد مكانو يوماً آخر بعد شهر رمضاف ،اإلسبلـ أف يُفطر ُب ىذا اليـو
ٌر َلُكمْ "  :قاؿ لنا اهللوإف كاف  ولذلك البقرة( ٗٛٔ" ) َوَأْف َتُصوُموا َخيػْ

ستطعت أف تؤدي الصياـ مع السفر ايعِب لو سك هبذه اعبزئية، كبن نستم
 ، ردبا ألنو فيكوف أحسن لك، لكن معك الرخصة ؼبن ال يستطيع الصـو

وىم ال يزالوف ُب أوؿ البلوغ وشق  ،ومعك أوالدؾ صغار افرتكوف مس
عليهم السفر، فأنت تقدر ولكنهم ال يقدروف، فيكوف معك الرخصة 

 ؽبؤالء الصغار. للتيسّب تُعطيهاو 
ؼ كلنا أف اؼبرأة ُب فَبة نزوؿ الدـ ُب الدورة الشهرية وطبعًا كبن نعر 

ة على أهنا غّب تكوف مريضة، لذلك على الرجل أف يعاملها ُب ىذه الفَب 
تكوف ُب آالـ شديدة، وكثّب من ألهنا ، وال وُبمل عليها، طبيعية فيتحملها

ما شاء اهلل عليها ُب أي ظرؼ،  ، ويريدىاىذه الظروؼ رالرجاؿ ال يقدِّ 
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بد لئلنساف اؼبؤمن أف يكوف حسَّاساً، فُيحس بظروؼ اؼبرأة ُب ىذا  ال لكن
 الفَبة.

أقلو غبظة، وأكثره أربعْب والنفاس ُب الشريعة وكذلك ُب فَبة النفاس، 
 يوماً، فليس لو مدة ؿبددة.

كاف من صلى اهلل عليو وسلم  السيدة فاطمة بنت حضرة النيب 
االت شاذة موجودة حٌب ُب ميداف أعاجيب اهلل فيها أهنا ال ربيض، وىي ح

لحسن واغبسْب عند والدهتا للكن ليس ؽبا دورة، فكانت  ،العلم، وربمل
، ألف الدـ نزؿ مرًة  والسيدة زينب، وبعد الوالدة بساعة تطهر وُتصلي وتصـو

 .األمر!نتهى اواحدة و 
انتهاء بالنسبة للنساء األخريات فكل واحدة ؽبا ظروفها، فبعد  نلك

، أو طبسة عشر يوماً  ،أو بعد عشرة أياـ ،إف كاف بعد أسبوع نزوؿ الدـ
يجب عليها أف تفطر ُب شهر رمضاف ف سإذا جاء النفاأربعْب يوماً،  وأقصاه

 وتعيده بعد شهر رمضاف.
 ألمور ُأخرى رخصة، إذا كانت حاملالنساء  عز وجل أيضًا أعطى اهلل

، فتفطر وتعيد الطبيبوالذي يُقرر ذلك وال تستطيع الصياـ مع اغبمل، 
 ىذه األياـ الٍب أفطرهتا فيما بعد إف شاء اهلل.

بدائل ألف ىناؾ  ،وال غُب للمولود عن لنب رضاعتها ،وإذا كانت تُرضع
تقوؿ: أف  قدألهنا  ،الطبيبذلك أيضًا الذي وبدد  لكن ،للنب اآلف كثّبة

لباف من األبدائل  ىناؾ ستغِب عن لبِب وتُفطر، ُب حْب أفالولد ال ي
 .سبحانو وتعالوىي تصـو هلل الطفل صناعية وغّبىا يكتفي هبا ال

 –وليس من أجلها  - طفلإذا قرر الطبيب أهنا تفطر من أجل اللكن 
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ثنْب: افطري ولكن عليك شيئْب اقوؿ ؽبا نال يستغِب عن رضاعتها، فألنو 
أف تعيدي ىذه  فعليك، من أجل الطفلال تفطري لنفسك ولكن  تأن

ُب  حٌب يكوف ىذا األمر، أف زُبرجي أيضًا فدية عن كل يـو وعليك األياـ،
 حسب الضرورات.و أضيق نطاؽ 

عاـ كما حاربنا ُب   ،حالة اغبرب ىناؾاجملاىدين ُب سبيل اهلل إذا كاف 
صلى رمضاف، سيدنا رسوؿ اهلل  يـو العاشر منوكانت اغبرب ُب  ـٖٜٚٔ

فعن أيب سعيد اػبدري ف، خرج مع أصحابو ُب شهر رمضا اهلل عليو وسلَّم
 رضي اهلل عنو قاؿ:

ـٌ، َقاَؿ: َسافَػْرنَا َمَع َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَل مَ }  كََّة َوكَبُْن ِصَيا
ِمْن ْد َدنَػْوًُبْ ِإنَُّكْم قَ : ، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ فَػنَػَزْلَنا َمْنزاًِل 

ـَ َوِمنَّا َمْن أَْفَطرَ َفِمنَّا مَ  ،، َفَكاَنْت ُرْخَصةً َعُدوُِّكْم، َواْلِفْطُر أَقْػَوى َلُكمْ  ، ْن َصا
 ، فََأْفِطُرواُكْم َواْلِفْطُر أَقْػَوى َلُكمْ : ِإنَُّكْم ُمَصبُِّحو َعُدوِّ ٍُبَّ نَػَزْلَنا َمْنزاًِل آَخَر، فَػَقاؿَ 

}ٜ 
منهم من أفطر ، فمول يعـز عليه فطرطلب منهم الُب منتصف الطريق 

ُب بالفطر ألهنم ومنهم من ظل صائماً، لكن ُب صباح لقاء العدو أمرىم 
يُيسِّر لو أف بعد مرة أخرى ويعيد ىذه األياـ لقتاؿ، لجهاد والللقوة  حاجة

 .أمره سبحانو وتعال اهلل
إذا كاف قد ربدث لنا ونراىا، نقطة أحاوؿ أف أوضحها ألننا  ىناؾ

ومات ُب شهر رمضاف،  ،كاف ُب غيبوبةو ُب رمضاف، إنساف مريض عندنا 
 .و ما داـ ُب غيبوبة فليس عليو شيءفليس عليو أياـ من الصياـ، ألن
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ُمطالب بو األوالد واإلخوة  ، فأوؿ شيومات ُب رمضاففاؽ أإذا لكن 
 .ين اهلل أول بالقضاءودَ ليو، سداد الدين الذي ع

إذا استطعنا  فرصة أف نسدد عنو اغبج بنا أنو أعطانااهلل ومن رضبة 
نوزع أف ، وإما القيمة وقتهاإما أف لُبرج الفدية حبسب عنو الصياـ، ونسدد 

طبسة عشر يوماً، فنقوؿ: أنت يا فبلف ياـ علينا فإذا كاف عليو مثبًل األ
صلى عليك ثبلثة، وأنت يا فبلف عليك أربعة أياـ، واآلخر عليو كذا، قاؿ 

 : عليو وسلَّماهلل
ـٌ، َوَعَلْيوِ  َماتَ  } َمنْ   َٓٔولِي ُو { َعْنوُ  َصاـَ  ِصَيا
بالنيابة عن أحد، وال يقضي أحد أف ُيصلي  هبوز فيهالكن الصبلة ال 

 ألهنا عمود اإلسبلـ. ،ألنبية الصبلة ،الصبلة عن أحد
عذار الٍب ذكرناىا، من األ الذي يفطر ُب شهر رمضاف بغّب عذرأما 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمر عنو؟ قاؿ ُيكفِّ  ما الذي

 َصْوـُ  َعْنوُ  يَػْقضِ  لَْ  َمَرٍض، َواَل  ُرْخَصةٍ  َغّْبِ  ِمنْ  َرَمَضافَ  ِمنْ  يَػْوًما أَْفَطرَ  َمنْ  }
 ٔٔ{ َصاَموُ  َوِإفْ  ُكلِّوِ  الدَّْىرِ 

يتوب إل اهلل ر عنو، فماذا يفعل؟ كفِّ يعِب لو صاـ العمر كلو فلن يُ 
 .ويعاىد اهلل أف ال يرجع إل ىذا األمر، توبًة نصوحاً 

، ىؤالء بذلكويتباىى  طريق،ُب وسط الأماـ الناس فطر لكن الذي ي
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ فيهم 

 ٕٔاْلُمَجاِىرِيَن { ِإالَّ  ُمَعاَبً  أُمٍَِّب  } ُكل  
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 ألهنم يتباىوف ويفتخروف أماـ الناس هبذه اؼبعصية.
إذا جامع الرجل الذي عليو الكفارة والقضاء، بقي صنٌف واحٌد وىو 

وأفطر على اعبماع، فعلى اؼبرأة أف تعيد اليـو فقط،  ،زوجتو ُب هنار رمضاف
، يعِب  واحد عليو ولكن الرجل عليو صياـ شهرين متتابعْب غّب ىذا اليـو

 ـ ُب النصف يرجع فُيعيد من جديد.إذا أفطر ُب يو و  ،وستْب يوماً 
عايتو، ويبدنا ويرعانا بر  ،ا أصبعْب، وأف يتوالنا بواليتونسأؿ اهلل أف وبفظن

 بربكاتو وصيانتو.
 وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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 ـــــــــــــــــــــــــ
 مكروىات الصيام

شديد مكروىات الصياـ، يعِب األمور الٍب ُيكره  باختصارسنتناوؿ 
وكلمة ُيكره للصائم أف يفعلها يعِب لو تركها يُثاب على ، للصائم أف يفعلها
 ليس عليو شيء، وال تؤثر عليو بشيء تركها، ولو فعلها

باؼببالغة ُب  صلى اهلل عليو وسلَّمأوصانا رسوؿ اهلل  :ىذه األمور أوؿ
 :صلى اهلل عليو وسلَّمؿ اؼبضمضة واإلستنشاؽ، وقا

، َوبَاِلْغ ُب ااِلْسِتْنَشاِؽ ِإالَّ َأْف َتُكوَف َأْسِبْغ اْلُوُضوَء، َوَخلِّْل بَػْْبَ اأْلََصاِبعِ } 
 ٖٔ{ َصاِئًما

ألنو لو بالغ ُب إذًا ُيكره للصائم أف يبالغ ُب اؼبضمضة واالستنشاؽ، 
أنا أسبضمض لكن فطر، إل اعبوؼ في قد تنزؿ قطرات رغمًا عنواؼبضمضة 

 وأستنشق وال أُبالغ فيهما أثناء الصياـ.
أنو يباح ؼبن يعمل ُب مهنة الطبخ أو الزوجة  من قبلقلنا  األمر الثاين: 

 فلذلكأف ال تبتلع ما وصل إل ريقها من الطعاـ، شرط أف تتذوؽ الطعاـ، ب
ؽ وسوسة ويريد أف يتذو  ألف البعض عندهُيكره اؼببالغة ُب تذوؽ الطعاـ، 

، واؼبباح مرة واحدةُب الصياـ،  يصحىذا ال و الطعاـ ثبلثة أو أربع مرات، 
ة عليها امرأأو  غّب صائمة،وإذا أرادت أف تتأكد فتبحث عن طفلة صغّبة 

 ، ولكن ُيكره اؼببالغة ُب تذوؽ الطعاـ.الشهريةالدورة 
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ُيكره للصائم أف يقضي هناره ُب النـو حٌب ال يشعر بأثر  األمر الثالث:
وناـ طواؿ  الصياـ واعبوع، فمباح لو النـو ُب أي وقت، وحٌب لو كاف ُمتعب

 النهار فليس عليو شيء.
ولكن بشرط فبل مانع،  ،نفرض أنو يعمل بالليل ويقضي النهار ُب النـو

فيقـو من النـو ويصلي الظهر والعصر حاضراً، وال أف ال يضيع فرائض اهلل، 
يضيع فرائض النـو إال قبل اؼبغرب، لكن ال يتحجج بأنو متعب وال يقـو من 

ما داـ متعباً، وما داـ ليست نيتو أنو يناـ حٌب ال يشعر  يريدويناـ كما  ،اهلل
 ضطره إل ىذه األمور.اباعبوع والصياـ، ولكنو يناـ ألف العمل 

ُيكره للصائم أف يقضي وقتو بالنهار ُب اللهو واللعب،  األمر الرابع:
سميها تسايل الصياـ، فنجد أف كثّبًا من الناس غّب وىي األمور الٍب ن

رب، وىو أفضل وقت لتبلوة اؼبتفقهْب ُب الدين ُب الوقت من العصر إل اؼبغ
نو، أو كوتشينة ية أو أربعة مع بعضهم ويلعبوف دومثهبتمع ثبلكتاب اهلل، 

 قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّموالنيب الوقت،  واضيعيأو طاولة حٌب يؤذف اؼبغرب ل
 فيمن يفعل ذلك:

َا َصَبَغ َيَدُه ُب غبَِْم ِخْنزِيٍر َوَدِموِ   بِالنػَّْرَدِشّبِ    َمْن َلِعبَ  }   ٗٔ{ َفَكَأمبَّ
النرد كلمة فارسية، ألف من أتى لنا هبذه األلعاب  النردشّب أو وكلمة

كمن يضع ىم الفرس عندما دخلوا ُب اإلسبلـ، فالذي يلعب هبذه األلعاب  
 خنزير، ودـ اػبنزير قبس.يده ُب دـ 

، قريب من ذلك القادمْب من القرى يلعبوف بشيءُب القرى أو  الناسو 
 الكلبعلى مكوناهتا بالكبلب، ويقولوف  ويسموهنا السيجة، وُيطلقوف
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فهذا ال  !؟بأختم يومي بالكبل ـوالكلب جاء، فهل أقرأ كبلـ اهلل أ ذىب
 هبوز أبداً.

ا أنو يقضي النهار ُب مشاىدة ومثلها كذلك ما استجدَّ ُب عصرن
األفبلـ، وكبن نريد أف نأخذ أجازة من اللهو واللعب ُب ىذه األياـ، ونُعطي 

اؼبباركة فرصة لتبلوة كتاب اهلل الذي هنجره طواؿ العاـ، فحٌب ُب ىذه األياـ 
 !!.تبلحقنا اؼبسلسبلت واألفبلـ

التليفوف م واألشد ُب العقوبة أف أوالدنا كلهم معه وناىيك عن األلعن
وطبعًا وارد أنو وىو  ،اؼبواقع اإلباحيةعلى وُب هنار رمضاف يفتح  احملموؿ،

، ناىيك عن أنو يُفسد  يشاىدىا أف يُنزؿ ويكوف قد أفطر ُب ىذا اليـو
 يامو هبذه اؼبشاىد الٍب ال تليق.ص

هنى الزوج ُب ىذه األياـ اؼبباركة عن أف ُيكثر التطلع  إذا كاف اإلسبلـو 
لزوجتو بشهوة ُب هنار رمضاف، ولذلك نقوؿ لبناتنا ُب أياـ رمضاف ال تفعلي 

 ،واؽ والتجم لذوال تبتذيل ُب ال ،شيئاً يُثّب الرجل، يعِب ال تبتذيل ُب اؼببلبس
سبحانو اهلل  ويظل ؿبافظًا على طاعة ،ورو الرجل ؽبذه األمحٌب ال يتنبَّ 

فعندنا وقت حٌب مطلع الفجر كما  افعلي ما وبلو لك،، وُب الليل وتعال
 نشاء.

بشهوة مكروىة  -وليس ألحد أجنيب  -فحٌب نظرة الرجل إل زوجتو 
فيفطر  ،وقد تؤدي إل اإلنزاؿ ،ُب ىذه األياـ حٌب ال تتحرؾ الشهوة بداخلو

 .سبحانو وتعاليرضاه  ما الو  ،ألنو فعل ما ال وُببو اهلل ،ُب ىذا اليـو
ُيكره القبلة من الرجل لزوجتو أثناء الصياـ،  ولكنوليس النظر فقط، 

الذي سأؿ النيب  الشابأف  قبل ذلكألف القبلة رُبرؾ الشهوة، وكما ذكرنا 
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لبلبتعاد عن  ؟ىل تُباح القبلة للصائم؟ قاؿ: ال، ؼباذا :صلى اهلل عليو وسلَّم
وباالستغفار  ،وبذكر اهلل ،نشغاؿ بتبلوة كتاب اهللواال ،بالكلية مرىذا األ

 .سبحانو وتعالوباألعماؿ الصاغبة الٍب تقرب إل اهلل 
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م7/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  9
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 مباحات الصيام

ليس عليو وإذا فعلو  ،أباحو لو الدين أف يفعلوالذي ما اؼبباح للصائم 
 رىا باختصار شديد:أذك حرج؟

ُب  إف كاف ُب اغبماـ أو ،يُباح للصائم اإلستحماـ ُب هنار رمضاف
 البحر.
ستخداـ السواؾ ومعجوف األسناف والفرشة إل الظُهر، وُيكره ايُباح لو و 

ستخدامهم بعد الظهر، ألف اهلل عز وجل وُبب رائحة فم الصائم، قاؿ الو 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 رِيحِ  ِمنْ  اللَّوِ  ِعْندَ  َأْطَيبُ  الصَّاِئمِ  َفمِ  ػَبُُلوؼُ  بَِيِدِه، ؿُبَمَّدٍ  نَػْفسُ  َوالَِّذي }
 ٘ٔ{ اْلِمْسكِ 

ومن العبلمات الٍب سنظهر هبا يـو القيامة، أننا سنكوف ىناؾ وكل 
واحد منا رائحة فمو أطيب من رائحة اؼبسك، فيعرفوف أف ىذا من 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمالصائمْب من أُمة ؿبمد 
يُباح للصائم استخداـ خباخة لؤلنف، أو خباخة لؤلُذف، أو خباخة 

 من ذلك إذا وصل إل حلقو. للصدر، ولكن بشرط أف ال يبتلع شيئاً 
يُباح ؼبريض القلب إذا وصل إل حالة يعرفها ووُبددىا لو الطبيب أف 

 ربت اللساف، وصيامو صحيح.الٍب توضع يضع اغببة 
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فيتم االستكشاؼ وليس  ،ستكشاؼوإذا احتاج وتطور األمر إل اال
عن طريق البالوف أو عن طريق الدعامة، وصيامو  عليو شيء،إف كاف

 ح.صحي
رسًا أو سنًا وىو صائم، فبل مانع من ضإذا اضطر اإلنساف أف يزيل 

وحقنة البنج الٍب يأخذىا يبتلع شيئًا من الدـ الذي ينزؿ،  على أف ال ،ذلك
 وصيامو صحيح. ،وال تبطل الصـو ضرس ليس فيها شيء،ليخلع ال

أباح العلماء األجبلء على  ،بعض األمراض الٍب ربتاج إل لبوس
ستخداـ اللبوس ا ي ُب ؾبمع الفقو اإلسبلمي ُب جدةال اإلسبلممستوى الع

ألنو ليس  ،ذلك ، وال يُفطِّرإف كاف ُب الشرج أو ُب الفرج بالنسبة للنساء
 بلج يستخدمو اإلنساف.أكبًل أو ُشرباً، وإمبا ع

يُباح لئلنساف أف يُؤخذ منو عينة دـ إذا أراد أف وُبلل ُب معمل ربليل، 
ربع بالدـ إذا كاف يريد أف يُنقذ مريضًا ووبتاج إل نقل دـ، ويُباح لو أف يت

 وكل ىذه األشياء ال تفطر الصائم.
يُباح للمرأة أف تضع ُب عينيها الُكحل إذا كانت لن زبرج من اؼبنزؿ 

 ُب ذلك، وصيامها صياـٌ صحيح. اىا إال ؿبارمها، وليس عليها شيءولن ير 
نسأؿ اهلل اً لنا صباعة اؼبؤمنْب، يسّب كل ىذه األشياء أباحها الدين لنا ت

وعلى ذكره وشكره وُحسن  ،أف يُعيننا على الصياـ والقياـ سبحانو وتعال
 عبادتو.

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
 

  



27 
 

 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م00/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  6

 ـــــــــــــــــــــــــ
 مستحبات الصيام

ل كلمة مستحبات يعِب إذا عملها اإلنساف فلو األجر والثواب، وإذا 
 يعمل هبا ليس عليو ذنٌب وال عقاب.

ذاف أتعجيل الفطر، عندما يسمع اإلنساف أوؿ مستحبات الصياـ  -ٔ
من  دذاف، وتأك، أو إذا كاف ُب مكاف ال يصل إليو فيو صوت األاؼبغرب

 :صلى اهلل عليو وسلَّموجوب اؼبغرب، يفطر فوراً، لقولو 
ْفطَاَر، َعجَُّلوا َما خِبَّْبٍ  أُمٍَِّب  تَػَزاؿُ  اَل  }  ٙٔ{ الس ُحورَ  َوَأخَُّروا اإْلِ

نتظر حٌب يتشهَّد، ابعض أىلنا ُب القرى إذا أردت الفطر يقوؿ لك: 
 فعندما يقوؿ اؼبؤذفولكنها ليست موجودة ُب الدين،  ،يريدوف أف يتأكدوا

 ُحلٌو. إف كاف على سبر أو ماء أو على أي شيءعلى الفور  أفطر (اهلل أكرب)
لو ُعذٌر ُب تأخّب اإلفطار، يعِب اؼبباح أمامو أف ليس إذا كاف اإلنساف 

فهذا يُؤاخذ ألنو خالف اؽبدي النبوي  ،وتعمَّد التأخّب ،وأخَّر اإلفطار ،يُفطر
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالشريف الوارد عن رسوؿ اهلل 

والطريق مزدضبًا قبل اؼبغرب، وأذَّف عليو  ،سيارةيركب  لكن إنساف
أوؿ ما هبد و  ،فطر عليو، فهذا لو عذرليولو ماء  ذاف وليس معو شيءاأل

 يفطر على الفور.اؼباء 
بوية ينبغي أف نراعيها مع ؾ عدة سنٌن نمع تعجيل الفطور ىنا -ٕ

                                                           
 مسند أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي اهلل عنو 06



28 
 

ذاف أأنا عندما أظبع  اً كل صائم لو عند فطره دعوٌة ال تُرد، فإذالفطور، ف
أي  ،فطراهلل وأ أواًل، وبعدىا ُأسمِّ  اهللاؼبغرب أدعو دعوٌب الٍب أعطاىا يل 
عندما تدعو بدعاء السيدة عائشة  أودعاء تريده من أمور الدنيا واآلخرة، 

َلةٍ  َأي   َعِلْمتُ  ِإفْ  ا رسوؿ اهلل أََرأَْيتَ يقالت:  َلةُ  لَيػْ  ِفيَها؟ أَُقوؿُ  َما اْلَقْدرِ  لَيػْ
 :َقاؿَ 

 ٚٔ{ َعِبِّ  َفاْعفُ  اْلَعْفوَ  ربُِب   َكِرميٌ  ُفو  عَ  ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ  ُقويل: }
، أو م اغفر ذنويب، أو اللهم يسر يل حسايبفإذا أردت أف تقوؿ: الله

فبل بأس ، اىد أوالدي، أو اللهم أرزاقي واشف أمراضيأو اللهم وسع 
واجعل لنفسك كل يـو دعاء تُنهي فيو كل طلباتك  ،أي دعاءبذلك، 

وحاجاتك الٍب ربتاجها من اهلل عز وجل، ألف ىذا دعاء مستجاب وال يُرد، 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 

 ٛٔد  {} ِإفَّ لِلصَّاِئِم ِعْنَد ِفْطرِِه َلَدْعَوًة َما تُػرَ 
استحب العلماء واألطباء أف نقتدي بأمّب الرسل واألنبياء ُب  -ٖ
إما أف يكوف مبلواًل بلنب، أو مبلوؿ ُب ماء، أو سبر  ،نفطر على سبرفالفطر، 

 .عادي
األطباء والعلماء قالوا: إف ة، فوؼباذا التمر؟ ىذا من إعجاز النبو 

اؿ والكسل من اؽبز اإلنساف ُب آخر اليـو يكوف اعبسم قد وصل إل حالة 
 سريعاً، فلو بدأ األكل بشيءينشط األعضاء  والوخم، فيحتاج إل شيء

ست ساعات حوايل فهذه تستغرؽ  ،زبد أو قشدة أو ما شابوإف كاف دىِب 
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 حٌب تصل إل الدـ وتصل إل األعضاء لتتنشَّط.
لو بدأ أواًل دبادة بروتينية كاللحم أو السمك أو ما شابو قالوا أيضاً: و 

 حٌب تصل وتنشط اإلنساف.حوايل أربعة ساعات ربتاج إل 
دقائق فخبلؿ السكرية،  وادقالوا: اؼبسريعاً؟ الذي يُنشط  فما الشيء

ية الٍب وأعطت لئلنساف اغبيو  ،ونشطت اإلنساف ،تكوف قد وصلت للدـ
 ذا الوقت.وبتاجها ُب ى

 صلى اهلل عليو وسلَّمالبلح سيدنا رسوؿ اهلل وؼباذا البلح بالذات؟ 
مكوف من ألياؼ، وىذه األلياؼ عندما تنزؿ إل اؼبعدة سبتص  واختاره ألن

إذا شربت لكن ؤذي اإلنساف، يفبل  ،نزؿ إل اؼبعدة بالتدريجي ، وذبعلواؼباء
صلى اهلل اإلنساف، ولذلك  قد يؤذيواحدة إل اؼبعدة  ووصل دفعةاؼباء 

صلى اهلل عليو  كيف نشرب؟ قاؿإياه،  إال وعلمنا  ل يَبؾ شيئاً  عليو وسلَّم
 :وسلم

 ٜٔ{ اْلَعبِّ  ِمنَ  اْلِكَبادَ  َفِإفَّ  َعبًّا يَػُعب   َوال َمصًّا، فَػْلَيُمصَّ  َأَحدُُكمْ  َشِربَ  ِإَذا }
عطشاف فيذىب إل  وىومرض الكبد ما سببو الرئيسي؟ يأٌب اإلنساف 

فتصل إل الكبد، والكبد  ،واحدة جة وىُبرج زجاجة ويشرب منها مرةالثبل
ىو مطبخ اعبسم الذي يطهي الطعاـ الذي نأكلو لُيحولو إل الطعاـ 

 ،وىذا طعاـ للمخ ،اؼبناسب ألعضاء جسم اإلنساف، فهذا طعاـ للعْب
وىذا طعاـ لليد، كل جزء من أجزاء اإلنساف لو طعاـ  ،وىذا طعاـ للساف

 خاص بو، من الذي ُيصنِّع طعامنا ىذا؟ مطبخنا وىو الكبد.
بد أف يُؤثر ُب  عندما ينزؿ اؼباء البارد عليو الو ومطبخ يعِب فيو نار، 
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أف شرب اؼباء نعندما  أمرناويؤثر ُب جزئياتو، ولذلك حضرة النيب  ،خبلياه
بسم اهلل وبعد  ث مرات، وكل مرة ُب البداية تقوؿ:لى ثبلشربو عنصَّو و مبُ 

 اإلنتهاء تقوؿ: اغبمد هلل، وبعد اؼبرة الثالثة تقوؿ:
 ، وَلَْ هَبَْعْلُو ملًحا ُأَجاًجا بذنوبناَعْذبًا فُػَراتًا ِبَرضْبَِتوِ  اغبَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َجَعَلوُ } 

}ٕٓ 
على وجو البسيطة  ةماء حلو لن قبد قطرة اهلل ببعض ذنوبنا فلو عاملنا 

 بنا. تبارؾ وتعالنشرهبا، لكنها رضبة من اهلل ل
أسرع مادة سكرية تصل إل نأكل التمر؟ ىو فماذا وبدث عندما 

ليس بو مواد ُدىنية عضاء اإلنساف، ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ىو أ
نا أف غّب جاىزة للهضم، كذلك كما قلوىي  ،مواد بروتينية تؤذي اؼبعدة وال

 ؼباء الذي أشربو لينزؿ بالتدريج.تصَّ االتمر يب
 ،فمن اؽبدي النبوي أف اإلنساف يُفطر على التمر إف كاف مبلواًل باللنب

صلى فهذا ىدي اغببيب اؼبختار  ،، ويشرب بعده اؼباءأو سبراً جافاً  ،أو باؼباء
 .اهلل عليو وسلَّم

أنا لم، غرب، وعلى حسب حالة كل إنساف مسبعد ذلك صبلة اؼب
أوالدي أعطيتهم تفويض وقلت ؽبم: ال تنتظروين وكلوا أنتم، وأنا أريد أف 

ي إنساف، ؼباذا؟ ألُأصلي اؼبغرب أواًل فبها ونعمت، وىذا أنفع وأحسن 
على  ويتم التنبيواؼبعدة هُتيئ إف غبظة نزوؿ الطعاـ ُب بطن اإلنساف، ف

فرز األنسولْب س ليفيتنبو البنكريا ،تجهزوافيأعضاء اؽبضم ُب اإلنساف 
العصارة اؼبرارية للحم والربوتْب، وكل  إلفرازليهضم السكر، وتُنبو اؼبرارة 
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حٌب ينتهي اإلنساف من الصبلة تكوف األعضاء جاىزة و ُعضٍو يتنبَّو، 
 الستقباؿ الطعاـ.

وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال أواًل: لن يأكل كثّباً، ولكنو سيأكل كما قاؿ ربنا: " 
 األعراؼ(.ٖٔ)" ا ِإنَُّو ال وبُِب  اْلُمْسرِِفَْب ُتْسرُِفو 

، ألف ثانياً:  يأكل كثّبًا عند  الذيلن ُيصلي الَباويح ويغالب النـو
، اؼبغرب وعند صبلة الَباويح  الطعاـ ُب اؼبعدة تزاحم عن ألف يغالبو النـو

الدـ الذي ُب اعبسم كلو ربوؿ للمعدة للهضم، فأصبح الوضع الطبيعي، و 
.الذي ُب اؼبخ بسيط، فيأتيو الالدـ   كسل والَباخي والنـو

مهم علِّ وىذه فرصة ألُ  لؤلكل معهم، أوالدي متمسكْب يب أما إذا كاف
أجلس معهم قبل رمضاف وال أف ال أعرؼ أنا آداب الطعاـ ُب رمضاف، و 

لكل واحد منهم: وأقوؿ  ،بعد رمضاف، فما اؼبانع أف أجلس معهم لؤلكل
 .ل فبا يليكوكُ  ،مينكوكل بي ،سم اهللقل ب

اؼبهم ال أنتظر إل العشاء، ألف اإلنساف أصلي اؼبغرب، وبعد أف أنتهي 
 وإذا أُعجب بشيء ،حٌب يشرب الشايفينتظر بعد األكل يرزبي جسمو، 

 وىو ل يصلِّ اؼبغرب!!.أذف العشاء يسمع ، وفجأة قد ينتظر ُب التلفزيوف
عند اؼبغرب مع أوالدؾ  تُفطر ه الورطة؟! أنتتضع نفسك ُب ىذ مَ فلِ 

ُنصلي أواًل إال إذا  ىيالن تقوؿ للضيوؼ ألنك معك ضيوؼ، إذا كاف أو 
من هي تنتكاف عندىم رغبة، فتجلس تأكل معهم لتجرب خباطرىم، وبعد أف 

 .تبارؾ وتعالصبلة اؼبغرب حاضراً هلل تقـو إل األكل مباشرة 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمتأخّب السحور لقولو  -ٗ
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ْفطَاَر، َعجَُّلوا َما خِبَّْبٍ  أُمٍَِّب  تَػَزاؿُ  اَل  }  ٕٔ{ الس ُحورَ  َوَأخَُّروا اإْلِ

الثانية والسحور وقتو يبدأ من منتصف اليل يعِب من حوايل الساعة 
صلى ، لكن الوقت اؼبثايل للسحور الذي كاف يتسحر فيو رسوؿ اهلل عشرة

 ، قاؿ:اهلل عنورضي بن ثابت ، روى سيدنا زيد اهلل عليو وسلَّم
 َذِلَك؟ َقْدرُ  َكافَ  َكمْ : قيل الصَّبَلِة، ِإَل  ُقْمَنا ٍُبَّ   النَّيبِّ  َمعَ  َتَسحَّْرنَا }

 ٕٕ{ آيَةً  طَبِْسْبَ  َقْدرُ : َقاؿَ 
كانوا ال وبسبوف الوقت بالساعات والدقائق والثواين ألهنا ل تكن قد 

، والتسبيح ،وذكر اهلل ،خَبعت بعد، وإمبا وبسبوف الوقت بتبلوة آيات اهللا
 واالستغفار هلل!!.
نتهاء السحور إل أف ذىبوا للصبلةكاف مقداره تبلوة االوقت بعد 

قبل ثلث ساعة  وىو حوايلآية، وىو ما نسميو وقت اإلمساؾ،  طبسْب
 الفجر.

على ىذا النهج، واستحب  صلى اهلل عليو وسلَّمؼباذا مشى رسوؿ اهلل 
يتحوؿ الدـ الذي ُب جسمو كلو  اإلنساف عندما يأكلأف  أواًل: لنا ذلك؟

إل اؼبعدة ليهضم الطعاـ، فيقل تواجد الدـ ُب اؼبخ، فإذا أكل بالليل، ُب 
الساعة الواحدة مثبًل سيناـ، ول يستطع أف يقـو من اؼبناـ بسبب الوخم 

 الذي سيطر عليو ألف الدـ كلو ُب اؼبعدة منشغل هبضم الطعاـ.
ل الفجر، وبعد ذلك يتوضأ، ٍب يذىب إل اؼبسجد لكن إذا تسحر قب

ليصلي الفجر، ٍب ىبتم الصبلة ويسبح اهلل، فيستغرؽ ُب ذلك كلو حوايل 
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ساعة، وعندىا ستكوف اؼبعدة على وشك االنتهاء من ىضم الطعاـ، فّبجع 
الدـ إل وضعو الطبيعي، وبعد ذلك إف ناـ سيكوف اعبسم ُب األرض 

 ت، ألنو سيكوف نـو شفاؼ ولطيف وخفيف.والروح ُب ملكوت السماوا
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رأى  ورد ُب بعض األثر أف

 ،)دعوه) اإلماـ علي نائم ُب مسجده، فقاؿ لو بعض أصحابو أنوقظو؟ قاؿ:
 إال أف قلبو باؼبؤل األعلى((.علي  وإف كاف جسمو على الثرى 

الدواـ يلتفت إل أصحابو ولذلك كاف النيب بعد صبلة الفجر على 
 ويقوؿ ؽبم:

َلةَ  َرَأى } أَي ُكمْ   ُٖٕرْؤيَا؟ { اللَّيػْ
ؼباذا؟ كاف كل واحد منهم دبجرد أف يناـ فإف الروح تسافر ُب سياحة 
ملكوتية عند حضرة اهلل، فتذىب إل اعبنة، أو ذبتمع بنفر من اؼببلئكة، أو 

وسعيد الباؿ دبا لو وما رآه ترى ما ال يراه الناظروف، فيقـو مسرور اػباطر 
 عند الواحد اؼبتعاؿ عز وجل.

األمر الثاين: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو اغبكيم األعظم كاف 
حريص على كل أعضاء األمَّة، واألمَّة فيها الطفل الصغّب، وفيها الشاب، 
وفيها الشيخ الكبّب، فالذي يناسب الطفل الصغّب والشيخ الكبّب ُب 

أخّب السحور، حٌب يبكث الطعاـ ُب معدتو فَبة طويلة فبل هبوع السحور ت
بالنهار، ولذلك ال بد من السحور، ولذلك قاؿ صلى اهلل عليو وسلم ُب 

 السحور:
 ٕٗ{ بَػرََكةً  السَُّحورِ  ُب  َفِإفَّ  } َتَسحَُّروا
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حٌب لو كنت غّب جائع عليك أف تأكل أي شيء، وإف ل تستطع أف 
 يو وسلم:تأكل قاؿ صلى اهلل عل
 ٕ٘{ َماءٍ  نْ مِ  ةٍ رعَ جِبَ  ُروا َوَلوْ حَّ سَ تَ } 

حٌب تأخذ بركة السحور، ىذه الربكة ذبعلك ال تعطش طواؿ النهار وال 
 ذبوع أبداً إف شاء اهلل.

أما األوالد الصغار فبل بد أف نسحرىم، وال بد أف يكوف ُب السحور 
يبِب خبليا مادة بروتينية، على األقل بيضة، ألف الطفل الصغّب جسمو 

باستمرار، خبلؼ الكبّب الذي انتهى بناء اػببليا عنده، فإذا نفد الطعاـ من 
الطفل فإف الذي وبدث علميًا كما قالوا أف اؼبعدة تكسر بعض اػببليا من 
جسم الصيب لتتغذي هبا، فيحدث للطفل ضعف، ولذلك ال بد أف يتسحر 

وف منها خبليا جسم الصغّب، ويكوف ُب السحور مادة بروتينية والٍب تتك
 اإلنساف.

أيضًا بالنسبة للكبار ال بد أف يتسحر، ويكوف مع السحور أصبع من 
، وىذه اؼبادة  اؼبوز وبلح وتينة، ؼباذا؟ ألف ىذه الفواكو غنية دبادة البوتاسيـو
 ذبعل اإلنساف طواؿ النهار ال يعطش وال هبوع، وىذا ىو السحور الصحي.

ة لكبار السن وللجميع، وخاصة ُب وىذه وصفة طبية ولكنها مناسب
أياـ الصيف الٍب يطوؿ فيها النهار، فما أروع حبيب اهلل ومصطفاه ُب 

 وصفو النافع لنا أصبعْب ُب صبيع مراحلنا ُب ىذه اغبياة.
نسأؿ اهلل عز وجل أف يوفقنا للسّب على سنتو، والتمسك هبديو 
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رتو، وأف هبعلنا من وسّبتو، ونسألو عز وجل أف هبمِّلنا أصبعْب بأخبلؽ حض
 الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو.

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 الباب الثاني
 مبطالت الصيام المعنوية
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م8/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  0

 ـــــــــــــــــــــــــ
 المعنوية الصيامت مبطال

الصائم، وذبعلو مفطرًا ُب نظر اهلل  رفيما سبق األشياء الٍب تفطِّ  ذكرنا
 ورسولو من األشياء اغبسية اؼبعروفة اؼبلموسة.

ال يفطن إليها   ، ىذه األشياءر الصائملكن ىناؾ أشياء معنوية تفطِّ 
ألنو  عند لقاء العلي الكبّب يـو القيامة، وىؤالء سُيفاجئوفكثٌّب من الناس، 

من يـو واحد  أنو ليس لو حٌبأنو صاـ شهر رمضاف كلو، ويُفاجأ  يعتقد
 صياـ عند اهلل عز وجل.ال

ُيصلي طواؿ حياتو، ويأٌب يـو القيامة هبد صبلتو كلها غّب مقبولة 
 ومردودة عند اهلل.

مة أف ىذه حج، وهبد يـو القياللجتهد وصبع أمواؿ اغبج وذىب ا
صلى اهلل عليو اغبجة غّب مقبولة عند اهلل، وىؤالء يقوؿ فيهم رسوؿ اهلل 

 :وسلَّم
 ِإالَّ  ِقَياِموِ  ِمنْ  َلوُ  لَْيسَ  َقاِئمٍ  َوُربَّ  اعبُْوُع، ِإالَّ  ِصَياِموِ  ِمنْ  َلوُ  لَْيسَ  َصاِئمٍ  ُربَّ  }

 ٕٙ{ السََّهرُ 

 المطعم الحرام
مثبل! هبعل عمل اإلنساف إل اهلل غّب مقبوؿ اؼبطعم اغبراـ، أوؿ أمر 

طلبات ليشَبي بعض  ذىب إل ؿبلصائم طواؿ النهار، وآخر النهار ىو 
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و حٌب ال وباسب عليها، فأصبح من ضمنها ُب مبلبس البيت، وخبأ شيء
تبارؾ يُقبل عند اهلل  ال صياـ من معو ُب البيتمطعمو ىنا حراـ، وصيامو و 

تبارؾ ٍب تاب إل اهلل  و،إال إذا خرج من ىذا اغبراـ وردَّه لصاحب وتعال
 .نصوحاً  توبة وتعال

يُبْب لنا فداحة ىذا األمر فيقوؿ صلوات  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ 
 ريب وتسليماتو عليو:

ـَ  الل ْقَمةَ  لَيَػْقِذؼُ  اْلَعْبدَ  } ِإفَّ  يَػْوًما  َأْربَِعْبَ  َعَملَ  ِمْنوُ  يُػتَػَقبَّلُ  َما َجْوِفوِ  ُب  اغبََْرا
}ٕٚ 

دعاء، كل ىذا ال يُقبل ؼبدة و عبادات و تبلوة قرآف و صياـ و صبلة 
من يعيش ة واحدة، فكيف دبن يعيش على ذلك؟!! أربعْب يومًا من لقم
 :صلى اهلل عليو وسلَّمعلى ذلك قاؿ فيو 

 ٕٛ{ ِبوِ  َأْوَل  َفالنَّارُ  ُسْحتٍ  ِمنْ  نَػَبتَ  َجَسدٍ  ُكل   }
فهذا يذىب إل جهنم وبئس القرار، وىذا األمر الذي جعل اؼبسلمْب 

كاف يعيشوف ُب أمن وأماف مع بعضهم،  على مدى الزماف إل عصرنا ىذا 
، إف كاف ُب منهم إذا احتاج إل أي صانع ُيصلح لو أي شيءالواحد 

 ،كاف السباؾ حريص  ،أو ُب العمل، ُب أي أمر ،أو ُب السيارة ،البيت
اع حريصوف على تطبيق قوؿ وكل الصنَّ حريص، واغبداد  ،حريصوالنجار 

التوبة( ٘ٓٔ" ) َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوفَ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَػَرى اهللُ "  اهلل:
بل وبتاج ألحد أف يستلم منو، وال أحد يفتش وراءه، ألنو يراقب اهلل ف

                                                           
 معجم الطبراني عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 97
 اإليمان للبيهقي عن أبي بكر رضي اهلل عنوشعب  98



39 
 

 .سبحانو وتعال
ُب أي زماف ومكاف ويَبؾ فيها  الشيءلكن إذا كاف الصانع يعمل 

، فأصبح مكسبو كلو حراـ، ألنو ال يراعي ثانيةغّب ظاىر لَبجع إليو  عيب
وال يراقبو ُب عملو، وليس كل واحد منا خبّب ُب كل  ،سبحانو وتعالاهلل 

بسيط ُب  ُب أي شيء، فعندي شيءاؼبهن، وال يأٌب دبهندس يتسلم منو 
 أنو يعمليتسلم من الصانع، فأنا أعتمد علي لمهندسًا  حضراؼبنزؿ فبل أ

 قوؿ النيب:ب
 ٜٕ{ يُػْتِقَنوُ  َأفْ  َعَمبل َأَحدُُكمْ  َعِملَ  ِإَذا وبُِب   اللَّوَ  ِإفَّ  }

د التاجر أذىب للتاجر وال أحد منا عنده استعداد أنو بعد أف يزف عن
، فنحن مطمئنْب لو، فإذا كاف ىو غّب أمْب ُب يذىب ليزف عند تاجر آخر

ذبار ُب الفاكهة، ذي يُعطيو يل، أو كما يعمل بعض أو ُب الصنف ال ،اؼبيزاف
األعلى، فهل تظن أنك تضحك  ُب األسفل واعبيدة ُبيضع الفاكهة الرديئة 

 قاؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمأنت تضحك على نفسك، ألف النيب ، عليَّ؟ ال
 ٖٓ{ فَػَلْيَس ِمنَّا َمْن َغشََّنا} 

عمَّم األمة كلها ليكوف (( ففَػَلْيَس ِمِبِّ أُمٍَّب  َمْن َغشَّ وُب رواية أخرى: ))
يغش أي أحد ُب األمة  فالذيإل يـو القيامة، وليس الغش ُب زمانو فقط، 

، فلن صلى اهلل عليو وسلَّمة رسوؿ اهلل إل يـو القيامة يكوف قد خرج من أُمَّ 
ولن ينفعو إخوانو اؼبؤمنْب، ألنو غش اؼبسلمْب  ،يشفع لو، ولن يدافع عنو
 .تبارؾ وتعالوالغش منعو رب العاؼبْب 
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وىكذا قس على ذلك ُب كل أمر، حٌب اإلنساف الذي يذىب إل 
إف كاف ىذا العمل حكومي أو أىلي، ويزوغ من العمل، ويُهيأ لو أنو  ،عمل
 ، فأنت تضحك أيضاً على نفسك.ذكي

، وقاؿ لو: أنا أعمل عند رضي اهلل عنويفة ذىب رجٌل لئلماـ أيب حن
، فقاؿ لو: أنت تأخذ أكثر ال يكفيِبىذا األجر و فبلف ويُعطيِب أجر كذا، 

واستمر  ،نقصو ربع األجراجعلو يُنقصك ربع ىذا األجر، فأمن حقك، 
وقاؿ لو: أنا أيب حنيفة  و، فذىب إلفوجد أف ما يأخذه ال يكفي مدة

، فقاؿ لو: أنت ال زلت تأخذ ِبضًا ال يكفيأيو جعلتو ينقص ربع األجر 
نصف األجر، فأنقصو نصف األجر،  أكثر من حقك، فاجعلو يُنقصك

النعمة كافية وزيادة، فقاؿ لو: ىذا  ،قاؿ لو: اغبمد هللف وذىب يسأؿ عنو،
 .كاألجر الذي تستحقو نظّب عمل

وأنا أقوؿ ىذا الكبلـ معو، يأخذ الربكة حقك سفلو أخذت أكثر من 
بسيط وشبنو  شيءأجل إخواننا الصناع، يرى أف السيارة ربتاج إل  من

، فيقوؿ: إهنا ربتاج ألف وطبسمائة جنيهاً، ول تأخذ مثبلً  طبسْب جنيهاً 
تضحك ولكنك  ىذه القيمة؟ أنت تظن أنك تضحك على ىذا الرجل،

على نفسك، ولذلك كثٌّب منهم يأخذ ىذه األمواؿ وينفقها ُب اؼبسكرات 
 .تبارؾ وتعالواؼبخدرات والطرؽ اؼبتعسرات، وال يُوفق إلنفاقها ُب طاعة اهلل 

ق ناىيك عن إف عملو مع اهلل أصبح ُب طريٍق مسدود، فأساس الطري
 .صاّباؼبطعم ال إل اهلل عز وجل والعمل الصاّب

ذىب إليو  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا سعد أبن أيب وقاص خاؿ النيب 
ما الروشتة الٍب أعطاىا لو لدعوة، دع اهلل أف هبعلِب مستجاب ااوقاؿ لو: 
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ُصم كم يـو كل  وحضرة النيب؟ ىل قاؿ لو: صل كم ركعة كل ليلة؟ أ
لكن أعطاه من ذلك هنائياً،  وع؟ وسبح كم من التسبيحات؟ ال شيءأسب
 شتة بسيطة من كلمتْب:رو 

ْعَوِة { ُمْسَتَجابَ  َتُكنْ  َمْطَعَمكَ  َأِطبْ  َسْعدُ  يَا }  ٖٔالدَّ
كل رجٍل ُب عصرنا ىذا يأكل من كما رأى اإلسبلـ:  ولذلك أنا أرى  

وىذا اؼبذكورين ُب كتاب اهلل،  سبحانو وتعالويل من أولياء اهلل  فهوحبلؿ 
يُعينو، وإذا استجار باهلل هُبّبه، وإذا إذا سأؿ اهلل يُعطيو، وإذا استعاف باهلل 

 شدة يكن اهلل عز وجل ضمينو، ألنو مع اهلل على الدواـ. وقع ُب أي
اؼبطعم فأوؿ أمر ينبغي أف ينتبو لو صبوع اؼبؤمنْب أصبعْب اغبرص على 

من الزيادة ُب الوزف أو  اغببلؿ، الذي ليس فيو شيء من الربا، وال شيء
من الرشوة، كل ىذه  من الغش، وال شيءو الصنف، وال شيء الكيل أ

األمور مطعم حراـ هبعل بْب العبد وبْب مواله سدًا ال يتقبل اهلل منو عمبًل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمأبداً حٌب قاؿ 

 أََمرَ  دبَا اْلُمْؤِمِنْبَ  أََمرَ  اللَّوَ  َوِإفَّ  طَيًِّبا، ِإالَّ  يَػْقَبلُ  اَل  طَيِّبٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  النَّاسُ  أَيػ َها }
 دبَا ِإينِّ  َصاغبًِا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا الر ُسلُ  يَأَيػ َها " :فَػَقاؿَ  اْلُمْرَسِلَْب، ِبوِ 

 ،"َرَزقْػَناُكْم  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَأَيػ َها " :َوَقاؿَ  "،َعِليٌم  تَػْعَمُلوفَ 
 يَا َربِّ  يَا السََّماءِ  ِإَل  َيَدْيوِ  يَبُد   َأْغبَػَر، َأْشَعثَ  السََّفرَ  ُيِطيلُ  الرَُّجلَ  ذََكرَ  ٍُبَّ 

، ـٌ  َوَمْطَعُموُ  َربِّ ـٌ  َوَمْشَربُوُ  َحَرا ـٌ  َوَمْلَبُسوُ  َحَرا ـِ  َوُغِذيَ  َحَرا  فََأّنَّ  بِاغبََْرا
 ٕٖ{ ِلَذِلكَ  ُيْسَتَجابُ 
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 وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
 لَبػَّْيكَ : فَػَناَدى اْلَغْرِز، ُب  رِْجَلوُ  َوَوَضعَ  طَيَِّبٍة، بِنَػَفَقةٍ  َحاجًّا الرَُّجلُ  َخرَجَ  ِإَذا }

 َحبلٌؿ، َزاُدؾَ  َوَسْعَدْيَك، لَبػَّْيكَ : السََّماءِ  ِمنَ  ُمَنادٍ  نَاَداهُ  لَبػَّْيَك، اللَُّهمَّ 
ُرورٌ  َوَحج كُ  َحبلٌؿ، َوَراِحَلُتكَ  رُ  َمبػْ  اػْبَِبيَثِة، بِالنػََّفَقةِ  َخرَجَ  َوِإَذا َمْأُزوٍر، َغيػْ

 َوال لَبػَّْيكَ  ال: السََّماءِ  ِمنَ  ُمَنادٍ  نَاَداهُ  لَبػَّْيَك،: فَػَناَدى اْلَغْرِز، ُب  رِْجَلوُ  فَػَوَضعَ 
ـٌ  َزاُدؾَ  َسْعَدْيَك، ـٌ، َونَػَفَقُتكَ  َحَرا رُ  َوَحج كَ  َحَرا ُروٍر { َغيػْ َمبػْ

ٖٖ 
وأف يبارؾ لنا فيها، وأف  ،يرزقنا األرزاؽ اغببلؿ فنسأؿ اهلل عز وجل أ

 وبفظنا من األرزاؽ اغبراـ ما ظهر منها وما بطن.
 خمس يُفطرن الصائم

قد وىو ذنب معظم الناس ال يعتكذلك من مبطبلت الصياـ اؼبعنوية، 
، فُيهيأ لو أنو عمل شيئًا ال وباسب عليو، عندما يرتكبو أنو ارتكب ذنب

 :عليو وسلَّمصلى اهلل قاؿ فيو 
ُقْضنَ  يُػْفِطْرفَ  طَبْسٌ  }  َواْلَكِذُب، َوالنَِّميَمُة، اْلِغيَبُة،: اْلُوُضوءَ  الصَّاِئَم، َويَػنػْ

 ٖٗ{ اْلَكاِذبَةُ  َواْلَيِمْبُ  بِالشَّْهَوِة، َوالنََّظرُ 
 الكذب -0

وَُكونُوا َمَع  يَا أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا اهللَ " ف: و اهلل عز وجل ظبَّانا الصادق
ينتبو نا اؼبسلم ن ُب ؾبتمعمَ لكن كبن أمة الصدؽ، التوبة( ٜٔٔ)" الصَّاِدِقَْب 

أغلب الناس يعتربوه فهلوة وشطارة، ؟! ُيحاسب عليوسأف الكذب ذنب 
وإف ل يفعل ذلك فلن ينجح ُب العمل وال ُب البيت وال ُب غّبه، مع قوؿ 
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 :ما ُسئلُب ذلك عند صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
: َقاؿَ  اْلُمْؤِمُن؟ َيْسرِؽُ  َىلْ : قَاؿَ  َذاَؾ، َيُكوفُ  َقدْ : َقاؿَ  اْلُمْؤِمُن؟ يَػْزين  } َىلْ 

َا"  ال، قاؿ اهلل:: َقاؿَ  اْلُمْؤِمُن؟ َيْكِذبُ  َىلْ : َقاؿَ  َذاَؾ، َيُكوفُ  َقدْ   يَػْفََبِي ِإمبَّ
 ٖ٘يُػْؤِمُنوَف" { ال الَِّذينَ  اْلَكِذبَ 

 :ِقيَل ِلَرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ وُب رواية أخرى 
اْلُمْؤِمُن خبَِيبًل؟ فَػَقاَؿ: ، َفِقيَل َلُو: أََيُكوُف ُمْؤِمُن َجَبانًا؟ فَػَقاَؿ: نَػَعمْ أََيُكوُف الْ } 

ابًا؟ فَػَقاَؿ: ، َفِقيَل َلُو: نَػَعمْ   ٖٙ{ اَل أََيُكوُف اْلُمْؤِمُن َكذَّ
أبو ة؟ ُب األمَّ  صلى اهلل عليو وسلَّممن صاحب أعلى رتبة بعد النيب 

"  :اهلل ذكرىاوالٍب  عند األنبياء واظبو الصديق، وأعلى الرتب ،الصديقبكر 
النساء( أوالً ٜٙ)" من النبيْب والصديقْب فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْػَعَم اهلل َعَلْيِهْم 

ومن الذي يريد أف يكوف من الصديقْب الصديقْب، النبيْب وبعد ذلك 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ كلنا، كيف؟   ويأخذ ىذه الرتبة؟

َعَلْيُكْم بِالصِّْدِؽ، فَِإفَّ الصِّْدَؽ يَػْهِدي ِإَل اْلربِّ، َوِإفَّ اْلربَّ يَػْهِدي ِإَل اعْبَنَِّة،  }
يًقاَوَما يَػَزاُؿ الرَُّجُل َيْصُدُؽ َويَػَتَحرَّى الصِّْدَؽ   ،َحٌبَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اللَِّو ِصدِّ

 ِإَل  يَػْهِدي اْلُفُجورَ  َوِإفَّ  اْلُفُجوِر، ِإَل  يَػْهِدي اْلَكِذبَ  َفِإفَّ  َواْلَكِذَب، َوِإيَّاُكمْ 
 اللَّوِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحٌبَّ  اْلَكِذبَ  َويَػَتَحرَّى َيْكِذبُ  الرَُّجلُ  يَػَزاؿُ  َوَما النَّاِر،

ابًا  ٖٚ{َكذَّ
بالصدؽ، نفرض أنِب ُب موقف بة الصديقية كيف يناؽبا اإلنساف؟ فرت

 وكـر اهلل وجهو قاؿ: رضي اهلل عنوولن يُنجي منو إال الكذب، اإلماـ علي 
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 ( فالصدؽ أقبى ُب كل اؼبواقف.إذا كاف الكذب يُنجي فالصدؽ أقبى)
 :صلى اهلل عليو وسلَّمما حكم الكذب ُب الصياـ؟ قاؿ 

َيدَْع قَػْوَؿ الز وِر والَعَمَل بو، فليَس لِلَِّو َحاَجٌة ُب أْف َيدََع َطَعاَمُو َمن لَْ } 
 ٖٛوَشَرابَُو {

، لكنو ترؾ اعبوع والعطش ؿبتاج عبوع ىذا العبد وال عطشو غّب اهلل
 على اهلل، والكذب على خلق اهلل. من باب أول يَبؾ الكذبو 

 يبةالغ   -9
، الَغْيَبة، ولكن نطقها الصحيح الِغيَبةمن الناس ينطقها خطئًا كثٌّب 

يبة أف تذكر أخاؾ ُب اإلسبلـ دبا يكره ُب غيبتو، يعِب تتكلم عن واحد والغِ 
ب ظباعو، وإذا وصل إل أُذنو شيء من اؼبسلمْب وتذكره دبا يكرىو وال وبُ 

 من ىذا الكبلـ يتغّب كبوؾ.
" : انو وتعالسبحوالغيبة جعلها اهلل عز وجل ُب كتاب اهلل أكل، فقاؿ 

" َوال يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َأوبُِب  َأَحدُُكْم َأْف يَْأُكَل غبََْم َأِخيِو َمْيًتا 
يعِب من يتكلم ُب حق أخيو كمن يأكل ُب غبم أخيو بعد اغبجرات( ٕٔ)

ال  اغبجرات( فهذا شيءٕٔ)" َفَكرِْىُتُموُه موتو، وطبعًا كما قاؿ اهلل: " 
 .يرضاه أي إنساف

بل حٌب اغبيوانات ال ترضى بذلك، فإف الكبلب تتقاتل وتتصارع مع 
ينهشوف أي  بعضها، ولكن إذا مات كلٌب ال يقربوف منو وال ينهشوف غبمو،

آخر، لكن إذا كاف من جنس الكبلب ال يقربوف منو  غبٍمآخر ألي حيواف
 وال ينهشونو ويَبكونو على ىيئتو كما ىو، وىذا من العجب العجاب.
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مرأتاف  اجلست  صلى اهلل عليو وسلَّمنو ُب عصر رسوؿ اهلل ُروي أ
قيل  و، وكالعادة اغبديث فيأثناء الصياـ كبّبتاف ُب السن معًا تتحدثاف

 ،قبل غروب الشمس بفَبة أوشكتا على اؽببلؾو ، ، وفبلف وعبلفوقاؿ
على تكملة الصياـ، فأرسلتا رسواًل إل رسوؿ اهلل  تْبغّب قادر  وأصبحتا
 صلى اهلل عليو وسلَّمالفطر، فالرسوؿ  يستأذناه ُب عليو وسلَّم صلى اهلل

ُقْل َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَل "  ل هبا عليو رب الربية:بالبصّبة النورانية الٍب تفضَّ 
 يوسف( قاؿ:ٛٓٔ" ) َعَلى َبِصّبٍَة أَنَا َوَمِن اتػَّبَػَعِِب  اهللِ 

، فَػَقاَءْت ِقي :ُعسٍّ َأْو َقَدٍح، فَػَقاَؿ إِلْحَدانُبَاائْػُتوين هِبَِما، َفَجاَءتَا، َفَدَعا بِ } 
، َحٌبَّ َقاَءْت ِنْصَف اْلَقَدِح، َوَقاَؿ ِلؤُلْخَرى: ِقي، ْيٍح َوَدـٍ َوَصِديدٍ ِمْن قػَ 

، فَػَقاَؿ النَّيب  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو ِديٍد َحٌبَّ َمؤَلِت اْلَقَدحَ فَػَقاَءْت ِمْن َدـٍ وقيٍح َوصَ 
َما َحرَّـَ اللَُّو ، َوأَْفَطَرتَا َعَلى ؽَبَُما إفَّ َىاتَػْْبِ َصاَمَتا َعمَّا َأَحلَّ اللَّوُ : َوَسلَّمَ 
 ٜٖ{ ، َجَلَسْت ِإْحَدانبَُا ِإَل اأُلْخَرى َفَجَعَلَتا تَْأُكبلِف غبُُوـَ النَّاسِ َعَلْيِهَما

صباً لئلنساف غ ُب الصياـ، إذا حدث القيء باؼبناسبة حكم القيءو 
 اهلل عليو وسلم: قاؿ صلى ،عنو ول يبلع منو شيئاً، فبل يُفطر الصائم

 ٓٗ{ فَػْليَػْقضِ  َعْمًدا اْستَػَقاءَ  َوَمنِ  َقَضاٌء، َعَلْيوِ  فَػَلْيسَ  اْلَقْيءُ  َذَرَعوُ  َمنْ  }
عندما ينزؿ ينزؿ ببقايا الطعاـ الٍب أكلها  أف القيءوكبن نعرؼ 

 حبات الفوؿ موجودة، أو أكل أي شيءاإلنساف، يعِب لو أكل فوؿ قبد 
ألنو ل يُهضم بعد اؽبضم الكلي،  ُب القيءآخر ذبد ىذا الصنف موجود 

األول منهما أمر غريب،  -للعظة وللعربة  -لكن ىاتاف حدث معهما 
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ملت الغريب، والثانية أك وب قيئًا دمًا وغبماً، وىذا الشيءمؤلت نصف الك
معمل التحليل النوراين الرباين وىو قرير الكوب كذلك دمًا وغبماً، وكاف ت

 .صلى اهلل عليو وسلَّمنور البصّبة احملمدية لسيدنا رسوؿ اهلل 
، َما َحرَّـَ اللَُّو َعَلْيِهَما، َوأَْفَطَرتَا َعَلى ؽَبَُما إفَّ َىاتَػْْبِ َصاَمَتا َعمَّا َأَحلَّ اللَّوُ } 

 ٔٗ{ َتا تَْأُكبلِف غبُُوـَ النَّاسِ َجَلَسْت ِإْحَدانبَُا ِإَل اأُلْخَرى َفَجَعلَ 
وصباع الرجل لزوجتو فالطعاـ والشراب حبلؿ، كبن نصـو عن اغببلؿ، 

ُب  حٌب يكوف اغبراـ أشد  ُحرمةُب رمضاف يبنعنا عن اغببلؿ  هللاو حبلؿ، 
 .االمتناع عنو

ؽ )من اغتاب فقد خر والغيبة كما ورد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: 
أو   ،أو كاف ُب اؼبواصبلت ،نتهى، سواء كاف ُب العملايعِب صومو صومو( 

كاف ُب البيت، اؼبؤمن ُب ىذه األياـ اؼبباركة يبتنع عن الغيبة بالكلية، والغيبة  
 ُيشينو ويعيبو. دبا يكره، يعِب أنِب أذكره بشيء ذكر أخاؾ ما قلت:ك

اـ ُب مع أصحابو الكر  صلى اهلل عليو وسلَّمأيضًا ذىب رسوؿ اهلل 
غزوة تبوؾ، وتبوؾ مشاؿ اعبزيرة العربية وجنوب األردف، واؼبسافة بينها وبْب 
اؼبدينة حوايل سبعمائة كيلومَبًا أو أكثر، وكاف ُب زمن الصيف الشديد، 

 احملصوؿ الرئيسي ؽبم.ىو وكاف أىل اؼبدينة ل هبمعوا شبار البلح، وىذا 
الرَُّجَل اْلُمْحَتاَج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َضمَّ فماذا يفعل رسوؿ اهلل؟ 

ـُ ؽَبَُما ِإَل اؼبنزؿ فيهيئ ؽبماما ُيْصِلُحُهَما  ِإَل َرُجَلْْبِ ُموِسَرْيِن ىَبِْدُمُهَما، َويَػتَػَقدَّ
ِه، ِمَن الطََّعاـِ َوالشََّراِب، َفَضمَّ َسْلَماَف اْلَفارِِسيَّ ِإَل َرُجَلْْبِ ُب بَػْعِض َأْسَفارِ 

 
َ
ـَ َسْلَماُف ِإَل اؼب فَػَلْم يُػَهيِّْئ ؽَبَُما َشْيًئا، فَػَلمَّا َقِدَما قَااَل  اهُ ينَ عَ  توُ بَ لَ غَ ؿ فػَ نزِ فَػتَػَقدَّ
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َناَي، َقااَل َلُو: اْنطَِلْق ِإَل َرُسوِؿ اللَِّو  َلُو: َما َصنَػْعَت َشْيًئا؟ َقاَؿ: اَل َغَلَبْتِِب َعيػْ
لََّم َفاْطُلْب لََنا ِمْنُو طََعاًما، َفَجاَء َسْلَماُف ِإَل َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوسَ 

ى اللَُّو َعَلْيِو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوَسأََلُو طََعاًما، فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ 
َطَعاـٍ َوِإَداـٍ  َف ِعْنَدُه َفْضٌل ِمنْ اْنطََلَق ِإَل ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد َوُقْل َلُو ِإْف َكاَوَسلََّم: 

وََكاَف ُأَساَمُة َخازَِف َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو عليو وسلم على َرْحِلِو،  ،فَػْليُػْعِطكَ 
 افَ فَأَتَاُه فَػَقاَؿ: َما ِعْنِدي َشْيٌء، فَػَرَجَع َسْلَماُف ِإلَْيِهَما َوَأْخبَػَرنبَُا، فقاال: كَ 

َوَلِكْن خبََِل، فَػبَػَعثَا َسْلَماَف ِإَل طَائَِفٍة ِمَن الصََّحابَِة فَػَلْم هبَِْد  اً مَ اعَ ة طَ سامَ أُ  ندَ عِ 
ِعْنَدُىْم َشْيًئا، فَػَلمَّا َرَجَع َقااَل: َلْو بَػَعثْػَناَؾ ِإَل بِْئِر ظُبَْيَحَة َلَغاَر َماُؤَىا، ٍُبَّ 

َما ِبِو َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو اْنطََلَقا يَػَتَجسََّساِف َىْل ِعْنَد ُأَساَمَة َما أََمَر ؽبَُ 
َة اللَّْحِم ُب ايل َأَرى ُخْضرَ مَ َجاَءا إل رسوؿ اهلل قاؿ ؽبما: َوَسلََّم، فَػَلمَّا 

َبْل ْوَمَنا َىَذا غبًَْما، َقاَؿ: قَااَل: َواللَِّو يَا َرُسوَؿ اللَِّو َما تَػَناَوْلَنا يػَ  !!،أَفْػَواِىُكَما
يَا أَيػ َها الَِّذيَن " فَأَنْػَزَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ:  ،تَْأُكُلوَف غبََْم َسْلَماَف َوُأَساَمةَ  ظََلْلُتمْ 

ِإٍْبٌ َواَل ذَبَسَُّسوا َواَل يَػْغَتب  بَػْعَض الظَّنِّ آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثّبًا مَِّن الظَّنِّ ِإفَّ 
ُكَل غبََْم َأِخيِو َمْيتًا َفَكرِْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو بػَّْعُضُكم بَػْعضًا َأوبُِب  َأَحدُُكْم َأف يَأْ 

 .ٕٗاغبجرات(ٕٔ" ) ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب رَِّحيمٌ 
، فالغيبة رآىا رسوؿ اهلل أكل النيئ ازجطال يعِب اللحم ُخضرة اللحمو 

 .تبارؾ وتعالكما وصفو اهلل   غبم نيئ
 نا لو أجرويكوف صيام ،صيامنامنا فنحن معاشر اؼبؤمنْب ليتقبل اهلل 

، ينبغي أف وذنبنا عنده ذنب مغفور ،اهلل سعي مشكوروسعينا عند  ،موفور
 نَبؾ الغيبة بالكلية.
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أف يُعيننا على الصياـ والقياـ، وأف يطهر ألستنا تبارؾ وتعال نسأؿ اهلل 
 وجوارحنا من صبيع الذنوب واآلثاـ.

 نميمةال -0
أو بْب صباعتْب، وال  ،ثنْباالنميمة ىي نقل الكبلـ بغرض اإليقاع بْب 

عليك كذا وكذا،  فبلف يقوؿيقوؿ لآلخر: إنساف يوجد ىنا ُحسن نية، 
وىذا الكبلـ وبدث ُب دائرة األعماؿ أكثر لكي يتقربوا إل الرؤساء 

كما  ـ وليتو يقوؿ الكبلوفبلف يقوؿ كذا،  ،واؼبديرين، فيقوؿ: فبلف يقوؿ كذا
ا والفتنة أشد  من القتل، وهنى عنه ،ىذه فتنةو ، ويُنقص فيويزيد  لكنوظبعو، 

صلى اهلل وأمر كل اؼبسلمْب أمرًا عامًا وقاؿ فيو اهلل عز وجل هنيًا باتًا تاماً، 
 :عليو وسلَّم

 ٖٗ{ بِاأَلَمانَاتِ  اْلَمَجاِلسُ  }
زبوف ال وهبب أف أمانة،  بكبلـ، فهذا الكبلـتكلم معك إنساف 

 عطاؾ إذناً. أإال إذا كاف ىو موافق و  ،األمانة وتبيح ىذا الكبلـ
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ وكيف أعرؼ أنو غّب موافق؟ 

 ٗٗ{ أََمانَةٌ  َفِهيَ  اْلتَػَفتَ  ٍُبَّ  اغبَِْديثَ  الرَُّجلُ  َحدَّثَ  ِإَذا }
يسمع لو ليتأكد أنو ليس أحٌد جبوارنا ونظر حو  ،يعِب ىو يتكلم معي

إذا إال أقولو ألحد آخر  أف ىذا الكبلـ أمانة وال يصح أفما يقوؿ، فمعناىا 
 أذف أف أقولو بالطريقة الٍب ظبعتها.

ىذه النميمة تُبطل الصياـ، وتُبطل كل األعماؿ ألهنا فتنٌة شديدة هنى 
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 .صلى اهلل عليو وسلَّموهنى عنها رسوؿ اهلل  ،عنها اهلل
ض استشرى ُب اجملتمع عندنا بطريقة رىيبة، اؼبصيبة األعظم أف ىذا اؼبر 

فالرجل نو وبدث حٌب بْب الزوجة وزوجها، ، ألللشفاء منوووبتاج ضبلة 
بكبلـ ال يريح، بلٌؼ ُب وجهة النظر، فذكر أىلها يتكلم معها وحدث خ

إنو  !، كيف ىذا؟لها: إف فبلف قاؿ عليكم كذا وكذافتنقل الكبلـ ألى
أل تسمعي  !!فتنة بْب العائلتْب؟ صنعيوت ، فلم تنقلْب الكبلـزوجك

 الذي يقوؿ فيو: صلى اهلل عليو وسلَّمحديث رسوؿ اهلل 
 اْمَرأَتِوِ  ِإَل  يُػْفِضي الرَُّجلَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َمْنزَِلةً  اللَّوِ  َعْندَ  النَّاسِ  َأَشرِّ  ِمنْ  ِإفَّ } 

 ِ٘ٗسرََّىا { يَػْنُشرُ  ٍُبَّ  ِإلَْيِو، َوتُػْفِضي
بد أف يكوف بينهما أمانة تامة، فأنا أرى ُب بعض  بالذات الالزوجْب 

األوالد على النميمة، الزوجْب يعودوف األمور الٍب تُعرض عليَّ للمشاكل أف 
وكذلك ؿ ؽبا: قاؿ عليك كذا وكذا، فيقو عِب؟ فتقوؿ لو: ماذا قاؿ أبوؾ 

، فيقوؿ لو: قالت عليك كذا وكذا عِب؟الرجل يقوؿ: ماذا قالت أمك 
 صلة رذيلة!.عود على خفيت

لن تنصلح أحوالنا إال بالقضاء على ىذه و  ،جتماعياىذا مرض 
قوانْب، ولكن إل  وال ،حكوماتمراض، وىذه األمراض ال ربتاج إل األ

النيب فكانوا ثُلة مباركة ُب حياة  ،ربتاج أف نبدأ ببعضنا كما بدأ أصحاب
 طيبة أصبعْب.

وأف هبعل  ،ا، وأف ينظف قلوبنار ألسنتنأف ُيطهَّ  عز وجلنسأؿ اهلل 
 تنا، وأف يوفقنا دوماً إل ما وُببو ويرضاه.ناغبق دائماً وأبداً على ألس
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 اليمين الكاذبة -4
أدَّب اؼبؤمنْب على عدـ اغبلف مطلقاً، صلى اهلل عليو وسلم رسوؿ اهلل 

"  اليْبَاِنُكمْ َوال ذَبَْعُلوا اهلل ُعْرَضًة " وجل قاؿ لنا معشر اؼبؤمنْب: ألف اهلل عز 
 البقرة(.ٕٕٗ)

حٌب  ،نتشرت بيننا معشر اؼبسلمْب ُب ىذه األياـاىي ظاىرة خطّبة و 
؟ يقوؿ: ل تعمل الواجب : لَِ يسألو اؼبعلم لدى الصغار، الولد ُب اؼبدرسة

 شيءألنو فهم أف ىذا  اً ، ولكنو وبلف كذبأنا عملتو، وىو ل يعملو واهلل
 .فيو إساءة، ول يرتكب فيو خطأ!! ليس عليو ،عادي

وأصبح الناس وبلفوف ُب كل ما يتحدثوف، وىذا أمر مناُب لئلسبلـ،  
سُتدعي اال وبلف أحدىم إال إذا  صلى اهلل عليو وسلَّمكاف أصحاب النيب 

واهلل قل للحلف ُب أمٍر ىاـ، يعِب شهادة وطُلب عند القاضي وقاؿ لو: 
 ال وبلف مطلقاً.ليو، لكن غّب ذلك ر إالعظيم أقوؿ اغبق، فهذا أمر مضط

لفقدىم الثقة ُب إيباف بعضهم، لو حلف لو  اآلفحٌب أف الناس 
 لك حلفلن تصدقِب أ كأنلو يقوؿ لو: و بكذا يبْب باهلل، أحدىم 

، سهلة يباف عندهبالطبلؽ، فيقوؿ لو: لن ُأصدقك أكثر، ألنو عرؼ أف األ
 باليمْب. ء سهل أف ىبرج منوكل شيو 

ا أىل الكتاب الذين يعيشوف معنا أخذوا فضيلة نخواناهلل!! إ وسبحاف
يقوؿ لك: صدقِب، ؼباذا؟ و وبلف أبداً، يرضى أف فبل أحد منهم  ،اإلسبلـ

ما لذلك يزيد عنده الشك، لو سحٌب حلفت  الذي لن يصدؽ فلوألنو 
 .فاؼبؤمن ال وبلف أبداً ؟!، يضطرين للحلف باليمْبالذي 

لعة أو بضاعة كما يفعل بعض التجار، إذا كاف اغبلف لَبويج س
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تبيعها وال ىل يُعقل أنك يعِب  !،فيقوؿ: واهلل ال أكسب فيها وال مليم
، لكن ال مقبوؿفهذا  ،أنا سآخذ فيها مبلغ بسيط !! ُقلتكسب فيها شئ؟
 وؿ.بأبداً، وباغبلف!!، فهذا غّب مقأكسب فيها شيئ 

من أخرج  أفبل عندما تكلمو يقوؿ لك: ق -ىداىم اهلل  -وبعضهم 
اليـو يكوف يبْب حلفت لربنا عز وجل أف كل يبْب أحلفو البيت ُب الصباح 

اهلل؟!! سبحاف اهلل!!، ىل سنضحك على  !!،ما ىذا الكبلـ؟كذب!!، 
 حضرة النيب قاؿ ُب أمثاؿ ىؤالء:

ْلَعِة، فبُِْحَقٌة لِْلبَػرََكةِ }   ٙٗ{ اغبَِلُف ُمنَػفَِّقٌة لِلسِّ
لربكة من ىذا الرزؽ، فمهما وبلف لّبوِّج بضاعتو، ينزع اهلل ا الذي
 ال يكوف معو بركة أبداً، ألف اهلل نزع منو الربكة.يكسب 

الناس تعودوا مر األيباف، ألف بعض ، وىو أوأُريد أف أُوضح أمرًا بسيطاً 
حلف يبْب وغايتها أف تصـو ثبلثة اُب أي مطب يقولوف لو: أحد وقع  لو

 ؟!!.ذي قاؿ ذلكأياـ، من ال
 أنواع األيمان

 :تبارؾ وتعالُب شرع اهلل أنواع يباف ثبلثة األ
ال يُػَؤاِخذُُكُم اهلل بِاللَّْغِو ُب " اهلل:  وىو الذي قاؿ فيو ،يبْب لغو -أ

، يعِب  إنسافأحلف على البقرة( وىو أف ٕٕ٘)" أيَْبَاِنُكْم  من باب الكـر
، يأتتشرفنا اليـو وتتغدى معي، ول لقابلتو ُب الطريق فقلت لو: واهلل  إنساف

لم يوافق، واؼبفروض أف يوافق ألف ف، معي الشايتقوؿ لو: واهلل لتشرب أو 
من أدب اؼبؤمن مع اؼبؤمن أف يرب قسم أخيو اؼبؤمن، لكنو ل يرب قسمو ول 
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وليس عليك كفارة مْب من باب اإلكراـ فقالوا: أنت حلفت ىذا الييوافق، 
 .والشيء

ُب أعمل أو أنا حلفت على شيء ُب اؼبستقبل، فقلت: واهلل سوؼ 
مٌب ال،  فهل ُأحاسب على ىذا اليمْب؟ ،ل أفعلو كذا وكذا وكذا، فبلف  

ىذا من باب التهديد، فليس ُأحاسب؟ إذا نفذُت، لكن ما دمُت أنا قلت 
يعِب يقوؿ لزوجتو: واهلل لو إذا ل أُنفذ ىذا الوعيد وىذا التهديد،  علي شيء

 ،ل يقع فعل بك كذا وكذا، ول زبرج، فهذا اليمْبمن البيت أل خرجت
 ظبو يبْب لغو.ا، وىذا وليس عليو شيء

أف أحلف  وىواؼبائدة( ٜٛ") دبَا َعقَّْدًُبُ االيْبَافَ " عقود: اؼبيمْب ال -ب
، ف بشيءإنساهتمت اطُلب مِب القسم عليها ألبرئ نفسي، فأنا  على شيء

 قاؿ ُب ىذه القضية: صلى اهلل عليو وسلَّمبريئ، فالرسوؿ  أناوىو يقوؿ: 
 ٚٗ{ ، َواْلَيِمَْب َعَلى َمْن أَْنَكرَ اْلبَػيػَِّنَة َعَلى اْلُمدَِّعي} 

ىذا يبينو صادؽ ألنو يبْب و ، فيحلف يبْب أنو ل يفعل ىذا الشيء
 معقود.
لف والذي وبالناس، كثّب من يقع فيو  اليمْب اغبنث، وىذا اليمْب  -جػ

يفعل ووبلف أنو ل  ،ومتأكد أمر مال فععرؼ أنو ىو ييعِب  اً،كذبفيو  
 ذلك!!.
إطعاـ عشرة  أوصياـ ثبلثة أياـ،  إف كافليس لو كفارة،  اليمْب ىذا

يغمس صاحبو ُب النار، إال إف تاب  ،ظبو يبْب غموسامساكْب، ألف ىذا 
 توبتو. سبحانو وتعال ل اهلل، وقبِ إل اهلل توبًة نصوحاً 
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أنو ل  ْب؟ إذا حلف وكاف متذكر سبامًا ومتيقنومٌب يكفر عن اليم
بعد أف راجع اليقْب الذي عنده، ولكنو يفعل ىذا األمر، فيحلف على 

ول  -هذا الذي يكفر عنو بعتق رقبة ف، وعلى خطأغّب ؿُبق  أنونفسو وجد 
على التخيّب،  ،أو صياـ ثبلثة أياـ، أو إطعاـ عشرة مساكْب -تعد موجودة 

 يختار ما يعجبو من ىذه األحكاـ.ف
راجع  أنو صادؽ، لكن بعد أف اً اذا؟ ألنو عندما حلف كاف متأكدؼب

، ونتيجة ووقع ُب ىذا األمر نتيجة السهو نفسو بعد ذلك عرؼ أنو أخطأ،
" عن اليمْب كما قاؿ اهلل:  ذا يكفرونتيجة أي أمر من األمور، فه ،يافالنس

ـُ َعَشَرِة َمَساِكَْب ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَف َأْىِليُكْم َأْو ِكْسَوتُػُهْم  َفَكفَّاَرتُُو ِإْطَعا
ـُ َثبلثَِة أَيَّاـٍ َذِلَك َكفَّاَرُة أيَْبَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم  " َأْو رَبْرِيُر َرقَػَبٍة َفَمْن لَْ هبَِْد َفِصَيا

 اؼبائدة(.ٜٛ)
فعل ىذا األمر، يعِب على سبيل اؼبثاؿ، ىو أخذ أنو  يعلملكنو وبلف و 

 ىذا اؼباؿ،يحلف أنو ل يأخذ ف؟ ىذا اؼباؿ: من الذي أخذ ماؿ، وقيل لو
وماذا يفعل؟  ،، فهل ىذا لو كفارة؟ المن ذلكومتأكد  لم أنو أخذهوىو يع

، ومن سباـ التوبة إذا كاف ىذا اؼباؿ حق نصوحاً  ليس لو إال أنو يتوب توبة
 يرد لصاحب اؼباؿ مالو بأي كيفية.أف من عباد اهلل،  لعبد

 ،، فهل تنفع التوبة؟ الوال يرد اؼباؿ ،أتوب إل اهللسلكن يقوؿ: أنا 
ويندـ على ما  ،بد أف يؤدي للعباد حقوقهم ال، و ألف ىذه حقوؽ العباد

 هلل.يرجع إل مواله، فيتوب عليو افعل و 
أف نأخذ ىدنة من صبيع األيباف، حٌب علينا كبن ُب شهر رمضاف إذًا 

من أراد )نتعود على ذلك على الدواـ، ألف السلف الصاّب كانوا يقولوف: 
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 .ليعوِّد لسانو أف ال وبلف مطلقاً(أف يكوف من الصديقْب، ف
بْب اؼبسلمْب تنبِب على  فاألمورأي أمر من األمور ؼباذا أحلف؟!!  ُب

أو  ،، والضرورة إذا كانت أماـ قاضيُب الضرورةأنا ال أحلف إال ثقة، و ال
 .أماـ ؿُبكِّمْب أو أماـ غّبىم، ولكننا نعاىد اهلل أف نَبؾ اغبلف بكل األيباف

نريد أف نريب اعبيل اعبديد  -وىو اؼبهم واألىم  -وُب نفس الوقت 
 ،عدـ اغبلفعلى ىذا النهج اإلسبلمي السعيد، فنربيهم من البداية على 

ونعمل ؽبم مكافآت، ونعمل ؽبم مزايا إذا مشوا على ىذا  ،ونشجعهم
 النهج.

منو، أو أنا غضباف منو،  حزينأبْب لو أنِب  اً صادقكاف فإذا حلف ولو  
 اؼبؤمن ال وبلف مطلقاً.ألنك حلفت، و يقوؿ يل: ؼباذا؟ أقوؿ لو: 

والعادات اإلسبلمية  ،نسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا األخبلؽ الكريبة
 والعمل الصاّب على الدواـ. ،العظيمة، وأف يوفقنا لصاّب العمل

 النظر بشهوة -5
من دقة كبلـ النبوة ل يُقل النظر وفقط، وإمبا ذكر النظر بشهوة، يعِب 

وهبعلها رباوؿ أف تفعل ما هنى اهلل عز  ،النظر الذي وُبرؾ النفس ُب الداخل
 .وجل عنو من الشهوات

ُقْل "  فقاؿ:  تعال أمر اؼبؤمنْب ُب كل وقت وحْب بأمر جامعاهللألف 
النور( ٖٓ)" لِْلُمْؤِمِنَْب يَػُغض وا ِمْن أَْبَصارِِىْم َووَبَْفظُوا فُػُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى ؽَبُْم 

فيجب  مقهى،، أو جالس ُب الشرفةُب الطريق، أو جالس ُب  لو أنا ماش
 أف أغض بصري عن النساء.

فاالثنْب ك النساء إذا جلسن يغضضن بصرىن عن الرجاؿ، وكذل
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 :صلى اهلل عليو وسلَّم، ؼباذا؟ قاؿ سواء
 أَثَابَوُ  اللَِّو، َخْوؼِ  ِمنْ  تَػرََكَها َفَمنْ  َمْسُموَمٌة، ِإْبِليسَ  ِسَهاـِ  ِمنْ  َسْهمٌ  } النَّْظَرةُ 

 ٛٗقَػْلِبِو { ُب  َحبلَوَتوُ  هبَِدُ  ِإيبَانًا َوَعزَّ  َجلَّ 
ترؾ ىذه النظرة يُعطيو اهلل ُجرعة من حبلوة اإليباف يشعر هبا فوراً ُب إذا 

 .صلى اهلل عليو وسلَّموللنيب العدناف  ،قلبو، ألنو استجاب للرضبن
ال، وال أنظر ىنا أو ىنا؟ عيِب غمض أفإذا مشيُت ُب الطريق، فهل 

 ُب ىذا األمر: صلى اهلل عليو وسلَّملكن كما قاؿ 
 ٜٗاآْلِخَرُة { َلكَ  َولَْيَستْ  ،اأْلُوَل  َلكَ  َفِإفَّ  النَّْظَرةَ  النَّْظَرةَ  تُػْتِبعِ  اَل } 

بد أف تنظر لتعرؼ ىذه من تلك، لكن الثانية  الُب الطريق فأنت 
وىذه تدقيق فهذه الٍب عليها اغبساب، تطلع وفيها فيها  إذا كافوخاصة 

تبارؾ عما يغضب اهلل صيامو نزه عنها حٌب ييبتعد أف اؼبؤمن هبب على 
 .وتعال

وكما قلنا سابقًا إذا كاف اإلسبلـ ينهى الرجل عن أف ينظر ُب هنار 
لها بشهوة، ألنو ردبا قبِّ رمضاف إل زوجتو بشهوة حٌب ال يبطل صيامو، وال يُ 

لها فُينزؿ فيبطل صيامو، وهبب عليها كذلك أف ال تتعرى أمامو ُب هنار يقبِّ 
حرصًا على عدـ إبطاؿ الصياـ  ءفيها فتنة وإغرارمضاف، وال تلبس مبلبس 

 للطرفْب معاً.
واؽبدي النبوي الكرمي ُب تربية األوالد ما أحوجنا صبيعًا إليو ُب ىذا 

صلى اؽبدي النبوي قاؿ فيو ي كثُرت فيو الفًب عن العد واغبد، العصر الذ
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 :اهلل عليو وسلَّم
َها َواْضرِبُوُىمْ  ِسِنَْب، َسْبعِ  َناءُ أَبػْ  َوُىمْ  بِالصَّبَلةِ  َأْواَلدَُكمْ  ُمُروا }   َوُىمْ  َعَليػْ

من سن عشر سنْب ال ينبغي لؤلخ أف يناـ جبوار أختو، وال لؤلخت أف 
الشريعة اؼبطهرة على ىذا  ، لكن حرصتناـ جبوار أخاىا، مع أهنم إخوة

 األمر.
، منفردأو بنتْب معاً، فكل واحد يتغطَّى بغطاء  ،وإذا ناـ أخوين معاً 

 حٌب ال تتبلمس األعضاء، ووبدث ما ال وُبمد عقباه.
أف  ، وىو داخل اؼبنزؿ فيجب عليووإذا بلغت البنت أو الولد ُب اؼبنزؿ

حٌب ولو ل يكن إال أخوىا،  ،وهبب عليها أف تكوف ؿبتشمة ؿبتشم، يكوف
 ظهر أمامو إال باؼببلبس الشرعية.فبل ت

الساقْب، لكن ال هبوز بعض و الشعر و الذي يُباح لؤلخ أف يرى الوجو 
 لو أف يرى خبلؼ ذلك.

فانلة  ويلبس ،وعنده أخوات بالغات ،أف يكوف ُب اؼبنزؿ لوال هبوز و 
 ، فبل هبوز ذلك مع أف ىؤالء أخواتو.مبلبس داخليةسبور أو 

أف تظهر أمامهم  - مع أهنا أـ ىؤالء األوالد -ال هبوز لؤلُـ كذلك 
ىذا يكوف ُب غرفة النـو لزوجها فقط، حٌب نريب أوالدنا و دببلبس فاتنة، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمعلى العفة، قاؿ 
 ٓ٘{ أَبْػَناؤُُكمْ  َيرب ُكمْ  آبَاءَُكمْ  َوِبر وا ِنَساؤُُكْم، َتِعف   } ِعف وا

 تبارؾ وتعال أف وبفظنا صبيعًا من اؼبعاصي والفًب ما ظهر أسأؿ اهلل
 هبعلنا من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو.منها وما بطن، وأف 
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 وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم
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 الباب الثالث
 مراتب الصائمين
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م9/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  4

 ـــــــــــــــــــــــــ
 مراتب الصائمين

، فعندما تبارؾ وتعالالصياـ لو مراتب ال تُعد بْب الصائمْب عند اهلل 
ليسوا ىم من األحزاب( ٖ٘" ) َوالصَّاِئِمَْب َوالصَّاِئَماتِ "  نسمع ُب القرآف:

اعبوارح على يَبكوف صاموا عن الطعاـ وعن الشراب كما نرى، وطواؿ النهار 
والعيوف تتطلع، ويظنوف أهنم اؼبذكورين  ،ما ىي عليو، ىبرجوف الكبلـ اعبميل

 األحزاب(.ٖ٘" ) َوالصَّاِئِمَْب َوالصَّاِئَماتِ "  ُب اآلية:
 صيام العوام -0

صياـ عن الشراب واعبماع والطعاـ، مع إطبلؽ الصياـ العواـ ىو 
اؽبدؼ  حيث أفومثل ىذا صاـ عن أي شيء؟!!  ،اعبوارح للذنوب واآلثاـ

 اعبوارح.ُب شهر رمضاف ىو صياـ 
 صيام السالكين )صيام الجوارح( -9

صياـ  ؛صياـ السالكْب الذين يريدوف رتبة ومنزلة عند رب العاؼبْب
مو اهلل، اعبوارح عن صبيع الذنوب واآلثاـ، فالعْب تصـو عن النظر الذي حرَّ 

واللساف يصـو عن الكبلـ الذي هنى عنو اهلل، واألُذف تصـو عن ظباع 
 ها اهلل، وىي كلها أمور واضحة.األحاديث الٍب هنى عن

فالعْب تصـو عن النظر إل اعبنس اآلخر، سواء من الرجاؿ أو من 
أو عن إف كاف عن طريق اؼبوبايل، أو عن طريق اؼبواقع اإلباحية،  ،النساء

 أو عن طريق الشوارع والطريق العاـ، فهذا كلو مثل بعضو.طريق األفبلـ، 
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ينظر ُب أماكن منع اهلل  البأ وتصـو العْب عن التجسس عن األناـ،
أف ينظر فيها ألف فيها ساكنْب، حٌب من يذىب ويطرؽ على الباب، عليو 

ال ينظر جانب الباب حٌب إذا فتحوا الباب منا أف يقف ُب حضرة النيب علَّ 
 ما بداخلو وال يراه، ألف البيوت عورة.

وإذا دخلُت ضيفًا عند أحد، اجلس حيث هبلسك صاحب اؼبنزؿ، 
ؾ أف ذبلس ُب مكاف تكشف فيو من يروح ومن هبيئ داخل اؼبنزؿ، وإيا

تبحث لك عن مكاف مستور حٌب ال ذبرح لكن فهذا ليس أدب اإلسبلـ، 
 مشاعر ىذا اؼبنزؿ و ال أىلو.

تصـو عن ظباع الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والكذب  واألُذف
ما، رضي اهلل عنهوالزور وكل ىذا الكبلـ، حٌب أف سيدنا عبد اهلل بن عباس 

على صباعة  يبرفما كاف يسمعو وبفظو، فكاف عندما قوية، وكانت ذاكرتو 
وا يضع يديو على أذنيو، فقال -يعِب الشتائم  -القذائف  فوهبدىم يتبادلو 

ما ظبعت شيئًا إال حفظتو، وأنا ال أحب أف فقاؿ:  لو: ل تفعل ذلك؟
أحفظ ىذا الكبلـ، فيسد أذنيو بأصابعو حٌب ال يسمع الكبلـ الذي 

 .تبارؾ وتعال، وُب نفس الوقت يُثّب خلق اهلل سبحانو وتعاليُغضب اهلل 
قبيح، إف كاف غيبة أو مبيمة أو سب أو  سيصـو عن كل قوؿواللساف 

 جارح هبرح مشاعر اآلخرين.تم أو لعن، وأي كبلـ ش
 مو اهلل.حرَّ  ليد تصـو على أف ال سبتد إل شيءوا

وأماكن الشبهات،  ،ل تصـو عن اؼبشي إل أماكن الشهواتجْ والرِّ 
 واألماكن الٍب فيها إغضاب ػبالق األرض والسماوات.

صياـ ليس ُب ىذا الو ح ؼبن يرُيد أف يكوف من اؼبقربْب، ىذا صياـ اعبوار 
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 شهر رمضاف فقط، ولكن طواؿ العاـ، ولذلك قيل:
 إذا ما اؼبرء صاـ عن اػبطايا

 
 فكل شهوره شهر الصياـ

عبماع، لكن باقي اعبوارح اأُلخرى فاطر بالطعاـ والشراب، وفاطر با 
صائمة، فيكوف طواؿ العاـ مكتوٌب عند اهلل صائم، مع أنو يأكل ويشرب 

 :َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَّوِ  ألنو عمل دبا ورد عن ويذىب وهبيئ، ؼباذا؟
 ٔ٘((َعِن اْلَكِذِب َواْلَمَحاِرـِ  ، َوِلَساُنكَ َذا ُصْمَت فَػْلَيُصْم ظَبُْعَك، َوَبَصُرؾَ إِ ))

 صيام المقربين -0
 الصيام عن اللغو -أ

ويرتقي درجات أرقى من أف يكوف من الصاغبْب والعارفْب  والذي يريد
الكبلـ يعِب  واللغوأواًل بالصـو عن اللغو،  أصياـ العارفْب يبدإف فذلك، 

يعلم علم  وال يهتم بو، وال ينطق إال بكبلـبل يذكره الذي ليس فيو فائدة، ف
ينطق  وَبؾ لسانال يأي كبلـ آخر و اليقْب أنو سيكوف ُب صحيفة حسناتو، 

 بو ويهزي بو.
 فضل الصمت

وقالوا قديباً: اد ؼبن أراد أف يكوف من العارفْب؛ جهاد اللساف، فأوؿ جه
، السيف سهل( فاعبهاد بجهاد اللساف أشد من جهاد السيف والسناف)

ُب اعبهاد أف اإلنساف ال ينطق إال ُب الضرورات، وينطق  لكن أشد شيء
حٌب يكوف  ،بالكلمات الٍب تُرضي اػبلق، وتُرضي خالق األرض والسماوات

 فهذا اعبهاد األعظم الذي قاؿ فيو حضرة النيب: ،حكيماً 
 ٕ٘{ يَػْعِنيوِ  اَل  َما تَػرُْكوُ  اْلَمْرءِ  ِإْسبَلـِ  ُحْسنِ  ِمنْ  }
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أنا بالصاغبْب أكثر أوقاهتم صامتْب، و تشبهْب الصاغبْب واؼب ولذلك قبد
يَبؾ ىذا ويتكلم ، ودائمًا يتكلم، منسوب للصاغبْب أي إنسافأتعجب من 

الرجل لكن  !؟فارغىل أنت ! ويَبؾ ىذا ويتكلم مع ىذا، ما ىذا؟ ،مع ىذا
يتكلم مع اغبق على الدواـ، ألنو الصاّب ليس عنده وقت ليتكلم مع اػبلق، 

و كلو أف ينطق اللساف بذكر حضرة الرضبن، فكيف األعظم، نبّ وىذا اعبهاد 
 !!.يوقف الذكر ليتكلم مع ىذا ومع ىذا ُب كبلـ قد ال يكوف فيو فائدة؟

بد أف  ما شأين واألخبار؟ الو فالنفس تريد أف تعرؼ األخبار، 
وأخبار  ،اؼبؤل األعلى، وأخبار السماواتأخبار أريد أف أعرؼ  ألينأفطمها، 
األخبار الٍب هبب  ىذه .. وأخبار الصاغبْب ،وأخبار حضرة اغببيباعبنات، 

 أف أحبث عنها.
وفبلف عمل كذا  ،فبلف عمل كذا اليـو !لكن ماذا أفعل بأخبار الناس؟

ُب اعبهاز احملاسيب ألحاسبو، وال أنا لست أنا ف هبذا، يلال شأف باألمس، 
إذا ع صاحبها ولكنها آفة النفس الٍب تضيفكل إنساف حر،  ،مسئوؿ عنو

 تركها اإلنساف تنطلق ُب األحاديث اعبانبية.
بد أف يتعلم كما كاف يقوؿ سيدنا أبو  يبشي ُب طريق اهلل ال فالذي

ؼباذا (( كنا نتعلم الصمت كما تتعلموف الكبلـ)) :رضي اهلل عنو بكر
فَػَلْن ُأَكلَِّم ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّضْبَِن َصْوًما "  الصمت؟ ألنو يريد أف يتكلم مع اهلل:

يعِب الصـو عن الكبلـ مع اإلنس لتتكلم مع مرمي( ٕٙ)" اْليَػْوـَ ِإْنِسيًّا 
أف تتكلم مع اإلثنْب يصح ، فبل تبارؾ وتعالاؼببلئكة، وتتكلم مع رب العزة 

 ُب وقت واحد.
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قاؿ لنا ُب سورة اؼبؤمنْب ُمبينًا لنا  اهللالصياـ عن اللغو، و  فأوؿ شيء
( الَِّذيَن ُىْم ُب َصبلهِتِْم َخاِشُعوَف َٔقْد أَفْػَلَح اْلُمْؤِمُنوَف )"  :أوصاؼ اؼبؤمنْب

فقد  ،نتبو معياؼبؤمنوف( واٖ-ٔ) " ( َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَف ٕ)
ألف الغيبة والنميمة جرائم،  ،وليس عن الغيبة والنميمة (َعِن اللَّْغوِ )قاؿ: 

 -لكن اللغو وراً، ر، وتتحوؿ إل احملكمة اإلؽبية فضاؿبيل بسببها ُتسجَّل و 
، لنقطع الوقت نتسلَّىالكبلـ الذي ال يفيد، كما يقولوف:  - كما قلنا

 الكبلـ ُب حق اآلخرين يكوف غيبة.وليس كبلـ ُب حق اآلخرين، ألف 
ا، كانوا عندما هبلسوف مع بعضهم إما ل يكن السلف الصاّب ىكذو 

كتابًا يقوؿ   وا، فإذا ل هبدأحدىم ويسمع اآلخرأف يأتوا بكتاب فيقرأ 
فإذا انتهوا على حضرة النيب مائة مرة،  كل واحد منا  ُيصليىيا : أحدىم

 .، وىكذاكل واحد مائة مرة  يستغفروف اهلل
تبارؾ وإل إكراـ اهلل  ،فهذا كاف هنجهم، لذلك وصلوا إل فضل اهلل

صلى اهلل عليو ضرة النيب ظبعوا حليس عندىم وقت للكبلـ، ألهنم ، وتعال
 يقوؿ: وسلَّم
ُقوفَ ِإفَّ أَبْػَغَضُكْم ِإيَلَّ َوأَبْػَعدَُكْم ِمِبِّ ؾَبِْلًسا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة الثػَّْرثَا}  ، ُروَف، اْلُمَتَشدِّ

 ٖ٘{ اْلُمتَػَفْيِهُقوفَ 
اؼبتشدقوف ، الذي ال يتوقف عن الكبلـ، و الثرثاروف يعِب كثّبي الكبلـ

 !!.يتكلم بكل أشداقوففصيح أنو نفسو  الذي يعتقد
فهل أضع نفسي ُب ىذه  ،أبغض الناس لرسوؿ اهلل ىؤالء ىم

 الدرجة؟!!.
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، عندما يذىب أحدىم ألحد من كثّباً  وفالذين يتكلم لذلك ىؤالء
الصاغبْب ىُبشى عليو من اؼبقت من عند رب العاؼبْب، ألف اهلل يغار على 

أحواؽبم وأعماؽبم ينزؿ لو عقاب  عنلهم أحبابو فمن ذىب إليهم لُيعطِّ 
فََأْعَقبَػُهْم نَِفاقًا ُب قُػُلوهِبِْم " : سبحانو وتعالُب قلبو وُب فؤاده من اهلل  فوري

)اللهم ال ذبعلِب  وكاف من دعاء الصاغبْب:التوبة( ٚٚ" ) ِإَل يَػْوـِ يَػْلَقْونَوُ 
 حجاباً ألوليائك(.

ماذا كنا نفعل؟ كنت أذىب لكثّب على الصاغبْب ندخل عندما كنا 
من الصاغبْب، وكنت أحياناً أجلس مع الرجل الصاّب ساعتْب أو أكثر، وىو 

ت، ولكن السكوت كأف فيو شحنات صامت، وأنا جالس صامجالس 
يقوؿ يل:  انتهيتفيو ذبليات تنزؿ على الفور مباشرة، فإذا على الدواـ، و 

 تفضل.؟ أقوؿ لو: نعم، يقوؿ يل: انتهيت
 الصيام عن اللهو -ب

ٍب ْب فالصياـ يكوف أواًل عن اللغو، د أف يناؿ أحواؿ الصاغبييُر  الذي
للهو  هال وقت عندد أف يكوف من الصاغبْب ييُر فالذي  ،الصياـ عن اللهو

أنا أعجب من الناس الذين يشكوف من الفراغ، وأنا مع ولذلك وللعب، 
أنِب على اؼبعاش ومتفرغ أشكو من ضيق الوقت، فبل يسع ما أُريد أف أفعلو 

وقتًا ليقرأ القرآف، ويريد وال يكفي، ألف اؼبؤمن دائمًا لو تطلعات كثّبة، يريد 
ّبد على ل وقتاً يطالع ُب كتب العلم، و ل وقتاً يصلي على رسوؿ اهلل، و ل وقتاً 

 اتف أو غّبه.أو اؽب النتاستفسارات وأسئلة الطالبْب إف كاف على 
عنده وقٌت يضيع، فهو ُب ىذا اغباؿ يضيع عن طريق اهلل الذي  الذيف

واؼبطلوب  ،العمر قصّب ، ؼباذا؟ ألفسبحانو وتعاليوصلو إل مراد اهلل 
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كوف لو بد أف ي وال وقت، وأريد أف أنتهي بسرعة، ففي كل وقت ال ،عظيم
 يستفيد منو. فيو شيء

عبارة عن خبز جاؼ كانوا يأتوف لو بالطعاـ   رضي اهلل عنوسيدنا عمر 
فتَّة، وبعدىا قاؿ ؽبم: ال تأتوين  عبارة عنفيأكل، وذات مرة أتوا لو بطعاـ 

بز طبسْب ما بْب الفتيت واػب بالطعاـ إال فتَّة، فقالوا لو: ؼباذا؟ قاؿ:
 .تسبيحة، وأنا أول هبا!!

يبضغها ، وعندما يأكل فتة ُب مضغويتأخر  بز اعباؼعندما يأكل اػب
ف أعمارىم وكانوا وبسبو طبسْب تسبيحة، يسبِّح فيو لو وقت فتوفر  ،بسرعة
 بن ثابت يقوؿ:!، سيدنا زيد شأفهبذا ال
 َذِلَك؟ َقْدرُ  َكافَ  َكمْ : قيل الصَّبَلِة، ِإَل  ُقْمَنا ٍُبَّ   النَّيبِّ  َمعَ  َتَسحَّْرنَا }

 ٗ٘{ آيَةً  طَبِْسْبَ  َقْدرُ : َقاؿَ 
فكانوا وبسبوف الوقت بالقراءة وبالتسبيح، ول قراءة طبسْب آية، قدر 
و بالدقائق والساعات مثلنا، ؼباذا؟ ألنو يريد أف يكوف كل وقتو نو بيكونوا وبس

 .سبحانو وتعالمع من ال يغفل وال يناـ 
إذا صاـ عن اللهو، ال يوجد سالك ُب طريق اهلل، ويريد أف يكوف لو 

فبلـ، األسلسبلت أو ليشاىد اؼب وعنده وقتمستقبل عظيم عند مواله، 
مسلسبلت ُب شهر رمضاف ىل ينتظر منزلة كريبة  يشاىدباهلل عليكم من 

وبتاج منك أف يكوف و  ،ىذا شهر كلو جهاد!! ؟سبحانو وتعال اهللعند 
 مع اهلل على الدواـ فيو.الوقت 
 الصوم عن السهو -جـ
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 كيف؟عن السهو،  ويصـو عن اللهو، يصـو  ،بعد أف يصـو عن اللغو
هباىد نفسو أنو ال يسهو غبظة عن ذكر اهلل، فإذا سها غبظة وباسب نفسو 

كيف ضيَّعت ىذه الدقائق   !ىذه اللحظة؟ اهلل ُبكيف سهوت عن   ،عليها
 !.ُب عدـ ذكر اهلل؟

ذىب ليزور سيدي عبد  رضي اهلل عنوالشيخ صباؿ الدين األطبيمي 
نتقالو إل الرفيق األعلى، وكاف ابعد ُب ضروبو  رضي اهلل عنوالرحيم القنائي 

ُب و ، !ُب الربزخيرى الرجل ويتكلم معو مع أنو  كافف ،من أىل اؼبكاشفة
قنائي: سيدي عبد الرحيم القاؿ لو آخر اغبديث قاؿ لو: ياسيدي أوصِب، ف

ال تغفل عن ذكر اهلل طرفة عْب، فأنا كما ترى ُب روضات عالْب، ومع 
الزمر( يتحسر ٙ٘" ) يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فَػرَّْطُت ُب َجْنِب اهللِ ذلك أقوؿ: " 

 .سبحانو وتعالىذه األوقات ُب الغفلة أو السهو عن اهلل  على
اف يقوؿ: سيدي أضبد البدوي كوخادـ  وسيدي عبد العاؿ تلميذ 

رأيتو غفل عن ذكر اهلل طرفة صحبُت سيدي أضبد البدوي أربعْب عاماً، فما 
 عْب!.

 ،ومؤله اهلل بأنواره ،على الفور فإذا صاـ عن السهو حضر القلب
وصبَّ عليو من النفحات اإلؽبية  ،وقذؼ فيو أسراره، وجعلو من أخياره

نسأؿ اهلل ْب وال اآلخرين ذكره، يستطيع أحٌد من األولال والعطايا الربانية ما 
 عز وجل أف يبلغنا أصبعْب ىذا اؼبقاـ.

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م99/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  07

 ـــــــــــــــــــــــــ
 التقوىالهدف األعلى من الصيام؛ 

وع بالصياـ مع اعب اهللكثٌّب من الناس الصائمْب يتساءلوف: ؼباذا أمرنا 
؟ مع أف اهلل عز وجل من ذلك ما اؽبدؼ ؟والعطش ُب األياـ شديدة اغبرارة

عندما فرض علينا الصياـ، أنزؿ لنا خطابًا قصّبًا ُب القرآف يبْب لنا الغاية 
" يَا أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا "  :سبحانو وتعالواؽبدؼ من فريضة الصياـ، قاؿ فيو 

صلى اهلل وىذا خطاب للمؤمنْب من أوؿ سيدنا رسوؿ اهلل البقرة( ٖٛٔ)
ـُ إل يـو القيامة: "   عليو وسلَّم يعِب البقرة( ٖٛٔ)" ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيا

؟ " ؼباذاالبقرة( ٖٛٔ)" َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم ، "  عليكم فُرض
 البقرة(.ٖٛٔ)" َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف 

يعِب جائز، لكن كلمة  ،ُب اللغة العربية تفيد الَبجَّي (لعل)كلمة 
ىنا:  تكوفف ،ُب كل موضع ُب القرآف الكرمي دبعُب الـ التأكيد (لعل)

 بد أف تتقوف. يعِب ال (تقوف)لت
تقوى، الوصوؿ إل مرتبة ال ؛فاؽبدؼ األعلى من الصياـ كما ذكر اهلل

 :صلى اهلل عليو وسلَّموالتقوى كما قاؿ 
 ٘٘{ َمرَّاتٍ  َثبَلثَ  َصْدرِهِ  ِإَل  َوُيِشّبُ  َىاُىَنا، التػَّْقَوى} 

يعِب استحضار عظمة اهلل،  وماذا تعِب التقوى؟فالتقوى ؿبلها القلب، 
من اهلل  ِدث وال وُبَدث لو أمر إال بإذفومعرفة اإلنساف اليقينية أنو ال وبُ 
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 .وتعالتبارؾ 
ما أمره ؼ أف ىُبالف أمر اهلل، ويسارع فيفيخشى أف يعصى اهلل، وىبا

 .تبارؾ وتعالاهلل بفعلو 
وىذه التقوى لو وصل إليها اإلنساف اؼبؤمن تُفتح لو كل األبواب، إف  

َوَمْن "  أو كاف ُب اآلخرة، إذا كاف يريد زيادة ُب األرزاؽ: ،كاف ُب الدنيا
الطبلؽ( ٖ-ٕ" ) ( َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال وَبَْتِسبُ َٕلُو ـَبَْرًجا )يَػتَِّق اهلل هَبَْعْل 

لٍب ربسبها وتعتقد أنو األبواب ا، فسبحانو وتعالهذا باٌب مفتوٌح من اهلل ف
وسيأتيك من باب ال ىبطر سيأتيك منها رزؽ، قد ال يأتيك منها شيء، 

 .سبحانو وتعاللك على الباؿ، وىذا بسر التقوى هلل 
فبل لو أف البلد كلها والدولة كلها تريد أف تعيش ُب خّبات وبركات، و 
َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت "  التقوى أيضاً: بد من

"  ْرضِ بَػرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواألَ " األعراؼ( ول يُقل خّبات، ولكن: ٜٙ" )
كما ىي، لكن لو   ائز أف تكوف اػبّبات ىي( ألنو من اعباألعراؼٜٙ)

ذي يكفي ثبلثة سيأكلو عشرة األكل الإف ات من اهلل، فنزلت عليها الربك
مئة سيكفي  اً الذي يكفي طبسْب مليونو والقمح الذي زُبرجو البلد ويفيض، 
 مليوف، ؼباذا؟ ألنو نزلت فيو الربكة من اهلل، ومب تنزؿ الربكة؟ تنزؿ وطبسوف
 بالتقوى.

يعيشوف؟ سكيف بعد أف ينتقل إل جوار اهلل،  ىباؼ على أوالده  الذي
َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَػرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم " قاؿ اهلل تعال:  يكوف حاؽبم؟سوكيف 

فَػْلَيتػَُّقوا اهلل َوْليَػُقوُلوا "  ماذا يفعلوف؟النساء( ٜ)" ُذرِّيًَّة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْيِهْم 
فيطمئن على مستقبل  ،كوف اإلنساف يتقي اهللالنساء(  ٜ)" قَػْوال َسِديًدا 
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تبارؾ أوالده، وال وبتاج إل شركات تأمْب وال غّبه، ألهنم ُب يد رب العاؼبْب 
 .وتعال

بدوف أف و م، ف يرزقو علمًا من عنده بغّب تعل  د من اهلل أييُر  الذي
كما مدرسة أو معهد أو جامعة أو هبلس إل معلم أو شيخ،   يذىب إل

من الذي يُعلم البقرة( ٕٕٛ" ) َواتػَُّقوا اهلل َويُػَعلُِّمُكُم اهلل"  ُب القرآف:قاؿ اهلل 
تطيع أف يكوف من يسفمو يُعلِّ  اهلل، وما داـ سبحانو وتعالاإلنساف ىنا؟ اهلل 

صلى أصحاب حضرة النيب كوسيكوف   ،ليس لو مثيلمثلو ُب ىذا الكوف؟!! 
عندىم مكتبات، يكن  فلم يدخلوا مدارس وال جامعات ول، اهلل عليو وسلَّم

وال جرائد وال إذاعات وال فضائيات، ومع ذلك كانوا أعلم الناس ُب الكوف 
 قببًل وبعداً، ل هُبد الزماف دبثلهم ُب العال كلهم.

عبد اهلل بن  يقوؿ عن سيدنا رضي اهلل عنوكاف سيدنا اإلماـ علي 
والنيب لئ علماً من رأسو إل أطبص قدميو، عبد اهلل مُ  :رضي اهلل عنو مسعود

 :صلى اهلل عليو وسلم كاف يقوؿ ُب عبد اهلل بن مسعود
ِـّ َعْبدٍ }   ٙ٘{ َمْن َسرَُّه َأْف يَػْقَرأَ اْلُقْرآَف َرْطًبا َكَما أُْنزَِؿ فَػْليَػْقَرْأُه َعَلى ِقَراَءِة اْبِن ُأ

فكانوا كلهم علماء فقهاء حكماء، كادوا من فقههم أف يكونوا أنبياء 
 .سبحانو وتعالبسر تقوى اهلل 

الصياـ أف يرفعنا إل رتبة التقوى، وإذا وصل اؼبرء فينا إل بمنا  يريد اهللف
صاه ألنو يعتقد أف يع ستحضر عظمة اهلل، وخاؼ ُب كل شأفرتبة التقوى وا

ُب  وكل شيءُب الدنيا،  مره بو مواله، فكل شيءأنو يراه، وسارع إل ما أ
اآلخرة سيكوف مُيسر لو بأمر اهلل، ألف التقوى سر السعادة، ولذلك قاؿ 
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 الرجل اغبكيم:
 ولسُت أرى السعادة صبع ماؿٍ 

 
 ولكن التقي ىو السعيدُ 

أف يرزقنا خالص تقواه، وأف هبعلنا من عباده  تبارؾ وتعالأساؿ اهلل  
 األخيار األبرار الصاغبْب ؼبنازؿ التقوى.

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م99/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  07

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ىم درجات عند اهلل

"  ُىْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اهلل"  يقوؿ اهلل تعال عن اؼبؤمنْب أصبعْب:
درجة  بل ىناؾلن نأٌب كلنا يـو القيامة ُب درجة واحدة، آؿ عمراف( ٖٙٔ)

 درجة اإلحساف.ىناؾ درجة اإليباف، و وىناؾ اإلسبلـ، 
ويؤدي فرائض اهلل بظاىره، لكن ال  ،الذي آمن باهللدرجة اإلسبلـ 

 .سبحانو وتعاليستطيع اغبضور بالكلية بالقلب مع اهلل 
وُبضِّر ُب قلبو اػبشوع واػبشية واػبوؼ و يرتقي عن ىذا،  الذي

واغبضور مع اهلل، واغبب والشفقة واغبناف والعطف والرضبة عبميع خلق اهلل، 
 .أعلى وىي درجة اإليباففهذه درجة 

األمْب جربيل عنها سيدنا رسوؿ اهلل  سأؿوالٍب  ،على منهاوالدرجة األ
 ما اإلحساف، فقاؿ:: صلى اهلل عليو وسلَّم

 ٚ٘{ يَػَراؾَ  َفِإنَّوُ  تَػَراهُ  َتُكنْ  لَْ  َفِإفْ  تَػَراُه، َكأَنَّكَ  اللَّوَ  تَػْعُبدَ  َأفْ } 
، ويصل من شفافيتو إل أف صاحبو وىو يناجي فّ يصفو القلب ويش

ويتكلم مع اهلل، أو على األقل  كأنو يراه، ويراه ُب حالة حضور،ف  اهلل يكو 
يكوف كأنو يرى أف اهلل يطلع على ظاىره وباطنو وكل خفاياه، ويعلم كل 

 حركاتو ُب قلبو وظاىره وسره وقبواه.
ونصل إليها بالصياـ، فنحن ُب  ،درجة اإلحساف نسميها مقاـ اؼبراقبة
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 ال لبشى أف يرانا أحٌد وكبن مفطروف إالو أثناء الصياـ،  اهلل الصياـ نراقب
"  يقوؿ فيو اهلل: تُرقينا إل مقاـ سبحانو وتعالحضرة اهلل، ىذه اؼبراقبة هلل 

 النحل(.ٕٛٔ)" َمَع الَِّذيَن اتػََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم ؿُبِْسُنوَف  ِإفَّ اهللَ 
ومعهم  ،معهم بعونو وكيف يكوف معهم؟معهم،  يكوف اهللىؤالء 

بتحقيق الرجاء،  بإجابة الدعاء، ومعهم ، ومعهمبتأييده، ومعهم بنصره
 يهمهم ُب الدنيا، ومعهم يـو العرض واعبزاء. ومعهم ُب كل أمر

من الذين يراقبوف اهلل أسأؿ اهلل أف يبلغنا درجة اإلحساف، وأف هبعلنا 
 وآف. ُب كل وقت

 و وصحبو وسلَّموبارك على سيدنا محمد وعلى آلوسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م90/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  08

 ـــــــــــــــــــــــــ
 سالمة الصدور

كيف كنتم تستقبلوف  :رضي اهلل عنوبن مسعوٍد ُسئل سيدنا عبد اهلل 
والسائل يسأؿ عن أصحاب حضرة النيب أصبعْب ُب  ؟شهر رمضاف

ما كاف أحدنا  :رضي اهلل تبارؾ وتعال عنواستقباؽبم لشهر رمضاف، فقاؿ 
 .شهر رمضاف، وُب صدره شيء ؼبؤمنهبرؤ أف يستقبل 

الستقباؿ شهر رمضاف سبلمة الصدر،  أىم شيء كانوا يتجهزوف بو
اعبماعات، أو ُب األعماؿ ألف معظم مشاكل اجملتمع اإلسبلمي إف كاف ُب 

ساسي ما وبدث ُب الصدور من  أو ُب البيوت، أو ُب أي مكاف، سببها األ
أخيو، أو فتنٌة تصل إليو من شخص ما عن أخ لو أو  يسمعو اؼبرء عن كبلـ

 ،لو، تُوغر صدره وذبعلو يشعر كبو أخيو بالبغضاء، أو بالُكره صديق
ذا ربوؿ إل ىذه األحواؿ وإ ،وإل حسد حوؿ ىذا بعد ذلك إل حقدويت

 :صلى اهلل عليو وسلَّم، قاؿ تبارؾ وتعالفإف عملو ال يُقبل عند اهلل 
ِميِس، االثْػنَػْْبِ  يَػْوـَ  عزوجل اللَّوِ  َعَلى اأَلْعَماؿُ  تُػْعَرضُ  }  ِإال اللَّوُ  فَػيَػْغِفرُ  َواػبَْ

، ِمنْ  َكافَ  َما  َٛ٘رِحٍم { َقاِطعِ  َأوْ  ُمَشاِحنَػْْبِ
 ،كبو أخيو اؼبؤمن األعماؿ إال من وجد ُب صدره شيءيقبل اهلل تعال 

 عملو. تبارؾ وتعالفبل يتقبَّل اهلل 
واؼبؤمن ُب الدنيا يأمره اهلل تعال أف يأخذ وصف أىل اعبنة، وأىل 

                                                           
 معجم الطبراني عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنو 58



74 
 

َونَػَزْعَنا َما ُب ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا "  فيهم: تبارؾ وتعالاعبنة يقوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو ولذلك ُروي أف رسوؿ اهلل اغبجر( ٚٗ)" َعَلى ُسُرٍر ُمتَػَقابِِلَْب 

كما وبكي سيدنا أنس   كاف جالسًا بْب صحبو اؼبباركْب وقاؿ ؽبم  وسلَّم
 رضي اهلل عنو:

 اآْلفَ  َعَلْيُكمْ  فقاؿ: َيْطُلعُ  عليو وسلَّمصلى اهلل رسوؿ اهلل  َمعَ  ُجُلوًسا } ُكنَّا
 َقدْ  ُوُضوئِِو، ِمنْ  غِبَْيُتوُ  تَػْنِطفُ  اأْلَْنَصاِر، ِمنَ  َرُجلٌ  َفطََلعَ  اعْبَنَِّة، َأْىلِ  ِمنْ  َرُجلٌ 
صلى اهلل عليو وسلَّم  النَّيب   َقاؿَ  اْلَغُد، َكافَ  فَػَلمَّا الشَِّماِؿ، َيِدهِ  ُب  نَػْعَلْيوِ  تَػَعلَّقَ 
 الثَّاِلُث، اْليَػْوـُ  َكافَ  فَػَلمَّا اأْلُوَل، اْلَمرَّةِ  ِمْثلَ  الرَُّجلُ  َذِلكَ  َفطََلعَ  َذِلَك، ِمْثلَ 
 َعَلى الرَُّجلُ  َذِلكَ  َفطََلعَ  أَْيًضا، َمَقالَِتوِ  ِمْثلَ صلى اهلل عليو وسلَّم  النَّيب   َقاؿَ 
 ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  تَِبَعوُ صلى اهلل عليو وسلَّم  النَّيب   َقاـَ  فَػَلمَّا اأْلُوَل، َحالِوِ  ِمْثلِ 

 َعَلْيوِ  أَْدُخلَ  اَل  َأفْ  فََأْقَسْمتُ  َأيب، اَلَحْيتُ  ِإينِّ : فَػَقاؿَ  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمرِو
: َقاؿَ  نَػَعْم،: َقاؿَ  فَػَعْلَت، سَبِْضَي، َحٌبَّ  ِإلَْيكَ  تُػْؤِوَيِِب  َأفْ  رَأَْيتَ  َفِإفْ  َثبَلثًا،
 يَػُقوـُ  يَػَرهُ  فَػَلمْ  الثَّبَلَث، اللََّيايل  تِْلكَ  َمَعوُ  بَاتَ  أَنَّوُ  وُبَدِّثُ  اللَّوِ  َعْبدُ  وََكافَ  أََنٌس:

رَ  َشْيًئا، اللَّْيلِ  ِمنَ   عز وجل اللَّوَ  ذََكرَ  ِفَراِشوِ  َعَلى َوتَػَقلَّبَ  تَػَعارَّ  ِإَذا أَنَّوُ  َغيػْ
رَ  اللَّوِ  َعْبدُ  َقاؿَ  اْلَفْجِر، ِلَصبَلةِ  يَػُقوـَ  َحٌبَّ  وََكبػََّر،  ِإالَّ  يَػُقوؿُ  َأظْبَْعوُ  لَْ  َأينِّ  َغيػْ
ًرا،  َعْبدَ  يَا قُػْلُت: َعَمَلُو، َأْحَتِقرَ  َأفْ  وَِكْدتُ  لََياٍؿ، الثَّبَلثُ  َمَضتْ  فَػَلمَّا َخيػْ
 َرُسوؿَ  ظبَِْعتُ  َوَلِكنْ  ٍَبَّ، َىْجرٌ  َواَل  َغَضبٌ  َأيب  َوبَػْْبَ  بَػْيِِب  َيُكنْ  لَْ  ِإينِّ  اللَِّو،
 ِمنْ  َرُجلٌ  اآْلفَ  َعَلْيُكمْ  َيْطُلعُ  ِمَراٍر: َثبَلثَ  َلكَ  يَػُقوؿُ صلى اهلل عليو وسلَّم  اللَّوِ 
 َما أِلَْنظُرَ  ِإلَْيَك، آِويَ  َأفْ  فََأَرْدتُ  ِمَراٍر، الثَّبَلثَ  أَْنتَ  َفطََلْعتَ  اعْبَنَِّة، َأْىلِ 

 قَاؿَ  َما ِبكَ  بَػَلغَ  الَِّذي َفَما َعَمٍل، َكِثّبَ  تَػْعَملُ  َأَرؾَ  فَػَلمْ  ِبِو، فََأقْػَتِديَ  َعَمُلكَ 
 فَػَلمَّا: َقاؿَ  َرأَْيَت، َما ِإالَّ  ُىوَ  َما: فَػَقاؿَ  ؟صلى اهلل عليو وسلَّم اللَّوِ  َرُسوؿُ 
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رَ  َرأَْيَت، َما ِإالَّ  ُىوَ  َما: فَػَقاؿَ  َدَعاين، َولَّْيتُ   أِلََحدٍ  نَػْفِسي ُب  َأِجدُ  اَل  َأينِّ  َغيػْ
 َعْبدُ  فَػَقاؿَ  ِإيَّاُه، اللَّوُ  َأْعطَاهُ  َخّْبٍ  َعَلى َأَحًدا َأْحُسدُ  َواَل  ِغشًّا، اْلُمْسِلِمْبَ  ِمنَ 

 ُٜ٘نِطيُق { اَل  الٍَِّب  َوِىيَ  ِبَك، بَػَلَغتْ  الٍَِّب  َىِذهِ  اللَِّو:

عندما أثُب على األنصار ُب كتاب اهلل قاؿ ُب  سبحانو وتعالإف اهلل 
اَر َوااليبَاَف ِمْن قَػْبِلِهْم وبُِب وَف َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوال "  شأهنم: َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّءوا الدَّ

م أف صدورى اغبشر( أىم شيءٜ" ) هبَُِدوَف ُب ُصُدورِِىْم َحاَجًة فبَّا أُوتُوا
 أصبعْب.سليمة من جهة خلق اهلل 

وأراد أحد إذا جلس ُب ؾبلسو اؼببارؾ  صلى اهلل عليو وسلَّموكاف 
من إخوانو، يقوؿ ؽبم  قد ال يليق ُب حق أحد اغبضور أف يتكلم بكبلـ

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 ِإلَْيِهمْ  َأْخرُجَ  َأفْ  ُأِحب   َفِإينِّ  َشْيًئا، َأْصَحايب  ِمنْ  َأَحدٍ  َعنْ  َأَحدٌ  يُػبَػلُِّغِِب  اَل  }

 ٓٙ{ الصَّْدرِ  َسِليمُ  َوأَنَا
أو  ،أو غيبة ُب إنساف ،يعِب ال أحد يذكر يل شيئًا عن عورة إنساف

 مبيمة عن إنساف، ألنو وُبب أف يكوف صدره سليماً من جهة كل إنساف.
ؼبن أراد أف و  رضي اهلل عنو ألنس بن مالك صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ 

 :ُب اآلخرة وُب اعبنة يكوف معو ُب مرتبتو الُعظمى
 ٍُبَّ  فَافْػَعْل، أِلََحدٍ  ِغش   قَػْلِبكَ  ُب  لَْيسَ  َوسُبِْسيَ  ُتْصِبحَ  َأفْ  َقَدْرتَ  ِإفْ  بُػَِبَّ  } يَا
 َكافَ  َأَحبَِِّب  َوَمنْ  َأَحبَِِّب، فَػَقدْ  ُسنٍَِّب  َأْحَيا َوَمنْ  ُسنٍَِّب، ِمنْ  َوَذِلكَ  بُػَِبَّ  يَا: َقاؿَ 

 ٔٙ{ اعْبَنَّةِ  ُب  َمِعي
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فدليل على قبوؿ صياـ الصائم من اهلل، والدليل على أف اهلل قد ارتضى 
وُببها  عملو وقبلو؛ أف هبد صدره وقد طُهر من كل ىذه الصفات الٍب ال

اهلل، وأصبح فبلوءًا باغبب والود والشفقة والعطف واغبناف على اؼبسلمْب، 
ر القلوب من ىذه ُتطهِّ  فإف ىذا الشهر الكرمي ىو الورشة اإلؽبية الٍب

األوصاؼ الدنية، ولو طُهرت القلوب من ىذه العيوب لصرنا ُب الدنيا ُب 
 معنا وكأننا ُب جنة عرضها السماوات واألرض.تؾب

ر قلوبنا، وأف ينزع أسأؿ اهلل عز وجل أف يُزكي نفوسنا، وأف ُيطهِّ 
على  بْب متآلفْبحساد من صدورنا، وأف هبعلنا إخوة متحااألحقاد واأل

 الدواـ.
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 الباب الرابع
 القربات والنوافل للصائم
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م00/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  8

 ـــــــــــــــــــــــــ
 في الصيام إلى اهللتقرب بها نالتي والنوافل القربات 

ة القرآف، ونبينا اغبمد هلل الذي جعلنا من أمَّ  - ِم اهلل الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ ِبسْ 
والصبلة والسبلـ على من اختاره مد العدناف، وديننا دين اإلسبلـ، النيب ؿب

 لتنزؿ القرآف، سيدنا ؿبمد وآلو وصحبو أصبعْب. سبحانو وتعالاهلل 
أجاب اهلل مْب بصياـ شهر رمضاف بالذات؟ ؼباذا أمر اهلل تعال اؼبسل

َشْهُر َرَمَضاَف الَِّذي أُْنزَِؿ " عن ىذا السؤاؿ ُب قولو عز شأنو:  تبارؾ وتعال
 البقرة(.٘ٛٔ" ) ِفيِو اْلُقْرَآفُ 

ألنو خّب كتاب أُنزؿ من عند  ؛عظَّم القرآف سبحانو وتعالفإف اهلل 
القرآف وأمرنا بصيامو، وعظَّم حضرة الرضبن، وعظَّم الشهر الذي أُنزؿ فيو 

الليلة الٍب أُنزؿ فيها القرآف وجعلها خّب من ألف شهر ُب عبادة وطاعة 
غبضرة الرضبن، وعظَّم النيب الذي أُنزؿ عليو القرآف، وجعلو سيد النبيْب 
 واؼبرسلْب، وعظَّم األُمة الٍب أُنزؿ ؽبا القرآف وجعلها خّب أمة ُأخرجت للناس.

ل ىذا الشهر الكرمي شهٌر للمسلمْب لرفعة وجعل اهلل عز وج
، وىو القائل تبارؾ وتعالالدرجات، ونيل القربات والكماالت من اهلل 

 سبحانو ُب حديثو القدسي:
 يَػَزاؿُ  َوَما َعَلْيِو، افْػتَػَرْضتُ  فبَّا ِإيَلَّ  َأَحبَّ  ِبَشْيءٍ  َعْبِدي ِإيَلَّ  تَػَقرَّبَ  } َوَما

 َيْسَمعُ  الَِّذي ظَبَْعوُ  ُكْنتُ  َأْحَبْبُتوُ  َفِإَذا ُأِحبَُّو، َحٌبَّ  بِالنػََّواِفلِ  ِإيَلَّ  يَػتَػَقرَّبُ  َعْبِدي
 َوِإفْ  هِبَا، يَبِْشي الٍَِّب  َورِْجَلوُ  هِبَا، يَػْبِطشُ  الٍَِّب  َوَيَدهُ  ِبِو، يُػْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصَرهُ  ِبِو،
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 ٕٙأَلُِعيَذنَُّو { اْستَػَعاَذين  َولَِئنْ  أَلُْعِطيَػنَُّو، َسأََلِِب 
ما النوافل الٍب نتقرب هبا إل اهلل لُيحبنا اهلل؟ ال سبيل لنا إل ذلك إال 

َلَقْد َكاَف َلُكْم ُب " ، ألف اهلل قاؿ لنا ُب شأنو: دبا كاف عليو سيدنا رسوؿ اهلل
" ِخَر َوذََكَر اهلل َكِثّبًا َواْليَػْوـَ اآل َرُسوِؿ اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اهللَ 

 األحزاب(.ٕٔ)
نبدأ ذكر القربات والنوافل الٍب كاف يتقرب هبا سيد السادات إل سو 

، لعلنا نتأسَّى بو، فنحظى برفقتو ُب اآلخرة، وجبواره ُب اعبنة تبارؾ وتعالاهلل 
 أصبعْب.
 تالوة القرآن -0

صلى اهلل عليو  أعظم القربات وأوؽبا الٍب كاف يتقرب هبا رسوؿ اهلل
ُب ىذا الشهر الكرمي إل اهلل تبلوة القرآف، فقد روى سيدنا عبد اهلل  وسلَّم

 قاؿ:فما رضي اهلل عنهابن عباس 
ّْبِ، النَّاسِ  َأْجَودَ  صلى اهلل عليو وسلم النَّيب   َكافَ  }  َيُكوفُ  َما َأْجَودُ  وََكافَ  بِاػبَْ

َلةٍ  ُكلَّ  يَػْلَقاهُ  السَّبَلـ َعَلْيوِ  ِجرْبِيلُ  وََكافَ  ِجرْبِيُل، يَػْلَقاهُ  ِحْبَ  َرَمَضافَ  ُب   ُب  لَيػْ
 َفِإَذا صلى اهلل عليو وسلم اْلُقْرآَف، النَّيب   َعَلْيوِ  يَػْعِرضُ  يَػْنَسِلخَ  َحٌبَّ  َرَمَضاَف،
ّْبِ  َأْجَودَ  َكافَ  السَّبَلـ، َعَلْيوِ  ِجرْبِيلُ  َلِقَيوُ   ٖٙ{ اْلُمْرَسَلةِ  الرِّيحِ  ِمنَ  بِاػبَْ

 َقاَؿ:رضي اهلل عنو  َأيب ُىَريْػَرةَ  َعنْ و 
، فَػَعَرَض اْلُقْرآَف ُكلَّ َعاـٍ َمرَّةً  يَػْعِرُض َعَلى النَّيبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  َكافَ   }

 ٗٙ{  اْلَعاـِ الَِّذي قُِبَض ِفيوِ َعَلْيِو َمرَّتَػْْبِ ُب 
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، تارًة جربيل ليتدارسا القرآف ُب شهر رمضافيأتيو كل ليلة  كاف جربيل
يقرأ  صلى اهلل عليو وسلَّميسمع، وتارًة النيب  صلى اهلل عليو وسلَّميقرأ والنيب 

وكاف ىبتم القرآف ُب كل رمضاف مرة، إال ُب العاـ الذي  وجربيل يسمع،
 .، ختمو ُب ىذا العاـ مرتْبلىنتقل فيو إل الرفيق األعا

كاف ىبتم ُب   صلى اهلل عليو وسلَّمنأخذ من ىذا اغبديث أف الرسوؿ 
، يتباىوف فوهبلسو  اآلفالناس كثّب من شهر رمضاف مرة، فكيف دبا يفعلو  

عشر  وسبع مرات، والثاين يقوؿ: وأنا ختمتالقرآف أنا ختمت يقوؿ أحدىم 
يصنع اهلل هبذا؟!!، اهلل الذي أنزؿ القرآف دباذا أمرنا عند ماذا لكن مرات، 

ليس للتبلوة، القمر( ٚٔ)" َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرَآَف لِلذِّْكِر " تبلوة القرآف؟ قاؿ: 
 الذيأين القمر( ٚٔ)" ِكٍر فَػَهْل ِمْن ُمدَّ لكن للذكر يعِب الفهم والتدبر: "  و

 والذي فهم معاين القرآف الكرمي؟!!.تدبر  الذيتذكر و 
ألف القرآف ُب اغبقيقة رسائل من اهلل أرسلها اهلل إل كل مسلم، وكل 

حٌب ولو كاف أُمياً، حٌب ولو كاف غّب عريٍب  ،مسلم لو نصيٌب ُب فهم القرآف
 فلو نصيٌب ُب فهم القرآف.

ما اؼبطلوب ُب ىذه الرسائل؟ أعرؼ ماذا يريد مِب ألنفذه وأعمل بو 
 ، صحيح كبن كبفظ اغبديث الشريف:تبارؾ وتعالفأناؿ رضاه 

 اَل  أَْمثَاؽِبَا، ِبَعْشرِ  َواغبََْسَنةُ  َحَسَنٌة، بِوِ  فَػَلوُ  اللَّوِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َحْرًفا قَػَرأَ  َمنْ  }
 ٘ٙ{ َحْرؼٌ  َوِميمٌ  ،َحْرؼٌ  َواَلـٌ  ،َحْرؼٌ  أَِلفٌ  َوَلِكنْ  َحْرٌؼ، ال أَُقوؿُ 

 - صلى اهلل عليو وسلَّمب الٍب كاف يتقرب هبا رسوؿ اهلل رَ أقرب القُ 
تبلوة القرآف،  -وأدعو اهلل أف نكوف على أثره أصبعْب ُب شهر رمضاف 
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ختمة واحدة فقط طواؿ الشهر مع  لكنهايعد ختمات، يكن ولكنو ل 
بػَُّروا َآيَاتِِو " اهلل قاؿ لنا ُب القرآف: التدبر، ألف  ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ

 .وا ىذه اآليات ويعرفوا ماذا فيهار يتدبلل يُقل ليقرأوا، ولكن ( صٜٕ)" 
أََفبل " عاب عليهم اهلل وقاؿ ؽبم: سريعة بطريقة يقرأ القرآف  الذيو 

ـْ   !ىؤالء ؼباذا يسرعوف؟ؿبمد( ٕٗ)" َعَلى قُػُلوٍب أَقْػَفاؽُبَا  يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرَآَف َأ
ريدىم أف يفهموا ىذه الكلمات، ويعملوا ؟!!، واهلل يحسنات فىل يعدو 

 .سبحانو وتعالدبا فيها من إشارات من خالق األرض والسماوات 
فعليَّ أف أقرأ القرآف ُب رمضاف كما ينبغي، وتكوف قراءة بتدبر وسبعن 

بعض الكلمات، آٌب دبصحف مفسر،  ستعصت عليَّ ا، فإذا مع الفهم
ُب اؼبنتصف، وُب اؽبوامش معاين الكلمات الصعبة، وأسباب  القرآففيكوف 

عرؼ ما اؼبطلوب من ىذه حٌب أ ،نزوؿ اآليات، واؼبعُب اإلصبايل لآليات
 اآليات.

وىؤال أساتذتنا وأساتذة  - صلى اهلل عليو وسلَّمأصحاب رسوؿ اهلل 
يسألوف سيدنا عبد اهلل بن مسعود: ما كاف  -كلو ُب تبلوة القرآف   العال

جعلنا القرآف رسائل من ربنا إلينا، فكنا نقرأىا )موقفكم من القرآف؟ قاؿ: 
 .(ونتدبرىا بالليل، ونعمل دبا فيها ُب النهار

مِب ُب ىذه الرسائل حٌب  أنظر ماذا يريدفيل،  اهلل ىذه رسائل أرسلها
حالة صفاء ونقاء ىناؾ ولذلك عندما كانوا يقرأوف كانت أنفذىا، 

وأرضاه، كاف يقرأ ُب صالة  رضي اهلل عنوبن ُحضّب ُأسيد وروحانية، فسيدنا 
بنو وبي نائم، وقريب منو فرسو مربوط، وأثناء ا اشوجبواره على الفر  ،بيتو

بنو االقرآف فوجئ أف الفرس يتحرؾ حركة شديدة، فخاؼ أف يطأ  قراءتو
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يكن ول د ُب سقف اؼبنزؿ يضيئ اؼبكاف كلو، فره، فنظر فوجد قبفًا موجو حبا
من ىذا النجف اؼبوجود ُب السقف، فذىب  تعجبفعندىم قبف مثلنا، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّموحكى لو، فقاؿ  صلى اهلل عليو وسلَّملرسوؿ اهلل 
 َما النَّاسُ  يَػَراَىا أَلَْصَبَحتْ  قَػَرْأتَ  َوَلوْ  َلَك، َتْسَتِمعُ  َكاَنتْ  اْلَمبَلِئَكةُ  تِْلكَ  }

ُهْم { َتْسَتَبُ   ِٙٙمنػْ
اؼببلئكة نزلت لتسمع تبلوة القرآف من اؼبستغرؽ ُب تدبر ومعاين 

 .سبحانو وتعاليش مع حضرة الرضبن يعالقرآف، و 
إلينا، فليس معُب ىذا أف أفتح  اهللما دامت ىذه رسائل ووصيٍب لكم: 

اؼبصحف  غلقخر أياـ الشهر أو قبلها بقليل أُب آو القرآف ُب شهر رمضاف، 
 .ادنا السنة القادمة!!، فهذا ال يصحوأقوؿ لو: إف شاء اهلل ميع

، فانظر من القرآف كل يـو ما تيسرأف يكوف لو  بد للمؤمن  اللكن 
جعل لك كل ايعِب اؼبزمل( ٕٓ" ) فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمْنوُ " لنا اهلل؟ ماذا قاؿ 

كل يوـٍ كنا ال ) م كانوا يقولوف:رضي اهلل عنهيـو ولو صفحة، فالصحابة 
 .(نستفتح فيو بالقرآف، كنا لباؼ أف ُيصيبنا سوء ُب ذلك اليـو

بد أف يستفتح اؼبصحف كل يـو ولو صفحة حٌب يكوف من عباد  ال
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالرضبن، قاؿ 

 ٚٙ{ َوَخاصَُّتوُ  اللَّوِ  َأْىلُ  ُىمْ  اْلُقْرآفِ  َأْىلُ  }
 نسأؿ اهلل أف نكوف منهم أصبعْب.

 ة القرآنتالو آداب  -أ
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بادة يتقرب هبا اؼبؤمن إل اهلل؟ عن أفضل ع صلى اهلل عليو وسلَّمُسئل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقاؿ 

 ٛٙ{ اْلُقْرآفِ  ِقَراَءةُ  أُمٍَِّب  ُعَباَدةِ  أَْفَضلُ  }

أفضل عبادة يتقرب هبا أي مؤمن إل اهلل ىي تبلوة القرآف، وأجرىا 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ فيو 

 اَل  أَْمثَاؽِبَا، ِبَعْشرِ  َواغبََْسَنةُ  َحَسَنٌة، بِوِ  فَػَلوُ  اللَّوِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َحْرًفا قَػَرأَ  َمنْ  }
 ٜٙ{ َحْرؼٌ  َوِميمٌ  ،َحْرؼٌ  َواَلـٌ  ،َحْرؼٌ  أَِلفٌ  َوَلِكنْ  َحْرٌؼ، ال أَُقوؿُ 

بعها أىل اإليباف عند تبلوة القرآف، داب يتَّ آبد ؽبا من  وتبلوة القرآف ال
بعضها وارٌد ُب القرآف، وبعضها وجدناه ُب هنج وىدي وسنة النيب العدناف 

 .صلى اهلل عليو وسلَّم
أو ؼبس اؼبصحف  ،وبـر ُحرمًة تامة تبلوة القرآفىذه األداب:  أوؿ

ال يَبَس ُو ِإال "  :سبحانو وتعالللرجل وللمرأة ُب حالة اعبنابة، لقوؿ اهلل 
 الواقعة(.ٜٚ)" اْلُمَطهَُّروَف 

واؼبرأة كذلك وبـر عليها ُب حالة الدورة الشهرية، وُب حالة النفاس أف 
دين سبس اؼبصحف، أو أف تقرأ القرآف للتعبد، وأباح السادة العلماء لُيسر ال

أف تقرأ القرآف أثناء  ،أو رُبفِّظ القرآف ،ظ القرآففَ ووسطيتو أف من كانت ربَ 
 و أثناء النفاس، ألف ىذه ضرورة.فَبة الدورة أ

على اآلف واهلل عز وجل يسَّر لنا األمر أكثر، فأصبح القرآف موجودًا 
، وإذا أرادت سوعليها أف ال سبس اؼبصحف وال تلم اً التليفوف احملموؿ، فإذ
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وىو قطعة من حديد ال يأخذ  ،أف تراجع، تراجع على التليفوف احملموؿ
 لو اهلل عز وجل وأمرنا حبفظو.حكم اؼبصحف الشريف الذي نزَّ 
ينبغي ؼبن يقرأ القرآف للتعبد أف يكوف على األدب الثاين لتبلوة القرآف: 

 ،وضوء إف استطاع، ألنو أحيانًا يكوف اإلنساف راكبًا ُب وسيلة مواصبلت
ويريد أف يستغل الوقت ُب طاعة اهلل، ول يتمكن من الوضوء، فبل مانع من 

 ، ألف اهلل جعل ُب ديننا سعًة وُيسر.تبارؾ وتعالأف يقرأ كتاب اهلل 
وأف يكوف  ،األفضل أف يكوف على وضوءسجد لكن إذا كاف ُب اؼب

إذا  فيها خشوع وخضوع هلل، إال  ف يكوف جالساً جلسةمتجهاً إل القبلة، وأ
 ،وال زبفى عليو خافية ،فاهلل عز وجل أعلم بو ،كاف فيو عيٌب جسماين

 .تبارؾ وتعالويعفو عنو 
إال إذا كاف ويبد رجليو ذباه القبلة  يصح إلنساف ُب اؼبسجديعِب ال 

 لديو عذر مرضي.
إف كاف من تليفوف  ،إذا كاف اإلنساف ال يستطيع أف يقرأ، فليسمع

من اؼبسلمْب  أحدإذاعة القرآف الكرمي، أو أو من مسجل، أو من  ،ؿبموؿ
 تو:ميسراً ألمَّ  صلى اهلل عليو وسلَّميتلو جبواره، قاؿ 

 ٓٚاأَلْجِر { ُب  َشرِيَكافِ  َواْلُمتَػَعلِّمُ  } اْلَعالُِ 
 وقاؿ:

سَتِمع ُب اأَلْجِر َشرِيَكاف {
ُ
 ٔٚ} الَقارِئ واؼب

لو شيكاً  من اؼبستمعْب يصدركل واحد   للعاِل،الشيك الذي يصدر 
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  األجر أيضاً شريكاف.أيضاً من يقرأ ومن يسمع ُبمثلو سباماً بتماـ، و 
أو مسافر ُب وسيلة مواصبلت وال وبفظ إال نذر  ،نفرض أنو ُب طريق

يسّب من القرآف، ويريد أف يستغل الوقت ُب طاعة اهلل، فبل مانع أف ُيكرر 
ة وىي أـ الكتاب، أي سورة وبفظها من كتاب اهلل، يكرر مثبًل سورة الفارب

 :صلى اهلل عليو وسلَّموقد قاؿ فيها  ،يكرر سورة اإلخبلص وأ
َا قَػَرأَ ثُػُلَث اْلُقْرآفِ َمْن قَػَرأَ ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد َمرًَّة َفَكأَ }  ، َوَمْن قَػَرَأَىا َمرَّتَػْْبِ مبَّ

َا قَػَرأَ اْلُقْرآَف اْرذِبَاال، َوَمْن قَػَرَأَىا َثبلثًا ا قَػَرأَ ثُػُلَثِي اْلُقْرآفَ َفَكَأمبََّ   ٕٚ{ َفَكَأمبَّ
ولذلك استحسن كثٌّب من السلف الصاّب أف اإلنساف يقرأ سورة 

فيكوف قد استفتح ىذا اليـو  ،اإلخبلص بعد صبلة الصبح ثبلث مرات
بتبلوة القرآف كلو ُب األجر والثواب، ويقرأىا مرة ُب الليل، فيكوف أيضًا قد 

 أخذ تبلوة القرآف كلو ُب األجر والثواب.
أو يردد ما وبفظو من كتاب اهلل ولو آية، فقد كاف السلف الصاّب يظل 

 يعدوىا إل غّبىا.الرجل منهم طواؿ ليلتو يردد آية واحدة من كتاب اهلل ال 
الدين وبتاج إل الفقو، فالفقو ُب الدين ىو أساس ىذا اؼبنهج القومي 

، وأعطيكم مثاالً صلى اهلل عليو وسلَّممو لنا نبينا الرؤؼ الرحيم الذي علَّ 
وكاف ، صلى اهلل عليو وسلَّممرأٌة إل الرسوؿ اجاءت للفقو ُب الدين، فقد 

وال يستحي الرجل أف نب الرجاؿ، ال تستحي النساء أف ىبطُب زمانو 
 ىبطيب البنتو، ألنو يريد رجبًل صاغبا.

بًل مؤمنًا ويل فيو شروٌط : يا رسوؿ اهلل أُريد أف أتزوج رجاؼبرأة قالتف
يصـو الدىر كلو ال يفطر، وأف  أف وُبي الليل كلو ُب طاعة اهلل، وأفثبلثة، 
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 مرة. يقرأ القرآف ُب كل يـو
ىذا األمر على أصحابو فوافق رجٌل  يو وسلَّمصلى اهلل علفعرض النيب 

هبا، وأخذىا وذىب  صلى اهلل عليو وسلَّمجو النيب الشروط، فزوَّ ىذه على 
 ودخل هبا.

 صلى اهلل عليو وسلَّممن الدىر جاءت تشتكيو إل رسوؿ اهلل  بعد فَبة
ا، وقالت: يا رسوؿ اهلل إنو ل ينفذ شرطًا واحداً من الشروط الٍب اتفقنا عليه

لقد وفيُت هبا  وسألو، فقاؿ الرجل:  صلى اهلل عليو وسلَّمفاستدعاه النيب 
 ظبعتك تقوؿ:فقد كلها يا رسوؿ اهلل، 

َلةٍ  َكِقَياـِ  َكافَ  صَبَاَعٍة، ُب  َواْلَفْجرَ  اْلِعَشاءَ  َصلَّى َمنْ  }  ٖٚ{ لَيػْ
ظبعتك و وأنا أحافظ على صبلة الفجر والعشاء معك ُب صباعة، 

 تقوؿ:
َا َشوَّاؿٍ  ِمنْ  ِبِستٍّ  أَتْػبَػَعوُ  ٍُبَّ  َرَمَضافَ  َصاـَ  } َمنْ   ٗٚالدَّْىَر { َصاـَ  َفَكَأمبَّ

 ظبعتك تقوؿ:ك، و بذل أعملوأنا والدىر يعِب السنة، 
َا قَػَرأَ ثُػُلَث اْلُقْرآفِ َمْن قَػَرأَ ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد َمرًَّة َفَكأَ }  ، َوَمْن قَػَرَأَىا َمرَّتَػْْبِ مبَّ

َا قَػَرأَ اْلُقْرآَف اْرذِبَاالا قَػَرأَ ثُػُلَثِي اْلُقْرآفَ َفَكَأمبََّ   ٘ٚ{ ، َوَمْن قَػَرَأَىا َثبلثًا َفَكَأمبَّ
إل  صلى اهلل عليو وسلَّموأنا أقرأىا كل يوـٍ ثبلث مرات، فنظر النيب 

 .((فقيهاً  انصرُب لقد تزوجت)) :ؽبا كما ورد ببعض األثر زوجتو وقاؿ
 وبفظ ويعرؼ كيفية التعامل مع دين اهلل. ،رجل فقيو يعِب أنت تزوجت

 التخلق بأخالق القرآن -ب
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ينبغي على اؼبؤمن عند تبلوة القرآف أف يضع لو ىدفًا أعلى ُنصب 
ل اغبسنات فقط، ولكن يقرأ عينيو من تبلوة القرآف، ال يقرأ القرآف لُيحصِّ 

 ،ليكوف رفيقًا لو ُب اآلخرة ،القرآف ؼبراد الرضبن الذي أخذ بو النيب العدناف
 وساكناً جبواره ُب اعبناف.

 كاف أعبد أىل األرض من بدئها إل  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ 
" ُقْل ِإْف َكاَف لِلرَّضْبَِن َوَلٌد فَأَنَا َأوَُّؿ اْلَعاِبِديَن " هنايتها، وقاؿ اهلل لو: قل ؽبم: 

وؿ اهلل، فكاف يقـو الليل ُب العبادة هلل ىو رس ـبلوؽأوؿ الزخرؼ( ٔٛ)
أياـ متتالية  ،حٌب تتوـر أقدامو من كثرة القياـ، وكاف يصـو صياـ الوصاؿ

بدوف سحور وال فطور، وكاف ال يتحرؾ حركة وال يسكن سكنة إال على 
 :فكما ورد عنو ذكر اهلل،

 ِذْكرِ  َعَلى ِإال يَػُقوـُ  َوال هَبِْلسُ  ال صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  َكافَ  }
 ٙٚ{ اللَّوِ 

كاف ال ىبرج إال على ذكر، وال يدخل إال على ذكر، وال هبلس إال 
على ذكر، وال يقـو إال على ذكر، وذبده ُب كل أحيانو على ذكر مواله 

 .تبارؾ وتعال
ومع ذلك لتبلوتو وتأثره دبا وُببو مواله ُب كتاب اهلل، فإف اهلل عندما 

 القلم(.ٗ)" َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم " أثُب عليو ومدحو قاؿ: 
ا وسألوىا عن أخبلؽ رضي اهلل عنهذىب قوـٌ إل السيدة عائشة 

 ، فقالت ؽبم:صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 
 َلَعَلى َوِإنَّكَ  " :عز وجل اللَّوِ  قَػْوؿَ  اْلُقْرآَف، تَػْقَرأُ  أََما اْلُقْرآَف، ُخُلُقوُ  َكافَ  }
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 ٚٚ" {َعِظيٍم  ُخُلقٍ 
يقرأ القرآف ألف فيو األوصاؼ الٍب وببها الرضبن، فيتخلق هبا ويتصف 

 .سبحانو وتعالوال ىُبالف ىذا اؽبدي الكرمي الذي أنزلو الرب الرحيم  ،هبا
هلل، ويصـو الدىر كلو عبادة  ا أف رجبًل يقـو الليل كلو عبادةفَبضنلو ا

 كنو غّب متخلق بأخبلؽ كتاب اهلل.هلل، ول
قالوا: ، فقد صلى اهلل عليو وسلَّمىذا مبوذج حدث أياـ حضرة النيب و 

 بِِلَساهِنَا، ِجّبَانَػَها َوتُػْؤِذي اللَّْيَل، َوتَػُقوـُ  النػََّهاَر، َتُصوـُ  ُفبلنَةَ  ِإفَّ يا رسوؿ اهلل 
  :فَػَقاؿَ 

 ٛٚ{ النَّارِ  ُب  ِىيَ  ِفيَها، َخيػْرَ  ال}
ألف القرآف يظهر على أىل  !!مع قياـ الليل وصياـ النهارىي ُب النار 

ا اهلل الذين واألوصاؼ اإلؽبية الٍب وصف هب ،القرآف ُب األخبلؽ القرآنية
 :صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك قاؿ ارتضاىم من الربية، 

ُلغُ  اْلَعْبدَ  } ِإفَّ   ٜٚاْلَقاِئِم { الصَّاِئمِ  َدَرَجةَ  ُخُلِقوِ  حِبُْسنِ  لََيبػْ
حجة  يصل وف يأخذوف ىذا اغبديثأف الذين ال وليس معُب ذلك 

الذين  ويقولوف: كبن صحيح ال نصلي ولكن أخبلقنا أحسن من أخبلؽ
على  زادواو  ،على فرائض اهلل ْباحملافظ كبن نتحدث عن يصلوف!!، لكن

 ذلك بالتخلق باألخبلؽ الكريبة الٍب أمر هبا اهلل.
 جارية تصب عليوعنده كانت   رضي اهلل عنواإلماـ جعفر الصادؽ 

اؼباء على وجهو وعلى  تطايرو  ،اؼباء للوضوء، فسقط اإلبريق من يدىا
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" قاؿ: كظمُت غيظي، قالت: " اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمْبَ " مبلبسو، فقالت: 
" َوالّلُو وبُِب  اْلُمْحِسِنَْب قاؿ: عفوت عنك، قالت: " َواْلَعاِفَْب َعِن النَّاِس 

فهذه !!، تبارؾ وتعالحرة لوجو اهلل  اذىيب فأنتقاؿ:  آؿ عمراف(ٖٗٔ)
 .أخبلؽ القرآف،

آؿ ٔٙ)" َلْعَنَة اهلل َعَلى اْلَكاِذِبَْب  فَػَنْجَعل "لكن الذي يقرأ قوؿ اهلل: 
جاءه رجل يكلمو فكذب عليو، فمن الذي لعنو اآلف؟ ىو الذي  عمراف( ٍب

 وأدخل نفسو فيها. " َلْعَنَة اهلل َعَلى اْلَكاِذِبْبَ  فَػَنْجَعل "لعن نفسو، ألنو قرأ: 
صلى اهلل عليو قاؿ  كما  فاؼبؤمن الذي يريد أف يكوف مع رسوؿ اهلل

 :وسلَّم
ا، َأَحبَُّكْم ِإيَلَّ َوأَقْػَرَبُكْم ِمِبِّ ؾَبِْلًسا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخبلقً  ِإفَّ } 

 ٓٛ{ َويُػْؤَلُفوفَ ِذيَن يَْأَلُفوَف ، الَّ اْلُمَوطَُّئوَف َأْكَنافًا
أردنا أف هندي قومًا من غّب اؼبسلمْب إل  لواؿ بسيط: نضرب مثو 

فهل أو مليار مصحف من مصاحفنا  ،اإلسبلـ، وأرسلنا ؽبم مليوف مصحف
بأخبلؽ القرآف  اً لو أرسلنا ؽبم رجبًل واحداً متخلقيؤثر ذلك فيهم؟ ال، لكن 

 .دخلوف ُب دين اهلل أفواجاً وهبعلهم ي ،يؤثر أـ ال؟ سُيغّب كل أحواؽبمسفهل 
اؼبسلموف غّب اؼبلتزمْب بأخبلؽ ا الذي ُيشوه صورة اإلسبلـ اآلف؟ فم

 اإلسبلـ.
قنا بأخبلؽ النيب العدناف، قنا بأخبلؽ القرآف، وأف ىبلِّ نسأؿ اهلل أف ىبلِّ 

وأف هبعلنا معو ُب الدار اآلخرة وُب اعبناف، وأف يبلغنا أعلى مراتب 
 اإلحساف واإليقاف.
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 الصدقة -9
كما روى ُب شهر رمضاف   صلى اهلل عليو وسلَّمىدي النيب  من كاف

 ما:رضي اهلل عنهعبد اهلل بن عباس 
ّْبِ، النَّاسِ  َأْجَودَ  صلى اهلل عليو وسلم النَّيب   َكافَ  }  َيُكوفُ  َما َأْجَودُ  وََكافَ  بِاػبَْ

َلةٍ  ُكلَّ  يَػْلَقاهُ  السَّبَلـ َعَلْيوِ  ِجرْبِيلُ  وََكافَ  ِجرْبِيُل، يَػْلَقاهُ  ِحْبَ  َرَمَضافَ  ُب   ُب  لَيػْ
 َفِإَذا صلى اهلل عليو وسلم اْلُقْرآَف، النَّيب   َعَلْيوِ  يَػْعِرضُ  يَػْنَسِلخَ  َحٌبَّ  َرَمَضاَف،
ّْبِ  َأْجَودَ  َكافَ  السَّبَلـ، َعَلْيوِ  ِجرْبِيلُ  َلِقَيوُ  ٔٛ{ اْلُمْرَسَلةِ  الرِّيحِ  ِمنَ  بِاػبَْ

 

ُب رمضاف وبرص على كثرة اإلنفاؽ  صلى اهلل عليو وسلَّم فكاف
 :اء واؼبساكْب ُب شهر رمضاف ألموروالتصدؽ على الفقر 
ثابتة كفاية الفقراء األجراء الذين ليست ؽبم وظيفة  األمر األوؿ:
 ليسَبوبوا ُب شهر الصياـ ويتفرغوا لطاعة اهلل.ويعملوف باألجر، 
نتيجة و  ،أف الصائم قد استفاد من صياموأف الصدقة تعِب  األمر الثاين:

 االستفادة من الصياـ أف يبحث عن اعبائع.
كاف سيدنا يوسف الصديق وزير مالية مصر ُب عصر من العصور، 

ٍب جاءىم رخاء، فكاف  ،وكاف ىذا العصر أصاب الناس فيو قحط شديد
اؿ: ق تصـو وأنت على خزائن األرض؟ لِ يصـو يومًا ويُفطر يومًا فقيل لو: 

 حٌب ال أنسى الفقّب.
الصياـ حٌب ال ننسى الفقراء الذين ل يعطهم اهلل سعة ينا لع ففرض اهلل

 من الرزؽ.
أذكر واحدة منها ُب الدنيا،  ،والصدقة فيها فوائد ال تعد وال ربد
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 وواحدة ُب اآلخرة، وواحدة ُب اعبنة:
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ قد أما ُب الدنيا ف
 ٕٛالس وِء { ِمنَ  بَابًا َسْبِعْبَ  َتُسد   الصََّدَقةُ  }

فلو ، وقيل: أدناىا اؽبم ، ُب الدنيا الصدقة تدفع سبعْب بابًا من الببلء
 أصاب اؽبم  إنساناً ضاع.

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ ة فقد وُب اآلخر 
 َٖٛصَدقَِتِو { ِظلِّ  ُب  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  اْلُمْؤِمنُ } 

يبنع حرارة الشمس إال الذين ربت العرش،  شيءيـو القيامة ال يوجد 
 ، فالصدقة تقيو حرارة ىذا اؼبوقف العظيم.ظل صدقاهتمربت  نأو الذي

 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقد قاؿ أما ُب اعبنة 
َأَعدََّىا  ظَاِىرَِىا، ِمنْ  َوبَاِطنُػَها بَاِطِنَها، ِمنْ  ظَاِىُرَىا يُػَرى ُغَرًفا اعْبَنَّةِ  ُب  ِإفَّ  }

ـَ، َأْطَعمَ  ِلَمنْ  اللَّوُ   ٗٛ{ نَِياـٌ  َوالنَّاسُ  بِاللَّْيلِ  َوَصلَّى السَّبلـَ، َوأَْفَشى الطََّعا
 وأطعم الطعاـ يعِب الصدقة.

الَِّذيَن "  وىل ىناؾ مسلم ولو فقّب ُيستثُب من الصدقة؟ نسأؿ القرآف:
آؿ عمراف( يعِب ُب اػبّب والسعة وُب ٖٗٔ" ) يُػْنِفُقوَف ُب السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ  كيف؟الفقر،  
 ٘ٛ{ سَبَْرةٍ  ِبِشقِّ  َوَلوْ  النَّارَ  اتػَُّقوا }

، حملتاج ويُعطي نصفها آلخر نصف سبرةيأكل فهل يعجز الفقّب أف 
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 وىذه التمرة الٍب تصدؽ بنصفها يقوؿ فيها حضرة النيب:
 َوِإفَّ  الطَّيَِّب، ِإالَّ  اللَّوُ  يَػْقَبلُ  َواَل  طَيِّبٍ  َكْسبٍ  ِمنْ  سَبَْرةٍ  ِبَعْدؿِ  َتَصدَّؽَ  َمنْ  }

 َتُكوفَ  َحٌبَّ  فَػُلوَّهُ  َأَحدُُكمْ  يُػَريبِّ  َكَما ِلَصاِحِبوِ  يُػَربِّيَها ٍُبَّ  بَِيِميِنِو، يَػتَػَقبػَُّلَها اللَّوَ 
ُقوا { ُأُحٍد، ِمْثلَ  َتُكوفَ  وُب رواية: } َحٌبَّ  ٙٛاعْبََبِل { ِمْثلَ   ٚٛفَػَتَصدَّ

 صف سبرة، حضرة النيب يسر األمور فقاؿومن ليس معو حٌب ن
 َٛٛصَدَقٌة { الطَّيَِّبةُ  اْلَكِلَمةُ  }

 وقاؿ:
 َٜٛصَدَقٌة { َلكَ  َأِخيكَ  َوْجوِ  ُب  تَػَبس ُمكَ  }

وإرشادؾ  ،وتبسمك ُب وجو أخيك صدقة الكلمة الطيبة صدقة،
كل ىذه ...  ةصدقة، وإعانتك للمحتاج صدقالضاؿ الذي هبهل الطريق 

 ،يتصدؽ دبالو يكوف ُعذر ألي مسلم أف األعماؿ جعلها صدقات حٌب ال
ل من عباده  عز وجنسأؿ اهللتصدؽ جباىو، أو يتصدؽ دبا يستطيع، أو ي

 الصادقْب اؼبتصدقْب.
 هدي النبوي في صالة التراويحال -0

خصوصية  اهلل عليو وسلَّمصلى من أفضل القربات الٍب جعلها رسولنا 
 فاالثنْب دبعُب واحد.صبلة الَباويح، أو  لشهر رمضاف صبلة القياـ

( ُقِم اللَّْيَل ِإال ٔيَا أَيػ َها اْلُمزَّمُِّل )"  ظبها صبلة القياـ ألف اهلل قاؿ لو:وا
-ٔ) "ِنْصَفُو َأِو انُقْص ِمْنُو قَِليبًل َأْو زِْد َعَلْيِو َوَرتِِّل اْلُقْرآَف تَػْرتِيبًل قَِليبل 
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 .اؼبزمل(ٗ
يروح أف أربع ركعات كل ستن وا بعد  ا موظبوىا صبلة الَباويح ألهن

أو يستغفروف،  ،، أو يذكروا اهللقليبلً  فاؼبصلْب عن أنفسهم ترووبة، فيجلسو 
مكة اؼبكرمة بْب كل أربع ركعات يطوفوف حوؿ بيت اهلل اغبراـ  كاف أىل

ف صبلة وبعدىا يكملو  ،وكانت ىذه ترووبتهم ،طوفة يعِب سبع مرات
لما ظبع ف، اؼبنورة أمّب اؼبدينة وقتهابن عبد العزيز سيدنا عمر الَباويح، وكاف 

أف أىل مكة بْب كل أربع ركعات يطوفوف حوؿ الكعبة، قاؿ: كبن نزيد 
ل حٌب وبصِّ  ،ركعةوثبلثوف  ةستكاف كل ترووبة أربع ركعات، فكاف يصلي م

 اؼبسجد اغبراـ. اؼبصلْب ُب
لنا صبلة الَباويح؟ غبكٍم كثّبة  صلى اهلل عليو وسلَّمؼباذا سن النيب 

 نذكر بعضها على سبيل اإلهباز:
ألف اهلل عز وجل أمره أف يقـو الليل ويرتل فيو القرآف،  اغبكمة األول:

كانت اغبكمة فيها لَبتيل القرآف فيها، ولذلك أفضل ترتيل للقرآف الذي ف
 .سبحانو وتعاليكوف ُب صبلة ُب الليل ُب مناجاة حضرة الرضبن 

من ))يقوؿ فيها:  ةـر اهلل وجهو لو مقولوك رضي اهلل عنوواإلماـ علي 
عشر حسنات، ومن قرأه على  لقرآف على غّب وضوء، فلو بكل حرؼقرأ ا

وعشروف حسنة، ومن قرأه ُب  صبلة، فلو بكل حرؼ طبسوضوء ُب غّب 
فلو بكل حرؼ طبسوف حسنة، ومن قرأه ُب صبلة من الصبلة من قعود 

 .ؼبن يشاء تبارؾ وتعالمائة حسنة، ويضاعف اهلل  وقوؼ فلو بكل حرؼ
إخبلصو ُب مقابل جهده ونيتو و  إنسافويُعطي لكل  ،عادؿ اهللألف 
 .تبارؾ وتعالالعمل هلل 
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فتح للمسلمْب هبذه  صلى اهلل عليو وسلَّمأف النيب  :ةاغبكمة الثاني
كما نو وسَّع أبواب اؼبغفرة ُب رمضاف، فأل ،الصبلة بابًا من أبواب اؼبغفرة

 قاؿ ُب الصياـ:
ـَ  َما َلوُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيبَانًا َرَمَضافَ  َصاـَ  َمنْ  }  ٜٓ{ َذْنِبوِ  ِمنْ  تَػَقدَّ

 قاؿ ُب القياـ:
ـَ  َما َلوُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيبَانًا َرَمَضافَ  َقاـَ  َمنْ  }  ٜٔ{ َذْنِبوِ  ِمنْ  تَػَقدَّ

!، لكن  صلى اهلل عليو حضرة النيب قد يقوؿ البعض: إف الصائم يقـو
نظرتو أبعد من ذلك، فقد يكوف مريضًا ال يستطيع الصياـ، ولكن  وسلَّم

يكوف قد دخل ُب باب من أبواب  وهبذايستطيع القياـ ولو من قعود، 
صلى اهلل لنا على يد رسوؿ اهلل  سبحانو وتعالاؼبغفرة اإلؽبية الٍب فتحها اهلل 

 .عليو وسلَّم
أهنم عند اهلل إذا جاء اغبكمة الثالثة: اؼببلئكة مع رفعة قدرىم وعلو  ش

إل األرض ليشاركوا  اينزلو  أف سبحانو وتعالشهر رمضاف يستأذنوا من اهلل 
من ىؤالء اؼببلئكة صنٌف يقوؿ فيو ، و تبارؾ وتعالاؼبسلمْب ُب عبادهتم هلل 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 الن ورِ  ِمنَ  َوُىوَ  اْلُقْدِس، َحِظّبَةُ  ُيَسمَّى َمْوِضًعا اْلَعْرشِ  َحْوؿَ  تَػَعاَل  لِلَّوِ  ِإفَّ  }
 اَل  ِعَباَدةً  عز وجل اللَّوَ  يَػْعُبُدوفَ  تَػَعاَل  اللَّوُ  ِإالَّ  َعَدَدُىمْ  وُبِْصي اَل  َمبَلِئَكةٌ  ِفيَها

 ِإَل  يَػْنزُِلوا َأفْ  َربػَُّهمْ  اْسَتْأَذنُوا َرَمَضافَ  َشْهرِ  لََيايل  َكافَ  َفِإَذا َساَعًة، يَػْفتُػُروفَ 
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ـَ، َبِِب  َمعَ  فَػُيَصل وفَ  اأْلَْرِض، َلةٍ  ُكلَّ  فَػيَػْنزُِلوفَ  آَد  َأوْ  َمسَُّهمْ  َمنْ  َفُكل   اأْلَْرضَ  لَيػْ
 ٕٜ{ أََبًدا بَػْعَدَىا َيْشَقى اَل  َسَعاَدةً  َسِعدَ  َمس وهُ 

ولن يراىم وال يشعر هبم إال إذا   -من يب س ىؤالء اؼببلئكة أو يبس وه 
 .سعد سعادة ال يشقى بعدىا أبداً  -كاف من أىل الشفافية العالية 

ىا حضرة النيب؟صبل ة الَباويح   وصلى  مرةأوؿ  ىاصبل كيف صبلَّ
ىا ُب اليـو وصلى صباعة خلفو، وصبل ىا ُب اليـو الثاينصباعة خلفو، وصبل

اؼبسجد عن آخره، فصلى امتؤل وصلى صباعة خلفو، وُب اليـو الرابع  الثالث
 ؿ ؽبم:العشاء ودخل بيتو، وعند الفجر قا

َلَة، َشْأُنُكمْ  َعَليَّ  ىَبْفَ  لَْ  } َفِإنَّوُ   َعَلْيُكمْ  تُػْفَرضَ  َأفْ  َخِشيتُ  َوَلِكِبِّ  اللَّيػْ
َها فَػتَػْعَجُزوا  ٖٜ{ َعنػْ

ة، وكم صبلىا؟ بعض األئمة روى أنو نَّ سُ  وىي ،حٌب ال تعتربوىا فريضة
عبارة عن صبلىا شبانية، وبعضهم روى أنو صبلىا عشرين، لكن األمر كلو 

وف كبذلك أكتفي بركعتْب و ف أمشغوؿ أكنت ة فيصح لو  نَّ ة، وماداـ سُ نَّ سُ 
وصليت مائة ركعة فهل عليَّ شيء؟  ة، ولو زدتُ نَّ أخذُت نصييب من السُ قد 

 .أبداً  ليس ُب ذلك شيء
نية يقولوف: الثما  ذلك اػببلؼ بْب اؼبسلمْب، ألف البعضوال هبب ُب

 عشروف أصَّح.الأصَّح، واآلخروف يقولوف: 
الشيخ ؿبمد الغزايل رضبة اهلل عليو ذىب إليو صباعة ُب مسجد، وقالوا 
لو: لقد جئناؾ لتحكم بيننا، فهؤالء مصرين أف تكوف الَباويح شبانية، 
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وىؤالء مصرين أف تكوف الَباويح عشرين، فما رأيك؟ فقاؿ ؽبم: رأيي أف 
ا ىذ وخبلفكمة، نَّ عليها سُ  فتغلقوا اؼبسجد،، ألف الصبلة الٍب تتشاجرو 

 من الدين ُب قليل وال كثّب. ليس
َفاتػَُّقوا اهلل َما اْسَتَطْعُتْم "  :اهلليصلي ما يستطيع كما قاؿ  إنساففكل 

 التغابن(.ٙٔ" )
ىل توجد قراءة واردة عن رسوؿ اهلل أو عن صحبو الكراـ ُب ىذه 
الصبلة؟ أبداً، فلم يرد أهنم كانوا يصلوف كل ليلة جبزء، ول يرد أهنم كانوا 

 .كل صباعة على حسب جهدىمفبنصف جزء، ليلة يصلوف كل 
قالوا:  -إلقباؿ الناس عليهم  -اعبماعة اؼبعاصرين ُب اغبرمْب 

اف ُب الَباويح مرة كل يـو جبزء، لقرآف ُب شهر رمضُيستحسن أف لبتم ا
 ة واردة.نَّ جتهاد منهم وليس سُ الكن ىذا 
اؼبزمل( اؼبهم ٕٓ" ) َفاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمْنوُ "  قاؿ ُب األمر اعبامع:واهلل 

الصبلة كما  حٌب نؤديونتقن السجود،  ،ونتقن الركوع ،نتقن ما نقرأه أف
 .تبارؾ وتعالينبغي هلل 

 مع اعبماعة،يصلي الوتر  ال ،فبل مانع يزيد بعد ذلكأف  والذي يريد
ويذىب إما ُب آخر اؼبسجد أو ُب بيتو ويصلي ما يشاء، حٌب ولو ثبلشبائة 

 ركعة ُب الليلة. 
اإلماـ اعبنيد كاف ُيصلي كل ليلة ثبلشبائة ركعة، وسيدنا علي زين 

 فالباب مفتوح.ل ليلة ألف ركعة، وكانوا ؾبتهدين، العابدين كاف ُيصلي ك
لكن ال هبرب أحدًا أف يبشي على منهجو، ألف اؼبنهج اإلسبلمي 

 التيسّب.
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 ي في صالة التهجدهدي النبو ال -4
ة ـبصوصة خصَّ هبا شهر نَّ سُ  صلى اهلل عليو وسلَّمكاف لرسوؿ اهلل 

دائمة ُب رمضاف وُب ة نَّ رمضاف وىي صبلة الَباويح، وكاف لو ُب الليل سُ 
َوِمَن اللَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة َلَك "  غّب رمضاف طوؿ العاـ، ألف اهلل قاؿ لو:

َعَثَك َرب َك َمَقاًما ؿَبُْموًدا  افظ على صبلة اإلسراء( كاف وبٜٚ)" َعَسى َأْف يَػبػْ
 .التهجد

، ولذلك صبلة الَبا ويح بعد والتهجد يعِب الصبلة بعد القياـ من النـو
 العشاء، وىي غبكمة صحية قاؿ فيها أيضاً سيدنا رسوؿ اهلل:

 َٜٗوالصَّبلِة { اللَّوِ  ِبذِْكرِ  َطَعاَمُكمْ  أَِذيُبوا }
من  فضليهضم ما ُب اؼبعدة أ وال شيءبعد أف نأكل كبتاج للهضم، 

شياء الٍب تض ر األنبحث عن أف   منبدالً  ،تبارؾ وتعالالصبلة وذكر اهلل 
 اؼبعدة.

وكاف  الثانية عشرة،وصبلة التهجد تبدأ من منتصف الليل، من الساعة 
يقـو الليل حٌب تتوـر منو األقداـ، فتقوؿ لو السيدة  صلى اهلل عليو وسلَّم

 ا:رضي اهلل عنهعائشة 
ـَ  َما َلكَ  اللَّوُ  َغَفرَ  َوَقدْ  اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا َىَذا َتْصَنعُ  لَِ  }  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تَػَقدَّ

 َٜ٘شُكوًرا { َعْبًدا َأُكوفَ  َأفْ  ُأِحب   أََفبَل : َقاؿَ  تََأخََّر،
 ى نعمو وعلى عطاياه جل ُب ُعبله.يعِب أشكر اهلل عل

يصلي صبلة التهجد دبفرده، ولكننا لو  صلى اهلل عليو وسلَّمفكاف 
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هبوز أف أي نافلة من نوافل الصبلة فبل مانع، ألف  صليناىا ُب صباعة
لو كاف ُب اعبماعة نصليها ُب صباعة، ألف ىذا أنفع وأقرب للقبوؿ، ألنو 

موصوؿ باهلل وتقبل اهلل منو صبلتو، يقبل اهلل صبلة اعبماعة كلها من  رجل
 أجل ىذا الرجل، ولذلك ُحببت إلينا صبلة اعبماعة.

 السيدة عائشة تقوؿ كما روى عنها: وصبلة التهجد كم ركعة؟
َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَزِيُد ُب َرَمَضاَف َواَل ُب َغّْبِِه َعَلى  َما َكافَ } 

 ٜٙ{ِإْحَدى َعْشَرَة 
يصلي التهجد ال فالذي وواحدة وتر،  ،ثنْب شفعاو  ،شبانية هتجد

يُؤجل الشفع والوتر إل أف ولكن ، بعد صبلة العشاء يصلي الشفع والوتر
 :صلى اهلل عليو وسلَّميصلي التهجد، ؼباذا؟ قاؿ 

َلٍة { ُب  ِوتْػَرافِ  } اَل  لَيػْ
ٜٚ 

 وقاؿ ُب حديث آخر:
 ٜٛ{ اْجَعُلوا آِخَر َصبَلِتُكْم بِاللَّْيِل ِوتْػًرا} 

 وفقبل صبلة الفجر يك صبلةآخر لكن  ،صلي كما تشاء ُب الليل
 الوتر.

دبفردي، وأُريد أف  مع صباعة أوبعد العشاء نفرض أنِب صليت الوتر 
يعِب شفع، يكوف فُأصلي ركعة واحدة وُأسلم، فركعة مع ركعة ُأصلي بالليل، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ  ،ُأصلي كما أريدركعتْب، ٍب 
 ٜٜ{ بَلُة اللَّْيِل َمثْػَُب َمثْػَُب صَ } 
                                                           

 البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها 96
 عنوجامع الترمذي وأبي داود عن طلق بن علي رضي اهلل  97

 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 98



99 
 

ثنْب إثنْب، لكن افبل يصح أف ُأصلي ُب الليل أربع ركعات متواصلْب، 
حٌب أكوف قد مشيت على هنج رسوؿ  ،وبعد أف أنتهي أختم بواحدٍة وتر

 .صلى اهلل عليو وسلَّماهلل 
ؿُبَمٌَّد "  لذين يريدوف أف يكونوا ُب الدرجة الُعليا مع:لوصبلة التهجد 

ُب آخر سورة اهلل ولذلك يقوؿ لو الفتح( ٜٕ" ) َرُسوُؿ اهلل َوالَِّذيَن َمَعوُ 
ِإفَّ َربََّك يَػْعَلُم أَنََّك تَػُقوـُ أَْدَّن ِمْن ثُػُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُو َوثُػُلَثُو َوطَائَِفٌة "  اؼبزمل:

اعبماعة الذين يريدوف أف يكونوا معك، اؼبزمل( ٕٓ" ) ِمَن الَِّذيَن َمَعكَ 
 وبافظوا على ىذه الصبلة.

د أف يكوف مع رسوؿ اهلل ُب الدار اآلخرة، وُب اعبنة وبافظ ييُر  لذياف
صلى ثنتْب، وليس شرطًا شبانية، قاؿ اعلى التهجد طوؿ العاـ ولو ركعتْب 

 :اهلل عليو وسلَّم
َقظَ  َمنِ  } يًعا رَْكَعتَػْْبِ  َفَصلََّيا اْمَرأََتوُ  َوأَيْػَقظَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  اْستَػيػْ  ِمنَ  ُكِتَبا صبَِ

اِكرِينَ  اِكَراتِ  َكِثّبًا اللَّوَ  الذَّ  ٓٓٔ{ َوالذَّ
ولو  اؼبقامات العشرة ُب سورة األحزاب، فيصليوىو أعلى مقاـ ُب 

ثنتْب فقط، واؼبهم كلو ُب اؼبداومة، أف اإلنساف يداـو على ىذا اركعتْب 
ـٌ رفعت لو يـووكما ورد باألثر: ))، العمل القيامة  منَ َصلَّى باللَّْيِل َوالنَّاُس نَِيا

 مبيناً بعض فوائد صبلة التهجد: صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ ، ((األعبلـ
َلُكْم، الصَّاغِبِْبَ  َدَأبُ  َفِإنَّوُ  اللَّْيِل، ِبِقَياـِ  َعَلْيُكمْ  }  َوَتْكِفّبٌ  اللَِّو، ِإَل  َوقُػْربَةٌ  قَػبػْ

َهاةٌ  لِلسَّيَِّئاِت، ، َعنِ  َوَمنػْ اءِ  َوَمْطَرَدةٌ  اإِلٍبِْ  ٔٓٔ{ اعبََْسدِ  َعنِ  لِلدَّ
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أىل الغرب قاموا بعمل حبث كل ىذا ُب صبلة التهجد، ولذلك 
: لو أف اإلنساف ناـ فَبة تزيد عن ست ساعات ول يستيقظ فيها يقولوف فيو

مرة ويتحرؾ، يكوف قلبو ُب حالة خطرة، ألف القلب يكوف ُب حالة ىبوط  
 .كلي

افظة على شباب صبلة الفجر للمسلمْب ىي صبلة احمل !!سبحاف اهللو 
 ،وُيصلي ،ألف اإلنساف يقـو ويدخل اغبماـ ويتوضأالقلب على الدواـ، 

الطبيعية، حٌب ولو رجع  فتتحرؾ كل أعضاء اعبسم والقلب يصل إل حركتو
 ُأخرى فيحافظ على شباب القلب على الدواـ. وناـ مرة

نسأؿ اهلل عز وجل أف هبعلنا من أىل صبلة القياـ، وأف يوفقنا دوماً 
قتداء بسنة سيد األناـ، وأف هبعلنا رفقاءه يـو القيامة، وجّبانو ُب دار لبل

 السبلـ.
 االعتكاف -5

ُب  صلى اهلل عليو وسلَّممها لنا رسوؿ اهلل من أعظم القربات الٍب علَّ 
عتكاؼ يعِب اإلقامة الكاملة ُب اؼبسجد، ؼبدة شهر رمضاف االعتكاؼ، واال

 وال حٌد أعلى. ليس لو حٌد أدّنفتطوؿ أو تقصر، 
يعتكف ُب كل عاـ ُب العشر األواخر من  صلى اهلل عليو وسلَّمكاف و 

اعتكف فيها ها إل جوار اهلل تعال يشهر رمضاف، وُب السنة الٍب انتقل ف
 عشرين يوماً.

عتكاؼ ُب العشر األواخر من رمضاف، لكن فأفضل أوقات اال
 من أوقات العاـ. هبوز ُب أي وقتاالعتكاؼ 
 لو شروط: اؼاالعتك
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أف يكوف ُب مسجد تُقاـ فيو اعبمعة واعبماعة، ألنو لو   الشرط األوؿ:
يضطر يـو اعبمعة أف ينتقل إل سكاف ُب مسجد ال ُتصلى فيو اعبمعة 

 آخر فيو صبعة، فيخرج من اعتكافو.مسجد 
أف وبافظ على اعبماعات، ُسئل ُب ذلك  ويلـز عليو ما داـ معتكفاً 

ما عن اؼبعتكف الذي ال ُيصلي رضي اهلل عنهاس بن عباهلل سيدنا عبد 
 .((ىو ُب النار))اعبمعة وال اعبماعة، قاؿ: 

ولذلك  ؟!!كيف يكوف معتكفًا وال يصلي اعبمعة وال يصلي اعبماعة
 بد أف يكوف االعتكاؼ ُب مسجد تقاـ فيو اعبمعة واعبماعة. ال

، وبعد أف يكوف اؼبعتكف على وضوء وعلى طهارة كاملة الشرط الثاين:
 كعٍب ربية اؼبسجد ينوي االعتكاؼ.أف ُيصلي ر 

كاؼ ال ينبغي لو أف يتحدث مع أحد فبن حولو ُب فإذا نوى االعت
أو ُب  ،أو ُب االقتصاد ،من أحاديث الدنيا، كأف يتكلم ُب السياسة حديث

أي ناحية، وال هبوز اغبديث إال إذا كاف ىناؾ سؤااًل شرعيًا يستوضح 
 ي يريد معرفتو.حكمو، أو أمٌر ضرور 

أو  ،يشغل نفسو بذكر اهلل، سواٌء باالستغفار ماذا يعمل اؼبعتكف؟
سبحاف اهلل واغبمد هلل وال إلو إال بالتسبيح والتحميد والتقديس هلل، فيقوؿ: )

 صلى اهلل عليو وسلَّمأو بتبلوة القرآف، أو بالصبلة على النيب ( اهلل واهلل أكرب
 يشغل لسانو بأي طاعة هلل. ..

يعِب عاكف وعاكف وال ينبغي لو أف يبكث صامتا ألنو معتكف، 
 .سبحانو وتعالوبذكر اهلل  ،بد أف يشتغل باهلل بلفعلى طاعة اهلل، 

بعد عليو إذا ربدث معو شخص، فيكوف قد خرج من االعتكاؼ، و 
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 أف ينوي االعتكاؼ مرًة ُأخرى.نتهاء اغبديث ا
ُب العشر األواخر من شهر  عتكاٌؼ كاملا واالعتكاؼ لو عدة أنواع:

فشرطو أف ال يكوف ىناؾ تعطيٌل ألعمالو  عملووىذا ؼبن أراد رمضاف، 
 اغبياتية الدنيوية، أو ىناؾ تعطيٌل لعمل اجملتمع ُب حاجة إليو.

ُب  رأيت معتكفًا وجاءين يسألِب الشيخ الغزايل رضبة اهلل عليو يقوؿ:
عتكافك ُب اقلت لو: ؟ فقاؿ يل: صيديل، فما وظيفتك، فقلت لو: شيء

 صيدليتك لتنقذ اؼبرضى أول من اعتكافك ُب اؼبسجد ىنا.
الناس  ، لكنول يعد مشغوالً  ،لذين ُأحيلوا على اؼبعاشلاؼبسجد ىنا 

جائز أف تأتيو أي ف ،الطبيب الذي ُب اؼبستشفىوبتاجونك للعبلج، ومثلو 
ال  !اؼبساجد؟حالة الطوارئ، فهل نغلق الطوارئ وقبلس كلنا نعتكف هلل ُب 

 هبوز.
يستغِب عن العمل، لكن اجملتمع ال يستغِب عن قد فإذا كاف ىو نفسو 

 بل ينبغي عليو االعتكاؼ.، فىذا العمل
من عشرين المن ىذه األمور يدخل ُب يـو  إذا ل يكن عنده شيء

قبل صبلة اؼبغرب وينوي االعتكاؼ، وال ىبرج من إل اؼبسجد رمضاف 
 العيد.اؼبسجد إال بعد صبلة 

ال ىبرج لتشييع جنازة ولو كاف قريبًا لو، وال ىبرج لعيادة مريض ألنو قد 
ويظل ُب طاعة اهلل على الدواـ  ،اعتكف هلل، فبل ىبرج ألي أمر من األمور

 ُب ىذه الفَبة.
لو أف نفرض أنو ال يستطيع االعتكاؼ ُب العشر األواخر كلهم، 

سجد وينوي االعتكاؼ ويظل أو قبل اؼبغرب اؼب يعتكف ليلة فيدخل اؼبغرب
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أف يعمل كل  ة الفجر، فيكوف قد اعتكف ليلة، وهبوزُب اؼبسجد إل صبل
 ليلة بنفس الكيفية.

االعتكاؼ بالنهار، يدخل أف ينوي بالليل، فيجوز لو  يعملض أنو َب نف
 ذاف اؼبغرب. أاؼبسجد ُب أوؿ النهار وينوي االعتكاؼ إل 
فلو أف ينوي وال مع ىذا،  ،نفرض أنو ال يريد أف يكوف مع ىذا
وأي وقت اإلنساف منا يدخل االعتكاؼ ُب أي وقت يدخل فيو اؼبسجد، 

ويشغل  ،فيو اؼبسجد وال يزاؿ دقائق على إقامة الصبلة، ينوي االعتكاؼ
عتكاؼ الذي نفسو ُب ىذا الوقت بطاعة اهلل وعبادة اهلل ويأخذ أجر اال

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ فيو 
 ٕٓٔ{ اعتكف ُفواَؽ ناقٍة فكأمبا أعتَق نسمًة من ولِد إظباعيلَ من } 

دخل اؼبسجد ُب أي يولذلك اإلنساف اؼبسلم الكيس الفطن الفقيو، 
نوي على الفور االعتكاؼ، شرط أف مبكراً، وي ، وخاصة يـو اعبمعةيـو
 .سبحانو وتعالأو هلل  ،مع اهلل وعل حديثهب

قد جعل كل أوقاتو بعد دخوؿ  وهبذه الكيفية سيكوف اإلنساف اؼبؤمن
 .سبحانو وتعالاؼبسجد طاعة واعتكاؼ هلل 

 عمرة في رمضانال -ٙ
ُب آخر أعواـ حياتو باؼبدينة اؼبنورة نوى  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ 

ألنو ل وبج  (حجة الوداع)حج بيت اهلل اغبراـ، وىي اغبجة الٍب تسمَّى 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمبعدىا 

يستأذنونو ُب أف  صلى اهلل عليو وسلَّموذىب الناس إل حضرة النيب 
                                                           

 نقلو الشوكاني في السيل الجرار، وأورده العقيلي 039
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مرأة وقالت: يا رسوؿ اهلل إين أُريد أف ايكونوا معو ُب ىذا اغبج، فذىبت 
؟ قالت: صلى اهلل عليو وسلَّمأحج معك، فقاؿ  : ىل لك زوج؟ ػ يعِب ؿبـر

صلى ، فقاؿ ا يأٌب بعدكتتب ُب غزوة كذا، وؼبَّ ا نعم، قاؿ: أين ىو؟ قالت: 
 : اهلل عليو وسلَّم

 ٖٓٔ{ َمِعي َحجَّةً  تَػْقِضي َرَمَضافَ  ُب  ُعْمَرةً  ِإفَّ  }
ُب شهر رمضاف، فإف عمرًة ُب رمضاف تعدؿ  يعِب قومي بعمل عمرة

 .حجة معي
أف الشريف لنا فيو وقفاٌت طفيفة، الوقفة األول ىذا اغبديث الصحيح 

علَّم اؼبسلمْب أصبعْب كما أخرب رب العاؼبْب أف  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
" َفاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكْنُتْم ال تَػْعَلُموَف ال يعملوا أمرًا إال إذا سألوا: " 

 النحل(.ٖٗ)
بدوف  ا الزماف أف الناس هبتهدوفأعظم آفات ىذ ،وكبن ُب ىذا الزماف

سأؿ هلل، وال ُيكلف خاطره أف يمعرفة ُب كتاب اهلل وال ُب دين وال ُب شرع ا
 أحد العلماء، وهبادؿ ووباجج.

فلو كلنا وقفنا عند سؤاؿ العلماء األجبلء ما حدث  ؟!!فلماذا يا أخي
 خبلٌؼ وال اختبلٌؼ بْب رجلْب وال بْب طائفتْب من اؼبسلمْب.

ـبالفًا للشرع   ئاً بدوف أف يسأؿ، وكاف ىذا الشيءولو فعل اإلنساف شي
 ذلك، فبل نعمل شيئاً وعليو إشبو وإٍب من اتبعو لو تبعو أحٌد ُبكاف آشباً، 

 بدوف سؤاؿ.
أف اؼبرأة عندما ربج  ناأخرب  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب األمر الثاين أف 

                                                           
 رضي اهلل عنوصحيح البخاري عن جابر  030
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، زوجها حجة الفريضة ال  ،بنها إذا كاف بالغاً، أو أبوىااأو  ،بد ؽبا من ؿبـر
تبارؾ أو خاؽبا، وؿبـر يعِب وبـر عليو أف يتزوج هبا ُب شرع اهلل  ،أو عمها

 .وتعال
أقل من طبسة اؼبرأة إذا كانت الكبلـ وصفَّو العلماء اغبكماء  ىذا

ال تُعطي تأشّبة ألي إمرأة أقل  اآلف السفارة السعوديةولذلك وأربعْب سنة، 
 من طبسة وأربعْب إال إذا كاف معها ؿبـر تثُبت أحرميتو.

األئمة اجملتهدين ومنهم اإلماـ فإف وما فوؽ اػبمسة واألربعْب، 
أخذوا من أدلة ُأخرى واردة عن رسوؿ اهلل أنو  رضي اهلل عنوالشافعي 

ثنْب أو ثبلثة من النساء ا داـ معهايكفيها أف يكوف معها رُفقًة صاغبة، ما
.  الصاغبات فتسافر وال ربتاج إل ؿبـر

العمرة ُب رمضاف و  ،ة، واغبج فريضةنَّ لعمرة سُ أف ا الثالث واألخّباألمر 
 رسوؿ اهلل لكن ال ُتسقط الفريضة.تعدؿ ُب األجر وُب الثواب حجة مع 

وكبن نرى ُب ىذا الزماف شركات السياحة تروِّج مع الناس أصبعْب أف 
ويقولوف لو: يؤدي عمرة ُب رمضاف، ويكوف قد حج، من ل يستطع اغبج 

وىل كانوا يقولوف: اغباج أبو بكر ؟! هبذا اللقبفما شأين اغباج فبلف، 
ولو حدث لقلنا:  ،ل وبدث ىذا !واغباج عمر واغباج عثماف واغباج علي؟

 باأللقاب. لذلك ال شأف لناوالصائم فبلف،  ،واؼبزكي فبلف ،اؼبصلي فبلف
ة، ول افلنى ألف ركعة ة واغبج فريضة، فلو أف رجبًل صلَّ نَّ لكن العمرة سُ 

 ال. !ريضة العشاء، ىل تغنيو األلف ركعة عن فريضة العشاء؟ي فُيصلِّ 
طبسمائة عمرة ُب رمضاف، ول يؤدي فريضة اغبج  أدَّى رجلولو 

تساوي ُب ؟! ال، ىي الواجبة عليو، فهل ىذه العمرات تُغِب عن فريضة اغبج
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 األجر والثواب حجة مع رسوؿ اهلل، ولكن ال ُتسقط الفريضة.
ينبغي للمؤمن أف يستدين ؽبا، فيشَبط اإلسبلـ وإذا كانت الفريضة ال 

ؼبن يؤدي فريضة اغبج أف يكوف ىذا اؼباؿ زائد عن نفقاتو، ونفقات أىلو 
ويقوؿ ؽبم: تصرفوا حٌب  جع، فبل يَبكهم ُب البيت بدوف شيءحٌب ير 
 وبتاجوف إليو حٌب ترجع. لكن ال بد أف توفر ؽبم كل شيءأرجع، 

العمرة والٍب فإف غبج ال ينبغي بدين، إذا كاف افاغبج ؼبن استطاع، و 
 ىا، ألف ىذا مناُب ؼبفاىيم اإلسبلـ.ينبغي أف أستدين ألداء الة نَّ ىي سُ 
اغبج  ةوسبق لو أداء فريض ،العمرة ُب رمضاف ؼبن تيسر لو األسبابف

 أنو مكلف بأداء فريضة اغبج.يعرؼ بشرط أف أو ل يسبق، 
عْب اغبج إل بيتو اغبراـ، وزيارة أف ييسر لنا أصب تبارؾ وتعالنسأؿ اهلل 

 روضة حبيبو اؼبصطفى عليو أفضل الصبلة وأًب السبلـ.
 األشفية القرآنية -7
ماذا فبد لكل مؤمن أف يقف وقفًة مع نفسو، قرأنا كتاب اهلل،  ال

نستفيد بو ُب حياتنا وُب نفوسنا وأجسامنا وقلوبنا طواؿ العاـ لخرجنا منو 
 .!إف شاء اهلل؟حٌب يأٌب العاـ اؼبقبل 

جعل لؤلجساـ أمراض، وجعل عبلجها فيما ىبرج  سبحانو وتعالواهلل 
ىبرج من  من حيواف، ومن البحار، ومن كل شيءو  ،من األرض من نبات

 :صلى اهلل عليو وسلَّمعال األرض، قاؿ 
 ٗٓٔ{ِشَفاًء  َلوُ  َوَضعَ  ِإالَّ  َداءً  َيَضعْ  لَْ  اللَّوَ  َفِإفَّ  َتَداَوْوا، اللَِّو، ِعَبادَ  يَا }

واألمراض األشد خطورة على بِب اإلنساف والٍب استشرت ُب ىذا 
                                                           

 جامع الترمذي وسنن أبي داود عن أسامة بن شريك رضي اهلل عنو 034
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َقْد "  أمراض القلوب وأمراض النفوس، وعبلجها ُب قوؿ اهلل: ؛الزماف
 يونس(.ٚ٘)" َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ُب الص ُدوِر 

ما الذي يعاِب الشك الذي ُب صدر اإلنساف، أو اػبوؼ أو القلق أو 
ُب لذلك دواء يوجد الضجر أو اؽبم أو الغم وما شابو ذلك؟ ال 

َونُػنَػزُِّؿ ِمَن طبيب من أطباء األجساد، فأين أدويتها؟ " عند ، وال اتالصيدلي
سراء( ل يُقل اهلل عز وجل: اإلٕٛ)" اْلُقْرَآِف َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرضْبٌَة لِْلُمْؤِمِنَْب 

وننزؿ من القرآف ما ىو دواء، ألف الدواء إذا تعاطاه اؼبرء قد يأٌب بالشفاء 
ألف الذي أنزؽبا ىو اهلل  ،شفاٌء ؿبقق لكن أشفية القرآف ،!زيد الداءوقد يُ 

 .سبحانو وتعال
فتعالوا ننظر ُب اغباجة إليها اآلف،  أشفية القرآف ىي الٍب كبن ُب أمسّ 

 من األمراض الٍب نعاين منها أصبعْب. القرآف ما يعاعبولنعرؼ  ةتروشال
 االستغفار

ظبو اىذا شفاء نوح( ٓٔ)" اْستَػْغِفُروا َربَُّكْم " قاؿ اهلل تعال: 
يُػْرِسِل " ، وىذا واحدنوح( ٓٔ)" ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا االستغفار، وماذا يعاِب؟ " 

وىذا َويُبِْددُْكْم بَِأْمَواٍؿ "  ثنْب:اوىذا نوح( ٔٔ)" السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا 
َوهَبَْعْل " وىذا طبسة، " َوهَبَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت " وىذا أربعة: " َوبَِنَْب "  ثبلثة:

 نوح( وىذا السادس.ٕٔ)" َلُكْم أَنْػَهاًرا 
إذا كاف تقيًا نقيًا يشغل بالو ُب الذي يشغل بالو؟  اإلنساف ُب الدنيا ما

عند خروج الروح كيف مر اآلخرة، كيف أخرج من الدنيا؟ البداية والنهاية أ
ُب اغبساب واؼبيزاف و ُب اؼبوقف العظيم كيف يكوف حايل؟ تكوف اػباسبة؟ و 

اْستَػْغِفُروا َربَُّكْم " فاهلل أمنها لنا هبذا الشفاء:  كيف يكوف حايل؟والصراط،  
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يغفر لئلنساف الذنوب ويسَب لو ما داـ سنوح( ٓٔ)" ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا 
وىذا ، سبحانو وتعالالعيوب، فتكوف لو البشرى يـو لقاء عبلـ الغيوب 

 .أوؿ عبلج ؽبمٍّ يتملك اؼبؤمنْب
حٌب األنبياء، فقد كاف سيدنا يوسف ، اػباسبة سوءزباؼ؟ من  فباأنت 

 يوسف(.ٔٓٔ)" تَػَوفَِِّب ُمْسِلًما َوَأغْبِْقِِب بِالصَّاغِبَِْب يقوؿ: " و  يدعو
تبارؾ ؟ الذي يداـو على االستغفار هلل ومن الذي يضمن حسن اػباسبة

 يضمن اؼبغفرة ويضمن أمور اآلخرة. وتعال
الناس ُب الدنيا ماذا يريدوف؟ يريدوف اؼبياه ليشربوا ويزرعوا ويربوا كل ما 

اغبياة، وبتاجوف إليو من نباتات وحيوانات، ويريدوف اؼباؿ الذي ىو عصب 
من  ف األوالد ألهنم زينة اغبياة الدنيا، ويريدوف أف يكونوا ُب شيءويريدو 

حديقة، واغبديقة فيها حبّبة صناعية أو أهنار،  كمنزؿ وحولورؼ العيش،  ت
يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم " فما الذي وبقق كل ىذه الطلبات؟ االستغفار: 

 نوح(.ٔٔ)" ِمْدَراًرا 
صر أف الزمن اعبيولوجي تغّب ألجلنا، ولذلك من فضل اهلل علينا أىل م

فأصبحت مصر واعبزيرة العربية من اؼبناطق اؼبمطرة، وأثيوبيا أصبحت من 
 .يغّب وال يتغّبفمن أين ىذا؟! سبحانو  ،اؼبناطق اعبافة

حٌب ال لباؼ  ،من الذي يرسل اؼبطر ويتحكم ُب اؼبطر؟ اهلل عز وجل
 أننا ُب رعاية اهلل وعناية اهلل. لمونع

عندما يأٌب اؼباؿ مدد من اهلل، سيكوف نوح( ٕٔ)" َويُبِْددُْكْم بَِأْمَواٍؿ " 
ق صاحبو ُب إنفاقو فيما يُرضي اهلل، ولن ينفقو ُب اؼبعاصي ماؿ مبارؾ، ويوفَّ 
ينفقو ُب حج بيت اهلل، وينفقو ُب باب من أبواب لكن وال اؼبخالفات، 
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أو ُب صلة األرحاـ، أو ُب  ،أو باب من أبواب اػبّب، أو ُب بر الوالدين ،الرب
 .سبحانو وتعالرعاية األيتاـ، ما داـ اؼباؿ جاء إمداد من اهلل 

لكن الكثرة فيو، فقد يكوف اؼباؿ قليل  اً باؼباؿ فليس شرطاهلل وإذا مدَّ 
نسوا أهنم يبارؾ اهلل فيو فُيغِب عن الكثّب، وىي مشكلة اؼبسلمْب اآلف 

ربكة ، والاقتصاد اؼبسلمْبمْب، وأساس الربكة، مع أهنا ُصلب معايش اؼبسل
َوَمْن يَػتَِّق اهلل هَبَْعْل َلُو "  الزيادة؟ من تقوى اهلل: يعِب الزيادة، ومن أين تأٌب

ليس فبا وبسبو ىو وال الطبلؽ( ٖ-ٕ) " ـَبَْرًجا َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال وَبَْتِسبُ 
 يُعده، بل من حيث ال وبتسب.

نوح( ٕٔ)" َويُبِْددُْكْم بَِأْمَواٍؿ َوبَِنَْب " من اهلل: وإذا كاف األوالد مددًا 
لوين ما ال أطيق، وال هبعلوين وال وُبمِّ  ،سينشأوف بررة وأتقياء، ال أضبل نبهم

وُب راحة باٍؿ من  ،ُب ىم وغم على الدواـ، بل أجدىم دائمًا كما ُأحب
 .تبارؾ وتعالجهتهم ألهنم مدٌد من اهلل 

نوح( كل ما رببوف، ٕٔ)" َوهَبَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوهَبَْعْل َلُكْم أَنْػَهارًا " 
 يقوؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمولذا كاف 

يَا أَيػ َها النَّاُس تُوبُوا ِإَل اللَِّو َواْستَػْغِفُروُه، َفِإينِّ أَتُوُب ِإَل اللَِّو، َوَأْستَػْغِفرُُه ُب } 
 ٘ٓٔ{ ةٍ ُكلِّ يَػْوـٍ ِماَئَة َمرَّ 

باالستغفار، وما قدر اعبرعة؟ يستغفر  يود كل ىذه األمور علييُر  فالذي
 كل يـو وليلة.مائة مرة  

 فيجوزمن شرطو الوضوء،  يسبنا أنو جعل االستغفار ل اهللومن رضبة 
شرطو اعبلوس ُب اؼبسجد، فأستغفر وأنا  يس منأف أستغفر بدوف وضوء، ول
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اؼبهم أف ال أقل عن مائة مرة تيسّباً للمؤمنْب،  ،ماشي، وأستغفر وأنا جالس
 ستغفار، وأداـو على ىذا الشفاء.ا

بَػُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما  " قاؿ اهلل تعال ُب كتابو العزيز:  َوَما َكاَف اهلل لِيُػَعذِّ
بَػُهْم َوُىْم َيْستَػْغِفُروَف  من يداـو على االستغفار األنفاؿ( ٖٖ)" َكاَف اهلل ُمَعذِّ

رضي اهلل حاجة تعكر صفوه أبداً، ولذلك سيدنا عمر بو يبكن أف تنزؿ  فبل
تبارؾ لو نزلت صاعقة من السماء، ل تنزؿ على مستغفر هلل  كاف يقوؿ:  عنو

 .!وتعال
ألف االستغفار ىو األماف الباقي لنا، فكيف أترؾ األماف وىو عمل 

اهلل عليو صلى قاؿ ! ؟سبحانو وتعاليسّب وسهل، ووُببو حضرة الرضبن 
 ُب شرح ىذه الروشتة القرآنية: وسلَّم

 َىمٍّ  ُكلِّ  َوِمنْ  ـَبَْرًجا، ِضيقٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َلوُ  اللَّوُ  َجَعلَ  ااِلْسِتْغَفاَر، َلِزـَ  } َمنْ 
 ٙٓٔوَبَْتِسُب { اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َوَرَزَقوُ  فَػَرًجا،

فاؼبؤمن الذي ، ألنو لن يكلفنا شيء، ؟ أبداً فهل نَبؾ ىذا الشفاء
أكرمو اهلل بإحياء ليايل وأياـ شهر رمضاف عليو أف يدمي االستغفار هلل 

 .سبحانو وتعال
الصيغة  وىناؾ، ال مانع (أستغفر اهلل)لو قلت: وأستغفر بأي صيغة، 

( أستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو اغبي القيـو وأتوب إليو)النبوية: 
 : عليو وسلَّمصلى اهلل ىذه يقوؿ فيها و 

 ِإلَْيوِ  َوأَتُوبُ  اْلَقي وـُ، اغبَْي   ُىوَ  ِإال ِإَلوَ  ال الَِّذي اْلَعِظيمَ  اللَّوَ  َأْستَػْغِفرُ : َقاؿَ  } َمنْ 
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 ٚٓٔالزَّْحِف { ِمنَ  َفارًّا َكافَ  َوِإفْ  ُذنُوبُُو، َلوُ  ُغِفَرتْ  َثبلثًا،
 الذنوب.فإف اهلل سيغفر لو ىذه حٌب لو فرَّ من ميداف القتاؿ، 
صلى اهلل عليو  قاؿ فيو حضرة النيب وىناؾ سيد االستغفار الذي

 :وسلم
َأْف تَػُقوَؿ: اللَُّهمَّ أَْنَت َريبِّ اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتِِب َوأَنَا  َسيُِّد ااِلْسِتْغَفار} 

ِمْن َشرِّ َما  َعْبُدَؾ، َوأَنَا َعَلى َعْهِدَؾ َوَوْعِدَؾ َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبكَ 
، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنيب َفاْغِفْر يل، ِإنَُّو اَل يَػْغِفُر لَ  َصنَػْعُت، أَبُوءُ  َك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ

يَػْوِمِو قَػْبَل  َفَماَت ِمنْ  ا هِبَاِمَن النػََّهاِر ُموِقنً  َوَمْن َقاؽَبَا، قاؿ: الذ نُوَب ِإالَّ أَْنتَ 
اللَّْيِل َوُىَو ُموِقٌن هِبَا َفَماَت قَػْبَل  فَػُهَو ِمْن َأْىِل اعبَنَِّة، َوَمْن َقاؽَبَا ِمنَ  َأْف يُبِْسيَ 

 ٛٓٔ{ فَػُهَو ِمْن َأْىِل اعبَنَّةِ  َأْف ُيْصِبحَ 
منت دخوؿ اعبنة، حٌب أكوف قد ض أقولو ُب الصباح وُب اؼبساء

( ِإْف ُىَو َٖوَما يَػْنِطُق َعِن اؽْبََوى )" ويكوف معي كارت ضماف من الذي: 
 النجم(.ٗ-ٖ) "ِإال َوْحٌي يُوَحى 

غفرين الشاكرين غبضرتو نسأؿ اهلل عز وجل أف هبعلنا من عباده اؼبست
 وحْب. ُب كل وقت

 عالج ضيق الصدر
شفاٌء لكل ما ُب الصدور، نأخذ شفاءًا آخر من القرآف، والقرآف فيو 

 .سبحانو وتعالألنو نور نزؿ من حضرة العزيز الغفور 
تعرض ؼبضائق وضغوط عصبية ونفسية ال  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
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ؾبنوف، ومرة عليو تتحملها اعبباؿ، مرة يقولوف عليو ساحر، ومرة يقولوف 
ولكن اهلل عز وجل  ،عليها أوصاؼ ىو نفسو ل يردَّ  .. كاىن  عليو يقولوف

 .ؼبعزتو عنده تولَّ بذاتو الرد عليها
" َوَما ُىَو ِبَقْوِؿ َشاِعٍر قَِليبل َما تُػْؤِمُنوَف " فيقوؿ اهلل: يقولوف: شاعر، 

َوال ِبَقْوِؿ َكاِىٍن قَِليبل َما َتذَكَُّروَف " فيقوؿ اهلل: يقولوف: كاىن، اغباقة( و ٔٗ)
َوَما َصاِحُبُكْم " فيقوؿ اهلل: العقل،  ليس سوي ُب اغباقة( ويقولوف:ٕٗ)" 

 م.ليهفيتول اهلل بذاتو الرد عالتكوير( ٕٕ)" دبَْجُنوٍف 
صلوات ريب وكانوا أحيانًا يبشوف وراءه ويتباروف ُب سبو وشتمو 

حٌب أهنم ذات مرة وينتظروا أف يرد عليهم ليزدادوا فبل يرد، ، وتسليماتو عليو
جاءه فهم، يرد عليلم ف قولوف: مذمم،مشوا خلفو وأخذوا يمن اؼبرات 

فقاؿ  ،أحدىم وأمسكو من كتفو وقاؿ لو: أنا أقوؿ ىذا الكبلـ لك أنت
 اظبي ؿبمد!، وكاف يقوؿ:لو: أنت تشتم مزمم، وأنا 

 َيْشِتُموفَ  ؟!َوَلْعنَػُهمْ  قُػَرْيٍش، َشْتمَ  َعِبِّ  اللَّوُ  َيْصِرؼُ  َكْيفَ  تَػْعَجُبوفَ  َأاَل } 
ًا، ًا َويَػْلَعُنوفَ  ُمَذفبَّ  ٜٓٔؿُبَمٌَّد { َوأَنَا ،ُمَذفبَّ

كلنا وبدث لنا ىذه اؼبضائق، فأحيانًا يكوف الواحد منا مع زوجتو ُب و 
ىُبرج  ، وقددَّة ال يعلم مداىا إل اهلل ويتغّب صدرهانعيٍم مقيم، وربدث مش

 ُب ىذه الظروؼ. الثبلث الٍب معو طلقة من الطلقات
بن أو البنت ىبرج اإلنساف عن مشاعره، وأحيانًا ضغوط وأحيانًا اال

فهناؾ ألف الناس نفوسهم ليست صافية،  ،يتعرض ؽبا اإلنسافالٍب العمل 
الَبقي على أكتاؼ اآلخرين، والوصوؿ إل رضا الرئيس  وؿباوالتوشايات، 
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 على حساب كثّب من اؼبرؤسْب، فهذه أمور تتعب اإلنساف.
سيعطيك ؟ ية؟ ىل ُب الصيدلياتىذه الضغوط النفسما عبلج 

 استمريت على اؼبهدئات ستصبح مدمناً.لو و مهدئات، 
" ة النيب ولنا أصبعْب: أراد اهلل عز وجل أف يضع غبضر  ؟العبلجفما 

" اغبجر( ما العبلج؟ ٜٚ)" َوَلَقْد نَػْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَؾ دبَا يَػُقوُلوَف 
( َواْعُبْد َربََّك َحٌبَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقُْب ِٜٛمَن السَّاِجِديَن ) َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك وَُكنْ 

 اغبجر(.ٜٜ-ٜٛ) "
 كم صنف عندنا ُب ىذه الروشتة؟ ثبلثة.

أحسن اغبجر( ٜٛ) "َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك األمر األوؿ: التسبيح، " 
عبلج يقي من وحر الصدر وما يتعرض لو اإلنساف من ضغوط عصبية 

فَػَلْوال أَنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمَسبِِّحَْب "  يقوؿ: واهللونفسية وبشرية التسبيح، 
َعثُوَف ٖٗٔ) ألنو كاف ُب )الصافات(  (ٗٗٔ)" ( لََلِبَث ُب َبْطِنِو ِإَل يَػْوـِ يُػبػْ

 ،ظلمة بطن اغبوت، وظلمة الليل ،لماتكاف ُب ثبلث ظفقد  ، كبّبة  ضائقة
 حر، ومن دخل بطن اغبوت كيف ىبرج؟!!.وظلمة الب

سبحانو التسبيح هلل ُب شدة شديدة، مالذي أنقذه منها؟ فكاف 
واغبمد  ،سبحاف اهلل)أو  (سبحاف اهللأف يقوؿ اإلنساف: ) ، والتسبيحوتعال

 (.إال باهلل العلي العظيمواهلل أكرب، وال حوؿ وال قوة  ،وال إلو إال اهلل ،هلل
يقوؿ الٍب نقوؽبا عقب الصبلة ثبلثة وثبلثْب مرة،  (سبحاف اهلل)وكلمة 

 ُب كنهها:صلى اهلل عليو وسلَّم الرسوؿ 
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 السََّماَواتِ  بَػْْبَ  َما سَبْآَلَفِ  لِلَّوِ  َواغبَْْمدُ  اللَّوِ  َوُسْبَحافَ  اْلِميَزاَف، سَبْؤَلُ  لِلَّوِ  } اغبَْْمدُ 
 َٓٔٔواأَلْرِض {

وخّبات ومربات لقائلها عند اهلل  ما بْب السماء واألرض حسناتسبؤل 
 . سبحانو وتعال

على منواؽبا حٌب الٍب يتمسك هبا اإلنساف ويبشي  فهذه األشياء األول
 إف شاء اهلل. يذىب عنو كل ضيق

أو  ،ف اإلنساف لو تعجب من أمرأنا نولذلك كاف سلفنا الصاّب يعلمو 
أحد  قاؿ يل  ( فلوسبحاف اهلل) أمر يعرضو لضيق، فأوؿ ما ينطق بوأصابو 

سبحاف اهلل تطفئ نار الغيظ بداخلي ف (سبحاف اهلل)كلمة تغيظِب أقوؿ: 
 كن فيكوف.  بلـ أناجي بو حضرة من يقوؿ للشيءعلى الفور، ألهنا ك
 السجوديعِب ُتدمي  اغبجر(ٜٛ" )وَُكْن ِمَن السَّاِجِديَن " األمر الثاين: 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمهلل، والسجود أقرب موطن إلجابة الدعاء، قاؿ 
َعاِء، ُب  َفاْجَتِهُدوا َسَجْدًبُْ  ِإَذا}   َٔٔٔلُكْم { ُيْسَتَجابَ  َأفْ  َقِمنٌ  َفِإنَّوُ  الد 

 :صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ 
َعاءَ  فََأْكِثُروا َساِجٌد، َوُىوَ  َربِّوِ  ِمنْ  اْلَعْبدُ  َيُكوفُ  َما أَقْػَربُ }   ٕٔٔ{ الد 

ما ، و تبارؾ وتعالُب حالة السجود نكوف ُب حالة قرب قريب من اهلل 
ث باهلل، فيكشف عِب داـ أنِب ُب حالة قرب أدعو اهلل وأنادي اهلل وأستغي

من خلق  ، وكل كرب أصابِب من أحدوكل ضيقٍ  ،وكل ىمٍ  فورًا كل غٍم،
  على الدواـ.اهلل، وأصبح ُب رعاية اهلل وعناية اهلل
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 سنن البيهقي والنسائي عن عبد اهلل بن العباس رضي اهلل عنهما 000
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واليقْب غبجر( اٜٜ)" َواْعُبْد َربََّك َحٌبَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقُْب " األمر الثالث: 
إياؾ أف تَبؾ عبادة اهلل إل أف يأتيك اؼبوت وأنت على فىنا يعِب اؼبوت، 

 عبادة اهلل.
َمَع الَِّذيَن اتػََّقْوا  ِإفَّ اهللَ " إذا كاف مع اهلل، كاف اهلل معو:  ألف اإلنساف

 النحل(.ٕٛٔ)" َوالَِّذيَن ُىْم ؿُبِْسُنوَف 
 قليل ُب مبناه، عظيم ُب فائدتو وعطاياه وجدواه. ،دواٌء عظيم

وأف يبؤل  ،نسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا سعة الصدور، وشرح الصدور
م وال ين ال خوٌؼ عليهقلوبنا نورًا على نور، وأف هبعلنا دائمًا وأبدًا من الذ

 ىم وبزنوف.
 على الصالة في وقتها ةالمحافظ -8

 ف ونستمسك بو لنناؿ رضاء الرضبن؟لبرج بو بعد رمضا ما أىم شيء
ىذا السؤاؿ، مئونة كفانا   رضي اهلل عنوبن مسعود سيدنا عبد اهلل 

، فقاؿ: يا رسوؿ صلى اهلل عليو وسلَّمفسأؿ خّب من ُسئل وخّب من أجاب 
 إل اهلل؟اهلل ما أحب األعماؿ 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقاؿ 
 ِٖٔٔلَوْقِتَها { الصَّبَلةُ  }

ِإفَّ الصَّبلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب ِكَتابًا "  ألف الصبلة قاؿ فيها اهلل:
تات ىو الذي يتقبل ىذه الركعات الذي وضع التوقيالنساء( ٖٓٔ)" َمْوُقوتًا 

إلنساف ا هبب أف ال يؤخِّرلذلك ، سبحانو وتعالالسجدات، وىو اهلل و 
 .شرعي الصبلة عن وقتها إال لعذر
                                                           

 البخاري ومسلم 000
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الئحة أعذار شرعية وضعها خّب  ألف ىناؾفباب األعذار ليس مَبوكًا 
 الربية، وىي اؼبتعمدة ُب اغبضرة اإلؽبية.

بل ثواب وال فسيصبح األمر ب اً لنفسو أعذار كل إنساف ـ  لكن لو قدَّ 
ال،  أف يؤدي الصبلة لوقتها ُب يـو العيد؟ مثبًل: ىل لرجٍل منا ُعذر ،عقاب

 أف ال تفوتنا الصبلة ُب وقتها.فيجب فر ولو كنا سنسا ،لْبألننا غّب مشغو 
ولكن أضبط األمور حبيث أف ال أترؾ أف نتنزَّه وننزه األوالد، ال مانع 

 الصبلة ُب وقتها.
كاف ُب سفر، وكاف شديد   صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 

يبحثوف عن اؼباء، حٌب ال ينزؿ ىو ومن  رجاؿالنظاـ، فكاف يرسل أمامو 
معو إال على موضع فيو ماء، فسيدنا ببلؿ قاؿ لو: وجب الظهر، فقاؿ: ىل 

 معكم ماء؟ قالوا: ال، قاؿ: نتيمَّم ونصلي.
اؼباء الذين يبحثوف عن اؼباء عادوا وقالوا: يا رسوؿ اهلل بيننا وبْب ف

فننتظر حٌب نصل إل  - كيلومَب ٕ ومرحلة يعِب حوايل  -مرحلًة واحدة 
 :صلى اهلل عليو وسلم فقاؿظر إل رد الذي ال ينطق عن اؽبوى، ىناؾ، وان

 ٗٔٔ{ أَبْػُلُغوُ  اَل  َلَعلِّي يُْدرِيِِب  } َوَما
وىذا أف أمشي حٌب أصل إل ىذا اؼبكاف؟!، يعِب من الذي يضمن يل 

وعنده فسحة من  ،ُب العملمنا الكبلـ وبدث معنا أيضاً، فيكوف الواحد 
ُيصلي، وكل عمل فيو مكاف للصبلة، فيتكاسل أف ىبلع حذاءه الوقت أف 

 وقد البيتأصلي عندما أعود للبيت، فإذا رجع إل ويقوؿ: س ،ضأويتو 
ف اهلل سيحييك أىل ضمنت لكن يكوف جوعاف، فيقوؿ: حٌب أتغذى، 

                                                           
 مسند أحمد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 004
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 .فالصبلة لوقتها ،تؤدي ما عليك ػبالقك وباريك؟ الحٌب 
ُعذٌر شرعي، كأف  ذاف ُأصلي ُب اغباؿ، إال إذا كاف معيعندما وبْب األ

بعد إذنكم نصف قوؿ ؽبم: يفبل  يعطي الناس أمواؿ،بنك يكوف موظف ُب 
، تبارؾ وتعالكوف مقصراً عند رب العزة يىذا  ساعة حٌب ُأصلي، فلو عمل

 ُأصلي الظهر. عمليألف مصاّب العباد أول، وبعد أف أهني 
فهو ينزؿ لُيصلي الظهر ُب وقتو، أف طائرة وغّب معقوؿ لسائق قطار أو 

أعذار شرعية، لكن ما داـ ليس يل  معو رخصة القصر ورخصة اعبمع، ىذه
 عذر فُأصلي الصبلة لوقتها.

اؼباء ُب البيت كثّب من الناس يقوؿ: وىناؾ نقطة جوىرية أخرى، ف
!! وُيصلي ُب البيت، مع أف ؟، فما الذي ىُبرجِب إل اؼبسجدواؼبصبلة ىنا

 ذات يـو قاؿ ألصحابو: صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ 
 بِالصَّبَلةِ  آُمرَ  ٍُبَّ  فَػُيْحَطَب، حِبََطبٍ  آُمرَ  َأفْ  نَبَْمتُ  َلَقدْ  بَِيِدهِ  نَػْفِسي } َوالَِّذي
 َعَلْيِهمْ  فَُأَحرِّؽَ  رَِجاؿٍ  ِإَل  ُأَخاِلفَ  ٍُبَّ  النَّاَس، فَػيَػُؤَـّ  َرُجبًل  آُمرَ  ٍُبَّ  ؽَبَا، فَػيُػَؤذَّفَ 

 ٘ٔٔبُػُيوتَػُهْم {
من البيت فكل  خروجكأنت من غبظة اؼبسجد؟!! ال ُتصلي ُب  ؼباذا

 :صلى اهلل عليو وسلَّمسيئة، قاؿ تغفر و  ،خطوة حبسنة ودرجة
طَبًْسا ، َوُب ُسوِقِو ُف َعَلى َصبلَتِِو ُب بَػْيِتوِ اعَبَماَعِة ُتَضعَّ َصبَلُة الرَُّجِل ُب } 

ْسِجدِ فَ َوَذِلَك أَنَُّو ِإَذا تَػَوضََّأ  ،َوِعْشرِيَن ِضْعًفا
َ
 الَ  َأْحَسَن الُوُضوَء ٍُبَّ َخرََج ِإَل اؼب

َعْنُو هِبَا  َوُحطَّ  ،ا َدَرَجةٌ  رُِفَعْت َلُو هبَِ ِإالَّ  ُط َخْطَوةً ، لَْ ىبَْ ىُبْرُِجُو ِإالَّ الصَّبَلةُ 
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ُه: اللَُّهمَّ لَْ تَػَزِؿ  َخِطيَئٌة، َفِإَذا َصلَّى ـَ ُب ُمَصبلَّ بلَِئَكُة ُتَصلِّي َعَلْيِو َما َدا
َ
اؼب

 ٙٔٔ{ ، َواَل يَػَزاُؿ َأَحدُُكْم ُب َصبَلٍة َما انْػَتَظَر الصَّبلَةَ َصلِّ َعَلْيِو، اللَُّهمَّ اْرضَبْوُ 
صبلة اعبماعة أبداً، ىذا األجر؛ أجر لن آخذ فلو صليت ُب البيت 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 
 َٚٔٔدَرَجًة { َوِعْشرِينَ  ِبَسْبعٍ  اْلَفذِّ  َصبَلةَ  تَػْفُضلُ  اعبََْماَعةِ  } َصبَلةُ 

ظّب، وال يغيب عن والفذ يعِب الذي وصل إل درجة تقوى ليس ؽبا ن
 قاؿ:ما مقدار ىذه الدرجة يا رسوؿ اهلل؟ اهلل طرفة عْب، 

َرَجتَػْْبِ  بَػْْبَ  } َما  َٛٔٔواأْلَْرِض { السََّماءِ  بَػْْبَ  َكَما الدَّ
 ىي درجات ُب اعبنة.

صبلة اعبماعة مضمونة القبوؿ، فلو أف واحدًا فيها تقبَّل اهلل كذلك 
ىذا إف فاهلل صبلة الكل، فإذا ل يوجد، قبل يؤلجل ىذا الرجل فصبلتو، 

وىذا  ،وىذا حضر ُب السجود ،وىذا حضر ُب التبلوة ،حضر ُب الركوع
منهم صبلًة كاملة فيقبلها ويقبل صبلة اهلل يأخذ فحضر ُب التشهد، 

 اعبميع.
مضمونة القبوؿ على الدواـ، لذلك أحرص ما كبرص فصبلة اعبماعة 

إال الصبلة عن وقتها األوؿ  أف ال نؤخر؛ رنا إل أف نلقى اهللعليو طواؿ عم
 .صلى اهلل عليو وسلَّمشرعي وارٌد عن رسوؿ اهلل  لعذر

 المداومة على تالوة القرآن
فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمْنُو "  :ما يصلح لنالنا ُب القرآف ألنو يعرؼ اهلل قاؿ 
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 ،جعل لنفسك كل يـو دقائق لتبلوة القرآف، اؼبهم أف تداـواؼبزمل( إٓ" )
بعد رمضاف اؼبصاحف كلها توضع ُب  لكنرمضاف، شهر ُب  فالكل يقرأ

 سيشكوناو  أحد! اؼبخزف حٌب يأٌب عليها الَباب والعنكبوت وال يفتحها
َوَقاَؿ الرَُّسوُؿ يَا َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي ازبََُّذوا َىَذا اْلُقْرَآَف "  فيقوؿ القرآف: القرآف،

 الفرقاف( يعِب ىجروا ىذا الكتاب.ٖٓ)" َمْهُجوًرا 
 :صلى اهلل عليو وسلم قاؿ حضرة النيب فكم نقرأ منو؟

 ِمنَ  ُكِتبَ  آيَةٍ  دبِاَئةِ  َقاـَ  َوَمنْ  اْلَغاِفِلَْب، ِمنَ  ُيْكَتبْ  لَْ  آيَاتٍ  ِبَعْشرِ  َقاـَ  َمنْ  }
 ٜٔٔ{ اْلُمَقْنِطرِينَ  ِمنَ  ُكِتبَ  آيَةٍ  بِأَْلفِ  َقاـَ  َوَمنْ  اْلَقانِِتَْب،

والقانتْب يعِب العابدين هلل سبحانو وتعال، واؼبقنطرين ىم الذين يكوف 
 نتاجهم من اغبسنات بالقنطار عند رب العزة تبارؾ وتعال.ا

 ، إف كافيعِب صفحة ُب القرآف !هل يصعب علينا قراءة عشر آيات؟ف
، اؼبهم أنِب  ،ُب وقت العصر ، أوُب وقت الظهرأو  ،ُب الصباح أو قبل النـو

 أواظب على عشر أيات 
يكوف  فأظن أف اؼبؤمن الذي يعجز عن قراءة عشر آيات كل يـو

ال ينفع فيو التأنيب عندما  مقصر ُب حق نفسو، وسيؤنب نفسو ُب يـو
يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فَػرَّْطُت ُب َجْنِب "  ويرى اؼبنزلة فيقوؿ: يرحل من الدنيا

 !.ىذا العمر؟ كنت ُأضيع  ؼباذاالزمر( ٙ٘" ) اهللِ 
حٌب ولو دخل اعبنة فعندما يرى منزلتو ويرى اؼبنازؿ العالية، يقوؿ: ؼباذا  

وال أنفقها ُب طاعة اهلل حٌب أناؿ ُب الدنيا كنت أضيع ىذه األوقات كلها 
 !.ىذه الدرجات الرفيعة الٍب جعلها اهلل لعباده اؼبخلصْب؟
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ديبْب على الصبلة ُب وقتها، ؿبافظْب نسأؿ اهلل عز وجل أف نكوف م
ة حبيبو نَّ لبًا لرضاء اهلل، متبعْب سُ وة كتاب اهلل، عاملْب دبا فيو طعلى تبل

 ومصطفاه.
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 

 
  



121 
 

 الباب الخامس
 ليلة القدر

  



122 
 

 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م98/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  90

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ليلة القدر

َلِة اْلَقْدِر )"  ِم اهلل الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ ِبسْ  ( َوَما أَْدرَاَؾ َما ِٔإنَّا أَنْػَزْلَناُه ُب لَيػْ
َلُة اْلَقْدِر ) ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر ٕلَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ  القدر(.ٖ-ٔ) "( لَيػْ

أف ىناؾ ليلة ُب ىذا الشهر الكرمي ىي خٌّب  سبحانو وتعالأخرب اهلل 
 .سبحانو وتعالمن ألف شهٍر ُب طاعة اهلل وعبادة اهلل 

ألف اهلل عز وجل أنزؿ فيها كتاباً ِلَ وصفها اهلل تعال بأهنا ليلة القدر؟ 
قدر، ألمٍة ذات قدر، أنزؿ فيها القرآف الكرمي على  وذا قدر، على نيٍب ذ

 ػبّب أمة ُأخرجت للناس. ،أرسلو للناس أصبعْب خّب نيبٍ 
سبحانو بأهنا ُتسمى ليلة القدر ألف الذي يكرمو اهلل وىناؾ رأٌي آخر 

بد أف يكوف لو قدٌر كبٌّب عند  ويرى أنوارىا ويطلع على أحواؽبا، ال وتعال
حق أف يتمتع دبا أعدَّه اهلل ، فيكوف صاحب قدر ألنو يستسبحانو وتعالاهلل 
 لة القدر.لي ُب

أف اؼببلئكة الذين ينزلوف ُب ىذه الليلة من وأيضًا ىناؾ رأٌي ثالث، 
السماء إل األرض ليشاركوا اؼبؤمنْب ُب ىذه الليلة، ىم اؼببلئكة الذين ؽبم 

اؼببلئكة العاديْب، وال اؼببلئكة غّب األكابر  واقدٌر عند اهلل ُب السماء، ليس
 عز وجل، فهم أعلى اؼببلئكة قدراً وشأناً عند رب العاؼبْب، وإمبا ينتقيهم اهلل

 .سبحانو وتعالعند اهلل ألهنم ينزلوف يبلغوف اؼبؤمنْب سبلـ اهلل 
أف اؼببلئكة تنزؿ ُب ىذه الليلة بكثافٍة بالغة، حٌب أف وىناؾ رأٌي رابع، 
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ُب اللغة يعِب ضيق،  (قدر)األرض تزدحم من كثرة نزوؿ اؼببلئكة، وكلمة 
 ثرة نزوؿ اؼببلئكة ُب ىذه الليلة على عباد اهلل اؼبؤمنْب.فاألرض تضيق من ك

أنو ُب إحدى الغزوات ُجرح  صلى اهلل عليو وسلَّموورد عن النيب 
صلى ، وكاف من حب النيب رضي اهلل عنوالصحايب اعبليل سعد بن معاٍذ 

لو أف أقاـ لو خيمة ُب مسجده اؼببارؾ، وأتى هبيئة لتمريضو  اهلل عليو وسلَّم
وإذا باألمْب جربيل ، صلى اهلل عليو وسلَّمف قريبًا منو وربت مبلحظتو ليكو 

 ينزؿ ويقوؿ: 
 السََّماِء، َأْىلُ  دبَْوتِوِ  اْسَتْبَشرَ  فَػَقدِ  اْليَػْوـَ؟ أُمَِّتكَ  ِمنْ  َماتَ  َمنْ  ؿُبَمَُّد، يَا} 

 َدنًِقا، أَْمَسى فَػَقدْ  ُمَعاٍذ، ْبنَ  َسْعدَ  ِإال َأْعَلُموُ  ال: فَػَقاَؿ صلى اهلل عليو وسلم
 ٕٓٔ{ ِ  اللَّو َرُسوؿَ  يَا قُِبضَ : فَػَقاُلوا َسْعٌد؟ فَػَعلَ  َما

 وُب رواية أخرى:
 َفَخرَجَ  الرَّضْبَِن؟ َعْرشُ  َلوُ  َواْىتَػزَّ  السََّماءِ  أَبْػَوابُ  َلوُ  فُِتَحتْ  الَِّذي َىَذا } َمنْ 

 َٕٔٔماَت { َقدْ  فَػَوَجَدهُ  َسْعدٍ  ِإَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيب  
وذىبوا لدفنها،  ،صلى اهلل عليو وسلَّموصلى عليها النيب  ،وىيأوا اعبثة

يبشي على أطراؼ أصابعو وىم ُب  صلى اهلل عليو وسلَّمفرأى الصحابة النيب 
 انتهاء تشييعها عن ذلك، فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم:اعبنازة، فسألوه بعد 

ُعوفَ  نَػَزؿَ  َلَقدْ  }  َوِطُئوا َما ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  ِجَناَزةَ  َشِهُدوا َمَلٍك، أَْلفَ  َسبػْ
 ٕٕٔ{ يَػْوَمِئذٍ  قَػْبلَ  اأَلْرضَ 

َلتْ  َلمَّا: رضي اهلل عنو َقاؿَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  وَعنْ   ْبنِ  َسْعدِ  َجَناَزةُ  ضبُِ
                                                           

 مسند إسحاق ومصنف ابن أبي شيبة عن عائشة رضي اهلل عنها 093
 الحاكم في المستدرك وفضائل الصحابة البن حنبل 090
 فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل رضي اهلل عنو 099
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 فَػبَػَلغَ  قُػَرْيَظَة، َبِِب  ُب  غِبُْكِموِ  َوَذِلكَ  َجَناَزَتُو، َأَخفَّ  َما: اْلُمَناِفُقوفَ  َقاؿَ  ُمَعاذٍ 
 :فَػَقاؿَ  صلى اهلل عليو وسلم النَّيبَّ  َذِلكَ 

 ٖٕٔ{ رَبِْمُلوُ  َكاَنتْ  اْلَمبَلِئَكةَ  ِإفَّ  }
هبعل األرض تضيق من كثرهتم،  ليلة القدرفكثرة نزوؿ اؼببلئكة ُب 

ماذا يفعل لة الزحاـ من كثرة نزوؿ اؼببلئكة، أي لي ،ولذلك ظُبيت ليلة القدر
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ  ىؤالء اؼببلئكة؟

َلةُ  َكاَنتْ  } َوِإَذا  ُب  فَػيَػْهِبطُ  السَّبلـُ، َعَلْيوِ  ِجرْبِيلَ  عز وجل اللَّوُ  يَْأُمرُ  اْلَقْدرِ  لَيػْ
 َظْهرِ  َعَلى اللَِّواءَ  فَػيُػرِْكزُ  َأْخَضُر، ِلَواءٌ  َوَمَعُهمْ  اأَلْرضِ  ِإَل  اْلَمبلِئَكةِ  ِمنَ  َكْبَكَبةٍ 

َها َجَناحٍ  ِماَئةَ  َوَلوُ  اْلَكْعَبِة، َلِة، تِْلكَ  ُب  ِإال يَػْنُشُرنُبا ال َجَناَحافِ  ِمنػْ  اللَّيػْ
َلةِ  تِْلكَ  ُب  فَػيَػْنُشُرنُبا  َعَلْيوِ  ِجرْبِيلُ  فَػَيُبث   اْلَمْغِرِب، ِإَل  اْلَمْشرِؽَ  فَػُيَجاِوزافِ  اللَّيػْ
َلةِ  هِ َىذِ  ُب  اْلَمبلِئَكةَ  السَّبلـُ   َوُمَصلٍّ  َوقَاِعٍد، قَاِئٍم، ُكلِّ  َعَلى فَػُيَسلُِّموفَ  اللَّيػْ
 ٕٗٔاْلَفْجُر { َيْطُلعَ  َحٌبَّ  ُدَعاِئِهمْ  َعَلى َويُػَؤمُِّنوفَ  ُيَصاِفُحونَػُهْم، َوَذاِكرٍ 

 عندما سألو أصحابو: صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ  مٌب تكوف ىذه الليلة؟
 ٕ٘ٔ{اأْلََواِخِر  اْلَعْشرِ  ُب  اْلَتِمُسوَىا} 

هبلس بعد صبلة الصبح دومًا ليقص  صلى اهلل عليو وسلَّموكاف النيب 
 عليو أصحابو الرؤيات الصاغبة الٍب رأوىا ُب ىذه الليلة، فقاؿ ؽبم:

 فَػْلَيَتَحرََّىا ُمَتَحرِّيَها َكافَ  َفَمنْ  اأْلََواِخِر، اْلَعْشرِ  ُب  تَػَواطََأتْ  َقدْ  ُرْؤيَاُكمْ  َأَرى }
 ٕٙٔ{ اأْلََواِخرِ  اْلَعْشرِ  ِمنَ 
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ُيخرب لُسئل عن ليلة القدر، فدخل صلى اهلل عليو وسلَّم الرسوؿ و 
صلى ثنْب من اؼبنتظرين، فقاؿ اأصحابو بليلة القدر، فحدث خبلؼ بْب 

 :اهلل عليو وسلَّم
َلةِ  أِلُْخربَُكمْ  َخَرْجتُ  ِإينِّ  }  ،فَػرُِفَعتْ  َوُفبَلٌف، ُفبَلفٌ  َتبَلَحى َوِإنَّوُ  اْلَقْدِر، بَِليػْ

ًرا َيُكوفَ  َأفْ  َوَعَسى  ٕٚٔ{َلُكُم  َخيػْ
 بلؼ يرفع اػبّب النازؿ من السماء.فاػب

 ليلة القدر؟ صلى اهلل عليو وسلَّم ورسولاهلل عزوجل، و ؼباذا ل وبدد 
 غبكٍم كثّبة نذكر بعضها على سبيل التيسّب:

أواًل: ليلة القدر كل العال اإلسبلمي ليس متفقًا عليها، فاليـو عندنا 
الثالث ، وبعض الببلد اإلسبلمية عندىم ليلة الرابع والعشرينليلة مثبًل 

 فالليل غّب موحد ُب كل الببلد اإلسبلمية.والعشرين، 
ىذا علمو عند ريب ُب كتاب ال  !ىل كل بلد من ىؤالء ؽبا ليلة قدر؟

 وال ينسى.يضل ريب 
، فكل واحد منا من اؼبسلمْب لو نعم ىل كل واحد فينا لو ليلة قدر؟

 خاصة بو سيكاشفو اهلل تعال هبا.ليلة قدر 
لكن ، العشر األواخر ويكفي ليلة القدرفلو عرفنا ىذه الليلة سنناـ ُب 

يريدنا أف قبتهد ُب العبادة ُب العشر األواخر، ولذلك عمَّ علينا الليلة  اهلل
 حيي العشر صبيعاً.لنُ 

فقد ذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل ، ُب يـو اعبمعة كما عمَّ علينا ساعة اإلجابة
 عليو وسلم يـو اعبمعة فقاؿ:

                                                           
 صحيح البخاري وسنن الدارمي عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو 097
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َيْسَأُؿ اللََّو تَػَعاَل َشْيًئا،   يُػَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُىَو َقاِئٌم ُيَصلِّي، الَ ِفيِو َساَعةٌ } 
 ٕٛٔ{ ِإالَّ َأْعطَاُه ِإيَّاهُ 
وؿ أيـو اعبمعة كلو، من الدعاء ما ىذه الساعة؟ تركها لنجتهد ُب 

صبلة الفجر إل صبلة العشاء لعل اهلل عز وجل أف هبعلنا ُب ساعة اإلجابة 
 ويستجيب لنا.
بعض يقوؿ: كبيي الليايل الوترية، فمن عرفك أف لياليك الولذلك 

أف ة ُأخرى، فاألحوط غّبؾ عنده ليايل وتريفالوترية ىي الٍب فيها ليلة القدر؟ 
 .أحيي الليايل العشر كلها ألضمن إحياء ليلة القدر

ة مغفرة، فإف اهلل يغفر الذنوب ؼبن أحياىا، وليلة ثانياً: ليلة القدر ليل
 .يستجيب اهلل فيها الدعاءفإجابة الدعاء، 
في غزوة وصل إل سيد الرسل واألنبياء، ف ال أحد مناو  ،وكبن بشر

ُأحد ضربوه وأنزلوا لو أسنانو األمامية واػبلفية، والدـ نزؿ على األرض، 
دع عليهم يا رسوؿ اهلل، وىم يعرفوف اوأصحابو قالوا لو: وأشاعوا أنو قُتل، 
 قاؿ: فأف دعاءه ؾباب، 

 ٜٕٔ{ وفَ مُ علَ م ال يَ هُ نػَّ إِ ي، فَ ومِ قَ أىد ِ  مَّ هُ اللَّ } 
 :أخرى وُب رواية

 ٖٓٔ{ وفَ مُ علَ م ال يَ هُ نػَّ إِ ي، فَ ومِ قَ ر لِ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ } 
كبن نفعل ، لكن ىل !وه فيوصنعل يرض أف يدعو عليهم مع ما 

حدثت يروف أنفسهم أهنم من الصاغبْب، وإذا معظم اؼبسلمْب ! ؟ذلك
                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 098
 عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو شعب اإليمان للبيهقي 099
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الرجل الذي  ىذا صادؼ أفو آخر أو خبلؼ، وبْب أحد  ومشكلة بين
ُب أوالده، أو  بلؼ ُأصيب ُب جسمو، أو أصيب بشيءحدث معو اػب
ودعائي  ،غضيب عليو بسببُب مالو، فيقوؿ: ما حدث لو  ُأصيب بشيء

 لدعائو. اهلل استجابو  ،ل نفسو وليَّاً من أولياء اهللجعيعِب  !!،عليو
ال، ىل لو أنك ويل من أولياء اهلل تدعو على مسلم يؤمن باهلل؟ لكن 

 على من أسلم باهلل. ال تدعوا ، أو على كافر، لكنتدعو على يهودي
 :صلى اهلل عليو وسلَّموالدعاء لو شروط لئلجابة، قاؿ 

 َٖٔٔرِحٍم { َقِطيَعةِ  أَوْ  بِِإٍبٍْ  َيْدعُ  لَْ  َما لِْلَعْبدِ  ُيْسَتَجابُ  يَػَزاؿُ  اَل  }
اً، فبل يستجيب اهلل ؽبذا الدعاء، أف يفعل ذنب إنسافإذا دعى على 

أف يقطع رضبو، فبل يستجيب اهلل لو ىذا الدعاء، وىذا  إنسافوإذا دعا على 
وبدث كثّبًا بْب السيدات بصفة خاصة، ربدث مشكلة بينها وبْب سلفتها 

وىذا اظبو ىا، وال يزور  هابنأف يقطعها ا ،فتدعو عليهاأو قريبتها أو جارهتا 
 ىذا ُب اإلسبلـ؟ ال. يصحقطيعة رحم، وىل 

ليلة القدر إل أف يصل اإلنساف إل ما وصل إليو أخفى اهلل ولذلك 
حٌب ولو كاف  يدعو إال فيما وببو اهلل ويرضاه، فبل -على قدره  -رسوؿ اهلل 

يدعو لو باؽبداية كما فعل سيدنا رسوؿ  ، فبداًل من أف يدعو عليوعدٌو لو
 صلى اهلل عليو وسلم.اهلل 

دع اهلل أف اؿ اهلل قاؿ: يا رسو  رضي اهلل عنوسيدنا سعد بن أيب وقاص 
 علِب مستجاب الدعوة، فقاؿ لو روشتة بسيطة:هب

ْعَوِة { ُمْسَتَجابَ  َتُكنْ  َمْطَعَمكَ  َأِطبْ  َسْعدُ  يَا }  ٕٖٔالدَّ
                                                           

 صحيح مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 000
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أنت  بن أيب وقاص ُب آخر عمره ُكفَّ بصره، فقاؿ لو من حولو:سعد 
قاؿ: أكره أف ال أرضى بقدر اهلل ! ؾباب الدعوة فلم ال تدعو لنفسك؟

 !.وتعال تبارؾ
يعِب طاؼبا ىو قدر يل ذلك وبذلُت كل احملاوالت دوف فائدة، فأنا 
أرضى بقضاء اهلل، وىذا الرجل الذي وصل للدعوة اؼبستجابة، فهل يدعو 

 على غّبه؟ ال.
جعل اهلل عز وجل ىذه الليلة لنجتهد فيها ُب الطاعات ُب العشر  اً إذ

 حدثتبعضهم لبعضهم إذا  اؼبسلموف ُب هتديد األواخر كلها، وال يستغلها
ُب ليلة القدر، وانتظر وعدؾ وما  كدعو عليسأمشكلة، فيقوؿ: أنا  بينهم

السماء ربت أمرؾ ! يا أخي وىل السماء ربت أمرؾ؟ لكنيحدث لك، س
إذا دعيت للمؤمنْب، ودعيت باػبّب للمسلمْب أصبعْب، لكن تدعو بالشر 

 هبوز وال يرضاه رب العاؼبْب. أو بالضر أو باإلٍب ألحٍد من اؼبسلمْب فهذا ال
نسأؿ اهلل عز وجل أف هبعلنا صبيعًا ُب ىذا العاـ من أىل ليلة القدر، 

ابة واالستجابة ُب ليلة وأف هبعل لنا عنده قدر، وأف يكتبنا من أىل اإلج
 القدر.

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
 

  

                                                                                                                                                                      
 معجم الطبراني عن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنو 009
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م00/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  96

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ليلة القدر في استجابة الدعاء

إجابة  إف اهلل عز وجل يعطي للمسلمْب الذين وبيوف ليلة القدر
 وال يرد أحدًا منهم خائبًا ما ،فإف اهلل عز وجل يبسط يده للداعْبالدعاء، 
نها سيد األولْب واآلخرين، سيدنا ؿبمد أتى بشروط اإلجابة الٍب بيَّ داـ قد 

 .صلى اهلل عليو وسلَّم
كبو  صفاء القلب من كل شيء إلجابة الدعاء، ىو وأوؿ شرط

بد أف يكوف عند اإلنساف تسامٌح ُب صدره  اآلخرين، ومع صفاء القلب ال
 عبميع من أساء إليو من اؼبسلمْب.

صلى اهلل التسامح ىو أساس إجابة الدعاء ُب ىذه الليلة، وقد كاف 
لدواـ ُب ُيضرب بو اؼبثل األعظم على ا - كما تعلموف - عليو وسلَّم

 التسامح حٌب مع أعدائو.
ُب إحدى غزواتو، وعند الظهّبة أنزلت  صلى اهلل عليو وسلَّمفقد كاف 

ي بْب جبلْب، ونظر النيب السماء مطراً، وقعد اعبيش يسَبيح قليبًل ُب واد
و قد ابتلت باؼباء، مبلبسإل شجرة ُب الوادي، وكانت  صلى اهلل عليو وسلَّم

ق السيف ُب ُغصٍن من فخلع ثيابو اػبارجية ونشرىا على الشجرة، وعلَّ 
 أغصاهنا، وناـ ربتها.

تصادؼ أف رجبًل من الفرساف اؼبشهورين ُب اعبزيرة العربية كلها و 
كاف من صبلة أفراد القبيلة الٍب تنازع النيب ورباربو، ،  اغبَْاِرثِ  نُ بْ  َغْوَرثُ يسمى 
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قًا سيفو، فنظر الرجل من فوؽ اعببل، فرأى النيب نائمًا ربت الشجرة ومعلَّ 
أنزؿ ، فقاؿ ُب نفسو: ىذه فرصة وليس حولو حراس وال جنود وال خدـ

 وأُريح العرب صبيعاً منو.وأقتلو 
نزؿ وأمسك بسيف النيب، وكانت العرب مع اعباىلية الٍب انتشرت 

، يعِب !اعباىلية رغمبينهم، إال أهنم كانوا ال يغدروف، ليس عندىم غدر 
ليس رجبًل وال  مستحيل أف يقتل رجبًل من وراء ظهره، فيشنعوا عليو أنو

وف بد أف تك وكانوا يشتهروف بالفروسية، والفروسية الشهمًا وال فارساً، 
 وجهاً لوجو.
فقاؿ صلى اهلل عليو ك مِب يا ؿبمد؟ الرجل النيب وقاؿ: من يبنع فأيقظ

 وسلم بقوؿ تتزلزؿ منو اعبباؿ:
 صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  فََأَخَذهُ  َيِدِه، ِمنْ  السَّْيفُ  َفَسَقطَ  } اللَُّو،

؟ يَبْنَػُعكَ  َمنْ : فَػَقاؿَ   ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأفْ  أََتْشَهدُ : َقاؿَ  آِخٍذ، َكَخّْبِ  ُكنْ : َقاؿَ  ِمِبِّ
 يُػَقاتُِلوَنَك، قَػْوـٍ  َمعَ  َأُكوفَ  َواَل  أُقَاتَِلَك، اَل  َأفْ  أَُعاِىُدؾَ  َوَلِكِبِّ  اَل،: َقاؿَ  اللَُّو؟

 ِعْندِ  ِمنْ  ِجْئُتُكمْ  َقدْ : َقاؿَ  َأْصَحاِبِو، ِإَل الرَُّجُل  َفَذَىبَ : َقاؿَ  َسِبيَلُو، َفَخلَّى
 ٖٖٔالنَّاِس { َخّْبِ 

إهنا البضاعة الٍب ضبلها لنا حضرة النيب،  !ما ىذه األخبلؽ النبيلة؟
 وأمرنا أف كبملها ُب كل بقاع األرض. 

فالرجل ذىب لقومو وىو يقوؿ: يا قـو لقد جئُتكم من عند خّب 
 .!الناس

عندما ذىب إل فأشد  الناس تساؿباً،  صلى اهلل عليو وسلَّمفكاف النيب 
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أىل لكن الطائف يدعو أىلها إل اإلسبلـ بعد أف كذَّبو أىل مكة، و 
اهلل  الطريق يناجي جانب منوقف ُب  وعند عودتوالطائف كذبوه وآذوه، 

 ويقوؿ:
 أرَحمَ  يا وَىواين على الناسِ  حيَلٍب وِقلةَ  قُػوٌَّب َضعفَ  } اللَُّهمَّ إليَك أْشكو

سَتضَعفَْب، إل َمن َتِكُلِب إل  الراضِبَْب، وأنتَ  أرَحمُ  الراضِبَْب، أنتَ 
ُ
رب  اؼب

ـْ إل َصديٍق َقريٍب َملَّْكَتو  َعُدوٍّ يَػَتَجهَُّمِب يَػْلقاين بالِغْلظِة والَوجِو الَكريِو، أ
إْف ل يُكْن بَك َغَضٌب عليَّ فبل أُبايل، غَّب أفَّ عافيَتَك أوَسُع يل،  أْمري،

َمواُت، وأشَرَقْت لو الظُلماُت، أعوُذ بنوِر َوْجِهَك الذي أضاَءْت لو الس
نيا واآلِخرِة أْف يَنزَِؿ يب غَضُبَك، أو وبَِلَّ يب َسَخُطَك،  أمرُ  وصَلَح عليو الد 

 ٖٗٔ{ ولَك الُعْتىب حٌب تَػْرضى، وال َحوَؿ وال ُقوَة إالَّ بكَ 

 لو: ملك اعبباؿ، وقاؿ تبارؾ وتعالفأنزؿ اهلل 
ِو صلَّى ، فقاَؿ َلُو رسوُؿ اللَّ األخشَبِْب فعلتُ ْطِبَق عليِهُم } إف شئَت أف أُ 

، ال يشرُِؾ اللَّوَ  : بل أرجو أف ىُبْرَِج اللَُّو ِمن أصبلهِبِم َمن يعبدُ اللَُّو عليِو وسلَّمَ 
 ِٖ٘ٔبِو شيًئا {

صلى اهلل ؼ الرحيم لكن الرءو واألخشبْب يعِب اعببلْب احمليطْب دبكة، 
فإذا  ، سبحانو وتعالم من يوحد اهلل طمع أف ىبرج من أصبلهب  عليو وسلَّم

صلى قاؿ  كاف ىذا حاؿ النيب، فماذا قاؿ لنا النيب فيما بيننا وبْب بعضنا؟
 :اهلل عليو وسلَّم
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 َىَذا فَػيُػْعِرضُ  يَػْلَتِقَيافِ  لََياٍؿ، َثبَلثِ  فَػْوؽَ  َأَخاهُ  يَػْهُجرَ  َأفْ  ِلَرُجلٍ  وبَِل   } اَل 
ُرنبَُا َىَذا، َويُػْعِرضُ   ٖٙٔبِالسَّبَلـِ { يَػْبَدأُ  الَِّذي َوَخيػْ

ووباوؿ أف يرمي عليو،  ،ويسخر منو ،يستهزئ بولو أراد أف لكن 
 يدخل ُب أوصاؼ اؼبنافقْب:سف

 ٖٚٔ{ َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا }
ألنو حاوؿ أف يتطاوؿ عليو بلسانو، وحاوؿ أف يتطاوؿ عليو 

 أصل، ووباوؿ أف ُيشنع عليو بصفة بالشكاوى الكيدية الٍب ليست ؽبا
 :صلى اهلل عليو وسلَّمليست فيو، مع قولو 

نْػَيا، ُب  هِبَا لُِيِشيَنوُ  بَاِطلٍ  َكِلَمةَ  ُمْسِلمٍ  اْمرِئٍ  َعَلى َأَشاعَ  َمنْ  }  َحقًّا َكافَ  الد 
 ٖٛٔ{ بِنَػَفاِذَىا يَْأٌبَ  َحٌبَّ  النَّارِ  ِمنَ  هِبَا يُِذيَبوُ  َأفْ  اللَّوِ  َعَلى

قاؿ  !ال يهجر أكثر من ثبلثة أياـ، فكيف دبن يهجر سنة؟اؼبؤمن ف
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 فَػُهوَ  َسَنةً  َأَخاهُ  َىَجرَ  َمنْ و لََياٍؿ،  َثبَلثِ  فَػْوؽَ  َأَخاهُ  يَػْهُجرَ  َأفْ  ِلَرُجلٍ  وبَِل   اَل  }
 ٜٖٔ{ َدِموِ  َكَسْفكِ 

 نالشباب الذيولذلك ة كمن قتلو سبامًا بتماـ، نَ من ىباصم أخاه سَ 
ن بن اإلماـ إل فعاؽبم: سيدنا اإلماـ اغُبس نظروااعلى مائدة النبوة،  واتأدب

اظبو ؿبمد بن ، من أـ ُأخرى كاف لو أٌخ غّب شقيق  رضي اهلل عنوعلي 
، واػببلؼ وارد ُب وجهات أمو، وحدث بينهما خبلؼ نسبة إل ،اغبنفية
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 النظر.
: أنا وأنت لحسْب قاؿ فيهالوريقة وأرسلها ؿبمد بن اغبنفية كتب ف

وال نتساوى ُب األـ،  -يعِب أبونا علي بن أيب طالب  -نتساوى ُب األب 
مرأة من بِب حنيفة، وأنت أمك السيدة فاطمة بنت رسوؿ اهلل افأنا أمي 

، فضبًل عن أنك أكرب مِب سناً، واألخ األكرب ُب مقاـ صلى اهلل عليو وسلَّم
ألين ال أريد أف أفوز  م عليَّ وسلِّ  تعالالوالد، فإذا وصلك خطايب ىذا ف

 باػبّبية ُب اغبديث دونك.
 ألف اغبديث يقوؿ: 

ُرنبَُا  ٓٗٔبِالسَّبَلـِ { يَػْبَدأُ  الَِّذي } َوَخيػْ
ىؤالء الذين هبب أف نقتدي هبم، ومبشي على ىديهم، فبل يكوف عند 
اؼبؤمن ُب أي غبظة من اللحظات غضاضة أو شحناء بينو وبْب أخيو، 

 قاؿ ُب قبوؿ الدعاء: صلى اهلل عليو وسلَّمخاصة أف النيب 
ِميِس، االثْػنَػْْبِ  يَػْوـَ  عزوجل اللَّوِ  َعَلى اأَلْعَماؿُ  تُػْعَرضُ  }  ِإال اللَّوُ  ِفرُ فَػيَػغْ  َواػبَْ

، ِمنْ  َكافَ  َما  َٔٗٔرِحٍم { َقاِطعِ  َأوْ  ُمَشاِحنَػْْبِ
أو  ء،إذا كاف ُب صدره شحنا ،مهما يدعو ُب ليلة القدريدعو فالذي 

ُب صدره بغضاء، أو ُب صدره عداء ألي مسلٍم من اؼبسلمْب، فّبيح نفسو 
 ألنو يُقيم على نفسو اغبجة أماـ رب العاؼبْب. ،وال يدعو

لكن القاعدة بْب الصحابة األجبلء واػببلؼ وارد ُب وجهات النظر، 
ألف حجر على اآلراء، يوجد فبل ( اػببلؼ ُب الرأي ال يفسد للود قضية)

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبي أيوب األنصاري رضي اهلل عنو 043
 الطبراني عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنومعجم  040



134 
 

مصيبة ىذا العصر أف كل واحد يقتنع برأيو وخاصة ُب الدين، ويريد أف 
ؾ برأي فاتر أنت ارتضيت و الدين واسع،  يفرضو على اآلخرين، ؼباذا يا أخي؟

 آخر.غّبؾ يرتضي برأي 
 (ال يُفٌب ومالٌك ُب اؼبدينة)اإلماـ مالك الذي كاف يقاؿ ُب حقو: 

نت وكافر اؼبنصور، ، فذىب إليو اػبليفة أبو جع(اؼبوطأ)ظبو ًا األَّف كتاب
ىو  (اؼبوطأ)فقاؿ: يا إماـ أُريد أف أجعل الدولة اإلسبلمية دولٌة واحدة، 

الكتاب الذي ُتستقى منو كل التشريعات سنقرره ُب كل اؼبمالك واإلمارات 
صلى اهلل عليو ؟ قاؿ: إف أصحاب رسوؿ اهلل ، قاؿ: ولَِ الاإلسبلمية، فقاؿ: 

منهم فقو، فبل رُبجِّر واسع فضل  فرقوا ُب كل الببلد، ومع كل واحدتوسلم 
 .!تبارؾ وتعالاهلل 

فعندما يكوف صاحب مؤلف ؤلف!، من الذي يقوؿ: ال؟ صاحب اؼب
: سنقرره ُب كل اعبامعات، ولو قالوا لوويقولوف لو: ننشره لك ؾبانًا يفرح، 

 أحد مثلو ُب فرحتو.يكوف  نفل
فمن رضبة اإلسبلـ أنو دين سعة، يسع اػبلق صبيعاً، فاألئمة األربعة 

من  منهم بشيءأحد يأت  ولة رسوؿ اهلل، نَّ أخذوا من كتاب اهلل، ومن سُ 
للمسلمْب، فمن ل هبد  توسعةوجهات النظر؟  هم ُبختبلفا مَ عنده، فلِ 

سعة ُب الرأى اآلخر، وكلو مستمٌد باألسانيد من  د سعًة ُب ىذا الرأي، هب
 .صلى اهلل عليو وسلَّمة رسوؿ اهلل نَّ ومن سُ  ،كتاب اهلل

بلؼ ُب الرأي ال يفسد للود اػب -ويا ليتنا نعود إليو  -فكاف اؼببدأ 
ماداـ  !تتعصَّب لرأيك؟ آفة العصر العصبية، والعصبية للرأي، ولَِ قضية، ألف 

وأنت ارتضيت برأي، فاترؾ اآلخرين  ،وىذا من الدين ،ىذا من الدين
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يناسب طاقاهتم وقدراهتم من ىذا الدين، وىذا الدين ما يأخذوف ما وببونو و 
 ْب.أنزلو اهلل ليسع اػبلق أصبع

كل حكٌم من أحكاـ اهلل فيو نصيٌب للقوي، ونصيٌب للمريض، ف
ونصيٌب للرجل، ونصيٌب للمرأة، ونصيٌب للذي يعيش ُب بيئة صحراوية، 

فكل  ،ال ونصيٌب للذي يعيش ُب البيئة القطبية، لكن ىل ىذا مثل ىذا؟
ولوأردت أف تطبق ما اخَبتو على اؼبسلمْب أصبعْب واحد لو ما يناسبو، 

 قد قيدت وحجَّرت على دين اهلل وعلى اؼبسلمْب. فتكوف
منا وما أخرنا، وما أسررنا وما ما قدَّ  عنا نسأؿ اهلل عز وجل أف يعفو

ونسألو تبارؾ ا، وما علمنا وما ل نكن نعلم، طنَّ ا، وما أظهرنا وما أبأعلنَّ 
 عافية ُب الدين والدنيا واآلخرة.وتعال لنا أصبعْب العفو وال

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 الباب السادس
 زكاة الفطر
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م07/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  09

 ـــــــــــــــــــــــــ
 فضل زكاة الفطر

بنا، أنو عز وجل علم أننا ال نستطيع مهما  تبارؾ وتعالمن رضبة اهلل 
بذلنا من جهد أف نؤدي الصياـ اؼبثايل كما وُبب اهلل ويرضى، فأراد أف هبرب 

رضي اهلل بن عباس لفطر، قاؿ فيها سيدنا عبد اهلل تقصّبنا فكانت زكاة ا
 ما:عنه

 ِمنَ  لِلصَّاِئمِ  طُْهَرةً  اْلِفْطرِ  زََكاةَ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَرضَ  }
 ٕٗٔ{ لِْلَمَساِكْبِ  َوطُْعَمةً  َوالرََّفِث، اللَّْغِو،

 ورد فيها: صلى اهلل عليو وسلَّمىذه الزكاة أياـ حضرة النيب 
 َعَلى َشِعّبٍ  ِمنْ  َصاًعا َأوْ  سَبْرٍ  ِمنْ  َصاًعا اْلِفْطرِ  زََكاةَ   اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَرضَ  }

، اْلَعْبِد،  ٖٗٔ{اْلُمْسِلِمَْب  ِمنَ  َواْلَكِبّبِ  َوالصَِّغِّب، َواأْلُنْػَثى، َوالذََّكِر، َواغْبُرِّ
نة، ويوازي قدحْب ُب اؼبدي عصر النيبوىذا الصاع كاف موجودًا ُب 

 على ىذه اؽبيئة، ألهنا كانت حاجة الفقراءاآلف، صاعًا من سبر أو شعّب، 
 .وقتها

لُبرج الزكاة من ىذه  بد أف بعض يقولوف: الالوكبن ُب عصرنا ما زاؿ 
فماذا مثبًل ُب القاىرة لفقّب يقيم األصناؼ، وىذه األصناؼ عندما أعطيها 

 .التاجريستفيد هبا سالذي و سيبيعها بأرخص األشباف،  !يفعل هبا؟
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صلى اهلل عليو ولكن عندنا ُب الَباث اإلسبلمي أف سيدنا رسوؿ اهلل 
أرسل سيدنا معاذ بن جبل إل اليمن ليجمع منهم زكاة الفطر، وكاف  وسلَّم
اليمن ُب ىذا الوقت ؿبصوؽبم الرئيسي العنب والزبيب، فأعطوه زبيب، أىل 

صلى اهلل عليو بثياب فهي أنفع ألصحاب رسوؿ اهلل  ائتوينفقاؿ ؽبم: 
أبو حنيفة  ل القيمة ؽبذا األمر، ولذلك اإلماـبِ ، والزبيب أنفع لكم، فقَ وسلَّم

قاؿ: األفضل ُب مصلحة الفقّب القيمة، ليشَبي هبا ما يشاء، سواء عبلج 
 أو مبلبس أوطعاـ.

دار ألوقاؼ كلها دائرة على ىذا األمر، و األزىر واو ودار اإلفتاء اؼبصرية 
وأنا مكلف أف ُأخرج على كل قيمة الزكاة عن الفرد، سنة  ربدد كلاإلفتاء 

جديد ليلة  لو رزقو اهلل دبولودجة واألوالد، حٌب الزوج والزو  ،أفراد عائلٍب
عنده خادـ أو كاّن ولو  و، ماداـ جاء ُب ىبلؿ شهر رمضاف، العيد ىُبرج عن

 خادمة أيضاً ىُبرج عن اػبادـ أو اػبادمة.
اإلماـ الشافعي قاؿ: هبوز إخراج الزكاة من أوؿ رمضاف،  ومٌب لُبرجها؟

صلى اهلل عليو ا ما وبتاجوف إليو لقولو ؼباذا؟ لُنعطي فرصة للفقراء أف يشَبو 
 :وسلَّم

 ٗٗٔ{ اْليَػْوـِ  َىَذا ُب  َأْغُنوُىمْ  }
صبلة العيد، فإذا  ما آخر ميعاد ؽبا؟أغنوىم عن السؤاؿ ُب يـو العيد، 

وجبت صبلة العيد ول ُأخرج الزكاة، أصبحت مدينًا عند اهلل، وليس معُب 
اهلل ولكن لن أناؿ الثواب الذي وضعو  ،أف ال ُأخرجها، بل ُأخرجها ذلك

 ُب وقتها، ووقتها من أوؿ رمضاف إل صبلة العيد. ؼبن ىبرجها
                                                           

 سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 044
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زكاة الفطر كثّب من الناس يظنوف أهنا مبلغ بسيط، لكن اؼبشكلة ُب 
ُب ىذه األمواؿ، فمثبًل ببلدنا أننا ال نعرؼ الكيفية السديدة للتصرؼ 

فلو ضربناىم ُب قيمة الزكاة، األقل، على  حوايل عشروف مليوففيها القاىرة 
لو صُبع ىذا اؼببلغ بطريقة صحيحة سيبِب ؟!! فكم يساوي ىذا اؼببلغ

الزواج وال هبدوف سكن، ويعاِب اؼبرضى  وفيريد نمساكن للشباب الذي
وهبهز بنات وشباب لعمليات جراحية وليس معهم شبنها،  الذين وبتاجوف

.  يريدوف الزواج ألنو مبلغ غّب ىْبِّ
، وكيف تكوف العشوائية؟ يريد أف لكن اؼبشكلة أننا نصرفو بعشوائية

حراس أو  ،بحث عن أي أحد ُب الشارعيتخلص من الزكاة بأي شكل، في
"  أو غّبىم، لكن اإلسبلـ أمرنا أف نتحرى، قاؿ اهلل تعال: العمارات،

لِْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ُب َسِبيِل اهلل ال َيْسَتِطيُعوَف َضْربًا ُب االْرِض وَبَْسبُػُهُم 
" اعبَْاِىُل َأْغِنَياَء ِمَن التػََّعف ِف تَػْعرِفُػُهْم ِبِسيَماُىْم ال َيْسأَُلوَف النَّاَس ِإغبَْاًفا 

 ؟قّب واؼبسكْبومن الف، اؼبفروض أف أحبث عن ىذا الصنفالبقرة( ٖٕٚ)
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 
 َوالتَّْمَرةُ  َوالل ْقَمَتافِ  الل ْقَمةُ  تَػُرد هُ  النَّاسِ  َعَلى َيطُوؼُ  الَِّذي اْلِمْسِكْبُ  لَْيسَ  }

 فَػُيَتَصدَّؽُ  ِبوِ  يُػْفَطنُ  َواَل  يُػْغِنيِو، ِغًُب  هبَِدُ  اَل  الَِّذي اْلِمْسِكْبُ  َوَلِكنْ  َوالتَّْمَرتَاِف،
 ٘ٗٔ{ النَّاسَ  فَػَيْسَأؿُ  يَػُقوـُ  َواَل  َعَلْيِو،

 وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
 ٙٗٔ{ اْلِعَياؿِ  أَبَا اْلُمتَػَعفِّفَ  اْلَفِقّبَ  اْلُمْؤِمنَ  َعْبَدهُ  وبُِب   عز وجل اللَّوَ  ِإفَّ  }

                                                           
 رضي اهلل عنوالبخاري ومسلم عن أبي ىريرة  045
 رضي اهلل عنوسنن ابن ماجة والطبراني عن عمران بن حصين  046
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اإلنساف الذي دخلو ال يكفي الضرورات، والضرورات الٍب ىي األكل 
دخلو ال يكفي ىذه  إنسافذا كاف أي واؼبسكن والعبلج واؼبلبس، إ

الضرورات ألوالده حبسب مستواىم، فيستحق ىذه الزكاة، لذلك هبب أف 
 نبحث عن الفقّب الذي نُعطيو ىذه الزكاة.

وأقوؿ لو:  عوِّدهأفيجب أف ، أصبح لو عملفرض أف عندي ولد كرب و ن
أركاف لب هبذا الركن من ليعرؼ أنو مطا عن نفسك، لزكاةعليك أف زُبرج ا

 اإلسبلـ.
بعد حٍْب من الدىر سافرت ألنو لو ل يتعود على إخراج الزكاة، وأنا 

ظبو الزكاة ألنو ل يتمرف عليو، لكن أنا من ا أف عليو شيءإل اهلل، سينسى 
من عرؼ يإف ل و وتكسب فأخرج زكاتك،  تعملاآلف أقوؿ لو: أنت 
صيامنا، قاؿ اهلل قبل لي اؼبستحق، ُب مكاهنالُتخرجها  يستحقها تأخذىا منو
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 ٚٗٔاْلِفْطِر { ِبزََكاةِ  ِإال يُػْرَفعُ  ال َواأَلْرضِ  السََّماءِ  بَػْْبَ  ُمَعلَّقٌ  َرَمَضافَ  َشْهرَ  } ِإفَّ 
إذا أخرجت طبسْب جنيهًا لكل فرد، لكن أدّن زكاة الفطر ؽبا حد و 

ال تقل أو ُأخرج مائة لكل فرد فقد زدُت ُب اإلحساف، لكن  ،فقد أحسنت
 الذي وبدد كل عاـ. اغبد األدّنعن 

حٌب الفقّب ما داـ عنده أكل  ،أحد ُمعفى منهايوجد زكاة الفطر ال و 
بد أف ىُبرج زكاة الفطر، مع أنو يأخذ الزكاة، ولكنو أيضًا هبب  يـو وليلة فبل

 أف يُعطي وىُبرج ىذه الزكاة.
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم ى اهلل وصل

                                                           
 رضي اهلل عنوالتبصرة البن الجوزي عن جرير بن عبد اهلل  047
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 م97/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  99
 ـــــــــــــــــــــــــ

 أحكام زكاة الفطر
عنها ليعلم اعبميع كل زكاة الفطر، فسنذكر موجز  الكثّب يتسائل عن

 شي عن زكاة الفطر
نِب أعد أاىا زكاة الرءوس، أي زكاة الفطر باختصار بعض الفقهاء ظبَّ 

الرءوس الٍب عندي ُب البيت وأرعاىا، فإذا أتاين رأس جديدة ليلة العيد 
لو و الزكاة، فإذا كاف ال يزاؿ جنينًا فليس عليو زكاة، حساب تدخل ُب 

 أخرجت لو ال مانع، واألصل ليس عليو.
ذبب على ألهنا قبل ليلة العيد فليس عليو زكاة، إنساف مات ولو 

 لرءوس اؼبوجودة معي ُب اؼبنزؿ والذين أنا مكلف هبم ليلة العيد.ا
ولكن إذا ل وقتها من أوؿ رمضاف إل صبلة العيد، ما وقت الزكاة؟ 
ُب رقبٍب ُأخرجها بعد  ْيناً وإمبا تظل دَ  ،ال تسقط عِبزبرج ُب ىذا الوقت 

سبحانو هلل دىا اوإف كاف الثواب يقل ألنِب ل ألتـز باؼبواعيد الٍب حدَّ  ،ذلك
 .وتعال

اغبد األدّن، فإذا  وىو، كل عاـىا دار اإلفتاء  ربددقيمتها  ما قيمتها:
 وىي زيادة ُب ميزاف حسناتك.تفضلت، زدت فقد أحسنت و 

وأنا ال أعرؼ ، ؼبن أُعطي زكاة الفطر والسؤاؿ الذي يسأؿ فيو الكثّب:
 ؟أي أحد غّب الذين يبدوف أيديهم والذين يسألوف

دوف أيديهم لو أردت أف تُعطيهم شيئًا فليكن يبيسألوف و  ىؤالء الذين
ة واقفة تسأؿ على باب امرأُب مغاغة ُب ؿبافظة اؼبنيا و شيئاً رمزياً، فقد كنت 
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نتهينا من صبلة اعبمعة مدير بنك صديق يل قاؿ: ىذه ااؼبسجد، وبعد أف 
 ومع ذلك، جنيو!! مليوف ٕٔكانت عندي باألمس ورصيدىا أعرفها و اؼبرأة 

 .تقف وسبد يدىا وتسأؿ
الَِّذيَن "  ما صفتهم؟"  لِْلُفَقَراءِ "  فلمن نُعطي الزكاة؟ نسأؿ اهلل:

يس لو مورد إال الدخل الرئيسي يعِب لالبقرة( ٖٕٚ)" ُأْحِصُروا ُب َسِبيِل اهلل 
يعِب ال يستطيع أف البقرة( ٖٕٚ)" ْرِض ال َيْسَتِطيُعوَف َضْربًا ُب األَ " لو، 

وَبَْسبُػُهُم اعبَْاِىُل َأْغِنَياَء ِمَن " أو ىناؾ، ووظيفتو على قدر حالو، نا يتاجر ى
تعطيو إف ل أف عندىم عفة نفس، فلو حاولت البقرة( ٖٕٚ)" التػََّعف ِف 

 يكن حبيلة فلن تستطيع أف تعطيو شيئاً ولن يقبل أف يأخذ منك شيئاً.
في زمانو ف ،هللوأنا أذكر ُب ىذا اجملاؿ الشيخ عبد اغبميد كشك رضبو ا

أنا أرى أف كل موظف ُب مصر على الدرجة  وعلى قدر زمانو قاؿ:
ولكنو كاف يتكلم ُب اآلف درجة سادسة، فلم يعد  ،السادسة يستحق الزكاة

 .وقتو
الفقّب ىو الذي ال يكفي دخلو حاجاتو  ولكن كيف نكيفها اآلف؟

يها لو وأنا أعطكن واألكل والعبلج واؼبلبس والتعليم، األساسية، وىي الس
 ألعينو على طاعة اهلل.

ومعذرًة ُب العبارة فمعظم  ،يأخذ من ىنا ومن ىنا لكن إنساف
وال يذىب ألوالده،  ك ومن غّبؾ،يأخذ مِب ومناؼبتسولْب ىم اؼبدمنوف، 

 ،ال !، فهل أساعده على ذلك؟يذىب إل الباقبو واغبشيش وغّبه ولكن
 .نو وتعالسبحاأساعده على معصية اهلل ألين بذلك 

 ىل ذبوز الزكاة ألويل القرىب؟
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ىو أيب وجدي من ة لؤلصل الوارث وإف عبل، واألصل الزكا تصحال 
وواجب عليَّ أف  ،ناحية األب ومن ناحية األـ وإف عبل، ألنِب مكلف هبم

 أرعاىم.
فبل ذبب  ،بِبابن ابِب و اوال ذبب الزكاة للفرع الوارث وإف نزؿ، وىو 

 الزكاة. مؽب
أف ُأخرج الزكاة للبنت ألنِب مكلف هبا،  وبالنسبة للبنت فبل يصح
 سئوؿ عن اإلنفاؽ فُأعطيها لزوجها.اؼبلكن لو كاف زوجها ؿبتاج وىو 

ماؿ التحايل على اهلل، فبعض الناس ُب ىذه األياـ هبمع  وزوال هب
عيدىا يكوف لكن  على أهنا عيديتها، فهذا ال يصح،البنتو  يعطيهاالزكاة و 

 .تبارؾ وتعالؼبن حددىم اهلل  وماؿ الزكاة يذىبمالك اػباص، من 
غّب هذا أوالده ُب مدارس خاصة، ف إنساف دخلو يكفيو بالكاد، ولكن

،  جامعة خاصةلو ؼباذا: يقوؿ أيب سيدخلِبأيذاكر، تس والولد الفقّب، 
 لف جنيهاً، فهل ىذا يستحق الزكاة؟ ال.أ ٓٙوأ ٓ٘وتكلفة ىذه اعبامعة 

لضروريات الٍب ال يستطيع أف ن وبتاجها ُب اطي الزكاة ؼبأُعلكن 
 يستغِب عنها.

، واألكل من مكاف كذاُب قاعة فرح  إنساف سيقيم  ،طبس قبـو
 ! ال.واعباتوىات من مكاف كذا، فهل وبتاج زكاة ؽبذا الفرح؟

غّب قادر على ذبهيز غرفة نـو ليدخل فيها،  نسافأُعطي الزكاة إللكن 
شأف لو ورية، لكن إذا دخلت ُب اإلسراؼ فهذا ال وىي اغباجات الضر 

 الزكاة.ب
 آداب المزكِّي
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ُب كتاب اهلل لنا  وعلَّمو ،كلنا  وهبب أف نبلحظو ،بسيط بقي شيء
صلى قاؿ  اهلل، والصحابة رضواف اهلل عليهم مشوا عليهم، كيف ُأخرجها؟

 :اهلل عليو وسلَّم
 َصبلةِ  َعَلى اللَّْيلِ  َصبلةِ  َكَفْضلِ  اْلَعبلنَِيةِ  َصَدَقةِ  َعَلى السِّرِّ  َصَدَقةِ  َفْضلُ  }

 ٛٗٔ{ النػََّهارِ 
وليس وُب األثر: ))صدقة السر تفضل صدقة العبلنية بسبعْب ضعفاً(( 

 .سبيعْب مرة، بل بسبعْب ضعفاً، فيستحسن أف ُأخرجها ُب السر
 منهم: الذين يقفوف ُب ظل العرش يـو ال ظل إال ظلو من ىم؟و 

 ٜٗٔ{مِشَالُُو  تُػْنِفقُ  َما يَبِيُنوُ  تَػْعَلمَ  اَل  َحٌبَّ  فََأْخَفاَىا ِبَصَدَقةٍ  َتَصدَّؽَ  } َوَرُجلٌ 
لشماؿ ُب اعبهة ا اؼباؿضع يال تعرؼ ما ىبرج، ألنو  اليمْبحٌب يده 

 فتخرج ُب السر. ،وىبرج منها دوف أف وبسب
َذى َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواألَ يَا أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ال تُػْبِطُلوا قاؿ لنا: " واهلل 

ما الذي يبطل الصدقة وال يكوف ؽبا ثواب وال أجر؟ اؼبن، البقرة( ٕٗٙ" )
واألنظار ُب نظره أنو ؿبتاج،  ألحدبعض الناس يعطي الصدقة فيعِب اؼبعايرة، 

ىنا زبتلف، وبعد مدة يقوؿ لو: يا فبلف أنا أريد منك مصلحة، فّبد عليو: 
ك كذا وكذا؟! فهذا صدقتو ضاعت ألنو أل أعطلو:  أنا مشغوؿ، يقوؿ

 عايره.
يا تعال اؼبباىاة، يقوؿ:  سبيلواألذى أف ىُبرجها أماـ الناس على 

وىل اإلسبلـ فيو لّبوه، فلماذا رُبرج الرجل؟!!  الناس أماـ اؼباؿوىبرج  ،فبلف

                                                           
 معجم الطبراني عن ابن مسعود رضي اهلل عنو 048
 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 049
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أَيػ َها الَِّذيَن يَا "  اإلسبلـ يريد الذوؽ الرفيع ُب التعامل مع الناس: !إحراج؟
 البقرة(.ٕٗٙ" )َذى َآَمُنوا ال تُػْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواألَ 

ا رضي اهلل عنهالسيدة عائشة  كيف كاف يفعل أصحاب حضرة النيب؟
الواحدة منهمن عندما زبرج الصدقة، ا، كانت رضي اهلل عنهوالسيدة فاطمة 

فضة وكانوا يسمونو درىم، وؼباذا غّب كاف من الص ،صنفْب اؿ أيامها كافواؼب
، فنسميها درىم ىذه الدار الٍب كبن فيها )دار ىم( درىم؟ قالوا: أف ظبوه

 حٌب ال نتعلق هبا.
إال إذا  (نار، )دهكانوا يسمونو دينار، ومعُب دينار يعِب والعملة الكبّبة  

ا وفقك اهلل وأنفقتو فيما يرضي اهلل عز وجل، حٌب أف األظباء كانوا يسموهن
 ليهذبوا نفوسهم هبا.

سواء الدرىم  ،فكانت إحدانبا عندما زُبرج الصدقة تضع عليها عطر
 ؼباذا تعطريو؟للخادـ أو اػبادمة لُيعطيو لفبلف، فقيل: أو الدينار، وتعطيو 

 يقوؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمقالت: ظبعت رسوؿ اهلل 
 ٓ٘ٔ{ َعَلْيوِ  اْلُمَصدَّؽِ  َيدِ  ُب  تَػَقعَ  َأفْ  قَػْبلَ  اللَّوِ  َيدِ  ُب  تَػَقعُ  الصََّدَقةَ  ِإفَّ  }

 للخادـٍب بعد ذلك تقوؿ بد أف أُطيبها،  وما دامت تقع ُب يد اهلل فبل
وأخربين بو، ألف الفقّب دائمًا يدعو ؼبن الفقّب حفظ ما يقولو ا :أو اػبادمة

فتدعو لو بنفس الدعاء، فسألوىا  ،قوؿ ؽبا: قاؿ كذا وكذافييتصدؽ عليو: 
عاٌء بدعاء حٌب تسلم لنا صدقاتنا، يعِب حٌب ال تدعي لو؟ قالت: د ؼباذا

 الفقّب أجراً للصدقة.دعاء يكوف 
 قوؿ:يبعضهم ظبع حضرة النيب و 

                                                           
 البر والصلة البن الجوزي عن عائشة رضي اهلل عنها 053
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رٌ  اْلُعْلَيا اْلَيدُ  }  ٔ٘ٔالس ْفَلى { اْلَيدِ  ِمنَ  َخيػْ
لوه عن ذلك ، فسأيد الفقّبوهبعل يده ربت  ،فكاف ينادي على الفقّب

ووبمل عنا سيئات،  ،وبمل عنا ذنوب و، لكنشيء فافٍ فقاؿ: ىو يأخذ منا 
ويعطينا حسنات، فمن الذي يُعطي اآلخر أكثر؟ الفقّب ىو الذي يُعطي 

 انظر إل تفسّبىم اللبق.ففهو اليد الُعليا،  ،أكثر
كاف رجبًل  رضي اهلل عنواإلماـ علي زين العابدين بن اإلماـ اغبسْب 

غسلوه وجدوا ُب ظهره أرادوا أف يمات و من اؼبرفهْب ومن األثرياء، فلما 
فوجئوا أف  مدةوبعد )كاّلو( كأنو كاف يعمل عتَّاؿ، فتعجبوا،  ضخم شيء

غّب قادرين على اؼبعيشة، أصبحوا نكشفوا و اثبلثْب عائلة ُب اؼبدينة اؼبنورة 
كل ُب الليل   رجلفسألوىم كيف كنتم تعيشوف؟ فكلهم قالوا: كاف يأتينا 

ق على ظهره، ويد فيها ُصرة ماؿ، ويد فيها جرَّة فيها جواؿ دقي شهر وبمل
عرؼ أننا خارجْب يضع األشياء فإذا ظبن، ٍب يطرؽ الباب حٌب نقوؿ: من؟ 

 ويبشي وال نعرفو.
 ،زين العابدينعلي من الذي كاف يفعل كل ىذه األشياء كلها؟ سيدنا 

 وعنده اػبدـ، لكنو يريد أف تكوف الصدقة ُب السر. ،وعنده أوالده
 سؤال: ىل يجوز إخراج الزكاة بالقيمة؟

بعض الفقهاء قاؿ بأف زبرج زكاة الفطر حبوب، لبرجها أرز أو لبرجها 
 قمح أو ذرة غبديث سيدنا عبد اهلل بن عباس قاؿ فيو:

                                                           
 رضي اهلل عنهماالبخاري ومسلم عن ابن عمر  050
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 َصاًعا َأوْ  سَبْرٍ  ِمنْ  َصاًعا اْلِفْطرِ  زََكاةَ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَرضَ  }
، اْلَعْبِد، َعَلى َشِعّبٍ  ِمنْ   ِمنَ  َواْلَكِبّبِ  َوالصَِّغِّب، َواأْلُنْػَثى، َوالذََّكِر، َواغبُْرِّ

 ٕ٘ٔ{اْلُمْسِلِمَْب 
 وُب رواية أخرى عن أيب سعيد اػبدري رضي اهلل عنو قاؿ:

َصاًعا ِمْن اْلِفْطِر  ُكنَّا لُبْرُِج ُب َعْهِد َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْوـَ } 
 ٖ٘ٔ{ وََكاَف َطَعاَمَنا الشَِّعُّب َوالزَّبِيُب َواأْلَِقُط َوالتَّْمرُ ، َطَعاـٍ 

رضي اهلل اإلماـ أبو حنيفة لكن و واأًلِقط يعِب اللنب الرائب اجملفف، 
وىذا الرأي الذي أخذتو دار اإلفتاء اؼبصرية ووزارة األوقاؼ لو رأي،  عنو

قاؿ: سيدنا رسوؿ اهلل بعث بسيدنا فدية، السعو مؤخرًا بو  تواألزىر، وأخذ
جبل إل اليمن ليجمع الزكاة، وأىل اليمن كاف ؿبصوؽبم الرئيسي  بن معاذ

ئتوين بثياب افقاؿ ؽبم: لذي ىبرج منو، فجاءوا لو بالزبيب، العنب والزبيب ا
والزبيب أنفع لكم  ،صلى اهلل عليو وسلَّمفهي أنفع ألصحاب رسوؿ اهلل 

 ألنو طعامكم.
فاستندوا على ىذا النص، ألف سيدنا معاذ بن جبل من الفقهاء، 

 حضرة النيب أرسلو لليمن وقاؿ لو:و 
 فَِإفْ : َقاؿَ  اللَِّو، ِبِكَتابِ  أَْقِضي: َقاؿَ  َقَضاٌء؟، َلكَ  َعَرضَ  ِإَذا تَػْقِضي َكْيفَ  }
: َقاؿَ  اهلل عليو وسلمصلى  اللَّوِ  َرُسوؿِ  فَِبُسنَّةِ : َقاؿَ  اللَِّو؟، ِكَتابِ  ُب  ذبَِدْ  لَْ 

 اللَِّو؟، ِكَتابِ  ُب  َواَل  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿِ  ُسنَّةِ  ُب  ذبَِدْ  لَْ  َفِإفْ 

                                                           
 بن عباس رضي اهلل عنهما:عبد اهلل عن  البخاري ومسلم 059

 البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو 050
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 َصْدَرُه، صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  َفَضَربَ  آُلو، َواَل  َرْأِيي َأْجَتِهدُ : َقاؿَ 
 ٗ٘ٔ{ اللَّوِ  َرُسوؿَ  يُػْرِضي ِلَما اللَّوِ  َرُسوؿِ  َرُسوؿَ  َوفَّقَ  الَِّذي لِلَّوِ  اغبَْْمدُ : َوَقاؿَ 

اؼبدف، وخاصة ُب  ،األنفع للفقّبالقيمة ىي وقالوا:  ،فأخذوا هبذا األمر
يجمع طبسْب شكارة الذي يسكن ُب القاىرة مثبًل سللفقّب فلو أعطيت 

 .بنصف الثمن ألي تاجريعطيهم سفماذا يفعل هبم؟  ،أرز
وكل ألصحاب احملبلت،  فيأتو  ُب السعودية، فكانواوىذا الكبلـ رأيناه 

واألرز ل يكن موجودًا أياـ  ،األرز جواالتصاحب ؿبل يضع أماـ ؿبلو 
السعودية ال تزرع األرز، وأياـ حضرة النيب ىل كانوا يزرعوف و حضرة النيب، 

 .!األرز؟ أبداً 
قة األفار فإذا أردت إخراج الزكاة وأنت ُب مكة، فهناؾ صبٌع كبّب من 

دبجرد فيأخذوف الزكاة، و ، تْب حوؿ احملبليسكنوف ُب مكة، وذبدىم واقف
فأين ذىبت اؼباؿ، أف تنصرؼ، يعطوهنا لصاحب احملل ويأخذوف مكاهنا 

 .الزكاة ىنا؟ ذىبت لصاحب احملل الذي ىبسف القيمة حٌب يستغلهم
ؿ ليشَبي بو ما يريد، أنا أحبث عن مصلحة الفقّب، فيأخذ اؼبالكن 

يريد مساعدة أو ، أو يريد أف يزور قريب لو، أو وبتاج مبلبس، دواءوبتاج 
 ، فاؼباؿ هبعلو يعمل ما يستطيع أف يفعلو.أحد ُب نفقة زواج

يأخذ طاقتو س لكنِب عندما أعطيو األشياء األخرى فماذا يفعل هبا؟
الفقهاء على أنو األفضل إخراج  اتفقوالباقي يبيعو بأخبس األشباف، ولذلك 

 القيمة، وخاصة ُب اؼبدف.الزكاة ب
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 

                                                           
 عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو سنن أبي داود 054
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م90/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  08

 ـــــــــــــــــــــــــ
 سنن صالة الجمعة

يقوؿ  سبحانو وتعالصبلة اعبمعة فريضة على اؼبسلمْب، ألف اهلل 
يَا أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّبلِة ِمْن يَػْوـِ اعبُُْمَعِة َفاْسَعْوا ِإَل "  فيها:

ل يُقل اهلل: فاسعوا إل الصبلة، ألف اعبمعة( ٜ)" ِذْكِر اهلل َوَذُروا اْلبَػْيَع 
 صبلة ركعٍب اعبمعة،منو أغلب اؼبسلمْب ُب ىذا الزماف يظن أف اؼبقصد 

لو كاف اؼبقصد الصبلة، فاعبمعة ركعتْب والظهر أربع ركعات، يعِب لكن 
" َفاْسَعْوا ِإَل ِذْكِر اهلل "  الظهر أكثر، لكن اهلل قاؿ ُب نص اآلية:

أو من ينوب عنو  ،التذكّب الذي وبدث على اؼبنرب من رسوؿ اهللاعبمعة( ٜ)
من العلماء باهلل، فهذا اؽبدؼ األظبى من فريضة اعبمعة الٍب فرضها علينا 

 .سبحانو وتعالاهلل 
 ،بد للمسلم أف يدخل اؼبسجد قبل صعود اإلماـ إل اؼبنرب ولذلك ال

 حٌب يأخذ الثواب على ىذه الصبلة.
 صبلة اعبمعة؟ل صلى اهلل عليو وسلَّمما السنن الٍب سنَّها لنا رسوؿ اهلل 

عند توجهو إل  سل ويلبس أحسن ما عندهأف اإلنساف يغتأوؿ ىذه السنن 
صلى اهلل من االغتساؿ يتوضأ، لقولو يبنعو الصبلة، وإف كاف عنده ُعذٌر 

 :عليو وسلَّم
 َما َلوُ  ُغِفرَ  َوأَْنَصَت، َفاْسَتَمعَ  اعبُُْمَعةَ  أََتى ٍُبَّ  اْلُوُضوَء، فََأْحَسنَ  تَػَوضَّأَ  َمنْ } 
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َنوُ   ٘٘ٔ{ أَيَّاـٍ  َثبَلثَةِ  َوزِيَاَدةُ  اعبُُْمَعِة، َوبَػْْبَ  بَػيػْ
 ُب اؼبنزؿ ألف النيب قاؿ ُب اغبديث القدسي عن اهلل:ويتوضأ يغتسل 

َها ُعمَّاُرَىا، َفطُوىَب لَِعْبٍد  } ِإفَّ بُػُيوٌب ُب َأرِضي اْلَمَساِجُد، َوِإفَّ ُزوَّارَِي ِمنػْ
 َٙ٘ٔحق  َعَلى اْلَمُزوِر َأْف ُيْكِرـَ َزائَِرُه {ٍُبَّ َزاَرين ُب بَػْيٍِب، و  ،َتَطهََّر ُب بَػْيِتوِ 

ُجعلت الطهارة ُب اؼبساجد للضرورات، لكن األصل ُب الطهارة أف 
 .تبارؾ وتعالتكوف ُب اؼبنزؿ تقديساً لبيت اهلل 

داخلهما مكاٌف للوضوء، وإمبا بولذلك ال يوجد ُب اغبرمْب الشريفْب 
اؼبسجد، وكذلك ُب اؼبساجد الكربى عندنا دورات اؼبياه خارج خارج 
ظل اؼبسجد على الدواـ مستعدًا لطاعة وحٌب يتقديسًا للمسجد  ،اؼبسجد

 .سبحانو وتعالاهلل وعبادة اهلل 
يتطهر ويتوضأ ٍب يلبس أحسن ما عنده، أو يلبس مبلبس بيضاء ف
 :صلى اهلل عليو وسلَّملقولو 

 ٚ٘ٔاْلبَػَياُض { اللَّوِ  ِإَل  الثػَِّيابِ  } َأَحب  
أو هبما معاً،  ،أو بسواؾ ،ويغسل أسنانو جيدًا إف كاف دبعجوف أسناف

حٌب ولو ُب رمضاف، ويضع عطرًا حٌب ال يشم من جبواره من اؼبصلْب إال 
 الرائحة الطيبة.

يكفي ألف يقرأ قبل الصبلة سورة الكهف، لقولو  ويذىب ُب وقت
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 َوزِيَاَدةُ  اعبُُْمَعةِ  ِإَل  اعبُُْمَعةِ  ِمنَ  َلوُ  ُغِفرَ  اعبُُْمَعِة، يَػْوـَ  اْلَكْهفِ  ُسوَرةَ  قَػَرأَ  َمنْ } 
                                                           

 صحيح مسلم والترمذي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 055
 رواه أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو 056

 مسند البزار عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 057



153 
 

، َثبَلثَةِ  ُلغُ  نُورًا َوأُْعِطيَ  أَيَّاـٍ َنةَ  َوُوِقيَ  السََّماءِ  ِإَل  يَػبػْ  ٛ٘ٔ{ الدَّجَّاؿِ  ِفتػْ
فيحرص على قراءة سورة الكهف قبل الصبلة، ووبرص على أف يكوف 

صلى اهلل لو وقٌت ُب ليلة اعبمعة، وُب يـو اعبمعة للصبلة على رسوؿ اهلل 
 لقولو صلوات ريب وتسليماتو عليو: عليو وسلَّم

َلِة اْلَغرَّاءِ َأْكِثُروا الصَّبلَة َعَلى نَِبيِّكُ }  َلَة اعبُُْمَعةِ  ،اأَلْزَىرِ ، َواْليَػْوـِ ْم ُب اللَّيػْ ، لَيػْ
 ٜ٘ٔ{ َويَػْوـَ اعبُُْمَعةِ 

 ىذه بعض السنن الٍب ال غُب لنا عنها.
إل بيتو اؼببارؾ، ُب الدخوؿ نسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا ُحسن األدب 

 وأف يرزقنا األدب ُب الوقوؼ بْب يديو، وأف هبعلنا من خيار اؼبقبلْب عليو.
 على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموبارك وسلَّم وصلى اهلل 

 
  

                                                           
 األمالي الخميسية للشجري عن عمرو بن سعيد األموي رضي اهلل عنو 058

 شعب اإليمان للبيهقي عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما 059
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م96/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  90

 ـــــــــــــــــــــــــ
 مسائل شرعية ىامة في الصالة

 سنتناوؿ بعض اؼبسائل الشرعية ُب الصبلة:
 قراءة آية سجدة

 الصالة؟ ما الحكم عند قراءة أو سماع آية سجدة فيسؤال: 
وأقـو بعد أسجد  إما أف ي أو ُب صباعة فلي أمرين:دبفردإذا كنت 

أجر  ويل ،أنوي السجدة مع الركوع أفوإما السجدة وُأكمل التبلوة، 
 السجدة.

إذا كنت ُب موضع مهيأ ولو كانت السجدة وأنا خارج الصبلة، ف
رة راكب سياكأين للسجود فأسجد، وإذا كنت ُب موضع غّب ُمهيأ للسجود  

 مثبًل، فأقوؿ: سبحاف اهلل واغبمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب.
عشرة سجدة ُب كتاب اهلل،  طبس نوى ،ىذه أحكاـ سجدة التبلوة

 ة.نَّ ُب اؼبصحف سجدة تبلوة، وىي سُ  نومكتوب أماـ كل واحدة منه
 إدراك الجماعة

 سؤال: ما الذي ألحقو من الجماعة وُيكتب لي بو ثواب الجماعة؟
الركعة ّب مع اإلماـ أخذُت ثواب اعبماعة، و لو أدركت التشهد األخ

نا مبلحظة  وى ،الٍب رُبتسب يل الٍب أركع فيها قبل قياـ اإلماـ من الركوع
 وينوي الصبلة ويقوؿيكوف قادـ من بعيد  ها:كثّب من األحباب ال يلحظ

 ُيكربِّ بد أف  ، فتكوف صبلتو باطلة، ألنو ال( مرة واحدة ويركعاهلل أكرب)
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ىا وأنا واقف، بد أف أكربِّ  الو ظبها تكبّبة اإلحراـ، اتكبّبتْب، التكبّبة األول 
  التكبّبة الثانية للركوع.وبعد ذلك أكربِّ 

فإذا كربُت التكبّبة الثانية وركعُت قبل أف يرفع اإلماـ رأسو من الركوع 
 وأبِب عليها إف شاء اهلل. ،تكوف ىذه الركعة ؿبسوبة يلو فقد أدركُت الركعة، 

 إدراك الجمعة
كثّب من الناس يأٌب إل ف ،ال يلحظها كثّب منا ىناؾ مبلحظة أخرى

صبلة اعبمعة أثناء الصبلة، فإذا نويُت صبلة اعبمعة وأدركُت الركوع ُب 
الركعة الثانية قبل أف يرفع اإلماـ رأسو من الركوع، فُتحتسب يل صبعة وأقـو 

 فقط.ُأصلي ركعة واحدة 
فأنوي  ،أو ُب التشهد الركعة الثانية سجودلكن لو دخلت واإلماـ ُب 

 :ذي كانوا يقولوف فيوال اللغزصبعة ولكن أصليها ظهر أربع ركعات، وىي 
ألنو نوى اعبمعة وصبلىا ظهر، ول ينوي ( ى ول ينويي، وصلَّ نوى ول ُيصلِّ )

 صلَّى الظهر.الظهر ُب حْب أنو 
 ةعورة المؤمن في الصال

ما حدود ، بد أف نلحظو جيداً  أمر ُأستجد ُب ىذه األياـ والىناؾ 
 عورة اؼبؤمن واؼبؤمنة اؼبسموح هبا الصبلة ؟

 إنساف ُيصلي ويرتديأف  عورتو من الُسرَّة إل أسفل الركبة، فلو اؼبؤمن
كاف شورت لو  لكن ألف الركبة مكشوفة،  ،، ال ذبوز صبلتوقصّب شورت

مقبولة، وإذا كانت الركبة ظاىرة فالعورة ىنا مكشوفة وال ربت الركبة فصبلتو 
 تُقبل صبلتو.

ىو ساجد يظهر ظهره كلو، لكنو و و  ،فانلة على اعبسم يرتديوإذا كاف 
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والشرط أف يُغطي من فوؽ  ،العورة مكشوفة ألف ،فالصبلة أيضًا باطلة
 ة، إل أسفل الركبة.رَّ سُ ال

مبلبس  فّبتديلذلك،  فينتبهو  الالذين ولذلك كنا دائمًا ننبو اغبجاج 
ة رَّ سُ ألف ال ،ةرَّ سُ أف تسَب البد من  فأقوؿ لو: ال ،تو ظاىرةرَّ سُ اإلحراـ، و 

 عورة.
الكفْب، واإلماـ فكل جسم اؼبرأة عورة ما عدا الوجو و أما عورة اؼبرأة، 

 مكشوفتْب فبل ْبوقاؿ: والقدمْب، يعِب إذا كانت القدمأبو حنيفة يسَّر 
تكوف ُب مصلى النساء أو ُب بيتها، وال يطلع عليها إال  بشرط أف ،مانع

 احملاـر أو النساء.
 تنشيف ماء الوضوء

، األعضاء ىبرج وال هبففو  أخرى: الكثّب يتوضأ ُب اؼبسجدمبلحظة 
 ة الواردة والٍب روهتا السيدة عائشة قالت:نَّ مع أف السُ 

 نشُِّف هِبا بعَد الوضوءِ ِخرقٌة يُ كانت لرسوِؿ اللَِّو صلَّى اللَُّو علْيِو وسلََّم } 
}ٔٙٓ 

بْب  إف البكَبيا تنموإذا ل هبفف اإلنساف ف ألنو ،وىي التعاليم الطبية
ال نأخذ  مَ ُب اؼبناطق اؼبفتوحة كالعينْب واألذف، فلِ  ابع رجليو، وتنموأص
 وىذه ناحية. ؟!ة النيب وقبفف أعضاءنا بعد الوضوءنَّ بسُ 

على اؼبوكيت  يبشي الذيكبن نصلي على موكيت، والناحية الثانية، 
، تولن نطيق رائحو  ورجليو ينزؿ منهما اؼباء، فإف اؼبوكيت سيتعفن بعد فَبة،

 حفاظاً على بيت اهلل. ف اؼبياهذبف لذلك ال بد أف
                                                           

 جامع الترمذي والحاكم في المستدرك عن عائشة رضي اهلل عنها 063
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نسأؿ اهلل سبحانو وتعال أف يفقهنا ُب ديننا، وأف يلهمنا رشدنا، وأف 
 ، ويرينا الباطل زاىقاً وىالكاً ويرزقنا اجتنابو.يرينا اغبق حقاً ويرزقنا اتباعو

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 الباب السابع
 الجهاد في رمضان
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م05/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  03

 ـــــــــــــــــــــــــ
 والعملشهر االنتصارات رمضان 

 :عن شهر رمضاف صلى اهلل عليو وسلَّميقوؿ 
 ٔٙٔ{النَّاِر  ِمنَ  ِعْتقٌ  َوآِخرُهُ  َمْغِفَرٌة، َوَأْوَسطُوُ  َرضْبٌَة، َأوَّلُوُ  َشْهرٌ  َوُىوَ  }

شملنا صبيعًا برضبتو ُب أياـ رضبتو، وأف يعمنا ينسأؿ اهلل تعال أف 
ومن اؼبقبولْب آمْب  ،الناردبغفرتو ُب أياـ مغفرتو، وأف هبعلنا من عتقائو من 

 يا رب العاؼبْب.
للعال أف شهر رمضاف اؼبسلموف اؼبعاصروف أعطوا فكرة ألنفسهم و 

شهر الكسل وشهر اػبموؿ وشهر ترؾ العمل، حٌب أنو شهر الصياـ ىو 
االنطباع عند معظم الناس لو كاف ألحد مصلحة يريد أف يقضيها،  أصبح

 فبل أحد يعمل ُب رمضاف. ،بعد شهر رمضافانتظر يقوؿ لو: 
عندما ننظر إل !! لكن سبحاف اهللوىل رمضاف شهر الكسل؟!! 

كلها كانت ُب   تاريخ اإلسبلـ الناصع قبد أف اؼبعارؾ اغبربية الكبّبة الشهّبة
من شهر  السابع عشريـو ُب معركة بدر وكانت شهر رمضاف، أوؽبا 

فتح ببلد ف، و يـو العشرين من شهر رمضاكاف ُب وفتح مكة  رمضاف، 
اثناف األندلس وىي أسبانيا والربتغاؿ اآلف، كاف ُب شهر رمضاف سنة 

 .من اؽبجرة وتسعوف
  ،دمشقو بغداد دخلو حٌب تى اؼبغوؿ واكتسحوا العال كلو، وعندما أ

                                                           
 صحيح ابن خزيمة عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنو 060
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، وىي كانت أكرب معركة ُب التاريخ وُردَّ فيها اؼبغوؿ وُىزموا ىزيبة منكرة
ف دبعونة رب و ذين ىزموىم كبن اؼبصريوال ،موقعة عْب جالوت ُب فلسطْب

 .تبارؾ وتعالالعاؼبْب 
اؼبعركة الٍب شرفتنا ونُشرؼ هبا صبيعًا وصبيع ف وحٌب ُب العصر اغبديث

ىذه العرب واؼبسلمْب إل اآلف معركة العاشر من شهر رمضاف، وكانت 
 يعِب ُب وقت الظهّبة!.ظهراً،  ٕاؼبعركة بدايتها الساعة 

اؼبعركة شيخ اإلسبلـ الشيخ عبد اغبليم ؿبمود رضبة اهلل وكاف ُب قلب 
  ، وأفتوىم بالفطر، فماوكبار العلماء ،والشيخ ؿبمد متويل الشعراوي ،عليو
قالوا: لن نفطر إال ُب اعبنة، ف رد اعبنود اؼبصريْب اؼبعاصرين إال أف كا

 يوماً، لكن حاربوا وىم ٚٔستمرت اوحاربوا وىم صائموف، مع أف اؼبعركة 
 صائموف.

رىا إال العبد الصائم قوًة من عنده ال يقدؼباذا؟ ألف اهلل عز وجل يُعطي 
 .تبارؾ وتعالالقادر 

 فقاؿ: ظباه شهر الصرب صلى اهلل عليو وسلَّمشهر رمضاف حضرة النيب 
رُ  الصَّرْبِ، َشْهرُ  َوُىوَ }   ٕٙٔ{ اعْبَنَّةُ  ثَػَوابُوُ  َوالصَّبػْ

 وقاؿ ُب اغبديث اآلخر:
ْىِر { َصْوـُ  َشْهٍر، ُكلِّ  ِمنْ  أَيَّاـٍ  وَثبَلثَةِ  الصَّرْبِ، َشْهرِ  } َصْوـُ   ٖٙٔالدَّ

 والدىر يعِب السنة كلها. 
ِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف "  عز وجل ُب القرآف يقوؿ لنا: واهلل

                                                           
 رضي اهلل عنوصحيح ابن خزيمة عن سلمان الفارسي  069
 مسند أحمد وابن حبان عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 060
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كما قاؿ   واغبد األدّنبعشرة،  الواحديعِب األنفاؿ( ٘ٙ" )يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْْبِ 
األنفاؿ( اغبد األدّن ٙٙ" )َفِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبَرٌة يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْْبِ "  :اهلل

تبارؾ ثنْب بقوة الصرب الٍب أعطاىا لو رب العزة االواحد يساوي  للصابر أف
 .وتعال

من حكمتو العلية خلق ُب اإلنساف قوى ال يعلم  سبحانو وتعالفاهلل 
: عندما ذلك أو ما يضاىي ذلك، مثاؿ ،مداىا إال اهلل، وتعمل بُعشر القوة

ى تشتغل بُعشر طاقتها فقط، ولذلك يستطيع اإلنساف أف يعيش لَ تعمل الكِ 
والباقي يعمل عند الشدائد يزيد القوة، ى إذا كانت الكلى سليمة، لَ بُعشر كِ 

 ل ُعضِو من أعضاء جسم اإلنساف.وىكذا ك
فعندما يرزؽ اهلل عز وجل اإلنساف الصرب اعبميل، تتضاعف قوتو 

ُب أحباثهم ف و اؼبعاصر وف قائمًا حٌب وجد الغربي األمرأضعافًا كثّبة، ظل ىذا 
اظبها ية منها ئايف اإلنساف الصابر تفرز القشرة اؼبخية ُب رأسو مادة كيمأ

 .ضاعف قوة اإلنساف إل عشر مرات على األقلت ، وىذه اؼبادةاألندروفْب
من حكمتو، كاف دعاء أصحاب النيب ُب  سبحانو وتعال اهللولذلك 

ًرا " : اغبروب َنا َصبػْ نزِّؿ علينا الصرب وأفرغو،  البقرة( أوالً ٕٓ٘)" أَْفرِْغ َعَليػْ
 البقرة(.ٕٓ٘)" َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِيَن  َوثَػبِّْت أَْقَداَمَنا"  وبعد ذلك:

صلى اهلل عليو وسلم سيدنا رسوؿ اهلل ف ،ُب غزوة فتح خيربمثاؿ ذلك 
، ول يستطيعوا دخوؿ اغبصن، ألف  ظلَّ ىو أصحابو وباربوف إل هناية اليـو

ر وُب آخوغّبه، طبيعة اليهود دائمًا يعيشوف ُب مدف ؿبصنة بأسوار وقبلع 
 اليـو قاؿ:

 َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  وبُِب   َيَدْيِو، َعَلى اللَّوُ  يَػْفَتحُ  َرُجبًل  َغًدا الرَّايَةَ  َىِذهِ  } أَلُْعِطَْبَّ 
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 َٗٙٔوَرُسولُُو { اللَّوُ  َووبُِب وُ 
، ؼباذا؟  سيدنا عمر يقوؿ: ل أطمع ُب الراية ُب يـو إال ُب ىذا اليـو
لوصف النيب أنو وبب اهلل ورسولو، ووببو اهلل ورسولو، وعند الصباح سأؿ 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
نَػْيِو، َيْشَتِكي اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا ُىوَ : َفِقيلَ  طَاِلٍب؟ َأيب  ْبنُ  َعِلي   } أَْينَ  : َقاؿَ  َعيػْ

نَػْيِو، ُب  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَبَصقَ  ِبِو، فَُأٌبَ  ِإلَْيِو، فََأْرَسُلوا  َعيػْ
 ٘ٙٔالرَّايََة { فََأْعطَاهُ  َوَجٌع، ِبوِ  َيُكنْ  لَْ  َكَأفْ  َحٌبَّ  فَػبَػَرأَ، َلوُ  َوَدَعا

م الذي كاف يبشي بو قائد اعبيش ُب لَ والراية يعِب العَ أعطاه الراية، 
 البداية واعبيش يبشي خلفو.

ب حٌب تكسَّر ذىب سيدنا علي وبارب على باب اغبصن، فأخذ وبار 
وكاف سيدنا علي فبن يضرب بسيفْب، يعِب اليد سيفو من كثرة الضرب، 

ل اغبصن، وىجم عليو األعداء من داخليمُب واليد الُيسرى يعمبلف معاً، ا
بو من ضرباهتم خلع باب اغبصن واحتمى فكيف وبتمي من ضرباهتم؟ 

سبحانو اب وفُتح اغبصن بأمر اهلل بوجيوش اؼبسلمْب دخلت من ربت ال
 .وتعال
نتهاء اؼبعركة جاء عشرة ليعيدوا الباب إل مكانو، فلم يستطيعوا، ابعد و 

فأخذوا يزيدوف ُب العدد حٌب وصلوا إل ثبلثْب رجبًل الذين استطاعوا أف 
لنعرؼ أنو اف وبملو ووبتمي بو؟!! ضعوه ُب مكانو، فكيف كوبملوا الباب وي

" ِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْْبِ "  كاف ُب ىذه اغبالة:

                                                           

 البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو 064
 البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو 065



163 
 

 األنفاؿ(.٘ٙ)
وشهر الكفاح وشهر كل  ،وشهر اعبد ،شهر العملرمضاف فشهر 

نتصر على نفسو انتصار على النفس، فلو اإلنساف نتصارات، وأنبها االاال
 عليو أف ينتصر على صبيع األعداء. يسهل

نسأؿ اهلل أف ينصرنا على أنفسنا، وأف يفتح لنا فتحًا مبيناً، وأف يعيننا 
على بره وتقواه، وأف هبعلنا من الذين يداوموف على تبلوة كتاب اهلل، 

 ووبظوف فيو بالتلذذ باؼبناجاة،
 وسلَّموبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م90/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  06

 ـــــــــــــــــــــــــ
 إكرام اهلل وتأييده للمؤمنين في غزوة بدر

ليلة السابع عشر من شهر رمضاف من الليايل اؼبباركة الٍب أكـر اهلل 
وصحبو الكراـ، ألنو   وسلَّمصلى اهلل عليو فيها حبيبو اؼبصطفى  تبارؾ وتعال

ونصر اهلل  ،كاف ُب صبيحتها غزوة بدر الكربى وىي أوؿ غزوة ُب اإلسبلـ
 فيها اغبق على الباطل.

سنأخذ بعض ث عن الغزوة وبتاج إل وقت طويل، لكن اغبدي
رسولو  سبحانو وتعالد هبا اهلل اإلكرامات واؼبعجزات والتأييدات، الٍب أيَّ 

َوَما النَّْصُر "  :كْب، حٌب نعلم علم اليقْب قوؿ اهلل تعالالكرمي وصحبو اؼببار 
 آؿ عمراف(.ٕٙٔ)" ِإال ِمْن ِعْنِد اهلل 

كما نعلم خرج وإخوانو اؼبهاجرين من   صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ 
مكة ول يَبؾ ؽبم الكافروف شيئًا من أمواؽبم وأمتعتهم ىبرجوف هبا، وخرجوا 

على  و  ،وعلى أمواؽبم ،وعلى ذباراهتم ،لى بيوهتمواستول الكافروف ع ،فرادى
 يبتلكونو ُب مكة اؼبكرمة. كل شيء

ولوال أف اهلل عز وجل وسَّع صدور إخواهنم من األنصار ُب اؼبدينة 
كانت اغبياة عليهم اؼبنورة، فاقتسموا معهم بيوهتم وأمواؽبم وزراعاهتم، ل

 شديدة وعسّبة.
أف قافلة ذبارية كبّبة آتية من ببلد  صلى اهلل عليو وسلَّمفسمع النيب 

النيب ال يفعل شيئًا من ألف الشاـ لقريش، فأمره اهلل عز وجل أف ىبرج، 
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"  َكَما َأْخَرَجَك َرب َك ِمْن بَػْيِتَك بِاغبَْقِّ "  نفسو، ولكن كما قاؿ اهلل:
فأخرب أصحابو هبذه ، سبحانو وتعالمن الذي أخرجو؟ اهلل األنفاؿ( ٘)

 اؿ:التجارة وق
َها}   ، َلَعلَّ اللََّو َأْف يُػنَػفَِّلُكُموَىاَىِذِه ِعُّب قُػَرْيٍش ِفيَها أَْمَواؽُبُْم، َفاْخُرُجوا ِإلَيػْ

}ٔٙٙ 
يعِب يغنمكم ىذه التجارة فتعوضكم بعض ما استول عليو ىؤالء 

 الكفار منكم.
فخرج معو نفٌر قليل، ألهنم ظنوا أنو ليس ىناؾ حرب، وكاف عددىم 

، وليس معهم إال فرسْب ومائة صبل، ثبلشبائة وثبلثة عشر رجلصبيعًا حوايل 
مع بعضهم، وحضرة النيب نفسو كاف  فوكل ثبلثة يركبوف على صبل يتناوبو 

فاركب  ف يبشياف وواحد يركب، فقاال: يا رسوؿ اهلل نكفيك،اثناثنْب، امعو 
 وىو نعم القائد القدوة: صلى اهلل عليو وسلَّمأنت وكبن مبشي، فقاؿ 

 ٚٙٔ{ ، َوَما أَنَا بَِأْغَُب َعِن اأَلْجِر ِمْنُكَماَأقْػَوى َعَلى اْلَمْشِي ِمِبِّ َما أَنْػُتَما بِ } 
فازبذ طريقاً  للقافلة،وكاف قائداً  ظبع زعيم الكفار أبو سفياف هبذا األمر

آخر وفرَّ إل مكة، ولكن قبل أف يفر كاف قد أرسل مندوبًا من عنده ألىل 
 أدركوا التجارة فمحمد ومن معو سيأخذوىا. :مكة

يعد  وما ال ،فخرجوا جبيش حوايل ألف رجل، وحوايل أربعمائة فرس
 من اعبماؿ، ومدججْب بالسبلح ليحموا ذبارهتم.

ما دامت ، قاؿ أحد العقبلء فيهم: فلما علموا أف التجارة قد قبت
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بد أف نذىب لبدر وكبارهبم  أبو جهل قاؿ: اللكن نرجع،  قد قبتالتجارة 
وتسمع بنا العرب  ،وتغِب اؼبغنيات ،ونشرب اػبمر ،ىناؾ، وننتصر عليهم

 ، وركب رأسو وأصر على ىذا الرأي.فيظلوف طواؿ عمرىم ىبافوف منا
ر قبل اؼبسلمْب إل بدر، وبدر وصل الكفا ُب ىذه الليلة ماذا حدث؟

ج من والذي كاف وباظبو بدر، ف قد حفره ظُبي باسم رجل كا ،ىذا بئر ماء
 لكن اآلف تغّب اإلذباه ُب السفر.، و يبر على بدرالطريق القدمي كاف 

وفيو أرض رمل رخوة،  ،فوجدوا اؼبكاف فيو أرض صلبة ،الً و ذىبوا ىم أف
ة، واؼبسلموف يقفوف على أرض رخوة فتغرز بفاختاروا ألنفسهم األرض الصل
 واختاروا اؼبكاف الذي فيو البئر ،يتحركوا أوأقدامهم ولن يعرفوا وباربوا 

 شربوف.واؼبسلموف ال ي، ليشربوا منو
، من غبظة خروجهم من اؼبدينة يسّبوفسلموف كاف ؽبم أربعة أياـ اؼب

 م إل ثبلثة أقساـ،مهُب ىذه الليلة قسَّ  صلى اهلل عليو وسلَّمفحضرة النيب 
ثلث يستيقظ أوؿ الليل والثلثْب يناموا، وثلث يستيقظ ُب الثلث األوسط 

لو خيمة ُب مؤخرة  يصنعوفوجعلهم ْب يناموا، وثلث ُب الثلث األخّب، والثلث
 فيها. سبحانو وتعالاعبيش، وأخذ ُيصلي ويدعو اهلل 

شعروا، حٌب ول ي ناـ اعبميع ؟ا الذي حدث من إكراـ اهلل ؽبؤالءم
نتبهوا ؽبجموا عليهم، ال ينتبهوا لنومهم، فلو  كافرينناموا أيضاً، وال راساغب

 عز وجل حارسهم. اهللولكن 
واإلنساف إذا ناـ بعد تعب شديد ُب الغالب وبدث لو احتبلـ، فأصبح 

فمشى بينهم اؼبنافقْب وقالوا ؽبم: كيف  ،معظمهم ؿبتلمْب، وال يوجد ماء
كيف رباربوف وأنتم على جنابة ول و  وأنتم على اغبق؟ تقولوف أف ىذا نيب
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ىذه  سبحانو وتعال!، فأنزؿ اهلل وليس عندكم ماء تشربوه؟ ،تتطهروا
ىو الذي أنامكم  األنفاؿ(ٔٔ)" ِإْذ يُػَغشِّيُكُم النػ َعاَس أََمَنًة ِمْنُو "  اآليات:

وأمَّنكم وجعلو نعاسًا وليس نومًا عميقاً، ألف النعاس لو جاءه أحٌد جبواره 
 أمطرتاألنفاؿ( ٔٔ)"  َويُػنَػزُِّؿ َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماءً " سريعاً، يستيقظ 
فاغتسلوا، واألرض الٍب ربت أقدامهم أصبحت صلبة وجامدة،  السماء،

 !. عليها الكفار فأصبحت وحلةزادت اؼبياه على األرض الٍبو 
كل األوعية اؼبسلموف  ، و اؼبسلمْب صلبة، واألخرى وحلةأصبحت أرض 

"  لبئر بدر وال غّبه: ُب حاجةل يعودوا و الٍب معهم واآلنية مؤلوىا باؼبياه، 
َطهِّرَُكم بِِو النػ َعاَس أََمَنًة مِّْنُو َويُػنَػزُِّؿ َعَلْيُكم مِّن السََّماء َماء لِّيُ  يُػَغشِّيُكمُ ِإْذ 

الكبلـ الذي قالو أعواف األنفاؿ( ٔٔ)" َويُْذِىَب َعنُكْم رِْجَز الشَّْيطَاِف 
، الشيطاف من اؼبنافقْب: كيف تكونوا مؤمنْب ورباربوف وأنتم على ىذه اغبالة

ـَ "  كل ىذا حدث ُب األنفاؿ(  ٔٔ)" َولِيَػْرِبَط َعَلى قُػُلوِبُكْم َويُػثَبَِّت ِبِو اأَلْقَدا
 .الليلة ىذه

إل  صلى اهلل عليو وسلَّموقبل بداية اؼبعركة نزؿ رسوؿ اهلل  وُب الصباح
 ساحة القتاؿ وقاؿ:

 َغًدا ُفبَلفٍ  َمْصرَعُ  َوَىَذا اأْلَْرِض، َعَلى َيَدهُ  َوَوَضعَ  َغًدا ُفبَلفٍ  َمْصرَعُ  َىَذا }
 اأْلَْرِض، َعَلى َيَدهُ  َوَوَضعَ  َغًدا ُفبَلفٍ  َمْصرَعُ  َوَىَذا اأْلَْرِض، َعَلى َيَدهُ  َوَوَضعَ 

ُهمْ  َأَحدٌ  َجاَوزَ  َما بَِيِدهِ  نَػْفِسي َوالَِّذي: يقوؿ أنس  َرُسوؿِ  َيدِ  َمْوِضعِ  َعنْ  ِمنػْ
 ٛٙٔ{ صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ 

حدَّده بيده  والذيعلى األرض،  دَّد لكل واحد منهم مكاف مصرعوح
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 .!!ىو الذي كاف صلى اهلل عليو وسلَّم
، اؼبعركة أخذ النيب صلى اهلل عليو وسلم ببعض اغبصى والَبابوقبل 

فلم يوجد أحد من الكافرين الذين سيموتوا إال وامتؤلت  بو الكافرين،ورمى 
صلى اهلل رأسو هبذا الَبب وىذا اغبصى، لُيثبت أف اهلل عز وجل يُؤيد نبيو 

 .عليو وسلَّم
قليلة وىؤالء فئة كثّبة، واؼبعركة غّب متكافئة، فهؤالء فئة  ،بدأت اؼبعركة

حٌب ال ىبافوا، وأرى الكافرين  كأهنم قلة،الكافرين  اهلل أراىم ففنظر اؼبؤمنوف 
سبحانو ، وىذه حكمة اهلل سريعاً يقولوا: سنغلبهم و ليغَبوا،  قليلْباؼبؤمنْب 

 .وتعال
وكانت اؼبعجزة الُكربى ُب القتاؿ أف اؼبسلمْب وىم العدد  ،وبدأ القتاؿ

 روا منهم سبعْب. وأسَ  ،وا سبعْب من الكافرينالصغّب قتل
 تكسَّر أف رجبًل من اؼبسلمْبوكاف من تأييد اهلل للنيب وأصحاب النيب، 

حتياطي، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أريد سيفًا أحارب بو، ال يكن معهم و سيفو، 
عوداً من اغبطب وقاؿ لو: خذ ىذا وحارب بو،  صلى اهلل عليو وسلَّمفأخذ 

العود ففوجئ بأنو سيٌف كأنو خارج من عند اغبداد مباشرًة،  الرجل ىزَّ ف
 فظل وبارب بو آلخر حياتو.

ُقطعت بن أيب جهل على عاتقو ف، فضربو عكرمة كاف وبارب  آخرو 
، وأصبح معلقًا على قطعة اعبلد السفلى فقط، فذىب لرسوؿ اهلل ذراعو

من ريقو ووضعو على  صلى اهلل عليو وسلَّم، فأخذ صلى اهلل عليو وسلَّم
بدوف عملية جراحية وال ، !و ُب اغباؿاعو وضمو إل مكانو فرجع إل حالذر 

 ،صلى اهلل عليو وسلَّملرسولو  سبحانو وتعال، وإمبا تأييد اهلل بنج وال مشرط
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ِإْف يَػْنُصرُْكُم اهلل َفبل " نعلم علم اليقْب أف الذي ينصره اهلل فبل غالب لو: ل
 آؿ عمراف(.ٓٙٔ) "َغاِلَب َلُكْم 

أف ينصرنا على أنفسنا، وأف ينصرنا على كل  تبارؾ وتعالنسأؿ اهلل 
أعدائنا وأعداء اإلسبلـ، وأف ُيطهر أرض بيت اؼبقدس من اليهود ومن 

 يعاوهنم أصبعْب، وأف هبعل ببلد اإلسبلـ ببلد األمن والسبلـ.
 موبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّ وسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م90/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  06

 ـــــــــــــــــــــــــ
 أسلحة النصر

ما أحوجنا إل التسلح  نصر هبا اهلل اؼبؤمنْب ُب بدر أسلحة النصر الٍب
  ُب معارؾ اغبياة الٍب ال تنتهي.هبا أصبعْب

من الصحابة األجبلء ومن رسوؿ اهلل كاف الدعاء أوؿ ىذه األسلحة  
ِإْذ َتْسَتِغيثُوَف َربَُّكْم "  أما الصحابة فقد قاؿ فيهم اهلل:، صلى اهلل عليو وسلَّم

ستغاثوا باهلل ألهنم رأوا العدد الكثّب، األنفاؿ( اٜ)" َفاْسَتَجاَب َلُكْم 
دىم ؽبا وىم نفٌر قليل، فأجاهبم اهلل عز وجل وأيَّ  واألسلحة الٍب ال حدَّ 

 باؼببلئكة الكراـ.
ستيقظت فلم أجد يقظًا إال ا كاف يقوؿ:  رضي اهلل عنو اإلماـ علي

وببلؿ كاف  ،ُب خيمتو، ُيصلي ويدعو وببلؿ صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 
أخذ و . صلى اهلل عليو وسلَّميُعترب اغباجب أو اػبادـ على باب رسوؿ اهلل 

 رسوؿ اهلل يدعو اهلل وكاف فبا قالو:
زْ  اللَُّهمَّ  }  َىِذهِ  تُػْهِلكْ  ِإفْ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتِِب، َما آتِ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتِِب، َما يل  َأقبِْ

ْسبَلـِ  َأْىلِ  ِمنْ  اْلِعَصابَةَ   ٜٙٔ{اأْلَْرِض  ُب  تُػْعَبدْ  اَل  اإْلِ
 قاؿ لو أبو بكر: كفاؾفأجابو اهلل، حٌب أنو من إكثاره ُب الدعاء 

، َوَخَفَق يَك َما َوَعَدَؾ ِمْن َنْصرِهِ ، َفِإفَّ اللََّو ُموفِ ِلَربَِّك يَا َرُسوَؿ اللَّوِ  ُمَناَشَدِتكَ 
 ، فَػَقاَؿ:َوَسلََّم َخْفَقًة ٍُبَّ َىبَّ  َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيوِ 
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ِف فَػَرِسِو يَػُقوُدُه ، َىَذا ِجرْبِيُل آِخٌذ ِبِعَناأَْبِشْر يَا أَبَا َبْكٍر، أَتَاَؾ َنْصُر اللَّوِ  }
 ٓٚٔ{ َعَلى ثَػَنايَاُه النػَّْقعُ 

وكبن  ،اغبياة كلها معارؾ ما الدرس الذي نأخذه صبيعًا ُب ىذا اجملاؿ؟
، أو معارؾ ُب ُب زماننا زادت اؼبعارؾ عن اغبد، إف كانت معارؾ ُب البيت

 معارؾ ليس ؽبا هناية.  .. ل، أو معارؾ مع اعبّباف، أو معارؾ مع األىلالعم
إذا كنت خائف من أحد فعليَّ  ماذا أفعل ُب وسط ىذه اؼبعارؾ؟

 :صلى اهلل عليو وسلمبسبلح واحد يقوؿ فيو 
 ٔٚٔ{ وَبَْفْظكَ  اللَّوَ  اْحَفظْ } 

فك بو اهلل من شرع اهلل، واحفظ أعضاءؾ حفظ ما أمرؾ وكلَّ ا
وجوارحك عن معصية اهلل، ذبد أف اهلل يتوالؾ حبفظو وصيانتو مهما كانت 

ٌر َحاِفظًا  َفاهللُ "  ألف اهلل عز وجل قاؿ: ،ألعداء، وشدة األعداءقوة ا َخيػْ
 يوسف(.ٗٙ)" َوُىَو َأْرَحُم الرَّاضِبَِْب 

إذا كنُت أنا داخل معركة ُب أي ؾباؿ من اجملاالت، فمعي شيئْب 
أستخدـ كل ما استطعت من األسباب، ولكن أتذكر دائمًا أف اثنْب، 

بد من  الو اإلجابة والنصر ال يتم إال دبسبب األسباب، فاستعْب بالدعاء، 
 اإلثنْب معاً.

 بِب ُب الثانوية العامةيكوف ا كأفأخذُت باألسباب وتركُت الدعاء،   لو
قالوا أنو فبتاز، بكل اؼبدرسْب و لو  تمذاكر جيداً، وأتيىو و  ،وسيمتحن مثبلً 

أخذ منو التوفيق فقط، فماذا اإلمتحاف عند و نسي صلتو دبواله،  ولكنو
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، !، وبعد أف ىبرج من اللجنة يتذكره كلوضاعيفعل؟ هبد كل ما ُب عقلو 
 ألف التوفيق من اهلل.

بد أف يأخذ  يريد توفيق اهلل، ويريد معونة اهلل، ويريد رعاية اهلل، فبل
 اإلثنْب معاً.
 ٍبؿ الدعاء فقط ول يأخذ باألسباب فهذا ـبالف لشريعة اهلل الفإذا قا

 .صلى اهلل عليو وسلَّمجاء هبا رسوؿ اهلل 
، إف ين يدعوف ُب كل مكافالذالدنباء من اؼبسلمْب  كمثل كثّب من

ىل أعددًب ما استطعتم ؽبم ولكن على اليهود،  ؾُب اغبرمْب وىنا وىناكاف 
َوَأِعد وا ؽَبُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوٍَّة "  ومعو: بد من الدعاء فبل ،ال !من قوة؟

الطائرات والصواريخ ُب  يعِبورباط اػبيل األنفاؿ( ٓٙ" )َوِمْن رِبَاِط اػْبَْيِل 
 األنفاؿ(.ٓٙ" )تُػْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ اهلل َوَعُدوَُّكْم "  عصرنا اغبايل:

نستعد فهل سيغّب ىذا  فْب، وللكن إذا دعونا كلنا وُب اغبرمْب الشري
 ُب ىذه األمور. ف بنامنا ويستهزئو  فحٌب أهنم يسخرو  ،؟ أبداً شيء

بد يل منها  األسباب الٍب البالدعاء هلل بعد األخذ  فما اؼبطلوب منا؟
عو اهلل ُب ىذه اغبياة، أسعى لطلب الرزؽ اغببلؿ، فإذا كاف الرزؽ قليل، أد

ىل أدعو اهلل أف يرزقِب وأنا ال  لكنفيبارؾ فيو وهبعلو كثّب ألنِب سعيت، 
 .!!أسعى؟

سيدنا عمر رأى فتية ُب اؼبسجد النبوي فسأؽبم: ماذا تصنعوف؟ قالوا: 
ة رَّ أكلوف؟ فسكتوا، فأخذ يضرهبم بالدُ ندعوا اهلل، فقاؿ ؽبم: ومن أين ت

ويقوؿ ؽبم: قد علمتم أف السماء ال سبطر ذىبًا وال فضة، ليُقم كل واحد 
 .اشومنكم يسعى على مع
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( َوِإَل َربَِّك َٚفِإَذا فَػَرْغَت َفاْنَصْب )"  وعندما تنتهي من السعي:
 الشرح(.ٛ-ٚ) "َفاْرَغْب 

ف لو: نأخذؾ ، فيقولو مرضنرى بعض اؼبسلمْب اؼبتواكلْب يأتيو 
ب، وما كتبو اهلل يل سيكوف بدوف لن أذىب لطبي للطبيب، يقوؿ ؽبم:

صلى اهلل حضرة النيب ال، ف !ىذا الكبلـ؟ طبيب وال غّبه!!، وىل يصح
 .كاف يأتيو اغبكماء ويتعاِبعليو وسلم  
حياة آخر ولكنها كانت ُب ة عائشة زوجتو ل تدخل كلية طب، السيد

حضرة النيب تعترب أمهر طبيبة ُب اعبزيرة العربية كلها، فسألوىا: من أين 
اف يبرض كثّباً، وك صلى اهلل عليو وسلَّمكاف النيب  تعلمت الطب؟ قالت:

 .ظُت ذلك منهملو الدواء، فحف فيأتيو أطباء العرب فيصفو 
صلى اهلل عليو من أين تعلمت؟ من التجربة العملية مع حضرة الرسوؿ 

 الذي يقوؿ: وسلَّم
 ٕٚٔ{ِشَفاًء  َلوُ  َوَضعَ  ِإالَّ  َداءً  َيَضعْ  لَْ  اللَّوَ  َفِإفَّ  َتَداَوْوا، اللَِّو، ِعَبادَ  يَا }

وسيلة اؼبسلمْب ألي قباح ُب أي  والدعاء ىفاألخذ باألسباب مع 
 ألي نصر ُب أي مهمة.و  ،قضية

نسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا على الدواـ النصر على أنفسنا، وأف 
من الذين ال يغفلوف عنو هبعلنا على الدواـ على صلة حبضرتو، وأف هبعلنا 

 أقل. الو  طرفة عْب
 آلو وصحبو وسلَّموبارك على سيدنا محمد وعلى وسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م95/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  93

 ـــــــــــــــــــــــــ
 دروس من فتح مكة
العاـ الثامن من ىجرة  منُب يـو العشروف من شهر رمضاف اؼببارؾ 

على النيب  تبارؾ وتعالفتح اهلل  فتح مكة،كاف   صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
 وصحبو اؼبباركْب مكة اؼبكرمة.

طويل، ولكن سنقتطف منها  تح مكة غزوة كبّبة ربتاج إل وقتوف
لقوؿ اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمبعض الدروس الٍب نتعلمها صبيعًا من نبينا 

يَػْرُجو َلَقْد َكاَف َلُكْم ُب َرُسوِؿ اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف "  لنا: تبارؾ وتعال
 األحزاب(.ٕٔ)" ِخَر َوذََكَر اهلل َكِثّبًا َواْليَػْوـَ اآل اهللَ 

 رحمة النبي صلى اهلل عليو وسلم -أ
صلى اهلل عليو ىو رضبة النيب رس نأخذه من ىذه الغزوة العظيمة أوؿ د

خرج ومعو  صلى اهلل عليو وسلَّمالتامة العامة جبميع العاؼبْب، فإنو  وسلَّم
وىو جيٌش ل تشهد اعبزيرة كلها مثلو، وكلهم يتمنوف  ،عشرة آالؼ فارس

 سائبًل ربو: صلى اهلل عليو وسلَّمالشهادة أو النصر، ومع ذلك قاؿ 
َغتَػَها َحٌبَّ  قُػَرْيشٍ  َعنْ  َواأَلْخَبارَ  اْلُعُيوفَ  ُخذِ  } اللَُّهمَّ   ِٖٚٔببلِدَىا { ُب  نَػبػْ

حٌب ال  ،األخبارواألعْب يعِب اعبواسيس الذين يتجسسوف ليعرفوا 
 وىم على أبواهبا.يشعر أىل مكة إال 

وىذا يعاوهنم وىذا يساعدىم وتكوف  ،سيستعدوفلو عرفوا ؼباذا؟ ألهنم 
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يدخلها يريد أف بل وىو ال يريد ذلك،  ،حربًا ضروساً، وفيها قتل وقتاؿ
 .صلى اهلل عليو وسلَّمولْب  برفق

ل يشعر بو أىل مكة إال وىو على أبواهبا، وذىب إليو زعيم  وبالفعل
وكاف  ،مكة أبو سفياف عندما رأى جيشًا ال طاقة لو بو، ودخل ُب اإلسبلـ

: يا رسوؿ اهلل إف أبا سفياف لرسوؿ اهلل رجبًل وُبب الفخر، وقاؿ العباس
 ب الفخر فاجعل لو شيئاً، فقاؿ لو:وبُ 

َياَف فَػُهَو آِمٌن، َوَمْن َأْغَلَق َعَلْيِو َداَرُه فَػُهَو آِمٌن، َوَمْن َمْن َدَخَل َداَر َأيب ُسفْ } 
 ٗٚٔ{ َدَخَل اْلَمْسِجَد فَػُهَو آِمنٌ 

والنيب كاف يعرؼ النفوس وكاف يداويها، فقاؿ أبو سفياف: يا قـو لقد 
قد جاءكم ؿبمٌد جبيش ال طاقة لكم بو، قالوا: وماذا نفعل؟ قاؿ: من دخل 

م أنو فقط الذي يريد أف يعرفهوكررىا عدة مرات، ، هو آمنف دار أيب سفياف
من أغلق عليو بابو و قاؿ: ف !!،نا بيتكييكف لنقالوا: ناؿ ىذه اػبصوصية، 

 فهو آمن، ومن دخل البيت اغبراـ فهو آمن.
إذا كاف الذي سيدخل بيتو ويغلقو عليو فهو آمن، والذي يدخل البيت 

ا اغبكمة النبوية ُب معاملة كنهل! سفياف؟اغبراـ فهو آمن، فماذا أخذ أبو 
ل يُعطو شيئاً، ولكن  ىوفي اغبقيقة مع اػبلق، ف صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 

 لو أي زعيم من زعماء قريش.اعتربىا شيئاً عظيماً ل ينأبو سفياف 
قسَّم النيب اعبيش أربعة أقساـ، وكل قسم دخل من جهة من جهات 

 ،رضي اهلل عنون عبادة بسيدنا سعد لاألنصار مكة األربعة، وأعطى لواء 
عندما مر  سعد كاف عنده غيظ شديد فبا فعلو الكفار حبضرة النيب، فقاؿو 
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فوصل اػبرب مة، اليـو ُتستحل قريٌش والكعبة، : اليـو يـو اؼبلحبأيب سفياف
 وبدث سبرد، فماذا يفعل؟ قدوسعد زعيم األنصار فلو عزلو،  ،غبضرة النيب

 وقاؿ: ،انظر إل اغبكمة النبويةفبن سعد، البنو قيس الراية عزلو وأعطى 
 ٘ٚٔ{ يَِعز  اللَُّو قُػَرْيًشا اْليَػْوـُ  اْليَػْوـُ يَػْوـُ اْلَمْرضَبَِة،} 

 الوفاء -ب
موف قسِّ مكة، وكاف أىل مكة يُ  صلى اهلل عليو وسلَّمدخل النيب 
بنو ىاشم كاف عليهم بالبيت اغبراـ مع كل قبيلة عمل، ف األعماؿ اؼبتعلقة

اح الكعبة، وبنو عبد الدار معهم مفتسقاية اغبجيج لوجو اهلل بدوف أجر، 
وبنو أمية عليهم اإلمساؾ باللواء وقيادة اغبروب إذا حدثت حرب بْب أىل 

 مكة وغّبىم.
منذ كاف حضرة النيب ُب مكة، رجبًل  والذي كاف يبسك مفتاح الكعبة

الكعبة يـو اإلثنْب طلحة، وكاف يفتح  ظبو عثماف بنامن بِب عبد الدار 
 ويـو اػبميس.

على الناس  ربكِ شيء من الوأىل مكة وىم قريش كاف عندىم 
باعتبارىم أىل البيت اغبراـ، ولذلك عندما بنوا الكعبة ل هبعلوا باب البيت 

خلو حٌب ال يدخلو أحٌد إال بُسلَّم، وال يدلكن جعلوه مرتفعًا كما ىو، و 
قاؿ وىو فبنوٌع ُب اإلسبلـ، من الكرب  قهم، وىذا شيءأحٌد إال عن طري

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 ٙٚٔ{ ِكرْبٍ  ِمنْ  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿُ  قَػْلِبوِ  ُب  َكافَ  َمنْ  اعْبَنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل  }
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فكلنا مثل بعضنا،  ة،للمساوا ؼباذا نقف جبوار بعض ُب الصبلة؟
 .وتعالسبحانو والقلوب ال يعلمها إال عبلـ الغيوب 

حٌب ال يا ُب اغبج إال من اإلحراـ؟ ؼباذا يذىب الناس كلهم للحج عرا
يظهر الوزير من األمّب من اللواء، فبل أحد يعرؼ ما ُب القلوب إال حضرة 
عبلـ الغيوب، وىي اؼبساواة الٍب عملها لنا اإلسبلـ، وجاء لنا هبا نيب 

 .صلى اهلل عليو وسلَّماإلسبلـ 
الكعبة، يومًا ال يزاؿ ُب مكة، وأراد أف يدخل  افعندما كحضرة النيب و 

فهذا الرجل عاملو معاملة سيئة، فقاؿ لو: يا عثماف لعل ىذا اؼبفتاح يكوف 
يومًا ُب يدي وأنا الذي أُعطيو لك، فقاؿ الرجل: ذلَّت قريش، فقاؿ لو: بل 

 عزَّت قريش إف شاء اهلل.
مكة فارباً، قاؿ: أين مفتاح الكعبة؟ فأتوا بعثماف بن النيب فلما دخل 

الكعبة ودخل  صلى اهلل عليو وسلَّمطلحة، فأخذ منو اؼبفتاح وفتح بو 
 وصلى داخل الكعبة وخرج.

وجاء سيدنا العباس وسيدنا علي بن أيب طالب وقالوا: يا رسوؿ اهلل 
ل عدالة نظر إامع السقاء، لكن  -أي مفتاح الكعبة  -ضم لنا اغبجابة 

 النيب، قاؿ:
َىاَؾ ِمْفَتاَحَك يَا ُعْثَماُف اْليَػْوـَ  :فَػَقاَؿ َلوُ  ،أَْيَن ُعْثَماُف ْبُن طَْلَحَة؟ َفُدِعَي َلوُ } 

 ٚٚٔيَػْوـُ ِبّر َوَوَفاٍء {
 وقاؿ:
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َزُعَها ِمْنُكْم ِإال ظَالٌِ }   ٛٚٔ{ ُخُذوَىا يَا َبِِب طَْلَحَة َخاِلَدًة تَاِلَدًة ال يَػنػْ
فتاح حبوذتو مولذلك من ح الكعبة معكم إل يـو القيامة، تا يعِب مف

 .من ىذه العائلة يكوف رجلحٌب عصرنا ىذا الكعبة 
وبعد أف أعطاه اؼبفتاح قاؿ لو: يا عثماف أال تذكر يـو قلت لك كذا؟ 

 قاؿ: أشهد أنك نيب اهلل ورسوؿ اهلل، ألنو ل يسمع ىذا اغبديث إال ىو.
 العفو -جـ

بيت اهلل اغبراـ، فماذا يفعل  ، ووقفوا ُبمؤلفة اً آالفأىل مكة جاءوا 
 فقاؿ: هبم وىم الذين عذبوه وحاربوه وفعلوا معو ما ل يفعلو أحد؟

ًرا: قَاُلوا ِبُكْم؟ َفاِعلٌ  َأينِّ  تَػَرْوفَ  َما َمكَّةَ  َأْىلَ  َويَا قُػَرْيشٍ  َمْعَشرَ  يَا }  َأخٌ  َخيػْ
 ٜٚٔ{ الط َلَقاءُ  فَأَنْػُتمُ  اْذَىُبوا: َقاؿَ  َكِرمٍي، َأخٍ  َواْبنُ  َكِرميٌ 

 وُب رواية أخرى قاؿ:
 اللَّوُ  يَػْغِفرُ  اْليَػْوـَ  َعَلْيُكمُ  تَػْثرِيبَ  ))ال :يُوُسفُ  َأِخي قَاؿَ  َكَما أَُقوؿُ  َفِإينِّ  }

 ٓٛٔ{ الرَّاضِبَِْب(( َأْرَحمُ  َوُىوَ  َلُكمْ 

يبلك شيئاً وعلمنا هبذا الدرس العفو عند اؼبقدرة، وليس العفو ألنو ال 
العفو ألنِب قادر على أف أنتقم فبن أمامي، ألف اهلل ىكذا  كنغّب ذلك، ل

 األعراؼ(.ٜٜٔ)" ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اعبَْاِىِلَْب "  قاؿ لو:
أسأؿ اهلل عز وجل أف ينفعنا صبيعًا بأخبلؽ إماـ النبيْب واؼبرسلْب، وأف 

ُب حياتنا كلها أصبعْب، وأف هبعلنا يـو القيامة ربت لواء هبعلنا نقتدي بو 
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 شفاعتو، وُب اعبنة ُب دار اػبُلد ُب جوار حضرتو.
 عدم الخوض في صحابة رسول اهلل -د

، فقد صلى اهلل عليو وسلَّمدرس آخر صغّب نتعلمو من حضرة النيب 
ؼبا نوى اػبروج من اؼبدينة لفتح مكة، دعا  صلى اهلل عليو وسلَّمقلنا أف النيب 

 اهلل عز وجل وقاؿ:
َغتَػَها َحٌبَّ  قُػَرْيشٍ  َعنْ  َواأَلْخَبارَ  اْلُعُيوفَ  ُخذِ  } اللَُّهمَّ   ِٔٛٔببلِدَىا { ُب  نَػبػْ

بو أحدًا قط، وبينما ىو  بو أف يكتموا ىذا اػبرب فبل يبلغواوأمر أصحا
جالٌس بْب صحابتو الكراـ، إذا بأمْب الوحي جربيل ينزؿ ويقوؿ لو: يا 

خاخ روضة ظبو اوىي اآلف ُب موضع  ،ظبها سارةارسوؿ اهلل إف ىناؾ جارية 
ها كتاب موجٌو إل أىل مكة يُعلمهم خبرب غزوؾ ؽبا، ، ومعقريب من اؼبدينة

، هبا واؼبقداد وأمرىم باللحاؽبن العواـ  فانتدب النيب اإلماـ علي والزبّب
 يقوؿ اإلماـ علي رضي اهلل عنو:

رَ  أَنَا صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  بَػَعَثِِب  }  اْنطَِلُقوا: فَػَقاؿَ  َواْلِمْقَداَد، َوالز بَػيػْ
َها، َفُخُذوهُ  ِكَتاٌب، َمَعَها َظِعيَنةً  هِبَا َفِإفَّ  َخاٍخ، َرْوَضةَ  تَْأتُوا َحٌبَّ  َنا ِمنػْ  َفَذَىبػْ

ُلَنا بَِنا تَػَعاَدى َنا َحٌبَّ  َخيػْ  َأْخرِِجي: فَػُقْلَنا بِالظَِّعيَنِة، كَبْنُ  َفِإَذا الرَّْوَضَة، أَتَػيػْ
 لَنُػْلِقَْبَّ  َأوْ  اْلِكَتاَب، لَُتْخرِِجنَّ : فَػُقْلَنا ِكَتاٍب، ِمنْ  َمِعي َما: فَػَقاَلتْ  اْلِكَتاَب،
َنا ِعَقاِصَها، ِمنْ  فََأْخَرَجْتوُ  الثػَِّياَب،  ِفيوِ  َفِإَذا صلى اهلل عليو وسلم النَّيبَّ  ِبوِ  فَأَتَػيػْ

 بِبَػْعضِ  ىُبْربُُىمْ  دبَكَّةَ  فبَّنْ  اْلُمْشرِِكْبَ  ِمنَ  أُنَاسٍ  ِإَل  بَػْلتَػَعةَ  َأيب  ْبنِ  َحاِطبِ  ِمنْ 
 يَا َىَذا َما :صلى اهلل عليو وسلم النَّيب   فَػَقاؿَ  صلى اهلل عليو وسلم، النَّيبِّ  أَْمرِ 

 وَلَْ  قُػَرْيشٍ  ِمنْ  اْمَرأً  ُكْنتُ  ِإينِّ  اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا َعَليَّ  تَػْعَجلْ  اَل : َقاؿَ  َحاِطُب؟
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 هِبَا وَبُْموفَ  قَػَرابَاتٌ  ؽَبُمْ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنْ  َمَعكَ  َمنْ  وََكافَ  أَنْػُفِسِهْم، ِمنْ  َأُكنْ 
 ِإلَْيِهمْ  َأْصطَِنعَ  َأفْ  ِفيِهمْ  النََّسبِ  ِمنَ  َفاَتِِب  ِإذْ  فََأْحَبْبتُ  دبَكََّة، َوأَْمَواؽَبُمْ  َأْىِليِهمْ 

 النَّيب   فَػَقاؿَ  ِديِِب، َعنْ  اْرِتَداًدا َواَل  ُكْفًرا َذِلكَ  فَػَعْلتُ  َوَما قَػَراَبٍِب  وَبُْموفَ  َيًدا
 اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا َدْعِِب : ُعَمرُ  فَػَقاؿَ  ،َصَدَقُكمْ  َقدْ  ِإنَّوُ  :صلى اهلل عليو وسلم

 اطََّلعَ  عز وجل اللَّوَ  َلَعلَّ  يُْدرِيكَ  َوَما َبْدًرا َشِهدَ  ِإنَّوُ  :فَػَقاؿَ  ُعنُػَقُو، فََأْضِربَ 
 ٕٛٔ{ َلُكمْ  َغَفْرتُ  فَػَقدْ  ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا :فَػَقاؿَ  َبْدٍر، َأْىلِ  َعَلى

من  ينبغي لواحد منا أف يقع ُب واحد ال ىنا؟ ما الدرس الذي نأخذه
أصحاب النيب بأي كيفية، حٌب الذين حدثت بينهم خبلفات، فلسنا 

جتهاد، واجملتهد يقوؿ فيو االمسئولْب للتحكيم بينهم، ىم صبيعًا بلغوا درجة 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

وإذا َحَكَم فاْجتَػَهَد ٍُبَّ إذا َحَكَم اغباِكُم فاْجتَػَهَد ٍُبَّ أصاَب فَػَلُو أْجراِف، } 
 ٖٛٔأْخطََأ فَػَلُو أْجٌر {

وكبن ل كبضر ىذه طا فلو أجر، وإف أصاب فلو أجراف، اجملتهد إف أخ
 ،كاف اػبطباء ُب عصر بِب أُمية!!،  لبوض فيها بألسنتنا؟ مَ الوقائع، فلِ 

ستعطافًا ؽبم يقوموف بذـ اإلماـ علي ُب اػبطبة الثانية امعاوية ومن معو، 
، رضي اهلل عنوبن عبد العزيز سيدنا عمر  لما تول اػببلفةفالدعاء،  بعد

يقوؿ: رأيُت ُب اؼبناـ النيب ، ؼباذا يذموا اإلماـ علي؟! احتار سيدنا عمر
جالسًا ُب هبو قصر، وعن يبينو سيدنا أبو بكر، وعن  صلى اهلل عليو وسلَّم

وخلف ىذه الستارة ؿبكمة، وإذا  ،يساره سيدنا عمر، وخلفهما ستارة
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باإلماـ علي يدخل ويقف خلف الستارة، ٍب معاوية يأٌب ويدخل خلف 
الستارة، وبعد بُرىة من الوقت خرج اإلماـ علي ورفع يده وقاؿ: ُقضي يل 

يعِب أخذ  ،ية وقاؿ: ُغفر يل ورب  الكعبةو ورب  الكعبة، ٍب خرج سيدنا معا
 حفظ القضية.

وأصدر قراراً ؟!، لبوض فيو بألسنتنا مَ ضره بسيوفنا فلِ فقاؿ: أمٌر ل كب
 ِإفَّ اهللَ األقطار أف اػبطيب ُب آخر اػبطبة الثانية يقوؿ:"  كل  وعممو ُب

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإلِ  ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرىَب َويَػنػْ
 النحل(.ٜٓ)" ُكْم َتذَكَُّروَف َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَّ 

سيدنا عمر بن عبد العزيز، ألف النيب فالذي سنَّ ىذه السنة اغبميدة 
 قاؿ: صلى اهلل عليو وسلَّم

 ٗٛٔ{ ِإَذا ذُِكَر َأْصَحايب فََأْمِسُكوا }
يبسك لسانو وال ىبوض، فبل تقوؿ: كاف علي  على اغبق،  إنسافكل 

 ،دع اؼبلك للمالكفبل شأف لك، و وعثماف على اغبق، وعائشة على اغبق، 
 .واهلل عز وجل ىو الذي يتول اغبكم بينهم

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا َربػََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِ "  :اهللمنا كما علَّ  وماذا نقوؿ؟
" يبَاِف َوال ذَبَْعْل ُب قُػُلوبَِنا ِغبل لِلَِّذيَن َآَمُنوا َربػََّنا ِإنََّك َرُءوٌؼ َرِحيٌم بِاإلِ 

 اغبشر(.ٓٔ)
 هلل أصبعْب ؼبا وُببو ويرضاه.وفقنا ا

 شكر اهلل -ىـ
وىو ُب مكة  صلى اهلل عليو وسلَّمما عاناه النيب مدى تعلموف صبيعًا 
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تتالية بينو وبينهم وىو ُب اؼبدينة ه من حروب ماوأصحابو الكراـ، وما عان
صلى اهلل عليو بفتح مكة، ودخل النيب  تبارؾ وتعالاؼبنورة، فلما أذف اهلل 

كاف راكبًا فوؽ ناقتو  مكة فارباً، كيف كانت حالتو عند دخوؽبا؟ وسلَّم
عند دخولو مكة طأطأ رأسو توضعًا هلل، و القصواء، وُب رواية فوؽ بغلتو، 

 راحلتو شكراً هلل على ما أعطاه.وسجد على ظهر 
اآلخرين، بل دخل هبذه فلم يدخل باألنفة والعزة والكربياء كما يفعل 

 ، وىيظبها سجدة الشكراسجدة  صلى اهلل عليو وسلَّممنا هبا اؽبيئة، وعلَّ 
أو أعطاه أي منفعة،  ،أف اؼبؤمن إذا وفَّر اهلل لو أي نعمة، أو وافاه بأي خّب

 يسجد سجدة واحدة يشكر اهلل، كيف يشكر اهلل؟هبب عليو فورًا أف 
وعلى ما أعطاه، ألف اهلل قاؿ لنا  ،على ما أواله تبارؾ وتعاليشكر فيها اهلل 

لَِئْن َشَكْرًُبْ الزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرًُبْ ِإفَّ َعَذايب َلَشِديٌد "  أصبعْب ُب كتاب اهلل:
رىا لو اهلل، يزيده أي نعمة سخَّ  اإلنساف الذي يشكر اهلل علىإبراىيم( ٚ)" 

 ، وىذا حكم اهلل ُب كتاب اهلل.منها اهلل
عبناف، وعمٌل باعبوارح الشكر قوٌؿ باللساف، واعتقاد بالقلب وا

اغبمد  :معظم الناس ُب ىذا الزماف يكتفوف بشكر اللساف ويقوؿواألركاف، ف
فأنت ل   تشكر اهلل فبا أعطاؾ اهلل،ول ،اغبمد هلل :قلت لكنك لوهلل، 

 تشكر اهلل.
رج أف زبُ  فما شكر اهلل على نعمة اؼباؿ؟كأف أفاض اهلل عليك مااًل، 

رجٌل من الصاغبْب: إف فبلف قيل لمنو نصيبًا للفقراء واؼبساكْب، ولذلك 
ُيصلي هلل كل ليلة مائة ركعة، ولكن يده ال تُفتح للفقراء واؼبساكْب، فقاؿ 

 غّب مالَُو!.رضبو اهلل تعال: لقد أدخل نفسو ُب 
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فعبادة القياـ والصبلة للفقراء، لكن عبادة الغِب العطاء؛ أف يُعطي 
 .سبحانو وتعالالفقراء فبا أعطاه اهلل 

أو  رجٌل آتاه اهلل عز وجل علماً، فإذا كاف يشَبط أف ال يُعطي ؿباضرة
بد أف  الألنو ل يشكر اهلل على عطاياه، إنو ندوة إال مقابل كذا وكذا، ف

نصيٌب من ؾبالس العلم ابتغاء وجو اهلل، ألف رسل اهلل كانوا و ليكوف 
"  ُقْل َما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فَػُهَو َلُكْم ِإْف َأْجرَِي ِإال َعَلى اهللِ "  يقولوف:
 )سبأ(.

رجٌل رزقو اهلل منصبًا عظيمًا وجاىاً، فشكر اهلل بالنسبة ؽبذا الرجل أف 
لذين ليس ؽبم غِب أو ذو سلطاف يقضي يقضي مصاّب الفقراء واؼبساكْب ا

 حوائجهم عند اآلخرين.
، فهذا تبارؾ وتعالفشكر اهلل من باب النعمة الٍب أعطاىا يل اهلل 

 الشكر.
أنا جالس مثبًل: ، كن سجدة الشكر عندما يأتيِب خرب سار مفاجئل

% فما أوؿ ٓٓٔبنك حصل ىذا السنة على امع صباعة فقالوا يل: يا فبلف 
ألهنا توفيق من اهلل  ،وأشكر اهلل على ىذه النعمة ،أسجد هلل أعملو؟ شيء

 .تبارؾ وتعال
ة وال شق وولدت بدوف عملية جراحياهلل أكرمها أو زوجتك نتك أو اب

أسجد هلل ُب أي بأف صاّب، فماذا أفعل؟ أشكر اهلل  بطن، ورزقها اهلل بغبلـ
 موضع.

أسجد فيو،  وليس أمامي مكاف ،جالس على كرسي ِبنفرض أن
 ،أنوي السجود هلل وأكبِب على ىيئة الركوعبأف أسجد على ىيئة الركوع، ف
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 وىذا األمر األوؿ. ،على عطاياه تبارؾ وتعالوأشكر اهلل 
أف ال يفرح اإلنساف دبا آتاه اهلل فرحًا هبعلو يغَب، ويفتخر  األمر الثاين:

 كلما زاد تواضعاً هلل:ويُعز نفسو ويتكرب على خلق اهلل، لكن كلما أعطاه اهلل  
 ٘ٛٔاللَُّو { َرفَػَعوُ  ِإالَّ  لِلَّوِ  َأَحدٌ  تَػَواَضعَ  َما} 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمكما فعل رسوؿ اهلل 
أف هبعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين، ومن  تبارؾ وتعالأسأؿ اهلل 

 يد من حضرتو ُب كل وقت وحْب.أىل اؼبز 
 محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموبارك على سيدنا وسلَّم وصلى اهلل 
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 الباب الثامن
 الصيام واألخالق
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م08/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  00

 ـــــــــــــــــــــــــ
 رمضان شهر الصبر

جعل اهلل عز وجل الصياـ فريضة علينا صباعة اؼبسلمْب للنتائج الُعظمى 
ُب و  ،وُب ديننا ،علينا أصبعْب ُب أجسامنا، وُب عقيدتنااؼبذىلة الٍب تعود 

 دنيانا، وُب آخرتنا إف شاء اهلل رب العاؼبْب.
هبا علينا أصبعْب ُب  تبارؾ وتعالوأعظم النتائج الٍب يتفضل اهلل 

 صلى اهلل عليو وسلَّمالصياـ، ىو أنو يدربنا ويبرننا على الصرب اعبميل، قاؿ 
 ُب شهر رمضاف:

 ٙٛٔ{ الصَّرْبِ  َشْهرُ  َوُىوَ } 
، وعلى وعلى ربمل العطش ،ألف اإلنساف يتعود فيو على ربم ل اعبوع

صلى اهلل والصرب كما قاؿ ، سبحانو وتعالُب رضاء اهلل  ربمل قلة النـو رغبة
 :عليو وسلَّم

رُ  يبَاِف { ِنْصفُ  } الصَّبػْ  ٚٛٔاإْلِ
ألف كل أعماؿ اإليباف ربتاج إل صرٍب صبيل من اإلنساف ليستطيع أف 

ورد فقد ، سبحانو وتعاليقـو هبا بصدٍؽ وإخبلٍص يُرضي بو حضرة الرضبن 
رَ  َأفَّ  َواْعَلُموا))عن سيدنا علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو:   ِمنَ  الصَّبػْ
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رَ  َوال اعبََْسِد، ِمنَ  الرَّْأسِ  دبَْنزَِلةِ  اإِليبَافِ   .ٛٛٔ((َلوُ  َرْأسَ  ال َجَسدٍ  ُب  َخيػْ
،  كبل  تدخل فيو؟ اف يستطيع أف يعيش جسده بدوف روحىل اإلنس

وموجبات  ،روط اإليبافكذلك اإلنساف بدوف الصرب ال يستطيع أف يُنفذ ش
نها ووضحها لنا النيب الٍب أمرنا اهلل تعال هبا ُب القرآف، وبيَّ  رضاء الرضبن

 .عليو وسلَّمصلى اهلل العدناف 
، نضمن بو دخوؿ اعبنة بغّب حساب للمؤمنْب ىو أحسن بابوالصرب 

ُب بشيء بتبله اهلل اُمعرٌض للحساب، إال الذي  أصبعْب، فإف كل إنساف
ول يظهر عليو جزٌع وال ضجٌر وال سأـٌ وال ملٌل، فهذا يقوؿ  ،الدنيا فصرب

َا يُػَوَبَّ الصَّاِبُروَف َأْجرَ "  فيو اهلل:  الزمر(.ٓٔ)" ُىْم ِبَغّْبِ ِحَساٍب ِإمبَّ
وال  ،وال للميزاف ،وال للحساب ،يتعرضوا لتناوؿ الصحف فهؤالء لن

إمبا يدخلوف اعبنة بغّب سابقة سؤاؿ وال حساب، ألهنم صربوا و للصراط، 
 .تبارؾ وتعالعلى أمر اهلل 

 والصرب باختصاٍر شديد ثبلثة أنواع:
 صرٌب عن معاصي اهلل.النوع األوؿ: 

فيو معصية هلل،كأف ُعرض عليو ماٌؿ ليأخذه  إذا تعرض اإلنساف ؼبوقف
مرأٌة ليفعل فيها الفاحشة امصلحة، أو ُعرضت عليو  مقابل تنفيذرشوة 

إذا صرب اإلنساف ول يقع ُب ىذه اؼبعاصي فهذا صرب عن ف، ةُمهيأ ظروؼوال
" يَن ِإفَّ اهلل َمَع الصَّاِبرِ "  الصابرين: ةمعصية اهلل ودخل ُب معي

 البقرة(.ٖ٘ٔ)
 صرٌب على طاعة اهلل. النوع الثاين:

                                                           
 اإللماع إلى علم أصول الرواية للقاضي عياض 088



189 
 

فإف الطاعات الٍب أمرنا هبا اهلل كلها ربتاج إل صرب، كوف اإلنساف 
وال شرب  طعاـيبكث طواؿ النهار من الفجر إل غروب الشمس بدوف 

 عظيم. ل كما ينبغي، فهذا وبتاج إل صربماء، مع قيامو بالعم
جوؼ الليل ُب أياـ الشتاء الباردة لُيصلي وكوف اإلنساف يقـو ُب 

 الفجر حاضراً مع شدة برودة اعبو، فهذا أيضاً وبتاج إل صرٍب عظيم.
ويتحمل مشاؽ السفر،  ،وكوف اإلنساف يذىب إل أداء فريضة اغبج

حٌب ُب  ،حٌب ُب ركوب الطائرة ،والزحاـ ُب كل أمر، حٌب ُب اعبوازات
وخرج  تعصبوبتاج إل صرب صبيل، ألنو إذا  افبلت، ُب كل أمرركوب اغب

وأساء إل ىذا، فقد فقد األجر العظيم  ،وأزاح ىذا ،وشتم ىذا ،عن طبيعتو
 .سبحانو وتعالالذي جعلو اهلل عز وجل للحاج الصابر على طاعة اهلل 

 ء اهلل وقدره.الصرب على قضا النوع الثالث:
أف يدفع قضاء رب  علم علم اليقْب أنو ال طاقة لبشرفإف اؼبؤمن ي

وإيبانو بالقضاء يقتضي أف يصرب  ،فعلى اؼبؤمن أف يُؤمن بالقضاء ،العاؼبْب
 .سبحانو وتعالفبل يفعل ما يُغضب اهلل 
ضرب اؼبثل األعلى ُب ىذا  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 

ل يعش لو من أبنائو إال البنات،  صلى اهلل عليو وسلَّمالباب، فقد كاف 
زؽ بثبلثة من الذكور، ولكنهم ماتوا صغاراً، وعندما ىاجر إل اؼبدينة رزقو ورُ 

وعاش ستة أشهر، إل أف كرُب وظهرت عليو عبلمات الُنضج،  ،اهلل بإبراىيم
ونو بذلك ويقولوف: إنو اختاره اهلل تعال إل جواره، ٍب  وكاف أىل مكة يعّبِّ

ِإنَّا "  اهلل تعال رادًَّا عليهم: فقاؿ -وأبَب يعِب ليس لو أوالٌد ذكور  -أبَب 
َناَؾ اْلَكْوثَػَر ) -ٔ) "بْػتَػُر ُىَو األَ ( ِإفَّ َشانَِئَك ٕ( َفَصلِّ ِلَربَِّك َواكْبَْر )َٔأْعطَيػْ
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 هو الذي ليس لو بركٌة ُب أىل وال ماؿ.يعِب ُمبغضك، فَشانَِئَك الكوثر( و ٖ
عينو دمعٌة  نزؿ من ماذا فعل النيب؟ ،ومات إبراىيم على رجل النيب

 وقاؿ معلماً لنا أصبعْب: ،خفيفة
 ِبِفَراِقكَ  َوِإنَّا ،َربػ َنا يَػْرَضى َما ِإالَّ  نَػُقوؿُ  َواَل  ،وَبَْزفُ  َواْلَقْلبَ  ،َتْدَمعُ  اْلَعْْبَ  ِإفَّ  }

 ٜٛٔ{ َلَمْحُزونُوفَ  ِإبْػَراِىيمُ  يَا
ن، وال يفعل ولكن ال ىبرج من اللساف كبلـٌ يُغضب الرضب ،فكبز كبن 

صلى اهلل عليو اإلنساف كما يفعل كثٌّب من النساء ُب ىذه اآلنات، لقولو 
 :وسلَّم
اعبَْاِىِليَِّة  ِبَدْعَوى َدَعا َأوْ  اعْبُُيوَب، َشقَّ  َأوْ  اػْبُُدوَد، َلَطمَ  َمنْ  ِمنَّا لَْيسَ } 

}ٜٔٓ 
" : كما قاؿ اهلل  يقوؿ، وإمبا اؼبؤمن فهؤالء ليسوا من اإلسبلـ ُب شيء

وكلنا راجعوف إف  ،كبن كلنا هلل البقرة(ٙ٘ٔ" ) َراِجعوفَ ِإنَّا لِّلِو َوِإنَّػا ِإلَْيِو 
 .سبحانو وتعالعاجبًل أو آجبًل إل حضرة اهلل 

فالصرب على قضاء اهلل الذي قضاه وقدره، يقتضي من اؼبؤمن أف يرضى 
، إذا فعل وتعالسبحانو يُرضي اهلل  ماوال يفعل وال يقوؿ إال  ،دبر القضاء

 ذاما البقرة(ٙ٘ٔ" ) َراِجعوفَ ِإنَّا لِّلِو َوِإنَّػا ِإلَْيِو " ذلك وقاؿ كما قاؿ اهلل: 
ْم َوَرضْبَةٌ أُولَػِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت " جزاؤه؟  "  َوأُولَػِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدوفَ  مِّن رَّهبِِّ

( رضبةنية: )و ( ىذه واحدة، والثاعليهم صلوات من رهبم)البقرة( ٚ٘ٔ)
جزاٌء ال يستطيع أي ـبلوٍؽ وصفو، وال   (وأولئك ىم اؼبهتدوف) والثالثة:

                                                           
 صحيح البخاري وسنن أبي داود عن أنس رضي اهلل عنو 089
 ومسلم ومسند أحمد عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنوالبخاري  093
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 كن فيكوف.  ن فضل، ألنو جزاٌء فبن يقوؿ للشيءكشف ما فيو م
الصابرين لقضائو وقدره ُب أف هبعلنا من عباده  تبارؾ وتعالنسأؿ اهلل 

وحْب، وأف هبعلنا دبدد من عنده من الصابرين عن الوقوع فيما  كل وقت
فنا بو، وأف وبشرنا ىبالف أمره، ومن الصابرين على طاعتو فيما أمرنا بو وكلَّ 

 الصابرين. ُب صبلة عباده
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م08/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  00

 ـــــــــــــــــــــــــ
 جزاء الصبر

ألف مقتضى  أف نصرب عند مرِّ القضاء؟ سبحانو وتعالاهلل  أمرناؼباذا 
اإليباف أف اؼبؤمن يعلم علم اليقْب أنو ال وبدث ُب كوف اهلل إال ما يريد، وأنو  

 ىود(.ٚٓٔ)" ِإفَّ َربََّك فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيُد "  كما قاؿ عن نفسو ُب القرآف:
سُيغّب ىذا القضاء؟ أو يرد  فإذا اعَبضنا على أي قضاء، فهل اعَباضنا

أف اعبزع واؽبلع وعدـ الرضا  األمرأبداً، ولكن كل ما ُب  إل أصلو؟ الشيء
 .وبـر اإلنساف من الثواب الذي جعلو اهلل للصابرين على ىذا األمر

من حكمتو العلية جعل الدنيا دار ببلء: "  نو وتعالسبحاواهلل 
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اػْبَْوِؼ َواعبُْوِع َونَػْقٍص ِمَن االْمَواِؿ َواالنْػُفِس َوالثََّمَراِت  َولََنبػْ

 .فهذه أنواع الببلءات ُب الدنياالبقرة( ٘٘ٔ)" 
بتبله إنساف ا فمثبًل:وكل ببلء للصابرين فيو عند اهلل أجٌر عظيٌم وجزاء، 

صلى اهلل عليو اهلل دبرض، فعليو أف يذىب إل الطبيب، ويأخذ الدواء لقولو 
 :وسلَّم
 ٜٔٔ{ِشَفاًء  َلوُ  َوَضعَ  ِإالَّ  َداءً  َيَضعْ  لَْ  اللَّوَ  َفِإفَّ  َتَداَوْوا، اللَِّو، ِعَبادَ  يَا }

يل  اهللوما كتبو  ،لن أذىب للطبيب ولن آخذ عبلج والذي يقوؿ
سيكوف، فنقوؿ لو: ىذا ليس ُب اإلسبلـ، وىذا فكر غّب إسبلمي، بل ىذا 

صلى هبايب ويتعاطى مع تعاليم خّب الربية اطاقة سلبية، واؼبسلم و فكٌر سليب 
                                                           

 جامع الترمذي وسنن أبي داود عن أسامة بن شريك رضي اهلل عنو 090
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 .اهلل عليو وسلَّم
الذي ؼباذا أنا أف ال تشكو اهلل إل عباد اهلل، فبل تقوؿ:  فماذا عليك؟

فهل تريد أف تتحكم ُب وؼباذا ل يصب بو فبلف؟! ذا اؼبرض؟ هب ابتليت
صلى اهلل عليو قاؿ  وما اعبزاء؟ !!، ؟األحكاـ اإلؽبية وربـر نفسك من اعبزاء

 :وسلَّم
 ٍُبَّ  َأَسارِي، ِمنْ  َأْطَلْقُتوُ  ُعوَّاِدهِ  ِإَل  َيْشُكِِب  وَلَْ  اْلُمْؤِمَن، َعْبِديَ  ابْػتَػَلْيتُ  } ِإَذا
ًرا غبًَْما أَْبَدْلُتوُ  ًرا َوَدًما غبَِْمِو، ِمنْ  َخيػْ  ٕٜٔاْلَعَمَل { ُيْسَتْأَنفُ  ٍُبَّ  َدِمِو، ِمنْ  َخيػْ

صلى اهلل ويرجع سيدنا رسوؿ اهلل أخذت اؼبغفرة كلها، اؼبرض  هبذا
 :صلى اهلل عليو وسلَّميُعطينا زيادة، فماذا يقوؿ؟ قاؿ و  عليو وسلَّم

 َٖٜٔسَنًة { َثبلِثْبَ  ُذنُوبَ  ُيَكفِّرُ  يَػْوـٍ  } َمَرضُ 
ر عنو ، ُيكفِّ زكاـكلما مرض يومًا ولو حٌب ، فوىذا للمريض الصابر

يأخذ حسنات وصاغبات ثبلثْب سنة، فإذا ل يكن عليو ذنوب ذنوب 
 ثبلثْب سنة.
، ومن ، فقد حـر نفسو من ىذا األجرذكرنالو جزع وقاؿ كما لكن 

نافذ، وقضاء اهلل ر اهلل دَ فقَ  ،ر اهلل؟ الُب قدَ  ىذا الثواب، وىل غّبَّ شيء
 وال يرد ه أحد. ،نافذ

أقبب ولد أو بنت صغّبة رضيعة، فبل يوجد شركة  وكذلك إنساف
وتؤمن يل على عمر ىؤالء تأمْب ُب العال كلو أستطيع أف أعطيها ما تريده 

، فإذا أخذ تبارؾ وتعالن الكل؟ ملك اؼبلوؾ فمن الذي يؤمِّ األوالد!!، 

                                                           
 الحاكم في المستدرك واالبيهقي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 099
 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي عن عائشة رضي اهلل عنها 090
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، فكما حكمة يعلمها، ولو علمناىا سنرضىالولد أو البنت وىم صغار فل
 لكننا ال نعرؼ. (طلعتم على الغيب لرضيتم بالواقعالو قيل: )

ه وأُمو صاغبْب، و وأب ،أرسل نيب وويل ليقتلوا ولدًا صغّباً  اهلل عز وجل
َفَخِشيَنا َأْف يُػْرِىَقُهَما طُْغَيانًا فقاؿ لو: "  ؟فسألو سيدنا موسى: ؼباذا قتلتو

 .يعِب ىذا الولد لو كرب سّبىقهم طغياناً وكفراً  الكهف(ٓٛ) "وَُكْفًرا 
نتهى، فلو عاش فمن أين يأكل اىذا الولد رزقو الذي قدره لو اهلل 

عندما تأٌب يـو و  ؟!،والرزاؽ قد أوقف األرزاؽ ورفعو من بطاقتك التموينية
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالقيامة يقوؿ 

 َيْدُخلَ  َحٌبَّ  َربِّ  يَا: فَػيَػُقوُلوفَ  اعْبَنََّة، اْدُخُلوا: اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  لِْلِوْلَدافِ  يُػَقاؿُ  } ِإنَّوُ 
 َأَراُىمْ  يل  َما: عز وجل اللَّوُ  فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  فَػَيْأَبوَف،: َقاؿَ  َوأُمََّهاتُػَنا، آبَاُؤنَا

 اعْبَنَّةَ  اْدُخُلوا: فَػيَػُقوؿُ : َقاؿَ  آبَاُؤنَا، َربِّ  يَا: فَػيَػُقوُلوفَ  اعْبَنََّة، اْدُخُلوا ؿُبْبَػْنِطِئَْب،
 ٜٗٔ{ َوآبَاؤُُكمْ  أَنْػُتمْ 

سيأخذ بيده ُب ألنو يبت لو طفل صغّب أو طفلة فيا ىناه،  الذييعِب 
وصرب أبوه ألمر اهلل واحتسبو  اً اؼبوقف ويُدخلو معو ُب اعبنة، وإذا مات كبّب 

 :اهلل عليو وسلَّمصلى النيب  كما أخربعند اهلل، يقوؿ اهلل تعال ؼببلئكتو  
: فَػيَػُقوُلوفَ  َعْبِدي؟ َوَلدَ  قَػَبْضُتمْ : ِلَمبَلِئَكِتوِ  اللَّوُ  َقاؿَ  اْلَعْبِد، َوَلدُ  َماتَ  َذا}ِ 
 َعْبِدي، َقاؿَ  َماَذا: فَػيَػُقوؿُ  نَػَعْم،: فَػيَػُقوُلوفَ  فُػَؤاِدِه؟ شَبََرةَ  قَػَبْضُتمْ : فَػيَػُقوؿُ  نَػَعْم،

َدؾَ : فَػيَػُقوُلوفَ   بَػْيتَ  َوظَب وهُ  اعْبَنَّةِ  ُب  بَػْيًتا لَِعْبِدي ابْػُنوا: اللَّوُ  فَػيَػُقوؿُ  َواْستَػْرَجَع، ضبَِ
 ٜ٘ٔاغبَْْمِد {

                                                           
 مسند أحمد ومعرفة الصحابة ألبي نعيم 094
 جامع الترمذي ومسند أحمد عن عبد اهلل بن قيس رضي اهلل عنو 095
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أو ، يرد القضاء لنفإذا جزع فنو صرب على أمر اهلل ول هبزع، ؼباذا؟ أل
 .يؤخر الوفاة

فخّب أمٍر للمؤمن ُب كل ىذه األحواؿ الصرب على أمر اهلل، والرضا 
من  يعوضو ما فقده وزيادة ُب أي أمر ، واهلل عز وجل كفيٌل أفبقضاء اهلل

 ر.و األم
 لنا بالصرب اعبميل.نسأؿ اهلل أف هبمِّ 

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م93/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  05

 ـــــــــــــــــــــــــ
 الصيام واإلخالص

 ما السر ُب قوؿ رب العزة ُب حديثو القدسي:
ـَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكل   }  ِضْعٍف، َسْبعِماَئة ِإَل  أَْمثَاؽِبَا َعْشرُ  اغبََْسَنةُ  ُيَضاَعفُ  آَد

 ِٜٙٔبِو { َأْجزِي َوأَنَا يل، َفِإنَّوُ  الصَّْوـَ  ِإالَّ : عز وجل اللَّوُ  َقاؿَ 

كلها، م اإلنساف اؼبؤمن ُلبَّ العبادات  ألف الصـو ىو العبادة الٍب تُعلِّ 
 وقرباتنوافل و حج و زكاة و صياـ و صبلة  فإف أساس قبوؿ كل العبادات،

َوَما أُِمُروا ِإال لِيَػْعُبُدوا اهلل ـُبِْلِصَْب " هلل:  كل األعماؿ وجود اإلخبلص فيهاو 
 البينة(.٘" ) َلُو الدِّينَ 

ف يعمل اإلنساف العمل ال يبغي بو إال رضا اهلل، ال ينظر واإلخبلص أ
فيو إل اػبلق، وال يرجو بينهم ظهورًا وال ُشهرًة وال ظُبعة، ألنو يعلم علم 

 تبارؾ وتعالاليقْب أف الذي بيده النفع والضر والثواب والعقاب ىو اهلل 
 .، ال شريك لو ُب ذلك تبارؾ وتعالوحده

تبارؾ والصائم عندما يصـو ال يطلع على صيامو ُب اغبقيقة إال اهلل 
، يستطيع إذا سولت لو نفسو أف يدخل ُب غرفو ُب بيتو أو ُب شقتو وتعال

 ىذا ويُغلق عليو الباب والنوافذ ويأكل، لكن اهلل عز وجل والذي يعمل لو
 العمل يطلع عليو ويراه.

ويراه، وأف اهلل عليو علمو بأف اهلل يطلع  لذي يبنعو من ىذا العمل؟ا ما
                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 096
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عز وجل ىو وحده الذي يبلغ الثواب ؽبذا العمل الذي عملو ابتغاء مرضاة 
 اهلل.

ي بْب العبد وربو، ال يطلع رِّ كاف الصياـ ىو العمل الوحيد السفلما  
آل على نفسو أف  تبارؾ وتعال، فإف اهلل تبارؾ وتعالعليو إال رب العباد 

العلية قدر الثواب واغبسنات الٍب يأخذىا ىذا العبد على ما ُب  يضع بذاتو
صلى  قلبو من نية، ألف اإلخبلص درجات، واإلخبلص سر  ُب القلب، قاؿ

 :تعالتبارؾ و اهلل  اهلل عليو وسلم: يقوؿ
 ِٜٚٔعَباِدي { ِمنْ  َأْحَبْبُتوُ  َمنْ  قَػْلبَ  اْستَػْوَدْعُتوُ  ِسرِّي ِمنْ  ِسر   } اإِلْخبلصُ 

ٌك فيكتبو، لَ شيطاٌف فُيفسده، والمَ ال يطلع عليو ىذا اإلخبلص 
الشيطاف ال يستطيع أف يصل إل القلوب اؼبملوءة باإليباف حبضرة عبلـ ف

لكنو ال يستطيع أف الناس( ٘)" الَِّذي يُػَوْسِوُس ُب ُصُدوِر النَّاِس الغيوب: " 
نور اإليباف وبرقو، واؼببلئكة تطلع على ألف يصل إل القلب اؼبملوء باإليباف، 

األعماؿ الظاىرة، لكن النوايا والطوايا الٍب ُب القلوب ال يطلع عليها إال 
 .تبارؾ وتعالعبلـ الغيوب 

ولذا كاف اهلل بذاتو ىو الذي يضع األجر والثواب على حسب 
 .تبارؾ وتعالإخبلص العبد لربو 
 أحاديثو اؼبتفرقة أف من عمل ُب صلى اهلل عليو وسلَّموأعلمنا النيب 

عند خلق اهلل، فإف عملو غّب مقبوؿ، بل  مبًل هلل يقصد بو ظهورًا أو ظبعةع
 :صلى اهلل عليو وسلَّمإف عملو جعلو اهلل يساوي الشرؾ، قاؿ 

 َأْشَرَؾ َوَمنْ  فَػَقدْ  يُػَراِئي، َوُىوَ  َصاـَ  َوَمنْ  َأْشَرَؾ، فَػَقدْ  يُػَراِئي، َوُىوَ  َصلَّى َمنْ  }
                                                           

 والرسالة القشيرية عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنوأحاديث مسلسالت،  097
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 ٜٛٔ{ َأْشَرؾَ  فَػَقدْ  يُػَراِئي، َوُىوَ  َتَصدَّؽَ 

َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا لَِقاَء َربِِّو فَػْليَػْعَمْل َعَمبل "  واهلل عز وجل قاؿ ُب القرآف:
هبعل ىذه العبادة الكهف( ٓٔٔ)" َصاغبًِا َوال ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحًدا 

 .تبارؾ وتعالخالصة لوجو اهلل 
 عبادات ورفعة الدرجات ىو أوؿ درسالعظيم ُب قبوؿ الىذا الدرس 

 وأصحابو الكراـ. صلى اهلل عليو وسلَّممو اهلل لرسولو علَّ 
ـ اهلل وكرَّ  رضي اهلل عنوولذلك ُروي أف اإلماـ علي بن أيب طالب 

حدى اؼبعارؾ اغبربية، تقدـ فارٌس من األعداء وطلب اؼببارزة، إوجهو ُب 
ولكنها مع األسلحة، فكل واحد  ،رعة اغبرة اآلفواؼببارزة شبيهة باؼبصا

يبسك بسيفو ووباوؿ أف يقتل اآلخر، فيقاتل كٌل منهما على الفرس، فإذا 
 ماتت األفراس فينزال وجهاً لوجو.

فأخذا يتقاتبلف حٌب ماتت اػبيوؿ ربتهما من شدة السعي واغبركة، 
ُب مصارعة فَبجَّبل وأخذا يضرباف بالسيوؼ حٌب تكسر سيفيهما، فدخبل 

ُحرة، فأخذا وباوالف حٌب ضبلو اإلماـ علي وجلد بو األرض، وبرؾ فوقو 
ُب وجهو، فقاـ اإلماـ علي وتركو،  يتفلوأخرج خنجره ليذحبو، وإذا بالرجل 

كنت أقاتلك  قاؿ: !فتعجب الرجل وقاؿ: ل تركتِب بعد أف سبكنت مِب؟
سي، وليس ؼبرضاة نتقامًا لنفاهلل، فلما تفلت ُب وجهي خفُت أف أقتلك 

قاؿ: وُب أدؽ  !، فقاؿ: وىل تراقبوف اهلل ُب ىذه اؼبواطن؟تبارؾ وتعالريب 
 منها.

والصدؽ ُب  ،أف يرزقنا اإلخبلص ُب أعمالنا تبارؾ وتعالنسأؿ اهلل 
                                                           

 الحاكم في المستدرك والطبراني عن شداد بن أوس رضي اهلل عنو 098
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، وأف ُب كل حركاتنا وسكناتنا صلى اهلل عليو وسلَّمواتباع اغببيب  ،أقوالنا
 هبعلنا من عباده اؼبخلصْب.

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م93/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  05

 ـــــــــــــــــــــــــ
 الدعاء والقنوت

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 
 ٜٜٔاْلِعَباَدِة { ُمخ   } الد َعاءُ 

، تبارؾ وتعالكل العبادات اإلسبلمية ُصلبها وأساسها الدعاء هلل 
فالصبلة الٍب نصليها نقرأ ُب كل ركعة فاربة الكتاب، والفاربة دعاء، وندعوا 

 :صلى اهلل عليو وسلَّماهلل كما قاؿ 
 ٕٓٓ{ أَقْػَرُب َما َيُكوُف اْلَعْبُد ِمْن َربِِّو َوُىَو َساِجدٌ } 

يدعو ُب سجوده دبا وُبب أف يُعطيو اهلل لو، ألف ة أف اإلنساف نَّ من السُ 
 العلق(.ٜٔ)" َواْسُجْد َواقْػََبِْب "  ىذا مكاف وموضع إجابة:

فالطواؼ كلو دعاء، والسعي كلو دعاء، والوقوؼ ، واغبج كلو دعاء
يصلي الظهر اهلل على عرفة يوـٌ كامٌل متخصص ُب الدعاء، حٌب هبعلو 

 لظهر ليتفرغ طواؿ اليـو للدعاء.والعصر مع بعضهما ُب أوؿ وقت ا
شهر إجابة للدعاء، ولذلك نزَّؿ لنا ُب وسط اهلل وشهر رمضاف جعلو 

اِع ِإَذا "  آيات الصياـ: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعِبِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 البقرة(.ٙٛٔ)" َدَعاِف 

أوقاتاً  رمضاف هبعل لنفسو ُب أوقاتأف سلم على كل مفاؼبفروض 
                                                           

 أنس رضي اهلل عنوجامع الترمذي والطبراني عن  099
 عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو وأبي داودصحيح مسلم  933
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وأقرب األوقات ، وأوقاتًا لذكر اهلل، للدعاء، كما عمل أوقاتًا لتبلوة القرآف
 :صلى اهلل عليو وسلَّمإلجابة الدعاء، قاؿ فيها 

 ٕٔٓ} ِإفَّ لِلصَّاِئِم ِعْنَد ِفْطرِِه َلَدْعَوًة َما تُػَرد  {
على اؼبسلم أف يأخذىا  هببذاف اؼبغرب أولذلك اللحظات الٍب قبل 

 .تبارؾ وتعالُب الدعاء هلل 
بدر،  كليلة يـوناىيك ُب األياـ الفاضلة اؼبوجودة ُب شهر رمضاف،  

وىي ليلة ؾُباب فيها الدعاء، والعشر األواخر فيها ليلة القدر وكلها ؾبابة 
 الدعاء.

منتصف شهر رمضاف من بداية ولذلك استحسن األئمة األعبلـ 
 ز وجل ُب الركعة األخّبة من الوتر.هلل ع الدعاء

 نسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا اإلجابة، وأف هبعل دعواتنا مستجابة.
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 

 
  

                                                           
 سنن ابن ماجة والبيهقي عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما 930
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م97/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  99

 ـــــــــــــــــــــــــ
 األمانة

لٍب يكتسبها اؼبسلم من شهر رمضاف من أعظم القيم اإلسبلمية ا
لو رجعت األمانة ُب ؾبتمعاتنا اإلسبلمية كما كانت ُب األمانة، واغبقيقة 
 .لَّت كل مشكبلتناكبالعصور األول، ال

مبلغ وأحافظ عليو وأعطيو لو أحد ألف األمانة ليست ُب أف يعطيِب 
مانة ُب القوؿ، أقوؿ  األمانة ُب الشراء و األو  ،البيعفقط، ولكن األمانة ُب 

زيد وال يُنقص، يكلمة فبل ينقلها، وحٌب لو طلبت منو أف ينقلها فبل 
صلى اهلل عليو قاؿ أكوف كما فأي ؾبلس جلسُت فيو  ،مانة ُب اجملالسواأل

 :وسلَّم
 ٕٕٓ{ بِاأَلَمانَاتِ  اْلَمَجاِلسُ  }

ما خطبنا رسوؿ اهلل  ضاه يقوؿ:وأر  رضي اهلل عنو بن مالكسيدنا أنس 
 إال قاؿ لنا: صلى اهلل عليو وسلَّم

 ٖٕٓ{ َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْهَد َلوُ ، َلوُ  أََمانَةَ  اَل  ِلَمنْ  ِإيبَافَ  اَل  }
أين تكوف الثقة بْب دين الثقة، فإذا ذىبت األمانة،  ألف اإلسبلـ

ألف حٌب  ؟!وبْب أي إنساف وزوجو ؟!وبْب التاجر واؼبشَبي ؟!اؼبسلم وأخيو
 :صلى اهلل عليو وسلَّمبد من األمانة لقولو  الزوجْب ال بْب

                                                           
 اعتالل القلوب للخرائطي ومسند الشهاب بصيغة )المجالس باألمانة( عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو 939
 عنو مسند أحمد وابن حبان عن أنس رضي اهلل 930
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 اْمَرأَتِوِ  ِإَل  يُػْفِضي الرَُّجلَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َمْنزَِلةً  اللَّوِ  َعْندَ  النَّاِس، َأَشرِّ  ِمنْ  ِإفَّ } 
 ِٕٗٓسرََّىا { يَػْنُشرُ  ٍُبَّ  ِإلَْيِو، َوتُػْفِضي

ُب الدواوين اغبكومية، ونساٌء مع  اآلفولؤلسف ىذه األمور ربدث 
صلى اهلل وىذا أمٌر يناُب سبامًا تعاليم اإلسبلـ، وتعاليم سيد األناـ  !،رجاؿ

 .عليو وسلَّم
صلى اهلل حٌب ُب النظرة، فكاف  صلى اهلل عليو وسلَّمواألمانة جعلها 

يلتفت إليو بكلو، ؼباذا؟ ألف اهلل  ثو أحٌد جبانبو،إذا ربدث ٍب حدَّ  عليو وسلَّم
حٌب ال تنظر من ربت لتحت،  ٍبالعْب الوىي هنى عن خائنة األعْب، 

 ُب القرآف. اهلل أهنا نظرت، وىي خيانة ذكرىاأحد يبلحظ 
وليس  ،لتفت إليو كلواإذا ربدث مع أحد  صلى اهلل عليو وسلَّمفكاف 

 :وسلَّم صلى اهلل عليوجبانبو حٌب يكوف وجهاً لوجو، وقاؿ 
 ٕ٘ٓ{ أََمانَةٌ  َفِهيَ  اْلتَػَفتَ  ٍُبَّ  اغبَِْديثَ  الرَُّجلُ  َحدَّثَ  ِإَذا }

أخذ ينظر حولو لّبى ىل أحد يسمعهما، فحديثو معك لتفت يعِب وا
ائتمنك إياؾ أف تذيع ىذا اغبديث أو تشيع ىذا الكبلـ، ألنو سر أمانة، و 

 تشيعو. أوال ينبغي أف تذيعو عليو 
مع شدة معاداة قومو لو،  صلى اهلل عليو وسلَّمومن العجب أف الرسوؿ 

كاف ىو بنك األمانات ألىل   ،متتالية استمرت عشر سنواتواغبرب الٍب 
شيء ىبشى عنده كاف كل من  فكاف  ، !مكة، مع وجود حرب بينهم وبينو

 لو. ليحفظو صلى اهلل عليو وسلَّملرسوؿ اهلل  عليو، كاف يعطيو

                                                           
 صحيح مسلم وأبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو 934
 جامع الترمذي وأبي داود عن جابر رضي اهلل عنو 935
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هتم وكل ما يبلكوف، اأصحابو من بيوهتم وأمواؽبم وذبار وقد جردوا 
يأخذ ىذه األمانات الٍب عنده  أفكاف اؼبنطق الطبيعي و وجاءت اؽبجرة، 

ب اؼبثل األعلى ُب القيم اإلؽبية، مقابل األشياء الٍب أخذوىا، لكنو يضر 
ـ اهلل وجهو، وعرَّفو وكرَّ  رضي اهلل عنوبن أيب طالب فجاء بابن عمو علي 

وىذه أمانة فبلف، وتركو يناـ  ،وىذه أمانة فبلف ،، ىذه أمانة فبلفماناتباأل
وخرج ُب الليل، مع أنو يعلم علم اليقْب أف خطتهم أف يهجموا  ،ُب فراشو

 عليو ُب منتصف الليل وينزلوا عليو ضربًا بالسيوؼ ضربًة واحدة، حٌب إذا
 تفرؽ دمو بْب القبائل.ي قُِتل

غطاه بربدتو، وطمأنو بأهنم لن يصلوا إليو ابن عمو ُب مكانو و فجعل 
وُب أماف اهلل  ،فإنك إف شاء اهلل ُب ذمة اهلل ،يعِب ال زبفبشيء يكرىو، 

 .تبارؾ وتعال
ياـ، بعد أف ىبرج من الغار األمانات إال بعد ثبلثة أأمره بأف ال يوزع و 
وكـر اهلل وجهو أمانات الناس صبيعاً  رضي اهلل عنو، فوزَّع اإلماـ علي ويبشي

 .صلى اهلل عليو وسلَّمبعد ىجرة النيب 
 األوؿ أف األساس ؛وأعطى ىذا الدرس لكل أصحابو اؼبباركْب
 لئلنضماـ ؽبذا الدين أف يكوف متحلياً خبُلق األمانة.

كاف متزوج بنت بن خالتها كاف اظبو العاص بن الربيع، و ابنتو و ازوج 
نتدبتو اوزوجها أىَب اإلسبلـ، و  ،وقد أسلمت مع أبيهانب، النيب السيدة زي

قريش لقيادة قافلة ذبارية إل ببلد الشاـ، وعند عودتو من ببلد الشاـ ومعو 
 عرض لو اؼبسلموف وأخذوه بتجارتو.ذبارة أىل مكة صبيعاً ت

أف يرد وا لو  صلى اهلل عليو وسلَّموعندما أسلم أمر النيب فأسلم هلل، 
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اؼبسلمْب الذين ليس  ، فأحدلٍب كانت معو حٌب يوصلها ألىلهاالتجارة ا
ه التجارة  عندما أسلم قاؿ لو: خذ ىذ تبارؾ وتعالعندىم يقْب ُب اهلل 

، فقاؿ لو: بئس ما نصحتِب بو يا أخا اإلسبلـ، كلها وال تُعد هبا مرة ثانية
ب إل وذى! ال يكوف ذلك أبداً، أتريد أف أبدأ عهدي ُب اإلسبلـ باػبيانة؟

ونادى على أىل مكة: كل من لو ماٌؿ ُب ذبارة فبلف فليحضر،  ،مكة
؟ لواحد منكم عندي شيءقاؿ ؽبم: ىل بقي ٍب ىم أمواؽبم صبيعاً، وأعطا

صلى ودبحمد  ،وباإلسبلـ ديناً  ،قاؿ: ُأشهدكم أين آمنت باهلل رباً  ،قالوا: ال
 نبياً ورسوال. اهلل عليو وسلَّم

 للمؤمنْب أصبعْب: و وسلَّمصلى اهلل عليولذلك قاؿ 
 ٕٙٓ{ َخاَنكَ  َمنْ  زَبُنْ  َواَل  ائْػَتَمَنكَ  َمنِ  ِإَل  اأْلََمانَةَ  } أَدِّ 

أعاملو باؼبثل، ألف اؼبسلم أىم صفة لو عند سإف فبلف خانِب و  ال تقوؿ
 اهلل األمانة.

أف وُبلِّينا بصفاتو اإلؽبية، وأوصافو القرآنية،  تبارؾ وتعالنسأؿ اهلل 
النبوية، وأف هبعلنا من الذين  صلى اهلل عليو وسلَّموأخبلؽ اغببيب 

 .يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 

 
  

                                                           
 جامع الترمذي وأبي داود عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 936
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م00/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  96

 ـــــــــــــــــــــــــ
 الرحمة

بأحب  تبارؾ وتعال اؼبول صلى اهلل عليو وسلَّموصف نبينا الكرمي 
صلى فقاؿ إليو، فنتخلق هبا لنفوز دبا لديو، صفة يريد اهلل منا أف نتقرب هبا 

 :اهلل عليو وسلَّم
ىَبُْلَق اػبَْلَق: إفَّ َرضْبٍَب َسبَػَقْت َغَضيب، َفهو فَّ اللََّو َكَتَب ِكتابًا قَػْبَل أْف } إِ 

 َٕٚٓمْكُتوٌب ِعْنَدُه فَػْوَؽ الَعْرِش {
َوَرضْبٍَِب َوِسَعْت "  اهلل عز وجل اختار صفة الرضبة، وقاؿ فيها ُب كتابو:

ا ُب الدنيا إال جزءًا من ول يكشف لنا منهاألعراؼ( ٙ٘ٔ" ) ُكلَّ َشْيءٍ 
 :ليو وسلَّمصلى اهلل عقاؿ مائة، 

 اأْلَْرضِ  ُب  َوأَنْػَزؿَ  َوِتْسِعْبَ  ِتْسَعةً  ِعْنَدهُ  فََأْمَسكَ  ُجْزٍء، ِمائَةَ  الرَّضْبَةَ  اللَّوُ  } َجَعلَ 
بَلِئقُ  تَػتَػَراَحمُ  اعْبُْزءِ  َذِلكَ  َفِمنْ  َواِحًدا، ُجْزًءا ابَّةُ  تَػْرَفعَ  َحٌبَّ  اػبَْ  َعنْ  َحاِفَرَىا الدَّ

 ُٕٛٓتِصيَبُو { َأفْ  َخْشَيةَ  َوَلِدَىا
أف الكائنات ذات البأس الشديد  صلى اهلل عليو وسلَّموأنبأنا رسوؿ اهلل 

، وتود ىبلكهم وإىبلكهم، ألهنم  تغضب من العصاة واؼبذنبْب ُب كل يـو
ما من يـو تطُلع مشسو إال ))كما ورد ُب األثر: ،  تبارؾ وتعالعصوا اهلل 

                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 937

 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 938
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أف أسقط ِكسًفا على ابن آدـ؛ وتنادي السماء، تقوؿ: يا رب، ائذف يل 
، ائذف يل أف أُغرؽ  فقد طعم خّبَؾ، ومنع شكرؾ، وتقوؿ البحار: يا ربِّ
ابن آدـ؛ فقد طعم خّبؾ، ومنع شكرؾ، وتقوؿ اعبباؿ: يا رب، ائذف يل أف 
أُطبق على ابن آدـ، فقد طِعم خّبؾ، ومنع شكرؾ، فيقوؿ اهلل تعال: 

م عبادي، فإف تام لرضبتوىمدعوىم دعوىم، لو خلقتموى بوا إيلَّ فأنا ، إهنَّ
 ((.حبيبهم، وإف ل يتوبوا فأنا طبيبهم

مدى ىذه الرضبة، وكاف ُب إحدى  صلى اهلل عليو وسلَّموصوَّر النيب 
مرأٌة من األعداء تاه منها رضيعها صغّبىا، فأخذت تبحث عنو  االغزوات، و 

كاجملنونة حٌب وجدتو، فارسبت عليو وضبلتو واحتضنتو بقوة، كأهنا زبشى أف 
 :صلى اهلل عليو وسلَّميأخذه أحٌد منها، فقاؿ 

 ِمنْ  بِِعَباِدهِ  َأْرَحمُ  لَلَّوُ : فَػَقاؿَ  اَل،: النَّاِر، قالوا ُب  َوَلَدَىا طَارَِحةً  َىِذهِ  } أَتُػَرْوفَ 
 ٜٕٓ{ ِبَوَلِدَىا َىِذهِ 

أف يرضبنا  رضبة اهلل واسعة، واهلل ألنو رحيٌم وُبب كل رحيم، عندما نريد
وببلء، ويرضبنا ويُزيل عنا الغبلء، ويرضبنا وينصرنا على  اهلل ويعافينا من مرض

نسأؿ سيد الرسل واألنبياء: قاؿ  األعداء، ماذا نفعل لنأخذ رضبة اهلل ىذه؟
 وجيزة: مبيناً ُب عبارة صلى اهلل عليو وسلَّم

السََّماِء  ُب  َمنْ  يَػْرضَبُْكمْ  اأْلَْرضِ  ُب  َمنْ  اْرضَبُوا الرَّضْبَُن، يَػْرضَبُُهمُ  } الرَّاضِبُوفَ 
}ٕٔٓ 

ُب ولذلك أقوؿ ؼبن يقضوف  أواًل، فبل تكثروا من الدعاء، ولكن الرضبة
                                                           

 عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنوالبخاري ومسلم  939
 جامع الترمذي وأبي داود عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما 903
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أىكذا  :ساعة ُب الدعاء، أو أكثر من نصف ساعة ُب الدعاءليلة القدر 
 ا:رضي اهلل عنهعندما قالت لو السيدة عائشة ! قاؿ سيد الرسل واألنبياء؟

َلةٍ  َأي   َعِلْمتُ  ِإفْ  يا رسوؿ اهلل َأَرأَْيتَ  َلةُ  لَيػْ  :قَاؿَ  ِفيَها؟ أَُقوؿُ  َما اْلَقْدرِ  لَيػْ
 ٕٔٔ{ َعِبِّ  َفاْعفُ  اْلَعْفوَ  ربُِب   َكِرميٌ  ُفو  عَ  ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ  ُقويل: }

أعطاىا سطر واحد فقط  ! ال،ىل أعطاىا دعاء يستغرؽ ساعة؟
 )اللهم إنك عفو  كرمٌي رُبب العفو فاعف عنا(.

نزيد ونعيد ُب الرضبة،  !فلم نزيد ونعيد؟ !س ىذا كبلـ حضرة النيب؟ألي
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 
السََّماِء  ُب  َمنْ  يَػْرضَبُْكمْ  اأْلَْرضِ  ُب  َمنْ  اْرضَبُوا الرَّضْبَُن، يَػْرضَبُُهمُ  الرَّاضِبُوفَ } 

}ٕٕٔ 
وكبن ُب ؾبتمعنا اإلسبلمي اآلف ُب أشد وىذا فعل وليس قوؿ، 

، اؼبسيس ألف نَباحم مع بعضنا، التاجر يرحم اؼبشَبين ويأخذ مكسبًا قليبلً 
واؼبدرس ىُبلص ُب عملو فبل يذىب لدرسو إال القليل، ويأخذ منهم ما 
تيسَّر ويعاُب الفقّب، والطبيب كذلك ينصح مرضاه دبا يُرضي اهلل، وكٌل ُب 

ينظر  تبارؾ وتعالنتشرت الرضبة بْب صبوع اؼبؤمنْب فإف اهلل اؾباؿ عملو، إذا 
اء، ألنو يعلم ما ُب القلوب، دعتتفوَّه ألسنتنا بال ل إلينا ويرضبنا، حٌب ولو

 وانتبهوا للحديث: ،صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 
 َحقَّوُ  لَِعاِلِمَنا َويَػْعِرؼْ  َصِغّبَنَا، َويَػْرَحمْ  َكِبّبَنَا، هبُِلَّ  لَْ  َمنْ  أُمٍَِّب  ِمنْ  لَْيسَ  }

}ٕٖٔ 
                                                           

 جامع الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي اهلل عنها 900
 جامع الترمذي وأبي داود عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما 909
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نعرؼ حقوؽ الشيوخ وكبار السن، ف ،نريد أف نرجع لؤلياـ الفاضلة
ألهنم وبتاجوف إل جرعات وخاصة األطفاؿ الرضَّع،  ،وحقوؽ األطفاؿ

إذا رجعنا ؽبذا ثر من حاجتهم إل الطعاـ والشراب، أك حناف ومودة ورضبة
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ  فإف اهلل يرضبنا،

 َلَصبَّ  رُتٌَّع، َوبَػَهاِئمُ  ُرضٌَّع، َوَأْطَفاؿٌ  ُخشٌَّع، َوَشَبابٌ  رُكٌَّع، ُشُيوخٌ  } َلْوال
 َٕٗٔصبًّا { اْلَعَذابَ  َعَلْيُكمُ 

بد أف يكوف عندنا  فبلبيننا، لذي يبنع نزوؿ الببلء؟ وجود ىؤالء ا ما
 .تبارؾ وتعالرضبة هبم حٌب يرضبنا الرحيم 

ما عبلمة صدؽ فإهنا عبلمة اإليباف،  فإذا توافرت الرضبة بْب اؼبؤمنْب
حيٌم بأوالده، رحيٌم أف يكوف اإلنساف اؼبؤمن رحيم، رحيٌم بزوجو، ر  اإليباف؟

، حٌب كانت تتجلى رضبة أصحاب نو، رحيٌم بعمبلئو، رحيٌم بكل شيءجبّبا
، ل يكن واحد منهم يدفع الباب بقوة، ولكن !النيب ُب غلق الباب وفتحو

فإذا تعودنا على ىذه الرضبة ا؟ ألهنم تعودوا الرضبة ُب كل شيء، برفق ؼباذ
 اإلؽبية، فهذا دليٌل صدؽ اإليباف. 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ وما دليل عدـ صدؽ اإليباف؟ 
 ٕ٘ٔقيٍّ {ن شَ الرَّضْبَة إالَّ مِ  عُ نزَ ال تُ } 

ُب كل معاركهم مع الدوؿ  -قاتلهم اهلل  -ولذلك ذبد الكافرين 
غبروب اإلسبلمية كلها بينما ا!!، ال، اإلسبلمية ىل عندىم ذرة من الرضبة؟

ألف الرضبة تقَبف  ديبة واغبديثة، ؼباذا؟وعطف ُب كل اؼبواقع الق رضبة وحناف

                                                           
 ند أبو يعلي الموصلي والبيهقي عن والطبراني عن أبي ىريرة رضي اهلل عنومس 904

 جامع الترمذي وأبي داود عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 905
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 باإليباف، فبل تُنزع الرضبة إال من شقي.
ل أوالده من يُقبِّ  صلى اهلل عليو وسلم رأى رجٌل من أكابر العرب النيب

يَ فاطمة اغبسن واغُبسْب، فقاؿ:  ، فَػَقاَؿ النَّيب  َفَما نُػَقبػُِّلُهمْ  !اَنُكْم؟أَتُػَقبػُِّلوَف ِصبػْ
 :اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ لَّى صَ 

 ٕٙٔ؟! {َأَو أَْمِلُك َلَك َأْف نَػزََع اللَُّو ِمْن قَػْلِبَك الرَّضْبَةَ  }
 لك؟ فأنت ليس عندؾ رضبة ُب قلبك.يعِب ماذا أفعل 
لَّى اللَُّو صَ قبَّل النَّيب  : َقاؿَ رضي اهلل عنو  عن َأيب ُىَريْػَرةَ وُب رواية أخرى 

 َحاِبٍس، ْبنُ  اأَلْقرعُ  َوِعْنَدهُ  عنهما، اللَّو رضي َعليٍّ  بنَ  سنَ اغبْ  َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
ُهمْ  قَػبَّلتُ  َما اْلوَلدِ  ِمنَ  َعشرةً  يل  ِإفَّ : األَقْػرَعُ  فَػَقاؿَ   رسوؿُ  ِإلَْيوِ  فَنَظر ،!َأحًدا ِمنػْ
 :فَقاؿَ  لَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ صَ  اللَّو

 ٕٚٔ{ َمن ال يَػْرَحْم اَل يُػْرَحمْ } 
وُب  ،كاملة تُعطيها ؽبذا الصيب، ُب مبوهة  فتقبيل الصيب أحسن من وجب

: اهلل فقاؿ ؼباذا أمرناُب صحتو اعبسدية، وُب كل أحوالو!، حالتو النفسية، و 
ليس من أجل البقرة( ٖٖٕ" )َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن َأْوالَدُىنَّ َحْوَلْْبِ َكاِمَلْْبِ " 

 توترب ،ولكنها عندما ترضعو هتدىد عليو فاللنب الصناعي موجود، ،اللنب
وتنظر إليو، وتعطيو العطف، وتعطيو اغبناف، وتعطيو اغبب، وتعطيو  ،عليو

 اؼبودة، فينشأ ـُبلَّق هبذه األخبلؽ اإليبانية.
ولذلك ! إذا رضع األلباف الصناعية، فمن أين يأخذ ىذه األوصاؼ؟

اذا؟ ألنو ل يرضع من لقلب، ؼبوقاسي ا ،وسريع الغضب ،ينشأ سريع النرفزة

                                                           

 البخاري ومسلم عن عائشةرضي اهلل عنها 906
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 مسلمة ىذه األوصاؼ اإلسبلمية.أـ 
نسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا الرضبة ُب قلوبنا، وأف ينظر إلينا بعطف 

ؿ حالنا إل أحسن حاؿ، وهبعلنا ُب الدنيا من عباده الرضباء، وحناف، ويبدِّ 
 .وُب اآلخرة من عباده السعداء، وُب اعبنة ُب جوار سيد الرسل واألنبياء

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م0/6/9309ىـ 0443ان رمضمن  99

 ـــــــــــــــــــــــــ
 شهر رمضان اكتمالفوائد 

 :ُب اغبديث القدسي يقوؿ اهلل تعال
 ٕٛٔ{ يا داود إنك تريد وأريد، وإمبا يكوف ما أريد} 

مع أف ىذا  البعض وبزف عندما يعلم أف شهر رمضاف سيكوف كامبًل،
 .وال حصرؽبا  منافع وفوائد لنا صبيعاً ال عدَّ اليـو اؼبتمم للشهر فيو 

 :صلى اهلل عليو وسلَّميكفينا قولو  أواًل:
َنوُ  اللَّوُ  بَاَعدَ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ُب  يَػْوًما َصاـَ  } َمنْ   َسْبِعْبَ  اْليَػْوـِ  ِبَذِلكَ  النَّارِ  َوبَػْْبَ  بَػيػْ

 َٜٕٔخرِيًفا {
ىذه الليلة، وىذه الصبلة من الذي ُب ثانياً: سنصلي أيضًا الَباويح 

 ؟!.تبارؾ وتعاليستطيع حساب أجرىا أو فضلها عند اهلل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمثالثا: نريد أف نصـو العاـ كلو، وقاؿ 

َا َشوَّاؿٍ  ِمنْ  ِبِستٍّ  أَتْػبَػَعوُ  ٍُبَّ  َرَمَضافَ  َصاـَ  } َمنْ   ٕٕٓالدَّْىَر { َصاـَ  َفَكَأمبَّ
 ،ثبلشبائة، فيكوف اجملموع واغبسنة بعشر أمثاؽبا ،رمضاف ثبلثوف يوماً 

فيكوف اجملموع كلو ، يوماً  ي ستْبو ُب عشرة يسامن شواؿ وستة أياـ 
 عدد أياـ السنة القمرية.ثبلشبائة وستْب يوماً، وىذا 

                                                           

 أورده الحكيم الترمذي في نوادر األصول 908

 سعيد الخدري رضي اهلل عنو البخاري ومسلم عن أبي 909
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ولن تكوف  السنة تقل إف يومًا ف وعشروفرمضاف تسع فلو صمنا 
عندما نُوفق  أراد أف ُيكمل لنا األجر والثواب كاملة، لكن إذا كمل فإف اهلل

 .كما يعيننا اهلل ُب رمضافلصياـ ست أياـ من شواؿ  ونُعاف 
، أما أياـ رمضاف يكوف فيها إعانة صحيح أف أياـ شواؿ تكوف صعبة

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ حضرة النيب تشعر جبوع وال بعطش، من اهلل، فبل 
 ٕٕٔ{ النَّارِ  أَبْػَوابُ  َوُغلَِّقتْ  اعْبَنَّةِ  أَبْػَوابُ  فُػتَِّحتْ  َرَمَضاُف، َجاءَ  ِإَذا }

إف اؽبواء اؼبنعش ينزؿ من اعبنة على أجساـ وقلوب  فقاؿ الصاغبوف:
 .لصائمْب، فيجعلهم ال يشعروف جبوع وال عطشا

وبدث ذلك، صحيح أف معنا معونة من اهلل، ال لكن ُب األياـ العادية 
 ولكنو وبتاج إل جهاد أعظم. ،وتوفيق من اهلل

صلى اهلل عليو العمل بقوؿ رسوؿ اهلل بأُوصيكم وأُوصي نفسي و 
 كوسلَّم
َلٍَبْ اْلِعيَدْيِن ؿُبَْتِسًبا لِلَِّو لَْ يَبُْت قَػْلُبُو يَػْوـَ سَبُوُت اْلُقُلوبُ }  ـَ لَيػْ  ٕٕٕ{ َمْن َقا

بل ، وبعمل صاّب يقربو إل اهلل، فبذكر اهللو  ،بطاعة اهلل ودباذا وُبييهم؟
وبييهم دبشاىدة األفبلـ أو اؼبسلسبلت أو الفيس بوؾ أو غّبه، ولكن 

 وبييهم بطاعة اهلل.
اؼبيسر الذي يعطيِب  اإلحياء البسيط السهلفإف قبل ذلك،  ذكرناوكما 

 قياـ الليلة ُب قولو صلى اهلل عليو وسلم:
َلةٍ  َكِقَياـِ  َكافَ  صَبَاَعٍة، ُب  َواْلَفْجرَ  اْلِعَشاءَ  َصلَّى َمنْ  }  ٖٕٕ{ لَيػْ

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 990

 سنن ابن ماجة والطبراني عن أبي إمامة رضي اهلل عنو 999
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يناـ إال  أياـ رمضاف يستيقظ قبل الفجر، أو الألف كثّب من الناس ُب 
فجر  وفاؼبسلمْب ال يصل معظميلة العيد قبد بعد الفجر، لكي يتسحر، ول

مقبولة عنده ىو،  يروكل واحد يتحجج بعلل ومعاذالعيد ُب صباعة، يـو 
 وليست مقبولة عند العلي الكبّب.

حٌب يكوف  ،نحيي ليلٍب العيد بطاعة اهللفيوفقنا نسأؿ اهلل عز وجل أف 
لنا أجرًا عظيمًا عند اهلل، غفر اهلل ذنبكم، وأًب اهلل ثوابكم، وشكر اهلل 

 من عباده الصاغبْب الصادقْب. سعيكم، وجعلكم
 سبحانو وتعالىالرضا عن اهلل 

شهر  ُب اكتماؿ تبارؾ وتعاله من اؼبول نأخذالدرس العظيم الذي 
ىو أف خّب صفة تريح اإلنساف من نبـو دنياه، وتقيو من التوتر رمضاف 

لسعداء يـو القيامة وتعب األعصاب والقلق والضجر، وذبعلو ُب أعلى مقاـ ا
 .سبحانو وتعالالرضا عن اهلل عند اهلل، ىو 

ىل لن ينفعو ذلك، ، ـ يومًا آخر ُب رمضافالذي سيحزف ألنو سيصو 
؟ َها"  أنت حر:! ستعاند ولن تصـو  َمْن َعِمَل َصاغبًِا فَِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ

غّب وىذا وأنت كاره،  ستصـوولكنك أنقصت أجرؾ، ألنك اعباثية( ٘ٔ" )
أمور اغبياة كلها ، و سبحانو وتعالبقضاء اهلل  سعيدو  وىو راضصـو ي نم

 :صلى اهلل عليو وسلَّمربتاج للرضا، قاؿ 
 ٕٕٗالنَّاِس { َأْغَُب  َتُكنْ  َلكَ  اللَّوُ  َقَسمَ  دبَا } اْرضَ 

آخذ بكل ما أستطيعو ُب  لكنأترؾ األسباب،  وليس معُب الرضا أف

                                                                                                                                                                      
 مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنو 990
 أبي ىريرة رضي اهلل عنوجامع الترمذي ومسند أحمد عن  994



215 
 

 تأٌب األسباب بالنتيجة الٍب أريدىا. ليس شرطاً أفو عال األسباب، 
سأعمل كذا، وىذه األرض سأزرعها كذا، كبسب نقوؿ: فنحن 

خل ُب رصيدي ُب واحملصوؿ سيكوف كذا، والنتيجة ستكوف كذا، وما يد
 ىذا.أف وبدث ليس شرطاً البنك سيكوف كذا، لكن 

السوؽ، وكانت  لتبيعو ُبالسيدة الٍب كانت ربمل البيض وذاىبة ف
تعثرت  ّبىاعو بكذا، وسأفعل بالثمن كذا وكذا، وأثناء ستقوؿ: البيض سأبي

 .!!فوقعت ووقع البيض وتكسر كلو
ختيار اف أأف أعلم علم اليقْب ، والنتيجة وماذا أفعل؟ أعمل ما عليَّ 

 .ختياري لنفسيااهلل يل أول من 
يضع عينو على نتيجة منا أحيانًا الواحد وكبن صبيعًا نرى ىذا الكبلـ، ف

ما حدث كاف   وُببِب، فلواهلل إف زمن يقوؿ: معينة وهبد عكسها، وبعد 
ختيار اهلل للعبد أول من فاتبينت لو األمور، ألنو اخَبتو غبدث كذا وكذا، 

 اختيار العبد لنفسو.
يوـٌ تقضيو ُب اللهو واللعب والغفلة، أـ يوـٌ تقضيو ُب ذكر اهلل والصياـ 

يـو ُب طاعة اهلل  !لك عند اهلل يـو القيامة؟و ما األول بك ! وطاعة اهلل؟
 وُببنا ولذلك أراد أف ُيكثر لنا من الطاعات والقربات. اهلل، فوذكر اهلل

دخوؿ اعبنة أـ ركعتْب  ،رجٌل من الصاغبْب قيل لو: أيهما أحب إليك
؟ قاؿ: ألف ُب ركعتْب هلل، قيل لو: لَِ أف ُأصلي  قاؿ: أحُب إيلَّ  تركعهما هلل؟

أحب  دخوؿ اعبنة رضاء نفسي، وُب صبلة الركعتْب رضاء ريب، ورضاء ريب 
 .إيل من رضاء نفسي

من يريدىا أف تصـو لُتكثر  اهلل، و وتشرب نفسي تريد أف تفطر وتأكل
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 ، أنا أريد أف أدخل ُب اؼبقاـ العايل، فأدخل ُب مقاـ قـو و عبادة اغبي القيـو
ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ يقوؿ فيهم اهلل: "   اجملادلة(.ٕٕ" ) َرِضَي اهلل َعنػْ

من أىل الرضا عن حضرتو ُب كل حاؿ،  نسأؿ اهلل عز وجل أف هبعلنا
وأف يفتح لنا كل كنوز العطاء والوىب والنواؿ، وأف هبعلنا من الذين يرضوف 

 أحواؽبم.اهلل ُب كل 
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 الباب التاسع
 الحكمة من العبادات
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م94/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  09

 ـــــــــــــــــــــــــ
 الحكمة من العبادات

 عال للعبادات اإلسبلمية من صبلة وصياـما اغبكمة من فرض اهلل ت
 .عن كل ىذه األعماؿ؟ سبحانو وتعالوزكاٍة وحج مع غُب اهلل 

ئعْب، كما ال تضره معصية ال تنفعو طاعة الطا سبحانو وتعالىو 
حكٌم ال تُعد، لكن ُب نفسها لكل فريضة من ىذه الفرائض العاصْب، لكن 

نريد أف نتحدث عن اغبكم اؼبشَبكة واؼبوجودة ُب الفرائض صبيعها، بالَبتيب 
 .سبحانو وتعالدبا يسمح بو اهلل 

 سن الُخُلقحُ  -0
وخاصة  ،الرسلأوؿ ىذه اغبكم ىي اغبكمة من إرساؿ اهلل عز وجل 

موضحاً  صلى اهلل عليو وسلَّمخاًب األنبياء واؼبرسلْب هبذا الدين اؼبتْب، قاؿ 
 رسالو بالرسالة اإلؽبية:إاغبكمة من 

َا  ٕٕ٘اأَلْخبلِؽ { َمَكاِرـَ  ألسَُبِّمَ  بُِعْثتُ  } ِإمبَّ
 وُب رواية:

َا  ٕٕٙاأْلَْخبَلِؽ { َصاِلحَ  أِلسَُبِّمَ  بُِعْثتُ  } ِإمبَّ
صلى بُعث ليتمم مكاـر وصاّب األخبلؽ للناس صبيعاً، ولذا ُروي أنو 

بْب يديو فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ما الدين؟ فقاؿ من رجل  هجاء اهلل عليو وسلَّم
                                                           

 سنن البيهقي والشهاب عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 995
 مسند أحمد والحاكم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 996
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 صلى اهلل عليو وسلم
ٍبّ أتاه عن يبينو فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: ما الدين؟  ،ُحْسُن اػبُُلق} 

ٍبّ أتاه من قبل مشالو، فقاؿ: ما الدين؟ فقاؿ صلى اهلل  ،فقاؿ: ُحْسُن اػبُُلق
ٍبّ أتاه من ورائو، فقاؿ: ما الدين؟ فالتفت صلى  ،عليو وسلم: ُحْسُن اػبُُلق

 ٕٕٚ{ ىو أف ال تغضب !؟وسلم إليو وقاؿ: أما تفقو الديناهلل عليو 
الدليل على أف ىذا اإلنساف مستمسك بدين الرضبن ويتبع النيب 

 ظهر ُحسن ُخلقو بْب بِب اإلنساف.العدناف أف ي
 فإذا جئنا إل العبادات الٍب أمرنا هبا اهلل، فإف اهلل يقوؿ لنا ُب الصبلة:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر "   العنكبوت(.٘ٗ)" ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػْ
الغرض واغبكمة األول من فريضة الصبلة أهنا تنهى اؼبصلي عن  اً إذ

وعن عمل اؼبنكر، ألنو يتذكر أنو سيقف بْب يدي  ،ارتكاب الفحشاء
فّبعوي  ؟!ُب ُعبله تبارؾ وتعالمواله، وكيف يقف بْب يديو وقد عصاه 

 :رضي اهلل عنوقاؿ سيدنا عبد اهلل بن مسعود ويرجع عن الفحشاء واؼبنكر، 
َهوُ  لَْ  َمنْ  }  ٕٕٛ{ بُػْعًدا ِإال اللَّوِ  ِمنَ  َتزِْدهُ  لَْ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َصبلتُوُ  تَػنػْ

 مبيناً فريضة الصياـ: صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ 
 ٜٕٕ{ ُجنَّةٌ  الصَِّياـُ  }

ة يعِب وقاية، وقاية من اؼبعاصي، ووقاية من أمراض البطن نَّ وجُ 
واألجساد، ووقاية من عذاب النار يـو القيامة، ووقاية من العطش يـو الدين 

ٍب وضع ة، ووقاية من كل األخبلؽ السيئة، سنُب يوـٍ مقداره طبسْب ألف 
                                                           

 أورده المنذري في الترغيب، وابن رجب في جامع العلوم، والغزالي في اإلحياء 997
 مسند الشهاب ومسند الربيع 998
 عنوالبخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل  999
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 فقاؿ:  ةروشتالالنيب 
 َفِإفْ  َيْصَخْب، َواَل  يَػْرُفثْ  َفبَل  َأَحدُِكمْ  َصْوـِ  يَػْوـُ  َكافَ  َوِإَذا ُجنٌَّة، الصَِّياـُ  }

 ٖٕٓ{ َصاِئمٌ  اْمُرؤٌ  ِإينِّ : فَػْليَػُقلْ  قَاتَػَلُو، َأوْ  َأَحدٌ  َسابَّوُ 

خارج، وىذا ال  ء بأسلوبأو عن النسا ،النساءوالرفث ىو الكبلـ مع 
 يليق بالصائم.

والفسوؽ ىو كل خروج عن طاعة أوجبها علينا اهلل، َفَسَقت اغبية يعِب 
ت الدودة يعِب خرجت من شرنقتها، فالفسوؽ قَ سَ خرجت من جحرىا، وفَ 

 .سبحانو وتعالىو اػبروج من كل طاعة أمرنا هبا اهلل 
ولذلك يقوؿ اهلل ُب  ،التعامل مع اآلخرينواعبهل ذباوز اغبد ُب 

الفرقاف( ٖٙ)" َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اعبَْاِىُلوَف َقاُلوا َسبلًما "  اؼبؤمنْب الصادقْب:
َوال "  بل يرد وف باؼبثل ألف اهلل قاؿ لنا أصبعْب:فمنا منهم، يعِب: يا رب سلِّ 

اْدَفْع بِالٍَِّب " ا نفعل يا رب؟ فصلت( فماذٖٗ)" َتْسَتِوي اغبََْسَنُة َوال السَّيَِّئُة 
يٌم  َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َويل  ضبَِ َنَك َوبَػيػْ فصلت( ٖٗ)" ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي بَػيػْ

ليت اؼبسلمْب كلهم يعملوف هبذا اؼبنهج القرآين، فبل يكوف بيننا وبْب بعضنا 
 مشاكل هنائياً.

اللساف عن كل كبلـٍ  اهلل عز وجل ورسولو يأمراف اؼبسلم بصـوو 
يُغضب اػبلق أو يُغضب الرضبن، فلو أحٌد سبَّو أو أحٌد شتمو، فبل يرد 

وال يتنزؿ إل مستواه ألنو ُب اؼبستوى األعلى الذي وضعو فيو مواله  ،عليو
 إين أمرٌؤ صائم. ،ين أمرٌؤ صائمإفليُقل: ، غاية ما ُب األمر سبحانو وتعال

فشعار الصياـ للمؤمنْب ىو الصياـ عن األخبلؽ القبيحة الٍب هنى  اً إذ
                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 903
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صلى اهلل عليو عنها رب العاؼبْب، والٍب أمرنا بالتخلي عنها سيد األولْب 
 :صلوات ريب وتسليماتو عليوولذلك يقوؿ ، وسلَّم
َع َطَعاَمُو َمن لَْ َيدَْع قَػْوَؿ الز وِر والَعَمَل بو، فليَس لِلَِّو َحاَجٌة ُب أْف َيدَ } 

 ٖٕٔوَشَرابَُو {
ُب غًُب عن أنو يَبؾ األكل والشرب ويصـو ىذا الصياـ، فهو يريده  اهلل

أواًل أف يصـو اللساف عن اػبوض ُب اآلخرين، ويصـو القلب عن ظن 
السوء ُب صبيع اؼبسلمْب، هبذا يكوف على اؼبنهج الكرمي الذي كاف عليو نبينا 

 .وسلَّمصلى اهلل عليو ؼ الرحيم ءو الر 
" َفَمْن فَػَرَض ِفيِهنَّ اغبَْجَّ "  واغبج كذلك يقوؿ اهلل تعال فيو:

َفبل َرَفَث َوال ُفُسوَؽ َوال ِجَداَؿ ُب اغبَْجِّ " البقرة( ما اغبكمة األعظم؟ ٜٚٔ)
 البقرة(.ٜٚٔ" )

"  ؼباذا؟التوبة( ٖٓٔ" )ُخْذ ِمْن أَْمَواؽبِِْم َصَدَقًة " فيها اهلل:  يقوؿوالزكاة 
يِهْم هِبَا  ُرُىْم َوتُػزَكِّ  التوبة(.ٖٓٔ" )ُتَطهِّ

أوؿ حكمة من اغبكم اعبامعة بْب العبادات اإلسبلمية ىي التخلق  اً إذ
بأخبلؽ اهلل، أو بأخبلؽ حبيب اهلل ومصطفاه، أو بأخبلؽ كتاب اهلل، فمن 

 زبلق هبذه األخبلؽ ناؿ بغيتو.
يصلي ويصـو ويزكي ووبج ول يتخلق هبذه األخبلؽ، حضرة  فالذي

 النيب يقوؿ فيو:
 ِدْرَىمَ  َلوُ  اَل  َمنْ  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا ِفيَنا اْلُمْفِلسُ : َقاُلوا ؟ اْلُمْفِلسُ  َمنْ  } أَتْدُروفَ 

 ِبَصبَلةٍ  يَْأٌب  َمنْ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  أُمٍَِّب  ِمنْ  اْلُمْفِلسُ : قَاؿَ  َمَتاَع، َواَل  ِديَنارَ  َواَل 
                                                           

 صحيح البخاري والترمذي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 900
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ـٍ   َىذا، َماؿَ  َوَأَكلَ  َىَذا، َوَقَذؼَ  َىَذا، ِعْرضَ  َشَتمَ  َقدْ  َويَْأٌب  َوزََكاٍة، َوِصَيا
 َفِإفْ  َحَسَناتِِو، ِمنْ  َوَىَذا َحَسَناتِِو، ِمنْ  َىَذا فَػيَػْقَتص   فَػيُػْقَعُد، َىَذا، َوَضَربَ 

 ٍُبَّ  َعَلْيِو، َفطُرِحَ  َخطَايَاُىمْ  ِمنْ  ُأِخذَ  َعَلْيِو، َما يُػْقَضى َأفْ  قَػْبلَ  َحَسَناتُوُ  فَِنَيتْ 
 ٕٖٕالنَّاِر { ُب  طُرِحَ 

 وقيل:
 ِجّبَانَػَها َوتُػْؤِذي اللَّْيَل، َوتَػُقوـُ  النػََّهاَر، َتُصوـُ  ُفبلنَةَ  ِإفَّ } يا رسوؿ اهلل 

 ٖٖٕ{ نَّارِ ال ُب  ِىيَ  ِفيَها، َخيػْرَ  ال :فَػَقاؿَ  بِِلَساهِنَا،
ألهنا ل تصل إل  ،نعم! النار مع قياـ الليل وصياـ النهار؟ُب ىي 

 هبذه العبادات. تبارؾ وتعالفنا اهلل اغبكمة الٍب من أجلها كلَّ 
 التخلق باػبُلق الكرمي. سبلمية صبيعاً اؽبدؼ األعلى منهافالعبادات اإل

تداء أف يرزقنا اػبُلق الكرمي، واؼبنهج القومي، واإلق تبارؾ وتعالنسأؿ اهلل 
 ؼ الرحيم.بسيدنا ؿبمد الرؤ 

 ذكر اهلل تعالى -9
 ليف اؼبؤمنْب بالعبادات، من صبلة وصياـ وزكاةاغبكمة الثانية من تك

 .تبارؾ وتعالذكر اهلل وحج، ىي 
يَا أَيػ َها "  ألنو قاؿ لنا: تبارؾ وتعالفإمبا أمرنا اهلل هبذه العبادات لنذكره 

 تبارؾ وتعالوإذا ذكرناه األحزاب( ٔٗ)" ِذْكًرا َكِثّبًا  اهللَ الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا 
 فُبشرى لنا، ألنو قاؿ عز وجل ُب حديثو القدسي:

                                                           
 مسند أحمد وابن حبان عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 909

 الحاكم في المستدرك ومسند أحمد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 900
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 ُب  ذََكْرتُوُ  نَػْفِسوِ  ُب  ذََكَرين  َفِإفْ  ذََكَرين، ِإَذا َمَعوُ  َوأَنَا يب، َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أَنَا }
ُهمْ  َخّْبٍ  َمئَلٍ  ُب  ذََكْرتُوُ  َمئَلٍ  ُب  ذََكَرين  َوِإفْ  نَػْفِسي،  ٖٕٗ{ ِمنػْ

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء "  ولذلك عندما قاؿ ُب الصبلة: ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػْ
ِذكر اهلل لك  ؟ ذلكما معُبالعنكبوت( ٘ٗ)" َأْكبَػُر  َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اهللِ 

، ألف ذكرؾ ال تبارؾ وتعالعندما تذكره ُب الصبلة، أكرب من ذكرؾ هلل 
 لك. تبارؾ وتعاليساوي شيئاً بالنسبة لذكر اهلل 

ذكر البقرة( ٕ٘ٔ)" َفاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم "  قاؿ تعال: ؟وما معُب ذكر اهلل
بتلعو االنيب الذي فاهلل يل يكوف ُب تفريج األمر الذي يشغلِب ويهمِب، 

ال ِإَلَو ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإينِّ ُكْنُت ِمَن "  اغبوت وقاؿ وىو ُب بطن اغبوت:
 فَػَلْوال أَنَُّو َكاَف ِمنَ "  فقاؿ اهلل تعال ُب شأنو:األنبياء( ٚٛ)" الظَّاِلِمَْب 
َعثُوَف  اْلُمَسبِِّحْبَ  ما الصافات( ٗٗٔ-ٖٗٔ) "لََلِبَث ُب َبْطِنِو ِإَل يَػْوـِ يُػبػْ
 .وتعالسبحانو التسبيح هلل  الذي قبَّاه؟

 مثبلً ذكره اهلل بقضاء ىذا األمر، ، فإذا ذكر العبد مواله ُب أي أمر
َوَمْن "  ج عِب ىذا الضيق:ُب حالة ضيق، ففورًا ذكره يل أف يُفرِّ وأنا ذكرتو 

 الطبلؽ( وإذاٖ-ٕ) " َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال وَبَْتِسبُ  ـَبَْرًجا يَػتَِّق اهلل هَبَْعْل َلوُ 
يل أف يُزيل عِب فورًا وُب  تبارؾ وتعالذكر اهلل فإف دة، ذكرتو ُب حاؿ ش

قاؿ صلى اهلل عليو الوقت وىو وحده القادر على ذلك ىذه الشدة، ولذلك 
 :وسلم

 ٖٕ٘} تَػَعرَّْؼ ِإَل اللَِّو ُب الرََّخاِء يَػْعرِْفَك ُب الشِّدَِّة {

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 904
 المستدرك ومسند أحمد عن ابن عباس رضي اهلل عنهماالحاكم في  905
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وواصل الطاعات وذكر اهلل، فعندما تنادي اهلل  ،ُب الرخاء اهلل معكن 
وذبد تيسّب اهلل، وذبد قرب اهلل منك أقرب إليك  ،ُب أي وقت، ذبد فرج اهلل

 من نفسك الٍب بْب جنبيك.
َوأَي وَب ِإْذ "  :كنيب اهلل أيوبإذا ذكرت اهلل عز وجل ُب حالة مرض  
واألنبياء كانوا ( األنبياءٖٛ)" نَاَدى َربَُّو َأينِّ َمسَِِّبَ الض ر  َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاضِبَِْب 

 عظيم، فلم يُقل: بلباقة وبذوؽ وُلطف اهللمؤدبْب مع حضرة اهلل، ىباطب 
يُقل: يعِب مسَِّب مسًَّا خفيفاً، ول  (مسَِّب)إين أصابِب الُضر، ولكنو قاؿ: 

" َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاضِبَِْب "  رب فاشفِب، وإمبا ترؾ األمر وفوضو لو:
ترى أف استمراره خّب يل فاتركو، وإف كنت ترى أف إف كنت ( األنبياءٖٛ)

َنا َلُو تنقذين منو فانقذين منو: "  "  ِمن ُضرٍّ  َفَكَشْفَنا َما ِبوِ َفاْسَتَجبػْ
 .األنبياء(ٗٛ)

سبحانو وتعال للعبد أف وبقق للعبد ما هبوؿ خباطره وىكذا فذكر اهلل 
 عند ذكره ؼبواله سبحانو وتعال.

وأًب  والصبلة كما قاؿ اهلل ؼبوسى عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة
الصبلة كلها ذكر هلل، فالفاربة طو( ٗٔ" ) الصَّبَلَة ِلذِْكرِيَوأَِقِم السبلـ: " 

خط تليفوف مباشر، يقوؿ فيها عز  مناجاة بينك وبْب اهلل كأنك زباطبو على
 وجل:

، َولَِعْبِدي َما َسَأَؿ، َفِإَذا قَاَؿ  } َقَسْمُت الصَّبَلَة بَػْيِِب َوبَػْْبَ َعْبِدي ِنْصَفْْبِ
َدين َعْبِدي، َوِإَذا َقاَؿ:  اْلَعْبُد: "اغبَْْمُد لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمَْب"، َقاَؿ اللَُّو تَػَعاَل: ضبَِ

الرَِّحيِم"، َقاَؿ اللَُّو تَػَعاَل: أَثْػَُب َعَليَّ َعْبِدي، َوِإَذا َقاَؿ: "َماِلِك يَػْوـِ "الرَّضْبَِن 
يِن"، َقاَؿ: ؾَبََّدين َعْبِدي، َفِإَذا َقاَؿ: "إِيَّاَؾ نَػْعُبُد َوِإيَّاؾَ  َنْسَتِعُْب"، َقاَؿ:  الدِّ



225 
 

َفِإَذا َقاَؿ: "اْىِدنَا الصَِّراَط َىَذا بَػْيِِب َوبَػْْبَ َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَؿ، 
اْلُمْسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغّْبِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالَِّْب"، 

 َٖٕٙقاَؿ: َىَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَؿ {
ة قراءة الفارب يعِب كل ما يريد يأخذه، ؼباذا كبن كمسلمْب تعارفنا على

فلو قرأنا الفاربة  ُب كل أمر مهم؟ ؽبذا القوؿ القدسي )ولعبدي ما سأؿ(
لزواج يتمو اهلل، ألنو قاؿ: )ولعبدي ما  ىاإلسباـ ذبارة سيتمها اهلل، ولو قرأنا

 سأؿ(.
بعد ذلك الركوع تسبيح هلل، والسجود تسبيح هلل، وفيما بْب ذلك وُب 

  يُرد إف شاء اهلل.التشهد الدعاء هلل، والدعاء هلل ُب الصبلة ال
فجعل اهلل عز وجل كل ىذه العبادات لنكوف ذاكرين لو ُب كل 

 األوقات، فيليب لنا كل ما كبتاج إليو من طلبات.
نسأؿ اهلل تعال أف نكوف من عباده الذاكرين الشاكرين الفاكرين 

 اغباضرين بْب يديو ُب كل وقت وحْب.
 وصحبو وسلموصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو 

  

                                                           
 صحيح مسلم والترمذي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 906
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م99/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  94

 ـــــــــــــــــــــــــ
 النوايا الطيبة في العبادات

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 
َا } َا بِالنػِّيَّاِت، اأْلَْعَماؿُ  ِإمبَّ  ٖٕٚنَػَوى { َما اْمرِئٍ  ِلُكلِّ  َوِإمبَّ

ال خّب ُب عبادة ال )) ـ اهلل وجهو:وكرَّ  اهلل عنورضي وقاؿ اإلماـ علي 
 ا((.ر فيهفقو فيها، وال خّب ُب تبلوة ال تدبّ 

اؼبؤمنوف عند اهلل عند أي عمٍل يُقيَّموف على درجات، كيف يكوف 
ختبلؼ االتقييم اإلؽبي للمؤمنْب مع أف األعماؿ تكاد تكوف واحدة على 

اؼبؤمن الفقيو اليعمل عمبًل إال إذا استجمع ُب قلبو نيات كثّبة  النيات؟
 أجر، فيجمع أجورًا كثّبة على عملعلى ىذا العمل، ولو على كل نية 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمبسيط، ولذلك قاؿ  حدوا
يًعاِإفَّ الرَُّجَلْْبِ لََيُكونَاِف ُب الصَّ }  ا َوَلَما بَػْْبَ َصبَلهِتَِما َكمَ  ،بَلِة َمَناِكبُػُهَما صبَِ

، َوِإنػَُّهَما لََيُكونَاِف ُب ِصَياـٍ َواِحٍد َوَلَما بَػْْبَ ِصَياِمِهَما بَػْْبَ السََّماِء َواأْلَْرضِ 
 ٖٕٛ{ َلَكَما بَػْْبَ السََّماِء َواأْلَْرضِ 

 لنا ىذا األمر رجٌل من يبْبِّ ذا؟ الختبلؼ النوايا بْب اإلثنْب، و ؼبا
إين ال أخرج من بيٍب حٌب أستجمع سبعْب نية كلها  لفقهاء فيقوؿ:االعلماء 

 .تبارؾ وتعالهلل 
                                                           

 البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو 907
 الزىد والرقائق البن المبارك 908
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سابق الكل يت - واغبمد هلل - ُب شهر رمضاف ،وكبن ُب شهر القرآف
ة أغلب األمَّ  نوايا الٍب ننويها عند تبلوة القرآف؟ُب تبلوة القرآف، لكن ما ال

صلى اهلل عليو ينوي تبلوة القرآف للحصوؿ على األجر الذي قاؿ فيو 
 :وسلَّم
 اَل  أَْمثَاؽِبَا، ِبَعْشرِ  َواغبََْسَنةُ  َحَسَنٌة، بِوِ  فَػَلوُ  اللَّوِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َحْرًفا قَػَرأَ  َمنْ  }

 ٜٖٕ{ َحْرؼٌ  َوِميمٌ  َحْرؼٌ  َواَلـٌ  َحْرؼٌ  أَِلفٌ  َوَلِكنْ  َحْرٌؼ، ال أَُقوؿُ 
وضح للمؤمن تؼ الرحيم ءو أف القرآف الكرمي وأحاديث النيب الر  مع

 وتفتح لو كثّباً من أبواب النوايا الٍب ينويها عند قراءهتا.
فمن اؼبؤمنْب من ينوي عند قراءة القرآف ربقيق الشفاء من اهلل، ألف اهلل 

" َونُػنَػزُِّؿ ِمَن اْلُقْرَآِف َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرضْبٌَة لِْلُمْؤِمِنَْب "  قاؿ ُب كتاب اهلل:
 اإلسراء(.ٕٛ)

ومن اؼبؤمنْب من ينوي عند قراءة القرآف نزوؿ الرضبة عليو من عند 
َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَآُف َفاْسَتِمُعوا َلُو "  حضرة الرضبن، ألف اهلل يقوؿ ُب القرآف:

ُب القرآف  (لعل)وكما قلنا سابقًا األعراؼ( ٕٗٓ)" ُكْم تُػْرضَبُوف َوأَْنِصُتوا َلَعلَّ 
 .سبحانو وتعالي ُب كبلـ اهلل فبل ترجِّ  (لَبضبوف)دبعِب البلـ، يعِب 

 اهلل لو معاين القرآف، ألف اهلل عز ومن اؼبؤمنْب من يقرأ القرآف لُيبْبِّ 
َ لِلنَّاِس َما َوأَنْػَزْلَنا إِ "  :صلى اهلل عليو وسلَّموجل قاؿ غببيبو  لَْيَك الذِّْكَر لُِتبَػْبِّ

لو  سبحانو وتعال اهلل يبْبِّ النحل( ٗٗ)" نُػزَِّؿ ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف 
من عنده معاين القرآف على قدره، وعلى قدر ما يتحمل من معاين   مباشرة

 .سبحانو وتعالكبلـ ربو 
                                                           

 جامع الترمذي والبيهقي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو 909
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ُب  النيب مع أربع نوايا ذكرىاومن اؼبؤمنْب من يقرأ القرآف، ويستج
 :صلى اهلل عليو وسلَّمواحد، قاؿ فيو  حديث

ُلوفَ  تَػَعاَل  اللَّوِ  بُػُيوتِ  ِمنْ  بَػْيتٍ  ُب  قَػْوـٌ  اْجَتَمعَ  َما }  َويَػَتَداَرُسونَوُ  اللَّوِ  ِكَتابَ  يَػتػْ
نَػُهمْ  ُهمُ  السَِّكيَنُة، َعَلْيِهمُ  نَػَزَلتْ  ِإالَّ  بَػيػْ ُهمُ  الرَّضْبَُة، َوَغِشَيتػْ  اْلَمبَلِئَكُة، َوَحفَّتػْ

 ٕٓٗ{ ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  اللَّوُ  َوذََكَرُىمُ 
ولو تدبرنا ُب القرآف قبد أف اهلل يفتح للمؤمن أكثر من ثبلثْب نية 
يستطيع أف يستجمعهم ُب صدره عند تبلوة القرآف، فُيعطيو ااهلل عز وجل  

واألجور الربانية، فلو حٌب قرأ  ،كل ما ُب ىذه النوايا من العطايا اإلؽبية
 بعض آياٍت من كتاب اهلل تكفيو وتغنيو.

جبلء ال يهتموف بكثرة التبلوة، تقوؿ السيدة ولذلك كاف الصحابة األ
أ إذا زلزلت األرض زلزاؽبا خبشوع وتدبر، ف أقر أل)) ا:رضي اهلل عنهعائشة 

تبْب أال  وىزرمة يعِب بسرعة حبيث(( من أف أقرأ القرآف كلو ىزرمة خّب
 ختمات ُب رمضاف.عشر أو  ،ختماتطبس اغبروؼ، يريد أف يعد 

موا وا حبللو ووبرّ ُيحلّ فليعملوا بو،  ، يعِبوكانوا يقرأوف القرآف بنية العمل
حرامو، وىذا ىو العمل بو، ولذلك كاف من وبفظ سورة البقرة من أصحاب 

ب عظيم، ألنو كاف قيناؿ لو يُدعى عظيماً،  صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 
ال يقرأ فقط، ال ينتقل من آية إل اآلية الٍب تليها إال إذا عمل باآلية األول، 

 .سبحانو وتعالاؼبهم يتدبر ويعمل بكتاب اهلل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمومنا من يقرأ القرآف ليشفع لو عند اهلل، لقولو 
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 ٕٔٗ{ اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  لِْلَعْبدِ  َيْشَفَعافِ  َواْلُقْرآفُ  الصَِّياـُ  }
تبلوة القرآف، وعند أي  دمن عننوايا كثّبة هبب أف يستحضرىا اؼبؤ 

وال يُعطي األجر والثواب إال حضرة اهلل، ، والنوايا كلها هلل، يعملو هلل عمل
 وال ننتظر األجر إال من اهلل.

نا، وأف وُبسِّن وأف يصفِّي نفوسر قلوبنا، نسأؿ اهلل عز وجل أف يطهِّ 
نوايانا، وأف يرزقنا على الدواـ حب اإلقباؿ عليو، ودواـ الثناء عليو، وُب 

 اآلخرة لذة النظر إليو.
 سالمة النية

ىكذا قبد ىذه اغبكمة: سبلمة النية ربقق للمرء كل أمنية ُب اغبياة و 
 .الدنيوية واغبياة اأُلخروية

ُيصفي  اإلنساف الذي يريد أف تتحقق لو كل األماين ُب الدنيا واآلخرة
من خلق  ف ُب قلبو شيء مطلقًا ألي أحدويسلم نيتو هلل، وال يكو  ،نفسو

 كما طالب اهلل.النور(  ٕٕ)" َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا "  اهلل حٌب ولو كاف آذاه:
سافر مع أصحابو ُب غزوة تبوؾ، وىي مشاؿ  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 

، عمائة كيلومَبينة حوايل سبالسعودية وجنوب األردف، وبينها وبْب اؼبد
ُب اؼبدينة   يول ينضج احملصوؿ، واحملصوؿ األساس ،وكانت ُب أشهر اغبر

 كاف التمر، وكانت ُب شدة شديدة.
بعد أف مشوا ووصلوا ىناؾ أعطاىم اغببيب درسًا ُب سبلمة النية ُب و 

 :صلى اهلل عليو وسلَّماغبياة اأُلخروية، فقاؿ 
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 َمَعُكْم، َكانُوا ِإالَّ  َواِديًا َقطَْعُتمْ  َواَل  َمِسّبًا، ِسْرًبُْ  َما قْػَواًماأَ  بِاْلَمِديَنةِ  ِإفَّ  }
 اْلُعْذرُ  َحَبَسُهمُ  بِاْلَمِديَنةِ  َوُىمْ : قَاؿَ  بِاْلَمِديَنِة، َوُىمْ  اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا: َقاُلوا

}ٕٕٗ 
يكونوا معكم ىنا ووباربوف، ولكن منهم من ليس  يتمنوا أف وايعِب كان

ليس معو ماؿ،  هم منليس معو ركوبة، ومن هم منمعو إمكانيات، ومن
 ولكنهم كانوا يتمنوا ذلك، فأعطاىم اهلل األجر كالذين ذىبوا سباماً بتماـ.

َواْلبَػَلُد الطَّيُِّب ىَبْرُُج "  مثبًل للنية ُب الدنيا، فقاؿ لنا: اهللوضرب لنا 
إذا وجدت األعراؼ( ٛ٘)" نَػَباتُُو بِِإْذِف َربِِّو َوالَِّذي َخُبَث ال ىَبْرُُج ِإال َنِكًدا 

 ىؤالء الناس نواياىم صافية وطيبة.فإف اػبّبات، واػبّبات مباركات ُب بلد، 
 صيام الست من شوال

اهلل لنا بقصة تُثبت ذلك، فقد  جاء ف السيئة،آخر للنوايا  وىناؾ مثاؿ
أخذوا يلعندما هبمع الزرع يرسل للفقراء  رجل عنده بستانْب، وكافكاف 
بنو الكبّب إخوتو، وقاؿ ؽبم: جمع ام، وانتقل الرجل إل جوار اهلل، فهنصيب

وكبن أول بذلك  شيئاً، لن نُعطي الفقراء !ىل يعجبكم ما كاف يفعلو أبوكم؟
هم باليـو الذي قبمع أف ىُبرب أحٌد منكم أحٌد منإياكم ، وقاؿ ؽبم: منهم

( َأْف ال َيْدُخَلنػََّها اْليَػْوـَ َعَلْيُكْم َٖٕفاْنطََلُقوا َوُىْم يَػَتَخافَػُتوَف )" فيو احملصوؿ: 
 القلم(.ٕٗ-ٖٕ) "ِمْسِكٌْب 

فوجئوا أف اهلل عز وجل أرسل لكنهم ذىبوا وىم فرحْب وسعداء، ف
فاعَبفوا ، ، ول هبدوا فيو قليبًل وال كثّباً كلو  صاعقة من السماء نسفت الزرع

( َبْل كَبُْن ؿَبُْروُموَف َقاَؿ َأْوَسطُُهْم ٕٙفَػَلمَّا َرَأْوَىا َقاُلوا ِإنَّا َلَضال وَف )" بذنبهم: 
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كاف شيئًا أكرب للوال التسبيح القلم( ٕٛ-ٕٙ)"  ْوال ُتَسبُِّحوفَ َألَْ أَُقْل َلُكْم لَ 
 من ذلك.

إف كانت ( )بنياتكم تُرزقوف() الطيبة حٌب ُب الدنيا قيل فيها:فالنية 
الزوجة فهي رزؽ، وإف كاف األوالد فهم رزؽ، والزمبلء ُب العمل رزؽ، 

كل ىذه األرزاؽ كيف تعملها؟ ما عليك إال أف   .. واعبوار ُب السكن رزؽ
 واهلل عز وجل وبقق لك ما ترجوه. ،ر النواياتطهِّ 

أعطاىا لنا حضرة النيب تسهل لنا ىذه النية ، للصياـنية بالنسبة وىناؾ 
 :صلى اهلل عليو وسلَّماألمر تسهيبًل عجيباً، قاؿ 

َا َشوَّاؿٍ  ِمنْ  ِبِستٍّ  أَتْػبَػَعوُ  ٍُبَّ  َرَمَضافَ  َصاـَ  } َمنْ   ٖٕٗالدَّْىَر { َصاـَ  َفَكَأمبَّ
يأكل  ، مع أنوصائم عاـطوؿ ال اهللُيكتب عند فوالدىر يعِب السنة، 

ليس فللتبعيض،  (من) وأين ىذه األياـ الست؟ من شواؿ و!، ويشرب
يـو ، اؼبهم أف يصومهم خبلؿ شهر شواؿ ما عدا أف تكوف متتاليةشرطًا 

 العيد فيحـر فيو الصياـ.
إذا صاـ ىذه األياـ الست فيكوف عند اهلل طواؿ العاـ صائم بنيتو الٍب 

 .اتبع فيها اغببيب اؼبصطفى
 الدورة اكثّب منهن تأتيهنقطة ألخواتنا وزوجاتنا السيدات، ف وىنا تربز

ُب شهر رمضاف، صحيح أف األئمة الكراـ قالوا: ال مانع أف السيدة  الشهرية
ُب تأخذ حبوب منع اغبمل قبل رمضاف وتستمر حٌب ال تأتيها الدورة 

 رمضاف وتصـو رمضاف كما ينبغي.
وتضطر أف تفطر أياـ  ،اغبالة ىذه لكن يوجد بعضهن ال تستقيم ؽبا
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لذي تبدأ ا ة، فمانَّ وأياـ شهر شواؿ نافلة أو سُ  ،الدورة، وىذه األياـ فريضة
اؼبفروض أف تقضي ما عليها أواًل من الفريضة، وبعد ذلك تبدأ ُب  بو أواًل؟

وأخذ ، رضي اهلل عنوالسادة الشافعية أئمة اؼبذىب الشافعي لكن ة، نَّ السُ 
ماذا قالوا؟ قالوا: ة واألزىر الشريف ووزارة األوقاؼ، اؼبصريبرأيهم دار اإلفتاء 

، سقطت ُب شهر شواؿ لو أف السيدة نوت صياـ يـو فريضة من الٍب عليها
من عند اهلل من أياـ شواؿ، ألهنا صامتو  ووُبسب ؽبا ىذا اليـو ىبة ،الفريضة

 ُب أياـ شواؿ.
، وُب مضافر  تصـو ما عليها من أياـ ! ال، ىي؟ءفهل تعبت ُب شي

 نفس الوقت تأخذ األجر والثواب ألياـ شواؿ، بشرط أف تنوي الفريضة.
ة، كما لو نَّ ُيسقط الفريضة ألهنا سُ ال فإذا نوت صياـ يـو من شواؿ 

ة العشاء، نَّ سُ ركعتْب أنوي صبلة ف قبل صبلة العشاء، أنِب دخلت اؼبسجد
ركعتْب وأخذت ة ربية اؼبسجد، فأكوف قد صليُت نَّ سُ أجر آخذ معها ف

 ثواب أربعة.
ست آخذ أجر الوضوء وربية اؼبسجد،  ةنَّ سُ و العشاء  ةنَّ سُ لو نويت و 

 اؼبهم ُب النية.فركعات ُب ركعتْب، 
هبوز لئلنساف العصر، قالوا:  ةنَّ سُ وإذا دخلت ُب صبلة العصر ول أدرؾ 

ة تندرج ُب الفريضة، فآخذ أجر نَّ صبلة العصر مع سنتو، فالسُ  أف ينوي
 ألنِب نويت ذلك. ةنَّ سُ الفريضة وآخذ أيضاً معها أجر 

فإذا نوت ة ومعها وربت جناحها الفريضة، نَّ أف أنوي سُ  لكن ال هبوز
وإذا نوت صياـ يومًا فبا فيكوف من شواؿ فقط، صياـ يـو من شواؿ اؼبرأة 

فيسقط صياـ ىذا اليـو عليها إف كاف ُب ىذه السنة أو من أي سنة قبلها، 
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 أجر صياـ يـو من شهر شواؿ.معو من رمضاف وال تطالب بو، وتأخذ 
هنا ُب ديننا، وأف يلهمنا رشدنا، وأف يُلهمنا نسأؿ اهلل عز وجل أف يفقّ 

 األياـ.مدى ُحسن النوايا على الدواـ، وأف يرعانا برعايتو على 
 وصحبو وسلَّموبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م03/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  95

 ـــــــــــــــــــــــــ
 طهارة القلب

ما الفرؽ بْب عبادة اؼبؤمنْب ُب ىذا العصر، وعبادة الصحابة اؼبباركْب 
 رضواف اهلل تبارؾ وتعال عليهم أصبعْب؟

على العبادات الشكلية، كاإلكثار من  يركزوفاؼبؤمنوف ُب ىذا العصر 
الصبلة، واإلكثار من الصياـ، واإلكثار من تبلوة القرآف واألذكار، ويظنوف 

 .تبارؾ وتعالأف ىذه ىي الغاية الُعظمى الٍب هبا ينالوف رضواف اهلل 
التابعْب، ومن  يبة والتابعْب وتابعأما السلف الصاّب أصبعْب من الصحا

ْب، فكاف أىم ما يعنيهم تطهّب القلب لعلماء العاملبعدىم من الفقراء وا
 وتصفيتو.

إذا طُهر القلب وصفت النفس، فالعبادة بعد ذلك ولو كانت قليلة يكوف 
صلى اهلل عليو ، قاؿ تبارؾ وتعالؽبا عند اهلل مردود ال يعلم مداه إال اهلل 

 :ورضي اهلل عنمعاذ بن جبل  موصياً  وسلَّم
 ٕٗٗاْلَقِليُل { اْلَعَملُ  َيْكِفكَ  ِديَنكَ  } َأْخِلصْ 

مؤل القلب باإلخبلص، ااإلخبلص ُب القلب،  أين موضع اإلخبلص؟
وامؤله باػبشوع هلل، وامؤله خبشية اهلل واػبوؼ من جبلؿ اهلل وكربياء اهلل، 

 ،أي طاعة ولو صغّبة سيكوف ؽبا عند اهلل ما ال يُعد من األجوربعد ذلك و 
 .تبارؾ وتعالمات والدرجات واؼبقامات عند اهلل بل واؼبكر 
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أطوؿ الناس ركوعاً فهم ركزوف على العبادات الظاىرية، ياػبوارج 
 ىم صياماً، وأكثرىم تبلوة للقرآف، فذىب منهم نفروسجودًا وقياماً، وأكثر 

خربهتم، فاستقل وا ىذه و عن عبادتو، فأتإل بيت أيب الدرداء يسألوف زوج
وؿ اهلل وتكوف ىذه عبادتو، يكوف صحايب من صحابة رس كيف  العبادة،

رضي اهلل ، فقاؿ زوجتو وبعد أف جاء أخربتووكبن نعمل كذا وكذا وكذا؟! 
األكياس على عجبُت للحمقى كيف يعيبوف )) ُب تقريره ؽبذه اغبقيقة: عنو

رة من تقوى من عمل القلوب أفضل من أمثاؿ اعبباؿ ذَ ولَ  ؟!نومهم وفطرىم
 ((.اؼبغَبين عبادًة من

 واألكياس الذين ذكرىم النيب وقاؿ:
 َٕ٘ٗفِطٌن { َكيِّسٌ  } اْلُمْؤِمنُ 
 يعِب يزف األمور ويَبوى فيها.

يُقبل كثٌّب على ىديهم ُب ذلك، ففي أياـ رمضاف  لك نأخذ أمثلةولذ
ساجد بأواين ساجد، ويبؤلوف اؼباالعتكاؼ ُب اؼب من شباب اؼبسلمْب على

، ويشغلوف أنفسهم طواؿ اليـو ُب طهي الطعاـ، وُب الطعاـ ومواد الطعاـ
التهجد وىم نائموف  يكوف الناس ُب صبلة وقدالليل يتسامروف ويتحادثوف، 

 .!حبجة أهنم معتكفوف
بن عباس يدنا عبد اهلل كاف سانظر إل ىدي السلف الصاّب،  لكن 

وإذا ، صلى اهلل عليو وسلَّمُب مسجد رسوؿ اهلل  معتكفرضي اهلل عنهما 
وحاف موعد سداد الدين  ،فبلفلو ديٌن يلعيعرفو يأتيو، وشكا لو أف  برجل

مهلة، ولكنو رفض، وليس معو اؼباؿ، وذىب إل صاحب الدين ليطلب منو 
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فنظر إليو ابن عباس وقاؿ: أظنك تريدين أف أشفع لك عنده وطلب دينو، 
ه أخذ حذاءو عبد اهلل بن عباس وأذىب ألكلمو؟ فسكت الرجل، فقاـ 

 وتوجو كبو باب اؼبسجد.
واؼبعتكف ال ىبرج من اؼبسجد إال لضرورة، والضرورة ىي قضاء اغباجة 

وال ال يشيع جنازة، وال يعود مريضاً، لكن طعاـ، ، أو إحضار والوضوء
 ، فبل ىبرج من اؼبسجد إال لضرورات.النساء يباشر

أنسيت نتهى إل باب اؼبسجد قاؿ الرجل: يا ابن عم رسوؿ اهلل افلما 
ولكِب ظبعُت صاحب ىذه الروضة والعهد بو  ،قاؿ: ال أنك معتكف؟

 يقوؿ: -ودمعت عيناه  -قريب 
ف يَبشَي أحدُُكم مَع أخيِو ُب قضاِء حاجِتِو أفضُل من أف يعَتِكَف ُب ألِ } 

 ٕٙٗ{ا َشْهريِن ذَ ي ىَ دِ َمسجِ 
ُب شهرين عتكاؼ امن يبشي ليقضي مصلحة ؼبؤمن أفضل من 

 .!!صلى اهلل عليو وسلَّممسجد رسوؿ اهلل 
صلى ىذا ىو الفقو ُب دين اهلل الذي كاف عليو أصحاب رسوؿ اهلل 

صلى مهم سيد األولْب واآلخرين ، علموا علم اليقْب دبا علَّ اهلل عليو وسلَّم
قضاء  تبارؾ وتعالأف أعظم عبادة يتقرب هبا اؼبرء إل اهلل  اهلل عليو وسلَّم

قياـ الليل ومن صياـ النهار ومن  حوائج اؼبسلمْب، وىي أفضل من
 اإلعتكاؼ.

الذين يظلوف طواؿ العاـ ولذلك أَنظر بعجب للمسلمْب ُب ىذا الزماف 
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إذا اجتهدوا ُب  العشر األواخر من رمضافويظنوف أهنم ُب  ،ىْبساىْب ال
 !.العبادة سيحظوف بليلة القدر

ا ليلة لعبادة الٍب أعددهتا للية القدر؟ نسأؿ الذين شاىدو ا مالكن 
إطعاـ اؼبساكْب، والعطف على  القدر: مالعبادة الٍب نالوا هبا ليلة القدر؟

بتغاء وجو ااأليتاـ، والبحث عن ذوي اغباجات، ومعاونة اؼبرضى والعجزة 
 غو مناه.العبادات الٍب يأخذ هبا دعوة صاغبة من ىؤالء تبلِّ ىي ىذه ..  اهلل

 الذين يستجيب اهلل لك الدعاء، فهؤالء اهلل ريد أف يستجيبتأنت 
إف دعوة فأحدىم لوجو اهلل ويدعو لك  مكونك تكرمهفؽبم دعاءىم، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمدعوتو ال تُرد، قاؿ 
السَّاِعي عَلى األْرَمَلِة واؼبِْسِكِْب، كاْلُمجاِىِد ُب َسبيِل اللَِّو، أِو القاِئِم اللَّْيَل } 

 ٕٚٗالصَّاِئِم النَّهاَر {
يأخذ درجة أعلى من ىذه الدرجات صبيعاً، ولذلك أوؿ ما حرص 
عليو اإلسبلـ أف يكوف اؼبسلمْب يدىم ُب يد بعضهم، يتعاونوف على الرب 

 .والتقوى
لذ وطاب ألداء عمرة ُب  يدفعوف ماو  رمضافيذىبوف ُب  الذين

رمضاف، وقد يكوف جبواره مسكٌْب ال هبد الكفاؼ، ىل ىذا ما أوصى بو 
 :صلى اهلل عليو وسلَّممع قولو  !الدين؟

َعافَ  يَِبيتُ  الَِّذي بِاْلُمْؤِمنِ  } لَْيسَ   َٕٛٗجْنِبِو { ِإَل  َجاِئعٌ  َوَجارُهُ  َشبػْ
 اؼبؤمنْب اؼبشاعر بْب اؼبسلمْب، ويرتقي اإلحساس بْب تتنمَّىاؼبهم أف 

                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 947

 الحاكم في المستدرك والبيهقي عن عائشة رضي اهلل عنها 948
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 ليشعروا دبشاعر بعضهم، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
ِهمْ  ُب  اْلُمْؤِمِنْبَ  تَػَرى }  اْشَتَكى ِإَذا اعبََْسِد، َكَمَثلِ  َوتَػَعاطُِفِهمْ  َوتَػَوادِِّىمْ  تَػَراضبُِ

 ٜٕٗ{ َواغبُْمَّى بِالسََّهرِ  َجَسِدهِ  َسائِرُ  َلوُ  َتَداَعى ُعْضًوا

ل يُقل ُب صبلهتم وال صيامهم، ولكن تراضبهم وتوادىم وتعاطفهم، 
الذي يُقبل على قياـ ليلة لعلها تكوف ليلة القدر، وتصادؼ أف لو جاٌر ف

 كأف وبتاج إل من يصطحبو إل طبيبمسكٌْب وبتاج إل مصلحة ضرورية،  
ىل يصطف  بْب يدي اهلل يركع  ليداويو، أيهما أول ُب ميزاف الرجاؿ؟

 !.أـ يصحب ىذا اؼبسكْب الذي ال عائل لو ليأخذ بيده للشفاء؟ويسجد، 
، صلى اهلل عليو وسلَّمىذا ىو الفارؽ بيننا وبْب أصحاب رسوؿ اهلل 

َويُػْؤِثُروَف َعَلى أَنْػُفِسِهْم َوَلْو  "  ولذلك كانت عبادهتم الٍب مدحهم عليها اهلل:
 اغبشر(.ٜ" ) َكاَف هِبِْم َخَصاَصةٌ 
، فيجلس مع زوجتو كبش يـو عيد األضحى لرجل فقّبتذىب رأس  

ؽبا: يا أـ فبلف أنا أرى أف أخي ُب اهلل فبلف أول هبذه الرأس مِب، ؿ ويقو 
تدور الرأس على ف، األمرعطها لو، والثاين نفس أذىب إليو و افتقوؿ لو: 

ول الٍب ناؽبا صاحبها، ما وترجع للدار األ ،سبعة دور من دور األنصار
"  َلْو َكاَف هِبِْم َخَصاَصةٌ َويُػْؤثُِروَف َعَلى أَنْػُفِسِهْم وَ " ىذا؟! ىذا ىو اإليثار: 

 اغبشر(.ٜ)
ففي غزوة من الغزوات الُعظمى مع  ُب ساعة مفارقة اغبياة الدنيا، حٌب

، راقده جريح يبحث عن ابن عمو فوجد كاف رجلالرـو جبوار دمشق،  
؟ فأشار إليو أنو يريد ماء، فأسرع وأتى لو باؼباء، فسألو: ىل تريد شيء

                                                           
 صحيح البخاري ومسند أحمد عن النعمان بن البشير رضي اهلل عنو 949
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ذىب لو أواًل، فذىب اآخر يشّب من بعيد إل اؼباء فقاؿ لو: جريح فوجد 
ونائم على األرض وُيشّب إل اؼباء، فقاؿ الثاين: ثالث فوجد جريح  ،للثاين

، مات فوجده، فعاد للثاين فوجده قد مات، فذىب للثالث أوالً  ذىب إليوا
فازوا مات الثبلثة ول يشربوا اؼباء، لكنهم مات!!، فوجده رجع إلبن عمو ف

 بوساـ اإليثار عند العزيز الغفار عز وجل.
إذا وصلنا إل ىذا الشأف وىذا اغباؿ، فإف اهلل سُيغّب حالنا إل أحسن 

 حاؿ.
أف ُيصلح قلوبنا، وأف يُذىب فساد نفوسنا، وأف  تبارؾ وتعالأسأؿ اهلل 

 حالنا إل أصلح حاؿ، وأف هبعلنا من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف يغّبِّ 
 سنو.أح

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 
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 المقطم –مسجد مجمع الفائزين الخيري 
 م03/5/9309ىـ 0443ان رمضمن  95

 ـــــــــــــــــــــــــ
 فقو األولويات

ظنَّ أين ال أحبذ صبلة النوافل أو القياـ بالنوافل واالنشغاؿ يالبعض ردبا 
 أنا أطلب من اؼبسلم أف يتفقَّو ُب الدين ليعلم األولويات، ،الناس، الدبصاّب 

ُب  واآلخرُب مقاـ الفريضة،  يُعرض عليو عملْب ُب وقت واحد، أحدنبا
 مقاـ النافلة، فعليو أف يبدأ بالعمل الذي ىو ُب مقاـ الفريضة.

، رمضاف ليايلُب أحد  أف ُيصلي الَباويح والتهجد إنساف نوىمثبًل: 
يقوؿ فهل ىاـ، و ضروري  ألمر طلبا منو أف وبضر ُب ىذه الليلةه أو أمو و بوأ
فماذا حكم  ؟!سأذىب اليـو لصبلة الَباويح والتهجد ما: لن أستطيع ألينؽب

ل واألوْ تلبية نداء األب أو األُـ فريضة، وىذه الصلوات كلها نافلة،  ىذا؟
 الفريضة.

قصة حدثت ُب أياـ ى لنا حك صلى اهلل عليو وسلَّموسيدنا رسوؿ اهلل 
 سيدنا موسى فقاؿ:

َكاَف ُجَرْيٌج َرُجبًل َعاِبًدا، فَازبَََّذ َصْوَمَعًة، َفَكاَف ِفيَها، فَأَتَػْتُو أُم ُو َوُىَو   }
ُيَصلِّي، فَػَقاَلْت: يَا ُجَرْيُج فَػَقاَؿ: يَا َربِّ أُمِّي َوَصبَلٌب، فََأقْػَبَل َعَلى َصبَلتِِو، 

ُيَصلِّي، فَػَقاَلْت: يَا ُجَرْيُج فَػَقاَؿ: يَا  َفاْنَصَرَفْت، فَػَلمَّا َكاَف ِمَن اْلَغِد أَتَػْتُو َوُىوَ 
َربِّ أُمِّي َوَصبَلٌب، فَأَقْػَبَل َعَلى َصبَلتِِو، َفاْنَصَرَفْت، فَػَلمَّا َكاَف ِمَن اْلَغِد أَتَػْتُو 
َوُىَو ُيَصلِّي فَػَقاَلْت: يَا ُجَرْيُج فَػَقاَؿ: َأْي َربِّ أُمِّي َوَصبَلٌب، َفَأقْػَبَل َعَلى 

ِو، فَػَقاَلْت: اللُهمَّ اَل سُبِْتُو َحٌبَّ يَػْنظَُر ِإَل ُوُجوِه اْلُموِمَساِت، فَػَتَذاَكَر بَػُنو َصبَلتِ 
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ِإْسَرائِيَل ُجَرهْبًا َوِعَباَدَتُو وََكاَنِت اْمَرأٌَة بَِغي  يُػَتَمثَُّل حِبُْسِنَها، فَػَقاَلْت: ِإْف ِشْئُتْم 
َها، فَأََتْت َراِعًيا َكاَف يَْأِوي أَلَْفِتنَػنَُّو َلُكْم، َقاَؿ: فَػتَػَعرَّ  َضْت َلُو، فَػَلْم يَػْلَتِفْت ِإلَيػْ

َها َفَحَمَلْت، فَػَلمَّا َوَلَدْت قَاَلْت:  ِإَل َصْوَمَعِتِو، فََأْمَكَنْتُو ِمْن نَػْفِسَها، فَػَوَقَع َعَليػْ
َزُلوُه َوَىَدُموا َصْوَمَعَتُو َوجَ  َعُلوا َيْضرِبُونَُو فَػَقاَؿ: َما ُىَو ِمْن ُجَرْيٍج، فَأَتَػْوُه َفاْستَػنػْ

، فَػَوَلَدْت ِمْنَك، فَػَقاَؿ: أَْيَن الصَّيب ؟ َفَجاُءوا  َشْأُنُكْم؟ َقاُلوا: َزنَػْيَت هِبَِذِه اْلَبِغيِّ
ِبِو، فَػَقاَؿ: َدُعوين َحٌبَّ ُأَصلَِّي، َفَصلَّى، فَػَلمَّا اْنَصَرَؼ أََتى الصَّيبَّ َفَطَعَن ُب 

ـُ َمْن أَ َبْطِنِو، وَ   ٕٓ٘{ بُوَؾ؟ َقاَؿ: ُفبَلٌف الرَّاِعيَقاَؿ: يَا ُغبَل
، ، فنجاه اهللالراعيفبلف بن اوىو ُب اؼبهد وقاؿ: أنا الغبلـ اهلل  أنطق

دعوة ف، ى وجوه اؼبومساتير  فأ ؛تجاب لدعوة األـسا لكن الشاىد أف اهلل
 :وسلَّمصلى اهلل عليو قاؿ وال تُرد ، ، ؾبابة على الفور األب واألُـ

، َدْعَوةُ : ِفيِهنَّ  َشكَّ  اَل  ُمْسَتَجابَاتٌ  َدَعَواتٍ  َثبَلثُ }   َوَدْعَوةُ  اْلَمْظُلوـِ
 َٕٔ٘وَلِدِه { َعَلى اْلَواِلدِ  َوَدْعَوةُ  اْلُمَساِفِر،

وكاف ُب ببلد اليمن، وأمو ليس ؽبا  ،آخر آمن برسوؿ اهلل رجلوعكسو 
غّبه، يقوؿ ؽبا: أريد أف أذىب ألرى النيب، فتقوؿ لو: وؼبن تَبكِب وليس يل 

 أحٌد غّبؾ؟ فيبقى.
نتقل حضرة النيب ول يرُه بعينيو، لكن حضرة النيب اوظل ىكذا حٌب 

 حدَّث عنو، فقاؿ ألصحابو:
 قَػَرٍف، ِمنْ  ٍُبَّ  ُمَراٍد، ِمنْ  اْلَيَمنِ  َأْىلِ  أَْمَدادِ  َمعَ  َعاِمرٍ  ْبنُ  أَُوْيسُ  َعَلْيُكمْ  } يَْأٌب 

 َعَلى أَْقَسمَ  َلوْ  بَػر   هِبَا ُىوَ  َواِلَدةٌ  َلوُ  ِدْرَىٍم، َمْوِضعَ  ِإالَّ  ِمْنوُ  فَػبَػَرأَ  بَػَرصٌ  ِبوِ  َكافَ 

                                                           

 اهلل عنو البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي 953
 جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 950
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 ٕٕ٘فَافْػَعْل { َلكَ  َيْستَػْغِفرَ  َأفْ  اْسَتطَْعتَ  َفِإفِ  أَلَبَػرَُّه، اللَّوِ 
 رواية أخرى: وُب

 َفَدَعا بَػَياٌض، ِبوِ  وََكافَ  َواِلَدٌة، َوَلوُ  أَُوْيٌس،: َلوُ  يُػَقاؿُ  َرُجلٌ  التَّاِبِعْبَ  َخيػْرَ  } ِإفَّ 
ْرَىمِ  َمْوِضعَ  ِإالَّ  َعْنوُ  فََأْذَىَبوُ  عزوجل اللَّوَ   ُٖٕ٘سرَّتِِو { ُب  الدِّ

 وقاؿ:
اْلَقَرين   أَُوْيسٌ  َوِإنَّوُ  ُمَضَر، َوِمنْ  سَبِيٍم، َبِِب  ِمنْ  أَلَكْثرِ  أُمٍَِّب  ِمنْ  َرُجلٌ  } لََيْشَفَعنَّ 

}ٕ٘ٗ 
بد أف يوازف ُب ىذه  فاؼبؤمن النو وازف بْب ىذه، وبْب تلك، ؼباذا؟ أل

 األمور، أنت خارج اليـو لُتصلي الَباويح أو التهجد، وحدثت معركة بْب
إذا ! ؟شأف يل الأـ تذىب لُتصلي وتقوؿ:  اعبّباف، فهل تطفئ ىذه النّباف

ألف ، تبارؾ وتعالولة عند اهلل فعلت ذلك فالصبلة كلها لن تكوف مقب
 ل أف تطفئ ىذه النار اؼبوجودة.األوْ 

يقوؿ و حضرة النيب يُبشرؾ فإف وإذا أطفأهتا وبقيت معهم وصاغبتهم، 
 لك:
 يَا بَػَلى: َقاُلوا َوالصََّدَقِة؟ َوالصَّبَلةِ  الصَِّياـِ  َدَرَجةِ  ِمنْ  بَِأْفَضلَ  ُأْخربُُكمْ  َأاَل  }

 ٕ٘٘{ اغبَْالَِقةُ  اْلبَػْْبِ  َذاتِ  َوَفَسادُ  اْلبَػْْبِ  َذاتِ  ِإْصبَلحُ : َقاؿَ  اللَِّو، َرُسوؿَ 
 وُب رواية أخرى:

 ٕٙ٘{ ِىَي اغبَْالَِقُة، ال أَقُوُؿ: ىي رَبِْلُق الشََّعَر، َوَلِكْن رَبِْلُق الدِّينَ } 
                                                           

 صحيح مسلم والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو 959
 مسند أحمد والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو 950
 كرامات أولياء اهلل عز وجل لأللكاني عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 954
 أبي الدرداء رضي اهلل عنوسنن أبي داود ومسند أحمد عن   955
 سنن أبي داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي اهلل عنو 956
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 يعِب النافلة.ىنا الصبلة والصياـ والصدقة و 
ُب مفهـو كثّب من الناس أهنا ليلة السابع والعشرين من ليلة القدر 

مشكلة،  ويكأف بْب أخ ىذه الليلة، وعرفت رمضاف، وأنت تريد أف ربيي
فما  ،إال ُب ىذه الليلة لتصلحهماقبل العيد وليست عندؾ فرصة لتجمعهم 

ل اؼبسلم، ألننا ولو  ل؟ أف ُأصلح ىذاف اإلثناف على بعضهما، وىذا عماألوْ 
نَبؾ فاألْول أف ألحد اؼبصلْب،  أزمة صحيةوحدثت  ،ُب صبلة اعبمعةكنا 

 ونأخذ ىذا الرجل ونذىب بو إل اؼبستشفى. ،اعبمعة ونصليها ظهر
نَبؾ اؼبسجد ونذىب لنطفئ اغبريق، فاألْول أف أو حدث حريق، 

 ر.وبعدىا نصلي الظه
ف يتفقو ُب الدين، ليعرؼ ىذه بد للمؤمن أ الاظبها أولويات، و ىذه 

 .سبحانو وتعالكـر عند رب العاؼبْب حٌب يُ األولويات، 
كلم ُب علم الوالية ُب ، وىو أوؿ رجٍل ترضي اهلل عنواإلماـ الَُبمذي 

عندما كاف عمره سبع سنْب حفظ القرآف مع رفاقو ُب تُرمذ، اإلسبلـ، 
 صبهوريات روسيا اإلسبلمية.ُب ببلد تركمانستاف ُب مدينة صغّبة وتُرمذ 

ففيها علماء كبار لنتعلم منهم، نذىب لنيسابور ىيا : فقاؿ لو رفاقو
، فقاؿ ؽبا: يا أمي أريد أف فقاؿ ؽبم: أستأذف أمي ألهنا ليس ؽبا غّبي

 وؼبن تَبكِب؟!.أذىب مع ىؤالء ألطلب العلم، فقالت لو: 
ويبكي،  برن شدة ُحزنو كاف يذىب للمقاوحزف، وم ،فذىب زمبلؤه

 تعالى لو، فقاؿ: كفحؼباذا أنت حزين؟  وقاؿ لو:وجد رجبًل  ات يـووُب ذ
تأتيِب كل يـو ُب مثل عليك أف وأنا أُعلمك العلم الذي سيتعلموه وزيادة، 

 ىذا اؼبيعاد وأنا أجلس معك أُلعلمك.
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يأتيو كل يـو ويعلمو، وبعد اػبمس سنْب  ،مكث معو طبس سنْبو 
قاؿ: أنا  ،؟ قاؿ: الىل تعرؼ من أنا ، ٍب قاؿ لو:أصبحت عاؼباً قاؿ لو: 

 لربؾ بأمك!!.أف آٌب أُلعلمك  اهلل أمرينو  ،رضْ اػبِ 
 ؟!!.أين شباب ىذه األياـ ليعرؼ ىذه األمور

نسأؿ اهلل عز وجل أف يزيدنا فقهًا ُب ديننا، وأف يزيدنا فقهًا ُب فقو 
من األولويات، وأف يدلنا على ما ىو األنفع واألرفع لنا عند اهلل، حٌب نكوف 

 الفقهاء اغبكماء العلماء.
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلَّم وصلى اهلل 


