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  جمالس شهر رمضان 

  ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ة ـمقدم

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما
فهذه جمالس لشهر رمضان املبارك تستوعب كثريا من أحكام الصيام والقيام : أما بعد

على جمالس يومية أو ليلية، والزكاة، وما يناسب املقام يف هذا الشهر الفاضل، رتبتها 
مع  " قرة العيون املبصرة بتلخيص كتاب التبصرة  " انتخبت كثريا من خطبها من كتاب

تعديل ما حيتاج إىل تعديله، وأكثرت فيها من ذكر األحكام واآلداب حلاجة الناس إىل 
ه ، وقد سبق أن طبع عدة مرات، مث بدا يل أن أعلق علي)جمالس شهر رمضان(مسيته . ذلك

بصفة خمتصرة ختريج أحاديثه، وإضافة ما رأيته حمتاجا إىل إضافة، وحذف ما رأيته مستغنى 
أسأل اهللا تعاىل أن جيعل عملنا خالصا هللا، وأن . عنه، وهو يسري ال خيل مبقصود الكتاب

  . ينفع به، إنه جواد كرمي
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  ٣

  األول  الس
  يف فضل شهر رمضان 

املاء والثرى، وأبدع كل شيء وذرا، ال يغيب عن احلمد هللا الذي أنشأ وبرا، وخلق 
بصره صغري النمل يف الليل إذا سرى، وال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف 

  {السماء،                                

                                { )طه [)١ :

خلق آدم فابتاله مث اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفُلْك بأمر ، ]  ٨ - ٦
اهللا وجرى، ونجى اخلليل من النار فصار حرها بردا وسالما عليه، فاعتِبروا مبا جرى، 
وآتى موسى تسع آيات فما ادكر فرعون وما ارعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، 

البينات واهلدى، أمحده على نعمه اليت ال تزال تترى، وأصلي وأنزل الكتاب على حممد فيه 
وأسلم على نبيه حممد املبعوث يف أم القرى، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه يف الغار أيب بكر 
بال مرا، وعلى عمر امللهم يف رأيه فهو بنور اهللا يرى، وعلى عثمان زوج ابنته ما كان 

حبر العلوم وأسد الشرى، وعلى بقية آله وأصحابه حديثا يفْترى، وعلى ابن عمه علي 
  . الذين انتشر فضلهم يف الورى، وسلم تسليما

، يعظم اهللا فيه األجر وجيزل "عظيم  "  وموسم  " كرمي " لقد أظلنا شهر: إخواين
املواهب، ويفتح أبواب اخلري فيه لكل راغب، شهر اخلريات والربكات، شهر املنح 

  {واهلبات،                    

    { )ة وأوسطه بالرمحة واملغفرة والعتق من النار، أوله رمح " حمفوف " ، شهر)٢

مغفرة وآخره عتق من النار، اشتهرت بفضله األخبار، وتواترت فيه اآلثار، فعن أيب 

                                 
  .  ٨ - ٦:  اآلياتسورة طه ) ١(
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ٢(
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  ٤

إذا جاء رمضان فُتحت أبواب اجلنة وغُلِّقت أبواب النار  {:  قال أن النيب  هريرة

 وإمنا تفتح أبواب اجلنة يف هذا الشهر لكثرة األعمال )٢( )١( } دت الشياطنيوصفِّ

الصاحلة وترغيبا للعاملني، وتغلق أبواب النار لقلة املعاصي من أهل اإلميان، وتصفد 
  . الشياطني فتغلُّ فال خيلصون إىل ما خيلصون إليه يف غريه

أُعِطيت أميت مخس خصال يف  {:  قال أن النيب وعن أيب هريرة 

خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح : رمضان مل تعطَهن أمة من األمم قبلها
 :املسك، وتستغفر هلم املالئكة حىت يفطروا، ويزين اهللا كل يوم جنته ويقول

يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤونة واألذى ويصريوا إليك، وتصفد فيه 
مردة الشياطني فال خيلصون إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه، ويغفر هلم يف آخر 

ال ولكن العامل إمنا يوىف أجره   "  :يا رسول اهللا أهي ليلة القدر؟ قال: ، قيل"ليلة 

  . )٤( )٣( } إذا قضى عمله

هذه اخلصال اخلمس ادخرها اهللا لكم وخصكم ا من بني سائر األمم، ومن : إخواين
 :}     ا عليكم ليتمم ا عليكم النعم، وكم هللا من نعم وفضائل   

                     { )آل عمران [)٥ :

١١٠  .[  

أن خلُوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح  {: اخلصلة األوىل* 

                                 
، النسائي الصيام   )٦٨٢(، الترمذي الصوم   )١٠٧٩(، مسلم الصيام  )٣١٠٣(البخاري بدء اخللق ) ١(

  .  )١٧٧٥(، الدارمي الصوم  )٦٩١(، مالك الصيام  )١٦٤٢(، ابن ماجه الصيام  )٢١٠٦(
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )٢/٢٩٢(أمحد ) ٣(
  .  ، وإسناده ضعيف جدا لكن لبعضه شواهد  رواه أمحد والبزار والبيهقي وأبو الشيخ يف كتاب الثواب) ٤(
  .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ٥(
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 واخللوف بضم اخلاء أو فتحها تغري رائحة الفم عند خلو املعدة من )٢( )١( }  املسك

الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند اهللا أطيب من رائحة املسك؛ ألا 
ناشئة عن عبادة اهللا وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو حمبوب عنده سبحانه 

، أال ترون إىل الشهيد الذي قُِتل يف سبيل يعوض عنه صاحبه ما هو خري وأفضل وأطيب
اهللا يريد أن تكون كلمة اهللا هي العليا يأيت يوم القيامة وجرحه يثعب دما لونه لون الدم 

انظروا  {: ورحيه ريح املسك؟ ويف احلج يباهي اهللا املالئكة بأهل املوقف فيقول سبحانه

 وإمنا كان الشعث حمبوبا إىل اهللا يف هذا )٤( )٣( } إىل عبادي هؤالء جاءوين شعثا غُربا

  . املوطن ألنه ناشئ عن طاعة اهللا باجتناب حمظورات اإلحرام وترك الترفه

، واملالئكة عباد )٥( } ستغفر هلم حىت يفطرواأن املالئكة ت {: الْخصلة الثانية* 

مكرمون عند اهللا ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم جديرون بأن 
يستجيب اهللا دعاءهم للصائمني حيث أذن هلم به، وإمنا أذن اهللا هلم باالستغفار للصائمني 

صومهم، واالستغفار طلب من هذه األمة تنويها بشأم، ورفعة لذكرهم، وبيانا لفضيلة 
املغفرة، وهي ستر الذنوب يف الدنيا واآلخرة والتجاوز عنها، وهي من أعلى املطالب 
وأمسى الغايات، فكل بين آدم خطاءون مسرفون على أنفسهم مضطرون إىل مغفرة اهللا عز 

  . وجل

يوشك عبادي الصاحلون أن : أن اهللا يزين كل يوم جنته ويقول {: اخلصلة الثالثة

                                 
،   )١٦٣٨(، ابن ماجه الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )١٧٩٥(البخاري الصوم ) ١(

  .  )٢/٢٧٣(أمحد 
  .  رواه البخاري ومسلم بدون ختصيص ذه األمة) ٢(
  .  )٢/٢٢٤(أمحد ) ٣(
  .  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه وهو صحيح بشواهده) ٤(
  .  )٢/٢٩٢(أمحد ) ٥(



  جمالس شهر رمضان 

  ٦

 فيزين اهللا تعاىل جنته كل يوم يئة لعباده )١( } يلقوا عنهم املؤونة واألذى ويصريوا إليك

 يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا: الصاحلني وترغيبا يف الوصول إليها، ويقول سبحانه
عنهم املؤونة واألذى، يعين مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها، ويشمروا إىل األعمال الصاحلة اليت 

  . فيها سعادم يف الدنيا واآلخرة، والوصول إىل دار السالم والكرامة
 ، فال )٢( }أن مردة الشياطني يصفَّدون بالسالسل واألغالل  {: اخلصلة الرابعة* 

من عباد اهللا الصاحلني من اإلضالل عن احلق والتثبيط عن اخلري، يصلون إىل ما يريدون 
وهذا من معونة اهللا هلم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعري، ولذلك جتد عند الصاحلني من الرغبة يف اخلري والعزوف عن الشر يف هذا الشهر 

  . أكثر من غريه
 )٣( }  يف آخر ليلة من هذا الشهرأن اهللا يغفر ألمة حممد  {: اخلصلة اخلامسة* 

إذا قاموا مبا ينبغي أن يقوموا به يف هذا الشهر املبارك من الصيام والقيام تفضال منه سبحانه 
  ). جره عند انتهاء عملهبتوفية أجورهم عند انتهاء أعماهلم، فإن العامل يوىف أ

  : وقد تفضل سبحانه على عباده ذا األجر من وجوه ثالثة
أنه شرع هلم من األعمال الصاحلة ما يكون سببا ملغفرة ذنوم ورفعة : الوجه األول* 

درجام، ولوال أنه شرع ذلك ما كان هلم أن يتعبدوا هللا ا؛ إذ العبادة ال تؤخذ إال من 
، ولذلك أنكر اهللا على من يشرعون من دونه، وجعل ذلك نوعا من وحي اهللا على رسله
  {: الشرك فقال سبحانه                   

                                 
  .  )٢/٢٩٢(أمحد ) ١(
، ويف رواية  الشياطني مردة اجلن:  ، وابن خزمية بلفظ  صفدت الشياطني:  لفظرواه البخاري ومسلم ب) ٢(

  .  وكلهم من حديث أيب هريرة بدون ختصيص ذه األمة.  مردة الشياطني:  للنسائي
وإسناده مقارب أصلح مما قبله يعين حديث أيب هريرة :  ، قال املنذري روى حنوه البيهقي من حديث جابر) ٣(

  .  لالذي يف األص



  جمالس شهر رمضان 

  ٧

                        { )١( 

  ].   ٢١: الشورى[
أنه وفَّقَهم للعمل الصاحل وقد تركه كثري من الناس، ولوال معونة اهللا : الوجه الثاين* 

  . هلم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل واملنة بذلك

}                                   

          { )١٧: تاحلجرا [)٢  .[  

أنه تفضل باألجر الكثري، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل : الوجه الثالث* 
  . أضعاف كثرية، فالفضل من اهللا بالعمل والثواب عليه، واحلمد هللا رب العاملني

بلوغ رمضان نعمة كبرية على من بلغه وقام حبقه بالرجوع إىل ربه من : إخواين
  .  الغفلة عنه إىل ذكره، ومن البعد عنه إىل اإلنابة إليهمعصيته إىل طاعته، ومن

   ذا الذي ما كفاه الـذنب يف رجـٍب     يا
  لقد أظلَّـك شـهر الـصوم بعـدمها         
  واتل القُـران وسـبح فيـه جمتهـدا         
  كم كنت تعرف ممن صـام يف سـلٍَف         
  أفنــاهم املــوت واســتبقاك بعــدمهو 



  
  
  
  



   عـصى ربـه يف شـهر شـعباِن          حىت
  يـصعـصياِن       فال ت أيـضا شـهر هر  

ــرآِن     ــسبيح وق ــهر ت ــه ش   فإن
  مـن بــني أهــل وجــريان وإخــواِن  
  حيا فما أقرب القاصـي مـن الـداين         

  أيِقظْنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقْلة، وارزقنا اغتنام اللهم
تك يا أرحم الرامحني، األوقات يف ذي املهلة، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمح

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                 
  .  ٢١:  سورة الشورى آية) ١(
  .  ١٧:   سورة احلجرات آية) ٢(
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  الس الثاين 
  يف فضل الصيام 

احلمد هللا اللطيف الرؤوف املنان، الغين القوي السلطان، احلليم الكرمي، الرحيم 
طن فال الرمحن، األول فال شيء قبله واآلخر فال شيء بعده، والظاهر فال شيء فوقه، البا

شيء دونه، احمليط علما مبا يكون وما كان، يِعز ويِذل، ويفِْقر ويغِني، ويفعل ما يشاء 
حبكمته، كل يوم هو يف شأن، أرسى األرض باجلبال يف نواحيها، وأرسل السحاب الثقال 
مباء حيييها، وقضى بالفناء على مجيع ساكنيها، ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا، وجيزي 

  . نني باإلحساناحملس
أمحده على الصفات الكاملة الِْحسان، وأشكره على ِنعمه السابغة وبالشكر يزيد 
العطاء واالمتنان، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، امللك الديان، وأشهد أن 
حممدا عبده ورسوله املبعوث إىل اإلنس واجلان، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  . ني هلم بإحسان ما توالت األزمان، وسلم تسليماوالتابع
اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأَجلِّ الطاعات، جاءت بفضله اآلثار، : إخواين

  . ونقلت فيه بني الناس األخبار
  {: أن اهللا كتبه على مجيع األمم وفرضه عليهم: فمن فضائل الصوم*     

                           { )١( 
ما يترتب ، ولوال أنه عبادة عظيمة ال غىن للخلق عن التعبد ا هللا وع] ١٨٣: البقرة[

  . عليها من ثواب ما فرضه اهللا على مجيع األمم
 أنه سبب ملغفرة الذنوب وتكفري السيئات، فعن أيب :ومن فضائل الصوم يف رمضان* 
ِفر له ما تقدم من من صام رمضان إميانا واحتسابا غُ {:  قال أن النيب هريرة 

                                 
  .  ١٨٣:   سورة البقرة آية) ١(
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 يعين إميانا باهللا ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، ومل يكن )٢( )١( } ذنبه

  . كارها لفرضه وال شاكا يف ثوابه وأجره، فإن اهللا يغفر له ما تقدم من ذنبه
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة  {:  قالوعن أيب هريرة أيضا أن النيب * 

  . )٤( )٣( } مكَفِّرات ملا بينهن إذا اجتِنبت الكبائر

أن ثوابه ال يتقيد بعدد معني بل يعطَى الصائم أجره بغري : ومن فضائل الصوم
كل عمل ابن : قال اهللا تعاىل {  قال رسول اهللا:  قالحساب، فعن أيب هريرة 

آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال 
 صائم، والذي نفس حممد بيده إين: يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل

إذا أفطر : خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك، للصائم فرحتان يفرحهما
كل عمل ابن آدم  {:  ويف رواية ملسلم)٦( )٥( } فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه

إال الصوم فإنه يل وأنا : له يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهللا تعاىل

  . )٧( } أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي

  : وهذا احلديث اجلليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة
 وذلك لشرفه عنده أن اهللا اختص لنفسه الصوم من بني سائر األعمال؛:  األول-

                                 
، أمحد  )٦٨٣(، الترمذي الصوم  )٧٦٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٣٨(البخاري اإلميان ) ١(

)٢/٢٤١(   .  
  .   متفق عليه) ٢(
، أمحد  )١٠٨٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ،  )٢١٤(، الترمذي الصالة  )٢٣٣(مسلم الطهارة ) ٣(

)٢/٤٠٠(   .  
  .  رواه مسلم) ٤(
،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )١٨٠٥(البخاري الصوم ) ٥(

  .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
  .   متفق عليه) ٦(
  .  )١٦٣٨(ن ماجه الصيام ، اب )٧٦٤(الترمذي الصوم ) ٧(
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  ١٠

وحمبته له وظهور اإلخالص له سبحانه فيه؛ ألنه سر بني العبد وبني ربه، ال يطَّلع عليه إال 
اهللا، فإن الصائم يكون يف املوضع اخلايل من الناس متمكِّنا من تناول ما حرم اهللا عليه 

م عليه ذلك فيتركه بالصيام فال يتناوله؛ ألنه يعلم أن له ربا يطَِّلع عليه يف خلوته، وقد حر
هللا خوفا من عقابه ورغبة يف ثوابه، فمن أجل ذلك شكر اهللا له هذا اإلخالص، واختص 

، )١( } يدع شهوته وطعامه من أجلي {: صيامه لنفسه من بني سائر أعماله؛ وهلذا قال

إذا كان يوم : ما قال سفيان بن عيينة رمحه اهللاوتظهر فائدة هذا االختصاص يوم القيامة ك
القيامة حياسب اهللا عبده، ويؤدي ما عليه من املظامل من سائر عمله حىت إذا مل يبق إال 

  . الصوم يتحمل اهللا عنه ما بقي من املظامل، ويدخله اجلنة بالصوم
، فأضاف اجلزاء إىل نفسه )٢( } وأنا أجزي به {: أن اهللا قال يف الصوم:  الثاين-

الكرمية؛ ألن األعمال الصاحلة يضاعف أجرها بالعدد، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة 
ضعف إىل أضعاف كثرية، أما الصوم فإن اهللا أضاف اجلزاء عليه إىل نفسه من غري اعتبار 

  . عدد، وهو سبحانه أكرم األكرمني وأجود األجودين
العطية بقدر معطيها فيكون أجر الصائم عظيما كثريا بال حساب، والصيام صرب على و

طاعة اهللا، وصرب عن حمارم اهللا، وصرب على أقدار اهللا املؤملة من اجلوع والعطش وضعف 
البدن والنفس، فقد اجتمعت فيه أنواع الصرب الثالثة، وحتقَّق أن يكون الصائم من 

  {: تعاىلالصابرين، وقد قال اهللا                  { )٣( 
  ].  ١٠: الزمر[

وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك : أن الصوم جنة أي:  الثالث-

                                 
، مالك  )٢/٣٩٥(، أمحد  )١٦٣٨(، ابن ماجه الصيام  )٢٢١٥(، النسائي الصيام  )١١٥١(مسلم الصيام ) ١(

  .  )١٧٧٠(، الدارمي الصوم  )٦٩٠(الصيام 
، ابن ماجه الصيام   )٢٢١٦(، النسائي الصيام   )٧٦٤(، الترمذي الصوم   )١٧٩٥(البخاري الصوم ) ٢(

)١٦٣٨(  .  
  .   ١٠:  سورة الزمر آية) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١١

، ويقيه أيضا من )١( } فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب"  {: قال

 العبد من الصيام جنة يستِجن ا {:  قال أن النيب النار، ولذلك روي عن جابر 

  . )٣( )٢( } النار

أن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك؛ ألا من آثار الصيام :  الرابع-
فكانت طيبة عند اهللا سبحانه وحمبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند اهللا حىت 

نه نشأ عن طاعته إن الشيء املكروه املستخبث عند الناس يكون حمبوبا عند اهللا وطيبا لكو
  . بالصيام
فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، أما فرحه عند : أن للصائم فرحتني:  اخلامس-

فطره فيفرح مبا أنعم اهللا عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل األعمال 
راب الصاحلة، وكم من أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح مبا أباح اهللا له من الطعام والش

وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حني . والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم
أين : جيد جزاءه عند اهللا تعاىل موفَّرا كامال يف وقت هو أحوج ما يكون إليه حني يقال

  الصائمون ليدخلوا اجلنة من باب الريان الذي ال يدخله أحد غريهم؟ 
لصائم إذا سابه أحد أو قاتله أن ال يقابله باملثل لئال يزداد ويف هذا احلديث إرشاد ل

السباب والقتال، وأن ال يضعف أمامه بالسكوت، بل خيربه بأنه صائم إشارة إىل أنه لن 
يقابله باملثل احتراما للصوم ال عجزا عن األخذ بالثأر، وحينئذ ينقطع السباب 

   {: والقتال                     
                          

                                 
،   )٢٣٦٣(، أبو داود الصوم  )٢٢١٦(، النسائي الصيام   )١١٥١(، مسلم الصيام  )١٨٠٥(البخاري الصوم ) ١(

  .  )٦٨٩(، مالك الصيام  )٢/٢٧٣(أمحد 
  .  )٣/٣٩٦(أمحد ) ٢(
  .  رواه اإلمام أمحد بإسناد حسن) ٣(
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  ١٢

  { )٣٥ - ٣٤: فصلت [)١   .[  

 أن أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، فعن عبد اهللا بن عمر :  ومن فضائل الصوم-
أي رب منعته : والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيامالصيام  {:  قالالنيب 

: منعته النوم بالليل فَشفِّعِني فيه، قال: الطعام والشهوة فَشفِّعِني فيه، ويقول القرآن

  . )٣( )٢( } فيشفعان

فضائل الصوم ال تدرك حىت يقوم الصائم بآدابه، فاجتِهدوا يف إتقان صيامكم : إخواين
حدوده، وتوبوا إىل ربكم من تقصريكم يف ذلك، اللهم احفظ صيامنا واجعله وحفظ 

شافعا لنا، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى 
  . آله وصحبه

                                 
  .  ٣٥ - ٣٤:  سورة فصلت) ١(
  .  )٢/١٧٤(أمحد ) ٢(
رجاله حمتج م يف :  ، وقال املنذري صحيح على شرط مسلم:   ، وقال رواه أمحد والطرباين واحلاكم) ٣(

  .  الصحيح
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  ١٣

  الس الثالث 
  يف حكم صيام رمضان 

عاملني أفضل مكتسب، احلمد هللا الذي ال مانع ملا وهب، وال معطي ملا سلب، طاعته لل
وتقواه للمتقني أعلى نسب، هيأ قلوب أوليائه لإلميان وكتب، وسهل هلم يف جانب طاعته 

  . كل نصب، فلم جيدوا يف سبيل خدمته أدىن تعب
أمحده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 

ورسوله الذي اصطفاه اهللا وانتخب، صلى هزم األحزاب وغلب، وأشهد أن حممدا عبده 
اهللا عليه وعلى صحبه أيب بكر الفائق يف الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان 
منه وهرب، وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي احلسب، وعلى علي صهره وابن عمه 

 وعلى يف النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسبوا يف الدين أعلى فخر ومكتسب،
  . التابعني هلم بإحسان ما أشرق النجم وغرب، وسلم تسليما

  {: إن صيام رمضان أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام، قال تعاىل: إخواين   
                           
                                

                           
                        

                             
                                    

         { )١٨٥ - ١٨٣: البقرة [)١  .[  

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول : بِني اإلسالم على مخس { النيب وقال 

                                 
  .  ١٨٥ - ١٨٣:  اآلياتسورة البقرة ) ١(
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  ١٤

:  وملسلم)٢( )١( } اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

، وأمجع املسلمون على فرضية صوم رمضان إمجاعا )٣( } وصوم رمضان وحج البيت  {

قطعيا معلوما بالضرورة من دين اإلسالم، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، فَيستتاب فإن تاب 
 وال يصلَّى عليه وال وأقر بوجوبه وإال قُِتلَ كافرا مرتدا عن اإلسالم، ال يغسل وال يكفَّن
  . يدعى له بالرمحة ويدفَن لئال يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله مبشاهدته

 تسع سنني، فُِرض صيام رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة، فصام رسول اهللا 
  : وكان فرض الصيام على مرحلتني

  . يام عليهالتخيري بني الصيام واإلطعام مع تفضيل الص: املرحلة األوىل* 
ملا :  قالتعيني الصيام بدون ختيري، فعن سلَمةَ بن األكوع : املرحلة الثانية* 
  {: نزلت             { )كان من ] ١٨٤: البقرة [)٤

حىت نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها، يعين ا قوله ) يعين فَعلَ(أراد أن يفطر ويفتدي 
  {: تعاىل                        

   { )٥(] ا بدون ختيري ] ١٨٥: البقرةنيفأوجب اهللا الصيام ع ،)وال جيب الصوم )٦ 

ال يتقدمن  { حىت يثبت دخول الشهر، فال يصوم قبل دخول الشهر لقول النيب 

أحدكم بصوم يوم أو يومني إال أن يكون رجلٌ كان يصوم صومه فليصم ذلك 

                                 
،  )٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان  )١٦(، مسلم اإلميان  )٨(البخاري اإلميان ) ١(

  .  )٢/٩٣(أمحد 
  .   متفق عليه) ٢(
  .   )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٨(مسلم اإلميان ) ٣(
  .  ١٨٤:   سورة البقرة آية) ٤(
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ٥(
  .   متفق عليه) ٦(
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  ١٥

  :  ويحكَم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين)٢( )١( } اليوم

  {: رؤية هالله لقوله تعاىل: األول*           { )وقول )٣ ،

 وال يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل )٥( )٤( } إذا رأيتم اهلالل فصوموا { النيب 

  . ب الصوم على اجلميعإذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وج
ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقال مسلما موثوقا خبربه 
ألمانته وبصره، فأما الصغري فال يثبت الشهر بشهادته ألنه ال يوثَق به وأَولَى منه انون، 

جاء  { :والكافر ال يثبت الشهر بشهادته أيضا حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

أتشهد أن ال إله  "  :فقال. - يعين رمضان -إين رأيت اهلالل :  فقالأعرايب إىل النيب 
ل أَذِّنْ يا بال " :قال. نعم: قال " أتشهد أن حممدا رسول اهللا؟ " :قال. نعم: قال " إال اهللا؟

 ومن ال يوثَق خبربه بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع )٧( )٦( } يف الناس فليصوموا غدا

أو كان ضعيف البصر حبيث ال ميكن أن يراه فال يثبت الشهر بشهادته للشك يف صدقه أو 
لقول ابن عمر  {رجحان كذبه، ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد 

 أين رأيته فصام وأمر الناس تراءى الناس اهلالل فأخربت النيب : رضي اهللا عنهما

                                 
،  )٢١٧٣(، النسائي الصيام  )٦٨٤(لترمذي الصوم ، ا )١٠٨٢(، مسلم الصيام  )١٨١٥(البخاري الصوم ) ١(

  .   )١٦٨٩(، الدارمي الصوم  )٢/٢٨١(، أمحد  )١٦٥٠(، ابن ماجه الصيام   )٢٣٣٥(أبو داود الصوم 
  .   رواه البخاري) ٢(
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ٣(
، مالك  )٢/١٤٥(أمحد ،  )١٦٥٤(، ابن ماجه الصيام  )٢١٢٠(، النسائي الصيام  )١٠٨٠(مسلم الصيام ) ٤(

  .  )١٦٨٤(، الدارمي الصوم  )٦٣٤(الصيام 
  .   متفق عليه) ٥(
، ابن ماجه الصيام  )٢٣٤٠(، أبو داود الصوم  )٢١١٢(، النسائي الصيام  )٦٩١(الترمذي الصوم ) ٦(

  .   )١٦٩٢(، الدارمي الصوم  )١٦٥٢(
  .  أخرجه اخلمسة إال أمحد) ٧(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٦

 ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار والة األمور بذلك، وكذلك )٢( )١( } بصيامه

 -  ألنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر واحلج من رأى هالل شوال وذي احلجة؛
، وإن رآه وحده يف مكان بعيد ال ميكنه إخبار -وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

  . والة األمور فإنه يصوم ويسعى يف إيصال اخلرب إىل والة األمور بقدر ما يستطيع
ه وجب العمل بذلك يف وإذا أُعِلن ثبوت الشهر من ِقبل احلكومة باملذياع أو غري

دخول الشهر وخروجه يف رمضان أو غريه؛ ألن إعالنه من ِقبِل احلكومة حجة شرعية 
 بالال أن يؤذن يف الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا جيب العمل ا، ولذلك أمر النيب 

  .  دخوله، وجعل ذلك اإلعالم ملزما هلم بالصيامحني ثبت عنده 
 علَّق احلكم بوتا شرعيا فال عربة مبنازل القمر؛ ألن النيب وإذا ثبت دخول الشهر ث

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه  { برؤية اهلالل ال مبنازله فقال 

  . )٦( )٥( } إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا {  وقال )٤( )٣( }  فأفطروا

إكمال الشهر السابق قبله ثالثني يوما؛ : مما يحكَم فيه بدخول الشهر:  األمر الثاين-
ألن الشهر القمري ال ميكن أن يزيد على ثالثني يوما، وال ينقص عن تسعة وعشرين يوما، 

يوما، أو شهران أو ثالثة إىل أربعة تسعة ورمبا يتواىل شهران أو ثالثة إىل أربعة ثالثني 
وعشرين يوما، لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص، فمىت مت الشهر السابق 

 ثالثني يوما حِكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وإن مل ير اهلالل لقول النيب 
                                 

  .   )١٦٩١(الدارمي الصوم ،  )٢٣٤٢(أبو داود الصوم ) ١(
  .  على شرط مسلم:  رواه أبو داود واحلاكم وقال) ٢(
، مالك  )٢/١٤٥(، أمحد  )١٦٥٤(، ابن ماجه الصيام  )٢١٢٠(، النسائي الصيام  )١٠٨٠(مسلم الصيام ) ٣(

  .  )١٦٨٤(، الدارمي الصوم  )٦٣٤(الصيام 
  .   متفق عليه) ٤(
  .  )٤/٣٢١(، أمحد   )٢١١٦(النسائي الصيام ) ٥(
هذا إسناد :  ، وله شاهد عند أيب داود والدارقطين وقال ، وإسناده ال بأس به على اختالف فيه رواه أمحد) ٦(

  .  متصل صحيح
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  ١٧

 وعند )٢( )١( } صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمي عليكم الشهر فعدوا ثالثني  {

، ويف حديث عائشة )٣( } فإن غُبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني {: البخاري

 يتحفظ من شعبان ما ال يتحفظ من غريه مث كان النيب  {: الترضي اهللا عنها ق

  . )٥( )٤( } يصوم لرؤية رمضان، فإن غم أمت عليه ثالثني يوما مث صام

رؤية هالله، فإن مل ير اهلالل وذه األحاديث تبين أنه ال يصام رمضان قبل 
أُكِْملَ شعبانُ ثالثني يوما، وال يصام يوم الثالثني منه سواء كانت الليلة صحوا أم 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا  { غيما لقول عمار بن ياسر 

  . )٧( )٦( } القاسم 

اللهم وفِّقْنا التباع اهلدى، وجنبنا أسباب اهلالك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهر 
خري وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع 
املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه 

  . والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

                                 
،  )٢١٢٣(، النسائي الصيام  )٦٨٤(، الترمذي الصوم  )١٠٨١(، مسلم الصيام  )١٨١٠(البخاري الصوم ) ١(

  .  )١٦٨٥(، الدارمي الصوم  )٢/٤٩٧(، أمحد  )١٦٥٥(ابن ماجه الصيام 
  .  رواه مسلم) ٢(
  .   )٢/٤٥٦(، أمحد  )١٨١٠(البخاري الصوم ) ٣(
  .  )٢٣٢٥(أبو داود الصوم ) ٤(
  .  أخرجه ابن خزمية وأبو داود والدارقطين وصححه) ٥(
، ابن ماجه الصيام  )٢٣٣٤(، أبو داود الصوم  )٢١٨٨(، النسائي الصيام  )٦٨٦(الترمذي الصوم ) ٦(

  .   )١٦٨٢(، الدارمي الصوم  )١٦٤٥(
  .  ، وذكره البخاري تعليقا  رواه أبو داود والترمذي والنسائي) ٧(
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  الس الرابع 
  يف حكم قيام رمضان 

احلمد هللا الذي أعان بفضله األقدام السالكة، وأنقذ برمحته النفوس اهلالكة، ويسر من 
شاء لليسرى فرغب يف اآلخرة، أمحده على األمور اللذيذة والشائكة، وأشهد أن ال إله إال 

، ذو العزة والقهر فكل النفوس له ذليلة عانية، وأشهد أن حممدا اهللا وحده ال شريك له
عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعالنية، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر الذي 
تحرض عليه الفرقة اآلفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة، وعلى عثمان 

األبطال يف اجلموع املتكاثفة، وعلى بقية منفق األموال املتكاثرة، وعلى علي مفرق 
  . الصحابة والتابعني هلم بإحسان ما قرعت األقدام السالكة، وسلم تسليما

لقد شرع اهللا لعباده العبادات ونوعها هلم ليأخذوا من كل نوع منها : إخواين
عل بنصيب، ولئال ميلوا من النوع الواحد فيتركوا العمل فيشقى الواحد منهم وخييب، وج

منها فرائض ال جيوز النقص فيها وال اإلخالل، ومنها نوافل حيصل ا زيادة التقرب إىل اهللا 
  . واإلكمال

فرض اهللا منها على عباده مخس صلوات يف اليوم والليلة مخسا : فمن ذلك الصالة* 
يف الفعل ومخسني يف امليزان، وندب اهللا إىل زيادة التطوع من الصلوات تكميال هلذه 

: ائض وزيادة يف القُرىب إليه، فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات املفروضةالفر
ركعتان قبل صالة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد 
املغرب، وركعتان بعد العشاء، ومنها صالة الليل اليت امتدح اهللا يف كتابه القائمني ا فقال 

   {: سبحانه         { )وقال] ٦٤: الفرقان [)١ ، :

}                           

                                 
  .  ٦٤:  سورة الفرقان آية) ١(
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                           { )السجدة [)١ :

 )٣( )٢( } أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل { ، وقال النيب ] ١٧، ١٦

أيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وِصلُوا األرحام، وصلُّوا بالليل  {  وقال

  . )٥( )٤( } يام تدخلوا اجلنة بسالموالناس ن

 أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، فيوِتر بركعة مفردة ومن صالة الليل الوتر،
 فإن أحب سردها )٧(  " .)٦( } من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل { لقول النيب 

 أوتر بثالث ركعات مل يسلم إال ي أن عمر بن اخلطاب بسالم واحد ملا روى الطحاو
يف آخرهن، وإن أحب صلى ركعتني وسلم مث صلى الثالثة ملا روى البخاري عن عبد اهللا 
بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يسلم بني الركعتني والركعة يف الوتر حىت كان يأمر 

لم إال يف آخرهن لقول ببعض حاجته، ويوتر خبمس فيسردها مجيعا ال جيلس وال يس
وعن عائشة رضي اهللا عنها  " .)٩(  )٨( } من أحب أن يوتر خبمس فليفعل {  النيب

من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر من ذلك خبمس ال  يصلي كان النيب  {: قالت

                                 
  .  ١٧ - ١٦:  اآليتانسورة السجدة ) ١(
  .  )٢/٣٤٤(، أمحد  )٢٤٢٩(، أبو داود الصوم  )٤٣٨(، الترمذي الصالة  )١١٦٣(مسلم الصيام ) ٢(
  .  ه مسلمروا) ٣(
  .  )١٤٦٠(، الدارمي الصالة   )٣٢٥١(، ابن ماجه األطعمة  )٢٤٨٥(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٤(
  .  حسن صحيح وصححه احلاكم:   رواه الترمذي وقال) ٥(
ة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسن )١٤٢٢(، أبو داود الصالة  )١٧١٢(النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٦(

  .  )١٥٨٢(، الدارمي الصالة   )٥/٤١٨(، أمحد  )١١٩٠(
  .  رواه أبو داود والنسائي) ٧(
  .  )١٤٢٢(، أبو داود الصالة   )١٧١٢(النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٨(
  .  رواه أبو داود والنسائي) ٩(
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 ويوتر بسبع فيسردها كاخلمس لقول أم )٢(. )١( } جيلس يف شيء منهن إال يف آخرهن

هن بسالم وال  يوتر بسبع وخبمس ال يفصل بينكان النيب  {: سلمة رضي اهللا عنها

  . )٤( )٣( } كالم

ويوِتر بتسع فيسردها ال جيلس إال يف الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو مث يقوم وال 
يسلم فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم حلديث عائشة رضي اهللا عنها يف ِوتر 

كان يصلي تسع ركعات ال جيلس فيها إال يف الثامنة فيذكر اهللا  {:  قالترسول اهللا 

وحيمده ويدعوه مث ينهض وال يسلم، مث يقوم فيصلي التاسعة مث يقعد فيذكر اهللا وحيمده 
 ويصلي إحدى عشرة ركعة، فإن أحب سلَّم )٦( )٥( } ويدعوه مث يسلم تسليما يسمعنا

 كان النيب  {: عتني وأوتر بواحدة حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالتمن كل رك

يصلي ما بني أن يفرغ من صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بني كل 
 وإن أحب صلى أربعا مث أربعا مث ثالثا حلديث عائشة )٨( )٧( } ركعتني ويوتر بواحدة

                                 
ه إقامة الصالة والسنة فيها ، ابن ماج )٤٥٩(، الترمذي الصالة  )٧٣٧(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

)١٣٥٩(  .  
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )٦/٢٩٠(، أمحد   )١٧١٥(النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٣(
  .  رواه أمحد والنسائي وابن ماجه) ٤(
، الدارمي الصالة  )١١٩١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٧٤٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(

)١٤٧٥( .   
  .  رواه أمحد ومسلم) ٦(
، ابن ماجه إقامة  )٦٨٥(، النسائي األذان  )٤٤٠(، الترمذي الصالة   )٧٣٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٧(

  .   )١٣٥٨(الصالة والسنة فيها 
  .  رواه اجلماعة إال الترمذي) ٨(
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فال تسأل عن  { )٢( )١( }  يصلي أربعاكان النيب  {: رضي اهللا عنها قالت

وهلن، مث يصلي أربعا، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي حسنهن وط
جيوز يف الوتر بإحدى عشرة أن :  وقال الفقهاء من احلنابلة والشافعية)٤( )٣( }  ثالثا

  . يسردها بتشهد واحد أو بتشهدين يف األخرية واليت قبلها
من قام  { لقول النيب وصالة الليل يف رمضان هلا فضيلة ومزية على غريها 

: أي  "  إميانا  " :ومعىن قوله.  )٦( )٥( } رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

طلبا لثواب اهللا مل : أي " احتسابا " :إميانا باهللا ومبا أعده من الثواب للقائمني، ومعىن قوله
ه على ذلك رياء وال مسعة وال طلب مال وال جاه، وقيام رمضان شامل للصالة يف حيمل

أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي احلرص عليها واالعتناء ا 
واحتساب األجر والثواب من اهللا عليها، وما هي إال لياٍل معدودة ينتهزها املؤمن العاقل 

 سميت تراويح ألن الناس كانوا يطيلوا جدا فكلما صلوا أربع ركعات قبل فواا، وإمنا
  . استراحوا قليال

 أول من سن اجلماعة يف صالة التراويح يف املسجد، مث تركها خوفا من وكان النيب 
 صلى يف املسجد ذات أن النيب  {أن تفْرض على أمته، فعن عائشة رضي اهللا عنها 

                                 
، أبو داود   )١٦٩٧(وتطوع النهار ، النسائي قيام الليل  )٤٣٩(، الترمذي الصالة   )١٠٩٦(البخاري اجلمعة ) ١(

  .  )٢٦٥(، مالك النداء للصالة  )٦/٣٦(، أمحد  )١٣٤١(الصالة 
، لكنه إذا   ، وحيتمل أن تكون بتسليم من كل ركعتني  حيتمل أن تكون األربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ) ٢(

  .  " ليل مثىن مثىنصالة ال"  ، وهذا هو املوافق لقوله ، مث صلى أربعا كذلك صلى أربعا فصل
، أبو داود   )١٦٩٧(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤٣٩(، الترمذي الصالة  )٣٣٧٦(البخاري املناقب ) ٣(

  .  )٢٦٥(، مالك النداء للصالة  )٦/٣٦(، أمحد  )١٣٤١(الصالة 
  .   متفق عليه) ٤(
،  )١٣٧١(، أبو داود الصالة  )٢٢٠٢(يام ، النسائي الص )٦٨٣(، الترمذي الصوم  )٣٧(البخاري اإلميان ) ٥(

  .  )١٧٧٦(الدارمي الصوم 
  .   متفق عليه) ٦(
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ليلة وصلى بصالته ناس مث صلى من القابلة، وكثر الناس مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو 
قد رأيت الذي صنعتم فلم مينعين  " : فلما أصبح قالالرابعة فلم خيرج إليهم رسول اهللا 

.  وذلك يف رمضان)٢( )١( } ال أين خشيت أن تفْرض عليكممن اخلروج إليكم إ

 فلم يقم بنا حىت بقي سبع من الشهر، فقام صمنا مع النيب :  قالوعن أيب ذر   {
 السادسة مث قام بنا يف اخلامسة حىت ذهب شطر بنا حىت ذهب ثلث الليل، مث مل يقم بنا يف

إنه من قام مع   "  يا رسول اهللا لو نفَلْتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال : نصفه، فقلنا: الليل أي

  . )٤( )٣( } اإلمام حىت ينصرف كُِتب له قيام ليلة
: معها فقيل والوتر التراويحواختلف السلف الصاحل يف عدد الركعات يف صالة 

ثالث : تسع وعشرون، وقيل: تسع وثالثون، وقيل: ى وأربعون ركعة، وقيلإحد
إحدى عشرة، وقيل غري ذلك، : ثالث عشرة، وقيل: تسع عشرة، وقيل: وعشرون، وقيل

وأرجح هذه األقوال أا إحدى عشرة أو ثالث عشرة ِلما رِوي عن عائشة رضي اهللا عنها 
} ِئلَتا سكيف كانت صالة النيب : أما كان يزيد يف رمضان :  يف رمضان؟ فقالت

:  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال)٦( )٥( } وال غريه على إحدى عشرة ركعة

 وعن السائب بن )٨( )٧( }  ثالث عشرة ركعة يعين من الليلكانت صالة النيب   {
                                 

، مالك  )١٣٧٣(، أبو داود الصالة  )١٦٠٤(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار   )١٠٧٧(البخاري اجلمعة ) ١(
  .  )٢٥٠(النداء للصالة 

  .   متفق عليه) ٢(
، ابن ماجه إقامة الصالة  )١٣٧٥(، أبو داود الصالة  )١٣٦٤(و ، النسائي السه )٨٠٦(الترمذي الصوم ) ٣(

  .  )١٧٧٧(، الدارمي الصوم  )٥/١٦٠(، أمحد  )١٣٢٧(والسنة فيها 
  .   رواه أهل السنن بسند صحيح) ٤(
، أبو داود   )١٦٩٧(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤٣٩(، الترمذي الصالة   )١٠٩٦(البخاري اجلمعة ) ٥(

  .  )٢٦٥(، مالك النداء للصالة  )٦/٧٣(، أمحد  )١٣٤١(ة الصال
  .   متفق عليه) ٦(
  .  )١٣٦٥(، أبو داود الصالة  )٤٤٢(، الترمذي الصالة  )١٠٨٧(البخاري اجلمعة ) ٧(
  .   رواه البخاري) ٨(
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 أُبي بن كعب ومتيما الداري أن يقوما للناس أمر عمر بن اخلطاب :  قال يزيد
 وكان السلف الصاحل يطيلوا جدا، ففي حديث السائب بن )١(بإحدى عشرة ركعة 

 باملئني يعين مبئات اآليات حىت كنا نعتمد على العصي من كان القارئ يقرأ:  قال يزيد
طول القيام، وهذا خالف ما عليه كثري من الناس اليوم حيث يصلون التراويح بسرعة 
عظيمة ال يأتون فيها بواجب اهلدوء والطمأنينة اليت هي ركن من أركان الصالة ال تصح 

م من الضعفاء واملرضى وكبار الصالة بدوا، فيخلون ذا الركن ويتعبون من خلفه
السن، جينون على أنفسهم وجينون على غريهم، وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا أنه يكْره 
لإلمام أن يسرع سرعة متنع املأمومني فعل ما يسن، فكيف بسرعة متنعهم فعل ما جيب؟ 

  . نسأل اهللا السالمة
ا وأجرها، وال ينصرف وال ينبغي للرجل أن يتخلف عن صالة التراويح لينال ثوا

حىت ينتهي اإلمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله، وجيوز للنساء حضور 
ال متنعوا إماء اهللا  { التراويح يف املسجد إذا أمنت الفتنة منهن ون لقول النيب 

وألن هذا من عمل السلف الصاحل رضي اهللا عنهم، لكن جيب " .  )٣(  )٢( } مساجد اهللا

أن تأيت متسترة متحجبة غري متربجة وال متطيبة وال رافعة صوتا وال مبدية زينة لقوله 
   {: تعاىل            { )لكن ما : ، أي] ٣١: النور [)٤

ملا أمر  { ظهر منها فال ميكن إخفاؤه وهو اجللباب والعباءة وحنومها، وألن النيب 

يا رسول اهللا إحدانا ال يكون هلا : يد قالت أم عطيةالنساء باخلروج إىل الصالة يوم الع

                                 
  .  رواه اإلمام مالك يف املوطأ) ١(
، أمحد  )١٦(، ابن ماجه املقدمة  )٧٠٦(املساجد ، النسائي   )٤٤٢(، مسلم الصالة  )٨٥٨(البخاري اجلمعة ) ٢(

  .  )٤٤٢(، الدارمي املقدمة   )٢/٣٦(
  .   متفق عليه) ٣(
  .  ٣١:  سورة النور آية) ٤(
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 والسنة للنساء أن يتأخرن عن )٢( )١( } .ِلتلِْبسها أختها من جلباا  "  :قال. جلباب

 الرجال ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف املؤخر فاملؤخر عكس الرجال، لقول النيب 
خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها، وخري صفوف النساء آخرها وشرها   {

حلديث  { وينصرفن من املسجد فور تسليم اإلمام، وال يتأخرن إال لعذر )٤( )٣( } أوهلا

 إذا سلم قام النساء حني يقضي تسليمه وهو كان النيب : أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
 أن ذلك كان لكي - واهللا أعلم -نرى : ميكث يف مقامه يسريا قبل أن يقوم، قالت

  . )٦( )٥( } ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال

 لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم اللهم وفقنا ملا وفقت القوم إليه، واغفر
  . الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة  )٥٣٩(، الترمذي اجلمعة  )٨٩٠(، مسلم صالة العيدين  )١٥٦٩(البخاري احلج ) ١(

  .  )١٦٠٩(لدارمي الصالة ، ا )٥/٨٤(، أمحد  )١٣٠٧(والسنة فيها 
  .   متفق عليه) ٢(
، ابن  )٦٧٨(، أبو داود الصالة  )٨٢٠(، النسائي اإلمامة  )٢٢٤(، الترمذي الصالة  )٤٤٠(مسلم الصالة ) ٣(

  .  )١٢٦٨(، الدارمي الصالة  )٢/٣٤٠(، أمحد  )١٠٠٠(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  .  رواه مسلم) ٤(
، أمحد  )٩٣٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣٣٣(، النسائي السهو   )٨٣٢(البخاري األذان ) ٥(

)٦/٣١٦(   .  
  .   رواه البخاري) ٦(
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  الس اخلامس 
  يف فضل تالوة القرآن وأنواعها 

احلمد هللا الداعي إىل بابه، املوفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه، يشتمل على 
ن يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون يف العلم محكَم ومتشابه، فأما الذي

فيقولون آمنا به، أمحده على اهلدى وتيسري أسبابه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
شريك له شهادة أرجو ا النجاة من عقابه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أكمل الناس 

وعلى صاحبه أيب بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر عمال يف ذهابه وإيابه، صلى اهللا عليه 
الذي أعز اهللا به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره وحمرابه، وعلى علي 
املشهور حبل املشِكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أوىل به، 

  . وسلم تسليما
  {: قال اهللا تعاىل: إخواين                   

                            
      { )٣٠ - ٢٩: فاطر [)١   .[  

  : تالوة كتاب اهللا على نوعني
وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، تالوة حكْمية 

  . وسيأيت الكالم عليها يف جملس آخر إن شاء اهللا
   تالوة لفظية :والنوع الثاين

هي قراءته وقد جاءت النصوص الكثرية يف فضلها إما يف مجيع القرآن، وإما يف سور و
خريكم من تعلم  {:  قال أن النيب أو آيات معينة منه، فعن عثمان بن عفان 

                                 
  .  ٣٠ -٢٩:  اآليتان ،سورة فاطر) ١(
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املاهر  { : قال وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب )٢( )١( } القرآن وعلمه

مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له  بالقرآن

  . )٤( )٣( } أجران

ن أيب موسى واألجران أحدمها على التالوة، والثاين على مشقتها على القارئ، وع
مثَل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب  {:  قال أن النيب األشعري 

وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمها 
اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم  {:  قال أن النيب  وعن أيب أمامة )٦( )٥( } لوح

  . )٨( )٧( } القيامة شفيعا ألصحابه

أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيتعلم أو  {:  قال أن النيب وعن عقبة بن عامر 

 خري له من ناقتني، وثالث خري له من ثالث، وأربع خري له فيقرأ آيتني من كتاب اهللا 
ما  {:  قال أن النيب  وعن أيب هريرة )١( )٩( } من أربع ومن أعدادهن من اإلبل

                                 
، ابن ماجه   )١٤٥٢(، أبو داود الصالة  )٢٩٠٨(، الترمذي فضائل القرآن  )٤٧٣٩(البخاري فضائل القرآن ) ١(

  .  )٣٣٣٨(، الدارمي فضائل القرآن  )١/٦٩( أمحد ،  )٢١١(املقدمة 
  .   رواه البخاري) ٢(
، ابن  )١٤٥٤(، أبو داود الصالة   )٢٩٠٤(، الترمذي فضائل القرآن  )٧٩٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(

  .  )٣٣٦٨(، الدارمي فضائل القرآن  )٦/٩٨(، أمحد  )٣٧٧٩(ماجه األدب 
  .   متفق عليه) ٤(
، النسائي   )٢٨٦٥(، الترمذي األمثال  )٧٩٧(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٥١١١(ي األطعمة البخار) ٥(

،  )٤/٤٠٨(، أمحد   )٢١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٨٢٩(، أبو داود األدب  )٥٠٣٨(اإلميان وشرائعه 
  .  )٣٣٦٣(الدارمي فضائل القرآن 

  .   متفق عليه) ٦(
  .   )٥/٢٥٥(، أمحد  )٨٠٤(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٧(
  .  رواه مسلم) ٨(
  .   )٤/١٥٤(، أمحد  )١٤٥٦(، أبو داود الصالة  )٨٠٣(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٩(
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اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 
 وقال )٣( )٢( } السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده

 } قُلهاا من اإلبل يف عفَلُّت٥( )٤( } تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده هلو أشد ت( 
؛ وذلك أن )٧( )٦( } سينسيت آية كيت وكيت بل هو ن: ال يقل أحدكم { وقال 

نِسيت قد يشِعر بعدم املباالة مبا حفظ من القرآن حىت نسيه، وعن عبد اهللا بن : قوله
ة واحلسنة بعشر من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسن {:  قال أن النيب مسعود 

 وعنه )٩( )٨( } أمثاهلا، ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف

بة اهللا فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا ال {:  أيضا أنه قالقرآن إن هذا القرآن مأد

حبل اهللا املتني والنور املبني، والشعاع النافع، عصمة ملن متسك به وجناة ملن اتبعه ال يزيغ 
فيستعتب وال يعوج فيقوم وال تنقضي عجائبه وال خيْلَق من كثرة الترداد، اتلوه فإن اهللا 
يأجركم على تالوته كل حرف عشر حسنات، أما إين ال أقول امل حرف ولكن ألف 

                                                                                             
  .  رواه مسلم) ١(
، أبو داود الصالة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٢(

  .  )٢/٢٥٢(، أمحد   )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٤٥٥(
  .  رواه مسلم) ٣(
  .  )٤/٣٩٧(، أمحد  )٧٩١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٧٤٦(البخاري فضائل القرآن ) ٤(
  .   متفق عليه) ٥(
،  )٢٩٤٢(، الترمذي القراءات  )٧٩٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٧٤٤(البخاري فضائل القرآن ) ٦(

  .  )٢٧٤٥(، الدارمي الرقاق  )١/٤١٧(، أمحد  )٩٤٣(النسائي االفتتاح 
  .  رواه مسلم) ٧(
  .  )٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن ) ٨(
، وقد صححه بعض املتأخرين موقوفا على  حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه:  رواه الترمذي وقال) ٩(

  .  عبد اهللا
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  . )٢( )١( } الم حرف وميم حرفحرف و

هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره ملن احتسب األجر من اهللا والرضوان، : إخواين
أجور كبرية ألعمال يسرية، فاملغبون من فرط فيه، واخلاسر من فاته الربح حني ال ميكن 
ينة تالفيه، وهذه الفضائل شاملة جلميع القرآن، وقد وردت السنة بفضائل سور مع

  . خمصصة
:  قال له أن النيب  فعن أيب سعيد بن الْمعلى فمن تلك السور سورة الفاحتة،* 

ثاين والقرآن الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني هي السبع امل: ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن {

 ومن أجل فضيلتها كانت قراءا ركنا يف الصالة ال تصح )٤( )٣( } العظيم الذي أوتيته

 وعن أيب )٦( )٥( } ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب { الصالة إال ا، قال النيب 

من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي  {  قال رسول اهللا:  قالهريرة 

اقرأ ا يف نفسك : فقال. إنا نكون وراء اإلمام:  يقوهلا ثالثا، فقيل أليب هريرة} ِخداج
)٧( .  

: اقرءوا الزهراوين { نيب  قال الومن السور املعينة سورة البقرة وآل عمران،

                                 
  .  )٣٣١٥(الدارمي فضائل القرآن ) ١(
  .  رواه احلاكم) ٢(
، ابن ماجه األدب  )١٤٥٨(، أبو داود الصالة  )٩١٣(، النسائي االفتتاح   )٤٧٢٠(البخاري فضائل القرآن ) ٣(

  .  )١٤٩٢(، الدارمي الصالة   )٤/٢١١(، أمحد  )٣٧٨٥(
  .   رواه البخاري) ٤(
، أبو  )٩١١(، النسائي االفتتاح  )٢٤٧(، الترمذي الصالة  )٣٩٤(، مسلم الصالة  )٧٢٣(البخاري األذان ) ٥(

، الدارمي الصالة  )٥/٣١٣(، أمحد  )٨٣٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٢٢(داود الصالة 
)١٢٤٢(  .  

  .   متفق عليه) ٦(
  .  رواه مسلم) ٧(
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البقرة وآل عمران؛ فإما يأتيان يوم القيامة كأما غمامتان أو غيايتان، أو كأما ِفرقان 
رة فإن أَخذها بركة وتركها من طري صواف تحاجان عن أصحاما، اقرءوا سورة البق

  . )٢( )١( } - يعين السحرة -حسرة، وال تستطيعها البطَلَة 

إن البيت الذي تقْرأ فيه سورة البقرة ال  {:  قال أن النيب وعن أيب هريرة 

 { ؛ وذلك ألن فيها آية الكرسي، وقد صح عن رسول اهللا )٤( )٣( } يدخله الشيطان
  . أن من قرأها يف ليلة مل يزل عليه من اهللا حافظ، وال قربه شيطان حىت يصِبح

هذا  "  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن جربيل قال وهو عند النيب  { } 

أَبِشر :  فقالفرتل منه ملَك فأتى النيب : باب قد فُِتح من السماء ما فُِتح قط، قال
اب وخواتيم البقرة، لن تقرأ حبرف فاحتة الكت: بنورين قد أوتيتهما مل يؤما نيب قبلك

  . )٦( )٥( } منهما إال أوتيته

  {ومن السور املعينة يف الفضيلة         { )فعن أيب سعيد )٧ ،

 )٩( )٨( } والذي نفسي بيده إا تعدل ثلث القرآن {:  قال فيهااخلدري أن النيب 
وليس معىن كوا تعدله يف الفضيلة أا جتزئ عنه، ولذلك لو قرأها يف الصالة ثالث 

                                 
  .   )٥/٢٤٩(، أمحد  )٨٠٤(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
  .  )٢/٣٧٨(، أمحد   )٢٨٧٧(، الترمذي فضائل القرآن  )٧٨٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(
  .  رواه مسلم) ٤(
  .  )٩١٢(، النسائي االفتتاح  )٨٠٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(
  .  رواه مسلم) ٦(
  .   ١:  سورة اإلخالص آية) ٧(
،  )٣/٣٥(، أمحد   )١٤٦١(، أبو داود الصالة  )٩٩٥(، النسائي االفتتاح  )٤٧٢٦(البخاري فضائل القرآن ) ٨(

  .  )٤٨٣(مالك النداء للصالة 
  .   رواه البخاري) ٩(
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مرات مل جتزئه عن الفاحتة، وال يلزم من كون الشيء معادال لغريه يف الفضيلة أن جيزئ، 
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك  {:  قال أن النيب فعن أيب أيوب األنصاري 

 )١( } له، له الْملْك وله احلمد عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل
ذكر مل يجِزئه عن هذه الرقاب  ومع ذلك فلو كان عليه أربع رقاب كفارة فقال هذا ال)٢(

  . وإن كان يعادهلا يف الفضيلة
  {ومن السور املعينة يف الفضيلة سورتا املعوذتني          { )٣( 

 {و           { )فعن عقبة بن عامر : )٤لنيب  أن اقال  :}  أمل

  {: تر آيات أُنِزلت مل ير مثلهن         { )و )٥ }       

    { )وعنه )٧( } )٦  } ما مث قال ما سأل سائل   " :أنه أمر عقبة أن يقرأ

  . )٩( )٨( } مبثلها وال استعاذ مستعيذ مبثلها

بارك ال ِسيما يف هذا الشهر الذي أنزل فيه، فاجتهدوا إخواين يف كثرة قراءة القرآن امل
 القرآن يف رمضان كل فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة، وكان جربيل يعارض النيب 

                                 
، الترمذي الدعوات  )٢٦٩٣(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٦٠٤١(البخاري الدعوات ) ١(

  .   )٥/٤١٨(، أمحد  )٣٥٥٣(
  .   متفق عليه) ٢(
  .   ١:  سورة الفلق آية) ٣(
  .  ١:  سورة الناس آية) ٤(
  .   ١:  سورة الفلق آية) ٥(
  .  ١:  سورة الناس آية) ٦(
  .  رواه مسلم) ٧(
، الدارمي فضائل القرآن  )٤/١٤٤(، أمحد  )١٤٦٢(، أبو داود الصالة  )٥٤٣٨(النسائي االستعاذة ) ٨(

)٣٤٤٠(  .  
  .   رواه النسائي) ٩(
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سنة مرة، فلما كان العام الذي تويف فيه عارضه مرتني تأكيدا وتثبيتا، وكان السلف 
يف الصالة وغريها، وكان الصاحل رضي اهللا عنهم يكِْثرون من تالوة القرآن يف رمضان 

إمنا هو تالوة القرآن وإطعام الطعام، وكان : الزهري رمحه اهللا إذا دخل رمضان يقول
مالك رمحه اهللا إذا دخل رمضان ترك قراءة احلديث وجمالس العلم وأقبل على قراءة القرآن 

ان يف من املصحف، وكان قتادة رمحه اهللا خيتم القرآن يف كل سبع لياٍل دائما ويف رمض
كل ثالث، ويف العشر األخري منه يف كل ليلة، وكان إبراهيم النخعي رمحه اهللا خيتم القرآن 
يف رمضان يف كل ثالث لياٍل ويف العشر األواخر يف كل ليلتني، وكان األسود رمحه اهللا 

  . يقرأ القرآن كله يف ليلتني يف مجيع الشهر
 طريقهم تلحقوا بالبررة األطهار، واغتنموا فاقتدوا رمحكم اهللا ؤالء األخيار واتِبعوا

ساعات الليل والنهار مبا يقَربكم إىل العزيز الغفار، فإن األعمار تطْوى سريعا واألوقات 
  . متضي مجيعا وكأا ساعة من ار

اللهم ارزقنا تالوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السالم، 
  . لمات إىل النور، واجعله حجة لنا ال علينا يا رب العاملنيوأخرجنا به من الظ

اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر 
  . لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  دس الس السا
  يف أقسام الناس يف الصيام 

احلمد هللا الذي أتقن حبكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رمحة وحكمة طريقا 
وسننا، وأمرنا بطاعته ال حلاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إىل ربه ودنا، وجيزل 

  {العطايا ملن كان حمسنا                           { )١( 

أمحده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ]. ٦٩: العنكبوت[
شريك له شهادة أرجو ا الفوز بدار النعيم واهلنا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي 

ه فوق السماوات فدنا، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر القائم بالعبادة راضيا رفع
    {: بالعنا، الذي شرفه اهللا بقوله             { )٢( 

، وعلى عمر الْمِجد يف ظهور اإلسالم فما ضعف وال وىن، وعلى عثمان ] ٤٠: التوبة[
الذي رضي بالقدر وقد حل يف الِفناء الفنا، وعلى علي القريب يف النسب وقد نال املىن، 

  . وعلى سائر آله وأصحابه الكرام األمناء، وسلم تسليما
الصياِم كان يف أول األمر على مرحلتني، مث سبق يف الس الثالث أَنَّ فَرض : إخواين

  : استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيها أقساما عشرة
 فيجب عليه املسلم البالغ العاقل املقيم القادر السامل من املوانع،: القسم األول* 

  {: صوم رمضان أداء يف وقته لداللة الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك، قال اهللا تعاىل
                            

       { )وقال النيب ] ١٨٥: قرةالب [)٣ ،   

                                 
  .  ٦٩:  سورة العنكبوت آية) ١(
  .  ٤٠:  سورة التوبة آية) ٢(
  .  ١٨٥:   بقرة آيةسورة ال) ٣(
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 وأمجع املسلمون على وجوب الصيام أداء على )٢( )١( } إذا رأيتم اهلالل فصوموا {

  . من وصفنا
فأما الكافر فال جيب عليه الصيام وال يصح منه ألنه ليس أهال للعبادة، فإذا أسلم يف 

  {: مل يلزمه قضاء األيام املاضية، لقوله تعاىلأثناء شهر رمضان        

          { )وإن أسلم يف أثناء يوم منه لزمه ]  ٣٨: األنفال [)٣ ،

مساك بقية اليوم؛ ألنه صار من أهل الوجوب حني إسالمه، وال يلزمه قضاؤه ألنه مل يكن إ
  . من أهل الوجوب حني وقت وجوب اإلمساك

رِفع }  لقول النيب الصغري فال جيب عليه الصيام حىت يبلغ : القسم الثاين* 

 عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصغري حىت يكرب، وعن انون حىت يفيق: القلم عن ثالثة
 لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه مترينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداًء )٥( )٤( }

صون أوالدهم بالسلف الصاحل رضي اهللا عنهم، فقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يمو
) يعين الصوف أو حنوه(وهم صغار، ويذهبون إىل املسجد فيجعلون هلم اللعبة من الِعهن 

  . فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلَهونَ ا
وكثري من األولياء اليوم يغفلون عن هذا األمر وال يأمرون أوالدهم بالصيام، بل إن 

صيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رمحة م، واحلقيقة أن بعضهم مينع أوالده من ال
 منعهم ِمن نمة، فَمرمحتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر اإلسالم وتعاليمه القَي
ذلك أو فرط فيه كان ظاملا هلم ولنفسه أيضا، نعم إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام 

                                 
، مالك  )٢/١٤٥(، أمحد  )١٦٥٤(، ابن ماجه الصيام  )٢١٢٠(، النسائي الصيام  )١٠٨٠(مسلم الصيام ) ١(

  .  )١٦٨٤(، الدارمي الصوم  )٦٣٤(الصيام 
  .   متفق عليه) ٢(
  .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ٣(
  .  )١/١٥٨(، أمحد   )٢٠٤٢(جه الطالق ، ابن ما )٤٤٠٣(، أبو داود احلدود  )١٤٢٣(الترمذي احلدود ) ٤(
  .  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه احلاكم) ٥(
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  . فال حرج عليه يف منعهم منه حينئذ
  : صل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثالثةوحي
  : أحدمها* 

  {: لقوله تعاىلإنزال املين باحتالم أو غريه            

              { )وقوله ]  ٥٩: النور [)١ ، }  غسل

  . )٣( )٢( } اجلمعة واجب على كل حمتلم

ينبت حول القبل، لقول عِطيةَ القُرِظي نبات شعر العانة وهو الشعر اخلشن : الثاين* 
 }  رضنا على النيبعِركظَة فمن كان حمتلما أو أنبت عانته قُِتلَ ومن ال تييوم قُر  

{ )٥( )٤( .  

  : الثالث* 
عِرضت على  {: لقول عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهمابلوغ متام مخس عشرة سنة 

، زاد البيهقي )يعين للقتال ()٦( }  يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يِجزينالنيب 

ومل يرين بلغت، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا  {: وابن حبان يف صحيحه بسند صحيح

                                 
  .  ٥٩:  سورة النور آية) ١(
، ابن   )٣٤١(، أبو داود الطهارة  )١٣٧٥(، النسائي اجلمعة  )٨٤٦(، مسلم اجلمعة  )٨٣٩(البخاري اجلمعة ) ٢(

، الدارمي الصالة  )٢٣٠(، مالك النداء للصالة  )٣/٦٠(، أمحد  )١٠٨٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
)١٥٣٧(  .  

  .   متفق عليه) ٣(
، ابن ماجه احلدود   )٤٤٠٤(، أبو داود احلدود  )٣٤٢٩(، النسائي الطالق  )١٥٨٤(الترمذي السري ) ٤(

  .  )٢٤٦٤(، الدارمي السري  )٢٥٤٢(
  .  ، وهو صحيح رواه أمحد والنسائي) ٥(
، أبو داود احلدود  )٣٤٣١(، النسائي الطالق   )١٨٦٨(، مسلم اإلمارة   )٢٥٢١(دات البخاري الشها) ٦(

  .  )٢/١٧(، أمحد  )٢٥٤٣(، ابن ماجه احلدود  )٤٤٠٦(



  جمالس شهر رمضان 

  ٣٥

: زاد البيهقي وابن حبان يف صحيحه بسند صحيح(، )١( } ابن مخس عشرة سنة فأجازين

فَقَِدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته احلديث :  قال نافع)٢() ورآين بلغت
ملن بلغ ) يعين من العطاء(غري والكبري وكتب ِلعماِلِه أن يفرضوا إن هذا احلد بني الص: فقال

  . )٣(مخس عشرة سنة 
 فمىت وحيصل بلوغ األنثى مبا حيصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو احليض،

حاضت األنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف وإن مل تبلغ عشر سنني، وإذا 
ن فإن كان من بلغ صائما أمت صومه وال شيء عليه، وإن حصل البلوغ أثناء ار رمضا

كان مفطرا لزمه إمساك يومه؛ ألنه صار من أهل الوجوب، وال يلزمه قضاؤه ألنه مل يكن 
  . من أهل الوجوب حني وجوب اإلمساك

  : القسم الثالث* 
  انون 

رفع القلم عن  {  ملا سبق من قول النيب وهو فاقد العقل فال جيب عليه الصيام،

، وال يصح منه الصيام ألنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، )احلديث ()٤( } ثالثة

 إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى { والعبادة ال تصح إال بنية لقول النيب 

، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام يف حال إفاقته دون حال ... ")٥( }

جنونه، وإن جن يف أثناء النهار مل يبطل صومه كما لو أُغِْمي عليه مبرض أو غريه؛ ألنه 

                                 
، أبو داود احلدود  )٣٤٣١(، النسائي الطالق  )١٧١١(، الترمذي اجلهاد   )١٨٦٨(مسلم اإلمارة ) ١(

  .  )٢/١٧(، أمحد  )٢٥٤٣(، ابن ماجه احلدود  )٤٤٠٦(
  .   رواه اجلماعة) ٢(
  .   رواه البخاري) ٣(
  .  )١/١٥٨(، أمحد   )٢٠٤٢(، ابن ماجه الطالق  )٤٤٠٣(، أبو داود احلدود  )١٤٢٣(الترمذي احلدود ) ٤(
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ٥(

  .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(الق ، أبو داود الط  )٧٥(
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ة صحيحة، وال دليل على البطالن خصوصا إذا كان معلوما أن نوى الصوم وهو عاقل بني
اجلنون ينتابه يف ساعات معينة، وعلى هذا فال يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه اجلنون، 
وإذا أفاق انون أثناء ار رمضان لزمه إمساك بقية يومه؛ ألنه صار من أهل الوجوب، 

  . ا أسلموال يلزمه قضاؤه كالصيب إذا بلغ والكافر إذ
الصيام وال الْهِرم الذي بلغ اهلذيان وسقط متييزه فال جيب عليه : القسم الرابع* 

اإلطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه بزوال متييزه فَأَشبه الصيب قبل التمييز، فإن كان مييز 
أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم يف حال متييزه دون حال هذيانه، والصالة 

  .  تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال متييزهكالصوم ال
كالكبري العاجز عن الصيام عجزا مستمرا ال يرجى زواله : القسم اخلامس* 

واملريض مرضا ال يرجى برؤه كصاحب السرطان وحنوه، فال جيب عليه الصيام ألنه ال 
  {: يستطيعه وقد قال اهللا سبحانه          { )وقال] ١٦: التغابن [)١ ، :

}            { )لكن جيب عليه أن يطعم ، ] ٢٨٦: البقرة [)٢

بدل الصيام عن كل يوم مسكينا؛ ألن اهللا سبحانه جعل اإلطعام معادال للصيام حني كان 
التخيري بينهما أول ما فُِرض الصيام، فتعني أن يكون بدال عن الصيام عند العجز عنه ألنه 

  . معادل له
مد من البر ربع الصاع ويخير يف اإلطعام بني أن يفرقه حبا على املساكني لكل واحد 

 نصف كيلو وعشرة غرامات بالرب الرزين اجليد، وبني أن -املد :  أي-النبوي، ووزنه 
وأما : - رمحه اهللا -يصِلح طعاما فيدعو إليه مساكني بقدر األيام اليت عليه، قال البخاري 
مني كل يوم مسكينا الشيخ الكبري إذا مل يِطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كرب عاما أو عا

خبزا وحلما وأفطر، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال 

                                 
  .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
  .  ٢٨٦:   سورة البقرة آية) ٢(
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  . )١(يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا 
 الشرع حكمة من اهللا تعاىل ورمحة رحم اهللا ا عباده؛ ألنه شرع مبين على :إخواين

 واحلكمة، أوجب اهللا به على كل واحد من املكلفني ما التسهيل والرمحة وعلى اإلتقان
يناسب حاله ليقوم كل أحد مبا عليه منشرحا به صدره ومطمئنة به نفسه، يرضى باهللا ربا 

 نبيا؛ فامحدوا اهللا أيها املؤمنون على هذا الدين القيم، وعلى ما وباإلسالم دينا ومبحمد 
ثري من الناس، واسألوه أن يثبتكم عليه إىل أنعم به عليكم من هدايتكم له وقد ضل عنه ك

  . املمات
اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل 
يولد ومل يكن له كفوا أحد، يا ذا اجلالل واإلكرام يا منان يا بديع السماوات واألرض، يا 

ى، وأن جتعلنا ممن رضي بك ربا وباإلسالم حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا ملا حتب وترض
 نبيا، ونسألك أن تثبتنا على ذلك إىل املمات، وأن تغفر لنا اخلطايا دينا ومبحمد 

والسيئات، وأن ب لنا منك رمحة إنك أنت الوهاب، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
  . وآله وصحبه وأتباعه إىل يوم الدين

                                 
  .   رواه البخاري) ١(
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  الس السابع 
   أقسام الناس يف الصيام يف طائفة من

احلمد هللا املتعايل عن األنداد، املقدس عن النقائص واألضداد، املتنزه عن الصاحبة 
واألوالد، رافع السبع الشداد، عالية بغري عماد، وواضع األرض للمهاد، مثَبتة بالراسيات 

ما يكون من الضالل األطواد، املطَّلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، مقَدر ما كان و
والرشاد، يف حبار لطفه جتري مراكب العباد، ويف ميدان حبه جتول خيل الزهاد، وعنده 
مبتغى الطالبني ومنتهى القصاد، وبعينه ما يتحمل املتحملون من أجله يف االجتهاد، يرى 

على دبيب النمل األسود يف السواد، ويعلم ما توسوس به النفس يف باطن االعتقاد، جاد 
السائلني فزادهم من الزاد، وأعطى الكثري للعاملني املخلصني يف املراد، أمحده محدا يفوق 
على األعداد، وأشكره على نعمه وكلما شِكر زاد، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
شريك له، امللك الرحيم بالعباد، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث إىل مجيع اخللق 

لبالد، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد، يف كل ا
وعلى عمر الذي بالغ يف نصر اإلسالم وأجاد، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا 
فخره يوم يقوم األشهاد، وعلى علي املعروف بالشجاعة واجلالد، وعلى مجيع اآلل 

  .  يوم التناد، وسلم تسليماواألصحاب والتابعني هلم بإحسان إىل
قدمنا الكالم عن مخسة أقسام من الناس يف أحكام الصيام، ونتكلم يف هذا : إخواين

  : الس عن طائفة أخرى من تلك األقسام
  : فالقسم السادس* 

 فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام املسافر إذا مل يقصد بسفره التحيل على الفطر،
ينئذ، فإذا مل يقصد التحيل فهو خمري بني الصيام والفطر سواء طالت والصيام واجب عليه ح

مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا كسائقي الطائرات 
  {: وسيارات األجرة لعموم قوله تعاىل             
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                      { )وعن ] ١٨٥: البقرة [)١ ،

 فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر كنا نسافر مع النيب :  قالأنس بن مالك 
يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك :  قال وعن أيب سعيد اخلدري )٢( الصائم على

وعن محزة بن عمرو  { )٣(حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن 

ين صاحب ظهر أعاجله أسافر عليه وأكريه، وإنه رمبا يا رسول اهللا إ: األسلمي أنه قال
صادفين هذا الشهر يعين رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول اهللا 
أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول اهللا أعظم ألجري أم أفطر؟ 

  . )٥( )٤( } أي ذلك شئت يا محزة  " :قال

 سيارة األجرة يشق عليه الصوم يف رمضان يف السفر من أجل احلر فإذا كان صاحب
مثال فإنه يؤخره إىل وقت يربد فيه اجلو ويتيسر فيه الصيام عليه، واألفضل للمسافر فعل 
األسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل ألنه أسرع يف إبراء ذمته 

:  قال كما يف حديث أيب الدرداء لنيب وأنشط له إذا صام مع الناس، وألنه فعل ا
 يف رمضان يف حر شديد، حىت أن كان أحدنا ليضع يده على خرجنا مع النيب  {

 )٧( )٦( } رواحة وعبد اهللا بن رأسه من شدة احلر، وما فينا صائم إال رسول اهللا 

                                 
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ١(
  .   متفق عليه) ٢(
  .  رواه مسلم) ٣(
  .  )٢٤٠٣(أبو داود الصوم ) ٤(
يا رسول اهللا أجد :   ، وأصله يف صحيح مسلم عن محزة أنه قال له شواهدرواه أبو داود ويف إسناده ضعف و) ٥(

هي رخصة من اهللا من أخذ ا فحسن ومن أحب "   ؟ فقال النيب يب قوة على الصيام يف السفر فهل علي جناح
  .  "  أن يصوم فال جناح عليه

، ابن ماجه الصيام   )٢٤٠٩(، أبو داود الصوم  )١١٢٢(، مسلم الصيام   )١٨٤٣(البخاري الصوم ) ٦(
  .   )٥/١٩٤(، أمحد  )١٦٦٣(

  .  رواه مسلم) ٧(



  جمالس شهر رمضان 

  ٤٠

أن النيب  {  مراعاة ألصحابه حني بلغه أم شق عليهم الصيام، فعن جابر وأفطر 

اع الغميم، فصام الناس معه فقيل لهإن : خرج إىل مكة عام الفتح فصام حىت بلغ كُر 
الناس قد شق عليهم الصيام، وإم ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر 

 أن النيب  {  ويف حديث أيب سعيد اخلدري )٢( )١( } فشرب والناس ينظرون إليه

 على بغلة له، ن السماء والناس صيام يف يوم صائف مشاة، ورسول اهللا أتى على ر م
إين لست مثلكم، إين أيسركم، إين ركْب،  "  :فأبوا، فقال " اشربوا أيها الناس  "  :فقال

  فخذه فرتل فشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب فأبوا، فثىن رسول اهللا 

{ )٤( )٣( .  

 ففي حديث ه الصوم فإنه يفطر وال يصوم يف السفر،وإذا كان املسافر يشق علي
إن بعض الناس قد :  ملا أفطر حني شق الصوم على الناس قيل لهجابر السابق أن النيب 

  . )٦( )٥( } أولئك العصاة، أولئك العصاة { صام، فقال النيب 

 كان يف سفر، فرأى زحاما ورجال قد ظُلِّل عليه، أن النيب  {وعن جابر أيضا 

 وإذا )٨( )٧( } ليس من الرب الصيام يف السفر  " :فقال. صائم: قالوا  " ما هذا؟  "  :فقال

ال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده؛ ألن سافر الصائم يف أثناء اليوم وشق عليه إكم

                                 
  .  )٢٢٦٣(، النسائي الصيام  )٧١٠(، الترمذي الصوم  )١١١٤(مسلم الصيام ) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
  .  )٣/٤٦(أمحد ) ٣(
  .  رواه أمحد وسنده جيد قاله يف الفتح الرباين) ٤(
  .  )٢٢٦٣(، النسائي الصيام  )٧١٠ (، الترمذي الصوم )١١١٤(مسلم الصيام ) ٥(
  .  رواه مسلم) ٦(
،   )٢٤٠٧(، أبو داود الصوم  )٢٢٦٢(، النسائي الصيام   )١١١٥(، مسلم الصيام  )١٨٤٤(البخاري الصوم ) ٧(

  .  )١٧٠٩(، الدارمي الصوم  )٣/٢٩٩(أمحد 
  .   متفق عليه) ٨(



  جمالس شهر رمضان 

  ٤١

 صام وصام الناس معه حىت بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم النيب 
الصيام أفطر وأفطر الناس معه، وكراع الغميم جبل أسود يف طرف الْحرة ميتد إىل الوادي 

  . املسمى بالغميم بني عسفان ومر الظَّهران
 ألنه  قدم املسافر إىل بلده يف ار رمضان مفطرا مل يصح صومه ذلك اليوم؛وإذا

كان مفطرا يف أول النهار، والصوم الواجب ال يصح إال من طلوع الفجر، ولكن هل 
جيب عليه أن ميسك بقية : يلزمه اإلمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء يف ذلك فقال بعضهم

لقضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم، وهذا املشهور اليوم احتراما للزمن، وجيب عليه ا
ال جيب عليه أن ميسك بقيه ذلك اليوم؛ : من مذهب أمحد رمحه اهللا، وقال بعض العلماء

ألنه ال يستفيد من هذا اإلمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، وحرمة الزمن قد زالت بفطره 
 من أكل أول النهار فليأكل  مسعود املباح له أول النهار ظاهرا وباطنا، قال عبد اهللا بن

من حل له األكل أول النهار بعذر حل له األكل آخره، وهذا مذهب مالك : آخره، أي
والشافعي ورواية عن اإلمام أمحد، ولكن ال يعِلن أكله وال شربه خلفاء سبب الفطر فيساء 

  . به الظن أو يقتدى به
  : ه وله ثالث حاالتاملريض الذي يرجى برء مرض: القسم السابع* 
أن ال يشق عليه الصوم وال يضره، فيجب عليه الصوم ألنه ليس له : إحداها* 

  . عذر يبيح الفطر

    {: لقوله تعاىلأن يشق عليه الصوم وال يضره فيفطر : الثانية*   

              { )ه له الصوم مع املشقة ألنه ] ١٨٥: البقرة [)١كْروي ،

 أن تؤتى إن اهللا حيب {: خروج عن رخصة اهللا تعاىل وتعذيب لنفسه، ويف احلديث

   )١( )٢( } رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته
                                 

  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ١(
  .  )٢/١٠٨(أمحد ) ٢(



  جمالس شهر رمضان 

  ٤٢

: لقوله تعاىلأن يضره الصوم فيجب عليه الفطر وال جيوز له الصوم : احلال الثالثة* 
}                  { )وقوله] ٢٩: النساء [)٢ ، :}  

         { )ولقول النيب ] ١٩٥: البقرة [)٣ ، }  إن لنفسك

  ومن حقها أن ال تضرها مع وجود رخصة اهللا سبحانه، ولقوله )٥( )٤( } عليك حقا

  . )٧( )٦( } ال ضرر وال ضرار {

وإذا حدث له املرض يف أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إمتامه جاز له الفطر 
إذا برئ يف ار رمضان وهو مفطر مل يصح أن يصوم ذلك اليوم لوجود املبيح للفطر، و

ألنه كان مفطرا يف أول النهار، والصوم ال يصح إال من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن 
  . ميسك بقية يومه؟ فيه خالف بني العلماء سبق ذكره يف املسافر إذا قدم مفطرا

حمافظة على  جاز له الفطر وإذا ثبت بالطب أن الصوم جيلب املرض أو يؤخر برءه
صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا اخلطر انتظر حىت يزول مث يقضي ما 
أفطر، وإن كان ال يرجى زواله فحكمه حكم القسم اخلامس، يفطر ويطعم عن كل يوم 

  . مسكينا
ا اللهم وفقنا للعمل مبا يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك، واغفر لنا ولوالدين

وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

                                                                                             
رواه أمحد وابن حبان وابن خزمية يف صحيحيهما ويف سنده شيء من االضطراب لكن له شواهد من احلديث ) ١(

  .  وأصول الشريعة
  .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٢(
  .  ١٩٥:   سورة البقرة آية) ٣(
  .  )٢٤١٣(، الترمذي الزهد  )١٨٦٧(البخاري الصوم ) ٤(
  .   رواه البخاري) ٥(
  .  )٥/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٤٠ (ابن ماجه األحكام) ٦(
  .  وله طرق يقوي بعضها بعضا:   ، قال النووي أخرجه ابن ماجه واحلاكم) ٧(



  جمالس شهر رمضان 

  ٤٣

  . وصحبه أمجعني



  جمالس شهر رمضان 

  ٤٤

  الس الثامن 
  يف بقية أقسام الناس يف الصيام وأحكام القضاء 

احلمد هللا الواحد العظيم اجلبار، القدير القوي القهار، املتعايل عن أن تدركه اخلواطر 
 خملوق بسمة االفتقار، وأظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار، واألبصار، وسم كل

يسمع أنني املدنف يشكو ما به من األضرار، ويبصر دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء 
على الغار، ويعلم خفي الضمائر ومكنون األسرار، صفاته كذاته واملشبهة كفار، نِقر مبا 

  {: لقرآن واألخباروصف به نفسه على ما جاء يف ا               

                       { )١٠٩: التوبة [)١  .[

ه سبحانه على املسار واملضار، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، املتفرد أمحد
  {باخللق والتدبري           { )ن ، وأشهد أ]  ٦٨: القصص [)٢

حممدا عبده ورسوله أفضل األنبياء األطهار، صلَّى اهللا عليه وعلى أيب بكر رفيقه يف الغار، 
وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم باألسحار، وعلى 

  . آله وأصحابه خصوصا املهاجرين واألنصار، وسلم تسليما
  : سام الناس يف الصيام وهذه بقية األقسامقدمنا الكالم عن سبعة أقسام من أق: إخواين

 يف لقول النيب احلائض فيحرم عليها الصيام وال يصح منها : القسم الثامن* 
". احلازم من إحداكن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ِللُب الرجل  {: النساء

أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة   "  :وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول اهللا؟ قال: قلن
: فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصلِّ ومل تصم؟ قلن  "  :قال. بلى: الرجل؟ قلن

  . )١( )٣( } فذلك من نقصان دينها  "  :قال. بلى
                                 

  .  ١٠٩:  سورة التوبة آية) ١(
  .  ٦٨:  سورة القصص آية) ٢(
  .  )٨٠(، مسلم اإلميان  )٢٩٨(البخاري احليض ) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ٤٥

  .  أيام معلومةواحليض دم طبيعي يعتاد املرأة يف
وإذا ظهر احليض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها 

  . قضاؤه إال أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع ال واجب
وإذا طهرت من احليض يف أثناء ار رمضان مل يصح صومها بقية اليوم لوجود ما 

ها اإلمساك بقية اليوم؟ فيه خالف بني ينايف الصيام يف حقها يف أول النهار، وهل يلزم
  . العلماء سبق ذكره يف املسافر إذا قدم مفطرا

وإذا طهرت يف الليل يف رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ ألا من 
أهل الصيام وليس فيها ما مينعه فوجب عليها الصيام، ويصح صومها حينئذ وإن مل تغتسل 

نب إذا صام ومل يغتسل إال بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه إال بعد طلوع الفجر كاجل
 يصبح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم كان النيب  {: لقول عائشة رضي اهللا عنها

  . )٣( )٢( } يف رمضان

  .  تقدموالنفساء كاحلائض يف مجيع ما

  {: وجيب عليهما القضاء بعدد األيام اليت فاتتهما لقوله تعاىل        
ما بال احلائض تقضي  {: ، وسئلت عائشة رضي اهللا عنها] ١٨٥: البقرة [)٤( }

كان يصيبنا ذلك فَنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء : الصوم وال تقضي الصالة؟ قالت

   )١( )٥( } الصالة

                                                                                             
  .   متفق عليه) ١(
، ابن ماجه الصيام   )٢٣٨٨(، أبو داود الصوم  )١١٠٩(، مسلم الصيام   )١٨٢٥(البخاري الصوم ) ٢(

  .   )١٧٢٥(، الدارمي الصوم  )٦٤٢(، مالك الصيام   )٦/٣٦(، أمحد  )١٧٠٤(
  .   متفق عليه) ٣(
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ٤(
،  )٢٦٢(، أبو داود الطهارة  )٢٣١٨(، النسائي الصيام  )١٣٠(، الترمذي الطهارة  )٣٣٥(مسلم احليض ) ٥(

  .   )٩٨٦(، الدارمي الطهارة   )٦/٢٣٢(، أمحد   )٦٣١(ابن ماجه الطهارة وسننها 



  جمالس شهر رمضان 

  ٤٦

و على املرأة إذا كانت مرضعا أو حامال وخافت على نفسها أ: القسم التاسع* 
 قال رسول اهللا :  قالحلديث أنس بن مالك الكعيب الولد من الصوم فإا تفطر 

 امإن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة وعن املسافر واحلامل واملرضع الصوم أو الصي {

 ويلزمها القضاء بعدد األيام اليت أفطرت حني يتيسر هلا ذلك ويزول عنها )٣( )٢( }

  . اخلوف كاملريض إذا برأ
: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غريه كإنقاذ معصوم املعصوم: القسم العاشر* 

من غرق أو حريق أو هدم أو حنو ذلك، فإذا كان ال ميكنه إنقاذه إال . اآلدمي احملرم قتله
بالتقَوي عليه باألكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ ألن إنقاذ املعصوم 

  . من اهللكة واجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره
ومثل ذلك من احتاج إىل املطر للتقَوي به على اجلهاد يف سبيل اهللا يف قتاله العدو فإنه 

ا أفطر سواء كان ذلك يف السفر أم يف بلده إذا حضره العدو؛ ألن يف ذلك يفطر ويقضي م
سافرنا  {:  قال وعن أيب سعيد اخلدري دفاعا عن املسلمني وإعالء لكلمة اهللا 

إنكم قد دنومت  "  حنن صيام فرتل مرتال فقال رسول اهللا  إىل مكة ومع رسول اهللا 
، فكانت رخصة فَِمنا من صام ومنا من أفطر، مث نزلنا "من عدوكم والفطر أقوى لكم 

، "إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا  " مرتال آخر فقال رسول اهللا 
اء إىل أن القوة على القتال سبب ففي هذا احلديث إمي. )٥( )٤( } وكانت عزمة فأفطرنا

 جعل علة األمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، مستقل غري السفر؛ ألن النيب 

                                                                                             
  .  ، وهو من أحاديث العمدة وعزاه يف املنتقى للجماعة رواه مسلم) ١(
، ابن ماجه الصيام  )٢٤٠٨(، أبو داود الصوم  )٢٢٧٥(، النسائي الصيام  )٧١٥(الترمذي الصوم ) ٢(

  .  )١٧١٢(مي الصوم ، الدار  )٤/٣٤٧(، أمحد  )١٦٦٧(
  .  ، وهو حسن أخرجه اخلمسة وهذا لفظ ابن ماجه) ٣(
  .   )٢٤٠٦(، أبو داود الصوم  )١١٢٠(مسلم الصيام ) ٤(
  .  رواه مسلم) ٥(



  جمالس شهر رمضان 

  ٤٧

  . ولذلك مل يأمرهم بالفطر يف املرتل األول
وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه ال ينكَر عليه إعالن فطره إذا كان سببه 

ذي ال يستطع الصوم، وأما إن كان سبب فطره خفيا كاحلائض ظاهرا كاملريض والكبري ال
ومن أنقذ معصوما من هلَكة فإنه يفطر سرا وال يعلن فطره لئال جير التهمة إىل نفسه، ولئال 

  . يغتر به اجلاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر
له وكل من لزمه القضاء من األقسام السابقة فإنه يقضي بعدد األيام اليت أفطر لقو

  {: تعاىل        { )فإن أفطر مجيع الشهر لزمه مجيع ] ١٨٥: البقرة [)١ ،

وما لزمه أيامه، فإن كان الشهر ثالثني يوما لزمه ثالثون يوما، وإن كان تسعة وعشرين ي
  . تسعة وعشرون يوما فقط

والْأَولَى املبادرة بالقضاء من حني زوال العذر ألنه أسبق إىل اخلري وأسرع يف إبراء 
  . الذمة

: وجيوز تأخريه إىل أن يكون بينه وبني رمضان الثاين بعدد األيام اليت عليه لقوله تعاىل
}                         { )البقرة  [)٢

ومن متام اليسر جواز تأخري قضائها، فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان جاز ].  ١٨٥
  . مضان الثاين عشرة أيامتأخريها إىل أن يكون بينه وينب ر

: وال جيوز تأخري القضاء إىل رمضان الثاين بدون عذر لقول عائشة رضي اهللا عنها
وألن تأخريه . )٣(كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان 

إىل رمضان الثاين يوجب أن يتراكم عليه الصوم، ورمبا يعجز عنه أو ميوت، وألن الصوم 
بادة متكررة فلم جيز تأخري الْأُولَى إىل وقت الثانية كالصالة، فإن استمر به العذر حىت ع

                                 
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ١(
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ٢(
  .   رواه البخاري) ٣(
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  ٤٨

مات فال شيء عليه ألن اهللا سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر، ومل يتمكن منها 
فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان ال يلزمه صومه، فإن متكن من القضاء 

من  {  عنه مجيع األيام اليت متكن من قضائها، لقوله ففرط فيه حىت مات صام وليه

   )٢( )١( } مات وعليه صيام صام عنه وليه

ووليه وارثه أو قريبه، وجيوز أن يصوم عنه مجاعة بعدد األيام اليت عليه يف يوم واحد، 
ه ثالثون رجال يوما واحدا جاز، فإن مل يكن له إن صام عن: قال احلسن: قال البخاري

ويل أو كان له ويل ال يريد الصوم عنه أُطِْعم من تركته عن كل يوم مسكني بعدد األيام 
  . اليت متكن من قضائها، لكل مسكني مد بر وزنه بالرب اجليد نصف كيلو وعشرة غرامات

 فيها لكل قسم ما يناسب احلال هذه أقسام الناس يف أحكام الصيام شرع اهللا: إخواين
واملقام فاعرفوا حكمة ربكم يف هذه الشريعة، واشكروا نعمته عليكم يف تسهيله وتيسريه، 

  . واسألوه الثبات على هذا الدين إىل املمات
اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبني ذكرك، واعف عن تقصرينا يف طاعتك 

 وهب لنا نورا تدي به إليك، اللهم أذقنا حالوة وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك،
مناجاتك، واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك، اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفالتنا، 
وأهلمنا رشدنا، وأحسن بكرمك قصدنا، اللهم احشرنا يف زمرة املتقني، وأحلقنا بعبادك 

  . به أمجعنيالصاحلني، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحا

                                 
  .  )٦/٦٩(، أمحد  )٢٤٠٠(، أبو داود الصوم   )١١٤٧(، مسلم الصيام  )١٨٥١(البخاري الصوم ) ١(
  .   متفق عليه) ٢(
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  ٤٩

  الس التاسع 
  يف ِحكَم الصيام 

احلمد هللا مدبر الليايل واأليام، ومصرف الشهور واألعوام، امللك القدوس السالم، 
املتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، الْمتنزه عن النقائص ومشاة األنام، يرى ما يف داخل 

ف الكالم، إله رحيم كثري اإلنعام، العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطي
ورب قدير شديد االنتقام، قدر األمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع 
فأحكمها أميا إحكام، بقدرته ب الرياح ويسري الغمام، وحبكمته ورمحته تتعاقب الليايل 

زيد ورام، واأليام، أمحده على جليل الصفات ومجيل اإلنعام، وأشكره شكر من طلب امل
وأشهد أن ال إله إال اهللا الذي ال حتيط به العقول واألوهام، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
أفضل األنام، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر السابق إىل اإلسالم، وعلى عمر الذي 
إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز مباله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر 
اخلضم واألسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان على الدوام، 

  . وسلم تسليما
اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا سبحانه له احلكم التام واحلكمة البالغة فيما خلَقَه : عباد اهللا

 يتركهم سدى، ومل وفيما شرعه، فهو احلكيم يف خلِْقِه ويف شرِعِه، مل خيلق عباده لعبا، ومل
يشرع هلم الشرائع عبثا، بل خلقهم ألمر عظيم، وهيأهم خلطب جسيم، وبين هلم الصراط 
املستقيم، وشرع هلم الشرائع يزداد ا إميام، وتكمل ا عبادم، فما من عبادة شرعها 

ج نِهلَها مها وجِلمع نها مِلمِهلَها، وليس جهلنا حبكمة اهللا لعباده إال حلكمة بالغة، ع
شيء من العبادات دليال على أنه ال حكمة هلا، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن 

  {إدراك حكمة اهللا سبحانه           { )٨٥: اإلسراء [)١  .[  

وقد شرع اهللا العبادات ونظَّم املعامالت ابتالء وامتحانا لعباده ليتبني بذلك من كان 

                                 
  .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية) ١(
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عابدا ملواله ممن كان عابدا هلواه، فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح 
فسه، ومن ونفس مطمئنة فهو عابد ملواله، راض بشريعته مقدم لطاعة ربه على هوى ن

كان ال يقبل من العبادات، وال يتبع من النظم إال ما ناسب رغبته، ووافق مراده فهو عابد 
هلواه، ساخط لشريعة اهللا، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا ال تابعا، وأراد أن 

  {: يكون شرع اهللا تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته           
                        

     { )٧١: املؤمنون [)١  .[  

  {انه أن جعل العبادات متنوعة ليتحمص القبول والرضا ومن حكمة اهللا سبح
        { )فإن من الناس من قد يرضى ] ١٤١: آل عمران [)٢ ،

جعل اهللا من العبادات ما بنوع من العبادات ويلتزم به، ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه، ف
يتعلق بعمل البدن كالصالة، ومنها ما يتعلق ببذل املال احملبوب إىل النفس كالزكاة، ومنها 
ما يتعلق بعمل البدن وبذل املال مجيعا كاحلج واجلهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن 

عة وأكملها على الوجه حمبوباا ومشتهياا كالصيام، فإذا قام العبد ذه العبادات املتنو
املطلوب منه دون سخط أو تفريط فتعب وعمل وبذل ما كان حمبوبا إليه وكف عما 
تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثاال ألمره ورضا بشرعه كان ذلك دليال على كمال عبوديته 

  . ومتام انقياده وحمبته لربه وتعظيمه له، فتحقَّق فيه وصف العبودية هللا رب العاملني
تبني ذلك فإن للصيام حكما كثرية استوجبت أن يكون فريضة من فرائض اإلسالم إذا 

  . وركنا من أركانه
يتقرب العبد فيها إىل ربه بترك حمبوباته أنه عبادة هللا تعاىل : فمن ِحكَم الصيام

ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إميانه وكمال عبوديته هللا وقوة 
                                 

  .  ٧١:  سورة املؤمنون آية) ١(
  .  ١٤١:  سورة آل عمران آية) ٢(
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رجائه ما عنده، فإن اإلنسان ال يترك حمبوبا له إال ملا هو أعظم عنده منه، وملا حمبته له و
علم املؤمن أن رضا اهللا يف الصيام بترك شهواته ابول على حمبتها قَدم رضا مواله على 

 هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها؛ ألن لذته وراحة نفسه يف ترك ذلك هللا 
منني لو ضِرب أو حِبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون ولذلك كان كثري من املؤ

  . عذر مل يفِْطر، وهذه احلكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها
  {: كما قال سبحانه وتعاىلأنه سبب للتقوى : ومن ِحكَم الصيام    

                           { )١( 
 ، فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب املعاصي كما قال النيب ] ١٨٣: البقرة[

 من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه {

وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم مبعصية تذكر أنه صائم فامتنع . )٣( )٢( }

، )٤( } إين امرؤ صائم {: ل ملن سابه أو شامته الصائم أن يقوعنها؛ وهلذا أمر النيب 

تنبيها له على أن الصائم مأمور باإلمساك عن السب والشتم، وتذكريا لنفسه بأنه متلبس 
  . بالصيام فيمتنع عن املقابلة بالسب والشتم

اول الشهوات  ألن تنأن القلب يتخلى للفكر والذكر،: ومن حكم الصيام* 
 إىل يستوجب الغفلة، ورمبا يقَسي القلب ويعِمي عن احلق، ولذلك أرشد النيب 

ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حبسب  { التخفيف من الطعام والشراب، فقال 

                                 
  .  ١٨٣:   سورة البقرة آية) ١(
ماجه الصيام ، ابن  )٢٣٦٢(، أبو داود الصوم   )٧٠٧(، الترمذي الصوم   )٥٧١٠(البخاري األدب ) ٢(

  .   )٢/٥٠٥(، أمحد  )١٦٨٩(
  .   رواه البخاري) ٣(
،  )٢٢١٧(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )١٨٠٥(البخاري الصوم ) ٤(

  .   )٦٨٩(، مالك الصيام  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٩١(، ابن ماجه الصيام   )٢٣٦٣(أبو داود الصوم 
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 دم لقيمات يِقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهابن آ
 قال -  وكان من كُتاب رسول اهللا -أن حنظلة األسيدي  { ويف احلديث )٢( )١( }

يا رسول اهللا نكون عندك : قال " وما ذاك؟ " فقال رسول اهللا . لةُ نافق حنظللنيب 
تذَكِّرنا بالنار واجلنة حىت كأنا رأي عني فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد 

 ثالث )٥( } اعةولكن يا حنظلة ساعة وس {: وفيه. )٤( )٣( } والضيعات فنسينا كثريا

إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق، وإذا : مرات، وقال أبو سليمان الدارين
  . شبعت عِمي القلب

حيث أنعم اهللا أن الغين يعرف به قدر نعمة اهللا عليه بالغىن : ومن حكم الصيام* 
 على هذه تعاىل عليه بالطعام والشراب والنكاح، وقد حِرمها كثري من اخللق فيحمد اهللا

النعمة ويشكره على هذا التيسري، ويذكر بذلك أخاه الفقري الذي رمبا يبيت طاويا جائعا 
 أجود نيب كان ال {فيجود عليه بالصدقة يكسو ا عورته ويسد ا جوعته، ولذلك 

  . )٦( } الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيداِرسه القرآن

 والقوة على التمرن على ضبط النفس، والسيطرة عليها،: ومن حكم الصيام
اإلمساك بزمامها حىت يتمكن من التحكم فيها ويقودها إىل ما فيه خريها وسعادا، فإن 

 ما رحم ريب، فإذا أطلق املرء لنفسه عناا أوقعته يف املهالك، وإذا النفس أمارة بالسوء إال

                                 
  .  )٤/١٣٢(، أمحد  )٢٣٨٠(الترمذي الزهد ) ١(
  .  حديث حسن صحيح وصححه أيضا احلاكم:   ، وقال الترمذي رواه أمحد والنسائي وابن ماجه) ٢(
، أمحد  )٤٢٣٩(، ابن ماجه الزهد  )٢٥١٤(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع   )٢٧٥٠(مسلم التوبة ) ٣(

)٤/٣٤٦(   .  
  .  رواه مسلم) ٤(
، أمحد  )٤٢٣٩(، ابن ماجه الزهد  )٢٥١٤(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع   )٢٧٥٠(مسلم التوبة ) ٥(

)٤/٣٤٦(   .  
  .  )١/٣٦٣(، أمحد  )٢٠٩٥(، النسائي الصيام  )٢٣٠٨(، مسلم الفضائل  )٣٠٤٨(البخاري بدء اخللق ) ٦(
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  . ملك أمرها وسيطر عليها متكن من قيادا إىل أعلى املراتب وأسىن املطالب
كسر النفس واحلد من كربيائها حىت ختضع للحق وتلني للخلق، : ومن حكم الصيام* 

لى األشر والبطر والعلو والتكرب على فإن الشبع والري ومباشرة النساء حيمل كل منها ع
اخللق وعن احلق، وذلك أن النفس عند احتياجها هلذه األمور تشتغل بتحصيلها، فإذا 
متكَّنت منها رأت أا ظفرت مبطلوا فيحصل هلا من الفرح املذموم والبطر ما يكون سببا 

  . هلالكها، واملعصوم من عصمه اهللا تعاىل
جماري الدم تضيق بسبب اجلوع والعطش فتضيق جمارى أن : ومن حكم الصيام* 

فإن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم، كما ثبت ذلك يف الشيطان من البدن 
 فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر سورة الشهوة الصحيحني عن رسول اهللا 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج "  { والغضب، ولذلك قال النيب 

، )١( } فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له ِوجاء

  . فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرا حلدا
اليت حتصل بتقليل الطعام ائد الصحية ما يترتب عليه من الفو: ومن حكم الصيام* 

وإراحة جهاز اهلضم ملدة معينة ومنع ترسب بعض الرطوبات والفضالت الضارة باجلسم 
  . وغري ذلك

  . فما أعظم حكمة اهللا وأبلغها وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها
دنيانا، اللهم فَقِّهنا يف دينك، وأهلمنا معرفة أسرار شريعتك، وأصلح لنا شؤون ديننا و

واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا 
  . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                 
لنسائي الصيام ، ا )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٩(البخاري النكاح ) ١(

، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(، أبو داود النكاح  )٢٢٤٠(
)٢١٦٦(  .  
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  ٥٤

  الس العاشر 
  يف آداب الصيام الواجبة 

احلمد هللا الذي أرشد اخللق إىل أكمل اآلداب، وفتح هلم من خزائن رمحته وجوده كل 
ملؤمنني فأدركوا احلقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر املعرضني عن باب، أنار بصائر ا

  . طاعته فصار بينهم وبني نوره حجاب
هدى أولئك بفضله ورمحته وأضل اآلخرين بعدله وحكمته، إن يف ذلك لذكرى 

  . ألويل األلباب
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، امللك العزيز الوهاب، وأشهد أن حممدا

عبده ورسوله املبعوث بأَجلِّ العبادات وأكمل اآلداب، صلى اهللا عليه وعلى مجيع اآلل 
  . واألصحاب، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم املآب، وسلم تسليما

اعلموا أن للصيام آدابا كثرية ال يتم إال ا وال يكمل إال بالقيام ا، وهي : إخواين
للصائم من مراعاا واحملافظة عليها، وآداب مستحبة آداب واجبة ال بد : على قسمني

  . ينبغي أن يراعيها وحيافظ عليها
فمن اآلداب الواجبة أن يقوم الصائم مبا أوجب اهللا عليه من العبادات القولية والفعلية، 
ومن أمهها الصالة املفروضة اليت هي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني، فتجب مراعاا 

ليها والقيام بأركاا وواجباا وشروطها، فيؤديها يف وقتها مع اجلماعة يف باحملافظة ع
املساجد، فإن ذلك من التقوى اليت من أجلها شِرع الصيام وفُِرض على األمة، وإضاعة 

     {: الصالة مناٍف للتقوى وموجب للعقوبة، قال اهللا تعاىل    
                             

            { )٦٠ - ٥٩: مرمي [)١  .[  

ومن الصائمني من يتهاون بصالة اجلماعة مع وجوا عليه، وقد أمر اهللا ا يف كتابه 
                                 

  .  ٦٠ - ٥٩:  اآليتانسورة مرمي ) ١(



  جمالس شهر رمضان 

  ٥٥

  {: فقال                            

     { )م ()١يعين أمتوا صال (}                 

                  { )١٠٢: النساء [)٢  .[  

فأمر اهللا بالصالة مع اجلماعة يف حال القتال واخلوف، ففي حال الطمأنينة واألمن 
يا رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل : أن رجال أعمى قال { أَولَى، وعن أيب هريرة 

. نعم: قال  "  هل تسمع النداء بالصالة؟ " :املسجد، فرخص له، فلما ولَّى دعاه وقال
 يف ترك اجلماعة مع أنه رجل أعمى  فلم يرخص له النيب )٤( )٣( } فأجب  " :قال

 له قائد، وتارك اجلماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خريا كثريا من مضاعفة وليس
أن : احلسنات، فإن صالة اجلماعة مضاعفة، كما يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما

. )٦( )٥( } ة الفذ بسبع وعشرين درجةصالة اجلماعة تفضل على صال {:  قالالنيب 

وفوت املصاحل االجتماعية اليت حتصل للمسلمني باجتماعهم على الصالة من غرس احملبة 
  . واأللفة وتعليم اجلاهل ومساعدة احملتاج وغري ذلك

  أن النيب وبترك اجلماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشاة املنافقني، فعن أيب هريرة 
أثقل الصلوات على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما  {: قال

ألتومها ولو حبوا، وقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيصلي بالناس مث أنطلق 

                                 
  .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ١(
  .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ٢(
  .  )٨٥٠(مامة ، النسائي اإل  )٦٥٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(
  .  رواه مسلم) ٤(
، النسائي   )٢١٥(، الترمذي الصالة  )٦٥٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٩(البخاري األذان ) ٥(

  .  )٢٩٠(، مالك النداء للصالة   )٢/٦٥(، أمحد  )٧٨٩(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٨٣٧(اإلمامة 
  .   متفق عليه) ٦(
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  ٥٦

 من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنارمعي برجال معهم ِحزم 

{ )٢( )١(   

من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء :  قالوعن ابن مسعود 
: الصلوات حيث ينادى ن، فإن اهللا شرع لنبيكم سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى، قال

علوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق م
  . )٣(بني الرجلني حىت يقام يف الصف 

ومن الصائمني من يتجاوز باألمر فينام عن الصالة يف وقتها، وهذا من أعظم املنكرات 
إن من أخر الصالة عن وقتها بدون : وأشد اإلضاعة للصلوات حىت قال كثري من العلماء

من عمل عمال ليس عليه أمرنا  { لى مائة مرة لقول النيب عذر شرعي مل يقبل وإن ص

 فتكون مردودة غري والصالة بعد وقتها ليس عليها أمر النيب . )٥( )٤( } فهو رد

  . مقبولة
ن األقوال أن جيتنب الصائم مجيع ما حرم اهللا ورسوله م: ومن اآلداب الواجبة* 

واألفعال، فيجتنب الكذب وهو اإلخبار خبالف الواقع، وأعظمه الكذب على اهللا 
  {: ورسوله، كأن ينسب إىل اهللا أو إىل رسوله حتليل حرام أو حترمي حالل، قال اهللا تعاىل

                               
                         { )٦( 

                                 
  .   )٦٥١(ع الصالة مسلم املساجد ومواض) ١(
  .   متفق عليه) ٢(
  .  رواه مسلم) ٣(
،   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٤(

  .  )٦/٢٥٦(أمحد 
  .  رواه مسلم) ٥(
  .   ١١٧ -١١٦:  سورة النحل) ٦(
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  ٥٧

  ].  ١١٧ - ١١٦: النحل[
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من  {:  قالوعن أيب هريرة وغريه أن النيب 

إياكم والكذب، فإن الكذب  {:  من الكذب فقالوحذر النيب . )٢( )١( } النار

يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار، وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 

  . )٤( )٣( } حىت يكْتب عند اهللا كذابا

 سواء ذكرته مبا يكره يف وجيتنب الغيبة، وهي ذكرك أخاك مبا يكره يف غيبته،* 
عور واألعمى على سبيل العيب والذم، أو مبا يكره يف خلُقه كاألمحق خلقته كاألعرج واأل

 سئل عن النيب  {والسفيه والفاسق وحنوه، وسواء كان فيه ما تقول أم مل يكن؛ ألن 

أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ : قيل " ك مبا يكرههي ذكرك أخا  "  :الغيبة فقال
. )٦( )٥( } إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد بهته  " :قال

ولقد ى اهللا عن الغيبة يف القرآن وشبهها بأبشع صورة، شبهها بالرجل يأكل حلم أخيه 
   {: ميتا فقال تعاىل                      

      { )١٢: احلجرات [)٧  [ ،}  وأخرب النيب أنه مر ليلة املعراج بقوم هلم 

: قال  "  من هؤالء يا جربيل؟  "  :أظافر من نحاس خيمشون ا وجوههم وصدورهم فقال

                                 
  .  )٢/٤١٠(د ، أمح  )٣(، مسلم مقدمة   )١١٠(البخاري العلم ) ١(
  .   متفق عليه) ٢(
، أبو داود  )١٩٧١(، الترمذي الرب والصلة  )٢٦٠٧(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٧٤٣(البخاري األدب ) ٣(

  .  )٢٧١٥(، الدارمي الرقاق  )١/٤٣٢(، أمحد   )٤٦(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٨٩(األدب 
  .   متفق عليه) ٤(
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة   )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(

  .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق   )٢/٤٥٨(
  .  رواه مسلم) ٦(
  .  ١٢:   سورة احلجرات آية) ٧(
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  ٥٨

  .  رواه أبو داود)١( } هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم

 وهي من شخص إليه ليفسد بينهما،وجيتنب النميمة، وهي نقل كالم شخص يف * 
 وعن ابن عباس )٣( )٢( } ال يدخل اجلنة منام { كبائر الذنوب، قال فيها رسول 

إما لَيعذَّبان وما يعذَّبان يف كبري  " : مر بقربين فقاللنيب أن ا {رضي اهللا عنهما 

أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول، وأما اآلخر فكان ميشي ) يف أمر شاق عليهما: أي(
 والنميمة فساد للفرد واتمع وتفريق بني املسلمني، وإلقاء للعداوة )٥( )٤( } بالنميمة

   {بينهم                 { )١٠: القلم [)٦  - 

  . ، فمن نم إليك نم فيك فاحذره]  ١١
 ويف وجيتنب الغش يف مجيع املعامالت من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغريها،* 

 من فاعله غش من كبائر الذنوب، وقد تربأ النيب مجيع املناصحات واملشورات؛ فإن ال
 )٩( )٨( } من غش فليس مين {: ، ويف لفظ)٧( } من غشنا فليس منا { فقال 
الغش فإنه خديعة وخيانة وضياع لألمانة وفقد للثقة بني الناس، وكل كسب من : والغش

  . كسب خبيث حرام ال يزيد صاحبه إال بعدا من اهللا

                                 
  .  )٤٨٧٨(أبو داود األدب ) ١(
 داود األدب ، أبو )٢٠٢٦(، الترمذي الرب والصلة  )١٠٥(، مسلم اإلميان  )٥٧٠٩(البخاري األدب ) ٢(

  .   )٥/٣٩١(، أمحد  )٤٨٧١(
  .   متفق عليه) ٣(
، أبو  )٢٠٦٨(، النسائي اجلنائز  )٧٠(، الترمذي الطهارة  )٢٩٢(، مسلم الطهارة   )٢١٥(البخاري الوضوء ) ٤(

  .  )٧٣٩(، الدارمي الطهارة  )١/٢٢٥(، أمحد   )٣٤٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها   )٢٠(داود الطهارة 
  .   ليهمتفق ع) ٥(
  .   ١١ -١٠:  سورة القلم) ٦(
  .  )٢/٤١٧(، أمحد  )١٠١(مسلم اإلميان ) ٧(
  .  )٢/٢٤٢(، أمحد   )٢٢٢٤(، ابن ماجه التجارات   )١٣١٥(، الترمذي البيوع  )١٠٢(مسلم اإلميان ) ٨(
  .  رواه مسلم) ٩(
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  ٥٩

كالعود والربابة والقانون وجيتنب املعازف وهي آالت اللهو جبميع أنواعها * 
والكمنجة والبيانو والكمان وغريها؛ فإن هذه حرام وتزداد حترميا وإمثا إذا اقترنت بالغناء 

   {: بأصوات مجيلة وأغاين مثرية، قال تعاىل             

                         { )٦: لقمان [)١  [ ،

واهللا الذي ال إله غريه هو الغناء، وصح : صح عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه اآلية فقال
أيضا عن ابن عباس وابن عمر، وذكره ابن كثري عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير 

 من املعازف نزلت هذه اآلية يف الغناء واملزامري، وقد حذر النيب : وجماهد، وقال احلسن
 ليكونن من أميت أقوام يستِحلُّون الِْحر واحلرير واخلمر واملعازف { زنا فقال وقَرنها بال

{ )٣( )٢( .  

يفعلوا فعل املستحل هلا بدون : الفرج واملراد به الزنا، ومعىن يستحلون أي: فاحلر
د وقع هذا يف زمننا فكان من الناس من يستعمل هذه املعازف أو يستمعها كأا مباالة، وق

شيء حالل، وهذا مما جنح فيه أعداء اإلسالم بكيدهم للمسلمني حىت صدوهم عن ذكر 
اهللا ومهام دينهم ودنياهم، وأصبح كثري منهم يستمعون إىل ذلك أكثر مما يستمعون إىل 

 أهل العلم املتضمن لبيان أحكام الشريعة وحكمها، قراءة القرآن واألحاديث وكالم
فاحذروا أيها املسلمون نواقض الصوم ونواقصه، وصونوه عن قول الزور والعمل به، قال 

 } اجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه من مل يدع قول الزور والعمل به و

 إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب ، وقال جابر )٤( } وشرابه

                                 
  .  ٦:  سورة لقمان آية) ١(
  .   )٤٠٣٩(أبو داود اللباس ) ٢(
  .   رواه البخاري) ٣(
، ابن ماجه الصيام  )٢٣٦٢(، أبو داود الصوم   )٧٠٧(، الترمذي الصوم   )٥٧١٠(البخاري األدب ) ٤(

  .   )٢/٥٠٥(، أمحد  )١٦٨٩(
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  ٦٠

واحملارم، ودع عنك أذى اجلار، وليكن عليك وقار وسكينة، وال يكن يوم صومك ويوم 
  . فطرك سواء

 وجلميع اللهم احفظ علينا ديننا، وكف جوارحنا عما يغضبك، واغفر لنا ولوالدينا
املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  . أمجعني
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  ٦١

  الس احلادي عشر 
  يف آداب الصيام املستحبة 

احلمد هللا مبلِّغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، أمحده على 
قرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلي وأسلم على نيل اهلدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إ

نبينا حممد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أيب بكر املالزم له يف ترحاله وحلوله، وعلى عمر 
حامي اإلسالم بعزم ال خياف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البالء حني نزوله، وعلى 

 وعلى مجيع آله وأصحابه علي بن أيب طالب الذي أرهب األعداء بشجاعته قبل نصوله،
الذين حازوا قصب السبق يف فروع الدين وأصوله، ما تردد النسيم بني جنوبه ومشاله 

  . وغربه وقَبوله
هذا الس يف بيان القسم الثاين من آداب الصوم، وهي اآلداب املستحبة، : إخواين

 السحر، فقد أمر النيب السحور وهو األكل يف آخر الليل، سمي بذلك ألنه يقع يف: فمنها
روا فإن يف السحور بركة {:  به فقالحوعن عمرو بن العاص )٢( )١( } تس  أن 

 وأثىن )٤( )٣( } لكتاب أكْلة السحرفصل ما بني صيامنا وصيام أهل ا {:  قالالنيب 

سحور املؤمن التمر {:  على سحور التمر فقال مِنع { )وقال )٦( )٥  } 
 فال تدعوه ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء فإن اهللا ومالئكته السحور كله بركة

                                 
،  )٢١٤٦(، النسائي الصيام  )٧٠٨(، الترمذي الصوم  )١٠٩٥(، مسلم الصيام  )١٨٢٣(البخاري الصوم ) ١(

  .  )١٦٩٦(مي الصوم ، الدار )٣/٩٩(، أمحد  )١٦٩٢(ابن ماجه الصيام 
  .   متفق عليه) ٢(
،   )٢٣٤٣(، أبو داود الصوم  )٢١٦٦(، النسائي الصيام   )٧٠٩(، الترمذي الصوم   )١٠٩٦(مسلم الصيام ) ٣(

  .  )١٦٩٧(، الدارمي الصوم  )٤/٢٠٢(أمحد 
  .  رواه مسلم) ٤(
  .  )٢٣٤٥(أبو داود الصوم ) ٥(
  .  يصل ا إىل درجة الصحةرواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد ) ٦(
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  . )٢( )١( } يصلُّون على املتسحرين

 واالقتداء بفعله، ليكون وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النيب * 
سحوره عبادة، وأن ينوي به التقَوي على الصيام ليكون له به أجر، والسنة تأخري السحور 

أن نيب  {  فعن قتادة عن أنس بن مالك ما مل يخش طلوع الفجر؛ ألنه فعل النيب 

إىل  "   وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورمها قال نيب اهللا اهللا 
كم كان بني فراغهما من سحورمها ودخوهلما يف الصالة؟ : لنا ألنسفصلى، ق "  الصالة
 وعن عائشة رضي اهللا عنها أن بالال كان )٤( )٣( } قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية: قال

اشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حىت كلوا و { يؤذن بليل فقال النيب 

 وتأخري السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صالة الفجر، )٦( )٥( } يطلع الفجر

وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حىت يتيقن طلوع الفجر لقوله 
    {: تعاىل                     { 

، وحيكم بطلوع الفجر إما مبشاهدته يف األفق أو خبرب موثوق به بأذان ]  ١٨٧: البقرة [)٧(
  . لع الفجر أمسك وينوي بقلبه وال يتلفظ بالنية ألن التلفظ ا بدعةأو غريه، فإذا ط

مبشاهدا ومن آداب الصيام املستحبة تعجيل الفطور إذا حتقق غروب الشمس * 
 أن النيب أو غلب على ظنه الغروب خبرب موثوق به بأذان أو غريه، فعن سهل بن سعد 

                                 
  .  )٣/١٢(أمحد ) ١(
  .  ، واجلملة األوىل منه هلا شاهد يف الصحيحني إسناده قوي:  ، وقال املنذري رواه أمحد) ٢(
  .  )٣/٢٣٥(، أمحد   )٢١٥٦(، النسائي الصيام  )٥٥١(البخاري مواقيت الصالة ) ٣(
  .   رواه البخاري) ٤(
،  )٦٣٨(، النسائي األذان  )٢٠٣(، الترمذي الصالة  )١٠٩٢(م الصيام ، مسل )١٨١٩(البخاري الصوم ) ٥(

  .  )١١٩٠(، الدارمي الصالة  )١٦٤(، مالك النداء للصالة  )٢/٥٧(أمحد 
  .   رواه البخاري) ٦(
  .  ١٨٧:   سورة البقرة آية) ٧(
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لوا الفطر {:  قالجوقال )٢( )١( } ال يزال الناس خبري ما ع  فيما يرويه عن ربه 

 } والسنة أن يفطر على رطب، فإن )٤( )٣( } إن أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا 

 يفطر قبل أن يصلي على كان النيب  { عِدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس 

 )٥( } رطبات، فإن مل تكن رطبات فتمرات، فإن مل تكن مترات حسا حسوات من ماء
شراب حالل، فإن مل  فإن مل جيد رطبا وال مترا وال ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو )٦(

  . جيد شيئا نوى اإلفطار بقلبه، وال ميص إصبعه أو جيمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام
إن للصائم عند  {:  أنه قال فعن النيب وينبغي أن يدعو عند فطره مبا أحب،* 

دركان إذا أفطر يقول:  وعن معاذ بن زهرة مرسال مرفوعا)٨( )٧( } فطره دعوة ما ت :

 وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن )١٠( )٩( } اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت {

 ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا {:  كان إذا أفطر يقولالنيب 

                                 
،   )١٦٩٧(ه الصيام ، ابن ماج )٦٩٩(، الترمذي الصوم  )١٠٩٨(، مسلم الصيام  )١٨٥٦(البخاري الصوم ) ١(

  .  )١٦٩٩(، الدارمي الصوم  )٦٣٨(، مالك الصيام  )٥/٣٣٧(أمحد 
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )٢/٣٢٩(، أمحد  )٧٠٠(الترمذي الصوم ) ٣(
  .   هذا حديث حسن غريب:   ، وقال الترمذي ، وإسناده ضعيف رواه أمحد والترمذي) ٤(
  .  )٣/١٦٤(، أمحد  )٢٣٥٦(، أبو داود الصوم  )٦٩٦(الترمذي الصوم ) ٥(
  .   رواه أمحد وأبو داود والترمذي وإسناده حسن جدا) ٦(
  .   )١٧٥٣(ابن ماجه الصيام ) ٧(
، وسبب اختالفهم يف صحته اختالفهم يف  إسناده صحيح وضعفه بعضهم:  ، وقال يف الزوائد رواه ابن ماجه) ٨(

  .  مطلقا فاحلديث بذلك حسن، لكن له شواهد يف إجابة دعوة الصائم  تعيني أحد رواته
  .  )٢٣٥٨(أبو داود الصوم ) ٩(
، فاحلديث ضعيف إلرساله لكن له شاهد رمبا يقوى  ، ومعاذ بن زهرة تابعي وثَّقَه ابن حبان رواه أبو داود) ١٠(

  .  به
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{ )٢( )١( .  

 ومن آداب الصيام املستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصالة والصدقة،* 
الصائم حىت يفطر، واإلمام العادل، ودعوة : ال ترد دعومثالثة  { قال رسول اهللا 

وعزيت وجاليل : املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام وتفتح هلا أبواب السماء، ويقول الرب
كان رسول  {:  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال)٤( )٣( } ألنصرنك ولو بعد حني

  أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآناهللا 
 حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة، وكان جوده  فلَرسول اهللا )٦( )٥( }

هللا  جيمع أنواع اجلود كلها من بذل العلم والنفس واملال  يف إظهار دينه وهداية 
عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام 
جائعهم، وكان جوده يتضاعف يف رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين 
فيه على عبادم، واجلمع بني الصيام وإطعام الطعام ومها من أسباب دخول اجلنة، وعن 

. أنا: فقال أبو بكر " من أصبح منكم صائما؟ {:  قال أن النيب هريرة أيب 

فمن أطعم منكم اليوم  " :قال. أنا: قال أبو بكر  "  فمن تبع منكم اليوم جنازة؟  " :قال
. أنا: قال أبو بكر " فمن عاد منكم اليوم مريضا؟  "  :قال. أنا: كرقال أبو ب " مسكينا؟

  . )٨( )٧( }  ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنةقال النيب 

                                 
  .  )٢٣٥٧(أبو داود الصوم ) ١(
  .  رواه أبو داود وإسناده حسن) ٢(
  .   )٢/٣٠٥(، أمحد  )٢٥٢٥(الترمذي صفة اجلنة ) ٣(
  .  ، ويف احلديث ضعف ولبعضه شواهد  رواه أمحد والترمذي وابن خزمية وابن حبان) ٤(
  .   )١/٢٨٨(، أمحد  )٢٠٩٥(، النسائي الصيام  )٢٣٠٨(، مسلم الفضائل  )٦(البخاري بدء الوحي ) ٥(
  .   متفق عليه) ٦(
  .  )١٠٢٨(مسلم الزكاة ) ٧(
  .  رواه مسلم) ٨(
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أن يستحضر الصائم قدر نعمة اهللا عليه بالصيام : ومن آداب الصيام املستحبة
وا الصيام حيث وفقه له ويسره عليه حىت أمت يومه وأكمل شهره، فإن كثريا من الناس حِرم

إما مبوم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه أو بضالهلم وإعراضهم عن القيام به، فليحمد الصائم 
ربه على نعمة الصيام اليت هي سبب ملغفرة الذنوب وتكفري السيئات ورفعة الدرجات يف 

  . دار النعيم جبوار الرب الكرمي
 الغضب واالنتقام، وحتلوا بأوصاف  تأَدبوا بآداب الصيام، وختلوا عن أسباب:إخواين

السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا من الطاعة واجتناب 
  . اآلثام

  : الصائمون على طبقتني: قال ابن رجب رمحه اهللا
من ترك طعامه وشرابه وشهوته هللا تعاىل يرجو عنده عوض ذلك يف اجلنة، : إحدامها* 

هللا وعامله، واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال وال خييب معه من فهذا قد تاجر مع ا
إنك لن تدع شيئا اتقاء اهللا  {:  لرجلعامله، بل يربح أعظم الربح، قال رسول اهللا 

طَى يف اجلنة ما شاء اهللا من طعام وشراب  فهذا الصائم يع)٢( )١( } إال آتاك اهللا خريا منه

    {: ونساء، قال اهللا تعاىل                { )٣( 
نزلت يف الصائمني، ويف حديث عبد الرمحن بن مسرة : ، قال جماهد وغريه] ٢٤: احلاقة[

ورأيت رجال من أميت يلهث عطشا كلما دنا من  {:  يف منامه قالالذي رآه النيب 

  . )٤( } حوض مِنع وطُِرد فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه
                                 

  .  )٥/٧٩(أمحد ) ١(
  .  أخرجه اإلمام أمحد وهو صحيح) ٢(
  .  ٢٤:  سورة احلاقة آية) ٣(
، لكن قال ابن القيم بعد أن ساقه بتمامه يف املسألة العاشرة من كتاب  أخرجه الطرباين وهو ضعيف اإلسناد) ٤(

 أصول السنة : - يعين شيخ اإلسالم -مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يعظم أمر هذا احلديث وقال :  )الروح(
  .  تشهد له وهو من أحسن األحاديث ا هـ
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يف يا قوم أال خاِطب يف هذا الشهر إىل الرمحن؟ أال راغب فيما أعد اهللا للطائعني 
  اجلنان؟ 
ناِن مالِْجن لْكم ِردي   

  ولْيِقم ِفي ظُلْمِة اللَّيـ 
  ولْيِصلْ صوما ِبصوٍم 
  ِإنما الْعيش ِجوار الْـ 



  
  



عداِني فَلْيوالت هنع   
  ـِل ِإلَى نوِر الْقُراِن 
  ِإنَّ هذَا الْعيش فَاِن 

اِر الْأَماِن ـلَِّه ِفي د  


  
من يصوم يف الدنيا عما سوى اهللا فيحفظ الرأس وما : الطبقة الثانية من الصائمني* 

حوى والبطن وما وعى، ويذكر املوت والبلى ويريد اآلخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد 
  . فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته

ومن صام عما سوى اهللا من صام بأمر اهللا عن شهواته يف الدنيا أدركها غدا يف اجلنة، 
    {فعيده يوم لقائه                           

  ].  ٥: العنكبوت [)١( }

  . ا اليوم عن شهوات اهلوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاءيا معشر التائبني صومو
اللهم جمل بواطننا باإلخالص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه، 
اللهم أيقظنا من الغفالت، ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا 

األموات، برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا ولوالدينا وجلميع املسلمني األحياء منهم و
  . وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

                                 
  .  ٥:  سورة العنكبوت آية) ١(
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  الس الثاين عشر 
  يف النوع الثاين من تالوة القرآن 

احلمد هللا معطي اجلزيل ملن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب ملن أعرض عن ذكره 
د من شاء بعدله فواله ما تواله، أنزل وعصاه، اجتىب من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبع

القرآن رمحة للعاملني ومنارا للسالكني، فمن متسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده 
وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه، أمحده على ما تفضل به من اإلحسان وأعطاه، وأشكره 

 أن ال إله إال اهللا على نعمه الدينية والدنيوية وما أجدر الشاكر باملزيد وأَولَاه، وأشهد
وحده ال شريك له، الكامل يف صفاته، العايل عن النظراء واألشباه، وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله الذي اختاره على اخللق واصطفاه، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني 

  . هلم بإحسان ما انشق الصبح وأشرق ضياه، وسلم تسليما
وهي تالوة لفظه : امس أن تالوة القرآن على نوعنيسبق يف الس اخل: إخواين

  . قراءته، وتقدم الكالم عليها هناك
بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعال للمأمورات وتركا تالوة حكمه : والنوع الثاين

   .للمنهيات
{: وهذا النوع هو الغاية الكربى من إنزال القرآن كما قال تعاىل          

                 { )وهلذا درج السلف ] ٢٩: ص [)١ ،

الصاحل رضي اهللا عنهم على ذلك يتعلَّمون القرآن، ويصدقون به، ويطبقون أحكامه تطبيقا 
حدثنا الذين كانوا : إجيابيا عن عقيدة راسخة، قال أبو عبد الرمحن السلمي رمحه اهللا

عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها أم كانوا إذا تعلموا من : يقِْرئُوننا القرآن
فتعلمنا :  عشر آيات مل يتجاوزوها حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالواالنيب 

  . القرآن والعلم والعمل مجيعا

                                 
  .  ٢٩:  سورة ص آية) ١(
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  {:  قال اهللا تعاىلمدار السعادة والشقاوة،وهذا النوع من التالوة هو الذي عليه 
                              

                            
                        
                           
         { )اهللا يف هذه اآليات ]  ١٢٧ - ١٢٣: طه [)١ نيفب ،

الكرمية ثواب املتِبعني هلداه الذي أوحاه إىل رسله، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين 
  . عقاب املعرضني عنه

ونفْي الضالل والشقاء عنهم يتضمن أما ثواب املتبعني له فال يضلون وال يشقون، 
  . نيا واآلخرةكمال اهلداية والسعادة يف الد

وأما عقاب املعرضني عنه املتكبرين عن العمل به، فهو الشقاء والضالل يف الدنيا 
واآلخرة، فإن له معيشة ضنكا، فهو يف دنياه يف هم وقلق نفس، ليس له عقيدة صحيحة، 

  {وال عمل صاحل                          { )٢( 
، وهو يف قربه يف ضيق وضنك، قد ضيق عليه قربه حىت ختتلف ]  ١٧٩: األعراف[

    {أضالعه، وهو يف حشره أعمى ال يبصر            
                                 

              { )فهم ملا عموا يف الدنيا ] ٩٧: اإلسراء [)٣ ،

  {عن رؤية احلق وصموا عن مساعه وأمسكوا عن النطق به           

                                 
  .   ١٢٧ - ١٢٣:  سورة طه) ١(
  .  ١٧٩:  سورة األعراف آية) ٢(
  .  ٩٧:  سورة اإلسراء آية) ٣(
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                           { )١( 

، جازاهم اهللا يف اآلخرة مبثل ما كانوا عليه يف الدنيا، وأضاعهم كما أضاعوا ] ٥: فصلت[
  {شريعته                       

          { )١٢٦ - ١٢٥: طه [)٢  [ ،}        { 
   {، ]  ٢٦: النبأ [)٣(                       

              { )وعن مسرة ] ٨٤: القصص [)٤ ،

 أقبل -صالة الغداة :  ويف لفظ- كان إذا صلى صالة أن النيب  { بن جندب 

. رأى أحد قَصهافإن : قال  "  من رأى منكم الليلة رؤية؟ " :علينا بوجهه فقال
. ال: قلنا  "  هل رأى أحد منكم رؤية؟ " :فسألنا يوما فقال". ما شاء اهللا   " :فيقول
فانطلقنا حىت أتينا على  " :)فساق احلديث وفيه(  "  لكين رأيت الليلة رجلني أتياين  " :قال

رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه 
ه كما فيه احلجر هاهنا فيتبع احلجر فيأخذه فال يرجع إىل الرجل حىت يصبح رأسدهدت

ما هذا؟ فقاال ! سبحان اهللا : كان، مث يعود عليه فيفعل به مثلما فعل به املرة األوىل، فقلت
أما الرجل الذي أتيت عليه يثْلغ رأسه باحلجر فهو  " :)فذكر احلديث وفيه( " انطِلق: يل

  . )٦( )٥( } يأخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة املكتوبةالرجل 

 خطب الناس يف حجة الوداع أن النيب  {وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

                                 
  .  ٥:  سورة فصلت آية) ١(
  .  ١٢٦ -١٢٥:  سورة طه) ٢(
  .  ٢٦:   سورة النبأ آية) ٣(
  .  ٨٤:  سورة القصص آية) ٤(
  .   )٥/٩(، أمحد  )١٣٢٠(البخاري اجلنائز ) ٥(
  .   رواه البخاري) ٦(
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ولكن رضي أن يطَاع فيما سوى ذلك إن الشيطان قد يئس أن يعبد يف أرضكم   "  :فقال
: مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا، إين تركت فيكم ما إن متسكتم به فلن تضلوا أبدا

قال رسول :  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال)٢( )١( } كتاب اهللا وسنة نبيه

يمثَّل القرآن يوم القيامة رجال فيؤتى بالرجل قد محله فخالف أمره فيمثَّل له  { اهللا 

يا رب حملته إياي فبئس احلامل تعدى حدودي، وضيع فرائضي، وركب : خصما فيقول
 بيده شأنك به، فيأخذه: معصييت، وترك طاعيت، فما يزال يقذف عليه باحلجج حىت يقال

 أن النيب  وعن أيب مالك األشعري )٣( } فما يرسله حىت يكبه على منخره يف النار

وقال ابن مسعود )٥( )٤( } القرآن حجة لك أو عليك {:  قال  القرآن شافع 

  . )٦(ه إىل النار مشفَّع، فمن جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلف ظهره ساق
فيا من كان القرآن خصمه كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل ملن شفعاؤه 

عباد اهللا هذا كتاب اهللا يتلَى بني أيديكم ويسمع، وهو . خصماؤه يوم تربح البضاعة
القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فال أذن تسمع، وال عني 

 قلب خيشع، وال امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفَع، قلوب خلت من التقوى تدمع، وال
فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي ال تبصر وال تسمع، كم تتلَى علينا 
آيات القرآن وقلوبنا كاحلجارة أو أشد قسوة، وكم يتواىل علينا شهر رمضان وحالنا فيه 

                                 
  .   )٣٠٥٥(ابن ماجه املناسك ) ١(
، وقد روى اإلمام أمحد حنو اجلملة األوىل منه من حديث أيب هريرة رضي  صحيح اإلسناد:  رواه احلاكم وقال) ٢(

  .  اهللا عنه
، فإن ثبت أنه حسن فاملمثل قراءة القارئ أو جزاؤها ومها  ل عن احلافظ ابن حجر حتسينهضعيف ونق) ٣(

  .  إن التمثيل يقتضي أن املمثل به غري املمثل فال يستلزم أن خيلق القرآن:  ، أو يقال خملوقان
د ، أمح  )٢٨٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٥١٧(، الترمذي الدعوات  )٢٢٣(مسلم الطهارة ) ٤(

  .  )٦٥٣(، الدارمي الطهارة   )٥/٣٤٤(
  .  رواه مسلم) ٥(
  .  وقد رِوي عنه مرفوعا إىل النيب) ٦(
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اب منا ينتهي عن الصبوة، وال الشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق كحال أهل الشقوة، ال الشب
بأهل الصفوة، أين حنن من قوم إذا مسعوا داعي اهللا أجابوا الدعوة، وإذا تِليت عليهم آياته 

  . وجلت قلوم وجلتها جلْوة؟ أولئك قوم أنعم اهللا عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة
ئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس ينامون، وبنهاره إذ  ينبغي لقارقال ابن مسعود 

الناس يفِْطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس خيلطون، وبصمته إذ الناس 
  . خيوضون، وخبشوعه إذ الناس خيتالون، وحبزنه إذ الناس يفرحون

   نفس فاز الصاحلون بالتقى يا
 مهنيا حسنهم والليل قد أَج  

وا بالذكر يف ليلهمو تمنر  
 غَتم للذكر قد تفَرقلو  
  أسحارهم بنورهم قد أشرقت 
  قد حفظوا صيامهم من لغوهم 
  وحيِك يا نفس أال تيقَِّظي 
  مضى الزمان يف تواٍن وهوى 



  
  
  
  
  
  



   احلق وقليب قد عِمي وأبصروا
  ونورهم يفوق نور األجنِم 
   فعيشهم قد طاب بالترنِم

  دموعهم كلؤلؤ منتظِم 
  وِخلَع الغفران خري الِقسِم 
  وخشعوا يف الليل يف ذكرِهِم 
  للنفع قبل أن تِزلَّ قدمي 
  فاستدركي ما قد بِقي واغتنمي 


  

احفظوا القرآن قبل فوات اإلمكان، وحافظوا على حدوده من التفريط : إخواين
  . مللك الديانوالعصيان، واعلموا أنه شاهد لكم أو عليكم عند ا

ليس ِمن شكر نعمة اهللا بإنزاله أن نتخذه وراءنا ظهريا، وليس من تعظيم حرمات اهللا 
   {أن تتخذ أحكامه سخريا،                 
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   { )٣١ - ٢٧: الفرقان [)١  .[  

اللهم ارزقنا تالوة كتابك حق التالوة، واجعلنا ممن نال به الفالح والسعادة، اللهم 
ارزقنا إقامة لفظه ومعناه، وحفظ حدوده ورعاية حرمته، اللهم اجعلنا من الراسخني يف 

ولوالدينا العلم، املؤمنني مبحكمه ومتشاه، تصديقا بأخباره وتنفيذا ألحكامه، واغفر لنا 
وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

  . وصحبه أمجعني

                                 
  .  ٣١ -٢٧:   سورة الفرقان) ١(
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  الس الثالث عشر 
  يف آداب قراءة القرآن 

احلمد هللا الذي لشرعه خيضع من يعبد، ولعظمته خيشع من يركع ويسجد، ولطيب 
به يبذل ااهد نفسه وجيهد، يتكلم سبحانه مناجاته يسهر املتهجد وال يرقد، ولطلب ثوا

بكالٍم يِجلُّ أن يشابه كالم املخلوقني ويبعد، ومن كالمه كتابه املرتل على نبيه أمحد نقرؤه 
ليال وارا ونردد، فال خيلق عن كثرة الترداد وال يملُّ وال يفَند، أمحده محد من يرجو 

ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة من الوقوف على بابه غري مشرد، وأشهد أ
أخلص هللا وتعبد، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى 
اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر الصديق الذي مأل قلوب مبغضيه قرحات تنفد، وعلى عمر 

جاءته الشهادة فلم يتردد، وعلى الذي مل يزل يقَوي اإلسالم ويعضد، وعلى عثمان الذي 
علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه وحيصد، وعلى سائر آله وأصحابه صالة مستمرة 

  . على الزمان املؤبد، وسلم تسليما
إن هذا القرآن الذي بني أيديكم تتلونه وتسمعونه وحتفظونه وتكتبونه، هو : إخواين

، وهو حبله املتني، وصراطه املستقيم، وهو كالم ربكم رب العاملني، وإله األولني واآلخرين
الذكر املبارك والنور املبني، تكلَّم اهللا به حقيقة على الوصف الذي يليق جبالله وعظمته، 

 ليكون وألقاه على جربيل األمني أحد املالئكة الكرام املقربني، فرتل به على قلب حممد 
: ظيمة لتعظموه وحتترموه فقال تعاىلمن املنذرين بلسان عريب مبني، وصفه اهللا بأوصاف ع

}                           { 
   {، ] ١٨٥ :البقرة [)١(              { )آل  [)٢

  {، ] ٥٨: عمران                         

                                 
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ١(
  .  ٥٨:  سورة آل عمران آية) ٢(
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   {، ] ١٧٤: النساء [)١( }                

               { )١٦ - ١٥: املائدة [)٢ [ ،}        
                          

        { )٣٧: يونس [)٣ [ ،}               

                { )٥٧: يونس [)٤  .[  

}                      { )هود [)٥ :

١ [ ،}                    { )٩: احلجر [)٦  [ ،}    
                                     

             { )٨٨ - ٨٧: احلجر [)٧  [ ،}  
                              { )٨( 

   {، ] ٨٩: النحل[                   
                                  

  {، ]  ١٠ - ٩: اإلسراء [)٩( }                  

                                 
  .  ١٧٤:  سورة النساء آية) ١(
  .   ١٦ -١٥:  سورة املائدة) ٢(
  .  ٣٧:  سورة يونس آية) ٣(
  .  ٥٧:  سورة يونس آية) ٤(
  .  ١:  سورة هود آية) ٥(
  .  ٩:  سورة احلجر آية) ٦(
  .  ٨٨ - ٨٧:  سورة احلجر) ٧(
  .   ٨٩:  سورة النحل آية) ٨(
  .  ١٠ - ٩:  سورة اإلسراء) ٩(
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          { )٨٢: اإلسراء [)١ [ ،}            
                                

 { )٨٨: اإلسراء [)٢ [ ،}                     

                   { )٤ - ٢: طه [)٣  .[  

}                      { )٤( 

  {، ]  ١: الفرقان[                           
                               

              { )١٩٧ - ١٩٢: الشعراء [)٥ [ ،}   

                      { )٢١٠: الشعراء [)٦ - 

٢١١ [ ،}                  { )العنكبوت [)٧ :

٤٩  [ ،}                          

     { )٧٠ - ٦٩: يس [)٨ [ ،}                 

             { )٢٩: ص [)٩   .[  

                                 
  .  ٨٢:  سورة اإلسراء آية) ١(
  .  ٨٨:  سورة اإلسراء آية) ٢(
  .  ٤ - ٢:  سورة طه) ٣(
  .  ١:  رة الفرقان آيةسو) ٤(
  .  ١٩٧ - ١٩٢:   سورة الشعراء) ٥(
  .  ٢١١ - ٢١٠:   سورة الشعراء) ٦(
  .  ٤٩:  سورة العنكبوت آية) ٧(
  .  ٧٠ - ٦٩:  سورة يس) ٨(
  .  ٢٩:  سورة ص آية) ٩(
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}         { )٦٧: ص [)١ [ ،}              
                            

          { )٢٣: الزمر [)٢ [ ،}         
                                   

   { )٤٢ - ٤١: فصلت [)٣  [ ،}            
                              

    { )٥٢: الشورى [)٤ [ ،}                   { )٥( 
  {، ] ٤: الزخرف[                { )٦( 

  {، ] ٢٠: اجلاثية[         { )١: ق [)٧  [ ،}        
                              

                    { )٨٠ - ٧٥: الواقعة [)٨ [ ،

}                                

              { )وقال تعاىل عن ] ٢١: احلشر [)٩ ،

                                 
  .  ٦٧:  سورة ص آية) ١(
  .   ٢٣:  سورة الزمر آية) ٢(
  .  ٤٢ - ٤١:  سورة فصلت) ٣(
  .  ٥٢:   آيةسورة الشورى) ٤(
  .  ٤:  سورة الزخرف آية) ٥(
  .  ٢٠:  سورة اجلاثية آية) ٦(
  .   ١:  سورة ق آية) ٧(
  .   ٨٠ - ٧٥:  سورة الواقعة) ٨(
  .   ٢١:  سورة احلشر آية) ٩(
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  {: اجلن                             { )١( 
  {: ، وقال تعاىل] ١: اجلن[             { )٢( 

  ].   ٢٢ - ٢١: الربوج[
فهذه األوصاف العظيمة الكثرية اليت نقلناها وغريها مما مل ننقله تدل كلها على عظمة 
  . هذا القرآن، ووجوب تعظيمه والتأدب عند تالوته، والبعد حال قراءته عن الْهزء واللعب

 ألن تالوة القرآن من العبادات اجلليلة فمن آداب التالوة إخالص النية هللا تعاىل فيها؛
  {: كما سبق بيان فضلها، وقد قال اهللا تعاىل         { )٣( 

  {:  وقال تعاىل،]  ١٤: غافر[               { )٤( 
 من قبل أن يأيت قوم اقرءوا القرآن وابتغوا به وجه اهللا  { ، وقال النيب ] ٥: البينة[

 ومعىن يتعجلونه يطلبون به أجر )٦( )٥( } يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونه

  . الدنيا
شع عند ذلك  وخيأن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه،: ومن آداا* 

  . قلبه، ويستحضر بأن اهللا خياطبه يف هذا القرآن ألن القرآن كالم اهللا عز وجل
 وال يقرأ ألن هذا من تعظيم كالم اهللا أن يقرأ القرآن على طهارة : ومن آداا* 

القرآن وهو جنب حىت يغتسل إن قدر على املاء، أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال 
 وللجنب أن يذكر اهللا ويدعوه مبا يوافق القرآن إذا مل يقصد القرآن، املاء ملرض أو عدم،

                                 
  .  ١:  سورة اجلن آية) ١(
  .  ٢٢ - ٢١:  سورة الربوج) ٢(
  .  ١٤:   سورة غافر آية) ٣(
  .  ٥:  سورة البينة آية) ٤(
  .  )٣/٣٥٧(، أمحد  )٨٣٠(أبو داود الصالة ) ٥(
  .   ، وإسناده حسن رواه أمحد) ٦(
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ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت : مثل أن يقول
  . الوهاب
 أو يف جممع ال ينصت فيه أن ال يقرأ القرآن يف األماكن املستقذرة،: ومن آداا* 

لك إهانة له، وال جيوز أن يقرأ القرآن يف بيت اخلالء وحنوه مما لقراءته ألن قراءته يف مثل ذ
  . أعد للتبول أو التغوط ألنه ال يليق بالقرآن الكرمي

: لقوله تعاىلأن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة : ومن آداا* 
}                         { )٩٨: النحل [)١ [ ،

ولئال يصده الشيطان عن القراءة أو كماهلا، وأما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء 
سورة التوبة فإنه ليس يف السورة فال يبسِمل، وإن كان من أول السورة فليبسمل إال يف 

أوهلا بسملة؛ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم أشكل عليهم حني كتابة املصحف هل هي 
سورة مستقلة أو بقية األنفال؟ ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا االجتهاد هو املطاِبق 

 للواقع بال ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت يف أوهلا لبقيت حمفوظة حبفظ اهللا 

  {: قوله تعاىلل                  { )٩: احلجر [)٢  .[  

 أن النيب  حلديث أيب هريرة أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به،: ومن آداا* 
ى ) ما استمع لشيء: أي(ما أذن اهللا لشيء  {:  قالنغتكما أذن لنيب حسن الصوت ي

 يقرأ يف مسعت النيب :  قالوعن جبري بن مطعم  { )٤( )٣( } بالقرآن جيهر به

                                 
  .   ٩٨:  سورة النحل آية) ١(
  .  ٩:  سورة احلجر آية) ٢(
، أبو داود   )١٠١٧(، النسائي االفتتاح  )٧٩٢(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٧١٠٥(البخاري التوحيد ) ٣(

  .  )٣٤٩٧( الدارمي فضائل القرآن ، )٢/٢٨٥(، أمحد  )١٤٧٣(الصالة 
  .   متفق عليه) ٤(
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 لكن إن كان )٢(  )١( } املغرب بالطور فما مسعت أحد أحسن صوتا أو قراءة منه

حول القارئ أحد يتأذى جبهره يف قراءته كالنائم واملصلي وحنومها فإنه ال جيهر جهرا 
ناس وهم يصلون وجيهرون بالقراءة  خرج على اليشوش عليه أو يؤذيه؛ ألن النيب 

إن املصلي يناجي ربه فلينظر مبا يناجيه به وال جيهر بعضكم على بعض يف  {: فقال

  . )٤( )٣( } القرآن

  {:  لقوله تعاىلأن يرتل القرآن ترتيال،: ومن آداا*            { 
، فيقرأه بتمهل بدون سرعة؛ ألن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقومي ] ٤: املزمل [)٥(

كانت :  فقالأنه سئل عن قراءة النيب  { حروفه وألفاظه، فعن أنس بن مالك 

 { )٧( )٦( } مدا، مث قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم، ميد بسم اهللا وميد الرمحن وميد الرحيم
  {كان يقَطِّع قراءته آية آية، :  فقالتوسئلت أم سلمة رضي اهللا عنها عن قراءة النيب 

                               

  { )وقال ابن مسعود )٩( } )٨  َّذذُّوه ه ال تنثروه نثر الرمل وال 
                                 

، أبو داود الصالة  )٩٨٧(، النسائي االفتتاح  )٤٦٣(، مسلم الصالة   )٤٥٧٣(البخاري تفسري القرآن ) ١(
،  )١٧٢(، مالك النداء للصالة  )٤/٨٣(، أمحد   )٨٣٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨١١(

  .  )١٢٩٥(الدارمي الصالة 
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )١٧٨(، مالك النداء للصالة  )٤/٣٤٤(أمحد ) ٣(
  .  وهو حديث صحيح:  ، قال ابن عبد الرب رواه مالك يف املوطأ) ٤(
  .  ٤:  سورة املزمل آية) ٥(
 ، ابن ماجه إقامة )١٤٦٥(، أبو داود الصالة  )١٠١٤(، النسائي االفتتاح  )٤٧٥٩(البخاري فضائل القرآن ) ٦(

  .  )٣/١١٩(، أمحد   )١٣٥٣(الصالة والسنة فيها 
  .   رواه البخاري) ٧(
  .   ٤ - ١:   سورة الفاحتة) ٨(
  .  رواه أمحد وأبو داود والترمذي) ٩(



  جمالس شهر رمضان 

  ٨٠

الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، وال يكن هم أحدكم آخر السورة، وال 
بإسقاط بعض احلروف أو إدغام ما ال يصح : بأس بالسرعة اليت ليس فيها إخالل باللفظ

  . كان فيها إخالل باللفظ فهي حرام ألا تغيري للقرآنإدغامه، فإن 
وهو على وضوء يف أي وقت كان من أن يسجد إذا مر بآية سجدة : ومن آداا* 

سبحان ريب األعلى، ويدعو، مث يرفع من السجود : ليل أو ار، فيكبر للسجود ويقول
لسجود يف أثناء الصالة فإنه  إال أن يكون ابدون تكبري وال سالم، ألنه مل يرد عن النيب 

 أنه كان يكرب كلما خفض حلديث أيب هريرة  {يكرب يف الصالة إذا سجد وإذا قام 

 {:  قال  وعن ابن مسعود)٢( )١( }  كان يفعل ذلكورفع، ويحدث أن النيب 
 وهذا يعم سجود الصالة )٤( )٣( }  يكرب يف كل رفع وخفض وقيام وقعودرأيت النيب 

  . وسجود التالوة يف الصالة
  . هذه بعض آداب القراءة فتأَدبوا ا واحرصوا عليها وابتغوا ا من فضل اهللا

م اجعلنا من املعظِّمني حلرمتك، الفائزين باتك، الوارثني جلناتك، واغفر لنا الله
ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

  . وعلى آله وصحبه أمجعني

                                 
، مالك النداء  )٢/٢٣٦(، أمحد   )١١٥٥(، النسائي التطبيق  )٣٩٢(، مسلم الصالة  )٧٥٢(البخاري األذان ) ١(

  .  )١٦٨(للصالة 
  .  مرواه مسل) ٢(
  .  )١٢٤٩(، الدارمي الصالة  )١١٤٩(، النسائي التطبيق   )٢٥٣(الترمذي الصالة ) ٣(
  .   رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححه) ٤(
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  ٨١

  الس الرابع عشر 
  يف مفطرات الصوم 

ونه، العامل بسر العبد وجهره وظنونه، املتفرد احلمد هللا املطَِّلع على ظاهر األمر ومكن
بإنشاء العامل وإبداع فنونه، املدبر لكل منهم يف حركته وسكونه، أحسن كلَّ شيء وخلق، 
وفتق األمساع وشق الْحدق، وأحصى عدد ما يف الشجر من ورق، يف أعواده وغصونه، 

وأطلعها، يف حندس الليل مد األرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم 
  {ودجونه، أنزل القطر وبال رذاذا، فأنقذ به البذور من اليبس إنقاذا      

          { )أمحده على جوده وإحسانه، ]  ١١: لقمان [)١ ،

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله املؤيد بربهانه، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر يف مجيع شأنه، وعلى عمر 

باب خيرب مقلق كسرى يف إيوانه، وعلى عثمان ساهر ليله يف قرآنه، وعلى علي قالع 
ومزلِْزل حصونه، وعلى آله وأصحابه اتهِد كُلٌّ منهم يف طاعة ربه يف حركته وسكونه، 

  . وسلم تسليما

  {: قال اهللا تعاىل: إخواين                  
                                  

لصوم، وذكر ذكر اهللا يف هذه اآلية الكرمية أصول مفَطِّرات ا].  ١٨٧: البقرة [)٢( }

  .  يف السنة متام ذلكالنيب 
  : والْمفَطِّرات سبعة أنواع

وهو إيالج الذكر يف الفرج، وهو أعظمها وأكربها إمثا، فمىت جامع اجلماع : األول* 
الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفال، مث إن كان يف ار رمضان والصوم واجب عليه 

                                 
  .   ١١:  سورة لقمان آية) ١(
  .  ١٨٧:   سورة البقرة آية) ٢(
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  ٨٢

 وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني لزمه مع القضاء الكفّارة املغلّظة،
ال يفطر بينهما إال لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كاملرض والسفر 
لغري قصد الفطر، فإن أفطر لغري عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد 

 فإطعام ستني مسكينا، لكل مسكني ليحصل التتابع، فإن مل يستطع صيام شهرين متتابعني
نصف كيلو وعشرة غرامات من البر اجليد وجيزي الرز عن الرب لكن جتب مالحظة الوزن، 

ويف . فإن كان الرز أثقل ِزيد يف وزنه بقدره، وإن كان أخف نقص من وزنه بقدر
هل جتد   " : عن ذلك فقالأن رجال وقع بامرأته يف رمضان فاستفىت النيب  {: احلديث

يعين متتابعني كما يف الروايات  ()١( } هل تستطيع صيام شهرين؟: قال. ال: قال " رقبة؟

 وهو يف الصحيحني )٣( )٢( } م ستني مسكينافأطع " :قال. ال: قال {، )األخرى

  . مطَوال
 ألن هذا من إنزال املين باختياره بتقبيل أو ملس أو استمناء أو غري ذلك؛: الثاين* 

عامه يدع ط {: الشهوة اليت ال يكون الصوم إال باجتناا كما جاء يف احلديث القدسي

 فأما التقبيل واملس بدون إنزال فال يفطِّر، حلديث )٥( )٤( } وشرابه وشهوته من أجلي

 كان يقَبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أن النيب  {: عائشة رضي اهللا عنها

                                 
،  )٢٣٩٠(ود الصوم ، أبو دا )٧٢٤(، الترمذي الصوم  )١١١١(، مسلم الصيام  )٦٤٣٦(البخاري احلدود ) ١(

  .   )١٧١٦(، الدارمي الصوم  )٦٦٠(، مالك الصيام  )٢/٢٨١(، أمحد  )١٦٧١(ابن ماجه الصيام 
، أبو   )٧٢٤(، الترمذي الصوم  )١١١١(، مسلم الصيام  )٢٤٦٠(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٢(

، الدارمي  )٦٦٠(، مالك الصيام  )٢/٢٨١(، أمحد  )١٦٧١(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٩٠(داود الصوم 
  .  )١٧١٦(الصوم 

  .  رواه مسلم) ٣(
  .  )١٦٣٨(، ابن ماجه الصيام  )١٧٩٥(البخاري الصوم ) ٤(
  .   رواه البخاري) ٥(
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  ٨٣

 أيقَبل أنه سأل النيب  { وعن عمر بن أيب سلمة )٢( )١( } ملَكَكُم إلربهكان أَ

 كان يصنع ، فأخربته أن النيب - يعين أم سلمة - "  سل هذه  " الصائم؟ فقال النيب 
يا رسول اهللا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النيب : ذلك، فقال

  "  لكن إن كان الصائم خيشى على )٤( )٣( } أما واهللا إين ألتقاكم هللا وأخشاكم له 

نفسه من اإلنزال بالتقبيل وحنوه أو من التدرج بذلك إىل اجلماع لعدم قوته على كبح 
ئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد، ولذلك أمر شهوته، فإن التقبيل وحنوه حيرم حين

 املتوضئ باملبالغة يف االستنشاق إال أن يكون صائما خوفا من تسرب املاء إىل النيب 
  . جوفه

 ألن االحتالم بغري وأما اإلنزال باالحتالم أو بالتفكري ارد عن العمل فال يفطِّر؛
إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به  { قوله اختيار الصائم، وأما التفكري فمعفو عنه ل

  . )٦( )٥( } أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم

 وهو إيصال الطعام أو الشراب إىل اجلوف من طريق الفم األكل أو الشرب،: الثالث
    {:  املأكول أو املشروب، لقوله تعاىلأو األنف أيا كان نوع    

                               { )٧( 

                                 
،  )٢٣٨٢(، أبو داود الصوم  )٧٢٩(، الترمذي الصوم  )١١٠٦(، مسلم الصيام   )١٨٢٧(البخاري الصوم ) ١(

  .  )٦٣٤(، الدارمي املقدمة  )٦٤٦(، مالك الصيام  )٦/١٢٦(محد ، أ )١٦٨٧(ابن ماجه الصيام 
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )٦/٣١٨(، أمحد  )١١٠٨(، مسلم الصيام  )٣١٦(البخاري احليض ) ٣(
  .  رواه مسلم) ٤(
،  )٣٤٣٥(، النسائي الطالق  )١١٨٣(، الترمذي الطالق  )١٢٧(، مسلم اإلميان  )٤٩٦٨(البخاري الطالق ) ٥(

  .  )٢/٣٩٣(، أمحد  )٢٠٤٠(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٠٩( داود الطالق أبو
  .   متفق عليه) ٦(
  .  ١٨٧:   سورة البقرة آية) ٧(
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  ٨٤

 يف حديث لقيط بن ، والسعوط يف األنف كاألكل والشرب لقوله ] ١٨٧: البقرة[
 فأما شم الروائح فال يفطِّر )٢( )١( } وبالغ يف االستنشاق، إال أن تكون صائما {: صربة

  .  للرائحة جرم يدخل إىل اجلوفألنه ليس
  : ما كان مبعىن األكل والشراب وهو شيئان: الرابع* 
مثل أن يصاب برتيف فيحقن به دم فيفطر بذلك؛ حقن الدم يف الصائم : أحدمها* 

  . )٣(ألن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك حبقن الدم فيه 
فإذا تناوهلا أفطر؛  يكْتفَى ا عن األكل والشرب اإلبر املغذِّية اليت: الشيء الثاين

ألنه وإن مل تكن أكال وشربا حقيقة، فإا مبعنامها، فثبت هلا حكمهما، فأما اإلبر غري 
املغذية فإا غري مفطرة سواء تناوهلا عن طريق العضالت أو عن طريق العروق، حىت ولو 

ست أكال وال شربا وال مبعنامها فال يثبت هلا وجد حرارا يف حلقه فإا ال تفطر؛ ألا لي
لو : حكمهما، وال عربة بوجود الطعم يف احللق يف غري األكل والشرب، ولذا قال فقهاؤنا

لطخ باطن قدمه حبنظل فوجد طعمه يف حلقه مل يفطر، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
ن املفطر الذي جعله اهللا ورسوله ليس يف األدلة ما يقتضي أ): حقيقة الصيام(اهللا يف رسالة 

مفطرا هو ما كان واصال إىل دماغ أو بدن، أو ما كان داخال من منفَذ، أو واصال إىل 
جوف وحنو ذلك من املعاين اليت جيعلها أصحاب هذه األقاويل هي مناط احلكم عند اهللا 

 الوصف، كان وإذا مل يكن دليل على تعليق اهللا ورسوله احلكم على هذا: ورسوله، قال
انتهى كالمه رمحه . إن اهللا ورسوله إمنا جعال هذا مفطرا هلذا قوال بال علم: قول القائل

  . اهللا

                                 
، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١٤٢(، أبو داود الطهارة  )٨٧(، النسائي الطهارة  )٧٨٨(الترمذي الصوم ) ١(

  .   )٤/٢١١(، أمحد  )٤٠٧(
  .  رمذيرواه اخلمسة وصححه الت) ٢(
، واألصل  هذا ما كنت أراه من قبل مث ظهر يل أن حقن الدم ال يفطر؛ ألنه ليس أكال وال شربا وال مبعنامها) ٣(

  .  بقاء صحة الصوم حىت يتبني فساده؛ ألن من القواعد املقررة أن اليقني ال يزول بالشك
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 أَفْطَر احلاجم واحملجوم {  لقول النيب إخراج الدم باحلجامة،: النوع اخلامس* 

ثر فقهاء احلديث، ويف معىن إخراج الدم باحلجامة  وهذا مذهب اإلمام أمحد وأك)٢( )١( }

إخراجه بالفصد وحنوه مما يؤثِّر على البدن كتأثري احلجامة، وعلى هذا فال جيوز للصائم 
صوما واجبا أن يتربع بإخراج دمه الكثري الذي يؤثر على البدن تأثري احلجامة إال أن يوجد 

ى الصائم بسحب الدم منه فيجوز مضطر له ال تندفع ضرورته إال به، وال ضرر عل
للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي، وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو 
قلع السن أو شق اجلرح أو حتليل الدم أو غرز اإلبرة وحنوها فال يفطر ألنه ليس حبجامة 

  . وال مبعناها إذ ال يؤثر يف البدن كتأثري احلجامة
دا وهو إخراج ما يف املعدة من طعام أو شراب عن طريق التقيؤ عم: السادس* 
 } من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض {  لقول النيب الفم،

صر بطنه أو غمز حلقه، غلبه، ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كع:  ومعىن ذرعه)٤( )٣(
أو بالشم مثل أن بشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إىل شيء ليقيء به فيفطر 
بذلك كله، أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه ال يضر، وإذا راجت معدته مل يلزمه 

  . منع القيء ألن ذلك يضره، ولكن يتركه فال حياول القيء وال منعه
أليس إذا  {:  يف املرأة لقول النيب خروج دم احليض والنفاس،: السابع* 

، فمىت رأت دم احليض أو النفاس فسد صومها سواء )٥( } حاضت مل تصلِّ ومل تصم؟

 ومل يربز إال يف أول النهار أم يف آخره ولو قبل الغروب بلحظة، وإن أحست بانتقال الدم
                                 

  .  )٣/٤٦٥(، أمحد  )٧٧٤(الترمذي الصوم ) ١(
  .  ليس يف الباب أصح منه:  ، قال البخاري ود من حديث شداد بن أوسرواه أمحد وأبو دا) ٢(
،  )٢/٤٩٨(، أمحد  )١٦٧٦(، ابن ماجه الصيام   )٢٣٨٠(، أبو داود الصوم  )٧٢٠(الترمذي الصوم ) ٣(

  .  )١٧٢٩(الدارمي الصوم 
  .  رواه اخلمسة إال النسائي وصححه احلاكم) ٤(
  .  )١٢٨٨(إقامة الصالة والسنة فيها ، ابن ماجه  )٢٩٨(البخاري احليض ) ٥(
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  . بعد الغروب فصومها صحيح
وحيرم على الصائم تناول هذه املفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان 
والكفارة والنذر إال أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض وحنومها؛ ألن من تلبس 
ليه بواجب لزمه إمتامه إال لعذر صحيح، مث إن تناوهلا يف ار رمضان لغري عذر وجب ع

اإلمساك بقية اليوم والقضاء، وإال لزمه القضاء دون اإلمساك، أما إن كان صومه تطوعا 
  . فإنه جيوز له الفطر ولو بدون عذر ولكن الْأَولَى اإلمتام

 حافظوا على الطاعات، وجانبوا املعاصي واحملرمات، وابتهلوا إىل فاطر :إخواين
 جزيل اهلبات، واعلموا أنه ليس لكم األرض والسماوات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه

من دنياكم إال ما أمضيتموه يف طاعة موالكم، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات األوان، واملراحبة 
  . املراحبة قبل حلول اخلسران

اللهم وفقنا الغتنام األوقات، واشغلنا باألعمال الصاحلات، اللهم جد علينا بالفضل 
غفران، اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا يف واإلحسان، وعاملنا بالعفو وال

اآلخرة والْأُولَى، اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربة ال نظمأ بعدها 
  . أبدا يا رب العاملني

  . اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني
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   الس اخلامس عشر
  يف شروط الفطر باملفطِّرات وما ال يفطِّر وما جيوز للصائم 

احلمد هللا احلكيم اخلالق، العظيم احلليم الصادق، الرحيم الكرمي الرازق، رفع السبع 
الطرائق بدون عمد وال عالئق، وثبت األرض باجلبال الشواهق، تعرف إىل خلقه بالرباهني 

ئق، خلق اإلنسان من ماء دافق، وألزمه بالشرائع واحلقائق، وتكفَّل بأرزاق مجيع اخلال
لوصل العالئق، وساحمه عن اخلطأ والنسيان فيما ال يوافق، أمحده ما سكت ساكت ونطق 
ناطق، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة خملص ال منافق، وأشهد أن 

ى صاحبه أيب بكر القائم  وعلحممدا عبده ورسوله الذي عمت دعوته النازل والشاهق، 
يوم الردة باحلزم الالئق، وعلى عمر مدوخ الكفار وفاتح املغالق، وعلى عثمان ما استحل 
حرمته إال مارق، وعلى علي الذي كان لشجاعته يسلك املضايق، وعلى آله وأصحابه 

  . الذين كل منهم على من سواهم فائق، وسلم تسليما
ما عدا احليض والنفاس، وهي اجلماع واإلنزال باملباشرة إن املفطرات السابقة : إخواين

واألكل والشرب وما مبعنامها واحلجامة والقيء، ال يفَطِّر الصائم شيء منها إال إذا تناوهلا 
  : عاملا ذاكرا خمتارا، فهذه ثالثة شروط

  {:  فإن كان جاهال مل يفطر، لقوله تعاىلأن يكون عاملا،: الشرط األول*    

           { )١(] فقال اهللا] ٢٨٦: البقرة ، : لْتقد فَع)وقوله )٢ 

  {: تعاىل                        

     { )وسواء كان جاهال باحلكم الشرعي مثل أن ] ٥: األحزاب [)٣ ،

ال أي بالوقت مثل أن يظن أن الفجر يظن أن هذا الشيء غري مفطر فيفعله، أو جاهال باحل

                                 
  .  ٢٨٦:   سورة البقرة آية) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
  .  ٥:  سورة األحزاب آية) ٣(
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مل يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي مل تغرب، فال يفطر 
  {: لت هذه اآليةملا نز {:  قاليف ذلك كله، ملا رِوي عن عِدي بن حامت   

             { )إىل عقالني ] ١٨٧: البقرة [)١ تمدع ،

اديت وجعلت أنظر إليهما، فلما تبني يل أحدمها أسود واآلخر أبيض فجعلتهما حتت وس
 فأخربته بالذي األبيض من األسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إىل رسول 

إن وسادك إذن لعريض إن كان اخليط األبيض واألسود حتت  "  صنعت، فقال النيب 
 فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ومل )٢( } وسادك، إمنا ذلك بياض النهار وسواد الليل

 بالقضاء ألنه كان جاهال باحلكم، وعن حىت تبني له اخلَيطان، ومل يأمره النيب ميسك 
 يوم غيم مث طلعت أفطرنا يف عهد النيب  {: أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت

رهم بالقضاء؛ ألم كانوا جاهلني بالوقت،  أم ومل تذكر أن النيب )٤( )٣( } الشمس

ولو أمرهم بالقضاء لَنِقلَ ألنه مما توفَّر الدواعي على نقله ألمهيته، بل قال شيخ اإلسالم ابن 
إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة احلديث عن أبيه عروة ): حقيقة الصيام(تيمية يف رسالة 

بقاء النهار وأن الشمس مل تغب أمسك حىت أم مل يؤمروا بالقضاء، لكن مىت عِلم ب
  . تغيب

ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر مل يطلع فتبني له بعد ذلك أنه قد 
طلع، فصيامه صحيح وال قضاء عليه ألنه كان جاهال بالوقت، وقد أباح اهللا له األكل 

له بالقضاء، لكن مىت تبني له والشرب حىت يتبني له الفجر، واملباح املأذون فيه ال يؤمر فاع
وهو يأكل أو يشرب أن الشمس مل تغرب أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ ما يف فمه 

                                 
  .  ١٨٧:   سورة البقرة آية) ١(
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )٦/٣٤٦(، أمحد  )١٦٧٤(، ابن ماجه الصيام   )٢٣٥٩(، أبو داود الصوم  )١٨٥٨(البخاري الصوم ) ٣(
  .   البخاريرواه ) ٤(



  جمالس شهر رمضان 

  ٨٩

  . إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ
 فإن كان ناسيا فصيامه صحيح وال قضاء عليه ملا أن يكون ذاكرا،: الشرط الثاين* 

من نسي وهو صائم  {:  أنه قالنيب  عن السبق يف آية البقرة، وملا رواه أبو هريرة 

 بإمتامه دليل  فَأَمر النيب )٢( )١( } فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

 عدم املؤاخذة عليه، لكن مىت على صحته، ونسبة إطعام الناسي وسقيه إىل اهللا دليل على
ذَكَر أو ذُكِّر أمسك ولفظ ما يف فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ، وجيب على 

  {: من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعاىل            { 
  ].   ٢: املائدة [)٣(

متناوال للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان :  أيأن يكون خمتارا،: الشرط الثالث* 
مكرها فصيامه صحيح وال قضاء عليه؛ ألن اهللا سبحانه رفع احلكم عمن كفر مكرها 

   {: وقلبه مطمئن باإلميان فقال تعاىل              
                            

   { )فإذا رفع اهللا حكم الكفر عمن أكره عليه ] ١٠٦: النحل [)٤ ،

 إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه { فما دونه أوىل، ولقوله 

ه الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح وال قضاء  فلو أكر)٦( )٥( }

                                 
،   )١٦٧٣(، ابن ماجه الصيام  )٧٢١(، الترمذي الصوم  )١١٥٥(، مسلم الصيام  )١٨٣١(البخاري الصوم ) ١(

  .  )١٧٢٧(، الدارمي الصوم  )٢/٤٩١(أمحد 
  .  متفق عليه واللفظ ملسلم) ٢(
  .  ٢:  سورة املائدة آية) ٣(
  .   ١٠٦:  سورة النحل آية) ٤(
  .  )٢٠٤٣(ابن ماجه الطالق ) ٥(
  .  رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه النووي) ٦(
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عليها، وال حيل له إكراهها على الوطء وهي صائمة إال إن صامت تطوعا بغري إذنه وهو 
حاضر، ولو طار إىل جوف الصائم غبار أو دخل فيه شي من املاء بغري اختياره فصيامه 

  . صحيح وال قضاء عليه
ل والدواء يف عينه ولو وجد طعمه يف حلقه؛ ألن ذلك ليس وال يفِْطر الصائم بالكح

بأكل وال شرب وال مبعنامها، وال يفطر بتقطري دواء يف أذنه أيضا وال بوضع دواء يف جرح 
ولو وجد طعم الدواء يف حلقه؛ ألن ذلك ليس أكال وال شربا وال مبعىن األكل والشرب، 

وحنن نعلم أنه ليس يف الكتاب ): لصيامحقيقة ا(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالة 
فإن الصيام من : والسنة ما يدل على اإلفطار ذه األشياء، فعلمنا أا ليست مفطِّرة، قال

دين املسلمني الذي حيتاج إىل معرفته اخلاص والعام، فلو كانت هذه األمور مما حرمه اهللا 
 بيانه، ولو ذكر ى الرسول ورسوله يف الصيام ويفسد الصوم ا لكان هذا مما جيب عل

ذلك لعلمه الصحابة وبلَّغوه األمة كما بلَّغوا سائر شرعه، فلما مل ينقل أحد من أهل العلم 
 يف ذلك ال حديثا صحيحا وال ضعيفا وال مسندا وال مرسال عِلم أنه مل يذكر عن النيب 

 أمر باإلمثد الْمروح عند أن النيب  {شيئا من ذلك، واحلديث املروي يف الكحل يعين 

واألحكام اليت حتتاج األمة :  وقال شيخ اإلسالم أيضا)٢( )١( } ِليتِقِه الصائم " :النوم وقال

ا األمة، فإذا انتفى هذا عِلم  بيانا عاما، وال بد أن تنقلهإىل معرفتها ال بد أن يبينها النيب 
انتهى كالمه رمحه اهللا، وهو كالم رصني مبين على براهني واضحة . أن هذا ليس من دينه

  . وقواعد ثابتة
وال يفِْطر بذوق الطعام إذا مل يبلعه، وال بشم الطيب والبخور، لكن ال يستنشق دخان 

نه، وال يفطر باملضمضة البخور ألن له أجزاء تصعد فرمبا وصل إىل املعدة شيء م
واالستنشاق لكن ال يبالغ يف ذلك ألنه رمبا رب شيء من املاء إىل جوفه، وعن لقيط بن 

                                 
  .  )١٧٣٣(، الدارمي الصوم   )٣/٥٠٠(، أمحد  )٢٣٧٧(أبو داود الصوم ) ١(
  .   هذا حديث منكر:  قال يل حيىي بن معني:  ، قال أبو داود  ضعيف رواه أبو داود يف السنن ومل يروه غريه) ٢(
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الستنشاق إال أسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف ا {:  قال أن النيب صربة 

   )٢( )١( } أن تكون صائما

 { وال يفِْطر بالتسوك، بل هو سنة له يف أول النهار وآخره كاملفطرين لقول النيب 
 الصائمني  وهذا عام يف)٤( )٣( } لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة

 ما ال أحصي  رأيت النيب وقال عامر بن ربيعة  {وغريهم يف مجيع األوقات، 

   )٦( )٥( } يتسوك وهو صائم

رب مع وال ينبغي للصائم تطهري أسنانه باملعجون ألن له نفوذا قويا ويخشى أن يتس
  . ريقه إىل جوفه، ويف السواك غُنية عنه

 ِويد باملاء وحنوه، ملا روجيوز للصائم أن يفعل ما خيفِّف عنه شدة احلر والعطش كالترب
يصب ) اسم موضع( بالعرج رأيت النيب  {:  أم قالواعن بعض أصحاب النيب 

 وبلَّ ابن عمر رضي اهللا )٨( )٧( } املاء على رأسه وهو صائم من العطش أو من احلر

 حجر منقور يشبه عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم، وكان ألنس بن مالك 
                                 

، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١٤٢(، أبو داود الطهارة  )٨٧(هارة ، النسائي الط )٧٨٨(الترمذي الصوم ) ١(
  .  )٧٠٥(، الدارمي الطهارة   )٤/٢١١(، أمحد  )٤٠٧(

  .  رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزمية) ٢(
 ، أبو داود )٧(، النسائي الطهارة  )٢٢(، الترمذي الطهارة   )٢٥٢(، مسلم الطهارة  )٨٤٧(البخاري اجلمعة ) ٣(

، الدارمي  )١٤٧(، مالك الطهارة  )١/١٢٠(، أمحد  )٢٨٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها   )٤٦(الطهارة 
  .  )١٤٨٤(الصالة 

  .   رواه اجلماعة) ٤(
  .  )٢٣٦٤(، أبو داود الصوم  )٧٢٥(الترمذي الصوم ) ٥(
، وقال احلافظ ابن   نه الترمذي، وحس ، وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض رواه أمحد وأبو داود والترمذي) ٦(

  .   إسناده حسن:  حجر يف موضع من التلخيص
  .  )٦٥٤(، مالك الصيام   )٣/٤٧٥(، أمحد  )٢٣٦٥(أبو داود الصوم ) ٧(
  .   حديث صحيح رواه مالك وأبو داود) ٨(
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ال : ماًء، وقال احلسناحلوض إذا وجد احلر وهو صائم نزل فيه وكأنه واهللا أعلم مملوٌء 
   )١(بأس باملضمضة والتربد للصائم 

تفقَّهوا يف دين اهللا لتعبدوا اهللا على بصرية فإنه ال يستوي الذين يعلمون : إخواين
  . والذين ال يعلمون، ومن يِرِد اهللا به خريا يفَقِّهه يف الدين
ليه وتوفَّنا مؤمنني، وأحلقنا بالصاحلني، اللهم فَقِّهنا يف ديننا، وارزقنا العمل به، وثَبتنا ع

واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلَّم على نبينا 
  . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                 
  .  ذكر هذه اآلثار البخاري يف صحيحه تعليقا) ١(
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  عشر الس السادس
   يف الزكاة 

ذ به أفلح، احلمد هللا الذي ميحو الزلَل ويصفح، ويغفر اخلَطَل ويسمح، كل من ال
وكل من عامله يربح، رفع السماء بغري عمد فتأملْ واملح، وأنزل القطر فإذا الزرع يف املاء 
يسبح، واملواشي بعد اجلدب يف اخلصب تسرح، وأقام الورق على الورق تسبح، أغىن 
وأفقر ورمبا كان الفقر أصلح، فكم من غين طرحه األشر والبطر أقبح مطرح، هذا قارون 

فلم ينفعه اللوم إذ قال له قومهم ِليمه فلم يستيقظ وبالكثري لكنه بالقليل مل يسمح، ن لَك :
 نال تفرح، أمحده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أن ال إله إال اهللا الغين اجلواد م
 بالعطاء الواسع وأفسح، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي جاد هللا بنفسه وماله وأبان
احلق وأوضح، صلى اهللا عليه وعلى أصحابه أيب بكر الذي الزمه حضرا وسفرا ومل يربح، 
وعلى عمر الذي مل يزل يف إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان الذي أنفق الكثري يف سبيل 
اهللا وأصلح، وعلى علي ابن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يقدح، وعلى بقية الصحابة 

  . لم تسليماوالتابعني هلم بإحسان، وس
   {: قال اهللا تعاىل: إخواين               

              { )وقال تعاىل] ٥: البينة [)١ ، :}   
                          

          { )وقال تعاىل]  ٢٠: املزمل [)٢ ، :}       

               { )واآليات يف ] ٣٩: الروم [)٣ ،

وجوب الزكاة وفَرِضيتها كثرية، وأما األحاديث فمنها ما رِوي عن عبد اهللا بن عمر رضي 

                                 
  .  ٥:  سورة البينة آية) ١(
  .  ٢٠:  ل آيةسورة املزم) ٢(
  .  ٣٩:  سورة الروم آية) ٣(
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على أن يوحد اُهللا، وإقام : بِني اإلسالم على مخس {:  قالاهللا عنهما عن النيب 

: احلج وصيام رمضان؟ قال: الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، واحلج، فقال رجل
 {: ويف رواية. )٢( ، هكذا مسعته من رسول اهللا )١( } صيام رمضان واحلج: قال. ال

  ). احلديث مبعناه ()٣( } شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

فالزكاة أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام، وهي قرينة الصالة يف مواضع كثرية من 
  وقد أمجع املسلمون على فرضيتها إمجاعا قطعيا، فمن أنكر وجوا معكتاب اهللا 

علمه به فهو كافر خارج عن اإلسالم، ومن خبل ا أو انتقص منها شيئا فهو من الظاملني 
  : املتعرضني للعقوبة والنكال، وجتب الزكاة يف أربعة أشياء

  {: لقوله تعاىلاخلارج من األرض من احلبوب والثمار : األول*     

                       { )البقرة  [)٤

   {: ، وقوله سبحانه] ٢٦٧     { )١٤١: األنعام [)٥ [ ،

فيما سقت السماء أو كان عثَريا العشر،  { وأعظم حقوق املال الزكاة، وقال النيب 

 وال جتب الزكاة فيه حىت يبلغ نصابا وهو )٧( )٦( } ف العشروفيما سِقي بالنضح نص

                                 
  .  )١٦(مسلم اإلميان ) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
،  )٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان  )١٦(، مسلم اإلميان  )٨(البخاري اإلميان ) ٣(

  .  )٢/٩٣(أمحد 
  .  ٢٦٧:   سورة البقرة آية) ٤(
  .  ١٤١:   سورة األنعام آية) ٥(
،  )١٥٩٦(، أبو داود الزكاة  )٢٤٨٨(، النسائي الزكاة  )٦٤٠(، الترمذي الزكاة   )١٤١٢(البخاري الزكاة ) ٦(

  .  )١٨١٧(ابن ماجه الزكاة 
  .   رواه البخاري) ٧(



  جمالس شهر رمضان 

  ٩٥

 } ليس يف حب وال مثر صدقة حىت يبلغ مخسة أوسق { مخسة أوسق، لقول النيب 
جليد ألفني وأربعني  الذي تبلغ زنته بالرب اوالوسق ستون صاعا بصاع النيب . )٢( )١(

كيلوين ومخسي عشر الكيلو، وال زكاة فيما دوا، ومقدار الزكاة فيها العشر : جراما، أي
كامال فيما سِقي بدون كُلْفة ونصفه فيما سِقي بكلفة، وال جتب الزكاة يف الفواكه 

  : واخلضروات والبطيخ وحنوها، لقول عمر
يس يف التفاح وما أشبه صدقة، وألا ليست ل: ليس يف اخلضروات صدقة، وقول علي

  . حبب وال مثر، لكن إذا باعها بدراهم وحال احلول على مثنها ففيه الزكاة
وهي اإلبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا إذا كانت سائمة يمة األنعام : الثاين* 

يف البقر ثالثون، وأُِعدت للدر والنسل وبلغت نصابا، وأقل النصاب يف اإلبل مخسون، و
ويف الغنم أربعون، والسائمة هي اليت ترعى الكأل النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو 
أكثرها، فإن مل تكن سائمة فال زكاة فيها، إال أن تكون للتجارة، وإن أُِعدت للتكسب 

سائمة أو بالبيع والشراء واملناقلة فيها فهي عروض جتارٍة تزكَّى زكاةَ جتارٍة سواء كانت 
  . معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إىل جتارته

   {: على أي حال كانت لقوله تعاىلالذهب والفضة : الثالث* 
                         

                             

       { )واملراد بكرتها عدم إنفاقها ] ٣٥ - ٣٤: بةالتو [)٣ ،

 أن النيب يف سبيل اهللا، وأعظم اإلنفاق يف سبيل اهللا إنفاقها يف الزكاة، وعن أيب هريرة 

                                 
، مالك الزكاة   )٣/٨٦(، أمحد  )٢٤٨٤(، النسائي الزكاة  )٩٧٩(، مسلم الزكاة  )١٣٩٠(البخاري الزكاة ) ١(

  .  )١٦٣٤( الدارمي الزكاة ، )٥٧٦(
  .  رواه مسلم) ٢(
  .  ٣٥ - ٣٤:   سورة التوبة) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ٩٦

ي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤد {:  قال

صفِّحت له صفائح من نار فأُحِمي عليها يف نار جهنم، فيكْوى ا جنبه وجبينه وظهره، 
 )١( } كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقْضى بني العباد

)٢( .  
ما من صاحب كرت ال يؤدي  {: واملراد حبقها زكاا كما تفسره الرواية الثانية

  . )٤() احلديث ()٣( } زكاته

وجتب الزكاة يف الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تربا أو حليا يلْبس أو يعار، أو 
هللا بن غري ذلك، لعموم األدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل، وعن عبد ا

 ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتها أن امرأة أتت النيب  {عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما 

أتعطني زكاة  "  ، فقال هلا النيب )سواران غليظان: أي(مسكَتان غليظتان من ذهب 
: قال  " أيسرك أن يسورِك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار؟  "  :قال. ال: قالت  "  هذا؟

 وعن عائشة رضي اهللا )٦( )٥( } مها هللا ورسوله:  وقالتفخلعتهما فألقتهما إىل النيب 

من : تعين( فرأى يف يدي فَتخات من ورق دخل علي رسول اهللا  {: عنها قالت

أتؤدين  " :قال. صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا: فقلت  "  ما هذا؟  " ، فقال النيب )فضة

  . )١( )٧( } هو حسبك من النار " :قال. ال، أو ما شاء اهللا: قالت  "  زكان؟

                                 
  .  )٢/٣٨٤(، أمحد  )١٦٥٨(، أبو داود الزكاة  )٩٨٧(مسلم الزكاة ) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
  .  )٢/٣٨٤(، أمحد  )١٦٥٨(، أبو داود الزكاة  )٩٨٧(مسلم الزكاة ) ٣(
  .  رواه مسلم) ٤(
  .  )٢/٢٠٤(، أمحد  )١٥٦٣(، أبو داود الزكاة  )٢٤٧٩(النسائي الزكاة ) ٥(
  .  رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي) ٦(
  .  )١٥٦٥(أبو داود الزكاة ) ٧(



  جمالس شهر رمضان 

  ٩٧

 قال يف  يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا؛ ألن النيب وال جتب الزكاة يف الذهب حىت

  . )٢( } ليس عليك شيء حىت يكون لك عشرون دينارا {: الذهب

املراد الدينار اإلسالمي الذي يبلغ وزنه مثقاال، وزنة املثقال أربعة غرامات وربع، 
ذهب مخسة ومثانني غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثالثة أسباع فيكون نصاب ال

  . اجلنيه

ليس  { وال جتب الزكاة يف الفضة حىت تبلغ نصابا وهو مخس أواٍق، لقول النيب 

ا، والدرهم سبعة  واألوقية أربعون درمها إسالمي)٤( )٣( } فيما دون مخس أواق صدقة

أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعني مثقاال وهي مخسمائة ومخسة وتسعون غراما تعادل ستة 
  . ومخسني رياال عربيا من الفضة، ومقدار الزكاة يف الذهب والفضة ربع العشر فقط

ألا بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت وجتب الزكاة يف األوراق النقدية 
جبت فيها الزكاة، وجتب الزكاة يف الذهب والفضة واألوراق النقدية سواء نصاب الفضة و

كانت حاضرة عنده أم يف ذمم الناس، وعلى هذا فتجب الزكاة يف الدين الثابت سواء 
كان قرضا أم مثن مبيع أم أجرة أم غري ذلك، إذا كان على مليء باذل فيزكِّيِه مع ماله كل 

ضه مث يزكيه لكل ما مضى من السنني، فإن كان على معسر سنة أو يؤخر زكاته حىت يقب
  . أو مماطل يصعب استخراجه منه فال زكاة عليه فيما قبلها من السنني

وال جتب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من املعادن وإن كان أغلى منهما إال أن 
                                                                                             

على :   ، وقال ابن حجر يف التلخيص  على شرط الشيخني:   أخرجه أبو داود والبيهقي واحلاكم وصححه وقال) ١(
  .   ط مسلمعلى شر:   ، وقال ابن دقيق شرط الصحيح

، وقد أخذ به عامة  ، لكن له شواهد يرتقي ا إىل درجة احلسن فيكون حجة  رواه أبو داود ويف سنده ضعف) ٢(
  .   أهل العلم

، أبو  )٢٤٨٧(، النسائي الزكاة  )٦٢٦(، الترمذي الزكاة  )٩٧٩(، مسلم الزكاة  )١٣٤٠(البخاري الزكاة ) ٣(
، الدارمي الزكاة  )٥٧٥(، مالك الزكاة  )٣/٧٣(، أمحد  )١٧٩٣(ة ، ابن ماجه الزكا  )١٥٥٨(داود الزكاة 

)١٦٣٣(  .  
  .   متفق عليه) ٤(



  جمالس شهر رمضان 

  ٩٨

  . يكون للتجارة فيزكَّى زكاة جتارة
 وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة وض التجارة،مما جتب فيه الزكاة عر: الرابع* 

من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغريها من مجيع أصناف املال، فيقَومها كل 
سنة مبا تساوي عند رأس احلول وخيرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر مثنها 

واآلالت وقطع الغيارات الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، وجيب على أهل البقاالت 
وغريها أن حيصوها إحصاء دقيقا شامال للصغري والكبري وخيرجوا زكاا، فإن شق عليهم 

  . ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذمهم
وال زكاة فيما أعده اإلنسان حلاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات 

ليس على املسلم يف عبده  {  وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النيب

   )٢( )١( } وال فرسه صدقة

وال جتب الزكاة فيما أُِعد لألجرة من عقارات وسيارات وحنوها، وإمنا جتب يف أجرا 
  .  عنده من جنسهاإذا كانت نقودا وحال عليها احلول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها ملا

أدوا زكاة أموالكم وِطيبوا ا نفسا فإا غُنم ال غرم، وربح ال خسارة، : إخواين
وأَحصوا مجيع ما يلزمكم زكاته، واسألوا اهللا القبول ملا أنفقتم والربكة لكم فيما أبقيتم، 

  . نيواحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجع

                                 
، أبو  )٢٤٦٧(، النسائي الزكاة  )٦٢٨(، الترمذي الزكاة  )٩٨٢(، مسلم الزكاة  )١٣٩٥(البخاري الزكاة ) ١(

، الدارمي  )٦١٢(اة ، مالك الزك )٢/٢٤٩(، أمحد  )١٨١٢(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٩٤(داود الزكاة 
  .  )١٦٣٢(الزكاة 

  .   متفق عليه) ٢(



  جمالس شهر رمضان 

  ٩٩

  الس السابع عشر 
  يف أهل الزكاة 

احلمد هللا الذي ال رافع ملا وضع، وال واضع ملا رفع، وال مانع ملا أعطى، وال معطي ملا 
منع، وال قاطع ملا وصل، وال واصل ملا قطع، فسبحانه من مدبر عظيم، وإله حكيم رحيم، 

ه، وأشكره على واسع إقباله، فبحكمته وقع الضرر وبرمحته نفع، أمحده على مجيع أفعال
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، أحكم ما شرع وأبدع ما صنع، وأشهد أن 
حممدا عبده ورسوله، أرسله والكفر قد عال وارتفع، وصال واجتمع، فأهبطه من عليائه 

جِه ما اجتمع، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر الذي نرق من شوقمع، وفر مجن م
شجاعته يوم الردة وطلع، وعلى عمر الذي عز به اإلسالم وامتنع، وعلى عثمان املقتول 
ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي دحض الكفر جبهاده وقمع، وعلى مجيع آله وأصحابه 

  . ما سجد مصلٍّ وركع، وسلم تسليما
   {: قال اهللا تعاىل: إخواين                    

                               
       { )٦٠: التوبة [)١   .[  

يف هذه اآلية الكرمية بين اهللا تعاىل مصارف الزكاة وأهلها املستِحقِّني هلا مبقتضى علمه 
وحكمته وعدله ورمحته، وحصرها يف هؤالء األصناف الثمانية، وبني أن صرفها فيهم 

 علم اهللا وحكمته، فال جيوز تعديها وصرف فريضة الزمة، وأن هذه القسمة صادرة عن
  {الزكاة يف غريها؛ ألن اهللا تعاىل أعلم مبصاحل خلقه وأحكم يف وضع الشيء يف موضعه 

           { )٥٠: املائدة [)٢   .[  

وهم الذين ال جيدون كفايتهم، وكفاية الفقراء واملساكني : فالصنف األول والثاين* 
                                 

  .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ١(
  .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ٢(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٠٠

عائلتهم ال من نقود حاضرة، وال من رواتب ثابتة، وال من صناعة قائمة، وال من غلة 
: ماءكافية، وال من نفقات على غريهم واجبة، فهم يف حاجة إىل مواساة ومعونة، قال العل

فيعطَون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم ملدة سنة كاملة حىت يأيت حول الزكاة مرة ثانية، 
ويعطى الفقري لزواج حيتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقري لشراء كتب 
حيتاجها، ويعطى من له راتب ال يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكَمل كفايتهم ألنه ذو 

ا من كان له كفاية فال جيوز إعطاؤه من الزكاة وإن سأهلا، بل الواجب نصحه حاجة، وأم
:  قالوحتذيره من سؤال ما ال حيل له، فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 

. )٢( )١( }  وليس يف وجهه مزعة حلمىت يلقى اهللا ال تزال املسألة بأحدكم ح {

من سأل الناس أمواهلم تكَثُّرا فإمنا يسأل مجرا  {:  قال أن النيب وعن أيب هريرة 

  . )٤( )٣( } فليستقل أو ليستكثر

إن هذا املال خِضرة حلوة فمن  {:  قال له أن النيب بن حزام وعن حكيم 

أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه وكان كالذي 

   )٦( )٥( }  خري من اليد السفلىيأكل وال يشبع، واليد العليا

ال يفتح عبد باب مسألة إال  {:  قال أن النيب وعن عبد الرمحن بن عوف 

 وإن سأل الزكاة شخص وعليه عالمة الغىن عنها وهو )١( )٧( } فتح اهللا عليه باب فقر

                                 
  .  )٢/١٥(، أمحد   )٢٥٨٥(، النسائي الزكاة  )١٠٤٠(، مسلم الزكاة  )١٤٠٥(البخاري الزكاة ) ١(
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )٢/٢٣١(، أمحد   )١٨٣٨(، ابن ماجه الزكاة  )١٠٤١(مسلم الزكاة ) ٣(
  .  رواه مسلم) ٤(
،   )٢٤٦٣(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )١٠٣٥(، مسلم الزكاة   )١٤٠٣(البخاري الزكاة ) ٥(

  .  )٢٧٥٠(، الدارمي الرقاق   )٢/٥٢٧(، أمحد  )٢٦٠٣(النسائي الزكاة 
  .   متفق عليه) ٦(
  .  )١/١٩٣(أمحد ) ٧(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٠١

 {ل جاز إعطاؤه منها بعد إعالمه أنه ال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب؛ جمهول احلا
إن شئتما  " : أتاه رجالن يسأالنه فقَلَّب فيهما البصر فرآمها جلدين فقالألن النيب 

  . )٣( )٢( }  لغين وال لقوي مكتسبأعطيتكما وال حظ فيها

وهم الذين ينصبهم والة األمور العاملون عليها : الصنف الثالث من أهل الزكاة* 
جلباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطَون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء، 

 عليها فال يستحقون منها وأما الوكالء لفرد من الناس يف توزيع زكاته فليسوا من العاملني
شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تربعوا يف تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا 

اخلازن املسلم  {:  قال أن النيب شركاء يف أجرها، فعن أيب موسى األشعري 

يعطي ما أُِمر به كامال موفَّرا طيبا به نفسه، فيدفعه  {:  أو قال،)٤( } األمني الذي ينفِّذ

 وإن مل يتربعوا بتفريقها أعطاهم صاحب املال )٦( )٥( } إىل الذي أمر به أحد املتصدقني

  . من الزكاةمن ماله ال 
وهم ضعفاء اإلميان أو من يخشى شرهم، فيعطون املؤلَّفة قلوم : الصنف الرابع* 

  . من الزكاة ما يكون به تقوية إميام أو دفع شرهم إذا مل يندفع إال بإعطائهم
وهم الْأَِرقَّاء املكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من الرقاب : الصنف اخلامس* 

ن من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم، وجيوز أن أسيادهم، فيعطو
  . يشترى عبد فيعتق وأن يفَك ا مسلم من األسر ألن هذا داخل يف عموم الرقاب

                                                                                             
  .  حسن صحيح:  ى حنوه الترمذي من حديث أيب كبشة األمناري وقال، ورو رواه أمحد) ١(
  .  )٥/٣٦٢(، أمحد  )١٦٣٣(، أبو داود الزكاة  )٢٥٩٨(النسائي الزكاة ) ٢(
  .  ما أجوده من حديث:  ، وقال أمحد رواه أمحد وأبو داود والنسائي) ٣(
،  )١٦٨٤(، أبو داود الزكاة  )٢٥٦٠(كاة ، النسائي الز )١٠٢٣(، مسلم الزكاة  )١٣٧١(البخاري الزكاة ) ٤(

  .  )٤/٤٠٥(أمحد 
  .   )٤/٤٠٥(، أمحد  )١٦٨٤(، أبو داود الزكاة  )٢٥٦٠(، النسائي الزكاة  )١٣٧١(البخاري الزكاة ) ٥(
  .   رواه البخاري) ٦(
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  : الذين يتحملون غرامة وهم نوعانالغارمون : الصنف السادس* 
ة فيعطى من الزكاة بقدر من حتمل محالة إلصالح ذات البني وإطفاء الفتن: أحدمها* 

محالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف املسلمني وإصالح ذات بينهم 
ملت محالة فأتيت النيب حت {: وإطفاء الفتنة وإزالة األحقاد والتنافر، عن قبيصة اهلاليل قال

 أسأله فيها فقال النيب   "  ا يا قبيصة  " :مث قال". أقم حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك
 رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك: إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة

  . )٢(، وذكر متام احلديث )١( }

سه وليس عنده وفاء فيعطَى من الزكاة ما يوفِّي به من حتمل محالة يف ذمته لنف: الثاين* 
دينه وإن كثر أو يويف طالبه وإن مل يسلَّم للمطلوب؛ ألن تسليمه للطالب حيصل به 

  . املقصود من تربئة ذمة املطلوب
وهو اجلهاد يف سبيل اهللا الذي يقْصد به أن تكون يف سبيل اهللا : الصنف السابع* 

ال حلمية وال لعصبية، فيعطَى ااهد ذه النية ما يكفيه جلهاده من كلمة اهللا هي العليا 
الزكاة، أو يشترى ا سالح وعتاد للمجاهدين يف سبيل اهللا حلماية اإلسالم والذود عنه 

  . وإعالء كلمة اهللا سبحانه
وهو املسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما يف يده ابن السبيل : الصنف الثامن* 

طَى من الزكاة ما يوصله إىل بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه، لكن ال جيوز فيع
أن يستصحب معه نفقة قليلة ألجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت ألنه حيلة على أخذ ما 
ال يستحق، وال تدفَع الزكاة للكافر إال أن يكون من املؤلَّفة قلوم، وال تدفع لغين عنها مبا 

ن جتارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغلٍّ أو نفقة واجبة إال أن يكون من يكفيه م

                                 
الدارمي ،  )٣/٤٧٧(، أمحد  )١٦٤٠(، أبو داود الزكاة  )٢٥٧٩(، النسائي الزكاة  )١٠٤٤(مسلم الزكاة ) ١(

  .  )١٦٧٨(الزكاة 
  .  رواه مسلم) ٢(
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العاملني عليها، أو ااهدين يف سبيل اهللا، أو الغارمني إلصالح ذات البني، وال تدفع 
الزكاة يف إسقاط واجب سواها، فال تدفع للضيف بدال عن ضيافته، وال ملن جتب نفقته 

نفقتهما، وجيوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة من زوجة أو قريب بدال عن 
الواجبة، فيجوز أن يقضي ا دينا عن زوجته ال تستطيع وفاءه، وأن يقضي ا عن والديه 
أو أحد من أقاربه دينا ال يستطع وفاءه، وجيوز أن يدفع الزكاة ألقاربه يف سداد نفقتهم إذا 

اإلنفاق عليهم أو حنو ذلك، وجيوز دفع الزوجة مل تكن واجبة عليه لكون ماله ال يتحمل 
زكاا لزوجها يف قضاء دين عليه وحنوه؛ وذلك ألن اهللا سبحانه علق استحقاق الزكاة 
بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغريهم، فمن اتصف ا كان مستحقا، وعلى هذا فال 

أن  { بن مسعود خيرج أحد منها إال بنص أو إمجاع، فعن زينب الثقفية امرأة عبد اهللا

يا رسول اهللا إنك أمرت بالصدقة :  فقالت أمر النساء بالصدقة، فسألت النيب النيب 
تصد نوكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق م قْت

 صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " به عليهم، فقال النيب 
الصدقة على الفقري صدقة  {:  قال أن النيب وعن سلمان بن عامر . )٢( )١( }

  . و الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا وذو)٤( )٣( } وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة

قال . وال جيوز أن يسِقط الدين عن الفقري وينويه عن الزكاة ألن الزكاة أخذ وإعطاء
    {: اهللا تعاىل   { )وقال النيب ].  ١٠٣: التوبة [)٥ }  إن اهللا

                                 
  .  )١٣٩٣(البخاري الزكاة ) ١(
  .   متفق عليه) ٢(
، الدارمي  )٤/٢١٤(، أمحد  )١٨٤٤(، ابن ماجه الزكاة  )٢٥٨٢(، النسائي الزكاة  )٦٥٨(الترمذي الزكاة ) ٣(

  .  )١٦٨٠(الزكاة 
  .  صحيح اإلسناد:  ، وقال رواه النسائي والترمذي وابن خزمية واحلاكم) ٤(
  .  ١٠٣:  سورة التوبة آية) ٥(
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، وإسقاط الدين عن )١( } افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

تصرف فيه فال يجِزئ عن الفقري ليس أخذا وال ردا، وألن ما يف ذمة الفقري دين غائب ال ي
مال حاضر يتصرف فيه، وألن الدين أقل يف النفس من احلاضر وأدىن، فأداؤه عنه كأداء 
الرديء عن اجليد، وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها ملن يظن أنه من أهلها فتبني خبالفه 

 يب هريرة فإا جتزئه؛ ألنه اتقى اهللا ما استطاع وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، فعن أ
فوضع صدقته يف :) فذكر احلديث وفيه(واهللا لَأَتصدقَن : قال رجل {:  قالأن النيب 

: ، فأيت فقيلاحلمد هللا على غين: تصدق على غين، فقال: يد غين، فأصبح الناس يتحدثون
أما صدقتك فقد  {:  ويف رواية ملسلم)٣( )٢( } أما الغين فلعله يعترب فينفق مما أعطاه اهللا

لَتقُبت { )وعن معن بن يزيد )٤ ،قال  :}  ا ِرج دنانري يتصدقخكان أيب ي

واهللا ما إياك أردت : فوضعها عند رجل يف املسجد، فجئت فأخذا فأتيته ا، فقال
 } لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن "   فقال النيب فخاصمته إىل النيب 

)٦( )٥( .  
 توضع يف احملل الذي وضعها اهللا فيه، إن الزكاة ال جتزئ وال تقْبل حىت: إخواين

فاجتهدوا رمحكم اهللا فيها واحرصوا على أن تقع موقعها وحتل حملها؛ لتبِرئوا ذممكم 
وتطَهروا أموالكم، وتنفِّذوا أمر ربكم، وتقْبل صدقاتكم، واهللا املوفِّق، واحلمد هللا رب 

  .  وأصحابه أمجعنيالعاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

                                 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٤٢٥(البخاري الزكاة ) ١(

  .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
  .  )٢/٣٢٢(، أمحد   )٢٥٢٣(، النسائي الزكاة  )١٠٢٢(، مسلم الزكاة  )١٣٥٥(البخاري الزكاة ) ٢(
  .   متفق عليه) ٣(
  .  )٢/٣٢٢(، أمحد   )٢٥٢٣(، النسائي الزكاة  )١٠٢٢(، مسلم الزكاة  )١٣٥٥(البخاري الزكاة ) ٤(
  .  )١٦٣٨(، الدارمي الزكاة  )٣/٤٧٠(، أمحد  )١٣٥٦(البخاري الزكاة ) ٥(
  .   رواه البخاري) ٦(
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  الس الثامن عشر 
  يف غزوة بدر 

احلمد هللا القوي املتني، القاهر الظاهر امللك احلق املبني، ال خيفى على مسعه خفيف 
األنني، وال يعزب عن بصره حركات اجلنني، ذل لكربيائه جبابرة السالطني، وقضى 

وأسأله معونة الصابرين، القضاء حبكمته وهو أحكم احلاكمني، أمحده محد الشاكرين، 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، إله األولني واآلخرين، وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله املصطفى على العاملني، املنصور ببدر باملالئكة املرتلني، صلى اهللا عليه وعلى آله 

  . وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما
يف هذا الشهر املبارك نصر اهللا املسلمني يف غزوة بدر الكربى على أعدائهم : إخواين

املشركني، وسمى ذلك اليوم يوم الفرقان؛ ألنه سبحانه فرق فيه بني احلق والباطل بنصر 
رسوله واملؤمنني وخذل الكفار املشركني، كان ذلك يف شهر رمضان من السنة الثانية من 

 بلغه أن أبا سفيان قد توجه من الشام إىل لغزوة أن النيب اهلجرة، وكان سبب هذه ا
مكة ِبِعِري قريش، فدعا أصحابه إىل اخلروج إليه ألخذ العري؛ ألن قريشا حرب لرسول اهللا 

 وأصحابه ليس بينه وبينهم عهد، وقد أخرجوهم من ديارهم وأمواهلم وقاموا ضد 
  وأصحابه بعريهم، فخرج النيب النيب دعوم دعوة احلق، فكانوا مستحقني ملا أراد 

وأصحابه يف ثالمثائة وبضعة عشر رجال على فرسني وسبعني بعريا يعتقبوا، منهم سبعون 
رجال من املهاجرين، والباقون من األنصار، يقصدون العري ال يريدون احلرب، ولكن اهللا 

وال ويتم ما أراد، فإن أبا مجع بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد، ليقضي اهللا أمرا كان مفع
سفيان علم م فبعث صارخا إىل قريش يستنجدهم ليحموا عريهم وترك الطريق املعتادة 

  . وسلك ساحل البحر فنجا
أما قريش فإم ملا جاءهم الصارخ خرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم يف حنو ألف 

  {رجل معهم مائة فرس وسبعمائة بعري                 
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          { )جاء املسلمني، ]  ٤٧: األنفال [)١ ومعهم القيان يغنني ،

 بنجاته ويشري عليهم بالرجوع وعدم فلما علم أبو سفيان خبروجهم بعث إليهم خيربهم
واهللا ال نرجع حىت نبلغ بدرا ونقيم فيه ثالثا، ننحر : احلرب، فأبوا ذلك وقال أبو جهل

  . الْجزور، ونطعم الطعام، ونسقي اخلمر، وتسمع بنا العرب فال يزالون يهابوننا أبدا
فاستشارهم  فإنه ملا علم خبروج قريش مجع من معه من الصحابة أما رسول اهللا 

، فقام املقداد بن األسود "إما العري أو اجليش : إن اهللا قد وعدين إحدى الطائفتني "  :وقال
 فواهللا ال نقول كما قالت يا رسول اهللا امض ملا أمرك اهللا : وكان من املهاجرين وقال

  {: بنو إسرائيل ملوسى                  { )٢( 

، ولكن نقاتل عن ميينك وعن مشالك ومن بني يديك ومن خلفك، وقام ] ٢٤: املائدة[
يا رسول اهللا لعلك ختشى أن تكون األنصار : سعد بن معاذ األنصاري سيد األوس فقال

عليها أن ال تنصرك إال يف ديارهم، وإين أقول عن األنصار وأجيب عنهم فاظعن ترى حقا 
حيث شئت، وِصلْ حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أمواهلم ما شئت، 
وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر 

 حىت تبلغ الِبرك من غَمدان لنسرين معك، ولئن فأمرنا فيه تبع ألمرك، فواهللا لئن سرت بنا
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، 

  . إننا لصرب عند احلرب، صدق عند اللقاء، ولعل اهللا يِريك منا ما تقر به عينك
سريوا  " : اهللا عنهم، وقال ملا مسع من كالم املهاجرين واألنصار رضيفَسر النيب 

 جبنود الرمحن حىت نزلوا ، فسار النيب "وأبشروا فواهللا لَكَأَني أنظر إىل مصارع القوم 
يا رسول اهللا : أدىن ماء من مياه بدر، فقال له احلباب بن املنذر بن عمرو بن اجلموح

 نتأخر؟ أم هو الرأي واحلرب أرأيت هذا املرتل؟ أمرتل أَنزلَكَه اهللا ليس لنا أن نتقدم عنه أو

                                 
  .  ٤٧:  سورة األنفال آية) ١(
  .  ٢٤:  سورة املائدة آية) ٢(
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يا رسول اهللا إن هذا : فقال " بل هو الرأي واحلرب واملكيدة  "  واملكيدة؟ فقال النيب 
ليس مبرتل، فاض بنا حىت نأيت أدىن ماء من القوم فنرتله ونغور ما وراءه من القُلُب مث نبين 

الرأي وض هذه  هذا عليه حوضا فنمأله فنشرب وال يشربون، فاستحسن النيب 
فرتل . القصة أعين نزوهلم أدىن ماء من مياه بدر وإشارة احلباب ضعيفة جدا سندا ومتنا

بالعدوة الدنيا مما يلي املدينة وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة، وأنزل اهللا تلك الليلة 
سلمني مطرا كان على املشركني وابال شديدا ووحال زلقا مينعهم من التقدم، وكان على امل

  . طَلا طهرهم ووطَّأ هلم األرض وشد الرمل ومهد املرتل وثبت األقدام
  عريشا على تل مشِرف على ميدان احلرب، مث نزل وبىن املسلمون لرسول اهللا 

من العريش فسوى صفوف أصحابه، ومشى يف موضع املعركة، وجعل يشري بيده إىل 
ا مصرع فالن إن شاء اهللا، هذا مصرع هذ " :مصارع املشركني وحمالت قتلهم، يقول

 إىل أصحابه وإىل قريش ، فما جاوز أحد منهم موضع إشارته، مث نظر "فالن 
اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيالئها وخيلها تحادك وتكذب رسولك،   "  :فقال

اللهم نصرك الذي وعدتين، اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك، 
، واستنصر املسلمون "لهم إن شئت مل تعبد، اللهم إن لك هذه العصابة اليوم ال تعبد ال

     {: رم واستغاثوه فاستجاب هلم                 
                         

                           

                 { )١٢: األنفال [)١ - 

١٤   .[  
 يف مث تقابل اجلمعان، وحِمي الوطيس واستدارت رحي احلرب، ورسول اهللا 

 يناشد ربه ويستنصره العريش، ومعه أبو بكر وسعد بن معاذ حيرسانه، فما زال 

                                 
  .  ١٤ - ١٢:  سورة األنفال) ١(
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  {: ويستغيثه، فأغفى إغفاءة مث خرج يقول           { )١( 

والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم  " :، وحرض أصحابه على القتال وقال]  ٤٥: القمر[
، فقام عمري بن احلمام "اليوم رجل فيقْتل صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر إال أدخله اهللا اجلنة 

ا رسول اهللا جنةً عرضها السماوات واألرض؟ قال ي: األنصاري وبيده مترات يأكلهن فقال
بٍخ بٍخ يا رسول اهللا ما بيين وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلين : ، قال"نعم   "  النيب 

هؤالء، لئن حِييت حىت آكل مترايت هذه إا حلياة طويلة، مث ألقى التمرات وقاتل حىت قُِتلَ 
  . رضي اهللا عنه

ن تراب أو حصا فرمى ا القوم فأصابت أعينهم، فما  كفا موأخذ رسول اهللا 
 فهِزم مجع منهم واحد إال مألت عينه وشِغلوا بالتراب يف أعينهم، آيةً من آيات اهللا 

املشركني، وولوا األدبار، واتبعهم املسلمون يقتلون ويأسرون فقتلوا سبعني رجال وأسروا 
شرون رجال من صناديدهم يف قليب من قلبان سبعني، أما القتلى فأُلِْقي منهم أربعة وع

بدر، منهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وأخوه عتبة وابنه الوليد بن عتبة، عن عبد اهللا بن 
فأشهد باهللا   "  :ء األربعة قال استقبل الكعبة فدعا على هؤالأن النيب  { مسعود 

م الشمسرهم صرعى قد غَيوكان يوما حارا، وعن أيب طلحة )٣( )٢( } لقد رأيت  

 أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجال من صناديد قريش فقُِذفوا يف طَوي من أن نيب اهللا 
، فلما كان أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثالث ليال

ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها مث مشى واتبعه أصحابه حىت قام على شفَة الرِكي 
يا فالن بن فالن، ويا فالن بن فالن، أَيسركم   " :فجعل يناديهم بأمسائهم وأمساء آبائهم

ا وعدكم ربكم أنكم أطعتم اهللا ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدمت م

                                 
  .  ٤٥:  سورة القمر آية) ١(
  .  )١/٤١٧(، أمحد  )٣٠٧(، النسائي الطهارة  )١٧٩٤(، مسلم اجلهاد والسري  )٣٧٤٣(البخاري املغازي ) ٢(
  .   رواه البخاري) ٣(
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يا رسول اهللا ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا؟ قال رسول اهللا : قال عمر "  حقا؟
  "   والذي نفس حممد بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم ."  

 استشار الصحابة فيهم، وكان سعد بن معاذ قد ساءه وأما األسرى فإن النيب 
شركني وكان اإلثخان يف احلرب أحب إيل كانت أول وقعة أوقعها اهللا يف امل: أمرهم وقال

 أرى أن متكننا فنضرب أعناقهم،  للنيب وقال عمر بن اخلطاب . من استبقاء الرجال
 فأضرب عنقه، - يعين قريبا له -فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، ومتكنين من فالن 

  . فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها
رية وأرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة  هم بنو العم والعشوقال أبو بكر 

 الفدية، فكان أكثرهم يفتدي على الكفار، فعسى اهللا أن يهديهم لإلسالم، فأخذ النيب 
باملال من أربعة آالف درهم إىل ألف درهم، ومنهم من افتدى بتعليم صبيان أهل املدينة 

يش من املسلمني، ومنهم من الكتابة والقراءة، ومنهم من كان فداؤه إطالق مأسور عند قر
  .  صربا لشدة أذيته، ومنهم من من عليه بدون فداء للمصلحةقتله النيب 

  {هذه غزوة بدر انتصرت فيها فئة قليلة عن فئة كثرية           

    { )ا قائمة بدين اهللا ] ١٣: آل عمران [)١انتصرت الفئة القليلة أل ،

 فقوموا بدينكم أيها املسلمون تقاتل إلعالء كلمته والدفاع عن دينه فنصرها اهللا 
  . ِلتنصروا على أعدائكم، واصربوا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

ا باإلسالم واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه، وثبتنا عليه إىل أن نلقاك، اللهم انصرن
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

                                 
  .  ١٣:  سورة آل عمران آية) ١(
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  الس التاسع عشر 
   يف غزوة فتح مكة شرفها اهللا 

احلمد هللا خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل خملوق ومصدره، وأثبت يف أم 
وسطَّره، فال مؤخر ملا قدمه وال مقَدم ملا أخره، وال ناصر ملن خذله وال الكتاب ما أراده 

خاذل ملن نصره، تفرد بامللك والبقاء، والعزة والكربياء، فمن نازعه ذلك أحقره، الواحد 
األحد الرب الصمد، فال شريك له فيما أبدعه وفطره، احلي القيوم فما أقومه بشؤون 

ليم اخلبري فال خيفى عليه ما أسره العبد وأضمره، أمحده على ما أَولَى من خلقه وأبصره، الع
  . فضله ويسره

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، قَِبلَ توبة العاصي فعفا عن ذنبه وغفره، 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل اهلداية ونوره، وأزال به ظلمات 

تره، وفتح عليه مكة فأزال األصنام من البيت وطهره، صلى اهللا عليه وعلى آله الشرك وقَ
وأصحابه الكرام الربرة، وعلى التابعني هلم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره، وسلم 

  . تسليما
كما كان يف هذا الشهر املبارك غزوة بدر اليت انتصر فيها اإلسالم وعال : إخواين

ضا غزوة فتح مكة البلد األمني يف السنة الثامنة من اهلجرة، فأنقذه اهللا مناره، كان فيه أي
ذا الفتح العظيم من الشرك األثيم، وصار بلدا إسالميا حل فيه التوحيد عن الشرك، 
واإلميان عن الكفر، واإلسالم عن االستكبار، أُعِلنت فيه عبادة الواحد القهار، وكُِسرت 

 بعد ذلك اجنبار، وسبب هذا الفتح العظيم أنه ملا مت الصلح بني فيه أوثان الشرك فما هلا
  وقريش يف احلديبية يف السنة السادسة، كان من أحب أن يدخل يف عهد النيب النيب 

 ودخلت فَعلَ، ومن أحب أن يدخل يف عهد قريش فعل، فدخلت خزاعة يف عهد النيب 
دماء يف اجلاهلية، فانتهزت بنو بكر هذه اهلدنة بنو بكر يف عهد قريش، وكان بني القبيلتني 

فأغارت على خزاعة وهم آمنون، وأعانت قريش حلفاءها بين بكر بالرجال والسالح سرا 
 فأخربوه مبا صنعت بنو بكر  فقدم مجاعة منهم إىل النيب على خزاعة حلفاء النيب 
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 هذا نقضوا عهدهم، وإعانة قريش هلا، أما قريش فسقط يف أيديهم ورأوا أم بفعلهم
  ليشد العقد ويزيد يف املدة، فكلم النيب فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إىل رسول اهللا 

 فلم يفلح، مث يف ذلك، فلم يرد عليه، مث كلم أبا بكر وعمر ليشفعا له إىل رسول اهللا 
ا أرى شيئا م: ما ترى يا أبا احلسن؟ قال: كلم علي بن أيب طالب فلم يفلح أيضا، فقال له

أترى ذلك مغِنيا عين شيئا؟ : يغين عنك ولكنك سيد بين كنانة فقم فأَِجر بني الناس، قال
ففعل أبو سفيان، مث رجع إىل مكة فقالت له . ال واهللا، ولكن ما أجد لك غريه: قال

افة أتيت حممدا فكلمته فواهللا ما رد علي شيئا، مث أتيت ابن أيب قح: ما وراءك؟ قال: قريش
وابن اخلطاب فلم أجد خريا، مث أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته أَجرت بني الناس، 

أن لعب ) يعنون عليا(وحيك، ما زاد الرجل : قالوا. ال: فهل أجاز ذلك حممد؟ قال: قالوا
  . بك

 فقد أمر أصحابه بالتجهز للقتال، وأخربهم مبا يريد، واستنفر من حوله وأما النيب 
، مث "اللهم خذ األخبار والعيون عن قريش حىت نبغتها يف بالدها  " :من القبائل وقال

خرج من املدينة بنحو عشرة آالف مقاتل، وولَّى على املدينة عبد اهللا بن أم مكتوم، وملا 
كان يف أثناء الطريق لقيه يف الْجحفَة عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما، ويف مكان 

 األبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وابن عمته عبد اهللا بن يسمى
أرجو أن يكون  " :أيب أمية، وكانا من أشد أعدائه فأسلما فقَِبلَ منهما، وقال يف أيب سفيان

  ". خلَفا من محزة 
رة آالف  مكانا يسمى مر الظَّهران قريبا من مكة أمر اجليش فأوقدوا عشوملا بلغ 

 ليلتمس أحدا  وركب العباس بغلة النيب نار، وجعل على احلرس عمر بن اخلطاب 
 فيطلبوا األمان منه وال حيصل القتال يف مكة البلد األمني، يبلِّغ قريشا ليخرجوا إىل النيب 

ما رأيت كالليلة نريانا قط، : فبينما هو يسري مسع كالم أيب سفيان يقول لبديل بن ورقاء
خزاعة أقل من ذلك وأذل، فعرف العباس : هذه خزاعة، فقال أبو سفيان: قال بديلف

:  يف الناس، قالهذا رسول اهللا : ما لك أبا الفضل؟ قال: صوت أيب سفيان فناداه فقال
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 فأستأمنه لك، فأتى به النيب اركب حىت آيت بك رسول اهللا : فما احليلة؟ قال العباس
بأيب أنت وأمي : فقال "  فيان أما آن أن تعلم أن ال إله إال اهللا؟وحيك يا أبا س "  : فقال

. لقد علمت أن لو كان مع اهللا غريه ألغىن عين! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك 
وحيك : فتلَكَّأ أبو سفيان، فقال له العباس "  أما آن لك أن تعلم أين رسول اهللا؟  " :قال

  . أَسِلم فأَسلَم وشهد شهادة احلق
 العباس أن يوقف أبا سفيان مبضيق الوادي عند خطم اجلبل حىت مير به ر النيب مث أم

: املسلمون، فمر به القبائل على راياا ما متر به قبيلة إال سأل عنها العباس فيخربه فيقول
هؤالء األنصار : من هذه؟ قال العباس: ما يل وهلا؟ حىت أقبلت كتيبة مل ير مثلها فقال

ادة معه الراية، فلما حاذاه سعد قالعليهم سعد بن عأبا سفيان اليوم يوم امللحمة، اليوم : ب
 وأصحابه تستحلُّ الكعبة، مث جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلُّها فيهم رسولُ اهللا 

 بأيب سفيان أخربه مبا قال سعد فقال ورايته مع الزبري بن العوام، فلما مر رسول اهللا 
 } كذب سعد ولكن هذا يوم يعظِّم اُهللا فيه الكعبة ويوم تكْسى فيه الكعبة { النيب 

 أن تؤخذَ الراية من سعد وتدفع إىل ابنه قيس، ورأى أا مل  مث أمر رسول اهللا )٢( )١(
  .  كامال إذا صارت على ابنهخترج عن سعد خروجا

 وأمر أن تركَز رايته باحلجون، مث دخل مكة فاحتا مؤزرا منصورا قد مث مضى 
  {:  حىت إن جبهته تكاد متس رحله وهو يقرأطأطأ رأسه تواضعا هللا         

       { )عها، وبعث ] ١: الفتح [)٣جروي ، بن بتني خالدنجعلى إحدى الْم 

من دخل املسجد فهو آمن ومن دخل دار  "  :الوليد وعلى األخرى الزبري بن العوام وقال
 حىت ، مث مضى رسول اهللا "أيب سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن 

                                 
  .  )٤٠٣٠(البخاري املغازي ) ١(
  .  مث أمر النيب العباس:   رواه البخاري من قوله) ٢(
  .  ١:  سورة الفتح آية) ٣(
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راحلته، وكان حول البيت ستون وثالمثائة صنم، فجعل أتى املسجد احلرام فطاف به على 
يطعنها بقوس معه ويقول  :}                         

 { )٨١: اإلسراء [)١  [ ،}                      { )٢( 
 الكعبة فإذا فيها صور فأمر  واألصنام تتساقط على وجوهها، مث دخل )٣(] ٤٩: سبأ[

 مث وقف احيها ووحد اهللا ا فمِحيت مث صلى فيها، فلما فرغ دار فيها وكرب يف نو
ال إله إال   " :على باب الكعبة وقريش حتته ينتظرون ما يفعل، فأخذ بِعضاديت الباب وقال

اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر 
عبده وهزم األحزاب وحده، يا معشر قريش إن اهللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية 

ا باآلباء، الناس من آدم وآدم من تراب وهظُّمعت}                

                                    { 
خريا، أخ كرمي، : ، يا معشر قريش ما تظنون أين فاعل بكم؟ قالوا] ١٣: احلجرات [)٤(

   {: فإين أقول لكم كما قال يوسف إلخوته  " :وابن أخ كرمي، قال    

          { )٦( " ، اذهبوا فأنتم الطلقاء] ٩٢: يوسف [)٥( .  

 خطيبا يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث وملا كان اليوم الثاين من الفتح قام النيب 
إن اهللا حرم مكة ومل حيرمها الناس، فال حيل المرئ يؤمن اهللا واليوم اآلخر أن  {: قال

                                 
  .  ٨١:  سورة اإلسراء آية) ١(
  .  ٤٩:  سورة سبأ آية) ٢(
  .  رواه مسلم) ٣(
  .  ١٣:   سورة احلجرات آية) ٤(
  .   ٩٢:  سورة يوسف آية) ٥(
وكلمة الطلقاء وردت .  مث وقف على باب الكعبة من زاد املعاد وغريه من كتب السرية:   ن قولههذه القصة م) ٦(

 من حصل من - مجع طليق -واملراد بالطلقاء :   ، قال يف فتح الباري يف صحيح البخاري يف غزوة الطائف
  .  النيب املن عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم
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إن اهللا :  فقولوايسفك ا دما وال يعضد ا شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا 
أذن يل فيها ساعة من ار وقد عادت حرمتها اليوم أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإمنا 

وكانت الساعة اليت أحلت فيها  { )٢( )١( } كحرمتها باألمس، فليبلغ الشاهد الغائب

 تسعة أقام  { مث )٣( } ة العصر يوم الفتح من طلوع الشمس إىل صاللرسول اهللا 

؛ ألنه مل ينو قطع السفر، أقام .)٥( )٤( } عشر يوما يقصر الصالة ومل يصم بقية الشهر

عن :  ويف الصحيحذلك لتوطيد التوحيد ودعائم اإلسالم وتثبيت اإلميان ومبايعة الناس،
ذهب أهل  "  بأخي بعد الفتح ليبايعه على اهلجرة فقال أتيت النيب  {: جماشع قال

  . )٦( } اهلجرة مبا فيها ولكن أبايعه على اإلسالم واإلميان واجلهاد

 املبني مت نصر اهللا ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، وعاد بلد اهللا بلدا وذا الفتح
إسالميا أعلن فيه بتوحيد اهللا وتصديق رسوله وحتكيم كتابه، وصارت الدولة فيه 
للمسلمني واندحر الشرك وتبدد ظالمه، وهللا احلمد، وذلك من فضل اهللا على عباده إىل 

  . يوم القيامة
النعمة العظيمة، وحقِّق النصر لألمة اإلسالمية كل وقت يف اللهم ارزقنا شكر هذه 

كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا 
  . وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                 
،  )٢٨٧٦(، النسائي مناسك احلج  )٨٠٩(، الترمذي احلج  )١٣٥٤(سلم احلج ، م )١٠٤(البخاري العلم ) ١(

  .  )٤/٣١(أمحد 
  .   رواه البخاري) ٢(
  .  رواه أمحد) ٣(
  .  )١٠٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٤٩(، الترمذي اجلمعة  )٤٠٤٧(البخاري املغازي ) ٤(
  .   رواه البخاري مفرقا) ٥(
  .  )٣/٤٦٨(، أمحد  )١٨٦٣(، مسلم اإلمارة  )٤٠٥٤(غازي البخاري امل) ٦(



  جمالس شهر رمضان 

  ١١٥

  الس العشرون 
  يف أسباب النصر احلقيقية 

 يف قهره، العامل حبال العبد يف سره وجهره، اجلائد احلمد هللا العظيم يف قَدره، العزيز
على ااهد بنصره، وعلى املتواضع من أجله برفعه، يسمع صريف القلم عند خط سطره، 
ويرى النمل يدب يف فيايف قفره، ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره، أمحده على 

شريك له إقامةً لذكره، وأشهد أن القضاء حلوه ومره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
حممدا عبده ورسوله املبعوث بالرب إىل اخللق يف بره وحبره، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب 
بكر السابق مبا وقر من اإلميان يف صدره، وعلى عمر معز اإلسالم حبزمه وقهره، وعلى 

ه، وعلى آله عثمان ذي النورين الصابر من أمره على مره، وعلى علي ابن عمه وصهر
  . وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما جاد السحاب بقطره، وسلم تسليما

لقد نصر اهللا املؤمنني يف مواطن كثرية يف بدر واألحزاب والفتح وحنني : إخواين
  {: وغريها، نصرهم اهللا وفاء بوعده            { )١( 

  {، ] ٤٧: الروم[                   

                       { )٥١: غافر [)٢ 

، نصرهم اهللا ألم قائمون بدينه وهو الظاهر على األديان كلها، فمن متسك به ] ٥٢ -
    {فهو ظاهر على األمم كلها                    

            { )م قام] ٩: الصف [)٣هم اهللا تعاىل ألوا ، نصر

بأسباب النصر احلقيقية املادية منها واملعنوية، فكان عندهم من العزم ما برزوا به على 

                                 
  .  ٤٧:  سورة الروم آية) ١(
  .   ٥٢ - ٥١:   سورة غافر) ٢(
  .   ٩:  سورة الصف آية) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١١٦

     {أعدائهم أخذا بتوجيه اهللا تعاىل هلم ومتشيا مع هديه وتثبيته إياهم    
                              

         { )١٤٠ - ١٣٩: آل عمران [)١ [ ،}         
                              

             { )١٠٤: النساء [)٢ [ ،}       

                      { )٣٥: حممد [)٣  .[  

وعزم وجد وأخذوا بكل نصيب من القوة فكانوا ذه التقوية والتثبيت يسريون بقوة 
  {: امتثاال لقول رم سبحانه وتعاىل             { )األنفال [)٤ :

العسكرية الظاهرة نصرهم اهللا تعاىل ألم قاموا ، من القوة النفسية الباطنة والقوة ]  ٦٠
  {بنصر دينه                      

                              

   { )ففي هاتني اآليتني الكرميتني وعد اهللا بالنصر من ] ٤١ - ٤٠: احلج [)٥ ،

ظية فهي القسم املقدر، ينصره وعدا مؤكدا مبؤكدات لفظية ومعنوية، أما املؤكدات اللف
واهللا لينصرن اهللا من ينصره، وكذلك الالم والنون يف لينصرن كالمها يفيد : ألن التقدير

   {: التوكيد، وأما التوكيد املعنوي ففي قوله      { )احلج [)٦ :

، فهو سبحانه قوي ال يضعف وعزيز ال يذل وكل قوة وعزة تضاده فستكون ذال ]  ٤٠
                                 

  .  ١٤٠ - ١٣٩:  سورة آل عمران) ١(
  .  ١٠٤:  سورة النساء آية) ٢(
  .   ٣٥:  سورة حممد آية) ٣(
  .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ٤(
  .   ٤١ - ٤٠:   احلجسورة) ٥(
  .  ٤٠:   سورة احلج آية) ٦(



  جمالس شهر رمضان 

  ١١٧

  {: وضعفا، ويف قوله       { )بيت للمؤمن عندما ، تث] ٤١: احلج [)١

يستبعد النصر يف نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب األمور هللا وحده يغير سبحانه ما 
  . شاء حسب ما تقتضيه حكمته

ويف هاتني اآليتني بيان األوصاف اليت يستحق ا النصر، وهي أوصاف يتحلى ا 
 باألشر والبطر والعلو والفساد، وإمنا املؤمن بعد التمكني يف األرض، فال يغريه هذا التمكني

  . يزيده قوة يف دين اهللا ومتسكا به

    {: الوصف األول*            { )احلج [)٢ :

  {: ، والتمكني يف األرض ال يكون إال بعد حتقيق عبادة اهللا وحده كما قال تعاىل]  ٤١
                             

                            
          { )لصا له ، فإذا قام العبد بعبادة اهللا خم] ٥٥: النور [)٣

يف أقواله وأفعاله ال يريد ا إال وجه اهللا والدار اآلخرة، وال يريد ا جاها وال ثناء من 
الناس وال ماال وال شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة املخلصة يف السراء والضراء 

بقا والشدة والرخاء مكَّن اهللا له يف األرض، وإذن فالتمكني يف األرض يستلزم وصفا سا
  . عليه وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له وبعد التمكني واإلخالص يكون

بأن يؤدي الصالة على الوجه املطلوب منه قائما وهو إقامة الصالة : الوصف الثاين* 
بشروطها وأركاا وواجباا، ومتام ذلك القيام مبستحباا، فيحسن الطهور، ويقيم 

، وحيافظ على الوقت وعلى اجلمعة واجلماعات، وحيافظ الركوع والسجود والقيام والقعود
على اخلشوع وهو حضور القلب وسكون اجلوارح، فإن اخلشوع روح الصالة ولبها، 

                                 
  .  ٤١:   سورة احلج آية) ١(
  .  ٤١:   سورة احلج آية) ٢(
  .  ٥٥:  سورة النور آية) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١١٨

مسعت النيب :  قالوالصالة بدون خشوع كاجلسم بدون روح، وعن عمار بن ياسر 
بعها  {:  يقولسعها ثُمنها سر صالته تشله إال ع إن الرجل لينصرف وما كُِتب

  . )٢( )١( } سدسها خمسها ربعها ثُلثها ِنصفها

وآتوا الزكاة بأن يعطوها إىل مستِحقِّيها طَيبة ا إيتاء الزكاة : الوصف الثالث
ن بذلك فضال ورضوانا، فيزكون بذلك أنفسهم، نفوسهم كاملة بدون نقص يبتغو

ويطهرون أمواهلم، وينفعون إخوام من الفقراء واملساكني وغريهم من ذوي احلاجات، 
  . وقد سبق بيان مستِحقِّي الزكاة الواجبة يف الس السابع عشر

 به كل ما أمر اهللا: وأَمروا ِبالْمعروِف واملعروفاألمر باملعروف : الوصف الرابع
ورسوله من واجبات ومستحبات، يأمرون بذلك إحياء لشريعة اهللا وإصالحا لعباده 
واستجالبا لرمحته ورضوانه، فاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أن املؤمن 
حيب لنفسه أن يكون قائما بطاعة ربه فكذلك جيب أن حيب إلخوانه من القيام بطاعة اهللا 

  . ما حيب لنفسه
مر باملعروف عن إميان وتصديق أن يكون قائما مبا أمر به عن إميان واقتناع بفائدته واأل

  . ومثراته العاجلة واآلجلة
  {النهي عن املنكر : الوصف اخلامس*         { )واملنكر كل ما )٣ ،

ى اهللا عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها مما يتعلق بالعبادة أو األخالق أو املعاملة، 
  . ينهون عن ذلك كله صيانة لدين اهللا ومحاية لعباده واتقاء ألسباب الفساد والعقوبة

ا حىت ال فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر دعامتان قويتان لبقاء األمة وعزا ووحد
تتفرق ا األهواء وتتشتت ا املسالك، ولذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر من 

                                 
  .  )٤/٣٢١(، أمحد  )٧٩٦(أبو داود الصالة ) ١(
  .  إسناده صحيح:  ، وقال العراقي رواه أبو داود والنسائي) ٢(
  .  ٤١:   سورة احلج آية) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١١٩

  {فرائض الدين على كل مسلم ومسلمة مع القدرة           
                             

                          { )آل  [)١

، فلوال األمر باملعروف والنهي عن املنكر لتفَرق الناس ِشيعا، ] ١٠٥ - ١٠٤: عمران
  {ومتزقوا كل ممزق كل حزب مبا لديهم فرحون، وبه فُضلت هذه األمة على غريها 

                           
  {، وبتركه ] ١١٠: آل عمران [)٢( }               

                       
                { )٧٨: املائدة [)٣ - 

وصاف اخلمسة مىت حتققت مع القيام مبا أرشد اهللا إليه من احلزم والعزمية ، فهذه األ]  ٧٩
  {وإعداد القوة احلسية حصل النصر بإذن هللا                   

                               

، فيحصل لألمة من نصر اهللا ما مل خيطر هلم على بال، وإن ] ٧ - ٦: الروم [)٤( }

بالنسبة إىل قوة املؤمن الواثق بوعد اهللا ليعلم أن األسباب املادية مهما قويت فليست بشيء 
: من أشد منا قوة؟ فقال اهللا تعاىل: اهللا الذي خلقها وأوجدها، افتخرت عاد بقوا وقالوا

}                                
                          

                                 
  .  ١٠٥ - ١٠٤:   سورة آل عمران)١(
  .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ٢(
  .  ٧٩ - ٧٨:  سورة املائدة) ٣(
  .  ٧ - ٦:  سورة الروم) ٤(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٢٠

                             
  { )اره اليت ]  ١٦ - ١٥: فصلت [)١لْك مصر وأوافتخر فرعون ِبم ،

جتري من حتته فأغرقه اهللا باملاء الذي كان يفتخر مبثله، وأورث ملكه موسى وقومه وهو 
  . الذي يف نظر فرعون مهني وال يكاد يِبني

وافتخرت قريش بعظمتها وجربوا فخرجوا من ديارهم برؤسائهم وزعمائهم بطرا 
ال نرجع حىت نقدم بدرا فننحر فيها اجلزور ونسقي اخلمور وتعزف : ناس يقولونورئاء ال

 وأصحابه علينا القيان وتسمع بنا العرب فال يزالون يهابوننا أبدا، فهِزموا على يد النيب 
  . شر هزمية وسحبت جثثهم ِجيفًا يف قليب بدر، وصاروا حديث الناس يف هذا العصر

قمنا بواجب ديننا وكنا قدوة ال مقتدين ومتبوعني ال أتباعا لو أخذنا بأسباب النصر و
لغرينا، وأخذنا بوسائل احلرب العصرية بصدق وإخالص لنصرنا اهللا على أعدائنا كما نصر 

   {أسالفنا، صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده      

             { )٦٢: األحزاب [)٢   .[  

اللهم هيئ لنا من أسباب النصر ما به نصرنا وعزتنا وكرامتنا ورفعة اإلسالم وذل 
مد وعلى آله وصحبه الكفر والعصيان، إنك جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حم

  . أمجعني

                                 
  .  ١٦ - ١٥:  سورة فصلت) ١(
  .   ٦٢:  سورة األحزاب آية) ٢(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٢١

  الس احلادي والعشرون 
  يف فضل العشر األخري من رمضان 

احلمد هللا املتفرد باجلالل والبقاء، والعظمة والكربياء، والعز الذي ال يرام، الرب 
الصمد، امللك الذي ال حيتاج إىل أحد، العلي عن مداناة األوهام، اجلليل العظيم الذي ال 

 واألفهام، الغين بذاته عن مجيع خملوقاته، فكل من سواه مفتقر إليه على تدركه العقول
الدوام، وفق من شاء فآمن به واستقام، مث وجد لذة مناجاة مواله فهجر لذيذ املنام، 
وصحب رفقة تتجاىف جنوم عن املضاجع رغبة يف املقام، فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم 

و عن زلته، وآخر يشكو ما جيد من لوعته، وآخر يف حندس الظالم، فواحد يسأل العف
شغله ذكره عن مسألته، فسبحان من أيقظهم والناس نيام، وتبارك الذي غفر وعفا، وستر 
وكفى، وأسبل على الكافة مجيع اإلنعام، أمحده على ِنعِمِه اجلسام، وأشكره وأسأله حفظ 

  . نعمة اإلسالم
له، عز من اعتز به فال يضام، وذل من تكرب وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

عن طاعته ولقي اآلثام، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي بين احلالل واحلرام، صلى 
اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر الصديق، الذي هو يف الغار خري رفيق، وعلى عمر بن 

نال الشهادة العظمى من اخلطاب، الذي وفِّق للصواب، وعلى عثمان مصابر البال، ومن 
أيدي العدا، وعلى ابن عمه علي بن أيب طالب وعلى مجيع الصحبة والتابعني هلم بإحسان 

  . ما غاب يف األفق غارب، وسلم تسليما
لقد نزل بكم عشر رمضان األخرية فيها اخلريات واألجور الكثرية، فيها : إخواين

  : الفضائل املشهورة واخلصائص العظيمة
 فعن عائشة  كان جيتهد بالعمل فيها أكثر من غريها،صها أن النيب فمن خصائ* 

 )١( }  كان جيتهد يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريهأن النيب  {رضي اهللا عنها 
                                 

  .  )٦/٢٥٦(، أمحد  )١٧٦٧(، ابن ماجه الصيام  )٧٩٦(، الترمذي الصوم  )١١٧٥(مسلم االعتكاف ) ١(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٢٢

 }  إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهلهكان النيب  {: قالت:  وعنها)١(
ة ونوم، فإذا كان العشر مشر  خيلط العشرين بصالكان النيب  {:  وعنها قالت)٣( )٢(

  . )٥( )٤( } وشد املئزر

 كان جيتهد فيه أكثر ففي هذه األحاديث دليل على فضيلة هذه العشر؛ ألن النيب 
مما جيتهد يف غريه، وهذا شامل لالجتهاد يف مجيع أنواع العبادة من صالة وقرآن وذكر 

راءة والذكر بقلبه ولسانه  كان حييي ليله بالقيام والقوصدقة وغريها، وألن النيب 
وجوارحه لشرف هذه الليايل وطلبا لليلة القدر اليت من قامها إميانا واحتسابا غفر اهللا له ما 

 حييي الليل كله يف عبادة ربه من الذكر والقراءة تقدم من ذنبه، وظاهر هذا احلديث أنه 
ه وبني ما يف صحيح والصالة واالستعداد لذلك والسحور وغريها، وذا حيصل اجلمع بين

 قام ليلة حىت الصباح؛ ألن إحياء ما أعلمه : مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
الليل الثابت يف العشر يكون بالقيام وغريه من أنواع العبادة، والذي نفته إحياء الليل 

  . بالقيام فقط، واهللا أعلم
ن يوقظ أهله فيه  كاومما يدل على فضيلة العشر من هذه األحاديث أن النيب 

للصالة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليايل املباركة مبا هي جديرة به من العبادة، فإا 
 فال ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة فرصة العمر وغنيمة ملن وفقه اهللا 

الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إال ليال معدودة رمبا يدرك اإلنسان فيها نفحة من 
نفحات املوىل فتكون سعادة له يف الدنيا واآلخرة، وإنه ملن احلرمان العظيم واخلسارة 

                                 
  .  رواه مسلم) ١(
،  )١٦٣٩(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )١١٧٤(، مسلم االعتكاف  )١٩٢٠(البخاري صالة التراويح ) ٢(

  .  )٦/٦٨(، أمحد   )١٧٦٨(، ابن ماجه الصيام  )١٣٧٦(أبو داود الصالة 
  .   متفق عليه) ٣(
  .  )٦/١٤٦(أمحد ) ٤(
  .   رواه اإلمام أمحد) ٥(
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  ١٢٣

الفادحة أن ترى كثريا من املسلمني يمضون هذه األوقات الثمينة فيما ال ينفعهم، يسهرون 
معظم الليل يف اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خريا 

لهم ال يدركونه بعد عامهم هذا أبدا، وهذا من تالعب الشيطان م ومكره م كثريا لع
  {: وصده إياهم عن سبيل اهللا وإغوائه هلم، قال اهللا تعاىل        

               { )والعاقل ال يتخذ الشيطان ] ٤٢: احلجر [)١ ،

  {: وليا من دون اهللا مع علمه بعداوته له؛ فإن ذلك مناف للعقل واإلميان قال اهللا تعاىل
                          { )٢( 

   {: ، وقال تعاىل]  ٥٠: الكهف[                 

            { )٦: فاطر [)٣  .[  

لزوم :  واالعتكاف كان يعتكف فيها،ومن خصائص هذه العشر أن النيب * 
ل اهللا  قا وهو من السنن الثابتة بكتاب اهللا وسنة رسوله املسجد للتفرغ لطاعة اهللا 

 }                 { )١٨٧: البقرة [)٤ [ ،

أن النيب  {  واعتكف أصحابه معه وبعده، فعن أيب سعيد اخلدري واعتكف النيب 

إين أعتكف  "  : اعتكف العشر األول من رمضان، مث اعتكف العشر األوسط، مث قال
إا يف  " :، مث أتيت فقيل يل"العشر األول ألتمس هذه الليلة مث أعتكف العشر األوسط 

  . )٦( )٥( }  أحب منكم أن يعتكف فليعتكفالعشر األواخر فمن
                                 

  .  ٤٢:  ة احلجر آيةسور) ١(
  .  ٥٠:   سورة الكهف آية) ٢(
  .  ٦:  سورة فاطر آية) ٣(
  .  ١٨٧:   سورة البقرة آية) ٤(
  .  )١١٦٧(مسلم الصيام ) ٥(
  .  رواه مسلم) ٦(
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  ١٢٤

 يعتكف العشر األواخر من كان النيب  {: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 {: ا أيضا قالت وعنه)٢( )١( }  مث اعتكف أزواجه من بعدهرمضان حىت توفَّاه اهللا 
 يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قُِبض فيه اعتكف كان النيب 
 يعتكف العشر األواخر من كان النيب  {:  قال وعن أنس )٤( )٣( } عشرين يوما

 وعن عائشة )٦( )٥( } رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام املقبل اعتكف عشرين

 إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه كان النيب  {: رضي اهللا عنها قالت

فاستأذنته عائشة فأذن هلا فضربت هلا ِخباء، وسألت حفصةُ عائشةَ أن تستأذن هلا ففعلت 
 األخبية فضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت خبباء، فضِرب هلا، فلما رأى النيب 

آلِْبر أردن ذا؟  " فقال النيب . بناء عائشة وحفصة وزينب: واقال "  ما هذا؟  " :قال
، فنِزعت وترك االعتكاف يف رمضان حىت اعتكف يف العشر األول من "انزعوها فال أراها 

ال أعلم عن أحد من العلماء خالفا :  وقال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا)٨( )٧( } شوال

  . أن االعتكاف مسنون

                                 
، أبو داود الصوم  )٧٩٠(، الترمذي الصوم   )١١٧٢(، مسلم االعتكاف  )١٩٢٢(البخاري االعتكاف ) ١(

   .  )٦/٩٢(، أمحد  )٢٤٦٢(
  .   متفق عليه) ٢(
،  )٢/٣٥٥(، أمحد  )١٧٦٩(، ابن ماجه الصيام  )٢٤٦٦(، أبو داود الصوم  )١٩٣٩(البخاري االعتكاف ) ٣(

  .  )١٧٧٩(الدارمي الصوم 
  .   رواه البخاري) ٤(
  .  )٣/١٠٤(، أمحد  )٨٠٣(الترمذي الصوم ) ٥(
  .  رواه أمحد والترمذي وصححه) ٦(
، النسائي املساجد  )٧٩١(، الترمذي الصوم   )١١٧٣(، مسلم االعتكاف  )١٩٤٠(البخاري االعتكاف ) ٧(

، مالك االعتكاف  )٦/٨٤(، أمحد  )١٧٧١(، ابن ماجه الصيام  )٢٤٦٤(، أبو داود الصوم  )٧٠٩(
)٦٩٩(  .  

  .   من البخاري ومسلم يف روايات) ٨(
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  ١٢٥

انقطاع اإلنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة اهللا يف مسجد من :  باالعتكافواملقصود
للمعتكف أن يشتغل مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر، ولذلك ينبغي 

 وأن يتجنب ما ال يعنيه من حديث الدنيا، وال بأس بالذكر والقراءة والصالة والعبادة،
غريهم ملصلحة، حلديث صفية أم املؤمنني رضي أن يتحدث قليال حبديث مباح مع أهله أو 

: أي( معتكفا فأتيته أزوره ليال فحدثته مث قمت ألنقلب كان النيب  {: اهللا عنها قالت

  . )٢() ثاحلدي ()١( }  معيفقام النيب ) ألنصرف إىل بييت

  {: من التقبيل واللمس لشهوة لقوله تعاىلوحيرم على املعتكف اجلماع ومقدماته 
              { )ا خروجه من ، وأم] ١٨٧: البقرة [)٣

كان  {: املسجد فإن كان ببعض بدنه فال بأس به حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت

:  ويف رواية)٤( }  يخِرج رأسه من املسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائضالنيب 

 وهي حائض وهو معتكف يف املسجد وهي يف حجرا كانت ترجل رأس النيب  {

  : ، وإن كان خروجه جبميع بدنه فهو ثالثة أقسام)٥( } يناوهلا رأسه

كقضاء حاجة البول والغائط اخلروج ألمر ال بد منه طبعا أو شرعا : األول* 
لشرب، فهذا جائز إذا مل والوضوء الواجب والغسل الواجب جلنابة أو غريها واألكل وا

ميكن فعله يف املسجد، فإن أمكن فعله يف املسجد فال، مثل أن يكون يف املسجد محام 
ميكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه باألكل والشرب فال 

                                 
، ابن ماجه الصيام  )٢٤٧٠(لصوم ، أبو داود ا  )٢١٧٥(، مسلم السالم   )٣١٠٧(البخاري بدء اخللق ) ١(

  .  )١٧٨٠(، الدارمي الصوم   )٦/٣٣٧(، أمحد  )١٧٧٩(
  .   متفق عليه) ٢(
  .  ١٨٧:   سورة البقرة آية) ٣(
  .   رواه البخاري) ٤(
  .  )١٩٤١(البخاري االعتكاف ) ٥(
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  ١٢٦

  . خيرج حينئذ لعدم احلاجة إليه
ض وشهود جنازة وحنو ذلك، كعيادة مرياخلروج ألمر طاعة ال جتب عليه : الثاين* 

فال يفعله إال أن يشترط ذلك يف ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض حيب أن يعوده 
  . أو خيشى من موته، فيشترط يف ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فال بأس به

كاخلروج للبيع والشراء ومجاع أهله اخلروج ألمر ينايف االعتكاف : الثالث* 
ذلك، فال يفعله ال بشرط وال بغري شرط؛ ألنه يناقض االعتكاف وينايف ومباشرم وحنو 

  . املقصود منه
اليت هي خري من ألف شهر، فاعرفوا ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر * 

  . رمحكم اهللا هلذه العشر فضلها، وال تضيعوها فوقتها مثني وخريها ظاهر مبني
نا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا، واغفر لنا اللهم وفِّقْنا ملا فيه صالح دين

ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
  . وآله وصحبه أمجعني
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  الس الثاين والعشرون 
  يف االجتهاد يف العشر األواخر وليلة القدر 

ابرة بالعز والقهر، محصي قطرات املاء وهو احلمد هللا عامل السر واجلهر، وقاصم اجلب
جيري يف النهر، وباعث ظالم الليل ينسخه نور الفجر، موفِّر الثواب للعابدين ومكمل 
األجر، العامل خبائنة األعني وخافية الصدر، مشل برزقه مجيع خلقه فلم يترك النمل يف الرمل 

 والفقر، وفضل بعض املخلوقات وال الفرخ يف الوكر، أغىن وأفقر وحبكمته وقوع الغىن
على بعض حىت أوقات الدهر، ليلة القدر خري من ألف شهر، أمحده محدا ال منتهى لعدده، 
وأشكره شكرا يستجلب املزيد من مدده، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

 أصابع يده شهادة خملص يف معتقده، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي نبع املاء من بني
 وعلى أيب بكر صاحبه يف رخائه وشدائده، وعلى عمر بن اخلطاب كهف اإلسالم 

وعضده، وعلى عثمان جامع كتاب اهللا وموحده، وعلى علي كايف احلروب وشجعاا 
  . مبفرده، وعلى آله وأصحابه احملسن كل منهم يف عمله ومقصده، وسلم تسليما

ليلة القدر اليت شرفها اهللا على غريها ومن على هذه يف هذه العشر املباركة : إخواين
  {: األمة جبزيل فضلها وخريها، أشاد اهللا بفضلها يف كتابه املبني فقال تعاىل         

                                     
                                  

                         

، وصفها اهللا سبحانه بأا مباركة لكثرة خريها وبركتها ] ٨ - ٣: الدخان [)١( }

 سبحانه بأنه يفرق فيها وفضلها، ومن بركتها أن هذا القرآن املبارك أُنِزل فيها، ووصفها
كل أمر حكيم، يعين يفصل من اللوح احملفوظ إىل الكَتبة ما هو كائن من أمر اهللا سبحانه 
يف تلك السنة من األرزاق واآلجال واخلري والشر وغري ذلك من كل أمر حكيم من أوامر 

                                 
  .   ٨ - ٣:   سورة الدخان) ١(
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دير العزيز اهللا احملكمة املتقنة، اليت ليس فيها خلل وال نقص وال سفه وال باطل ذلك تق
  . العليم

  {: وقال تعاىل                                   
                                    

       { )القدر مبعىن الشرف والتعظيم، أو مبعىن ].   ٥ - ١: سورة القدر [)١

لتقدير والقضاء؛ ألن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر اهللا فيها ما يكون يف السنة ويقضيه ا
  {من أموره احلكيمة،              { )يعين يف الفضل والشرف )٢ 

  { كان من قامها إميانا واحتسابا غُِفر له ما تقدم من ذنبه، وكثرة الثواب واألجر، ولذلك
            { )ارا )٣املالئكة عباد من عباد اهللا قائمون بعبادته ليال و }  

                         { )٤( 
لرمحة، ، يترتلون يف ليلة القدر إىل األرض باخلري والربكة وا] ٢٠ - ١٩: األنبياء[
  {. هو جربيل عليه السالم خصه بالذكر لشرفه وفضله) والروح(    { )يعين )٥ 

أن ليلة القدر ليلة سالم للمؤمنني من كل خموف لكثرة من يعتق فيها من النار، ويسلم من 
  {عذاا،           { )يعين أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر النتهاء )٦ 

  . عمل الليل به
  : ويف هذه السورة الكرمية فضائل متعددة لليلة القدر

                                 
  .  ٥ - ١:  سورة القدر) ١(
  .  ٣:  سورة القدر آية) ٢(
  .  ٤:  سورة القدر آية) ٣(
  .  ٢٠ - ١٩:  سورة األنبياء) ٤(
  .  ٥:  سورة القدر آية) ٥(
  .  ٥:  سورة القدر آية) ٦(
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أن اهللا أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادم يف الدنيا : الفضيلة األوىل* 
  . واآلخرة
  {: ما يدل عليه االستفهام من التفخيم والتعظيم يف قوله: لفضيلة الثانيةا*   

           { )١( .  

  . أا خري من ألف شهر: الفضيلة الثالثة* 
  .  يرتلون إال باخلري والربكة والرمحةأن املالئكة تترتل فيها وهم ال: الفضيلة الرابعة* 
أا سالم لكثرة السالمة فيها من العقاب والعذاب مبا يقوم به : الفضيلة اخلامسة* 

  . العبد من طاعة اهللا عز وجل
  . أن اهللا أنزل يف فضلها سورة كاملة تتلَى إىل يوم القيامة: الفضيلة السادسة* 
من قام  {:  قال أن النيب يب هريرة ما ثبت عن أومن فضائل ليلة القدر * 

يعين ) إميانا واحتسابا: ( فقوله)٣( )٢( } ليلة القدر إميانا واحتسابا غُِفر له ما تقدم من ذنبه

ا، واحتسابا لألجر وطلب الثواب، وهذا إميانا باهللا ومبا أعد اهللا من الثواب للقائمني فيه
  .  مل يشترط العلم ا يف حصول هذا األجرحاصل ملن علم ا ومن مل يعلم؛ ألن النيب 

وليلة القدر يف رمضان؛ ألن اهللا أنزل القرآن فيها، وقد أخرب أن إنزاله يف شهر 
  {: رمضان، قال تعاىل               { )وقال)٤ ، :}     

        { )ن أن تكون ليلة] ١٨٥: البقرة [)٥القدر يف ، فبهذا تعي 

                                 
  .  ٢:  سورة القدر آية) ١(
، النسائي  )٦٨٣(، الترمذي الصوم  )٧٦٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٨٠٢(البخاري الصوم ) ٢(

  .  )١٧٧٦(، الدارمي الصوم   )٢/٢٤١(، أمحد  )١٣٧٢ (، أبو داود الصالة )٢٢٠٢(الصيام 
  .   متفق عليه) ٣(
  .  ١:  سورة القدر آية) ٤(
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ٥(
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 ِويرمضان، وهي موجودة يف األمم ويف هذه األمة إىل يوم القيامة ملا ر}  عن أيب ذَر

بل  " :يا رسول اهللا أخربين عن ليلة القدر أهي يف رمضان أم يف غريه؟ قال:  أنه قال
تكون مع األنبياء ما كانوا، فإذا قُِبضوا رِفعت أم هي إىل يوم : قال". هي يف رمضان 

 لكن فضلها وأجرها خيتص )٢() احلديث ()١( } بل هي إىل يوم القيامة " :القيامة؟ قال

واهللا أعلم ذه األمة كما اختصت هذه األمة بفضيلة يوم اجلمعة وغريها من الفضائل، وهللا 
  . داحلم

تحروا ليلة القدر يف  { وليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان لقول النيب 

  وهي يف األوتار أقرب من األشفاع لقول النيب )٤( )٣( } العشر األواخر من رمضان

 وهي يف السبع )٦( )٥( } حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر من رمضان {

 اال من أصحاب النيب أن رج {األواخر أقرب؛ حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما 

يعين (أرى رؤياكم قد تواطأت   "  أروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر، فقال النيب 
 )٨( )٧( } يف السبع األواخر، فمن كان متحريها فَلْيتحرها يف السبع األواخر) اتفقت

، فإن )يعين ليلة القدر(التمسوها يف العشر األواخر  {:  قالأن النيب : وملسلم عنه

ضعف أحدكم أو عجز فال يغلَبن على السبع البواقي، وأقرب أوتار السبع األواخر ليلة 
                                 

  .  )٥/١٧١(أمحد ) ١(
، ونقل عن الذهيب أنه  حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه:   ، وقال رواه أمحد والنسائي واحلاكم) ٢(

  .  ، واهللا أعلم أقره
  .  )٦/٢٠٤(، أمحد  )٧٩٢(، الترمذي الصوم  )١١٦٩(، مسلم الصيام  )١٩١٣(البخاري صالة التراويح ) ٣(
  .   متفق عليه) ٤(
  .  )٦/٢٠٤(، أمحد  )٧٩٢(، الترمذي الصوم  )١١٦٩(، مسلم الصيام  )١٩١٣(البخاري صالة التراويح ) ٥(
  .   رواه البخاري) ٦(
  .  )٧٠٦(، مالك االعتكاف  )٢/١٧(، أمحد  )١١٦٥(، مسلم الصيام  )١٩١١(البخاري صالة التراويح ) ٧(
  .   متفق عليه) ٨(
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ة هي، هي الليلة واهللا إين ألعلم أي ليل:  أنه قالسبع وعشرين حلديث أُبي بن كعب 
 وال ختتص ليلة القدر )٢( )١( }  بقيامها، هي ليلة سبع وعشريناليت أمرنا رسول اهللا 

بليلة معينة يف مجيع األعوام، بل تتنقل فتكون يف عام ليلة سبع وعشرين مثال، ويف عام 
التمسوها  { آخر ليلة مخس وعشرين تبعا ملشيئة اهللا وحكمته، ويدل على ذلك قوله 

أرجح :  قال يف فتح الباري)٤( )٣( } يف تاسعة تبقى يف سابعة تبقى يف خامسة تبقى

  . األقوال أا يف وتر من العشر األخري، وأا تنتقل ا هـ
 يف طلبها يف تلك الليايل وقد أخفى سبحانه علمها على العباد رمحة م؛ ليكثر عملهم

الفاضلة بالصالة والذكر والدعاء فيزدادوا قربة من اهللا وثوابا، وأخفاها اختبارا هلم أيضا 
ليتبني بذلك من كان جادا يف طلبها حريصا عليها ممن كان كسالن متهاونا، فإن من 

ورمبا حرص على شيء جد يف طلبه وهان عليه التعب يف سبيل الوصول إليه والظفر به، 
 عالمتها أنه يظِْهر اهللا علمها لبعض العباد بأمارات وعالمات يراها كما رأى النيب 

يسجد يف صبيحتها يف ماء وطني، فرتل املطر يف تلك الليلة فسجد يف صالة الصبح يف ماء 
  . وطني

رد ليلة القدر يفْتح فيها الباب، ويقَرب فيها األحباب، ويسمع اخلطاب، وي: إخواين
اجلواب، ويكتب للعاملني فيها عظيم األجر، ليلة القدر خري من ألف شهر، فاجتهدوا 

  . رمحكم اهللا يف طلبها فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب
   العمر يف سهٍو تولَّى

    فيا ضيعةَ ما أنفقْـ 
   هلو ويف خسِر ويف

  ـت يف األيام من عمري 
                                 

،  )٢/٨(، أمحد  )١٣٨٥(، أبو داود الصالة  )١١٦٥(، مسلم الصيام  )١٩١١(البخاري صالة التراويح ) ١(
  .  )١٧٨٣(، الدارمي الصوم   )٧٠٦(مالك االعتكاف 

  .  رواه مسلم) ٢(
  .  )١/٢٥٩(، أمحد   )١٣٨١(، أبو داود الصالة  )١٩١٧(تراويح البخاري صالة ال) ٣(
  .   رواه البخاري) ٤(
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  وما يل يف الذي ضيعـ 
  فما أغفلنا عن وا 
   أما قد خصنا اللـ

  بشهر أنزل الرمحـ 
 وهل يشبهه شهر  
 فكم من خرب صح  
  روينا عن ثقاٍت 

   فطُوىب المرئ يطلبها ١٢٥
  ففيها ترتل األمال 
  وقد قال سالم ِهـ 
  أال فادِخروها إنـ 
  فكم من معتٍق فيها 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـت من عمري من عذِر 
  بات احلمد والشكِر ج

  ـه بشهر أميا شهِر 
  ـن فيه أشرف الذكِر 
  وفيه ليلة القدِر 
  مبا فيها من اخلِري 
  أا تطْلَب يف الِوتِر 
  يف هذه العشِر 
  ك حىت مطلع الذُّخِر 
  ـي حىت مطلع الفجِر 
  ـها من أنفَِس الذُّخِر 
  من النار وال يدري 


  

  . أدرك ليلة القدر، وفاز بالثواب اجلزيل واألجر اجعلنا ممن صام الشهر، واللهم
اللهم اجعلنا من السابقني إىل اخلريات، اهلاربني عن املنكرات، اآلمنني يف الغرفات، مع 
الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات، اللهم أعذنا من مِضلَّات الفنت، وجنبنا الفواحش 

  . ما ظهر منها وما بطن
وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل طاعتك وواليتك، وآتنا اللهم ارزقنا شكر نعمتك 

يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني 
  . برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  الس الثالث والعشرون 
  اهللا من أهلها يف وصف اجلنة جعلنا 

احلمد هللا مبلِّغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على سؤله، املنان على 
التائب بصفحه وقبوله، خلق اإلنسان وأنشأ دارا حللوله، وجعل الدنيا مرحلة لرتوله، 
فتوطنها من مل يعرف شرف األخرى خلموله، فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله، ومل 

كسبه من مال وولد حىت ازم يف فلوله، أوما ترى غربان البني تنوح على طلوله، يغنه ما 
أما املوفَّق فعرف غرورها فلم ينخدع مبثوله، وسابق إىل مغفرة من اهللا وجنة عرضها 
السماوات واألرض أُِعدت للذين آمنوا باهللا ورسوله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

الدليل وأصوله، وأشهد أن حممدا عنده ورسوله، ما تردد النسيم شريك له شهادة عارف ب
بني مشاله وجنوبه ودبوره وقبوله، صلى اهللا عليه وعلى أيب بكر صاحبه يف سفره وحلوله، 
وعلى عمر حامي اإلسالم بسيف ال خياف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البالء حني 

صول بنصوله، وعلى آله وأصحابه والتابعني نزوله، وعلى علي املاضي بشجاعته قبل أن ي
  . هلم بإحسان ما امتد الدهر بطوله وسلم تسليما

سارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض، فيها ما : إخواين
   {: ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، قال اهللا تعاىل      

                            { )٣٥: الرعد [)١ [ ،

  {: وقال تعاىل                           
                                  

          { )وقال تعاىل]  ١٥: حممد [)٢ ، :}     
                                   

                                 
  .  ٣٥:   سورة الرعد آية) ١(
  .   ١٥:  سورة حممد آية) ٢(
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   { )وقال تعاىل] ٢٥: لبقرةا [)١ ، :}            
                        
                              

                         

         { )٢٠ - ١٤: اإلنسان [)٢  .[  

  {: وقال تعاىل                           

                     { )٣( 

   {: ، وقال تعاىل] ١٦ - ١٠: الغاشية[         
                              

         { )وقال تعاىل] ٢٣: احلج [)٤ ، :}               
             { )وقال تعاىل] ١٣: اإلنسان [)٥ ، :}     

                            { )٦( 
  {: ، وقال تعاىل] ٢١: اإلنسان[               { )٧( 

                                 
  .  ٢٥:   سورة البقرة آية) ١(
  .  ٢٠ - ١٤:  سورة اإلنسان) ٢(
  .  ١٦ - ١٠:  سورة الغاشية) ٣(
  .  ٢٣:   سورة احلج آية) ٤(
  .   ١٣:  نسان آيةسورة اإل) ٥(
  .   ٢١:  سورة اإلنسان آية) ٦(
  .  ٧٦:  سورة الرمحن آية) ٧(
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  {: ، وقال تعاىل] ٧٦: الرمحن[                  
                   

        { )وقال تعاىل] ٥٥ - ٥١: الدخان [)١ ، :}    

         { )٧٠: الزخرف [)٢  .[  

  {: وقال تعاىل                  

                   { )٥٨ - ٥٦: الرمحن [)٣ [ ،

  {: وقال تعاىل              

      { )وقال تعاىل] ٧٢ - ٧٠: الرمحن [)٤ ، :}           

                  { )وقال تعاىل] ١٧: السجدة [)٥ ، :}  
                             

      { )فاحلسىن هي اجلنة ألنه ال دار أحسن منها، ]  ٢٦: يونس [)٦ ،

 ذلك ِبمنِه وكرمه، واآليات يف وصف والزيادة هي النظر إىل وجه اهللا الكرمي، رزقنا اهللا
  . اجلنة ونعيمها وسرورها وأنسها وحبورها كثرية جدا

يا رسول اهللا حدثنا عن اجلنة ما : قلنا {:  قالفعن أيب هريرة : وأما األحاديث

لَِبنة ذهب ولبنة فضة، وِمالطها املسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت،   "  :اؤها؟ قالبن

                                 
  .  ٥٥ - ٥١:   سورة الدخان) ١(
  .  ٧٠:  سورة الزخرف آية) ٢(
  .  ٥٨ - ٥٦:  سورة الرمحن) ٣(
  .  ٧٢ - ٧٠:  سورة الرمحن) ٤(
  .  ١٧:  سورة السجدة آية) ٥(
  .  ٢٦:  سورة يونس آية) ٦(
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 وتراا الزعفران، من يدخلها ينعم وال يبأس وخيلد وال ميوت، ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه
أما بعد فإن :  أنه خطب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال وعن عتبة بن غزوان )٢( )١( }

نت بصرم وولت حذَّاء ومل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء يصطبها الدنيا قد آذ
صاحبها، وإنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا فانتقلوا خبري ما حيضرنكم، ولقد ذُِكر لنا 
أن مصراعني من مصاريع اجلنة بينهما مسرية أربعني سنة، وليأتني عليه يوم وهو كظيظ 

يف اجلنة مثانية أبواب فيها  {:  قال أن النيب ل بن سعد  وعن سه)٣( " من الزحام

  أن النيب  وعن أسامة بن زيد )٥( )٤( } باب يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون

هي ورب الكعبة  { )٧( )٦( } أال هل مشمر إىل اجلنة، فإن اجلنة ال خطر هلا {: قال

جة، وزوجة حسناء مجيلة، نور يتألأل، ورحيانة تز، وقصر مشيد، ور مطرد، ومثرة نضي
، "وحلل كثرية، ومقام يف أبد يف دار وفاكهة وخضرة وحربة ونعمة يف محلَّة عليه ية 

إن شاء : ، فقال القوم"إن شاء اهللا : قولوا " :قال. يا رسول اهللا حنن املشمرون هلا: قالوا

  . )٩( )٨( } اهللا

إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا  {:  قال أن النيب وعن أيب هريرة 

للمجاهدين يف سبيله، بني كل درجتني كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم اهللا فاسألوه 
                                 

  .  )٢٨٢١(، الدارمي الرقاق   )٢/٣٠٥(، أمحد  )٢٥٢٥(فة اجلنة الترمذي ص) ١(
  .  رواه أمحد والترمذي) ٢(
  .  رواه مسلم) ٣(
، النسائي الصيام   )٧٦٥(، الترمذي الصوم   )١١٥٢(، مسلم الصيام  )٣٠٨٤(البخاري بدء اخللق ) ٤(

  .  )٥/٣٣٥(، أمحد  )١٦٤٠(، ابن ماجه الصيام  )٢٢٣٦(
  .   متفق عليه) ٥(
  .  )٤٣٣٢(ابن ماجه الزهد ) ٦(
  .  ال مثل هلا وال عديل:  أي) ٧(
  .  )٤٣٣٢(ابن ماجه الزهد ) ٨(
  .  ، وإسناده ضعيف  رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان يف صحيحه) ٩(
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 )١( } الرمحنالفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة، ومنه تفجر أار اجلنة وفوقه عرش 
إن أهل اجلنة يتراَءون أهل الغرف فوقهم  {:  قال أن النيب  وعن أيب سعيد )٢(

". نهم كما تتراَءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بي
بلى والذي نفسي بيده  " :قال. يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم: قالوا

  أن النيب  وعن أيب مالك األشعري )٤( )٣( } رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني

إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها اهللا ملن  {: قال

  . )٦( )٥( } أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام

إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة  {:  قال أن النيب وعن أيب موسى 

جموفة، طوهلا يف السماء ستون ميال، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فال يرى بعضهم 
إن أول زمرة تدخل اجلنة على  {:  قال أن النيب  وعن أيب هريرة )٨( )٧( } بعضا

صورة القمر ليلة البدر، مث الذين يلوم على أشد جنم يف السماء إضاءة، مث هم بعد ذلك 
منازل ال يتغوطون، وال يبولون، وال ميتِخطون، وال يبصقون، أمشاطهم الذهب، 

طول أبيهم آدم وجمامرهم األلُوة، ورشحهم املسك، أخالقهم على خلْق رجل واحد على 

                                 
  .  )٢/٣٣٥(، أمحد   )٦٩٨٧(البخاري التوحيد ) ١(
  .   رواه البخاري) ٢(
، الدارمي  )٥/٣٤٠(، أمحد  )٢٨٣١(اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ، مسلم  )٣٠٨٣(البخاري بدء اخللق ) ٣(

  .  )٢٨٣٠(الرقاق 
  .   رواه البخاري) ٤(
  .  )٥/٣٤٣(أمحد ) ٥(
  .  " وأالن الكالم"   : ، رواه أمحد بزيادة أخرجه الطرباين) ٦(
فة اجلنة ، الترمذي ص  )٢٨٣٨(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٤٥٩٨(البخاري تفسري القرآن ) ٧(

  .  )٢٨٣٣(، الدارمي الرقاق   )٤/٤٠٠(، أمحد  )٢٥٢٨(
  .   متفق عليه) ٨(
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ال اختالف بينهم وال تباغض، قلوم قلب واحد،  {:  ويف رواية)٢( )١( } ستون ذراعا

  . )٤( } وأزواجهم احلور العني {: ، ويف رواية)٣( } يسبحون اهللا بكرة وعشيا

إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون وال يتفُلون  {:  قال أن النيب وعن جابر 

جشاٌء ورشح   "  :طعام؟ قالفما بال ال: قالوا  " وال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون
 وعن زيد بن )٦( )٥( } كرشح املسك، يلْهمون التسبيح والتحميد كما يلْهمون النفَس

) يعين أهل اجلنة (والذي نفس حممد بيده إن أحدهم {:  قال أن النيب أرقم 

لَيعطَى قوة مائة رجل يف األكل والشرب واجلماع والشهوة، تكون حاجة أحدهم رشحا 
  أن النيب وعن أنس . )٨( )٧( } يفيض من جلودهم كرشح املسك فَيضمر بطنه

لَقَاب قوِس أحِدكم أو موضع قدم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة  {: قال

من نساء أهل اجلنة اطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهما وملألت ما بينهما رحيا ولَنِصيفُها 

                                 
، الترمذي صفة اجلنة  )٢٨٣٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٣١٤٩(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(

  .   )٢٨٢٣(، الدارمي الرقاق   )٢/٣١٦(، أمحد  )٤٣٣٣(، ابن ماجه الزهد  )٢٥٣٧(
  .  رواه مسلم) ٢(
،  )٢٥٣٧(، الترمذي صفة اجلنة  )٢٨٣٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   )٣٠٧٣(البخاري بدء اخللق ) ٣(

  .  )٢٨٢٣(، الدارمي الرقاق   )٢/٣١٦(، أمحد   )٤٣٣٣(ابن ماجه الزهد 
ة ، الترمذي صفة اجلن )٢٨٣٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٣١٤٩(البخاري أحاديث األنبياء ) ٤(

  .   )٢٨٢٣(، الدارمي الرقاق   )٢/٢٣٢(، أمحد  )٤٣٣٣(، ابن ماجه الزهد  )٢٥٣٧(
، الدارمي الرقاق  )٣/٣٦٤(، أمحد  )٤٧٤١(، أبو داود السنة   )٢٨٣٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٥(

)٢٨٢٧(  .  
  .  رواه مسلم) ٦(
  .   )٢٨٢٥(، الدارمي الرقاق  )٤/٣٦٧(أمحد ) ٧(
، ورواه الطرباين   رواته حمتج م يف الصحيح:  ، وقال املنذري يف الترغيب والترهيب د والنسائيأخرجه أمح) ٨(

  .   بإسناد صحيح وابن حبان يف صحيحه واحلاكم



  جمالس شهر رمضان 

  ١٣٩

  أن النيب  وعن أنس بن مالك )٢( )١( } خري من الدنيا وما فيها) يعين اخلمار(

إن يف اجلنة لسوقا يأتوا كل مجعة فتهب رياح الشمال فتحثوا يف وجوههم  {: قال

واهللا لقد ازددمت بعدنا : وثيام، فيزدادون حسنا ومجاال فريجعون إىل أهليهم فيقولون هلم
 وعن أيب )٤( )٣( } وأنتم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال:  فيقولونحسنا ومجاال،

إن لكم أن تصحوا : إذا دخل أهلُ اجلنِة اجلنةَ ينادي مناد {:  قال أن النيب سعيد 

إن لكم أن تحيوا فال متوتوا أبدا، وإن لكم أن تِشبوا فال رموا أبدا، فال تسقموا أبدا، و
 }  وإن لكم أن تنعموا فال تيأسوا أبدا، وذلك قول اهللا         

            { )٤٣: األعراف [} )٥  .[  

 أَعددت لعبادي الصاحلني ما قال اهللا  {:  قال أن النيب وعن أيب هريرة 

   {: خطر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتمال عني رأت وال أذن مسعت وال   

                       { )١٧: السجدة [} )٦ [
يا أهل : إذا دخل أهل اجلنِة اجلنةَ نادى مناد {:  قال أن النيب وعن صهيب . )٧(

ما هو؟ أمل يثَقِّلْ موازيننا : اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا يريد أن ينِجزكُموه، فيقولون
هنا ويدخلنا اجلنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف هلم احلجاب فينظرون إليه، ويبيض وجو

                                 
  .  )٣/٢٦٤(، أمحد  )١٦٥١(، الترمذي فضائل اجلهاد  )٦١٩٩(البخاري الرقاق ) ١(
  .   رواه البخاري) ٢(
  .  )٢٨٤١(، الدارمي الرقاق   )٣/٢٨٥(، أمحد  )٢٨٣٣(لها مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأه) ٣(
  .  رواه مسلم) ٤(
  .  ٤٣:  سورة األعراف آية) ٥(
  .  ١٧:  سورة السجدة آية) ٦(
  .  احلديث متفق عليه) ٧(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٤٠

 وعن )٢( )١( } فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وال أقر ألعينهم منه

أحل عليكم رضواين فال أسخط  " :أن اهللا يقول ألهل اجلنة { أيب سعيد اخلدري 

  . )٤( )٣( } عليكم بعده أبدا

اللهم ارزقنا اخللد يف جنانك، وأِحل علينا فيها رضوانك، وارزقنا لذة النظر إىل 
  . وجهك والشوق إىل لقائك من غري ضراَء مِضرٍة وال فتنة مِضلَّة

  .  عبدك ونبيك حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنياللهم صلِّ وسلم وبارك على

                                 
  .  )٤/٣٣٣(، أمحد  )١٨٧(، ابن ماجه املقدمة   )٣١٠٥(، الترمذي تفسري القرآن  )١٨١(مسلم اإلميان ) ١(
  .  مسلمرواه ) ٢(
،  )٢٥٥٥(، الترمذي صفة اجلنة  )٢٨٢٩(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   )٦١٨٣(البخاري الرقاق ) ٣(

  .  )٣/٨٨(أمحد 
  .  رواه مسلم) ٤(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٤١

  الس الرابع والعشرون 
  يف أوصاف أهل اجلنة جعلنا اهللا منهم مبنه وكرمه 

احلمد هللا الذي كون األشياء وأحكمها خلقا، وفتق فأسعد وأشقى، وجعل للسعادة 
كان أبقى، أمحده أسبابا فسلكها من كان أتقى، فنظر بعني البصرية إىل العواقب فاختار ما 

وما أقضي له باحلمد حقا، وأشكره ومل يزل للشكر مستحقا، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له، مالك الرقاب كلها رقا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أكمل البشر 
خلُقًا وخلْقًا، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر الصديق احلائز فضائل األتباع سبقا، 
وعلى عمر العادل فما حيايب خلقا، وعلى عثمان الذي استسلم للشهادة وما توقَّى، وعلى 
علي بائع ما يفىن ومشتري ما يبقى، وعلى آله وأصحابه الناصرين لدين اهللا حقا، وسلم 

  . تسليما
مسعتم أوصاف احلنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرح واحلبور، فواهللا إا : إخواين

ة بأن يعمل هلا العاملون ويتنافس فيها املتنافسون، ويفين اإلنسان عمره يف طلبها جلدير
زاهدا يف الدون، فإن سألتم عن العمل هلا والطريق املوصل إليها فقد بينه اهللا فيما أنزله من 

 }   قال اهللا . وحيه على أشرف خلقه              
                       

                            
                               

             { )فهذه ] ١٣٥ - ١٣٣: آل عمران [)١ ،

  : أوصاف يف أهل اجلنة
وهم الذين اتقوا رم باختاذ الوقاية من عذابه بفعل ما ) املتقني(: الوصف األول* 

  . أمرهم به طاعة له ورجاء لثوابه، وترك ما اهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه
                                 

  .  ١٣٥ - ١٣٣:  سورة آل عمران) ١(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٤٢

     {: الوصف الثاين*     { )فهم ينفقون ما أُِمروا )١ 

بإنفاقه على الوجه املطلوب منهم من الزكاة والصدقات والنفقات على من له حق عليهم، 
فقون ذلك يف السراء والضراء، ال حتملهم والنفقات يف اجلهاد وغريه من سبل اخلري ين

السراء والرخاء على حب املال والشح فيه طمعا يف زيادته، وال حتملهم الشدة والضراء 
  . على إمساك املال خوفا من احلاجة إليه

الكاظمني الغيظ وهم احلابسون لغضبهم إذا غضبوا، فال يعتدون وال : الوصف الثالث
  . حيقدون على غريهم بسببه

العافني عن الناس يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم، فال :  الوصف الرابع*
واهللا حيب احملسنني إشارة إىل أن : ويف قوله تعاىل. ينتقمون ألنفسهم مع قدرم على ذلك

العفو ال يمدح إال إذا كان من اإلحسان، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصالحا، فأما 
  {: عتدي فليس مبحمود وال مأجور عليه، قال اهللا تعاىلالعفو الذي تزداد به جرمية امل

             { )٤٠: الشورى [)٢   .[  

   {: الوصف اخلامس*                

        { )ش من الذنوب وهي الكبائر كقتل النفس : ، الفاحشة)٣فْحتسما ي

، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، الْمحرمة بغري حق
والزنا، والسرقة، وحنوها من الكبائر، وأما ظلم النفس فهو أعم، فيشمل الصغائر والكبائر، 
فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه، وذكروا مغفرته ورمحته 

ويف .  فاستغفروا لذنوم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليهافسعوا يف أسباب ذلك،

                                 
  .  ١٣٤:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ٤٠:  سورة الشورى آية) ٢(
  .  ١٣٥:  سورة آل عمران آية) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٤٣

   {: قوله       { )م ال يطلبون املغفرة من غري اهللا )١إشارة إىل أ 

  . فر الذنوب سواهألنه ال يغ
  {: الوصف السادس                { )مل :  أي)٢

 عصوه، ويعلمون يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب، ويعلمون عظمة من
قرب مغفرته، بل يبادرون إىل اإلقالع عنه والتوبة منه، فاإلصرار على الذنوب مع هذا 

  . العلم جيعل الصغائر كبائر ويتدرج بالفاعل إىل أمور خطرية صعبة
   {: وقال تعاىل                 

                      
                         

                          

                         { )٣( 
  . ، فهذه اآليات الكرمية مجعت عدة أوصاف من أوصاف أهل اجلنة] ١١ - ١: املؤمنون[

الذين آمنوا باهللا وبكل ما جيب اإلميان به من مالئكة ) املؤمنون(: الوصف األول* 
له واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، آمنوا بذلك إميانا يستلزم القبول اهللا وكتبه ورس

  . واالنقياد بالقول والعمل
    {: الوصف الثاين*        { )م، )٤حاضرة قلو 

 خياطبونه بكالمه مون يف صالم بني يدي اهللا ساكنة جوارحهم، يستحضرون أم قائ
  . ويتقربون إليه بذكره ويلجؤون إليه بدعائه، فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم

                                 
  .  ١٣٥:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ١٣٥:  سورة آل عمران آية) ٢(
  .  ١١ - ١:  سورة املؤمنون) ٣(
  .  ٢:  سورة املؤمنون آية) ٤(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٤٤

     {: الوصف الثالث*        { )واللغو كل ما )١ ،

ئدة فيه وال خري من قول أو فعل، فهم معرضون عنه لقوة عزميتهم وشدة حزمهم، ال ال فا
ميضون أوقام الثمينة إال فيما فيه فائدة، فكما حفظوا صالم باخلشوع حفظوا أوقام 
عن الضياع، وإذا كان من وصفهم اإلعراض عن اللغو وهو ما ال فائدة فيه فإعراضهم عما 

   .فيه مضرة من باب أوىل
     {: الوصف الرابع*    { )حيتمل أن املراد بالزكاة )٢ 

القسط الواجب دفعه من املال الواجب زكاته، وحيتمل أن املراد ا كل ما تزكو به 
  . نفوسهم من قول أو عمل

    {: الوصف اخلامس*              

         { )فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط ملا )٣ 

طاط الْخلُقي واالجتماعي، ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو فيهما من معصية اهللا واالحن
  {: أعم من ذلك فيشمل حفظه عن النظر واللمس أيضا، ويف قوله    

 { )هذا الفعل إال على الزوجة واململوكة ملا  إشارة إىل أن األصل لوم اإلنسان على)٤ 

يف ذلك من احلاجة إليه؛ لدفع مقتضى الطبيعة وحتصيل النسل وغريه من املصاحل، ويف 
  {: عموم قوله                { )دليل على حترمي )٥ 

  . ألنه عملية يف غري الزوجات واململوكات] العادة السرية[االستمناء الذي يسمى 

                                 
  .  ٣:  سورة املؤمنون آية) ١(
  .  ٤:  سورة املؤمنون آية) ٢(
  .  ٦ - ٥:  سورة املؤمنون) ٣(
  .  ٦:  سورة املؤمنون آية) ٤(
  .  ٧:  آيةسورة املؤمنون ) ٥(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٤٥

    {: الوصف السادس*         { )األمانة ما )١ 

متؤعليه من قول أو فعل أو عني، فمن حدثك بسر فقد ائتمنك، ومن فعل عندك ما ال ي ن
حيب االطالع عليه فقد ائتمنك، ومن سلَّمك شيئا من ماله حلفظه فقد ائتمنك، والعهد ما 
يلتزم به اإلنسان لغريه كالنذر هللا والعهود اجلارية بني الناس، فأهل اجلنة قائمون برعاية 

د فيما بينهم وبني اهللا وفيما بينهم وبني اخللق، ويدخل يف ذلك الوفاء األمانات والعه
  . بالعقود والشروط املباحة فيها

   {: الوصف السابع*         { )يالزمون على )٢ 

ة والتفريط، وذلك بأدائها يف وقتها على الوجه األكمل بشروطها حفظها من اإلضاع
  . وأركاا وواجباا

وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أوصافا كثرية يف القرآن ألهل اجلنة سوى ما نقلناه هنا، 
 ذكر ذلك سبحانه ليتصف به من أراد الوصول إليها، ويف األحاديث عن رسول اهللا 

من سلك طريقا يلتمس فيه  {:  قال أن النيب يب هريرة فعن أ: من ذلك شيء كثري

أال  {:  قالوعنه أيضا أن النيب . )٤( )٣( } علما سهلَ اهللا له به طريقا إىل اجلنة

. بلى يا رسول اهللا: قالوا "  أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟
 إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة الْخطَا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة  " :قال
ما منكم من أحد يتوضأ  {: ل قا أن النيب وعن عمر بن اخلطاب . )١( )٥( }

                                 
  .  ٨:  سورة املؤمنون آية) ١(
  .  ٩:  سورة املؤمنون آية) ٢(
، أبو داود األدب  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(

  .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٥٢(، أمحد   )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٤٦(
  .  رواه مسلم) ٤(
، مالك النداء   )٢/٣٠٣(، أمحد  )١٤٣(، النسائي الطهارة  )٥١(، الترمذي الطهارة   )٢٥١(مسلم الطهارة ) ٥(

  .  )٣٨٦(للصالة 



  جمالس شهر رمضان 

  ١٤٦

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده : فيسبغ الوضوء مث يقول
 وعن عمر بن )٣( )٢( } ورسوله إال فُِتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء

  . )٥( )٤( } فيمن تابع املؤذن من قلبه دخل اجلنة { أيضا اخلطاب 

ن بىن مسجدا يبتغي به وجه اهللا بىن م {:  قال أن النيب وعن عثمان بن عفان 

مخس  {:  قال أن النيب  وعن عبادة بن الصامت )٧( )٦( } اهللا له بيتا يف اجلنة

منهن شيئا استخفافا حبقهن كان صلوات كتبهن اهللا على العباد، فمن جاء ن ومل يضيع 
 عن سأل النيب  { أنه  وعن ثوبان )٩( )٨( } له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة

 سجدة إال عليك بكثرة السجود فإنك ال تسجد هللا  " :عمل يدخله اهللا به اجلنة فقال
 وعن أم حبيبة رضي اهللا عنها أن )١١( )١٠( } رفعك اهللا ا درجة وحط عنك ا خطيئة

ما من عبد مسلم يصلي هللا تعاىل يف كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا  {:  قالالنيب 

                                                                                             
  .  رواه مسلم) ١(
، ابن  )١٦٩(، أبو داود الطهارة  )١٤٨(، النسائي الطهارة   )٥٥(، الترمذي الطهارة  )٢٣٤(مسلم الطهارة ) ٢(

  .  )٤/١٤٦( أمحد ، )٤٧٠(ماجه الطهارة وسننها 
  .  رواه مسلم) ٣(
  .  )٥٢٧(، أبو داود الصالة  )٣٨٥(مسلم الصالة ) ٤(
  .  رواه مسلم) ٥(
، ابن ماجه   )٣١٨(، الترمذي الصالة  )٥٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤٣٩(البخاري الصالة ) ٦(

  .  )١٣٩٢(، الدارمي الصالة   )١/٦١(، أمحد  )٧٣٦(املساجد واجلماعات 
  .   متفق عليه) ٧(
، أمحد  )١٤٠١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١٤٢٠(، أبو داود الصالة   )٤٦١(النسائي الصالة ) ٨(

  .  )١٥٧٧(، الدارمي الصالة  )٢٧٠(، مالك النداء للصالة   )٥/٣١٦(
  .  ، وله طرق يقَوي بعضها بعضا رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي) ٩(
، ابن ماجه إقامة الصالة  )١١٣٩(، النسائي التطبيق  )٣٨٨(، الترمذي الصالة  )٤٨٨(مسلم الصالة ) ١٠(

  .  )٥/٢٧٦(، أمحد  )١٤٢٣(والسنة فيها 
  .  رواه مسلم) ١١(
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  ١٤٧

وهن أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، . )٢( )١( } ري فريضة إال بىن اهللا له بيتا يف اجلنةغ

  . وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صالة الصبح
أخربين بعمل يدخلين اجلنة  {  أنه قال لرسول اهللا وعن معاذ بن جبل 

تعبد : لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه "  :ويباعدين عن النار قال
 )٣( } اهللا وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت

إن يف اجلنة بابا يقال له الريان يدخل  " : قالأن النيب  {  وعن سهل بن سعد )٤(

وعن أىب هريرة .  متفق عليه)٥( } منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غريهم

 }  أن النيبالعمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء  " : قال

  . )٧( )٦( } إال اجلنة

من كان له ثالث بنات يؤويهن ويرمحهن  { قال رسول اهللا :  قالوعن جابر 

فرأى بعض : يا رسول اهللا فإن كانتا اثنتني؟ قال: قيل". ويكفلهن وجبت له اجلنة البتة 
واحدة لقال واحدة رواه أمحد وإسناده ضعيف، لكن له شواهد صحيحة : القوم أن لو قال

                                 
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤١٥(، الترمذي الصالة  )٧٢٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

  .  )٦/٣٢٧(، أمحد  )١١٤١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٢٥٠(ود الصالة ، أبو دا )١٧٩٧(
  .  رواه مسلم) ٢(
  .  )٥/٢٣١(، أمحد  )٣٩٧٣(، ابن ماجه الفنت   )٢٦١٦(الترمذي اإلميان ) ٣(
  .  رواه أمحد والترمذي وصححه) ٤(
،  )٢٢٣٧(، النسائي الصيام  )٧٦٥(م ، الترمذي الصو )١١٥٢(، مسلم الصيام  )١٧٩٧(البخاري الصوم ) ٥(

  .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )١٦٤٠(ابن ماجه الصيام 
،   )٢٦٢٩(، النسائي مناسك احلج  )٩٣٣(، الترمذي احلج  )١٣٤٩(، مسلم احلج  )١٦٨٣(البخاري احلج ) ٦(

  .  )١٧٩٥(، الدارمي املناسك  )٧٧٦(، مالك احلج  )٢/٢٤٦(، أمحد  )٢٨٨٨(ابن ماجه املناسك 
  .   متفق عليه) ٧(
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  ١٤٨

. )٢( )١( }  له سترا من النارمن ابتِلي من البنات بشيء فأحسن إليهم كُن  " منها قوله 

تقوى  " : سئل عن أكثر ما يدِخل الناس اجلنة؟ فقالأن النيب  { وعن أيب هريرة 

أهل  {:  قاللنيب  وعن عياض بن محار ااشعي أن ا)٤( )٣( } اهللا وحسن اخللق

ذو سلطان مقِْسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب، : اجلنة ثالثة

  . )٦( )٥( } ومسلم عفيف متعفِّف ذو عيال

 تبني شيئا كثريا من أعمال أهل اجلنة  النيب فهذه أيها اإلخوان طائفة من أحاديث
أسأل اهللا أن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا عليها إنه جواد كرمي، . ملن أراد الوصول إليها

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

                                 
  .  )٣/٣٠٣(أمحد ) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
  .  )٢/٤٤٢(، أمحد  )٤٢٤٦(، ابن ماجه الزهد  )٢٠٠٤(الترمذي الرب والصلة ) ٣(
  .   ، وإسناده ليس بذلك لكن متنه صحيح رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه) ٤(
  .   )٤/١٦٢(، أمحد  )٢٨٦٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٥(
  .   رواه مسلم يف حديث طويل) ٦(
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  ١٤٩

  الس اخلامس والعشرون 
  يف وصف النار أعاذنا اهللا منها 

م، الباقي وغريه ال يدوم، رفع السماء وزينها بالنجوم، وأمسك احلمد هللا احلي القيو
األرض جببال يف التخوم، صور بقدرته هذه اجلسوم، مث أماا وحما الرسوم، مث ينفخ يف 
الصور فإذا امليت يقوم، ففريق إىل دار النعيم وفريق إىل نار السموم، تفتح أبواا يف 

م، وتوصد عليهم يف عمد ممددة فيها للهموم وجوههم لكل باب منهم جزء مقسو
والغموم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم فما منهم مرحوم، وأشهد أن 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة من للنجاة يروم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، 

 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان صلى اهللا عليه وعلى آله. الذي فتح اهللا بدينه الفرس والروم
  . ما هطَلت الغيوم، وسلم تسليما

لقد حذرنا اهللا تعاىل يف كتابه من النار وأخربنا عن أنواع عذاا مبا تتفطَّر منه : إخواين
األكباد وتتفجر منه القلوب، حذرنا منها وأخربنا عن أنواع عذاا رمحة بنا لرتداد حذرا 

 من أنواع عذاا لعلكم ب اهللا تعاىل وسنة رسوله وخوفا، فامسعوا ما جاء يف كتا
تذكرون، وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون، قال 

  {: تعاىل              { )وقال ] ١٣١: آل عمران [)١ ،

  {: تعاىل                   { )٤: اإلنسان [)٢ [ ،

  {: وقال تعاىل                  { )٢٩: الكهف [)٣ [ ،

      {: وقال تعاىل خماطبا إبليس               

                           { 
                                 

  .  ١٣١:  سورة آل عمران آية) ١(
  .   ٤:  سورة اإلنسان آية) ٢(
  .  ٢٩:   سورة الكهف آية) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٥٠

  {: ، وقال تعاىل] ٤٤ - ٤٢: احلجر [)١(                 

        { )وقال تعاىل]  ٧١: الزمر [)٢ ، :}          
                                

     { )وقال تعاىل]  ٨ - ٦: امللك [)٣ ، :}             

    { )وقال تعاىل] ٥٥: العنكبوت [)٤ ، :}             

                     { )١٦: الزمر [)٥  .[  

  {: وقال تعاىل                     

          { )وقال تعاىل] ٤٤ - ٤١: الواقعة [)٦ ، :}    

                 { )وقال تعاىل]  ٨١: التوبة [)٧ ، :}    

             { )وقال تعاىل]  ١١ - ١٠: القارعة [)٨ ، :}    

                               { 
  {: ، وقال تعاىل] ٤٨ - ٤٧: القمر [)٩(                 

                                 
  .  ٤٤ - ٤٢:  سورة احلجر) ١(
  .   ٧١:  سورة الزمر آية) ٢(
  .  ٨ - ٦:  سورة امللك) ٣(
  .  ٥٥:  سورة العنكبوت آية) ٤(
  .   ١٦:  سورة الزمر آية) ٥(
  .   ٤٤ - ٤١:  سورة الواقعة) ٦(
  .  ٨١:  سورة التوبة آية) ٧(
  .  ١١ - ١٠:   سورة القارعة) ٨(
  .  ٤٨ - ٤٧:  سورة القمر) ٩(
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  ١٥١

   { )وقال تعاىل]  ٢٩ - ٢٧: املدثر [)١ ، :}       
                             

         { )وقال تعاىل] ٦: التحرمي [)٢ ، :}          

              { )وقال تعاىل]  ٣٣ - ٣٢: املرسالت [)٣ ، :}  
                                  

 { )وقال تعاىل] ٥٠ - ٤٩: إبراهيم [)٤ ، :}                 

   { )٧١: غافر [)٥  .[  

   {: وقال تعاىل                    

             { )وقال تعاىل] ١٩: احلج [)٦ ، :}  
                           

              { )وقال تعاىل] ٥٦: النساء [)٧ ، :

}                                   

 { )وقال يف تلك الشجرة] ٤٦ - ٤٣: الدخان [)٨ ، :}             

                                 
  .  ٢٩ - ٢٧:  سورة املدثر) ١(
  .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٢(
  .   ٣٣ - ٣٢:  سورة املرسالت) ٣(
  .  ٥٠ - ٤٩:  سورة إبراهيم) ٤(
   . ٧١:   سورة غافر آية) ٥(
  .  ١٩:   سورة احلج آية) ٦(
  .  ٥٦:  سورة النساء آية) ٧(
  .  ٤٦ - ٤٣:   سورة الدخان) ٨(
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  ١٥٢

                { )٦٥ - ٦٤: الصافات [)١  .[  

   {: وقال تعاىل                  

                       { )٢( 
  {: ، وقال تعاىل]  ٥٥ - ٥١: الواقعة[                    

             { )وقال تعاىل] ٢٩: الكهف [)٣ ، :}    

            { )وقال تعاىل]  ١٥: حممد [)٤ ، :}       
                             
       { )وقال تعاىل] ١٧ - ١٦: إبراهيم [)٥ ، :}    

                          
                               

     {: ، وقال تعاىل] ٧٧ - ٧٤: الزخرف [)٦( }       

   { )وقال تعاىل]  ٩٧: اإلسراء [)٧ ، :}             
                            

  { )وقال تعاىل] ١٦٩ - ١٦٨: النساء [)٨ ، :}             

                                 
  .   ٦٥ - ٦٤:  سورة الصافات) ١(
  .   ٥٥ - ٥١:  سورة الواقعة) ٢(
  .  ٢٩:   سورة الكهف آية) ٣(
  .   ١٥:  سورة حممد آية) ٤(
  .  ١٧ - ١٦:  سورة إبراهيم) ٥(
  .  ٧٧ - ٧٤:  سورة الزخرف) ٦(
  .  ٩٧:  سورة اإلسراء آية) ٧(
  .  ١٦٩ - ١٦٨:  سورة النساء) ٨(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٥٣

     { )وقال تعاىل] ٦٤: األحزاب [)١ ، :}               
                       { )٢٣: اجلن [)٢ [ ،

  {: وقال تعاىل                             

            { )٩ - ٥: اهلمزة [)٣  .[  

  . واآليات يف وصف النار وأنواع عذاا األليم الدائم كثرية

يؤتى بالنار يوم  {:  قال أن النيب أما األحاديث فعن عبد اهللا بن مسعود 

 وعن أيب )٥( )٤( } القيامة هلا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملَك جيروا

ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعني جزءا  {:  قال أن النيب هريرة 

إا فُضلَت عليها بتسعة وستني  " :يا رسول اهللا إا لكافية؟ قال: ، قالوا"من نار جهنم 
 فسمعنا وجبة كنا عند النيب  {:  قال وعنه )٧( )٦( } جزءا كلهن مثل حرها

هذا حجر أرسله اهللا  " :قال. اهللا ورسوله أعلم: قلنا " أتدرون ما هذا؟ "  فقال النيب 

  . )٩( )٨( } فاآلن حني انتهى إىل قعرها) يعين سبعني سنة(يف جهنم منذ سبعني خريفا 

لقد ذُِكر لنا أن احلجر يلْقَى من شفري جهنم :  وهو خيطببن غزوان وقال عتبة 
                                 

  .   ٦٤:  سورة األحزاب آية) ١(
  .  ٢٣:  سورة اجلن آية) ٢(
  .  ٩ - ٥:  سورة اهلمزة) ٣(
  .  )٢٥٧٣(، الترمذي صفة جهنم  )٢٨٤٢(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٤(
  .  رواه مسلم) ٥(
،  )٢٥٨٩(، الترمذي صفة جهنم   )٢٨٤٣(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٣٠٩٢(البخاري بدء اخللق ) ٦(

  .  )٢٨٤٧(، الدارمي الرقاق  )١٨٧٢(، مالك اجلامع  )٢/٣١٣(أمحد 
  .   متفق عليه) ٧(
  .   )٢/٣٧١(، أمحد  )٢٨٤٤(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٨(
  .  رواه مسلم) ٩(
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  ١٥٤

وعن ابن عباس رضي . )١(فيهوي فيها سبعني عاما ما يدرك هلا قعرا واهللا لَتمألن أَفَعِجبتم؟ 
لو أن قطرة من الزقوم قَطَرت يف دار الدنيا ألفسدت على  {:  قالاهللا عنهما أن النيب 

  . )٣( )٢( } أهل الدنيا معايشهم

ابا من له إن أهون أهل النار عذ {:  قال أن النيب وعن النعمان بن بشري 

نعالن وِشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي املرجل ما يرى أن أحدا أشد منه 

  . )٥( )٤( } عذابا، وإنه ألهوم عذابا

 بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يؤتى {:  قال أن النيب وعن أنس بن مالك 

يا بن آدم هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ : فيصبغ يف النار صبغة مث يقال
ال واهللا يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ صبغة يف : فيقول

ال واهللا يا : يقوليا بن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ ف: اجلنة فيقال
 يعين أن أهل النار ينسون كل نعيم )٧( )٦( } رب ما رأيت بؤسا وال مر يب من شدة قط

  أن النيب مر م يف الدنيا، وأهل اجلنة ينسون كل بؤس مر م يف الدنيا، وعنه 
أرأيت لو كان لك ما على األرض من : يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة {: قال

قد أردت منك ما هو أهون من : فيقول: قال. نعم: فيقول: شيء أكنت تفتدي به؟ قال

                                 
  .  رواه مسلم) ١(
  .  )١/٣٠١(، أمحد  )٤٣٢٥(، ابن ماجه الزهد  )٢٥٨٥( جهنم الترمذي صفة) ٢(
  .  صحيح على شرطهما:  ، وأخرجه احلاكم وقال  رواه النسائي والترمذي وابن ماجه) ٣(
  .  )٤/٢٧١(، أمحد  )٢٦٠٤(، الترمذي صفة جهنم  )٢١٣(، مسلم اإلميان  )٦١٩٤(البخاري الرقاق ) ٤(
  .  رواه مسلم وللبخاري حنوه) ٥(
  .  )٣/٢٠٣(، أمحد  )٢٨٠٧(مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) ٦(
  .  رواه مسلم) ٧(
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  ١٥٥

 )١( } ذلك، قد أخذت عليك يف ظهر آدم أن ال تشرك يب شيئا، فأبيت إال أن تشرك يب
)٢( .  

درة وهو ابن أمية ومنية أمه أنه قالوروى ابن مينلَى ابن معِه عن ييِشئ اهللا ألهل : وني
يا أهل النار أي شيء تطلبون؟ وما الذي تسألون؟ : النار سحابة فإذا أشرفت عليهم ناداهم

نسأل يا رب : فيذكرون ا سحائب الدنيا واملاء الذي كان يرتل عليهم، فيقولون
ال تزيد يف أغالهلم وسالسل تزيد يف سالسلهم، ومجرا يلِْهب النار الشراب، فيمطرهم أغال

مدمن مخر : ثالثة ال يدخلون اجلنة {:  قال أن النيب عليهم، وعن أيب موسى 

: قيل". ات مدمن اخلمر سقاه اهللا من ر الغوطة وقاطع رحم ومصدق بالسحر، ومن م
 } ر جيري من فروج املومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن "  :وما ر الغوطة؟ قال

إن على اهللا عهدا ملن  {:  قال وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب )٤( )٣(

يا رسول اهللا وما طينة اخلبال؟ : قالوا". شرب الْمسِكرات لَيسِقيه من طينة اخلبال 
يقال  {:  أنه قالوعن النيب . )٦( )٥( } عرق أهل النار أو عصارة أهل النار  " :قال

أال تِردون؟ : فيشار إليهم. عِطشنا ربنا فاسِقنا: ماذا تبغون؟ فيقولون: لليهود والنصارى
 قال )٨( )٧( } فيحشرون إىل جهنم كأا سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار

 يأكلوا فيها أكلة، ومل ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم مخسني ألف سنة مل: احلسن

                                 
  .  )٣/١٢٧(، أمحد  )٢٨٠٥(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٣١٥٦(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(
  .  رواه أمحد ورواه البخاري ومسلم بنحوه) ٢(
  .  )٤/٣٩٩(أمحد ) ٣(
  .  كم وأقره الذهيبرواه أمحد وصححه احلا) ٤(
  .  )٣/٣٦١(، أمحد  )٥٧٠٩(، النسائي األشربة  )٢٠٠٢(مسلم األشربة ) ٥(
  .  رواه مسلم) ٦(
  .  )١٨٣(مسلم اإلميان ) ٧(
  .   متفق عليه) ٨(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٥٦

يشربوا فيها شربة حىت انقطعت أعناقهم عطشا، واحترقت أجوافهم جوعا، مث انصرف م 
  . إىل النار فيسقَون من عني آنية قد آن حرها واشتد نضجها

دار قد خص أهلها بالبعاد، وحِرموا لذة : وقال ابن اجلوزي رمحه اهللا يف وصف النار
بدلَت وضاءة وجوههم بالسواد، وضِربوا مبقامع أقوى من األطواد، عليها املىن واإلسعاد، 

مالئكة غالط شداد، لو رأيتهم يف احلميم يسرحون، وعلى الزمهرير يطْرحون، فحزم 
دائم فما يفرحون، مقَامهم حمتوم فما يربحون أبد اآلباد، عليها مالئكة غالط شداد، 

صاب، يبكون على تضييع أوقات توبيخهم أعظم من العذاب، تأسفهم أقوى من الْم
الشباب، وكلما جاد البكاء زاد، عليها مالئكة غالظ شداد، يا حسرم لغضب اخلالق، يا 
حمنتهم لِعظَم البوائق، يا فضيحتهم بني اخلالئق، على رؤوس األشهاد، أين كسبهم 

حِرقت تلك األجسام، للحطام؟ أين سعيهم يف اآلثام؟ كأنه كان أضغاث أحالم، مث أُ
  . وكلما أُحِرقت تعاد، عليها مالئكة غالظ شداد

اللهم نجنا من النار، وأَِعذْنا من دار اخلزي والبوار، وأسِكنا برمحتك دار املتقني 
األبرار، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم 

  .  وعلى آله وصحبه أمجعنيعلى نبينا حممد



  جمالس شهر رمضان 

  ١٥٧

  الس السادس والعشرون 
  يف أسباب دخول النار 

احلمد هللا القوي املتني، الظاهر القاهر املبني، ال يعزب عن مسعه أقل األنني، وال خيفى 
على بصره حركات اجلنني، ذل لكربيائه جبابرة السالطني، وبطل أمام قدرته كيد 

ى اخلاطئني، وسبق اختياره مِن اختاره من العاملني، الكائدين، قضى قضاءه كما شاء عل
فهؤالء أهل الشمال وهؤالء أهل اليمني، جرى القدر بذلك قبل عمل العاملني، ولوال هذا 
التقسيم لبطل جهاد ااهدين، وما عِرف أهل اإلميان من الكافرين، وال أهل الشك من 

  {نار من ارمني، أهل اليقني، ولوال هذا التقسيم ما امتألت ال         

                    { )١( 
تلك يا أخي حكمة اهللا وهو أحكم احلاكمني، أمحده سبحانه محد ].  ١٣: ةالسجد[

الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأستجري به من العذاب املهني، وأشهد أن ال إله إال 
اهللا، امللك احلق املبني، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى األمني، صلى اهللا عليه 

ع من الرجال على الدين، وعلى عمر القوي يف أمر اهللا فال وعلى صاحبه أيب بكر أول تاب
يلني، وعلى عثمان زوج ابنيت الرسول وِنعم القرين، وعلى علي حبر العلوم األنزع البطني، 
وعلى مجيع آل بيت الرسول الطاهرين، وعلى سائر أصحابه الطيبني، وعلى أتباعه يف دينه 

  . إىل يوم الدين، وسلم تسليما
 اعلموا أن لدخول النار أسبابا بينها اهللا يف كتابه وعلى لسان رسوله : إخواين

  : ليحذر الناس منها وجيتنبوها، وهذه األسباب على نوعني
 وتوجب له أسباب مكَفِّرة تخِرج فاعلها من اإلميان إىل الكفر،: النوع األول* 

  . اخللود يف النار
 ويستحق ا  فاعلها من العدالة إىل الفسق،أسباب مفَسقة تخِرج: النوع الثاين* 

                                 
  .  ١٣:  سورة السجدة آية) ١(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٥٨

  . دخول النار دون اخللود فيها
  : فأما النوع األول فنذكر منه أسبابا

بأن جيعل هللا شريكا يف الربوبية أو األلوهية أو الشرك باهللا : السبب األول* 
 يستحق الصفات، فمن اعتقد أن مع اهللا خالقا مشاركا أو منفردا، أو اعتقد أن مع اهللا إهلا

أن يعبد، أو عبد مع اهللا غريه فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه، أو اعتقد أن ألحد من 
 فقد أشرك باهللا شركا أكرب واستحق اخللود العلم والقدرة والعظمة وحنوها مثل ما هللا 

 }  يف النار، قال اهللا                        

        { )٧٢: املائدة [)١   .[  

 أو مبالئكته أو كتبه أو رسله أو اليوم اآلخر أو الكفر باهللا : السبب الثاين* 
 فمن أنكر شيئا من ذلك تكذيبا أو جحدا أو شك فيه فهو كافر خملد  اهللا وقدره،قضاء

    {: يف النار، قال اهللا تعاىل                 
                           

                        { )١٥٠: النساء [)٢ 

- ١٥١[   

  {: وقال تعاىل                        
                             

                              

             { )٦٨ - ٦٤:  األحزاب [)٣ .[  

                                 
  .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ١(
  .  ١٥١ - ١٥٠:  سورة النساء) ٢(
  .  ٦٨ - ٦٤:  سورة األحزاب) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٥٩

 فَمن أنكر فرِضية إنكار فرض شيء من أركان اإلسالم اخلمسة،: السبب الثالث* 
توحيد اهللا أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمومها جلميع الناس أو فريضة الصلوات 
اخلمس أو الزكاة أو صوم رمضان أو احلج، فهو كافر ألنه مكذِّب هللا ورسوله وإمجاع 

أنكر حترمي الشرك أو قتل النفس اليت حرم اهللا أو حترمي الزنا أو املسلمني، وكذلك من 
اللواط أو اخلمر أو حنوها مما حترميه ظاهر صريح يف كتاب اهللا أو سنة رسوله صلى اهللا 
عليه وسلم؛ ألنه مكذِّب هللا ورسوله، لكن إن كان قريب عهد بإسالم فأنكر ذلك جهال 

  . مهمل يكْفُر حىت يعلَّم فينكر بعد عل
  {:  قال اهللا تعاىل،االستهزاء باهللا سبحانه أو بدينه أو رسوله : السبب الرابع* 

                            

                 { )٦٦ - ٦٥: التوبة [)١ [ ،

واالستهزاء هو السخرية، وهو من أعظم االستهانة باهللا ودينه ورسوله، وأعظم االحتقار 
  . واالزدراء، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

 وهو القدح والعيب وذكرهم سب اهللا تعاىل أو دينه أو رسوله،: سبب اخلامسال* 
  . مبا يقتضي االستخفاف واالنتقاص كاللعن والتقبيح وحنو ذلك

من سب اهللا أو رسوله فهو كافر ظاهرا وباطنا : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
وقال . أو كان ذاهال عن اعتقادسواء كان يعتقد أن ذلك حمرم، أو كان مستِحلا له، 

يكفر من سب اهللا سواء كان مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب املقطوع به، : أصحابنا
أن املسلمني أمجعوا على أن من سب اهللا أو سب رسوله أو : ونقل عن إسحاق بن راهويه

والْحكْم يف : اوقال الشيخ أيض. دفع شيئا مما أنزل اهللا فهو كافر وإن كان مقرا مبا أنزل اهللا
 فمن سب نبيا مسمى بامسه من األنبياء سب سائر األنبياء كاحلكم يف سب نبينا 

املعروفني املذكورين يف القرآن أو موصوفا بالنبوة بأن يذكر يف احلديث أن نبيا فعل أو قال 

                                 
  .  ٦٦ - ٦٥:   سورة التوبة) ١(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٦٠

  . ا هـ. كذا فيسب ذلك الفاعل أو القائل مع علمه أنه نيب فحكمه كما تقدم
غري األنبياء فإن كان الغرض منه سب النيب مثل أن يسب أصحابه يقصد به وأما سب 

 سب النيب ألن املقاِرن يقتدي مبن قارنه، ومثل أن يقذف واحدة من زوجات النيب 
  {: بالزنا وحنوه فإنه يكفر؛ ألن ذلك قدح يف النيب وسب له، قال اهللا تعاىل   

   { )٢٦: النور [)١  .[  

احلكم بغري ما أنزل اهللا معتقدا أنه أقرب إىل احلق وأصلح : السبب السادس* 
 فمن حكم بغري ما أنزل اهللا للخلق، أو أنه مساو حلكم اهللا، أو أنه جيوز احلكم به،

     {:  كافر لقول اهللا تعاىلمعتقدا ذلك فهو             

     { )وكذا لو اعتقد أن حكم غري اهللا خري من حكم اهللا] ٤٤: املائدة [)٢ ، 

: أو مساو له أو أنه جيوز احلكم به، فهو كافر وإن مل حيكم به؛ ألنه مكذِّب لقوله تعاىل
}             { )وملا يقتضيه] ٥٠: املائدة [)٣ ، 

     {: قوله                 { )٤( .  

له وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوالنفاق : السبب السابع* 
   {: أو بفعله، قال اهللا تعاىل                   

 { )لك كانت عقوبة أصحابه ، وهذا الصنف أعظم مما قبله، ولذ]  ١٤٥: النساء [)٥

أشد، فهم يف الدرك األسفل من النار وذلك ألن كفرهم جامع بني الكفر واخلداع 

                                 
  .  ٢٦:  سورة النور آية) ١(
  .  ٤٤:  سورة املائدة آية) ٢(
  .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ٣(
  .  ٤٤:  سورة املائدة آية) ٤(
  .  ١٤٥:  سورة النساء آية) ٥(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٦١

   {: واالستهزاء باهللا وآياته ورسوله، قال اهللا تعاىل عنهم         
                        
                                

                           
                            

                           
                                     

            { )١٥ - ٨: البقرة [)١  .[  

  : وللنفاق عالمات كثرية
 }   وإن كان يظِْهر للناس أنه مؤمن، قال اهللامنها الشك فيما أنزل اهللا *    

                       

     { )ومنها كراهة حكم اهللا ورسوله، قال اهللا تعاىل، ]  ٤٥: التوبة [)٢ :

}                                    
                               

                               

  { )٦١ - ٦٠: النساء [)٣  .[  

  {:  قال اهللا تعاىلومنها كراهة ظهور اإلسالم وانتصار أهله والفرح خبذالم،* 
                             

                                 
  .   ١٥ - ٨:   سورة البقرة) ١(
  .  ٤٥:  سورة التوبة آية) ٢(
  .  ٦١ - ٦٠:  سورة النساء) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٦٢

      { )٥٠: التوبة [)١ [ ،}           
                                 
                       

                                    

 { )١٢٠ - ١١٩: آل عمران [)٢  .[  

  {:  قال اهللا تعاىلومنها طلب الفتنة بني املسلمني والتفريق بينهم وحمبة ذلك،* 
                              

           { )٤٧: التوبة [)٣  .[  

 ومنها حمبة أعداء اإلسالم وأئمة الكفر ومدحهم ونشر آرائهم املخالفة لإلسالم،* 
   {: قال اهللا تعاىل                        

           { )ادلة [)٤١٤: ا   .[  

   {:  قال اهللا تعاىلومنها ملز املؤمنني وعيبهم يف عبادم،*    
                         

               { )تهدين يف العبادة ] ٧٩: التوبة [)٥فيعيبون ا ،

  . ويعيبون العاجزين بالتقصريبالرياء 

  {: ومنها االستكبار عن دعاء املؤمنني احتقارا وشكا، قال اهللا تعاىل      

                                 
  .  ٥٠:  سورة التوبة آية) ١(
  .  ١٢٠ - ١١٩:  سورة آل عمران) ٢(
  .  ٤٧:  سورة التوبة آية) ٣(
  .  ١٤:   سورة اادلة آية) ٤(
  .  ٧٩:  سورة التوبة آية) ٥(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٦٣

                      { )١( 
  ].  ٥: املنافقون[

   {:  قال اهللا تعاىلومنها ثقل الصالة والتكاسل عنها،*          
                                

 { )وقال النيب ] ١٤٢: النساء [)٢ ، } صالة على املنافقني صالة العشاء أثقل ال

  . )٤( )٣( } وصالة الفجر

  {:  قال اهللا تعاىلومنها أذية اهللا ورسوله واملؤمنني،*        
                       

              { )وقال تعاىل] ٦١: التوبة [)٥ ، :

}                                  
                             

   { )٥٨ - ٥٧: األحزاب [)٦  .[  

  . فهذه طائفة من عالمات املنافقني ذكرناها للتحذير منها وتطهري النفس من سلوكها
اللهم أَِعذْنا من النفاق، وارزقنا حتقيق اإلميان على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا 

ميع املسلمني يا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ولوالدينا وجل
  . أمجعني

                                 
  .  ٥:   سورة املنافقون آية) ١(
  .  ١٤٢:  سورة النساء آية) ٢(
  .  )١٢٦٩(، الدارمي الصالة  )٥/١٤٠(، أمحد   )٥٥٤(ة ، أبو داود الصال )٨٤٣(النسائي اإلمامة ) ٣(
  .   متفق عليه) ٤(
  .  ٦١:  سورة التوبة آية) ٥(
  .  ٥٨ - ٥٧:  سورة األحزاب) ٦(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٦٤

  الس السابع والعشرون 
  يف النوع الثاين من أسباب دخول النار 

احلمد هللا الذي أنشأ اخلالئق بقدرته، وأظهر فيهم عجائب حكمته، ودلَّ بآياته على 
ة ملخالفته، مث دعا إىل التوبة ومن عليه بقبول ثبوت وحدانيته، قضى على العاصي بالعقوب

توبته، فأجيبوا داعي اهللا وسابقوا إىل جنته، يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلني من رمحته، 
أمحده على جالل نعوته وكمال صفته، وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته، وأشهد أن ال 

 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ألوهيته وربوبيته،
إىل مجيع بِريته، بشريا للمؤمنني جبنته، ونذيرا للكافرين بناره وسطوته، صلى اهللا عليه وعلى 
أيب بكر خليفته يف أمته، وعلى عمر املشهور بقوته على الكافرين وشدته، وعلى عثمان 

وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعه القاضي حنبه يف حمنته، وعلى علي ابن عمه وزوج ابنته، 
  . يف سنته، وسلم تسليما

سبق يف الدرس املاضي ذكر عدة أسباب من النوع األول من أسباب دخول : إخواين
وها حنن يف هذا الدرس نذكر مبعونة اهللا عدة أسباب من النوع . النار املوجبة للخلود فيها

  . ر دون اخللود فيهاالثاين، وهي األسباب اليت يستحق فاعلها دخول النا
ومها األم واألب، وعقوقهما أن يقطع ما جيب هلما عقوق الوالدين : السبب األول* 

   {: من بر وصلة، أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل، قال اهللا تعاىل    
                                 

                             

                { )وقال تعاىل] ٢٤ - ٢٣: اإلسراء [)١ ، :}  
              { )وقال النيب ] ١٤: قمانل [)٢ ، }  ثالثة

                                 
  .  ٢٤ - ٢٣:  سورة اإلسراء) ١(
  .   ١٤:  سورة لقمان آية) ٢(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٦٥

 مدمن اخلمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر اخلبث يف أهله: قد حرم اهللا عليهم اجلنة

{ )٢( )١( .  

يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما جيب هلم من وهي أن قطيعة الرحم : السبب الثاين* 
 } ال يدخل اجلنة قاطع {:  قالحقوق بدنية أو مالية، فعن جبري بن مطعم أن النيب 

إن الرحم  {:  قال أن النيب وعن أيب هريرة . يعين قاطع رحم: قال سفيان. )٤( )٣(

نعم أما ترضني أن أَِصلَ من : قال.  هذا مقام العائذ بك من القطيعةقامت فقالت هللا 
، مث قال رسول اهللا "فذلك لك : قال. بلى: وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت

  "   اقرؤوا إن شئتم}                         

                    { )٢٢: حممد [} )٥ - 

٦(] ٢٣( .  
ومن املؤسف أن كثريا من املسلمني اليوم غفلوا عن القيام حبق الوالدين واألرحام 
وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن أقاربه ال يصلونه، وهذه احلجة ال تنفع ألنه لو 
كان ال يصل إال من وصله مل يكن صلته هللا، وإمنا هي مكافأة كما ورد عن عبد اهللا بن 

ليس الواصل باملكافئ، ولكن  {:  قالص رضي اهللا عنهما أن النيب عمرو بن العا

 {:  أن رجال قال وعن أيب هريرة )١( )٧( } الواصل الذي إذا قُِطعت رمحه وصلها
                                 

  .  )٢/٦٩(، أمحد  )٢٥٦٢(النسائي الزكاة ) ١(
  .   يقوى ارواه أمحد والنسائي وله طرق) ٢(
، أبو داود  )١٩٠٩(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٥٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٣٨(البخاري األدب ) ٣(

  .  )٤/٨٣(، أمحد  )١٦٩٦(الزكاة 
  .   متفق عليه) ٤(
  .  ٢٣ - ٢٢:  سورة حممد) ٥(
  .  احلديث متفق عليه) ٦(
  .   )٢/١٩٣(، أمحد  )١٦٩٧(، أبو داود الزكاة  )١٩٠٨(ة ، الترمذي الرب والصل )٥٦٤٥(البخاري األدب ) ٧(
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يا رسول اهللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين، وأحسن إليهم ويسيئون إيل، وأحلم عليهم 
وال  { )٣( )٢( } إن كنت كما قلت فكأمنا تِسفُّهم امللَّ  "  فقال النيب . وجيهلون علي

  . )٥( )٤( } يزال معك من اهللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك

وإذا وصل رمحه وهم يقطعونه فإن له العاقبة احلميدة، وسيعودون فيصلونه كما 
  . وصلهم إن أراد اهللا م خريا

  {: قال اهللا تعاىلأكل الربا، : السبب الثالث*         
                             

               { )١٣٢ - ١٣٠: آل عمران [)٦ [ ،

وقد توعد اهللا تعاىل من عاد إىل الربا بعد أن بلغته موعظة اهللا وحتذيره، توعده باخللود يف 
   {: النار فقال سبحانه                

                                          
                                

              { )٢٧٥: البقرة [)٧  .[  

:  به، قال اهللا تعاىلذكورا كانوا أم إناثا والتالعبأكل مال اليتامى : السبب الرابع* 
}                            

                                                                                             
  .   رواه البخاري) ١(
  .   )٢/٤١٢(، أمحد  )٢٥٥٨(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٢(
  .  الرماد احلار:  ، واملل تدخل يف أفواههم:  تسفهم) ٣(
  .   )٢/٤١٢(، أمحد  )٢٥٥٨(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٤(
  .  رواه مسلم) ٥(
  .  ١٣٢ - ١٣٠:  ورة آل عمرانس) ٦(
  .  ٢٧٥:   سورة البقرة آية) ٧(
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   { )واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ] ١٠: النساء [)١ ، .  

  فقد روى ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب شهادة الزور،: السبب اخلامس* 
الزور  وشهادة )٣( )٢( } لن تزول قدم شاهد الزور حىت يوجب اهللا له النار {: أنه قال

أن يشهد مبا ال يعلم أو يشهد مبا يعلم أن الواقع خالفه؛ ألن الشهادة ال جتوز إال مبا علمه 
على مثلها  " :قال. نعم: قال  " ترى الشمس؟ {: الشاهد، ويف احلديث قال لرجل

  . } فاشهد أو دع

 فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن الرشوة يف احلكم،: بب السادسالس* 
الراشي من يعِطي : قال يف النهاية. )٥( )٤( } الراشي واملرتشي يف النار {:  قالالنيب 

ال إىل أخذ حق أو دفع ظلم الذي يعينه على الباطل، واملرتشي اآلخذ، فأما ما يعطَى توص
  . فغري داخل فيه ا هـ

 مسعت النيب :  قال فعن احلارث بن مالك اليمني الغموس،: السبب السابع* 
مني فاجرة فليتبوأ مقعده من من اقتطع مال أخيه بي {: يف احلج بني اجلمرتني وهو يقول

 ومسيت غموسا ألا تغِمس )٧( )٦( } مرتني أو ثالثا " النار ِليبلِّغْ شاهدكم غائبكم

احلالف ا يف اإلمث مث تغمسه يف النار، وال فرق بني أن حيلف كاذبا على ما ادعاه فيحكَم 

                                 
  .  ١٠:  سورة النساء آية) ١(
  .  )٢٣٧٣(ابن ماجه األحكام ) ٢(
، والصواب أنه ضعيف اإلسناد  ، وهذا تساهل منه رمحه اهللا  صحيح اإلسناد:  رواه ابن ماجه واحلاكم وقال) ٣(

  .  رواته ثقات غري أن تابعيه مل يسم، لكن روى اإلمام أمحد ما يؤيده بسند  جدا
  .  )٢/٣٨٧(، أمحد  )١٣٣٦(الترمذي األحكام ) ٤(
  .  ، قاله يف الترغيب والترهيب رواه الطرباين ورواته ثقات معروفون) ٥(
، أبو داود األميان  )٢٩٩٦(، الترمذي تفسري القرآن  )١٣٨(، مسلم اإلميان  )٧٠٠٧(البخاري التوحيد ) ٦(

  .  )١/٤١٦(، أمحد   )٢٣٢٣(، ابن ماجه األحكام   )٣٢٤٣(والنذور 
  .   رواه أمحد واحلاكم وصححه) ٧(
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  . له به أو حيلف كاذبا على ما أنكره فيحكَم برباءته منه
 حلديث بريدة بن القضاء بني الناس بغري علم أو جبور وميل،: السبب التاسع* 

واحد يف اجلنة واثنان يف النار، فأما : القضاة ثالثة {:  قال أن النيب احلصيب 

 عرف احلق وقضى به، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف الذي يف اجلنة فرجل

  . )٢( )١( } النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار

حبيث يتصرف تصرفا ليس يف الغش للرعية وعدم النصح هلم : السبب التاسع* 
:  يقولمسعت النيب :  قالمصلحتهم وال مصلحة العمل، حلديث معقل بن يسار 

ما من عبد يسترعيه اهللا على رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه  {

 وهذا يعم رعاية الرجل يف أهله والسلطان يف سلطانه وغريهم حلديث ابن )٤( )٣( } اجلنة

كلكم راع ومسؤول عن رعيته،  {:  يقولمسعت النيب : نهما قالعمر رضي اهللا ع

اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية 
واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته، يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، 

  . )٦( )٥( } وكلكم راع ومسؤول عن رعيته

 فعن ابن عباس رضي تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان،: السبب العاشر* 
كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها  {:  يقولمسعت النيب : اهللا عنهما

                                 
  .  )٢٣١٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٧٣(، أبو داود األقضية  )١٣٢٢(الترمذي األحكام ) ١(
  .   أخرجه األربعة وصححه احلاكم:  ، وقال يف بلوغ املرام رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه) ٢(
  .   )٢٧٩٦(، الدارمي الرقاق  )٥/٢٧(، أمحد  )١٤٢(، مسلم اإلميان  )٦٧٣١(البخاري األحكام ) ٣(
  .   متفق عليه) ٤(
، أبو داود اخلراج واإلمارة  )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد  )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ٥(

  .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 
  .   متفق عليه) ٦(
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من صور صورة فإن اهللا معذِّبه  {:  ويف رواية للبخاري)٢( )١( } نفسا فتعذبه يف جهنم

فأما تصوير األشجار والنبات . )٣( } ا أبداحىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيه

والثمرات وحنوها مما خيلقه اهللا من األجسام النامية فال بأس به على قول مجهور العلماء، 
قال اهللا  {:  يقولمسعت النيب :  قالومنهم من منع ذلك ملا رِوي عن أيب هريرة 

٤( }  ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعرية( 
)٥( .  

أال  {:  قالما ثبت عن حارثة بن وهب أن النيب : السبب احلادي عشر* 

الشديد الغليظ الذي ال :  فالعتل)٧( )٦( } بأهل النار؟ كل عتلٍّ جواظ مستكربأخربكم 

الشحيح البخيل فهو جماع مناع، واملستكرب هو الذي : يلني للحق وال للخلق، واجلواظ
يرد احلق وال يتواضع للخلق، فهو يرى نفسه أعلى من الناس، ويرى رأيه أصوب من 

  . احلق
استعمال أواين الذهب والفضة يف األكل والشرب للرجال : اين عشرالسبب الث* 

الذي يشرب يف آنية الفضة  {:  قال فعن أم سلمة رضي اهللا عنهما أن النيب والنساء،

                                 
، النسائي الزينة  )١٧٥١(، الترمذي اللباس   )٢١١٠(، مسلم اللباس والزينة  )٢١١٢(خاري البيوع الب) ١(

  .   )١/٣٠٨(، أمحد  )٥٠٢٤(، أبو داود األدب  )٥٣٥٨(
  .  رواه مسلم) ٢(
، النسائي الزينة  )١٧٥١(، الترمذي اللباس   )٢١١٠(، مسلم اللباس والزينة  )٢١١٢(البخاري البيوع ) ٣(

  .   )١/٣٦٠(، أمحد  )٥٠٢٤(، أبو داود األدب  )٥٣٥٨(
  .  )٢/٢٣٢(، أمحد  )٢١١١(، مسلم اللباس والزينة   )٧١٢٠(البخاري التوحيد ) ٤(
  .   رواه البخاري) ٥(
، الترمذي صفة جهنم  )٢٨٥٣(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   )٤٦٣٤(البخاري تفسري القرآن ) ٦(

  .   )٤/٣٠٦(، أمحد  )٤١١٦(، ابن ماجه الزهد  )٢٦٠٥(
  .   متفق عليه) ٧(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٧٠

إن الذي يأكل أو يشرب  {:  رواية ملسلم ويف)٢( )١( } إمنا تجرِجر يف بطنه نار جهنم

  . )٣( } يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم

وا يف فاحذروا إخواين أسباب دخول النار، واعملوا األسباب اليت تبعدكم عنها لتفوز
واسألوا ربكم الثبات على . واعلموا أن الدنيا متاع قليل سريعة الزوال وااليار. دار القرار

  . احلق إىل املمات، وأن حيشركم مع الذين أنعم اهللا عليهم من املؤمنني واملؤمنات
اللهم ثبتنا على احلق وتوفَّنا عليه، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا 

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. حم الرامحنيأر

                                 
، أمحد  )٣٤١٣(، ابن ماجه األشربة  )٢٠٦٥(، مسلم اللباس والزينة  )٥٣١١(البخاري األشربة ) ١(

  .   )٢١٢٩(، الدارمي األشربة  )١٧١٧(، مالك اجلامع   )٦/٣٠١(
  .   متفق عليه) ٢(
، أمحد  )٣٤١٣(، ابن ماجه األشربة  )٢٠٦٥(، مسلم اللباس والزينة  )٥٣١١(البخاري األشربة ) ٣(

  .   )٢١٢٩(، الدارمي األشربة  )١٧١٧(، مالك اجلامع   )٦/٣٠١(
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  الس الثامن والعشرون 
  يف زكاة الفطر 

احلمد هللا العليم احلكيم، العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحكم شرائعه 
ئه السابغة، ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصريا، أمحده على صفاته الكاملة، وأشكره على آال

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني 

  . هلم بإحسان إىل يوم املآب واملصري، وسلم تسليما
على الرحيل ومل يبق منه إال الزمن القليل، فمن إن شهركم الكرمي قد عزم : إخواين

كان منكم حمسنا فليحمد اهللا على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهمال فليتب إىل 
  . اهللا وليعتذر من تقصريه، فالعذر قبل املوت مقبول

إن اهللا شرع لكم يف ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صالة : إخواين
كلم يف هذا الس عن حكْمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوا العيد، وسنت

  . ودفعها ومكاا
 وما فرضه رسول اهللا  على املسلمني،فأما حكمها فإا فريضة فرضها رسول اهللا 

أو أمر به فله حكم ما فرضه اهللا تعاىل أو أمر به، قال اهللا تعاىل  :}       

                    { )وقال ] ٨٠: النساء [)١ ،

   {: تعاىل                      

                { )وقال تعاىل] ١١٥: النساء [)٢ ، :}  
                 { )وهى فريضة ].  ٧: احلشر [)٣

                                 
  .  ٨٠:  سورة النساء آية) ١(
  .  ١١٥:  سورة النساء آية) ٢(
  .   ٧:  سورة احلشر آية) ٣(
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على الكبري والصغري والذكر واألنثى واحلر والعبد من املسلمني، قال عبد اهللا بن عمر 
 زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر أو صاعا فرض رسول اهللا  {: ي اهللا عنهمارض

  . )٢( )١( } من شعري على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني

لذي يف البطن إال أن يتطوع ا فال بأس، فقد كان أمري املؤمنني وال جتب عن احلمل ا
 خيرجها عن احلمل، وجيب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من عثمان 

زوجة أو قريب إذا مل يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فاألوىل أن خيرجوها 
ب إال على من وجدها فاضلة زائدة عما عن أنفسهم؛ ألم املخاطبون ا أصال، وال جت

  {: حيتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن مل جيد إال أقل من صاع أخرجه لقوله تعاىل
          { )وقول النيب ]  ١٦: التغابن [)٣ ، }  إذا أمرتكم بأمر فأتوا

  . )٥( )٤( } منه ما استطعتم

فظاهرة جدا، ففيها إحسان إىل الفقراء وكف هلم عن السؤال يف أيام وأما حكمتها 
لجميع، وفيها االتصاف العيد؛ ليشاركوا األغنياء يف فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا ل

خبلق الكرم وحب املواساة، وفيها تطهري الصائم مما حيصل يف صيامه من نقص ولغو وإمث، 
وفيها إظهار شكر نعمة اهللا بإمتام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من األعمال 

  . الصاحلة فيه

                                 
، أبو  )٢٥٠٣(كاة ، النسائي الز )٦٧٦(، الترمذي الزكاة  )٩٨٤(، مسلم الزكاة  )١٤٤٠(البخاري الزكاة ) ١(

، الدارمي الزكاة  )٦٢٧(، مالك الزكاة  )٢/٦٦(، أمحد  )١٨٢٧(، ابن ماجه الزكاة   )١٦١١(داود الزكاة 
)١٦٦١(  .  

  .   متفق عليه) ٢(
  .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
لنسائي ، ا )٢٦٧٩(، الترمذي العلم  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٤(

  .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦١٩(مناسك احلج 
  .   متفق عليه) ٥(
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  ١٧٣

 زكاة الفطر طُهرة فرض رسول اهللا  {: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني، فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، 

  . )٢( )١( } ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

من متر أو بر أو رز أو زبيب أو فطرة فهو طعام اآلدميني وأما جنس الواجب يف ال
فرض رسول اهللا  {: أقط أو غريمها من طعام بين آدم، فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

 وكان الشعري )٤( )٣( } أو صاعا من شعري زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر 

كنا نخِرج يوم الفطر يف عهد  { يومذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد اخلدري 

  . )٦( )٥( } قط والتمر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعري والزبيب واألالنيب 

  .  فرضها طعمة للمساكني ال للبهائمألن النيب فال جيزئ إخراج طعام البهائم 
وال جيزئ إخراجها من الثياب والفرش واألواين واألمتعة وغريها مما سوى طعام 

  .  فرضها من الطعام فال تتعدى ما عينه الرسول اآلدميني؛ ألن النيب 
 وقد ثبت  ألن ذلك خالف ما أمر به رسول اهللا  الطعام؛وال جيزئ إخراج قيمة

                                 
  .  )١٨٢٧(، ابن ماجه الزكاة  )١٦٠٩(أبو داود الزكاة ) ١(
  .  ، وأخرجه أيضا الدارقطين واحلاكم وصححه رواه أبو داود وابن ماجه) ٢(
، أبو  )٢٥٠٣(، النسائي الزكاة  )٦٧٦(لترمذي الزكاة ، ا )٩٨٤(، مسلم الزكاة  )١٤٤٠(البخاري الزكاة ) ٣(

، الدارمي الزكاة  )٦٢٧(، مالك الزكاة  )٢/٦٦(، أمحد  )١٨٢٧(، ابن ماجه الزكاة   )١٦١١(داود الزكاة 
)١٦٦١(  .  

  .   متفق عليه) ٤(
، أبو  )٢٥١٣(ة ، النسائي الزكا )٦٧٣(، الترمذي الزكاة  )٩٨٥(، مسلم الزكاة  )١٤٣٩(البخاري الزكاة ) ٥(

، الدارمي الزكاة  )٦٢٨(، مالك الزكاة  )٣/٩٨(، أمحد  )١٨٢٩(، ابن ماجه الزكاة   )١٦١٦(داود الزكاة 
)١٦٦٤(  .  

  .   رواه البخاري) ٦(
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  ١٧٤

من  {: ، ويف رواية)١( } من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد {:  أنه قالعنه 

مردود، وألن إخراج :  ومعىن رد)٣( )٢( } ا هذا ما ليس منه فهو ردأحدث يف أمرن

القيمة خمالف لعمل الصحابة رضي اهللا عنهم، حيث كانوا خيرجوا صاعا من طعام، وقد 
 وألن )٥( )٤( } اشدين املهديني من بعديعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الر { قال النيب 

زكاة الفطر عبادة من جنس معني فال جيزئ إخراجها من غري اجلنس، كما ال جيزئ 
 عينها من أجناس خمتلفة وأقيامها خمتلفة إخراجها يف غري الوقت املعني، وألن النيب 

مته من غالبا، فلو كانت القيمة معتربة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قي
األجناس األخرى، وألن إخراج القيمة يخِرج الفطرة عن كوا شعرية ظاهرة إىل كوا 
صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام جيعلها ظاهرة بني املسلمني معلومة للصغري 
والكبري يشاهدون كَيلها وتوزيعها ويتعارفوا بينهم خبالف ما لو كانت دراهم يخِرجها 

  . فية بينه وبني اآلخذاإلنسان خ
 الذي يبلغ وزنه باملثاقيل أربعمائة وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النيب 

ومثانني مثقاال من الرب اجليد، وبالغرامات كيلوين اثنني وخمسي عشر كيلو من الرب اجليد، 
اال ألفي غرام وذلك ألن زنة املثقال أربعة غرامات وربع، فيكون مبلغ أربعمائة ومثانني مثق

وأربعني غراما، فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعني غراما من الرب 
  . ويضعها يف إناء بقدرها حبيث متلؤه مث يكيل به

                                 
،   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(

  .  )٦/٢٥٦(أمحد 
،   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠( البخاري الصلح )٢(

  .  )٦/٢٧٠(أمحد 
  .  رواه مسلم وأصله يف الصحيحني) ٣(
  .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(
حديث جيد من صحيح :   ، وقال أبو نعيم حسن صحيح:  ، والترمذي وقال ود وابن ماجهرواه أمحد وأبو دا) ٥(

  .  حديث الشاميني
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  ١٧٥

 فمن كان من أهل وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد،
قبل الغروب ولو بدقائق مل الوجوب حينذاك وجبت عليه وإال فال، وعلى هذا فإذا مات 

جتب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو وِلد شخص بعد 
الغروب ولو بدقائق مل جتب فطرته، لكن ال بأس بإخراجها كما سبق، وإن وِلد قبل 

  . الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه
عيد ألنه الوقت الذي يكون به وإمنا كان وقت وجوا غروب الشمس من ليلة ال

زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط : الفطر من رمضان، وهي مضافة إىل ذلك فإنه يقال
  . احلكم ذلك الوقت

  . وقت فضيلة ووقت جواز: وأما زمن دفعها فله وقتان
 حلديث أيب سعيد اخلدري فهو صباح العيد قبل الصالة : فأما وقت الفضيلة

 وعن ابن عمر )٢( )١( }  يوم الفطر صاعا من طعامكنا نخِرج يف عهد النيب  {: قال

 دى قبل خروج الناس إىل الصالة أمر بزكاة الفطر أن تؤأن النيب  {رضي اهللا عنهما 

{ )٤( )٣( .  

  . ليتسع الوقت إلخراج الفطرةاألفضل تأخري صالة العيد يوم الفطر ولذلك كان من 
كان ابن عمر يعطي :  فعن نافع قالوأما وقت اجلواز فهو قبل العيد بيوم أو يومني،

قبلوا، وكانوا عن الصغري والكبري حىت إن كان يعطي عن بِني، وكان يعطيها الذين ي

                                 
، أبو  )٢٥١٣(، النسائي الزكاة  )٦٧٣(، الترمذي الزكاة  )٩٨٥(، مسلم الزكاة  )١٤٣٩(البخاري الزكاة ) ١(

، الدارمي الزكاة  )٦٢٨(الزكاة ، مالك  )٣/٩٨(، أمحد  )١٨٢٩(، ابن ماجه الزكاة   )١٦١٦(داود الزكاة 
)١٦٦٤(  .  

  .   رواه البخاري) ٢(
  .  )٢/١٥٧(، أمحد  )٢٥٠٤(، النسائي الزكاة  )١٤٣٨(البخاري الزكاة ) ٣(
  .   رواه البخاري ومسلم وغريمها) ٤(
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  ١٧٦

  . )١(يعطَون قبل الفطر بيوم أو يومني 
 فإن أخرها عن صالة العيد بال عذر مل تقْبل منه وال جيوز تأخريها عن صالة العيد،

 { وقد سبق من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ألنه خالف ما أمر به رسول اهللا 
أن من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من 

  . الصدقات

 مثل أن يصادفه العيد يف البر ليس عنده ما أما إن أخرها لعذر فال بأس، )٢( } 

العيد مفاجئا حبيث ال يتمكن من يدفع منه أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأيت خرب ثبوت 
إخراجها قبل الصالة، أو يكون معتمدا على شخص يف إخراجها فينسى أن يخِرجها فال 

  . بأس أن خيرجها ولو بعد العيد ألنه معذور يف ذلك
 فلو نواها لشخص والواجب أن تصل إىل مستحقها أو وكيله يف وقتها قبل الصالة،

  . راج فإنه يدفعها إىل مستحق آخر وال يؤخرها عن وقتهاومل يصادفه وال وكيله وقت اإلخ
سواء كان وأما مكان دفعها فتدفع إىل فقراء املكان الذي هو فيه وقت اإلخراج 

حمل إقامته أو غريه من بالد املسلمني، ال سيما إن كان مكانا فاضال كمكة واملدينة، أو 
فع إليه، أو كان ال يعرف كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان يف بلد ليس فيها من يد

كَّلَ من يدفعها عنه يف مكان مستِحقاملستحقني فيه و .  
واملستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء، ومن عليهم ديون ال يستطيعون وفاءها 
فيعطَون منها بقدر حاجتهم، وجيوز توزيع الفطرة على أكثر من فقري، وجيوز دفع علب 

 قَدر الواجب ومل يقدر من يدفَع إليه، وعلى ن النيب من الِفطر إىل مسكني واحد؛ أل
هذا لو مجع مجاعة فطرهم يف وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بال كيل ثاٍن 
أجزأهم ذلك، ولكن ينبغي إخبار الفقري بأم ال يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئال يغتر به 

                                 
  .   رواه البخاري) ١(
  .  )١٨٢٧(، ابن ماجه الزكاة  )١٦٠٩(أبو داود الزكاة ) ٢(
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  ١٧٧

وز للفقري إذا أخذ الفطرة من شخص أن فيدفعه عن نفسه وهو ال يدري عن كيله، وجي
  . يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كاهلا أو أخربه دافعها أا كاملة ووثق بقوله

اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزك نفوسنا وأقوالنا 
وصلى اهللا وسلم على وأفعالنا وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كرمي، 

  . نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  ١٧٨

  الس التاسع والعشرون 
  يف التوبة 

احلمد هللا الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهانا، وتصرف يف خليقته كما 
شاء عزا وسلطانا، واختار املتقني فوهب هلم أمنا وإميانا، وعم املذنبني حبلمه ورمحته عفوا 

ومل يقطع أرزاق أهل معصيته جودا وامتنانا، روح أهل اإلخالص بنسيم قربه، وغفرانا، 
وحذر يوم احلساب جبسيم كربه، وحفظ السالك حنو رضاه يف سربه، وأكرم املؤمن إذ 
كتب اإلميان يف قلبه، حكم يف بريته فأمر وى، وأقام مبعونته ما ضعف ووهى، وأيقظ 

نب إىل التوبة لغفران ذنبه، رب عظيم ال يشبه األنام، مبوعظته من غفل وسها، ودعا املذ
وغين كرمي ال حيتاج إىل الشراب والطعام، اخللق مفتقرون إليه على الدوام، ومضطرون إىل 

  . رمحته يف الليايل واأليام
أمحده محد عابد لربه، معتذر إليه من تقصريه وذنبه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

ة خملص من قلبه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى من حزبه، شريك له شهاد
صلى اهللا عليه وعلى أيب بكر خري صحبه، وعلى عمر الذي ال يسري الشيطان يف سربه، 
وعلى عثمان الشهيد ال يف صف حرِبِه، وعلى علي معينه يف حربه، وعلى آله وأصحابه 

  . ومن اهتدى ديه، وسلم تسليما
ختموا شهر رمضان بالتوبة إىل اهللا من معاصيه، واإلنابة إليه بفعل ما يرِضيه، ا: إخواين

فإن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والتقصري، وكل بين آدم خطَّاء، وخري اخلطائني التوابون، 
 يف خطابه على استغفار اهللا تعاىل والتوبة إليه فقال وقد حث اهللا يف كتابه وحث النيب 

  {: سبحانه                              

                         { )هود [)١ :

  {: ، وقال تعاىل] ٣                                
                                 

  .  ٣:  سورة هود آية) ١(
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  ١٧٩

        { )وقال تعاىل]  ٦: فصلت [)١ ، :}            

         { )وقال سبحانه]  ٣١: النور [)٢ ، :}     
                       

          { )وقال تعاىل] ٨: التحرمي [)٣ ، :}       

          { )توبة عديدة، واآليات يف ذكر ال] ٢٢٢: البقرة [)٤ .  

 زِنيار الْمسبن ي وأما األحاديث فمنها عن الْأَغَرقال النيب :  قال }  يا أيها

 عن أيب هريرة  و)٦( )٥( } الناس توبوا إىل اهللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة

إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من  {:  يقولمسعت رسول اهللا : قال

لَلَّه أشد فرحا  { قال رسول اهللا :  قال وعن أنس بن مالك )٨( )٧( } سبعني مرة

بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فالة فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه، فَأَِيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو 

اللهم أنت عبدي وأنا :  عنده فأخذ ِبِخطامها مث قال من شدة الفرحكذلك إذ هو ا قائمة
 وإمنا يفرح سبحانه بتوبة عبده حملبته للتوبة والعفو )١( )٩( } ربك، أخطأ من شدة الفرح

                                 
  .  ٦:  سورة فصلت آية) ١(
  .  ٣١:  سورة النور آية) ٢(
  .  ٨:  سورة التحرمي آية) ٣(
  .  ٢٢٢:   سورة البقرة آية) ٤(
  .  )٤/٢٦١(أمحد ) ٥(
  .  رواه مسلم) ٦(
، أمحد  )٣٨١٦(، ابن ماجه األدب  )٣٢٥٩(، الترمذي تفسري القرآن  )٥٩٤٨(البخاري الدعوات ) ٧(

)٢/٣٤١(   .  
  .   اه البخاريرو) ٨(
  .  )٣/٢١٣(، أمحد   )٢٧٤٧(، مسلم التوبة  )٥٩٥٠(البخاري الدعوات ) ٩(
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  ١٨٠

 ورجوع عبده إليه بعد هربه منه، وعن أنس وابن عباس رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا 
لو أن البن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن ميأل فاه إال  {: قال

  . )٣( )٢( } التراب، ويتوب اهللا على من تاب

فالتوبة هي الرجوع من معصية اهللا إىل طاعته؛ ألنه سبحانه هو املعبود حقا، وحقيقة 
ية هي التذلل واخلضوع للمعبود حمبة وتعظيما، فإذا حصل من العبد شرود عن طاعة العبود

  . ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف الفقري الذليل اخلائف املنكسر بني يديه
والتوبة واجبة على الفور ال جيوز تأخريها وال التسويف ا؛ ألن اهللا أمر ا ورسوله، 

لها على الفور واملبادرة ألن العبد ال يدري ماذا حيصل له بالتأخري، وأوامر اهللا ورسوله ك
فلعله أن يفْجأَه املوت فال يستطيع التوبة، وألن اإلصرار على املعصية يوجب قسوة القلب 

 وضعف إميانه، فإن اإلميان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، وألن وبعده عن اهللا 
ا والتشبث ا، فإن النفس إذا اعتادت على شيء صعب اإلصرار على املعصية يوجب إلفه

عليها فراقه، وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته، ويفتح عليه الشيطان باب معاٍص 
إن املعاصي : أخرى أكرب وأعظم مما كان عليه؛ ولذلك قال أهل العلم وأرباب السلوك

ن دينه كله، نسأل اهللا العافية بريد الكفر ينتقل اإلنسان فيها مرحلة مرحلة حىت يزيغ ع
  . والسالمة

  : والتوبة اليت أمر اهللا ا هي التوبة النصوح اليت تشتمل على شرائط التوبة وهي مخسة
بأن يكون الباعث هلا حب اهللا وتعظيمه ورجاء  أن تكون خالصة هللا : األول* 

ند خملوق، فإن أراد هذا ثوابه واخلوف من عقابه، فال يريد ا شيئا من الدنيا وال تزلفا ع
  . مل تقبل توبته ألنه مل يتب إىل اهللا، وإمنا تاب إىل الغرض الذي قصده

                                                                                             
  .  رواه مسلم) ١(
، الدارمي  )٣/٢٧٢(، أمحد  )٢٣٣٧(، الترمذي الزهد  )١٠٤٨(، مسلم الزكاة  )٦٠٧٥(البخاري الرقاق ) ٢(

  .  )٢٧٧٨(الرقاق 
  .   متفق عليه) ٣(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٨١

يتمىن أنه مل حيصل منه؛ ألجل أن يكون نادما حِزنا على ما سلف من ذنبه : الثاين* 
ء، أن يحِدث له ذلك الندم إنابة إىل اهللا وانكسارا بني يديه ومقتا لنفسه اليت أمرته بالسو

  . فتكون توبته عن عقيدة وبصرية
 فإن كانت املعصية بفعل حمرم تركه يف احلال، أن يقِْلع عن املعصية فورا،: الثالث* 

وإن كانت املعصية بترك واجب فعله يف احلال إن كان مما ميكن قضاؤه كالزكاة واحلج، 
مثال وهو مستمر إنه تاب من الربا : فال تصح التوبة مع اإلصرار على املعصية، فلو قال

على التعامل به مل تصح توبته، ومل تكن توبته هذه إال نوع استهزاء باهللا وآياته ال تزيده 
من اهللا إال بعدا، ولو تاب من ترك الصالة مع اجلماعة وهو مستمر على تركها مل تصح 

من توبته، وإذا كانت املعصية فيما يتعلق حبقوق اخللق مل تصح التوبة منها حىت يتخلص 
تلك احلقوق، فإذا كانت معصيته بأخذ ماٍل للغري أو جحده مل تصح توبته حىت يؤدي 
املال إىل صاحبه إن كان حيا، أو إىل ورثته إن كان ميتا، فإن مل يكن له ورثة أَداه إىل بيت 
املال، وإن كان ال يدري من صاحب املال تصدق به واهللا سبحانه يعلم به، وإن كانت 

 مسلم وجب أن يستحله من ذلك إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن معصيته بغيبة
يعلم ا، وإال استغفر له وأثىن عليه بصفاته احملمودة يف الس الذي اغتابه فيه، فإن 

  . احلسنات يذهنب السيئات
وتصح التوبة من ذنب مع اإلصرار على غريه، ألن األعمال تتبعض واإلميان يتفاضل، 

ق الوصف املطلق للتوبة وما يستحقه التائبون على اإلطالق من األوصاف لكن ال يستح
  . احلميدة واملنازل العالية حىت يتوب إىل اهللا من مجيع الذنوب

 ألن هذه مثرة أن يعزم على أن ال يعود يف املستقبل إىل املعصية؛: الشرط الرابع
تردد يف فعل املعصية يوما إنه تائب وهو عازم أو م: التوبة ودليل صدق صاحبها، فإن قال

ما مل تصح توبته؛ ألن هذه توبة مؤقتة يتحين فيها صاحبها الفرص املناسبة، وال تدل على 
  . كراهيته للمعصية وفراره منها إىل طاعة اهللا عز وجل

 فإن كانت بعد انتهاء أن ال تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة،: الشرط اخلامس* 



  جمالس شهر رمضان 

  ١٨٢

عام لكل أحد، وخاص لكل شخص : قبل، وانتهاء وقت القبول نوعانوقت القبول مل ت
  . بنفسه

 فإذا طلعت الشمس من مغرا مل تنفع فأما العام فهو طلوع الشمس من مغرا،
  {: التوبة، قال اهللا تعاىل                   

            { )واملراد ببعض اآليات طلوع ] ١٥٨: األنعام [)١ ،

  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللاالشمس من مغرا، فسرها بذلك النيب 
ال تزال التوبة تقبل حىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت  {:  قالعنهما أن النيب 

قال :  قال وعن أيب هريرة )٣( )٢( } طُِبع على كل قلب مبا فيه وكفي الناس العملُ

  . )٥( )٤( } من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا تاب اهللا عليه {  رسول اهللا

 فمىت حضر أجل اإلنسان وعاين املوت مل تنفعه وأما اخلاص فهو عند حضور األجل،
  {: التوبة ومل تقبل منه، قال اهللا تعاىل               

              { )وعن عبد اهللا بن عمر ]  ١٨: النساء [)٦ ،

 } إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر {:  قالطاب رضي اهللا عنهما أن النيب بن اخل
  .  يعين بروحه)٨( )٧(

                                 
  .  ١٥٨:   سورة األنعام آية) ١(
  .  )١/١٩٢(أمحد ) ٢(
  .  حسن اإلسناد:  قال ابن كثري) ٣(
  .  )٢/٣٩٥(، أمحد  )٢٧٠٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٤(
  .  رواه مسلم) ٥(
  .  ١٨:  سورة النساء آية) ٦(
  .  )٤٢٥٣(، ابن ماجه الزهد  )٣٥٣٧(الترمذي الدعوات ) ٧(
  .   سنحديث ح:  رواه أمحد والترمذي وقال) ٨(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٨٣

ومىت صحت التوبة باجتماع شروطها وقُِبلَت حما اهللا ا ذلك الذنب الذي تاب منه 
   { :وإن عظُم، قال اهللا تعاىل                  

                         { )٥٣: الزمر [)١  .[  

   {: وهذه اآلية يف التائبني املنيبني إىل رم املسلمني له، قال اهللا تعاىل    

                      { )١١٠: النساء [)٢  .[  

فبادروا رمحكم اهللا أعماركم بالتوبة النصوح إىل ربكم قبل أن يفجأكم املوت فال 
  . تستطيعون اخلالص

اللهم وفقنا للتوبة النصوح اليت متحو هلا ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى، وجنبنا 
لوالدينا وجلميع املسلمني يف اآلخرة واألوىل، برمحتك يا أرحم العسرى، واغفر لنا و

  . الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

                                 
  .   ٥٣:  سورة الزمر آية) ١(
  .  ١١٠:  سورة النساء آية) ٢(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٨٤

  الس الثالثون 
  يف ختام الشهر 

احلمد هللا الواسع العظيم، اجلواد الرب الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع 

  {بدأ اخللق وأاه، وسير الفَلَك وأجراه، فيسره وهو احلكيم العليم،      
                                 
                                 

    { )٤٠ - ٣٨: يس [)١  .[  

أمحده على ما أَولَى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أنه ال إله إال هو 
لعلي األعلى، األول الذي ليس قبله شيء، واآلخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر امللك ا

الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن 
حممدا عبده ورسوله املصطفى على العاملني، صلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر أفضل 

لقوة يف الدين، وعلى عثمان املقتول ظلما بأيدي الصديقني، وعلى عمر املعروف با
ارمني، وعلى علي أقرم نسبا على اليقني، وعلى مجيع آله وأصحابه والتابعني هلم 

  . بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما
إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف حتويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم مبا : إخواين

أودعه عمال صاحلا فليحمد اهللا على ذلك وليبِشر حبسن أودعتموه من األعمال، فمن 
الثواب، فإن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال، ومن أودعه عمال سيئا فليتب إىل ربه توبة 

ولقد شرع اهللا لكم يف ختام شهركم عبادات نصوحا، فإن اهللا يتوب على من تاب، 
أعمالكم حسنات، فشرع اهللا  وتزيد يف إميانكم قوة، ويف سجل تزيدكم من اهللا قربا،

لكم زكاة الفطر وتقدم الكالم عليها مفصال، وشرع لكم التكبري عند إكمال العدة من 
  {: غروب الشمس ليلة العيد إىل صالة العيد، قال اهللا تعاىل        

                                 
  .  ٤٠ - ٣٨:  سورة يس) ١(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٨٥

                  { )١٨٥: البقرة [)١ [ ،

اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد، ويسن : وصفته أن يقول
تعظيم اهللا وإظهارا لعبادته وشكره، جهر الرجال به يف املساجد واألسواق والبيوت إعالنا ب

  . ويِسر به النساء ألن مأمورات بالتستر واإلسرار بالصوت
ما أمجل حال الناس وهم يكبرون اهللا تعظيما وإجالال يف كل مكان عند انتهاء شهر 

  . صومهم، ميلؤون اآلفاق تكبريا وحتميدا وليال، يرجون رمحة اهللا وخيافون عذابه
 أمر  سبحانه لعباده صالة العيد يوم العيد، وهى من متام ذكر اهللا وشرع اهللا

  :}   ا أمته رجاال ونساء، وأمره مطاع لقوله تعاىلرسول اهللا      

                { )وقد أمر النيب ، ] ٣٣: حممد [)٢
،مع أن البيوت خري هلن فيما عدا هذه الصالة،  النساء أن خيرجن إىل صالة العيد 

 أن أمرنا رسول اهللا  {: وهذا دليل على تأكيدها، قالت أم عطية رضي اهللا عنها

نخِرجهن يف الفطر واألضحى، العواِتق والْحيض وذوات اخلدور، فأما الْحيض فيعتزلن 
باب، يا رسول اهللا إحدانا ال يكون هلا جل: قلت. الْمصلَّى ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني

لباس تلتحف فيه املرأة مبرتلة :  واجللباب)٤( )٣( } ِلتلِْبسها أختها من جلباا  " :قال

  . العباءة
ثالثا أو ومن السنة أن يأكل قبل اخلروج إىل الصالة يف عيد الفطر مترات وترا 

                                 
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ١(
  .   ٣٣:  سورة حممد آية) ٢(
، النسائي صالة العيدين  )٥٣٩(، الترمذي اجلمعة   )٨٩٠(، مسلم صالة العيدين  )١٥٦٩(البخاري احلج ) ٣(

،  )٥/٨٤(، أمحد   )١٣٠٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١١٣٩(الصالة ، أبو داود  )١٥٥٨(
  .  )١٦٠٩(الدارمي الصالة 

  .   متفق عليه) ٤(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٨٦

 ال كان النيب  { مخسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر لقول أنس بن مالك 

  . )٢( )١( } يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات ويأكلهن وترا

 من إال من عذر كعجز وبعٍد لقول علي بن أيب طالب وخيرج ماشيا ال راكبا 
أحسن ثيابه ملا رِوي  ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس )٣(السنة أن خيرج إىل العيد ماشيا 

 - حرير :  أي-أخذ عمر جبة من إستربق  {: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

جتمل ا ) تِرهايعين اش(يا رسول ابتع هذه :  فقالتباع يف السوق، فأتى ا رسول اهللا 
، وإمنا قال )٤( } إمنا هذه لباس من ال خالق له  " للعيد والوفود، فقال له رسول اهللا 

ذلك لكوا حريرا، وال جيوز للرجل أن يلبس شيئا من احلرير أو شيئا من الذهب؛ ألما 
 متطيبة  وأما املرأة فتخرج إىل العيد غري متجملة والحرام على الذكور من أمة حممد 

وال متربجة وال سافرة ألا مأمورة بالتستر منِهية عن التربج بالزينة وعن التطيب حال 
  . اخلروج

 ويكثر من ذكر اهللا ودعائه ويرجو رمحته ويؤدي الصالة خبشوع وحضور قلب،
وخياف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس يف الصالة على صعيد املسجد اجتماع الناس يف 

 يف العيد يوم القيامة، ويرى إىل تفاضلهم يف هذا اتمع ألعظم ينب يدي اهللا املقام ا
  {: فيتذكر به التفاضل األكرب يف اآلخرة، قال اهللا تعاىل            

                { )وليكن فرحا ] ٢١: اإلسراء [)٥ ،

                                 
  .   )٣/١٢٦(، أمحد  )١٧٥٤(، ابن ماجه الصيام  )٥٤٣(، الترمذي اجلمعة   )٩١٠(البخاري اجلمعة ) ١(
  .  رواه أمحد والبخاري) ٢(
  .  ، وفيه احلارث األعور وأكثر احلفاظ على توهينه ووثقه بعضهم حديث حسن:   رواه الترمذي وقال) ٣(
، أبو داود اللباس  )١٥٦٠(، النسائي صالة العيدين   )٢٠٦٨(، مسلم اللباس والزينة   )٩٠٦(البخاري اجلمعة ) ٤(

  .   )١٧٠٥(، مالك اجلامع  )٢/١٠٣(، أمحد  )٣٥٩١(، ابن ماجه اللباس  )٤٠٤٠(
  .  ٢١:  اء آيةسورة اإلسر) ٥(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٨٧

بنعمة اهللا عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصالة والصيام والقراءة والصدقة 
  {وغري ذلك من الطاعات؛ فإن ذلك خري من الدنيا وما فيها          

              { )فإن صيام رمضان ]  ٥٨: يونس [)١ ،

من يفرح وقيامه إميانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من اآلثام، فاملؤ
بإكمال الصوم والقيام، ِلتخلُِّصِه به من اآلثام، وضعيف اإلميان يفرح بإكماله لتخلصه من 

  . الصيام الذي كان ثقيال عليه ضائقا به صدره، والفرق بني الفريقني عظيم
 قال اهللا عمل املؤمن ال ينقضي قبل املوت،إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن : إخواين
 }              { )وقال تعاىل] ٩٩: احلجر [)٢ ، :}  
                    { )آل  [)٣

، فلم جيعل )٤( } إذا مات العبد انقطع عمله { ، وقال النيب ]  ١٠٢: عمران

ؤمن لن ينقطع من النقطاع العمل غاية إال املوت، فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن امل
عبادة الصيام بذلك، فالصيام ال يزال مشروعا وهللا احلمد يف العام كله، فعن أيب أيوب 

من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام  {:  قال أن النيب األنصاري 

   .)٦( )٥( } الدهر

                                 
  .  ٥٨:  سورة يونس آية) ١(
  .  ٩٩:  سورة احلجر آية) ٢(
  .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ٣(
،  )١٨١٩(، النسائي اجلنائز  )٢٦٨٢(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٥٣٤٩(البخاري املرضى ) ٤(

  .  )٢٧٥٨(، الدارمي الرقاق  )٢/٣١٦(أمحد 
،  )١٧١٦(، ابن ماجه الصيام   )٢٤٣٣(، أبو داود الصوم  )٧٥٩(، الترمذي الصوم  )١١٦٤(مسلم الصيام ) ٥(

  .  )١٧٥٤(، الدارمي الصوم  )٥/٤١٧(أمحد 
  .  رواه أمحد ومسلم) ٦(



  جمالس شهر رمضان 

  ١٨٨

ثالث من كل شهر ورمضان إىل  { وصيام ثالثة أيام من كل شهر قال فيها النيب 

 أوصاين خليلي  {  وقال أبو هريرة )٢( )١( } رمضان فهذا صيام الدهر كله

بثالث، وذكر منها صيام ثالثة أيام من كل شهر، والْأَولَى أن تكون أيام البيض، وهي 
:  قال أن النيب ، حلديث أيب ذر )٣( } الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر

 } يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثالثة فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة {
 يكفر السنة املاضية والباقية {:  أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال وعن النيب )٥( )٤(

، وسئل عن )٨( } يكَفِّر السنة املاضية {: يام عاشوراء فقال وسئل عن ص)٧( )٦( }

، )٩( } ذاك يوم وِلدت فيه ويوم بِعثْت فيه أو أُنِزلَ علي فيه {: صوم يوم االثنني فقال

أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ :  سئلأن النيب  { وعن أيب هريرة 

 وعن عائشة )١١( )١٠( } أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر اهللا احملرم  " :قال

                                 
  .   )٢٤٢٥(، أبو داود الصوم  )١١٦٢(مسلم الصيام ) ١(
  .  رواه أمحد ومسلم) ٢(
، النسائي قيام  )٧٦٠(، الترمذي الصوم  )٧٢١(افرين وقصرها ، مسلم صالة املس )١١٢٤(البخاري اجلمعة ) ٣(

  .   )١٧٤٥(، الدارمي الصوم  )٢/٥٠٥(، أمحد  )١٤٣٢(، أبو داود الصالة   )١٦٧٨(الليل وتطوع النهار 
  .  )٢٤٢٤(، النسائي الصيام  )٧٦١(الترمذي الصوم ) ٤(
)٥ ( ارواه أمحد والنسائي وابن حبان وصححه وله شواهد يتقوى   .  
  .  )٥/٣٠٨(، أمحد   )٢٤٢٥(، أبو داود الصوم  )١١٦٢(مسلم الصيام ) ٦(
  .  رواه مسلم) ٧(
  .  )٥/٣٠٨(، أمحد   )٢٤٢٥(، أبو داود الصوم  )١١٦٢(مسلم الصيام ) ٨(
  .  )١١٦٢(مسلم الصيام ) ٩(
جه الصيام ، ابن ما )٢٤٢٩(، أبو داود الصوم   )٤٣٨(، الترمذي الصالة  )١١٦٣(مسلم الصيام ) ١٠(

  .  )١٧٥٧(، الدارمي الصوم   )٢/٣٢٩(، أمحد  )١٧٤٢(
  .  رواه مسلم) ١١(
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  ١٨٩

 استكمل شهرا قط إال شهر رمضان، وما ما رأيت النيب  {: رضي اهللا عنها قالت

 وعنها )٢( )١( } كان يصومه إال قليال: رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان، ويف لفظ

 وعن )٤( )٣( }  يتحرى صيام االثنني واخلميسكان النيب  {: رضي اهللا عنها قالت

تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس فأحب أن  {:  قال أن النيب أيب هريرة 

  . )٦( )٥( } عملي وأنا صائميعرض 

وهللا احلمد يف كل ليلة ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام ال يزال مشروعا 
إن  {:  قال وقوله، فعن املغرية بن شعبة من ليايل السنة ثابتا من فعل رسول اهللا 

أفال أكون عبدا  " : ليقوم أو ليصلي حىت ترم قدماه، فيقال له فيقولكان النيب 
أيها الناس أفشوا  {:  قال أن النيب  وعن عبد اهللا بن سالم )٨( )٧( } شكورا؟

 } سالم وأطعموا الطعام وِصلُوا األرحام وصلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالمال
 أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل {:  قال أن النيب  وعن أيب هريرة )١٠( )٩(

                                 
،  )٢٤٣٤(، أبو داود الصوم   )٢١٧٩(، النسائي الصيام  )٧٣٦(، الترمذي الصوم  )١٨٦٨(البخاري الصوم ) ١(

  .   )١٧٣٩(، الدارمي الصوم  )٦٨٨(، مالك الصيام  )٦/٢٤٢(، أمحد  )١٧١٠(ابن ماجه الصيام 
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )١٧٣٩(، ابن ماجه الصيام   )٢٣٦٠(النسائي الصيام ) ٣(
  .   رواه اخلمسة إال أبا داود فهو له من حديث أسامة بن زيد) ٤(
  .  )١٧٤٠(، ابن ماجه الصيام  )٧٤٧(الترمذي الصوم ) ٥(
عمال تعرض كل يوم ، وقد ثبت يف صحيح مسلم أن األ رواه الترمذي وهو ضعيف لكن له شاهد يعضده) ٦(

  .  اثنني ومخيس
، النسائي  )٤١٢(، الترمذي الصالة  )٢٨١٩(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )١٠٧٨(البخاري اجلمعة ) ٧(

  .  )٤/٢٥٥(، أمحد  )١٤١٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٦٤٤(قيام الليل وتطوع النهار 
  .   رواه البخاري) ٨(
  .  )١٤٦٠(، الدارمي الصالة   )٣٢٥١(، ابن ماجه األطعمة  )٢٤٨٥(فة القيامة والرقائق والورع الترمذي ص) ٩(
  .  ، ورواه اإلمام أمحد أيضا وله شواهد يرتقي ا إىل الصحة حسن صحيح:   رواه الترمذي وقال) ١٠(
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  ١٩٠

والوتر فيصلي مثىن مثىن، فإذا خشي الصبح  وصالة الليل تشمل التطوع كله )٢( )١( }

  . صلى واحدة فأوترت ما صلى، وإن شاء صلى على صفة ما سبق يف الس الرابع
 كل ليلة إىل السماء يرتل ربنا تبارك وتعاىل {:  قال أن النيب وعن أيب هريرة 

من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ : الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلِخر فيقول
 والرواتب التابعة للفرائض اثنتا عشرة ركعة، أربع قبل )٤( )٣( } من يستغفرين فأغفر له؟

ل صالة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قب
ما من عبد مسلم  {:  يقولمسعت النيب : الفجر، فعن أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت

، "ة يصلي هللا تعاىل كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري فريضة إال بىن اهللا له بيتا يف اجلن

  . )٦( )٥( } من صلى ثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة بِني له ن بيت يف اجلنة  "  :ويف لفظ

 قال اهللا والذكر أدبار الصلوات اخلمس أمر اهللا به يف كتابه وحث عليه رسول اهللا 
  {: تعاىل                           

                         { )٧( 

اللهم أنت السالم   " : إذا سلم استغفر ثالثا وقالوكان النيب  {، ] ١٠٣: النساء[

                                 
  .  )٢/٣٤٤(، أمحد  )٢٤٢٩(، أبو داود الصوم  )٤٣٨(، الترمذي الصالة  )١١٦٣(مسلم الصيام ) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
، أبو   )٣٤٩٨(، الترمذي الدعوات  )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها   )٧٠٥٦(البخاري التوحيد ) ٣(

، مالك النداء للصالة  )٢/٢٦٥(، أمحد  )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣١٥(داود الصالة 
  .  )١٤٧٩(، الدارمي الصالة  )٤٩٦(

  .   تفق عليهم) ٤(
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤١٥(، الترمذي الصالة  )٧٢٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(

  .  )٦/٣٢٧(، أمحد  )١١٤١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٢٥٠(، أبو داود الصالة  )١٧٩٧(
  .  رواه مسلم) ٦(
  .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ٧(
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  ١٩١

من سبح اهللا يف دبر كل  " ، وقال النيب "ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام 
وثالثني، وكبر اهللا ثالثا وثالثني فتلك تسعة وتسعون، صالة ثالثا وثالثني، ومحد اهللا ثالثا 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء : مث قال متام املائة

  . )٢( )١( } قدير غُِفرت خطاياه وإن كانت مثل زبِد البحر

ئات لتفوزوا باحلياة الطيبة فاجتِهدوا إخواين يف فعل الطاعات، واجتِنبوا اخلطايا والسي
 }   يف الدنيا، واألجر الكبري بعد املمات، قال اهللا            

                            { 
  ].  ٩٧: النحل [)٣(

اللهم ثبتنا على اإلميان والعمل الصاحل، وأحِينا حياة طيبة، وأحلقنا بالصاحلني، واحلمد 
  . نيهللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجع

وإىل هنا انتهى ما أردنا كتابته يف هذا، نسأل اهللا أن جيعل عملنا خالصا لوجهه ومقربا 
إليه ونافعا لعباده، وأن يتوالنا يف الدنيا واآلخرة، ويهدينا ملا اختِلف فيه من احلق بإذنه إنه 

  . يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
ن عام ست وتسعني وثالمثائة وألف  حمرم م٢٩وكان الفراغ منه يوم اجلمعة املوافق 

على يد مؤلفه الفقري إىل مواله حممد بن صاحل بن عثيمني، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى 
  . اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

                                 
  .  )٤٨٨(، مالك النداء للصالة  )٢/٣٧١(، أمحد   )٥٩٧(ساجد ومواضع الصالة مسلم امل) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
  .   ٩٧:  سورة النحل آية) ٣(
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  ١٩٢

  
  فهرس اآليات

، ٨٨، ٨٣، ٨١، ٦٢......وأنتم لباس هلنأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم 
١٢٥، ١٢٣  

  ١٥١..............................................إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون
  ١٠٧..........................إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف
  ١٦٠، ٩٩........................أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

  ٤٤.........................م من أسس بنيانهأفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أ
  ١٥٣.........................إال بالغا من اهللا ورساالته ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم
  ٣٢...........................إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها

  ١٤٤...................................إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني
  ١٦٢........................م منكم وال منهمأمل تر إىل الذين تولوا قوما غضب اهللا عليهم ما ه

  ١٦١.............................أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من
  ٦...............................أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمة

  ١٥١..................إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم
  ٧٦........................................تاب عزيزإن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم وإنه لك

  ١٥٢..........................إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم طريقا
  ١٦٣.............................إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد
  ١٦٦............................إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوم نارا

  ٢٥............................ مما رزقناهم سراإن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا
  ١٥٨...........................إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله

  ١٢٣...................إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب
  ١٥٨، ١٥٢.............................................إن اهللا لعن الكافرين وأعد هلم سعريا

  ١٣٤...................ا األارإن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتته
  ١٣٥................................................................إن املتقني يف مقام أمني

  ١٥٠............................................................إن ارمني يف ضالل وسعر
  ١٥٢....................................................إن ارمني يف عذاب جهنم خالدون
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  ١٩٣

  ١٦٠.................................إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا
  ١٦٣..........................إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا

  ١٦١..................إن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبلإن تصبك حسنة تسؤهم و
  ٩٣..........................إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من

  ١٥١......................................................................إن شجرة الزقوم
  ١٤٩، ١٢٣........................إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين

  ٧٤...................حلاتإن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصا
  ١٤٩..............................................إنا أعتدنا للكافرين سالسل وأغالال وسعريا

  ١٦٠............................إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم ا النبيون الذين أسلموا
  ١٢٩، ١٢٨.........................................................إنا أنزلناه يف ليلة القدر

  ١٢٧.................................................إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين
  ١١٢................................................................إنا فتحنا لك فتحا مبينا

  ١١٥............................ا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهادإنا لننصر رسلنا والذين آمنو
  ٧٨، ٧٤..................................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

  ٩٩..............................إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم
  ١٦١...........................إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلوم

  ١٥١...............................................................إا ترمي بشرر كالقصر
  ١٥١.......................................................ج يف أصل اجلحيمإا شجرة ختر

  ٧٩...........................................................أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال
  ١٤.......................أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

  ١٣٥....................................................ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون
  ٨٧...........................ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم

  ١٦٠.......................... والطيبات للطيبني والطيبوناخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات
  ١١٦............................الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوال

  ١١٨، ١١٧.............الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف
  ١٤٣.........................................................الذين هم يف صالم خاشعون

  ١٦٦......................... الشيطانالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه
  ١٦٢.........................الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون
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  ١٩٤

  ١٤٢......................الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس
  ٧٤....................................الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري

  ٣..........................................................اهللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن
  ٧٦...........................كتابا متشاا مثاين تقشعر منه جلود الذيناهللا نزل أحسن احلديث 

  ١٨٦..................انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال
  ٧٩..................................................................بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ٧٥..........................بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إال
  ٧٧.......................................................................بل هو قرآن جميد

  ٧٥.....................................ون للعاملني نذيراتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليك
  ١٨...................تتجاىف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

  ١٢٨.........................................ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر
  ١٥٢.........................................................مث إنكم أيها الضالون املكذبون

  ٦٩.............................................................................جزاء وفاقا
  ١٠٣.................خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا وصل عليهم إن صالتك سكن

  ٧٣...............................................ك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيمذل
  ١٢٨............................................................سالم هي حىت مطلع الفجر

  ١٢٠...................................سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال
  ١٠٨............................................................سيهزم اجلمع ويولون الدبر

، ١٥، ١٤، ١٣، ٣...شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان
١٨٤، ١٢٩، ٧٣، ٤٧، ٤٥، ٤١، ٣٨، ٣٢  

  ١٣٤.............عاليهم ثياب سندس خضر وإستربق وحلوا أساور من فضة وسقاهم رم شرابا
  ٧٨.........................................فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ١٩٠...........................فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا
  ١١٩........................وة أوملفأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا ق

  ١٧٢، ٣٦....................فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن
  ٧٧.............................................فادعوا اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون

  ٥٤..................فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
  ١٥٠.....................اهلمفرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا وكرهوا أن جياهدوا بأمو



  جمالس شهر رمضان 

  ١٩٥

  ٧٦..................................................................فال أقسم مبواقع النجوم
  ١٣٩، ١٣٥....................فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون
  ١١٦...........................فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم

  ١٤٤...............................................فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
  ١٦٥............................ أرحامكمفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا

  ١٣٤.........................................................................يف جنة عالية
  ١٢٧..............................................................فيها يفرق كل أمر حكيم

  ١٣٥..................................................................فيهن خريات حسان
  ١٣٥....................................فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان

  ٧٦........................................................................ق والقرآن ايد
  ٦٨........................قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن

  ٦٩...............................................قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا
  ١١٣..............................تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحنيقال ال 

  ١٠٦.........................قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك
  ١٤٣......................................................................قد أفلح املؤمنون

  ١٠٩.......................قد كان لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة
  ٣٠.....................................................................قل أعوذ برب الفلق

  ١٧٨.............................ى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاستقيمواقل إمنا أنا بشر مثلكم يوح
  ٧٧.............................قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا

  ١٨٧................................قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون
  ١١٣.................................................قل جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد

  ٧٥.........................آن ال يأتونقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القر
  ٣٣......................قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت

  ٢٩.........................................................................قل هو اهللا أحد
  ٧٦........................................................................قل هو نبأ عظيم

  ١٨٣..........................قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن
  ١٠.............................قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا يف هذه الدنيا

  ١٥١...................................................................... صفركأنه مجالة



  جمالس شهر رمضان 

  ١٩٦

  ٦٥..............................................كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية
  ١١٩، ٤..............كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون

  ٨٧، ٣٦....................ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
  ١١٩.................... مرمي ذلكلعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن

  ١٥٨..........................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين
  ١٣٥........................للذين أحسنوا احلسىن وزيادة وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة أولئك

  ٣.................................له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى
  ١٥٠......................هللا به عبادههلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل ذلك خيوف ا

  ٧٦...........................لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا
  ١٦٢....................لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة

  ١٢٨...........................................................ليلة القدر خري من ألف شهر
  ١٧١..........................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب

  ٧٥.............................................................عليك القرآن لتشقىما أنزلنا 
  ١٣٤...............................................متكئني على رفرف خضر وعبقري حسان

  ١٣٤.................................متكئني فيها على األرائك ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا
  ١٣٣........................مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األار أكلها دائم وظلها
  ١٥٢، ١٣٣....................مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أار من ماء غري آسن وأار من

  ٦٩........................من جاء باحلسنة فله خري منها ومن جاء بالسيئة فال جيزى الذين عملوا
  ١٩١..................من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم

  ٦٦................................من كان يرجو لقاء اهللا فإن أجل اهللا آلت وهو السميع العليم
  ٨٩..........................ان ولكنمن كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلمي

  ١٥٢..................................................من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد
  ١٧١.......................من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا
  ١٦٢......................ها أنتم أوالء حتبوم وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم

  ٧٦...............................................هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون
  ٨١..........................ن من دونه بل الظاملون يف ضاللهذا خلق اهللا فأروين ماذا خلق الذي

  ١٥١....................هذان خصمان اختصموا يف رم فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار
  ١٨٢.........................هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات



  جمالس شهر رمضان 

  ١٩٧

  ١١٥......................هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو
  ١٢٣....................دم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسقوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آل

  ٣٤.........................وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم
  ١٦٢..........................وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا لووا رءوسهم ورأيتهم

  ٥٥.........................وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا
  ١٦١...............................نوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالواوإذا لقوا الذين آم

  ١٥٠..................................................وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
  ١١٦.......................وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا
  ١٧٨.......................وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى

  ٤٢..............................ىل التهلكة وأحسنوا إنوأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إ
  ٧٦......................................................وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم

  ٧٥..................................................................وإنه لترتيل رب العاملني
  ١٤٩........................................................واتقوا النار اليت أعدت للكافرين
  ١٨٧..........................................................واعبد ربك حىت يأتيك اليقني

  ١٤٣، ١٤٢.............والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم
  ٣٢................................ينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسننيوالذين جاهدوا فينا لنهد

  ١٤٥......................................................والذين هم على صلوام حيافظون
  ١٤٤، ١٤٣...................................................والذين هم عن اللغو معرضون

  ١٤٥....................................................والذين هم ألمانام وعهدهم راعون
  ١٤٤.........................................................والذين هم لفروجهم حافظون

  ١٤٤.............................................................والذين هم للزكاة فاعلون
  ١٨.........................................................والذين يبيتون لرم سجدا وقياما

  ١٨٤....................................... ذلك تقدير العزيز العليموالشمس جتري ملستقر هلا
  ١٣٣...................وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األار

  ١٥١.................................................وترى ارمني يومئذ مقرنني يف األصفاد
  ١٤٢........................وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب

  ١٣٤...............................................ودانية عليهم ظالهلا وذللت قطوفها تذليال
  ٤٤............................. خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية سبحان اهللا وتعاىلوربك



  جمالس شهر رمضان 

  ١٩٨

  ١٤١.............وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني
  ١٥٠.....................وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاءوها فتحت أبواا وقال

  ١١٧.......................رضوعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األ
  ١١٩..................................وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  ٦٨.................................وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا
  ١٦٤..........................وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
  ١٥٢، ١٤٩............لظاملنيوقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا ل

  ١١٣.......................................وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
  ١٧٩، ٢٣.............وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن
  ٧٦...................وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان

  ١٥٩.........................اته ورسولهولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآي
  ١١...................وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك

  ٥٨...............................................................وال تطع كل حالف مهني
  ٥٦.....................وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على
  ١٠٥.....................وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن

  ١١٦...........................القوم إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملونوال نوا يف ابتغاء 
  ١١٦.......................................وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني

  ١١٩....................ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
  ٧٤................................................ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم
  ١١٥.........................جاءوهم بالبينات فانتقمناولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم ف

  ٦٨............................ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون ا
  ١٥٠..........................................وللذين كفروا برم عذاب جهنم وبئس املصري

  ١٢٨.....................وله من يف السماوات واألرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال
  ٥٠.....................بل أتيناهمولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن 

  ١٥٧.....................ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من
  ١٨٢.....................وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال

  ٥٠.................................................وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين
  ٩٣............................وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا وما آتيتم



  جمالس شهر رمضان 

  ١٩٩

  ١٥٣..................................................................وما أدراك ما احلطمة
  ١٥٠....................................................................وما أدراك ما سقر

  ١٢٩................................................................وما أدراك ما ليلة القدر
  ١٥٠.....................................................................وما أدراك ما هيه

  ٩٣، ٧٧........................وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة
  ٧٥..................................................................وما ترتلت به الشياطني

  ٧٥..................................وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبني
  ٧٤..................... هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديهوما كان

  ٥٩....................ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها
  ١٦١...............................ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني

  ١٧١......................ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
  ١٨٣........................ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما
  ١٥٢، ٦٨.....................ومن يهد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد هلم أولياء من دونه

  ١٦٣.....................ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن قل أذن خري لكم يؤمن باهللا
  ١٣٩........................ وقالوا احلمدونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األار

  ٧٤...........................ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال
  ٩٤.....................وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا

  ١٦٤........................ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني
  ٤٩......................... أوتيتم من العلم إالويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما

  ١٧٩..................ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن
  ٧٤......................ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على

  ٧١...........................ويوم يعض الظامل على يديه يقول ياليتين اختذت مع الرسول سبيال
  ٧٤.........................لكم كثريا مما كنتم ختفون منياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني 

  ١٨٥..........................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم
  ٩٥..............................ياأيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال

  ٩٤..........................ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من
  ١٨٧..........................اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمونياأيها الذين آمنوا اتقوا 

  ٥٧..............................ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٠

  ١٧٩..........................ياأيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر
  ١٥١........................ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة

  ٥١، ١٣، ٨.............. آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكمياأيها الذين
  ٤٢.............................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون

  ١٦٦................................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا
  ٨٩.............................يياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلد

  ١١٣...................ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
  ٧٤.......................ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى

  ٧٣..............................ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
  ٧............................هللا مين عليكممينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل ا

  ١٥٠...................يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠١

  فهرس األحاديث
  ١١٤.....................أتيت النيب بأخي بعد الفتح ليبايعه على اهلجرة فقال  ذهب أهل اهلجرة

  ١٦٣.....................................أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر
  ٥٥.................... وصالة الفجر، ولو يعلمون٥٣شاء أثقل الصلوات على املنافقني صالة الع

  ١٤٧................أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار قال  لقد سألت عن عظيم وإنه
  ١٨٦..................أخذ عمر جبة من إستربق  أي حرير  تباع يف السوق، فأتى ا رسول اهللا

  ١٧٢...................................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  ٤.....................أبواب النار وصفدت الشياطنيإذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت 

  ١٣٩.....................إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نادى مناد يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا
  ١٣٩...................إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا،

  ٣٣، ١٦، ١٥......................................................إذا رأيتم اهلالل فصوموا
  ١٨٧.............................................................إذا مات العبد انقطع عمله

  ٩١....................ني األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائماأسبغ الوضوء وخلل ب
  ٤....أعطيت أميت مخس خصال يف رمضان مل تعطهن أمة من األمم قبلها خلوف فم الصائم

  ١٨٩، ١٩.............................................أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل
  ٨٤...................................................................أفطر احلاجم واحملجوم

  ٨٨............................................أفطرنا يف عهد النيب يوم غيم مث طلعت الشمس
  ٢٦...................... املسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتني من كتاب اللهخري لهأفال يغدو أحدكم إىل

  ١١٤...................................أقام تسعة عشر يوما يقصر الصالة ومل يصم بقية الشهر
  ١٦٩........................................أال أخربكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكرب

  ١٤٥......................أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات ؟  قالوا بلى
  ١٣٦............................................ة ال خطر هلاأال هل مشمر إىل اجلنة، فإن اجلن

  ٣٠...................أمل تر آيات أنزلت مل ير مثلهن قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس
  ٨٥.....................................................أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم ؟

  ١٠٤................................................................أما صدقتك فقد تقبلت
  ١٨٥..........أمرنا رسول اهللا أن خنرجهن يف الفطر واألضحى، العواتق واحليض وذوات اخلدور،

  ٦٣........................................................إن أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا
  ١٣٨....................ن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون وال يتفلون وال يبولون وال يتغوطونإ



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٢

  ١٣٧................إن أهل اجلنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر
  ١٥٤..................إن أهون أهل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نار يغلي منهما دماغه

  ١٣٧......................ة البدر، مث الذين يلومإن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليل
  ٢٩.....................................إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطان

  ١٧٠...............إن الذي يأكل أو يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم
  ١١٨..........إن الرجل لينصرف وما كتب له إال عشر صالته تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها

  ١٦٥...............هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضنيإن الرحم قامت فقالت لله
  ١٠٣..........................إن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

  ٨٩...................................إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
  ٨٣.............................إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم

  ١١٣..................حيرمها الناس، فال حيل المرئ يؤمن اهللا واليوم اآلخرإن اهللا حرم مكة ومل 
  ٤٦..........إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة وعن املسافر واحلامل واملرضع الصوم أو الصيام

  ٤١....................................إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته
  ٥.................ؤونةأن اهللا يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم امل

  ٦............................................أن اهللا يغفر ألمة حممد يف آخر ليلة من هذا الشهر
  ١٨٢......................................................إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر

  ١٤٠..................أن اهللا يقول ألهل اجلنة  أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا
  ٧٩..............إن املصلي يناجي ربه فلينظر مبا يناجيه به وال جيهر بعضكم على بعض يف القرآن

  ٥......................................................... تستغفر هلم حىت يفطرواأن املالئكة
  ٤٠...................أن النيب أتى على ر من السماء والناس صيام يف يوم صائف مشاة، ورسول
  ١٠٣..................أن النيب أمر النساء بالصدقة، فسألت النيب فقالت يا رسول اهللا إنك أمرت

  ٩٠.....................................أن النيب أمر باإلمثد املروح عند النوم وقال  ليتقه الصائم
  ١٧٥............................تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالةأن النيب أمر بزكاة الفطر أن 

  ١٠٨.......................أن النيب استقبل الكعبة فدعا على هؤالء األربعة قال  فأشهد باهللا لقد
  ١٢٣................أن النيب اعتكف العشر األول من رمضان، مث اعتكف العشر األوسط، مث قال
  ٤٠...................أن النيب خرج إىل مكة عام الفتح فصام حىت بلغ كراع الغميم، فصام الناس

  ٦٩.................. خطب الناس يف حجة الوداع فقال  إن الشيطان قد يئس أن يعبد يفأن النيب
  ١٨٨.............أن النيب سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان ؟ قال  أفضل الصيام بعد شهر



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٣

  ١٤٨................أن النيب سئل عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ؟ فقال  تقوى اهللا وحسن اخللق
  ٢١....................س مث صلى من القابلة،أن النيب صلى يف املسجد ذات ليلة وصلى بصالته نا

  ١٤٧.......................أن النيب قال  إن يف اجلنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم
  ١٤٧.........................أن النيب قال  العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس

  ٦٩...................أن النيب كان إذا صلى صالة  ويف لفظ صالة الغداة  أقبل علينا بوجهه فقال
  ٤٠.....................سفر، فرأى زحاما ورجال قد ظلل عليه، فقال  ما هذا ؟أن النيب كان يف 

  ١٢١.................................أن النيب كان جيتهد يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريه
  ٨٢...................أن النيب كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم إلربه

  ٥٨........................أن النيب مر بقربين فقال  إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري  أي يف أمر
  ٩٦.......................... امرأة أتت النيب ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان منأن

  ٥٢.................أن حنظلة األسيدي  وكان من كتاب رسول اهللا  قال للنيب نافق حنظلة فقال
  ٤..........................................أن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك

  ١٣٠......................أن رجاال من أصحاب النيب أروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر،
  ٥٥....................أن رجال أعمى قال يا رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فرخص
  ٨٢...................أن رجال وقع بامرأته يف رمضان فاستفىت النيب عن ذلك فقال  هل جتد رقبة

  ١٦................................................إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا
  ١٥٥......................إن على اهللا عهدا ملن شرب املسكرات ليسقيه من طينة اخلبال  قالوا يا

  ١٣٧...................اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها اهللاإن يف 
  ١٣٩.................إن يف اجلنة لسوقا يأتوا كل مجعة فتهب رياح الشمال فتحثوا يف وجوههم

  ١٣٦....................إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله، بني كل درجتني
  ١٨٩...................ل له فيقول  أفال أكونإن كان النيب ليقوم أو ليصلي حىت ترم قدماه، فيقا

  ٦٣........................................................إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد
  ١٣٧...................إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة، طوهلا يف السماء ستون

  ٤٢...................................................................إن لنفسك عليك حقا
  ١٧٦...............أن من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة

  ٢٩...................يه من اهللا حافظ، وال قربه شيطان حىت يصبحأن من قرأها يف ليلة مل يزل عل
  ٦٢........................أن نيب اهللا وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورمها قال نيب اهللا

  ٢٧........................ فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن٢٨إن هذا القرآن مأدبة اهللا 



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٤

  ١٠٠........إن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف
  ٦٥...........................................إنك لن تدع شيئا اتقاء اهللا إال آتاك اهللا خريا منه

  ٣٥...............................................إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى
  ٣٠................أنه أمر عقبة أن يقرأ ما مث قال  ما سأل سائل مبثلها وال استعاذ مستعيذ مبثلها

  ٨٣...................هأنه سأل النيب أيقبل الصائم ؟ فقال النيب  سل هذه   يعين أم سلمة ، فأخربت
  ٧٩......................أنه سئل عن قراءة النيب فقال كانت مدا، مث قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم،

  ٢٢...............أا سئلت كيف كانت صالة النيب يف رمضان ؟ فقالت ما كان يزيد يف رمضان
  ٥١..........................................................................إين امرؤ صائم

  ١٧٩..................................إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة
  ١٤٨............صدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكلأهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقسط مت

  ١٨٨................أوصاين خليلي بثالث، وذكر منها صيام ثالثة أيام من كل شهر، واألوىل أن
  ٤٠............................................................أولئك العصاة، أولئك العصاة

  ٥٧............. ، فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار،٥٤إياكم والكذب 
  ١٨٩، ١٩..............وصلوا األرحام، وصلوا بالليلأيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، 

  ٢٨..........................اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران؛ فإما يأتيان يوم القيامة كأما
  ٢٦..........................................اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه

  ٧٧...........................اقرءوا القرآن وابتغوا به وجه اللهمن قبل أن يأيت قوم يقيمونه إقامة
  ١٣٠..................يعين ليلة القدر ، فإن ضعف أحدكم أو عجزالتمسوها يف العشر األواخر  

  ١٣١..................................التمسوها يف تاسعة تبقى يف سابعة تبقى يف خامسة تبقى
  ١٠١........................................................اخلازن املسلم األمني الذي ينفذ

  ١٦٩..................................الذي يشرب يف آنية الفضة إمنا جترجر يف بطنه نار جهنم
  ١٦٧..............................................................الراشي واملرتشي يف النار

  ٦١...........أحدكم جرعة من ماء فإن اهللا ومالئكتهالسحور كله بركة فال تدعوه ولو أن جيرع 
  ١٠٣.................................الصدقة على الفقري صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة

  ٩.....................الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر
  ١١.....................................................الصيام جنة يستجن ا العبد من النار

  ١٢.................. رب منعته الطعامالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي
  ٧٠...............................................................القرآن حجة لك أو عليك



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٥

  ١٦٨.......................القضاة ثالثة واحد يف اجلنة واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة فرجل
  ٦٣....................................................اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

  ٢٦....................املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع
  ٥٧.................... مبا يكره  قيل أفرأيت إن كانالنيب سئل عن الغيبة فقال  هي ذكرك أخاك
  ٥..................................................انظروا إىل عبادي هؤالء جاءوين شعثا غربا

  ١٣........................بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،
  ٩٤.......................بين اإلسالم على مخس على أن يوحد اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة،

  ١٣٠............................................حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان
  ١٣٠...................................حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر من رمضان

  ١٠٢......................حتملت محالة فأتيت النيب أسأله فيها فقال النيب  أقم حىت تأتينا الصدقة
  ١٦٧...................................ترى الشمس ؟  قال نعم قال  على مثلها فاشهد أو دع

  ٦١...........................................................تسحروا فإن يف السحور بركة
  ٢٧..........................لتا من اإلبل يف عقلهاتعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده هلو أشد تف

  ١٨٩....................تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
  ١٨٨............................ثالث من كل شهر ورمضان إىل رمضان فهذا صيام الدهر كله

  ١٦٤...................ثالثة قد حرم اهللا عليهم اجلنة مدمن اخلمر والعاق لوالديه والديوث الذي
  ٦٤........................واإلمام العادل، ودعوة املظلومثالثة ال ترد دعوم الصائم حىت يفطر، 

  ١٥٥...........ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن مخر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن
  ١٥.......................جاء أعرايب إىل النيب فقال إين رأيت اهلالل  يعين رمضان  فقال  أتشهد

  ٣٩.................خرجنا مع النيب يف رمضان يف حر شديد، حىت أن كان أحدنا ليضع يده على
  ١٤٦...........بهن اهللا على العباد، فمن جاء ن ومل يضيع منهن شيئا استخفافامخس صلوات كت

  ٢٤............خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا
  ٢٥...........................................................خريكم من تعلم القرآن وعلمه

  ٩٦..............دخل علي رسول اهللا فرأى يف يدي فتخات من ورق  تعين من فضة ، فقال النيب
  ١٨٨...................................... ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيهذاك يوم ولدت فيه

  ٦٣........................................ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا
  ٩١.......رأيت النيب بالعرج  اسم موضع  يصب املاء على رأسه وهو صائم من العطش أو من احلر

  ٨٠..........................................رأيت النيب يكرب يف كل رفع وخفض وقيام وقعود



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٦

  ٣٥، ٣٣...............الصغري حىت يكرب، وعنرفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ، وعن 
  ١٤٦...................سأل النيب عن عمل يدخله اهللا به اجلنة فقال  عليك بكثرة السجود فإنك

  ٤٦...................سافرنا مع رسول اهللا إىل مكة وحنن صيام فرتل مرتال فقال رسول اهللا  إنكم
  ٩٤..............................................شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
  ٥٥..................................وعشرين درجةصالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع 

  ١٧...........................صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثالثني
  ٣٤...............................عرضت على النيب يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين

  ٣٤..................عرضنا على النيب يوم قريظة فمن كان حمتلما أو أنبت عانته قتل ومن ال ترك
  ١٧٤................................... بعديعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من

  ١٣٠....................عن أيب ذرأنه قال يا رسول اهللا أخربين عن ليلة القدر أهي يف رمضان أم
  ٣٤.......................................................غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم

  ١١.........................................فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب
  ١٧................................................فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني

  ١٧٣.......وطعمة للمساكني، الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ١٥٩فرض رسول اهللا زكاة 
  ١٧٣، ١٧٢........فرض رسول اهللا زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على

  ٦١.......................................فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
  ٢١........فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن،

  ١٣٦........................ ال يدخله إال الصائمونيف اجلنة مثانية أبواب فيها باب يسمى الريان
  ٩٤....................فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

  ١٤٦....................................................فيمن تابع املؤذن من قلبه دخل اجلنة
  ٩....................قال اهللا تعاىل كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، والصيام

  ١٣٩.............ذن مسعت وال خطر علىقال اللهأعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أ
  ١٦٩...........قال اللهومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعرية
  ١٠٤.............قال رجل واهللا ألتصدقن  فذكر احلديث وفيه  فوضع صدقته يف يد غين، فأصبح

  ٨٢.........................................................قال ال قال  فأطعم ستني مسكينا
  ١٣٥.................... لبنة ذهب ولبنة فضة،قلنا يا رسول اهللا حدثنا عن اجلنة ما بناؤها ؟ قال 

  ١٠٤.............كان أيب خيرج دنانري يتصدق ا فوضعها عند رجل يف املسجد، فجئت فأخذا
  ٥٢......كان النيب أجود الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٧

  ١٢٤.................كان النيب إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه فاستأذنته عائشة
  ١٢٢................................النيب إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهلهكان 

  ١٨٦..............................كان النيب ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات ويأكلهن وترا
  ١٢٥..................كان النيب معتكفا فأتيته أزوره ليال فحدثته مث قمت ألنقلب  أي ألنصرف

  ١٨٩................................................كان النيب يتحرى صيام االثنني واخلميس
  ١٧................... يتحفظ من غريه مث يصوم لرؤية رمضان،كان النيب يتحفظ من شعبان ما ال

  ١٢٢......................كان النيب خيلط العشرين بصالة ونوم، فإذا كان العشر مشر وشد املئزر
  ٤٥..............................كان النيب يصبح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم يف رمضان

  ٢١.................................................................كان النيب يصلي أربعا
  ٢٠.............. ركعةكان النيب يصلي ما بني أن يفرغ من صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشرة

  ١٩................كان النيب يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر من ذلك خبمس ال جيلس يف
  ١٢٤............... األواخر من رمضان حىت توفاه اللهثم اعتكف١١٨كان النيب يعتكف العشر 

  ١٢٤..............كان النيب يعتكف العشر األواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام
  ١٢٤................أيام، فلما كان العام الذي قبض فيهكان النيب يعتكف يف كل رمضان عشرة 

  ٦٣.................كان النيب يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن مل تكن رطبات فتمرات، فإن
  ٢٠...............................كان النيب يوتر بسبع وخبمس ال يفصل بينهن بسالم وال كالم

  ٦٤...............كان رسول اهللا أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل
  ٢٠............... ال جيلس فيها إال يف الثامنة فيذكر اهللا وحيمده ويدعوهكان يصلي تسع ركعات

  ١٢٥..كانت ترجل رأس النيب وهي حائض وهو معتكف يف املسجد وهي يف حجرا يناوهلا رأسه
  ٢٢.........................................كانت صالة النيب ثالث عشرة ركعة يعين من الليل

  ١١٢.....................كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم اهللا فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة
  ٩..................مل ابن آدم له يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهللاكل ع

  ١٦٨......................كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه يف جهنم
  ١٦٨...........كلكم راع ومسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف

  ٦٢........................ يطلع الفجركلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حىت
  ١٥٣..................كنا عند النيب فسمعنا وجبة فقال النيب  أتدرون ما هذا ؟  قلنا اهللا ورسوله

  ١٧٥........................................كنا خنرج يف عهد النيب يوم الفطر صاعا من طعام
  ١٧٣.............كنا خنرج يوم الفطر يف عهد النيب صاعا من طعام وكان طعامنا الشعري والزبيب



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٨

  ٢٨....................... العاملني هي السبع املثاينألعلمنك أعظم سورة يف القرآن احلمد هللا رب
  ١٠١................... فيهما البصر فرآمها جلدين فقال٩٣ألن النيب أتاه رجالن يسأالنه فقلب 

  ١٣٨................ال اختالف بينهم وال تباغض، قلوم قلب واحد، يسبحون اهللا بكرة وعشيا
  ١٨٢.................ال تزال التوبة تقبل حىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت طبع على كل

  ١٠٠...........................لة بأحدكم حىت يلقى اللهوليس يف وجهه مزعة حلمال تزال املسأ
  ٢٣.............................................................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا

  ٢٨........................................................ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب
  ٤٢......................................................................ال ضرر وال ضرار

  ١٤..ال يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو يومني إال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
  ١٦٥...................................................................ال يدخل اجلنة قاطع

  ٥٨......................................................................نة منامال يدخل اجل
  ٦٣........................................................ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر

  ١٠٠........................................ال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر
  ٢٧........................................ال يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي

  ٨٠...........حلديث أيب هريرةأنه كان يكرب كلما خفض ورفع، وحيدث أن النيب كان يفعل ذلك
  ٢٤......................لنيب إذا سلم قام النساء حنيحلديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت كان ا

  ١٣٨.................لقاب قوس أحدكم أو موضع قدم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها، ولو أن
  ١٥....................لقول ابن عمر رضي اهللا عنهما تراءى الناس اهلالل فأخربت النيب أين رأيته

  ١٧٩...............هللا أشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض
  ٢٣.......................نساء باخلروج إىل الصالة يوم العيد قالت أم عطية يا رسول اهللاملا أمر ال

  ٨٨..................البقرة& ملا نزلت هذه اآلية حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود 
  ١٦٧........................................لن تزول قدم شاهد الزور حىت يوجب اهللا له النار

  ١٥٤...............لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف دار الدنيا ألفسدت على أهل الدنيا معايشهم
  ١٨٠..................لو أن البن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن ميأل فاه إال

  ٩١.....................................لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة
  ١٦٥........................ليس الواصل باملكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها

  ٩٨.................................................ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة
  ٩٧............................................عشرون ديناراليس عليك شيء حىت يكون لك 



  جمالس شهر رمضان 

  ٢٠٩

  ٩٥..........................................ليس يف حب وال مثر صدقة حىت يبلغ مخسة أوسق
  ٩٧.........................................................ليس فيما دون مخس أواق صدقة

  ٥٩..............................ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف
  ٧٨.............ما أذن اهللا لشيء  أي ما استمع لشيء  كما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن

  ٢٦.......................اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهمما اجتمع قوم يف بيت من بيوت 
  ٤٥...............ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة ؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر

  ١٨٩..................ما رأيت النيب استكمل شهرا قط إال شهر رمضان، وما رأيته يف شهر أكثر
  ٤٤.............ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن  قلن وما

  ٥١..................٤٩ مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ما
  ٩٦............ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت

  ٩٦.......................................................ما من صاحب كرت ال يؤدي زكاته
  ١٩٠، ١٤٦......ما من عبد مسلم يصلي هللا تعاىل يف كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري فريضة

  ١٦٨................من عبد يسترعيه اهللا على رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرمما 
  ١٤٥.....................ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا

  ٢٦...................مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل
  ١٩..........................................................من أحب أن يوتر خبمس فليفعل

  ١٩.........................................................واحدة فليفعلمن أحب أن يوتر ب
  ١٧٤.............................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

  ٦٤..................من أصبح منكم صائما ؟  فقال أبو بكر أنا قال  فمن تبع منكم اليوم جنازة
  ١٦٧.....................من اقتطع مال أخيه بيمني فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم

  ١٤٦...................................ةمن بىن مسجدا يبتغي به وجه اهللا بىن اهللا له بيتا يف اجلن
  ١٨٢....................................من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا تاب اهللا عليه

  ٨٥..................................من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض
  ١٠٠..........................من سأل الناس أمواهلم تكثرا فإمنا يسأل مجرا فليستقل أو ليستكثر
  ١٤٥............................من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

  ١٧....................................لذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسممن صام اليوم ا
  ٨......................................من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

  ١٨٧................................من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر



  جمالس شهر رمضان 

  ٢١٠

  ٢٨......................................من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج
  ١٦٩..................أبدامن صور صورة فإن اهللا معذبه حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها 

  ١٧٤، ٥٦.............................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
  ٥٨......................................................................من غش فليس مين
  ٥٨......................................................................من غشنا فليس منا

  ٣٠.....................من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد عشر مرات
  ٢١......................................من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

  ١٢٩..................................ما تقدم من ذنبهمن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له 
  ٢٧.......................من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول

  ١٤٧...............من كان له ثالث بنات يؤويهن ويرمحهن ويكفلهن وجبت له اجلنة البتة  قيل
  ٥٧..............................................من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

  ٥٩، ٥١....... يف أن يدع طعامه وشرابهمن مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة
  ٤٨.......................................................من مات وعليه صيام صام عنه وليه

  ٨٩.......................من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه
  ١٥٣...............ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعني جزءا من نار جهنم ، قالوا

  ٦١.................................................................نعم سحور املؤمن التمر
  ١٣٦..................حيانة تز، وقصر مشيد، ور مطرد، ومثرةهي ورب الكعبة نور يتألأل، ور

  ٥٧..........................وأخرب النيب أنه مر ليلة املعراج بقوم هلم أظافر من حناس خيمشون ا
  ١٣٨.................................................................وأزواجهم احلور العني

  ١٠..........................................................................وأنا أجزي به
  ١٣٨................والذي نفس حممد بيده إن أحدهم  يعين أهل اجلنة  ليعطى قوة مائة رجل يف

  ٢٩..................................................القرآنوالذي نفسي بيده إا تعدل ثلث 
  ٨٤..................................................وبالغ يف االستنشاق، إال أن تكون صائما

  ٧٩...................وسئلت أم سلمة رضي اهللا عنها عن قراءة النيب فقالت كان يقطع قراءته آية
  ١٤..............................................................وصوم رمضان وحج البيت

  ٢٢.....................وعن أيب ذرقال صمنا مع النيب فلم يقم بنا حىت بقي سبع من الشهر، فقام
  ٢٩...................ل وهو عند النيب  هذا باب قدوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن جربيل قا

  ٧٨...................وعن جبري بن مطعمقال مسعت النيب يقرأ يف املغرب بالطور فما مسعت أحد



  جمالس شهر رمضان 

  ٢١١

  ٣٩...................وعن محزة بن عمرو األسلمي أنه قال يا رسول اهللا إين صاحب ظهر أعاجله
  ٩١..............................وقال عامر بن ربيعةرأيت النيب ما ال أحصي يتسوك وهو صائم

  ١٩٠....................ثا وقال  اللهم أنت السالم ومنك السالموكان النيب إذا سلم استغفر ثال
  ١١٤.....وكانت الساعة اليت أحلت فيها لرسول اهللا من طلوع الشمس إىل صالة العصر يوم الفتح

  ١٦٦....................................وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك
  ٥٢............................................................ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

  ٣٤.................ة سنة فأجازينومل يرين بلغت، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشر
  ١٥٤........................يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ يف النار صبغة مث يقال يا

  ١٥٣.........يؤتى بالنار يوم القيامة هلا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا
  ١٨٨...........يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثالثة فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة

  ١٧٩..........................بوا إىل اهللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرةيا أيها الناس تو
  ١٦٦....................يا رسول اهللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين، وأحسن إليهم ويسيئون إيل،

  ٥٣..................يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
  ١٠............................................................يدع شهوته وطعامه من أجلي

  ٨٢.....................................................يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي
  ١٠١...........يعطي ما أمر به كامال موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إىل الذي أمر به أحد املتصدقني

  ١٥٤................يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على األرض من
  ١٥٥.....................يقال لليهود والنصارى ماذا تبغون ؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فيشار

  ١٨٨....................................................................يكفر السنة املاضية
  ١٨٨.............................................................نة املاضية والباقيةيكفر الس

  ٧٠......................ميثل القرآن يوم القيامة رجال فيؤتى بالرجل قد محله فخالف أمره فيمثل
  ١٩٠......................يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل

  



  جمالس شهر رمضان 

  ٢١٢

  الفهرس
  ٢.............................................................................مقدمـة

  ٣....................................................الس األول  يف فضل شهر رمضان

  ٨..........................................................الس الثاين  يف فضل الصيام

  ١٣.................................................يف حكم صيام رمضانالس الثالث  

  ١٨...................................................الس الرابع  يف حكم قيام رمضان

  ٢٥........................................الس اخلامس  يف فضل تالوة القرآن وأنواعها

  ٣٢.............................................الس السادس  يف أقسام الناس يف الصيام

  ٣٨.....................................الس السابع  يف طائفة من أقسام الناس يف الصيام

  ٤٤............................الس الثامن  يف بقية أقسام الناس يف الصيام وأحكام القضاء

  ٤٩.......................................................الس التاسع  يف ِحكَم الصيام

  ٥٤................................................صيام الواجبةالس العاشر  يف آداب ال

  ٦١.........................................الس احلادي عشر  يف آداب الصيام املستحبة

  ٦٧.....................................الس الثاين عشر  يف النوع الثاين من تالوة القرآن

  ٧٣.............................................الس الثالث عشر  يف آداب قراءة القرآن

  ٨١................................................الس الرابع عشر  يف مفطرات الصوم

  ٨٧...........الس اخلامس عشر  يف شروط الفطر باملفطِّرات وما ال يفطِّر وما جيوز للصائم

  ٩٣................................................................الس السادس عشر

  ٩٣..........................................................................يف الزكاة

  ٩٩...................................................الس السابع عشر  يف أهل الزكاة

  ١٠٥....................................................الس الثامن عشر  يف غزوة بدر

  ١١٠..................................الس التاسع عشر  يف غزوة فتح مكة شرفها اهللا 

  ١١٥...........................................الس العشرون  يف أسباب النصر احلقيقية

  ١٢١...........................ل العشر األخري من رمضانالس احلادي والعشرون  يف فض

  ١٢٧......................الس الثاين والعشرون  يف االجتهاد يف العشر األواخر وليلة القدر

  ١٣٣...........................اجلنة جعلنا اهللا من أهلهاالس الثالث والعشرون  يف وصف 

  ١٤١...............الس الرابع والعشرون  يف أوصاف أهل اجلنة جعلنا اهللا منهم مبنه وكرمه

  ١٤٩..............................يف وصف النار أعاذنا اهللا منهاالس اخلامس والعشرون  



  جمالس شهر رمضان 

  ٢١٣

  ١٥٧.....................................الس السادس والعشرون  يف أسباب دخول النار

  ١٦٤........................اب دخول النارالس السابع والعشرون  يف النوع الثاين من أسب

  ١٧١..............................................الس الثامن والعشرون  يف زكاة الفطر

  ١٧٨...................................................الس التاسع والعشرون  يف التوبة

  ١٨٤.....................................................الس الثالثون  يف ختام الشهر

  ١٩٢.....................................................................فهرس اآليات

  ٢٠١..................................................................فهرس األحاديث

  ٢١٢...........................................................................الفهرس

  


