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 3 روضة الصائم 

  الدائرةكلمة 
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال ، رب العاملني احلمد هلل

شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى 
 ، وبعد:آله وصحبه أمجعني

نطالقًا من رسالة دائرة الشؤون اإلسالمية ابلشارقة، اف
لدور املسجد فقد قام قسم الوعظ ابلدائرة إبعداد مادة  يالً وتفع

ليكون زادًا لإلخوة أئمة  “روضة الصائم”هذا اإلصدار: 
املساجد، يلقون منه الدروس واملواعظ على املصلني خالل 

ِّۡكَرى  ﴿شهر رمضان املبارك، للتذكري واإلرشاد؛  ِّۡر فَإِّنَّ ٱلذ
 َوَذكذ

  .﴾٥٥تَنَفُع ٱلُۡمۡؤمِّنِّنَي 
ال يشكر هللا من ال يشكر : ملسو هيلع هللا ىلصوعماًل بقول نبينا حممد 

فإننا ندعو هللا أن حيفظ والة األمر يف هذا البلد، على  الناس
دعمهم املتواصل للدعوة والدعاة، ورعايتهم البالغة لبيوت هللا، 
ونسأله تعاىل أن حيفظ علينا ديننا، وأن يؤمننا يف أوطاننا، إنه 

 ويل ذلك والقادر عليه.
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 املقدمة
 

تَ غحَفرُُه، وَ  َتَعيُنُه، َوَنسح ، ََنحَمُدُه، َوَنسح َد ّلِلَََّ مح نَ ُعوذُ اَبّلِلََّ َمنح إنَّ احلَح
َدَه اّلِلَُّ َفالَ   ُمَضلَّ ُشُروَر أَن حُفَسَنا، َوَمنح َسيَ َئاَت َأعحَمالََنا، َمنح يَ هح

َللح َفالَ  َهُد َأنح الَ َإَلَه إَ َلُه، َوَمنح ُيضح َدُه َهاَدَي َلُه، َوَأشح ُ، َوحح الَّ اّلِلَّ
َهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، َصلَّى هللاُ   َعَليحَه اَل َشرَيَك َلُه، َوَأشح

َليماً َكَثرياً، أَمَّا بَ عحُد: َحاَبَه َوَسلََّم َتسح  َوَعَلى آلََه َوَأصح

يف  هُ مُ د َ قَ ( ن ُ مَ ائَ صَّ ال ضةَ وح )رَ  ابَ تَ لكَ  بعةالرا ةُ عَ ب ح هي الطَّ  هَ فهذَ 
 يهات  بَ نح ت َ  عَ مَ  ،ة  دَ يح دَ عَ  دَ ائَ فوَ ، وَ ة  يدَ زَ مَ  وس  رُ ، ودُ ة  يدَ دَ جَ  ة  ُحلَّ 
 اً سَ رح دَ  الثنيَ ثَ  اهُ نَّ مَّ ، ضَ ات  حَ يح ضَ وح وت َ  ط  بح ضَ  ةَ دَ يَ ، وزَ ات  حَ يح حَ صح تَ وَ 
َتَملًة على أَحَكاَم الصَ يامَ ، انَ ضَ مَ رَ لَ  َل اجلُُمَعَة والَقياَم، و  ُمشح َفضح

 عاىَل تَ  هللاَ  لُ سأَ نَ ف َ واجَلَماَعَة، والزََّكاَة والصََّدَقَة، وَمواَضيَع ُمتَ نَ وعة ، 
 اً ادَ زَ  هُ لَ عَ يَ  نح أَ  هُ لُ سأ، كما نَ ادَ شَ والرَّ  ةَ ايَ دَ والَ  ،ادَ دَ والسَّ  قَ وفيح التَّ 
 هَ بَ  عَ فَ ن ح ي َ  نح ، وأَ هَ يح دَ يَ  نيَ بَ  وفَ قُ وُ ال نَ مح يُ لَ  اً ادَ تَ ، وعَ يهَ لَ عَ  مَ وح دُ القُ  ومَ يَ لَ 
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 هللَ  دُ مح ، واحلَ هَ يح لَ عَ  رُ دَ اوالقَ  كَ لَ  ذَ يُل وَ  هُ نَّ ، إَ ليهَ إَ  عَ مَ تَ واسح  أهُ رَ ق َ  نح مَ 
 العَ  ب َ رَ 

َ
 ني.امل

 ِقسُم الَوْعظ
 

* * * 
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 األولُ  الدرسُ 
 انَ ــــــمضرَ  الُ ـــــاستقب

آله  هللا، وعلى على رسولَ  والسالمُ  ، والصالةُ هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ، أما بَ االهُ وَ  ومنح  هَ وصحبَ 

، تح د أقبلَ ا قنَ ب َ رَ  فحاتَ نَ  نح مَ  : ها هي نفحة  أيها املسلمون
 ائرُ له سَ  تح مَ لَ سَ  هُ لَ  مَ لَ سَ  نح ، مَ هُ رياتُ خَ  ، عظيمة  هُ لُ ضائَ فَ  ثرية  كَ   هر  شَ 

 ةَ مَّ األُ  ئلُ كان أوا  ، وقدهَ لَ كمَ بَ  اخلريَ  ُحرمَ  هُ ريَ خَ  مَ رَ حُ  نح ، ومَ السنةَ 
 ةَ تَّ سَ  هُ عونَ دح يَ  ، ثَّ انَ مضم رَ هُ غَ يبل َ  أنح  شهر  أَ  تةَ تعاىل سَ  هللاَ  عونَ دح يَ 
 م: هَ عائَ دُ  نح مَ  هم، وكانَ نح مَ  هُ لَ تقب َّ يَ  نح أَ  شهر  أَ 

 نَ  مَ  هُ مح لَّ سَ وتَ  ،مضانَ  رَ يل  مح ل َ ، وسَ ضانَ مَ ىل رَ  إَ َن مح ل َ اللهم سَ 
  .الً بَّ قَ ت َ مُ 

 :يما يَلَ  املباركُ  مضانَ رَ  هرُ شَ  هَ بَ  لُ ا ُيستقبَ م مَ هَ أَ  نح مَ  نَّ ال وإَ أَ 
 :القلوبِ  صفيةُ وتَ  صوحُ الن   التوبةُ  -1
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 صفَ يف حديث الن َ  إىل هذا بقوله  شارةُ اإلَ  تح وقد جاءَ 
َلةَ  يف »: عبانَ شَ  نح مَ   َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  غحَفرُ ي َ  َشعحَبانَ  َمنح  النَ صحفَ  لَي ح

لَ  َرحضَ  أَلَهح رَكَ  َإالَّ  األح  .(1)«َوالحُمَشاَحنَ  الحُمشح
َلةُ  َكانَ   َإَذا» ويف رواية:  َإىَل  اّلِلَُّ  اطََّلعَ  نَ َشعحَبا َمنح  النَ صحفَ  لَي ح

لَ  َوَيدَعُ  يَن،لَلحَكاَفرَ  َوُُيحَلي لَلحُمؤحَمَننيَ  فَ يَ غحَفرُ  َخلحَقَه، قحدَ  َأهح  احلَح
َدَهمح   .(2)«ُعَوهُ َيدَ  َحّتَّ  َِبَقح

 تقبالَ سح اَل  يئةً : تَ عبانَ يف شَ  مورَ األُ  ذهَ هَ  كُ رح ت َ فيلَزُم املسلَم 
 .ضانَ مَ رَ 

 :هِ ومِ دُ قُ بِ  االستبشارُ  -2
  فَ َقالَ  َرَمَضانُ  َدَخلَ  َقاَل:  َماَلك   بحنَ  أََنسَ  فَ َعنح 

رَ  َهَذا َإنَّ : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َلة   َوَفيهَ  َحَضرَُكمح، َقدح  الشَّهح  َمنح  َخريح   لَي ح
ر ، أَلحفَ  ريحَ  ُحرَمَ  فَ َقدح  ،ُحرََمَها َمنح  َشهح ََها حُيحَرمُ  َوالَ  ،ُكلَّهُ   اخلَح  َخريح
 .(3)«حَمحُروم   َإالَّ 

                                                           

 رواه البيهقي يف الشعب.(  1)
 .اينرواه البيهقي يف الشعب، والطب (  2)
 رواه ابن ماجه.(  3)
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َأََتُكمح »:  اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: ُهَري حَرَة  َأَب  وَعنح 
ر  ُمَباَرك  فَ َرَض اّلِلَُّ  َتُح فَ  َرَمَضاُن َشهح يَه َعَليحُكمح َصَياَمُه، تُ فح

َحيَم، َوتُ َغلُ أَب حَواُب السَّ   َفيَه َمَرَدُة َماَء، َوتُ غحَلُق َفيَه أَب حَواُب اجلَح
ر ، َمنح ُحرَمَ  َلة  َخريح  َمنح أَلحَف َشهح ََها الشََّياَطنَي، ّلِلَََّ َفيَه لَي ح  َخريح

 .(1)«فَ َقدح ُحرَمَ 
 :هِ حكامِ أَ  مُ ل  عَ تَـ  -3

، هَ يف دينَ  هُ هَ قَّ ف َ  اً خري  هَ بدَ عَ بَ  هللاُ  رادَ ذا أَ ، وإَ ملَ العَ  ساسُ أَ  والعلمُ 
[، 183]البقرة:  ﴾لََعلَُّكْم َتتَُّقونَ ﴿ :يامَ ن الص َ مَ  كمةُ واحلَ 
، لمُ ، وهو العَ هللاَ  نَ مَ  ور  ، على نُ هللاَ  ةَ طاعَ بَ  لَ عمَ تَ  قوى: أنح والتَّ 

وهي  ،نهُ مَ  كمةَ احل انلَ  لمَ ى العَ تضَ قح بَُ  هَ يامَ يف صَ  لَ مَ عَ  نح مَ فَ 
 قوى.التَّ 

: هللاُ  رمحهُ  محدُ أَ  ، قال اإلمامُ ظيمة  عَ  لمَ عَ إىل ال اجةُ واحلَ 
 الطََّعامَ  ىَل إَ  همَحاجتَ  نمَ  كثرَ أَ  لمَ الحعَ  ىلإَ  ونَ تاجُ حُمح  النَّاسُ "

                                                           

 رواه النسائي.(  1)
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 وح أ مر ةً  وحمَ الي َ  يف  ليهَ إ َتا ُ حُيح  َوالشَرابَ  الطََّعامَ  نَّ أل ،َوالشَرابَ 
 َ  .(1)"نفاسَ األَ  َبَعَددَ  ليهَ إَ  َتا ُ حُيح  َوالحعلمُ  ،مرََّتنيح
 :اهلاللِ  ؤيةِ رُ  عندَ  الدعاءُ  -4

 َرَأى َإَذا َكانَ    النََّبَّ  َأنَّ  اّلِلََّ  ُعبَ يحدَ  بحنَ  َفعن طَلحَحةَ 
َن َواإَلُيَاَن وَ »: َقالَ  اَلاَللَ  َنا اَبلُيمح َللحُه َعَلي ح السَّاَلَمَة اللَُّهمَّ َأهح

اَلَم، َربَ  َوَرُبَك اّلِلَُّ   .(2)«َواإَلسح
 :هِ ولِ خُ دُ  عندَ  يكُ بِ الت   -5

يف   قولهَ لَ  ،مضانَ رَ  لَ و خدُ لَ  هنئةَ والتَّ  بيكَ ابلتَّ  ال بسَ 
ر  ُمَباَرك  : »مَ تقد َ مُ  ال احلديثَ   .(3)«َأََتُكمح َرَمَضاُن َشهح

 يف  َأصحل   احَلَديثُ  َهَذا: الُعَلَماءَ  بَ عحضُ  َقالَ قال ابن رجب: "
 .(4)"نَ َرَمَضا رَ َبَشهح  بَ عحًضا مح هَ بَ عحضَ  النَّاسَ  َتحَنَئةَ 

 - ة  ىل ونعمَ عاتَ  هللاَ  نَ مَ  ضل  فَ  مضانَ رَ  راكَ دح إَ  واعلم أخي أنَّ 
، قوىوالتَّ  ريَ اخلَ  نَ مَ  دح وَّ زَ ى، وت َ قَ ب ح ا ي َ مَ لَ  هُ لَّ غَ تَ فاسح  -ليهاإَ  هللاُ  كَ قَ وف َ 

                                                           

 (.1/61مفتاح دار السعادة )(  1)
 رواه الرتمذي.(  2)
 رواه أمحد والنسائي والبيهقي.(  3)
 (.279لطائف املعارف ص)(  4)
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ََتَه، َمنح  نَ َفَحات   ّلِلََّ  فإنَّ   َعَباَدَه، َمنح  َيَشاءُ  نح مَ  َِبَا ُيَصيبُ  َرمحح
ريحَ  ف حَعلَ فا َرك اخلَح  فاأليمُ  ،ربَ ك ةَ َرمححَ  لَنَ َفَحاتَ  َوتَ َعرَّضح  ،َدهح

 رُ ضُ ، وحَيح عونةُ مَ   يت التَ  هدَ اجلَ  درَ قَ ، وبَ ة  زرعَ يا مَ نح ، والدُ مُ مواسَ 
 .يقُ وفَ التَّ 

 ا هذَ نا يف علَ َيح  نح أَ  هَ لَ ضوفَ  هَ مَ رَ وكَ  ن هَ بََ  يرَ دَ نسأُل هللا العليَّ القَ 
 نَ مَ  يهَ فَ  كونَ نَ  نح أَ  هُ سبحانَ  بهَ  عوذُ ، ونَ الفائزينَ  نَ مَ  باركَ امل هرَ الشَّ 

َعدين اخلاسرين، ونسألُُه  ال ، يامَ والقَ  أن يتقبَّل من ا الصيامَ  ُمب ح
لَ  اللهم على ، وصَ عليهَ  والقادرُ  لكَ يُل ذَ وَ  ، إنَّهُ عمالَ األَ  الَ وصَ 

 م.ل  وسَ  هَ حبَ صَ وَ  هَ لى آلَ وعَ  حممَّد  
 

* * * 
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 الثاين درسُ ال
 يامِ الص ِ  من فضائلِ 

 هَ ولَ سعلى رَ  والسالمُ  الةُ العاملني، والص رب َ  هللَ  احلمدُ 
 :مجعني، أما بعدُ أَ  هَ حبَ صَ وَ  هَ ، وعلى آلَ األمنيَ 

ىل تعا ّلِلََّ  دُ بُ عَ الت َّ  :هُ بنَّ  الصومَ  لماءُ العُ  فُ يُ َعر َ  :ونَ أيها الصائمَ 
 .الشمسَ  روبَ ىل غُ إَ  جرَ الفَ  لوعَ ن طُ مَ  راتَ طَ فح مُ  ال عنَ  اكَ سَ مح إلَ ابَ 

 تح كاثرَ قد تَ  ،هَ من فرائضَ  رض  الدين، وفَ  ركانَ أَ  نح مَ  كن  ُر  وهوَ 
 ، فمن ذلك:هُ جورُ ت أُ ، وتضاعفَ هُ فضائلُ 

ُكُل َعَمَل »:  اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: ُهَري حَرَة  َأَب  َعنح 
ثَالََ  ُر أَمح َسَنُة َعشح ،  ا َإىَل ابحَن آَدَم ُيَضاَعُف، احلَح َسبحعَمَئة َضعحف 

زَي َبَه، َيدَُع  َقاَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ: َإالَّ الصَّوحَم، َفَإنَُّه يل َوَأاَن َأجح
َلي َوَتهُ َوَطَعاَمهُ َمنح َأجح ُب َعنحَد هللَا َمنح رَيَح َوخَلُُلوُف َفيَه َأطحيَ ، َشهح

 .(1)«الحَمسحكَ 
  "يل  َإالَّ الصَّوحَم، َفَإنَّهُ وقوله: "

                                                           

 متفق عليه واللفظ ملسلم.(  1)
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على  يامَ لص َ لَ  ضالً " فَ يل  ومُ "الصَّ  هَ قال العلماء: كفى بقولَ 
 عبادة   هُ ، ألنَّ يل ": أي خالصاً يل  عىن "الصومُ ، ومَ باداتَ العَ  ائرَ سَ 

 .ها إال هللاُ علمُ ، وال يَ على اجلوارحَ  ال تظهرُ 
زَي َبهَ : "هُ وقولُ   ا من غريَ كثريً   جزاءً  ي عليهَ ازَ جَ ": أي أُ َوَأاَن َأجح

  اإلعطاءَ وىلَّ مني إذا تَ كرَ األَ  كرمَ بَ  كَ نُ ا ظَ ، فمَ هَ قدارَ مَ لَ  عيني  تَ 
 .هَ نفسَ بَ 

": أي كَ َوخَلُُلوُف َفيَه َأطحَيُب َعنحَد هللَا َمنح رَيَح الحَمسح وقوله: "
 يحَ ن رَ مَ  هللاَ  عندَ  طيبُ أَ  عدةَ مَ  ال لو َ خلَ  ةَ ريَ غ َ مت َ  ال الصائمَ  فمَ  رائحةُ 

 .سكَ مَ  ال
الصَ َياُم ُجنَّة ، » :َقالَ   النََّب َ  َعنَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  َوَعنح 

 .(1)«َوَحصحن  َحَصني  َمَن النَّارَ 
  يا  ابلصيامَ يف الدن هواتَ عن الشَّ  هُ نفسَ  فَّ ن كَ مَ  ومعناه: أنَّ 

 .ارَ النَّ  نَ مَ  يف اآلخرةَ  لهُ  كان ذلك ساتراً 

                                                           

 رواه أمحد.(  1)
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َمنح َصاَم » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: ُهَري حَرَة  َأَب  وَعنح 
َم َمنح َذنحَبهَ  َتَسااًب ُغَفَر َلُه َما تَ َقدَّ  .(1)«َرَمَضاَن َإُيَااًن َواحح

 .الذنوبَ  ملغفرةَ  ب  سبَ  رمضانَ  صومَ  وهذا فيه أنَّ 

َإَذا َكاَن َأوَُّل » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: ُهَري حَرَة  َأَب  وَعنح 
َر َرَمضَ  َلة  َمنح َشهح ، َوُغلَ َقتح اَن ُصفَ َدَت الشََّياَطنُي، َوَمَرَدةُ الَي ح جَلنَ 

، َوفُ تَ َحتح أَب حَواُب ا َها اَبب  َتحح َمن ح جلَنََّة، فَ َلمح أَب حَواُب النَّاَر، فَ َلمح يُ فح
، َويُ َناَدي ُمَناد : َي اَبَغَي اخَلريحَ أَقحَبلح، وَ  َها اَبب  َي اَبَغَي يُ غحَلقح َمن ح

، َوّلِلَََّ ُعتَ قَ الشَّرَ  أَقحصَ  َلة  لَ  اُء َمَن النَّاَر، َوَذلَك ُكلَّ رح  .(2)«ي ح

لَ  وَعنح  َإنَّ يف » : هللاَ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   َسعحد   بحنَ  َسهح
ُخُل َمنحُه الصَّاَئُموَن يَ وحمَ  ُن، َيدح  الَقَياَمَة، الَ اجلَنََّة اَباًب يُ َقاُل َلهُ الرَّيَّ

ُخُل َمنحُه َأَحد  غَ  ُُهمح، يُ َقاُل: أَيحَن الصَّاَئُموَن؟ فَ ي َ َيدح ُقوُموَن الَ ريح

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه الرتمذي.(  2)
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ُخلح مَ  ُُهمح، َفَإَذا َدَخُلوا أُغحَلَق فَ َلمح َيدح ُخُل َمنحُه َأَحد  َغريح نحُه َيدح
 .(1)«َأَحد  

أو يف  صيامَ يف ال ن يتساهلُ مَ  عقوبةُ  تح اشتدَّ  ويف املقابلَ 
 :هَ متامَ إَ 

  هللاَ  َرُسولَ  َسََعحتُ : َقالَ   ي َ الحَباَهلَ  أَُماَمةَ  َأَب  فَعنح 
َنا َأاَن اَنئَم  َإذح َأََتين َرُجاَلَن، َفَأَخَذا َبَضب ح : »يَ ُقولُ  ، َفأَتَ َيا َب بَ ي ح َعيَّ

، فَ ُقلحُت: َإين َ اَل أَُطيُقُه، فَ َقااَل  َعدح : َإانَّ َجَباًل َوعحرًا، فَ َقااَل: اصح
ُت َحّتَّ إَ  ُلُه َلَك، َفَصَعدح ََبلَ َذا ُكنحُت يف سَ َسُنَسهَ  َإَذا  (2)َواَء اجلح

َواُت؟ َقاُلوا: َهَذا ُعَواُء  َصح َوات  َشَديَدة ، قُ لحُت: َما َهَذَه األح بََصح
َل النَّاَر، ُثَّ انحطَُلَق َب، َفَإَذا َأاَن َبَقوحم  ُمَعلََّقنَي َبعَ   َقيَبَهمح، ُمَشقََّقةً َراَأهح

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 .أي: يف أعاله(  2)
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َدا َداقُ ُهمح، َتَسيُل َأشح َء؟ َقاَل: قُ ُهمح َدًما قَاَل: قُ لحُت: َمنح َهُؤاَل َأشح
َطُرو   .(2)«َصوحَمَهمح  (1)َن قَ بحَل َتََلَّةَ َهُؤاَلَء الََّذيَن يُ فح

َِ َِب  يامَ ا على القَ نَ عين َ يُ  تعاىل أنح  هللاَ  فنسألُ  ، هذا الشهرَ  قو
 عليه.  ذلك والقادرُ يَل نه وَ ا، إَ نَّ مَ  هُ لَ تقب َّ وأن يَ 
 

* * * 
  

                                                           

 .أي: قبل أن حيل لم الفطر بغروب الشمس(  1)
 رواه ابن خزُية وابن حبان واحلاكم وغريهم.(  2)
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 لثالثُ ا الدرسُ 
 ؟يامُ الص ِ  ن جيبُ على مَ 

، لصيامَ ا علينا بشهرَ  نَّ ، ومَ الذي هداان لإلسالمَ  هللَ  احلمدُ 
 أفضلُ  يهَ عل ،ا حممد  نَ ، نبي َ األانمَ  على خريَ  والسالمُ  والصالةُ 
 :، أما بعدُ المَ السَّ  تُ وأَ  الصالةَ 

هللاُ ها رضَ فَ  ،لة  ليبادة  جَ وُم عَ الصَّ  :الءُ ضَ الفُ  فيا أيها اإلخوةُ 
  َ ُد حَ أَ  الصومُ ، و ناقبلَ  مَم السابقةَ ها على األُ ضَ رَ علينا كما ف

 . اإلسالمَ  أركانَ 
، يم  ق، مُ ، قادر  ، ابلغ  ، عاقل  مسلم   على كل َ  وهو واجب  

 لوجوب الصيام: شروط ستةُ  ، فهذهَ وانعَ مَ  ال نَ مَ  خال  
، الكافرَ  امُ يصَ  صحُ سلماً؛ فال يَ أنح يكون مُ  :األولُ  طُ رْ الش  

كماُل ، وإَ اليومَ  قيةَ مساُك بَ  إَ الَّ إَ  ُمهُ لز ال يَ هاَر فَ ثناَء النَّ أَ  مَ سلَ نح أَ فإَ 
 ط  بَ رتَ مُ  يفَ كلَ ، ألنَّ التَّ هُ اتَ ا فَ ضاَء مَ قَ  ونَ دُ  هرَ الشَّ  نَ قي مَ ا بَ مَ 

، مضانَ رَ  هرَ شَ  قبلَ  اشوراءَ عَ  يومَ  ومُ صَ  ضَ ا ملا فُرَ ، ولذَ لمَ ابلعَ 
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َمَه، َمنح َأَكَل فَ لحَيُصمح بََقيَّ »ي: نادَ يً يُ نادَ مُ   هللاَ  سولُ رَ  رَ مَ أَ  َة يَ وح
 .اءَ هم ابلقضَ رح مُ ، وَل يَ (1)«َوَمنح َلَح َيُكنح َأَكَل فَ لحَيُصمح 

 يامُ صَ  صحُ  يَ القُل؛ فَ : العَ يامَ الص َ  روطَ ن شُ مَ  الثاين: طُ رْ الش  
رَُفَع الحَقَلُم : » هَ قولَ م؛ لَ ليهَ عَ  كليفَ ال تَ  ؛ ألنهُ هَ بهَ وشَ  اجملنونَ 

ُنوَن حَ  تَ يحَقَظ، َوَعَن الحَمجح : َعَن النَّائََم َحّتَّ َيسح َأَ، َعنح َثاَلث  ّتَّ َيبح
 . (2)«َوَعَن الصََّبَ  َحّتَّ يَ عحَقلَ 

 اخلََرفَ  د َ حَ  إىل لَ صَ الذي وَ  بريُ يُخ الكَ : الشَّ ثُل اجملنونَ ومَ 
 .ديةَ ال فَ و  يامَ صَ  ، الليهَ عَ  يءَ ا ال شَ ، فهذَ مييزَ التَّ  مَ دَ وعَ 

، لى الصغريَ ع الصيامُ  بُ لوُغ؛ فال يَ البَ  :الثُ الث   رطُ الش  
 ان الصحابةُ قد كَ وَ  ،يعتاَدهُ لَ  هَ بَ  رَ أُمَ  ليهَ شُق عَ ال يَ  انَ ذا كَ إَ  كنح ولَ 

بَة من عح ه اللُ ونَ طُ عح في ُ  يبكَ ليَ  بَّ م، حّت إنَّ الصَّ بيانَ ون صَ مُ ُيَصو َ 
 قدرَ بَ  هُ ومُ صَ  كونُ و يَ ، أَ روبَ ا حّت الغُ ى ِبهَ لَّ ت َ ي َ  وفَ الصُ 

 ك.وَنَو ذل هارَ النَّ  صفَ إىل نَ  صومَ أنح يَ َه كَ تَ استطاعَ 

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه الرتمذي.(  2)



 19 روضة الصائم 

 جزًا غريَ اكان عَ   ؛ فإنح القدرُة على الصيامَ  :الرابعُ  رطُ الش  
 .عليهَ  ومَ فال صَ  قادر  

 سمني:على قِ  القادرِ  يُ وغَ 
ي ال الذَ  ، كالكبريَ ر  مَ ستَ مُ  ائم  ُه دَ َعجزُ  نح مَ  :ولُ األَ  سمُ القِ 

 رُ فطَ ا يُ هذَ ، فَ هُ ؤُ ر ى بُ جَ رح مرضًا ال ي ُ ، أو املريَض يامَ الص َ  يعُ ستطَ يَ 
 :قال تعاىل ،هرَ يَم الشَّ أَ  دَ دَ عَ يوم  مسكينًا بَ  ُم عن كل َ طعَ يُ و 
يُقونَُه فِّْديٌَة َطَعاُم مِّْسكِّنين ﴿ ِّيَن يُطِّ  .[184]البقرة:  ﴾َولََعَ الَّ

 :تانِ ي  يفِ كَ   ولإلطعامِ 
 راءَ قَ يُقدَّم للفُ  طبوخاً مَ  كونَ يَ  نح أَ  وىل:األُ  الكيفيةُ  

 نَ عَ  َضُعفَ  أَنَّهُ » : َماَلك   نَ بح  أََنسَ  َعنح  ردَ ا وَ مَ ، لَ ساكنيَ مَ  وال
َنةً  َفَصَنعَ  َعاًما الصَّوحمَ  َكيًنا اَلَثنيَ ثَ  َوَدَعا ثَرَيد   َمنح  َجفح  َمسح

بَ َعُهمح   . (1)«َفَأشح
 للفقراءَ  -وخ  طبمَ  غريَ  -نَيئًا  مَ يُقدَّ  نح أَ  :ةُ انيالث   يفيةُ والكَ  

 الحَكَبُ  أَدحرََكهُ  َمنح : »َقالَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  َعنح  ردَ ملا وَ  ساكنيَ مَ  وال
                                                           

 (  رواه الدارقطن.1)
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َتَطعح  فَ َلمح   َمنح  ُمد   يَ وحم   ُكل َ لَ  فَ َعَليحهَ  َرَمَضانَ  َيُصومَ  َأنح  َيسح
ح   ذلك  رَ رَّ ، كما ق َ دام  إَ  مَ طعااإلَ  عَ مَ  كونَ يَ  نح أَ  فضلُ . واألَ (1)"«َقمح
 لم.العَ  أهلُ 

 هُ رؤُ ى بُ جَ رح مرضاً ي ُ  هُ طارئ، كاملريضَ زُ َعجح  نح مَ  الثاين: القسمُ 
 :، وهذا له صور  هُ والُ وزَ 
 عليهَ  بُ هذا يََ ، فاملرضُ  هُ ضرَّ وال يَ  الصومُ  عليهَ  قَّ شُ ال يَ  نح أَ  -

 .الصومُ 
له  هُ كرَ هذا يُ فَ  ،ضُ املرَ  هُ ضر  يَ ال  ولكنح  قَّ عليه الصومُ شُ يَ  نح أَ  -

 .الصومُ 
 .الصومُ  عليهُ  مُ رُ ، فهذا حيَ املرضُ  هُ ضرَّ يَ و  قَّ عليه الصومُ شُ يَ  نح أَ  -

: ، قال تعاىلهَ رضَ ن مَ َي مَ ى إذا ُشفَ ضَ قَ  ؛ذرَ فإذا أفطَر لذا العُ 
  َسَفر  َفَمن ََكَن ﴿

ۡو لََعَ
َ
رِّيًضا أ َخَر   مِّنُكم مَّ

ُ
يَّامن أ

َ
ِّۡن أ ةٞ مذ  ﴾فَعِّدَّ

 [.184]البقرة: 

                                                           

 (  رواه البيهقي يف سننه.1)
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، ملسافرَ على ا الصيامُ  بُ اإلقامُة، فال يََ  :اخلامسُ  الشرطُ 
 ، قال تعاىل:مُ و ُه الصَّ ال يلزمُ ، فَ هُ نَ طَ وَ  َِ ارَ هو الذي فَ  واملسافرُ 

  َسَفر  ﴿
ۡو لََعَ

َ
ةٞ  َوَمن ََكَن َمرِّيًضا أ ُ فَعِّدَّ َۗ يُرِّيُد ٱَّللَّ َخَر

ُ
يَّامن أ

َ
ِّۡن أ مذ

 ِّ ُِّكُم ٱۡليُۡۡسَ َوََل يُرِّيُد ب  [.185]البقرة:  ﴾ ُكُم ٱۡلُعۡۡسَ ب
 الصومُ  كانفإنح   ،يسَر عليهَ األَ  علُ فَ  املسافرَ  ق َ واألفضلُ يف حَ 

 .مةَ الذ َ  براءَ يف إَ  رعُ س، ألنَّهُ أَ فضلُ أَ فالصوُم  يسرَ هو األَ ة  شقَّ ال مَ بَ 
 . ومُ الصَّ  هُ لَ  هَ ُكرَ   شقة  مَ  ن كان يف الصومَ وإَ 

ث جابر ، حلديَب الفطرُ جَ ووَ  وإن زادَت املشقةُ َحُرَم الصومُ 
  َََّقاَل: َخرََ  َرُسوُل اّلِل  ُرَاَع َعاَم الحَفتحَح َصاَئًما َحّتَّ أََتى ك

َبااًن، َوَذَلَك يف  الحَغَميَم، َوالنَّاُس َمَع َرُسوَل اّلِلََّ  ُمَشاًة َورُكح
َتدَّ  : َإنَّ اَنًسا َقَد اشح َليحَهُم الصَّوحُم، عَ  َرَمَضاَن، َفَقيَل: َي َرُسوَل اّلِلََّ

َا يَ نحظُُروَن َإلَيحَك َكيحَف فَ َعلحَت، َفَدَعا َرُسوُل اّلِلََّ  َبَقَدح  َفيَه  َوَإَّنَّ
 َوأَفحَطَر َماء  فَ َرفَ َعُه َوَشَرَب َوالنَّاُس يَ نحظُُروَن، َفَصاَم بَ عحُض النَّاسَ 

َبَ النََّبُ  ، َفُأخح :  اّلِلََّ فَ َقاَل َرُسولُ َأنَّ بَ عحَضُهمح َصائَم ،  بَ عحض 
 . (1)«أُولََئَك الحُعَصاةُ »

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
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 .لنساءَ اب من املوانع، وهذا خاص   وُ لُ اخلُ  :السادسُ  الشرطُ 
  تصومانَ ال ساء  فَ ، واحلائُض والن ُ فاس  أو نَ  يض  واملوانع إما حَ 

قلن: « أَلَيحَس َإَذا َحاَضتح َلَح ُتَصلَ  َوَلَح َتُصمح : »للنساءَ   هَ لقولَ 
 . (1)بلى

 فَ نُ ؤحَمرُ  َلَك،ذَ  ُيَصيبُ َنا َكانَ رضي هللا عنها: " وقالت عائشةُ 
 .(2)"الصَّاَلةَ  َبَقَضاءَ  نُ ؤحَمرُ  َواَل  الصَّوحَم، َبَقَضاءَ 

 هَ ن عتقائَ نا مَ لَ عنا، وأن يَ يامَ نا وقَ يامَ صَ  تقبلَ أن يَ  هللاَ  أسالُ 
 هَ على آلَ و  ا حممد  نَ بي َ على نَ  مَ وسلَّ  ى هللاُ ، وصلَّ ارَ النَّ  نَ مَ 

 .هَ حبَ وصَ 
 

* * *  

                                                           

 رواه البخاري.(  1)
 رواه مسلم.(  2)
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 ابعُ الر   سُ رْ الد  
 حورِ والس   ومِ الص   يةُ نِ 

 هَ لى آلَ وع هللا، سولَ على رَ  والسالمُ  ، والصالةُ هللَ  احلمدُ 
 :أما بعدُ  ،االهُ وَ  نح ومَ  هَ حبَ وصَ 

 حكامَ أَ  عضَ ب لىع ومَ اليَ  مُ كُ عَ مَ  فُ قَ نَ  :امُ رَ الكَ  وةُ ها اإلخح أيُ 
 فَعنح ، ائم  صَ  ل َ على كُ  ة  بَ اجَ وَ  ةُ يَ ، والن َ الصيامَ  ةَ يَ نَ بَ  بدأُ ، ونَ يامَ الص  

َصةَ  َمنح َلَح ُيحَمَع : »َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   النََّب َ  َزوح َ  َحفح
َر، َفاَل َصَياَم َلهُ    (.1)«الصَ َياَم قَ بحَل الحَفجح

َر، » ويف رواية: اَل َصَياَم فَ َمنح َلَح يُ بَ يَ َت الصَ َياَم قَ بحَل الحَفجح
 .(2)«َلهُ 

ا هلُ ا حمََ َّنَّ ِبا، وإَ  ظُ تلفَّ ال يَ  ، ولكنح ليلة   لَّ كُ   كونَ تَ  نح أَ  فضلُ واألَ 
 قدح فَ  هُ ومَ صَ  ريدُ يُ  وهوَ  ن رمضانَ مَ  غداً  نَّ أَ  مَ لَ عَ  نح ، فمَ بُ لح القَ 
 .هُ مَ وح ى صَ وَ ن َ 

                                                           

 وغريمها. الرتمذي(  رواه أبوداود و 1)
 رواه النسائي والبيهقي.(  2)
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 ر.حَ لسَّ ا قتَ وَ  كلُ : وهو األَ حورُ  يت السُ يَ  يةَ الن َ  وبعدَ 

 املسلمُ  هَ بَ  زُ ي َّ مَ تَ ، وي َ يامَ على الص َ  عنيُ يُ  بارك  مُ  عام  طَ  ورُ حُ والسَّ 
  اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   َجاَبر   فَعنح ، ظيم  عَ  جر  أَ  يهَ ، وفَ هَ ريَ ن غَ عَ 

ء  » :َقالَ   .(1)«َمنح أَرَاَد َأنح َيُصوَم، فَ لحيَ َتَسحَّرح َبَشيح

رَي َ  َسَعيد   َأَب  وَعنح   : اّلِلََّ  ُسولُ رَ  َقالَ : َقالَ   اخلُدح
ُلهُ بَ رََكة ، َفاَل َتَدُعوُه، َوَلوح َأنح َيحرََع َأَحدُكُ »  (2)مح ُجرحَعةً السَُّحوُر َأكح

رَي َمنح َماء ، َفَإنَّ هللاَ   .(3)«نَ َوَماَلَئَكَتُه ُيَصُلوَن َعَلى الحُمَتَسحَ 

رو َعنو  َفصحُل » :َقالَ   هللا َرُسول َأن  الحَعاصَ  بن َعمح
َلُة السََّحرَ َما  َل الحَكَتاَب، َأكح َ َصَياَمَنا َوَصَياَم َأهح  .(4)«َبنيح

 فيفُ خَ  لفائدةَ ا ريُ ثَ ، فهو كَ التمرُ  هَ بَ  رُ حَّ سَ تَ ما ي ُ  فضلُ وأَ 
 :لَ مَ حح مَ  ال

                                                           

 ( رواه أمحد. 1)
ُم َمَن الُشرب 1/261(  قال ابن األثري يف النهاية )2) (: "اجلُرحَعة: تُ رحَوى اَبلضَّمَ  َوالحَفتحَح، فالضَُّم: ااَلسح

 الحَيَسري، َوالحَفتحَح: املرَّة الحَواَحَدُة َمنحُه".
 (  رواه أمحد.3)
 ه مسلم.روا(  4)



 25 روضة الصائم 

نَعحَم َسُحوُر الحُمؤحَمَن : »َقالَ   النََّب َ  َعنَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  فَعنح 
رُ   .(1)«التَّمح

وكان عليها  ،األنبياءَ  ةُ ن  سُ  : وهذهَ حورَ السُ  تخريُ  نةُ والسُ 
 رضي هللا عنهم. الصحابةُ 
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنَ  فَعنَ   :َقالَ   اّلِلََّ  ولَ َرسُ  َأنَّ  َعن ح

َنحَبَياَء أَُمرحاَن َأنح نُ َعج َ » َر سُ َل َإفحطَاَرانَ َإانَّ َمعحَشَر األح ُحوَراَن، ، َونُ َؤخَ 
 .(2)«انَ َنا َعَلى ََمَائََلَنا يف الصَّاَلةَ َوَنَضَع أُيحَ 
رَو َوَعنح  َوحَدي َ  َميحُمون   بحنَ  َعمح  َكانَ » :الَ قَ اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  األح
رَعَ   حُمَمَّد   َأصحَحابُ   .(3)«ُحورًاسُ  َوأَبحطََأهُ  َإفحطَارًا النَّاسَ  َأسح

 : تعاىل، قال هللاجرَ الفَ  لوعَ طُ بَ  حورَ الس   قتُ ي وَ نتهَ ويَ 
ۡبَيُض مَِّن ٱخۡلَۡيطِّ ﴿

َ
َ لَُكُم ٱخۡلَۡيُط ٱۡۡل ُبواْ َحَّتَّ  يَتََبنيَّ َوُُكُواْ َوٱۡۡشَ

ۡسَودِّ مِّنَ 
َ
 [.187]البقرة:  ﴾ٱۡلَفۡجرِّ   ٱۡۡل

                                                           

 رواه أبوداود وابن حبان والبيهقي.(  1)
 (  رواه ابن حبان والطيالسي.2)
 رواه عبدالرزاِ والطباين يف الكبري.(  3)
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، نُيَ بَ الت َّ  صولَ ىل حُ إَ  ربَ والشُ  كلَ األَ  ةَ حَ ابَ على إَ  اآليةُ  تح لَّ فدَ 
 اّلِلَُّ  َرَضيَ  بَّاس  عَ  بحنُ ا الَ قَ  ،نَ يقَ ستَ حّت يَ  كلُ األَ  هُ لَ  اكُ فالشَّ 

ُهَما َت"َعن ح َل َوالُشرحَب َما َشَككح َكح ُ َلَك األح  .(1): "َأَحلَّ اّلِلَّ

رَ  نَّ أَ  ظَاانً  َأَكلَ  َوَلوح " :اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  ر  جَ حَ  وقال ابنُ   َيطحُلعح  َلَح  الحَفجح
ُهورَ  َعنحدَ  َصوحُمهُ  يَ فحُسدح  َلَح  ُمح يَةَ  أَلَنَّ  اجلح اَبَحةَ  َعَلى لَّتح دَ  اآلح  َإىَل  اإلحَ

 .(2)"الت َّبحَينيُ  حَيحُصلَ  َأنح 

َربُوا َحّتَّ يُ َؤذَ َن ابحُن أُ : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  دح وقَ  مَ  ُكُلوا َواشح
رُ  ُتوم  ، َفَإنَُّه اَل يُ َؤذَ ُن َحّتَّ َيطحُلَع الحَفجح  .(3)«َمكح

 َرُجاًل  ُتوم  َمكح  م َ أُ  ابحنُ  وَكانَ " :اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  هاب  شَ  قال ابنُ 
بَ : النَّاسُ  َلهُ  يَ ُقولَ  َحّتَّ  يُ َؤذَ نُ  الَ  َأعحَمى،  .(4)"ححتَ َأصح

                                                           

 رواه عبدالرزاِ يف املصنف.(  1)
 .4/161فتح الباري (  2)
 رواه البخاري.(  3)
 رواه البخاري.(  4)
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 عندَ  ونُ كيَ  عامَ الطَّ  نَ عَ  مساكَ اإلَ  نَّ على أَ  اللة  ويف هذا دَ 
  .هُ ال قبلَ  الفجرَ  لوعَ طُ 

نا يف هَ ق َ فَ ي ُ  نح ، وأَ خري   نا لكل َ قَ وف َ تعاىل أن يُ  هللاَ  سألُ فنَ 
 ا.نَ ينَ دَ 

* * * 
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 اخلامسُ  رسُ د  ال
 ؟الصائمُ  رُ فطِ مىت يُ 

 ا حممد  نَ ى نبي َ عل المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ املنيَ العَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ مَّ ، أ  عنيَ ابَ لتَّ وا هَ حبَ صَ وَ  هَ ، وعلى آلَ رينَ واآلخَ  نيَ ولَّ األَ  يدَ سَ 

َياَم إَِّل ﴿ :تَ َعاىَل  اّلِلَُّ  يَ ُقولُ  ِّ ْ ٱلصذ وا ِّمُّ ت
َ
ِِّۡۚ  ُثمَّ أ

]البقرة:  ﴾ ٱََّّ
187.] 

 رَ فطَ أَ  الليلُ  خلَ ذا دَ ، فإَ ومَ الصَّ  انتهاءَ  قتُ فيها وَ  اآليةُ  هذهَ 
 اخَلطَّابَ  بحنَ  رَ ُعمَ  َعنح ، فالشمسَ  روبَ غُ بَ  خلُ دح يَ  ، والليلُ الصائمُ 
  َاّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقال  :« ،َإَذا أَق حَبَل اللَّيحُل َمنح َها ُهَنا

بَ َر ال ُس فَ َقدح أَفحَطَر َوأَدح ن ََّهاُر َمنح َها ُهَنا، َوَغَرَبَت الشَّمح
 .(1)«الصَّائَمُ 

 كانَ   نح ، وإَ الشمسَ  رصَ قُ  روبَ غُ  عدَ بَ  قُ تحقَّ يَ  وهذا أمر  
 .ها ظاهراً وؤُ ضَ 

 : هَ تَ حابَ وصَ   ب َ النَّ  يُ دح هَ  ذا كانَ كوه
                                                           

 (  متفق عليه.1)
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لَ  َعنح ف  َكانَ   اَإذَ   النََّبُ  وََكانَ : "َقالَ   َسعحد   بحنَ  َسهح
ء   َعَلى َفَأوحفَ  َرُجاًل  أََمرَ  َصاَئًما  ،الشَّمحسُ  َغاَبتَ : لَ َقا َفَإَذا ،َشيح
 . (1)"أَفحَطرَ 

 .سَ مالش   رصَ قُ  غيبَ مَ  بعدَ  لُ دخُ يَ  ليلُ فال
 ُكنَّا َمَع َرُسوَل اّلِلََّ   :َقالَ   َأوحفَ  َأَب  بحنَ  اّلِلََّ  َعبحدَ  فَعنح 

ُس َقاَل لَ يف َسَفر  َوُهَو َصائَم ، ف َ  بَ عحَض الَقوحَم: َلمَّا َغَرَبَت الشَّمح
َدحح » َت؟ ، فَ َقاَل: َي َرُسوَل اّلِلََّ َلوح أَمحَسيح « لََنا (2)َي ُفاَلُن ُقمح َفاجح

َدحح لََنا»َقاَل:  ، فَ َلوح أَ « انحزَلح َفاجح محَسيحَت؟ َقاَل: َي َرُسوَل اّلِلََّ
َدحح لََنا»َقاَل:  ، َفاجح انحزَلح »اَل: اَل: َإنَّ َعَليحَك َنَارًا، قَ ، قَ « انحزَلح

َدحح لََنا ، ُثَّ َقاَل: ، فَ نَ َزَل َفَجَدَح َلُمح، َفَشَرَب النََّبُ « َفاجح
 .«ائَمُ َإَذا َرأَي حُتُم اللَّيحَل َقدح أَق حَبَل َمنح َها ُهَنا، فَ َقدح أَفحَطَر الصَّ »

                                                           

 احلاكم.رواه ابن حبان وابن خزُية و (  1)
ءَ  َخلحطُ  ُهوَ قال النووي: "(  2) َهَ  الشَّيح  واجملدح ،يستوى ّتح وَتريكه ابملاء السويق خلط ُهَنا َوالحُمرَادُ  ،بََغريح

رَ  رَبَةُ  َبهَ  لَُيَساطَ  الرَّأحسَ  ُُمَنَّحُ  ُعود   الحَميمَ  َبَكسح َشح  (.7/210". شرح مسلم )شعب ثالث له َيُكونُ  َوَقدح  األح
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َه َلَرآَها، يَ عحَن َحد  َعَلى بََعريَ َوَلوح تَ رَاَءاَها أَ »َوَقاَل:  ويف رواية:
َس، ُثَّ َأَشاَر النََّبُ  َِ  الشَّمح َر َإَذا رَأَي حُتُم »َقاَل: « بََيَدَه َإىَل الحَمشح

 .(1)«اللَّيحَل أَق حَبَل َمنح َهاُهَنا فَ َقدح أَفحَطَر الصَّائَمُ 
ََديثَ  َويف قال ابن حجر رمحه هللا: " بَ  احلح َتحح  لَ تَ عحَجي ابُ اسح

 ََتَقَّقَ  َمَّت  َبلح  طحَلًقامُ  اللَّيحلَ  َمنَ  ُجزحء   َإمحَساكُ  يََبُ  اَل  َوأَنَّهُ  الحَفطحرَ 
 .(2)"الحَفطحرُ  َحلَّ  الشَّمحسَ  ُغُروبُ 

  :هللاُ  َرمَحَهُ  الحُبَخارَيُ  َقالَ 

رَيُ  َسَعيد   أَبُو َوأَفحَطرَ " "، الشَّمحسَ  صُ قُ رح  َغابَ  َحنيَ  اخلُدح
 .(3)"أَفحَطرَ  محسُ الشَّ  َغاَبتَ  َإَذا َرُجاًل  يَ ب حَعثُ  َعبَّاس   ابحنُ  وََكانَ "

يف  كونُ يَ  نح ، أو مَ قةَ الشاهَ  برا َ األَ  هلَ ألَ  صحُ ال يَ  كَ ولذلَ 
، إذا  األرضَ  طحَ هم على سَ  نح مَ  ذانَ على أَ  رَ فطَ يُ  نح ، أَ اجلو َ 
 .لشمسَ ا بغروبَ  ها، فالعبةُ رصُ قُ  بح غَ َل يَ  الشمسُ  تح كانَ 

                                                           

 يه.متفق عل(  1)
 .(4/197فتح الباري )(  2)
 .172 -3/36صحيح البخاري (  3)
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 اس:يف النَّ  خري   عالمةُ  رَ طح الفَ  وتعجيلُ 
لَ  َعنح ف اَل يَ زَاُل : »َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   َسعحد   بحنَ  َسهح

 .(1)«النَّاُس َِبَريح  َما َعجَُّلوا الَفطحرَ 
يُن » :َقالَ   النََّب َ  َعنَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  َعنح و  اَل يَ زَاُل الدَ 

لنََّصاَرى َوا طحَر، أَلَنَّ الحيَ ُهودَ الحفَ  ظَاَهرًا َما َعجََّل النَّاسُ 
ُرونَ   .(2)«يُ َؤخَ 
أح دَ بح لي َ ف كنح َل يَ  نح فإَ  ،بَ طَ ابلرُ  هَ في بدأَ يَ  نح أَ  يف اإلفطارَ  نةُ والسُ 

َ » :قَالَ   َماَلك   بحنَ  أََنسَ  َعنح ، فرَ مح لت  اب َطُر  َكاَن َرُسوُل اّلِلَّ يُ فح
، َإنح َلَح َتُكنح ُرطَ َعَلى ُرطََبات  قَ بحَل َأنح ُيَصلَ َي، فَ  ، فَ َعَلى مَتَرَات  َبات 

 . (3)«فََإنح َلَح َتُكنح َحَسا َحَسَوات  َمنح َماء  

                                                           

 (  متفق عليه.1)
 رواه أمحد وأبوداود.(  2)
 رواه عبد بن محيد.(  3)
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َطرح  وََكاَن َرُسوُل اّلِلََّ » :واية  ويف رَ  َإَذا َكاَن الُرَطُب َلَح يُ فح
َطرح َإالَّ َعلَ  ى َإالَّ َعَلى الُرَطَب، َفَإَذا َلَح َيُكَن الُرَطُب َلَح يُ فح

رَ   (.1)«التَّمح

ُهَما ّلِلَُّ ا َرَضيَ  ُعَمرَ  َفعن ابنَ ، فطارَ اإَل  عندَ  كرُ وأما الذ َ   َعن ح
لََّت َذَهَب الظََّمأُ َواب حت َ »: َقالَ  أَفحَطرَ  َإَذا  اّلِلََّ  َرُسولُ  َكانَ :  َقالَ 

ُر َإنح َشاَء اّلِلَُّ  َجح ، َوثَ َبَت األح ُِ  .(2)«الحُعُرو
، َوَعَلى اللَُّهمَّ َلَك ُصمحتُ : »َقالَ  رَ أَفحطَ  َإَذا َكانَ   :وأما حديثُ 

  .صحُ ال يَ  ضعيف   فهو حديث  « رَزحَقَك أَفحَطرحتُ 
 نا، وصالَ امَ ينا، وقَ يامَ من ا صَ  ب لَ قَ ت َ ت َ  نح أَ  كَ فاللهم نسألُ 

 العاملني. رب َ  هللَ  نا، واحلمدُ عمالَ أَ 

* * * 
  

                                                           

 رواه أمحد وأبوداود.(  1)
 رواه أبوداود والنسائي يف عمل اليوم والليلة والدارقطن يف السنن.(  2)
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 السادسُ  رسُ الد  
 يف الصيامِ  راتُ ث ِ ؤَ املُ 

 ا حممد  نَ بي َ لى نَ عَ  المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ املنيَ العَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
 عد:، أما بَ ابعنيَ والت هَ حبَ وصَ  هَ ، وعلى آلَ رينَ واآلخَ  ولنيَ األَ  يدَ سَ 

 يف رُ ؤث َ اليت تُ  مورَ األُ  عنَ  اليومَ  مُ لَّ كَ تَ ن َ  كارمُ األَ  خوةُ ها اإلَ يُ ا أَ فيَ 
 :اثننيَ  نيَ ، وهي على نوعَ الصيامَ 
 .ومَ الص   دُ فسَ تُ  رات  مؤث َ  (1
 .هُ صُ نقَ أو تُ  جرَ األَ  دُ فسَ تُ  رات  ؤث َ مُ  (2

 فهي: الصومَ  دُ فسَ أما اليت تُ 
فال  كلَ و أَ أ بَ رَ شَ فَ  يَ سَ نَ  نح : فإَ تعمداً مُ  والشربُ  كلُ . األَ 1

من َنَسَي وهو : » هَ ولَ قَ ، لَ لمَ العَ  هلَ أَ  اهريَ مجَ  ندَ عَ  ليهَ عَ  يءَ شَ 
َا َأطح صائم ، َفَأَكَل أو َشَرَب فَ لحيُتَ  َمُه، َفَإَّنَّ ُ مَّ َصوح َعَمُه اّلِلَّ

 .(1)«َوَسَقاهُ 

                                                           

 متفق عليه.(  1)
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َمن َذَرَعهُ الَقيءُ فليس عليه : » هَ ولَ قَ لَ دا: تعم َ مُ  ءُ يح . القَ 2
  . (1)«قضاء ، ومن استقاَء عمداً فليقضَ 

 و يف اللحظةَ ل، وَ اعَ مجح ابإلَ  وهذا ُمفَسد   :فاسُ والن َ  يضُ . احلَ 3
 .هارَ النَّ  نَ مَ  خريةَ األَ 

: اعَ مجابإلَ  عظُمهافط رات وأَ مُ  ال ظُ غلَ وهو أَ : اعُ مَ . اجلَ 4
 َل نح ، فإَ نيَ متتابعَ  ينَ هرَ ش يامُ فصَ  دح َل يَ  نح ، فإَ قبة  رَ  تقُ عَ  هُ فارتُ كَ َو 
 سكيناً.مَ  تنيَ سَ  طعامُ فإَ  ستطعح يَ 

نَّ على أَ  عةُ ربَ ألَ ا مةُ ئَ األَ  قَ فَ داً: وقد ات َّ عمُ تَ  َمن َ  الاُل زَ ن ح إَ . 5
 .راتَ فط َ مُ  ال منَ  املرأةَ  نَ و مَ أَ  الرجلَ  منَ  سواءً  ن َ مَ  ال لَ نزاإَ 

إىل  التوبةَ  عَ مَ  هذا اليومَ  اءَ ضَ : قَ هُ لَ عَ ف َ  نح على مَ  نَّ أَ  حُ اجَ والرَّ  
 تعاىل. هللاَ 

 ابختيارَ  يسَ ل هُ نَّ ، ألَ الصومَ  دُ فسَ ال يُ  هُ نَّ ؛ فإَ ا االحتالمُ وأمَّ 
 .اإلنسانَ 

 .ربَ والش األكلَ  كمَ ا يف حُ نَّ أَلَ : ذائيةُ الغَ  نُ قَ . احلُ 6
                                                           

 ماجه. (  رواه الرتمذُي وابن1)
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 ةَ الثَ ثَ ال بَ إَ  الصومَ  دُ سَ فح ال ت ُ  راتَ فط َ مُ  ال هذهَ  نَّ أَ  لمح عَ ولي َ 
 :روط  شُ 

 وعاملاً  رعي َ الشَّ  ابحلكمَ  عاملاً  :لا اعلُ الفَ  كونَ يَ  نح : أَ ولُ األَ 
 نح مَ  اجحَ على الر  حيح  صَ  هُ ومُ فصَ  اهالً جَ  كانَ   نح ، فإَ قتَ ابلو 

َ بَ  ت َ ثُ  عح طلُ َل يَ  جرَ الفَ  نَّ أَ  ظاانً  بَ رَ شَ  نح ، فمَ العلمَ  هلَ أَ  قوالَ أَ   نيَّ
هللا  ، لقولَ صحيح   هُ ؛ فصومُ فريط  تَ  ريَ ن غَ مَ  ذلكَ  الفُ خَ  هُ لَ 
نَا  ﴿عاىل: تَ 

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
ٓ أ يَنا َّسِّ ٓ إِّن ن ۡذنَا : ]البقرة ﴾َربََّنا ََل تَُؤاخِّ

286.] 
ٓ  احٞ َولَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَ ﴿ :هُ ه سبحانَ وقولُ  تُ فِّيَما

ۡ
ۡخَطأ

َ
م أ

ِّهِۦّ  [.5]األحزاب:  ﴾ب
 :راً ذاكَ  كونَ يَ  نح الثاين: أَ 

 هُ فصومُ  ياً انس بَ رَ و شَ أَ  كلَ أَ  وح ، فلَ سيانُ : الن َ كرَ الذ َ  دُ وضَ 
ۡخطَ ﴿ تعاىل: هَ ولَ قَ ، لَ صحيح  

َ
ۡو أ
َ
يَنآ أ َّسِّ ۡذنَآ إِّن ن نَا  َربََّنا ََل تَُؤاخِّ

ۡ
 ﴾أ

 [.286]البقرة: 
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 َنَسَي وهو صائم ، َفَأَكَل أو َشَربَ  نح مَ : »يثُ دحَ  مَ دَّ قَ وت َ 
ُ َوَسَقاهُ  َا َأطحَعَمُه اّلِلَّ َمُه، َفَإَّنَّ  .«فَ لحيَُتمَّ َصوح

 :قاصداً  كونَ يَ  : أنح الثالثُ 
 تار  مُ  ريَ غَ  انَ ك  نح ، فإَ رَ فط َ مُ  هذا ال فعلَ لَ  ختارُ مُ  : الدُ اصَ والقَ 

:  هَ ولَ قَ لَ ، ره  كح مُ  ريَ غَ  مح أَ  رهاً كح مُ  كانَ   واء  ، سَ صحيح   هُ ومُ صَ فَ 
َياَن، َوَما اسح » طََأ، َوالنَ سح رَُهوا َإنَّ اّلِلََّ َقدح ََتَاَوَز َعنح أُمَّيَت اخلَح ُتكح

 .(1)«َعَليحهَ 
 :هُ صُ قَ نح أو ت ُ  جرَ األَ  دُ سَ فح اليت ت ُ  راتُ ا املؤث َ وأمَّ 

 : ُكلُ َقاَل اّلِلَُّ : » اّلِلََّ  َرُسولُ  : َقالَ َقالَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  َعنح ف
زَي َبَه، وَ  الصَ َياُم َعَمَل ابحَن آَدَم َلُه، َإالَّ الصَ َياَم، َفَإنَُّه يل َوَأاَن َأجح
َم َأَحدَُكمح َفاَل يَ رحُفثح َواَل َيصحَخبح  ، فََإنح ُجنَّة ، َوَإَذا َكاَن يَ وحُم َصوح

ُرؤ  َصائَم    .«َسابَُّه َأَحد  َأوح َقاتَ َلُه، فَ لحيَ ُقلح َإين َ امح
 .(2)«َواَل َيحَهلح » ويف رواية:

                                                           

 رواه ابن ماجه وغريه.(  1)
 متفق عليه.(  2)
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َا ال»ويف رواية:  َل َوالُشرحَب، َإَّنَّ َكح صَ َياُم لَيحَس الصَ َياُم َمَن األح
ُقلح: َإين َ َمَن اللَّغحَو َوالرََّفَث، َفَإنح َسابََّك َأَحد  َأوح َجَهَل َعَليحَك فَ لحت َ 

 .(1) «َصائَم ، َإين َ َصاَئم
 فعالَ عن أَ  دَ بتعَ ، ويَ احشَ الفَ  الكالمَ  عَ دَ يَ  نح أَ  فعلى الصائمَ 

 مَ وصَ خُ  نح ، وإَ سَ النا مَ اصَ ، وال يُ هَ فَ والسَّ  ياحَ كالص َ   هلَ اجلَ  لَ هح أَ 
 : َإين َ َصاَئم ، َإين َ َصائَم.لح قُ فلي َ 

َمنح َلَح َيدَعح » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقاَل: َقالَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  وَعنح 
دََع َطَعاَمُه َبَه، فَ َليحَس ّلِلَََّ َحاَجة  يف َأنح يَ قَ وحَل الُزوَر َوالَعَمَل 

  .(2)«َوَشرَابَهُ 
ََنا َوالحَكَذَب، َفاَل » : أَنس   َعنح  رَواية   ويف َمنح َلَح َيدََع اخلح

 .(3)«َحاَجَة ّلِلَََّ يف َأنح َيدََع َطَعاَمُه َوَشرَابَهُ 

                                                           

 رواه ابن خزُية.(  1)
 رواه البخاري.(  2)
 ( رواه الطباين يف الصغري واألوسط. 3)
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 اّلِلََّ  َرُسولُ  الَ قَ د ق، فَ هَ يامَ صَ  جرَ أَ  ضييعَ من تَ  املسلمُ  حذرَ فليَ 
« : ُُوُع َوالحَعَطش  .(1)«ُربَّ َصائَم  َحظُُه َمنح َصَياَمَه اجلح

 نَ مَ  كمةَ احل هللاُ  ، وقد جعلَ اآلاثمَ  نَ ا هو عَ َّنَّ إَ  فالصيامُ 
 قاءُ واتَّ  حَ وار اجلَ  فظُ التقوى، والتقوى: حَ  يلَ صَ َتَ  الصيامَ 

تَ  َإَذا» : اَبر  جَ  َقالَ ، ماتَ حرَّ مُ  وال هواتَ والشَّ  بهاتَ الشُ   ُصمح
، الحَكَذبَ  َعنَ  َوَلَساُنكَ  َوَبَصُركَ  ََسحُعكَ  فَ لحَيُصمح   أََذى َودَعح  َوالحَمآثََ
َاَدمَ   ََتحَعلح  َواَل  َياَمَك،صَ  يَ وحمَ  َوَسَكيَنة   َوَقار   َعَليحكَ  َولحَيُكنح  ،اخلح

 .(2)«َسَواءً  َصَياَمكَ  َويَ وحمَ  َفطحرَكَ  يَ وحمَ 
 َصاُموا َإَذا َكانُوا  ابَهُ َوَأصححَ  ُهَري حَرَة، َأابَ  َأنَّ » ُمتَ وَكَ لَ الح  َأَب  َعنح و 

َجدَ  يف  َجَلُسوا  .(3)«الحَمسح
 طََّعامَ ال َمنَ  الصَ َيامُ  لَيحسَ »:  ُعَمرُ  َقالَ : َقالَ  الشَّعحَب َ  َعنَ و 

َدُه، َوالشََّرابَ   ،َواللَّغحوَ  ،َوالحَباَطلَ  الحَكَذَب، َمنَ  َوَلَكنَّهُ  َوحح
ََلفَ   .(4)«َواحلح

                                                           

 رواه أمحد وابن خزُية وابن حبان.(  1)
 رواه ابن أب شيبة يف املصنف.(  2)
 رواه ابن أب شيبة يف املصنف.(  3)
  املصنف.رواه ابن أب شيبة يف(  4)
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رَانَ  بحنُ  َميحُمونُ  َقالَ و  َونَ  َإنَّ »: َمهح  الطََّعامَ  رحكُ ت َ  الصَّوحمَ  َأهح
 .(1)«َوالشََّرابَ 

نا ما يَ  نا، وزدحان علماً، تَ نا، وانفعحنا با علَّمح عُ نفَ فاللهم علَ مح
 ل َ ن كُ مَ و  ،هَ سادَ ب  لفَ بَ واحفظح لنا صياَمنا من كلَ  ما هو سَ 

 هَ حبَ وصَ  هَ لى آلَ وع م د  على حمُ  وصلَ  اللهمَّ  ،هُ جرَ أَ  صُ نقَ يُ  ر  ث َ ؤَ مُ 
 وسل م.
 

* * * 
  

                                                           

 رواه ابن أب شيبة يف املصنف.(  1)
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 السابعُ  رسُ د  ال
 (1) يف الصيامِ  رُ ؤث ِ ما ال يُ 

 شرفَ على أَ  والسالمُ  ، والصالةُ العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ أم   ،مجعنيَ أَ  هَ حبَ وصَ  هَ ، وعلى آلَ واملرسلنيَ  األنبياءَ 

 ائمَ ي للصَّ بغَ ناليت يَ  الشرعيةَ  حكامَ ن األَ مَ  نَّ إَ : فاضلُ ألَ ها اأيُ 
 أنح  لهُ  باحُ ، ويُ هَ يامَ على صَ  رُ ؤث َ اليت ال تُ  مورَ األُ  :هامَ لَّ عَ ت َ ي َ  نح أَ 
 أنَّ  مَ علَ عليها، ويَ  دَ د َ شويُ   َ يف احلرَ  هُ نفسَ  عَ وقَ ها، حّت ال يُ فعلَ يَ 
 .سر  يُ  هللاَ  ينَ دَ 

 : يليما  هُ فعلَ يَ  نح للصائم أَ  باحُ ويُ  مَ ياالص  على  رُ ؤث َ ا ال يُ مَّ فمَ  

 : ائمَ للص   واكُ الس َ  .1

َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  فَعنح   : اّلِلََّ  ُسولُ رَ  َقالَ : َقاَلتح  َعن ح
َواُك َمطحَهَرة  لَلحَفَم َمرحَضاة  لَلرَّب َ »  . (1)«السَ 

                                                           

 رواه أمحد، وعلقه البخاري يف الصحيح بصيغة اجلزم.(  1)
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َلوحاَل َأنح َأُشقَّ »:  اّلِلََّ  َرُسولُ  َقاَل: َقالَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  وَعنح 
َواَك َعنحَد ُكلَ  َصاَلة     لُ مَ ش، وهذا يَ (1)«َعَلى أُمَّيَت أَلََمرحُتُمح اَبلسَ 

 الصلوات. كلَّ 
َتاُك َوُهَو »  النََّب  رَأَيحت: َقالَ   ربيَعةَ  بنَ  َعامرَ  َوَعن َيسح

َصي َأوح َأُعدُ   .(2)«َصائَم  َما اَل ُأحح
من  اإلنسانُ  زُ حرَّ تَ ي َ  ، ولكنح سنانَ األَ  ونُ معجُ  واكَ الس َ  ثلُ ومَ 

 .هَ وفَ إىل جَ  يء  شَ  خولَ دُ 
ُِ  ةُ ضمضَ مَ  ال للصائمَ  باحُ . ومما يُ 2  عدمَ  رطَ شَ ب واالستنشا
 :املبالغةَ 
َواَبَلغح : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   َصَبَةَ  بحنَ  َلَقيطَ  َعنح ف

َِ َإالَّ َأنح َتُكوَن َصاَئمً  َتنحَشا  .(3)«ايف ااَلسح
َِ  غُ بالَ ال يُ  الصائمَ  نَّ أَ  فيهَ  اوهذ  َمثلهُ وَ  يف االستنشا

 فال شيءَ  هُ بَ لَ غَ  ، فإنح هَ وفَ إىل جُ  املاءَ  زولَ نُ  شيةَ ، خَ املضمضةُ 
 . لماءَ العُ  أكثرَ  عندَ  عليهَ 

                                                           

 رواه أمحد وأهل السنن األربعة.(  1)
 (  رواه أمحد، والبخاري معلقا بصيغة اجلزم، وأبوداود، وابن خزُية.2)
 رواه ابن ماجه وأبوداود.(  3)
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 :دُ بَُ والتَّ  سلُ الغُ  للصائمَ  باحُ يُ . ومما 3
رَ  َأَب  فَعنح    النََّب َ  َأصحَحابَ  بَ عحضَ  َعنح  الرَّمححَنَ  َعبحدَ  بحنَ  َبكح

َيُصُب َعَلى رَأحَسَه  (1)اَبلحَعرح َ   هللاَ  َرُسولَ  رَأَيحتُ  "َلَقدح : َقالَ 
" َرَ   . (2)الحَماَء، َوُهَو َصائَم  َمَن الحَعَطَش، َأوح َمَن احلح

َ  : َموحَضع  والَعرح ُ   َوالحَمَديَنَة. َمكَّةَ  َبنيح
 : باً نُ جُ  الصائَم ُيصبحُ  أن:مَ على الصيا رُ ؤث َ ال يُ ا . وممَّ 4

ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َسَلَمةَ  َوأُم َ  فَ َعن َعاَئَشةَ    اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ : َعن ح
َلَه، ُثَّ يَ غحَتَسُل، » ُر َوُهَو ُجُنب  َمنح َأهح رَُكُه الَفجح َكاَن يُدح

 .(3)«"َوَيُصومُ 
ُهورُ : "اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  ر  جَ حَ  قال ابنُ  ُمح ََوازَ ا َلىعَ  َواجلح  . (4)"ُمطحَلًقا جلح

                                                           

 (.15/15شرح مسلم للنووي ) .ية وسبعني ميال من املدينةالعر : قرية على َنو مثان(  1)
 رواه أبوداود.(  2)
 (  متفق عليه.3)
 .4/143فتح الباري (  4)
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 جازَ  ن الليلَ مَ  الدمُ  إذا انقطعَ  كذلكَ   والنفساءُ  واحلائضُ 
عليهما  ُثَّ  ،نيَ تَ مَ تا صائَ حَ صبَ وأَ  إىل الصبحَ  الُغسلَ  ريُ خَ لما تَ 

 .ا للصالةَ رَ هَّ طتَ ت َ  أنح 
 : ةُ امَ جَ احلَ  للصائمَ  باحُ . ومما يُ 5
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنَ  َعنَ ف َتَجَم النََّبُ : »َقالَ  َعن ح  احح

 . (1)«َوُهَو َصائَم  
رَي َ  َسَعيد   َأَب  َعنح و  ُدح أَرحَخَص » : اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   اخلح

َجاَمَة لَلصَّاَئمَ   .(2)«يف احلَح
َجاَمةُ  َوأَمَّا: "اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  ر  جَ حَ  قال ابنُ  ُهوُر َعَلىفَ  احلَح ُمح  َعَدمَ  اجلح

 . (3)"ُمطحَلًقا َِبَا طحرَ الحفَ 
 عفاً: ضَ  هَ فسَ على نَ  الصائمُ  يَ شَ خَ  نح إَ  هُ رَ كح تُ  ولكنح 

                                                           

 رواه البخاري.(  1)
 رواه النسائي يف الكبى، وابن خزُية، والدار قطن، والبيهقي، وابن شاهني يف الناسخ واملنسوخ.(  2)
 .4/174فتح الباري (  3)
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ُتمح  َماَلك   بحنُ  أََنسُ  ُسَئلَ : َقالَ  الحبُ َناين َ  اَثَبت   َعنح ف : َأُكن ح
َرُهوَن احَلَجاَمَة لَلصَّائََم؟ َقاَل:  َل اَل، َإالَّ َمنح َأجح »َتكح

 . (1)«الضَّعحفَ 
 ثناءَ يف أَ  ليهَ إَ  اإلنسانُ  إذا احتا َ  مَ الدَّ  حصُ فَ  ةَ امَ جَ احلَ  ثلُ ومَ 
على ًا ياسقَ  إىل الضعفَ  د َ ؤَ ذا َل ي ُ إَ  ابلدمَ  عُ ، وكذا التُب الصيامَ 

 إنح  اإلفطارَ  دَ عإىل بَ  األمورُ  هذهَ  رَ خَّ ؤَ ت ُ  نح أَ  فضلُ ، واألَ ةَ امَ جَ احلَ 
 تعاىل أعلم. ، وهللاُ نَ مكَ أَ 

 :ةَ اجَ للحَ  الطعامَ  ُِ ذوُ تَ  للصائمَ  باحُ . ومما يُ 6
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنُ  َقالَ  َر : "الَ َبحسَ َعن ح  َأنح يَ َتَطعََّم الَقدح

َء"  .(2)َأَو الشَّيح
ُِ : "اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  تيميةَ  ابنُ  الَ قَ  َرهُ يُ  الطََّعامَ  َوَذوح  َحاَجة ؛ َلَغريحَ  كح
 . (3)"َضةَ َكالحَمضحمَ   فَ ُهوَ  َجةَ لَلحَحا َوأَمَّا. رُهُ طَ  يُ فَ  اَل  َلَكنح 

                                                           

 البخاري. رواه(  1)
 .3/30صحيح البخاري (  2)
 .25/266ُمموع الفتاوى (  3)
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 .هُ جُ ث ُيَُ  اللسانَ  فَ رَ طَ ا بَ َّنَّ ، وإَ قَ لح احلَ  هَ خولَ دُ  مَ دَ عَ بَ  د  قيَّ وهذا مُ 
يف  للصائمَ  باحُ اليت تُ  مورَ األُ  ةَ يَّ قَ بَ  لُ كمَ ونُ  ،هناها فُ قَ نَ 

 .نيَ لعاملَ ا رب َ  هللَ  تعاىل، واحلمدُ  هللاُ  إن شاءَ  مَ القادَ  رسَ دَّ ال
 
 

 * ** 
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 الثامنُ  رسُ د  ال
 (2) يامِ يف الص ِ  رُ ث ِ ؤَ ما ال يُـ 

 يلُ و  إال هللاُ  أن ال إلهَ  شهدُ العاملني، وأَ  رب َ  هللَ  احلمدُ 
ى صلَّ املتقني،  مُ إما هُ ورسولُ  هللاَ  عبدُ  مداً حمُ  أنَّ  شهدُ ، وأَ الصاحلنيَ 

 :دُ عا بَ مَّ ، أَ مجعنيَ أَ  هَ وصحبَ  هَ وعلى آلَ  عليهَ  هللاُ 
 ورَ مُ األُ  رَ ك ذَ يف  ىضَ ا مَ ملَ  ل  م  كَ مُ  سُ هذا الدرح : ارمُ ها األكيُ أَ 
 :امَ يالص َ على  رُ ث َ ؤَ و ال ت ُ ، أَ ائمَ للصَّ  احُ بَ  ت ُ اليتَ  

 ذلك: نح فمَ 
 :هُ فسَ نَ  لكَ ُيَ  نح أَ  رطَ شَ بَ  ائمَ للص   رةُ واملباشَ  ةُ لَ ب ح . القُ 7

َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  فَعنح  يُ َقبَ ُل   النََّبُ  َكانَ »: َقاَلتح  َعن ح
رحَبهَ  َلَكُكمح إلََ  . (1)«َويُ َباَشُر َوُهَو َصائَم ، وََكاَن أَمح

 .(2)«يُ َقبَ ُل يف َرَمَضاَن َوُهَو َصائَم  : »واية  ويف رَ 
طَّابَ  بحنُ  ُعَمرُ  َقالَ : َقالَ   هللاَ  َعبحدَ  بحنَ  َجاَبرَ  وَعنح   اخلَح
: " ُت، فَ َقب َّلحُت َوَأاَن َصائَم ، فَ ُقلح ،  ُت:َهَششح َي َرُسوَل اّلِلََّ

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه مسلم.(  2)
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رًا َعَظيًما َم أَمح َلوح  أَرَأَيحتَ »اَل: قَ ب َّلحُت َوَأاَن َصائَم ، قَ  ،َصنَ عحُت الحيَ وح
َه، َقاَل: ، قُ لحُت: اَل َبحَس بَ «َوأَنحَت َصاَئم   َمضحَمضحَت َمَن الحَماءَ 

 .(1)«َفَمهح »
ال  نح ا مَ مَ أَ ، و هَ هوتَ وشَ  هَ فسَ نَ لَ  كاً مالَ  اإلنسانُ  هذا إذا كانَ و 

 ُهَري حَرةَ  َأَب  َعنح ف له،يُ َرخَُّص فال  ،الشبابَ  خاصةً  هُ فسَ نَ  نُ ضمَ يَ 
  َّالنََّبَّ  َسَألَ  َرُجاًل  َأن   ََرخََّص ف َ » لَلصَّائََم؟ الحُمَباَشَرةَ  َعن
ي َرخََّص َلهُ َشيحخ ، ، َفَإَذا الَّذَ «فَ نَ َهاهُ »، َوَأََتهُ آَخُر، َفَسأََلُه، «َلهُ 
"َوالَّ   .(2)َذي َنَاُه َشاب 

 :لُ حح والكُ  انُ هَ االد َ و  خورُ والبَ  يبُ الط َ  مَ ائَ للصَّ  احُ بَ . ومما ي ُ 8
 : انُ هَ أما االد َ 

ُعود   ابحنُ  َقالَ ف َبحح ف َ  َأَحدَُكمح، َصوحمَ  يَ وحمُ  َكانَ   َإَذا: " َمسح  لحُيصح
اًل  َدَهيًنا  .(3)"ُمرَتَجَ 
 . (4)"َريحب   َبال رُ فحطَ  ي ُ  ال دَ َهانُ َواال" :اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  يةَ يمَ تَ  ابنُ  الَ قَ 

                                                           

 رواه أبوداود وابن حبان.(  1)
 رواه أبوداود.(  2)
 .3/30صحيح البخاري (  3)
 .25/267ُمموع الفتاوى (  4)
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 : ورُ خُ والبَ  بُ يح وأما الط َ 
 َأنَّ  َمعحُلوم  : "اّلِلَُّ  هُ َرمَحَ  تيميةَ  ابنُ  الَ قَ ، رُ ال يُفط َ  هُ نَّ أَ  حُ فالراجَ 

لَ  نَ  ُعمُ ت َ  َكَما  الحبَ لحَوى بَهَ  تَ ُعمُ  ممَّا َوََنحَوهُ  الحُكحح  َوااَلغحَتَسالَ  اَبلُدهح
 َكَما   النََّبُ  لَبَ ي ََّنهُ  رُ يُ فحطَ   ممَّا َهَذا َكانَ   فَ َلوح . َوالطَ يبَ  لحَبُخورَ َوا

 َ فحطَارَ  َبنيَّ َهَ  اإلحَ ح  َلَح  فَ َلمَّا َبَغريح  الطَ يبَ  َجنحسَ  َمنح  أَنَّهُ  ُعَلمَ  َلكَ ذَ  يُ َبنيَ 
نَ  َوالحَبُخورَ  َنح  إىَل  يَ َتَصاَعدُ  َقدح  َوالحَبُخورُ  ،َوالُدهح ُخلُ  فَ األح  يف  َوَيدح
َماغَ  َعَقدُ  الدَ  َساًما َويَ ن ح نُ  ،َأجح َربُهُ  َوالُدهح ُخلُ  َبَدنُ الح  َيشح  إىَل  َوَيدح
نحَسانُ  َبهَ  َويَ تَ َقوَّى َداَخَلهَ   ،ةً َجيَ دَ  قُ وَّةً  اَبلطَ يبَ  وَّىيَ تَ قَ  وََكَذَلكَ  ،اإلحَ
 َوتَ بحَخريَهَ  َتطحَييَبهَ  ازَ َجوَ  َعَلى َدلَّ  َذَلكَ  َعنح  الصَّائَمَ  يَ نحهَ  َلَح  فَ َلمَّا

َتَحالُهُ  وََكَذَلكَ  ،َوادَ َهانَهَ   . (1)"اكح
، يَ رَ  َوَلَح " :هللاُ  َرمَحَهُ  الحُبَخارَيُ  َقالَ و   َوَإب حرَاَهيمُ  احَلَسُن،وَ  أََنس 

لَ   . (2)"َبحًسا لَلصَّائَمَ  اَبلُكحح
 :ةُ طرَ القَ  ائمَ للصَّ  احُ بَ ا ي ُ . وممَّ 9

                                                           

 .242-25/241ُمموع الفتاوى (  1)
 .3/30صحيح البخاري (  2)
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؛ مطلقاً  رُ فط َ  تُ ال العنيَ  طرةَ قَ  نَّ أَ  اجحُ : والرَّ ني  عَ  ةُ طرَ قَ  امَّ وهي إَ 
 بَ ابَ  نح مَ  نيَ العَ  مُ هَ رح ذا مُ ، وكَ وفَ نفذًا للجَ ت مَ ليسَ  العنيَ  ألنَّ 

 .امد  جَ  نهُ ، ألَ وىَل أَ 
 .رُ فط َ العني ال تُ  طرةَ قَ هي كَ و : ن  ذُ أُ  طرةُ ا قَ مَّ إو 

 نفَ األَ  ، ألنَّ ااستعمالُ  وزُ ال يَ  رة  فط َ : وهي مُ نف  وإما قطرة أَ 
َِ َإالَّ » : النََّبُ  َقالَ ، ولذا للجوفَ  منفذ   َتنحَشا  َواَبَلغح يف ااَلسح

 .(1)«َأنح َتُكوَن َصاَئًما
 :اإلبرةُ  للصائمَ  باحُ ا يُ وممَّ  .10

ِبا  دُ صَ قح ال اليت ي ُ إ يف الصيامَ  رُ ث َ ؤَ ال ت ُ  رَ بَ اإلَ  يعَ مجَ  أنَّ  الراجحُ 
  ا عندَ ستعمالُ ا لهُ  جازَ  برة  إىل إَ  ريضُ مَ  ال ذا احتا َ ، فإَ غذيةُ التَّ 

 الوريدَ  برةَ إال إَ  الشربَ و  كلَ لَ ها لَ تَ شاِبَ مُ  عدمَ لَ  لماءَ العُ  نَ مَ  كثري  
 لقيءَ ا ها حكمُ فحكمُ  ؤَ يُ التقَ  ها، وكذا إبرةُ تركُ  حوطُ فاألَ 

 د.تعمَّ مُ  ال
 :مضانَ رَ  ارَ يف ن التحاميلَ  استعمالُ  :للصائمَ  باحُ . ومما يُ 11

                                                           

 ابن ماجه وأبوداود. رواه(  1)
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راًب وال أكاًل وال شُ  ا لَيَستح ِبا، ألنَّ  سَ : ال بَ قال العلماءُ 
 قامَ مَ  ا قامَ فمَ  ،والشربَ  علينا األكلَ  مَ رَّ َّنا حَ إَ  ارعُ عنامها، والشَّ بَ 

 كذلكَ   سَ يوما لَ  ،ربَ والشُ  األكلَ  كمَ حُ  يَ عطَ أُ  ربَ والشُ  األكلَ 
 كلَ األَ  كمُ له حُ  تُ بُ ث ح عىن، فال ي َ فيه لفظًا وال مَ  لُ دخُ ال يَ  هُ نَّ فإَ 

 .والشربَ 
 األوردةَ  واسطةَ ا بكانَ يف مَ  صُ تَ متُ  جامدة   أقراص   حاميلُ فالتَّ 

 .منها شيء   إىل املعدةَ  لُ صَ ، وال يَ مويةَ الدَّ 
، يقَ الر َ  لعَ بَ كَ   ،نهُ مَ  االحرتازُ  نُ كَ ال ُيُ  ما للصائمَ  باحُ كما يُ   
 .الطريقَ  بارَ وغُ 

 : عاصرةَ امل مورَ األُ  نَ مَ  باحُ ومما يُ 
أو  ،سجنيَ كاألُ  ازُ ، وغَ وَ الربح  اخُ ، وِبُ للصائمَ  املعدةَ  نظارُ مَ 

 عُ وضَ اليت تُ  تُ قاصَ ، والالَّ سمَ على اجلَ  شعةُ ، واألَ كسجنيَ األُ  ناعُ قَ 
، دريةَ الصَّ  ةَ ِبالذَّ  ، وأقراصُ األسنانَ  لعُ ي، وقَ داوَ للتَّ  دَ لح على اجلَ 

 ك.ذلَ  وَنوُ 
 عاملني.ال ب َ رَ  هللَ  واحلمدُ ، عليهَ  التنبيهُ  مَ زَ هذا ما لَ 

  
* * * 
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 التاسعُ  درسُ ال
 القرآنِ  شهرُ 

 هَ لى آلَ ، وعهللاَ  على رسولَ  والسالمُ  ، والصالةُ هللَ  احلمدُ 
 :ا بعدُ ، أم  الهُ وَ  نح ومَ  هَ حبَ وصَ 

نزَِّل فِّيهِّ ٱۡلقُ ﴿: تَ َعاىَل  اّلِلَُّ  يَ ُقولُ ف
ُ
ِّٓي أ ََاُن َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ ۡر

ِّلنَّاسِّ ى ُهد   َِّن ت   لذ َِّن ٱلُۡهَدى  َوٱۡلُفۡرقَانِّ   َوَبيذ  [185]البقرة:  ﴾مذ
 اً ارتباط القرآنَ  وبنيَ  رمضانَ  بنيَ  نَّ إَ : األكارمُ  ها اإلخوةُ أيُ 

ي نادَ : يُ ، ويف هذا الشهرَ القرآنَ  هو شهرُ  ، فرمضانُ قاً وثي
ريحَ أَقحبَ »دي املنا   .(1)«أَقحَصرح  لح، َوَي اَبَغَي الشَّر َ َي اَبَغَي اخلَح

 َقالَ ، وقد نَ نا ابلقرآوقاتَ َل أَ شغَ وأعظُم اخلري يف رمضان: أن نَ 
َفَعانَ  الحُقرحآنُ وَ  الصَ َيامُ :  »َوالسَّاَلمُ  الصَّاَلةُ  َعَليحهَ  النََّبُ   لَلحَعبحدَ  َيشح
، َأيح : الصَ َيامُ  يَ ُقولُ  الحَقَياَمَة، يَ وحمَ   َوالشََّهَواتَ  الطََّعامَ  َمنَ عحُتهُ  َربَ 

وحَم اَبللَّيحَل، اَبلن ََّهاَر، َفَشفَ عحَن َفيَه، َويَ ُقوُل الحُقرحآُن: َمنَ عحُتُه الن َّ 
 . (2)«َقاَل: فَ ُيَشفََّعانَ ، َفَشفَ عحَن َفيهَ 

                                                           

 رواه الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغريهم.(  1)
 رواه أمحد.(  2)
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 بيُل عليهَ جَ  رآن، ولذلك كانَ ابلقُ  رُ عمَ فَ َليحُل رمضاَن إَّنا يُ 
 الَ قَ  ُه القرآن،كلَّ ليلة  يف رمضان يدارَسُ    النبَّ  يت يَ  المُ السَّ 
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنُ  َوَد النَّاَس  َكاَن النََّبُ : »َعن ح َأجح

َوُد َما َيُكوُن يف َرَمَضاَن َحنَي يَ لحَقاُه َجبحَ  يُل، اَبخَلريحَ، وََكاَن َأجح
َلة  يف َرَمَضا َيُل َعَليحَه السَّاَلُم يَ لحَقاُه ُكلَّ لَي ح َحّتَّ َن، وََكاَن َجبح

َيُل َعلَ  يَ نحَسَلَخ، يَ عحَرُض َعَليحَه النََّبُ  يحَه الُقرحآَن، َفَإَذا َلَقَيُه َجبح
َوَد اَبخَلريحَ َمَن الر َيَح ال  .(1)«ةَ ُمرحَسلَ  السَّاَلُم، َكاَن َأجح

استحباَب  على احلديثُ  لَّ : "دَ اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  ب  جَ رَ  ابنُ  َقالَ 
 آنَ ، واالجتماَع على ذلك، وَعرحَض القر نَ يف رمضا رآنَ القُ  راسةَ دَ 

 رآنَ القُ  الوةَ تَ  على استحبابَ  ليل  دَ  ُظ له، وفيهَ حفَ و أَ هُ  نح على مَ 
اَن مضيف رَ  ياَم الليلَ قَ  النُب  عَ رَ ... وقد شَ  رمضانَ  يف شهرَ 
 .(2)اُس القرآَن"َع النَّ سمَ مجاعًة ليَ 
يف  اآليتَ  تَ آئبَ  ونَ ؤُ قرَ يَ  حابةَ الصَّ  منَ يف زَ  اءُ القرَّ  وكانَ 

من  ي َ صَ على العَ  دونَ عتمَ يَ  الناسُ  ، حّت كانَ الواحدةَ  كعةَ الرَّ 

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 (.315لطائف املعارف ص)(  2)



 53 روضة الصائم 

 مح أَ  تح رَ صُ ا قَ لَّهك  رآنَ القُ  نَ مَ  ةَ صَّ القَ  ونَ قرؤُ وا يَ ، وكانُ يامَ القَ  ولَ طُ 
 .جرَ الفَ  عَ  مَ الَّ إَ  ونَ نصرفُ وا يَ ، وما كانُ تح الَ طَ 

 يامَ يف قَ  تمُ يَ  فَ السل عضُ بَ  نَ : "وكااّلِلَُّ  َرمَحَهُ  ب  جَ رَ  ابنُ  َقالَ 
  هم يف عضُ ، وبَ بع  سَ  ل َ  كُ م يف هُ عضُ ، وبَ ال  يَ لَ  الثَ ثَ  يف كلَّ  مضانَ رَ 

يف  رمضانَ  هرَ يف شَ  القرآنَ  يتلونَ  لفُ السَّ  ، وكانَ ر  شح عَ  ل َ كُ 
، مضانَ يف رَ  نيَ تَ يلَ لَ  يف كل َ  قرأُ يَ  سودُ األَ  ها، وكانَ ريَ وغَ  الصالةَ 

 ، ويف خاصةً  هُ نمَ  واخرَ األَ  شرَ يف العَ  ذلكَ  فعلُ يَ  خعيُ النَّ  وكانَ 
دائما، ويف  ع  بح سَ  كل َ   يف مُ تَ يَ  قتادةُ  ، وكانَ الث  يف ثَ  هرَ الش َ  قيةَ بَ 

 ، وكانَ ة  لَ يلَ  كلَّ   واخرَ األَ  ، ويف العشرَ الث  ثَ  يف كلَ  رمضانَ 
 ، وعنح الصالةَ  ريَ ها يف غَ قرؤُ ، يَ ة  تمَ ستون خَ  مضانَ يف رَ  للشافعي َ 

، رمضانَ   شهرَ يف رآنَ القُ  درسُ يَ  تادةُ قَ  ، وكانَ هُ َنوُ  نيفةَ ب حَ أَ 
 القرآنَ  وةُ التَ  وَ ا هُ َّنَّ : فإَ الَ قَ  رمضانَ  لَ خَ إذا دَ  هريُ الزُ  وكانَ 

 .عامَ الطَّ  طعامُ وإَ 
 احلديثَ  راءةَ ن قَ مَ  رَ فَ ن َ  رمضانُ  لَ خَ إذا دَ  وكان مالك  

، املصحفَ  نَ مَ  رآنَ القُ  الوةَ تَ على  لَ قبَ وأَ  ،العلمَ  هلَ أَ  ةَ سَ الَ وُمُ 
 قبلَ وأَ  بادةَ لعَ ا مجيعَ  كَ رَ ت َ  رمضانُ  خلَ الثوري: إذا دَ  سفيانُ  وكانَ 
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يف  قرأُ ها تَ عنح  ضي هللاُ رَ  عائشةُ  تح ، وكانَ رآنَ القُ  على قراءةَ 
 مسُ الشَّ  تح عَ لَ فإذا طَ  رمضانَ  هرَ يف شَ  النهارَ  ولَّ أَ  املصحفَ 

 ،مضانُ ر  ضرَ ذا حَ إَ  يُ امَ اليَ  زبيد   : كانَ ، وقال سفيانُ تح مَ انَ 
عن  هيُ النَّ  ردَ َّنا وَ ، وإَ هُ صحابَ أَ  ليهَ إَ  عَ ومجَ  ،املصاحفَ  حضرَ أَ 
ا ، فأمَّ لكَ على ذَ  داومةَ مُ  على ال من ثالث   قلَّ يف أَ  رآنَ القُ  راءةَ قَ 

اليت  يايلَ الل صوصاً خُ  رمضانَ  هرَ شَ كَ   ةَ لَ فضَّ مُ  ال يف األوقاتَ 
  ةَ كَّ مَ كَ   ةَ فضلمُ  ال اكنَ مَ أو يف األَ  رَ دح القَ  فيها ليلةُ  بُ طلَ يُ 

َ
 نح مل

 ،رآنَ القُ  الوةَ تَ  نح ها مَ يفَ  كثارُ اإلَ  بُ حَ ستَ فيُ  ،هاهلَ أَ  ريَ غَ  نح ها مَ لَ خَ دَ 
َِ  أمحدَ  قولُ  وهوَ  ،واملكانَ  مانَ للزَّ  اغتناماً   نَ مها مَ ريَ وغَ  وإسحا

 ".(1)هرُ كذَ  بقَ ما سَ م كَ هَ ريَ غَ  ملُ عَ  لُ دُ يَ  ليهَ وعَ  ،مةَ ئَ األَ 
 مضانَ يف رَ  هُ لَ  عُ تمَ يَ  واملؤمنُ القرآن،  هرُ شَ  فرمضانُ 

 يامَ لى القَ ابلليل ع هاد  ، وجَ على الصيامَ  ابلنهارَ  هاد  : جَ ادانَ هَ جَ 
هما وقَ قُ َِبُ  ى   فَّ ووَ  ،ينَ هادَ اجلَ  هذينَ  نيَ بَ  عَ مجَ  نح ، فمَ رآنَ القُ  الوةَ وتَ 

 لح بَ قح أَ  اخلريَ  يا ابغيَ ، فبَ ساحَ  غريَ بَ  هُ جرُ أَ لُه  يف َ يهما وُ لَ عَ  بَ وصَ 

                                                           

 (.318لطائف املعارف ص)(  1)
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 ، ويف ذلكَ كمامَ ا أَ مَ  رح وانظُ  رح قصَ أَ  الشر َ  ، وي ابغيَ كَ مانُ فهذا زَ 
 ون.سَ تنافَ مَ  ال سح تنافَ فليَ 

 نح نا مم  لَ عَ يَ  نح ، وأَ آنَ ر نا ابلقُ لوبَ قُ  يَ يَ حُيح  نح تعاىل أَ  هللاَ  ألُ سَ فنَ 
، دير  جَ  ابإلجابةَ  هُ نَّ ، إَ هارَ النَّ  طرافَ وأَ  الليلَ  آانءَ  هَ الوتَ تَ  قَّ حَ  هُ تلوُ يَ 

 .يلُ كَ الَو  عمَ نا ونَ سبُ وهو حَ 
 

* * * 
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 العاشرُ  درسُ ال
 الدعاءِ  شهرُ 

، نا حممد   بي َ على نَ  والسالمُ  ، والصالةُ العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
 :ا بعدُ مَّ ، أَ مجعنيَ أَ  هَ وصحبَ  هَ وعلى آلَ 

 اليت امتازَ  العباداتَ  ل َ ن أجَ مَ  نَّ إَ : لُ فاضَ األَ  خوةُ ها اإلَ يا أيُ ف
 د قال هللاُ قف، الدعاءَ  :ن الشهورَ مَ  هَ ريَ ن غَ عَ  مضانَ رَ  هرُ ِبا شَ 
يُب َدۡعَوةَ ﴿ تعاىل: جِّ

ُ
ِّ قَرِّيٌبٌۖ أ

ِّ فَإِّّنذ لََك عَِّبادِّي َعّنذ
َ
ِإَوَذا َسأ

يُبواْ لِّ َوَُّۡۡؤمُِّنواْ ِبِّ لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ  اعِّ إَِّذا َدََعنِّ  فَۡليَۡسَتجِّ  ﴾ٱدلَّ
 [.186]البقرة: 
 حكامَ أَ  آيتَ  سطَ يف وَ  وجلَّ  عزَّ  ها هللاُ رَ كَ ذَ  اآليةُ  هذهَ 
د ، وقَ باركَ مُ  ال يف هذا الشهرَ  عاءَ الدُ  نزلةَ على مَ  للتنبيهَ  ،الصيامَ 

 على ذلك: السنةَ  دلةُ أَ  تَ َعدََّدت
َإنَّ ّلِلََّ يف ُكلَ  : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ   َجاَبر   فَعنح 

َر َرَمَضاَن، َوَإنَّ َلُكل َ  َلة  ُعتَ َقاَء َمَن النَّاَر يف َشهح َلم  يَ وحم  َولَي ح  ُمسح
َتَجاُب َلهُ  ُعو َِبَا فَ ُيسح  .(1)«َدعحَوًة َيدح

                                                           

 رواه البزار.(  1)
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َثاَلث  اَل : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: ُهَري حَرَة  َأَب  وَعنح 
َماُم الحَعاَدُل، َوالصَّ  َطَر، َوَدعحَوُة  ائَُم َحّتَّ تُ َرُد َدعحَوُتُمح: اإلحَ يُ فح

َم الحَقَياَمةَ  َِ السََّحاَب يَ وح ُ فَ وح  .(1)«الحَمظحُلوَم يَ رحفَ ُعَها اّلِلَّ
رَو بحنَ  اّلِلََّ  َعبحدَ  َعنح و   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   الحَعاصَ  بحنَ  َعمح

َل ابحُن َأَب َقا «َإنَّ لَلصَّائََم َعنحَد َفطحرََه َلَدعحَوًة َما تُ َردُ : » اّلِلََّ 
ر و، يَ ُقوُل َإَذا أَفحَطَر: اللَّ  ُهمَّ َإين َ ُمَليحَكَة: َسََعحُت َعبحَد اّلِلََّ بحَن َعمح

ء  َأنح تَ غحَفَر يل" ََتَك الَّيَت َوَسَعتح ُكلَّ َشيح أَُلَك َبَرمحح  .(2)َأسح
ء  : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : ، عظيم   هُ نُ أح شَ  والدعاءُ  لَيحَس َشيح

رَ   .(3)«َم َعَلى اّلِلََّ َمَن الُدَعاءَ َأكح
الُدَعاءُ ُهَو : »َقالَ   النََّب َ  َعنَ   َبَشري   بحنَ  النُ عحَمانَ  َعنَ و 

ِّينَ ﴿ُثَّ قَ َرأَ « الَعَباَدةُ  ۡب لَُكۡم  إِّنَّ ٱلَّ ۡسَتجِّ
َ
ٓ أ  َوقَاَل َربُُّكُم ٱۡدُعوِنِّ

وَن َعۡن عَِّباَدِتِّ َسَيۡدُخلُوَن َجهَ  ُ رِّينَ يَۡسَتۡكِبِّ ر: ]غاف ﴾نََّم َداخِّ
60](4). 

                                                           

 رواه الطباين يف األوسط وغريه.(  1)
 رواه ابن ماجه.(  2)
 بخاري يف األدب املفرد، وغريهم.رواه أمحد والرتمذي، وال(  3)
 رواه الرتمذي، وأبو داود، وابن ماجه.(  4)
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َما : »َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   الصَّاَمتَ  بحنَ  ُعَباَدةَ  َعنح و 
هَ  ُ َإيَّ َ َبَدعحَوة  َإالَّ آََتهُ اّلِلَّ ُعو اّلِلَّ َلم  َيدح ا َأوح َصَرَف َعَلى اأَلرحَض ُمسح

، فَ َقاَل «َطيَعَة َرَحم  وح قَ َعنحُه َمَن الُسوَء َمث حَلَها َما َلَح َيدحُع إبََثح  أَ 
َثُر، َقاَل:  ثَ رُ »َرُجل  َمَن الَقوحَم: َإًذا ُنكح ُ َأكح  .(1)«اّلِلَّ

 َإنَّ َربَُّكمح تَ َباَركَ : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   َسلحَمانَ  َعنح و 
َيي َمنح َعبحَدَه َإَذا َرَفَع َيَديح  َتحح َه، َأنح َه َإلَيح َوتَ َعاىَل َحَيي  َكَرمي ، َيسح

رًا  .(2)«يَ ُردَّمُهَا َصفح

 وَ ، وهُ بادةُ العَ  وَ ، وهُ النجاحُ  وَ ، وهُ السالحُ  وَ : هُ عاءُ فالد  
 إبراهيمَ  هَ ليلَ ن خَ عَ   هللاُ  ، قالَ عمة  نَ  أعظمُ  وَ ل هُ ، بَ انبةُ اإلَ 

 : عليه السالم

ِّ َشقِّيذ  ﴿ ُِّدََعَِّٓ َرّبذ ُكوَن ب
َ
ٓ أ َلَّ

َ
ِّ َعََسٰٓ أ ۡدُعواْ َرّبذ

َ
 رمي:]م ﴾اَوأ

48.] 

                                                           

 رواه الرتمذي.(  1)
 رواه أبو داود، الرتمذي، وابن ماجه.(  2)
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، هُ دفعُ يَ  لح ، بَ الشقاءُ  هُ عَ مَ  كونُ ال يَ  الدعاءَ  أنح  يهَ وهذا فَ 
َإنَّ هللَا : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  دح ، وقَ عداءَ من السُ  هُ صاحبُ  كونُ ويَ 

 .(1)«يَ ُقوُل: َأاَن َعنحَد َظنَ  َعبحَدي َب َوَأاَن َمَعُه َإَذا َدَعاين 

 اىل.تع ابهللَ  ن َ ظَ  وءُ سُ  الدعاءَ  ركَ تَ  أنَّ  يهَ وهذا فَ 

 قح ل َ عاىل، وعَ تَ  هللاَ  ا عندَ مَ  ، وانظرح ي املسلمَ خَ أَ  الدعاءَ  مَ زَ فالح 
 اّلِلََّ  َرُسولَ  َسََعحتُ : َقالَ  ، َماَلك   بحنَ  أََنسَ  َعنح ، فهَ بَ  كَ جاءَ رَ 
،  ُتَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: َي ابحَن آَدَم َإنَّكَ : »يَ ُقول ُ تَ َقاَل اّلِلَّ َن  َما َدَعوح

َتَن َغَفرحُت َلَك َعَلى َما َكاَن َفيَك َواَل أاَُبيل   .(2)«َوَرَجوح
 :والسالمُ  لصالةُ ا نا عليهَ بيُ نَ  الَ قَ  دح وقَ  ،عاءَ الدُ  هرُ شَ  ضانُ مَ فرَ 

َتَسااًب، ُغَفَر َلهُ َما تَ َقدَّمَ َمنح ذَ »   .(3)«نحَبهَ َمنح َقامَ َرَمَضاَن َإُيَااًن َواحح
 كونُ يَ ، و ابلذكرَ  كونُ ، ويَ ابلصالةَ  كونُ يَ  مضانَ رَ  وقيامُ 
َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةُ  تح الَ ، قَ ابلدعاءَ   هللاَ  َرُسولَ  يَ : قُ لحتُ : َعن ح

                                                           

 متفق عليه، واللفظ ملسلم.(  1)
 رواه الرتمذي.(  2)
 متفق عليه.(  3)
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َلة   َأيُ  َعَلمحتُ  َإنح  أَرَأَيحتَ  َلةُ  لَي ح رَ  لَي ح ُقويل: » قَالَ  َفيَها؟ ُقولُ أَ  َما الَقدح
َو اللَُّهمَّ َإنََّك عَ    .(1)«َفاعحُف َعنَ  ُفو  َتَُُب الحَعفح

، على الطاعةَ  انَّ عَ ، وأَ جابةَ نا اإلَ ، وارزقح عاءَ نا الد  مح لحَ أَ  فاللهمَّ 
  .العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ  اان أنَ عوَ دَ  وآخرُ 
 

* * * 
 

  

                                                           

 رواه الرتمذي وغريه.(  1)
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 احلادي عشرَ  درسُ ال
 رمضانَ  قيامُ 

 لهَ ال إَ  نَّ أَ  هدُ شَ وأَ  ،للمتقنيَ  بةُ ، والعاقَ العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
ا ه، أمَّ ورسولُ  هُ دُ بداً عَ حمم نَّ أَ  دُ شهَ ، وأَ هُ لَ  ريكَ ال شَ  هُ حدَ وَ  إال هللاُ 

 :بعدُ 
رسوُل  ها لنانَّ إنَّ من األعمال اليت سَ : يف هللاَ  خوةُ ها اإلَ فيا أيُ 

 ُهَري حرَةَ  َأَب  نح فعَ ، مضانَ ليايل رَ  وأمر ِبا ورغَّب فيها: قيامَ  هللا 
  َالنََّب َ  َعن   ََتَساابً »: َقال َر َإُيَااًن َواحح َلَة الَقدح ، َمنح َقاَم لَي ح

تَ  َم َمنح َذنحَبَه، َوَمنح َصاَم َرَمَضاَن َإُيَااًن َواحح َسااًب ُغَفَر َلُه َما تَ َقدَّ
َم َمنح َذنحَبهَ    .(1)«ُغَفَر َلُه َما تَ َقدَّ

 ليايل العامَ  رَ ائيف سَ  الليلَ  وال يفى على أحد  من ا أنَّ قيامَ 
هم: وصافَ أَ  يانَ ، قال تعاىل يف بَ املتقنيَ  عمالَ صَ  أَ خَ أَ  نمَ 
عِّ يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوف  ﴿ ا ا َوَطَمع  َتَتَجاََف  ُجُنوُبُهۡم َعنِّ ٱلَۡمَضاجِّ

                                                           

   (  متفق عليه.1)
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ا َرزَۡقَن ُهۡم  ةِّ  فَََل َتۡعلَُم َنۡفٞس  ١٦يُنفُِّقوَن َومِّمَّ ِّن قُرَّ َ لَُهم مذ ۡخِفِّ
ُ
آ أ مَّ

ۡعنُي  
َ
َِّما أ َۢ ب ََ ٓ  [.]السجدة ﴾١٧ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  َجَزا

 وهُ خفَ ما أَ  لَ ابَ قَ  : "وتمَّل كيفَ اآليةَ  هذهَ  عندَ  مَ القي َ  قال ابنُ 
، وكيف  هُ مُ لُ عا ال تَ لم مم   خفاهُ الذي أَ  جلزاءَ ابَ  الليلَ  يامَ ن قَ مَ  نفس 

وا قومُ م حّت يَ هعَ ضاجَ هم واضطراَِبم على مَ وفَ قاَبَل قَ َلَقُهم وخَ 
 .(1)"يف اجلَنَّة َبُقرََّة اأَلعنيَ  :لليلَ ا إىل صالةَ 

َأُي الصَّاَلَة أَفحَضُل بَ عحَد  ولذا ملا ُسئل رسوُل هللا  
ُتوبََة؟ فَ َقاَل:  ُتوبََة، أَفحَضُل الصَّاَلَة، بَ عحَد الصَّاَلَة الح »الحَمكح َمكح

 .(2)«الصَّاَلُة يف َجوحَف اللَّيحلَ 
 َعَليحُكمح : »َقالَ  أَنَّهُ   اّلِلََّ  ولَ َرسُ  َعنح  أَُماَمَة  َأَب  وَعنح 

َلكُ  الصَّاحَلَنيَ  َدَأبُ  َفَإنَّهُ  اللَّيحلَ  َبَقَيامَ   َربَ ُكمح، َإىَل  قُ رحبَة   َوُهوَ  مح،قَ ب ح
َفَرة   َهاة   لَلسَّيَ َئاَت، َوَمكح  .(3)«َلإَلثحَ  َوَمن ح

                                                           

 (.278ص) حادي األرواح(  1)
 رواه مسلم.(  2)
 رواه الرتمذي.(  3)
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ر و بحنَ  اّلِلََّ  َعبحدَ  َعنح و  هُ  اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعمح : َقالَ   النََّب َ  َعنَ  َماَعن ح
َنَّةَ  يف  َإنَّ »  َمنح  َواَبَطنُ َها ااَبَطَنهَ  َمنح  ظَاَهُرَها يُ َرى ُغَرًفا اجلح

َعرَيُ  َماَلك   أَبُو فَ َقالَ  «ظَاَهرََها َشح ؟ ُسولَ رَ  يَ  َلَمنح : األح : َقالَ  اّلِلََّ
 َوالنَّاسُ  ًماَقائَ  َواَبتَ  الطََّعاَم، َوَأطحَعمَ  الحَكاَلَم، َأطَابَ  َلَمنح »

 .(1)«نََيام  
 َقَدَماُه، َفطَّرَ تَ ت َ  َحّتَّ  اللَّيحلَ  َمنَ  يَ ُقومُ   اّلِلََّ  َرُسولُ  َكانَ ولذا  
 َأَب  بحنُ  هللاَ  بحدُ َقاَل عَ  ،هَ رضَ مَ  الَ حّت يف حَ  القيامَ  عُ يدَ  وَل يكنح 

َها اّلِلَُّ  َعاَئَشُة َرَضيَ  يل  قَاَلتح : قَ يحس    اللَّيحَل اَل َتدَعح َقَياَم » :َعن ح
َكاَن اَل َيَدُعُه، وََكاَن َإَذا َمَرَض، َأوح َكَسَل،   َفَإنَّ َرُسوَل اّلِلََّ 

 .(2)«َصلَّى َقاَعًدا
َرو بحنُ  اّلِلََّ  وَقاَل َعبحدُ  ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  الَعاصَ  بحنَ  َعمح  َقالَ : َعن ح

، َعبحدَ  يَ : » اّلِلََّ  َرُسولُ  يل   يَ ُقومُ  َكانَ   ن  ُفالَ  َمثحلَ  َتُكنح  الَ  اّلِلََّ
 . (3)«اللَّيحلَ  َقَيامَ  َفرَتَكَ  اللَّيحَل،

                                                           

 رواه احلاكم.(  1)
 رواه أمحد وأبو داود.(  2)
 متفق عليه.(  3)
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ذا احلديث: ه فوائدَ  يف اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  حجر   ابنُ  احلافظُ  الَ قَ 
َبابُ  َوَفيهَ " َتحح َوامَ  اسح ريحَ  َمنَ  رحءُ الحمَ  اعحَتاَدهُ  َما َعَلى الدَّ  َغريحَ  َمنح  اخلَح

، َبطُ  تَ فحرَيط  تَ ن ح  َتُكنح  َلَح  َوَإنح  اَدةَ الحَعبَ  َقطحعَ  اَهةُ َكرَ   َمنحهُ  َوُيسح
 .(1)"َواَجَبةً 

 رمضانَ  امَ يبقَ  يفَ ، فكَ مومَ العُ  يثُ ن حَ مَ  الليلَ  يامُ هذا قَ 
 ؟ هَ نبَ ن ذَ مَ  مَ دَّ قَ ا ت َ مَ  هُ لَ  رَ فَ غُ  اابً واحتسَ  ُياانً إَ  هَ ى بَ تَ أَ  نح الذي مَ 

 َعنَ ، فصةً اخَ  نايةً عَ  مرَ هذا األَ  ونَ ولُ يُ  مةَ األُ  فُ لَ سَ  وقد كانَ 
طَّاَب ُأَبَّ  :َقالَ  يَزَيدَ  بحنَ  السَّاَئبَ   بحَن َكعحب  أََمَر ُعَمُر بحُن اخلَح

َعًة َقالَ  َرَة رَكح َدى َعشح ارَيَّ َأنح يَ ُقوَما لَلنَّاَس إبََحح َوَقدح  »: َومَتَيًما الدَّ
َرُأ اَبلحَمَئنَي، َحّتَّ ُكنَّا نَ عحَتَمُد َعَلى  لحَعَصيَ  َمنح اَكاَن الحَقارَُئ يَ قح

رَ   .(2)«طُوَل الحَقَياَم، َوَما ُكنَّا نَ نحَصَرُف َإالَّ يف فُ ُروَع الحَفجح
ر   َأَب  بحنَ  اّلِلََّ  َعبحدَ  وَعنح  ُكنَّا : »يَ ُقولُ  َب أَ  َسََعحتُ : َقالَ  َبكح

َدَم اَبلطَّ  تَ عحَجُل اخلَح َة َعاَم َمَافَ نَ نحَصَرُف يف َرَمَضاَن َمَن الحَقَياَم فَ َنسح
رَ   .(3) «الحَفجح

                                                           

 (.3/38فتح الباري )(  1)
 رواه مالك.(  2)
 رواه مالك وحممد بن نصر يف قيام الليل.(  3)
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رَانَ  بحنَ  َميحُمونَ  َوَعنح  ُت الحَقارََئ َإَذا : " أَ اّلِلَُّ َقالَ  َرمَحَهُ  َمهح دحرَكح
ُت الحُقرَّاَء يف   َرَمَضاَن قَ َرَأ ََخحَسنَي آيًَة َقاُلوا: َإنَُّه لَُيَخفَ ُف َوأَدحرَكح

" َرُءوَن الحَقصََّة ُكلََّها َقُصَرتح َأوح طَاَلتح  .(1)يَ قح
وََكاَن : »ّلِلَُّ َقالَ ا عحرََ  َرمَحَهُ األَ  ُهرحُمزَ  بحنَ  الرَّمححَنَ  َعبحدَ  َعنح و 

، َفَإَذا َقاَم ِبََ  َرأُ ُسوَرَة الحبَ َقَرَة يف مَثَاَن رََكَعات  ا يف اث حَنيَتح الحَقارَُئ يَ قح
َعًة َرَأى النَّاُس أَنَُّه َقدح َخفََّف" َرَة رَكح  .(2)َعشح

 .بادةَ هم يف العَ ، واجتهادُ ومَ القَ  ةُ مَه  تح انَ كَ   هذهَ 
 رصَ احلَ  سألةُ مَ  ،مضانَ رَ  يامَ يف قَ  ليهَ أكيُد عَ ي التَ نبغَ ومما يَ 

 نَ لك مَ ا يف ذمَ نها، لَ مَ  نصرفَ حّت يَ  اإلمامَ  عَ مَ  على الصالةَ 
َإنَّهُ َمنح َقاَم َمَع اإَلَماَم » : اّلِلََّ  َرُسولُ  فقد َقالَ ، العظيمَ  جرَ األَ 

َلة  َحّتَّ يَ نحصَ   مامَ إلَ ا ركُ : تَ التفريطَ  نَ فمَ  .(3)«َرَف ُكَتَب َلُه َقَياُم لَي ح
 .الناسَ  عضُ بَ  هُ فعلُ ما يَ كَ   ترَ الوَ  الةَ صَ  بلَ قَ 

 النََّب َ  َعنَ  هَ ودَ رُ وُ ؛ لَ ذلكَ  هُ لَ ف َ  ترَ الوَ  عدَ بَ  يَ صل َ ن يُ أَ  رادَ أَ  نح ومَ  
 ، َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َسأَلحتُ : َقالَ  َسَلَمةَ  َأَب  فَعنح  َعنح  َعن ح

                                                           

 رواه حممد بن نصر يف قيام الليل.(  1)
 رواه مالك.(  2)
 السنن، وقال الرتمذي: حسن صحيح. رواه أصحاب(  3)
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َرَة َر : »فَ َقاَلتح   هللاَ  َرُسولَ  َصاَلةَ  َعًة، َكاَن ُيَصلَ ي َثاَلَث َعشح كح
 َ َعَتنيح ، ُثَّ يُوتَُر، ُثَّ ُيَصلَ ي رَكح ،  ُيَصلَ ي مَثَاَن رََكَعات  َوُهَو َجاَلس 

َعتَ  َ َفَإَذا أَرَاَد َأنح يَ رحَكَع َقاَم فَ رََكَع، ُثَّ ُيَصلَ ي رَكح َقاَمَة نيح َ النَ َداَء َواإلحَ  َبنيح
 .(1)«َمنح َصاَلَة الُصبححَ 

يف  هَ بَ حح وصَ   ي ابلنب َ أس َ نا للتَّ وف  قَ تُ  نح أَ  كَ سألُ نَ  مَّ فاللهُ 
لَ  نا، وصَ مَ  ذلكَ  لَ بَّ قَ ت َ ت َ عمالََم، وأن أَ  حَ الَ هم وصَ يامَ هم وصَ يامَ قَ 

 ل م.وسَ  هَ بَ حح وصَ  هَ م د وعلى آلَ اللهم على حمَ 
 

* * * 
  

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
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 الثاين عشرَ  درسُ ال
 الوترِ  صالةُ 

 ا حممد  نَ بي َ على نَ  والسالمُ  ، والصالةُ  العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
 : عدُ ، أما بَ مجعنيَ أَ  هَ حبَ وصَ  هَ وعلى آلَ 

ا إىل هللا هب َ حَ ها وأَ دَ وآكَ  السننَ  هم َ ن أَ مَ  نَّ إَ : ها اإلخوةُ أيُ 
 رَ تالوَ  صالةَ  ال يرتكُ  هللا ، وقد كان رسوُل ترَ الوَ  الةَ تعاىل صَ 

َإنَّ اّلِلََّ »، وكان يقول: َضر  وال يف حَ  ، ال يف سفر  العامَ  الَ وَ طَ 
، حيَُُب الحَوت حرَ    .(1)«َوت حر 

َنحَصارَي َ  أَيُوبَ  َأَب  َعنح و   : هللاَ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ   األح
َلم  »   .(2)«الحَوت حُر َحق  َعَلى ُكلَ  ُمسح

َرو َعنح و  هَ  َعنح  أَبَيَه، َعنح  ُشَعيحب   بحنَ  َعمح  هللاَ  َرُسولَ  َأنَّ  َجدَ 
  َهَ َفحَ  َإنَّ هللَا زَادَُكمح َصاَلًة،» :َقال ا، َوَهَي اَفظُوا َعَلي ح
  .(3)«ت حرُ الحوَ 

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه.(  2)
 رواه أمحد.(  3)
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َحابَهُ ي ِبا وصَ وكان يُ  َأوحَصاين  : ُهَري حَرةَ  أَبُو َقالَ ،  َأصح
:  َخَليَلي  م  َمنح ُكلَ  َشهح  َصَياَم َثالَثَةَ »بََثاَلث  َعيتََ َأيَّ ر ، َورَكح

 . (1)« الُضَحى، َوَأنح أُوتََر قَ بحَل َأنح َأاَنمَ 
ُس و َخ، أَ كعات  الُث َر أو ثَ  واحدة   كعة  َر  :ترَ الوَ  وصالةُ 

 ةَ رَ شح ، أو إحدى عَ سُع ركعات  أو تَ  بُع ركعات،  ، أو سَ ركعات  
 ك.ن ذلَ مَ  كثرَ ، أو أَ كعةً َر 

 :كَ بذلَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َعنح  السنةُ  تَ عَ وَّ ن َ وقد ت َ 
 اّلِلَُّ  َعاَئَشَة َرَضيَ  َسأَلحتُ : َقالَ  قَ يحس   َأَب  بحنَ  هللاَ  َعبحدَ  فَعنح 

َها :  : َبَكمح َكاَن َرُسوُل هللَا َعن ح رحَبع  َكاَن يُوتَُر بََ »يُوتَُر ؟ َقاَلتح
، َوَعشح  ، َومَثَان  َوَثاَلث  ، َوَست   َوَثاَلث  ، َوَلَح َيُكنح ر  َوَثاَلث   َوَثاَلث 

َرةَ  ثَ َر َمنح َثاَلَث َعشح ، َواَل بََكح  .(2)«يُوتَُر َبَن حَقَص َمنح َسبحع 
الحَوت حُر َحق ، َفَمنح : » النََّبُ  َقالَ : َقالَ  أَيُوَب  َأَب  َعنح و  

، َوَمنح َأَحبَّ َأنح يُوتََر بَثَ  ث  اَل َأَحبَّ َأنح يُوتََر َِبَمحس  فَ لحُيوتَرح

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه أمحد وأبوداود.(  2)
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، َوَمنح َأَحبَّ َأنح يُوتََر َبَواَحَدة  فَ لحُيوتَرح َِبَا، َومَ  نح َغَلَبهُ َذَلَك فَ لحُيوتَرح
 .(1)«فَ لحُيوَمئح َإُيَاءً 

 .جرَ لفَ ا قتَ وَ  ولَ خُ إىل دُ  شاءَ العَ  صالةَ  ها: ما بنيَ قتُ ووَ 
َرَة ب ن أَ فعَ  اَلًة، صَ َإنَّ هللاَ زَادَُكمح : »قَالَ   النََّبَّ  َأنَّ  َبصح

َ َصاَلَة الحَعَشاَء َإىَل َصاَل  َة َوَهَي الحَوت حُر، َفَصُلوَها َفيَما َبنيح
رَ   .(2)«الحَفجح
َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنح و  تَ َر َمنح كُ : »َقاَلتح  َعن ح لَ  اللَّيحَل َقدح َأوح

َسَطَه، َوآَخرََه، َفان حت َ  َرُسوُل هللَا  ى َوت حرُُه هَ َمنح َأوََّل اللَّيحَل، َوَأوح
 .(3)«َإىَل السََّحرَ 

،  هُ آخرَ  ظَ يقَ ستَ  يَ ال نح أَ  يَ شَ خَ  نح مَ لَ  ترَ الوَ  يلُ عجَ تَ  بُ حَ ستَ ويُ 
 ،هُ آخرَ  ظُ ستيقَ يَ  هُ نَّ أ   هَ ن َ على ظَ  بَ لَ غَ  نح مَ لَ  هُ خريُ تَ  بُ حَ ستَ كما يُ 

َمنح َخاَف َأنح اَل : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، َجاَبر   َعنح ف
َم آَخَرُه وَم َمنح آَخَر اللَّيحَل فَ لحُيوتَرح َأوََّلُه، َوَمنح َطَمَع َأنح يَ ُقو يَ قُ 

                                                           

 رواه ابن حبان والطباين.(  1)
 رواه أمحد.(  2)
 متفق عليه.(  3)
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ُهوَدة ، َوذَ  َلَك فَ لحُيوتَرح آَخَر اللَّيحَل، َفَإنَّ َصاَلَة آَخَر اللَّيحَل َمشح
 .(1)«أَفحَضلُ 
ُه يف وَ صَ  الليلَ  نَ مَ  هَ ترَ ن وَ عَ  انمَ  نح ومَ  عاً،  فح حى شَ لضُ ا قتَ ال 
طَّابَ  بحنَ  ُعَمرَ فَ َعن  َمنح اَنَم : » هللاَ  َرُسولُ  قَالَ : َقالَ   اخلَح

َ َصاَلَة الح  ء  َمنحُه، فَ َقَرأَُه َفيَما َبنيح َر، َعنح َحزحَبَه، َأوح َعنح َشيح َفجح
َا قَ َرأَُه َمَن اللَّيحلَ  َر، ُكَتَب َلُه َكَأَّنَّ  .(2)«َوَصاَلَة الُظهح

َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنح و  َإَذا   النََّبُ وََكانَ : »َقاَلتح  َعن ح
عَ  َرَة رَكح ، َصلَّى َمَن الن ََّهاَر ثَنحيَتح َعشح  .(3)«ةً َغَلَبُه نَ وحم  َأوح َمَرض 

 قُ رَّةَ  بحنَ  ُمَعاَويَةَ  نح ، فعَ جرَ الفَ  الةَ صَ  قبلَ  هُ قضيَ يَ  نح أَ  وزُ ويَُ 
،  ََجاَء َرُجل  َإىَل النََّبَ  َقال :  ََرُسوَل اّلِلََّ َإين َ فَ َقاَل: ي  

ُت َوَلَح أُوتَرح فَ َقاَل:  َا الحَوت حُر اَبللَّيحلَ »َأصحَبحح ، ُثَّ َقاَل: َي َرُسوَل «َإَّنَّ
، فَ َقاَل:  ُت َوَلَح أُوتَرح ، َإين َ َأصحَبحح َا»اّلِلََّ : ، ُثَّ َقالَ «الحَوت حُر اَبللَّيحلَ  َإَّنَّ

، َقا ُت َوَلَح أُوتَرح تَرح »رَّاَبَعَة: َل: يف الثَّالََثَة َأَو الَإين َ َأصحَبحح   .(4)«َفَأوح
                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 رواه مسلم.(  2)
 رواه مسلم. ( 3)
 رواه الطباين وغريه.(  4)
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 الفجرَ  خولَ دُ  دَ عبَ  ترَ ى الوَ ضَ قَ  نح فمَ  ناءً على هذا احلديثَ وبَ 
 فعاً شَ  الً امَ كَ   اهُ ضَ ى قَ حَ الضُ  تَ قح وَ  اهُ ضَ قَ  نح ، ومَ احدةً وَ  كعةً َر  اهُ ضَ قَ 

 تعاىل. هللاَ  عندَ  ، والعلمُ فضلُ وهذا أَ 
 ترَ ن الوَ م خريةَ األَ  الثالثَ  يف الركعاتَ  قرأُ يَ  وكان النُب 

 هُ نح عَ  تَ بَ وث َ  ،اإلخالصَ  ورةَ ، وسُ الكافرونَ  ورةَ األعلى، وسُ  ورةَ سُ بَ 
 .اسع  يف هذا وَ  مرُ ، فاألَ لكَ ذَ  ريَ غَ  أَ رَ ق َ  هُ نَّ أَ 

ُعوُذ َبَرَضاَك َمنح  أَ اللَُّهمَّ َإين َ : »َوتحرَهَ  آَخرَ  يف  يَ ُقولُ   َكانَ و 
َصي َوَبَُعاَفاَتَك َمنح ُعُقوبََتَك، َوَأُعوذُ َبَك َمنحَك اَل َطَك، خَ سَ   ُأحح

 .(1)«ثَ َناًء َعَليحَك، أَنحَت َكَما أَث حنَ يحَت َعَلى نَ فحَسكَ 
لحَمَلَك ُسبحَحاَن ا»َإَذا َسلََّم َمَن الحَوتحَر َقاَل:  وكان النُب 

 .(2)يرفعه.و  َثاَلَث َمرَّات  ُيُد صوَتُه يف الثالثة« الحُقُدوسَ 
يلة  تَر يف لَ الوَ  رُ َتكرا ا املمنوعُ َّنَّ ، وإَ ترَ الوَ  بعدَ  الصالةُ  وزُ وَتَ 

َلة  : »النََّبَ   قولَ ، لَ احدة  وَ   .(3)«اَل َوت حرَاَن يف لَي ح
                                                           

 .أمحد وأبو داود وابن ماجه والن سائيرواه (  1)
 وغريمها. أبو داود والن سائيرواه (  2)
 أبو داود والرتمذي والن سائي.رواه (  3)
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ماً، لح ان عَ دح ، وزَ ناتَ مح لَّ ا عَ نا بَ نا، وانفعح نفعُ نا ما يَ اللهم عل مح 
 م.ل  وسَ  هَ بَ حح وصَ  هَ وعلى آلَ  على حمم د   لَ  اللهمَّ وصَ 

 
 

* * * 
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 عشرَ  الثالثَ  درسُ ال
 رمضانَ  قنوتُ 

، األمنيَ  هَ سولَ ى رَ علَ  مَ وسلَّ  ى هللاُ ، وصلَّ العاملنيَ  ربَ  هللَ  احلمدُ 
 : ا بعدُ ، أمَّ أمجعنيَ  هَ حبَ وصَ  هَ وعلى آلَ 

 ء  يف شي تَ نَ ق َ  أَنَّهُ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َعنح  دح رَ َل يَ  :فاضلُ ها األَ أيُ 
رجو أن يَ  ليال   ثالثَ  هَ ى بصحابَ لَّ ، وقد صَ مضانَ رَ  ترَ ن وَ مَ 

 يامُ م قَ يهَ علَ  ضَ فرَ يُ  أنح  شيةَ خَ  الصالةَ  كَ رَ ت َ  ، ثَّ القدرَ  ليلةُ  تكونَ 
،  لصحابةَ ا عنَ  آاثر   العلماءَ  عندَ  فيهَ  دُ ا املعتمَ َّنَّ ، وإَ رمضانَ 
يف  ضانَ م رَ يف قنتونَ م كانوا يَ ها على أنَّ لَ مَ يف ُمُ  ة  الَّ وهي دَ 

 . رُ معُ  تَ نَ ن ق َ مَ  ، وأولُ هرَ من الشَّ  اآلخرَ  صفَ الن َ 
رَ  يف  الحُقُنوتُ : َلَعطَاء   "قُ لحتُ : ُجَريحج   قال ابنُ   َرَمَضاَن، َشهح

: َقالَ  َأمجحََع؟ اآلَخرَ  النَ صحفَ : قُ لحتُ  قَ َنَت، َمنح  َأوَّلُ  ُعَمرُ : َقالَ 
 .(1)"نَ َعمح 

 د  َعبح  بحنُ  الرَّمححَنَ  بحدُ عَ  َقالَ ، كوعَ الُر  نَ مَ  الرفعَ  ون بعدَ قنتُ وا يَ وكانُ 
 الحَكَفَرةَ  َقاَتلَ  اللَُّهمَّ : النَ صحفَ  يف  الحَكَفَرةَ  يَ لحَعُنونَ  وََكانُوا : "الحَقارَئ

                                                           

 رواه ابن أب شيبة.(  1)
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بُونَ  َسَبيَلكَ  َعنح  َيُصُدونَ  الََّذينَ   يَُكبَ ُ  ُثَّ  ... َلَك،ُرسُ  َوُيَكذَ 
َوي  .(1)"َساَجًدا َويَ هح
 نوتُ ا قُ مَّ إَ  :يف القنوتَ  تُ ابَ فالثَّ  :نوتَ هذا القُ  ةُ ا صفأمَّ 
 . الصََّحابَةَ ، وإما قنوت  احَلَسنَ 
: َعلََّمَن  له، قال ب النَّ  يمَ علَ ن تَ مَ  سنَ احلَ  نوتُ وقُ 

َدين »َكَلَمات  أَُقوُلُنَّ يف قُ ُنوَت الحَوتحَر:   َرُسوُل اّلِلََّ  اللَُّهمَّ اهح
يَمنح تَ َولَّيحَت، َوَعاَفَن َفيَمنح َعافَ يحَت، َوتَ َولََّن فَ  َفيَمنح َهَديحَت،

قحَضي َوال َواَبرَكح يل َفيَما َأعحطَيحَت، َوَقَن َشرَّ َما َقَضيحَت، َفَإنََّك ت َ 
َت َرب ََّنا  يُ قحَضى َعَليحَك، َإنَُّه اَل َيَذُل َمنح َوالَيحَت تَ َبارَكح

 .(2)«َوتَ َعالَيحتَ 
 الَ قَ مضان ن رَ مَ  صفَ في الن َ ف الصحابةَ  نوتُ ا قُ وأمَّ 

لحَكَفَرَة يف النَ صحَف: : "وََكانُوا يَ لحَعُنوَن االحَقارَئ َعبحد   بحنُ  َعبحُدالرَّمححَنَ 
بُوَن ُرُسَلَك، اللَُّهمَّ َقاَتَل الحَكَفَرةَ الََّذيَن َيُصُدوَن َعنح َسَبيَلَك َوُيَكذ َ 

َمُنوَن َبَوعحَدَك، َوخَ  َ َكَلَمَتَهمح، َوأَلح َواَل يُ ؤح َق يف قُ ُلوَِبَُم اَلفح َبنيح
                                                           

 (  رواه ابن خزُية.1)
 رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة وغريهم.(  2)
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، ُثَّ يُ  قَ  َزَك َوَعَذاَبَك، َإَلَه احلَح َصلَ ي َعَلى الُرعحَب، َوأَلحَق َعَليحَهمح رَجح
َتطَاَع َمنح َخريح ، ُثَّ َيسح النََّبَ   َلَمنَي َبَا اسح ُعو لَلحُمسح تَ غحَفُر ، َوَيدح

َمَننَي َقاَل: َو  ، َوَصاَلتََه الحَكَفَرةَ  هَإَذا فَ رََغ َمنح َلعحنَ  َكاَن يَ ُقولُ لَلحُمؤح
أَ  َمَناَت، َوَمسح َمَننَي َوالحُمؤح َتغحَفارََه لَلحُمؤح لََتَه: اللَُّهمَّ َعَلى النََّبَ ، َواسح
َعى َوََنحفَ  ُجُد، َوَإلَيحَك َنسح َك نَ عحُبُد، َوَلَك ُنَصلَ ي َوَنسح ُد، َونَ رحُجو َإيَّ

، َإنَّ َعَذاَبَك َلَمنح َعاَرمححَ  دَّ َديحَت َتَك َرب ََّنا، َوََنَاُف َعَذاَبَك اجلَح
َوي َساَجًدا"  . (1)ُملحَحق ، ُثَّ ُيَكبَ ُ َويَ هح

وهو  حلاجةَ ا عاءَ دُ  نيَ بَ  مضانَ رَ  نوتَ يف قُ  معونَ فكانوا يَ 
 .  امَ العَ  ترَ لوَ ا دعاءَ  ، وبنيَ نيَ املسلمَ  وحاجةَ  ابلنوازلَ  ق  ل َ عَ ت َ مُ 

ُ عَ ت َ ال ي َ  ولكنح  هللا:  هُ مَحَ رَ  ، قال النوويُ عاءُ هذا الدُ  نيَّ
ُهورُ  الصََّحيحُ " ُهورُ  َبهَ  َقَطعَ  الََّذي الحَمشح ُمح ُ  اَل  نَّهُ أَ  اجلح  َبلح  تَ تَ َعنيَّ

 .(2)"ُدَعاء   َبُكل َ  حَيحُصلُ 

                                                           

 واه ابن خزُية.(  ر 1)
 (.3/497اجملموع )(  2)
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 هللاُ  يَ َرضَ  هَ َصَحابَتَ  علَ ، وفَ النََّبَ   عليمَ ن تَ مَ  تَ بَ ما ث َ  ولكنح 
ُهمح  ، الثابتةَ  بويةَ لنَّ ا ألدعيةَ ابَ  دعوَ يَ  نح  أَ وىَل فاألَ  ادَ زَ  وىل، وإنح أَ  َعن ح

 .لَ لَ الزَّ  نَ مَ  صمة  يها عَ ، وفَ مَ لَ الكَ  وامعَ ن جَ ي مَ هَ فَ 
 فعَ رَ  فةَ صَ  يف نةُ ، والسُ مضانَ رَ  نوتَ يف قُ  هرُ اجلَ  اجحُ رَّ وال
ا ما ممَّ طونَ بُ  علَ يَ ، و يهَ فَّ ي كَ اعَ الدَّ  مَّ ضُ يَ  نح : أَ عاءَ يف الدُ  اليدينَ 

 .هُ جهَ ي وَ لَ يَ 
وال  يهَ دَ ي يَ ملصل َ ا لُ ، يُنزَ عاءَ والدُ  دَ اليَ  فعَ ن رَ مَ  االنتهاءَ  وبعدَ 

حُ  َفَأمَّا" :هللاُ  رمحهُ  يُ قَ هَ ي ح ، قال الب َ هُ جهَ ا وَ مَ ِبَ  حُ سَ ُيَ   الحَيَديحنَ  َمسح
هَ   َمنَ  َأَحد   َعنح  َفظُهُ َأحح  فَ َلسحتُ  الُدَعاَء، َمنَ  الحَفَراغَ  َعنحدَ  اَبلحَوجح
 هُ محعبدالسالم رَ  بنُ  زُ وقال العَ . (1)"الحُقُنوتَ  ُدَعاءَ  يف  السََّلفَ 

َعُلهُ  َواَل : "هللاُ   .(2)"َجاَهل   إالَّ  يَ فح
 عزَّ  على هللاَ  اءَ نوالثَّ  مدَ ابحلَ  القنوتَ  عاءَ دُ  اءُ ابتدَ  عُ شرَ وال يُ 

 .باشرةً مُ  القنوتَ  عاءَ دُ بَ  أُ بدَ َّنا يُ ، وإَ لَّ وجَ 
يف  نوتَ لقُ ا طالةَ إَ  اهةَ رَ على كَ  هللاُ  مُ هُ محَ رَ  لماءُ العُ  قَ واتفَ 
ُِ شقَ ، واإلَ القنوتَ  طالةُ إَ  إَ طاخلَ  نَ مَ ، فاجلماعةَ   الناسَ  على ا

                                                           

 (.2/270السنن الكبى )(  1)
 (.47الفتاوى ص)(  2)
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 ن األنبياءَ عَ  تح رَ اليت ذُكَ  القرآنَ  دعيةَ أَ  لَ مَّ تََ  نح ، ومَ قوفَ الوُ  ولَ بطُ 
 .ريةً صَ ها قَ دُ يََ  نةَ يف السُ  اردةُ وكذا الوَ  احلنيَ ن الصَّ عَ  تح وذُكرَ 

رََمةَ  نح فعَ ، يهَ فَ  جعَ السَّ  كثرةُ   عاءَ الدُ  اتَ الفَ مُ  نح ومَ   ابحنَ  َأنَّ  َعكح
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   َع َمَن الُدَعاَء ه: "َفانحظَُر السَّجح لَ  قالَ  َعن ح

ُت َرُسوَل اّلِلََّ  َتَنبحُه، َفَإّنَ  َعَهدح َحابَُه  َفاجح َعُلونَ َوَأصح َإالَّ  اَل يَ فح
َتَناَب" َعُلوَن َإالَّ َذَلَك ااَلجح  .(1)َذَلَك. يَ عحىَن اَل يَ فح

  هُ يلُ رتَ ، وتَ عاءَ يف الد نيُ لحَ التَّ  يضاً أَ  ةَ هم  مُ  ال املخالفاتَ  نَ ومَ 
لَيحَس َمنَّا : »ه لُ : "قو هللاُ  هُ رمحَ  تيميةَ  ، قال ابنُ رآنَ القُ  يلَ كرتتَ 

َتَضي« لحُقرحآنَ َمنح َلَح يَ تَ َغنَّ ابَ  ُروع الت ََّغنَ   َأن يَ قح  اَبلحُقرحآنَ  ُهوَ  الحَمشح
َهَ  ىنَّ غَ ت َ  نح مَ  َوَأنَّ  ُموم فَ ُهوَ  َبَغريح َانَ  : "أنَّ هللاُ  هُ محَ ر  رَ كَ "، وذَ َمذح َحلح  األح
َدثَهُ  ممَّا الصََّلَواتَ  يف   .(2)"َهمح َدينَ  يف  النََّصاَرى َأحح

 ََتحرَيرَ  أََرى الو : "هللاُ  هُ محَ رَ  فيُ احلن المامَ  بنُ ا الكمالُ  وقالَ 
َعُلهُ  َكَما  الُدَعاءَ  يف  الن ََّغمَ  ُدرُ  الزََّمانَ  َذاهَ  يف  الحُقرَّاءُ  يَ فح  مَ َفهَ  ممَّنح  َيصح
رَ  َلوح  َفَإنَّهُ  َلَعب   نَ وحعُ  َإالَّ  َذَلكَ  َوَما َوالُسَؤاَل، الُدَعاءَ  َمعحىَن   يف  ُقدَ 

رَيرَ  َبهُ َوطَلَ  ُسَؤاَلهُ  َأدَّى َمَلك   َمنح  اَجة  حَ  َساَئلُ  الشَّاَهدَ   مَ الن َّغَ  بََتحح
                                                           

 رواه البخاري.(  1)
 (.28/611، 1/291ُمموع الفتاوى )(  2)
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َفحَض، الرَّفحعَ  َمنَ  َفيهَ   لحبَ تَّةَ أَ  ُنَسبَ  َكالت ََّغنَ    عَ يجَ والرَتح  َوالتَّطحرَيبَ  َواخلح
رَيَةَ  َقصحدَ  َإىَل  َاَجةَ ا طََلبَ  َمَقامُ  َإذح ؛ َواللََّعبَ  الُسخح  اَل  التََّضرُعُ  حلح
 .(1)"َغنَ  الت َّ 

، لماً ان عَ دح نا، وزَ تَ مح لَّ ا عَ نا بَ نا، وانفعح عُ نفَ ا يَ نا مَ مح ل َ عَ  مَّ فاللهُ 
 م.ل َ وسَ  هَ حبَ وصَ  هَ وعلى آلَ  على حممد   مَّ اللهُ  وصل َ 
 

* * * 
  

                                                           

 (.1/370فتح القدير )(  1)
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 رَ عشَ  الرابعَ  رسُ د  ال
 اإلحسانِ  شهرُ  مضانُ رَ 

ى، فَ املصطَ  هَ سولَ على رَ  والسالمُ  ى، والصالةُ فَ وكَ  هللَ  احلمدُ 
 :ا بعدُ مَّ ى، أَ اقتفَ  نَ ومَ  هَ حبَ وصَ  هَ وعلى آلَ 

نا يف ، ولَ حسانَ واإلَ  اجلودَ  هرُ شَ  : رمضانُ اضلُ فَ ها األَ أيُ 
ُهَماعَ  اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنَ  َعنَ ، ف َ سوة  أُ  ا نَ رسولَ  َكاَن : »قَالَ  ن ح
َوُد َما يَ  النََّبُ  َوَد النَّاَس اَبخَلريحَ، وََكاَن َأجح وُن يف َرَمَضاَن كُ َأجح

َيُل َعَليحَه السَّاَلُم يَ لحَقاهُ  َيُل، وََكاَن َجبح َلة  يف َحنَي يَ لحَقاُه َجبح  ُكلَّ لَي ح
الُقرحآَن، َفَإَذا َلَقَيُه  َرَمَضاَن، َحّتَّ يَ نحَسَلَخ، يَ عحَرُض َعَليحَه النََّبُ 

َوَد اَبخَلريحَ  َيُل َعَليحَه السَّاَلُم، َكاَن َأجح   .(1)«ُمرحَسَلةَ  َن الر َيَح ال مَ َجبح
َبُح َرُسوُل اّلِلََّ »ويف رواية:  َلَتَه الَّيَت يَ عحَرضُ   فَ ُيصح  َمنح لَي ح

َأُل شَ  َوُد َمَن الر َيَح الحُمرحَسَلَة، اَل ُيسح ًئا َفيَها َما يَ عحَرُض، َوُهَو َأجح ي ح
 .(2)«َإالَّ َأعحطَاهُ 

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه أمحد.(  2)
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 ابحنُ  "َكانَ ، لُ مَ تَ كتَ  الَب َ  الُ ص، وخَ يزدادُ  فيهَ  اخلريُ  ؛مضانُ فرَ 
َا َرَمَضاُن َقاَل: َدَخلَ  َإَذا َشَهاب    َوَإطحَعامُ  لحُقرحآَن،ا َتاَلَوةُ  ُهوَ  َفَإَّنَّ
 .(1)" الطََّعامَ 

َُهَن َ  َخاَلد   بحنَ  َزيحدَ  َعنح  ويف احلديث  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، اجلح
رََه، َغريحَ أَ َمنح َفطََّر َصاَئًما َكاَن لَ : » اّلِلََّ  ُقُص هُ َمثحُل َأجح نَّهُ اَل يَ ن ح

ًئا َر الصَّائََم َشي ح  .(2)«َمنح َأجح
 نةَ السُ  ، وعلى هذهَ يف رمضانَ  طعامَ على اإلَ  وهذا حث  

 َأَب  بنُ  دُ َفَكاَن مَحَّا"، األزمانَ  ر َ على مَ  حسانَ اإلَ  هلُ أَ  سَ افَ نَ ت َ 
َ  انَ َرَمضَ  يف  يَ وحم   ُكلَّ   يُ َفطَ رُ  ُسَليحَمانَ   َكانَ   َفَإَذا َإنحَساانً، ََخحَسنيح

َلةُ   الَعيحدَ  بَ عحدَ  يُ عحَطيحَهم َكانَ   َوأَنَّهُ  ،ثَ وحابً  ثَ وحابً  َكَساُهم  الَفطحَر، لَي ح
" ماَئةَ  َواَحد   َلُكل َ   .(3)َدرحَهم 
ُودَ  لز ََيَدةَ ا لَلرَُّجلَ  "َوُأَحبُ رمحه هللا:  الشَّاَفَعيُ  َقالَ    يف  اَبجلح
رَ   يهَ فَ  النَّاسَ  َوحَلَاَجةَ  - أي ابلرسولَ  - َبهَ  اقحَتَداءً  َرَمَضانَ  َشهح

                                                           

 (.318لطائف املعارف ص)(، و 6/111(  التمهيد البن عبدالب )1)
 رواه أمحد، والرتمذي، وابن ماجه.(  2)
 (.238، 5/234سري أعالم النبالء )(  انظر 3)
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ُهمح  َكَثري    َولََتَشاُغلَ  َمَصاحَلََهمح  إىَل   َعنح  َوالصَّاَلةَ  وحمَ اَبلصَّ  َمن ح
 .(1)"َمَكاَسَبَهمح 

َ وبَ   شهر   مضانُ ، فرَ ظيم  عَ  ب  ناسُ تَ  عامَ الطَّ  طعامَ وإَ  يامَ الص َ  نيح
 ، وهللاُ النارَ  نَ مَ  تقَ والعَ  غفرةَ مَ  وال محةَ ابلرَّ  هَ بادَ على عَ  يهَ فَ  هللاُ  ودُ يَ 

ُ : » الَ ، كما قَ الرمحاءَ  هَ بادَ ن عَ مَ  رحمُ تعاىل يَ  َا يَ رحَحُم اّلِلَّ َوَإَّنَّ
 عليهَ  هللاُ  ، جادَ هللاَ  على عبادَ  ن جادَ ، فمَ (2)«منح َعَباَدَه الُرمَحَاءَ 

 .العملَ  ن جنسَ مَ  ، واجلزاءُ والفضلَ  ابلعطاءَ 
 وجباتَ ن مُ مَ  قةَ دوالصَّ  يامَ الص َ  نيَ بَ  معَ اجلَ  نَّ : أَ ن ذلكَ ومَ 
َإنَّ » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، َعَلي    ديثَ ، كما يف حَ اجلنةَ 

َنََّة َلُغَرًفا، يُ َرى ظُُهورَُها َمنح ُبطُوَنَا، َوبُطُوُنَا مَ  « نح ظُُهورََهايف اجلح
، َلَمنح َهَي؟ َقالَ ، فَ َقاَم َأعحرَاَب   َهَي َلَمنح »: ، فَ َقاَل: َي َرُسوَل اّلِلََّ

 اَبللَّيحَل َقاَل طَيَ َب الحَكاَلَم، َوَأطحَعَم الطََّعاَم، َوأََداَم الصَ َياَم، َوَقاَم ّلِلََّ 

                                                           

 (.3/479احلاوي الكبري )(  1)
 متفق عليه.(  2)
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، مضانَ يف رَ  كونُ ها تَ لُ كُ   صالُ اخلَ  ، وهذهَ (1)«َوالنَّاُس نََيام  
، الكالمَ  يبُ طَ و  والصدقةُ  والقيامُ  الصيامُ  :للمؤمنَ  يهَ فَ  عُ مَ جتَ فيَ 
 .(2) والرفثَ  اللغوَ  عنَ  الصائمُ  يهَ ى فَ نهَ يُ  هُ نَّ فإَ 

 لَ جح ألَ  يامُ الص َ  ضَ رَ  فُ يتقوى الالتَّ  صالَ ن خَ مَ  ةُ والصدقَ  
 ها.صيلَ َتَ 

عليكم،  قح نفَ ا يُ و قُ فَ نح م، وأَ كُ لَ  كح بارَ يُ  ها الصائمونَ وا أيُ ودُ فجُ 
: قولُ يَ   بوذر  أ كانَ   م،كُ ب َ رَ  عندَ  وهُ دُ َتَ خرياً م كنفسَ موا ألَ د َ وقَ 
 يف  َصُلوا َشَفيق ، َعَليحُكمح  َإين َ  اَنَصح ، َلُكمح  َإين َ  النَّاسُ  أَيُ َها يَ "

َشةَ  اللَّيحلَ  ظُلحَمةَ   ،الُنُشورَ  يَ وحمَ  حَلَر َ  ُدن حَياال يف  َوُصوُموا الحُقُبوَر، َلَوحح
ُقوا  َإين َ  اَنَصح ، َلُكمح  َإين َ  النَّاسُ  أَيُ َها يَ  َعَسري ، يَ وحم   َمَاَفةَ  َوَتَصدَّ

 .(3)"َشَفيق   َعَليحُكمح 

                                                           

 رواه ابن خزُية، وأبوداود يف البعث، وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب.(  1)
 (.312 – 311انظر لطائف املعارف ص)(  2)
 رواه أمحد يف الزهد.(  3)
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 هلَ ن أَ نا مَ علَ يَ  نح وأَ  ،ري  خَ  ل َ كُ ا لَ نَ قَ وف َ يُ  نح تعاىل أَ  هللاَ  فنسألُ 
 .الوكيلُ  عمَ نَ نا و سبُ ، وهو حَ فيل  كَ   يل  مجَ  ل َ كُ بَ  هُ نَّ ، إَ ريَ اخلَ 

 

* * * 
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 عشرَ  امسَ اخل درسُ ال
 الصالةَ  الصالةَ 

 هَ لى آلَ ، وعهللاَ  على رسولُ  والسالمُ  ، والصالةُ هللَ  احلمدُ 
 :ا بعدُ ، أمَّ االهُ ن وَ ومَ  هَ وصحبَ 
 ركانَ ن أمَ  كن  عن ُر  اليومَ  رسُ : دَ لُ فاضَ األَ  خوةُ ها اإلَ أيُ 

 َعنح ف، للمةَ   هللاَ  وصاي رسولَ  رَ آخَ ، عن العظيمةَ  اإلسالمَ 
َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َسَلَمةَ  أُم َ   َصيََّة : "َكاَن َمنح آَخَر وَ َقاَلتح  َعن ح

َاُنُكمح : »َرُسوَل هللَا  َحّتَّ  «الصَّاَلَة الصَّاَلَة، َوَما َمَلَكتح أُيح
رََه، َوَما يََفي َجَعَل َنَبُ هللاَ  َلُجَها يف َصدح  .(1) َِبَا َلَسانُُه"ضُ يُ َلجح

َرأحُس اأَلمحَر » : الَ ، قَ صية  وَ  عظمُ ، وأَ ية  ص َ وَ  رُ آخَ  هذهَ 
اَلُم، َوَعُموُدُه الصَّاَلُة، َوَذرحَوُة َسَناَمَه اجَلَهادُ   .(2)«اإَلسح

                                                           

 رواه أمحد.(  1)
 رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه.(  2)
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َم الَقَياَمَة مَ » : الَ قَ و  نح َإنَّ أَوََّل َما حُيَاَسُب بََه الَعبحُد يَ وح
َسَدتح فَ َقدح َعَمَلَه َصالَتُُه، َفَإنح َصُلَحتح فَ َقدح أَف حَلَح َوَأْنحََح، َوَإنح فَ 

 .(1)«َخاَب َوَخَسرَ 
 عليهَ  بُ اسَ ا حيُ مَ  لُ وَّ ، وأَ هُ ودُ مُ وعَ  سالمَ اإلَ  ركنُ  فالصالةُ 

 حُ لَ فويُ  عمالُ األَ  حُ صلُ ها تَ صالحَ م، وبَ عمالَ ن أَ مَ  الناسُ 
 .رُ سَ ويَ  سانُ اإلن يبُ ويََ  عمالُ األَ  دُ فسُ ها تَ سادَ فَ ، وبَ نسانُ اإلَ 

 فَ ها، وضاعَ رَ دح قَ  هللاُ  عَ فَ ، رَ ةَ نزلَ مَ  لا ِبذهَ  الةُ الصَّ  تح وملا كانَ 
 اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل:  اّلِلََّ  َرُسولَ  َموحىَل  ثَ وحاَبنَ  َعنح ها، فأجرَ 
« : َتَقيُموا َوَلنح َُتحُصوا، َواعحَلُموا َأنَّ َخريحَ َأعحَماَلُكُم اسح

 .(2)«الصَّاَلةُ 
َمنح : »َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   َعفَّانَ  بحنَ  ُعثحَمانَ  َعنح و 

َنَّةَ  ُتوب  َواَجب  َدَخَل اجلح  .(3)«َعَلَم َأنَّ الصَّالَة َحق  َمكح

                                                           

 رواه أمحد والرتمذي وغريمها.(  1)
 رواه أمحد وابن ماجه وغريمها.(  2)
 رواه أبويعلى واحلاكم.(  3)
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 :يَ ُقولُ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َسََعَ  أَنَّهُ  الصَّاَمَت  بحنَ  ُعَباَدةَ  وَعنح 
ُ َلهُ َِبَا حَ » َدةً َإالَّ َكَتَب اّلِلَّ ُجُد ّلِلَََّ َسجح َوحَمَا َسَنًة، َما َمنح َعبحد  َيسح

َثُروا َمنَ  َتكح  .(1)«الُسُجودَ  َعنحُه َِبَا َسيَ َئًة، َوَرَفَع َلُه َِبَا َدَرَجًة، َفاسح
  وقال 

َ
َأَعنَ  َعَلى نَ فحَسَك فَ » :ةَ نَّ يف اجلَ  هُ تَ قَ راف َ مُ  هُ ألَ سَ  نح مل
 .(2)«َبَكث حَرَة الُسُجودَ 

َبُغ الحوُ : »وقال  َلم  يَ تَ َوضَُّأ فَ ُيسح وَء، ُثَّ يَ ُقوُم ضُ َما َمنح ُمسح
َم َوَلَدتحهُ  طَاَي يف َصاَلتََه فَ يَ عحَلُم َما يَ ُقوُل َإالَّ ان حَفَتَل َكيَ وح  أُُمهُ َمَن اخلَح

 .(3)«لَيحَس َعَليحَه َذنحب  
 َإنَّ ُكلَّ َصاَلة  ََتُطُ : »َقالَ   النََّبَّ  َأنَّ  أَيُوَب  َأَب  َعنح و 

َ َيَدي حَها َمنح َخطَ   .(4)«يَئة  َما َبنيح
 :يَ ُقولُ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َسََعَ  أَنَّهُ  َسَعيد   َأَب  وَعنح 

ُس  » مح نَ َهاالصََّلَواُت اخلَح  : اّلِلََّ  َرُسولُ   َقالَ ثَُ  .«َكفَّارَات  َلَما بَ ي ح
َ َمنحزََلَه َوُمعح »  َتَمَلهَ ََخحَسةُ أَرَأَيحَت َلوح َأنَّ َرُجال َكاَن يَ عحَتَمُل، وََكاَن َبنيح

                                                           

 رواه ابن ماجه.(  1)
 رواه مسلم.(  2)
 رواه احلاكم.(  3)
 رواه أمحد والطباين.(  4)
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ُ، َفَأَصابَ  َار ، َفَإَذا أََتى ُمعحَتَمَلُه َعَمَل َفيَه َما َشاَء اّلِلَّ ُه الحَوَسُخ َأنح
، َفُكلََّما َمرَّ بَنَ َهر  اغحَتَسَل، َما َكاَن َذَلَك يُ بحَقي مَ  ُِ نح َأَو الحَعَر

تَ غحَفرَ ُكلََّما َعَمَل َخَطيَئًة، َفَدعَ   ،َدَرنََه، َفَكَذَلَك الصَّالةُ  ُغَفَر  ا َواسح
َلَها  . (1)«َلُه َما َكاَن قَ ب ح

 مَ لَ عَ ، ومن مل  عَ  ا خريُ نَّ ي أَ ، وهَ الةَ الصَّ  لَ ضائَ فَ  عضُ بَ  فهذهَ 
  النبَّ  قَ افَ نها رَ مَ  رَ كث َ استَ  نَ ، ومَ ةَ نَّ اجلَّ  لَ خَ دَ  اجب  وَ  ق  ا حَ نَّ أَ 

 بُ كتُ ، وتَ يئةً طَ خَ  وحُ ، ومتَ رجةً دَ  عُ رفَ ها تَ في جدةُ ، والسَّ نةَ يف اجلَّ 
 غفوراً مَ   َ رَ يها خَ ف هُ قلبَ  رَ حضَ ها واستَ ضوءَ وُ  سبغَ ن أَ ، ومَ ةً نَ سَ حَ 
طاي، ن خَ يها مَ يدَ  نيَ ا بمَ  طُ َتَُ  صالة   لُ ، وكُ هُ مُ أَ  هُ تح دَ لَ وَ  ومَ يَ كَ   هُ لَ 

َإنَُّكمح » : النََّبُ  َقالَ ، وقد ريطَ فح والت َ  والتهاونَ  أيها املسلمُ  كَ فإيَّ 
َن َربَُّكمح  َن َهَذا الَقَمَر، الَ ُتَضاُموَن يف َسرَتَوح يََتَه، َفَإَن ، َكَما تَ َروح  ُرؤح

َتَطعحُتمح َأنح اَل تُ غحَلُبوا َعَلى َصاَلة  قَ بحَل طُُلوَع الشَّمحسَ  َوقَ بحَل  اسح
 .والعصرَ  يعن الفجرَ  (،2)«ُغُروَِبَا َفاف حَعُلوا

 ب  بَ سَ  نيَ التَ الص نيَ على هاتَ  احملافظةَ  أنَّ على  اللة  دَ  يهَ وهذا فَ 
 َقالَ ، ولذلك املنيَ العَّ  ب َ ىل رَ إَ  رَ ظَ ابلنَّ  مَ عُ ن َ ، والت َّ ةَ نَّ اجلَ  لدخولَ 

                                                           

 األوسط. رواه الطباين يف(  1)
 متفق عليه.(  2)
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َس، وَ » : النََّبُ  ال َلنح يََلَج النَّاَر َأَحد  َصلَّى قَ بحَل طُُلوَع الشَّمح
 .(1)«قَ بحَل ُغُروَِبَا

، ةَ يَّ قَ على البَ  ظُ يحافَ فسُ  الصالتنيَ  نيَ على هاتَ  ظَ افَ ن حَ ومَ 
ِّ ﴿، هَ نتَ وجَ  هَ ب َ محة رَ رَ بَ  يفوزُ وسَ  ِّيَن ُهۡم لََعَ  َصََلت وَن َوٱلَّ ُُ َافِّ ُُ هِّۡم 
ۡكَرُموَن  ٣٤ ئَِّك َفِّ َجنَّ ت  مُّ

ٰٓ ْولَ
ُ
 [.]املعار  ﴾٣٥أ

ت لَ بَ م، وقُ التُ ت صحَ لُ صَ  نح نا مَمَّ علَ يََ  تعاىل أنح  هللاَ  فنسألُ 
 م.ِب َ رَ  وانَ ضرَ وفازوا بَ  م،اِبُ قَ رَ  تح قَ تَ م، وعُ أعمالُ 
 

* * * 
  

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
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 عشرَ  السادسَ  الدرسُ 
 اجلماعةِ  صالةُ 

 مامَ على إَ  والسالمُ  ، والصالةُ العاملنيَ  بَ رَّ  هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ ، أمَّ مجعنيَ أَ  هَ حبَ وصَ  هَ ى آلَ ، وعلَ املرسلنيَ 

 فُ ضاعَ تُ  اليت احلةَ الصَّ  عمالَ األَ  هم َ ن أَ مَ  نَّ إَ : خوةُ ها اإلَ أيُ 
 .ماعةَ يف اجلَ  الصالةَ  :ِبا السيئاتُ  رُ كفَّ وتُ  جورُ ِبا األُ 
هُ  اّلِلَُّ  َرَضيَ  ُعَمرَ  بحنَ  اّلِلََّ  َعبحدَ  َعنح ف   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ  َماَعن ح
رَ » :َقالَ  ُضُل َصاَلَة الَفذَ  َبَسبحع  َوَعشح يَن َصاَلُة اجَلَماَعَة تَ فح

 .(1)«َدَرَجةً 
َمنح َصلَّى ّلِلَََّ : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   أََنس   َعنح و 

َبريََة اأُلوىَل ُكَتبَ  رَُك التَّكح َلُه بَ رَاَءََتَن:  أَرحبََعنَي يَ وحًما يف مَجَاَعة  يُدح
 َِ  .(2)«بَ رَاَءة  َمَن النَّاَر، َوبَ رَاَءة  َمَن النَ َفا

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه أمحد والرتمذي وغريمها.(  2)
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  اّلِلََّ  َرُسولَ  َسََعحتُ : َقالَ  ، َعفَّانَ  بحنَ  ُعثحَمانَ  وَعنح 
َبَغ الحُوُضوَء، ُثَّ َمَشى َإىَل صَ  َمنح » :يَ ُقولُ  ُتوبَة  تَ َوضََّأ َفَأسح اَلة  َمكح

َماَم، ُغَفَر َلُه َذن حُبهُ  َها َمَع اإلحَ  .(1)«َفَصالَّ
َصاَلةُ الرَُّجَل : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  َعنح و 

َماَعَة ُتَضعَُّف َعَلى َصالَتََه َف بَ يحتَ   َوَف ُسوَقَه ََخحًسا هَ َف اجلَح
َسَن الحُوُضوَء، رَيَن َضعحًفا، َوَذَلَك أَنَُّه َإَذا تَ َوضَّأَ َفَأحح ُثَّ َخرََ   َوَعشح
َجَد الَ ُيحرَُجُه َإالَّ الصَّاَلُة، َلَح َيحُط َخطحَوًة َإالَّ رُ  َفَعتح َلُه َإىَل الحَمسح

ى َلَح تَ َزَل الحَمالََئَكُة ، َفَإَذا َصلَّ َِبَا َدَرَجة ، َوُحطَّ َعنحُه َِبَا َخَطيَئة  
ُهمَّ ارحمَححُه. ُتَصلَ ى َعَليحَه َما َداَم َف ُمَصالَُّه اللَُّهمَّ َصلَ  َعَليحَه، اللَّ 

 .(2)«َواَل يَ زَاُل َأَحدُُكمح َف َصاَلة  َما ان حَتَظَر الصَّاَلةَ 
َجَد، َأوح َمنح َغَدا َإىَل ا: »َقالَ   النََّب َ  َعنَ   نهُ وعَ  لحَمسح

َنََّة نُ ُزاًل، ُكلََّما َغَدا، َأوح رَاحَ   .(3)«رَاَح، َأَعدَّ هللاُ َلُه يف اجلح

                                                           

 رواه ابن خزُية.(  1)
 متفق عليه.(  2)
 متفق عليه.(  3)
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َمنح َخرََ  َمنح » :َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   أَُماَمةَ  َأَب  وَعنح 
رًا َإىَل َصالب َ  رُُه َكَأجح يحَتَه ُمَتَطهَ  ُتوبَة  َفَأجح َا َ  الحُمحح ة  َمكح  .(1)«رَمَ َر احلح

َر الحَمشَّاَئنَي يف ظَُلَم اللَّيحَل َإىَل الحَمسَ : »وَقاَل  اَجَد َبشَ 
َم الحَقَياَمةَ   .(2)«اَبلُنوَر التَّامَ  يَ وح

َسَن الحُوُضوَء، ُثَّ : »وَقاَل   أََتى َمنح تَ َوضََّأ يف بَ يحَتَه َفَأحح
َجَد، فَ ُهَو َزائَُر هللَا، َوَحق  َعَلى الح  رََم الزَّائَرَ َمُزوَر أَ الحَمسح  .(3)«نح ُيكح

َرةَ  َأَب  َعنح و  َمنح َصلَّى » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   َبكح
، َفَمنح َأَخَفَر َذمَّةَ  ُ  الُصبحَح يف مَجَاَعة  فَ ُهَو يف َذمََّة اّلِلََّ اّلِلََّ َكبَُّه اّلِلَّ

َههَ   .(4)«يف النَّاَر َلَوجح
 صالةَ  لُ فضُ تَ  اجلماعةَ  صالةَ  أنَّ  فيها: األحاديثُ  فهذهَ 

، الذنوبَ  فرانَ غُ لَ  ب  بَ ا سَ نَّ ، وأَ عفاً ضَ  وعشرينَ  بع  بسَ  املنفردَ 
َِ  النارَ  نَ مَ  اءةَ والبََ   طيئةً خَ  طُ إليها َتَُ  طوة  خُ  كلَّ   ، وأنَّ والنفا

 مَ رَ كيُ  نح أَ  ورَ زُ مَ  لى الع ق  ، وحَ هَ ب َ رَ  زيرةَ لَ  ذاهب   هُ نَّ ، وأَ رجةً دَ  عُ رفُ وتَ 
                                                           

 رواه أبوداود.(  1)
 رواه الطيالسي وأبوداود وابن ماجه.(  2)
 رواه الطباين يف الكبري.(  3)
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ما لَّ كُ    اجلنةَ يف - يافةً ضَ  :أيح  – ل  زُ ن ُ  لهُ  دُ يُ عَ  ذلكَ ، ولَ ائرَ الزَّ 
ي على صل َ تُ  ةَ املالئك نَّ ،  وأَ مَ احملرَ  ا  َ احلَ  جرَ أُ كَ   جر  أُ  هُ ، ولَ بَ هَ ذَ 
، الصالةَ  رَ ظَ تَ ان َ  ما الة  يف صَ  زالُ ، وال يَ يف املسجدَ  امَ ادَ ي مَ ل َ صَ مُ  ال
، ماعةَ اجلَ  جورَ أُ  ضُ عبَ  هَ ، فهذَ هَ وارَ وجَ  هَ هدَ وعَ  هللاَ  ةَ مَّ يف ذَ  هُ نَّ وأَ 
 َإنَّ اّلِلََّ لَيَ عحَجُب َمَن الصَّاَلَة َف » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ  ذلكَ ولَ 

َميعَ   .هاريَ ها وخَ جرَ أَ  ثرةَ ن كَ مَ  ةَ ماعَ يف اجلَ  :. أيح (1)«اجلَح
ُعود   ابحنُ  َقالَ وقد  َغًدا  "َمنح َسرَُّه َأنح يَ لحَقى اّلِلََّ  : َمسح

َلًما، فَ لحُيَحاَفظح َعَلى َهُؤاَلَء الصََّلَواَت َحيحُث يُ َناَدى ِبََ  نَّ، َفَإنَّ ُمسح
ُنَّ مَ  اّلِلََّ َشرََع لََنَبيَ ُكمح  َُدى، َوَإنَّ َدى، َوَلوح الحُ  نح ُسَننَ ُسَنَن الح

ُتمح يف بُ ُيوَتُكمح َكَما ُيَصلَ ي َهَذا الحُمَتَخل َ   يف بَ يحَتَه، فُ أَنَُّكمح َصلَّي ح
ُتمح ُسنََّة نََبيَ ُكمح َلضَ  ُتمح ُسنََّة نََبيَ ُكمح، َوَلوح تَ رَكح َللحُتمح، َوَما َمنح َرُجل  َلرَتَكح

َجد  َمنح َهَذهَ  َسُن الُطُهوَر، ُثَّ يَ عحَمُد َإىَل َمسح  يَ َتَطهَُّر فَ ُيحح
ُ َلهُ َبُكلَ  َخطحَوة   طُوَها َحَسَنًة، َويَ رحفَ ُعُه َيح  الحَمَساَجَد، َإالَّ َكَتَب اّلِلَّ

َها َِبَا َدَرَجًة، َوحَيُُط َعنحُه َِبَا َسيَ َئًة، َوَلَقدح َرأَي حتُ َنا َوَما ي َ  َتَخلَُّف َعن ح

                                                           

 رواه أمحد والطباين.(  1)
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، َوَلَقدح َكاَن الرَُّجُل يُ ؤحَتى َبَه ي ُ  َِ َ َإالَّ ُمَناَفق  َمعحُلوُم النَ َفا َهاَدى َبنيح
" َ  .(1)الرَُّجَلنيح

 .كَ تَ دَ باعَ  نَ سح وحُ  كَ كرَ وشُ  كَ كرَ ا على ذَ نَّ عَ أَ  فاللهمَّ 
 

* * * 
  

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
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 رَ شَ عَ  السابعَ  درسُ ال
 عةِ مُ اجلُ  حكامِ من أَ 

 ريكَ ال شَ  هُ وحدَ  هللاُ  لهَ إَ ال  أنَّ  شهدُ وأَ  ،العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
، املتقنيَ  إمامُ  هُ ورسولُ  هُ حممدًا عبدُ  أنَّ  شهدُ ، وأَ الصاحلنيَ  يلُ وَ  هُ لَ 

 :ا بعدُ مَّ ، أَ عنيَ والتابَ  هَ حبَ وصَ  هَ ى آلَ لَ وعَ  عليهَ  ى هللاُ صلَّ 
 نح أَ  مَ سلَ مُ لح ي لَ نبغَ يَ اليت  حكامَ األَ  هم َ ن أَ مَ  : إنَّ ها اإلخوةُ أيُ 

 .معةَ اجلُ  حكامَ أَ  :هامَ علُ على تَ  صَ رَ حيَ 
ُُمَعةَ  يَ وحمُ ف ُس،ا َعَليحهَ  طََلَعتح  يَ وحم   َخريحُ  وَ هُ  اجلح  ُخَلقَ  َفيهَ  لشَّمح

َنََّة، أُدحَخلَ  َوَفيهَ ، قَُبضَ  َوَفيهَ ، مُ آدَ  رَ َ  َوَفيهَ  اجلح َها ُأخح  تَ ُقومُ  َوَفيهَ ، َمن ح
َم، َسيَ دُ َوُهو  ،السَّاَعةُ  َيَّ  َعنحدَ  َأعحَظمُ  َوُهوَ  ،اّلِلََّ  َعنحدَ  َوَأعحَظُمَها األح

َضحَحى يَ وحمَ  َمنح  اّلِلََّ   َعيًدا اّلِلَُّ  هُ َجَعلَ وقد ، الحَفطحرَ  َويَ وحمَ  األح
َلَمنيَ  َلم   يُ َواَفُقَها اَل  َساَعة   َوَفيهَ ، لَلحُمسح َألُ يَ  ُمسح ًئا اّلِلََّ  سح  َإالَّ  َشي ح

هُ  َأعحطَاهُ  ُمُ  يَ وحمَ  الحَكهحفَ  ُسورَةَ  قَ َرأَ  َمنح و ، َإيَّ َلةَ  َعَة أَوح اجلح ُُمَعَة، لَي ح  اجلح
َنهُ  َفيَما الُنورَ  َمنَ  َلهُ  َأَضاءَ  َ  بَ ي ح  يَ وحمَ  َماتَ  وَمنح الحَعَتيَق،  الحبَ يحتَ  َوَبنيح

ُُمَعةَ  َلةَ  أَوح  اجلح ُُمَعَة َوقَاهُ  لَي ح َنةَ  اّلِلَُّ  اجلح  هَ حكامَ ى بَ تَ ، ومن أَ لَقبحَ ا َفت ح
َنهُ  َما َلهُ  ُغَفرَ  هَ وآدابَ  َ  بَ ي ح ُُمَعَة، َوَبنيح م   َثاَلثَةَ  َيَدةُ َوزَ  اجلح  .َأيَّ
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 هذا اليومَ  ةَ كانَ مَ  مَ ظَ على عَ  لُ دُ ها تَ وغريُ  ضائلُ الفَ  هَ وهذَ 
م هُ صَّ وخَ  سالمَ إلَ ا هلَ على أَ  هَ بَ  هللاُ  امَتَّ  ذلكَ ، ولَ هَ درَ قَ  ةَ فعَ ورَ 
لَ : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ ، هَ بَ  ُُمَعَة َمنح َكاَن قَ ب ح ُ َعَن اجلح َنا، َأَضلَّ اّلِلَّ

َحَ  ، َفَجاَء دَ َفَكاَن لَلحيَ ُهوَد يَ وحُم السَّبحَت، وََكاَن لَلنََّصاَرى يَ وحُم األح
ُُمَعةَ  ُ بََنا فَ َهَدااَن لَيَ وحَم اجلح  .(1)«اّلِلَّ

َيهَ  َمنح  وََكانَ " :هللاُ  هُ مَحَ رَ  مَ القي َ  قال ابنُ   َهَذا تَ عحَظيمُ   َهدح
رَيُفُه، الحيَ وحمَ  َهَ  َعنح  َِبَا َتصُ َيح  َبَعَباَدات   َوََتحَصيُصهُ  َوَتشح  .(2)"َغريح

 :حكامَ واألَ  باداتَ العَ  فمن هذهَ 
 :اعةً مجَ  جرَ الفَ  الةَ على صَ  . احملافظةُ 1
َم أَفحَضُل الصََّلَواَت َعنحَد هللَا َصاَلُة الُصبحَح يَ وح : » الَ قَ 

ُُمَعَة يف مَجَاَعة    .(3)«اجلح

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 (.1/375زاد املعاد )(  2)
 رواه أبونعيم يف احللية والبيهقي يف شعب اإلُيان.(  3)
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  نسانَ واإلَ  سجدةَ  ال يت ورَ سُ يها بَ فَ  قرأَ ن يَ أح  لإلمامَ  بُ تحَ سح ويُ 
 ما.تَ ءَ راقَ  ميُ دَ يُ  كانَ    النبَّ  ، ألنَّ نيَ كاملتَ 
 ةَ عُ مُ اجلُ  يلةَ لَ   ب َ لى النَّ عَ  الةَ الصَّ  نَ مَ  ثارَ كح اإلَ  حبابُ . استَ 2

 :هاومَ يَ و 
سَ  َعنح ف س   بحنَ  َأوح َإنَّ َمنح » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأوح

َثُروا َعَليَّ َمَن الصَّاَلَة فَ  ُُمَعَة، َفَأكح َمُكمح يَ وحَم اجلح  يَه، فََإنَّ أَفحَضَل َأيَّ
 .(1)«َصاَلَتُكمح َمعحُروَضة  َعَليَّ 

 :هاومَ و يَ أَ  ةَ عُ مُ اجلُ  يلةَ لَ  فَ هح الكَ  ورةَ سُ  . قراءةُ 3
رَي َ  َسَعيد   َأَب  َعنح ف ُدح َمنح قَ َرأَ » :َقالَ   النََّبَّ  َأنَّ   اخلح

 َ ُُمَعَة َأَضاَء َلُه َمَن الُنوَر َما َبنيح َف يف يَ وحَم اجلح  ُسورََة الحَكهح
ُُمعَ  َ اجلح  .(2)«َتنيح

ُُمَعَة، َأضَ » ويف رواية: َلَة اجلح َف لَي ح اَء َلُه َمنح قَ َرَأ ُسورََة الحَكهح
َ الحبَ يحَت الحَعَتيقَ  َنُه َوَبنيح  .(3)«َمَن الُنوَر َفيَما بَ ي ح

                                                           

 رواه أمحد وأبوداود والنسائي وابن ماجه.(  1)
 رواه البيهقي والنسائي وغريمها.(  2)
 رواه الدارمي موقوفا.(  3)
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 :يبُ والط َ  واكُ والس َ  سالُ . االغتَ 4
رَي َ  َسَعيد   َأَب  َعنح ف ُدح ُل يَ وحَم : »َقالَ   النََّبَّ  َأنَّ   اخلح ُغسح

، َوَُيَُس َمَن الطَ يَب َما قَ  ، َوَسَواك  ُُمَعَة َعَلى ُكلَ  حُمحَتَلم  َدَر اجلح
 .(1)«َعَليحهَ 
ُمَعَة َإنَّ َهَذا يَ وحم  َجَعَلُه اّلِلَُّ َعيًدا َفَمنح أََتى اجلحُ » : الَ قَ و 

َليحُكمح َوعَ  ،َوَإنح َكاَن َلُه َطيب  فَ لحَيَمسَّ َمنحهُ  ،فَ لحيَ غحَتَسلح 
َواكَ   .(2)«اَبلسَ 

 :يابَ الث َ  نَ حسَ أَ  بسُ . لُ 5
َسَن ثَيَ » : الَ قَ  ُُمَعَة َولََبَس َمنح َأحح اَبَه، َمنح اغحَتَسَل يَ وحَم اجلح

ُُمَعةَ فَ َلمح يَ َتخَ  َِ َوَمسَّ َمنح َطيب  َإنح َكاَن َعنحَدُه، ُثَّ أََتى اجلح طَّ َأعحَنا
ُ َلُه، ُثَّ أَنحَصَت إَ  النَّاَس، ُثَّ َصلَّى َما َكَتبَ  َذا َخرََ  َإَماُمهُ َحّتَّ اّلِلَّ

َ مُجُعَ  نَ َها َوَبنيح رَُغ َمنح َصاَلتََه َكاَنتح َكفَّارًَة َلَما بَ ي ح َتَه الَّيَت يَ فح
َلَها  .(3)«قَ ب ح

                                                           

 مسلم. رواه(  1)
 رواه مالك والشافعي والطباين وغريهم.(  2)
 رواه أمحد وابن ماجه وغريمها.(  3)
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 :ةَ معُ ىل اجلُ إَ  بكريُ . التَّ 6
ُُمعَ َإَذا َكاَن : »َقالَ   النََّب َ  َعنَ  ُهَري حَرةَ  َأَب  فَعنح  َة، يَ وحمُ اجلح

َوَّ  تُ ُبوَن األح َجَد، فَ َيكح َل َوقَ َفَت الحَماَلَئَكُة َعَلى أَب حَواَب الحَمسح
دَ  ُُمَعَة، َكَمَثَل الََّذي يُ هح َر َإىَل اجلح َوََّل، َفَمَثُل الحُمَهجَ  ي َبَدنًَة، َفاألح
َدي َكبحًشا، ُثَّ  َدي بَ َقَرًة، ُثَّ َكالََّذي يُ هح  َكالََّذي ُثَّ َكالََّذي يُ هح

َمامُ  َدي بَ يحَضًة، َفَإَذا َخرََ  اإلحَ َدي َدَجاَجًة، ُثَّ َكالََّذي يُ هح  َوقَ َعَد يُ هح
َر  َتَمُعوَن الذ َكح  .(1)«َعَلى الحَمنحَبَ، َطَووحا ُصُحَفُهمح، َوَجَلُسوا َيسح

ي ط َ وَتََ  اسَ نَّ ال نيَ بَ  فريقَ التَّ  مُ دَ وعَ  ،مامَ اإلَ  نَ مَ  وُ ن ُ . الدُ 7
 :نصاتُ واإلَ  ،ابلصالةَ  غالُ واالنشَ  ،مقاِبَ رَ 

ُُمَعَة، : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ   ََسَُرةَ  فَعنح  ُضُروا اجلح احح
ُُمَعَة َحّتَّ  َماَم، َفَإنَّ الرَُّجَل لَيَ َتَخلَُّف َعَن اجلح  َإنَُّه َوادحنُوا َمَن اإلحَ

َنََّة، َوَإنَُّه َلَمنح  َلَهالَيَ َتَخلَُّف َعَن اجلح  .(2)«َأهح
الَ يَ غحَتَسُل : » النََّبُ  َقالَ : َقالَ  الَفارََسيَ   َسلحَمانَ  وَعنح 

ر ، َوَيدََّهنُ  َتطَاَع َمنح طُهح  َمنح َرُجل  يَ وحَم اجلُُمَعَة، َويَ َتَطهَُّر َما اسح
                                                           

 رواه أمحد وغريه.(  1)
 رواه أمحد وأبوداود.(  2)
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 ُِ َنَه، َأوح َُيَُس َمنح َطيَب بَ يحَتَه، ُثَّ َيحرُُ  َفالَ يُ َفرَ  َ ُدهح ، ُثَّ  َبنيح َ اث حَننيح
َفَر َلُه َما ُيَصلَ ي َما ُكَتَب َلُه، ُثَّ يُ نحَصُت َإَذا َتَكلََّم اإَلَماُم، َإالَّ غُ 

َرى َ اجلُُمَعَة اأُلخح َنُه َوَبنيح  .(1)«بَ ي ح
 نح تعاىل أَ  هللاَ  سألُ ، وأَ ظيمَ العَ  ذا اليومَ هَ  حكامَ أَ  عضُ بَ  هَ هذَ 

 .الَ الصَّ  ملَ والعَ  النافعَ  علينا ابلعلمَ  نَّ ُيَُ 
 

* * * 
  

                                                           

 رواه البخاري.(  1)
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 رَ عشَ  الثامنَ  درسُ ال
 هالتُ نزِ ومَ  الزكاةُ 

إال  لهَ ال إَ  نح أَ  هدُ ش، وأَ يهَ فَ  مباركاً  طيباً  كثرياً   محداً  هللَ  احلمدُ 
ى ، صلَّ هُ ورسولُ  هُ عبدُ  حممداً  نَّ أَ  شهدُ ، وأَ هُ لَ  ريكَ ال شَ  هَ وحدَ  هللاُ 
 :عدُ ا بَ مَّ أَ  ،يماً سلَ م تَ لَّ وسَ  هَ حبَ وصَ  هَ وعلى آلَ  عليهَ  هللاُ 

 ولَ صُ ن أُ صل  مَ أَ و  ،ينَ الد َ  عَ رائَ ن َأعظَم شَ مَ  نَّ الزكاةَ إَ : خوةُ ها اإلَ أيُ 
يف  ابلصالةَ  ونةً قر مَ  تح ، جاءَ ظيمةَ ا العَ ركانَ دية، وركن  من أَ مَّ املَلََّة احمل

فَس وهي تُ زَكَ ي النَّ  ،هاتَ يَّ مه َ يااًن ألَ بَ  الكرميَ  رآنَ القُ  نَ مَ  ديدة  عَ  عَ واضَ مَ 
َِ واألَ  لَ خح من البُ  وَح العطاَء رُ  سانَ ناإلَ  فسَ مَ ي يف نَ نَ ، وت ُ يمةَ مَ الذَّ  خال

؛ مَ احُ َة والتعاوَن والرتََ وَح احملبَّ يُع يف اجملتمَع رُ شَ وتُ  ،والبذَل والتضحيةَ 
ا مَ ، كَ الواحدَ  دَ ُمتمَع اجلس حقيقَ لتَ  ةَ وصلَ مُ  ال العواملَ  هم َ ن أَ مَ  فالزكاةُ 

َمَننَي َف تَ َوادَ َهمح، َوتَ َعاطَُفهَ »: يثَ يف احلد جاءَ  َهمح، َمَثُل الحُمؤح مح، َوتَ رَامحَُ
َسَد ابَ  َتَكى َمنحُه ُعضحو  َتَداَعى َلُه َسائَُر اجلَح َسَد؛ َإَذا اشح لسََّهَر َمَثُل اجلَح

ُمَّى   .(1)«َواحلح

                                                           

 (  متفق عليه.1)
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َِ ذُ ، وتَ اجلنةَ  خولَ دُ  سبابَ ن أَ ا مَ نَّ ا أَ مَ كَ   َعنح ف، انَ اإلُي طعمَ  و
ََخحس  َمنح َجاَء َِبَنَّ َمَع » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ   الدَّرحَداءَ  َأَب 

َنََّة:  ُسهُ  َوَأعحَطى الزََّكاَة طَيَ َبةً  -وذكر منها -َإُيَان  َدَخَل اجلح «. َِبَا نَ فح
َ  َثاَلث  َمنح فَ َعَلُهنَّ فَ َقدح َطَعَم َطعحَم اإَلُيَاَن: َمنح » :واية  ويف رَ  َعَبَد اّلِلَّ

ُ، َوَأعحَطى زََكاَة َمالََه طَيَ َبًة َِبَا ن َ  َدُه َوأَنَُّه اَل َإَلَه َإالَّ اّلِلَّ  .(1) «فحُسهُ َوحح
ما قال تعاىل ، كركة  وبَ  اء  ، وَّنَ وللمالَ  فسَ للنَّ  هارة  طَ  يضاً أَ  وهيَ 

ِّهِّۡم َصَدقَة  ﴿ :سوَلُه بًا رَ ماطَ  ۡمَو ل
َ
ُِّرُهۡم  ُخۡذ مِّۡن أ ِّيهِّم ُتَطهذ

َوتَُزكذ
َِّها  [.103]التوبة: ﴾ب

َمنح أَدَّى زََكاَة َمالََه، فَ َقدح َذَهَب َعنحُه : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َوَقالَ 
 .(2)«َشرُهُ 

َارَي  َما : »يَ ُقولُ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َسََعَ  أَنَّهُ  وعن أب َكبحَشَة اأَلَّنَّ
 .(3)«نَ َقَص َماُل َعبحد  َمنح َصَدَقة  

 تعاىل: ال هللاُ ، قوحسرة   ر  ها شَ عَ ن ح مَ  ا أنَّ مَ ، كَ وبركة   خري   فالزكاةُ 
َۡسََبَّ ﴿ َُ ُ مِّن فَۡضلِّهِۦّ ُهَو َخۡي  َوََل  ََاتَى ُهُم ٱَّللَّ َِّمآ  ِّيَن َيۡبَخلُوَن ب

 اٱلَّ

                                                           

 رواه أمحد وأبوداود والطباين.(  1)
 رواه الطباين.(  2)
 رواه أمحد والرتمذي.(  3)
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َُّهم   َُّهۡمٌۖ َسُيَطوَّ  بَِۚۡ ُهَو َۡشذٞ ل ِّ ل َّ ِّهِۦّ يَۡوَم ٱۡلقَِّي َمةِِّۗ َوَّللِّ َر ُث مِّي ُقوَن َما ََبِّلُواْ ب
َِّما َتۡعَملُوَن َخبِّيٞ  ُ ب ِۗ َوٱَّللَّ ۡرضِّ

َ
َم َو تِّ َوٱۡۡل  ]آل عمران[.﴾ ١٨٠ ٱلسَّ

ُ »:  اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  َعنح و  َمنح آََتُه اّلِلَّ
َع َلهُ َزبَيبَ َتاَن َمااًل، فَ َلمح يُ َؤدَ  زََكاتَهُ ُمثَ َل َلهُ َمالُهُ يَ وحَم الَقَياَمَة ُشَجاًعا أَق حرَ 

زََمتَ يحَه  قَ يحَه  -يَُطوَّقُُه يَ وحَم الَقَياَمَة، ُثَّ َيحُخُذ بََلهح  ُثَّ يَ ُقولُ  -يَ عحَن َبَشدح
ُزَك، ُثَّ َتاَل:  َۡسََبَّ ﴿َأاَن َماُلَك َأاَن َكن ح َُ ِّيَن َيۡبخَ َوََل   ﴾لُونَ ٱلَّ

 .(1)«اآليَةَ 
ِّيَن يَكۡ ﴿ وقال هللا تعاىل: َة َوََل َوٱلَّ َهَب َوٱۡلفِّضَّ وَن ٱلَّ ُ ِنِّ

م   َِّّ
َ
َِّعَذابن أ ُۡهم ب ِّ ِّ فَبَّشذ ََۡم  َعلَۡيَها َفِّ يَ  ٣٤ يُنفُِّقوَنَها َفِّ َسبِّيِِّۚ ٱَّللَّ ُُ ۡوَم 

ُتۡم  َباُهُهۡم وَُجُنوُبُهۡم َوُظُهورُُهۡمٌۖ َه َذا َما َكَِنۡ َِّها جِّ نَارِّ َجَهنََّم َفُتۡكَوى  ب
ُكۡم فَُذوقُواْ  نُفسِّ

َ
وَن ۡلِّ ُ  ]التوبة[. ﴾٣٥َما ُكنُتۡم تَۡكِنِّ

َما َمنح َصاَحَب : » اّلِلََّ  َرُسولُ  قَالَ : َقالَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  َعنح و 
َها َحقََّها، َإالَّ َإَذا َكاَن يَ وحُم الحَقَيامَ  َة، َذَهب  َواَل َفضَّة ، اَل يُ َؤدَ ي َمن ح

َي عَ  َها يف ُصفَ َحتح َلُه َصَفاَئُح َمنح اَنر ، فَُأمحَح َوى َلي ح  اَنَر َجَهنََّم، فَ ُيكح
                                                           

 ليه.متفق ع(  1)
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رُُه، ُكلََّما بَ َرَدتح أَُعيَدتح َلُه، يف ي َ  ُبهُ َوَجَبيُنهُ َوَظهح َدارُُه َِبَا َجن ح وحم  َكاَن َمقح
َ الحَعَباَد، َفرَيَى َسَبي َلُه، َإمَّا َإىَل ََخحَسنَي أَلحَف َسَنة ، َحّتَّ يُ قحَضى َبنيح

َنََّة، َوَإمَّا َإىَل   .(1)« النَّارَ اجلح
 ؤمَ ن شُ ، بل مَ ضةَ ريالفَ  هذهَ  داءَ يف أَ  طَ رَّ ف َ  نح  مَ ل ديد  شَ  عيد  فهذا وَ 

َوَلَح َُيحنَ ُعوا : » اّلِلََّ  َرُسولُ  قَالَ ، ماءَ السَّ  رَ طح قَ  نعُ ا متَ نَّ أَ  اةَ كالز  نعَ مَ 
َوالََمح َإالَّ ُمَنُعوا الحَقطحَر َمَن السََّماَء، َوَلوحاَل   .(2)«لحبَ َهائَُم َلَح ُُيحَطُرواازََكاَة أَمح

 اخلريَ  مَ د َ قَ ، وي ُ هُ بَّ رَ  يعَ طَ ، ويُ ساً فح ِبا ن َ  يبَ طَ يَ  أنح  فعلى املسلمَ 
 .هَ تَ يف آخرَ  زَ فو يَ ، و نياهُ يف دُ  دَ سعَ ، ليَ هَ الَ مَ  رَّ شَ  قيَ تَّ ، وي َ هَ آلخرتَ 

 العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  واحلمدُ 
 

* * * 
  

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه ابن ماجه.(  2)
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 رَ عشَ  عَ التاسِ  درسُ ال
 اةِ الزك مصارفُ 

ذو  ال هللاُ إ ال إلهَ  نح أَ  شهدُ ، وأَ الَ عَ ت َ ال مُ  الكبريَ  هللَ  احلمدُ 
 اجلامعُ  هُ سولُ ور  هللاَ  عبدُ  داً مَّ حمَُ  نَّ أَ  شهدُ ، وأَ فضالَ واإلَ  اإلنعامَ 
 صحب   خريَ  هَ بَ وصح هَ وعلى آلَ  عليهَ  ى هللاُ ، صلَّ صالَ اخلَ  مَ ملكارَ 
 :عدُ ا بَ ، أمَّ وآلَ 

 فُ صرَ تُ  يتال هاتُ اجلَ  : وهيَ الزكاةَ  فَ ارَ مص نَّ : إَ خوةُ ها اإلَ أيُ 
إِّنََّما ﴿ :، فقالَ هَ سَ ا بنفتعاىل بيانَ   هللاُ وىلَّ تَ  قدح ؛ كاةُ ليها الزَّ إَ 

ِّۡلُفَقَرآَِّ َوٱلَۡمَس كِّنيِّ  َدَق ُت ل َوٱۡلَع مِّلِّنَي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِّ  ٱلصَّ
ِّقَابِّ َوٱۡلَغ رِّمِّنَي َوِفِّ  وُبُهۡم َوِفِّ ٱلرذ

بِّيقُلُ ِّ َوٱبۡنِّ ٱلسَّ ِِّۚ  َسبِّيِِّۚ ٱَّللَّ
ُ َعلِّيٌم َحكِّيمٞ  فَرِّيَضة   َِّۗ َوٱَّللَّ َِّن ٱَّللَّ  ]التوبة[. ﴾٦٠ مذ

 :صناف  أَ  انيةُ مثَ  فهؤالءَ 
ال هم إَ ندَ عَ  يسَ لَ  أو الذينَ  ونَ مُ دَ عح مُ  ال مح ؛ وهُ : الفقراءُ األولُ 

 م.  ِبََ  هللاُ  أَ دَ بَ  ذلكَ ، ولَ املساكنيَ  نَ مَ  حاالً  سوأُ ، وهم أَ سريُ اليَ 
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م، فهم هفايتَ كَ   ال يدونَ  م الذينَ ؛ وهُ الثاين: املساكنيُ 
 َرُسولَ  َأنَّ   َرةَ ُهَري ح  َأَب  َعنح يهم، فكفَ ال يَ  هُ ولكنَّ  هم شيء  عندَ 
َكنُي الََّذي َيطُوُف َعَلى النَّاَس ت َ  لَيحَس ال: »َقالَ   اّلِلََّ  ُرُدُه َمسح

َمَتاَن، َوالتَّ  َمُة َوالُلقح َرََتَن، َوَلَكنَ الُلقح َرُة َوالتَّمح َكنُي الََّذي اَل مح  املَسح
ُِ َعَليحَه وَ  َطُن َبَه، فَ يُ َتَصدَّ ُد َغىًن يُ غحَنيَه، َواَل يُ فح َأُل يََ اَل يَ ُقوُم فَ َيسح

 .(1)«النَّاسَ 
 ضرورةَ ال فعَ دَ لَ  يخذانَ  واملسكنيُ  : الفقريُ قال العلماءُ 

 .كاملة    نة  سَ يهم لَ كفَ ون ما يَ عطَ ، فيُ واحلاجةَ 
 نح يها مَ لَ عَ  الية  م وَ لَ  الذينَ  :يها؛ أيلَ عَ  لونَ : العامَ الثالثُ  

: لح قُ وَل ي َ  ﴾َوٱۡلَع مِّلِّنَي َعلَۡيَها﴿ذا قال:، ولَ األمرَ  يل َ وَ  بلَ قَ 
 ا الذينَ باتُ جُ  م، وهُ الية  وَ  لم نوعَ  إىل أنَّ  شارة  فيها، إَ  نيَ لَ العامَ 

ا اِبُ تَّ ها، وكُ هلَ ا يف أَ ونَ مُ قسَ يَ  ها الذينَ امُ سَّ ها، وقُ هلَ ن أَ ا مَ ونَ بُ َيح 
هم تَ الَ مَ عَ  رَ دح قَ ب ن الزكاةَ ون مَ طَ عح عليها ي ُ  لونَ عامَ  هم، فهؤالءَ وَنوُ 

هم لَ مَ عَ لَ  زكاةَ ال م يخذونَ نَّ ، ألَ أم فقراءَ  كانوا أغنياءَ   فيها، سواء  
 هم.تَ اجَ ال حلَ 

                                                           

 متفق عليه.(  1)
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هم على يفَ ألَ تَ لَ  ونَ عطَ يُ  م الذينَ م؛ وهُ لوِبُ قُ  فةُ لَّ : املؤَ الرابعُ 
 تقويةَ لَ  يهَ عطَ نُ  م  ا مسلَ مَّ ه، وإَ سالمُ ى إَ رجَ يُ  افر  ا كَ مَّ ، إَ اإلسالمَ 
عن املسلمني، أو  هَ ر َ شَ  فعَ دَ لَ  يهَ عطَ نُ  ير  ر َ ا شَ مَّ ، وإَ هَ لبَ يف قَ  اإلُيانَ 

 .نيَ مَ سلللمُ  مصلحة   هَ ليفَ يف تَ  كونُ يَ  نح ممَّ  ذلكَ  َنوَ 
ونا لكَ ، وُيَ ليكَ مالتَّ  على سبيلَ  الزكاةَ  ونَ طَ عيُ  األربعةُ  وهؤالءَ 

هم مح لزَ َل يَ  ولَ حلَ ا ثناءَ م يف أَ نهُ مَ  صفُ الوَ  الَ ماً، حّت لو زَ لكاً َتَ مُ 
هم ن استحقاقَ عَ  بََّ عَ  هللاَ  نَّ الاًل لم، ألَ ى حَ بقَ تَ  لح بَ  الزكاةُ  دُ رَ 

َِ  فيدُ الذي يُ  الالمَ  رفَ َِب  َدَق ُت لصَّ إِّنََّما ٱ﴿: ، فقالَ االستحقا
ِّۡلُفَقَرآَِّ َوٱلَۡمَس كِّنيِّ   .﴾َوٱۡلَع مِّلِّنَي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِّ قُلُوُبُهمۡ  ل

: شياءَ أَ  ةَ الثَ ثَ بَ  ها العلماءُ رَ سَّ فَ  قابُ ؛ والر َ قابُ : الر َ اخلامسُ 
 ،هَ تَ مَّ يف ذَ  ة  لَ جَّ ؤَ مُ  مَ راهدَ بَ  هَ دَ ي َ ن سَ مَ  هُ فسَ ى نَ اشرتََ  ب  كاتَ : مُ األولُ 

 الزكاةَ  نَ مَ  يَ رتَُ اشح  لوك  ممَ  ، والثاين: رقيق  هُ دَ يَّ سَ  هَ  بَ ويف َ ى ما يُ عطَ فيُ 
 نَ مَ  ى الكفارُ عطَ يُ ، فالكفارُ  هُ رَ سَ أَ  مسلم   ري  سَ : أَ ، والثالثُ قَ عتَ ليُ 

فلو  ،ه أيضًا االختطافُ ثلُ ، ومَ ريَ سَ م هذا األَ هَ ك َ فَ لَ  الزكاةَ 
 نح أَ  سَ فال ب فارُ الك وَ أَ  نيَ من املسلمَ  املسلَم أحد   فَ طَ اختَ 

 .الزكاةَ  نَ ى مَ دَ فح ي ُ 
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 لماءُ الع مَ سَّ ، وقَ ينُ دَ مَ  ال هوَ  ، والغارمُ ون: الغارمالسادسُ 
، البنيَ  اتَ ذَ  إلصالحَ  رم  : غُ : األولُ سمنيَ إىل قَ  رمَ الغُ  هم هللاُ محَ رُ 

 هُ وا لُ لُ ث َّ فمَ  نيَ البَ  اتَ ذَ  إلصالحَ  رمُ ا الغُ مَّ ، أَ احلاجةَ  دادَ لسَ  رم  وغُ 
  رجل  أ يت ، فيَ روب  أو حُ  ر  شاجُ وتَ  ن  احُ شَ تَ  نيَ تَ يلَ بَ ني قَ بَ  عَ قَ ي َ  نح بََ 
 نيَ تَ بيلَ القَ  اتنيَ هَ  بنيَ  حُ صلَ ويُ  رفَ والشَّ  اهَ واجلَ  ريَ اخلَ  هلَ ن أَ مَ 
 نَ ها مَ لَ مَّ اليت َتََ  راهمَ الد   يهَ عطَ نا نُ ، فإنَّ هَ تَ مَّ ها يف ذَ لُ مَّ حَ تَ ي َ  راهمَ دَ بَ 

 .الزكاةَ 
 هَ فسَ نَ لَ  انَ دَ ، الذي استَ هَ فسَ نَ لَ  ارمُ الغَ  ا الثاين فهوَ أمَّ 
، هُ تاجُ حيَ  يء  شَ  راءَ شَ ، أو بَ هَ تَ اجَ يف حَ  هُ عَ دف َ يَ لَ  يء  شَ  اضَ رَ قح ابستَ 

 الزكاةَ  نَ مَ  هُ ينَ  دَ يف َ و ، فهذا نُ مال   هُ دَ نعَ  وليسَ  هَ تَ مَّ يف ذَ  يهَ شرتَ يَ 
 .كَ م بذلَ علَ و َل يَ فقرياً ولَ  يكونَ  أنح  رطَ شَ بَ 

 البَ  عبدَ  ابنُ  رَ كَ ذَ  دفقَ  ؛ركةً تَ  فح ل َ الذي َل يَُ  تَ املي َ  نُ يا دَ وأمَّ 
 ، وذلكَ ابإلمجاعَ  تَ على املي َ  ين  نها دَ ى مَ قضَ ال يُ  هُ نَّ أَ  بيد  وأبو عُ 

 ينَ ابلدَّ  وانَ والَ  ل َ ن الذُ مَ  هُ قُ لحُ ، وال يَ إىل اآلخرةَ  انتقلَ  امليتَ  أنَّ 
ي قضَ ن يَ كُ َل يَ   النبَّ  نَّ ، وألَ األحياءَ  قُ لحَ ما يَ  الذي عليهَ 

 يءَ الفَ  الَ مو ن أَ يها مَ قضَ يَ  انَ ل كَ ، بَ الزكاةَ  نَ مَ  األمواتَ  يونَ دُ 



   108       
 108 روضة الصائم

 ينَ دَ  ضاءُ قَ  حُ صَ ال يَ  هُ ن  على أَ  لُ دُ ، وهذا يَ عليهَ  هللاُ  حَ تَ ف َ  حنيَ 
 الناسَ  موالَ أَ  ذَ خَ قد أَ  كانَ   نح إَ  تُ مي َ  : القالُ ، ويُ الزكاةَ  نَ مَ  تَ املي َ 
 كانَ   ، وإنح هَ رمَ وكَ  هَ لَ ضفَ بَ  نهُ ي عَ ؤد َ تعاىل يُ  هللاَ  ها فإنَّ اءَ دأَ  ريدُ يُ 
ى بقَ ، ويَ هَ سَ ف على نَ ىَن الذي جَ  ها فهوَ إتالفَ  ريدُ ها يُ خذَ د أَ قَ 

 .القيامةَ  يومَ  نهُ مَ  وفَ ستَ يُ  هَ تَ مَّ يف ذَ  ينُ الدَّ 
يف  اجلهادُ  هَ بَ  رادُ هنا امل هللاَ  بيلُ ؛ وسَ هللاَ  بيلَ : يف سَ السابعُ 

 هُ نَّ ، ألَ اخلريَ  لَ بُ سُ  يعُ ا مجَ ِبَ  رادَ يُ  نح أَ  حُ صَ ، وال يَ ريَ ال غَ  هللاَ  يلَ سب
: هَ ولَ يف قَ  فائدة   رَ صكن للحَ َل يَ  اخلريَ  لَ بُ سُ  ِبا مجيعَ  املرادُ  لو كانَ 

ِّۡلُفَقَرآَِّ َوٱلَۡمَس كِّنيِّ ﴿ َدَق ُت ل  بيلَ سَ بَ  . فاملرادُ اآليةُ ﴾ ... إِّنََّما ٱلصَّ
 الذينَ  هللاَ  بيلَ يف سَ  ونَ لى املقاتَ عطَ ، فيُ هللاَ  بيلَ يف سَ  هادُ هو اجلَ  هللاَ 

ليا، هي العُ  هللاَ  كلمةُ   كونَ لتَ  لونَ قاتَ م يُ نَّ م أَ الَ ن حَ مَ  ظهرُ يَ 
 وغريَ  سلحةَ واألَ  تَ النفقا نَ مَ  ليهَ إَ  ونَ تاجُ ما حيَ  الزكاةَ  نَ مَ  ونَ عطَ يُ ف

وا ِبا، لُ قاتَ يُ ل كاةَ الز  نَ لم مَ  ى األسلحةُ شرتََ تُ  نح أَ  . ويوزُ كَ ذلَ 
 .هللاَ  يف سبيلَ  تالُ القَ  كونَ يَ  نح أَ  دَّ البُ  نح كَ ولَ 

 عَ الذي انقطَ  املسافرُ  وَ هُ  السبيلَ  ؛ وابنُ السبيلَ  : ابنُ الثامنُ 
إىل  هُ لُ وصَ ما يُ  الزكاةَ  نَ مَ  ىعطَ يُ  هُ ، فإنَّ هُ تُ قَ فَ ن َ  تح دَ فَ ون َ  فرُ السَّ  هَ بَ 
 اً.نيغَ  هَ دَ لَ يف ب َ  كانَ   نح وإَ  هَ دَ لَ ب َ 
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، هَ ابَ تَ يف كَ  عاىلتَ  هم هللاُ رَ كَ ذَ  الذينَ  الزكاةَ  هلُ م أَ هُ  فهؤالءَ 
 ، وهللاُ كمة  وحَ  م  لن عَ عَ  هاضَ افرتَ  نهُ مَ  ريضة  فَ  ذلكَ  نَّ بَ  َبَ خح وأَ 

 .حكيم   عليم  
 صالحَ ، وإَ ساجدَ مَ  لا ناءَ بَ هم: كَ ريَ ها يف غَ رفُ صَ  وزُ ال يَ  يهَ وعلَ 

َِ الطُ  ، لكَ ذَ  هَ بَ شح أَ  ا، ومَ اآلابرَ  فرَ ، وحَ ستشفياتَ مُ  ال ناءَ ؛ وبَ ر
 فيدُ يُ  صرُ ، واحلَ صرَ حلَ ا بيلَ يها على سَ ق َ حَ ستَ مُ  رَ كَ تعاىل ذَ  هللاَ  ألنَّ 

 .العاملنيُ  رب َ  هللَ  ، واحلمدُ ينَ احملصورَ  ن غريَ عَ  كمَ احلُ  فيَ نَ 
 

* * * 
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 العشرونُ  درسُ ال
 شرُ العَ  تِ وجاءَ 

 رفَ شعلى أَ  والسالمُ  ، والصالةُ العاملنيَ  رب َ  هللَ  احلمدُ 
ا ، أمَّ أمجعنيَ  هَ بَ وصح هَ وعلى آلَ  مد  نا حمُ بي َ ، نَ واملرسلنيَ  األنبياءَ 

 :بعدُ 
 ، وَننُ يضَ متَ ، ارعُ سَ تَ ت َ  رمضانَ  أيمُ  هذهَ : ها األفاضلُ أيُ 

، هُ لُ ستقبَ ا نَ نَّ كُ   مسَ لنا أو علينا، ابألَ  اهد  شَ  وُ ي، وهُ ضَ َّنَ  اهمعَ 
ها، ثلُ مَ  هرَ  الدَّ يف ليسَ  يم  أَ  ،تح لَ قب َ قد أَ  خريةُ األَ  هُ رُ شح عَ  اليومَ و 

 والرمحةَ  ماءَ السَّ  وابُ بيها أَ فَ  تح حَ ت َ ، وف ُ ياطنيُ ت فيها الشَّ دَّ ف َ صُ 
 يَ ي: املنادَ  يهاى فَ دَ ، وانَ حيمَ واجلَ  النارَ  بُ بواأَ  تح قَ ل َ ، وغُ واجلنةَ 
ريحَ  اَبَغيَ  ، الشَّر َ  اَبَغيَ  َويَ  أَقحَبلح، اخلَح  النَّاَر، َمنَ  ُعتَ َقاءُ  َوّلِلََّ  أَقحَصرح
َلة ، ُكلَّ   َوَذَلكَ  َتَساابً، َإُيَاانً من صامها  لَي ح  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  َفرَ غُ  َواحح

َتَساابً، َإُيَاانً ها ليلَ  ن قامَ ، ومَ َذنحَبهَ  َمنح   َمنح  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  َفرَ غُ  َواحح
 هذا الشهرَ  أيمَ  أفضلَ  لَ عَ جَ  أنح  محة هللا ابلعبادَ ن رَ مَ  وإنَّ ، َذنحَبهَ 
ا اتَ ما فَ  كُ تدرَ س، وتَ النهايةَ  ربَ قُ  عندَ  طُ نشَ تَ  النفوسُ  ؛ إذَ هُ آخرَ 
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  ، وهيَ مضانَ رَ  كَ سح مَ  خامتةُ  األواخرُ  شرُ ، والعَ عويضَ يف الت   غبةً رَ 
 اي وفضائلَ زَ مَ  نح ا لا مَ بَ ؛ الشهرَ  نَ مَ  اتَ فَ  َمالَ  قدَ العَ  اسطةَ كوَ 
 فَ رُ ها، وشَ درُ قَ  مَ ظُ اليت عَ  القدرَ  يها ليلةُ فَ فَ ها؛ غريَ لَ  تح ليسَ 

 ،ها إال حمروم  خريَ  مُ رَ ، ال حيُ مَ رَ ها فقد حُ ريُ خَ  ُحرمَ  نح ها، مَ ارُ قدَ مَ 
، ظيماً ع احتفاءً  رَ شح العَ  ي ِبذهَ تفَ حيَ   الرسولُ  كانَ   كَ ولذلَ 
 َعنح ، فكَ لذلَ  دُ عَ ستَ ويَ  ها،ريَ ن غَ مَ  كثرَ فيها أَ  ملَ يف العَ  تهدُ ويَ 
َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َئَشةَ َعا َيحَتَهُد يف   َكاَن َرُسوُل هللاَ : »َقاَلتح  َعن ح

َهَ  ََواَخَر، َما اَل َيحَتَهُد يف َغريح َر األح  .(1)«الحَعشح
َهاو  َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعن ح َإَذا َدَخَل   َكاَن النََّبُ : »َقاَلتح  َعن ح

َلهُ  َيا لَي ح َزرَُه، َوَأحح ُر َشدَّ َمئ ح َلهُ الَعشح  .(2)«، َوأَي حَقَظ َأهح
َيا اللَّيحَل، »  النََّبَّ  َأنَّ : رََوايَة   َويف  ُر، َأحح َإَذا َدَخَل الحَعشح

َزرَ  َلُه، َوَجدَّ َوَشدَّ الحَمئ ح  .(3)«َوأَي حَقَظ َأهح

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 رواه البخاري.(  2)
 رواه مسلم.(  3)
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 ةَ ابلعبادَ  لُ غَ نشَ ويَ  ،العشرَ  هَ يف هذَ  ساءَ الن َ  لُ عتزَ يَ  هُ واملعىن أنَّ 
، ياتَ هَ ت َ ش مُ وال كدارَ عن األَ  هُ نفسُ  وَ فُ صتَ لَ  ؛ وذلكَ والطاعةَ 

 .فسَ الن   ، وزكاةَ لبَ القَ  مو َ لسُ  قربَ أَ  ونَ فتك
 والصالةَ  القرآنَ  وةَ التَ بَ  هَ ابستغراقَ  كونُ : فيَ الليلَ  حياءُ ا إَ مَّ وأَ  

 .كَ ذلَ  وَنوَ  والدعاءَ  والذكرَ 
 بحنَ  اّلِلََّ  بحدَ عَ  َعنح ف ها،كلَّ   شرَ العَ  فُ عتكَ يَ  َكاَن َرُسوُل هللَا َو 
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  ُعَمرَ  يَ عحَتَكُف  َكاَن َرُسوُل اّلِلَّ : »َقالَ  َعن ح

َر اأَلَواَخَر َمنح َرَمَضانَ   .(1)«الَعشح
َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  وَعنح  َكاَن يَ عحَتَكُف   َأنَّ النََّبَّ : »َعن ح

َر اأَلَواَخَر َمنح َرَمَضاَن َحّتَّ تَ َوفَّاُه    (2)«اّلِلَُّ الَعشح
رَي   َقالَ   ترُكوا فَ َكي  النَّاس نَ مَ  اً بَ جَ "عَ رمحه هللا:  الُزهح

 .(3)"ضَ بَ قُ  َحّتَّ  ااَلعحَتَكاف كَ رَ ما ت َ   هللا َوَرُسول ااَلعحَتَكاف،

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 متفق عليه.(  2)
 (.11/140عمدة القارئ )(  3)
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ا ، وهذَ هَ ب َ رَ لَ  غُ تفرَّ ، ويَ الناسَ  نَ عَ  هَ ابعتكافَ  عُ نقطَ يَ   وكانَ 
 .، ومعناهُ االعتكافَ  قيقةُ هو حَ 
 قَ الئَ العَ  عُ طح قَ  :هُ يقتُ قَ وحَ  عىن االعتكافَ : "مَ ب  جَ رَ  ابنُ  قالَ  
 .(1)"اخلالقَ  ةَ دمَ ِبَ  صالَ ، لالت َ قَ الئَ اخلَ  عنَ 

 .يلة  أو لَ  يوم   االعتكافَ  ةَ دَّ مُ  لُ قَ وأَ 
 لَ بح ق َ  هُ فَ كَ عتَ مُ  لَ خُ ديَ  أنح يَه لَ فعَ : رَ شح العَ  فَ عتكَ يَ  نح أَ  ادَ رَ أَ  نح ومَ 

، هى رمضانُ تَ إذا ان  َ رُ ، ويَ شرينَ ي والعَ احلاد يلةَ لَ  سَ َمَ  روبَ غُ 
 .يدَ العَ  ليلةَ  الشمسَ  روبَ غُ بَ  وذلكَ 
َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنح ف: هُ ابُ ا آدَ مَّ وأَ  الُسنَُّة َعَلى " :اَلتح قَ  َعن ح

َهَد َجَناَزًة، َواَل ُيََ  سَّ الحُمعحَتَكَف: َأنح اَل يَ ُعوَد َمرَيًضا، َواَل َيشح
َرأًَة،  نحُه، َواَل َواَل يُ َباَشَرَها، َواَل َيحرَُ  حَلَاَجة ، َإالَّ َلَما اَل بُدَّ مَ امح

" َجد  َجاَمع  ، َواَل اعحَتَكاَف َإالَّ يف َمسح  .(2)اعحَتَكاَف َإالَّ َبَصوحم 
، باركاتَ  مُ ال والليايلَ  يمَ األَ  هذهَ  ها املؤمنونَ يُ أ لَّ غَ ستَ نَ لح ف َ 

  انرُ غادُ وتُ  ،ريعاً ي سَ نقضَ تَ  ،نامَ مَ  يف ال ائر  طَيحف  زَ كَ   رُ ا متَ نَّ أَ  رح كَّ تذَ ولنَ 
                                                           

 (.349لطائف املعارف ص)(  1)
 رواه أبوداود والبيهقي.(  2)



   114       
 114 روضة الصائم

حَ لَ كَ  ها، نامَ ى اغتَ علَ  انلَ ينًا عَ َدها مُ دَ لُة عَ قَ  نح كُ تفل ،رَ صَ بَ ال مح
 ى.قوَ والتَّ  يف الب َ  دَ ى، واجتهبقَ ما يَ لَ َ ىن فما يَ  مَ نَ اغت َ  نَ مَ  عيدُ فالسَّ 

 .كَ تَ ادَ بعَ  نَ سح وحُ  كَ رَ كح وشُ  كَ كرَ ا على ذَ نَّ عَ أَ  فاللهمَّ 
 

 

* * * 
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  ونَ شرُ والعِ  دُ الواحِ  درسُ ال
 رِ دْ القَ  ليلةُ 

 نا حممد  بي َ على نَ  والسالمُ  ، والصالةُ املنيَ العَ  رب َ  هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ ، أمَّ سليماً كثرياً تَ  مَ لَّ وسَ  هَ وصحبَ  هَ وعلى آلَ 

، اليت شرَ العَ  مَ يَّ أَ  لَ و َ يف أَ  مدُ احلَ  وهللَ  ا َننُ هَ : خوةُ ها اإلَ أيُ 
ها، فُ رُ شَ  لَّ ها، وجَ رُ دح قَ  مَ ظُ عَ  يلة  لَ  يَ ، وهَ درَ القَ  ى فيها ليلةُ رَتََ تُ 

، نسانَ اإلَ  مرَ عُ  رصةُ ، وفُ يمَ األَ  ؤوسَ على رُ     ها، َتَ ريُ خَ  رَ ث ُ وكَ 
يف  احلونَ الصَّ  قُ بَ اتسَ اها، يَ زكَ الليايل وأَ  عظمُ أَ  يَ ، فهَ هَ هرَ دَ  وزُ وفَ 
، يها القرآنَ فَ  هللاُ  لَ نزَ ها، أَ اكَ رَ دح يف إَ  األخيارَ  سُ افَ نَ ت َ ها، وي َ حيائَ إَ 
إِّنَّآ ﴿: عاىلت ، قالَ رقانَ دى والفُ الُ  نَ مَ  ات  ني َ وب َ  اسَ للنَّ  ىً دَ هُ 

نَزۡلَن ُه َفِّ ََّۡلَةِّ ٱلَۡقۡدرِّ 
َ
يف  الغايةَ  تح غَ لَ حّت ب َ  مها هللاُ ظَّ عَ  ليلة   .﴾أ

َوَمآ ﴿: ، فقالَ هُ شرفَ وأَ  الثناءَ  لغَ بح أَ  تح ازَ حَ ها فَ دَ ، وُمَّ مةَ ظَ العَ 
ۡدَرى َك َما ََّۡلَُة ٱۡلَقۡدرِّ 

َ
ها ريُ ، وخَ فُ وصَ ها ال يُ لُ ضح وفَ  ؟ال يفَ ، كَ ﴾أ

ۡلفِّ ﴿ى، صَ ها ال َتُ ركتُ ، وبَ يُ َعدُ ال 
َ
ِّۡن أ ، ﴾ َشۡهر  ََّۡلَُة ٱلَۡقۡدرِّ َخۡيٞ مذ

، يف لليلةُ ا يها هذهَ فَ  تح يسَ لَ  هر  شَ  لفَ أَ  ةَ بادَ ن عَ مَ  خري   :أي
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ى، إذا صَ ما ال حيُ  اخلريَ  نَ مَ  املسلمُ  الُ نَ ي َ  حمدودة   عات  يوَ سُ 
:  ّلِلََّ ا َرُسولُ  َقالَ ، رَ األجح  بَ ، واحتسَ خالصَ اإلَ  بَ صحَ استَ 
َلة  َخريح  َمنح أَلحَف شَ » َر َقدح َحَضرَُكمح، َوَفيَه لَي ح ر ، َإنَّ َهَذا الشَّهح هح

ريحَ ُكلَُّه، وَ  ََها َإالَّ حَمحُروم  اَل حُيحَرُم خَ َمنح ُحرََمَها فَ َقدح ُحرََم اخلَح  .(1)«ريح
َوفيَه : » اّلِلََّ  َرُسولُ  قَالَ  َقاَل: ُهَري حَرَة  َأَب  ويف حديثَ 

َها فَ َقدح ُحرَمَ  ر ، َمنح ُحرََم َخريح َلة  َهَي َخريح  َمنح أَلحَف َشهح  .(2)«لَي ح
ئِّ ﴿ها تَ كَ َر ها وب َ ريَ خَ  ثرةَ كَ   نح مَ  وإنَّ 

ٰٓ ُل ٱلَۡملَ وُح فِّيَها كَ تََِنَّ ُة َوٱلرُّ
ۡمر  
َ
ِّ أ
ِّن ُكذ ِّهِّم مذ  هَ  هذَ يف املالئكةَ  لُ زُ ن َ ت َ  كثرُ ، أي: يَ ﴾بِّإِّۡذنِّ َربذ

َإنَّ الحَماَلَئَكَة تَلحَك : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ ها، تَ كَ َر ب َ  ةَ ثرَ كَ لَ  الليلةَ 
َصى ثَ ُر َمنح َعَدَد احلَح َرحَض َأكح َلَة يف األح  .(3)«اللَّي ح

 ل َ كُ   نح مَ  ة  انَ يوصَ  ظ  فح ، وحَ كروه  مَ  ل َ كُ   نح مَ  م  اَل وسَ  ن  مح أَ  ليلةُ 
َ َحَّتَّ  َمۡطَلعِّ ٱۡلَفۡجرِّ ﴿، ر  طَ وخَ  أذىً   .﴾َسَل ٌم ِهِّ

                                                           

 واه ابن ماجه.(  ر 1)
 والنسائي والبيهقي. رواه أمحد(  2)
 (  رواه أمحد، والطيالسي، والطباين يف األوسط.3)
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رَ : »الَ قَ   َب ن النَّ عَ  ُهَري حَرَة  َأَب  نح وعَ  َلَة الَقدح  َمنح َقاَم لَي ح
َم َمنح َذنح  َتَسااًب، ُغَفَر َلُه َما تَ َقدَّ َه، َوَمنح َصاَم َرَمَضاَن بَ َإُيَااًن َواحح
َم َمنح َذنحَبهَ  َتَسااًب ُغَفَر َلُه َما تَ َقدَّ  .(1)«َإُيَااًن َواحح

َر فَ يُ َواَفُقَها َإُيَ » :رََوايَة   َويف  َلَة الحَقدح َتَسااًب َمنح يَ ُقمح لَي ح ااًن َواحح
 .(2)«ُغَفَر َلهُ 

َها اّلِلَُّ  َرَضيَ  ةَ َعاَئشَ  َعنح ، فرَ اخَ وَ األَ  شرَ يف العَ  رَ دح القَ  وليلةُ   َعن ح
َر األَ : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقاَلتح  َر َف الحَعشح َلَة الحَقدح َواَخَر ََتَرَّوحا لَي ح

 .(3)«َمنح َرَمَضانَ 
 َعنح ف ى،رجَ أَ  َترَ و يف األَ  كنح ، ولَ رَ شح العَ  ل َ يف كُ  بُ طلَ تُ  يَ فهَ 

رَي َ  َسَعيد   َأَب  ُدح  فَاب حتَ ُغوَها يف : »َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   اخلح
َر اأَلَواَخَر، َواب حتَ ُغوَها يف ُكلَ  َوتحر    .(4)«الَعشح

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه مسلم.(  2)
 متفق عليه.(  3)
 رواه البخاري.(  4)
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ُها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنح و   ََتَرَّوحا: »َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأن   َعن ح
َر يف الَوتحرَ  َلَة الَقدح َر اأَلَواَخَر َمنح َرَمضَ  لَي ح  .(1)«انَ َمَن الَعشح

 ؟وَترَ األَ  ي َ يف أَ  ولكنح 
 ، وليلةُ شرينَ وعَ  ث  الثَ  يلةُ ، ولَ شرينَ ى وعَ حدَ إَ  يلةُ ا لَ نَّ أَ  تَ بَ ث َ 

 ترَ يايل الوَ ى لَ رجَ أَ  يَ ، وهَ ينَ شرَ وعَ  بع  سَ  يلةُ ، ولَ ينَ شرَ وعَ  س  َخَ 
ن مَ  يلة  لَ  رُ ، وآخَ شرينَ وعَ  سع  تَ  ، وليلةُ لماءَ العُ  هورَ مجُ  عندَ 

 .مضانَ رَ 
 لُ نقَّ تَ ل ت َ ، بَ نة  عيَّ مُ  ة  يليف لَ  بتةً اثَ  تح سَ يا لَ نَّ على أَ  لُ دُ وهذا يَ 

 .شرَ يايل العَ يف لَ 
َتاُر،ا الظَّاَهرُ  ُهوَ  َوَهَذا: "هللا َرمَحه الن ََّوَويُ  َقالَ   لَتَ َعاُرضَ  لحُمخح

ََحاَديثَ  عَ  إىَل  َطرَيقَ  َواَل  َذَلَك، يف  الصََّحيَحةَ  األح مح َ  اجلَح  َبنيح
ََحاَديثَ   .(2)"َلَااَبنحَتَقا إالَّ  األح

                                                           

 رواه البخاري.(  1)
 (.6/450(  اجملموع )2)
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: كَ لَ  ذَ يف لماءَ العُ  قوالَ أَ  لَ قَ ن ن َ أَ  عدَ بَ  ر  جَ حَ  ابنُ  وقالَ 
َا ُكلَ َها  َوأَرحَجُحَها" رَ  َمنَ  َوتحر   يف  َأنَّ َا ،َخريَ األحَ  الحَعشح َتَقلُ  َوَأنَّ  َماكَ   تَ ن ح

َهمُ  ََترُ  َوأَرحَجاَها ،الحَبابَ  َأَحاَديثَ  َمنح  يُ فح رَ الحعَ  َأوح  .(1)"شح
 لَ حصُ ليَ  درَ القَ  يلةَ لَ  خفاءَ يف إَ  كمةُ : احلَ لماءُ العُ  قالَ 

ن مَ  واالجتهادَ  َِ دالص َ  هلُ أَ  زَ ي َّ مَ تَ الليايل، ولي َ  ل َ يف كُ  االجتهادُ 
 م. هَ ريَ غَ 

َلةَ  َويف : "اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  الحبَ َغَويُ  َقالَ  ُمح َمَ  :اجلح َلةَ  َهَذهَ  اّلِلَُّ  َأِبح  َلىعَ  اللَّي ح
ُمَّةَ  َهَذهَ    َإدحرَاَكَها، يف  َطَمًعا َمَضانَ رَ  لََيايلَ  الحَعَباَدةَ  يف  َتَهُدوالََيجح  األح
َفى َكَما َجابَةَ  َساَعةَ  َأخح ُُمَعةَ  يَ وحمَ  يف  اإلحَ  .(2)"اجلح

 .العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  ، واحلمدُ كَ تَ عان َ وإَ  كَ يقَ وفَ تَ  فاللهمَّ 
 

* * * 
  

                                                           

 (.4/313فتح الباري )(  1)
 (.8/490معاَل التنزيل )(  2)
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 شرونَ الثاين والعِ  درسُ ال
 رِ دْ القَ  ليلةِ  الماتُ ع

 مامَ على إَ  والسالمُ  ، والصالةُ العاملنيَ  بَ رَّ  هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ ، أمَّ مجعنيَ أَ  هَ حبَ وصَ  هَ ى آلَ ، وعلَ املرسلنيَ 

 نح أَ  سالمَ اإلَ  ةَ مَّ على أُ عاىل تَ  هللاَ  مَ عَ نَ  نح مَ  نَّ إَ : خوةُ اإلَ  اهأيُ 
ها، ريَ غَ ن ها عَ زُ ي َ متَُ  ات  المَ بعَ  كَ ذلَ  مَ ، ومَتَّ درَ القَ  يلةَ لَ ها بَ صَّ خَ 
على  اُكها، وهيَ رَ دإَ  لَ سهُ ها، ويَ ريُ خَ  عليها، لَيَ ُعمَّ  لُ دُ مارات  تَ وأَ 
 :اثننيَ  وعنيَ نَ 

 ها.ءَ ثناِبا أَ  نُ قرتَ تَ  المات  عَ  .1
 ها.انقضائَ  بعدَ   يتتَ  قة  الحَ  عالمات   .2
 وىل:األُ  ا العالماتُ أمَّ 
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنَ  َعنَ ف َلةَ  يف   نََّب َ ال َعنَ  َعن ح  لَي ح
رَ  بَ َلة  طَلحَقة ، ال َحارَّة  َواللَي ح : »الحَقدح َمَها  اَبرََدة ، ُتصح ُس يَ وح ُح الشَّمح

 .(1)«مَححرَاَء َضَعيَفةً 

                                                           

 ر.رواه ابن خزُية، والبزا(  1)
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َإين َ ُكنحُت أُرَيُت » : اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   َجاَبر   َعنح و 
يتُ َها، َوَهَي يف الحَعشح  َر، ُثَّ ُنسَ  َلَة الحَقدح ََواخَ رَ لَي ح َر، َوَهَي طَلحَقة   األح

 َضُح َكَواَكبَ َها الَقَمرًا يَ فح  اَبرََدة ، َكَأنَّ َفيَها بَ لحَجة  ال َحارَّة  َوال
ُرَها  .(1)«َيحرُُ  َشيحطَاُنَا َحّتَّ َيحرَُ  َفجح

َإنَّ : »َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   الصَّاَمتَ  بحنَ  ُعَباَدةَ  َعنح و 
َا َصاَفَية  بَ لحَجة  َكَأنَّ َفيَها َقَمرً أََمارََة لَ  َر َأنَّ َلَة الحَقدح َساَطًعا َساَكَنة   اي ح

َمى َبَه َفيَها  بَ رحَد َفيَها، واَل َحرَّ َواَل حيََُل َلَكوحَكب  َأنح يُ رح َساَجَية  ال
َس َصَبيَحتَ َها ََتحرُ  َبَح، َوَإنَّ أََماَرَتَا َأنَّ الشَّمح َتَويًَة ُ  ُمسح َحّتَّ ُتصح

َر، اَل حيََُل لَلشَّيح  َلَة الحَبدح طَاَن َأنح َيحرَُ  لَيحَس َلَا ُشَعاع  َمثحَل الحَقَمَر لَي ح
َمَئذ    .(2)«َمَعَها يَ وح

، ل  ابَ  وراحةُ  ،كينة  ، وسَ ياء  ، وضَ اح  ا انشرَ يهَ : فَ ليلة   يَ فهَ 
فيها  رَّ ها، ال حَ ريَ إىل غَ  ها ابلنسبةَ و َ يف جَ  ة  عتدلَ ، مُ هادئة   ساكنة  
 ساطعاً  راً مَ يها قَ فَ  نَّ أَ كَ   ة  ضيئَ ، مُ ب  وكَ مى فيها بكَ رَ ، وال ي ُ دَ رح وال ب َ 
 .ورَ النُ  نَ ها مَ بَ واكَ كَ   وءَ ى ضَ خفَ قد أَ 

                                                           

 رواه ابن خزُية، وابن حبان.(  1)
 رواه أمحد.(  2)
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 :قةُ الحَ الَّ  ا العالماتُ وأمَّ 

َمَها مَححرَاَء َضَعي» أنا: مَ دَّ قَ فت َ  ُس يَ وح َبُح الشَّمح  .«َفةً ُتصح

َس َصَبيَحتَ َها ََتحرُُ  ُمسح نَّ أََماَرَتَا َأنَّ اأَ وَ » َتَويًَة لَيحَس َلَا لشَّمح
َر، الُشَعاع  َمثحَل  َلَة الحَبدح طَاَن َأنح َيحرَُ  َمَعَها  حيََُل لَلشَّيح الحَقَمَر لَي ح

َمَئذ    .«يَ وح

ُس يف : » َكعحب    بحنُ  ُأَبُ  َقالَ و  َوأََماَرُتَا َأنح َتطحُلَع الشَّمح
َمَها   .(1)«بَ يحَضاَء اَل ُشَعاَع َلَاَصَبيَحَة يَ وح

 ضُ عح الب َ  هُ رُ كُ ذح ا يَ ، ومَ طح قَ ا ف َ اتَ مَ اَل ن عَ مَ  حَّ هذا الذي صَ 
 نَّ ، وأَ لوةً يها حُ فَ  كونُ تَ  املاحلةَ  : املياهَ نَّ ن أَ مَ  ةُ العامَّ  هُ لُ ناق َ تَ وي َ 

 نَّ ، وأَ وءَ الضَّ  نمَ  كالنهارَ   كونُ ا تَ نَّ يها، وأَ فَ  نبحُ ال تَ  البَ الكَ 
 .شيء   نهُ مَ  تح ثبُ َل يَ  هُ هذا وغريُ  لُ ، كُ ى ساجدةً تُ رَ  ارَ شجاألَ 
 ها:والتماسُ  الليلةَ  ي هذهَ ر َ َتََ  نةَ السُ  نَ ومَ 

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
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هَ  اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنح ف ََتَرَّوحا : »َقالَ   ّلِلََّ ا َرُسولَ  َأنَّ : اَعن ح
َر  َلَة الَقدح َر اأَلَواَخَر َمنح َرمَ  يف الَوتحرَ لَي ح  .(1)«انَ ضَ َمَن الَعشح

ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  ُعَمرَ  ابحنَ  َعنَ و  :  اّلِلََّ  ُسولُ رَ  َقالَ : َقالَ  َعن ح
َر األَ » َلةَ الح  -َواَخَر الحَتَمُسوَها يف الحَعشح َر يَ عحَن لَي ح َفَإنح َضُعَف  -َقدح

 .(2)«َأَحدُُكمح َأوح َعَجَز، َفاَل يُ غحَلََبَّ َعَلى السَّبحَع الحبَ َواَقي
 فوَ لعَ ا ؤالَ سُ  ، خاصةً يها الدعاءُ فَ  بُ ستحَ ا يُ مَ  وأكثرُ 

هَ  اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  فَعنح ، والعافيةَ   َرُسولَ  يَ : قُ لحتُ : َقاَلتح ا َعن ح
َلة   َأيُ  َعَلمحتُ  َإنح  َأرَأَيحتَ  اّلِلََّ  َلةُ  لَي ح : الَ قَ  َفيَها؟ أَُقولُ  َما رَ الَقدح  لَي ح
َو َفاعحُف عَ  ُقويل: اللَُّهمَّ َإنََّك ُعُفو  »  . (3)«نَ  َتَُُب الحَعفح

 ب  جَ رَ  بنُ ا َقالَ ، الناسَ  نَ عَ  العفوُ  :لكَ ذَ  يلَ نَ  سبابَ ن أَ ومَ 
ُها ّلِلَُّ ا َرَضيَ  َعاَئَشةَ  على حديثَ  قاً ل َ عَ مُ  اّلِلَُّ  َرمَحَهُ   ن: "الَعُفُو مَ َعن ح

، هَ بادَ ن عَ عَ  وَ عفُ يَ  نح أَ  بُ حَ ، فيُ فوَ العَ  بُ حيَُ  ، وهوَ عاىَل تَ  هللاَ  َساءَ أَ 

                                                           

 رواه البخاري.(  1)
 رواه مسلم.(  2)
 رواه أمحد والرتمذي وغريمها.(  3)
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هم ا بعضُ فَ فإذا عَ  ،عض  هم عن بَ بعضُ  عفوَ يَ  أنح  هَ بادَ ن عَ مَ  بُ وحيَُ 
 .(1)"هَ فوَ عَ هم بَ لَ عامَ  عض  عن بَ 

ى وصلَّ ، رةَ يا واآلخَ نيف الدُ  يةَ افَ والعَ  العفوَ  كَ سألُ  نَ انَّ إَ  فاللهمَّ 
 .هَ وصحبَ  هَ وعلى آلَ  د  م  نا حمُ بي َ م على نَ لَّ وسَ  هللاُ 

 

 

* * * 
  

                                                           

 (.205لطائف املعارف ص)(  1)
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 والعشرون الثالثُ  درسُ ال
 ُكْن مَن الناِجنَي!

 األنبياءَ  رفَ شعلى أَ  والسالمُ  ، والصالةُ العاملنيَ  رب َ  هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ أمَّ  ،نيَ أمجع هَ وصحبَ  هَ وعلى آلَ  مد  نا حمُ ، نبي َ نيَ واملرسلَ 

مع َمنزَل  َمن منازَل اآلخرَة، حنَي  أي ها اإلخوُة املؤِمنوَن:
 ُل القيامَة، ويَعظُُم الكرُب، وتدنو الشمُس َمن ُرؤوسَ َتشتُد أهوا

 ،اخلالئَق، َيُص هللُا َبَه َفئامًا َمن عباَدَه، وُيكرُمهم بكرامَتهَ 
 ويَُظُلهم يف َظلَ  َعرَشَه:

َعة  : َقالَ   النَّب   عنَ   ُهريرةَ  أب فعنح   يف اّلِلَُّ  يَُظُلُهم سب ح
، َإمام  : َظُلهُ  َإالَّ  َظلَّ  الَ  يَ وحمَ  َظلَ هَ   اّلِلََّ  َعَباَدةَ  يف َشأَ نَ  َوَشاب   عاَدل 
َساَجَد، َمعلَّق   قَ لحُبهُ  َوَرُجل   َوجلَّ، َعزَّ 

َ
، يف ََتَاابَّ  ُجالنورَ  اَبمل  اّلِلََّ

َتَمَعا َرأَة   هُ َدَعتح  وَرُجل   َعَليحَه، َوتَ َفرََّقا َعَليحَه، اجح  َمنحَصب   َذاتُ  امح
، ، َأخافُ  َإين َ : َفقال َومَجَال  َِ  َوَرُجل   اّلِلَّ َفاَها َصَدَقة ،ب َتَصدَّ  َفَأخح
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 تح فَ َفاضَ  َخالَياً  اّلِلََّ  ذََكرَ  َرُجل  وَ  َُيَيُنُه، تُ نحَفقُ  َما ََمَالُهُ  تَ عحَلمَ  الَ  َحّتَّ 
َناهُ    .(1)َعي ح

هللاُ:  هذا احلديُث قاَل عنُه القرطُب رمَحهُ  معاشَر الصائمنَي:
عَ  بنح  "جدير    اللطائفَ  َمنَ  يهَ فَ  ما وُيستخرَ ُ  النَّظُر، فيه مَ يُ ن ح
 امللَهُم". قُ املوف َ  وهللاُ  والَعَبَ،

وهذَه وقفات  سريعة  َمَع هذا احلديَث العظيَم، نُ نحَعُم وَُّنحَعُن 
فيه النظَر، وَنذُكُر بعَض ما فيَه َمَن اللطائَف والَعَبَ، وَقدح 

، الراغبنيرَي على كثُ َر أبواُب اخلتعدََّدتح َفيَه صفاُت الناجنَي، لَتَ 
 َيتناَفسوَن يف نيَل الكراماَت، والسبَق إىل َأعايل الدرجاَت. ف

": وُهوَ  "َإمام   فأوُل هؤالِء السبعِة:  شيًئا يلَ وَ  َمنح  كلُ   عاَدل 
 يَةَ لحوالا فيَه، وعلى رَأَسهم: َصاَحبُ  فعَدلَ  ، املسلمنيَ  أُمورَ  َمنح 

 الحُعظحَمى.
انوا يف ك  الناسَ  ، ألنَّ ِبذا اجلزاءَ  يَ وزَ ا جُ َّنَّ : وإَ اءُ قال العلم

 َيكوَن يف َظلَ  َأنح  ةَ يف اآلخرَ  هُ جزاؤُ  فكانَ  ،نيايف الدُ  عدَلهَ  ظل َ 
                                                           

 .َعلَيه   متفق   (1)
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يف  مَ وسلَّ  عليهَ  صلى هللاُ  هُ مَ وقدَّ َربَ َه، فاجلزاُء َمن َجنَس الَعَمَل، 
 تَ َتَ  م داخلونَ نَّ فإَ  ،تبةً ر عالهم مَ ، وأَ بعةَ السَّ  لُ ضَ فح أَ  هُ ألنَّ اأَلوََّل؛ 

 .هَ بَ  فعَ النَّ  مومَ عُ ، ولَ هَ ظل َ 
ََئمَّةَ  نح مَ  : "الحَعاَدلُ هللاُ  هُ محَ رَ  السالمَ  عبدَ  بنُ  زُ قال العَ   َوالحُواَلةَ  األح

ُكَّامَ  رًا َأعحَظمُ  ،َواحلح يعَ  َمنح  َأجح َاَنمَ  مجََ َاعَ  األح لَ أَ  إبََمجح اَلَم، هح سح  اإلحَ
ُمح  ،  َصاَلح   ُكل َ   َِبَلحبَ  ونَ يَ ُقومُ  أَلَنَّ  َفاَسد   ُكل َ   رحءَ َودَ  َكاَمل 

"   .(1)َشاَمل 
 قحَسَطنيَ الحمُ  َإنَّ : »يف جزاَئَهم يف اآلخرَة  هللاَ  َرُسولُ  بل َقالَ 

 وََكلحَتا َوَجلَّ، َعزَّ  نَ الرَّمححَ  ُيََنيَ  َعنح  نُور ، َمنح  َمَناَبرَ  َعَلى هللاَ  َعنحدَ 
َمَهمح  يف  يَ عحَدُلونَ  َذينَ الَّ  ُيََني ، َيَديحهَ  َليَهمح وَ  ُحكح  .(2)«َوُلوا َوَما َأهح

 جلَّ":وَ  َعزَّ  اّلِلََّ  َعَباَدةَ  يف َنَشأَ  "َوَشاب   والثاين:

                                                           

 (.1/143قواعد األحكام )( 1)
 رواه مسلم.( 2)
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الشَّابَّ ال ُمَقيَم على الطاعَة والعبادَة ِبذَه املنزلَة  وَخصَّ 
َوةَ  َغَلَبةَ  َلَمَظنَّةَ  العظيمَة، ََوى عليه، الشَّهح  الَزمَ  ذلكمع و  والح
 فَدلَّ على َعَظَم َتقواُه. الحَعَباَدة،

 .(1)َلهُ  َوةَ َصب ح  اَل  لَلشَّابَ  لَيَ عحَجبُ  َربَّكَ  إنَّ  :قاَل  قدو 
، حفَظُه هللاُ الََوى، فَمنح َحَفَظ شبابَهُ  َإىَل  لَيَس لُه َميحل   َأيح  

 يف الدنيا واآلخرَة.

 َمَساَجَد": اَبل َمعلَّق   قَ لحُبهُ  "وَرُجل   والثالُث:
 وَقراءةَ  كرَ والذ َ  للصالةَ  فيها البَ َقاَء واجللوسَ  حيَُبُ : أيح 

ا فَ َقَد قلَبُه، وترَكُه كا الُقرآَن، لقنديَل فإذا َخرََ  َمَن املسجَد َكَأَّنَّ
َة احلب َ   ُمعلقًا ابملسجَد، فال َيسرتيُح حّت يَعوَد َإليَه َمن َشد 

 والشََّغَف والتَّعل َق.

                                                           

 (.2843األلباين يف الصحيحة ) رواه الرويين يف مسنده، وخرجه( 1)
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، ة  اجَ حلَ ى تَ با أَ رُ  أب النجودَ  بنَ  اصمَ عَ  يف السَ رَي َأنَّ  وَقدح َجاءَ 
 أَ ذا رَ فإَ 

َ
، نا ال تفوتُ اجتَ ح بنا، فإنَّ  لح : مَ لَ َمنح َمَعهُ  قالَ  دَ سجَ ى امل

 .(1)يصل َ فيُ  دخلُ  يَ ثُ 

َتَمَعا اّلِلََّ  يف ََتَاابَّ  "وَرُجالن والرابُع:   َه":َعَليح  َوتَ َفرََّقا َليحَه،عَ  اجح
تَ  فضُل احلبَ  يف هللَا تعاىل، "وَمعحَناهُ هذا   ُحب َ  َعَلى َمَعااجح

، ُحب َ  َعَلى َوافحرَتََقا اّلِلََّ  َتَماَعَهَما َسَببَ  َكانَ   َأيح  اّلِلََّ  اّلِلََّ  ُحبُ  اجح
َتَمرَّا  يف  َصاَدَقانَ  َومهَُا َهَماَُمحَلسَ  َمنح  تَ َفرََّقا َحّتَّ  َذَلكَ  َعَلى َواسح

ُهَما د  َواحَ  ُكل َ   ُحب َ  َديثَ  َهَذا يف وَ  تَ َعاىَل، ّلِلََّ  َصاَحَبهُ  َمن ح  احلَح
ثُ  َلهَ فَ  َعَظمَ  َوبَ َيانُ  اّلِلََّ  يف  التََّحاب َ  َعَلى احلَح  َمنَ  َوُهوَ  ،ضح

ُيَاَن" َمنَ  اّلِلََّ  يف  َوالحبُ غحضَ  اّلِلََّ  يف  احلحُبَّ  َفَإنَّ  ،الحُمَهمَّاتَ   .(2)اإلحَ
ُه للعبَد، َمنح َأسباَب ُحبَ  هللَا سبحانَ واحلُب يف هللَا تعاىل 

 حَمَبَّيَت  َوَجَبتح : َوَجلَّ يف احلديَث الُقدسي َ  َعزَّ  هللاُ  َقالَ 
 .(3)يفَّ  لَلحُمَتَحابَ نيَ 

                                                           

 سري أعالم النبالء( 1)
 (.7/121شرح مسلم )( 2)
 رواه مالك يف املوطأ، وأمحد يف املسند.( 3)
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َرأَة   َدَعتحهُ  "وَرُجل   واخلامُس: ،َومجََ  َمنحَصب   َذاتُ  امح : َفقالَ  ال 
": َأخافُ  َإين َ   اّلِلَّ

 َعليَه؛ نفَسها َعَرَضتح : َدعتحهُ  هللاُ: "معىنقال القرطُب رمَحُه 
 هللَا، َأخافُ  َإين  : احلالَ  هذا َمثلَ  يف املدعو َ  وَقولُ . للفاَحشةَ  أيح 

 وَشد ةَ  تعاىل، ابهللَ  معرفَتهَ  عظيمَ  على دليل   لذَلَك، وامتناُعهُ 
 .(1)تعاىل" هللاَ  َمنَ  وَحيائَهَ  تَ قحواُه، وَمتنيَ  َعقاَبَه، َمنح  َخوَفهَ 

َماَل،وَ  الحَمنحَصبَ  َذاتَ  قال النووُي َرمَحَُه هللاُ: "َوَخصَّ   اجلَح
رَ  َفيَها، الرَّغحَبةَ  َلَكث حَرةَ   لَلحَمنحَصبَ  َجاَمَعة   َوَهيَ  ُحُصوَلَا، َوُعسح

َماَل، َسَها، َإىَل  َداَعَية   َوَهيَ  َسيََّما اَل  َواجلَح  َفالصَّبحُ  َلَذَلَك، الََبة  طَ  نَ فح
َها  مَجحَعَها َمعَ  َسَها،نَ فح  َإىَل  َدَعتح  َوَقدح  تَ َعاىَل، اّلِلََّ  وحفَ خلََ  َعن ح

َماَل، الحَمنحَصبَ  َملَ  َمنح  َواجلَح  الطَّاَعاَت، َوَأعحَظمَ  الحَمرَاَتَب، َأكح
 .(2)َظلَ َه" يف  ُيَظلَّهُ  َأنح  َعَليحهَ  تَ َعاىَل  اّلِلَُّ  فَ َرتَّبَ 

                                                           

 املفهم ( 1)
 املفهم )( 2)
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َِ  "َوَرُجل   والسادُس: َفاَها ،بَصَدَقة   َتَصدَّ  تَ عحَلمَ  الَ  َحّتَّ  َفَأخح
  َُيَيُنُه": تُ نحَفقُ  َما ََمَالُهُ 

 يف اإَلخالصَ  على َحض   التَّطوَع، وُهوَ  صدقةُ  هذهَ 
 الب َ  أعمالَ  عُ مجي َذلكَ  يف وَيسَتَوي ِبا، والتََّسرُتَ  اأَلعماَل،
 . التََّطُوَعيَّةَ 
 قواعدُ  َفظَ لُتح وإظهارُها، َإشاعُتها فاأَلوحىل الفرائضُ  فأم ا
 شيء ، منها يعُ َيض َفال َِبا، الَعملَ  على الناسُ  وَيتَمعَ  الديَن،
 وأحكاُمُه. هُ حدودُ  وتُ عحَلمُ  اإلسالَم، َدينَ  مَجالُ  إبظهارَها وَيظهرُ 

َناهُ عَ  فَ َفاَضتح  َخالَياً  اّلِلََّ  ذََكرَ  "َوَرُجل   والسابُع:  ."ي ح
 اخللَق.َلَوحَدَه عَن ُمنَفرداً : يعن خالًيا

يَ  َمنح  الحُبَكاءَ  َفَضيَلةُ  قال النووُي: "َفيهَ   لُ َوَفضح  ،تَ َعاىَل  اّلِلََّ  ةَ َخشح
اَلصَ  َلَكَمالَ  ،السَ ر َ  طَاَعةَ   .(1)َفيَها" اإلحَخح

                                                           

 (.7/123شرح مسلم )( 1)
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َص على يَنبغي لنا َأنح َنر  -أيُها األفاضل  -فهذَه صفات  
  الفزَع األكَب.مَ التَّخُلَق ِبا، لَنفوَز ابلنجاَة، وَنسعَد ابأَلمحَن يو 

 فاللهمَّ أعنَّا على َذكرََك وُشكرََك وُحسَن عبادَتَك.
 

* * * 
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 والعشرونَ  الرابعُ  درسُ ال
 الثقُة ابهلِل تعاىل

، مد  نا حمُ بي َ ى نَ عل المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ مَّ ، أَ مجعنيَ أَ  هَ حبَ وصَ  هَ لى آلَ وعَ 

، اليت َمَع َقصة  َمنح َقَصَص احل اإِلخوُة اأَلكارُم: فَيا أَي ها قَ 
َب َعن بن َإسرائيَل لَنَتَأسَّى َِبا ونَعت َقصَّها َعلينا َرسوُل هللُا 

َِ َمنح َمضى َمن َأهَل اإَلُياَن والَيقنَي والثقَة ابهلَل تعاىل  .َبخال
 بن َمنح  َرُجالً  ذََكرَ  أنَّهُ   َرسولَ  َعنح   ُهريرةَ  َأب فَعنح 
َلَفهُ  َأنح  َإسرائيلَ  بن بَعضَ  َسَألَ  َإسرائيَل، وكاَن َدينار ،  أَلحفَ  ُيسح

رَائَيلَ  َبَن  َمنح  رجل   َلفُ  َإسح ،  الرَُّجلُ  َأََتهُ  َإَذا النَّاسَ  ُيسح َبَكَفيل 
َهُدُهم اَبلُشَهداءَ  ائحَتن: فَ َقالَ  : قالَ . َشهيداً  ابهللَ  ىَكف:  فَ َقالَ . ُأشح
 ُسبحَحانَ  َصَدقحَت،: الَ ق. َكفيالً   ابهلل َكفى:  قالَ . ابلَكفيلَ  نفائحتَ 
رَ  الرَُّجلُ  بَ فَ رَكَ  ُمَسمَّى، أجل   إىل إليه فَدَفعها !،نَ َعمح  اّلِلََّ   الحَبحح

رُ  َوارحَتجَّ  َجلُ األحَ  َحلَّ  َأنح  اّلِلَُّ  فَ َقدَّرَ  َفيَه، يَ تََّجرُ  اَبلحَمالَ   الحَبحح
نَ ُهَما،  َلُه، الذي للَجلَ  َه؛علي مُ يَ قحدُ  يَ رحَكُبها رحَكباً مَ  التمسَ فبَ ي ح  أجَّ
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 َدينار ، ألفَ  يهاف فأدَخلَ  فنَ َقَرها، َخَشَبًة، فأَخذَ  مركباً، يدح  فلم
،  إىل فالن   َمنح  َصاَحَبهَ  إىل َمنهُ  َصحيفةً  وَكَتبَ   َدفَ عحتُ  َإين َ فالن 
 أتى ، ث(1)موَضَعها جَّجَ زَ  ثَّ  َب  تَ وَكَّلَ  الََّذي وََكيَلي َإىَل  َماَلكَ 

 فالانً  َتَسلَّفحتُ  كنت  أين تَ عحَلم إنَّك! اللهمَّ : فقال البحَر، إىل ِبا
 فرَضيَ  فياًل،ك  ابهلل كفى:  فقلتُ  كفياًل،  فسألن دينار ، ألفَ 
 َبَك، َرَضيَ ف شهيداً، ابهللَ  كفى:  فقلتُ  َشهيداً، وسألن بك،
تُ  وإين َ  ، فلم لُه، الذي إليه ثُ أبعَ  َمرحكباً  أَجدَ  أنح  َجَهدح  أقحَدرح
 َحّت البحَر، يف اِبَ  فَرَمى ،مَحَالََتكَ  أَد َ  َفاللَُّهمَّ  أسَتوَدُعَكها وإين

 إىل َيحرُ ُ  مركباً  يلحَتَمسُ  َذلكَ  يف وُهوَ  انحَصرَف، ث َفيَه، وجلََتح 
َلَفهُ  كانَ   الذي الرُجلُ  فَخرَ َ  بلَدَه،  اءَ ج قد َمرحكباً  َعلَّ ل ينظُُر، أسح
 فلمَّا حطباً، هَلهَ أل فأَخَذها املاُل، فيها اليت ابخَلَشَبةَ  فإذا بالَه،

  الذي َقَدمَ  ثَّ  َوَعَرف، فَ َقَرَأَها ،والصَّحيفةَ  املالَ  وَجدَ  َنَشرها،
َلَفُه، كان  جاهداً  زلتُ  ام وهللا: فقالَ  دينار ، ابأللفَ  فأتى أسح

تُ و  فما باَلك، آلتََيكَ  َمرحَكب   طََلبَ  يف  الذي قبلَ  اً مركب َجدح
َبُكَ : الَ ق بشيء ؟ إيلَّ  بَعثحتَ  كنتَ   هل: قال. فيه أتيتُ   أين َ  ُأخح

                                                           

ء لصاقها شقِو وَحَشى َبََساَمريَ  أي ََسََّرَها(  1) َلحَ  ابلز  ورقعه َبَشيح َر.لن َّ ا َموحَضعَ  وَأصح  قح
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 عنكَ  أدَّى قد هللا فإنَّ : قالَ . فيه َجئتُ  الذي قبل َمرحكباً  أَجدح  َل
 .راشداً" نارَ الدي ابأللف فانَصَرفح  اخَلَشَبَة، يف بعثتَ  الذي

يكثُر   اّلِلََّ  َرُسولَ  َعنحدَ  رَأَي حتُ َنا : َوَلَقدح  ُهَري حَرةَ  أَبُو َقالَ 
 (.1)آَمُن؟" أَيُ ُهَما َوَلَغطَُنا َمرَاُؤانَ 

 هل آلخر؟ا َمن إُياانً  َأكثرُ  َمنح  بَينهم فيما أي: يَتناظرونَ 
 لَيستح  َهيو  َِبر  هائج  ابملوَ ، يف َدينار   ابأللفَ  رَمى الذي
اَن فيَه البَّحَر إذا ك املاَل، فَمنح َشأنَ  إَليصالَ  معهودةً  وسيلةً 

مو   أن يَردَّ اخلشبَة إىل السَّاحل، ال أنح َيخَذها إىل الساحَل 
 دينار   ابألَلفَ  يَرَمي هُ جعلتح  يقيَنَه وثَقَتَه َبَربَ هَ  قوةُ  اآلَخَر، ولكنح 

َر، يف  األلفَ  َأعطاهُ  الذي صاحُبه أَمح  َإُياانً  أَقوى ُهوَ  فَهلح  البحح
قوَل  دُ رَّ ُمَُ ، وإَّنا ُمستَند  معرفة  وال  َبال ري،، وهو مال  كثدينار  
 عزَّ  هللاَ  أَمحرَ  َعظ مَ ف َشهيداً، اَبهللَ  كفى  وَكياًل، اَبهللَ  َكفى:  الرجل
 ؟!.ما قالوصدقه في َدينار   األَلفَ  وَأعطى اََسُه، وَعظَّمَ  وجلَّ،

                                                           

 .رواه البخاري(  1)
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َديَث: َفي هذاف  ، صاحلنيَ االت َعاُظ َبَسرَيَ َمنح َمضى َمَن ال احلَح
 وُسلوُك َسبيَلهم يف اخلرَي.

 ّلِلَُّ ا َتَكفَّلَ  تَ وَُكُلهُ  َصحَّ  نح مَ  َوَأنَّ  ،اّلِلََّ  َعَلى الت َّوَُكلَ  َفضحلُ  :َوَفيهَ 
 َوَعوحنََه. بََنصحرَهَ 

ُِ  :وفيهَ   احَلَسنَة. والنيةَ  املعاملةَ  يف الصَ د
باَبَه، واحلَ  السََّلفَ  َجوازَ  على َداللة   :وفيهَ  على رحَص واستحح

يَن.  اأَلمانَة وأَداَء الدَّ
فَتَأمَّلح َحرحَص هذا الر جَل على اأَلداَء وَحرَصُه على اأَلَجَل، 

َر، يف اِبَ  َل يدح َمرَكباً، فَوَضَع املاَل يف اخَلشبَة فَرَمى  َحّتَّ  الَبحح
 إىل َيحرُ ُ  َمرَكباً  سُ يلحَتمَ  َذلكَ  يف وُهوُ  انصَرَف، ُثَّ  َفيَه، َوجلََتح 

 ، وَكثري  ممن َيستديُن يف َزمانَنا ال يُبايل، وهللاَد صاحبهبَل
 املستعان.

َِ التَّوكلَ   ومن فوائَد احلديَث: َعَظُم الثقَة ابهلَل، وأَثَ ُر َصد
 َعليَه.
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َِ  قاَل ابُن القَّيَم َرمَحَُه هللاُ: "َوَمنح   يف  اّلِلََّ  َعَلى ُلهُ تَ وَكُ  َصَد
ء   ُحُصولَ   .(1)اَنَلُه" َشيح

 َمنح  َخَصال   َثاَلثُ : "يَ ُقولُ  ُمَعاذ  رمحه هللا بحنَ  حَيحَي  وكان
لََياءَ  َصَفةَ  َوح ء ، ُكل َ   يف  اَبهللَ  الثَ َقةُ : األح  ء ،َشيح  ُكل َ   َعنح  َبهَ  َوالحَغىَن  َشيح

ء   ُكل َ   َمنح  َإلَيحهَ  َوالُرُجوعُ   .(2)"َشيح

َوةُ  "َكانَ : َوهحب  رمحه هللا ابحنُ  وَقالَ   يف  طَاءهُ عَ  َيحُخذُ  َحي ح
َ  السََّنةَ  َِ  َحّتَّ  هَ َمنحزَلَ  َإىَل  َيطحلعح  فَ َلمح  َدي حَناراً، َستَ نيح  ُثَّ  َِبَا، يَ َتَصدَّ
ءَ  يح  .َفرَاَشه ََتحتَ  فَ َيَجَدَها َمنحزَلََه، َإىَل  يََ

َِ فَ تَ  َعطَاءُه، َفَأَخذَ  َلُه، َعم    ابحنَ  َذَلكَ  َوبَلغَ   اءَ َوجَ  ُكلََّه،  َبهَ  َصدَّ
دح  فَ َلمح  َفرَاَشه، ََتحتَ  َإىَل   .َشيحئاً  يََ

                                                           

 (.2/114مدار  السالكني )(  1)
 (.1048شعب اإلُيان للبيهقي )(  2)
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َوَة، َإىَل  َفَشَكا ، َربَ   َأعحطَيحتُ  َأانَ : فَ َقالَ  َحي ح  َوأَنحتَ  بََيَقنيح 
َته  .(1)ََترَبًَة" َأعحطَي ح

 أَرحَبعُ  يل  :ُقوحلُ ي َ  َحامتاً  "َسََعحتُ : تُ رَاب  رمحه هللا أَبُو وَقالَ 
َوة ، َعةُ  َنسح َوسَ يُ وَ  َأنح  َشيحطَان   َطَمعَ  امَ  َأوحاَلد ، َوَتسح  يف  َإيَلَّ  سح
 .(2)"َأرحزَاَقَهم

َرأَةَ  َأنَّ : اخلَُراَساين َ رمحه هللا َعطَاء   َوَعنح  َلم   َب أَ  امح : َقاَلتح  ُمسح
ء ؟ َقاَلتح  َعنحَدكَ  َهلح : فَ َقالَ  .َدَقيحق   لََنا لَيحسَ   بَهَ  َبعحَنا َدرحَهم  : َشيح
 .اجَلرَابَ  َوَها يت  يحَه،ابحَغيحنَ : َقالَ  .َغزحالً 

، َفَدَخلَ  َِ رحَهَم، طَاهُ َفَأعح  َوَألَّ، َساَئل ، َفَأََتهُ  الُسوح  َوَملَ  الدَ 
 َب البابَ به ووَضعه ِبان َوأََتى َمنح النجارين، ُنَشارَةً  اجَلرَابَ 

، ،(3)ُحوَّاَرى َدَقيحق   َبهَ  َفَإَذا فَ َفَتَحُه، َوَذَهَب،  .َوَخبَ َزتح  فَ َعَجَنتح

                                                           

 (.6/405سري أعالم النبالء )(  1)
 (.11/485سري أعالم النبالء )(  2)
 أي دقيق أبيض.(  3)
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 َمنَ : َذا؟ َقاَلتح هَ  أَيحنَ  َمنح : فَ َقالَ  َوَضَعتحُه، لَيحاًل، َجاءَ  فَ َلمَّا
َقيحقَ   .(1)"َوَبَكى َفَأَكَل، .الدَّ

ُِ َمَع هللَا َتعاىل، وقُ و ةُ التوكَل َعليَه، فَمنح وَ  َجَد هذا ُهَو الصد
 هللَا َوَجَد ُكلَّ َشيء ، وَمن َفقَد هللَا فَ َقَد ُكلَّ َشيء .

 مُد هلَل َربَ  الَعاملنيواحل
 

 

* * * 
  

                                                           

 (.4/12سري أعالم النبالء )(  1)
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 شرونَ والعِ  اخلامسُ  درسُ ال
 ىك  زَ تَـ  نْ مَ  حَ فلَ أَ  دْ قَ 

 هَ لى آلَ ، وعهللاَ  على رسولَ  والسالمُ  ، والصالةُ هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ ، أمَّ هُ ااَل وَ  نح ومَ  هَ وصحبَ 
 يةَ زكَ تَ لَ  صة  ر ، وفُ ريَ اخلَ  يدَ زدَ اَل  عوة  دَ  رمضانُ : خوةُ ها اإلَ أيُ 

م،  هُ ي َ ك َ َز وي ُ  الناسَ  مَ ل َ عَ ي ُ لَ   هُ تعاىل رسولَ  هللاُ  ثَ عَ ب َ  دح ، وقَ فوسَ لنَّ ا
 عاىل:تَ  الَ قَ ف َ  ،ها ابلتزكيةَ وزَ وفَ  الدنيا واآلخرةَ  الحَ فَ  قَ لَّ ا عَ كمَ 
ى َها﴿ ۡفلََح َمن َزكَّ

َ
ى َها ٩ قَۡد أ ]الشمس[،  ﴾١٠ َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ
ِّهِۦّ ُمۡؤمِّن  ﴿ وقال: ت

ۡ
ئَِّك لَُهُم  قَدۡ  اَوَمن يَأ

ٰٓ ْولَ
ُ
لَِّح تِّ فَأ َعمَِِّۚ ٱلصَّ 

َرَج ُت ٱۡلُعََل   ِّيَن  َجنَّ ُت َعۡدن   ٧٥ٱدلَّ نَۡه ُر َخ ِلِّ
َ
ََتۡرِّي مِّن ََتۡتَِّها ٱۡۡل

َُ َمن تََزَّكَّ   ٓ َِّك َجَزا  ةُ عزرَ مَ  ا هيَ َّنَّ ]طه[، والدنيا إَ   ﴾٧٦فِّيَها  َوَذ ل
 ليهَ عَ  تح دَّ اشتَ  ، ُثَّ هُ اتُ وقَ أَ  تح مَ رَ صَّ يها تَ فَ  لَ فَ غَ  نح ، فمَ رةَ اآلخَ 

 األملَ  طالَ أَ  نح ، ومَ فىَن تَ  عمارُ ى، واألَ طوَ تُ  عمالُ ، فاألَ هُ اتُ رَ سَ حَ 
 َمَرَضهَ  يف   ةَ أَبو ُهَري حرَ  َبَكى ،لَ جَ األَ  عنَ  لَ فَ ، وغَ لَ العمَ  يَ سَ نَ 

بحَكي أََما َإين َ ال أَ » :فَقالَ  يُ بحَكيَك؟ َما: َلهُ  َفَقيلَ  ،الذي ماَت فيهَ 
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 َسَفرَي َوَقلََّة زادي، دَ َعَلى ُدن حَياُكمح َهَذَه، َوَلَكنَ  أَبحَكي َعَلى بُ عح 
َبط  َعَلى َجنَّة  َواَنر  إَ وَ  ُت يف ُصُعود  ُمهح َبحح  أَدحرَي أَيُ ُهَما ال ،ين َ َأصح

 .(1)«يُ ؤحَخُذ َب 
 ةَ رَ ث ح كَ   :فسَ لنَّ ا يةَ كَ زح على ت َ  نيُ عَ اليت تُ  األمورَ  م َ هَ أَ  نح مَ  وإنَّ 
 َعطَاء   فَعنح ،  النب َ  يُ دح هَ  ِبا، وهذا كانَ  النفسَ  غلَ وشُ  العبادةَ 

ُها اّلِلَُّ  َشَة َرَضيَ َعائَ  َعَلى ُعَمريح ، بحنُ  َوُعبَ يحدُ  َأانَ  َدَخلحتُ : َقالَ   َعن ح
َبَيَنا: ُعَمريح   ابحنُ  َقالَ ف ء   َبَعحَجبَ  َأخح  ، اّلِلََّ  َرُسولَ  َمنح  أَيحَتهَ رَ  َشيح
َلة  َمَن اللَّ  :َقاَلتح  ُثَّ  َفَسَكَتتح : الَ قَ  َي »َيايل، َقاَل: َلمَّا َكاَن لَي ح

َلَة َلَربَ   ُت: َواّلِلََّ َإين َ أَلَُحُب قُ رحَبَك، قُ لح « َعاَئَشُة َذرَيَن أَتَ َعبَُّد اللَّي ح
: فَ َقاَم فَ َتَطهََّر، ُثَّ َقاَم ُيَصلَ ي، : قَ  َوُأَحُب َما َسرََّك، َقاَلتح اَلتح

: ُثَّ َبَكى فَ لَ  َرُه، َقاَلتح مح يَ َزلح يَ بحَكي فَ َلمح يَ َزلح يَ بحَكي َحّتَّ َبلَّ َحجح
: ُثَّ َبَكى فَ َلمح يَ َزلح يَ بحَكي حَ  َرحَض، َحّتَّ َبلَّ حَلحيَ َتُه، َقاَلتح ّتَّ َبلَّ األح
َذنُُه اَبلصَّاَلَة، فَ َلمَّا َرآُه يَ بحَكي، قَ  َل: َي َرُسوَل اَفَجاَء َباَلل  يُ ؤح

َم َوَما َتَخَّرَ  ، َلَ تَ بحَكي َوَقدح َغَفَر اّلِلَُّ َلَك َما تَ َقدَّ ؟، َقاَل: اّلِلََّ
َلَة آيَة ،» َويحل  َلَمنح  أََفاَل َأُكوُن َعبحًدا َشُكورًا، َلَقدح نَ َزَلتح َعَليَّ اللَّي ح

                                                           

 رواه أبونعيم يف احللية.(  1)
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ۡرضِّ َم َو تِّ َخۡلقِّ ٱلسَّ إِّنَّ َفِّ ﴿ :قَ َرَأَها َوَلَح يَ تَ َفكَّرح َفيَها
َ
«  ﴾... َوٱۡۡل

يََة ُكلََّها ]آل عمران:   .(1) [190اآلح
 َعَلي   َقالَ ، و َدَماهُ قَ  تَ ت ََفطَّرَ  اللَّيحَل َحّتَّ  َمنَ  يَ ُقومُ   انَ وكَ 
: « ََداَد، َوَلَقدح َرأ ر  َغريحَ الحَمقح ي حتُ َنا َما َكاَن َفيَنا َفاَرس  يَ وحَم َبدح

ّتَّ ََتحَت َشَجَرة  ُيَصلَ ي َويَ بحَكي حَ   َرُسوُل اّلِلََّ َوَما َفيَنا َقائَم  َإالَّ 
َبحَ   .(2)«َأصح

ُكنحُت " : الحَعبَّاسُ  قَالَ  ، الصََّحابَةُ ى اقتدَ  ب وابلنَّ 
طَّاَب، َفَما رَأَيحُت َأَحًدا َمَن النَّاَس َكاَن أَفح  َضَل َجارًا َلُعَمَر بحَن اخلَح

َلُه صَ  اَجاَت اَلة ، َوَإنَّ َنَارَُه َصَيام  َويف حَ َمنح ُعَمَر، َإنَّ لَي ح
 .(3)النَّاَس"
ر   بحنُ  َجعحَفرُ  َقالَ و  َئةً َمنح أَب حَناَء َأصحَحاَب ُكنَّا فَ " :اّلِلَُّ  و َرمَحَهُ َعمح
َبَة ال النََّبَ   َرَة َوُصحح جح  نََّبَ  قُ لحَنا: َإنَّ آاَبَءاَن َقدح َسبَ ُقواَن اَبلَح

رَُك َفَضائَلَ فَ َهُلُموا َْنح  اَن  ،ُهمح َتَهدح يف الحَعَباَدَة َلَعلََّنا نُدح تَ َهدح َقاَل: َفاجح

                                                           

 لشيخ.رواه ابن حبان وأبوا(  1)
 رواه أمحد وابن خزُية وابن حبان.(  2)
 رواه أبونعيم يف احللية.(  3)
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َنا مَتَيًما الدَّارَيَّ َشيح  َنا يف الحَعَباَدَة اَبللَّيحَل َوالن ََّهاَر َوأَدحرَكح ًخا َفَما ُقمح
اَن يف طُوَل الصَّاَلَة"  .(1)َلُه َواَل قَ َعدح

َِ نح اإلَ  بادةُ ا عَ مَّ وأَ  َلَقدح رَأَيحُت » :اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  وةُ رح عُ  الَ قَ ف َ ، فا
َها تَ قحَسمُ َسبحَعنَي أَ تَ َعاىَل َعاَئَشةَ َرَضَي هللاُ  َا َلرَتحَقُع َجيحَب َعن ح لحًفا َوَإنَّ

 .(2)«َدرحَعَها
 بنُ  ادُ مَحَّ  ، قالَ يل  جَ  عدَ بَ  يالً جَ  لُ وائَ ى األَ ضَ وعلى هذا مَ 

َنا ُسَليحَماَن الت َّيحَميَّ يف  َما» :اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  مةَ لَ سَ  ُ أَتَ ي ح  َساَعة  يُطَاُع اّلِلَّ
اَنُه ُمَطيًعا اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ، وَُكنَّ  ا نَ َرى أَنَُّه َعزَّ َوَجلَّ َفيَها، َإالَّ َوَجدح

 .(3)«اَل حُيحَسُن يَ عحَصي اّلِلََّ تَ َعاىَل 
 هللاَ  َعبحدَ  بنُ  َعاَمرُ  عَ : "َساّلِلَُّ  َرمَحَهُ  هللاَ  َعبحدَ  بنُ  ُمصحَعب  وقال 

َسَه، فَ َقاَل: ُخذُ  ال الزَُبريحَ  بنَ  وا بََيَدي. َفَقيحَل: ُمَؤذَ َن َوُهَو َيُوحُد بَنَ فح
ُبُه. َفَأَخُذوا بَ  َيَدَه، َإنََّك َعَليحل ! َقاَل َأَسحَُع َداَعَي هللَا، َفاَل ُأَجي ح

َعةً فَ رََكَع  ،َمغحَربَ  َفَدَخَل َمَع اإَلَماَم يف ال  .(4)ُثَّ َماَت" ،رَكح
                                                           

 رواه أمحد يف الزهد.(  1)
 رواه أمحد يف الزهد.(  2)
 رواه ابن اجلعد وأبونعيم.(  3)
 (.5/220سري أعالم النبالء )(  4)
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َرةُ  َقالَ و  َعَة َرمَحَهُ  بنُ  َضمح َوحزَاَعيَ  َسَنَة : "َحَججح اّلِلَُّ  َربَي ح َنا َمَع األح
َمَل يف لَ  َطَجًعا َعَلى الحَمحح يحل  َواَل ََخحَسنَي َوَماَئة ، َفَما رَأَي حُتُه ُمضح

تَ َنَد َإىَل الحَقَتبَ ُم اَنَار  َقُط، وََكاَن ُيَصلَ ي َفَإَذا َغَلَبهُ الن َّوح   .(2)"(1)سح
رَتَي بنُ  الرَّمححَنَ  َعبحدُ  وََكانَ  لَ  َأاَبن "َيشح ُسوحُهم، لبَ يحَت،ا َأهح  فَ َيكح
ُ : َويَ ُقوحلُ  َويُ عحَتُقُهم، َتَعنيح  َفَماتَ  َموحَت، ال َمرَاتَ غَ  َعَلى َِبَم َأسح

َجَدهَ  يف  اَنئَم   َوُهوَ   .(3)"َمسح
َلم   بنُ  الَولَيحدُ  َوقالَ   يف  يَ ث حُبتُ  أَلوحزَاَعيَّ ا "رَأَيتُ : اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  ُمسح
ُس، َتطُلعَ  َحّتَّ  هللَا، َيذحُكرُ  ُمَصالَُّه،  :السََّلفَ  َعنَ  ُيحَبانَ وَ  الشَّمح

يَ ُهم، َكانَ   َذَلكَ  َأنَّ  ُس، طََلَعتَ  َفَإَذا َهدح  َإىَل  بَ عحُضُهم امَ قَ  الشَّمح
،  .(4)"َديحَنه يف  َوالت ََّفُقهَ  هللَا، رَ َذكح  يف  َفَأَفاُضوا بَ عحض 
 حَ لُ صح يَ  نح هم، ولَ فوسُ نُ  تح كَ وا وَز زُ وعَ  لُ ائَ وَ األَ  ادَ سَ  هَ وَ ذا وَنَ ِبَ 

  .الُ أوَّ  هَ بَ  لحَ ا صَ  بَ إالَّ  ةَ م َ األُ  هذهَ  رُ آخَ 
 .العاملنيَ  رب َ  هللَ  واحلمدُ 

                                                           

 َه"."الَقَتب للَجمل كاإَلكاف َلَغريحَ  (:4/11قال ابن األثري يف النهاية )(  1)
 رواه البيهقي يف الشعب وابن عساكر يف َتريخ دمشق.(  2)
 (.5/10سري أعالم النبالء )(  3)
 (.7/114سري أعالم النبالء )(  4)
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 شرونَ والعِ  السادسُ  درسُ ال
 واغُ بلُ تَ  دَ صْ القَ  دَ صْ القَ 

 مامَ إَ  على المُ والسَّ  ، والصالةُ العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ 
 :ا بعدُ ني، أمَّ أمجع هَ وصحبَ  هَ وعلى آلَ  ا حممد  نَ بي َ ، نَ رسلنيَ مُ  ال

 إاَل  عُ طَ قح  ال ي ُ اىلتع إىل هللاَ  ريَ السَّ  نَّ إَ : لُ فاضَ األَ  خوةُ ها اإلَ أيُ 
، يطَ فرَ والتَ  لو َ الغُ  بنيَ  طاً سَ وَ  نسانُ اإلَ  كونَ يَ  نح أَ  وَ ، وهُ ادَ صَ تَ قح اَل ابَ 

عليها  دَ د َ وإذا شُ  ،تح رَ فَ ها ن َ يضُ روَ تَ  كَ رَ : إذا تُ ابةَ كالدَّ   سُ فح والن َّ 
َسنُ  َقالَ ، تح كَ لَ هَ  وا حُ صلَ م؛ فأَ ايكُ طم مَ كُ فوسُ نُ " :هللاُ  َرمَحَهُ  احلَح
 .(1)"لَّ جَ وَ  زَّ م عَ كُ ب َ ىل رَ م إَ كُ غح ل َ ب َ م ت ُ طايكُ مَ 

ا َّنَّ وإَ  ،بادُ ا العَ ى ِبَ قَ شح يَ لَ  ائعَ رَ الشَّ  عَ رَ ما شَ  لَّ وجَ زَّ عَ  وهللاُ 
ََاَن لِّتَ ﴿ ا قال تعاىل:مَ م، كَ تََ ادَ عَ سَ لَ  نَزۡۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلُقۡر

َ
ٰٓ َمآ أ ََ  ﴾ۡۡش

ُِّكُم ٱۡليُۡۡسَ يُ ﴿ [ وقال:2]طه:  ُ ب ُِّكُم  رِّيُد ٱَّللَّ َوََل يُرِّيُد ب
 [.185]البقرة: ﴾ٱۡلُعۡۡسَ 

                                                           

 (.1/153فتح الباري البن رجب )(  1)
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، ةَ بادَ العَ  يف هَ فسَ على نَ  دَ دَّ ن شَ على مَ   بُ النَّ  رَ كَ نح أَ  كَ ذلَ ولَ 
ُها اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعاَئَشةَ  َعنح ف َها َوَعنحَدَها  َأنَّ النََّبَّ  َعن ح َدَخَل َعَلي ح

َرأَة ، َقاَل:  : ُفالَنَُة، َتذحُكُر َمنح َصالَ « َمنح َهَذَه؟»امح َتَا، َقاَل: َقاَلتح
وََكاَن «  َحّتَّ مَتَُلوايُقوَن، فَ َواّلِلََّ اَل َُيَُل اّلِلَُّ َمهح، َعَليحُكمح َبَا ُتطَ »

يَن َإلَيحَه َماَداَم َعَليحَه َصاَحُبُه"  .(1)َأَحبَّ الدَ 
 ايتَ وَ رَ  عضَ ا يف بَ مَ كَ   الليلَ  نامُ ال تَ  تح كانَ   املرأةُ  فهذهَ 
على  ة  دَّ شَ  يهَ الذي فَ  علَ ن هذا الفَ عَ   النبُ  رَ جَ زَ ، ف َ احلديثَ 

 .ليهَ عَ  ةَ مَ املداوَ  نسانُ اإلَ  يعُ طَ ستَ وال يَ  فسَ النَّ 
، » :َقالَ   النََّب َ  َعنَ   ُهَري حَرةَ  َأَب  َعنح و  ر  يَن ُيسح َإنَّ الدَ 

ُدوا َوَقارَبُوا، َوأَبح  يَن َأَحد  َإالَّ َغَلَبُه، َفَسدَ  َشُروا، َوَلنح ُيَشادَّ الدَ 
َوَة َوالرَّوححَ  َتَعيُنوا اَبلحَغدح ء  َمَن الُدجلحَ َواسح  .(2)«ةَ َة َوَشيح

ء  » :رََوايَة   َويف  ُدوا َوَقارَبُوا، َواغحُدوا َوُروُحوا، َوَشيح  َمَن َسدَ 
ُلُغوا َد تَ ب ح َد الَقصح ََة، َوالَقصح  «.الُدجلح

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه البخاري.(  2)
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 : "َوالحَمعحىَن اّلِلَُّ  مَحَهُ رَ  ر  جَ حَ  ابنُ  قالَ  ،غَ بلُ يَ  نل دح صَ تَ قح َل ي َ  نح فمَ 
َعحَمالَ  يف  د  َأحَ  يَ تَ َعمَّقُ  اَل  يَنيَّةَ  األح  َعَجزَ  َإالَّ  ،الر َفحقَ  كُ َوَيرتحُ  الدَ 

دَ  َهَذا :الحُمَنريَ  ابن َقالَ  فَ يُ غحَلُب، ،َوان حَقَطعَ   َأعحاَلمَ  َمنح  َعَلم   يثَ احلَح
َلَنا النَّاسُ  َوَرَأى رَأَي حَنا فَ َقدح  ،النُ بُ وَّةَ  ينَ  يف  ُمتَ َنطَ ع   ُكلَّ   َأنَّ  قَ ب ح  الدَ 

 .(1)"َقَطعُ يَ ن ح 
ُعود   ابحنَ  َعنَ و  َهَلَك : » اّلِلََّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   َمسح

 .(2) َقاَلَا َثاَلاثً  «الحُمتَ َنطَ ُعونَ 
 الكَ الَ  بوابَ أَ  نمَ  ابب   ةَ دَّ الش َ  عَ وضَ مَ  ريَ يف غَ  دُ دُ شَ فالتَّ 

ء   ُكل َ لَ  هللاُ  لَ َجعَ  َوَقدح " :اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  هبُ الذَّ  ، قالَ ةَ سارَ واخلَ   َشيح
راً، َوالسََّعاَدةُ  لَ  ألُُمورَ ا َفزَنَ  الُسَنَن، ُمَتابَ َعةَ  يف  َقدح  .(3)"اَبلَعدح

َسهُ  يَ ُزمَّ  َلَح  َمنح  وَُكلُ : "الَ وقَ   اَبلُسنَّةَ  َوَأوحرَاَدهَ  َدهَ تَ َعبُ  يف  نَ فح
تُهُ وَ  َمَزاُجُه، َوَيُسوحءُ  َوَيرَتَهَّبُ  يَ نحَدمُ  الن ََّبَويََّة،  نح مَ  َكَثريح    َخريح   يَ ُفوح

                                                           

 (.1/94فتح الباري )(  1)
 رواه مسلم.(  2)
 (.14/70سري أعالم النبالء )(  3)
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، اَبل الرََّحيحمَ  الرَُّؤوحفَ  نََبيَ هَ  ُسنَّةَ  ُمَتابَ َعةَ  َ  َعَلى احلَرَيحصَ  ُمؤحَمَننيح
َعَهم  .(1)"نَ فح
 ةَ َبَعحرَفَ  َإالَّ  االت ََباعُ  نُ ُُيحكَ  َوالَ  االت ََباَع، يف  َإالَّ  َخريحَ  َفالَ : "الَ وقَ 
 .(2)"الُسَننَ 

 َرمَحَهُ  يُ اوَ حالطَّ  الَ ، قَ ينَ الد َ  بوابَ أَ  ل َ كُ   يف ام  عَ  مر  وهذا أَ 
َرحضَ  يف  اّلِلََّ  َوَدينُ : "اّلِلَُّ  َ  َوُهوَ  ،َواَحد   َوالسََّماءَ  األح  الحُغُلو َ  َبنيح

 .(3)"َوالت َّقحَصريَ 
ان، مورَ يف أُ  نَ يقتصدَ مُ  ن النا مَ لَ عَ يَ  نح عاىل أَ تَ  هللاَ  فنسألُ 

 .املنيَ العَ  ب َ رَ  هللَ  واحلمدُ نا، ي َ بَ نَ  ةَ نَّ سُ بَ  نيَ كَ مسَ ستَ مُ  ال
 

 

* * * 
  

                                                           

 (.3/85سري أعالم النبالء )(  1)
 (.9/409سري أعالم النبالء )(  2)
 (.86العقيدة الطحاوية ص)(  3)
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 شرونَ والعِ  السابعُ  درسُ ال
 الفطرِ  زكاةُ 

ال  هُ دَ حح وَ   هللاُ الَّ إَ  لهَ ال إَ  نح أَ  شهدُ ، وأَ نيَ املَ العَ  رب َ  هللَ  احلمدُ 
 هُ ورسولُ  هُ دُ دًا عبحممَّ  نح أَ  دُ شهَ ، وأَ الصاحلنيَ  يلُ ؛ وَ هُ لَ  ريكَ شَ 

ا ، أمَّ نيَ امَ يَ مَ  ال رَ  غُ ال هَ وأصحابَ  هَ ، وعلى آلَ املنيَ لعَ لً  رمحةً  املبعوثُ 
 :بعدُ 

 عَ رَ شَ  نح ، أَ هَ بادَ على عَ  هللاَ  ةَ عمَ نَ  امَ ن متََ مَ  إنَّ : مونَ ها الصائَ أيُ 
، ثَ فَ والرَّ  وَ من اللغ ةً رَ هح ، طُ رَ طح الفَ  هم، زكاةَ هرَ شَ  امَ تَ لم يف خَ 

 .(1) لماءَ عُ ال مجاعَ إبََ  ض  رح ف َ  ، وهيَ نيَ للمساكَ  ةً عمَ وطُ 
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنُ  َقالَ   َرُسوُل اّلِلََّ  فَ َرضَ : »َعن ح

َرًة لَلصَّائََم َمنح اللَّغحَو َوالرََّفَث َوطُعحَمًة  زََكاَة الحَفطحَر ُطهح
 .(2)«لَلحَمَساَكنيَ 

 :م   لَ سح مُ  ل َ على كُ  اجبة  وَ  وهيَ 

                                                           

 (.49اإلمجاع البن املنذر )(  1)
 رواه أبوداود وابن ماجه.(  2)
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هُ  اّلِلَُّ  َرَضيَ  ُعَمرَ  ابحنَ  َعنَ ف َرَض َرُسوُل اّلِلََّ ف َ  : »َقالَ  َماَعن ح
   َعَلى الَعبحَد  ،زََكاَة الَفطحَر َصاًعا َمنح مَتحر ، َأوح َصاًعا َمنح َشَعري

، َوالذََّكَر َواألُن حَثى، َوالصََّغرَي َوالَكَبرَي َمَن ال َلَمنيَ  َواحلُرَ   .(1)«ُمسح
ها جَ خرَ أَ  ولَ  نح ، ولكَ زكاة   هَ مُ أُ  طنَ يف بَ  نيَ نَ على اجلَ  وليسَ 

 .عليهَ   َ رَ فال حَ  نسانُ اإلَ 
 ابحنَ  َعنَ ف، هَ بيتَ  هلَ أَ  نح مَ  نُ و َ ُيَُ  نح مَّ ها عَ جَ رَ ُيح  نح أَ  لَ جُ الرُ  مُ لزَ ويَ 
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  ُعَمرَ  يَع : "أَنَُّه َكاَن يُ عحَطي َصَدَقَة الح َعن ح َفطحَر َعنح مجََ

َلَه َصَغريََهمح وََكَبريََهمح َعمَّنح ي َ  َوَعنح َرَقيَق  ،يَقهَ ُعوُل َوَعنح َرقَ َأهح
 .(2)َنَسائََه"
 :عام  من طَ  ها صاع  قدارُ ومَ 
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  ُعَمرَ  ابحنَ  َعنَ ف  َرَض َرُسوُل اّلِلََّ ف َ : »َقالَ  َعن ح

 .(3)«زََكاَة الَفطحَر َصاًعا َمنح مَتحر ، َأوح َصاًعا َمنح َشَعري  

                                                           

 متفق عليه.(  1)
 رواه ابن أب شيبة.(  2)
 متفق عليه.(  3)
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ا ممَّ  دَ لَ الب َ  تُ و هو قُ  نهُ مَ   ُ رَ ي َتُ ذَ ال عامُ : الطَّ  اءُ لمَ العُ  الَ قَ 
 مها.وَنوَ  مرَ والتَّ  رز َ ، كاألُ رُ خَ دَّ ويُ  كالُ يُ 

 وهوَ   ب َ نَّ ال دَ هح على عَ  انَ الذي كَ  اعُ : الصَّ اعَ لصَّ ابَ  املرادُ و 
، أو  يبَ قرَ التَّ  هَ جح على وَ  صف  ونَ  ينَ وَ يلكَ بَ  رُ ، ويُ َقدَّ داد  مح أَ  بعةُ رح أَ 

 لو.الكي بعَ ورُ  ينَ كيلوَ 
 ولَ قَ ، لَ نسانُ اإلَ  هُ ي يكلُ الذَ  الطعامَ  نَ مَ  كونَ يَ  أنح  يهَ فَ  ةُ نَّ والسُ 

 .(1)«َمَساَكنَي ممَّا اَل َتحُكُلونَ  اَل ُتطحَعُموا ال» : ب َ النَّ 
 ها:خراجَ إَ  تُ قح ووَ 

ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  ُعَمرَ  َقاَل ابحنُ  زََكاَة  وُل اّلِلََّ فَ َرَض َرسُ : »َعن ح
... َوأََمَر َِبَا َأنح تُ َؤدَّى قَ بحَل ُخُروَ  النَّاَس َإىَل   الَفطحرَ 

 .، أي قبل صالة العيد(2)«الصَّاَلةَ 
َِ ابت َ  بابَ االستحح  قتُ وهذا وَ    .ةَ مَّ ئَ األَ  فا

                                                           

 رواه أمحد.(  1)
 متفق عليه.(  2)
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على  مُ دَّ ، وال تُ قَ نيَ أو يومَ  وم  بيَ  يدَ العَ  بلَ قَ   َ َُترَ  نح أَ  وزُ ويَ 
 َرَضيَ  ُعَمرَ  ابحنَ  ولَ قَ ، لَ مَ لح العَ  لَ هح أَ  قوالَ ن أَ مَ  على الراجحَ  كَ ذلَ 
ُهَما اّلِلَُّ  َ وََكانُوا يُ عحطُوَن قَ بحَل الَفطحَر بَيَ وحم  َأوح ي َ » :َعن ح  .(1)«وحَمنيح

 اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنُ  َقالَ ها، تَ قح ن وَ ها عَ خريُ تَ  وزُ وال يَ 
ُهَما ُبوَلة  َوَمنح أَدَّاَها مَ  َفَمنح أَدَّاَها قَ بحَل الصَّاَلَة َفَهَي زََكاة  : »َعن ح قح

ها خراجُ إَ  بُ . ويََ (2)«بَ عحَد الصَّاَلَة َفَهَي َصَدَقة  َمنح الصََّدَقاتَ 
 .ةَ وبَ التَّ  عَ ، ومَ ةَ مَّ للذ َ  براءً ، إَ تَ قح الوَ  عدَ و بَ ولَ 

، يف املساكنيُ  مُ ، وهُ طح قَ ف َ  احدة  ة  وَ ئَ فَ لَ  فُ ُتصرَ  رَ طح الفَ  وزكاةُ 
 ةَ اردَ الوَ  مانيةَ الث على املصارفَ  مُ ، وال تُ َعمَّ ءَ لماالعُ  قوالَ أَ  حَ رجَ أَ 

 فَ رح صَ  يدَ حدَ بتَ  تح جاءَ   ب َ النَّ  ةَ نَّ سُ  نَّ ألَ  كَ ، وذلَ ة  راءَ بَ  ورةَ يف سُ 
ُهَما ّلِلَُّ ا َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنُ  َقالَ ، الفئةَ  لذهَ  الزكاةَ  ذهَ هَ  فَ َرَض : »َعن ح

 «.لَلحَمَساَكنيَ  زََكاَة الحَفطحَر طُعحَمةً  َرُسوُل اّلِلََّ 
 ََتحَصيصُ   َيهَ َهدح  َمنح  وََكانَ : "اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  الحَقيَ مَ  اَبحنُ  َقالَ 

َنافَ  َعَلى ايَ قحَسُمهَ  َيُكنح  َوَلَح  الصََّدَقَة، َِبََذهَ  الحَمَساَكنيَ  َصح  األح
                                                           

 البخاري.رواه (  1)
 رواه أبوداود وابن ماجه.(  2)



 153 روضة الصائم 

 َمنح  َأَحد   فَ َعَلهُ  اَل وَ  َبَذَلَك، أََمرَ  َواَل  قَ بحَضًة، قَ بحَضةً  الثََّمانََيةَ 
َحاَبَه،  . (1)"بَ عحَدُهمح  َمنح  َواَل  َأصح

 نَ سَ حح نا بَ لَ مَّ يَُ  نح وأَ  ،عمالَ ا األَ نَّ مَ  لَّ قبَ تَ ي َ  نح تعاىل أَ  هللاَ  فنسألُ 
 .العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  احلمدُ  نَ عواان أَ دَ  رُ ، وآخَ الَ صَ اخلَ 

 

 

* * * 
  

                                                           

 (.2/19زاد املعاد )(  1)
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 شرونَ والعِ  الثامنُ  درسُ ال
 (1) حكامٌ اٌب وأَ آدَ  العيدُ 

 هَ لى آلَ ، وعهللاَ  سولَ على رَ  والسالمُ  ، والصالةُ هللَ  احلمدُ 
 :ا بعدُ مَّ ، أَ واالهُ  نح ومَ  هَ وصحبَ 
لا  لَ عَ جَ  نح أَ  ةَ مُ األَ  تعاىل ِبذهَ  هللاَ  محةَ رَ  نح مَ  نَّ إَ : خوةُ ها اإلَ أيُ 

 افعالَ بَ  زُ ي َّ مَ تَ ، وت َ ةَ ام َ ها العَ احلََ صَ يف مَ  رُ نظُ ، تَ ام  عَ  ل َ كُ   نح مَ  نيَ ومَ يَ 
 ها.نَ يبَ  واحملبةَ  ةَ دَّ املوَ  سبابَ أَ  دُ ك َ َؤ ، وت ُ هاريَ ن غَ عَ 

لَ   النََّبُ  َقَدمَ : قَالَ   أََنس   فَعنح   يَ وحَمانَ  الحَمَديَنةَ  َوأَلهح
َاَهَليََّة، يف  َفيَهَما يَ لحَعُبونَ  َقَدمحُت َعَليحُكمح َوَلُكمح : »فَ َقالَ ، (1)اجلح

َماَن تَ لحَعُبوَن َفيَهَما، َفَإنَّ  ُهَما، هللَا َقدح أَبحَدَلُكمح  يَ وح ًا َمن ح َ َخريح  يَ وحَمنيح
رَ  َم النَّحح َم الحَفطحَر، َويَ وح  .(2)«يَ وح

هللا  شريعَ تَ بَ  اإلسالمَ  هلَ ا أَ يدَ مها عَ  العظيمانَ  اليومانَ  فهذانَ 
 نيَ كنَ ُر  داءَ أَ  بَ قَ عَ  وجلَّ  عزَّ  هما هللاُ لَ عَ ، جَ هَ عبادَ لَ  هَ تعاىل واختيارَ 

  كاجلائزةَ اانَ ، فكَ واحلجُ  ومها الصيامُ  اإلسالمَ  ركانَ ن أَ مَ  نيَ ظيمَ عَ 
                                                           

 ( للعظيم آابدي.3/485مها يوم النريوز ويوم املهرجان، انظر عون املعبود ) (1)
 ( رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي.2)
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  لةَ ، والُبشرى العاجَ بادَ لعَ لَ 
َ
يهما ا فَ مَ  عَ ، مَ ةَ العباد داءَ بََ  امَ قَ  نح مل

 رائزَ والغَ  لبشريةَ ا باعَ الط َ  راعاةَ ومُ  يعَ شرَ يف التَ  سالمَ اإلَ  ةَ عَ سَ  نح مَ 
 .ويحَ الرتَ  ب َ على حُ  تح لَ بَ اليت جُ  فسيةَ النَّ 

 نها:، مَ كثرية    وآداب   حكام  أَ  لعيدَ ولَ 
 :ام  يقَ بَ  يدَ العَ  ليلةَ  صيصَ َتَ  يةَ شروع َ مَ  دمُ عَ  -

 سولَ لى رَ ع كذوب  ل مَ ، بَ حُ صَ ال يَ  حديث   فيهَ  يَ وَ رُ  فقدَ 
َيا َمنح  : »هُ ولفظُ   هللاَ  َلةَ  َأحح َلةَ  الحَفطحرَ  لَي ح َحىا َولَي ح َضح  َُيُتح  َلَح  ألح

 .(1) «الحُقُلوبُ  وتُ متَُ  يَ وحمَ  قَ لحُبهُ 
  العيدَ  ليلةَ  يامُ قَ  نُ سَ ال يُ  هُ : فإنَّ وعليهَ 

َ
 الليلَ  يامَ قَ  اعتادَ  نح إال مل

 .على هذا التخصيصَ  صحيح   ليل  دَ  وجودَ  مَ دَ لعَ  كَ وذلَ 
 : للعيدَ  سلُ الغُ  بُ حَ وُيستَ  -
 لوعَ طُ  نح مَ  لماءَ العُ  قوالَ أَ  نح مَ  اجحَ على الرَّ  سلَ الغُ  تُ قح وَ  بدأُ ويَ 

يَ غحَتَسُل يَ وحَم » ُعَمرَ  نُ بح  هللاَ  َعبحدُ  وََكانَ : اَنَفع   َقالَ ، يدَ العَ  ومَ يَ  جرَ فَ 
 .(2)«الحَفطحَر قَ بحَل َأنح يَ غحُدَو َإىَل الحُمَصلَّى

                                                           

 (.520( رواه  الطباين، وقال األلباين موضوع انظر  السلسلة الضعيفة )1)
 .رواه مالك(   2)
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 : ُب التَّجُمُل يف هذا اليومَ وُيستحَ  -
 َأمجحَلَ  يحَهَماَإلَ  لَلحُخُرو َ  يَ لحَبسُ  وََكانَ : "اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  الحَقيَ مَ  اَبحنُ  َقالَ 

 .(1)"ثََياَبهَ 
 رًا قبلَ تُل مَتَرات  وَ كُ يَ  كانَ   هُ أنَّ   ب َ النَّ  يَ دح ن هَ مَ  وكانَ  -

َكاَن : »قَالَ   أََنس   فَعنح ، رَ طح الفَ  يدَ ى يف عَ إىل املصلَّ  هَ روجَ خُ 
َم الحَفطحَر َحّتَّ َيحُكَل مَتََرات   َرُسوُل اّلِلََّ   :َقالَ ، «اَل يَ غحُدو يَ وح

 . (2) «ويكلهنَّ وتراً »
 ى حّتَّ لَّ صَ مُ  ىل الا إدَ إذا غَ  ابلتكبريَ  لَ غَ نشَ يَ  نح أَ  نةَ السُ  نَ ومَ  -
 :مامَ اإلَ  صالةَ 

رَي َ   فَ ُيَكبَ ُ  ،الحَفطحرَ  يَ وحمَ  َيحرُ ُ  َكانَ    اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ » فعن الُزهح
 الصَّاَلَة، َقَضى َفَإَذا َة،الصَّاَل  يَ قحَضيَ  َوَحّتَّ  الحُمَصلَّى، َيح يتَ  َحّتَّ 
َبريَ  َقَطعَ   .(3)«التَّكح
 هللاُ »:  حابةَ الصَّ  كثرَ عن أَ  ولُ : فاملنقُ كبريَ التَّ  فةُ صَ أم ا و 
. «احلمدُ  ، وهللَ كبُ أ ، هللاُ أكبُ  ، هللاُ ال هللاُ  ، ال إلهَ أكبُ  ، هللاُ أكبُ 

                                                           

 (.1/425زاد املعاد )(   1)
 رواه البخاري.(  2)
 (.171رواه ابن أب شيبة، وانظر سلسلة األحاديث الصحيحة )(  3)
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ثالاثً  بَ ُ كَ ن يُ مَ  ثالاثً فقط، ومنهم بَ ُ كَ يُ  يقوُل: نمَ  هاءَ قَ الفُ  نَ ومَ 
 مدُ احلَ  هُ ولَ  لكُ امل هُ ، لَ هُ لَ  ال شريكَ  هُ وحدَ  إال هللاُ  ال إلهَ »: ويقولُ 

 .(1)«دير  قَ  يء  شَ  ل َ على كُ  وَ وهُ 
 .هللَ  واحلمدُ  اسع  يف هذا وَ  واألمرُ 

ن مَ  عَ رجَ يَ  أنح  ن طريق  مَ  يدَ إىل العَ  بَ هَ إذا ذَ  نةَ السُ  نَ ومَ  -
 :هَ غريَ 

َإَذا َكاَن يَ وحُم َعيد   َكاَن النََّبُ : »قَالَ   َجاَبر   َعنح ف
 .(2)«َخاَلَف الطَّرَيقَ 

  ةَ نَّ السُ  نَ ومَ  -
َ
 اجللوُس دونَ  :يدَ العَ  ومَ ى يَ املصلَّ  لَ صَ وَ  نح مل

 : نيَ ركعتَ  صالةَ 
ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنَ  َعنَ ف َخرََ  يَ وحَم   نََّبَّ َأنَّ ال: »َعن ح

َ الَفطحَر، فَ  َعَتنيح َلَها َوالَ  َصلَّى رَكح  .(3)«بَ عحَدَها َلَح ُيَصلَ  قَ ب ح
 نح أَ  يدَ العَ  الةَ ص بعدَ  هَ يتَ إىل بَ  عَ جَ إذا رَ  مَ سلَ للمُ  عُ شرَ ويُ  -

 :نيَ ركعتَ  يهَ فَ  يَ صل َ يُ 
                                                           

 .24/220انظر ُمموع الفتاوى ( 1)
 رواه البخاري.(  2)
 رواه البخاري.(  3)
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رَي َ  َسَعيد   َأَب  َعنح ف  ُدح اَل  َكاَن َرُسوُل اّلِلََّ : »َقالَ   اخلح
ًئا، َفَإَذا َرَجَع َإىَل َمنحزَلَهَ ُيَصلَ ي قَ بحَل الحَعيَد شَ  َ ي ح َعَتنيح  .(1)« َصلَّى رَكح

، القادمَ  سَ رح يف الدَ  حكام  أَ  نح ى مَ بقَّ ا تَ مَ  لُ كمَ نا ونُ هاهُ  فُ قَ نَ 
 .العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  واحلمدُ 

 

 

* * * 
  

                                                           

 (  رواه ابُن ماجه.1)    
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 شرونَ والعِ  التاسعُ  الدرسُ 
 (2) وأحكامٌ  آدابٌ  العيدُ 

 نا حممد  بي َ على نَ  والسالمَ  الةُ ، والصالعاملنيَ  رب َ  هللَ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ ، أمَّ نيَ أمجعَ  هَ وصحبَ  هَ وعلى آلَ 

يف  قَ ابالس   رسَ للدَّ  ل  م َ كَ مُ  رسُ : هذا الدَّ ها األفاضلُ أيُ 
 :يقُ وفَ التَّ  وابهللَ  ، فأقولُ العيدَ  حكامَ أَ 

 النََّبُ  اَلَزمَ  كَ ذلَ ، ولَ سالمَ اإلَ  شعائرَ  عظمَ ن أَ مَ  يدَ العَ  صالةَ  إنَّ 
  َهُ عدَ بَ  واملسلمون هُ لفاؤُ خُ  كَ ، وكذلَ ُشرََعتح  نذُ ها مُ لَ عح ف. 

 ةَ الصَ لَ  رو َ ابخلُ  مرَ ابألَ   نهُ عَ  يثُ حادَ األَ  تح دَ دَّ عَ ت َ  دح ولقَ 
 ضَ مجيعاً، حّت احلُيَّ  ساءَ الن َ  ا َ خرَ إبَ  رَ مَ أَ   هُ نَّ  إَ ، حّتَّ يدَ العَ 

 ، هللاَ  َرُسولُ  َمَرانَ أَ : َقاَلتح   َعَطيَّةَ  أُم َ  َعنح ف، دورَ اخلُ  وذواتَ 
َضحَحى، الحَفطحرَ  يف  َُنحرََجُهنَّ  َأنح  ُيََّض، الحَعَواَتَق، َواألح  َوَذَواتَ  َواحلح

ُُدوَر، ُيَّضُ  َفَأمَّا اخلح نَ وَ  الصَّاَلَة، فَ يَ عحَتزَلحنَ  احلح َهدح ريحَ، َيشح  َوَدعحَوةَ  اخلَح
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َلَمنَي، َداانَ  هللاَ  َرُسولَ  يَ : قُ لحتُ  الحُمسح ، َلَا ونُ َيكُ  اَل  َإحح  َجلحَباب 
َها: »َقالَ  تُ َها لَتُ لحَبسح   .(1) «َجلحَباَِبَا َمنح  ُأخح

َنحَصارَي َ  َرَواَحةَ  بحنَ  هللاَ  َعبحدَ  ُأخحتَ  وَعنح   َرُسولَ  َعنح  ، األح
ِ  » َقالَ  أَنَّهُ   هللاَ  ُُروُ  َعَلى ُكلَ  َذاَت َنطَا يَ عحَن « (2)َوَجَب اخلح

 .(3)يف الحَعيَديحنَ 
 بعَ  سَ وىَل  األُ ، ُيكبَ ُ يفركعتانَ : فهي يدَ العَ  صالةَ  فةُ ا صَ وأمَّ 

 تكبريات   سَ َخَ  انيةَ  الثَّ يف ، وُيكبَ ُ احَ تَ تَ االفح  ةَ كبريَ ى تَ وَ سَ  كبريات  تَ 
 ، وهذهَ كبرية  تَ  ل َ كُ   عَ ي مَ يدَ األَ  عُ رفَ ، وتُ االنتقالَ  كبريةَ ى تَ وَ سَ 

 .اجبة  وَ بَ  تح يسَ ول : ُسنَّة  وائدُ الزَّ  التكبرياتُ 
 فيها: ا القراءةُ وأمَّ 

َبةَ  بحنَ  هللاَ  َعبحدَ  بحنَ  هللاَ  ُعبَ يحدَ  فَعنح  ُعود   بحنَ  ُعت ح  بحنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َمسح
طَّابَ    هللاَ  َرُسولُ  َبهَ  َرأُ يَ قح  َكانَ   َماَذا اللَّيحَثيَّ  َواَقد   َأابَ  َسَألَ  اخلَح

                                                           

 (  متفق عليه.1)
اانة وسطها بشيء وترفع وسط ثوِبا، وترسله على األسفل عند معهو أن تلبس املرأة ثوِبا، ث تشد (  "و 2)

 (.5/75األشغال؛ لئال تعثر يف ذيلها". النهاية يف غريب احلديث )
 (  رواه أمحد والطيالسي والدارمي والبيهقي يف السنن وغريهم.3)
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َرأُ  َكانَ » :َقالَ  ؟ َوالحَفطحرَ  اأَلضحَحى يف   َوالحُقرحآنَ  ِ َماَفيهَ  يَ قح
 .(1)«الحَقَمرُ  َوانحَشقَّ  السَّاَعةُ  َواقحرَتََبتَ  الحَمَجيَد،

رَأُ   هللاَ  َرُسولُ  َكانَ : »َقالَ   َبَشري   بحنَ  النُ عحَمانَ  َعنَ و   يَ قح
ُُمَعةَ  َويف  الحَعيَديحَن، يف  مَ  َبَسبَ حَ  اجلح َعحَلى، كَ َرب َ  اسح  َأََتكَ  َوَهلح  األح

 . (2)«الحَغاَشَيةَ  َحَديثُ 
 .الةَ الص بعدَ  تكونَ  نح أَ  يدَ العَ  طبةَ يف خُ  ةُ نَّ والسُ 

 يف نيَ ُيصلَ َيها ركعتَ  نح ُع له أَ ُيشرَ  هُ نَّ فإَ ، يدَ العَ  الةُ صَ  هُ تح ن فات َ مَ و 
، عليهَ   َ رَ فال حَ  دَ ائَ و الزَّ  كبرياتَ التَ  كَ رَ ت َ  ، وإنح مامَ اإلَ  الةَ كصَ   هَ نزلَ مَ 

ا َفاَتهُ الحَعيُد: ُيَصلَ ي َإذَ  اببُ ": هَ يف صحيحَ  اّلِلَُّ  مَحَهُ رَ  قال البخاريُ 
 َ َعَتنيح  ".رَكح

 َوُروَ ي حَنا": اّلِلَُّ  هُ َرمَحَ  ر  جَ حَ  ابنُ  قالَ د : فقَ ُة ابلعيدَ هنئَ التَّ وأم ا 
َناد   الحَمَحاَمَليَّاتَ  يف   َكانَ   :َقالَ  نُ َفريح   نَ بح  ُجَبريحَ  َعنح  َحَسن   إبََسح

                                                           

 (  رواه مسلم.1)
 (  رواه مسلم.2)
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 عحُضُهمح ب َ  يَ ُقولُ  الحَعيدَ  يَ وحمَ  الحتَ َقوحا َإَذا  اّلِلََّ  َرُسولَ  َأصحَحابُ 
 .(1)"َوَمنحكَ  َمنَّا اّلِلَُّ  تَ َقبَّلَ  :لَبَ عحض  

عُة على وس َ ، والتَ والسرورَ  رحَ الفَ  ظهارُ : إَ يدَ يف العَ  عُ وُيشرَ 
 اصرَ وَ ي أَ قو َ ا يُ ممَّ  كَ ذلَ  ، وغريُ فسَ ويُح عن النَّ ، والرتَّ يالَ والعَ  األهلَ 
 . نيَ املسلمَ  بنيَ  ةَ واملودَّ  احملب ةَ 

 الَ نا، وصَ امَ ينا، وقَ يامَ ن ا صَ مَ  لَ قبَّ تَ ت َ  أنح  كَ نسألُ  فاللهمَّ 
 .العاملنيَ  ب َ رَ  هللَ  نا، واحلمدُ عمالَ أَ 

 

 

* * * 
  

                                                           

 (.2/446(  فتح الباري )1)
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 :الثالثونَ  الدرسُ 
 ؟مضانَ رَ  ا بعدَ ماذَ 

إال  هَ لَ ال إَ  أنح  شهدُ ، وأَ الصاحلاتُ  مُ تَ تَ  هَ عمتَ نَ الذي بَ  هللَ  احلمدُ 
 هُ ورسولُ  هللاَ  دُ عب حممداً  أنَّ  شهدُ ، وأَ باتَ اي والَ طَ العَ  لُ زَ ُمُ  هللاُ 

 ويل الفضلَ أُ  هَ وعلى آلَ  عليهَ  ى هللاُ ، صلَّ ابخلرياتَ  السابقُ 
 :ا بعدُ ، أم  اتَ مَ كرُ مَ  وال

 األيمُ  عاقبَ تَ ت َ  نح تعاىل أَ  هللاَ  ةَ نَّ ن سُ مَ  إنَّ :ها األفاضلُ أيُ 
، لَ جَ األَ  الدنيا، واقرتابُ  زوالُ  وهذا معناهُ  ،واألعوامُ  والشهورُ 

، دودة  حمَ  اس  نف، وأَ عدودة  مَ  يم  أَ والدنيا  ،ملَ ابلعَ  العبدَ  انُ وارتَ 
،  لَ مَ هم للعَ ا بقاؤُ َّنَّ ، وإَ ونَ لُ نتقَ ، والناس منها مُ ة  ضروبَ مَ  وآجال  

َۡبلُوَ ﴿ :هللاُ  ا قالَ مَ كَ  ةَ َِّّ َيو  ۡحسَ َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱۡۡلَ
َ
يُُّكۡم أ

َ
ُن ُكۡم أ

 [.2]امللك:  ﴾َعَمَل   
ِّۡلَك ﴿ تعاىل: هللاُ  وقالَ  َعۡ  َوت يَّاُم نَُداوِّلَُها بنَۡيَ ٱۡلَّاسِّ َوَِّّ

َ
لََم ٱۡۡل

ِّبُّ  ُُ ُ ََل  َۗ َوٱَّللَّ ََ ٓ َذ مِّنُكۡم ُشَهَدا ْ َوَيتَّخِّ ََاَمُنوا ِّيَن  ُ ٱلَّ ٱَّللَّ
لِّمِّنيَ   َُّ  [.140]آل عمران:  ﴾ٱل
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"َإنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل:  :فقالَ   َفةُ ُحَذي ح  خطبَ 
اَعُة َوٱنَۡشقَّ ٱۡلَقَمرُ ﴿ َبتِّ ٱلسَّ [ َأاَل َوَإنَّ السَّاَعَة 1]القمر:  ﴾ٱۡقََتَ

، َأاَل َوَإنَّ الُدن حَيا َقدح   آَذَنتح َقَد اقحرَتََبتح َأاَل َوَإنَّ الحَقَمَر َقَد انحَشقَّ
، َأاَل َوَإنَّ الح   ِ ، َأاَل وَ َبَفرَا ُِ َبا َماُر َوَغًدا السَ  َم الحَمضح َإنَّ الحَغايََة يَ وح

َنََّة"  .(1)النَّاُر َوالسَّاَبُق َمنح َسَبَق َإىَل اجلح

 ابخلريَ  لَ انتقَ  نَ ، فمَ ر  ا انَ مَّ ، وإَ نة  ا جَ مَّ : إَ ، واملوعدُ ة  فالدنيا زائلَ 
 .اخلريَ  لَ انَ 

ر  لبَ  يلَ قَ ، هورَ الشُ  ةَ يَّ قَ بَ  بُ هو رَ  رمضانَ  وربُ   قوماً  : إنَّ شح
ون عرفَ ال يَ  لقومُ ا : "بئسَ ؟ فقالَ يف رمضانَ  ونَ ويتهدَ  ونَ عبدُ تَ ي َ 

 دُ هَ تَ ويَ  بدُ عَ ت َ الذي ي َ  الصالَ  ، إنَّ رمضانَ  هرَ إال يف شَ  حقاً  هللَ 
 .(2)ها"كلَّ   نةَ السَّ 

                                                           

 ه.رواه احلاكم وغري (  1)
 (.222لطائف املعارف ص)(  2)
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َسنُ  كانَ و   َداَوَمَة؛الحمُ  ُمَداَوَمةَ الح  قَ وحَم، "َأيح : يَ ُقولُ  هللاُ  َرمَحَهُ  احلَح
: رأَ قَ  ثَّ الحَموحَت،  ُدونَ  َأَجاًل  الحُمؤحَمنَ  َلَعَملَ  َيحَعلح  َلَح  اّلِلََّ  َفَإنَّ 
تَِّيَك ٱََّۡقِّنيُ ﴿

ۡ
 .(1)[99]احلجر: ﴾َوٱۡعُبۡد َربََّك َحَّتَّ  يَأ

والليايل  عوامُ واأل الشهورُ  : "هذهَ اّلِلَُّ  َرمَحَهُ  ب  جَ رَ  ابنُ  َقالَ  
ي نقضَ تَ  ، ُثَّ األعمالَ  واقيتُ ، ومَ اآلجالَ  يرُ ها مقاد، كلُ واأليمُ 
ها صَّ خَ ها و عَ ها وابتدَ دَ وجَ ، والذي أَ ي مجيعاً ضَ ، ومتَ سريعاً 

ِ   ،هاعَ ودَ وأَ  ابلفضائلَ   يف مجيعَ  ، هوَ ولُ ال حيَ  ، ودائم  زولُ ال يَ  اب
 .(2)"د  شاهَ مُ  قيب  رَ  هَ بادَ عَ  عمالَ ، وأَلَ احد  وَ  له  إَ  األوقاتَ 

 :، فقالَ لَ مَ على العَ  استقامَ  نَ تعاىل على مَ   هللاُ ثىَن وقد أَ 
ۡيهِّۡم َوََل ﴿

ُ ُثمَّ ٱۡسَتَق ُمواْ فَََل َخوٌۡف َعلَ ِّيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّللَّ إِّنَّ ٱلَّ
َۡزنُونَ  َُ  [.13]األحقاف:  ﴾ُهۡم 

َتَقمح  ُقلح آَمنحُت اَبهلَل، ُثَّ »: هَ تَ يَّ صَ يف وَ   النََّبُ  َقالَ و   .(3)«اسح

                                                           

 (.223لطائف املعارف ص)(، و 18( الزهد البن املبارك رقم )1)
 (.223لطائف املعارف ص)(  2)
 رواه مسلم.(  3)
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ُهَما اّلِلَُّ  َرَضيَ  َعبَّاس   ابحنَ  وَعنَ    اّلِلََّ  َرُسولُ  الَ قَ : قَالَ  َعن ح
:اغحَتَنمح ََخحًسا ق َ » :يََعظُهُ  َوُهوَ  َلَرُجل   َشَباَبَك قَ بحَل  بحَل ََخحس 

قحرََك، َوفَ رَاَغَك َك قَ بحَل ف َ َتَك قَ بحَل َسَقَمَك، َوَغَناَرَمَك، َوَصحَّ هَ 
 .(1)«قَ بحَل َموحَتكَ قَ بحَل ُشغحَلَك، َوَحَياَتَك 

 ، والتقوى كما قالَ ونَ قتَّ هم ي َ علَّ لَ  بادَ لعَ لَ  الصيامَ  هللاُ  عَ رَ شَ  دح وقَ 
 يُذحَكرَ  َوَأنح  َصى،يُ عح  َفاَل  ُيطَاعَ  "َأنح  :عنهُ  هللاُ  يَ رضَ  مسعود   ابنُ 
َكرَ  َوَأنح  يُ نحَسى، َفالَ  َفرُ  َفالَ  ُيشح  .(2)"ُيكح

إىل  يف األحوالَ  رُي  غَ ، وت َ مالَ يف األع يدة  ها: زَ صيلَ َتَ  المةُ وعَ 
 عَ رَ شَ  نح أَ  رمضانَ  عدَ ينا بَ عاىل علَ تَ  هللاَ  ضلَ ن فَ مَ  نَّ ، وإَ نَ حسَ األَ 

 يامَ صَ  جرَ أَ  مضانَ رَ  عَ لنا مَ  لَ كمَ يُ ، لَ ن شوال  مَ  يم  أَ  ةَ تَّ سَ  يامَ لنا صَ 
، رمضانَ  ةَ دَّ عَ  متامَ لى إَ تعاىل عَ  هللاَ  كرَ ن شُ مَ  أيضاً  ، وهيَ ام  عَ 
 ةَ رَ بادَ على مُ  ث  ، وحَ الصالَ  على العملَ  على االستمرارَ  بيه  نح وت َ 

 .اخلرياتَ 

                                                           

 رواه احلاكم.(  1)
 رواه ابن أب شيبة واحلاكم والنسائي يف الكبى.(  2)
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َنحَصارَي َ  أَيُوبَ  َأَب  َعنح ف َمنح : »َقالَ   اّلِلََّ  َرُسولَ  َأنَّ   األح
، َكاَن َكَصَياَم الدَّهح   .(1)«رَ َصاَم َرَمَضاَن ُثَّ أَت حبَ َعُه َسًتا َمنح َشوَّال 

 َمنح َصاَم َستَّةَ : »َقالَ  أَنه  هللا ُسولرَ  َعن  ثَ وحاَبن َعنو 
َسَنَة فَ لَ  م  بَ عحَد الحَفطحَر َكاَن مَتَاَم السََّنَة، َمنح َجاَء اَبحلَح ُر َأيَّ ُه َعشح

ثَاَلَا  ، ويوزُ عيدَ ال بعدَ  يوم   لَ وَّ ن أَ ها مَ يامَ صَ  وقتُ  بدأُ ويَ  .(2)«أَمح
 .هاتُ ق َ فرَ ها وتَ ردُ سَ 

 الصاحلاتُ  مُ تَ تَ  هَ متَ نعالذي بَ  هللَ  مدُ واحل
م وسلَّ  هَ وصحبَ  هَ وعلى آلَ  نا حممد  م على نبي َ وسلَّ  ى هللاُ وصلَّ 

 كثريا  تسليماً 
 

* * * 
  

                                                           

 رواه مسلم.(  1)
 رواه ابن ماجه.(  2)
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