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بسم هللا الرٛتن الرحيم
اٟتمد ﵁ ذي اٞتود والكرـ ،والفضل الذي انتشر أثره وعم ،وتضاعف خَته
تفضل وأنعم ،وف ّقو
فلم ٭تصره كتاب أو ٭تصيو قلم ،أٛتده سبحانو وتعاىل على ما ّ
أ٢تم ،وأصلّي
من شاء ُب أسرار شريعتو وعلّم ،ووفّق من أراد ٟتُ ْسن األدب ف ّ
فهم و ْ

ينجو ويَ ْسلم ،وحبل النور الذي من ٘تسك بو
وأسلّم على باب الرٛتة ١تن أراد أف َ
يفوز ويغنم ،سيدنا ٤تمد النيب األكرـ ،والرسوؿ اجملتىب األعظم ،صلى هللا عليو وعلى
جن ليل
آلو وصحبو وسلم ،وتابعيهم بإحساف على ا١تنهج األقوـ ،ما ٕتلّى هنار و ما ّ
وأظلم.
وبعد  ..فإف شهر رمضاف شهر اٞت ِّد واالجتهاد ،واإلقباؿ على موائد ا٠تَت
وتنوير الفؤاد ،فهو سوؽ ا١تتاجرة وا١تراْتة ،وموسم ا٢تمة ُب األعماؿ الصاٟتة ،أودع هللا
ٍ
رٛتات وبركات ،فا١توفق من بادر الفرصة فاغتنم
فضائل وخَتات ،ونشر فيو
تعاىل فيو
َ
ىذا الشهر ،وأقبل على ربو تعاىل فحاز رفيع الدرجات وعظيم األجر ،وا﵀روـ من
ٗتاذؿ وتكاسل ،فحرـ ا٠تَت ِ
ات والفضائل.
ُ
ذكرت فيها
كتبت ُب السنوات ا١تاضية رسائل ٥تتصرة،
ُ
كنت -بتوفيق هللا -قد ُ
و ُ
فضائل شهر رمضاف ومناقبو ا١تشتهرة ،وُب بعضها ٚتلةً من األحاديث الواردة فيو،
اٟتث على اغتناـ أيامو ولياليو؛ ٛتلٍت على كتابتها
وُب أخرى مواعظ وخطب ُب ّ
طلب ِ
بعض اإلخواف من طلبة العلم والدعاة ،ا١تشتغلُت بالتعليم ُب حلقات ا١تساجد
ُ
والدعوة إىل هللا ،لتكوف ماد ًة معينة ٢تم ُب ٖتضَت دروس رمضاف اليت يعقدوهنا ُب
اٟتلقات؛ أوا١تواعظ اليت يلقوهنا ُب اٞتُمع وبعد الصلوات ،فأجبتهم طالباً للثواب من
هللا عز وجل ،ومن باب (من استطاع أف ينفع أخاه فليفعل).
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ٚتعت فيها أربعُت
وقد كانت البداية ُب عاـ (ٕٔٗٚىػ ) برسالة لطيفة
ُ
حديثاً ُب فضائل شهر رمضاف؛ ٍب حصلت النية لشرح بعض ألفاظها وإيضاح ما
غمض من معانيها وأٝتيتها "األربعُت الرمضانية" ،وُب العاـ الذي بعده وفّق هللا تعاىل
أٝتيت ىذا اٞتمع "إٖتاؼ
ٞتمع وترتيب بعض السنن اليت يُستحب فعلُها للصائم ،و ُ
اإلخواف ببعض سنن الصوـ ورمضاف" ،وتبل ذلك ٣تموع فيو خطب ُٚتع شهر
خطرت بالباؿ بعض ا١تعاٍل اإلٯتانية فكتبتُها على صورة الوصايا
رمضاف األربعٍ ،ب
ْ
وا١تواعظ وأٝتيتها "خواطر رمضانية" أوصلتها إىل ثبلثُت خاطرة على عدد أياـ الشهر،
وتلت ذلك العاـ رسالة لطيفة أخرى بعنواف "كيف تكوف ٣تتهداً ُب شهر رمضاف".
ْ
أفردت قبل سنوات مسألة ا١تبالغة ُب تعجيل اإلفطار وتأخَت السحور
وكنت قد
ُ
٤تل استحباب
ُب رسالة مستقلّة عندما كثُر اٞتدؿ حو٢تا ،وأٝتيتها "تنبيو ا١تغرور إىل ّ
تعجيل اإلفطار وتأخَت السحور" ،وأخَتاً كانت خا٘تة ذلك ما كتبتو ُب العاـ قبل
ا١تاضي (ٖ٘ٗٔىػ) رسالة لطيفة ُب بياف بعض األخطاء اليت يقع فيها الناس ُب
عددىا سبعاً.
تم ُ
رمضاف وأٝتيتها "كشف الغطا عما يقع ُب رمضاف من األخطاء" ،ف ّ
استخرت هللا تعاىل ُب طبع ٍ
كتاب ٬تمع ىذه السبع الرسائل ،ليسهل تناو٢تا
وقد
ُ
واإلحاطة ٔتا فيها من الفوائد وا١تسائل ،فانشرح ا٠تاطر للقياـ بالطبع ،وليس غرضي
من وراء ذلك إال عموـ الفائدة وكثرة النفع ،ونشر العلم وا٠تَت وخدمة الشرع ،وأُشهد
هللاَ تعاىل أنو ليس يل إال الًتتيب واٞتمع.
ػت شػػيخنا اٟتبيػػب العبلمػػة عمػػر بػػن ٤تمػػد بػػن حفػػيظ-حفظػػو هللا-
ٍب إنػٍت أوقفػ ُ
طبعػو وٝتػاه
على ىذا الكتاب ،واستشرتو ُب طبعػو ونشػره وتسػميتو ،فاستحسػنو وبػارؾ َ
ػزود لشػػهر رمضػػاف" ،فجػزاه هللا تعػػاىل خػػَت اٞتػز ِاء وأ٘تػػو،
"البضػػائع الغاليػػة األٙتػػاف ُب التػ ّ
ونعمو.
وخَته َ
وأسبغ عليو فضلَو َ
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كما أنػٍت أتقػدـ بالشػكر اٞتزيػل ١تركػز اإلشػعاع الثقػاُب االجتمػاعي ْتوطػة اإلمػاـ
أٛت ػد بػػن زيػػن اٟتبشػػي ،علػػى قيػػامهم بػػدعم طباعػػة ىػػذا الكتػػاب ،جع ػل هللا ذلػػك ُب
ميزاف حسنات القائمُت على ىذا ا١تركز وزادىم ٫تةً وتوفيقاً ،اللهم آمُت.
ػالع فيهػػا ،وأف
أسػأؿ هللا أف ينفػع ذػذا الرسػائل مػػن وقػف عليهػا؛ أو قرأىػا أو ط َ

يتقبػل ىػػذا العمػػل ،وأف ٬تعلػػو خالصػاً لوجهػػو عػػز وجػػل ،وأف ينقيػػو مػػن الريػػاء والسػػمعة
وا٠تلل ،وصلى هللا على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم واٟتمد ﵁ رب العا١تُت.
كتبو :سقاف بن علي بن علوي العيدروس
بتاريخ1 :رجب احلرام 1437ىـ
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الرسالة األوىل

األربعين
الرمضانية
مجموع يش متل عىل أأربعني حديثاً نبوايً يف فضائل شهر رمضان
مع رشحٍ موج ٍز حي ّل أألفاظها و ّيبني معانهيا

ٚتع وترتيب وتعليق
سقاؼ بن علي العيدروس
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ادلقدمة
اٟتم ػ ػػد ﵁ ذي الفض ػ ػػل ال ػ ػػذي ال ُ٭تص ػ ػػى ،والعط ػ ػػاء الػ ػ ػوافر ال ػ ػػذي ال ُ٭تػ ػ ػ ّد وال
يُستقصػػى ،أٛتػػده تعػػاىل جعػػل شػػهر رمضػػاف موٝتػاً يُقبػػل فيػػو أىػػل الطاعػػة ويتػػوب مػػن
ػث علػػى اغتنػػاـ شػػهر رمضػػاف
عصػػى ،والصػػبلة والسػػبلـ علػػى سػػيدنا ٤تمػػد الػػذي حػ ّ
ذرات
ور ّغ ػػب ّ
ووصػ ػػى ،ص ػػلى هللا عليػ ػػو وعلػ ػػى آل ػػو وأصػ ػػحابو ع ػػدد حبػ ػػات القطػ ػػر و ّ
اٟتصى.
وبعػػد  ..فػػإف شػػهر رمضػػاف ا١تبػػارؾ شػػهر التوبػػة واإلنابػػة واإلقبػػاؿ ،وموسػػم الطاعػػة
وا٢تمػػة ُب صػػاّب األعمػػاؿ ،وقػػد ورد ُب فضػػلو أحاديػػث عػػدة ،وأخبػػار عػػن رسػػوؿ هللا
ػيم خ ػ ػ َِته ،وب ػ ّػُت مػ ػػا ُخ ػ ػ ّ بػ ػػو م ػػن الفضػ ػػائل
متع ػػددة ،أظه ػػر فيهػ ػػا كث ػ َ
ػَت مزايػ ػػاه وعظ ػ َ
وا٠تصائ اليت ليست ُب غ َِته.
و١تػػا كانػػت ىػػذه األحاديػػث ُب بطػػوف الكتػػب ا١تؤلّفػػة ،متفرقػػةً ُب مراجػػع ومصػػادر
٥تتلف ػػة؛ رأي ػػت ٚتعه ػػا ُب رس ػػالة واح ػػدة؛ ل ػػيعظم النف ػػع وتع ػ ّػم الفائ ػػدة ؛ ولتك ػػوف م ػػٍت
مشػاركةً ُب نشػػر ا٠تػػَت والعلػػم ،وتوسػػيع دوائػر الفقػػو والفهػػم ،ورجػػاءً للػػدخوؿ؛ ُب دعػػاء
فرب مبلػغ أوعػى
الرسوؿ؛ حيث يقوؿّ " :
نضر هللا امرأً ٝتع منا حديثاً فوعاه فبلّغو غَته ّ
لو من سامع".
على أف ما ورد ُب فضل شهر رمضاف ومناقبو كثَت ٦تا ورد ُب الصحاح وا١تسػانيد
والسنن ،منها قسم وافػر ُب بػاب الصػحي واٟتسػن؛ كمػا أف منهػا الضػعيف الػذي فيػو
ت منهػػا
مقػاؿ؛ إال أف العلمػاء تسػاىلوا ُب روايتػػو ُب بػاب فضػائل األعمػػاؿ .وقػد انتخبػ ُ
أربعػػُت حػػديثاً فق ػ طمع ػاً ُب االختص ػػار ،وتأسػػياً بالعلمػػاء األخي ػػار؛ وعم ػبلً ْت ػديث
"من حفظ على أميت أربعُت حديثاً من أمر دينها بعثو هللا يوـ القيامة فقيهاً عا١تاً".
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ػت ى ػػذه األحادي ػػث وانتقيته ػػا ،وم ػػن كت ػػب الس ػػنة ا١تطه ػػرة
ٍب إن ػػٍت بع ػػد أف ٚتع ػ ُ
اسػػتخرجتها ورتبتهػػا؛ حصػػلت النيػػة لشػػرحها؛ فكتبػػت تعليقػ ٍ
ػات مػػوجزةً علػػى ألفاظهػػا؛
ُ
ِ
ػُت م ػػا غم ػػض م ػػن
وحواص ػ َػل ٥تتص ػػرًة ٠تّص ػػتها م ػػن ك ػػبلـ أئم ػػة الس ػػنّة وحفاظه ػػا؛ فتب ػ َّ
ا٨تل ما انبهم من عبارات وردت فيها.
معانيها ،و ّ

أسأؿ هللا تعػاىل أف يػرزقٍت كمػاؿ التوفيػق واإلخػبلص ،وأف ينفػع ذػذا ا١تؤلػف
ػاـ وا٠تػػاص ،وأف ٬تعلػػو مػػن العلػػم الػػذي يُنتَفػػع بػػو ،ويُثق ػ ُل بػػو مي ػزا ُف قارئػػو وكاتبػػو،
العػ َ
وصػػلى هللا علػػى سػػيدنا ٤تمػػد وعلػػى آلػػو وصػػحبو وسػػلم تسػػليماً كثػَتاً ،واٟتمػػد ﵁ رب
العا١تُت.
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احلديث األول
يتقدمن أحدكم
عن أيب ىريرة رضي هللا عنو عن النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( :ال
ّ

رمهان بصوم يوم أو يومُت ،إال أن يكون رجل كان يصوم صومو ،فليصم ذلك
اليوم ) رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا.
شرح احلديث
يتقدمن أحدكم) لفظ "أحدكم" يفيد العموـ ،إال أنو سيأٌب استثناء
قولو( :ال
ّ
حاالت منو.
قولو( :رمهان) فيو جواز أف يقاؿ رمضاف من غَت ذكر الشهر ببل كراىة ،قاؿ

النووي" :وىو ا١تذىب الصحي ا١تختار الذي ذىب إليو البخاري وا﵀ققوف وىو
الصواب ،وقالت طائفة ال يقاؿ رمضاف على انفراده ْتاؿ ،وإ٪تا يقاؿ شهر رمضاف
وىذا قوؿ أصحاب مالك وزعم ىؤالء أف رمضاف اسم من أٝتاء هللا تعاىل فبل يطلق
على غَته إال أف يقيد ،وقاؿ أكثر أصحابنا وابن الباقبلٍل إف كاف ىناؾ قرينة تصرفو
إىل ال شهر فبل كراىة وإال فيكره .قالوا فيقاؿ صمنا رمضاف وقمنا رمضاف ورمضاف
أفضل األشهر"(.)1

قولو( :بصوم يوم أو يومُت) فيو النهي عن استقباؿ رمضاف بصوـ يوـ أو يومُت؛
واٟتكمة من ذلك ليستقبل رمضاف بنشاط ،ولئبل يزاد ُب رمضاف ما ليس منو.

قولو( :إال أن يكون رجل) خرج ٥ترج الغالب؛ وإال فا١ترأة مثلو.

(ٔ ) ٍب قاؿ النووي( :وىذاف ا١تذىباف فاسداف؛ ألف الكراىة إ٪تا تثبت بنهي الشرع ومل يثبت فيو هني ،وقو٢تم:
أنو اسم من أٝتاء هللا تعاىل ليس بصحي ومل يص فيو شيء وإف كاف قد جاء فيو أثر ضعيف وأٝتاء هللا
تعاىل توقيفية ال تطلق إال بدليل صحي ولو ثبت أنو اسم مل يلزـ منو كراىة) اىػ من شرح مسلم (.)ٔٛٚ/ٚ
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دؿ على أف ٤تل التحرَل ما إذا مل
قولو( :كان يصوم صومو ،فليصم ذلك اليوم) ّ
صوـ
يصادؼ صومو عادة لو كصوـ االثنُت أو ا٠تميس ،أو وصلو ٔتا قبلو ،أو كاف َ
قضاء؛ ففي ىذه األحواؿ ينتفي ا١تعٌت ا﵀ذور فبل ٭ترـ الصوـ.
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احلديث الثاين
عن ابن عمر رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ذكر رمضاف ،فقاؿ:
(ال تصوموا حىت تروا اذلالل ،وال تفطروا حىت تروه ،فإن غُ ّم عليكم فاقدروا لو)

رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا.

شرح احلديث

قولو( :ال تصوموا حىت تروا اذلالل) فيو النهي عن صوـ شهر رمضاف قبل رؤية
ا٢تبلؿ؛ إذا مل يكمل عدد شعباف ثبلثُت يوماً ،ويُكتفى ُب ثبوتو بشاىد عدؿ واحد
ٟتديث األعرايب اآلٌب شرحو قريباً.

قولو( :وال تفطروا حىت تروه ) فيو النهي عن إفطار رمضاف قبل رؤية ىبلؿ شواؿ ،إال
أف العلماء أوجبوا لئلفطار شاىدي عدؿ إلثبات ىبلؿ شواؿ؛وذلك جرياً على
األصل ُب الشهادات ولقولو تعاىل "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" ،وألنو قاؿ
صلى هللا عليو وسلم للذي ادعى" :شاىداؾ أو ٯتينو" بينما أجازوا إثبات ىبلؿ
رمضاف بعدؿ واحد لورود الن كما تقدـ.
قولو( :فإن غُ ّم عليكم) ُب رواية البخاري ِ
"غيب" ومسلم "غمي"  ،وا١تعٌت :فإف حاؿ

حائل منع الرؤية كما ُب رواية النسائي "فإف حاؿ بينكم وبينو سحابة أو ظلمة".

أقدرهُ بضم الداؿ
رت الشيء بالتخفيف ُ
قولو( :فاقدروا لو) قاؿ أىل اللغة :يقاؿَ :
قد ُ

وكسرىا ،وق ّدرتو بالتشديد وأق ْدرتو ذمزة أولو ٔتعٌت واحد؛ وىو من التقدير.
فسرتو رواية مسلم "فاقدروا ثبلثُت" ورواية البخاري
ٍب إف قولو" :فاقدروا لو" ّ
"فأكملوا العدة ثبلثُت" ،قاؿ العلماء :معناه :ق ّدروا لو ٘تاـ العدد ثبلثُت يوماً أي:
انظروا ُب أوؿ الشهر واحسبوا ٘تاـ ثبلثُت يوماً(.)1

(ٔ) إرشاد الساري إىل صحي البخاري (ٖ )ٖٔ٘/للقسطبلٍل.
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احلديث الثالث
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ :قال جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليو وسلم
فقال إين رأيت اذلالل  -يَعٍت ىالل رمهان– فقال(:أتشهد أن ال إلو إالّ هللا)،

قال :نعم ،قال(:أتشهد أن زلمداً رسول هللا) ،قال :نعم ،قال صلى هللا عليو
وسلم(:يا بالل أذن يف الناس فليصوموا غداً) رواه األربعة وصححو اٟتاكم .
شرح احلديث

قولو( :جاء أعرايب) أي :واحد من األعراب وىم سكاف البادية ،وىذا األعرايب جاء
من اٟترة كما ُب رواية أليب داود والدارقطٍت واٟتاكم.

قولو( :إين رأيت اذلالل) يَعٍت "ىبلؿ رمضاف" كما قاؿ اٟتسن بن علي ا٠تبلؿ راوي
اٟتديث وىو شيخ أيب داود.

قولو( :أتشهد أن ال إلو إالّ هللا ،أتشهد أن زلمداً رسول هللا) احتج بو من رأى أف
األصل ُب ا١تسلمُت العدالة ،وذلك أنو مل يطلب أف يعلم من األعرايب غَت اإلسبلـ
بعد عن عدالتو وصدؽ ٢تجتو.
فق ومل يبحث ُ

دؿ اٟتديث على أف من مل يعرؼ منو فسق تقبل شهادتو.
قولو(:نعم) قاؿ بعضهمّ :

قولو( :يا بالل أذن يف الناس) من اإليذاف أو التأذين ،وا١تراد :مطلق النداء واألعبلـ،
وا١تعٌت :ناد ُب ٤تضرىم وأعلمهم.

قولو( :فليصوموا غداً) فيو حجة ١تن أجرى األمر ُب رؤية ىبلؿ شهر رمضاف ٣ترى
اإلخبار فاكتفى بشاىد ومل ٭تملها على أحكاـ الشهادات فاشًتط اثنُت ،وإليو ذىب
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الشافعي(.)1وقد أيّد االكتفاء بشاىد واحد حديث ابن عمر" :تراءى الناس ا٢تبلؿ
فأخربت رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أٍل رأيتو فصاـ وأمر الناس بصيامو"رواه أبو
داود والدارقطٍت.
وُب رواية (فليصوموا) وُب عدـ تقييده برمضاف دليل ١تذىب اٟتنفية من أنو
يص أداؤه بنية مطلق الصوـ ،واستدؿ ا١ترغيناٍل اٟتنفي بقيد الغد على جواز النية ُب
النهار(.)2

(ٔ ) وذىب إليو اإلماـ أٛتد وغَته ،وقاؿ مالك وا٢تادوية :إنو ال يقبل الواحد بل يعترب اثناف .واستدلوا ْتديث
عبد الرٛتن بن زيد بن ا٠تطاب اآلٌب ،وفيو «فإف شهد شاىداف مسلماف فصوموا وأفطروا» وْتديث أمَت
مكة  ،وفيو " فإف مل نره وشهد شاىدا عدؿ " وظاىر٫تا اعتبار شاىدين .وتأولوا اٟتديثُت ا١تتقدمُت باحتماؿ
أف يكوف قد شهد عند النيب  -صلى هللا عليو وسلم  -غَت٫تا.
(ٕ) ا٢تداية مع شرحو البناية (ٗ )ٛ/للعيٍت اٟتنفي.
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احلديث الرابع
عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ :

عطهن نيب قبلي :أما واحدة فإنو إذا كان
(أ ْ
ُعطيت أُميت يف شهر رمهان مخساً مل يُ ّ

أ ول ليلة من شهر رمهان نظر هللا عز و جل إليهم؛ ومن نظر هللا إليو مل يعذبو
أبداً ،وأما الثانية فإن ُخلوف أفواىهم حُت ديسون أطيب عند هللا من ريح
ادلسك ،وأما الثالثة فإن ادلالئكة تستغفر ذلم يف كل يوم وليلة  ،وأما الرابعة فإن
هللا عز و جل يأمر جنتو فيقول :ذلا استعدي وتزيٍت لعبادي أوشك أن يسًتحيوا
من تعب الدنيا إىل داري وكراميت ،وأما اخلامسة فإنو إذا كان آخر ليلة غفر هللا
ذلم مجيعاً) ،فقال رجل من القوم :أىي ليلة القدر ؟ فقال( :ال  ،أمل تر إىل العمال
يعملون فإذا فرغوا من أعماذلم ُوفّوا أجورىم) رواه البيهقي وغَته (.)1
شرح احلديث

ُعطيت أميت) أي :أمة اإلجابة.
قولو( :أ ْ

قولو( :يف شهر رمهان مخساً) العدد ال مفهوـ لو كما تقرر ُب علم األصوؿ ،ويدؿ
لو أف غَت ىذه ا٠تصاؿ أُعطيتها األمة ُب رمضاف وردت ذا أحاديث أخرى.

نيب قبلي) دليل على ا٠تصوصية ٢تذه األمة ،وفيو أف ىذه ا٠تَتات
قولو( :مل
ّ
يعطهن ٌ
لؤلمة إ٪تا ىي بربكتو صلى هللا عليو وسلم ،ووقع ُب رواية أٛتد ُب ا١تسند "مل تعطهن
أمة قبلهم".

(ٔ) شعب اإلٯتاف ، )ٕٕٓ/٘( :قاؿ اٟتافظ ا١تنذري" :إسناده مقارب"،
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الًتغيب والًتىيب.)٘ٙ/ٕ( :

قولو( :أما واحدة فإنو إذا كان أول ليلة من شهر رمهان) فيو التنويو إىل شرؼ
ىذه الليلة ومزيد بركتها؛ وفيو أف بركة الشيء ُب أولو كما ُب اٟتديث اآلخر "اللهم
بارؾ ألميت ُب بكورىا" وباكورة الشيء أولو.
"أولو
قولو( :نظر هللا عز و جل إليهم) أي :نظر الرٛتة ،ويشهد لو اٟتديث اآلخر ّ

فسره بعضهم بأوؿ ليلة.
رٛتة"؛ حيث ّ

قولو( :ومن نظر هللا إليو مل يعذبو أبداً) ىذه ٙترة النظر.

تغَت
قولو( :وأما الثانية فإن ُخلوف أفواىهم حُت ديسون) ا٠تُلوؼ :بضم ا٠تاء؛ ّ
رائحة الفم بسبب خلو ا١تعدة .وقد احتج الشافعية بقولو ُب ىذا اٟتديث "حُت
ٯتسوف" على كراىة السواؾ للصائم بعد الزواؿ.
أحب عند هللا
قولو( :أطيب عند هللا من ريح ادلسك) أي :ىذا الرائحة ا١تستكرىة ّ

من رائحة ا١تسك عندكم .وقد ذكر العلماء ُب معناه أقواؿ :
ٔ-أف معٌت ىذه األطيبية راجع إىل أنو تعاىل يثيب على ُخلوؼ فم الصائم ثواباً أكثر

٦تا يثيب على استعماؿ ا١تسك حيث ندب الشرع إىل استعمالو ُب اٞتمع واألعياد
وغَتىا .
ٕ-قيل :أف ىذا ُب حق ا١تبلئكة فيستطيبوف ري ا٠تُلوؼ أكثر ٦تا يستطيبوف ري
ا١تسك .
ٖ-قيل٬ :تازيو هللا ُب اآلخرة بأف ٬تعل نكهتو أطيب من ا١تسك كما ُب دـ الشهيد .
ٗ-قيل  :بل ىو ٣تاز واستعارة ٞترياف عادتنا بتقريب الروائ الطيبة منا فاستعَت ذلك
لتقريبو من هللا تعاىل.
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قولو( :وأما الثالثة فإن ادلالئكة تستغفر ذلم يف كل يوم وليلة) فيو تكرَل للصائمُت
حيث جعل هللا تعاىل ا١تبلئكة األبرار يطلبوف ٢تم ا١تغفرة ،وُب رواية أٛتد "وتستغفر

٢تم اٟتيتاف حىت يفطروا".

قولو( :وأما الرابعة فإن هللا عز و جل يأمر جنتو) فيو أف اٞتنة ٥تلوقة ،وأنو يُزاد فيها

كما دلّت عليو األحاديث األخرى.

قولو( :فيقول :ذلا استعدي وتزيٍت لعبادي أوشك أن يسًتحيوا من تعب الدنيا إىل
داري وكراميت) يشَت إىل ذلك قولو تعاىل ( كلوا واشربوا ىنيئاً ٔتا أسلفتم ُب األياـ
ا٠تالية) ؛ وُب رواية أٛتد "يقوؿ يوشك عبادي الصاٟتوف أف يلقوا عنهم ا١تؤنة ويصَتوا
إليك".

قولو( :وأما اخلامسة فإنو إذا كان آخر ليلة) سواء أكانت ليلة التاسع والعشرين أو
ليلة الثبلثُت.

قولو ( :غفر هللا ذلم مجيعاً) فيو فضل ىذه الليلة وأهنا ليلةُ مغفرةٍ واسعة ورٛتة شاملة؛
٥تصوص منو من مل يستحق ا١تغفرة لوصف فيو ،إذ كم من
والعموـ ُب قولو"ٚتيعاً"
ٌ
صائم ليس لو من صيامو إال اٞتوع والظمأ.

قولو( :فقال رجل من القوم :أىي ليلة القدر) سأؿ ١تا ٝتع ما ٭تصل فيها من
ّ
ا١تغفرة ٞتميع ا١تسلمُت؛ فظنها ليلة القدر؛ فقاؿ لو ( ال ).

قولو( :أمل تر إىل العمال يعملون فإذا فرغوا من أعماذلم وفوا أجورىم ) فيو

استعماؿ التشبيو وضرب األمثاؿ لتقريب ا١تعٌت للسامع.
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احلديث اخلامس
عػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( :إذا دخــل شــهر
رمهــان فتأ ــت أب ــواب ا ن ــة وغلقــت أب ــواب جه ــنم وسلس ــلت الش ــياطُت ) رواه
البخاري ومسلم وغَت٫تا.

شرح احلديث

قولـو( :إذا دخـل شـهر رمهـان) ٝتػي "رمضػاف" ١توافقػة ابتػداء الصػوـ فيػو وقتػاً حػاراً ،
الرمض ألنو ترمض فيو الذنوب أي ٖترؽ ،أو لغَت ذلك .
أو من ّ

قولو( :فتأت أبواب ا نة) منهم من ٛتلو على حقيقتو فقاؿ  :تفت أبواب اٞتنػة ١تػا
ُب ذلك من استبشار ا١تؤمن وهتيؤه للعمل الذي يوصلو إليها  ،أو لتكػوف عبلمػة ألىػل
السماء بدخوؿ الشهر ا١تبارؾ  .ومنهم من ٛتل ذلك على الكنايػة وقػاؿ  :فػت أبػواب
اٞتنة كناية عػن تػواتر ىبػوط غيػث الرٛتػة وتػوايل صػعود الطاعػة بػبل مػانع ،قػاؿ  :ويؤيػد
ىذا القوؿ رواية "فتحت أبواب السماء" و ُب رواية أخرى " أبواب الرٛتة ".

قولــو( :وغلق ــت أب ــواب جه ــنم) يػػأٌب في ػػو مػػا تقػػدـ ،فقػػد ٛتل ػػو بعػػض العلمػػاء عل ػػى
الكناي ػػة فق ػػاؿ  :غْل ػػق أب ػواب جه ػػنم كناي ػػة ع ػػن تن ػػزه الصػ ػواـ ع ػػن رج ػػس اآلث ػػاـ بقم ػػع
الشػػهوات؛ واخت ػػاره القاضػػي عي ػػاض  ،وذى ػػب آخػػروف إىل ٛت ػػل اللفػػظ عل ػػى اٟتقيق ػػة
فقالوا :ال مانع من ٛتلو على ظاىره؛ ويكوف فائدة ذلك تفاؤؿ ا١تسلم واستبشػاره فإنػو
إذا علم ذلك بإخبار الصػادؽ يزيػد ُب نشػاطو ويتلقػاه بأر٭تيػة ويشػهد لػو حػديث عمػر
" إف اٞتنة تزخرؼ لرمضاف " .

قولــو( :وسلســلت الش ــياطُت) وُب روايػػة مسػػلم "صػػفدت" أي  :شػػدت بالسبلسػػل
واألغػػبلؿ لػػئبل يوسوسػوا للصػػائم؛ ىػػذا إف ٛتلنػػاه علػػى معنػػاه اٟتقيقػػي؛ ويكػػوف عبلمػػة
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ذلك تنزه أكثر ا١تنهمكُت ُب الطغيػاف عػن الػذنوب فيػو وإنػابتهم هللا تعػاىل ،وإف ٛتلنػاه
على غَت ظاىره اٟتقيقي فهو ٣تاز عن قهر الشياطُت بكسر الشهوة النفسية باٞتوع.
فػػإف قيػػل :لكننػػا نػػرى ونسػػمع أحيانػاً خصػػومات ومنازعػػات ينػػتج عنهػػا غضػػب
وشتم وغَته ُب هنار رمضاف ولياليو ،فاٞتواب عنو من وجوه:
ٔ  -إمػػا أف يقػػاؿ أف ذلػػك مػػن تػػأثَتات وتسػػويبلت النفػػوس الش ػريرة ولػػيس مػػن قِبػػل
الشيطاف.
ٕ  -وإما أف يقاؿ ُ :خ ّ من العموـ زعيم الشياطُت وكبَتىم إبليس حُت سأؿ هللاَ
اإلنظار فأُجيب ،فما يقع من ا١تعاصي إ٪تا ىو بإغوائو.

قلت :ولعل معو غَت ا١تردة ٦تن مل يصفد كما يشهد لو حديث ابن حباف وقد ّبوب

لو ُب صحي حو (ذكر البياف بأف هللا جل وعبل إ٪تا يصفد الشياطُت ُب شهر رمضاف
مردهتم دوف غَتىم ).
كل صائم(.)1
ٖ – وإما أف يقاؿ إف ىذا خاص بالصائم حقيقةً وليس ّ

ٗ  -وإم ػ ػػا أف يق ػ ػػاؿ  :أف تص ػ ػػفيد الش ػ ػػياطُت ٣ت ػ ػػاز ع ػ ػػن امتن ػ ػػاع التس ػ ػػويل عل ػ ػػيهم ؛
واستعصاء النفوس عن قبوؿ وساوسهم وإغوائهم ؛ وذلك النكسار القوة اٟتيوانية الػيت
ىي من دواعي الشهوة والغضب الداعيُت إىل أنواع الفسوؽ وا١تعصية ؛ فعندىا تنبعث
م ػػن قػ ػواىم العقلي ػػة داعي ػػة إىل الطاع ػػات ناىي ػػة ع ػػن ا١تعاص ػػي فيقبل ػػوف عل ػػى وظ ػػائف

العبادات ذمة وعزٯتة(.)2

(ٔ) األقواؿ الثبلثة األوىل حيث ٛتلنا اٟتديث على ظاىره من أف الشيطاف يص ّفد حقيقةً ،والقوؿ الرابع
حيث ٛتلناه على معناه اجملازي.
(ٕ) فت الباري )ٔٔٗ/ٗ( :للحافظ ابن حجر ،فيض القدير )ٖٗٓ/ٔ(:للمناوي ،مع زيادات.
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احلديث السادس
عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليو وسلم عن النيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ:

(رمهان شهر مبـارك  :تفـتح فيـو أبـواب ا نـة ،وتغلـق فيـو أبـواب السـعَت ،وتصـفد
فيو الشياطُت ،وينادي مناد كل ليلة  :يا بـاغي اخلـَت ىلـم ،ويـا بـاغي الشـر أقصـر)

أخرجو اإلماـ أٛتد وغَته(.)1

شرح احلديث
قولــو( :رمهــان شــهر مبــارك) أي :ذو بركػػة وخػػَت ،والربكػػة :فػػيض إ٢تػػي ووىػػب ربػػاٍل
٬تعلػو هللا فػػيمن شػاء وفيمػػا شػاء ،فلػػذا قػد تكػػوف الربكػة ُب أمكنػػة كمكػة ا١تكرمػػة ،وقػػد
تكػػوف ُب أزمنػػة كشػػهر رمضػػاف ،وقػػد تكػػوف ُب ذوات كاألنبيػػاء ،وقػػد تكػػوف ُب أشػػياء
كاألمواؿ.
ٍب إف مكامن الربكة ُب شػهر رمضػاف مػن حيػث مػا ُخػ ّ بػو مػن مضػاعفة ثػواب
األعمػػاؿ؛ واسػػتجابة الػػدعاء؛ وكثػػرة العتػػق مػػن النػػار ،وحصػػوؿ ا١تغفػػرة ؛ وتنػػزؿ الرٛتػػة؛
وغَت ىذا كثَت.
قولو( :تفتح فيو أبواب ا نة) يعػٍت الثمانيػة ،وقػد تقػدـ بيػاف معنػاه ُب اٟتػديث الػذي
قبلو.
قولو( :وتُغلق فيو أبواب السعَت) يعٍت السبعة ،وقد سبق بياف معناه قريباً.

حسنو السيوطي ُب اٞتامع الصغَت كما ُب فيض القدير،)ٖٜ/ٗ( :
(ٔ) مسند اإلماـ أٛتد ،)ٜٖ/ٖٔ( :وقد ّ
وحسنو ا١تناوي ُب التيسَت .ٚٔ/ٕ :
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قولــو( :وتصــفد فيــو الشــياطُت) أي  :تشػػد وتػرب باألصػػفاد وىػػي القيػػود والسبلسػػل
كمػا ُب روايػػة "وسلسػػلت الشػياطُت"  ،وتقػ ّدـ قريبػاً فيػػو وُب اللػذين قبلػػو ذكػػر ا٠تػػبلؼ
ُب اٟتمل على اٟتقيقة أو اجملاز ،وقد قاؿ بكل و ٍ
احد منهما ٚتاعة.
ّ
ٍ
ػك موكػ ّػل ذػػذا النػػداء ،وُب ٗتصػػي الليػػل
ـل ليلــة) ا١تن ػادي ملػ ٌ
قولــو( :وينــادي منــاد كـ ّ
ذذا النداء إشارة إىل فضل ليايل رمضاف على أيامو.
أقبل فهذا وقت تيسر العبادة وحػبس
قولو( :يا باغي اخلَت ىل َ
ّم) أي :يا طالب ا٠تَت ْ
الشػياطُت  ،أو يػا طالػب الثػواب أقب ْػل فهػذا أوانػػك فإنػك تُعطػى ثوابػاً كثػَتاً بعمػل قليػػل
لشرؼ الشهر .

قولو( :ويـا بـاغي الشـر أقصـر) أي  :يػا طالػب الشػر اىجػره واكفػف عنػو؛ فهػذا زمػن
قبوؿ التوبة والتوفيق للعمل الصاّب و﵁ عتقاه من النار لعلك تكوف منهم.
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احلديث السابع
عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ يوماً
وحضر رمضاف ( :أتاكم رمهان ،شهر بركة يغشاكم هللا فيو ،فينزل الرمحة وحيط
اخلطايا ويستجيب فيو الدعاء ،ينظر هللا تعاىل إىل تنافسكم فيو ويباىي بكم
فأروا هللا من أنفسكم خَتاً فإن الشق َّي من ُحرم فيو رمحةَ هللا عز وجل)
مالئكتو ُ
رواه الطرباٍل ُب مسند الشاميُت (.)1

شرح احلديث
قولو( :أتاكم رمهان) يؤخذ منو االستبشار بقدوـ مواسم العطا والربكات ،وتبشَت
السامعُت لبلستعداد ١تا فيها من ا٠تَتات ،روى عبد بن ٛتيد ُب مسنده أف رسوؿ هللا

صلى هللا عليو وسلم قاؿ وىو يبشر أصحابو" :قد جاءكم رمضاف شهر مبارؾ ."...
قولو( :شهر بركة) تقدـ ُب اٟتديث قبلو معٌت الربكة ُب ىذا الشهر.

قولو( :يغشاكم هللا فيو) التغشية ُب اللغة :التغطية؛ ومنو قولو تعاىل "واستغشوا
فسرىا
ثياذم" فيكوف ا١تعٌت :يشملكم برٛتتو ومغفرتو وعطائو من كل جانب ،وقد ّ
بالثبلث اليت ذكرىا فقاؿ" :فينزؿ رٛتتو ."...
كل
قولو( :فيُن ِزل الرمحة) أي :يُكثر إنزا٢تا ُب ىذا الشهر  ،وإال فرٛتتو تعاىل وسعت ّ
اليبعد أف تكوف
شيء ،وُب ىذا اإلطبلؽ ما ّ
يدؿ على أف الرٛتة ُب الشهر كلو؛ لكن ُ
ُب أوؿ ليلة أو أوؿ الشهر أكثر كما دلّت عليو أحاديث أخرى ،وهللا أعلم.

(ٔ) مسند الشاميُت  )ٕٖٚ/ٖ( :للطرباٍل ،وقاؿ ا١تنذري ُب الًتغيب "ٙٓ/ٕ :ورواتو ثقات إال أف ٤تمد بن
قيس ال ٭تضرٍل فيو جرح وال تعديل" .
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قولو( :وحيط اخلطايا) أي :يتجاوز عنها و ٯتحوىا ويغفرىا ،وقد يكوف ذلك ُب
مقابل استغفارىم وتوبتهم ،وقد يكوف ابتداءً منو تعاىل فضبلً وإحساناً ؛ تنويها على
فضل الشهر وتنبيهاً على شرفو.

قولو( :ويستجيب فيو الدعاء) أي :يُكرـ من دعاه بتعجيل اإلجابة وحصوؿ
ا١تطلوب؛ فسائل هللا تعاىل ُب رمضاف ال ٮتيب ،وقولو "فيو" مشل أولو وآخره ،وأيامو
ولياليو ،فللو اٟتمد.
قولو( :ينظر هللا تعاىل إىل تنافسكم فيو) التنافس ُب اللغة :من ا١تنافسة وىي الرغبة

ُب الشيء واالنفراد بو ،وىو من الشيء النفيس اٞتيد ُب نوعو ،وقاؿ ابن عطية:
" التنافس ُب الشيء ا١تغاالة فيو وأف يتبعو كل واحد نفسو فكأف نفسهما تتبارياف فيو،
فيكوف معٌت اٟتديث :يُثيبكم على إقبالكم عليو ومسارعتكم ُب طاعتو"(.)1

قلت  :وأما النهي الوارد عن التنافس كما ُب اٟتديث اآلخر "وال تنافسوا" فقاؿ ابن
عبد الرب " :ا١تراد بو التنافس ُب الدنيا ،ومعناه طلب الظهور فيها والتكرب على اآلخرين
ومنافست هم ُب رياستهم والبغي عليهم وحسدىم على ما آتاىم هللا منها  ،وأما
التنافس على ا٠تَت وطرؽ الرب فليس من ىذا ُب شيء"(.)2

قولو( :ويباىي بكم مالئكتو) قاؿ النووي" :معناه :يظهر فضلكم ٢تم،ويريهم حسن
عملكم ،ويثٍت عليكم عندىم ،وأصل البهاء :اٟتسن واٞتماؿ ،وفبلف يباىي ٔتا لو،
أي:يفخر ويتجمل ذم على غَتىم ويظهر حسنهم " .

(ٔ) ذكره ابن عبلف ُب دليل الفاٟتُت شرح رياض الصاٟتُت (ٗ.)٘٘ٛ/
(ٕ) التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تتوف واألسانيد ( )ٕٕ/ٔٛالبن عبد الرب.
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قولو( :فأروا هللا من أنفسكم خَتاً) ا١تعٌت :ج ّدوا ُب طاعتو تعاىل ومشروا ُب اإلقباؿ
ويتقرب إليكم بفضلو وعطائو كما تقربتم إليو بعبادتو
عليو ليثيبكم سبحانو وتعاىلّ ،
وطاعتو.
حث على التشمَت وترؾ
الشقي من ُح ِرم فيو رمحةَ هللا عز و جل) ٌّ
قولو( :فإن
َّ

التقصَت ،وٖتفيز على العمل وترؾ الكسل ،وإ٪تا وصف الغافل عن فضل الشهر وما
تيسرت لو ،أعاذنا هللا من خذالف
فيو با﵀روـ ألنو ضيّع الفرصة على نفسو وقد ّ
وا٠تسراف آمُت.
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احلديث الثامن
عن أيب ىريرة رضػي هللا عنػو أف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ ( :الصـلوات اخلمـس
وا معــة إىل ا معــة ورمهــان إىل رمهــان مكفـرات دلــا بيــنهن إذا اجتنبــت الكبــائر)
أخرجو مسلم ُب صحيحو.

شرح احلديث

قولو ( :الصلوات اخلمس ) يعٍت ما يقػع بػُت كػل صػبلة وصػبلة مػن ا١تكتوبػات يغفػره
هللا تعػػاىل إذ الصػػبلة كفػػارةٌ ١تػػا قبلهػػا؛ وُب ىػػذا تنويػػو بشػػأف الصػػبلة وتنبيػػو علػػى عظػػيم
منزلتها .

قولو( :وا معة إىل ا معة) ا١تضاؼ ٤تػذوؼ أي  :صػبلة اٞتمعػة منتهيػة إىل اٞتمعػة؛

بػػل وقػػع ُب بعػػض األحاديػػث "وزيػػادة ثبلثػػة أيػػاـ"  ،وىػػذه الزيػػادة مػػن بػػاب " مػػن جػػاء
باٟتسنة فلو عشر أمثا٢تا".

قولو( :رمهان إىل رمهان) أي صوـ شػهر رمضػاف يكفػر الػذنوب الػيت وقعػت خػبلؿ
العاـ كلو؛ وال شك أف ا١تػراد بالصػوـ ا١تك ّفػر ىػو الصػوـ الػذي اسػتجمع شػروط القبػوؿ
فاستحق صاحبو ا١تغفرة إذ كم من صائم ليس لو من صيامو إال اٞتوع والعطش .

قولــو( :مكف ـرات دلــا بيــنهن) ا١تػراد تكفػػَت صػػغائر الػػذنوب ؛ أمػػا الكبػػائر فػػبل يكفرىػػا

صوـ وال صبلة إ٪تا تكفرىا التوبة النصوح أو اٟتج أ١تربور .
دؿ عليػو مػا قبلػو ،قػاؿ النػووي " :معنػاه أف
قولو( :إذا اجتنبـت الكبـائر) شػرط وجػزاء ّ
الذنوب كلّها تُغفر إال الكبائرٍ ،ب ك ّػل مػن ا١تػذكورات صػاّب للتكفػَت  ،فػإف مل يكػن لػو
صغائر ُكتب لو حسنات ورفع لو درجات"(.)1

(ٔ) شرح مسلم )ٖٔٔ/ٖ( :للنووي.
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احلديث التاسع
عػن أيب ىريػرة رضػي هللا عنػو أف النػيب صػػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ ( :أول شـهر رمهــان
رمحة؛ وأوسطو مغفرة؛ وآخره عتـق مـن النـار) رواه ابػن خزٯتػة ُب صػحيحو ،وابػن أيب

الدنيا وىذا لفظو(.)1

شرح احلديث
و٭تتمػل
قولوّ ( :أو ُل شـهر رمهـان) ُ٭تتمػل أف ا١تقصػود بأ ّولػو :أوؿ أيامػو فيكػوف أع ّػمُ ،
أوؿ ليلػػة منػو خاصػػة؛ ويشػهد لػػو حػػديث ابػن خزٯتػػة " إذا كػاف أوؿ ليلػػة منػػو
أف يكػوف ّ
نظر هللا إليهم" .

قولو( :رمحة) أي ُ :ب ّأولو يصب هللا تعاىل الرٛتة على الصائمُت صباً ،ويس علػيهم
الربكػػة سػػحاً ،قػػاؿ ُب شػػرح ا١تشػػكاة" :أي :وقػػت رٛتػػة نازلػػة مػػن عنػػد هللا عامػػة ،ولػػوال
حصػػوؿ رٛتتػػو مػػا صػػاـ وال قػػاـ أحػػد مػػن خليقتػػو ،لػػوال هللا م ػا اىتػػدينا وال تصػػدقنا وال

صلينا"(.)2

قولو( :وأوسطو مغفرة) أيُ :ب وس الشهر يغفر هللا لصػوامو ،وال ينافيػو حػديث أيب
عجػل لػو بعػض أجػره
ىريرة مرفوعاً" :يغفر ألمتو ُب آخر ليلة من رمضاف" فاألجَت قد يُ ّ
قبل فراغو ،كما أنو ُ٭تتمل أف يكوف ا١تراد مغفرتو الكاملة ورٛتتو الشاملة.

قولو( :وآخره عتق من النار) ُ٭تتمل أف ا١تقصود بآخره :أيامو األخَتة فيشػمل العشػر
و٭تتمل أف يكوف ا١تقصود آخر ليلة منو كما ورد ُب خرب "يعتق
ألهنا مظنة ليلة القدرُ ،

(ٔ) فضائل شهر رمضاف )ٙ٘/ٔ( :البن أيب الدنيا ،ورواه ابن خزٯتة ُب صحيحو ٍب قاؿ" :إف ص ا٠ترب"،
قاؿ ا١تنذري" :وُب أسانيدىم علي بن زيد بن جدعاف .ورواه ابن خزٯتة أيضاً والبيهقي باختصار عنو من
حديث أيب ىريرة وُب إسناده كثَت بن زيد" ،وابن جدعاف ىذا ضعيف سيء اٟتفظ .وقاؿ الًتمذي :صدوؽ.
وكثَت بن زيد ٥تتلف فيو .وقاؿ ُب التقريب :صدوؽ ٮتطىء .انظر :شرح مشكاة ا١تصابي .)ٕٗٓ/ٙ( :
(ٕ) ا١ترقاة شرح ا١تشكاة (ٗ )ٖٜٔٙ/للقاري.
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ٚتعاً حافبلً عظيماً من النار كانوا قد استوجبوىا"(.)1

وُب ىػػذا اٟتػػديث تنبيػػو عظػػيم علػػى منزلػػة الشػػهر ومػػا فيػػو مػػن العطايػػا ال ػوافرة؛
صوامو حيث أُكرموا ٓتَتات الدنيا واآلخرة.
وتنويو بفضل ّ

(ٔ) فيض القدير )ٛٙ/ٖ( :للمناوي.
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احلديث العاشر
عػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو عػػن النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( :قــال هللا تعــاىل :
كل عمل ابن آدم لـو ،إال الصـيام فإنـو أ وأنـا أجـزي بـو ،والصـيام جنـة ،وإذا كـان
يوم صوم أحدكم فال يرفـث ،وال يصـ،ب ،وإن سـابّو أحـد أو قاتلـو فليقـل  " :إين
امرؤ صائم " والذي نفس زلمد بيـده خللـوف فـم الصـائم أطيـب عنـد هللا مـن ريـح

ادلسـ ـك ،وللص ــائم فرحت ــان يفرحهم ــا إذا أفط ــر ف ــرح بفط ــره ،وإذا لق ــي رب ــو ف ــرح
بصومو) أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا(.)1

شرح احلديث
فسػرتو الروايػػة األخػػرى "اٟتسػػنة بعشػػر
قولــو( :قــال هللا تعاىل:كــل عمــل ابــن آدم لــو) ّ
أمثا٢تا " فيكوف ا١تعٌت  :كل ما يعملو يعامل بو ٖتت ىػذا ا١تيػزاف ،وقيػل  :ك ّػل عمػل لػو
فإف لو فيو حظاً ودخبلً إلطبلع الناس عليو فهو يتعجل بو ثواباً منهم .

قولو( :إال الصيام فإنو أ) استشػكل نسػبة الصػياـ إليػو تعػاىل مػع أف كػل األعمػاؿ لػو
سبحانو ؛ وأجيب بأجوبة عدة :
ٔ-قيل معناه ال يطلع عليو غَتي؛ وذلك ألف الصػياـ عبػادة سػرية قػد ٮتفيهػا اإلنسػاف
حىت على من ٬تالسهم .
ٕ-قيػػل معنػػاه ال يعلػػم ثوابػػو ا١تًتتػػب عليػػو إال ىػػو تعػػاىل كمػػا قػػاؿ سػػبحانو ( إ٪تػػا يػُػوَب
الصابروف أجرىم بغَت حساب ) .
ٖ -قيػ ػػل نسػ ػػبو إليػ ػػو ألف الصػ ػػياـ وصػ ػػف مػ ػػن أوصػ ػػافو تعػ ػػاىل ألنػ ػػو يرجػ ػػع إىل صػ ػػفتو
الصمدية ألف الصائم ال يأكل وال يشرب فتخلق باٝتو الصمد .
دؿ
(ٔ) ىذا اٟتديث ليس خاصاً برمضاف بل ىو عاـ ُب صياـ رمضاف وغَته وإ٪تا أدخلتو ُب الكتاب ٕتوزاً ١تا ّ
عليو من عظيم األجر والثواب.
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ٗ-قيػػل معنػػاه أف األعمػػاؿ يقػػت منهػػا يػػوـ القيامػػة ُب ا١تظػػامل إال الصػػوـ فإنػػو ﵁ لػػيس
ألحد من أصحاب اٟتقوؽ أف يأخذ منو شيئاً و اختار ىذا ابن العريب.
٘-قيل نسبو إليو ألنو العبادة اليت مل يُعبػد بػو غػَت هللا فلػم تُعظّػم الكفػار ُب عصػر قػ
آ٢تتهم بالصوـ وإف عظّموىا بالسجود والصدقة وغَت٫تا واستحسنو ابن األثَت .

ػب صػػاحبو وأجازيػػو ج ػزاءاً كث ػَتاً وأتػػوىل اٞت ػزاء عليػػو
قولــو( :وأنــا أجــزي بــو) أي  :أُثيػ ُ
بنفسػػي فػػبل أَكِلػػو إىل ملػػك مقػػرب وال غػػَته ألنػػو سػ ٌّػر بيػػٍت وبػػُت عبػػدي ال يطلػػع عليػػو
غَتي كصبلة بغَت طهر أو ٍ
ثوب ٧تس أو ٨تو ذلك ٦تا ال يعلمو إال هللا ،قالو ا١تناوئ.
ا١تناوئ.

ترس يدفع ا١تعاصػي أو يػدفع النػار عػن الصػائم كمػا يػدفع
قولو( :والصيام ُجنّة) أي ٌ :

الػػًتس السػػهم  ،وُب ىػػذا بيػػاف ٙتػػرة الصػػياـ الكامػػل وأنػػو يقػػي صػػاحبو ا١تعاصػػي إذ ٙتػػرة
الصياـ التقوى قاؿ تعػاىل ُب آيػة فػرض الصػياـ ( كتػب علػيكم الصػياـ كمػا كتػب علػى
الػػذين مػػن قػػبلكم لعلكػػم تتقػػوف ) ،أو يكػػوف معنػػاه  :أنػػو يقػػي صػػاحبو دخػػوؿ النػػار ١تػػا
يًتتب عليو من الثواب الكبَت الذي يناؿ بو رضا هللا تعاىل .

قولو( :وإذا كان يوم صوم أحدكم ) مشل التنكَت الفرض والنفل والذكر واألنثى .

قولــو( :فــال يرفــث وال يصــ،ب) ىػػذا تنبيػػو علػػى آداب الصػػائم ؛ فالواجػػب علػػى مػػن
صاـ أف يهجر فاحش الكبلـ وبذي القوؿ ،ومعٌت "ال يرفث" بضػم الفػاء وكسػرىا :ال
يتكلم بقبي  ،ومعٌت " :وال يصػخب" بسػُت أو بصػاد مهملػة  :ال يصػي  ،وُب روايػة
أخرى عند مسلم "ال ٬تهل" .

قولــو( :وإن ســابّو أحــد أو قاتلــو) معػػٌت  :سػػابو :شػػا٘تو؛ أي  :تعػػرض لشػػتمو ومعػػٌت
قاتلو :أراد مقاتلتو أو نازعو ودافعو .

ٔ  -فيض القدير  ) ٛٔٙ/ٗ (:للمناوي.
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قولــو( :فليقــل إين امــرؤ صــائم) وُب بعػػض الروايػػات "إٍل صػػائم" وُب بعضػػها أنػػو قا٢تػػا
ػاب أو
مرتُت  ،قيل :يقو٢تا بقلبو ألنو أبعد عن الرياء ،وقيػل  :يقو٢تػا بلسػانو ليػذكر الس ّ
ا١تقاتل أنو صائم وأنو صومو ٯتنعو عن ا٠توض ُب مثل ىػذا ،وال يبعػد أف يقػاؿ  :يقو٢تػا
ليكف نفسو عن مقاتلة خصمو .
بقلبو ولسانو؛ وىو أوىل
ّ

قولو( :والذي نفس زلمد بيده) ىذا قسم كاف النيب صلى هللا عليو وسلم يأٌب بو إذا
احتاج لتأكيد أمر وتثبيتو  ،ومعناه  :والذي روحي بتقديره وتصريفو .

قولو( :خلُلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح ادلسك) تقدـ بياف معناه عند
شرح حديث" :أعطيت أميت ٜتس خصاؿ ." ...
قولو( :وللصائم فرحتان يفرحهما) أي يفرح ذما ،واحدة يفرحها ُب الدنيا والثانية
ُب اآلخرة.
قولو( :إذا أفطر فرح بفطره) أي :بإ٘تاـ صومو وسبلمتو من ا١تفسدات ٠تروجو عن
عهدة ا١تأمور ،أو يقاؿ  :فرح باألكل والشرب بعد اٞتوع ،أو يقاؿ :فرح ٔتا يعتقده من
وجود الثواب .

قولو( :وإذا لقي ربو فرح بصومو) أي :بنيل الثواب وإعظاـ ا١تنزلة ،وقيل فرح بالنظر

إىل وجو ربو وىذا فرح ا٠تواص من العباد.
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احلديث احلادي عشر
عن أيب سعيد ا٠تدري رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( :سيد

الشهور شهر رمهان وأعظمها حرمة ذو احلجة ).أخرجو البزار ُب مسنده(.)1
شرح احلديث

قول ــو( :س ــيد الشـ ــهور) ق ػػاؿ أى ػػل اللغ ػػة" :الس ػػيد م ػػن أُى ػ ّػل للس ػػؤدد وى ػػو التق ػػدَل؛
يقػػاؿ:سػػاد قومػػو إذا تق ػ ّدمهم"( ،)2ونظػػائره كثػػَتة منهػػا سػػيد األيػػاـ ،وسػػيد الش ػهداء،

وسػػيد االس ػػتغفار .وُب وص ػػف رمضػػاف بالس ػػيادة م ػا ي ػػدؿ علػػى عظ ػػيم فض ػػلو؛ ومزي ػػد
شرفو.

قولو( :شهر رمهان) دليل علػى أنػو أفضػل شػهور السػنة كلّهػا ٔتػا فيهػا األشػهر اٟتُ ُػرـ،
لت
قػػاؿ السػػهروردي ( :رمضػػاف أفضػػل مػػن اٟتجػػة؛ وإذا قُوبلػػت اٞتملػػة باٞتملػػة وفُ ّ
ضػ ْ
إح ػػدى اٞتملت ػػُت عل ػػى األخ ػػرى ال يل ػػزـ تفض ػػيل ك ػػل أفػ ػراد اٞتمل ػػة ويؤي ػػده أف ج ػػنس
الصبلة أفضل من جنس الصوـ وصوـ يوـ أفضل من ركعتُت) (.)3

قلــت :تفضػػيل شػػهر رمضػػاف علػػى غػػَته مػػن الشػػهور ٔتػػا فيهػػا ذواٟتجػػة وعشػػرىا ىػػو
الراج  ،وقد ن ّ عليو ابن حجر ا٢تيتمي ُب التحفة واعتمده(.)4
قولو( :وأعظمها حرمة) أي :عند هللا تعاىل.

(ٔ) وحسنو السيوطي لكن تعقبو ا١تناوي ونقل عن ا٢تيثمي بأف فيو يزيد بن عبد ا١تلك النوفلي ضعيف اىػ
٣تمع الزوائد  ،ٖٔٓ/ٖ :قلت  :ن ابن حجر ُب التحفة على صحتو .
(ٕ) لساف العرب )ٕٕٛ/ٖ( :البن منظور.
(ٖ) ذكره ا١تناوي ُب فيض القدير.)ٙٗ/ٕ( :
نصو ( :يسن بل يتأكد صوـ تسع اٟتجة للخرب الصحي فيها ا١تقتضي ألفضليتها على
(ٗ) حيث قاؿ ما ّ
رد ىذا القوؿ فقاؿ( :لكنو غَت صحي ؛ ألف ا١تراد أفضليتها على ما عدا
عشر رمضاف األخَت ولذا قيل بو) ٍب ّ
رمضاف لصحة ا٠ترب بأنو "سيد الشهور" مع ما ٘تيز بو من فضائل أخرى) ٖتفة ا﵀تاج البن حجر.)ٗ٘ٗ/ٖ(:
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دؿ ى ػػذا
قول ــو( :ذو احلج ــة) ألف في ػػو ي ػػوـ اٟت ػػج األك ػػرب وي ػػوـ عي ػػد األض ػػحى ،وق ػػد ّ

اٟتػػديث مػػع حػػديث الصػػحيحُت "أي شػػهر ىػػذا أ ألػػيس ذا اٟتجػػة اٟت ػراـ  "...علػػى
فضل شهر ذي اٟتجة وأنو يأٌب بعد شهر رمضاف من حيث ترتيػب األفضػلية وبػو قػاؿ
ٚتاعػػة ،وذىػػب آخػػروف إىل تقػػدَل شػػهر رجػػب وآخػػروف إىل تقػػدَل شػػهر ا﵀ػػرـ؛ قػػاؿ
ا١تنػػاوي عنػػد شػػرح حػػديث "رجػػب شػػهر هللا"( :وأخػػذ بقضػػيتو بعػػض الشػػافعية فػػذىب
إىل أف رجػػب أفضػػل األشػػهر اٟتػػرـ ،قػػاؿ ابػػن رجػػب وغػػَته :وىػػو مػػردود واألص ػ أف
األفضل بعد رمضاف ا﵀رـ)(.)1

(ٔ) فيض القدير )ٔٛ/ٗ( :للمناوي.
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احلديث الثاين عشر
عػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ (:مــن صــام رمهــان
إدياناً واحتساباً غفر لو ما تقدم ذنبو) رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا.
شرح احلديث

قولو( :من صام رمهان إدياناً) أي :صامو إٯتاناً بفرضيتو وتصديقاً بثواب هللا ووعده.

قولــو( :واحتســاباً) االحتسػػاب :ىػػو اإلخػػبلص ﵁ ،وقػػاؿ البغػػوي :قولػػو" :احتسػػاباً"
ويتحس ػ ػػبها أي:
أي :طلب ػ ػاً لوجػ ػػو هللا تعػ ػػاىل وثوابػ ػػو؛ يق ػ ػػاؿ :فػ ػػبلف ٭تتسػ ػػب األخبػ ػػار
ّ
يتطلبها(.)1

وعليو فيكوف معٌت قولو "إٯتاناً واحتسػاباً" أف يصػومو علػى التصػديق والرغبػة ُب
ثوابو؛ طيبةً بو نفسو؛ غَت كاره لو وال مستثقل لصػيامو وال مسػتطيل أليامػو لكػن يغتػنم
طوؿ أيامو لعظم الثواب ،قالو ا٠تطايب(.)2

وفيو تنبيو على أف اإلٯتاف وىو التصديق واالحتساب شرط لنيل الثواب.

قولو( :غفر لو ) ا١تعٌت  :من صامو على ىذا الوصػف كػاف ذلػك سػبباً ٟتصػوؿ ا١تغفػرة
لو  ،وقد خصو اٞتمهور بالذنوب الصغائر.

قولــو( :م ــا تق ــدم م ــن ذنب ــو) وقػػع ُب حػػديث قتيبػػة زي ػػادة "ومػػا تػػأخر" ،قػػاؿ اٟت ػػافظ
ا١تنػػذري" :انفػػرد ذػػذه الزيػػادة قتيبػػة بػػن سػػعيد عػػن سػػفياف وىػػو ثقػػة ثبػػت وإسػػناده علػػى
شرط الصحي "(.)3

(ٔ) الًتغيب والًتىيب  ) ٘٘/ٕ( :للمنذري.
(ٕ) ذكره اٟتافظ ابن حجر ُب الفت .)ٔٔ٘/ٗ( :
(ٖ) الًتغيب والًتىيب  )٘ٙ/ٕ (:للمنذري.
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دؿ اٟتديث على فضل رمضاف وصيامو وأنو تُناؿ بو ا١تغفػرة؛ فينبغػي اإلتيػاف
و قد ّ
بػػو بنيػػة خالصػػة وطويػػة صػػافية امتثػػاال ألمػػره تعػػاىل واتكػػاال علػػى وعػػده مػػن غػػَت كراىيػػة
ومبللػة ١تػا يصػيبو مػن أذى اٞتػوع والعطػش بػل ٭تتسػب النصػب والتعػب ُب طػوؿ أيامػو
وال يتمٌت سرعة انصرامو فإذا مل يفعػل ذلػك فقػد يػدخل ُب حػديث " رب صػائم لػيس
لػػو مػػن صػػيامو إال اٞتػػوع" .قػػاؿ الكرمػػاٍل" :ولػػو تػػرؾ الصػػوـ فيػػو ١ت ػرض ونيتػػو أنػػو لػػوال
العذر صامو دخل ُب ىذا اٟتكم كما لو صلى قاعدا لعذر فإف لو ثواب القائم"(.)1

احلديث الثالث عشر
(ٔ) نقلو عنو ا١تناوي ُب فيض القدير.)ٔٙٓ/ٙ( :
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عن عبد الرٛتن بن عػوؼ رضػي هللا عنػو أف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ( :إن هللا
افــًتو صــوم رمهــان ،وســننت لكــم قيامــو  ،فمــن صــامو وقامــو إديان ـاً واحتســاباً
ويقيناً كان كفارة دلا مهى ) رواه النسائي والبيهقي بإسناد حسن .
شرح احلديث

قولو( :إن هللا افًتو) أي :أوجب وكتب.
قولـو( :صـوم رمهــان) يعػٍت علػى ىػذه األمػػة بقولػو "كتػب علػػيكم الصػياـ فمػن شػػهد
منكم الشػهر فليصػمو" وكػاف كتبػو علػى أىػل اإل٧تيػل فأصػاذم موتػاف فػزادوا عشػراً قبلػو
وعشراً بعده فجعلوه ٜتسُت ،وقيل وقع ُب بػرد وحػر شػديد فجعلػوه بػُت الشػتاء والربيػع
وزادوا عشػرين كفػػارة للتحويػػل ،وباٞتملػػة فالصػػوـ عبػػادة قدٯتػػة أصػػلية مػػا أخلػػى هللا أمػػة

من افًتاضها عليهم  .ذكره الز٥تشري ُب تفسَته(.)1

قولــو( :وســننت لكــم قيامــو) أي جعلػػت لكػػم الصػػبلة فيػػو لػػيبلً سػػنة ،وا١ت ػراد صػػبلة

الػًتاوي ؛ وٚتهػػور العلمػػاء علػػى أهنػػا عشػػروف ركعػػة كمػػا جػػرى عليػػو الصػػحابة والتػػابعوف
وعلماء السلف وا٠تلف من األئمة األربعة وأتباعهم.

قولو( :فمن صامو وقامو) يفهم منو أف يواظب على ذلك وال يًتكو حيث ال عذر.

قولــو( :إديانـاً واحتســاباً ويقينـاً) تقػػدـ مػػا قيػػل ُب معنػػاه؛ وىػػو أف يصػػومو ويقومػػو علػػى
التصػػديق والرغبػػة ُب ثوابػػو؛ طيبػػةً بػػو نفسػػو؛ غػػَت كػػاره لػػو وال مسػػتثقل لصػػيامو وقيامػػو

مغتنماً طوؿ أيامو لعظم الثواب .

قولو( :كان كفارة دلا مهى ) أي  :من صاـ ىػذا الشػهر الكػرَل وقػاـ لياليػو سػا١تاً مػن
ا١تعاصػػي القوليػػة والفعليػػة مصػ ّدقاً بأنػػو حػػق وطاعػػة ؛ و٤تتسػػباً لوجهػػو تعػػاىل ال ريػػاء وال
ٝتعة فإنو يكوف كفارة ١تا مضى من ذنوبو الصغائر.

(ٔ) الكشاؼ عن غوامض حقئق التنزيل  )ٕٕ٘/ٔ( :للز٥تشري.
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احلديث الرابع عشر
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ( :كان رسول هللا صلى هللا عليو وسلم أجود
الناس؛ وكان أجود ما يكون يف رمهان حُت يلقاه جيريل؛ وكان يلقاه يف كل ليلة
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من رمهان فيدارسو القرآن؛ فلرسول هللا صلى هللا عليو وسلم أجود باخلَت من
الريح ادلرسلة) أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا.
شرح احلديث
قولو ( :كان رسول هللا صلى هللا عليو وسلم أجود الناس) أي :أكثرىم كرماً
وسخاءً وبذالً .قاؿ أبو البقاء الكفوي ":اٞتود :صفة ذاتية للجواد وال يستحق
باالستحقاؽ وال بالسؤاؿ ،والكرـ :مسبوؽ باستحقاؽ السائل والسؤاؿ منو"(.)1
قولو( :وكان أجود ما يكون يف رمهان) ُروي أنو صلى هللا عليو وسلم "كاف إذا
دخل رمضاف أطلق كل أسَت وأعطى كل سائل"( .)2قلت :ىذا السبب األوؿ ُب
دؿ اٟتديث على
زيادة جوده عليو الصبلة والسبلـ وىو كونو ُب ا١تواسم ا١تباركة ،وقد ّ
أنو ينبغي اإلكثار ُب ىذا الشهر من الصدقة وا١تواساة وتفقد األرامل واأليتاـ.

قولو( :حُت يلقاه جيريل) ىذا السبب الثاٍل لزيادة جوده عليو الصبلة والسبلـ ،و
يؤخذ منو زيادة اٞتود وا٠تَت عند مبلقاة الصاٟتُت ،قاؿ ا١تهلّب" :وفيو بركة ٣تالسة
الصاٟتُت ،وأف فيها تذكاراً لفعل ا٠تَت ،وتنبيهاً على االزدياد من العمل الصاّب،
ولذلك أمر عليو السبلـ ٔتجالسة العلماء ،ولزوـ حلق الذكر ،وشبو اٞتليس الصاّب
بالعطّار إف مل يصبك من متاعو مل تعدـ طيب ر٭تو.أال ترى قوؿ لقماف البنو :يا بٍت
جالس العلماء ،وزاٛتهم بركبتيك ،فإف هللا ٭تِت القلوب بنور اٟتكمة ،كما ٭تِت

(ٔ) الكليات )ٖٖ٘/ٔ( :أليب البقاء الكفوي.
(ٕ) رواه البيهقي والبزار عن ابن عباس قاؿ ابن اٞتوزي :فيو أبو بكر ا٢تذيل قاؿ ابن حباف  :يروي عن
األثبات أشياء موضوعة ،قاؿ ا١تناوي" :فيو ندب عتق األ سارى عند إقباؿ رمضاف والتوسعة على الفقراء
وا١تساكُت" فيض القدير.)ٖٔٔ/٘( :
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األرض ا١تيتة بوابل السماء ،وقاؿ مرة أخرى :فلعل أف تصيبهم رٛتة فتنالك معهم،

فهذه ٙترة ٣تالسة أىل الفضل ولقائهم"(.)1

قولو( :وكان يلقاه يف كل ليلة) ُب ىذا إشارة إىل استحباب ا١تداومة على عمل
ا٠تَت ،وفيو اغتناـ األوقات الفاضلة بالعمل الصاّب ا١تستمر ألهنا ليست كغَتىا.

قولو( :من رمهان فيدارسو القرآن) قاؿ العلماء :مدارسة جربيل للنيب عليو الصبلة
والسبلـ فيو ألنو الشهر الذي أنزؿ فيو القرآف ،وفيو تنبيو على أنو ينبغي اإلكثار فيو
من تبلوة القرآف ومدارستو ُب شهر رمضاف .قاؿ عبد الواحد" :ونزوؿ جربيل ُب
رمضاف للتبلوة دليل عظيم لفضل تبلوة القرآف فيو ،وىذا أصل تبلوة الناس للقرآف ُب

كل رمضاف ،تأسيّاً بو صلى هللا عليو وسلم"(.)2

قولو( :فلرسول هللا صلى هللا عليو وسلم أجود باخلَت من الريح ادلرسلة) قاؿ
اإلماـ النووي" :ا١تراد كالري ُب إسراعها وعمومها"( ،)3وقاؿ ابن بطاؿُ" :ب ىذا
بعضا ،ويعُت على بعض ،أال ترى أف
دليل على بركة أعماؿ ا٠تَت ،وأف بعضها يفت
ً
بركة الصياـ ،ولقاء جربيل وعرضو القرآف عليو زاد ُب جود النيب عليو الصبلة والسبلـ

وصدقتو حىت كاف أجود من الري ا١ترسلة"(.)4

احلديث اخلامس عشر

(ٔ) شرح صحي البخاري )ٕٖ/ٗ( :البن بطاؿ.
(ٕ) ا١تصدر السابق .
(ٖ) شرح صحي مسلم (٘ٔ )ٜٙ/للنووي.
(ٗ) شرخ صحي البخاري )ٕٕ/ٗ( :البن بطاؿ.
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عن أيب ىريرة رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( :رغم أنف رجل
علي  ،ورغم أنف رجل دخل عليو رمهان مث انسلخ قبل
ذُ ُ
كرت عنده فلم ّ
يصل ّ

أن يغفر لو ،ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكير فلم يدخاله ا نة) أخرجو

وحسنو(.)1
الًتمذي ّ

شرح احلديث

قولو( :رغم أنف رجل) رغم  :بكسر الغُت وقد تُفت ؛ وا١تعٌت  :لصق أنفػو بػالًتاب؛
وذكر الرجػل ىنػا وصػف طػردي فيشػمل
وىو كناية عن حصوؿ غاية الذؿ وا٢تواف لو ُ ،
ا١ترأة أيضاً.

علي) أي  :ذُكر عنده النيب صلى هللا عليو وسػلم فلػم
قولو( :ذُ ُ
كرت عنده فلم ّ
يصل ّ

يػػأت بالصػػبلة ا١تطلوبػػة عليػػو صػػلى هللا عليػػو وعلػػى آلػػو وصػػحبو وسػػلم ،قػػاؿ ا١تنػػاوي:
وا١تعػٌتٟ" :تقػو ٌّ
ذؿ وخػزي ٣تػازاة لػو علػػى تػرؾ تعظيمػي  ،أو خػاب وخسػر مػن قػػدر أف
ينطػػق بػػأربع كلمػػات توجػػب عشػػر صػػلوات مػػن هللا ورفػػع عشػػر درجػػات وح ػ عشػػر
خطيئات فلم يفعػل؛ ألف الصػبلة عليػو عبػارة عػن تعظيمػو فمػن عظّمػو عظّمػو هللا ومػن
مل يعظمو أىانو هللا وح ّقر شأنو"(.)2

ذؿ وخسر.
قولو( :ورغم أنف رجل) أيّ :

قولو( :دخل عليو رمهان مث انسلخ قبل أن يغفر لو) أي  :أدرؾ شهر ا١تغفػرة؛ وىػو
ػف نفسػػو عػػن الشػػهوات شػػهراً ُب كػػل سػػنة وأتػػى ٔتػػا ٬تػػب عليػػو فيػػو مػػن
يعلػػم أنػػو لػػو كػ ّ
فقصر ومل يفعل حػىت انسػلخ الشػهر ومضػى،
صياـ وقياـ ُغفر لو ما سلف من الذنوب ّ

(ٔ) قاؿ الًتمذي عقبو" :وُب الباب عن جابر وأ نس ،وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ،وربعي بن
إبراىيم ىو أخو إٝتاعيل بن إبراىيم وىو ثقة".
(ٕ) فيض القدير )ٖٗ/ٗ( :للمناوي.
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فمػػن وجػػد فرصػػة عظيمػػة بػػأف قػػاـ فيػػو إٯتانػاً واحتسػػاباً عظّمػػو هللا ومػػن مل يعظّمػػو حقػػره
هللا وأىانو .

ذؿ وخسر.
قولو( :ورغم أنف رجل) أيّ :

قولــو( :أدرك عنــده أبــواه الكــير فلــم يــدخاله ا نــة) أي :أدرؾ أبويػػو أو أحػػد٫تا ُب

يسع ُب ٖتصيل مآرذما والقياـ ٓتدمتهما فيستوجب بػذلك اٞتنػة  ،قػاؿ
كرب السن ومل َ
العلمػػاء :قيّػػد بػػالكرب مػػع أف خدمػػة األبػػوين ينبغػػي ا﵀افظػػة عليهػػا ُب كػػل زمػػن لشػػدة
احتياجهما إىل الرب وا٠تدمة ُب تلك اٟتالة .
ػثم)  ،ىنػػا أف بػػُت ابتػػداء رمضػػاف وبػػُت
فائــدة :قػػاؿ ابػػن حجػػر :ك ػأ ّف وجػػو اإلتيػػاف (بػ ّ
انقضػػائو مهلػػة طويلػػةٓ ،تػػبلؼ ٝتػػاع ذكػػره عليػػو السػػبلـ والصػػبلة عليػػو ،فإهنػػا تطلػػب
عقػػب السػػماع مػػن غػػَت مهلػػة ،وكػػذا بػػر الوالػػدين فإنػػو يتأكػػد عقػػب احتياجهمػػا ا١تكػػٌت

عنو بالكرب(.)1

احلديث السادس عشر
(ٔ)  :ا١ترقاة شرح الشكاة )ٚٗ٘/ٕ( :للقاري.
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ع ػػن اب ػػن عب ػػاس رض ػػي هللا عنهم ػػا أف الن ػػيب ص ػػلى هللا علي ػػو وس ػػلم ق ػػاؿ ( :عمـ ــرة يف
رمهان تعدل حجة معي) أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا.
سبب احلديث :عن عطاء قاؿٝ :تعت ابن عباس رضي هللا عنهما ُٮت ّربنا يقوؿ" :قاؿ

رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم المرأة من األنصار ٝ-تاىا ابن عباس فنسيت اٝتها-
ما منعك أف ٖتجي معناأ قالت :كاف لنا ناض  ،فركبو أبو فبلف وابنو –تعٍت زوجها
وابنها -وترؾ ناضحا ننض عليو .قاؿ" :فإذا كاف رمضاف اعتمري فيو ،فإف عمرة ُب
رمضاف حجة" ،وُب سنن النسائي والطرباٍل ُب قصة تشبو ىذه ٝتّى ا١ترأة أـ معقل
زينب وزوجها أبو معقل ا٢تيثم ،ووقع مثلو ألـ طليق وأيب طليق عند ابن أيب شيبة وابن
السكن ،وعند ابن حباف ُب صحيحو قالت أـ سليم" :حج أبو طلحة وابنو وتركاٍل"
فلعلها وقائع متعددة وهللا أعلم.

شرح احلديث

وجعػل
قولو( :عمرة يف رمهان) قاؿ الزبيدي" :العمرة :الزيارة اليت فيهػا عمػارة الوقػت ُ

ُب الشرع للقصد ا١تخصوص"( ،)1وفيػو دليػل علػى أف ثػواب العمػل يػزداد بزيػادة شػرؼ
الوقت كما يزيد ْتضور القلب وخلوص النية فإف أفضل أوقات العمرةِ رمضا ُف .

قول ــو( :تع ــدل حجـ ــة) أي تقابله ػػا و٘تاثله ػػا ُب الثػ ػواب؛ ألف الثػ ػواب يفض ػػل بفض ػػيلة
الوقت ،وفيو تنبيو على فضيلة العمرة ُب رمضاف .قاؿ الطييب " :وىذا من بػاب ا١تبالغػة
وإٟت ػػاؽ الن ػػاق بالكام ػػل ترغيب ػ ػاً وبعث ػ ػاً علي ػػو وإال كي ػػف يع ػػدؿ ث ػ ػواب العم ػػرة ث ػ ػواب

اٟتج"(.)2

(ٔ) تاج العروس )ٖٔٓ/ٖٔ( :للزبيدي.
(ٕ) إرشاد الساري إىل صحي البخاري )ٕٙٙ/ٖ( :للقسطبلٍل
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و٬تعػل ِعدلَػو إذا أشػبهو
قلت :وُب ىذا اٟتديث دليل على أف الشيء قد يشبو الشيء ُ
ُب بعض ا١تعاٍل ال كلّها.

قولو( :معي) ترغيب ُب اٟتث عليها؛ والسعي إليها،حيث ّبُت أف عمرة رمضاف تعدؿ
اٟتجة اليت يكوف فيها حاضراً بشخصو عليو الصبلة والسبلـ.

قلــت :وذػػذا يكػػوف صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػد ٚتػػع ُب الًتغيػػب بػػُت حصػػوؿ ا١تضػػاعفة
وشرؼ ا١ترافقة؛ فرٔتا كاف الثاٍل أبلغ ُب التحفيز عند أ ٍ
ُناس من األوؿ.
تنبيو :اعلم أف العمرة ُب رمضاف وإف كاف ثواذا كثواب اٟتج إال أهنا ال تقوـ مقامػو ُب
إسقاط الفرض لئلٚتاع على أف االعتمار ال ٬تزئ عن فرض اٟتج .
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احلديث السابع عشر
عػػن ابػػن عمػػر رضػػي هللا عنهمػػا أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( :رمهــان ةكــة

أفهل من ألف رمهان بغَت مكة) أخرجو البزار ُب مسنده(.)1
شرح احلديث

قولــو( :رمهــان ةكــة) أي :صػػوـ شػػهر رمضػػاف وىػػو مقػػيم ٔتكػػة أفضػػل مػػن صػػومو ُب
أي ٍ
بلد غَتىا.
قولــو( :أفهــل مــن ألــف رمهــان) ا١تعػػٌت :يُضػػاعف ثوابػػو ألػػف ضػػعف؛ ألف هللا تعػػاىل

وخصػػها ٓت ػواص كث ػَتة
اختػػار مكػػة لبيتػػو اٟت ػراـ؛ وجعلهػػا مناسػػك لعبػػاده؛ وحرمػاً آمن ػاً؛ ّ
منهػػا  :مضػػاعفة اٟتسػػنات؛ وُب مضػػاعفة السػػيئات قػػوالف  :قيػػل تضػػاعف وقيػػل ال ؛
وحػاوؿ ابػن القػيم تنزيلهمػػا علػى حػالُت فقػاؿ" :تضػػاعف مقػادير السػيئات ال كمياهتػػا؛
ف ػػإف الس ػػيئة جزاؤى ػػا س ػػيئة؛ ف ػػإف تك ػػن س ػػيئةً كب ػػَتًة فجزاؤى ػػا مثله ػػا؛ وإف تك ػػن ص ػػغَتًة
فجزاؤىػػا مثله ػػا؛ والسػػيئةُ ُب ح ػػرـ هللا أك ػػرب منهػػا ُب أط ػراؼ األرض و٢تػػذا م ػػن عص ػػى
ا١تلك على بساط ملكو ليس كمن عصاه ٔتحل بعيد"(.)2

قولو( :بغَت مكة) مشل ىذا اإلطبلؽ ا١تدينة؛ وحديث "رمضاف با١تدينػة خػَت مػن ألػف
رمضػػاف فيمػػا س ػواىا مػػن البلػػداف" ضػػعيف()3؛ وُ٭تمػػل علػػى فػػرض ثبوتػػو علػػى أف ىػػذه

األفضلية تُستثٌت منها مكة فإف صوـ رمضاف فيها أفضل من غَتىا مطلقاً.

(ٔ) قاؿ ا٢تيثمي" :فيو عاصم بن عمرو ضعفو أٛتد وغَته ووثقو ابن حباف وقاؿ :ٮتطئ وٮتالف"اىػ٣ .تمع
الزوائد.)ٔٚٙ/ٙ(:
(ٕ) زاد ا١تعاد )ٕ٘/ٔ( :البن القيم.
(ٖ) أخرجو الطرباٍل والضياء ا١تقدسي عن ببلؿ بن اٟتارث ا١تزٍل؛ قاؿ ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد:)ٖٓٔ/ٖ( :
فيو عبد هللا بن كثَت وىو ضعيف؛ وقاؿ الذىيب :ومل يصب ضياء الدين بإخراجو ُب ا١تختارة.
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احلديث الثامن عشر
عػػن جػػابر رضػػي هللا عنػػو أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ( :إن هلل تعــاىل عنــد كــل
فطــر عتقــاء مــن النــار وذلــك يف كــل ليلــة) رواه اإلمػػاـ أٛتػػد ُب ا١تسػػند والط ػرباٍل ُب
الكبَت وغَتىم (.)1

شرح احلديث
قولو( :إن هلل تعاىل) فيو التأكيد بػ"إ ّف" لزيادة الًتغيب ،وُب رواية (﵁ تعاىل عتقاء).

قولـو( :عنـد كـل فطـر) أي وقػت فطػر كػل يػوـ مػن رمضػاف وىػو ٘تػاـ الغػروبُ ،
وخػ ّ
يوَب العامل أجره إذا أ٘تّو.
ألنو ٘تاـ العبادة؛ وإ٪تا ّ
قولو( :عتقاء من النار) عتقهم ٧تاهتم وخبلصهم من دخوؿ نار جهنم  ،والعتقاء ىػم
من صائمي رمضاف كما يشهد لو قولو "عند كل فطر" كما قالو بعضهم.

يبع ػ ْد أف يتنػػاوؿ العتػػق أىػػل األعػػذار كالشػػيخ ا٢تػػرـ وا١ت ػريض؛ إذ فضػػل هللا
قلــت :وال ُ
واسع؛ وعليو يكوف قولو" عند كل فطر" إشارة إىل زمن العتق ال إىل حاؿ ا١تعتوؽ.

قولو( :وذلك يف كل ليلة) يعٍت أف العتػق يقػع كػل ليلػة مػن رمضػاف كمػا جػاء مصػرحا

بو ُب روايات أخر  ،كمػا أف وقوعػو ال ٮتػت ّ بلياليػو بػل يشػمل أيامػو أيضػاً كمػا دلػت
عليػػو أحاديػػث أخػػرى منهػػا حػػديث أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو
وسػلم قػاؿ( :إف ﵁ تعػػاىل عتقػاء ُب كػػل يػوـ وليلػة )( ،)2وىػػذا أيضػا ُمعلِػم بعِظَػم فضػػل
الشهر وصومو.

(ٔ) قاؿ ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد" :)ٖٔٗ/ٖ( :رجاؿ أٛتد والطرباٍل موثقوف" ،وقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب
إٖتاؼ ا٠تَتة (ٖ" :)ٖٔٓ/رجالو ثقات".
(ٕ) أخرجو البيهقي ُب كتاب الدعوات الكبَت)ٕٖ٘/ٕ( :
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تتمة :مل تصرح الرواية بعدد العتقػاء وقػد وقػع ُب أحاديػث أخػرى كحػديث البيهقػي"﵁
يوـ الفطر
كل فط ٍر من شهر رمضاف كل ليلة عتقاءُ من النار ستوف ألفا فإذا كاف ُ
عند ِّ
مثل ما أعتق ُب ٚتي ِع الشهر ثبلثُت مرةً ستُت ألفا ستُت ألفا" (.)1
أعتق َ

(ٔ) قاؿ ا١تنذري ُب الًتغيب والًتىيب" : )ٖٙ/ٕ( :حديث حسن ال بأس بو ُب ا١تتابعات ،وَب إسناده
ناشب وثق ،وتكلم فيو الدارقطٍت".
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احلديث التاسع عشر
عن أيب سعيد ا٠تدري رضي هللا عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم( :إن
لكل مسلم يف كل يوم وليلة -يعٌت يف رمهان -دعوة مستجابة) .رواه البزار ُب

مسنده(.)1

شرح احلديث
قولو( :إن لكل مسلم) اسم جنس فيشمل الذكر واألنثى؛ وقد رواه البيهقي ُب
(الدعوات) بلفظ":لكل مسلم ومسلمة" ،قلت :وال ٮتفى أف ىذا إ٪تا ىو للصائم
الذي أقاـ حقيقة الصوـ وأتى بو على وجهو ا١تطلوب.

قولو( :يف كل يوم وليلة) أي :من شهر رمضاف ،وىذا ٦تا أعطاه هللا تعاىل ىذه األمة
وخصهم بو؛ حيث جعل دعاءىم طواؿ أياـ رمضاف ولياليو مستجاب؛ إال أنو
يتأكد الدعاء عند اإلفطار ٟتديث "إف للصائم عند فطره لدعوة ما ترد" ،وحديث

ترد دعوهتم – وع ّد منهم – الصائم حىت يُفطر" أخرجو الًتمذي وحسنو.
"ثبلثة ال ّ

قولو( :دعوة مستجابة) أي :مقبولة ال يردىا هللا تعاىل؛ قاؿ ا١تناوي" :وإ٪تا كاف دعاء
الصػائم مسػتجاباً ألف الصػوـ منػع الػنفس عػن الشػهوات فػإذا تػرؾ شػهوتو مػن أجػل هللا
تعاىل صفا قلبو وصل حالو فاستجيب عند ذلك دعاؤه"(.)2

قػػاؿ النػػووي ُب اجملمػػوع" :يسػػتحب للصػػائم أف يػػدعو ُب حػػاؿ صػػومو ٔتهمػػات اآلخػػرة

والدنيا لو و١تن ٭تب وللمسلمُت ٢تذا اٟتديث"(.)3

(ٔ) قاؿ ُب ٣تمع الزوائد" :)ٖٔٗ/ٖ( :فيو أباف بن أيب عياش ،وىو ضعيف".
(ٕ) فيض القدير ٕٛٚ/٘ :للمناوي.
(ٖ) اجملموع )ٖٚ٘/ٙ(:للنووي.
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فائدة :قاؿ العلماء :االستجابة بُت حالتُت  :بُت أف تُعجل لصاحبها ُب الدنيا  ،وإمػا
أف تؤخر لو ُب اآلخرة  ،فإف كاف مطلوبو الذي سألو مقػ ّدراً ُع ّجػل لػو وإال ادخػر لػو ُب
العقىب؛ وُب ٍ
كل خَت.
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احلديث العشرون
عن أيب ىريرة رضي هللا عنو عن النيب صلى هللا عليو وسلم قػاؿ ( :مـن أفطـر يومـاً مـن
رمهـان يف غــَت رخصــة رخصــها هللا لــو ،مل يق ِ
ـم عنــو صــيام الــدىر كلّــو وإن صــامو)
أخرجو اإلماـ أٛتد وأصحاب السنن(.)1

شرح احلديث
خصػو بالػذكر تنويهػاً ٟترمتػو وتنبيهػاً لعظػيم منزلتػو،
قولو( :من أفطر يوما من رمهان) ّ

قػاؿ بعضػػهم :وإذا كػػاف الوعيػػد ا١تػذكور ُب ىػػذا اٟتػػديث ١تػػن أفطػر يومػاً مػػن أيامػػو بغػػَت
عذر فهذا يسلتزـ األجر الكبَت ١تن صاـ يوماً منو إٯتاناً واحتساباً .

قولو( :يف غَت رخصة رخصـها هللا لـو) وُب روايػة "مػن غػَت عػذر" وُب روايػة "مػن غػَت

علّة" ،ويؤخذ منو أف أصحاب األعذار ال يشملهم ىذا الزجر والوعيد كما ىو ظاىر.

قولـو( :مل يقــم عنــو صـيام الــدىر كلــو) ىػذا خػػرج ٥تػرج ا١تبالغػػة والزجػر عػػن أف يفطػػر
الصائم ببل عذر.

قولــو( :وإن صــامو) أي  :الػػدىر  ،وا١تعػػٌت  :أف القضػػاء ١تػػن أفطػػر يوم ػاً بػػبل عػػذر ال

يقوـ مقاـ األداء وإف صاـ عوض اليوـ دىراً ؛ ألف اإلٍب ال يسق بالقضػاء وإف سػق
بو الصوـ ،وألف القضاء ال يساوي األداء ُب الكماؿ ،قاؿ ابػن ا١تنػَت" :ىػذا ىػو األليػق

(ٔ) ىذا اٟتديث ضعفو ا﵀دثوف ألف فيو أبا ا١تطوس ابن يزيد وقد تفرد بو ،قاؿ البخاري :ال أعرؼ لو غَته
وال أدري ٝتع أبوه من أيب ىريرة أـ ال ،وقاؿ القرطيب :حديث ضعيف ال ٭تتج ٔتثلو ،و٦تن جزـ بضعفو البغوي
والدمَتي ،وقاؿ اٟتافظ ابن حجر :فيو اضطراب؛ وقد تكلم عنو ُب الفت  .)ٔٙٔ/ٗ( :قلت :ومن تساىل
ُب قبوؿ ىذا اٟتديث احتج بأنو عّلقو البخاري ُب صحيحو ،و رواه أبو داود وسكت عنو ،وأنو ورد من طرؽ
أخرى موقوفة على أيب ىريرة وابن مسعود رضي هللا عنهما.

53

ٔتعٌت اٟتديث وال ٭تمل على نفي القضاء بالكليػة  ،إذ ال تعهػد عبػادة واجبػة مؤقتػة ال

تقبل القضاء"(.)1

دؿ اٟتديث على ٖترَل اإلفطار ُب رمضاف بغَت عذر وأنو من الكبائر(.)2
وقد ّ

(ٔ) أخذ بعضهم بظاىر ىذا اٟتديث فقالوا  :ال يقضي من أفطر بغَت عذر ال يوماً وال غَته ألنو ال ٬تزئو
كما ن عليو اٟتديث ،وٛتلو اٞتمهور على الزجر وأنو ٬تب عليو قضاء ٍ
يوـ بدلو وإمساؾ بقية النهار.
(ٕ) الزواجر  ٖٕٖ/ٔ :البن حجر ا٢تيتمي  ،الكبَتة األربعوف واٟتادية واألربعُت بعد ا١تائة.

54

احلديث احلادي والعشرون
عن عائشة رضي هللا عنها أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم صلى ذات ليلة ُب
ا١تسجد ،فصلى بصبلتو ناسٍ ،ب صلى من القابلة ،فكثر الناسٍ ،ب اجتمعوا من الليلة
الثالثة أو الرابعة ،فلم ٮترج إليهم رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ،فلما أصب قاؿ:

" قد رأيت الذي صنعتم ومل دينعٍت من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرو
عليكم وذلك يف رمهان" .رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا.
شرح احلديث
قوذلا( :صلى ذات ليلة) أي :قاـ يصلي من الليل ،وكاف قياـ الليل فرضاً عليو.

قوذلا( :يف ادلسجد) أخذ منو اٞتمهور استحباب فعل الًتاوي ٚتاعةً ُب ا١تسجد؛
وأيّده فعل عمر رضي هللا عنو عندما ٚتع الناس على قاريء واحد ُب أياـ خبلفتو،
قاؿ اٟتافظ العراقي ":استدؿ بو على أف األفضل ُب قياـ شهر رمضاف أف يفعل ُب
ا١تسجد ُب ٚتاعة لكونو عليو الصبلة والسبلـ فعل ذلك وإ٪تا تركو ١تعٌت قد أ ِمن بوفاتو
عليو الصبلة والسبلـ وىو خشية االفًتاض؛ وذذا قاؿ الشافعي وٚتهور أصحابو وأبو
حنيفة وأٛتد وبعض ا١تالكية ،وقد أمر بو عمر بن ا٠تطاب رضي هللا عنو واستمر عليو
عمل الصحابة رضي هللا عنهم وسائر ا١تسلمُت وصار من الشعائر الظاىرة كصبلة
العيد ،وذىب آخروف إىل أف فعلها فرادى ُب البيت أفضل لكونو عليو الصبلة
والسبلـ واظب على ذلك قبل ىذه الليايل وبعدىا وتوُب واألمر على ذلك ٍب كاف
األمر على ذلك ُب خبلفة أيب بكر وصدراً من خبلفة عمر ،وذذا قاؿ مالك وأبو
يوسف" (.)1

(ٔ) طرح التثريب )ٜ٘ – ٜٗ/ٖ( :للعراقي.
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قوذلا( :فصلى بصالتو ناس) أي أهنم اقتدوا بو ،وىو دليل على جواز أداء النافلة
ٚتاعةً ،وأخذ منو الفقهاء أنو اليشًتط لصحة اٞتماعة نية اإلماـ بل يكفي نية
ا١تأموـ؛ وعليو ٬توز اإلقتداء بو وإف مل يعلم.

قلتُ :ب عدـ إنكاره عليهم إقرار لفعلهم ،قاؿ ُب عمدة القاري" :وفيو أف قياـ
رمضاف سنة باٞتماعة وليس كما زعمو بعضهم أنو سنة عمر رضي هللا عنو"(.)1

قوذلا( :مث صلى من القابلة ،فكثُر الناس) أي أهنم تداعوا وأخرب بعضهم بعضاً ،وُب

رواية ُب البخاري "فأصب الناس فتحدثوا" وعند أٛتد ُب ا١تسند "فلما أصب ٖتدثوا
أف النيب صلى هللا عليو وسلم صلى ُب ا١تسجد من جوؼ الليل فاجتمع أكثر
منهم"ومنو يؤخذ استحباب التداعي إىل ا٠تَت والتواصي باٟتق.

قوذلا( :مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة) ىكذا بالشك ُب ىذه الرواية،
والذي دلت عليو الروايات األخرى أهنم صلوا خلفو ثبلث لياؿ و١تا كانت الليلة
الرابعة مل ٮترج؛ ففي رواية البخاري "فكثر أىل ا١تسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا
بصبلتو فلما كانت الليلة الرابعة عجز ا١تسجد عن أىلو" وُب رواية أٛتد "امتؤل
ا١تسجد حىت اغت

بأىلو".

قوذلا( :فلم خيرج إليهم رسول هللا صلى هللا عليو وسلم) مع علمو بوجودىم كما
جاء مصرحاً بو ،وُب رواية ُب البخاري "وظنوا أنو قد ناـ فجعل بعضهم يتنحن
ليخرج إليهم"ووقع ُب رواية "فرفعوا أصواهتم وحصبوا الباب".
ودؿ أيضاً على
دؿ فعلهم ىذا على حرصهم على ا٠تَت وا٠توؼ من فواتوّ .
وقد ّ
كماؿ شفقتو عليو الصبلة والسبلـ ورأفتو بأمتو.

(ٔ) عمدة القاري )ٔٚٚ/ٔ( :للعيٍت.
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فسرتو رواية البخاري "فلما قضى
قوذلا( :فلما أصبح) ا١تراد :صلى الصب ؛ كما ّ
صبلة الفجر أقبل على الناس فتشهد ٍب قاؿ أما بعد فإنو مل ٮتف علي مكانكم".

علمت بوجودكم وانتظاركم يل ،فالرؤية قد
أيت الذي صنعتم) أي:
قولو( :قد ر ُ
ُ
تكوف علمية وقد تكوف بصرية وقد تكوف حلمية ،وا١تقصود ىنا األوىل.

قولو( :ومل دينعٍت من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرو عليكم) قاؿ ابن
دؿ أنو كاف فرضاً عليو وحده .وقد ُروي عن ابن عباس أف قياـ الليل كاف
بطاؿّ ":
فرضا على النيب صلى هللا عليو وسلم( .)1وقد أخذ العلماء من ىذا اٟتديث القاعدة
ً

ا١تشهورة "إذا تعارضت مصلحتاف قُ ّدـ أ٫تّهما" ألنو عليو الصبلة والسبلـ كاف رأى
معتكفا ،فلما عارضو خوؼ
الصبلة ُب ا١تسجد مصلحة لبياف اٞتواز أو أنو كاف
ً
االفًتاض عليهم تركو لعظم ا١تفسدة اليت ٮتاؼ من عجزىم(.)2

فائدة :روى البخاري ُب صحيحو عن عبد الرٛتن بن عبد القارئ أنو قاؿ خرجت مع
عمر بن ا٠تطاب ليلة ُب رمضاف إىل ا١تسجد فإذا الناس أوزاع متفرقوف يصلي الرجل
لنفسو ويصلي الرجل فيصلي بصبلتو الرى فقاؿ عمر إٍل أرى لو ٚتعتم ىؤالء على
قارئ واحد لكاف أمثل ٍب عزـ فجمعهم على أيب بن كعب ٍب خرجت معو ليلة أخرى
والناس يصلوف بصبلة قارئهم فقاؿ عمر" :نعم البدعة ىذه واليت يناموف عنها أفضل
من اليت يقوموف" يريد آخر الليل وكاف الناس يقوموف أولو.

(ٔ) شرح صحي البخاري )ٔٔٚ/ٖ( :البن بطاؿ.
(ٕ) شرح سنن أيب داود )ٕٚٚ/٘( :للعيٍت.

57

احلديث الثاين والعشرون
عن سلماف الفارسي رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( :من فطّر
صائماً على طعام وشراب من حالل صلّت عليو ادلالئكة يف ساعات شهر
رمهان وصلى عليو جيرائيل ليلة القدر) رواه البزار ُب مسنده والطرباٍل ُب

الكبَت(.)1

شرح احلديث
عشاء أو فطّره بتمر فإف مل يتيسر فبماء ،ففي
قولو( :من فطّر صائماً) سواء أطعمو ً

حديث ابن خزٯتة ( قالوا  :ليس كلنا ٬تد ما يفطر الصائم أ فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا
عليو وسلم" :يعطي هللا ىذا الثواب من فطّر صائماً على ٘ترة أو شربة ماء أو مذقة
لنب")  .وعند أيب الشيخ ابن حباف (قلت يا رسوؿ هللا :أفرأيت من مل يكن عنده أ
قاؿ :فقبصة من طعاـ( .)2قلت :أفرأيت إف مل يكن عنده أ قاؿ  :فشربة من ماء).

قولو( :على طعام وشراب) ىذا من باب األكمل واألفضل ،فلو اقتصر على أحد٫تا
أُثيب ثواب تفطَت الصائم ،بل تق ّدـ قريباً أف األجر ٭تصل ولو با١تاء.

قولو( :من حالل) فإف مل ٬تد فما كاف أخف شبهة كاف ارتكابو أسلم؛ وذلك ألف
سر الصوـ وبركتو؛ قاؿ
هللا تعاىل طيّب ال يقبل إال طيباً ،وىو سبب قوي ُب حصوؿ ّ
"وٖتري اإلفطار على حبلؿ":
الشيخ باسوداف معلقاً على قوؿ الرسالة اٞتامعة ّ

"خال

عز ُب زماننا ىذا وهللا ا١تستعاف"(.)3
عن الشبهة؛ وقد ّ

(ٔ) مسند البزار ،ٜٗٙ/ٙ :ومعجم الطرباٍل الكبَت.ٕٙٔ/ٙ :
(ٕ) القبصة بالصاد ا١تهملة  :ىو ما يتناولو اآلخذ بأناملو الثبلث.
(ٖ) األنوار االمعة شرح الرسالة اٞتامعة للشيخ عبد هللا باسوداف ص ( .)ٕٗٓ-ٜٗٔ
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قلت :ا١تقصود باٟتبلؿ" :اٟتبلؿ الصوري" ال اٟتبلؿ ِ
الصرؼ كما قاؿ الفقهاء؛
ُ
واٟتبلؿ الصوري :ىو مامل يعلم أصلو؛ لكن مع سكوف القلب إليو ،وأما مع عدـ
سكوف القلب إليو فهو شبهة.
قولو( :صلّت عليو ادلالئكة) أي :استغفرت لو ا١تبلئكة ،٭تتمل أف ا١تراد با١تبلئكة
اٟتفظة و٭تتمل أف ا١تراد مبلئكة موكلُت بالدعاء ١تن فطّر الصائمُت.

قولو( :يف ساعات شهر رمهان) الساعة :القطعة من الزمن ،وا١ترادٚ :تيع آناء
رمضاف من ليل أو هنار ،وىو دليل على كثرة الثواب مقابل العمل اليسَت حيث مل
يقل :صلت عليو ا١تبلئكة ذلك اليوـ ،ولعل ىذه مزية ١تن فطّر صائماً ُب رمضاف.

قولو( :وصلى عليو جيرائيل ليلة القدر) ىذا من باب ذكر ا٠تاص بعد العاـ ،وُب
تنزؿ ا١تبلئكة
ذكر أمُت ا١تبلئكة منفرداً تنبيو على عظم ىذا العمل ،فهو كقولو تعاىل ( ّ

والروح) قلت :وقد رواه أبو الشيخ ابن حباف ُب كتاب الثواب بلفظ "وصافحو
جربائيل ليلة القدر" وزاد فيو "ومن صافحو جربائيل عليو السبلـ يرؽ قلبو وتكثر
دموعو ".
تتمة :ورد ُب األحاديث ذكر أنواع من ا١تثوبات ١تن فطّر الصائم منها:

ٔ -عند الًتمذي ( من فطّر صائماً فلو مثل أجره؛ ال ينق من أجر الصائم شيء).
ُٕ-ب حػديث ابػن خزٯتػة ُب صػحيحو (مػن فطّػر فيػو صػائماً كػاف مغفػرة لذنوبػو وعتػػق
رقبتو من النار ).
ُٖ-ب حػػديث الط ػرباٍل ا١تػػذكور ىنػػا (ص ػلّت عليػػو ا١تبلئكػػة ُب سػػاعات شػػهر رمضػػاف
وصلى عليو جربائيل ليلة القدر).
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احلديث الثالث والعشرون
عن أنس رضي هللا عنػو أف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ ( :أفهـل الصـدقة صـدقة

رمهان ) رواه الًتمذي ُب جامعو والبيهقي وغَت٫تا(.)1
شرح احلديث

قولـو( :أفهــل الصــدقة ) أي  :أعظمهػا أجػراً وأكثرىػػا ثوابػاً  ،وقػػد ُ٭تمػل علػػى ظػػاىره

فتكػػوف ىػػذه أفضػػل الصػػدقات مطلقػاً  ،وقػػد يكػػوف علػػى تقػػدير "مػػن أفضػػل الصػػدقة"
ويؤيػده أف الصػػدقة قػد يعظػػم أثرىػا ُب بعػػض اٟتػػاالت فتكػوف أعظػػم أجػراً مػػن الصػػدقة
ُب رمضاف .

قولـو( :صــدقة يف رمهـان) وذلػػك ألف التوسػعة فيػػو علػى عيػػاؿ هللا ٤تبوبػة؛ وهللا تعػػاىل
جعػػل ش ػػهر رمض ػػاف موٝت ػاً إلفاضػػة الرٛت ػػة عل ػػى عب ػػاده أضػػعاؼ م ػػا يفيض ػػها ُب غ ػػَته
فكانػػت الصػػدقة فيػػو أفضػػل ثواب ػاً منهػػا ُب غػػَته .و٢تػػذا كػػاف ا١تصػػطفى صػػلى هللا عليػػو
دؿ اٟتػديث علػى نػدب إكثػار الصػدقة
وسػلم أجػود مػا يكػوف ُب رمضػاف .قلػت :وقػد ّ
فيو ومزيد اإلنفاؽ على ا﵀تاجُت والتوسعة على عيالو وأقاربو و٤تبيو فيو .
فائــدة :للصػػدقة فوائػػد كثػػَتة أشػػهرىا :أهنػػا تطهػػر صػػاحبها مػػن الػػذنوب وا٠تطايػػا ،قػػاؿ
ِِ
ِ
صػ َػدقَةً تُطَ ِّهػ ُػرُى ْم َوتُػَزّكِي ِهم ِذػَػا) والصػػدقة تشػػمل الزكػػاة والصػػدقة
تعػػاىل ( ُخػ ْذ مػ ْػن أ َْمػ َػوا٢ت ْم َ

تطه ػر ا١تػػاؿ قػػاؿ صػػلى هللا عليػػو وس ػلم ":يػػا معشػػر التجػػار إف البي ػػع
ا١تسػػتحبة ،وأهنػػا ّ
٭تضره اللغو واٟتلف فشوبوه بالصدقة".ومن فوائدىا أهنا ترفع الػببلء عػن صػاحبها قػاؿ
صػػلى هللا عليػػو وسػػلم" :الصػػدقة تسػػد سػػبعُت باب ػاً مػػن الشػػر" .و أهنػػا سػػبب للشػػفاء
والتداوي قاؿ صلى هللا عليو وسلم" :داووا مرضاكم بالصدقة" ،وغَت ىذا كثَت(.)2

(ٔ) قاؿ الًتمذي " :ىذا حديث غريب ،وصدقة بن موسى ليس عندىم بذاؾ القوي".
(ٕ) انظر ٗتريج ىذه األحاديث ي الًتغيب والًتىيب للمنذري )ٖٓٓ/ٔ( :وما بعدىا.
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احلديث الرابع والعشرون
ع ػػن ض ػػمرة وراش ػػد ب ػػن س ػػعد رض ػػي هللا عنهم ػػا أف الن ػػيب ص ػػلى هللا علي ػػو وس ػػلم ق ػػاؿ:

(انبسطوا يف النفقـة يف شـهر رمهـان فـإن النفقـة فيـو كالنفقـة يف سـبيل هللا) رواه ابػن
أيب الدنيا(.)1

شرح احلديث
ووسػػعو ،وا١ت ػراد
قولــو( :انبســطوا) أي  :أكثػػروا وأوسػػعوا ،يقػػاؿ بس ػ هللا الػػرزؽ كثّػػره ّ
التوسعة ُب شهر رمضاف على األىل واألقارب وكذا الفقراء إف فضل عن أولئك شيء

قولــو( :يف النفقــة يف شــهر رمهــان) اإلنفػػاؽ يشػػمل النفقػػة الواجبػػة كنفقػػة الوالػػدين

والزوجػ ػػة واألوالد ،كم ػ ػػا يشػ ػػمل النفق ػ ػػة ا١تندوبػ ػػة كاألنف ػ ػػاؽ علػ ػػى ذي ال ػ ػػرحم واٞت ػ ػوار
وغَتىم.

قولـو( :فــإن النفقــة فيــو) فيػػو خصوصػية لشػػهر رمضػػاف وأف األعمػاؿ تضػػاعف أضػػعافاً
كثَتة ومنها النفقة.

قولــو( :كالنفقـة يف ســبيل هللا) أي :يعػػدؿ ثواذػػا ثػواب النفقػػة ُب اٞتهػػاد وقتػػاؿ أعػػداء
هللا ،وُب تشػػبيو النفقػػة ُب شػػهر رمضػػاف بالنفقػػة ُب اٞتهػػاد دليػػل علػػى فضػػل النفقػػة ُب
شهر رمضاف؛ وأهنا سبب تكثَت األجر وتكفَت الوزر.

(ٔ) اٟتديث مرسل ،رواه ابن أيب الدنيا ُب "فضائل رمضاف" (ٔ )ٕ٘/برقم (ٕٗ) عن ضمرة و راشد بن سعد
اٟتمصي ،أما ضمرة فغَت منسوب وأما راشد فقاؿ عنو ا١تناوي" :ثقة كثَت اإلرساؿ من الطبقة الثالثة؛ أرسل عن
سعد وعوؼ بن مالك وشهد صفُت وقاؿ الذىيب :ثقة مات سنة ٖٔٔ" .انظر :فيض القدير. )٘ٔ/ٖ( :
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احلديث اخلامس والعشرون
ع ػػن اب ػػن عم ػػر رض ػػي هللا عنهم ػػا ع ػػن الن ػػيب ص ػػلى هللا علي ػػو وس ػػلم ق ػػاؿ ( :إذا دخ ــل
أحدكم علـى أخيـو ادلسـلم فـأراد أخـوه أن يفطـر فليفطـر إال أن يكـون صـومو ذلـك

رمهان أو قهاء رمهان أو نذراً) رواه الطرباٍل ُب الكبَت(.)1
شرح احلديث

قولــو( :إذا دخــل أحــدكم علــى أخيــو ادلســلم) أي  :جػػاء عنػػده ألمػػر وىػػو صػػائم.
أعم من أخوة النسب؛ بل ا١تراد أخوة اإلسبلـ .
واألخ ىنا يشمل ّ

قولو( :فأراد أخوه أن يفطر) أي :التمس أخوه منو أف يقطع صومو ويتغدى.

قولـو( :فليفطــر) أي  :فليمتثػػل أمػره وليأكػػل ؛ واألمػر ىنػػا لبلسػتحباب والنػػدب ١تػػا ُب
ذلك من جرب خاطره .

قولــو( :إال أن يك ــون ص ــومو ذل ــك رمه ــان) أي  :فػػبل ٬تػػوز ل ػػو قطع ػو ألنػػو ف ػػرض،
لو ُب ترؾ الفرض ألجل السنة.

يرخ
والعذر ىذا ال ّ
قهاء رمهان أو نذراً) و أٟتقوا بالثبلثة ا١تذكورة كل صوـ واجب( ،)2ففي
قولو( :أو َ

موسعاً
ىذه األحواؿ ال يستجيب لو؛ ألف صيامو فرض فبل ٭تل لو قطعو ،ولو كاف ّ
ألف الواجب ال ٬توز تركو لسنّة.
وقد د ّؿ اٟتديث على جواز قطع النفل بل استحبابو ُب مثل ىذه اٟتالة ،و
دؿ أيضاً على أف صوـ النفل ال يلزـ بالشروع(.)1
ّ

(ٔ) فيو بقية بن الوليد مدلس ،انظر٣ :تمع الزوائد  )ٕٓٔ/ٖ( :وحسنو السيوطي ُب اٞتامع الصغَت
العتضاده كما قاؿ ا١تناوي ُب فيض القدير.)ٖٖٛ/ٔ(:
(ٕ) وىي صوـ الكفارات ،والصوـ إذا أمر بو اإلماـ ،والصوـ لًتؾ بعض أفعاؿ اٟتج ،فهذه الستة كلها واجبة
٭ترـ قطعها .
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احلديث السادس والعشرون
عن عائشة رضي هللا عنها أف النيب صلى هللا عليو وسلم قـال ( :إن هللا تصـ ّدق بفطـر

رمهان على مريم أميت ومسافرىا) رواه ابن سعد ُب الطبقات(.)2
شرح احلديث
قولــو( :إن هللا تصــدق بفطــر رمهــان) أي :رخ ػ
وتيسَتاً على عباده.

هللا تعػػاىل ُب اإلفطػػار فيػػو ٗتفيف ػاً

قولــو( :علــى م ـريم أمــيت) أي  :علػػى مػػن مػػرض مرض ػاً يشػ ّػق معػػو الصػػوـ ؛ وذلػػك
ٟتاجتو للدواء والغذاء ْتسب حاجة جسمو .

قولو( :ومسافرىا) أي :أنو رخ

لو ُب الفطر ُب السفر الذي استكمل الشروط اليت

تبي لو اإلفطػار  ،وذلػك ١تػا ٭تتاجػو ا١تسػافر مػن الغػذاء ُب عملػو وسػفره  ،وألف السػفر
قطعػة مػن العػذاب فخ ّفػف عنػػو لػئبل ٬تتمػع علػى العبػػد كلفتػاف فتتضػاعف عليػو ا١تشػػقة
ديناً ودنيػا قػاؿ هللا تعػاىل( :ومػا جعػل علػيكم ُب الػدين مػن حػرج)  ،وُب معنػاه حػديث
أن ػػس مرفوع ػاً ( :إف هللا تع ػػاىل وض ػػع ع ػػن ا١تس ػػافر الص ػػوـ وش ػػطر الص ػػبلة ) رواه أٛت ػػد
وأصحاب السنن .

يدؿ على عظمة الشريعة وتيسَتىا حيث رفقت بػا١تكلفُت
قلت :وُب ىذا األحكاـ ما ّ
وراعت مصاٟتهم ومل تكلفهم ما يشق عليهم ؛ وكاف هللا بعباده خبَتا.

(ٔ) ىذا مذىب الشافعية واٞتمهور استدلوا ْتديث ( الصائم ا١تتطوع أمَت نفسو  ) ...وقاؿ اٟتنفية وا١تالكية
يلزمو إ٘تامو وإف كاف نفبلً .
(ٕ) الطبقات الكربى )ٛٛ/ٚ( :البن سعد ،وحسنو ا١تناوي ُب فيض القدير.)ٕٕٓ/ٕ( :
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احلديث السابع والعشرون
عػػن أنػػس رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ  :أفطػػر رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم عنػػد سػػعد بػػن
عبػػادة رضػػي هللا عنػػو ُب رمضػػاف فقػػاؿ  ( :أفطــر عنــدكم الصــائمون وأكــل طعــامكم
األبرار وصلت عليكم ادلالئكة ) رواه أٛتد ُب مسنده وأبوداود ُب سننو وغَت٫تا(.)1
شرح احلديث
قولو( :أفطر عند سعد بن عبـادة) وقػع ىنػا أنػو قػاؿ ذلػك لسػعد بػن عبػادة ،ووقػع ُب
بعض الروايات أنو قالو عندما أفطر عند سعد بن معاذ؛ فيُحتمل أهنا واقعتاف وأنو قالػو
٢تما إذ ال مانع من التعدد .

قولو( :أفطر عندكم الصائمون) خرب ٔتعٌت الدعاء با٠تَت والربكة ألف أفعاؿ الصػائمُت

تدؿ على اتساع اٟتاؿ وكثرة ا٠تَت إذ من عجز عن نفسو فهو عن غَته أعجز.

قولو( :وأكل طعامكم األبرار) ومثلو شرب شرابكم ،قاؿ بعضػهم ":دعػاء أو إخبػار،

وىذا الوصف موجود ُب حق ا١تصطفى صػلى هللا عليػو وسػلم ألنػو أب ّػر األبػرار"()2؛ وُب
ذكر األبرار ما يفيد أف ىذه اٞتملة أعم ٦تا قبلها .

قولو( :وصلّت عليكم ادلالئكة) أي :استغفرت لكم  ،وقػد يػُراد ذػم مبلئكػة مػوّكلُت
بالػػدعاء ١تػػن فطّػػر الصػػائمُت ،وقػػد يُػراد ذػػم اٟتفظػػة أو رافعػػي األفعػػاؿ أو الكػ ّػل أو غػػَت
ذلك .

(ٔ) وإسناده صحي كما قاؿ النووي ُب رياض الصاٟتُت (دليل الفاٟتُت ،)ٙٛ/ٚ:واٟتافظ ابن حجر ُب
تلخي

اٟتبَت(ٖ ،)ٖٗٓ/وقد رواه ا بن ماجو وابن حباف عن ابن الزبَت لكن ُب إسناده ضعف.

(ٕ) فيض القدير )ٔٓٚ/٘( :للمناوي.
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دؿ اٟتػػديث علػػى تواضػػع أىػػل الفضػػل والعلػػم؛ وإجػػابتهم لػػدعوة أتبػػاعهم
وقػػد ّ
تطييباً ٠تواطرىم ،وأنو يندب أف يُدعى بالدعاء ا١تذكور ١تن فطّر الصائم وذلك مكافػأة
لو على ضيافتو إياه .

لطيفــة :عػػن أنػػس أف رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم اسػػتأذف علػػى سػػعد بػػن عبػػادة
فقػػاؿ" :السػػبلـ علػػيكم ورٛتػػة هللا" فقػػاؿ سػػعد :وعليػػك السػػبلـ ورٛتػػة هللا ،ومل يُسػ ِػمع
النيب صلى هللا عليو وسلم حُت سلم ثبلثاً ورد عليو سعد ثبلثا ،ومل يُسمعو فرجػع النػيب
مت
صػػلى هللا علي ػػو وس ػػلم وتبع ػػو س ػػعد فق ػػاؿ :ي ػا رس ػػوؿ هللا ب ػػأيب أن ػػت وأم ػي م ػػا س ػلّ َ
ػت أف أسػ ػػتكثر مػ ػػن
تسػ ػػليمة إال ىػ ػػى بػ ػػأذٍل ،ولقػ ػػد ُ
رددت عليػ ػػك ومل أُٝتعػ ػػك ،أحببػ ػ ُ
سػػبلمك ومػػن الربكػػةٍ ،ب أدخلػػو البيػػت فقػ ّػرب لػػو زبيب ػاً فأكػػل نػػيب هللا صػػلى هللا عليػػو
وسلم فلما فرغ قاؿ" :أكػل طعػامكم األبػرار ،وصػلت علػيكم ا١تبلئكػة ،وأفطػر عنػدكم
الصائموف" رواه البزار وغَته.

65

احلديث الثامن والعشرون
عن أيب ذر رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ( :إن الرجل إذا صلى
مع اإلمام حىت ينصرف كتب لو قيام ليلة) رواه اإلماـ أٛتد والًتمذي وقاؿ :حسن
صحي .

سبب احلديث  :عن أيب ذر قاؿ  :صمنا مع رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم رمضاف
فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حىت مضى سبع فقاـ بنا حىت ذىب ثلث الليل فلما
كانت السادسة مل يقم شيئا فلما كانت ا٠تامسة قاـ بنا حىت ذىب الليل فقلت يا
رسوؿ هللا لو نفلتنا قياـ ىذه الليلة  ...فذكر اٟتديث.

شرح احلديث

قولو( :إن الرجل) ذكر الرجل ىنا خرج ٥ترج الغالب وإال فا١ترأة تُشرع ٢تا الًتاوي

ٚتاعة ألف الصبلة ٚتاعة أكثر ثواباً وأش ّد نشاطاً ،روى ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف "أف
يب يصلي
عمر بن ا٠تطاب رضي هللا عنو جعل للناس قارئُت ُب رمضاف ،فكاف أُ ّ
بالناس ،وابن أيب حثمة يصلي بالنساء"(.)1

قولو( :إذا صلى مـع اإلمـام) أي اقتػدى بػو واسػتمر معػو ،وا١تػراد صػبلة الػًتاوي  ،وفيػو
ودؿ على االستحباب ما ُب صحي البخاري أف النػيب
استحباب أداء الًتاوي ٚتاعةّ ،

صلى هللا عليو وسلم قاـ ليلتُت أو ثبلثاً ُب رمضاف ُب ا١تسجد وصلى خلفو ٚتاعة(.)2

قولـو( :حــىت ينصــرف) يعػػٍت ينتهػي مػػن صػػبلتو؛ بػأف يُسػلّم مػػن آخرىػا ،وُب ىػػذا تنبيػػو
على االستمرار مع اإلماـ إىل ٘تاـ الصبلة .

(ٔ) ويكوف باجتماعهن ُب بيت أو ٨توه بعيداً عن أماكن الرجاؿ و٣تالسهم.
(ٕ) وسيأٌب شرح ىذا اٟتديث قريباً إف شاء هللا تعاىل.

66

"حسػػب"؛ وا١تعػػٌت  :أنػػو يثػػاب ثوابػاً كػػامبلً عػػن
قولــو( :كتــب لــو قيــام ليلــة) وُب روايػػة ُ
قيامو ٢تذه الليلة؛ وىذا ٓتبلؼ من يصلي مع اإلماـ البعض وينصرؼ.
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احلديث التاسع والعشرون
رسول هللا صلى هللا عليو وسلم جيته ُد يف
عن عائشة رضي هللا عنها قالت ( :كان ُ
ِ
األواخر منو ما ال جيتهد يف غَته) أخرجو
رمهان ما ال جيتهد يف غَته ،ويف العشر
مسلم وغَته.

شرح احلديث

قوذلا( :كان رسول هللا صلى هللا عليو وسلم جيته ُد) أي :يبذؿ الوسع والطاقة ُب
العبادة؛ ويقاؿ ُب تعريف االجتهاد :بذؿ اجملهود ُب ٖتصيل ا١تقصود ،وسيأٌب ُب
اٟتديثُت اللذين بعده أنو كاف دخلت العشر ش ّد مئزره وأيقظ أىلو وأحيا ليلة.
قوذلا( :يف رمهان) لشرفو على باقي الشهور ،فيزداد ٫تةً ونشاطاً من أوؿ ليلة منو.

قوذلا( :ماال جيتهد يف غَته) أي :من األشهر ،وقد تق ّدـ أنو دخل رمضاف مل يأٌب
فراشو حىت ينتهي رمضاف .قاؿ اإلماـ اٟتداد  ... " :ال يكثر التشاغل بأمور الدنيا
ُب شهر رمضاف ،بل يتفرغ عنها لعبادة هللا وذكره ما أمكنو ،وال يدخل ُب شيء من
أشغاؿ الدنيا إال إف كاف ضرورياً ُب حقو ،أو ُب حق من يلزمو القياـ بو من العياؿ
و٨توىم  ،وذلك ألف شهر رمضاف ُب الشهور ٔتنزلة يوـ اٞتمعة ُب األياـ؛ فينبغي
للمؤمن أف ٬تعل يوـ ٚتعتو وشهره ىذا آلخرتو خصوصاً (.)1

قوذلا( :وجيتهد يف العشر األواخر من رمهان) ا١تعٌت :أنو كاف ٮت

العشر األواخر

ٔتزيد إقباؿ على الطاعة وتشمَت ُب العبادة ،وذلك لفضل العشر األواخر على غَتىا
من الشهر ،وقد أمر عليو الصبلة والسبلـ بالتماس ليلة القدر فيها.
قوذلا (:ما ال جيتهد يف غَته) أي :من ليايل الشهر ،وقد سبق أنو يوقظ أىلو فيها
و٭تييها بالعبادة.
(ٔ) النصائ الدينية ص (٘. )ٔٚ
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احلديث الثالثون
عن عائشة رضي هللا عنها قالت( :كان النيب صلى هللا عليو وسلم إذا دخل العشر
ش ّد مئزره ،وأحيا ليلو ،وأيقظ أىلو) أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا.
شرح احلديث

قوذلا( :كـان إذا دخـل العشـر) يعػٍت العشػر األخػَت مػن رمضػاف كمػا ُب روايػة ابػن أيب
شيبة ،وا١تراد الليايل .وفيو دليل على أنو صلى هللا عليو وسلم ٮت ّ العشر األواخر من
رمضػػاف ٔتزيػػد اىتمػػاـ وإقبػػاؿ علػػى العبػػادة؛ قلػػت :وال ينافيػػو اٟتػػديث ا١تتقػػدـ أنػػو كػػاف
يفعل ذلك إذا دخل رمضاف فلعلّو ىنا يزيد من ٫تتو ونشاطو ،وهللا أعلم.

قوذلــا( :ش ـ ّد مئــزره) ا١تئػػزر اإلزار؛ وش ػ ّدهُ كنايػػة عػػن التشػػمَت واالجتهػػاد ،وعليػػو يكػػوف

مع ػ ػػٌت ش ػ ػػد ا١تئ ػ ػػزر  :اٞت ػ ػػد ُب الطاع ػ ػػة  ،وق ػ ػػد يك ػ ػػوف معن ػ ػػاه اعتػ ػ ػزاؿ النس ػ ػػاء وٕتن ػ ػػب

غشياهنن(.)1

قوذلــا( :وأحيــا ليلــو) أي تػػرؾ النػػوـ الػػذي ىػػو أخػػو ا١تػػوت وتعبّػػد معظػػم الليػػل ال كلّ ػو
بقرينة حديث عائشة اآلخر وفيو "ما علمتو قاـ ليلة حىت الصباح"(.)2

فائدةُ :ب أفضلية ىذه العشر األواخر على عشر ذي اٟتجة أقواؿ:
ٔ-ذىػػب ٚتػػع إىل أف عشػػر ذي اٟتجػػة أفضػػل مػػن العشػػر األخػػَت مػػن رمضػػاف ويؤيػػد
ىذا حديث "أفضل أياـ الدنيا أيػاـ العشػر" قيػل :وال مػثلهن ُب سػبيل هللا أ قػاؿ" :وال

مػػثلهن ُب سػػبيل هللا إال رجػػل ع ّفػػر وجهػػو بػػالًتاب"( )3رواه الب ػزار ُب مسػػنده(.)1وذلػػك
(ٔ) دليل الفاٟتُت )ٙ٘ٙ/ٙ( :البن عبلف.
(ٕ) مسند اإلماـ أٛتد (ٓٗ )ٖٔ٘/وغَته وفيو زيادة " ال أعلم نيب هللا صلى هللا عليو وسلم قرأ القرآف كلو ُب
ليلة ،وال قاـ ليلة حىت أصب  ،وال صاـ شهرا كامبل غَت رمضاف" .
(ٖ) قاؿ ابن حجر ا٢تيتمي معلقاً على اٟتديث الوارد ُب أفضلية عشر ذي اٟتجة" :ا١تراد أفضليتها على ما
عدا رمضاف لصحة ا٠ترب بأنو "سيد الشهور" مع ما ٘تيز بو من فضائل أخرى".
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الجتماع أمهات العبادة فيها ،وىػي األيػاـ الػيت أقسػم هللا ذػا ُب التنزيػل بقولػو (والفجػر
ولياؿ عشر).
ٕ -ذىػب آخػػروف إىل أفضػػلية العشػر األواخػػر مػػن رمضػػاف ٘تسػكاً بػػأف اختيػػار الفػػرض
٢تذا والنفل لذلك يدؿ على أفضػليتو عليػو ،مػع مػا ورد ُب فضػلها وأف رسػوؿ هللا صػلى
هللا عليو وسلم ٬تتهد فيها ماال ٬تتهد ُب غَتىا.
ٖٚ-تع بعضهم بُت الفضػيلتُت ،قػاؿ ابػن القػيم  :الصػواب أف ليػايل العشػر اآلخػر مػن
رمضاف أفضػل مػن ليػايل عشػر اٟتجػة وأيػاـ عشػر اٟتجػة أفضػل مػن أيػاـ عشػر رمضػاف
ألف عش ػػر اٟتجػ ػػة إ٪ت ػػا فضػ ػػل لي ػػومي النحػ ػػر وعرف ػػة وعشػ ػػر رمض ػػاف إ٪تػ ػػا فض ػػل بليلػ ػػة

القدر(.)2

قلت :وٙترة ا٠تبلؼ تظهر فيما لو علّق ٨تو طبلؽ أو نذر بأفضل األعشار أو األياـ.

(ٔ) رواه البزار عن جابر؛ قاؿ اٟتافظ ا٢تيثمي ":إسناده حسن و رجالو ثقات" ٣تمع الزوائد.)ٔٚ/ٗ(:
رد كبلـ ابن القيم فقاؿ ..." :فزعم أف ىذه أفضل من حيث الليايل؛ ألف فيها
(ٕ) قاؿ ابن حجر ا٢تيتمي ُب ّ
ليلة القدر وتلك أفضل من حيث األياـ؛ ألف فيها يوـ عرفة؛ غَت صحي وإف أطنب قائلو ُب االستدالؿ لو

ٔتا ال مقنع فيو فضبلً عن صراحتو" اىػ التحفة.ٗ٘ٗ/ٖ:
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احلديث احلادي والثالثون
عػن عائشػة رضػػي هللا عنهػا قالػػت  ( :كــان رسـول هللا صــلى هللا عليـو وســلم إذا كــان
رمهـان قـام و نـام ؛ فـإذا دخـل العشـر شـ ّد ادلئـزر و اجتنـب النسـاء و اغتسـل بـُت
األذانُت و جعل العشاء سأورا ) رواه الطرباٍل(.)1
شرح احلديث
قوذلـا( :كــان رسـول هللا صــلى هللا عليـو وســلم إذا كـان رمهــان قـام و نــام) أي :إذا
دخل الشهر رٔتا ناـ ٍب قاـ ،وا١تعٌت :أنو قد يرتاح من تعب العبادة بأف يرقد قليبلً.
قوذلـ ــا( :فـ ــإذا دخـ ــل العشـ ــر) في ػػو دليػ ػػل عل ػػى مزي ػػد االىتمػ ػػاـ بش ػػأف ى ػػذه العشػ ػػر،
وٗتصيصها باالجتهاد وكثرة العبادة.

قوذلــا( :ش ـ ّد ادلئــزر و اجتنــب النســاء) تقػػدـ بيػػاف معػػٌت ش ػ ّد ا١تئػػز ُب اٟتػػديث الػػذي

فسػره بػاعتزاؿ النسػاء ألنػو عطفػو ىنػا عليػو؛ والعطػف يقتضػي
قبلو؛ وفيػو الػرد علػى مػن ّ
التغاير.

فسره
قوذلا( :واغتسل بُت األذانُت) ا١تراد باألذانُت :أذاف ا١تغرب والعشاء كما ّ

حديث علي رضي هللا عنو أف النيب عليو الصبلة والسبلـ (كاف يغتسل بُت العشاءين

كل ليلة -يعٍت من العشر األواخر)2()-و ُب إسناده مقاؿ ؛وفيو دليل على أف
ّ
كل ليلة من ليايل العشر األواخر من رمضاف ؛ ومن
يستحب للمسلم االغتساؿ ّ
الفقهاء من ٛتل ذلك على ليايل الشهر كلّو.
(ٔ) عزاه ابن رجب ُب "اللطائف"  )ٔٛٚ/ٔ( :البن أيب عاصم من حديث عائشة وقاؿ ":إسناده مقارب"،
ومل أجده عند ابن أيب عاصم ُب السنة ،وعزاه أيضاً للطرباٍل عن أنس؛ وقد وجدتو ُب معجمو األوس :
( )ٖٔ/ٙولفظو ":كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم إذا دخل العشر األواخر من رمضاف طوى فراشو
واعتزؿ النساء وجعل عشاءه سحورا "وُب إسناده حف
(ٕ) ذكره ابن رجب ُب لطائف ا١تنن)ٔٛٚ/ٔ( :

بن واقد"اىػ.
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قوذلا( :وجعل العشاء سأوراً) أي اقتصر على وجبة واحدة وىي السحور؛ وفيو
شأف االىتماـ بعمارة العشر األواخر بالعبادة والتقلل من شهوات الدنيا.
تتمة :وردت ُب استحباب االغتساؿ ُب ليايل العشر أخبػار وآثػار مػن فعػل النػيب صػلى
هللا عليو وسلم وفعل أصحابة الكػراـ رضػي هللا عػنهم ؛ فقػد روي عػن حذيفػة أنػو "قػاـ
مػػع النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ليلػػة مػػن رمض ػاف فاغتسػػل النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم
وسػػًته حذيفػػة وبقيػػت فضػػلة فاغتسػػل ذ ػا حذيفػػة وسػػًته النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم"
أخرجو ابن أيب عاصم ،قاؿ ابن جرير ":كانوا يستحبوف أف يغتسلوا كل ليلػة مػن ليػايل
العشر األواخر ؛ وكاف النخعي يغتسل ُب العشر كل ليلة" .قاؿ اٟتافظ ابن رجب بعد
ذكره ١تا تقدـ" :فتبُت ذذا أنػو يسػتحب ُب الليػايل الػيت ترجػى فيهػا ليلػة القػدر التنظػف
و التػزين و التطيػػب بالغسػػل و الطيػػب و اللبػػاس اٟتسػػن كمػػا يشػػرع ذلػػك ُب اٞتمػػع و

األعياد"(.)1

(ٔ) لطائف ا١تنن )ٔٛٚ/ٔ( :البن رجب اٟتنبلي.
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احلديث الثاين والثالثون
عػن عائشػػة رضػػي هللا عنهػا أف رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػو وسػػلم (كــان يعتكــف العشــر
األواخر من رمهان حىت قبهو هللا تعاىل) أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا.
شرح احلديث
قوذلا( :أن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم كان يعتكف) االعتكاؼ ُب اللغة اٟتبس
وا١تكث واللزوـ قاؿ هللا تعاىل" :وأنتم عاكفوف ُب ا١تساجد" وقاؿ" :فأتوا على قوـ
يعكفوف على أصناـ ٢تم" ،وُب الشرع  :ا١تكث ُب ا١تسجد بنية التقرب إىل هللا تعاىل،

واٟتديث دليل على استحباب االعتكاؼ ُب ا١تسجد وىو ٣تمع عليو(.)1

قوذلا( :العشر األواخر من رمهان) العشر األواخر  :ىي الليايل وكاف يعتكف األيػاـ
معها أيضاً فلم يكن يقتصػر علػى اعتكػاؼ الليػايل وإ٪تػا اقتصػر علػى ذكرىػا علػى عػادة
العػػرب ُب التػػأريخ ذػػا  ،وىػػذا يػػدؿ علػػى دخولػػو ٤تػػل االعتكػػاؼ قبػػل غػػروب الشػػمس
ليلة اٟتادي والعشرين وإال مل يكن اعتكف عشراً (.)2

(ٔ) وقد وردت األحاديث ُب الًتغيب فيو ففي سنن ابن ماجو عن ابن عباس أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو
وسلم قاؿ ُب ا١تعتكف" :ىو يعكف الذنوب و٬تري لو من اٟتسنات كعامل اٟتسنات كلها" ،وروى أبو
الش يخ ابن حباف ُب فضائل األعماؿ عن أيب بكر قاؿ خربٍل رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أنو "من اعتكف
يوما وليلة يريد بذلك وجو هللا عز وجل خرج من ذنوبو كيوـ ولدتو أمو" قلت :ىذه األحاديث وإف كاف ُب
إسنادىا مقاؿ إال أهنا ُب فضائل األعماؿ واألمر فيها واسع ؛ أضف إىل ذلك أف فضل االعتكاؼ والًتغيب
فيو ثبت من فعل النيب صلى هللا عليو وسلم .
(ٕ) وبو قاؿ األئمة األربعة ،وقاؿ آخروف بل يبدأ العشر بكما٢تا وىذا ىو ا١تعترب عند اٞتمهور ١تن أراد
االعتكاؼ من أوؿ النهار ،وىو قوؿ األوزاعي وأيب ثور وإسحاؽ بن راىويو وابن ا١تنذر  ،وحكاه النووي ُب
شرح مسلم عن الثوري وصححو ابن العريب  ،وقاؿ ابن عبد الرب :ال أعلم أحداً من فقهاء األمصار قاؿ بو إال

األوزاعي والليث .
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وُب ىػػذا دليػػل علػػى تأكػػد االعتكػػاؼ ُب العشػػر األواخػػر مػػن رمضػػاف؛ واٟتكمػػة
ُب اعتكاؼ ىذه العشر طلب ليلة القػدر فإهنػا عنػد اٞتمهػور ُب العشػر األواخػر أرجػى
من غَتىا ،بل عند آخرين منحصرة ُب العشر األخَت .

قوذلا( :حىت قبهو هللا تعاىل) دؿ ىذا على استمرار ىذا اٟتكػم وعػدـ نسػخو ،بػل ُب
رواية قالت ٍ" :ب اعتكف أزواجو من بعده" فأشارت إىل استمرار حكمو حػىت ُب حػق
النسػػاء فكػ ّػن أمهػػات ا١تػػؤمنُت يعػػتكفن بعػػد النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم مػػن غػػَت نكػػَت،

وإف كػػاف ىػػو ُب حياتػػو قػػد أنكػػر علػػيهن االعتكػػاؼ بعػػد إذنػػو لبعضػػهن كمػػا ىػػو ُب
اٟتػػديث الصػػحي فػػذاؾ ١تعػػٌت آخػػر وىػػو كمػػا قيػػل خػػوؼ أف يكػػن غػػَت ٥تلصػػات ُب
ػيهن أو ذىػػاب ا١تقصػػود مػػن
االعتكػاؼ بػػل أردف القػػرب منػػو لغَػػَتهتن عليػو أو لغََتتػػو علػ ّ
االعتكاؼ بكوهنن معو ُب ا١تعتكف أو لغَت ذلك(.)1

تنبيو :قاؿ العلماء :اعتكاؼ العشر األواخر من رمضاف سنة مستحبة إال أهنا ُب حق
من مل يًتؾ بسببو نفعاً متعدياً إىل الغَت؛ فمثبلً من يقوـ بتعليم الناس أو مداواهتم أو
قضاء حوائج ا﵀تاجُت من النساء والعجزة فهذا أفضل ُب حقو وأكثر ثواباً لو ويكوف
ترؾ االعتكاؼ ُب ىذه األحواؿ أوىل ويشهد لذلك حديث مسلم (هللا ُب عوف العبد
ماداـ العبد ُب عوف أخيو) وعليو درج خيار األمة.)2( .

(ٔ) طرح التثريب )ٜٔٙ/ٗ(:للعراقي.
(ٕ) كاف ابن عباس رضي هللا عنهما معتكفاً ُب مسجد رسوؿ هللا فأتاه رجل فقاؿ" :يا ابن عم رسوؿ هللا
ِ
وحرمة صاحب ىذا القرب ما أقدر عليو" ،قاؿ ابن عباس ":أفبل أكلمو فيك" ،فقاؿ" :إف
علي حق وال
لفبلف ّ
أحببت" .قاؿ  :فانتعل ابن عباس ٍب خرج من ا١تسجد .فقاؿ لو الرجل" :أنسيت ما كنت فيو أ" قاؿ" :ال
ولكٍت ٝتعت صاحب ىذا القرب صلى هللا عليو وسلم والعهد بو قريب؛ فدمعت عيناه وىو يقوؿ" :من مشى

ُب حاجة أخيو وبلغ فيها كاف خَتاً لو من اعتكاؼ عشر سنُت ،ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجو هللا تعاىل جعل

هللا بينو وبُت النار ثبلث خنادؽ أبعد ٦تا بُت ا٠تافقُت" رواه الطرباٍل والبيهقي واٟتاكم وصح إسناده.
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احلديث الثالث والثالثون
عػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو قاؿ:كػػاف رسػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ير ّغػب ُب قيػػاـ
رمضاف من غَت أف يأمرىم فيو بعزٯتة فيقوؿ( :من قام رمهان إدياناً واحتساباً غفر لو

ما تقدم من ذنبو) أخرجو البخاري ومسلم .

شرح احلديث
قول ــو( :ك ــان رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــو وس ــلم يرغّـ ـب) بتش ػػديد الغ ػػُت ا١تعجم ػػة،
٭تث أصحابو وأىلو على ذلك ويذكر ٢تم الثواب ا١تًتتب عليو.
وا١تعٌتّ :

قولو( :يف قيام رمهان) أيُ :ب إحياء لياليو بالًتاوي .

ػت وقطػػع ،قػػاؿ الطيػػيب :العزٯتػػة
قولــو( :مــن غــَت أن يــأمرىم فيــو بعزديــة) أي :بعػػزـ وبػ ّ
والعػػزـ عقػػد القلػػب علػػى إمضػػاء األمػػر( ،)1قػػاؿ النػػووي" :معنػػاه ال يػػأمرىم أمػػر إ٬تػػاب

وٖتتيم؛ بل أمر ندب وترغيب"(.)2

قولو( :من قام رمهان) قاؿ العلماء :ا١تراد بقياـ رمضاف أداء صبلة الًتاوي  ،وىي ُب
كل ليلة من رمضاف سنة مأثورة .وعادة السلف -رٛتػة هللا علػيهم  -توزيػع القػرآف مػن
أولو إىل آخره عليها ،يقرؤوف منو ُب كل ليلة ما تيسػر ،و٬تعلػوف ا٠تػتم ُب بعػض الليػايل
يقصػر ،فػػإف ا٠تػػَت
مػػن آخػػر الشػػهر ،فمػػن أمكنػػو أف يقتػػدي ذػػم ُب ذلػػك فليشػ ّػمر وال ّ
اّللِ )(.)3
(وَما تُػ َق ِّد ُمواْ أل ُ
َنف ِس ُكم ِّم ْن َخ ٍَْت َِٕت ُدوهُ ِع َ
ند ّ
غنيمة َ
قلـتُ :ب اٟتػديث اآلخػػر "مػن قػػاـ ليلػة القػدر إٯتانػاً واحتسػاباً" قػػد يقػاؿ  :إف أحػػد٫تا
يُغػٍت عػػن اآلخػر ،وجوابػػو أف يقػاؿ :قيػػاـ رمضػػاف مػػن غػَت موافقػػة ليلػػة القػػدر ،ومعرفتهػػا

(ٔ) مرقاة ا١تصابي  )ٜٙٙ/ٖ( :للقاري.
(ٕ) شرح مسلم )ٗٓ/ٙ( :للنووي.
(ٖ) النصائ الدينية ص (٘ )ٔٚلئلماـ اٟتداد.
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سػبب لغفػراف الػذنوب ،وقيػاـ ليلػة القػدر ١تػن وافقهػا وعرفهػا سػبب للغفػراف وإف مل يقػم

غَتىا .قالو النووي ُب شرح مسلم(.)1

قولــو( :إديان ـاً واحتســاباً) اإلٯتػػاف :ىػػو التصػػديق بوعػػد هللا وثوابػػو ،واالحتس ػاب :ىػػو
اإلخبلص ﵁ ،وا١تعٌت أف يقوـ لياليو على التصديق والرغبة ُب ثوابو؛ طيبةً بو نفسو.

قولو( :غفر لو ما تقـدم مـن ذنبـو) ا١تعػٌت  :مػن قامػو علػى ىػذه اٟتالػة كػاف ذلػك سػبباً
ٟتصػػوؿ ا١تغفػػرة لػػو  ،وق ػد خصػػو اٞتمهػػور بالػػذنوب الصػػغائر ،وُب حػػديث قتيبػػة زيػػادة
"ومػػا تػػأخر"( .)2قػػاؿ اٟتػػافظ العراقػػي" :مغفػػرة مػػا تػػأخر مػػن الػػذنوب إمػػا أف ي ػراد ذػػا
العصػػمة م ػػن ال ػػذنوب ح ػػىت ال يق ػػع فيه ػػا  ،وإمػػا أف ي ػراد ب ػػو تكفَتى ػػا ول ػػو وق ػػع فيه ػػا؛

ويكوف ا١تكفر متقدماً على ا١تكفر ،وهللا أعلم"(.)3

(ٔ) شرح مسلم )ٗٔ/ٙ( :للنووي.
(ٕ) قاؿ اٟتافظ ا١تنذري " :انفرد ذذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفياف وىو ثقة ثبت وإسناده على شرط
الصحي " ،انظر :الًتغيب والًتىيب .)٘ٙ/ٕ( :
(ٖ) طرح التثريب )ٔٙٗ/ٗ( :للعراقي.
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احلديث الرابع والثالثون
عن أنس بن مالك رضي هللا عنو قاؿ :دخل رمضاف فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو و

سلم ( :إن ىذا الشهر قد حهركم وفيو ليلة خَت من ألف شهر من حرمها فقد

حرم اخلَت كلو وال حيرم خَتىا إال زلروم ) رواه ابن ماجو ُب السنن وغَته(.)1
شرح احلديث

قولو( :إن ىذا الشهر قد حهركم) زاد الطرباٍل ُب معجمو األوس والبزار ُب

دؿ اٟتديث على التبشَت بقدومو والتهيؤ
مسنده "وىو شهر هللا ا١تبارؾ"( ،)2وقد ّ
لدخولو؛ وُب مسند عبد بن ٛتيد عن أبوىريرة رضي هللا عنو قاؿ :إف رسوؿ هللا صلى
هللا عليو وسلم قاؿ وىو يبشر أصحابو " :قد جاءكم رمضاف شهر مبارؾ ."...

قولو( :وفيو ليلة) يعٍت ليلة القدر ،وفيو دليل ١تن قاؿ أهنا ُب رمضاف ،وأهنا باقية مل
تُرفع ،قاؿ النووي ُب شرح ا١تهذب" :ليلة القدر من خصائصنا ،وأٚتع من يعتد بو
على دوامها ووجودىا إىل آخر الدىر ،ويراىا ويتح ّققها من شاء هللا من بٍت آدـ كل
سنة ُب رمضاف ،وإخبار الصاٟتُت ذا ورؤيتهم ٢تا؛ أكثر من أف ٖتصى ،وحكمة
إخفائها أف من أرادىا أحيا ليايل كثَتة طلباً ١توافقتها"(.)3

ووفّػػق ٢تػػا وقُبلػػت منػػو كانػػت لػػو
قولــو( :خــَت مــن ألــف شــهر) أي :أف مػػن وافػػق ٢ت ػا ُ
كعبادة ألف شهر وىي ٙتانوف سنة وزيادة  ،قػاؿ اإلمػاـ اٟتػداد " :يُػروى أف رسػوؿ هللا
ص ػػلى هللا علي ػػو وس ػػلم ١ت ػػا استقص ػػر أعم ػػار أمت ػػو م ػػن ب ػػُت س ػػائر األم ػػم ،س ػػأؿ هللا ٢ت ػػم

(ٔ) قاؿ اٟتافظ ا١تنذري:إسناده حسن إف شاء هللا تعاىل" الًتغيب والًتىيب.)ٙٓ/ٕ( :
(ٕ) ُب ىذه الرواية ما يػدؿ علػى تسػمية شػهر رمضػاف شػهر هللا؛ ومنػو قػوؿ اإلمػاـ أٛتػد بػن زيػن اٟتبشػي رضػي
هللا عنو ُب أثناء قصيدة:
ويكفيو فخراً إضافة إىل  ...إلو الربايا الكبَت السبلـ

(ٖ) شرح ا١تهذب )ٗٙٔ/ٙ( :للنووي.
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وتضػػرع إليػػو ،مػػن حيػػث إنػػو إذا قصػػرت أعمػػارىم  ،مل تطػػل أيػػامهم ُب طاعػػة هللا ،أي
والعم ػػل آلخػ ػرهتم  ،فتق ػ ّػل بس ػػبب ذل ػػك حظ ػػوظهم م ػػن ثػ ػواب هللا وال ػػدرجات الع ػػبل ،
فأعطػػاه هللا ليلػػة القػػدر  ،الػػيت ىػػي خػػَت مػػن ألػػف شػػهر ،تطػػويبلً ألعمػػارىم  ،وتضػػعيفاً
لث ػواذم وحسػػناهتم  ،حػػىت يصػػَت الواحػػد مػػنهم إذا قػػاـ فيهػػا بطاعػػة هللا يصػػَت كأنػػو قػػاـ
ألف شهر ،وذلك أكثر من ٙتانُت سنة"(.)1

قولــو( :مــن ُحرمهــا فقــد ُحــرم اخلــَت كلــو) فيػػو تنبيػػو علػػى مػػا أودع هللا فيهػػا مػػن ا١تغفػػرة
والرٛتة والعتق الذي ال يوجد ُب غَتىا من الليايل.

قولو( :وال حيرم خَتىا إال زلروم ) وصفو بذلك لتفويتو الثواب اٞتزيػل والعطػا الكبػَت؛
فإهنػػا خػػَت مػػن ألػػف شػػهر لػػذا اسػػتحق مػػن ّفوهتػػا أف يوصػػف باٟترمػػاف ،وإ٪تػػا يُوصػػف

بالشقاء ويستحق العزاء من ضيّع الغنيمة اٞتليلة والفرصة الثمينة ،وقد قيػل( :ا١تصػاب
ُ
من ُحرـ الثواب).

(ٔ) سبيل اإلدكار لئلماـ اٟتداد  ،ص (ٕٗ) .
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احلديث اخلامس والثالثون
عن ابن عمر رضي هللا عنهما رضػي هللا عنهمػا أف رجػاال مػن أصػحاب النػيب صػلى هللا
عليػػو وسػػلم أُروا ليلػػة القػػدر ُب ا١تنػػاـ ُب السػػبع األواخػػر فقػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو

فليتأرىـا
متأريهـا
ّ
وسلم ( :أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر؛ فمـن كـان ّ
يف السبع األواخر) أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا.
شرح احلديث

قولو( :أن رجاالً من أصأاب النـيب صـلى هللا عليـو وسـلم) قػاؿ اٟتػافظ ابػن حجػر:
"مل أقف على تسمية أحد منهم"(.)1

قولو( :أُروا ليلة القدر) أُروا :بضم ّأولو؛ أي :قيل ٢تم ُب ا١تناـ أهنا ُب السبع
األواخر.
قولو( :يف السبع األواخر) الظاىر أف ا١تراد بو أواخر الشهر؛ وقيل  :ا١تراد بو السبع
إىل أو٢تا ليلة الثاٍل والعشرين وآخرىا ليلة الثامن والعشرين؛ فعلى األوؿ ال تدخل ليلة
إحدى وعشرين وال ثبلث وعشرين ،وعلى الثاٍل تدخل الثانية فق وال تدخل ليلة
التاسع والعشرين.

قولــو( :أرى رؤيــاكم) قػػاؿ القاضػػي عيػػاض ":كػػذا ىػػو بػػاإلفراد ،وا١ت ػراد رؤاكػػم ألهنػػا مل
تكن رؤيا واحدة"(.)2

قولو( :قد تواطأت يف السبع األواخر) تواطأت با٢تمز :أي توافقت وزناً ومعٌت،

وأصلو أف يطأ الرجل برجلو مكاف رجل صاحبو ،وىو ُب مسلم بلفظ "تواطت" بطاء
فتاء.

(ٔ) فت الباري )ٕ٘ٙ/ٗ( :للحافظ ابن حجر.
(ٕ) إرشاد الساري )ٖٗٔ/ٖ( :للقسطبلٍل.
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متأريها) معٌت متحريها أي :متوخياً مصادفتها؛ وعند مسلم عن
قولو( :فمن كان ّ
ابن عمر مرفوعاً "من كاف ملتمسها فليلتمسها ُب العشر األواخر".
(فليتأرىا يف السبع األواخر) ُ٭تتمل أف يراد ذا السبع اليت ىي آخػر الشػهر؛
قولو:
ّ

و٭تتمػػل أف ي ػراد السػػبع بعػػد العش ػرين ؛ أي  :مػػن ليلػػة إحػػدى وعش ػرين إىل ليلػػة سػػبع
وعشرين لتناولو إحدى وعشرين وثبلثا وعشرين فقد ورد أهنا ليلة القدر .
قاؿ اٟتافظ ابن رجب" :انتهى بياف النيب صػلى هللا عليػو وسػلم لليلػة القػدر إىل أهنػا ُب
السػبع اآلخػػر؛ وىػػذا ٦تػا يسػػتدؿ بػػو مػػن رجػ ليلػػة ثػػبلث وعشػرين علػػى أحػػد وعشػرين
فإهن ػػا ليس ػػت م ػػن الس ػػبع األواخ ػػر ،وأوؿ الس ػػبع األواخ ػػر ليل ػػة ث ػػبلث وعشػ ػرين عل ػػى
حساب نق

الشهر دوف ٘تامو ألنو ا١تتيقن"(.)1

دؿ اٟتديث على أف الرؤيا الصاٟتة معتربة ُب مثل ىذا األمور ،قاؿ اٟتػافظ ابػن
قلتّ :
حجػػر ُب الفػػت ُ" :ب اٟتػػديث داللػػة علػػى عظػػم قػػدر الرؤيػػا وج ػواز االسػػتناد إليهػػا ُب

األمور الوجودية بشرط أف ال ٗتالف القواعد الشرعية"(.)2

تتمة :قاؿ اإلماـ اٟتداد ( :وباٞتملة :فينبغي للمؤمن الفطن أف يكػوف ُب كػل ليلػة مػن
ليػػايل رمضػػاف مسػػتعداً لليلػػة القػػدر ومسػػتيقظاً ٢تػػا ،ومػػداوماً علػػى العمػػل الصػػاّب ،فػػإف
ا١تقصػػود الػػذي عليػػو ا١تعػػوؿ :أف تػػأٌب عليػػو ليلػػة القػػدر وىػػو مسػػتغرؽ بالعمػػل الصػػاّب،
ذاك ػراً ﵁ تعػػاىل ،غػػَت غافػػل وال سػػاه وال اله ،وس ػواء بعػػد ذلػػك رأى ليلػػة القػػدر أو مل
يرىا ،فإف العامػل فيهػا بطاعػة هللا يكػوف عملػو فيهػا خػَتاً مػن عملػو ُب ألػف شػهر علػم
ذا أومل يعلم .وإ٪تا قلنا :إنو ينبغي أف يتنبو لليلة القدر ويستعد ٢تا ُب كػل ليلػة مػن ىػذا
الشػػهر ،لكثػػرة مػػا وقػػع بػػُت العلمػػاء مػػن ا٠تػػبلؼ ُب تعيينهػػا  ،وأهنػػا أي ليلػػة ىػػيأ حػػىت
(ٔ) لطائف ا١تنن )ٜٔ٘/ٔ( :البن رجب.
(ٕ) فت الباري )ٕ٘ٚ/ٗ( :للحافظ ابن حجر.
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قػػاؿ بعضػػهم :إهنػػا مبهم ػة ُب ٚتيػػع ليػػايل الشػػهر،وقاؿ بعضػػهم :إهنػػا متنقلػػة ُب لياليػػو،
وليسػت ليلػة بعينها.قلػت  :وأجػدٍل أميػل إىل ىػذا القػوؿ ،وأرى أهنػا قػد تكػوف ُب غػػَت
العشػػر األواخػػر وإف كػػاف وقوعهػػا ىػػو األكثػػر ،وعليػػو ٚتهػػور العلمػػاء ،أعػػٍت  :أف ليلػػة
القدر ُب العشر األواخر من رمضاف)(.)1

(ٔ) النصائ الدينية ص (.)ٔٚٚ
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احلديث السادس والثالثون
علمت ليلة القدر ما
عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قلت :يا رسوؿ هللا أرأيت إف
ُ

أقوؿ فيهاأ قاؿ( :قوأ :اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عٍت) رواه الًتمذي
وقاؿ :حديث حسن صحي .

شرح احلديث

علمت تعيينها،
افقت؛ أو
قوذلا( :أرأيت إن
ُ
ُ
علمت ليلة القدر) أي :ما تقوؿ إف و ُ

فعلى األوؿ :إف وافقتها وإف مل أعلمها ،وعلى الثاٍل :إف علمتها بالعبلمات ،قاؿ

الشوكاٍل":وفيو دليل على إمكاف معرفة ليلة القدر"(.)1

فائدة :قيل عبلمتها أف ا١تطلّع عليها يرى كل شيء ساجدا ،وقيل :يرى األنوار ُب
كل مكاف ساطعة حىت ا١تواضع ا١تظلمة ،وقيل :يسمع سبلما أو خطابا من ا١تبلئكة،
كل ذلك غَت الزـ فإهنا
وقيل :عبلمتها استجابة دعاء من وقعت لو ،وقاؿ الطربيّ :
قد ٖتصل وال يُرى شيء وال يُسمع(.)2

قوذلا( :ما أقول فيها؟) فيو حرص أـ ا١تؤمنُت على اغتناـ ا١تواسم الفاضلة؛ وٖتري
األفضل من األدعية واألذكار اليت تطلب فيها؛ وُب اٟتديث ما يدؿ على فضلها -
رضي هللا عنها -وأهنا حفظت لؤلمة من سنتو عليو الصبلة والسبلـ ما مل ٭تفظو
غَتىا من النساء.
قولو( :قوأ :اللهم إنك عفو حتب العفو) العفو :ىو ا١تتجاوز عن سيئات عباده،
وىو سبحانو وتعاىل ٭تب العافُت عن الناس ،فمن عفا وأصل فأجره على هللا ،وقد
أمر بذلك فقاؿ:خذ العفو وأمر بالعرؼ".
(ٔ) نيل األوطار )ٖٕٓ/ٗ( :للشوكاٍل.
(ٕ) شرح ا١توطأ )ٖٕٜ/ٕ( :للزرقاٍل.

82

قولو( :فاعف عٍت) فيو إشارة إىل أف أىم ا١تطالب انفكاؾ اإلنساف من تبعات
الذنوب وطهارتو من دنس العيوب ،فإنو بالطهارة من ذلك يتأىل لبلنتظاـ ُب سلك
حزب هللا ا١تفلحُت.

تتمة :اختلف العلماء ىل يقع الثواب ا١ترتب ١تن اتفق أنو وافقها وإف مل يظهر لو
شيء أو يتوقف ذلك على معرفتهاأ ذىب إىل األوؿ الطربي وابن العريب وآخروف،

وإىل الثاٍل ذىب األكثروف()1؛ ويدؿ لو ما وقع عند مسلم من حديث أيب ىريرة
بلفظ "من يقم ليلة القدر فيوافقها" قاؿ اإلماـ النووي" :أي :يعلم أهنا ليلة القدر،

و٭تتمل أف يراد يوافقها ُب نفس األمر وإف مل يعلم ىو ذلك"( ،)2ورج ىذا اٟتافظ

ابن حجر ُب شرح البخاري فقاؿ" :وال أنكر حصوؿ الثواب اٞتزيل ١تن قاـ البتغاء
ا١تعُت ا١توعود بو وىو
ليلة القدر وإف مل يوفق ٢تا ،وإ٪تا الكبلـ ُب حصوؿ الثواب ّ

مغفرة ما تقدـ من ذنبو"(.)3

(ٔ) سبل السبلـ )ٜ٘ٚ/ٔ( :للصنعاٍل.
(ٕ) شرح مسلم )ٗٔ/ٙ( :للنووي
(ٖ) فت الباري )ٕٙٚ/ٗ( :للحافظ ابن حجر.
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احلديث السابع والثالثون
يقولن
عن أيب بكرة رضي هللا عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم( :ال ّ
أحدكم إين صمت رمهان كلّو وقمتو) قاؿ الراوي :فبل أدري أ َك ِره التزكية؛ أوقاؿ ال

بد من نومة أو رقدة .رواه أبو داود والنسائي بأسانيد حسنة.
شرح احلديث

يقولن أحدكم) ىذا النهي للتنزيو فيكره لكل من صاـ رمضاف وقامو أف
قولو( :ال ّ
يقوؿ ذلك.

قولو( :إين صمت رمهان كلّو وقمتو) أي :ينبغي أف ال يقوؿ بعد ٘تاـ صوـ رمضاف
وقيامو :صمت رمضاف كلّو أو قمتُو ؛ ١تا ُب ذلك من تزكية النفس وشهود الكماؿ؛
قصر ُب شيء منهما .
مع احتماؿ عدـ الصدؽ ُب قولو ىذا فقد يكوف ّ

قولو( :قال الراوي) وقع ُب بعض الروايات تسميتو وأنو قتادة.
قولو( :فال أدري أ َك ِره التزكية ) ىذا االحتماؿ األوؿ الذي تقدـ ذكره؛ وىو أنو إ٪تا
العجب بالعمل ا﵀ب للثواب.
هنى عن قوؿ ذلك ١تا فيو من تزكية النفس و ُ

قولو( :أو قال :ال بد من نومة أو رقدة ) وىذا االحتماؿ الثاٍل؛ وىو أنو رٔتا وقع
القائل ُب الكذب من حيث ال يشعر؛ فقد يكوف وقع ُب التقصَت ُب شيء من
الصياـ أو القياـ بنومة أو غفلة وىو ال يدري.
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احلديث الثامن والثالثون
عن جرير رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ ( :إن شـهر رمهـان معلـ ٌق
بُت السماء واألرو ال يرفع إىل هللا تعاىل إال بزكاة الفطر) رواه الديلمي(.)1
شرح احلديث
قولو( :إن شهر رمهان ) ا١تراد  :صومو كما دلّت عليو رواية أخرى.

قولو( :معلّق بُت السماء واألرو) كناية عنػد عػدـ القبػوؿ؛ وإال فالصػياـ أمػر معنػوي
يتصور فيو ىذا الوصف.
ال ّ

قولو( :ال يرفع إىل هللا تعاىل) ىنا احتماالف ذكر٫تا العلماء :األوؿ :٭تتمل أف ال يرفع
ٔتعٌت ال يقبل من صاحبو وال يثاب عليو أصػبلً ،والثػاٍل  :٭تتمػل أف ا١تػراد ال يرفػع رفعػاً
تام ػاً مرضػػياً بػػل بعض ػاً منػػو؛ ويثػػاب عليػػو ثواب ػاً ال يبلػػغ ث ػواب مػػن أدى زكػػاة الفطػػر بػػل
يكوف دونو ُب اٞتزالة .

قولـو( :إال بزكــاة الفطــر) أي  :بإخراجهػػا؛ والفطػػر بكسػػر الفػاء قػػاؿ اإلمػػاـ النػػووي ُب
اجملمػوع" :وىػػي مولػػدة ال عربيػة وال معربػػة بػػل اصػػطبلحية للفقهػاء؛ وتسػػمى أيضػاً زكػػاة
رمضاف وزكاة الصوـ وصدقة الرؤوس وزكاة األبداف"(.)2

دؿ اٟت ػػديث عل ػػى أف قب ػػوؿ ص ػػياـ رمض ػػاف واإلثاب ػػة علي ػػو متوقف ػػة عل ػػى
وق ػػد ّ
إخراجهػػا علػػى مػػا اقتضػػاه ظػػاىر اللفػػظ ،وُب ىػػذا دليػ ٌػل علػػى مكانػػة زكػػاة الفطػػر وتنبيػػو
على االىتماـ بإخراجها ،فإهنا منعت من قبوؿ ركن من أركاف اإلسبلـ.

(ٔ) مسند الفردوس )ٕٖ٘/ٔ( :للديلمي ،وأورده ا١تنذري ُب الًتغيب والًتىيب :)ٜٚ/ٕ( :وقاؿ" :رواه ابن
شاىُت ُب فضائل رمضاف وقاؿ:حديث غريب جيد اإلسناد".
(ٕ) اجملموع )ٖٔٓ/ٙ( :للنووي.
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احلديث التاسع والثالثون
عػػن ابػػن عبػػاس رض ػػي هللا عنهم ػا قػػاؿ ( :ف ــرو رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــو وس ــلم
صدقة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمةً للمسـاكُت ،فمـن أداىـا قبـل

الصالة فهي زكاةٌ مقبولة ،ومن أداىا بعد الصالة فهـي صـدقةٌ مـن الصـدقات) رواه

أبو داود واٟتاكم وقاؿ :صحي على شرط البخاري.
شرح احلديث

قولو( :فرو رسول هللا صلى هللا عليو وسلم) أيّد الفرضية أحاديث مرفوعة منها
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ " :زكاة الفطر
فرض على كل مسلم ،حر وعبد ،ذكر وأنثى ،من ا١تسلمُت صاع من ٘تر أو صاع من
شعَت" أخرجو الدارقطٍت واٟتاكم وغَت٫تا ،وفرضيتها بإٚتاع األئمة األربعة()1؛ وكاف

فرضها ُب السنة الثانية من ا٢تجرة ُب رمضاف قبل العيد بيومُت.

قولو( :صدقة الفطر) قاؿ ا٠تطايب":فيو بياف أف صدقة الفطر فرض واجب كافًتاض
الزكاة الواجبة ُب األمواؿ ،وفيو بياف أف ما فرض رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم فهو
كما فرض هللا ألف طاعتو صادرة عن طاعة هللا وقد قاؿ بفرضية زكاة الفطر ووجوذا
عامة أىل العلم".

قولو( :طهرًة للصائم من اللغو والرفث) ُب ىذا بياف ٟتكمة مشروعيتها وأنو تطهَت

من اللغو والرفث الواقعُت من الصائم حاؿ الصوـ  ،ويؤخذ من ىذا أف زكاة الفطر
واجبة على كل صائم غٍت ذي جدة أو فقَت ٬تد فضبلً عن قوتو؛ إذ كاف وجوذا لعلة
التطهَت وكل الصائمُت ٤تتاجوف إليها فإذا اشًتكوا ُب العلة اشًتكوا ُب الوجوب(.)2

(ٔ) عارض ىذا اإلٚتاع أف اٟتنفية يروهنا وجوذا ال فرضيتها على قاعدهتم أف الواجب ما ثبت بظٍت.
(ٕ) التطهَت ىنا خرج ٥ترج الغالب فهي ٕتب على من مل يذنب ق  ،وعلى من أسلم قبل الغروب بلحظة.
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قولــو( :وطعم ـةٌ للمســاكُت) وُب روايػػة "والفق ػراء" ،وىػػذه حكمػػة أخػػرى مػػن مشػػروعية
ذؿ
زكػػاة الفطػػر؛ أشػػار إليػػو حػػديث اإلمػػاـ أٛتػػد مرفوع ػاً "اغنػػوىم ُب ىػػذا اليػػوـ عػػن ّ
السؤاؿ" .

قولــو( :مــن أ ّداىــا قبــل الصــالة فهــي زكــاة مقبولــة) أي :أخرجهػػا إىل مسػػتحقيها قبػػل
صػػبلة العيػػد فػػإف هللا تعػػاىل يقبلهػػا منػػو ويثيػػب عليهػػا  ،وىػػذا مػػا يسػػميو الفقهػػاء وقػػت
الفضيلة وىو أف ٮترج زكاة الفطر بعد الفجر وقبل صبلة العيد.

قول ــو( :وم ــن أداى ــا بع ــد الص ــالة فه ــي ص ــدقة م ــن الص ــدقات) أي وليس ػػت بزك ػػاة
الفطػػر؛ وىػػذا خػػرج ٥تػػرج الزجػػر وإال فػػالراج عنػػد أىػػل العلػػم أنػػو ٬تزئػػو إخراجهػػا بعػػد
الصػػبلة مػػع الكراىػػة وفػػوت الث ػواب ،نعػػم إف أخرىػػا حػػىت غربػػت الشػػمس حػػرـ عليػػو

وعصى(.)1

(ٔ) و٢تا أحكاـ تتعلق ذا تُطلب من كتب الفقو.
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احلديث األربعون
عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ" :من
صام رمهان مث أتبعو ستاً من شوال كان كصيام الدىر" رواه مسلم وغَته.
شرح احلديث

قولو( :من صام رمهان) صري ُب أف ا٠تطاب ١تن صاـ رمضاف؛ وأما من أفطر فيو
ففيو تفصيل :إف كاف بعذر استُحب لو صياـ الست ؛ وإف كاف ببلعذر مل يستحب
لو ألنو ٥تاطب بالقضاء على الفور ،فبل يشتغل بالنفل عن الفرض .

استحب إتباعو ليوـ العيد ،وبو قاؿ الشافعية(.)1
قولو( :مث أتبعو) استدؿ بو من
ّ

قولو( :ستاً) بالتأنيث؛ وىو صحي ولو قاؿ ستة با٢تاء جاز أيضا ،قاؿ النووي:
"يقاؿ :صمنا ٜتساً وستاً وٜتسةً وستةً ،وإ٪تا يلتزموف ا٢تاء ُب ا١تذ ّكر إذا ذكروه بلفظو
صر٭تا فيقولوف صمنا ستة أياـ وال ٬توز ست أياـ فإذا حذفوا األياـ جاز الوجهاف"

()2

استحب صياـ ىذه الست ،وبو قاؿ الشافعي
قولو( :من شوال) فيو داللة صر٭تة ١تن
ّ

وأٛتد وداود وموافقيهم ،قاؿ اإلماـ النووي" :قاؿ أصحابنا واألفضل أف تصاـ الستة
متوالية عقب يوـ الفطر فإف فرقها أو أخرىا عن أوائل شواؿ إىل أواخره حصلت
فضيلة ا١تتابعة ألنو يصدؽ أنو أتبعو ستاً من شواؿ"(.)3

(ٔ) وخالفهم اٟتنفية فقالوا" :وال داللة للحديث على ذلك؛ إذ التتابع ا١تفهوـ من اٟتديث أف يكوف بُت
رمضاف وبُت الست وىو ٦تنوع حقيقة لنهي صوـ يوـ العيد ،فأما أف ٭تمل على ٣تاز ا١تشارفة فإنو تتابع
حكما مع وجود الفصل بيوـ ،أو ا١تراد بو البعدية ا١تطلقة ،ويدؿ عليو حديث ابن ماجو وغَته عن ثوباف
مرفوعا " :من صاـ ستة أياـ بعد الفطر كأنو صاـ السنة" .انظر:تبيُت اٟتقائق )ٖٖٕ/ٔ( :للزيلعي.
(ٕ) شرح مسلم )٘ٚ/ٛ( :للنووي.
(ٖ) وقاؿ مالك وأبو حنيفة يكره ذلك ،قاؿ مالك ُب ا١توطأ" :ما رأيت أحدا من أىل العلم يصومها" ،قالوا:
فيكره لئبل يظن وجوبو ،قاؿ النووي ُب شرح مسلم" :ودليل الشافعي وموافقيو ىذا اٟتديث الصحي الصري
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قولو( :كان كصيام الدىر) وإ٪تا كاف ذلك كصياـ الدىر ألف اٟتسنة بعشر أمثا٢تا
فرمضاف بعشرة أشهر والستة بشهرين وقد ورد ىذا ُب حديث النسائي بسند حسن:
"صياـ شهر رمضاف بعشرة أشهر ،وصياـ ستة أياـ بشهرين فذلك صياـ السنة"(.)1

يسر هللا سبأانو و تعاىل مجعو من األحاديث ادلتعلقة بشهر
ىذا ما ّ
رمهان ادلبارك وّوفق لشرحها ،أسأل هللا سبأانو أن ينفع هبا ،ويوفق للعمل
بأحكامه ا وآداهبا ،آمُت  ،وصلى هللا على سيدنا زلمد وعلى آلو وصأبو وسلم
تسليماً كثَتاً  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلُت(.)2

وإذا ثبتت السنة ال تًتؾ لًتؾ بعض الناس أو أكثرىم أو كلهم ٢تا ،وقو٢تم :قد يُظن وجوذا ينتقض بصوـ
عرفة وعاشوراء وغَت٫تا من الصوـ ا١تندوب" ،شرح مسلم )٘ٙ/ٛ( :للنووي.
(ٔ) قاؿ ابن ا٢تماـ اٟتنفي  :صوـ ست من شواؿ عند أيب حنيفة وأيب يوسف كراىتو ،وعامة ا١تشايخ مل يروا
بو بأسا ،واختلفوا فقيل :األفضل وصلها بيوـ الفطر ،وقيل :بل تفريقها ُب الشهر ،ووجو اٞتواز أنو وقع الفصل
بيوـ الفطر فلم يلزـ التشبو بأىل الكتاب ،ووجو الكراىة أنو قد يفضي إىل اعتقاد لزومها من العواـ لكثرة
ا١تداومة" اىػ ،فت القدير (ٕ )ٖٜٗ/البن ا٢تماـ.
(ٕ) وكاف الفراغ من تبييضو ُب آخر شهر شعباف ا١تكرـ سنة ٕٔٗٛىػ واٟتمد ﵁.
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مجع وترتيب
سقاف بن عيل العيدروس
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ادلقدمة
اٟتمد ﵁ الذي خص بعض األياـ والليايل بالفضل والزيادة  ،وجعل شهر
رمضاف موٝتاً للطاعة والعبادة  ،والصبلة والسبلـ على سيدنا ٤تمد الداعي إىل منهج
ا٢تدى والسعادة ،صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو األئمة القادة .
ٍ
٤تطات على الطريق  ،وأسواؽ مراْتة يسعى
أما بعد .فإف ىذه األياـ ٔتثابة
إليها كل حري شفيق  ،وقد كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ٬تتهد ُب رمضاف
ما ال ٬تتهد ُب غَته  ،ويثابر فيو ليحوز نصيباً من نوره وفضلو وخَته ،لذا فقد
أحببت أف أذ ّكر نفسي وأخواٍل و٨تن ُب شهر رمضاف ببعض السنن والطاعات ؛
والنوافل ا١تستحبات؛ اليت ينبغي أف ٨تافظ عليها فنحن ُب شهرٍ النافلةُ فيو ثواذا ثواب
الفريضة  ،و الفريضة تُضاعف بثواب سبعُت فريضة  ،قاؿ اإلماـ اٟتداد رٛتو هللا ُب
كتابو النصائ الدينية ( :واستكثروا من أعماؿ الرب ،وأفعاؿ ا٠تَت ما استطعتم ُب
شهر رمضاف ،لفضل أوقاتو وحصوؿ ا١تضاعفة فيو ،وكثرة الثواب وتيسر العمل
با٠تَتات .فإما ا١تضاعفة فلما ورد :أف النافلة ُب رمضاف يعدؿ ثواذا ثواب الفريضة،
والفريضة فيو بسبعُت فريضة ُب غَته  .فمن يسم بفوات ىذا الرب ويكسل عن
اغتناـ ىذه التجارة اليت ال تبور! وأما تيسر العمل با٠تَت ُب رمضاف فؤلف النفس
ا١تعوقُت عنو
األمارة بالسوء مسجونة باٞتوع والعطش ،والشياطُت ا١تثبّطُت عن ا٠تَت ّ

يبق بعد ذلك عن ا٠تَتات
مصفدوف ال يستطيعوف الفساد وال يتمكنوف منو ،فلم َ
مانع ،وال من دوهنا حاجز إال من غلب عليو الشقاء ،واستوىل عليو ا٠تذالف والعياذ
با﵁ ) انتهػى كبلمو رٛتو هللا تعاىل .
ٍب إف ما ذكرتو ُب ىذه الرسالة ليس كل شيء ،وإ٪تا كتبت ما حضرٍل
حرصت على عرضها سهلةً مرتّبة ،وقد
فأوصلتها إىل ( أربعُت ) سنّ ٍة مستحبة،
ُ
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نت ذكرىا بالدليل ،مع مراعاة االختصار وترؾ التطويل ،على أف ىناؾ سنن أخرى
قر ُ
تستحب ُب رمضاف على وجو ا٠تصوص ،و أخرى عامة تستحب للصائم جاءت ذا
النصوص  ،بيّنها العلماء ُب مصنفاهتم ،وذكرىا الفقهاء ُب مؤلفاهتم ،فلينظرىا من
أٝتيت ىذا اٞتمع (إحتاف
أراد االستزادة ،ولَتاجعها من أراد اإلكثار من العبادة ،وقد
ُ

اإلخوان ببعم سنن الصوم ورمهان) وفقنا هللا الغتناـ ىذه الليايل واألياـ ،وأعاننا
على فعل ما يقربنا إليو تعاىل مع اإلخبلص التاـ؛ آمُت .وىذا أواف الشروع؛ ُب بياف
مسائل ىذا اجملموع؛ ومن هللا أستمد العوف والسداد وىو حسيب ونعم الوكيل.
يسن للمسلم السحور فقد ورد فيو الًتغيب الكثَت عن رسوؿ هللا صلى
ُّ
السنة األوىلّ :
هللا عليو وسلم ؛ وأخرب أف فيو بركة فعن أنس بن مالك رضي هللا عنو قاؿ قاؿ رسوؿ
هللا صلى هللا عليو و سلم تسحروا فإف ُب السحور بركة ) رواه البخاري ومسلم ،و ُب
حديث آخر أنو ( الغداء ا١تبارؾ ) فعن العرباض بن سارية رضي هللا عنو قاؿ :دعاٍل
(ىلم إىل الغذاء
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم إىل السحور ُب شهر رمضاف فقاؿّ :
ا١تبارؾ ) رواه أبو داود والنسائي ،فينبغي للمسلم أف ال يدع السحور ولو بشيء يسَت
فعن أيب سعيد ا٠تدري رضي هللا عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم (
السحور كلو بركة ؛ ف بل تدعوه ولو أف ٬ترع أحدكم جرعة من ماء فإف هللا عز وجل
ومبلئكتو يصلوف على ا١تتسحرين ) رواه أٛتد وإسناده قوي .
الثانية :يسن أف ٬تعل ُب سحوره ٘تراً ؛ فقد ورد عن النيب صلى هللا عليو وسلم أنو
قاؿ( :نعم سحور ا١تؤمن التمر) رواه أبو داود وابن حباف ُب صحيحو.

الثالثة :يسن تأخَت سحوره إىل قبيل الفجر مامل يقع ُب الشك ؛ فعن سهل رضي
هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ(:ال يزاؿ الناس ٓتَت ما عجلوا الفطر
وأخروا السحور ) رواه اإلماـ أٛتد  ،وأما إذا خاؼ الوقوع ُب الشك فبل يسن
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لو تأخَته ولو أف يتسحر قبل ذلك ويدخل وقتو من نصف الليل إىل قبيل الفجر .

الرابعة :ينبغي أف ٬تعل فارقاً ووقتاً فاصبلً بُت سحوره وأذاف الفجر ؛ وليحذر من أف

يأكل مع الفجر أو مع اآلذاف ففي حديث عن زيد بن ثابت رضي هللا عنو قاؿ :
تسحرنا مع النيب صلى هللا عليو وسلم ٍب قاـ إىل الصبلة ؛ قاؿ أنس  :كم كاف بُت
األذاف والسحور أ قاؿ ( قدر ٜتسُت آية ) رواه البخاري ومسلم  .وقد قدرىا
العلماء بثلث أو ربع ساعة ؛ وُب ذلك احتياط للعبادة وىو امر مطلوب تشهد لو

األحاديث كحديث ( دع ما يريبك إىل ماال يربيك ) وحديث ( من اتقى الشبهات
فقد استربأ لدينو ) متفق عليو.

ويدؿ لو حديث زيد بن أرقم ( تسحرنا
اخلامسة :يستحب االجتماع على السحور؛ ّ

مع رسوؿ هللا ٍب قمنا إىل الصبلة ) اٟتديث وىو ُب الصحيحُت ؛ كما أف ُب
االجتماع بركة ففي اٟتديث ( خَت الطعاـ ما تكاثرت عليو األيدي ) .
ِ
ا٠تبلؿ ؛ بل عليو أف يتخلل بعد سحوره فقد
فل
َ
السادسة :ينبغي للصائم أف ال يُغ َ
روى الطرباٍل عن ابن مسعود مرفوعاً ( ٗتللوا فإنو نظافة ،والنظافة تدعو إىل اإلٯتاف،
واإلٯتاف مع صاحبو ُب اٞتنة ) بل قيل إف ا٠تبلؿ آكد للصائم من السواؾ .

الســابعة :يسػػن للصػػائم تعجيػػل اإلفطػػار و٤تػػل االسػػتحباب مػػا مل يقػػع ُب الشػػك ففػػي
اٟتديث عن سهل بن سعد رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قػاؿ ( ال
يزاؿ الناس ٓتَت ما عجلوا الفطػر ) رواه البخػاري ومسػلم وعػن أيب ىريػرة رضػي هللا عنػو
قاؿ  :قاؿ رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ هللا عػز و جػل ( إف أحػب عبػادي إيل
أعجلهم فطرا ) رواه أٛتد والًتمػذي وحسػنو  .قػاؿ العلمػاء  :أمػا لػو وقػع ُب الشػك مل
يسن لو التعجيل بل ٭ترـ فليُتنبو .
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الثامنة :يسن أف يفطر على الرطب حيث ُوجد وإال فعلى التمر وإال فعلػى البسػر فػإف

مل ٬تد فا١تاء فإنو طهور ؛ فعن أنس رضي هللا عنو قاؿ :كاف رسوؿ هللا صػلى هللا عليػو
وسػػلم يفطػػر قبػػل أف يصػػلي علػػى رطبػػات فػػإف مل تكػػن رطبػػات فتم ػرات فػػإف مل تكػػن
حسا حسوات من مػاء ) رواه أبػو داود والًتمػذي وقػاؿ  :حػديث حسػن وعػن سػلماف
بن عامر الضيب رضػي هللا عنػو عػن النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ ( إذا أفطػر أحػدكم
فليفطػر علػػى ٘تػػر فإنػػو بركػػة فػػإف مل ٬تػد ٘تػراً فا١تػػاء فإنػػو طهػػور ) رواه أبػػو داود والًتمػػذي

وقاؿ حسن صحي .

التاس ــعة :ينبغ ػػي أف ٭ت ػػرص الص ػػائم عل ػػى ٖت ػػري اإلفط ػػار عل ػػى اٟت ػػبلؿ ؛ ق ػػاؿ بع ػػض
الص ػػاٟتُت ( إذا ص ػػمت ف ػػانظر عل ػػى م ػػا تفط ػػر ف ػػإف اٟتػ ػراـ س ػػم ىال ػػك لل ػػدين ) وُب
اٟتػػديث عػػن سػػلماف رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ  :قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ( مػػن
فطّػػر صػػائماً علػػى طعػػاـ وش ػراب مػػن حػػبلؿ ص ػلّت عليػػو ا١تبلئكػػة ُب سػػاعات شػػهر
رمضػػاف ؛ وصػػلى عليػػو جربائيػػل ليلػػة القػػدر ) رواه الط ػرباٍل ُب الكبػػَت وأبػػو الشػػيخ ابػػن
حباف ُب كتاب الثواب إال أنو قاؿ ( وصافحو جربائيل ليلة القدر ) .

العاشــرة :يسػػن أف يػػدعو عنػػد إفطػػاره فػػإف دعػػاءه مسػػتجاب فعػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا
عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ( :ثبلثة ال تػرد دعػوهتم  :الصػائم حػُت
يفطػر واإلمػػاـ العػادؿ ودعػػوة ا١تظلػػوـ ) رواه أٛتػد والًتمػػذي وحسػػنو ؛ وبػأي شػػيء دعػػا
السنة إال أنو بالوارد ا١تأثور أفضل وآكد ومن ذلك :
حصلت ّ
أ  -مػارواه أبػػو داود والنسػػائي بإسػناده حسػػن عػػن ابػػن عمػر رضػػي هللا عنهمػػا  ،قػػاؿ :
كػػاف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم إذا أفطػػر قػػاؿ  " :ذىػػب الظمػػأ  ،وابتلػػت العػػروؽ ،
وثبت األجر إف شاء هللا تعاىل ".
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ب  -ما رواه أبو داود عن معاذ بن زىرة أف النيب صلى هللا عليو وسلم كػاف إذا أفطػر
قاؿ  " :اللهم لك صمت  ،وعلى رزقك أفطرت " ىكذا رواه مرسبل ولو شواىد.
ج  -ما رواه ابن السٍت عن معاذ بن زىػرة قػاؿ  :كػاف رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم
إذا أفطر قاؿ  " :اٟتمد ﵁ الذي أعانٍت فصمت  ،ورزقٍت فأفطرت " .
د  -مػػارواه ابػػن ماجػػو بسػػند حس ػن عػػن عبػػد هللا بػػن أيب مليكػػة قػػاؿٝ :تعػػت ا بػػن
عمرو إذا أفطر يقوؿ" اللهم إٍل أسألك برٛتتك اليت وسعت كل شيء أف تغفر يل" .

احلاديــة عشــرة :يسػػن تفطػػَت الصػػائمُت فعػػن زيػػد بػػن خالػػد اٞتهػػٍت رضػػي هللا عنػػو عػػن
النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( مػن فطّػر صػائما كػاف لػو مثػل أجػره غػَت أنػو ال يػنق
من أجر الصائم شيء ) رواه الًتمػذي وصػححو والنسػائي  ،قػاؿ العلمػاء  :و٭تصػل لػو
ىذا األجر ولو فطره على شيء يسَت إال أف األكمل أف يشػبعو ؛ وُب حػديث سػلماف
الذي رواه ابن خزٯتة ُب صػحيحو ( مػن فطّػر فيػو صػائماً كػاف مغفػرة لذنوبػو وعتػق رقبػة
من النار وكاف لو مثل أجره مػن غػَت أف يػنق مػن أجػره شػيء ) قػالوا :لػيس كلنػا ٬تػد
مػػا يفطّػر الصػػائم فقػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ( يُعطػػي هللا ىػػذا الث ػواب مػػن
فطّر صائما على ٘ترة أو شربة ماء أو مذقة لنب ).
وليحػػرص علػػى أف يكػػوف قصػػده مػػن التفطػػَت إتبػػاع السػػنة و نيػػل الثػواب ال
العادة ا١تعهودة كل سنة .
الثانية عشر :يسن إف أفطر عند أحد أف يدعو لػو ٔتػا ورد ُب اٟتػديث ففػي سػنن أيب
داود وغَته بإسناد صحي عن أنس رضي هللا عنو أف النيب صػلى هللا عليػو وسػلم أفطػر
عنػػد س ػػعد ب ػػن عب ػػادة ٍب ق ػػاؿ  ( :أفطػػر عن ػػدكم الص ػػائموف  ،وأك ػػل طع ػػامكم األب ػرار
ت عليكم ا١تبلئكة ) .
وصلّ ْ
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الثالثة عشر :يسن أف يقوـ رمضاف و٭تيي لياليو بأداء صػبلة الػًتاوي والػوتر فهػي سػنة
عظيمػػة األجػػر؛ وواحػػدة مػػن شػػعائر ىػػذا الشػػهر ؛ وقػػد كػػاف رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو
وسلم يرغب أصحابو ُب قياـ رمضاف ويقوؿ ( من قاـ رمضػاف إٯتانػا واحتسػابا غفػر لػو
ما تقدـ من ذنبو ) رواه البخاري ومسػلم وعنػد النسػائي ُب سػننو ( إف هللا فػرض صػياـ
رمضػػاف وسػػننت لكػػم قيامػػو ؛ فمػػن صػػامو وقامػػو إٯتانػاً واحتسػػاباً خػػرج مػػن ذنوبػػو كيػػوـ
ولدتػػو أمػػو ) ،قػػاؿ العلمػػاء  :وإ٪تػػا ينػػاؿ ىػػذا الث ػواب مػػن الزمهػػا كػػل ليلػػة فإنػػو يصػػدؽ
عليو أنو قاـ رمضاف ؛ وال ينبغي للحري على ا٠تَت أف يتهاوف ُب تركها فإف عجػز ُب
ليل ػػة م ػػن اللي ػػايل أو م ػػرض أو س ػػافر ص ػػبلىا ول ػػو ٙت ػػاٍل ركع ػػات ؛ فف ػػي اٟت ػػديث ( إذا
أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم ) رواه البخاري ومسلم .

الرابعـة عشـر :يسػػن طيلػة الشػهر الكػػرَل أف يػبلزـ قػراءة القػراف ؛ وأف يكثػر مػن تبلوتػػو
فهو شهر القراف ؛ وليكن لو ُب ذلك ا٠تتمات اقتداءً بسلف األمة ؛ فقد كاف منصػور
بػػن زاداف أحػػد ُعبّػػاد التػػابعُت رضػػي هللا عػػنهم أنػػو ٮتػػتم فيمػػا بػػُت ا١تغػػرب والعشػػاء ُب
رمضاف ختمتُت وشيئا ،وروى ابن أيب داود بإسػناده الصػحي أف ٣تاىػداً رٛتػو هللا كػاف
ٮتتم القرآف ُب رمضاف فيما بُت ا١تغرب والعشاء .كذا ُب كتاب " األذكار "للنووي.
اخلامسة عشر :وليحػرص علػى تػدبر القػراءة وترتيلهػا ؛ إذ مقصػود القػراءة تػدبّر ا١تعػاٍل

وتأمػػل اآليػػات والوقػػوؼ عنػػد العػػرب واالتعػػاظ بالقص ػ  ،قػػاؿ تعػػاىل " :كتػػاب أنزلنػػاه
ّ
إليػػك ليػػدبّروا آياتػػو" ،ولػػذا قػػاؿ ابػػن عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا ( :ألف أق ػرأ سػػورة أرتلهػػا
أح ػب إيل مػػن أف أق ػرأ القػػرآف كلػػو ) و ُس ػئل ٣تاىػػد عػػن رجلػػُت ق ػرأ أحػػد٫تا البقػػرة وآؿ
عمػراف واآلخػػر البقػػرة وحػػدىا وزمنهمػػا وركوعهمػػا وسػػجود٫تا وجلوسػػهما واحػػد س ػواء؛

فقاؿ ( :الذي قرأ البقرة وحدىا أفضل ) .
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السادسة عشر :وكما يستحب لو تبلوة القػراف يسػتحب لػو كػذلك مدارسػتو مػع غػَته
؛ فقد كاف نبينا صلى هللا عليو وسلم يعارض جربيل القراف كل ليلة مػن رمضػاف  ،قػاؿ
اإلم ػػاـ الن ػػووي ُب اجملم ػػوع  ( :ق ػػاؿ أص ػػحابنا  :الس ػػنة كث ػػرة ت ػػبلوة الق ػػرآف ُب رمض ػػاف
ومدارسػػتو وىػػو أف يق ػرأ علػػى غػػَته ؛ ويق ػرأ غػػَته عليػػو ) اىػ ػ ؛ واٟتكمػػة ُب اسػػتحباب
ا١تدارسة ما ٭تصل من زيادة التدبر والتفهم ١تعاٍل القراف العظيم.

السابعة عشر :وليواظب على حضور ٣تالس العلم والذكر والفقو فثواذا عظيم وشأهنا
فخػيم؛ عػن ابػن عبػاس قػاؿ ( كػاف رسػػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم أجػود مػا يكػػوف ُب
رمضاف حُت يلقاه جربيل ؛ وكاف يلقاه ُب كل ليلة من رمضاف فيدارسو القرآف ) متفػق
عليو ،وقد استنب العلماء من فوائد ىذا اٟتديث مذاكرة ا٠تَت والعلم

الثامنــة عشــر :وليحػػرص علػػى عمػػارة األوقػػات بػػذكر هللا تعػػاىل فيكػػوف لػػو نصػػيب مػػن
االستغفار والتسبي والتهليل و اٟتمد والصبلة على النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم ؛ ومػن
األذكار ا١تنصوص عليها والواردة ُب األحاديػث قولػو  :أشػهد أف ال إلػو إال هللا أسػتغفر
هللا نسألك اٞتنة ونعوذ بك من النار ؛ ففي حديث ابن خزٯتػة ُب صػحيحو قػاؿ صػلى
هللا عليو وسلم ( واستكثروا فيو – يعٍت رمضػاف  -مػن أربػع خصػاؿ؛ خصػلتُت ترضػوف
ذمػػا ربكػػم وخصػػلتُت ال غنػػاء بكػػم عنهمػػا ،فأمػػا ا٠تصػػلتاف اللتػػاف ترضػػوف ذمػػا ربكػػم
فش ػػهادة أف ال إل ػػو إال هللا وتسػ ػػتغفرونو ،وأم ػػا ا٠تصػ ػػلتاف اللت ػػاف ال غػ ػػٌت بك ػػم عنهمػ ػػا
فتسألوف هللا اٞتنة وتعوذوف بو من النار ) .

التاســعة عشــر :وليكثػػر الصػػائم مػػن الػػدعاء ُب أيػػاـ رمضػػاف ولياليػػو ؛ فالصػػائم أحػػد
حق علػى هللا أف ال يػرد ٢تػم دعػوة :
الذين ال ّ
ترد دعوهتم كما ُب حديث البزار ( ثبلثة ٌ
الصػػائم حػػىت يفطػػر ،وا١تظلػػوـ حػػىت ينتصػػر ،وا١تسػػافر حػػىت يرجػػع ) ،وكمػػا أف الصػػياـ
مظنّػة اسػػتجابة الػػدعاء فكػػذلك شػػهر رمضػػاف شػػهر إجابػػة الػػدعاء فعػػن النػػيب صػػلى هللا
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عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( :أتػػاكم رمضػػاف شػػهر بركػػة يغشػػاكم هللا فيػػو ؛ فينػػزؿ الرٛتػػة و٭ت ػ
ا٠تطاي ػػا ويسػ ػتجيب في ػػو ال ػػدعاء ) رواه الطػ ػرباٍل ،ق ػػاؿ النػ ػووي ُب اجملم ػػوع( :يس ػػتحب
للصائم أف يدعو ُب حاؿ صومو ٔتهمات اآلخرة والدنيا لو و١تن ٭تب وللمسلمُت )

يسػػر هللا تعػػاىل
العشــرون :يسػػتحب للمسػػلم أف يوسػػع علػػى أىلػػو ُب رمضػػاف حيػػث ّ

علي ػػو؛ فق ػػد ك ػػاف نبي ػػو ص ػػلى هللا علي ػػو وس ػػلم أج ػػود الن ػػاس وك ػػاف أج ػػود م ػػا يك ػػوف ُب
رمضاف؛ عن ابػن عبػاس رضػي هللا عنهمػا قػاؿ ( :كػاف رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم

أجػػود م ػػا يك ػػوف ُب رمض ػػاف ح ػػُت يلقػػاه جربي ػػل ) رواه البخ ػػاري ومس ػػلم؛ ق ػػاؿ اإلم ػػاـ
النػػووي ُب اجملمػػوع( :قػػاؿ ا١تػػاوردي  :ويسػػتحب للرجػػل أف يوسػػع علػػي عيالػػو ُب شػػهر
رمضاف ؛ وأف ٭تسن إيل أرحامو وجَتانو ؛ السػيما ُب العشػر األواخػر منػو) اى ػ فا١تسػلم
حػػُت ٬تػػود ُب رمضػػاف بالعطػػاء واإلنفػػاؽ علػػى أىلػػو وعيالػػو إ٪تػػا يتأسػػى ُب ذلػػك بنبيػػو
صلى هللا عليو وسلم .
احلاديــة والعشــرون :وليحػػرص علػػى تعاىػػد ا﵀تػػاجُت ،وذوي اٟتاجػػة وا١تسػػاكُت ،فقػػد

وصػف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم شػهر رمضػاف بأنػو ( شػهر ا١تؤاسػاة ) رواه أبػو خزٯتػػة
ُب صػحيحو؛ وإذا كػاف شػهر رمضػاف شػهر ا١تسػارعة إىل ا٠تػَتات واألعمػاؿ الصػػاٟتات
فتف ّقد الفقراء وا١تسػاكُت؛ وسػ ّد حاجػات ا﵀تػاجُت؛ أفضػل الطاعػات وأحسػن ا١تػربات؛
فف ػػي اٟت ػػديث ( أح ػػب األعم ػػاؿ إىل هللا ع ػػز و ج ػػل س ػػرور تدخل ػػو عل ػػى مس ػػلم ؛ أو
تكشف عنو كربة ؛ أو تطرد عنو جوعاً ؛ أو تقضي عنو ديناً ) رواه الطرباٍل.
الثانيــة والعشــرون  :يسػػتحب للمسػػلم االعتكػػاؼ ُب ا١تسػػجد؛ وىػػو ُب أيػػاـ رمضػػاف

ولياليػػو أشػػد اسػػتحباباً؛ فقػػد كػػاف مػػن ىػػدي نبينػػا عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ أنػػو يعتكػػف
وير ّغػػب ُب ذلػػك؛ فعػػن ابػػن عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا قػػاؿ ٝتع ػت النػػيب صػػلى هللا علي ػو
وسلم يقوؿ ( :من اعتكػف يومػاً ابتغػاء وجػو هللا تعػاىل جعػل هللا بينػو وبػُت النػار ثػبلث
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خنادؽ أبعد ٦تا بُت ا٠تافقُت ) رواه الطرباٍل ُب األوسػ والبيهقػي واللفػظ لػو واٟتػاكم
وقاؿ صػحي اإلسػناد  ،قػاؿ العلمػاء  :وىػو ُب العشػر األواخػر آكػد وأفضػل اقتػداءً بػو
صلى هللا عليو وسلم وٖترياً لليلة القدر .
الثالثة والعشرون  :يسن للمسلم ترؾ ا١تراء واٞتداؿ والسباب ُب كل حػاؿ وُب صػيامو

خاصػةً آكػد ففػي اٟتػديث ( الصػياـ جنػة ؛ فػإذا كػاف يػوـ صػوـ أحػدكم فػبل يرفػػث وال
يصخب فإف سابو أحد أو قاتلػو فليقػل إٍل صػائم إٍل صػائم ) رواه البخػاري ومسػلم .
وعن أيب ىريرة رضي هللا عنو أنو عليو الصبلة والسبلـ قاؿ ( :ليس الصياـ من األكل
والشػرب؛ إ٪تػا الصػػياـ مػن اللغػو والرفػػث ) رواه ابػن خزٯتػة وابػػن حبػاف ُب صػػحيحيهما.
بل قاؿ العلماء  :ينبغي للمسلم ىجر الكبلـ ا١تباح الذي ال فائدة فيو وال نفػع منػو ُب
دين وال دنيا وليشتغل بالذكر واالستغفار .
الرابعــة والعشــرون  :وكمػػا يسػػن لػػو تػػرؾ األقػواؿ الػػيت ال فائػػدة منهػػا فكػػذلك يسػػن لػػو

تػػرؾ األفعػػاؿ الػػيت ال نفػػع منهػػا وال خػػَت فيهػػا ؛ ويشػػهد لػػذلك حػػديث أيب ىريػػرة رضػػي
هللا عنو قاؿ  :قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ( من مل يدع قوؿ الزور والعمل بػو فلػيس
﵁ حاجة ُب أف يدع طعامو وشرابو ) رواه البخاري وغَته .
اخلامسـة والعشـرون  :يسػتحب تػرؾ اٟتجامػة والفصػد ١تػا فيهػا مػن إضػعاؼ الصػػائم ؛

فعػن ثابػػت البنػػاٍل قػػاؿ  :سػػئل أنػػس رضػػي هللا عنػػو أكنػػتم تكرىػػوف اٟتجامػػة للصػػائم أ
قاؿ " :ال ؛ إال من أجل الضعف " رواه البخاري ،وعن عبد الرٛتن بن أىب ليلى قاؿ:
حػػدثٍت رجػػل مػػن أصػػحاب النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم
"هنى عن اٟتجامة وا١تواصلة ؛ ومل ينو عنهما إال إبقاء على أصحابو " رواه أبو داود .
قاؿ العلماء :وُب معناىا سحب الدـ فقد قيل إنو يضعف الصائم .
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السادسة والعشرون  :يسن للمسلم أف يبادر باالغتساؿ من اٞتنابة ؛ ْتيث ال يطلػع
علي ػػو الفج ػػر إال وق ػػد اغتس ػػل ؛ واألم ػػر با١تب ػػادرة م ػػن حي ػػث االس ػػتحباب ال الوج ػػوب
خروجاً من خبلؼ من أبطل الصوـ مع اٞتنابة مستدالً ْتػديث " مػن أصػب جنبػا فػبل
ػدؿ للج ػواز حػػديث
صػػوـ لػػو" وىػػو ُب الصػػحيحُت ،وقػػد أجيػػب عنػػو بأنػػو منسػػوخ ويػ ّ
عائشة وأـ سلمة رضي هللا عنهما قالتا  ":كػاف رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم يصػب
جنباً من ٚتاع غَت احتبلـ ٍب يصوـ " رواه البخاري ومسلم .
الســابعة والعشــرون  :وليحػػرص ا١تسػػلم علػػى االعتػػداؿ ُب طعامػػو وشػرابو وليحػػذر مػػن

الشػػبع وإكثػػار الطعػػاـ فػػإف ذلػػك يػػذىب سػػر الصػػياـ ومقصػػوده؛ وُب اٟتػػديث (يػػدع
طعامو وشرابو من أجلي) وُب رواية (وشهوتو من أجلي) .
تيسر لو ذلػك و٘تكػن
الثامنة والعشرون  :يسن للمسلم أف يعتمر ُب شهر رمضاف إذا ّ

منو ،فقد ثبت ُب الصحيحُت أنو عليو الصبلة والسػبلـ قػاؿ( :عمػرة ُب رمضػاف تعػدؿ
تيسػر فعلهػا وقلػػة
حجػة) زاد ُب روايػة (تعػدؿ حجػػة معػي) ،فتأمػل كيػف أف العمػػرة مػع ّ
أفعا٢تا ويسر مؤنتها عدلت ثواب اٟتج الذي ال يستطيعو إال القليل من الناس؛ أضػف
إىل ذلك الًتغيب العظيم ُب قولو( :حجة معي) .
التاســعة والعشــرون  :يسػػن للمسػػلم أف يتحػػرى ليلػػة القػػدر؛ ففػػي الصػػحيحُت يقػػوؿ

علي ػػو الص ػػبلة والس ػػبلـٖ( :ت ػػروا ليل ػػة الق ػػدر ُب العش ػػر األواخ ػػر م ػػن رمض ػػاف)؛ ويك ػػوف
التحري بطلب ىذه الليلػة والتمػاس مػىت تكػوف؛ و ٬تتهػد ُب عمػارة الليػايل بالعبػادة مػع
ّ
اٟتػػرص علػػى صػػبلة ال ػًتاوي ُب ا١تسػػجد حػػىت ينصػػرؼ اإلمػػاـ ،و كػػذلك أداء صػػبلة
العشاء والفجر ُب ٚتاعة ؛ مع ا﵀افظة على األذكار والدعوات وتبلوة القراف.
الثالثون :يسن أف يُكثر ُب رمضاف عموماً وُب عشره األواخر خصوصاً مػن الػدعاء؛

وال سػػيما مػػن قػػوؿ ( :اللهػػم إنػػك عفػػو ٖتػػب العفػػو فػػاعف عػػٍت ) فإهنػػا دعػػوة نبويػػة
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علّمهػػا النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم أـ ا١تػػؤمنُت عائشػػة رضػػي هللا عنهػػا ،وىػػو ُب حقيقػػة
األمر تعليم لؤلمة كلها .

احلادية والثالثون :يسػتحب للمسػلم االغتسػاؿ ُب العشػر األواخػر مػن رمضػاف ؛ فقػد
وردت ُب ذلك أخبار وآثار من فعػل النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم وفعػل أصػحابة الكػراـ
رضػػي هللا عػػنهم ؛ ومػػن الفقهػػاء مػػن ٛتػػل ذلػػك علػػى ليػػايل الشػػهر كلػػو؛ فعػػن عائشػػة
رضي هللا عنها قاؿ ( :كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم إذا كاف رمضاف قاـ و نػاـ؛
فػػإذا دخػػل العشػػر شػ ّد ا١تئػػزر و اجتنػػب النسػػاء و اغتسػػل بػػُت األذانػػُت و جعػػل العشػػاء
سحورا ) أخرجو ابن أيب عاصم و إسػناده مقػارب كمػا قػاؿ اٟتػافظ ابػن رجػب اٟتنبلػي
 ،قػػاؿ ابػػن جريػػر ( :كػػانوا يسػػتحبوف أف يغتسػػلوا كػػل ليلػػة مػػن ليػػايل العشػػر األواخػػر ؛
وكاف النخعي يغتسل ُب العشر كل ليلة ).
الثانيـة والثالثــون :يسػػتحب للمسػػلم التنظػػف والتػزيّن والتطيػػب ُب العشػػر األواخػػر مػػن

رمضاف وال سيما الليايل اليت تُرجى فيو ليلة القدر ؛ وقد ورد ُب اآلثار عن السلف مػن
الصػػحابة والتػػابعُت أهنػػم كػػانوا يغتسػػلوف ويتنظفػػوف ويتزينػػوف ورٔتػػا طيّب ػوا ا١تسػػجد ؛ ورد
ذلػػك مػػن فعػػل أنػػس وزر بػػن حبػػيش و٘تػػيم الػػداري وأيػػوب السػػختياٍل وثابػػت البنػػاٍل
وٛتيد الطويل وغَتىم؛ نقل ذلك عػنهم اٟتػافظ ابػن رجػب ٍب قػاؿ  ( :فتبػُت ذػذا أنػو
ُ
يستحب ُب الليػايل الػيت ترجػى فيهػا ليلػة القػدر التنظػف و التػزين و التطيػب بالغسػل و
الطيب و اللباس اٟتسن كما يشرع ذلك ُب اٞتمع و األعياد ) .

الثالثة والثالثون :يستحب للصائم إذا سػافر أف يػدَل الصػوـ وال يفطػر مػىت كػاف قػادراً
عليو مطيقاً لو لقوؿ هللا (وأف تصوموا خَت لكم) نعم لػو عجػز عػن الصػوـ أو حصػلت
لو مشقة فاألفضل لو الفطر ٟتديث ( ليس من الرب الصياـ ُب السفر ) رواه البخاري.
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الرابعــة والثالثــون :يسػػتحب اإلمسػػاؾ لػػذوي األعػػذار إذا زالػػت أعػػذارىم كالصػػيب إذا
بلغ وىو مفطر ومثلػو اٟتػائض إذا طهػرت ؛ و ا١تػريض إذا بػريء ؛ و ا١تسػافر إذا انقطػع
سفره ؛ ١تا ُب ذلك من تعظيم حرمة الشهر والتشبو بالصائمُت وإزالة التهمة .
اخلامسة والثالثون :يستحب للصائم ترؾ كل ٍ
ومشتهى للػنفس ؛ فقػد وصػف
بو
ملتذ
ً
هللا عػػز وجػػل الصػػائم ُب اٟتػػديث القدسػػي بأنػػو ( يػػدعى طعامػػو وش ػرابو وشػػهوتو مػػن
أجلي )؛ والشهوة كل ٤تبوب للنفس سواء كػاف مبصػراً أو مسػموعاً أو مشػموماً ؛ قػاؿ
وليصن نفسو عن الشهوات ) .
اإلماـ النووي ُب كتابو ا١تنهاج ( :
ْ
السادســة والثالثــون :يسػػتحب للمسػػلم اإلكثػػار مػػن الصػػدقة والزيػػادة مػػن اإلنفػػاؽ ؛
وسواء كاف با١تاؿ أو بالطعاـ أو بالثياب فقد سئل صلى هللا عليػو وسػلم  :أي الصػدقة

أفضل أ فقػاؿ صػلى هللا عليػو وسػلم ( :صػدقة ُب رمضػاف) رواه الًتمػذي ؛ قػاؿ اإلمػاـ
النووي ُب كتابو اجملموع ( :قاؿ أصحابنا :واٞتود واإلفضاؿ مستحب ُب شػهر رمضػاف
وَب العشر األواخر أفضػل ؛ اقتػداءً برسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم وبالسػلف ؛ وألنػو
شػهر شػريف فاٟتسػػنة فيػو أفضػػل مػن غػَته؛ وألف النػػاس يشػتغلوف فيػػو بصػيامهم وزيػػادة
طاعاهتم عن ا١تكاسب فيحتاجوف إىل ا١تؤاساة وإعانتهم ).
السـ ــابعة والثالثـ ــون :يس ػػتحب للمس ػػلم أم ػػر الص ػػغار م ػػن األوالد والبن ػػات بالص ػػوـ

صوموف صبياهنم ،و١تا جػِتء إىل
ليعتادوه إذا بلغوا؛ وقد كاف الصحابة رضي هللا عنهم يُ ّ
ّ
عمػ ػػر بػ ػػن ا٠تطػ ػػاب رضػ ػػي هللا عنػ ػػو بسػ ػػكراف ُب رمضػ ػػاف ليجلػ ػػده قػ ػػاؿ منك ػ ػراً عليػ ػػو:
( وصػػبياننا ص ػياـ ) أ أخرج ػػو البخػػاري ُب ص ػػحيحو معلق ػاً ،وُب ح ػػديث الربيّػػع بن ػػت
معػ ّػوذ "أهن ػػم ك ػػانوا يُص ػ ِّػوموف ص ػػبياهنم ي ػػوـ عاشػػوراء ف ػػإذا ج ػػاعوا وبك ػوا أ٢ت ػػوىم بلع ػػب
العهن" كما ُب صحي البخاري.
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الثامن ــة والثالث ــون :يس ػػتحب أف ال يقػػوؿ بع ػػد ٘ت ػػاـ ص ػػوـ رمض ػػاف وقيام ػػو " :ص ػػمت
ػت رمضػػاف كلّػػو" ١تػػا ُب ذلػػك م ػػن تزكيػػة الػػنفس وش ػػهود
رمضػػاف كلّ ػو" أو يق ػػوؿ" :قمػ ُ
قصػػر ُب شػػيء منهمػػا ؛
الكمػػاؿ؛ مػػع احتمػػاؿ عػػدـ الصػػدؽ ُب قولػػو ىػػذا فقػػد يكػػوف ّ
وقػػد ورد ُب اٟتػػديث عػػن أيب بكػػرة رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلي هللا عليػػو
وسػػلم " :ال يقػػوؿ أحػػدكم إٍل صػػمت رمضػػاف كلػػو وقمتػػو ؛ فػػبل أدري أ َكػ ِره التزكيػػة أو
قاؿ ال بد من نومة أو رقدة " رواه أبو داود والنسائي بأسانيد حسنة.
التاســعة والثالثــون :يسػػن ١تػػن صػػاـ رمضػػاف أف يتبعػػو بصػػياـ سػػت مػػن ش ػواؿ ؛ وقػػد
رغب النيب صلى هللا عليو وسلم ُب صيامها وأخرب أف من صػيامها بعػد رمضػاف كصػياـ
الػػدىر ؛ قػػاؿ العلمػػاء  :وس ػواء صػػامها متواليػػة أو فرقهػػا ؛ وس ػواء أتبعهػػا يػػوـ العيػػد أـ
فصل بينها ؛ وبالكل ٖتصل السنة إال أف إتباعها يوـ العيد وكوهنا متوالية أفضل .

األربعــون :وأخػَتاً فليحػػرص ا١تسػػلم علػػى أفضػػل الطاعػػات وأحسػػن العبػػادات أال وىػػي

ترؾ الذنوب وا١تعاصي؛ وليهجر صغَتىا وكبَتىا؛ وظاىرىا وباطنها؛ فقد قيػل (:أفضػل
الطاع ػ ػات تػ ػػرؾ ا١تعاصػ ػػي ) وُب اٟتػ ػػديث (  ...ف ػ ػػاتقوا رمضػ ػػاف فػ ػػإف اٟتسػ ػػنات في ػ ػػو
تضاعف والسيئات كذلك ) رواه الطرباٍل .
وعموم ػاً فكػػل عمػػل صػػاّب وطاعػػة وقربػػة ينبغػػي للمسػػلم أف ٭تػػرص عليهػػا ؛
وأف يسػتكثر منهػػا ؛ ومػن كػػل مػػا يقربػو إىل هللا تعػػاىل ؛ كيػف ال وُب اٟتػػديث ( أف مػػن
تقرب فيو – يعٍت رمضاف ٓ -تصلة من ا٠تَت كاف كمن ّأدى فريضة فيما سواه ) رواه
ابن خزٯتة .
نس ـأل هللا تعــاىل أن يوفقنــا دلــا حيبــو ويرنــاه ؛ وأن يبلغنــا غايــة رنــاه  ،وأن

يعلّمنا ما ينفعنا ،وينفعنا ةا علّمنا ،آمُت  .وصلى هللا علـى سـيدنا زلمـد وعلـى آلـو
وصأبو وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين  ،واحلمد هلل رب العادلُت .
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الرسالة الثالثة

وخااطر
رمـضـانيـة
مجع وترتيب
سقاف بن عيل العيدروس
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ادلقدمة
منَتا ،وىو
بروجا وجعل فيها سر ً
اٟتمد ﵁ الذي جعل ُب السماء ً
وقمرا ً
اجا ً
شكورا ،وصلى هللا على َم ْن
النهار ِخْل َفةً ١تن أراد أف يذكر أو أراد
ً
الليل و َ
الذي جعل َ
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ونذيرا ،وعلى آلو وصحبو ومن سار على هنجو واقتفى
بُعِ َ
ث با٢تدى ودين اٟتق ً
بشَتا ً
كثَتا ،أما بعد:
أثره وسلم ً
تسليما ً
فرص
أياـ
ٌ
ٌ
فإف رمضا َف ٌ
معدودات ،و ٌ
سا٨تات ،وإف اغتناـ ىذه األياـ لدليلُ
اٟتزـ ،وإف انتهاز تلك الفرص لعنوا ُف العقل والفهم؛ ذلكم أف الوقت رأس ِ
ماؿ
ُ
ِ
فكل ساعة من
أنفس ما عٍت ْتفظو أىل اإلٯتافّ ،
اإلنساف ،وساعات العمر ىي ُ
ِ
يصا
ساعات ُع ُم ِرَؾ جوىرة ليست ٢تا قيمة ؛ وعطيّة من هللا عظيمة ،فإف كنت حر ً

على أف تفوز ّتزيل الفضل والعطاء ،وٖتوز من هللا القبوؿ والرضا ،فها ىو شهر
رمضاف أفضل الشهور ،قد حل ٓتَتاتو وبركاتو وما فيو من عظيم األجور؛ فاغتنم
أوقاتو بأنواع العبادة وأصناؼ الطاعة؛ واحذر التهاوف والتكاسل واإلضاعة؛ فسوؼ
تناؿ بذلك كثَت اٟتسنات ،ورفيع الدرجات .
ٍب إنو ومن باب ( وذ ّكر ) خطرت بالباؿ بعض ا٠تواطر الوعظية ؛ وا١تعاٍل
اإلٯتانية ؛ أحببت عرضها ُب ىذه الصفحات لتكوف ٔتثابة الدروس الرمضانية ؛
والوصايا اإلٯتانية ؛ اليت ٭تتاج إليها من أدرؾ الشهر الكرَل ؛ ويتزود منها من أدرؾ
مواسم الرب العظيم ؛ ( إف لكم ُب أياـ دىركم نفحات أال فتعرضوا ٢تا ) .
وقد رتبتها على ( ثبلثُت ) خاطرة على عدد أياـ الشهر الكرَل ؛ عسى أف
يستفيد منها من وقف عليها؛ أو ينتفع ذا من قرأ فيها؛ وهللاً تعاىل أسأؿ أف ٬تعل
ىذا اٞتمع خالصاً لوجهو الكرَل ،وسبباً ُب نيل ثوابو العظيم ؛ وىذا أواف الشروع ُب
ا١تقصود ومن هللا أستمد العوف والتسديد  ،وىو حسيب ونعم الوكيل .
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اخلاطرة األوىل
( أتاكم شهر رمهان )
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 أقبِ ْل أيها ا١تسلم على ربك ُب ىذا الشهر ،واجتهد وسابق لتدرؾ أجزؿ الثواب
واألجر ،ونافس وسارع ّت ّد فإنو شهر ا١تسارعة إىل ا٠تَتات ،واإلكثار من األعماؿ
الصاٟتات؛ فتُب إىل هللا توبة صادقةً نقيةً من كل شوب ،خالصةً لوجهو تعاىل من
وتوجو إليو توجو الذي ال يستغٍت
ٚتيع الذنوب ،وأقبل على هللا إقباؿ ا٠تائف منوّ ،
ِ
ب
عنو ،راجياً لو عامبلً بأمره  ،طامعاً فيو منتهياً عن هنيو وزجره ،ففي اٟتديث ( التائ ُ
ِ
ِ
جل وعبل يُب ِّدؿ سيئات
م ْن الذنْب َك َم ْن َال ذَنْ َ
ب لَوُ ) رواه ابن ماجو .بل إف هللا ّ
ِِ
ِ
ٍ
التائب حسنات ،كما قاؿ تعاىل  ﴿ :فَأُولَئِ َ
ك يػُبَ ّد ُؿ اّللُ َسيِّئَاهت ْم َح َسنَات َوَكا َف اّللُ
ِ
يما ﴾ .
َغ ُف ًورا َرح ً
 وليكن ذلك من أوؿ ٍ
ليلة من رمضاف  ،فإهنا ليلة تفت فيها أبواب اٞتناف ؛ وتغلق
فيها أبواب النَتاف  ،وتسلسل فيها مردة الشياطُت واٞتاف ؛ وقد قاؿ النيب صلى هللا
عليو وسلم  ( :إِ َذا َكا َف أَو ُؿ لَْيػلَ ٍة نظر هللا إليهم ومن نظر هللا إليو ال يعذبو ) رواه ابن
خزٯتة؛ فاغتنم ليايل النواؿ والعطاء ،ففضل هللا ُب أيامها والليايل سحاءَ ( ،ويػُنَ ِادي
ِ
ُمنَ ٍاد ُكل لَْيػلَ ٍة يَا طَالِب ْ ِ
ك ) رواه النسائي وغَته.
ب الشِّر أ َْم ِس ْ
ا٠تََْت َىلُم َويَا طَال َ
َ
كل ليلة ذمة صاٟتة ،واجتهد ُب أف تق ّدـ آلخرتك ٕتارة راْتةً،
فاستجب ٢تذا ا١تنادي ّ
وقت الرحيل ،وال تعلم ىل تعيش إىل رمضاف
يبق من العمر إال قليل ،وقد دنا ُ
ومل َ
ا١تقبل أـ ال.
 ليكن دخوؿ شهر رمضاف عليك بأف تقوـ ُب ىذا الشهر قومةً نشيطةً  ،وعزمةً
كبَتةً على التوجو إىل ربك  ،واإلنابة إليو  ،وتغيَت حالك من الغفلة واإلعراض إىل
اإلقباؿ وا١تناف سة ُب كل خَت  ،وطلب النجاة من عذاب هللا  ،وبذؿ األسباب اليت
يدخل ذا العبد اٞتنة  ،وتُرفع ذا درجتو عند هللا  ،وينجو ذا من النار  ،ولتكن ٦تن
أفاؽ من رقدتو  ،فسعى ُب حياة قلبو بذكر هللا  ،وشكره  ،والتقرب إليو  ،وطلب ما
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عنده من األجر العظيم ِ
فشمر عن ساعد اٞتد ُب التقرب إىل هللا بقراءة القرآف ،
ّ
والتسبي والتهليل والتكبَت ُب كل آف ،وحفظ القلب اٞتوارح واللساف  ،والدعاء
"خَتُ الن ِ
اس أَنْػ َف َع ُه ْم
والصدقات واإلحساف ،فقد قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلمَ :
لِلن ِ
اس" رواه الطرباٍل ُب األوس .
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اخلاطرة الثانية
( وأما بنعمة ربك فأدث )

 ي ِ
عترب كثَت من ا١تسلمُت  -ولؤلسف  -أف النعم اليت تستحق اٟتمد وتستوجب
َ
الشكر ىي ( النعم الدنيوية ) فًتى أحدىم إذا أُعطي ماالً ؛ أو ُرزؽ مولوداً ؛ أو
أُىدي شيئاً ؛ ترددت على لسانو كلمات الشكر والثناء ؛ وتكررت من فمو ألفاظ
ا ٟتمد على النعماء ؛ بل رٔتا سجد أحدىم سجدة الشكر ٛتد ﵁ تعاىل على شيء
نالو من الدنيا؛ ولو عقلنا ووعينا لعرفنا أف ( نعم الدين ) أحق وأوىل بالشكر ٢تا ؛
والفرح ذا  ،ومنها بلوغ ا١تسلم مواسم ا١تغفرة وا١تضاعفات ؛ وأزمنة الرٛتة والربكات ؛
ومن أجلها وأعظمها بلوغ ( سيد الشهور ) .

 إف إدراؾ شهر رمضاف ،نعمة عظيمة ،وفضل من هللا الكرَل ،ٯتن بو على من
يشاء من عباده ،لتزداد حسناهتم ،و٘تحى سيئاهتم ،وترفع درجاهتم ،وتقوى صلتهم.
٘تتلئ قلوذم
ٔتوالىم ،ليكتب ٢تم األجر العظيم ،والثواب اٞتزيل ،وينالوا رضاه ،و َ
ٓتشيتو وتقواه ،و٦تا يدؿ على ذلك ويؤكده ،ما ورد ُب حديت الثبلثة الذين استشهد
منهم اثنافٍ ،ب مات الثالث بعد٫تا على فراشو ،فَػ ُرئِ َي ُب النوـ وقد سبقهما ُب دخوؿ
اٞتنة ،فسئل عليو الصبلة والسبلـ عن ذلك ،فقاؿ ( :أليس صلى بعد٫تا كذا وكذا
صبلة ،وأدرؾ رمضاف فصامو ،فو الذي نفسي بيده ،إف بينهما ألبعد ٦تا بُت السماء

واألرض ) رواه أٛتد ُب ا١تسند.

 وإذا تأملنا ُب األحاديث النبوية فإننا ٧تده صلى هللا عليو وسلم يبشر أصحابو
بقدوـ رمضاف ؛ وٮتربىم إذا قرب دخولو ؛ بل ويذكر بعض خصائصو ؛ ويسرد ٢تم
شيئاً من فضائلو ،وٮتربىم ٔتا أعد هللا فيو من الثواب لعباده ا١تخبتُت وأوليائو
الطائعُت؛ ويقوؿ ٢تم "لو يعلم العباد ما رمضاف لتمنت أميت أف يكوف رمضاف السنة
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كلها"رواه ابن خزٯتة .وىو بذلك يهيؤىم الستقبالو وكأنو ضيف عزيز ينزؿ بساحتهم،
عن أنس رضي هللا عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ١تا حضر شهر
رمضاف( :سبحاف هللا ،ماذا تستقبلوف وما يستقبلكمأ  -قا٢تا ثبلثا  -فقاؿ لو عمر
بن ا٠تطاب رضي هللا عنو :يا رسوؿ هللا ،وحي نزؿ أو عدو حضر ،قاؿ :ال ،ولكن
هللا عز وجل يغفر ُب أوؿ ليلة من رمضاف ألىل ىذه القبلة) اٟتديث ، ٔ.فأكرـ ذا
من عطايا ،وأنعم ذا من مزايا.

ٔ -أخرجو ابن خزٯتة ُب صحيحو والبيهقي ُب الشعب والضياء ُب ا١تختارة .
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اخلاطرة الثالثة
( وهللا يريد أن يتوب عليكم )

 جعل هللا لنا ُب أياـ دىرنا نفحات؛ وبث ُب أياـ سنتنا مواسم مباركات؛ يعرض
فيها للمسيئُت فرصة الرجوع إىل حظَتة القرب من رٛتة هللا ؛ ويفت ٢تم باب التوبة
من الذنوب اليت عصوا ذا اإللو ؛ ويقوؿ ٢تم (وهللا يريد أف يتوب عليكم) .ومن غَت
شك أف شهر رمضاف ا١تبارؾ ولياليو ا١تنَتة ىو من أىم ىذه ا١تواسم اليت تُعرض فيها
بضاعة ( التوبة ) ؛ فطوىب ١تن أ٢تج لسانو باالستغفار ؛ وداـ عليو بالليل والنهار؛
وأكثر منو كل حُت والسيما أوقات األسحار؛ لتكوف النتيجة " :طوىب ١تن وجد ُب
صحيفتو استغفارا كثَتا".
 وُب ىذا الشأف ورد اٟتديث الذي أخرجو ابن خزٯتة والبيهقي والذي يقوؿ فيو
النيب صلى هللا عليو وسلم  " :استكثروا فيو  -يعٍت رمضاف  -من أربع خصاؿ :
خصلتاف ترضوف ذما ربكما وخصلتاف ال غٌت لكم ذما " ٍب قاؿ  " :فأما ا٠تصلتاف
الىت ترضوف ذا ربكما فشهادة أف ال إلو إال هللا واالستغفار ،وأما ا٠تصلتاف اللتاف ال
عٌت لكم عنهما فتسألونو اٞتنة وتستعيذوف بو من النار" ،فلنكثر ولنكرر :أشهد أف
ال إلو إال هللا أستغفر هللا ؛ نسألك اٞتنة ونعوذ بك من النار.
 لكن ىل يُتصور أف يكوف ىنا من يأىب مغفرة الغفار؛ ويعرض عن التضرع
واالستغفار ؛ أخرج األصبهاٍل عن ايب ىريرة عنو عليو الصبلة والسبلـ قاؿ" :نعم
الشهر شهر رمضاف؛ تفت فيو أبواب اٞتناف ،ويصفد فيو مردة الشياطُت ،ويغفر فيو
إال ١تن أىب" ،قالوا :ومن يأىب يا أبا ىريرةأ قاؿ :الذي يأىب أف يستغفر هللا عز وجل"،
ىذا والعياذ با﵁ وصف ا١تنافقُت ،الذين قاؿ فيهم رب العا١تُت ( :وإذا قيل ٢تم تعالوا
يستغفر لكم رسوؿ هللا ّلووا رؤوسهم ورأيتهم يصدوف وىم معرضوف ) أعاذنا هللا.
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اخلاطرة الرابعة
( ىل أدلكم على جتارة تنجيكم )

 عندما يدرؾ ا١تسلم أنو ُب شهر ليس كسائر الشهور ؛ ولياؿ ليست كبقية اللياؿ ؛
فينبغي أف يكوف شخصاً ليس كالذي نعرفو ُب غَت رمضاف ؛ فا١تسلم عندما يسمع
أف شهر رمضاف شهر تفت فيو أبواب اٞتنة وتغلق فيو أبواب النار وتغل فيو مردة
الشياطُت ؛ وأف ا١تبلئكة تستغفر للصائمُت ُب هنار رمضاف ؛ وأف خلوؼ أفواىهم
أطيب عند هللا من ري ا١تسك ؛ وغَت ذلك من خصائ شهر رمضاف ؛ لكاف كل
ذلك رّٔتا ال يستنهض ٫تتو للعمل الصاّب و اإلكثار من الطاعة إال عندما يسمع أف
األعماؿ الصاٟتة تتضاعف حسناهتا ،وتزداد عند هللا أجورىا ،فهي ْتق أسواؽ
ا١تراْتة؛ ومواسم األعماؿ الصاٟتة ،وىنا يقاؿ " :ىل أدلكم على ٕتارة تنجيكم من
عذاب أليم" .
ٍ ب إف ا١تضاعفة ليست يسَتة؛ ١تاذا أ ألف الذي نعاملو ذذه التجارة ىو (ا١تلك)
شك كثَت ؛ قاؿ عنو اٞتواد الكرَل  ( :ىذا عطاؤنا فامنن
فالعطاء إذاً كبَت واٞتزاء ال ّ
أو أمسك بغَت حساب )  ،وقد حدثنا عن بعضو البشَت النذير فأخرج ابن خزٯتة ُب
صحيحو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ  ( :من تقرب فيو -يعٍت رمضاف -
ٓتصلة من خصاؿ ا٠تَت كاف كمن أدى فريضة فيما سواه ؛ ومنادى فيو فريضة كاف
كمن أدى سبعُت فريضة فيما سواه )  ،وأخرج ابن أيب الدنيا ُب فضائل رمضاف عن
ٍ
تسبيحة ُب غَته"،وأخرج عبدهللا بن
الزىري قَ َاؿ" :تسبيحة ُب رمضاف أفضل من ألف
ا١تبارؾ عن أيب بكر بن أيب مرَل قاؿ :قاؿٝ :تعت مشيختنا يقولوف" :إذا حضر شهر
رمضاف ،قد حضر مطّهر ،ويقولوف" :انبسطوا بالنفقة فيو ،فإهنا تضاعف كالنفقة ُب
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سبيل هللا عز وجل"  .ىذا بعض ما ظهر ،وأما ما خفي فأعظم ؛ ١ت إليو قوؿ هللا
كل ٪ت ّد ىؤالء وىؤالء من عطاء ربك" .
تعاىلٌ " :
 بقي أف يُقاؿ :إف السيئات أيضاً تضاعف ،ذلك لنعرؼ حرمة الشهر ونقف عند
حدوده ؛ و٨تفظ حرمتو  .أخرج الطرباٍل عن أـ ىاٍلء أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو
وسلم قاؿ" :إف أميت لن ٗتزى ما أقاموا صياـ رمضاف"  .قيل :يا رسوؿ هللا وما
خزيهم ُب إضاعة شهر رمضافأ قاؿ" :انتهاؾ ا﵀ارـ فيو ،من عمل فيو زٌل أو شرب

ٜتراً لعنو هللا ،ومن ُب السموات إىل مثلو من اٟتوؿ ،فإف مات قبل أف يدرؾ شهر
رمضاف ،فليست لو عند هللا حسنة يتقي ذا النار ،فاتقوا شهر رمضاف ،فإف اٟتسنات
تضاعف فيو ما ال تضاعف فيما سواه ،وكذلك السيئات"ٔ.
وىذا قد يسبب مشكلة لدى ا١تقصرين ا١تهملُت  .لكن عند ا﵀اققة ىي ليست
مشكلة لكنها الفرصة لكل بعيد أراد أف يقرب ؛ ولكل غافل أراد أف يستيقظ ؛
ولكل ضاؿ أراد أف يهتدي ؛ موسم لكل من أراد يصل نفسو ؛ وأف يصطل مع
ربو ؛ الذي ٭تب التوابُت و٭تب ا١تتطهرين ( فالتائب حبيب هللا والتائب من الذنب
كم ال ذنب لو ) .

ٕ -أخرجو الطرباٍل ُب األوس والصغَت عن أـ ىاٍلء بنت أيب طالب..
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اخلاطرة اخلامسة
( وفرحة عند لقاء ربو )

 إف كاف شيء يستحق الفرح؛ ويستوجب السرور؛ فهو حصوؿ ا١تؤمن على
نصيب من فضل هللا ؛ وقسم من رٛتة هللا ؛ فتلك ىي السعادة اٟتقيقية ا١تشار إليها
ُب قوؿ اٟتق تعاىل ( قل بفضل هللا وبرٛتتو فبذلك فيفرحوا ) ٍب قاؿ ( ىو خَت ٦تا
٬تمعوف ) فما ٬تمعوف يؤوؿ إىل هناية و زواؿ ؛ وما ٯتلكوف يصَت إىل فناء وانتقاؿ ؛
وأما فضل هللا ورٛتتو فذلك فوز ُب الدنيا وذخر ُب اآلخرة ( فماذا وجد من فقد هللا
؛ وماذا فقد من وجد هللا ) .
 كم ىي فرحة ا١تسلم حُت يتفضل هللا تعاىل عليو ،وٯتن عليو بإدراؾ شهر الصياـ
والقياـ ،ألنو كاف ينتظر قدومو بلهف وشوؽ ،فهو يعرؼ ما أعد هللا فيو من ا٠تَتات
والربكات ،وزيادة األجور ورفعة الدرجات؛ فيكرمو هللا ُب صيامو بفرحة ُب الدنيا أوالً؛

وفرح ة ُب اآلخرة ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب
تفضيبل ) وُب الصحيحُت ( للصائم فرحتاف :فرجة عند فطره ؛ وفرحة عند لقاء ربو )
 الكل يتهيأ ويفرح لقدوـ رمضاف ،إال أف ا١تؤمن يستعد بالنفقة وما يعينو على

الصياـ والقياـ ،وأما ا١تنافق فيُع ّد لو ا١تلهيات والغفبلت؛ فهذا فرحو برمضاف ،وُب ىذا
ُ
مر با١تنافقُت شهر شر
وال
منو،
٢تم
خَت
شهر
ا١تعٌت جاء اٟتديث "ما مر با١تسلمُت
ّ
٢تم منو ،إف هللا ليكتب أجره ونوافلو قبل أف يدخلو ،ويكتب إصره وشقاءه قبل أف
يدخلو ،وذلك أف ا١تؤمن يُعِد فيو القوت من النفقة للعبادة ،ويُعِد فيو ا١تنافق اتباع
غفبلت ا١تؤمنُت ،واتباع عوراهتم"،إذف فرمضاف غُنم يغنمو ا١تؤمن ،اللهم اجعلنا من
الغا٪تُت  ..آمُت.
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اخلاطرة السادسة
( أنفق ينفق عليك )

 عند النظر ُب بعض األحاديث اليت جاءت ُب تعديد خصائ

رمضاف نقف

على ىذا الن النبوي ( وىو شهر يزاد فيو رزؽ ا١تؤمن ) أخرجو ابن خزٯتة ُب
صحيحو ؛ وُب ىذا لفت االنتباه إىل أف ُب ىذا الشهر ا١تبارؾ تتجلى مظاىر كرـ هللا
تعاىل وجوده على عباده ؛ فقولو ( شهر يزاد فيو رزؽ ا١تؤمن ) يرد فيو احتماالف :

األول :أف الزيادة ىنا على ظاىرىا فيكوف ا١تراد من قولو ( يزاد ) على حقيقتو
فيلحظ ا١تؤمن زيادة ظاىرة ُب كسبو ومعيشتو .

الثاين :أف الزيادة معنوية ؛ ويكوف ا١تقصود حصوؿ الربكة ُب القليل من ا١تاؿ ،والقناعة
باليسَت من الرزؽ؛ فتجد قلب ا١تؤمن راضياً ٔتا قسم هللا تعاىل لو .
ٍ ب إف من ٤تاسن الشريعة الغراء أف نفقة ا١تسلم على أىلو يثاب عليها ؛ وُب ذلك
ُجرت
يقوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ( :إنك لن تنفق نفقة تبتغي ذا وجو هللا إال أ َ
عليها حىت ما ٕتعل ُب ُب امراتك  -أي فمها ) -؛ فحالنا ُب رمضاف ينبغي أف
يكوف أحسن من قبل فرمضاف ضيف نزؿ بساحتنا وُب اٟتديث ( الضيف يأٌب برزقو
ويرٖتل بذنوب أىل الدار ) .
 ىذا وقد ُوعدنا باٞتزاء العظيم ؛ وا١تضاعفة من الكرَل ؛ فالنفقة ُب رمضاف على

األىل والعياؿ كالنفقة ُب القتاؿ ُب سبيل هللا ( ،انبسطوا ُب النفقة ُب شهر رمضاف

فإف النفقة فيو كالنفقة ُب سبيل هللا) رواه ابن أيب الدنيا ،وا١تعٌت :انبسطوا ُب النفقة
على األىل واألقارب وكذا الفقراء ؛ وأوسعوىا فإف النفقة فيو  -يعٍت رمضاف -
كالنفقة ُب سبيل هللا ُب تكثَت األجر وتكفَت الوزر أي  :يعدؿ ثواذا ثواب النفقة
على قتاؿ أعداء هللا لتكوف كلمة هللا ىي العليا وكلمة الذين كفروا ىي السفلى .
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اخلاطرة السابعة
( أولئك ىم ادلؤمنون حقا )

تقوى صلتهم ٓتالقهم،
 ٯتثّل شهر رمضاف للمؤمنُت موٝتا من أعظم ا١تواسم اليت ّ

وٕتدد اإلٯتاف ُب أفئدهتم ،ولذلك يفرحوف ٔتقدمو ،فهم يروف فيو زمنا يري عنهم ثقل
أوزار اقًتفوىا ُب أشهر مرت ،ويزيل منهم درف ذنوب قارفوىا ُب أوقات سلفت ؛ قد
زينت ٢تم أنفسهم األمارة بالسوء التكاسل عن الطاعة ،والتسويف باإلكثار من
العبادة ،فما شعروا إال وىذا ا١توسم العظيم يوقظهم من سباهتم ،ويذكي ُب قلوذم
اإلسراع إىل أماكن العبادة ،وا١تبادرة إىل سبل ا٠تَت وسلوؾ طريق السعادة ،فطوىب ٢تم.
 يفرحوف ٔتقدـ شهر رم ضاف ؛ ال لشيء إال أهنم يرجوف أف يكونوا ٦تن قاؿ فيهم
ا١تصطفى عليو الصبلة والسبلـ" :من صاـ رمضاف إٯتانا واحتسابا غفر لو ما تقدـ من
من عليهم ببلوغ ىذا الشهر الكرَل،
ذنبو" متفق عليو ،وىم يشكروف هللا تعاىل الذي ّ
وكتب ٢تم أف يكونوا ُب عداد الصائمُت ،فهو شهر ٬تددوف فيو التوبة ،ويقطعوف
ٯتن
العهد ٔتواصلة الطاعة ،ويصطلحوف فيو مع موالىم ،رجاء أف يعتقهم من النَتاف ،و ّ
اٞتناف .فهنيئاً ٢تم ( أولئك ىم ا١تؤمنوف حقاً ).
ِ
عليهم با١تغفرة ودخوؿ
 دونكم ىذا الضيف الكرَل الذي نزؿ بساحتكم؛ والنزيل العزيز الذي أظل فناكم؛
فحري بكل واحد منا أف يضاعف طاعتو
فانظروا بَ تكرموه؛ وتأملوا كيف تعاملوه؛
ٌّ
﵁ ،ويكثر من كل ما يقربو ١تواله ،فقد كاف األخيار السالفوف ،يداوموف على صياـ
باعوا جارية
النافلة ،وال ٮتصوف الصياـ بشهر رمضاف فق  ،ورد أف قوماً من السلف ُ
٢تم ،فلما ُقرب شهر رمضاف ،رأهتم يستعدوف لو بأنواع األطعمة ،فسألتهم عن ذلك،
فقالوا :نستعد لصياـ رمضاف ،فقالت :وأنتم التصوموف إال رمضاف ،لقد كنت عند
قوـ كل زماهنم رمضافُ ،ردوٍل إليهم؛ حقاً ( أولئك ىم ا١تؤمنوف حقاً ).
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اخلاطرة الثامنة
( إن هللا ال يغَت ما بقوم حىت يغَتوا ما بأنفسهم )

 ىا ىو شهر رمضاف ،أفضل الشهور ،قد ح رحالو ،وحل ٓتَتاتو وبركاتو؛ كي
ٍ
بإخبلص ركنا من أركاف اإلسبلـ ،وتناؿ بذلك زيادة
تغتنم أخي لياليو واألياـ ،وتؤدي

اٟتسنات ،ورفعة الدرجات ،ىاىو رمضاف ..الشهر الذي يأنس ا١تسلموف فيو وتسري
ُب نفوسهم ٤تبتو ،يذكر فيو بعضهم بعضا ،فتشيع الرٛتة وا١تودة ُب قلوذم ،ويظهر
أثرىا داخل ٣تتمعاهتم ،ويشتد رباط العطف والتآزر بُت ٚتيع فئاهتم .فيا من يريد
التغيَت (إف هللا ال يغَت ما بقوـ حىت يغَتوا ما بأنفسهم) .
سا٨تات ،وإف اغتناـ ىذه األياـ واللياؿ،
وفرص
معدودات،
أياـ
ٌ
ٌ
 رمضا َف ٌ
ٌ
وعمارهتا بصاّب األعماؿ ،لدليل التوفيق من هللا عز وجل؛ وعبلمة ا﵀بة منو ١تن مشّر
ِ
ساعات ُع ُم ِرَؾ
ُب العمل  ،فاغتنموا األوقات  ،واستثمروا الساعات  ،فكل ساعة من
ِ
تفاعا ،وتسبق ذا غَتؾ ُب السعادة
حجرا يزداد بو صر ُح ٣تدؾ ار ً
قابلةٌ ألف َ
تضع فيها ً
اعا .فيا من يريد التغيَت تذ ّكر ( إف هللا ال يغَت ما بقوـ حىت يغَتوا ما
باعا أو ذر ً
ً
بأنفسهم ) .
جانبا ،واجعل بينك وبُت اللهو حاجبًا؛ فالكيّس الفطن يَغتنم الوقت
ِ 
دع الراحةَ ً
أحسن االغتناـ ،وال يتخذه وعاءً ألٓتس األعماؿ وأسخف الكبلـ ،ويعلم أنو من
ثمن ٔتاؿ.
أجل ما يصاف عن اإلضاعة واإل٫تاؿَ ،وأغلى ما ُٯتلك من بضائع ال تُ ّ
ِّ
عنيت ْتفظو  ...وأراه أسرع ما عليك ضيع
والوقت أغلى ما َ
إذف  ..فرمضاف الفرصة ا١تناسبة لتصحي اعوجاجنا؛ وإصبلح أخطائنا؛ إنو
الرؽ ،فيا من يريد التغيَت تذ ّكر ( إف
الفرصة ا١تبلئمة للرجوع إىل اٟتق ،والتخلّ من ّ
هللا ال يغَت ما بقوـ حىت يغَتوا ما بأنفسهم ).
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اخلاطرة التاسعة
( كلوا واشربوا وال تسرفوا )

من هللا على عباده بالطيبات ،وأنعم عليهم بصنوؼ من ا١تباحات ،يتعاملوف

ّ
معها بانضباط ،ويتناولوىا دوف تفري أوإفراط ،أولئك الذين قاؿ هللا تعاىل ُب وصفهم
( وال ِذين إِ َذا أَنْػ َف ُقوا َمل يس ِرفُوا وَمل يػ ْقتػروا وَكا َف بػ ِ
ك قَػ َواماً ) أي أهنم ُب مأكلهم
ُت َذل َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َْ َ
َ َ
ومشرذم ،وملبسهم ومسكنهم ،حا٢تم وس ُب ذلك كلو ،ال يسرفوف وال يقًتوف،
وال يضيقوف على أنفسهم ومن يعولوف ،وإ٪تا كانوا كذلك لعلمهم أف خالقهم
وسيدىم هنا ىم عن اإلسراؼ ،ونبيهم أمرىم ٔتنهج الوس والكفاؼ ؛ فقاؿ" :كلوا
واشربوا وتصدقوا والبسوا ُب غَت إسراؼ وال ٥تيلة" رواه اإلماـ أٛتد.
 إف ا١تتأمل ٟتاؿ الناس ُب رمضاف٬ ،تد أف كثَتا منهم ٮتالفوف ىذا التوجيو
اإل٢تي ،واإلرشاد النبوي ،فًتى أف اإلسراؼ يظهر ُب صور متنوعة ،وحاالت متعددة،
حُت تقدـ على موائد اإلفطار عشرات األصناؼ من األشربة واألطعمة  ،حىت أصب
اإلكثار من ىذا عادة عند كثَت من الناس ،بل إف ىناؾ أطعمة ال تُعمل إال ُب
رمضاف ،حيث أصبحت ٢تا عند الناس خصوصية ُب ىذا الشهر ا١تبارؾ ،تعرؼ
ٔتأكوالت أو أشربة رمضاف .
 إف رمضاف الفًتة ا﵀دودة؛ أو ا١ت ّدة ا١تعدودة؛ اليت وصفها هللا تعاىل بقولو" :أياماً
معدودات" أراد هللا منا أف نتدرب فيها على تقليل ا١تطعومات وا١تشروبات؛ واالقتصاد
ُب ا١تشتهيات وا١تلذات؛ لنحس باألكباد اٞتائعة ؛ واألجساد العارية ؛ وىو معٌت (
آد َـ ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِعْن َد
يدع طعامو وشرابو من اجلي) ولنكن ٦تن قاؿ هللا فيهم (يا بٍَِت َ
ِ
ٍِ
ِ
ُت).
ُك ِّل َم ْسجد َوُكلُوا َوا ْشَربُوا َوال تُ ْس ِرفُوا إِنوُ ال ُ٭تب الْ ُم ْس ِرف َ
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اخلاطرة العاشرة


( واستغفر لذنبك )
ا١تسلم ُب ىذه اٟتياة معرض للوقوع ُب ا١تخالفات ،وارتكاب الذنوب

والسيئات وكثرة ا٢تفوات ،وىذا أمر ال يكاد ٮتلو منو أحد ،ولذلك شرع االستغفار
والتوبة من الذنوب ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ" :والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا
لذىب هللا بكم وٞتاء بقوـ يذنبوف فيستغفروف هللا تعاىل فيغفر ٢تم" رواه مسلم .ومن
أدرؾ رمضاف ومل يُغفر لو فمىت يغفر لو أأ أيها ا١تذنبوف  .أيها العصاة  .أيها الغافلوف
 .شهر رمضاف يناديكم  ،يدعوكم  .ٮتاطبكم ؛ فطوىب ١تن إذا ذُ ّكر تذ ّكر ،وإذا ُو ِعظ
اتعظ  ،فبل تغفلوا وقولوا  :أشهد أف ال إلو إال هللا ،استغفر هللا ،نسألك اٞتنة ونعوذ
بك من النار..
 فت ب إىل هللا تعاىل أيها ا١تقصر ُب فرائض هللا ،وتدارؾ أيها ا١تفرط ُب جنب هللا،
فأنت ُب شهر رمضاف ،شهر التوبة والغفراف ،عسى أف تفوز برضا الرٛتن ،وتسعد
سعادة أبدية ُب نعيم اٞتناف ؛ قبل أف يفوتك األواف ؛ عن أيب ىريرة رضي هللا عنو،
أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ" :من تاب قبل أف تطلع الشمس من مغرذا
تاب هللا عليو" رواه مسلم.وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ" :إف هللا عز وجل يبس يده
بالليل ليتوب مسيء النهار ،ويبس يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ،حىت تطلع
الشمس مغرذا" ،رواه مسلم.
 فسارعوا إىل اغتناـ ىذه األياـ والليايل ا١تباركات؛ بالتوبة النصوح من ا١تعاصي
وا١تخالفات؛ وكثرة االستغفار من الذنوب السالفات؛واحذروا من تأجيل التوبة ومن
اعتمادا على سعة رٛتة رب العا١تُت؛ واحذروا من االغًتار بإمهاؿ
التمادي ُب الذنوب
ً
هللا للمسيئُت ،قاؿ صلى هللا عليو وسلم" :إذا رأيت هللا  -عز وجل  -يعطي العبد
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من الدنيا على معاصيو ما ٭تب؛ فإ٪تا ىو استدراج" ٍب تبل قولو  -عز وجل{ :فَػلَما
ٍ
ِ ِِ
ِ
اى ْم بَػ ْغتَةً
َخ ْذنَ ُ
اب ُك ِّل َش ْيء َحىت إِذَا فَ ِر ُحوا ٔتَا أُوتُوا أ َ
نَ ُسوا َما ذُ ّك ُروا بو فَػتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْػ َو َ
فَِإ َذا ُى ْم ُمْبلِ ُسو َف} أخرجو أٛتد ورجالو ثقات.

124

اخلاطرة احلادية عشر
( الكلمة الطيبة صدقة )

 جاء شهر رمضاف وصيامو ليعلمنا درساً راقياً ُب األخبلؽ ،إنو ( من كاف يؤمن

با﵁ واليوـ اآلخر فليقل خَتا أو ليصمت ) جاء ليعلمنا كيف نضب ألسنتنا حُت
نتكلم ،وكيف نزف أقوالنا عندما نتحدث؛ إنو درس اٝتو "الكلمة الطيبة" ،كثَتٌ من
يعلمو لكن قليل من يعملو ،روى البخاري ومسلم ُب صحيحيهما أف رسوؿ هللا صلى
هللا عليو وسلم قاؿ" :إذا كاف يوـ صوـ أحدكم ،فبل يرفث يومئذ وال ٬تهل ،فإف سابو
أحد أو قاتلو ،فليقل :إٍل صائم".
 ىكذا ٭تث النيب صلى هللا عليو وسلم "الصائم "على حفظ صيامو من كل ما
ٮتدشو ،وأف ٯتسك عن الكبلـ الباطل وا﵀رـِّ ،
ويعود لسانو على طيب الكبلـ ،وٚتيل
القوؿ ،حىت لو تعرض لو أحد بسوء ،أو بادره بالسباب ،فليكن صابرا ٤تتسباً ،مق ِّدراً
حرمة ىذا الشهر ،مستشعراً ِعظَم األجر ،وال يسارع باالنتصار لنفسو ،واالنتقاـ من
خصمو ،بل يًتؾ الرد عليو ،كما ترؾ الطعاـ والشراب فلم يتناو٢تما ،فكذلك ىنا
يتنازؿ عن حق نفسو با١تعاقبة اللفظية ١تن واجهو بلغو الكبلـ ،والشتم ،وليقل لو "إٍل
صائم" .
 ىذه الغاية من الصوـ والثمرة اليت ٮترج ذا من صاـ رمضاف ؛ وإال فما اٟتاجة
لصيامو وتركو الطعاـ والشراب ؛ قاؿ عليو الصبلة والسبلـ" :من مل يدع قوؿ الزور
والعمل بو ،فليس ﵁ حاجة ُب أف يدع طعامو وشرابو" .رواه البخاري  .فهيّا – إذف
 نعيش و٨تن ُب رمضاف ( فليقل خَتاً أو ليصمت ) فهذا ىو الصياـ  ..يا أىلاإلسبلـ ،وىنا تكمن اجملا ىدة ،وىنا حقيقة ا١تصابرة ،فحقيقة اٞتهاد ُب رمضاف ىو
جهاد النفس اليت تريد االنتقاـ ،والنطق باإلثاـ ،فنُ ْحرـ عند ذاؾ ثواب قاؿ هللا تعاىل
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عنو ( إال الصوـ فإنو يل وأنا أجزي بو ) ،فجاىد تشاىد واغنم الوعد با٢تدى ..
عسى أف نكوف ٦تن قاؿ فيهم ( لنهدينهم سبلنا ) اللهم اىدنا فيمن ىديت.
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اخلاطرة الثانية عشر


( والصاحب با نب )
١تا كاف شهر رمضاف شهر اإلٯتاف واإلحساف أدرؾ اٟتري

على ا٠تَتات؛

الراغب ُب ا١تراتب العاليات؛ أف ٘تاـ الصياـ والقياـ وإحساهنما ( اإلحساف إىل اٞتار
) كيف ال؛ والرسوؿ الكرَل صلى هللا عليو وسلم ٮتربنا أف جربيل ما زاؿ يوصيو
باٞتار حىت ظن أنو سيجعل لو نصيبا من ا١تَتاث ؛ وُب الصحيحُت يقوؿ « :من كاف
يؤمن با﵁ واليوـ اآلخر فليكرـ جاره» وُب رواية «فليحسن إىل جاره» .
 و٘تاـ اإلحسا ُف إليو؛ دليل الفضل ،وبرىاف اإلٯتاف ،وعنواف الصدؽ ؛ ويكوف
كثَتا من زالتو ،وال سيّما إساء ًة
يغضي عن ىفواتو ،ويتلقى بالصف
ذلك بأف
ً
َ
فاحتماؿ أذى اٞتا ِر
معتذرا منها؛
ُ
صدرت من غَت قصد ،أو إساء ًة ندـ عليها ،وجاء ً
ومقابلةُ إساءتِو باإلحساف من أرفع األخبلؽ ،ولقد فقو السلف ىذا ا١تعٌت؛ حىت قاؿ
ِ
حسن اٞتوا ِر الصربُ على األذى .
حسن اٞتوار كف األذىُ ،
اٟتسن :ليس ُ
ترىب عليو األوائل ،ونشأ عليو أىل العلم والفضائل ،قاؿ
 ىذا فقو القلب الذي ّ
علي بن أيب طالب للعباس رضي هللا عنهما (ما بقي من ِ
اإلفضاؿ
كرـ إخوانكأ قاؿ
ُ
كيف ع ّد ترؾ أذى اٞتَتاف من الكرـ،
إىل اإلخوافُ ،
وترؾ أذى اٞتَتاف)  .فانظر َ
ولنتأمل حديث أيب ىريرة رضي هللا عنو قاؿ :قيل يا رسوؿ هللا إف فبلنةً تصلي الليل،
وتصوـ النهار ،إال أهنا تؤذي جَتاهنا بلساهنا ،قاؿ( :ال خَت فيها ىي ُب النار)  .وقيل
لو :إف فبلنةً تصلي ا١تكتوبة ،وتصوـ رمضاف ،وتتصدؽ باألثوارٔ وليس ٢تا شيء
غَته ،وال تؤذي جَتاهنا ،قاؿ( :ىي ُب اٞتنة) ،اللهم وفّر نصيبنا من ىذه األخبلؽ..
آمُت.
ٔ -وىي القطع الكبَتة من األق وىو اللنب اٞتامد .
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اخلاطرة الثالثة عشر
( وإن تعفو أقرب للتقوى )

 إنو درس العفو ،بذؿ ا١تسا٤تة ،كيف نتسع ١تن خالفنا ؛ كيف نتجاوز عمن أساء
إلينا ؛ ال ليعطينا أو يكرمنا بعطية ،ال لننتظر منو جزاء أو ىدية ،بل لنناؿ رضا الرب
تعاىل ؛ و٨تن ُب شهر العطايا اإل٢تية ،وا١تن الربانية ،لنكوف بعفونا أقرب إىل مرضاة
هللا تعاىل ( وإف تعفو أقرب للتقوى )
فن اإلعتذار !! وما لنا يثقل
فن األعذار وال ُ٨تكم ّ
 وأعود ألقوؿ  :ما بالنا ُ٨تكم ّ
على ألسنتا كلمات التجاوز وا١تسا٤تة ،وال نقبل اآلخر ونبطر اٟتق بنفوس جا٤تة!!
لعل ذلك لظننا أهنا مظهر من مظاىر الذؿ والسقوط؛ وصورة من صور ا١تهانة
وا٢تبوط ؛ وحقيقة األمر خبلؼ ذلك ؛ ففي العفو واالعتذار أبلغ ا٠تزي للشيطاف
وأشد القهر ،وأوض انتصار على النفس األمارة بالسوء بل ونيل عظيم األجر؛ أضف

إىل ذلك وعد هللا تعاىل لنا بالعزة والنصر؛ أخربنا عنو رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم
م ِ
قسماً عليو فقاؿ  ( :ثبلث أحلف عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه  :ما زاد هللا
ُ
عبداً بعفو إال عزا ) .
 إف شهر رمضاف جاء ٖتفةٌ لنا ؛ لنصح ا١تسار؛ ونراجع اٟتسابات؛ وننصب
ميزاف ا﵀اسبة ألنفسنا ؛ فرمضاف شهر الرب والصلة ،وشهر التعاطف وا١ترٛتة ،فالقلوب
تلُت لذكر هللا ،والنفوس تستجيب لداعي هللا ،فهو الفرصة الكبَتة لئلصبلح وا١تسا٤تة
مع األقارب واألرحاـ واٞتَتاف ،وإذا مل يكن رمضاف شهر ٣تاىدة اللعُت؛ و طلب
رضواف رب العا١تُت؛ فمىت يكوف ذلك أأ .

128

اخلاطرة الرابعة عشر
( وىو شهر ادلؤاساة )

 نتعلم من رمضاف كيف نواسي أىلنا ؛ كيف نواسي أرحامنا ؛ كيف نواسي
شهر الصفاء ،وموسم السخاء؛ وأواف النقاء ،فالنفوس ُب ىذا
جَتاننا؛ فرمضا ُف ُ
وؽ
{وَم ْن يُ َ
الشهر تقًتب من موالىا ،وتنبعث إىل ما يزكيها ويطهرىا من شحهاَ ،
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َف} وُب الصحيحُت عن ابن عباس -رضي هللا
ُش نَػ ْف ِس ِو فَأُولَئِ َ
أجود ما يكوف
أجود الناس ،وكاف َ
عنهما -قاؿ :كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم َ
رسوؿ هللا صلى هللا عليو
ُب رمضاف ،حُت يلقاه جربيل ُب كل ليلة ،فيدارسو القرآف ،فلَ ُ
وسلم أجود با٠تَت من الري ا١ترسلة  .ىكذا حاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ،وىكذا
ينبغي للمسلم أف يكوف ؛ والسيما وىو ُب شهر ا١تضاعفة للحسنات ؛ ُب شهر
وص َفو النيب صلى هللا عليو وسلم بأنو ( شهر ا١تؤاساة ) .
َ
 إنو حقاً شهر ( ا١تؤاساة ) اليت ىي دليل على الرٛتة ،والشعور باآلخرين ،كما أهنا
سبب لتيسَت األمور ،وتفريج الكربات ،وإعانة الرب -جل وعبل -فا﵁ ُب عوف العبد
أخ يل
أقضي
ما كاف العبد ُب عوف أخيو  ،عن اٟتسن رٛتو هللا قاؿ( :أل ْف
حاجة ٍ
َ
َ
أعتكف سنة) ؤ ،وقيل البن ا١تنكدر رٛتو هللا( :أي األعماؿ أحب
أحب إيل من أف
َ
إليكأ قاؿ :إدخاؿ السرور على ا١تؤمن ،وقيل :أي الدنيا أحب إليكأ قاؿ :اإلفضاؿ
على اإلخواف) .
 ما أحوجنا إىل أف نقيم حقائق الشهر الكرَل ؛ وذلك عندما نعلم أف رمضاف
أعلى وأٝتى وأرقى من أف يكوف شهر إمساؾ عن الطعاـ والشراب؛ أو أنو ٣ترد
سحور وإفطار؛ أو تبلوة قراف وصبلة ؛ إذا أدركنا أنو شهر التطهَت من األدراف ؛
وشهر العتق من النَتاف ؛ وشهر ٤تاسبة النفس ١تا مضى من الغفلة والعصياف ؛ وشهر
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تصحي ا١تسار إىل مراضي الرٛتن ؛ عند ىا نعلم ما ىو رمضاف أ وما ىو الصياـ أ
؛ وما معٌت قوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ( من أدرؾ رمضاف ومل يغفر لو أبعده هللا )
أعاذنا هللا من الطرد واٟترماف ،والبعد وا٠تسراف .
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اخلاطرة اخلامسة عشر
( فاقرأوا ما تيسر منو )

 إف أٙتن ٍ
ٟتظة ُب عمر ا١تؤمن تلك اليت يقضيها مع كتاب هللا تعاىل ،٭تملو ُب
يديو ،ويبصره بناظريو ،يقرأ آياتو ،ويتدبر تراكيبو ومفرداتو ،ويتأمل ما فيو من اآليات
والدالئل القوٯتة ،وما ٭تتويو من األلفاظ وا١تباٍل ا١تعجزة العظيمة ،ويأخذ العربة ٦تا فيو،
من قص األولُت واآلخرين ،وما أعد هللا للمؤمنُت ا١تتقُت من الفضل والثواب ،وما
ينتظر ا١تخالفُت واجملرمُت من أليم العقاب ،ولقد كاف من ىدي نبينا -صلوات هللا
وسبلمو عليو -أنو كاف يدارس جربيل القراف ُب أياـ رمضاف .
 وا١تتأمل حاؿ السلف الصاّب يظهر لو كيف كاف اىتمامهم ذذا الكتاب ،وشدة
تعلقهم بو ،فكانوا يقرؤونو ليبل وهنارا ،وكاف بعض السلف ٮتتم القرآف ُب ثبلث لياؿ،
وكاف األسود رٛتو هللا يقرأ القرآف ُب كل ليلتُت من رمضاف ،وكاف قتادة رٛتو هللا ٮتتمو
ُب كل سبع ليايل ،ونقل عن اإلماـ الشافعي رٛتو هللا أنو كاف ٮتتمو ُب رمضاف ُب كل
يوـ مرتُت ،وورد أف اإلماـ مالك بن أنس رٛتو هللا إذا دخل رمضاف ،ترؾ قراءة
اٟتديث و٣تالسة أىل العلم ،وأقبل على تبلوة القرآف من ا١تصحف.
 اقرأوا القراف فإنو يأٌب شفعياً ألصحابو يوـ القيامة ،شاىداً ٢تم يوـ ا٠تزي والندامة،
اٟترؼ بعشر حسنات  ،والعطايا من هللا متنوعات ،وقد قيل :من أراد أف يكلّم هللا
تنزلت السكينة
فليصل ،ومن أراد أف يكلمو هللا فليقرأ القراف ،لتكن قرآتنا كقراءة من ّ
ّ
عندما تبلوهتم ،وحضرت ا١تبلئكة منصتةً لسماع قراءهتم .اللهم اجعلنا من أىل القراف
الذين ىم أىل هللا وخاصتو.
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اخلاطرة السادسة عشر
ول َِّ
(لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
سنَةٌ )
اَّلل أ ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
 كاف من ىدي نبينا ا١تصطفى صلى هللا عليو وسلم أنو كاف يفطر على رطبات
قبل أف يصلي ،فإف مل تكن رطبات ،فعلى ٘ترات ،فإف مل تكن حسا حسوات من

ماء» أخرجو الًتمذي وغَته ،وقد كاف ا١تصطفى عليو الصبلة والسبلـ يكثر من أكلو،
بل إنو كاف غالب طعامو ،وحُت سئلت عائشة رضي هللا عنها عن طعامهم أخربت
أف أكثر ما ُب بيتهم ( األسوداف ) و٫تا  :التمر وا١تاء.
 وإ٪تا استحب شرعنا اإلفطار على التمر ١تا لو من الفوائد الكثَتة للجسم ؛ حيث
يذكر األطباء أف الرطب و التمور ٖتتوي على نسبة من الدىوف النباتية ،تكفي ١تعظم
مطالب اٞتسم ،وُب الوقت نفسو تسهم ُب خفض الوزف ،إذ تعُت الصائم على
سحب الدىوف ا١ت ًتاكمة من ٖتت اٞتلد وإحراقها لتوليد الطاقة .وال ننسى قصة والدة
ك ِِّت ْذ ِع النخلَةِ
مرَل لسيدنا عيسى عليهما السبلـ ؛ وقوؿ هللا تعاىل ٢تا{ :وى ِزي إِلَي ِ
ْ
َ ُّ ْ
تُساقِ ْ َعلَي ِ
ك ُرطَباً َجنِيّاً}؛ و ُب اٟتديث« :بيت ال ٘تر فيو ،جياع أىلو» .
ْ
َ
 وال يزاؿ التم ر أىم غذاء اإلنساف ،وفيو فوائد عديدة ،ومنافع كثَتة ،ال ٕتتمع ُب
األطعمة األخرى ،لذلك فإنو يوفر للصائم ما ٭تتاجو جسمو من حيوية ونشاط وقت
إفطاره ،فينبغي لكل صائم أف ٭ترص على ابتداء إفطاره على الرطب ،فإف مل ٬تد
فعلى التمر ،ليطبق سنة رسوؿ هللا ويتبع ىديو الشامل لكل شيء ،ومن ذلك ترغيبو
ِ ِ
ُس َوٌة َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َف
باإلفطار على الرطب أو التمر{ :لََق ْد َكا َف لَ ُك ْم ُِب َر ُسوؿ اّلل أ ْ
يػرجو اّلل والْيػوـ ِ
اآلخَر َوذَ َكَر اّللَ َكثَِتاً} .
َْ ُ َ َ َ ْ َ
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اخلاطرة السابعة عشر
( أنفاسك رأس مالك )

 الوقت كما يقاؿ ىو اٟتياة ،فهو وعاء لكل عمل  ،وظرؼ لكل نتاج نستثمره
آلخرتنا ،ومن ىنا قيل  :الدنيا مزرعة اآلخرة  ،فهو ْتق أغلى ما ٯتتلكو ا١تسلم ،وأٙتن
ثروة ينبغي أف ال يفرط ُب صرفها إال على وجهها و ُب مكاهنا ا١تناسب ،ولذا حاؿ
يعز عليو جداً أف يضيع شيء منها ببل نفع دين أو دنيا ،وعن
من عرؼ ىذه اٟتقائق ّ
ىؤالء الرجاؿ قاؿ القائل  ( :لقد أدركنا أقواماً كاف الواحد منهم ٓتيبلً بوقتو كبخلكم
اليوـ بأموالكم).
ٍ ب ما نبهنا عليو من اٟترص على األوقات ىو الذي ينبغي أف يكوف عليو ا١تسلم
طيلة حياتو ومدى عمرهّ ،أما ُب الليايل ا١تباركة واألياـ الفاضلة فينبغي أف يكوف
اٟترص أكرب ،واالىتماـ أكثر ،فقد كاف صاحب الرسالة وا١تبعوث بالداللة ٬تتهد ُب
العشرين األوىل من رمضاف اجتهاداً ال ٬تتهده ُب غَته من الشهور؛ ٍب إذا دخلت
العشر األواخر اجتهد فيها اجتهاداً مل ٬تتهده ُب العشرين األوىل ،وليس معٌت ىذا
إال التعليم ١تن اليعلم؛ والتفهيم ١تن ال يفهم.
 وأعود ألقوؿ  :احرص أيها ا١تسلم على اغتناـ أياـ الشهر الفضيل ولياليو؛ ورتب
أوقاتك فيو ،وليكن لكل ٍ
وقت وظيقة من وظائف ا٠تَت والعبادة وال تشتغل فيها ٔتا
اتفق كيف اتفق فبذلك تظهر بركة األوقات كما قاؿ حجة اإلسبلـ الغزايل  ،وقد قيل
مكتوب ُب صحف إبراىيم ا٠تليل عليو السبلـ ) على العاقل أف تكوف لو أربع
ساعات :ساعة يناجي فيها ربو ،وساعة ٭تاسب فيها نفسو ،وساعة يتفكر فيها ُب
صنع هللا ،وساعة ٮتلو فيها ٟتاجتو من ا١تطعم وا١تشرب ) .
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وأخَتاً  ..علينا أف ال نغفل عن النية الصاٟتة لتكوف أوقاتنا كلها طاعة ﵁
تعاىل ،إذ ال ٮتفى أف النية الصاٟتة يكوف ذا األمر ا١تباح طاعة ﵁ تعاىل ؛ ولنتذكر
قوؿ القائل:
فمن تفتو ساعةُ من عمره  ...تكن عليو حسرًة ُب قربه
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اخلاطرة الثامنة عشر
ِ
وصلك وصلتو )
( من

 رمضاف شهر الصلة والرٛتة ،وشهر التعاطف وا١ترٛتة ،فالقلوب تلُت لذكر هللا،
أعماال زاكيات ،وقربًا من
والنفوس تستجيب لداعي هللا ،فبل ترى من َجراء ذلك إال ً
رب األرض والسماوات؛ وىي من أحسن ا١تناسبات إلصبلح ذات البُت ،فتصفو
ّ
ويتنور القلب ،فما زاد هللا عبداً بعفو إال عزا ؛ وال تواضع أحد ﵁
وتقر العُت ّ
النفس ّ
إال كاف أرفع ٣تدا ،وعندىا نعيش أياـ رمضاف بطعم التعاطف واإلحساف ؛ وبذوؽ
الًتاحم واإلٯتاف ؛ عندىا نستشعر أف ( هللا عنا راض ) كيف ال و ىو الذي قاؿ لنا :
{واتػ ُقوا اّللَ ال ِذي تَ َساءَلُو َف بِِو َو ْاأل َْر َح َاـ} .
َ
 فإف قيل  :كيف تكوف صلتهم أ أجيب  :تكوف بزيارهتم ،وتَػ َفق ِد أحوا٢تم،
والسؤ ِاؿ عنهم ،و ِ
اإلىداء إليهم ،والتصدؽ على فقَتىم ،وتوق َِت كبَتىم ،ورٛتةِ
صغَتىم .وكما تكوف باستضافتهم ،وحسن استقبا٢تم وإعزازىم ،ومشاركتهم ُب
أفراحهم ،ومواساهتم ُب أتراحهم.وتكوف الصلة بالدعاء ٢تم ،واٟترص على نصحهم،
ودعوهتم إىل ا٠تَت ،وأمرىم با١تعروؼ ،وهنيهم عن ا١تنكر.
 أخَتاً أقوؿ  :ما أٚتل أياـ رمضاف ؛ وما أذى لياليو ؛ إذا عشناه متعرضُت لرٛتة

هللا؛ مستمطرين لفضل اإللو ؛ وذلك ال يكوف قطعاً مع وجود ا١توانع ؛ وإقامة القواطع
؛ وأعظمها (قطعي ة الرحم) اليت يتعدى خطرىا ؛ ويسري ضررىا ؛ من القاطع إىل من
حولو ؛ وإليو اإلشارة ْتديث النيب صلى هللا عليو وسلم" :ال تنزؿ الرٛتة على قوـ
فيهم قاطع رحم" ،اللهم اجعلنا مفاتي للخَت مغاليق للشر.
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اخلاطرة التاسعة عشر
( صوموا تصأوا )

 ( صوموا تصحوا )  ..ىكذا ُروي عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ؛ واٟتديث

وإف كاف ُب إسناده مقاؿ ؛ إال أف معناه صحي ؛ قد أكده الطب وأثبتتو التجربة ؛
ِ
الرطوبات الطارئةَ ،ويطهر األمعاءَ من فساد
حىت قاؿ األطباء ( :إف الصياـ ٭تفظ
السموـ اليت ٖتدثها البِطْنة ،و٭توؿ دوف كثرةِ الشحوـ اليت ٢تا خطرىا على القلب،
فهو كتضمَت ا٠تيل الذي يزيدىا قوةً على الكر والفر )  .وإذا قالت حذاـ فصدقوىا
 ..فإف القوؿ ما قالت حذاـ .
 على أف أثر الصياـ ليس ٤تصوراً ُب الصحة الظاىرة ؛ إذ قولو عليو الصبلة
والسبلـ ( :صوموا تصحوا ) مل يقيده بصحة اٞتسم بل أطلقها لتشمل ٚتيع أنواع
الصحة ّتميع معانيها ،ففيو صحةٌ بدنيةٌ حسيةٌ ،وفيو صحةٌ روحيةٌ معنويةٌ ،وفيو

صحةٌ فكريةٌ ذىنية .وبيانو ُب اآلٌب :
ٔ -الصحة البدنية تأٌب من كوف الصياـ يقضي على ا١تواد ا١تًتسبة ُب البدف ،ويطهر
األمعاءَ من فساد السموـ  ...إىل غَت ذلك ٦تا تقدـ نقلو عن اإلطباء .
ٕ -وأما الصحةُ ا١تعنويةُ فهي ُب أف الصوـ من أعظم ما تص بو القلوب ،وتزكو بو
األرواح.
حسن
ٖ -وأما الصحة الفكرية فتأٌب من أثر الصياـ الصحي  ،حيث ٭تصل بو
ُ
ِ
التدبر ُب أمر هللا وهنيو وحكمتو.وبذلك يص للصائم
التفكَت ،وسبلمةُ النظرة ،و ُ
تفكَتُه ،ويستنَت بنور ربو ،ويستجيب لنداءاتو ،و٭تقق طاعتو ،فيخرج من صيامو
بنفس جديدة ،وفكر ِّنَت ،يسلم بو من وصف البهيمية ،ويصعد ُب مراتب السعادة
درجات.
136

 إذاً ( :صوموا تصحوا ) إشعار بأف الصائم يناؿ صحة ُب حالو وذلك ٔتا ينالو من

ا٠تَت والعافية ُب جسمو ،وصحة ُب مالو ٔتا ينالو ُب رزقو من اٟتظ الوافر مع عظم
األجر ُب اآلخرة ،كما أف فيو صحة للعقل وذلك بالتهيئة للتدبر والفهم ،و صحة
للنفس وذلك ٔتا يكوف ٢تا من انكسارىا إىل رتبة ا١تؤمنُت ،والًتقي إىل مقاـ ا﵀سنُت،
ولذلك أٚتع أىل البصائر على أف مفتاح ا٢تدى والصحة (اٞتوع) ألف األعضاء إذا
اٞتسم.
وقوى
ْ
النفس ّ
وىنت ﵁ ّنور هللا َ
َ
القلب وصفى َ
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اخلاطرة العشرون
( لك األوىل وعليك الثانية )

 من فوائد الصوـ الكربى ؛ وٙتاره العظمى ؛ صوف ا١تسلم نفسو من آثار وأضرار
النظر ا١تسموـ الذي ىو من سهاـ إبليس ا١ترجوـ ؛ من تركو من ٥تافة هللا أبدلو إٯتانا
٬تد حبلوتو ُب قلبو ،وذوقا يدرؾ طعمو ُب باطنو ويسري إىل روحو ولبّو ،فأياـ رمضاف
األمارة ؛ ونقلها من مستنقع الرذيلة إىل حياض
ولياليو فرصة مناسبة جملاىدة النفس ّ
الطهارة ،وسوقها بزماـ التقوى إىل ٤تاب هللا ومراضيو ،ليناؿ بتزكيتها مقاـ الفبلح فيو،
فما أكرمهما من ر ٍ
تبة وما أحبلىا ( ،قد أفل من زكاىا * وقد خاب من دساىا ) .
القلب شهوتَو ،ومن أطلق
بصره أطلق ُ
 إف العُت مرآةُ القلب ،وإذا أطلق اإلنساف َ
وسبيل إىل الراحة والسبلمة؛ فإذا
بصره دامت حسرتُو ؛ وغض البصر أما ٌف من الفتنة،
ٌ
َ
العبد بصره غض القلب شهوتَو وإرادتو ؛ وصدؽ هللا إذ يقوؿ تعاىل{ :قُ ْل
غض ُ
ِ
لِْلمؤِمنُِت يػغضوا ِمن أَب ِ
ك أ َْزَكى َ٢تُ ْم} ؛ نعم أزكى لنفوسهم
ُْ َ َُ
وج ُه ْم ذَل َ
ْ َْ
صا ِرى ْم َوَْ٭ت َفظُوا فػُ ُر َ
؛ وأطهر لقلوذم ؛ وأنقى لبواطنهم وأسلم لدينهم.
ٍ ب يأٌب وعد هللا؛ ١تن جاىد ىواه؛ إذ يقوؿ هللا تعاىل ُب عبله ( :والذين جاىدوا
فينا لنهدينهم سبلنا ) ليناؿ بذلك أًبّ ا٢تداية؛ وترعاه كامل العناية؛ وليكن جزاء
اإلحساف باإلحساف؛ ولتعطى بامتثاؿ األمر ذوؽ إٯتاف؛ حدثنا عنو نبيّنا عن ربنا فقاؿ
(من تركها من ٥تافيت أبدلتو إٯتاناً ٬تد حبلوتو ُب قلبو )  ،وبذلك يكوف شكر نعمة
( العينُت ) اليت حرمها كثَت من الناس و٫تا حبيبتاف إىل اإلنساف وغاليتاف عنده .
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اخلاطرة احلادية والعشرون
( إذا دخلت العشر أحيا ليلو وأيقظ أىلو )

 العشر األواخر ىي أفضل أياـ ىذا الشهر الكرَل ،وصفها رسوؿ هللا صلى هللا
عليو وسل م بأهنا (أياـ العتق ) من النار ،ولذلك كاف عليو الصبلة والسبلـ يضاعف
فيها العبادات ،ويتقرب إىل ربو بأنواع الطاعات ،ال يفتأ يصلي أو يقرأ أو يذكر هللا
ُب كل األوقات ،وُب ىذا تقوؿ عائشة رضي هللا عنها" :كاف إذا دخلت العشر
األواخر من رمضاف ،أحيا ليلو ،وأيقظ أىلو ،وشد مئزره" .وقدٯتاً قالت اٟتكماء:
"من عرؼ ما يطلب؛ ىاف عليو ما يبذؿ".
 ىكذا كاف عليو الصبلة والسبلـ ،ٮت ىذه العشر بأعماؿ جليلة ،و ٣تاىدات
ثقيلة ،فهو بالنهار صائماً ،وُب ظلمة الليل قائما ،يدعو ربو تعاىل ويناجيو ،و يسألو
عز وجل ويناديو ،بل كاف ُب ىذه العشر ينقطع عن كل شواغل الدنيا وشهواهتا،
ويهجر مظاىر اٟتياة و ل ّذاهتا ،وإليو اإلشارة بقوؿ أنس رضي هللا عنو " :كاف رسوؿ
هللا صلى هللا عليو وسلم إذا دخلت العشر طوى فراشو ،واعتزؿ النساء"  ..فيا٢تا من
قوة و٫تة ،باعثها إدراؾ ا١تهمة ،والتحدث بالنعمة.
 و١تا ك اف وصف ا١تؤمن أنو ٭تب ألخيو ما ٭تبو لنفسو؛ كاف عليو الصبلة والسبلـ
ّ
٭تث أىلو على اغتناـ ىذه العشر واالجتهاد فيها ،ليدركوا نصيبهم من خَتاهتا وأسرار
لياليها،فقد ورد أنو كاف يطرؽ باب فاطمة وعلي رضي هللا عنهما ليبل ،ويقوؿ ٢تما:
"أال تقوماف فتصلياف" ،وكاف يوقظ عائشة بالليل إذا قضى هتجده وأراد أف يوتر .و
يؤخذ من ىذا استحباب إيقاظ أحد الزوجُت لآلخر ،واٟترص على ذلك١ ،تا فيو من
التعاوف على الرب؛ والتداعي إىل ا٠تَت؛ و اإلعانة على الطاعة ،ويتأكد ُب مثل ىذه
األياـ ا١تباركة ،وُب ا١توطأ أف عمر رضي هللا عنو كاف يصلي من الليل ما شاء هللا أف
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يصلي ،حىت إذا كاف نصف الليل ،أيقظ أىلو للصبلة ،يقوؿ ٢تم :الصبلة الصبلة،
ِ
اصطَِ ْرب َعلَْيػ َها} ،وأخرج الطرباٍل عن علي
{وأْ ُم ْر أ َْىلَ َ
ك بِالص َبلة َو ْ
ويتلو ىذه اآلية َ
رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم ( كاف يوقظ أىلو ُب العشر األواخر من
رمضاف وكل صغَت وكبَت يطيق الصبلة ) .اللهم أيقظنا من الغفبلت ،ووفقنا الغتناـ
شريف األوقات.
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اخلاطرة الثانية والعشرون
( من ُحرم خَتىا فقد ُحرم )

 إهنا ليلة العظمة والشرؼ ؛ و ليلة ا٠تَتات والتحف ؛ ليلة العتق والغفراف ؛ ليلة
ِ
ِ ِ
ِ
وح فِ َيها بِِإ ْذ ِف َرّذِِ ْم
نزوؿ القراف ؛{لَْيػلَةُ الْ َق ْدر َخْيػٌر م ْن أَلْف َش ْه ٍر تَػنَػزُؿ الْ َمبلئ َكةُ َوالر ُ
ِ
بلـ ِى َي َحىت َم ْطلَ ِع الْ َف ْج ِر} ؛ فيها مضاعفة أجر األعماؿ الصاٟتات،
م ْن ُك ِّل أ َْم ٍر َس ٌ
واستجابة الدعوات ،ليلة يكثر فيها عتق الرقاب ،ويتنامى ألىلها األجر والثواب ،كما
أهنا ليلة نزوؿ ا١تبلئكة بالربكات وا٠تَتات؛ وليلة السبلـ والنفحات{.سبلـ ىي َحىت
َمطل ِع الفج ِر} .
 ىنا نعرؼ معٌت ":من ُحرـ خَتىا فقد ُحرـ" ،إهنا الليلة كاف النيب صلى هللا عليو
وسلم يسهر الليايل من أجل إدراكها ،بل كاف صلى هللا عليو وسلم يعزؼ عن الدنيا،
ويعتكف ُب ا١تسجد ٖترياً ٢تذه الليلة ،فاعتكف العشر األوؿ طلباً ٢تا فأُوحي إيل  :إف

الذي تطلب أمامكٍ ،ب العشر الوسطى طلباً ٢تا ،فأُوحي إيل  :إف الذي تطلب
أمامكٍ ،ب قيل لو  :إهنا ُب العشر األواخر ،فكاف يعتكف ُب العشر األواخر.
 إهنا ليلة شريفة عظيمة ينبغي على ا١تسلم أف ٭ترص على التماسها ،وأف ٬تتهد ُب

وسرىا ،فإف هللا تعاىل أخفاىا حىت
ليايل العشر كلها عسى أف يوافقها فينالو من نورىا ّ
يضاعف ا١تؤمنوف عبادهتم ُب ىذه الليايل ا١تباركة ،وقد قاؿ كثَت من أىل العلم :إهنا
ليست ُب ليلة معينة ُب كل سنة ،بل تنتقل ُب ليايل شهر رمضاف إال أهنا ُب العشر
األواخر أرجى؛ وُب األوتار آكد .
ِ
ٍ
أعظم األٝتاء مع ليلة القد ِر
وأُخف ْ
يت الوسطى كساعة ٚتعة  ...كذا ُ
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اخلاطرة الثالثة والعشرون
( وأنتم عاكفون يف ادلساجد )

 ثبت ُب الصحيحُت عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ« :كاف النيب صلى هللا
دليل على أف
عليو وسلم يعتكف ُب العشر األواخر من رمضاف» ففي ىذا اٟتديث ٌ
اعتكاؼ العشر من سنة النيب صلى هللا عليو وسلم ،وىو طاعة وقربة تطلب ُب كل
العاـ إال أهنا تتأكد ُب ىذه العشر التماساً لليلة القدر وطلباً لعظيم األجر.

ُ
االعتكاؼ ظاىره لزوـ ا١تسجد وا١تكث فيو بنية التقرب إىل هللا ،و ّأما مقصودهُ
عكوؼ ِ
وٚتْعِيتُوُ عليو ،وا٠تلوةُ بو عز وجل ،وترؾ
وروحوُ فهو
ُ
القلب على هللا تعاىل َ
٤تل ٫توـ
ذكره وحبو ،و ُ
ا٠تلق واالشتغَ ُ
اإلقباؿ عليو ُب ِّ
اؿ با٠تالق وحده ؛ ْتيث يصَت ُ
ِ
ات كلها بذكره ،و
القلب وخطراتو؛ فيستويل عليو بد َ٢تا ،ويصَت ا٢تم كلو بو ،وا٠تطر ُ
ٖتصيل مراضيو غاية فكره.

س ا١تعتكف با﵁
 إذاً فثمرة االعتكاؼ اٟتقيقية اليت ال ينبغي أف نغفل عنها ىي أُنْ ُ
بدال عن أنسو با٠تلق؛ فإذا ذاؽ معٌت األنس با﵁ والقرب منو كاف ذلك ُع ّد ًة
تعاىل ً
ِ
مقصود
أنيس لَو ،وال ما يَػ ْفَر ُح بو سواه؛ فهذا
ُ
ألُنسو بو َ
يوـ الوحشة ُب القبور حُت ال َ
ِ
االعتكاؼ األعظم.اللهم ح ّققنا ذذه األذواؽ  ..وأسقنا من كأسها.
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اخلاطرة الرابعة والعشرون
( اللهم إنك حتب العفو فاعفو عنا )

 ما أحسن أف نطرؽ باب الكرَل  -سبحانو وتعاىل  -فإنو ٭تب من سألو ورجاه ؛
ويفرح بدعاء عبده إذا أّبّ عليو وناداه ؛ و ىو الذي ٬تيب دعوة ا١تضطر إذا دعاه ؛
كيف ال ؛ وىو القائل سبحانو وتعاىل ( :وإذا سألك عبادي عٍت فإٍل قريب أجيب
دعوة الداع إذا ِ
دعاف ) كما أنو تعاىل وعد باإلجابة فقاؿ ( ادعوٍل استجب لكم )
؛ وأما ُب شهر رمضاف فاالستجابة أرجى ؛ والقبوؿ أوىل ؛ ففي اٟتديث ( شهر خَت
وبركة ؛ يغشاكم هللا فيو فينزؿ رٛتتو و٭ت ا٠تطايا ويستجيب الدعاء ) .
 إهنا ىي ليايل اٞتد والتشمَت ؛ ومواسم ا٠تَت الكثَت ؛ فلتكن ألستنا الىجةً
بالدعاء ؛ وأك ّفنا ٦تدوة إىل السماء ؛ ولنكثر أف نقوؿ ،كما علّمنا الرسوؿ  ( :اللهم
إنك عفو ٖتب العفو فاعفو عنا ) فهي دعوة نبوية ،اختارىا لنا خَت الربية ؛ إذ قالت

افقت ليلةَ القدر ما أقوؿأ قاؿ :قويل:
عائشة رضي هللا عنها " :يا رسوؿ هللا ،إف و ُ
عٍت".
اللهم إنك ٌّ
عفو ٖتب العفو ُ
فاعف ِّ

طمعوا ،فما أمرنا بسؤاؿ
خضعوا ،و١تا ٝتع ا١تذنبوف بعفوه ُ
١ تا عرؼ العارفوف ّتبللو ُ

"العفو" ُب ليلة القدر بعد االجتهاد ُب األعماؿ؛ واغتناـ األياـ واللياؿ؛ إال لنعلم أننا
حىت مع شدة االجتهاد مقصروف؛ ولنقوؿ بقلوب خاشعة وألسنة خاضعة :سبحانك
ال ٨تصي ثناء عليك وىكذا كاف العارفوف ٬تتهدوف ُب األعماؿ الصاٟتةٍ ،ب ال يروف
ألنفسهم ال حاالً وال مقاماً ،فَتجعوف إىل سؤاؿ العفو ،كحاؿ ا١تذنب ا١تعًتؼ .كاف
من دعاء ِّ
فاعف عنا ).
مطر ُ
ؼ ( :اللهم ارض عنّا ،فإف مل ترض عنّاُ ،
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اخلاطرة اخلامسة والعشرون
( وإمنا لكل امرئ ما نوى )

 يؤكد نبينا صلى هللا عليو وسلم على قضية اإلخبلص ُب العمل الصاّب؛ ألنو
الكسوة الباطنة لو ،وُب شأف صياـ رمضاف وقيامو يقوؿ( :من صاـ رمضاف وقامو
تصديقا بوعد هللا بالثواب
إٯتاناً واحتساباً ُغفر لو ما تقدـ من ذنبو )" ،إٯتانًا" أي :
ً
عليو ،و "احتسابًا" :أي طلبًا لؤلجر ،ال لقصد آخر من رياء و٨توه ؛ إذ أساس
ِ
العمل
امتثاؿ أم ِر هللا عز وجل ؛ فبل ٯتازج
اإلخبلص أف يكوف
الباعث على العمل َ
ُ
َ
شائبةٌ من شوائب إرادة النفس وال طلب التزين ُب قلوب ا٠تلق ،أو طلب ِ
مدحهم
ُ
ُ
ا٢ترب من ذمهم  ،أو غَتُ ذلك من العلل والشوائب اليت ٬تمعها إرادةُ ما سوى هللا
و ُ

ُب العمل؛ فهذا ىو مدار اإلخبلص فافهم؛ ( وإ٪تا لكل امرء مانوى ) .
 إخبلص الدين ﵁ الذي ال يقبل هللا سواه ،وىو الذي بعث بو األولُت واآلخرين

من الرسل ،وأنزؿ بو ٚتيع الكتب ،واتفق عليو أئمة أىل اإلٯتاف ،وىو خبلصة الدعوة
النبوية ،قاؿ هللا ُب حق سيدنا يوسف عليو السبلـ َ { :ك َذلِ ِ
ص ِر َ
َ
ك لنَ ْ
ؼ َعْنوُ السوءَ
ِ ِ ِ
ِ
ُت} فا﵁ يصرؼ عن عبده ما يسوؤه من ا١تيل إىل
َوالْ َف ْح َشاءَ إِنوُ م ْن عبَادنَا الْ ُم ْخلَص َ
الصور ا﵀رمة ،والتعلق ذا ،ويصرؼ عنو الفحشاء بإخبلصو ( هلل ) و٢تذا يكوف قبل

أف يذوؽ حبلوة العبودية ﵁ ،واإلخبلص لو ْتيث تغلبو نفسو على إتباع ىواىا؛ فإذا
ذاؽ طعم اإلخبلص ،وقوي قلبو انقهر ببل عبلج .
عظيما ُب تربية النفوس على فضيلة اإلخبلص ،وأال يُراعى
أثرا ً
 ىذا وإف للصياـ ً

ُب األعماؿ غَتُ وجو هللا-جل وعبل -ذلكم أف الصائم يصوـ إٯتانًا واحتسابًاُ ،مؤثراً
ربو على طعامو وشرابو ،وشهوتو و٤تابّو ،وأي ٍ
أعظم من ىذا
درس ُب اإلخبلص
ُ
الدرسأ وإليو ١ت اٟتديث القدسي( :يدع طعامو وشرابو ،وشهوتو من أجلي)؛ فتأمل
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قولو "من أجلي" ففيو التنبيو على السبب الذي بو يستحق الصائم تلك ا٠تصوصية،
وىو اإلخبلص ا٠تاص بو ،إذ أنك ١تا كنت لو كاف لك فقاؿ ( الصوـ يل ) ،اللهم
ّ
علّمنا ما جهلنا.
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اخلاطرة السادسة والعشرون
( وتوبوا إىل مجيعاً أيها ادلؤمنون )

 خا٘تة الشهر ( توبة نصوح ) فا١تسلم ُب ىذه اٟتياة معرض للوقوع ُب ا١تخالفات،
وارتكاب الذنوب والسيئات ،وكثرة التقصَت وا٢تفوات ،وىذا أمر ال يكاد ٮتلو منو
أحد ،ولذلك شرع االستغفار والتوبة من الذنوب ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ" :والذي
نفس ي بيده لو مل تذنبوا لذىب هللا بكم وٞتاء بقوـ يذنبوف فيستغفروف هللا تعاىل
فيغفر ٢تم" رواه مسلم  .فا١تسلم إذا ذ ّكر تذ ّكر ،وإذا وعظ اتعظ ،ومل يصر على ذنوبو
ومعاصيو ،السيما وىو ُب ىذا الشهر العظيم ،فإنو إف مل يُغفر لو ُب رمضاف فمىت
يُغفر لوأ

 لتكن توبتك على وصف الندـ وا٠تضوع ،نصوحاً ال نقض فيها وال رجوع؛ ٦تتثبلً
ِ
ِ
صوحاً َع َسى َرب ُك ْم أَ ْف
ين َآمنُوا تُوبُوا إِ َىل اّلل تَػ ْوبَةً نَ ُ
ألمر هللا إذ قاؿ { :يَا أَيػ َها الذ َ
ي َك ِّفر عْن ُكم سيِئاتِ ُكم وي ْد ِخلَ ُكم جن ٍ
ات َْٕت ِري ِم ْن َْٖتتِ َها األَنْػ َه ُار} سبحانو عز وجل
ْ َ
ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ
يبس يده بالليل ليتوب مسيء النهار ،ويبس يده بالنهار ليتوب مسيء الليل،
حىت تطلع الشمس من مغرذا" ،رواه مسلم .فأكرـ بو تعاىل من رب لطيف بعباده،
عفو رحيم ٓتلقو ،وصف التائب بأنو حبيب هللا ،وجعلو كمن ال ذنب لو فتعاىل ُب
عبله.
اصدؽ ُب التوب ة وأكثر من االستغفار وأنت ٗتتم شهرؾ ،فإنك ال تدري لعلك
ُ 

ٗتتم عمرؾ ،فطوىب ١تن وجد ُب صحيفتو استغفاراً كثَتاً ،و فوزاً ١تن كاف بذنوبو خبَتاً
بصَتاً ،فتب إىل موالؾ يا إنساف  ،من قبل أف يفوتك األواف ،فأنت ُب خا٘تة شهر
الغفراف ،عسى أف تفوز برضا الرٛتن ،وتسعد سعادة أبدية ُب نعيم اٞتناف.
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اخلاطرة السابعة والعشرون
( الصيام معلق بُت السماء واألرو )

 فرض رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم زكاة الفطر صاعا من ٘تر أو صاعا من شعَت
على العبد واٟتر ،والذكر واألنثى ،والصغَت والكبَت من ا١تسلمُت ؛ لتكوف ختاـ شهرنا
؛ و٘تاـ صيامنا؛ ولتكوف شكرا ﵁ تعاىل على ما أنعم بو علينا من نعمة الصياـ والقياـ
؛ فعلينا أف ال نتساىل بأمرىا و ال نتأخر عن أدائها؛ ففي اٟتديث (صياـ رمضاف
معلق بُت السماء واألرض ال يرفع إال بصدقة الفطر ).
 واٟتكمة من فرضيتها أهنا زكاة لنفس ا١تؤمن ،وتطهَت ٢تا١ ،تا قد يكوف علق ذا من
آثار اللغو والرفث خبلؿ أياـ صياـ الشهر ،وُب الوقت نفسو تتجلى فيها مظاىر
الًتاب بُت أفراد اجملتمع ا١تسلم ،إذ يعطف األغنياء على الفقراء ،فيوزعوف زكاهتم على
ا١تساكُت وا﵀تاجُت ٦تا يضفي نوعا من التآلف داخل اجملتمع اإلسبلميٍ ،ب ىي ٘تن
ىؤالء ا﵀تاجُت فرصة ١تشاركة بقية إخواهنم ا١تسلمُت أفراح عيد الفطر وذجتو،
فيتبادلوف مع جَتاهنم وأصدقائهم وأقربائهم التهنئة ذذا العيد السعيد.
 ىذه اٟتِكم كلها أشار إليها حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ" :فرض
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم زكاة الفطر ،طهرة للصائم من اللغو والرث ،وطعمة
للمساكُت ،فمن أداىا قبل الصبلة فهي زكاة مقبولة ،ومن أداىا بعد الصبلة فهي
صدقة من الصدقات" فما أعظم تشريعات ىذا الدين فهو مل يرض لغٍت أف يفرح
بعيد ؛ وال لثري أف يهنأ ٔتزيد؛ حىت يشعر بإخوانو الذين يعانوف من جوع األكباد ؛
ري األجساد ؛ إذ ( ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو ) .
ُ
وع ّ
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اخلاطرة الثامنة والعشرون
( ولتكملوا العدة )

 ىاىو شهر رمضاف الذي كنا قد استقبلناه ،وفرحنا ٔتقدمو ،يوشك أف يودعنا،
عما قريب عنا ،ليكوف غداً شاىدا لنا أو علينا ،فمن قدـ فيو صاٟتا ،ووفق
ويرحل ّ
أهنض ٫تّتو فكاف
لعمل ا٠تَت فليحمد هللا تعاىل ،وليشكره أف وفقو لصاّب األعماؿ ،و َ
منو اإلقباؿ ،فبل حوؿ وال قوة إال با﵁ ،وال توفيق ٠تَت أو طاعة إال ٔتعونة هللا،
وليسأؿ هللا تعاىل الثبات على ىذا السبيل ،ولزومو بصدؽ إىل ساعة الرحيل .
أجل ..وسوس لو الشيطاف ،ومؤل
 و ّأما الذي أساء ّ
وفرط وضيّع و ّ
وقصر وأ٫تل؛ ّ
قلبو بالغفلة والبهتاف ،فليعد إىل خالقو ،وليتب إىل مواله ،وليستغفره تعاىل ،فإف هللا
تعاىل غفور رحيم ،يفرح بتوبة عبده ،ويقبلها إذا كانت صادقة ،مع عزـ على
االستمرار على الطاعة ،وندـ على التفري واإلضاعة .وليغتنم ما بقي من أوقات

عمره ،وليتدارؾ ما بقي من أياـ شهره ،عسى أف يكوف فيو من العتقاء من النار ،فقد
قاؿ صلى هللا عليو وسلم" :ويغفر ٢تم ُب آخر ليلة ،قالوا :يا رسوؿ هللا ،أىي ليلة
القدرأ قاؿ" :ال" ،ولكن العامل إ٪تا يُوَب أجره إذا قضى عملو" .اٟتديث رواه
البيهقي .
تصرمت ،كأهنا طرفة عُت ،أو ومضة برؽ ،فاختم
 أياـ رمضاف قد انقضت ،ولياليو ّ
ِ
ِ ِ
شهرؾ باالستغفار فإنو ختاـ األعماؿ الصاٟتة{،أَفَبل يَػتُوبُو َف إ َىل اّلل َويَ ْستَػ ْغف ُرونَوُ َواّللُ
َغ ُف ِ
يم} يبس يده بالليل ليتوب مسيء النهار ،ويبس يده بالنهار ليتوب
ٌ
ور َرح ٌ
مسيء الليل ،واستقبل عيدؾ بالتكبَت وقل :هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب  ،لتعلم أنو
تعاىل أكرب من ىواؾ ودنياؾ  ،وأكرب من كل ما ُب األرض والسماء.
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اخلاطرة التاسعة والعشرون
( لتعلم اليهود أن يف ديننا فسأة )

 عن أنس رضي هللا عنو قاؿ" :قدـ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ا١تدينة ،و٢تم
يوماف يلعبوف فيهما ،فقاؿ" :ماىذ اف اليوماف"أ قالوا :يا رسوؿ هللا ،كنا نلعب فيهما
باٞتاىلية ،فقاؿ صلى هللا عليو وسلم" :قد أبدلكم هللا خَتا منهما يوـ األضحى ويوـ
الفطر" رواه أبو داودُ .ب كل عاـ ٭تتفل ا١تسلموف ُب مشارؽ واألرض ومغارذا بعيد
الفطر ،وىو يوـ يفرحوف فيو ،يشكروف هللا تعاىل أف من عليهم بأداء فريضة من أعظم
وسهل عليهم إ٘تامو وقيامو ،يُظهر
فرائض اإلسبلـ ،ىي صياـ شهر رمضافّ ،
ا١تسلموف فيو البهجة والسرور ،والفرح واٟتبور ،ويهنئ بعضهم بعضا ،ويتبادلوف
الزيارات بُت األىل واإلخواف واألصدقاء.
 وتشرع فيو صبلة العيد؛ ويستحب الغسل وأف يلبس من ثيابو اٞتديد ،و يتنظف
ويتجمل ويتطيب بأحسن رائحة ،وال يغفل ُب ٚتيع ذلك عن النية الصاٟتة ،ويأكل
قبل خروجو ٘ترات وتراً ،ويؤدي الصبلة ٓتشوع وحضور قلب ،ويرجو هللا تعاىل أف
يغفر ذنوبو ،فقد ورد أنو إذا كاف يوـ عيد الفطر ،وقفت ا١تبلئكة على أبواب الطرؽ
ينادوف :اغدوا يا معشر ا١تسلمُت إىل رب كرَل ،يعطي اٞتزيل ويعفو عن الذنب
العظيم ،فإذا برزوا إىل مصبلىم ،قاؿ هللا تعاىل ١تبلئكتو :يا مبلئكيت ما جزاء األجَت
إذا عمل عملوأ فيقولوف :إ٢تنا وسيدنا جزاؤه أف توفيو أجره ،فيقوؿ :أشهدكم أٍل قد
جعلت ثواذم من صيامهم شهر رمضاف وقيامهم رضاي ومغفرٌب ،انصرفوا مغفورا
لكم) رواه البيهقي .قاؿ مورؽ العجلي" :فينصرؼ أقواـ من مصلى العيد وقد خرجوا
من ذنوذم كيوـ ولدهتم أمهاهتم".
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 إف العيد ٤تطة تذ ّكر ،٭تاسب العبد فيها نفسو ،ويدقق ُب أعمالو ،ويصطل مع

خالقو ،كما أنو فرصة سا٨تة لتصفية القلوب ،وتقوية العبلقات ،والصف عن ا٢تفوات
والزالت ،واستبلؿ الشحناء والسخيمة من النفوس ،وبدء صفحة جديدة بيضاء ُب
العبلقات األخوية ،والرواب األسرية ،وإظهار التواد والتآلف والًتاحم بُت ٚتيع أفراد
اجملتمع ا١تسلم ؛ كما أ هنا أياـ الفرح واللهو ا١تباح ( إف لكل قوـ عيد وىذا عيدنا ) و
( لتعلم اليهود أف ُب ديننا فسحة) ؛ وُب شريعتنا سعة ؛ فمن الذي يروـ تضييق

الواسع ؛ وٖتجَت السعة أ .
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اخلاطرة الثالثون
قل )
( أدومها وإن ّ

 إف عباد هللا الصاٟتُت ،وأولياءه ا١تخبتُت ،ال يزيدىم مرور ا١تواسم الفاضلة ،إال قربا
من رذم ،ومضاعفة ألعما٢تم ،ألهنم مداوموف على عمل الصاٟتاتُ ،ب ٚتيع األزمنة
واألوقات ،وُب سائر الليايل واألياـ ،قد استوت عندىم شهور العاـ ،أياـ عمرىم كلها
رمضاف وليايل دىرىم ٚتيعها ليايل قدر ،فهم متعلقوف على الدواـ ٓتالقهم ،ال ٬تدوف
اللذة إال ُب مناجاتو وذكره ،وال الراحة إال بدعائو وشكره{ ،تَػَر ُاى ْم ُركعاً ُسجداً
وى ِهم ِمن أَثَِر السج ِ
ِ
ضبلً ِمن اّللِ وِر ْ ِ
ود} قد غرس هللا ُب
يم ُ
ُ
اى ْم ُِب ُو ُج ْ ْ
ض َواناً س َ
يَػْبتَػغُو َف فَ ْ َ َ
قلوذم حب الطاعة ،وعمر ألسنتهم بالذكر كل ساعة ،فهم يؤمنوف بأف العمل ال
ك
ك َحىت يَأْتِيَ َ
{و ْاعبُ ْد َرب َ
ينقضي إال بانتهاء األجل ،متذكرين دائماً قولو عز وجلَ :
ِ
ُت} .
الْيَق ُ
الفار ) أي  :كالذي يفر من القتاؿ ُب
 ورد أف ( الصائم بعد رمضاف
كالكار بعد ّ
ّ
سبيل هللاٍ ،ب يعود إليو ،وذلك ألف بعض الناس ذوي النفوس الضعيفة وا٢تمم الدنيئة،
يفرح بانقضاء شهر الصياـ ،إذ ىو يشعر بثقل شهر رمضاف عليو ،وٯتل من أيامو
ولياليو ،ويرى أنو طويل عليو ،قد حاؿ دوف تنفيذ شهواتو ورغباتو ،فإذا انقضى عاد
إىل التسويف والبطاالت ،وارتكاب الذنوب وا١تخالفات ،وقد سئل أحد الصاٟتُت:
عن قوـ يتعبدوف و٬تتهدوف ُب رمضاف ،فإذا انقضى تركوا العبادة ،فقاؿ ( :بئس القوـ
ال يعرفوف ﵁ حقا إال ُب شهر رمضاف ).
 اشك ِر هللا تعاىل على نعمة التوفيق للصياـ ،حيث أعانك على إ٘تاـ شهر رمضاف
وقيامو ،فإف من ٚتلة شكر العبد لربو أف يصوـ لو شكرا بعد رمضاف ،وقد كاف بعض
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السلف إذا وفق لقياـ ليلة من الليايل ،أصب هنارىا صائما ،و٬تعل ىذا الصياـ شكراً
﵁ تعاىل ،فيا ﵁ من ىذه ا٢تمة العالية ،والنفوس العظيمة السامية ،إهنا تردد دائما:
إذا أنت مل تزدد على كل نعمة ١ ...توليكها شكرا فلست بشاكر
قاؿ بعض العلماء" :كل نعمة على العبد من هللا ُب دين أو دنيا ،٭تتاج إىل شكر
عليهاٍ ،ب إف التوفيق للشكر نعمة أخرى ٖتتاج إىل شكر ثافٍ ،ب التوفيق للشكر الثاٍل
نعمة أخرى ٖتتاج إىل شكر آخر ،وىكذا أبدا ،فبل يقدر العبد على القياـ بشكر النعم إال

باالعًتاؼ بالعجز عنو ،كما قيل:
إذا كاف شكري نعمة هللا نعمة  ...علي لو ُب مثلها ٬تب الش ػػكر
فكيف بلوغ الشكر إال بفضلو  ...وإف طالت األياـ واتصل العمر
ٍ
مر
اللهم اجعلنا من الشاكرين ،ا١تتحققُت ْتقيقة الشكر على كل حاؿُ ،ب ماؿ وحاؿّ ،
وحاؿٍ ،
ماض وحاؿ ،آمُت.
يسر هللا مجعو؛ وأعان على ترتيبو ،وصلى هللا على سيدنا زلمد وعلى آلو وصأبو
ىذا ما ّ
واحلمد هلل رب العادلُت
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الرسالة الرابعة

ِ
كشف الغطا
ُ
عمن بعض ما يقع ُب شهر رمضاف

من األوخطاء
ٚتع وترتيب
سقاؼ بن علي العيدروس
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ادلقدمة
وحث ا١تسلم على
اٟتمد ﵁ أمر بالتفقو ُب الدين و معرفة أحكامو البديعة؛ ّ
حضور ٣تالس العلم وأحكاـ الشريعة؛ وأخربنا بأهنا الدروع الواقية واٟتصوف ا١تنيعة؛
واٟتافظة لو من مساخ هللا والوقوع ُب األفعاؿ ا١تذمومة الشنيعة؛ أٛتده تعاىل على
نعمو ا١تتكاثرة الوسيعة؛ وأشكره شكراً يدفع بو عنا األذايا والببليا وسائر األمور
الفظيعة ،والصبلة والسبلـ على نبيو ا١تخصوص بالشرؼ والدرجة الرفيعة؛ سيدنا
ٍ
ٚتيعو  ،صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وتبيعو .
٤تمد ا١تُكْرـ ٓتصاؿ ا٠تَت َ
أما بعد:
فإف شهر رمضاف شهر اٞتد واالجتهاد ،واإلقباؿ على موائد ا٠تَت وتنوير الفؤاد،
فهو سوؽ ا١تتاجرة وا١تراْتة ،وموسم ا٢تمة ُب األعماؿ الصاٟتة  ،ومع ما فيو من
ا٠تَتات  ،وما أودع هللا فيو من الربكات ،إال أف من الناس من مل يعرؼ قدره ا١تنيف؛
وفضلو الشريف؛ فتجد عند البعض من ا١تسلمُت من اإلعراض والتقصَت؛ والتكاسل
عن الطاعة والتأخَت؛ وكثَت من التخاذؿ واإلبطاء ،إىل غَت ذلك من التهاوف
واألخطاء ،فرأيت  -وأنا ا١تقصر ا١تخطيء اٞتاٍل -أف أنبو نفسي ومن شأنو شأٍل،
إىل ٚتلة من مظاىر القصور ،والغفلة عن فضل سيد الشهور  ،فكتبت ُب ىذه
الرسالة بعض ما حضرٍل من األخطاء ُب عجل؛ سائبلً ا١توىل تعاىل اإلخبلص ُب
العمل؛ وأف يوفقٍت ١تا ٭تبو ويرضاه عز وجل ؛عسى أف أكوف ذذه الرسالة قد شاركت
ُب نشر التعليم ،وتصحي ا٠تطأ ُب بعض ا١تفاىيم.
كتبت ُب ىذه السطور؛ وأف يث ّقل بو ميزاف حسناٌب
أسأؿ تعاىل أف ينفعٍت ٔتا ُ
يوـ النشور ،وأف ٬تعلو خالصاً لوجهو الكرَل وسبباً ُب نيل ثوابو العظيم ،وىذا أواف
الشروع ُب ا١تقصود ومن هللا أستمد العوف والتسديد وىو حسيب ونعم الوكيل .
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األول :ترؾ صياـ شهر رمضاف؛ من غَت عذر شرعي ؛ وىذا من كبائر اآلثاـ
والذنوب العظاـ ؛ ا١توجبة لصاحبها العذاب وا٠تزي واالنتقاـ ؛ كما قيل(: )1

ومن ترؾ الصوـ فيو فقد ىدـ ركن دينو وحاز ا١تبلـ
وباعده هللا من كل خػَت وٮتشى عليو من االنتقاـ
قاؿ العبلمة ابن حجر ا٢تيتمي ُب كتابو الزواجر ( :الكبَتة األربعوف واٟتادية
واألربعوف بعد ا١تائة ترؾ صوـ يوـ من أياـ رمضاف ،واإلفطار فيو ّتماع أو غَته بغَت

عذر من ٨تو مرض أو سفر) اىػ (ٍ )2ب ساؽ ا٢تيتمي أحاديث تدؿ على أف ذلك من
الكبائر منها  :ما أخرجو أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي هللا عنهما رفعو
إىل النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( :عرى اإلسبلـ وقواعد الدين ثبلثة عليهن ابتٍت
اإلسبلـ من ترؾ واحدة منهن فهو ذا كافر حبلؿ الدـ :شهادة أف ال إلو إال هللا
والصبلة ا١تكتوبة وصوـ رمضاف ) وُب رواية ( :من ترؾ منهن واحدة فهو با﵁ كافر
وال يقبل منو صرؼ وال عدؿ وقد حل دمو ومالو )

()3

الثاين :إفطار يوـ من أياـ رمضاف بغَت عذر شرعي؛ وىو ٤ترـ بالغ التحرَل ،إذ ىو ١تا
فيو من انتهاؾ ٟترمة الشهر العظيم؛ ويشهد لتحرٯتو أحاديث منها ما رواه أصحاب
السنن عنو صلى هللا عليو وسلم قاؿ  ( :من أفطر يوماً من رمضاف من غَت رخصة
وال مرض مل يقضو صوـ الدىر كلو وإف صامو )( ،)4وُب ىذا اٟتديث أبلغ الوعيد

(ٔ) من قصيدة لئلماـ أٛتد بن زين اٟتبشي مطلعها :
سبلـ بنشر وعنرب يفوح على شهر يُعرؼ بشر الصياـ

(ٕ) الزواجر عن اقًتاؼ الكبائر ٖٕٖ/ٔ :؛ لئلماـ الفقيو ابن حجر أٛتد بن ٤تمد ا٢تيتمي ٍب ا١تكي .
(ٖ) رواه أبو يعلى ُب مسنده بسند حسن .
(ٗ) اٟتػػديث رواه الًتمػػذي واللفػػظ لػػو وأبػػو داود والنسػػائي وابػػن ماجػػو وابػػن خزٯتػػة ُب صػػحيحو والبيهقػػي ،وقػػد
علّقو البخاري ُب صحيحو غَت ٣تزوـ بو.
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الشديد والزجر األكيد ؛ ١تن يفطر ولو يوماً واحداً من أياـ شهر رمضاف بغَت عذر؛
ٍ
استخفاؼ بشريعة رب العا١تُت؛ و
إذ فعلو ىذا ينىبء عن استهانتو ْترمات الدين؛ و
قد أخذ بظاىر ىذا ا٠ترب علي وابن مسعود  -رضي هللا عنهما  ،-فقاال " :إف من
أفطر يوما من رمضاف ال يقضيو صوـ الدىر " ،وقاؿ سعيد بن ا١تسيب٬ :تب ُب كل
يوـ ثبلثوف يوما ،وقاؿ ربيعة شيخ مالك رضي هللا عنهما ٬ :تب ُب كل يوـ اثنا عشر
يوما .قاؿ ابن حجر ا٢تيتمي  ( :والذي عليو أكثر العلماء أنو ٬تزئ عن اليوـ يوـ ولو
أقصر منو لظاىر قولو تعاىل{ :فعدة من أياـ أخر} [البقرة.)1() ]ٔٛٗ :

الثالث :خطأ فادح؛ وخسراف واض ؛ تفويت ليلة النظرات؛ والعطايا الوافرات؛ الليلة

األوىل من رمضاف؛ وما أدراؾ ما الليلة األوىل!! عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما
ُعطيت أميت ُب شهر رمضاف ٜتساً مل
أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ  ( :أ ْ
عطهن نيب قبلي ) ٍب بدأ يع ّددىا صلى هللا عليو وسلم ويقوؿ( :إذا كاف أوؿ ليلة من
يُ ّ
شهر رمضاف نظر هللا عز وجل إليهم ومن نظر هللا إليو مل يعذبو أبداً )

()2

وُب ىذا أوض بياف؛ وأًب برىاف؛ على شرؼ ىذه الليلة ومزيد فضلها ؛
فاالىتماـ ذا والتعرض ٠تَتىا دليل على كماؿ االستعداد لكل الشهر ؛ عن أنس بن
مالك رضي هللا عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم  ( :سبحاف هللا ماذا
استقبلكمأ وماذا تستقبلوفأ ) قا٢تا ثبلثا ؛ فقاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي هللا عنو :
أوحي نزؿأ أو عدو حضرأ فقاؿ صلى هللا عليو وسلم  ( :إف هللا يغفر ُب أوؿ ليلة

(ٔ) الزواجر البن حجر ؛ ا١توضع السابق .
(ٕ) رواه البيهقي  ،قاؿ اٟتافظ ا١تنذري ُب الًتغيب والًتىيب ٕ : ٘ٙ/وإسناده مقارب .
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من شهر رمضاف لكل أىل ىذه القبلة )( ،)1إذف فشأف اٟتري

على الكماؿ؛

والراغب ُب ا١تراتب العواؿ؛ أف يستقبل الشهر بأحسن استقباؿ ،ليناؿ جزيل ما فيو
من الفضل والنواؿ.
الرابع :ومن األخطاء اليت تدؿ على جهل باألحكاـ الشرعية وا١تسائل الفقهية ؛ ترؾ

بعض الصائمُت -إف مل نقل الكثَت منهم -لنية الصياـ وتبييتها لكل ليلة ؛ فقد ثبت
ُب األحاديث الصحيحة وجوب النية لكل يوـ من أياـ رمضاف وأف تكوف مبيتةً من
الليل ؛ فعن حفصة رضي هللا عنها أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( :من مل يبيت
الصياـ من الليل ،فبل صياـ لو ) وُب رواية عن عائشة أف النيب صلى هللا عليو وسلم
قاؿ ( :من مل يبيت الصياـ قبل طلوع الفجر فبل صياـ لو ) (.)2

ٍب إف من يقع ُب ىذا ا٠تطأ التبس عليو األمر حيث خل بُت قضيتُت :
األوىل  :وجوب النية لكل ليلة ؛ والثانية  :التلفظ بنية الصوـ ؛ فظن أف األمرين ال
يشرعاف فوقع ُب ا٠تطأ بل وُب بطبلف صومو ؛ فالنية بالقلب وتبييتها لكل ليلة ركن
من أركاف الصوـ ؛ وواجب ال يتم الصوـ إال بو ؛ وىذا ما ذىب إليو ٚتهور العلماء
من السلف وا٠تلف ؛ قاؿ اإلماـ النووي ُب كتابو " اجملموع "  ( :مذىبنا أنو ال يص
إال بالنية من الليل وبو قاؿ مالك وأٛتد وإسحق وداود وٚتاىَت العلماء من السلف
(ٔ ) اٟتديث رواه ابن خزٯتة ُب صحيحو والبيهقي وقاؿ ابن خزٯتة إف ص ا٠تػرب فػإٍل ال أعػرؼ خلفػا أبػا الربيػع
بعدالػػة وال جػػرح ؛ وال عمػػرو بػػن ٛتػػزة القيسػػي الػػذي دونػػو قػػاؿ اٟتػػافظ ا١تنػػذري  :قػػد ذكر٫تػػا ابػػن أيب حػػاًب ومل
يذكر فيهما جرحا وهللا أعلم  .الًتغيب والًتىيب للمنذري . ٙٗ /ٕ :
٬تمع الصياـ قبل الفجر فبل صياـ لو ) ويػروى ( :مػن مل ينػو الصػياـ مػن
(ٕ) قاؿ اٟتافظ ابن حجر  ( :من مل ّ
الليػ ػػل ف ػ ػػبل صػ ػػياـ ل ػ ػػو )  .أ ٛت ػ ػػد ،وأبػ ػػو داود ،والنس ػ ػػائي ،والًتمػ ػػذي ،واب ػ ػػن خزٯت ػ ػػة ُب صػ ػػحيحو ،واب ػ ػػن ماج ػ ػػو،
وال ػػدارقطٍت ،واختلػ ػػف األئمػ ػػة ُب رفع ػػو ووقفػ ػػو ،فقػ ػػاؿ اب ػػن أيب حػ ػػاًب ،عػ ػػن أبي ػػو :ال أدري أيهمػ ػػا أص ػ ػ ) اىػ ػ ػ
التلخي

اٟتبَت  ٖٙٔ /ٕ :للحافظ ابن حجر العسقبلٍل  .وسيأٌب قريباً تصري النووي بصحة اٟتديث .
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وا٠تلف  ...واحتج أصحابنا ْتديث حفصة وحديث عائشة رضي هللا عنهما " ال

صياـ ١تن مل يبيت الصياـ من الليل " و٫تا صحيحاف ) ( )1اىػ .

اخلامس :من أقب األخطاء اليت يقع فيها بعض ا١تسلمُت إصرارىم وىم ُب الشهر

الكرَل على القطيعة ألرحامهم أو األذية ٞتَتاهنم وغَت ذلك من التهاجر والتخاصم
والتنازع الذي رٔتا كاف ألتفو األسباب وأحقرىا ؛ فهم ذذا ُ٭ترموف أنفسهم من أنوار
الشهر الفضيل وخَتاتو ؛ وٯتنعوف أنفسهم من فضائلو وبركاتو؛ عن عبادة بن الصامت
رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ  ( :أتاكم رمضاف شهر بركة
يغشاكم هللا فيو فينزؿ الرٛتة و٭ت ا٠تطايا ويستجيب فيو الدعاء ينظر هللا تعاىل إىل
تنافسكم فيو ويباىي بكم مبلئكتو فأروا هللا من أنفسكم خَتا فإف الشقي من حرـ

فيو رٛتة هللا عز وجل ) (.)2

فتأمل كيف وصفو النيب صلى هللا عليو وسلم بأنو شهر خَت وبركة وعطاء؛
وموسم رٛتة ومغفرة ودعاء؛ فيو يتنافس الصائموف على ا٠تَتات؛ ويسارع ا١تسلموف
يصف قلبو من األمراض السقيمة؛ ومل ينظف باطنو من
إىل الطاعات؛ فيا ترى من مل ّ
األوصاؼ الذميمة؛ أين نصيبو من ىذه ا٠تَتات واألنوار؛ أـ أين حظو من ىذه
العطايا الكبار أأ .
السادس :اإلفطار مع عدـ ٖتقق الغروب ؛ فينبغي للصائم أف يتحرى لصيامو وأف

٭تتاط لو ؛ والسيما صياـ رمضاف إذ ىو ركن من أركاف اإلسبلـ ؛ وفريضة من
الفرائض العظاـ ؛ وقد ورد ُب األحاديث الزجر البليغ عن استعجاؿ ا١تسلم ومسارعتو

(ٔ) اجملموع شرح ا١تهذب ٖٓٔ /ٙ :لئلماـ النووي .
(ٕ ) رواه الطرباٍل ؛ قاؿ اٟتافظ ا١تنذري  :ورواتو ثقات إال أف ٤تمد بن قيس ال ٭تضرٍل فيو جرح وال تعديل
اىػ انظر كتاب الًتغيب والًتىيب ٕٙٓ/
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إىل اإلفطار من غَت ٖتقق وقت الغروب ؛ فعن أيب أمامة رضي هللا عنو أف النيب صلى
هللا عليو سلم قاؿ  ( :بينما أنا نائم أتاٍل رجبلف فأخذا بضبعي فأتيا يب جببل وعرا،
فقاال :اصعد ،فقلت :إٍل ال أطيقو ،فقاال :إنا سنسهلو لك ،فصعدت حىت إذا كنت
ُب سواء اٞتبل إذا بأصوات شديدة ،فقلت :ما ىذه األصواتأ قالوا :ىذه عواء أىل
النارٍ ،ب انطلق يب فإذا أنا بقوـ معلقُت بعراقيبهم مشققة أشداقهم دما ،قلت من

ىؤالءأ قاؿ الذين يفطروف قبل ٖتلة صومهم ) ( ،)1قاؿ شراح اٟتديث :معٌت ( قبل

ٖتلة صيامهم ) أي  :قبل ٖتقق دخوؿ وقت اإلفطار(.)2

السابع  :قضاء الساعات الكثَتة ُب النوـ أو اللهو أو ماال فائدة منو كمتابعة الربامج
التلفزيونية واإلذاعية وغَتىا من مظاىر اللعب والغفلة ؛ فيكوف نتيجة ذلك تضييع
كثَت من الناس لصبلة اٞتماعة وتأخر عدد من ا١تصلُت عن تكبَتة اإلحراـ مع اإلماـ
أو عن فضيلة الصف األوؿ ؛ فيستوي عند ىؤالء أداء الصلوات ا١تكتوبات ٚتاعة ُب
ا١تسجد أو فرادى ُب بيوهتم وىذا غاية ا٠تسراف وهناية الغنب .
ٍب إف ُب مثل ىذه األمور ما يذىب أجر الصياـ وٯتحق ثوابو العظيم ؛ فالنظر
بشهوة واستماع الغناء ومتابعة ا١تسلسبلت أمور ال تناسب ا١تفطر فضبلً عن الصائم ؛
فهؤالء ينطبق عليهم ( رب صائم ليس لو من صيامو إال اٞتوع والعطش ) (.)3

الثامن :ٮتطيء كثَت من الصائمُت ُب ليايل شهر رمضاف حيث ٬تعل ٫تتو اإلستكثار
من ألواف الطعاـ و أصناؼ الشراب ؛ وىذا ما يذىب سر الصوـ وحكمتو ؛ فاألجر

(ٔ) رواه ابن خزٯتة و ابن حباف ُب صحيحيهما .
(ٕ) وقد أفردت ىذه ا١تسألة برسالة مستقلة تأٌب ُب آخر ىذا الكتاب بعناف (تنبيو ا١تغرور).
(ٖ) رواه النسػػائي وابػػن ماجػػو ُب سػػننهما ؛ قػػاؿ النػػووي ُب اجملمػػوع (  : ) ٖ٘ٙ/ٙورواه اٟتػػاكم ُب ا١تسػػتدرؾ
قاؿ وىو صحي على شرط البخاري
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الذي وعد هللا بو عباده على صيامهم ُب قولو تعاىل  ( :إال الصوـ فإنو يل وأنا أجزي

بو ) جاء نتيجة لقولو ( يدع طعامو وشرابو وشهوتو من أجلي ) (.)1

إذف فشهر رمضاف ىو ( الدورة التدريبية ) اليت يدخلها ا١تسلم وا١تسلمة
ليتدرب فيها على التخل من الشره والنهم والطمع ؛ اليت ىي ُب حقيقتها صفات
ذيمية ؛ ويستبدؿ ذلك بالقصد والتقلل وكسر الشهوة ؛ لَتتقي بنفسو إىل مصاؼ

ا١تبلئكة األنوار ؛ وعندىا يعرؼ معٌت ( صوموا تصحوا ) (.)2

التاسع  :ترؾ السنن الرواتب وصلوات النفل وعدـ اٟترص على أدائها ؛ مع أف ثواذا
يعدؿ ثواب الفريضة ُب ىذا الشهر العظيم ؛ وقد ورد ُب اٟتديث (من تقرب فيو

ٓتصلة من خصاؿ ا٠تَت كاف كمن أدى فريضة فيما سواه) (. )3

فالواجب على ا١تسلم أف يزداد نشاطاً و٫تة ُب أداء الصلوات فرضها ونفلها فقد

قيل فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل؛ وىي كما ورد ُب اٟتديث (خَت

موضوع) ( )4أي  :خَت ما ُوضع للتعبد والتقرب إىل هللا تعاىل ؛ فبل ينبغي أف يُستهاف
بالنوافل والسنن من منطلق أهنا ليست واجبات ؛ فيًتكها البعض ألنو ليس ُب تركها
إٍب ؛ وىذا خطأ كبَت ؛ فهي سبب رفع الدرجات وكثرة اٟتسنات وتكفَت السيئات
وتكميل الفرائض الناقصات ؛ بل ىي سبب ﵀بة هللا للعبد ففي اٟتديث القدسي (ال
إيل بالنوافل حىت أحبو).
يزاؿ عبدي يتقرب ّ
(ٔ) رواه البخاري ُب صحيحو .
(ٕ) عػزاه ا١تنػػاوي ُب فػػيض القػػدير ( ٗ  ) ٕٕٔ/البػػن السػػٍت وأيب نعػػيم عػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو ونقػػل عػػن
العراقي ضعف إسناده .
(ٖ) رواه ابػن خزٯتػة ُب صػحيحو ٍب قػاؿ صػ ا٠تػرب ؛ قػاؿ ا١تنػذري ُب الًتغيػب والًتىيػب ( ٕ : )٘ٛ/ورواه مػػن
طريق البيهقي ورواه أبو الشيخ ابن حباف ُب الثواب باختصار عنهما .
(ٗ) قاؿ ُب ٣تمع الزوائد ( ٕ : ) ٕٜٗ/رواه الطرباٍل ُب األوس  ،وفيو عبد ا١تنعم بن بشَت وىو ضعيف.
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العاشر :ولئن كاف ترؾ النوافل وإ٫تاؿ السنن الرواتب خطأ كبَت ؛ فإ٫تاؿ صبلة
يقل قبحاً من ذلك ؛ كيف وىي إحدى شعائر الشهر الكرَل ؛
( الًتاوي ) خطأ ال ّ
وسنة من ىدي ا١تصطفى الكرَل ؛ صلى هللا عليو وآلو وصحبو وسلم ؛ والتارؾ ٢تا أو
ا١تقصر ُب إكما٢تا موصوؼ بالذـ والتقصَت ؛ واقع ُب الغنب وا٠تسراف الكبَت .
وىذا ا٠تطأ يقع فيو حىت بعض اٟتريصُت على ا٠تَت وذلك بسبب ضيوؼ
أفطروا عنده ؛ أو بغَته من األعذار ؛ بل قاؿ أىل العلم  :إف ترؾ ا١تسلم صبلة
الًتاوي ليلة واحدة ٮتل ُب حصولو على قياـ رمضاف ا١تذكور ُب حديث ( من قاـ
رمضاف إٯتاناً واحتساباً غفر لو ما تقدـ من ذنبو )

()1

إذ قالوا إف ىذا الثواب مًتتب

على قياـ ٚتيع الشهر ؛ فافهم وتدبر .

احلادي عشر  :إ٫تاؿ الكثَت لنية االعتكاؼ أثناء جلوسهم ُب ا١تسجد ؛ وُب ذلك

من تضييع األجور الكبَتة اليت ال عناء ُب ٖتصيلها ؛ وفوات اٟتسنات الكثَتة اليت ال
مشقة ُب ٚتعها ؛ وال ٮتفى أف ثواب االعتكاؼ عظيم وكونو مع الصياـ أعظم .
ومن ا١تعلوـ أف ا١تسلم يكثر جلوسو ُب بيت هللا تعاىل ُب شهر رمضاف ؛ فجدير
صرح الفقهاء
بو أف ال يغفل عن نية االعتكاؼ ولو كاف جلوسو دقائق قليلة ؛ فقد ّ
معُت بل يثاب ولو ٞتلوسو زمناً يسَتاً ؛ قاؿ
بأف االعتكاؼ ال يشرط لصحتو زمن ّ
اإلماـ النووي ُب كتابو " اجملموع "  ( :ينبغي للجالس ُب ا١تسجد النتظار صبلة أو
اشتغاؿ بعلم أو لشغل آخر أو لغَت ذلك من طاعة ومباح أف ينوي االعتكاؼ فإنو

قل زمانو ) اىػ(.)2
يص عندنا وإف ّ

(ٔ) اٟتديث رواه البخاري ومسلم .
(ٕ) اجملموع شرح ا١تهذب ( ٕ )ٔٚٛ /لئلماـ النووي .
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بل ن ّ رٛت و هللا ُب كتابو " األذكار " على أف ثواب االعتكاؼ يص مع النية
ولو جملرد مروره ُب ا١تسجد وإف مل ٬تلس(.)1
الثاين عشر :إ٫تاؿ سنن اإلفطار ؛ فتجد كثَتاً من الصائمُت يًتؾ بعض ما يستحب

فعلو وقولو عند تناولو لئلفطار ؛ وىي سنن مطلوبة ؛ وآداب مستحبة ؛ سنّها لنا النيب
صلى هللا عليو وسلم لتكوف سبباً ُب زيادة اٟتسنات ورفعة الدرجات ؛ فتجد من
الصائمُت من يًتؾ اإلفطار على الرطب أو التمر أو تقدَل التمر عليو من غَت عذر ؛
و ٕتد -كذلك -من يًتؾ اإليتار؛ فًتاه يأكل من غَت ضب لعدد التمرات؛ واإليتار
سنة كما ال ٮتفى ال تكلّف ا١تسلم كثَت عناء ؛ بل قد اكتشف العلم اٟتديث أف
أكل التمر وتراً ال يؤثر ُب ارتفاع نسبة السكر ُب اٞتسم ٓتبلؼ ما إذا كاف ليس وتراً.

الثالث عشر :إ٫تاؿ السحور ؛ وىو سنة نبوية ثبت الًتغيب فيها بفعل النيب صلى

هللا عليو وسلم وقولو ؛ وقد ٝتاه ( الغداء ا١تبارؾ ) ()2؛ فمن ا٠تطأ الكبَت أف يُهمل
الصائم سنة التسحر إما بأف يًتكو أصبل ؛ وإما بأف يهمل سننو وآدابو ؛ ومنها :
تأخَته إىل ما بعد نصف الليل وكلما أخره إىل قبيل الفجر كاف أفضل ما مل يقع ُب
فتبُت أف من ا٠تطأ التبكَت ُب تناولو حىت أف بعض الناس يتناوؿ السحور أوؿ
الشك؛ ّ
الليل وىو يظن أف فعل السنة وىو بعيد عنها .
وأشد خطأً وخطراً من يتسحر مع طلوع الفجر ؛ أو وىو يسمع األذاف ؛ وىذا
من التهاوف بالفريضة وعدـ ا١تباالة باالحتياط للدين ؛ ففي اٟتديث ( من اتقى
الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو ) فهديو عليو الصبلة والسبلـ أخذ اٟتيطة وترؾ

(ٔ) كتاب األذكار ( ٔ ) ٖٕ/لئلماـ النووي .
(ٕ) قاؿ ا٢تيثمي ٣تمع الزوائد (ٖ ) ٔ٘ٔ/رواه أبو يعلى ،ورجالو ثقات.
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الشبو والريبة ؛ إذ ىو القائل ( دع ما يربك إىل ماال يريبك ) (.)1

الرابع عشر :ترؾ التوسعة على أىلو وعيالو مع القدرة على ذلك ؛ وقد ورد ُب بعض
األخبار واآلثار استحباب االنبساط ُب النفقة ُب رمضاف وأهنا تضاعف ما ال

تضاعف ُب غَته(.)2

فمن ا١تعلوـ أف ديننا اٟتنيف فرض على ا١تسلم نفقة أىلو ؛ فرضاً الزماً وواجباً
يلق هللا تعاىل ٍ
بذنب غَته لكاف كافياً
مؤكداً ؛ يأٍب تاركو ؛ ويهلك مهملو ؛ بل لو مل َ
ُب خسرانو وعظيم خذالنو؛ وُب اٟتديث ( كفى با١ترء إٙتاً أف يضيّع من يقوت )(،)3

ومع ىذا يُثاب ا١تسلم على ىذا الواجب أًب الثواب وأجزؿ الفضل حىت ع ّدىا ديننا
من آكد الصدقات كما ُب حديث الصحيحُت ( وإنك ال تنفق نفقةً تبتغي ذا وجو
ُجرت عليها حىت ما ٕتعل ُب ُب امرأتك ) أي فمها ،فتذكر أخي ا١تسلم ( من
هللا إال أ َ
ّأدى فيو  -أي رمضاف  -فريضة كاف كمن أدى سبعُت فريضة فيما سواه ) .

اخلامس عشر :إ٫تاؿ البعض لئلنفاؽ والبذؿ ُب ىذا الشهر ا١تبارؾ ؛ كيف وقد ٝتاه
النيب صلى هللا عليو وسلم ( شهر ا١تؤاساة ) وشهر ( يزاد فيو رزؽ ا١تؤمن )( )4فواجب

مفصػبلً ُب رسػػالة
(ٔ) وعبػارات العلمػػاء صػر٭تة ُب أف ٤تػػل اسػتحباب التػػأخَت مػامل يقػػع ُب الشػك ،كمػػا سػيأٌب ّ
(تنبيو ا١تغرور).
(ٕ) انظر كتاب فيض القدير (ٖ )٘ٔ/للمناوي .

(ٖ) رواه أبػػو داود والنسػػائي ُب سػػننهما ؛ قػػاؿ ا١تنػػذري ُب الًتغيػػب والًتىيػػب ( ٕ ) ٗٗ /و رواه اٟت ػاكم إال
أنو قاؿ ( من يعوؿ ) وقاؿ صحي اإلسناد .
(ٗ) رواه اب ػػن خزٯت ػػة ُب ص ػػحيحو ؛ ق ػػاؿ ا١تن ػػذري ُب الًتغي ػػب والًتىي ػػب ( ٕ : )٘ٛ/ورواه م ػػن طري ػػق البيهق ػػي
ورواه أبو الشيخ ابن حباف ُب الثواب باختصار عنهما .
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ا١تسلم أف يكوف ُب شهره ىذا ذا ٍ
إنفاؽ وسخاء ؛ ٍ
وبذؿ وعطاء؛ وقد ُروي أنو صلى

هللا عليو وسلم ُسئل عن أفضل الصدقة ؛ فقاؿ( صدقة ُب رمضاف ) (.)1

فليحرص ا١تسلم على أف يكوف لو ( صدقة ) ُب كل يوـ من أياـ رمضاف ؛ ولو
باليسَت من ا١تاؿ أو الطعاـ ؛ وليتق النار ولو بشق ٘ترة ؛ وقد تاب هللا تعاىل على من
سقت الكلب الظمئاف  ..فكيف بصائم رمضاف !! أـ كيف بأىل اإلسبلـ واإلٯتاف .

السادس عشر :ترؾ البعض لتفطَت الصائمُت مع القدرة عليو وتيسره لديو ؛ بل ومع
علمو بالثواب الكبَت واألجر الوفَت الوارد ُب حق من فطّر صائماً ولو على مذقة لنب ؛

وقريب منو من يقيم التفطَت ببل نية طلب األجر والفضل؛ بل جملرد ا١تباىاة وا١تفاخرة ؛
أو جرياً على العادة السنوية .
وبا١ت قابل من ٬تيب دعوة التفطَت من الصائمُت فيحضر ببل نية إجابة
الدعوة وإثابة الداعي وإكسابو األجر ا١تًتتب على تفطَت الصائمُت ؛ وىذا أمر يغفل
عنو كثَت من الناس.
السابع عشر  :إ٫تاؿ بعض ا١تسلمُت لتبلوة القراف الكرَل فتجد البعض ال يكمل

مصحفا ( ختمة ) طيلة الشهر الفضيل وقد كاف للسلف الصاّب ا٠تتمات ُب اليوـ
فضبل عن الشهر  ،وال ٮتفى أف ىجر القراف الكرَل ُب غَت رمضاف خيبة عظيمة
فكيف ذجره ُب رمضاف وىو شهر نزوؿ القراف ؛ وشهر مدارستو كما ىو ىدي النيب
صلى هللا عليو وسلم.
الثامن عشر :ولئن كاف ىناؾ من يهجر القراف أو يقصر ُب تبلوتو ُب شهر رمضاف؛
فبالضد من ذلك ٕتد البعض اآلخر يقرأ القراف من غَت ٍ
تأف وال ترتيل فتجده يسرع ُب
القراءة سرعة توقعو ُب اإلخبلؿ وسوء األدب مع القراف ؛ إذ الواحد من ىؤالء يقرأ

(ٔ) رواه الًتمذي وقاؿ  :غريب .
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وىو يًتقب آواخر السورة أو اٞتزء و٫تّو الوصوؿ إليو؛ فيكوف قصد ىؤالء أف ٮتتموا
ا٠تتمات مع غفلة تامة عن مقاصد التبلوة وحسن التدبر وٕتاىل عن قولو سبحانو و
تعاىل (كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياتو) .

التاسع عشر :إ٫تاؿ التعرض لليلة القدر وترؾ التحري ٢تا ؛ مع عظيم قدرىا وكثَت

خَتىا ؛ فهي ليلة مغفرة الذنوب واألوزار ؛ وموسم الرٛتة والعتق من النار ؛ لو مل يرد
ُب شأهنا إال قوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ( ليلة خَت من ألف شهر من ُحرـ خَتىا
()1
الر َغب .
كثرة
و
؛
الطلب
شدة
ُب
ا
كافي
لكاف
فقد ُحرـ )
ً
َ

وقريب من ىؤالء ا﵀رومُت  -أو مثلهم  -من يطلبها ويتعرض ٢تا لكن مع
مبلبسة شيء من موانع ا١تغفرة كعقوؽ الوالدين أو قطيعة األرحاـ أو أذية اٞتار ؛ ولو
قرأ ىؤالء أحاديث الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم اليت ذكر فيها أوصاؼ ا﵀رومُت من
خَت ليلة القدر لوجدوا أنفسهم ُب رأس القائمة ( ومن مل يكن لو من نفسو واعظ مل
تنفعو ا١تواعظ ) .

العشرون :إقباؿ كثَت من ا١تسلمُت وا١تسلمات ذمة ُب أوؿ الشهر ٍب يبدأ التكاسل

واإل٫تاؿ؛ ٍب يتلوه اإلعراض واإلدبار؛ فبل ينتصف الشهر إال وقد تناق عدد
ا١تعتكفُت والقارئُت وا١تصلُت ؛ وىكذا يستمر النق حىت ال تأٌب العشر األواخر اليت
ىي صفوة الشهر ونقوتو وخبلصتو إال وا١تساجد شبو خاوية ٦تن كانت تعج بتبلوهتم؛
وترتج بأذكارىم ؛ وال ٮتفى أف ىذا من (تلبيس إبليس) على ىؤالء اٟتمقى ا١تغرورين؛
وىو  -قطعاً  -فعل ٥تالف ٢تدي النيب الكرَل صلى هللا عليو وسلم الذي كاف ٬تتهد

(ٔ) اٟتػديث رواه النسػائي ُب سػننو ؛ وقػاؿ ا١تنػػذري ُب الًتغيػب والًتىيػب ( ٕ : ) ٜ٘/رواه النسػائي والبيهقػػي
كبل٫تا عن أيب قبلبة عن أيب ىريرة ومل يسمع منو فيما أعلم .

166

ُب رمضاف ماال ٬تتهد ُب غَته  ،و٬تتهد ُب عشره اآلواخر ما ال ٬تتهد ُب رمضاف،
كما رواه الشيخاف.
فليحرص ا١تسلم على عمارة الشهر كلو باإلقباؿ على فعل ا٠تَت بأف يأخذ من
األعماؿ ما يطيق ؛ وليكن متأسياً بنبيو الذي كاف (إذا دخلت العشر ش ّد مئزره

وأيقظ أىلو وأحيا ليلو يلتمس بذلك ليلة القدر)( )1صلى هللا عليو وسلم.

احلادي والعشرون :ومن األخطاء  :اشتغاؿ البعض بتبلوة القراف ُب كل األوقات؛
فيقع ُب التقصَت ُب اإلتياف باألذكار الواردة واألدعية ا١تستحبة مثل أذكار اليوـ والليلة

اليت فيها خَت كثَت و فضل كبَت؛ بل ىي حرز من الشيطاف وأعُت اإلنس واٞتاف؛ كما
صرح العلماء كاإلماـ النووي ُب
أف فيها ّ
ٖتصناً من الشرور و أذايا أىل الفجور ؛ وقد ّ
كتابو األذكار بأف األذكار ا١تخصوصة بزمن أو حاؿ أفضل من تبلوة القراف.
ومن ىذا القبيل اشتغاؿ البعض بتبلوة القراف مع ترؾ قراءة السور ا١تخصوصة
بأوقات وأحواؿ كقراءة سورة الكهف والدخاف يوـ اٞتمعة ؛ والسجدة وا١تلك ويس
كل ليلة ؛ إذ ثواب ا١تداومة على قراءهتن يفضل ثواب حزبو اليومي الذي يتابع القراءة
فيو.
الثاين والعشرون :إ٫تاؿ بعض أولياء األمور أمر أبنائهم وبناهتم بالصياـ ؛ فًتاىم ال

ْتث أبنائهم وبناهتم على صياـ ولو بعض أياـ الشهر الفضيل مع قدرهتم على
يبالوف ّ
الصوـ وإطاقتهم لو ؛ وقد ن ّ الفقهاء رٛتهم هللا على أنو ينبغي على ويل الصيب
والصبية من آباء وأمهات أمر أبنائهم الذكور واإلناث بالصوـ ليتدربوا عليو؛ وقد قيل:
عوده أبوه
وينشأ ناشيء الفتياف منا
على ما كاف ّ

(ٔ) اٟتديث ُب الصحيحُت .
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قالت الربيع بنت معوذ الصحابية عن صياـ يوـ عاشوراء  ( :كنا نصومو ونصوـ
صبياننا و٧تعل ٢تم اللعبة من العِهن ،فإذا بكى أحدىم على الطعاـ أعطيناه ذاؾ حىت
يكوف عند اإلفطار ) ( ، )1قاؿ اإلماـ النووي ُب كتابو اجملموع  ( :وإذا أطاؽ  -يعٍت

الصيب  -الصوـ وجب على الويل أف يأمره بو لسبع سنُت بشرط أف يكوف ٦تيزاً
ويضربو على تركو لعشر  ،والصبية كالصيب ُب ىذا كلو ببل خبلؼ ) (.)2
الثالث والعشرون :تساىل بعض الصائمُت بأمور قد تؤدي إىل وقوعو ُب اٞتماع

كالنظر إىل زوجتو أو تقبيلها و٨تو ذلك ٦تا يثَت الرغبات ا٠تفية والشهوات الكامنة؛
٬تر نفسو إىل ما ىو أعظم كالراعي يرعى حوؿ اٟتمى يوشك أف
وىو ذذه األفعاؿ ّ
يقع فيو ؛ فيَهلَك ويُهلِك والعياذ با﵁ تعاىل؛وال ٮتفى أف ٚتاع الصائم ُب هنار رمضاف

كبَتة من الكبائر ؛ وعظيمة من العظائم يهتك ذا حرمة الشهر اجمليد ؛ ويستوجب
الوعيد الشديد ؛ فقد رتّب الشرع عليو أوالً  :حصوؿ اإلٍب الكبَت بانتهاؾ حرمة
الشهر الفضيل  ،و ثانياً  :التعزير لفاعل ذلك كصورة من صور التأديب والعقوبة  ،و
ثالثاً  :القضاء عن اليوـ الذي أفطر فيو ؛ ورابعاً  :الكفارة العظمى وىي عتق رقبة أو
صياـ شهرين متتابعُت أو إطعاـ ستُت مسكيناً .
الرابع والعشرون  :هتاوف بعض الصائمُت ٔتا يبطل أجر صيامهم كالغيبة والكذب

والسب ؛ وقد صرح العلماء بأف ىذه األمور ٘تحق أجر الصوـ ولو فعلها مازحاً ؛ وُب
اٟتديث ا١ترفوع ( ويل للذي ٭تدث باٟتديث ليضحك الناس فيكذب ؛ ويل لو ويل
لو ) (.)3

(ٔ) اٟتديث رواه البخاري ُب صحيحو .
(ٕ) اجملموع شرح ا١تهذب (  ) ٕٖ٘/ٙلئلماـ النووي .
(ٖ) رواه أبو داود والًتمذي وحسنو والنسائي والبيهقي عن ذز بن حكيم رضي هللا عنو.
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ٍب إف ىذه ا١تذكورات ٤ترمة ُب رمضاف وُب غَت رمضاف كما ال ٮتفى ؛ إال أهنا
للصائم أشد قبحاً وأكثر ضرراً ؛ فهو بفعلو ىذا يقع ُب اإلٍب أوالً ؛ ويتسبب ُب
إفساد ثواب صومو ثانياً ؛ إذ ( كم من صائم ليس لو من صيامو إال اٞتوع ) ؛ وىذا
الثواب اٞتزيل الذي ُ٭ترمو قاؿ عنو هللا تعاىل ( إال الصوـ فإنو يل وأنا أجزي بو )
و١تثل ىؤالء الذين ال يقيميوف لرمضاف حرمة ؛ وال يعرفوف لو ذمة ؛ نقوؿ ٢تم ما قاؿ
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم ( :من مل يدع قوؿ الزور والعمل بو فليس ﵁

حاجة ُب أف يدع طعامو وشرابو ) ( )1رواه البخاري ُب صحيحو .

اخلامس والعشرون :ومن األخطاء  -أيضاً ٘ -تضية األوقات ٔتتابعة الربامج
التليفزيونية ؛ وا١تسابقات الثقافية؛ واأللعاب الرياضية ؛ والتحليبلت السياسية ؛ وغَت
ىذا من الًتفيو وبرامج التسلية ؛ واليت أُع ّدت خصيصاً ُب شهر رمضاف لتصرؼ
ا١تسلمُت وا١تسلمات عن فعل ا٠تَتات واالستكثار من الطاعات ؛ وىذا يذكرنا بقوؿ
هللا تعاىل ( إف الذين كفروا ينفقوف أموا٢تم ليصدوا عن سبيل هللا فسينفقوهنا ٍب تكوف
عليهم حسرة ٍب يُغلبوف والذين كفروا إىل جهنم ٭تشروف ) ٍب قاؿ هللا بعد ىذه اآلية (
ليميز هللا ا٠تبيث من الطيب ) .
فلنعقل األمور ؛ ولنُحسن التصرؼ ؛ ولندرؾ حقيقة الشهر الفضيل متذكرين
قوؿ نبينا صلى هللا عليو وسلم وىو يصف الصائم ( يدع طعامو وشرابو وشهوتو من
أجلي ) ( )2وتذكر دائماً أف  ( :من ترؾ شيئاً ﵁ عوضو هللا خَتا منو ).

السادس والعشرون  :و٦تا يبتلى بو بعض من يصوـ  :عدـ ا١تباالة بالطعاـ الذي
يفطر بو ؛ أكاف حبلالً أو حراماً أو شبهة ؛ وىذا خبلؼ ٢تدي السلف الصاّب

(ٕ) رواه البخاري ومسلم وقد تقدـ .
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الذين كانوا يتحروف ُب اللقمة اليت يأكلوهنا عموماً ؛ وُب اللقمة اليت يفطروف عليها
خصوصاً .
وقد جاء ُب بعض الروايات كما ُب الًتغيب والًتىيب للمنذري ما رواه أبو
الشيخ مرفوعاً ( من فطر صائما ُِب شهر رمضاف من كسب َح َبلؿ صلت عليو
ليايل رمضاف كلها وصافحو ِجربائِيل ِ
ا١تبلئكة ِ
السبلـ لَيلة القدر؛ ومن صافحو
عليو َ
ُ
َ
جربائِيل عليو السبلـ يرؽ قلبو وتكثر دموعو ) ()1؛ وُب ىذا الن لفت االنتباه إىل أف
ٖتري الطعاـ الذي يفطر عليو ا١تسلم .
كماؿ الصوـ و٘تامو وسبب قبولو ّ

السابع والعشرون :إفطار بعض الصائمُت با١ترض اليسَت؛ وىذا خطأ كبَت يدؿ على

جهل بالشريعة وأحكامها ؛ فقولو تعاىل ( فمن كاف منكم مريضاً أو على سفر فعدة
يشق معو الصياـ ؛ قاؿ اإلماـ النووي ُب
من أياـ أُخر ) ا١تراد منو  :ا١ترض الذي ّ
كتابو " اجملموع "  ( :وأما ا١ترض اليسَت الذي ال يلحق بو مشقة ظاىرة مل ٬تز لو
الفطر ببل خبلؼ عندنا ) اىػ( ،)2فالعجب ٦تن يتحمل كبَت العناء وكثَت األذى ألجل

األمور الدنيوية والشؤوف ا١تعاشية وال يطيق أف يتحمل ألجل طاعة ربو اليسَت من
ا١ترض أو التعب ؛ وقد قيل ( ا١تعونة على قدر ا١تؤنة ) .

الثامن والعشرون :رمضاف شهر الدعاء ا١تستجاب؛ فهو موسم رفع اٟتاجات؛ وبلوغ

األمنيات؛ ففي حديث ُعبادة أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ( :شهر يغشاكم هللا
فيو فيُنزؿ رٛتتو ؛ و٭ت ا٠تطايا ؛ ويستجيب الدعاء ) ()3؛ فاتض بذلك

(ٔ) عزاه ا١تنذري ُب الًتغيب والًتىيب ( ٕ ) ٘ٛ/أليب الشيخ .
(ٕ) اجملموع شرح ا١تهذب ( ) ٕ٘ٛ / ٙلئلماـ النووي .
(ٖ) اٟتديث رواه الطرباٍل ؛ قاؿ ا١تنذري ُب الًتغيب والًتىيب ( ٕ  ) ٙٓ /رواتو ثقػات إال أف ٤تمػد بػن قػيس
ال ٭تضرٍل فيو جرح وال تعديل .
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بأف من ا٠تطأ اٞتسيم أف ينقضي الشهر الكرَل ومل يسأؿ العبد ربو تعاىل ؛ بل ومن
ستجب لو دعوةٌ واحدة .
ا٠تسراف العظيم أف ٯتضي ا١توسم ا١تبارؾ ومل تُ
ْ
أكف شكواه؛
فجدير با١تسلم أف يغتنم ساعاتو ا١تباركة؛ ولياليو ا١تنَتة ؛ فَتفع ّ
ٌ
سره و٧تواه؛و ال سيما ُب ا١تواطن اليت تكوف اإلجابة فيو أرجى؛ والقبوؿ
إىل من يعلم ّ
فيو أحرى كجوؼ الليل؛ وعقب الصلوات ا١تكتوبات؛ وعند ختم القراف؛ وعند
إفطاره فقد ورد ُب األحاديث (إف للصائم دعوة مستجابة عند فطره)(.)1

التاسع والعشرون :السفر -كما ال ٮتفى -عذر ٬توز للصائم أف يفطر بو ؛ لكن

٤تل ذلك إذا استجمع الشروط اليت ذكرىا العلماء ككوف السفر طويبلً مباحاً يقصد
بو جهة معلوم ة ؛ لكن الذي يغفل الناس عنو اشًتاط مغادرة بنياف البلد الذي يسافر
منو ؛ فبل ٬توز أف يفطر وىو ال يزاؿ ُب بلده ْتجة أنو سيسافر؛ وإ٪تا مل ٬تُز لو ألنو
.
مل يباشر السفر بعد ومل يتلبس بو فكيف يُسمى مسافر أأ
ومن جهة أخرى إفطار بعض ا١تسافرين مع أهنم أنشأوا السفر بعد الفجر ؛
ٔتعٌت أف طلع عليو الفجر وىو ُب ببلده ٍب سافر ؛ فهذا ال ٬توز لو أف يفطر ُب سفره
بل يلزمو إ٘تامو ألنو ٥تاطب بصياـ ذلك اليوـ  ،قاؿ النووي ُب كتابو " اجملموع " :
( إذا سافر ا١تقيم فهل لو الفطر ُب ذلك اليوـ لو  ،أربعة أحواؿ  :أف يبدأ السفر
بالليل ويفارؽ عمراف البلد قبل الفجر فلو الفطر ببل خبلؼ (الثاٍل) أف ال يفارؽ
العمراف إال بعد الفجر فمذىب الشافعي ا١تعروؼ من نصوصو وبو قاؿ مالك وأبو
حنيفة ليس لو الفطر ُب ذلك اليوـ  ) ...اىػ(.)2

(ٔ) رواه اب ػػن ماج ػػو ُب س ػػننو ؛ وعػ ػزاه الن ػػووي ُب كتاب ػػو األذك ػػار ( ص ٔ ) ٜٔالب ػػن ماج ػػو واب ػػن الس ػػٍت ع ػػن
عبدهللا بن عمرو ٍ ،ب قاؿ  :قاؿ ابن أيب مليكةٝ :تعت عبػد هللا بػن عمػرو إذا أفطػر يقػوؿ " :اللهػم إٍل أسػألك
برٛتتك اليت وسعت كل شئ أف تغفر يل " .
(ٕ) اجملموع شرح ا١تهذب ( ) ٕٙٓ / ٙلؤلماـ النووي .
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الثالثون  :ترؾ القضاء ٦تن أفطر ُب أياـ رمضاف أو تأخَته ْتيث يؤدي إىل نسيانو ؛
ال سيما ما أفطره ا١تسلم بغَت عذر إذ ا١تبادرة بصيامها واجب؛ وقد ن الفقهاء على
استحباب ا١تبادرة بقضاء ما فات من فروض الصبلة والصياـ بعذر ١تا ُب ذلك من
إبراء الذمة  ،ووجوب ا١تبادرة بقضاء ما فات بغَت عذر ؛ فدين هللا أحق بالقضاء .
فليتنبو ا١تسلم وا١تسلمة من إ٫تاؿ قضاء ما أفطر من أياـ رمضاف سواء بعذر أو
بغَت عذر ؛ إال أف األمر يعظم ضرره ُب الصوـ الذي أفطره بغَت عذر ؛ وقد ع ّد ابن

حجر ا٢تيتمي تأخَت قضاء صوـ الذي أفطره بغَت عذر من الكبائر فقاؿ (:الكبَتة
الثانية واألربعوف بعد ا١تائة تأخَت قضاء ما تعدى بفطره من رمضاف) ٍب قاؿ  ( :وع ّد
ىذا كبَتة وإف مل أره إال أنو ظاىر١ ،تا تقرر من أنو إذا تعدى باإلفطار يكوف فاسقاً
فتجب عليو التوبة فوراً خروجاً من الفسق ،وال تص التوبة إال بالقضاء فإذا أخره من

غَت عذر كاف متماديا ُب الفسق)()1وهللا تعاىل أعلم.

مايسر هللا ٚتعو وترتيبو؛ وىناؾ أخطاء أخرى غَت ما ذكرنا ىنا ؛ رٔتا
ىذا ّ
تركناىا رغبة ُب االختصار أو إيثاراً ١تا ىو أوىل منها ؛ ورٔتا تركناىا سهواً أو جهبلً منا
؛ فالرجاء ٦تن وقف على ىذه الرسالة إصبلح ما وقع فيها من الغل ؛ وغض الطرؼ
عما فيها من الق صور والشط ؛ وهللا ا١تسئوؿ أف ينفع ذا من نظر فيها؛ واٟتمد﵁
رب العا١تُت.

(ٔ) الزواجر ( ٔ  ) ٖٕٗ /البن حجر ا٢تيتمي
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الرسالة اخلامسة

كيف
تكا مجتهدا
ُب شهر رمضاف
ٚتع وتر رتيب
سقاؼ بن علي العيدروس
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ادلقدمة
اٟتمػػد ﵁ ذي اٞتػػود والكػػرـ والعطػػاء ،بسػ لعبػػاده ُب أيػػاـ شػػهر رمضػػاف ولياليػػو
خ ػَتات ونعمػػاء ،وجعله ػػا أيػػاـ صػػبلةٍ وص ػػياـ وذكػػر ودعػػاء؛ أٛت ػػده تعػػاىل ٛتػػداً يع ػػم
األرض طػراً والسػػماء؛ وأشػػكره شػػكراً ننػػاؿ بػػو مػػن فػػائض كرمػػو مػػا ال يػػدخل ٖتػػت عػ ٍّد
وإحصاء  ،وأصلي وأسلّم على خَتة الرسل وصفوة األنبياء ،سيدنا ٤تمد الػذي ارتقػت
بػػو األمػػة أعلػػى منػػازؿ االرتقػػاء  ،ونالػػت بػػو مػػن فضػػل هللا تعػػاىل شػػرفاً ُب الػػدنيا ويػػوـ

اللقاء؛ صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو نقلة الدين و٧توـ االىتداء .
وبعػػد  .فقػػد كػػاف قػػدوة األمػػة صػػلوات هللا عليػػو وسػػبلمو يرغػػب أصػػحابو إذا قػػدـ
شهر رمضاف و٭تثهم على اإلقباؿ فيو والتشمَت ُب أيامو ولياليو ؛ ويقوؿ  ( :ينظػر هللا
فيػػو إىل تنافسػػكم فػػأروا هللا مػػن أنفسػػكم خ ػَتاً فػػإف الشػػقي مػػن ُحػػرـ فيػػو رٛتػػة هللا عػػز
وجػل ) ويػػرغبهم كػذلك بفعلػػو فكػاف ٬تتهػػد فيػو مػػاال ٬تتهػد ُب غػػَته – صػلى هللا عليػػو
وسلم – فإذا دخلت العشر األواخر ش ّد مئزره وأيقظ أىلو وأحيا ليلو .
وإذا كػاف ىػػذا حػػاؿ النػػيب صػلى هللا عليػػو وسػػلم وىػػو الػػذي غفػر لػػو مػػا تقػػدـ مػػن
ذنبو فا١تسلم أحرى أف يكوف مغتنماً ٢تذه الليايل ا١تباركة ؛ ومسػتزيداً فيهػا مػن األعمػاؿ
الصاٟتة .وقد يتساءؿ البعض كيف أكوف ٣تتهداً ُب شهر رمضاف أ واٞتواب أف ذلك
يكػػوف با﵀افظػػة علػػى ف ػرائض العبػػادات ،ونوافػػل الطاعػػات  ،وغػػَت ذلػػك مػػن األعمػػاؿ
الصاٟتات ،وقبل كل ذلك اجتناب الذنوب وا١تخالفات  ،فقد قيل  :أفضل الطاعػات
تػػرؾ ا١تعاصػػي  .وقػػد أحببػػت أف أٚتػػع ُب ىػػذه السػػطور بعػػض األمػػور الػػيت ينبغػػي أف
٭ت ػػافظ عليه ػػا ا١تس ػػلم فإن ػػو ُب ش ػػهر يث ػػاب في ػػو عل ػػى النافل ػػة ثػ ػواب الفريضػ ػة  ،وعل ػػى
الفريضػػة ث ػواب سػػبعُت فريضػػة  ،وفقنػػا هللا الغتنػػاـ ىػػذه األيػػاـ بفعػػل مػػا يقربنػػا إىل هللا
تعاىل إنو أرحم الراٛتُت وىو حسيب ونعم الوكيل .
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ٔ ػ احرص على أف ٖتفظ صيامك من كػل مػا يفسػده أو يػنق ثوابػو  ،ففػي اٟتػديث
(ليس الصياـ من األكل والشرب  ،إ٪تا الصياـ من اللغو والرفث  ،فإف سابك أحد أو
جهل عليك فقل إٍل صػائم إٍل صػائم) رواه ابػن خزٯتػة وابػن حبػاف ُب صػحيحيهما .و
قاؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ( :رب صػائم حظػو مػن صػيامو اٞتػوع والعطػش  ،ورب قػائم
حظو من قيامو السهر) رواه ابن ماجو والنسائي وابن خزٯتة .
ٕ ػ احػػرص علػػى أداء الصػػلوات ا٠تم ػس ٚتاعػػة ُب ا١تسػػجد فإهنػػا مػػن س ػنن ا٢تػػدى ،
وعبلمػػة اإلٯتػػاف واالىتػػداء ،وتػػذكر ق ػوؿ نبيػػك صػػلى هللا عليػػو وسػػلم( :مػػن ٝتػػع النػػداء
فلم ٬تب فػبل صػبلة لػو) بػل احػرص إف فاتتػك ٚتاعػة ا١تسػجد علػى أف تصػليها ٚتاعػة
ولو ُب بيتك فاهنا بسبعُت ضعفاً .
ٖ ػ احرص على ا١تبػادرة إىل صػبلة اٞتماعػة وذلػك بػأف ٖتضػر قبػل الصػبلة ليتس ّػن لػك
أداء ٖتيػػة ا١تسػػجد وقبليػػة الصػػبلة ومػػا تيسػػر مػػن تػػبلوة ق ػراف أو ذك ػ ٍر أو دعػػاء  ،فقػػد
ثبت ُب اٟتديث ( إف أحدكم ُب صبلة ما انتظر الصبلة )  ،وىػذه اٞتلسػة ولػو دقػائق
يسَتة من الثبلث اليت أخرب النيب صلى هللا عليػو وسػلم أف هللا ٯتحػو ذػن ا٠تطايػا ويرفػع
ذن الدرجات .
ٗ ػ احػػذر أف تفوتػػك تكبػػَتة اإلحػراـ مػع اإلمػػاـ فإهنػػا صػػفوة الصػػبلة  ،وقػػد ورد حػػث
شديد على ا﵀افظة عليها وأف من واظب عليهػا أربعػُت يومػاً مػع اإلمػاـ كتبػت لػو بػراءة
من النار وبراءة من النفاؽ .
ػت لسػبب
٘ ػ حافظ على رواتب الصبلة القبلية والبعديػة وال تًتكهػا ْتػاؿ  ،بػل إف فات ْ
فاقضها فقد كاف النيب صلى هللا عليو وسلم ال يدع عشػر ركعػات  :ركعتػُت قبػل الظهػر
،وركعتػػُت بعػػدىا ،وركعتػػُت بعػػد ا١تغػػرب ُب بيتػػو ،وركعتػػُت بعػػد العشػػاء ُب بيتػػو ،وركعتػػُت
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قبل صبلة الصػب  ،ىػذا علػى األقػل وإف وجػدت ٫تػة ونشػاطاً فص ّػل أربعػا قبػل العصػر
وأربعا قبل الظهر وبعدىا كذلك  ،وكذلك ركعتُت قبل ا١تغرب وقبل العشاء.
 ٙػ احػػرص علػى صػػبلة الػػوتر فػػبل تػنم إال بعػػد إكمالػو إحػػدى عشػرة ركعػػة ،فقػػد كػػاف
نبيػػك عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ يصػػليها كػػذلك ،فػػإف صػػليت أوؿ الليػػل ثبلث ػاً فأكمله ػػا

بصػػبلة ٙتػػاف ركعػػات ولػػو منفػػرداً ،وإف كانػػت بعػػد نػػوـ فهػػو أفضػػل لتثػػاب عليهػػا ث ػواب
التهجد .
 ٚػ حػػافظ علػػى صػػبلة الضػػحى فإهنػػا صػػبلة األوابػػُت  ،وىػػي شػػكر ﵁ علػػى ثبلٙتائػػة
مفصػػل رزقػػك هللا إياىػػا  ،فأ٘تهػػا ٙتػػاف ركعػػات  ،فػػإف عجػػزت فأربع ػاً وال أقػ ًػل منهػػا ُب
شهر الفضيلة  ،فواظب عليها فإهنا وصية رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ألصحابو.
 ٛػ اح ػػرص عل ػػى أف تس ػػتخَت هللا تع ػػاىل ُب أعم ػػاؿ يوم ػػك م ػػع ص ػػبلة اإلشػ ػراؽ أو
الضحى ،فقد قاؿ جػابر بػن عبػد هللا رضػي هللا عنهمػا (كػاف رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو
ػليت
وسػلم يعلمنػػا االسػػتخارة ُب األمػػور كلهػػا كمػػا يعلمنػا السػػورة مػػن القػػرآف) ،فػػإذا صػ َ
ِ
ػت فعلَػو ُب ىػػذا اليػػوـ خ ػَتاً يل
فػػأت بػػدعاء االسػػتخارة ا١تشػػهور وقػػل :إف كػػاف مػػا عزمػ ُ
 ...إىل آخر الدعاء ا١تأثور  ،واعلػم أنػو مػا خػاب مػن اسػتخار ومػا نػدـ مػن استشػار .
رواه اٟتاكم .
 ٜػ احػرص علػى أف تصػلي (صػبلة التسػبي ) فػإف فيهػا خػَتاً كثػَتاً  ،إف اسػتطعت كػل
ليلػػة فهػػو أفضػػل  ،وإال فم ػرتُت ُب األسػػبوع  ،وإال ففػػي كػػل أسػػبوع مػػرة  ،وىػػذا جهػػد
ػنس أنػػك ُب رمضػػاف  ،وأف نبيػػك صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( لػػو كانػػت
ا١تقػػل فػػبل تػ َ
ذنوبك مثل زبد البحػر أو رمػل عػاِب غفرىػا هللا لػك  ،إف اسػتطعت أف تصػليها ُب كػل
يوـ مرة فافعل فإف مل تفعل ففي كل ٚتعة مػرة فػإف مل تفعػل ففػي كػل شػهر مػرة فػإف مل
تفعػػل فف ػي كػػل سػػنة مػػرة فػػإف مل تفعػػل ففػػي عمػػرؾ مػػرة ) قػػاؿ اٟتػػافظ ا١تنػػذري :وقػػد
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صػػح ىػػذا اٟتػػديث أو حسػػنو ٚتاعػػة مػػن اٟتفػػاظ مػػنهم مػػن تقػػدـ ذكػػره ومػػنهم ابػػن
منده وا٠تطيب وابن الصبلح والسػبكي واٟتػافظ العبلئػي قػاؿ اإلمػاـ السػبكي" :صػبلة
التسبي من مهمات مسائل الدين".
ٓٔ ػ لػػيكن لػػك نصػػيب مػػن التهجػػد وال تكتفػػي بػػأداء ال ػًتاوي  ،ففػػي صػػبلة الليػػل
أسػرار و أنػوار ،و فيهػػا قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم (أفضػػل بعػػد ا١تكتوبػػة قػػاؿ
الصػبلة ُب جػػوؼ الليػػل) وأخػػرب أف ( أقػػرب مػػا يكػوف العبػػد مػػن الػػرب ُب جػػوؼ الليػػل
اآلخر  ،فإف استطعت أف تكوف ٦تن يذكر هللا ُب تلك السػاعة فكػن) فلػيكن لػك ولػو
ركعتُت فإهنما خَت لك من الدنيا وما فيها.
ٔٔ ػ واظب على صبلة ست ركعات بعد صبلة ا١تغرب فقد ورد أهنا تعدؿ عبادة ثنػيت
عشرة سنة  ،وأف من صبلىا بٌت هللا لو بيتاً ُب اٞتنة .
ٕٔ ػ لػػيكن لبيتػػك نصػػيب مػػن صػػبلة النافلػػة  ،فقػػد قػػاؿ صػػلى هللا عليػػو وسػػلم (خػػَت
صبلة الرجل ُب بيتػو إال ا١تكتوبػة) ،وقػاؿ أيضػاً( :صػلوا أيهػا النػاس ُب بيػوتكم) فاجعػل
بعض النوافل ُب بيتك فإهنا أبعد عن الرياء  ،وأعود بالربكة على البيت ومن فيو.
ٖٔ ػ إذا اسػػتطعت إعػػادة صػػبلة الفػػرض مػػرة أخػػرى ُب ٚتاعػػة مػػع أىلػػك أو غػػَتىم
فص ػلّها ف ػػإف إع ػػادة الصػػبلة ا١تفروض ػػة ُب ٚتاع ػػة م ػػرة أخػػرى س ػػنة س ػواء ص ػػليت األوىل
ِ
صػػل م ػػن تصػػلي معػػو علػػى ث ػواب
منفػػرداً أو ُب ٚتاعػػة  ،فػػإف كان ػػت اإلعػػادة لكػػي ُ٭ت ّ
اٞتماعة فهي كالصدقة منك عليو كما ورد ُب اٟتديث .
ٗٔ ػ احػػرص علػػى أف تكػػوف علػػى طهػػارة  ،فقػػد ورد أنػػو ال ٭تػػافظ علػػى الوضػػوء إال
مؤمن  ،وورد أنػو سػبلح ا١تػؤمن  ،وقػد بشػر النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم بػبلالً رضػي هللا
عنو باٞتنة ٔتحافظتو على الوضوء وسنتو .
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٘ٔ ػ احػػذر مػن النػػوـ بعػد صػػبلة الصػب ففػي اٟتػػديث أنػو يػُػذىب الػرزؽ  ،واحػػرص
علػػى عمػػارة مػػا بعػػد صػػبلة الصػػب إىل اإلش ػراؽ فإنػػو وقػػت مبػػارؾ ،وثبػػت عػػن نبيػػك
ص ػػلى هللا علي ػػو وس ػػلم أف "م ػػن ص ػػلى الفج ػػر ُب ٚتاع ػػة ٍب قع ػػد ي ػػذكر هللا ح ػػىت تطل ػػع
الشػػمس ٍب صػػلى ركعتػػُت كانػػت لػػو كػػأجر حجػػة وعمػػرة تامػػة تامػػة تامػػة" رواه الًتمػػذي
وحسنو .وال يشًتط أف يبقى ُب ا١تسجد وال أف يقتصر على الذكر ففي األمر سعة.
 ٔٙػ ال تػدع السػواؾ عنػد الصػػبلة أو الػتبلوة والػػذكر وغَتىػا فإنػػو مطهػرة للفػػم مرضػػاة
لل ػػرب  ،وى ػػو س ػػنة نبي ػػك ص ػػلى هللا علي ػػو وس ػػلم  ،وب ػػو مض ػػاعفة أج ػػر العب ػػادة  ،وُب
اٟتديث (فضل الصػبلة بالسػواؾ علػى الصػبلة بغػَت سػواؾ سػبعوف ضػعفا) رواه أٛتػد و
اٟتاكم صححو .
 ٔٚػ ال تغفػل عػن ذكػر هللا تعػاىل فػإف فيػو تنػوير القلػوب  ،ومغفػرة الػذنوب  ،وكشػف
الكػروب  ،فػػبل تػػًتؾ كػػل يػػوـ أف تقوؿ":سػبحاف هللا وْتمػػده" مائػػة مػػرة  ،ففػػي صػػحي
البخاري ( أف من قا٢تا ُب يوـ مائة مرة حطت خطاياه وإف كانػت مثػل زبػد البحػر ) ،
زدت (س ػػبحاف هللا وْتم ػػده ،س ػػبحاف هللا العظ ػػيم) فه ػػو أفض ػػل وأكم ػػل؛ فإهنم ػػا
وإف َ
كلمتاف خفيفتاف على اللساف ثقيلتاف ُب ا١تيزاف حبيبتاف إىل الرٛتن.
 ٔٛػ الزـ الدعاء فإنو مخ العبادة ،وتذكر إف هللا حيِ ّي كرَل يَ ْستحي مػن عبػده أف يرفػع
فَتدى ػػا صػ ػ ْفراً خ ػػائبتُت  ،ى ػػذا م ػػع م ػػا ورد م ػػن أف ثبلث ػػة ال ت ػػرد دع ػػوهتم  :م ػػنهم
ي ػػده ّ
الصػائم حػىت يفطػر  ،وٖت ّػر األوقػات الػيت ىػي أوقػات اإلجابػة كوقػت السػحر  ،وعقػػب
الصػلوات ا١تكتوبػة  ،وعنػد إفطػارؾ فأنػت تعلػم أف  :للصػائم عنػد فطػره دعػوة مػا تػرد .
أشرؾ ُب دعائك والديك وإخوانك وأصحابك بل وأمة اإلسبلـ .
و ْ
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 ٜٔػ ال تػػدع أذكػػار الصػػباح وا١تسػػاء فػػإف ٢تػػا أثػراً عظيمػػا عليػػك وعلػػى مػػن حولػػك ،
ولكل ذكر أو دعاء سر وأثر  ،فلتكن ىذه األذكار افتتاح يومػك واختتػاـ ليلتػك تطػرد
بشر  ،وعند نومك  :اختم بشر.
بذلك إبليس الذي يقوؿ لك عند استيقاظك :افت ّ
ٕٓ ػ افتػت ليلتػػك بقػراءة اآليتػُت األخَتتػػُت مػن سػورة البقػػرة ( آمػن الرسػوؿ ) و الػػيت
بعػػدىا  ،فقػػد قػػاؿ عنهمػػا ا١تصػػطفى صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ( مػػن قرأ٫تػػا ُب ليلػػة كفتػػاه)
أي تكفيك أذى كل ذي أذى وٖتفظك من شر إنس وجن  ،فيالو من ٍ
عمل قليػل مػع
مكسػ ٍ
ػب جليػػل  ،بػػل قػػاؿ عػػن ىػػاتُت اآليتػػُت (تعلمػػوىن وعلمػػوىن نسػػاءكم وأبنػػاءكم
فإهنا صبلة وقرآف ودعاء ) رواه اٟتاكم وصححو.
ٕٔ ػ احػذر مػن أف تنػاـ إال علػى وضػوء وذكػر مسػتقببلً للقبلػة فهػي سػنن ثػبلث قػاؿ
نبيػػك ١تػػا علمهػػا أصػػحابو ( إنػػك إف مػػت مػػت علػػى الفطػػرة ) يعػػٍت علػػى اإلسػػبلـ فػػبل
ترغب عن ىذه ا٠تا٘تة اٟتسنة .
ٕٕ ػ خذ نصيباً من االعتكػاؼ فػإف ا١تسػاجد بيػوت هللا  ،واٞتػالس فيهػا ُب ضػيافة هللا
وقِراه ،وقد ٝتّاىا النيب عليو الصبلة والسبلـ أحػب البقػاع إىل هللا  ،كمػا ٝتّػى األسػواؽ
أبغػػض البقػػاع إىل هللا ،وورد (مػػن اعتكػػف عشػراً ُب رمضػػاف كػػاف كحجتػػُت وعمػرتُت )
ػدرت علػػى اعتكػػاؼ العشػػر فهػػو الكمػػاؿ ،وإال فػػبل أقػ ّػل وأنػػت ُب
رواه البيهقػػي .فػػإف قػ َ

شػػهر رمضػػاف مػػن أف تعتكػػف مػػا بعػػد صػػبلة الصػػب إىل اإلش ػراؽ فثوابػػو ث ػواب حػ ٍػج
وعمػػرة ،أو مػػا بعػػد صػػبلة العصػػر إىل غػػروب الشػػمس فإنػػو كعتػػق عشػػر رقػػاب مػػن ولػػد
إٝتاعيل عليو السبلـ.
ٖٕ ػ اكثػر إف اسػتطعت مػن البػذؿ واإلنفػاؽ فقػد ُروي أف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم
ُس ػ ػئل  :أي الصػ ػػدقة أفض ػػلأ فقػ ػػاؿ (ص ػػدقة ُب رمضػ ػػاف) رواه الًتم ػػذي  ،وال ٖتتقػ ػػر
القليػػل فقػػد سػػبق درىػػم مائػػة ألػػف درىػػم  ،وقػػد ٝتػػى نبيػػك صػلى هللا عليػػو وسػػلم ىػػذا
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الشهر(ش ػػهر ا١تواس ػػاة)  ،ف ػػوهللا إف خ ػػَت م ػػا تتق ػػرب ب ػػو إىل هللا ُب ى ػػذا الش ػػهر مؤاس ػػاة
ا﵀تاجُت بأي صورة  ،وتذكر أف (مػن نفػس عػن مػؤمن كربػة مػن كػرب الػدنيا نفػس هللا
عنو كربة من كرب يوـ القيامة) وتذكر أف(من يسر على معسر يسر هللا عليػو ُب الػدنيا
واآلخرة ) وتذكر أف (هللا ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو)
ٕٗ ػ ِصل قراباتك وأرحامك ُب شهر رمضافِ ،
فالرحم مشتقة من الرٛتة ،ومػن وصػلها
ْ
وصلو هللا ومن قطعها قطعو هللا  ،واعلم أف الرٛتة التنػزؿ علػى قػوـ وفػيهم قػاطع رحػم؛
فهو حاجب و٤تجوب ،وتذ ّكر أف صلة الرحم تعمر الديار وتزيد ُب األعمار.
ٕ٘ ػ اذكػػر ُب شػػهر الػػرب مػػن لػػو حػػق عليػػك مػػن األمػوات وتعاىػػدىم بالزيػػارة والػػدعاء
واالستغفار  ،وقد ورد ُب اٟتديث (مػن زار قػرب أبويػو أو أحػد٫تا ُب كػل ٚتعػة مػرة غفػر
هللا لو وكتب بَػًّرا ) الطرباٍل والبيهقي وغَت٫تا .فاذكر لتُذ َكر ،وال تنسى فتُنسى.
خصػ ُب كػل ليلػة وقتػاً تقػرأ فيػو سػورٌب السػجدة وتبػارؾ ا١تلػك فقػد كػاف نبيػك
 ٕٙػ ّ
وقدوتك صلى هللا عليػو وسػلم ال ينػاـ حػىت يقػرأ ذمػا  ،سػواء أوؿ الليػل أو آخػره  ،وال
تًتؾ قراءة سورة يس كل يوـ من أياـ شهر رمضاف فإهنا سورة عظيمػة مباركػة قػاؿ فيهػا
النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ( ال يقرأىػػا عبػػد يريػػد هللا والػػدار اآلخػػرة إال غفػػر لػػو ) وورد
ُب فضػػلها أحاديػػث عػػدة ،قػػاؿ ابػػن كثػػَت ُب تفسػػَته (ٕ ( ) ٘ٚٔ/و٢تػػذا قػػاؿ بعػػض
العلماء من خصائ ىذه السورة أهنا ال تقرأ عند أمر عسَت إال يسره هللا تعاىل )ٍ ،ب
أت
أورد ابن كثَت ما رواه اإلمػاـ اٛتػد عػن صػفواف قػاؿ  :كانػت ا١تشػيخة يقولػوف اذا قػر ْ
 يعػػٍت يػػس  -عنػػد ا١تيػػت خفػػف هللا عنػػو ذػػا ) وسػػنده حسػػن كمػػا قػػاؿ اٟتػػافظ ابػػنحجر.
السحور بركة وفيو عوف على الصياـ  ،وىو سنة نبيك صلى
 ٕٚػ ال تدع
ّ
التسحر فإف ّ
هللا عليػػو وسػػلم والفػػارؽ بػػُت صػػيامنا وصػػياـ أىػػل الكتػػاب  ،وكػػل مػػا أخػػرت سػػحورؾ
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فهػػو أوىل مػػا مل تقػػع ُب الشػػك  ،وإف كػػاف فيػػو ٘تػػر فهػػو أفضػػل ففػػي اٟتػػديث ( نعػػم
سحور ا١تؤمن التمر) رواه أبوداود.
 ٕٛػ احػرص علػى تعجيػل إفطػارؾ مػىت ٖتققػت الغػروب وال تبػادر بغػَت ٖتػ ٍر واحتيػاط
فقػػد ورد الوعيػػد الشػػديد ُب حػػق مػػن يفطػػر قبػػل ٖتلػػة صػػيامو وقػػد ورد ُب اٟتػػديث أف
النػػيب صػلى هللا عليػػو وسػػلم رآىػػم معلقػػُت بعػراقيبهم مشػػققة أشػػداقهم تسػػيل أشػػداقهم
دمػػا  ،واحػػرص علػػى أف تفطػػر بػػالتمر وأف يكػػوف وت ػراً  ،فقػػد قػػاؿ أنػػس رضػػي هللا عنػػو
(كاف النيب صلى هللا عليو وسلم ٭تب أف يفطر على ثبلث ٘ترات ) رواه أبويعلى .
 ٕٜػ احػرص علػى تفطػَت الصػائمُت إذا اسػتطعت ذلػك فػإف مػن فطّػر صػائماً كػاف لػػو
مثل أجره  ،وىذا األجر يعطيو هللا تعاىل ١تن فطر صائماً وعلى مذقة لنب .
ٖٓ ػ اسػػتكثر ُب شػػهر رمضػػاف مػػن أربعػػة خصػػاؿ ،قػػاؿ عنه ػا النػػيب صػػلى هللا عليػػو
وس ػ ػػلم" :خص ػ ػػلتاف ترض ػ ػػوف يهم ػ ػػا ربك ػ ػػم و٫ت ػ ػػا ش ػ ػػهادة أال ال ػ ػػو إال هللا واالس ػ ػػتغفار،
وخصلتاف ال غٌت لكم عنهما  :تسألوف هللا اٞتنة وتتعوذوف من النار".
وفقنا هللا للعمل ةا علمنا ؛ وأعاننا على فعل ما يرنيو عنا ،وجعلنا ممن عمل ةا
فورثو هللا علم مامل يعلم .آمُت اللهم آمُت.
علم ّ
واحلمد هلل رب العادلُت .
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الرسالة السادسة

تنبيه المغرور

٤تل استحباب
على ّ
تعجيل اإلفطار وتأخَت السحور
ٚتع وترتيب
سقاؼ بن علي العيدروس
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ادلقدمة
اٟتمد ﵁ الذي بنعمتو تتم الصاٟتات  ،وبفضػلو تنػاؿ ا٠تػَتات الربكػات  ،أٛتػده
تعاىل على نعمو ا١تتواليات  ،وأشػكره سػبحانو علػى مننػو ا١تتػواترات  ،والصػبلة والسػبلـ
عل ػػى نبي ػػو ا١تبع ػػوث با٢ت ػػدى والبين ػػات ،وا١تؤيّ ػػد ب ػػاٟتجج الواض ػػحات ،دع ػػا إىل إقام ػػة
الفػرائض والواجبػػات  ،وحػ ّذر مػػن فعػػل ا﵀رمػػات والوقػػوع ُب الشػػبهات ،صػػلى هللا عليػػو
وعلى آلو وصحبو النجوـ القادات  .وبعد .
فإف االحتياط ُب أمر العبادات من آكد األمور ا١تهمػات  ،بػدءً بػالفرائض الػيت
ىػػي أىػػم الواجبػػات ،وانتهػػاءً بالسػػنن الػػيت ينػػاؿ فاعلهػػا ا١تثوبػػات  ،إال أف شػػرط اإلتيػػاف
بالسػػنن أال يُعػ ّػرض فاعلهػػا شػػيئا مػػن الفػرائض إىل الػػبطبلف والفسػػاد  ،فا١تسػػلم إذا علػػم
أف مراعاتو لسنة مثبلً قػد تػؤدي إلفسػاد عبػادة مفروضػو فالواجػب عليػو أف يػًتؾ السػنة
ا١تستحبة ليحفظ الفرض الواجب.
وإذا تلفتنػػا ُب زماننػػا ىػػذا ٯتنػػة ويسػػرة وجػػدنا أف كث ػَتاً مػػن السػػنن النبويػػة إف مل
نقػػل ف ػرائض وواجب ػػات مهجػػورة مًتوكػػة ٍ ،ب ي ػػربز ُب ىػػذا الواقػػع ا١تري ػػر مػػن ي ػػدعو إىل
تطبيػػق سػػنة تعجيػػل اإلفطػػار وتػػأخَت السػػحور  ،ولػػو ّأدى ذلػػك إىل إفسػػاد الفريضػػة،
وبطػػبلف الواجػػب ،أو علػػى األقػػل الوقػػوع ُب الشػػبهة  ،وىػػو يظػػن بفعلػػو ىػػذا أنػػو ٭تيػػي
اإلسػبلـ؛ ويرفػع رايػات الػدين ،ومل يقػػف إىل ىنػا بػل دعػا العامػػة مػن النػاس لئلقتػداء بػػو
زاعماً أنو على سنة النيب صلى هللا عليػو وسػلم ُ ،ب حػُت أنػو بػٌت أمػره ىػذا علػى اآلراء
الض ػػعيفة واألقػ ػواؿ الش ػػاذة ال ػػيت أٚتع ػػت األم ػػة عل ػػى طرحه ػػا ١تخالفته ػػا للقطع ػػي م ػػن
نصوص الكتاب والسنة .
وقد ورد الوعيد الشديد ١تػن يفطػر قبػل ٖتلػة صػيامو غػَت متحػ ٍر ُب ىػذه ا١تسػألة
ا١تهمػػة ،وال متخوفػاً مػػن آثارىػػا ا١تؤ١تػػة  ،ففػػي اٟتػػديث عػػن أيب أمامػػة البػػاىلي رضػػي هللا
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عنػػو قػػاؿ ٝ :تعػػت رسػػوؿ هللا صػػلى هللا علي ػػو و سػػلم يقػػوؿ " :بينػػا أنػػا نػػائم إذ أت ػػاٍل
رجبلف فأخذا بضبعي ػ كتفي ػ فأتيا يب جببلً وعراً فقاال  :اصعد فقلت  :إٍل ال أطيقػو
فقاال  :إنا سنسهلو لك  ،فصعدت حىت إذا كنت ُب سواء اٞتبل إذا بأصوات شديدة
قلػػت  :مػػا ىػػذه األصػوات أ قػػالوا  :ىػػذا عػواء أىػػل النػػار ٍ ،ب انطلػػق يب فػػإذا أنػػا بقػػوـ
معلقُت بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما  ،قاؿ قلت :من ىؤالء أ قاؿ:
ىؤالء الذين يفطروف قبل ٖتلة صومهم" رواه ابن خزٯتة وابن حباف ُب صحيحيهما .
أردت ُب ىػػذه السػػطور تبيػػُت ىػػذه ا١تسػػألة وعػػرض أدلتهػػا ٔتػػنهج علمػػي
وقػػد ُ
ػت معهػػا مسػػألة تػػأخَت السػػحور ،وبينػػت ٤تػ ّػل سػػنيّة كػ ِّػل واحػػدة
وأسػػلوب ميّسػػر ،وْتثػ ُ
منهمػػا ،مسػػتدالً باألحاديػػث النبويػػة الصػػحيحة  ،وعبػػارات االئمػػة الصػػر٭تةٍ ،ب أردفػػت
بذكر شبو ا١تخالف متُبعاً ٢تا باإلجابة اليت تدحضها  ،وبا﵁ التوفيق .
وىػػذا أواف الشػػروع ُب ا١تقصػػود  ،ومػػن هللا أسػػتمد العػػوف والسػػداد  ،وىػػو حسػػيب
ونعم الوكيل .
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ادلبأث األول
سنيّة تعجيل اإلفطار

ونتناوؿ ُب ىذا ا١تبحث ثبلث مسائل :

ادلسألة األوىل  :زلل استأباب التعجيل

تعجيل اإلفطػارأمر مسػتحب وسػنة متفػق عليهػا  ،وبػذلك قػاؿ ٚتػاىَت أىػل العلػم
وفقهاء ا١تذاىب األربعة  ،فقد وردت بذلك أحاديث صحيحة كثَتة بلغت التواتر كما
قاؿ اٟتافظ ابن عبد الرب .
لك ػػن اس ػػتحباب تعجي ػػل اإلفط ػػار ل ػػيس عل ػػى إطبلق ػػو ب ػػل ى ػػو مقي ػػد بتحق ػػق
الغػػروب ،أمػػا حيػػث مل نتحقػػق الغػػروب فإنػػو اليسػػن التعجيػػل خوف ػاً مػػن اإلفطػػار قبػػل
الوقت والوقوع ُب الوعيد الشديد ا١تتقدـ ُب اٟتديث السابق .
قاؿ اٟتافظ ابن حجر معلقاً على حديث ( ال يػزاؿ النػاس ٓتػَت مػا عجلػوا الفطػر ) مػا
نصو  ( :واتفق العلماء على أف ٤تل ذلك إذا ٖتقق غػروب الشػمس بالرؤيػة أو بإخبػار
عدلُت ،وكذا عدؿ واحد ُب االرج ) .1اىػ ومثلو ُب نيل األوطار للشوكاٍل. 2

و٦تا يدؿ على وجوب ٖتقق غروب الشمس ويؤكده أننػا ٧تػد النػيب صػلى هللا عليػو
وسلم مل ٬تعل غروب الشمس عبلمة كافيػة علػى ِح ّػل اإلفطػار حيػث قػاؿ ( :إذا أقبػل
الليػل مػػن ىاىنػا ،وأدبػػر النهػار مػػن ىاىنػػا ،وغربػت الشػػمس ،فقػد أفطػػر الصػػائم ) رواه
البخاري ومسلم  .فإذا تأملنا ىذا اٟتديث ٧تد بوضوح كيػف قيّػد النػيب صػلى هللا عليػو
حل اإلفطار ذذه القيػود الثبلثػة  ،فلػم يكتػف ّتعػل ( غػروب الشػمس ) عبلمػةً
وسلم ّ
علػػى حػػل اإلفطاربػػل أضػػاؼ إليهػػا عبلمتػػُت أخ ػريتُت ،وذلػػك إشػػارة إىل اش ػًتاط ٖتقػػق
ٔ  -الفت ٜٜٔ/ٗ :
ٕ  -نيل االوطار (ٗ )ٕٛٗ/للشوكاٍل .
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الغروب  ،كما أنو مل يكتػف صػلى هللا عليػو وسػلم ّتعػل ( إقبػاؿ الليػل ) الحتمػاؿ أنػو
٭تصل ألمر يغطي ضوء الشمس ،ومثل ذلك يقاؿ ُب "إدبار النهار" .
قػػاؿ اٟت ػػافظ اب ػػن حج ػػر  ( :قول ػػو ":إذا أقب ػػل اللي ػػل م ػػن ىاىن ػػا" أي  :م ػػن جه ػػة

ا١تشرؽ كما ُب اٟتديث الذي يليػو  ،وا١تػراد بػو  :وجـود الظلمـة حسـاً  ،وذكػر ُب ىػذا

اٟتديث ثبلثة أمور ألهنا وإف كانت متبلزمة ُب األصل لكنها قد تكوف ُب الظاىر غَت
متبلزمػػة  ،فقػػد يظػػن إقبػػاؿ الليػػل مػػن جهػػة ا١تشػػرؽ وال يكػػوف اقبالػػو حقيقػػة بػػل لوجػػود
أمر يغطى ضوء الشمس  ،وكذلك إدبار النهار ،فمن ٍب قيّد بقولو "وغربػت الشػمس"
إشػػارة إىل اش ػًتاط ٖتقػػق اإلقبػػاؿ واالدب ػػار واهنمػػا بواسػػطة غػػروب الشػػمس ال بس ػػبب
آخر) اىػ

1

ادلسألة الثانية  :أقوال فقهاء ادلذاىب األربعة
ن ػ الفقهػػاء ػ رٛتهػػم هللا ػ ُب مؤلفػػاهتم ،وصػػرحوا علػػى اخػػتبلؼ م ػػذاىبهم
وعصػػورىم علػػى أف ٣تػػرد غػػروب قػػرص الشػػمس لػػيس كافيػاً ُب ٖتقػػق الغػػروب  .وىػػذه
بعض أقواؿ الفقهاء من ا١تذاىب األربعة :

أوالً :احلنفية  :قاؿ اإلمػاـ ا﵀قػق ابػن عابػدين اٟتنفػي ( :وا١تػراد بػالغروب زمػاف غيبوبػة

جرـ الشمس ْتيث تظهر الظلمة ُب جهة الشرؽ ) اىػ. 2

ثانيـاً :ادلالكيـة  :قػاؿ العبلمػػة ٤تمػد علػيش ا١تػالكي ( :غػػروب الشػمس بإقبػاؿ الظلمػػة

من ا١تشرؽ ال ٣ترد تواريها ّتبل مثبلً لو صعد عليو لرآىا ) اىػ. 3

ٔ  -الفت . ٜٔٙ/ٗ :
ٕ  -حاشية ابن عابدين (ٕ. )ٖٜٖ/
ٖ  -تقريرات عليش على حاشية الدسوقي . )ٕٜٓ/ ٔ(:
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ثالث ـاً :الشــافعية  :قػػاؿ اإلمػػاـ النػػووي  ( :االعتبػػار سػػقوط قرصػػها بكمالػػو  ،وذلػػك

ظ ػػاىر ُب الص ػػحراء ،وأم ػػا ُب العم ػراف وقل ػػل اٞتب ػػاؿ فاالعتب ػػار ب ػػأف ال يُػػرى ش ػػيء م ػػن
شعاعها على اٞتدراف وقلل اٞتباؿ  ،ويقبل الظبلـ من ا١تشرؽ ) اىػ .1

رابع ـاً :احلنابلــة  :قػػاؿ العبلمػػة اٟتجػػاوي اٟتنبلػػي  ( :يسػػن تعجيػػل اإلفطػػار إذا ٖتقػػق

الغروب ) اىػ. 2

فهذه أقواؿ فقهاء األمة الذين يرجع إىل أقوا٢تم  ،إذ ىم النجوـ الذين يستضػاء
بفهمم  ،وىم ا١تتسنبطوف الذين يُرجع اىل علمهم  ،وىم أمناء هللا على دينو  ،ومػن مل
٬تعل هللا لو نورا فما لو من نور .
ادلسألة الثالثة  :التفريق بُت الصأراء والعمران

إذا تأملنا أقوؿ العلماء ا١تتقدمة ٧تػد أهنػم يفرقػوف بػُت غػروب الشػمس ُب وراء
اٞتبػػل وغروذػػا ُب الصػػحراء  ،وىػػو مػػا أشػػار إليػػو العبلمػػة علػػيش ا١تػػالكي بقولػػو  ( :ال
٣ترد تواريها ّتبل مثبلً لو صعد عليو لرآىا )  ،بل نلحظ التفريق صر٭تاً ُب قػوؿ االمػاـ

النػػووي  ( :االعتبػػار سػػقوط قرصػػها بكمالػػو ،وذلػػك ظػػاىر ُب الصػػحراء ) ٍب قػػاؿ ( :
وأمػػا ُب العم ػراف وقلػػل اٞتبػػاؿ فاالعتبػػار بػػأف ال يػُػرى شػػيء مػػن شػػعاعها علػػى اٞتػػدراف
وقلل اٞتباؿ ) .
تبُت معٌت حديث عبد هللا بن أيب أوَب حيث قاؿ  ( :كنا ُب سػفر
تبُت ذلك ّ
وإذا ّ
مع رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم  ،فلما غربت الشمس قػاؿ لرجػل  ( :انػزؿ فاجػدح
يل )  .قػاؿ يػػا رسػوؿ هللا لػػو أمسػػيت ٍ .ب قػاؿ ( انػػزؿ فاجػػدح )  .قػاؿ  :يػػا رسػػوؿ هللا
لو أمسيت  ،إف عليك هناراً ٍ ،ب قاؿ  ( :انزؿ فاجدح )  .فنزؿ فجدح لو ُب الثالثػة ،
ٔ  -اجملموع للنووي . )ٖٖ/ٖ (:
ٕ  -االقناع . )ٖٔ٘/ٔ (:
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فشػػرب رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ٍب أومػػأ بيػػده إىل ا١تشػػرؽ فقػػاؿ  ( :إذا رأيػػتم
الليل قد أقبػل مػن ىاىنػا فقػد أفطػر الصػائم )  .فهػذا اٟتػديث صػري ُب أهنػم كػانوا ُب
سفر ومل يكن ٍَبّ شيء ٭تجب الشػمس مػن جبػاؿ أو عمػراف  ،فلػذا ٖتقػق النػيب صػلى
هللا عليو وسلم الغروب فأمر بإفطاره .
أضف إىل ذلك أنو صلى هللا عليو وسلم مل يفطػر مباشػرة حيػث مل يقػل للرجػل:
ناولٍت ماء  ،بل قاؿ لو ( انػزؿ فاجػدح ) وىػذا معنػاه أنػو انتظػر اىل أف أُعػ ّد لػو السػويق
الػػذي أفطػػر عليػػو ،قػػاؿ اإلمػػاـ النػػووي شػػارحاً ١تعػػٌت قولػػو ( اجػػدح ) مانصػػو  ( :وىػػو

خل الشيء بغَته ،وا١تراد ىنا :خل السويق با١تاء وٖتريكو حىت يستوي ) اىػ. 1

ؤتػػا تقػػدـ اتض ػ أف مػػا جػػرى عليػػو عمػػل علمــاء حهــرموت قػػدٯتاً وحػػديثاً مػػن

تثبّ ػػتهم ُب دخ ػػوؿ وق ػػت ا١تغ ػػرب واحتي ػػاطهم بزي ػػادة بض ػػع دق ػػائق بع ػػد س ػػقوط ق ػػرص
الشػػمس؛ إ٪تػػا كػػاف ذلػػك ألف حضػػرموت و ٍاد تكتنفػػو اٞتبػػاؿ الشػػاىقة  ،وٖتػػي بػو مػػن
ٚتيع اٞتهات  ،فكاف ىذا االحتياط مأخوذ من قولو صلى هللا عليو وسػلم ( إذا أقبػل
الليل من ىاىنا  ،وأدبر النهار من ىاىنا  ،وغربت الشمس  ،فقد أفطر الصائم ) رواه
البخػػاري ومسػػلم  .قػػاؿ اإلمػػاـ النػػووي ُب شػػرحو ٢تػػذا اٟتػػديث  ( :قػػاؿ العلمػػاء  :كػػل

واحد من ىذه الثبلثة يتضػمن اآلخػرين ويبلزمهمػا ،وإ٪تػا ٚتػع بينهػا ألنػو قـد يكـون يف
واد و٨تػػوه ْتيػػث ال يشػػاىد غػػروب الشػػمس  ،فيعتمػػد اقبػػاؿ الظػػبلـ وادبػػار الضػػياء .
وهللا أعلم ) اىػ. 2

فقولو ( ُب و ٍاد ) ينطبق ٘تاما على مثل وادي حضرموت  ،فلهذا مل يكتفوا ٔتجػرد
الغػػروب واحتػػاطوا بعػػض الوقػػت لتحقػػق الغػػروب  ،وىػػو مػػا يؤيػػده كػػبلـ اٟتػػافظ ابػػن

ٔ  -شرح مسلم  ٕٜٓ /ٚللنووي .
ٕ  -شرح مسلم  ٕٜٓ /ٚللنووي .
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حجر حيث قاؿ( :وفيو دليل على أف سقوط قػرص الشػمس يػدخل بػو وقػت ا١تغػرب،
وال ٮتفى أف ٤تلو ما إذا كاف ال ٭توؿ بُت رؤيتها غاربة وبػُت الرائػى حائػل) اى ػ ،1فهػذه
نصوص أئمة الفقو واٟتديث صر٭تة ُب بياف ا١تقصود ،وكما قيل:
وليس يص ُب األفهاـ شيء  ...إذا احتاج النهار إىل دليل

ٔ  -الفت ٕ. ٕٗ/
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ادلبأث الثاين
سنيّة تأخَت السأور

وتناولت ُب ىذا ا١تبحث ثبلث مسائل :

ادلسألة األوىل  :زلل استأباب التأخَت .

مػػا تقػػدـ مػػن الكػػبلـ حػػوؿ اسػػتحباب تعجيػػل اإلفطػػار يػػأٌب نظػػَته عنػػد اٟتػػديث
عن استحباب تأخَت السحور ،فهو سنة متفػق عليهػا عنػد ٚتػاىَت العلمػاء  ،لكػن ٤تػل
االستحباب مامل ٮتش طلوع الفجر  ،فإف خشي أف يدركو الفجر إف أخر السػحور مل
يسن لو التأخَت  ،بل ٬تب عليو ترؾ ىذه السنة حفاظاً على الفرض الذي ىو األصػل
 ،وصػػيانةً لصػػيامو مػػن أف يفسػػده ذػػذا الفعػػل الػػذي يثػػاب علػػى فعلػػو وال يعاقػػب علػػى
تركو .

ولػػذا ٧تػػد أف أىػػل العلػػم مػػن الفقهػػاء وا﵀ػػدثُت نبه ػوا علػػى ذلػػك ،فعلػػى سػػبيل
ا١تث ػػاؿ اإلم ػػاـ الن ػػووي رٛت ػػو هللا تع ػػاىل ال ي ػػذكر ُب كتب ػػو اس ػػتحباب ت ػػأخَت الس ػػحور إال
ويقيّػده ذػذا القيػد؛ فهػاىو ُب كتابػو "ا١تنهػػاج" يػن ّ علػى اسػتحباب تػأخَت السػػحور ٍب
يقيّػده بقولػو ( :مػػامل يقػع ُب الشػك ) اى ػ ،1وُب كتابػو اجملمػوع يقػػوؿ ( :قػاؿ أصػػحابنا:

وإ٪تا يستحب تأخَت السحور مػاداـ متيقنػاً بقػاء الليػل فمػىت حصػل شػك فيػو فاألفضػل

تركػػو) ،2بػػل حػػىت ُب كتػػب الفضػػائل كمثػػل كتابػػو الشػػهَت "ريػػاض الصػػاٟتُت" مل يُغفػػل
ىػػذا القيػػد فقػػد عقػػد فص ػبلً ُب فضػػل التسػػحر واسػػتحباب تػػأخَته ٍب قيّػػد االسػػتحباب
بقولو ( :مامل ٮتش طلوع الفجر) اىػ. 3

ٔ  -منهاج الطالبُت ص ٕ ٔٛلبلماـ النووي .
ٕ  -اجملموع شرح ا١تهذب ( )ٖٙٓ/ٙلئلماـ النووي .
ٖ  -رياض الصاٟتُت ص  ٗٓٚلئلماـ النووي .
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قػػاؿ ُب مغػػٍت ا﵀تػػاج ( :فػػإف شػػك ُب ذلػػك كػػأف تػػردد ُب بقػػاء الليػػل مل يسػػن
التاخَت ،بل األفضل تركو للحديث الصحي ( دع مػا يريبػك إىل مػاال يريبػك )  ) .اى ػ

 ، 1وقاؿ العبلمة ابن حجر ا١تكي ٨توه ُب كتابو "التحفة" ، 2وجػاء ُب كتػاب االقنػاع ػ
من كتب اٟتنابلة ػ مانصو  ( :وتأخَت السحور ما مل ٮتش طلوع الفجر الثاٍل ) اىػ. 3
شبو
ادلسألة الثانية  :االحتياط وترك ال ُ

ن العلماء رٛتهػم هللا علػى أنػو ينبغػي للصػائم أف ٬تعػل فارقػاً مػن الػزمن بػُت
انتهػاء مػن سػحوره وبػُت أذاف الفجػر  ،وذلػك خشػية أف يطلػع عليػو الفجػر وىػو يأكػػل
أو يشػػرب  ،وال شػػك أف ىػػذا إحتيػػاط لصػػحة العبػػادة  ،وامتثػػاال لقولػػو صػػلى هللا عليػػو
وسلم ( دع ما يريبك اىل ماال يريبك )
أضػػف إىل ذلػػك أنػػو قػػد ثب ػػت مػػا يػػدؿ علػػى ذل ػػك مػػن فعلػػو صػػلى هللا علي ػػو
وسلم ،فعن زيد بن ثابت رضي هللا عنو قػاؿ  :تسػحرنا مػع النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم
ٍب قػاـ إىل الصػػبلة  ،قيػػل  :كػم كػػاف بػػُت األذاف والسػػحور أ  .قػاؿ قػػدر ٜتسػػُت آيػػة .
متفػػق عليػػو .قػػاؿ اإلمػػاـ القػػرطيب ( :فيػػو داللػػة علػػى أف الف ػراغ مػػن السػػحور كػػاف قبػػل
طلػػوع ) .اى ػ .4وقػػاؿ اإلمػػاـ العيػػٍت  ( :و٦تػػا يسػػتفاد منػػو اسػػتحباب التسػػحر  ،وتػػأخَته
إىل قريب طلوع الفجر) اىػ  ،5وقاؿ اإلماـ النووي  ( :فيػو اٟتػث علػى تػأخَت السػحور

اىل قبيل طلوع الفجر ) اىػ. 6

ٔ  -مغٍت ا﵀تاج ٔ ٘ٛٙ/للخطيب الشربيٍت .
ٕ  -التحفة ٕٖٗ/ٖ :البن حجر .
ٖ  -االقناع . ٖٔ٘/ٔ :
ٗ  -نقبل عن الفت  ،ا١توضع نفسو .
٘  -عمدة القاري شرح صحي البخاري ٘ ٖٚ/للعيٍت .
 - ٙشرح مسلم  ٜٔٙ/ٚللنووي .
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فتب ػػُت ب ػػذلك أف عل ػػى ا١تس ػػلم أف يراع ػػي الس ػػنَتُت مع ػػا فيح ػػرص عل ػػى ت ػػأخَت
السػ ػػحور ويػ ػػًتؾ وقت ػ ػاً يفصػ ػػل بػ ػػُت فراغػ ػػو وأذاف الفجػ ػػر  ،وُب ذلػ ػػك اتقػ ػػاء للوقػ ػػوع ُب
الشبهة ،ومن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو .
ادلسألة الثالثة  :يف رّد حجج ادل،الف

٘تسػػك ا١تخػػالفوف ُب مسػػألة األكػػل والشػػرب ولػػو طلػػع الفجػػر ْتػػديثُت مل يكونػػا
خػػافيُت علػػى أىػػل العلػػم ،بػػل ٢تػػم حػػوؿ كػػل حػػديث ج ػواب ورد  ،وفيمػػا يلػػي نػػذكر
اٟتديثُت واٞتواب على كل واحد منهما :
احلديث األول :

عن أيب ىريرة أف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ ( :إذا ٝتػع أحػدكم النػداء واإلنػاء ُب
يده فبل يضعو حىت يقضي حاجتو منو ) رواه أبوداود .
واٞتواب عن اٟتديث من وجوه :
ٔػ أنو حديث مطعوف فيو فقد قاؿ االمػاـ ابػن القػيم ( ىػذا اٟتػديث أعلػو ابػن القطػاف

بأنو مشكوؾ ُب اتصالو ) اىػ. 1

ٕػ أف ظاىره مصادـ للن القرآٍل واألحاديث الصػحيحو ا١ترفوعػة  ،لػذا ٛتلػو العلمػاء
علػى االذاف األوؿ ٚتعػا بػُت النصػوص  ،قػاؿ االمػاـ ا٠تطػايب  ( :ىػذا ػ أي اٟتػديث ػ
٤تموؿ على قولو صلى هللا عليو وسلم ( إف ببلال يؤذف بليػل فكلػوا واشػربوا حػىت يػؤذف

ابن أـ مكتوـ ) اىػ. 2

ٔ ٥ -تتصر السنن) ٖٗٓ/ٙ ( :البن القيم.
ٕ  -معامل السنن ٕ ٜٔ/للخطايب .
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ٖػ أف الفقهاء مل يأخذوا بظاىر ىذا اٟتديث  ،وقد أشار االمػاـ النػووي اتفػاقهم علػى
ذلك فقاؿ  ( :من طلع عليػو الفجػروُب فيػو ػ أي فمػو ػ طعػاـ فليلفظػو ويػتم صػومو فػاف

ابتلعو مع علمو بالفجر بطل صومو وىذا الخبلؼ فيو ) اىػ. 1
احلديث الثاين :

عػػن حذيفػػة قػػاؿ  ( :تسػػحرنا مػػع رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم وكػػاف النهػػار اال أف
الشمس مل تطلع ) رواه النسائي وغَته  .واٞتواب عليو من وجوه :
ٔػ ػ أنػػو مطعػػوف فيػػو  ،قػػاؿ االمػػاـ ابػػن القػػيم  ( :وأمػػا حػػديث حذيفػػة فمعلػػوؿ وعلتػػو

الوقف ) اىػ. 2
ٕ ػ أنػو ٤تمػوؿ علػى غػَت ظػاىره  ،قػاؿ االمػاـ ابػن كثػَت  ( :وٛتلػو ػ أي النسػائي ػ علػى
أف ا١تراد بو قرب النهاركما قػاؿ تعػاىل ( فػإذا بلغػن أجلهػن ) أي  :قػاربن انقضػاء العػدة

 ...وىذا الذي قالو ىو ا١تتعُت ٛتل اٟتديث عليو )  .اىػ. 3

ٖ ػ أنػػو معػارض للقػراف  ،قػاؿ االمػاـ أبػػو بكػػر اٞتصػاص  ( :وىػػو مػػع ذلػك مػػن أخبػػار
اآلحاد  ،فبل ٬توز االعًتاض بو على القرآف كما قاؿ هللا تعاىل (حىت يتبُت لكم ا٠تػي
االبيض من ا٠تي االسود من الفجر)  ...وحديث حذيفة اف ٛتل علػى حقيقتػو كػاف

مبيحا ١تا حظرتو االية ) اىػ. 4

قلت :العمل ذذا اٟتديث شذوذ و٥تالفة إلٚتاع األمة فقػد االمػاـ اٟتػازمي :
( أٚتع أىل العلم على ترؾ العمل بظاىر ىذا ا٠ترب )  .اىػ
ٔ  -اجملموع  ٖٔٔ/ٙللنووي .
ٕ  -شرح ٥تتصر السنن  ٖٗٔ/ٙالبن القيم .
ٖ  -تفسر ابن كثَت ٔ.ٖٖٕ/
ٗ  -أحكاـ القراف ٔ ٕٜٔ/للجصاص.
٘  -االعتبار صٔ ٖٙللحازمي .
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5

ٗػ ػ أف ذل ػػك ك ػػاف ُب أوؿ األم ػػر ٍب نس ػػخ  ،ق ػػاؿ االم ػػاـ الطح ػػاوي  ( :ق ػػد ج ػػاء ع ػػن
رس ػػوؿ هللا خ ػػبلؼ م ػػا روي ع ػػن حذيف ػػة ٍ ... ،ب ذك ػػر األحادي ػػث ال ػػيت اتف ػػق عليه ػػا
الشػيخاف وغَت٫تػا ٍ ،ب قػاؿ  :وقػد ٭تتمػل أف يكػوف حػديث حذيفػة ػ وهللا أعلػم ػ قبػل
نػػزوؿ قولػػو تعػػاىل ( وكلػوا واشػربوا حػػىت يتبػػُت لكػػم ا٠تػػي االبػػيض مػػن ا٠تػػي االسػػود )

اآليػػة .1قػػاؿ اإلمػػاـ اٟتػػازمي  ( :كػػاف ُب أوؿ األمػػر ٍب نسػػخ يػػدؿ عليػػو حػػديث سػػهل

وعدي )  .اىػ. 2

ىػػذا آخػػر م ػا يسػػر هللا ٚتعػػو ُب ىػػذه الرسػػالة ا١تختصػػرة ،وأسػػأؿ هللا تعػػاىل أف
يرينػػا اٟتػػق حق ػاً ويرزقنػػا اتبعػػو ويرينػػا الباطػػل بػػاطبلً ويرزقنػػا اجتنابػػو  ،وىػػو حسػػيب ونعػػم
الوكيل ،وصلى هللا على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو واٟتمد ﵁ رب العا١تُت .

ٔ  -عمدة القاري ٓٔ ٕٜٜ/للعيٍت .
ٕ  -االعتبار صٕ ٖٙللحازمي .
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اخلطبة األوىل
اٟتمد ﵁ الذي جعل لعباده مواسم يبس فيها خَتاً وفضبلً ونورا  ،جعل شهر
رمضاف خلفةً ١تن أراد أف ي ّذكر أو أراد شكورا  ،أٛتده تعاىل ٛتدا نستزيد بو خَتاً
كثَتاً وجزاءً موفورا  ،وأشهد أف ال إلو أال هللا شهادة نناؿ ذا يوـ لقائو أماناً وسرورا ،
ونكرـ ذا ٍ
جنات وحوراً وقصورا ،وأشهد أف سيدنا ٤تمداً عبده ورسولو ا١تبعوث ىادياً
ومبشراً ونذيرا  ،وا١ترسل رٛتة للعا١تُت من كاف مؤمناً أو كفورا .
اللهم صل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو ومن اقتفى ىداه وأتبع
سنتو إىل يوـ الدين  .أما بعد .
ِ
ين آَ َمنُوا اتػ ُقوا اّللَ َولْتَػْنظُْر
عباد هللا  :أوصيكم ونفسي بتقوى هللا  ( ،يَا أَيػ َها الذ َ
ِ
نَػ ْفس ما قَدم ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ٌ َ َ ْ
ين نَ ُسوا اّللَ
ت لغَد َواتػ ُقوا اّللَ إف اّللَ َخبَتٌ ٔتَا تَػ ْع َملُو َف * َوَال تَ ُكونُوا َكالذ َ
ك ىم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َف ) .
فَأَنْ َس ُ
اى ْم أَنْػ ُف َس ُه ْم أُولَئ َ ُ ُ
أيها ادلسلمون  :ىا قد مرت األياـ والشهور ،وعاد إلينا شهر الربكة والنور  ،إنو

شهر التقوى واإلٯتاف  ،شهر الرب واإلحساف ،شهر ا٠تَت والقرآف  ،ما إف ىلّت علينا
أوؿ ليلة منو إال و ٢تا أثر ُب عامل الدنيا  ،وُب ا١تؤل األعلى  ،وُب ىذا يقوؿ النيب
صلى هللا عليو و سلم ( :إذا جاء رمضاف فتحت أبواب اٞتنة وغلقت أبواب النار
وصفدت الشياطُت )  ،فأيامو ليست كسائر األياـ  ،ولياليو ليست كبقية الليايل ،
فقد أودع هللا فيو من ا٠تَتات والربكات واألسرار ،وخصو ٔتزيد من الفضائل وا١تواىب
واألنوار ،عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم
قاؿ (:أعطيت أميت ُب شهر رمضاف ٜتسا مل يعطهن نيب قبلي  :أما واحدة فإنو إذا

كاف أوؿ ليلة من شهر رمضاف نظر هللا عز و جل إليهم ومن نظر هللا إليو مل يعذبو

أبدا ،وأما الثانية فإف خلوؼ أفواىهم حُت ٯتسوف أطيب عند هللا من ري ا١تسك ،
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وأما الثالثة فإف ا١تبلئكة تستغفر ٢تم ُب كل يوـ وليلة  ،وأما الرابعة فإف هللا عز و جل
يأمر جنتو فيقوؿ ٢تا استعدي وتزيٍت لعبادي أوشك أف يسًت٭توا من تعب الدنيا إىل

داري وكراميت  ،وأما اخلامسة فإنو إذا كاف آخر ليلة غفر هللا ٢تم ٚتيعا  ،فقاؿ رجل
من القوـ :أىي ليلة القدر أ فقاؿ  ( :ال  ،أمل تر إىل العماؿ يعملوف فإذا فرغوا من
أعما٢تم وفوا أجورىم ) رواه البيهقي .
فانظر – يا عبد هللا -كيف بس هللا ا١توىل تعاىل خَته وفضلو ُب ىذا الشهر ،
وتأمل كيف وصف النيب صلى هللا عليو وسلم خلوؼ أفواه الصائمُت بأنو أطيب عند
هللا من ري ا١تسك .
واعلموا  -رٛتكم هللا تعاىل  -أف الصوـ من أفضل الطاعات  ،وأجل األعماؿ
الصاٟتات  ،فعن معاذ بن جبل رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو و سلم قاؿ لو
( أال أدلك على أبواب ا٠تَت) أ قلت بلى يا رسوؿ هللا  ،قاؿ ( :الصوـ جنة والصدقة
تطفىء ا٠تطيئة كما يطفىء ا١تاء النار) رواه الًتمذي وصححو  ،وعن عبد هللا بن
عمر رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم قاؿ الصياـ والقرآف يشفعاف
للعبد يوـ القيامة يقوؿ الصياـ أي رب منعتو الطعاـ والشهوة فشفعٍت فيو ،ويقوؿ
القرآف منعتو النوـ بالليل فشفعٍت فيو قاؿ فيشفعاف ) .
أيها العباد  :شهر رمضاف شهر الطاعة ،شهر التقوى ،شهر الرب ،شهر

اإلحساف ،شهر العطف ،شهر ا١تؤاساة  ،شهر ا﵀بة  ،شهر القرآف .لقد كاف النيب
صلى هللا عليو وسلم يبشر أصحابو بقدوـ شهر رمضاف  ،ويعدد ٢تم ما فيو من
الفضائل وا٠تَتات  ،و٭تثهم على العمل فيو بالطاعات  ،ويقوؿ ٢تم  ( :قد أظلكم
شهر ع ظيم مبارؾ  ،شهر فيو ليلة خَت من ألف شهر  ،شهر جعل هللا صيامو فريضة
وقياـ ليلو تطوعا  ،من تقرب فيو ٓتصلة من ا٠تَت كاف كمن أدى فريضة فيما سواه ،
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ومن أدى فريضة فيو كاف كمن أدى سبعُت فريضة فيما سواه  ،وىو شهر الصرب
والصرب ثوابو اٞتنة  ،وشهر ا١تواساة  ،وشهر يزاد ُب رزؽ ا١تؤمن فيو  ،من فطر فيو
صائما كاف مغفرة لذنوبو  ،وعتق رقبتو من النار  ،وكاف لو مثل أجره من غَت أف
ينق من أجره شيء ) رواه ابن خزٯتة ُب صحيحو .
وإذ قد علمت أيها ا١تسلم الراغب ُب ٕتارة اآلخرة أف األعماؿ الصاٟتة ُب ىذا
الشهر مضاعفة  ،فالنوافل يثيب هللا عليها ثواب فريضة  ،والفريضة يثيب عليها ثواب
سبعُت فريضة  ،فاجتهد ُب االستكثار من الطاعات  ،واجتهد ُب ا١تداومة على
األعماؿ الصاٟتات  ،فمن ج ّد وجد  ،ومن زرع حصد  ،وقدٯتاً قالوا:
ندمت على التفري ُب زم ِن البذ ِر
أبصرت حاصداً
إذا أنت مل تزر ْع و َ
َ
عباد هللا  :إف ُب أياـ دىركم لنفحات ،أال فتعرضوا ٢تا  ،وُب ساعات عمركم

ىل هللا علينا
مواسم مباركات  ،أال فاغتنموىا  ،ومن أعظمها وأجلها الشهر الذي ّ
ىبللُو  ،والليايل ا١تباركة اليت تتضاعف فيها مواىب هللا وإفضالُو  ،أما وهللا لو أدرؾ
أكثر فرحاً بقدومو
العباد منزلة ىذا الشهر وعظمتو لكانوا أش ّد لو استعدادا  ،ولصاروا َ
وأحسن إعدادا  ،و وهللا الذي ال إلو إال ىو " لو يعلم العباد ما ُب شهر رمضاف
لتمنوا أف تكوف السنة كلها رمضاف" .فلتكن لنا ػ عباد هللا ػ أسوة بنبينا صلوات هللا
وسبلمو عليو فقد كاف رسوؿ هللا أجود الناس ،وكاف أجود ما يكوف ُب رمضاف حُت
يلقاه جربيل ،وكاف جربيل يلقاه ُب كل ليلة من رمضاف فيدارسو القرآف ،فلرسوؿ هللا
أجود با٠تَت من الري ا١ترسلة .
حُت يلقاه جربيل ُ
أيها ادلسلم  :رمضاف مدرسة الكرـ وا١تواساة  ،مدرسة اإلٯتاف والصرب ،مدرسة

القرآف والذكر  ،مدرسة التوبة واإلنابة  ،التوبة اليت ىي باب هللا الواسع ،وْتره ا١تمتد
دوف سواحل  ،فكم من عاص لربو ُب ىذا الشهر رجع وأناب  ،وكم من مذنب ُب
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ِ
ومد بساط األمل
باب الرجاء للمؤمنُت ُ ،
ىذه الليايل ندـ وتاب  ،ففيو فت ُ
للعاصُت ،وربكم تبارؾ وتعاىل مل يغلق باب التوبة ُب وجو ا١تذنبُت ،بل وصف ذاتو
بقولو تبارؾ ُب عبله ( :غافر الذنب وقابل التوب)  ،وأخرب أنو سبحانو وتعاىل (٭تب
التوابُت و٭تب ا١تتطهرين)  ،يقبل العباد األوابُت ،ويستجيب استغفار ا١تستغفرين ،
فلنتهيأ الستقباؿ شهر رمضاف بتوبة صادقة  ،و٫تة عالية ٣ ،تتهدين ألف يكوف شهر
رمضاف كفارة ١تا أسلفنا  ،وسبباً ﵀و ما اقًتفنا  ،متذكرين قوؿ ربنا ( قل ياعبادي
الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رٛتة هللا إف هللا يغفر الذنوب ٚتيعاً إنو ىو
الغفور الرحيم ) .
وهللا يقول وبقولو يهتدي ا١تهتدوف جل شأنو ( :وإذا قرئ القراف فاستمعوا لو

وأنصتوا لعلكم ترٛتوف)  ،وقاؿ عز من قائل ( :فإذا قرأت القراف فاستعذ با﵁ من
ها َن الَّ ِذي أُنْ ِز َل فِ ِيو
الشيطاف الرجيم )  .أعوذ با﵁ من الشيطاف الرجيم َ ( :ش ْه ُر َرَم َ
ِ
ات ِمن ا ْذلَُدى والْ ُفرقَ ِ
َّاس وبـيِنَ ٍ
ان فَ َم ْن َش ِه َد ِمْن ُك ُم َّ
ص ْموُ
الْ ُق ْر َآ ُن ُى ًدى للن ِ َ َّ
الش ْه َر فَـلْيَ ُ
َ ْ
َ
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد
ُخ َر يُ ِري ُد َّ
يها أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام أ َ
َوَم ْن َكا َن َم ِر ً
بِ ُكم الْعسر ولِتُك ِ
اَّللَ َعلَى َما َى َدا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن ) .
ْملُوا ال ِْع َّد َة َولِتُ َكِّيرُوا َّ
ُ ُ َْ َ
بارؾ هللا يل ولكم ُب القراف العظيم  ،نفعٍت وإياكم ٔتا فيو من اآليات والذكر اٟتكيم
 ،أقوؿ قويل ىذا وأستغفر هللا العظيم يل ولكم ولوالدي ولوالديكم  ،فاستغفروه انو
ىو الغفور الرحيم .
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اخلطبة الثانية
اٟتمد ﵁ رب العا١تُت  ،وال عدواف إال على الظا١تُت  ،وأشهد أال الو إال هللا
صل وسلم على
ا١تلك اٟتق ا١تبُت  ،واشهد أف سيدنا ٤تمد عبده ورسولو األمُت  ،هللا ّ
سيدنا ٤تمد وعلى الو وصحبو والتابعُت.
أما بعد  .عباد هللا  :أوصيكم ونفسي بتقوى هللا .
عباد هللا  :اعلموا رٛتكم هللا تعاىل أف هللا فرض عليكم صياـ ىذا الشهر الكرَل

 ،وجعلو ركنا من أركاف اإلسبلـ  ،وواجباً من واجبات الدين ،قاؿ تعاىل (يَا أَيػ َها
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَػتػ ُقو َف) وقاؿ
ب َعلَْي ُك ُم ّ
ب َعلَى الذ َ
الذ َ
الصيَ ُاـ َك َما ُكت َ
ين آَ َمنُوا ُكت َ
ِ
ص ْموُ ) ،وإ٪تا ٬تب الصوـ على البالغ العاقل ا١تطيق
تعاىل (فَ َم ْن َش ِه َد مْن ُك ُم الش ْهَر فَػْليَ ُ
لو  ،فبل ٬تب على اجملنوف والصيب إال أف على ويل أمر الصيب والصبية أف يأمره بو
ليعتاده ويتدرب عليو  ،وقد روى البخاري ُب صحيحو أف الصحابة رضي هللا عنهم
كانوا يدربوف أوالدىم على الصوـ  ،وكانوا إذا بكوا من اٞتوع أ٢توىم بالُ َلعب .
وقد ورد ُب فضل الصياـ عامة  ،وصياـ رمضاف خاصة  ،أحاديث كثَتة منها ما
رواه البخاري ومسلم عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أنو قاؿ ( من صاـ رمضاف
إٯتانا واحتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو )  ،وىذه ا١تغفرة مقيدة ٔتا إذا كاف الصائم
قد راقب هللا تعاىل فحفظ صومو من ا١تفسدات  ،وصاف جوارحو عن اآلفات  ،عن
أيب سعيد ا٠تدري رضي هللا عنو عن النيب صلى هللا عليو و سلم قاؿ (من صاـ
رمضاف وعرؼ حدوده وٖتفظ ٦تا ينبغي لو أف يتحفظ كفر ما قبلو ) رواه ابن حباف
ُب صحيحو  .وُب الصحيحُت (الصياـ جنة فإذا كاف يوـ صوـ أحدكم فبل يرفث وال
يصخب فإف سابو أحد أو قاتلو فليقل إٍل صائم إٍل صائم ) .
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ومىت كاف الصوـ كذلك؛ فليبشر ا١تسلم بالثواب الكبَت  ،واألجر الكثَت الذي
أخرب عنو النيب  -صلى هللا عليو وسلم  -بقولو فيما يرويو عن ربو تعاىل أنو قاؿ:
(كل عمل ابن آدـ لو إال الصوـ فإنو يل وأنا أجزي بو  ،يدع طعامو وشرابو من أجلي
 ،والذي نفس ٤تمد بيده ٠تلوؼ الصائم أطيب عند هللا من ري ا١تسك ) وبشر النيب
صلى هللا عليو وسلم الصائم فقاؿ  ( :للصائم فرحتاف يفرحهما  :إذا أفطر فرح بفطره
،وإذا لقي ربو فرح بصومو ) رواه البخاري ومسلم  ،فلو مل يرد ُب فضل الصوـ إال أف
هللا تعاىل نسبو إليو وأوعد باإلثابة عليو ،لكفى إذ الكرَل اٞتواد ا١تتفضل إذا أوعد
بعطاء ال شك أنو عظيم وكبَت.
واعلم أيها ا١تسلم؛ أف ىذا الثواب الذي ٝتعتو يعظم ويتضاعف كلما وجد
الصائم مشقةً ُب صيامو وتعباً  ،وإ٪تا األجر على قدر الن ِ
صب ،فبل ينبغي للمسلم أف

األجر عند هللا تعاىل متذكراً وعده عز وجل إذ يقوؿ ( أٍل
يتذمر أو يتربـ  ،وليحتسب َ
ال أضيع عمل عامل منكم ) متذكراً قولو تعاىل إذا يقوؿ ( إال الصوـ فانو يل وأنا
أجزي بو )  ،وُب اٟتديث عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أف رسوؿ هللا -صلى
هللا عليو وسلم -بعث أبا موسى على سرية ُب البحر فبينما ىم كذلك قد رفعوا
الشراع ُب ليلة مظلمة إذا ىاتف فوقهم يهتف  :يا أىل السفينة قفوا أخربكم بقضاء
قضاه هللا على نفسو  ،فقاؿ أبو موسى  :أخربنا إف كنت ٥تربا  ،قاؿ ( :إف هللا تبارؾ
وتعاىل قضى على نفسو أنو من أعطش نفسو لو ُب يوـ صائف سقاه هللا يوـ
العطش) رواه البزار بإسناد حسن ،وُب رواية ابن أيب الدنيا قاؿ ( :إف هللا تعاىل قضى
على نفسو أنو من عطّش نفسو ﵁ ُب يوـ حار كاف حقاً على هللا عز و جل أف يرويو
يوـ القيامة ) قاؿ الراوي :وكاف أبو موسى يتوخى اليوـ الشديد اٟتر فيصومو .
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وليأذر ا١تسلم غاية اٟتذر من اإلفطار ُب ىذا الشهر العظيم بغَت عذر  ،فإف
ىذا من أقب الذنوب وأعظم ا١تعاصي  ،بل صرح العلماء ونصوا ُب مصنفاهتم على
أف ترؾ صوـ يوـ من أياـ رمضاف  ،واإلفطار فيو بغَت عذر من الكبائر ا١تهلكات ،
والذنوب ا١توبقات  ،أخرج أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي هللا عنهما
عن النيب صلى هللا عليو وسلم  :قاؿ ( :عرى اإلسبلـ وقواعد الدين ثبلثة عليهن
ابتٍت اإلسبلـ من ترؾ واحدة منهن فهو ذا كافر حبلؿ الدـ  :شهادة أف ال إلو إال
هللا والصبلة ا١تكتوبة وص وـ رمضاف ) ،وأخرج الًتمذي وأبو داود والنسائي وابن خزٯتة
ُب صحيحو  ( :من أفطر يوما من رمضاف من غَت رخصة وال مرض مل يقضو صوـ
الدىر كلو وإف صامو ) .

ومن آكد األمور وأ٫تها حرص الصائم وٖتريو عند إفطاره من ٖتقق غروب
ا٠تي ِ
ا٠تي ُ ْاألَبػي ِ
الشمس  ،قاؿ هللا تعاىل ( َوُكلُوا َوا ْشَربُوا َحىت يَػتَبَػ َ
ض م َن َْْ
ُت لَ ُك ُم َْْ
َْ ُ
ْاأل ِ ِ
ِ ِ
الصيَ َاـ إِ َىل اللْي ِل ) وليحذر كل اٟتذر من ا١تبادرة باإلفطار
َس َود م َن الْ َف ْج ِر ٍُب أَ٘توا ّ
ْ
يعرض صومو للبطبلف وذىاب األجر فحسب ،
قبل ٖتقق الغروب  ،فهو بذلك ال ّ
بل ىو بذلك يتعرض للوعيد الذي جاء ُب حق من ال يتحرى لصيامو و٭تتاط لو ،
وقد ورد الوعيد الشديد ١تن يفطر قبل ٖتلة صيامو غَت متح ٍر ُب ىذه العبادة العظيمة
 ،ففي اٟتديث عن أيب أمامة الباىلي قاؿ ٝ :تعت رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم
يقوؿ ( :بينا أنا نائم إذ أتاٍل رجبلف فأخذا بضبعي ػ كتفي ػ فأتيا يب جببل وعرا فقاال
 :اصعد فقلت  :إٍل ال أطيقو فقاال  :إنا سنسهلو لك  ،فصعدت حىت إذا كنت ُب
سواء اٞتبل إذا بأصوات شديدة قلت  :ما ىذه األصوات أ قالوا  :ىذا عواء أىل
النار ٍ ،ب انطلق يب فإذا أنا بقوـ معلقُت بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم

دما  ،قاؿ قلت  :من ىؤالء أ قاؿ  :ىؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهم ) رواه
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ابن خزٯتة وابن حباف ُب صحيحيهما  .نعم  .تعجيل اإلفطار سنة لكن مىت تيقن
الغروب  ،قاؿ اٟتافظ ابن حجر معلقاً على حديث ( ال يزاؿ الناس ٓتَت ما عجلوا
الفطر ) ما نصو  ( :واتفق العلم اء على أف ٤تل ذلك إذا ٖتقق غروب الشمس ) اىػ
من شرح صحي البخاري .
فينبغي على كل مسلم حري ٍ على دينو ٍ ،
٤تتاط لعبادتو أف يتقي الشبهات
والريب  ،فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو  ،والنيب صلى هللا عليو وسلم يقوؿ (

دع ما يريبك إىل ماال يريبك ) .

عباد هللا  :و٦تا يتأكد على ا١تسلم أف ٭تفظ صيامو من كل ما يفسده أو

ينق ثوابو  ،وعليو أف ٭تتاط غاية االحتياط ُب اجتناب الفسق والرفث وقبي القوؿ
 ،قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ( ليس الصياـ من األكل والشرب ،إ٪تا الصياـ من
اللغو والرفث  ،فإف سابك أحد أو جهل عليك فقل إٍل صائم إٍل صائم ) رواه ابن
خزٯتة وابن حباف ُب صحيحيهما.
فالعجب كل العجب من أناس ٯتضوف ساعات صومهم ُب الغيبة والشتائم ،
والكذب وقبي الكبلـ  ،وقد ظنوا أف الصياـ إ٪تا ىو عن الطعاـ والشراب  ،فتجد
الواحد منهم طوؿ هناره يعاٍل أآلالـ اٞتوع والعطش  ،وما درى ذلك ا١تسكُت أف
ذلك ىو حظو من صيامو  ،وُب أمثاؿ ىوالء يقوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ( رب
صائم حظو من صيامو اٞتوع والعطش  ،ورب قائم حظو من قيامو السهر ) رواه ابن
ماجو والنسائي وابن خزٯتة .
وفقنا هللا تعاىل دلا حيبو ويرناه إنو أرحم الرامحُت  ،وأكرم األكرمُت .
وصلوا وسلموا ...
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خطبة األسبوع الثاين

اغتنام

الشهر الكرمي
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اخلطبة األوىل
اٟتمد ﵁ العزيز اٟتميد  ،ذي العرش اجمليد  ،بيده مقاليد األمور كلها وىو الفعاؿ
١تا يريد  ،أٛتده تعاىل ٛتداً نستوجب ا١تزيد  ،وأشكره تعاىل شكراً نثبت بو ُب ديواف
كل شاكر ٛتيد  ،وأشهد أال الو إال هللا خضعت لو ٚتيع ا٠تبلئق فالكل لو عبيد ،
وانقادت لكربيائو ا١توجودات مذعنة لو بالتوحيد  ،وأشهد أف سيدنا ٤تمد عبده
ورسولو ا١تبعوث بالبينات والنهج الرشيد  ،والداؿ على طرؽ ا٢تدى وكل قوؿ سديد ،
صل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن تبع ىداه إىل يوـ الوعيد .
اللهم ّ
أما بعد .

عباد هللا  :أوصيكم ونفسي بتقوى هللا  ،فهي اليت ال يقبل غَتىا  ،وال يثيب إال
أىلها (تلك اٞتنة اليت نورث من ِ
عبادنا من كاف تقيّا).
سيق إليو ا١تتجر الراب
ومن يتق هللا فذاؾ الذي
أيها ادلسلمون  :مضى علينا من ىذا الشهر الفضيل ثلثُوُ ،1والثلث كبَت وكثَت

 ،مضت علينا العشر األُوؿ منو  ،العشر اليت قاؿ فيها النيب صلى هللا عليو وسلم
( شهر أولو رٛتة  ،وأوسطو مغفرة ،وآخره عتق من النار ) رواه ابن خزٯتة والبيهقي ،
وكما انقضت عشره األُوؿ  ،يوشك أف تنقضي عشره األواس ٍ ،ب كذلك عشره
األواخر  ،فلنقف وإياكم ػ عباد هللا ػ وقفةً جادة نتساءؿ  :كيف أمضينا ىذه األياـ
واللياؿ  ،و٨تاسب أنفسنا ما الذي أودعناه فيها من صاّب األعماؿ  ،ووهللا ٍب وهللا
إهنا ألياـ يعلم َم ْن ّنوَر هللاُ بصَتتو ما٢تا عند هللا من ا١تنزلة والتكرَل  ،وما جاء على
لساف نبينا من التبجيل ٢تا والتعظيم  ،بل لقد أقسم النيب عليو الصبلة والسبلـ أنو ما
أتى على العباد أفضل من ىذه األياـ فقاؿ  ( :أظلكم شهركم ىذا ٔ ،تحلوؼ رسوؿ
ٔ  -أو ما يقرب من ثلثو .
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مر با١تسلمُت شهر خَت ٢تم منو ) رواه ابن خزٯتة ُب
هللا صلى هللا عليو و سلم ما ّ
صحيحو.
ٍ
٤تطات على الطريق  ،وكأسواؽ ا١تراْتة
عباد هللا  :إف أيامكم ىذه  ،ىي ٔتثابة
اليت يسعى إليها كل حري شفيق  ،يتزود فيها باألعماؿ الصاٟتات  ،ويستكثر منها
بأنواع الطاعات  ،فيامن ىم ُب رمضاف عن فعل ا٠تَت مقصروف  ،وُب ساعات أيامو
ولياليو مفرطوف  ،يا من يضيّع ىذه ا١تواسم ا١تباركة  ،يا من ىو مشتغل فيها با١تعصية
عصياف ٍ
ٍ
و٣توف وفجور  ،ليس شهر إعر ٍ
اض و٢ت ٍو
وا١تخالفة  ،إف رمضاف ليس شهر
وشرور ،إنو شهر الرب والطاعة  ،والتزود من خَت بضاعة  ،يا ىوالء ٚتيعا  :إف شهر
رمضاف يناديكم ٚتيعاً  ،يقوؿ كل ليلة ( :يا باغي ا٠تَت أقبل  ،ويا باغي الشر
أقصر).
أيها ادلسلم  :أنت مدعو ُب شهرؾ ىذا إىل تكثَت حسناتك  ،وتكفَت سيئاتك

 ،إىل تثقيل ميزانك باألعماؿ الصاٟتات  ،إىل أف ٗتفف عن كاىلك ثقل األوزار
( يا
وا١تخالفات  ،فإهنا مواسم التجارة الراْتة  ،وأوقات األعماؿ الصاٟتة،
اب أَلِي ٍم * تُػ ْؤِمنُو َف بِاّللِ ورسولِوِ
أَيػها ال ِذين آَمنُوا َىل أ َُدل ُكم َعلَى ِٕتَارةٍ تُػْن ِجي ُكم ِمن َع َذ ٍ
َ
ْ ْ
ََ ُ
ْ
َ
َ َ ْ
وُٕت ِ
اى ُدو َف ُِب َسبِ ِيل اّللِ بِأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْػ ُف ِس ُك ْم ذَلِ ُك ْم َخْيػٌر لَ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف ) .
ََ
ىذه ىي التجارة الراْتة  ،وىذه ىي ا١تكاسب الناجحة  ،جهاد ُب سبيل هللا مع
النفس األمارة بالسوء والفحشاء  ،جهاد ُب سبيل هللا ﵀اربة الشهوات وا٢توى ،
جهاد ُب سبيل هللا بعصياف الشيطاف وما لو من إغواء .
عبد هللا  -باإلكثار من أعماؿ الرب والطاعة ،فإف ثواب النافلة فيو
فعليك – َ
يعدؿ ثواب الفريضة ُب غَته ،وأيضاً فإنو ٭تصل ُب رمضاف من التيسَت والنشاط ُب
أعماؿ الرب ما ال ٭تصل مثلو وال قريب منو ُب غَته من الشهور؛ وذلك ألف النفس
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ا١تتكاسلة عن الرب مسجونة باٞتوع والعطش ،والشياطُت ا١تثبطة عن ا٠تَت مصفدة،
وأبواب النار مغلقة ،وأبواب اٞتنة مفتحة ،وا١تنادي ينادي كل ليلة بأمر هللا  :يا باغي
ا٠تَت ىلم ويا باغي الشر أقصر ،ىذا ىوالنداء فأين من يلبيو  ،وىذا ىو ا١تيداف فأين
من يسعى فيو .
أيها ادلسلم  :وصف نبينا صلى هللا عليو وسلم شهر رمضاف بأنو شهر
(ا١تؤاساة)  ،فما أحوجنا إىل أف نتلمس ُب ىذا الشهر أحواؿ إخو ٍاف لنا ضاقت
ٍ
مهموـ و٤تزوف  ،وما
عليهم أمور رزقهم  ،وساءت ذم أحواؿ معيشتهم  ،ىم ما بُت

بُت معروؼ أو مستور عن العيوف  ،أال فاعلموا _ وفقكم هللا تعاىل _ أف ىذا ىو
باب موصل إىل مرضات هللا  ،وسبيل ٖتصل بو معونة هللا  ،فاسلكوا ىذا السبيل
واسعوا فيو ،فا﵁ ُب عوف العبد ما داـ العبد ُب عوف أخيو  ،ومن ن ّفس عن مؤمن كربة
يسر على معسر ،
من كرب الدنيا ؛ ن ّفس هللا عنو كربة من كرب يوـ القيامة  ،ومن ّ
يسر هللا عليو ُب الدنيا واآلخرة ،وتذكروا دائماً قوؿ نيب الرٛتة صلى هللا عليو وسلم
(أحب األعماؿ إىل هللا عز وجل سرور تدخلو على مسلم  ،تكشف عنو كربة ،أو
تقضي عنو دينا أو تطرد عنو جوعا) رواه الطرباٍل .

ا١تنورة  ،ىي النهر الذي
أيها العباد  :إف أيامكم ىذه ا١تباركة ولياليكم ىذه ّ
قدمتم عليو ،وا١تاء الطهور الذي وفدًب إليو  ،بعد عاـ مضى مع الذنوب وا١تخالفات،
والتقصَت ُب األعماؿ الصاٟتات ،بعد أف تلطخت الصحائف بأدراف الذنوب،
اسودت القلوب ،ىا أنتم ت ِردوف على هنر التنظف من األرذاؿ،
وخبثت الضمائر و ّ

وشهر التطهر واالغتساؿ  ،فلنعقد ُب القلوب نيةً للطهارة جازمة ،وعزٯتةً للتوبة
بقلوب نادمة  ،فالتائب من الذنب حبيب هللا  ،والتائب من الذنب كمن ال ذنب لو
 ،قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( أتاكم رمضاف ،شهر بركة  ،يغشاكم هللا فيو ،
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فينزؿ الرٛتة  ،و٭ت ا٠تطايا  ،ويستجيب فيو الدعاء  ،ينظر هللا تعاىل إىل تنافسكم
فيو  ،ويباىي بكم مبلئكتو،فأروا هللا من أنفسكم خَتاً،فإف الشقي من حرـ فيو رٛتة
هللا عزوجل) رواه الطرباٍل
ورواتو ثقات .
فتأمل أيها ا١تسلم ُب ىذه الفضائل وا٠تَتات ،وتفكر ُب ىذه العطايا وا٢تبات،
رٛتات تنزؿ ،وخطايا تغفر ،ودعوات تستجاب ،فماذا بعد ىذا أ أروا هللاَ من

أنفسكم خَتاً  ،فهذه ميادين التنافس على ا٠تَتات ،و ىذا ساحات التسابق إىل
الطاعات ،أال  ..ففي مثل ىذا فليتنافس ا١تتنافسوف  ،و١تثل ىذا فليعمل العاملوف .
أكرمٍت هللا وإياكم بفضلو الواسع  ،وغمرنا ّتوده الشاسع  ،إنو رحيم كرَل مناف،
وهللا يقوؿ وبقولو يهتدي ا١تهتدوف جل شأنو ( :وإذا قرئ القراف فاستمعوا لو وأنصتوا
لعلكم ترٛتوف)  ،وقاؿ عز من قائل ( :فإذا قرأت القراف فاستعذ با﵁ من الشيطاف
الرجيم ) .
أعوذ با﵁ من الشيطاف الرجيم :
( وسا ِرعوا إِ َىل م ْغ ِفرٍة ِمن ربِ ُكم وجن ٍة عرضها السموات و ْاألَرض أ ُِعد ِ ِ
ُت *
ْ
ََ ُ
ت لْل ُمتق َ
ََ ُ َ ْ ُ
َ َ ْ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ال ِذ ِ
ِِ
ُت َع ِن الن ِ
اس َواّللُ ُِ٭تب
ُت الْغَْي َ
ظ َوالْ َعاف َ
ين يػُْنف ُقو َف ُِب السراء َوالضراء َوالْ َكاظم َ
َ
ِ
ِ
ِِ
استَػ ْغ َف ُروا لِ ُذنُوذِِ ْم
الْ ُم ْحسن َ
ين إِ َذا فَػ َعلُوا فَاح َشةً أ َْو ظَلَ ُموا أَنْػ ُف َس ُه ْم ذَ َك ُروا اّللَ فَ ْ
ُت * َوالذ َ
ومن يػ ْغ ِفر الذنُوب إِال اّلل وَمل ي ِ
ك َجَز ُاؤ ُى ْم
صروا َعلَى َما فَػ َعلُوا َو ُى ْم يَػ ْعلَ ُمو َف * أُولَئِ َ
َ
ُ َْ ُ
ََ ْ َ ُ
ِِ
م ْغ ِفرةٌ ِمن رّذِِم وجنات َْٕت ِري ِمن َْٖتتِها ْاألَنْػهار خالِ ِد ِ ِ
ُت )
َ َ ْ َ ْ ََ ٌ
َج ُر الْ َعامل َ
ين ف َيها َون ْع َم أ ْ
ْ َ َُ َ َ
بارك هللا أ ولكم يف القران العظيم...
اخلطبة الثانية
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اٟتمد ﵁ وكفى  ،والصبلة والسبلـ على نبيو ا١تصطفى  ،سيدنا ٤تمد إماـ أىل
فصل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى الو وصحبو ومن سار
الصدؽ والوفاء  .اللهم ّ
على هنجو واقتفى .
ِ
ين آَ َمنُوا اتػ ُقوا
أما بعد  .عباد هللا  :أوصيكم ونفسي بتقوى هللا  ( ،يَا أَيػ َها الذ َ
ت لِغَ ٍد َواتػ ُقوا اّللَ إِف اّللَ َخبِ ٌَت ِٔتَا تعملوف )
س َما قَد َم ْ
اّللَ َولْتَػْنظُْر نَػ ْف ٌ
أيها ادلسلم  :إف نعم هللا عليك كثَتة  ،ومننو عليك كبَتة  ،أال وإف من نعم هللا
تعاىل عليك أف بلّغك ىذا الشهر الفضيل  ،بلّغك إياه وأنت صحي معاَب  ،معاَب

ُب بدنك معاَب ُب أىلك معاَب ُب ولدؾ  ،فأين الشكر على النعم  ،وأين اٟتمد
على ا١تنن  ،وأنت تعلم أخا اإلسبلـ واإلٯتاف أف من إخوانك أو أقاربك أو جَتانك
من قد أتى عليهم شهر رمضاف ومنهم ا١تبتلى ٔترض أو داء  ،ومنهم ا١تمتحن ٍ
بكرب
أو ببلء  ،بل وتدرؾ أف منهم من كاف يؤمل حضور ىذا الشهر فلم ٭تضره  ،أو أف
تموٍ( ،ب
ٮتتتمو ،وبدأه فلم يُ ّ
يدرؾ يوماً منو فلم يدركو  ،بل ومنهم الذي افتتحو فلم َ
ردوا إىل هللا موالىم اٟتق أال لو اٟتكم وىو أسرع اٟتاسبُت ) .
أيها ادلسلم  :إف أداء شكر ىذه النعم أف تصرفها ُب طاعة هللا تعاىل  ،ال أف

تستعُت ذا على معصية هللا  ،لقد جعلت من شهر رمضاف موٝتاً للغفبلت  ،ومرتعاً
للفواحش وا١تخالفات  ،لعبت بك الشهوات ٯتنةً ويسرًة حىت ألقتك ُب أودية ا٢تبلؾ،
يفرؽ بُت شهر رمضاف وسواه،
وساقك الشيطاف فساقك بغيّو ىنا وىناؾ  ،فيامن مل ّ
و٘تادى ُب ذنوبو متّبعاً لشيطانو وىواه ،حىت مىت وأنت ُب غفلة عن هللا أ وحىت مىت
وأنت ساهٍ اله .
حىت مىت أنت باللذات مشغوؿ وأنت عن كل ما قدمت مسئوؿ
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عباد هللا  :إف شهر رمضاف يناديكم  ،ينادي الغافلُت  ،ينادي ا١تعرضُت  ،ينادي
النائمُت  ،ليست أيامكم ولياليكم ىذه أياـ نوـ وسهو ،ليست ليايل لعب و٢تو ،ال
والذي رفع السماء ببل عمد  ،إهنا ليايل العبادة والطاعات  ،واإلكثار من القربات ،
إهنا أياـ اٞتد واالجتهاد  ،وأياـ التزود ليوـ ا١تعاد  ،طوىب ١تن أقبل فيها ومشّر  ،وويل
لن أعرض فيها وأدبر .
والناس حولك يضحكوف سرورا
ولدتك أمك يا ابن آدـ باكيا
ُب يوـ موتك ضاحكاً مسػرورا
فاحرص على عمل تكوف بو
ورد ُب اٟتديث أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم صعد ا١تنرب  ،فلما رقي عتبة ،
قاؿ  « :آمُت » ٍب رقي عتبة أخرى  ،فقاؿ  « :آمُت » ٍب رقي عتبة ثالثة  ،فقاؿ :
« آمُت » ٍب  ،قاؿ صلى هللا عليو وسلم  « :أتاٍل جربيل  ،فقاؿ  :يا ٤تمد  ،من
أدرؾ رمضاف فلم يغفر لو  ،فأبعده هللا  ،قلت  :آمُت  ،قاؿ  :ومن أدرؾ والديو أو
أحد٫تا  ،فدخل النار  ،فأبعده هللا  ،قلت  :آمُت  ،فقاؿ  :ومن ذكرت عنده فلم
يصل عليك  ،فأبعده هللا  ،قل  :آمُت  ،فقلت  :آمُت » رواه ابن حباف ُب صحيحو
فويل ١تن ح ّقت عليو ىذه الدعوات  ،وكاف من أىل ىذه األوصاؼ ا١تهلكات .
ُ .
فبادروا عباد هللا الغتناـ ما بقي من أياـ ىذا الشهر الكرَل  ،وسارعوا لنيل رضا

هللا العظيم ،واعلموا رٛتكم هللا أف ىذا الشهر الفضيل شهر آخرة ال شهر دنيا،
فاحرصوا على أف تكوف ساعاتو وٟتظاتو معمورة بأعماؿ ا٠تَت والتقى  ،مشغولة
بأفعاؿ الرب وا٢تدى  ،وال تغرنكم اٟتياة الدنيا وال يغرنكم با﵁ الغرور :
ِ
البدار البدار قبل الفو ِ
اآلفات
ات إ٪تا أنت ُعرضة
َ َ
أيها ادلسلم  :كم من الرقاب قد استوجبت النار بأعما٢تا السيئة  ،وأفعا٢تا
تعرضت لرٛتة هللا تعاىل فاستحقت العتق من النار ،
القبيحة  ،فلما جاء رمضاف ّ
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والنيب صلى هللا عليو وسلم يقوؿ ( ﵁ عز و جل عند كل فطر عتقاء ) رواه اإلماـ
صدقت ُب توبتك ،
أٛتد ،فلتسارع إىل عتق رقبتك فإف الفرصة بُت يديك مىت
َ
واجتهدت ُب طلبك .
أيها ادلسلم  :كم من القلوب كانت قد أظلمت براف الذنوب واألوزار ،

واسودت بظلمة ا١تعاصي ليل هنار  ،لكنها اغتنمت ليايل النور والسناء  ،وأياـ اإلنابة
فتعرضت لعفو هللا ،والزمت قرع باب اإللو  ،فأكرمها الكرَلّ ،تزيل
وااللتجاء ّ ،

ا٢تبات ،وقلب الذنوب حسنات ،وىو الذي يغفر الذنوب وال يبايل  ،وكاف هللا غفوراً
رحيما ،فيا عبد هللا أنت مدعو ُب شهرؾ ىذا إىل أف تتصفى  ،إىل أف تتنقى  ،إىل أف
تتخلى عن رذائل الصفات  ،وتتحلى باألخبلؽ الفاضبلت  ،أنت مدعو إىل
االستقامة على منهج هللا  ،والوقوؼ عند حدود هللا  ،االستقامة اليت يكرـ هللا ذا
ويتفضل ذا على من أحسن اإلنابة إليو  ،الذين قاؿ
الصادقُت ُب اإلقباؿ عليو ،
ّ
ِ ِ
استَػ َق ُاموا تَػتَػنَػزُؿ َعلَْي ِه ُم الْ َم َبلئِ َكةُ أَال َٗتَافُوا َوَال َْٖتَزنُوا
ين قَالُوا َربػنَا اّللُ ٍُب ْ
فيهم ( :إف الذ َ
وأَب ِشروا بِ ْ ِ
اٟتَيَاةِ الدنْػيَا َوُِب ْاآل ِخَرةِ َولَ ُك ْم فِ َيها
وع ُدو َف ٨َْ ،ت ُن أ َْولِيَا ُؤُك ْم ُِب ْ
اٞتَنة ال ِيت ُكنتُ ْم تُ َ
َْ ُ
َنف ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فِ َيها َما تَد ُعو َف  ،نػُُزًال ِّم ْن َغ ُفوٍر رِحي ٌٍم ) .
َما تَ ْشتَ ِهي أ ُ
روى الطرباٍل عن أنس رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( ىذا
رمضاف قد جاء ،تفت فيو أبواب اٞتناف ،وتغلق فيو أبواب النار  ،وتغل فيو الشياطُت
،بعداً ١تن أدرؾ رمضاف فلم يغفر لو ،فيو إذا مل يغفر لو فيو فمىت)أ .فلنتأمل ىذا
وجهوُ نبينا صلى هللا عليو وسلم فإنو سؤاؿ مهم جداً ( إف مل يغفر لو
السؤاؿ الذي ّ
ُب رمضاف فمىت ) أأ  ،و٨تن ُب حاجة ماسة إىل أف نتسآءؿ ىذا السؤاؿ  ،وأف
نذكر أنفسنا بو ُب كل حاؿ.
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أيها ادلسلم  :كم من الدعوات استجاب هللا ألصحاذا  ،وكم من اٟتاجات
قضاىا ألرباذا  ،فهي أياـ إجابة الدعوات  ،وقضاء اٟتاجات  ،وحصوؿ أألمنيات ،
يغشانا هللا فيها فينزؿ رٛتتو  ،و٭ت ا٠تطايا  ،ويستجب الدعاء ،أليس لك يا عبد
هللا دعوات تريد رفعها  ،أو ليس لك رغبات تتمٌت حصو٢تا  ،ىذه مواسم إجابة
الدعاء  ،وٖتقيق الرجاء  ،وحصوؿ ا١تٌت  ،فارفع أكف شكواؾ  ،إىل من يعلم سرؾ
و٧تواؾ  ،وقل :
خطب من النك ػ ِػد
أنت الغياث ١تن ضاقت مذاىبو ومن أملّ بو
ٌ
ِ
بالرصد
ا١تستغاث بو وأنت يارب للراجُت
أنت القريب اجمليب
ُ
عباد هللا :
إف أياـ رمضاف تدعونا  ،ولياليو ا١تباركة ٖتدونا  ،بس هللا فيها خَته وفضلو ،
ونشر فيها رٛتتو وعفوه  ،ينظر هللا ُب ىذا الشهر إىل تنافسكم فأروا هللا من أنفسكم
خَتاً فإف الشقي من ُحرـ فيو رٛتة هللا عز وجل  ،فسارعوا إىل مغفرٍة من ربك وجنة
عرضها السموات واألرض أعدت للمتقُت  ،وهللاِ ٍب وهللاِ ال بارؾ هللا ُب دنيا تقطع
عن اآلخ رة  ،وال خَت ُب شهوة تقطع عن ا١تراتب الفاخرة  ،وهللا يريد أف يتوب
عليكم ويريد الذين يتبعوف الشهوات أف ٘تيلوا ميبلً عظيما ،يريد هللا أف ٮتفف عنكم
وخلق اإلنساف ضعيفا .
وفقنا هللا تعاىل لصاحل األعمال  ،وبارك لنا فيما بقي من ىذه األيام والليال ،

وأعاننا على اغتنامها فيما يرنيو من األقوال واألفعال  ،إنو قريب رليب  .وصلوا
وسلموا ....
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خطبة األسبوع الثالث

العشر األواخر
وليلة القدر
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اخلطبة األوىل
اٟتمػػد ﵁ الػػذي خص ػ بعػػض األيػػاـ والليػػايل بالفضػػل والزيػػادة  ،وجعػػل لعبػػاده
مواسم يتقربوف إليو فيها بأنواع العبادة  ،أٛتػده تعػاىل ٛتػداً يتكػرـ بػو علينػا إذ الكػرـ لػو
ع ػػادة  ،وأش ػػهد أال ال ػػو إال هللا ش ػػهادة نثب ػػت ذ ػػا ُب ديػ ػواف أى ػػل الق ػػرب والس ػػعادة ،
وأشهد أف سيدنا ٤تمداً عبػده ورسػولو سػيد األنبيػاء وإمػاـ أىػل السػيادة  ،وا١تشػفع يػوـ
صل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى
القيامة فيمن أذعن لو بالتصديق والشهادة  ،اللهم ّ
آلو وأصحابو النجوـ القادة .
أما بعد  .عباد هللا :

أوصيكم ونفسي بتقػوى هللا  ،فػاتقوا هللا ُب السػر والعلػن  ،واجتنبػوا الفػواحش مػا
ظه ػػر منه ػػا وم ػػا بط ػػن  ،وال تكونػ ػوا كال ػػذين نسػ ػوا هللا فأنس ػػاىم أنفس ػػهم أولئ ػػك ى ػػم
الفاسقوف  ،ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اٞتنة  ،أصحاب اٞتنة ىم الفائزوف .
عباد هللا  :لقد مضى من أياـ شهر ا٠تَت ما مضى  ،وانقضى من لياليو ا١تباركة مػا
انقضى  ،اغتنمها العبػاد ا١توفقػوف  ،فهػم فيمػا يرضػي هللا تعػاىل مسػارعوف  ،وف ّػرط فيهػا
ا١تقصروف  ،فهم عن ا٠تَتات معرضوف  ،وبػالغفبلت منشػغلوف  ،وسػيعلم الػذي ظلمػوا
ٍ
منقلب ينقلبوف .
أي
أيه ــا ادلس ــلم  :تس ػػتقبلك خا٘ت ػػة ى ػػذا الش ػػهر وص ػػفوتو  ،وتق ػػدـ علي ػػك عش ػػره

األواخر وخبلصتو  ،ىػي العشػر الػيت كػاف لنبيػك ا١تصػطفى صػلى هللا عليػو وسػلم هتػيءٌ
٢تا واغتناـ  ،ونشاط ُب العبادة واىتماـ  ،فكاف ٮتصها ٔتز ٍ
يد مػن العبػادة والقيػاـ  ،عػن
عائشة رضي هللا عنها ،قالت( :كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم :إذا دخػل العشػر
متفق عليو.
األواخر من رمضاف ،أحيا الليل ،وأيقظ أىلو ،وجد وشد ا١تئزر ) ٌ
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ومعٌت قو٢تا  :شػد ا١تئػزر  :كنايػة عػن االجتهػاد ُب العبػادة والتشػمَت ٢تػا  ،إذ عػادة مػن
يشمر ثوبو ويرفعػو  .وعنهػا رضػي هللا عنهػا قالػت( :كػاف رسػوؿ
اجتهد ُب عمل ما أف ّ
هللا صػلى هللا عليػو وسػػلم٬ ،تتهػد ُب رمضػػاف مػا ال ٬تتهػد ُب غػػَته ،وُب العشػر األواخػػر
مسلم.
منو ،ما ال ٬تتهد ُب غَته ) رواه ٌ
عباد هللا  :وإذا كاف ىو حاؿ نبينا صلى هللا عليو وسػلم وىػو الػذي غفػر هللا لػو
مػػا تقػػدـ مػػن ذنبػػو ومػػا تػػأخر  ،فػػنحن ػ عبػػاد هللا ػ أحػػوج إىل أف نسػػارع إىل طلػػب

مرضات ربنا  ،ومغفرة ذنوبنا  ،إذ ٨تن أىػل الػذنوب وا٠تطايػا  ،والقبػائ والرزايػا  ،وىػا
ىو الكرَل ا١تتفضل قد بس لنا موائد الفضل والعطاء  ،ونشر سػحائب اٞتػود والرخػاء
 ،فجعل لنا ُب أياـ دىرنا مواسم لنفحاتو  ،وُب ليايل سنتنا مواطن لنشر رٛتاتػو  ،روى
البزار وغَته عن النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ( :إف ﵁ تبارؾ وتعاىل ُب كل يوـ وليلػة
ُب رمضاف عتقاء من النار)
عباد هللا  :أال فاغتنموا ىػذه العشػر ا١تباركػة فػأف فيهػا العتػق مػن النػار  ،ومغفػرة

الػػذنوب واألوزار ،بػػل وفيهػػا ليلػػة النػػور والبهػػاء  ،وليلػػة اٞتػػود والعطػػاء  ،ليلػػة ق ػػاؿ هللا
تعػػاىل عنهػػا ( ليلػػة القػػدر خػػَت مػػن ألػػف شػػهر )  ،وفيهػػا تتنػػزؿ ا١تبلئكػػة ،وهتػػل ا٠تػَتات
والربكة  ،قاؿ تعاىل ( :إنا أَنْػزلْنَاه ُب لَيػلَ ٍ
بارَك ٍة ) .
م
ة
َ ُ ْ
ُ
َ
وكم ػػا نط ػػق القػ ػراف الك ػػرَل بفض ػػلها  ،ون ػ ّػوه عل ػػى مكانته ػػا وش ػػرفها  ،فك ػػذلك
جاءت ببياف عظمتها األخبار  ،ونادت بعلػو منزلتهػا اآلثػار  ،فعػن أيب ىريػرة رضػي هللا
عنػو قػاؿ  :قػاؿ رسػػوؿ هللا صػلى هللا عليػو و سػػلم ( مػن قػاـ ليلػػة القػدر إٯتانػا واحتسػػابا
غفػػر لػػو مػػا تقػػدـ مػػن ذنبػػو ) اٟتػػديث ُب الصػػحيحُت  ،فتأمػػل أيهػػا ا١تػػؤمن الراغػػب ُب
الث ػواب  ،اٟت ػري عل ػػى ا١تغف ػػرة وني ػػل ا١تت ػػاب  ،كي ػػف أف إحي ػػاء ليل ػػة واح ػػدة بالطاع ػػة
والدعاء واالستغفار  ،تكوف سػبباً ١تغفػرة مػا سػلف مػن الػذنوب واألوزار  ،أمػا وعػزةِ هللا
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ال يتهػاوف ذػذا الفضػػل إال خاس ٌػر ٤تػروـ ،واقػ ٌػع ُب أحضػاف إبلػيس ا١ترجػػوـ  ،غافػل عػػن
هللا وعػن يػػوـ التغػػابن والغمػوـ ،روى ابػػن ماجػػو بإسػناد حسػػن عػػن النػيب صػػلى هللا عليػػو
وسلم قاؿ( :إف ىذا الشهر قد حضركم وفيو ليلة خَت من ألف شهر من حرمهػا فقػد
حرـ ا٠تَت كلو وال ٭ترـ خَتىا إال ٤تروـ) ،وأخرج الديلمي عن أنػس رضػي هللا عنػو عػن
الق ػ ْد ِر وَمل ي ِ
عطهػػا َمػ ْػن
النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم  ( :إف هللا تَػ َعػ َ
ػب أل ُّمػ ِػيت لَْيػلَػػةَ َ َ ْ ُ
ػاىل َوَىػ َ
َكا َف قَػبػلَهم ) ،ففي قولو( :وَمل ي ِ
عطها َم ْن َكا َف قَػْبػلَ ُه ْم ) دليل على أهنػا خصوصػية ٢تػذه
َُْ
ْ ُْ
األمة  ،أًب هللا ذا عليها النعمة  ،فعن ابػن عبػاس رضػي هللا عنهمػا أنػو ذُكِػر لرسػوؿ هللا

صلى هللا عليو وسلم رجل من بٍت إسرائيل ٛتل السبلح على عاتقو ُب سػبيل هللا ألػف
ألمتػو ،فقػاؿ :يػا رب،
شهر ،فعجب رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم لذلك و٘تٌت ذلك ّ
جعلػػت أمػػيت أقصػػر األمػػم أعمػػاراً وأقلهػػا أعمػػاالً ،فأعطػػاه هللا تعػػاىل ليلػػة القػػدر ،فقػػاؿ
تعاىل ( :ليلة القدر خَت من ألف شهر) .
ق ــال العلمـ ــاء  :أك ػػرـ هللا تع ػػاىل ى ػػذه األم ػػة بليل ػػة الق ػػدر تط ػػويبلً ألعم ػػارىم ،

وتضػػعيفاً لث ػواذم وحسػػناهتم  ،حػػىت يصػػَت الواحػػد مػػنهم إذا قػػاـ فيهػػا بطاعػػة هللا يصػػَت
كأنو قاـ ألف شهر ،وذلك أكثر من ٙتانُت سنة  ،فمن قػاـ ُب ليلػة القػدر اثنػيت عشػرة
سنة ،كاف كمن عاش ُب طاعة هللا ألف سنة أو أكثر ،فتأمل حساب ذلك فإنو ظاىر
 ،واعلػػم أف ذلػػك الػػذي أعطػػاه هللا ىػػذه األمػػة بربكػػات رسػػو٢تا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ،
وعظم كرامتو عليو  ،ومن شػدة اعتنائػو صػلى هللا عليػو وسػلم بأمتػو وحرصػو علػى حػب
ا٠تَت ٢تا .
ولينتبو ا١تسلم ُب ىذه الليلة من أف يتصػف بوصػف ا١تبعػدين ا﵀ػرومُت  ،وليحػذر
ُ
أف يكوف ٦تن ال تنػا٢تم رٛتػة أرحػم الػراٛتُت  ،ففػي اٟتػديث عنػو عليػو الصػبلة والسػبلـ
قاؿ ( إذا كانت ليلة القدر يأمر هللا عػز و جػل جربائيػل عليػو السػبلـ فيهػب ُب كبكبػة
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من ا١تبلئكة  ...وذكر اٟتديث إىل أف قاؿ  :فيحث جربائيل عليػو السػبلـ ا١تبلئكػة ُب
ىػػذه الليلػػة فيسػػلموف علػػى كػػل قػػائم وقاعػػد ،ومصػػل وذاكػػر  ،ويصػػافحوهنم ويؤمنػػوف
علػػى دعػػائهم حػػىت يطل ػػع الفجػػر  ،فػػإذا طلػػع الفج ػػر ينػػادي جربائيػػل عليػػو الس ػػبلـ :
معاشػر ا١تبلئكػة الرحيػل الرحيػل فيقولػوف  :يػػا جربائيػل فمػا صػنع هللا ُب حػوائج ا١تػػؤمنُت
مػػن أمػػة أٛتػػد صػػلى هللا عليػػو و سػػلم أ فيقػػوؿ  :نظػػر هللا إلػػيهم ُب ىػػذه الليلػػة فعفػػا
عػػنهم وغفػػر ٢تػػم إال أربعػػة  ،فقلنػػا يػػا رسػػوؿ هللا مػػن ىػػم أ قػػاؿ ( :رجػػل مػػدمن ٜتػػر
وع ػػاؽ لوالدي ػػو وق ػػاطع رح ػػم ومش ػػاحن ) رواه اب ػػن حب ػػاف والبيهق ػػي .أك ػػرمٍت هللا تع ػػاىل
وإياكم بعفوه ورٛتتو  ،وأ٢تمنا أداء حق شكر نعمتو  ،إنو كرَل مناف .
وهللا يقوؿ وبقولو يهتدي ا١تهتدوف جل شأنو ( :وإذا قرئ القراف فاستمعوا لو وأنصتوا
لعلكم ترٛتوف)  ،وقاؿ عز من قائل ( :فإذا قرأت القراف فاستعذ با﵁ من الشيطاف
الرجيم )  .أعوذ با﵁ من الشيطاف الرجيم :
بسم هللا الرٛتن الرحيم :
إِنا أَنْػزلْنَاه ُِب لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر (ٔ) وما أ َْدر َاؾ ما لَْيػلَةُ الْ َق ْد ِر (ٕ) لَْيػلَةُ الْ َق ْد ِر َخْيػر ِمن أَلْ ِ
ف
َ ُ
ٌ ْ
ََ َ َ
ِ
وح فِ َيها بِِإ ْذ ِف َرّذِِ ْم ِم ْن ُك ِّل أ َْم ٍر (ٗ) َس َبل ٌـ ِى َي َحىت
َش ْه ٍر (ٖ) تَػنَػزُؿ الْ َم َبلئ َكةُ َوالر ُ
َمطْلَ ِع الْ َف ْج ِر (٘) بارؾ هللا يل ولكم ُب القراف العظيم ...
بارك هللا أ ولكم يف القران العظيم...
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اخلطبة الثانية
اٟتمد ﵁ رب العا١تُت  ،أٛتده تعاىل على نعمو ا١تتوالية ُب كل حُت  ،وأشكره
سبحانو شكراً نثبت بو ُب ديواف الشاكرين  ،وأصلي وأسلم على نبيو ا١تبعوث رٛتة
صل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى
للعا١تُت  ،والداؿ على منهج اٟتق ا١تبُت  ،اللهم ّ
آلو وصحبو والتابعُت .
أما بعد  .عباد هللا :

أوصيكم ونفسي بتقوى هللا  ،فاتقوا هللا وكونوا مع الصادقُت  ،وأحسنوا يرٛتكم
هللا فاف رٛتة هللا قريب من ا﵀سنُت .
أيها ادلسلم :

وإذ قد عرفت فضل ىذه األياـ واللياؿ  ،وما يبسطو هللا فيها من الفضل والنواؿ
 ،فبادر إىل الغنائم  ،وسارع إىل ا٠تَتات وا١تغاًل  ،فاترؾ التباطء والتخاذؿ  ،ودع
النوـ والتكاسل :
القوـ قد وصلوا وطابوا وأنت ال تصحوا وال تستفيق
﵁ أقػ ػ ػ ػواـ أناب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا حىت رقوا عايل ا١تقاـ األنيػ ػ ػ ػ ػق
فلتكن _ يا عبد هللا _ حريصاً على إحياء ىذه العشر بطاعة هللا  ،واالستكثار
من كل عمل صاّب تبلغ بو رضاه ،وكن متحرياً لليلة القدر والشرؼ  ،لتناؿ ا٠تَتات
وتكرـ برفيع الدرجات ،وعظيم ا١تراتب الرفيعات  ،فقد كاف نبيك الكرَل
والتحف،
َ
صلى هللا عليو وسلم يتحرى ليلة القدر ُب العشر األواخر من رمضاف ،ويقوؿ صلى
متفق عليو.
هللا عليو وسلم ٖ ( :تروا ليلة القدر ُب العشر األواخر من رمضاف ) ٌ
وقد ذىب ٚتهور العلماء إىل أهنا ُب رمضاف  ،وأهنا ُب العشر األواخر أوىل ،
وُب األوتار منها أرجى  ،فعن عائشة رضي هللا عنها ،أف رسوؿ هللا ،صلى هللا عليو
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وسلم ،قاؿٖ( :تروا ليلة القدر ُب الوتر من العشر األواخر من رمضاف ) رواه
البخاري .وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنو قاؿ  :أخربنا رسوؿ هللا صلى هللا
عليو و سلم عن ليلة القدر قاؿ ( :ىي ُب شهر رمضاف ُب العشر األواخر  ،ليلة
إحدى وعشرين  ،أو ثبلث وعشرين  ،أو ٜتس وعشرين ،أو سبع وعشرين ،أو تسع
وعشرين ،أو آخر ليلة من رمضاف  ،من قامها احتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو وما
تأخر).
وقد ورد ُب تعيُت ىذه الليلة أحاديث وآثار كثَتة ،بعضها على أهنا الليلة
السابعة والعشرين من رمضاف ،وبعضها يعلى أهنا الليلة الواحدة والعشرين ،وبعضها
أهنا ليلة من الليايل العشر األخَتة ،وبعضها يطلقها ُب رمضاف كلو ،فهي ليلة من
ليايل رمضاف على كل حاؿ  ،واٟتكمة ُب ترؾ تعيينها أف يكوف ا١تسلم ٣تتهداً ُب
العشر كلها  ،بل ُب الشهر كلو .
عباد هللا :

على ا١تسلم أف يغتنم ىذه الليايل بفعل الطاعات  ،واالجتهاد فيا بكثرة
العبادات  ،وليكثر من االستغفار والدعاء ،والتضرع والرجاء  ،وليكثر من أف يقوؿ
بصدؽ وإخبلص  :اللهم إنك عفو ٖتب العفو فاعف عٍت  ،فإهنا دعوت نبوبة
أي
مباركة  ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت :قلت :يا رسوؿ هللا أرأيت إف
ُ
علمت ّ
ٍ
عفو ٖتب العفو فاعف عٍت )
ليلة ليلة القدر ما أقوؿ فيها أ قاؿ :قويل( :اللهم إنك ٌ
رواه الًتمذي و صححو.
ب من ا١تسلم ويتأكد عليو ُب ىذه العشر االعتكاؼ ُب بيت من
و٦تا يُطلَ ُ
بيوت هللا تعاىل  ،فإف ذلك أحرى أف ٭تيي ليلة القدر ويوافقها ،وأعوف لو على طاعة
هللا وا١تواظبة عليها  ،وقد ورد ُب فضلو أحاديث كثَتة  ،وأخبار شهَتة ،روى البيهقي
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ضاف َكا َف َك َحجتَػ ْ ِ
ُت
ف َع ْشراً ُب َرَم َ
(من ْاعتَ َك َ
عن اٟتسن بن علي رضي هللا عنهماَ :
و ُع ْمرتَػ ْ ِ
ُت) .
َ َ
فليكن للمسلم ُب رمضاف حظ من االعتكاؼ ُب ليل أو هنار فإف فيو خَتاً كثَتاً
وفضبل ،وإف قدر على اعتكاؼ العشر كلها كاف أحسن وأوىل  ،فهو أدعى إىل
سبلمة صومو من ا١تفسدات  ،واجتناب مواطن السوء والغفبلت ،وعلى ىذا الوصف
وؿ هللا
كاف نبينا صلى هللا عليو وسلم فعن عائشة رضي هللا عنها قالتَ ( :كا َف َر ُس ُ
يعتكف العشر األواخر من رمضاف حىت توفاه هللا ) رواه البخاري ومسلم.
فتهيأ ػ أخا اإلسبلـ واإلٯتاف ػ الستقباؿ ليايل الفضل واإلحساف  ،وهتيأ للورود
على حياض اٞتود واالمتناف  ،وساحات العفو والغفراف  ،وقم ُب مقاـ الذؿ
واالنكسار  ،الىجاً بالتوبة واالستغفار  ،نادماً على ما أسلفت من الذنوب واألوزار
 ،قائبلً بلساف ا٠تضوع واالفتقار :
يامن يرى م ّد البعوض جناحها ُب ظلمة الليل البهيم ِ
األليل
ا١تخ ُب تلك العظاـ النػحل
ويرى نياط عروقها من سوقها و ّ
امنن علي بتػوبػة ٘تػ ذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ماكاف مٍت ُب الزماف ِ
األوؿ
ُ
ّ
روى البيهقي عن النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ  ( :إف هللا تعاىل كل ليلة من
ليايل رمضاف ينادي من السماء ثبلث مرات :ىل من سائل فأعطيو سؤلو  ،ىل من
تائب فأتوب عليو  ،ىل من مستغفر فأغفر لو)  ،فهو سبحانو وتعاىل يناديك وأنت
عبده ا١تذنب ا١تقصر :ىل لك سؤؿ فنعطيك سؤلك  ،ىل أنت تائب من معاصيك
فأتوب عليك أ ىل أنت مذنب تستغفر لذنبك فأغفره أ إنو ا١تلك الكرَل اٞتليل ،
ٮتاطبك وأنت عبده ا١تذنب الذليل  ،أتدري ماذا يقوؿ لك أ إنو يقوؿ  ( :قُ ْل يَا
ِعب ِادي ال ِذين أَسرفُوا علَى أَنْػ ُف ِس ِهم َال تَػ ْقنَطُوا ِمن ر ْٛت ِة اّللِ إِف اّلل يػ ْغ ِفر الذنُوب َِ
ٚت ًيعا
َ َ َ َْ َ
ْ ََ
َ
ْ
ََ ُ
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إِنو ىو الْغ ُفور الرِحيم * وأَنِيبوا إِ َىل ربِ ُكم وأ ِ
ِ
ِ
اب ٍُب َال
َّ ْ َ ْ
َسل ُموا لَوُ م ْن قَػْب ِل أَ ْف يَأْتيَ ُك ُم الْ َع َذ ُ
ُ َ ُ
ُ َُ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اب بَػ ْغتَةً
ص ُرو َف * َواتبِ ُعوا أ ْ
تُػْن َ
َح َس َن َما أُنْ ِزَؿ إلَْي ُك ْم م ْن َربّ ُك ْم م ْن قَػْب ِل أَ ْف يَأْتيَ ُك ُم الْ َع َذ ُ
وؿ نَػ ْفس يا حسرتَا علَى ما فَػرطْت ُِب جْن ِ ِ
ت
ب اّلل َوإِ ْف ُكْن ُ
ُ َ
َوأَنْػتُ ْم َال تَ ْش ُع ُرو َف * أَ ْف تَػ ُق َ ٌ َ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ين ) .
لَم َن الساخ ِر َ
أيها ادلسلم  :واعلم أف من ٘تاـ إحياء ىذه الليلة ا١تباركة  ،اٟترص على أداء
الصبلة ُب ٚتاعة ُب ا١تسجد  ،السيما صبلة العشاء والفجر  ،فإف من صبل٫تا ُب

ٚتاعة فقد أخذ حظو من ليلة القدر  ،وبذلك ورد اٟتديث  ،ومن ٘تاـ تعرضك ٢تذه
الليلة إعراضك عن كل ما يغضب هللا تعاىل  ،فبل يليق ٔتن يطلب ليلة ا١تغفرة واألنوار
 ،ويسعى لنيل الرٛتة والعتق من النار  ،وىو مع ىذا عاكف على ٝتاع ما حرـ هللا
تعاىل من قوؿ الفحش والشرور  ،أومشاىدة ما فيو عضب اٞتبار من ا٠تنا والزنا
وا لفجور  ،فوهللا ٍب وهللا ما أحسن التعرض ٢تا من كاف وصفو كذلك  ،إذ ذاؾ
ٍ
معرض ىالك .
وصف كل ذليل
فكن يا عبد هللا  :شديد اٟترص على طلب ليلة القدر  ،ساعياً ُب ٖتريها  ،متذكراً
قوؿ نبيك عليو الصبلة والسبلـ ( :من قامها إٯتانا واحتسابا غفر ١تا تقدـ من ذنبو
وما تأخر) .
ىيأنا هللا الستقبال لياأ الفهل واإلكرام  ،وأعاننا على اغتنامها أكمل االغتنام ،

وختم لنا بأحسن اخلتام  ،إنو مسيع الدعاء .
وصلوا وسلموا على ....
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يف وداع
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اخلطبة األوىل
اٟتمد ﵁ الذي جعل لكل شيء ٖتوالً وانتقػاال  ،وكتػب علػى موجػود فنػاءً وزواال،
أٛتده أف بلغنا خا٘تة ىذا الشهر وأسػألو قبػوالً وإقبػاال ،وأشػهد أف ال إلػو إال هللا ،سػبّ
لو من ُب السموات ومػن األرض تعظيمػاً وإجػبلال ،وأذعنػت لػو ا١تخلوقػات بأنػو ا١تنفػرد
ٚت ػػاالً وكم ػػاال ،وأش ػػهد أف س ػػيدنا ٤تم ػػد عب ػػد ورس ػػولو م ػػن ٤ت ػػى الكف ػػر وأزاال ،وج ػػاء
بأفضػػل ديػػن يرتضػػيو هللا تعػػاىل  ،صػػلى هللا عليػػو وعلػػى آلػػو وأصػػحابو ومػػن أتبػػع ىػػداه
صل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو ا١تقتفُت ىديػو
إذعاناً وامتثاال  .اللهم ّ
أقواالً وأفعاال .

أم ــا بع ــد  .عب ػػاد هللا  :أوص ػػيكم ونفس ػػي بتق ػػوى هللا تع ػػاىل  ،ف ػػاتقوا هللا عب ػػاد هللا
بامتثاؿ أوامره  ،واجتناب زواجره  ،فإهنا خَت ز ٍاد يتزود منو ا١تؤمنوف  ،فػإنكم سػ ْفٌر عػن
قريب راحلوف :
فإف ا١توت ميعاد العػػب ػ ػ ػ ِاد
تزود للذي البد مػػنو
أترضى أف تكوف رفيق ٍ
قوـ ٢تم زاد وأنت بغَت ز ِاد
عبــاد هللا  :ىػػاىي أيػػاـ ا٠تػػَت قػػد مضػػت  ،وىػػاىي ليػػايل النػػور قػػد انقضػػت  ،كػػم
مػػن قلػػب ارتػػب فيهػػا بػػا﵁  ،وكػػم مػػن عبػ ٍػد أنػػاب إىل مػػواله  ،كػػم تػػيقظ فيهػػا مػػن الهٍ

غافػل  ،وكػم مشّػػر فيهػا مػػن متخػاذؿ متكاسػػل ،كػم رجػع فيهػػا مػن مػػذنب ٥تلّػ  ،وكػػم
بكى فيها من مقصر مفرط  ،كم تاب فيها من ٍ
تارؾ للصبلة  ،وكم تنبو فيها من قطػع
ّ
الصػلة بػا﵁  ،ىنيئػاً ١تػن أعطػى الشػهر حقػو مػن االجتهػاد ُب األعمػاؿ الصػاٟتة  ،وويػػل
١تن ضيّع مواسم التجارة الراْتة  ،فصحيفتو بالفواحش طافحة :
وس ػل غافر الزالت يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدرؾ بالل ِ
طف
٘تاديت حىت زلّك الرشد فانتبو
ْ
ِ
الصحف
أمل يد ِر أف الذنب يكتب ُب
أما آف للعاصي الرجوع لرب ػ ػ ػ ػو
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أما أنت يا َع َمر أياـ الشهر الفضػيل ولياليػو بالطاعػة والعبػادة  ،واجبػك أف تتوجػو
إىل هللا تسػػألو أف يتقبػػل منػػك سػػعيك  ،وكػػن خائف ػاً مػػن أف يػػرد عليػػك عملػػك  ،فػػإف
الشأف ليس ُب إقامػة العمػل بػل ُب قبػوؿ العمػل  ،ولقػد كػاف السػلف الصػاّب حريصػُت
علػػى قبػػوؿ األعمػػاؿ أكثػػر مػػن القيػػاـ باألعمػػاؿ  ،وكػػانوا يقولػػوف ( كون ػوا علػػى قبػػوؿ
أحرص منكم على العمل )

أيه ــا ادلس ــلم  :ول ػػئن انقض ػػى ش ػػهر رمض ػػاف  ،فل ػػيس مع ػػٌت ى ػػذا انته ػػاء الطاع ػػة
والعبادة  ،فاف هللا تعاىل أمرنا أف نكوف على اتصاؿ بو ٍ
وتوجو إليػو  ،وقػرب منػو وإقبػاؿ

عليو  ،ليس رمضاف فحسػب ،بػل ُب سػنتنا ٚتيعهػا ،بػل مػدة أعمارنػا كلهػا ،إذ العبػادة
وقتها العمر كلػو ،وهللا تعػاىل أجػل وأعظػم مػن أف تكػوف رٛتتػو ومعفرتػو ُب ثبلثػُت يومػاً
٤تصورة ،وعطاياه ونفحاتو ُب شهر مقصورة ،قػاؿ تعػاىل لنبيػو ا١تصػطفى صػلى هللا عليػو
وسلم ( واعبد ربك حىت يأتيػك اليقػُت ) ،واليقػُت ىػو ا١تػوت  ،وقالػت تعػاىل ٥تػرباً عػن
نبيو عيسى عليو السبلـ ( وأوصاٍل بالصبلة والزكاة ما دمت حيا) .
فالواجػب علػى ا١تسػػلم ا١تداومػة علػػى فعػل ا٠تػَتات  ،وعػدـ انقطاعػػو عػن األعمػػاؿ
الصػػاٟتات ،وال شػػك أف أحػػب األعمػػاؿ إىل هللا مػػا داوـ عليهػػا صػػاحبها  ،وكػػاف النػػيب
 صػػلى هللا عليػػو وسػػلم -إذا عمػػل عم ػبلً أثبتػػو  ،وكػػاف يقػػوؿ ( أحػػب األعم ػػاؿ هللاقل )  ،ومن أجل ىذا ا١تعٌت ذـ السلف من انقطع عن العمل الصاّب بعػد
أدومها وإف ّ

رمضػاف  ،قيػػل لبشػػر رٛتػػو هللا  :إف قومػاً يتعبػدوف و٬تتهػػدوف ُب رمضػػاف فقػػاؿ ( :بػػئس
القوـ ال يعرفوف ﵁ حقاً إال ُب رمضاف).
عبــاد هللا  :و٦تػػا مػػن هللا بػػو علػػى عبػػاده بعػػد انقضػػاء شػػهر الصػػياـ والقيػػاـ  ،ورتػػب

علي ػػو عظ ػػيم األج ػػر والثػ ػواب  ،ص ػػياـ س ػػت أي ػػاـ م ػػن شػ ػواؿ  ،فق ػػد ثب ػػت ُب فض ػػلها
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أحاديػػث عػػدة منهػػا مػػا رواه مسػػلم أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ  ( :مػػن صػػاـ
رمضاف ٍب أتبعو ستاً من شواؿ كاف كصياـ الدىر ).
وُب معاودة الصياـ بعد رمضاف عدة فوائد ٍ
ومعاف :

منهــا  :أف صػػياـ ىػػذه األيػػاـ السػػت يسػػتكمل ذػػا الصػػائم أجػػر صػػياـ الػػدىر كل ػػو ،
وذلػػك ألف اٟتسػػنة بعشػػر أمثا٢تػػا فشػػهر رمضػػاف يعػػدؿ عشػػرة أش ػهر  ،وىػػذه الس ػػت
تعدؿ شهرين  ،روى ابن ماجػو عػن ثوبػاف أف رسػوؿ هللا -صػلى هللا عليػو وسػلم -قػاؿ
 ( :من صاـ ستة أياـ بعد الفطر كاف ٘تاـ السنة (من جاء باٟتسنة فلو عشر أمثا٢تا )

كمػػل بػػو مػػا يقػػع ُب الفػػرض مػػن خلػػل
ومنهــا  :أف صػػياـ النفػػل قبػػل وبعػػد الفريضػػة يُ ّ
ونق

 ،فإف الفرائض ٕترب بالنوافل يوـ القيامة  ،كما ورد ُب اٟتديث

ومنها  :أف معاودة الصػياـ بعػد رمضػاف مػن عبلمػات القبػوؿ  ،فػإف هللا إذا تقبػل عمػل
ٍ
عبد وفقو لعمل صاّب بعده  ،وقد قيل  :عبلمة قبوؿ اٟتسنة اٟتسنة بعدىا .
ومنها  :أف معاودة الصياـ بعد الفطر فيػو شػكر ﵁ جػل وعػبل علػى نعمتػو بإ٘تػاـ صػياـ
رمض ػػاف ومغف ػػرة ال ػػذنوب والعت ػػق م ػػن الن ػػار  ،وق ػػد أم ػػر هللا س ػػبحانو وتع ػػاىل عب ػػاده أف
يش ػػكروه عل ػػى ى ػػذه ال ػػنعم العظيم ػػة فق ػػاؿ س ػػبحانو َ ( :ولِتُ َك ػ ِّػربُوا اّللَ َعلَػػى َم ػػا َى ػ َػدا ُك ْم

َولَ َعل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َف ) .

قال العلماء  :وىذه الست ليس ٢تا وقت ٤تدد من شواؿ  ،بػل يصػومها ُب أي

جػػزء مػػن أج ػزاء الشػػهر  ،إف شػػاء صػػامها ُب أولػػو  ،وإف شػػاء صػػامها ُب أثنائػػو  ،وإف
شاء صامها ُب آخره  ،وإف شاء صامها متتابعة وإف شاء فرقها  ،األمػر ُب ذلػك واسػع
 ،ولكػن األفضػػل أف يب ِ
ػادر إىل صػػيامها عقػب عيػػد الفطػر مباشػػرة  ،وأف تكػوف متتابعػػة
ألف ذلك أبلغ ُب ٖتقيق التتابع الذي جاء ُب قولو صلى هللا عليو وسلم ( ٍب أتبعػو ) ،
وألنو من ا١تسابقة إىل ا٠تَتات الذي جاءت النصوص بالًتغيب فيػو والثنػاء علػى فاعلػو
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الفػرص ال ينبغػي أف تفػػوت ،
 ،وىػو أيضػاً مػن اٟتػزـ الػذي ىػو مػػن كمػاؿ العبػد  ،فػإف ُ
وا١ترء ال يدري ما يعرض لو من شواغل وقواطع ٖتوؿ بينو وبُت العمػل  ،فػإف أخرىػا أو
فرقها على الشهر حصلت الفضيلة أيضاً .
فمن فضل هللا على عباده تتابع مواسم ا٠تػَتات  ،ومضػاعفة اٟتسػنات  ،فػا١تؤمن
يتقلب ُب ساعات عمره بُت أنواع العبادات والقربات  ،فبل ٯتضي من عمره سػاعة إال
و﵁ فيهػػا وظيفػػة مػػن وظػػائف الطاعػػات  ،ومػػا أف يفػػرغ مػػن عبػػادة إال ويشػػرع ُب عبػػادة
أخرى  ،فلم ٬تعل هللا حداً لطاعة العبد إال انتهاء عمره وانقضاء أجلو .
أكرمٍت هللا وإياكم بالثبػات  ،وتقبػل منػا مػا عملنػا فيػو مػن الطاعػات  ،وٕتػاوز عنػا
الذنوب وا٠تطيئات  ،إنو ٝتيع ٣تيب .
وهللا يقــول وبقولػػو يهتػػدي ا١تهتػػدوف جػػل شػػأنو ( :وإذا قػػرئ القػراف فاسػػتمعوا لػػو

وأنصػػتوا لعلكػػم ترٛتػػوف)  ،وقػػاؿ عػػز مػػن قائػػل ( :فػػإذا ق ػرأت الق ػراف فاسػػتعذ بػػا﵁ مػػن
الشيطاف الرجيم )  .أعوذ با﵁ من الشيطاف الرجيم :
ِ ِ
اٟت ِميػ ُػد * إِ ْف ي َشػأْ يػ ْذ ِىب ُكم وي ػأْ ِ
ت
َ ُ ْ ْ ََ
ػاس أَنْػػتُ ُم الْ ُف َقػ َػراءُ إ َىل اّلل َواّللُ ُىػ َػو الْغَػ ِػٍت َْ
( يَػػا أَيػ َهػػا النػ ُ
ِ
ِ
ٍِ
ُخ َػرى َوإِ ْف تَػ ْدعُ ُمثْػ َقلَػةٌ إِ َىل
ِٓتَْل ٍق َجديد * َوَمػا ذَل َ
ػك َعلَػى اّلل بِ َع ِزيػ ٍز * َوَال تَػ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
ِٛتْلِ َهػػا َال ُْ٭تمػػل ِمْنػػوُ َشػػيءٌ ولَػػو َكػػا َف َذا قُػ ػرَىب إِ٪تَػػا تُػْنػ ِػذر الػ ِػذين َٮتْ َشػػو َف ربػ ُهػػم بِالْغَْي ػ ِ
ػب
َ ْ َ ْ
ْ
ْ َ ْ
ُ
َ ْ
وأَقَاموا الص َبل َة ومن تَػَزكى فَِإ٪تَا يػتَػَزكى لِنَػ ْف ِس ِو وإِ َىل اّللِ الْم ِ
صَتُ *) .
ََ ْ
َ
َ ُ
َ
َ
بارك هللا أ ولكم ...
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اخلطبة الثانية
احلمــد هلل غػػافر ذنػػب ا١تسػػيئُت  ،وقابػػل توبػػة التػػائبُت  ،و٣تيػػب دعػػوة ا١تضػػطرين ،
أٛتػػده تعػػاىل علػػى نعمػػو ا١تتواليػػة كػػل حػػُت  ،وأشػػكره سػػبحانو علػػى فضػػلو الػػذي عػ ّػم
العا١تُت  ،وأصلي وأسلم على نبيو األمُت  ،سيدنا ٤تمد ا١تبعوث با٢تدي ا١تبػُت  ،اللهػم
صل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو والتابعُت  .أما بعد .
ّ
عباد هللا  :أوصػيكم ونفسػي بتقػوى هللا  ،فػاتقوا هللا تعػاىل وراقبػوه ُب ٚتيػع األمػور

 ،وال تغرنكم اٟتياة الدنيا وال يغرنكم با﵁ الغرور .

عبــاد هللا  :ىػػاىو شػػهر رمضػػاف خػػَت ضػػيف ونزيػػل  ،آف لػػو وقػػت الرحيػػل  ،ومل

يبقػػى منػػو إال اليسػػَت القليػػل  ،وىػػو غػػداً شػػاىد بأعمػػالكم ُب اليػػوـ الثقيػػل ،بػػُت يػػدي
ا١تلك اٞتليل(،يعلم خائنة األعُت وما ٗتفي الصدور ).
عبــاد هللا  :لقػػد تسػػابق اٞتميػػع ُب ا٠تػَتات ُب رمضػػاف ،وتنافسػوا ُب ميػػادين الطاعػػة
واإلحسػ ػػاف ُ ،ع ّمػ ػػرت ا١تسػ ػػاجد با١تصػ ػػلُت ، ،وامػ ػػتؤلت بالتػ ػػالُت لكتػ ػػاب رب العػ ػػا١تُت

وعجػػت بأص ػوات الػػذاكرين ،اسػػتنارت الليػػايل بػػدعوات ا١تػػؤمنُت  ،وصػػلوات القػػائمُت
ّ
عمرت القلوب بالرأفة والرٛتة ،وتزينت األلسن بطيّب الكلمة  ،وتبلقى األقارب
،كما ّ
وا٠تبلف  ،وتزاور األصػحاب واٞتػَتاف  ،وبُ ِسػطَت األيػدي بالعطػاء؛ والبػذؿ والسػخاء ،
للفقراء وا١تساكُت  ،واليتامى واألرامل وا﵀تاجُت .
إخ ػػوة اإلس ػػبلـ واإلٯت ػػاف  :وإٍل ألٗتي ػػل رمض ػػاف ق ػػائبلً لن ػػا وق ػػد ودعن ػػاه؛  ،يق ػػوؿ
بلساف حالو  :يا من صمتم وقمتم أوصيكم :
*أما الصياـ فبل تًتكوه ،ولو أف يصوـ الواحد منا ُب الشهر يوماً  ،فمن صاـ ﵁ يوما
واحداً باعد هللا بينو وبُت النار سبعة خنادؽ
*وأما القياـ فبل تَ َد ُعوه؛ فركعتاف ُب جوؼ الليل كنز من كنوز الرب .
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*وأمػا القػرآف فػبل هتجػروه ،فاٗتػػذ لنفسػك كػل يػوـ ورداً ٤تافظػاً عليػو ،ولػو صػفحة علػػى
األقل ،فاٟترؼ بعشر حسنات  ،وهللا يضاعف ١تن يشاء .
*وأما الدعاء فبل تنسوه ،فإف الػدعاء ينفػع ٦تػا نػزؿ و٦تػا مل ينػزؿ مػن الػببلء  ،وإف ربكػم
٭تب ا١تلحُت ُب الدعاء .
* وأمػػا اإلحسػػاف فػػبل هتملػػوه  ،فػػإف هللا سػػبحانو وتعػػاىل ُب عػػوف العبػػد مػػاداـ العبػػد ُب
عوف أخيو  ،ومن يسر على معسر يسر هللا عليو ُب الدنيا واآلخرة .
* وأما البذؿ فبل تقطعوه  ،فإف الصدقة تطفئ غضب الرب  ،وتدفع ميتة السوء .
واعلموا أف هللا تعاىل شرع لكم شرائع وشعائر ،فمن ذلك :

ـ ـ أوالً  :إخ ػراج زكػػاة الفطػػر  ،فقػػد شػػرعت طهػػرة للصػػائم مػػن اللغػػو والرفػػث ،

وإكماالً ١تا وقع ُب صومو من النق وا٠تلػل  ،عػن ابػن عبػاس رضػي هللا عنهمػا قػاؿ :
(فػػرض رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم صػػدقة الفطػػر طهػػرة للصػػائم مػػن اللغػػو والرفػػث
،وطعمػة للمسػػاكُت فمػػن أداىػػا قبػػل الصػػبلة فهػي زكػػاة مقبولػػة ومػػن أداىػػا بعػػد الصػػبلة
فه ػػي ص ػػدقة م ػػن الص ػػدقة ) رواه أب ػػو داود واٟت ػػاكم وص ػػححو  ،فينبغ ػػي للمس ػػلم أف
يسػػارع إىل إخ ػراج زكػػاة فطػػره  ،فقػػد ورد أف صػػوـ رمضػػاف ال يُرفػػع إال ذػػا ،فعػػن جريػػر
رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو و سػػلم (صػػوـ شػػهر رمضػػاف معلػػق
بُت السماء واألرض وال يرفع إال بزكاة الفطر ) رواه ابن شاىُت بسند جيد .

ـ ثانياً  :إحيػاء ليلػة العيػد  ،فقػد ورد األمػر باسػتحباب إحيائهػا  ،فعػن أيب أمامػة رضػي
هللا عنو عن النيب صلى هللا عليو و سػلم قػاؿ  ( :مػن قػاـ ليلػيت العيػدين ٤تتسػبا مل ٯتػت
قلبػػو يػػوـ ٘تػػوت القلػػوب ) رواه ابػػن ماجػػو ورواتػػو ثقػػات ،قػػاؿ اإلمػػاـ النػػووي ُب كتابػػو
األذكػػار ( :اعل ػػم أن ػػو يس ػػتحب إحي ػػاء ليل ػػيت العي ػػدين ُب ذك ػػر هللا تع ػػاىل  ،والص ػػبلة ،
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وغَت٫تا من الطاعات  ،للحديث الوارد ُب ذلك " من أحيا ليلػيت العيػدين مل ٯتػت قلبػو
يوـ ٘توت القلوب " ).
ـ ـ ثالث ـاً  :التكبػػَت  :وىػػو شػػعار العيػػد الػػذي ٩تػػتم بػػو صػػيامنا ،قػػاؿ تعػػاىل ( ولتكمل ػوا

وروي ففي اٟتديث ( :زينوا أعيػادكم بػالتكبَت )
العدة ولتكربوا هللا على ما ىداكم ) ُ ،
رواه الطرباٍل.
قػػاؿ العلمػػاء  :يسػػتحب التكبػػَت ليلػػيت العيػػدين  ،ويسػػتحب ُب عيػػد الفطػػر مػػن غػػروب
الشػػمس إىل أف ٭تػػرـ اإلمػػاـ بصػػبلة العيػػد  ،ويسػػتحب ذلػػك خلػػف الصػػلوات وغَتىػػا
من األحواؿ.
مودعػاً  ،وسػار مػن بيػنكم مسػرعاً ،فػأين
عباد هللا  :ىذا شهركم قد انتصب لكم ّ
البكاء لرحيلة ،وأين االستدراؾ لقليلو ،فلِل ِو ما كاف أطيب زمانو من صوـ وسهر  ،ومػا
كػػاف أل ػ ّذ االش ػػتغاؿ في ػػو باآلي ػػات والس ػػور ،فيػػا لي ػػت ش ػػعري م ػػن ال ػػذي ق ػػاـ بواجبات ػػو
وسػػننو ،ومػػن الػػذي اجتهػػد ُب عمػػارة زمنػػو ،ومػػن الػػذي أخل ػ ُب سػػره وعلنػػو ،ليػػت
شعري ىل من مقبوؿ فيهنأ  ،وىل من مطرود فيعزى .

يا غافالً  :أتاؾ شػهر رمضػاف ،شػهر الرٛتػة والغفػراف  ،وأنػت مصػر علػى الػذنوب
والعصياف ،مقيم على اآلثاـ والعدوافٍ ،
متماد ُب اٞتهالة والطغياف ،قد ٘تكن من قلبػك
الشيطاف ،فألقى فيو الغفلة والنسياف ،فظللت تعمل أعماؿ أىل النَتاف .
انظر بأي عملٍ تػلقػ ػػاه
يا أيػها الغافل عن مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواله
وليس لئلنساف إال ما سعى
علمت ا١تػوت مسػ ػ ػ ػ ػ ػػرعا
أما
َ
إال الذي قدمو من العمػل
وليس لئلنساف من بعد األجل

كيف ترجو مراتب القرب واإلكراـ  ،أـ كيف تطلب منازؿ األتقياء األعبلـ ،
وأنت غارؽ ُب الذنوب واآلثاـ  ،فلسانك ال يفًت عن قبي الكبلـ ،وبصرؾ ٦تت ٌد إىل
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مشاىدة اٟتراـ  ،ويدؾ آخذة ما هناؾ عنو ا١تلك العبلـ ،وقدمك تسعى إىل ما ىو إٍب
وحراـ ،وأنت ُب ٚتيع أمورؾ وأفعالك ٥تالف للقرآف واألحكاـ  ،تارؾ ٢تدي نبيك
صن بطنك عن الشبو واٟتراـ ،وأحبس لسانك عن الوقوع ُب
عليو الصبلة والسبلـ ْ ،
أىل اإلسبلـ ،وغض بصرؾ عن اٟتراـ ،وج ّدد توبةً ﵁ فإنو تعاىل يغفر الذنوب وٯتحو
اآلثاـ (وهللا ٭تب التوابُت و٭تب ا١تتطهرين )

إخ ــواين  :مض ػػى ش ػػهر رمض ػػاف ،وش ػػهد عل ػػى ا١تس ػػيء باإلس ػػاءة وعل ػػى ا﵀س ػػن

باإلحسػػاف ،وحصػػل كػ ٌػل علػػى مػػا قسػػم لػػو مػػن رب ػ وخس ػراف ،فيػػا حسػػرة ا١تفػػرط لقػػد
ا١تقصر وقد فات األواف
أضاع الزماف ،ويا خيبة ّ
مػػا أٚتػػل تلػػك الليػػايل وأذاىػػا  ،ومػػا أسػػعد تلػػك األيػػاـ و أبركهػػا  ،كػػم مػػن قلػػوب مػػن
األدراف تطهػرت  ،وكػػم مػػن نفػػوس عػن ا٠تبائػػث تنقػػت  ،وكػػم مػن ضػػمائر عػػن الشػػرور
ٗتلت  ،كم من دعوات للصادقُت اسػتجاذا هللا وكػم مػن رٛتػات ُب تلػك الليػايل أنز٢تػا
هللا  ،آهٍ علػى رمضػاف وقػد تقضػػت لياليػو وأيامػو  ،وطويػػت صػحائفو وأقبلمػو  ،وانتهػػى
صيامو وقيامو  ،فنسأؿ هللا أف يعود على ا١تسلمُت عامو  ،وقػد رفعػت للػدين أعبلمػو ،
وثبتت لو قواعده ونظامو .
أعاد هللا تعاىل علينا شهر الصيام والقيام  ،وجتاوز عنا الذنوب واالثام  ،إنو أرحم
الرامحُت وأكرم األكرمُت  .وصلوا وسلموا ....

238

الدعاء

وصػػلوا وسػػلموا علػػى مػػن صػػلى عليػػو ربػػو ومبلئكتػػو تش ػريفا وتكرٯتػػا وتعظيمػػا ،
وأمركم بو فقاؿ ومل يزؿ قائبل عليمػا ( إف هللا ومبلئكتػو يصػلوف علػى النػيب ياأيهػا الػذين
آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما ) .
اللهػػم صػػل وسػػلم علػػى سػػيدنا ٤تمػػد الرٛتػػة ا١تهػػداة  ،و النعمػػة ا١تسػػداة  ،وعلػػى آلػػو
وأصحابو ومن اقتفى ىداه  ،وعلينا معهم وفيهم إىل يوـ لقاه .
الله ػ ػػم اغفػ ػ ػػر للمس ػ ػػلمُت وا١تسػ ػ ػػلمات  ،وا١ت ػ ػػؤمنُت وا١تؤمنػ ػ ػػات  ،األحي ػ ػػاء مػ ػ ػػنهم
واألموات ملّ شعثنا  ،وأصل أمرنا  ،ووحد على ا٠تَت كلمتنا .
ػت
تقبػػل منػػا الصػػياـ والقيػػاـ  ،واحفظنػػا مػػن الػػذنوب واآلثػػاـ َ ،ربػنَػػا تَػ َقبػ ْػل ِمنػػا إِنػ َ
ػك أَنْػ َ
الس ِم ِ
ِ
يم  .اللهـم إف لػك ُب ىػذه الليػايل
ب َعلَْيػنَا إِن َ
ك أَنْ َ
ػت التػػو ُ
يم َ ،وتُ ْ
ُ
اب الػرح ُ
يع الْ َعل ُ
عتقػاء وطلقػاء ونقػػذاء مػن النػار  ،فاجعلنػػا اللهػم واٟتاضػرين ووالػػدينا مػن عتقائػك ومػػن
طلقائك ومن نقذائك من النار ،اللهم إنك عفو ُٖتب العفو فاعفو عنا (ثبلثاً).
ربَّـنَا ا ْغ ِفر لَنَا و ِإلخوانِنَا ال ِذين سبػ ُقونا بِا ِإلٯتَ ِ
ػاف وال ٕتعػل ُب قلوبنػا غػبلً للػذين آمنػوا ربنػا
َ
َ ََ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب لَنَا م ْن أ َْزواجنَا وذُِّرياتنَا قػُرةَ أ َْع ُ ٍ
ُت إَِم ًاما.
اج َعْلنَا لْل ُمتق َ
ُت َو ْ
إنك روؤؼ رحيم َ .ربَّـنَا َى ْ
َ َ
اللهم إنا نسألك ا٢تػدى ،والتقػى ،والعفػاؼ ،والغػٌت  ،اللهػم أصػل يل ديننػا الػذي ىػو
عصمة أمرنػا ،وأصػل لنػا دنيانػا الػيت فيهػا معاشػنا ،وأصػل لنػا آخرنػا الػيت فيهػا معادنػا،
واجعػػل اٟتيػػاة زيػػاد ًة لنػػا ُب كػػل خػ ٍَت ،واجعػػل ا١تػػوت راحػػةً لنػػا مػػن كػػل شػ ٍر  ،اللهػػم إنػػا
نعوذ بك من زواؿ نعمتك ،وٖتوؿ عافيتك ،وفجاءة نقمتك؛ وٚتيع سخطك .
اللهم آت نفوسنا تقواىا ،وزكها أنت خَت من زكاىا ،أنت وليها وموالىا ،اللهم إنا
نعوذ بك من عل ٍم ال ينفع ،ومن ٍ
قلب ال ٮتشع ،ومن ٍ
نفس ال تشبع ،ومن دعوةٍ ال
يستجاب ٢تا  .اللهم اكفنا ْتبللك عن حرامك ،واغننا بفضلك عمن سواؾ.
اللهم اجعل ىذا البلد آمناً مطمئناً وسائر ببلد ا١تسلمُت ،وأدـ اللهم نعمة االستقرار
ُب ببلدنا  ،واألمن ُب ديارنا.
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اللهم اسقنا الغيث والرٛتة وال ٕتعلنا من القانطُت،
غيثاً مغيثاً ىنيئاً مريئاً مريعاً سحاً طبقاً غدقاً ٣تلبلً دائماً نافعاً غَت ضار
ِ
ِ
ِ
اب النا ِر.
َربَّـنَا آَتنَا ُِب الدنْػيَا َح َسنَةً َوُِب ْاآلَخَرةِ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
عباد هللا :
اَّللَ يَأ ُْم ُر
إن هللا أمركم بثالث فائتمروا هبا  ،وهناكم عن ثالث فاجتنبوىا  (:إِ َّن َّ
اإلحس ِ
ِ ِ
ش ِاء َوال ُْمْن َك ِر َوالْبَـغْ ِي يَِعظُ ُك ْم
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَـْنـ َهى َع ِن الْ َف ْأ َ
بال َْع ْدل َو ِْ ْ َ
لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن ) فاذكروا هللا العظيم ا ليل يذكركم  ،واشكروه على نعمو يزدكم
،
ولذكر هللا أكير  ،وهللا يعلم ما تصنعون.
اسقنا
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