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 ٱ ٻ ٻ

 :حملاضرٍة بعنوانَتْسِجيًلا  َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

 

 

 ألقاها 

 

 – َتَعاَلى اهلُل َحِفَظه-

 

الثالثاء التاسع عشر من شهِر شعبان، عام مخسٍة وثالثني وأربعمائٍة وألٍف  يوم

 .هجرية، جبامع الفاروق مبدينة جدة

 .َاجَلِميع ِبَها َيْنَفَع َأْن َوَتَعاَلى ُسبَحاَنُه اهلَل َنسَأُل
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أنفسنا وسيئات  إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور

ِه اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهلل وحدُه ال أعاملنا، فمن هيد

  .ورسوله رشيك له، وأشهُد أن حممًدا عبدهُ 

 ٢٠١: آل عمران ىف َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  يف 

 ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  يف 

نساء ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه  ١: ال

 هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  يف 

زاب ىف جس مخ جخ مح جح  مج حج مث  ١٧ - ٠٧: األح

 :أما بعد

ورش –اهلل عليه وسلم  صىل-حمّمد   يهد فإن أحسن الكالم كالم اهلل، وخري اهلدى 

 :األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة  بدعة، وكل بدعة  ضاللة، وكل ضاللة يف النار، وبعدُ 

 .فالسالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته 

العظيمة، بتلكُم العبادة  بتلكُم الشعرية متعلق  -اهللبإذن -حديثنا يف هذه الليلِة املباركِة 

صلوات اهلل  –حلديُث عن رابِع أركان هذا الدين الذي أنزل عىل نبينا الكريم اجلليلة، متعلق  با

 .–وسالمه عليه 
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 !وما أدراك ما رمضان ،صيام رمضان

ة وندخل فيِه، ومن عظيم من   ما هي إال أيام وليال   ،هذا الشهر املبارك نحن عىل َمْقُربة  منه 

عىل املرء أن يوفقُه لبلوغ  –تبارك وتعاىل  –اهلل ومن عظيِم كرامة  ،عىل املرء –جل  وعال  –اهلل 

 .تلكُم األيام وأن يعينُه عىل أن يقوم له بحقه فيها

ما أعظم سعادة ذلكم الذي قام  !ما أعظم سعادة ذلكم الذي أدرك تلكم األيام والليايل 

 .!ه يف تلكم األيام والليايلبحق   –جل  وعال  –هلل 

لفضائل اليشء الكثري، وحسبك أن تعلم قبل ذلك أهيا املسلم هذا الشهر املبارك فيه من ا 

جل   –ف  قادر  غري عاجز، يقول ربنافرض صيامُه عىل كل مسلم  مكل   –جل  وعال  –أن اهلل 

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه يف :–وعال 

بقرة ىفُّ َّ  ٣٨١: ال

هذا  إال أنال يصح، بن مسعود  لكنه افيه أثر عن  يومن أهل العلم، ورُ  جاَء عن مجع  

إذا جاء في القرآن هذا النداء فأرعِه سمعك، فهو إما خيٌر  ": األمر يعد قاعدًة عند علامء التفسري

بقرة ىف مي خي  حي جي يه ىه يف   "عنهتؤمر به، وإما شر تنهى   ٣٨١: ال

 !ما أعظم هذا النداء
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صىل اهلل  –ا وباإلسالم دينا وبمحمد   رب  منت باهللآم هذا النداء أهيا املؤمن يا من ما أعظ 

 .!ا رسوالنبي   –عليه وسلم 

خر وبالقدر خريه الئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلمنت باهلل، ومآأهيا املؤمن يا من  

بقرة ىف مي خي  حي جي يه ىه  يف  سمعكورشه، أهيا املؤمن أرعها  أي فرض،   ،٣٨١: ال

يام فرض عليكم بقرة ىف  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  يف ،الص  يامأي أن هذا  ٣٨١: ال ما كان  الص 

الم  –من حيث اجلملة من خصائِص أمِة حممد   الة والس  –جل  وعال –بل فرضه ربنا–عليه الص 

 .عىل من قبلنا من األمم، ويف هذا تسلية للمؤمن عند قيامه هبذه العبادة العظيمة

 –جل  وعال  –أن اهلل  املفط راتعن مجيع  –جل  وعال  – علم يا عبد اهلل عندما متسك هللا

قد أوجب هذا األمر عىل من كان قبلك من تلكم األمم، فلست وحيًدا يف هذه التكاليف، 

عىل  –جل  وعال  –اعات، التي فيها نوُع مشقة، إنام قد فرض هذا ربنا ولست وحيًدا يف هذه الط  

 .من قبلنا من األمم

الم –مد  نعم أُمة حم الة والس  ببعض اخلصائص يف  –جل  وعال –خصها اهلل –عليه الص 

يامهذا  يام، لكن من حيث الص  فرضه عىل من كان قبلنا كام فرضه  –جل  وعال  –فإن اهلل  الص 

 .علينا

الم  –حممد   هبا أمةُ ت ص  ومن اخلصائص التي اختُ   الة والس  وفارقت هبا صيام  –عليه الص 

صىل اهلل  –يقول النبي  –جل  وعال  –حر كام سوف يأيت معنا بإذن اهلل قبلنا أكلة الس  من كان 
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 َفْصُل َما َبْْيَ ِصَياِمنَا َوِصَياِم َأْهِل اْلكَِتاِب َأْكَلةُ »: حيحكام عند مسلم  يف الص   –عليه وسلم 

َحرِ   .«الس 

يامفهذا  الغاية من هذه العبادة، والغاية ض عىل من كان قبلنا، ورِ ض علينا كام فُ رِ فُ  الص 

 .–يف عاله  جل   –ربة الوصول إىل تقوى اهلل من هذه الطاعة، والغاية من هذه القُ 

جتد أن الغاية واملراد الوصول إىل تقوى –جل  وعال  –ولو تأملت يف مجيع ما افرتض ربنا 

 .-يف عاله  جل  -اهلل 

جل   –د، والغاية منه الوصول إىل تقوى اهلل وحيبه الت   –جل  وعال  –أمر اهلل أعظم أمر  

، وأنه جيب عليك وتفرده بالعبادة تعلُم أنه املعبود بحق   –تبارك وتعاىل  –عندما تعبد اهلل  -وعال

 –جل  وعال  –ه يف أمره وهنيه أن متتثل أمره، وأن تبتعد عن هنيه، جيب عليك أن تقوم هلل بحق  

بقرة ىف ين ىن نن من  يف  :-تبارك وتعاىل-يقول ربنا  نظر يا عبد اهلل أصِغ سمعك ا ،١٢: ال

 يف كتاب اهلل 
 
 ىف ين ىن نن من يف  :–جل  وعال  –إىل هذا النداء العظيم، أوُل نداء

بقرة  .وهذا يدل عىل عظم أمر التوحيد ،١٢: ال

 فأو   
 
  ري ٰى ين ىن نن من يف  العاملْييف القرآن فيه أمر  بتوحيد رب  ل نداء

بقرة ىف جئ يي ىي ني مي زي  ١٢: ال

جل  وعال  –ر املرء الذي يبتغى رمحة اهلل عظيمة، وغاية رشيفة جليلة، يشم   فالتقوى منزلة   

حتى ر عن ساعد اجلد، وجيد وجيتهد ويبذل الغايل والنفيس الذي يبتغى عظيم رضوانه يشم   –



 

7 
 

 –ما يبغضه ربه  ويرتك-جل  وعال  –ه مرضات رب العاملْي، حتى يفعل ما حيبه رب   يتطلب

 .يكون من عباده املتقْي ، هبذا–تبارك وتعاىل 

قال أبو  –يف عاله  جل   –هم أهُل كرامة اهلل –جل  وعال–فاملتقون هم أهُل واليِة اهلل 

 ."أعظم الكرامة لزوم الاستقامة": العباس

أهيا املسلم عىل ديِن اهلل فأتيت بام  ما استقمت إذا ،اهللإذا ما استقمت يا عبد اهلل عىل طاعة  

، وهي أعظم أمر بِه رب  الِعزِة واجلالل، وابتعدت عاّم هنى عنُه رب  العزِة واجلالل، فأنت هللِ ويلي 

جل  وعال  –ق، لك أهيا املسلم الذي امتثلت أوامر اهلل العزِة واجلالل لك أهيا املوف   كرامة من رب  

 .-تبارَك وتعاىل – وابتعدت عن نواهي اهللِ –

يامآيات –جل  وعال–فتتح هبا ربنااهذِه اآلية يف سورِة البقرة، التي  نت الغاية من بي   الص 

يامهذا  بعد ذلك يفعل ما حرم اهلل،  َع املسلُم طعامُه ورشابه، ُثمّ هللِ حاجة يف أن يد ، فليسالص 

فليس هللِ حاجة أن يدع  ،اجلهلِ من فعل اجلهل وقام ب ،–جل  وعال  –اهلل  ما يغضبويفعل 

 .طعامُه ورشابه

الفقراء  نحنُ  -وتعاىلتبارَك  –املطلق ىعنك يا عبد اهلل، غنيي الغن غنيي  –جل  وعال–اهلل

 –حاجة  إىل رمحِة اهلل، وإىل عظيِم فضله، وإىل عظيِم كرمه يف الذين  نحن -عالهجل يف  –إىل اهلل 

 .-تبارَك وتعاىل

 .-جل وعال –أن نصَل إىل تقوى اهلل  الصِّياملعظيمة، واحلكمُة اجلليلة من هذا الغايُة ا ،إًذا
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فعىل املسلم أن يضع هذا نصب عينيه، منُذ أن يدخل عليِه شهُر رمضان، وأن يسعى يف  

، وأن يبذل غاية ُجهده، يف الوصوِل إىل هذِه املنزلِة هل غاية ُوْسعحتقيِق هذا األمر، وأن يبذُ 

 .العظيمة

 .اإلمساك :غةيف اللُّ يامالصِّ

، من طلوع الفجر الصادق إىل غروِب املفط راتهلل باإلمساِك عن مجيع  عبدُ الت   :الشرعويف  

 .الشمس

هبذِه العبادة،  –جل  وعال –وقربة، التعبد هلل، َتعبُد اهلل املسألُة عبادة، والقضيُة طاعة، ،إًذا

 .راتائر الِعبادات، التعبُد هلل باإلمساِك عن مجيِع املفط  هبا أحًدا من اخللق، شأهنا شأُن س ما تريد

عىل جهِة البسِط –جل  وعال–بإذن اهللسوف يأيت معنا  واملفطرات أصوهلا ثالثة، عىل ما 

 .والبيان، بحسِب ما يقتضيِه املقام

 يل ىل مل خل  يف  :قاليف كتابه، عندما  –جل  وعال –هذِه الثالث ذكرها ربنا

 جي  يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي

بقرة ىف يتىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ –هنا ذكر ربنا  .٧٨١: ال

 .أصول املفطرات–جل  وعال
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 .األكُل، والشرُب، واجِلماع: أصول املفطرات ثالثة 

، أصول املفط راتيف كتابه هي أصول  –جل  وعال  –نا الث التي ذكرها ربفهذِه الث  

 .ثالثة املفط رات

من طلوع  املفط راتباإلمساِك عن مجيع –جل  وعال–أمور  يا عبد اهلل أن تتعبد هللِفأنت م 

 .الفجر الصادق

 : الفجر فجران 

 فجر  كاذب،  

 .وفجر  صادق 

صادق، ال ِعربَة بالذي قبله، ذلُكم الفجر الذي تعلقت بِه األحكام الرشعية هو الفجر ال

 .وء ال عربة بهالبياض الذي يظهر، ثم ُُسعان ما يذهب ويتالشى هذا الض  

ن يظهر إال وجتدُه يزداُد ظهوًرا أوء الذي ما هذا الضوء ال عربة به، إنام العربة بذلكم الض  

 .وانتشاًرا، حتى تطلَع الشمس

 .فجر  كاذب، وفجر  صادق: فالفجر فجران 

ُل عىل   :قال-وسلم اهلل عليه صىل- الفجر الصادق، وألجل هذا النبيامُلعو 

ن ُكمْ  اَل » ابُن أم مكتوم ن بليل، ما كان الفجُر الصادُق قد طلع، إنام ذ  ؤَ بالل  كان ي ،«َأَذاُن باَِلل   َيُغر 



 

11 
 

رضيًرا  رجاًل -عنهاهلل  ريض-ن عند طلوع الفجر الصادق، وألجل هذا كان ذ  ؤهو الذي كان ي

ذان، وهو الذي أي أن الصبح قد دخل يطلع وينادي باأل «َأْصَبْحَت َأْصَبْحَت » :لهفإذا قيل 

 .تتعلُق به األحكام الرشعية من اإلمساِك وغري ذلك

يامإًذا             .هذا معناه يف اللغة ويف الرشع الص 

كان صيام يوم  وصيام شهر رمضان ما كان مفروًضا يف أول األمر، إنام املفروُض  

وأما شهر رمضان فكان  -اهلل عليه وسلم  صىل-عاشوراء، كام ثبتت بذلك السنة عن رسول اهلل 

 ً ياما بْي املرء فيه خمري  ياموالفطر مع القدرة عىل  الص  -، رشيطة أن يقوم باإلطعام يقول ربنا الص 

 زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ  يف  :-وعال جل  

 يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت

بقرة ىف ىل مل  .٤٨١: ال

خيري، حتى يف حق القادر واملستطيع، إذا هذه ِاآليات تبُْي أن األمر كان يف أولِه عىل الت    

و كان م وهو خري بال شك وال ريب، ومن أراد الفطر ولو كان قادًرا ولأراد أن يصوم فليُص 

سخ هذا احلكم كل يوم  مسكينًا، ثم بعد ذلك نُ وله أن يطعم مكان صحيًحا مقياًم فله الفطر، 

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل   يف : -وعال جل  -بقوله 

بقرة ىفزي بقرة ىفخئحئ  جئ يي ىي ني  يف  :قال، ٥٨١: ال قال أهل العلم يف  ٥٨١: ال

بقرة ىف خئحئ  جئ يي ىي نييف  : -جل وعال-قوله   ٥٨١: ال
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 للحكم الذي كان قبل ذلك"  
ٌ
فمن شهد الشهر فيجب عليه -خيريأال وهو الت  -هذا ناسخ

 ."بصيام هذا الشهر -جل وعال -أن يتقرب إلى هللا 

 هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني  يف  :-وعال جل  -ربنا  ثم قال        

بقرة ىف متخت حت  جت هب مب خب حب جب  ٥٨١: ال

  أعاد" :العلامء يقول  
َ
 هذا الحكم تأكيًدا له لئال

َ
  يظن الظ

 
 ."سخان أنه من جملة ما ن

بقرة ىف متخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ   يف نسخهذا احلكم مل يُ   هذا ، ٥٨١: ال

أحكام سنذكرها بإذن اهلل ـ تبارك  له -وعال جل   -عىل ما سوف يأيت معنا بإذن اهلل املريض

 . -وتعاىل

ذكر هذا -وعال جل  -أعاد ربنانسخ، وألجل هذا فهذا املريُض وهذا املسافُر، حكمهام مل يُ 

 .ان أنام كان قبل ذلك أنه منسوخ  كله يظن الظ  لئال  

يف حق املريض  -العزة واجلالل -خصة من رب خيري، أما هذِه الر  إًذا املنسوخ هو الت   

 . - ىلاعتو كرابت - هللا نذإب هركذنس واملسافر فهي باقية عىل تفصيل  يف املريض

يامفرض  وسلم النبي ـ صىل اهلل عليه  يف السنة الثانية من هجرة صيام شهر رمضان الص 

 بإمجاع ،صام تسع رمضاناتبإمجاع أهل العلم  -وسلم صىل اهلل عليه  -وقد صام النبي  -

 أركان من ركن رمضان شهر صيامو،رمضانات تسع صام - وسلم عليه اهلل صىل - النبي العلامء

 خي  حي  يف  :-وعال جل  - قوله يف جاء ما ذلك من األدلة بذلك جاءت كام الدين هذا
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بقرة ىف ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  ٣٨١: ال

بقرة ىفخئحئ  جئ يي ىي ني  يف  :قوله دنع بعدها التي اآليات تتمة ويف   ٥٨١: ال

وعن  وعن أبيه-عنهاهلل  ريض-عمرأنه أحد أركان هذا الدين حديث ابن  ويدل عىل 

دً  َوَأن   اهلل إاِل   إَِلهَ  الَ  َأنْ  َشَهاَدةِ   :ََخْس   َعىَل  اإِلْسالمُ  ُبنَِي » :أمجعْيالصحابة  َوإَِقاِم  اهللِ، َرُسْوُل  احُمَم 

الِة، َكاِة، الص   الز 
ِ
 «امرَ َوَصْوِم َرَمَضاَن َوَحج  َْبْيِت اهلل احلَ  َوإِيَتاء

الصالة  عليه-هذا اإلسالم الذي أوحي إىل نبينا  ،أنزل عىل نبينا الكريمهذا الدين الذي  

ركان اخلمسة  عىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل وعىل بني عىل هذه األ -والسالم

 .إقام الصالة وإيتاء الزكاة وعىل صوم رمضان وعىل حج بيت اهلل احلرام

يوم -تعاىلو تبارك-ربهها الذي يريد النجاة بْي يدي فالناصح لنفسه العامل عىل نجاح 

ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، من أراد تلكم اجلنة وما فيها من النعيم املقيم، 

والثواب العظيم اجلزيل، عليه املحافظة عىل أركان هذا الدين عليه باملحافظة عىل أركان 

  .اإلسالم

يامركن من أركان الدين، من ترك صوُم رمضان فرض  وهو   جحوًدا ومل يكن  الص 

 .جاهاًل فهو كافر بإمجاع أهل العلم

وقولنا جاهل ألنه قد يكون حديث عهد باإلسالم ال يدري ما فرائض الدين، وما أركان  
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م أن هذا الدين بني عىل أركان َخس فإن بقي عىل اإلسالم فإذا حصل منه هذا اإلنكار ُيعل  

 .كافر بإمجاع أهل العلم جحوده فهو

ياموأما تارك   فهو حمل خالف  بْي العلامء عىل قولْي مشهورين،  كساًل و هتاوًنا الص 

ألنه  ؛د بوعيد شديدعظيم َوُجرم  كبري، وهو متوع   اجلمهور عىل أنه ال يكفر، لكنه واقع يف ذنب  

 .-جل  وعال -ما أطاع ربه 

من ترك  ،ية عن اإلمام أمحد إىل أنه كافروذهب فريق آخر من أهل العلم وهي روا 

يام  .-والعياذ باهلل-هتاونا وكساًل فهو كافر الص 

فمن ذلك الذي يرىض لنفسه أن يكون يف منزلة  بْي فريقْي من أهل العلم، فريق  حيكُم 

   .؟قةِ نا والّس  مات كالز  ته، وفريق  آخر يقول إنه عىل ذنب  أعظم من ارتكاِب املحر  بكفرِه ورد  

َمْن ذلك املرء الذي يرىض لنفسه أن يكون يف هذا  ؟ونحو ذلك، َمْن ذلك الرجل  

 املوقف؟

فالعاقل حُياِسب نفسه قبل أن حُياَسب، العاقل يعلم أن أجله قريب، وأن العمر قصري، 

م وال جيُد إال ما قدّ  ،كل نفس  سيأتيه، وعند ذلك ينقطُع العمل عىل-وعالجّل –وأن ما كتبه اهلل 

 .إن كان خرًيا فخريا، وإن كان رًشا فرشا
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وإذ هبم اآلن يف  ية بل كانوا معنا قبل أيام وليالكانوا معنا يف السنة املاض كم من ُأناس   

قبورهم، فاملوت ال يعرُف كبرًيا وال صغريا، وال يعرُف ذكًرا وال أنثى، وال يعرُف غنًيا وال 

 .ةفقريا، املوُت يأيت بغت

ة التي ، إن خرًيا فخريا، وإن رًشا فرشا، اجلن  هاهلل بعد ذلك إال ما قدمتوما لك يا عبد  

جّل –فيها ذلكم النعيم املقيم إنام يدخلها املرء بعد رمحة اهلل  وجعل-وعالجّل –ها اهلل أعد  

نحل ىف حص مس  خس حس جس مخ يف  بالعمل-وعال  .٢٣: ال

ء الجزاء، فاألعمال الصالحة لها مكاٌن في الدين وهي الباء هنا باء السبب ال با" :قال العلامء 

 ."من إلايمان

اعات، وأن يغتنم حال فيحرص املرء عىل أن يغتنم أيام عمره، وأن يغتنم هذه الس   

ة إىل يف عمر الواحد ستنقلب هذه القو  -جّل وعال–ة، فإذا مّد اهللحة، وأن يغتنم حال القو  الص  

وألجِل هذا جاء يف -جّل وعال–ألن هذا أمر  كتبه اهلل ؛ملرضحة اضعف، وسيأيت بعد الص  

َتَك َقْبَل  :وفيها: اْغَتنِْم ََخًْسا َقْبَل ََخْس  »: مذي وغريهاحلديث عند الرت   َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك، َوِصح 

ن  فِيِهاَم َكثرِي  ِمَن نِْعَمَتاِن َمْغُبو»:  جاء يف احلديث يف الصحيح «َسَقِمَك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشُغلَِك 

ُة، َواْلَفَراغُ : الن اسِ  ح   .«الص 
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ه فيام افرتضه عليك، وأعظم ذلك أركان هذا فاحرص يا عبد اهلل عىل القيام هلل بحق   

–الدين، أركان ُاإلسالم، ليست باألمر السهل، وليست باألمر اهلّْي إنام حتتاُج إىل معونة  من اهلل 

 .-جّل وعال

كان عليه من العبادة  وما-الموالس  الة عليه الص  –انظر إىل حال نبيك  وألجل هذا 

الل ُهم  َأِعن ي َعىَل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن » :-جّل وعال–يدعو ربه  والطاعة كانوالقربة 

ُيعينه عىل  أن-وتعاىلتبارك –العون من اهلل  يطلب-وعالجّل –يسأل العون من ربنا  «ِعَباَدتَِك 

 أم عىل القيام بطاعة ربه ومواله؟! ب رزقه ورزق ولده؟ذا؟ عىل أن يسعى يف تطل  ما

عاء العظيم ما أحوجنا إىل هذا الد   «الل ُهم  َأِعن ي َعىَل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك »

 .!الذي هو من جوامع األدعية

عند مجاهري أهل العلم، وُُيشى  هتاوًنا وكسال فهو عىل خطر  عظيميام إًذا من ترك الص 

 .من اخلاُسين ويكون-باهللوالعياذ –عليه أن ُُيتم عليه بخامتة السوء 

يام دّلت األدلة الكثرية عىل فضله من حيث اجلملة، وصيام شهر رمضان كذلك  الص 

منته، يفرتُض  وكبريِ -وعالجّل –دّلت األدلة الكثرية عىل فضله، وانظر إىل عظيم فضل اهلل 

 .يك الفرائض ثم يذكُر لك تلُكم الفضائل ملن قام هبذِه الفرائضعل

يف كافًيا  لكان-وعالجل  –العاملْي، ولزوُم أمرِه  مر لو مل يكن فيه إال طاعُة رب  مع أن األ 

ض عليه  .أن يقوم املرُء هبذا األمر الذي افرُتِ



 

16 
 

عليه الصالة –ه العبادات، فيوحي إىل نبي هبذهِ -وعالجّل –بك ربكومع هذا ُيرغ   

 . الفضائل العظيمة، وهذِه احلسنات الكثرية هبذه-والسالم

ُض عليَك الفراِئض ُثم  يذُكُر لَك -َجل  وعال-انُظر إىل عظيم فضل اهللو وكبرِي ِمنته، يفرَتِ

وُم األمَر لو مل َيُكن فيه إال طاعُة رّب العاملْي ولز ن  ملن قاَم هبذه الفراِئض، مع أ تلُكم الفضاِئل

َض عليه، ومع  نلكاَن كافًيا أل -َجل  وعال -أمره ُبَك هذا ُيرغ  يقوُم املرُء هبذا األمُر الذي افرُتِ

هبذه الفضائل  -عليه الصالة والسالم-فُيوحي إىل نبيِه  ،يف هذه العبادات -َجل  وعال –رُبَك 

 .العظيمة وهذه احلسنات الكثرية

ريض اهلل عنه وعن الصحابة  -ُهَرْيَرَة  ِث َأِب من ذلك ما جاَء يف الصحيحْي من حدي 

مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساًبا إِياَمًنا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  »: -عليِه الصالة والسالم -َقاَل :  َقاَل  -أمجعْي  َتَقد 

صيامُه إيامًنا قد  أن يكونَ  برشط «َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  »هنا رشطّية  «َمنْ  »نُظر يا عبداهلل،ا « َذْنبِهِ  ِمنْ 

 َكَتَبُه عىل ِعباِده -تبارَك وتعاىل-أوَجبه، وأن  اهللَ-ل  وعالَج  -وأن  اهلل ،آَمَن بِفرضهِ 

من ُحطاِم الدنيا  ال ُيريد  هبذا الصيام شيًئا -وعالَجل   -لألجِر من اهلل  «َواْحتَِساًبا »

مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساًبا إِياَمًنا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  »-َجل  يف ُعاله -الزاِئل، وإنام ُيريُد ما عند اهلل  َتَقد 

 َمنْ  »-نها بعُض أهل الِعلم لكن  فيها كالم، أال وهي جاءت رواية عند النَسائي، وَحس   « َذْنبِهِ  ِمنْ 

مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساًبا إِياَمًنا َرَمَضانَ  َصامَ  وهذه الزيادة فيها َنَظر من حيُث  «َأَخروما تَ  َذْنبِهِ  ِمنْ  َتَقد 

 .-جل  وعال -عظيم وثوابُه جزيل  -َجل  وعال -، إال أن  فضَل اهللالثبوت
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يف حديِث -عليه الصالة والَسالم -ان، قولهُ من الفضاِئِل الواِردِة يف صياِم شهِر رمض 

َرات   َرَمَضانَ  إىَِل  َوَرَمَضانُ  ،جْلُُمَعةِ ا إىَِل  َواجْلُُمَعةُ  ،اخْلَْمُس  َلَواُت الّص »:أب ُهريرَة كذلك  ملَِا ُمَكف 

 .!-َجل  وعال -سلِم، ما أعظُم فضَل اهللرواُه مُ  «اْلَكَباِئرُ  اْجُتنَِبِت  إذا َبْينَُهن  

 كذلك مما جاَء يف فضاِئل الصيام، ما جاء عند ابن ُخزيمَة وابِن ِحب ان من حديِث َعْمِرو 

ةَ  ْبنِ   إىَل  َرُجل   َجاءَ » َقاَل  -صىل اهلل عليه وسلم -جاَء رجل  إىل النبي :قاَل  -هلل عنهريض ا - ُمر 

 َوَأن َك  اهللُ إال   إَلهَ  اَل  َأنْ  أرأيت إن َشِهْدت ،اهللِ َرُسوَل  َيا :َفَقاَل  -وسلم عليه اهلل صىل -الن بِي  

ْيت ،اخْلَْمَس  َوَصل ْيت ،نُظرا" اهلل َرُسوُل  عليِه -َقاَل  َفِممن أنا؟ ،َرَمَضانَ  َوُصْمت ،  ةَ الَزَكا َوَأد 

يِقْيَ : -الصالة والسالم د    مَن الص 
ِ
َهَداء   «َوالش 

ِ
َهَداء يِقَْي َوالش  د  نُظر إىل ِعَظِم ، اأنَت مَن الص 

هاتْي املنزَلتْي وعلّو أمرمها وكرِب فضلِِهام، كيَف تكوُن يا عبد اهلل من الصديقَْي والُشهداء؟ تأيت 

صىل اهلل عليه -النبي ققهام حتقيًقا عىل ُمقَت ى َهديبام جاَء يف هذا احلديث، تأيت بالشهادتْي وحُت 

شهر  ُتؤدي الزكاَة املفروضة، وتصوموُتصيل الصلوات اخلَمس، وحُتافُِظ عليها، و-وسلم

 »رمضان فأنَت حَْي ذاك 
ِ
َهَداء يِقَْي َوالش  د         «مَن الص 

من حديِث  وغريه هعند ابِن ماّج  ما جاءضِل صياِم شهِر رمضان كذلك مما جاَء يف ف

 -العرشة امُلَبرشين باجلنة طلحة أحد - عنه وعن الصحابِة أمجعْيريض اهلل -بن ُعبيِد اهللطلحة 

كاَن نائاًم فرأى يف مناِمِه رؤيا، هذه الرؤية ُمتعلقة  برجلِْي اثنْي، هذان الُرجالن  -ريض اهلل عنه

آلخر، هذا اجتهاًدا من ا وكاَن أحدمها أشد  -صىل اهلل عليه وسلم-، وصِحبا النبياأسلام مجيعً 

 ريض-فامَت وهذه حالُه، ُقتِل -َجل  َوعال -جِلهاد، َخَرَج ُُماِهًدا يف سبيِل اهلل امُلجَتِهد ملا ُنودي
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دُه سنة، ُثم  ماَت، عا يف اإلسالم َمَكَث بمعُه سوي   وهذا َأمُره، صاِحُبُه الذي َدَخَل  -اهللُ عنهُ 

وهو يف هذا املنام رأى رؤيا، رأى أنُه عىل باِب اجلَن ة ومعُه هذان  -اهللُ عنهَ  ريض -طلحةُ 

بعَد صاِحبِِه يف دخوهلا، ُثم  َمَكَث َفرتًة، َفَخَرَج مرًة  أِذَن للذي ُتويف  الرُجالن، فخَرَج خارج  منها ف

اجتهاًدا من صاِحبِه يف العبادة، فأِذَن لُه يف  اهلل وكاَن أشد  ُأخرى فأِذَن هلذا الذي ُقتِل يف سبيل 

طلحُة أحُد العرشة امُلبرشين  ،دورك أي إنُه مل يأِت ! فقال لُه َبعدُ  دخول اجلن ة، ُثم  َخَرَج مرًة ثالِثة

الُصغرى، ملا وتُة باجلن ة إال أنُه آنذاك ما كاَن قد مات، املوتَة الُكربى، وإنام كاَن ناِئاًم وهي امل

بوا منها بلَغت -اهللُ عنه ريض-اسَتيَقظَ  َث هبذه الرؤيا، َتَساَمَع هبا الصحابُة الكرام، َتَعج  َحد 

و-صىل اهللُ عليِه وسلم-النبي َتعجبون؟ قالوا له يا  ا عليِه هذه الرؤيا، قاَل هلم ممفقاَل هلم ملا َقص 

أمل  :ذي ُقتَِل يف سبيِل اهلل يدُخل اجلنَة قبل صاِحبِه، قاَل رسول اهلل ُكنا َنُظُن أن  ذاَك امُلجَتِهد ال

بَعد مما إن  بينَُهام أ: بىل، قال :أمل ُيصيل هللِ كذا وكذا؟ قالوا َيمُكث بعدُه سنة؟ أمل َيُصم رمضان؟

 واألرض
ِ
 تبارك-كبرِي منة اهلل  وإىل-جل  وعال-انُظر يا عبد اهلل إىل عظيِم فضِل اهلل! بَْي السامء

 .ملَِن َأدَرَك شهَر رمضان وقاَم هللِ بحّقِه فيه-وتعاىل

جاء يف  !وألجل هذا يف املقابل ما أعظم حّسة من دخل عليه رمضان وخرج ومل ُيغفر له

احرضوا  :دخل املسجد ذات يوم فقال ألصحابه-عليه الصالة والسالم-أن  النبي  » :احلديث

آمْي، رقى : آمْي، رقى الدرجة الثانية قال: األوىل قال ، رقى الدرجةأي تقاربوا من املنرباملنرب 

ثم نزل، تعجب الصحابة رضوان اهلل عليهم، فأخربهم النبي  صىل اهلل آمْي : الدرجة الثالثة قال
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يا حممد بُعد من أدرك والديه أو : إن  جربيل عرض يل فقال :عليه وسلم بخرب هذا األمر قال

 .«قلُت آمْي:  قال .مْيقل آ .حدمها ومل يدخاله اجلنةأ

اعي؟نظر هنا من ا  الد 

 َؤم ن؟سول امللكي، ومن املُ جربيل الر   

الم -حممد   الة والس   البرشي، الرسول-عليه الص 

يا حممد بُعد من أدرك رمضان وخرج ومل ُيغفر له قل : ثم ملا رقيُت الدرجة الثانية قال»

  :َفُقْلُت  آِمَْي،: ُقْل  ،ل  َعَلْيَك َفَأْبَعَدُه اهللُنَْدُه َفَلْم ُيَص َوَمْن ُذكِْرَت عَ » «قلُت آمْي : آمْي، قال

 .«آِمْي  :َفُقْلُت  آِمَْي،: ُقْل  ،َفَأْبَعَدُه اهللُ َمْن َأْدَرَك َشْهَر َرَمَضاَن َفَلْم ُيْغَفْر َلُه، آِمَْي، و

هر الُقُربات، مات شاملكرمن يأتيه هذا الشهر، شهر اخلريات شهر  !ما أشد خسارة هذا

شهر  ُتصفُد فيِه مردة الشياطْي، شهر  ُتفتح فيه أبواب اجلنان كلها، وال يبقى منها باب إال وُفتح 

 .وتوصُد فيه أبواُب النريان كلها ما يبقى منها باب إال وأوصد

ُعتقاء من  -جل  وعال -لن اُر سبعُة أبواب موصدة، وهللاجلن ُة ثامنية أبواب مرشعة، وا 

الذي يأتيه رمضان، وهو يف عافية  وصحة وُيرج  !ليلة، ما أعظم خسارة هذا الرجل ار كّل الن

  !وما أعظم ُغبنه !رمضان ومل ُيغفر له، ما أشد خسارته
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 اللهم «آِمَْي، :َفُقْلُت  آِمَْي،: ُقْل  ،ل  َعَلْيَك َفَأْبَعَدُه اهللَُوَمْن ُذكِْرَت َعنَْدُه َفَلْم ُيَص : ثم قال»

 .حممدسلم عىل نبينا و صل  

الم- ضائل هذا الشهر ما جاء عن النبي  كذلك من ف الة والس  من حديث أب -عليه الص 

الة -هريرة عند أمحد وغريه وقد ذكرنا شيًئا منه يف ثنايا هذا احلديث املتأخر، قال  عليه الص 

الم  ذا الشهر املبارك ُيبرشهم باخلري، ُيبرشهم بقدوم ه «َرمضانُ  أتاُكم» :ألصحابه-والس 

،  أبواُب  فيهِ  ُتَفت ُح  صياَمه، عليُكم-وَجل   عز  -اهللُ فَرَض  مباَرك، َشهر   َرمضانُ  أتاُكم»
ِ
امء  الس 

ياطِْي، َمَرَدةُ  فيهِ  وُتَغل   اجلحيِم، أبواُب  فيهِ  وتَغل ُق   ،  لِف أَ  من خري   ليلة   فيهِ  هللِ الش   َمن  َشهر 

 إي ورب، من ُحرم خريها فقد حرم،  «ُحِرمَ  فقد خرَيها ُحِرمَ  

ُعْدَنا ُعْتَبَة ْبَن »: قال-ريض اهلل عنه-حديث عرفجة من وغريه وجاء كذلك عند أمحد 

انظر إىل ما كانوا يعمرون به ُمالسهم أولئكم األخيار، انظر إىل ، «َفْرَقد  َفَتَذاَكْرَنا َشْهَر َرَمَضانَ 

ر ل موازينهم وُيكث  ، يتذاكرون ما ُيثق  -جل  وعال-اهلل  حديث ُمالسهم يتذاكرون ما ُيقرهبم إىل

 :َقاَل  ،َشْهَر َرَمَضانَ  :ُقْلنَا ؟َما َتْذُكُرونَ   :َفَقاَل ، َفَتَذاَكْرَنا َشْهَر َرَمَضانَ »:  صحيفة حسناهتم، يقول

 جْلَن ِة َوُتْغَلُق فِيِه َأْبَواُب الن ارِ ُتْفَتُح فِيِه َأْبَواُب ا    :َيُقوُل  -صىل اهلل عليه وسلم- َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ

َياطِْيُ   َيا َباِغَي اخْلرَْيِ َهُلم  ، َوُتَغل  فِيِه الش 
 .«َيا َباِغَي الرش   َأْقِصْ وَ  ،َوُينَاِدي ُمنَاد  ُكل  َلْيَلة 



 

21 
 

ويا  -جل  وعال-يا باغي اخلري أقبل عىل طاعة ربك، أقبل عىل الدخول يف رمحة ربك  

مسك هذه النفس وروضها عىل الطاعة وأجلمها عن أمسك، أ يا من تريد الرش أقِص  ،غي الرشبا

 .-تبارك وتعاىل-وعن مواقع غضبه  -جل  وعال-يف املعصية أبعدها عن مساخط اهللالدخول 

رمحة  واملرُء الذي يرجو الن جاة ويرجو ،هذا يشء  مما جاء يف فضائل صيام شهر رمضان 

يستغل أيامه ولياليه خاصًة يف األيام الفاضلة، واألزمنة  -تبارك وتعاىل-يم فضله اهلل ويرجو عظ

جل  -وعظيم عطايا ربه  -تبارك وتعاىل-ا وجيتهد حتى ينال عظيم ثواب ربهفيه املباركة جيد  

 . -وعال

 رمضان؟من األحكام املتعلقة بصيام شهر رمضان، متى جيب صوم شهر 

الة و-صح  عنه  الم عليه الص  ُصوُموا »:قالحديث ابن عمر يف الصحيح أنه  يف-الس 

 .«َفإِْن ُغم  َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َلهُ  ،لُِرْؤَيتِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِهِ 

الم -واختلف العلامء يف قوله  الة والس  هل املراد هبذه اللفظة  «َفاْقُدُروا َلهُ »: -عليه الص 

اهلالل، وهذا  ومل نرَ نصوم إذا ما أمتمنا شعبان تسعًة وعرشين يوًما ضييق فيكون املعنى أننا الت  

طالق ىف ىب نب مب زب  يف  :-جل  وعال-ضييق أخذوه من قوله املعنى أي الت   ال هنا املراُد  :قالوا،٧: 

 .ُضيقومن 
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أي  «َفاْقُدُروا َلهُ »: قوله أن  املراد يف وذهب فريق  آخر وهم اجلمهور من أهل العلم إىل

ة شعبان ثالثْي، ويُدل   ذا الرواية األخرى يف حديث ابن عمر وكذلك يف حديث أب هلأمتوا عد 

ة شعبان ثالثْي يوًما وفيهام-عنهريض اهلل -هريرة   .التصيح بإمتام عد 

إذا رأينا اهلالل أو إذا مل يكن  من هذا احلديث أخذ العلامء أن  صيام شهر رمضان إنام جيُب 

ة رؤيا فإننا نكمل شعبان ثالثْي يوًماثَ   .م 

ْي، وأما م يف مجلة الشهور رؤية اثنْي عدلَ  يف الدخول واخلروج عند أهل العلواملعترَب 

ن ذهب إىل منهم م :شهر رمضان ودخوله فقد حصل فيه اخلالف بْي العلامء عىل قولْي اثنْي

وذهب احلنابلة ومجاعات من أهل العلم إىل أن  دخول الشهر أي  ،ْيدلاشرتاط رؤية اثنْي ع

ْي لخروج الذي البد فيه من رؤية عدلل ابرؤية عدل  واحد  فقط خالفً  فيه ىشهر رمضان ُيكتف

 .بإمجاع أهل العلم

َتَراَءى الن اُس »: -ريض اهلل عنه-ود وغريه قال ستدلوا بحديث ابن عمر عند أب داوا

اَلَل   .«َأِّن  َرَأْيُتُه، َفَصاَم، َوَأَمَر الن اَس بِِصَياِمهِ - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ-، َفَأْخرَبْت الن بِي  اهْلِ

الم -النبي  : قالوا  الة والس  أخذ بشهادة ابن عمر وهو واحد يف دخول  هنا-عليه الص 

 .وهو احلق ،الشهر فوجب املصرُي إليه

وعرشين يوًما من شهر شعبان ثم ُغم  علينا  أننا إذا أمتمنا تسعةً  د الغيم أيأما عند وجو

فال ندري، ذهب بعُض أهل العلم إىل صيام ذلك اليوم وهذا هو يوم الشك وهو الذي يمنُع من 
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رؤية اهلالل غيم  أو قرت، بمعنى أن  يوم الشك ما تكون تلكم الليلة فيها السامُء صافية هذا ليس 

ة شعبان ثالثْي نا ُنتمّ بأمر  ُمشكل يف أن  .عد 

ُغبار ، عندهم يف الليلة التي حيول دون رؤية اهلالل غيم  أو قرَت  مفروضةلكن  املسألة 

يامبعضهم استحباب  ىونحو ذلك، ذهب بعُض العلامء إىل صيام هذا اليوم، بل حك  الص 

رمحه -تأخرين لكن  أمحد ، نعم قال به بعض املوهذا ال يصح   -رمحه اهلل-ام أمحدونسبوه إىل اإلم

إىل استحبابه، والذي تدل  عليه األدلة -رمحه اهلل– اباستحبابه، ما ذهب يومً  اما قال يومً  –اهلل 

ر بن ياُس عند الرتمذي وغريه، قال َمْن » : ُحرمة صوم هذا اليوم ويُدل  لذلك ما جاء عن عام 

ِذي ُش  الم -«َأَبا َاْلَقاِسمِ  فِيِه َفَقْد َعَص  ك  َصاَم َاْلَيْوَم َال  الة والس   .-عليه الص 

يام يأعنعل ق األمر،  أنه-وعالجل  -من عظيم من ة اهلل  ُيدركه أكثر الُعقالء من  بأمر   الص 

ة  ول ،املكلفْي قليلة لو نظرت إىل عددهم يف أمة اإلسالم ال جتدهم  عل الذي ال يستطيُع إدراكه قل 

 .ُفقدان بصه عليه-وعالجل  -ب اهلل ي من كتَ أعن ،العدد الكبري والكثري

ة، ما أحالت الناس عىل أمر  ال حُيسنه إال ىل حماسن هذه املل  إنظر إىل سامحة هذه الرشيعة وا

لكل أحد من الُعقالء ممن ُيبص، م ى معنا يف حديث ابن عمر  اه ميسورً أقل  القليل وإنام جعلت

َة َشْعَباَن  َفَأْكِمُلوا :َعَلْيُكمْ  َي ب  غُ  َفإِنْ  تِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِِه،ُصوُموا لُِرْؤيَ »: هريرةوحديث أب  ِعد 

نن  «َثاَلثِْيَ  ي ة   إِن ا»جاء يف احلديث اآلخر يف الس  ة  ُأم  ْهُر َهَكَذا  ُأم  اَل َنْحُسُب َواَل َنْكُتُب َوالش 

هْبَاَم يِف ا ،َوَهَكَذا َوَهَكَذا ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا مَتَاَم الث اَلثِْيَ َوَعَقَد اإْلِ  .«لث الَِثِة َوالش 
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 فام-وسلمصىل اهلل عليه - هكذا يقول النبي   «تسع  وعرشين  وهكذا وهكذا وهكذا  »

الالت يف أبواب الض   واالعتامد عليه هذا ُيعد  داخاًل له بعضهم اآلن من األخذ باحلساب  ُج و  ُيرَ 

ومع األسف بعضهم ممن انبهر بام عليه  ،والـُمحدثات وممن ُيريد إحلاق املشقة بأهل اإلسالم

الغرب الكافر يعقد املقارنة بيننا وبْي أولئك ويقول لو نظرت يف أعيادهم تعرُف عيدهم وبعد 

     .عرشات السنْي أي حتديده، أما نحن فأمُرنا يف كل سنة  خمتلف

ما عرف سامحة  نهأالقائل و من انعدام أو ضعف البصرية عند هذا وما هذا القول إال 

هذا الدين وما عرف حماسن هذه الرسالة وما عرف كامل هذه الرشيعة وأهنا جاءت صاحلة 

 « ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِهِ »ما أيّسها عىل كل عاقل  ذي بص  ،ُمصلحة لكل زمان  ومكان

قد يكون هناك قرت انظر إىل سامحة هذه امللة  غيمشكال، قد يكون هناك قد يكون هناك إ

َة َشْعَبانَ  َفَأْكِمُلوا :َعَلْيُكمْ  َي م  غُ  َفإِنْ »  .«ِعد 

وقد يكون حقيقًة اهلالل قد  ،قد حيول بينك وبْي رؤية اهلالل هذا الغيم وهذا القرت ،نظرا 

 ماذا؟خرج لكن حال بينك وبْي الرؤية 

ة ؟بي نت لك هذه الرشيعة السمحة ماذا تصنع تفعل؟رت، ماذا الغيم والق ، ُتكمل عد 

أنت قد بحيث ُيرى اهلالل و الك أنك ُصمت ثامنيًة وعرشين يومً شعبان ثالثْي ولو ُقدر بعد ذ

رج فيه فال إشكال بعد يوم العيد تأيت بيوم  واألمر فيه سعة وال ح اُصمت ثامنيًة وعرشين يومً 

الم -أما احلساب فليس هو من رشيعة حممد  ،افيه أبدً  البتة وال حمظور الة والس   .-عليه الص 
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َ
َيِة َصاَم َوِإال

ْ
ؤ ى الرُّ

َ
ِحَساب  َدَل َعل

ْ
 ال

َ
ان
َ
 ك
ْ
ِإن

َ
يعمل به يف نفسه ال حيمل األمة عليه طيب انظر -ف
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-  ِ
ْ
َيًدا ِبال

َ
ق  م 

َ
ان
َ
 ك
ْ
ْول  َوِإن

َ
ق
ْ
ا ال

َ
َماِم َوَهذ

ْ
َحاِسِب  -يعني يف حالة اإلغامم فقط-ي

ْ
ا ِبال صًّ

َ
ت
ْ
ب َو  َوم  ه 

َ
ف

ِفِه 
َ
ى ِخال

َ
ِْجَماِع َعل

ْ
وٌق ِبال  َمْسب 

ٌّ
اذ

َ
  "ش

 اإليه بعض الناس أال وهو أن جد من يقول هبذا القول الذي يدعوأما اليوم يعني ال يو

 .ا سواء يف حال الغيم أو يف غري حال الغيمنعمل باحلساب مطلقً 

 متى؟ ةهانظر اخلالف احلادث الذي وجد بعد القرون املفضلة جاء به بعض املتفق   

ا " :اإلسالمعند حدوث الغيم، واحلاسب يعمل به يف خاصة نفسه يقول شيخ  
َ
َوَهذ

َماِم 
ْ
ي ِ
ْ
َيًدا ِبال

َ
ق  م 

َ
ان
َ
 ك
ْ
ْول  َوِإن

َ
ق
ْ
َو -يعني في كالة إلايمام فقط-ال ه 

َ
َحاِسِب ف

ْ
ا ِبال صًّ

َ
ت
ْ
ب وٌق َوم   َمْسب 

ٌّ
اذ

َ
 ش

ِفه
َ
ى ِخال

َ
ِْجَماِع َعل

ْ
  ،ِبال

َ
 ف
َ
ِ ا اَم أ

 
 بَ ت

َ
  وِ ْح ي الَص فِ  َك لِ اع  ذ

َ
  وْ أ

َ
 الح   وِم م  ع   يق  لِ عْ ت

ْ
  ِه ام بِ العَ  ِم ك

َ
 َم ف

َ
 ا ق
َ
 ."ٌم لِ ْس م   ه  ال

 .يعني من أهل تلكم القرون التي يشري إليها شيخ اإلسالم سواء من املتقدمْي أو املتأخرين

 .طاهرةتكون املرأة  نأو ،مقيم ،صحيح ،عاقل ،بالغ ،كل مسلم جيب الصوم عىل  

الكفار خماطبون بفروع  كان نإو ، ال إشكال فيهسالم فهذا أمر واضح ظاهر بْي  أما اإل 

ألهنم مل  ؛قبل منهمالرشيعة عىل الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنهم لو فعلوا وصاموا ال يُ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  يف اإلسالم هذه العبادة أال وهو به  تقبل ح هذه العبادة، وباميأتوا بام يصح  

فرقان ىف زب رب يئ  ىئ نئ  ٣٢: ال

َعْن وفيه : ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلث»وأما البلوغ والعقل فقد دل عليه حديث  

ِغريِ    .«ظَ َيْسَتْيقِ  َحت ى َوَعِن الن اِئمِ  ،ُيِفيَق  َحت ى َوَعْن امْلَْجنُونِ    ،َيْكرَبَ  َحت ى الص 
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كام  هلام الرخصةواملقيم ضد املسافر، فألن  املريض،وأما الصحيح املقيم، الصحيح ضد 

بقرة ىف رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ يف :-تعاىل-مر علينا يف قوله : ال

ن الصوم واملرأة احلائض والنفساء ال جيب عليهام الصوم بإمجاع أهل العلم، إال أهنام يقضيا ،٤٨١

 .وال يقضيان الصالة

 :تسأهلاالصحيح مشهور ملا جاءهتا إحدى النساء  يف-عنهاريض اهلل -وحديث عائشة  

ْوَم،» الةَ  َما َباُل إِْحَداَنا َتْقِِض الص  ة  َأْنِت  -؟ماذا قالت هلا-؟َوال َتْقِِض الص   .«؟ َأَحُروِري 

تبارك -اهللهذا من رمحة  ،-جل  وعال-اهلليف دين  اىل مذهب اخلوارج الذين غلوإإشارة   

  .-وتعاىل

يامملا أمر املرأة بقضاء  تفطر والذي ال يمر عليها يف العام إال مرة واحدة شهر رمضان  الص 

لزمت أما الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة لو أُ للقضاء، ها بقية العام ومعيف أيام قالئل 

 . اها شديدً مر يف حق  كان هذا األلاء بالقض

وبعض النساء يف احليض يصل هبا األمر إىل َخسة عرش يوًما وهي حائض، والنفاس تبلغ 

 .يكون هذا األمر يف حقها مشقة وعنت ،وانظر يف كل يوم وليلة َخس صلوات األربعْي،

م ومل يأمرهم بقضاء ياألجل هذا خفف رب العزة عنهم القضاء فأمرهم بقضاء الصو 

 .الصالة
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 .وال نفساء اواملرأة ال تكون حائًض  ،سلم بالغ صحيح مقيمإذًا جيب عىل كل م 

 :والعلامء يقولون املرض نوعان ،الصحيح ضد املريض واملريض ممن ُرخص له الفطر 

 .هؤرُيرجى زواله وبُ : مرض 

 .هؤربُ ال ال ُيرجى زواله و: مرضو 

 خر، وأماأُ  ايف رمضان ثم يقِض بعد ذلك أيامً  ه فإنه يفطرؤفأما الذي يرجى زواله وبر 

 :ه وال زواله فله حالتانؤالذي ال ُيرجى بر

عن كل ، يطعم طعام عن كل يومإما أن يكون عقله موجوًدا فهذا جيب عليه اإل 

 .مسكينًايوم 

يامأما إذا كان عقله غري موجود فهذا غري خماطب  أصاًل ب   ، الص 

يامأما قلنا يف رشوط  ن عقله غري موجود سواًء أن يكون مسلاًم بالًغا عاقاًل، فمن كا الص 

يامكان مريًضا أو غري مريض فهذا غري خماطب ب  .، فال إطعام عليه وال يشء يلحقهالص 

يامطر أم الفِ  ،ام أفضل يف حق املسافرأهي    ؟ الص 

اختلفت أقوال أهل العلم بناًء عىل األدلة الواردة يف هذا الباب، والذي يظهر والعلم عند 

ف، فأيّسمها أفضلهام، وعىل كل ّس وعدم املشقة بالنسبة للمكل  قة باليُ اهلل أن األفضلية متعل  

َيامُ »صورة تنزل األحاديث الواردة يف الباب،  َفرِ  َلْيَس ِمْن اْلرِب  الص  حيمل هذا عىل من  «يِف الس 
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ة عليه، والنصوص الواردة عىل صيام النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يف السفر كان  فيه مشق  

صيام بعض أصحابه حُتمل عىل من كان األمر بالنسبة له ال مشقة فيه، فأفضلهام أيّسمها، ألنه و

ص لك الفطر لكن تستطيع أن إن كان األمر يسرًيا بالنسبة لك تستطيع أن تصوم مع أنه يرخ  

يام وال إشكال معك يف هذا الباب فاألفضل هو واألمر متيّس   ،تصوم تربأ  بهأواًل ألن  الص 

 . لذمةا

 .ثانًيا تصومه يف الزمن الفاضل ويف الوقت الفاضل

 : الصوم ال بد فيه من أمرين اثنني

لعموم األدلة الدالة عىل وجوب النية وأهنا النية ـ أعني صيام شهر رمضان ـ  :األمر األول

عليه الصالة -ل دخول وقت فرض الصوم لعموم قولهصحة، وهذه النية تكون قبالرشط 

َياَم َقْبَل اْلَفْجرِ   ِصَياَم ملَِنْ اَل »: -والسالم ْ جُيِْمْع الص  ، ونحن نتكلم عن صيام الفرض، صيام «مَل

حتى ال يلبس عليه الشيطان  ،ل يف هذا البابشهر رمضان، لكن مما يذكر هنا أن املرء ال يتوغ  

عبد اهلل  ويدخله يف مداخل ال يستطيع أن ُيرج منها، حتى يوقعه يف الوسواس، إذا ما علمت يا

 أن الشهر قد دخل ما الذي انعقد يف قلبك؟ صيام الشهر أليس كذلك؟ 

  صيام كان إذا عم قد يكون هذا يف غري شهر رمضانن
 
ال  الفرائض من ذلك ونحو قضاء

يام قبل الليل يف تنوي أن من بد  قد اجلميع رمضان شهر يأيت ملا لكن هذا، عىل وحترص الص 

 صيامهم يف هذا اإلسالم أهل منالرشيعة  هذه ويعظمون ،امللة نيعظمو ممن قلوهبم يف انعقد
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الفطر  وتنوي تسافر كأن انقطعت إذا تنقطع، مل ما ليلة كل يف النية تبييت نع هذا فيكفيه الشهر

 وأن النية تعقد أن إىل ُميئك عند ذلك بعد هنا تنبه نعم أيام، َخسة ،أيام أربعة أيام، ، ثالثةيومْي

 .الليل من قلبك يف بعقدها تقوم

الشمس  غروب إىل الصادق الفجر طلوع من املفط رات مجيع عن متسك أن :الثاني األمر

  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ يف :-جل  وعال -لقوله

بقرة ىف يتىت نت  ٧٨١: ال

، اإلمجال حيث من هذا واجلامع، والرشب األكل :ثالثة أصوهلا أن معنا مرت املفط رات   

 أن الصحيحْي يف اخلرب فيه صح قد فالنايس ناسًيا يكن مل ملنوالرشب  األكل :التفصيل حيث ومن

 عليه غضاضة فال رشب أو فأكل نيس ثم صائاًم  كان إن فالصائم ،وسقاه أطعمه-وعال جل-اهلل

 األكل يف هذاوسقاه  اهلل أطعمه إنام اخلرب هذا، جاء يف عليه حرج والصومه  فليتم   هذا يف

 .عمًدا والرشب

 ممخم حم جم يل ىل مل خل  يف  :-جل  وعال -ربنا ذكره ما بعده الذي

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم

بقرة ىف ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي  ٧٨١: ال

  .أهله عند معروف   هو مما هحقيقت به واملراد ،حمظور   رمضان هنار يف األمر هذا أن عىل دل     
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 اهلل صىل-النبي كان فقدالباب  هذا يف يدخل ال فهذا ذلك ونحو بلةالقُ  من ذلك غري أما

صائم  وهو الصالة إىل خروجه عند منهن الواحدة يقبل كان صائم وهو هءنسا ليقب  -وسلم عليه

 .-عنها  اهلل ريض-عائشة  تقول كام ذلك غري يفعل كان بل

 :صورتانيء للق أونوعان  ءالقيعمًدا يء الق :املفط رات نم بعده الذي

 عمًدا، يكون أن :األوىل الصورة 

 .األمر هذا يغلبه وإناممتعمًدا  الفعل هذا يف اإلنسان يكون أال :واألخرى 

 ابن حكى وقد الفطر ففيها عمًدا قيءال األوىل وأمافيها،  فطر فال الثانية الصورة أما 

َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه »: -والسالم الصالة عليه -قال . هذا يف علمال أهل إمجاع املنذر

  .الرتمذي رواه «َقَضاء  َوَمْن اْسَتَقاَء َعْمًدا َفْلَيْقضِ 

 عليه-النبي عن ثابًتا يكون أن إال حديًثا نذكر ال أننا املختار عىل فيه جرينا م ى ما وكل

 . -والسالم الصالة

احليض والنفاس، فإذا حاضت املرأة ولو قبل غروب الشمس : املفط راتكذلك من 

فإهنا تفطر هبذا ويلزمها بعد ذلك  ؛بلحظات، أو نفست ولو قبل غروب الشمس بلحظات

 . احتساب هذا اليوم من مجلة األيام التي عليها
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مجع  اختاره و ،كذلك مما يذكره أهل العلم يف هذا الباب وخاصة احلنابلة وهو مذهبهم

الباب يتمسك  احلجامة، نعم هناك أحاديث يف: من أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه

 «َأْفَطَر احْلَاِجُم َوامْلَْحُجومُ »ن بعدم الفطر، والفريق اآلخر يتمسكون بحديث وهبا اجلمهور القائل

هذا اليوم ان ولو فعل يقِض وأنا الذي متيل إليه نفيس أن املرء ال حيتجم يف هنار رمض

وشيخ اإلسالم  ،من خالف أهل العلم، املسألة قوية، أعني اخلالف فيها، وقوي  جًدا اخروًج 

يامحقيقة »يف رسالته  -رمحه اهلل –ابن تيمية  أفاض الكالم حول هذه املسألة ونص القول  «الص 

 «اِجُم َوامْلَْحُجومُ َأْفَطَر احْلَ »بأنه يفطر، نص فيها مذهب احلنابلة واحلديث فيها رصيح وهو نص 

لكن يف مثل هذه املسائل يستحب اخلروج  ،نعم هناك ختاريج جلمع من أهل العلم هلذا احلديث

أن الخروج من الخالف مستحب ما لم يؤدي "من اخلالف، فإن القاعدة املتقررة عند أهل العلم 

 . ملرء يفطر هبذاهذا مما جاءت به األدلة عىل أن ا "إلى تعطيل سنة أو يدخل في خالٍف آخر

ذكر هنا أمور تباح للصائم ومل يأت الدليل عىل أهنا من املحظورات واألصل هو احِلل مما يُ 

 . وعدم املنع، وال نقول بالتفطري إال بنص  رشعي ثابت  يف الوحي

 عند-عنهريض اهلل –دون مبالغة، حلديث لقيط واالستنشاقاملضمضة : مما يباح للصائم

َوَبالِْغ يِف ااِلْستِنَْشاِق إاِل  َأْن َتُكوَن »: -صىل اهلل عليه وسلم-ال النبيق: أصحاب السنن قال

 .دون مبالغة، بداللة هذا احلديث واالستنشاقاملضمضة  «َصاِئاًم 
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القبلة واملبارشة ملن قدر عىل : جل مع أهل بيتهكذلك مما يباح للصائم مما م ى معنا للر  

َكاَن »: قالت-عنهاريض اهلل -صحيحْي من حديث عائشةيف ال ما جاءضبط نفسه ويدل هلذا 

ْربِهِ »: ، ثم قالت«ُيَقب ُل َوُيَبارِشُ َوُهَو َصاِئم   - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ-َرُسوُل اهللِ   . «َوَكاَن َأْمَلَكُكْم إِلِ

من  كذلك مما يباح للصائم الُغسل والّتربد يعني إما أن يغتسل أو بام كان يفعله بعضهم

وضع يشء من املاء يف بعض يعني ما هو شبيه باألقمشة من اخليش ونحوه ويضعه عىل جسمه 

 .أو يعني نحو هذه األعامل التي كانت معروفة، هذا كله مما ُيباح للصائم

قنيات الت   هبذه-وعالجّل  –نعم احلمد هلل نحن هنا يف مثل هذه املدن والبلدان أكرمنا اهلل  

 .ُترّبد عن طريق هذه املعدات وهذه األجهزة التي

أب  عند-وسلمصىل اهلل عليه –عن بعض أصحاب النبي عبد الرمحنجاء عن أب بكر بن 

َلَقْد َرَأْيُت »: يقول «بِاْلَعْرِج  – َعَلْيِه َوَسل َم اهللُ َصىل  - َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ» :ود يف السنن قالدا

بِاْلَعْرِج َيُصب  َعىَل »منطقة قبل املدينة، يقول هنا رأيته  «بِاْلَعْرِج –ْيِه َوَسل مَ  َعلَ اهللُ َصىل  -َرُسوَل اهللِ

 «َرْأِسِه امْلَاَء َوُهَو َصاِئم  ِمَن اْلَعَطِش، َأْو َقاَل ِمَن احْلَر  

 هان والقطرة واحلقنة، سواءً يب والكحل والد  والط   واكالس  : للصائمكذلك مما ُيباح 

فيه النص   يرد احلديث الصحيح ومما مل يأِت يف األنف أو يف العْي، كل هذا مما مل كانت القطرة

 .، واألصُل اإلباحةاملفط راتالرشعي عىل أنه من 
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عليه –ا، فقد جاء يف الصحيحْي أن النبييصبح الصائم ُجنبً  أن: للصائمكذلك مما ُيباح 

ِه ُثم  َيْغَتِسُل َفَيُصومُ ُيْدِرُكُه اْلَفْجُر َوُهَو  َكانَ » :-والسالمالصالة 
وما ُنقل عن  «ُجنُب  ِمْن َأْهلِ

ريض  –عنه أنه قد تراجع عن هذا، ثبت عنه  ثبت-عنهريض اهلل  –بعض أصحابه كأب هريرة 

صىل  –قد تراجع عن القول بفطر من أصبح ُجنًبا، وداللة أو ما جاء يف ُسنة النبي  أنه-عنهاهلل 

 .ىل كل قول وعىل كل رأيقاض  ع فإنه-وسلماهلل عليه 

حر، فقد جاء يف الصحيح من حديث أب سعيد اخلدري إىل الس   الوصال: للصائممما ُيباح 

ُه َسِمَع َرُسوَل اهللِ »: -عنهريض اهلل – ُكْم ُيِريُد َأْن : َيُقوُل -َوَسل مَ  َعَلْيِه َصىل  اهللُ-َأن  اَل ُتَواِصُلوا َفَأي 

َحِر، َقاُلواُيَواِصَل َفْلُيَواِصْل  َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِِّن  َأبِيُت  إِِّن  : َقاَل . إِن َك ُتَواِصُل َيا َرُسوَل اهلل ِ: إىَِل الس 

 . -صلوات اهلل وسالمه عليه–وهذا من خصائصه  «يِل ُمْطِعم  ُيْطِعُمنِي َوَساق  َيْسِقْيِ 

 :الصِّياممن آداب 

كام يف الصحيح  -صىل اهلل عليه وسلم –أخرب النبي حر، وهذه األكلة قدأكلة الس   :أوًلا 

ُحوِر َبَرَكةً »: -عليه الصالة والسالم–ا بركة، والربكة كثرة اخلري، قالأهن ُروا َفإِن  يِف الس    «َتَسح 

ر يف الوقت الذي جاء يف اهلدي النبوي واهلل يعرف هذه الربكة وهو يف أشد ومن تسح  

حور مّلا يوقعه يف الوقت ر طوياًل واحلر شديًدا، جيد بركة هذا الس  أيام الصيف، مّلا يكون النها

ُروا َفإِن  يِف »: -عليه الصالة والسالم–ه يف طيلة النهار، وهذا خرب  منهاملرّغب فيه جيد بركت َتَسح 

ُحوِر َبَرَكةً    «الس 
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األذان  حور املبارك الذي يكون قبيلحور يتحقق ولو بجرعة ماء، هذا الس  وهذا الس  

ُروا »: عند ابن حبان وغريه قال -عليه الصالة والسالم –يتحقق ولو بجرعة ماء، جاء عنه  َتَسح 

 
 
  «َوَلْو بَِجْرَعِة َماء

ُروا َوَلْو بَِجْرَعِة َتَس  »: قال وغريه حبان ابن عند-والسالم الصالة عليه –جاء عنه    ح 

 
 
قال  -ريض اهلل عنه -عن زيد بن ثابت-عنهريض اهلل -ويستحب تأخريه فقد جاء عن أنس «َماء

ْرَنا َمَع الن بِي  »:  اَلِة َقاَل ُقْلُت َكْم َكاَن َقْدُر َذلَِك َقاَل  - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ -َتَسح  ُثم  ُقْمنَا إىَِل الص 

  ،متفق عليه «َقْدُر ََخِْسَْي آَيةً 

أن يأكل وأن يقِض هنمته من هذا الطعام رشابه بيده فله  وإذا سمع األذان وطعامه أو

الم -وهذا الرشاب، لكن متى؟ إذا أذن املؤذن واإلناء يف يد الواحد منا، قال  الة والس  عليه الص 

َناُء َعىَل َيِدِه َفاَل َيَضْعُه َحت ى َيْقِِضَ َحاَجَتُه ِمنْهُ »: -  .«إَِذا َسِمَع َأَحُدُكْم الن َداَء َواإْلِ

اب التي تتأكد يف حق الصائم، لداللة النص الرشعي فيها أن يرتك اللغو، كذلك من اآلد

يامفث، وأن يبتعد عن كل ما ينايف وأن يرتك الر    . -جل  وعال -، وإقباله عىل اهلل الص 

الم -جاء يف الصحيح قوله  الة والس  ْ َيَدْع َقْوَل »: حديث أب هريرة يف-عليه الص  َمْن مَل

ورِ  اَبهُ َمَل بِِه َفَلْيَس هللَِِواْلعَ  الز   .« َحاَجة  بَِأْن َيَدَع َطَعاَمُه َورَشَ

وِر َواْلَعَمَل بِهِ »  ْ َيَدْع َقْوَل الز  أي القول الباطل والعمل الباطل الذي ال فائدة فيه  «َمْن مَل

، يقول النبي  الم -بل فيه إثم  الة والس  اَبهُ  َحاَجة  بَِأْن َفَلْيَس هللِِ»: -عليه الص  اهلل  «َيَدَع َطَعاَمُه َورَشَ
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 :-اهلل عنه  ريض-غني  عنك يا عبد اهلل، وألجل هذا جاء يف احلديث اآلخر حديث أب هريرة 

 . إياك أن تفعل أفعال أهل اجلاهلية «َوإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيْرُفْث َواَل َيْصَخْب »

أحد؟   نياعرتضي أحد؟ إن خاصمني أحد؟  إن طيب إن شامتن: انظر كأن قائل يقول

الم-قال النبي الة والس  ، إِِّن  : َفْلَيُقْل  َشامَتَُه، َأوْ  َقاَتَلُه، اْمُرؤ   َوإِنْ » :-عليه الص   . « َصاِئم   إِِّن   َصاِئم 

ذهب بعض أهل العلم إىل أنه يمد هبا صوته حتى يعلم هذا الذي يف مقابله، وذهب 

ه اخلطاب لنفسه تذكرًيا هلا بتلبسها هبذه العبادة العظيمة، وذهب بعضهم إىل آخرون إىل أنه يوج

 :التفريق

 .             ُيافت هبا وُياطب هبا نفسه، واألخرى ُياطب هبا من أمامه: األوىل 

اجلود  ،اجلود، فقد جاء: كذلك من اآلداب الواردة يف هذا الباب يف حق الصائم خاصة

 َصىل  اهللُ - َكاَن َرُسوُل اهللِ»: قال -ريض اهلل عنهام  -اء عن ابن عباس ومدارسة القرآن، فقد ج

يُل َوَكاَن َيْلَقاُه  -َعَلْيِه َوَسل مَ  َأْجَوَد الن اِس بِاخْلرَْيِ َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن يِف َرَمَضاَن ِحَْي َيْلَقاُه ِجرْبِ

يُل ُكل  َلْيَلة  يِف َرَمَضاَن َحت ى اْلُقْرآَن  - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ-ْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ َينَْسلَِخ يَ  ِجرْبِ

يُل َكاَن َرُسوُل اهللَِفإَِذا َلِقيَ  يِح امْلُْرَسَلةِ - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ- ُه ِجرْبِ  «َأْجَوَد بِاخْلرَْيِ ِمْن الر 

يف رمضان كان أجود باخلري، واخلري كلمة  –م صىل اهلل عليه وسل –انظر إىل حال النبي 

عامة فيحرص املرء عىل اجلود بكل ما يستطيع من أبواب اخلري، يبذل قدر استطاعته ويعود أهل 
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بيته من زوجه وولده عىل اجلود والبذل يف رمضان باخلري عىل قدر استطاعته ولو كان شيًئا 

 . يسرًيا

إذا دخل  أنه-من مات منهم وحفظ األحياء  اهلل رحم-أكنافهموقد تتابع من عشنا يف 

رمضان كانوا يقصون هذا الشهر بمزيد خصيصة أال وهي احلرص عىل تفطري الصائمْي 

حرًصا عىل اخلري ورغبة يف األجر  ،واملساعدة يف هذا الباب من صنع أيدهيم ومن عمل بيوهتم

الة –ي كان نبينال هذا الفضل الذوالثواب، ليحرص املرء بقدر استطاعته عىل أن ينا عليه الص 

الم   .م يف هذااملقد   –والس 

الم  –القرآن، انظر هنا إىل حال النبي كذلك مدارسة الة والس   جربيل وُميء –عليه الص 

  الليل؟نزوله إليه يف رمضان يدارسه القرآن متى؟ انظر يف النهار أم يف و

نذ أن يفطر وإذ به يقبل عىل هذه يف الليل، خالف ملا عليه الناس اليوم لألسف الشديد م

التي أهلت أهل اإلسالم وأشغلتهم عن طاعة رهبم وعن التقرب إىل بارئهم، ومع األسف 

أصبحوا يتسابقون يف ختصيص ليايل هذا الشهر املبارك بأشياء خاصة من مسلسالت ونحو 

 . ذلك

 إهنا الما يقال فالعاقل الذي يرجو النجاة لنفسه ال ينشغل بمثل هذه األمور التي أقل 

 . والعياذ باهلل !تزيد يف صحيفة حسناته، كيف واألمر أشد من هذا؟
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تك كلها يف اعىل اغتنام األيام والليايل، احرص عىل أن تصف ساع عبد اهللفاحرص يا 

 .–جل  وعال  –مرضاة اهلل 

 ومع األسف يف هذه السنة جاءنا يشء آخر انشغل به العامل كله مع األسف الشديد، 

يتسابق الواحد يمنة ويّسة ويأيت من األمام ومن اخللف  ،عقوهلم كلها تدور وتنظر يف جلدة

 ! ولما أسخف هذه العق! ولخلف هذه اجللدة، ما أسخف هذه العق

عليك وأشغل نفسك هبذا الذي يقربك إىل –جل  وعال–فأنت يا عاقل اعرف نعمة اهلل

 .اهلل بكالم رب العاملْي

الم عليه الص   –النبي  ينزل عليه جربيل كل ليلة، ليس يوم ويوم، ينزل عليه  –الة والس 

جربيل ويدارسه القرآن، يعرض عليه القرآن من أوله إىل آخره، ويف السنة األخرية يف آخر 

رمضان، عرض عليه القرآن مرتْي، وأخذ العلامء من هذا مرشوعية ختم القرآن يف رمضان 

واهلل أناًسا من الصاحلْي وأدركنا مجع من أهل العلم ُيتمون أدركنا د ومرة ومرتْي وثالث، وق

جل   –القرآن يف رمضان عدة ختامت ويقرأ الواحد منهم القراءة املتأنية التي يتدبر فيها كالم ربه 

ال "  : القرآن هذ الشعر أو أن تنثره نثر الدقل كام قال ابن مسعود ألنه من املحظور أن هتذ   –وعال 

روه  ن
 
ث
ْ
لوبتن

ُّ
ِكوا ِبه الق

عر، وِقفوا عنَد عجاِئبه، وكر  ِ
 
 الش

َ
كالُم رب   ،"ثَر الدقل، والتهذوه  هذ

نا   . اطِري   اغض  ُه ؤَتقر –وعال  جل   –العامَلْي، كالُم رب 
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يامكذلِك من اآلداب يف  َتعجيل الِفطر، وال َيعني ملا نقول أن ه يف الل يل َيكون : الص 

، إن ام أردُت  فعُل النبي كانت يف الل يل أن هناَرك ماُمداَرسة الُقرآن  رآن، كال  ُتشِغله بِقراءِة الق 

وْجِهه أماَم  الت نبيه عىل من َيعكِس األمر، حَيِرص عىل ِقراءة الُقرآن يف الن هار وإذا ما أفَطر هاَم عىل

ي ه، أو َُيُرج إىل األماكِن التامتِ هِذه املْغريات وهِذه الِفتن، سواًء التي يعني ُيشاِهدها يف حمل إق

دوَن حاجة، وإن ام املرُء حَيِرُص عىل أن َيْقِض أياَمُه كل ها رمضان –جل  وعال–أْبَغض بِقاع اهلل هي

نا  –جل  وعال  –وغرَي رمضان يف طاَعة اهلل   .–جل  وعال  –ويف ذْكِره، ومن أعظم الذكر كالُم رب 

الم  –جاء عنُه  ،َتعجيُل الفطر :من اآلداب  الة والس  حيحْي من  –عليه الص  يف الص 

ُلوا اْلِفْطرَ »: أنُه قال  –ريض اهلل عنه  –حديث َسعد بن َسهل    «اَل َيَزاُل الن اُس بَِخرْي  َما َعج 

تِي َعىَل ُسن تِي »: أخرب –صىل اهلل عليه وسلم  –جاَء يف احلديث اآلخر أن النبي  اَل َتَزاُل ُأم 

ْ َتنَْتظِْر بِِفْطِرَها الن ُجومَ مَ  افِضة، ال «ا مَل يْفطرون إال  عنَد  كام َتفَعُله اليهود وَتبَعْتُهم يف هذا الر 

 َتشاُبك الن جوم، 

ا ن فإن نا ُنفطِر عنَد ُسقوِط قرِص –صىل اهلل عليه وسلم–حُن الذين اْهتدينا هبدي الن بيأم 

م ْيُل ِمْن َها ُهنَا َوَأْدَبَر الن َهاُر ِمْن َها ُهنَا »: –ليه وسلم صىل اهلل ع –قال الن بي. سالش  إَِذا َأْقَبَل الل 

اِئمُ  ْمُس َفَقْد َأْفَطَر الص  مس َوَجب الِفطر «َوَغَرَبْت الش   .فُمنذ أن َيغيب قرُص الش 
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الة والس   –ي ب لُه عىل ُرطبات كام كان الن  ّس  وُيفطِر املرء إن تي َيفعُل، يفطِر  –الم عليه الص 

 ،
 
، فإن مل يكن ث مة متر فعىل ماء َثبتت عىل ُرطبات قبَل أن ُيصيل، فإن مل َيُكن ث مة رطب فعىل مترات 

نة عن الن ب  .–صىل اهلل عليه وسلم –ييف هذا الس 

ليل وليتنبه املرء إىل أمر  أال وهو ال ُيرشع الفطر عىل مَترات أو ُرطبات  ِوتًرا، لَعدم الد   

ال علْيه  . الد 

الم –عموم قولِهبوال َنقول هنا يف هذا الباب  الة والس   ِوتر  حُيِب  إن  اهلل» :–عليه الص 

الم–هذا أن هذا مل ُينقل عن الن بي وسبب «اْلوْترَ  الة والس  واالستِدالل هبذا الُعموم –عليه الص 

الِفطر، كان  يف يوِم العيد، عيدِ –يه وسلمصىل اهلل عل–ألنه ؛يف هذا املوطِن حمُل إشكال خاصة

 . د صالِة الفجرْتًرا قبَل ذهابِه إىل املصىل بعيأُكل مترات  و

حابة الِكرام  كله، نقلوا هديه كله، حتى الذي  حاله-عليهمِرضواُن اهلل –تأمل، نقل الص 

مل ُينقل يف حديث صحيح و اأو تسعة وعرشين يومً  اَيفعُله املرة طيَلة العام، ما باُلك بثالثْي يومً 

ن وتًرا؟ فتعم    . ُد هذا واالستدالل هبذا العموم يف هذا املقام يف ظن ي ليَس يف حِملهأن ه كان يأكُله 

يامومما جاَء وَنختِم به آداب  صىل  –لُه أن يدُعَو بام ثبت عن النبي ُيستحب   عند الفطر الص 

َمُأ َواْبَتل ْت اْلُعُروُق َوثَ َذهَ »: مل ا قال عند فطره –اهلل عليه وسلم  ، «َبَت اأْلَْجُر إِْن َشاَء اهللَُب الظ 

 . أخرجُه أبو داود
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بل نختم هذه املحارضة، مع أن  هناك  اآلداب قبل أن نختم هذه اآلداب، كذلك من

مبحث ُمتعل ق باالعتكاف، لكن الوقت قد طال بنا، أقول مما حيرُص عليه املرُء يف شهر رمضان 

دين، وقرة عيون امُلت قْي، والدعاُء لُه مع ال عاء، هذا الباب العظيم، الذي هو سالح املوح  د 

يام لت آيات  الص  يامصلة  عجيبة، ولو تأم  يف سورة البقرة، وُميء آية الدعاء يف ثنايا هذه  الص 

ياماآليات عرفَت ارتباط الدعاء ب ل ربناالص   يه ىه  يف  :يامالص   آيات يف –جل  وعال–، تأم 

بقرة ىف مي خي  حي جي بقرة ىف رئّٰ ِّ يف اآليُة األوىل،  ،٣٨١: ال    يف ، اآليُة الثانية،  ٤٨١: ال

بقرة ىف من زن رن مم ام  يل  مض يف : -جل  وعال   -، اآلية الث الثة، ُثم  قولُه ٥٨١: ال

 مك لك خك حك جك  مقحق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط
بقرة ىف  حل جل  حم جم يل ىل مل خل  يف ، ثم  جاء بعدها ماذا؟، ٦٨١: ال

بقرة ىف ممخم  ٧٨١: ال

يامانظر إىل عظيم الصلة بْي الدعاء وبْي  يام، جاءت هذه اآلية يف ثنايا آيات الص  ، الص 

بقرة ىف  مقحق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مضيف  ، توحيد، إذا دعوت  ٦٨١: ال

ا إذا دعوَت غريه،  –وعال جل  –رب ك  ك والعياُذ باهلل دقفجييب دعاءك، وأم    وقعَت يف الرش 

بقرة ىف  حل جل مك لك خك حك جك  مقحق مف خف حف جفيف   .٦٨١: ال

عب ، كام جاء عند البيهقي يف الش  ائم دعوة ال ُترد   الَ ُتَرد  »: وللص 
، من «َثاَلُث َدَعَوات 

اِئمِ َودَ »: هريرة، ومنهاحديث أب  ، ليس فقط عند فطره، بل منُذ أن مُتِسك عن مجيع «ْعَوُة الص 

مس طلوع الفجر، منُذ املفط رات ادق، وحتى غروب الش  لك دعوة ال ُترد  يا عبد اهلل،  ،الص 

، -جل  وعال  –فاغتنم هذا اخلري، اغتنم هذا  الفضل، اغتنم هذه الن عمة، انطرح بْي يدي اهلل 
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ل للرب  أظهر الفاقة،  ْل، اسأل رب ك -جل  وعال  –أظهر احلاجة، أظهر الذ  جل   –، انكّس، تذل 

 من خريي الدنيا واآلخرة،  –وعال 

م حتى امللح للطعام، فاسأل ربك  حابُة الكرام كانوا يسألون رهب  ، -جل  وعال –الص 

ْل ت اإلجابة التي تتخل  من خريي الدنيا واآلخرة، واغتنم ساعا –تبارك وتعاىل  –اسأل رب ك 

ذان واإلقامة، ويف آخر ساعة  من يوم اجلمعة، وعند سجودك يا هذه األوقات، كالدعاء بْي األ

 »كر الوارد،  ال حترمن  نفسك األجر والث واب صالة الفريضة، بعد أن تأيت بالذ  عبد اهلل، وبعد 

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدةُ  ف  ، واعلم أن ك إذا أردت أن«الد  دائد والُكرب، فلتتعر  يستجيب اهلل  لك عند الش 

عاء،  خاء، ومن ذلك الد   عىل اهلل يف حال الر 

حيح، قال  الم  –وقد جاء فيه اخلرب الص  الة والس  ُه َأْن َيْسَتِجيَب اهللُ َمنْ »: -عليه الص   َُس 

َعاَء يِف  َداِئِد َواْلَكْرِب َفْلُيْكثِِر الد   َلُه ِعنَْد الش 
ِ
َخاء  .« الر 

«  
ِ
خاء ْف  إىل اهللَ يِف الر  ةِ  »عب اس  يف  حديث ابنِ  «َتَعر  ، يف هذا احلديث، «َيْعِرْفَك يِف الِشد 

مذي وغريه ُه َأْن َيْسَتِجيَب اهللُ َمنْ » عند الرت  َعاَء يِف َُس  َداِئِد َواْلَكْرِب َفْلُيْكثِِر الد   َلُه ِعنَْد الش 

 
ِ
َخاء  .حتِرمن  نفسك هذه األبواب العظيمة، وهذه اخلريات الكبرية، ال «الر 

اكمالعظيم، بمن ِه وكرمه أن ُيبل   أسأل اهلل اكم عىل ذكره، رمضان، وأن ُيعينَ  غني وإي  ني وإي 

وُشْكِره، وُحسِن عَبادتِه، وأن جيعلنا مجيًعا من اهلُداة امُلهتدين، غري ضال ْي وال ُمضل ْي، اللهم 

ِة أْمًرا رشًدا، ُيَعز  فيه أهل الط اعة، وُيعا ى فيه أهل املعصية، اللهم وأِذل  أهل الكفر أبِرم هل ذه األم 
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ك، وانص عبادك املَوح   لهم آمن ا يف أوطاننا، ودِ والرش  تنا أين يا رب  العاملْي، ال  صلح اّللهم أئم 

 ووالَة أموِرنا، 

ب  
احلة الن اصحة، وجن بُه  الّلهم وف ق ويل  أمرنا  ملا حُتِ لهم ارزقُه البطانة الص  وتْرضاه، ال 

ن  ن املسلمْي يف أوطاهنم،  الّلهم أم  ن املسلمْي يف أوطاهنم، اللهم أم  بطانة السوء، الل هم أم 

 –املسلمْي يف أوطاهنم، وأصلح والة أمورهم لتحكيم رشعك، والعمل بكتابك وبسنة نبيك 

الة والس    ، -الم عليه الص 

، يا رب  العاملْي، وآخر دعوانا َك ويت قيكاهلل، أن جتعل واليتهم فيمن ُيافكام نسألك يا 

م نا حممد وعىل آلِه وصحبِه، وسل  احلمد هلل  رب  العاملْي، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبي   أن
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