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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ه كما احلمديف خليقَت فرهاناً، وتصره بدانيتحصب من كلِّ كائنٍ على وي نهللا الَّذ
شاَء عزاً وسلطاناً، واختار املتقني فوهب هلم أمناً وإمياناً، وعم املذنبني حبلْمه ورمحته 

اِإلخـالصِ   عفْواً وغُفراناً، ومل يقطع أرزاق أهلِ معصيته جوداً وامتناناً، روح أهـلَ 
بنسيم قربه، وحذَّر يوم احلساب جبسيمِ كربِه، وحفظ السالك حنو رضاه يف سربه، 

حكَم يف برِيته فأمر ونهى، وأقام مبعونته مـا  . وأكرم املؤمن إذْ كتب اِإلميانَ يف قلبِه
ب إىل التوبة لغفران ذنبه، ضعف ووهى، وأيقَظَ مبوعظته من غفَل وسها، ودعا املُذْنِ

    لْـقإىل الشـرابِ والطعـام، الْخ ال حيتاج كرمي ال ميثال األنام، وغين عظيم رب
  . مفتقرونَ إليه وعلى الدوام، ومضطرون إىل رمحته يف الليايل واأليام

أن ال إِله وذنبِه، وأشهد لربه، معتذرٍ إليه من تقصريِه عابد ه محده  أمحدإِالَّ اهللا وحد
ال شريك له شهادةَ مخلصٍ من قلبِه، وأشهد أن حممداً عبده ورسولُه املصطفى مـن  
حزبه، صلَّى اهللا عليه وعلى أيب بكرٍ خريِ صحبِه، وعلى عمر الَّذي ال يِسري الشيطانُ 

عينِه يف حم بِه،وعلى عليرح بِه، وعلى عثمانَ الشهيد ال يف صفربه، وعلى يف سر
  . آله وأصحابِه ومن اهتدى ديِه، وسلَّم تسليماً
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 صائمون احتساباً - فرحة رمضان 
إن من طبيعة اإلنسان أنه يفرح بفضل اهللا تعاىل، وبنعمه، ولكن مع ذلك ختتلف فرحـة النـاس   

ومنهم من يفرحون فرح املؤمنني املتقني الطائعني، وهذا هو  فمنهم من يفرحون ألمور دنيوية حبتة،
الذي جيب أن يتمثله املسلم وخاصة يف شهر رمضان، وعلى املسلم أن يكون صومه ومجيع أعماله 

وقد بني الشيخ حفظه اهللا تعاىل أن العـربة حبسـن   : إمياناً واحتساباً لألجر والثواب عند اهللا تعاىل
 .العمل ال بكثرته

 ناس بدخول شهر رمضانفرح ال
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سـيئات  
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال  

ن خلقه، صلى اهللا عليه وعلى شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخريته م
 . آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين، وسلم تسليماً كثرياً

  : أما بعد
ما يزال املسلمون يف هذه اللحظات ينتظرون إعالن دخول الشهر الكرمي املبارك، وقـد تطلعـت   

   .قلوم، واستشرفت نفوسهم إىل مساع أصوات املدافع وهي تبشر بدخول هذا الشهر الكرمي
قُلْ بِفَضلِ أن هذا اخلرب الذي نترقبه وننتظره هو من أعظم ما يفرح به  -أيها اإلخوة-وال شك 

 ].٥٨:يونس[ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ
 

 اختالف فرحة الناس بدخول شهر رمضان

يفرحون بقدوم هذا الشهر ودخوله، لكـن أسـباب    -بل أكثرهم-لعل كل الناس : أيها اإلخوة
 . الفرحة تتفاوت تفاوتاً عظيماً

الناس من يكون فرحه بدخول هذا الشهر؛ ألنه تاجر يعتقد أنه سوف ينمي بضاعته ويروجها فمن 
يف هذا الشهر، ويرى من إقبال الناس على شراء ما حيتاجونه، من املأكوالت واملشروبات وغريها 
يف هذا الشهر الكرمي ما يكون مصدر سعادة له وهذه فرحة دنيوية حبتة، حنن ال نلوم هؤالء علـى  

وإِنـه لحـب الْخيـرِ    : رحتهم تلك، فإن اإلنسان جمبول على حب املال، قال اهللا عز وجلَّف
يددبلت على حب املال غالبـاً وقـد صـلى    : ومن اخلري] ٨:العاديات[ لَشاملال، فالنفوس ج
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أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يوماً معه صالة الفجر، فلما سلم وقام تعرضوا له وسلموا 
 أظـنكم {: ، عرف ما الذي جاء م، قـال -صلى اهللا عليه وآله وسلم-عليه، فتبسم رسول اهللا 

أبشروا : -عليه الصالة والسالم-أجل يا رسول اهللا قال : قالوا البحرينمسعتم باملال الذي قَدم من 
قر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فُتحت وأملوا ما يسركم، فواهللا ما الف

واحلديث متفق عليـه،  } على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها؛ فتهلككم كما أهلكتهم
  . رضي اهللا عنه أيب سعيدعن 

فمن الناس من تكون فرحته فرحة مادية حبتة، ومن الناس من تكون فرحته فرحة العابث الالهـي  
الذي ال يذكر من رمضان إال إيقاد املصابيح، وسهر الليايل، واجللسات الطويلة املتصلة، واملباريات 

ر، أو ال يذكر من رمضان إال السهر أمام الشاشة؛ الرياضية اليت يسهرون عليها حىت وقت السحو
ملشاهدة األفالم، أو مشاهدة الربامج اليت تضر وال تنفع، فيكون فرحه برمضان ال يعـدو فرحـة   

  . مادية دنيوية ضارة، تكون على اإلنسان وباالً يف دينه ودنياه وعاجل أمره وآجله
املنافسات يف أمور ال خري فيها، وكثري من ومن الناس من ال يتذكرون من رمضان إال املسابقات و

الشباب رمبا كان جلُّ مههم يف رمضان ومصدر فرحتهم وسرورهم، هي الذكريات اليت يعيشوا 
يف رمضانات مضت، والسهرات الطويلة، وأنواع من األسفار واملغامرات واملسابقات واملنافسات، 

  . اليت ال يفرح ا مؤمن أبداً
ن فرحه فرح الصبيان الذين ال يذكرون من شهر رمضان إال ألوان األطعمـة  ومن الناس من يكو

املتميزة اليت يتعاطوا يف هذا الشهر الكرمي، على حني مل يكونوا يتعاطوا قبل ذلك، فال يفرح من 
هذا الشهر إال مبثل هذه األمور، كما يفرح ا الصبيان الصغار الذين ال يعرفون رمضان إال بـتغري  

 .مج وتغري األطعمة ومواعيد اإلفطار والغداء والعشاء وغريهاالربا
 

 ملاذا يفرح املؤمن برمضان

من الناس من يكون فرحه فرح املؤمن، الذي يفرح برمضان؛ ألنه شهر القرآن، شـهر الصـيام   
 . نارشهر املغفرة والعتق من ال -عز وجلَّ-والقيام والعبادة والدعاء والتضرع إىل اهللا 

فكان  -عليه الصالة والسالم-من الناس من يفرحون برمضان، كما كان يفرح به أصحاب حممد 
إذ يبشرهم برمضان، مل جيد ما يبشرهم به يف مقدم هذا الشهر الكرمي، إال  -عليه الصالة والسالم-

كـان يقـول    �أن النيب  صحيح مسلمو صحيح البخاريرضي اهللا عنه يف  أبو هريرةما رواه 
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فُتحت أبواب اجلنة، وغُلِّقَـت  {: ويف رواية} إذا دخل رمضان فُتحت أبواب السماء{: ألصحابه
فبذلك كانوا يفرحون؛ ألن فتح أبوابِ السـماء،  } اجلن أبواب النريان، وصفِّدت الشياطني ومردةُ

على عباده، وسعة رمحتـه، وكثـرة    -عز وجل-وفتح أبوابِ الرمحة وأبواب اجلنة، تكرم من اهللا 
 الترمـذي مغفرته، وكثرة عتقائه يف هذا الشهر الكرمي من النار، ولذلك جاء يف احلديث، يف رواية 

ونرجو أن تكون هذه الليلـة،  } ...إذا كان أول ليلة من رمضان{: قال �أن النيب  -رمحه اهللا-
ليلة مـن رمضـان   إذا كان أول {هي اليت نعيش ساعاا اآلن ونترقبها  �اليت أخرب عنها النيب 

ي منادغلق منها باب، ويناداجلنة؛ فلم ي أبواب تحفتح منها باب، وفُتالنار؛ فلم ي أبواب غُلِّقَت :
فهذه مصـدر  . }يا باغي اخلري هلُم وأقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهللا يف كل ليلة عتقاُء من النار

اهللا عليه وسلم أن يبشر أصحابه به؛ ألم  ، وهذا الذي وجد النيب صلى �فرحة أصحاب حممد 
مل يكونوا يفرحون إال مبا يكون مقرباً هلم إىل رضوان اهللا تعاىل ورمحته، ومباعداً هلم عن عذابـه  

اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هـو خيـر ممـا     قُلْ بِفَضلِوسخطه، وهكذا يفرح املؤمنون 
  ]. ٥٨:يونس[ يجمعونَ

 أنه يؤمل أن يكون فيه يف ركب التائبني، الـذين غُفـرت هلـم   : مصدر فرحة املؤمن يف رمضان
ذنوبهم، ومحيت عنهم سيئام، وجتاوز اهللا تعاىل عن خطاياهم، فسـاروا يف موكـب املـؤمنني    

ماذا يكون مصريك بعد هذا الشهر الكرمي، فـإن   -يا أخي احلبيب-التائبني الطائعني، وما تدري 
أو  اإلنسان ما هو إال نفَس يدخل وال خيرج، أو خيرج وال يدخل، ورب إنسان أصبح ومل ميـسِ، 

أمسى ومل يصبح، أو نام ومل يستيقظ، أو استيقظ فلم ينم، وإمنا هي آجال مكتوبة مضروبة قـال  
  ]. ٣٤:األعراف[ فَإِذَا جاَء أَجلُهم ال يستأْخرونَ ساعةً وال يستقْدمونَ: تعاىل

موكب املؤمنني املطيعني الفرحني املسرورين مبقدم هذا الشـهر  -وقد شذَّ من هذا املوكب الكرمي 
الشهر الذعر والفزع  شذَّ منهم فئة من الناس، ختلت عن حقيقة إمياا، وأصاا مبقدم هذا -الكرمي

كما أخرب النيب صـلى اهللا عليـه   -واحلزن؛ ألن أحبام وأصحام من الشياطني قد ختلوا عنهم 
حني سلِسلوا وصفِّدوا يف األغالل، فلم يستطيعوا أن يخلُصوا يف رمضان إىل مـا كـانوا    -وسلم

الشهر ينـزل عليهم نـزول  يخلُصون إليه يف غريه، فبقي شياطني اإلنس منفردين شاذين، فأصبح
األمل الذي ال يكادون أن يطيقوه، يعدون أيامه ولياليه عداً، وينتظرون خروجه بفارغ الصرب، ويف 
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والعياذ -الوقت الذي يكون رمضان فيه للمؤمنني قربة ومزيداً يف الطاعة، فإن هؤالء يكون الشهر 
  : عليهم وباالً ومقرباً إىل سخط اهللا عز وجلَّ -باهللا

فكم من إنسان يتتبع عورات املؤمنني يف هذا الشهر، ويبحث عن زالـم وسـقطام، وينتظـر    
إىل مال حرام، أو نظرة حرام، أو جرمية يتمكن منها  -عز وجلَّ-غفالم، فيفضي إىل ما حرم اهللا 

نفسـهم  يف غفلة الناس، ويف غفلة من أعني الرقباء، ومثل هؤالء أمرهم عجب؛ فإم قد رضوا أل
طريقاً غري طريق املؤمنني، وانسلخوا عن هذه األمة، فإن فرحت حزنوا، وإذا سرت ابتأسوا؛ ألم 

  . اختاروا طريقاً آخر غري طريق اإلميان وغري طريق التوبة
 املبارك وولَّى شهر شعبان      مضى رجب فما أحسنت فيه

 بوارك ق واحذرحبرمتها أف      فيا من ضيع األوقات جهالً

 دارك ويخلي املوت كُرهاً منك      فسوف تفارق اللذات قسراً 

 مدارك بتوبة مخلصٍ واجعلْ      تدارك ما استطعت من اخلطايا

  تدارك فخري ذوي اجلرائم من      على طلب السالمة من جحيمٍ
 

 معاتبة النفس
ر بنا مجيعاً أن نعاتب أنفسنا يف مثل هذه الليلـة، واهللا إن نفوسـنا   أال ترون أنه جدي.. أيها األحبة

 ! جلديرة بالعتاب، يا نفس، كم شهراً صمت؟

 على حالٍِ أقل مما دخلت فيه، بل رمبا كنت منه كما دخلت رمضان، مث خرجت كم سنة أدركت
  ! فيه يف رمضان؟

  ! كم مسعت يف هذا الشهر من موعظة؟
س من أحاديث وآيات وموعظات وأبيات مسعوها يف مدخل هذا الشهر الكـرمي  بل كم حفظ النا

  ! ويف لياليه العامرات، بالذكر والعبادة؟
  ! كم موعظة مسعت؟ بل كم موعظة رأيت بعينيك؟: ال أقول

  ! كم جنازة شيعت؟
إال إىل أقل ممـا   كم من إنسان واريناه يف حفرته مث خرجنا من املقابر وقد أنكرنا قلوبنا، ما تغريت

  ! كنا نصبو إليه؟
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  ! بل كم من موعظة أدركناها يف نفوسنا؟
أو كاد أن يقع يف حادث، ورمبا أصابه مرض شديد ظن  -يوماً من األيام-رب إنسان منا أشرف 

أن فيه حتفه وهالكه، ورمبا شاهد أباه أو أخاه أو قريبه وهو يلفظ أنفاسه، ورمبا وضع اإلنسـان  
وهو يظن أنه يف آخر أيامه ولياليه، أو آخر سـاعاته ودقـائق    -يوماً من األيام-سه يديه على رأ

ثُـم  عمره، مث خرج من ذلك كله، والقلب ال يزداد إال قسوة، والنفس ال تزداد إال إعراضـاً،  
وبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَما يتفَجـر منـه   قَست قُلُ

اللَّه ةيشخ نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماُء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارها ال الْأَنملٍ وافبِغ لَّه
  ]. ٧٤:البقرة[ عما تعملُونَ

عـز  -هذه املواعظ اليت مسعت وأعظمها مواعظ اهللا : جدير بك أن ختتلي بنفسك حلظةً وتتساءل
فَبِأَي حديث بعـد اللَّـه وآياتـه    ] ١٨٥:األعراف[ فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ -وجلَّ

  ]. ٦:اجلاثية[ يؤمنونَ
  ! هذه املواعظ اليت مسعت، بل هذه املواعظ اليت رأيت أين كان مصريها؟

  ! من اهللا عز وجلَّ؟ هل زادت العبد قرباً
  ! هل زادته بصرية يف نفسه؟ هل زادته خوفاً من اهللا؟

  ! هل زادته رغبة يف اجلنة؟
  ! هل زادته خوفاً من النار؟

  ! هل زادته إقباالً على الطاعة؟
  ! هل زادته إعراضاً عن املعصية؟
  ! هل زادته زهداً يف الدنيا؟

ألذُن األخرى، ولرمبا تلهب سـياطُ املوعظـة ظهـره    أم أن العبد يسمع بأذُن وخيرج الكالم من ا
حلظات، مث بعد ذلك يغفل يف الغافلني، ويشرد يف الشاردين، وال يتذكر من ذلك شيئاً قط، إالَّ أنه 

طاملا مسعنا هذه املواعظ فمللنا منها، نعم يا أخي احلبيب مسعت الكثري، مسعت اخلطبـاء يف  : يقول
عظ يف املساجد، ومسعت الكالم يف مطلع شهر رمضان، لكـن السـؤال   أيام اجلُمع، ومسعت املوا

ماذا كان أثر هذه املواعظ يف قلبك؟ هل حركت ساكناً؟ هل : الكبري الذي جيب أن تسأله نفسك
  ! قومت معوجاً؟ هل أصلحت فاسداً؟ أم أن هذه املواعظ ال تزيد اإلنسان إال غفلة؟
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وهو يقول فيمـا رواه   -عليه الصالة والسالم-وحبيبك حممد كالم حبييب  -!يا أخي-أمل تسمع 
الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل {: كان يقول �، أن النيب  أيب مالك األشعري، عن  مسلم

امليزان، وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض، والصالة نور، والصرب ضياء، 
  . }والقرآن حجة لك أو عليك

آخر دفع القرآنُ يف قفاه إىل النار، فهو حجة لك ر بإنسان أخذ القرآنُ بيده فأدخله اجلنة، ور ب
  . أو عليك

  . فهذه املواعظ هي حجة للعبد إن آمن ا وعمل، أو حجة عليه إن أعرض عنها وتنكر هلا
إمنا القضية أنـك   ال تظن أن املسألة جمرد استماع، أو برامج اعتاد الناس أن يسمعوها،! فيا أخي

علمت فما عملْت؟ ولـيس  : تسأل يوم القيامة عن أمر علمته، فماذا عملت فيه، سوف يقال لك
صحيحاً، أن احلل هو اإلعراض عن املوعظة؛ لئال تكون حجة عليك، بل إن الذي يعـرض عـن   

ال يعمل ا، إمنـا  املوعظة خشية أن تكون حجة عليه، هو أعظم إمثاً وجرماً ممن يستمع للموعظة و
قد يعذَر إنسانٌ مل جيد من يعظُه، وال من يذكره، وال من يقرأ عليه كتاب اهللا عز وجلَّ، وال مـن  
يقرأ عليه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال من يبني له احلالل واحلرام فهذا قد يكـون  

الذكر والعلم، ووجـد املوعظـة،   معذوراً من بعض الوجوه، أما من وجد السبيل، ووجد جمالس 
   فهذا ينبغي له أن يبادر ويسارع إليها، وأن جيعل من هذه املوعظة سبيالً إىل القـرىب إىل اهللا عـز

 .وجلَّ

 األمة تعيش أحداثاً جساماً قبل رمضان
يقبل رمضان على األمة يف هذا العام، ويف هذه السنة، يقبل ووجـوه النـاس غـري    ! أيها اإلخوة
 . ليت كان يعرف، سيتنكر لرمضان كثريون، وسيتغريون عليه عما كانوا عليه باألمسالوجوه ا

لقد عاشت أمة املسلمني من رمضان يف العام املاضي إىل رمضان يف هذا السنة عاشـت أحـداثاً   
ال يعلم الغيب إال هـو،  ! وسبحان من يعلم الغيب! جساماً، سبحان من يرث األرض ومن عليها

  سيجري هلذه األمة بعد شهر رمضان؟  من كان يدري ماذا
لقد تغريت أشياء كثرية، وتبدلت أحوال، ونـزلت باألمة نكبات وملمات وأزمـات ومصـائب   

أن جيعل عاقبتها للمسلمني خرياً، وأن يعوض املسلمني عنها خرياً مما  -عز وجلَّ-عظام، نسأل اهللا 
  . فقدوا
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العام املاضي، مث مروراً بشهر اهللا احملـرم، حيـث   لقد عاش املسلمون آالماً جسيمة منذ احلج يف 
، وما ترتب على ذلك من آثار وأحداث، إىل هذا اليوم الـذي   للكويت العراقحصل فيه اجتياح 

ال زال املسلمون يضعون أيديهم على قلوم، خوفاً مما يخبأ يف أيامٍ وليالٍ اهللا تعاىل أعلم ما يكون 
ن األمم تقيس مدى تقدمها أو تأخرها ليس بالسنة، بـل أحيانـاً   فيها، ويف هذا عربة أي عربة، فإ

باليوم، ورمبا بالساعة أو الدقيقة، أما املسلمون فإن األيام والليايل جتعلهم دائماًَ وأبداً، يعيشـون يف  
خوف وترقب، ويعيشون يف وجل مما قد يكون، وعلى كل حال فإن املؤمن مهما نـزل به مـن  

عليـه  -ن مصيبة إال أنه يعلم أن ذلك بقضاء اهللا تعاىل وقدره، وقد قـال  بالء، ومهما أملت به م
إن أمره كلَّه له خري، ولـيس ذلـك   ! عجباً ألمر املؤمن{: يف احلديث الصحيح -الصالة والسالم

} ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء صرب؛ فكان خرياً له
ماذا بني هذا الشهر الكرمي الذي نعيشه :  من الناس، كثري من املؤمنني يتساءلونفرمبا يتساءل كثري

اآلن وبني الشهر الذي قد يدركه منا من كتب اهللا تعاىل له أن يدركه يف العام القادم مـاذا تـرى   
  سيقع للمسلمني، أفراداً وشعوباً وأمماً؟ ماذا سيحدث هلم؟ 

األمل والثقة بوعد اهللا عز وجلَّ هو على يقـني أن اهللا تعـاىل   إن املؤمن الذي ينظر بعني التفاؤل و
سيجعل هذا العام واألعوام املقبلة، للمسلمني خرياً يف دنياهم ودينهم، وسيجعل منـها سـبباًَ إىل   

سبيالً إىل  -بإذن اهللا تعاىل-وصول املسلمني إىل ما يصبون إليه، من عز ونصر ومتكني، وستكون 
وجلَّ، فإننا جربنا أن اهلزائم والنكبات الـيت تعيشـها   إقبال الناس إىل ر م، وتوجههم إىل اهللا عز

األمة تكون دائماً عكس ما يريد أعداؤها، تكون سبباً إىل إيقاظ األمة، وإحياء قلوا، وإقباهلا إىل 
وهم را، وقد حصل للمسلمني خري كثري من جراء اهلزائم والنكبات اليت أملت م مما واجهوا عد

  . اليهود، أعداء اهللا ورسوله
وال شك أن الناس يترقبون إعالن هذا الشهر، فنحمد اهللا تعاىل على أن بلغنا هذا الشهر الكـرمي،  

أن جيعلنا فيه من عتقائه من  -عز وجلَّ-ونسأل اهللا تعاىل أن يكتب لنا أجر صيامه وقيامه، ونسأله 
لنا يف هذا الشهر، اللهم ارزقنا صيامه وقيامـه، اللـهم   النار، إنه على كل شيء قدير، اللهم بارك 

اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفـر  
لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعنا على نفوسنا، 
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للهم وفقنا ملا حتب وترضى من صاحل األقوال واألعمال، يا حي يا قيوم اللهم أصلح فساد قلوبنا، ا
  . يا ذا اجلالل واإلكرام
  . واحلمد هللا رب العاملني

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 النية أساس العمل
ليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومـن سـيئات   احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إ

 . أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

اللَّه ومالئكَتـه   إِنَّوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
  ]. ٥٦:األحزاب[ يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً

كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنـك محيـد    اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد،
جميد، وبارك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيـد  

  . جميد
  : أما بعد
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 ).هـ١٤١١: (أيها اإلخوة الصائمون، هذه الليلة الثانية من ليايل شهر رمضان املبارك لعام
 

 جه صائمنظرة إىل و

كل من رأى وجه أحد من الصائمني يف هذا املساء؛ عرف أنه قد أمسـى صـائماً،   ! أيها اإلخوة
وكيف ال يعرف ذلك، وهو يرى شفتيه وقد يبستا وتقلصتا من أثر الصيام واجلوع والعطش، وقد 

يام صـائماً،  يرى أثر السكينة واإلميان ظاهراً جلياً على حمياه، فإن كل مسلم ميسي يف مثل هذه األ
حىت العصاة، حىت أولئك الذين بلغت م قلة الدين ورقة الورع وضعف التقوى، أن يفَرطـوا يف  
صلوام، فإم ال جيرءون على ترك الصيام، بل جتدهم صائمني مع املسلمني، فمن بـاب أوىل أن  

لصائمني، وهذا ممـا  يكون رواد املساجد، وأهل حلق الذكر واملصلون، أن يكونوا هم أيضاً من ا
ليس فيه شك وال ارتياب، لكن األمر الذي ال أدري هل هو منك على بالٍ، أم أنك عنـه مـن   

 !!. الغافلني؟

إنه ليس كل صائم صائماً، فرب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش، ورب قائم حظـه مـن   
دة، فرق أي فرق بني قيامه السهر والتعب، وفرق أي فرق بني من يصوم عادة، وبني من يصوم عبا

من يصوم طمعاً يف ثواب اهللا وجنته وخوفاً من ناره وسخطه، وبني من يصوم انسجاماً مع قوانني 
اتمع، أو مراعاة للعرف العام والوضع العام للمجتمع، أو حياًء من الناس، أو خوفاً من السلطان، 

 .فرق بني هذا وذاك

 النية تبارك األعمال

ية واالحتساب هي اليت يبارك اهللا تبارك وتعاىل ا العمـل ويزكيـه وينميـه؛    إن الن: أيها اإلخوة
فيجعل ا القليل كثرياً، واليسري خطرياً، وما دخل أهل اجلنة اجلنة بكبري عمل عملوه، وال بعظـيم  
: جهد بذلوه، أكثر من كوم حمتسبني خملصني، فيما يأخذون وفيما يدعون، وكأن أحدهم يقول

 . ما أريد، أن أعمل ما أعمل احتساباً لوجه اهللا، وأترك ما أترك احتساباً لوجه اهللا إمنا أريد

فصالح النية، وحسن القصد، وظهور االحتساب عند العبد، هو من أعظم أسباب القـرب،  : إذاً
  . وأكرب األشياء اليت يتضرع ا العبد إىل دخول اجلنة
، بل هو عام يف كل عمل، حىت األعمال الدنيوية وهذا االحتساب املطلوب ليس خاصاً يف الصيام

يضـاف إليهـا    -كما يقولون-) إكسرياً(العادية البحتة إذا دخلها االحتساب كان هذا سراً أو 
 .فيحوهلا إىل قُربات وطاعات وأعمال صاحلة
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 صوم العادة وصوم العبادة

صوم ويف أذُنك حـديث  هل تصوم إِلْفاً وعادة؟ أم ت: حني تصوم -يا أخي احلبيب-اسأل نفسك 
 �، أن النيب  أيب سعيدوغريه، عن  البخاريالذي رواه  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-رسول اهللا 

: أي} من صام يوماً يف سبيل اهللا باعد اهللا تعاىل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفاً{: قال
ت صوماً مظهرياً مـن  سبعني سنة فأنت اليوم صمت، فاعقد خنصرك على أنك صمت يوماً، صم

، فهل كـان  )يف سبيل اهللا: (حيث اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع، لكن بقي الشرط الثاين
مبقتضى موعـود  -صومك يف سبيل اهللا؟ إذاً فأبشر أن هذا اليوم الوحيد الذي صمته اآلن، قد بعد 

ا بالك مبن يصـوم  بعد وجهك عن نار جهنم سبعني خريفاً، فم -وصدق حديثه �رسول اهللا 
ثالثني يوماً، فما بالك مبن يصوم عشرات السنني، كل سنة يصوم فيها شهر رمضان، ويصوم مـا  
يسر اهللا تعاىل له من صيام النفل املشروعة، فهل تصوم هذا اليوم وأنت تستذكر هـذا املوعـود،   

ضار نِية وال تصـور  وحتتسب هذا األجر عند اهللا تبارك وتعاىل؟ أم تصوم مع الصائمني دون استح
 قصد؟ 

وقل مثل ذلك يف كل عمل، يبدأ ذلك بأصل الدين والتوحيد الذي يدخل به اإلنسـان يف زمـرة   
املؤمنني، شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، قد يقوهلا املنافق رياًء ومسعة، أو خوفاً من 

رم اهللا تعاىل عليه النار، ويوجب له اجلنة، بكلمة السيف، ويقوهلا املؤمن رجاء ثواب اهللا تعاىل؛ فيح
ال إله إال اهللا، هل تقوهلا عادة جرت ا عادتك ومضت على لسانك؟ أم : واحدة، فأنت إذا قلت

رضي اهللا عنه،  عتبان بن مالكال إله إال اهللا، وأنت تتذكر ما رواه : ترطب لسانك بكلمة التوحيد
عليـه الصـالة   -فقال  -أتاه يف منـزله: أي-غدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، {: قال

حرم }  عليه النارال إله إال اهللا يبتغي بذلك ما عند اهللا، إال حرم اهللا: ما من عبد يقول: -والسالم
إِذَا : اهللا عليه النار بكلمة واحدة، مع أن هناك من قاهلا رياًء ومسعة، فلم تغنِ عنه شيئاً قال تعاىل

لُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسو
 إِنَّ الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصـرياً ] ١:املنافقون[ لَكَاذبونَ

  ]. ١٤٥:النساء[
اإلميان، هي السر الذي يكون به العبد مؤمناً مسـلماً،  قضية االحتساب يف الشهادة يف أصل : إذاً

  . ويدخل اجلنة ويحرم على النار
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وقل مثل ذلك يف الصلوات اخلمس مثالً، فهل أنت تؤدي الصلوات اخلمس حبسب العادة، أو كما 
افق له من أجل أن يثبت اإلنسان شخصيته، وأنه فرد منتمٍ إىل هذا اتمع، مو: يقول بعض الشباب

يف عاداته وأخالقياته وتقاليده؟ أم أنك تؤدي هذه الصلوات اخلمس احتساباً، وتتـذكر حـديث   
صـلى اهللا  -بسند صحيح، أن الـنيب   السننحاب رضي اهللا عنه الذي رواه أص عبادة بن الصامت
مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد، من أتى ن، ومل يضيع شيئاً منهن {: قال -عليه وآله وسلم

  . }خفافاً حبقهن كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنةاست
، مـن   �أنت تؤدي الصلوات اخلمس، احتساباً لوجه اهللا تعاىل، ويقيناً مبا أخرب به الرسول : إذاً

أن مهر دخول اجلنة بعد الشهادتني أداء هذه الصلوات اخلمس، وبني من يصلي ذه العقيدة وذه 
رياًء أو مسعة كما بني السماء واألرض، بل كما بني اجلنة والنار، قال النية، وبني ذاك الذي يصلي 

ويمنعـونَ   *الَّذين هم يـراُءونَ  * الَّذين هم عن صالتهِم ساهونَ * فَويلٌ للْمصلِّين : تعاىل
  ]. ٧-٤:املاعون[ الْماعونَ

وأنت تتوضأ وضوءك للصالة، هل تتوضأ وضوءاً عادياً مألوفاً، رمبا تنتهي من الوضوء وأنـت مل  
جلليل وأنت تسمع بأذُنك وتؤمن يف قلبك، مبا أخـرب  تتذكر أنك تتوضأ؟ أم أنك تقوم ذا العمل ا

ما منكم {: قال �رضي اهللا عنه أن النيب  عمر بن اخلطاب، عن  مسلم: فيما رواه �به النيب 
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشـهد أن  : من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، مث يقول

أبواب اجلنة الثمانيـة  } ثمانية يدخل من أيها شاءحممداً عبده ورسوله، إال فتحت له أبواب اجلنة ال
تفتح لك خالل دقيقتني فقط، تقوم ما بعمل الوضوء بنية واحتساب، فتفتح لك أبـواب اجلنـة   

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا   {: وزاد الترمذيالثمانية، ختتار أيها شئت لتدخل منها، واحلديث رواه 
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، اللهم اجعلين من التـوابني واجعلـين مـن    

  . }املتطهرين
القرآن، أم تقرؤه  وأنت تقرأ القرآن، سواًء كنت تقرؤه يف مثل هذا الشهر الكرمي، الذي هو شهر

يف أي وقت من ليل أو ار، هل تقرأ هذا القرآن هذَّاً كَهذِّ الشعر، مهُّك الوصول إىل اية السورة 
ختمت القرآن مرةً أو عشراً أو مائة؟ : أو إىل اية اجلزء، أو إىل اية املصحف، أو أن تقول للناس

يف  -عليه صلوات اهللا تعاىل وسالمه-دق املصدوق أم أنك تقرأ وأنت تعلم أن لك ما أخرب به الصا
من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، {: بسند صحيح الترمذي، الذي رواه  ابن مسعودحديث 
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حرف، ولكن ألف حـرف، والم حـرف، ومـيم    " أمل: "واحلسنة بعشر أمثاهلا، أما إين ال أقول
حرف{ .  
يامة على قراءتك القرآن، ليس بعدد السور اليت احسب وأنت تقرأ القرآن، أن احلساب يوم الق: إذاً

قرأتها، وال بعدد األجزاء، وال بعدد الصفحات، ولكن بعدد احلروف، فاحسب كل حرف تلفظ 
به فمك عشر حسنات، إىل سبعمائة ضعف، إىل أضعاف كثرية، وبإمكانك أن حتسب سورة من 

أو سورة الكوثر، واحسب عدد  -الًمث-أقل سور القرآن الكرمي عدداً يف اآليات، كسورة العصر 
آياا، مث عدد حروفها، واضرب ذلك يف عشرة لتعرف مقدار ما أعد اهللا لك من جزيل الثـواب،  

 .إذا كان هدفك األجر واالحتساب يف مثل هذا العمل العظيم

 صيام رمضان وقيامه إمياناً واحتساباً

من صام رمضـان  { :  �ل اهللا وأنت تصوم يف شهر رمضان أو يف غريه، هل تتذكر قول رسو
 . }إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه

من صام رمضان إمياناً بوجوب الصيام، وإمياناً بأنه من أركان اإلسالم، وإمياناً بأنه قربة إىل امللـك  
أن اإلنسان جيوع، ميسـه اجلـوع   : العالم، واحتساباً لألجر عند اهللا تعاىل على ذلك الصيام، أي

سه العطش، وقد يصيبه الصداع يف رأسه، وقد يصيبه الضعف يف بدنه؛ لكنه يفعل ذلك كلـه  ومي
احتساباً وهو يفرح به، يفرح ذا اجلوع، وذا العطش، يفرح مبا يلقاه يف سبيل اهللا؛ ألنـه أثـر   

  . العبادة، وقد كان الناس أهل الدنيا وأهل املاديات يفرح أحدهم مبا يصيبه من أجل حبيبه
  أملُ فما جلرحٍ إذا أرضاكم     كان سركم ما قال حاسدنا إن

أفال تقول هذا أنت لرب العاملني؟ إذا كان هذا األمل الذي تلقاه هو مـن أجـل اهللا ولوجـه اهللا    
-واحتساباً، فإنك تفرح وتسر به؛ ألنه أثر العبادة، وهو يرضي الرب جلَّ وعال، وهلذا قال النيب 

لَخلُوف فَمِ الصائم أطيب عند اهللا {: يف احلديث الصحيح املتفق عليه -ه وسلمصلى اهللا عليه وآل
  . }من رِيح املسك

الرائحة الكريهة للناس، من أثر خلو املعدة من الطعام، أطيب عند رب العاملني من رائحة املسـك  
  . الفواح

ـ  اناً ألصـوات القـراء   وهكذا احلال بالنسبة للقيام، هل تقوم موافقة للناس أو معهم، أو استحس
يف احلـديث   �الفضالء؟ أم أنك تقوم ابتغاء ما عند اهللا، ورجاء أجره وثوابه، وتطلباً ملا أخرب به 
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قد يقـول  } من قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه{:  ريرةأيب هاملتفق عليه، عن 
  وهل يقوم اإلنسان إال إمياناً واحتساباً؟ : كثري من اإلخوة

مع أن أكثر املصلني إمنا يصلون إمياناً واحتساباً، والذين يأتون لغري ذلك مـن األغـراض،   : فأقول
قليل، إال أن الذين يـأتون إميانـاً    -حبمد اهللا-سيئة، هم سواء كانت أغراضاً دنيوية، أم أغراضاً 

فمنهم من يأيت بنية، ولكنها نية : واحتساباً، بينهم من التفاوت يف املنازل بون عظيم وفرق شاسع
غامضة مبهمة غري حمددة، ومنهم من يستحضر النية يف كل عمل، ويف كل حركة، ويف كل ليلة، 

بركة حضور جمالس الذكر، ومساع املواعظ، أن العبد إذا مسـع   ويتذكر هذه األحاديث، وهذا من
كان إقباله على العمـل   -صلى اهللا عليه وآله وسلم-ما وعد به اهللا تعاىل، أو ما وعد به الرسول 

  . والعبادة إقباالً بصدق ونية واحتساب، وليس إقباالً حبكم العادة واإللف
باب ما جاء أن األعمـال  : يف كتاب اإلميان صحيحهيف  -رمحه اهللا- البخاريوهلذا يقول اإلمام 

ال إله إال اهللا : من قال{: فدخل فيه اإلميان كما سبق: بالنية واحلُسبة، ولكل امرئ ما نوى، يقول
والزكـاة، واحلـج،    -كما سبق-والصالة  -كما سبق أيضاً-والوضوء } يبتغي بذلك وجه اهللا

ال هجرة بعد الفتح، {:  �ة، وهلذا قال النيب والصوم، واألحكام، كل ذلك إمنا هو بالعمل والني
  . }ولكن جهاد ونِية

 قُـلْ كُـلٌّ يعمـلُ علَـى شـاكلَته     : قول اهللا تعـاىل  -رمحه اهللا تعاىل- البخاريمث ساق 
  ]. ٨٤:اإلسراء[

ك يعمل لآلخـرة، العمـل واحـد    على نيته، فهذا يعمل للدنيا، وذا: كل يعمل على شاكلته أي
والثمرة خمتلفة، يرِدون مورداً واحداً، ويصدرون مصادر شىت، بينهم من الفروق كما بني املشـرق  

 عمـر واملغرب، أو كما بني السماء واألرض، بل كما بني اجلنة والنار، ولذلك جاء يف حـديث  
 .}إمنا األعمال بالنيات{: ويف لفظ} العمل بالنية{: رضي اهللا عنه

 النية تدخل يف أعمال الدنيا

ليس هذا األمر مقصوراً على العبادات فقط، بل حىت أعمال الدنيا، فالعبادات أمرها ! أيها اإلخوة
لكن حىت أعمال الدنيا، إذا اقترن ا االحتساب واقترنت ا النية حتولـت إىل قُربـات   معروف، 

 -على سـبيل املثـال  -يثاب عليها العبد، فأما موضوع األعمال الصاحلة فحدث وال حرج، خذ 
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القتل، هل هناك أعظم من أن يقدم اإلنسان رقبته لتقطع يف معركة من املعارك أو يف موقف مـن  
 . ؟ هذا أعظم اجلوداملواقف

 اجلود واجلود بالنفس أقصى غاية      جيود بالنفس إن ضن البخيل به

لكن فرق بني من يقتل يف سبيل الدنيا، أو يقتل من أجل املغنم، أو يقتل من أجل الزعيم والرئيس، 
من يقتل يف أو يقتل من أجل الوطن والتراب والطني، فرق بني من يقتلون يف سبيل الطاغوت وبني 

: فقـال  �جاء رجل إىل النيب : سبيل اهللا تعاىل صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر، وهلذا يف الصحيح
نعم، مث :  �أرأيت إن قُتلْت صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر، يغفَر يل؟ فقال النيب ! يا رسول اهللا{

أين السائل؟ : فلما سري عنه قال فتغشاه من الوحي ما كان يتغشاه، �نـزل جربيل على النيب 
إن قُتلْت صابراً حمتسباً،  -يا رسول اهللا-أرأيت : كيف قلت؟ قال: قال! ها أنا يا رسول اهللا: قال

  . }يغفر لك كل شيء إال الدين، أخربين بذلك جربيل آنفاً: مقبالً غري مدبر، يغفر يل؟ قال
كالقتل، أو عمل يسري كاخلطوة الـيت متشـيها إىل    االحتساب ال بد منه يف كل عمل عظيم،: إذاً

املسجد، أو الغصن الذي تعزله عن الطريق، أو الكلمة الطيبة اليت تقوهلا لفالن أو فالن، وهلذا جاء 
رجل  املدينةكان رجل من األنصار ليس ب{: رضي اهللا عنه قال أيب بن كعبعن  صحيح مسلميف 

لـو  ! يا فـالن : فقيل له: ، قال �أبعد من املسجد منه، وكانت ال ختطئه صالة مع رسول اهللا 
 ما: قال الرجل -كان يأيت على قدميه إىل املسجد-اشتريت محاراً تركبه يف الرمضاء ويف الظلماء 

أحب أنَّ بييت إىل جنب املسجد، إين أريد أن يكتب يل ممشاي إىل املسجد، ورجوعي إذا رجعت 
  . }إىل أهلي

إذاً، االحتساب وارد يف هذه احلالة فأنا أمشي أريد أن يكتب يل كل خطوة أمشيها إىل الصـالة،  
قد مجع اهللا لك { :ذلك، قال �وكل خطوة أعود ا من املسجد إىل بييت، فلما قيل لرسول اهللا 

فما دام املسألة مسألة احتسـاب  } فإن لك ما احتسبت{: -أيضاً- سلمويف رواية مل} ذلك كله
لك أجرها وبرها وذخرها عند اهللا تعاىل، وكل خطـوة   فكل خطوة متشيها إىل املسجد مكتوب

 .متشيها من املسجد إىل بيتك راجعاً فهي مكتوبة لك أيضاً

 االحتساب يدخل يف ترك املعاصي

هذا يف الطاعات، أما يف الكف عن املعاصي فاألمر كذلك؛ فرق بني من جتنب اخلمر ! أيها اإلخوة
ى أن تكون فضيحة له، أو خيشى أن تـذهب بعقلـه   ألنه خيشى أن تضر بصحته، أو خيش -مثالً-
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فحسب، فهذا عمله حسن، وهو من خصال املروءة، وقد كان بعض أهل اجلاهليـة يتركوـا،   
 : ويقول أحدهم

 سقيماً وال أشفى ا أبداً      فال واهللا أشرا صحيحاً

إِنمـا الْخمـر   : ولكن ليس له األجر الذي لذلك الذي ترك اخلمر وهو يقرأ قول اهللا تعـاىل 
] ٩٠:املائدة[ والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

من شرب اخلمر يف {: قال -عليه الصالة والسالم-املتفق عليه أنه  �ويسمع حديث رسول اهللا 
  . }الدنيا، مث مات ومل يتب منها، مل يشرا يف اآلخرة

توب منها، ويقلع عنها؛ ألنـه  إذاً يترك اخلمر يف الدنيا، ولو كانت نفسه متيل إليها أو تشتهيها، وي
لُ مـثَ : يرِد يف اعتباره وحسابه ادخار ذلك خلمر يف اجلنة ال تقاس خبمر الدنيا، قال اهللا تعاىل

ها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت ةنالْج نم ارهأَنو همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ آساٍء غَيم نم ار
بر نةٌ مرفغمو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف ملَهو فّىصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِنيلشل رٍ لَذَّةمخ نكَم هِم

حيتسب بترك اخلمر مخر : إذاً] ١٥:حممد[ رِ وسقُوا ماًء حميماً فَقَطَّع أَمعاَءهمهو خالد في النا
  ]. ٢٣:الطور[ يتنازعونَ فيها كَأْساً ال لَغو فيها وال تأْثيماجلنة 
  . }من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة{:  �لباس احلرير، الذي قال فيه النيب : ومثله
ترك نساء الدنيا باحلرام؛ ألنه يريد عند اهللا تعاىل حوراً حساناً أُعددن للرجـال الصـاحلني   : هومثل

املؤمنني األتقياء األعفاء، ولو تطلعت نفسه، وتاق ضمريه، وحتركت شهوته، إال أن اليقني الصادق 
يره، ولكنه آمن به،  مبوعود اهللا تعاىل يف اجلنة جيعله يدخر هذا األمر، ويترك العاجل ملوعد غيب مل

ولذلك كان أعظم ما مدح اهللا به األنبياء أو الصاحلني هو اإلميـان بالـدار اآلخـرة، واإلعـداد     
خصصـناهم  ] ٤٦:ص[ صـة إِنا أَخلَصـناهم بِخال : -عز وجلَّ-واالحتساب له، قال اهللا 

 هم بِخالصة ذكْرى الـدارِ إِنا أَخلَصناخبصيصة، ميزة، نعمة أكرمهم اهللا تعاىل ا وفضلهم، 
وارد يف حسابه ذكر الدار اآلخرة، وذكراها، واإلعداد هلا، والترك من أجلها، والفعـل  ] ٤٦:ص[

  ]. ٤٧:ص[ وإِنهم عندنا لَمن الْمصطَفَين الْأَخيارِ: من أجلها
وإِنَّ الَّـذين ال  آلخـرة،  وأعظم ما ذم اهللا تعاىل به الكفار وامللحدين أم ال يؤمنون بالـدار ا 

وقَالَ موسى إِني عذْت بِربي وربكُم ] ٧٤:ناملؤمنو[ يؤمنونَ بِالْآخرة عنِ الصراط لَناكبونَ
  ]. ٢٧:غافر[ من كُلِّ متكَبرٍ ال يؤمن بِيومِ الْحسابِ
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فإذا نسي اإلنسان اجلنة والنار، ويوم احلساب، ونسي امليـزان، ونسـي االحتسـاب، اختلـت     
ملاذا يترك الربا وفيه أموال هائلة طائلة سوف حتصل له؟ ملاذا يتركه، إذا مل يكـن  : احلسابات عنده

ر له؟ ما دام أنه ليس عنده نية واحتسـاب،  عنده مبدأ االحتساب والنية؟ ملاذا يترك احلرام وقد تيس
ومل يرِد يف قلبه وضمريه وعقله ووجدانه اخلوف من اهللا، أو الرجاء يف ثوابه، وهذا هـو سـبب   

 .احنراف املنحرفني، وهو أيضاً سبب طاعة الطائعني

 احتساب األجر عند الصرب على األقدار

فإن العبد قد يبتلى يف نفسه، أو  -عز وجلَّ-وقل مثل هذا وذاك يف موضوع الصرب على أقدار اهللا 
وأجره  -عز وجلَّ-ماله، أو أهله، أو ولده، فهنا يصرب العبد املؤمن صرب احملتسب الراجي ثواب اهللا 

وموعوده، ال صرب اإلنسان الذي ال حيلة له، صرب املضطر الذي ليس بإمكانه الدفع واملنع، وهلـذا  
أن رجالً مات ابـن   -رمحه اهللا-،  عمرو بن شعيبي حديث األجر بالصرب، فف �قرن الرسول 
كتب إليه كتاباً، يعزيه يف ولده الـذي   - سنن النسائيكما يف - عمرو بن شعيبله، فكتب إليه 

صلى اهللا -، عن رسول اهللا  عبد اهللا بن عمرو بن العاصإنه حدثه أبوه عن جده : لك، ويقول لهه
-يرضى لعبده املؤمن إذا قَبض صفيه من أهل الـدنيا  إن اهللا تعاىل ال {: أنه قال -عليه وآله وسلم

 . }، فصرب واحتسب، وقال ما أُمر به بثواب دون اجلنة-حبيبه: يعين

فإذا مات قريب، أو حبيب، أو ولد، أو صاحب، فصرب واحتسب، وقام مبا أُمر بـه مل يـرض اهللا   
،  أسامة بـن زيـد  ومثله حديث تعاىل له بثواب دون اجلنة فيصرب صرب احملتسب، ال صرب املضطر، 

-حضره املوت، فبعثت إىل أبيها رسول اهللا  �أن ابناً لبنت رسول اهللا {:  الصحيحنيوهو يف 
-إن ابين قد حضر، جاءه املوت فأتنا، فبعثَ إليها رسـولُ اهللا  : تقول -صلى اهللا عليه وآله وسلم
، وكل شـيء عنـده بأجـل    إن هللا ما أخذ، وله ما أعطى: يقول هلا -صلى اهللا عليه وآله وسلم
  . مسمى؛ فلتصرب ولتحتسب

ومعه مجاعـة  �فقام رسول اهللا  -لَتأْتي يا رسول اهللا : حلَفَت-فأرسلَت إليه، تقِْسم عليه لَيأتي 
-، وغريهم، فلما رفع الصيب إىل رسـول اهللا   أيب بن كعب، و سعد بن معاذ: من أصحابه، فيهم

أصابه املوت، وروحه ختـرج، وهـو   : ه تقَعقَع، كأا شن أيإذا نفس -صلى اهللا عليه وآله وسلم
مـا  ! هللايا رسول ا:  سعد، ودمعت عيناه، فقال له  �يعاين سكرات املوت، فبكى رسول اهللا 

بجعهذه رمحة، وضعها اهللا تعاىل يف قلوب عباده، وإمنا يـرحم  :  �قال له رسول اهللا ! هذا؟ ت
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إن هللا ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجـل  {:  �املهم قوله } اهللا من عباده الرمحاء
  . }مسمى، فلتصرب ولتحتسب

نيا، وكذلك لو فات اإلنسان شيٌء مـن  فأمرها بالصرب واالحتساب على ما يفوا من عاجل الد
ماله، بسرقة، أو خسارة مادية، أو ضياع، أو تلف، أو اصطدام سيارة، أو انقالب سيارة، أو غري 
ذلك من األسباب، فإن العبد يتذكر أنه بالصرب يكتب له ذلك صدقة يف حسـناته، وهلـذا روى   

،  ذي طـوى ب �زل رسول اهللا لَما ن{: رضي اهللا عنها قالت أمساءيف مسنده، عن  أمحداإلمام 
رضي  والد أيب بكروهو - أبو قحافةقال  - مكةوكأن هذا كان يوم فتح  مكةمكان قرب : وهو

يا بنية، اذهـيب يب إىل  : ال لبنية عنده، وهي أصغر أوالده، قال هلااهللا عنه، وكان مشركاً يومئذ، ق
فصعدت به إىل اجلبـل،   -على الكعبةوهو جبل مطلٌّ -، فَرقَت به إىل هذا اجلبل  جبل أيب قبيس

هـذه  -تلك اخليـل  : أرى سواداً عظيماً قال: ماذا ترين؟ قالت -وكان أعمى-يا بنية : فقال هلا
وأرى رجالً يف وسط اخليول يذهب وجييء، ويقبـل  : قالت - كةجيوش املسلمني قد أحاطت مب

يـا  : قالـت  -اآلمر، الذي يأمر ويقدم ويؤخر، وينظم اجليش: أي-هذا وازع اخليل : ويدبر قال
، فهلُمي يب إىل بـييت   مكةأن اجليش قد دخل إىل : معىن ذلك: أبتاه، قد انتشر السواد وعم فقال

بسرعة، ال يدركنا اجليش فذهبت به، وأسرعت، فأدركهم اجليش قبـل أن يصـلوا إىل البيـت،    
فقطعهـا   -ن فضة، قالدة نفيسة مثينةم-فأمسك رجل ذه البنية، وكان يف عنقها قالدة من ورِق 

: رضي اهللا عنه إىل والده، فأخذ بيده وقـال  أبو بكر، وجاء  مكةمنها وأخذها، ففتح املسلمون 
يـا رسـول   : وقال -صلى اهللا عليه وآله سلم-فدخل به على رسول اهللا  �هلُم إىل رسول اهللا 

يـا  : قـال . مرتين، فأذهب إليهلو أ:  أيب بكرلـ -عليه الصالة والسالم-قال  أبو قحافةهذا ! اهللا
: فقـال . أسـلم : يده على صدره، وقال له �هو أحق أن يأيت إليك، فوضع النيب ! رسول اهللا

هال غيـرمت  :  �أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أنك رسول اهللا، وكان شعره أبيض، فقال النيب 
  . هذا الشيب
  . غريوا هذا الشيب، وجنبوه السواد: ويف رواية

وهو أخوها، زعيم مـن زعمـاء   - أبا بكريا : رضي اهللا عنه فقالت له أيب بكرءت البنية إىل فجا
ال : من الرجـل؟ قالـت  : قال. ذها رجلقالديت سرقت، أخ -فاحتني مكةاملسلمني الذين دخلوا 

ناشدت اَهللا واإلسالم رجالً أخذ قـالدة  : يصيح بأعلى صوته، يقول أبو بكرفقام . أدري من هو
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وهي بنية صغرية، لكن يؤدـا  -: ألخته أبو بكرفانتظروا، وما جاءه أحد، فقال . ردهاأخيت إال 
  . }كيا بنية، احتسيب عند اهللا تعاىل قالدت -ويعلمها
كل قليل كل يسري، ولو كان شيئاً يسرياً ال يؤبه له، حتتسبه عند اهللا تعاىل، فـإن اهللا تعـاىل   : إذاً

  . يكتب لك أجر ما احتسبت
وهكذا كل عمل، حىت أعمال الدنيا، من بيع، أو شراء، أو زراعـة، أو جتـارة، أو صـناعة، أو    

 قربات وطاعات تؤجر عليها، وهلـذا  دراسة، أو إدارة، كل هذه األعمال باالحتساب تتحول إىل
صـلى اهللا  -رضي اهللا عنه، أن الـنيب   عقبة بن عامر، عن  سنن الترمذيو سنن أيب داود: جاء يف

إن اهللا تعاىل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنـة، صـانعه حيتسـب    {: قال -عليه وآله وسلم
  . }ومنبِلُه، والرامي به... { �هذا الصانع هو أول من مساه رسول اهللا } ...بصنعته اخلري

كل عمل تعمله فإنه يكتب لك بالنية واالحتساب قربةً وطاعةً إىل اهللا تعاىل، فكيف إذا كان : إذاً
  . له عبادةالعمل يف أص
أيها األحبة املؤمنون، وأيتها األخوات املؤمنات، أن يستذكر اإلنسان ويستحضـر يف  ...! فاهللا اهللا

  .كل شيء يفعله، ويف كل شيء يتركه، ويف كل شيء يفوت عليه، أن حيتسب النية عند اهللا تعاىل
  
  
 

 

 العربة حبسن العمل ال بكثرته

نتنافس يف أعمالنا الصاحلة الظاهرة، فنتنافس أينا أكثر صالة، أو أينا  والعجب كل العجب أننا قد
أكثر صياماً، أو أينا أكثر عمالً، أو أينا أكثر قراءة للقرآن، أو أينا أكثر صدقة؛ لكن اهللا تعاىل مـا  

 ]. ٧:هود[ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً: ليبلوكم أيكم أكثر عمالً، وإمنا قال: قال

فهل حنن نتنافس يف االحتساب والنية، كما نتنافس يف األعمال لذاا، ال؛ وذلـك ألن النيـات   
ة، ال يعلمها إال اهللا، فأنت ال تدري أن الذي إىل جنبك قد تكون نيته نية يدخل ـا اجلنـة،   خفي

جلَّ -فالنية يف القلب سر ال يعلمه إال الرب : وقد تكون عكس ذلك، وأنت كذلك، واآلخر، إذاً
 وفـي ذَلـك فَلْيتنـافَسِ الْمتنافسـونَ    الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور  -وعال
  ]. ٢٦:املطففني[
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وحسن عبادتك، اللهم  اللهم أعزنا بطاعتك، وال تذلنا مبعصيتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك
أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم ارزقنا اإلخالص يف أقوالنا وأعمالنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السـميع  
العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا حي يا قيوم، اللهم اهدنا سواء السـبيل،  

فقراء إليك، ليس بنا غىن عن رمحتك، فال متنـع  ربنا إنا لما أنـزلت إلينا من خري فقراء، اللهم إنا 
  . عنا بذنوبنا فضلك

اللهم اهدنا إىل سواء السبيل، اللهم خذ بأيدينا إىل ما حتب وترضى، اللهم خذ بأيدينا إىل ما حتب 
وترضى، اللهم وفقنا لصاحل األقوال واألعمال واملعتقدات، يا رب األرض والسماوات، ال إلـه إال  

  . نا كنا من الظاملنيأنت، سبحانك إ
واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا حممد وآلـه وصـحبه   

  .أمجعني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 األسئلة
 . حنمد اهللا تعاىل، ونثين عليه اخلري كله، ونشكره وال نكفره

  . ونصلي ونسلم على خامت رسله وأفضل خلقه وأنبيائه عليه الصالة والسالم
 :أما بعد

 

 أمهية السؤال عن أمر الدين
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بعد انتهاء صالة التراويح حنو عشر دقائق؛ لإلجابة  -إن شاء اهللا-سيكون يف كل ليلة : أيها األحبة
على ما يرد عنكم من أسئلة واستفسارات حول شهر رمضان، ويستوي يف ذلك األسئلة اليت تأيت 

املؤمنات، وال شك أن سؤال اإلنسان عما يشكل عليه مـن   من اإلخوة الرجال، أو من األخوات
بعض الناس يسأل  -أحياناً-أمور دينه، من أهم الواجبات، وال جيوز حبال من األحوال، أن تسمع 
مل خيطر يف بـايل أن أسـأل   : عن حادثة وقعت له، قبل عشرين أو ثالثني أو أربعني سنة، مث يقول

فَاسـأَلوا  : يقول يف حمكم تنـزيله يف موضعني من كتابه -وجلَّ عز-عنها حىت اآلن؛ فإن اهللا 
 ]. ٤٣:النحل[ أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ

فحسن، أما من كان جيهل هذا احلكم ففـرض   �فمن كان يعلم حكم اهللا تعاىل وحكم رسوله 
قال ألصحابه يوماً، وقد ذهـب   �عليه أن يسأل من يعلم، وقد جاء أيضاً يف احلديث أن النيب 

االغتسال، فاغتسل فمات مجاعة يف سرية فاحتلم رجلٌ، وكان به جرح، فسأل أصحابه، فأمروه ب
، أال سألوا إذ مل يعلموا؟ فإمنا -قتلهم اهللا-قتلوه {: -صلى اهللا عليه وآله وسلم-فقال رسول اهللا 
من ال يعلم أن يسأل عما أشكل عليه من هذه األمور؛ حـىت   �فأمر النيب } شفاء العي السؤال

 .جيد فيها اجلواب الشايف والعالج الناجح

 اختالف الفتوى

مسألة اختالف الفتوى فرمبا يـرِد  : ا أنين أحب أن أنبه إىل مسألة تشكل على الكثريين، وهيكم
إىل هذا املسجد املبارك، الذي تؤمه هذه اجلموع الغفرية، من املؤمنني املصلني الراكعني الساجدين، 

ويكـون   -حيانـاً أ-رمبا يرِد إليه عدد من اإلخوة املشايخ وطلبة العلم، وقد ترد أسئلة متكـررة  
 . اجلواب خمتلفاً حبسب اجتهاد ايب، فيقع عند بعض الناس التباس يف ذلك، وتردد وحرية

أن هذا مما ال ينبغي أن يكون فيه التباس؛ ألن الفتوى قد ختتلف حبسب اجتهاد املـتكلم،  : والواقع
سب الـدليل، أن خيتـار مـن    وعلى اإلنسان إن كان عاملاً، أو قادراً على التمييز بني األجوبة حب

األجوبة ما يكون الدليل مسعفاً له ومقوياً له، أما إن كان عامياً؛ فإن عليه أن يتبع من يعتقد أنـه  
وأورع وأقرب إىل معرفة الكتاب والسنة، ويترك ما سوى ذلك، أمـا   -عز وجلَّ-أعلم وأتقى هللا 

ق باملسلم، وكثرياً ما ترِد مسائل يقـع  ضرب األقوال بعضها ببعض؛ فإن هذا مما ال ينبغي وال يلي
 .فيها مثل هذا، خاصة يف هذا الشهر الكرمي، ورمبا يرِد خالل هذه األسئلة شيٌء من ذلك

 حكم صيام يوم الشك
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 هذا سؤالٌ عن صيام يوم الشك؟ : السؤال

عمار : يوم الشك ال جيوز صيامه على أنه من رمضان، وقد قال مجع من الصحابة، منهم: اجلواب
فال جيوز أن تصوم يوم ]]  �من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم : [[  بن ياسر

فق يوم الشك يوماً كان يصومه، فصامه؛ فال حرج، الشك على أنه احتياط لرمضان، ولكن من وا
كمن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فصادف يوم الشك يوم صيامه؛ فإنه ال بـأس أن يصـوم، أو   

 .صامه ألنه يوم اإلثنني، أو يوم اخلميس، أو ما أشبه ذلك

 تبييت النية من الليل

ر رمضان أنه يصوم بنية من الليل، فهل أمسع أن اإلنسان إذا أراد أن يصوم يف غري شه: السؤال
 شهر رمضان تدخل فيه هذه النية أم ال؟ 

جيب فيه تبييت النية من الليل، سواء أكان شهر رمضان، أم كان صوم : كل صيام فرض: اجلواب
أن : نذر، أم كان قضاًء، أم ما أشبه ذلك، جيب تبييت النية من الليل، ومعىن تبييت النية من الليـل 

يام ولو قبل طلوع الفجر بلحظة، فمن نوى الصيام، ولو قبل طلوع الفجر بلحظة، فإنه ينوي الص
  . يكون قد بيت الصيام من الليل، أما من مل ينوِ هذه النية فإنه ال وجيزئه صومه ذلك

أما بالنسبة لصوم النفل، فيجوز بنية من الليل أو من النهار، فلو نام إنسان وليس يف نيته أن يصوم، 
أريد أن أصوم، ومل يكن قد أفطر، فإنه : ا أصبح وطلعت الشمس تذكر أن اليوم اإلثنني، وقالومل

جيوز له ذلك وجيزئه فصوم النفل جيوز بنية من الليل أو النهار، أما صوم الفرض فال بد فيـه مـن   
 .تبييت النية من الليل

 نصاب املال

 يال السعودي، وغريه؟ هذا يسأل عن نِصاب املال، وإخراج الزكاة بالر: السؤال

نصاب املال بالرياالت السعودية، اليت هي العملة الورقية املتداولة عند النـاس خيتلـف   : اجلواب
ريـاالً  ) ستة ومخسني(حبسب سعر الفضة أو سعر الذهب، وقد قدره العلماء يف الفترة املاضية بـ

هذا التفاوت حبسـب سـعره،    عربياً فضياً، وليست الرياالت الورقية، فإذا كان ذلك كذلك فإن
سعر الفضة يف األسواق، وأما تقديره بالذهب والفضة، فإن نصاب الذهب يساوي أحـد عشـر   

 .جنيهاً وثالثة أسباع اجلنية، هذا نصابه بالذهب

 صيام النفل
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 هذا يسأل عن صيام بعض األيام الفاضلة؟ : السؤال

-اً صيام يوم السبت يف بعض األحاديـث  ورد صيام يوم اإلثنني، واخلميس، وورد أيض: اجلواب
أيام من كل شهر، وورد أن يصوم يومـاً  ) ثالثة(وورد صيام  -وإن كانت األحاديث فيه متعارضة

أن يصوم الـدهر  : عن سرد الصيام، أي �ويفطر يومني، أو يصوم يوماً ويفطر يوماً، وى النيب 
 .}ر كله ضيقَت عليه جهنم هكذامن صام الده{: وقال} ال صام وال أفطر{: كله، وقال

 التهنئة بدخول رمضان

 التهنئة الشرعية يف دخول هذا الشهر الكرمي؟ : السؤال

نئة حمددة بدخول الشهر الكرمي، وال نئة أيضاً بالعيد؛ ولكـن إذا   -يف الواقع-مل يرِد : اجلواب
بارك اهللا لك يف هـذا الشـهر   : هنأ املسلم أخاه بأي لفظ حسن مجيل فهذا طيب، مثل أن يقول

الكرمي، أوتقبل اهللا منا ومنك، أو مبارك عليكم هذا الشهر، أو ما أشبه ذلك من العبارات احلسنة 
: املتداولة عند الناس؛ فإن هذا ال حرج فيه، ومن هنئ مبثل ذلك يرد بنحوه أو أحسن منه، فيقول

أعاننا اهللا وإياكم على صيامه وقيامه، فإن هذه من  بارك اهللا لنا ولكم، أو تقبل اهللا منا ومنكم، أو
 .األدعية احلسنة املشروعة

 تعويد األوالد على الصيام

 العمر املناسب ألمرِ األبناِء فيه بالصيام؟ : السؤال

وهـي إحـدى    الربيـع أمر الصحابة أن يصوموا يوم عاشوراء، فتقـول   �الرسول : اجلواب
نـأمرهم  : أي-كنا نصومه ونصوم صـبياننا  : [[تقول -الصحابيات األنصاريات رضي اهللا عنها

يلعـب   -أي من القطن-حىت إذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهن  -بالصيام ونعلمهم عليه 
  ]]. ا، حىت يكون عند اإلفطار

فتدريب الصبيان على الصيام مع املسلمني، مع آبائهم، واإلفطار معهم، هذا منهج تربوي حسن، 
لكن ينبغي أن يراعى فيه أن ال يكون يف ذلك مشقة على الصيب، فإذا كان فيه مشقة على الصيب، 

ما إذا كان صغرياً ال يطيقه، أو كان يعجز عن مثله، فإنه يراعى فإن هذا قد يبغض إليه الصيام، ك
يف ذلك حاله، وال بأس أن يدرب الصيب على الصيام أياماً معلومة، وأن يعطى على ذلك أجـرة،  
 حىت يتدرب على الصيام إذا كان ممن يطيق ذلك، وال يشق عليه، فإذا بلغ وجب على أبويه حينئذ

عن الفطر، ويبينوا له حرمة ذلك، وأنه أصبح مكلفاً بالغاً جيـب عليـه    أن يلزموه بالصيام وينهوه
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الصوم، ويأمث بتركه، وهو أحد أركان اإلسالم الذي ال يسع مسلماً أن يفرط فيه؛ ألن كثرياً مـن  
األطفال الصغار يسألون بعد مضي الوقت وفوات األوان عن أشهر أفطروها يف صغرهم، وخاصة 

ة قد تبلغ باحليض وتستحي أن خترب أهلها بذلك، فرمبا ال تصـوم، ورمبـا   النساء، وذلك ألن الفتا
وهي حائض، خشية أن ختربهم أا حائض، فتتظاهر هلم بالصوم، وهذا كلـه ال   -أحياناً-تصوم 

جيوز، فإن املرأة إذا بلغت احمليض وجب عليها الصوم، وإذا كانت حائضاً فإا تفطر، وتقضي مثل 
فعلى األبوين أن يراقبوا أبناءهم، ذكوراً أو إناثاً، ويلزموهم بالصـيام مـىت    هذه األيام بعد ذلك،
  .كانوا أهالً لذلك

 حكم قضاء املرأة األيام اليت مل تصمها

هذا مثل ملـا ذكرتـه   -إذا كان هناك امرأة مل تصم أول عام بدأ فيه الصيام جبهلها : السؤال
د بلغت، وأتتـها الـدورة الشـهرية يف    وكان عمرها ثالث عشرة سنة، فهل عليها وق -لكم

 رمضان، فهل عليها الصيام؟ 

لو فُرِض أن املرأة : نعم، عليها أن تصوم، عليها أن تقضي األيام اليت مل تصمها، وباملناسبة: اجلواب
جيب عليهـا أن تقضـي   : أدركها احليض يف اخلامس عشر من شهر رمضان أول مرة، فإننا نقول

انية أو العشرة اليت حاضت فيها، وتقضي إذا كانت مل تصم األيام اليت بعدها، األيام السبعة أو الثم
عليها أن تقضيها، أما اخلمسة عشر يوماً اُألول، اليت أدركتها قبل احليض؛ فإنه ال جيـب عليهـا   

 .قضاؤها

 استغالل الوقت يف رمضان

 ى األرصفة؟ بِم توجه الشباب الذين يقضون الليايل يف رمضان باجللوس عل: السؤال

بواسـع فضـله إىل    -عز وجـلَّ -ال شك أن هذا الشهر فرصة مثينة، وحتفة أسداها اهللا : اجلواب
ومـن مل يتـب يف   ! عباده، واحملروم فيها من حرم، ومن مل يغفر له يف رمضان، فمىت يغفر لـه؟ 

عن الذنوب، فمىت يقلع  ومن مل يقْبِلْ على ربه يف هذا الشهر الكرمي، ويقلع! رمضان، فمىت يتوب؟
  ! عنها؟

إن مثل هذه التجمعات الطيبة لقراءة القرآن، وحضور صالة التراويح، ومساع الذكر، إا تؤثر يف 
  . النفوس، حىت القلوب القاسية تلني لذلك
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، وأن حيضروا مواسم اخلريات، لعل أن تعمهم -عز وجلَّ-فعلى هؤالء اإلخوة أن يقبلوا على اهللا 
يـا رب فـيهم   : "ل صاحل، أو تشملهم رمحة يفيضها اهللا تعاىل على قوم، فتقول املالئكةدعوة رج

فيغفـر  " هم القوم ال يشقى م جليسهم: "فيقول اهللا عز وجلَّ" فالن ليس منهم، وإمنا جاء حلاجة
لك معهم، فحضور جمالس الذكر، وصالة التراويح، والقيام، وغريها مع املسـلمني مـن أعظـم    

باب، وكذلك حفظ الصيام من كل ما خيدشه أو يعكر فيه، واحلرص على تدارك األوقـات،  األس
وملْئها بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن، واإلحسان إىل اخللق وغري ذلك، وكم هو حمزن أن تضيع 
أيامنا وليالينا النفيسة يف هذا الشهر يف مثل جلسات طويلة على مشـاهدة تلفـاز أو غـريه، أو    

  .ث ضائعة، أو لعب كرة، أو ما أشبه ذلك، مما ال يفيد املسلم يف دينه وال يف دنياهأحادي
 استغالل املوظف وقته يف قراءة القرآن

 ما رأيكم يف املوظف الذي يستغل وقت فراغه من العمل بقراءة القرآن؟ : السؤال

ن حيفظ وقته، فإذا هذا حسن؛ ألن املوظف، ليس املطلوب أن يضيع وقته، مطلوب منه أ: اجلواب
كان أمامه معامالت؛ فإنه جيب عليه أن يقوم بإعدادها وجتهيزها، وإذا كان أمامه مراجعون؛ فعليه 

عـز  -أن يقوم بقضاء أعماهلم، فإذا مل يكن هذا وال ذاك فاستغل وقته بقراءة القرآن أو ذكر اهللا 
وهـم  -ون هم بعض اإلخوة فهذا حسن، لكن الشيء الذي ال يسوغ وال جيوز هو أن يك -وجلَّ

إذا وجد شيئاً من الفراغ أن يستغله يف النوم، ورمبا يكون ذلك سـبباً يف فـوات    -قليل حبمد اهللا
 .بعض املصاحل اليت حيتاجها املراجعون

 عالج النسيان

: قرأت عدة أحاديث عن تسهيل حفظ القرآن الكرمي للذي ينسى كثرياً، وهي تقول: السؤال
الفاحتـة ويـس، مث الفاحتـة    : ينسى أن يصلي أربع ركعات يف ليلة اجلمعة، األوىلإن على من 

والدخان، مث الفاحتة والسجدة، مث الفاحتة وتبارك، الرجاء شرح ما ميكن عمله لتسهيل حفـظ  
 القرآن الكرمي؟ 

،  احلـاكم ، و الترمـذي : هذا احلديث الذي أشار إليه األخ السائل، ال يصـح، رواه : اجلواب
وتساهل بعضهم يف حتسينه، بل هو حديث ضعيف، بل هو ضعيف جداً، ال يصح عـن   وغريمها،
يف صالة النسيان شيٌء، وإمنا على العبد الـذي يريـد أن    -صلى اهللا عليه وآله وسلم-رسول اهللا 

  : حيفظ القرآن أمور
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، وأن يسأل يا معلم إبراهيم علمين، ويا مفهم سليمان فهمين: التضرع إىل اهللا تعاىل بالدعاء: أوهلا
اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا : أن يرزقه حفظ القرآن، وأن ال ينساه، فيقول -عز وجلَّ-اهللا 

  . منه ما نسينا، هذا أوالً
 السـنن فيما رواه أصحاب -يقول  �عليه أن يكثر من تكرار القرآن الكرمي، فإن الرسول : ثانياً
  . }تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفَلُّتاً، أو تفَصياً من اإلبل يف عقُلها{: -

  . فاإلنسان إذا غفل عن القرآن نسي، فعليه أن يكثر ويردد القرآن الكرمي
  . كما عليه أن يتجنب املعاصي، فإا من أسباب سواد القلب، ونسيان العلم: ثالثها

 فأرشدين إىل ترك املعاصي      شكوت إىل وكيعٍ سوء حفظي

لعاصي ونور اهللا ال يهدى      وأخربين بأن العلم نور   
 بركة السحور

 ود بربكة السحور؟ ما املقص} تسحروا فإن يف السحور بركة{:  �قال النيب : السؤال

  : بركة السحور: اجلواب
  . فإن طاعته هي بركة كلها -عليه الصالة والسالم-طاعة الرسول : أوالً
} أكلة السحر: فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب{: خمالفة أهل الكتاب، ولذلك جاء: ثانياً

  . فإن أهل الكتاب كأم ال يتسحرون، فمخالفتهم خري وبِر وبركة
أنه يعني املسلم على االستفادة من وقته، فإذا كان قد تسحر يكـون يف  : من بركة السحور: ثالثاً

بدنه قوة، ويكون لديه رغبة وإقبال على العبادة، خبالف ما إذا مل يتسحر، فإنه يكون يف جسـده  
 .ضعف حيول بينه وبني القيام ببعض العبادات واألعمال

 هاشروط لباس املرأة وقص شعر

 هل جيوز للمرأة أن جتعل جيبها خلف ظهرها؟ وهل جيوز أن تقُص شعرها من أمامها؟ : السؤال

أن : يسأل الناس أسئلة كثرية عن مالبس النساء، والواقـع : بالنسبة ملوضوع لباس املرأة: اجلواب
  : الشرع مل يأت بلباس حمدد للمرأة، إمنا أتى بشروط معينة للباس، مثل

  . اللباس ساتراًأن يكون  -
  . ال يكون ضيقاً يصف حجم املرأة: أن يكون واسعاً -
  . أن يكون مباحاً يف نفسه -
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  . أن ال يكون زينة يف نفسه -
  . وما أشبه ذلك من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف ثياب املرأة املسلمة

أن امللبس ما مل يكـن   :فإن الضابط العام يف ذلك: أما أنواع املالبس اليت قد يسأل عنها الكثريون
تشبهاً بالكفار، وال تشبهاً بالرجال، فإنه جائز، فإذا مل يكن يف الثوب تشبه بالكفـار، وال تشـبه   

  . بالرجال، فإنه جيوز للمرأة أن تلبسه
  : فاألمر فيه كذلك ال بد له من شروط: أما قَص الشعر
تفعله بعـض النسـاء مـن أخـذ     ما : إن كان على سبيل التشبه بالكافرات، مثل: الشرط األول

تسرحيات معينة، رأينها عند بعض املمثالت أو بعض املغنيات، ويسمينها بأمساء خاصة، يروج بني 
الفتيات يف وقت معني قَصة معينة، مث تنتقل إىل أخرى، وهذه قَصة فرنسية، وهذه قَصة بريطانيـة،  

ة فالن، وهذه قَصة الديك، وهذه وهذه أمريكية، وهذه قَصة األسد، وهذه قَصة فالن، وهذه قَص
من تشبه {: يقول �قَصة الدجاجة، وهذه كذا، وهذه كذا، فإن هذا كله ال جيوز؛ ألن الرسول 

  . }بقوم فهو منهم
أن ال يكون تشبهاًَ بالرجال، فإن بعض الفتيات تبالغ يف إاك قَص شـعر رأسـها   : الشرط اآلخر

رجل، بل يسمينها أيضاًَ القَصة الوالَّدية، تصبح املرأة كأا فىت، كأا شـاب، مث   حىت تصبح كأا
تنفش شعرها كأا رجل والعياذ باهللا، والرجل يتشبه باملرأة، فيطيل شعره وقد يقصه قصاً نسائياً، 

لفة الفطـرة الـيت   وهكذا فُنت بعض الناس والعياذ باهللا ذكوراً أو إناثاً بتغيري خلق اهللا تعاىل، وخما
فطرهم اهللا تعاىل عليها، فالرجل يشبه املرأة، ويطيل ثوبه، حىت يسحبه يف األرض شرباً، أو أكثـر  
من ذلك، واملرأة قد تقصر ثوا، حىت يظهر بعض ساقها، وهذا من تالعب الشـيطان بـبين آدم،   

  . وخمالفتهم للفطرة، وخمالفتهم لشريعة اهللا عز وجلَّ
صحيح : فال أعلم يف ذلك حرجاً، وقد جاء يف: يكن فيه تشبه بالكفار وال تشبه بالرجالأما إذا مل 
كالوفرة، وإن كان قد نص كـثري   أن أمهات املؤمنني كن يأخذن من رءوسهن حىت تكون مسلم

  . من الفقهاء على أن قَص الشعر مكروه
بِمـنه وكرمه، أن يكتب لنا أجر هذا الس، إنه على كل شيء قـدير،   -عز وجلَّ-أسأل اهللا 

 .واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه
 



٣٢ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  
  
  

  
  



٣٣ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  

  

  وقفات
  يف شهر رمضان

  
  

  
  
  
  



٣٤ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  



٣٥ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

 وقفات يف شهر رمضان
عن بعض األمور اليت حيتاجها الصائم، فوقف ثالثني وقفة يف مطلـع   -حفظه اهللا-حتدث الشيخ 

شهر رمضان بني فيها فضل هذا الشهر الكرمي وأمهية التزود من فضائله ونفحاتـه، ألن تزكيـة   
ال سيما أن للقرآن فيه طعماً خاصاً ولذة قاهرة ومعـاين   النفس يف شهر رمضان مطلب كل مسلم

 .أصلية، ويعيش املرء فيه مع اهللا

 وقفة مع آية الصيام
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سـيئات  

ال إله إال اهللا وحـده ال  أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 
شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينـا حممـد،   

 . وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين

  : أما بعــد
هذا هو الس السابع يف سلسلة الدروس العلمية العامة، وينعقد يف ليلة اإلثنني، التاسع والعشرين 

شعبان لعام ألف وأربعمائة وعشرة للهجرة، ومن احملتمل أن تكون هذه الليلة هي آخـر   من شهر
ليلة يف شهر شعبان، فنسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا للصيام والقيام، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن 

  . جيعل ما نستقبل من أيامنا خرياً مما استدبرنا، إنه على كل شيٍء قدير
عشر وقفات يف مطلـع شـهر   : (درسنا هذه الليلة درس جديد حتت عنوان: رمأيها اإلخوة األكا

إن -فاعتباراً من هذه الليلة، وعلى مدى شهر رمضان املبارك، فسوف تكون الـدروس  ) رمضان
دروساً أو جلسات رمضانية، نتحدث عن بعض األمور اليت حيتاجها الصائم، ويف هـذه   -شاء اهللا

طلع هذا الشهر، وبإذنه تبارك وتعاىل يف األسبوع القـادم لنـا عشـر    الليلة لنا عشر وقفات يف م
وقفات أخرى، فالوقفات يف األصل عشرون لكن نأخذ منها الليلة عشراً، وسيكون موعد الدرس 

بعد صالة التراويح يف هذا املسجد يف ليلة اإلثنني، أي يف مثل هذه الليلة من كـل   -إن شاء اهللا-
  . أسبوعٍ إن شاء اهللا تعاىل

 .هي وقفة مع النص القرآين -أيها اإلخوة-الوقفة األوىل 
 

 األصل يف وجوب صيام رمضان



٣٦ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم {: يقول تعاىل
-١٨٣:البقرة[}ات فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرأَياماً معدود* تتقُون 
فهذه اآلية أصل يف وجوب صيام رمضان، ولذلك أمجع أهل العلم كافةً على أنه جيب على ] ١٨٤

 كل مسلم أن يصوم شهر رمضان، ومن أنكر وجوبه أو جحده فهو كافر مرتـد؛ إال أن يكـون  
جاهالً حديث عهد بإسالم فيعلَّم، فإن أصر على جحوده فإنه يكون كافراً؛ وذلك ألنـه ثابـت   

 .فرض وأوجب وألزم عليكم: أي] ١٨٣:البقرة[}كُتب علَيكُم الصيام{بنص القرآن 
 

 العلة من الصيام

واحلكمة من مشروعية الصيام، وهي حتقيق إشارة إىل العلة ] ١٨٣:البقرة[}لَعلَّكُم تتقُون{: مث قال
فهي قليلة بالقياس إىل السنة، فإا شهر من السنة ] ١٨٤:البقرة[}أَياماً معدودات{التقوى للصائم 

 .إىل آخر اآليات... فهي أياماً معدودة قليلة ليس فيها على اإلنسان مشقة وال ثقل،

 أصناف الناس يف رمضان
 . الناس يف رمضان أصناف: الوقفة الثانية

 :والناس يف استقباهلم لرمضان على صنفني
 

 أناس فرحون

 : من يفرحون ذا الشهر، ويسرون بقدومه، وذلك ألسباب: الصنف األول من الناس

استحباب  -مثالً-ألم عودوا أنفسهم على الصيام، وهلذا جتدون يف السنة النبوية : أوالً
اإلثنني واخلميس وأيام البيض ويوم عرفة لغري احلاج، ويوم عاشوراء صيام أيامٍ كثرية، ك

 �مع يوم قبله أو يوم بعده، وصيام شعبان، وغري ذلك من األشياء اليت شرعها الـنيب  
  . ألمته؛ حىت يعتادوا الصيام وال يصبح الصيام غريباً عليهم

ال يستثقل  -مثالً-ولذلك جتدون أن الذي يصوم النفل، وعلى األقل يصوم أيام البيض 
صيام رمضان، بل يعترب صيام رمضان بالنسبة له أمراً طبيعياً ال تكلف فيه وال ثقل، لكن 
اإلنسان الذي ال يصوم، ال ستاً من شوال وال األيام البيض وال غريها؛ فإنـه حيسـب   

  . لرمضان حساباً وجيد فيه شيئاً من الثقل واملشقة؛ ألنه مل يعود نفسه على الصيام
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  . رضي اهللا عنهم من ذلك شيء عجيب السلفذلك ينقل عن ول
باعوا جارية هلم فاشتراها رجل، فلما أقبل رمضان بدأ يتهيأ  السلفيروى أن قوماً من 

كما يصنع النـاس يف هـذا   -بألوان املطعومات واملشروبات الستقبال شهر رمضان 
  ! ملاذا تصنعون هذا؟: فقالت هلم -الزمان
واهللا لقـد  ! وأنتم ال تصومون إال يف رمضـان : قالت. رمضاننصنعه الستقبال : قالوا

. جئت من عند قومٍ السنة عندهم كأا رمضان، ال حاجـة يل إلـيكم ردوين إلـيهم   
  . فرجعت إىل سيدها األول

وكان من الزهاد العباد الورعني األتقياء، كان يقوم الليـل   احلسن بن صاحلويروى أن 
هو وأخوه وأمه أثالثاً، يقوم ثلثاً ويقوم أخوه ثلثاً آخر وتقوم أمه الثلث الباقي، فلمـا  
ماتت أمه تناصف هو وأخوه الليل، فصار يقوم نصفه ويقوم أخوه النصف اآلخر، فلما 

  . ت أخوه نقل عنه أنه كان يقوم الليل كلهما
هذا باع أمةً له، فلما انتصف الليل عند سيدها اجلديد، قامت  احلسن بن صاحلإن : قيل

هـل طلـع   : يا قوم، الصالة الصالة، فقاموا فزعني، وقالوا: وصاحت يف وسط الدار
فلما أصبحت رجعـت إىل سـيدها،   !! وأنتم ال تصلون إال املكتوبة: قالت! الفجر؟
لقد بعتين على قوم سوء، بعتين على قومٍ ال يصلون إال الفريضة، وال يصومون : وقالت

  . اإال الفريضة، ال حاجة يل إليهم ردوين ردوين، فرده
إذا اعتاد اإلنسان على الصيام مل جيد يف صيام رمضان ثقالً وال مشقةً، وهذا مـن  : إذاً

أسباب فرح املؤمنني بشهر الصوم، حيث يصومون فيه شهراً كامالً، ويوافقهم النـاس  
  . كلهم على صيام هذا الشهر

اللذات يف  أم يعرفون أن االمتناع من: األمر الثاين من أسباب رغبتهم فيه وفرحهم به
هذه الدنيا سبب حلصوهلا يف الدار اآلخرة، فإن امتناع الصائم عن األكـل والشـرب   
واجلماع، وسائر املفطرات يف ار رمضان طاعةً هللا عز وجل، يكون سبباً يف حصـوله  
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على ألوان امللذات يف اجلنة، فلقوة يقينهم بذلك يفرحون ذا الشهر الكرمي، والعكس 
نسان الذي يقبل على امللذات احملرمة يف الدنيا يكون هـذا سـبباً يف   بالعكس، فإن اإل

  . حرمانه منها يوم القيامة
من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرا {: يف احلديث الصحيح �ولذلك قال رسول اهللا 

عقاباً له على متتعه  -أي وإن دخل اجلنة-وإمنا مل يشرب اخلمر يف اآلخرة } يف اآلخرة
وهي مخرةٌ حمرمة حرم اهللا على عباده املؤمنني أن يتعاطوها، وقد ورد يف  خبمرة الدنيا،

  . }من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة{: حديث آخر أيضا
أم يدركون أن هذا الشهر من أعظم مواسم الطاعات والتنـافس يف  : السبب الثالث

ويعلمـون أن اهللا عـز   ] ٢٦:املطففني[}ونَوفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمتنافس{: القربات
وجل جيري فيه من األجور ما ال جيري يف غريه من الشهور، ولذلك يفرحون بقدومـه  
فرح الغائب بقدوم غائبه وحبيبه، وهؤالء ال شك هم املؤمنون الصادقون، نسأل اهللا أن 

  .جيعلنا منهم
 

 قوم كارهون

أخرى من الناس يستثقلون هذا الشهر الكرمي، ويستعظمون نـزوله م ويف مقابل ذلك جتد طائفةً 
إذا نـزل، فهو كالضيف الثقيل، مث يعدون أيامه وساعاته ولياليه، وهم يعيشون على أعصـام،  
ويفرحون بكل يومٍ ميضي وليلة تفوت، حىت إذا قرب العيد بدأت قلوم ترفرف فرحـاً بقـرب   

اعتـادوا علـى اللـذات،    :  يقدروه حق قدره؛ ألـم أوالً خروج هذا الشهر، وذلك ألم مل
فضـالً عـن اللـذات    .... والشهوات، من التوسع يف املأكل واملشرب وامللبس واملنكح، وغريها

احملرمة، فوجدوا يف هذا الشهر مانعاً وقيداً حيبسهم وحيول بينهم وبني لذام؛ فاستثقلوه واستطالوا 
 . أيامه ولياليه

م قوم عظم تقصريهم يف الطاعات، حىت إن منهم من ال يؤدي الصالة، ومنهم من يقصر أل: ثانياً
كثرياً يف حقوق اهللا، فإذا جاء هذا الشهر التزموا ببعض العبادات، فوجدت كثرياً مـن النـاكثني   
القاسطني املقصرين بدءوا يترددون على املساجد، ويشهدون اجلمع واجلماعات إىل غـري ذلـك،   

  . هذا الشهر؛ ألم يلتزمون فيه ببعض الطاعات اليت قصروا فيها يف غريه فيستثقلون
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كان غالماً سفيهاً، فلما أقبل  ارون الرشيدأن ولداً هل -وغريه ابن رجبك-لذلك يذكر املؤرخون 
  : رمضان ضاق به ذرعاً وبدأ يقول

 الدهر وال صمت شهراً بعده آخر      دعاين شهر الصوم ال كان من شهر

 الشهر الشهر الستعديت قومي على          عديين األنام بقوة على فلو كان ي 

عسى أال أصوم شهراً بعده آخر الدهر، ولو كان ميكن أن أستعني : فهو يدعو على رمضان ويقول
فأصيب مبرض الصرع، فكان يصرع يف : بالناس على هذا الشهر ألتغلب عليه الستعنت م، قال

  . حىت مات قبل أن يصوم رمضان اآلخر بعد ما قال ما قالاليوم عدةَ مرات، وما زال كذلك 
وهكذا الذين يستثقلون رمضان ألم سيفارقون فيه مألوفهم من الشهوات، ويلتزمـون بـبعض   
العبادات، إضافةً إىل ضعف يقينهم مبا أعد اهللا تبارك وتعاىل للمؤمنني، فإم ال يدركون فضل هذا 

كتوب هلم، فيه فال جيدون فيه من اللذة والفرح والسرور مـا  الشهر وال يتصورون عظمة األجر امل
 .جيده أصحاب اإلميان

 من معاين الصيام
 . من معاين الصيام: الوقفة الثالثة

 :معان ومقاصد عظيمة لو تأملناها لطال عجبنا منها -أيها اإلخوة-وللصيام 
 

 ارتباط الصيام باإلميان احلق باهللا سبحانه

ولذلك جاء أن الصـوم عبـادة   . أنه مرتبط باإلميان احلق باهللا جل وعال: من معاين الصيام :أوالً
السر، ألن اإلنسان بإمكانه أال يصوم لو شاء، حىت لو مل يأكل ومل يشرب، فمجرد فقـد النيـة   

فلـو  . النية: -خاصةً صوم الفرض كما سيأيت-يكفي يف أال يصوم اإلنسان، فإن من شرط الصوم 
اإلنسان الصيام حىت لو ظل ممسكاً طيلة اره فإنه ليس بصائم، فالصيام قضية قلبية بني العبد مل ينو 

وبني ربه، فكون اإلنسان ميتنع عن األكل والشرب وسائر املفطرات، على رغم أنه يسـتطيع أن  
طلع يصل إليها يف خلوة وبعد عن أعني الناس، دليل على أنه يتعامل مع ربٍ يؤمن به، ويعلم أنه م

 . على سرائره وخفاياه ولذلك ميتنع، ففي هذا تربية لقوة اإلميان باهللا جل وعال

إىل الوضوء أمر إىل الغسل، فكون اإلنسان يتعمد  -مثالً-وقل مثل ذلك يف سائر العبادات، انظر 
ه؛ ملا أن يتوضأ ويغتسل لريفع حدثه األصغر واألكرب، فلوال إميانه باهللا جل وعال، وأن اهللا رقيب علي

، أو "احلمد هللا رب العـاملني  : " وانظر إىل الصالة، فكون العبد يقول وهو قائم. كان يفعل ذلك
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سبحان ريب األعلى، أو يقول بـني  : سبحان ريب العظيم، أو يقول وهو ساجد: يقول وهو راكع
سـمعه،  التحيات هللا، والرجل الذي إىل جواره ال ي: رب اغفر يل، أو يقول يف التشهد: السجدتني

فلو مل يكن مؤمناً بإله يراقبه ويعلم حىت مهسات لسانه ووساوس قلبه وخواطره، فلو مل يكن مؤمناً 
ذا الرب؛ ملا دعا وذكر اهللا عز وجل سراً، يف حني أن جاره يف الصالة قد ال يسـمع مهسـاته   

  . وكلماته
وإِنْ {: طلع على العبد يف سره وجنواهتربية اإلميان باهللا العليم اخلبري امل: إذاً فالصوم من أعظم معانيه

 ].٧:طه[}تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى

 التربية على التطلع إىل الدار اآلخرة
أنه يرىب العبد على التطلع إىل الدار اآلخـرة، وذلـك ألن النـاس    : املعىن الثاين من معاين الصيام
أن يشتري صفقة أو يبيع؛ فإنه جيري عملية  -مثالً-، فإذا أراد اإلنسان موازينهم دنيوية يف الغالب

حسابية لينظر هل هذه الصفقة راحبة أو خاسرة، وبناًء على ذلك يتصرف على حسب ما تصـل  
إليه حساباته، فهم يقيسون باألمور الدنيوية البحتة؛ لكن املؤمن عنده مقياس آخر وهو أنه يـدرك  

ها حساب، ولذلك قد يتخلى عن بعض األشياء الدنيوية تطلعاً إىل ما عنـد  أن هناك داراً آخرة في
 . اهللا

مبقياس املاديني فإن األكل يقوي اجلسم، وفيه حتصيل للذة، والشبع، والسعادة، والشـرب  : فمثالً
أن هذه األشياء وإن كانت حتقـق  : كذلك، وإتيان النساء كذلك، لكن املؤمن عنده مقياس آخر

  . ال أن هناك مقياساً آخر وهو مقياس اآلخرةبعض ما ذكر، إ
األكل ألنه ينتظر أن جيازى على هذا التـرك يف اآلخـرة    -مثالً-فإذاً من املمكن أن يترك املؤمن 

وليس يف الدنيا، ويترك الشرب لذلك ويترك احملرمات لذلك، فيترىب يف قلبه اإلميان بالدار اآلخرة، 
  . ساباليت هي يف احلقيقة دار اجلزاء واحل

 -مثالً-أما ما يلقاه املؤمن يف هذه الدنيا من النعيم بسبب الطاعة، فإمنا هو عربونٌ فقط، فما جتده 
إىل آخره، إمنا هو عربون، واجلـزاء  … من أثر الصوم يف الدنيا، من الصحة والسعادة، والفرح، 

لصوم اإلنسان على التطلع إىل احلقيقي والثمن احلقيقي هلذا العمل إمنا جتده يف الدار اآلخرة، فرييب ا
الدار اآلخرة اليت فيها اجلزاء احلقيقي، وفيها اية املطاف، وليست اية املطاف يف هـذه الـدار   

 .الدنيا
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 االستسالم واالستشعار للعبودية
وذلك بأن تشعر بأنك عبد فعالً، . االستسالم هللا تعاىل: املعىن الثالث من معاين الصيام

 : رمحه اهللا عياضكمال احلرية، ولذلك يقول والعبودية هللا هي 
 وكدت بأمخصي أطأ الثريا              ومما زادين شرفاً وتيهاً

 ن صريت أمحد يل نبياوأ      دخويل حتت قولك يا عبادي 

  . يا عبادي: فهو يعترب أن من أعظم الشرف أنه خماطب بقول اهللا تعاىل
  : ويقول اآلخر

 ولو أين قنعت لكنت حرا       أطعت مطامعي فاستعبدتين

كمال احلرية يف كمال العبودية هللا جل وعال، والصوم يريب العبد على العبوديـة،  : إذاً
وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم الْخـيطُ   {: وجل وانظر كيف، يقول لك اهللا عز

ضيفيكون يف هذا أمر لك باألكل، فتجد أن من العبادة أن تأكل، ] ١٨٧:البقرة[}الْأَب
عند السحور وعند اإلفطـار كمـا هـو     -مثالً-ولذلك يستحب لإلنسان أن يأكل 

وماً أو يومني فال يفطر بينـهما،  معروف، ويكره له الوصال؛ حبيث يواصل اإلنسان ي
فتكون العبادة حينئذ بأن تأكل وتشبع شهوتك من األكل والشرب، ويف وقت آخـر  

] ١٨٧:البقـرة [}ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ{: يأمرك اهللا عز وجل بضد ذلك فيقول
اعة هللا عز فتمسك من طلوع الفجر إىل الليل، عن األكل والشرب وسائر املفطرات ط

كل فإنك تأكل، وإذا قال : وجل، فتترىب حينئذ على العبودية احلقيقية هللا، إذا قال لك
ففي هذا . صم وأمسك؛ فإنك تصوم ومتسك: اشرب فإنك تشرب، وإذا قال لك: لك

يترىب العبد على أن القضية ليست جمرد أذواق وشهوات وأمزجة يتعاطاها؛ بـل هـي   
  . نا باألكل أكلنا وإن أمرنا باإلمساك أمسكناطاعة هللا عز وجل، فإن أمر

يف صالته أحياناً يقف، وأحياناً يركع، وأحيانـاً يسـجد،    -مثالً-ولذلك جتد العبد 
  . وأحياناً يقعد، ألن هذا هو األمر الذي أراده اهللا، وهذا هو التعليل
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ولكنـه  ويف اإلحرام مثالً حني حيرم اإلنسان ليس منهياً عن األكل وال عن الشـرب،  
منهي عن اجلماع ودواعيه، ومنهي عن تغطية الرأس، وعن الطيب وعن تقليم األظافر، 
وعن قص الشعر، وعن مجيع ألوان الترفه، فيمتنع عن مجيع هذه األشياء ما دام حمرمـاً؛  
ألن اهللا تعاىل هكذا أراد منا إرادة شرعية، لكن له أن يأكل، ولو امتنع احملرم عن األكل 

  . ه حمرم لكان مبتدعاً يف ذلكوالشرب ألن
أن حتلق أو تقصر رأسـك،   -وجوباً-مطلوب منك اآلن : فإذا انتهى إحرامه يقال له

ثُم لْيقْضـوا  {: ومطلوب منك أن تقلم أظفارك، وأن تتزين وتتطيب وتغتسل قال اهللا
مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَه٢٩:احلج[}ت .[  
حلقيقية هللا جل وعال، يأمرك بالشيء فتمتثل ويأمرك بنقيضـه  فهذه تربيةً على العبودية ا

فتمتثل أيضاً، وليس من الضروري أن ندرك علة أو حكمةً هلذا األمر أو لذاك النـهي،  
فالعلة واحلكمة تتلخص يف أن اهللا تعاىل أمر فأطعنا وامتثلنا، وى فانتهينا وامتثلنا، وهذا 

 .هو معىن العبودية احلقيقية
 

 تربية اتمع

 . تربية اتمع: املعىن الرابع من معاين الصيام

صام يوماً من األيام نفالً، إما أيام البيض أو يوم عاشـوراء   -بل لعل اجلميع-رمبا يكون الكثري منا 
  . أو يوم عرفة، أو ما أشبه ذلك

  فما هي املقارنة بني صوم النفل وصوم الفرض؟ 
نسان بعض الشيء وجيد شيئاً من املشقة، أما صوم الفرض فإن اإلنسـان  صوم النفل يتعب فيه اإل

هكذا لسان . كيف يسر اهللا تبارك وتعاىل لنا الصوم، واهللا ما كأننا صائمني! سبحان اهللا: يقول فيه
  اجلميع، ما هو السبب؟ 

كثر، لكـن  ال شك أن اهللا تعاىل يعني العبد يف فرض الصيام ونفله، وإن كانت اإلعانة يف الفرض أ
أن اهللا تعاىل جعل صوم رمضان : -يف نظري-اإلعانة موجودة يف اجلميع، وإمنا من أهم األسباب 

فرضاً على اجلميع، ولذلك كلما تلفت اإلنسان وجد أن اتمع صائم، فأنت خترج للسوق فتجد 
 الناس صائمني، وتذهب لسوق اخلضار فتجد الناس صائمني، وتدخل البيت فتجد أهـل البيـت  
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صائمني، وتذهب إىل املدرسة فتجد زمالءك صائمني، وتذهب للعمل فتجدهم صائمني، فالكـل  
  . صائم

ولذلك حيس اإلنسان بأن األمر الذي يفعله هو أمر يفعله اجلميع، وهذا ال شك مما جيعل املوضوع 
ـ  ذين غري ثقيل على النفس، وهلذا فاإلخوة الذين يصومون يف جمتمعات مفطرة، كما يقع لبعض ال

أو حلاجة أو لضرورة، فإم جيدون مشقة  -عافانا اهللا وإياكم-يعيشون يف بالد الغرب، إما ملرض 
عظيمة يف صيام رمضان؛ ألن الناس مفطرون هناك، فهو جيد الناس يأكلون يف كـل مكـان، وال   
 يراعى أن يكون صائماً، فهو مطالب بأن يعمل كما يعمل غريه، وخيرج كما خيرج غريه، ويدخل
كما يدخل غريه، من غري مراعاة لكونه صائماً، فيجد يف ذلك مشقةً عظيمة، كما حدثنا اإلخـوة  
الذين عاشوا هناك يف شهر الصيام، لكن يف اتمعات املسلمة الصائمة ال جيد اإلنسان هذه املشقة، 

  . ويف هذا تربيةٌ للمجتمع
يف شهر الصيام حـىت للمجتمعـات    بأعيننا أن اإلنسان حني يذهب -أيها اإلخوة-ولذلك رأينا 

املنهمكة يف الفساد، ولكن عليها آثار اإلسالم وفيها بقايا اإلسالم؛ جيد دخول الشهر الكرمي مميـز  
متاماً، فإذا دخل الشهر وجدت آثار رمضان ظاهرة على اجلميع، حىت الفساق يظهر عليهم آثـار  

  . الشهر الكرمي، ففي ذلك تربية للمجتمع
كحادثة  -مثالً-دائماً أن اإلسالم يعىن عنايةً كبريةً بإصالح اتمعات من الفساد  وهلذا تالحظون

فردية، فإن هذه األخطاء الفردية واقعة يف كل جمتمع ال بد منها، حىت اتمـع النبـوي جمتمـع    
الصحابة، وقع فيه حاالت من االحنراف، وجد إنسان زنا وآخر سرق وثالث شرب اخلمر مـثالً،  

شكلة حني تتحول هذه املنكرات إىل منكرات معلنة موجودة على املأل، فتتلـوث البيئـة   لكن امل
 -أيضـاً -العامة، ويصبح اإلنسان الذي يريد اخلري قد ال يهتدي ألن اتمع يضغط عليه، وهلـذا  

  . تالحظون أن أعداء اإلسالم حريصون على إفساد اتمع وتلويث البيئة
سمى بالبث املباشر، وكثرياً من تحدثَ عن هذا املوضوع، وهو حماولة مبا ي -مثالً-ولعلكم مسعتم 

حبيث  -تقريباً-الدول الغربية أن ترسل بثاً تلفزيونياً إىل البالد اإلسالمية يكون مثل قنوات الراديو 
أنـه   -كما يتصور البعض-يكون من املمكن يف التلفاز أن يشاهد اإلنسان أي حمطة، وهذا ليس 

ني أو أدىن، ال شك أنه أمر فيه صعوبة وأمامه عقبات، لكنه أمر متوقع، فهم حـني  أمر قاب قوس
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يفعلون ذلك وغريه كثري، حياولون أن يلوثوا البيئة العامة حىت تفسد وتنحرف؛ حبيـث أن الـذي   
  . يريد الصالح ال يصلح ألن اتمع يعارضه، فهو إن صلح يصبح ضد التيار كما يقال

لصيام، أن اهللا عز وجل يريب اتمع اإلسالمي بالصيام، حبيث يتحول إىل وهذا من أعظم مقاصد ا
جمتمعٍ صائم، ولذلك جتد الصغار عندنا يصومون، وجتد الفساق يسـتترون، وجتـد الكفـار ال    
 .يستطيعون أن يعلنوا األكل والشرب يف األسواق وعلى املأل، ألن اتمع يفرض عليهم هذا األمر

 فضائل الصيام
 .فضائل الصيام: الرابعة الوقفة

 

 الصوم جنةٌ من النار

 . الصيام جنةٌ من النار: أوالً

الصوم جنة {: قال �أن النيب  جابربسند صحيح، عن  مسند اإلمام أمحدكما جاء يف 
رضـي اهللا   أيب سعيد اخلدريويف احلديث املتفق عليه عن } يستجن ا العبد من النار

من صام يوماً يف سبيل اهللا باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عـن  {: قال �عنه، أن النيب 
  . }النار سبعني خريفاً

ن النار، فإذا كان من صـام  فالصوم جنة ووقاية من النار، وكلما صام العبد بعد ع: إذاً
فما بالك مبن يصوم شهراً، وما بالك مبـن   -أي سبعني عاماً-يوماً أبعد سبعني خريفاً 

ال شك أنه أبعد ما ! يصوم ثالثة أيام من كل شهر، وما بالك مبن يصوم أكثر من ذلك
 .يكون عن النار

 الصوم جنةٌ عن الشهوات

 . الصوم جنة عن الشهوات: ثانياً

: قـال  �رضي اهللا عنه، أن النيب  ابن مسعودء يف احلديث املتفق عليه عن ولذلك جا
أحصـن  يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصـر و {

الشباب بـالزواج،   �فأمر النيب } للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
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وإذا مل يستطيعوا أرشدهم إىل الصيام، وبني عليه الصالة والسالم أن الصوم وجاء مينع 
  . الشهوة أن تتحرك وتبلغ مبلغها يف اإلنسان
 هذا العصـر امللـيء   وهم كثري خاصة يف-فإىل الشباب الذين يشتكون من الشهوات 

يشتكي أنه إن خرج إىل السوق وجد النساء املتربجـات،   -مثالً-باملغريات، فالشاب 
وإن دخل البقالة وجد االت اليت فيها صور النساء الكاسيات العاريات، وإن ركب 
يف السيارة مسع الغناء، وإن ركب الطائرة كذلك، وإن ذهب أو دخل أو خرج وجـد  

تالحقه يف كل مكان، مع ما جبل عليه وركب من الشهوة الغريزية اليت الشهوة والفتنة 
إىل هـؤالء   -تتحرك يف نفس كل إنسان، ومع ضعف الرادع والوازع عند الكـثريين 

} ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه لـه وجـاء  {: الشباب دي هذه النصيحة النبوية
قد جرب هـذا الطـب   وهذا طب نبوي للذين يشتكون من الشبق وشدة الشهوة، و

فوجد أنه عالج ناجع ودواٌء نافع، وهو كاف عن غريه من العالجات واألدوية املادية، 
  .إضافة إىل أدوية أخرى شرعية يف هذا اال

 الصوم سبيل إىل اجلنة

 . إن الصوم سبيل إىل اجلنة: الفضيلة الثالثة

يا رسـول  {: لرضي اهللا عنه، أنه قا أيب أمامةبسند صحيح عن  النسائيولذلك روى 
عليـك  :  �اهللا دلين على عملٍ يقربين من اجلنة ويباعدين من النار، فقال له الـنيب  

فبني أنه ال شيء يقرب العبد من اجلنة ويباعده من النار مثـل  } بالصوم فإنه ال مثل له
  . الصيام

 سهل بن سـعد بل إن يف اجلنة باباً خاصاً للصائمني، كما يف احلديث املتفق عليه عن 
والحظ اسم الباب، } إن يف اجلنة باباً يقال له الريان{: قال �رضي اهللا عنه، أن النيب 

واجلوع يف سبيل اهللا؛ فجوزي فإنه يتناسب مع صفة الصائم، فإن الصائم يصيبه العطش 
إن يف اجلنة باباً يقال له الريان، {: بأن يدخل من باب الريان، واجلزاء من جنس العمل
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فهـذا جـزاء   } يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غريهـم 
 .الصائمني

 الصوم شافع مشفع

 . أن الصوم شافع مشفع يف الصائم: الفضيلة الرابعة

رضي  عبد اهللا بن عمرو بن العاصبسند حسن، عن  احلاكمو أمحدروى اإلمام  ولذلك
يا : قول الصيامالقرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، ي{: قال �اهللا عنه، أن النيب 

يا رب منعته النـوم بالليـل   : ويقول القرآن. رب منعته الطعام والشراب فشفعين فيه
  . }فيشفعان: فشفعين فيه، قال عليه الصالة والسالم

فاألعمال اليت يعملها العبد يف هذه الدنيا ال مانع أن تكون يوم القيامة أشـياًء حسـية   
مما ورد يف النصوص الشرعية، وهاهنا أثبت تشفع للعبد، وتتكلم وتوزن إىل غري ذلك 

يا رب منعته الطعام والشراب : أن الصوم يكون ذاتاً يوم القيامة يتكلم ويقول �النيب 
والشهوة فشفعين فيه، فيشفع الصوم يف صاحبه، سواء أكان صوم فرضٍ أم كان صوم 

 .نفل

 الصوم كفارةٌ للذنوب

 . أنه كفارةٌ للذنوب ومغفرة: ومن فضائله

وأَقمِ الصالةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات {: لذلك قال اهللا عز وجلو
ئَاتيالس نبذْهفالصوم فيه حسنات كـثرية، واحلسـنات تـذهب    ] ١١٤:هود[} ي

 السيئات، فكل عمل صاحل فهو سبب يف مغفرة الذنوب وستر العيوب وجتاوز اهللا تبارك
  : وتعاىل عن العبد، ولكن ورد يف الصوم خاصةً أحاديث كثرية

فتنة الرجـل يف  {: قال �، أن النيب  الستةاملتفق عليه، بل رواه  حذيفةحديث : منها
أن ما حيدث منـك مـن   : أي} أهله وماله وجاره تكفرها الصالة والصوم والصدقة
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خطـأ علـيهم، أم يف    أخطاء، سواء أكانت كلمة نابية، أم اعتداًء أم إيذاًء ألهلك أم
  . مالك، أم يف جريانك، أو ما أشبه ذلك من الصغائر، تكفرها الصالة والصوم والصدقة

من {: قال �رضي اهللا عنه، أن النيب   هريرةأيبعن  -أيضاً-ويف احلديث املتفق عليه 
إمياناً بـاهللا عـز وجـل،    : أي} صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

واحتساباً ألجر الصوم، ومعرفة مبا أعد اهللا تبارك وتعاىل للصائمني، فهو يصوم ويتوقع 
  . بهاألجر الذي سيعطاه على هذا الصيام، غفر له ما تقدم من ذن

اجلمعـة إىل  {: قـال  �أيضاً، أن النيب  أيب هريرةعن  مسلمويف احلديث الذي رواه 
  . }اجلمعة ورمضان إىل رمضان، مكفرات ملا بينهما إذا اجتنبت الكبائر
ومجهـور   أهل السنةفالصوم مكفر ملا قبله بشرط اجتناب الكبائر، فإن مجهور علماء 

وإمنا الصوم والصالة وغريها تكفـر   على أن الكبائر ال تكفر إال بالتوبة؛ السلفعلماء 
إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنـه نكَفِّـر   {صغائر الذنوب، ولذلك قال اهللا عز وجل 
 ].٣١:النساء[}عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخالً كَرِمياً

 الصوم سبب للسعادة يف الدارين

 . لسعادة يف الدارينأنه سبب ل: ومن فضائل الصوم

للصـائم  {: قـال  �، أن الـنيب   أيب هريرةولذلك جاء يف احلديث املتفق عليه، عن 
أما فرحة الصائم عند فطره فهي فرحةٌ } ربهفرحةٌ عند فطره وفرحةٌ عند لقاء : فرحتان

دنيوية وفرحةٌ عاجلة، وهي سعادة ألن السعادة يف احلقيقة هي فرح القلـب، فالـذين   
  . يبحثون عن السعادة ال جيدوا إال يف طاعة اهللا تعاىل وتقواه، وهذا منوذج للسعادة

  : فالذي يفطر يفرح عند فطره، وفرحه يكون من وجهني
بأن اهللا تعاىل أباح له األكل والشرب، والنفس جمبولة على حب األكـل  فرحه : األول

والشرب، ولذلك تعبدنا اهللا تبارك وتعاىل بتركهما، كما يترك اإلنسان اجلماع، مع أنه 
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يرغبه وقد ركب يف طبعه وجبلته، فيتركه طاعة هللا تعاىل، فإذا أذن له يف ذلك فرح بأنه 
  . سوف يأكل ويشرب

أنه يفـرح ألن  : لذي يفرح به، وهذا فرح أعلى وأمسى من الفرح األولواألمر اآلخر ا
اهللا تعاىل وفقه إلمتام صيام ذلك اليوم، فيفرح بإكمال هذه العبادة وإمتامها على الوجه 

  .املطلوب، فهو فرح من الوجهني
 

 خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك

 . فم الصائم أطيب عند اهللا تعاىل من ريح املسكأن خلوف : ومن فضائل الصوم

وخلوف فم الصائم هي الرائحة اليت خترج من الفم، وهي يف الواقع من املعدة، لكن ختـرج عـن   
طريق الفم يف آخر النهار، بسبب خلو املعدة من الطعام، وهي رائحة مكروهة للخلـق؛ لكنـها   

وخللوف فم الصائم أطيـب عنـد اهللا   {: ليهيف احلديث املتفق ع �حمبوبةٌ للخالق، ولذلك قال 
} أطيب عند اهللا تعاىل يوم القيامة من ريح املسـك {:  صحيح مسلمويف } تعاىل من ريح املسك

  . ل على أنه ال بأس أن يتسوك اإلنسان بعد الزوالويف هذا دلي
وهذا هو الرأي الراجح والصحيح يف املسألة؛ بل يستحب لإلنسان أن يستاك بعد الزوال ولو كان 
صائماً، فيستاك عند الصالة وعند الوضوء، ويستاك عند دخول املنـزل، وعند االسـتيقاظ مـن   

ليس مـن   -أوالً-فيها السواك، ألن اخللوف هذا  إىل غري ذلك من املواضع اليت يستحب.. النوم
  . أنه أطيب عند اهللا تعاىل يوم القيامة من ريح املسك: الفم وإمنا هو من املعدة، وثانياً
إن اهللا عز وجل ملا أمر موسى أن يأيت إليه، أمره أن يصوم ثالثني يومـاً  : وقد ورد يف أثر إسرائيلي

وجد رائحة اخللوف يف فمه فكأنه أفطر أو استاك، فـأمره اهللا   فصام ثالثني يوماً، فلما انتهى منها
يا موسى، أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب : عز وجل أن يصوم عشرة أيام بعدها، وقال له

  . فأمتها اهللا تعاىل عشرة أيام، فتم ميقات ربه أربعني ليلة. عندي من ريح املسك
أطيب عند اهللا تبارك  -وهو أمر مكروه للخلق-م أن خلوف فم الصائ: املهم أن من فضائل الصوم

مع أن الدم حبـد ذاتـه أمـر     -وتعاىل من ريح املسك، وهكذا جاء يف احلديث عن دم الشهيد 
إن الشهيد يأيت يـوم  {:  �مستقبح مستقذر، بل هو جنس عند أكثر الفقهاء، لكن قال الرسول 

  . }كالقيامة وجرحه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح املس
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ولذلك فإن بكاء املذنبني بني يدي اهللا عز وجل، هو من أعظم السرور هلم والقـرىب إىل اهللا عـز   
خرياً من كثري من العبادات والطاعات اليت يدل ا العبد ويستعظمها،  -أحياناً-وجل، ورمبا يكون

م   ويعترب أنه فعل من جرائها شيئاً عظيماً، خبالف املنكسرين الباكني بني يدي رم، فـإن قلـو
أن اهللا عز وجل قال لبعض رسله وأنبيائـه   -وإن كان ليس بالقوي-منكسرة، ولذلك ورد يف أثرٍ 

  أين تكون يارب؟ : حني قالوا
  . عند املنكسرة قلوم من أجلي: قال

وهلذا ال أعظم من الدعاء؛ ألن الدعاء يتحقق فيه انكسار العبد، وافتقـاره إىل اهللا جـل وعـال،    
أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعـاه ويكْشـف   {: ذا كان دعاًء عن ضرورة وعن اضطراروخاصةً إ

 ].٦٢:النمل[}السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ

 فضائل شهر رمضان
 . فضائل الشهر الكرمي، شهر رمضان: الوقفة اخلامسة

 :ما فضائل رمضان فهيوما سبق إمنا هو فضائل الصيام فرضاً أو نفالً، أ
 

 رمضان شهر القرآن

شـهر رمضـانَ الَّـذي أُنــزِلَ فيـه      {: رمضان شهر القـرآن قـال اهللا  : أوالً
وإنـزال القرآن فيه، حيتمل أن يكون املعىن إنـزاله من اللوح ] ١٨٥:البقرة[}الْقُرآنُ

، وحيتمل أن يكون املعىن أنه ابتـدأ   ابن عباساحملفوظ إىل السماء الدنيا، كما جاء عن 
فيه إنـزال القرآن، إذ إن القرآن أول ما أنـزل يف ليلة تقابل ليلة القدر، وليلة القـدر  

] ١٨٥:البقرة[}شهر رمضانَ الَّذي أُنـزِلَ فيه الْقُرآنُ{: إن قولهمن رمضان، وقيل 
يعين أنـزل القرآن يف مدحه وفضله والثناء عليه ووجوب صيامه، لكن القـول األول  

 .أقوى
 رمضان شهر الصرب

 . رمضان شهر الصرب: ثانياً

إِنمـا يـوفَّى   {: ل يف القرآنفإن الصوم نصف الصرب، والصرب جزاؤه اجلنة، وكما قال اهللا عز وج
فإن الصرب ال يتجلى يف شيء من العبـادات كمـا   ] ١٠:الزمر[}الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ
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يتجلى يف الصوم، حيث حيبس اإلنسان نفسه عن األكل والشرب واجلماع وغريها، طيلـة هـذا   
 .الشهر الكرمي

 تغلق فيه أبواب النريان

أنه تغلق فيه أبواب النريان، وتفتح فيه أبواب اجلنان، وتصفد فيـه  : ائل شهر رمضانمن فض: ثالثاً
إذا جـاء رمضـان   {: قال �الشياطني ومردة اجلن، كما جاء يف احلديث املتفق عليه، أن النيب 
} وسلسلت الشياطني{: ويف لفظ} غلقت أبواب النريان وفتحت أبواب اجلنة وصفدت الشياطني

 . فاد والسالسل، حبيث ال يصلون إىل ما كانوا يصلون إليه يف غريهجعلت يف األص: أي

ولذلك جتدون أن وسوسة الشيطان وكيده وتلبيسه على الناس يف رمضان أقل منه يف غريه، بل إن 
أنه قبل  -أيضاً-الشيطان خياف من رمضان كما خياف من األذان واإلقامة فيويل، وهلذا تالحظون 

-اس العصاة يستعدون للتوبة، وكثرياً ما يسأل الناس فيقـول أحـدهم   أن يدخل رمضان يبدأ الن
أنا عندي مظلمة وأريد أن أخرج منها، أو عندي مال حرام وأريد أن أختلـص منـه، أو   : -مثالً

يقولون هذا قبل رمضان، ومعىن ذلك أن الشـيطان  . عندي أمور ال ترضي اهللا أريد أن أتوب منها
ده وتأثريه، فما بالك إذا دخل رمضان، وسلسـل الشـيطان   خياف من قدوم رمضان فيضعف كي

  . وصفد باألغالل، فإنه ال يكاد يصل إىل الناس إال يف أقل القليل من الذنوب واآلثام
إال أن هناك أناس أصبحت نفوسهم شريرةٌ؛ بسبب تقبلها لوسوسة الشيطان، فحىت حني يضـعف  

، ولذلك ال تعجب أن جتد والعياذ باهللا من الناس من تأثري الشيطان عليها فإنه يكون فيها شر بذاا
يكون احنرافه يف رمضان، فقد وقفت على أقوامٍ كان احنرافهم يف رمضان، بل ورمبا يف ليلة القـدر  
-ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، ورمبا اجتمع فيها أقوام على هلو وشرب وغنـاء وزنـا   

  . مسخ القلوب وانسالخها وهذا من -عافانا اهللا وإياكم من ذلك
 باحلسن حىت يرى حسناً ما ليس       يقضى على املرء يف أيام حمنته

 

 ليلة القدر
: أن فيه ليلة القدر، اليت هي خري من ألف شهر قال اهللا: ومن فضائل هذا الشهر الكرمي

ألف شـهر،  وقد حسب بعض أهل العلم ] ٣:القدر[}لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ{
بسند مرسل، أن النيب  موطأ مالكفوجدوها تزيد على ثالث ومثانني سنة، وقد ورد يف 
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ار األمم األخرى، فأعطي ليلة القدر، أُري أعمار أمته فكأنه تقاهلا بالنسبة إىل أعم �
وهي خري من ألف شهر؛ تعويضاً عن قصر أعمار أمته عليه الصالة والسالم، فإذا أدرك 
العبد ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر، فمعىن ذلك أنه أدرك فضل ثالث ومثانني 

 .سنة، وهذا فضل عظيم ال يقدر قدره إال اهللا جال وعال
 

 يف رمضان دعاء مستجاب
 . أن فيه دعاًء مستجاباً: ومن فضائل شهر رمضان

: رضي اهللا عنه بسند جيد، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  جابرعن  أمحدولذلك روى اإلمام 
  . }لكل مسلمٍ دعوة مستجابة يدعو ا يف رمضان{

عند إفطـاره علـى أن   وقد ورد يف أحاديث عديدة أن هذه الدعوة عند اإلفطار، فليحرص العبد 
عن جوامع الـدعاء يف الوقفـات    -إن شاء اهللا-يستجمع جوامع الدعاء ويدعو ا، وسأحتدث 

 .القادمة بإذنه تعاىل

 من أحكام الصيام
 . وقفة سريعة على بعض أحكام الصيام: الوقفة السادسة

باختصارٍ  وال شك أن الكالم عن أحكام الصيام يطول بل فيه مصنفات خاصة، ولذلك سأحتدث
 عن بعض هذه األحكام -أيضاً-وبسرعة. 

 

 كيف يثبت دخول رمضان
ال يثبت رمضان إال بإكمال عدة شعبان ثالثني يوماً، أو برؤية هالل رمضـان،  : أوالً

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غـم  {: كما قال عليه الصالة والسالم
وال يتم بغري ذلك، } فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً{: لفظويف } عليكم فاقدروا له
 . على الرؤى -مثالً-وهلذا ال يعتمد 

وهو من فقهاء الشافعية، جاءه  القاضي حسني، أن  طرح التثريبيف  العراقيوقد ذكر 
إن الليلـة مـن   : البارحة يف املنام، فقال يل �يا إمام أنا رأيت النيب : رجل فقال له

 القاضي حسنيفقال له  -انظروا تلبيس الشيطان، وانظروا كيف يكون الفقه-. رمضان
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صوموا لرؤيتـه  {: الذي تزعم أنك رأيته يف املنام، رآه أصحابه يف اليقظة وقال هلم: 
لكن  �فال عربة ذا الذي رأيته يف املنام، ومل يأتك رسول اهللا : إي} وأفطروا لرؤيته
  . لبس عليك

طاً لرمضان، فمن صام آخر يومٍ مـن شـعبان   كذلك ال جيوز لإلنسان أن يصوم احتيا
احتياطاً لرمضان فهذا ال جيوز على الراجح، أما من صامه ألنه وافق يوماً كان يصومه، 

أو أنه يصوم يوماً ويفطـر   -مثالً-فال حرج يف ذلك، كما إذا صامه ألنه يوم اإلثنني 
 .يوماً فوافق يوم صومه، فال حرج يف هذا

 النية
بسـند   ابن خزميـة ، و السنن صوم الفرض، ولذلك روى أصحاب ال بد من النية يف
ال صيام ملن مل يبيت الصـيام  {: قال �رضي اهللا عنها، أن النيب  حفصةصحيح، عن 
 . }من الليل

فال بد أن يبيت اإلنسان الصوم من الليل، أي ينوي صوم الفرض من الليل، أما النفـل  
مث نويـت   -مـثالً -فيجوز بنية من الليل أو النهار، فلو استيقظت بعد طلوع الشمس 

  . صيام اليوم، فال بأس بذلك إذا كان نفالً، لكن الفرض ال بد له من نية من الليل
الناس يوسوسون يف النية، والوسواس يف النيـة مـن أردأ   بعض : وهاهنا أنبه إىل أمور

وأحط أنواع الوساوس، فأنت مسلم عرفت أنه دخل رمضان، واستقر عندك نية أنك 
  . سوف تصوم مجيع رمضان، وهذا يكفي

إن قولنا من الليل، ميتد حىت طلوع الفجر، فلو فرض أن اإلنسان نام ليلةً : التنبيه اآلخر
أن الليلة من رمضان، مث استيقظ قبل الفجر بدقائق، وعلم أن الليلة  من الليايل ومل يعلم

من رمضان فشرب جرعة من ماٍء مث صام فإن هذا يكفي، وليس معىن تبييت النيـة أن  
 .ينام ويف نيته أن يصوم كما يتومهه بعض اجلهال

 السحور
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: قال �، أن النيب  أنس، كما يف احلديث املتفق عليه عن  �السحور أمر به الرسول 
، أن الـنيب   عمرو بن العاصعن  صحيح مسلمويف } تسحروا فإن يف السحور بركة{
أن اليهـود   :أي} فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السـحر {: قال �

املؤمنني بأن يتسحروا ملخالفـة أهـل    �والنصارى كانوا ال يتسحرون، فأمر النيب 
 . الكتاب يف ذلك

فينبغي لإلنسان أن يتسحر، ولو على شربة من ماء إذا مل جيد غريها أو مل يتمكن مـن  
  .غريها
  
  
 

 الفطور
والسـالم يف   يستحب لإلنسان أن يؤخر السحور ويعجل الفطر، كما قال عليه الصالة

ال تزال أميت خبريٍ ما عجلوا {: وغريه العباساحلديث الصحيح، الذي جاء من طرق عن 
أحب عبادي إىل : اهللا تعاىل يقولإن {:  �ويقول الرسول } الفطر وأخروا السحور

سئلت عن رجلني من أصحاب الـنيب   عائشةأن [[ صحيح مسلمويف } أعجلهم فطراً
أحدمها يؤخر الفطور ويؤخر الصالة، واآلخر يعجل الفطور ويعجل الصـالة،  :  �

 أيهما أفضل؟ 

  ]]. الذي يعجل الفطور ويعجل الصالة أفضل: فقالت
ما يتيقن غروب الشمس، ويفطر على رطب،  فيستحب للعبد أن يعجل اإلفطار مبجرد

عن النيب  أنسفإن مل جيد أفطر على متر، فإن مل جيد حسا حسوات من ماء، كما ذكره 
على رطبات، فإن مل جيد فعلى مترات، فإن مل جيد حسا حسوات  أنه كان يفطر{:  �

  . ، وسنده صحيح الترمذي، و ابن خزمية، و أمحد، و أبو داودواحلديث رواه } من ماء
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احلمد هللا، ذهب الظمأ، وابتلـت العـروق،   : ويستحب عند اإلفطار أن يقول الصائم
دعاء اإلفطار، يف  �وهذا هو أصح ما ورد عن النيب . وثبت األجر إن شاء اهللا تعاىل

كان إذا  �إسناده حسن، أن النيب :  الدارقطين، وقال  الدارقطينو أبو داودفقد رواه 
} ق، وثبت األجر إن شاء اهللا تعـاىل احلمد هللا، ذهب الظمأ وابتلت العرو{: أفطر قال

وال يثبت يف أدعية اإلفطار إال هذا، لكن لإلنسان أن يدعو مبا أحب من خـري الـدنيا   
 .واآلخرة

 

 املفطرات
 : واملفطرات هي

  . األكل والشرب واجلماع: أوالً
ي مـذكورة يف القـرآن   فإذا تعمد الصائم شيئاً من هذه األشياء فإنه يفطر بإمجاع أهل العلم، وه

علم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَـا  {: الكرمي، ولذلك قال اهللا عز وجل
نوهراشفَالْآنَ ب كُمن{ -النساء باجلماع: أي-] ١٨٧:البقرة[}ع    لَكُـم اللَّـه ـبا كَتوا مغتابو

اشكُلُوا وو  امـيوا الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبر
فأمجع أهل العلم على أن األكل والشرب واجلماع، هي من املفطـرات  ] ١٨٧:البقرة[}إِلَى اللَّيلِ

وال نسيان إذا تعمد اإلنسان شيئاً منها، من غري إكراه .  
  
  . القيء عمداً: -أيضاً-من املفطرات : ثانياً

مـن  {:  �فإذا استقاء اإلنسان وتعمد أن يستفرغ ما يف بطنه فإنه يفطر بذلك، وهذا لقولـه  
، وقال  الترمذيو أبو داودواحلديث رواه } استقاء عامداً فليقض، ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه

  . إنه حديث صحيح:  حقيقة الصياميف كتاب  -رمحه اهللا- ابن تيميةشيخ اإلسالم 
أن من تقيأ من غري إرادة فخرج منه القيء من غري قصد فهذا ال قضاء عليه، لكن : ومعىن احلديث

لو تعمد كأن أدخل أصبعه أو شم شيئاً عن عمد ليتقيأ فإن عليه القضاء، كما أفىت بذلك الرسول 
  . عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث
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احليض والنفاس، فإن املرأة إذا حاضت أو نفست فإنه ال : -أيضاً-املفطرات باإلمجاع  ومن: ثالثاً
بقضاء الصوم وال نـؤمر بقضـاء   كنا نؤمر {:  عائشةيصح منها الصوم، ولذلك جاء يف حديث 

  . فدل على أن احلائض ال تصوم وال يصح منها ذلك} الصالة
يدخل يف األكل اإلبر املغذية : هذه هي املفطرات املشهورة، ويدخل فيها ما كان يف معناها، فمثالً
االستمناء  -من حيث أنه مفطر-اليت يستغين ا اإلنسان عن األكل والشرب، ويدخل يف اجلماع 

  . عمداً بأي وسيلة كانت فإنه يفطر وال شك يف هذا، وال ينبغي أن يكون يف هذا خالف
  : ومن أفطر، فإن كان إفطاره باجلماع يف ار رمضان؛ فإن عليه أربعة أمور

أن ميسك بقية اليوم؛ ألن هذا الفطر غري مشروع، فيمسك بقية اليوم فال يأكل وال يشرب : األول
  . شيئاً
  . بة ألن هذا إمثٌ عظيم، فهذا العمل كبرية من الكبائر جيب التوبة منهالتو: الثاين
  . أن يقضي يوماً مكان اليوم الذي أفسده: الثالث
الكفارة، وهي عتق رقبة فإن مل جيد صام شهرين متتابعني، فإن مل جيد أطعم ستني مسكيناً، : الرابع

  . فإن مل جيد سقطت عنه الكفارة
جلماع، بأكلٍ أو شربٍ؛ فإن عليه التوبة واالستغفار، وأن يقضـي يومـاً   أما إن كان فطره بغري ا

  .مكانه على الراجح من أقوال أهل العلم
  
  
  
  
 

 رخص الصوم
 . رخص الصوم: الوقفة السابعة

 :فإن يف الصوم رخص عديدة رخص اهللا تبارك وتعاىل فيها لنا، منها
  

 لألكل والشرب نسياناً
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من أكـل أو  {:  أيب هريرةناسياً، كما يف احلديث املتفق عليه عن  من أكل أو شرب
اء، أن من والراجح عند مجهور العلم} شرب ناسياً فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

رمحه اهللا؛ لكـن   مالكأكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح وال قضاء عليه، خالفاً لـ
نبغي أن يلفظه وال يتمه، فبعض الناس ينبغي أن ينتبه إىل أنه لو فطن ويف فمه شيء فإنه ي

من العوام يتناقلون قصة الرجل الذي كان معه شيء من العنب فأكله وهو صائم ناسياً، 
إذا مل يفطر هذا الكثري فهذه احلبة الواحدة لـن  : فلما بقي له حبة تذكر أنه صائم فقال

 . تفطَّر فأكلها

مل يفطـر  : أفطر ا، وبعضهم قال: لوهذا املسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قا
والصحيح أنه يفطر بذلك، فإذا تذكر ويف فمه شيء وجـب أن يلفظـه،   . ألنه جاهل

وكذلك إذا رآه إنسانٌ جيب عليه أن يعلمه؛ ألن هذا من األمر باملعروف والنهي عـن  
أنت صـائم أو  : املنكر، فإذا رأيت من يأكل أو يشرب يف ار رمضان ناسياً، فقل له

 .حنن يف رمضان

 صحة صيام اجلنب

 . أن من أصبح جنباً فإنه يصوم وال شيء عليه: -أيضاً-ومن الرخص 

فمن أتى أهله أو احتلم يف الليل، مث طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، فالصحيح يف ذلك 
أنه ال شيء عليه، ويصوم ويغتسل بعد ذلك، وينوي الصيام وهو جنب وال حـرج يف  

 .أول األمر، فإن هذا كان مث نسخ أبو هريرةأفىت به هذا؛ خالفاً ملا 

 السواك بعد الزوال واملضمضة واالستنشاق

و مستحب يف مواضعه، ومـن  بل ه -كما أسلفت-السواك بعد الزوال : من الرخص
لقيط ذلك أيضاً املضمضة، واالستنشاق للصائم، ولكن يستحب أال يبالغ فيها، حلديث 

وبالغ يف االستنشاق إال أن تكـون  {: وسلم قال له ، أن النيب صلى اهللا عليه بن صربة
} وبالغ يف املضمضة واالستنشاق إال أن تكون صائماً{: ويف بعض الروايات} صائماً
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فيتمضمض الصائم ويستنشق للوضوء ولغريه، لكن ال يبالغ فيهما خشية أن يصل شيء 
  .من املاء إىل حلقه فيفطر بذلك

 
 

 سفرجواز الفطر يف ال

أن املسافر له أن يتمتع برخصة اهللا تعاىل له يف الفطر، فإن كان الصوم يشق عليـه  : ومن الرخص
 أو غـري   -مـثالً -فالفطر أفضل له، حىت ولو كان مسافراً يف سيارة مكيفة، أو مسافراً يف طائرة

 .ذلك، فإنه جيوز له أن يترخص برخص السفر

 أخطاء الصائمني
 . لصائمني ومثالبهمأخطاء ا: الوقفة الثامنة

وال شك أن الصائمني من أفضل العباد، لكن مع ذلك ال بد من التنبيه على بعض األخطاء الـيت  
 :يقع فيها الصائمون

 

 اإلقبال على العبادة يف رمضان وتركها فيما سواه

لـذلك متتلـئ   فمن ذلك أن كثرياً من الناس يقبلون على العبادة يف رمضان ويدعوا يف غريه، و
املساجد يف رمضان، بل من املؤسف جداً أن املساجد متتلئ يف وقت املغرب خاصةً، مث يقلون حىت 
إن آخر رمضان يصبح مثل غريه من الشهور تقريباً، وهذا أمر خطري وجيب على األئمة والـدعاة  

املسجد؛ لينبهوهم والوعاظ أن ينبهوا الناس إليه، ويستغلوا فرصة خروجهم من بيوم وخمابئهم إىل 
إىل خطورة مثل هذا العمل وفداحة أمر التهاون بالصالة، اليت قال عنها الرسول عليـه الصـالة   

فمن األخطاء أن بعض الناس ال } العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر{: والسالم
 .يعرفون اهللا إال يف رمضان، ويهجرون العبادات يف غري هذا الشهر الكرمي

 الصوم عما أحل اهللا والفطر على ما حرم اهللا

أن بعض الناس يصومون عما أحل اهللا ويفطرون علـى مـا حـرم اهللا،    : من األخطاء
فيصومون عن األكل والشرب واجلماع، لكنهم يرتكبون أشياء حمرمةً، مثـل الغيبـة   

 وغريها من احملرمـات، سـواء  ... والنميمة وشهادة الزور والكذب، والسب والشتم
وهذا ال شك أنه انتكاس يف مفهوم الصيام؛ ألن الصوم تربيـة،  . أكانت قوليةً أم فعلية
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وليس من املعقول أن يربيك اهللا تعاىل على ترك بعض املباح، مث تذهب لترتكب أشياًء 
 . حمرمةً يف الصوم

ولذلك ذهب بعضهم إىل أنه يفطر بذلك؛ لكن الصحيح أنه ال يفطر بذلك، واحلديث 
 � هذا ضعيف، وهو قصة املرأتني اللتني غلبهما الصيام فجيء ما إىل النيب الوارد يف
إن هاتني أفطرتا : قيئا فقاءتا قيحاً ودماً عبيطاً، فقال عليه الصالة والسالم{: فقال هلما

 ابن حزمهذا احلديث ال يصح، وقد احتج به } على ما حرم اهللا وصامتا عما أحل اهللا
 .وغريه على أن الغيبة والنميمة تفطر وهو حديث ضعيف

 التركيز على الفوائد الدنيوية

كزون يف حديثهم أم ير: ومن األخطاء اليت يقع فيها كثري من الناس، خاصةً املتحدثني عن الصيام
عن أثر الصوم يف حفظ الصحة، ويأتون باحلديث  -مثالً-على الفوائد الدنيوية للصوم، فيتكلمون 

أو أثر الصيام يف حفظ اجلسم ويف احلمية، أو أثر الصيام يف حتقيـق  } صوموا تصحوا{: الضعيف
وضرورة أن يعلم الناس  سعادة دنيوية، وينسون ضرورة تنبيه الناس إىل أثر الصيام يف الدار اآلخرة،

أن الصوم عبادة، سواء أكانت تضرك أم تنفعك، فأنت ينبغي أن تصوم حىت لو فرض جـدالً أن  
 . الصوم يضرك، فتصوم طاعةً هللا جل وعال

ولذلك إذا كان اإلنسان خيوض املعركة وقد تذهب روحه يف سبيل اهللا تعاىل وال يفطر؛ ألن هذه 
ود أن اإلنسان يصوم حىت يصح جسمه، أو يسلم من األمـراض  طاعة وعبادة وقربة، فليس املقص

واآلفات والعاهات، أو حيصل على سعادة عاجلة، وإن كانت هذه األمور كلها تأيت تبعاً، لكنـه  
 .يصوم طاعة هللا عز وجل

 سوء اخللق

 . سوء اخللق: ومن مثالب الصوام

عن األكل والشرب، فيغلظ على  فإن كثرياً من الصائمني يصبح عنده سوء يف خلقه بسبب امتناعه
  أهله ويقسو عليهم، وكذلك إن كان موظفاً يغلظ ويقسو على من يليه، ويعاملهم بأسلوبٍ فـظ

  . غليظ، ويستخدم ألفاظاً نابية ال تليق
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الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال {: أخربنا، كما يف احلديث املتفق عليه �والرسول 
فأرشدك إذا كنت صائماً إذا سبك } أحد أو شامته فليقل إين صائم يرفث وال يصخب، فإن سابه

  . إين صائم: أحد أو شتمك أال ترد عليه، بل تقول له
فما بال بعض الناس إذا صاموا عكسوا القضية، فرمبا يكون الواحد منهم يف غري الصـوم هادئـاً   

لعبارات النابية الغليظة هنـا  وديعاً خلوقاً، لكن إذا صام اشتدت أعصابه وتوترت، وأصبح يرمي با
 .وهناك، ألهله وأوالده وجريانه وزمالئه إىل غري ذلك

 اختاذ رمضان فرصة للكسل

 . أن بعضهم يتخذ رمضان فرصةً للكسل واخلمول وحيتج بأنه صائم: ومن مثالب الصوام

انـت يف  وحنن جند أن املسلمني اُألول كانوا عكس ذلك، فكثري من املعارك اإلسالمية الشهرية ك
نـوم  {: رمضان، ومل يكن الصيام فرصةً للنوم، وبعضهم حيتجون يف ذلك بأحاديث ضعيفة مثـل 

ولو فرض أنه صحيح فإنه ال يدل على ما ذهبوا إليه، فاحلقيقة أن الصائم ينبغي أن } الصائم عبادة
 .يعود نفسه على النشاط واإلقدام والقيام باألعمال الصاحلة

 

 يف تناول األطعمة املبالغة

 . املبالغة يف تناول األطعمة: من مثالب الصائمني: وأخرياً

فإننا جند أن كثرياً من الناس يستعدون الستقبال رمضان بألوان املطعومات واملشروبات، ويعـدون  
لسحورهم وفطورهم وعشائهم، من أطايب الطعام ما ال يعرفه الناس يف غري رمضـان، وهـذا ال   

مع احلكمة األساسية من مشروعية الصيام، ولذلك تعجبين كلمة ذكرهـا أحـد    شك أنه يتناىف
إنكم تأكلون األرطال، وتشربون األسـطال، وتنـامون   : "املصنفني وهو يوبخ الناس، فيقول هلم
  ". بالليل ولو طال، وتزعمون أنكم أبطال

أن يكون مقتصداً يف أكله وهذا يف الواقع حكاية احلال اليت يعيشها كثري من اجلهال فاإلنسان عليه 
 .وشربه يف رمضان

 وقفة مع بعض األحاديث الضعيفة
 .وقفة مع بعض األحاديث الضعيفة اليت يتداوهلا الناس يف رمضان: الوقفة التاسعة

 

 نوم الصائم عبادة
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،  ابن عمرعن  ابن مندةوقد رواه } نوم الصائم عبادة{: فمن هذه األحاديث حديث
يف  العراقي، وهو حديث ضعيف ضعفه احلافظ  اهللا بن أيب أوىفعبد عن  البيهقيورواه 

 .، فهو حديث ال يصح ختريج إحياء علوم الدين

 من أفطر يوماً من رمضان بغري عذر

من أفطر يوماً من رمضان بغـري عـذرٍ مل   {: حديث -أيضاً-ومن األحاديث الضعيفة 
 البخـاري رواه وهذا حديث مشهور على األلسنة، } جيزه صيام الدهر كله ولو صامه
عـن   أيب املطوسرضي اهللا عنه، من طريق  أيب هريرةتعليقاً، ورواه األربعة من حديث 

  : ، وهو حديثٌ ضعيف فيه ثالث علل أيب هريرةأبيه عن 
  . جمهول  أبو املطوس: األوىل
  . أيب هريرةاحتمال االنقطاع بينه وبني : الثانية
  .فاحلديث ضعيف . فيه اضطراب: الثالثة 
  

 صوموا تصحوا

ال يصح،  -أيضاً-فإن هذا احلديث } صوموا تصحوا{ديث الضعيفة حديث ومن األحا
، وهو حديثٌ ضعيف، بل لعله ضـعيف   معجمه األوسطيف  الطرباينو ابن عديرواه 
 .جداً

 

 حديث سلمان يف استقبال رمضان

املشهور، الذي يقرأ  سلمان الفارسيحديث : ومن أكثر األحاديث شهرة، وهي أحاديثٌ ال تصح
  �ناس يف الدروس والكتب، وهو حديثٌ طويلٌ يف استقبال شهر رمضان، وفيه أن الـنيب  به ال

قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل اهللا صـيامه  : إىل قوله.. أتاكم شهر رمضان{: قال ألصحابه 
فريضة وقيام ليله تطوعاً، من أتى فيه خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضةً فيما سواه، ومن أدى 

فيه كان كمن أدى سبعني فريضةً فيما سواه، وهو شهر أوله رمحه وأوسطه مغفرة وآخره  فريضةً
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علي بن زيـد  ال يصح، بل هو ضعيف يف سنده  -أيضاً-فهذا احلديث } إىل آخره. عتق من النار 
 . هذا حديث منكر:  أبو حامتوهو ضعيف، بل قال  بن جدعان

 .وكذلك نقل غريه تضعيفه عن أئمة آخرين

 عاشرةالوقفة ال
قيام رمضـان، والتـراويح،   : وهي أن مثة موضوعات رمضانية يف طائفة أخرى من القضايا، مثل

والعمرة، والعشر األواخر من رمضان، وكذلك العيد، والدعاء يف رمضان والنفقة، وما أشبه ذلك، 
 يف مثل هذه الليلـة بعـد صـالة    -إن شاء اهللا-وهذه سوف أفرد هلا جلسة يف األسبوع القادم 

 . التراويح

 .نسأل اهللا أن يلحقنا وإياكم خرياً

 فضل قراءة القرآن

شـهر رمضـانَ الَّـذي أُنـزِلَ فيـه      {: هي مع قول اهللا عـز وجـل  : الوقفة احلادية عشرة
 ]. ١٨٥:البقرة[}الْقُرآنُ

من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، واحلسنة {: قال �رضي اهللا عنه أن النيب  ابن مسعودفعن 
رواه } بعشر أمثاهلا، أما إين ال أقول أمل حرف، ولكن ألف حرف والم حـرف ومـيم حـرف   

  . وهو حديث صحيح الترمذي
اقرءوا القرآن فإنه يأيت يـوم القيامـة شـفيعاً    {: قال � رضي اهللا عنه، أن النيب أيب أمامةوعن 

  .  مسلمرواه } ألصحابه 
املاهر يف القرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي {: قال �رضي اهللا عنها أن النيب  عائشةوعن 

  . }يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
إِنَّ {: ب الصاحلني السابقني، فقال سـبحانه وقد أمر اهللا عز وجل بتالوة كتابه، وبني أن هذا دأ

جونَ تجرةً يالنِيعاً ورس ماهقْنزا رمفَقُوا مأَنالةَ ووا الصأَقَامو اللَّه ابتلُونَ كتي ينالَّذ  ةً لَـنار
 وربغَفُ* ت هإِن هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويلكُورش ٣٠-٢٩:فاطر[}ور.[ 

 

 يف رمضان بالقرآن �أسباب اعتناء الرسول 
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قراءة القرآن الكرمي هي التجارة الراحبة اليت ال تبور، وهذا يف مجيع الدهور وعلى مدى 
كان يعتين بالقرآن  �األيام والشهور؛ لكنه يف رمضان خاصة له وضع آخر، فإن النيب 

 : يعتين به يف بقية شهور العام، وذلك ألسبابيف رمضان أكثر مما 

أن ابتداء نـزول القرآن كان يف رمضان، أي أن الليلة اليت نـزل فيها جربيـل  : أوهلا
*  خلَق الْأنسانَ من علَـق *  اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق{: بقوله تعاىل �على النيب 

مالْأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمالَّ*  اقْر لَّمي عكانت يف رمضان، يف الشـهر  ] ٤-١:العلق[} ذ
يف  �الذي هو يف احلقيقة شهر رمضان، وقد جاءت قصة نـزول جربيل على النيب 

أول ما بدئ بـه مـن    �أن النيب {: رضي اهللا عنها عائشةمن حديث  لصحيحنيا
 حبب إليـه  الوحي الرؤيا الصادقة، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، مث

قبل أن ينـزع  -وهو التعبد-الليايل ذوات العدد يتحنث  غار حراءاخلالء، فكان خيلو ب
ما أنا : فقال. اقرأ: ها، حىت جاءه امللك فقال لهإىل أهله، مث ينـزع إىل أهله ويتزود ملثل

حىت بلغ مين  -يعين ضغطه-فأخذين فغتين أو فغطين : بقارئ، قال عليه الصالة والسالم
أنا ال أحسن القراءة، ألنـه  : أي-ما أنا بقارئ، : قلت. اقرأ: اجلهد، مث أرسلين فقال

اقْـرأْ بِاسـمِ   {: مث أرسله فقال مث فعل به ذلك ثالثاً، -كان أمياً عليه الصالة والسالم
لَقي خالَّذ كب١:العلق[}ر .[  

، فزملـوه  زملوين زملـوين : ترجف بوادره، يقول خدجيةإىل  �فرجع ا رسول اهللا 
: فقالت لـه . لقد خشيت على نفسي: وغطوه حىت سكن ما به، مث أخربها اخلرب وقال

أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتقـري الضـيف،   {
  . }وتكسب املعدوم وتعني على نوائب احلق

وكان امرءاً تنصر يف اجلاهلية، فهو يقرأ من اإلجنيـل   ورقة بن نوفلمث انطلقت به إىل 
هذا الناموس الذي كان : بالعربانية، ويكتب ما شاء اهللا أن يكتب، فأخربه اخلرب، فقال

  أو خمرجي هم؟ : قال. جك قومكيأيت موسى، ليتين أكون حياً إذ خير
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نعم، مل يأت رجل مبثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركين يومك أنصرك نصراً : قال
فهذه احلادثة كانت يف رمضـان  } ، وفتر الوحي فترةأن مات ورقةمث مل يلبث . مؤزرا

: يف كتابه ابن اجلوزي، كما نقله  أبو سليمان الدمشقي، و ابن إسحاقعلى ما ذكره 
  .  زاد املسري يف علم التفسري

فأول آيات أنـزلت من القرآن الكرمي كانت يف رمضان، وعلى هذا محل بعـض  : إذاً
: أي] ١٨٥:البقـرة [}ي أُنـزِلَ فيه الْقُرآنُشهر رمضانَ الَّذ{: أهل العلم قوله تعاىل
إِنا أَنــزلْناه  {: أن يكون هذا هو معىن قوله عز وجل -أيضاً-ابتدأ إنـزاله، وحيتمل 

إِنا أَنـزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنـا  {: ويف اآلية األخرى] ١:القدر[}في لَيلَة الْقَدرِ
رِينذنفهي ليلة القدر وهي من رمضان] ٣:الدخان[}م .  

أن رمضان هـو  : بالقرآن يف رمضان تتضاعف �يف أن عناية الرسول : السبب الثاين
ابـن  الذي أنـزل فيه القرآن من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا، كما جاء ذلك عن 

ن اللوح ، أن اهللا تبارك وتعاىل أنـزل القرآن م السلفرضي اهللا عنه وأطبق عليه  عباس
احملفوظ، إىل بيت العزة يف السماء الدنيا يف رمضان، ويف ليلة القدر، مث كان ينــزل  

منجماً حبسب الوقائع واألحوال واملالبسات، كما هو معـروف يف   �على الرسول 
إن صحف إبـراهيم  : [[رضي اهللا عنه أنه قال جابرأسباب النـزول، ولذلك جاء عن 

أنزلت يف أول يوم من رمضان، وإن التوراة أنزلت على موسى بعد مضي ستة أيام من 
رمضان، وإن الزبور أنـزل على داود بعد مضي اثين عشر يوماً مـن رمضـان، وإن   

على عيسى بعد مضي مثانية عشر يوماً من رمضـان، وإن القـرآن أو   اإلجنيل أنـزل 
وقد نقـل  ]] بعد مضي أربعة وعشرين يوماً من رمضان �الفرقان أنـزل على حممد 

رضي اهللا عنهما وجاء  عائشة، و واثلة بن األسقعهذا املعىن عن مجاهة من الصحابة، ك
رضي اهللا عنه، ملا قتـل   احلسن بن عليمرفوعاً وموقوفاً، ونقل أيضاً أن  �عن النيب 

،  �لقد قتلتم رجالً يف ليلة أنـزل فيها القرآن على حممد : [[أبوه رضي اهللا عنه قال
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]] قتل فيها يوشع بن نون، وتيب فيها على بين إسرائيلورفع فيها عيسى إىل السماء، و
كثرية جداً، خالصتها أن القرآن الكرمي أنـزل من اللوح  السلفواآلثار يف ذلك عن 

  . فوظ إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر يف رمضاناحمل
أن جربيل كـان  : -بالقرآن يف رمضان �لتضاعف اهتمام الرسول -: السبب الثالث

ابن عن  البخارييأتيه يف رمضان فيدارسه القرآن كل ليلة، كما يف احلديث الذي رواه 
ون يف أجود الناس، وكان أجود ما يك �كان رسول اهللا {: رضي اهللا عنه قال عباس

 �رمضان، حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه يف كل ليلة، فلرسول اهللا 
أجود باخلري من الريح املرسلة، ويف العام الذي تويف فيه الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  

فقد خصص جربيل عليه السالم شهر رمضـان مـن   } عارضه جربيل بالقرآن مرتني
 كل ليلة فيتدارس معه ما أنـزل من القـرآن، أي  يف �احلول؛ لينـزل إىل الرسول 

من احلول إىل احلول، فكان رمضان فرصةً ملراجعة ما سبق نـزوله من رمضان املاضي 
 �بالقرآن فيقرأ النيب  �، وكان يعارض النيب  �إىل رمضان احلاضر مع الرسول 

باته، ونسخ ما أمر وجربيل يستمع إليه، ويتم من خالل هذه العرضة إثبات ما أمر اهللا بإث
  ]. ٣٩:الرعد[}يمحوا اللَّه ما يشاُء ويثْبِت وعنده أُم الْكتاب{: اهللا بنسخه

وبـني   �كما أنه قد يكون من ضمن ذلك شرح معاين القرآن ومدارستها بني النيب 
جربيل، ومن هذا أخذ أهل العلم مشروعية ختم القرآن يف رمضان، ألن جربيـل مـع   

كانا ينهيان ما سبق نـزوله من القرآن الكرمي، ويف آخر سنة مت ختم القرآن  �يب الن
، فهذا دليـل علـى أنـه     �مرتني من خالل املعارضة واملدارسة بني جربيل والنيب 

يستحب للمسلم أن يقرأ القرآن الكرمي يف رمضان مرةً أو أكثر، بل إن السنة لإلنسان 
ل إن استطاع يف كل أسبوع مرة، بل لو استطاع أن أن خيتم القرآن يف كل شهر مرة، ب

خيتم القرآن يف كل ثالث ليال لكان مستحباً له ذلك، كما صح عن النيب صـلى اهللا  
  . عليه وسلم
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رضي اهللا عنهم خيصصون جزءاً كبرياً من رمضان لقراءة القرآن،  السلفولذلك كان 
لقرآن وإطعـام الطعـام،   إذا دخل رمضان فإمنا هو قراءة ا: رمحه اهللا الزهريحىت قال 

رمحه اهللا إذا دخل رمضان ترك قراءة احلديث، وأقبل علـى قـراءة    مالكوكان اإلمام 
  . القرآن الكرمي من املصحف

وغريهم، أم كانوا خيتمون القـرآن   األسود، و النخعيك السلفاعة من ونقل عن مج
 يف كل ثالث ليال مرة، فإذا دخل رمضان ختموه يف كل ليلتني مرة، فـإذا كـان يف  

 .العشر األواخر ختموه يف كل ليلة
 

 أخطاء الناس يف قراءة القرآن

 . وحول موضوع القرآن ورمضان، أريد أن أشري إىل بعض املالحظات اجلوهرية

أن بعض الناس يظنون أن ختم القرآن مقصود لذاته، فيهذ الواحد منهم القـرآن  : فمن املالحظات
وال يتدبره وال يتخشع، وال يرق قلبه عند معاين القرآن الكرمي، إمنا  هذ الشعر، ال يقف عند معانيه

يهذه هذاً، ومهه الوصول إىل آخر السورة، أو الوصول إىل آخر اجلزء، أو أن ينتهي مـن قـراءة   
كتـاب  {: القرآن الكرمي، وال شك أنه ليس هلذا نـزل القرآن، فإن اهللا يقول يف القرآن نفسـه 

  ]. ٢٩:ص[}يك مبارك ليدبروا آياتهأَنـزلْناه إِلَ
] ٥٠:املرسالت[}فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ{: املقصود هو التدبر واالتعاظ واالعتبار قال اهللا: إذاً
 عليـه  ويقول اهللا عز وجل لرسوله صلى اهللا] ٦:اجلاثية[}فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآياته يؤمنونَ{ 

أن يهذَّ القرآن فمن اخلطأ الكبري أن بعض الناس يهمه ] ٤:املزمل[ورتلِ الْقُرآنَ ترتيالً: وسلم
أم ختموا يف كل يوم مرةً أو يف كل يـومني مـرة،    السلفهذاً وخيتم، وإذا مسع هذه اآلثار عن 

صبح يهذُّ القرآن هذاً، ال يقف عند معانيه وال يتـدبره، وال خيـرج   ال بد أن أقتدي م، فأ: قال
احلروف من خمارجها، وال يعطي األحكام التجويدية حقها، ومهه أن خيتم القرآن، وال شـك أن  
ختم القرآن ليس مقصوداً لذاته، وال شك أن كون اإلنسان يقرأ بعض القرآن أو جزءاً أو سـورةً  

  .  من أن يقرأ القرآن كله دون أن يفهم منه شيئاًمنه، بتدبر وتفكر ومتعن خري
رضي اهللا عنه جلس يف حتصيل سـورة   عبد اهللا بن عمرأن  -رمحه اهللا- موطأ مالكوقد ثبت يف 

  . البقرة عشر سنوات، فلما أمتها، حنر بدنة
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  رضي اهللا عنه جلس عشر سنوات يتحفظ سورة البقرة؟  ابن عمرهل ترى أن 
حباجة  ابن عمرفإن صبيان الكُتاب عندنا حيفظون القرآن كله يف سنة أو يف سنتني، فلم يكن ! كال

إمنا كان رضي اهللا عنه عشر سنني حيفـظ السـورة   . إىل أن جيلس عشر سنني حيفظ سورة البقرة
ويتعلم أحكامها ومعانيها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها، ويقف عندما ورد فيها، وهـذا  

  . سنني هو الذي جعله يستغرق يف ضبطها عشر
  .  مصرأنه يف بعض البالد يوجد عادات شكلية حول قراءة القرآن، ومن ذلك : املالحظة الثانية

عادة يسموا املساهر، حيـث   -ا اندرست هذه العادة اآلنخاصةً يف املاضي ورمب-عندهم : فمثالً
جيلسون يف رمضان خاصةً بعد صالة التراويح إىل السحور، فيأيت ذوو اليسار والغىن الذين أوجـد  
اهللا عليهم ورزقهم، فيستأجرون قارئاً يقرأ هلم القرآن يف بيوم، فيجتمع الناس على هذا القارئ، 

أو اهللا يكرمك، ربنا يكرمك ويعطونه  -اهللا اهللا-كل آية بلفظ اجلاللة  ويرفعون أصوام بعد قراءة
من هذه الدعوات، ويرفعون أصوام ذه الصيحات، وال شك أن هذا خمالف هلـدي الرسـول   

  : صلى اهللا عليه وسلم لعدة أمور
عند اهللا تعاىل قراءة القرآن باألجر ال أصل هلا، وهذا الذي يقرأ باألجر الدنيوي ليس له أجر : أوالً

  . مادام قصده من القراءة األجر من الناس
أن مجع الناس ذه الطريقة ال تتم به الفائدة، فإن األصل أن يقرأ اإلنسان وحـده ليتـدبر   : ثانياً

ورجـل  {: قال -يف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله- �وخيشع ويتمعن، ولذلك قال الرسول 
  . }ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه

أن رفع األصوات عند قراءة القرآن ليس من عادات املؤمنني، وال جيوز وال يسوغ، فـإن اهللا  : ثالثاً
وقَالَ الَّـذين كَفَـروا ال تسـمعوا لهـذَا الْقُـرآن والْغـوا فيـه لَعلَّكُـم         {: عز وجل قال

إمنا يرفعوا بعد ما يسـكت،  صحيح أم ال يرفعون أصوام عند القراءة، ] ٢٦:فصلت[}تغلبونَ
وال أصـحابه يفعلونـه، ففـي     �لكن أيضاً هذا فيه سوء أدب مع القرآن، ومل يكن الرسول 

! قلت يا رسـول اهللا : قال. اقرأ علي القرآن{:  اهللا بن مسعود عبدقال ل �الصحيح أن الرسول 
  ! أقرأ عليك وعليك أنـزل؟
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فَكَيف {: فقرأ عليه سورة النساء حىت وصل إىل قول اهللا تعاىل. إين أحب أن أمسعه من غريي: قال
حسـبك اآلن،  : قـال ] ٤١:النساء[}اًإِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤالِء شهِيد

  .  �} فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان:  ابن مسعوديقول 
  . واألدب الواجب مع قراءة القرآن هذا هو اخلشوع والتأثر بالقرآن، وهذا هو االعتبار

ما يسمى عند الناس اليوم باخلتمـة،  : ومن األشياء اليت حتتاج إىل وقفة فيما يتعلق بالقرآن الكرمي
كمـا  -وقد حتدثت عنها يف مناسبات أخرى؛ لكن يف هذا املناسبة أذكرها، فإن الناس يف هـذا  

آن يف صالة التراويح والقيـام، مث الـدعاء   إمتام قراءة القر: طرفان ووسط، وأعين باخلتمة -يقال
اخلتمة سنة ويعمـل  : هذه بدعة وال يفصل، ومن الناس من يقول: املعروف، فمن الناس من يقول

  . دون تفصيل -أيضاً-ا 
  : والذي أراه صواباً أنه ال بد من التفصيل يف ذلك، فأقول

  . ام مشروع، كما سبقإمتام قراءة القرآن الكرمي يف صالة التراويح والقي: أوالً
أيب و أمحدعند  جابرمشروع، وقد ثبت من حديث  -أيضاً-الدعاء عند ختم القرآن الكرمي : ثانياً
: قال �، ومها حديثان صحيحان، أن النيب  رباينالطعند  عمران بن حصني، ومن حديث  داود
وسلوا اهللا به، فإنه يأيت قـوم يتعجلـون أجـره وال    {: ويف لفظ} اقرءوا القرآن وادعوا اهللا به{

  . أن نقرأ القرآن ونسأل وندعو اهللا به �فأمر النيب } يتأجلونه
رضـي اهللا عنـه    أنسـاً بسند جيد أن  سنن الدارميفالدعاء عند ختم القرآن مستحب، ويف : إذاً
  ]]. كان إذا ختم القرآن الكرمي مجع أهل بيته فدعا م[[
هذا الدعاء الذي يقال عند ختم القرآن الكرمي ينبغي أن يكون يف صالة الـوتر، سـواء يف   : ثالثاً

التراويح أو يف القيام، وذلك ألن الوتر هو املكان الذي ثبت شرعاً أنه مكـان للـدعاء، فكـان    
 �بسند حسن، أنـه   سنن الترمذيكما يف  احلسنويقنت يف وتره، وعلَّم يدعو،   �الرسول 

  . إىل آخر الدعاء املعروف.. اللهم اهدين فيمن هديت: علمه أن يقول
، وإن  �فالسنة يف الدعاء أن يكون يف الوتر، قبل الركوع أو بعده، فكالمها ثبت عن الرسـول  

  . كان أكثر دعائه صلى اهللا عليه وسلم بعد الركوع
هذا الدعاء ال مانع من إطالته مبناسبة ختم القرآن، مبعىن أن يضاعف اإلنسان الدعاء مبناسبة : اًرابع

اللهم انفعنا وارفعنا بـالقرآن  : ختم القرآن، ويضيف أدعية تتعلق بالقرآن الكرمي، مثل قول بعضهم
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للـهم اجعـل   الكرمي، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الرامحني، ا
إىل آخر األدعية اخلاصة بالقرآن، وهذه مناسبة جيدة، أن خيتار اإلنسان أدعيـة  .. القرآن لنا شفيعاً

  . تتعلق بالقرآن الكرمي
صدق اهللا العظيم الـذي مل يـزل عليمـاً    : أما الدعاء الشائع عند الناس الذي يبدأ عندهم بقوله

دق اهللا العظيم، صدق اهللا، ومن أصدق من اهللا قيالً، إىل آخر األدعية اليت تبدأ عندهم بص... قديراً
أو صدق اهللا العظيم وبلغ رسوله الكرمي، وحنن على ما قال ربنا من الشاهدين، وملا أوجب وألـزم  

فهذه ال أصل هلا، واألوىل باإلنسان أن يتجنبها، خاصةً وقد انتشرت عنـد النـاس   . غري جاحدين
لقـد  : ركها أحد ألنكروا عليه وقاموا يف وجهـه، وقـالوا  حىت ظن بعضهم أا من السنن، فلو ت

  . وليس هلا أصل صحيح!! خالفت السنة
أن بعض الناس يزيد يف دعاء ختم القرآن مواعظ وأذكاراً تتعلق بذكر القـرب  : ومما يدخل يف املنع

وما يقع فيه من عذاب، وكذلك ذكر الصراط والبعث واجلزاء واحلساب واجلنة والنار وما يقـع  
فيها، وال شك أن هذا ليس حمله، وهو من االعتداء املنهي عنه، ورمبا أوصل بعضهم إىل أن تبطـل  
صالته، ألن بعضهم حيول الدعاء إىل موعظة وخياطب املصلني باخلطاب املباشـر، وهـذا يبطـل    

  . الصالة بال شك
مها ينبغـي أن ال  إن اخلتمة بدعة أو اخلتمة سنة، كال: فينبغي أن يفرق بني هذا وهذا، فمن يقول

يتسرع يف إطالق هذه الكلمة، بل ال بد أن يفصل ويبني ما يكون سنة وما ليس بسـنة، مـع أن   
حىت إن الذين يقرءون دعاء اخلتمة يف التراويح، أعين  -فيما يظهر يل-األمر ال ينبغي التشديد فيه 

ان يقنت يف صالة الفجـر،  إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ك: يف صالة ثنائية يف غري الوتر، يقولون
كما ثبت عنه مرات، وثبت عنه القنوت يف غري صالة الفجر، يف صالة الظهر والعصر والعشاء يف 
أحاديث كثرية، فيقولون هذا من هذا، وإن كان هذا ال يقاس عليه، والعبادات ليس فيهـا جمـال   

 .للقياس، ولذلك ال أصل للدعاء يف صالة ثنائية فيما أعلم

 القيام
 . هي مع القيام: قفة الثانية عشرةالو

قُمِ اللَّيـلَ  * يا أَيها الْمزملُ {: فكما أن رمضان شهر الصيام فهو شهر القيام، يقول اهللا عز وجل
نلْقي علَيك قَوالً إِنا س* أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيالً * نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليالً * إِلَّا قَليالً 
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كَانوا قَليالً مـن اللَّيـلِ مـا    {: ويقول عز وجل يف صفة عبادة احملسنني] ٥-١:املزمل[}  ثَقيالً
  ]. ١٨-١٧:الذاريات[} وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ* يهجعونَ 

ويف } أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل{: قال �، أن النيب  صحيح مسلمولذلك ثبت يف 
ملا قدم الـنيب صـلى اهللا   {: رضي اهللا عنه قال عبد اهللا بن سالمبسند صحيح، عن  سنن الترمذي
أي هرعـوا  -جاء حممد جاء حممد، واجنفل الناس إليـه  : مسعت الناس يقولون املدينةعليه وسلم 

 �فأتيـت الـنيب   : قال -يهودياً مل يسلم بعد عبد اهللا بن سالموركضوا وأسرعوا إليه، وكان 
يـا  : فسمعته يقول: قال. فنظرت يف وجهه، فلما استثبت يف وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب

فشوا السالم، وصلّوا بالليل والناس نيام، تـدخلوا  أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وأ
  . }اجلنة بسالم

من قام {: - ةأيب هريركما يف احلديث املتفق عليه من حديث - �ويف رمضان خاصة قال النيب 
قام بأصحابه، كما ثبـت   �وقد ثبت أن النيب } رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

صلى ليلة فصلى رجال بصالته، فلما كان  �أن النيب { :الصحيحنييف  عائشةذلك من حديث 
لرابعة كثر الناس ، فلما كان من الليلة الثالثة أو ا �من الليلة الثانية كثر الناس فصلوا بصالة النيب 

قد عرفت مكانكم، : حىت أصبح مث قال هلم �حىت عجز املسجد عن أهله، فلم خيرج إليهم النيب 
ولكنين خشيت أن تفرض عليكم، ما منعين من اخلروج إليكم إال أنين خشيت أن تفرض عليكم، 

مضان ليلتني صلى بأصحابه صالة القيام يف ر �فثبت أن النيب } يف بيوتكم -أيها الناس-فصلوا 
  . أو ثالثاً

مل يقم بنا النيب صـلى اهللا  {: وسنده صحيح، قال السنن، الذي رواه أهل  أيب ذروكذلك حديث 
عليه وسلم حىت بقي سبع ليال، فصلى بنا حىت كان ثلث الليل، فلما كان من الليلة الثانية مل يصل 

لو نفلتنا بقيـة  ! يا رسول اهللا: نابنا، فلما كان من الليلة الثالثة صلى بنا حىت مضى شطر الليل، فقل
إنه من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له :  �فقال النيب  -لو صليت بنا بقية الليلة: أي-ليلتنا 
والفـالح هـو   } حىت خشينا أن يفوتنا الفـالح : الليل كله، قال �مث قام م بعدها . قيام ليلة

  . السحورحىت خشوا أن يفوم  �السحور، يعين صلى م النيب 
 :وهاهنا يف موضوع قيام الليل يف رمضان خاصة، لنا عدة مالحظات
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 عدد صالة التراويح

حول عدد التراويح، فالناس خمتلفون اختالفاً كثرياً من إحدى عشرة إىل تسـع  : األوىل
وأربعني ركعة، وما بني ذلك، اختالفات طويلة عريضة يف عددها، وال يعنينا ذكر هذه 

 : الختالفات، إمنا يهمنا أمورا

  ؟  �كم صلى رسول اهللا : منها
ما كـان  {: رضي اهللا عنها قالت عائشةما رواه الشيخان عن  �أصح ما ورد عنه 

كان يصلي إحدى  �فالنيب } يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة يزيد
عشرة ركعة، لكن يطيلها وحيسنها، ويطيل القراءة والركوع والسجود عليه الصـالة  

  . والسالم
  ؟  �مث ما الذي فعله الصحابة رضي اهللا عنهم بعد وفاة الرسول 

تراويح والقيام على النـاس،  ؛ زال اخلوف أن تفرض صالة ال �فإنه ملا مات الرسول 
رضي اهللا عنه املسلمني أن جيتمعوا على الصالة، حيـث دخـل املسـجد     عمرفأمر 

صلي الرجل فيصلي بصالته الرجل والرجالن فوجدهم أوزاعاً، يصلي الرجل لنفسه، وي
متـيم بـن أوس   و أيب بن كعبأن جيمعهم على إمام واحد، فأمر  عمروالرهط، فرأى 

  ؟  أيب بن كعبو متيم بن أوسا م، فيا ترى كم صالة أن يصليا بالناس، فصلي الداري
  .  السائب بن يزيدورد يف ذلك روايتان كلتامها صحيحة، ومها من طريق 

  . رضي اهللا عنه أمرهم أن يصلوا بالناس إحدى عشرة ركعة عمرأن : الرواية األوىل
قاما بالناس بإحدى وعشرين ركعة، ويف روايـة   أبياًو متيم بن أوسأن : والرواية الثانية

وسندها صـحيح،   موطأ مالكورواية إحدى عشر ركعة يف . ث وعشرين ركعةبثال
وسندها صحيح، ورواية ثالث وعشرين  مصنف عبد الرزاقورواية إحدى وعشرين يف 

  . وسندها صحيح ن البيهقيسنيف 
  ما هو املخرج من ذلك؟ : إذاً
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بعض أهل العلم حكموا على رواية إحدى وعشرين وثالث وعشرين بالشذوذ، لكن ال 
داعي هلذا؛ ألن اجلمع بينها ممكن، فنجمع بني رواية إحدى عشرة وإحدى وعشـرين  

إنه حيمل على التنـوع  : رمحه اهللا قال ابن حجروثالث وعشرين، مبا مجع بينها احلافظ 
والتعدد حبسب األحوال وحاجة الناس، فأحياناً كانوا يصلون إحدى عشـرة ركعـة،   

  . ين، حبسب نشاط الناس وقوموأحياناً إحدى وعشرين، وأحياناً ثالثاً وعشر
فإن صلوا إحدى عشرة أطالوا حىت كانوا يعتمدون على العصي من طول القيـام، وإن  

  . صلوا ثالثاً وعشرين خففوها حبيث ال يشق ذلك على الناس، وهذا مجع حسن
رضي اهللا عنـه   عمروانقدح يف نفسي مجع آخر، لعله أن يكون معقوالً أيضاً وهو أن 

أمرهم أن يصلوا بالناس إحدى عشرة ركعة، وهذا مل ختتلف الرواية فيه أن األمر صدر 
ـ   أبياًو  متيماًمن عمر بإحدى عشرة، ولكن  اً صليا بالناس إحدى وعشـرين، أو ثالث

  . وعشرين
فاألمر بإحدى عشرة والفعل الذي حدث إحدى وعشرين، أو ثالث وعشرين، وذلك 
قد يكون بناًء على أمر عرض هلما، رأيا أن املصلحة أن يصليا إحدى وعشرين أو ثالثاً 
وعشرين؛ حلاجة الناس إىل ذلك، أو أن الناس يستطيلون القيام بإحدى عشرة فرأوا أن 

ثالثاً وعشرين، وخيففون يف القيام والركـوع والسـجود،   تكون إحدى وعشرين أو 
  . ممكن وبه تأتلف النصوص -أيضاً-ليكون أمكن هلم يف العبادة، هذا 

سواء صلى الناس إحدى عشرة، أم إحدى وعشرين، أم ثالثاً وعشرين، : على كل حال
لزيـادة يف  إال أنه ينبغي أن أنبه إىل أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه ال جتـوز ا 

التراويح على إحدى عشرة ركعة، أنه قول ضعيف جداً، وينبغي عدم االلتفات إليـه،  
 {:  �عن صالة الليل، قال له الـنيب   �وذلك ألن األعرايب الذي جاء يسأل النيب 

، وهذا الرجل ما كان يعرف صفة صالة الليـل   الصحيحنيواحلديث يف } مثىن مثىن
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أي تسـلم مـن كـل    } مثىن مثىن{:  �فضالً عن أن يعرف عددها، وقال له النيب 
  . ركعتني، ومل حيدد له يف ذلك عدداً حمدوداً، بل أطلق األمر، هذا أمر

ل املطلقة جائزة مطلقاً، ليالً أو اراً، إال يف أوقات النهي، ومل يرد أن النواف: األمر الثاين
هلا حد معلوم، فلو صلى اإلنسان قبل الظهر أو بعده، أو بعد العشاء أو يف الضحى، ما 
تيسر له ملا كان ملوماً يف ذلك وال معتوباً عليه، فهذه نوافل مطلقة مجاهري األمة، مبا يف 

هم، على أا ال حتد حبد ال جيوز الزيادة عليه، وإن كان منهم ذلك األئمة األربعة وغري
 .من يقول هناك عدد أفضل من عدد
 الصالة إمنا شرعت لتهذيب النفوس

أن الصالة عموماً مبا يف ذلك النافلة، إمنا شـرعت لتهـذيب   : املالحظة الثانية يف صالة التراويح
والبغضاء، وجعل قلوب املـؤمنني متحابـة    النفوس، وتصفية القلوب وتطهريها من احلقد واحلسد

متقاربة، وهذا من أعظم مقاصد العبادات، ففيها ذيب وتطهري وتصحيح للنفوس، وهـذا أمـر   
ملحوظ، فإن العبد إذا أقبل على صالته صفت نفسه ورق قلبه، واستغفر ربه من ذنبـه، فكيـف   

 تعاىل لتصفية القلوب وتطهـري  جيوز ويسوغ يف منطق العقل؛ أن جنعل هذا األمر الذي شرعه اهللا
النفوس، وحتبيب املؤمنني بعضهم إىل بعض، ميداناً للخصام والتنافر والتباغض والتحاسـد فيمـا   

 ! بيننا؟

هذا يقع من بعض طلبة العلم؛ حينما يسودون الصفحات الطويلة يف اخلصام يف صالة التـراويح،  
تشهري بعضهم ببعض، ويقع هذا كم هي، ورد بعضهم على بعض، وهجوم بعضهم على بعض، و

عند طلبة العلم، وعند العامة يف املساجد، فإذا جاء رمضان بدأ اخلصام والشجار يف التراويح، فمن 
صلِّ عشراً وآخر صلِّ عشرين، واختلفت اجلماعة على اإلمام، فبعضهم نريد عشراً وبعضهم : قائل

: طول وبعضهم يقـول : وبعضهم يقوليقول نريد مخساً، وبعضهم يريد أقل وبعضهم يريد أكثر، 
  . أسرع

وهكذا تتحول العبادة اليت شرعها اهللا عز وجل لتهذيب النفوس واألفراد واتمعات ومجع الكلمة، 
يف نفوس املسلمني املتأخرين املتخلفني يف هذا العصر، إىل ميدان للتنـافر والتطـاحن والتبـاغض    

 .بادات يف نفوس كثري من الناسوالتباعد، فتنعكس اآلية ويضعف تأثري هذه الع
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 أمهية التوسعة يف هذه األمور

 . أمهية التوسعة يف هذه األمور على الناس: املالحظة الثالثة يف موضوع التراويح

احلديث املتفق عليه، : فإننا نعلم من هدي اإلسالم أنه دين اليسر والسماحة، خذ على سبيل املثال
حني حـج حجـة    �وغريمها، أن الرسول  ابن عباسو عبد اهللا بن عمرو بن العاصمن حديث 

. عل وال حـرج اف: ً ال يسأله أحد عن شيء قدم وال أخر إال قال مىنالوداع، كان واقفاً للناس يف 
  رميت بعد ما أمسيت؟ : قال قائل
  حلقت قبل أن أرمي؟ . افعل ال حرج: قال
عن شيء قدم وال أخر، من أعمال احلج مثل الرمي الـيت   �ومل يسأل ... افعل وال حرج: قال

  سألوه عمن قدم الطواف؟ . افعل وال حرج: تفعل يف يوم العيد، والنحر واحللق والطواف، إال قال
  حرج، وسألوه عمن قدم احللق؟  ال: فقال
  ال حرج، وسألوه عمن قدم النحر؟ : فقال
  . ال حرج: ال حرج، مل يسأل عن شيء قدم وال أخر إال قال: فقال
عرب العصور، يكرهـون   أهل السنةحيب التوسعة على أمته، وهذا مسلك جنده لعلماء  �فكان 

املشقة على الناس، وهكذا جيب علينا يف هذا العصر أن نبتعد عن املشقة على الناس يف التـراويح  
  . وغريها

 ومن االبتعاد عن املشقة أن يراعي اإلنسان حال املأمومني، فإن كان يشق عليهم أن يصـلي ـم  
عشر تسليمات، صلى م مخساً، وهذا أوفق وأقرب للسنة، وإن كان أكثرهم اعتاد على العشـر  
وهي أخف عليهم، ألنه يشق عليهم طول الوقوف فيصلي م، عشر تسـليمات وال حـرج يف   
ذلك؛ ألنه ليس يف صالة التراويح حد حمدود، املهم أن تكون مثىن مثىن، تسلم من كل ركعـتني  

، مث صل ما يناسبك، وإن كان األصل يف ذلك أن يكون العامـة تبعـاً لعلمـائهم    وال تقرن أربعاً
وأئمتهم وطالب العلم، فليس األصل أن العامة هم الذي يفرضون على الناس عدد الصلوات، لكن 

 .إن كان يف ذلك مشقة أو اختالف فينبغي جتنب ذلك

 رمضان شهر اجلهاد
 . ادإن رمضان شهر اجله: الوقفة الثالثة عشرة
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، أن  أيب هريرةعن  البخاريذروة سنام اإلسالم، ويف احلديث الذي رواه  -كما تعلمون-واجلهاد 
إن يف اجلنة مائة درجة، ما بني كل درجة واليت تليها كما بني السـماء واألرض،  {: قال �النيب 

دوس أعدها اهللا تعاىل للمجاهدين يف سبيله، وأعلى ذلك الفردوس، فإذا سألتم اهللا؛ فسـلوه الفـر  
ففي } األعلى، فإنه أعلى اجلنة وأوسط اجلنة، ومنه تتفجر أار اجلنة، وفوقه عرش الرمحن عز وجل

اجلنة مائة درجة هي للمجاهدين يف سبيل اهللا عز وجل، ولذلك فإن رمضان ليس شـهر النـوم   
  . والكسل والبطالة، بل هو شهر اجلهاد

كانتا يف رمضـان،   �تني يف حياة النيب ، فأعظم معرك �حياة الرسول : خذ على سبيل املثال
هي الفرقان الذي فـرق   بدرالكربى، فإا كانت يف شهر رمضان، ومعركة  بدرمعركة : أوالمها

وللمـؤمنني،   �اهللا تعاىل ا بني عهد الذل واالستضعاف، وبني عهد العزة والتمكني للرسول 
يرفع يديه إىل السماء ويبتهل إىل اهللا عز وجل، حىت سقط  بدريف يوم   �ولذلك كان الرسول 

اللهم نصرك الذي وعدتين، اللهم نصرك الذي وعدتين، اللهم إن {: رداؤه عن منكبه، وهو يقول
رضي اهللا عنـه مـن ورائـه     أبو بكرحىت جاء . ال تعبد بعد اليوم يف األرض لك هذه العصابة

 -أي ارفق بنفسك-ربك كفاك مناشدة ! يا رسول اهللا: فالتزمه، ووضع رداءه على منكبيه، وقال
فنصر اهللا تعاىل رسوله واملؤمنني نصراً مؤزراً حتدثت به الركبان، } فإن اهللا تعاىل منجز لك ما وعد

: وكان فرقاناً وفيصالً بني عهد الذل واالستضعاف، وبني عهد القوة والنصر والتمكني قـال اهللا 
  ]. ١٢٣:آل عمران[}ةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّ{

، ألن  �حياة الرسول  ، وكانت من أخطر وأهم املعارك يف مكةهي معركة فتح : املعركة الثانية
، ومكان احلج والعمرة، والناس يأتوا من كل مكان، فكانـت   اجلزيرة العربيةكانت مركز  مكة

 �، حىت منعوا الرسول �مدى مثان سنوات بعد هجرة الرسول  على مكةالوثنية تسيطر على 
دخلها فاحتاً؛ و مكةوأداء العمرة، فلما ذهب عليه الصالة والسالم إىل  مكةمن دخول  احلديبيةيوم 

  . كلها اجلزيرة العربيةدانت له 
مـن أحنـاء    �يف السنة الثامنة، ويف السنة التاسعة جاءت الوفود إىل الرسـول   مكةوكان فتح 

هو الوقت الذي زالت فيـه   مكةإن فتح : تبايعه على اإلسالم، وهلذا يصح أن نقول يرة العربيةاجلز
. ، وسقطت سلطة الوثنية يف هـذه الـبالد   اجلزيرة غربة اإلسالم، وأصبح اإلسالم عزيزاً يف أحناء

  . يف رمضان -أيضاً- مكةوكان فتح 



٧٥ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

عني وهناك كثري من الفتوحات واملعارك الفاصلة يف اإلسالم كانت يف رمضان، أذكر منها معركة 
، املعركة اليت نصر اهللا فيها عباده املؤمنني بقيادة املماليك على التتار، وانكسـر مـدهم    جالوت

  . وازموا بعد ذلك هزميةً منكرة مل يقم هلم بعدها قائمة
 :فرمضان هو شهر اجلهاد، وهذا يذكرنا بأمرين

 

 املسلمني انعكاس املفاهيم يف نفوس

أن كثرياً من املسلمني اليوم انعكست هذه املفاهيم يف نفوسهم، فلم يعد رمضـان شـهر   : أوهلما
 . اجلهاد والعمل والتضحية

بل هو شهر البطالة والكسل والنوم، وهذا خطأ، فإن اجلهاد باب واسع، فهناك اجلهاد بالكلمـة،  
املنكر، وبالدعوة إىل اهللا عز وجل وباملـال،  واجلهاد بالعلم، واجلهاد باألمر باملعروف والنهي عن 

 .وكل أنواع اجلهاد مشروعة يف رمضان وغريه، وهي يف رمضان أوىل من غريه
 

 وجوب نصرة ااهدين

أننا نعلم أن كثرياً من املسلمني اآلن حيملون السالح، مدافعني عن احلوزة ومنـافحني  : األمر الثاين
 . عن امللة

يف بـالد   -أيضـاً -، وحيدث  الفلبني، ويف  إريتريا، ويف  فلسطني، ويف  أفغانستانيف  حيدث هذا
،  أهل السنة واجلماعةإسالمية أخرى، ويف مجيع هذه البالد اليت ذكرت، توجد أمم وطوائف من 

املشهود هلم بالصالح والورع والتقوى ولزوم اجلادة وصالح املعتقد، وهم يقاتلون عدواً كـافراً  
خاسراً، يهودياً أو نصرانياً أو شيوعياً، وهم بأمس احلاجة إىل أن يكون إخوام املسلمون معهـم،  

 .الوسائلبالدعاء وباحلماية والنصر، واملال، وبغري ذلك من 

 رمضان شهر اإلنفاق
 . أن رمضان شهر النفقة واإلنفاق: الوقفة الرابعة عشرة

 .والنفقة عموماً من أعظم أسباب القرب من اهللا تعاىل ودخول اجلنة
 

 اإلنفاق زيادة ال نقصان

يكفي أن تعلم أن هذا اإلنفاق الذي ينفقه اإلنسان ال ينقص من ماله بل تزيده، كمـا  
ما نقص مال من صدقة، وما زاد اهللا {:  أيب هريرةعن  مسلمفيما رواه  �ال النيب ق
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فأثبت عليه الصـالة والسـالم أن   } عبداً بعفو إال عزاً، وما تواضع أحد هللا إال رفعه
الصدقة ال تنقص املال بل تزيده، وهذه الصدقة اليت ال تنقص مالـك هـي تزيـد يف    

 .أعمالك وقربك من اهللا عز وجل

 ن أعظم أسباب دخول اجلنةالصدقة م

وهي من أعظم أسباب دخول اجلنة، وامسع بعض هذه األحاديث الصحيحة عن رسول 
: أنه قـال  �رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا  أبو كبشةاهللا صلى اهللا عليه وسلم، روى 

ما نقصت صدقة من مال، وال فتح عبد على نفسه بـاب  : أحدثكم حديثاً فاحفظوه{
: -مث قـال -مسألة إال فتح اهللا تعاىل عليه باب فقر، وال تواضع أحـد هللا إال رفعـه   

اً، فهو ينفق رجل آتاه اهللا ماالً وعلم: وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، إمنا الدنيا ألربعه نفر
ماله يف علمه، ويتصدق، ويصل رمحه، وينفق يف سبيل اهللا؛ فهو أفضلهم، ورجل آتـاه  

فهما . لو أن يل مثل مال فالن لعملت مثل ما عمل: اهللا علماً ومل يؤته ماالً فهو يقول
ورجل آتاه اهللا ماالً ومل يؤته علمه فهو خيبط فيه وال يتقـي اهللا عـز   . يف األجر سواء
ورجل مل يؤته .  يصل به رمحه وال يعطي منه املسكني، فهو أخبثهم منـزلةًوجل، وال

فهما يف . لو أن يل مثل مال فالن لعملت مثل ما عمل: اهللا تعاىل ماالً وال علماً، فيقول
هذا حديث حسن :  الترمذي، وقال  ابن ماجةو الترمذيواحلديث رواه . }الوزر سواء
 . صحيح

وذلك يدل على أن نية املؤمن الصادقة على اإلنفاق يف سبيل اهللا وغري ذلك من أبواب 
اخلري، أا تبلغه منازل العاملني، مىت كانت نيةً صادقة من أعماق قلبه، وليست جمـرد  

لو عندي، لكن لو أعطاه اهللا عز : نية، ففرق بني النية واألمنية، ألن بعض الناس يقولأم
ومنهم من عاهد اللَّه لَئن آتانا من فَضله لَنصـدقَن ولَنكُـونن مـن    {: وجل لكفر
نيحالالص  *وتو لُوا بِهخب هلفَض نم ماها آتونَفَلَمرِضعم مها ونِفَاقـاً  *  لَّو مهقَبفَأَع

هنلْقَومِ يوإِلَى ي ي قُلُوبِهِمففرق بني األمنية وبني النيـة الصـادقة   ] ٧٧-٧٥:التوبة[}ف
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املبيتة اجلازمة، أنه لو أعطاك اهللا ماالً لفعلت مثل فالن، أو لو رزقك اهللا علماً لفعلت به 
  . مثل فالن
أن رجالً من بين إسرائيل مسع صوتاً يف {:  أيب هريرة، من حديث  صحيح مسلمويف 

فلما توسطت السحاب املزرعـة  . اسق حديقة فالن اسق حديقة فالن: السحاب يقول
أمطرت ما فيها، فذهب الرجل فإذا فالح حيول املاء مبسحاته، فاستوعبت الشرجية ذلك 

  ما امسك يا عبد اهللا؟ : املاء كله، فقال له الرجل
  وماذا تصنع؟ : فقال -باالسم الذي مسعه يف السحابة-امسي فالن : قال
  وما ذاك؟ : قال
أسق حديقة فالن أسق حديقة فالن، فلما توسطت : مسعت صوتاً يف السماء يقول: قال

أما إن قلت ذاك، فإنين إذا أخذت مثرة هذه احلديقة : فقال. السحاب مزرعتك أمطرت
وأكلـت أنـا    -أي رده يف بذرها وإصالحها-تصدقت بثلثها، وجعلت ثلثها فيها، 

  . }وأوالدي ثلثها
فمن أجل ذلك وسع اهللا على هذا الرجل، وبارك له يف رزقه وفيما أعطاه، حـىت إن  

اسق حديقة فالن اسق حديقة فالن، خيصه دون غـريه  : ملكاً موكالً بالسحاب، يقول
ارث واملصـائب  من الناس، ولذلك ال تعجب إذا رأيت الناس الذين أصـيبوا بـالكو  

  . والنكبات، إمنا أتوا من قبل أنفسهم
إنه جاءه رجل يشتكي إليه أن صاعقةً نـزلت على غنمه : يقول يل أحد اإلخوة القضاة

فهو يأيت للمحكمة حـىت تسـجل لـه     -أكثر من سبعمائة رأس-فأتلفت منها مئاتاً 
  زلت بك؟ ما سبب هذه املصيبة اليت نـ: فقلت له ذات مرة: ويعوض عنها، يقول

فرأيت الرجل تأثر مث خرج من عندي ومل يعد بعد ذلك، : لعلك ال خترج الزكاة؛ قال
وكأن هذه الكلمة وقعت من الرجل موقعاً، وعرف أن ما أصابه بسبب ذنوبه، فلم يرد 
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أن يأخذ تعويضاً أو مقابالً لذلك، ولعله تاب إىل اهللا عز وجل، ولذلك ينبغـي علينـا   
  . أن نتقي النار بالزكاة والصدقات والنفقاتمجيعاً أن حنرص على 

: قـال  �رضي اهللا عنه، أن النيب  عدي بن حامتوقد جاء يف احلديث املتفق عليه عن 
د إال سيكلمه ربه ليس بينه ويبنه ترمجان، فينظر أمين منه فال يرى إال ما منكم من أح{

ما قدم، وينظر أشام منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أمامه فال يرى إال النار، فاتقوا النار 
ملا أتى النسـاء   �أن النيب {: -أيضاً-ويف احلديث اآلخر املتفق عليه } ولو بشق مترة

معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإين رأيتكن أكثـر  يا : وعظهن وذكرهن، وقال
فبني عليه الصالة والسالم أن الصدقة من أعظم أسباب الوقاية من عـذاب  } أهل النار

 .النار، ولو من احللي، ولو بشق مترة، فيجود اإلنسان بقدر ما أعطاه اهللا عز وجل

 الصدقة برهان اإلميان

ولذلك قال عليه الصالة والسالم، يف حديث  والصدقة دليل على صدق إميان صاحبها،
ألن النفس جمبولة علـى  } والصدقة برهان{:  صحيح مسلم، يف  أيب مالك األشعري

حب املال، فإذا ختلص اإلنسان من الشح وحب املال وأخرج املال، دل على أنه يقدم 
مرضات اهللا تعاىل وحمبوب اهللا تعاىل على حمبوب نفسه، ويتخلص من شح نفسه قـال  

واألحاديث الـواردة  ] ٩:احلشر[} ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ{: اهللا
 . يف الصدقة كثرية جداً؛ لكن ينبغي أن حيرص اإلنسان على أن يستتر بصدقته

يف  الـدمياطي كما يقـول  -بسند حسن  الطرباينولذلك جاء يف احلديث الذي رواه 
صنائع املعروف تقـي  {: قال � عنه أن النيب رضي اهللا أيب أمامةعن  - املتجر الرابح

} مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الـرحم تزيـد يف العمـر   
  . فليحرص اإلنسان على االستكثار من هذه األشياء، وعلى أن تكون صدقته سراً

ومن اخلطأ أن يتصدق اإلنسان مبائة ألف ريال أو خبمسمائة ألف ريال من أجـل أن  
امسه يف اجلريدة، أو يكتب امسه يف دفتر التربعات، أو يذكر عنه أنـه احملسـن   يكتب 
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الفالين، اللهم إال أن يكون قصده أن يكون يف ذلك حثاً وتشجيعاً للناس على الصدقة، 
وإثارة املنافسة بينهم يف العمل الصاحل فهذا جيد، أما إن كان القصد الريـاء والقيـل   

 .خسارة الصحابة يف الدنيا ووبال عليه يف اآلخرة -!والعياذ باهللا-والقال؛ فهذا 

 يف رمضان �جود النيب 

، كما سبق يف حديث  �ويف رمضان خاصة ينبغي اإلكثار من اجلود اقتداًء بالرسول 
} أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضـان  �كان رسول اهللا {:  ابن عباس

 : وإمنا كان جوده صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان خاصةً أكثر لثالثة أسباب

ملناسبة رمضان، فإنَّ رمضان شهر تضاعف فيه احلسنات، وترفع فيـه  : السبب األول
  . الهم بكثرة األعمال الصاحلاتالدرجات، فيتقرب فيه العبيد إىل مو

للقرآن يف رمضان، والقرآن فيه آيات كثرية يف احلـث   �كثرة قراءته : السبب الثاين
على اإلنفاق يف سبيل اهللا، والتقلل من الدنيا والزهد فيها واإلقبال على اآلخرة، فيكون 

لقرآن أن يف ذلك حتريك لقلب اإلنسان ألن ينفق يف سبيل اهللا، وحري بكل من يقرأ ا
  . يكثر من الصدقة يف سبيل اهللا

يف كل ليلـة، ولقـاؤه    -كما سبق-كان يلقى جربيل  �أن النيب : السبب الثالث
جلربيل من باب جمالسة الصاحلني، وجمالسة الصاحلني تزيد يف اإلميان وحتث على الطاعة، 

  . فلذلك كان صلى اهللا عليه وسلم يكثر من الصدقة يف رمضان
ال تنحصر، والكالم يف جوده يبدأ وال ينتهي، فهو أجود الناس على  �وأنواع جوده 
يف أنواع اجلود، ويعطي كل من سأله، ال يرد سائالً إال أن ال جيد،  �اإلطالق، يتفنن 

قد يسأله رجل ثوباً عليه فيدخل بيته وخيرج وقد خلع ثوبه وأعطاه إيـاه،   �حىت إنه 
طي عطاء من ال خيشى الفقر، ورمبا اشترى يعطي غنما بني جبلني، ويع  �وحىت إنه 

الشيء فأعطى مثنه ورده على بائعه، ورمبا اشترى وأعطى الثمن وزاده، ورمبا استسلف 
شيئاً فرده بأكثر وأطيب وأكرب منه، ورمبا أهدى وتصدق، وأعطى، ورمبا قبل اهلديـة  
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يفرح اآلخذ يفرح بأن يعطي أكثر مما  �وأثاب عليها أكثر منها وأعظم وأوفر، وكان 
بالعطاء أعظم من فرح اآلخذ باألخذ، حىت إنه ليصـدق عليـه    �مبا يأخذ، ففرحه 

  : وحده عليه الصالة والسالم قول القائل
 سائله كأنك تعطيه الذي أنت      تراه إذا ما جئته متهلالً

بنفسه وماله، ويصفح عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ويعفو عمن أساء  �وكان جيود 
 . ذلك شيء كثري يطول ذكره عليه الصالة والسالمإليه، وله يف

 

 بعض مصارف الصدقة

 : ويف موضوع الصدقة أود أن أشري إىل مصارف مهمة

إِنما الصدقَات للْفُقَـراِء والْمسـاكنيِ   {: مصرف ااهدين يف سبيل اهللا قال اهللا: املصرف األول
ا وهلَيع نيلامالْعـبِيلِ اللَّـه   وـي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤ٦٠:التوبـة [}الْم [

فااهدون يف سبيل اهللا هم أحد األصناف الثمانية الذين تدفع هلم الزكاة، وقد بينت لكـم أن يف  
وإذا كنـا مل  مسلمني وجماهدين ومرابطني على الثغـور،   الفلبنيو إريترياو فلسطنيو بالد األفغان

جناهد معهم، ومل حنمل السالح معهم، ومل خنلفهم يف أوالدهم وأزواجهم خبري، فال أقـل مـن أن   
نعينهم مبا جتود به أيدينا من املال، وهذه أعظم مصارف الزكاة يف هذا العصر خاصـة، ولـذلك   

مـن خالهلـا   ينبغي دعم هؤالء اإلخوة ااهدين، وباألسباب والوسائل اليت من املمكن أن تصل 
  . األموال إليهم بيسر وسهولة

الفقراء واحملتاجني من الشباب وطالب العلم، فـإنين أعلـم   : ومن املصارف اليت أود أن أشري إليها
من هـم حباجـة إىل    -وقد يكون بعضهم من بينكم، من بني املستمعني-كثرياً من طالب العلم 

ر، أو ألم يريدون أن يتزوجوا وال جيـدون  مساعدة إخوام، من لعوز، أو فقر أو حاجة أو إعسا
ما يكمل هلم مهر الزواج وموؤنته، ويف ذلك إعفاف هلم وحتصني لفروجهم وإكمـال لنصـف   

  . دينهم، وفيه من املصاحل ماال خيفى، كما أنه يعني على طلب العلم وحتصيله
ات اخلرييـة، فـإذا   اجلمعي: وأود أن أشري إىل أن من اجلهات اليت تتقبل الصدقات والنفقات هي

وجدت مجعيات خريية موثوقة، فال بأس أن يعطيها اإلنسان، ألن هذه اجلمعيات تتحرى، وعندها 
ملفات خاصة باألسر احملتاجة، وتعطيهم رواتب شهرية وتنفق عليهم، ويف هذا البلـد أعلـم أن   
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ستقامة، واحلـرص علـى   القائمني على مجعية الرب اخلريية من الناس املوثوقني املعروفني باخلري واال
حتري وضع املال يف موضعه الصحيح الشرعي، فينبغي لإلنسان الذي جيد املال ورمبـا ال يعـرف   

 .مصارفه الصحيحة، أن يوكلهم يف صرف هذا املال إىل مستحقيه

 رمضان شهر التوبة
 .رمضان شهر التوبة، وفيه يرجع العباد إىل رم: الوقفة اخلاسة عشرة

 

 باب كون رمضان شهر التوبةأس

 : وإمنا كان رمضان شهر التوبة ألسباب

جود اهللا تبارك وتعاىل وصفحه عن عباده يف هذا الشهر، حىت إنه صح أنه هللا تعاىل يف كـل  : أوهلا
  . ليلة عتقاء من النار

إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقـت  {:  �أن الشياطني تصفد وتسلسل، قال : ثانيها
فالعباد يقتربون إىل اهللا يف } وسلسلت الشياطني{: ويف لفظ} ب النريان، وصفدت الشياطنيأبوا

  . هذا الشهر، فهو فرصة ذهبية ليتوب التائبون من ذنوم
  ! أيها األخ إذا مل تتب يف رمضان فمىت تتوب؟
  ! وإذا مل تنب يف مثل هذه الساعات فمىت تنيب؟

 .فال جيوز أن يضيع منك شهر رمضانوإذا مضت أيام عمرك ولياليك ضياعاً 
 

 شروط التوبة

 : للتوبة شروط ستة ال بد من توفرها، أسردها سرداً: إخواين الكرام

  . اإلخالص هللا عز وجل، وأن تكون توبة العبد صاحلة خالصة ال يشوا مقصد دنيوي: أوهلا
من مغرا، وقبل أن تبلـغ الـروح    أن تكون يف زمن اإلمكان، أي قبل أن تطلع الشمس: ثانيها

  . احللقوم وتغرغر، فإن اهللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر
أن تكون مصحوبةً باإلقالع عن الذنب، فال يصح أن يدعي اإلنسان التوبة وهو مقيم على : ثالثها
  . املعصية
: أنـه قـال   �نيب أن يندم اإلنسان على ما مضى، فإن التائب نادم، ولذلك صح عن ال: رابعها
  . فالندم يأكل قلب التائب أكالً} الندم توبة{
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  . العزم على أن ال يعود إىل الذنب مرةً أخرى، وهذه هي حقيقة التوبة: خامسها
 .إن كان الذنب يتعلق حبقوق املخلوقني رده إليهم، من مال أو عرض أو أي شيء: سادسها

  
  
  

 رمضان شهر الدعـاء
 . ضان شهر الدعاءرم: الوقفة السادسة عشرة 

واهللا تعاىل جييب عباده يف كل وقت، وخاصةً يف رمضان، فقد سبق أن اهللا تعاىل جييـب دعـاء   
  . الصائم، وللصائم عند فطره دعوة ال ترد

  : إلجابة الدعاء - بلوغ املرامذكرا يف درس -وأود أن أشري إىل مخسة أسباب 
، وذلك كأوقات السحر، ويف أدبار الصلوات املكتوبات، اختيار الزمان الفاضل:  السبب األول

وما بني اآلذان واإلقامة، ويف آخر ساعة من اجلمعة، وعند دخول اإلمام إىل أن تقضى الصـالة،  
  . اإلفطار، فإن هذه من أوقات إجابة الدعاءوعند 

  . وغريها مكة، وذلك كاملساجد واألماكن الفاضلة، كـ اختيار املكان الفاضل:  السبب الثاين
، كأن يكون الداعي مسافراً، فإن املسافر مستجاب الدعوة، وكونه صفة الداعي:  بب الثالثالس

أباً يدعو لولده، وكونه صائماً يدعو اهللا عز وجل، وكونه مقاتالً فإن الدعاء عند التحام الصـفني  
: مستجاب، وكذلك كونه مظلوماً فإن دعوة املظلوم ال ترد، يرفعها اهللا فوق السحاب، ويقـول 

  . وعزيت وجاليل ألنصرنك ولو بعد حني
أن يقطع العبد مجيع األسباب والوسائل : وكذلك كون الداعي مضطراً، ومعىن االضطرار وحقيقته

إال عن اهللا جل وعال، فينقطع إىل اهللا تعاىل بقلبه انقطاعاً تاماً، ويفوض األمر إليه تفويضـاً تامـاً،   
أَمن يجِيـب الْمضـطَر إِذَا دعـاه    { : قول اهللا عز وجلوحينئذ جييبه اهللا بال شك وال امتراء، ي

  ]. ٦٢:النمل[} ويكْشف السوَء
يا رب، واهللا لو كانـت  : مر موسى عليه الصالة والسالم برجل يدعو اهللا جل وعال، فقال موسى

نه يدعوين يا موسى، أنا أرحم به منك، ولك: فقال اهللا عز وجل. حاجة هذا الرجل عندي لقضيتها
  . فأخرب موسى الرجل، فانقطع إىل اهللا بقلبه، فأجاب اهللا تعاىل دعاءه. وقلبه عند غريي
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فينبغي أن يكون الداعي على حال من اإلخبات واالنكسار واالضطرار، وأال يكون دعاؤه علـى  
أن اهللا ال  ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة، واعلموا{: سبيل التجربة، يقول عليه الصالة والسالم
واحلديث جاء بإسنادين يقوي أحدمها اآلخـر، فهـو   } يستجيب دعاء من دعاه بقلب غافل اله

  . حديث حسن
، مثل أن يكون الداعي متوضئاً متطهراً، مستقبل القبلة رافعاً يديـه،  صفة الدعاء:  السبب الرابع

ويدعو اهللا تعاىل بأمسائـه  يدعو بدعاٍء ليس فيه إمث وال قطيعة رحم، ويكرر الدعوة ثالث مرات، 
احلسىن وصفاته العليا، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء، وأن حيرص على التزام األدب النبوي يف 

آداب الدعاء، وكانت يف مثـل  : دعائه، وقد سبق أن تكلمت تفصيالً عن ذلك يف حماضرة عنواا
  . هذا الشهر من رمضان يف العام املاضي

الدعاء، إىل االعتداء الذي يقع من كثري من الناس يف الدعاء خاصـية يف   وأود أن أشري يف موضوع
  : هذا الوقت

كان يدعو جبوامـع الـدعاء،    �فمن الناس من يعتدي يف إطالة الدعاء مبا ال لزوم له، والرسول 
اللهم : أن يطيل اإلنسان يف األدعية ويفصل مبا ال لزوم له، فتجد بعض الناس يقول: فمن االعتداء

فر آلبائنا وأمهاتنا، وأجدادنا وجداتنا، وأخوالنا وخاالتنا، وأعمامنا وعماتنـا، مث يبـدأ يعـدد    اغ
  . األقارب، فإذا انتهى منهم انتقل إىل اجلريان، فإذا انتهى منهم انتقل إىل الزمالء، وهكذا
ا وألقاربنا وهذا قد يستغرق عشر دقائق، وكان يستطيع أن يقول اللهم اغفر لنا وإلخواننا، وملعارفن

  . فهذا التفصيل الذي ال لزوم له هو من االعتداء يف الدعاء. ويكتفي
  . أن يدعو اإلنسان بإمث أو قطيعة رحم: ومن االعتداء
، مثل  �أن يدعو اإلنسان بأمساء هللا تعاىل مل ترد يف القرآن ومل ترد عن الرسول : ومن االعتداء
  . س من أمساء اهللا جل وعاليا غفران يا سلطان، فإن هذا لي: قول بعضهم

املبالغة يف رفع الصوت، حيث وجد يف هذا العصر مكـربات الصـوت،   : ومن االعتداء يف الدعاء
يف شرق البلد فيسمعه من يف غرا، وهذا ال يليق، فالداعي يدعو إن  -أحياناً-فتجد الداعي يدعو 

إِذْ نـادى ربـه نِـداًء    * زكَرِيـا   ذكْر رحمت ربـك عبـده  {: كان لنفسه سراً قال تعاىل
فالعبـادة كلمـا   } ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عينـاه {:  �وقال النيب ] ٣-٢:مرمي[}خفياً

كانت سراً كانت أقرب للصدق واخلشوع واإلجابة، فإن كنت تدعو لنفسك فادع سراً، أمـا إن  
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وارفع صوتك بقدر ما يسمعه املصلون،  فادع -كأن تكون إماماً تدعو للناس-كنت تدعو لغريك 
أما أن تدعو ويسمعك من بشرق األرض وغرا، فهذا ليس جبيد، وأخشى أن يكون هذا باباً إىل 

  . الرياء واإلعجاب بالعمل فينبغي جتنبه واحلذر منه
صـحيح  ، فإن اهللا ال جييب اإلنسان الذي يأكل احلرام، كما ورد يف زوال املانع: السبب اخلامس

يا رب يا رب، ومطعمـه  : مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يده إىل السماء{:  مسلم
فالذي يأكل احلرام من } !يستجاب له حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي باحلرام، فأىن

ربا، أو يأكل أموال اليتامى ظلماً، أو يأكل أموال الناس بالباطل، أو بالغش أو باحللف الكـاذب،  
  . أو ما أشبه ذلك فال يستجاب له

ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن اهللا تعـاىل  : وكذلك من أعظم موانع استجابة الدعاء
مروا باملعروف واوا عن املنكـر  ! يا أيها الناس{: -يف حديث مروي من طرق كما ورد-يقول 

فـإذا تـرك   } قبل أن تدعوين فال أجيب لكم، وتستنصروين فال أنصركم، وتسألوين فال أعطيكم
الناس األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فال يأمرون أنفسـهم وال أوالدهـم وال جرياـم، وال    

 .يف اتمع، فإن اهللا تعاىل حيرمهم من إجابة الدعاءيأمرون الناس عامةً 
 

 يف رمضان �مع النيب 
 :يف رمضان �مع الرسول : الوقفة السابعة عشرة

 

 لعاشوراء �صيام النيب 

: فوجدهم يصومون عاشوراء، فسأل عن سبب صيامه فقيـل  املدينةحني قدم {وذلك 
حنن أحق مبوسى منـهم،  : يوم جنى اهللا فيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، فقال

 . }فصامه وأمر بصيامه

مـن حـديث    صحيح مسلمإنه كان واجباً، وثبت يف : حىت قال مجاعة من أهل العلم
كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، حىت يبكي أحدهم على الطعام {: أا قالت الربيع

إىل  �فنعطيه اللعبةً من العهن يلعب ا حىت يكون عند اإلفطار، وقد أرسل الرسول 
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من أصبح صائماً فليصم، ومن أصبح مفطراً فليتم بقية يومـه  :  املدينةالقرى اليت حول 
  . }فلما فرض رمضان كان يوم عاشوراء سنة من شاء صامه ومن شاء مل يصمه

 وأول ما فرض رمضان كان على التخيري، إن شاء صام وإن شاء أطعم، مث ألزم النـاس 
وصار اإلطعـام  ] ١٨٥:البقرة[}فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه{: بالصيام قال اهللا

للشيخ الكبري واملريض، واملرضع واحلامل إذا خافتا ومن يف حكمهمـا، لكـن كـان    
صـحيح  ال جيوز له أن يأكل، ويف  -مثالً-اإلنسان إذا أفطر يف املغرب مث نام العشاء 

أن رجالً من األنصار كان يعمل طيلة النهار يف مزرعته، فلما جاء الليل قـال   البخاري
  هل عندك شيء؟ : لزوجته
طعام فلما جـاءت وجدتـه   ال، لكن أذهب أحبث لك، فذهبت تبحث له عن : قالت

ألنه نام ومعىن ذلك أنه ال جيوز له بعد نومه أن يأكـل  ! ياخيبةً لك: نائماً، فقالت له
شيئاً، وكان متعباً، فلما كان يف النهار أغمي على هذا الرجل لشدة اجلـوع والتعـب   
واإلعياء، فنـزلت الرخصة، وأذن اهللا تعاىل للمسلمني أن يأكلوا ويشربوا حىت يتـبني  

  . هلم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر، واستقرت الشريعة على ذلك
تسع رمضـانات،   �وكانت فريضة رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة، وصام النيب 

وكان عليه الصالة والسالم يكثر من العبادة يف رمضان، حىت إنه رمبا واصل اليـومني  
إين لست كهيئتكم {: ة، فلما واصل أصحابه قالوالثالثة ال يأكل خالهلما تفرغاً للعباد

يف أول اجلـزء   زاد املعاديف  ابن القيموقد تكلم اإلمام } إين أبيت يطعمين ريب ويسقني
مبـا ال داعـي   " يطعمين ويسقيين: "الثاين عن هذا احلديث، وفصل وبني ما معىن قوله
لعبادة ربه،  واصل يف رمضان ليتفرغ �لذكره هاهنا لضيق الوقت، واملقصود أن النيب 

 .وكان يكثر من قراءة القرآن، كما سبق أنه كان مع جربيل يدارسه القرآن
 

 يف رمضان �من أحواله 
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إذا أراد أن يفطر يعجل يف اإلفطار، فيفطر قبل صالة املغرب مث يصلي، وكان يـؤخر   �وكان 
 . وقت يسريالسحور أيضاً، فيتسحر مث ال يكون بني سحوره وصالة الفجر إال 

وغريهـا،   مكة، ومنها سفر لفتح  بدريف شهر رمضان أسفاراً، منها سفر لغزوة  �وسافر النيب 
: قـال  أيب الـدرداء عن  صحيح مسلمفرمبا صام ورمبا أفطر يف سفره عليه الصالة والسالم، ففي 

ويف } عبد اهللا بن رواحـة و �كنا يف سفر، يف يوم شديد احلر، وما فينا صائم إال رسول اهللا {
ال يدع صيام أيام البـيض يف   �كان رسول اهللا {: بسند صحيح، أنه قال ابن عباسعن  السنن

هذا تارة، وأمر أصحابه مـرة  يف سفره، فكان يفعل هذا تارةً و �ورمبا أفطر } حضر وال سفر
 صحيح مسلمكما يف } أولئك العصاة أولئك العصاة{: بالفطر، وملا أصر بعضهم على الصيام قال

 .  
ابـن  لصالة والسالم يف رمضان أنه كان يزداد جوده، كما ثبت يف حـديث  ومما حدث له عليه ا

و جنب مث يغتسل أنه كان يدركه الفجر وه: بفعله �كما سبق، ومن األحكام اليت بينها  عباس
 . عائشةويصوم كما ذكرت 

 السواك وأحكامه
 . تتعلق بالسواك: الوقفة الثامنة عشرة

 .اليت ورد النص عليها، وهي ستة مواضعوالسواك مشروع يف كل وقت، خاصة يف املواضع 
 

 مواضع السواك

 . عند الصالة: أوالً

  . عند الوضوء: ثانياً
  . عند دخول املنـزل: ثالثاً
  . عند االستيقاظ من النوم: رابعاً
  . عند قراءة القرآن: خامساً
 .عند تغري رائحة الفم: سادساً

 

 مشروعية السواك وأدلته
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لوال أن أشق على أمـيت  { الصحيحنييف  أيب هريرةحديث : وأدلة ذلك كثرية ثابتة يف السنة، منها
 . }عند كل وضوء{: ويف لفظ} ألمرم بالسواك عند كل صالة

: إذا دخـل بيتـه؟ قالـت    �بأي شيٍء كان يبدأ رسول اهللا {: وقد سئلت عائشةقول : ومنها
  . }بالسواك
  . }م من الليل كان يشوص فاه بالسواكملا قا �أن النيب {:  حذيفةقول : ومنها
  . إىل غري ذلك من األدلة} السواك مطهرة للفم مرضاة للرب{:  �قوله عليه : ومنها

فينبغي للمسلم أن يتعاهد السواك يف كل وقت، خاصةً يف هذه األوقات، قبل الزوال وبعده، فـإن  
لوضوء والصالة، وعند دخول القول الصحيح أن السواك مشروع للصائم قبل الزوال وبعده، عند ا

املنـزل، وعند قراءة القرآن، وما أشبه ذلك، هذا هو القول الراجح، ألن قوله عند كـل صـالة   
  . وعند كل وضوء؛ يشمل ما قبل الزوال وما بعده

فهـو  } استاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشـي {:  عليأما األحاديث الواردة يف املنع كحديث 
فهـو  } ما ال حيصى يستاك وهو صـائم  �رأيت النيب {: ضعيف، بل هو ضعيف جداً، ومثله

الزوال ضعيف أيضاً؛ لكن الصحيح أن السواك مشروع للصائم كما هو مشروع لغري الصائم، قبل 
 .وبعد الزوال

 وقت املسلم يف رمضان
 . وفت املسلم يف رمضان: الوقفة التاسعة عشر

ووقت املسلم عموماً مثني، ويف رمضان خاصةً أمثن وأعظم، ولذلك فإنين أنبه على بعض النقـاط  
 .املتعلقة بأوقاتنا يف رمضان

 

 سهر الليل

والبد أن جيعل اإلنسان له جزًء من الليل ينام فيه، ألن بعض الناس يسهرون الليل كله وهذا خطأ، 
نوم الليل ال يقابله شيء من نوم النهار، وساعة أو ساعتني ينامها اإلنسان يف الليل يعوضان البـدن  

 .خرياً كثرياً، هذه مالحظة

 استغالل الوقت يف قراءة القرآن

 . ة القرآنينبغي لكل إنسان أن يستغل وقته يف قراء: املالحظة الثانية
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فإن كان جالساً وقرأ من املصحف فهذا حسن، وإال قرأ من حفظه وهو ذاهب آيب، يف السـيارة  
أو مكان العمل، أو يف أي مكان يكون فيه، فينبغي أن يغتنم اإلنسان هذه الفرصة ويكثر من تالوة 

و كل عشرة كل أسبوع، أو كل ثالثة أيام، أ -إن أمكن-القرآن وترديده، وحيرص على أن خيتمه 
أن ال خيتم اإلنسان يف رمضـان إال مـرة    -وأنا أعترب أن هذا من التفريط-أيام، وأضعف اإلميان 

 .واحدة

 ضرورة جتنب جمالس اللغو

 . جتنب جمالس اللغو: املالحظة الثالثة

فبعض الشباب بعد التراويح، بل رمبا ال يصلون التراويح، خيرجون يف دورات أو يف سـهرات، أو  
عند بعضهم، ويتبادلون أطراف احلديث، ورمبا يكثر عندهم اهلرج واملرج، والقيل والقال، جيلسون 

وتبادل النكت والضحك، ويبالغون يف ذلك، وقد يقعون يف الغيبة والنميمة وقول الزور وما أشبه 
ذلك، وهذا ال يليق باملسلم عموماً خاصةً يف هذا الشهر الكرمي، وما بال اإلنسان حيصـل علـى   

 !من احلسنات مث يتفرغ بعد ذلك إلتالفها باملعاصي واملوبقات شيء

 رمضان ليس فرصة للعب

يعتربون رمضان فرصـةً للـهو واللعـب،     -بل كثري منهم-أن بعض الشباب : ومن املالحظات
فتجدهم بعد صالة الفريضة أو بعد صالة التراويح، يذهبون يف جمموعات ليلعبوا الكرة، وجيلسون 

ت السحور، ويعتربون أن رمضان إمنا يفرح به هلذا، وجتدهم مستعدين بـاألنوار  على ذلك إىل وق
 . الكاشفة وغري ذلك

وأنا ال أمنع من ذلك إذا كان بالقدر املعقول املعتدل، أما أن يكون ليل اإلنسان كله يف ذلك، فال 
نسان أفضـل  شك أن هذا من اإلمهال وتضييع الوقت يف أمور ال فائدة منها، وال شك أن نوم اإل

بكثري من ذلك، فضالً عن أولئك الشباب الذين يسهرون ملشاهدة التلفاز، وقد يكون فيه الغنـاء  
 .واملوسيقى، وقد يكون فيه املسلسالت اهلادمة للدين واألخالق، واليت ينبغي للشباب جتنبها

 

 نوم النهار

رهم يف النوم، فإذا كان يسهر يف الليـل  أن كثرياً من الشباب يقضون سحابة ا: من املالحظات
فبعد صالة الفجر يذهبون للتفحيط بالسيارات، وقد وجدم، فبدالً من أن جيلسوا مع املسلمني يف 

يف  �مساجدهم حىت ترتفع الشمس، مث يصلون ركعتني، فينالون األجر الثابت عن رسـول اهللا  
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ع الشمس وصلى ركعـتني كـان   من صلى الفجر مث جلس حىت تطل{: أحاديث عدة حيث يقول
يذهبون فيقضون ما بعد الفجـر إىل ارتفـاع الشـمس يف    } كأجر حجة وعمرة تامةً تامةً تامة

التفحيط والضحك واللعب، مث إذا ارتفعت الشمس ناموا، حىت يأيت وقـت العمـل أو وقـت    
 . الدراسة، فيذهبون مضطرين، مث يعودون ملواصلة النوم إىل وقت الغروب

كبرية ينبغي تالفيها، فإن اإلنسان إذا كان مضطراً إىل أن يقضي جزءاً من ـاره يف   وهذه مشكلة
الدوام، معىن ذلك أنه البد أن خيصص جزءاً طيباً من الليل للنوم، حىت يكـون ـاره معتـدالً،    
فيستطيع أن جيلس ويصلي الصلوات مع اجلماعة، ويبكر إىل املسجد، وجيلس بعـض الوقـت يف   

  . القرآن وما أشبه ذلك النهار ليقرأ
وبعض اإلخوة ينامون حىت يف الدوام، إن كان طالباً فهو ينام يف الفصل، وإن كان موظفاً فهو ينام 
يف وقت الدوام، وال شك أن الراتب الذي أعطي له ليس مقابل نومه على مكتبه؛ وإمنـا أعطـي   

نسان أن يقضي وقت دوامـه يف  مرتبه ليخدم املراجعني، ويقوم يف مصاحل املسلمني، فال جيوز لإل
 .النوم

 املرأة يف رمضان
 . املرأة يف رمضان: الوقفة العشرون

، وما يقال يف الرجل يقال  �املرأة كالرجل يف رمضان فهن شقائق الرجال، كما ورد عن النيب 
، إىل يف املرأة، وهي مطالبة كالرجل بقراءة القرآن والصيام والقيام، والنفقة يف سبيل اهللا والـدعاء 

 :غري ذلك من الطاعات والقربات، لكن أشري إىل بعض النقاط اخلاصة باملرأة
 

 احلائض والنفساء يف رمضان

فمن ذلك أن احلائض والنفساء ال تصلي وال تصم، ولكنها تقضي الصوم وال تقضـي  
 . رضي اهللا عنها عائشةالصالة، كما ثبت من حديث 

ومما خيفى على بعض النساء أن إحداهن قد تستخدم حبوب منع العادة، أو منع احلمل، 
يف كثري من احلاالت تكون ضارةً باملرأة، إال  -وإن كنت ال أنصح باستخدامها-وهذه 
بعض النساء تستخدمها رغبةً يف الصالة مع املسلمني والصيام معهم، أو ألا تريـد  أن 

أن تعتمر، أو ألن عادا ختتلف وتضطرب يف رمضان، فتأيت يومـاً وتـذهب يومـاً،    
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فتستخدم هذه احلبوب حىت تنتظم العادة وتسلم من احلرج، ورمبا تظن بعض النساء أا 
احلبوب فإا تقضي هذه األيام فيما بعد، مع أنه ال  إذا توقفت عنها العادة بسبب هذه

 .قضاء عليها، فمادامت قد طهرت مث صلت وصامت، فإنه ال قضاء عليها
 ضوابط خروج النساء إىل املساجد

وإن كانت صالا -وكثري من النساء يرتدن املساجد لصالة التراويح والقيام، وهذا أمر ال بأس به 
اءت إىل املسجد ألا تنشط، أو ألا ال تقرأ القرآن جيـداً، أو ألـا   لكن إذا ج -يف بيتها أفضل

تستعني باجلماعة على القيام فال بأس بذلك، ولكن جيب أن تأيت بالصفة الشرعية، فـال جيـوز أن   
خترج املرأة متعطرة متطيبة متزينة، وال أن ختضع بالقول أو ترفع صوا، أو تؤذي الناس بشيء من 

كما .  �ساء تتبخر يف بعض املساجد، وهذا من الطيب الذي ى عنه الرسول ذلك، وبعض الن
أن رفع النساء ألصوان يف املساجد أمر مذموم، وقد يتأذى به الرجال ويسمعونه يف كـثري مـن   

 . املساجد

وفرصة وجود املرأة يف املسجد فرصة نادرة، ينبغي أن يستثمرها األئمة واحملدثون يف الكالم عـن  
ات ختص املرأة، يف أحكام، وآداب، وتوجيه، وترغيب، وترهيب، فإن النساء قل ما تصل موضوع

إليهن املوعظة، وخروجهن يف رمضان أمر معروف مسـتقر، فينبغـي اسـتثماره باحلـديث يف     
 .موضوعات ختص املرأة وتتعلق ا، وأن يوجه احلديث إىل النساء على األقل يف بعض األيام

 نعدم الغفلة عن الصبيا

وينبغي عدم الغفلة عن الصبيان، فإن املرأة إذا ذهبت تصلي قد تغفل عن أطفاهلا، فقد تصيبهم آفة 
دنيوية من خطف ال قدر اهللا أو غري ذلك، وقد يضرونه، فرمبا يكون لعب األطفال بعضـهم مـع   
 بعض، وبينهم ناس كبار يف سن اخلامسة أو السادسة عشرة، ورمبا العشرين أحياناً، وهـذه قـد  
تكون فرصةً لبعض اخلبثاء، فريوجون املخدرات ويدربون هؤالء عليها، أو على التدخني، أو على 
بعض العادات السيئة، أو على اللواط أو غري ذلك، فمن اخلطأ أن تشتغل املرأة أو الرجل بنافلـة،  

 .ويغفلون عن فريضة وواجب يف رعاية أطفاهلم
 

 الغيبة واحلذر منها
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الغيبة، فإن الغيبة ذنـب  : خطاء اليت ينبغي أن حتذر املرأة منها عموماً ويف رمضان خصوصاًمن األ
وال {: من كبائر الذنوب، قال اهللا عـز وجـل  أن اإلمجاع قائم على أا  القرطيبعظيم، بل ذكر 

 ].١٢:احلجرات[}يغتب بعضكُم بعضاً

 العمرة يف رمضان
 .العمرة وفضلها: الوقفة احلادية والعشرون

 

 العمرة كفارة

 �رضي اهللا عنه، أن النيب  أيب هريرةوالعمرة كفارة، كما يف احلديث املتفق عليه عن 
 . }العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة{: قال

ب، حـىت العمـرة   فنص عليه الصالة والسالم على أن العمرة كفارة ملا قبلها من الذنو
  .األخرى اليت تليها، وهذا عام يف كل عمرة سواء أكانت يف رمضان أم يف غريه

  
 

 العمرة يف رمضان

رضـي اهللا   ابن عباسعن  مسلمو البخاريأما العمرة يف رمضان فلها شأن آخر، روى 
بعد حجة  �وهي امرأة من األنصار لقيها النيب - م سنانقال أل �عنهما، أن النيب 

أبـو  ! يا رسول اهللا: ، ما منعك أن حتجي معنا؟ قالت أم سنانيا { :فقال هلا -الوداع
-. حج على أحدمها واآلخر نسـتقي عليـه   -بعريان-له ناضحان  -زوجها- سنان

، بعدم وجود الراحلة اليت تقلها إىل بيـت اهللا   �فاعتذرت من عدم حجها مع النيب 
يف رمضان تعـدل  فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة :  �فقال هلا النيب  -احلرام
 . }أو قال حجةً معي. حجة

ويف هذا من الفضل ما فيه، فإن ظاهر النص يدل على أن من اعتمر يف رمضان يبتغي ما 
،  زدلفـة ، وبات معـه مب  عرفة، ووقف معه ب �عند اهللا، كأمنا حج مع رسول اهللا 
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، وطاف وسعى معه، وهذا فضل عظيم ال يقدر قدره إال اهللا جل  مىنوأفاض معه إىل 
 .وعال

 

 مالحظات يف موضوع العمرة يف رمضان

 : يالحظ على سلوك الناس يف موضوع العمرة يف رمضان مالحظ عديدة، منها

يأخذون ما يسمى باإلجازة االضطرارية للـذهاب   -خاصة من املوظفني-أن بعض الناس : األوىل
إمنا متنح للموظف  -ب أنظمة املوظفنييف حس-، وهذا ال جيوز، فإن اإلجازة االضطرارية  مكةإىل 

يف حالة اضطرار، مثل حالة وفاة لقريب، أو ما أشبه ذلك، أما أن يأخذها يف أمر ليس بضـرورة،  
  . مثل أن يأخذها ليعتمر فهذا ظاهره أنه حمرم

م، أن كثرياً من الناس يسافرون بنساء دون حمارم، فقد تسافر املرأة مع غري ذي حمر: املالحظة الثانية
أن كثرياً من األسر يسافرون خبادمات عنـدهم وهـن   : ومما عمت به البلوى يف هذا الزمن خاصة

إىل بيـت اهللا   -أيضاً-بدون حمرم، فاخلادمة جاءت من بلدها من أقصى الدنيا بدون حمرم، وتسافر 
  . احلرام، بدون حمرم وهذا ال جيوز

 ابن عباسساء مث ساق فيه حديث باب حج الن:  صحيحهرمحه اهللا تعاىل يف  البخاريولذلك قال 
ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم، وال يدخل عليهـا أحـد إال   {: قال �رضي اهللا عنه، أن النيب 

  . }ومعها ذو حمرم
  . فكل شيء يسمى سفر ال جيوز للمرأة أن تركبه إال مع ذي حمرم، هذا يف احلاالت العادية

إن امرأيت انطلقت حاجةً، وإين اكتتبت يف غزوة ! يا رسول اهللا:  �وقال رجل عند رسول اهللا 
انطلق فحج {:  �فقال له النيب  -أي سفَّر زوجته للحج بدون حمرم وذهب للجهاد-كذا وكذا 
  . اترك اجلهاد، واذهب لتصحب امرأتك يف حجها} أتكمع امر
: أنه قـال  -أيضاً- مسلم، وهو يف  أيب سعيد اخلدريحديث  -أيضاً-رمحه اهللا  البخاريمث ساق 
  : أربع كلمات فأعجبنين وآنقنين �من رسول اهللا مسعت 
  . }ال تسافر املرأة مسرية يومني إال مع ذي حمرم{: األوىل
  . }ال صوم يف يومني يوم الفطر ويوم األضحى{: والثانية
ال صالة بعد صالتني بعد الصبح حىت تطلع الشمس، وبعـد العصـر حـىت تغـرب     {: والثالثة
  . }الشمس
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املسجد احلرام، ومسـجدي هـذا، واملسـجد    : لرحال إال إىل ثالثة مساجدال تشد ا{: والرابعة
  . }األقصى

فر املرأة مسرية يومني إال مع ال تسا{:  �رضي اهللا عنه قول النيب  أيب سعيدوالشاهد يف حديث 
  . وجاء التقييد بيومني} ذي حمرم

لإلنسان فيـه   فكل ما مسي سفراً، ورخص} ال تسافر املرأة{ : جاء مطلقاً ابن عباسويف حديث 
. برخصة السفر من القصر والفطر وغريمها، فإنه ال جيوز للمرأة أن تركبـه إال ومعهـا ذو حمـرم   
ولذلك فإن من اخلطأ أن يسافر اإلنسان بأجنبية عنه، سواء أكانت بنت عم له أم من اجلـريان أم  

  . كانت خادمةً عنده يف بيته
فـبعض  . إمهاهلم ألهلـيهم : لناس يف موضوع العمرةمن األخطاء اليت يقع فيها ا: املالحظة الثالثة

الناس يسافرون ويتركون أوالدهم؛ فقد يسافر األب واألم، واألوالد حبكـم أـم يدرسـون يف    
املدرسة ال يذهبون، فيبقون نصف رمضان أو أكثر من ذلك يف بلدهم، بدون رقابة عليهم، وقـد  

ن حتدث منهم احلوادث، وهذا مـن اخلطـأ   يكونون من صغار السن، أو املراهقني، وممن يخشى أ
فتذهب وتبتغي ما عند اهللا، وتضيع مـن والك  } كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يعول{: يقول النيب

اهللا أمرهم من الصبية ذكوراً وإناثاً، أو من الشباب املراهقني الذين ال تؤمن غوائلهم وأخطـاؤهم،  
  . وء إىل ما ال حتمد عقباهوقد يستفزهم الشيطان، وقد يستجرهم قرناء الس

، مث يعتكـف األب يف   مكـة وحيدث اخلطأ بصورة أخرى، وهي أن الكثري يسافرون بأهليهم إىل 
ته يف احلرم، ما بني قيام وصالة ونوم، ويترك احلبل على الغارب ألوالده احلرم، أو يقضي غالب وق

وبناته، ولذلك رأينا ورأى غرينا يف البيت العتيق، ويف املسجد احلرام، ويف أطهر بقعة على وجـه  
  . األرض، من مظاهر التربج والتفسخ وتضييع البنات الشيء الذي يندى له اجلبني وهي أمور حمزنة

 قد نبهت على هذا يف أكثر من مناسبة؛ لكنين أرى ضرورة التركيز على هذا األمـر،  والواقع أنين
ألنه قد عمت به البلوى يف كثري من األسر املعروفة، اليت فيها دين وحياء ومراقبة، ومـع ذلـك   

  . جتدهم يسافرون ببنام مث يتركون هناك بال مراقبة
أن يراقبوهم جيداً ويتابعوهم، فـإذا   -هم وبنامإذا ذهبوا بأوالد-والذي جيب على األب واألم 

كانون عاجزين عن ذلك فال معىن لذهام م إىل احلرم، حيث يكون هنـاك جمـاالت كـثرية    
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الختالط الرجال بالنساء، وخروج املرأة بكافة احلجج، فتخرج حبجة الذهاب للحـرم، وختـرج   
  . اسبات عديدةللسوق أو لتأيت بالطعام، أو إىل الشقة، وخترج إىل من

فإذا كان األب رجالً يستطيع أن حيافظ على أوالده وبناته فحبذا، وال شك أن يف الذهاب م إىل 
هناك فائدة وتربية وخري، فهو بلد طيب مبارك ووقت طيب مبارك، تضاعف فيه احلسنات، فهذا 

م، فليبق حيث أمر حممود، لكن إن كان عاجزاً عن رعايتهم وحياطتهم ومراقبتهم وضبط تصرفا
  . هو يف بلده وال داعي ألن يتسبب لنفسه ولغريه بالضرر العظيم

أن كثرياً من الناس خاصة األئمة، : من املالحظات اليت تلحظ يف موضوع العمرة: املالحظة الرابعة
ومن يكونون مرابطني على الثغور يف األمر والنهي والتوجيه واإلصـالح واإلمامـة واحلـديث؛    

  . م ويذهبون إىل هناك، حيث يعتمرون ويقيمون يف العشر األواخريتركون أعماهل
وال شك أن من كان مرتبطاً بإمامة أو حديث أو وعظ، أو وظيفة حيتاج إليها املسـلمون؛ فـإن   

أن يبقى حيث هو ويف ذلك من اخلري ما فيه، فـإن احتـاج    -بل األوجب عليه-األوىل يف حقه 
طائرة يوماً أو يومني، مث يعتمر ويدعو مث يعود إىل حمله الذي هو ذهب إىل العمرة على السيارة أو ال

  . فيه
فإنه من غري املناسب أن ختلو املساجد أو املرافق من الوعاظ واملرشدين واحملدثني واألئمة، وهـذا  
حيدث يف أفضل األوقات وهى أوقات العشر، فإذا أحب اإلنسان أن يعتمـر ويـدرك الفضـيلة؛    

 .وماً أو يومني فيعتمر ويعود إىل عملة، الذي كان فيهفبإمكانه أن يذهب ي

 وقفة مع االعتكاف
 . الوقفة الثانية والعشرون حول االعتكاف

واالعتكاف هو لزوم مسجد بنية خمصوصة لطاعة اهللا تعاىل، وهو مشروع مستحب مسنون باتفاق 
 .أهل العلم

 

 حكم االعتكاف وإمهال الناس له

. ال أعلم أحداً من العلماء إال قال إنه مسنون:  أبو داودفيما رواه عنه  أمحدقال اإلمام 
 . يعين االعتكاف
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ف وما ورد فيـه، وكيـف أن   تأملت أمر االعتكا: أنه قال مالكوقد نقل عن اإلمام 
مل يكن يتركه، فرأيت أم إمنا تركوه ملشقة ذلـك   �املسلمني تركوه، مع أن النيب 

أنه اعتكف إال  السلفومل أعلم عن أحداً من :  مالكقال  -أي أن فيه مشقة-عليهم 
  .  أيب بكر بن عبد الرمحنعن 

أم كانوا يعتكفـون،   السلفمتعقب؛ فإنه نقل عن مجاعات من  مالكوما قاله اإلمام 
  . ومن ذلك أمهات املؤمنني كما سوف يأيت

عجباً للمسلمني تركوا االعتكاف، مع أن النيب صلى اهللا : رمحه اهللا الزهريولذلك قال 
 .حىت قبضه اهللا عز وجل املدينةعليه وسلم ما تركه منذ قدم 

 سر االعتكاف

واالعتكاف فيه سر عظيم من أسرار العبادة، وذلك ألن املدار يف حياة اإلنسان وأعمالـه علـى   
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صـلح  {: يف احلديث املتفق عليه �القلب، كما قال النيب 

 . }سد كلهاجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجل

وأكثر ما يفسد القلب هي الشواغل وامللهيات اليت تلهيه عن اإلقبـال علـى اهللا عـز وجـل؛     
كاالشتغال بالطعام والشراب والشهوات، وفضول الكالم وفضول النوم وفضول الصحبة، وغـري  
 ذلك من األمور الضارة اليت تصرف القلب عن اإلقبال على اهللا عز وجل، وتفرقه وتشتته حـىت ال 

 .يكاد يلتم وجيتمع على عبادة أو طاعة

 سر الربط بني الصيام واالعتكاف

وشرع اهللا تعاىل الصيام حىت يتخلص القلب ويتخفف من فضول الطعـام والشـراب   
والشهوة؛ ألن اإلنسان يف ار رمضان ميتنع عن األكل والشرب واجلماع من الفجر إىل 

 األديان األخرى واملذاهب األرضية غروب الشمس، وهذا امتناع معتدل ليس فيه ما يف
الباطلة من الغلو، كما يفعل بعضهم فيصومون شهراً كامالً، وبعضهم جيورون علـى  
اجلسد فيمنعونه األكل والشراب والنوم والطعام على مدى أيام ورمبا شهور، وبعضهم 
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 قد يدفنونه يف األرض فيجورون على أجسادهم، فليس هذا يف اإلسالم بل فيه حميـة 
 . معتدلة، هذا بالنسبة للصيام

مث شرع اهللا تعاىل االعتكاف؛ حىت يتخلص اجلسد والقلب من فضول صحبة الناس اليت 
ال خري فيها، واليت قد تزيد فتصبح مثل ما إذا أصيب اإلنسان بالتخمة من كثرة الطعام 

  : والشراب، ولذلك قال الشاعر
 الصحاب منفال تستكثرن              عدوك يف صديقك مستفاد

 الشراب يكون من الطعام أو                  فإن الداء أكثر ما تراه

فكما أن اإلنسان إذا أكثر من الطعام والشراب أصيب بالتخمة، كذلك إذا أكثر مـن  
الصحبة واالسة واالختالط بالناس أصيب بالتخمة من جراء ذلك، فمـرض القلـب   

  . ثرة الصحبة واالختالط بالناسواعتل، فكان االعتكاف حمية للقلب من ك
من كثرة الكالم، ألن اإلنسان غالباً ما يعتكف مبفرده، فيقبل على  -أيضاً-مث فيه حمية 

  . اهللا تعاىل بالصيام والقيام وقراءة القرآن وما أشبه ذلك
وكذلك فيه حمية من كثرة النوم، فإن اإلنسان إمنا اعتكف ليعبد اهللا تعاىل، ومل يعتكف 

نام يف املسجد، فيكون يف ذلك من اإلقبال واجتماع القلب على اهللا تعاىل ما ليس حىت ي
  . يف غريه

: رمحـه اهللا  ابن القيمحىت قال  اجلمع بني الصيام واالعتكاف، السلفولذلك استحب 
  . على أنه ال اعتكاف إال بصوم السلفإن مجهور 

فرأوا أن ]] ومال اعتكاف إال بص: [[رضي اهللا عنها أا قالت عائشةبل صح هذا عن 
االعتكاف ال يصح إال بالصيام، وهذا مذهب مجاعة من األئمة؛ وذلك حـىت جيمـع   

  . لإلنسان بني الصيام وبني االعتكاف فيحصل فضائل هذا وفضائل ذاك
  . أنه اعتكف إال وهو صائم �إنه مل ينقل عن رسول اهللا :  ابن القيموقال اإلمام 
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فقد نقل أن النيب صلى اهللا عليـه  . وهذا الذي قاله رمحه اهللا فيه بعض النظر كما سيأيت
وسلم اعتكف يف شوال، ومل يثبت أنه كان صائماً يف هذه األيام اليت اعتكفها، وال أنه 

  . صائم، فاألمر على ذلك غري ظاهرغري 
  . يستحب لإلنسان أال يعتكف إال بصيام: ولكن األصح أن يقال

هذه إشارة إىل بعض حكمة مشروعية االعتكاف ومجع الصيام معه، كما هو مـذهب  
رضـى اهللا   عائشـة و ابن عباسو عمر، وثبت عن  ابن القيمكما نقله  السلفمجاهري 

اختلف النقل يف ذلك عن اإلمام ، و أبو حنيفةواإلمام  األوزاعيو مالكعنهم، وبه قال 
 . الشافعيو أمحد

 يف معتكفه �إطاللة على النيب 

اعتكف؛ ولذلك جيدر بنا أن نطل إطاللة سريعة على النيب صلى اهللا عليه  �النيب : إذاً
اعتكف العشر األول من رمضان يلـتمس   �وسلم وهو يف معتكفه، فهذا رسول اهللا 

مضان، فلما خرج الناس من معتكفهم قام ليلة القدر، مث اعتكف العشر األوسط من ر
إين أريت ليلة القدر يف العشر األواخر، {: النيب صلى اهللا عليه وسلم فخطب م، وقال

وإين أريت صبيحتها كأين أسجد على ماء وطني، فمن كان معتكفاً معي فلريجـع إىل  
 . }معتكفه

اعتكفـوا  : أي-، فرجع الناس إىل معتكفهم  أيب سعيد اخلدريواحلديث الصحيح عن 
  . -عشرة أيام أخرى، وهي العشر األواخر من رمضان

وما نرى يف السماء من قزعة حىت كان تلك الليلة، فجاءت سـحابة  :  أبو سعيدقال 
ورأيـت  : فأمطرت، وكان سقف املسجد من جريد النخل، فسال سقف املسجد، قال

 -جبهته وأنفه سجد على ماء وطني، والتفت إلينا وإن أثر الطني على  �رسول اهللا 
بذلك ، وتبني أن تلك الليلة كانت ليلـة    �فتحققت نبوءته  -عليه الصالة والسالم

القدر، وكانت ليلة إحدى وعشرين، فاعتكف صلى اهللا عليه وسلم العشر األواخر من 
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عن  الصحيحنيرمضان، مث حافظ بعد ذلك على االعتكاف يف العشر األواخر، كما يف 
يعتكف العشر األواخر من رمضان  �كان رسول اهللا {: رضى اهللا عنها قالت عائشة

  . }حىت توفاه اهللا عز وجل، مث اعتكف أزواجه من بعده
اعتكـف العشـر   : عشرين يوماً، أي -أيضاً-اعتكف  �ويف العام الذي قبض فيه 

  : األوسط مع العشر األواخر، وذلك ألسباب
 -كما سـبق -السنة مرتني  أن جربيل عارضه القرآن يف تلك: -واهللا تعاىل أعلم-منها 

عشرين يوماً حىت يتمكن من معارضة جربيل بالقرآن كله  �فناسب أن يعتكف النيب 
  . مرتني
أن يف ذلك مضاعفة العمل الصاحل؛ حينما أحس عليه الصالة والسالم بقـرب  : ومنها

*  الْفَتحإِذَا جاَء نصر اللَّه و{:  �أجله ودنو وفاته؛ وهلذا قال اهللا عز وجل لرسوله 
فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَـانَ  *  ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجاً

فاهللا سبحانه وتعاىل أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يكثر مـن  ] ٣-١:النصر[}تواباً
  . التسبيح واالستغفار يف آخر عمره

سبحانك اللـهم   {: ، يكثر من أن يقول يف ركوعه، وسجوده �يفعل  وهكذا كان
يتأول القرآن عليه الصالة والسالم، فاعتكف عشرين يوماً يف } وحبمدك، اللهم اغفر يل

  . السنة اليت قبض فيها صلى اهللا عليه وسلم، ملناسبة قرب وفاته ليضاعف العمل الصاحل
كون ذلك شكراً هللا عز وجل على ما أنعم أن ي: وقد يكون من أسرار مضاعفة اعتكافه

به عليه من هذه األعمال الصاحلة؛ من اجلهاد والتعليم، والصـيام والقيـام وإنــزال    
  . القرآن، وغري ذلك من األعمال اليت امنت اهللا تبارك وتعاىل ا عليه

وكان عليه الصالة والسالم يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من األيام اليت يريد أن 
دخل املعتكف قبـل غـروب    -مثالً-عتكفها، فإذا أراد أن يعتكف العشر األواسط ي
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الشمس من ليلة احلادي عشر، وإذا أراد أن يعتكف العشر األواخر دخل قبل غـروب  
  . الشمس من ليلة احلادي والعشرين

وذلك ألن العشر األواخر تبدأ من غروب مشس يوم عشرين، أما مـا ثبـت عنـه يف    
فإمنا املقصود أنه دخـل املكـان   } صلى الفجر مث دخل معتكفه  � أنه {: الصحيح

اخلاص يف املسجد حيث كان يعتكف يف غرفة، كما ورد أنه اعتكف يف مكان خاص، 
فكان يدخل هذا املكان اخلاص، وإال فقد  -يف قبة تركية كما جاء يف بعض الروايات-

  . كان يف املسجد منذ غروب الشمس
رضي  عائشةعن  الصحيحنيوهو يف املعتكف ما جاء يف  � ومن طريف ما وقع للنيب

كان خيرج رأسه إليها وهي يف املسجد، وهو يف الغرفة فترجله،  �أن النيب  {اهللا عنها 
  . وهي كانت حائضاً}  �وتسرحه، وتغسله، وهو معتكف 

على باب غرفتها، مث خيرج رأسه إليها فترجلـه،   مسند أمحديتكئ كما يف  �فكان 
وهذا دليل على أن إخراج املعتكف بعض جسده ال يضر، وليس كإخراج الكل، فلـو  
ال  أن إنساناً حلف أنه ال خيرج من هذا املسجد فأخرج يده، أو رأسه، أو رجله فإنـه 

  . يعد خارجاً
ومثله املعتكف، لو أخرج يده أو رجله أو رأسه، فإن هذا ال يضر، وكذلك احلائض لو 
أدخلت يدها أو رجلها أو رأسها يف املسجد مل يكن ذلك ممنوعاً وال حرج عليهـا يف  

  . ذلك؛ ألن هذا ال يعد دخوالً وال خروجاً
ن يتنظف، ويتطيب، ويغسـل  ومن فوائد هذا احلديث أن املعتكف ال حرج عليه من أ

  . فإن هذا ال ينايف االعتكاف �رأسه، ويسرحه، وينظفه، وهكذا فعل 
صحيح أنه خرج يوماً ليعتكف كما يف {وهو يف معتكفه،  �ومن طريف ما وقع له 

 -أخبية منصوبة-اخليام منصوبةً يف املسجد  �فلما أن أراد أن يعتكف رأى  البخاري
وتـرك   �، فتعجـب   زينـب ، وهذا خباء  عائشة، وهذا خباء  حفصةهذا خباء 
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-هل تظنون أن ذلك من أجل الرب، : أي! آلرب أردن ذا؟: االعتكاف، وقال ألصحابه
  . } �إمنا فعلنه من أجل الغرية وحرصاً على القرب من رسول اهللا  -ال

فأذن هلا، مث فعلـت   حفصةفأذن هلا، مث استأذنت  -أوالً-استأذنت  عائشةوذلك ألن 
ورأى هذه األخبية منصوبة، وفيها ما فيها من تضييق  �فلما خرج رسول اهللا  زينب

وأمر ذه األخبية فقوضت مث ترك  �املسجد، وفيها ما فيها من املنافسة، كره ذلك 
، فلم يعتكف تلك السنة، فلما كان يف شوال اعتكف عشـرة أيـام،    �االعتكاف 

تبدأ من الثـاين مـن   : واألظهر واهللا أعلم أنه اعتكف عشرة أيام من بعد يوم العيد أي
هذا هو األقرب، وحيتمل أنه اعتكف من يوم العيد، وإذا صح أنه اعتكف مـن  . شوال

 يشترط معه الصيام؛ ألن يوم العيد ال يصام؛ يوم العيد فهذا دليل على أن االعتكاف ال
  . لكن ال يلزم أن يكون يوم العيد من ضمن أيام االعتكاف

أا  { صفيةوهو يف معتكفه ما رواه الشيخان عن  �ومن طرائف ما وقع لرسول اهللا 
وهو يف معتكفه ليلةً فجلست تتحدث معه ساعةً، مث قامت تنقلب إىل  �جاءت للنيب 

حىت إذا  -رمبا يؤنسها، أو يزيل وحشتها يف الطريق: أي-ليقلبها  �بيتها، فقام معها 
، فمر رجالن من األنصار، فلما رأيـا   أم سلمةوكان عند باب املسجد أي عند باب 

  . أسرعا �رسول اهللا 
  .  صفيةعلى رسلكما أو على هنتكما، أرفقا إا  �فقال هلما النيب 

أو فيـك  : يا رسول اهللا، وكرب ذلك عليهما، ويف رواية أما قاال! سبحان اهللا: فقاال
إن الشيطان جيري :  �نظن يا رسول اهللا، أو فيك يشك يا رسول اهللا، فقال الرسول 

يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم يعين يف عروق اإلنسان إىل القلب -الدم،  من ابن آدم جمرى
  . شراً:  مسلمقال } إين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئاً -كالدم
على صدق إميان هذين الصحابيني األنصاريني، وخشيته أن يزيغا  �ة حرصه فمن شد

بأن يلقي الشيطان يف قلوما شراً، فيشكا فيكون ذلك كفراً، أو يشتغال بدفع هـذه  
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أنه ال حاجة لذلك أصالً، وأنه ال مانع من كشف املوضوع، فقال  �الوسوسة رأى 
  .  �، وهي زوج النيب  صفية بنت حييإا : هلما

ويف هذا احلديث من الدروس الشيء الكثري؛ لكن ال أود أن أقف عندها؛ ألا دروس 
 .خارج موضوع االعتكاف، وخارج موضوع الصيام

 

 مكان االعتكاف

ومما يتعلق مبوضوع االعتكاف أن بعض الباحثني ذهبوا إىل أنه ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة؛ 
 .  �املسجد احلرام واملسجد األقصى، ومسجد النيب 

والصواب أن االعتكاف جائز يف كل مسجد يصلى فيه، ويستحب أن يكون يف املسجد اجلـامع؛  
  . ج إىل اجلمعةحىت ال حيتاج إىل اخلرو

: فإن اعتكف يف مسجد غري جامع فإنه خيرج ليصلي اجلمعة مث يعود؛ وذلك لقول اهللا عز وجـل 
}اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوهراشبال تفدل ذلك على أن االعتكـاف يف  ] ١٨٧:البقرة[}و

  . ان جامعاً فهو أفضلكل مسجد جائز، إذا كان مسجداً تصلى فيه الفروض اخلمسة، فإن ك
فعلى القول بصحته فإنه مؤول على أن أكمل ما } ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة{أما حديث 

  . يكون االعتكاف وأفضل وأوىف ما يكون يف هذه املساجد، هذا ما قاله أهل العلم
مـن  وهو أن معىن احلديث، أن  -وهو يف ظين حسن-وقد انقدح يف ذهين تأويل آخر للحديث 

نذر أن يعتكف يف مسجد يسافر إليه فإنه ال يسافر، إال أن يكون نذر االعتكـاف يف املسـاجد   
وجب عليه الوفاء باعتكافـه،   -مثالً-الثالثة، فإن اإلنسان إذا نذر أن يعتكف يف املسجد احلرام 

  . فيعتكف يف املسجد احلرام
،  �أن يعتكف يف مسجد النيب  فإنه جيوز له �ولكن لو نذر مثالً أن يعتكف يف مسجد النيب 

وجيوز له أن يعتكف يف املسجد احلرام؛ ألنه أفضل ومن باب األوىل، ولو نـذر أن يعتكـف يف   
جاز له أن يسافر إىل  -فك اهللا أسره وطهره من رجس اليهود الغادرين اخلائنني-املسجد األقصى 

، ليعتكف  مكة، وإىل مسجد  املدينةاملسجد األقصى ليعتكف فيه، وجاز له أن يسافر إىل مسجد 
  . فيهما، ألما أفضل من املسجد األقصى
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أنه نذر أن يعتكف يف مسجد جواثا، وهو أول مسجد صليت فيه اجلمعـة   -مثالً-لكن لو فرض 
واملسجد معروف اآلن، فهل جيوز أن يسـافر إىل مسـجد    األحساءب البحرينوهو ب املدينةخارج 

  جواثا ليعتكف فيه؟ 
ال جيوز أن يسافر ويشد الرحل إليه، لكن جيوز له أن يعوض عن ذلك بأن يعتكف يف مسجد من 

  . مساجد بلده، أو يسافر إىل أحد املساجد الثالثة
ال اعتكـاف ينـذر   : أي} ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة{: الصالة والسالم فيكون قوله عليه

ويسافر إليه؛ ولذلك فإن األئمة جممعون خاصةً األئمة األربعة، على أنه يعتكف يف أي مسجد من 
  . املساجد اجلوامع، وال يلزم االعتكاف يف هذه املساجد الثالثة

لثالثة أحد من األئمة املعروفني املتبوعني، ال األربعـة، وال  ومل يقل أنه ال اعتكاف إال يف املساجد ا
  .  السلف رضي اهللا عنه، وواحد أو اثنني من حذيفةالعشرة ، وال غريهم، إمنا نقل هذا عن 

يف موضوع االعتكاف، أن بعض الناس يعتربون االعتكاف فرصةً للخلوة ببعض : ومن املالحظات
وكون جمموعة يعتكفون يف مسجد، هذا ال حـرج   أصاحبهم وأحبام، وتبادل أطراف احلديث،

اعتكف، واعتكف معه أزواجه، حىت إن إحدى أمهات املؤمنني اعتكفت مع  �فيه؛ بل إن النيب 
  . وكانت مستحاضة؛ حىت كانت ترى الدم وهي يف املسجد �رسول اهللا 

احلرج أن يكون  فال حرج أن يعتكف اإلنسان مع صاحبه، أو قريبه أو حبيبه أو صديقه؛ لكن: إذاً
  . االعتكاف فرصةً لألحاديث، والسمر، والسهر، والقيل والقال وما أشبه ذلك

كاف وما يفعله بعض الناس، وما يتوسعون فيه من بعدما تكلم عن االعت ابن القيموهلذا قال اإلمام 
خمتلـف متامـاً عـن    : أي-لون آخر،  �فهذا لون، واعتكاف رسول اهللا : الكالم وغريه قال
  . -اعتكاف هؤالء
أن بعض الناس يعتكفون ويتركون أعماهلم وواجبام، وبعضهم قد يترك عملـه  : ومن املالحظات

  . ليعتكف الوظيفي الذي كلف به وألزم به، ويذهب
وليس من العدل أن يترك اإلنسان واجباً ليفعل السنة، ولذلك يقال ملن اعتكـف وتـرك عملـه    

 .الوظيفي، إنه جيب عليه أن يقطع االعتكاف، ويعود إىل عمله الذي ترك

 العشر األواخر من رمضان
 . مع العشر األواخر: الوقفة الثالثة والعشرون
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 .-إن شاء اهللا-درس األخري ضمن هذه الدروس يف هذا الشهر وبادرنا ذه الوقفة ألن هذا هو ال
 

 يف العشر األواخر �اجتهاد النيب 

جيتهد يف العشر ماال جيتهد يف غريه من العبادة، ومن ذلك أنه كان يعتكـف   �كان 
وكان عليه الصالة والسالم يتحرى فيها ليلة القدر، ولذلك جاء يف  -كما سبق-فيها 

كان إذا دخل العشر شد { �رضي اهللا عنها، أن النيب  عائشةمن حديث  الصحيحني
 . }املئزر كان إذا دخل العشر جد وشد{:  مسلموزاد } املئزر، وأحيا ليله، وأيقظ أهله

كناية عن اعتزال النساء، : هو كناية عن التشمري للعبادة، وقيل: قيل" شد املئزر: "فقوهلا
شد املئزر، كنايةً عن أنه ال جيامع النسـاء يف العشـر   : وهذا هو األقرب أن معىن قوهلا

  .  �األواخر من رمضان، بل يعتزل أزواجه 
  : وهذه كناية معروفة عند العرب قال الشاعر
 بأطهار عن النساء ولو باتت       قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم

فمعىن شد املئزر أنه ال حيل إزاره جلماع نسائه، وذلك ألنه كان يعتكف يف العشر كما 
  . هو معروف

وهـذا أيضـاً   } شد املئزر وأحيا ليله{:  عائشةوكان جيتهد يف العبادة، ولذلك قالت 
  .  �كناية عن طول القيام والعبادة بالليل، وأنه كان يقوم الليل كله 

فإما أن يكون املعىن أنه كان يقوم الليل كله من أوله إىل آخره، وإما أن يكون املعىن أنه 
  . ليليقوم معظم ال

صـام شـهراً    �ما علمت رسول اهللا {: ولذلك جاء يف حديثها اآلخر يف الصحيح
على } وأحيا ليله{: فيحمل قوهلا} كامالً غري رمضان، وال قام ليلةً كاملة حىت الصباح

أنه يقوم أغلب الليل، ومن املعروف أنه يتخلل ذلك العشاء، والسحور، ويتخلل ذلـك  
لها صلى اهللا عليه وسلم، فيكون قوهلا أحيا ليله، أي أغلب أشياء مما اعتيد أنه كان يفع

 .ليله
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 �نصيحته ألهل بيته 

كـان   �يوقظ أزواجه عليه الصالة والسالم للقيام، ومن املعلوم أن النيب : أي} وأيقظ أهله{ 
 . يوقظ أهله يف سائر السنة؛ لكن كان يوقظهم لقيام بعض الليل

مـن يـوقظ   {: استيقظ ليلةً، فصلى مث قـال  �، أن النيب  صحيح البخاريوهلذا جاء كما يف 
  . }صواحب احلجرات، يا رب كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامة

لكن يف العشر األواخر كان } إذا أراد أن يوتر عليه الصالة والسالم عائشةيوقظ كان {وكذلك 
 .يوقظهم أكثر وأطول مما كان يوقظهم يف بقية الشهور والليايل

 وقفة مع ليلة القدر
 !ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر: الوقفة الرابعة والعشرون

 

 ليلة مباركة

حـم  {: فهي الليلة املباركة املذكورة يف كتاب اهللا عز وجل، يقول اهللا تبارك وتعـاىل 
فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ *  إِنا كُنا منذرِين إِنا أَنـزلْناه في لَيلَة مباركَة*  والْكتابِ الْمبِنيِ

رحمةً مـن ربـك إِنـه هـو السـميع      *  أَمراً من عندنا إِنا كُنا مرسلني*  حكيمٍ
يمل٦-٢:الدخان[}الْع .[ 

وفيها ] ٣:الدخان[}يلَة مباركَةإِنا أَنـزلْناه في لَ{: فسماها اهللا عز وجل الليلة املباركة
،  قتادة، و ابن عباس، منهم  السلفأنـزل القرآن، وقد صح هذا املعىن عن مجاعة من 

ومفسريهم، قالوا إن  السلف، وغريهم من علماء  جماهد، و عكرمة، و سعيد بن جبريو
 .الليلة املباركة هي ليلة القدر

 )فيها يفرق كل أمر حكيم ( 

أي أنه تقدر يف ليلة القدر مقادير ] ٤:الدخان[}فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{: قال اهللا
لكون، اخلالئق على مدى العام، فيكتب فيها األحياء واألمـوات، والنـاجون واهلـا   

والسعداء واألشقياء، واحلاج والداج، والعزيز والذليل، ويكتب فيها اجلدب والقحـط  
أنه  -واهللا تبارك وتعاىل أعلم-وكل ما أراده اهللا تبارك وتعاىل يف تلك السنة، والظاهر 
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إن : [[رضي اهللا عنه ابن عباسينقل ذلك يف ليلة القدر من اللوح احملفوظ، ولذلك قال 
أنه كتـب يف ليلـة   : أي]] الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي األموات

 . القدر من األموات

عىن أنه يبني يف هذه الليلة إن امل: ففيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب ويفصل، وقيل
 .للمالئكة

 مسيت بليلة القدر

وما أَدراك *  إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ{: وقال اهللا عز وجل عنها يف السورة اخلاصة ا
والروح فيها بِـإِذْن   تنزلُ الْمالئكَةُ*  لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ*  ما لَيلَةُ الْقَدرِ

 ]. ٥-١:القدر[}سالم هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ*  ربهِم من كُلِّ أَمرٍ

فسماها اهللا تبارك وتعاىل ليلة القدر، وذلك لعظيم قدرها، وجاللة مكانتها عند اهللا عز 
  . وجل، وكثرة مغفرة الذنوب، وستر العيوب يف هذه الليلة املباركة

  . يل مسيت ليلة القدر ألنه يقدر فيها وتكتب فيها املقاديروق
مـن  إمنا مسيت ليلة القدر، ألن األرض تضيق بكثرة املالئكة، :  اخلليل بن أمحدوقال 

  . ضيق: أي] ١٦:الفجر[}وأَما إِذَا ما ابتاله فَقَدر علَيه{: القدر وهو التضييق قال اهللا
مث ] ٢:القـدر [}وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ{: وقال اهللا عز وجل تنويهاً بشأا وعظمتها
لُ الْمالئكَةُ والـروح  تنز{ثالثة ومثانني سنة : أخرب عنها بأا خري من ألف شهر، أي

 ].٥-٤:القدر[}سالم هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ*  فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ

 حتديد ليلة القدر

 . أا ليلة املغفرة: ويف ليلة القدر وقفات وعرب، منها

ة القـدر  من قام ليل{: قال �رضي اهللا عنه، أن النيب  أيب هريرةعن  الصحيحنيففي 
  . }إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
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: �ويستحب حتريها يف رمضان ويف العشر األواخر منه خاصة، كما قال رسول اهللا 
  . متفق عليه} التمسوها يف العشر األواخر{

وبالذات يف أوتار العشر األواخـر،   أيب سعيدو عبد اهللا بن عمروثبت هذا من حديث 
ثالث وعشرين، ومخس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وهي ليلة إحدى وعشرين، و

التمسوها يف العشر األواخر يف {: قال �وعشرين، كما ثبت يف املتفق عليه، أن النيب 
  . }الوتر منها

يف تاسعة تبقى، {: قال -وهو يف الصحيح أيضاً-رضي اهللا عنه  ابن عباسويف حديث 
فبني عليه الصالة والسالم أا أرجى ما تكـون يف  } يف سابعة تبقى، يف خامسة تبقى

  . األوتار من العشر األواخر
 �رضي اهللا عنه، أن الـنيب   عبادة بن الصامتمن حديث  البخاريوكذلك جاء يف 
إين خرجت ألخربكم ليلة القدر فتالحـا  {: أصحابه بليلة القدر فقال هلمخرج ليخرب 

ختاصم رجالن، وهذا يدل على شؤم اخلصومة يف غري حـق،  : أي-} رجالن فأنسيتها
خاصة اخلصومة يف الدين، وعظيم ضررها، وأا السبب يف غياب احلق وخفائه علـى  

اً، مث أمر أن يلتمسوها يف ليلة وعسى أن يكون خري: فقال عليه الصالة والسالم -سالنا
  . }تسع وعشرين، وسبع وعشرين، ومخس وعشرين

 �أن النيب  مرابن عوأرجى ما تكون أيضاً يف السبع البواقي، ولذلك جاء يف حديث 
 �أُروا ليلة القدر يف السبع األواخر، فقال النيب  �، أو أن مجاعةً من أصحاب النيب 

أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر، فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع {: 
  . }األواخر

د أي اتفقت، فكأم ق} أرى رؤياكم قد تواطأت {: ومعىن قوله عليه الصالة والسالم
إا يف السبع األواخر، أو رأوا يف املنام أن ليلة : رأوها يف املنام إما جاءهم أحد وقال هلم
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بتحريها يف هذه السبع األواخر، وبالذات  �القدر تكون يف السبع األواخر، فأمر النيب 
  . يف ليلة سبع وعشرين، فإا أرجى ما تكون

أيب عنـد   معاويةحديث  ، ومن أمحدعند  ابن عمر، من حديث  �بل جاء عن النيب 
  . }ليلة القدر ليلة سبع وعشرين{: قال �، أن النيب  داود

وليلة القدر أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين للحديثني السابقني؛ وألن هذا مـذهب  
رضي اهللا عنه، كان حيلف على  أيب بن كعبأكثر الصحابة ومجهور العلماء، حىت إن 

 ابـن عبـاس  وكذلك ]]عشرينحيلف أا ليلة سبع و: [[ صحيح مسلمذلك كما يف 
واستنبط ذلك من استنباطات عجيبـة،  ]] إا ليلة سبع وعشرين: [[رضي اهللا عنه قال

هـي  ] ٤:القدر[}نـزلُ الْمالئكَةُ والروح فيهات{من السورة ) فيها(أن كلمة : منها
  . الكلمة السابعة والعشرين

: معهم، فقالوا ابن عباسمجع رضي اهللا عنه، ملا مجع الصحابة و عمرما ورد أن : ومنها
  رضي اهللا عنه هذا كأحد أبنائنا فلماذا جتعله معنا؟  عمرلـ
إنه فىت له قلب عقول ولسان سؤول، وأثىن عليه مث سأل الصحابة عن ليلة القدر، : فقال

إين ألعلم أين هي إا ليلة سبع : [[ ابن عباسفأمجعوا على أا يف العشر األواخر، فقال 
  أدراك؟  وما:  عمرفقال . وعشرين
إن اهللا تعاىل خلق السموات سبعاً، وخلق األرضني سبعاً، وجعل األيـام سـبعة،   : قال

  ]]. وخلق اإلنسان من سبع، وجعل الطواف سبعاً والسعي سبعاً ورمي اجلمار سبعاً
ابن أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين، وكأن هذا ثابت عن  ابن عباسولذلك رأى 

  . رضي اهللا عنه وأرضاه عباس
ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين، ألن كلمة ليلة القـدر تسـعة   : عض العلماء قالواوب

حروف، وقد ذكرت يف السورة ثالث مرات، والنتيجة ثالثة يف تسعة بسبعة وعشرين، 
  . ومل يرد دليل شرعي على أن مثل هذه احلسابات ميكن أن يعرف ا ليلة القدر



١٠٨ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

وخالصة . ن، مها يسمونه باإلعجاز العدديوهذا يذكرين مبا يتحدث به بعض املعاصري
ليلة القدر هي يف العشر األواخر ويف أوتارها ويف السـبع البـواقي،   : القول أن نقول

وأرجى ما تكون يف ليلة سبع وعشرين، دون حاجة إىل مثل هذه احلسابات اليت مـا  
  . أنـزل اهللا ا من سلطان

أريها يف تلـك   �أنه ورد أن النيب  :ومما يرجح أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين
الليلة، وأري صبيحتها أنه يسجد على ماء وطني، وليلة القدر واهللا تعاىل أعلم تتنقل من 
ليلة إىل أخرى، فغالباً ما تكون ليلة سبع وعشرين لكن قد تكون ليلة إحدى وعشرين 

السابق، وهو متفق عليه، أنه يف صـبيحة إحـدى    أيب سعيدكما يف حديث  -أحياناً-
  . وعشرين سجد على ماء وطني

أنه يستحب فيها اإلكثار من الدعاء خاصةً الدعاء الذي علمـه  : ومما يتعلق بليلة القدر
إن أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال هلـا  {: رضي اهللا عنها حني قالت عائشةل �النيب 
ابن و الترمذيواحلديث رواه } اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين: قويل �النيب 
  .وسنده صحيح ماجة

 عالمات ليلة القدر

 ما هي العالمات اليت تعرف ا ليلة القدر؟ 

 �، أن رسـول اهللا   أيب بن كعبمن حديث  صحيح مسلمثبتت يف : العالمة األوىل
  . ذكر أن من عالمتها أن الشمس تطلع صبيحتها ال شعاع هلا، وهذا ثابت

 -أيضـاً - الطيالسيه ، وروا ابن خزميةعند  ابن عباسثبتت من حديث : العالمة الثانية
ليلة القدر ليلة طلقـة، ال  {: قال �، وهو حديث سنده صحيح، أن النيب  مسندهيف 

  . }حارة وال باردة، تصبح الشمس يومها محراء ضعيفة
أا ليلة طلقة، ال حارة وال باردة، وأن الشـمس فيهـا   : فذكر عالمات إضافية، منها

  . محراء ضعيفة
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 واثلة بن األسقعبسند حسن، من حديث  الطرباين ما ثبت عند: -أيضاً-ومن عالماا 
مضيئة، ال حارة وال باردة، ال يرمى  -منرية: أي-إا ليلة بلجة {: قال  �، أن النيب 
  . ال ترى فيها الشهب اليت ترسل على الشياطني: أي} فيها بنجم

عبـادة بـن   ، عن  مسندهيف  أمحدهذه ثالثة أحاديث صحيحة، وهناك حديث رواه 
، وسنده صحيح إال ما خيشى من انقطاعه، لكن يشهد له ما سـبق، وهـو    الصامت

إـا  {:  �قال فيه النيب . حديث طويل وعجيب يف ذكر بعض خصائص ليلة القدر
بلجة، كأن فيها قمراً ساطعاً، وهي ليلة ساكنة صاحية، ال حر فيها وال برد، ليلة صافية 

وال حيل لكوكب أن يرمى فيها، والشمس تطلع صبيحتها مستويةً ال شعاع هلا مثـل  
ألن عادة الشيطان أن خيرج } القمر ليلة البدر، وال حيل للشيطان أن خيرج معها يومئذ

  . }لع الشمس بني قرين الشيطانتط{: مع الشمس كما يف احلديث الصحيح
أما يف ليلة القدر فإنه ال حيل للشيطان أن يطلع مع الشمس، أو جيعـل قرنيـه باجتـاه    

ال بأس بإسناده يف الشواهد؛  -كما ذكرت-الشمس حبيث تطلع بني قرنيه، واحلديث 
، ومل يثبت له منه  عبادةعن  خالد بن معدانإال أنه خيشى من انقطاعه، فإنه من رواية 

  . عمسا
وذكر بعض أهل العلم عالمات أخرى ال أصل هلا وليست صحيحة، إمنا أذكرها لبيان 

ات ليلة القدر أن األشجار من عالم: عن قوم أم قالوا الطربيأا ال تصح، كما ذكر 
  . تسقط حىت تصل إىل األرض، مث تعود إىل أوضاعها، وهذا ال يصح

  . وكذلك ذكر بعضهم أن املياه املاحلة تصبح حلوةً يف ليلة القدر، وهذا أيضاً ال يصح
  . وذكر بعضهم أن الكالب ال تنبح فيها، وهذا ال يصح
  .  األماكن املظلمة، وهذا ال يصحوذكر بعضهم أن األنوار تكون يف كل مكان حىت يف

  . وأن الناس يسمعون التسليم يف كل مكان، وهذا ال يصح
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إال أن يكون املقصود بذلك أنه لفئة خاصة ممن اختارهم اهللا تعاىل وأكرمهم، فـريون  
األنوار يف كل مكان، ويسمعون تسليم املالئكة، فهذا ال يبعد أن يكون كرامـةً ملـن   

  . واصطفاهم يف هذه الليلة املباركة، اليت هي خري من ألف شهراختارهم اهللا تعاىل 
أما أن يكون هذا عاماً فهو باطل، وهو معارض لداللة احلس املؤكدة الثابتة ومشاهدة 

  . العيان
وينبغي أن يعلم أنه ليس من الضروري ملن أدرك ليلة القدر أن يعلم أا ليلة القدر، بل 

 القيام والعبادة واخلشوع والبكاء والدعاء، مـن هـم   قد يكون ممن مل يكن له منها إال
  . أفضل عند اهللا تعاىل وأعظم درجة ومنـزلة ممن عرفوا تلك الليلة

فالعربة هي باالستقامة ولزوم اجلادة، والتعبد هللا عز وجل واإلخالص، كما ذكره طائفة 
  .من أهل العلم

  
 

 ليلة القدر ليست خاصة ذه األمة

القدر، فإنين أختم موضوعها ببيان أن هذه الليلة ليست خاصةً هلـذه   وفيما يتعلق بليلة
 أيب ذرعن  سائيالناألمة على الراجح، بل هي عامةً هلذه األمة ولألمم السابقة، ملا رواه 

هل تكون ليلة القدر مع األنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال عليـه  ! يا رسول اهللا{: أنه قال
وهذا أصح من احلديث الذي ذكرته يف اجللسـة  } كال، بل هي باقية: الصالة والسالم
أري أعمار أمته فكأنه تقاهلا، فأعطي ليلة القدر، وهي  �، أن النيب  مالكاملاضية عن 
 . شهرخري من ألف 

صريح يف أن ليلة  أيب ذر، فهو قابل للتأويل، وحديث  مالكوعلى فرض صحة حديث 
إِنـا أَنــزلْناه فـي لَيلَـة     {: القدر تكون مع األنبياء، ومما يقوي ذلك قوله تعاىل

يف ليلة مباركة، الذي أنـزل فيه القرآن، ومن املعلوم أن القرآن يوم ] ١:القدر[}الْقَدرِ
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نبياً حىت تكـون ليلـة    �، وقبله مل يكن النيب  �نبوة على الرسول أنـزل أنزل بال
 .القدر بالنسبة له

 وقفات مع العيد
 . مع العيد: الوقفة اخلامسة والعشرون

والعيد اسم لكل ما يعتاد، وهي شعارات موجودة عند كل األمم، فكل أمـة علـى   
ألمم الوثنية هلا أعيـاد؛  األرض من األمم الكتابية، كاليهود والنصارى، أو غريها، من ا

وذلك ألن العيد يعود إىل فطرة وطبيعة وجبلة ركبت الغرائز والفطر، عليهـا مـن أن   
  . الناس حيبون أشياًء يتذكرون فيها بعض ما مضى

ولكن األمم الكافرة أعيادهم ترتبط بأمور دنيوية، مثل قيام دولة، أو سقوط دولـة، أو  
  . و تتوجيه أو ما أشبه ذلكقيام حاكم أو سقوط حاكم أو زواجه أ

وقد حيتفلون مبناسبة أخرى كربيع أو غريه، ولليهود أعياد وللنصارى أعياد، كما هـو  
معروف، فعندهم عيد يف يوم اخلميس، يزعمون أنه أنـزلت فيه املائدة على عيسـى  

  . عليه الصالة والسالم
ة والسالم، ومثل وكذلك النصارى هلم أعياد أخرى، مثل عيد ميالد عيسى عليه الصال

عيد رأس السنة الذي يسمونه اآلن بعيد الكريسمس، ومثل عيد الشكر أو عيد العطاء، 
، وغريها من الـبالد الـيت    بريطانياو أمريكاوحيتفلون به اآلن يف مجيع البالد الغربية ك

  . وإن مل تكن نصرانية حقيقية النصرانيةورثت 
  . وكذلك اوس والفرس هلم أعياد، مثل عيد املهرجان، وعيد النريوز وغريها

علـى   علياًبايع فيه  �أيضاً هلم أعياد، كعيد الغدير الذي يزعمون أن النيب  الرافضةو
اإلثين عشر من بعده، وهلم فيه مصنفات، حىت إن هناك كتاباً  اخلالفة، وبايع فيه األئمة

  . يبلغ عشرات الدات يوم الغديرامسه 
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إن اهللا تعاىل {:  �وجدهم حيتفلون بعيدين، فقال النيب  املدينةإىل  �وملا جاء النيب 
،  سنن أيب داودكما جاء يف } عيد الفطر وعيد األضحى: قد أبدلكم ما خرياً منهما

  . بسند صحيح أنسعن  سنن النسائيو
  : قال الشاعر. ولذلك فليس للمسلمني إال عيد الفطر وعيد األضحى

 غد المة يفهلما ملن يبغي الس      عيدان عند أويل النهى ال ثالثٌ 

 فيها خروج عن سبيل حممد          الفطر واألضحى وكل زيادة

  : قال ذلك رداً على الشاعر الذي يقول
 املولد الفطر واألضحى وعيد           املسلمون ثالثة أعيادهم 

 ال ينتهي أبداً حبب حممد       انتهت أعيادهم فسرورهم  فإذا

  : ، فرد شاعرنا بقوله السابق �مولد الرسول فهذا أضاف عيداً ثالثاً، وهو عيد 
ولذلك ينبغي إحياء هذه األعياد واستشعارها وإدراك معناها؛ ألا شعائر إسالمية ينبغي 

 .أن يعلم اجلميع أن املسلمني يف يوم عيد

 أحكام العيد

 : وفيما يتعلق بالعيد لدينا جمموعة من األحكام أسردها باختصار

  . السابق أيب سعيد اخلدريالعيدين، حلديث حيرم صوم يومي : أوالً
كما يف -رضي اهللا عنها  أم عطيةيستحب اخلروج للصالة للرجال والنساء، لقول : ثانياً

البنـات الغـري   : أي-أمرنا أن خنرج يف العيدين العواتق وذوات اخلدور {: -الصحيح
سـلمني  وأمر احليض أن يعتزلن املصلى؛ ليشهدن اخلري ودعوة امل -األبكار: متزوجات

  . }ويكربن بتكبري الناس
فإذا أمرت احليض، والعواتق، وذوات اخلدور، فمن بـاب أوىل أن يـؤمر الرجـال    

  . والشباب باخلروج إىل العيد
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وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب اخلروج لصالة العيد هلذا احلديث ولغريه من األدلة، 
-١٤:األعلـى [}كَر اسم ربه فَصـلَّى وذَ*  قَد أَفْلَح من تزكَّى{: كما يف قوله تعاىل

١٥ .[  
  . املقصود صالة العيد: قال بعضهم

مـن   الصحيحنيأن الصالة فيه قبل اخلطبة، كما ثبت يف : من أحكام صالة العيد: ثالثاً
  . }صلى قبل اخلطبة �أن النيب { ابن عباسو أيب سعيدو ابن عمرحديث 
الصالة سبعاً يف األوىل، ومخساً يف أن اإلمام يستحب له أن يكرب يف : من أحكامه: رابعاً

،  علـي ، و عثمان، و عمرالثانية، كما ثبت هذا عن مجاعة من الصحابة والتابعني، ك
زيـد بـن   ، و أيب أيوب األنصاري، و أيب سعيد اخلدري، و ابن عباس، و أيب هريرةو

عمرو ، من طريق  �وغريهم، وقد ورد يف ذلك أحاديث عدة عن رسول اهللا  ثابت
،  عمرو بن عوفعن   بن عبد اهللا املزينكثريعن أبيه عن جده، ومن طريق  بن شعيب
  . كلها ال تصح لكن ثبت ذلك يف أحاديث وآثار موقوفة -األحاديث املرفوعة-لكن 

أربعاً يف األوىل وأربعاً يف الثانية، فقد ثبت هذا عن مجاعة مـن  وكذلك جيوز أن يكرب 
وغريه، وهو مـذهب   الفريايبرضي اهللا عنه، كما رواه عنه  ابن مسعودمنهم  السلف
  . حنافاأل

، واقتربـت  )ق(أنه يستحب أن يقرأ يف صالة العيد بسورة : من أحكام العيد: خامساً
: فقال لـه  واقد الليثيأبا رضي اهللا عنه سأل  عمر، أن  صحيح مسلمالساعة، كما يف 

  ماذا كان يقرأ النيب عليه الصالة والسالم يف العيد؟ 
وأكثر ما ورد أنه كان يقرأ بسبح والغاشية، كما يقرؤمهـا يف صـالة   . فذكر له ذلك

  . اجلمعة
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 ابن عباسعن  الستةأنه ال نافلة قبلها وال بعدها، كما روى : من أحكام العيد: سادساً
إال إذا صلى } خرج إىل العيد فلم يصلِّ قبلها وال بعدها �أن النيب {رضي اهللا عنه، 

 .الناس العيد يف املسجد، فإنه يصلى ركعتني حتية املسجد

 آداب العيد

 : للعيد آداب ينبغي التحلي ا

 ابن عمروغريه عن  موطأ مالكاالغتسال قبل اخلروج إىل العيد، وقد صح هذا يف : أوالً
وصح  السائب بن يزيدوكذا صح عن ]] وجهأنه كان يغتسل قبل خر[[رضي اهللا عنه، 

يعين ميشي للعيد -املشي : سنة العيد ثالث: [[رضي اهللا عنه أنه قال سعيد بن جبريعن 
  . ولعله أخذ ذلك عن بعض الصحابة]] واالغتسال، واألكل قبل اخلروج -ماشياً
رمحه اهللا اتفاق العلماء على أنه يستحب االغتسال لصالة العيد، واملعىن  النوويوذكر 

موجود، فإن املعىن الذي يستحب له الغسل للجمعة وغريها من االجتماعات العامـة،  
  . متحقق يف العيد بل هو أكثر ذلك

أال خيرج يف عيد الفطر حىت يأكـل متـرات، ملـا رواه    : لعيدمن آداب صالة ا: ثانياً
خبالف } كان ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات:  �أن النيب { أنسعن  البخاري

  . األضحى، فإنه يستحب أال يأكل إال بعد العيد، من أضحيته
وإمنا استحب أكل التمرات يف عيد الفطر؛ مبالغةً يف النهي عن الصوم يف ذلك اليـوم،  

  . اإلنسان يفطر قبل أن يذهب إىل العيد ألن
ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا {: التكبري، كما قال اهللا عز وجل: من آداب يوم العيد: ثالثاً

فأشار إىل مشروعية التكبري يف ] ١٨٥:البقرة[}اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  . العيد

رضي اهللا عنه، من طرق وبأسانيد صحيحة، عنـد   ابن عمرعيد نقل عن والتكبري يف ال
وكان  ]]أنه كان يكرب إذا خرج من بيته إىل أن يأيت إىل املصلى[[ ابن أيب شيبةو البيهقي
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 السلفالتكبري منذ اخلروج من البيت إىل املصلى وإىل دخول اإلمام، مشهوراً جداً عند 
أحكام يف كتابه  الفريايبوعبد الرازق و ابن أيب شيبة، وقد نقله مجاعة من املصنفني كـ

كرب مث تعجب مـن  [[رضي اهللا عنه،  نافع بن جبريعن مجاعة منهم، حىت إن  العيدين
  ]] !أال تكربون أال تكربون؟: عدم تكبري الناس، وقال هلم

كان الناس يكربون من حني خروجهم من : [[يقول حممد بن شهاب الزهريوكذلك 
فيشرع لإلنسان أن يكرب من حني أن خيرج من منـزله إىل ]] بيوم حىت يدخل اإلمام

  . أن يدخل اإلمام يف يوم العيد للصالة مث اخلطبة
ا الناس فيما بينهم أياً كان لفظهـا، كقـول   التهنئة اليت يتبادهل: من آداب العيد: رابعاً

تقبل اهللا منا ومنكم، أو ما أشبه ذلك من عبارات التهنئـة املشـروعة   : بعضهم لبعض
  . املباحة اليت يتبادلوا

وغـريه،   أمحدوالتهنئة أمر كان معروفاً عند الصحابة، ورخص فيه أهل العلم كاإلمام 
وقد ورد ما يدل على مشروعيه التهنئة يف املناسبات، ونئة الصحابة بعضهم بعضاً فيما 
إذا حصل هلم أمر يسر، كما هنوا من تاب اهللا عليهم، إىل غري ذلك، وال حرج يف هذه 

  . التهنئة
ل ورد يف ذلك أثار عديدة صحيحة عن الصحابة؛ حيتج ا على أنه ال بأس أن يهنئ ب

الناس يعضهم بعضاً بالعيد، وهذا من مكارم األخالق اليت ال بد أن حيافظ الناس عليها، 
  . إن هنأك أحد فهنئه وإن سكت فاسكت: وال حرج فيها، وأقل ما يقال فيها

  . إن هنأين أحد أجبته وإال مل أبتدئه: رمحه اهللا أمحدقال اإلمام 
عـن   صحيحهيف  البخاريالتجمل بأحسن املالبس؛ ملا روى : من آداب العيد: خامساً
وق فوجد حلةً من إستربق تباع، فجاء رضي اهللا عنه خرج إىل الس عمرأن [[ ابن عمر

  ]]. ابتع هذه تتجمل ا للعيد والوفود! يا رسول: وقال �ا إىل النيب 
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على التجمـل؛   عمر �فدل على أن التجمل للعيد والوفود كان معروفاً، وأقر النيب 
إمنا يلبس هذه من ال خالق {: لكنه أنكر عليه شراء هذه احللة اليت هي من حرير، وقال

  . }له
واحلديث } حلة يلبسها للعيد واجلمعة �كانت للنيب {: رضي اهللا عنه قال جابروعن 
 ابن عمـر ن أ[[بسند صحيح،  البيهقيعند  -أيضاً- ابن عمر، وعن  ابن خزميةرواه 

  ]]. كان يلبس للعيد أمجل ثيابه
  . فينبغي أن يلبس اإلنسان أحسن ما عنده من الثياب

دن عن الزينة؛ ألن منهيات عن إظهار فينبغي أن يبتع -إن خرجن-أما بالنسبة للنساء 
 .زينتهن للرجال األجانب

 

 تنبيهات مهمة حول العيد

 : ومما ينبغي التنبيه عليه يف موضوع العيد أمور

أن مـن  {بعض الناس يعتقدون مشروعيه إحياء ليلة العيد، ويتناقلون حديثاً ورد من طريقني : أوالً
وهذا احلديث ال يصح، بل جـاء مـن طـريقني    } لبه يوم متوت القلوبأحيا ليلة العيد مل ميت ق

أحدمها ضعيف واآلخر ضعيف جداً، فال يشرع ختصيص ليلة العيد حبكم عن غريها من الليايل، بل 
  . من كان يقوم بقية الليايل قام يف ليلة العيد كما يقوم يف غريها، أما ختصيصها فال يشرع

تالط الرجال بالنساء، يف املصليات والشوارع واألماكن، ومع األسـف  مما ينكر يف العيد اخ: ثانياً
الشديد أن هذا االختالط يقع يف أقدس البقاع وأفضلها، يف املساجد بل وىف املسجد احلرام، ويقع 
فيه من مظاهر التربج والسفور ما حيزن كل قلب غيور، وما جيعل الفتنة قاب قوسني أو أدىن، فإن 

خيرجن بأى زينة، سـافرات كاشـفات متربجـات متزينـات      -هداهن اهللا-كثرياً من النساء 
  . متعطرات، مع ما يف املسجد من شدة الزحام، ويف ذلك من الفتنة والضرر العظيم ما فيه

ولذلك أنصح الشباب إذا صلوا صالة الفجر يوم العيد، أن ال خيرجوا من املسجد، بل يبقوا حـىت  
  . تفرق الناس بعداً عن الفنت العظيمة اليت قد تعرض هلميصلوا العيد، مث جيلسوا حىت ي

  . مما حيدث يف ليلة العيد، أن بعض الناس جيتمعون على الغناء واللهو والعبث، وهذا ال جيوز: ثالثاً
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أن بعض الناس يفرحون ألم قد تركوا رمضان وانتهوا من الصيام وهـذا  : ومن املفاسد اليت تقع
ح به ألن اهللا تعاىل قد وفقنا إلكمال عدة الشهر والصيام، وليس الفـرح  خطأ؛ فإن العيد إمنا يفر

  .ألننا قد انتهينا من الصيام، وتركنا هذا األمر الذي يعتقد البعض أنه كان ثقيالً عليهم
  
  
  
 

 صدقة الفطر
 . مع صدقة الفطر: الوقفة السادسة والعشرون

ابـن  من املسلمني، كما جاء يف حديث وصدقة الفطر فرض على الذكر واألنثى والصغري والكبري 
 .املتفق عليه ابن عباسو عمر

 

 األصناف اليت خترج منها صدقة الفطر

أنـه   أيب سعيدفيما يتعلق بصدقة الفطر، فإمنا خترج من األصناف املذكورة يف حديث 
صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعري، أو صاعاً من  �كنا خنرجها يف زمن النيب {: قال

:  صحيح ابن خزميةكما يف  ابن عمروزاد } متر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب
 . نوع جيد من الشعري ليس فيه قشر: والسلت هو} أو صاعاً من سلت{

من أدى سلتاً قُبل منـه،  : [[، أنه قال ابن خزميةعند  ابن عباسوىف رواية أخرى عن 
: رمحه اهللا ابن خزميةولذلك بوب ]] ومن أدى دقيقاً قُبل منه، ومن أدى سويقاً قُبل منه

ولذلك فالصحيح أن صدقة الفطر ختـرج  . باب إخراج صدقة الفطر من مجيع األطعمة
 .صاعاً من طعام البلد أياً كان طعام البلد

 

 األصناف الذين يستحقون صدقة الفطر

للمساكني  وصدقة الفطر إمنا هي للمساكني خاصة، وليست ألصناف أهل الزكاة الثمانية، بل هي
طهرة للصـائم مـن   {: قال �يف الصحيح، أن رسول اهللا  ابن عباسخاصة، ملا جاء يف حديث 
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ابن و ابن تيميةحه مجاعة من أهل العلم، كـوهذا الذي رج} اللغو، والرفث، وطعمة للمساكني
 . رمحهما اهللا القيم

وتؤدى هذه الزكاة قبل اخلروج إىل الصالة، ومن أداها قبل العيد بيوم أو يومني فال حـرج، وال  
  .جيوز تأخريها عن الصالة، فإن أخرها بعد فإمنا هي صدقة من الصدقات

  
  
  
  
  
  
 

 أحكام القضاء
 . القضاءأحكام : الوقفة السابعة والعشرون

 :وىف هذه الوقفة أشري إىل أنواع من الناس
 

 أنواع الناس يف القضاء

 . احلائض والنفساء، واملسافر، فهؤالء يفطرون ويقضون: النوع األول

احلامل واملرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، فإمـا تفطـران،   : النوع الثاين
فَمن كَانَ منكُم {: حسب، ملا جاء يف قول اهللا تعاىلوالراجح أما تفطران وتقضيان ف

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَو١٨٤:البقرة[} م .[  
،  أنس بن مالك الكعـب من حديث  السننواحلامل واملرضع تلحق باملريض، ملا يف  -

إين صائم، فقال : لفقا. هلم إىل الطعام{: فقال له �وسنده صحيح أنه جاء إىل النيب 
هلم أخربك إن اهللا تعاىل وضع عن املسافر شطر الصالة والصوم، ووضع :  �له النيب 

فاحلامل واملرضع إذا خافتا على نفسـيهما أو ولـديهما،   } عن املرضع واحلبلى الصوم
  . فالراجح أن عليهما الفطر والقضاء



١١٩ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

عليهما اإلطعام : ال آخرونعليهما الفطر والقضاء واإلطعام، وق: وقال بعض أهل العلم
  . واخلالف فيما إذا خافت على ولدها. فقط

  : املريض، واملريض قسمان: النوع الثالث
املريض الذي يرجى برؤه، كمن يكون فيه محى، فإن هذا املريض ال شيء عليه؛ : األول

لكن إذا شفي فعليه القضاء، فإن مات قبل أن يشفى فال شيء على ورثته، أما إن متكن 
  . ن القضاء مث فرط فعليهم أن يطعموا أو يصوموا عنهم
أما املريض الذي ال يرجى برؤه، بأن يكون مصاباً باألمراض اليت ال ترجى، وهـى   -

فإن هذا املريض يفطر ويطعم عن كـل يـوم    -شفانا اهللا وعافانا وإياكم منها-كثرية 
  . مسكيناً

ل عقله وسقط متييزه، فـإن هـذا ال   الكبري اهلرم الذي أصابه اخلرف وزا: النوع الرابع
  .صوم عليه وال قضاء وال إطعام

 

 أمور تتعلق بالقضاء

 : فيما يتعلق بالقضاء أشري إىل ثالث نقاط

 عائشـة أن بعض الناس يؤخرون القضاء إىل ما بعد رمضان اآلخر، وهذا ال جيوز، لقول : األوىل
ن رمضان فال أقضيه إال يف شعبان، للشغل كان يكون علي الصوم م: [[ صحيح البخاريكما يف 

وألنه يترتب على ذلك تراكم الصيام على اإلنسـان، وألن الصـيام عبـادة    ]]  �برسول اهللا 
  . موقوتة بالسنة، فلم جيز أن يؤخر إىل السنة اليت بعدها

 أنه ال يشترط التتابع يف الصيام، فبعض الناس يعتقدون أن قضاء رمضـان يشـترط فيـه   : والثانية
  . التتابع، وهذا غري صحيح، بل له أن يصوم يوماً ويفطر مث يصوم وهكذا

أنه يستحب اإلسراع يف القضاء، ألنه أسرع يف إبراء الذمة، وأبعد عن تعرض اإلنسـان  : والثالثة
 .للموت والفوت

 صيام الست من شوال
 .صيام الست من شوال، وهو مشروع: الوقفة الثامنة والعشرون
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 دلة مشروعية صيام الست من شوالأ

من صـام  {: قال �أن النيب  أيب أيوب األنصاريمن حديث  صحيح مسلمجاء يف 
ابن و الدارميوهذا املعىن جاء عند } رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر

مـن   البـزار ، وجاء عند  جابرمن حديث  أمحد، وجاء عند  ثوبانمن حديث  ماجة
، كل هذه األحاديث تدل على مشروعية صيام الست من شـوال،   أيب هريرةحديث 

 .  مالكوهو الصحيح من مذهب اجلماهري خالفاً لـ

وإمنا كان صيام الست مع رمضان صيام الدهر؛ ألن احلسنة بعشر أمثاهلا فرمضان عـن  
شهرين، فصارت العشر أشهر : عشرة أشهر، والست من شوال عن ستني يوماً فهي أي

 .مع شهرين احلول كله
 

 رة بصيام الستاملباد

ويستحب املبادرة بصيام الست من شوال، حبيث يبدأ ا من اليوم الثاين استحباباً، ولو أخـر إىل  
 �آخر الشهر فال حرج عليه يف ذلك، وال يصومها من كان عليه قضاء من رمضان؛ ألن الـنيب  

ن، فالست من شوال تكون بعـد قضـاء رمضـا   } من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال{: قال
وبعض الناس يسمون اليوم الثامن من شوال عيد األبرار، وهذه بدعة باطلة منكرة، فاألعياد اثنان 

  .ال ثالث هلما -كما سلف-

 صيام النفل
 . مع صيام النفل: الوقفة التاسعة والعشرون

ومل يعلم عنه أنـه  } يصوم حىت يقال ال يفطر، ويفطر حىت يقال ال يصوم �كان رسول اهللا {
  . اً كامالً غري رمضان، إال شعبان فإنه كان يصوم أكثرهصام شهر

وكان عليه الصالة والسالم يتعاهد صيام يوم اإلثنني واخلميس، ويتعاهد صيام أيام البيض، بل جاء 
  . }أنه كان ال يترك صيامها يف حضر وال سفر{ -وإن كان فيه ضعف-عنه يف حديث 

أن : منـها : ، أمرهم بثالث أبا ذر، و أبا هريرةبذلك  وكان يأمر بصيام أيام البيض أيضاً، فقد أمر
  . يصوموا ثالثة أيام من كل شهر
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أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وى  عبد اهللا بن عمرو بن العاصوكان عليه الصالة والسالم قد أذن ل
وقال عليـه الصـالة   } ال صام من صام األبد -:وقال-ال صام وال أفطر {:عن صيام الدهر فقال

  . }من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم{: والسالم
وكان يأمر بصيام يوم عرفة لغري احلاج، فأما احلاج فيكره له أن يصوم فيه، وقال عليـه الصـالة   

  . }احتسب على اهللا أن يكفر السنة املاضية والسنة الباقية{ :والسالم
} لئن بقيت إىل قابـل ألصـومن التاسـع   {: وكذلك صام عليه الصالة والسالم عاشوراء، وقال

  . وصيامه عليه الصالة والسالم النفل كثري
لـون علـى   مقب -اآلن-حنن  -نسأل اهللا تعاىل لنا ولكم حسن اخلامتة-هي اخلامتة : الوقفة األخرية

النصف الثاين من رمضان، فقد مضى نصفه وبقي نصفه اآلخر، وكأنكم به وقد آذن بالرحيـل،  
فالعاقل كل العاقل، واحلازم كل احلازم هو من اغتنم ساعاته وأيامه ولياليه، فمـن يـدري رمبـا    

حلـذر  تكونون ممن كتبوا يف سجل األموات يف هذا العام، فالبدار البدار، واإلسراع اإلسـراع، وا 
  .احلذر من التفويت والتفريط ما دمت يف زمن اإلمكان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األسئلة
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 اإلفطار على اجلماع

إذا راقب رجلٌ الشمس، فلما غربت أراد أن يفطر وليس عنده شيٌء يفطـر  : يقول: السؤال
 عليه، فهل له أن يفطر على مجاع أهله؟ 

 .ال حرج يف هذا ما دام أنه أمر أباحه اهللا: اجلواب

 كيفية قضاء رمضان

 امرأةٌ أدركها النفاس يف مجيع رمضان؟ : السؤال

  هل يلزمها قضاؤه متتابعاً أم ال؟ 
ال يلزم القضاء متتابعاً، ألن قضاء رمضان جيوز فيه التتابع وجيوز فيه اإلفـراد، فلـها أن   : اجلواب

آلخر إال وقد قضت ما تصوم يوماً وتفطر، مث تصوم وتفطر كما تشاء، املهم أن ال يأتيها رمضان ا
 .عليها

 !نواب الشيطان

ورد يف احلديث أن مردة الشياطني يف رمضان تصفد، ولكـن العجيـب أن هنـاك    : السؤال
 جمموعةً من الناس يكثر فسادهم يف رمضان؟ 

ألن هؤالء الذين تسأل عنهم هم نواب عن الشيطان، وهم يقومون باملهمة عنه يف حـال  : اجلواب
 .غيابه

  احلق والباطلالصراع بني

مثل ما ينشط الصائمون يف رمضان، ينشط أعداء الدين إلفساد الصيام علـى  : يقول: السؤال
زمامها يف أيديهم، فما هو العمل  -لألسف-املسلمني، عن طريق الوسائل املتنوعة اليت أصبح 

 جتاه هذه القضية؟ 

ك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شـياطني  وكَذَل{: الصراع بني احلق والباطل ال ينتهي قال اهللا: اجلواب
فالصـراع ال  ] ٣١٢:األنعـام [}الْأنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُـروراً 

ينتهي، واحلرب ال تنتهي؛ ولكن على أهل اخلري أن يضاعفوا جهودهم، ويعملوا على االسـتفادة  
رمضان، خاصةً وقت جتمعهم يف املساجد رجاالً ونساًء يف صـالة التـراويح   من وجود الناس يف 

  .والقيام
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 الوتر مع اإلمام يف التراويح

 أيهما أفضل الوتر مع اإلمام يف التراويح أم آخر الليل؟ : السؤال

، يف احلـديث   �الذي أرى أن يوتر مع اإلمام يف التراويح، كما قال النيب : اجلواب
من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب لـه قيـام   {:  أيب ذرعن  السننهل الذي رواه أ

  .}ليلة
 النوم بعد صالة التراويح

أيهما أفضل أن ينام الشخص يف الليل بعد التراويح، أو ينام بعد الفجر إىل : السؤال
 إذا كان طالب علم يدرس؟  -مثالً-الساعة التاسعة 

شـك أن األفضـل أن ينـام    هذا حسب الظرف الذي يعيشه الطالب، وال : اجلواب
اإلنسان بعد صالة التراويح، لكن إذا كان عنده ظرف مثل أن يكون حمتاجاً للتأخر يف 

،  بلوغ املرامالليل، فهذا يقدر بقدره، وقد سبق الكالم عن السهر وحكمه يف دروس 
 .فالسهر يف العلم والعبادة والذكر ومسامرة الضيف واألهل واملصلحة ال حرج فيه

 استعمال حبوب منع احلمل ألجل الصيام والقيام

 هل جيوز للمرأة أن تستعمل احلبوب إذا كان مقصدها صالة التراويح؟ : السؤال

فيها ضرر على املرأة يف غالب األحيـان، ولـذلك إن ثبـت أن يف    حبوب منع احلمل : اجلواب
  . استخدام احلبوب ضرر على املرأة، فال جيوز أن تستخدمها ال يف رمضان وال يف غريه

لكن إذا ثبت أنه ليس هناك ضرر عليها بعد استشارة طبيب مثالً، فهل جيوز هلا أن تستخدمها يف 
  رمضان حىت تصوم وتصلي مع الناس؟ 

ي يظهر يل أنه جيوز، لكن األوىل أن ال تفعله، فإن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم وال حـرج  الذ
  . عليها، إذا جاءت العادة أن تفطر مث تقضي فيما بعد
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ولكن إذا ثبت أنه ليس هناك ضرر عليها بعد استشارة طبيب مثالً، فهل جيوز هلا أن تستخدمها يف 
  وتصلي مع الناس؟  رمضان مثالً، حىت تصوم مع الناس

الذي يظهر يل أنه جيوز، لكن األوىل أن ال تفعله، بل هذا أمر كتبه اهللا على بنـات آدم  : اجلواب
  .وال حرج عليها، وإذا جاءت العادة أفطرت مث تقضي فيما بعد

  
  
 

 تقبيل املرأة ونزول املذي

  يل املرأة؟ هذا يسأل عن نـزول املذي هل يفطر أم ال؟ وكذلك يسأل عن تقب: السؤال
  . بالنسبة لرتول املذي عند اجلمهور أنه ال يفطر وهو الراجح: اجلواب

كان يقبل وهو صائم، وكـان أملككـم    �أما بالنسبة للتقبيل، فقد ورد يف حديث صحيح أنه 
حلاجته، فهو ميلك نفسه، فإذا كان اإلنسان ميلك نفسه، كالشيخ الكـبري أو الشـاب   : ألربه، أي

؛ فال حرج عليه يف ذلك، أما إن كان ال ميلك نفسه أو يعلم أن األمر قد يتمادى الذي ميلك نفسه
 .به إىل ما هو أشد من ذلك، فإنه مينع منه من باب سد الذريعة

 وقت الدعاء يف الصيام

 هل الدعاء قبل اإلفطار أم بعده؟ : السؤال

 .الدعاء عند اإلفطار: اجلواب

 معجون األسنان أثناء الصوم

  ل جيوز استخدام معجون األسنان، ألن رائحة الفم كريهة؟ أو ما أشبه ذلك؟ ه: السؤال
ال شك أن الشيء الذي يفطر هو الذي يصل إىل اجلوف، ولذلك املضمضة ال تفطـر،  : اجلواب

فمعجون األسنان إذا كان رد غسل األسنان به، مث أخرجه ومل يصل إىل جوفه فال شك أنـه ال  
 .فه شيٌء منه أو من غريه فهذا هو الذي يفطريفطر، أما إن وصل إىل جو

 قدوم املسافر قبل الغروب

 إذا قدم املسافر قبل الغروب فهل يبقى على فطره؟ : السؤال
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هذا اليوم ليس حمسوباً له وال بد أن يقضيه، لكن ال يفطر علناً؛ ألن الناس قـد جيهلـون   : اجلواب
 .الفطر قد زالسبب فطره، وبعض العلماء يأمره باإلمساك ألن سبب 

 العلم بدخول الشهر قبل الغروب

 من مل يعلم بدخول الشهر إال قبل الغروب فهل ميسك؟ : السؤال

  .لو مل يعلم بدخول الشهر إال قبل الغروب فيمسك: اجلواب
  
  
  
 

 اإلفطار بالنية

إذا حان وقت آذان املغرب وأنا يف سياريت ومن احملتمل أن أصل بعد مخس دقـائق،  : السؤال
 جيوز اإلفطار بالنية فقط؟  فهل

ينوي اإلفطار لكن إذا كان لديه شيٌء يفطر عليه أفطر، وإال فخمس دقائق ال تضر مـا  : اجلواب
  .دام أنه سوف يفطر قبل صالة املغرب

 األمور تقدر بقدرها

خذوا من العلماء وناصحوهم وزوروهم، ومع : كثرياً ما نسمع بعض الدعاة يقولون: السؤال
ضهم يضرب األمثال على أن العامل ال يقدر أن يعطيك موعداً إال بعـد أشـهر،   ذلك نسمع بع

 وقال أحدهم بعد سنة فما رأيك؟ 

لعل األخ يقصدين، والواقع أن ما قاله صحيح ألن اهللا عز وجل قـال يف آخـر سـورة    : اجلواب
علَيها ما اكْتسبت ربنا ال تؤاخـذْنا إِنْ  ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت و{: البقرة

ا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا نا ملْنمحال ت
  ـا ولَن ـراغْفا ونع فاعو ا بِهمِ       ال طَاقَةَ لَنلَـى الْقَـوا عنـرصـا فَانالنوم ـتـا أَننمحار

رِينوالكثري من املشايخ، خاصةً املشايخ الكبار املشهورين، عندهم أعمـال  ] ٢٨٦:البقرة[}الْكَاف
أمثال اجلبال، ورمبا الواحد منهم ال جيد وقتاً ليأكل أو يشرب أو جيلس مع أهله وأطفاله، فـالواقع  

 .ذلك، لكن األمور تقدر بقدرها أم معذورون يف
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 صوم املسافر

ونستطيع الصـيام، ولـيس    -إن شاء اهللا تعاىل-نريد الذهاب إىل العمرة يف رمضان : السؤال
 هناك مشقة أو عناء يف السفر أو جوع أو عطش، فهل نصوم أو نفطر؟ 

أنه إن كـان  : قوالبالنسبة لصوم املسافر وفطره، املسألة فيها كالم، ولكن األقوى من األ: اجلواب
الصوم يضر املسافر فإنه حيرم عليه الصيام، وإن كان يشق عليه وال يضره، فإن األفضل يف حقه أن 
يفطر وجيوز له الصوم، وإن مل يكن ليس عليه مشقة وال ضرر، فاألفضـل يف حقـه أن يصـوم؛    

  .إدراكاً لفضيلة الشهر وموافقةً للناس وتعجالً يف إبراء الذمة
  
  
  
 

 يف صيام رمضانالنية 

ذكرت يف مسألة النية أنه يكفي نيةً واحدة للشهر، وقد مسعت أن أحد املشايخ يقول : السؤال
 أنه جيب النية لكل يومٍ من رمضان، فما تعليقكم على ذلك؟ 

صحيح أنه ال بد من النية لكل يوم، لكن قصدي أن جمرد كونك علمت أن الشهر دخل : اجلواب
له فهذا يكفي، فكل ليلة أنت تنوي أن تصوم غداً، وال حيتاج أن جتدد فنويت صيام هذا الشهر ك

النية أو تستحضر شيئاً يف قلبك، فالنية موجودة أصالً، إال إذا قطعها اإلنسان ألي سـبب، كـأن   
  .ال بد له إن أمسك ذلك اليوم أن جيدد نية له وملا بعده: فنقول، قطع نية الصيام ونوى أال يصوم

 ادمة يف املرتلالدخول على اخل

ما هو املوقف العادل النافع الذي توجهونه ملن يف بيت أبيه خادمة، ما حكم دخولـه  : السؤال
 البيت وهي فيه وبياته يف البيت وهي فيه، وهو ليس حمصناً متزوجاً؟ 

 على الولد أن ينصح والده، ويبني األضرار املترتبة على وجود هذه املرأة األجنبية يف بيته،: اجلواب
وهي امرأةٌ تأيت بدون حمرم من مسافات بعيدة، ورمبا تكون فتاةً يف قلبها من الشهوة مثل مـا يف  
قلب غريها، وخاصةً مع وجود شباب يف البيت، وال شك أن هذا خطر عظيم، وهو كمن يوقـد  

  : النار وجيعل البنـزين قريباً منها، وعلى الشاب
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  . أن يناصح والديه: أوالً
تعد عن هذه املرأة وحيرص على أن ال يراها وال يقترب منها، فضالً عن أن خيلو ـا  أن يب: وثانياً

  . فهذا ال جيوز
عليه إذا شعر باخلطر أن يسعى يف إنقاذ نفسه وجناا، ولو ترتب على األمر أن يبتعد عـن  : وثالثاً
 .البيت

 رؤية الرسول يف املنام

يف املنام فقد رآه حقاً، مث ذكرت  �ول ذكرت يف بداية هذه الدروس من رأى الرس: السؤال
 قصة الرجل الذي رأى الرسول وكذبه القاضي، فما اجلمع بينهما؟ 

، وإال فالواقع أن الشخص الذي رآه ليس هو  �اجلمع أن هذا خيل إليه أنه رأى النيب : اجلواب
�.  
  
  
  
 

 الكتب اليت تقرأ يف رمضان

مجاعة املسجد بعد صالة العصـر،   ما هي الكتب اليت تنصح بقراءا على: السؤال
 وقبل صالة العشاء يف رمضان؟ 

 حممد بن صـاحل العثـيمني  كتاب الشيخ : يف الواقع هناك كتب عديدة منها: اجلواب
بن رجب ، وهو كتاب مفيد يف النواحي الفقهية، ومنها كتاب ال جمالس شهر رمضان

حـوايل ثالثـة    فيه لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف: ، وعنوانه احلنبلي
فصول، أو أربعة عن رمضان، وهو مفيد وإن كان فيه أشياء ينبغي حذفها، ومنها كتب 

ثالثـون  : عنوانه عائض القرينللشيخ  مفيدة، ومنها كتاب عبد العزيز السلمانللشيخ 
وهناك كتاب يسعى اإلخوة القائمون على اإلفتاء يف هـذا البلـد إىل    درساً للصائمني
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إن شـاء  -وهو كتاب جيد، إذا خرج سوف يسد فراغاً، لكن  -إن شاء اهللا-طباعته 
 .لعله ال يتأخر عن العام القادم، أما هذه السنة فال أظن أنه ميكن االستفادة منه -اهللا

 التربع بالدم وأخذ احلقن يف أثناء الصيام

 هل التربع بالدم وأخذ احلقن تفطر أم ال؟ : السؤال

  . سبق أن ذكرت احلقن: اجلواب
مسألة احلجامة فيها خالف، فمنهم من : أما موضوع الدم، فإنه السائل يقصد إخراج الدم، فنقول

أن {إا ال تفطر حلـديث  : من يقولومنهم } أفطر احلاجم واحملجوم{: يقول إا تفطر، حلديث
والذي يترجح عندي أن احلجامة ال تفطر، وأن القول بتفطريهـا  } احتجم وهو صائم  �النيب 
 .منسوخ

 ختم القرآن

 الناس يهتمون باخلتمة، فنرجو أن تقول ما يفيد عفا اهللا عنا وعنكم مجيعاً؟ : السؤال

جة أن بعـض النـاس يف املسـجد    إن اعتقاد بعض الناس أن اخلتمة سنة لدر: اجلواب
يدعون يف الليلة الواحدة مرتني، فيختم يف الركعة األخرية من التراويح ويدعو، مث يقوم 
 �ويشفع ويوتر مث يدعو يف الوتر، فال شك أن هذا خمالف للسنة، ومل ينقل عن النيب 

  .  السلفوال عن 
أما كون بعض الناس يدعو عند انتهائه من قراءة القرآن، ويطيل يف الدعاء يف الوتر كما 

ألن  -إن شـاء اهللا -يقع اآلن يف احلرم، سواًء قبل الركوع أو بعده، فهذا ال حرج فيه 
وقد ورد عـن  } اقرءوا القرآن وادعوا اهللا به{:  الترمذيكما يف : يقول �الرسول 
ولكن مل يكن هذا يف الصالة، بل جيمعهـم يف  ]] أنه كان جيمع أهله وخيتم م[[ أنس

  . املنـزل
يطيل الدعاء، فال داعي : اخلتمة فيها تفصيل؛ فإذا كان اإلمام خيتم يف الوتر أي: فنقول
تحول إىل نصيحة وموعظة، والـيت ال  ألن يقرأ هذه اخلتمات املوجودة، اليت ت -مثالً-

جتوز، بل قد تبطل الصالة أحياناً، مثل بعض العبارات الـيت يكـون فيهـا خطـاب     
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للمصلني، ويطول فيها بذكر اآلخرة واجلنة والنار والقرب ومنكر ونكري، فاخلتمة ليست 
 .كان يدعو جبوامع الدعاء �موعظة، وإمنا هي دعاء، والرسول 

 النوم يف ار رمضان

إن من الشائع لدى بعض الشباب املتوسم فيه اخلري، السهر طول الليل مع اللعـب  : السؤال
 واملرح، ويزعمون أن نوم بعض الليل صعب وثقيل، أرجو بيان وجه احلق يف هذه القضية؟ 

ال شك أن ما يقع فيه اليوم كثري من الناس ويتحول ليلهم يف رمضان إىل ار، ويتحـول  : اجلواب
 ليل، حىت إن منهم من ينام النهار كله ورمبا نام عن الصلوات، ال شك أن هذا فيه مـن  ارهم إىل

فوات املصاحل الشيء الكثري، أما من يفوت الصالة فهذا أمره آخر، لكن حىت الذي يصـلي مـع   
اجلماعة مث ينام، فهذا ما حتقق يف حقه املقصود من الصيام، من استشعار اجلوع والعطـش، بـل   

كانت ظروف اإلنسان مواتية أن ينام من الليل ولو بعضه، وينام من النهار ولو بعضـه،   األوىل إذا
 .وحيرص على أن يكون معتدالً يف ذلك

 صيام يوم قبل رمضان

ورد يف جممل حديثكم أنه جيوز صيام اليوم الذي قبل رمضان إذا كان يوافق عـادة  : السؤال
 بان برمضان؟ للمرء، إال أن من املفهوم أنه ال جيوز وصل شع

ال جيوز وصل شعبان برمضان على سبيل االحتياط والتقدمي بني يدي الشهر، أما إذا كان : اجلواب
إال أن يوافـق  {: ويف لفظ} إال رجل كان يصوم صومه فليصمه{: كما جاء يف احلديث الصحيح
 .فال بأس} يوماً كان يصومه أحدكم

 االنتقال من مسجد إىل آخر حبثاً عن اخلشوع

عند قدوم رمضان يبحث الناس عن أئمة ليصلوا خلفهم، حبجة طلب اخلشـوع، إىل  : ؤالالس
 غري ذلك، مع ارتكام مفاسد جران مساجدهم،،إىل غري ذلك؟ 

ال أرى حرجاً وال بأساً بأن يبحث اإلنسان عن إمام حس الصوت ويصلي خلفه، مـا مل  : اجلواب
ألن تصلي فيه، أو أن تفتح  -مثالً-تاجك يكن يف ذلك ضرر، مثل كونك تترك مسجدك وهو حي

على اإلمام إذا نسي أو حتدث، أو أن يكون اجلماعة يستوحشون من ذهابك، كأن تكون طالـب  
علم مرموقاً يف مسجدك، فإذا ذهبت تساءلوا أين ذهب فالن، فهنا ال تذهب، أما فيما سوى ذلك 

 .ذة وخيشع من قراءتهفال حرج أن يذهب اإلنسان إىل إمام يرتاح إليه، وجيد ل
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 نوم النهار والعمل يف الليل

عملي يكون يف ليايل رمضان، فأنا أعمل يف الليل وأنام بعد طلوع الشمس حىت صالة : السؤال
 الظهر، وأنام بعد الظهر حىت العصر، فهل أنا آمث؟ 

 .ما دمت حمتاج إىل ذلك فال حرج عليك إن شاء اهللا: اجلواب

 املعلقات يف البخاري

 البخاريحديث ضعيف رواه } من أفطر يوماً يف رمضان{: قلت يف حديث: ؤالالس
 ؟  البخاري، فهل هناك حديث ضعيف يف 

تعليقاً، واملعلقـات يف   البخاريرواه : منا قلت، وإ البخاريأنا ما قلت رواه : اجلواب
باإلسناد،  البخاري، ومل يروها  البخاريليست أحاديث على شرط  صحيح البخاري
رسول اهللا، مشرياً بصيغة التمريض، فهذه تسـمى   يروى عن:  البخاريأي قد يقول 

تعليقاً، فهذا حيتمل أن يكون صحيحاً أو حسـناً أو   البخاريرواه : معلقات، فإذا قيل
وسكت، فمعناه أنه يف الصحيح والصحيح ال كالم  البخاريرواه : ما إذا قلتضعيفاً، أ

 .فيه
 نوم الصائم يف طاعة اهللا عبادة

 ؟ }نوم الصائم عبادة{: الصالة ويقول ما رأيك فيمن ينام عن: السؤال

إذا كان نومه عن الصالة فهو إمث ومعصية وطاعة للشيطان، وليس نوم الصائم إذا : نقول: اجلواب
نام عن الصالة عبادة، أما إذا نام نوماً طبيعياً يستعني به على طاعة اهللا فهو عبادة، كما أن نوم من 

  . الليل عبادة أيضاً ينام يف القيلولة ليستعني ا على قيام
  من احتلم يف ار رمضان وأخر الغسل ساعتني أو ثالثاً حبجة أنه نائم؟ : السؤال
 .ال حرج عليه يف ذلك، املهم أن ال يؤخر الغسل عن الصالة: اجلواب

 اجلماع يف ار رمضان

 هذا يسأل عن قضية حصلت له مع زوجته يف ار رمضان وهو جاهل؟ : السؤال
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ى أن مثل هذه احلاالت ينبغي أن يسأل عنها بذاته، ألنه البد أن نعـرف مـا الـذي    أر: اجلواب
أنا جامعت يف رمضان وأنا جاهل ؛ : حدث وما هي الظروف، وبعض الناس يكون جاهالً، فيقول

  . إنين جاهل يف أن علي أن عليه كفارة: هناك فرق بني من يقول: فنقول
  . وإن كنت أعلم أنه ال جيوز

ال ينفعك أن كنت جاهالً بالكفارة بل جيب عليك التزام الكفارة وإن مل تـدر ـا،   : ذافنقول هل
املهم أنك تعلم أن اجلماع يفطر، فتجب عليك الكفارة حينئذ .  

ولكن هل ميكن أن يوجـد  . إنه جاهل ال يعلم أن اجلماع يفطر: ففرق بني هذا وبني إنسان يقول
  إنسان ال يدري أن اجلماع يفطر؟ 

أن يوجد إنسان مسلم حديث عهد بإسالم، أو إنسان يف بادية بعيدة مل يعلـم أن اجلمـاع    ميكن
  . فهذا له حكمة اخلاص، يفطر 

أما الناس يف مثل البيئات واملدن، فال أعتقد أن منهم من جيهل أن مجاع الرجل زوجتـه يف ـار   
وعلى كل حـال   -لفتكما أس-رمضان من املفطرات، بنص القرآن الكرمي وبإمجاع أهل العلم 

  . فاحلاالت اخلاصة يسأل عنها بصفة خاصة، حىت يستوضح ما الذي جرى
  مثل الذي يقول أنا جامعت يف رمضان وأنا جاهل؟ : السؤال
إنين جاهل أن عليه كفارة، فيقول أنا عارف أنـه  : بني أحد يقول. فنقول أنه يوجد فرق: اجلواب

ة، وهي إعتاق رقبة، أو صيام شهرين فهذا ال يضـر،  ال جيوز، لكن ما كنت أعرف أنه عليه كفار
جيب عليك، أي ال ينفعك جهلك، وإن كنت جاهالً بالكفـارة جيـب   : وإن كان جاهالً نقول

عليك التزام الكفارة وإن مل تدر ا، املهم أنك عارف أن اجلماع يفطر، فتجب عليك الكفـارة  
  . اع يفطرحينئذ، وبني إنسان يقول أنه جاهل ال يعلم أن اجلم

  هل ممكن أن يوجد إنسان ال يدري أن اجلماع يفطر؟ : السؤال
ما أعتقد ذلك، ميكن أن يوجد إنسان مسلم حديث عهد بإسالم، أو إنسـان يف باديـة   : اجلواب

هذا له حكمة، اخلاص، أما الناس يف مثل البيئات واملـدن، فـال   ، بعيدة ما علم أن اجلماع يفطر 
ن مجاع الرجل زوجته يف ار رمضان من املفطـرات بـنص القـرآن    أعتقد أن منهم من جيهل أ
على كل حال احلاالت اخلاصة يسأل عنـها بصـفة    -كما أسلفت-الكرمي، وبإمجاع أهل العلم 

 .خاصة، حىت يستوضح ما الذي جرى
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 أيهما أفضل قراءة القرآن يف رمضان أم حفظه؟

 ؟  هل ختم القرآن عدة مرات أفضل أو حفظه: يقول: السؤال

اجلمع بينهما جيد، فيحرص اإلنسان على أن يزيد من حفظه يف رمضان، وأن يكثر مـن  : اجلواب
  .قراءة القرآن

  
 

 صلة الرحم تزيد يف العمر

إن صلة الرحم تزيد يف العمر، ونعلم أن اإلنسان يكتب رزقه وعمله وأجلـه،  : قلت: السؤال
 أرجو توضيح هذا؟ 

قاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهذا من األسباب، حيـث   لست أنا الذي قلته، وإمنا: اجلواب
 .إن الزيادة يف العمر تعين الربكة: علم اهللا أن فالناً يصل رمحه فزاد يف عمره، وقال بعضهم

 رفع الصوت بالقرآن

بعض الناس يرفعون أصوام يف قراءة القرآن، حبيث حيدثون تشويشاً على : السؤال
 ثل هؤالء؟ اآلخرين، فهل ينكر على م

إن كان يبالغ يف رفع الصوت حبيث يؤذي الناس، فينكر عليه ذلك ويبني لـه  : اجلواب
أنه ال يرفع صوته، أما إن كان يقرأ واألصوات متقاربة فتحدث دوياً، وليس بعضـها  

صـحيح  أرفع من بعض، وال يؤذي بعضها بعضاً، فهذا ال حرج فيه؛ ألنـه جـاء يف   
إنين أعرف أماكن األشعريني إذا نـزلوا بالليل وإن مل {: قال �، أن النيب  البخاري

فدل على أنه إذا كان اجلماعة كلهم } أكن رأيت منازهلم بالنهار من أصوام بالقرآن
قرءون بصوت متقارب ال يؤذي بعضهم بعضاً، فال حرج يف ذلك؛ لكـن إن كـان   ي

 .واحد يرفع والبقية خيفضون أصوام، فهذا يبني له أن ال يرفع صوته

 تغيري مكان السنة بعد الفريضة

هل لتغيري مكان السنة بعد صالة الفريضة فضل؟ ألننا نرى كـثرياً مـن   : السؤال
 . الناس يبادرون إىل تغيريه
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ال أعلم يف ذلك حديثاً يصح إال يف اجلمعة، وأنه ال توصل بصالة حىت يتكلم : اجلواب
واحتج بعضهم بقول اهللا  كانوا يفعلون ذلك، السلفأو ينتقل إىل مكان آخر، وبعض 

إن املؤمن يبكـي  : قالوا] ٢٩:الدخان[} فَما بكَت علَيهِم السماُء والْأَرض{: تعاىل
عليه مصعد عمله من السماء، وموضع عمله يف األرض، وكموضع سجوده يف األرض، 

 .فاألمر يف ذلك واسع
 صفوف النساء أوهلا

صص، مث تصلي يف آخر الصفوف القريبة من الباب؛ بعض النساء تدخل املسجد املخ: السؤال
 ؟ }شر صفوف النساء أوهلا{: حبجة حديث

أن شر صفوف النساء أوهلا إذا كان بقرب الرجال، أما مع وجـود   -واهللا أعلم-األظهر : اجلواب
 .عازل وفاصل فال يكون األمر كذلك، واهللا تعاىل أعلم

 قراءة القرآن يف التراويح

على اجلماعة يف التراويح القرآن وأكمله يف البيت وحدي وأكـون خامتـاً   هل أقرأ : السؤال
 للقرآن، أم حتق هلم اخلتمة؟ 

 .األوىل أن تقرأ هلم القرآن يف صالة التراويح ليسمعوا: اجلواب

 إمام املسجد والعمرة يف رمضان

عشـر  أنا إمام مسجد من قبل األوقاف هل جيوز يل أن أذهب إىل احلـرم لقضـاء ال  : السؤال
 األواخر وأداء العمرة، علماً بأين قد أخذت موافقة اإلخوة يف املسجد؟ 

إذا وافقت مجاعة املسجد على ذلك، وكان هناك من ينوب عنك يف اإلمامة، فال أعلم يف : اجلواب
ذلك حرجاً، وإن كنت أرى أن األفضل أن يقوم اإلنسان بعمله وبواجبه ويصـلي جبماعتـه، وال   

  .أو يومني يؤدي العمرة مث يعود مانع أن يذهب يوماً
 الوتر وصالة الليل

إذا كنت إماماً وأنا مضطر أن أوتر م يف صالة التراويح، وأريد أن أوتر آخر الليل، : السؤال
 هل جيوز يل ذلك؟ 
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جيوز أن تصلي م وتوتر م، مث تصلي آخر الليل ما قسم اهللا لك، وإن كان األفضـل  : اجلواب
من قام مع { :  �وكانت هذه عادة مستمرة أن تكتفي بذلك، لقول النيب مادمت صليت معهم 

 .مث تقرأ القرآن وتسبح اهللا عز وجل} اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة

 الفطر يوم يفطر الناس

ليقضي إجازته  مصر، ويريد أن يذهب إىل  السعوديةإنه بدأ الصيام هنا يف : السؤال 
ثالثون يوماً ألم أمتوا شعبان ثالثني يوماً، فهل  مصرهناك، وكان شهر رمضان يف 

 ؟ مع العلم أنه سوف يصوم واحداً وثالثني يوماً؟  مصريصوم مع أهل 

ملوافقة الناس يف ذلك، كمـا ورد يف   -فيما يظهر يل -أرى أن يصوم معهم: اجلواب
 .}الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصومون{: احلديث 

 خري من عملهضعف حديث نية املؤمن 

 ؟ }نية املؤمن خري من عمله{: ما صحة حديث: السؤال

  .ال يصح هذا احلديث: اجلواب
 

 الصفرة هلا حكم الدم

امرأة رأت بعد الظهر صفرةً، ولكن مل خيرج منها الدم إال بعد اإلفطار بـزمن يسـري   : السؤال
ماً بأن هذه أول مـرة  حبيث خرج منها الدم بصورته الطبيعية، فهل تقضي هذا اليوم أم ال؟ عل

  . حيصل هلا مثل هذه احلالة
إذا كانت الصفرة متصلة بالدم فأرى أن حكمها حكمه، وأرى أن هذه املـرأة تقضـي   : اجلواب

 .ذلك اليوم

 االغتسال للمعتكف

هل جيوز للمعتكف أن خيرج كل يوم لالغتسال والتنظف والتطيب، أم البد أن يكون : السؤال
 ج؟ االغتسال موجباً للخرو

ال جيوز له أن خيرج كل يوم للتنظف والتطيب؛ لكن يغتسل للغسل الواجب وخيرج لـه  : اجلواب
 .إذا احتاج إىل اخلروج، وأما غسل التطيب فال أعلم أنه جيوز أن خيرج له
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 العمرة بعد ليلة السابع والعشرين

 ليلـة السـابع   أنا إمام مسجد أريد أن أختم القرآن يف صالة التراويح يف املسجد يف: السؤال
 والعشرين، وبعد ذلك أعتمر، علماً بأنه ال يوجد يف املسجد من يسد حملي فما رأيك يف ذلك؟ 

ال حرج يف ذلك؛ ألنك إذا خرجت بعد ليلة السابع والعشرين فال أظن أنـك تعتمـر   : اجلواب
 .وتعود بعد ذلك

 اعتكاف يوم

، علماً بأنه يدخل قبل رجل أراد أن يعتكف يوماً واحداً فهل هذا صحيح: السؤال
 أذان الفجر مث خيرج من معتكفه بعد املغرب، فهل هذا يكون يوماً؟ 

 عمربالنسبة ملن أراد أن يعتكف يوماً فال حرج يف ذلك، كما يف الصحيح أن : اجلواب
وإذا أراد } أوف بنـذرك {:  �نذر يف اجلاهلية أن يعتكف يوماً وليلة، فقال له النيب 

أن يعتكف يوماً وليلة فيدخل املعتكف من حني الوقت الذي نوى فيه، فإن نوى ليلـة  
دخل قبل الغروب، وإن نوى يوماً دخل قبل الفجر، وإن نوى يوماً وليلة دخـل قبـل   

  .الغروب أيضاً
  
  
 

 اقتناء اخلادمة بغري حمرم

أهلي سوف يسافرون إىل العمرة وعندنا خادمة، وذهاا معهم أصلح من مكوثها يف : السؤال
 هذا البلد؟ 

يعين مها أمران أحالمها مر، لكن عليك أن تبني ألهلك أن اقتناءهم هلذه اخلادمـة وهـي   : اجلواب
 .بدون حمرم أمر خطري ينبغي أن يصحح

 أصح األذكار بعد الوتر

 ما هو أصح حديث يقال بعد اية صالة الوتر؟ : السؤال
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سـنن  ، و داودسـنن أيب  أصح األذكار اليت وردت بعد الوتر، ما ثبـت يف  : اجلواب
: كان إذا انصرف من الوتر قـال  �وغريهم، أن النيب  مسند اإلمام أمحد، و النسائي

سبحان امللك القدوس، سبحان امللك القدوس، سبحان امللك القدوس ميد بالثالثـة  {
 .}صوته

 أصح ما يقال بعد اإلفطار

 ما أصح ما يقال بعد اإلفطار؟ : السؤال

تلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا تعاىل، مث يـدعو مبـا   احلمد هللا، ذهب الظمأ، واب: اجلواب
  .أحب

 املوقف من املنكرات

ما هو مـوقفي  : يزداد اإلميان يف هذا الشهر عند بعض الشباب، فنجد الشاب يقول: السؤال
 أمام ما أرى من املنكرات؟ 

بيـده، فـإن مل    من رأى منكم منكراً فليغريه{: موقفه أن يعمل على تغيريها ما استطاع: اجلواب
 .}يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

 احلكمة من العيد بعد الصيام

 ما احلكمة من جعل العيد بعد االنتهاء من صيام شهر رمضان؟ : السؤال

تكَبروا الْعدةَ ولولتكْملُوا {: لشكر اهللا تعاىل على إكمال عدة الشهر، كما قال اهللا تعاىل: اجلواب
 ].١٨٥:البقرة[}اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ

 االعتكاف ساعة

 هل جيوز أن يعتكف املسلم ولو ساعة واحدة؟ : السؤال

، وعلى القول بأنه ال بد من الصيام يف االعتكـاف،   السلفمل ينقل هذا عن : اجلواب
فال إشكال أن أقل االعتكاف يوم، لكن عند احلنابلة وبعض الشافعية أنـه جيـوز أن   

، ولـذلك   السلفيعتكف ولو ساعة، قال الشافعية ولو حلظة، لكن هذا مل ينقل عن 
أنه ال ينبغي أن ينوي اإلنسان نيـة االعتكـاف إذا أراد أن    -واهللا تعاىل أعلم-الظاهر 

 .يدخل للصالة وما أشبه ذلك
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 الصالة عند طلوع الشمس يف صبح ليلة القدر

إذا كان يف األيام العادية، فإن الشمس تطلع بني قرين الشيطان، وال جيوز : الالسؤ
الصالة عند ذلك، فأما يف صبيحة ليلة القدر فال خترج الشمس بني قرين الشيطان، 

 فهل جيوز أن نصلي يف تلك الصبيحة؟ 

انقدح يف ذهين أنه سوف يأيت إىل وأنـا أقـرأ    -!سبحان اهللا-السؤال هذا : اجلواب
إن صبيحة تلـك  : إن صح احلديث فيقال: ، لكن أقول مسند اإلمام أمحدحلديث يف ا

ـ  عف، فهـذا  الليلة ال يكون وقت طلوع الشمس فيها وقت ي، لكن احلديث فيه ض
صبيحة ليلة القدر كغريهـا،  : األمر الذي انفرد به ال يبىن عليه حكم، وبناًء عليه أقول

 .وقت طلوع الشمس فيها وقت ي
 ليلة القدر علمها عند ريب

 هل حتسب ليلة القدر إذا تقدم الشهر أو تأخر؟ : السؤال

وحيرص على اإلخـالص وكثـرة   ليلة القدر علمها عند ريب، إمنا على العبد أن يتحراها : اجلواب
 .العبادة فيها

 اعتزال النساء يف العشر األواخر للمعتكف

 هل اعتزال النساء يف العشر األواخر من تطبيق السنة؟ : السؤال

 .نعم، ملن كان يريد أن يعتكف: اجلواب

 اخلروج من املعتكف للحاجة

 احلاجة؟  ما حكم من خيرج من املسجد احلرام لتناول الطعام وقضاء: السؤال

ال بأس أن خيرج املعتكف، ألكل الطعام وقضاء احلاجة، وال يلزمه أن يذهب إىل بيـت  : اجلواب
 .إن استأجرها أو ما أشبه ذلك -مثالً-صديقه القريب، لكن ال بأس أن يذهب إىل شقة 

 الدعوة هي السبيل

ل لعـالج هـذه   يتكاثر الشباب على األرصفة على أمور ال خري فيها، فما هو السبي: السؤال
 الظاهرة؟ 
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السبيل هو أن يقوم الشباب املهتدي حبملة يف الدعوة إىل اهللا عز وجل، وصحبة هـؤالء،  : اجلواب
ونشر العلم النافع بينهم، بواسطة الشريط والكتاب والصحبة والكلمة الطيبة، وغري ذلـك مـن   

  .الوسائل
 

 اإلحرام بالنسبة للحائض

للعمرة يوم الثالثاء بعد غد على أساس أن زوجيت قـد  حجزت يف الطائرة للذهاب : السؤال
تكون طهرت من احليض، ولكن إىل اآلن مل تطهر، فما احلكم يف اإلحرام للمرأة احلائض، وما 

 هو العمل عند الوصول إىل احملرم؟ 

إذا وصلت إىل احملرم فتحرم زوجتك كغريها وإن كانت حائضاً، فتغتسل وتلبس ثيـاب  : اجلواب
ليب بالعمرة، لكنها ال تقضي مناسك العمرة حىت تطهر، فتعتمر أنت وتطوف وتسـعى  اإلحرام وت

 .وتقصر، مث تنتظر زوجتك حىت تطهر فإذا طهرت اعتمرت

 النية يف الصوم

ما حكم من مل ينتبه من النوم إال بعد الساعة التاسعة تقريباً من النهار، هل عليه قضاء : السؤال
 هذا اليوم؟ 

 .وى الصيام يف تلك الليلة فال قضاء عليهما دام ن: اجلواب

 األكل يف حال الشك

 ما حكم من أكل شاكاً يف طلوع الفجر؟ : السؤال

  .صومه صحيح: اجلواب
 الطهارة ملس املصحف

 هل جيوز مس مصحف على غري طهارة؟ : السؤال

باشرة إال الصحيح الذي عليه مجهور األئمة األربعة وغريهم؛ أنه ال جيوز مس املصحف م: اجلواب
 .للمتوضئ

 املضمضة املتكررة

هل علي حرج إن متضمضت؛ وذلك ألنين مدرس أحتاج أن أمتضـمض بعـد كـل    : السؤال
 درس؟ 
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 .ال حرج عليك: اجلواب

 تكرار العمرة

ذكرت يف الدرس املاضي أن بعض أهل العلم كره اإلكثار من العمرة، فما : السؤال
  السنة؟ مدى صحة ذلك؟ وما هو متوسط العمرة يف 

: أكثر من ذلك، وقال بعضـهم : كل عشرة أيام، وقال بعضهم: قال بعضهم: اجلواب
أقل من ذلك، والصحيح أنه ال يتحدد ذلك، بل ال مانع أن يعتمر اإلنسان مىت شـاء،  

، وكل  مكةأي أن اإلنسان يكون يف  مكةلكن املنهي عنه أن يكرر اإلنسان العمرة من 
، أما كونه اعتمر مث رجع، مث ذهب مـرة   السلفعن  يوم وهو يف عمرة، هذا مل يعهد

 .أخرى ألنه وجد رفقة أو ما أشبه ذلك فال حرج
 االغتسال من املذي

ام رمضان احتلمت ومل أر منياً وإمنا رأيت مذياً، هل أغتسـل مـن   يف صبيحة أحد أي: السؤال
 ذلك؟ 

ال تغتسل، ما دام مل خيرج منك مين فال غسل عليك، فاملذي ال يوجب الغسـل وإمنـا   : اجلواب
 .يوجب غسل الذكر واألنثيني

 االعتكاف مع اجلماعة

ألمـارة  ما رأيك يف االعتكاف يف مجاعة يتساعدون، ويأسرون أنفسـهم ا : السؤال
 بالسوء، علماً بأنه يتخلل لعتكافهم بعض الكالم الدنيوي؟ 

ال حرج يف إعتكاف مجاعة، وإن ختلل كالمهم كالماً مباحاً، كما تكلمـت  : اجلواب
  .، وكما تكلم الرسول عليه الصالة والسالم مع بعض أزواجه �مع رسول اهللا  صفية

 صالة التهجد

ما رأيكم يف صالة التهجد اليت تقام يف العشر األواخر من ناحيـة عـددها ووقتـها    : السؤال
 وصفتها، وما تعليقكم على واقع الناس يف التخلف عن هذه الصالة؟ 
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وفعلها، حيث قام ليلـةً   �ن ضمن صالة القيام اليت شرعها النيب صالة التهجد هي م: اجلواب
بأصحابه حىت خشوا أن يفوم السحور، وكما مسعتم أنه كان إذا دخل العشر جد وشد املئـزر  
وأحيا ليله، فينبغي على العاقل الرشيد الناصح لنفسه، أن حيرص على تعهد صالة التراويح والقيام 

 .مع املسلمني

 يف احلرم املكي االعتكاف

أيهما أفضل ملن ال عمل له يف هذه العشر وليس هناك شيء يربطـه مـن   : السؤال
 رة، أم يف بلده مع أقرانه؟ والرحاب الطاه مكةإمامة وغريها، هل يقضيها يف 

إذا مل يكن يف ذلك  -أيضاً-ويعتكف يف احلرم  مكةاألفضل له أن يقضيها يف : اجلواب
 .مشقة عليه

  مثىنصالة الليل مثىن

 ما حكم من صلى أربع ركعات يف تسليمة واحدة؟ : السؤال

صالة {: قال �هذا ال ينبغي، فجماهري أهل العلم على منع ذلك وحترميه؛ ألن الرسول : اجلواب
  .تسلم من كل ركعتني: أي} الليل مثىن مثىن

 
 النية مع اإلمام للوتر

ايتها نية جديدة للوتر، فإذا كان هـذا   مسعنا أنه يلزم أن ينوى املصلى للتراويح بعد: السؤال
صحيحاً فما احلكم فيمن صلى خلف اإلمام عشر ركعات، مث أوتر بواحدة، وكان من عادتـه  

 أن يوتر بثالث؟ 

أنه من دخل مع اإلمام بنية أنه سوف يسـتمر   -واهللا تبارك وتعاىل أعلم-الذي يظهر يل : اجلواب
 .لنية، واهللا تبارك وتعاىل أعلممعه إىل اية الوتر أن هذا يكفي يف ا

 التنويع لبيان اجلواز

بعض األئمة ينوعون، حبيث يصلون أحياناً إحدى عشر وأحياناً ثالثة عشر، وأحيانـاً  : السؤال
 يقرنون الشفع والوتر، وأحياناً يقنتون وأحياناً ال يقنتون، فما رأيك؟ 

  . خيشى أن يعتقد الناس وجوبه بالنسبة للقنوت ال بأس باحملافظة عليه، إال أن: اجلواب
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وبالنسبة للصالة إذا كان يف التنويع مصلحة للبيان للناس فال حرج، أما كثرة التنويـع فليسـت   
حسنة، بل ينبغي أن ال يكثر اإلنسان من التنويع، فيكون له عادة وال مانع أن يترك هـذه العـادة   

 .أحياناً

 ترك العمل خشية الرياء

املسجد يف التراويح، وبيتنا قريب مـن املسـجد، وأريـد     أنا إمام: يقول: السؤال
االعتكاف وأخشى الرياء، أرجو إرشادي ماذا أفعل، وما هي احلاالت اليت تتيح يل 

 اخلروج من املسجد؟ 

ال تبايل ذا األمر الذي خطر لك من خشية الرياء، فال جيوز تـرك العمـل   : اجلواب
باهللا من الشيطان الرجيم، أما احلاالت الـيت  خشية الرياء، بل ينبغي أن تعتكف وتتعوذ 

رضي اهللا عنـها كمـا يف    عائشةخترج فيها من املسجد فتخرج حلاجتك، كما قالت 
حاجتك من قضاء احلاجة، } رج إىل البيت إال حلاجة اإلنسانوكان ال خي{: الصحيح

 .أو من األكل والشرب وما أشبه ذلك

 �عدد عمر النيب 

 ؟  �كم اعتمر النيب : السؤال

أربع عمر كلهن يف ذي القعدة، إال عمرته اليت كانـت مـع    �اعتمر النيب : اجلواب
، والعمرة الرابعة كانت  احلديبيةعمرة اجلعرانة، وعمرة القضاء، وعمرة : حجته، منها

 .مع حجته صلى اهللا عليه وسلم
 العمرة إلمام املسجد

بت من الـوزارة إجـازة ملـدة    أنا مؤذن يف أحد املساجد وأريد أن أعتمر، وقد طل: السؤال
 أسبوعني ومل متانع الوزارة؛ لكن مل أجد أحد يقوم مقامي؟ 

 .إذا وجد من يقوم مقامك ووافقت اجلهة املختصة فال حرج يف ذلك: اجلواب

 شد الرحال من أجل طلب العلم
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مبناسبة ذكر شد الرحال، أشكل على كثري منا أن بعض الشباب ينتقلون من بلـدهم  : السؤال
 بلد آخر من أجل صالة التراويح يف رمضان مع األئمة، فهل يعترب هذا من شد الرحال، مع إىل

 العلم أم أتوا من أجل اإلمام؟ 

ال حرج يف ذلك، ال حرج يف شد الرحال من أجل طلب العلم، أو من أجـل الصـالة   : اجلواب
و من أجل زيارة أخ خلف إمام معني، أو من أجل السالم على رجل، أو من أجل زيارة مريض، أ

يف اهللا، أو من أجل جتارة، ألن شد الرحل حينئذ ليس من أجل البقعة وإمنا من أجل أمـر آخـر،   
  .واملنهي عنه هو شد الرحال من أجل البقعة باعتقاد فضلها عن غريها

 القضاء ملن شرب بعد األذان

ألذان يف السـاعة الرابعـة   يف هذا اليوم مل أقم إال الساعة اخلامسة إال ربع، وا: يقول: السؤال
 والنصف، وكان ذلك يف أثناء إقامة الصالة فشربت ماًء هل علي قضاء؟ 

 .نعم عليك القضاء: اجلواب

 صيام أيام البيض وثالثة أيام من شوال

إذا صمت األيام البيض وثالثة أيام أخرى، فهل يكتب يل أجر صيام السـت مـن   : السؤال
 شوال؟ 

إذا صمت أيام البيض من شوال وصمت منها ثالثة أيام أخـرى،   نعم يكتب لك ذلك،: اجلواب
 .يكتب لك أجر صيام الست من شوال

 التقبيل واملصافحة

 حكم التقبيل يف يوم العيد؟ : السؤال

ال حرج يف املصافحة إذا احتد اجلنس، : بالنسبة للمصافحة يوم العيد، يقول الفقهاء: أوالً: اجلواب
ألن يطعـن  {:  �مع ذكر، أما مصافحة األنثى فال جيوز؛ لقول النيب بأن كان املتصافحان ذكراً 

  . }يف رأس أحدكم مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له
 .أما التقبيل، فإن كان له مناسبة مثل أنك مل تره منذ زمن فال حرج فيه

 مسجد العيد

 هل يعترب مسجد العيد مسجداً؟ : السؤال

  .مسجداً إمنا هو مصلىال يعترب : اجلواب
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 اإلجازة االضطرارية

اإلجازة االضطرارية، هل جتزم بتحرمي أخذها من أجل العمرة علماً بأنه جيب التأكـد  : السؤال
 من تفسريها من الديوان؟ 

يف الواقع أنين سألت بعض املسئولني يف الديوان وأكثر من مسئول، وقالوا إا تؤخـذ يف  : اجلواب
  . حالة وفاة وما أشبه ذلك، وهذا هو الظاهر حالة الضرورة، مثل

وال شك أن القول بتحرميها مبين على معرفة احلاالت اليت جيوز فيها أخذ اإلجازة االضـطرارية،  
  . لكن إن كانت على ظاهره أا ال تؤخذ إال للضرورة، فال جيوز أخذها من أجل أداء العمرة

وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلـى آلـه    هذا واهللا تبارك وتعاىل أعلم، وصلى اهللا وسلم
  .واحلمد هللا رب العاملني. وصحبه أمجعني
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  دروس رمضانية
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  الوقفة األوىل
  كتب عليكم الصيام

  
يا أيها الذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتـب  : ( قال اهللا تعاىل

أياماً معدودات فَمن كَانَ منكُم مريضا أو على الذين من قَبلكُم لَعلكُم تتقون 
  ].١٨٤، ١٨٣:البقرة) [علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أيامٍٍ أُخر 

هذه اآلية أصل يف وجوب صيام رمضان؛ ولذلك أمجع أهل العلم كافة 
على أنه جيب على كل مسلم أن يصوم شهر رمضان، ومن أنكر وجوبـه أو  

 –يكون جاهالً، حديثَ عهد بإسالم، فإنه يعلَّم  جحده فهو كاملرتد، إال أن
، فإن أصر على اإلنكار فهو كافر، يقْتلُ مرتدا ألنه جحد أمرا ثبـت  -حينئذ

: أي) كُتب علَيكُم ( وجوبه بنصّ القرآن ، كما يدل على ذلك قولـه تعاىل 
  . فرض وأوجب عليكم

تسـلية  ) مـن قَـبلكُم    كَما كُتب علَى الذين: ( ويف قوله جلّ وعال
قد فرض هذا األمر على من كان قبلهم مـن  ( للمؤمنني، وإشعار هلم بأن اهللا 

األمم الكتابية، ويف ذلك ختفيف على نفوس املؤمنني من وطأة الصوم، فـإن  
املسلم إذا عرف أن هذا درب سلكه قبله الصاحلون من األنبياء وأتباعهم؛ فإنه 

  .ستثقلهيفرح بذلك وخيف عليه ال ي
، إمياًء إىل احلكمة يف مشروعية الصـيام،  )لَعلَكُم تتقُون :( مث قال تعاىل

  .وهي حتقيق التقوى هللا من قبل الصائم
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، فهي أيام قليلة بالقياس إىل أيام السـنة،  )أياماً معدودات :( مث قال  
 .شهر واحد فقط، ليس يف صيامه عبء ثقيل على الصائمني
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  نيةالوقفة الثا
  الناس يف استقباهلم لرمضان

  
  :إن الناس يف استقباهلم لرمضان على صنفني

الذين يفرحون ذا الشهر، ويسرون لقدومه؛ وذلك  :الصنف األول 
  :ألسباب

أم عودوا أنفسهم على الصيام، ووطنوها على حتمله، وهلذا جاء  :أوالً
نني، واخلميس، وأيام كصيام االث: يف السنة النبوية استحباب صيام أيام كثرية

البيض، ويوم عرفة لغري احلاج، ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، وصيام 
، وغري ذلك من أنواع الصيام املستحب، الذي شرعه النيب صلى اهللا …شعبان

  .عليه وسلم ألمته؛ ليعتادوا الصوم، ويتزودوا من التقوى
أيام البيض على  -النفل  وأثر ذلك واضح يف الواقع؛ فإنك جتد الذي يصوم

ال يستثقل صيام رمضان؛ بل هو عنده أمر طبعي، ال كلفة فيه وال  -األقل
  .عناء، وأما الذي ال يصوم شيئًا من النافلة، فإن رمضان يكون عليه ثقيالً شاقًا
ولقد كان السلف مثاالً رائعا يف احلرص على النوافل، وروي عنهم يف 

  :ذلك قصص عجيبة، ومن ذلك
ن قوما من السلف باعوا جارية هلم ألحد الناس، فلما أقبل رمضان أخذ أ

كما  –سيدها اجلديد يتهيأ بألوان املطعومات واملشروبات؛ الستقبال رمضان 
ملاذا : ، فلما رأت اجلارية ذلك منهم، قالت-يصنع كثري من الناس اليوم
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صومون إال يف وأنتم ال ت: فقالت. الستقبال شهر رمضان: تصنعون ذلك؛ قالوا
لقد جئت من عند قوم السنةُ عندهم كأا كلها رمضان،  -واِهللا  -! رمضان؟

  .ورجعت إىل سيدها األول. ال حاجة يل فيكم، ردوين إليهم
وكان لدى احلسن بن صاحل جارية، فاشتراها منه بعضهم، فلما انتصف الليل 

الصالة، فقاموا  ..يا قوم، الصالة: عند سيدها اجلديد، قامت تصيح يف الدار
  !وأنتم ال تصلون إال املكتوبة؟: هل طلع الفجر؟ فقالت: فزعني، وسألوها

لقد بعتين إىل قوم سوء؛ : فلما أصبحت رجعت إىل احلسن بن صاحل، وقالت له
  .ال يصلون إال الفريضة، وال يصومون إال الفريضة؛ فردين، فردها

هذه الدنيا سبب لنيلها يف  أم يعلمون أن االمتناع عن اللذات يف :ثانيا
اآلخرة، فإن امتناع الصائم عن األكل، والشرب، واجلماع، وسائر املفطَّرات 

يكون سببا يف حصوله على _ سبحانه وتعاىل  -يف ار رمضان طاعةً هللا 
ألوان امللذات اخلالدة يف اجلنة، فَلقُوة يقني املتقني بذلك؛ يفرحون بقدوم هذا 

  .الشهر الكرمي
على النقيض من ذلك حال املنغمسني يف امللذات احملرمة يف هذه الدنيا؛ فإن و

انغماسهم فيها يكون سببا يف حرمام منها يوم القيامة، قال رسول اهللا صلى 
من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرا يف اآلخرة، إال أن : "اهللا عليه وسلم

؛ عقابا له على -دخل اجلنة وإن-وإمنا حيرم من شرا يوم القيامة . )١("يتوب

                                           
)
١
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من لبس احلرير يف : "متتعه خبمر الدنيا، وهي حمرمة عليه، ويف حديث آخر
  .)٢("الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة

أم يدركون أن هذا الشهر من أعظم مواسم الطاعات، والتنافس يف : ثالثًا
جيري يف القربات، ويعلمون أن اهللا سبحانه وتعاىل جيري فيه من األجور ماال 

غريه من الشهور، فال غرو أن يفرحوا بقدومه فرح املشتاق بقدوم حبيبه 
  .الغائب، أو أعظم من ذلك

  .هذا هو الصنف األول من الناس يف استقبال شهر رمضان
  

الذين يستثقلون هذا الشهر، ويستعظمون مشقته، فإذا  :الصنف الثاين
ولياليه، منتظرين رحيله  نزل م فهو كالضيف الثقيل، يعدون ساعاته وأيامه

بفارغ الصرب، يفرحون بكل يوم ميضي منه، حىت إذا قرب العيد فرحوا بدنو 
خروج هذا الشهر، وهؤالء إمنا استثقلوا هذا الشهر الكرمي، وتطلعوا إىل 

  :انقضائه؛ ألسباب منها
من املآكل، : أم اعتادوا على التوسع يف امللذات والشهوات :أوالً

ناكح، وغريها، فضالً عن مقارفتهم للذَّات احملرمة، فوجدوا يف واملشارب، وامل
هذا الشهر مانعا وقيدا حيبسهم عن شهوام، وحيول بينهم وبني مالذّهم؛ 

  .فاستثقلوه
أم قوم عظم تقصريهم يف الطاعات، حىت إن منهم من قد يفرط  :ثانيا

عض الطاعات، فترى يف الفرائض والواجبات ، فإذا جاء هذا الشهر التزموا بب
                                           

)
٢
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بعض املفرطني املقصرين الناكفني، يترددون يف هذا الشهر على املساجد، 
ويشهدون اجلمع واجلماعات، ويواظبون على الصيام والصالة كل يوم؛ 

فبسبب هذا االلتزام الذي مل يألفوه ومل يتـوطنوا عليه؛ اسـتعظموا حملَ 
  .هذا الشهر

ابن رجب وغريه، أن غالما سفيها، ملا ما ذكره : ومما يناسب إيراده هنا
  :أقبل عليه رمضان ضاق به ذرعا، وأخذ ينشد

وال صمت شهرا بعده آخـر ***  -ال كان من شهر -دعاين شهر الصوم 
  الدهـر
على الشهر الستعديت قومي على *** فلــو كـان يعديين األنـام بقـوة 
  الشهر

  
  :حدهم عن اخلمر ومن ذلك ما يتماجن به بعض الشعراء كقول أ

رمضـان ولّـى هاتـها يـا *** رمضـان ولّـى هاتـها يـا ساقي  
  ساقي

  
وهكذا حال املسرفني الذين يستثقلون رمضان؛ ألم سيفارقون ما ألفوا 
من الشهوات، ويلتزمون ببعض العبادات، هذا مع ضعف يقينهم مبا أعده اهللا 

ضل هذا الشهر، وما فيه للمؤمنني، وعدم استحضارهم لف -تبارك وتعاىل -
من األجور العظيمة، فال عجب أال جيدوا من اللذة والفرح والسرور ذا 

  . الضيف الكرمي ما جيده الصادقون املؤمنون
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  الوقفة الثالثة

  من معاين الصيام
  

للصيام معان ومقاصد عظيمة، لو تأملناها وتفكرنا فيها مليا لطال 
  :عجبنا منها

لصوم مرتبط باإلميان احلق باهللا جل وعال؛ ولذلك أن ا :املعىن األول
جاء أن الصوم عبادة السر، ألن اإلنسان بإمكانه أالّ يصوم إن شاء، سواء بأن 

  .يتناول مأكوالً أو مشروبا، أو مبجرد فقد النية، وإن أمسك طوال النهار
رات إذن فالصوم عبادة قلبية سرية بني العبد وربه، فإن امتناع العبد عن املفط
على الرغم من استطاعته الوصول إليها خفية دليل على استشعاره اليقيين 

تربية لقوة  -بال ريب-الطالع اهللا تعاىل على سرائره وخفاياه، ويف ذلك 
وهذا السر اإلمياين جيري يف سائر العبادات اليت  -جل وعال -اإلميان باهللا 

  .يتقرب ا العبد إىل خالقه سبحانه
ء والغسل، اللذينِ يتطهر ما العبد من األحداث، فإن فيهما انظر إىل الوضو

داللة على إميان العبد بأن اهللا تعاىل رقيب عليه؛ مما حيمله على أداء تلك األمانة 
  .السرية بينه وبني ربه، ولو أتى إىل الصالة بدون طهور ملا علم الناس بذلك

الفاحتـة، ويف ركوعه انظر إىل الصالة، أال ترى أن املصلي يقرأ يف قيامه 
سبحان ريب األعلى، ويف : سبحان ريب العظيم، ويف سجوده يقول: يقول
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.. التحيات هللا: رب اغفر يل، ويف التشهد يقول: جلوسه بني السجدتني يقول
اخل، وكل هذا يقوله سرا ال يسمعه جماوره امللتصق به، أتراه لو مل يكن مؤمنا 

خواطر ذهنه، ووساوس قلبه، أتراه يدعو بعلم اهللا تعاىل مسات لسانه، و
–ويذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف صالته ذه السرية، اليت ال يطّلع عليها إال ربه 

  ].٧: طه) [وإنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السِّر وأَخفَى ( -سبحانه
اآلخرة، حيث أن الصيام يربّي العبد على التطلع إىل الدار  :املعىن الثاين

يتخلى عن بعض األمور الدنيوية؛ تطلعا إىل ما عند اهللا تعاىل من األجر 
والثواب؛ ألن مقياسه الذي يقيس به الربح واخلسارة مقياس أخروي، فهو 
يترك األكل والشرب وامللذات يف ار رمضان؛ انتظارا للجزاء احلسن يوم 

ان باآلخرة، والتعلق ا، القيامة، ويف ذلك توطني لقلب الصائم على اإلمي
والترفع عن عاجل املالذ الدنيوية، اليت تقود إىل التثاقل إىل األرض، واإلخالد 

  .إليها
من صحـة : هذا مع ما له يف الصـوم من النعيم، واحلياة الطيبـة يف الدنيـا

  .البدن، وفرح القلب بالطـاعة، والسعادة، وانشراح الصدر باإلميان
يس املادية الدنيوية، فإم ينظرون إىل اجلانب الدنيوي أما أصحاب املقاي

القريب يف الصوم؛ فال يرونه إال حرماناً من لذة األكل والشرب والوقاع، اليت 
وال ينظر هؤالء إىل اجلانب . حتصل ا سعادة للنفس، وتلبية حلاجات اجلسد

و يضعف يف األخروي، الذي ميثل اجلزاء احلقيقي، واخللود الصحيح؛ مما يعدم أ
  .قلوم التطلع إىل اآلخرة وما فيها من النعيم
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أن يف الصيام حتقيقًا لالستسالم والعبودية هللا جل وعال؛  :املعىن الثالث
إذ الصوم يريب املسلم على العبودية احلقة، فإذا جاء الليل أكل وشرب؛ امتثاالً 

ن لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبي( لقول ربه الكرمي 
؛ وهلذا كان مستحبا أن يأكل الصائم عند ]١٨٧: البقرة) [األسود من الفَجرِ 

  .عبادة هللا -حينئذ -اإلفطار وعند السحور، وكره الوصال، فاألكل 
 وإذا طلع الفجر أمسك عن األكل والشرب، وسائر املفطرات؛ امتثاالً ألمر اهللا

  ].١٨٧: البقرة[ } ثُم أَتمواْ الصّيام إِىل الَّيلِ {تعاىل 
وهكذا يترىب املسلم على كمال العبودية هللا، فإذا أمره ربه تعاىل باألكل يف 
وقت معني أكل، وإذا أمره بضد ذلك يف وقت آخر امتثل، فالقضية ليست 

  .نفيذ ألمرهجمرد أذواق وشهوات وأمزجة، وإمنا هي طاعة هللا تعاىل، وت
وإن العبودية هللا سبحانه هلي احلرية احلقيقية، وكمال احلرية يف كمال العبودية 

  :-رمحه اهللا-له تعاىل، ولذلك قال عياض 
ـًا وتيهـا    وكـدت بأمخصـي أطأ الثريـا*** ومــما زادين شرفـ

  وأن صيـرت أمحـد لـي نبيـا*** " يا عبادي :"دخويل حتت قولك
  :ويقول اآلخر 

  ولو أين قنعـت لكنـت حـرا*** أطعت مطامعي؛ فاستعبدتــين 
وهذا املعىن متحقق يف الصالة واحلج وغريمها، فالعبد يف صالته حينا  ―

يقف، وحينا يركع، وحينا يسجد، وحينا يقعد؛ ألن هذا هو أمر اهللا ومراده، 
  .فيحقق املصلي العبودية بامتثاله
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والشرب، لكنه ينهى عن حمظورات أخرى جيب ويف حجه ال ينهى عن األكل 
من مجاع، ودواعيه، ومن تغطية الرأس، والطيب، وتقليم : على احملُرِم جتنبها

ولو . فيجب عليه جتنبها؛ ألن اهللا تعاىل أراد منه ذلك.. األظافر، وقص الشعر
، معتقدا أن ذلك ألجل -كاألكل والشرب-امتنع عن شيء مل مينعه اهللا منه 

  .ام لكان مبتدعا، كما أنه لو فعل شيئًا من حمظورات اإلحرام كان خمطئًااإلحر
فإذا انتهى إحرامه كان مطالبا بأن حيلق رأسه أو يقصره، وأن يغتسل ويتزين 

  ].٢٩: احلج) [ثُم لْيقْضواْ تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم( ويتطيب ويقلم أظفاره 
ستسالم والعبودية هللا تعاىل، حبيث يأمره هكذا يترىب املؤمن على معىن اال

  . بالشيء؛ فيمتثل، ويأمره بضده؛ فيمتثل، سواء أدرك احلكمة أو مل يدركها
  :أن الصوم تربية للمجتمع :املعىن الرابع 

وذلك أن الصائم حني يرى الناس من حوله صياما كلهم؛ فإن الصوم يكون 
يربطه به جانب عبادي، يلتقي  يسريا عليه، وحيس بالتالحم مع اتمع الذي

  .عليه اجلميع
إن الذي يقارن بني صوم النافلة وصوم رمضان جيد أن يف صوم النافلة شيئًا من 
الكلفة، بينما جيد أن صوم رمضان املفروض يسري سهل، ال كلفة فيه، وال 

مشقة؛ للسبب الذي سلف ذكره، حيث إن الصائم يف رمضان ال يرى حوله 
، فإن خرج إىل السوق وجد الناس فيه صياما، وإن دخل إال صائمني مثله

.. البيت وجد أهله صياما، وإن ذهب إىل دراسته أو عمله وجد الناس صياما
وهكذا، فيشعر مبشاركة اجلميع له يف إمساكه؛ فيكون ذلك عونا له، ومنسيا 
الد له ما قد جيده من املشقة؛ ولذلك جند املسلمني الذين يدركهم رمضان يف ب
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كافرة دفعتهم الضرورة للذهاب إليها، إما ملرض أو لغريه، جندهم يعانون مشقة 
ظاهرة يف صيام رمضان؛ ألن اتمع من حوهلم مفطرون، يأكلون ويشربون، 

  .وهم مضطرون ملخالطتهم
إذن ، فشعور الصائم بأن الناس من حوله يشاركونه عبادته، خيفف عليه أمر 

بيسر وسهولة، وهذا األمر ملحوظ، حىت يف الصوم، ويعينه على حتمله 
اتمعات اليت مل يبق فيها إال بقايا قليلة لإلسالم، فإنك جتد آثار رمضان 

ظاهرة على اجلميع، حىت الفساق يف ذلك اتمع الذي غلـب عليه الفساد 
  .يظهر عليهم أثر هذا الشهر الكرمي، ويف ذلك تربية للمجتمع جبملته

ة اإلسالم بإصالح اتمعات عناية كبرية، فالفساد بصفته ومن هنا كانت عناي
حوادث فردية، ال مناص من وقوعه يف اتمع، وقد وقع شيء من تلك 
احلوادث الفردية يف جمتمع الصحابة األطهار، فكان هناك من سرق، ومن 

فهذا األمر البد من وقوعه، لكن الذي ال يصح أن .. شرب اخلمر، ومن زنا
أن تعلن املنكرات وجياهر ا؛ فيتلوث اتمع العام، : اتمع املسلم هو يقع يف

ويصبح من العسري على الفرد الذي يريد طريق اخلري أن يهتدي؛ ألن اتمع 
  .يضغط عليه، ويثنيه عن غايته

فتربية اتمع من مقاصد اإلسالم، والصوم من وسائل ذلك، وأثره يف ذلك 
أنك جتد صغار  -إضافة إىل ما سبق -مظاهر ذلكاال واضح، ولعل من 

السن يف اتمع يصومون، وجتد أهل الفسق يستسرون بالعصيان، وترى 
  .الكفار ال يعلنون األكل والشرب
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  الوقفة الرابعة
  مع فضائل الصيام

  
  :للصيام عدة فضائل منها

من النار، كما روى اإلمام أمحد عن جابر  )٣( أن الصيام جنة ―
الصوم جنة يستجن ا العبد : " عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالرضي اهللا
، ويف احلديث املتفق عليه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن )٤("من النار

من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عن : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
احد يباعد وجه الصائم عن النار فإذا كان صوم يوم و. )٥("النار سبعني خريفًا

سبعني عاما؛ فما بالك بصوم شهر رمضان كله، أو صوم ثالثة أيام من كل 
  ..إنه لفضل عظيم! شهر نافلة، أو غري ذلك من أنواع الصيام املشروع؟

أن  -املتفق عليه-والصوم جنة من الشهوات، فقد جاء يف حديث ابن مسعود 
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة  :"النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ 
، فأرشد صلى اهللا عليه وسلم الشاب الذي ال يستطيـع )٦("فإنه له وجاء

                                           
)
٣

  ).١٣/٩٤(���ن ا�0�ب . ا��.�ة: ا�ُ,ّ�(  ) 

)
٤

� ر�� ا� ��%) ١٤٨٤٠(أ5�4% أ#�"   ) ��4  !"# ���د� #�� اهـ، إ=: و>�ل) ٣/١٨٠(وأورد� ا����89 �7 ا��,�6 . �
 A9ه�  ).١٤٥٢(و#��% ا���Cري �7 ا�.�A9B وا�.

)
٥

� #"!  أ�� =90" ا��"ري ر�� ا� ��%) ١١٥٣(، و���� )٢٨٤٠(أ5�4% ا����ري   ) �.  

)
٦

� #"!  ��" ا� �� ��E0د ر�� ا� ��%) ١٤٠٠(، و���� )٥٠٦٥(ا����ري   ) �.  
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الزواج أن يستعني بالصوم على إطفاء أجيج الشهوة؛ ألن الصوم جيأ الشهوة 
  .ويقطعها
من الشباب اليوم يشتكون من الشهوة، اليت يثريها ما شاع يف هذا  وإن كثريا

العصر خباصة؛ من نساء يتربجن يف األسواق، وجمالت هابطة يف املكتبات 
واحملالت ، وغري ذلك من الفنت اليت تالحق الشباب يف الطائرة، ويف الشارع، 

يه من وغريه، والشاب جمبول على ما ركّب اهللا تعاىل ف.. ويف املستشفى
الشهوة الغريزية، اليت تتحرك عند وجود ما يثريها، وخباصة إذا اجتمع مع ذلك 

  ..ضعف الوازع الديين
ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ : "فإىل هؤالء الشباب دي هذه النصيحة النبوية

ولقد ثبت بالتجربة جدوى هذا الطب النبوي، الذي ميثل دواء ". فإنه له وجاء
  .، ويغين عن غريه من األدوية املادية)٧( ه الشباب من الشبقناجعا ملا يكابد

  
 -بسند صحيح-روى النسائي  فقدأن الصوم سبيل إىل اجلنة،  ―

. يا رسول اهللا، مرين بأمر ينفعين اهللا به: عن أيب أمامه رضي اهللا عنه أنه قال
ال شيء فبني صلى اهللا عليه وسلم أنه . )٨("عليك بالصيام؛ فإنه ال مثل له: "قال

  .يقرب العبد من اهللا، ويباعده من عذابه كالصيام

                                           
)
٧

 (  Gَ�HIة: ا�E�Iة ا�"J.  

)
٨

، )١٨٩٣(، وا�� N5!�( )٢٢٢١(، وا�����M )٢١٧٧٣(، وأ#�" )٨٨٩٥(، وا�� أ�� �9J( )٧٨٩٩( أ5�4% ��" ا��زاق  ) 
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بل أخرب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أن يف اجلنة بابا خاصا بالصائمني، كما 
يف احلديث املتفق عليه عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه 

ائمون يوم القيامة، إن يف اجلنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الص: "وسلم قال
أين الصائمون؛ فيقومون ال يدخل منه أحد : ال يدخل منه أحد غريهم، يقال

  .)٩("غريهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد
ونالحظ أن اسم هذا الباب يتناسب مع صفة الصائم الذي يصيبه العطش من 

  .أثر الصيام
  

-بن العاص ، فعن عبد اهللا بن عمرو أن الصيام يشفع لصاحبه ―
الصيـام والقرآن : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما 

أي ربّ، منعته الطعـام : يشفعـان للعبد يوم القيامـة، يقول الصيام
منعتـه النـوم بالليل، : والشهوات بالنهار؛ فشفَّعين فيه، ويقول القـرآن

  .)١٠("فيشفعان: قال. فشفعـين فيه
م القيامة شيئًا حسيا، ينطق ويشفع لصاحبه، سواء كان صوم فالصوم يتمثل يو
  .فرض أو صوم نفل

فإن احلسنات تكَفَّر السيئات،  أن الصوم كفارة ومغفرة للذنوب، ―
والصوم فيه ]. ١١٤: هود[ }إنَّ احلَسنات يذْهبن السيئات {: قال اهللا تعاىل

  .من احلسنات الشيء الكثري 
                                           

)
٩

� =0" ا����"ي ر�� ا� ��%) ١١٥٢(، و���� )١٨٩٦(ا����ري   ) � X�=  !"# ��.  

)
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للذنوب وردت أحاديث عدة، منها حديث حذيفة رضي اهللا ويف تكفري الصوم 
فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره : "عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

، أي أن كل ما يبدر من العبد من )١١("الصالة والصيام والصدقة: تكفرها
كل : أخطاء يف حق أهله؛ بكلمة نابية، أو تقصري، ومن أخطاء يف حق جريانه

  .ما أشبهه من الصغائر تكفرها الصالة والصوم والصدقةذلك و
ويف احلديث املتفق على صحته، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 

من صام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من : "عليه وسلم قال
 -ه اهللا إميانا باهللا سبحانه وتعاىل واحتسابا لألجر الذي أعد: ، أي)١٢("ذنبه

  .للصائمني -تبارك وتعاىل
:" وروى مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، مكفرات ما 

؛ فصوم رمضان سبب ملغفرة الذنوب اليت بينه )١٣("بينهن إذا اجتنب الكبائر
ه، إذا اجتنبت كبائر الذنوب؛ فإن الكبائر ال يكفرها وبني رمضان الذي سبق

، ولذلك قال اهللا -كما هو مذهب مجهور علماء السلف-إال التوبة 
إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفر عنكُم سيِئَاتكُم مدخالً :(تعالـى
  ].٣١: النساء)[كَرِميا

                                           
)
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كما يف احلديث املتفق عليه  الدارين،أن الصوم سبب للسعادة يف  ―
للصائم : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)١٤("فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه: فرحتان
أما فرحته عند فطره فهي منوذج للسعادة واللذة اليت جيدها املؤمن يف الدنيا؛ 

  .عاىل، وهي السعادة احلقيقيةبسبب طاعته وتقواه ملواله سبحانه وت
  

  :وفرحته عند فطره تأيت من جهتني
بال  -أن اهللا تعاىل أباح له األكل والشرب يف تلك اللحظة، والنفس :األوىل
 -تبارك وتعاىل  -جمبولة على حب األكل والشرب؛ ولذلك تعبدنا اهللا  -شك

  .باإلمساك عنهما
من إمتام صيام ذلك اليوم، وإكمال إليه  -تعاىل -سرورا مبا وفقه اهللا :الثانية

  .تلك العبادة، وهذا أمسى وأعلى من فرحه بإباحة الطعام له
  

، أن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا تعاىل من ريح املسك ―
عن  - عند خلوها من الطعام -الرائحة اليت تنبعث من املعدة: وخلوف فمه هو

بوبة عند اخلالق، قال طريق الفم، وهي رائحة مكروهة عند اخللق، لكنها حم
والذي نفس حممد : "-يف احلديث املتفق عليه-رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .)١٥("بيده؛ خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا مـن ريـح املسك 
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ويف هذا دليل على أنه ال بأس من أن يستاك الصائم بعد الزوال؛ بل هو أمر 
واضع اليت يستحب فيها السواك يف امل -على القول الراجح الصحيح-مستحب 
عند الصالة، وعند الوضوء، وعند دخول املنـزل، وعند : يف كل حال

إىل غري ذلك من املواضع؛ ألن هذا اخللوف ليس من … االستيقاظ من النوم
  .الفم، وإمنا هو من املعدة 

 –وكما أن خلوف فم الصائم املكروه لدى املخلوقني أطيب عند اهللا 
املسك؛ فكذلك دم الشهيد يوم القيامة له رائحة املسك، مع  من ريح -سبحانه
مستقذر؛ بل هو جنس عند أكثر الفقهاء، فقد قال  -من حيث هو-أن الدم 

يكْلَم يف اهللا إال جاء يوم القيامة  )١٦( ما من مكلوم:" النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .)١٧("وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك

ن ما قد يكون مكروها للبشر يكون حمبوباً عند اهللا؛ ألنه من آثار وهكذا فإ
التقرب إليه؛ وهلذا كان بكاء املذنبني، وانطراحهم بني يدي اهللا سبحانه 

وتعاىل؛ من أعظم القربات إليه، ورمبا كان يف كثري من األحيان خريا من كثري 
يف نفسه، وقد يزهى  من العبادات والطاعات اليت يدلُّ ا العبد، ويستعظمها

  .-وإن كانوا مذنبني -ا، خبالف املنكسرين الباكني، احملسني بتقصريهم
وليس شيء أعظم من الدعاء؛ ألن الدعاء يتحقق فيه انكسار العبد وذله، 
وخضوعه بني يدي ربه، ويظهر فيه فقره، وحاجته إىل فضلـه، وخباصة 
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ضطر إذا دعاه ويكْشف أَمن يجيب املُ { حـني يكـون العبـد مضطـرا
  ].٦٢: النمل[ } السوَء ويجعلُكُم خلَفَآَء اَألرضِ
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  الوقفة اخلامسة
  من فضائل شهر رمضان

  
نقف هنا مع  -فرضا كان أو نفالً - بعد أن حتدثنا عن فضائل الصوم

  :فضائل الشهر الكرمي
) فيه القُرءانُ  شهر رمضانَ الذي أُنزِلَ(  :فهو شهر القران ―

  :حيتمل عدة معان ). أُنزِلَ فيه القُرءانُ : ( وقوله]. ١٨٥: البقرة[
فقد يكون املراد إنزاله من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا، كما جاء ذلك عن 

  . -رضي اهللا عنهما -ابن عباس 
تدأ يف وقد يكون املقصود أن إنزال القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم اب

شهر رمضان؛ ذلك أن القرآن نزل أول ما نزل يف ليلة تقابل ليلة القدر، وليلة 
  .القدر من رمضان

الذي أنزل : أي) شهر رمضانَ الذي أُنزِلَ فيه القُرَءانُ : (إن معىن قوله: وقيل
  .القرآن يف مدحه، والثناء عليه، وبيان فضله، وإجياب صيامه

  .األول، واملعىن الثاين قريب منه وأقوى هذه املعاين هو
فإن الصرب ال يتجلى يف شيء من العبادات جتليه  وهو شهر الصرب، ―

عن األكل، والشرب، واجلماع وغريه : يف الصوم، حيث حيبس املسلم نفسه
يف النهار طوال شهر كامل؛ وهلذا كان الصوم نصف الصرب، وجزاء الصرب 
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) ا يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍإنم: (اجلنة، كما يقول اهللا تعاىل
  ]. ١٠: الزمر[

وتصفد الشياطني . وتفتح أبواب اجلنان وفيه تغلق أبواب النريان، ―
ومردة اجلن، كما جاء يف احلديث املتفق عليه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، وصفدت إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار: "قال
، أي جعلوا يف األصفاد )١٩(" وسلسلت الشياطني : "ويف لفظ )١٨("الشياطني

والسالسل؛ فال يصلون يف رمضان إىل ما كانوا يصلون إليه يف غريه، ولذلك 
جتد أن وسوسة الشيطان، وكيده، وتلبيسه على الناس يف رمضان أقل منه يف 

من األذان واإلقامة؛ فيويلَّ غريه، بل إن الشيطان خياف من رمضان كما خياف 
  .عند مساعهما

ولعل من املُشاهد امللحوظ أنه إذا أقبل رمضان بدأ العصاة يستعدون للتوبة، 
وكثريا ما يسأل بعض الناس قبيل رمضان أسئلة تدل على استعدادهم للتوبة؛ 

أنا عندي مظلمة؛ فكيف أختلص منها؟ : وعزمهم عليها، فيقول أحدهم 
أنا : نا أقع يف املعصية الفالنية؛ فكيف أتوب منها؟ ويقول غريهأ: ويقول آخر

أقصر يف الطاعة الفالنية؛ فكيف أحافظ عليها؟ وهكذا يتأهبون للتوبة قبل 
رمضان، فالشيطان خياف من قدوم رمضان وقربه، حيث يضعف كيده 

وتأثريه، فما بالك إذا دخل رمضان، وسلسل الشيطان، وصفد باألغالل، فال 
  .ع إغواء الناس إال يف أقل القليل من الذنوبيستطي
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حىت  -على أن هناك نفوسا شريرة؛ شديدة التقبل لوسوسة الشيطان، فهي
يكون فيها شر يف ذاا، فتستمر على  -حني يضعف تأثري الشيطان يف رمضان
  .ما كانت عليه من معصية وإسراف 

لَيلَةُ ( اليت هي خري من ألف شهر، وىف هذا الشهر ليلة القدر، ―
الْقْدرِ خير من أَلْفِ شهرٍ اجب تنـزلُ املَلئكَةُ والروح فيِها بإِذْن ربِهِم من كُلِ 

  ].٥ -٣: القدر) [أَمرٍ احب سالم هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ
وقد حسب بعض أهل العلم ألف شهر، فوجدوها تزيد على ثالث ومثانني 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : " -بسند مرسل -أ اإلمام مالك سنة، ويف موط
فكأنه تقاصر أعمار  -أو ما شاء اهللا من ذلك -وسلم أُرِي أعمار الناس قبله 

أمته، أال يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غريهم يف طول العمر، فأعطاه اهللا ليلة 
  . )٢٠("القدر ، خري من ألف شهر
العبد ليلة القدر؛ فيكون قد أدرك فضل ثالث  وإنه لفضل عظيم أن يدرك

  .ومثانني سنة أو أكثر
بسند -فقد ورد عن جابر رضي اهللا عنه  وفيه دعاء مستجاب، ―

إن لله يف كل يوم وليلة عتقَاَء من : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -جيد
وعن ، )٢١("النار يف شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو ا فيستجاب 

صلى اهللا  –أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنهما  –عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
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، فليحرص العبد )٢٢("إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد :" قال  –عليه وسلم 
  .عند إفطاره على التضرع إىل اهللا تعاىل جبوامع الدعاء
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  الوقفة السادسة
  مع بعض أحكام الصيام

  
م يطول، ولكن ال بأس باحلديث عن إن الكالم عن أحكام الصيا

  :أبرزها باختصار
  :ما يثبت به دخول رمضان: أوالً

يثبت دخوله إما بإكمال عدة شعبان ثالثني يوما، أو برؤية هالل رمضان، قال 
إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، : "لفظ، ويف )٢٣("فإن غُم عليكم فاقدروا له
  .)٢٤("غُبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما

ومن طريف ما يروى . على الرؤيا -مثالً - وال يثبت بغري ذلك، وهلذا ال يعتمد
وهو من  -أن القاضي حسني) طرح التثريب(أن العراقي ذكر يف  -هنا  -

أنا رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  :جاءه رجل فقال له -فقهاء الشافعية
إن الذي تزعم : "إن الليلة من رمضان، فقال القاضي حسني: املنام، فقال يل

صوموا لرؤيته، وأفطروا : أنك رأيته يف املنام رآه الصحابة يف اليقظة، وقال هلم
  ".لرؤيته

أن يصوم املسلم آخر يوم من شعبان، احتياطًا  -على الراجح-وال جيوز 
رمضان، وأما من صام ذلك اليوم ألنه يوافق يوما كان يصومه؛ فال حرج، ل
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كأن يصومه ألنه يوافق يوم االثنني أو اخلميس؛ أو ألنه يصوم يوما ويفطر 
: يوما، فوافق يوم صومه آخر شعبان، أو غري ذلك؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم

كون رجل يصوم ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني، إال أن ي"
  .)٢٥("صومه، فليصم ذلك اليوم

  
  :النية: ثانيا

، أن  -رضي اهللا عنها -البد من تبييت النية يف صوم الفرض؛ ملا روت حفصة 
من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)٢٦("له
بنية من الليل أو  أما صيام النفل فال جيب فيه تبييت النية من الليل؛ بل جيوز
. فصومه صحيح -مثالً -النهار، فلو نوى املرء صوم النافلة بعد طلوع الشمس

  :وهنا تنبيهان حول تبييت النية
أن بعض الناس يوسوسون يف النية، والوسوسة يف النية من  :األول

أخطر أنواع الوسواس؛ فترى بعضهم يتكلفون ويشككون يف تبييتهم لنية 
من تلبيس إبليس الذي جيب أال يلتفت إليه الصائمون، فإن الصيام، وهذا كله 

املسلم مبجرد دخول رمضان يستقر يف نفسه أنه سيصوم رمضان كله، وهذا 
  .يكفي
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أن الليل يشمل مجيع املدة اليت قبل طلوع الفجر، فلو نام أحد  :الثاين
من الليل بدون أن يعلم أن تلك الليلة من رمضان، مث استيقظ قبل طلوع 

فجر ببضع دقائق، وعلم أن الليلة من رمضان، فتناول ما تيسر، مث أمسك؛ ال
لكان ذلك كافيا، وليس املقصود بتبييت النية أنه يلزمه أن ينام، وقد نوى أنه 

  .سوف يصوم
  

  :السحور: ثالثًا
أَمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالسحور، كما يف احلديث املتفق عليه عن أنس 

تسحروا، فإن يف السحور : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قالرضي اهللا عنه أن 
، ويف صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن النيب صلى )٢٧("بركةً

فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة : "اهللا عليه وسلم قال
ال يتسحرون؛ وخمالفةً هلم أمر  -فيما يظهر -، فاليهود والنصارى)٢٨("السحر
 صلى اهللا عليه وسلم املؤمنني بأن يتسحروا، فينبغي احلرص على السحور النيب

  .ولو على شربة من ماء، إن مل جيد املسلم غريها
  

  :اإلفطار: رابعا
يستحب تعجيل الفطر، وتأخري السحور، كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

، )٢٩("لفطرال يزال الناس خبري ما عجلوا ا: "-يف احلديث املتفق عليه-وسلم 
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ال تزال أميت خبري ما عجلوا :"وجاء من طرق عن العباس رضي اهللا عنه وغريه
  . )٣٠("الفطر وأخروا السحـور

سئلت عن رجلني من  -رضي اهللا عنها  -ويف صحيح مسلم أن عائشة 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدمها يعجل اإلفطار ويعجل الصالة، 

عن الذي يعجل : "الصالة؛ أيهما أفضل؟ فقالتواآلخر يؤخر اإلفطار، ويؤخر 
اإلفطار، ويعجل الصالة كذلك كان يصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .)٣١("وسلم
فيستحب للصائم أن يبادر بالفطر مبجرد ما يتيقن غروب الشمس، وأن يفطر 

 اتوسا حسمن ماء، كما  )٣٢(على رطب، فإن مل جيد فعلى متر، فإن مل جيد ح
أنه كان يفطر على " صلى اهللا عليه وسلم :س رضي اهللا عنه عن النيب روى أن

  .)٣٣(" رطبات، فإن مل جيد فعلى مترات، فإن مل جيد حسا حسوات من ماء
ذهب الظمأ، وابتلّت العروق، وثبت األجر : "ويستحب أن يقول عند اإلفطار

  .)٣٤("إن شاء اهللا تعاىل 
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وسلم من الدعاء عند اإلفطار، وال  هذا أصح ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه
يثبت يف أدعية اإلفطار غريه، لكن للصائم أن يدعو عند فطره مبا شاء من 

  .خريي الدنيا واآلخرة 
  

  :املفطَّرات: خامسا
  :ومن أحكام الصيام ما يتعلق باملفطرات اليت تفسد الصوم، وهي

ا، من غري إذا تعمد الصائم شيئًا منه :األكل والشرب واجلماع -  ٣،٢،١
إكراه وال نسيان، فإنه يفسد صومه بنص القرآن، وإمجاع أهل العلم، قال اهللا 

علم اُهللا أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم  {: تعاىل
كُلُواْ وو اهللاُ لَكُم بَا كتوا مغتابو نوهرباش فالْْْئـن لَكُم نيبتى يتوا حبراش

ـْرِ ثُم أَتموا الصّيام إلَى الَّيل  } اخليطُ األبيض مِن الْخيط األسود من الْفج
  ]١٨٧: البقرة[

فمن أفطر باألكل أو الشرب عمدا فعليه التوبة واالستغفار، وأن يقضي يوما 
ليه كفارة، هذا هو الراجح من مكان يومه الذي أفسد صومه فيه، وليس ع

  .أقوال أهل العلم
  :وأما من أفطر باجلماع فإن عليه أربعة أمور

أن ميسك بقية اليوم؛ ألن هذا فطر غريمشروع، فليس له أن يأكل أو  :األول
  .يشرب حىت تغرب الشمس

  .أن عليه التوبة؛ ألنه ارتكب إمثًا عظيما يوجِب التوبة واإلنابة :الثاين
  .أن يقضي اليوم الذي جامع فيه: الثالث



١٧٢ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

أن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني،  :الرابع
  .فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا، فإن مل جيد سقطت عنه الكفارة

وهو أن يتعمد املـرء إفراغ ما يف معدته، إما بإدخال  القيء عمـدا، - ٤
فإذا بدر من . شـم شيء يهيج املعدة، أو بغري ذلكإصبعـه يف فمه، أو ب

  .الصائم هذا العمل؛ فقد فسـد صومه، وعليه قضاء يومه ذلك
  .وأما من غلبه القيء بدون إرادة منه أو تعمد، فصومه صحيح وال قضاء عليه

القيء فليس عليه قضاء  )٣٥( من ذرعه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رواه أبو داود والترمذي، وذكر شيخ اإلسالم  )٣٦("يقضومن استقاء عمدا فل

  .)٣٧( أنه حديث صحيح) حقيقة الصيام(يف كتابه  -رمحه اهللا -ابن تيمية 
، فإن املرأة إذا حاضت أو نفست؛ فإنه ال يصح منها احليض والنفاس -  ٦،٥

كان يصيبنا ذلك، : "-رضي اهللا عنها -الصوم باإلمجاع، فقد قالت عائشة 
  .)٣٨("ضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالةفنؤمر بق

هذه هي املفطرات املشهورة، ويدخل فيها ما كان يف معىن أحدها، فاإلبر 
املغذية اليت يستغين ا اإلنسان عن األكل والشرب تفطر الصائم؛ ألا يف معىن 

واالستمناء يفطر؛ ألنه يف معىن اجلماع، وهكذا كل ما كان . األكل والشرب
  .يء من املفطراتيف معىن ش
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  الوقفة السابعة
  رخص الصوم

  
مثة رخص عديدة امنت اهللا ا على الصائمني؛ رفعا للحرج واملشقة 

  :عن العباد، منها
  

، وهو صائم؛ فصومه صحيح، وال قضاء من أكل أو شرب ناسيا: أوالً
، ففي -رمحه اهللا-عليه، وهذا هو الراجح عند مجهور العلماء، خالفًا ملالك 

احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإمنا أطعمه : "وسلم قال
  .)٣٩("اهللا وسقاه 

لكن جيب عليه إذا تذكر ويف فمه شيء أن يلفظه، وكذلك جيب على الذي 
ضان؛ ألن هذا من األمر باملعروف يراه وهو يأكل أن يذكِّره أنه يف ار رم

  .والنهي عن املنكر، والتعاون على الرب والتقوى
  

؛ فإنه يصوم وال أن من أصبح جنبا من مجاع أو احتالم يف الليل: ثانيا
شيء عليه، ويغتسل بعد ذلك، أي أنه يصح أن ينوي الصيام وهو جنب، 

مر، فإن هذا كان أول خالفًا ملا أفىت به أبو هريرة رضي اهللا عنه يف أول األ
  .األمر مث نسخ
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فإنه مرخص فيه للصائم بعد الزوال، بل هو  :السواك بعد الزوال: ثالثًا
مستحب يف املواضع اليت يستحب فيها يف سائر األحوال، وسيأيت حديث 

  .)٤٠( مستقل عن هذا األمر
  

ينبغي أال يبالغ فيهما؛ خشية أن يصل  املضمضة واالستنشاق،: رابعا
ففي حديث لقيط بن صربة صلى اهللا . من املاء إىل حلقه؛ فيفطر بذلكشيء 

وبالغ يف االستنشاق إال أن : "عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له
وبالغْ يف املضمضة واالستنشاق إال أن : "، ويف بعض الروايات)٤١("تكون صائما
  .)٤٢("تكون صائما

  

وهو أفضل من الصوم  ان للمسافر،جواز الفطر يف ار رمض: خامسا
إن كان الصوم يشق عليه، حىت لو كان سفره يف الطائرة، أو يف سيارة مرحية، 

  .أو حنو ذلك
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  الوقفة الثامنة
  أخطاء الصائمني

  

ال ريب أن الصائمني من خري عباد اهللا تعاىل، ولكن مثة أخطاء يقع فيها بعض 
  :ير منها، فمن ذلكالصائمني، فال بد من التنبيه إليها، والتحذ

أن بعض الناس يقبلون على العبادة يف رمضان، ويدعوا يف غريه،  :أوالً
فترى املساجد متتلئ يف رمضان فقط، بل إن من احملزن أن تراها متتلئ يف وقت 
املغرب بالذات بشكل أكرب، ويكون ذلك يف اليوم األول أبرز منه يف اليوم 

حىت يكون آخر شهر رمضان مثل غريه من  الثاين، وال يزال الناس يتناقصون،
وهذا أمر خطري، وظاهرة مرضية، كأن هذا الصنف ال يعرفون . الشهور تقريبا

  .-والعياذ باهللا -اهللا إال يف رمضان
فيجب على الدعاة، والوعاظ، وأئمة املساجد؛ أن يستغلوا فرصة خروج أولئك 

رة هذا العمل، وفداحة أمر الناس من بيوم إىل املساجد؛ لينبهوهم إىل خطو
العهد الذي بيننا : "التهاون بالصالة اليت قال عنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .)٤٣("وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر
األكل، والشرب، واجلماع، وغريه : أن بعض الناس يصومون عن :ثانيا

مة، وقول الزور، كالغيبة، والنمي: من املفطرات، وال يصومون عن أشياء حمرمة
وغري ذلك … وشهادة الزور، والكذب، والسب، والشتم، والغش، واالعتداء
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وهذا ال شك أنه انتكاس يف مفهوم الصيام؛ . من املخالفات القولية أو الفعلية
ألن الصوم تربية للصائم، فليس من املعقول أن يربيك اهللا على اإلمساك عن 

من :" ولقد قال صلى اهللا عليه وسلم  .بعض املباح، مث ال متسك عن احملرمات
 )٤٤("مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه 
ولقد ذهب بعض العلماء إىل أن الصائم يفطر بارتكابه لشيء من هذه 

احملرمات؛ من غيبة ومنيمة وغريها، وممن ذهب إىل ذلك ابن حزم، وقد احتجوا 
صلى اهللا عليه غلبهما الصيام، فعن عبيد موىل رسول اهللا  حبديث املرأتني اللتني

يا رسول اهللا، إن هاهنا امرأتني قد : أن امرأتني صامتا، وأن رجالً قال وسلم
صامتا وإما قد كادتا أن متوتا من العطش فأعرض عنه، أو سكت، مث عاد 

: قال. ادعهما: يا نيب اهللا، إما واهللا قد ماتتا أو كادتا أن متوتا، قال: وقال
قيئي، فقاءت قيحا أو دما : فجيء بقدح أو عس، فقال إلحدامها: فجاءتا، قال

قيئي، فقاءت من : وصديدا وحلما، حىت قاءت نصف القدح، مث قال لألخرى
إن هاتني : وغريه حىت مألت القدح، مث قال )٤٥( قيح ودم وصديد وحلم عبيط

اهللا تعاىل عليهما، جلست إحدامها صامتا عما أحل اهللا، وأفطرتا على ما حرم 
  . )٤٦(" إىل األخرى فجعلتا يأكالن حلوم الناس

لكن هذا احلديث ضعيف، والصحيح أن الصائم ال يفطر بالغيبة والنميمة 
  .وحنوها، لكنه قد ارتكب جرما عظيما، وخالف مقاصد الصيام
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

ى أن بعض املتحدثني عن فضائل الصيام، يركزون يف حديثهم عل :ثالثًا
، وينسون أو يقصرون يف -مثالً -الفوائد الدنيوية للصوم؛ كالفوائد الصحية 

تنبيه الناس إىل اجلانب األخروي يف الصيام، وأنه عبادة هللا تعاىل حىت لو فرض 
أنه كان غري صحي؛ وهلذا فإن املؤمن خيوض املعارك وقد تذهب روحه فيها؛ 

  .ألن ذلك طاعة وعبادة هللا تعاىل
قصود األول من الصوم أن يصح اجلسد، ويسلم من اآلفات، أو إذن فليس امل

أن حيصل الصائم على منفعة عاجلة، وإمنا املقصود التعبد هللا تعاىل، وتأيت 
  .الفوائد الدنيوية تبعا

فبعض الصائمني يبدو سيئ اخللق؛ بسبب امتناعه : سوء اخللق :رابعا
أهله، وعلى الناس الذين عن األكل والشرب، فتراه قاسيا فظًا غليظًا على 

يعاملهم وحيتك م، يستعمل األلفاظ النابية، ويتصرف تصرفات متشنجة، 
وهذا خالف ما جيب أن يكون عليه الصائم من حسن اخللق الذي أوصاه به 

الصيام جنة، فإذا : "الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يف احلديث املتفق عليه
 يصخب فإن شامته أحد أو قاتله فليقل كان يوم صيام أحدكم فال يرفث وال

  .)٤٧("إين صائم
فما بال بعض الناس إذا صام اشتدت أعصابه، وطار صوابه، وطفق يرمي 

بالعبارات اجلافية القاسية أهلَه وأوالده، وجريانه وزمالءه ومعامليه، ورمبا كان 
  !!يف غري حال الصوم هادئًا وديعا، خلوقًا لطيفًا

                                           
)

٤٧
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

مني يتخذ رمضان فرصة للكسل واخلمول، يف أن بعض الصائ:خامسا
حني أن املسلمني األوائل كانوا على عكس ذلك، فكثري من املعارك اإلسالمية 

  .الشهرية كانت يف رمضان
وبعض الذين جيعلون رمضان فرصة لإلكثار من النوم وحيتجون بأحاديث 

دل ، وعلى فرض صحته فإنه ال ي)٤٨("نوم الصائم عبادة: "ضعيفة، مثل حديث
على مرادهم، فإن الذي ينبغي للصائم هو أن يغتنم رمضان لالستزادة من 

  .العمل الصاحل مة ونشاط
التوسع يف املآكل واملشارب، فإن كثريا من الناس يستعدون  :سادسا

الستقبال شهر رمضان بألوان املطعومات واملشروبات، مما قد ال يعرفونه يف غري 
فقد جعله . (  احلكمة من مشروعية الصيام ينايف -بال ريب -رمضان، وهذا 

اهللا للقلب والروح فجعلوه للبطن واملعدة ، جعله اهللا للحلم والصرب فجعلوه 
للغضب والطيش ، جعله اهللا للسكينة والوقار فجلعوه شهر السباب والشجار ، 
جعله اهللا ليغريوا فيه من صفات أنفسهم فما غريوا إال مواعيد أكلهم ، جعله اهللا 
ذيباً للغين الطاعم ، ومواساة للبائس احملروم فجعلوه معرضاً لفنون األطعمة 

فلعل املسلمني ! واألشربة ، تزداد فيه ختمة الغين بقدر ما تزداد حسرة الفقري 
يصومون الصيام الذي يعدهم لتقوى اهللا كما أمر القرآن حىت خيرجوا من 

  )٤٩()رمضان مطهرين مغفوري الذنوب 
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  اسعةالوقفة الت
  مع بعض األحاديث الضعيفة

  
هناك عدة أحاديث يتداوهلا الناس يف رمضان، وهي ضعيفة مل تصح عن رسول 

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنها
الذي سلف ذكره قريبا، وقد رواه  )٥٠("نوم الصائم عبادة" :حديث ―

ف، ابن منده عن ابن عمر، ورواه البيهقي عن عبد اهللا بني أيب أوىف، وهو ضعي
  .للغزايل" إحياء علوم الدين"ضعفه احلافظ العراقي يف تعليقه على كتاب 

من أفطر يوما من رمضان من غري عذر مل جيزه صيام " :حديث ―
  .)٥١("الدهر كله ولو صامه

هذا حديث مشهور على األلسنة، وقد ذكره البخاري تعليقًا، ورواه األربعة 
أيب املطوس عن أبيه عن أيب  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه من طريق
فأبو املطوس هذا جمهول، وفيه : هريرة، وهو حديث ضعيف، فيه ثالث علل

  .احتمال االنقطاع بينه وبني أيب هريرة، وفيه كذلك اضطراب
، رواه ابن عدي، والطرباين يف )٥٢("صوموا تصحوا" :حديث ―

  .معجمه األوسط، وهو حديث ضعيف، بل لعله ضعيف جدا
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

سلمان الفارسي الطويل املشهور، الذي كثريا ما قرأه أئمة  حديث ―
  املساجد على املصلني يف مطلع رمضان من بعض كتـب الوعظ 

خطبنا رسول (قال  –رضي اهللا عنه  –والفضائل، وهو ما روي عن سلمان 
أيها الناس قد :" يف آخر يوم من شعبان فقال  –صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا 

، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة خري من ألف شهر ، جعل اهللا أظلكم شهر عظيم 
صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من تقرب فيه خبصلة من اخلري ، كان كمن 
أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة ، كان كمن أدى سبعني فريضة 

شهر فيما سواه ، وهو شهر الصرب والصرب ثوابه اجلنة ، وشهر املواساة ، و
يزداد فيه رزق املؤمن ، من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته 

. قالوا " . من النار ، وكان له مثل أجره من غري أن ينتقص من أجره شيء 
يعطي اهللا هذا الثواب من فطر صائماً : فقال . ليس كلنا جند ما يفطر الصائم 

ر أوله رمحة ، وأوسطه مغفرة على مترة أو شربة ماء أو مذقة لنب ، وهو شه
وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه غفر اهللا له وأعتقه من النار 

خصلتني ترضون ما ربكم وخصلتني ال : واستكثروا فيه من أربع خصال 
غىن بكم عنهما ، فأما اخلصلتان اللتان ترضون ما ربكم فشهادة أن ال إله إال 

لتان ال غىن بكم عنهما فتسألون اهللا اجلنة ، وتعوذون اهللا، وتستغفرونه ، وأما ال
به من النار ، ومن أشبع فيه صائماً سقاه اهللا من حوضي شربة ال يظمأ حىت 

                                                                                                                     
)

٥٢
 (   X��Rي �7 ا�"� �90" �� ا��Phك �� ا�� ���س، و'�XI ) ٢/٣٥٧(أ5�4% ا�= �� XI�' G!�k �� =90" >�ل %97 ��

�وك ا�P"! : آCاب، و>�ل ا�����M: إ=�Pق.� .z=وiا'� �7 ا��S4% ا��� ) ٨٣١٢(وأ5� "�P� �� ��!G زه9k ��
��4( زه9� �7 ا�0h^�ء t �7  !"Pا ا�C��9 هQ0ا� ��ة ر�� ا� ��% ، و>" ذآ!�� أ�%9 �� أ�� ه� U��W ��أ �� X9�=

� و4% 7: و>�ل) ٥٤٩(� f6 ��9% إ��.! f�9� %9. �9uV�7 ا�,��6 ا� �kE9ا�� ��و�Nا� i�� '�90 وا�� ) ٧٩٤٤(اهـ وذآ
�ة ر�� ا� ��%، >�ل ا�0�ا>�!�  اهـ.آeه�� =�"� �90\: ا���� �7 آ.�ب ا�AS ا���Eي ���� �� #"!  أ�� ه



١٨١ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

: وهو حديث ضعيف، يف سنده علي بن زيد بن جدعان. )٥٣()يدخل اجلنة 
هذا حديث منكر، وكذلك نقل غريه تضعيفه : وهو ضعيف، بل قال أبو حامت

  .ينعن أئمة آخر

                                           
)

٥٣
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  الوقفة العاشرة
  :مع قول اهللا تعاىل

  )شهر رمضانَ الذي أُنزِلَ فيه الْقُرَءانُ(
  

من قرأ حرفًا : "عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
: من كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول ل حرف، ولكن

  .)٥٤("م حرفألف حرف، والم حرف، ومي
اقرؤا القرآن، : "وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)٥٥("فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه
املاهر : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 

ع فيه وهو عليه بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعت
  .)٥٦("شاق له أجران

وقد أمر اهللا  بتالوة كتابه، وبني أن هذا هو دأب الصاحلني الصادقني، فقال 
إِنَّ الذَّيِن يتلُونَ كتاب اِهللا وأَقَاموا الصالةَ وأَنفَقُواْ مما رزقْناهم سرَا : (سبحانه

 ةً لَنارجونَ تجرةً يالنِيعو هه إنلفَض نم مهزِيديو مهورأُج مهفيويل ، وربت
 كُورش ٣٠، ٢٩: فاطر) [ غَفُور.[  

                                           
)
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

فقراء القرآن هي التجارة الراحبة اليت ال تبور، وذلك يف مجيع الدهور، وعلى 
مدى األيام والشهور، لكن هلا يف رمضان شأنا أعظم وآكد؛ فإن النيب صلى 

  :وسلم كانت تزيد عنايته بالقرآن يف رمضان، وذلك ألسباب اهللا عليه
أن ابتداء نزول القرآن كان يف رمضان، فإن الليلة  :السبب األول ―

اقْرأْ بِاسمِ : ( اليت نزل فيها جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله تعاىل
وربك اَألكْرم ، الذي علَّم  ربِك الَّذي خلَق ، خلَق اإلنسانَ من علَقٍ ، اقْرأْ

وقصة نزول جربيل عليه . كانت يف شهر رمضان] ٤ -١: العلق)[بِالْقَلَمِ 
السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءت يف الصحيحني عن عائشة أم 

أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا :" ، أا قالت-رضي اهللا عنها -املؤمنني 
وحي الرؤيا الصاحلة يف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت عليه وسلم من ال
 -، مث حبب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء، فيتحنث فيه)٥٧( مثل فلق الصبح
إىل أهله، ويتزود لذلك،  )٥٨( الليايل ذوات العدد قبل أن ينـزع -وهو التعبد

حراء، فجاءه مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها، حىت جاءه احلق وهو يف غار 
حىت بلغ  )٦٠( فأخذين فغطين: قال. )٥٩( ما أنا بقارئ: اقرأ، قـال: امللَك، فقال
فأخذين فغطين . ما أنا بقارئ: اقرأ، قلت: فقال )٦٢( ، مث أرسلين)٦١(مين اجلهد

فأخذين . ما أنا بقارئ: اقرأ، فقلت: الثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال

                                           
)
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

اقْرأْ بِاسمِ ربِك الذي خلَق ، خلَق اإلنسانَ : ( لين فقالفغطين الثالثة، مث أرس
 ماَألكْر كبرأْ ولَقٍ ، اقْرع ن٣ – ١: العلق) [م.[  

فرجع ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خدجية بنت 
ذهب عنه  ، فزملوه حىت)٦٣(زمّلوين زمّلوين: فقال-رضي اهللا عنها  -خويلد 

: فقالت خدجية. لقد خشيت على نفسي: الروع، فقال خلدجية وأخربها اخلرب
، وتكسب )٦٤( كالّ، واهللا ما خيزيك اهللا أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وحتمل الكلَّ

  .، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق)٦٥( املعدوم
ى، ابن فانطلقت به خدجية، حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز

عم خدجية، وكان امرأً تنصر يف اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب العرباين، 
فيكتب من اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب، وكان شيخا كبريا قد 

يا بن : فقال له ورقة. يا بن عم، امسع من ابن أخيك: عمي، فقالت له خدجية
ليه وسلم خرب ما رأى، فقال له أخي، ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا ع

هذا الناموس الذي نزل اهللا على موسى، يا ليتين فيها جذعا، ليتين أكون : ورقة
أوخمرجي : "حيا إذ خيرجك قومك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نعم، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركين : قال" هم؟
  .)٦٧("ورقة أن توفَّي، وفتر الوحي )٦٦( مث مل ينشب. مؤزرايومك أنصرك نصرا 
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هذه احلادثة كانت يف رمضان، كما هو مقتضى ما ذكره ابن إسحاق، وأبو 
زاد املسري يف علم "سليمان الدمشقي، فيما نقله ابن اجلوزي يف كتابه 

فيه القُرَءان  شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ {: عند تفسري قول اهللا تعاىل )٦٨("التفسري
  .ابتدأ إنزاله فيه: أي]. ١٨٥: البقرة[ }ُ

إنا أَنزلْناه يف لَيلَةٍ مباركَةِ (  وحيتمل أيضا أن يكون هذا هو معىن قول اهللا تعاىل
 رِينِذنا ما كُنرِ :( ، وقوله تبارك وتعاىل]٣:الدخان) [ إنيف ليلة القَد لْناها أَنزإن

  .إىل آخر السورة، ذلك أن ليلة القدر من رمضان]. ١:درالق) [
أن رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن من اللوح  :السبب الثاين ―

، -رضي اهللا عنهما -كما جاء ذلك عن ابن عباس . احملفوظ إىل مساء الدنيا
وكما أطبق السلف على أن القرآن فُصل من اللوح احملفوظ، وأُنزِل إىل بيت 

مساء الدنيا يف ليلة القدر من رمضان، مث كان ينـزل على الرسول العزة يف 
صلى اهللا عليه وسلم جنوما حبسب الوقائع واألحوال، كما هو معروف يف 

  .أسباب النـزول
 -وقد نقل هذا املعىن عن مجاعة من الصحابة، كواثلة بن األسقع، وعائشة 

  .عليه وسلم وموقوفًا، وجاء مرفوعا إىل النيب صلى اهللا -رضي اهللا عنهما
وكان  -ملا قتل أبوه  -رضي اهللا عنهما -أن احلسن بن علي  -أيضا –ونقلَ 

لقد قتلتم رجالً يف : "قام فخطب الناس وقال-هـ ٤٠ذلك يف رمضان سنة 
ليلة نزل فيها القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم، ورفع فيها عيسى إىل 

  ".تيب على بين إسرائيل السماء، وقتل فيها يوشع بن نون، و
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واآلثار يف ذلك عن السلف كثرية جدا، وخالصتها ما تقدم من أن القرآن 
  .أنزل من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر، اليت هي من رمضان

أن جربيل كان يأتيه صلى اهللا عليه وسلم يف  :السبب الثالث  ―
رضي  -الصحيحني عن ابن عباس  رمضان فيدارسه القرآن كل ليلة، كما يف

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، وكان : "قال -اهللا عنهما
أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن، فلَرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود باخلري من 

  .)٦٩("الريح املرسلة
م الذي تويف فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم عارضه جربيلُ القرآنَ ويف العا
  .)٧٠( مرتني

إذن، فقد كان رمضان بالذات خمصصا لتدارس القرآن بني جربيل عليه السالم 
وحممد صلى اهللا عليه وسلم يف كل سنة، حبيث يتم يف كل رمضان مراجعة ما 

وجربيل يستمع إليه، ومن  أُنزل من القرآن فيقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم
( خالل املعارضة يتم إثبات ما أمر اهللا تعاىل بإثباته، ونسخ ما أمر بنسخه 

كما أنه قد يتم ]. ٣٩: الرعد) [يمحو اُهللا ما يشاُء ويثْبِت وعنده أُم الكتابِ 
شرح معاين القرآن، وتدارسها بني جربيل والرسول صلى اهللا عليه  -أيضا –
  .سلم و
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

مشروعية ختم القران يف رمضان؛ ألن  :وقد أخذ أهل العلم من ذلك  ―
جربيل والنيب عليهما صلوات اهللا وسالمه، كانا ينهِيان يف كل رمضان ما سبق 

-كما تقدم-نزوله من القرآن، ويف آخر سنة أياه مرتني باملدارسة واملعارضة 
لقرآن الكرمي كامالً يف رمضان ، فهذا دليل على أنه يستحب للمسلم أن يقرأ ا

مرة أو أكثر؛ بل إن السنة أن خيتم القرآن يف كل شهر مرة، وإن استطاع ففي 
كل أسبوع مرة بل إن استطاع ففي كل ثالث ليال مرة، كما صح ذلك عن 

؛ ولذلك كان السلف خيصصون جزًءا كبريا من )٧١(النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إذا دخل : -رمحه اهللا -قرآن، حىت قال الزهري وقتهم يف رمضان لقراءة ال

  .رمضان فإمنا هو قراءة القرآن، وإطعام الطعام
إذا دخل رمضان ترك قراءة احلديث، وأقبل  -رمحه اهللا -وكان اإلمام مالك 

  .على قراءة القرآن الكرمي من املصحف
ابتدأ إذن، ففي رمضان أنزل القرآن من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا، وفيه 

إنزال القرآن على املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه كان جربيل يدارسه 
القرآن ويعارضه إياه؛ وهلذه األسباب جمتمعة البد أن تكون عناية املسلم 
بالقرآن مضاعفة يف هذا الشهر الكرمي، كما كان حال النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم والسلف الصاحلني من بعده
  

  :اية بالقران أود أن أشري إىل ملحوظات جوهريةوحول موضوع العن
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

أن بعض الناس يظنون أن ختم القرآن مقصود لذاته،  :امللحوظة األوىل
الواحد منهم القرآن هذَّ الشّعر، بدون تدبر، وال خشوع، وال ترقيق  )٧٢( فَيهذُّ

للقلب، وال وقوف عند املعاين؛ بل مهه الوصول إىل آخر السورة أو آخر 
  .، أو آخر املصحفاجلزء

وال شك أن القرآن ليس هلذا أُنزل؛ فإن اهللا تعاىل يقول يف هـذا الكتاب 
، وقال ]٢٩: ص)[كتاب أَنزلْناه إلَيك مبارك ليدبروا َءايتـه( الكرمي نفسه

يث بعده فَبِأي حد: ( ، وقال تعاىل]٤: املزمل) [بورتلِ القُرآنَ ترتيِالً : (تعاىل
فَبِأيِ حديث بعد اِهللا وَءاياته ]. ( ٥٠:، املرسالت١٨٥:األعراف)[يؤمنونَ 
فمن اخلطأ أن حيمل أحدنا احلماس إذا مسع بعض اآلثار ]. ٦:اجلاثية)[يؤمنونَ 

عن السلف اليت تفيد أم خيتمون القرآن كل يومني مرة، أو كل يوم مرة؛ 
أقتدي م، وميضي يهذُّ القرآن هذا، غري متمعّن وال متدبر، البد أن : فيقول

  .وال مراعٍ ألحكام التجويد، أو خمارج احلروف الصحيحة
بتدبر وتفكر  -جزًءا، أو حزبا، أو سورة : إن كون العبد يقرأ بعضا من القرآن

  .خري من أن خيتم القرآن كامالً بدون أن يعي شيئًا منه -
أنه أخذ يف  -رضي اهللا عنهما -عن عبد اهللا بن عمر  -طأيف املو -وقد ثبت 

  .)٧٣( حتصيل سورة البقرة مثاين سنني يتعلمها
حمتاجا أن ميكث مثاين سنني ليستظهر  -رضي اهللا عنهما -وهل كان ابن عمر 

سورة البقرة؟ كال، فإن صبيان الكتاب حيفظون القرآن كله يف سنة أو سنتني، 
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حيفظها، ويتعلم : رق مثاين سنني يف سورة البقرةولكنه رضي اهللا عنه استغ
معانيها، وأحكامها، وناسخها، ومنسوخها، وخاصها، وعامها، ويقف عند ما 

إىل غري ذلك، وهذا الذي جعله يفين يف ضبطها هذا الوقت … ورد فيها
  .الطويل

أن هناك عادات شكلية يف قراءة القرآن يف بعض  :امللحوظة الثانية
) املساهر(عادة تسمى  -مثالً -ت، ففي بعض البيئات املصرية البالد والبيئا

وكانت موجودة يف املاضي خباصة، ولعلها اندثرت، وهي أن جيلس الناس يف 
شهر رمضان خاصة بعد صالة التراويح إىل السحور يف بيت أحد ذوي اليسار 

والغىن، فيستأجر هلم قارئًا يقرأ عليهم من كتاب اهللا، ويرفع احلاضرون 
اهللا يكرمك، ربنا : اهللا، أو.. اهللا: صوام بعد قراءة القارئ لكل آية قائلنيأ

  .يكرمك
  

وال شك أن هذا العمل خمالف هلدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عدة 
  :جهات، منها
أن قراءة القرآن باألجر ال أصل هلا، وهذا الذي يقرأ القرآن  :أوالً

  . تعاىل، مادام قصده هذه األجرة الدنيويةباألجرة املادية ليس له ثواب عند اهللا
أن مجع الناس ذه الطريقة ال تتم به الفائدة، وَألنْ يقرأ اإلنسان  :ثانيا

وضجيج  )٧٤( وحده؛ ليتدبر ويتمعن وخيشع خري من اجتماع على زعق
وأصوات، ولقد ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم 
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وم ال ظل إال ظله الذي يذكر اهللا خاليا فيبكي، حيث قال صلى اهللا يف ظله ي
  .)٧٥("ورجل ذكر اهللا خاليا؛ ففاضت عيناه: "اهللا عليه وسلم 

أن رفع األصوات عند قراءة القرآن ليس من مست املؤمنني، بل هو منكر : ثالثًا
ال جيوز؛ ألن فيه سوء أدب مع كالم اهللا تعاىل، ومل يكن الرسول صلى اهللا 

، وإمنا كان هديه -رضوان اهللا عليهم -عليه وسلم  يصنع ذلك، وال أصحابه 
صلى اهللا عليه وسلم  حسن التأدب مع القرآن، ومن ذلك ما جاء يف 

قال رسول اهللا صلى : "الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، قال
إين : زِلَ؟ قالأقرأُ عليك، وعليك أُن: قلت: قال. اقرأ علي: اهللا عليه وسلم 

فَكَيف إذَا : (، حىت إذا بلغت)النساء(فقرأت : قال. أشتهي أن أمسعه من غريي
: قال يل]. ٤١: النساء)[جئْنا من كُلِّ أُمة بِشهيد وجِئنا بِك علَى هؤالِء شهِيدا

ِسكأو أم ٧٦("فرأيت عينيه تذرفان. كُف(.  
، وهذا هو األدب الواجب مع القرآن، هذا هو اخلشوع، والتأثر واالعتبار

  .فصلى اهللا وسلم على معلم الناس اخلري
قراءة القرآن يف : ، واملراد ا)اخلتمة(حول ما يسمى  :امللحوظة الثالثة

  .صالة التراويح والقيام، مث الدعاء املعروف عند إمتام القرآن الكرمي
  :والناس يف هذه القضية طرفان ووسط

  .هذه بدعة، وال يفصّل إن: فمنهم من يقول
  .إا سنة، ويعمل ا بدون تفصيل أيضا: ومنهم من يقول
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  :والذي أراه صوابا أنه البد من التفصيل يف ذلك ،كما يلي
مشروع كما  -يف صالة التراويح والقيام  -إمتام القرآن الكرمي  :أوالً

  .- سبق
فقد ثبت من  مشروع، -أيضا –الدعاء عند ختم القرآن الكرمي  :ثانيا

حديث جابر رضي اهللا عنه عند أمحد وأيب داود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اقرؤا القرآن، وابتغوا به اهللا من قبل أن يأيت قوم يقيمونه إقامة : "وسلم قال
  .أي يتعجلوه أجره )٧٨("، يتعجلونه وال يتأجلونه)٧٧( القدح

من قرأ : "والطرباينومن حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه عند أمحد 
  .)٧٩(..."القرآن فليسأل اهللا به

ويف سنن الدارمي بسند جيد أن أنس بن مالك رضي اهللا عنه كان إذا ختم 
  .)٨٠( القرآن الكرمي مجع أهل بيته فدعا م

  .إذن ، فالدعاء عند ختم القرآن مستحب
إن كان يف صالة -الذي يقال عند ختم القرآن  -هذا الدعاء : ثالثًا

بغي أن يكون يف صالة الوِتر، سواء يف التراويح أو يف القيام؛ وذلك ألن فين
شرعا أنه مكان الدعاء، فقد كان الرسول صلى  الوتر هو املوضع الذي ثبت
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كما يف سنن الترمذي بسند -اهللا عليه وسلم  يقنت يف وتره، وعلَّم احلسن 
اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، : "أن يقول يف الوتر -حسن

وتولَّين فيمن توليت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي 
  .)٨١("عليك، وإنه ال يذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت وال يقضى 

إذن، فالسنة أن يكون الدعاء يف الوتر، سواء كان ذلك قبل الركوع أو بعده، 
فكالمها ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإن كان أكثر دعائه بعد 

  .)٨٢( الركوع
آن، وإضافة أدعية هذا الدعاء ال مانع من إطالته مبناسبة ختم القر :رابعا

اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن : تتعلق بالقرآن الكرمي، مثل ما يقول بعض األئمة
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم . العظيم
إىل غري ذلك من هذه األدعية، … اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا. الرامحني

  .وهذه مالءمة جيدة
صدق اهللا العظيم الذي مل : "لشائع عند الناس، الذي يبدأ بقوهلمأما الدعاء ا

يزل عليما قديرا، صدق اهللا ومن أصدق من اهللا قيالً، صدق اهللا العظيم، وبلَّغ 
رسولُه الكرمي، وحنن على ما قال ربنا من الشاهدين، وملا أوجب وأنزل غري 

اصة أنه انتشر عند الناس، إخل؛ فهذا ال أصل له، واألوىل جتنبه، وخب.." جاحدين
خالفْت : حىت ظنه بعضهم من السنن، فلو تركه أحد ألنكروا عليه، وقالوا

  .السنة
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وال ريب أن مما يدخل يف املنع أن بعض الناس يزيد يف دعاء ختم القرآن 
مواعظ تتعلق بذكر القرب، وما يقع فيه من عذاب، والصراط، والبعث، 

  .ار وما يقع فيهماواجلزاء، واحلساب، واجلنة والن
وال شك أن هذا ليس حمله؛ بل هذا من االعتداء املنهي عنه، ورمبا أوصل 
  .بعضهم إىل بطالن صالته؛ ألن هناك من حيول الدعاء إىل موعظة وتذكري

إذن، فالتفصيل يف مسألة اخلتمة أمر جيد، وهو قول وسط بني املانعني بإطالق 
  .أو ايزين بإطالق
، فحىت الذين يقرؤون دعاء -فيما يبدو -ينبغي التشديد فيهعلى أن األمر ال 
إن : "يقولون -أي يقرؤونه يف صالة ثنائية من التراويح -اخلتمة يف غري الوتر

، كما ثبت ذلك عنه )٨٣("النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقنت يف صالة الفجر
يف الظهر، والعصر، : مرات، بل ثبت عنه القنوت يف غري صالة الفجر

وإن . هذا من هذا: ، يف أحاديث عديدة، فيقول هؤالء)٨٤( واملغرب، والعشاء
  .كانت العبادات ليس فيها جمال للقياس، وإمنا مبناها على النص والتوقيف 
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  الوقفة احلادية عشرة
  مع القيام

   
كما أن رمضان شهر الصيام، فهو كذلك شهر القيام، وقد قال اهللا   

يا أيها املُزملُ قُم الَّيلَ إالّ قَليالً نِصفَه أوِ : ( وسلم تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه
-١: املزمل)[انقُص منه قَليالً ورتلِ القُرَءان ترتيالً إنّا سنلْقي علَيك قَوالً ثَقيالً 

٥ .[  
ا يهجعونَ كَانوا قَليالً من الَّيلِ م: ( ويقول سبحانه يف صفة عباده احملسنني

  ].١٨، ١٧: الذاريات)[وبِاَألسحارِ هم يستغفرونَ 
أفضل الصالة بعد : "ويف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)٨٥("الفريضة صالة الليل
ملا قدم رسول اهللا : ويف سنن الترمذي عن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال

قدم رسول اهللا صلى : الناس إليه، وقيل )٨٦( ة اجنفَلَصلى اهللا عليه وسلم املدين
اهللا عليه وسلم، قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجئت يف الناس ألنظر 
إليه، فلما استبنت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس 

السالم،  أفشوا: يا أيها الناس: "بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال
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، إذن، ففضل )٨٧("وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم
  .فضل عظيم، بداللة تلك النصوص -عموما –قيام الليل 

ويف قيام رمضان خاصة يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ،كما يف احلديث 
ر له ما تقدم من من قام رمضان إميانا واحتسابا؛ غُف: "املتفق عليه عن أيب هريرة

  .)٨٨("ذنبه
وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام بأصحابه يف رمضان، كما يف 

، أن رسول اهللا صلى اهللا -رضي اهللا عنها -الصحيحني من حديث عائشة 
عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى يف املسجد، فصلى رجال 

ر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس بصالته، فأصبح الناس فتحدثوا؛ فاجتمع أكث
فتحدثوا، فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، فصلوا بصالته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز املسجد عن أهله، حىت 

أما : " خرج لصالة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، مث قال
ف علي مكانكم، لكين خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا بعد، فإنه مل خي

  .)٨٩("عنها
صمنا مع : "وروى أهل السنن بسند صحيح عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئًا منه، حىت بقي سبع 
لليلة ليال، فقام بنا ليلة السابعة حىت مضى حنو من ثلث الليل، مث كانت ا

السادسة اليت تليها، فلم يقمها، حىت كانت اخلامسة اليت تليها، مث قام بنا حىت 
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. بقية ليلتنا هذه )٩٠( يا رسول اهللا لو نفلتنا: فقلت. مضى حنو من شطر الليل
إنه من قام مع اإلمام حىت ينصرف؛ فإنه يعدل قيام ليلة، مث كانت الرابعة : فقال

فجمع نساءه وأهله : انت الثالثة اليت تليها، قالاليت تليها، فلم يقمها، حىت ك
وما الفالح؟ : قيل. فقام بنا حىت خشينا أن يفوتنا الفالح: واجتمع الناس، قال

  .)٩١("مث مل يقم بنا شيئًا من بقية الشهر: قال. السحور: قال
  

  :وحول قيام رمضان لنا عدة تنبيهات
  :حول عدد صالة التراويح: التنبيه األول ―
خمتلفون اختالفًا كبريا يف عددها من إحدى عشرة ركعة إىل تسع  فالناس

  :وأربعني ركعة، وما بني هذين العددين، والذي يعنينا يف هذا املقام أمور، منها
  كم صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ :أوالً

رضي  -أصح ما ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم ما رواه الشيخان عن عائشة 
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيد يف رمضان : "أا قالت -اهللا عنها

  .)٩٢("وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة
رضي  -لكنه صلى اهللا عليه وسلم كان يطيلها وحيسنها، كما ذكرت عائشة 

  .يف هذا احلديث نفسه -اهللا عنها 
  ما الذي فعله الصحابة ؟ :ثانياً
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سلم زال اخلوف أن تفرض صالة التراويح؛ فأمر ملا تويف النيب صلى اهللا عليه و
عمر رضي اهللا عنه املسلمني أن جيتمعوا على الصالة، حيث دخل املسجد 

يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصالته : )٩٣( فوجدهم أوزاعا
؛ فرأى عمر أن جيمعهم على إمام واحد، فأمر أيب ..الرجل والرجالن والرهط
يا  -فكم. الداري رضي اهللا عنهما أن يصليا بالناس بن كعب ومتيم بن أوس

  صليا بالناس؟ -ترى
  .ورد يف ذلك روايتان كلتامها صحيحة، ومها من طريق السائب بن يزيد

أن عمر رضي اهللا عنه أمرمها أن يصليا بالناس إحدى عشرة : الرواية األوىل
  .ركعة

 -رضي اهللا عنهما -أن متيم بن أوس الداري وأيب بن كعب : والرواية الثانية
  .صليا بالناس إحدى وعشرين، ويف رواية ثالثًا وعشرين ركعة

  .، وسندها صحيح)٩٤( أما رواية إحدى عشرة فهي يف موطأ مالك
، وسندها صحيح )٩٥( وأما رواية إحدى وعشرين فهي يف مصنف عبد الرزاق

  .أيضا
  .كذلك ، وسندها صحيح)٩٦( وأما رواية ثالث وعشرين فهي يف سنن البيهقي

  فما املوقف من ذلك؟
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بعض أهل العلم حكموا على رواية إحدى وعشرين وثالث وعشرين 
  .بالشذوذ

ولكن ال داعي للحكم بالشذوذ ما دام اجلمع ممكنا، فنجمع بينها مبا مجع به 
إنه حيمل على التنوع والتعدد : "حيث قال -رمحه اهللا -احلافظ ابن حجر 

يانا كانوا يصلون إحدى عشرة، وأحيانا حبسب األحوال وحاجة الناس، فأح
فإن . إحدى وعشرين، وأحيانا ثالثا وعشرين، حبسب نشاط الناس وقوم

  ".صلوا إحدى عشرة أطالوا حىت كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام 
وهذا مجع . وإن صلوا ثالثًا وعشرين خففوها، حبيث ال يشق ذلك على الناس

  .حسن
مجع آخر لعله يكون معقوالً أيضا، وهو أن عمر رضي اهللا وانقدح يف نفسي 

وهذا مل ختتلف فيه  -عنه أمرمها أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة 
صليا بالناس إحدى  -رضي اهللا عنهما  -، ولكن أبيا ومتيما -الروايات

وعشرين أو ثالثًا وعشرين؛ فاألمر من عمر بإحدى عشرة، والفعل منهما كان 
وعشرين أو ثالث وعشرين، وذلك قد يكون بناء على أمر عرض بإحدى 

هلما، رأَيا فيه أن املصلحة أن يصليا إحدى وعشرين أو ثالثا وعشرين؛ حلاجة 
الناس إىل ذلك، كأن يكون الناس يستطيلون القيام والركوع والسجود وغريه 
حينما يصلون إحدى عشرة ركعة، فرأوا أن تكون الصالة إحدى وعشرين، 
أو ثالثًا وعشرين ركعة، خيففون فيها القيام، والركوع، والسجود؛ ليكون 

  .وهذا اجلمع ممكن أيضا، وبذلك تأتلف النصوص. أمكن هلم يف العبادة
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وسواء صلَّى الناس إحدى عشرة، أو إحدى وعشرين، أو ثالثًا وعشرين؛ فإن 
م من أنه ال جتوز األمر الذي ينبغي التنبيه إليه أن ما ذهب إليه بعض أهل العل

الزيادة يف التراويح على إحدى عشرة ركعة؛ قول ضعيف جدا، ال ينبغي 
  :االلتفات إليه، لسببني

ألن األعرايب الذي جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن صالة  :األول
وهذا األعرايب ما  )٩٧(.."مثىن مثىن: "الليل؛ قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عرف صفة صالة الليل، فضالً عن أن يعرف عددها، وقال له النيب صلى كان ي
تسلم من كل ركعتني، ومل حيدد له يف : مثىن مثىن أي: اهللا عليه وسلم مع ذلك

  .ذلك عددا حمدودا؛ بل أطلق األمر
أن النوافل املطلقة جائزة على اإلطالق ليالً وارا، إال يف أوقات النهي،  :الثاين

إلنسان قبل الظهر، أو بعد الظهر، أو بعد املغرب، أو بعد العشاء، فلو صلى ا
ركعتني، أو أربعا، أو عشرا، أو عشرين؛ فال بأس، : أو يف الضحى ما تيسر له

على أا ال تحد  -مبا فيهم األئمة األربعة -فهذه نوافل مطلقة، ومجاهري األمة 
إن هناك عددا أفضل من : قولبعدد ال جتوز الزيادة عليه، وإن كان منهم من ي

  . عدد آخر
  :التنبيه الثاين ―

إمنا شرعت؛ لتهذيب النفوس،  -مبا يف ذلك النافلة -أن الصالة عموما 
وتصفية القلوب وتطهريها من احلقد واحلسد والبغضاء، وجعلها متآخية متحابة 
ا متقاربة، وهذا من أعظم مقاصد العبادات، وهذا أمر ملحوظ؛ فإن العبد إذ
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أقبل على صالته رق قلبه، ومست نفسه، فكيف جيوز أو يسوغ شرعا أو عقالً 
أن يكون هذا األمر الذي شرع هلذه املقاصد السامية جماالً للخصام والتنافر 

والتباغض بني بعض طلبة العلم، حينما يسودون الصفحات الكثرية خصاما يف 
كما ! بعض، وتشهريا ببعض؟صالة التراويح، وهجوما على بعض، وردا على 

من العامة يف املساجد إذا دخل رمضان، فهم بني قائل  -أيضا -قد يقع ذلك 
خفف الصالة، : صلَّ عشرين، وقائل: صلَّ إحدى عشرة، وقائل: لإلمام
وهكذا خيتلفون على اإلمام، وتتحول .. أبطئ: أسرع فيها، وقائل: وقائل

ب األمة أفرادا وجمتمعات، وجلمع الكلمة؛ العبادة اليت شرعها اهللا تعاىل لتهذي
تتحول يف هذا الزمان إىل ميدان ألضداد مقاصدها، فنسأل اهللا أن يرد األمة إىل 

  .الفقه يف دينه، واالجتماع عليه
إن مجع الكلمة، وسالمة القلب، وطهارة النفس، من مقاصد الشرع املُجمع 

املختلف فيه، فكيف نقدم عليها عند مجيع املسلمني، أما عدد الركعات فمن 
  العناية باملختلف فيه على العناية بامع عليه؟

  :التنبيه الثالث ―
أن من املهم التوسعة يف هذه األمور على الناس، فإننا نعلم من هدي اإلسالم 
أنه دين يسر ومساحة، ومن مناذج ذلك ما جاء يف احلديث املتفق عليه، عن 

بن عباس رضي اهللا عنهما وغريمها، أن رسول عبد اهللا بن عمرو بن العاص وا
: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف يف حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل

مل : فجاء آخر فقال". اذبح وال حرج: "مل أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال
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فما سئل يومئذ عن شيء ". ارم وال حرج: "أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال
  .)٩٨("افعل وال حرج: "قال قدم وال أخر إال

فكان صلى اهللا عليه وسلم حيب التوسعة على أمته، وهذا املسلك جند علماء 
أهل السنة يسلكونه عرب العصور، وهكذا جيب علينا يف هذا العصر أن نبتعد 

عن املشقة على الناس يف صالة التراويح ويف غريها، ومن االبتعاد عن املشقة أن 
أن يصلي م  -مثالً-مومني، فإن كان يشق عليهم، يراعي اإلمام حال املأ

  .عشرين ركعة؛ فليصل م عشرا، وهذا أوفق وأقرب للسنة
وإن كان أكثرهم اعتادوا على عشرين ركعة، وهي أخف عليهم من عشر 
يطول الوقوف فيها؛ فليصل م عشرين وال حرج، إذ ليس مثة حد لصالة 

  .أن تكون مثْىن مثْىنالتراويح، وإمنا الذي جتب مراعاته 
فاحلاصل أنه ينبغي مراعاة حال الناس يف شأن صالة التراويح كما تبين، وإن 
كان األصل أن يكون العامة تبعا لعلمائهم وأئمتهم، وطالب العلم منهم، 
وليس األصل أن يفرض العامة على اإلمام عدد صالة التراويح، وإمنا يراعى 

  .عا للخالف بني املصلنيحاهلـم؛ إزالة للمشـقة، ودف
  

                                           
)

٩٨
�و �� ا��0ص ) ١٣٠٦(، و���� )٨٣(أ5�4% ا����ري   ) �� �، )٨٤(وأ5�4% ا����ري . ر�� ا� ��%�� #"!  ��" ا� �

� #"!  ��" ا� �� ���س ر�� ا� �����) ١٣٠٧(و���� �.  



٢٠٢ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  الوقفة الثانية عشرة
  رمضان شهر اجلهاد

   
اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، وفضله جد عظيم، كما جاء ذلك يف عدة   

نصوص من الكتاب والسنة، كاحلديث الذي رواه البخاري عن أيب هريرة 
ة، إن يف اجلنة مئة درج: "رضي اهللا عنه أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال

أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء 
 -واألرض، فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة 

  .)٩٩("فوقه عرش الرمحن، ومنه تفجر أار اجلنة - أراه 
حل ولقد كان شهر رمضان يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم والسلف الصا
هو شهر اجلهاد، فإن أعظم معركتني يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .كانتا يف هذا الشهر الكرمي، شهر اجلهاد والتضحيات واهلمم
معركة بدر الكربى، اليت كانت فرقانا فرق اهللا تعاىل به بني  :أوالمها

م عهد الذل واالستضعاف وعهد العزة والتمكني للرسول صلى اهللا عليه وسل
واملؤمنني، وألا كانت فرقانا وفيصالً ومنعطفًا خطريا يف مسرية الدعوة؛ كان 
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم بدر يرفع يديه إىل السماء، ويبتهل إىل اهللا 

اللهم نصرك الذي : "سبحانه وتعاىل حىت سقط رداؤه عن منكبيه وهو يقول
إن لك هذه العصابة ال تعبد بعد وعدتين، اللهم نصرك الذي وعدتين، اللهم 
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حىت أشفق أبو بكر على الرسول صلى اهللا عليه وسلم فالتزمه " اليوم يف األرض
  ووضـع 

يا رسول اهللا، كفاك مناشدتك ربك، فإن اهللا تعاىل : رداءه على منكبيه، وقال
  .)١٠٠( منجِز لك ما وعد

مؤزرا يف تلك  رسوله صلى اهللا عليه وسلم نصرا -جل وعال-فنصر اهللا 
ولَقَد نصركُم اُهللا ببدرٍ وأنتمْ أذلَّة فَاتقُواْ اَهللا لَعلَّكُم تشكُرونَ : ( املعركة احلامسة

  ].١٢٣: آل عمران) [
من أخطر وأهم املعارك يف حياة  -أيضا –فتح مكة، وهي  :الثانية

رة العربية، ومكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن مكة كانت مركز اجلزي
  .احلج والعمرة، ومهوى أفئدة الناس من كل مكان

وكانت الوثنية مسيطرة عليها على مدى مثاين سنوات بعد هجرة املصطفى 
صلى اهللا عليه وسلم، حىت لقد منع املشركون النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم 

الثامنة دانت له احلديبية من دخوهلا وأداء العمرة، فلما دخلها فاحتًا يف السنة 
من أحناء ) التاسعة(اجلزيرة كلها؛ وهلذا جاءت الوفود يف السنة التالية مباشرة 

  .اجلزيرة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبايعه على اإلسالم
إن فتح مكة هو الوقت الذي زالت فيه غربة اإلسالم، : ولذلك يصح أن يقال

  .، وسقطت سلطة الوثنية فيهاوأصبح عزيزا يف أرجاء اجلزيرة العربية
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 -مثالً-والتاريخ اإلسالمي مليء باملعارك العظيمة اليت كانت يف رمضان، منها 
، اليت نصر اهللا فيها املسلمني، بقيادة املماليك على )١٠١()عني جالوت(معركة 

  .التتار؛ فانكسرت شوكتهم، واحنسر مدهم، ومل تقم هلم بعدها قائمة
  

مضان حيتّم علينا الوقوف عند أمرين البد من واحلديث عن اجلهاد يف ر
  :إبرازمها
أن كثريا من املسلمني اليوم انعكست هذه املفهومات يف نفوسهم؛ فلم  :األول

يعد رمضان عندهم شهر اجلهاد والعمل والتضحية، وإمنا أصبح شهر الكسل 
خطأ كبري، وانتكاس خطري،  -بال ريب -والبطالة وفضول النوم، وهذا 

جب أن يصحح هؤالء الناس نظرم، ويسعوا إلحياء اجلهاد يف ذلك فالوا
  . الشهر خاصة، ويف سائر األوقات عامة

فهو يكون بالسالح، ويكون : واجلهاد باب واسع يدخل حتته أعمال كثرية
أمرا باملعروف ويا عن املنكر، وتعليما للخري، ونشرا : باملال، ويكون باللسان

  .ك من سبل اجلهادإىل غري ذل… للدعوة
أننا نعلم أن كثريا من املسلمني اآلن حيملون السالح، مدافعني عن  :الثاين
، ومنافحني عن امللة، حيدث هذا يف فلسطني، وكشمري، وبالد )١٠٢( احلوزة

ويف مجيع هذه البالد اليت ذكرت توجد طوائف من أهل . إسـالمية أخرى
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د، وبالورع والصالح والتقوى، السنة واجلماعة املشهود هلم بسالمة املعتق
  .يقاتلون عدوا كافرا خاسرا، يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا، أو غري ذلك

وهؤالء ااهدون يف أمس احلاجة إىل أن يكون إخوام املسلمون يف مشارق 
األرض ومغارا معهم بالدعاء، وبالنصرة باملال، وبغريه من الوسائل اليت 

  .حيل بغريهم ما حل م، واهللا املستعان ميلكوا قبل أن
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  الوقفة الثالثة عشرة
  رمضان شهر اإلنفاق

   

من أسباب القرب إىل اهللا تعاىل ودخول اجلنة، وهي ال تنقص  -عموما -النفقة 
فيما رواه مسلم عن  -مال املنفق، بل تزيده كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال  ما: "أيب هريرة رضي اهللا عنه
  .)١٠٣("عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه 

  .وإا لفرصة مثينة أن ينال العبد األجر العظيم، بصدقة ال تنقص ماله، بل تزيده
ويف شأن الصدقة واإلنفاق وردت أحاديث صحيحة كثرية، يتبني ا  ―

  :يك شيئًا منهاأا من أعظم أبواب دخول اجلنة، وإل
عن أيب كبشة األمناري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما نقص مال عبد : ثالثة أُقسم عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه، قال: "يقول
من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها إال زاده اهللا عزا، وال فتح عبد 

وأحدثكم حديثًا . -أو كلمة حنوها -فقر باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب
عبد رزقه اهللا ماالً وعلما، فهو يتقي فيه : إمنا الدنيا ألربعة نفر: فاحفظوه، قال

  .ربه، ويصل فيه رمحه، ويعلم هللا فيه حقًا؛ فهذا بأفضل املنازل
لو أن يل ماالً : وعبد رزقه اهللا علما ومل يرزقه ماالً، فهو صادق النية، يقول

وعبد رزقه اهللا ماالً ومل يرزقه . بعمل فالن، فهو بنيته؛ فأجرمها سواء لعملت
علما، فهو خيبط يف ماله بغري علم ، ال يتقي فيه ربه، وال يصل فيه رمحه، وال 
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وعبد مل يرزقه اهللا ماالً وال علما فهو .يعلم هللا فيه حقا؛ فهذا بأخبث املنازل
  .)١٠٤("ن، فهو بنيته؛ فوِزرمها سواءلو أن يل ماالً لعملت فيه بعمل فال: يقول

ويف ذلك داللة على أن نية املؤمن الصادقة أن ينفق يف سبيل اهللا، أو يعمل أي 
عمل من الصاحلات؛ تبلغه منازل العاملني، ولكن بشرط أن تكون نية صادقة، 
ال أمنية كاذبة، كما هو حال بعض األشقياء الذين يتمنون أن يرزقهم اهللا، ولو 

ومنهم من عاهد اَهللا لَئن آتاتنا من فَضلهِ لَنصدقَن ولَنكُونن من :( كفروارزقهم ل
 مهقَبونَ ، فَأعضرعم مهلَّواْ ووتو لُواْ بِهخب هلفَض نم ماها َءاتن ، فَلَميحالالص

) قَونه بِما أَخلَفُوا اَهللا ما وعدوه وبِما كَانواْ يكْذبونَ نِفَاقاً يف قُلُوِبِهِم إىل يومِ يلْ
  ].٧٧-٧٥: التوبة[

ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
اسق حديقة : بينا رجل بفالة من األرض، فسمع صوتا يف سحابة: "وسلم قال
من  )١٠٦( ، فإذا شرجة)١٠٥( فرغ ماءه يف حرةفتنحى ذلك السحاب، فأ. فالن

فتتبع املاء، فإذا رجل قائم يف . تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء كله
. فالن: يا عبداهللا، ما امسك؟ قال: فقال له )١٠٧( حديقته حيول املاء مبسحاته
: يا عبد اهللا، مل تسألين عن امسي؟ فقال: فقال له. لالسم الذي مسع يف السحابة

-اسق حديقة فالن : عت صوتا يف السحاب الذي هذا ماؤه يقولإين مس
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أما إذ قلت هذا، فإين أنظر إىل ما خيرج منها، : ، فما تصنع فيها؟ قال-المسك
  .)١٠٨("فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيايل ثلثًا، وأرد فيها ثلثه

هكذا بارك اهللا هلذا الرجل، ووسع عليه رزقه، وكفاه مؤونة زرعه، حىت وكل 
خيصها . اسقي حديقة فالن.. اسقي حديقة فالن: كًا بالسحابة يقول هلامل

  .دون غريها
  

ويف احلديث املتفق عليه عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 
ما منكم من أحد إال سيكلمه اهللا، ليس بينه وبينه ترمجان، : "عليه وسلم قال

أشأم منه فال يرى إال ما قدم، وينظر  فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم، وينظر
  .)١٠٩("فاتقوا النار ولو بشق مترة. بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يف  -أيضا-ويف احلديث اآلخر املتفق عليه 
: أضحى أو فطر إىل املصلى، مث انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال

يا معشر النساء تصدقن، فإين : "فمر على النساء فقال" . صدقواأيها الناس ت"
  .)١١٠("رأيتكن أكثر أهل النار

فبني صلى اهللا عليه وسلم أن الصدقة من أعظم أسباب الوقاية من النار، ولو 
  .كانت باليسري

والصدقة دليل على صدق إميان العبد؛ ولذلك قال الرسول صلى اهللا عليه 
والصدقة برهان : "-ألشعري الذي رواه مسلميف حديث احلارث ا-وسلم 
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؛ ألن النفس جمبولة على حب املال، فإذا تغلب العبد على نفسه وأنفق )١١١("
املال يف سبيل اهللا؛ كان ذلك برهانا على أنه يقدم مرضاة اهللا وحمبوباته على 

، ٩: احلشر[) ومن يوق شح نفِْسه فأُولَئك هم الْمفْلحونَ. (حمبوبات نفسه
  ].١٦٠:والتغابن

  .واألحاديث الواردة يف الصدقة كثرية جدا
لكن مثة أمرا ينبغي أن حيرص املتصدق عليه، وهو أن تكون صدقته سرا بقدر 

كما يقول -اإلمكان، فقد جاء يف احلديث الذي رواه الطرباين بسند حسن 
أن النيب صلى اهللا  عن أيب أمامة رضي اهللا عنه -)املتجر الرابح(الدمياطي يف 
صنائع املعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ : "عليه وسلم قال

  .)١١٢("غضب الرب، وصلة الرحم تزيد يف العمر
وإن من اخلطأ أن يتصدق الرجل مبئة ألف ريال أو مخس مئة ألف ريال، أو 
، مليون ريال؛ من أجل أن يكتب امسه يف اجلريدة، أو يكتب يف دفتر التربعات

  .أو يذكر عنه أنه احملسن الكبري فالن
اللهم إال أن يكون قصده من ذلك حث الناس، وتشجيعهم على الصدقة 

أما الذي يقصد الرياء والسمعة فصدقته . والبذل؛ فإن هذا مقصد حسن 
  .-والعياذ باهللا-خسارة يف الدنيا، ووبال يف اآلخرة 

اهللا جزيل، فينبغي للمؤمن إذن، فاحلاصل أن فضل الصدقة عظيم، وثواا عند 
أن حيرص على اإلكثار منها دائما، ويف رمضان خاصةً ينبغي أن يضاعف العبد 
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إنفاقه يف وجوه اخلري؛ اقتداًء بنيب اهلدى صلى اهللا عليه وسلم الذي كان أجود 
  .الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان

اعفًا؛ ألسباب وإمنا كان جوده صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان خاصة مض -
  :ثالثة
ملناسبة رمضان، فإنه شهر تضاعف فيه احلسنات، وترفع الدرجات، : األول

  .فيتقرب العباد إىل موالهم بكثرة األعمال الصاحلات
لكثرة قراءته صلى اهللا عليه وسلم للقرآن يف رمضان، والقرآن فيه آيات : الثاين

ن الدنيا، والزهد فيها، كثرية حتثُّ على اإلنفاق يف سبيل اهللا، والتقلل م
واإلقبال على اآلخرة، فيكون يف ذلك حتريك لقلب القارئ حنو اإلنفاق يف 

  .وحري بكل من يقرأ القرآن أن يكثر من الصدقة يف سبيل اهللا. سبيل اهللا تعاىل
ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان يلقى جربيل يف كل ليلة من رمضان، : الثالث

ة الصاحلني، وجمالسة الصاحلني تزيد يف اإلميان، وحتث ولقاؤه إياه هو من جمالس
اإلنسان على الطاعات، فلذلك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر من 

  .الصدقة يف رمضان
أجود الناس،  -حقًا-واحلديث عن جوده صلى اهللا عليه وسلم يطول، فهو  -

إِالّ أَالّ جيد،  وأنواع جوده ال تنحصر؛ فإنه صلى اهللا عليه وسلم ال يرد سائالً
حىت إنه رمبا سأله رجل ثوبه الذي عليه؛ فيدخل بيته وخيرج وقد خلع الثوب، 

  .)١١٣( فيعطيه السائل
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ويعطي صلى اهللا عليه وسلم عطاَء من ال خيشى الفقر، فقد حدث أن أعطى غنما 
  .)١١٤( بني جبلني

، )١١٥(ن ورمبا اشترى الشيء، ودفع مثنه، مث رده على بائعه وأبقى عنده الثم
  .ورمبا اشترى فأعطى الثمن وزيادة 
 وكان يقبل اهلدية ويثيب عليها أكثر منها. ورمبا اقترض شيئًا فرده بأحسن منه

)١١٦(.  
يفرح بأن يعطي أكثر من فرح اآلخذ مبا  -عليه صلوات اهللا وسالمه  -وكان 

  :قول األول -وحده  -يأخذ، حىت إنه ليصدق عليه 
  ـالً كأنك تعطيه الذي أنت سائلهتـراه إذا ما جئتـه متهلِّ

هذا غيض من فيض من فنون جوده صلى اهللا عليه وسلم، اليت تتأىب على 
  .احلصر واإلحصاء

  :والكالم عن الصدقة واإلنفاق جيرنا إىل إلقاء األضواء على مصارف مهمة هلا
راِء والْمساكنيِ إِنما الصدقَات للْفُقَ:( ااهدون يف سبيل اهللا، قال تعاىل :أحدها

) والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغارِمني وفي سبيلِ الله
  ].٦٠: التوبة[

  .فااهدون يف سبيل اهللا من األصناف الثمانية الذين تدفع هلم الزكاة
  .العصر خاصة وال ريب أن هذا املصرف من أعظم مصارف الزكاة يف هذا
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الفقراء واحملتاجون، وخباصة الشباب وطالب العلم، ممن قد يكون فقريا،  :الثاين
أو معسرا، أو يريد الزواج وال جيد ما يكفي لتحقيقه، ويف الزواج من 

اإلعفاف، وإحصان الفرج، واإلعانة على طلب العلم، وإكمال شطر الدين، 
  .وسائر املصاحل ما ال خيفى

ات الرب اخلريية املوثوقة؛ ألن هذه اجلمعيات تتحرى وتبحث عن مجعي :الثالث
احملتاجني، وتفتح ملفات لألسر الفقرية، وجتري هلا رواتب شهرية، فال بأس أن 
يوكلهم املرء على إنفاق صدقته على املستحقني ما دام القائمون عليها من 

  .املوثوق بدينهم وأمانام
عفاء، والبحث عنهم يف البيوت القدمية إن إعانة الفقراء واحملتاجني والض

واألحياء الشعبية، وأحيانا يف األكواخ والعشش؛ من أجلِّ األعمال وأفضلها 
  .عند اهللا، وأعظمها يف القرىب والزلفى لديه

وإنه لعمل كبري أن يقوم تاجر أو حمسن بتفقد أهل حارته، والبحث عن احملتاجني 
  .أذى، وال رياء وال مسعة منهم، ومدهم مبا يستطيع دون من وال

مث إذا أعطى الغين حمتاجا فليغنه بعطائه، يعطيه ما يكفيه وولده وأسرته لفترة 
{ . كافية، أو يستطيع أن يؤمن به حاجاته الضرورية اليت ال غىن لإلنسان عنها

أعظَمرياً وخ واِهللا ه دنع وهجِدرٍ تيخ نوا ألنفُِسكُم ممّقَدا تموا  ورفغتاسراً وأَج
 يمحر ٢٠: املزمل[ }اَهللا إِنَّ اَهللا غَفُور.[  
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  الوقفة الرابعة عشرة
  رمضان شهر التوبة

  

  :يف رمضان يعود العباد إىل رم تعاىل، ويقلعون عن اآلثام؛ وذلك لسببني
جود اهللا تعاىل على عباده، وصفحه وعفوه عنهم يف هذا الشهر الكرمي،  :أوهلما
  . )١١٧( ىت إنه صح أن هللا تعاىل يف كل ليلة من رمضان عتقاء من النارح

أن الشياطني تصفد وتسلسل إذا جاء رمضان، وتغلق أبواب النريان،  :ثانيهما
  .؛ فيكون العباد قريبني من رم)١١٨( وتفتح أبواب اجلنة

   !فرمضان فرصة مثينة ليتوب فيها العبد، وإن مل يتب فيه فليت شعري مىت يتوب؟
  

وللتوبة شروط ستة البد من توافرها؛ لكي تكون التوبة صحيحة صادقة، 
  :وهي بإجياز

  .اإلخالص هللا تعاىل، حبيث تكون لوجه اهللا، ال يشوا مقصد دنيوي :أوالً
أن تكون يف زمن اإلمكان، أي قبل أن تطلع الشمس من مغرا، وقبل أن  :ثانيا

  .عاىل يقبل توبة العبد مامل يغرغرتبلغ الروح احللقوم ويغرغر؛ فإن اهللا ت
اإلقالع عن الذنب، فال يصح أن يدعي العبد التوبة وهو مقيم على  :ثالثًا

  .معصيته
الندم على ما مضى، وكم من تائب أكل الندم قلبه أكالً؛ وهلذا صح عن  :رابعا

  .)١١٩("الندم توبة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
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  .عود إىل الذنبالعزم على عدم ال :خامسا
إن كان الذنب يتعلق حبقوق املخلوقني وجب رد حقوقهم إليهم،  :سادسا

  والتحلل منهم، من مال، أو عرض، أو غريمها
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  الوقفة اخلامسة عشرة
  رمضان شهر الدعاء

  
اهللا تعاىل قريب جييب دعوة الداعي إذا دعاه، وذلك يف كل حني، وخباصة يف 

سلم دعوة مستجابة يف رمضان، فينبغي رمضان، كما تقدم معنا أن لكل م
  .للمسـلم االجتهاد يف الدعاء، مع حتـري أسباب اإلجابة

  :وجممل تلك األسباب مخسة، هي
اختيار الزمان الفاضل، وذلك يف وقت السحر، ويف أدبار  :األول

الصلوات املكتوبات، وما بني األذان واإلقامة، ويف الساعة األخرية من يوم 
  .خول اإلمام إىل أن تنقضي صالة اجلمعة، وعند إفطار الصائماجلمعة، وعند د
  .اختيـار املكـان الفاضل، كاملساجد، ومكة، واملدينة، وغريها :الثاين
حال الداعي، كأن يكون مسافرا؛ فإن املسافر مستجاب  :الثالث

الدعوة، أو أبا يدعو لولده، أو صائما، أو مقاتالً؛ فإن الدعاء عند التحام 
ني مستجاب، أو مظلوما؛ فإن دعوة املظلوم ال ترد، بل يرفعها اهللا تعاىل الصف

،  )١٢٠("وعزيت وجاليل ألنصرنك ولو بعـد حني: "فوق السحـاب ويقـول
أن ينقطع العبد من مجيع : أو يكون الداعي مضطرا، وحقيقة االضطرار
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ضا تاما، األسباب، ويتوجه بكل رجائه إىل اهللا وحده، ويفوض أمره إليه تفوي
  ] . ٦٢: النمل)[أَمن يجِيب الْمضطَر إذَا دعاه ويكْشف السوَء:(قال اهللا تعاىل

فينبغي أن يكون الداعي على حال من االنكسار واالضطرار، واإلخبات 
واالنقطاع من األمل يف غري اهللا، وأال يكون دعاؤه على سبيل التجربة غري 

ادعوا اهللا وأنتم موقنون : "ى اهللا عليه وسلم يقولالواثقة؛ فإن الرسول صل
وقد جاء . )١٢١("باإلجابة، واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاًء من قلب غافل اله
  .هذا احلديث بإسنـادين يقوي أحدمها اآلخر فهو حديث حسن

صفة الدعاء، فيحرص الداعي على االلتزام بآداب الدعاء من وضوء، : الرابع
، ورفع لليدين، وتكرير للدعاء ثالثًا، واختيار جلوامع الدعاء، واستقبال للقبلة

وإطابة للمطعم، وتوسل إىل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى، وأال يدعو بإمث 
  .وال قطيعة رحم، وغري ذلك من اآلداب النبوية

  

ويف هذا املقام أود أن أنبه إىل خطأ يقع فيه كثري من الناس عندما 
  :تداء يف الدعاء؛ ومنهيدعون، وهو االع

أن يفصّل الداعي يف دعائه تفصيالً ال لزوم له، كما يقول بعض الناس  :أوالً
اللهم اغفر آلبائنا وأمهاتنا، وأجدادنا وجداتنا، وأخوالنا : "اليوم يف دعائهم

وميضي يعدد أقاربه، مث ينتقل إىل تفصيـل ".. وخاالتنا، وأعمامنا وعماتنا
وهكذا يسـتغرق وقتا ليس باليسري يف هذه .. لزمالئهالدعاء جلريانه، مث 
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.. اللهم اغفر لنا، وألقاربنا، وألحبابنـا: التفاصيل، وكان يغنِيه أن يقول
  .ورمحـة اهللا واسعة. ـذا اإلمجال

أن يدعو الداعي اَهللا بأسـماء مل ترد عن الرسـول صلى اهللا عليه وسلم : ثانيا
ان، يا سـلطان، فإمـا ليسـا من أمساء يا غفر: ؛ كقـول بعض الداعني

  .-جل وعال -اهللا 
املبالغة يف رفع الصوت بالدعاء، وقد انتشر ذلك يف زماننا خباصة؛  :ثالثًا

لوجود مكربات الصوت، فرمبا مسعت الذي يدعو يف شرق املدينة وأنت يف 
ءه؛ غرا، وهذا ال يليق، فإن كان الداعي إماما يدعو والناس يؤمّنون ورا

فليكن رفعه لصوته بقدر ما يسمعه املصلون، وال داعي للتزيد يف رفع الصوت؛ 
  .فإنه اعتداء وباب إىل الرياء

 –وإن كان الداعي وحده يدعو لنفسه فليكن دعاؤه سرا، كما قال تعاىل 
اًء خفيا ذكْر رحمت ربك عبده زكَرِيا إِذْ نادى ربه نِد: ( -حاكيا عن زكريا 

  .، والعبادة كلما كانت سرا كانت أقرب إىل الصدق والقبول]٣، ٢: مرمي) [
: زوال املانع، فإن هناك أمورا متنع من إجابة الدعاء، منها أكل احلرام :اخلامس

سواء عن طريق الربا، أو الغش، أو تنفيق السلعة باحللف الكاذب، أو أكل مال 
يح مسلم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذكر اليتيم، أو غري ذلك، ففي صح

. يا ربّ يا ربّ: الرجل يطيل السفر، أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء
ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذَّي باحلرام، فأىنَّ يستجاب 

  !؟)١٢٢( لذلك
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ر ومن املوانع ترك األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، كما جاء يف حديث وِي
يا أيها النـاس، مروا باملعروف، : "يقـول -تعاىل–من عدة طـرق أن اهللا 

وتستنصروين فال  واوا عن املنكر، قبـل أن تدعوين فال أستجيب لكم،
  .)١٢٣("أنصركم، وتسألوين فال أعطيكم 

فإذا ترك الناس األمر باملعروف والنهي عن املنكر ألنفسهم، وألوالدهم، 
 -جل وعال-، وألقارم، ولعامة اتمع؛ عاقبهم اهللا وألهلهم، وجلريام

  .حبرمام من إجابة الدعاء
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  الوقفة السادسة عشرة
  مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان

   
حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كلها عرب ودروس، ومثال حي للقدوة   

من هديه صلى  فلنلمح إىل شيء. احلسىن، يف رمضان وغريه من شهور السنة
  .اهللا عليه وسلم يف رمضان باختصار

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أول األمر يصوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض  -
عليه صيام رمضان، وذلك حني قدم املدينة، فوجد اليهود يصومون يوم 

ما هذا اليوم الذي : "عاشوراء، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هذا يوم عظيم، أجنى اهللا فيه موسى وقومه، وغَرق فرعون : قالوا؟ "تصومونه

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . وقومه؛ فصامه موسى شكرا؛ فنحن نصومه
فصامه رسول اهللا صلى اهللا عليه " . فنحن أحق وأَوىل مبوسى منكم: "وسلم 

  .)١٢٤( وسلم ، وأمر بصيامه
ويف الصحيحني من حديث الربيع . اإنه كان واجب: وقال مجاعة من العلماء

أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت -رضي اهللا عنها -بنت معوذ 
من كان أصبح صائما؛ : "غداة عاشوراء إىل قرى األنصار اليت حول املدينة

  .أي ميسك بقية يومه" ومن كان أصبح مفطرا؛ فليتم بقية يومه. فليتم صومه
صبياننا الصغار منهم فكنا بعد ذلك نصومه، ون موإن شاء اهللا-ص-  
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، فإذا بكى أحدهم على )١٢٥(ونذهب إىل املسجد، فنجعل هلم اللعبة من العهن
  .)١٢٦( الطعام أعطيناه ذاك، حىت يكون عند اإلفطار

فلما فُرِض رمضان كان صوم عاشوراء سنة؛ من شاء صامه، ومن شاء  -
  .)١٢٧( تركه

إن شاء املسلم صام، وإن شاء أفطر : التخيري وأول ما فرض رمضان كان على
؛ ]١٨٥: البقرة[ }فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه  {: وأطعم، حىت أنزلت
  .)١٢٨( فألزم الناس بالصيام

ولكن كان غري جائز ملن نام من الليـل أن يأكـل إذا استيقـظ، فإذا أفطر 
  .يأكل لو استيقظ ليالً عند املغرب مث نام بعد العشاء، فليس له أن
كان أصحاب حممد صلى اهللا : روى البخاري عن الرباء رضي اهللا عنه قال

عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، فحضر اإلفطـار، فنام قبل أن يفطر؛ مل 
يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي، وإن قيس بن صرمة األنصاري كان صائما، 

ولكن أَنطلق ! ال: أعندك طعام؟ قالت: افلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال هل
: وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت. فأطلب لك
فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه . خيبةً لك
) إِلَى نِسائكُم  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصّيامِ الرفَثُ: ( ، فنـزلت هذه اآلية)١٢٩(وسلم 
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وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين : ( ؛ ففرحوا ا فرحا شديدا، ونزلت]١٨٧:البقرة[
وداَألس طيالْخ نم ضيطُ األبي١٨٧: البقرة) [لَكُم الْخ.[  

وصام النيب صلى اهللا عليه وسلم تسعة رمضانات، أوهلا يف السنة الثانية، اليت  -
  .ن فرضه فيهاكا

وكان صلى اهللا عليه وسلم يكثر يف هذا الشهر من العبادة، حىت إنه رمبا واصل 
إين : "وملا واصل أصحابه اهم، وقال. الصيام يومني أو ثالثة؛ تفرغًا للعبادة

وقد تكلم اإلمام ابن القيم يف . )١٣٠("لست كهيئتكم، إين يطعمين ريب ويسقيين
بالتفصيل، وبني معىن قوله يطعمين ريب ويسقيين، عن هذا احلديث ) زاد املعاد(

  .)١٣١( فلريجع إليه من شاء
كما سبق بيان -وكان صلى اهللا عليه وسلم يكثر يف رمضان من قراءة القرآن 

  .-ذلك
وكان من هديه صلى اهللا عليه وسلم تعجيل الفطر، وتأخري السحور، فإنه  -

فال يكون بني سحوره وكان يتسحر . كان يفطر قبل صالة املغرب، مث يصلي
  .)١٣٢( وصالة الفجر إال وقت يسري

وسافر صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان عدة أسفار، منها سفره لغزوة بدر،  -
وسفره لفتح مكة، وكان صلى اهللا عليه وسلم رمبا صام يف سفره، ورمبا أفطر، 

كنا يف سفر يف يوم : ففي صحيح مسلم عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال
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احلر، وما فينا صائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن  شديد
  .)١٣٣(  رواحة

كان رسول اهللا صلى : "أنه قال -رضي اهللا عنهما -ويف السنن عن ابن عباس 
  .)١٣٤("اهللا عليه وسلم ال يفطر أيام البيض يف حضر وال سفر

مكة يف ويف صحيح مسلم أنه صلى اهللا عليه وسلم خرج عام الفتح إىل 
رمضان، فصام حىت بلغ كراع الغميم، فصام الناس، مث دعا بقدح من ماء 

إن بعض الناس قد : فرفعه حىت نظر الناس إليه، مث شرب، فقيل له بعد ذلك
  .)١٣٥("أولئك العصاة. أولئك العصاة: " فقال. صام
-كما تقدم بيان ذلك -وكان صلى اهللا عليه وسلم يزداد جودا يف رمضان  -
.  
ن األحكام اليت بينها صلى اهللا عليه وسلم بفعله أنه كان يدركه الفجر وم -

  .)١٣٦( وهو جنب، مث يغتسل ويصوم
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  الوقفة السابعة عشرة
  السواك يف رمضان

   
سبق التعرض لقضية السواك بإجياز، وال بأس بإفرادها هنا حبديث مستقل،   

  :فأقول
 ورد النص عليها، وهي السواك مشروع يف كل وقت، وخباصة يف املواضع اليت

  :ستة
  .عند الصالة: األول
  .عند الوضوء: الثاين
  .عند دخول املنـزل: الثالث
  .عند االستيقاظ من النوم: الرابع
  .عند قراءة القران: اخلامس
  .عند تغير رائحة الفم: السادس

وأدلة ذلك كثرية، منها حديث أيب هريرة يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى 
لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل : "وسلم قال اهللا عليه
لوال أن أشق على أميت، ألمرم بالسـواك مع كل :"، ويف املوطأ)١٣٧("صالة
  .)١٣٨("وضوء
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بأي شيء كان يبدأ النيب : ملا سئلت -رضي اهللا عنها -ومنها قول عائشة 
  .)١٣٩("بالسواك: "صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا : "نها حديث حذيفة رضي اهللا عنه قالوم
١٤١("فاه بالسواك )١٤٠( قام من الليل يشوص(.  

السواك مطهرة للفم، مرضاة : "ومنها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .إىل غري ذلك من النصوص. )١٤٢("للرب

ه املواضع الستة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد السواك يف كل حني، وخباصة يف هذ
وذلك يف رمضان ويف غريه، فإن القول الصحيح أن السواك مشروع للصائم 

عند :"قبل الزوال وبعد الزوال، متاما كاملفطر؛ ألن قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .يشمل ما قبل الزوال وما بعده" عند كل وضوء"، "كل صالة

فهو  )١٤٣("ستاكوا بالعشيإذا صمتم فاستاكوا بالغداة، وال ت: "أما حديث علي
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ما ال : "حديث ضعيف جدا، وأما حديث

  .حديث ضعيف -أيضا –فهو  )١٤٤("أحصي يستاك وهو صائم
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  الوقفة الثامنة عشرة
  وقت املسلم يف رمضان

   
أمثن وأغلى؛  -بالذات  -مثني، وهو يف رمضان  -عموما –وقت املسلم  

  :بيه إىل بعض األمور املتعلقة بقضاء الوقت يف هذا الشهرولذلك وجب التن
أن بعض الناس يسهرون الليل كله يف رمضان، وهذا خطأ،  :األول

فالبد أن جيعل الشخص لنفسه جزًءا من الليل ينام فيه؛ ألن نوم الليل ليس 
ريا كنوم النهار، وإن ساعة أو ساعتني ينامهما املرء يف الليل لَتعوّضان بدنه كث

  .من الراحة يف غريه
أنه ينبغي للمسلم أن يستغل وقته يف رمضان يف قراءة القرآن،  :الثاين

فيقرأ يف املصحف، ويقرأ عن ظهر قلب، يف املسجد، ويف البيت، ويف السيارة، 
 -إن أمكن -وحيرص على أن خيتم القرآن . ويف غري ذلك من املواضع املمكنة
و كل عشرة أيام، أو على األقل أن خيتمه مرة كل ثالثة أيام، أو كل أسبوع، أ

  .يف شهر رمضان كله، مع أن يف ذلك تفريطًا واضحا
ضرورة جتنب جمالس اللغو، فإن بعض الشباب جيتمعون بعد  :الثالث

التراويح على سهرات دورية، يتبادلون فيها األحاديث، ورمبا كثر يف جمالسهم 
... يف الغيبة والنميمة، وقول الزوراللغو، واهلزل، والضحك، بل رمبا وقعوا 

وحنوه، وهذا كله ال يليق باملسلم يف كل حني، ويف هذا الشهر على وجه 
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اخلصوص، وإنه حلرمان أن يعمل العبد شيئًا من احلسنات، مث ينربي إلتالفها 
  .باملعاصي واآلثام
أن بعض الشباب يعدون رمضان فرصة للعب واللهو، فترى  :الرابع
م يذهبون بعد صالة العشاء، أو بعد التراويح ليلعبوا الكرة، جمموعات منه

ويضيّعوا فيها ليلهم كله حىت وقت السحور، ورمبا كان فرح بعضهم برمضان 
من أجل هذه الفرصة، وتراهم مستعدين باألنوار الكاشفة وغريها من 

  .األسباب
بالقدر أريد أن أمنع من ممارسة الرياضة، إذا كانت  -بكالمي هذا  -ولست 

املعقول، لكنين ال أشك أن قضاء الليل كله يف اللعب إمهال وتفريط، وتضييع 
وإن نوم العبد يف الليل أفضل من حال أولئك الشباب، الذين يقضون . للوقت

ليلهم فيما ال فائدة فيه، سواء يف لعب الكرة، أو مشاهدة التلفاز الذي يكون 
املسلسالت اهلدامة؛ ماال ينبغي فيه من صور النساء، واملوسيقى والغناء، و

  .حلريص على وقته الثمني أن يضيعه فيه، فيخسر أجرا، وحيمل وِزرا
أن كثريا من الشباب يقضون معظم ارهم يف النوم؛ وذلك  :اخلامس

بسبب سوء ترتيبهم لربناجمهم اليومي، وتفريطهم يف االستزادة من اخلري يف هذا 
  .املوسم اجلليل

يمة، جيب على املسلمني تالفيها، فلئن كان الشخص حمتاجا وهذه مشكلة عظ
أن يقضي جزًءا من النهار يف العمل أو الدراسة؛ فالبد أن خيصص جزًءا من 
الليل للنوم؛ حىت يستطيع أن حيضر الصلوات مع اجلماعة، وجيعل يف اره وقتا 

  .لتالوة القرآن، ولغري ذلك من القربات
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املوظفني، ينامون يف وقت العمل، وبعض  وإن من املؤسف أن ترى بعض
  .الطالب، ينامون يف وقت الدراسة

فهل الراتب الذي يتقاضاه املوظف من أجل أن ينام على مكتبه، أو من أجل 
  !أن خيدم املراجعني، ويسعى يف مصاحل املسلمني؟

ال شك أنه من أجل القيام مبا كُلَّف به من أعمال، فال جيوز له أن ينام يف 
  .ملهوقت ع

على درجة من الشعور باملسؤولية  -حبمد اهللا -وإن كان الكثري من املوظفني
واإلحساس بالواجب، وحسن معاملة املسلمني يف كل وقت، ويف شهر 

رمضان خاصة، ولكن هذا ال مينع من التنبيه على خطأ طائفة قليلة، واهللا يهدي 
  .من يشاء إىل صراط مستقيم
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  الوقفة التاسعة عشرة
  رأة يف رمضانامل

   
، كما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فما )١٤٥("النساء شقائق الرجال"  

ثبت للرجال ثبت للنساء، إال بدليل، فيجب عليهن الصيام، ويستحب هلن 
اإلكثار من تالوة كتاب اهللا، واإلنفاق يف سبيل اهللا، وقيام الليل، واالجتهاد يف 

  .لطاعاتالدعاء، وغري ذلك من القربات وا
  

بيد أن مثة أمورا خاصة بالنساء يف رمضان، لعلنا نبني أمهها يف هذه الوقفة، 
  :ومن ذلك
أن احلائض والنفساء ال تصلي وال تصوم، ولكنها تقضي الصوم،  :أوالً

الذي سبق  -رضي اهللا عنها-وال تقضي الصالة، كما ثبت من حديث عائشة 
ؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء كان يصيبنا ذلك، فن: "إيراده، وهو قوهلا

ومن األمور اليت قد ختفى على بعض النساء يف موضوع احليض . )١٤٦("الصالة
وإن  -ما يتعلق باستخدام بعضهن حلبوب منع العادة يف رمضان، وهذه احلبوب

يستعملها  -كنت ال أنصح باستخدامها؛ ألا تضر يف كثري من احلاالت
ام مع املسلمني، أو ألا تريد أن تعتمر يف بعضهن؛ رغبة يف الصالة والصي

                                           
)
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رمضان، ودورا تضطرب يف رمضان، فتأتيها يوما، وتذهب يوما، فتسعى 
  .باستعماهلا هلذه األسباب إىل تنظيم العادة، والسالمة من احلرج

فرمبا يظن بعضهن أنه جيب عليها قضاء األيام اليت توقفت فيها عنها العادة 
والصواب أنه ال قضاء . يسأل كثري منهن عن ذلكبسبب هذه احلبوب، و
  .عليها يف هذه احلال

كثري من النساء يرتدن املساجد من أجل صالة التراويح، وهذا أمر : ثانيا
ال بأس به، وإن كانت صالة املرأة يف بيتها أفضل، لكن على كل حال إن 

ة أنشط هلا ؛ جاءت إىل املسجد؛ ألا ال جتيد التالوة، أو ليكون وجود اجلماع
فال بأس بذلك، لكن عليها إذا خرجت إىل املسجد أن خترج إليه بصفة 

  . شرعية، فال جيوز هلا أن خترج وهي متعطرة، أو متجملة
وال جيوز أن خيضعن بالقول؛ درًءا للفتنة، وال أن ترفع صوا يف املسجد؛ فإن 

  .ذلك أمر مذموم، وفيه إيذاء للمصلني
ت إىل املسجد أال تغفل عن صبياا، فقد يتعرضون كما جيب عليها إذا خرج

ورمبا . إذا غفلت عنهم للخطر، من دعس سيارة، أو اختطاف، أوغري ذلك
يكون بني الصبيان يف أثناء لعبهم شباب أكرب منهم سنا، فقد يفسدهم بعض 
اخلبثاء من أولئك الكبار، إما بإيقاعهم يف التدخني، أو يف املخدرات، أو 

  .و غري ذلك من املفاسدالفاحشة، أ
فمن اخلطأ أن تشتغل األم بنافلة عن فريضة، فإن رعاية أطفاهلا، واحملافظة 

  .عليهم يف أخالقهم وأرواحهم؛ واجبة عليها وعلى أبيهم كذلك
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من األخطاء اليت ينبغي حتذير املرأة منها دائما، ويف رمضان  :ثالثًا
كبري، بل لقد ذكر القرطيب أن الغيبة، فإن الغيبة ذنب عظيم، وإمث : خاصة

أَحيِب : ( اإلمجاع قائم على أن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد قال اهللا تعاىل
 وهمتتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمد١٢: احلجرات) [أَح.[  

أن فرصة وجود املرأة يف املسجد حرِيةٌ بأن يستثمرها الدعاة  :رابعا
صلحون يف إثارة موضوعات ختص املرأة؛ من أحكام، أو آداب، أو وامل

توجيهات، أو مواعظ، فإن النساء قلَّما تصل إليهن املواعظ، وخروجهن يف 
رمضان أمر معروف، فينبغى استغالله حبيث يكون احلديث موجها إليهن، ولو 

  .يف بعض األيام على األقل
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  الوقفة العشرون
  العمــــرة

   
العمرة إىل : "هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب 

  .)١٤٧("العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة
وهذا الفضل العظيم للعمرة عام يف كل حني، وأما يف رمضان فإن فضلها 

ليه وسلم أن النيب صلى اهللا ع -رضي اهللا عنهما  -يتضاعف؛ فعن ابن عباس 
ما منعك أن : "ملا رجع من حجة الوداع قال المرأة من األنصار امسها أم سنان

، حج على أحدمها، )١٤٨( له ناضحان -زوجها-أبو فالن : حتجي معنا؟ قالت
فإذا جاء رمضان : فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم. واألخر نسقي عليه

  . )١٤٩("معي حجة: فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة ، أو قال
فوقف  صلى اهللا عليه وسلمويا له من فوز أن تكون كمن حج مع رسول اهللا 

معه بعرفة، وبات معه مبزدلفة، وأفاض بصحبته إىل مىن، وطاف جبواره وسعى 
  .-كما هو املفهوم من ظاهر هذا احلديث-
  

وإن مما يثلج الصدر أن نرى إقبال املسلمني على العمرة يف هذا الشهر الفاضل، 
لكن هناك أخطاء يقع فيها بعض الناس يف هذا الباب، فال مناص من التنبيه 

  :إليها، وهي
                                           

)
١٤٧

�ة ر�� ا� ��%) ١٣٤٩(، و���� )١٧٧٣(أ5�4% ا����ري   ) !�� #"!  أ�� ه�.  

)
١٤٨

 (  U�  ).٢/٦١٩(���ن ا�0�ب . ا��90�، ا�Cي !�.Q] ��9% ا���ء: ا���

)
١٤٩

 (  4�� #"!  ا�� ���س ر�� ا� ��%) ١٢٥٦(، و���� )١٧٨٢(% ا����ري أ5�.  



٢٣٢ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

أن بعض املعتمرين يهملون أهليهم الذين استرعاهم اهللا إياهم، فقد يسافر  :منها
يف  -من أجل الدراسة -األب واألم إىل مكة للعمرة، ويتركان أوالدمها 
ثر يف مكة، واألوالد طوال هذه بلدهم، فيقضي الوالدان نصف رمضان أو أك

املدة بدون رقيب، وقد يكونون من الصغار الذين ال يدركون، أو من املراهقني 
؛ بسبب استفزاز -ذكورا أو إناثًا -الذين خيشى أن ينـزلقوا يف مزالق كبرية 

  !وكفى باملرء إمثًا أن يضيع من يعول. شياطني اجلن واإلنس هلم
، وهي أن كثريا من الناس يسافرون بأهليهم وقد حيدث اخلطأ بصورة أخرى

إىل مكة، مث يعتكف األب يف احلرم، أو يقضي غالب وقته فيه، ويغفل متاما عن 
مراقبة أبنائه وبناته، تاركًا هلم احلبل على الغارب؛ فينتج عن ذلك من املساوئ 

عة يف أطهر بق -ورآه غرينا  -ومن مظاهر ذلك ما رأيناه . ما يندى له اجلبني
  .من التربج، وتضييع احلشمة لدى بعض البنات 

حقًا ، إن اصطحاب األبناء إىل البلد احلرام أمر طيب، فيه تربية هلم، ومتكني 
هلم من إدراك فضيلة الزمان واملكان، ومضاعفة احلسنات، فإذا كان األب 
رجالً حازما يستطيع أن حيافظ على رعيته فحبذا ذاك، وأما إن كان عاجزا 

رعايتهم ومراقبتهم، وضبط تصرفام؛ فليبق يف بيته؛ طلبا للسالمة من عن 
الفساد والضرر البالغ، الذي قد يلحق برعيته؛ فريجع بوزرهم بدالً من الرجوع 

  . بالثواب املضاعف
اآلمرين باملعروف، الناهني : أن بعضا من أئمة املساجد، ومن املصلحني :ومنها

هني؛ يتركون ثغورهم ويؤمون مكة؛ ليعتمروا عن املنكر، والوعاظ، واملوج
ويقضوا العشر األواخر هناك، وال ريب أن من كان مرتبطًا بإمامة أو وعظ أو 
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وظيفة حيتاج إليها املسلمون؛ فإن األوجب يف حقه أن يبقى على ثغره؛ فإن يف 
وإن أىب إال الذهاب للعمرة؛ . ذلك من حتصيل املصاحل املتعدية خريا كثريا

ن ذلك يف مدة وجيزة يوما أو يومني، يعود بعدها إىل مكانه؛ فإن من غري فليك
احلسن أن ختلو املساجد وغريها من الوعاظ واملرشدين، واألئمة املؤثرين يف 

، فلينتبه احلريصون على اخلري -وخاصة العشر األواخر -هذا الزمان الفاضل 
  .لذلك، ولينظروا إىل األمور مبيزان عادل
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  ادية والعشرونالوقفة احل
  االعتكاف

  
وهو مشروع مستحب . وهو لزوم املسجد بنية خمصوصة؛ لطاعة اهللا تعاىل 

ال أعلم عن : "-فيما رواه عنه أبو داود-باتفاق أهل العلم، قال اإلمام أمحد 
تأملت أمر : " ، ونقل عن اإلمام مالك أنه قال"أحد من العلماء إال أنه مسنون
وكيف أن املسلمني تركوه، مع أن النيب صلى اهللا االعتكاف، وما ورد فيه، 

-، وقال "عليه وسلم مل يكن يتركه؛ فرأيت أم إمنا تركوه ملشقة ذلك عليهم
ومل أعلم عن أحد من السلف أنه اعتكف إال أبا بكر بن عبد : "-رمحه اهللا
، وما قاله اإلمام مالك متعقب، فإنه قد نقل عن مجاعات من )١٥٠("الرمحن

م كانوا يعتكفونالسلف أ.  
عجبا للمسلمني تركوا االعتكاف، مع أن النيب : "-رمحه اهللا -وقال الزهري 

  .)١٥١("صلى اهللا عليه وسلم ما تركه منذ قدم املدينة حىت قبضه اهللا 
  :سر االعتكاف

إن يف العبادات من األسرار واحلكم الشيء الكثري، ذلك أن املدار يف األعمال 
أال وإن يف اجلسد : "الرسول صلى اهللا عليه وسلم على القلب، كما قال 

                                           
)
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مضغةً إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي 
  . )١٥٢("القلب

وأكثر ما يفسد القلب امللهيات، والشواغل اليت تصرفه عن اإلقبال على اهللا ؛ 
، من شهوات املطاعم، واملشارب، واملناكح، وفضول الكالم، وفضول النوم

، وغري ذلك من الصوارف اليت تفرق أمر القلب، وتفسد ...وفضول الصحبة
مجعيته على طاعة اهللا، فشرع اهللا تعاىل قربات حتمي القلب من غائلة تلك 

، الصيام الذي مينع اإلنسان من الطعام والشراب -مثالً -الصوارف، كالصيام 
امللذات على  واجلماع يف النهار؛ فينعكس ذلك االمتناع عن فضول هذه

القلب، فيقوى يف سيره إىل اهللا، وينعتق من أغالل الشهوات اليت تصرف املرء 
  .عن اآلخرة إىل الدنيا

على أن هذا االمتناع عن رغبات النفس يف حال الصيام امتناع معتدل، ليس 
فيه ما يف األديان األخرى واملذاهب األرضية الباطلة من الغلو، كما هو حال 

ون شهرا كامالً ليله مع اره، أو مينعون أنفسهم من األكل الذين يصوم
، أو يدفنون أنفسهم يف -ورمبا على مدى شهور -والشرب والنوم عدة أيام 

األرض، أو يفعلون غري ذلك من صور اجلور على اجلسد، والغلو يف منعه من 
  .رغباته

اجلسد، ومحاية  هذا كله ليس يف اإلسالم، وإمنا فيه صيام معتدل حتصل به تربية
  .القلب وتقويته، من دون إفراط أو جتاوز
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من فضول الطعام، : وكما أن الصيام درع للقلب يقيه مغبة صـوارف الشهوة
والشراب، والنكاح؛ فكذلك االعتكاف، ينطوي على سر عظيم، وهو محاية 
العبد من آثار فضول الصحبة؛ فإن الصحبة قد تزيد على حد االعتدال؛ فيصري 

عدوك من :شأن التخمة باملطعومات لدى اإلنسان، كما قال الشاعر شأا
  صديقك مستفاد  فال تستكثرنَّ من الصحابِ  

  فإن الـداء أَكْثـر ما تـراه  يكُون من الطعامِ أو الشرابِ  
محاية للقلب من جرائر فضول الكالم؛ ألن املرء  -أيضا  -ويف االعتكاف 

البا يعتكف وحده، فيقبل على اهللا تعاىل بالقيام وقراءة القرآن والذكر غ
  .وحنو ذلك.. والدعاء
محاية من كثرة النوم؛ فإن العبد إمنا اعتكف يف املسجد؛  -كذلك–وفيه 

  .ليتفرغ للتقرب إىل اهللا، بأنواع من العبادات، ومل يلزم املسجد لينام
ضول الصحبة، والكالم، والنوم؛ وال ريب أن جناح العبد يف التخلص من ف

  .يسهم يف دفع القلب حنو اإلقبال على اهللا تعاىل، ومحايته من ضد ذلك
  :اجلمع بني الصوم واالعتكاف

ال ريب أن اجتماع أسباب تربية القلب باإلعراض عن الصوارف عن الطاعة 
أدعى لإلقبال على اهللا تعاىل، والتوجه إليه بانقطاع وإخبات؛ ولذلك استحب 

: -رمحه اهللا -السلف اجلمع بني الصيام واالعتكاف، حىت قال اإلمام ابن القيم
ومل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط؛ بل قد قالت "

  .)١٥٣("ال اعتكاف إال بصوم: عائشة
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االعتكاف إال مع الصـوم، وال فعله رسول  -سبحـانه -ومل يذكـر اهللا 
  .وسلم إال مع الصوماهللا صلى اهللا عليه 

أن الصوم شرط يف : "فالقول الراجح يف الدليل الذي عليه مجهور السلف
 )١٥٤("االعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية

  . اهـ
رضي اهللا -واشتراط الصوم يف االعتكاف نقل عن ابن عمر وابن عباس 

يفة، واختلف النقل يف ذلك عن ، وبه قال مالك واألوزاعي وأبو حن-عنهما
  .أمحد والشافعي

ومل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه : "-رمحه اهللا-وأما قول اإلمام ابن القيم 
؛ ففيه بعض النظر، فقد نقل أن النيب صلى اهللا "وسلم أنه اعتكف مفطرا قط
، ومل يثبت أنه كان صائما يف هذه األيام اليت )١٥٥( عليه وسلم اعتكف يف شوال

اعتكفها، وال أنه كان مفطرا؛ فاألصح أن الصوم مستحب للمعتكف، وليس 
  .شرطًا لصحته

  :مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف معتكفه
اعتكف صلى اهللا عليه وسلم يف العشر األواسط؛ يلتمس ليلة القدر، مث تبني له 

  .أا يف العشر األواخر فاعتكفها 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : "الفعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ق

وسلم جياور يف العشر اليت يف وسط الشهر، فإذا كان من حني متضي عشرون 

                                           
)
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ليلة، ويستقبل إحدى وعشرين؛ يرجع إىل مسكنه، ورجع من كان جياور معه، 
مث إنه أقام يف شهر، جاور فيه تلك الليلة اليت كان يرجع فيها، فخطب الناس، 

إين كنت أجاور هذه العشر، مث بدا يل أن أجاور : ، مث قالفأمرهم مبا شاء اهللا
هذه العشر األواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت يف معتكفه، وقد رأيت 
هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها يف العشر األواخر، يف كل وتر، وقد رأيتين 

مطرنا ليلة إحدى : أسجد يف ماء وطني، قال أبو سعيد رضي اهللا عنه 
يف مصلـى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )١٥٦( رين، فوكف املسجدوعش

؛ )١٥٧("فنظرت إليه، وقد انصرف من صالة الصبح، ووجهه مبتل ماء وطينا
  .فتحقق ما أخرب به صلى اهللا عليه وسلم وهذا من عالمات نبوته

مث حافظ صلى اهللا عليه وسلم على االعتكاف يف العشر األواخر، كما يف 
أن النيب صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنها -ن حديث عائشة الصحيحني م

وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان، حىت توفاه اهللا تعاىل مث اعتكف 
ويف العام الذي قبض فيه صلى اهللا عليه وسلم اعتكف . )١٥٨( أزواجه من بعده
دة العشر األواسط والعشر األواخر مجيعا ؛ وذلك لع: ، أي)١٥٩( عشرين يوما

  :أسباب
؛ فناسب أن يعتكف )١٦٠( أن جربيل عارضه القرآن يف تلك السنة مرتني :أوهلا

  .عشرين يوما؛ حىت يتمكن من معارضة القرآن كله مرتني
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أنه صلى اهللا عليه وسلم أراد مضاعفة العمل الصاحل، واالستزادة من  :ثانيها
لك من قول الطاعات؛ إلحساسه صلى اهللا عليه وسلم بدنو أجله، كما فهم ذ

إِذَا جاَء نصر اِهللا والْفَتح ورأَيت الناس يدخلُونَ يف دينِ اِهللا أَفْواجاً : ( اهللا تعاىل
فإن اهللا أمر نبيه ] ٣ -١: النصر) [ فَسبح بِحمد ربِك واستغفره إنه كَانَ تواباً
واالستغفار يف آخر عمره، وهكذا صلى اهللا عليه وسلم باإلكثار من التسبيح 

: فعل صلى اهللا عليه وسلم ، فقد كان يكثر يف ركوعه وسجوده من قول
  .)١٦١( يتأول القرآن" سبحانك اللهم، وحبمدك، اللهم اغفر يل"

على ما أنعم به  -تعاىل  -أنه صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك شكرا هللا  :ثالثها
، وما آتاه …، والتعليم، والصيام، والقياممن اجلهاد: عليه من األعمال الصاحلة

، وغري ذلك مما امنت اهللا …من إنزال القرآن عليه، ورفع ذكره: من الفضل
  .تعاىل به عليه

أبرز األسباب اليت جعلته صلى اهللا عليه وسلم يعتكف  -واهللا أعلم -هذه
  .عشرين يوما يف العام الذي قبض فيه

 -فه قبل غروب الشمس، فإذا أراد وكان صلى اهللا عليه وسلم يدخل معتك
أن يعتكف العشر األواسط دخل املعتكف قبل غروب الشمس من ليلة -مثالً 

احلادي عشر، وإذا أراد أن يعتكف العشر األواخر دخل املعتكف قبل غروب 
  .الشمس من ليلة احلادي والعشرين
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 معتكفه أما ما ثبت يف الصحيح من أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى الفجر مث دخل
، فإمنا املقصود أنه دخل املكان اخلاص يف املسجد بعد صالة الفجر، فقد )١٦٢(

كان يعتكف يف مكان خمصص لذلك، كما ورد يف صحيح مسلم أنه صلى اهللا 
  .)١٦٣( عليه وسلم اعتكف يف قبة تركية

 -وكان صلى اهللا عليه وسلم خيرج رأسه وهو معتكف يف املسجد إىل عائشة 
كما -، وهي حائض )١٦٤( وهي يف حجرا، فتغسله وترجّله -رضي اهللا عنها 

، ويف مسند أمحد أنه كان يتكئ على عتبة باب -)١٦٥(جاء يف الصحيحني
ويف ذلك دليل على أن إخراج املعتكف . )١٦٦( غرفتها، مث خيرج رأسه، فترجله

بعض جسده من املعتكَف ال بأس به، كأن خيرج يده أو رجله أو رأسه، كما 
يف املسجد فال بأس؛ ألن هذا  -مثالً  -ئض لو أدخلت يدها أو رجلها أن احلا

  .ال يعد دخوالً يف املسجد
أن املعتكَف ال حرج عليه أن يتنظف،  -أيضا -ومن فوائد هذا احلديث

  .ويتطيب، ويغسل رأسه، ويسرحه، فكل هذا ال خيل باالعتكاف
 -ه الشيخان عن عائشة ومما وقع له صلى اهللا عليه وسلم يف اعتكافه ما روا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن : "قالت -رضي اهللا عنها 
فضرب؛ أراد  )١٦٧( يعتكف صلى الفجر، مث دخل معتكفه، وإنه أمر خببائه
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االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان، فأمرت زينب خببائها فضرب، وأمر 
م خببائه فضرب، فلما صلى رسول غريها من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسل

آلبِر ترِدن؟، فأمر : اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفجر نظر فإذا األخبية، فقال
خببائه فقوض، وترك االعتكاف يف شهر رمضان، حىت اعتكف يف العشر األول 

هل الدافع هلذا العمل هو إرادة : ؟ أي"آلرب تردن: "ومعىن قوله. )١٦٨("من شوال
  رية واحلرص على القرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟الرب، أو الغ
أن اعتكافه صلى اهللا عليه وسلم يف شوال من تلك  -واهللا أعلم -واألظهر

السنة بدأ بعد يوم العيد، أي يف الثاين من شوال، هذا هو األظهر، وحيتمل أن 
يكون بدأ من يوم العيد، فإن صح ذلك فهو دليل على أن االعتكاف ال 

  .شترط معه الصوم؛ ألن يوم العيد ال يصامي
أن  -أيضا -ومما وقع له صلى اهللا عليه وسلم يف اعتكافه ما رواه الشيخان 

صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءت تزوره يف اعتكافه يف املسجد، يف 
العشر األواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، مث قامت تنقلب، فقام النيب 

عليه وسلم معها يقلبها، حىت إذا بلغت باب املسجد عند باب أم صلى اهللا 
سلمة، مر رجالن من األنصار، فسلَّما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، إمنا هي صفية بنت )١٦٩( على رِسلكُما: "فقال هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ل النيب صلى اهللا فقا. وكرب عليهما! سبحان اهللا يا رسول اهللا: ، فقاال"حيي

جيري من : ويف لفظ. إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم : "عليه وسلم 
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: ويف لفظ. وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئًا. اإلنسان جمرى الدم
  .)١٧٠("شرا

فمن شدة حرصه صلى اهللا عليه وسلم على صدق إميان هذين األنصاريني، 
شيئًا؛ فيشكّا يف الرسول صلى اهللا عليه  وخشيته أن يلقي الشيطان يف قلوما

وسلم فيكون ذلك كفرا، أو يشتغال بدفع هذه الوسوسة؛ بين صلى اهللا عليه 
رضي اهللا  -وسلم األمر، وقطع الشك، ودفع الوسواس، فأخربمها أا صفية 

  .، وهي زوجته-عنها
ن هذه القصـة مما وقع له يف اعتكـافه صلى اهللا عليه وسلم وفيهـا م

الدروس ما هو جدير بالتفصيـل، لوال خشية االستطراد عن املوضوع الذي 
  .حنن بصدده

  

  :ملحوظات حول االعتكاف
: أن بعض الباحثني ذهبوا إىل أنه ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة :األوىل

  .املسجد احلرام، ومسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم واملسجد األقصى
ائز يف كل مسجد تصلّى فيه الفروض اخلمسة، قال والصواب أن االعتكاف ج

؛ فدل ]١٨٧: البقرة)[ والَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ يف الْمساجِد: ( اهللا تعاىل
ويستحب أن . على أنه جائز يف كل مسجد): يف الْمساجِد ( عموم قوله 

  .جمعةيكون يف مسجد جامع؛ حىت ال حيتاج املعتكف إىل اخلروج لل
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على القول  -؛ فهو)١٧١("ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة: "وأما حديث
كما -مؤول، مبعىن أن أكمل ما يكون االعتكاف يف هذه املساجد  -بصحته

، وقد انقدح يف ذهين تأويل آخر للحديث، وهو أن يكون -قال أهل العلم
يه، فإنه ال املراد أن من نذر أن يعتكف يف مسجد حيتاج إىل سفر للوصول إل
  .يسافر إال أن يكون نذر االعتكاف يف شيء من املساجد الثالثة

وهو أول مسجد  -)١٧٢()جواثَى(فلو نذر أحد أن يعتكف مثالً يف مسجد 
صليت فيه اجلمعة خارج املدينة املنورة، وال يزال معروفًا يف األحساء اليوم لو 

، ويسافر إليه؛ ليعتكف فيه، نذر أن يعتكف فيه، فإنه ال جيوز أن يشد الرحل
ولكن يعوض ذلك بأن يعتكف يف أحد مساجد بلده، أو يسافر إىل أحد 

  .املساجد الثالثة، ويعتكف فيه
وإذا نذر املرء أن يعتكف يف املسجد احلرام وجب عليه الوفاء بنذره، فيعتكف 

 أن يعتكف يف مسجد النيب صلى اهللا -مثالً-ولكن لو نذر . يف املسجد احلرام
عليه وسلم فإنه جيوز له أن يعتكف يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم أو يف 
املسجد احلرام؛ ألن املسجد احلرام أفضل، ولو نذر أن يعتكف يف املسجد 
األقصى جاز له أن يعتكف يف املسجد األقصى، أو يف املسجد احلرام، أو يف 

  .سجد األقصىمسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألما أفضل من امل
ال اعتكاف إال يف املساجد : "فاخلالصة أن معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ال اعتكاف ينذر ويسافر إليه، وأن االعتكاف يصح يف كل مسجد، ": الثالثة
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على صحة االعتكاف يف كل مسجد  -خاصة األئمة األربعة-وقد أمجع األئمة 
ساجد الثالثة أحد من األئمة جامع، ومل يقل بعدم صحة االعتكاف إال يف امل

املعروفني املتبوعني، ال األربعة، وال العشرة، وال غريهم، وإمنا نقل هذا عن 
  .حذيفة رضي اهللا عنه وواحد أو اثنني من السلف

أن بعض الناس يعدون االعتكاف فرصة للخلوة ببعض أصحام  :الثانية
  .وأحبام، وجتاذب أطراف احلديث معهم، وهذا ليس جبيد

حقًا أنه ال حرج يف أن يعتكف مجاعة معا يف مسجد، فقد اعتكف أزواج النيب 
صلى اهللا عليه وسلم معه، حىت لقد كانت إحداهن معتكفةً معه، وهي 

، فال حرج أن يعتكف الشخص مع )١٧٣( مستحاضة ترى الدم وهي يف املسجد
اف صاحبه أو قريبه أو حبيبه أو صديقه، ولكن احلرج يف أن يكون االعتك

ولذلك قال اإلمام ابن . فرصة للسمر والسهر، والقيل والقال، وما شابه ذلك
بعدما أشار إىل ما يفعله بعض اجلهال من اختاذ املعتكف موضع  -القيم 

فهذا : "، قال-عشرة، وجملبة للزائرين، وأخذهم بأطراف األحاديث بينهم
  .)١٧٤("لون، واالعتكاف النبوي لون 

يترك عمله، ووظيفته وواجبه املكلف به؛ لكي يعتكف، أن بعض الناس  :الثالثة
وهذا تصرف غري سليم؛ إذ ليس من العدل أن يترك املرء واجبا ليؤدي سنة، 
فيجب على من ترك عمله الوظيفي واعتكف، أن يقطع االعتكاف، ويعود إىل 

  .عمله
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  الوقفة الثانية والعشرون
  العشر األواخر

   
سلم جيتهد يف العشر األواخر من رمضان، ماال كان النيب صلى اهللا عليه و

، ويتحرى -كما سبق -ومن ذلك أنه كان يعتكف فيها. )١٧٥( جيتهد يف غريها
  .)١٧٦(ليلة القدر خالهلا

أن النيب صلى اهللا عليه : -رضي اهللا عنها -ويف الصحيحني من حديث عائشة 
زاد . )١٧٧("ئْزرهأحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد م" وسلم كان إذا دخل العشر 

  ".وجد، وشد مئْزره: "مسلم
كناية عن االستعداد للعبادة، واالجتهاد فيها زيادة على ": وشد مئزره"قوهلا 

أي : شددت هلذا األمر مئزري: املعتاد، ومعناه التشمري يف العبادات، كما يقال
هذا هو كناية عن اعتزال النساء، وترك اجلماع، و: وقيل. تشمرت له وتفرغت

  :هو األقرب، فإن هذه كناية معروفة عند العرب، كما قال الشاعر
  قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم
  دون النساء ولو باتت بأطهار

وقد جاء يف . أي استغرقه بالسهر يف الصالة وغريها": أحيا الليل"وقوهلا 
ال أعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه : "اآلخر-رضي اهللا عنها-حديث عائشة 
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قرأ القرآن كله يف ليلة، وال قام ليلة حىت الصباح، وال صام شهرا كامالً وسلم 
  .)١٧٨( قط غري رمضان
يقوم : على أنه يقوم أغلب الليل، أو يكون املعىن أنه" أحيا الليل:" فيحمل قوهلا

الليل كله، لكن يتخلل ذلك العشاء والسحور وغريمها، فيكون املراد أنه حيصي 
  .معظم الليل
ومن املعلوم أنه صلى اهللا عليه . أيقظ أزواجه للقيام: أي" أيقظ أهلهو:"وقوهلا

وسلم كان يوقظ أهله يف سائر السنة، لكن كان يوقظهم لقيام بعض الليل، 
سبحان :"ففي صحيح البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استيقظ ليلة فقال

من يوقظ صواحب ! ماذا أنزل من اخلزائن؟! ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟! اهللا
، وفيه كذلك أنه كان )١٧٩("احلجرات؟ يا رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة

، )١٨٠(إذا أراد أن يوتر -رضي اهللا عنها  -صلى اهللا عليه وسلم يوقظ عائشة 
لكن إيقاظه صلى اهللا عليه وسلم ألهله يف العشر األواخر من رمضان كان أبرز 

ةنمنه يف سائر الس.  
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  لوقفة الثالثة والعشرونا
  ليلة القدر

   
  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم  
حم والْكتبِ الْمبِنيِ إِنا أَنزلْناه يف لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرين فيها يفْرق كُلُّ (

ا كُنا إننندع نراً ميمٍ أَمكرٍ حأَم يملالْع يعمالس وه هإن بِّكر نةً ممحلني رسرا م
  ].٦ -ا: الدخان)[

، وقد "مباركة"أنزل القرآن الكرمي يف تلك الليلة اليت وصفها رب العاملني بأا 
، وقتادة، -رضي اهللا عنهما -منهم ابن عباس : صح عن مجاعة من السلف

؛ أن الليلة املباركة اليت أنزل ...ريهموسعيد بن جبري، وعكرمة، وجماهد، وغ
  .فيها القرآن هي ليلة القدر

أي تقدر يف تلك الليلة مقادير اخلالئق على ): فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ ( 
مدى العام، فيكتب فيها األحياء واألموات، والناجون واهلالكون، والسعداء 

لذليل، واجلدب والقحط، وكل ما ، والعزيز وا)١٨١(واألشقياء، واحلاج والداج
  .أراده اهللا تعاىل يف تلك السنة

تنقل يف ليلة : أا -واهللا أعلم -واملقصود بكتابة مقادير اخلالئق يف ليلة القدر
إن الرجل يرى :"-رضي اهللا عنهما -القدر من اللوح احملفوظ، قال ابن عباس 
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نه كتب يف ليلة القدر ، أي أ"يفرش الفرش، ويزرع الزرع، وإنه لفي األموات
  .إن املعىن أن املقادير تبني يف هذه الليلة للمالئكة: أنه من األموات، وقيل

إنا أَنزلْناه : ( ويف سورة القدر يقول اهللا سبحانه وتعاىل عن هذه الليلة العظيمة
رِ خلَةُ الْقَدرِ لَيلَةُ القَدا لَيم اكرا أدمرِ والْقَد لَةلُ يف لَيزنرٍ تهش أَلْف نم ري

: القدر)[املالئكَةُ والْروح فيِها بإِذْن ربِهِم من كُلِّ أَمرٍ سالَم هي مطْلَعِ الْفَجرِ 
، فسماها اهللا تعاىل ليلة القدر؛ وذلك لعظيم قدرها، وجاللة مكانتها ]٥ -ا

لعيوب فيها، فهي ليلة ، ولكثرة مغفرة الذنوب، وستر ا-جل وعال -عند اهللا 
املغفرة، كما يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه 

  . )١٨٢("من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه:"وسلم قال
  .إا مسيت ليلة القدر؛ ألن املقادير تقَدر وتكتب فيها: وقيل

ا مسيت ليلة القدر؛ ألن األرض تضيق باملالئكة إمن: وقال اخلليل بن أمحد
وأَما إِذَا ما {: وهو التضييق، قال تعاىل) القدر(لكثرم فيها تلك الليلة، من 

 قَهرِز هلَيع رفَقَد الهتضيق عليه رزقه: أي] ١٦: الفجر[ }اب.  
تنويها بشأا، وإظهارا  ]٢:القدر[ }وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ {: قال تعاىل
خري مما يزيد : أي] ٣: القدر[ } لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ {. لعظمتها

وهذا فضل عظيم ال  -كما سبقت اإلشارة إىل ذلك -على ثالث ومثانني سنة
  .-تبارك وتعاىل -يقدر قدره إال رب العاملني

  :حتري ليلة القدر* 

                                           
�ة ر�� ا� ��%) ٧٦٠(، و���� )١٩٠١(أ5�4% ا����ري   ) ١٨٢(!�� #"!  أ�� ه�.  
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ضان، ويف العشر األواخر منه خاصةً، ويف األوتار منها يستحب حتريها يف رم
إحدى وعشرين، وثالث وعشرين، ومخس وعشرين، : بالذات، أي ليايل

فقد ثبت يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا . وسبع وعشرين، وتسع وعشرين
. )١٨٣("حتروا ليلة القدر يف الوتر يف العشر األواخر من رمضان: "عليه وسلم قال
: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما-بن عباس ويف حديث ا

التمسوها يف العشر األواخر من رمضان، ليلة القدر، يف تاسعة تبقى، يف سابعة "
  .فهي يف األوتار أحرى وأرجى إذن. )١٨٤("تبقى، يف خامسة تبقى

خرج النيب صلى : ويف صحيح البخاري عن عبادة بن الصامترضي اهللا عنه قال
: رجالن من املسلمني، فقال )١٨٥( عليه وسلم ليخربنا بليلة القدر، فتالحىاهللا

خرجت ألخربكم بليلة القدر، فتالحى فالن وفالن فرفعت، وعسى أن يكون 
  .أي يف األوتار. )١٨٦(خرياً لكم، فالتمسوها يف التاسعة، والسابعة، واخلامسة

يف الدين، وأنه ويف هذا احلديث دليل على شؤم اخلصام والتنازع، وخباصة 
  .سبب يف رفع اخلري وخفائه

رضي -وليلة القدر يف السبع األواخر أرجى؛ ولذلك جاء يف حديث ابن عمر 
أن رجاالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أُروا ليلة القدر  -اهللا عنهما 

أرى : "يف املنام، يف السبع األواخر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
م قد تواطأت يف السبع األواخر، فمن كان متحريها، فليتحرها يف السبع رؤياك
  .)١٨٧("األواخر

                                           
� #"!  ��IM( ر�� ا� ����) ١١٦٩(، و���� )٢٠١٧(أ5�4% ا����ري   ) ١٨٣(�.  
  .ا�� ���س ر�� ا� ������� #"!  ) ٢٠٢١(أ5�4% ا����ري   ) ١٨٤(
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وهي يف ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون، فقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عند أمحد، ومن حديث معاوية 

ليلة القدر : " ه وسلم قالرضي اهللا عنه عند أيب داود؛ أن النيب صلى اهللا علي
وكوا ليلة سبع وعشرين هو مذهب أكثر الصحابة . )١٨٨("ليلة سبع وعشرين

ومجهور العلماء، حىت إن أُيب بن كعب رضي اهللا عنه كان حيلف ال يستثين أا 
وأخرج ابن أيب شيبة عن زر أنه سئل عن ليلة القدر ، . )١٨٩(ليلة سبع وعشرين

صلى اهللا عليه  –اس من أصحاب رسول اهللا كان عمر وحذيفة ون: فقال 
  .)١٩٠(ال يشكّون أا ليلة سبع وعشرين  –وسلم 

أن كلمة : ومن األمور اليت استنبط منها أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين
هي الكلمة ] ٤: القدر) [تنـزلُ املْالئكَةُ والروح فيها: ( من قوله تعاىل" فيها"

  .من سورة القدرالسابعة والعشرون 
وبعض العلماء استدلوا على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين بطريقة 

، تسعة أحرف، وقد ذكرت يف السورة "ليلة القدر"حسابية، وذلك أن كلمة 
  .ثالث مرات، فبِضرب التسعة يف الثالث تكون النتيجة سبعا وعشرين

بات، فبني أيدينا من وهذا ليس عليه دليل شرعي، فال حاجة ملثل هذه احلسا
  .األدلة الشرعية ما يغنينا

                                           
� ر�� ا� ����� وإ=��د� U9PW، أ5�4% أ�E داود �� #"!  �) ٤٧٩٣(أ5�4% أ#�"   ) ١٨٨(�� �� #"!  ) ١٣٨٦(�" ا� ��
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من أن رجالً رآها ليلة سبع : ومما يرجح أا ليلة سبع وعشرين ما ورد 
أرى رؤياكم يف العشر األواخر، : " وعشرين، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .)١٩١("فاطلبوها يف الوتر منها
وليس دائما، فقد تكون  -مواهللا أعل -لكن كوا ليلة سبع وعشرين أمر غالب

ليلة إحدى وعشرين، كما جاء يف حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه  -أحيانا–
الذي سبق ذكره، وهو حديث متفق عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد 

  .)١٩٢(صبيحة إحدى وعشرين يف ماء وطني
الدعاء  ومما يتعلق بليلة القدر أنه يستحب فيها اإلكثار من الدعاء، وخباصة* 

: حني قالت -رضي اهللا عنها -الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة
: يا رسول اهللا، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال"
  .)١٩٣("اللهم إنك عفُو حتب العفو فاعف عين: قويل"
  :العالمات اليت تعرف ا ليلة القدر* 

مسلم من حديث أُيبّ بن كعب رضي اهللا عنه  ثبت يف صحيح: العالمة األوىل
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب أن من عالماا أن الشمس تطلع صبيحتها 

  .)١٩٤(ال شعاع هلا
عند ابن  -رضي اهللا عنهما -ثبت من حديث ابن عباس : العالمة الثانية

ه خزمية، ورواه الطيالسي يف مسنده، وسنده صحيح؛ أن النيب صلى اهللا علي

                                           
� ر�� ا� ����� ��) ١١٦٥(، و���� )٢٠١٥(ا����ري   ) ١٩١(�� �  .#"!  ��" ا� �
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ليلة القدر ليلة طلقة، ال حارة وال باردة، تصبح الشمس يومها : "وسلم، قال
  .)١٩٥("صفيقة محراء
ثبت عند الطرباين بسند حسن من حديث واثلة بن األسقع : العالمة الثالثة

، ال )١٩٦(ليلة القدر ليلة بلْجة: "رضي اهللا عنه أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .)١٩٨(" )١٩٧(ى فيها بنجمحارة وال باردة، ال يرم

  .هذه ثالثة أحاديث صحيحة يف بيان العالمات الدالة على ليلة القدر
وهناك حديث رواه أمحد يف مسنده عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه، 
وسنده صحيح، إال ما خيشى من انقطاعه، لكن يشهد له ما سبق، وهو 

صافية بلجة : "أا حديث طويل وعجيب، قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم
كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية ال برد فيها وال حر، وال حيل لكوكب 
أن يرمى به فيها، حىت تصبح، وإن أمارا أن الشمس صبيحتها خترج مستوية 

ليس هلا شعاع مثل القمر ليلة البدر، وال حيل للشيطان أن خيرج معها 
  .)١٩٩("يومئذ

مات أخرى، ال أصل هلا، وليست بصحيحة، وقد ذكر بعض أهل العلم عال
  .وإمنا أذكرها؛ ألنبه إىل عدم صحتها
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إن من عالماا أن األشجار تسقط حىت تصل إىل : ذكر الطربي أن قوما قالوا
  .وهذا ال يصح. األرض، مث تعود إىل أوضاعها األصلية

  .وذكر بعضهم أن املياه املاحلة تصبح يف ليلة القدر حلوة، وهذا ال يصح
  .وذكر بعضهم أن الكالب ال تنبح فيها، وهذا ال يصح

وذكر آخرون أن األنوار تكون يف كل مكان، حىت يف األماكن املظلمة، يف 
  .تلك الليلة، وهذا ال يصح

  :وخنتم احلديث عن ليلة القدر باألمرين التاليني* 
كها، ينبغي أن يعلم أنه ال يلزم أن يعلم من أدرك ليلة القدر أنه أدر :األول

وقد يكون من . وإمنا العربة باالجتهاد واإلخالص، سواء علم ا أو مل يعلم
الذين مل يعلموا ا، لكنهم اجتهدوا يف العبادة واخلشوع، والبكاء والدعاء؛ قد 
يكون منهم من هم أفضل عند اهللا تعاىل، وأعظم درجة ومنـزلة ممن عرفوا 

  .تلك الليلة
ست خاصة ذه األمة على الراجح، بل هي عامة هلذه أن ليلة القدر لي :الثاين

: األمة، ولألمم السابقة، فقد روى النسائي عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قال
يا رسول اهللا هل تكون ليلة القدر مع األنبياء، فإذا ماتوا رفعت؟ قـال صلى 

  ".كال، بل هي باقية: "اهللا عليه وسلم 
رواه مالك يف املوطأ أن النيب صلى اهللا  وهذا احلديث أصح من احلديث الذي

عليه وسلم أُري أعمار أمته، فكأنه تقالَّها، فأعطي ليلة القدر، وهي خري من 
  ).٢٠(-وقد تقدم ذكر هذا احلديث -ألف شهر
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وعلى فرض صحة هذا احلديث فهو قابل للتأويل، وأما حديث أيب ذر رضي 
ومما يقوي ذلك قول . األنبياءاهللا عنه فهو صريح يف أن ليلة القدر تكون مع 

فمن املعلوم أن القرآن يوم ]. ١: القدر) [إِنا أنـزلْناه يف لَيلَة الْقَدرِ : (اهللا تعاىل
أُنزِل أُنزِلْ بالنبوة على حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ومل يكن قبل ذلك نبيا، 

  .حىت تكون تلك الليلة ليلة القدر يف حقه
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  والعشرونالوقفة الرابعة 
  مع العيد

   
العيد اسم لكل ما يعتاد، واألعياد شعارات توجد لدى كل األمم، 

سواء أكانت كتابية أم وثنية أم غري ذلك؛ ذلك أن إقامة األعياد ترتبط بفطرة، 
طبع الناس عليها، فكل الناس حيبون أن تكون هلم مناسبات فرح يظهرون فيها 

  .السرور ، ويتذكرون املاضي
مم الكافرة ترتبط بأمور دنيوية، مثل قيام دولة، أو سقوطها، أو وأعياد األ

تنصيب حاكم، أو تتوجيه، أو زواجه، أو حبلول مناسبة زمانية كفصل الربيع، 
  .أو غري ذلك

ولليهود أعيادهم، وللنصارى أعيادهم اخلاصة م، فمن أعياد النصارى العيد 
عليه نزلت فيه على عيسى الذي يكون يف اخلميس الذي يزعمون أن املائدة أ

، وعيد )الكريزمس(؛ وكذلك عيد ميالد عيسى، وعيد رأس السنة السالم 
وحيتفلون ا اآلن يف مجيع البالد األوربية واألمريكية … الشكر، وعيد العطاء

وغريها من البالد اليت للنصرانية فيها ظهور؛ وإن مل تكن نصرانية يف األصل، 
  .إىل اإلسالم من حوهلم عن جهل، أو عن نفاق وقد يشاركهم بعض املنتسبني

أعيادهم اخلاصة م، مثل عيد املهرجان، وعيد النريوز،  -كذلك –وللمجوس 
  .وغريمها
أعيادهم، مثل عيد الغدير الذي يزعمون أن النيب صلى اهللا  -أيضا –وللرافضة 

االثين عشر عليه وسلم بايع فيه عليا رضي اهللا عنه باخلالفة، وبايع فيه األئمة 
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يوم "من بعده، وللرافضة يف هذا العيد مصنفات كثرية، حىت إن منها كتابا امسه 
  .يقع يف عشرات الدات" الغدير

ففي سنن أيب . عيد الفطر، وعيد األضحى: أما املسلمون فليس هلم إال عيدان
داود والنسائي بسند صحيح عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه 

: ملا قدم املدينة وجدهم حيتفلون بعيدين، فقال صلى اهللا عليه وسلم وسلم
يوم الفطر، : وقد أبدلكم اهللا ما خريا منهما. كان لكم يومان تلعبون فيهما"

  :؛ ولذلك قال الشاعر)٢٠٠("ويوم األضحى
  هلما ملن يبغي السالمة يف غد *** عيدان عند أويل النهى ال ثالث

  فيها خروج عن سبِيل حممـد*** زيادة  الفطر واألضحى، وكلُّ
قال ذلك ردا على الشاعر الذي أضاف عيدا ثالثًا، هو عيد مولد حممد صلى 

  :اهللا عليه وسلم يف قوله
  الفطر واألضحى وعيد املولد ***املسلمون ثالثةٌ أعيادهــم 
  ال ينتهي أبـدا حبـب حممـد*** فإذا انتهت أعيادهم فسرورهم 

هذان العيدان اللذان شرعهما اهللا للمسلمني مها من شعائر اإلسالم اليت ينبغي و
  .إحياؤها، وإدراك مقاصدها، واستشعار معانيها

  

  :أحكام العيد* 
حيرم صوم يومي العيدين؛ حلديث أيب سعيد أن النيب صلى اهللا  :أوالً

  .)٢٠١(يوم الفطر، ويوم النحر: عليه وسلم ى عن صيام يومني

                                           
)٢٠٠ (  %4�  ) .)١٥٥٦، وا����)١١٣٤( �M، وأ�E داود ١٢٤١٦((أ#�"  أ5
� #"!  أ�� =90" ا��"ري ر�� ا� ��%) ٨٢٧(و���� ) ١١٩٧(أ5�4% ا����ري   ) ٢٠١(�.  
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رضي  -يستحب اخلروج للصالة، للرجال والنساء، لقول أم عطية :ثانيا
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنرجهن يف الفطر ":  -اهللا عنها
، فأما احلُيض فيعتزلن )٢٠٣(واحلُيض، وذوات اخلدور )٢٠٢(العواتق: واألضحى

  .)٢٠٤(الصالة، ويشهدن اخلري، ودعوة املسلمني
لعواتق، وذوات اخلدور قد أُمرن أن خيرجن لصالة العيد؛ فما دامت احلُيض وا

فال شك أن من األوىل أن يؤمر الرجال شيبا وشبابا باخلروج هلا، بل قد ذهب 
بعض أهل العلم إىل وجوب اخلروج لصالة العيد؛ هلذا احلديث، ولغريه من 

: األعلى) [م ربِه فَصلَّىقَد أَفْلَح من تزكَّى وذكَر اس: ( األدلة؛ كقول اهللا تعاىل
  .املقصود يف هذه اآلية صالة العيد: قال بعضهم ]. ١٥ -١٤

من أحكام العيد أن الصالة فيه قبل اخلطبة، كما ثبت يف  :ثالثًا
الصحيحني من حديث ابن عمر، وأيب سعيد، وابن عباس رضي اهللا عنهما أن 

  .)٢٠٥(النيب صلى اهللا عليه وسلم صلّى قبل اخلطبة
يستحب لإلمام أن يكرب يف الصالة سبعا يف األوىل، ومخسا يف  :بعارا

، )٢٠٦(الثانية، فقد ثبت هذا عن مجاعة من الصحابة، والتابعني؛ كعمر
، وأيب سعيد )٢١٠(، وابن عباس)٢٠٩(، وأيب هريرة)٢٠٨(، وعلي)٢٠٧(وعثمان

                                           
)٢٠٢ (  GtاE00": ا��وج N.t �� �.وا� ،���t �� 8] أول'iوه� ا ،Gt�� 6�4 .�w'ب : ا�  ).١٠/٢٣٥(���ن ا�0
� !ERن �7 '�#9( ا��n9: ا��"ر: ا��E9ت، و>X9: ا��"ور  ) ٢٠٣(.= .�w'٢/١٣(ا����!( : ا.(  
� #"!  أم �9S( ا�V'iر!( ر�� ا� ����) ٨٩٠(و���� ) ٩٧٤(أ5�4% ا����ري   ) ٢٠٤(�.  
� أ5�4% ا����ري   ) ٢٠٥(�� �، )٤٩(، و���� )٩٥٦(، و#"!  وأ�� =90" أ5�4% ا����ري )٨٨٨(، و���� )٩٦٣(#"!  ا�

  ).٨٨٤(، و���� )٥٨٨٠(و#"!  ا�� ���س أ5�4% ا����ري 
)٢٠٦ (   )�9J ��أ �  ).٥٧١٨(��V\ ا�
7�وخ) ٥٤٣(أ#�"   ) ٢٠٧( �� ��" ا� ��.  
�وى �� ��� إ f��Cا اT=��د، و%97 �� �� أ��7%: >�ل) ٢/٢٠٣(، وأورد� ا����89 �7 �,�6 ا�NواM" )٤٨٧(ا��Nار   ) ٢٠٨(! f.اهـ  
�ة ر�� ا�) ٨٤٦٤(أ#�"   ) ٢٠٩(!��ج �� أ�� ه�iا  !"# ��%��  . jkE�7 ا�� c�9( )٤٣٤(و���J ��أ �، )٥٧٠٣(، وا�

�ح ��0'� ا�[�ر J �7 وي�PSى )٤/٣٤٤(وا���R�7 ا� �Q�9ة ) ٥٩٧٤(، وا���!�� أ�� ه� ��� �� '��E� 67] ا��
  .ر�� ا� ��%

)٢١٠ (   )�9J ��أ ��ى )٥٧٠٤(ا��R�7 ا� �Q�9ء) ٥٩٧٥(، ا���S� ��.  
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، وأيب أيوب األنصاري، وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما ، )٢١١(اخلدري
  .وغريهم
د ورد يف ذلك أحـاديث عدة عن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وق

، ومن طريق كثري بن عبد اهللا )٢١٢( طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
لكن كل تلك األحاديث . )٢١٣(املزين عن عمرو بن عوف رضي اهللا عنه

  . وإمنا ثبت ذلك يف آثار موقوفة. املرفوعة ال تصح
ربع تكبريات يف الركعة األوىل، وأربعا يف الثانية، فقد وجيوز أن يكرب اإلمام أ

ثبت هذا عن مجاعة من السلف، منهم ابن مسعود رضي اهللا عنه، كما رواه 
  .وهو مذهب األحناف. عن الفريايب وغريه

اقتربت "و" ق"يستحب أن يقرأ اإلمام يف صالة العيد بـ :خامسا
ما : عنه سأل أبا واقد الليثي، كما يف صحيح مسلم أن عمر رضي اهللا "الساعة

كان : كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األضحى والفطر؟ فقال
اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر ( ، و]١:ق)[ق والْقرآن الْمجِيد(يقرأ فيهمـا بـ

  .)٢١٤(] ١: القمر) [

                                           
)٢١١ (   ) )�9J ��أ �  ).زواM" -٢١٠(وا��Pرث �� أ�� أ=��( �7 ���"� ) ٥٧٢٠(أ5�4% ا�
�ح ��0'� )٢/٤٧(، وا�"ار>��S )١٢٧٨(، وا�� ��4% )١١٥٢(، وأ�E داود )٦٦٤٩(أ5�4% أ#�"   ) ٢١٢(J �7 وي�PSوا� ،

�ى )٤/٣٤٣(ا�[�ر �R�7 ا� �Q�9ى )٥٩٦٦(، وا���uV٧١٧(، و�7 ا� ( ��و ��� �� �^M�Sا� ��#�� #"!  ��" ا��
� أ�9� A90J�"4 �� ا�M�S^� >�ل ا�� ا��SQن �7 آ.��%: >�ل ا��9w0 أ��دي E� �7ن ا��E�0د. % ��#�: ��" ا� �� ��" ا�

�90� �� ا�M�S^� و97% : و>�ل ا���Cري: >��% ا�N!��0. وا�M�S^� هCا �0^% ���4( ���� ا��#��7 إ=��د� ��" ا� ا�� ��" ا�
  اهـ.و>"أ5�ج �% ���� �7 ا��.���0ت. ��Qل

9� )٣٣٨٩(، وا��Nار )٢٩٠(، و��" �� #�9" )١٢٧٩(، وا�� ��4% )٥٣٦(أ5�4% ا�.��Cي   ) ٢١٣(�Rا'� �7 ا���Sوا� ،
)١٧/١٤( )�!N5 ��ى )١٤٣٩(، وا��R�7 ا� �Q�9ا� ��% ) ٥٩٦٨(، وا�� ���و �� �Eف ر��  !"# �>�ل . �

�و ا�� �Eف ا��N'� ا��): ٢/٦٥(ا����رآ^Eري Pt �7^( اE#iذي �� �� ��!Aآ98Q.�7 ا� r7�P90\، ���� : "'�، >�ل ا��
�07.�� '��% إ�] ا�CRب�Iب: اهـ و>�ل ا�CRأرآ�ن ا� �� ���E( آ�� �7 . رآE� )��' �"4 �و>�ل ا�� #��ن �% �� أ�%9 �

  اهـ. ا��N9ان
� ���Sب ر�� ا� ��%) ٨٩١(����   ) ٢١٤(� ��� �� )�.� �� ��9" ا� �� ��" ا� ��.  
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" سبح"العيد بـوأكثر ما ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف 
  .)٢١٥(كما كان يقرأ ما يف اجلمعة" الغاشية"و

ال نافلة قبل صالة العيد وال بعدها، كما روى الستة عن ابن  :سادسا
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم العيد،  -رضي اهللا عنهما -عباس 

  . )٢١٦(فصلى ركعتني، مل يصل قبلهما وال بعدمها
من صالة ركعتني حتية  -حينئذ–املسجد فالبد إال إن صلى الناس العيد يف 

  .للمسجد
  

  :آداب العيد* 
االغتسال قبل اخلروج للصالة، فقد صح يف املوطأ وغريه أن عبد  :أوالً
كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إىل  -رضي اهللا عنهما-اهللا بن عمر 

ه أنه ، وصح عن السائب بن يزيد، و سعيد بن جبري رضي اهللا عن)٢١٧(املصلى
  ".املشي، واالغتسال، واألكل قبل اخلروج: سنة العيد ثالث: "قال

  .هذا من كالم سعيد بن جبري، ولعله أخذ ذلك عن بعض الصحابة
اتفاق العلماء على استحباب االغتسال لصالة  -رمحه اهللا  -وذكر النووي 

  .العيد
اعات العامة واملعىن الذي يستحب بسببه االغتسال للجمعة وغريها من االجتم

  .موجود يف العيد، بل لعله يف العيد أوضح
                                           

)٨٧٨(����   ) ٢١٥ (�9� ر�� ا� ��% �I� �  .#"!  ا����0ن �

، )١٥٨٧(، والنسائي )١١٤٢(، وأبو داود )٥٣٧(، والترمذي )٨٨٤(، ومسلم )٩٦٤(البخارى   ) ٢١٦(
  .من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما) ١٢٩١(وابن ماجه 

)
٢١٧

 (   jkEا��)٤٢٨ (��� �67 �� ا��'  !"# ��.  
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أال خيرج يف عيد الفطر إىل الصالة حىت يأكل مترات؛ ملا رواه  :ثانيا
البخاري عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يغدو 

  .)٢١٨(يوم الفطر حىت يأكل مترات
  .هي عن الصوم يف ذلك اليوموإمنا استحب األكل قبل اخلروج مبالغة يف الن

  .وأما يف عيد األضحى فإن املستحب هو أال يأكل إال بعد الصالة من أضحيته
ولتكْملُوا العدةَ ولتكَربواْ اَهللا : (التكبري يف يوم العيد، قال اهللا تعاىل :ثالثًا

  ].١٨٥: البقرة) [علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
من طرق، وبأسانيد صحيحة، عند  -رضي اهللا عنهما -عن ابن عمر وقد نقل 

  .)٢١٩(البيهقي وابن أيب شيبة؛ أنه كان يكبّـر إذا خرج من بيته إىل املصلّى
ولقد كان التكبري من حني اخلروج من البيت إىل املصلى، وإىل دخول اإلمام 

ابن أيب شيبة، وقد نقله مجاعة من املصنفني، ك. أمرا مشهورا جدا عند السلف
. ، عن مجاعة من السلف)أحكام العيدين(وعبدالرزاق، والفريايب يف كتاب 

: ومن ذلك أن نافع بن جبري كان يكرب، ويتعجب من عدم تكبري الناس فيقول
كان الناس يكربون : "وكان حممد بن شهاب الزهري يقول! " أال تكبّرون؟" 

ىت خيرج اإلمام، فإذا خرج منذ خيرجون من بيوم، حىت يأتوا املصلى وح
  .)٢٢٠("اإلمام سكتوا 
أنه يشرع أن يكرب املسلم من حني خروجه من منـزله إىل أن : فاخلالصة

  .يدخل اإلمام
                                           

)
٢١٨

� #"!  أ'& ر�� ا�) ٩٥٣(أ5�4% ا����ري   ) �%�� .  

)
٢١٩

 (   )�9J ��أ ��ى )٥٦١٩(أ5�4% ا��Rا� �  ).٥٩٢٤(، وا���Q�9 �7 ا���

)
٢٢٠

 (   )�9J ��أ �� ا�Nه�ي) ٥٦٢٩(أ5�4% ا�� AMذ ��أ �� #"!  ا��.  
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من آداب العيد التهنئة اليت يتبادهلا الناس فيما بينهم، أيا كان  :رابعا
وما  .عيدكم مبارك ، تقبل اهللا منا ومنكم: لفظها، مثل قول بعضهم لبعض

  .أشبه ذلك من عبارات التهنئة املباحة
والتهنئة كانت معروفة عند الصحابة، ورخص فيها أهل العلم، كاإلمام أمحد 
وغريه، وقد ورد ما يدل عليه؛ من مشروعية التهنئة باملناسبات، ونئة الصحابة 

أن يتوب اهللا تعاىل على امرئ؛ : بعضهم بعضا عند حصول ما يسر، مثل 
واآلثار املنقولة عن الصحابة اليت حيتج . ون بتهنئته بذلك، إىل غري ذلكفيقوم

  .ا على أنه ال بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بالعيد آثار عديدة
وال ريب أن هذه التهنئة من مكارم األخالق، وحماسن املظاهر االجتماعية بني 

  .املسلمني
نئ من هن أك بالعيد، وتسكت إن وأقل ما يقال يف موضوع التهنئة أن

إن هنأين أحد أجبته، وإال مل : "-رمحه اهللا-سكت، كما قال اإلمام أمحد 
  ". أبتدئه

التجمل بأحسن املالبس ؛ ملا روى البخاري عن عبد اهللا ابن  :خامسا
أخذ عمر رضي اهللا عنه جبة من إستربق : أنه قال -رضي اهللا عنهما -عمر 

يا رسول : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالتباع يف السوق، فأخذها فأتى رس
اهللا، ابتع هذه جتملْ ا للعيد والوفود، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .احلديث ٠٠٠ )٢٢١(إمنا هذه لباس من ال خالَق له: 

                                           
)

٢٢١
� ر�� ا� �����) ٢٠٦٨(، و���� )٩٤٨(أ5�4% ا����ري   ) �� �� #"!  ��" ا� ��.  
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فدل ذلك على أن التجمل للعيد كان معروفًا، وقد أقر النيب صلى اهللا عليه 
  .، لكنه أنكر عليه شراء هذه اجلبة؛ ألا من حريروسلم عمر على التجمل

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم جبة يلبسها يف : وعن جابر رضي اهللا عنه قال
  .)٢٢٢(العيدين ويوم اجلمعة

كان يلبس يف "-رضي اهللا عنهما  -وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر 
  .)٢٢٣("العيدين أحسن ثيابه

  .ما عنده من الثياب عند اخلروج للعيد فينبغي للرجل أن يلبس أمجل
أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن؛ ألن منهيات عن إظهار الزينة 

للرجال األجانب، وكذلك حيرم على من أرادت اخلروج أن متس الطيب أو 
أفتراَه يصح من .. تتعرض للرجال بالفتنة، فإا ما خرجت إال لعبادة وطاعة

خرجت لطاعته، وختالف أمره بلبس الضيق والثوب امللون  مؤمنة أن تعصي من
  اجلذاب الالفت للنظر، أو مس الطيب أو حنوه؟

  

  :تنبيهات على بعض املنكرات* 
بعض الناس يعتقدون مشروعية إحياء ليلة العيد بالصالة،  :أوالً

من قام ليليت العيد حمتسبا هللا؛ مل "ويتناقلون يف ذلك حديثًا ال يصح، وهو أن 
  .)٢٢٤("ميت قلبه يوم متوت القلوب

                                           
)

٢٢٢
 (   %P9PW �7 )�!N5 ��ى ، وا��)١٧٦٥(أ5�4% ا��R�7 ا� �Q�9)ا� �����) ٥٩٣١ ��� ر��4 ��.  

)
٢٢٣

�ى   ) �Rا� ��) ٥٩٣٨(أ5�4% ا���Q�9 �7 ا����� �� '��E� 67] ا��.  

)
٢٢٤

 (   %4�� �� �0"ان �� أ�� أ���( ر�� ا� ��%) ١٧٨٢(أ5�4% ا�� "��5 �� "!N! �9" �� [Eر ��Eا� �� )9Q�  !"# �>�ل . �
 )4�4Nح ا���V� �7 ي�9WE9(): ٦٤٤(ا��Q� &9�".� \90�9� واiو=z آ�� �7 . إ=��د� �Rا'� �7 ا���S4% ا��اهـ، وأ5

 "MواNا� ��%)٢/١٩٨(�,�6 ا� ��� ه�رون ا��,�� وا�A��u : >�ل ا����89. �� #"!  ���دة �� ا�n��V ر� ��� %97
�0^% 6�4 آ98�ون �R� ي"�� ��ى اهـ، وأ5�4% ا���Q�9 �7 ا���� ا. ��9% ا�0h\ وأ[�] ��9% ا��R�)٦٠٨٧( �7و ،

� �0"ان �� أ�� ا�"رداء ) ٣٧١١(A0J اT!��ن � "��5 �� "!N! ��07 �� إ��اه�9 �� ��P" >�ل >�ل [Eر ��Iا�  !"# ��
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

وهذا احلديث جاء من طريقني، أحدمها ضعيف، واآلخر ضعيف جدا، فال 
يشرع ختصيص ليلة العيد بذلك من بني سائر الليايل، وأما من كان يقوم يف 

  .سائر الليايل؛ فال حرج أن يقوم يف ليلة العيد
شوارع وغريها، اختالط النساء بالرجال يف بعض املصليات وال :ثانيا

ومن احملزن أن هذا حيدث يف أقدس البقع، يف املساجد، بل يف املسجد احلرام، 
خيرجن متجمالت متعطرات، سافرات،  -هداهن اهللا -فإن بعض النساء

متربجات، وحيدث يف املسجد الزحام الشديد؛ ويف ذلك من الفتنة واخلطر 
  .العظيم ماال خيفى 

يف العيد على الغناء؛ واللهو احملرم، وهذا  أن بعض الناس جيتمعون :ثالثًا
ال جيوز يف العيد والغريه ، وليس مناسبة النتهاك احملرمات ، ولكنه مناسبة 

  .شكر هللا وفرح بفضله 
أن بعض الناس يفرحون بالعيد؛ ألم تركوا رمضان، وانتهوا من  :رابعا

هللا تعاىل وفقهم الصيام، وهذا خطأ، فإن العيد إمنا يفرح به املؤمنون؛ ألن ا
إلكمال عدة الشهر وإمتام الصيام، وليس الفرح بسبب إاء الصيام الذي يعده 

  . بعض الناس عبئًا ثقيالً عليهم
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  الوقفة اخلامسة والعشرون
  مع صدقة الفطر

   
وهي فرض على الذكر واألنثى، والصغري والكبري، كما يف حديث ابن 

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "املتفق عليه -رضي اهللا عنهما -عمر 
زكاة الفطر، صاعا من متر، أو صاعا من شعري، على العبد واحلر، والذكر 

  .)٢٢٥("واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني
وأما األصناف اليت تخرِج منها صدقة الفطر، ففي حديث أيب سعيد رضي اهللا 

عا من طعام، أو صاعا من كنا خنرج زكاة الفطر صا: "عنه يف الصحيحني قال
  .)٢٢٦("شعري، أو صاعا من متر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب

. )٢٢٧("أو صاعا من سلْت: "-كما يف صحيح ابن خزمية-ويف بعض الروايات 
  .نوع من جيد الشعري، ليس فيه قشر: والسلْت

: أنه قالعند ابن خزمية  -رضي اهللا عنهما  -ويف رواية أخرى عن ابن عباس 
من أدى سلتا قُبِلِ منه، ومن أدى دقيقًا قُبِل منه، ومن أدى سويقًا قُبِل "
إخراج مجيع األطعمة : "باب -رمحه اهللا -؛ ولذلك بوب ابن خزمية)٢٢٨("منه

  .)٢٢٩(.. "يف صدقة الفطر
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فالصحيح أن صدقة الفطر خترج من طعام البلد، صاعا من قوت البلد، أيا كان 
  .قوته
ة الفطر إمنا هي للمساكني خاصة، وليست لسائر أصناف أهل الزكاة وصدق

الصحيح أن رسول اهللا صلى  -رضي اهللا عنهما-الثمانية؛ حلديث ابن عباس 
طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة : "اهللا عليه وسلم قال يف صدقة الفطر 

وابن وهذا ما رجحه مجاعة من أهل العلم، كابن تيمية، . )٢٣٠("للمساكني
  .-رمحهما اهللا -القيم

وتؤدى صدقة الفطر قبل اخلروج لصالة العيد، كما يف احلديث املتفق عليه عن 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر،  -رضي اهللا عنهما -ابن عمر 

  .)٢٣١(قبل خروج الناس إىل الصالة
وكان : "خاريومن أداها قبل العيد بيوم أو يومني فال حرج، كما جاء يف الب

يعطيها الذين يقبلوا، وكانوا يعطون قبل الفطر  -رضي اهللا عنهما -ابن عمر
  .)٢٣٢("بيوم أو يومني

وال جيوز تأخريها عن صالة العيد، فإن أُخرت عنها فإمنا هي صدقة من 
  .الصدقات
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  الوقفة السادسة والعشرون
  مع أحكام القضاء

   
  :والناس يف أحكام القضاء أنواع* 

  .احلائض والنفساء واملسافر، فهؤالء يفطرون ويقضون :األولالنوع 
احلامل واملرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما؛  :النوع الثاين

والراجح أن عليهما القضاء فقط، وال إطعام عليهما؛ لقول اهللا . فإما تفطران
: البقرة) [من أَيامٍ أُخر  فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ: ( تعاىل
واحلامل واملرضع تلحقان باملريض؛ وملا يف السنن من حديث أنس بن ]. ١٨٤

رضي اهللا عنه، أنه جاء للنيب صلى اهللا عليه وسلم فوجده  -مالك الكعيب
: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . إين صائم: فقال. اُدنُ فكل : يتغدى، فقال

عن الصالة وعن الصيام، إن اهللا تعاىل وضع شطر الصالة، اجلس أحدّثْك "
  .)٢٣٣("والصوم عن املسافر، وعن املرضع أو احلبلى 

عليهما : عليهما القضاء واإلطعام، وقال آخرون: وقال بعض أهل العلم
  .اإلطعام فقط

  .وهذا اخلالف إمنا هو فيما إذا خافتا على ولديهما
  :املريض، وهو قسمان :النوع الثالث
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املريض الذي يرجى برؤه، كمن يكون فيه محى، فهذا يفطر،  :ألولا
فإن مات قبل أن يشفى فال شيء عليه وال على قرابته من . ويقضي إذا شفي

بعده ، ألن الواجب عليه قضاء صيامه يف أيام أُخر وهو مل يدرك هذه األيام 
يصوموا عنه ،  اُألخر ، أما إن كان متكن من القضاء وفرط فيه، فعلى قرابته أن

  .)٢٣٤(" من مات وعليه صوم صام عنه وليه : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
املريض الذي ال يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم  :الثاين
  .مسكينا

الكبري اهلرِم، الذي أصابه اخلرف، وزال عقله، وذهب  :النوع الرابع
  .ممتييزه، فهذا ال صوم عليه، وال قضاء، وال إطعا

  

  :تنبيهات حول القضاء* 
بعض الناس يؤخرون القضاء إىل ما بعد رمضان اآلخر، وهذا ال  :أوالً

كان يكون علي الصوم من رمضان، : "-رضي اهللا عنها -جيوز؛ لقول عائشة
الشغل من : قال حيىي بن سعيد األنصاري". فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان

  .)٢٣٥(لم أو برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  فال جيوز تأخري القضاء إىل ما بعد رمضان اآلخر؛ هلذا احلديث، 

وألن ذلك يسبب تراكم الصيام على العبد ؛ وألن الصيام عبادة موقوتة بالسنة 
  .فال يصح أن تؤخر تلك العبادة إىل السنة اليت بعدها
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بل  -كما يعتقد بعض الناس -رمضان ال يشترط التتابع يف قضاء  :ثانيا
  .يوما، ويفطر يوما، أو كما يشاء -الذي عليه قضاء  -يصح أن يصوم 

يستحب اإلسراع والتعجيل بالقضاء؛ ألن ذلك أسرع يف إبراء : ثالثا
الذمة، واإلنسان معرض للموت يف أي حلظة، فينبغي له املبادرة بإبراء ذمته، 

  .يباغته ما يفوّت عليه ذلك واالستعداد للرحيل، قبل أن
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  الوقفة السابعة والعشرون
  صيام الست من شوال

   

يشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال، ويف ذلك فضل عظيم، وأجر 
كبري، كما جاء يف صحيح مسلم من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا 

تا من من صام رمضان، مث أتبعه س: "عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .)٢٣٦("شوال؛ كان كصيام الدهر

وهذا املعىن جاء عند الدرامي، وابن ماجه، من حديث ثوبان رضي اهللا 
، وعند البزار من )٢٣٨(، وجاء عند أمحد من حديث جابر رضي اهللا عنه)٢٣٧(عنه

وكل هذه األحاديث تدل على مشروعية . حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
صحيح، وهو مذهب اجلماهري، خالفًا صيام الست من شوال، وهذا هو ال

  .-رمحه اهللا -ملالك 
وإمنا كان صيام الست من شوال مع صيام رمضان كصيام الدهر؛ ألن 
رمضان عن عشرة أشهر؛ حيث إن احلسنة بعشر أمثاهلا، وعشرة أشهر مع 

شهرين حولٌ كامل، وتستحب املبادرة بصيام الست من شوال، حبيث يبدأ ا 
من الشهر، وال حرج يف عدم املبادرة، فلو أخرها إىل وسط من اليوم الثاين 

وال يصومها من كان عليه قضاء من رمضان حىت ينهي . الشهر أو آخره فال بأس
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

من صام رمضان مث أتبعه ستا : "ذلك القضاء؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إاء صوم  وهذا معناه أن صيام الست من شوال إمنا يكون بعد )٢٣٩("من شوال
  .رمضان كله

عيد " وختاما أنبه إىل أن بعض الناس يسمون اليوم الثامن من شوال
كما -، وهذه بدعة باطلة منكرة، فإن أعياد املسلمني اثنان ال ثالث هلما "األبرار
  .-تقدم
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  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

  الوقفة الثامنة والعشرون
  مع صيام النفل

   
ويفطر حىت . فطرال ي: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصوم حىت يقال

ومل يعلم عنه أنه صام شهرا كامالً غري رمضان، إال شعبان . ال يصوم: يقال
  .)٢٤٠(فإنه كان يصوم أكثره، بل كله

، )٢٤١(وكان صلى اهللا عليه وسلم يتعاهد صيام يومي االثنني واخلميس
أنه كان ال يترك  -وإن كان فيه ضعف-وأيام البِيض، بل جاء عنه يف حديث 

، وكان يأمر بصيامها وحيث عليه، فقد )٢٤٢(البيض يف حضر وال سفرصيام أيام 
. )٢٤٣(منها صيام ثالثة أيام من كل شهر: أوصى أبا هريرة رضي اهللا عنه بثالث
  . )٢٤٤(كما أوصى أبا ذر رضي اهللا عنه بذلك

أن يصوم يوما، ويفطر  -رضي اهللا عنهما  -وأَذنَ لعبد اهللا بن عمرو 
، )٢٤٦("من صام الدهر ال صام وال أفطر: "الدهر فقال وى عن صيام. )٢٤٥(يوما
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من صام الدهر كله :"وقال. قاهلا مرتني )٢٤٧("ال صام من صام األبد: "وقال
  .)٢٤٨("ضيقت عليه جهنم هكذا

صيام يوم : "وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول عن صوم يوم عرفة لغري احلاج
وأما . )٢٤٩("والسنة اليت بعده عرفة أَحتِسب على اهللا أن يكفَّر السنة اليت قبله،

احلاج فإنه يكره له أن يصوم ذلك اليوم، ففي الصحيحني أنه كان مفطرا يوم 
  . )٢٥٠(عرفة وهو حاج

لئن بقيت إىل : "، وقال)٢٥١(وصام صلى اهللا عليه وسلم عاشوراء، وأمر بصيامه
صيام يوم عاشوراء أحتسب على اهللا أن : "، وقال)٢٥٢("قابلٍ ألصومن التاسع

، إنه جلدير باملسلم أن يكون له حظ من صيام قَلَّ أو )٢٥٣("فَّر السنة اليت قبلهيك
  :كَثر

 لّك يف غدىن لَعك اَألديوم مصو ***مـوص الفطر والناس تفوز بعيد  
  . اللهم وفقنا ملا حتب وترضى يا كرمي
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  الوقفة التاسعة والعشرون
  ذكرى

   
هر الكرمي، ولياليه، وساعاته؛ يف أيام هذا الش -يا أخي -اغتنم  

االستزادة من اخلري، واإلقبال على القرب، فإن العاقل احلازم ال يفرط يف 
الفرص، ويتعرض لنفحات اهللا، ويتزود ليوم  )٢٥٤(مواسم اخلريات، بل يهتبل 

لعلك مكتوب يف سجلَّ املوتى يف هذا العام،  -يا أخي -الرحيل، ومن يدري 
  .دمت يف زمن اإلمكانفالبدار البدار، ما 

  
وصلى اهللا تعاىل وسلم على . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  .نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
  
  
 

                                           
)

٢٥٤
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  جلسة رمضانية
  يف البدائع
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 جلسة رمضانية يف البدائع
لشيخ يف هذا عن رمضان والفوائد التربوية العظيمة اليت يريدها اهللا تعاىل من هذه الشعرية، حتدث ا

املوضوع؛ مبيناً سرعة مرور األيام وتقلبها ذاكراً بعض الواجبات املتحتم القيام ا يف هذا الشهر، 
واألمور اليت يقصر فيها كثري من الناس يف شئوم الشخصية والعائلية والتعبدية واالجتماعيـة يف  

 .هذا الشهر املبارك

 سرعة مرور األيام والليايل
محداً كثريا طيباً مباركاً فيه، كما حيب ويرضى،فهو مستحق احلمد وأهله، وهـو   حنمد اهللا تعاىل

 علـيم هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُـلِّ شـيٍء   : أهل التقوى وأهل املغفرة
 ]. ٣:احلديد[

رمبا ال يسمح وقت هذا الشهر الكرمي مبزيد من العناية مبثل هذه االس، ولكـن  .. أحبيت الكرام
جـل جاللـه، فتـذكروه    حسبكم وأنتم تعكفون يف مثل هذا املكان الطيب أن تسمعوا اسم اهللا 

وتوقروه وحتمدوه وتكربوه، أو تسمعوا اسم نبيه حممد، فتصلوا وتسلموا عليه صلى اهللا عليه وآله 
.. وصحبه وسلم تسليماً كثرياً، فيكتب لكم بذلك أجر، ويرفع لكم به قدر، وحيط عنكم به وزر

  .. نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من األبرار األخيار األطهار
يف هـذا   -ليلة اجلمعـة -هذه جلسة رمضانية يف هذه الليلة، ليلة الثالث من رمضان : حبةأيها األ

سوف أحتدث فيها على عجل وإجيـاز   -حبةأيها األ-، وهذه اجللسة الرمضانية  البدائعاملسجد يف 
مراعاة لظروفكم وأوقاتكم عن عدد من الدروس اليت ال بد أن خيرج ا املسلم يف رمضان، مث أدع 

  . الفرصة إذا كان مثة أسئلة يرى عرضها وطرحها لإلجابة عليها
ر األيام فأول ما يقف عنده اإلنسان وهو يتسامع خبري شهر رمضان هو أن يتعجب من سرعة مرو

والليايل وكرورها، فما أن يودع اإلنسان شهراً حىت يستقبل آخر، ويطوي مـن ذلـك أيامـاً مث    
فسبحان من يرث األرض ! أسابيع مث شهوراً، وإذا بالعام الثاين يأيت وكأنه حملة بصر أو خطفة برق

  ..! ومن عليها وهو خري الوارثني
لعمل يسلمك إىل إجازة، واإلجازة تسـلمك إىل  الربد يسلمك إىل حر، واحلر يسلمك إىل برد، وا

عمل، والشهر يسلمك إىل آخر، وهكذا أيام وليالٍ متر وتكر، وإمنا هي مراحل ينتقـل اإلنسـان   
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يوم يقُوم الناس لـرب  : عربها إىل قربه ومستقره إىل أن يأذن اهللا تعاىل ببعث الناس من قبورهم
نيالَم٦:املطففني[ الْع.[ 

 
 حب احلياة يورد املوارد املهلكة

كثريين املوارد املهلكـة، فكـم مـن إنسـان     لو تأملنا لوجدنا أن حب احلياة أورد : أيها األحبة
بل ونطق وجهر بالباطل الذي يعلم هو يف قرارة ! تلجلجت كلمة اخلري يف فمه واحتجبت وتوقفت

نفسه أنه باطل ال يرضي اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وأنه سيسخط عليه أيضاً عباد 
 . ء إال تشبثاً ذه احلياة وحباً هلااهللا الصاحلني، ولكنه نطق ورمبا جهر به، ال لشي

وكم من إنسان فر من املعركة خوفاً من املوت، فقد تكون هذه املعركة معركـة السـالح الـيت    
تتالقى فيها السيوف وهلا بريق وملعان، وترتف فيها الدماء، وتتطاير فيها الرءوس، فرمبا فر منـها  

معركة : فيها، أو قد يكون فر من املعركة الكربىوهو يرجو احلياة والبقاء، وخياف أن يأتيه حتفه 
  . اإلسالم مع خصومه وأعدائه شحاً باحلياة وخبالً ا

وإمنا شح وبخل؛ ألنه مل يفقه معىن احلياة، ومل يفقه سر تغري األيام والليايل وتبدهلا وحتوهلـا؛ وأن  
اإلنسان الغافـل، واإلنسـان   اإلنسان كما لو كان يف قطار يسري به سرياً وعلى ظهر هذا القطار 

 .اليقظ، والنائم، والصاحي، والعاقل وانون وغريهم

 هوان احلياة الدنيا

ولو تأمل اإلنسان وتبصر لوجد أن حقيقة هذه الدنيا أقل من أن يتعب اإلنسان وراءها أو يضحي 
عـاىل والـدار   بشيٍء يف سبيلها، فقد كانت احلياة هينةً، ال أقول فقط عند الذين يؤمنون بـاهللا ت 

هانت عليهم احلياة، فبذلوا يف سبيل اهللا تعاىل احلياة  -نعم-اآلخرة، ويرجون ما عند اهللا، فهؤالء 
رخيصة، وكان الواحد منهم خيوض املعركة وروحه على راحته، يلقي ا يف مهاوي املـوت وال  

 ..! يبايل

 وداجل واجلود بالنفس أقصى غاية      جيود بالنفس إن ضن البخيل ا

بل كانت احلياة رخيصة حىت عند الذين عقلوا أمورهم عقالً صحيحاً، فقد كان كثري من العقـالء  
ال يفهمون من معىن احلياة إال معىن العـزة   -حىت يف جاهليتهم قبل اإلسالم وحىت يف هذا الزمان-
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اً منها، وكـانوا  والكرامة والقوة، فإذا آلت احلياة إىل معاين الذل واملهانة؛ كان املوت عندهم خري
  : ويقول آخر) موت يف عز خري من حياة يف ذل: (يقولون

  مرة واملوت خري من حياة      املوت ال يكون إال مرةْ
  
  
 

 مواقف الناس جتاه سرعة األيام والليايل
ـ ! سـبحان اهللا : أُعلن رمضان، قال! ما شاء اهللا: وأنت جتد كثرياً من العوام واخلواص إذا قيل ا م

وهكذا يف كل مناسبة يقولون هذا الكالم، لكن يظـل هـذا   !.. كأنه أمس! أسرع األيام والليايل
الكالم جمرد كلمات تداعب شفاههم، وال يتحول إىل عقيدة يف قلوم، وإىل مسير ألعماهلم، وإىل 

هـي  ضابط وحاكم لتصرفام؛ حبيث جتد اإلنسان قد فقه معىن احلياة، فأصبحت احليـاة عنـده   
 .اجلهاد يف سبيل اهللا، وقليلٌ من الناس من يكونون كذلك

 قيمة األعمار مبا أجنز فيها من األعمال
 : يا أخي الكرمي

  ! كم من إنسان لو حسبت عمره مبيزان األيام والليايل والساعات لوجدته قصرياً
لتضحيات، مليئـة  فالن عاش ثالثني أو أربعني سنة، ولكنها مليئة جبالئل األعمال، وبالبطوالت وا

باجلهاد، وبالعلم، مليئة بالعمل، وبالدعوة؛ وهلذا كانت هذه السنوات كبرية يف ميزان اهللا تعـاىل،  
ورمبا ظل هذا اإلنسان حياً يف ذاكرة التاريخ تتسامع به األجيال، جيالً بعـد  ! عظيمةً عند العقالء

  . ريةجيل، ورعيالً بعد رعيل، مع أنه مل يعش من زمانه إال سنني قص
يب حـامت  أل"  املعمرون والوصايا" وكم من إنسان قد يكون من املعمرين وحبسبك أن تقرأ كتاب 

، فقد ذكر فيه أمساء املعمرين، ولو تصفحت هؤالء املعمرين مل جتـد منـهم إنسـاناً     السجستاين
كمـا  أما الباقون فال يعرفون إال بأم طالت أعمـارهم،  ! يذكره التاريخ بالفضل إال أقل القليل

يكتب يف اجلرائد أحياناً أن فالناً مات عن مائة وثالثني سنة أو مائة وأربعني سنة، وهذا حبد ذاتـه  
ال حيمد وال يذم، إمنا الذي حيمد ويذم هو العمل الذي مأل به اإلنسان هذه السنني، إن خرياً فخري 

  . وإن شراً فشر
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يام والليايل، وكرور الشـهور بعـد   مىت يصحو اإلنسان من تقلبات األ -أيها األحبة-فال أدري 
الشهور، ومرور األعوام بعد األعوام؛ حىت ينتبه إىل أن احلياة ليست هي الساعات فحسب، وإمنـا  

  ! احلياة هي األعمال اليت تسجل هلذا اإلنسان
إا حلسرة وندامة لإلنسان منا أن ميوت مث ال يسمع به أحد، وال يعرفه أحد، وال ! واهللا يا إخويت

  . ين عليه أحد، وميحى امسه من سجل األحياء، وميحى من سجل التاريخ؛ فال يذكر بشيءيث
وأسوأ من ذلك أن يذكر بشر، أو يدعى عليه، أو يسب، أو يذم باحلق، أما الذم بالباطـل فـال   

  . يضري
ته فما هو العمل الذي قدم -وأنت ميت ال حمالة-إذا مت : فالسؤال الذي يطرح نفسه عليك اآلن

وسوف تذكر به؟ هل سيثىن عليك خبري؟ هل سيمدحك األخيار شهود اهللا يف أرضه؟ هل ستكون 
كتاباً، دروساً، حماضرات، أعماالً، جهاداً، كلمـة حـق قلتـها يف    : قد تركت وراءك علماً نافعاً

 مناسبة، طالباً خرجتهم تذكر م ويدعى لك بسببهم وينفعون الناس، أوالداً صاحلني تذكر ـم، 
أم أنك سوف متوت ويطوى ذكرك وختمل، وال أحد يعرف عنـك  ! أمواالً أنفقتها يف سبيل اهللا؟

  ! شيئاً؟
كان الناس صنفني شامت تإذا م     مثنٍ بالذي كنت وآخر أصنع  

 متاعب الدنيا ون إذا قيست باآلخرة
قيه اإلنسان من حرمان يتذكر وقد مسه أمل اجلوع والعطش أن ما يال -وهو يصوم-إن الواحد منا 

يف هذه احلياة يهون جداً إذا قيس بأمر الدار اآلخرة، فالذين ينظرون إىل الدنيا فحسـب ختطـئ   
 :حسابام كثرياً، ختطئ من وجوه عديدة، وإليك بعض األمثلة

 املترفون إمنا هم يف متاع قليل

ما تنفعهم ! ماذا تنفعهم لذة ساعة؟ !املنعمون يف الدنيا إذا كانوا من أهل النار ماذا ينفعهم نعيمهم؟
وماذا ! ماذا تنفعهم األرصدة إذا ذهبوا إىل الدار اآلخرة بال رصيد؟! القصور إذا صاروا إىل القبور؟

وماذا ينفعهم اجلاه العريض يف الدنيا إذا كانوا قد ! تنفعهم األموال واألوالد والكراسي واملناصب؟
وهلذا قـال اهللا  ! ة، ومل يكونوا قدموا من اخلري عمالً صاحلاً؟خرجوا من هذه الدنيا إىل الدار اآلخر

وبِـئْس   متاع قَليلٌ ثُم مأْواهم جهـنم * ال يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَروا في الْبِالد : عز وجل
اده١٩٧-١٩٦:آل عمران[ الْم .[ 
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أيـن  ! ؟..أين كسرى! ؟.. النمرودأين ! ؟.. قارونأين ! ؟ هامانأين ! أين فرعون؟! متاع قليل
  ! قيصر؟

ذهبوا ومل يبق منهم إال أمساؤهم وأعماهلم وآثارهم يذمون ا ويشتمون ويلعنـون ـا إىل يـوم    
  . يبعثون

بل حىت ملوك املسلمني وخلفاؤهم الذين توسعوا يف مالذ الـدنيا، وبنـوا القصـور وعمروهـا     
أين قصر احلمراء، ومن ! أين هم؟.. وشيدوها، ومجعوا األموال، وحشدوا اجلنود، وفعلوا ما فعلوا

: هبوا، ومل تبق إال آثار درسـت، تقـول للعقـالء   كلهم ذ! ؟ دمشقأين قصر بين أمية يف ! بناه؟
  ...! اعتربوا واتعظوا
 هواتا باألمس كانوا هنا واليوم قد      عن عربٍ حبر الصني سل خلف! باهللا

 !واجلاه؟ أين العز: فسائل الصرح      وإن تراءت لك احلمراء عن كثبٍ

 اهينع عمن بناه لعل الصرح      وسائل صخر مسجدها دمشق وانـزل

 فاه منهن قامت خطيباً فاغراً      هذي معاملُ خرس كل واحدة

 كأنين راهب يغشى مصاله      إين ألشعر إذ أغشى معاملهم

 جمراه يوماً وأخطأ دمع العني      اهللا يعلم ما قلبت سريم

 حتداه بغداد فحني جاوز      وقد طاف الغمام به الرشيد أين

 ذكراه وتستمد القوى من وحي      ماضٍ تعيش على أنقاضه أمم

ذهبت اآلثار، ذهبت األمساء، والقصور، ذهبت األموال واجليوش واجلنود، مل يكن هؤالء اجلنـود  
يستطيعون أن يسعفوا حاكماً أو ملكا أو جباراً، وال أن حيولوا بينـه وبـني قـدر اهللا النافـذ ال     

  ...! حمالة
يف اآلخرة من الضالني الكافرين الفاسقني، فال ينفعه  ومن كان. فاحلساب ليس حساباً دنيوياً حبتاً

: ميقول املصطفى عليه الصـالة والسـال   صحيح مسلمأن يكون يف هذه الدنيا من املنعمني، ويف 
! يا ابن آدم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ يف العذاب صبغةً، مث يقال له{

وال مر يب ! ال واهللا يا رب، ما رأيت خرياً قط: هل رأيت خرياً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول
ذه الدنيا قد حلظة واحدة من عذاب اجلبار جل وعال تنسي اإلنسان كل ما كان يف ه} !نعيم قط

أكل، وكل ما قد شرب، وكل ما ركب، وتنعم، وكل ألوان اللذائذ اليت يتسابق فيها املتسـابقون  
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ويتنافس فيها املتنافسون، فهل يعي هذا الدرس من رمضان أقوام قد رتعوا يف النعيم إىل أذقـام،  
واستغلوهم، وجتـربوا   وختوضوا يف مال اهللا تعاىل بغري حق، وتسلطوا على عباد اهللا فاستضعفوهم

 !وتكربوا وظلموا، ونسوا الواحد األحد الذي يرث األرض ومن عليها وهو خري الوارثني؟

 إمنا يربح ااهدون
املطاردون يف الدنيا وهم كثري، هل يضريهم ذلك شيئاً إذا كـانوا  : خذ مثاالً آخر وهو عكس هذا

رك وتعاىل؛ فأسلمه ذلك إىل جنات ور يف اآلخرة من أهل اجلنة وممن حصل على رضوان اهللا تبا
ال يضريهم، بل يودون يوم القيامة أن أجسادهم قرضـت  ! ال! يف مقعد صدق عند مليك مقتدر؟

باملقاريض، يتمنون أن العذاب الذي أصام كان أشد وأنكى وأصعب وأوجع؛ ألن األجر الـذي  
تعاىل جعلهم يستعذبون يف سـبيل   أعطاهم اهللا تعاىل إياه نظري صربهم ورضاهم بذلك يف ذات اهللا

 : اهللا تعاىل كل مرٍ، ويستحلُون من أجل اهللا تعاىل كلَّ علقم، فواحدهم يقول

 كرب نفذت يوماً شكاة القلب يف      ريب لك احلمد ال أحصي اجلميل إذا

 يب شيء سوى احلمد يف الضراء جيمل      فال تؤاخذ إذا زل اللسان فما

 غضب فيما حتب وإن باتت على      بشاشتهالك احلياة كما ترضى 

 كالعذب فعلقم الدهر إن أرضاك      رضيت يف حبك األيام جائرة

 نوب مما وثقت بنا ما كان من      شكـراً لفضلك إذ محلت كاهلنا

فكل ما يلقاه املؤمنون يف سبيل اهللا تعاىل من أذى وسخرية وتكذيب، مـن تسـلط وسـجن،    
  !! مضايقة، كله عذب لذيذوتشريد، من طرد وحرمان و

بدأ اإلسالم غريباً، {: ابن عمرو أيب هريرةمن حديث  صحيح مسلمكما يف  �يقول املصطفى 
الغرباء الذين يلقون من الناس السخرية والصد والتعذيب } !رباءوسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوىب للغ

والتكذيب والسجن واإليذاء واالستغراب واإلنكار، وألوان املضايقة، هؤالء وعدهم املصطفى عليه 
السالم بطوىب، أي باخلري الكثري الطيب يف الدنيا فهم جيدون يف الدنيا، نعيماً يف قلوم، ويتقلبـون  

على فرش احلرير والديباج يف حقيقة األمـر؛ ألن قلـوم    -لبون على مجر الغضاولو كانوا يتق-
  . تعيش يف سعادة

رمحه اهللا، الذي كان ينتقل من سجن إىل سـجن   ابن تيميةومن مقدميهم وزعمائهم الكبار اإلمام 
يف الشـوارع وكـادوا    مصرومن بالء إىل بالء، وطاملا أوذي وضرب، حىت ضايقه الناس مرة يف 
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مـاذا كـان   !! ، بل مات وهو يف السـجن  الشام، وسجن يف  مصرنه، وسجن مرات يف يضربو
قال ملا ! سئمت من هذه احلياة اليت ال أمل فيها يف انتصار، وال أمل فيها بفرج، ال: يقول؟ ما قال

فَضرِب بينهم بِسورٍ لَه باب باطنه فيه الرحمةُ وظَاهره من قبله الْعذَاب: أقبل على السجن
احلبس، هذا يف نظـر  فالداخل إىل السجن يف نظرهم أنه يدخل إىل الضيق والظلمة و] ١٣:احلديد[

  . الناس عذاب، وهلذا قال باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب
أما باطن السجن بالنسبة للشيخ وأمثاله فهو رمحة، فيه األنس بذكر اهللا، والقرب من اهللا، والتفرغ 

أعـدائي  ما يصنع : "لذكر اهللا وقراءة القرآن وطلب العلم النافع، وقال رمحه اهللا كلمته املشهورة
حيثما ذهبت فهي معي ال تفارقين، سجين خلوة، وإخراجـي  ! أنا جنيت وبستاين يف صدري! يب؟

إذاً، املقياس ليس دنيوياً حمضاً وليس مادياً حبتاً، " من بلدي سياحة، وقتلي يف سبيل اهللا تعاىل شهادة
 .جلنةبل املشردون املطرودون ال يضريهم ذلك إذا كانوا من أولياء اهللا ومن أهل ا

 تكدر نعيم الدنيا لغري املؤمنني وصفاؤه للمؤمنني
هل تعتقد أن هذا الذي يتقلب علـى  ! نعيم الدنيا لغري املؤمنني هل تعتقد أنه صفا هلم؟: مثال ثالث

إن أشـباح املـوت   ! ال! هل تظن أن نعيم الدنيا صفا له؟.. ألوان النعيم يف الدنيا وهو غري مؤمن
ة يذهب إىل كشف طيب من ألوان الكشوف، ومع ذلك خماوف املوت تطارده، وهلذا فهو كل فتر

وإذا أحس بأشياء ! رمبا يكون هذا سرطاناً يف املخ! ها: تطارده، فإذا أحس بصداع يف رأسه؛ قال
ألنه يعرف حقيقة حساباته، ويعرف ماذا يصـنع،  ! قد يكون هذا مرض اإليدز: يف جسده؛ قال

 . ارتكب ألوان املوبقات واجلرائم ويعرف أنه قد تعرض لسخط اهللا، وقد

فضح املـوت  : [[فتجد أن شبح املوت يطاردهم وينغص عليهم عيشتهم، كما قال بعض السلف
فهو سر سلّطه اهللا تعاىل على العباد عامة وعلـى املتـرفني   ]] الدنيا، فلم يبقِ لذي عقل فيها نظراً

صى قصورهم، ويف خـواص غـرفهم،   واملتكربين خاصة، فهو يتسلل إليهم دوء حىت وهم يف أق
ودون أن يطلب إذناً من احلجاب وال من اجلنود، ودون أن ميلك أحد إزاءه رداً وال حجبـاً وال  
تأخرياً وال صرفاً وال عدالً، فيتسلل ويقطف أرواحهم، مث يغادرهم وقد تركهم جثثـاً هامـدة ال   

فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُـونَ لمـن   : حراك ا، كما ترك الفرعون من قبل، يقول اهللا تعاىل
  ]. ٩٢:يونس[ خلْفَك آيةً
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نيا ال يصفو لغري املؤمنني، أما املؤمن فمهما يكن مقتصراً يف هذه الدنيا فهو يشعر إذاً حىت نعيم الد
إن يف الدنيا جنـة  : "بلذة يف الدنيا عاجلة فضالً عن لذة اآلخرة، وهلذا كان بعض الصاحلني يقول

 وهذا يشمل جنة التعبد، جنة اإلقبال على اهللا تعاىل واألنـس " من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة
بذكره، لكن أيضاً من ضمن ذلك أنه حىت نعيم الدنيا من األكل والشرب، ونعيم السكن الطيب، 

! ذهب األخيار خبري الدنيا واآلخرة! ونعيم الزوجة ال يتمتع به على حقيقته إال اخلريون، وهلذا واهللا
  ملاذا؟ ! ملاذا؟ ألن املوت ال يشكل بالنسبة هلم قضية خطرية

  . ل املوت نصب عينه، فيستعد له، هذا من جانبألن الواحد منهم جيع
معي شهادة أن ال إلـه إال   -إن شاء اهللا-أنا ! احلمد هللا: ومن جانب آخر؛ فإن الواحد منهم يقول

إن ذهبـت إىل   -إن شاء اهللا-اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وأنا حمافظ على الصلوات اخلمس، وأنا 
م كرمي أرجو رمحته وأخشى عذابـه، فيكـون يف قلبـه    الدار اآلخرة، فإنين أقدم على ربٍ رحي

اطمئنان، ال يكون املوت بالنسبة له شبحاً رهيباً مرعباً، وإن كان اإلنسان من طبيعته أنـه يكـره   
:  �فكلنا يكره املوت، فقـال الـنيب   :  أيب هريرةو عائشةاملوت، كما يف الصحيح من حديث 

ذلك، فأحب لقاء اهللا وأحب اهللا لقاءه، أمـا  ليس ذلك، ولكن املؤمن إذا بشر برمحة اهللا فرح ب{
فحـىت إن أردت باملقيـاس   } الكافر فإنه يبشر بسخط اهللا، فيكره لقاء اهللا ويكره اهللا تعاىل لقاءه

 .الدنيوي فنعيم الدنيا ال يصفو ألهل الدنيا أبداً؛ إمنا يصفو للصاحلني الربرة األخيار األطهار

 الدنيا ليست مقياساً للحق أو الباطل
فأنت جتد مثالً أن من األنبياء من قتل، ومنهم : الدنيا ليست هي الفارق أو املقياس للحق والباطل

منهم من قتل كيحىي وزكريـا،  .. من ضرب، ومنهم من أوذي، ومنهم من شرد، ومنهم من طرد
 ومنهم من أوذي كما أوذي موسى يف مسعته، وسبوه يف خلقته، واموه مبا هو منه براء، ومنـهم 
من سجن كما سجن يوسف عليه الصالة والسالم، وخرج عليه السالم من السجن ليكون علـى  

 ]. ٥٥:يوسف[ قَالَ اجعلْنِي علَى خزائنِ الْأَرضِ إِني حفيظٌ عليم: خزائن األرض

أخرج من بلده، وأوذي وعير وسب، وكسرت رباعيته وشج وجهه، وألقي السلى  �والرسول 
  . مث كانت العاقبة هلم..  �على ظهره 

من األمريكان والفرنسـيني   فالدنيا ليست مقياساً للحق والباطل، فكون النصارى أرباب الصليب
وميلكون ، كوم اآلن ميلكون نفوذاً، وميلكون سالحاً وميلكون قوة.. والربيطانيني والشرقيني أيضاً
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مستضعفني  -خاصة املسلمني الصادقني-بطشاً، ال يعين هذا أن احلق معهم، وكون املسلمني اآلن 
لكون من القوة ما ميلـك عـدوهم، وال   حىت يف بالدهم، رمبا كلمة احلق يبخل ا عليهم، وال مي

ميلكون من وسائل اإلعالم ما ميلك عدوهم ال يعين هذا أن احلق أصبح باطالً أو أن الباطل أصـبح  
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّـه حـق وال   ليس هذا هو املقياس يف فترة حمدودة من الزمان، بل ! حقاً، ال

  ]. ٦٠:الروم[ يستخفَّنك الَّذين ال يوقنونَ
  . قتل أتباعه] ١٤٦:آل عمران[ قُتلَ معه رِبيونَ كَثري: وكما يقول اهللا تعاىل يف قراءة

وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّـه  : والقراءة األخرى
 ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمإِلَّا أَنْ قَالُوا * و ملَها كَانَ قَومـا   ولَن ـرا اغْفنبر

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا * ذُنينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت
ةرابِ الْآخثَو نسح١٤٨-١٤٦:آل عمران[ و .[  

قد تكون القوة مع الباطل، قد تكون القـوة  ! إذاً، من اخلطأ أن تعتقد أن مقياس احلق هو القوة، ال
: مع اليهود كما هو احلاصل اآلن، قد تكون القوة مع الكفار، قد تكون القوة مع املنافقني، ولكن

ادهالْم بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل اعت١٩٧:آل عمران[م .[  
أن جنده هم الغالبون، ولكن أين جنـده   -ووعده حق-وحىت يف الدنيا نفسها فإن اهللا تعاىل وعد 

املخلصون الذين ختلصوا من شهوات الدنيا، وختلصوا من الشح، وختلصوا من رغبات أنفسـهم،  
: هؤالء هم املنصورون بنص القـرآن ! وختلصوا من مطامعهم، فخلصت قلوم هللا عز وجل؟

 نيلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبس لَقَدونَ * وورصنالْم ملَه مهونَ  * إِنبـالالْغ ـما لَهندنإِنَّ جو 
  ].١٧٣-١٧١:الصافات[
  
 

 

 التربية على الزهد يف الدنيا
عندما كانت الدنيا ليست هي املقياس تعبد اهللا تعاىل جنده وأولياءه بألوان من اإلعراض عن احلياة 
الدنيا كالصيام مثالً، حيث ميسك اإلنسان عن الصيام طيلة النهار، وهو ال يقبض مقابل ذلـك يف  

لـو أراد أال  -د تكون الظروف يف كثري من األحيان تتيح لإلنسان أال يصوم الدنيا شيئا البتة، وق
دون أن يلقى على ذلك جزاء يف الدنيا أيضا، ولكنه يترك الطعام والشراب وهو يف متناول  -يصوم
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يده ابتغاء ما عند اهللا تعاىل، ألنه يؤمن بأنه توجد دار آخره ينبغي أن يستعد هلا، كما يستعد ليومه 
 . وغده

فإن احملرم ميتنع مثالً عن ألوان من الزينة كالتطيب وإزالة الشعر وقص ! ومثله اإلحرام سواء بسواء
: األظافر ولبس املخيط، وغري ذلك من ألوان الترفّه اليت ميتنع عنها احملرم، ومن ذلك أيضاً النكـاح 

اً آخرة تتطلـب أن  عقد النكاح، واجلماع ومقدماته، ميتنع عن ذلك كله؛ ألنه يؤمن أن هناك دار
  . يستعد هلا اإلنسان كما يستعد ليومه ولغده يف هذه الدنيا سواء بسواء

ومثله أيضاً الزهد وهو أمر تعبد اهللا تعاىل به عباده أن يزهدوا يف فضول املباحات اليت ال حيتاجون 
! مايل وللدنيا؟{: سيد الزهاد يقول �إليها يف الدنيا وال تنفعهم يف الدار اآلخرة، وقد كان النيب 

  . }!ما أنا والدنيا إال كراكب استظل حتت ظل شجرة مث قام وتركها
إن الدنيا ليست هي املقياس يف كل أمر، بل املقياس هـو  : فهذا درس آخر وفائدة ينتفع ا املؤمن

والكالم يف هذا ] ٦٤:العنكبوت[ وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ: اآلخرة
مد ال ايـة  املوضوع يطول لكن املقصود اإلشارة فحسب، وإال فيكفيك أن تعلم أن اآلخرة سر
  : هلا، وأن الدنيا مداها الزوال والفناء، وهب أن اإلنسان عاش ما عاش كما قال الشاعر

 فإن الشيخ يهرمه الشتاء      إذا كان الشتاء فأدفئوين

 فقد ذهب املسرة واهلناء      إذا بلغ الفىت ستني عاماً

  هب أنك عشت مائيت عام، فكان ماذا؟ 
جاءه ملك املوت عند املوت فلطمه، فرجع ملك املـوت إىل ربـه،   موسى عليه الصالة والسالم 

اذهب إىل : يا رب بعثتين إىل عبد من عبادك ال يريد املوت، فرد اهللا تعاىل إليه عينه، وقال له: فقال
بكل شعرة سنة، فـذهب  : ضع يدك على منت ثور، فإن لك بكل ما غطت يدك: موسى فقل له

فاآلن، فما دام أنه ال بد : مث املوت، قال: مث ماذا؟ قال: ك، فقالملك املوت إىل موسى وقال له ذل
صـحيح  من املوت فاآلن، مث دعا اهللا تعاىل أن يدنيه من األرض املقدسة رمية حبجر واحلديث يف 

  .  البخاري
دجباناً فمن العارِ أن تكون      وإذا مل يكن من املوت ب 
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الشجاع ميوت بأجله، واجلبان يأتيه حتفه ولو كان يف أقصى غرفة من بيته، فال الشـجاعة تقلـل   
ب األجل، وال اجلنب يؤخره، وال كون اإلنسان يضحي يف سبيل اهللا تعاىل ويبذل ما يبذل؛ ال يقر

 .من أجل وال يباعد من رزق

 االنتصارات يف رمضان
: رمضان شهر االنتصارات، فإذا أردنا أن نعدد االنتصارات هـذه قلنـا  : كثرياً ما نسمع ونقول

، وكذا وكذا، لكن أين انتصارات رمضـان يف هـذه    عني جالوت، و مكة، وفتح  بدرمعركة 
هل عقمنا فأصبحنا مثل التاجر الذي ! أين انتصارات رمضان يف هذه األزمنة املتأخرة؟! السنوات؟

ليس عندنا أجماد نتكلم عنها اآلن، وليس عندنا انتصارات ! أفلس فأصبح يفتش يف دفاتره القدمية؟
قد يتحدث بعضنا عن انتصار العرب على ! هذا الوقت، أين انتصاراتنا يف رمضان يف هذا العام؟ يف

إسرائيل والذي كان يف رمضان، وهذا قد يعترب لوناً من ألوان النصر، اهللا تعاىل أعلم به على كـل  
 . حال

األمـة ال  : نعم، أما على مستوى انتصارات األمة فلعل من احلق أن نتصارح ونقول: لكنين أقول
  . تنتقل يف حقيقة األمر اآلن إىل انتصارات على عدوها؛ ألا مل ختض املعركة مع عدوها بعد

إا انتصرت، أقول هـذا كأمـة   : األمة اآلن دون مستوى أن ختوض املعركة، فضالً عن أن نقول
ة والذي كان عرب عدوها األكرب هم اليهود والنصارى؛ العدو التارخيي املتقرر شأنه يف القرآن والسن

 .التاريخ ينازلنا ويصاولنا وجياولنا
 

 الصيام انتصار للحق وللتقوى
يف حقيقة األمـر أن صـيام   : لكن هذا ال مينع أن نتحدث عن ألوان دون ذلك من االنتصار، مثالً

ن رمضان انتصار كبري يسجل يف كل بلد، بل يف كل بيت، بل يف كل نفس تصوم هللا تعـاىل؛ أل 
رمضان انتصار للحق يف نفسك، وانتصار للتقوى يف قلبك، فأنت تطيع اهللا تعاىل فتمسـك عـن   

إنه ريب أحسن مثواي، فتقلـع عـن   ! معاذ اهللا: هلم إيلَّ، فتقول: أمرٍ؛ فدواعي الشهوة تقول لك
 .الطعام والشراب والشهوة اليت منعك اهللا تعاىل منها يف ار رمضان، وهذا انتصار

 ر على الشياطنياالنتصا
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مثة انتصار آخر، وهو انتصار العبد على الشيطان، فإن الشياطني يسلسلون يف رمضان فال خيلصون 
إىل ما كانوا خيلصون فيه يف غري رمضان، ولذلك جتد أن كثرياً من أصحاب املعاصي يقبلون على 

  .اهللا ويقلعون عما كانوا عليه، وهذا أيضاً انتصار آخر
 

 نفساالنتصار على ال
هناك انتصار ثالث، وهو االنتصار على شهوات الدنيا وملذاا وعلى أهواء النفس، وهذا مـؤذنٌ  
بالنصر الكبري؛ فإن اإلنسان الذي استطاع النصر على نفسه فيمتنع عما حتب وـوى طاعـة هللا   

 .تعاىل؛ يرشحه ذلك أن ينتصر على عدوه يف املعركة الكربى؛ معركة اإلسالم مع خصومة

 ريب والتخريبالتغ
هناك أيضاً انتصار من نوع آخر، وهو أن شهر رمضان انتصار على حماوالت التخريب والتغريب 

رمضان انتصار علـى حمـاوالت التغريـب    ! نعم.. اليت تغزو العامل، وحتاول طمس معامل الدين
ويطمسوا اهلويـة  األعداء حياولون أن يغريوا اتمع اإلسالمي واتمع العريب، : والتخريب، فمثالً

اإلسالمية يف بالد املسلمني، وحياولون أن تتحول بالد اإلسالم إىل صورة من النمط الغريب، وقـد  
قطعوا يف ذلك شوطاً كبرياً خاصة وأجهزة اإلعالم بأيديهم، ال أقول العامل اإلسالمي فقط، بـل  

 . العامل كله

 روسـيا وتغطي  روسيايونية اليت تبث من وقد أخربين اليوم بعض اإلخوة أنه قد رأى القناة التلفز
ويستقبلها الناس باألقمار الصناعية واألقراص حىت يف هذه البالد مع األسف، وقد وضعت األقمار 
يف أكثر من موضع منها بعض املواقع احلساسة كاملستشفيات وتستقبل احملطة الروسية، فمـاذا يف  

  احملطة الروسية؟ 
كن بلهجة روسية، البضاعة أمريكية، لكن اللغة روسـية، وأمـا   يف احملطة الروسية بضاعة غربية ل

املستقبلون هنا فهم من املسلمني، وهناك من الروس يف بالدهم وهم املستهدفون أصالً، ماذا يقدم 
  األمريكان والغرب للروس؟ 

يف يعلِّموم كيف يعملون يف املطبخ، ماذا تصنع املرأة يف املطبخ ويعلموم مـاذا تصـنع املـرأة    
املرقص، ويعلموم ماذا يصنعون يف مناسبات الوالئم والعزائم واألفراح والزواجات والتجمعات، 
ويعلموم كيف يصنعون طعامهم وشرام، ويشرحون هلم تفاصيل احلياة ودقائقها، ويبينون هلـم  
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ـ  ..! كيفية قص الشعر، ويوضحون هلم كيفية صناعة الزي أو الثوب الذي يلبسونه م ملـاذا؟ أل
مصممون على حتويله متامـاً   االحتاد السوفييتمصممون على حتويل اتمع الروسي الذي هو تركة 

  . و الربيطاين أو الفرنسيإىل جمتمع غريب حياكي اتمع األمريكي أ
فهم من خالل هذا الغزو اإلعالمي الكاسح حيولون اتمع إىل جمتمع غريب، والعـامل اإلسـالمي   
مستهدف منذ زمن بعيد من خالل البث التليفزيوين؛ من خالل الصحف واالت، مـن خـالل   

دات؛ ليسـوا بالضـرورة   الغزو البشري املباشر، آالف بل مئات اآلالف من اجلنود اندين وان
الذين يلبسون األلبسة العسكرية، بل قد يكونون خرباء وقد ويكونون موظفني، وقد يكونون جتاراً 

وإىل التنصري وإىل التخريب والتغريـب، هـذه    النصرانيةوقد يكونون مبشرين عالنية ودعاة إىل 
  . اجلموع الغفرية وهذه الوسائل الضخمة تستهدف أن تزيل آثار اإلسالم يف اتمعات

وقد رأينا هذا واضحاً جداً، فرأينا أن املسلمني يف بالد اإلسالم قد أصبح الزي الرمسي للفتاة الذي 
 النصرانيةأو  اليهوديةإىل ما فوق الركبة، ورأينا أن الفتاة املسلمة ال أقول  تذهب به للمدرسة ثوباً

بل املسلمة رأينا أا متشي بثياب ال تستر إال نصف فخذها، وقد ظهر شـعرها ووجههـا   ! ، ال
وهي متشي بثيـاب  ! وحنرها وذراعاها وعضداها، وجزء من صدرها وساقاها، وجزء من فخذيها

يف املدرسة، أو يف املطعم، أو يف أي مكان، فضالً عـن املـرقص أو    ضيقة هكذا يف الشارع، أو
  . مكان السينما أو امللهى

فإذا سمعت املنادي للصالة ينادي ذهبت إىل املسجد، فوجدت يف املسجد ثياباً خمصصة، تلففـت  
ا مث صلت، فإذا انتهت من الصالة خلعت هذا الثوب، ورجعت إىل ما كانت عليـه يف عملـها   

  . سابقال
إذاً هنا أفلح العدو يف تغريب اتمع، وهو حياول يف هذا اتمع بالذات؛ ألنه ال يـزال يتشـبث   
ببعض أخالقيات اإلسالم وقيمه وسلوكياته، فالغرب يركز على هذا اتمع بالذات، حملاولة تغريبه 

رمضان تغري كثري مما كانوا وتغيريه، ولكنه لن يفلح بإذن اهللا تعاىل ولن يصل إىل ما يريد، فإذا جاء 
يصنعون، تغريت أخالقيات الناس، تغريت عادام، تغريت اتصاالم، أقبلوا على الـذكر وعلـى   

، أو بـالد   أندونيسـيا ، أو  ماليزيامثالً أو  تركيااملساجد حىت يف البالد اليت تأثروا فيها، كبالد 
املساجد وعلى الذكر، وأصبحت اخلمور أو غريها من البالد تغري الناس كثرياً وأقبلوا على  املغرب

  . ال تدار عالنية، وأصبح الناس ال ميشون يف الشوارع كما كانوا باألمس، إال وعليهم آثار التدين
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فرمضان من الشعائر واملعامل اليت ال تزال تصارع جهود أعداء اإلسالم وتقاومها، يشبهها يف ذلك 
فبعض البالد إذا دخلتها ال جتد آثار اإلسالم فيها إال يف األذان باعتباره شعرية من الشعائر الظاهرة، 

أما فيما سـوى  ! املآذن، فإذا جاء وقت الصالة مسعت ضجيج املآذن، فعرفت أن هذا بلد إسالمي
 .ذلك فال تكاد متيزه عن غريه من البالد بشيء، فرمضان انتصار على حماوالت التغريب والتخريب

 سجدانتزاع الشباب من الفساد إىل امل
كما أنه انتصار كذلك يف أنه ينتزع وينتشل يف كل عام من وهدة الفساد واالحنالل أعداداً مـن  
شباب املسلمني وفتيام؛ فينقلهم إىل املساجد، وإىل حلق الذكر، وإىل دروس العلم؛ فيكونون من 

  .الصاحلني األوابني األواهني املستقيمني
 

 انتصار على حماوالت التفريق
ضان أيضاً انتصار على حماوالت متزيق وحدة األمة وتفريق صفها، ولذلك جند أن الناس كما أن رم

جيتمعون يف رمضان، فتتآلف قلوم يف املساجد، جيتمعون على ذكـر اهللا، وصـالة التـراويح،    
والقيام، واإلفطار، والسحور، فيكون يف ذلك مجع لقلوم وحشد لقواهم، فكأن كل يـوم مـن   

 . ؛ جيتمع فيه املسلمون يسمعون ذكر اهللا ويسبحونه وتأتلف قلومرمضان يوم مجعة

ولذلك جند أن املسلمني املضطهدين واملضيق عليهم يف أكثر من بلد يفرحون برمضان، إذا كـانوا  
ال جيتمعون يف سائر السنة إال مرة يف األسبوع وهو يوم اجلمعة، أما يف رمضان فإنه يتاح هلـم أن  

ة ويتدارسوا أمورهم، ويتفقوا على ما يرون االتفاق عليه، ولعل املسـلمني يف  جيتمعوا فيه كل ليل
 .ضان متنفساً هلمجيدون يف شهر رم اجلزائرهذا العام املستضعفني واملضطهدين يف 

 

 ارتفاع املعنويات وحتقيق الوالء واالرتباط بالعلماء
كما أن رمضان مينح املسلمني من ارتفاع املعنويات وقوة النفوس وعمق حتقيق الوالء للدين وأهله 

فتاء إقبال الناس على معرفة أمور دينهم، على االسـت : ما مل يكن هلم عهد به يف غري رمضان، مثالً
ومعرفة األحكام الشرعية يتضاعف يف رمضان عما كان عليه من قبل، وهذا لون من ألوان ربـط  
الناس بعلمائهم، ليعرفوا منهم أحكام دينهم ويعيدوهم إىل صوام وهو بالتايل جزٌء مـن حتقيـق   
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نـافقني  الوالء هلذا الدين وأهله ونـزع الوالء عن الكافرين واليهود والنصارى والعلمـانيني وامل 
 . وغريهم

الدعم املادي؛ فإن الناس تقبل نفوسهم على الصدقة واإلنفاق يف رمضـان يف أعمـال   : مثال آخر
اخلري وجماالته للفقراء واملساكني واتاجني يف كل مكان ما ال يكون يف غريه، ولعـل أوىل مـن   

ليوم أحوج ما يكونـون إىل  يعطى يف هذا الشهر املسلمون احملتاجون يف أحناء العامل، فإن املسلمني ا
  . القرش الذي تبذله أنت، وجماالت اإلنفاق كثرية، لكن هذا أحدها

ا املساجد، ويكثر إقبال الناس عليها، وما : مثال ثان ا تكثر يف رمضان، ومتتلئجمالس الوعظ فإ
وهلم واإلقبال ذلك إال لون من دعوة الناس إىل جتديد الوالء هلذا الدين وأهله ومحلته وااللتفاف ح

  . عليهم
احلضور الكثري يف املساجد يف صالة التراويح والقيام، ولعل رأس ذلك ما يشاهده كـثريون مـن   
التواجد يف احلرم املكي، فإنك ترى ألواناً وأصنافاً من الناس من مشرق األرض إىل مغرا، ومـن  

أوي إىل هذا احلرم الذي جعلـه اهللا  البالد اليت يضيق فيها على املسلمني جند أن هلا أعداداً كبرية ت
تعاىل حرماً آمناً، فاملسلمون من أقاصي بالد الدنيا يأتون إىل هنا فيجدون األمن، وجيدون األمان، 
وجيدون احملبة، وما جميئهم هنا ملال، وال جلاه، وال لدنيا، وإمنا جعل اهللا تعاىل قلوم فـو هلـذا   

  . البيت
يقبـل   عمريت فهم يعرفون أن تقديسه ليس ألنه أحجار، فقد كان وكون قلوم مرتبطة ذا الب
يت رسول اهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأ: [[احلجر األسود نفسه ويقول

  ]]. صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
إذاً، فمجيء املسلمني من أحناء األرض وأصقاعها وأطرافها إىل هذا املكان الطاهر إمنا هو إعـالن  
العاطفة والوالء هلذا الدين وإعالن احلب ألهله، وإعالن أن هذه القلوب تلتف وتصطف حول من 

وحول من ينادي بكلمة التوحيد، وحول من ينـادي  " د رسول اهللاال إله إال اهللا حمم"يرفع شعار 
  . بنصرة املسلمني يف كل مكان

أن نغيث امللهوف يف كـل مكـان،    -وحنن أهل بيت اهللا وأهل حرم اهللا-وهلذا كان حقاً علينا 
وكان حقاً علينا أن نرفع راية النصرة لكل مسلم مستضعف يف مشرق األرض ومغرـا، وكـان   

   -:واأسفاه: ولكن أقول) وامعتصماه: (تقول عموريةا أن ننصر تلك املرأة اليت صوتت يف حقاً علين
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 تمالي ملء أفواه الصبايا      رب وامعتصماه انطلقت

 مل تالمس خنوة املعتصم      المست أمساعهم لكنها

تكسرت تلك األصوات، وخفتت تلك النداءات، وحبت حلوقهم وهم يصـرخون ويصـرخون   
وينادون، منهم من هدمت عليهم املساجد، ومنهم من ميوت جوعاً، ومنهم من حيل بينـه وبـني   

يف مدارسـهم مـا ال يرضـي اهللا،     بيوت اهللا، ومنهم من جيربون على الكفر عالنية، ويدرسون
صاحوا مث صاحوا مث صاحوا، وأخرياً خفتت أصوام، وكثري منـهم دسـوا   ... ومنهم... ومنهم

  ! حتت التراب ال أحد يلتفت هلم وال أحد يكترث ملا يصيبهم
أين املنظمات الدولية اليت تعلن أـا بـذلت   ! أين األمم املتحدة؟! أين منظمات حقوق اإلنسان؟

وهم يتحدثون عالنيـة أن كـثرياً مـن    ! جهوداً كبرية من أجل وقاية اثنني أو أربعة من البيض؟
ويف غريها من بـالد الـدنيا أـم     إفريقياخميمات الالجئني املسلمني من الصوماليني وغريهم يف 

طوابري متتـد   -كما مسعت بأذين يف إذاعات غربية-يعيشون أوضاعاً مأساوية للغاية، وأم يقفون 
ماء ملـوث يف  ! وأي ماٍء حيصلون عليه؟! إىل اثنيت عشرة ساعة من أجل احلصول على املاء فقط

هذا ! وال ربع احتياج اإلنسان العادي من املاء يومياًوما مقداره؟ ال يكاد يغطي ! كثري من األحيان
  . يقع كله على مرأى ومسمع من العامل

العامل الذي يقول إنه عامل متحضر، إنه عامل يهتم حبقوق اإلنسان ويعنى بالشـرعية الدوليـة، وال   
ري أية أدري أي شرعية دولية هذه اليت ترضى أن تنتهك حقوق اإلنسان مبجرد أنه مسلم، وال أد

ألا عرفت أننا حنـن املسـلمني   ! شرعية هذه اليت مل تعد حترص على إخفاء سوءا وستر عيوا؟
آخر من يعلم، وأننا ال نثأر إلخواننا املسلمني يف أي بلد، فقد أفلح االستعمار يف متزيقنا من خالل 

ور إخواننا يف أكثـر  هذه احلدود والسدود، وأفلح يف شغلنا، بل أفلح أن تتحول أسلحتنا إىل صد
  . من مكان
رمضان فرصة ألن يرفع معنوية املسلم ويربطه بأخيه املسلم، وأن يذكره بـآالم املصـابني   : فأقول

 .واملستضعفني واملنكوبني يف كل مكان

 أمهية صالح اتمع
حني تريد  األمهية الكربى لصالح اتمع، هناك فرق بني اتمع الصائم واتمع املفطر، أمل تر أنك

ألنك تذهب إىل املدرسة فتجد النـاس مفطـرين، وتـذهب إىل    ! أن تصوم يوماً نافلة جتد التعب
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السوق فتجد الناس مفطرين، وتأيت إىل املنـزل فتجد الناس مفطرين، وتذهب للمسـجد فتجـد   
 الناس مفطرين، فتحس بأنك الوحيد، فيجد اإلنسان ثقالً يف صوم النافلة، فمن يصم نفـالً جيـد  

 . صعوبة فيه

احلمد هللا ال أجد أي تعب؛ ألن : لكن إذا صام فريضة وجد أن أضعف الناس إمياناً يصوم؛ ويقول
اتمع كله صائم؛ فهو إن ذهب إىل العمل وجدهم صائمني، أو ذهب للبيت وجدهم صـائمني،  
يف املسجد وجدهم صائمني، يف السوق وجدهم صائمني، إىل أصدقائه وجدهم صـائمني، كـل   

تمع يصوم؛ وهلذا ال جيد الناس مشقةً يف الصيام، وهذا أمر يشاهده كل إنسـان، وهـو أمـر    ا
  . حمسوس متاماً

إذاً، هذا يكشف لك عن أثر اتمع يف صالح الفرد وإعانته على القيام بالواجبات، ولذلك جيـد  
يهم، فـاتمع غـري   يف بالد الغربة صعوبة؛ ألن اتمع ال يراع -مثالً-املسلمون الذين يصومون 

صائم، وهو ال يراعيهم يف براجمه، يف أوقات الدراسة، يف أوقات العمل، يف أي شيء، فيجدون يف 
  . ذلك مشقة وصعوبة ال جيدها املسلم الذي يصوم يف جمتمع صائم

ضد التيـار   -كما يقال-وهذا يصدق على كل القضايا السلوكية األخرى، فاإلنسان حينما يبحر 
أن يسبح ضد التيار، إذا مشى أمتاراً دفعه التيار إىل الوراء عشرات األمتار، إذا كـان  جيد صعوبة 

اتمع فاسداً فكيف لإلنسان أن يتعفف ويتطهر ويصلح ويستقيم؟ يكف بصره عن احلرام، يكف 
أىن له بذلك واتمع من حولـه  !.. مسعه عن احلرام، يكف لسانه عن احلرام، ال يأكل إال حالالً

  ! هيت لك تعال؟: يقول لهكله 
وهذا يؤكد على أمهية أن نكون كلنا يداً تعمل على وقاية اتمع وإصالحه ومحايته مـن ألـوان   

  . الفساد الذي يراد به
جـزاك  : هذا نقول له-الذي يبذل جمهوداً بسيطا حملاولة منع الة اخلليعة من بقالة احلي ! يا أخي
! شـكر اهللا لـك  : نقول له-خر حملاولة منع التدخني يف مكان ما والذي يبذل جمهوداً آ! اهللا خرياً

! أحسنت أحسـنت : نقول له-والذي حيرص على إخراج جهاز التلفزة من البيت وقاية لألسرة 
يتـنفس فيـه   .. جمتمعاً صاحلاً -مثالً-والذي حيرص على أن يكون جمتمع املدرسة ! جهد مربور

وهكـذا  ! ونعم ما قدمت لإلسالم وللمسلمني! م ما فعلتنع: الطالب هواًء طلقاً نظيفاً نقول له
ينبغي أن نكون كلنا يداً تعمل ليكون اهلواء الذي يتنفسه أبناؤنا يف اتمع هواًء نظيفاً، واملاء الذي 
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يشربونه نقياً، واألكل الذي يأكلونه طيباً، وأعين بذلك أن حنرص أن يكون جمتمعنا جمتمعاً إسالمياً 
  : اشئ فيه على ما يسخط اهللا تعاىل، وإال فكما قيلال تقع عني الن

 على ما كان عوده أبوه      وينشأ ناشئ الفتيان فينا

 العناية بصالح الباطن
فالصوم يف حقيقته عبادة باطنة قبل أن يكون عبادة ظاهرة، وذلك : ضرورة العناية بصالح الباطن

 : أوهلا: من وجوه

من نية، وبالنسبة للفرض ال بد أن تبيت النية من الليـل خالفـاً    أنه يفتقر إىل النية، فال بد للصوم
للنافلة على ما هو معروف مقرر يف كتب أهل العلم، والنية عمل باطن، فلو أن إنساناً أمسك من 
طلوع الفجر إىل غروب الشمس بغري نية مل يكن له أجر، ومل يكن هذا هو الصوم الشرعي، والنية 

  . عبادة باطنة حملها القلب
} إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي بـه {: أن الصوم سر بني العبد وربه، كما قال اهللا تعاىل: أمر آخر

فلو أن إنساناً أراد أن يفطر الستطاع أن يفطر دون أن يعلم بذلك أقرب الناس إليه، حىت زوجتـه  
اإلكـرام،  ال تدري بذلك، ولكنه ميتنع حىت يف خلوته فضالً عن جلوته؛ خوفاً من ذي اجلـالل و 

  . إذاً فالصوم عبادة باطنة.. ورعايةً حلق اهللا تعاىل
أن الصوم يقتضي منك تبعات، فإذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عما حرم : األمر الثالث

 .اهللا عز وجل، وهذه أيضا أمور كلها تعتمد على ما يف باطن اإلنسان
 

 صالح الظاهر ال يكفي

ال يكفي صالح الظاهر عن صالح الباطن، وال يكفي ألن حنكم عليك .. حبةأيها األ: لذلك نقول
أن تعفي حليتك، أو تقصر ثوبك ال يكفي هذا فقط، وإن كان هذا مطلوباً بال  -مثالً-بأنك صاحل 

! شك، فمجرد االلتزام باملظهر فحسب ال يكفي، فقد يلتزم اإلنسان مبظهر طيب ويكون كـذاباً 
ويغتر م الناس  -الكثرهم اهللا-ا وال آخر، وقد رأينا من هؤالء أصنافاً يكذب كذبات ال أول هل

ملا هم عليه من صالح الظاهر فتسري أكاذيبهم والعياذ باهللا سري الشمس، وتبلغ الكذبة من أحدهم 
اآلفاق، ويتحدث الناس ا ال يشكون وال يرتابون يف أا حق؛ ألن الذي تكلم ا ثقة، وما أدراك 

شكله كذا وصفته كذا، فهذا ال يكفي، االلتزام باملظهر ال ! تبارك اهللا! ما شاء اهللا: قال! ة؟أنه ثق
 . يكفي
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فقـد يكـون   ! وكم من إنسان قد يكون مظهره حسناً، ولكنه إذا خال مبحارم اهللا تعاىل انتهكها
بالدنيا وحب املال والعياذ باهللا مدمناً على صغرية، ورمبا يكون مقارفاً لفاحشة، ورمبا يكون مغرماً 

من حالل أو من حرام، فرمبا أكل الربا، ورمبا سرق، ورمبا غش، ورمبا خان، ورمبا أكثر من اليمني 
ألوانٌ وألوانٌ من املعايب، ومن أعظم ذلك احلسد واحلقد الذي ... بغري حق يف بيعه وشرائه، ورمبا

 .يأكل قلوب كثريٍ من الناس أكالً ولو كان ظاهرهم الصالح

 رة أمراض القلوبخطو

فأمراض القلوب أخطر من أمراض األبدان بكثري، ورمبا تفلح بسهولة يف حتويل مظهر اإلنسان إىل 
واهللا تعاىل ما جعل ! مظهر مستقيم، ولكنك حتتاج إىل جهود مضاعفة لتحويل قلبه إىل قلب سليم

 !! النجاة يف اآلخرة ملن أتاه ببدن سليم أبداً، أبداً

إِلَّا من أَتى اللَّه * يوم ال ينفَع مالٌ وال بنونَ : سان إبراهيم عليه الصالة والسالموإمنا قال على ل
 ].٨٩-٨٨:الشعراء[ بِقَلْبٍ سليمٍ

 إمهالنا لقلوبنا

وكم منا من يتعب يف إصالح قلـوب  ! كم منا من يتعب يف إصالح قلبه؟.. باهللا علينا أيها األحبة
 ! وكم من كتاب؟! وكم من حماضرة؟! وكم من خطبة ألقيت يف هذا اال؟! اآلخرين؟

جند أن كثريين منـا يتحمسـون، ولكـن لغـري أعمـال       قليل، بل أقل من القليل، ورمبا: أقول
  ...! القلوب
لو مجعنا األوراق اليت تـوزع يف املسـاجد مـثالً،     -وقد مهمت أن أفعل هذا األمر-: خذ مثاالً

منها % ٩٠ماذا جند؟ سنجد أن أكثر من .. وتلصق باألبواب وتنشر يف جمتمعات الرجال والنساء
منكرات بال شك، ومعاجلتها مطلوبة، وبذل السبب يف ذلـك  تعاجل أمراضاً سطحية ظاهرية، هي 
ولكن ملاذا مل نعط اجلانب الثاين املتعلق بصالح الباطن، بصالح .. مطلوب، ومن فعله فهو مأجور

  ! أو أقل؟% ١٠السريرة، بصالح القلب، مل نعطه إال 
والنشـرات وبـذل    ملاذا ال تتجه اجلهود إىل تأليف الكتب وإلقاء الدروس واحملاضرات واخلطب
  اجلهود املضاعفة يف خماطبة قلوب الناس وإصالحها وعالجها من أمراضها؟ 

كم كتاباً رأيت يف عالج احلسد أو نشرة خمتصرة، أو يف عالج الكذب، أو يف الدعوة إىل صالح 
 !القلب، أو فيما يتعلق بأمور السرائر واليت عليها املعول؟
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 لبقيمة للعمل الظاهر من دون صالح الق

فكل عملٍ ظاهرٍ ال بد له من رصيد، وإال مل يكن له قيمة، وقد قال اهللا تعاىل عن الكافرين الـذين  
 ]. ٢٣:الفرقان[ باًء منثُوراًوقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه ه: فسدت بواطنهم باملرة

وكان رجالً كرمياً جواداً  عبد اهللا بن جدعانعن  �رضي اهللا عنها رسول اهللا  عائشةوملا سألت 
{ : رسول اهللا أينفعه ذلك؟ قاليا : حمسناً يف اجلاهلية، يتصدق ويكرم الضيوف وغري ذلك، قالت

وملـا  . فال ينفعه ذلك} رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين: إنه مل يقل يوماً من الدهر!  عائشةال يا 
حـامت  وكان جواداً شهرياً، وهو -يف احلديث املروي عن أبيه  �رسول اهللا  عدي بن حامتسأل 
أي أراد الـدنيا  } إن أباك أراد أمراً فبلغه{: هل ينفعه ما فعل؟ قال -الذي يضرب به املثل الطائي

 ..!فحصلت له الدنيا والسمعة، وما له عند اهللا يف اآلخرة من خالق
 

 قلوبالعبادات شرعت إلصالح ال

ال يكفي للصالح جمرد االلتزام باملظهر فحسب، بل ال بد من العناية بالقلوب وإصالحها، وتذكر 
أن العبادات كلها إمنا شرعت إلصالح القلوب، فالصيام مثالً شرع لصالح القلب، وفـرق بـني   
ىل صائم جتده صام مسعه وبصره ولسانه فهو خاشع متعبد منفق أواب قارئ للقرآن ذاكر هللا تعـا 

غاض لبصره، وبني آخر صائم ولكنه إما نائم، أو سهران على ما حرم اهللا من األصوات والصور، 
أو مشتغلٌ بأعراض الناس، أو يسب ويشتم، أو يرفع صوته بالبذاءة على أهله وعلـى زمالئـه يف   
ـ  ده العمل وعلى املراجعني وعلى غري ذلك، أو يهمل عمله وال يقوم به، أو يؤذي جريانه؛ فال يزي

 . الصيام إال سوءاً وبعداً وإعراضاً وقسوة يف قلبه

العمرة وهي من األعمال اليت يكثر الناس من فعلها يف رمضان، هناك فـرق بـني   : خذ مثاالً آخر
معتمر ذهب لذكر اهللا تعاىل والطواف بالبيت العتيق، وتعظيم شعائر اهللا، وتعاهد مقامات إبراهيم 

صـحيح  كمـا يف  } الصالة فيه مبائة ألف صالة{ وطلباً لألجر عليه الصالة والسالم، وذكر اهللا
ـ : ، وبني آخر ذهب إىل العمرة فعالً، لكن ذهب البخاري ا للترفيـه  إما للفخر، وإما عادة، وإم

فيذهب هناك لألحاديـث والكـالم،   ! والتسلية، أو ذهب مع أهله استجابة لطلب البنني والبنات
وتنويع املآكل واملشارب واملطاعم، ورمبا يذهب األوالد والبنات واألسرة، فيتركهم هناك يف مثل 

د يف الشوارع تلك األجواء اليت هي فرصة بال شك مع اإلمهال حلصول لقاءات بني البنات واألوال
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يف املصاعد، يف اللقاءات عرب النوافذ، عرب البلكونات، عرب اهلواتف، بـل عـرب   : بعد صالة الفجر
  . الركوب يف السيارات، وقد رأينا ومسعنا وعرفنا من ذلك شيئاً كثرياً يندى له اجلبني
ا مينع األهـل  وكثري من اآلباء يذهبون ويهملون أوالدهم وأسرهم هناك، ورمبا ال يراهم قط، ورمب

من الذهاب إىل احلرم مث يتركهم يف الشقة ال يدري ماذا يصنعون، وال ماذا يعملون، وال إىل أيـن  
األم هلا أغراض، وحنن لنا أغراض أخرى، : يذهبون، ورمبا يذهبون لألسواق كثرياً؛ فالبنات يقولون
ضيقة أزقتها، فيحصل من جراء ذلـك   مكةوالشباب كذلك، والشوارع ممتلئة وكثري من شوارع 

شر مستطري، وقد يقع يف هذا بعض اخلريين واخلريات، وأقوهلا بلسان عريب مبني وال أقوهلـا عـن   
 يتربوا أصالً على أجواء طيبة؟ ومل يتلقوا توجيهاً سليماً، وقد يكون توقع أو ظن، فما بالك مبن مل

يف نفوسهم مرض الشهوة، وقد يكون يف قلوم هيجان، وقد يكون فترة املراهقة والشباب مـع  
  . اإلمهال والترك، فيحصل من جراء ذلك شيٌء كثري

من حج فلم يرفث {:  �لنيب هناك فرق بني من حج إرادة وجه اهللا وتطبيقاً لقول ا: احلج أيضاً
إمنـا جعـل   {: وهو صحيح عائشةعن  �وقوله } ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

فرق بينه وبني من حيـج إمـا   } ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا املروةو الصفاالطواف بالبيت وبني 
للربح املادي ألنه حج عن فالن بآالف مؤلفة، أو من أجل الريـاء والسـمعة، أو للسـياحة، أو    
لالستطالع، أو لغري ذلك من املقاصد، فينبغي التفطن إىل أن هذه العبادات واألعمال إمنا شـرعت  

عما شرعت له وأن نقبل على إصالح قلوبنا يف هذا الشـهر  إلصالح القلوب، وينبغي أال حتجب 
الكرمي، فهو موسم مبارك ملن أراد أن يتقرب من ربه عز وجل؛ فإن القلب يكـون فيـه إقبـال،    
ويكون فيه انكسار، والنفس يكون فيها برود عن املعصية وإقبال على الطاعة، والشـياطني قـد   

يا : فأقبل على اهللا تعاىل؛ فإن اهللا تعاىل يقول! وجل؟ فما الذي حيول بينك وبني اهللا عز.. سلسلوا
  . باغي اخلري أقبل وهلم، ويا باغي الشر أدبر

  : اخلامتة
أسأل اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العليا الذي ال إله إال هو، احلي القيـوم الواحـد األحـد    

يف هذه الليلة أمجعني، وميحو عنا  الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد؛ أن يتقبلنا
ما سلف من الذنوب واخلطايا، وأسأله جل وعال بأمسائه احلسىن وصفاته العلى وامسه األعظم الذي 
إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يغيث قلوبنا بذكره وشكره وحبه، وأن جيعـل حياتنـا   
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مة النصر املبني، وأن ينقذ املستضعفني يف كل مليئة جبالئل األعمال املقربة إليه، وأن يكتب هلذه األ
مكان، وأن يفك أسر املأسورين ويرفع الضر عن املضطرين، وأن ينصر اإلسالم واملسلمني يف كل 

  . مكان، وأن ينصر من دعا إىل حتكيم شريعته ورفع رايته
اطيننا، اللـهم  اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على شهوات أنفسنا، اللهم انصرنا على شي

وفقنا ملا يرضيك من األقوال واألعمال، اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته، واستنصرك فنصـرته،  
واسترمحك فرمحته، وسألك فأجبته، اللهم ال حتجب دعاءنا بذنوبنا يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا 

جري، اللهم أغثنا، اللهم ذنوباً حجبتنا عن بابك، يا حي يا قيوم برمحتك نستغيث، ومن عذابك نست
أغثنا، اللهم أغث املستضعفني يف كل مكان، اللهم أرنا يف الكافرين واملستكربين يوماً أسود كيوم 
فرعون وقومه، اللهم أرنا يف خصومك وخصوم دينك يوماً أسود، اللهم عجل علـيهم بعـذابك   

ـ  ل بـالفرج والنصـر   وبأسك يا حي يا قيوم، اللهم زلزل األرض من حتت أقدامهم، اللهم عج
للمسلمني يف كل مكان، اللهم ال جتعلنا فتنة للقوم الكافرين، اللهم ال جتعلنا فتنة للقوم الظـاملني،  

واحلمـد هللا رب  .. وجننا برمحتك من القوم الكافرين، ال إله إال أنت سبحانك إنا كنا من الظاملني
 .مد وعلى آله وصحبه أمجعنيالعاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حم
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 األسئلة
 أحداث اجلزائر

؟ وما  اجلزائروردت كثري من األسئلة تسأل عن أوضاع إخواننا املؤمنني الصادقني يف : السؤال
 ؟  جبهة اإلنقاذهي آخر أخبارهم؟ وما تعليق الشيخ على كلمات رئيسهم يف حل 

وبارك اهللا فيه، وشكر اهللا لكم مشاعركم، وأسأل اهللا تعـاىل   حممدشكر اهللا أخي الشيخ : اجلواب
قلباً حيـبكم،   أن جيعلنا من املتحابني جبالله، وأن يظلنا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، وما أحببتم إال

اللـهم  : [[رضي اهللا عنـه  الصديقوإن كنت ال أعتقد نفسي حرياً بذلك، ولكن أقول كما قال 
  ]]. ال يعلموناجعلين خرياً مما يظنون، واغفر يل ما 
، فلعل من آخر األنباء ما مسعتموه البارحة من قرار حل  اجلزائرأما عن أحوال إخواننا املسلمني يف 

وقد أصدر هذا القرار رجل وامرأتان ممن ال ترضون من القضاة، الذين تلقوا أوامر قبـل أن   اجلبهة
  . تعقد اجللسة أصالً ملثل هذا األمر
ا اإلخوة املسلمني هناك، وضيقوا عليهم وحاصروهم، وحالوا بينهم ومل يكن منتظراً من قوم ضايقو

وبني املنابر، حىت صلِّيت اجلمعة ظهراً يف كثري من املواقع، وحىت امتألت السجون بأكثر من مخسة 
وثالثني ألف سجني، وفتحت هلم معتقالت يف الصحراء يف وسط الشمس احلارة واهلجري الـذي  

ل احلال ببعضهم إىل الوفاة، ويف ظل أوضاع سيئة، ويف ظل تـآمر  خيشى عليهم من شدته أن يص
عاملي، وصمت وتآمر عريب أيضا، كل ذلك لقيه إخواننا، ومع ذلك صربوا واحتسبوا، ونرجو اهللا 

  . تعاىل أن يكتب ذلك يف ميزان أعماهلم
   :إذا مل نغضب إلخواننا املسلمني فسالم على الدنيا وكما قيل: وأقول أيها اإلخوة

 معرج فليس ا للصاحلني      فأف على أرض تقيم بغريها
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إذا مل يكن مثة قلوب ختفق حببهم أو تأسى هلم، أو حتزن ملا أصام، ومل يكن مثـة ألسـن تلـهج    
بالذكر والدعاء الصادق املخبت، إذا مل يكن ذلك، فهي كارثة كربى أن متزقت أوصال املسلمني 

  . أحد يشعر مبصاب آخر وتقاطعوا فيما بينهم، فلم يعد
وصور نفسك يا أخي الكرمي لو أن عدواً دامهك يف بيتك ويف أسرتك ويف بلدك، وحـال بينـك   

وضايقك وصادر مالك، وقضى على إجنازاتك، وحطم  -نسأل اهللا أال يكون ذلك-وبني املسجد 
لف مليون جهودك، وحال بينك وبني عبادة ربك، مث انتظرت من املسلمني الذين يقدر عددهم بأ

ماذا كنـت  ! فلم جتد إال صمت القبور -كلمة عزاء، وقفة مناصرة، مساعدة، تأييد-أو يزيدون 
  : كنت تصاب باإلحباط، وكنت تقول! تصنع؟

  ما هؤالء املسلمون؟ 
  من هؤالء الساكتون؟ 
  أفهؤالء املسلمون؟ 

  !! تكذبين وترمجين احلقائق والظنون.. أبداً
 إخوانُ -يا عباد اهللا- وأنتم       بينكمما ذا التقاطع يف اإلسالم 

القلب من كمد وإميانُ إن كان يف القلب إسالم      ملثل هذا يذوب 

أين نصرة املظلوم؟ مما أخذه الرسول عليه الصالة والسالم، من حق املسلم على املسـلم نصـرة   
القضـية  . الشريعةاملظلوم، دعك من كونه داعية لإلسالم، ودعك من كونه حيل بينه وبني تطبيق 

  ! ربنا اهللا: قضية نصرة املظلوم، أخرجوا من ديارهم وسجنوا بغري حق إال أن يقولوا
مل يذكر هلا ذنباً، اللهم إال ذنباً واحداً أا فازت يف  لإلنقاذللجبهة اإلسالمية والعامل كله مل يذكر 

االنتخابات؛ ألن الشعب اجلزائري أيدها وعرف أا تدعو إىل حتكيم الشريعة، وهو ما ضحى إال 
  : من أجل حتكيم الشريعة

 عارها وتلك شكَاةٌ ظاهر عنك      وعريين الواشون أين أحبها

اإلسالم أكـرب  : وقد مسعته اجلبهة، يقول أحد زعماء  اجلبهةقضية حل لكن أيضا هناك تعليق على 
، فإم ال يستطيعون أن حيلـوا اإلسـالم،    اجلبهة، إن حلوا  اجلبهةوبعد  اجلبهةوقبل  اجلبهةمن 

بل يف بالد العامل  - اجلزائريف : ال أقول-اإلسالم واملطالبة بقيام دولة إسالمية يف قلب كل مسلم 
كلها، واإلسالم اآلن منذ أربعة عشر قرنا وهو يقاوم العوادي جاء الصليبيون بقضهم وقضيضهم، 
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سلمون قوم فواجهـوهم يف  فماذا صنعوا؟ ما هي إال فترة حىت استعاد امل.. وأقاموا يف هذه البالد
أو غـريه، ووضـعوه يف دار    الفرنسيسمواقع ضارية وجعلوهم عربة؛ حىت أسروا رئيسهم وهو 

  : ن شاعرهم يقول، فكا مصريف  املنصورةمعروفة بـ
 فصيح من ناصحٍ بر      مقالةً      إذا جئته للفرنسيس قل

 صبيح والقيد باقٍ والطواشي      دار ابن لقمان على حاهلا

أي إذا رغبتم فعاودوا، فالذي صنعناه بكم يف األمس نصنعه بكم اليوم، وجاء التتار بقوة مذهلـة  
وأعداد كأم البحر اهلادر، ال يعرف أوهلم من آخرهم، قوة متوحشة اجتاحت ما وراءها، جاءت 

 ، فكانوا يقضون على األخضر واليابس، وأصيب املسـلمون  بالد التركومن وراء  بالد التركمن 
باندهاش من جراء تلك القوة، ولكن ما هي إال سنوات حىت استيقظ املسلمون واستعادوا قوم، 

  : رمحه اهللا حممد إقبالفنازلوا التتار يف مواقع حىت أن التتار أنفسهم أسلم منهم عدد كبري، كما قال 
  من اإلميان عاقبة األمان     باغتت التتار فأدركتها

فأسلم منهم من أسلم، مث قام املسلمون عليهم وانتصروا عليهم نصراً مؤزراً يف معـارك تارخييـة   
  . فاصلة معروفة أيضاً

ن أربعة عشر قرناً وزيادة، ونود أن خنرب خصوم اإلسالم الذي بعث به حممد عليه السالم عمره اآل
  ...!! اإلسالم يف كل مكان أن اإلسالم دين معمر إىل قيام الساعة

وارفعوها على حراب      احشدوا ما أردمتو من بنود اجلنود 

 وحقود ـعام من كل جاهل      مث سوقوا لنصرها زمر األنـ

 للخلود وحده ـلن واحلق      فاألباطيل للزوال وإن أمهـ

  !وإنه ملوعد غيب مل نره، ولكنه آت قريب ولتعلمن نبأه بعد حني
  : املقدم

 وهاهي اليوم قد قالت ثناءعن ال      كنت أرى األبيات قد عجزت ! سلمانُ

 الساكت معني وعلم يشفى      يا شيخنا كم حباك اهللا من أدبٍ
 

 الغربة
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بـدأ اإلسـالم غريبـاً،    {: كلنا يعلم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم! فضيلة الشيخ: السؤال
ـ } !وسيعود غريباً كما بدأ، فطوىب للغرباء ة هل حنن اآلن يف غربة اإلسالم؟ أي هل عادت غرب

 اإلسالم يف وقتنا احلاضر؟ كما أرجو حث احلاضرين على األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ 

  : أما الغربة فنعم: اجلواب
 البال كقبض على مجر فتنجو من      وهذا زمان الصرب من لك باليت

  : فهذا زمان الغربة، وهذا زمان من أزمنة غربة الدين، ولكن يالحظ يف ذلك أمور
هذه الغربة قد تندفع كما اندفعت الغربة األوىل، والذي أخربنا بأن اإلسالم بـدأ غريبـاً   أن : أوالً

بأن اهللا تعاىل يبعث هلذه األمة على رأس كل مائـة   -عليه الصالة والسالم-وسيعود غريباً أخربنا 
. ..سنة من جيدد هلا أمر دينها، وهناك خط امسه خط الغربة، ويقابله خط آخر امسه خط التجديـد 

  .. هذه واحدة
أن الغربة درجات وليست درجة واحدة، وكما أن الليل يأيت تدرجيياً حـىت تظلـم الـدنيا    : ثانياً

ويستحكم، فكذلك النهار فإنه ينبثق شيئاً فشيئاً، وما يزال اإلسفار حىت تشرق الشمس على الدنيا 
فإن الغربة تستحكم، كما  كلها، فاآلن حنن يف زمن غربة لكن مل تستحكم الغربة استحكاماً تاماً،

  ". إن هذا الدين ينتهي بواحد كما بدأ بواحد: "قال بعض أهل العلم
تستحكم الغربة متاماً يف آخر الزمان حني ال يبقى إال أفراد قالئل، إن قالوا مل يسمع لقـوهلم، وإن  

لـدعوم،   أمروا مل يطاعوا، وإن وا مل يطاعوا، وإن دعوا مل يستجب هلم، أي مل يستجب الناس
فحينئذ يرمحهم اهللا تعاىل فيقبض أرواحهم، فال يبقى إال شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، فذلك 
  . هو زمان الغربة املستحكمة التامة اليت أخرب عنها الرسول عليه الصالة والسالم أيضاً يف أحاديث

الغربة، وقد تكلمت عن هذا أما مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهي أحد الوسائل لدفع 
، " من وسائل دفـع الغربـة  "املوضوع يف كتاب سيخرج إن شاء اهللا يف اية هذا الشهر عنوانه 

لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهو من أقوى وسائل دفع الغربة،  وخصصت فيه فصالً مطوالً
ألننا إذا سكتنا عن املنكرات استحكمت وصارت عرفاً مألوفاً معروفاً ينشأ عليه الصغري ويهـرم  

أيضـاً؛ ألن النـاس   " أنكرت السنة"أو " أنكرت مألوفاً معروفاً: "عليه الكبري، فمن أنكره قيل له
  . وه، ولكن نقاومه حىت لو مل نستطع إزالتهتعودوا عليه وعرف
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ملاذا تتكلم عن الربا وهذه البنوك ببناياـا  ! يا أخي: بعض الناس إذا تكلم خطيب عن الربا قال له
الضخمة ومؤسساا وموظفيها وأعماهلا حتارب اهللا تعاىل ورسوله، وهي ضاربة اجلذور يف التربـة  

  بقوة السالح وبقوة اإلذن، فلماذا تتكلم؟ ومأذون ا، بل حمروسة بقوة السلطان و
يا أخي تكلم ولو مل يأت من كالمك إال أن يظل الناس يعرفون أن هذا الربا حـرام، لكـان   ! ال

ليهلك من هلَـك عـن   : ذلك مسوغاً للكالم وعدم الصمت، فضالً عن أنه كما قال اهللا تعاىل
ةنيب نع يح نى ميحيو ةني٤٢:األنفال[ ب.[ 

 نصيحة للنساء

ساء، وكذلك أرجو توجيـه  أرجو توجيه نصيحة إلينا حنن الن: إحدى األخوات تقول: السؤال
 أزواجنا على عدم إشغال أوقاتنا يف رمضان بتنويع األكل حىت ال يذهب الوقت علينا هدراً؟ 

إن كل كالم يوجه إىل الرجل، فـاملرأة فيـه شـريكة    : أما بالنسبة للنصيحة فإنين أقول: اجلواب
إمنـا  {: قال �أن النيب  -وسنده حسن-وغريه  النسائيالرجل، وقد جاء يف احلديث الذي رواه 

 إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات: واهللا تعاىل يقول} النساء شقائق الرجال
  . فكلُّ ما يؤمر به الرجل تؤمر به املرأة أيضاً] ٣٥:األحزاب[

صبحنا نسمع ونعلم حبمد اهللا تعاىل أن الصحوة قـد فشـت   فقد أ-وحنن ندعو أخواتنا املؤمنات 
إىل مضاعفة اجلهد يف الدعوة إىل اهللا  -فيهن وانتشرت مثلما هي عند الرجال، ورمبا أكثر من ذلك

وإصالح البيوت ونشر اخلري يف أوساط النساء من بنات جنسهن؛ فإن املرأة هي أحد املعابر الـيت  
إن كأساً وغانية تصنع : "اتمع وإفساده، وقد كانوا يقولون خيطط الغرب الستخدامها يف ختريب

ويقصدون بالغانية املرأة، وفعالً لو تأمل الواحد منا رجالً أو امرأة " بالشعوب ما ال تصنعه اجليوش
-لوجد أن اتمع إذا فسدت النساء من الصعوبة مبكان أن يستقيم الرجل، كيف يستقيم الشاب 

  !! هيت لك: ملرأة متربجة يف كل مكان وهي تقول له كما سبقإذا كان يرى ا -مثالً
الصعوبة حينئذ كبرية وهو يسبح ضد التيار كما أسلفت، ولذلك فإن املرأة على ثغرة كبرية جـداً  
يف اتمع وينبغي أن ينربي للدعوة إىل اهللا جمموعة من النساء الفاضالت العامالت الداعيات مههن 

بنات جنسهن على اخلري، تعليم القرآن وحتفيظه، تربية النساء، الـدخول إىل   الدعوة إىل اهللا ومجع
إىل غري ذلـك  ... البيوت، عقد االس، إقامة حلقات حتفيظ القرآن، نشر الكتاب، نشر الشريط

  . من الوسائل
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ن، وأيضاً تستطيع أن تقوم بدور آخر كبري، وهو مواصلة الدعاة، واخلطباء، وطلبة العلم، واحملاضري
واملشايخ بكل ما يوجد يف جمتمعات النساء مما حيتاج إىل كالم، أو حيتاج إىل حديث، أو حيتاج إىل 
حكم أو بيان؛ حىت يكونوا على علم، وحىت يساعدوا يف إصالح هذه األوضاع وتقومي معوجهـا  

  . بقدر ما يستطيعون
  : أما ما يتعلق بعمل املرأة يف البيت

ىت عملها يف منـزهلا هو جزٌء من طاعتها لرا ومقرب هلا إىل اهللا عـز  ينبغي أن تعلم أنه ح: أوالً
كما وعد } إذا أطاعت املرأة زوجها، وصامت شهرها، وأدت فرضها؛ دخلت جنة را{وجل، و

  .  �بذلك الرسول 
فأين األخت اليت تشعر وهي جتهز البيت لزوجها، أو تعد له الطعام، أو حىت تتجهز له بنفسـها،  

عما حرم اهللا، وتشبع بصره ورغبته اليت ركبها اهللا تعاىل فيه أا متارس بذلك عمالً دنيويـاً  لتبعده 
  ! ويف الوقت نفسه هي تتقرب به إىل اهللا تعاىل وترجو به جنات اهللا تعاىل ورضوانه؟

هذا ال بد منه، لكن اهللا تعاىل حيب العدل يف كل شيء، فال جيوز أن يكون رمضان بالنسـبة لنـا   
أنتم تشربون األسطال، وتأكلون األرطال، وتعملون عمـالً بطـال،   : "قال بعض الصاحلنيكما 

  ". وتزعمون أنكم أبطال
هذا ال يكون أبداً، فرمضان فرصة لالعتدال يف األكل ويف الشرب ويف غري ذلك، وحنن ال نـدعو  

ب العدل، وكون املرأة إن اهللا تعاىل حي: ولكننا نقول! ال.. إىل مزيد من التقشف وال نلزم الناس به
مثالً منذ طلوع مشسها إىل الغروب، ورمبا إىل هزيع من الليل وهي مشتغلة بإعـداد اإلفطـار، مث   
بإعداد العشاء، مث بإعداد السحور وألوانه ووجباته، وال بد أن تغري، فتطبخ اليوم مـا مل تطبخـه   

أيـن  ! أين وقت الذكر؟! ؟أين وقت الصالة! باألمس، واليوم ضيوف، وغداً كذا، وبعد غد كذا
إىل غري ذلك، فالعدل مطلوب يف مثل هـذه  ! مث إذا كان عندها أطفال أيضاً! وقت قراءة القرآن؟

 .األمور، وينبغي أن يتفاهم الزوجان يف ذلك على أمر وسط ال إفراط فيه وال تفريط

 املستوصفات النسائية

خـاص   البدائعمستوصف خريي يف كما ال خيفى على فضيلتكم فقد أنشئ حبمد اهللا : السؤال
بالنساء، وال يدخله الرجال مطلقاً، ولكن الشائعات قد انتشرت عنه، ويتكلم فيه حىت بعـض  

 تعليق فضيلتكم على ذلك؟ فما ! األخيار ولألسف
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ما سبقوا إليه، فإم  البدائعاحلقيقة حنن مسعنا ذا اخلرب منذ شهور، فقلنا هنيئاً لإلخوة يف : اجلواب
على األثر الحقون، ومثل هذا املشروع مشروع عملي؛ تكلمنا  -إن شاء اهللا-ابقون وحنن هم الس

كثرياً وتكلم اخلطباء والدعاة واملصلحون عن أوضاع املستشفيات، وما فيها من مآسٍ يندى هلـا  
  . اجلبني

  . إن يف قلبه قسوة: وعندي واهللا رسائل يعجب اإلنسان إذا قرأها ومل تدمع عينه، سيقال
إا بينما كانت يف حالة الوضع وقد شرط زوجها أال يأتيها إال : خر رسالة وصلتين؛ امرأة تقولآ

نساء فوافقوا له على ذلك، ففي أثناء الوضع وهي ال تستطيع أن تتحرك إذا بالطبيب رجل يـأيت  
كاد أن يغمى عليها، لكـن ليـت   : تقول!! وقد كشفت عن سوءا متاماً، فهي كيوم ولدا أمها

بل بعد قليل إذا مبجموعة من طالب املعهد يأتون؛ ألم مـع هـذا   ! القضية انتهت عند هذا احلد
الدكتور حىت يتدربوا على بعض األعمال الطبية، وال بد من تدريب عملي، فيقفون يف مثل هـذا  

  !! املوضع الصعب العسري
ن املسألة ليست مسألة كـالم  أل! قضايا وأمور يف الواقع تنادي علينا أننا أشباه الرجال وال رجال

إن إنشاء مستشفى : يقال، املسألة مسألة تطبيق عملي ومؤسسات، وإذا كانت وزارة الصحة تقول
  !! إن مهم الرجال تزيل اجلبال: خاص بالنساء أمر متعذر أو متعسر، فنحن نقول

مستوصـفات  أين أصحاب اهلمم؛ حـىت يقيمـوا   ! أين األطباء؟! أين اإلداريون؟! أين األثرياء؟
  ! ؟%١٠٠ومستشفيات نسائية 

  : وحنن مستعدون وكل الناس أن يدفعوا أمواهلم حفاظا على أعراضهم
  باملال ال بارك اهللا بعد العرض     أصون عرضي مبايل ال أدنسه

  . وستجد هذه املستشفيات إقباالً كبرياً من الناس مهما كانت األسباب، ومهما كانت الظروف
فإنه ال يلتفت إليها، وينبغي أن يعرف أن أي مشروع سيتعرض لقيـل وقـال   أما تلك األقاويل 

حىت يقوم على قدميه ويستوي على ساقه ويصبح أكرب من أن تعلـق بـه الشـائعات    ! ومهزات
  . واألقاويل والكلمات اليت ترمى من هنا ومن هناك

إليه أيضاً ال يتم بني يوم  إن النقص من طبيعة البشر، والكمال أمر صعب، والوصول: مع أنين أقول
وإن شاء اهللا سوف تقام مثـل هـذه   -وليلة، فعلينا حني نقوم مبثل هذه املشاريع وهذه األعمال 

أن ندرك أا سوف تسري قدماً إىل األمام، وتتالىف النقص يوماً بعـد   -املشاريع يف أكثر من مكان
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ظة صحيحة مدروسة موضوعية، بعيداً آخر، وهي ترحب دائماً وأبداً بأي نقد بناء هادف أو مالح
  . عن التشهري والتجريح، وبعيداً عن دعايات املغرضني الذين قد ينشرون األقاويل لغرض أو آلخر

وحنن ندرك أن مثل هذا العمل له أعداء وخصوم كثريون يف كل مكان وسيتكلمون عنـه، لكـن   
توح من خـالل املالحظـات   هؤالء هلم شأن آخر، أما املخلصون الناصحون فباب املناصحة مف

  . املوضوعية، واحلقائق واألشياء اليت يقترحوا ويرون أن احلاجة إليها ماسة
وأنا على ثقة أن اإلخوة القائمني على مثل هذا املشروع هنا، والقائمني على مثل هذا املشروع يف 

ـ    -فإن له نظائر يف عدد من البالد-أماكن أخرى،  ول إىل أم من أحرص النـاس علـى الوص
  . الكمال، وعلى تاليف أية مالحظة وتكميل أي أمر يرى أن مثل هذه املؤسسات حباجة إليه

وأنا ال أملك إال أن أزجي الشكر والدعاء لإلخوة القائمني على هذا املشروع فهم سباقون، وهذا 
  . فخر هلذا البلد وسابقة تشكر هلم

ذا املشروع؛ من استطاع أن يعني، فعليه أن يعـني  ينبغي أن نكون كلنا أعواناً ملثل ه: مث إنين أقول
وأنا أعترب أنه من العون اإلقبال على هذا العمل، اإلقبال عليه إعانة له ودعم، وشكر القائمني عليه 

  . دعم، والدفاع عنه دعم، ومساعدته بكل وسيلة دعم
اً له بـالقول أو  كن مساعد! وينبغي أن تكون داعماً لكل عمل خريي، ال تقف أمام العمل اخلريي

بالفعل، وإن مل تساعد بالفعل فساعد بالقول، وإذا مل تساعد بالقول فأقل ما نريده منك أن يسلم 
 .منك اخلري، وأن تسلم منك األعمال اخلريية، فال تنتقدها وال تنتقصها بشيء

 مشروع الشريط والكتاب

مشروع الدعوة إىل اهللا عز وجل بتوزيع الكتـاب   البدائعقد أنشئ أيضاً ب! فضيلة الشيخ: السؤال
 اململكـة اإلسالمي، وقد وزعنا منه حىت هذا اليوم أكثر من مليون ونصـف كتـاب يف داخـل    

وخارجها، ونعلم أن مجيع إخواننا وفقهم اهللا يفرحهم هذا ويثلج صدورهم، ولكننا نريد منـهم  
داع املال يف حساب هـذا  دعماً مادياً ومعنوياً، فاملشروع يكاد يتوقف إن مل يسرعوا بالتربع، وإي

املشروع، ومادمنا يف زمن شهر رمضان، يف شهر اخلريات والربكات فنطلب من فضيلة الشيخ أن 
 . حيث اإلخوة على التربع يف هذا األسبوع وجزاكم اهللا خرياً

أيضاً هذا املشروع اطلعت عليه وعلى بعض آثاره ومثاره، وهو مشروع رائد حقاً؛ ألنـه  : اجلواب
سلمني يف كل مكان، ومشروع رائد؛ ألنه يهتم بنشر الكتـاب والشـريط، واهللا يـا    خياطب امل
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كم مؤسسة تنصريية يف العامل تشـتغل  : لو تساءلنا اآلن -احلديث كما يقال ذو شجون-! إخواين
  لنشر كتاب اإلجنيل والكتب التنصريية، يف البلد الواحد؛ بل يف بالدنا؟ 

، أما حنن  الفلبنيفيات أيضاً تدعو للتربع ملؤسسة تنصريية يف اليوم وصلتين ورقة وزعت يف املستش
زيعـه يف أحنـاء   فحىت اآلن ال أعلم أن هناك مؤسسة مهمتها نشر الكتاب والشريط اإلسالمي وتو

  ! ال أعلم أن هناك مؤسسة ختصصت هلذا الغرض! العامل اإلسالمي كعمل خريي
ناجحة وأيضاً خطوة رائدة يف هذا السبيل، يعترب بداية  حممدوإن كان املشروع الذي ذكره الشيخ 

وأنا أدعوكم أيها اإلخوة إىل املشاركة بطباعة الكتب واألشرطة أو مسـاعدة اإلخـوة باملـال،    
: والكتب اليت يطبعوا كتب مفيدة ونافعة وتوزع يف أحناء العامل اإلسالمي، كما إنين أقول لإلخوة

دد من اإلخوة املتعاونني على استعداد للتعاون مـع  إنين أيضاً من خالل املكتب الذي يعمل فيه ع
هؤالء اإلخوة يف مثل هذا املشروع، سواء بإمدادهم بالكتب واألشرطة أو ببعض ما حيتاجونه من 

وألن {: املال، وأقول هذا حثاً لإلخوة اآلخرين على املشاركة واملسامهة يف مثل هذا املشروع اخلير
  . }لك من محر النعم يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  صائمون ولكن
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 صائمون ولكن
الصيام من أعظم العبادات اليت يتقرب ا اإلنسان من خالقه عز وجل، وسر هذه العبـادة هـو   

بصيام النفل، والصوم من مكارم األخـالق   اإلخالص الذي يرتبط بصيام الفرض ارتباطاً أوثق منه
فهو يريب اإلنسان على جمموعة من الصفات احلميدة كاإلنفاق والصرب واحللم والشجاعة، وهو مما 

قراءة القرآن وكثرة الصالة والبعد عن جوارح الصيام كالغيبة والنميمة : يستغل بأمور عديدة منها
سلمة االهتمام بالصيام كالرجل متاماً مع مالحظة األمور وأكل احلرام كالربا، وينبغي على املرأة امل

 .واآلداب اخلاصة ا

 فاعبدوا اهللا خملصني له الدين: أوالً
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شـرور أنفسـنا،   

ي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاد
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وعلى آلـه وأصـحابه   

  ٠وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليماً كثرياً

ا أَيـا   يمهنـثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النه
هـا  يا أَي* اً رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيب

مو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصيداً يدالً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينـعِ  الَّذطي ن
  ]. ٧١-٧٠:األحزاب اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

نََأُولَئك هـم الْفَـائزو  ، وجعلنا اهللا وإياكم من أهل اجلنة  الفايزيةجزاكم اهللا خرياً يا أهل 
وسائر إخواننا احلاضرين، بل ومجيع املسلمني واملؤمنني واملسلمات، إنه على ذلـك  ] ٢٠:التوبة[

  . قدير، وهو على كل شيء قدير
ك يف مستهل هذا الشهر الكرمي، الذي جزاكم اهللا خرياً حني كنتم السبب يف عقد هذا الس املبار

يف هـذا  " صائمون ولكـن "نسأل اهللا تعاىل أن جيعله شهر مغفرة لنا مجيعاً، عنوان هذه احملاضرة 
ليلة األحد الثالثني من شهر شعبان -يف خمطط ب، يف هذه الليلة  -جامع الفايزية-املسجد الكبري 

 :يف هذا الس عدة موضوعات ، وعندي-من سنة ألف وأربعمائة وثالث عشرة للهجرة
 

 أمهية اإلخالص
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إن اإلخالص يف كل العبادات أساس البد منه، فإن اهللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً 
وما أُمروا إِلَّا ليعبـدوا اللَّـه   : ، قال اهللا تعاىل �أريد به وجهه، وعمل على سنة نبيه حممد 

ينالد لَه نيصلخوقال] ٥:البينة[م : ينالد صاً لَهلخم اللَّه دبفَاع *صالالْخ ينالد لَّهأَال ل 
فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال يشرِك بِعبادة : وقال سبحانه] ٣-٢:الزمر[

يف كل العبادات، وإذا زال اإلخالص عنها حتولت  فاإلخالص واجب] ١١٠:الكهف[ربه أَحداً
: العبادة إىل عمل ال يؤجر عليه صاحبه، بل يذم ويعاب ويعذب يف الدار اآلخرة، قال تعـاىل 

ص نع مه ينالَّذ لِّنيصلْملٌ ليونَ    فَوـاعـونَ الْمعنميونَ واؤـري ـمه ينونَ الَّذاهس هِمالت
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيهـا  : وقال سبحانه] ٧-٤:املاعون[

ا ويهوا فعنا صبِطَ محو ارإِلَّا الن ةري الْآخف ملَه سلَي ينالَّذ كونَ أُولَئسخبا ال ييهف مهلٌ واطب
 ].١٦-١٥:هود[ما كَانوا يعملُونَ

 الصوم عبادة السر

هو عبادة السر، فهو عمل بني العبد وبني اهللا عز وجـل، ال  : والصوم من بني هذه العبادات كلها
 . يطلع عليه أحد من اخللق، أمت صيامه أم نقصه أم نقضه

كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه ىل {: فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال �ذا قال النيب وهل
إال الصوم فإنه يل؛ ألنه ال يطلع على حقيقة العبـد إن كـان   : وإمنا قال اهللا تعاىل} وأنا أجزي به

العبد لو نـوى   صام صياماً شرعياً حقيقياً أم أفطر بينه وبني نفسه، ال يطلع عليه إال اهللا، حىت إن
الفطر نية جازمة صادقة ثابتة فإنه يفطر بذلك، ولو مل يتناول شيئاً، كما ذهب إليه مجع كثري مـن  
الفقهاء، أنه إذا قطع نية الصيام ونوى الفطر أفطر ولو مل يأكل شيئاً، فدل ذلـك علـى أن سـر    

  . سهو يف اإلمساك عن املفطرات بنية، من طلوع الفجر إىل غروب الشم: الصيام
فالبد من التعبد، وإرادة وجه اهللا تعاىل يف الصيام، وأال يكون اإلنسان صام جماراةً للمجتمـع،  : إذاً

أو سرياً على تقليد الناس، أو خوفاً من البشر، وإمنا صام رجاًء فيما عند اهللا، وخوفاً من عقابـه،  
املة ملن حوله، فهو خيشـى  وأنت جتد من الناس اليوم من ال يستشعر نية الصيام، وال يصوم إال جم

الناس وال خيشى اهللا، خيشى الناس أن لو أفطر النكسر جاهه عندهم، وسقطت منـزلته، أو خيشى 
أن فالناً أفطر ومل يصم، أو خيشى أن يعاقب من بعض الناس على فطـره،  : أن يتحدث الناس عنه

  . فيصوم هلذا
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شى إال هذا، وال يراقب اهللا تعاىل يف عملـه،  ورمبا لو أتيح له أن يفطر سراً لفعل، ومنهم من ال خي
وحينئذ فإن هؤالء ممن لو اقتضاهم األمر أن يفعلوا ضد ذلك لفعلوا، فأنت جتد هـذا يف صـوم   

  .الفريضة
  
  
 

 

 الفرق يف اإلخالص بني صوم الفرض والنفل

س إمنا يصـومون ابتغـاء   فإن األمر خيتلف، ففي صوم الفريضة أغلب النا: أما بالنسبة لصوم النفل
وجه اهللا، ومراقبة هللا تعاىل، وخوفاً منه، ويقل املراءون يف صوم الفريضـة؛ ألن كـل املسـلمني    

 . صائمون

فاإلنسان ال يشعر أنه بصيامه فعل شيئاً عظيماً فاق فيه الناس كلهم أو خالفهم، أو أتى فيـه مـن   
رض هللا تعاىل، وقليل منهم من يصـوم لغـري   العبادة مبا مل يأت به غريه، فغالب الناس يصومون الف

  . اهللا
فإن األمر يزيد عن ذلك، فمن الناس من يصوم النفل ويشيع عند النـاس  : أما بالنسبة لصوم النافلة

أنه كثري الصيام، فإذا كان بينهم يف مناسبة أو أكل أو شرب فإنه ميسك عن األكل والشرب ولـو  
تفضل يا فـالن، أم  : ه؛ ألم ظنوه صائماً، فلو قالوا لهكان مفطراً؛ خشية أن خييب ظن الناس في

 -أيضاً-نعم، أنا صائم، أو رمبا تكلف أن يتظاهر بالصوم، ويتظاهر : أنك صائم؟ الستحى؛ وقال
ال أريد أن آكل، : أم أنت صائم؟ قال هلم! تفضل يا فالن: بأنه يريد أن يكتم الصيام، فإذا قالوا له

  !! يام؛ ألنه يريد أن يظنوا أنه صائم، وهو يف الواقع مل يكن صائماًورفض األكل، ومل يبح بالص
منذ عشرين سنة وأنا أصوم، أو منذ كذا وأنـا أصـوم اإلثـنني    : ومنهم من خيرب بأنه صام فيقول

واخلميس، ومنهم من عادته أن يصوم االثنني واخلميس، فإذا دعي إىل غداء يف االثنني أو اخلميس 
: أنا صائم بنية الرياء لرمبا كانت هذه بلية، فكيف إذا كان قـال : و لو قالاليوم مخيس، وه: قال

أنا أصوم كل أثنني، وأصوم كل مخيس، ومنهم من ينظر إىل : اليوم مخيس، وهو يريد أن يقول هلم
  . الناس بعني االزدراء واالحتقار؛ ألنه صائم وهم مفطرون
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أن جيهد اإلنسان ويتعب، وحيرم لذات  -أَي كبري-ري إذاً على العبد أن حيرر نيته هللا تعاىل، فإنه كب
ما أحل اهللا تعاىل يف هذه الدنيا من طعام وشراب ونكاح بصيام نفل أو غريه، مث ال يكتب له مـن  
ذلك شيء، بل رمبا كانت عليه آثاماً؛ بسبب أنه ما أراد ا وجه اهللا، وإمنا عمل ما عمـل ريـاًء   

الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً وهـو الْعزِيـز   :ومسعة، قال اهللا تعاىل
فُورأي أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصاً ومل :  الفضيل بن عياضقال ] ٢:امللك[الْغ

خالصاً مل يقبل، فال يقبل حـىت يكـون خالصـاً    يكن صواباً مل يقبل، وإذا كان صواباً ومل يكن 
  . صواباً

فحرر نيتك، وراقب قلبك، واعلم أن اهللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصـاً، ويقـول   
أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي فأنا منه بريء وهو {: سبحانه

  . كما يف الصحيح} للذي أشرك
ينظرون إىل الظاهر، أما القلوب فشأا عند عالم الغيوب، فكما جتهد يف إصالح ظاهرك إن الناس 

يف إصالح باطنك، أال يعلم اهللا من  -أيضاً-وحتسينه وجعله على الكتاب والسنة، فعليك أن جتهد 
 .نيات قلبك ومقاصده أنك ال تريد غريه، وال تقصد سواه

 من مكارم األخالق: ثانياً
 قاإلنسان على اإلنفاتربية الصيام 

 . تربية العبد على اجلود واإلنفاق: إن من حكم الصيام

يذكر اإلنسان حبال الفقري واملسكني واجلائع؛ وهلـذا كـان    -وهو جزء من الصيام-فمثالً اجلوع 
: الشاعر يقول بعد أن جاع زماناً طويالً مث أغناه اهللا تعاىل، فكان ينفق ويتصدق فقالت له زوجته

  : ال، قالارفق بامل
 جائعاً فآليت أال أمنع الدهر       لعمري لقد عضين اجلوع عضة

كان الـنيب  {فحني جيد اإلنسان مس اجلوع؛ فإن ذلك يدعوه إىل السخاء والكرم واإلنفاق، وهلذا 
صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان، حني يلقاه جربيل فيدارسـه  

  .  ابن عباسمن حدين  البخاريرواه } أجود باخلري من الريح املرسلة � القرآن، فالرسول اهللا
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كان دائماً، فقد أعطى غنماً بني جبلني، وأعطى مائة من اإلبل، حىت أنـه سـئل    �إن جوده 
  : يف رمضان ألسباب �ولبس غريه، وإمنا كان جوده   �الثوب الذي يلبسه فأعطاه 

  . اإلنفاق والبذل والكرم والسخاءأنه شهر الصيام، والصيام يدعو إىل : أوهلا
  . أنه شهر تضاعف فيه احلسنات: وثانيها
 أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يكثر فيه من قراءة القرآن، والقرآن يدعو إىل اإلنفـاق  : وثالثها
سـناً  من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّـه قَرضـاً ح  ] ٧:احلديد[ا جعلَكُم مستخلَفني فيهمموأَنفقُوا 

وآتوهم مـن  ] ٢٤٥:البقرة[فَيضاعفَه لَه أَضعافاً كَثريةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه ترجعونَ
اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهحىت أنه صلى اهللا عليه وسلم ما سئل شيئا قط . إىل غري ذلك] ٣٣:النور[م

  . ال: فقال
 حمرمة عليك فال حتل      ) ال(كأنك يف الكتاب وجدت أن 

 يقل أيكثر يف مساحك أم             فما تدرى إذا أعطيت ماالً

 وإن حضر املصيف فأنت ظل      إذا حضر الشتاء فأنت مشس

لشيطَانُ يعدكُم الْفَقْـر ويـأْمركُم بِالْفَحشـاءِ   اإن املسلم احلق يستعلي على وعد الشيطان 
فال مينعه ذلك أن ينفق من فضل اهللا تعاىل، وأن يتصدق على العباد خشية الفقـر،  ] ٢٦٨:البقرة[

قر؛ فالذي فعل هو الفقر، فإن كل يوم له رزق جديد يـأيت بـه اهللا   ومن منع ما يف يده خشية ف
  . تعاىل، وإن منعت ما عندك منعك اهللا تعاىل ما عنده
 بيومي جد مغتبط سعيد      ورزق اليوم يكفيين وإين 

 فإن غداً له رزق جديد      فال ختطر مهوم غد ببايل

  : االندهاش من شيخ كبري السن -١
السبعني، وابن الستني، وابن الثمانني، الذي ميلك املاليني، وميلـك القنـاطري   إنين أندهش من ابن 

املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث، مث تشح يده بقليل املـال ينفقـه يف   
إنه أمر ال تفسري ! سبيل اهللا، حىت على نفسه، أو على ولده، أو على زوجه، يدخر هذا املال ملاذا؟

ط إال االنسياق ألالعيب الشيطان، وإال فإن نفسك اليت تبخل عليها مل يبق منـها إال صـبابة   له ق
كصبابة اإلناء، ومل يبق من عمرك إال كالشمس على رءوس الذوائب، فأنت ال تدري أيصـبحك  

  . املوت أم ميسيك
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أنـت اآلن  أما أوالدك الذين تبخل عليهم وزوجك؛ فهم الذين سريثون هذا املال من بعدك، وها 
تبخل عليهم ومتنعهم، ورمبا قصرت يف النفقة الواجبة، وليس معقوالً أبداً أن جتمـع املـال هلـم،    
وتقول أريد أن يكونوا من بعدي أغنياء وال يكونوا عالة يتكففون الناس، وها أنـت متـنعهم يف   

  كنا؟ حياتك بعض الواجب عليك لتلقى اهللا تعاىل بآثام تلك الرعية، اليت تقول ملن تتر
 الشحائح ويسخو عن املال النفوس      وللنفس تارات حتل ا العري 

 الصفائح أقل إذا ضمت عليك      إذا املرء مل ينفعك حياً فنفعه 

 ورائح غداً فغداً واملوت غاد      بأية حال مينع املرء ماله 

يف أبواب اخلـري وهـي    لقد دعاكما الداعي إىل اإلنفاق، دعاكما إىل اإلنفاق! ويا أخيت! يا أخي
كثرية، دعاكما إىل اإلنفاق يف حلقة حتفيظ القرآن، أو إىل اإلنفاق يف حلقـة حتفـيظ سـنة، أو    
دعاكما إىل اإلنفاق على إطعام جائع، أو كسوة عار، أو إغاثة ملهوف، أو كفالة يتيم مات أبواه، 

يز غاز يف سبيل اهللا، وأراك أو إىل اإلنفاق يف مشروع دعوة توزيع كتاب، أو توزيع شريط، أو جته
  !!. ال زلتما مترددين! وأراك أخيت! أخي
  : علل واهية يف عدم اإلنفاق -٢

أراك يوماً تتعلل خبوف الفقر، وأنت الذي متلك املاليني اليت لو أنفقت بيديك طيلة عمرك ما نقص 
احلاجـة أم  : قول لكذلك منك إال القليل، وأراك يوماً آخر حتتج بأنه ليس لديك سيولة نقدية؛ وأ

االختراع، وليس ضرورياً أن تكون الصدقة اليت ندعوك إليها ماالً ودراهم وورقاً نقدية؛ بل قـد  
تكون الصدقة أرضاً، أو مزرعةً، أو سيارةً، أو عمارةً توقفها يف سـبيل اهللا للمحتـاجني وأبنـاء    

! وجدت طرقـاً موثوقـة   وأراك يوماً حتتج خبوف أال تصل الصدقة إىل مستحقيها، وقد! السبيل
: الذي هو يف الصـحيح  �ملاذا تصم أذنيك عن حديث رسول اهللا : ولكنين مع ذلك أقول لك

: تصدق على زانية، مث على غين، مث على سارق، وقد كتبت كلها يف الصدقة املتقبلة؛ أما الغـين {
فلعلها أن تسـتعف  : ةفلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزاني: فلعله أن يعترب فينفق، وأما السارق

  . }عن زناها
ويف اإلسـالم ال  ! فقراء الداخل أحوج: فتقول إفريقياوأحياناً نناديك إلغاثة املسلمني الفقراء يف 

اخل وخارج، فاملسلمون سواسية، جتمعهم كلمة التوحيد واإلخالص، وجتمعهم الصـالة،  يوجد د
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يتجهون ا لرب العاملني، ويستقبلون البيت العتيق، وجيمعهم الصوم الذي ميسكون فيـه لـرب   
  . اليت يضحون فيها هللا تعاىل، فال يوجد داخل وال خارج مكةالعاملني، وجتمعهم بطاح 

 مهالً يد التقوى هي العليا      ما بيننا عرب وال عجم 

 عميا مثل الذباب تطايروا      خلوا خيوط العنكبوت ملن هم 

 ه الدنياكالشمس متأل هذ      وطين كبري ال حدود له

أريد : قلت -كما تسميهم-تصدق على فقراء الداخل : فإذا قلنا لك! فقراء الداخل أحوج: تقول
أريد شـراء أرض  : هذا مسجد فأنفق على بنائه، قلت: بناء مسجد؛ ألن أجره دائم، فإذا قيل لك

 هذه األرض غاليـة، واملسـاجد  : قلت. لبناء مسجد، فإذا قيل لك هذه أرض يبىن عليها مسجد
  !!. لقد حتري فيك األطباء.. حوهلا كثرية
هو العنصر املفقود يف معظم األعمال اخلريية اإلسالمية، فقد وجـدنا   -أيها األخ الكرمي-إن املال 

على أن يقوموا بالدعوة، ونشر اخلري، واألمر باملعروف، وإحياء  -بإذن اهللا تعاىل-املسلمني قادرين 
املال، واملال قد جعلك اهللا تعاىل خازناً وأميناً عليه، أفيسرك أن اجلهاد، وال ينقصهم لذلك كله إال 

  !! يكوى به جنبك وجبينك وظهرك يوم يقوم الناس لرب العاملني؟
 .هو خلق اجلود والكرم واإلنفاق: اخللق األول الذي يعوده الصيام للصائمني: إذاً

 تربية الصيام اإلنسان على الصرب

 . الصرب: اخللق الثاين

م نصف الصرب، ومعىن الصرب يف الصوم ظاهر، فإن اإلنسان يكلف نفسه عناء اإلمساك عـن  والصو
الشهوات وامللذات املستطابة اليت يتوق إليها القلب، وتشرئب إليها النفس، وحيبها اإلنسان بطبعه، 
اً فيمسك عنها طيلة ار رمضان؛ لوجه اهللا رب العاملني، وهو من الصرب على طاعة اهللا، وهو أيض

واصـبِر نفْسـك  :من الصرب عن معصية اهللا، وهلذا أمر اهللا تعاىل بالصرب يف كتابـه فقـال  
وتواصـوا بِالصـبرِ  : وقال] ١٥٣:البقرة[إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين: وقال] ٢٨:كهفال[
ومدح اهللا تعـاىل  ] ١٠:الزمر[إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ: وقال] ١٧:البلد[

واهللا تعاىل حيب الصابرين كما أخـرب،  ] ٤٤:ص[إِنا وجدناه صابِراً: أيوب عليه السالم فقال
وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسـع مـن   : قال �أن النيب  أيب سعيدعن  صحيح البخاريويف 
  . }الصرب
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والغريب أن الناس يتكلمون عن الصرب ويفيضون يف احلديث عنه، بل ويسمعون كالمـاً كـثرياً،   
ويقرءون ما جاء فيه يف الكتاب والسنة، ولكن إذا نـزلت م امللمات واملهمات، واحتـاجوا إىل  

يومـاً  الصرب حىت يطبقوه يف سلوكهم وخلقهم وأقواهلم وأعماهلم؛ بدوا كما لو كانوا مل يسمعوا 
من األيام آمراً بالصرب، وال ناهياً عن ضده، وال حمرضاً عليه، وال مبيناً لفضل أهله، فإذا احتـاجوا  
إىل الصرب يف مواقعه نسوا هذا كله كأم مل يسمعوه؛ وهذا يدل على أن اإلنسان حيتاج يف تعليمه 

األمر حقيقة، وقـد يظـن    وتدريبه على األخالق الفاضلة، وحيتاج إىل التربية الواقعية؛ ومواجهة
: رضي اهللا عنه- عمراإلنسان نفسه صابراً وهو جزوع، وقد يظن نفسه حليماً وهو غضوب، قال 

  . ]]وجدنا خري عيشنا بالصرب[[
إن احلياة بالصرب تبدو وتغدو مجيلة بكل ما فيها من احملن واملصائب واملشاكل، بل إن الصرب هـو  

إىل نعم، وتتحول به احملن إىل منح، وكم مـن   -بإذن اهللا تعاىل-اإلكسري الذي تتحول به اآلالم 
لذة السـكينة  إنسان نـزلت به ملمة جليلة عظيمة فلما واجهها بالصرب وجد برد اليقني يف قلبه، و

  . يف فؤاده، ورضي باهللا تعاىل؛ فرضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه
 جلت تدوم على حي وإن هي      خليلي ال واهللا ما من ملمة 

 زلت وال تكثر الشكوى إذا النعل      فإن نـزلت يوماً فال ختضعن هلا 

 واضمحلت فصابرها حىت مضت      فكم من كرمي قد بلي بنوائب 

 جتلت تلقيتها بالصرب حىت      اجت بأمواج غمرة وكم غمرة ه

 ذلت فلما رأت صربي على الذل      وكانت على األيام نفسي عزيزة 

 ولت فقد كانت الدنيا لنا مث      فقلت هلا يا نفس مويت كرمية

إن املرء قد يسمع عن السجن والسجناء فيخيل إليه أن األمر عادي، وأنه لو حبس لصرب، ووجـد  
فرجاً من جماملة الناس وجمالستهم وحمادثتهم، والصرب على أذاهم، لكنه لو حبس سـاعة  يف ذلك 

فَلَبِثَ في السـجنِ  : فرمبا فقد الصرب ومتلمل، وهذا يوسف عليه الصالة والسالم قال اهللا تعاىل
: وملا أتاه الداعي ما تلقاه عند الباب وال أسرع إليه، وإمنا قال لـه ] ٤٢:يوسف[ضع سنِنيبِ
ار     ـيملع نهـدـي بِكَيبإِنَّ ر نهيـدأَي ـني قَطَّعاللَّات ةوسالُ النا بم أَلْهفاس كبإِلَى ر جِع
  ]. ٥٠:يوسف[
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، وقد مكث فيها مـا   بالد الشامم من سجون لقد مسعت أمس عن خروج داعية من دعاة اإلسال
عشر سنوات ولد فيها مواليد، وشبوا وكربوا ودخلوا املدرسة، ! يزيد على عشر سنوات؛ اهللا أكرب

ت فيها أموات، حيا فيها أناس، ومات فيها آخرون، وقامت فيها دول، وزالـت فيهـا دول   وما
  . أخرى، وتغريت فيها أشياء كثرية، وهؤالء قد حيل بينهم وبني الدنيا

 األحيا فلسنا من األموات فيها وال      خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها 

 الدنيا جاء هذا من عجبنا وقلنا      إذا جاءنا السجان يوماً حلاجة 

 الرؤيا إذا حنن أصبحنا احلديث عن      ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا

يأس، فكتب إليه صـديق يعزيـه   حبس مخس عشرة سنة حىت كاد ي أبا أيوب الكاتبحيكى أن 
  : ويقول له

 هلا فإذا عجزت عن اخلطوب فمن      صرب ممدح  أبا أيوب صرباً

 ولعلها أن تنجلي ولعلها      صرباً فإن الصرب يعقب راحة

 وستنجلي بل ال أقول لعلها      صربتين ووعظيت وأناهلا 

 حلها كرماً به إذ كان ميلك      وحيلها من كان صاحب عقدها 

  : يقول له أبو أيوبفكتب إليه 
  . فلم ميكث إال أياماً حىت جاء الكتاب بإخراجه من السجن، فخرج معززاً مكرماً

  : مشاكل ليس هلا إال الصرب
إنك ال حتصي النساء الاليت يشكني أزواجهن لسوء املعاملة، أو قسوة اخللق، أو غلظ الطبـع، أو  

دين، أو منعها عن أهلها، أو التقتري عليها يف النفقة، كثرة التهديد والوعيد، أو عدم االستقامة يف ال
أو تعيريها، أو عدم العدل معها إن كان هلا ضرة، أو ارتكاب املعصية يف بيتها، أو ما أشبه ذلـك  
من ألوان املآسي اليت توجد يف البيوت، ورمبا ترامى إىل مسمعك صوت ضعيف، صـوت أنثـى   

، وقد ارتبطت مع هذا الرجل بعقد، وأجنبت منـه أوالداً  تشتكي ما تعاين، وهي ال جتد هلا خمرجاً
  . وأصبحت أسرية قعيدة يف بيته، ال متلك حالً وال عقداً، فأي دواء هلذه األنثى إال الصرب

ال حتصي من يتربمون من أحواهلم، فهذا موظف يتربم من عمله، وهذا تاجر يتـربم   -أيضاً-وأنت 
أو حاكم غشوم، أو حتت ضغط اجتماعي ال يراعيـه،  من جتارته، وهذا رجل حتت مسئول ظلوم 
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أو يعاين مشكلة تالحقه وتؤرقه، أليس يف الدنيا مشكالت قد ال ميلك الناس هلا حالً؟ ولكن حلها 
  . عند من عقدها وهو رب العاملني

إن هناك أموراً إمنا يكون حلها باملوت، بالدار اآلخرة؛ وهلذا كان ذكر املـوت أحيانـاً سـبباً يف    
تفريج عن اإلنسان، فإن املوت ما ذكر عند ضيق إال وسعه، وال ذكر عند سعة إال ضيقها، فهو ال

  من أسباب التنفيس، فهب أن هذه املشكلة ظلت معك حىت املوت، أليس يف املوت فرج؟ 
 تعرف يف املوت ألف فضيلة ال      قد قلت إذ مدحوا احلياة فأسرفوا 

 كل معاشر ال ينصف وفراق      منها أمان لقائه بلقائه

الَّـذين إِذَا  * وبشـرِ الصـابِرِين   : هذا مع أن فرج اهللا تعاىل للصابرين قريب، قال اهللا تعاىل
أُولَئك علَيهِم صلَوات مـن ربهِـم ورحمـةٌ    * لَيه راجِعونَ أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِ

أَم حِسبتم أَنْ تـدخلُوا الْجنـةَ   : وقال سبحانه] ١٥٧-١٥٥:البقرة[وأُولَئك هم الْمهتدونَ
لَ الرسـولُ  ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْساُء والضراُء وزلْزِلُوا حتى يقُو

هعوا منآم ينالَّذو قَرِيب اللَّه رصأَال إِنَّ ن اللَّه رصى نت٢١٤:البقرة[م [  
 قد آذن ليلك بالبلج      اشتدي أزمة تنفرجي 

ويف احلديث الصحيح ] ٦-٥:الشرح[إِنَّ مع الْعسرِ يسراً* فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً :وقال تعاىل
  . }لكرب، وأن مع العسر يسراًواعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع ا{:  �يقول 

وإذا كنا اليوم وكل يوم نأسى ملصاب امرأة يف عقر بيتها وعقر دارها، أو ملوظف صـغري حتـت   
مسئول قاس، أو لرجل يعاين من مشكلة اجتماعية، فإن األوىل مبزيد األسى هي تلـك الشـعوب   

تصاف من ظاملها، ولكن اهللا تعاىل املسلمة، واألمم املوحدة اليت تسام اهلوان يف دينها، وال متلك االن
وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهـي  :ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته قال اهللا عز وجل

دش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال١٠٢:هود[يد.[ 

 تربية الصوم اإلنسان على احللم

 . احللم: اخللق الثالث

هـذا   �مقابلة اإلساءة باإلحسان، والعفو عن اجلاهل، واإلعراض عنه، وقد مدح الـنيب  : وهو
ويف } س الشديد بالصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضبلي{: بقوله كما يف الصحيح

يا رسول اهللا أوصين وال تكثر علي : أن رجالً قال{: رضي اهللا عنه أيب هريرةعن  صحيح البخاري
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فقال لـه  . مرين بأمر وأقلله علي؛ لكي ال أنساه! يا رسول اهللا: -كما يف رواية أخرى-: أو قال
سبب لتربية اإلنسان على احللم، والصفح عن اجلاهل، والعفو عن والصوم } ال تغضب:  �النيب 

املسيء؛ ألنه عبادة يتلبس ا اإلنسان، والعابد قريب من اهللا تعاىل بعيد عن نزغات الشيطان، بعيد 
يف كتاب الصـوم   البخاريعن إغراءات النفس األمارة بالسوء، وهلذا جاء يف احلديث الذي رواه 

أيب وغريهـم عـن    الترمذيو أبو داودورواه " من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم"باب 
من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجـة يف أن  {: قال �رضي اهللا عنه أن النيب  هريرة

واهللا تعاىل غين عن العاملني، فليس هللا حاجة أن يدع هذا طعامـه وشـرابه،   } يدع طعامه وشرابه
غريه أيضاً ممن ترك قول الزور والعمل به؛ فاهللا تعاىل غين عن  كما أنه ليس هللا تعاىل حاجة أن يدع

هؤالء وغين عن أولئك، وليس حباجة إىل هؤالء وال إىل غريهم، وكل البشر ليس تعاىل يف حاجـة  
  . إىل أحد منهم
أن الصوم إمنا هو للعبد، لتربية العبد وذيبه، ومحله علـى كـرمي    -واهللا تعاىل أعلم-ولكن املعىن 

اع، ومجيل األخالق، والنأي والبعد به عن قول الزور، وعن العمل بالزور، وعـن شـهادة   الطب
الزور، وعن الظلم، وعن الفحش، وعن السب، وعن الشتم، وعن اجلهل، فإذا مل يترك ذلك فـإن  

  . الصوم يكون حينئذ مل يفعل فعله فيه
إِنْ  غين عنه، وهلذا قال تعاىل وملاذا يصوم مثل هذا؟ عالم يصوم إذا مل يصم لنفسه؟ إن هللا تعاىل

كُمنع غَنِي وا فَإِنَّ اللَّهكْفُربحانه غين عن هؤالء الذين كفروا وأعرضوا عنه، فهو س] ٧:الزمر[ت
ومن جاهـد  : وهم ال يضرونه شيئاً، كما أنه سبحانه غين أيضاً عن املؤمنني، وهلذا قال سبحانه

يا أَيها النـاس إِنمـا   : وقال] ٦:العنكبوت[ اللَّه لَغنِي عنِ الْعالَمني فَإِنما يجاهد لنفِْسه إِنَّ
ابينالد اةيالْح اعتم فُِسكُملَى أَنع كُمي٢٣:يونس[غ .[  

ال : فكفر العبد هو على نفسه، وفسقه على نفسه، وارتكابه للزور هو على نفسه قـال تعـاىل  
تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسفْساً إِلَّا ون اللَّه كَلِّفقـال   وهلذا أيضاً] ٢٨٦:البقرة[ي

يـا  {: رضي اهللا عنه أن اهللا تعاىل قال أيب ذرعن  مسلميف احلديث القدسي الذي رواه  �النيب 
لـو أن أولكـم   ! عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين، يا عبـادي 

وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شـيئاً،  



٣١٩ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مـا   !يا عبادي
  . }نقص ذلك يف ملكي شيئاً

فاهللا تعاىل ال تضره املعصية، وال تنفعه الطاعة، إنه سبحانه غين عن العاملني، وإمنا الصـائم يعمـل   
ر وأن يتـرك  لنفسه فيمسك عن الطعام والشراب من أجل أن يربيه ذلك على أن يدع قول الـزو 

العمل به، فإذا مل يدع قول الزور ومل يدع العمل به فلماذا صام إذاً؟ هل صام هللا تعاىل ومن أجل 
  . اهللا؟ اهللا تعاىل ليس له حاجة إىل أن يترك هذا اإلنسان طعامه وشرابه

  : مقابلة اإلساءة باإلحسان
إذا كان أحـدكم  {:املتفق عليهالصائم إىل هذا اخللق الكرمي فقال يف احلديث  �وقد أرشد النيب 

يقابل اإلساءة باإلحسان، } إين صائم: صائماً فال يرفث وال جيهل، فإن امرؤ شامته أو قاتله فليقل
  . فإذا عصى اهللا تعاىل فيك فعليك أن تطيع اهللا تعاىل فيه

ه، فإن إنه ال يليق باملسلم عامة وال بالصائم خاصة أن يوزع ألفاظ السباب والشتائم على من حول
قصرت الزوجة يف طهي الطعام أو كنس البيت أو كي الثياب أو العناية باألطفال أو صناعة الشاي 

إنه ليس من املـروءة  ! سبها، وسب أباها وأمها، وعريها وهددها، ومأل البيت صراخاً وضجيجاً
لكل، فـال  والكمال أن يكون الرجل يف بيته امرباطوراً، إذا تكلم سكت اجلميع، وإذا ظهر جتمد ا

ينطقون وال يتكلمون، بل قد كان سيد ولد آدم صلى اهللا عليه وسلم حكيماً حليماً صبوراً رقيقاً 
  . حىت مع أهله، ورمبا رفعت عليه زوجه صوا، ورمبا هجرته إحداهن إىل الليل

فليس مناسباً إن قصر زوجك أن تغلظ له يف القول، أو أفسد بعض األطفال أثـاث املنــزل، أو   
:  صـحيح مسـلم  وا أوراقاً، أو نثروا طعاماً فرمبا شتمهم، ورمبا شتم نفسه معهم أيضاً، ويف مزق
} ال تصحبنا ناقة ملعونـة : يه الصالة والسالمرجالً يلعن بعريه أو ناقته، فقال عل �مسع النيب {

  . فتركها صاحبها، فكانت متشى مبفردها بعيداً عن الناس؛ استجابة ألمر النيب عليه الصالة والسالم
وإن أطال مراجع على هذا املوظف يف النقاش، أو حتدث معه، أو أحل عليه أغلظ لـه يف القـول،   

املسجد أو مع اجلار أو مع صديق أو مع زميل يف العمل، ورمبا افتعل هذا اإلنسان مشكلة مع إمام 
  . واصلة -كما يعربون-وعذره يف كل ذلك أنه صائم، ونفسه 

والواقع أن الصوم جيب أن يكون جنة متنع العبد مما يسخط اهللا، وحاجزاً حيول بينه وبني الغلط يف 
سب والشتم، أو يعريونك، أو حىت أولئك الذين يبدأونك بال: القول أو يف الفعل، ال،بل أقول لك
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يسبونك، أو يغلظون لك يف القول، أو ال يراعون شعورك، أو ال حيترمون مقامـك، عليـك أن   
خـذ  : تقابل ذلك كله باإلعراض، عليك أن تقابل ذلك كله بالصفح كما قال اهللا عز وجـل 

نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْو١٩٩:األعراف[ الْع .[  
  : ليس القول كالعمل

 تنفـذه، وأن  أن نقوهلا، وما أصعب أن متسك نفسك عن الغـيظ فـال  ! ما أسهل هذه الكلمات
: حتجزها عن الغضب فال تستجيب له، وأن تردها عن االنتصار للنفس فال تقبله، قال اهللا تعاىل

سأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديال السةُ ونسوِي الْحتسال تو  ـيلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ ن
والصوم من الصرب، فـتعلم احللـم يف   ] ٣٥-٣٤:فصلت[ حميم وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا

  ]. ٨٣:البقرة[وقُولُوا للناسِ حسناً: قال اهللا تعاىلالصيام، و
وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتـي هـي أَحسـن إِنَّ الشـيطَانَ ينــزغُ بيـنهم      :وقال سبحانه

  ]. ٥٣:اإلسراء[
ل البذيء السيئ اجلارح من أعظم أسباب فساد القلوب، وتغـري النفـوس، واخـتالف    فإن القو

وهو حـديث  -وغريهم  ابن ماجةو أمحدو أبو داودو الترمذيالصفوف، ويف احلديث الذي رواه 
من كظم غيظاً وهو قـادر  {:قال �رضي اهللا عنه، أن النيب  أنس بن معاذ اجلهينعن  -صحيح

  . }على إنفاذه؛ دعاه اهللا تعاىل يوم القيامة حىت خيريه من احلور العني ما شاء
إن كان أعلـى  : ما عاداين أحد قط إال أخذت فيه بإحدى ثالث خصال:  األحنف بن قيسقال 

وقـد  . مين عرفت له قدره، وإن كان أقل مين حفظت قدري عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليـه 
 األحنف بن قـيس و نظم بعض الشعراء هذا املعىن الكبري الذي ذكره سيد من سادات احللماء وه

  : فقال
 اجلرائم وإن كثرت منه علي      سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب 

 مقاوم شريف ومشروف ومثل      فما الناس إال واحد من ثالثة 

 الزم وأتبع فيه احلق واحلق      فأما الذي فوقى فأعرف قدره 

 فالئم أصون به عرضي وإال      وأما الذي دوين فأحلم دائماً 

  حاكم تفضلت إن الفضل بالفخر      وأما الذي مثلى فإن زل أو هفا 
 

 تربية الصيام اإلنسان على الشجاعة
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  .الشجاعة: اخللق الرابع

ولقد كان أشجع الناس هم أهل العفة؛ العفة يف طعامهم وشرام، والعفـة يف نكـاحهم، فـإن    
الشهوة تضعف القلب، واملنهمكون يف الدنيا من غري متييز بني حالهلا وحرامها وحقها وباطلـها  

لنـهي  وجبناء يف األمر باملعروف وا! وجبناء يف قول كلمة احلق! جبناء يف املعارك! دائماً هم جبناء
عن املنكر؛ ألن قلوم ضعيفة، ونفوسهم رديئة، والشهوات قد نبتت عليها أجسامهم، ومصاحلهم 
أصبحت مرتبطة ذه الدنيا الدنية؛ فهم حيامون عـن مصـاحلهم والراكضـون وراء الوظـائف     

  . من اجلبناء -أيضاً-واملناصب من غري تقوى هم 
اة الدنيا، وأا زخرف ولغو وهلـو وباطـل   إن الصوم يكشف لإلنسان عن جانب من حقيقة احلي

  . وزينة، وتكاثر يف األموال واألوالد، وأنه ال يركن إليها إال املغفلون
إن الصوم ينتزع اإلنسان من اإلغراق يف امللذات ليفطمه عن هذه الدنيا، ويهزه هزاً عنيفاً ليقـول  

نعم، هذه هي الدنيا، ولكـن   نعم هذه هي الدنيا، وأنت فيها كاحلامل الذي جيب أن يصحو،: له
هناك الدار اآلخرة، أنت اآلن تصوم عن الدنيا ال ألنك سوف تكسب من وراء الصوم مـاالً، وال  
جاهاً، وال رتبة، وال وظيفة، وال سالمة دنيوية، وال صحة يف بدنك، فكل ذلك قد يأيت، ولكنك 

ا، وأن مثة موتاً وبعثاً ونشـوراً  ال تصوم من أجله، وإمنا تصوم؛ ألنك توقن أن هناك آخرة تعمل هل
  وجزاًء 

 فتركت ما أهوى ملا أخشى      إين رأيت عواقب الدنيا 

 فإذا مجيع أمورها تفىن      فكرت يف الدنيا وعاملها 

 كل امرئ يف شأنه يسعى      وبلوت أكثر أهلها فإذا 

 العز أقرا من املهوى      أسىن منازهلا وأرفعها يف 

 واملوىل ميزت بني العبد      القبور فما  ولقد مررت على

 موتى مث رأيتهم      األحياء      كم رأيت من! أتراك تدرك

إن أدىن مراحل الشجاعة إذا مل تقل احلق؛ أال تقول الباطل، وأال يتلفظ لسانك مبـا يسـخط اهللا   
ـ     انك يف تعاىل، وإذا مل تكن مع أهل اإلميان فال أقل من أال تكـون ضـدهم، وإذا مل يكـن لس

صاحلهم، فال أقل من أن يسلموا منك، وإذا رأيت يف نفسك هلعاً وجبناً ورخـاوة فتأمـل مـا    
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ورمبا تكون مرتكباً ملـا ال  ! أو احلرام فنبت جسدك على سحت! رمبا تكون آكالً للربا! السبب؟
 !!حيل لك من الفواحش والذنوب؛ فهذه عاقبتها يف الدنيا

 العمر يفوت: ثالثاً
 . طويه كطي الثوبنعم، وأنت ت

  وكان ذهان له ذهابا     املرء ما ذهب الليايل  يسر

وهذا الشهر الكرمي هو مضاعفة للعمر، ففيه ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر، فمـا بالـك   
 .إنه حري باملسلم الصائم أن يستدرك أيام هذا العمر ولياليه فيما ينفع! بالشهر كله

 

 قراءة القرآن: ولاألمر األ

القرآن الكرمي، وله بكل حرف عشر حسنات، لقد أنـزل هذا القرآن يف هذا الشـهر  : أول ذلك
وكان جربيل عليه السـالم  ] ١٨٥:البقرة[شهر رمضانَ الَّذي أُنـزِلَ فيه الْقُرآنُ: قال تعاىل

يف كل سنة يف شهر رمضان مرة، وعارضه يف السنة اليت تويف فيهـا بـالقرآن    �يعارض النيب 
 . ان، وهذا كان أصل مشروعية ختم القرآن يف شهر رمض �مرتني إيذاناً بدنو أجله 

أن ختصص لنفسك ورداً من القرآن الكرمي طيلة العام ! وبك أيتها املسلمة! فجدير بك أيها املسلم
أجدر وآكد، وعليك أن تسرح طرفك يف القرآن، وأن تعمل  -خاصة-ولو قل، مث يف هذا الشهر 

تمه؛ فكرك فيه، فال يكون مهك آخر السورة، أو آخر الوجه، أو آخر اجلزء، أو آخر القرآن أن خت
كتاب أَنـزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياتـه وليتـذَكَّر أُولُـو    : بل أن تقرأ وتتأمل قال تعاىل

  ]. ٢٩:ص[الْأَلْبابِ
فهذا خري تؤمر به، وهذا شر تنهى عنه، وهذا خرب ماضٍ من أخبار السابقني تعترب به، وهذا خـرب  

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيـك هـذَا   : مقبل تتهيأ له وتستعد قال تعاىل
  ]. ٣:يوسف[الْقُرآنَ

ـ  ذ القـرآن  وهذا حق على اجلميع، على مجيع الناس، أئمة ومأمومني، فليس جديراً باإلمام أن يه
أريد أن أختم قبل اية الشهر، أو أريد أن أختم، مث اذهب إىل العمرة يف : كهذ الشعر؛ ألنه يقول

آخر الشهر، بل عليه أن يترسل يف قراءة القرآن، وال بأس أن يردد بعض اآليـات، ويرقـق ـا    
  . القلوب، ويتغىن بالقرآن
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عليه أن حيرك به القلوب، ويدمع } من مل يتغن بالقرآن فليس منا{: مرفوعاً صحيح البخاريففي 
به العيون، ويستدر به العواطف واملشاعر، ويطرق به النفوس، كما أن على القارئ مثـل ذلـك،   

 .أة مثل ذلك، بل حىت الصغار جيب أن يربوا على هذاوعلى املر

 الصالة:  األمر الثاين

وأَقـمِ الصـالةَ   :وقال سـبحانه ] ٤٥:البقرة[واستعينوا بِالصبرِ والصالة: قال اهللا تعاىل
: وقـال ] ١٣٢:طـه [ وأْمر أَهلَك بِالصالة واصطَبِر علَيهـا :وقال] ١٤:طه[لذكْرِي

 ]. ٤٣:البقرة[وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ

صالة فرضها ونفلها، وهي الفيصـل بـني   ففي مواضع كثرية من كتابه الكرمي أمر اهللا عزوجل بال
  ]. ٣١:الروم[وأَقيموا الصالةَ وال تكُونوا من الْمشرِكني:املسلمني والكفار؛ وهلذا قال

  . }بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة{:  �وقال النيب 
وهذا املعىن يعرفـه  } العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر{: ويف احلديث اآلخر

  . حىت الكفار
"  العقيـدة اإلسـالمية  "يف كتاب له امسه  - توماس أرنولدوهو -يقول أحد املؤرخني الربيطانيني

من عبادة اهللا تعاىل هو من أعظـم األمـارات املميـزة     -الصالة: أي-هذا الفرض املنظم : يقول
للمسلمني عن غريهم يف حيام الدينية، فكثرياً ما الحظ السائحون وغريهم يف بالد املشرق مـا  

  . لكيفية أداء الصالة من التأثري يف النفوس
ال يستطيع أحد خـالط املسـلمني   : يقول - األسقف لوفرووهو -صارى ويقول أحد القسس الن

لون، فإنك حيثما ألول مرة إال أن يندهش، ويتأثر مبظهر املسلمني يف عقيدم حينما يكربون ويص
كنت يف بالد املسلمني، يف شارع مطروق، أو يف حقل، أو يف حمطة سكة حديد، أو يف غري ذلك 
أكثر ما تألف عينك مشاهدةً أن ترى رجالً ليس عليه أي مسحة من الرياء، وال أقل شائبة مـن  

كينة وتواضع حب الظهور، يترك عمله الذي كان بيده كائناً ما كان ذلك العمل، مث ينطلق يف س
  . ألداء الصالة يف وقتها املعني

 أمحرا واحلرب تسقى األرض جاماً      حنن الذين إذا دعوا لصالم 

 فكربا يف مسمع الروح األمني      وكربوا  احلجاز جعلوا الوجوه إىل

 مستغفرا لك يف الوجود مصليا      حممود مثل إياس قام كالمها 
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 الثرى سجدا لوجهك خاشعني على      العبد واملوىل على قدم التقى

لَه حبسي   ـالةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيال بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ ال تالِ رِجالْآصو ودا بِالْغيهف
ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتماً توافُونَ يخي كَاةاِء الزإِيت٣٧-٣٦:النور[و .[  

  : الناس والصالة يف رمضان
الفريضة يف رمضان ويف غري رمضان يصليها املسلم، ولكن بعض املسلمني ال يعرف املسـاجد إال  
يف رمضان، أما يف غريها فإم يصلوا يف بيوم، أو يؤخروا عن وقتها؛ بل ومنهم من ال يصليها 

ضان، فإذا جاء رمضان ازدمحت املساجد باملصلني، خاصة أول الشهر، وخاصة صـالة  يف غري رم
  . املغرب وصالة الفجر

وبعض الناس قد يكون مصلياً يف رمضان فإذا جاء الشهر نام عن صالة الفريضة؛ ألنـه مشـغول   
بعد غروب بالدوام، ويف الليل يسهر، فإذا جاء من الدوام نام رمبا عن صالة العصر فلم يصلها إال 

  . الشمس
وآخرون قد يقصرون يف النوافل من القيام، والتراويح، وغري ذلك، منشغلون باجللوس مع بعضهم 

أو يف لعـب   -مـثالً -يف أحاديث ال تنفع وال تضر، بل رمبا كانت ضارة، أو يف مشاهدة التلفاز 
عون الشـوارع  الكرة، أو يف التسوق واالنتقال من حمل إىل حمل، ومن معرض إىل معرض، ويـذر 

أين املصلون؟ أين الذين كانت الصالة قرة أعينـهم، وسـرور قلـوم، ونـداوة     . جيئة وذهاباً
  !!أرواحهم، وجة نفوسهم؟

  
 

 اإلحسان: األمر الثالث 

ومن فطر صائماً فلـه  {ينبغي اإلحسان إىل الفقري واملسكني وابن السبيل، فإن هذا شهر املواساة، 
إِنَّ اللَّه مع الَّـذين  : ق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم، وقال تعاىلكما وعد الصاد} مثل أجره

وأَحِسـنوا إِنَّ اللَّـه يحـب الْمحِسـنِني    ] ١٢٨:النحـل [ اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ
 ].١٩٥:البقرة[

 

 العمرة:  األمر الرابع
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وال يلزم من } تعدل حجة معي{ البخارييف احلديث الذي رواه  �العمرة يف رمضان كما قال 
ول البقاء، فإن من ذهب إىل البيت العتيق، وأحرم بالعمرة، وطاف بالبيت، وسعى بـني  العمرة ط
، مث حلق أو قصر فقد أدى عمرة، وهي بالنية الصاحلة يف رمضان تعدل حجة مـع   املروةو الصفا
، ورميت معه اجلمـار، وطفـت معـه     زدلفة، وبت معه مب عرفة، فكأمنا وقفت معه ب �النيب 

، ووادعت معه عليه الصالة والسالم،  مىن، وبت معه بـ املروةو الصفا بالبيت، وسعيت معه بني
ق منك هـذه العمـرة إال   وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم ، ولو مل تستغر

 . بضع ساعات

، ورمبا قضوا الشهر كله هناك، حيصـلون   مكة املكرمةإن البعض ممن يطيلون البقاء يف رمضان يف 
خري كثري، فإن الصالة فيه مبائة ألف صالة فيما سواه إال يف مسجد النيب صلى اهللا عليه  أيضاً على

وسلم فهي يف مسجده عليه السالم بألف صالة، وهي يف املسجد األقصى خبمسمائة صالة؛ املهم 
أن الصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف صالة فيما سواه، وهذا فضل عظيم، وأجر كبري من اهللا عز 

جل ولكن أيضاً ينبغي لإلنسان أال يهمل أهله، فال ينبغي أن يذهب إىل هناك ويتـرك أهلـه ال   و
جيدون من يطعمهم، أو يتفقد شئوم، أو يقضي حاجام، أو يراقبهم، بل أن يـذهب ـم إىل   
هناك ويدعهم، ورمبا جلس يف املسجد يصلي، وجيلس حىت تطلع الشمس، وينام يف املسـجد وال  

ت إال للوضوء أو لقضاء بعض حوائجه، أما أهله أين هم؟ أين يذهبون؟ ماذا يصـنعون؟  خيرج للبي
  . ماذا يفعل أوالده؟ ماذا تفعل بناته؟ فإن ذلك كله ليس منه يف قبيل وال دبري

بل من الناس من يذهب بأطفاله، ويذهب معه خبادمه، وتكون أحياناً كافرة، وقد كتب إيل بعض 
ذهبت معها خبادمه كافرة، فلما أقيمت الصالة؛ قالت  -بالذات-املنطقة اإلخوة أن أسرة من هذه 
اخرجي، اخرجي؛ فقامت اخلادمة سريعاً وخرجت من احلرم، فقال نـاس  : املرأة العجوز للخادمة
، وال أريـد أن جتلـس يف    نصرانيةألا : ملاذا أمرت اخلادمة باخلروج؟ فقالت: هلذه املرأة العجوز

أَيها الَّـذين آمنـوا إِنمـا     يا:اهللا تعاىل يقول! سبحان اهللا إىل هذا احلد! املسجد وقت الصالة
واملـرأة هـذه مل   ] ٢٨:التوبة[الْمشرِكُونَ نجس فَال يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا

رباناً للمسجد فقط، بل دخلت إىل املسجد بذاته، ومىت؟ يف الشهر املبارك جيعلوا األمر بالنسبة هلا ق
مث خترج وقت الصالة، مل تعلم الدين وال اإلسالم، وال ربيت على العقيدة، وال دعيت إىل دين اهللا 

 .عز وجل وهذه من املصائب الكبار
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 الصائمون عن احلرام: رابعاً
،  �كما أمـرك اهللا ورسـوله    -بإذن اهللا تعاىل-نعم، أنت عاقد العزم وال شك على أن تصوم 
 .ولكن حري بك أيضاً أن تصوم عن احلرام

 

 الربا: أوالً

،  �كما أمـرك اهللا ورسـوله    -بإذن اهللا تعاىل-نعم، أنت عاقد العزم وال شك على أن تصوم 
 . ولكن حري بك أيضاً أن تصوم عن احلرام

الرصيد الضخم الذي نعرفه لك يف البنوك الربوية اليت قامت  حري بك أن تصوم عن الربا، وذلك
على حماربة اهللا تعاىل ورسوله، وأعلنت ذلك، واحتلت أفضل املواقع وأرفعها وأعظمها، فهي قالع 
حصينة، وكأا معدة حملاربة اهللا تعاىل ورسوله، رصيدك يف تلك البنوك البد أن نأخذ منك وعـداً  

سمح هلؤالء املرابني أن يستفيدوا من مالك، ويستعينوا به على معصية اهللا، قاطعاً بأن خترجه، وال ت
  ]. ٢:املائدة[انوتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى وال تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدو: واهللا تعاىل يقول
ا بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني فَإِنْ لَم يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا م: ويقول سبحانه

تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبـتم فَلَكُـم رؤوس أَمـوالكُم ال تظْلمـونَ وال     
  ]. ٢٧٩:البقرة[تظْلَمونَ

الَّذين يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمـس  : ويقول تعاىل
ـ ذَلك بِ ظَةٌ معوم اَءهج نبا فَمالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحبا وثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهأَن  ـهبر ن

يمحق *  فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
  ]. ٢٧٦-٢٧٥:البقرة[اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه ال يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ

يف الواقع لون من الربـا احملـرم،    فتعاملك بالربا، أخذك الفوائد البنكية اليت يسموا فوائد وهي
  . وتعاملك باملعامالت احملرمة

ومضاعفتك للدين وقلبك للدين على املدين، واستخدامك ملسألة العينة، وغريها من املسائل الـيت  
جاء األمر أو النص بتحرميها، أو نطق العلماء بذلك؛ ماذا يعين؟ ملاذا تصوم عما أحل اهللا لك مـن  

   تصوم عما حرم اهللا عليك من املال احلرام؟الطعام والشراب، وال
 
 الغيبة والنميمة: ثانياً
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 ]. ٩:البلد[أَلَم نجعلْ لَه عينينِ ولساناً وشفَتينِ: إن اللسان نعمة من نعم اهللا تعاىل، قال تعاىل

وكان اجلدير باإلنسان أن يستخدم لسانه يف ذكر اهللا، أو دعائه، أو استغفاره، واألمر بـاملعروف  
يف  والنهي عن املنكر، والكالم الطيب، والنصيحة، وما أشبه ذلك، وال حرج عليـك أن تـتكلم  

املباح، فإن هذا من شأن اإلنسان وطبيعته، فعلت وأكلت وشربت وذهبت وأتيت، وما أشبه ذلك 
  . من ألوان املباحات

لكن أن يتحول األمر إىل أن تستخدم نعمة اهللا تعاىل يف معصيته، يف الغيبة، والوقوع يف أعـراض  
وقول الزور، ! وما أشبه ذلك !وفالنة فعلت! وفالنة قالت! الناس، والتدخل يف شئوم، فالن فيه

ونقل الكالم، والنميمة، والتحدث بني الناس ونقله على جهة اإلفساد، وإشـاعة الباطـل واإلمث   
  . والزور، وما أشبه ذلك

  . فإن هذا من أعظم الذنوب واملعاصي خاصة وأنت صائم، فعليك أن متسك عن ذلك كله
أرأيت إن كان يف : رك أخاك مبا يكره قالذك{:قال عن الغيبة �ويف احلديث الصحيح أن النيب 

  . }إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد ته: أخي ما أقول؟ قال
وال تطع كُلَّ حلَّـاف  : وقال] ١٢:احلجرات[وال يغتب بعضكُم بعضاً: وقد قال اهللا تعاىل

  ] ١٣-١٠:القلم[عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ* اعٍ للْخيرِ معتد أَثيمٍ من* همازٍ مشاٍء بِنميمٍ * مهِنيٍ 
  : وقال الشـاعر

 ال يلدغنك إنه ثعبان      فاحفظ لسانك أيها اإلنسان 

 الشجعان كانت ختاف لقاءه      كم يف املقابر من قتيل لسانه

قيئا، : جيء بامرأتني غلبهما الصيام إليه، فقال هلما{  �وقد ورد يف هذا الباب حديث عن النيب 
إن هاتني املرأتني صامتا عما أحل اهللا، وأفطرتا على مـا  :  �فقاءتا قيحاً ودماً عبيطاً، فقال النيب 

وغريمها، وهو حديث ضعيف  الطيالسيو أمحدرواه الغيبة والنميمة، وهذا احلديث : أي} حرم اهللا
 .وغريه رمحه اهللا تعاىل أبو حممد بن حزمال حيتج به، وإن احتج به اإلمام 

 

 لنظر احلراما: ثالثاً

الصوم عن النظـر إىل احلـرام،   : ومن األشياء اليت جيب على العبد أيضاً أن يصوم عنها من احلرام
سواًء أكان هذا النظر إىل امرأة، أم إىل التلفاز، أم إىل متثيليات، أم أفالم حمرمة، أم ما أشبه ذلـك،  

 . مما يعلم هو يف قلبه أن اهللا تعاىل ال حيبه وال يرضاه
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ذا كله من مقدمات الزنا، وأسباب الفاحشة اليت تفضي بالعبد إىل ما حرم اهللا عز وجـل،  فإن ه
وهذه اآليـة  ] ٣٢:اإلسراء[وال تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً:وقد قال اهللا تعاىل

هي ي عن الزنا، ولكنها أيضاً ي عن النظر احلرام، وي عن القول الفاحش، وي عن اخللـوة  
وال : (وهلـذا قـال  باألجنبية، وي عن كل قول أو فعل يكون سبباً يف القرب والدنو من الزنا، 

 ).تقْربوا الزنا

 املرأة الصائمة: خامساً
 املرأة شقيقة الرجل: أوالًً

واهللا } إمنا النساء شقائق الرجال{: �املرأة جزء من اتمع، وهي شقيقة الرجل كما قال النيب 
 يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَـرٍ وأُنثَـى وجعلْنـاكُم شـعوباً وقَبائـلَ     : تعاىل يقول

آل [أَني ال أُضيع عملَ عاملٍ منكُم مـن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى   :ويقول سبحانه] ١٣:احلجرات[
تكليف، ونظريته يف أصل اخللقة، وهي تنعم فاملرأة شقيقة الرجل، وهي مثله بأصل ال] ١٩٥:عمران

إن أطاعت، وتعذب إن عصت، ولذلك ينبغي أن يدرك املسلم أن من واجبه أن حيترم املرأة، سواًء 
ما أكرمهن إال كرمي، وما أهان إال {: يقول �كانت أماً له، أم أختاً، أم بنتاً، أم زوجةً، والنيب 

 . }لئيم

ال خاصة عن النيل من النساء والوقيعة فيهن، وكأم يربئون أنفسهم وكثرياً ما يتكلم الناس والرج
  : ويتهمون املرأة، حىت إن بعض الشعراء يقول

 الشياطني نعوذ باهللا من شر      إن النساء شياطني خلقن لنا

، ويف النسـاء   عائشـة وهذا خطأ عظيم فإن يف النساء مرمي اليت اصطفاها اهللا تعاىل، ويف النساء 
اليت ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه، ويف النساء أمهات املؤمنني،  آسيا امرأة فرعونلنساء ، ويف ا خدجية

منات الفاضالت التقيات من هي أهل للخري، ويف النساء الصحابيات اجلليالت، ويف النساء من املؤ
  . وال جيوز ملؤمن أبداً أن يطلق مثل هذه األلفاظ

  : وآخر مسعته يقول
 منها الفؤاد تفتت      إذا رأيت أموراً 

 من النساء تأتت      فتش عليها جتدها 
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ـ  ورهم وهذا أيضاً غلط، فإن الشر ليس من النساء فقط، بل الشياطني مسلطون على بين آدم ذك
وإناثهم، والرجال أيضاً هلم يف ذلك نصيب، نعم قد يكون اخلطأ يف النساء أكثر، وهـو علـيهن   

تصدقن يا معشـر النسـاء، فـإين    {: قال للنساء �أغلب، وهلذا يف احلديث الصحيح أن النيب 
ألنكن تكثرن الشـكاة،  : مل يا رسول اهللا؟ قال: رأيتكن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة وقالت

  .}رن العشريوتكف
  
  
 مور مهمة للمرأة الصائمةأ

 : املرأة املسلمة الصائمة عليها أمور

حفظ وقتها؛ فيجب عليها أن تشغل وقتها مبا ينفعها من قراءة القرآن، وذكر اهللا، والتسبيح، : أوهلا
  . والتحميد، والتهليل، والتكبري، وغري ذلك من الصاحلات

األعمال النافعة اليت حتتاجها يف شئوا الدنيوية، ويف منــزهلا،  أن تشغل وقتها ب -أيضاً-مث عليها 
  . ويف أوالدها، ويف شأن نفسها، أو ما أشبه ذلك

مث عليها أن حتفظ وقتها من الغيبة، والنميمة، والقيل والقال، سواًء أكان ذلك من خالل اـالس  
أم من خالل اهلاتف، أم ما أشبه مع األخريات، أم من خالل االس اليت تكون يف مدارس البنات، 

  !! هذا
كذلك عليها أن حتفظ وقتها عن مشاهدة التلفاز واألفالم احملرمة، والتمثيليات اهلابطة، فإن هـذه  
تدمر األخالق، وتقضي على احلياء، وترىب اإلنسان على قيم ومبادئ خمالفة ملا جاء به املرسـلون  

  . املسلمون يف جمتمعام وبيئام املتدينةعليهم الصالة والسالم، وخمالفة ملا توارثه 
مث عليها أن حتفظ نفسها عن اخلروج لغري احلاجة، وعن التربج، وعن التطيب وإظهار الزينة، وعن 
االنسياق وراء املغريات اليت قد تعرض هلا يف حياا، وأن حتفظ زوجها يف نفسها، وأن تطيـع اهللا  

  . تعاىل فيما ائتمنها عليه من أمر نفسها
مث عليها أن حتفظ ماهلا عن اإلسراف؛ فإن كثرياً من األخوات متلك ماالً كثرياً وقد تكون معلمة، 
تأخذ راتباً يقدر بعشرة آالف ريال أو أكثر من ذلك، مث هي ترى أن هذا الراتب ال قيمة له إال أن 

: الدهـا، وتقـول  جتدد األثاث يف كل عام، وتشتري ألوان املالبس واألحذية، وغري ذلك هلا وألو
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والواقع أن هذا من اإلسراف الذي ال حيبه اهللا واهللا . األمر هني؛ ألن هذا مال هلا ليس هلا فيه حاجة
إِنَّ الْمبذِّرِين كَـانوا  * وال تبذِّر تبذيراً : ويقول] ١٤١:األنعام[وال تسرِفُوا: تعاىل يقول

عليها أن حتفظ هذا املال وال تنفقه إال يف حق مما حتتاجـه  ] ٢٧-٢٦:اإلسراء[إِخوانَ الشياطنيِ
يف أمر دنياها من املالبس اليت حتتاجها وتريدها هي، فضالً عما يشتري هلا زوجها، وإال زوجهـا  

  . و ما أشبه ذلكمطالب باإلنفاق عليها حىت لو كانت غنية أ
مث عليها أن حتفظ بقية املال، وإن استطاعت أن تنمي هذا املال فهو حسـن، وإن اسـتطاعت أن   
تصرفه حاضراً أو مستقبالً يف أعمال اخلري والرب واإلنفاق فهذا أعظم ما يدخر له املال، فإمنا يفرح 

   .لينفق يف وجوه اخلري وفيما يرضي اهللا تعاىل -واهللا العظيم-باملال
وعليها كذلك أن حتفظ زوجها باإلحسان إليه، والصرب عليه، وحتمل األذى منه، وحسن القول له، 
وحسن التبعل له، وأن تتزين له ما استطاعت، وحترص على أن تكون سبباً يف إعفافـه، إعفـاف   
 فرجه، وغض بصره عن احلرام، وتستعد له يف نفسها ولباسها وتزينها ومنـزهلا وأطفاهلا؛ حىت ال

  . تقع عينه منها على قبيح، وال يشم منها إال أطيب ريح
وعليها أيضاً أن حتفظ أطفاهلا، حتفظهم عن الشارع فال خيرجوا إىل قرناء السوء، أو يقعوا ضـحية  
املخدرات، أو يتعلموا التدخني، أو يقعوا أيضاً ضحية حوادث السيارات أو الدراجات، أو ما أشبه 

  . ذلك مما يقع كثرياً
ها أال خترج وتدعهم يف البيت إذا خافت عليهم، فقد يقعون يف حريق أو يف مصاب، أو يقـع  وعلي

على أحدهم شيء وهي بعيدة عنهم وقلبها معهم؛ بل إذا كان األمر كذلك فعليها أن تصـلي يف  
ال متنعوا إمـاء  {:  الصحيحنيكما يف  -عليه الصالة والسالم-بيتها، وقد قال الصادق املصدوق 

فالرجل ال جيوز لـه أن مينـع   } وبيون خري هلن{: وقال صلى اهللا عليه وسلم} اهللا مساجد اهللا
  . دهازوجه عن املسجد؛ إذا كان ذلك ال يضر ا وال يضر بأوال

ولكن املرأة أيضاً عليها أن تعلم أن صالا يف البيت ما قدر هلا مفردةً أو مع أحد إن كان يف البيت 
أحد أنه خري هلا من أن خترج، وخاصةً إذا كان يترتب على خروجها إمهال لزوجها أو بيتـها أو  

 .أطفاهلا، أو تربج بالزينة، أو ما أشبه ذلك

 نصائح متفرقة: سادساً 
 حول اإلعالمنصيحة 
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التلفاز الذي حيفر يف العقول، يغرس املعاين الذميمة يف النفوس، ويهدم كثرياً من مكارم األخـالق  
 . من خالل ما يعرض وما يقدم، ومن خالل السياسة العملية اليت يتبعها

ت، إن آخر ما واجهنا به التلفاز أنه أصبح يقدم لنا الفتـاة السـعودية يف التمثيليـا   .. أيها األحبة
فيشترط إعالمياً ألي متثيلية عربية حىت نقوم حنن هنا بشرائها أن يشارك فيها ممثل سعودي، وهذا 
أسلوب إلجبار املمثلني السعوديني على املشاركة يف األعمال األخرى، وإلجبار العاملني يف مواقع 

دارة، املهـم  أخرى أن يشاركوا ببعض املمثلني السعوديني، حىت ولو كانوا عن غري معرفة وال ج
  . حىت حيوز هذا العمل على موافقة وزارة اإلعالم

 متثيليـات  يظهروهن يف جند، ومن  الشرقية، ومن  احلجازمث بدءوا يظهرون فتيات سعوديات من 
سعودية، وتكون الفتاة متزينة، متجملة، متربجة، بل خترج بالبنطلون الضيق الذي يصف جسدها 
وهي مع رجل، وقد يكون هذا الرجل يظهر يف املسرحية أو التمثيلية كما لو كان زوجاً هلا، فهو 

نفسـية   حيدثها حديثاً هامساً، حديث الزوج إىل زوجته، ويتحدث معها، ولك أن تتصـور أوالً 
  . وعقلية تلك الفتاة وهي تقوم ذا املشهد وهذا الدور

وهذا هو األخطر؛ ألنه ال يهمنا اجلانب الفردي بقدر مـا يهمنـا اجلانـب     -مث لك أن تتصور 
لك أن تتصور كم ستؤثر مثل هذه املشاهد يف عقول بناتنا، وأخواتنا، ونسائنا وهن  -االجتماعي

ة كلها عورة إال وجهها يف الصالة؛ مث ترى هذه املرأة اليت تدرس أـا  يدرسن دائماً وأبداً أن املرأ
وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من : وتقرأ يف القرآن الكرمي. عورة، وهي تظهر على التلفاز بأي زينة

صأَبنا] ٣١:النور[ارِهوتقـرأ  . فتشاهد هذه الفتاة اليت حتملق يف زميلها يف التمثيلية بكل عيو
مث تشاهد تلك الفتاة وقد تربجت ليس أمام ] ٣٣:األحزاب[وقَرنَ في بيوتكُنقول اهللا تعاىل 

، بـل يف   اململكـة عشرة رجال وال مائة وال ألف، بل أمام ماليني املشاهدين، ال أقول يف داخل 
  . وخارجها اململكةداخل 

فواجب علينا مجيعاً أن ننكر هذا املنكر وحناربه، ونعترض عليه، ونتصل بقدر ما نستطيع بـوزارة  
  . اإلعالم وبغريها، وبالعلماء، سواًء عن طريق اهلاتف، أم باملراسلة، أم باالتصال، أم بالزيارة

نكرات اليت تغزونـا يف بيوتنـا، وـددنا يف    وعلينا أيضاً أن نكون دائماً وأبداً حرباً على كل امل
  . أخالقنا، وقيمنا، وعقائدنا

  . إال مثل هذه املعاين -غالباً-وعلينا أن حنارب هذا التلفاز، ذلك اجلهاز الذي ال يريب يف الناس 
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  : الدشوش: اخلطر الثاين
ـ  أن عدد الدشوش سيصل يف  جريدة احلياةوهي خطر كبري، وقد قرأت يف   ريبمنطقة اخللـيج الع

خالل العام القادم إىل ما يزيد على ثالمثائة ألف دش، بعضها يستقبل أكثر من مائة قناة، قنـوات  
، وقنوات من إسـرائيل، وبعضـها    فرنساوقنوات من ،  جنوب شرق آسياإيطالية، وقنوات من 

خمصص للدعارة، وبعضها خمصص للتنصري، نعم، ال أنكر أن مثة قنوات علمية، وقنوات تعليميـة،  
قنوات اقتصادية، إىل غري ذلك، لكن أي مستوى من الوعي واملتابعة يوجد يف اتمـع حـىت ال   و

  يكون االماك يف متابعة الدشوش إىل هذا احلد؟ 
وال بتتبعها، وال مبعرفتها، وإمنـا   -أعين األخبار-إن الكثريين ال يعتنون أصالً مبتابعة هذه األشياء 

  . ن، فعلينا أن نكون حرباً على ذلكذلك ألغراض أخرى يف غالب األحيا
العدد يتزايد، وعندي أمساء ومواقع من ميتلكون  القصيموأعلم أن يف هذا اتمع بالذات يف منطقة 

الدشوش، وواجب علينا مجيعاً أن نناصحهم، جرياناً كانوا لنا أو أقارباً أو معارف، أو حىت لو هذه 
مل يكن يربطنا م إال رابطة اإلسالم، فواجب علينا أن ننصحهم، ونكثر عليهم، ونظـل ندنـدن   

  . حول هذا املوضوع حىت ميتثلوا
  : الصحافة: اخلطر الثالث اإلعالمي
يغ، وهي يف كل بيت، ويف كل بقالة، ويف كل مدرسة، ويف كل مؤسسـة  والصحافة ذات تأثري بل

  . حكومية
وأقول علينا أن نكون واعني يف تناولنا للصحافة، فال نقبل كل ما ينشر فيها، بل أن منيز احلق من 
الباطل، واخلطأ من الصواب، وأن نكون على حذر مما ينشر فيها، وأن حنرص على محاية عقولنـا  

ائنا من آثار تلك الصحف واالت، وأن حنرص على مقاطعة أكثرها شـراً وإمثـاً   وأوالدنا ونس
  . وسوءاً

، وأفيدكم " الشرق األوسط" نخضراء الدمولقد صحت وناديت مرات ومرات ومرات مبقاطعة 
أنه وصلت إيل معلومات موثقة تدل على أن هذه اجلريدة قد أصاا من جراء املقاطعـة ضـرر،   

اا، وبذلت جهداً لذلك، ومع مازالـت اجلريـدة مصـرة علـى     ولذلك زادت يف حجم صفح
سياستها، فأنا أناديكم وأطالبكم سواًء كنتم مسئولني يف دوائر حكوميـة، أو يف فنـادق، أو يف   
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مؤسسات، أو يف مدارس، أو أفراداً، أو غري ذلك أن تبذلوا قصارى جهدكم يف مزيد من الضغط 
  . على هذه اجلريدة
اذا هذه اجلريدة بالذات؟ وملاذا ال نقاطع غريها؟ نعم، وغريها أيضاً مما نعلـم  مل: وقد يقول بعضهم

أنه ينشر الشر والفساد، ولكنين أعتقد أن التركيز على هذه اجلريدة املتميزة ـذا اجلانـب أنـه    
سيكون سبباً يف جناح احلملة عليها أوالً، وبالتايل سيكون سبباً يف أن يقلع غريهـم، ويـدرك أن   

الناس متدينون وهللا احلمد، وحريصون على اخلري، وغيورون على الدين، وأم لو قـاطعوا   مجهور
 .مطبوعاته لكسدت ومل جتد من يشتريها

 نصيحة للمتهاجرين واملتقاطعني: النصيحة الثانية

فإن كثرياً من الناس يوجد بينهم خصومات يف أموال أو مواريث، أو بسبب األطفال، أو بسـبب  
عمال، أو غري ذلك قد تؤدي إىل القطيعة بينهم، ومع األسف الشـديد أن القطيعـة   مشاكل، أو أ

أكثر ما تكون بني األقارب، ورمبا وجدت أباً ال يكلم ولده منذ ثالث سنوات، أو ولداً ال يكلـم  
، أو أخاً ال يكلم أخاه، أو مينع أوالده من تكلـيم جـدهم أو   -والعياذ باهللا من مثل ذلك-والده 
ال {: �و خاهلم أو عمهم أو ما أشبه ذلك، وهذا كله من الباطل ويف الصحيح يقـول  قريبهم أ

وهجر املسلم سنة هو كسفك دمه، فكيف إذا كان هـذا  } حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث
 . املسلم قريباً أو ذا حق عليه كأب أو عم أو جد أو ما أشبه ذلك

ا مبغفرة اهللا تعاىل، فإن األعمال تعرض علـى اهللا  إن رمضان فرصة ألن يعود املتهاجرون حىت حيظو
انظـرا  { :تعاىل يف كل اثنني ومخيس، فيغفر لكل موحد ال يشرك باهللا شيئاً إال املتهاجرين يقـول 

 .}هذين املتهاجرين حىت يصطلحا
 

 .الربنامج اليومي لألسرة: ثالثاً 

 . لى األب، فإن األب هو بيت القصيد فيهاعلى رب األسرة، ع: الربنامج لألسرة يقوم أوالً

 فسد ويعديهم داء الفساد إذا      رأيت صالح املرء يصلح أهله

 والولد وحيفظ بعد املوت يف األهل      يعظم يف الدنيا بفضل صالحه

فعلى اإلنسان أن يكون قدوة صاحلة ألهل بيته يف خلقه، ويف حمافظته على الصـلوات، وطيـب   
أن يتجنب السهر الطويل، وأكثر النـاس   -خاصة-احلرام، مث عليه يف رمضان كالمه، وبعده عن 

يغريون برناجمهم، فيسهرون إىل الفجر، مث ينامون بعد ذلك، ويترتب على ذلك تضـييع العمـل   
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ويترتب على ذلك  -أحياناً-املنوط م دراسة أم عمالً أم وظيفةًً، ويترتب على ذلك ترك الصالة 
  . اإلغراق يف النوم

وإذا كانوا يسهرون الليل يف أمور أحسن األحوال أا مباحة، فإنه يترتب على ذلـك أن يضـيع   
  . عليهم أكثر الشهر الكرمي يف أمور ال حتمد وال متدح

مث إن كثرياً من الناس يشتغلون يف رمضان بلعب الكرة، وجيلسون يف ذلك خارج البلد، أو داخله 
الفجر يتجمعون ملا يسمى بالتفحيط أو التطعيس أو ما أشبه إىل الفجر؛ بل بعضهم حىت بعد صالة 

ذلك، وهذه أشياء نأنف بشبابنا أن يشغلوا أوقام يف األيام العادية فيها فضالً عن هـذا الشـهر   
  . الكرمي

أن نتجه إىل هـؤالء،   -خاصة معشر الدعاة، واملهتدين، وأهل اخلري، وطلبة العلم-وواجب علينا 
، ونتآلف قلوم على اهلداية، وننشر بينهم الكتاب املفيد، والشريط املفيـد،  وجنالسهم، وحنادثهم

ولئن يهدي اهللا {ونلقي كلمة قد ال تستغرق مخس دقائق، رمبا ينفع اهللا تعاىل ا ولو واحداً منهم، 
  . }بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم

على -ية، فبدالً من أن جيتمعوا على حمرم بل إنه جدير بنا أن حنول تلك التجمعات إىل ظاهرة إجياب
بدالً من ذلك جنمعهم علـى   -طبل مثالً أو على غناء، أو موسيقى، أو جيتمعوا على أمور مباحة

ذكر اهللا، وعلى املناقشة يف األمور املفيدة، ونربطهم بقضايا اإلسالم، وقضايا الـدعوة، وقضـايا   
  . العقيدة

أنه ال ينبغي لإلنسان أن يكثر مـن  : هلا يف موضوع الربنامجكما أن من األمور اليت جيب التفطن 
االشتغال واالنشغال باألمور املفضولة، ويترك األمور الفاضلة فضالً عن أن يشتغل باألمور احملرمة 

  . -كما أسلفت-
إن بعض الناس قد جيد جتارته فيما حرم اهللا عز وجل عليه يف هذا الشهر الكرمي، فمـن يبيعـون   

أو ما فوقه، ومن يبيعون األغاين واألشرطة، ومن يبيعون أشرطة الفيـديو، ومـن    -الًمث-الدخان 
 .يبيعون األجهزة احملرمة عليهم أن يتقوا اهللا تعاىل ويتوبوا من ذلك كله

 األسئلة
 إخراج زكاة املال قبل احلول

 ما حكم من أخرج زكاة أمواله ومل حيل عليها احلول؟ : السؤال
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إذا أخرج الزكاة يف وقت معني ومل حيل عليها احلول فهـذا حسـن وال    على أي حال،: اجلواب
شيء فيه، فقد عجل الزكاة حينئذ، مث خيرج الزكاة يف العام الثاين بعد مضي سنة مـن إخراجـه   

لو ملك ماالً قبل رمضان بوقت، وأحب أن خيرج الزكـاة يف  : وعلى سبيل املثال. زكاته أول مرة
ول عليها احلول فحسن؛ ليكون شهر زكاته رمضان، فكل ما جـاء  رمضان، فأخرجها قبل أن حي
 .رمضان أخرج زكاة ماله

 الدعاء عند اإلفطار

 ما هو الدعاء الشامل اجلامع الذي يقال عند اإلفطار؟ : السؤال

وأصح ما . وهذا فيه ضعف" اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"جاء فيها أدعية منها : اجلواب
وإن دعا مبا حيب } الضمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا تعاىلاحلمد هللا، ذهب {ورد 

فإنه يرجى أن يكون للصائم عند فطره دعوة مستجابة، فيدعو مبا أحب من خري الدنيا واآلخـرة،  
 ".ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار"ومن أمجع الدعاء وأفضله 

 جماهدة النفس

ما رأيكم فيمن يكون يف بداية رمضان نشيطاً يف األعمال الصاحلة ويف العبادات مث ما  :السؤال
 يلبث أن يضعف شيئاً فشيئاً؟ 

هذا من تالعب الشيطان بابن آدم، وعليه أن جياهد نفسه، ال أقول أن يكون طيلة الشهر : اجلواب
 .كذلك، بل أن يكون طيلة عمره هكذا

 مراعاة اإلمام للمأمومني

 ما رأيكم يف مراعاة اإلمام للمأموم يف إطالة الصالة وقصرها؟ : الالسؤ

نعم، ينبغي لإلمام أن يراعي حال املأمومني، وال شك أن اجتماع أمر مجاعة املسجد على : اجلواب
احلق وعلى كلمة واحدة خري من تفرقهم وتشتتهم وانتشار القالة فيما بينهم، فإذا كان املـأمومون  

أن ال يطيل الصالة إطالة شديدة ولكن أيضاً ال خيل بالصالة وال خيل بطمأنينتها،  يريدون شيئاً مثل
  . وال يستعجل، ولكن ال يطيل إذا كانت اإلطالة تشق عليهم

لو كان مجهور املأمومني يرون أن يصلي أكثر من مخس تسليمات وأكثرهم علـى   -أيضاً-ومثله 
حرج عليه يف ذلك كله إن شاء اهللا تعـاىل، وإال  هذا، وهو أرفق م، فراعى حاهلم يف ذلك، فال 

كمـا يف حـديث    �فاألصل أن يراعي اإلنسان السنة الواردة فيصلي م مخساً كما كان النيب 
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ويف روايـة  } ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشـرة {: رضي اهللا عنها عائشة
 .واحلديث يف الصحيح، وكذلك أيضاً أن يطيل الصالة بقدر معتدل} على ثالث عشرة{

 دعوة املرأة يف رمضان

أفيـدونا جـزاكم اهللا   . يف كيفية استغالل املرأة رمضان من ناحية تعليمها أمر دينها: السؤال
 رياً؟ خ

نعم، هذه فرصة مهمة، فإن كثرياً من النساء جيتمعن يف رمضـان يف املسـاجد لصـالة    : اجلواب
التراويح والقيام، وهي فرصة ألئمة املساجد والدعاة واملصلحني بتوجيه الـوعظ واحلـديث إىل   

وعقيـدا،   النساء، وختصيص أيام لذلك، ملعاجلة القضايا اليت حتتاجها املرأة، وتعليمها أمور دينها،
والصالة، وأحكام احليض، وأحكام النفاس، وآداب املعاشرة الزوجية، وكيفية تربية األوالد، ومـا  

وعلينا مجيعـاً  . يتعلق بلباس املرأة، وغري ذلك، وآداب الدخول واخلروج، واملخاطر اليت دد املرأة
د ويف غريها من جتمعات أن نستغل هذه الفرصة يف توزيع الكتب واألشرطة على النساء يف املساج

 .النساء، وأن جنتهد يف ذلك بقد املستطاع

 الصالة يف املسجد البعيد خلف حسن الصوت

الذين يقومون بأداء صالة التراويح يف مساجد غري مسـاجدهم حبجـة أن القـارئ    : السؤال
 تدبر القارئ الفالين أفضل من إمامنا يف: الفالين أفضل من إمامهم بصوته، واجلزء اآلخر يقول

 أفيدونا جزاكم اهللا خرياً؟ . اآليات

على كل حال، األصل أنه ال حرج على اإلنسان أن يصلي يف أي مكان شاء، وذهابه إىل : اجلواب
مسجد يرى أنه يكون فيه أكثر خشوعاً أو أكثر تدبراً أو ما أشبه هذا ال حرج عليه فيه، ولكـن  

ا بصالة التراويح والقيام، وإن حصل أن يكـون  ينبغي أال مل املساجد، وأن تعمر املساجد كله
اإلنسان يف مسجده فهو أوىل يف نظري، خاصة إذا كان حيتاج إليه يف أن ينوب عـن اإلمـام، أو   
يفتح عليه إذا أخطأ أو سهى، أو حيدث اجلماعة أو ينصحهم، أو يقوم ببعض املشاريع الدعوية يف 

  .املسجد، أو ما شابه ذلك
 

 يف رمضان دعوة الشباب التائه
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بقدوم شهر رمضان متتلئ الشوارع واالستراحات بالشباب الذين نسأل اهللا عز وجل : السؤال
مـن  : أن يردهم إىل احلق رداً مجيالً وإىل سلوك طريق احلق والبعد عن ترهات األمور، السؤال
عـني  هلؤالء الشباب، ما هو دور الشباب امللتزم جتاه ذلك؟ أمتىن أن ينظر الشـباب امللتـزم ب  

 العطف وحيرص على كسر تلك احلواجز؟ 

نعم، هذا الكالم نكرره كل عام، من هلؤالء إال اهللا مث أنا وأنت، فعلينـا أن نـذهب إىل   : اجلواب
  . هؤالء
ندرب أنفسنا على الدعوة، فقد يكون الكثري منا ال يعرف كيف يدعو الناس، فيحتـاج إىل  : أوالً

  . أن يتدرب عملياً
أن تكون موسوماً بوسام الدعوة، وأن تكون خليفة لألنبياء عليهم السـالم، وأن   أفال يسرك: ثانياً

إِننِي من  ومن أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحاً وقَالَتكون من أهل القول احلسن 
نيملسفكن من أهل هذه اآليات، واذهب إىل هؤالء، اجلس معهم، واصـرب  ] ٣٣:فصلت[الْم

جـل  عليهم، وتلطف معهم، واحرص على أن تواجههم بالكلمة الطيبـة واالبتسـامة، وأن ال تع  
عليهم، بل تألف قلوم بذلك كله، يف اليوم األول وزع عليهم كتاباً واذهب، ويف اليـوم الثـاين   
وزع عليهم شريطاً واذهب، ويف اليوم الثالث سوف حيتشدون عليك ويسلمون فاستأذم أن تلقي 
قصيدة أو كلمة أو شرح آية أو شرح حديث أو موعظة أو تذكرة هلـم، أو مـا أشـبه ذلـك،     

لوب الذي تعتقد أنه يناسبهم أبداً به، وبعد ذلك ستجد أم استفادوا منك فائدة عظيمـة،  فاألس
وأنك أنت أيضاً مل خيرج هذا الشهر إال وقد أضفت إىل خربتك خربة جديـدة، وإىل حسـناتك   

 .أجوراً عظيمة ملن هداهم اهللا تبارك وتعاىل على يدك -بإذن اهللا تعاىل-أيضاً 

 }مضانمن أفطر ر{ صحة حديث 

 ؟ "من أفطر رمضان من غري عذر مل جيزه صيام الدهر ولو صامه"ما صحة احلديث : السؤال

تعليقاً وليس بالصحيح، فإن فيه علـالً   البخاري، وذكره  السننهذا احلديث رواه أهل : اجلواب
عن أبيه وهو جمهول، ويف احلديث انقطاع وفيه اضطراب، فهو ال يصح، كذلك  أبو املطوسمنها 

" شهر رمضان أوله رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النـار " احلديث الطويل الذي جاء فيه 
  .ه أن ينبه على ذلكفهذا احلديث ليس صحيحاً بل هو شديد الضعف، وينبغي ملن قرأ
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 أمهية األذان يف رمضان

 هل أمسك يف األذان األول أم هل أمسك قبل أذان صالة الفجر؟ : السؤال

أما األذان الذي يؤذن به قبل صالة الفجر، فهذا ليس إلمساك الصائم، وإمنا هو ليقـوم  : اجلواب
باألذان الذي هو أذان الفجـر  النائم، ويقعد املصلي لتناول طعام السحور، وإمنا مطلوب اإلمساك 

األذان الثاين، وهذا األذان هو الذي يكون بعد طلـوع الفجـر،   ) الصالة خري من النوم(الذي فيه 
العـربة  : هل أمسك مع أول أذان أمسعه أم أمسك مع آخر مؤذن؟ أقـول : لكن السائل قد يقصد

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْـأَبيض مـن   : بطلوع الفجر فاهللا تبارك وتعاىل يقول
إذا أدبر النهار من {:يقول كما يف الصحيح �والنيب ] ١٨٧:رةالبق[الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ

إذاً الصوم والفطر يكون معلقاً بالليل والنهار، فإذا } هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم
طلع الفجر أمسك الصائم، وإذا غابت الشمس أفطر الصائم، وإمنا األذان أمارة وعالمة سواء أذن 

  . ذن املغرب لإلفطارالفجر لإلمساك أم أ
فإذا كان هناك مؤذن مأمون فعليك أن تصوم وتفطر على أذانه، وإن شك اإلنسان فال حرج عليه 
أن حيتاط يف ذلك، فيمسك مع أول املؤذنني وال يفطر حىت ينظر إىل أن الشمس قد غربت، خاصة 

ؤذنني مؤمتنـون وجيـب   أن بعض املؤذنني ال يضبطون ذلك، وهذا ينبغي التنبيه عليه أيضاً، فإن امل
صـلوات  : عليهم أن يرعوا هذه األمانة، هي أمانة عظمى يتعلق ا شعريتان من أعظم الشـعائر 

املسلمني وصيامهم، فما بالك أيها املؤذن إذا صلت املرأة صالة الفجر على أذانك قبل أن يطلـع  
لمون على أذانك قبل أن الفجر وقبل دخول الوقت، إنك أنت اآلمث حينئذ، وما بالك إذا أفطر املس

  . تغرب الشمس
أحتاط، وال ينبغي االحتياط يف هذه املسألة؛ ألن االحتياط فيها يتسـبب يف  : بعض املؤذنني يقول

ضرر آخر، بل على اإلنسان أن يؤذن على الوقت متاماً، سواًء أذان الفجر أم أذان املغـرب، لـئال   
  . كوا قبل الوقتيترتب على ذلك أن يصلي الناس قبل الوقت، أو ميس

فقد يقوم إنسان ويسمع أول أذان قبل دخول الوقت، قبل طلوع الفجر فيمسك وعنده حاجة إىل 
أن يتسحر، أو يشرب ماًء، أو يتناول دواًء أحياناً فيتركه ألنه ظن الفجر قد خرج، والسبب هـذا  

  . املؤذن الذي أذن قبل الوقت
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يف أمر الوقت، فال يتقدمون وال يتـأخرون، وإذا كـان    فعلى املؤذنني أن يتقوا اهللا تعاىل ويراقبوه
 .املؤذن ال يطيق ذلك وال يستطيعه أو ال يعرفه فبإمكانه أن جيعل غريه يتوىل عنه أمر هذه األشياء
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  أوالدنا
  يف رمضان
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 أوالدنا يف رمضان
كثري من الناس، وقد  من نعم اهللا عز وجل الكثرية على اإلنسان نعمة الذرية والولد؛ اليت حيرم منها

يكون الولد صاحلاً أو فاسداً فيكون سبباً لسعادة أبويه أو شقائهما يف الدنيا، وقـد جعـل اهللا يف   
قلوب الوالدين رمحة ألوالدهم، ولكن هذه الرمحة جيب أن تتوجه لتربيتهم التربية احلسنة، وجعلهم 

م وترك احلبل على الغارب كما يف مظاهر أوالداً صاحلني بدالً من أن تتوجه لتوفري ملذات الدنيا هل
 .كثرية مشاهدة يف اتمع

 نعمة الولد
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن سـيئات   
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال  

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين  شريك له،
 : أما بعد.. وسلم تسليماً كثرياً

أوالدنا : (هـ، نقف وقفة عنواا١٤١١يف هذه الليلة، ليلة السبت، السابع من شهر رمضان لعام 
  ). يف رمضان
* إِذْ نادى ربه نِداًء خفيـاً  * ذكْر رحمت ربك عبده زكَرِيا : يقول اهللا عز وجل: أيها األحبة

ر كائعبِد أَكُن لَمباً ويش أْسلَ الرعتاشي ونم ظْمالْع نهي وإِن باً قَالَ ريقش ب *  فْـتي خإِنو
يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب * الْموالي من ورائي وكَانت امرأَتي عاقراً فَهب لي من لَدنك ولياً 

  ]. ٦-٢:مرمي[ واجعلْه رب رضياً
يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغالمٍ اسمه يحيى لَم نجعـلْ  : وكانت أعظم بشارة أن يقول اهللا عز وجل

  ]. ٧:مرمي[ لَه من قَبلُ سمياً
فإن من نعمة اهللا تعاىل على العبد أن يوفقه ويرزقه الذرية، وكم من إنسان حرم من هذه النعمـة،  

لصـغري،  فكلما رأى صبياً صغرياً، تقطع قلبه حسرات، يتمىن ضحكةً أو صرخة أو قبلةً من طفله ا
لكن أراد اهللا تعاىل حبكمته وعلمه أال يكون ذلك، فنعمة األوالد هي من أَجـلَّ الـنعم، الـيت ال    
يعلمها إال من جرب مرارة فقدها وحزن عدمها، فلذلك امنت اهللا تبارك وتعاىل على رسـله بـأن   
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 وجعلْنا لَهم أَزواجـاً وذُريـةً  : جعل هلم أزواجاً وذرية، كما قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه
  ].٣٨:الرعد[
  
  
 

 

 الولد الصاحل

إذا مات ابـن آدم انقطـع   {:  أيب هريرةعن  مسلمه وآله وسلم فيما رواه قال النيب صلى اهللا علي
فالولد الصاحل هو خري } صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولد صاحلٍ يدعو له: عمله إال من ثالث

تراث وخري مرياث خيلفه األب من بعد وفاته، يبقى ذكرى حسنة ألبيه، ودعاًء صاحلاً، وخرياً داراً 
حىت وهو يف قربه، فإن آباء األوالد الصاحلني، هم أهل اخلريات الـيت ال تنقطـع وإن    على والده

كانوا موسدين، صرعى يف قبورهم، إال أن اهللا تعاىل يدر عليهم الرزق يف الدار اآلخـرة بربكـة   
أوالدهم الصاحلني، يدعون هلم، ويتصدقون عنهم، ويذكروم بالذكر احلسن، ويعملون هلم مـا  

 .أن يعملوهاستطاعوا 
 

 الولد الفاسد

الولد الفاسد، فإنه بوار على والده، وشقاٌء عليه، وشنار يف الدنيا واآلخرة، وهلذا قـال اهللا عـز   
لَكُما أَتعدانِنِي أَنْ أُخرج وقَد خلَت الْقُرونُ من قَبلي وهمـا  والَّذي قَالَ لوالديه أُف : وجل

كأُولَئ نيلالْأَو رياطذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مفَي قح اللَّه دعإِنَّ و نآم لَكيو اللَّه يثَانغتسي  ـقح ينالَّذ 
 قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِـن والْـأنسِ إِنهـم كَـانوا خاسـرِين      علَيهِم الْقَولُ في أُممٍ

 ]. ١٨-١٧:األحقاف[

 عـز وجـل يف سـورة    ففساد الولد شقاٌء على والديه الصاحلني يف الدنيا واآلخرة، وهلذا قال اهللا
فَأَردنا أَنْ * وأَما الْغالم فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَنْ يرهقَهما طُغياناً وكُفْراً : الكهف، قال
  ]. ٨١:الكهف[ خيراً منه زكَاةً وأَقْرب رحماً يبدلَهما ربهما

إذاً الولد نعمة، لكن إن كان الولد صاحلاً فهي نعمةٌ عظيمة وخري جسيم، أما إن فسد الولد وضل 
، وموته خري من حياته، وهو يف بطن األرض خري له أن يكـون  واحنرف، ففقده خري من وجوده

* فْراً وأَما الْغالم فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَنْ يرهقَهما طُغياناً وكُ: فوق ظهرها، وهلذا قال
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وسخر وقَيض اهللا تعاىل ] ٨١:الكهف[ فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهما خيراً منه زكَاةً وأَقْرب رحماً
 أَقَتلْت نفْساً زكيةً بِغيرِ نفْـسٍ : فقال له موسى اخلضر العبد الصاحلَ فقتله، وجد غالماً فقتله،

  ]. ٨٠:الكهف[ وأَما الْغالم فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ: فقال] ٧٤:الكهف[
فقد يفتتنان به، وقد يقصران يف : ا ودنيامها، فأما يف دينهماإذاً موته خري من بقائه لوالديه يف دينهم

فإن الولد الفاسـد شـقاٌء علـى    : طاعة اهللا بسببه، وقد يرتكبان املعصية من أجله وأما يف دنيامها
والده، ذلٌ بالنهار، وسهر يف الليل، وضيق يف الرزق، وضيق يف الصدر، وتعاسة ال يعلمها إال اهللا، 

كنه نعمةٌ إن كان ولداً صاحلاً، أما إن كان فاسداً شقياً، فهو وبالٌ ودمار وبوار على فالولد نعمة، ل
 .والديه يف الدنيا ويف دار القرار

 صالح الوالد نعمة للولد
نعمة للولد، فإن من رمحة اهللا تعاىل بالولـد أن   -أيضاً-صالح الولد نعمة، كما أن صالح الوالد 

يف  -أيضـاً -ة، وحتت رعاية أبوين صاحلني، وهلذا قال اهللا عز وجـل  يوفقه أن ينشأ يف بيئة صاحل
ا وكَـانَ  وأَما الْجِدار فَكَانَ لغالمينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز لَهم: سورة الكهف
 ]. ٨٢:الكهف[ أَبوهما صالحاً

وكَانَ أَبوهما صالحاً فَأَراد ربك ! فرحم اهللا تعاىل هذين الغالمني اليتيمني بربكة صالح أبيهما
  ]. ٨٢:الكهف[ أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا كَنزهما رحمةً من ربك وما فَعلْته عن أَمرِي

فصالح اآلباء رمحةٌ باألوالد، وصالح األوالد رمحةٌ باآلباء، فكم هي نعمة عظيمـة أن يوفـق اهللا   
تعاىل الشاب إىل بيت صاحل، وإىل أبٍ مهتد مستقيم، يعينه على اخلري ويأمره به، وينهاه عن الشـر  

رأت منه صـالحاً، أو  وحيذره منه ومينعه عنه، وكم هو شقاٌء للولد أن يكون يف بيئة فاسدة، إذا 
تردداً على املسجد، أو اقتناًء للكتب املفيدة، أو مساعاً لألشرطة النافعة، أو صحبة األخيار الطيبني؛ 

خنشى عليك كذا وكذا، وبدءوا يوسوسون له كما يوسوس : منعوه من ذلك وحذروه، وقالوا له
 ..!الشيطان الرجيم

 رمحة الوالد بولده
 تعاىل يف قلوب اآلباء الرمحة باألبناء، حىت إن الولد رحيانة ألبيه، وقـد  لقد غرس اهللا: أيها األحبة

أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، كان يوماً يوم من األيام خيطب على املنـرب،  { جاء يف احلديث 
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ومحلهما علـى كتفيـه،    - �بأيب هو وأمي -ميشيان ويعثران، فنـزل  احلسنيو احلسنفجاء 
وغريه، ويف سنده  أمحدواحلديث رواه } ون وجتبنون، وإنكم ملن رحيانة اهللاواهللا إنكم لتبخل: وقال
 . مقال

وملا  -بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه وآله وسلم-، محله ومشه وقبله  إبراهيمإىل ولده  �وملا جاء 
هذه رمحة وضعها اهللا يف قلوب عباده، وإمنا يـرحم  {: رآه جيود بنفسه بكى، ودمعت عيناه، وقال

  . }عباده الرمحاءاهللا من 
ولد، كان امسه حممداً، فرثاه بقصيدة من عيون الشعر، ال زال التاريخ يرددهـا،   بن الروميمات ال

  : يقول خماطباً عينيه
 عندي فجودا فقد أودى نظريكما      ؤكما يشفي وإن كان ال جيديبكا

م سلوه! حممدهوإال زاد قليب من      لقليب       ما شيء ت الوجد 

 يكونان لألحزان أورى من الزند      أخويك الباقيني كليهما أرى

 الفقد ناه كان الفاجع البني      وأوالدنا مثل اجلوارح أيها فقد

 مكان أخيه من صبور وال جلد      كانٌ ال يسد اختاللهم لكلٍ

األوالد ولو كانوا مائة مثل اجلوارح، ال تغين اليد عن األخرى، اليمىن عن اليسرى، وال يد : يقول
عن رجل، وال رجل عن يد، وال عني عن أذن، ال يغين مسع عن بصـر، وال بصـر عـن مسـع،     

األوالد، مهما كثروا، لكل واحد منـهم مكـانٌ يف   فاجلوارح ال يغين بعضها عن بعض، وكذلك 
  . القلب، ال يسد فقده مكان أخيه

وآخر جلس يف بيته وقد ضاقت عليه أبواب الرزق وحجبت دونه، فكان يـتمىن أن يـذهب يف   
أرض اهللا الواسعة، ويكتسب من الرزق ما يكتسب غريه، ولكن مينعه من ذلك أوالده الصغار من 

  : دب عليهم وحين إليهم، فال يستطيع فراقهم، فيقولبنني وبنات، الذين حي
 أكبادنا متشي على األرضِ      وإمنا أوالدنا بيننا

 المتنعت عيين عن الغمضِ      هبت الريح على بعضهم لو

 رددن من بعضٍ إىل بعضِ      بنيات كزغب القطا لوال

 يف األرض ذات الطول والعرضِ      يل مضطرب واسع لكان
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فاألوالد نعمةٌ وأية نعمة، ومن رزق نعمة أن يشم أوالده الصغار ويضمهم، ويضعهم يف حجـره  
وحين عليهم، ويضاحكهم ويالعبهم؛ فإنه جيد يف هذه الدنيا نعمةً متهد لنعمة الدار اآلخـرة الـيت   

والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِميان أَلْحقْنا بِهِم : وعد اهللا تعاىل ا املؤمنني، قال اهللا عز وجل
نيهر با كَسرِئٍ بِمٍء كُلُّ اميش نم هِملمع نم ماهنا أَلَتمو مهتي٢١:الطور[ذُر .[  

فإذا كان األب يف منـزلة يف اجلنة، وولده دونه، فإن اهللا تعاىل بسابغ كرمه وجوده يلحق األبنـاء  
والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِميان أَلْحقْنا : باآلباء تكرمياً لآلباء وتتميماً لنعيمهم وسرورهم

نيهر با كَسرِئٍ بِمٍء كُلُّ اميش نم هِملمع نم ماهنا أَلَتمو مهتيذُر ٢١:الطور[بِهِم.[ 

 ضرورة عناية اآلباء بتربية أبنائهم
دون شك حنن نعتين بأوالدنا يف طعامهم وشرام وكسائهم وراحتهم، فالولد حنرص : أيها األحبة

 على أن نكسوه أمجل الثياب، ونطعمه أحسن الطعام، ونسقيه ألذ الشراب، وإن احتاج إىل سيارة
قدمناها له، ولو كان فيها عطبه وضالله وضياعه وارتباطه بقرناء السوء، وإن احتاج إىل الطبيـب  
سارعنا إليه ولو يف ساعة متأخرة من الليل، وحنن ال نالم يف ذلك إذا كان يف حـدود االعتـدال   

عقل وشب عن  واملصلحة للولد يف دنياه وآخرته، اللهم إال السيارة فال؛ إال أن يكون أهالً هلا ممن
 . الطوق، وجتاوز فترة املراهقة، أما ما سوى ذلك مما حيتاجه االبن من والده، فهو حق البد منه

لكن أرأيت كيف مل اجلوانب التربوية ألوالدنا؟ وكيف نقصر يف إعدادهم اإلعداد الصـحيح؟  
  !! ورعايتهم الرعاية الشرعية وبنائهم

كون ميتلك سيارة، أو ثياباً مجيلة، أو غترةً مكويـة، أو أن  هل من ميزة االبن والولد وكماله بأن ي
  ..! أبداً! ؟..يكون صحيح اجلسم، مكتمل القوة، شديد البنية
ومهما كان مجاله، فلن يكـون أمجـل مـن    ! مهما كانت قوة الولد فلن يكون أقوى من الفيل

حليوان من هذه األمور ما فليست قوة اإلنسان وال مجاله بالذي ميدح به، ورمبا يكون يف ا! الطاوس
إمنا كرامة اإلنسان مبا وهبه اهللا تعاىل وميزه به من اإلنسانية، وختصيصـه بالـدين   ! يفوق اإلنسان

ي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم ولَقَد كَرمنا بنِ: الذي يتميز به اإلنسان، قال تعاىل
  ]. ٧٠:اإلسراء[ من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً



٣٤٦ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

ان اآلكل، الطاعم، الشارب، املكتسي، املتمتع، إذا كان يتقلب على مثل حسـك  أية قيمة لإلنس
وأية قيمة للولـد الطويـل العـريض إذا كـان ضـحية      ! السعدان من اهلم والغم واالنـزعاج؟

  ! وأي نفعٍ بابنك الغين املترف إذا كان يشقيك صباح مساَء؟! املخدرات؟
أمل تسمع ما قال اهللا تعاىل ! ولبه، ودينه وورعه وتقواهإن قيمة اإلنسان هي يف عقله وقلبه، وروحه 

وهما يستغيثَان اللَّه ويلَك آمن إِنَّ وعد اللَّه حق فَيقُولُ ما : يف ذلك الذي يستغيث منه والداه
هنيلالْأَو رياطويلك: عجزوا عنه، فآخر شيء بالتهديد] ١٧:األحقاف[ ذَا إِلَّا أَس .  

يذكر عدد من املصنفني يف العقوق والرب قصة ذلك الرجل الـذي كـان يطـوف    : أيها اإلخوة
ويشتكي ولده على رب العاملني، ولد رباه، وتعب يف تربيته، وسهر عليه الليل، وتعـب   بالكعبة،

النهار، وجاء له بالرزق من كل مكان، لكن مع ذلك يف النهاية كانت العاقبة هي العقوق، فكان 
  ": منازل"يقول واسم ولده 

 جزاًء كما يستنـزل الدين طالبه      رحم بيين وبني منازل جزت

 شاربه أخا القومِ واستغىن عن املسح      ه حىت إذا ما تركتهوربيت

 لوى يده اهللا الذي هو غالبه      حقي ظاملاً ولوى يدي تغمط

 يداك يدى ليث فإنك ضاربه      رعشت كفا أبيك، وأصبحت أإن

: فيقول ...!أصبح شيخاً هرماً ترتعش يداه من الكرب، فيجره ولده بقوة، وال يرقب فيه إالً وال ذمة
  ! ؟...إىل هذا احلد تعتدي على والدك

وهلذا فإن من العقل كل العقل، واحلكمة كل احلكمة، أن تكون عنايـة األبـوين بتربيـة األوالد    
أو  -صحيةً أو بدنيةً-ورعايتهما الرعاية الشرعية الدينية أعظم مبراحل من رعايتهم رعايةً جسمية 

 .رب والثياب وغريهاإعطائهم ما حيتاجون إليه من األكل والش

 من إجيابيات الصحوة
ويف هذا الصدد ال يفوت أحد أن يشيد بفضل اهللا تعاىل على هذه األمة احملمدية، فقد أخرج هلا يف 

جيل الصحوة من الشباب املؤمن املتدين، ذكوراً وإناثاً، فأصبح كـل  : هذه الظلمات اليت تعيشها
األعداد اهلائلة من الشباب اليت ترتاد حلقـات حتفـيظ   إنسان حيمد اهللا تعاىل كل احلمد على هذه 

عـني حلقـة   ما يزيد على مائة وأرب بريدةالقرآن الكرمي، ولو تصورت بلداً واحداً كهذا البلد، يف 
قد يكونُ يف احللقة الواحدة مئات من الطالب، ما بني طـالب الثـانوي   ! لتحفيظ القرآن الكرمي
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كلهم يعكفون على حفظ كتـاب اهللا  ! واملتوسط واجلامعة، واألساتذة أيضاً من اخلرجيني وغريهم
 مـن  حـىت -تعاىل من صالة العصر إىل املغرب، ورمبا كان يف وقت ليس بالبعيد كان اإلنسـان  

يثقل عليه أن جيلس يف املسجد من صالة العصر إىل املغرب، وأي إنسان يسـتطيع أن   -الصاحلني
يتجاهل هؤالء الشباب القيادات اليت أصبحت تؤم يف مجيع املساجد؟ خاصةً يف هذا الشهر الكرمي، 

سادسة شباب رمبا يكونُ أحدهم يف سن اخلامسة عشر أو ال! إن مل نقل يف كل املساجد ففي جلها
عشرة، يؤم املصلني حفظاً عن ظهر قلب يف صالة التراويح والقيامِ وغريهـا، مـن يسـتطيع أن    
يتجاهل أولئك الشباب الذين عمروا حلق العلم؟ وباألمس كانت حلقة املشايخ يكون فيها عشرة 

ذه النبتـات  أو اثنا عشر من الطلبة، أما اليوم فتأيت إىل احللقة فتجد فيها مئات من طلبة العلم من ه
 ! بسقي التوحيد واإلميان؛ فأينعت وأمثرت خري مثار -حبمد اهللا-الطيبة الطاهرة اليت سقيت 

من يستطيع أن يتجاهل هذه اجلموع الغفرية من الشباب اليت تؤم املساجد للصالة يف رمضان ويف 
اب، ذكـوراً  غريه، حىت أصبح كثري ممن يرتادون املساجد لصالة التراويح والقيام هم مـن الشـب  

  . وإناثاً
من يستطيع أن يتجاهل تلك الدماء اليت زينت أرض أفغانستان؟ إا دماء شبابٍ أطهـارٍ، أبـرارٍ،   
أتقياء من هذه البالد ومن غريها، رضيت باآلخرة عن احلياة الدنيا، باعت الدنيا واشترت اآلخرة، 

والديباج، والنعيم، وأطايـب الطعـام   ورضوا مبا عند اهللا، فزهدوا يف الدنيا، فتركوا فرش احلرير، 
والشراب، وذهبوا إىل هناك حيثُ اجلوع، والعطش، واخلوف، والتعب، يتسـلقون علـى رؤوس   
اجلبال، وقد صم آذام أزيز الطائرات، ومع ذلك كله فإم واثقون باهللا تعاىل، يتطلع أحدهم إىل 

  : املوت كما يتطلع أحدنا إىل احلياة، ولسان حاله يقول
 واملوت يرقص يل يف كل منعطف      وأعرف ما دريب وما هديف ضٍما

 فخشية املوت عندي أبرد الطرف      أبايل به حىت أُحاذره وما

مجاهري غفرية مـن شـبابنا يف    -فضالً عن هؤالء وأولئك-يستطيع أن يتجاهل  -أيضاً-وال أحد 
ستقيمون حبمد اهللا، من رواد املساجد املدارس واجلامعات واملؤسسات املختلفة، ممن هم مهتدون م

احملافظني على دينهم وعرضهم وماهلم، البعيدين عما حرم اهللا عز وجل، وهم حبمـد اهللا كثـرةٌ   
  . ال حيتاج األمر اإلطالة بذكرها! كاثرة
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وكذلك احلال بالنسبة لفتياتنا، فإنا حنمد اهللا تعاىل كل احلمد، على أننا جند أنه يف هـذا الوقـت   
هيمن فيه الظالم على كثريٍ من بقاع العامل اإلسالمي، إال أن الصحوة قد أينعت خري إيناع، الذي 

فال تكاد جتد مدرسةً أو معهداً أو جامعةً للبنات إال وجتد فيها حلق الذكر، جيتمع فيهـا صـفوة   
رسـن  من الطالبات، واملدرسات، واملعلمات، ويتدارسن كتاب اهللا تعاىل ويقرأنه، ويتدا: املدرسة

حبمـد اهللا  -، ويتواصني باحلق، ويتواصني بالصرب، حىت أصبح هـذا األمـر    �سنة رسول اهللا 
أمراً عادياً مألوفاً ال يستغربه أحد، وحىت أصبحت جتد يف كثريٍ مـن املـدارس أن كـل     -تعاىل

  . الطالبات هن ممن ينتسنب إىل هذه احللقات العلمية
ذي أصبح موجوداً يف كل مكان؟ تشاهده يف املسجد ومن يستطيع أن يتجاهل احلجاب الشرعي ال

ويف الشارع، ويف البيوت، ويف كل مكان؟ وأصبح كثري من الفتيات املؤمنات ال تكتفـي فقـط   
حبجاب وجهها وسائر جسدها، بل تضيف إىل ذلك أن حتجب كفيهـا وأن حتجـب قـدميها    

  ... باجلوارب وغريها، حىت إنه ال يرى منه موضع ظفر
أعظم من هذه النعمة؟ فأية نعمة !  

 وأجلهن هداية األوالد      اإلله على العباد كثريةٌ نعم

هذا من فيض اهللا، من فضل اهللا، من جود اهللا، من نعمة اهللا، من كرم اهللا عز وجل، وليس بكـد  
أيدينا وال بفعلنا، ومهما فعل اإلنسان من األسباب فهي قاصرة، ولكن اهللا تعـاىل مبنـه وكرمـه    

قد أراد ذه األمة خرياً حني هدى شباا وفتياا إىل الطريق املستقيم، وال أحد يتجاهـل  وجوده 
أعداداً كبرية من فتياتنا من قاصرات الطرف املقصورات يف بيون، فهن قاصرات الطـرف عمـا   
ـ  ه، حرم اهللا، ال ينظرن إىل حرام، وهن مقصورات يف بيون ال خيرجن إال ملا البد من اخلروج إلي

 .هذا كله مما ال خيتلف عليه اثنان، وال جيهله منا إنسان

  

 بعض الظواهر السلبية يف اتمع
لكن األمر الذي أود أن أشري إليه، هو أن هناك بعض الظواهر السلبية، خاصـةً يف هـذا الشـهر    

 :الكرمي، مما حتتاج منا إىل تأكيد وبيان
 

 تضييع األوقات بافتراش األرصفة
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فنحن نشاهد جمموعات من الشباب يفترشون األرصفة وعلى جنبات الطرق يف مثل هذا الشـهر  
الكرمي ويف غريه، ويقضون أوقاتاً طويلة من بعد صالة العشاء، وإىل وقت السحور، إمـا علـى   
مشاهدة التلفاز، أو الفيديو، أو لعب الكرة، وال شك أن هذا وقت مثني وجزٌء عظيم من أوقام، 

وقت الشباب الذي هو أمثن األوقات وأعظمها وزهرة احلياة، فكيف تضيعه ذه الطريقة اليت ويف 
 ! ال ختدمك وال ختدم أمتك ال يف دينٍ وال يف دنيا؟

إا ظاهرة تستحق العالج، وإن مما يستحق اإلشادة أن يقوم جمموعات مـن شـبابنا الصـاحلني    
على جتمعات هؤالء الشباب، وجلسـات طيبـة   وبتوجيه من مشاخيهم وعلمائهم جبوالت موفقة 

مباركة معهم، وتوجيه صاحل، وهدية مفيدة، لعل اهللا تعاىل أن ينفع ا بعض أولئك الشباب، وأن 
 .وهي على كل حال ظاهرةٌ سلبية تستحق املعاجلة.. حييي ا قلوم

 استئجار األحواش

لشباب بدءوا يلجئون إىل بعض األحواش وهناك ظاهرةٌ ال تقل خطورةً عنها، وهي أن كثرياً من ا
فيقيمون فيها، ورمبا يستأجر بعضهم مزرعةً صغرية أو حوشاً، يستأجرونه يومـاً يف األسـبوع أو   

التدخني أو تعاطي ما يسـمى بالشيشـة،   : أكثر، ويسهرون فيه الليل كله، وأقل ما يكون هناك
من غيبة، أو منيمة، أو سـبٍ،  : وال ينفعومشاهدة التلفاز أو الفيديو، فضالً عن الكالم الذي يضر 

أو شتمٍ، أو غري ذلك، وال شك أننا نربأ بشبابنا عن مثل هذه االس، وعن مثل هذه الطرائق اليت 
 : يضيعون ا أمثن ما ميلكون

 يضيع وأراه أهون ما عليك      والوقت أعظم ما عنيت حبفظه

حوشاً أو مزرعة لشاب إال وأنا  -مثالً-ن أؤجر وهذه قضية تتطلب تكافؤ اجلهود، فأنا ال ميكن أ
أعرف كيف سيستخدمه، فإن كان ممن سيستخدمونه يف خريٍ وبر فحبذا حىت لو كان باان، أما 
إن كنت أخشى أن يعصى اهللا تعاىل فيه، فإنه ليس جائزاً أن أكون مـن املتعـاونني علـى اإلمث    

  ]. ٢:املائدة[ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى: والعدوان، واهللا تعاىل يقول
الءه وإخوانه، ينصحهم بأن يسـتغلوا  كما أن الواحد من أولئك الشباب حباجة إىل أن ينصح زم

وقتهم مبا يعود عليهم يف الفائدة، وحياول أن يدعو إليهم بعض الصاحلني، ويسهل عملية االتصال، 
والزيارة، واجللسة ولو كانت جلسة قصريةً، فإن كلمةً واحدة رمبا يفتح اهللا تعاىل ا قلباً ويبصـر  



٣٥٠ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

 يحيِي الْـأَرض بعـد موتهـا   : وقال] ٧٧:النحل[ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَديرعيناً، 
 ].١٧:احلديد[

 يف العمرة

إذا {: لبعض نساء األنصار �يقول النيب ! السفر للعمرة، وما أدراك ما السفر للعمرة: أمر ثالث
فـإن  {:  البخـاري ويف رواية يف } ضان فاعتمري، فإن عمرة يف رمضان تعدل حجةكان يف رم

جند من السلبيات يف هذا  كم -"لكن"ويا مرارةً بعد -ولكن } عمرة يف رمضان تعدل حجةً معي
فمن الشباب من يسافرون ويستأجرون بيوتاً هناك تكون مكاناً التفاق على مغامرات تبدأ ! السفر

ومضـايقة للمـؤمنني   ! جوالت يف الشوارع، وإيذاٍء للناس، ومعاكسات، ومغازالت! وال تنتهي
...! ون عن الفضيلة واألجـر القائمني، والعاكفني، والركع السجود، واملعتمرين الذين جاءوا يبحث

 ...!! هل هذا حق وفد اهللا عز وجل علينا؟ كال مث كال! فهل جيوز هذا؟

  !! ومن الشباب من يرتكبون ما حرم اهللا تعاىل يف أطهر بقعة
ففي املسجد احلرام جتد املضايقات، وجتد الغمز واللمز، وجتد االقتراب من النساء، وجتـد إيـذاء   

ومن : مما يسخط اهللا عز وجل، قال اهللا تعاىل -أيضاً-وهذا !! أنفسهن املؤمنات ومضايقتهن يف
  ]. ٢٥:احلج[ يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ

أن تكون ممن أراد ذا املسجد احلرام إحلاداً فأذاقه اهللا تعاىل من عذابٍ  -يا أخي احلبيب-فاحذر 
  ... أليم، يف نفسك، أو يف أهلك، أو يف مالك، أو يف ولدك

، دون أن يكون عليهم قـيم، وال  بعض اآلباء واألمهات يسافرون للعمرة، ويتركون أوالدهم هنا
رقيب، وال حسيب، فيبقى األوالد يف البيت لوحدهم، لسببٍ أو آلخر، وهنا قد يـأتيهم قرنـاء   
السوء، وقد يتسلل إليهم الشيطان، أو أعوانه من شياطني اإلنس، فيزينون هلم الباطل، ويـدعوم  

  . عقباه إىل الفساد والرذيلة، ويف غيبة األبوين قد حيدث ماال حتمد
  أن تذهب إىل نافلة، وتترك فريضة؟ : -يا أخي الكرمي-أفيسوغ لك 

ب عابداً زاهداً قائماً مصلياً راكعاً ، ويكون األ مكةإىل  -ذكوراً وإناثاً-أو يذهب اآلباء بأوالدهم 
ساجداً يف املسجد احلرام، حىت إن منهم من جيلس يف املسجد حىت تطلع الشمس، ورمبـا يكـون   

ورمبا قبض على بعض األوالد من قبـل  !! أوالده وبناته يتسكعون يف الشوارع ويتعرضون للمارة
وكـم  !! هللا تعاىل حىت تطلع الشـمس األجهزة املختصة، وأبوهم جالس يف املسجد احلرام يذكر ا
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ورمبـا جتـد رسـالة    !! رأينا ممن يتجولن يف الشوارع لغري غرض إال للنظر إىل الغادين والرائحني
وإن كانت حاالت قليلة؛ لكن مع ذلك !! صدرت من بعض الفتيات أو جتد تعرضاً لبعض الشباب

ي من أحد، وال يقَدر أحـداً، وال  رمبا حيدث هذا من عائالت عريقة حمترمة، والشيطان ال يستح
  . هذه بنت فالن، أو من أسرة فالنية، أو من بلد فالين: يوقِّر أحداً، وال ميكن أن يقول

والعيـاذ  -الشيطان حيرص على اجلميع؛ ألنه حريص كل احلرص على أن يكونوا رفقاء له يف النار 
  ! باهللا

داً، أو يوقر أحداً، أو يستحي مـن أحـد، فلـيس    فهو ال ميكن أن يتورع عن أحد، أو حيترم أح
صحيحاً أن يهتم األبوان بالطواف حول الكعبة، أو بالصالة قياماً أو تراوحيـاً، أو بـاجللوس يف   

ويتركـوا   -وإن كانت هذه كلها أعمالٌ فاضلة ال شك يف فضـلها -املسجد حىت تطلع الشمس 
هذا ال يسوغ .. م، وأداء احلقوق الواجبة هلمرعاية أوالدهم وبنام، ومراقبتهم والقيام على شئو

 .وال جيوز حبالٍ من األحوال

 إمهال الصغار وقت التراويح والقيام

قد خترج للتراويح أو  -مثالً-كما أننا نالحظ يف هذا الشهر الكرمي إمهال الصغار أميا إمهال، فاألم 
ويترك أوالده، وقد يكونون صـغاراً  يأيت للمسجد مبكراً  -أيضاً-للقيام، وتترك أوالدها، واألب 

ورمبـا   -مـثالً -فيختلطون بالكبار واختالطهم بالكبار قد يكونُ مدعاة إىل التعود على التدخني 
يكون ذريعةً إىل تعاطي املخدرات، ورمبا يرتبطون بشللٍ منحرفة، تزين هلم الفاحشـة والرذيلـة،   

إال اهللا عز وجل، ورمبا يتعرض الولد لدهسٍ وجترهم إىل بؤر ال يعلم ما فيها من الفساد والنجاسة 
أو دعسٍ بسيارة، ورمبا يتعرض الختطاف، ورمبا يتعرض أللوان من املخاطر، كل واحد منا له أن 

 . يتصورها ويعلمها

لـيس بصـحيح،   ! فهل صحيح أن تذهب األم وتترك بناا، أو يذهب األب ويترك أوالده؟ كال
راويح أو ما شاء اهللا هلا وتراقب بناا وأوالدها الصغار خري هلا من أن وَألنْ تصلي األم يف بيتها الت

تأيت إىل املسجد لتصلي وتترك رعيتها اليت استرعاها اهللا عليها، والرسول عليه الصـالة والسـالم   
فاألب } كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته{:  ابن عمرمن حديث  الصحيحنييقول كما يف 

 .اعٍ وكلكم مسئول عن رعيتهراعٍ واألم راعية، وكلكم ر
 

 عدم توعية األوالد على العبادات
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كما أننا جند أن كثرياً من اآلباء واألمهات ال حيرصون على تعويد أبنائهم على الصـيام والقيـام   
ولكن ال  -أحياناً-والعبادة، فرمبا تركوا الولد ال يصوم، على رغم أنه قد قارب البلوغ، ورمبا يبلغ 

لزمونه بالصيام إما شفقةً عليه، أو لضعف شخصية األبوين وأم ما اعتـادوا أن يلزمـوا الولـد    ي
بشيء، فإذا رفض فال حيلةَ هلما حينئذ، إن أطاع وانصاع من قبل نفسـه، وإال مل يسـتطيعوا أن   

 . يفرضوا عليه شيئاً

غ وال تصوم لعدم تربيـة  حىت إنين أعرف حاالت كثرية جداً، وخاصة يف أوساط الفتيات، ممن تبل
أو بغريه من عالمات البلوغ، ورمبـا   -مثالً-األهل، األم ال تدري أن ابنتها بلغت، أصاا احمليض 

وهـي   -أحياناً-تستحي البنت فال خترب أهلها، فتظل مفطرةً طيلة شهر رمضان، وقد تكون تصوم 
ال جيوز؛ ألن صيام احلائض  إنين حائض، هذا أيضاً: حائض؛ ألا تستحي أن تفطر وتقول ألهلها

ال جيوز، ال جيوز هلا أن تنوي الصيام كما أنه ال جيوز هلـا أن تصـلي وهـي     -كصالة احلائض-
  . حائض، وإمنا هذا يكون بسببِ عدم اهتمام األبوين وعدم تدريبهم ألبنائهم على الصيام والقيام

ال يهتم بأوالده، فيكـون جمـيء    كما أننا جند بعض الذين يأتون بأوالدهم معهم إىل املساجد قد
الولد للمسجد سبباً يف إيذائه للمصلني، وارتفاع األصوات والركض والذهاب واإلياب واـيء،  

 .ورمبا شغل املصلني عن صالم، وحصل من جراء ذلك أمور ال حتمد عقباها

 ضرورة تربية األوالد منذ الصغر
واآلخرة، وهم باب من باب اجلنة ملن عـين بتربيتـهم    أوالدنا ثروةٌُ هائلة يف الدنيا: أيها اإلخوة

أيهـا  -ورعايتهم وإصالحهم، وبر دار عليك وأنت موسد يف قربك إذا كانوا صاحلني، فـاهللا اهللا  
أال يكون مهنا يف تربية األوالد هو أن نسمنهم فقط، أو نكسوهم فقط، أو نليب رغبـام   -اإلخوة

بل يكون مهنا أن نريب أوالدنا تربيـةً  ! رات وغريها، كال مث كالومطالبهم بالثياب وحنوها، والسيا
أن تربية األوالد تربيةً حسنة ال تكون بالسوط والعصا، فهذه آخـر   -أيها اإلخوة-حسنة، ولنعلم 

وسيلة يستخدمها اإلنسان إذا مل يجد غَيرها، وإمنا ينبغي أن تكون التربية بالسياسة احلكيمة منـذُ  
 . نعومة أظفارهم، بل قبل ذلك صغرهم، منذُ

أنا عندي ولَد ولد اآلن، وأريـد أن  : مما حيكى يف الطرائف أن رجالً جاء إىل أحد العلماء وقال له
هذا فات عليـك، لكـن   : نعم، قال: وقد ولد ولَدك اآلن، قال: تبني يل كيف أقوم بتربيته، قال
نعم فات ألنه ممكن أن أخربك : قال! ن ولد؟كيف فات وهو اآل!! أعلمك كيف تريب الذي بعده
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بتربية الولد حىت قبل أن تتزوج أمه، واإلنسان عندما يأيت أهله فإن الرسول عليه السالم علمـه أن  
فإنـه إن   -وهذا تربية للولد-" بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا{: يقول

  . }يكتب بينهما ولده مل يضره الشيطان
  : وهذه مبالغة ال شك، لكن املقصود أنه كما قيل

 ! وال تلني إذا قومتها اخلشب      الغصون إذا عدلتها اعتدلت إن

 وليس ينفع بعد الكربة األدب      ينفع األدب األحداث يف مهلٍ قد

ن فإذا مل ترب ولدك يف صغره، ويكون عنده احترام لك وتقدير لشخصيتك وأدب معك وهيبة، فإ
  . هذا الولد قد يفرط منك ويضيع من يدك

  : ويف اخلتام
اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح شـبابنا وفتياتنـا،   ! اللهم أصلح لنا ذرياتنا يا حي يا قيوم

اللهم اجعلهم هداةً مهتدين، اللهم أقر م عيون آبائهم وأمهام يا أرحم الرامحني، اللهم انفعهـم  
قيوم، اللهم انفع م أمتهم يا ذا اجلالل واإلكرام، اللـهم اجعلـهم غصـةً يف     وارفعهم يا حي يا

حلوق الكافرين والظاملني واملنافقني، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم وفقنا ملا حتـب وترضـى،   
اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أعنا على ذكـرك  

  . رك وحسن عبادتكوشك
سوف جنيب على األسئلة ملدة عشر دقائق، وأود أن  -كالعادة-وبعد صالة التراويح : أيها اإلخوة

أذكر بأن هذه آخر ليلة، نتكلم فيها يف هذا املسجد إن شاء اهللا، وسنستأنف هذه الدروس يف يوم 
والتوفيـق، واحلمـد هللا رب    االثنني ليلة الثالثاء، يف مسجد اجلاسر، وأسأل اهللا للجميع اهلدايـة 

 .العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
 

 األسئلة
 وصل الصالة بصالة

هل جيوز أن تصلى النافلة بعد فرض اجلمعة مباشرةً دون الفصل بينهما بـاخلروج أو  : السؤال
 بالكالم؟ 
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أو ينتقل من مكانه ،  -يتكلم-بصالة، حىت يتحدث ى أن توصل صالة { �الرسول : اجلواب
واحلديث ليس بالضرورة أن يكون من كالم البشر؛ فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبري والذكر 

 .وحنوها هي من الكالم الذي يفصل به بني الصالة واألخرى

 حكم املذي

ليالً ويعود، فماذا أفعـل؟  خالل الوضوء خيرج مين سائل شبيه باملذي ال يتوقف إال ق: السؤال
 وهل الوضوء صحيح أم ال؟ وما احلكم إذا وقع على املالبس، هل ينجسها؟ 

فإنـه جنـس بإمجـاع    ) وهو سائلٌ أبيض رقيق خيرج عند حترك الشهوة(بالنسبة للمذي : اجلواب
العلماء، وخروجه من الذكر يوجب الوضوء، ووصوله إىل املالبس ينجسها ويوجب غسلها، لكن 

كان هذا املذي مع اإلنسان مستمراً، فإنه يكون من السلس، فيتوضأُ إذا دخل الوقت، مث يضع إن 
 .على ذكره شيئاً؛ لئال يصل هذا املذي إىل مالبسه أو بدنه فَينجسها، مث يصلي

 اختالف النية بني املأموم واإلمام

ركعة، هل يصلي املغـرب   رجلٌ فاتته صالة املغرب مث أدرك صالة العشاء وقد فاتته: السؤال
 ذه الركعات الثالث املتبقية، علماً أنه لن جيلس التشهد األول يف صالة املغرب؟ 

إذا فاتتك صالة املغرب، وأدركت قوماً يصلون العشاء، فإنك تصلي معهم، فإن كنـت  : اجلواب
مث تتشـهد معـه   أدركت الصالة من أوهلا، فاجلس بعد الثالثة منتظراً لإلمام حىت جيلس للتشهد، 

مع اإلمام حينئذ قد فاتتك ركعة، فإنك تسلم وتسلم، وإن كنت .  
رجلٌ فاتته املغرب وحلق صالة العشاء، فهل يصلي معهم بنية املغرب فإذا قام اإلمام للثالثة : السؤال

  جلس للتشهد األخري، مث يسلم، مث يلحق اإلمام يف الركعة األخرية بنية العشاء؟ 
ال بأس به، أي لو أن إنساناً فاتته صالة املغرب، ومل يصـليها هـي وال    -أيضاً-وهذا : اجلواب

العشاء، وجاء إىل قوم يصلون العشاء، فأدرك الصالة من أوهلا، فصلى معهم بنية املغرب، فإذا قام 
اإلمام للرابعة، جلس وتشهد وسلم، مث حلق م يف الركعة الرابعة، فكرب معهم بنية العشاء؛ فإنه ال 

 .أيضاً-حرج يف ذلك 

 التحجب عن زوج البنت

 هل جيوز للمرأة أن تتحجب عن زوج ابنتها؟ : السؤال
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للمرأة أن تكشف وجهها لزوج بنتها، ولو أا كانت تستحي منه فحجبت وجهها؛ فإنه : اجلواب
 .ال حرج عليها يف ذلك

 حجاب اخلادمات

 هل جيوز للشغالة أن تتغطى عن صاحب البيت؟ : السؤال

الشغالة أجنبية عن صاحب البيت، فال جيوز هلا أن تكشف وجههـا أو شـعرها لـه،    : واباجل
 .وباملناسبة فإنه ال جيوز استقدام الشغالة بدون حمرم، وال جيوز بقاؤها يف بلد ال يكون هلا فيه حمرم

 الزكاة للدين

 هلا أخذ الزكاة؟  امرأةٌ مدينة مبائيت ألف ريال ببناء سكنٍ هلا وألوالدها، فهل حيق: السؤال

إذا مل يكن عند املرأة ما تسدد به هذا الدين، وال عند أوالدها، وليس هلا زوج غين يسدد : اجلواب
 .عنها، فإنه هلا أن تأخذ الزكاة لسداد هذا الدين

 الصفرة والكدرة بعد احليض

ة، هل صيام أنا امرأةٌ غسلت من الدورة بعد سبعة أيام، وصمت يومني، فجاءين جناس: السؤال
 اليومني صحيح؟ 

إذا اغتسلت املرأة عن الدورة، إما بالقصة البيضاء إن كانت ممن تأتيها القصة البيضاء، أو : اجلواب
كالصـفرة  -بالطهر التام واجلفاف التام، مث صامت، مث جاء بعد ذلك جناسة، فإن هذه النجاسـة  

} كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرِ شيئاً{:  أم عطيةال تعترب من احليض، حلديث  -والكدرة
فيوماها اللذان صامتهما صيامها فيهما صحيح، وكذلك تصوم بقية األيام وتصلي، فإن الصـفرة  

ها إذا مل تكن متصلة باحليض بل انقطع احليض مث جاءت الصفرة والكدرة، فإا ال والكدرة وحنو
 .تعد شيئاً

 الصالة بالقفازين

 ؟ )القفاز(ما حكم صالة املرأة وهي ترتدي أو تلبس شراب اليدين : السؤال

وباً عند صالا صحيحة، املرأة مطلوب منها أن تستر يديها وقدميها أثناء الصالة، إما وج: اجلواب
 .بعض أهل العلم، أو استحباباً عند آخرين

 صفة االعتكاف

 إذا أراد اإلنسان أن يعتكف، فما هي طريقته؟ : السؤال
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طريقته أن جيلس يف مسجد، ويلزم عبادة اهللا تعاىل، ويتجنب ما يتجنبه املعتكف، يتجنب : اجلواب
ة منه، واإلطالة بذلك، وإضـاعة  اجلماع، وأسبابه ودواعيه، ويتجنب فضول الكالم الذي ال فائد

الوقت، وسائر احملرمات اليت حرمها اهللا تعاىل عليه يف غري وقت االعتكاف، ولـه أن يعتكـف يف   
له أن يعتكف يوماً أو أكثـر مـن ذلـك     -أيضاً-العشر األواخر أو يف غريها من أيام رمضان، و

يوم وليلة، : ما ورد فيه بالسنةحسب ما تيسر له؛ فإنه ليس ألقل االعتكاف حد حمدود، لكن أقل 
 -ويف روايـة ليلـة  -إين نذرت أن اعتكف يوماً ! يا رسول اهللا{:  عمرأو يوم أو ليلة، كما قال 

  . وقال كثري من أهل العلم أنه ال حد ألقله} اً وليلةويف رواية يوم
  ماذا يفعل عند االعتكاف؟ وما هي األذكار الواردة؟ : السؤال
  .ال يفعل إال لزوم املسجد ذه النية: اجلواب

  
  
 

 الطريقة املثلى يف حفظ القرآن

 ما هي الطريقة املثلى يف حفظ القرآن الكرمي؟ : السؤال

، حيفظه يومياً، مث يلتزم بطريقة للمراجعـة،  -مثالً-معني، حزب معني، كوجه التزام قدر : اجلواب
 .يستطيع أن يراجع ا كل ما سبق منه، ويتعاهد هذا القرآن يوماً بعد يوم

 التدرب على اإلمامة

وأقوم جبميع األشياء من الفروضِ والسنة، لكـن   -وهللا احلمد واملنة-أنا شاب ملتزم : السؤال
هي اخلجل، وعندما أريد إمامة املصلني يف املسجد ينتابين أشياء من االضـطراب  عندي عقدة و

يف القلب والعرق، يسبب يل إحراجات كثرية، وعدم انضباط السور، وأحفظ من القرآن شيئاً 
 كثرياً، فما هو العالج؟ 

من أهـم   هذا قد يعود إىل سوء التربية يف الصغر، وإىل عدم تدريب اإلنسان نفسه، ولعل: اجلواب
العالجات لذلك أن يتدرب اإلنسان على هذا، فإن هذا كغريه من األشياء اليت حتتاج إىل قدرٍ من 
الشجاعة واجلرأة األدبية، ال ميكن لإلنسان مهما استمع إىل النصـائح واحملاضـرات والـدروس    

ل واالعتماد عليه، والتوجيهات أن يزيلها من قلبه إال بأمور منها االستعانة باهللا جلَّ وعال، والتوك
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ولو  -مثالً-مث بداية التدريب على ذلك شيئاً فشيئاً، فيحاول أن يؤم املصلني، ولو يف صالة سرية 
يف مسجد ال يكثر املصلون فيه، شيئاً فشيئاً، مث حياول أن يقرأ على املصلني من بعض الكتب الـيت  

ليهم ولو من ورقة، وهكذا حـىت  فيها وعظٌ وتذكري، مث حياول أن يلقي بعض الكلمات اليسرية ع
 .يتدرب على هذا األمر

 العجب بالعمل

كيف أخاف النفاق، وكيف تتعاظم ذنويب عند نفسي مثل السلف الصاحل، ونفسـي  : السؤال
 ال، وأنا شاب ملتزم، كيف ميكن ذلك؟ : تقول أنت إنسانٌ زكي، وأنا أقول

ن يتذكر عظيم إحسان اهللا تعاىل إليه، وأنه أ: على العبد أن يكون له مقامات، منها: أوالً: اجلواب
حىت نعـم الـدين مـن    ] ٥٣:النحل[ وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه: كما قال اهللا عز وجل

العبادات والطاعات اليت وفقك اهللا إليها فهي من اهللا عز وجل، وهي نعمة حتتاج إىل شكر، هـذا  
  . مقام البد أن تتذكره

أن الطاعات إذا دخلها شيٌء من اإلعجاب والغرور ـا؛  : ال بد أن تتذكر مقاماً آخر، وهو: ثانياً
بباً يف حبوطها، وبالتايل ليس لإلنسان أن يفاخر أو يباهي ا أو يعتربهـا زكـاة   فإا قد تكون س

لنفسه؛ ألا تورده النار ال تورده اجلنة، إذا قارن العبادة شيٌء من العجب أو الغرور واإلدالء ـا  
  . على اهللا جل وعال

ك كلـها راكعـاً أو   هو أن تتذكر عظيم تقصريك يف حق اهللا تعاىل، وأنك لو قضيت حيات: ثالثاً
ساجداً ما أديت شكر نعمة اهللا وال قمت بفروض الطاعة له، فكيف تديل بشيٍء من العبادات اليت 

 .حيتاج اإلنسان أن يراجع قلبه كثرياً يف مثل ذلك! أوجبها اهللا تعاىل عليك؟

 إهداء العمل للميت

 جلس يذكر اهللا من صلى الصبح، مث{: -فيما معناه-أنه قال  �ورد عن الرسول : السؤال
هل جيوز إهداء هذا العمل } تعاىل حىت تطلع الشمس، مث صلى ركعتني، كانت كحجةً وعمرة

 لألحياء واألموات؟ 

 امرِئٍ بِما كَسـب رهـني   كُلُّأنت أحق وأوىل ذا العمل من األحياء واألموات، : اجلواب
وحينئـذ فعلـى   ] ٣٨:املـدثر [ ينةٌكُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت ره: وقال اهللا تعاىل] ٢١:الطور[
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اإلنسان أن يكون هذا العمل لنفسه، أما األحياء واألموات فعليه أن يكثـر مـن الـدعاء هلـم     
 .بالصاحلات

 طاعة الرسول سبب لدخول اجلنة

ومن يأىب يا رسـول  : كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب، قالوا{:  �قال الرسول : السؤال
 كيف يكون ذلك؟ } من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب: قال! اهللا؟

، هي رفض لدخول اجلنة، وطاعته هي سبب إىل اجلنـة،   �نعم؛ ألن معصية الرسول : اجلواب
 ].٨٠:النساء[ من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً

 التخفيف من املعاصي

هل حلق اللحية يكون سبباً يف منع دخول اجلنة، وكذلك مشاهدة التلفاز وما فيهـا  : الالسؤ
 من مسلسالت وأفالم وغناء وطرب؟ 

هذه كلها من املعاصي اليت يستغفر العبد ربه منها، فيستغفر العبد ربه من كل املعاصـي  : اجلواب
  . صغريها وكبريها

 وكبريها ذاك التقى      خل الذنوب صغريها 

 ض الشوك حيذر ما يرى      اصنع كماشٍ فوق أر و

 إنَّ اجلبال من احلصى      ال تحقرنَّ صغريةً 

وال تزال بالرجـل حـىت    -!والعياذ باهللا-وإن الذنوب الصغرية ال تزال بالرجل حىت تورده النار 
يت ذكرها السائل، لكه، فعلى العبد أال حيتقر شيئاً من ذنوبه، صغريها أو كبريها، وهذه الذنوب ال

منها الصغائر ومنها الكبائر، فعلى العبد أن يتوب إىل اهللا تعاىل منها، وأن حيرص أال يلقى اهللا تعاىل 
مرتكباً لكبرية، وال مصراً على صغرية، وعلى العبد أن يكثر من االستغفار هللا عز وجـل يف كـل   

 .حال

 إجابة دعوة من مالٍ حرام

بة الدعوة، لكن إذا دعيت إىل اإلفطار يف رمضان، ودعاين إجا �من هدي الرسول : السؤال
 شخص يعمل حارساً يف أحد البنوك، هل أجيب الدعوة، أو أرفضها؟ 
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إن كان هذا احلارس ليس له دخلٌ إال راتب البنك؛ فال جتب هذه الدعوة، أما إن كان له : اجلواب
فال بأس باألكل من طعامه أو  دخل آخر، كأن يكون عنده دكان، أو عنده أعمالٌ أخرى مباحة،

  . شرابه
أسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا وإياكم ملا حيب ويرضى، اللهم اختم بالصاحلات أعمالنا، وبلغنـا ممـا   

اللهم صل وسـلم علـى عبـدك    ! يرضيك آمالنا، ووفقنا خلري الدنيا واآلخرة، يا رمحن يا رحيم
 .ب العاملنيورسولك نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا ر
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  أخطاء شائعة
  يف الصيام
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 	� ا����م���  أ���ء 
عـن الصـيام   : تكلم الشيخ حفظه اهللا تعاىل يف هذا الدرس عن مواضيع مهمة شائعة بني النـاس 

وأحكامه، فبدأ مبا انتشر عن بعض الناس من أن االمتناع عن الطعام من الليل للشخص موجـب  
سائل مثل حيض املرأة ومنعه أو تطهرها فجأة، وعن اجلنابة قبل دخوله يف الصيام، وعرض على م

الفجر، وحكم العاجز عن الصيام، وأثر السواك وخروج الدم على الصائم، مث ختم حديثه بدعوة 
 .إىل التربع للمسلمني املنكوبني يف البوسنة واهلرسك

 االمتناع عن الطعام والشراب قبل الفجر
ستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن سـيئات    احلمد هللا حنمده ونستعينه ون

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال  
شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وأتباعه وأصـحابه إىل يـوم   

 : ، أما بعدالدين، وسلم تسليماً كثرياً

، أحكامـاً   حممد احمليسينفقد ذكرت يف آخر ليلة من الدروس اليت كنت ألقيتها يف مسجد الشيخ 
بعض األخطاء املشهورة عند الصائمني، وقد ذكـرت مـن   ختص الصوم، وكان آخرها ما يتعلق ب

  : هذه األخطاء
قبل الفجر، مث يظن أنه ال  -كما يعرب العوام-اللزوم قبل الفجر، وأن بعضهم يلزم أو يستاقد : أوالً

  . يصح له أن يأكل أو يشرب بعد ذلك حىت ولو أعجبه طعام أو شراب
اء من املباحات إىل أن يطلع الفجر، كما قال والصواب أن للصائم أن يأكل ويشرب ويفعل ما ش

 ].١٨٧:البقرة[ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ:اهللا تعاىل

 حيض املرأة بعد غروب الشمس
أن كثرياً من النساء تعتقد أا إذا حاضت قبل صالة املغرب، أو بعضـهن تعتقـد أـا إذا    : ثانياً

حاضت قبل العشاء فإن صومها غري صحيح، حىت ولو كانت قد غربت الشمس عليهـا وهـي   
والصواب أن املرأة إذا غربت الشمس وأذّن املغرب عليها وهي طاهر، فصومها صـحيح،  ! اهرةط

سواء أصلت املغرب، أم أتاها احليض قبل الصالة، أم صلت العشاء، أم أتاها احليض قبل الصـالة،  
مل أدر إال بني املغرب والعشاء حينما : فصومها صحيح يف هذه األحوال كلها، وبعض النساء تقول
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ظرت فوجدت أنين قد حضت، وال أدري مىت أتاين احليض؟ فلم أكن أعلم أين حضـت قبـل   ن
ذلك، فهذه املرأة أيضاً صومها صحيح؛ ألن األصل أن يومها قد مت هلا، وحيتمل أن احلـيض مـا   

 .نـزل عليها إال يف تلك اللحظة اليت نظرت إىل نفسها فيها

 وقت الفطر يف السفر
أن بعضهم يعتقدون أم إذا نووا السفر، حق هلم الفطـر  : الناس أيضاً ومن األخطاء املشهورة عند

حىت قبل أن يسافروا فعالً، والصواب أن الصائم ال جيوز له أن يفطر، ال على أكلٍ، وال شـربٍ،  
وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى : وال مجاعٍ، وال غري ذلك، إال إذا سافر فعالً، وهلذا قال اهللا عز وجل

متمكن من السفر واقع فيه، أما جمرد نية السفر، فإا ال تبيح لإلنسـان  : أي] ٤٣:النساء[ سفَرٍ
 .يترخص برخصه أن

 دخول الفجر واإلنسان جنب
مـا  } اللهم متعنا بأمساعنا، وأبصارنا، وقواتنا، ما أبقيتنا، وأحييتنا واجعله الوارث منـا {: كذلك

 . ؟ حنن نرددها يف كل قنوت، قد ال يكون أحد تفطن إىل معناها}واجعله الوارث منا{ :معىن قوله

ب إذا ضعفت قواي، وتناقصت من املـرض، مـن   يا ر: أي} واجعله الوارث منا{: معىن قولك
الكرب والعجز أو غري ذلك؛ فاجعل مسعي وبصري وقويت يف جسمي، هي آخر مـا يفقـد مـين،    

من يبقى بعد مـوت  : ومتعين ا إىل أن أموت، فأنـزهلا منـزلة الوارث، وذلك ألن الوارث هو
نـزلة الوارث الـذي تضـعف   مورثه، فكذلك جعل هذه القوة اليت هي السمع والبصر، جعلها مب

يبقى معـه إىل آخـر   : قوى اإلنسان كلها، ويبقى السمع والبصر حمفوظاً كأنه يرث اإلنسان أي
  . اجعلها مبنـزلة الوارث الذي يبقى بعد زوال غريه: أي} واجعله الوارث منا{ :عمره، فقوله
اجعلها يف أعقابنا {:وهذا جاء يف احلديث أي وهو} واجعله الوارث منا{:إن قولك: وقال بعضهم

 .واملعىن األول هو األوىل واألحسن واألظهر واهللا أعلم}وذرياتنا من بعدنا

 تعمد املرأة إيقاف احليض يف رمضان
عمن تناولت مانعاً من موانع احلمل، أو موانع احليض، فتوقف عنها الـدم يف رمضـان،   : السؤال

صلي معهم أو أن تعتمـر، فمـا حكـم    وقصدها يف ذلك أن تواصل الصيام مع املسلمني أو أن ت
 . ذلك؟
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أن هذا العمل جائز، إذا كان ال يضر بصحة املرأة، فإنه جيوز هلا أن تتناول مانعـاً مـن   : اجلواب
موانع احليض، حىت تواصل الصيام أو تواصل الصالة مع الناس أو حىت تعتمر، فال حرج عليها يف 

فضل وتركت األمر على طبيعته، وهو أصح لبدا، ذلك إن شاء اهللا، وإن مل تفعل فهو خري هلا وأ
  . وأبعد للعادة واحليض من االضطراب الذي يصيب كثرياً من النساء

ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن املرأة إذا تناولت مانعاً مث توقف عنها الدم؛ فإا تصوم حينئذ، وصومها 
، فإذا صح صومها يف ذلك اليـوم،  صحيح، وليس عليها صيام ذلك اليوم أو تلك األيام فيما بعد

ومل يأا دم منذ طلوع الفجر إىل غروب الشمس، فمن الذي يقول أن عليها أن تقضي ذلك اليوم 
بعد رمضان؟ هذا ال يصح أبداً، بل هو صوم صحيح كاملة شروطه، فال حاجـة لقضـائه، وال   

ك، أما ذلك اليوم، فصيامه يشرع؛ بل ال جيوز قضاؤه، وإمنا إن أحبت أن تتنفل مبا شاءت فلها ذل
 .صحيح، وال قضاء عليها

 العاجز عن الصيام
ومن هذه املسائل أيضاً مسألة من عجز عن الصيام، ملرض ال يرجى برؤه أو لكربٍ يف سنه وهـرم  
وشيخوخة، فإن مثل هذا اإلنسان إن عجز عن الصيام أو وجد يف ذلك مشقة شـديدة فعليـه أن   

 وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسـكنيٍ : قال اهللا تعاىل يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ كما
 ]. ١٨٤:البقرة[

رضي اهللا عنه أن هذه اآلية يف الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ومـا يف معنامهـا،    ابن عباسوقد ذكر 
وهذا اإلطعام يستوي فيه أن يطعم كل يوم بيومـه،   فإما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً،

أو أن يؤخر ذلك إىل ما بعد اية شهر رمضان، فإن ذلك سيان، وسواء أأطعمهم طعاماً مطبوخاً 
جاهزاً أم أطعمهم غري ذلك، فال بأس ذا، وينبغي أن يراعى ما يكون أحب للفقراء وأدعـى إىل  

  . قضاء حوائجهم
 -:تعلقة باألخطاء املشهورة فمنهاأما بقية هذه املسائل امل

 تبييت نية الصيام من الليل
أن بعض الناس يسمعون أنه ال بد من تبييت النية من الليل لصيام الفرض، وهذا صحيح؛ فإن : أوالً

ال بـد أن ينـوي   : صيام الفريضة كصوم رمضان والنذر والكفارة ال بد فيها من تبييت النية، أي
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إمنـا  {: املتفـق عليـه   عمريف حديث  �ف يصوم غداً، وذلك لقوله اإلنسان من الليل أنه سو
ال صيام ملن { :واحلديث اآلخر يف السنن وهو صحيح} األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى

لكن بعضهم يعتقد أن تبييت النية ال بد فيه أن يستيقظ قبل الفجر، فلو } ال يبيت الصيام من الليل
أن أحدهم نام يف الساعة الثانية عشرة ليالً أو يف الواحدة ليالً، مث مل يستيقظ إال بعد طلوع الفجر، 

يام من الليل، وينسى هؤالء أو جيهلون ألنين مل أبيت الص: ظن أنه ال جيزئه صيام ذلك اليوم، يقول
أن الليل يدخل بغروب الشمس، مث إن بعض هؤالء جيهلون أيضاً معىن تبييت النية، ويبـالغون يف  

والصواب أن املسلم الذي جرت عادته بصيام رمضان فهو مل يفطر ، ذلك ويدخل عليهم الوسواس
يصري ناوياً للصيام مستحضراً له، فهو مـا  منه شيئاً قط، يكفيه أن خيطر الصوم على باله، فإن هذا 

نوى الفطر وقطع الصوم، وإمنا نوى أن يصوم هللا تعاىل منذ دخول الشهر، وهذه نيته، أما املبالغـة  
يف ذلك واإلسراف والوسوسة، فإا من كيد الشيطان الذي ينبغي لإلنسان أن يسعى يف دفعه مـا  

 .استطاع

 السواك يف رمضان
من الناس يتجنبون السواك يف ار رمضان كله، وهذا خطأ؛ ألنه ال تعارض بـني  أن كثرياً : ثانياً

ق علـى أمـيت ألمـرم    لوال أن أش{ :  الصحيحنييقول كما يف  �السواك والصيام، والنيب 
لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كـل  {: واحلديث اآلخر} بالسواك عند كل صالة

إذاً فالصواب أنه يشرع للصائم أن يستاك كما يشرع لغريه، أما يف صـالة الفجـر ويف   } وضوٍء
أول النـهار،  صالة الضحى، وما أشبهها فهو مشروع عند سائر أهل العلم، وكذلك الوضوء يف 

وما أشبه ذلك مما يقع قبل الزوال، أما ما يقع بعد الزوال، فقد ذهب بعض أهـل العلـم أنـه ال    
يعـين  ]] ا صمتم فاستاكوا بالغداة، وال تستاكوا بالعشيإذ: [[رضي اهللا عنه علييشرع، حلديث 

 -رضي اهللا عنـه  عليحديث -استاكوا يف أول النهار وال تستاكوا يف آخره، لكن هذا احلديث 
وغريمها، وسنده يف غاية الضعف، فال حيتج به، وقـد   الدارقطينو البيهقيضعيف جداً، فقد رواه 

: رضي اهللا عنه وهـو  عليعارضه حديث آخر وهو إن كان ضعيفاً أيضاً، إال أنه خري من حديث 
:  �ويغين عن هذين احلديثني قولـه  } ما ال أحصي يستاك وهو صائم �رأيت رسول اهللا {
فيدخل يف ذلك } عند كل وضوء{أو } لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة{
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يف هذا احلديث السـواك  الصالة والوضوء للصائم وغري الصائم، قبل الزوال وبعد الزوال، فيدخل 
 .لصالة الفجر والظهر والعصر واملغرب والعشاء، والوضوء هلذه الصلوات كلها

 

 مواضع السواك

وكذلك يستحب لإلنسان أن يستاك يف مواضع أخرى، فإن املواضع اليت يشرع للصائم ولإلنسان 
  -:أن يستاك فيها ستة مواضع

  . }عند كل صالة{:  �ه عند الصالة لقول: املوضع األول
  . }عند كل وضوء{ : عند الوضوء لقوله عليه الصالة والسالم: املوضع الثاين
إن {: وغريه رضي اهللا عنـه  عليعند قراءة القرآن، وقد جاء يف هذا أحاديث عن : املوضع الثالث

وهذه األحاديث ال خيلو شيء منها من مقـال، ففيهـا   } أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك
  . ضعف

أا سئلت : [[رضي اهللا عنها عائشةعن  صحيح مسلمعند دخول املنـزل، ملا يف : املوضع الرابع
  ]]. بالسواك: لتإذا دخل بيته؟ قا �بأي شيء يبدأ رسول اهللا 

: وغريه بسـند صـحيح   سنن النسائيكما يف  �عند تغري رائحة الفم، لقوله : املوضع اخلامس
ي قوله مطهرة للفم دليل على أن السواك يشرع لـتطهري  فف]] السواك مطهرة للفم مرضاة للرب[[

  . الفم وتنظيفه
كان إذا  �أن النيب {املتفق عليه  حذيفةهو عند االستيقاظ من النوم، حلديث : املوضع السادس

إذن ينبغي لإلنسان أن يستاك يف هذه املواضع الستة سواء } استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك
خللوف فـم الصـائم   {:  �أما ما يظنه بعضهم من قول النيب . أكان صائما أم كان غري صائم

  : هذا ليس جبيدوأنه يعارض ذلك أن يستاك اإلنسان، ف} من ريح املسك -تعاىل-أطيب عند اهللا 
ألن اخللوف هو من املعدة، وهو رائحة تنبعث من املعدة بسبب خلوها من الطعام؛ ولـيس  : أوالً

  . من الفم، إذا فالسواك ال يزيل اخللوف وال مدخل له فيه
خللوف فم الصائم عنـد اهللا  {إن هذه الرائحة هي عند اهللا تعاىل، : أن كثرياً من العلماء قالوا: ثانياً
  . }يوم القيامة{بل جاء يف بعض األحاديث  }تعاىل
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إذاً ال تعلق لذلك بأمور احلياة الدنيا، والسواك ال يضر ذلك؛ بل هو يزيد رائحة الفـم عنـد اهللا   
بـه   -تعاىل-تعاىل طيباً إىل طيب، فإن السواك أيضا هو مما يرضي اهللا عز وجل، وهو مما أمر اهللا 

 .على لسان رسوله عليه الصالة والسالم
 

 بقاء أثر السواك يف الفم

وأما إذا بقى يف فم اإلنسان شيء من أثر السواك فعليه حينئذ أن يزيله، دون أن يفضي به ذلك إىل 
وسوسة، فإن كثرياً من الناس يشقون على أنفسهم، ويبالغون، ويشددون، فيشدد اهللا تعاىل عليهم، 

يف  -مثالً-اعب؛ بسبب مبالغتهم يف ذلك، فيبالغ الواحد منهم ورمبا يبتلون بألوانٍ من الباليا واملص
إخراج بقايا السواك من فمه، أو يبالغ يف إخراج بقايا الطعام من بعد السحور من فمه، أو يبالغ يف 
إخراج حىت الريق من فمه، فإذا تعقد ريقه حاول إخراجه، وشق على نفسه، وبعضهم جيد مشـقة  

اق، وكل ذلك من اآلصار واألغالل اليت وضعها اهللا تعاىل عن هذه عظيمة يف املضمضة واالستنش
بنـا ال  ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ر: األمة، قال تعاىل

 بلنـا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا وال تحملْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذين مـن قَ 
 ]. ٢٨٦:البقرة[

-غالل اليت كانت على األمم السابقة قد وضعها اهللا عن هذه األمة، فينبغي علينا فكل اآلصار واأل
  .أن نيسر على أنفسنا وغرينا يف هذه األمور -عباد اهللا

 
 

 خروج الدم من الصائم

أن بعض الناس يظنون أن خروج الدم من اجلرح ولو كان دماً يسرياً يفسد الصـيام؛ بـل   : ثالثاً
يظنون أن ذلـك   -حىت ولو مل خيرج الدم ومل يتجاوز موضع اجلرح-بعضهم يظن أنه إذا جرح 

يفسد الصيام، وهذا أيضاً غري صحيح، وال دليل على ذلك، ولعل بعض الناس فهموا ذلـك مـن   
مسألة احلجامة، وقاسوه عليها، واألمر خمتلف؛ فإن هذا اجلرح الذي أصاب اإلنسان هو عن غـري  

فيمـا يتعلـق    �ن غري قصد، فال يؤثر؛ هلذا قال الـنيب  تعمد؛ بل قد يكون اجلرح وقع عليه م
 داود أبـو واحلديث رواه } من استقاء عامداً فَلْيقضِ، ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه{: بالقيء
رمحه اهللا، وغريه من أهل العلم، فـإذا تعمـد    ابن تيميةوهو حديث صحيح، كما قال  الترمذيو

اإلنسان القيء بيده، بأصبعه، أو بشم شيء، تعمد ذلك من أجل أن يقيء، فهذا عليه القضاء، أما 
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من ذرعه القيء وأصابه من غري قصد، سواء أكانت امرأة حامالً أم كان رجالً أم غري ذلـك، أو  
شم روائح من غري قصد، فحصل منه القيء، فهذا عليه أن خيرج ما يف فمه، وصـومه صـحيح،   

إخراج الدم عن طريق احملجام أا : وهكذا احلال بالنسبة للدم، فحىت على القول بأن احلجامة وهي
تفطر الصائم، فإن اجلرح الذي يصيب اإلنسان من غري قصد، ويكون الدم فيه يسـرياً، ورمبـا ال   

 .اوز موضع اجلرح، فإن ذلك ال يفطر الصائميتج
 

 احلجامة

أما بالنسبة للحجامة؛ فقد ذهب مجاعة من أهل العلم إىل أن احلجامة تفطر الصائم، ونقل هذا عن 
رمحـه  - أمحـد رضي اهللا عنه وغريه، وقال به اإلمام  ابن عباسمجاعة من الصحابة، وهو مذهب 

أفطر احلـاجم  {: األئمة والسلف، ومن أقوى أدلتهم قوله صلى اهللا عليه وسلمومجاعة من  -اهللا
 . }واحملجوم

، ومجاعة قبلهم من الصـحابة   أيب حنيفةو الشافعيو مالكوذهب مجهور أهل العلم، وهو مذهب 
ومجاعة من  أم سلمةو عبد اهللا بن مسعودرضي اهللا عنه و أيب سعيد اخلدريوالتابعني، فهو مذهب 

وغريهم، فهؤالء يرون أن احلجامة ال تفطر  الثوري، و يد بن جبريسع، و عروة بن الزبريالتابعني، و
كما  �فعله : امنسوخ بأدلة كثرية قوية منه} أفطر احلاجم واحملجوم{:  �الصائم، وأن قوله 

ومثلـه  } وهو صـائم  �احتجم النيب {: رضي اهللا عنه قال ابن عباسعن  صحيح البخارييف 
وقوله رضـي اهللا عنـه   } جامة للصائمأرخص يف احل{:  �أن النيب  أيب سعيد اخلدريحديث 

دليل على أن هذا احلكم كان قبله منع، فإن الرخصة تكون بعد عزمية وبعد " أرخص يف احلجامة"
أن احلجامة ال تفطر الصائم، وعلى اإلنسان أن حيرص أال حيتجم  -واهللا تعاىل أعلم-منع، فالظاهر 

مة واطمئنان القلب، فإنه ال حرج عليـه  يف ار رمضان؛ من أجل اخلروج من اخلالف وإبراء الذ
  . قط عند أحد من أهل العلم أن يؤخر احلجامة إن احتاج إليها أن يؤخرها إىل الليل

ما يسمى اليوم بالتحليل، فإذا كان ميكن تأجيل التحليل إىل الليل، أعين حتليـل  : ومثل ذلك أيضاً
ممكن فحلل اإلنسان الـدم يف ـار    الدم، فهو أوىل من أجل براءة الذمة، لكن لو كان ذلك غري
أما إن أفطر فإن بعـض التحلـيالت   ، رمضان فإن صومه صحيح، وال قضاء عليه ما دام مل يفطر

ال بد أن نأخذ الدم وأنت صائم، مث نأخذه وأنت مفطر، فحينئذ ال جيوز له أن حيلل يف : يقولون له
لهم إال أن يكون ذلك الزماً وال بد منـه  ار رمضان، بل عليه له أن يؤجل التحليل إىل الليل، ال
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لضرورة، فحينئذ حيلل؛ وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، هذا مع أن التحليـل هـو يف   
  . الغالب دم يسري ال يقاس باحلجامة اليت خيرج فيها من املريض دم كثرياٌ

إن شـاء اهللا  -ر يف صـيامه  أن خروج الدم من الصائم جبرح ال يؤث: إذاً اخلالصة يف هذه املسألة
  . -تعاىل

} أفطـر احلـاجم واحملجـوم   {: إا تفطر؛ استدالالً حبديث: أما احلجامة فبعض أهل العلم قال
} احتجم صلى اهللا عليه وسلم وهو صائم{ ابن عباسال تفطر؛ استدالالً حبديث : واجلمهور قالوا

بالنسبة للتحليل فإنـه ال   أما}، باحلجامة للصائم �أرخص النيب { أيب سعيد اخلدريوحبديث 
 .يفطر، وإن أمكن تأجيله إىل الليل فهو أحوط وأوىل

 دعوة للتربع
هذه هي معظم املسائل املتعلقة باألخطاء املشهورة بالنسبة للصائمني، وقبل أن أغادر .. أيها اإلخوة

أمـوال  إننا سنعمل يف كل ليلة على أن جنمع على ما تيسر مـن  : هذا املكان، أود أن أقول لكم
املسلمني؛ لدعم ومساعدة إخوام يف كل مكان، ويف هذه الليلة سوف يتم اجلمع بعد اية صالة 

أيهـا اإلخـوة   -، وأرجو منكم  البوسنة واهلرسكالتراويح مباشرةً لصاحل إخوانكم املسلمني يف 
أن تبذلوا ما جتود به أنفسكم يف هذا السبيل، فإن األمر عظـيم واخلطـب جليـل،     -واألخوات

والكارثة اليت أملت باملسلمني هناك ال تكاد توصف، أما بالنسبة لكم أنتم أيها الرجال، فلتعلموا أن 
اء هناك يتحرقون إىل قطعة سالح يدافعون ا عـن أنفسـهم،   أمثالكم من الرجال األشداء األقوي

شـاب  أكثر من مائة ألف  البوسنة واهلرسكوعن أعراضهم، وعن بالدهم، فال يستطيعون، ويف 
أقوياء؛ الواحد منهم لو أردت منه أن يهد جداراً لفعل، لكنه ال ميلك قطعة سالح يدافع ا عـن  
نفسه، ورمبا لو متكنوا من عشرات املاليني من الدوالرات الستطاعوا أن حيـرروا كـل شـرب يف    

 . بالدهم

عم بقـدر مـا   واهللا لتسألن عن هذا األمر أيها األحبة، فعليكم أن تقفوا مع إخـوانكم يف الـد  
فلكن أن تتذكرن الكالم الذي قلناه مراراً؛ أن أكثر مـن   -يا معشر النساء-تستطيعون، أما أننت 

مائة وعشرين ألف مسلمة قد انتهكت أعراضهن باالغتصاب؛ بل أحيانا باالغتصاب اجلماعي، من 
ن ألف فتاة مـا  هؤالء الوحوش اخلنازير، أعداء اإلسالم النصارى الصليبيني، أكثر من مائة وعشري

وإذا محلـت املـرأة   !! بني السادسة إىل السبعني من عمرها، منهن أكثر من ستني ألفاً حوامـل 
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يريدون أن تلد وتنجب أوالداً مـن  !! احتجزوها يف معسكرات حىت ال تتمكن من إسقاط احلمل
  . النصارى حىت يالحقها الذل والعار إىل املوت
ساء عراة من املسلمني يف معسكرات األسـراب، مل  وباألمس نشرت الصحف جمموعة لرجال ون

يبق من واحدهم إال جلد على عظم، وهم ميشون مثل الكالب على أقدامهم وركبهم وأيـديهم  
مطأطئي الرءوس ترهقهم الذلة وتغاشهم الكآبة، ووراءهم جنود الصرب، أسلحتهم مشـهرة إىل  

 ًذه الطريقة، وعلى اجلليد والـثلج، ويف  رءوس املسلمني، يطلبون منهم أن يزحفوا زحفاً طويال
وسط املخاوف، وكل من أبدى تردداً أو عجزاً أو ضعفاً أو مل حتمله رجـاله فـإم يصـوبون    
السالح إىل رأسه، لقد ختلى العامل كله عنهم وبقيتم أنتم يا أهل التوحيد، يا أهل ال إلـه إال اهللا،  

  . فيجب عليكم أن تقفوا معهم، اصدقوا اهللا تعاىل
وحق يل أن أعجب أن نطالبكم بالبذل، مث ننظر ما حصيلة هذا اجلمـع يف مسـجد   ! إنين أعجب

ضخمٍ كبريٍ كهذا املسجد املبارك، حيضره ألوف بل رمبا عشرات األلوف، فإذا نظرنـا وجـدنا   
أربعني ألف ريال، سبحان اهللا حىت الزكاة جيوز أن تدفعها هلؤالء املسلمني، والنهاية أربعون ألـف  

ال، ما الذي جيعل النصارى وهم أهل شرك وتثليث وإحلاد وال يرجون من اهللا شيئاً، ومع ذلك ري
  ..! وأنتم أيها املسلمون تتراجعون وتتأخرون! جيمعون مئات املاليني من الدوالرات؟

وقبل أمس جاء يف الصحف أن أكثر من عشرة ! ؟ روسياما الذي جيعل أوالد النصارى يأتون من 
آالف شاب أرثوذوكسي من النصارى من القوميني املتعصبني الروس، ينضـمون إىل القتـال يف   

فعدد املسلمني الـذين   صفوف الصرب، يشدون عزائم إخوام من أهل الكتاب، أما املسلمون؛
دعك من القتال بالنفس، حنن ال نطالبـك اآلن أن  !! يقاتلون هناك إىل جوار إخوام يقدر باملئات

جتاهد بنفسك، إمنا نطالبك أن جتاهد مبالك، وما نريده منك ليس مائة ريال أو ألف ريـال، بـل   
  . }وال حتقرن من املعروف شيئاً{نقبل منك حىت الشيء اليسري 

كما قال  وأنت كُنليواملرء يف ظـل  {:  �أيتها املسلمة ال حتقري من املعروف شيئاً ولو من ح
  . }صدقته يوم القيامة

ولو رياالً، فـإن فيـه   } وإمنا األعمال بالنيات}، {سبق درهم ألف درهم{: يقول �والرسول 
تقوا اهللا تعاىل يف إخـوام،  لكين أطالب أهل الغىن واجلدة واليسار أن ي -إن شاء اهللا-خرياً كثرياً 

واهللا مث واهللا لسوف تسألون عنهم، يستصرخون بكم ويستنجدون ويصيحون، والعـامل الغـريب   
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الكافر جيد نفسه مضطراً إىل أن يظهر الغضب واالنـزعاج، ويقف ولـو إعالميـاً إىل جـوار    
  !! املسلمني؛ مث خيذهلم إخوام املسلمون

املسألة طالت وما بأيدينا شيء، هذا أمره عند اهللا تعاىل ولـو  : يقولون! أعرف ماذا يقول بعضهم
  ]. ٣٣:النور[ ْ وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم: طالت حنن ال نطالبك بشيء من نفسك

  ]. ٧:احلديد[ وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفني فيه: وقال تعاىل
حنن نقول لك أخرج الزكاة يا أخي، أنت تعطي زكاتك لفالن، وقد يكون حمتاجاً ولكن ما هـي  

سيشتري أشياء إضافية للمنـزل أو ما أشبه ذلك، ورمبا عليه ديون قابلة للتأجيل، ورمبا ! حاجته؟
شتري ا ذهباً تتجمل به أو جتمل به بناا، ولكن أمامـك  يكون بعض الكماليات، ورمبا امرأة ت

وكـوارث  ، وأمامك مصائب أمم بأكملها،  الصومالاآلن ناس ميوتون جوعاً وعطشاً ومرضاً يف 
ومصاب !! أتقيس مأساة فرد مبأساة أمة؟! أفال تدرك؟! حلت بشعوب تقدر باملاليني، أفال تعقل؟

  . بيت مبصاب شعب بأكمله
أطالبكم جمدداً أن تصدقوا اهللا تعاىل : إنين أطالبكم أيها اإلخوة املسلمون وأيتها األخوات املؤمنات

إالَّ وقد غفر له بصدقة نوى  -بإذن اهللا تعاىل-نكم يف هذه الليلة بالذات، ولعله أال خيرج الواحد م
: ا وجه اهللا تعاىل، ال يعلم ا أحد، تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه

ورمبا ينصر اهللا إخوانكم املسلمني ] ٢٧١:البقرة[ فُقَراَء فَهو خير لَكُموإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْ
ذا املال، وأؤكد لكم أننا وغرينا من الذين جيمعون التربعات نستطيع حبمد اهللا تعاىل أن نوصلها 

املسلمني هناك، وتسد فاقام وفقرهم، ونشتري ا األطعمة، واحلليب، واملالبس، واألغذيـة،  إىل 
  ...! املشكلة الوحيدة هي املال.. واألكسية، والسالح، وكل شيء ممكن باملال، كل شيء ممكن

أدعوكن إىل الصدقة ولو من حليكن، وأنبه بعض الشباب أنه مبجرد أن تنتـهي  : ويا معشر النساء
ة الوتر عليهم أن يقفوا على األبواب، وحيرصوا على مجع ما جتود به نفوس إخوام، وأسـأل  صال

اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العليا يف هذه الساعة املباركة ويف هذه الليلة املباركة، لكل مـن  
والً يف عمره، تصدق وأنفق مما يستطيع ولو بالقليل، أن جيعل اهللا تعاىل ذلك له صحةً يف بدنه، وط

وسعةً يف رزقه، وعافيةً وعفواً يف الدنيا واآلخرة، وصالحاً يف ولده، وسعادةً يف قلبـه، ورفعـاً يف   
  . درجاته؛ إنه تعاىل على كل شيء قدير

  : اخلامتة
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اللهم أعطنا وال حترمنا، وأعنا وال تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم يسرنا لليسـرى،  
اللهم اجعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني، . رى، واغفر لنا يف اآلخرة واألوىلوجنبنا العس

اللهم أصلحنا يا مصلح الصاحلني، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم صـل  
  .على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد
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 األسئلة
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصـحابه  

 ..أمجعني
 

 الذهاب إىل اجلهاد دون إذن الوالدين

للجهاد، هل يستأذن اإلنسـان والديـه،    البوسنة واهلرسكما رأيكم يف الذهاب إىل : السؤال
علماً بأما مل يوافقا على ذلك، لقد وجهت السؤال أكثر من مرة إليكم، السائل مسلم مـن  

 ؟  مصر

إىل النيب  اليمنال جيوز اجلهاد إال بإذن األبوين، ويف احلديث الصحيح أن رجالً جاء من : اجلواب
  . }ففيهما فجاهد: نعم، قال: أحي والداك؟ قال{: ، فقال له �

ارجـع  : ، وتركت أبواي يبكيان قـال  اليمنيا رسول اهللا جئت إليك من {: ويف رواية أنه قال
  . }فأضحكهما كما أبكيتهما

إميانٌ بـاهللا  {: األعمال؟ قالأيضاً أنه عليه الصالة والسالم سئل عن أفضل  صحيح البخاريويف 
  . }اجلهاد يف سبيل اهللا: مث أي؟ قال: بر الوالدين، قيل: مث أي؟ قال: ورسوله، قيل

لكن بإمكان األخ أوالً أن يذهب إىل الدعوة هناك والتعليم، فإما من أعظم ألوان اجلهاد، وهـم  
جحـيم الشـيوعية الـيت    أحوج ما يكونون إىل من يعلمهم دين اهللا عز وجل، فقد خرجوا من 

  . سيطرت عليهم أكثر من أربعني سنة، كما أنه بإمكان األخ أن جياهد معهم باملال
لو أن بعض الشباب قاموا جبمع التربعات من أحيائهم، : وقد كتب بعض اإلخوة ورقةً يقول فيها

ألفاً مـن   هذه فكرةٌ طيبة جداً، لنفرض أن: أو مجاعة يف مسجدهم، أو زمالئهم يف العمل، وأقول
اإلخوة الذين يستمعون إىل هذا الكالم اآلن، جند كل واحد منهم نفسه أن جيمع ما استطاع من 
التربعات خالل هذا الشهر، إما من مجاعة املسجد الذي يصلي فيه، أو من زمالئه يف الفصـل، إذا  

منهم حىت لـو  أخذوا الراتب إن كان مثة راتب، أو من أقاربه، أو يذهب إىل بعض التجار ويطلب 
  . كانوا ال يعرفونه، فأقلهم سوف يعطيه ألف ريال على األقل من باب ااملة

فإذا كان ألف شاب، مجع لنا كل واحد منهم ألف ريال، فمعىن ذلك أننا مجعنا مليون ريال بكل 
  .سهولة ويسر، وعلى اإلنسان أال حيقر من العمل الصاحل شيئاً
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 اجلمع من غري خوف وال سفر

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع  صحيح مسلمما رأيك يف شرح احلديث الذي يف : السؤال
 أو مرض؟ الظهر مع العصر، ومجع املغرب مع العشاء، من غري عذرٍ 

من غري خوف وال {:  ابن عباساحلديث ليس كذلك من غري عذرٍ، ولكن فيه كما رواه : اجلواب
} أراد أال حيرج أمته: رضي اهللا عنه، فقال ابن عباسوال مرض وسئل عن ذلك  -ويف رواية-سفر 

 فدل على أنه فعل ذلك لدفع احلرج عنهم، ومجاهري أهل العلم على أنه ال جيوز مجع الصـالة إىل 
األخرى، إال حلاجة أو عذرٍ، إما مرض أو سفر أو خوف أو ريح شديدة، أو ما أشبه ذلـك مـن   

 .األسباب املبيحة جلمع الصالة إىل الصالة األخرى

 حادث شنيع يف مساجد الرياض

قد كتب كالم فيه سب هللا سبحانه  الرياضهل صحيح ما يقال أنه يف بعض مساجد : السؤال
 وتعاىل؟ وما يفعل جتاه هؤالء؟ 

وقد كتب به إيلَّ بعض الشباب الذين أعرفهم وهم ثقات، وشـاهدوا  ! نعم، هذا صحيح: اجلواب
ويبدو أا ! لعاملني يف حماريب املساجد والعياذ باهللا تعاىلهذه الكتابات بأعينهم، وفيها سب لرب ا

يف أكثر من مسجد، وهذه قد تكون حدثت من الذين حياربون اهللا ورسوله، ويستفزون املسلمني، 
وحياولون أن يثريوا مشاعرهم خاصةً يف هذا الشهر الكرمي، وإذا كان هذا حدث فمـن شـخصٍ   

األمور الفظيعة العظيمة اليت تكاد السماوات أن تتفطر  جمهول، ويف مكان خاص، وهو ال شك من
منها، وتنشق األرض وختر اجلبال هداً، نعم، أقول ذلك؛ ألن اهللا تعاىل قال هذا فـيمن ادعـو هللا   

تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منـه  * لَقَد جِئْتم شيئاً إِداً * رحمن ولَداً وقَالُوا اتخذَ ال: تعاىل ولدا
وما ينبغي للـرحمنِ أَنْ يتخـذَ   * أَنْ دعوا للرحمنِ ولَداً * وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هداً 

  ] ٩٢-٨٨:مرمي[ولَداً
إن الكالم الذي كتب أبشع وأفظع وأشنع مما قاله النصارى يف حق رب العاملني، وأعظـم  : أقول

إن هناك أشـياء  : مث إنين أقول! وأطم مما قاله اليهود يف حق رب العاملني، فإن هللا وإنا إليه راجعون
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رية مما ينبغي للمسلمني أن حيتسبوا عليها اآلن، وأن يعلنوا إنكارها، قبل أن يسـلط اهللا تعـاىل   كث
عليهم، مث يدعونه فال يستجاب هلم، فإن هذا اإلعالم الذي يغري أخالق املسلمني وعقائدهم صباح 

بكل وسيلة، إنه مساء من خالل التلفاز واإلذاعة واجلريدة واملقالة، وحيارب الكلمة اهلادفة الصادقة 
من أعظم املنكرات اليت جيب على كل مسلم أن حيتسب عليها، وكذلك الربا الذي شاع وانتشـر  
يف بالد املسلمني، وأصبحت بيوته أعظم البيوت، وأصبحت تناطح السحاب أحيانـاً بارتفاعهـا   

  . وقوا، وكأا قالع أعدت حلرب اهللا تعاىل ورسوله
لتحذير من الربا، أو درساً يف النهي عنه، أو بياناً يوجه املسـلمني  ومع ذلك قلما نسمع خطبة يف ا

إىل تركه، وقلما نسمع صوتاً ناصحاً يطالب وبقوة بوجوب حتويل االقتصاد إىل اقتصاد شـرعيٍ  
* أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني  يا: إسالميٍ ال شبهة فيه

هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت ٢٧٩-٢٧٨:البقرة[فَإِنْ لَم .[  
كيف تنتصر علـى  ! كيف يستقيم اقتصادها؟! كيف تنجح؟! كيف تفلح؟: أمةٌ حيارا اهللا تعاىل

 !كيف جتتمع كلمتها؟! عدوها؟

 التهاون بالصالة

أنا أحب الشباب امللتزمني، لكنين أاون بالصالة كسالً، وأريد أن أتوب وأرجع إىل : السؤال
 وفيق والتوبة الصاحلة؟ ادع يل بالت.. عملي الصاحل

أن يوفقك ويتوب علينا وعليك إنه على كل شيٍء قدير، لكن مع ذلك : نسأل اهللا تعاىل: اجلواب
عليك أن توطن نفسك على العبادة } أعين بكثرة السجود{:  ن مالكربيعة بل �كما قال النيب 

والصالة، وتصحب اجللساء الصاحلني، وعليك أن تكثر أنت من دعاء اهللا تعاىل؛ فإنه لن يدعو لك 
  ]. ٦٠:غافر[ادعونِي أَستجِب لَكُم: أحد أنصح لك من نفسك، واهللا تعاىل قال

عليك أنت أن تدعو لنفسك دعاًء صاحلاً، وإيـاك  .. أن ندعو لك! فقبل أن تطلب يا أخي الكرمي
وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا : إياك أن تكون ممن ذكر اهللا تعاىل

لُوا بلَى قَالُوا فَادعوا ومـا دعـاُء   قَالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قَا*يوماً من الْعذَابِ 
  ]. ٥٠-٤٩:غافر[الْكَافرِين إِلَّا في ضاللٍ

 .فعليك أن تدعو أنت لنفسك وتصدق اهللا تعاىل

 خطورة اخلدم واخلادمات والسائقني



٣٧٥ 

 

  

  اللؤلؤ واملرجان ىف فقه ودروس رمضان لسلمان العوده

ا رأيك يف كثرة اخلدم واخلادمات والسائقني يف هذا اتمع وغريه؟ ومن املالحظ أن م: السؤال
 هذا األمر مل يعط حقه من التحذير مع بيان أخطاره يف اتمع؟ 

نعم هذا خطر عظيم وتأتينا اتصاالت وأخبار وأسئلة فظيعة من اجلرائم اليت تقع يف داخل : اجلواب
من الرجال والنساء؛ بسبب كثرة اخلدم واخلادمات وجميء النساء البيوت، من كبار وصغار السن، 

بدون حمارم، وعدم التوقي منهم، وجعلهم يف البيوت، واطالعهم على األسرار وسهولة اتصاالم 
اهلاتفية، واستقباهلم ملن شاءوا وخروجهم مىت شاءوا، واختالط الرجال بالنساء، وخلوم معهـن،  

وقد تكون املرأة جاءت من مكان بعيد ! بأهل املنـزل، وتزينهن أحياناًواختالط النساء اخلادمات 
منذ سنوات وهي بعيدة عن زوجها أو حىت غري متزوجة أحياناً، وهي امرأة فيها ما يف غريها مـن  
النساء، من الغريزة اليت ركبت، وكذلك أهل املنـزل قد يكون فيهم الشباب األغرار وحيصل من 

ويتحمل وزر هذا األمر وحوبته ومغبته بالدرجة األوىل مـن تسـبب يف   جراء ذلك خطر شديد، 
ذلك، ومن هؤالء أولياء األمور من أهل البيوت واآلباء وسواهم ممن سهلوا هذه املهمة أو أذنـوا  

 .ا، أو مسحوا بوجودها أو ساعدوا عليها

 نصح االبن ألبيه

ه ما أحب لنفسي؛ فما هي السبيل الـيت  أيب رجلٌ موسر وآتاه اهللا تعاىل ماالً وأُحب ل: السؤال
أستطيع أن أسلكها معه حىت يكثر من الصدقة والبذل يف سبيل اهللا ودعوة النـاس إىل اخلـري؛   

 .. ألنين أحس أنه قد يقبض يده عن هذا اخلري العظيم، وفقنا اهللا وإياكم للخري

لمة الطيبـة، وأن تكـون   عليك أوالً بكثرة الدعاء له، مث عليك أن تكلمه يف ذلك بالك: اجلواب
عامالً معه يف عمله، حىت يقتنع منك ويرتاح إليك ويقبل رأيك، مث عليك أن تسلط عليـه بعـض   

 .األخيار الذين يدخلون معه مدخالً حسناً، ويقنعونه بعمل الصاحلات

 االحتالم يف ار رمضان

 من احتلم يف ار رمضان أيصح صومه أم ال؟ : السؤال

أن يرى اإلنسان وهو نائم شيئاً، فتخرج منه شهوته، هـذا  : يف ار رمضان أياالحتالم : اجلواب
 .االحتالم ال يفطر الصائم، وعليه إذا استيقظ أن يغتسل، وال شيء عليه

 الطيب والبخور للصائم

 الروائح الطيبة هل تفطر، مثل دهن العود وغريه؟ : السؤال
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من املفطرات، لكن إن كان هلذه الرائحة جـرم،   الروائح الطيبة ال تفطر، فالرائحة ليست: اجلواب
 .مثل الدخان الذي يتصاعد من البخور، فعلى اإلنسان أن يتجنب أن يقرا من أنفه أو يشمها

 معجون األسنان

 ما حكم معاجني األسنان؟ : السؤال

وعليه  معاجني األسنان ال تفطر الصائم، إذا اكتفى بأن يغسل ا فمه، وينظف به أسنانه،: اجلواب
  .بعد ذلك أن خيرجها من فمه، وال يصل إىل حلقه شيٌء منها

 
 تتبع املصلني لإلمام احلسن الصوت من أجل اخلشوع

من يصلي عند إمامٍِ جيد الصوت من أجل صوته، وحياول أن خيشع يف الصالة، ولكنه : السؤال
 خيشع قليالً مث ينصرف إىل الدنيا، فما رأيكم يف ذلك؟ 

 حرج لإلنسان أن يذهب إىل املسجد الذي يظنه أقرب إىل اخلشوع، ليس عليـه  نعم؛ ال: اجلواب
يف ذلك شيء، بل يرجى أن يكون له يف كل خطوة حسنة إن شاء اهللا تعاىل، كما وعد النيب صلى 

  . اهللا عليه وسلم
: وجـل اخلشوع مما ينبغي أن حيرص عليه اإلنسان، وهلذا قال اهللا عز : أما بالنسبة للخشوع، فأوالً

ويقُولُونَ سبحانَ ربنا * إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجداً 
-١٠٧:اإلسـراء [ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشـوعاً * لَمفْعوالً إِنْ كَانَ وعد ربنا 

١٠٩ .[  
الَّـذين هـم فـي صـالتهِم     * قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ : وذكر اهللا تعاىل هذا يف صفات املؤمنني

  ]. ٢-١املؤمنون[خاشعونَ
  ما هي األسباب اليت متنعنا من اخلشوع؟ .. ولكن

كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم مـا كَـانوا   : قال اهللا تعاىل!! كثرة املعاصي: لعل من أعظم األسباب
  ]. ١٥-١٤املطففني[كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ* يكِْسبونَ 

إذا اجتمع قلبه وقربت دمعته، جاءه الشيطان يركض، فصور أمام عينيه معصيته يوم : فبعض الناس
ا مـن شـؤم   كذا وكذا، فتفرق اخلشوع من قلبه وزال عنه، حىت إن عينه ال تبض بقطرة، فهـذ 

  . املعاصي والذنوب، فعليك أن تقاومها وحتارا
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* تصلَى ناراً حاميةً : مث إن اخلشوع وحده ال يكفي، وهلذا اهللا تعاىل ذكر وجوهاً خاشعة، وقال
نٍ آنِييع نقَى مست رِيعٍ * ةض نإِلَّا م امطَع ملَه سـوعٍ    * لَيج ـننِـي مغال يو نـمسال ي

  ]. ٧-٤الغاشية[
ـ  �فاخلشوع البد معه من إميان، والبد معه من اتباع لسنة الرسول  ن إحسـان،  ، والبد معه م

 .والبد معه من عمل، حىت يكون هذا اخلشوع مؤثراً

 جواز فطر املسافر

وم، وبعد رجوعي شربت شيئاً، وأنا صائم، وشق علي ذلك الي الرياضلقد ذهبت إىل : السؤال
 ملا يف ذلك من أثر الصداع، فما رأيكم يف صومي هذا؟ 

 فَمن كَانَ منكُم مرِيضـاً أَو : ما دمت مسافراً فبإمكانك أن تفطر؛ فإن اهللا تعاىل قال: اجلواب
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سوما دمت قد أفطرت، فعليك قضاء ذلـك اليـوم   ]. ١٨٤:البقرة[ع

 .الذي أفطرته

 السواك لقراءة القرآن

اءة القرآن حديث، فهل جنعل السـواك قبـل   ذكرمت أنه مل يصح يف التسوك قبل قر: السؤال
 القراءة من املستحبات وليس من السنن؟ 

قد جاء يف جمموعة أحاديث، وبعض أهل العلم رأى أن بعضها يقـوي بعضـاً، ويشـد    : اجلواب
وعلى كل حـال،  } إن أفواهكم طرق القرآن؛ فطيبوها بالسواك{: بعضها بعضاً، ومنها حديث
 .وال حرج يف أن يستاك اإلنسان قبل الصالة فالسواك من فضائل األعمال،

 اجلماع يف صيام التطوع

ما رأيكم يف من جامع امرأته عارفاً بصيامه وهو يف صـوم التطـوع يـوم االثـنني     : السؤال
 واخلميس مثالً؟ 

من جامع امرأته يف صوم تطوع فال شيء عليه؛ فاملتطوع أمري نفسه، وليس عليه يف ذلك : اجلواب
حب أن يقضي بدله يوماً آخر، فيتطوع يوماً أخر، فهذا حسن، ولو مل يفعل فلـيس  شيٌء، وإن أ

  : عليه شيٌء، أما من جامع امرأته وهو يف رمضان، فإنه قد أتى ذنباً عظيماً، وعليه أربعة أمور
  . أن ميسك بقية اليوم؛ ألنه أفطر من غري عذر: األول
  . فإن هذا من الكبائرأن يتوب إىل اهللا تعاىل توبةً نصوحاً؛ : الثاين
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  . أن يقضي يوماً مكانه كما ذهب إليه أكثر أهل العلم: الثالث
عتق رقبة، فإن مل يستطع أو مل جيد فصيام شهرين متتابعني، ولو أفطـر  : عليه الكفارة وهي: الرابع

فيهما يوماً واحداً من غري عذر، لزمه أن يستأنف الشهرين من أوهلما، فإن مل يسـتطع، فإطعـام   
، أما  مالكتني مسكيناً، وهذه الكفارة على الترتيب على رأي مجاهري أهل العلم، خالفاً لإلمام س

اً من رمضان يف شوال، مث أفطـر، فهـذا آمثٌ   من كان صومه قضاًء لواجب، مثل إنسان قضى يوم
أيضاً، فإن من شرع يف أداء صومٍ واجب، ولو مل يكن من رمضان، كالقضـاء، أو الكفـارة، أو   

 .النذر، فإنه ال جيوز له أن يفطر يف ذلك اليوم

 الذهاب بالعائلة إىل مكة ودخول اخلادمة الكافرة مكة

 للعوائل، وما حكم ذهام باخلادمة الكافرة؟  مكةهل تنصح بالذهاب إىل : السؤال

بالنسبة للعوائل، اللهم إال أن يكون معهم مـن حيفظهـم، ويضـبط    .. ال أنصح بذلك: اجلواب
يف هذا الشهر ال ختفى علـى   البلد احلرامحاجام، ويتابعهم جيداً، فإن أوضاع  أمورهم، ويقضي

خارج احلرم، ويف األسواق، واألزقة، الكثريين من اختالط الشباب والفتيات، وكثرم يف احلرم، و
بل ويف الشقق والعمائر والفنادق وغريها، وقد اطلعنا واطلع غرينا من ذلك على أشـياء كـثرية،   
توجب على أولياء األمور الذين يكون عندهم شباب مراهقون أو بنات مراهقات أال يذهبوا م، 

صحيح رة، وحيققون فيه الفضيلة الواردة يف اللهم إال أن يكون الذهاب ليومٍ واحد يقضون فيه العم
مث يعودون، أما كوم يقضون الشهر كله، أو العشر } عمرة يف رمضان تعدل حجةً{ :  البخاري
هناك، ويترك األب احلبل على الغارب ألوالده، وال يدري أين ذهبوا، وال أين جـاءوا،   األواخر

ويكون هناك تسوق يف الشوارع وذهاب وإياب، ولقاءات، وأعـداد كـبرية عنـد اهلواتـف     
واتصاالت، ورسائل متبادلة، وأمور كثرية، فإن هذا ال شك رمبا يكون األمر فيه خالف ما ذهب 

ن كمن بىن قصراً وهدم مصراً، وكذلك بعض الشباب، وقد أعجبين بعضـهم  اإلنسان إليه، ويكو
  . ممن نظر األوضاع فلم يطق صرباً فعاد؛ ألنه وجد هناك بعض املغريات والفنت

 املغفال ولكن ليقتلن الربيء      من الالئي مل حيججن يبغني حسبةً 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنمـا الْمشـرِكُونَ   : أما الذهاب باخلادمة الكافرة فال جيوز، قال اهللا تعاىل
  ]. ٢٨:التوبة[نجس فَال يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا
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: إن قريبةً له رأت امرأة يف احلرم، ملا أقيمت الصالة، قالت للخادمة: يؤسفين أن أحد اإلخوة يقول
ألا كافرة، أريد أن خترج حىت : ملاذا؟ قالت: قومي فاخرجي، فقامت اخلادمة وخرجت، قالت هلا

، بل أدخلوها إىل املسجد احلرام، وهؤالء ارتكبـوا عـدة    مكةمل يكتفوا بإدخاهلا ! تقضى الصالة
  : ذنوب
  . استقدام امرأة بدون حمرم: أوالً
  .  جزيرة العربإدخال الكافرة إىل : ثانياً

ألخرجن اليهود والنصـارى مـن   } { جزيرة العربأخرجوا املشركني من {: يقول �والنيب 
  . }دينان جزيرة العربال جيتمع يف } { جزيرة العرب

 مكـة و] ٢٨:التوبة[فَال يقْربوا الْمسجِد الْحرام: ، واهللا تعاىل يقول مكةأم أدخلوها : ثالثاً
  . كلها حرم

  . أم أدخلوها إىل املسجد نفسه: رابعاً
  .وهذه األشياء كلها مما ى اهللا تعاىل عنه

  
  
 

 حكم األكل مع أذان الفجر

 ما حكم األكل مع أذان الفجر وما مقدار الوقت الذي جيوز فيه ذلك؟ : ؤالالس

يأكل اإلنسان ويشرب إىل طلوع الفجر، فإن كان هناك مـؤذن يـؤذن   : بالنسبة لألكل: اجلواب
على الوقت، فإذا مسعت صوته يف أول األذان، فعليك أن متسك، أما إن كان املؤذنون حيتـاطون  

 .ني، فعليك أن تأكل مبقدار هذه الدقيقة أو الدقيقتنيويبكرون دقيقة أو دقيقت

 بدعة عشاء الوالدين يف العشر األواخر

 ما رأيكم يف عشاء الوالدين الذي يقام يف العشر األواخر؟ : السؤال

هذا ليس له أصلٌ، لكن الصدقة مشروعة عن الوالدين وغريهـم، ولـيس يف الصـدقة    : اجلواب
بإمكان إنسان أن يتصدق عن نفسه أو عن والديه مبالٍ أو طعامٍ اختالف كما قال بعض السلف؛ ف

 .أو عشاٍء يعطيه الفقراء واملساكني، أو ما أشبه ذلك
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 التعاون على الرب والتقوى

لو نبهت اإلخوة احلضور بأن كل واحد منهم عليه واجب حنو إخوانه، فلو كل واحد : السؤال
ع التربعات للمسلمني، حلصل من ذلك خـري  منهم قام يف مسجد احلي الذي يسكن فيه، ومج

 كثري؟ 

أن تكون مـن  ! يا صاحب هذه الرسالة! هذا سبق أن نوهت به، وأدعوك أنت يا أخي: اجلواب
شريك يف األجر، ألنك دللـت علـى خـري،     -إن شاء اهللا-أول املبادرين إىل هذا العمل، فأنت 

 .أن تكون مسارعاً إىل اخلرياتوالدال على خري له مثل أجر فاعله، لكن عليك أيضاً 

 صالة املسافر وراء إمام مقيم

أنا كنت مسافراً وجئت إىل مسجد أهله مقيمون، ووجدت اإلمام يف التشهد األخري : السؤال
 وعندما سلم قمت وجئت بركعتني فقط؟ 

ـ  ! ال: اجلواب الة بل عليك ما دمت اقتديت بإمامٍ مقيم أن تأيت بأربع ركعات، لقوله عليـه الص
  } فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا{: والسالم، كما يف الصحيح

، فكم أصل إذا  مكةأكون بـ : [[ ابن عباسفأنت فاتك أربع ركعات، ولذلك قال السائل لـ 
فدل على أنه كان مستقراً عندهم أن املسافر إذا كـان  ]] تصلي ركعتني: مل أصل مع اإلمام؟ فقال
وراءه أربع ركعات يف الرباعية، وال يقصر الصالة معه، وهذا مـذهب  مع إمامٍ مقيم، فإنه يصلي 

  .رمحهم اهللا تعاىل أمجعني مالككثري من أهل العلم خالفاً لإلمام 
 

 مرة إلمام يتعطل املسجد لذهابهحكم الع

 ما رأيكم يف من يذهب إىل الديار املقدسة للعمرة وهو إمام ويترك مجاعة املسجد؟ : السؤال

عليه أن حيرص إن ذهب أن جيعل يف املسجد من ينوب عنه، ويقوم مقامه، وأنصـح أال  : اجلواب
واحد يوماً للعمرة لكان هذا يكثر اإلخوة الذهاب، بل لو أن اإلخوة جلسوا يف بالدهم، وذهب ال

 .أوىل

 انشغال الناس عن رمضان باللهو واللعب

مضى ثلث هذا الشهر تقريباً، وال يزال بعض الناس على ما هم عليه مـن الـذنوب   : السؤال
 واملعاصي وتضييع الوقت من غري فائدة، فهل من كلمة توجيهية تلقيها هلذه الفئة من الناس؟ 
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{ :  أيب هريرةو أيب موسىكما يف احلديث الصحيح عن  �ا قاله النيب أذكر اإلخوة مب: اجلواب
.. يا رسول اهللا، قلت آمني: قالوا.. وآمني.. وآمني.. آمني: أن النيب عليه السالم صعد املنرب وقال

  } آمني: قلت.. آمني: من أدرك رمضان فلم يغفر له، فأبعده اهللا، قل: جاءين جربيل فقال: قال
، وإذا مل يتب اإلنسان يف رمضـان   �عليه جربيل، وأمن عليه رسول اهللا  فما بالك بإنسان دعا

أيام ومواسم الطاعات وغريها عندك سـواء، فمـىت يسـتيقظ    : فمىت يتوب؟؟ إذا كانت يا أخي
إذا كانت اجلمعة فرصة لك، وأنت ال تفكر بأن هذا يوم فاضل، ويوم فيـه خلـق آدم،   ! قلبك؟؟

وفيه ساعةٌ جتاب فيها الدعوة، وفيه تشرع .. وفيه.. قوم الساعة، وفيهوفيه أهبط من اجلنة، وفيه ت
وإمنا تتذكر فقط أن يوم اجلمعـة يـوم إجـازة،    ... كثرة الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . وترتكب فيه بعض الذنوب واملعاصي اليت ال ترضي اهللا، ومثل ذلك هذا الشهر الكرمي
ليل وقت للعب الكرة، سواء أكان ذلك يف املالعـب، أم مشـاهدة   ال تذكر من ذكرياته إال أن ال

الالعبني على شاشة التلفاز، وما قصرت رعاية الشباب فقد أعدت لشبابنا يف هذا الشهر مخسـة  
وأما بالنسبة للشباب الذين مل يسـتطيعوا  ! عشر مباراة طيلة مخسة عشر يوماً من أيام هذا الشهر

يات تتيح أن تنقل هلم هذه املباريات حيةً علـى اهلـواء، ليسـتمتعوا    احلضور، فالوسائل واإلمكان
مبشاهدا طيلة ليايل هذا الشهر الكرمي، أما يف النهار، فهم مشغولون بالدراسة أو بالعمل، ولك أن 
تتصور بقية اليوم، فمىت جيد الواحد وقتاً لقراءة القرآن، أو لذكر اهللا، أو للتفكري يف أمور اآلخـرة،  

  !! واهللا املستعان!  ملصلحته الدنيوية؟أو حىت
أسأل اهللا تعاىل أن جيعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وأال جيعل فينا 

  . وال منا وال معنا شقياً وال حمروماً
 .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني


