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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

من سيئات أعمالنا، من يهده إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا و

اهلل فال مضال له، ومن يضلل فال هادى له، واشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شريك له، واشهد أن 

 حممدا عبده ورسوله. 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي }( 1) {يا أيها الذين أمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وانتم مسلمون}

حدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به خلقكم من نفس وا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقوال قوال سديدا *  }( وقال تعاىل 2){واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا

 ( 3){يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما *

 أما بعد:

وشر األمور حمدثاتها، وكل حمدثة  -  -فإنًّ أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى حممد 

 ( وبــــــــــعد4بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار )

 التقوى شهر والربكات، اخلري شهر فها هو خبري أنتم عام كل 000 املسلمة أخيت 00 املسلم أخي

 التحف هلم حيمل كلها الدنيا على بل اإلسالمية األمة على هل قد واإلحسان، ةالصدق شهر والقرآن،

 الرزايا من وينقيهم اخلطايا من ليطهرهم جاءهم الربايا، رب من واهلدايا

 الفساد من القلوب لتطهري         العباد مزرعة رمضان أتى

 للمعاد فاختذه وزادك          وفعال قوال حقوقه فأد

 احلصاد يوم نادما تأوه        سقاها وما بوباحل زرع فمن

الفتح }و مسيته  واخلطباء األئمةمن  األجالءالعلماء  أيدي السادةبني  أضعهوها هو منهج متواضع 

والطاعة الشهر للعبادة  هذايف  اإلمامذلك العمل هو تفريغ  واهلدف من {الرمضانيالرباني ملنهج اإلمام 

للدرس أو جللسة صالة عناء البحث يف بطون الكتب عن مادة علمية من  إراحتهراءة القران و ق و

 الرتاويح 

 منهجي يف الكتاب

                                                           
 (102)آل عمران  - 1
 (1)النساء  - 2
 (11:10)األحزاب  - 3
 يستفتح بها خطبه ودروسه فاالستفتاح بها سنة   هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول اهلل  -4
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 فصول:جاء املنهج يف ثالثة 

 رمضان يف لإلمام الغراء األول الوصايا * الفصل

،من  اجلمهور وباملعاملة مع باألداءعلمائنا الفضالء وصايا رمضانية تتعلق  إىل أسديتالفصل  ويف هذا

 { َأْحَسُن ِهَي التِتيِب َوَجاِدْلُهْم اْلَحَسَنِة َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل ِإَلى اْدُع}ل اهلل تعاىل باب قو

 [121: النحل]

 :وعرب دروس تروحية ثالثون الثاني * الفصل

 وبلقلوترقق اقصة استنبطت من الدروس والعرب اليت تشنف األذان هذا الفصل ثالثون  وذكرت يف

 وتشحذ اهلمم وتوقظ الغفالن 

 درسا: ثالثون :الثالث * الفصل

فوائده وبدرسا تتعلق برمضان  مادة علمية حتتوي على ثالثني ويف هذا الفصل وضعت بني يدي اإلمام

ومبعلومة عبارة عن روضة غناء يتنقل فيها اإلمام مع مجهوره يف كل يوم بدرس جديد  وبأحكامه، فهو

 .ذ باألذان واأللبابتأخ ونكتة علمية

ذلك يف موازين احلسنات انه ولي ذلك  وأن جيعلمجيع املسلمني  وأن ينفعفاهلل تعاىل اسأل أن ينفعنا 

 والقادر عليه

 وتفوز بالفضل الكبري اخلالد      إن شئت أن حتظى جبنَّة ربنا

 جتد اإلعانة من إلٍه ماجد      فانهض لفعل اخلري واطرق بابه

 مجع الفضائل مجع فٍذ ناقد      الكتاب فإنه واعكف على هذا

 فيما يقرب من رضاء الواحد      يهدي إليك كالم أفضل مرسل

 وادع لكاتبه وكلِّ مساعد       فأدم قراءته بقلب خالص

 تأليف:

 أبو همـــــام / السيد مراد عبد العزيز سالمة

 غفر اهلل له ولوالديه وجلميع املسلمني

hamam4111@gmail.com 

abo_hamam2012@yahoo.com 
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 الفصل األول 

 في رمضان الغراء لإلمامالوصايا 
 و بعد -وسلمحممد صلى اهلل عليه  –احلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق اهلل 

ساجد لتكون هلم نرباسا طوال شهر فهذه رسالة و نصائح أسديها إىل إخواني األمة و الدعاة من أئمة امل

 النَِّبيَّ ِبِه لغُغَيْب الدَّاِريِّ، َتِميٍم َعْن احلديث،صلى اهلل عليه كما يف  –رمضان املبارك من باب قول النيب 

 َيا ِلَمْن: َقالغوا ، «ةغلنَِّصيَحا الدِّيُن النَِّصيَحةغ، الدِّيُن النَِّصيَحةغ، الدِّيُن: »َقاَل َأنَُّه َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى

 (1). «َوِلَعامَِّتِهْم اْلُمْؤِمِننَي َوِلَأِئمَِّة َوِلَنِبيِِّه َوِلِكَتاِبِه ِللتِه: »َقاَل اللتِه؟، َرُسوَل

 الوصية األولى: راجع أحكام الصيام 

حتى ال تفيت  اففي هذا الشهر تكثر األسئلة اليت تتعلق بأحكام الصيام وآدابه فينبغي لك أن تذاكر جيد

 بغري علم 

فليس هناك قدر معلوم يف مقدار القراءة    وال    الوصية الثانية: راعي أحوال المصلين في صالتك

 تنفر الناس منك 

 َعْن َلَأَتَأخَُّر ِإنِّي: َفَقاَل َمَوَسلت َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوِل ِإَلى َرُجٌل َجاَء: َقاَل اْلَأْنَصاِريِّ، َمْسُعوٍد َأِبي َعْن

 َقطُّ َمْوِعَظٍة ِفي َغِضَب َوَسلتَم ْيِهَعَل اهللغ َصلتى النَِّبيَّ َرَأْيُت َفَما ِبَنا ُيِطيُل ِممَّا فغَلاٍن، َأْجِل ِمْن الصُّْبِح َصَلاِة

 َوَراِئِه ِمْن َفِإنَّ َفْلُيوِجْز النَّاَس، مََّأ َفَأيُّكغْم ،ُمَنفِِّريَن ِمْنكغْم ِإنَّ النَّاُس َأيَُّها َيا: »َفَقاَل َيْوَمِئٍذ َغِضَب ِممَّا َأَشدَّ

 (6) «اْلَحاَجِة َوَذا َوالضَِّعيَف اْلَكِبرَي،

 عادة إىل سبةبالّن خفيفًا الّشيء يكون فقد اإلضافّية األمور من والّتخفيف الّتطويل: العيد دقيق ابن قال

 .آخرين لعادة بالّنسبة طوياًل قوم

 لّنيّبا عن ورد ما خيالف ال تسبيحاٍت ثالث على والّسجود الّركوع يف اإلمام يزيد ال الفقهاء وقول: قال

 ذلك كوني أالت تقتضي اخلري يف الّصحابة رغبة ألّن ذلك؛ على يزيد كان أّنه - وسلم عليه اهلل صلى -

 .تطوياًل

                                                           
  مسلم، شرط على صحيح إسناده(142/ 22) الرسالة ط أمحد مسند - 1

 ( . 122( )  466)  2/42 ومسلم ،(  104)  1/120 البخاري:  أخرجه - 6
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 أبي بن عثمان عن ّنسائّيوال داود أبو أخرجه الذي احلديث من الّتخفيف حّد أخذ ما وأوىل: قلت

 إسناده. بأضعفهم القوم واقدر قومك، إمام أنت: له قال - وسلم عليه اهلل صلى - الّنيّب أّن،  العاص

  .مسلم يف وأصله. حسٌن

)يعين يف .قًامطل الّتخفيف لألئّمة فينبغي الّنادرة، بالّصورة ال بالغالب تناط إّنما األحكام: اليعمرّي وقال

 الصالة(

 ماًلع - يشّق َلم ولو - يشرع ذلك مع وهو،  باملشّقة وعلتل املسافر صالة يف القصر شرع كما وهذا: قال 

 (1) .كذلك وهنا عليه، يطرأ ما يدري ال ألّنه بالغالب؛

 َما آِخُر: »َقاَل اِص،اْلَع يَأِب ْبُن ُعْثَماُن َحدََّث: َقاَل اْلُمَسيِِّب، ْبَن َسِعيَد َسِمْعُت: َقاَل ُمرََّة، ْبِن َعْمِرو َعْن

 (2)". «اَةالصََّل ِبِهُم َفَأِخفَّ َقْوًما، َأَمْمَت ِإَذا َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوُل ِإَليَّ َعِهَد

 (9) .«َوُيِتمُّ الصََّلاِة ِفي ُيوِجُز َكاَن َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيَّ َأنَّ: »َأَنٍس َعْن ،

 اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوِل ِمْن َلاًةَص َأَتمَّ َوَلا َصَلاًة، َأَخفَّ َقطُّ ِإَماٍم َوَراَء َصلتْيُت َما: »َقاَل َأنَُّه َماِلٍك، ْبِن َأَنِس ْنَع

 (10) .«َوَسلتَم َعَلْيِه

 ذاإ هوأن ومقاصدها، بسننها خيل ال حبيث الصالة، بتخفيف لإلمام األمر األحاديث يف: النووي قال

 دون والتشهد، والسجود والركوع القيام وهي التطويل، حتتمل اليت األركان يف شاء ما طول لنفسه صلى

 (11) اهـ. السجدتني بني واجللوس االعتدال

لركعة فلو صليت بثالث آيات يف ا الوصية الثالثة: ليست القراءة بكثرتها ولكن بخشوعها وتدبرها

 باخره    وقلب مشغول من أن تصلي جبزء وتدبر خريبتفكر 

 لذا ال يكن همك الكم ولكن همك الكيف 

                                                           
 (221/ 2) الباري فتح من األحكام عمدة شرح السالم فتح - 1

 (922 رقم ، 1/316) ماجه وابن ،( 462 رقم ، 1/342) مسلم أخرجه - 2
 (2/44) ومسلم( 3/262)  أمحد أخرجه - 9

 (1/112) والبخاري(. 3/109) أمحد أخرجه - 10
 (32/ 3) مسلم صحيح شرح املنعم فتح - 11
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 إال حبقِّه حيملغه وال بالقرآِن، آَمَن َمن إال وَنْفَعه َطْعَمه جيُد ال: )-اهلل رمحه– البخاري اإلمام وقال

  (12)املوِقن( 

 من حيفظغ ال ألغّمِةا هذه َصْدِر يف r النيبِّ أصحاِب من الفاِضُل كان:)-عنهما اهلل رضي– عمر ابن ويقول

 الصيب منهم القرآَن ُيْرَزقغون األغمَِّة هذه آخَر وإنَّ بالقرآن، العمَل وُرِزقوا حنوها، أو السورة إال القرآِن

  (13) (.به العمَل يرزقون وال واألعمى،

 - عباس ابِن مع سافرُت: )مليكة أبي ابِن قوُل ذلك يف عنهم َوَرَد ومما السلف، حاِل يف ذلك جتلَّى وقد

 حتى َيبكي مث حرفًا، حرفًا القرآَن فيقرأغ الليِل نصَف َيقوُم فكان املدينِة، إىل مكَة ِمن – عنهما اهلل رضي

  (14) (.َنشيجًا له َتسمَع

 به َحرِّكواو عجائِبه، عند وِقفغوا الدََّقل، َنْثَر وَتنثروه الشِّْعر، هذ القرآَن َتُهذُّوا ال: )مسعود ابن وقال

 .(11) (. آخَرها السورة ِمن أحِدكم َهمُّ يكن وال القلوب،

 : عددا أكثر القراءة كثرة وثواب ، قدرا وأرفع أجل والتدبر الرتتيل قراءة ثواب إن

 . جدا نفيسة قيمته عبدا أعتق أو ، عظيمة جبوهرة تصدق كمن فاألول:

 . رخيصة متهمقي العبيد من عددا أعتق أو ، الدراهم من كثري بعدد تصدق كمن:  والثاني

الذي نراه يف رمضان حيث يتنافس كثري من املساجد  الوصية الرابعة: احذر التنافس المذموم

للهيمنة على املساجد األخرى بفتح مكربات الصوات و الغلوشة على األخرين وهذا كله مناف 

 لالخالص و اخلشوع ولسنة  

 ِناْب َعِنة يستحب لإلنسان أن يسر بها  أما عن كونه مناف لإلخالص فان صالة الرتاويح سنة و السن

 «ِبِه اهللغ َراَءى َراَءى َمْنَو ِبِه، اهللغ َسمََّع َسمََّع َمْن: »َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعبَّاٍس،

(16) 

                                                           
 .24/410 البخاري صحيح- 12
 . 1/30 القرآن ألحكام اجلامع- 13
 . 131ص نصر بن حملمد الليل قيام خمتصر- 14
 132ص الليل قيام خمتصر - 11
 ( .42( )2921) 2/223 ومسلم ،( 6499) 2/130 البخاري:  أخرجه - 16
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 - الناس مسعهو بعمله راءى من معناه العلماء قال( به اهلل راءى راءى ومن به اهلل مسع مسع من)

 بعيوب مسع من معناه وقيل وفضحه الناس القيامة يوم به اهلل مسع خريه ويعتقدوا ويعظموه ليكرموه

 إياه يعطيه أن غري من ذلك ثواب اهلل أراه وقيل املكروه أمسعه وقيل عيوبه اهلل أظهر وأذاعها الناس

  [منه حظه ذلك وكان لناسا اهلل أمسعه الناس بعمله أراد من معناه وقيل عليه حسرة ليكون

أما عن كونه مناف للسنة فالسنة يف النوافل أن يسر بها املرء ال أن يصيح بأعلى صوته  قال رسول 

 «اْلَعَلاِنَيِة َصَلاِة َعَلى ُتَضعَُّف السِّرِّ َصَلاَة َفِإنَّ -صلى اهلل عليه و سلم -اهلل

دم املعطرات اليت جتعل رائحة استخ الوصية الخامس: اجعل مسجدك روضة من رياض الجنة:

مسجدك تفوح منه الرائحة الطيبة و خاصة أن بعض العوام قد يأتي و قد تناول البصل و غريها من 

 األطعمة اليت هلا رائحة مكروهة  

 احرص على نظافته بعد صالة املغرب وقبل صالة العشاء 

 صلني الذين ال يأتون إىل املساجدوخاصة يف رمضان مع كثري من امل الوصية السادسة: الرفق الرفق ؛:

إال يف رمضان  واغلبهم ال يعرف آداب و أحكام املسجد  فهم يتصرفون بغوغائية حتتاج منك إىل حكمة 

 و رفق 

 فبعض املساجد يفتح أبوابه منذ الصباح الوصية السابعة: ترشيد االستهالك في المياه و الكهرباء

راوح و املكيفات و املياه فيكون هناك تعدي و إسراف يف الباكر و لكن دون مراقبة الستخدام امل

 استخدمها و شهر رمضان هو شهر االقتصاد ال اإلسراف 

وخاصة يف املساجد الكبرية اليت يرتادها  الوصية الثامنة: احذر من االختالط بين الرجال والنساء

 الرجال والنساء  

اعمل على إعداد املياه : رها لروادكالوصية التاسعة: وفر الماء والمثلجات من عصائر وغي

 املثلجة وبعض العصائر   و ذلك من خالل وضع خطة لذلك العمل بالتنسيق مع بعض الرواد اخلريين 

و ومن االعتداء اإلطالة فيها فتجد بعض األئمة يظل  الوصية العاشرة: عدم االعتداء في الدعاء:

 َشكت ،َباَيةَع ْبَن َقْيَس َأْو عن أبي َعَباَيةو امللل  بالربع و النصف ساعة يدعو مما يصيبمن خلف بالضجر

 َوَأُعوُذ َوَكَذا َكَذا غغَرَفَها َجنََّةاْل َأْسَألغَك ِإنِّي اللتُهمَّ: َيقغوُل َلُه اْبًنا َسِمَع َعْنُه، اللتُه َرِضَي َسْعًدا َأنَّ َداُوَد َأُبو
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 َأْو َكِثرٍي َشرٍّ ِمْن ِبِه َوَتَعوَّْذَت اَكِثرًي َخْيًرا اللتَه َسَأْلَت َلَقْد: َسْعٌد َلُه َفَقاَل َها،َوَسَلاِسِل َوَأْغَلاِلَها النَّاِر ِمَن ِبَك

 ، «الدَُّعاِء ِفي َيْعَتُدوَن ْوٌمَق َسَيكغوُن: »َيقغوُل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوَل َسِمْعُت َوِإنِّي َعِظيٍم: َقاَل

 َما كغلِِّه الشَّرِّ ِمَن ِبَك َوَأُعوُذ ْعَلْمَأ َلْم َوَما ِمْنُه َعِلْمُت َما كغلِِّه اْلَخْيِر ِمَن َأْسَألغَك ِإنِّي اللتُهمَّ: َتقغوَل َأْن ِبَكَوِبَحْس

 (11)َأْعَلْم َلْم َوَما ِمْنُه َعِلْمُت

 ألماما جتد فأحيانا بليد، تقليد أو تقعر أو تكلف دون قراءة قراءتك لتكن والوصية الحادية عشر:

 الوقار يذهبف( والفتح بالضم) املقلد فيه بكى الذي املوضع عند يبكي بل واحدة ركعة يف كثر قراء يقلد

 الو اللسان بتمضيغ التجويد فليس: "اهلل رمحه اجلزري ابن يقول ذلك ويف تعاىل اهلل كالم وحالوة

 وال الغنات تطننيب وال املد بتقطيع وال الشد بتمطيط الو الصوت برتعيد وال الفك بتعويج وال الفم بتقعري

 ".الراءات حبصرمة

 .مذموم تكلف غري من عليها جبلوا كما والسجية بالطبع القراءة أمجل وما

فبعض اإلخوة من حفظة القران من ذوي األصوات  الوصية الثانية عشر: احذر أن تتاجر بالقران:

لكسب املال فهذا يتفق مع املصلني على املبلغ  لونه مومساوجيعاحلسنة يتاجرون بالقران الكريم 

وصل ببعضهم انه يطلب أرقاما خيالية من املصلني من اجل صوته  ويغالي حتىاملطلوب مقابل صالته 

 َتْأكغلغوا َوَلا اْلقغْرآَن، اْقَرُءوا"  :َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ِشْبٍل، ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد َعْنالندي 

  (12" ) ِفيِه َتْغلغوا َوَلا َعْنُه، َتْجفغوا َوَلا ِبِه، َتْسَتْكِثُروا َوَلا ِبِه،

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هذا إسناد صحيح وقد عباس، ابن جلساء من كان -احلنفي عباية بن قيس وامسه- نعامة وأب تعاىل، اهلل شاء إن حسن حديث - 11

 ،144/ 1" احلبري التلخيص" يف حجر ابن وصححه الذهيب، ووافقه ،140/ 1" املستدرك" يف واحلاكم ،(6164) حبان ابن احلديث

 .421/ 3" تفسريه" يف كثري ابن إسناده وحسن
 .212:برقم" الصحيحة السلسلة" يف األلباني حسنه ،( 1112 رقم ، 3/22) يعلى وأبو ،( 11162 مرق ، 3/422) أمحد أخرجه - 12
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 الفصل الثاني 

 دروس وعبر ترويحةثالثون 

 شهر والربكات، اخلري شهر فها هو خبري أنتم عام كل 000 املسلمة أخيت 00 املسلم أخي 

 كلها الدنيا على بل اإلسالمية األمة على هل قد واإلحسان، الصدقة شهر والقرآن، التقوى

 الرزايا من وينقيهم اخلطايا من ليطهرهم جاءهم الربايا، رب من واهلدايا التحف هلم حيمل

 الفساد من القلوب لتطهري         العباد مزرعة رمضان أتى

 للمعاد فاختذه وزادك          وفعال قوال حقوقه فأد

 احلصاد يوم نادما تأوه        سقاها وما احلبوب رعز فمن

و شهر رمضان شهر الرتاويح اليت بها يسموا املسلم مبناجاته لربه و تالوته آيات القران 

 حابهبأص قام فقد ألمته، وسّلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنَّها سنة الرتاويح الكريم صالة

 قيب ثم عليهم، ُتفرض أن من خوفًا ذلك كتر وسّلم عليه اهلل صلى ولكنه لياٍل، ثالث

 عمر املؤمنني أمري مجعهم ثم عمر، خالفة من وصدر بكر أبي عهد يف ذلك بعد املسلمون

 وهلل هذا يومنا إىل مجاعة يصلون فصاروا كعب، بن وأغبّي الداري متيم على عنه اهلل رضي

 .رمضان يف ُسنَّة وهي. احلمد

 زوال وهي الراحة من ، اسرتاحة أي ، للنفس وحيةتر أي ، تروحية مجع:  والرتاويح

 أربع دبع اليت اجللسة ومسيت ، مطلقة للجلسة اسم األصل يف والرتوحية ، والتعب املشقة

 ازاجم تروحية ركعات أربع كل مسيت ثم ، لالسرتاحة بالرتوحية رمضان ليالي يف ركعات

 ربعأ كل بعد وجيلسون فيها قيامال يطيلون كانوا ألنهم ؛ بالرتاويح الصالة هذه ومسيت ،

 ( .19) لالسرتاحة ركعات

                                                           
 . 321/  2 الكفاية على العدوي حاشية ، 333/  1 القدير فتح ، 221 الفقه قواعد ، املنري املصباح- 19
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 عدد يف الفقهاء بني اختالف على مثنى، مثنى رمضان، شهر قيام هي الرتاويح: وصالة

 ( .20) مسائلها من ذلك غري ويف ركعاتها،

و هي عبارة عن قصة اذكرها ثم أغبني ما اجملالس  و أنا أضع بني يدي األئمة و الدعاة هي

دروس و عرب، يستجم بها الفؤاد و تشحذ من خالهلا اهلمم و خاصة أننا يف شهر فيها من 

املسارعة إىل اخلريات، و املسابقة إىل املكرمات ، شهر تذكر فيها البطوالت و الفتوحات و 

االنتصارات فما أجوجنا إىل ُجرع تغذي أرواحنا و تشفي أسقامنا  فها هي املشكاة تضيء لك 

صلى اهلل عليه وسلم ، و ها هي املشكاة  –حة ما تركنا عليه نبينا الطريق و تبني لك ص

 خترجك من ضوضاء القنوات الفضائية لتعيش حلظات يف صحبة األنبياء و األولياء و السعداء 

والغرض من كتابتها: إراحة الداعية أو املتحدث من عناء البحث يف بطون الكتب عن طرفة 

 الرتاويح أو قصة أو خاطرة يقوهلا يف جلسة 

 

 

 

 

 

 الليلة األولى 

 وجاء الفرج في رمضان

                                                           
 .161/  2 املغين ،30/  4 اجملموع ،311/  1 الدسوقي ،312 الفقه قواعد- 20
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 زةاجلنا يدي وبني. الضرير بكر أبو الشيخ معنا وحضرها جنازة، يف كنا: الرواة بعض قال

: قال ذلك، يقولون بكر أبو مسعهم فلما أبة، يا بعدك لنا من: ويقولون يبكون، صبيان

 ،املسلمني فقراء من أبي كان: الفق. ذلك سبب عن فسألته. الضرير بكر ألبي كان الذي

 فانتبهت. بصري يف علي أتي قد وكنت مين، أسن أخت لي وكانت. اخلزف يبيع وكان

 ربق وقد. وضعفت كربت قد أيًضا وأنت كبري، شيخ أنا: ألمي يقول أبي فسمعت ليلة،

 :أنشد ثم. بعد ما منا

 لقريب ورده من منهل إىل    حجة مخسني سار قد أمًرا وإن

 ليت. حلم قطعة ضرير، الصيب وهذا. الناس وختدم، جسمها بصحة تعيش الصبية وهذه

. قليب فأحزنا. الليل من طوياًل وقًتا ذلك على وداما بكيا ثم منه؟ يكون ما! شعري

 فة،للخلي غالم جاء إذ يسرًيا إال لبثت فما. عادتي على املكتب، إىل ومضيت فأصبحت

 وند صبًيا منك وأريد رمضان، شهر أقبل قد: لك قولوت عليك، تسلم السيدة: للمعلم فقال

 وهو ،صفته هذه من عندي: فقال. الرتاويح بنا يصلي الصوت، طيب القراءة، حسن البلوغ،

. الدار وصلنا حتى وسرنا بيدي، الرسول فأخذ. معه بالقيام أمرني ثم البصر، مكفوف

 كتفب وقرأت، تفتحتواس. وسلمت فدخلت بالدخول، لي السيدة فأذنت. علي فاستأذن

 قليب، فرق التالوة، هذه مثل قط مسعت ما: وقالت. بكاؤها فزاد القراءة، يف واسرتسلت

 يكون ،بين يا: فقالت. أبي من مسعت مبا فأخربتها ذلك، سبب عن فسألتين. فبكيت

 .أبيك حساب يف يكن مل من ذلك

 لك أمرت وقد. كأخت وجيهز، أبوك بها يتجر هذه: فقالت. دينار بألف لي أمرت ثم

 وسرج، ملجمة مسرجة وبغلة، بكسوة لي وأمرت. إدراًرا شهر، كل يف ديناًرا ثالثني بإجراء
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 يف اهلميان نكث. ]أبة يا بعدك لنا من: قالوا عندما للصبيان جواًبا قولي سبب فهو. حملي

 [العميان نكت

 وعبردروس 

و الرزاق ذو القوة املتني يرزق أن اهلل تعاىل ال يضع أحد من خلقه فاهلل هالدرس األول: 

 ِمُلَتْح َلا َدابٍَّة ِمْن َكَأيِّْن} -تعاىل  –مجيع خلقه من حيمل رزقه و من ال حيمل رزقه قال 

  [60: العنكبوت] {اْلَعِليُم السَِّميُع َوُهَو َوِإيَّاكغْم َيْرُزقغَها اللتُه ِرْزَقَها

 ،كلهم اخلالئق بأرزاق تكفل قد عاىل،وت تبارك الباري: أي-رمحه اهلل  –يقول السعدي 

 ْحِمُلَت ال }. العقل ضعيفة القوى، ضعيفة األرض، يف { َدابٍَّة ِمْن } فكم وعاجزهم، قويهم

 الرزق، هلا يسخر الّله يزال وال الرزق، من معها شيء ال تزل، مل بل تدخره، وال { ِرْزَقَها

 .بوقته وقت كل يف

 َوُهَو } ريكم،وتدب خبلقكم قام كما برزقكم، القائم الّله، عيال فكلكم {ْمَوِإيَّاكغ َيْرُزقغَها اللتُه}

 خافية هاأن بسبب الرزق عدم من دابة تهلك وال خافية، عليه خيفى فال { اْلَعِليُم السَِّميُع

 .عليه

 كغلٌّ َوُمْسَتْوَدَعَها رََّهاْسَتَقُم َوَيْعَلُم ِرْزقغَها اللتِه َعَلى ِإال األْرِض ِفي َدابٍَّة ِمْن َوَما}: تعاىل قال كما

 (21){ُمِبنٍي ِكَتاٍب ِفي

أقبلت  قال:وعن األصمعي  قال:ما ذكره الزخمشري يف تفسري هذه اآلية  أيضًا:ومن ذلك 

 أصمع.من بني  قلت:من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له ، فقال : ممن الرجل؟ 

  الرمحن.كالم  من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه قال:

                                                           
 (631: ص) السعدي ريتفس - 21
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قال :  { ِرْزقغكغْم السماءَوِفي  }اتل علي فتلوت : والذاريات فلما بلغت قوله تعاىل :  فقال:

حسبك فقام إىل ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر ، وعمد إىل سيفه وقوسة فكسرهما 

تفت البصوت رقيق ف يووىل ، فلما حججت مع الرشيد طفتق أطواف فإذا أنا مبن يهتف ب

، فإذا أنا باألعرابي قد حنل أصغر فسلم علي واستقرأ السورة ، فلما بلغت اآلية صاح ، 

َفَوَربِّ السمآء  } وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا ، ثم قال : وهل غري هذا؟ فقرأت

: يا سبحان اهلل  [ فصاح وقال 23] الذاريات :  {واألرض ِإنَُّه َلَحقٌّ مِّْثَل َمآ َأنَّكغْم َتنِطقغوَن 

من ذا الذي أغضب اجلليل حتى حلف مل يصدقوه بقوله حتى اجلؤوه إىل اليمني ، قائاًل 

 (22()ثالثًا ، وخرجت معها نفسه انتهى .

بركة القران الكريم فالقران هو مفتاح النجاح و الفالح يف الدنيا و االخرة  و الدرس الثاني: 

 َوَعَلاِنَيًة ِسرًّا َرَزْقَناُهْم مَّاِم َوَأْنَفقغوا الصََّلاَة َوَأَقاُموا اللتِه ِكَتاَب لغوَنَيْت التِذيَن ِإنَّ}اهلل تعاىل يقول 

: فاطر] { كغوٌرَش َغفغوٌر ِإنَُّه َفْضِلِه ِمْن َوَيِزيَدُهْم أغُجوَرُهْم ِلُيَوفَِّيُهْم( 29) َتُبوَر َلْن ِتَجاَرًة َيْرُجوَن

 معًا أرادهما ومن بالقرآن فعليه اآلخرة أراد ومن بالقرآن فعليه الدنيا أراد فمن[30 ،29

 بالقرآن فعليه

 

 

 

 الليلة الثانية

 يعذبني الله على الصالة !!

  -رمحه اهلل-سعيد بن املسيب 

                                                           
 (6/ ص  2)ج  -أضواء البيان  - 22
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ها هو سعيد بن املسيب سيد التابعني وأمام من أئمة السنة والفقه كان شديد احلرص على 

لى من سول له شيطان االبتداع يف دين اهلل ما مل يأذن اإلتباع شديد البغض لالبتداع ينكر ع

. رأى رجل يصلي بعد طلوع الفجر  -صلى اهلل عليه وسلم -به وحيض عليه رسول اهلل 

أكثر من ركعتني يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال يا أبا حممد: يعذبين اهلل على 

  (23الصالة !! قال ال ولكن يعذبك على خالف السنة. )

ى صل-ومن املواقف الدالة على حرص اإلمام مالك على االعتصام بالسنة وإتباع منهج النيب 

فقال : يا أبا -رمحه اهلل  -ذلك املوقف املشرق جاء رجل إىل األمام مالك -اهلل عليه وسلم 

 عبد اهلل من أين أحرم ؛

 صلى اهلل عليه وسلم-فقال: من ذي احلليفة من حيث أحرم رسول اهلل. 

 قال: أني أريد أن أحرم من املسجد من عند القرب.ف

 قال: ال تفعل فإني أخشى عليك الفتنة.

 فقال: أي فتنة هذه؛ إمنا هي أميال أزيدها.

 صلى اهلل-قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة؛ قصر عنها رسول اهلل 

 ِفْتَنٌة ُتِصيَبُهْم َأْن ِهَأْمِر َعْن ُيَخاِلفغوَن ِذيَنالت َفْلَيْحَذِر } يقول عليه وسلم؛ إني مسعت اهلل تعاىل

 (. 24) [63: النور] { َأِليٌم َعَذاٌب ُيِصيَبُهْم َأْو

 دروس وعبر
أن من استحسن فقد شرع فالذي يبتدع يف الدين بدعة إمنا زين له الشيطان الدرس األول: 

قام بعمل طيب ويقربه إىل سوء عمله، فهذا الذي كان يصلي بعد الفجر ظن أنه بذلك قد 

لم صلى اهلل عليه و س –اهلل تعاىل و ما درى املسكني أنه بذلك خيالف سنة سيد املرسلني 

صلى  –و أن عمله هذا بدعة منكرة و إن كان العمل صالة إال أنه ليس على هدي النيب  –

  –اهلل عليه وسلم 

الخرة االدنيا و العذاب األليم يف أن االبتداع سبب من أسباب وقوع الفنت يف الدرس الثاني: 

 [63: النور] {َأِليٌم َعَذاٌب ُيِصيَبُهْم َأْو ِفْتَنٌة ُتِصيَبُهْم َأْن َأْمِرِه َعْن ُيَخاِلفغوَن التِذيَن َفْلَيْحَذِر}

                                                           
 ، 4111.و عبد الرزاق يف مصنفه ح  496/  2السنن الكبري للبيهقي جـ - 23
 142ص 1الفتنة واملتفقة ج - 24
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 تأطلق فيه الفتنة أن العظيم القرآن استقراء دل قد-رمحه اهلل  –يقول العالمة الشنقيطي 

 معان: أربعة على

: الذاريات] {ُيْفَتُنوَن النَّاِر َعَلى ُهْم َيْوَم } تعاىل: كقوله؛  بالنار اإلحراق بها يراد أن ألول:ا

 َجَهنََّم َعَذاُب َفَلُهْم وُبواَيُت َلْم ُثمَّ َواْلُمْؤِمَناِت اْلُمْؤِمِننَي َفَتُنوا التِذيَن ِإنَّ }:  تعاىل وقوله ، [13

 . بذلك القول على األخدود بنار أحرقوهم:  أي ، [10: الربوج] {اْلَحِريِق َعَذاُب َوَلُهْم

 َواْلَخْيِر رِِّبالشَّ َوَنْبلغوكغْم}:  تعاىل كقوله؛  االختبار على الفتنة إطالق أشهرها: وهو الثاني

: اجلن] { َدًقاَغ َماًء َلَأْسَقْيَناُهْم الطتِريَقِة َعَلى اْسَتَقاُموا}:  تعاىل وقوله [31: األنبياء] { ِفْتَنًة

16]. 

 َحتَّى لغوُهْمَوَقاِت} تعاىل كقوله؛  سيئة كانت إن االختيار نتيجة على الفتنة إطالق والثالث:

 { ِهِللت كغلُُّه الدِّيُن َوَيكغوَن} : «األنفال» ويف [193: البقرة] {ِللتِه الدِّيُن َوَيكغوَن ِفْتَنٌة َتكغوَن َلا

 أصح على شرك يبقى ال حتى:  أي فتنة تكون ال حتى:  فقوله ، [39: األنفال]

 هلل لهك يكون ال الدين ألن؛  هلل الدين ويكون:  بعده قوله صحته على ويدل ، التفسريين

 َرْيَرَةُه َأِبى َعْن وسلم عليه اهلل صلى- قوله ذلك ويوضح.  ترى كما ، شرك يبقى ال حتى

 ِمَن َكَفَر َمْن َوَكَفَر ْعَدُهَب َبْكٍر َأُبو َواْسُتْخِلَف -وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوُل ُتُوفَِّى َلمَّا َقاَل

 اهلل صلى- اللتِه َرُسوُل َقاَل َوَقْد النَّاَس ُتَقاِتُل َكْيَف َبْكٍر أَلِبى اْلَخطتاِب ْبُن ُعَمُر َقاَل اْلَعَرِب

 َعَصَم اللتُه ِإالت ِإَلَه اَل اَلَق َفَمْن اللتُه ِإالت ِإَلَه اَل اَيقغولغو َحتَّى النَّاَس أغَقاِتَل َأْن أغِمْرُت»  -وسلم عليه

 . خيفى ال كما (21) « َوَجلَّ َعزَّ اللتِه َعَلى َوِحَساُبُه ِبَحقِِّه ِإالت َوَنْفَسُه َماَلُه ِمنِّى

 َواللتِه َقالغوا َأْن اِإلت ِفْتَنُتُهْم َتكغْن َلْم ُثمَّ} تعاىل: قوله يف احلجة على الفتنة إطالق والرابع:

 العلم. أهل بعض به قال كما حجتهم، تكن مل أي: ،[23: األنعام] {ُمْشِرِكنَي كغنَّا َما َربَِّنا

 اعاألنو من الثالث النوع من أنه فتنة تصيبهم أن هنا: قوله يف الفتنة أن عندي: واألظهر

 املذكورة.

 - رسوله وأمر ، أمره عن خمالفتهم بسبب ضالال يزيدهم أي: اهلل، يفتنهم أن معناه وأن

 . - وسلم عليه اهلل صلى

                                                           
 (6211 رقم ، 6/2611) والبخارى ،( 111 رقم ، 1/19) أمحد أخرجه - 21
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 َراَن ْلَب َكلتا}- وعال جل- كقوله؛  تعاىل اهلل كتاب من كثرية آيات عليه تدل املعنى وهذا

 َبُهْمقغلغو اللتُه َأَزاَغ َزاغغوا َفَلمَّا} تعاىل وقوله ، [14: املطففني] {َيْكِسُبوَن َكاُنوا َما قغلغوِبِهْم َعَلى

 }:  تعاىل وقوله[10: البقرة] {َمَرًضا اللتُه َفَزاَدُهُم َمَرٌض قغلغوِبِهْم ِفي} وقوله[ 1: الصف] {

 مبثل واآليات ،[121: التوبة] {ِرْجِسِهْم ِإَلى ِرْجًسا َفَزاَدْتُهْم َمَرٌض قغلغوِبِهْم ِفي التِذيَن َوَأمَّا

 (26)(. تعاىل اهلل عند والعلم ، كثرية ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 الليلة الثالثة

 حبس الشمس لنبي الله يوشع بن نون

                                                           
 (160/ 1) بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 26
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فذكر أحاديث منها  -صلى اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -عن هريرة

جل ر يتبعينمن األنبياء فقال لقومه ال  نيبغزا »  -صلى اهلل عليه وسلم-وقال رسول اهلل 

ها وملا ينب وال آخر قد بنى بنيانا وملا يرفع ب(21)قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى 

وهو منتظر والدها. قال فغزا فأدنى للقرية (22)سقفها وال آخر قد اشرتى غنما أو خلفات 

حني صالة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على 

 شيئا.

غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن ما  فجمعوا- قال-فحبست عليه حتى فتح اهلل عليه 

من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال  تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعين

بيد رجلني أو ثالثة فقال فيكم  (29)فلصقت - قال-قبيلتك. فبايعته  فيكم الغلول فلتبايعين

 املال يففوضعوه  -ال ق -فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب  -قال  -الغلول أنتم غللتم 

ذلك بأن اهلل (31)فأقبلت النار فأكلته. فلم حتل الغنائم ألحد من قبلنا  (30)وهو بالصعيد

 (32()«.تبارك وتعاىل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا 

  وعبردروس 
   واجلزع اهللع إىل صاحبه يدعو االدني بفنت التعلق : أناألوىل الفائدة* 

 وأمته. حممد غري ألحد حتل مل ائمالغن أن الثانية: الفائدة

 لكذ فعل وقد وقع، ألمر ذلك إىل احتيج إذا البيعة جتديد على دليل: الفائدة الثالثة* 

 الشجرة. حتت وسلم( عليه اهلل )صلى

 منها. غنم وما املشركني أموال إحراق جواز الرابعة: الفائدة* 

                                                           
 .زوجته على الرجل دخول يدخل أي: بها يبين- 21

 .احلوامل: اخللفات - 22

 .ثالثة أو رجلني بيد النيب يد لصقت املراد: لصقت- 29

 األرض وجه أي: الصعيد - 30

 .وسلم عليه اهلل صلى الرسول كالم من هذا- 31

:  أيًضا وأخرجه( . 1141 رقم ، 3/1366) ومسلم ،( 2916 رقم ، 3/1136) والبخاري ،( 2221 رقم ، 2/312) أمحد أخرجه- 32

 ( .4202 رقم ، 11/131) حبان ابن
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 نم ألن ؛ هلا البال فارغ حلازم إال ضتفو أن ينبغي ال املهمة األمور أن: اخلامسة الفائدة* 

جلوارح ا فعل ضعف تفرق إذا والقلب ، الطاعة يف رغبته وقلت عزميته ضعفت رمبا تعلق له

 .قوي اجتمع وإذا

 ترفض الغنيمة يف غلول حصل ملا فإنه وإدراك، متييز عندها النار أن السادسة: الفائدة* 

 .طيبًا إال يقبل ال طيب اهلل ألن اهلل؛ بلهاوتق أكلتها منها غل ما أعيد وملا تأكلها، أن

 ما هلم باح حيث –وسلم  عليه اهلل صلى حممد بأمة تعاىل اهلل رمحة :السابعة الفائدة

 .املرحومة األمة وتشريفه هلذه تكرميه من هي واختصهم خبصائص غريهم على حرمه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الليلة الرابعة 

 هو ابنها-يرحمك الله 
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امرأتان معهما ابناهما جاء  بينما» قال-وسلمصلى اهلل عليه - النيبعن عن أبى هريرة 

 الذئب فذهب بابن إحداهما.

فقالت هذه لصاحبتها إمنا ذهب بابنك أنت. وقالت األخرى إمنا ذهب بابنك. فتحاكمتا إىل 

 يداود فقضى به للكربى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخربتاه فقال ائتون

 سكني أشقه بينكما.بال

 (33«. )للصغرىفقالت الصغرى ال يرمحك اهلل هو ابنها. فقضى به 

 وعبردروس 

 تظهر ومل ابنها، الذئب سرق فلقد القصة، هذه يف الكربى األم قلب قسوة: * الفائدة األوىل

 إىل فلجأت امرأٍة، قلب عن فضاًل رجل، عقل يتصورها ال قسوة أظهرت بل عليه، حزنها

 يزمت أال يعقل ال كما متامًا، تشابهًا متشابهني يكونا أن يعقل ال ألنه زميلتها، ابن سرقة

 غرىالص قلب ورمحة الكربى، األم قلب قسوة على دلَّ فاحلديث طفلني، بني من ابنها األم

. 

 عنده األقوال تعارضت إذا احلاكم أن على دليل وفيه: القرطيب قال الفائدة الثانية:-*

 ماك بذلك احلكم نفد الدعاوى بعض ترجيح على بالقرائن االستدالل كنةم الشهادة وتعذرت

 (34)بينكما،  أشقه بالسكني ائتوني: قال حيث السالم عليه سليمان فعله

 أىر إذا وأفضل منه أسن كانوا وإن العلماء من غريه خمالفة للعامل جائز أنه الثالثة: الفائدة

 { اْلَحْرِث يِف َيْحُكَماِن ِإْذ َوُسَلْيَماَن َداُووَد} :ىلتعا قوله هلذا ويشهد قوهلم. خالف يف احلق

 [87: األنبياء]

 الليلة الخامسة 
سبحانك يا من سخرت األعداء يرزق بعهم بعضا"   

                                                           
 الكربى يف والنسائي ،( 120 رقم ، 3/1344) ومسلم ،( 3244 رقم ، 3/1260) والبخاري ،( 2263 رقم ، 2/322) أمحد أخرجه - 33

 ( .1960 رقم ، 3/413)

 .313 ص11 جـ القرطيب تفسري - 34
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ومن مجيل ما قرأت أن إبراهيم بن أدهم ذلك السلفي الذي ظن كثري من أحبابنا أنه من 

 عليهم كما قال احملققون من أكثر أهل سلف األمة رضوان اهلل ىاملتصوفة ولكنه حمسوب عل

فذلك الرجل الذي جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم املشوي فجاءت  ،اجلرح والتعديل

إبراهيم أن القطة قد  ىفقام ورائها ليتابع ملاذا جرت فرأ قطة فخطفت قطعة حلم وجرت 

وقف عجب وظل يراقب امل فازداد وانصرفتوضعت قطعة اللحم جحر يف مكان مهجور 

ثعبان أعمي فقأت عيناه خرج من هذا اجلحر  ليأخذ  قطة اللحم  ىمراقبة دقيقة فنظر فرأ

سبحانك يا من سخرت  " ثم يرجع إلي جحره مرة أخري فبكي إبراهيم بن أدهم وقال :

 (31")األعداء يرزق بعهم بعضا
 وعبردروس 

عرب و -رمحه اهلل  –يف هذه القصة الطريفة اليت يرويها لنا احملدث إبراهيم بن أدهم 

 دروس منها:

حيث أنه مل يضرب ذلك القط و مل ينهره عندما  -رمحه اهلل– * رمحة إبراهيم ابن دهم

 أخذ من أمامه قطع اللحم لقد كانوا كرماء حتى مع احليوانات

ال يغفل عن أي خملوق مهما كان  و منها: أن اهلل تعاىل هو الذي يرزق كل الكائنات* 

: العنكبوت] { اْلَعِليُم ُعالسَِّمي َوُهَو َوِإيَّاكغْم َيْرُزقغَها اللتُه ِرْزَقَها َتْحِمُل َلا َدابٍَّة ِمْن ْنَوَكَأيِّ}نوعه 

60] 

 يهمقو كلهم، اخلالئق بأرزاق تكفل قد وتعاىل، تبارك الباري: رمحه اهلل –يقول السعدي 

 ْزَقَهاِر َتْحِمُل ال }. العقل يفةضع القوى، ضعيفة األرض، يف { َدابٍَّة ِمْن } فكم وعاجزهم،

 كل يف الرزق، هلا يسخر الّله يزال وال الرزق، من معها شيء ال تزل، مل بل تدخره، وال {

 لقكمخب قام كما برزقكم، القائم الّله، عيال فكلكم { َوِإيَّاكغْم َيْرُزقغَها اللتُه}.بوقته وقت

                                                           
 (101: ص) اجملد أكادميية دروس ، و حسان حممد للشيخ دروس - 31
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 الرزق دمع من دابة تهلك وال خافية، عليه خيفى الف { اْلَعِليُم السَِّميُع َوُهَو } وتدبريكم،

 َوَيْعَلُم ِرْزقغَها ِهاللت َعَلى ِإلتا اْلَأْرِض ِفي َدابٍَّة ِمْن َوَما}: تعاىل قال كما.عليه خافية أنها بسبب

 [6: هود] {ُمِبنٍي ِكَتاٍب ِفي كغلٌّ َوُمْسَتْوَدَعَها ُمْسَتَقرََّها

 وذلك منعند الضعف  بعضهم بعضا واألعداء خلدمةكائنات اهلل تعاىل ال ومنها تسخري *

 رمحته جل يف عاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 الليلة السادسة 
 الطفل الداعية
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َيا َأيَُّها اْلُمزَّمُِّل * قغِم قال حممد بن ظفر املكي: بلغين أن أبا يزيد طيفور بن عيسى ملا حفظ 

 [.2-1]املزمل:  اللتْيَل ِإلتا َقِليًلا

 ألبيه: يا أبيت! من الذي يقول اهلل تعاىل له هذا؟ قال 

 . ذلك النيب حممد  بين!قال: يا 

 ؟ ما لك ال تصنع كما صنع النيب  أبيت!قال أبو يزيد: يا 

 دون أمته.. فسكت عنه أبو يزيد.  إن قيام الليل خصص بافرتاضه النيب  بين!قال: يا 

ُه َوُثلغَثُه َك َيْعَلُم َأنََّك َتقغوُم َأْدَنى ِمْن ُثلغَثِي اللتْيِل َوِنْصَفِإنَّ َربَّفلما حفظ قوله سبحانه وتعاىل: 

 [. 20]املزمل: َوَطاِئَفٌة ِمَن التِذيَن َمَعَك

 قال: يا أبيت! إني أمسع أن طائفة كانوا يقومون الليل، فمن هذه الطائفة؟ 

 قال: يا بين! أولئك الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني. 

 وأصحابه؟  ل أبو يزيد: يا أبيت ! فأي خري يف ترك ما عمله النيب قا

 قال: صدقت يا بين، فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي. 

 فاستيقظ أبو يزيد ليلة، فإذا أبوه يصلي، فقال: يا أبت! علمين كيف أتطهر وأصلي معك. 

 فقال أبوه: يا بين ! ارقد، فإنك صغري بعد.. 

د: يا أبيت ! إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا لريوا أعماهلم، أقول لربي: إني قال أبو يزي

قلت ألبي: كيف أتطهر ألصلي معك، فأبي، وقال لي: ارقد، فإنك صغري بعد، أحتب 

 هذا؟ 

( احلافظ 4فقال له أبوه: ال واهلل يا بين، ما أحب هذا، وعلمه، فكان يصلي معه! )

 األصفهاني

 بن حممد األصفهاني: حفظت القرآن ولي مخس سنني، ومحلت إىل قال أبو حممد عبد اهلل

 أبي بكر املقرئ ألمسع ولي أربع سنني. 

فقال بعض احلاضرين: ال تسمعوا له فيما قرأ، فإنه صغري، فقال لي ابن املقرئ: اقرأ سورة 

 )التكوير( فقرأتها. 

  فقال لي غريه: اقرأ سورة )املرسالت( فقرأتها، ومل أغلط فيها.
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 . (36)فقال ابن املقرئ: امسعوا له، والعهدة علي 

 وعبردروس 
لى ص –العناية باألبناء يف الصغر تغرس يف نفوسهم حب اهلل و حب رسوله  الدرس األول:

 صلى - اهلل رسول قال: قال - عنهم اهلل رضي - طالب أبي بن علي عن -اهلل عليه و سلم 

 بيته، أهل وحب نبيكم، حب على: ثالث الخص على أوالدكم أدبوا:" - وسلم عليه اهلل

. "وأصفيائه أنبيائه مع ظله إال ظل ال يوم اهلل ظل يف القرآن محلة فإن القرآن، قراءة وعلى

(31) 

رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  ء. فعن أبي الدر دافضل قيام الليل:الدرس الثاني : 

الصاحليـــــن قبلكم، قربة إىل اهلل عز )صلى اهلل عليه وسلم( عليكم بقيام الليل فإنه دأب 

 (37)وجل ، ومنهاة عن اإلثم و تكفري للسيئــــات ومطردة للداء عن اجلسد 

العمل مبا تعلم املسلم من أمور دينه و هذه سنة الصحابة رضي اهلل عنهم  الدرس الثالث:

 و عفان بن نعثما يقرئوننا كانوا الذين حدثين: قال السلمي الرمحن عبد أبي عن-أمجعني 

 أصحابنا كان الطحاوي رواية يف و عنهم الّله رضي كعب بن أبي و مسعود بن الّله عبد

 آيات رعش أحدهم يقرئ كان سلم و عليه الّله صّلى الّنيّب أّن -خيربونا و يعّلمونا و يقرئونا

 يف و «2» مجيعا العمل و القران علمنا قالوا و: قال فيها العمل يتعّلم حّتى جياوزها فما

 «.39» العمل و العلم فعلمنا: لفظ
 

 

 

 

 الليلة السابعة
                                                           

 (. 111الكفاية يف علم الرواية ص ) (36)

 ضعيف[ 1113(]62/  2) - العشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف - 31

( . 4421، رقم  2/102( وقال : غريب . والبيهقى )3149، رقم  1/112) الرتمذي(أخرجه 299/  14) -جامع األحاديث  - 32

 .3912وصححه األلباني يف صحيح اجلامع رقم  ( .141، رقم  2/14ًضا : الرويانى )وأخرجه أي

 (111/ 6) شيبة أبي ابن ،(410/ 1) أمحد- 39
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 المقام ىألغلبن الليلة عل
قلت : ألغلنب  -رمحه اهلل -.. قال عبد الرمحن بن عثمان التيمي عثمان بن عفان  

ت ظهري فنظر ىاملقام فسبقت إليه فبينا أنا قائم أصلي إذا وضع رجل يده عل ىالليلة عل

وهو خليفة فتنحيت عنه فقام فما برح قائما حتى  -رمحه اهلل -ان فإذا هو عثمان بن عف

فرغ من القرآن يف ركعة مل يزد عليها فلما انصرفت قلت : يا أمري املؤمنني إمنا صليت ركعة  

 ( 40)قال أجل وهي وتري أي ركعة الوتر . 

القرآن كله ب وعن ابن سريين قال : قالت امرأة عثمان حني قتل لقد قتلتموه وأنه ليحي الليل

 ( 41)يف ركعة . 

 دروس وعبر
عثمان رضي اهلل عنه هو من أنزل اهلل يف شأن  :يف القرآن-رضي اهلل عنه-منقبة عثمان

 َساِجًدا ْيِلاللت آَناَء َقاِنٌت ُهَو َأمَّْن} ع العزيز الغفار يقول اهلل تعاىلالقرآن فله أسرار وأسرار  م

 ِإنََّما َيْعَلُموَن َلا التِذيَنَو َيْعَلُموَن التِذيَن َيْسَتِوي َهْل قغْل َربِِّه َرْحَمَة ْرُجوَوَي اْلآِخَرَة َيْحَذُر َوَقاِئًما

 [9: الزمر] {اْلَأْلَباِب أغولغو َيَتَذكتُر

 اِجدًاَس اليل آَنآَء َقاِنٌت ُهَو َأمَّْن} يقرأ: عنهما اهلل رضي عمر ابن مسع أنه البكاء حييى وعن

 اهلل ضير(  عفان بن عثمان)  ذاك:  عمر ابن قال { َربِِّه َرْحَمَة َوَيْرُجوْا اآلخرة ْحَذُرَي َوَقآِئمًا

 (42)« عنه

 يصلي حتى –صلى اهلل عليه و سلم –فهذا نبينا  *علو همة السلف يف العبادة و الطاعة

اليوم رضي اهلل عنه يقرا القران كله يف ركعة، أما حالنا حنن  –تتورم قدماه، و هذا عثمان 

هم يف صالة الرتاويح يصلونها يف عجلة و قلة خشوع و  فرتى ضعف يف اهلمم و العزائم  فها

اذا أطال اإلمام قليال ثاروا عليه و رمبا حيدث اخلالف و النزاع بني املصلني ألن اإلمام يقرا 

بون ة تلعبضع آيات ال أقول سورا و إمنا يقرأ  قراءة لو شاهدها السلف لقالوا مالكم يف العباد

! 

                                                           
  ،3/11وابن سعد يف طبقاته  3/24وعبد الرازق يف مصنفه  1216أخرجه املبارك يف الزهد  - 40

 (1121ح ) -الزهد البن املبارك  ،و.121الزهد لإلمام أمحد ص  - 41

 (2191: ص) كثري ابن تفسري خمتصر - 42
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 :لنفسه وحماسبته وبكاؤه اهلل من-رضي اهلل عنه -خوف عثمان* 

 الناس أكيس وإن غنم، اهلل تقوى فإن اهلل؛ اتقوا الناس، أيها: خطبه إحدى يف جاء فقد

 هللا حيشره أن وخيشى لقربه، نورا اهلل نور من واكتسب املوت، بعد ملا وعمل نفسه دان من

 أيتها إىل أدري ال والنار اجلنة بني أني لو: قوله عنه روى دوق( 43.)بصريا كان وقد أعمى

 .أصري أيتهما إىل أعلم أن قبل رمادا أصري أن لتمنيت بي يؤمر

 قانش وقد نفسه يتخيل وعندما اآلخرة، يذكر عندما تفيض وَعَبراته ترجتف روحه كانت

 عثمان كان: لقا عثمان، موىل هاني فعن ؛(44)واحلساب العرض إىل جدثه من ونسل قربه

 هذا؟ من وتبكي والنار اجلنة تذكر: له فقيل حليته، تبتل حتى بكى قرب على وقف إذا

 جنا فإن اآلخرة، منازل أول القرب إن: "قال وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول إن: قال

 "منه أشد بعده فما منه ينج مل وإن منه، أيسر بعده فما منه

)  عثمان على دخل أنه اخليار بن عدي بن اهلل عبيد فعن العدل؛ بصفة)  عثمان واتصف .

- فتنة إمام بنا يصلي ذا وهو ترى، ما بك نزل وقد العامة إمام إنك: له فقال حمصور وهو

 الصالة إن: عثمان له فقال معه، الصالة من أخرج وأنا -البلوى عديس بن الرمحن عبد

 (41.)إساءتهم فاجتنب أساءوا وإذا ،معهم فأحسن الناس أحسن فإذا الناس، يعمل ما أحسن

 (41.)إساءتهم

 يف فرأى ناقة، يعلف له غالم على عفان بن عثمان دخل: قال بإسناده، شبة ابن وروى

 فلم الغالم، فأبى اقتص: لغالمه فقال ندم، ثم فعركها، غالمه بأذن فأخذ كره، ما علفها

 مثل منه غبل قد أنه ظن حتى شد: عثمان له فقال يعركها، فجعل بأذنه أخذ حتى يدعه

 (.46)اآلخرة قصاص قبل لقصاص واًها):  عثمان قال ثم منه، بلغ ما

 الليلة الثامنة 
 أيها السبع أطلب الرزق من مكان آخر

                                                           
 .101ص السيد، فتحي جمدي النورين، ذي وحياة سرية يف التوثيق صحيح - 43

 .201ص الصمد، حممد محد الراشدين، اخللفاء عهد يف احلكم نظام - 44

 (.691) رقم البخاري - 41

 (.3/236) شبة البن املدينة، أخبار - 46
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كابل ويف اجليش  قـال محـاد بن جعفر بن يزيـد : أن أباه أخربه قال : خرجنا يف غزاه إىل   

ما يذكر الناس من عبادته ،  صله بن أشيم فنزل الناس عند العتمة فقلت ألرمقن عمله فأنظر

ــطجع فالتمس غفلة الناس حتى قلت هدأت العيون ، وثبت فدخل  ــلي العتمة ثم أضــ فصــ

غيضــة قريبا منه ودخلت يف أثره فتوضــأ ثم قام يصــلي قال : وجاء أســد حتى دنا منه قال 

فصــعدت على شــجرة ، قال فرتاه التفت ؛ أوعده جرذا حتى ســجد فقلت اآلن يفرتســه    

لم ، فقال أيها الســـبع أطلب الرزق من مكان آخر فولي وأن له لزئري تصـــدع فجلس ثم ســـ

ــبح فحمدا اهلل عز وجل مبحامد مل أمسع    اجلبـال منـه فما زال كذلك ، فلما كان عند الصــ

ــألك أن ختربني من النار أو مثلي جيرتئ أن  ــاء اهلل ثم قال اللهم أني أســ مبثلها إىل ما شــ

نه بات على احلشايا وأصبحت وبي من الفرتة شيء به أسـألك اجلنة ؛ ثم رجع فأصـبح كأ  

  (48)عليم 

 دروس وعبر
هم السلف من محلوا رية التوحيد و كانوا رهبان  بالنهار: هؤالء فرسان بالليل * رهبان

 َعِن ُنوُبُهْمُج َتَتَجاَفى }:تعاىل بالليل فرسان بالنهار و صفهم اهلل تعاىل يف كتابه وقال

 ِمْن َلُهْم أغْخِفَي َما َنْفٌس َتْعَلُم َفال*  ُينِفقغوَن َرَزْقَناُهْم َوِممَّا َوَطَمًعا َخْوًفا َربَُّهْم َنَيْدُعو اْلَمَضاِجِع

 ِهْمِلَربِّ َيِبيُتوَن َوالتِذيَن: تعاىل وقال[. 11-16:السجدة] َيْعَملغوَن َكاُنوا ِبَما َجَزاًء َأْعُيٍن قغرَِّة

 ْنِفِقنَيَواْلُم َواْلَقاِنِتنَي َوالصَّاِدِقنَي الصَّاِبِريَن: تعاىل وقال[. 64:الفرقان] َوِقَياًما ُسجًَّدا

*  َقِليًلا اِإلت اللتْيَل قغِم*  اْلُمزَّمُِّل َأيَُّها َيا: تعاىل وقال[. 11:عمران آل] ِباأَلْسَحاِر َواْلُمْسَتْغِفِريَن

*  َثِقيًلا َقْوًلا َعَلْيَك َسُنْلِقي نَّاِإ*  َتْرِتيًلا اْلقغْرآَن َوَرتِِّل َلْيِهَع ِزْد َأْو*  َقِليًلا ِمْنُه اْنقغْص َأِو ِنْصَفُه

 َربَِّك اْسَم َواْذكغِر*  َطِويًلا ًحاَسْب َالنََّهاِر ِفي َلَك ِإنَّ*  ِقيًلا َوَأْقَوُم َوْطًئا َأَشدُّ ِهَي اللتْيِل َناِشَئَة ِإنَّ

 .انقطاعًا إليه انقطع: أي[ 2-1:املزمل] َتْبِتيًلا ِإَلْيِه َوَتَبتَّْل

 ُمَذِلكغ ِإنََّما } * أن من خاف اهلل تعاىل خوف اهلل تعاىل منه كل شيء و أمنه من كل خوف ،

 [111: عمران آل] {ُمْؤِمِننَي كغْنُتْم ِإْن َوَخافغوِن َتَخافغوُهْم َفَلا َأْوِلَياَءُه ُيَخوُِّف الشَّْيَطاُن

                                                           
 20ص 1السري جـو 603 -602ص 2صفة الصفوة جـ - 41
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 عن عنه اهلل رضي مسعود ابن وعنحده و احلرص على كتمانها: * إخالص العبادة هلل و

 وطائه عن ثار رجل: رجلني من ربنا عجب: "قال - وسلم عليه اهلل صلى - النيب

 إىل انظروا مالئكيت، أيا: وعال جل اهلل فيقول صالته، إىل وحبِّه أهله بني من وحلافه،

 امم وشفقة عندي، فيما رغبة ته،صال إىل وأهله حبه بني من ووطائه فراشه عن ثار عبدي

 يف له وما االنهزام، يف عليه ما وعلم أصحابه، وانهزم اهلل سبيل يف غزا ورجل عندي،

 رجاء رجع عبدي، إىل انظروا: ملالئكته اهلل فيقول (،42دمه) يهريق حتى فرجع الرجوع،

 (.49" )دمه يهريق حتى عندي مما وشفقة عندي، فيما

  (50) (سيئاتك تكتم مما أشد ناتكحس اكتم: )حازم أبو قال

 عشرين ليبكي الرجل كان إن:) يقول واسع بن حممد مسعت: قال خالد بن عمران عن

 . (51) (به تعلم ال معه وامرأته سنة

 رأسه يكون الرجل كان رجااًل أدركت لقد:" قال واسع بن حممد عن عطية بن يوسف وعن

 امرأته، به تشعر ال دموعه، من خده حتت ما بل قد واحدة وسادة على امرأته رأس مع

 إىل الذي به يشعر وال خده على دموعه فتسيل الصف يف أحدهم يقوم رجااًل أدركت ولقد

 ".جنبه

 خراًزا وكان أهله، به يعلم ال سنة أربعني هند أبي بن داود صام: قال عدِّي أبي ابن وعن

 . (52) .معهم فيفطر اعشًي ويرجع الطريق، يف به فيتصدق عندهم، من غداه معه حيمل

 

 الليلة التاسعة
 الله فضل

                                                           
 ويسكب ويسيل يريق:  يهريق - 42
 واحلاكم ،( 2111 رقم ، 6/291) حبان وابن ،( 10323 رقم ، 10/119) والطرباني ،( 3949 رقم ، 1/416) أمحد أخرجه - 49

 يعلى أبو أيًضا: وأخرجه( . 12301 رقم ،9/164) والبيهقى.  اإلسناد صحيح:  وقال( 2131 رقم ، 2/123)

 ( .1212 مرق ، 9/119)

 (6/96)ال سري - 10

 (.6/119 )السري - 11

 (.6/316 السري) - 12
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أحباب رسول اهلل يف هذه الليلة سنقف مع فضل اهلل تعاىل على عباده لنرى و نشاهد تلك 

 ِإْفًكا َوَتْخلغقغوَن اًناَأْوَث اللتِه ُدوِن ِمْن َتْعُبُدوَن ِإنََّما}احلقيقة اليت قال عنها اهلل تعاىل يف كتابه 

 َلُه َواْشكغُروا َواْعُبُدوُه الرِّْزَق للتِها ِعْنَد َفاْبَتُغوا ِرْزًقا َلكغْم َيْمِلكغوَن َلا اللتِه ُدوِن ِمْن َتْعُبُدوَن التِذيَن ِإنَّ

 [12 ،11: العنكبوت] {( 11) ُتْرَجُعوَن ِإَلْيِه

 ملعرفتهما العباسية زبيدة جعفر أم طريق على بصرهما ذهب قد رجالن جلسالقصة: 

 .بكرمها

 فكان

 فضلك من ارزقين اللهم:  يقول أحدهما

 .جعفر أم فضل من ارزقين اللهم يقول: اآلخر وكان

 وتسمع، منهما ذلك تعلم جعفر أم وكانت

 درهمني، اهلل فضل طلب ملن ترسل فكانت

 .دنانري عشرة جوفها يف مشوية دجاجة فضلها طلب وملن

 يوم، كل درهمنيب الدرهمني، لصاحب دجاجته يبيع الدجاجة صاحب وكان

 .دنانري من جوفها يف ما يعلم ال وهو

 متوالية، أيام عشرة ذلك على وأقام

 عليهما، جعفر أم أقبلت ثم

 ؟ فضلنا أغناك أما: فضلها لطالب وقالت

 هو؟ وما: قال

 أيام، عشرة يف دينار مائة قالت
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 ال،: قال

 .بدرهمني لصاحيب أبيعها كنت الدجاجة بل

 اهلل، فحرمه نافضل من طلب هذا: فقالت

 .وأغناه اهلل فأعطاه اهلل فضل من طلب وذاك

 الدروس والعبر
 الغنى الناس وطلب الغنى فاستقبلنا الفقر طلبنا سره قدس ادهم ابن إبراهيم قال*** 

 عاىلت اهلل فان االرادات عن والفناء القلب سكون حتصيل العاقل فعلى.  الفقر فاستقبلهم

 وحكمته علمه وفق على يريد ما يفعل

 * أن األرزاق قدرها اهلل فما قدر لك فهو لك  

 هطلبت فلو لغريي، وشيء ىل، هو فشيء: شيئني الدنيا وجدت '\:اهلل رمحه حازم أبو قال

 .'\إليه أصل مل واألرض؛ السموات حبيلة

  ،"  اهلل؟ علي التوكل يف هذا أمَرَك بنيَت عالم: " وُسِئل

 نفسي، به فاطمأنت غريي، يأكله ال رزقي أن علمُت: أربع خصاِل علي: " قال

  به، مشغول فأنا غريي، يعملُه ال عملي أن وعلمُت 

 أبادره، فأنا بغتًة، يأتيين املوت أن وعلمُت

 " . منه مستٍح فأنا كنُت، حيث اهلل عني من أخلو ال أني وعلمُت 

" .  تسكُن؟ وأين تلبس؟ وما تأكل، ما: " لي يقول والشيطاُن إال صباح من ما: " وقال

 " . القرَب وأسكن الكفَن، وألبس املوَت، ّأكل: " فأقول
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 الليلة العاشرة

  -صلى الله عليه وسلم-طاعة األشجار للنبي المختار
  ليه:ع السالم ويستأذن يف إجابته إىل ويسارع-وسلمصلى اهلل عليه -النيب يطيع الشجر
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 منه فرأيت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مع رتساف:  قال أبيه عن مرة بن يعلى عن

 اهلل لىص اهلل رسول إن فقل ، الشجرتني هاتني إىل انطلق فقال ، منزاًل نزلنا ، عجبًا شيئًا

 مامنه واحدة كل فانتزعت ، ذلك هلما فقلت فانطلقت ، جتتمعا أن لكما يقول سلم و عليه

 من حاجته اهلل رسول فقضى ، مجيعًا فالتقيا صاحبتها إىل واحدة كل فمرت أصلها من

 اهلم ذلك فقلت فأتيتهما ، مكانها إىل واحدة كل لتعد:  هلما فقل انطلق:  قال ثم ورائها

 اجلن من مس ـ ملم به هذا ابين إن فقالت ، امرأة أتته و ، مكانها إىل واحدة كل فعادت ،

(  يهأدن: )  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ، مرتني يوم كل يأخذه سنني سبع منذ ـ

 إذا اهلل رسول هلا قال ثم اهلل رسول أنا اهلل عدو أخرج:  قال و ، فيه يف فتفل منه فأدنته

 ، مسن و أقط و كبشان معها و استقبلته اهلل رسول رجع فلما ، صنع ما فأعلمينا رجعنا

 و قالت ، أردت ام منه اختذ و الكبش هذا خذ:  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول لي فقال

 اهعين فرأى ، يديه بني فقام ، بعري أتاه ثم ، فارقتنا منذ شيئًا رأينا ما أكرمك الذي

 عملن كنا فقالوا: ؟ يشكوكم البعري هذا كم البعري ما:  فقال ، أصحابه إىل فعث ، تدمعان

 و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال غدًا لننحره عليه تواعدنا عمله ذهب و كرب فلما عليه،

 صححه و الذهيب وافق و احلاكم صححه معها( يكون اإلبل يف اجعلوه و تنحروه، )ال سلم:

 . األرناؤط

 وعبردروس 
 الدرس األول: عبودية الكائنات لرب األرض والسماوات 

 َقاَلَتا َكْرًها َأْو َطْوًعا ِتَيااْئ َوِلْلَأْرِض َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّ}قال اهلل تعاىل 

 [11: فصلت] {َطاِئِعنَي َأَتْيَنا

 وإىل ، للناموس الكون هذا انقياد إىل عجيبة إمياءة إنها  -رمحه اهلل -يقول سيد قطب

 ناكه فليس.  ومشيئته لكلمته واالستسالم الطاعة اتصال خبالقه الكون هذا حقيقة اتصال
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 هلذا حتمًا خاضع إنه.  األحيان أغلب يف كرهًا اموسللن خيضع الذي اإلنسان هذا إال إذن

 والقوانني اهلائلة؛ الكون عجلة يف جدًا صغري ترس وهو ، عنه خيرج أن ميلك ال ، الناموس

 األرض طاعة طائعًا ينقاد ال الذي وحده هو ولكنه.  كره أم رضي عليه تسري الكلية الكونية

 بالنواميس فيصطدم اللني؛ اهلني اجملرى نع وينحرف ، يتفلت أن حياول إمنا.  والسماء

 . طائع غري خاضعًا فيستسلم وتسحقه حتطمه وقد تغلبه أن بد ال اليت

 ورغباتهم وإراداتهم وتصوراتهم وحركاتهم وكيانهم قلوبهم تصطلح الذين اهلل عباد ال

 مع ، لينة هينة وتسري ، طائعة فتأتي ، الكلية النواميس مع كلها تصطلح. .  واجتاهاتهم

 وحينئذ ، قوى من فيه ما بكل متصلة ، املوكب مع ربها إىل متجهة ، اهلائلة الكون عجلة

 قوته من مستمدة ، الناموس مع مصطلحة ألنها ، باخلوارق وتأتي ، األعاجيب تصنع

 . كرهًا خنضع إننا. . { طائعني } اهلل إىل الطريق يف عليها مشتمل وهو منه وهي ، اهلائلة

 روح مع قاءبالل فرح ويف رضى يف.  والسماء األرض تلبية نليب ليتنا.  طوعًا عخنض فليتنا

 العاملني. رب هلل املستسلمة امللبية املطيعة اخلاضعة الوجود

واملدر واجلن فالشجر واحلجر الدرس الثاني: معرفة الكائنات برسالة خري املخلوقات 

 – وسلم صلى اهلل عليه  – تعرفه

 ال ختف إال على من طمست-حممد صلى اهلل عليه و سلم –النيب  الدرس الثالث: رمحة

 فشكا له -صلى اهلل عليه وسلم-بصريته فهذا اجلمل ادرك رمحته

  -صلى اهلل عليه وسلم  –أن هذه املعجزات من دالئل نبوته  الدرس الرابع :

 الليلة الحادية عشر

 وتعمر للفناءتبني للخراب 
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 باب على َبوَنَص طعامًا، للناس صنع ثمبنائها،  يف فَتَنوََّق مدينة إسرائيل بين من ملك بنى

 ارأْين قالوا: فإنهم األْكِسَية، عليهم ثالثة إال أحد، يعْبها فلم عنها، يسأل من املدينة

 !عيبني

  صاِحُبها. وميوُت خْتَرُب فقالوا: فَسَأَلهم،

  العيبني؟ هذين من تسلُم دارًا تعلمون هل فقال:

  اآلخرة، نعم، قالوا:

  ، ودَّعهم ثم زمانًا، معهم وتعّبد ملَكه فخلتى

  تكرهه؟ ما منا رأيَت هل فقالوا:

 (13). يعرفغين ال َمْن فأصحُب ، ُتكرموَنين فأنتم عرْفُتموني ولكْن ال، قال:

 دروس وعبر
وينسى أخراه وال يفيق إال يف  الدرس األول: أن كثريا من الناس ينشغل بتعمري دنياه

 ألموات انظر وتأمل فيمن ملك الدنيا كيف تكون عاقبته معسكر ا

 األمل طــول غــّره قد          اشتغل بدنياه من يا

 العمل صندوق والقرب            بغتًة يأتــي واملوت

 يامن عمرت الدور و شيدت القصور قف على القبور و ناداهم اذا كنت بنادهم :

 واحللل والتيـــــجان األسّرة أيــــن          دفنوا ما بعد من صارٌخ ناداهم

 تنتقل الدود عليــــــها الـوجوه تلك          سائلهم حني عنهم القرب فأصبح

                                                           
 42ص للزخمشري األبرار ربيع - 13
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 أكلوا قد األكل طول بعد فأصبحوا          شربوا وما دهرًا أكلوا طاملا قد

 تعاىل الدرس الثاني: القلوب احلية كاألرض الطيبة تنتفع باملوعظة وتنقاد ألمر اهلل

 فتأملوا كيف صادفت تلك الكلمات قلبا حيا رق والن وخشع للملك الديان 

 ،11: األعلى] {َوَأْبَقى َخْيٌر َواْلآِخَرُة( 11) الدُّْنَيا اْلَحَياَة ُتْؤِثُروَن َبْل}الدرس الثالث: 

18 ] 

 على االدني احلياة زينة الناس أيها تؤثرون بل: للناس يقول-رمحه اهلل  –يقول الطربي 

 نأل وأبقى، الناس أيها لكم خري اآلخرة وزينة: يقول(  َوَأْبَقى) لكم(  َخْيٌر اآلخرة)َواآلِخَرةغ

 ".تفنى وال تنَفُد ال باقية، واآلخرة فانية، الدنيا احلياة

 تارخيها، ربع البشرية به ابتليت الذي العضال الداء هو هذا( الدُّْنَيا اْلَحَياَة ُتْؤِثُروَن َبْل)

 ضعف أن وسلم عليه اهلل صلى وأخرب ،"خطيئة كل رأس الدنيا حب" اآلثار يف قالوا ماوك

 حب بأنه وفسره الوهن، قلوبهم يف يلقى حينما حيصل إمنا عليها األعداء وتكالب األمة

 .املوت وكراهية الدنيا

 نم الدنيا من فضلأ اآلخرة أن تعلم أن الداء، لذلك الدواء هو وهذا( َوَأْبَقى َخْيٌر َواآلِخَرةغ) 

 على لكان األخرية الصفة هذه إال تكن مل ولو منها، أبقى وأنها منها، خري أنها جهتني

 السلف من قال من قول معنى وهذا الصفتني، هاتني اجتماع مع فكيف خيتارها أن العاقل

 خيتار أن العاقل على لكان يبقى، خزف من واآلخرة يفنى، ذهب من الدنيا كانت لو"

 ".يفنى خزف من والدنيا يبقى ذهب من واآلخرة فكيف الفاني، الذهب على الباقي اخلزف

 

 عاىلت قوله يف واجلواب وأبقى، خري هي اليت اآلخرة ويرتكون الدنيا الناس خيتار ملاذا ولكن

 (.20: القيامة( )اآلخرة وتذرون اْلَعاِجَلَة ُتِحبُّوَن َبْل َكالَّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





36 
 

 مامأ ماثاًل ذلك استحضار يف بل وأبقى خري اآلخرة أن معرفة فقط ليس العالج فإن ولذلك

 نةباجل فتذكرنا اهلل رسول يا عندك نكون: )ـ عنه اهلل رضي ـ حنظلة حديث يف كما العني،

 (.العني رأي كأنها حتى والنار

 يف زلتن قد املوعظة هذه أن أي( َوُموَسى ِإْبَراِهيَم ُصُحِف األغوَلى الصُُّحِف َلِفي َهَذا ِإنَّ) 

 هماعلي وموسى إبراهيم بالذكر وخص مبعناها، وقيل بنصها قيل السابقة، السماوية الكتب

 .وسلم عليه اهلل صلى حممد بعد األنبياء أفضل لكونهما السالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الليلة الثانية عشر

 ليت شعري من غرني بك يا رياح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





37 
 

زوج رياح القيسي امرأة فبين بها قال أبو يوسف البزار ت-رمحه اهلل -امرأة رياح القيسي 

امرأة تكفيك هذا، فقالت: إمنا تزوجت  عجينها فقال: لو نظرت إىل فلما أصبح قامت إىل

رياحا القيسي ومل أرني تزوجت جبارا عنيدا، فلما كان الليل نام ليختربها فقامت ربع 

ح فقالت: قم يا ريا فقامت الربع األخري ثم نادته أقوم. فقال:قم يا رياحا  نادته:الليل ثم 

 فقال أقوم. 

 ،فقالت: مضى الليل وعسكر احملسنون، وأنت نائم ليت شعري من غرني بك يا رياح

 وقامت الربع الباقي قال:

ذكرت لي امرأة فتزوجتها فكانت إذا صليت العشاء  قال:حدثين رياح  قال:عن سيار 

م كانت نع قلت:فإن  ة؛حاجألك  فتقول:اآلخر تطيبت وتدخنت ولبست ثيابها ثم تأتين 

  (54) ال قامت فنزعت ثيابها ثم صفت بني قدميها حتى تصبح. قلت:ن امعي و

 وعبردروس 
يكن شغلهن يف مكياج  والسماوات ملهكذا كانت العابدات القانتات بني يدي رب األرض 

 األسحار، ومناجاته يف، وقراءة القرآنشغلهم يف طاعة الرمحن  وإمنا كان وال برفان

 النساء على الرجال لفضلت        ذكرن  كمن النساء كان فلو

 للهالل. فخـر التذكري وال       عيب الشمس السم التأنيث فما

 ِإنَّ}قال اهلل تعاىل  :* علو اهلمة يف طاعة اهلل تعاىل من مسات الصاحلني و الصاحلات

 َوالصَّاِدَقاِت الصَّاِدِقنَيَو َواْلَقاِنَتاِت َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلَماِت اْلُمْسِلِمنَي

 َوالصَّاِئِمنَي َصدَِّقاِتَواْلُمَت َواْلُمَتَصدِِّقنَي َواْلَخاِشَعاِت َواْلَخاِشِعنَي َوالصَّاِبَراِت َوالصَّاِبِريَن

 َلُهْم اللتُه َأَعدَّ الذَّاِكَراِتَو َكِثرًيا اللتَه ِريَنَوالذَّاِك َواْلَحاِفَظاِت فغُروَجُهْم َواْلَحاِفِظنَي َوالصَّاِئَماِت

 [31: األحزاب] { َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرًة

  طارق أبي بنت منيفة

 اإذ فكانت منيفة هلا يقال عابدة امرأة بالبحرين كانت قال املسمعي عاصم بن قال مسمع 

 إىل وتقوم وتلبس فتتحزم ملؤمنا سرور جاء قد نفس يا بخ بخ قالت عليها الليل هجم
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 الةص يف هي فإمنا الصالة وأمكنت أصبحت فإذا تصبح حتى القائم اجلذع فكأنها حمرابها

 لو هلا فقيل دأبها هذا الشمس غروب إىل هجعت العصر صلت فإذا بالعصر ينادي حتى

 يف دمت ما يلالل ظلمة يف أنام ال واهلل ال فقالت لبدنك أهدأ كان الليل يف النومة هذه جعلت

 (11الدنيا()

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الليلة الثالثة عشر

 فقه األوليات دليل على صالح البدايات
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 احلج، على عزمت قد: وقال احلارث بن بشر يودع جاء رجًلا إن: التمار نصر أبو قال

 ءشي فأي: بشر قال درهم، ألفي: فقال للنفقة؟ أعددَت كم: له فقال بشيء؟ فتأمرني

 اهلل، اةمرض ابتغاء: قال اهلل؟ مرضاة ابتغاء أو البيت إىل اشتياًقا أو تزهًدا حبجك، تبتغي

 من قنيي على وتكون درهم، ألفي وتنفق منزلك، يف وأنت تعاىل اهلل مرضاة أصبَت فإن: قال

 يقضي مديون أنفس، عشرة فأعطها اذهب،: قال نعم،: قال ذلك؟ أتفعل تعاىل، اهلل مرضاة

 طيهاتع قلبك قوي وإن يفرحه، يتيم ومربي عياله، يغين ومعيل ،شعثه يرم وفقري دينه،

 وإعانة الضر وكشف اللهفان وإغاثة املسلم قلب على السرور إدخالك فإن فافعل؛ واحًدا

 لنا فقغل وإال أمرناك، كما فأخرجها قغم اإلسالم، حجة بعد حجة مائة من أفضُل الضعيف

 وأقبل - اهلل رمحه - بشر فتبسم قليب، يف أقوى سفري نصر، أبا يا: فقال قلبك، يف ما

 هب تقضي أن النفس اقتضت والشبهات، التجارات َوَسخ من ُجمع إذا املال: له وقال عليه،

 ..املتقني عمل إال يقبل أال نفسه على اهلل آىل وقد الصاحلات األعمال فأظهرت وطًرا،

 دروس وعبر
 .هلم األولي احلجة ليست احلجيج معظم نافلة؟ حجة عام كل حيجُّون مسلم مليون كم

 سواحل يف والغرق التسول إلي احلكم كراسي ىعل احلروب أجلأته الجئ مسلم مليون وكم

 .السواحل لىع هامدة جثثا وشباب ونساء أطفال من العائالت رأيتم ولقد أوروبا؟

 ألعمالا على املتعدي النفع ذات األعمال تقديم تعاىل اهلل دين يف والبصرية الفقه متام من

 َكَمْن ْلَحَراِما اْلَمْسِجِد َوِعَماَرَة اْلَحاجِّ ِسَقاَيَة َأَجَعْلُتْم}: عزوجل اهلل قال اخلاص؛ النفع ذات

 اْلَقْوَم َيْهِدي َلا َواللتُه  اللتِه ِعنَد َيْسَتُووَن َلا  اللتِه َسِبيِل ِفي َوَجاَهَد اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللتِه آَمَن

 َدَرَجًة َأْعَظُم ِهْمَوَأنفغِس ِبَأْمَواِلِهْم اللتِه َسِبيِل ِفي َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمُنوا التِذيَن( 19) ِمنَيالظتاِل

 .(20-19:التوبة) {(20) اْلَفاِئُزوَن ُهُم َوأغوَلِئَك  اللتِه ِعنَد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





41 
 

 واليوم باهلل اناإلمي لكن احملمودة؛ الرب أعمال من احلرام املسجد وعمارة احلاج فسقاية

 قال وهلذا لألمة، أعظم نفعها ألن تعاىل اهلل عند درجة أعظم اهلل سبيل يف واجلهاد اآلخر

 اهلل إىل األعمال وأحب أنفعهم، اهلل إىل الناس أحب" : »وسلم عليه اهلل صلى"   اهلل رسول

 عنه دتطر أو دينا، عنه تقضي أو كربة، عنه تكشف أو مسلم، على تدخله سرور وجل عز

  «شهرا املسجد يف أعتكف أن من إلي أحب حاجة يف املسلم أخي مع أمشي وألن جوعا،

 َتْلَعُب اْلِعَباَدِة ِفي َأنََّك َلَعِلْمَت        َأْبَصْرَتَنا َلْو اْلَحَرَمْيِن َعاِبَد َيا

 ُبَتَتَخضَّ ِبِدَماِئَنا َفُنُحوُرَنا       ِبُدُموِعِه َخدَُّه َيخِضُب َكاَن َمْن

 َتْتَعُب الصَِّبيَحِة َيْوَم فخيولنا       باطل يف خيله ُيْتِعُب َكاَن َأْو

 اْلَأْطَيُب َواْلُغَباُر السََّناِبِك َوَهُج       َعِبرُيَنا َوَنْحُن َلكغْم اْلَعِبرِي ِريُح

 ْكِذُبَي َلا َصاِدٌق َصِحيٌح َقْوٌل          َنِبيَِّنا َمَقاِل ِمْن َأَتاَنا َوَلَقْد

 َتْلَهُب َناٍر َوُدَخاِن اْمِرٍئ َأْنِف      ِفي اللتِه َخْيِل َوغغَباُر َيْسَتِوي َلا

 َيْكِذُب َلا ِبَميٍِّت الشَِّهيُد َلْيَس        َبْيَنَنا َيْنِطُق اللتِه ِكَتاُب َهَذا

 

 

 

 

 

 

 الليلة الرابعة عشر

 غرور المتعبدين
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 ِإْسَراِئيَل َبِنى يف ِنَرُجاَل َكاَن»  َيقغوُل-وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوَل َسِمْعُت ُهَرْيَرَة َأُبو َقاَل

 اآلَخَر َيَرى اْلُمْجَتِهُد َزاُلَي اَل َفَكاَن اْلِعَباَدِة يف ُمْجَتِهٌد َواآلَخُر ُيْذِنُب َأَحُدُهَما َفَكاَن ُمَتآِخَيْيِن

 َأُبِعْثَت َوَربِّى َخلِِّنى َقاَلَف َأْقِصْر َلُه َفَقاَل َذْنٍب َعَلى َيْوًما ُهَفَوَجَد. َأْقِصْر َفَيقغوُل الذَّْنِب َعَلى

 َفاْجَتَمَعا َأْرَواُحُهَما َفقغِبَض. اْلَجنََّة اللتُه ُيْدِخلغَك اَل َأْو َلَك اللتُه َيْغِفُر اَل َواللتِه َفَقاَل َرِقيًبا َعَلىَّ

 َوَقاَل َقاِدًرا َيِدى ِفى َما َعَلى كغْنَت َأْو َعاِلًما ِبى َأكغْنَت اْلُمْجَتِهِد ِلَهَذا َفَقاَل اْلَعاَلِمنَي َربِّ ِعْنَد

 ُهَرْيَرَة َأُبو َقاَل«.  اِرالنَّ ِإَلى ِبِه اْذَهُبوا ِلآلَخِر َوَقاَل ِبَرْحَمِتى اْلَجنََّة َفاْدُخِل اْذَهْب ِلْلُمْذِنِب

 .َوآِخَرَتُه ُدْنَياُه َأْوَبَقْت ِبَكِلَمٍة َمَلَتَكلت ِبَيِدِه َنْفِسى َوالتِذى

 دروس وعرب

 فإبراهيم قّلت، ولو املعصية احتقار وعدم كثرت، ولو بالطاعة االغرتار عدم اهلل تعظيم من

 (يبعثون يوم ختزني وال) احلنفاء إمام وهو ربه سرت يطلب

 :وسلم عليه اهلل ىصل حممد وصفيه لنبيه فقال والعجب، الغرور من وجل عز ربنا وحذرنا

 ربـك على بعملك متنن ال: )البصري احلسن قال[. 6: املدثر" ]َتْسَتْكِثُر َتْمُنن َوال"

 .أكرب وحقه أعظم، اهلل ففضل العمل كغثَر مهما فإنه ،(تسـتـكثره

 حش: )فقال ذكرهن ثم( مهلكات ثالث: )فقال مهلكات، ثالثًا وسلم عليه اهلل صلى عد وقد

 كبري، شر واإلعجاب بالنفس(. بنفسه املرء وإعجاب ع،متب وهوى مطاع،

 هللا رضـي ـ مسعود ابن وقال(. العجب من شرًا شيئًا املصلني يف أعلم ال: )املبارك ابن قال

 (.والقنوط العجب: شيئني يف اهلالك: )ـ عـنـه

 

 الليلة الخامسة عشر 
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 من الحـر أفـر
مبكة، فخرجت إىل الطائف ألصوم بها هرًبا من  شهر رمضان، وأنا علىعن األصمعي أنه قال: هجم 

حر مكة، فلقيين أعرابي، فقلت له: أين تريد؟ فقال: أريد هذا البلد املبارك ألصوم هذا الشهر املبارك 

 فيه. فقلت له: أما ختاف احلر؟ 

 فقال: من احلر أفر.

حتى أصبح: أتعبت  وقد صلى ليلة –وهذا الكالم نظري كالم الربيع بن خثيم، فإن رجاًل قال له 

 نفسك، فقال: راحتها أطلب.

 دروس وعبر
جاء رمضان يف هذا العام واحلرارة مرتفعة والشمس حارقة واألعمال شاقة  األجر على قدر املشقة:

فاحتسب األجر واملثوبة عند اهلل تعاىل فاجرك على قدر مشقتك هلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 (.16لك من األجر على قدر نصبك ونفقتك () لعائشة رضي اهلل عنها: )إن

اِهر " َقْوله َصلتى اللته َعَلْيِه َوَسلتَم: )َعَلى َقْدر َنَصبك َأْو َقاَل: َنَفَقتك( َهَذا َظنووي يف "شرح مسلم":قال ال

اد النََّصب التِذي ال َيُذّمُه الشَّْرع، ُمَرِفي َأنَّ الثََّواب َواْلَفْضل ِفي اْلِعَباَدة َيْكُثر ِبَكْثَرِة النََّصب َوالنََّفَقة، َواْل

 (11َوَكَذا النََّفَقة " انتهى.)

ومنها حديث " أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصالة حتى يصليها 

 (12مع اإلمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام " )

 مشقة ألن األبعد يبذل مشقة أكثر وألن يف االنتظار 

فال راحة لك اال حتت شجرة طوبى واعلم ان  ثانيا: ال تتكاسل عن الطاعات بسبب احلر وشدته

 اْلُمَخلتفغوَن ِبَمْقَعِدِهْم َفِرَح }املنافقني تكاسلوا وركنوا اىل الدعة فوخبهم اهلل تعاىل يف كتابه فاهلل تعاىل يقول 

ِفي اْلَحرِّ قغْل َناُر  وا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنفغِسِهْم ِفي َسِبيِل اللتِه َوَقالغوا َلا َتْنِفُرواِخَلاَف َرُسوِل اللتِه َوَكِرُهوا َأْن ُيَجاِهُد

                                                           
 ( وأصل احلديث يف الصحيحني1116رواه احلاكم وصححه األلباني يف صحيح الرتغيب والرتهيب ) - 16
 (112/ 2شرح النووي على مسلم ) - 11
 (662، قم 1/460(، ومسلم )623، رقم 1/233أخرجه البخاري ) - 12
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 {( َفْلَيْضَحكغوا َقِليًلا َوْلَيْبكغوا َكِثرًيا َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن 21َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن )

 [22، 21]التوبة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الليلة السادسة عشر 
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 رمضان مضمار سباق 
مر احلسن بقوم يضحكون يف شهر رمضان، فقال: يا قوم، إن اهلل جعل رمضان مضماًرا خللقه، يتسابقون 

فيه إىل رمحته، فسبق أقوام ففازوا، وختلف أقوام فخابوا، فالعجب من الضاحك الالهي يف اليوم الذي 

، وخاب فيه املتخلفون؟ أما واهلل، لو كشف الغطاء لشغل حمسًنا إحسانه، ومسيًئا فاز فيه السابقون

 إساءته.

 ونظر عبد اهلل إىل رجل يضحك مستغرًقا، فقال له: أتضحك، ولعل أكفانك قد أخذت من )عند( القصار.

 دروس وعبر
س لتكون حرا من وساوفاهلل تعاىل صفد مردة الشياطني  الدرس األول: احذر من شياطني رمضان اإلنسية:

ان إذا ك 'إبليس ومردته كما يف احلديث عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل ] صلى اهلل عليه وسلم [: 

أول ليلة من َرَمَضاَن ُصفدت الشياطني َمَرَدةغ اجلن، وغغلتَقْت أبواب النار فلم يفتح منها باُب، وفتحت 

: يا باغي اخلري أقِبل ويا باغي الشر أقصر وهلل عتقاء من أبواب اجلنان فال يغلق منها باب، ونادى مناٍد

 (19)'وذلك عند كل ليلة  '.  زاد فيه أبو كريب، عن أبي بكر بن عياش: 'النار 

 أما شياطني اإلنس أعادنا اهلل منهم فقد اخذوا عدتهم ونصبوا شباكهم قبل حلول رمضان بأشهر 

نية واملقاهي الرمضانية والدورات الرمضانية والليالي فهناك املسلسالت الرمضانية واملسابقات الرمضا

الرمضانية وكل سهو وهلو وانشغال باملعاصي والذنوب ومسابقة إىل ما يوبق اإلنسان ويضيع عليه وقته 

 وعمره 

ه صلى اهلل علي –الن الوقت اذا مر ال يعود والنيب  ثانيا املبادرة إىل الطاعة واالجتهاد يف حتصيلها

باملبادرة إىل األعمال َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َرُسوِل اهلِل َصلتى اهلل َعلْيِه وَسلتَم، َقاَل: َباِدُروا  امرنا -وسلم

 ِدكغْم، َوَأْمَرِباأَلْعَماِل ِستًّا: طغلغوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَها، َوالدَُّخاَن، َوَدابََّة اأَلْرِض، َوالدَّجَّاَل، َوُخَوْيصََّة َأَح

 ( 60اْلَعامَِّة.)

                                                           
 (1642، رقم 1/126(، وابن ماجه )622، رقم 3/66خرجه الرتمذي ) - 19
 (2941أخرجه مسلم ) - 60
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: "يا ابن آدم، اعلم أنك أيام معدودة، فإذا مرَّ يوٌم مرَّ جزٌء منك، -رمحه اهلل -وقال احلسن البصري 

 وإذا مرَّ اجلزء مّر الكل، وأنت تعلم فاعمل".

 وصدق القائل حيث قال:

 وكل يوم مضى ُيدِني من األجِل            إنَّا لنفرُح باأليام َنْقَطعها  

 فإمنا الربح واخلغسران يف العمِل      عمل لنفسك قبل املوت جمتهًدا  فا

عن ُسحيم موىل ابن متيم قال: "جلسُت إىل عامر بن عبداهلل وهو ُيصلِّي، فجوَّز يف صالته، ثم أقَبل عليَّ، 

نه ُت عفقال: أرحين حباجتك فإني أغباِدر! قلت: وما ُتباِدر؟ قال: ملَك املوت رِحَمك اهلل! قال: فقم

 ( 61وقام إىل صالته"؛)

 ( 62ومرَّ داود الطائي، فسأله رجل عن حديث، فقال: "َدْعين، فإني إمنا أغباِدر خروج نفسي"؛)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.4/662(، )إحياء علوم الدين: 103قصر األمل: ص  - 61

 (.4/662(، )إحياء علوم الدين: 103)قصر األمل: ص - 62
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 الليلة السابعة عشر 

 كما تدين تدان
 حتدث أحد اآلباء، أنه قبل مخسني عامًا حج مع والده، بصحبة قافلة على اجلمال،

أن يقضي حاجته  –أكرمكم اهلل  –ف، وقبل الوصول إىل ظلم، رغب األب وعندما جتاوزوا منطقة عفي

 فأنزله االبن من البعري، ومضى األب إىل حاجته، وقال لالبن: انطلق مع القافلة أنت وسوف أحلق بكم

مضى االبن، وبعد برهة من الزمن التفت ووجد أن القافلة بعدت عن والده فعاد جاريًا على قدميه ليحمل 

 لى كتفه، ثم أنطلق جيري به والده ع

يقول االبن: وبينما هو كذلك أحسست برطوبة تنزل على وجهي وتبني لي أنها دموع والدي، فقلت 

 ألبي:

 واهلل أنك أخف على كتفي من الريشة

 فقال األب: ليس هلذا بكيت، ولكن يف هذا املكان محلت أنا والدي  

 دروس وعبر
 َتْعُبُدوا َألَّا َكَربُّ َوَقَضى ﴿: بر الوالدين واإلحسان إليهما فقال اهلل تعاىلدعا اإلسالم إىل  فضل بر الوالدين:

ا َتُقْل َلُهَما ُأف  َوَلا َتْنَهْرُهَما َوُقْل ِكَلاُهَما َفَل َأْو َأَحُدُهَما اْلِكَبَر ِعْنَدَك َيْبُلَغنَّ ِإمَّا ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإيَّاُه ِإلَّا

 [.23: اإلسراء] ﴾ْوًلا َكِرمًيا َلُهَما َق

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "رضا اهلل من رضا الوالد وسخط اهلل من رضا اهلل يف رضا الوالدين 

 سخط الوالد".

 َبِرِبَأْك َنبُِّئكغْمأغ َأال وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل َبْكَرَة َأبيعن عقوق الوالدين من أكرب الكبائر 

 َفقاَل ُمتَِّكًئا، َوكاَن َجَلَس،َو اْلواِلَدْيِن َوُعقوُق ِباهلِل اإِلْشراكغ: َقاَل اهلِل، َرُسوَل يا َبلى: َقالغوا َثالًثا، اْلَكباِئِر

 (63)َسَكَت َلْيَتُه قغْلنا َحّتى ُيَكرُِّرها َزاَل َفما َقاَل الّزوِر َوَقْوُل َأال

                                                           

 الزور شهادة يف قيل ما باب 10: الشهادات كتاب 12: يف البخاري أخرجه - 63
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 هلل:بر الوالدين أحب األعمال إىل ا

الصَّاَلةغ َعَلى »عن َعْبِد اللتِه، َقاَل: َسَأْلُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم: َأيُّ الَعَمِل َأَحبُّ ِإَلى اللتِه؟ َقاَل: 

َقاَل: َحدََّثِني « ِهِبيِل اللتاجِلَهاُد ِفي َس»َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ؟ َقاَل: « ُثمَّ ِبرُّ الَواِلَدْيِن»، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ؟ َقاَل: «َوْقِتَها

 (64)ِبِهنَّ، َوَلِو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَدِني[ 

 طول العمر وزيادة الرزق:

ُعْمِرِه، َوُيَزاَد ِفي  َمْن َسرَُّه َأْن ُيَمدَّ َلُه ِفي»َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللتِه صلى اهلل عليه وسلم: 

 (61)« ْيِه، َوْلَيِصْل َرِحَمُهِرْزِقِه، َفْلَيَبرَّ َواِلَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (21) «العباد أفعال خلق» ويف( 3/122) والبخاري( 2141) والدارمي( 131) احلميدي أخرجه - 64

 صحيح، إسناده (101/ 2) شاكر ت أمحد مسند - 61
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 الليلة الثامنة عشر 

 احفظ الله يحفظك
دعا أبو جعفر املنصور العامل سفيان الثوري ليوليه القضاء يف إحدى والياته، فلما مثل سفيان بني يديه، 

يأبى سفيان رر عليه وقال له املنصور: إنا نريد أن نوليك القضاء يف بلدة كذا، فأبى سفيان، وأبو جعفر يك

 الثوري. فقال له املنصور: إذن نقتلك، قال سفيان: افعل ما شئت.

فصاح املنصور: يا غالم النطع والسيف، فاقبلوا بالنطع )وهو جلد يوضع حتت الذي ٌيقتل حتى ال تتسخ 

ها ياألرض بدمه(، ثم أقبلوا بالسيف، فلما رأى سفيان السيف، علم أن األمر جدي، فقال سفيان: أ

 اخلليفة أنظرني إىل غٍد آتيك بزي القضاة.

فلما أظلم عليه الليل، ركب دابته وخرج من الكوفة هاربا، فلما أصبح أبو جعفر انتظر سفيان الثوري أن 

يقدم إليه، فلم يقدم عليه حتى وقت الضحى، فأمر رجاله أن يلتمسوه، فرجعوا إليه يقولون له إن سفيان 

 ظلمة الليل. الثوري قد خالفك وهرب يف

 فغضب أبو جعفر، وأرسل إىل مجيع الوالة بأنه من يأتي بسفيان الثوري حيا أو ميتا له كذا وكذا.

هرب سفيان الثوري وذهب إىل اليمن، ويف طريقه احتاج إىل املال، فأجر نفسه عند صاحب بستان على 

، فسأله: من أين أنت يا طريق اليمن، فأخذ يشتغل فيه أيامًا، وبعد عدة أيام جاء صاحب البستان

غالم؟؟؟ )وكان ال يعرف أنه سفيان الثوري عامل املسلمني العابد الزاهد، (، فأجابه سفيان: أنا من 

 الكوفة، فسأله صاحب البستان: أرطب الكوفة أطيب أم الرطب الذي عندنا؟؟

 فأجابه سفيان: أنا ما ذقت الرطب الذي عندكم!!!

! الناس مجعيهم صغريهم وكبريهم بل حتى احلمري والكالب اليوم قال صاحب البستان: سبحان اهلل!

 تأكل الرطب من كثرته، وأنت ما أكلت الرطب؟! مَل مل تأكل من املزرعة الرطب وأنت تعمل فيها؟

 قال سفيان: ألنك مل تأذن لي بذلك فال أريد أن أدخل يف جويف شيئًا من احلرام.

صنع الورع، فقال لسفيان: أتتصنع الورع، واهلل لو كنت فعجب صاحب البستان من ورعه، وظن أنه يت

سفيان الثوري!!! )وكان ال يعرف أنه سفيان الثوري( فسكت سفيان، فخرج صاحب البستان إىل صديق 
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له، فقال له: إن لي غالم يعمل يف البستان ومن شأنه كذا وكذا، وأنه يتصنع الورع واهلل لو أنه سفيان 

 الثوري.

 صفته؟؟ قال: من صفته كذا وكذا. سأله صاحبه: وما

قال صاحبه: هذه واهلل هي صفة سفيان، فتعال نقبض عليه وحنوز على جائزة اخلليفة، فلما أقبلوا على 

 البستان، فإذا سفيان قد أخذ متاعه وفر إىل اليمن.

 الي،وقد اشتغل عند أناس ما لبث حتى اتهموه بالسرقة. فحملوه إىل والي اليمن، فلما دخل على الو

 ونظر إليه، رأى رجاًل وقورًا.

 فسأله: هل سرقت؟؟ قال سفيان: ال واهلل ما سرقت.

 قال الوالي: هم يتهمونك أنك سرقت، رد سفيان: تهمة يتهموني بها فليلتمسوا متاعهم أين يكون؟

 فأمرهم والي اليمن باخلروج من عنده، حتى حيقق مع سفيان الثوري لوحده ويسأله.

 فسأله: ما امسك؟

 قال سفيان: أنا امسي عبد هلل.

 قال الوالي: أقسمت عليك أن تقول امسك فكلنا عبيٍد هلل.

 قال: أنا امسي سفيان.

 قال: سفيان ابن من؟

 رد سفيان: امسي سفيان بن عبد هلل.

 قال الوالي: أقسمت عليك أن ختربني بامسك واسم أبيك وان تنتسب.

 قال: أنا امسي سفيان بن سعيد الثوري.

فض الوالي وقال: أنت سفيان الثوري!!!، قال: نعم، قال: أنت بغية أمري املؤمنني، رد سفيان: فأنت

نعم، قال: أنت الذي فررت من بني يدي أبي جعفر املنصور، قال: نعم، قال: أنت الذي أرادك على 

 القضاء فأبيت، قال: نعم، قال: أنت الذي جعل فيك اجلائزة، قال: نعم.
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أسه قلياًل ثم رفعه، ثم قال: يا أبا عبد اهلل أقم كيف شئت وارحل كيف شئت، عندها خفض الوالي ر

 فو اهلل لو كنت خمتبئأ حتت قدمي ما رفعتها عنك.

عندها خرج سفيان ورحل إىل مكة، ومسع أبو جعفر أن سفيان يف مكة، وكان حينها وقت احلج، فأرسل 

ه، وعلقوه على باب احلرم حتى آتي أنا أبو جعفر اخلشابني وقال هلم:انصبوا اخلشب واقبضوا علي

 وأقتله بنفسي وأغذهب ما يف قليب من غيظ عليه.

دخل اخلشابون احلرم، وبدأوا يصيحون: من لنا بسفيان الثوري؟ فلما علم بهم سفيان، فإذا هو بني 

ن: يا لسفياالعلماء أحاطوا به يسألونه وينهلون من علمه، فلما مسع العلماء باخلشابني ينادون به، قالوا 

 أبا عبد اهلل ال تفضحنا فُنقتل معك.

عندها قام سفيان وتقدم حتى وصل إىل الكعبة، ثم رفع يديه وقال: اللهم إني أقسمت عليك أن ال يدخلها 

أبو جعفر، اللهم إني أقسمت عليك أن ال يدخلها أبو جعفر )أي أن ال يدخل أبو جعفر مكة(، وأخذ 

ت تقرع أبواب السماوات، فينزل ملك املوت فيقبض روح أبو جعفر املنصور يكرر دعاءه. فإذا بهذه الدعوا

 وهو على حدود مكة، ويدخل أبو جعفر مكة ميتًا

 دروس وعرب

: َقاَل َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل -صلى اهلل عليه وسلم –أن من حفظ اهلل حفظه اهلل تعاىل كما صح عن النيب 

َوَتَعرَّْف  لم: َيا اْبَن َعبَّاٍس، اْحَفِظ اهلَل َيْحَفْظَك، َواْحَفِظ اهلَل َتِجْدُه َأَماَمَك،َرُسوُل اهلِل َصلى اهلل َعَليه وَس

َطَأَك َلْم َيكغْن ِإَلى اهلِل ِفي الرََّخاِء َيْعِرْفَك ِفي الشِّدَِّة، َواْعَلْم َأنَّ َما َأَصاَبَك َلْم َيكغْن ِلُيْخِطَئَك، َوَأنَّ َما َأْخ

َلى َذِلَك، َأْو َوَأنَّ اْلَخاَلِئَق َلِو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن ُيْعطغوَك َشْيًئا َلْم ُيِرِد اهللغ َأْن ُيْعِطَيَكُه َلْم َيْقِدُروا َعِلُيِصيَبَك، 

 ِبَما ُهَو َكاِئٌن ِإَلى َيْوِم ُمَأْن َيْصِرفغوا َعْنَك َشْيًئا َأَراَد اهللغ َأْن ُيْعِطَيَكُه َلْم َيْقِدُروا َعَلى َذِلَك، َوَأنَّ َقْد َجفَّ اْلَقَل

ْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، ااْلِقَياَمِة، َفِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اهلَل، َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباهلِل، َفِإنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْبِر، َو

 (66َوأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا.)

 

 

 

 

 

                                                           
 سن صحيح( وقال: ح2116، رقم 4/661(، والرتمذي )2669، رقم 1/293أخرجه أمحد ) - 66
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 الليلة التاسعة عشر 

 عالى لمال عبده حفظ الله ت
ميت َكاَن اْلَعْبد منشغاًل بطاعة اهلل تعاىل حيفظه ِفي تلك احلال كما ِفي مسند اإلمام َأمَحد عن محيد بن 

رأة كانت ِفيه إن ام»هالل عن رجل قال: أتيت النَِّبّي صلى اهلل عليه وسلم فِإَذا ُهَو بَربِّي بيتنا َفَقاَل: 

( قال: ففقدت عنزًا وصيصيتها 61وتركت ثنيت عشرة عنزًا وصيصيتها ) فخرجت ِفي سرية من املغْسِلِمْيَن

كانت تنسج بها. فَقاَلْت: يا رب إنك َقْد ضمنت ملن خرج ِفي سبيلك أن حتفظ َعَلْيِه وألني َقْد فقدت 

 «.عنزًا من غنمي وصيصييت وإني أنشدك عنزي وصيصييت وإني أنشدك عنزي وصيصييت

 عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها رِبَها تبارك وتعاىل. َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى قال: فجعل رسول اهلل صلى اهلل

 بل قال: فقغْلُت« فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها وهاتيك فأتها إن شئت»اهلل عليه وسلم: 

 (62أصدقك.)

 الصَّالة ألرض وذهب إىلوَكاَن بعض السََّلف بيده امليزان يزن به دراهم فسَمَع اآلَذان فنهض ونفضها َعَلى ا

 َفَلمَّا عاد مجعها فلم يذهب منها شيء.

ومن أنواع حفظ اهلل ملن حفظه ِفي دنياه أن حيفظه من كغّل شر كغّل من يريده بأذي من اجلن واإلنس كما 

 وهمها. اَقاَلْت َعاِئَشة َرِضَي اهللغ عنَها: يكِفيه غم الدُّْنَي {ومن يتق اهلل جيعل َلُه خمرجًا}قال تعاىل: 

َوَقاَل الربيع بن خيثم: جيعل َلُه خمرجًا من كغل ما ضاق َعَلى الناس. وكتبت َعاِئَشة َرِضَي اهللغ عنَها إىل 

 معاوية: إن اتقيت اهلل كفاك الناس. وإن اتقيت النَّاس مل يغنوا عنَك من اهلل شيئًا.

كتب بعض السََّلف إىل أخيه: أما بعد فإنه من اتقي اهلل فَقْد حفظ َنْفسه ومن ضيع تقواه فَقْد ضيع َنْفسُه 

 واهلل الغين عنه

  َتِجْد َنْفَعَها َيْوَم احِلَساِب املغَطوَِّل        َعَلْيَك ِبَتْقَوى اهلِل ِفي كغلِّ َحاَلٍة

 

 َوَأْفَضُل َزاِد الضَّاِعِن املغَتَحِمِل        أال ِإنَّ َتْقَوى اهلِل َخْيُر ِبَضاَعٍة

 وقال آخر:

                                                           
 (140/ 3الصيصية: الصنارة اليت يغزل بها وينسج. النهاية يف غريب األثر ) - 61
 2931( انظر الصحيحة: 310/ 1اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ) - 62
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اَل َخْيَر ِفي طغْوِل احَلَياِة وَعْيِشَها    ِإَذا َأْنَت ِمْنَها ِبالتَُّقى مل ُتَزوَّدَو  

 ومتى كان العبد مشتغًلا بطاعة اهلل عز وجل، فإن اهلل تعاىل حيفظه يف تلك احلال.

م معة، ثكان شيبان الراعي يرعى غنًما يف الربية، فإذا جاءت اجلمعة خطت عليها خطًّا، وذهب إىل اجل -

 يرجع وهي كما تركها!!

وكان بعض السلف يف يده امليزان يزن بها دراهم، فسمع األذان، فنهض ونفضها على األرض، وذهب  -

 إىل الصالة، فلما عاد مجعها فلم يذهب منها شيء.
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 الليلة العشرون 

 عيش السعداء
أبو يوسف الغسولي، وأبو عبد اهلل السنجاري قال إبراهيم بن بشار،: خرجت أنا وإبراهيم بن أدهم، و

نريد اإلسكندرية، فمررنا بنهر يقال له نهر األردن، فقعدنا نسرتيح، وكان مع أبي يوسف كسريات 

يابسات، فألقاها بني أيدينا فأكلناها ومحدنا اهلل تعاىل، فقمت أسعى أتناول ماء إلبراهيم، فبادر إبراهيم 

 ركبته، فقال بكفيه يف املاء فمألها، ثم قال: ) بسم اهلل ( وشرب املاء، ثم فدخل النهر حتى بلغ املاء إىل

قال: ) احلمد هلل (، ثم مأل كفيه من املاء وقال: ) بسم اهلل ( وشرب، ثم قال: ) احلمد هلل (، ثم إنه 

النعيم خرج من النهر فمد رجليه، ثم قال: يا أبا يوسف، لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه من 

والسرور جلالدونا بالسيوف أيام احلياة على ما حنن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب، فقلت: يا أبا 

إسحاق، طلب القوم الراحة والنعيم، فأخطأوا الطريق املستقيم. فتبسم، ثم قال: من أين لك هذا الكالم؟ 

( !69) 

 دروس وعرب

يدركه اإلنسان باملال وال يدركه اإلنسان باملنصب وال  أن النعيم ال: النعيم احلقيقي يف طاعة الرب العلي

 يدركه اإلنسان باحلسب والعزوة 

 فكم من صاحب مال يف هم وشقاء وكرب وعناء 

 وكم من صاحب منصب قد أصابه الوصب والنصب 

 وكم من إنسان شقي حبسبه وما نفعه نسبه 

 ولكن التقي هو السعيدُ       ولست أرى السعادة مجع مالٍ  

 وعند اهلل لألتقى مزيُد         وتقوى اهلل خري الزاد ذخرًا  

 : عددت أيام سعادتي فوجدتها ثالثة عشرة يومًا.-اخلليفة  –قال هشام بن عبد امللك 

                                                           
 من كتاب الزهد والرقائق اخلطيب البغدادي - 69
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وكان أبوه عبد امللك يتأوه ويقول: يا ليتين مل أتولَّ اخلالفة. فكان سعيد بن املسيب يقول عندما يسمع 

 علهم يفرُّون إلينا، وال نفر إليهم. هذا: احلمد هلل الذي ج

 فكم من منصب قتل صاحبه، وكم من إمارة كانت وبااًل ونكااًل على طالبها، قال الشاعر:

 إن املناصَب ال تدوم طويالً      وأعز ما يبقى وداٌد دائٌم   

، قال: )) قد -صلى اهلل عليه وسلم  -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما: أن رسول اهلل 

 (10أفلح من أسلم، وكان رزقه كفافا، وقنعه اهلل مبا آتاه (( )

إنها اجلنة اليت ملا دخلها الداراني قال: إن أهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف هلوهم... وإنه لتأتي 

في عيش على القلب أوقات يرقص فيها طربا من ذكر اهلل فأقول: لو أن أهل اجلنة يف مثل هذا إنهم ل

 طيب".
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 والعشرونالليلة الحادية 

 الهدف من العبادة التهذيب ال التعذيب
وهو يبني لنا جبالء زْجر النيب عليه الصالة  -عند الطرباني من حديث َكْهَمس اهلاللي رضي اهلل عنه 

لم  عليه وسفقال: "قدمُت على رسول اهلل صلى اهلل -والسالم ملن يظن أن العبادات ُشرعت للتعذيب 

وأقمُت عنده ثم خرجُت عنه، فأتيُته بعد َحْوٍل فقلُت: "يا رسول اهلل، أما تعرفين؟"، قال: ))ال((، 

قلُت: "أنا الذي كنُت عندك عام أوَّل"، قال: ))فما غيَّرك بعدي؟((، قال: "ما أكلت طعاًما بنهار منذ 

السََّرر((، قلُت: "زدني"، فزادني حتى قال: فارقُتَك"، قال: ))فَمن أمرك بتعذيب نفسك؟! صم يوًما من 

 ))صم ثالثة أيام من الشهر((.

 دروس وعرب

اعلم بارك اهلل فيك أن اإلسالم دين اليسر والرفق وليس دين املشقة والتشدد ففي الصحيحني من حديث 

ل هذا؟((، با أنس رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى شيًخا ُيهاَدى بني ابنيه، فقال: ))ما

 (11قالوا: "َنَذر أن ميشي"، قال: ))إن اهلل عن تعذيب هذا نفَسه لغينٌّ(( وأَمَره أن يركب. )

تأمل معي ما جاء عند مسلم يف الصحيح من حديث أنس رضي اهلل عنه قال: دخل رسول اهلل صلى اهلل 

 "لزينب؛ تصلي، فإذا كسلت عليه وسلم املسجد وحبٌل ممدود بني ساريتني، فقال: ))ما هذا؟((، قالوا:

 (12) قعد((، -أو فرت  -أمسكت به"، فقال: ))ُحلُّوُه؛ ِليصلِّ أحدكم نشاَطه، فإذا كسل  -أو فرَتت -

ويف الصحيحني من حديث عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))إذا نعس أحدكم وهو يصلي، 

و ناعٌس ال يدري لعله يذهب فيستغفر فيُسب فلريقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وه

 (13نفسه((. )

                                                           
 (1642، رقم 3/1263(، ومسلم )6323، رقم 6/2464(، والبخاري )12129، رقم 3/123أخرجه أمحد ) - 11
 (. 219( )  124)  2/129(، ومسلم 1110) 2/61أخرجه: البخاري  - 12
 باب ما يكره من التشديد يف العبادة 12كتاب التهجد:  19أخرجه البخاري يف:  - 13
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روى البخاري يف الصحيح من حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما: بينما النيب صلى اهلل عليه 

وسلم خيطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم يف الشمس وال يستظلَّ، 

 (14ال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))ُمُروه فليجلس وليستظلَّ وليتكلمْ وليتمَّ صومه((.)وال يتكلَم، ويصوَم؛ فق
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 والعشرونالليلة الثانية 

 لقمة بلقمة                                 

ويف تاريخ ابن النجار عن وهب بن منبه قال: بينما امرأة من بين إسرائيل، على ساحل 

يابها، وصيب هلا يدب بني يديها، إذ جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف البحر تغسل ث

كان معها، فما كان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم الصيب، فجعلت تعدو خلفه وتقول: يا 

 ذئب ابين يا ذئب ابين، فبعث اهلل ملكا فنزع الصيب من فم الذئب ورمى به إليها. 

بن دينار وقال: أخذ السبع صبيا المرأة  وقال: لقمة بلقمة. وهو يف احللية عن مالك

 (11)فتصدقت بلقمة فرماه السبع فنوديت لقمة بلقمة.

 وعبردروس 

 قالت: عنها اهلل رضي سلمة أم عن * الدرس األول: صنائع املعروف تقي مصارع السوء:

 والصدقة السوء مصارع تقي املعروف صنائع:   -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل :رسول قال

 يف املعروف وأهل صدقة معروف وكل العمر يف تزيد الرحم وصلة الرب غضب فئتط خفيا

 من وأول اآلخرة يف املنكر أهل هم الدنيا يف املنكر وأهل اآلخرة يف املعروف أهل هم الدنيا

 (16املعروف) أهل اجلنة يدخل

 الح يف صاحًلا عماًل قدم ولكن، احلوت بطن يف صالة ليونس كان االبصري:" م احلسن قال

    "متكًأ وجد عثر فإذا صاحبه لريفع الصاحل العمل وإن، البالء حال يف اهلل فذكره الرخاء

 ومن الرخاء يف اهلل أطاع من بني فرق، ضيعه ومن الرخاء يف اهلل عرف من بني هناك فرق

 .عصاه

                                                           
 (103/ 1) الكربى احليوان حياة .1/31: مستظرف فن كل يف املستطرف - 11
 اجلامع صحيح يف 3160:  رقم حديث انظر(  صحيح: )  األلباني الشيخ قال (1939( )300/ 1) - للطرباني الكبري املعجم - 16
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 .شدته حال يف واإلعانة باللطف اهلل عامله رخائه حال يف والطاعة بالتقوى اهلل عامل فمن

 أن املسلم على فينبغي القرآن، وقراءة الطعام إطعام هو إمنا: يقول الثوري سفيان وكان

 هذا يف منه له أحفظ هو من القرآن يدارس وأن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل برسول يتأسى

  .املبارك الشهر

 قرآن شهر رمضان شهر: اهلل رمحه الزهري يقول الطعام:* الدرس الثاني: فضل إطعام 

 .طعام طعاموإ

 مونيطع رمضان ليالي يف السلف وكان املساكني، تطعم أو القرآن تقرأ أن إما هلما، ثالث ال

 ِمْسِكينًا بِِّهُح َعَلى الطتَعاَم َوُيْطِعُموَن } بهذا اهلل إىل ويتقربون واجلياع، والفقراء، املساكني،

[ 9-2:اإلنسان] { ورًاُشكغ َوال َجَزاًء ِمْنكغْم ُنِريُد ال لتِهال ِلَوْجِه ُنْطِعُمكغْم ِإنََّما*  َوَأِسريًا َوَيِتيمًا

 .الطعام إطعام شهر رمضان

 ًا؟شيئ يأكل ال ألنه يفرق؛ وال رمضان وغري رمضان عليه مير من املسلمني من هناك أن أتعلم

 مليوا ذلك يف له فهنيئًا والليلة، اليوم يف واحدة وجبة على حصل إن العام، طوال صائٌم هو

 يعهارض إىل األم تنظر مبسلمني أمسعت! القمامات؟ يف الطعام عن يبحثون مبسلمني أمسعت

 أمسعت !شيئًا؟ تفعل أن تستطيع وال يديها بني وميوت ترضعه، لنب قطرة ثديها يف ليس

 سدوني رطبات عندهم ليس السماء، ويلتحفون األرض يفرتشون الزمن هذا يف اآلن مبسلمني

 من شيٌء نقص إذا غضبت من ويا! الوالئم لك فرشت من يا بهذا أمسعت! جوعهم؟ بها

 امللذات تلك أهلتك من ويا! الطعام كثرة ومن التخمة من تشتكي من ويا! الطعام أصناف

 !املسلمني؟ إخوانك عن والشهوات

 }(  شيئًا أجره من ينقص ال أنه غري أجره مثل فله صائمًا فّطر من)  الطعام إطعام شهر إنه

 َعْن َيْبَخُل َفِإنََّما َيْبَخْل َمْنَو َيْبَخُل َمْن َفِمْنكغْم اللتِه َسِبيِل ِفي ِلُتْنِفقغوا ُتْدَعْوَن َهُؤالِء ْنُتْمَأ َها

 { َثاَلكغْمَأْم َيكغوُنوا ال ُثمَّ ْيَركغْمَغ َقْومًا َيْسَتْبِدْل َتَتَولتْوا َوِإْن اْلفغَقَراُء َوَأْنُتُم اْلَغِنيُّ َواللتُه َنْفِسِه

 [.32:حممد]
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  والعشرونالليلة الثالثة 

 ما العقبة أدراكوما 
 فوقف ،قائظ يوم يف نتغدى لنا سفرة أيدينا وبني مكة بطريق كنا: "شيبة بن قال شبيب

 يكتب حتى اهلل كالم يقرأ أحد أفيكم! قوم يا: فقال زجنية، له جارية ومعه أعرابي علينا

 جبنافع. صائم إني: قال. تريد ما لك نكتب حتى غدائنا من َأِصْب: قلنا: قال كتابًا؟ لي

  تريد؟ ما: فقلنا به، دعونا غدائنا من فرغنا فلما الربية، تلك يف صومه من

 تأرد فإني فيها، أكون وال وستكون فيها، أكن ومل كانت قد الدنيا إن! الرجل أيها: فقال

 اَفَل} ـ وجل عز ـ قوله العقبة، يوم ما أتدري العقبة، وليوم اهلل لوجه هذه جارييت أعتق أن

 تزيدن وال لك أقول ما فاكتب [،12 ،11: البلد] {اْلَعَقَبةغ َما َأْدَراَك َوَما( 11) اْلَعَقَبَة اْقَتَحَم

 غدادب فأتيت: شبيب قال. العقبة وليوم اهلل لوجه أعتقها قد فالن خادم فالنة هذه: حرفًا

 "األعرابي ُعهدة على ُتعتق نسمة مائة :فقال املهدي، احلديث بهذا فحدثت

 دروس وعرب

 الدرس األول: ما هي العقبة 

 . جهنم يف زالل جبل العقبة أن عمر ابن عن

 ويف. النار أنها عباس ابن عن حامت أبي ابن وأخرج. حنوه احلسن عن جرير ابن وأخرج

 . والنار اجلنة بني عقبة أنها عنه محيد بن عبد رواية

 اهلل ذكر اليت العقبة أن بلغين:" قال أنه رجاء أبي عن حامت أبي وابن جرير ابن وأخرج

 ". سنة آالف سبعة ومهبطها سنة، آالف سبعة مطلعها القرآن يف تعاىل

 الدرس الثاني كيف تقتحم العقبة ؟
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 ووه: حيان أبو قال. السغب: [14: البلد] { َمْسَغَبٍة ِذي َيْوٍم ِفي ِإْطَعاٌم َأْو}اطعام الطعام  

 ورمبا التعب، مع اجلوع هو: الراغب وقال. جاع إذا الرجل سغب: يقال وقد العام، اجلوع

 . التعب مع العطش يف قيل

. النسب يف قرب من أيضا ميمي مصدر فهو قرابة أي: [11: البلد] {َمْقَرَبٍة َذا َيِتيًما }

 قرابةال ألن بيح،ق قرابيت وفالن: الزجاج قال. مبعنى مقربيت وذو قرابيت ذو فالن: يقال

 :قال مصدر،

 مسرور احلي يف قرابته وذو يعرفه ليس عليه الغريب يبكي

 أنه وقيل. فيهما ما األجر من وفيهما والصلة الصدقة بني مجع هذا إطعام ويف. حبث وفيه

 .باجلوار قرب له من يشمل بل نسبا القريب خيص ال

  افتقار أي: [16: البلد] {َمْتَرَبٍة َذا ِمْسِكيًنا َأْو}

 املطروح هو: أخرى رواية ويف. شيء الرتاب من يقيه ال بالذي هنا فسره أنه عباس ابن وعن

 ابن عن مردويه ابن أخرجه مما قريب وهو. له بيت ال الرتاب على قاعدا الطريق ظهر على

 . عنه يعدل ال صح فإن. املزابل مأواه الذي هو مرفوعا، عمر
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  والعشرونالليلة الرابعة 

 تلك المالئكة دنت لصوتك
عن أسـيد بن حضري قال :بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذا   

جالت الفرس ، فسـكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكت الفرس ثم قرأ  

ــيبه ، فلما اجرتاه   ــفق أن تص ــرف وكان ابنه حييى قريبا منها فأش فجالت الفرس فانص

ــه إ ــبح حدث النيب  رفع رأس ــماء حتى ما يراها ، فلما أص فقال له : اقر أبن  ىل الس

ى، وكان قربيا يحضـــري اقرأ يا بن حضـــري ، قال فأشـــفقت يا رســـول اهلل أن تطأ حي

ــابيح ،   ــماء ، فإذا مثل الظلة فيها أمثال املصـ ــي إىل السـ ــرفت إليه فرفعت رأسـ فانصـ

ال قال تلك املالئكة دنت لصوتك  فخرجت حتى ال أراها  : قال وتدري ما ذاك  ، قال:

  (11ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى منهم )

 وعبردروس 
وهم يقرءون القرآن بالليل، -رضــي اهلل عنهم -فتأمل حال هؤالء الصــاحلني من الصــحابة  

 كانت بيوتهم تدوي مثل خليه النحل من قراءة القران وذكر الرمحن... فمكن اهلل تعاىل  هلم

 يف األرض وأبقي ذكرهم يف اآلخرين  وأيدهم مبالئكته املقربني 

 :احلديث هذا وفى

 وكان ، منهم احملسنني قراءة سيما ال آدم بنى من القرآن تسمع أن حتب املالئكة أن*  

 رأتق لو:  ألسيد(  وسلم عليه اهلل صلى)  قوله ودل بالقرآن الصوت حسن حضري بن أسيد

 من اهلل كتاب مساع على املالئكة حرص على منهم تتوارى ال هاإلي الناس تنظر ألصبحت

 .  آدم بنى

 النجم يضئ كما السماء ألهل يضئ القرآن فيه يقرأ الذى البيت أن احلديث يف جاء وقد

 ، به الليل وقيام ، القرآن حفظ يف ترغيب كله وهذا ، املالئكة وحتضره األرض ألهل

 .  قراءته وحتسني

                                                           
 (2244( ، والنسائي يف "الكربى" )196وأخرجه مسلم ) .1012، و  البخاري جـ  11166 أخرجه أمحد ح - 11
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 كما ، رؤيتها لآلدميني ميكن صورة يف تصورت إذا للمالئكة آدم بنى رؤية جواز وفيه*

 جلر صورة يف(  وسلم عليه اهلل صلى)  للنيب يظهر(  وسلم عليه اهلل صلى)  جربيل كان

 فسريت الكهف باب يف تقدم وقد الكلبى دحية صورة يف يأتيه كان ما وكثرًيا ، فيكلمه

 تتوارى ال إليها الناس ينظر ألصبحت قرأت لو) :  وقوله.  إعادته عن أغنى مبا السكينة

 استماع حب يصح ال ألنه ؛ روح فيه شيء أو روح السكينة إن:  قال ملن حجة(  منهم

 (78() . يعقل ملن إال القرآن
 الشهوات من - وجل عز - اهلل طهرهم قد - نورانية أجسام *و فيه : أن املالئكة

 وال يتناكحون، وال..  واألنوثة الذكورة من البشر بأوصاف يتصفون وال..  احليوانية

 الق اهلل، بنات املالئكة أن الكفار زعم - وجل عز- اهلل أبطل فقد..  ينامون وال يتناسلون،

 َشَهاَدُتُهْم ُتْكَتُبَس َخْلَقُهْم َأَشِهُدوْا ِإَناثًا الّرْحمََِن ِعَباُد ُهْم اّلِذيَن اْلَماَلِئَكَة َوَجَعلغوْا} تعالي

 سورة) {َيْخُرُصوَن ِإاّل ْمُه ِإْن ِعْلٍم ِمْن ِبَذِلَك َلُهم ّما َعَبْدَناُهْم َما الّرْحمََُن َشآَء َلْو َوَقالغوْا ْسَألغوَنَوُي

 .(20 ،19 اآليتان ـ الزخرف

 ،21 اآليتان ـ جمالن سورة. ){ِضيَزى ِقْسَمٌة ِإذًا ِتْلَك األغْنَثَى َوَلُه الّذَكُر َأَلكغُم}: تعاىل وقال

22). 

 سورة) {اّلِزٍب نٍيِط ّمن َخَلْقَناُهم ِإّنا َخَلْقَنآ ّمْن َأم َخْلقًا َأَشّد َأُهْم َفاْسَتْفِتِهْم}: تعاىل وقال

 .(11 اآلية ـ الصافات

*  َشاِهُدوَن َوُهْم ِإَناثًا ْلَماَلِئَكَةا َخَلْقَنا َأْم*  اْلَبُنوَن َوَلُهُم اْلَبَناُت َأِلَرّبَك َفاْسَتْفِتِهْم}: تعاىل وقال

: 149 من اآليات ـ الصافات سورة) {َلَكاِذُبوَن َوِإّنُهْم اهللغ َوَلَد*  َلَيقغولغون ِإْفِكِهْم ّمْن ِإّنُهم َأاَل

112). 

 

 

 

 

                                                           
 (214/ 10) بطال البن ـ البخاري صحيح شرح - 12
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 والعشرونالليلة الخامسة 

 ال تدعوا على أوالدكم
 يف هرجلغ سقطْت ألنه خشٍب جارن يف ميشي كان" :الزخمشري ترمجة يف السيوطي قال

 طلَعا ممتن كثرٍي خلٍق شهادة فيه حمضٌر معه وكان خوارزم، بالد يف الثلج من األسفار بعض

 .ذلك حقيقة على

 الوالدة، دعاء: له فقال رجله قطع عن فسأله الفقيه بالدامغاني اجتمع بغداَد دخل وملا

 وقد ركُتهفأد يدي من وأفلَت رجله، يف خبيٍط وربطُته عصفوًرا أمسكُت صباَي يف أني وذلك

 اهللغ قطَع :وقالْت لذلك والدتي فتألتمْت اخليط، يف رجلغه فانقطعْت فجذبُته خرٍق يف دخل

 .رجَله قطعَت كما رجَلك

 جلي،ر فانكسرْت الدابة، عن فسقطُت خبارى، إىل ارحتلُت الطلب سنِّ إىل وصلُت فلما

 ولُتحرر(. 312/ 1) اللبيب مغين حناة يف األديب حتفة ".قطعها أوجَب عمٍل على وعملْت

 .األخرية اجلملة

 دروس وعرب

 عن الدعاء على األبناء -صلى اهلل عليه وسلم –الدر األول: نهي النيب 

 عواتد وال أنفسكم، على تدعوا ال: "والسالم الصالة عليه قولغه الكريم النبوي التوجيه من

 بفَيستجي عطاء فيها ُيسأُل ساعة اهلل من توافقوا ال أموالكم، على تدعوا وال أوالدكم، على

 ("لكم

 الدرس الثاني: أن دعوة اإلباء مستجابة 

 َدَعَواٍت َثالُث: )  وسلم عليه اهلل صلى النيب قال مستجاب، عليه أو لولده الوالد ودعاء

 رواه(  ِلَوَلِدِه اْلَواِلِد َوةغَوَدْع ، اْلُمَساِفِر َوَدْعَوةغ ، اْلَمْظلغوِم َدْعَوةغ:  ِفيِهنَّ َشكت ال َلُهنَّ ُيْسَتَجاُب
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 اإلمام ولفظ( . 196" )الصحيحة األحاديث سلسلة" يف األلباني وحسنه( 3262) ماجه ابن

 (1191) أمحد

 ثالثا من رمحة اهلل تعاىل عدم استجابة دعوة اإلباء على األبناء يف ساعة الغضب 

 الغضب وقت يف كان إذا دهماأوال على الوالدين دعاء يستجيب ال أنه تعاىل اهلل رمحة من

 ِإَلْيِهْم َلقغِضَي اْلَخْيِرِب اْسِتْعَجاَلُهم الشَّرَّ ِللنَّاِس الّلُه ُيَعجُِّل َوَلْو)  تعاىل: لقوله وذلك والضجر،

 . 11/يونس(  َيْعَمُهوَن طغْغَياِنِهْم ِفي ِلَقاءَنا َيْرُجوَن اَل التِذيَن َفَنَذُر َأَجلغُهْم

 :(2/114" ) تفسريه"  يف اهلل هرمح كثري ابن قال

 أو أنفسهم، على دعوا إذا هلم يستجيب ال وأنه بعباده، ولطفه حلمه عن تعاىل خيرب" 

 إىل بالشر القصد عدم منهم يعلم وأنه ، وغضبهم ، ضجرهم حال يف ؛ أوالدهم أو ، أمواهلم

 إذا هلم يستجيب كما ، ورمحة لطفًا - هذه واحلالة - هلم يستجيب ال فلهذا ، ذلك إرادة

 . انتهى"  والنماء والربكة باخلري،  ألوالدهم أو،  ألمواهلم أو،  ألنفسهم دعوا
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 والعشرونالليلة السادسة 

 العلم؟حسرة فوات  أصابتكهل 
: اهلل هرمح قال العيد يوم يف حتى يفارقه يكاد ال حنيفة ألبي املالزمة يوسف شديد أبو كان

 أن وأقربائي، خمافة جرياني على وتركُته دفنه، وال ِجهاَزه ضرأح فلم لي، ابٌن مات

  عين. حسرته تذهب ال شيء حنيفة أبي من يفوتين

 هفوجدت أعوده، فأتيته يوسف أبو )مرض الكويف اجلراح بن إبراهيم القاضي تلميذه قال

 الة؟احل هذه مثل يف: قلت ؟ مسألة يف تقول ما إبراهيم، يا لي: قال فلما أفاق عليه، مغمي

 مير يف أفضل أميا إبراهيم: يا قال: ثم....  ناج به ينجو لعله ندرس بذلك، بأس وال: قال

:  قال ، ماشيًا قلت: أخطأت، قال راكبًا، قلت: راكبًا؟ أو ماشيًا يرميها أن اجلمار،

 ، للدعاء عنده يوقف كان ما  أما:  قال ، عنك اهلل يرضى فيها قل:  قلت ، أخطأت

 من تقم ثم ، راكبًا يرميه أن فاألفضل عنده يوقف ال  كان ما وأما ماشيًا يرميه نأ فاألفضل

(  عليه اهلل رمحة مات قد هو وإذا ، عليه الصراخ مسعت حتى داره باب بلغت فما عنده

 . أهـ

 الدروس والعبر

 يوسف أبو فهذا...  اإلنسان حال كان مهما الشديد على الوقت احلرص األول:الدرس  

  اهلل رمحه

 عم العلمية باملناقشة بدأ بل حاله تتحسن حتى ينتظر فلم لتوه اإلغماء من أفاق قد كان

 يف وهو الوقت من االستفادة عن يعجز أحدنا أصبح  إذ حالنا اهلل إىل  نشكوا وإنا تلميذه،

 .  اخلذالن على دليل ذلك يكون أال تعاىل اهلل فنسأل ، والعافية الصحة متام

 من حأوض وذلك الفقهية للمسائل مناقشته أو للعلم تعليمه يف يوسف أبي إخالص الثاني:

 مات وقد هذا، يومنا إىل وعلمهم ذكرهم اهلل أبقي اإلخالص وبهذا( ناج به ينجو لعله) قوله
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 جهل وإبداء علمهم إلظهار  املسائل يناقشون الذين من هذا فأين ، هـ122 سنة يوسف أبو

 .املستعان واهلل غريهم
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 والعشرونالليلة السابعة 

 الرضا جنة السالكين
 كل إليه، يهرعون الناس جاءه بصره كف كان وقد مكة، إىل وقاص أبي بن سعد قدم ملا

 بن اهلل عبد قال. الدعوة جماب وكان وهلذا، هلذا فيدعو له، يدعو أن يسأله واحد

: .قلت مكة؟ أهل قارئ أنت: وقال فعرفين، عليه فتعرفت غالم، وأنا فأتيته: السائب

 لنفسك، دعوت فلو للناس تدعو أنت عم، يا: له فقلت: آخرها يف قال قصة فذكر نعم،

 من أحسن عندي سبحانه اهلل قضاء بين، يا: وقال فتبسم،! بصرك عليك اهلل فرد

 (19)بصري

 دروس وعبر
 :له قيل ،"اهلل عن الرضا ِقلتة من: "قال اخللق؟ هذا أِتي أين من: البصري احلسن سئل

 (20) ."باهلل املعرفة قّلة من: "قال اهلل؟ عن الرضا قّلة أتي أين ومن

 :أنبيائه بعض إىل وجل عز اهلل أوحى: قال أبيه عن: الفهري إبراهيم بن الرمحن عبد عن

 لية،ب بك نزلت وإذا إليك، أهداه من إىل انظر ولكن قلته، إىل تنظر فال مين رزقا أوتيت إذا

  (21) .يإل وفضائحك مساوئك صعود حني مالئكيت إىل أشكوك ال كما خلقي، إىل تشكين فال

 بضمانه، وثق عباده، مجيع كاف اهلل أن العبُد َعِلَم إذا: "تفسريه يف عجيبة ابن قال

 ويهب والتسليم، الرضا جنة فيدخل قلبه، عن واألكدار اهلموم وأزال تعبه، من فاسرتاح

 ويثق اهلل، بعلم ويقنع باهلل، فيكتفي نسيم، جلمالا ورحيان الوصال روح من عليه

 ( 22بضمانه)

 

                                                           
 (.227/ 2) السالكين مدارج)- 79
 (.161: ص) الفضالء ونزهة العقالء روضة)  81
 .(.118/ 1 البغدادي للخطيب والرقائق، الزهد كتاب من المنتخب))- 81
 .320/ 1 املديد البحر - 22
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  والعشرونالليلة الثامنة 
 رب ال تضيع عنده المظالم

يأخذ الضعيف حقه خرج موسى عليه السالم يوما ملناجاة ربه سبحانه ثم سأل ربه قائال: يا رب كيف 

 من القوي؟

. يف يوم كذا... لرتى وتعلم كيف يأخذ الضعيف قال له ربه سبحانه: اذهب بعد العصر إىل مكان كذا..

 حقه من القوي

 ذهب موسى إىل املكان فرأى شالاًل من املاء خيرج من جبل.

جلس موسى ينظر متفحصا متأمال فإذا بفارس يأتي راكبا ناقة له يريد املاء، نزل الرجل عن ركوبته 

لى جانب قريب منه، شرب الفارس وخلع حزامه الذي كان يعيق حركته أثناء وروده للماء ووضعه ع

 واغتسل ثم انصرف ناسيا حزامه الذي وضعه يف مكانه.

جاء غالم صغري راكبا محارا إىل شالل املاء، واغتسل وشرب أيضا، ثم محد اهلل تعاىل، وعندما أراد 

إذا ف االنصراف وقعت عينه على حزام الفارس الذي كان قد نسيه جبوار شالل املاء، فتح الغالم احلزام،

 هو ممتلئ بالذهب واألموال واجملوهرات النفيسة، أخذه وانصرف.

وبعد ذهابه بقليل، أقبل على املاء أيضا شيخ عجوز ليشرب ويغتسل، وبينما هو كذلك، جاء إليه الفارس 

الذي نسي حزامه عند شالل املاء مسرعا، يبحث عن حزامه فلم جيده، سأل الفارس الشيخ العجوز: 

 ذي تركته هنا؟ أجاب الشيخ ال أعلم ومل أر هنا حزاما.أين احلزام ال

 أشهر الفارس سيفه وقطع رأس الشيخ العجوز.

 كان موسى عليه السالم ينظر ويتأمل ويفكر، قال يا رب: إن هذا الفارس ظلم عبدك الشيخ العجوز.

 قال له ربه: يا موسى:

كان أبوه قد عمل عند والد الفارس عشرين الشيخ العجوز كان قد قتل أبا الفارس منذ زمن، أما الغالم ف

 سنة ومل يعطه حقه.
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فالفارس أخذ حبق أبيه من الشيخ العجوز، والغالم أخذ حبق أبيه من الفارس، وسبحان من مّسى نفسه 

 احلّق وال تضيع عنده املظامل.

 دروس وعرب

هلم ومسجل ألعماهلم. فلما أن كثر فربك راصد [14: الفجر] {َلِباْلِمْرَصاِد َربََّك ِإنَّ}إن ربك لباملرصاد 

الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب، وهو تعبري يوحي بلذع العذاب حني يذكر السوط، وبفيضه وغمره 

حني يذكر الصب. حيث جيتمع األمل الالذع والغمرة الطاغية، على الطغاة الذين طغوا يف البالد فأكثروا 

 فيها الفساد.

طمأنينة على القلب املؤمن وهو يواجه الطغيان يف أي زمان وأي مكان. ومن وراء املصارع كلها تفيض ال

تفيض طمأنينة خاصة. فربك هناك. راصد ال يفوته  [14: الفجر] {َلِباْلِمْرَصاِد َربََّك ِإنَّ}ومن قوله تعاىل: 

. د.شيء. مراقب ال يند عنه شيء. فليطمئن بال املؤمن، ولينم ملء جفونه. فإن ربه هناك!.. باملرصا

 للطغيان والشر والفساد!

وهكذا نرى هنا مناذج من قدر اهلل يف أمر الدعوة، غري النموذج الذي تعرضه سورة الربوج ألصحاب 

األخدود. وقد كان القرآن وال يزال يربي املؤمنني بهذا النموذج وذاك. وفق احلاالت واملالبسات. ويعد 

ى احلالني. وتتوقع األمرين، وتكل كل شيء لقدر اهلل نفوس املؤمنني هلذا وذاك على السواء. لتطمئن عل

 جيريه كما يشاء.

يرى وحيسب وحياسب وجيازي، وفق ميزان دقيق ال خيطئ وال [ 14: الفجر] {َلِباْلِمْرَصاِد َربََّك ِإنَّ}

 يظلم وال يأخذ بظواهر األمور لكن حبقائق األشياء.. فأما اإلنسان فتخطئ موازينه وتضل تقديراته، وال

 (23يرى إال الظواهر، ما مل يتصل مبيزان اهلل)

 

 

 

 

 

                                                           
 ،(34/ 2يف ظالل القرآن ) - 23
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  والعشرونالليلة التاسعة 

 يا من شغله ماله عن صالته
 يف بالقف له حائط يف يصلي كان األنصار من رجال أن بكر أبي بن اهلل عبد عن مالك رواه ما

 إىل عرج ثم مثرها من رأى ما فأعجبه فنظر بثمرها قطوفه ذللت قد والنخل التمر، زمان

 بن ثمانع إىل فجاء فتنة، هذا مالي يف أصابين لقد: فقال صلى؟ كم يدري ال هو فإذا صالته

 سبل يف فاجعله صدقة إنه: وقال ذلك، له فذكر خليفة يومئذ وهو عنه اهلل رضي عفان

  (24).اخلمسون: املال ذلك فسمي ألفًا، خبمسني اهلل رمحه عثمان فباعه اخلري،

 دروس وعبر
 ول: ليس مل من صالتك اال ما عقلت منها الدرس األ

 (21)«ِمْنَها َعِقَل َما َصَلاِتِه ِمْن ِللرَُّجِل ُيْكَتُب: »قال سفيان 

 الصالة أخفف فصلى املسجد دخل ياسر بن عمار رأيت:  اْلُمَزِنيِّ قال َعَنَمَة ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن

 نم انتقصت رأيتين فهل قال خففت لقد اليقظان أبا يا فقلت إليه قمت خرج فلما قال

 ليهع اهلل صلى اهلل رسول مسعت الشيطان سهوة بها بادرت فإني قال ال قلت شيئا حدودها

 سبعها مثنها تسعها عشرها إال منها له يكتب ما الصالة ليصلى العبد إن يقول سلم و

 نصفها ثلثها ربعها مخسها سدسها

 الدرس الثاني اخلشوع روح الصالة 

، قلب حضور" وهي صالته ترفع حتى خصال اربع إىل حيتاج املصلي أن لماءالع بني لقد

 "جوارح وخشوع، أركان وخضوع، عقل وشهود

 .اله مصل فهم قلب حضور بال صلى من

                                                           
 .1187/ 3 استعجم ما معجم راجع - 84
 (61/ 7) األصفياء وطبقات األولياء حلية - 85
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 .ساه مصل فهو عقل شهود بال صلى ومن

 .جاف مصل فهو أركان خضوع بال صلى ومن

 .خاطىء مصل فهو اجلوارح خشوع بال صلى ومن

 .واف مصل فهو األركان هبهذ صلى ومن
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 الليلة الثالثون

 ليل الصادقين
وروى صاحب طبقات احلنابلة: أن عبد الغين املقدسي احملدث الشهري، كان مسجونًا يف بيت املقدس 

يف فلسطني، فقام من الليل صادقًا مع اهلل خملصًا، فأخذ يصلي، ومعه يف السجن قوم من اليهود 

يبكي حتى الصباح، فلما أصبح الصباح ورأى أولئك النفر هذا الصادق العابد املخلص، والنصارى، فأخذ 

ذهبوا إىل السجان، وقالوا: أطلقنا فإنا قد أسلمنا، ودخلنا يف دين هذا الرجل، قال: وِلَم؟ أدعاكم لإلسالم؟ 

 قالوا: ما دعانا لإلسالم، ولكن بتنا معه يف ليلة ذكرنا بيوم القيامة..!

 ردروس وعب
، فواهلل إن أهل الليل يف ليلهم يف طاعة ربهم -سبحانه-ما أمجل ساعات الليل يف عبادة رب العاملني 

جيدون من اللذة أضعاف ما جيده أهل السهرات واجملون، وهلم يف اآلخرة أعظم األجر واجلزاء، قال 

ْم ُيْنِفُقوَن * َفَلا َتْعَلُم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُه )تَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْماهلل تعاىل: 

فال تعلم أنفسهم عظيم  [،18 -11َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن( ]السجدة: 

 أجورهم وقد أخفوها، وال يضرهم أّلا يراهم أحد.

ض يقول: "من أخالق األنبياء واألصفياء األخيار الطاهرةِ قلوبهم خالئقُ ثالثة: احللم، كان الفضيل بن عيا

واألناة، وحظٌّ من قيام الليل"، وحيكي اخلرييب عن السلف أنهم كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئٌة 

ناجاة مبثل اخللوة مبمن عمل صاحل ال تعلم به زوجته وال غريها، وقال مسلم بن يسار: "ما تلّذذ املتلّذذون 

 ".-عز وجل-اهلل 
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 الفصل الثالث

  ثالثون درسا في رمضان  

 األول  الدرس

 رمضان شهر الترويح

أخي املسلم ومن صفات شهر رمضان بأنه شهر الرتاويح والقيام و تلك الصالة من خصائص ذلك الشهر 

سلمني و تعمر املساجد بكل راكع و و من بركاته اليت تزيد املؤمن إميانا و حتيي قلوب كثري من امل

 َما َلُه غغِفَر َساًبا،َواْحِت ِإمَياًنا َرَمَضاَن َقاَم َمْن: »]َقاَل اللَِّه َرُسوَل َأنَّ: ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن الشيخان ساجد روى

 (26).«َذْنِبِه ِمْن َتَقدََّم

 فما معنى صالة الرتاويح؟ وما هو فضلها؟ وما هي صفاتها؟

 ول امللك الوهاب:اجلواب حب

 :التراويح صلاة تعريف

 للنفس، تروحية: أي تروحية، مجع: ح: الرتاوي-صلى اهلل عليه وسلم –أحباب احلبيب حممد   

 كانوا ألنهم بالرتاويح الصالة هذه وُسميت والتعب، املشقة زوال وهي الراحة من اسرتاحة،: أي

 ان،رمض شهر قيام هي: الرتاويح وصالة. سرتاحةلال ركعات أربع كل بعد وجيلسون فيها القيام يطيلون

 ... ركعاتها عدد يف الفقهاء بني اختالف على مثنى، مثنى

 :حكمها

 فإن سألت ما هو حكمها؟ 

 فقد الظاهرة؛ الدين أعالم من وهي والنساء، للرجال مؤكدة سنة الرتاويح اتفق العلماء على أن "صالة

 عليها، وحث الصحابة، من غفري مجع خلفه وصلى عدة، ليال-وسلم عليه اهلل صلى-النيب  صالها

                                                           
 (119 رقم ،1/123) ومسلم (،31 رقم ،1/22) البخاري أخرجه - 26
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ثم صالها التابعون من تبعهم فهي من شعائر شهر رمضان فتعظيمها وإقامتها إحياء لسنة  فيها، ورغب

  -صلى اهلل عليه وسلم-احلبيب

 فضائل صالة الرتاويح

من  بب من أسباب القربأن صالة الرتاويح فضلها عظيم وأجرها كبري فهي س-اعلم بارك اهلل تعاىل فيك

  -وإليك بيان ذلك حبول من اهلل ومدد-صلى اهلل عليه وسلم –رب األرباب وصحبة نبيه األواب 

 َتَقدََّم َما َلُه غغِفَر ا،َواْحِتَساًب ِإمَياًنا َرَمَضاَن َقاَم َمْن: »]َقاَل اللَِّه َرُسوَل َأنَّ: ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن الشيخان روى 

 (21)«. ِهَذْنِب ِمْن

 ودل رمضان بقيام الذنوب من تقدم ما غفران على الداللة فيه-رمحه اهلل –قال ابدر الدين العيين 

 وقد ريللتكف صاحل منهما واحد كل فإن بينهما وال تعارض القدر ليلة بقيام غفرانها على املاضي احلديث

  ذلك فيحصل له اهلل بتوفيق القدر ليلة قيام على الشخص يقتصر

 هذا يف العلماء مذاهب من املشهور ولكن واسع اهلل وفضل والكبائر الصغائر غفران احلديث ظاهر

غفران  املراد أن وحنوه عاشوراء ويوم عرفة يوم وبصوم بالوضوء اخلطايا غفران كحديث وشبهه احلديث

 نظر صيصخالت يف النووي وقال الكبائر اجتنبت ما كبرية يؤت مل ما الوضوء حديث يف كما فقط لصغائر

 يف حلديثا هذا الصحيح يف ثبت قد قيل فإن باحلد أو بالتوبة إال تسقط ال الكبائر أن على أمجعوا لكن

 يفو سنتني كفارة أنه عرفة صوم يف واآلخر القدر ليلة قيام يف واآلخر صيامه يف واآلخر رمضان قيام

 بينهما ملا كفارة العمرة إىل والعمرة بينهما ملا كفارة رمضان إىل رمضان واآلخر سنة كفارة أنه عاشوراء

 مثل واآلخر آخره إىل فيه خطايا خرجت توضأ إذا واآلخر بينهما ملا كفارة اجلمعة إىل واجلمعة

 ذنبه من تقدم ما له غفر املالئكة تأمني تأمينه وافق من واآلخر آخره إىل نهر كمثل اخلمس الصلوات

 الصغائر لتكفري صاحلة اخلصال هذه من واحد كل أن املراد إن أجيب بينها اجلمع فكيف ذلك وحنو

 وأ مكلف غري صغريا لكونه الصغائر من سليما فاعلها كان فإن يصادفها مل وإن كفرتها صادفها فإن

 احلسنات إن تعاىل قال كما أذهبتها حبسنة وعقبها فعلها أو وتاب عملها أو صغرية يعمل مل موفقا

                                                           
 (119 رقم ، 1/123) ومسلم ،( 31 رقم ، 1/22) البخاري أخرجه - 21
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 العلماء بعض وقال درجات بها له ويرفع حسنات بها له يكتب فهذا(  114 هود)  السيئات يذهنب

 (22الكبائر) أو الكبرية بعض خيفف أن ويرجى

 َربَُّهْم َيْدُعوَن اْلَمَضاِجِع َعِن ُجُنوُبُهْم َتَتَجاَفى}تعاىل:  اهلل قال الليل، قيام فضل يف طرًفا ههنا ولنذكر

 {قغوَنُيْنِف َرَزْقَناُهْم َوِممَّا َوَطَمًعا َخْوًفا

: تعاىل وقال ،) َيْسَتْغِفُروَن ُهْم َوِباْلَأْسَحاِر*  َيْهَجُعوَن َما اللتْيِل ِمَن َقِليًلا َكاُنوا}: فقال قوًما ومدح

 .{َوِقَياًما ُسجًَّدا ِلَربِِّهْم َيِبيُتوَن )َوالتِذيَن

 الطعام، وأطعموا السالم، أفشوا: الناس أيها يا: »)قال النيب أن سالم، بن عبداهلل عن الرتمذي وروى

 (29).«بسالم اجلنة تدخلوا نياٌم، والناس بالليل وصلُّوا األرحام، وصلوا

 َصَلاةغ اْلَفِريَضِة َبْعَد الصََّلاِة ُلَأْفَض: »َيقغوُل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن ،

 (90) «اللتْيِل

 َعِن َوَمْنَهاٌة َقْبَلكغْم، الصَّاِلِحنَي َدْأُب َفِإنَُّه اللتْيِل، ِبِقَياِم َعَلْيكغْم:" َقاَل َوَسلتَم َعَلْيِه اللتُه َصلتى النَِّبيِّ َعِن

 (91)".  ِدَساْلَج َعِن ِللدَّاِء َوَمْطَرَدٌة ِللسَّيَِّئاِت، َوَمْكفرٌة َوَجلَّ، َعزَّ اهلِل ِإَلى َوقغْرَبٌة اْلِإْثِم،

 التسويُف بضاعُته من يا وأضاعه، دهره بل شهره يف فرط من يا طاعة، غري يف عمره ضيع من يا

 خصمك جعلته ممن ترجو كيف رمضان، وشهر القرآن خصمه جعل من يا البضاعة، وبئس والتفريطغ،

 نهيي ال صيام وكل بعًدا، إال صاحبه يزيد ال واملنكر، الفحشاء عن صاحبه ينهى ال قيام كلُّ الشفاعة

 م؟القيا أنواُر أين الصيام؟ آثار أين: قوم يا. وردًَّا مقًتا إال صاحبه يورُث ال به، والعمل الزور قول عن

 يا راقدًا واجلليل حيفظه     من كل سوء يكون يف الظلم

 كيف تنام العيون عن ملك      يأتيك منه فوائد النعم

 :وقتها

                                                           
 (123/ 2) البخاري صحيح شرح القاري عمدة - 22

 (.9263 رقم ،11/220) يعلى وأبو (،1416 رقم ،1/412) الدارمى  - 29
 رقم ،2/14) الرويانى أيًضا: وأخرجه (.4421 رقم ،2/102) والبيهقي غريب. وقال:( 3149 رقم ،1/112) الرتمذي أخرجه - 90

141.) 
 (3149أخرجه الرتمذي )  - 91
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 الةص بعد من يبدأ الرتاويح صالة أن وقت –بارك اهلل فيك  –ا فاعلم فإن سألت أخي املسلم عن وقته

 للَِّها َرُسوُل َكاَن: قالت عنها اهلل رضي عائشة عن مسلم رواه ملا الصادق؛ الفجر بطلوع وينتهي العشاء،

 َوُيوِتُر َرْكَعَتْيِن، كغلِّ َبْيَن َسلُِّمُي َرْكَعًة، َةَعْشَر ِإْحَدى اْلَفْجِر ِإَلى اْلِعَشاِء َصاَلِة ِمْن َيْفُرَغ َأْن َبْيَن ِفيَما ]ُيَصلِّي

  (92)ِبَواِحَدٍة 

 (93) .الفجر. أهـ طلوع إىل ويبقى العشاء صالة من بالفراغ الرتاويح وقت يدخل اهلل: رمحه النووي قال

ث ها يف الثلواعلم  أنها جائزة يف أي ساعة من الليل إذ أن الليل كله وقت هلا و لو أخرها املسلم ليصلي

األخري من الليل كان ذلك أفضل إذ هو وقت النزول اإلهلي و لكن لو صالها مع املسلمني كان ذلك 

- اهلل رسوِل مع ُصْمنا: » قال:  - عنه اهلل رضي - الغفاري خريا له و كتب له قيام الليل كله ذر

 الليل ثلُث َذَهَب حتى بنا فقام ، الشهر من سبع بقي حتى بنا َيقغْم فلم ، رمضاَن -وسلم عليه اهلل صلى

 ، اهلل رسوَل يا: له فقلنا الليل، َشْطُر ذهب حتى اخلامسة يف بنا وقام ، السادسة يف بنا يقم مل ثم ،

 بنا يقم مل ثم ، ليلة قياُم له كغِتَب ينصرَف حتى اإلمام مع قام من ِإنَّه: قال ، هذه ليلتنا بقيَة َنفتْلَتنا

 ختوَّْفنا حتى بنا فقام ، ونساءه َأهَله ودعا ، الثالثِة يف بنا فصلتى ، الشهر من ليال ثالث بقي حتى

 (94)«السُّحوُر:  قال ؟ الفالُح وما:  قلُت ، الفالَح

 َرَمَضاَن يِف َلْيَلًة عنه اهلل اْلَخطَّاِب رضي ْبِن ُعَمَر َمَع َخَرْجُت: َقاَل َأنَُّه اْلَقاِريِّ َعْبٍد ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد َعْن

 الرَّْهطغ، ِبَصَلاِتِه َفُيَصلِّي لرَُّجُلا َوُيَصلِّي ِلَنْفِسِه، الرَُّجُل ُيَصلِّي ُمَتَفرِّقغوَن، َأْوَزاٌع النَّاُس َفِإَذا اْلَمْسِجِد، ِإَلى

 َكْعٍب، ْبِن أغَبيِّ َعَلى َعُهْمَفَجَم َعَزَم ُثمَّ. َأْمَثَل َلَكاَن َواِحٍد َقاِرٍئ َعَلى َهُؤَلاِء َجَمْعُت َلْو َأَرى ِإنِّي: ُعَمُر َفَقاَل

 َيَناُموَن َوالَِّتي َهِذِه، ِبْدَعةغاْل ِنْعَم: ُعَمُر َقاَل َقاِرِئِهْم، ِبَصَلاِة ُيَصلّغوَن َوالنَّاُس أغْخَرى َلْيَلًة َمَعُه َخَرْجُت ُثمَّ

 (91) .َأوََّلُه َيقغوُموَن النَّاُس َوَكاَن - ْيِلاللَّ آِخَر ُيِريُد - َيقغوُموَن الَِّتي ِمن َأْفَضُل َعْنَها

 (96أهـ). أوله من أفضل الليل آخر يف الصالة بأن منه تصريح هذا:  -رمحه اهلل – احلافظ قال

 امنع جفونك أن تذوق منامًا     وذر الدموع على اخلدود سجاما

                                                           
 (2/166) ومسلم( 6/36) وأمحد. 94«املوطأ» مالك أخرجه - 92
 (4/32) املهذب شرح اجملموع - 93
 ( 1321) ماجة وابن. 1311) داود وأبو( 1124) الدارميو( 1/119) أمحد أخرجه  - 94
 (1906 رقم ، 2/101) والبخاري ،( 1123 رقم ، 4/219) الرزاق وعبد ،( 210 رقم ، 1/114) مالك أخرجه - 91
 (4/292) الفتح - 96
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 وأعلم بأنك ميٌَّت وحماسب         يا من على سخط اجلليل أقاما

  قوٌم أخلصوا يف حبه        فرضي بهم واختصهم ُخداماهلل

 قوٌم إذا جنَّ الظالم عليهم        باتوا هنالك ُسجدًا وقياما

 :ركعاتها عدد

 ألهس الذي للسائل وسلم عليه اهلل صلى النيب لقول حمدود، حد هلا ليس ليل، صالة الرتاويح صالة 

 َأَحُدكغْم َخِشَي ِإَذاَف َمْثَنى، َمْثَنى اللَّْيِل َصَلاةغ» وسلم: عليه اهلل ىصل اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل الليل؟ صالة عن

 (.عليه متفق) «َصلَّى َقْد َما َلُه ُتوِتُر َواِحَدًة َرْكَعًة َصلَّى الصُّْبَح،

 للَِّها َرُسوُل َكاَن َما: قالت عنها اهلل رضي عائشة حلديث ركعة، عشرة إحدى على يقتصر أن واألفضل 

 َعْن َتَسْل َفَلا َأْرَبًعا لِّيُيَص َرْكَعًة، َعْشَرَة ِإْحَدى َعَلى َغْيِرِه ِفي َوَلا َرَمَضاَن ِفي َيِزيُد- وسلم عليه اهلل صلى

: َعاِئَشةغ ْتَقاَل َثَلاًثا، لِّيُيَص ُثمَّ َوطغوِلِهنَّ، ُحْسِنِهنَّ َعْن َتَسْل َفَلا َأْرَبًعا ُيَصلِّي ُثمَّ َوطغوِلِهنَّ، ُحْسِنِهنَّ

 متفق. )«َقْلِبي َيَناُم َوَلا َناَماِنَت َعْيَنيَّ ِإنَّ َيا َعاِئَشةغ،: »َفَقاَل ُتوِتَر؟ َأْن َقْبَل َأَتَناُم اللَِّه، َرُسوَل َيا: َفقغْلُت

 (.عليه

 دود،حم حد فيها ليس الليل صالة أن املسلمني بني خالف ال: - تعاىل اهلل رمحه- الرب عبد ابن قال 

 (91)أهـ. . استكثر شاء ومن استقل، شاء فمن بر، وعمل خري، وفعل نافلة، وأنها

 اهلل صلى النيبُّ يوقت مل رمضان قيام نفس أن كما: - تعاىل اهلل رمحه-تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

 ثالث على غريه وال رمضان يف يزيد ال وسلم عليه اهلل صلى هو كان بل معينًا، عددًا فيه وسلم عليه

 عشرين بهم يصلي كان كعب بن أبي على عمُر مجعهم فلما الركعات، يطيل كان لكن ركعة، عشرة

 من املأمومني على أخف ذلك الركعات؛ ألن من زاد ما بقدر القراءة خيفف وكان بثالث، يوتر ثم ركعة

 امواق آخرونو بثالث، ويوترون ركعة بأربعني يقومون السلف من طائفة كان ثم. الواحدة الركعة تطويل

 .أحسن فقد الوجوه هذه من رمضان يف قام فكيفما سائغ، كله وهذا بثالث، وأوتروا وثالثني بست

 كعاتر بعشر فالقيام القيام، لطول احتمال فيهم كان فإن املصلني، أحوال باختالف خيتلف واألفضل

 إنو األفضل، هو هوغري رمضان يف لنفسه يصلي وسلم عليه اهلل صلى النيب كان كما بعدها، وثالث

                                                           
 (6/143) التمهيد - 91
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 العشر نيب وسط فإنه املسلمني، أكثر به يعمل الذي وهو األفضل، هو بعشرين فالقيام حيتملونه ال كانوا

 غري ذلك على نص وقد ذلك، من شيء يكره وال ذلك، جاز وغريها بأربعني قام وإن األربعني، وبني

 . وغريه كأمحد األئمة من واحد

 قدف منه ينقص وال فيه يزاد ال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن موقت دعد فيه رمضان قيام أن ظن ومن

 أو القنوت دعاء ألجل القيام بزيادة الظن فكيف القيام، عدد نفس يف السعة هذه كانت فإذا أخطأ،

 (92) .حسن سائغ ذلك كل تركه،

 :الرتاويح صالة كيفية

 َأنَّ: ُعَمَر ِناْب وغريهما: َعن الصحيحني يف ملا ركعتني، كل بني التسليم هو الرتاويح صالة يف األفضل 

 َصَلاةغ» وسلم: عليه اهلل ىصل اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل اللَّْيِل؟ َصَلاِة وسلم َعْن عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوَل َسَأَل َرُجًلا

 رواية ويف ،«َصلَّى َقْد َما ُهَل ُتوِتُر ِحَدًةَوا َرْكَعًة َصلَّى الصُّْبَح، َأَحُدكغْم َخِشَي َفِإَذا َمْثَنى، َمْثَنى: اللَّْيِل

 (99().َرْكَعَتْيِن كغلِّ ِفي ُيَسلَِّم َأْن: َقاَل َمْثَنى؟ َمْثَنى َما: ُعَمَر اِلْبِن َفِقيَل: ملسلم

 :ركعات أربع كل الرتاويح صالة يف االسرتاحة

 كانوا فقد السلف، عن ارثاملتو ألنه ركعات؛ أربع كل بعد االسرتاحة مشروعية على الفقهاء اتفق

 (100)... لالسرتاحة ركعات أربع كل بعد واملأمومني اإلمام وجيلس الرتاويح، يف القيام يطيلون

 الرتوحية؟ يف يقال ما

أما ما يشغل به املسلم يف هذه االسرتاحة فاألمر فيه سعة إما بالذكر أو الدعاء أو املوعظة وليحذر   

ض املساجد من التزام ذكر مجاعي معني أو قراءة اإلخالص واملعوذتني املسلم البدعة اليت نراها يف بع

 فهذا من البدع احملدثة ومن فعل ذلك فقد جانب الصواب 

 

 

                                                           
 (213-22/212) الفتاوى جمموع - 92

 (149 رقم ،1/116) مومسل (،1026 رقم ،1/322) أخرجه البخاري - 99
 (.21/144 الفقهية املوسوعة) - 100
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 الثاني الدرس

 الصيام في األنام خير سنن

اعلم بارك اهلل فيك أن خري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه و سلم و شر األمور حمدثاتها 

هلل عليه و سلم أن شرع لنا سنن اهلدى يف شهر رمضان لننال بها و من كمال هديه صلى ا

 الرضا و الرضوان و الفوز بأعالي اجلنان و هاكم بعضها :

 :السُّحور

 السُُّحوِر ِفي َفِإنَّ ُروا؛َتَسحَّ» َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َماِلٍك، ْبِن َأَنِس َعْن

 .(101) «َبَرَكًة

 يف: ثالثة يف الربكة: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال الفارسي سلمان عن

 (102)"  والسحور والثريد، اجلماعة،

 عليه اهلل صلى النيب قال الكتاب، ألهل خمالفًة فيه وأن املسلمني، شعار أنه بركاته من* 

 «.ِ لسََّحرا َأْكَلةغ اْلِكَتاِب، َأْهِل اِمَوِصَي ِصَياِمَنا َبْيَن َما َفْصُل: » مسلم رواه فيما وسلم

 َعْنُه اللتُه َرِضَي السَّاِعِديِّ َسْعٍد ْبِن َسْهِل َعْن عليها واحملافظةغ اخلرييِة، حصوُل ذلك ومن *

 (103)« . ْلِفْطَرا َعجَّلغوا َما ِبَخْيٍر النَّاُس َيَزاُل ال:  َقاَل وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوَل َأّن ،

 طالنشا يف وزيادًة العبادة، على وإعانًة الطاعة، على تقويًة فيه أن السحور بركات ومن* 

 . الكسل إليه وَيِدبُّ الفتور، يعرتيه الظامَئ اجلائَع أن ذلكم والعمل؛

                                                           
 ( .41( )1091) 3/130 ومسلم ،( 1923) 3/31 البخاري:  أخرجه - 101

 و الرتغيب صحيح األلباني حسَّنه( : 3/111) واهليثمي( 2/29) املنذري قال( . 6121 رقم ، 6/211) الطرباني أخرجه - 102

 .1061/الرتهيب
 (1092 رقم ، 2/111) ومسلم ،( 1216 رقم 2/692) البخاري - 103
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 اَلَق ُعَمَر اْبِن َعِن املتسحرين على ومالئكته اهلل من الصالِة حصوُل السحور بركات ومن* 

  .(104)".تسحرينامل على يصلوَن َوَمَلاِئَكته اهلل ِإن: "َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى هللا َرُسول َقاَل

 . اجلوع عن ينشأ قد الذي اخللق لسوء مدافعًة فيه أن السحور بركات ومن* 

 جبالل يليق كما اإلهلي، النزول وقت فهو مبارك؛ وقت السحور وقت أن بركاته ومن* 

 َلْيَلٍة كغلَّ َربَُّنا ِزُلَيْن»  َقاَل -وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوَل َأنَّ ُهَرْيَرَة ىَأِب َعْن وعظمته، اهلل

 َيْسَألغِنى َمْن َلُه َأْسَتِجيَبَف َيْدُعوِنى َمْن َفَيقغوُل اآلِخِر اللتْيِل ُثلغُث َيْبَقى ِحنَي الدُّْنَيا َسَماِء ِإَلى

 . (101)«. َلُه َفَأْغِفَر َيْسَتْغِفُرِنى َمْن َفأغْعِطَيُه

 نىأث وقد كيف أفضَلها، يكن مل إن االستغفار أوقات أفضل من السحِر وقَت أن ذلك ومن* 

: وقوله ،{ اِرِباأَلْسَح َواْلُمْسَتْغِفِريَن }: بقوله الوقت ذلك يف املستغفرين على وجل عز اهلل

 بركات نيِلو الفضيلة، هذه إلدراك سبٌب للسحور فالقيام. { َيْسَتْغِفُروَن ُهْم َوِباأَلْسَحاِر }

 ما ىخيف وال الفجر؛ بصالة املؤذن إلجابة أضمن أنه السحور بركات ومن. املتعددة االستغفار

 . اجلماعة مع وقتها يف الفجر صالة إلدراك أضمن وأنه األجر، من ذلك يف

 ،اهلل طاعة على َقوَِّيالَت بها َنَوى إذا عبادٌة ذاته حد يف تناوَله أن السحور بركات ومن* 

 صيام،ال إعادة ميلُّ ال تسحر إذا الصائم أن ذلك ومن. وسلم عليه اهلل صلى للرسول واملتابعَة

 . ليهإ العودة عليه ُيْثِقالن ومشقًة حرجًا جيد فإنه يتسحر؛ ال ملن خالفًا إليه، يشتاق بل

 : الفطر تعجيل

                                                           
 ،( 6434 رقم ، 6/221) األوسط يف والطرباني ،( 3461 رقم ، 2/241) حبان ابن أخرجه - 104
 (112 رقم ، 1/121) ومسلم ،( 1094 رقم ، 1/324) والبخارى ،( 492 رقم ، 1/214) مالك أخرجه - 101
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 لموس عليه اهلل صلى اهلل نيب مسعت: يقول عباس، ابن مسعت: قال رباح، أبي بن عطاء

 ائلنامش على أمياننا ووضع سحورنا، وتأخري فطرنا، بتعجيل أمرنا األنبياء معشر إنا: »يقول

 (106)"  «الصالة يف

 النَّاُس َعجََّل َما ًراَظاِه الدِّيُن َيَزاُل اَل» َقاَل-وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىِّ َعِن ُهَرْيَرَة َأِبى َعْن

 ( 101)«.  ُيَؤخُِّروَن َوالنََّصاَرى اْلَيُهوَد أَلنَّ ْطَراْلِف

 : رطبات على الفطر

 -وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوُل َكاَن َيقغوُل َماِلٍك ْبَن َأَنَس َسِمَع َأنَُّه اْلُبَناِنىُّ َثاِبٌتقال 

 َحَسَواٍت َحَسا َتكغْن َلْم َفِإْن َمَراٍتَت َفَعَلى َطَباٌتُر َتكغْن َلْم َفِإْن ُيَصلَِّى َأْن َقْبَل ُرَطَباٍت َعَلى ُيْفِطُر

 (102).َماٍء ِمْن

 -وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوُل َكاَن َيقغوُل َماِلٍك ْبَن َأَنَس َسِمَع َأنَُّه اْلُبَناِنىُّ َثاِبٌت قال

 َحَسَواٍت َحَسا َتكغْن َلْم َفِإْن َمَراٍتَت َفَعَلى َطَباٌتُر َتكغْن َلْم َفِإْن ُيَصلَِّى َأْن َقْبَل ُرَطَباٍت َعَلى ُيْفِطُر

 (109).َماٍء ِمْن

 : الصالة على الفطر تقديم

 َحتَّى اْلَمْغِرِب َصَلاَة ىَصلت َقطُّ َوَسلتَم َعَلْيِه اللتُه َصلتى اللتِه َرُسوَل َرَأْيُت َما:  »َقاَل َأَنٍس، َعْن

 (110) «َماٍء ِمْن َشْرَبٍة َعَلى َوَلْو ُيْفِطَر،

 : اإلفطار بعد الدعاء

                                                           
 (199/ 11) للطرباني الكبري املعجم - 106

 .1061 الرتهيب و الرتغيب صحيح األلباني حسَّنه و( 1113 رقم ، 1/196) واحلاكم ،( 2313 رقم ، 2/301) وددا أبو أخرجه - 101

 (6619) و( 3303" )الكربى" يف والنسائي ،(103) الرتمذي وأخرجه (39/ 4) األرنؤوط ت داود أبي سنن - 102
 4/239 والبيهقي ،1/432 واحلاكم ،2/121 ينوالدارقط ،"696" والرتمذي ،"2316" داود أبو ،3/164 أمحد أخرجه - 109
 .1016 والرتهيب الرتغيب صحيح يف األلباني صححه - 110
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 اْلَكفِّ َعَلى َزاَد َما َيْقَطُعَف ِلْحَيِتِه َعَلى َيْقِبُض ُعَمَر اْبَن َرَأْيُت َقاَل - اْلُمَقفتُع - َساِلٍم اْبَن عن

 اْلُعُروُق ْبَتلتِتاَو الظتَمأغ َذَهَب»  َقاَل َأْفَطَر ِإَذا -وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوُل َكاَن َوَقاَل

 ( 111) «. اللتُه َشاَء ِإْن اأَلْجُر َوَثَبَت

 

 : فطَّره ملن املسلم دعاء

 َفَأَكَل َوَزْيٍت ِبُخْبٍز َفَجاَء ُعَباَدَة ْبِن َسْعِد ِإَلى َجاَء-وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىَّ َأنَّ َأَنٍس َعْن

 َوَصلتْت اأَلْبَراُر َعاَمكغُمَط َوَأَكَل الصَّاِئُموَن ِعْنَدكغُم َأْفَطَر » -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىُّ َقاَل ُثمَّ

 (112) «. اْلَماَلِئَكةغ َعَلْيكغُم

 : الصائمني تفطري من اإلكثار

 َفطتَر َمْن": » َوَسلتَم ْيِهَعَل اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعْنُه اللتُه، َرِضَي َخاِلٍد، ْبِن َزْيِد َعْن

 َأْو اللتِه َسِبيِل ِفي َغاِزًيا َزَجهَّ َوَمْن َشْيًئا، الصَّاِئِم َأْجِر ِمْن ُيْنَتَقُص َوَلا َأْجِرِه ِمْثُل َلُه َكاَن َصاِئًما

 (113)«ْيًئاَش اْلَغاِزي َأْجِر ِمْن ُيْنَتَقُص َوَلا اْلَغاِزي َأْجِر ِمْثُل َلُه َكاَن َأْهِلِه ِفي َخَلَفُه

 : انصرافه حتَّى اإلمام مع القيام على احلّث

 َيْنَصِرَف تَّىَح اْلِإَماِم َمَع َصلتى ِإَذا الرَُّجَل ِإنَّ: »َقاَل:  - وسلم عليه اهلل صلى - النَّيب لقول

 (114) ،«َلْيَلٍة ِقَياُم َلُه ُحِسَب

 :رمضان يف العمرة

                                                           
 4/239 والبيهقي ،1/432 واحلاكم ،2/121 والدارقطين ،"696" والرتمذي ،"2316" داود أبو ،3/164 أمحد أخرجه - 111
 .     3263 داوود أبي صحيح يف األلباني وصححه( 1141 رقم ، 1/116) ماجه ابن أخرجه - 112

 .1012 الرتغيب صحيح يف األلباني صححه ،( 216 رقم ، 111 ص) محيد بن وعبد ،( 11014 رقم ، 4/114) أمحد خرجه - 113

 األلباني صححه ،( 1111 رقم ، 2/42) والدارمي ،( 21411 رقم ، 1/119) وأمحد ،( 466 رقم ، 63 ص) الطيالسى أخرجه - 114

 .1611 اجلامع صحيح يف
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 يف عمرة: ))  قال ، - موسل عليه اهلل صلى - النيب أن عنهما: اهلل رضي عباس ابن عن

 (111)" (( معي حجة أو - حجة تعدل رمضان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالدرس 

                                                           
 222( )1216) 4/61 ومسلم ،( 1263) 3/24 البخاري:  أخرجه - 111
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 رمضان شهر الصوم

اعلم علمين اهلل و إياك: أن من صفات الشهر املبارك أنه شهر الصيام و الصوم هو منحة اهلل تعاىل هلذه 

ى َشْهُر َرَمَضاَن التِذي أغْنِزَل ِفيِه اْلقغْرَءاُن ُهًد ﴿تعاىل: قال األمة و إن كان قد افرتضه على األمم من قبلنا 

 [.121رة: ]البق ﴾ِللنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلفغْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنكغُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه 

 الصيام يف لغة العرب: هو اإلمساك.

جر الصادق إىل غروب الشمس، بنية خاصة، يف وقت ويف الشرع: إمساك عن املفطرات من طلوع الف

خاص، واملفطرات كاألكل والشرب واجلماع بني الزوجني وحنوها، مع كف النفس عما حرم اهلل 

 ورسوله.

فالصوم على حقيقته تهذيب وضبط لغرائز اإلنسان الكامنة فيه، كغريزة الطعام والشراب، وغريزة 

ص، كما أنه كسر ودفع ملداخل الشيطان على اإلنسان، وحفظ الشهوة واجلماع، وغريزة التملك واحلر

للجوارح واألركان، وكما جاء عن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال: قلت يا رسول اهلل مرني بأمر ينفعين 

 (116)اهلل به. قال: "عليك بالصوم فإنه ال مثل له".

للنَّْفس، ورياضة للجسم، وداٍع  "اإلحياء": "الصيام زكاٌة صاحب-اهلل  رمحه-يقول أبو حامد الَغزالي 

للِبر؛ فهو لإلنسان وقاية، وللجماعة صيانة، يف جوع اجلسم َصفاُء القلب وإيقاد القرحية وإنفاذ 

البصرية؛ ألنَّ الشَِّبع ُيورث الَبالدَة، ويْعِمي القلب، وُيْكِثر الشِّجار يف الدماغ فيتبلتد الذِّهن، والصيب إذا 

ظه، وفسد ذهنه، أْحُيوا قلوبكم بقلتة الضحك وقلتة الشِّبع، وطهِّروها باجلوع َتْصُف ما كثر أْكله َبطل ِحْف

 (111)وَترق".

ويقول أمحد شوقي "أمري الشعراء": "الصوم حرمان مشروع، وتأديب باجلوع، وخشوع هلل وخضوع، 

الصدقة،  لكل فريضة حكمة، وهذا احلكم ظاهره العذاب وباطنه الرمحة، يستثري الشفقة، وحيض على

                                                           
( قال 2220، رقم  4/161) والنسائي( : رجاله رجال الصحيح ، 3/122) اهليثمي( قال 22194، رقم  1/242أخرجه أمحد ) - 116

 (3421، رقم  2/211( ، وابن حبان )1293، رقم  3/194( : سنده صحيح ، وابن خزمية )4/104الفتح ) يفاحلافظ 

 (2منافع الصيام )ص:  - 111

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





85 
 

ويسن خالل الرب، حتى إذا جاع من ألف الشبع، وعرف املرتف أسباب املتع، عرف احلرمان كيف 

 (112)يقع، وأمل اجلوع إذا لذع".

 والصوم هو أحد أركان اإلسالم اخلمسة 

عن عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه: )اإلسالم أن تشهد أال إله إال اهلل، وتقيم الصالة، وُتؤتي الزكاة، 

 وم رمضان، وحتج البيت، إن استطعت إليه سبياًل(. احلديث.وتص

[ كان من أراد أن يفطر أفطر 124]البقرة:  ﴾َوَعَلى التِذيَن ُيِطيقغوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي  ﴿وحني نزلت: 

ْهَر شََّفَمْن َشِهَد ِمْنكغُم ال ﴿ويفدي، حتى نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها، يعين بها قوله تعاىل: 

[، فأوجب اهلل الصيام عيًنا 121]البقرة:  ﴾َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم أغَخَر 

 دون ختيري.

 لتطهري القلوب من الفساد  أتى رمضان مزرعة العباد 

 فاختذه للمعــادوزادك               فأد حقوقه قوال وفعـــال                    

 تأوه نادما يوم احلصـاد                     زرع احلبوب وما سقاها فمن

 حمبة اهلل تعاىل للصائمني 

و اعلم أن اهلل حيب الصوم والصائمني: فنصومه تزلفا وتقربا إىل اهلل سبحانه وتعاىل فقد أخربنا الصادق 

 رضي -بي صاحل الزيات أنه مسع أبا هريرة عن أأن اهلل حيب الصوم -صلى اهلل عليه وسلم-املصدوق

يقول قال رسول اهلل ؟ قال اهلل كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به  -اهلل عنه 

والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ 

خللوف يف( الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك -لف فمصائم والذي نفس حممد بيده خللوف فم )خل

 (119)  للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه

فهذا احلديث من أعظم الدوافع اليت تدفع املسلم إىل املبادرة إىل صيام ذلك الشهر فاحملب حيب ما 

0حيب حبيبه   

                                                           
 .46/ 1نداء الريان يف فقه الصوم  - 112
 (.164( و)163( )1111) 112-3/111ومسلم (،1904) 34( و1294) 3/31البخاري  أخرجه:- - 119
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 ملعاصي والصوم جنة واقية من الوقوع يف الذنوب وا

 ىصل- النيب ن، ع- عنه اهلل رضي- هريرة أبي صلى اهلل عليه وسلم عن –و هذا ما اخربنا به النيب 

 (121)".النار من حصني وحصٌن ُجنٌة الصيام: "قال- وسلم عليه اهلل

وأما صاحب النهاية فقال معنى كونه جنة أي يقى صاحبه ما يؤذيه من  -رمحه اهلل –يقول ابن حجر 

ال القرطيب جنة أي سرتة يعين حبسب مشروعيته فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده الشهوات وق

وينقص ثوابه واليه اإلشارة بقوله فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث اخل ويصح أن يراد أنه سرتة 

حبسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس واليه اإلشارة بقوله يدع شهوته اخل ويصح أن يراد أنه سرتة 

أو من  اآلثامسب ما حيصل من الثواب وتضعيف احلسنات وقال عياض يف اإلكمال معناه سرته من حب

جزم النووي وقال بن العربي إمنا كان الصوم جنة من النار ألنه إمساك  وباألخريالنار أو من مجيع ذلك 

يا كان ذلك عن الشهوات والنار حمفوفة بالشهوات فاحلاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات يف الدن

 ( 121)يف اآلخرة.  ساترا له من النار

 األجر بغري حساب 

: "كلُّ عمل ابن آدم -صلى اهلل عليه وسلم  -: قال رسول اهلل -اهلل عنه قال  رضي-عن أبي هريرة 

يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا على سبعمائة ضعف. قال اهلل عز وجل: إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي 

 (122)عامه من أجلي. . احلديث" به، يدع شهوته وط

فان قلت فما وجه قوله ) إال الصوم فانه لي ( واألعمال  –رمحه اهلل –احلافظ قطب الدين القسطالني 

 كلها هلل فما علة ختصيصه له باإلضافة دون غريه قلت : لعلماء فيه عدة من األقوال

ما أطلعتكم على أن احلسنة بعشر أمثاهلا وال أطلعكم عليه ك أحدها: معناه أنا العامل جبزائها ملالك له 

العدد مما اعلمه وال أخربكم به فان الصيام ينقص البدن 0إىل سبعمائة ضعف فجزاء الصائم فوق هذا 

ويضعف البنية خبالف غريه من أركان اإلسالم فالصائم يعرض نفسه ملا هي كارهة، فكان جزاء عمله 

 [10]الزمر:  {ى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب ُيَوفت ِإنََّما}فيه معنى الصرب وقال اهلل 

                                                           
 (3220) برقم اجلامع وصحيح (،920) برقم الرتغيب صحيح والبيهقي، حسن بإسناد أمحد رواه  - 120

 (129/ ص  6)ج  -فتح الباري البن حجر  - 121

( من حديث أبي 161(، واللفظ له من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم أيضًا )164( )1111(، ومسلم )103/ 4البخاري )أخرجه - 122

 سعيد رضي اهلل عنه.
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من املظامل وأدخلهم بالصوم اجلنة  ثانيا: إذا كان يوم القيامة حاسب اهلل تعاىل العباد وأدى ما عليهم

 وهو مروي عن ابن عيينه

فإنها حركات تطلع احلفظة عليها  ثالثا انه ليس مما يظهر فيدخله الرياء خبالف غريه من األعمال 

وسكنات وإمنا هو نية وإمساك عن املفطرات فيتوىل احلق جزاءه مبا شاء من التضعيف مما ال يطلع عليه 

 (وهذا معنى قول أبي عبيدة 123غريه، ويشهد لذلك قوله ) ليس يف الصوم رياء ( ) 

 (  124هلل وحده، وهو قول اخلطابي ) ليس للصائم فيه حظ فكان هرابعا: ان

 ن صام رمضانباب الريان مل

رمضان أن ندخل اجلنة من باب قد خصه اهلل تعاىل  رواعلم امن من األسباب الدافعة إىل صيام شه

 منه أحد غريهم واجلزاء من جنس العمل  لبالصائمني ال يدخ

)) إن يف اجلنة بابا  قال: ،-اهلل عليه وسلم  صلى-عن النيب  ،-اهلل عنه  رضي-عن سهل بن سعد 

ان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، ال يدخل منه أحد غريهم ، يقال : أين يقال له : الري

 (121)  (أحد(فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه  غريهم،الصائمون ؟ فيقومون ال يدخل منه أحد 

أي هذا باب يذكر فيه الريان الذي هو اسم علم لباب من أبواب  -رمحه اهلل –قال بد الدين العيين 

لصائمني ووزن ريان فعالن وقد وقعت املناسبة فيه بني لفظه ومعناه ألنه مشتق من الري اجلنة خمتص ل

الكثري الذي هو ضد العطش ومسي بذلك ألنه جزاء الصائمني على عطشهم وجوعهم واكتفى بذكر الري 

عن الشبع ألنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه وأفرد هلم هذا الباب إكراما هلم واختصاصا وليكون 

قوله إن يف اجلنة بابا قيل إمنا قال يف ،دخوهلم اجلنة غري متزامحني فإن الزحام قد يؤدي إىل العطش

اجلنة ومل يقل للجنة ليشعر بأن يف الباب املذكور من النعيم والراحة ما يف اجلنة فيكون أبلغ يف 

اجلنة  انية اليت للجنة ويفالتشويق إليه قلت وإمنا مل يقل للجنة ليشعر أن باب الريان غري األبواب الثم

أيضا أبواب أخر غري الثمانية منها باب الصالة وباب اجلهاد وباب الصدقة على ما جييء يف احلديث 

  (126) اآلتي

                                                           
 ( .3123، رقم  3/296شعب اإلميان ) يف والبيهقي( ، 620رقم  ،2/312أخرجه هناد ) مرسال:حديث ابن شهاب روي من   - 123

 ( .32/101أخرجه ابن عساكر ) أنس:ديث ح
  26- 24مدارك املرام يف مساك الصيام ص - 124
 (.166( )1112) 119-3/112(، ومسلم 1296) 3/32أخرجه: البخاري   - 121

 [   262صفحة   - 10القاري    ] جزء  عمدة -126
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أنفق زوجني يف سبيل اهلل  )منعن أبي هريرة رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

 فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن كان من نودي من أبواب اجلنة يا عبد اهلل هذا خري

أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل 

 الصدقة دعي من باب الصدقة (

فقال أبو بكر رضي اهلل عنه بأبي وأمي يا رسول اهلل ما على من دعي من تلك األبواب من ضرورة فهل 

 (121) . قال ) نعم وأرجو أن تكون منهم ( كلها؟دعى أحد من تلك األبواب ي

قال إن يف اجلنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون  وسلم:سهل بن سعد عن النيب صلى اهلل عليه 

 (122) فمن كان من الصائمني دخله ومن دخله مل يظمأ أبدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع  الدرس

 لماذا نصوم رمضان

                                                           
 ( .21( )1021) 3/91( ، ومسلم 1291) 3/32البخاري  أخرجه:- - 121

 (.111/ 1(، وحسنه األلباني يف صحيح الرتغيب )696ذي يف الصوم باب ما جاء يف فضل الصوم )رواه الرتم - 122
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 م رمضان حتى يشفع لنا يوم القيامة ونصو

 يوم دللَعب يشفعان والقرآن الصيام: "قال: - وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن عمرو، بن اهلل عبد عن

 منعته: القرآن ويقول فيه، فشفِّْعين بالنهار، والشهوات الطعاَم َمَنعته َربِّ، أي: الصيام يقول القيامة،

 .  (129)".فيشفعاِن: "قَال ،"فيه فَشفِّْعين بالليل، النوَم

 ونصوم رمضان حتى نفرح يف الدنيا واآلخرة 

أن الصوم سبب للسعادة يف الدارين، كما يف احلديث املتفق عليه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن  —

 .(130)النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه"

عند فطره فهي منوذج للسعادة واللذة اليت جيدها املؤمن يف الدنيا؛ بسبب طاعته وتقواه ملواله أما فرحته 

 سبحانه وتعاىل، وهي السعادة احلقيقية.

األوىل: أن اهلل تعاىل أباح له األكل والشرب يف تلك اللحظة،    وفرحته عند فطره تأتي من جهتني:

مساك باإل -تبارك وتعاىل  -رب؛ ولذلك تعبدنا اهلل جمبولة على حب األكل والش -بال شك -والنفس

 عنهما.

إليه من إمتام صيام ذلك اليوم، وإكمال تلك العبادة، وهذا أمسى  -تعاىل -الثانية: سروًرا مبا وفقه اهلل

 وأعلى من فرحه بإباحة الطعام له.

 ونصوم رمضان حتى تكون رائحة الفم أطيب عند اهلل من ريح املسك 

ف فم الصائم أطيب عند اهلل تعاىل من ريح املسك، وخلوف فمه هو: الرائحة اليت تنبعث أن خلواعلم 

طريق الفم، وهي رائحة مكروهة عند اخللق، لكنها حمبوبة عند  عن-الطعامخلوها من  عند-املعدةمن 

: "والذي نفس حممد بيده؛ -يف احلديث املتفق عليه-اخلالق، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .(131)خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل مـن ريـح املسك "

على القول -ويف هذا دليل على أنه ال بأس من أن يستاك الصائم بعد الزوال؛ بل هو أمر مستحب 

املواضع اليت يستحب فيها السواك يف كل حال: عند الصالة، وعند الوضوء، وعند  يف-الصحيحالراجح 

                                                           
 924: والرتهيب الرتغيب صحيح،  3222: اجلامع صحيح - 129

 (.2211، رقم 4/164(، والنسائي )1111، رقم 2/201(، ومسلم )1191، رقم 2/610أخرجه البخاري ) (130)

 ( من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.1111) ( ومسلم1904أخرجه البخاري ) ( 131)
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إىل غري ذلك من املواضع؛ ألن هذا اخللوف ليس من الفم،  …ن النومدخول املنـزل، وعند االستيقاظ م

 وإمنا هو من املعدة .

ريح املسك؛ فكذلك دم  من-سبحانه –وكما أن خلوف فم الصائم املكروه لدى املخلوقني أطيب عند اهلل 

 ؛ بل هو جنس عند أكثرمستقذر-هومن حيث -الشهيد يوم القيامة له رائحة املسك، مع أن الدم 

ُيْكَلم يف اهلل إال جاء يوم القيامة وكلمه  (132) " ما ِمن مكلوموسلم:الفقهاء، فقد قال النيب صلى اهلل عليه 

 .(133)َيدمى، اللون لون دم، والريُح ريح مسك"

 ونصوم رمضان  الن الصوم جنة واقية من الوقوع يف الذنوب واملعاصي

َياُم ُجنٌَّة َفَلا َيْرفغْث َرُسوَل اللتِه َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم َقاَل الصِّ َأنَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللتُه َعْنُه

لغوُف َفِم َوَلا َيْجَهْل َوِإْن اْمُرٌؤ َقاَتَلُه َأْو َشاَتَمُه َفْلَيقغْل ِإنِّي َصاِئٌم َمرََّتْيِن َوالتِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُخ

ْجِلي الصَِّياُم لتِه َتَعاَلى ِمْن ِريِح اْلِمْسِك َيْتُركغ َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأالصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد ال

 (134)  ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه َواْلَحَسَنةغ ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها

 َيِقي ة َأْيَوَأمَّا َصاِحب " النَِّهاَية " َفَقاَل : َمْعَنى َكْونه ُجنَّ -رمحه اهلل –يقول ابن حجر 

 َصاِحبه َما ُيْؤِذيه ِمْن الشََّهَوات . َوَقاَل اْلقغْرطغِبّي : ُجنَّة َأْي ُسْتَرة ، َيْعِني ِبَحَسِب َمْشُروِعيَّته

اَن َيْوم َذا َك، َفَيْنَبِغي ِللصَّاِئِم َأْن َيُصوَنُه ِممَّا ُيْفِسدُه َوَيْنقغص َثَوابه ، َوِإَلْيِه اْلِإَشاَرة ِبَقْوِلِه " َفِإ

َصْوم َأَحدكغْم َفَلا َيْرفغث ِإَلْخ " ، َوَيِصّح َأْن ُيَراد َأنَُّه ُسْتَرة ِبَحَسِب َفاِئَدته َوُهَو ِإْضَعاف 

َشَهَوات النَّْفس ، َوِإَلْيِه اْلِإَشاَرة ِبَقْوِلِه " َيَدع َشْهَوته ِإَلْخ " ، َوَيِصّح َأْن ُيَراد َأنَُّه ُسْتَرة 

َيْحُصل ِمْن الثََّواب َوَتْضِعيف اْلَحَسَنات . َوَقاَل ِعَياض ِفي " اْلِإْكَمال " : َمْعَناُه ِبَحَسِب َما 

 : ّيُسْتَرة ِمْن اْلآَثام َأْو ِمْن النَّار َأْو ِمْن َجِميع َذِلَك ، َوِباْلَأِخرِي َجَزَم النََّوِوّي . َوَقاَل ِاْبن اْلَعَرِب

 ِمْن النَّار ِلَأنَُّه ِإْمَساك َعْن الشََّهَوات ، َوالنَّار َمْحفغوَفة ِبالشََّهَواِت .ِإنََّما َكاَن الصَّْوم ُجنَّة 

َرة. َفاْلَحاِصل َأنَُّه ِإَذا َكّف َنْفسه َعْن الشََّهَوات ِفي الدُّْنَيا َكاَن َذِلَك َساِتًرا َلُه ِمْن النَّار ِفي اْلآِخ

                                                           

 (.240املكلوم: الذي فيه جراح، والَكْلم: اجلراحة. خمتار الصحاح )ص ( 132)

 ( من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.1216( ومسلم )1133رواه البخاري ) ( 133)

 (411/ ص  6)ج  -صحيح البخاري  - 134
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ؤذيه من الشهوات )ومن بوائق الدهر( أي وقاية )من النار( لصاحبه ألنه يقيه ما ي( 131)

غوائله وشروره ودواهيه ويف إشارته ملح إىل ما يعان به الصائم من سد أبواب النريان وفتح 

 أبواب اجلنان ، وتصفيد الشيطان.

كل ذلك مبا يضيق من جماري الشيطان من الدم الذي ينقصه الصوم فكان فيه مفتاح اهلدى 

 ( 136)ن للذين آمنوا أهدى.كله وإذا كان هدى للناس كا

الزواج أن يصوموا واظهر هلم احلكمة من  نالشباب الذين ال يستطيعو لذلك ارشد النيب 

اًبا َلا َعْبُد اللتِه كغنَّا َمَع النَِّبيِّ َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم َشَبذلك وهى كما جاء يف احلديث عن 

ْسَتَطاَع اْلَباَءَة للتِه َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم َيا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اَنِجُد َشْيًئا َفَقاَل َلَنا َرُسوُل ا

 (131) نَُّه َلُه ِوَجاٌءَفْلَيَتَزوَّْج َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّْوِم َفِإ

 كسب اجسامنا اليت نعبد اهلل بها صحة وقوة ونصوم رمضان :الن الصوم ي

قال  عن أبي هريرة فقد جاء يف احلديث وان كان ضعيفا جدا إال أن معناه صحيح  

 (132) صوموا تصحوا اهلل  لرسو

) صوموا تصحوا ( قال احلرالي : فيه إشعار بأن الصائم يناله  -رمحه اهلل –قال املناوي 

وافر مع عظم األجر يف اآلخرة ففيه صحة للبدن  من اخلري يف جسمه وصحته ورزقه حظ

والعقل بالتهيئة للتدبر والفهم وانكسار النفس إىل رتبة املؤمنني والرتقي إىل رتبة احملسنني 

له حموللمؤمن غذاء يف صومه من بركة ربه حبكم يقينه فيما ال يصل إليه من مل يصل إىل 

مد ظاهر املؤمن من باطنه حتى يقوى يف بواطن الناس من ظواهرهم يست فعلى قدر ما يستمد

أعضائه مبدد نور باطنه كما ظهر ذلك يف أهل الوالية والديانة ويف الصوم غذاء للقلب كما 

                                                           
 (129/ ص  6)ج  -لباري البن حجر فتح ا - 131

 (220/ ص  4)ج  -فيض القدير  - 136

 (492/ ص  11)ج  -صحيح البخاري  - 131

يف ضــعيف  3104[  قال الشــيخ األلباني : ) ضــعيف ( انظر حديث رقم :  191صــفحة   - 1اجلامع الصــغري وزيادته    ] جزء  -132

   اجلامع
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يغذي الطعام اجلسم ولذلك أمجع جمربة أعمال الديانة من الذين يدعون ربهم بالغداة 

اء إذا وهنت هلل نور والعشي يريدون وجهه على أن مفتاح اهلدى والصحة اجلوع ألن األعض

اهلل القلب وصفى النفس وقوي اجلسم ليظهر من أمر اإلميان بقلب العادة جديد عادة هي 

 (139) ألوليائه أجل يف القوى من عادته يف الدنيا لعامة خلقه

 وتعال أخي لنتعرف على بعض الفوائد الطبية للصوم 

ح والقلب والبدن ؛ َمناِفُعه تفوت : " الصوم جنة من أدواء الرو -رمحه اهلل -يقول ابن القيم

اإلحصاء، وله تأثري عجيب: يف حفظ الصحة، وإذابة الفضالت، وحبس النفس عن تناول 

مؤذياتها، والسيما: إذا كان باعتدال وقصد يف أفضل أوقاته شرعًا، وحاجة البدن إليه 

خاصية تقتضي طبعًا، ثم إّن فيه: من إراحة القوى واألعضاء ما حيفظ عليها قواها، وفيه 

إيثاره، وهي: تفرجيه للقلب عاجاًل وآجاًل، فهو أنفع شيء ألصحاب األمزجة الباردة 

 والرطبة، وله تأثري عظيم، يف حفظ صحتهم .

وهو يدخل يف األدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعًا 

املواد الغريبة الفاسدة اليت هو مستِعّد هلا،  وشرعًا، عظم انتفاع قلبه وبدنه به، وحبس عنه

وأزال املواد الرديئة احلاصلة حبسب كماله ونقصانه وحيفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ 

 منه، ويعينه على قيامه مبقصود الصوم وسره وعلته الغائية .

من بني  فإّن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب، وباعتبار ذلك األمر، أغختصَّ

األعمال: بأنه هلِل سبحانه، وملتا كان وقايًة وُجنًة بني العبد وبني ما يؤذي قلبه وبدنه عاجاًل 

 ِمْن التِذيَن َعَلى كغِتَب َكَما الصَِّياُم َعَلْيكغُم كغِتَب آَمُنوا التِذيَن يأيها}راجاًل، قال اهلل تعاىل: 

فأحد مقصوَدي الصيام: اجلنةغ والوقاية ؛ وهي ِحْمية  [123 :البقرة] {َتتَّقغوَن َلَعلتكغْم َقْبِلكغْم

عظيمةغ النفع . واملقصود اآلخر: اجتماُع القلب واهلمِّ على اهلل تعاىل، وتوفرُي قغوى النفس 

 ( .140على حمابِِّه وطاعته " )

                                                           
 [   212صفحة   - 4فيض القدير    ] جزء  - 139

 ( . 219 – 122الطب النبوي البن القيم ) ص:   140
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الخامس الدرس  

 رمضان شهر التقوى 
 غاية املنشودة من فريضة الصوم هي الوصول إىل التقوى فهي غاية الغايات : أن ال-بارك اهلل فيك-اعلم 
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 َما( 16) ُدوِنِلَيْعُب ِإلتا َواْلِإْنَس اْلِجنَّ َخَلْقُت َوَما}الغاية من خلق اجلن واإلنس هي العبادة قال اهلل تعاىل 

 [11 ،16: تالذاريا] {ُيْطِعُموِن َأْن أغِريُد َوَما ِرْزٍق ِمْن ِمْنُهْم أغِريُد

 َلَعلتكغْم َقْبِلكغْم ِمْن يَنَوالتِذ َخَلَقكغْم التِذي َربَّكغُم اْعُبُدوا النَّاُس َياَأيَُّها}الغاية من العبادة التقوى قال تعاىل  

 [21: البقرة] {َتتَّقغوَن

 تعريف التقوى 

ــابا أمرا و نهيا ، يقول العالمة القيم رمحة اهلل " وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة اهلل  إميانا و احتســ

ــديقا بوعده ، و  يرتك ما نهى اهلل عنه إميانا بالنهى و خوفا من فيفعل ما أمر اهلل به إميانا باألمر و تصــ

 وعيده 

 إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى " قالوا وما التقوى؟   قال طلق ابن حبيب:

ــية اهلل على نور من اهلل قـال: أن تعمـل بطـاعـة اهلل على نور من اهلل ترجو ث      واب اهلل وان ترتك معصــ

 " وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى "(141)ختاف عقاب اهلل " 

ــدرة عن اإلميان    فـان كـل عمل البد له من مبدأ و غاية ، فال يكون العمل طاعة و قربة حتى يكون مصــ

احملمدة و اجلاه  ، و غري ذلك فيكون البـاعـث عليه هو اإلميان احملض ال العادة و ال اهلوى و ال طلب   

بل البد أن يكون مبدؤه حمض اإلميان ، و غايته ثواب اهلل و ابتغاء مرضاته و االحتساب ، و هلذا كثري 

من صام رمضان إميانا و احتسابا " " ومن قام  -  -ما يقرن بني هذين األصلني يف مثل قول النيب 

  (142)ليلة القدر إميانا و احتسابا " 

 شواكأل وتوق دائم، وحذر مستمرة، وخشية الشعور، يف وشفافية الضمري، يف حساسية. ..... ىفالتقو"

 واملطامح، املطامع وأشواك والشهوات، الرغائب أشواك تتجاذبه الذي .... احلياة طريق. ..... الطريق

 كاذبال واخلوف رجاء، إجابة ميلك ال فيمن الكاذب الرجاء وأشواك واهلواجس، املخاوف وأشواك

 (143)ضرًا".  وال نفعًا ميلك ال ممن

                                                           
 وسنده صحيح  64ص  3وأبو نعيم يف احللية ج  413أخرجه ابن املبارك يف الزهد ص  - 141

   214أخرجه البخاري رقم  - 142

 ([.39/  1) القرآن ظالل يف] - 143
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 َعَلى كغِتَب َكَما َياُمالصِّ َعَلْيكغُم كغِتَب آَمُنوا التِذيَن َياَأيَُّها} يورث العبد التقوى كما قال اهلل تعاىل فالصيام

 [123: البقرة] {َتتَّقغوَن َلَعلتكغْم َقْبِلكغْم ِمْن التِذيَن

 ىصل- النيب ن، ع- عنه اهلل رضي- هريرة أبي اهلل عليه وسلم عن صلى –و هذا ما اخربنا به النيب 

 (144)".النار من حصني وحصٌن ُجنٌة الصيام: "قال- وسلم عليه اهلل

 اجملن ومنه النار، من أيضًا ومانع واآلثام الرفث من ومانع سرتة ومعناه اجليم بضم هو النووي: قال

 (141). الستتارهم اجلن ومنه الرتس، وهو

 اهلل رسول أن عمرو، بن اهلل عبد ام حصن حصني مينع العبد من السقوط يف حبر الشهوات عنو الصي 

 بِّ،َر أي: الصيام يقول القيامة، يوم للَعبد يشفعان والقرآن الصيام: "قال: - وسلم عليه اهلل صلى-

: قَال ،"فيه ينفَشفِّْع يل،بالل النوَم منعته: القرآن ويقول فيه، فشفِّْعين بالنهار، والشهوات الطعاَم َمَنعته

 .  (146)".فيشفعاِن"

 ؟حيققها العبد فإن قلت: كيف

ى صل–إن الطريق إىل التقوى رمسه اهلل تعاىل لنا ووضحه لنا رسول اهلل  اجلواب حبول امللك الوهاب:

  وإليك بيان ذلك:-اهلل عليه وسلم

 متام التقوى 

 يرى ما بعض يرتك حتى ذرة، مثقال يف يتقيه حتى بدالع اهلل يتقي أن التقوى متام: " الدرداء أبو قال

ــية حالل، أنه  الذي للعباد بني قد اهلل فإن احلرام، وبني بينه حجابا يكون حراما، يكون أن خشـ

 فال[ 1: الزلزلة] {يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن يره خريا ذرة مثقال يعمل فمن}: اهلل قال إليه يصريهم

 (141)" تفعله أن اخلري من شيئا وال ه،تتقي أن الشر من شيئا حتقرن

 " مازالت التقوى باملتقني حتى تركوا كثريا من احلالل خمافة احلرام  وقال احلسن

                                                           
 (3220) برقم اجلامع وصحيح (،920) برقم الرتغيب صحيح والبيهقي، حسن بإسناد أمحد رواه  - 144

 (2/21النووي) شرح  - 141

 924: والرتهيب الرتغيب صحيح،  3222: اجلامع صحيح - 146
 (19/ 2) محاد بن لنعيم والزهد املبارك البن والرقائق الزهد - 141
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ل بني احلال قال:فعن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه : - وسلم عليه اهلل صلى-لنا النيب هيصور وهذا ما

ــتبهات ال يعلمها كثري من وبينهما أمور واحلرام بني ــه   مش ــتربأ لعرض ــبهات فقد اس الناس فمن اتقى الش

  (142)ودينه ومن وقع يف الشبهات واقع احلرام كالراعي حول احلمى يوشك أن يقع فيه "

كيف كان حيقق التقوى يف مأكله فقد أخرج البخاري : - وسلم عليه اهلل صلى-وتأمل حال إمام املتقني 

 لوال أن تكون فقال:مسقوطة  بتمرة-: - وسلم ليهع اهلل صلى- عن انس رضي اهلل عنه قال " مر النيب

  (149)صدقة ألكلتها "

ذات ليلة فقيل له ما -صلى اهلل عليه وسلم -عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال " تضور النيب

ثم ذكرت مترا كان عندنا من متر الصدقة فما أدرى  فأكلتها،إني وجدت مترة ساقطة  قال: أسهرك؟

 ( 110)"  يالذي اسهرن مرة أو من متر أهلي فذلكأمن ذلك كانت الت

التقوى يف املأكل واملشرب حتى أن أبا بكر يتقيأ من لقمة -صلى اهلل عليه وسلم -أصحابه وهكذا علم 

 ئ فيدخل النار يأكلها فيها شبهه خمافة أن ينبت منها ش

شعر أن يست التقوى:حتقيق ومن وسائل  احلرام،كنا نرتك تسعة أعشار احلالل خمافة أن نقع يف  وقالوا:

َمَعكغْم َأْيَن  َوُهَو} :اهلل عليه فيسـتحى عند ذلك من املعصية وجيتهد يف الطاعة قال اهلل تعاىل  باطالعالعبد 

 [4]احلديد:  {َما كغْنُتْم َواللتُه ِبَما َتْعَملغوَن َبِصرٌي

م حيث كنتم وأين كنتم من بر اهلل " أي رقيب عليكم شهيد على أعمالك رمحه-العالمة ابن كثري  يقول

يف البيوت أو القفار اجلميع يف علمه على السواء وحتت بصره ومسعه فيسمع  نهار،يف ليل أو  وحبر،

  (111)كالمكم ويرى مكانكم ويعلم سركم وجنواكم "

ــبحـانه وتعاىل   ــَْأٍن َوَما َتْتلغو ِمْنُه ِمْن قغْرآٍن َوَلا َتْعَملغو}ويقول ســ َمٍل ِإلتا كغنَّا َعَلْيكغْم َن ِمْن َعَوَما َتكغوُن ِفي شــ

َغَر ِمْن َذِلَك َوَلا ْصشـُُهوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي السََّماِء َوَلا أَ 

                                                           
 رقم ،3/243) داود وأبو (،1199 رقم ،3/1219) ومسلم (،12 رقم ،1/22) والبخاري (،12392 رقم ،4/210) أمحد أخرجه - 142

 (،3330 رقم ،3329

 2011رقم  أخرجه البخاري - 149

 1144والبيهقي يف الشعب ح  3211أخرجه احلاكم ح وصححه الذهيب يف التل خيص - 110

 4/304تفسري ابن كثري جـ  - 111

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





97 
 

ـتا ِفي ِكَتاٍب   ــحف الكريم إال وجدت فيها أية بهذا وال تقلب ورقة من ا[ 61]يونس:  {ُمِبنٍيَأْكَبَر ِإل ملصــ

 املعنى  

اعلم أن اهلل تبارك وتعاىل ما انزل من السماء إىل األرض (112) –رمحه اهلل - يثم قال " اإلمام الشنيقط

واعظا اكرب وال زاجرا أعظم مما تضمنته هذه اآليات الكرمية وأمثاهلا يف القران ، من انه تعاىل عامل بكل 

عليهم وأمثاهلا يف القران ، من انه تعاىل عامل بكل ما يعمله خلقه رقيب عليهم  ما يعمله خلقه رقيب

ليس بغائب عما يفعلونه ، وضرب العلماء هلذا الواعظ األكرب والزاجر األعظم مثال ليصري به كاحملسوس 

هك فقالوا : لو فرضنا أن ملكا قتاال للرجال سفاكا للدماء ، شديد البطش ، والنكال على من انت ،

حرمته ظلما ، وسيافه قائم على رأسه ولنطع مبسوط للقتل والسيف يقطر دماء ،وحول هذا امللك الذي 

 هذه صفته 

ــرينأفهل ترى أن  وبناته،جواريه وأزواجه  يهتم بريبه أو حبرام يناله من بيات  ( 113) حد من احلاضــ

ــرين يكونون خائفني بل مج وكال،امللـك وأزواجـه وهو ينظر إليهم عامل بأنه مطلع عليه ؟ ال    يع احلاضــ

ــاكن ــك وهلل املثل األعلى إن  ةوجلة قلوبهم خاشــعة عيونهم س جوارحهم خوفا من بطش ذلك امللك وال ش

واشد بطشا وأعظم نكاال وعقوبة من ذلك امللك  مراقبة،واألرض جل وعال اشد علما وأعظم  تالسماوارب 

نه مطلع على أن ربه جل وعال ليس بغائب عنه وفإذا الحظ اإلنسان الضعيف أ حمارمه،ومحاه يف أرضه 

  (114)الن قلبه وخشي اهلل تعاىل وأحسن عمله هلل جل وعال " يما يقول وما يفعل وما ينو

ــتحياء  وقد دلت األحاديث على ما دلت عليه هذه اآليات الكرميات من وجوب مراقبة اهلل تعاىل واالســ

 احلياء.منه حق 

 َقاَل: اْلَحَياِء، َحقَّ اهلِل ِمَن ااْسَتْحُيو َوَسلتَم: َعَلْيِه اللتُه َصلتى اهلِل َرُسوُل َقاَل َقاَل: وٍدَمْسُع ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن

 َعىَو َوَما الرَّْأَس َفْلَيْحَفِظ اِءاْلَحَي َحقَّ اهلِل ِمَن اْسَتْحَيا َمِن َوَلِكْن َذاَك َلْيَس َقاَل: ِللتِه، َواْلَحْمُد َنْسَتِحي ِإنَّا

                                                           
 213 ص 2ج البيان أضواء - 112

 " يهم" ولعلها األصل يف كذا - 113
 10-3/9 جـ البيان أضواء - 114
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 .اْلَحَياِء َحقَّ اهلِل ِمَن َتْحَيااْس َفَقِد َذِلَك َفَعَل َفَمْن َواْلَباَلَء اْلَمْوَت َوْلَيْذكغِر ، َحَوى َوَما اْلَبْطَن َوْلَيْحَفِظ ،

(111) 

 وهل دخل يستحى،احلياء أخف التقوى وال خياف العبد حتى  "-رمحه اهلل –عيينة وقال سـفيان بن  

ــه " وما وعى " ما أهل التقوى إال من ا ــتحيا من اهلل حق احلياء فليحفظ الرأس "أي رأس حلياء "فمن اس

وحتى ال يستعملها إال فيما حيل " وليحفظ البطن وما حوى " إي  والباطنة،مجعه من احلواس الظاهرة 

ن هذه األعضاء متصلة باجلوف فال إوما مجعه اجلوف باتصـاله به من القلب والفرج واليدين والرجلني ف 

  (116" )يستعمل منها شيء يف معصية اهلل فان اهلل ناظر إىل العبد ال يواريه شيء 

: "ما كرهت أن يراه الناس - وسلم عليه اهلل صلى-وعن أسامه بن شريك رضي اهلل عنه عن رسول اهلل 

  (111) " منك فال تفعله بنفسك إذا خلوت

  موالك.طيع أن تتعلم كيف تغالب هواك وت التقوى:ومن وسائل احلصول على 

إذا همت نفسك باملعصية فذكرها باهلل فإذا مل ترجع  –رمحه اهلل  –الشيخ مصطفى السباعي  قال:

فإذا مل ترجع فاعلم أنك تلك  الناس،فإذا مل ترجع فذكرها بالفضيحة إذا علم  الرجال،فذكرها بأخالق 

 الساعة انقلبت إىل حيوان " 

ألمر كله الرغبة يف اهلل وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع ومالك ا –رمحه اهلل  –ويقول ابن القيم 

الوسائل والشوق إىل الوصول إليه وإىل لقائه فإن مل يكن للعبد همة على ذلك فالرغبة يف اجلنة ونعيمها 

ن اهلل فيها مل وما أعدفإن مل تكن له همه عالية تطالبه بذلك فخشية النار  ألوليائه،وما أعد اهلل فيها 

 على ذلك بعد وال يقدرنه خلق للجحيم ال للنعيم أمن ذلك فليعلم  ءلشين مل تطاوعه نفسه إعصاه ف

 مبخالفة هواه فلم  وتوفيقه إالقدرة اهلل 

َمْن  َأمَّاَف}للنار طريقا غري متابعته قال اهلل تعاىل  ومل جيعل خمالفته،جيعـل اهلل طريقـا إىل اجلنـة غري    

( َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس 39( َفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى )32الدُّْنَيا )( َوَآَثَر اْلَحيـَاَة  31َطَغى )

                                                           
 (،10290 رقم ،10/112) والطرباني غريب. وقال:( 2412 رقم ،4/631) والرتمذي (،3611 رقم ،1/321) أمحد أخرجه - 111

 اجلامع صحيح يف 931 رقم: حديث انظر )حسن( األلباني: الشيخ اإلسناد. قال صحيح وقال:( 1911 رقم ،4/319) واحلاكم

 (623/ 1) القدير فيض - 116

 يف 1619 رقم: حديث انظر )حسن( األلباني: الشيخ (. قال1393 رقم ،4/112) والضياء (،403 رقم ،2/129) حبان ابن أخرجه - 111

 اجلامع صحيح
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 31 ]النازعات {(42( َيسـَْألغوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها )  41( َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى )40َعِن اْلَهَوى )

– 41] 

 [46 الرمحن] {(46َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنََّتاِن ) َوِلَمْن} وقال تعاىل

ــية فيذكر مقام ربه عليه يف الدنيا  وقد  يديه يف اآلخرة فيرتكها اهلل ومقامة بنيقيل هو العبد يهوى املعصـ

َفًة ِفي يَداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِل َيا}إتباع اهلوى يضــــل عن ســــبيله فقال اهلل تعاىل  وجل أناهلل عز  أخرب

وَن َعْن َسِبيِل اللتِه لُّاْلَأْرِض َفاْحكغْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َوَلا َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيضـِلتَك َعْن سـَِبيِل اللتِه ِإنَّ التِذيَن َيضِـ   

 [26 ]ص {26َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب )

ْسَتِجيُبوا َلْم َي َفِإْن}وجل فقال اهلل عز  الظاملني أظلمواه بغري هدى من اهلل انه اهلل تعاىل لتابع ه وقد حكم

للتَه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم اَلَك َفاْعَلْم َأنََّما َيتَِّبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللتِه ِإنَّ 

 [10 ]القصص {(10الظتاِلِمنَي )

من ف وإما اهلوى وسلم(إما ما جاء به الرسول )صلى اهلل عليه  هلا:املتبع قسمني ال ثالث  وجعل سبحانه

 (112) اتبع أحداهما مل ميكنه إتباع اآلخر

لضالل واالغواية  ويدعه إىلوهيا نتأمل هذا التدريب العملي لوصول إىل التقوى عندما ينازع العبد شيطانه 

عن مفاتنها اليت ختلب األنظار انه  وتكشفت لهوىل األلباب اقتحمت عليه الرزيلة بابه واحد من أ مع

 وكان الصحابةيسمى قاضى مكة  عمري *نه التابعي اجلليل عبيد بن إ اإلسالم:قاضى من قضاة 

ن وكايف يوم من األيام كانت امرأة مجيلة مبكة  ويتأثرون ........... ويبكون فيهحيضرون جملس وعظة 

وال يرى هذا الوجه  أحدأترى  وقالت لزوجها جبماهلا،زوج فنظرت إىل وجهها يف املرآة فأعجبت  هلا

 قال نعم به؟ يفنت

ة فخال قال فأتته كاملستفتي لك،قال قد أذنت  فألفتنه،فأذن لي  قالت: عمري،عبيد بن  قال: من؟قالت 

ــفرت عن مثل فلقة   ــجد احلرام فأس  :قالت اهلل، أمةاتق اهلل يا  هلا:فقال  القمر،معها يف ناحية من املس

ال  قالت أمرك،قال إني سـائلك عن شـيء فإن أنت صدقت نظرت يف    أمري،إني قد فتنت بك فانظر يف 

لو أن ملك املوت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أنى  أخربيين: قال: صدقتك،تسألين عن شيء إال قد 

 قضيت لك هذه احلاجة 

أكان يسرك أني قضيت لك  وأجلست للمسألةفلو أدخلت يف قربك  قال: ت،صدققال  ال:اللهم  قالت:

 صدقت  قال: ال،اللهم  قالت: احلاجة،هذه 
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تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك  وال تدرينلو إن الناس أعطوا كتبهم  قال:

 قال صدقت  ال،قالت اللهم  احلاجة؟هذه 

يت يسرك أني قض بشمالك أكانبك ال تدرين تأخذين كتابك بيمينك أو  ءوجيباملوازين  ءجيفلو  قال:

  احلاجة؟لك هذه 

 قال قد صدقت  ال،قالت اللهم  

 قال فلو وقفت بني يدي اهلل للمسألة أكان يسرك أني قد قضيت لك هذه احلاجة قالت اللهم ال 

 صدقت  قال:

 قالت صنعت؟ما  فقال:فرجعت إىل زوجها  ليك،إاتق اهلل يا أمة اهلل فقد انعم اهلل عليك وأحسن  قال:

 ولعبد بنمالي  يقول:زوجها  والعبادة فكانفأقبلت على الصالة والصوم  وحنن بطالون،أنت بطال 

 (119)أفسدت على امرأتي كانت يف كل ليلة عروسا فصريها راهبة "  عمري،

 فهذه هي كمال التقوى أن يعلم أن اهلل أقرب إليه من حبل الوريد

 فوىل على أعقابه اهلم خاسئا  ما هممنا صدنا وازع التقى    إذا 

  آخر:وقال 

 ال خري فيمن ال يراقب ربه        عند اهلوى وخيافه إميانا 

 حجب التقى سبل اهلوى فأخو       التقى خيشى إذا وافى املعاد هوانا        

 ها فاهلل هو القائم على كل نفس يف رزقها ومماتها وسعادتها وشقاوت

  الرب.قال احلارث احملاسيب: املراقبة علم القلب بقرب 

ومما يوصل العبد إىل درجة التقوى وحيول بينه وبني املعاصي والشهوات ما أوضحه لنا إبراهيم بن أدهم 

  ه؟بفقد جاء رجل إليه فقال يا أبا إسحاق: إني مسرف فأشتهى أن تعلمين شيئًا أتنفع  –رمحه اهلل  –

 إني معلمك مخسة خصال: إن قدرت عليها مل تصبك معصية وال تؤنبك لذة.  –هلل رمحه ا –فقال 

فمن أين آكل  قال: رزقه،إذا أردت أن تعصي اهلل فال تأكل  األوىل:قال: هات يا أبا إسحاق، قال أما 

 وكل ما يف األرض من رزقه ؟! قال أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه ؟!! 

 قال: ال 

 أردت أن تعصي اهلل فال تسكن شيئًا من بالده  وأما الثانية: إذا

 إذا دكان املشرق واملغرب وما بينهما له فأين أسكن ؟! قال:ثم  األوىل،هذه أعظم من  الرجل:قال 

 يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصيه وهو يراك ؟!! ويرى ما جتاهره به ؟!!  قال:
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 هات الثالثة  ال،قال: 

 ردت أن تعصي اهلل فاذهب إىل مكان ال يراك فيه قال: إذا أ

 وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى ؟!  تالسماواقال الرجل: أين أذهب واهلل يعلم ما يف 

 قال: أفيحسن بك أن تعصاه وهو يراك ؟! 

  الرابعة.قال: ال هات 

  خالصًا.وأعمل هلل  ،نصوحًاقال: إذا جاءك ملك املوت ليقبض روحك فقل أخرني حتى أتوب توبة 

  مين.قال: ال يقبل 

قال: يا هذا فأنت إذا مل تقدر أن تدفع املوت عن نفسك وتعلم أنه إذا جاءك مل يكن له تأخري، فكيف 

  اخلامسة:: هات قالترجو وجه اخلالص ؟!  

  يقبلوا مين قال ال يدعوني وال معهم،قال: إذا جاءك الزبانية ليأخذوك يوم القيامة إىل النار فال تذهب 

 قال: فكيف ترجو النجاة ؟! 

 (160إليه )حسيب حسيب أنا أستغفر اهلل وأتوب  الرجل:قال 

وبعد هذا املنهج الرتبوي الذي قدمه أولوا األلباب يصل العبد إىل تقوى رب األرباب وحيوز األجر 

 والثواب   

 آَمُنوا التِذيَن َأيَُّها َيا ﴿:ـ فقال ها،ب اهلل أمرنا وقد احملرمات، وترك الواجبات بفعل هي الواجبة التقوى

 [.10: األحزاب] ﴾ َسِديًدا َقْوال َوقغولغوا اللتَه اتَّقغوا

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل املسجد يف اجلماعة أو مع وقتها عن الصالة يضيع الذي فالصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل والديه يعق الذي والصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل املخدرات أو يتناول أو الدخان اخلمر بيشر الذي والصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل شرعي عذر بدون عمدا يفطر الذي والصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل يزني الذي والصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل يسرق الذي والصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق بهما مل لويتعام والرشوة الربا يأكل الذي والصائم
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 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل ويشتم ويلعن وينم ويغتاب يكذب الذي والصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل اهلابطة املسلسالت ويتابع احملرمات إىل ينظر الذي والصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل وشرائه ومعامالته بيعه يف يغش الذي والصائم

 صيامه يف اهلل تقوى حيقق مل جريانه يؤذي الذي الصائمو

عن  والشراب الطعام عن االمتناع جملرد اهلل يشرعه مل الذي الصيام هذا من الثمرة قد خسر كلهم وهؤالء

 وِرالزُّ قوَل َيَدْع مل َمن: »-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال قال: :- عنه اهلل رضي- أبي هريرة

 (161) .«وَشَراَبُه َطَعاَمُه َيَدَع َأن ِفي حاجة هلِل َفليَس ،ِبِه والعَمَل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس  الدرس
 ومنزلتها التقوى شرف
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ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه العزيز يف أكثر من مائتني ومخسني  التقوىألهمية : أن -بارك اهلل فيك-اعلم

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن}ث مرات مثال ذلك قال جل وعال موضعًا بل إنها تتكرر يف اآلية الواحد مرتني أو ثال

 (12 )احلشر {(17) َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَما َتْعَمُلوَن

ــبحانه  يَما َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصــَـّاِلَحاِت ُجَناٌح ِف َعَلى الَِّذيَن َلْيَس}وتكررت يف أخرى ثالث مرات يقول ســ

ُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَي لََّطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَـّاِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َوَآَمُنوا ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحســَُنوا َوال 

  (93 )املائدة {(33)

تقوى حساسية يف الضمري وشفافية يف الشعور وخشية مستمرة وحذر " وال –رمحه اهلل  –يقول سيد قطب 

ــواك الرغائب   ــواك الطريق ... طريق احلياة ... الذي تتجاذبه أش ــهوات،دائم وتوق ألش ــواك  والش وأش

وأشواك املخاوف واهلواجس ... وأشواك الرجاء الكاذب فيمن ال ميلك إجابة رجاء وال  واملطامح،املطامع 

 (162) ...[ن ال ميلك نفعًا وال ضرًا وعشرات غريه من األشواك اخلوف الكاذب مم

 التقوى هـــي أفضل نراد يتزود به لعبد 

اهلل تعاىل أمر عباده املتيقن العاملني يف حمراب احلياة أمرهم بالتزود وأن يأخذوا ألنفسهم زادًا ال ينفذ 

اخلطاب ألولي األلباب ألنهم بل يبقي معهم يف الدارين الدنيا واآلخر ... وجه  السفر،مع طول 

 املقصودون من اخلطاب فقال 

  (191 )البقرة {(138َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأوِلي اْلَأْلَباِب ) َوَتَزوَُّدوا}سبحانه وتعاىل 

يا أرشدهم بالزاد للسفر يف الدن ملا أمرهم {التَّْقَوىَخْيَر الزَّاِد  فَإِن  }" وقوله  –رمحه اهلل  –يقول ابن كثري 

 إىل زاد اآلخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما

ملا ذكر اللباس احلســـي نبه مرشـــدًا إىل  [26]األعراف:  {َوِريشـــًا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر}قال تعاىل  

 وذكر أنه خري من هذا وأنفع   والتقوى،اللباس املعنوي وهو اخلشوع والطاعة 

ــاني قوله قال  ــري  {التَّْقَوىَخْيَر الزَّاِد  َفِإنَّ}عطاء اخلرس  –رمحه اهلل  –يعين زاد اآلخرة وقال الزخمش

 اتقائها.فإن خري الزاد  القبائح،أي اجعلوا زادكم إىل اآلخرة اتقاء 
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ون فيكون يطعمنا؟كـان أهـل اليمني ال يتزودون ويقولون حنن متوكلون وحنن حنج بيـت اهلل أفال     وقيـل: 

 ( 163)فيهم فنزلت  الناس،كاًل على 

ــتطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم فإن خري الزاد التقوى   خافوا و {واتقون  }ومعناه وتزودا واتقوا االسـ

يعين أن قضــية اللب تقوى اهلل ، ومن مل يتقيه من األلباب فكأنه ال لب له  {يا أولي األلباب  }عقابي 

 ] (164) 

ــلف من أولي  ــًا   هلذا كان الس ــهم بعض ــي بعض  واآلخرة،وأن جيعلوها زادهم يف الدنيا  بها،األلباب يوص

فعليها مدار سعادة العبيد وامسع إىل تلك الوصايا ... كتب أحد السلف إىل أخيه " أم بعد أوصيك بتقوى 

 نهارك،واهلل الذي هو جنيك يف سريرتك ورقبيك يف عالنيتك فاجعل اهلل من بالك على كل حال يف ليلك 

ال و غريه،وأعلم أنك بعينه ليس خترج من ســلطانه إىل ســلطان  عليك،ف اهلل بقدر قربة منك وقدرته وخ

 من ملكه إىل ملك غريه فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك قلبك والسالم " 

ــلف إىل أخ  ــررت وأزين ما   له:وكتب رجل من السـ ــيك بتقوى اهلل فإنها من أكرم ما أسـ  أظهرت،أوصـ

 (161) الثواب[ت أعاننا اهلل وإياك عليها وأوجب لنا ولك وأفضل ما ادخر

 إذا جن ليل هل تعيش إىل الفـــجر      تزود من التقوى فإنك ال تـــــدري

 وقد نسجت أكفانه وهو ال يـــدري فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكًا 

 وقد أدخلت أجسامهم ظلمه القرب       وكم من صغار يرجتى طول عمرهم 

 وقد قبضت أرواحهم ليلة القـــدر وس زينوهـــا لزوجـــهاوكم من عر

 وكم من سقيم عاش حينًا من الدهر وكم من صحيح مات من غري عـــلة

َتُموُتنَّ  َأيَُّها التِذيَن آَمُنوا اتَّقغوا اللتَه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَلاَيا }وصــدق اهلل العظيم إذ نادى عباده وحث عليها بقوله 

 [  102]آل عمران:  {ُمْسِلُموَنُتْم ِإلتا َوَأْن

 اللباس:ومن شرفها أنها أمجل 
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 21 التقوى وكتاب – 244 ص1 جـ الكشاف - 161

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





115 
 

ــه املؤمنون قال تعاىل   َم َقْد َبِني َآَد َيا}فـأمجل ما يتزين به العباد تقوى اهلل عز وجل فهي خري ما يلبســ

 ِمْن َآَياِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن َخْيٌر َذِلَكَأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباســًا ُيَواِري ســَْوَآِتُكْم َوِريشــًا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك 

  (26 )األعراف {(21)

داء وأ املتمسكون،لباس التقوى أحصـن جنة يتحصـن بها اخلائفون، وخشـية اهلل أوثق عروة ميسـك بها     

 فريضة اهلل واجتناب حمارم اهلل أجنح وسيلة توسل بها إىل اهلل املتوسلون  

 تقلب عريانا وإن كان كاسيًا    ثيابًا من التقى إذا املرء مل يلبس

 وال خري فيمن كان هلل عاصيا         وخري لباس املرء طاعة ربه

 ومن شرفها أنها وصية اهلل لألولني واآلخرين 

ــيخ أمحد ْد َقَما ِفي الســَـَّماَواِت َوَما ِفي األْرِض َوَل َوِللتِه}قال اهلل تعاىل  –حفظه اهلل  –يد فر يقول الشــ

ا ِفي السَــَّماَواِت َوَما ِفي َمَوصَــّْيَنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن اتَُّقوا اللََّه َوِإْن َتْكُفُروا َفِإنَّ ِللَِّه 

ــاء {َوِكيالِه َكَفى ِباللَّاألْرِض َوَكاَن اللَُّه َغِنيًّا َحِميًدا * َوِللَِّه َما ِفي الســَـَّماَواِت َوَما ِفي األْرِض َو  )النســ

131)   

أليس اهلل تعاىل أعلم بصالح العبد من كل أحد ، أليس اهلل هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحد ، ولو 

كانت يف العامل خصلة هي أصلح للعبد وأمجع للخري وأعظم لألجر ، وأجل يف العبودية ، وأعظم يف القدر 

، من هذه اخلصـلة اليت هي التقوى لكان اهلل تعاىل أمر بها عبادة ، وأوصى  وأوىل باحلال وأجنح يف املال 

خواصه بذلك لكمال ومجع حكمته وسعة رمحته فلما أوصى بهذه اخلصلة الواحدة  األولني واآلخرين من 

عباده يف ذلك واقتصر عليها علمت أنها الغاية اليت ال متجاوز عنها ، وال مقصود دونها ، وأنه عز وجل 

ــلة الواحدة ، كما يليق    قد ــاد وتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب يف هذه اخلص ــح وداللة وإرش مجع كل نص

ــلة اليت هي التقوى هي اجلامعة خلريي الدنيا واآلخرة الكافية   حبكمتـه ورمحته وعلمت أن هذه اخلصــ

ــل ال مزيد عليه ، وفيه كفاية ملن    ــر النور جلميع املهمـات املبلغـة إىل أعلى الدرجات ، وهذا أصــ أبصــ

 (166) واهتدى وعمل بذلك واستغنى اهلل واهلل ولي اهلداية والتوفيق [ 
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ــتمر    ــانا بها وأن نس ــفات وأحبها إليه ووص ــح اهلل لنا أعظم الص فهي احملرك جلميع  عليها،وهكذا أوض

وهي حادي  القائمون،واملقرب جلميع الطاعات والقربات فبها صـــام الصـــائمون ولتحقيقها قام  األعمال،

حلجـاج إىل بيت اهلل احلرام ومن أثرها خاف اخلائفون وبكي الباكون فهي مفتاح الطاعات والتحبب إىل  ا

 رب األرض والسموات فال غرو أن يوصي املوىل جل وعال بها األولني واآلخرين  

 -ألمته :  -  -وهي وصية الرسول 

صــــموا بها يف وقت األزمات يوصــــي أمته بتلك الدرة الغالية أمرهم أن يعت -  -وها هو احلبيب 

 وعند الشدائد واحملن فهي سفينة النجاة اليت من ركبها فلن تضره فتنة ما دامت السموات واألرض . 

الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها  -  -عن العرباض بن سارية قال " صلى بنا رسول اهلل 

ا موعظة مودع فأوصنا فقال " أوصيكم العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول اهلل : كأنه

بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا فإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا فعليكم 

بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة 

 (161) ضاللة [

" فهاتان الكلمتان جتمعان سعادة الدنيا واآلخرة أما التقوى فهي كافلة سعادة رمحه اهلل  –قال ابن رجب 

وأم السمع والطاعة لوالة أمور املسلمني  واآلخرين،الدنيا واآلخرة ملن متسك بها وهي وصية اهلل لألولني 

  ربهم[ وطاعةوبها يستعينون على إظهار دينهم  معاشهم،وبها تنظم مصاحل العباد يف  الدنيا،ففيهما سعادة 

 

 

 

 

 

 

 السابع الدرس
 رمضان شهر القرآن
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 ومص بني الكريم كتابه تعاىل ربط يف –: أن اهلل -علمين اهلل و إياك و زادك اهلل علما و فهما-اعلم 

 اْلُهَدى َنَشْهُر َرَمَضاَن التِذي أغْنِزَل ِفيِه اْلقغْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِم}:  فقال،  الكريم والقرآن رمضان،

ِإنَّا  } :تعاىل وقال [1]القدر:  {ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر}: تعاىل وقال ، [121]البقرة:  {َواْلفغْرَقاِن

 [3]الدخان:  {َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا كغنَّا ُمْنِذِريَن

 من يلةل أول إبراهيم صحف :" أنزلت- َوَسلتَم َعَلْيِه لتُهال َصلتى- اهلل رسول عن األسقع بن واثلة وعن

 رمضان، من مضت عشرة لثالث اإلجنيل وأنزل رمضان، من مضت لست التوراة وأنزلت رمضان،

 (162)رمضان".  من خلت وعشرين ألربع القرآن وأنزل رمضان، من خلت عشر لثمان الزبور وأنزل

صََّلاَة التِذيَن َيْتلغوَن ِكَتاَب اللتِه َوَأَقاُموا ال ِإنَّ} بقوله تعاىل اهلل ممدحه الذين القرآن أهل هم الصيام فأهل

( ِلُيَوفَِّيُهْم أغُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه 29َوَأْنَفقغوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعَلاِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر )

 [.30، 29]فاطر:  {َغفغوٌر َشكغوٌر

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن هلل أهلني من الناس فقيل من أهل اهلل منهم قال  :عن أنس قال

 (169") أهل القرآن هم أهل اهلل

 وسلطانا عزا ربكم لكم ميدد    أنفسكم القرآن منهج على روضوا

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " عن عبد اهلل بن عمرو: أن رسو القران يشفع ألهله يوم القيامة 

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، 

 .(110)«فيشفعان»فشفعين فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعين فيه "، قال: 

 يهعل اهلل صلى النيب عن عنه: اهلل رضي هريرة بىأ وها هو التكريم األعظم ألهل القران يوم القيامة وعن

 الكرامة. تاج فيلبس حله، رب يا فيقول: القيامة، يوم القرآن صاحب )جييء قال: وسلم

                                                           
 (.1109( وحسنه األلباني يف "صحيح اجلامع" رقم )121، رقم 22/11(، والطرباني )11021، رقم 4/101أخرجه أمحد ) - 162

( ، وابن 3120، رقم  1/11الكربى) يف والنسائي( ، 12301، رقم  3/121( ، وأمحد )2124رقم  ،223أخرجه الطيالسى )ص  - 169

 يف صحيح اجلامع 2161( ، قال الشيخ األلباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم : 211، رقم  1/12ماجه )

انظر  الصحيح.رجال  الطربانيرجال  اهليثمي( قال 3/121جممع الزوائد ) يفكما  والطرباني (،6626رقم  ،2/114أخرجه أمحد ) - 110

 924ب: صحيح الرتغيب والرتهي ،3222صحيح اجلامع: 
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 بكل ويزاد وارق اقرأ فيقال عنه، ارض رب يا يقول: ثم الكرامة، حلة فيلبس زده رب يا يقول: ثم 

 (111) حسنة( آية

 يدارسه فكان السالم، عليه جربيل على رمضان يف القرآن يعرضوسلم  عليه اهلل صلى النيب كان

 . القرآن

 َوَكاَن النَّاِس، َأْجَوَد وسلم هعلي اهلل صلى اللتِه َرُسوُل َقاَل: َكاَن َعبَّاٍس اْبِن َعِن اللتِه َعْبِد ْبُن اللتِه ُعَبْيُد عن

 ، اْلقغْرآَن َفُيَداِرُسُه َمَضاَنَر ِمْن َلْيَلٍة كغلِّ يف َيْلَقاُه َوَكاَن ، يُلِجْبِر َيْلَقاُه ِحنَي َرَمَضاَن يف َيكغوُن َما َأْجَوُد

 (112).اْلُمْرَسَلِة الرِّيِح ِمَن ِباْلَخْيِر َأْجَوُد وسلم عليه اهلل صلى اللتِه َفَلَرُسوُل

 حال السلف مع القران يف رمضان

 مجيع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري: إذا دخل رمضان ترك

 وكانت عائشة رضي اهلل عنها تقرأ يف املصحف أول النهار يف شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. 

 (113)أصحابه. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر املصاحف ومجع إليه 

 :عجيبة ة بصورمرتالوة القرآن وختمه أكثر من  يفعلو اهلمة عند السلف 

  0وكان السلف يتلون القرآن يف شهر رمضان يف الصالة وغريها اهلل:قال اإلمام ابن رجب رمحه 

 يقرأ يف كل ليلتني يف رمضان. يزيد:كان األسود بن 

  0وكان إبراهيم النخعي: يفعل ذلك يف العشر األواخر منه خاصة ويف بقية الشهر يف ثالث

 دائما، ويف رمضان يف كل ثالث، ويف العشر األواخر كل ليلة.  وكان قتادة: خيتم يف كل سبع 

 (114)وكان للشافعي يف رمضان ستون ختمة يقرؤها يف غري الصالة. وعن أبي حنيفة حنوه .

                                                           
 ( .2030( )صحيح اجلامع2029رقم  ،1/132واحلاكم ) صحيح.حسن  وقال:( 2911رقم  ،1/112) الرتمذيأخرجه  - 111
 (.3114)4/229( و6)1/4" والبخاري( 2042)1/230أخرجه أمحد  - 112

 0 246صـ املعارف:لطائف  - 113
 0 246صـ املعارف:لطائف  - 114
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وإمنا ورد النهي عن قراءة القرآن يف أقل من  ثم قال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل بعد ذكر هذه اآلثار:

فأما يف األوقات املفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي اليت يطلب فيها  ثالث على املداومة على ذلك،

ليلة القدر أويف األماكن املفضلة كمكة ملن دخلها من غري أهلها، فيستحب اإلكثار فيها من تالوة القرآن 

اغتناما للزمان واملكان. وهو قول أمحد وإسحاق وغريهما من األئمة، وعليه يدل عمل غريهم كما سبق 

 (111)ه. ذكر

 وعن حممد بن مسعر قال: كان أبي ال ينام حتى يقرأ نصف القرآن.

 وعن ابن وهب: قيل ألخت مالك: ما كان شغل مالك يف بيته؟ قالت: املصحف، والتالوة.

وقال عمرو بن علي: كان حييى بن سعيد القطان خيتم القرآن كل يوم وليلة يدعو أللف إنسان، ثم 

 .خيرج بعد العصر فيحدث الناس

وقال البغوي: أخربت عن جدي أمحد بن منيع رمحه اهلل أنه قال: أنا من حنو أربعني سنة أختم يف 

 كل ثالث.

وعن مسبح بن سعيد قال: كان حممد بن إمساعيل خيتم يف رمضان يف النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد 

 الرتاويح كل ثالث لياٍل خبتمة.

ان بن عفان رضي اهلل عنه بعد العشاء فقرأ القرآن كله يف وقال سليمان بن يسار رمحه اهلل: قام عثم

 ركعة مل يصل قبلها وال بعدها. 

 وعن ابن سريين: أن متيمًا الداري كان يقرأ القرآن يف ركعة.

 وعن احلارث بن يزيد: أن سليم بن عرت كان يقرأ القرآن يف كل ليلة ثالث مرات.

 يوم يف املصحف نظرًا، ويقوم به الليل. وقال ابن شوذب: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل

اإلمام محزة بن حبيب الزيات، القيم بكتاب اهلل، العابد اخلاشع، القانت هلل يقول: نظرت يف 

 املصحف حتى خشيت أن يذهب بصري.
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قال حييى اليماني: ملا حضرت الوفاة أبا بكر بن عياش بكت أخته، فقال هلا: ما يبكيك؟ انظري إىل 

 (116)[(. .12فقد ختم أخوك فيها مثانية عشر ألف ختمة)] تلك الزاوية،

 قال عنه شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن يف يوم وليلة، ويصوم الدهر. ياللبنانوثابت 

وقال أسد بن الفرات: كان ابن القاسم خيتم كل يوم وليلة ختمتني قال: فنزل بي حني جئت إليه عن 

 ختمة، رغبة يف إحياء العلم.

نيفة رمحه اهلل: كان خيتم القرآن يف كل يوم وليلة مرة، ويف رمضان يف كل يوم مرتني، مرة اإلمام أبو ح

 يف النهار ومرة يف الليل. 

 أبو العباس بن عطاء: له يف كل يوم ختمة، ويف شهر رمضان كل يوم وليلة ثالث ختمات. 

 احلافظ بن عساكر: كان خيتم كل مجعة، وخيتم يف رمضان كل يوم.

 النوافل واألذكار، وحياسب نفسه على كل حلظة تذهب يف غري طاعة. وكان كثري

اإلمام البخاري رمحه اهلل: كان خيتم يف رمضان يف النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد الرتاويح كل ثالث 

 ليال خبتمة. 

أما إمام أهل السنة أمحد بن حنبل فقد قال عنه جعفر ابن أب هاشم: مسعت أمحد بن حنبل يقول: 

 مت القرآن يف يوم، فعددت موضع الصرب، فإذا هو نيف وتسعون.خت

وقال اإلمام علي بن املديين شيخ البخاري: حفر شرب احلايف قربه، وختم فيه القرآن وكان ورده ثلث 

 القرآن.

شيخ اإلسالم احلافظ الناقد أبو بكر بن حممد بن حممد تقي الدين البالطنسي: كان خيتم يف رمضان يف  

ختمتني، وأكب يف آخر عمره على التالوة فكان ال يأتيه الطلبة لقراءة الدرس إال وجدوه يقرأ كل ليلة 

 القرآن.
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والشيخ الفاضل حممد بن عالء مشس الدين البابلي القاهري الشافعي: كان كثري العبادة يواظب على 

اجلمعة ختمة كاملة،  قراءة القرآن سرًا وجهرًا، وكان راتبه يف كل يوم وليلة نصف القرآن وخيتم يوم

 وكان كثري البكاء عند قراءة القرآن.

حممد بن حممد بن عبد الرمحن التميمي أبو عبد اهلل احللفاوي التونسي نزيل غرناطة يعرف بابن 

 (111)ختمة. املؤذن: كان صاحب مقامات وكرامات، حسن الصالة جدًا، وكان خيتم يف رمضان مائة 

 من يا وأضاعه، دهره يف بل شهره يف فرط من يا الطاعة، غري يف عمره ضيع من )يا رجب: ابن يقول

 ممن ترجو كيف رمضان، وشهر القرآن خصمه جعل من يا البضاعة وبئست والتفريط التسويف بضاعته

  (112الشفاعة؟(. ) خصمك جعلته

 جعنش وأن وعمال، وتدبرا وحفظا تالوة الكريم القرآن مع التعامل حنسن أن القرآن شهر يف فعلينا

 الفرصة وإعطاء،  الكريم القرآن حفظة لتكريم فرصة رمضان من جنعل وأن وتالوته ، حفظه على أوالدنا

 للهما فيقول،  لنا ويدعوا للخالق القرآن يصعد حتى،  والتهجد القيام صالة يف للقراءة الندية لألصوات

 . القيامة يوم فيهم عينوشف،  شرفوني كما وشرفهم،  أكرموني كما وأكرمهم،  حفظوني كما احفظهم

 واأَلْبـَدانـا األرواَح َلـُه َوَهُبـوا* * *  القغرآنـا َأْكَرُمـوا بقـوٍم َأْكـِرْم

 ُبْسَتانـا اهلغـدى َغْرِس ِمْن ِلَتِصرَي* * *  قلوَبُهـْم اإللـُه اختـاَر قد قوٌم

 َبَياَنـا َيِفيـُض ًاِمْسكـ َفَتَضوََّعْت* * *  ِشَفاِهِهْم بنَي النوِر ُحروُف ُزِرَعْت

 َفَكانـا... الظـالِم يف ُنورًا ِلَيكغوَن* * *  ُرؤوِسِهـْم فـوَق اهلِل ِكتاَب َرَفُعوا

 اإلنسانـا َوَعلتـَم القغلغوَب َوَهدى* * *  ألْهِلَهـا األغجوَر َوَهَب َمْن ُسبحاَن

 َيَتـَوانـى ال الَوضَّـاِء ِلِكَتاِبـَك* * *  َحَياَتـُه َيعيـُش َمـْن َأْكِرْم َربِّ َيا

 ُدْنَيانـا ِمـْن َسـاَء َمـا ِبِه َأْصِلْح* * * لنـ ُنـورًا َبْيَنَنـا ِكَتاَبـَك واْجِعْل
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 الثامن الدرس
 (1التبيان في بيان حقوق القران )

أمة اإلسالم: نعيش مع خري كتاب أغنزل، هو دستور هذه األمة بل هو الروح الذي به حتيا األمة 

وَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما كغْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَلا }عث من ظلمة الشرك والكفر وتب

ِط اللتِه ( ِصَرا12 )ٍماْلِإمَياُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقي

 [13، 12]الشورى:  {التِذي َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َأَلا ِإَلى اللتِه َتِصرُي اْلأغُموُر

وإن كتابنا القرآن هلو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة مشسها ومطلعها، أودع فيه علم كل شيء، وأبان  

 ( 119)د وعليه يعتمد ". فيه كل هْدٍي وغي. فرتى كل ذي فن منه يستم

فما كان إال نور الشمس: ال يزال اجلاهل يطمع يف سرابه ثم ال يضع منه قطرة يف سقائه، ويلقى الصيب 

 غطاءه ليخفيه حبجابه ثم ال يزال النور ينبسط على غطائه...

ا هي ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي النت فأنفاس احلياة اآلخرة... ومعان بين

 (  120عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تسرتوح منها نسيم اجلنان ..." )

 فما هي حقوق القران الكريم؟  

 وما هو دور األمة اإلسالمية يف إرساء هذه احلقوق؟

 وما هي أثار تلك احلقوق إذا طبقتها األمة يف حياتها اليومية؟

 احلق األول: حق اإلميان والتصديق:

اهلل تعاىل أنزل القران الكريم وأوجب علينا حقوقا حنوه ال يتم اإلميان وال يكتمل أمة القران: إن 

اإلسالم إال إذا حتلى بها املسلم واملسلمة. بعضها فيصل بني الكفر واإلميان، وبعضها من زينة أهل 

 اإلميان ومن عالمات اخلضوع للرمحن نذكر منها يف هذا اللقاء ما يلي 

 ن والتصديق:فاحلق األول حق اإلميا

َياَأيَُّها  }و هذا من أعظم احلقوق الذي بدونه يكفر اإلنسان و ال يكون من أولياء الرمحن قال تعاىل: 

َأْرِض ي السََّماَواِت َواْلالنَّاُس َقْد َجاَءكغُم الرَُّسوُل ِباْلَحقِّ ِمْن َربِّكغْم َفآِمُنوا َخْيًرا َلكغْم َوِإْن َتْكفغُروا َفِإنَّ ِللتِه َما ِف

 [،110]النساء:  {َوَكاَن اللتُه َعِليًما َحِكيًما 

                                                           
 [39/  1 ]اإلتقان: - 119
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اِب التِذي َياَأيَُّها التِذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللتِه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب التِذي َنزََّل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَت }وقال اهلل تعاىل:  

]النساء:  {َلاًلا َبِعيًدا اِئَكِتِه َوكغُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفَقْد َضلَّ َضَأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َيْكفغْر ِباللتِه َوَمَل

136 ،] 

ي َأنزَل ِمْن َواْلِكَتاِب التِذ}يعين: القرآن  {َواْلِكَتاِب التِذي نزَل َعَلى َرُسوِلِه}يقول ابن كثري: قوله: 

 (  121)، وهذا جنس يشمل مجيع الكتب املتقدمة {َقْبُل

القصص: ] {التِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلِه ُهْم ِبِه ُيْؤِمُنوَن}وقد قال اهلل تعاىل يف صفة عباده املؤمنني: 

 َوِإَذا َسِمُعوا َما أغْنِزَل}[، و تأملوا أيها األحباب إىل تأثر علماء أهل الكتاب بالقران عندما يسمعوه: 12

 ى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرفغوا ِمَن اْلَحقِّ َيقغولغوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَعِإَلى الرَُّسوِل َتَر

 [23]املائدة: {الشَّاِهِديَن

 الواقع التطبيقي هلذا احلق 

[ ، قال : 22]املائدة:  {لغوا ِإنَّا َنَصاَرى ا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم َمَودًَّة ِللتِذيَن آَمُنوا التِذيَن َقا}عن ابن عباس : 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو مبكة خاف على أصحابه من املشركني ، فبعث جعفر بن أبي 

طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون يف رهط من أصحابه إىل النجاشي ملك احلبشة ، فلما بلغ ذلك 

ط منهم ، ذكر أنهم سبقوا أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم املشركني ، بعثوا عمرو بن العاص يف ره

إىل النجاشي ، فقالوا : إنه خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحالمها ، زعم أنه نيب ، وإنه بعث 

إليك رهطا ليفسدوا عليك قومك ، فأحببنا أن نأتيك وخنربك خربهم . قال : إن جاءوني نظرت فيما 

ء أستأذن ألوليا فقالوا:فأموا باب النجاشي  وسلم،اهلل صلى اهلل عليه يقولون . فقدم أصحاب رسول 

فلما دخلوا عليه سلموا ، فقال له الرهط من املشركني : أال  اهلل،فمرحبا بأولياء  هلم،ائذن  فقال: اهلل؟

ترى أيها امللك أنا صدقناك ، مل حييوك بتحيتك اليت حتيا بها ؟ فقال هلم : ما منعكم أن حتيوني 

فقالوا : إنا حييناك بتحية أهل اجلنة وحتية املالئكة . قال هلم : ما يقول صاحبكم يف عيسى  تحييتب

وأمه ؟ قال : يقول : هو عبد اهلل وكلمة من اهلل ألقاها إىل مريم ، وروح منه ، ويقول يف مريم : إنها 

ى ما قال صاحبكم قدر هذا العذراء البتول . قال : فأخذ عودا من األرض فقال : ما زاد عيسى وأمه عل

العود ، فكره املشركون قوله ، وتغريت وجوههم . قال هلم : هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم ؟ قالوا 

: نعم . قال : اقرءوا ، فقرؤوا ، وهنالك منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى ، فعرفت كل ما قرأوا 

ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا }عاىل ذكره : ، واحندرت دموعهم مما عرفوا من احلق . قال اهلل ت

 (122. )اآلية. {وأنهم ال يستكربون وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول

                                                           
 (434/ 2) بةطي دار ط-كثري ابن تفسري - 121
 (422 ح 23 آية املائدة سورة - التفسري) حامت أبي ابن وأخرجه ،( 12311 ح 100-10/499 التفسري (- 122
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َجاَءُه  َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب َعَلى اللتِه َوَكذََّب ِبالصِّْدِق ِإْذ}أظلم الناس من كذب بالقران: قال اهلل تعاىل: 

 [.32]الزمر:  {ِلْلَكاِفِريَن َأَلْيَس ِفي َجَهنََّم َمْثًوى

 إميان اجلان بالقران 

صحابه يف طائفة من أ-َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم -روى البخاري: عن ابن عباس قال: "انطلق رسول اهلل 

عامدين إىل سوق ُعكاظ، وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء، وأرسلت عليهم الُشهب، فرجعت 

: ما لكم؟ فقالوا: ِحيل بيننا وبني خرب السماء، وأرسلت علينا الُشهب. قال: ما حاَل الشياطني، فقالوا

بينكم وبني خرب السماء إال ما حدث، فاضربوا مشارق األرض ومغاربها فانظروا ما هذا األمر الذي 

 حدث؟

لسماء؟ قال: فانطلقوا فضربوا مشارق األرض ومغاربها ينظرون ما هذا األمر الذي حال بينهم وبني خرب ا

بنخلة وهو عامد إىل سوق عكاظ -صلى اهلل عليه وسلم -فانطلق الذين توجهوا حنو ِتهامة إىل رسول اهلل 

وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر، فلما مسعوا القرآن تسّمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبني 

عنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا خرب السماء. فهنالك رجعوا إىل قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا مس

ي إلي أنه )قل أوح-َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم -به، ولن نشرك بربنا أحدًا. وأنزل اهلل عز وجل على نبيه 

 (123استمع نفر من اجلن( وإمنا أوحي إليه قول اجلن". )

 احلق الثاني: حق التالوة

 لنا امللك الديان يف غري ما آية من كتابه حق التالوة  إخوة اإلسالم: ومن حقوق القرآن اليت بينها

ِل اْلقغْرآَن َوَرتِّ}تالوة القرآن من احلقوق اجلليلة اليت أمر اهلل بها نبيه واألمَة بعده؛ فقال تعاىل لنبيه: 

 [، 4]املزمل:  {َتْرِتيًلا

ْلُمْسِلِمنَي * َوَأْن رََّمَها َوَلُه كغلُّ َشْيٍء َوأغِمْرُت َأْن َأكغوَن ِمَن اِإنََّما أغِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة التِذي َح}: 

 [، 92، 91]النمل:  {َأْتلغَو اْلقغْرآَن

 ِتَلاَوِتِه التِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتلغوَنُه َحقَّ}وقد مدح اهلل تعاىل الذين يتلون القرآن حق التالوة فقال: 

 [121]البقرة:  {ِمُنوَن ِبِهأغوَلِئَك ُيْؤ

 عن ابن عباس يف قوله )يتلونه حق تالوته( قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ إذا تالها يقول: اتبعها.

(124) 

                                                           
 332-4/331. صحيح مسلم 4921سورة اجلن ح -ك التفسري 132-2/131)صحيح البخاري  - 123
 (226/ 1الصحيح املسبور من التفسري باملأثور ) - 124
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)يتلونه حق تالوته(، أي يفهمون أسراره ويفقهون حكمة تشريعه. وفائدة نوط التكليف به، ال يتقيدون 

 (121)م كلمه عن مواضعه يف ذلك بآراء من سبقهم فيه، وال بتحريفه

املرحلة األوىل: حنقق فيها املعنى األول للتالوة وهو القراءة، فنحسن قراءة آيات القرآن، ونتقن أحكام 

 (.4ترتيل القرآن، وننفذ قول اهلل تعاىل: )ورتِّل القرآن ترتياًل( )املزمل: 

دق حسن اّتباعنا للقرآن، من خالل صاملرحلة الثانية: حنقق فيها املعنى الثاني للتالوة، وهو االتباع، فن

 التزامنا به، وتدّبرنا له، وتنفيذنا ألحكامه.

واملرحلة األوىل جيب أن تقودنا إىل املرحلة الثانية، فمن حقق املرحلتني فهو رجل قرآني حقًا، وهو قد 

، معذَّب عند اهلل تال القرآن حّق تالوته. أما من اكتفى باملرحلة األوىل: وأهمل املرحلة الثانية؛ فهو آثم

والقرآن حجة وشاهد عليه يوم القيامة، وال ينفعه تالوته آلياته وأحكامه وإتقانه لقراءتها، ألنه أهمل 

 تطبيقها والتزامها.

ال جيوز أن نهمل املرحلة األوىل من التالوة، فيجب أن حنسن قراءة آيات القرآن، وأن نتقن أحكام 

 ه املرحلة وأن نتوقف عند القراءة.الرتتيل، لكن ال جيوز أن نكتفي بهذ

واملشكلة أن بعض املسلمني يكتفي بتالوة وقراءة آيات القرآن، فيحرص على إتقان أحكام الرتتيل 

وجتويد الصوت وال يتسامح يف حركة من حركات الرتتيل، أو خمرج من خمارج احلروف، ولكنك 

 ترى من ذلك االتباع شيئًا. عندما تنظر يف اتباعه لآليات اليت أحسن قراءتها فال تكاد

جيب أن نتلو القرآن حق تالوته، وأن توجد يف حياتنا عمليًا هذه اجلملة املعجزة املوجزة )يتلونه حق 

 تالوته(.

إن حق التالوة يعين أن نقرأ آيات القرآن حق القراءة، ثم أن نتبع أحكام القرآن حق االتباع، وأن 

 (126ننفذها حق التنفيذ، وأن نلتزم بها )

وقد بيَّن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن املاهر بالقرآن يف معيَّة املالئكة الكرام فعن عائشة رضي اهلل عنها 

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة، 

 (121) ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران"

 فضل تالوة القران الكريم ورتب عليها الثواب العظيم -بني لكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد

                                                           
 (362/ 1) املنار تفسري  - 121
 اخلالدي صالح للدكتور تالوته حق مقال: يتلونه اإلسالمي االحتاد مجعية موقع - 126
 عبس سورة 20: التفسري كتاب 61: يف البخاري أخرجه  - 121
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فعن عبد اهلل بن مسعود يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله 

 ميم حرف"به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول )آمل( حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، و

(122) 

فعن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 

القيامة، يقول الصياُم: أْي ربِّ منعُته الطعاَم والشهوات بالنهار فشفِّعين فيه، ويقول القرآن: منعُته 

 (129) النوم بالليل فشفعين فيه قال: فيشفعان".

صــلى اهلل عليه و  -و قد كان النيب  على قراءة القران : -صــلى اهلل عليه و ســلم  -حرص النيب 

سـلم حريصا على قراءة القران و االستماع إليه من غريه و إليك طرفا من ذلك ، فقد أمر عبد اهلل أن  

رأ قصلى اهلل عليه وسلم  " ا–يقرأ عليه القرآن ، فعن عبد اهلل بن مسعود قال : قال لي رسول اهلل 

ــول اهلل أقرأ عليك وعليك أنزل ، قال :  ــتهي أن أمسعه من إني علي القرآن : قلت : يا رســ أشــ

ا ِبَك َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن كغلِّ أغمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجْئَن }غريي ،فقرأت عليه سـورة النسـاء حتى بلغت "    

  ( 190)يناه تذرفان . فغمزني برجله فإذا ع {[41َعَلى َهُؤَلاِء َشِهيًدا ]النساء : 

  -رضي اهلل عنه–حرص عبد اهلل بن عمر 

عن عبد اهلل بن عمرو قال: زوجين أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت ال أحناش هلا، مما  

بي من القوة على العبادة، من الصوم والصالة، فجاء عمرو بن العاص إىل كنته، حتى دخل عليها، 

قالت: خري الرجال أو كخري البعولة، من رجل مل يفتش لنا كنفا، ومل فقال هلا: كيف وجدت بعلك؟ 

يعرف لنا فراشا، فأقبل علي، فعذمين، وعضين بلسانه، فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب، 

وفعلت  ثم انطلق إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فشكاني، فأرسل إلي النيب صلى  فعضلتها ، وفعلت،

يته، فقال لي: " أتصوم النهار ؟ " قلت: نعم، قال: " وتقوم الليل؟ " قلت: نعم، اهلل عليه وسلم فأت

 قال: " لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين "

قال: " اقرأ القرآن يف كل شهر "، قلت: إني أجدني أقوى من ذلك، قال: " فاقرأه يف كل عشرة أيام 

قال: " فاقرأه يف كل  -قال أحدهما، إما حصني وإما مغرية  -دني أقوى من ذلك، "، قلت: إني أج

ثالث "، قال: ثم قال: " صم يف كل شهر ثالثة أيام "، قلت: إني أقوى من ذلك، قال: فلم يزل 

                                                           
 شعب يف والبيهقي غريب. صحيح حسن وقال:( 2910 رقم ،1/111) والرتمذي (،1/216) الكبري التاريخ يف البخاري أخرجه - 122

 (1923 رقم ،2/342) اإلميان
 924: والرتهيب الرتغيب صحيح،  3222: اجلامع صحيح انظر ،2036 احلاكم( و) ،6626 أمحد( أخرجه) - 129
 البخاري أيضًا: أخرجه (.3662 رقم ،3/324) داود وأبو (،200 رقم ،1/111) ومسلم (،3606 رقم ،1/320) أمحد أخرجه  - 190

 (20246 رقم 10/231) يهقيوالب( 3021 رقم 1/232) والرتمذي( 4162 رقم 4/1921)
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يرفعين حتى قال: " صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود " صلى اهلل عليه 

 ( 191وسلم ")

قال: كان متيم الداري -رمحه اهلل-عن حممد بن سري بن    .-رضي اهلل عنه–حرص متيم الدراي 

: كان متيم الداري خيتم القرآن يف سبع ليال" -رضي اهلل عنه–يقرأ القرآن يف ركعة وعن أبي قالبة 

(192) 

 -رضي اهلل عنه–حرص أسيد بن حضري 

لليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذا جالت الفرس عن أسيد بن حضري قال :بينما هو يقرأ من ا   

، فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان 

ابنه حييى قريبا منها فأشفق أن تصيبه ، فلما اجرتاه رفع رأسه إىل السماء حتى ما يراها ، فلما أصبح 

فقال له : اقر أبن حضري اقرأ يا بن حضري ، قال   -ليه وسلمصلى اهلل ع –النيب  –حدث النيب 

فأشفقت يا رسول اهلل أن تطأ حييى ، وكان قربيا فانصرفت إليه فرفعت رأسي إىل السماء ، فإذا مثل 

الظلة فيها أمثال املصابيح ، فخرجت حتى ال أراها  : قال وتدري ما ذاك  ، قال: ال قال تلك 

 (193)قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى منهم " املالئكة دنت لصوتك ولو 

فيدعو له عن عبد اهلل أن رســول    -صــلى اهلل عليه وســلم –وها هو حيي الليل بالقرآن ويســمع النيب 

مر بني أبى بكر وعمر وعبد اهلل قائم يصلي فافتتح سورة النساء يسجلها    -صـلى اهلل عليه وسلم  –اهلل 

فقال " من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ) فأخذ  –يقرأها قراءة مفصله  –

يقول " سل تعطى ) فكان ( يف ما    -صـلى اهلل عليه وسلم  –( عبد اهلل يف الدعاء ، فجعل رسـول اهلل  

يف    -مصلى اهلل عليه وسل –سأل اللهم إني أسألك إميانا ال يرتد ، ونعيما ال ينفد ومرافقة نبيك حممد 

ــول اهلل   ــرنه بتأمني رسـ ــلى اهلل عليه  –أعلى جنان اخللد فقال عمر : ألغدون على عبد اهلل وألبشـ صـ

على دعاءه ، فأتى عمر " عبد اهلل " فوجد أبا بكر خارجا قد ســــبقه فقال : إنك لســــباق    -وســــلم

 (194)باخلري" 

 

 

                                                           
 أيضًا: وأخرجه (.1322 رقم ،2/14) داود وأبو (،1119 رقم ،2/214) ومسلم (،4161 رقم ،4/1921) البخاري أخرجه (- 191

 (.3263 رقم ،2/396) البيهقي

 (111/  2) - سعد ابن لطبقات املتمم اجلزء( 613/  3)- الذهيب لإلمام اإلسالم تاريخ - 192
 (  2244" )الكربى" يف والنسائي ،( 196) مسلم وأخرجه. 1012 جـ البخاري  و ، 11166 ح أمحد أخرجه(  - 193
 انظر(  صحيح)  األلباني قال و ،1012 ح يعلى أبو و ،311/  3 بنحوه احلاكم وأخرجه ،414 ،441/  1"  أمحد أخرجه - 194

 . اجلامع صحيح يف 1961:  رقم حديث
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 التاسع الدرس
 (2التبيان في بيان حقوق القران )

 ق التدبراحلق الثالث: ح

صلى اهلل -إن من حقوق القران الكريم على امه النيب األمني-صلى اهلل عليه وسلم-أحباب رسول اهلل

حق التدبر والتفكر فيما فيه من عجائب باهرات وحجج قاطعات وأدلة ساطعات على أنه -عليه وسلم

 رب األرض والسماوات 

ِلَيَتَذكتَر أغولغو َتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِه َولذا اهلل دعانا لتدبر كتابه وتأمل معانيه وأسراره: )ِك

 [.29اأَلْلَباِب( ]ص:

ِه وقد و لقد ذم اهلل تعاىل أقواما ال يتدبرون القران فقال : )َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلقغْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللت

ِإَلى ْخِتالفًا َكِثريًا * َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْلَأْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوَلَوَجُدوا ِفيِه ا

َبْعُتُم الشَّْيَطاَن ِإالت َقِلياًل( تَّأغوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه التِذيَن َيْسَتْنِبطغوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل اللتِه َعَلْيكغْم َوَرْحَمُتُه َلا

 ، 22]النساء:

 الناس عند مساع القرآن أنواع:

 َهْل ِمْن ِدقال تعاىل يف آياته املشهودة: )َوَكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمْنُهْم َبْطشًا َفَنقتُبوا ِفي اْلِبال

 [.31، 36ى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد( ]ق:َمِحيٍص * ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَر

: "الناُس ثالثٌة: رجٌل قلُبه ميٌت، فذلك الذي ال قلَب له، فهذا ليست -رمحه اهلل  –قال ابن القيم 

 اآلية ذكرى يف حقه.

 ِة، اليت خيرب بها اهلل عن اآلياتالثاني: رجٌل له قلب حيٌّ مستعدٌّ، لكنه غري مستمٍع لآليات املتلغو

املشهودة، إما لعدم ُوُرودها، أو لوصوهلا إليه وقلبه مشغول عنها بغريها، فهو غائب القلب ليس 

 حاضًرا، فهذا أيًضا ال حتُصُل له الذكرى، مع استعداده ووجود قلبه.

ه، ى السمع، وأحضر قلبوالثالث: رجٌل حيُّ القلب مستعدٌّ، ُتليت عليه اآليات، فأصغى بسمعه، وألق

ومل يشغْله بغري فهم ما يسمُعُه، فهو شاهُد القلب، ُملقي السَّمع، فهذا الِقسُم هو الذي ينتفع باآليات 

 املتلوَّة واملشهودة.

 فاألول: مبنزلة األعمى الذي ال ُيبصر.

 ه.والثاني: مبنزلة البصري الطتامح ببصره إىل غري جهة املنظور إليه، فكالهما ال يرا

والثالث: مبنزلة البصري الذي قد حدَّق إىل جهة املنظور، وأتبعه بصره، وقابله على توسٍُّط من الُبعد 

 والقرِب، فهذا هو الذي يراه.
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 (191)فسبحان من جعل كالمه شفاًء ملا يف الصدور. 

 الواقع التطبيقي هلذا احلق:

رضي -وأصحابه-صلى اهلل عليه وسلم – فاذا أسقطنا هذا احلق على الواقع التطبيقي يف حياة رسول اهلل

 اهلل عنهم أمجعني لرأينا ما يلي:

  -صلى اهلل عليه وسلم –املثال األول: النيب 

رضي اهلل عنها : أخربينا بأعجب شيء رأيته من رسول اهلل  –لعائشة  –رمحه اهلل  -قال ابن عمري

عبد يا عائشة ذريين أت»ليالي، قال: صلى اهلل عليه وسلم، قال: فسكتت ثم قالت: ملا كان ليلة من ال

قلت: واهلل إني ألحب قربك، وأحب ما سرك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، « الليلة لربي

قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل حليته، قالت: ثم بكى 

ما رآه يبكي، قال: يا رسول اهلل، مل فلم يزل يبكي حتى بل األرض، فجاء بالل يؤذنه بالصالة، فل

أفال أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية، »تبكي وقد غفر اهلل لك ما تقدم وما تأخر؟، قال: 

[. 190اآلية كلها ]آل عمران: « {إن يف خلق السموات واألرض ... }ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها 

(196) 

 تدبر أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه

حتدثنا أم املؤمنني عائشة عن أبيها أبو بكر الصديق رضي اهلل عنهما أنه كان ذا رقة وحساسية وال  *

ميلك نفسه من البكاء عند تالوة القرآن، قالت: )إّن أبا بكر رجٌل رقيٌق( ويف رواية )َأِسيٌف( ويف روايٍة: 

 (191)كان أبو بكر رجال بّكاًء؛ ال ميلكغ عينيه إذا قرأ القرآن(! )

حني أمر أبا بكر  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنها ، قالت للنيب -رضي اهلل عنها -يف حديث عائشة و

أي سريع البكاء ( 192)بالصالة يف مرضه : إن أبا بكر رجل أسيف فمتى ما يقم مقامك يغلبه البكاء 

 واحلزن ، وقيل : هو الرقيق.

 (199)ئشة، قال: وهو األسوف واألسيف قال أبو عبيد: األسيف السريع احلزن والكآبة، يف حديث عا 

عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس -رضي اهلل عنه –عمر بن اخلطاب  –املثال الثاني  

باملدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من املسلمني، فوافقه قائمًا يصلي، فوقف يستمع قراءته فقرأ: 

                                                           
 (443/ 1) السالكني مدارج - 191
 1462: والرتهيب الرتغيب صحيح  و، 62: الصحيحة انظر ،620( حبان ابن خرجهأ) - 196
 (1/631 الباري فتح) - 191

 3324) البخاري أخرجه( 113/ 42) الرسالة ط أمحد مسند - 192
 (19/ 1) منظور البن العرب لسان  - 199
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قال: قسم ورب  .( ....2-1)الطور:  {افعإن عذاب ربك لواقع، ما له من د}حتى بلغ:  {والطور.}

الكعبة حق. فنزل عن محاره. واستند إىل حائط، فمكث مليًا، ثم رجع إىل منزله، فمكث شهرًا يعوده 

 (200) الناس ال يدرون ما مرضه. رضي اهلل عنه.

 احلق الرابع: حق العمل به 

به ولتنفذ أحكامه وآدابه على أرض اعلم علمين اهلل تعاىل وإياك: أن اهلل تعاىل انزل القران ليعمل 

 الواقع لتتحول األمة إىل قران ميشي على ظهر األرض يفيض هداية ورمحة 

قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: "إذا مسعت قول اهلل تعاىل )يا أيها الذين امنوا( فأرعها مسعك، فإنها 

 (201) خري يأمر به، أو شر ينهى عنه"

إنا أخذنا القرآن عن قوم، فأخربونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر  عن أبي عبد الرمحن السلمي قال: "

آيات مل جياوزوهن إىل العشر األخر حتى يعملوا ما فيهن من العلم، قال: فتعلمنا العلم والعمل مجيعا ، 

وإنه سريث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشربهم املاء ، ال جياوز تراقيهم ، قال: بل ال جياوز ههنا 

 (202) ضع يده حتت حنكه "  ، وو

 اجلانب التطبيقي للعمل بكالم الرب العلي 

رضي اهلل عنهم أمجعني لرأينا كيف  –فاذا أسقطنا ذلك احلق على الواقع التطبيقي يف حياة الصحابة 

 حتولوا إىل قران ميشي على األرض يعملون مبا حيفظون 

 ثابت بن قيس من أهل اجلنة.

 {يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب}زلت هذه اآلية: عن أنس بن مالك قال: ملا ن

، وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت ، فقال : أنا الذي كنت {وأنتم ال تشعرون}إىل قوله 

أرفع صوتي على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حبط عملي ، أنا من أهل النار ، وجلس يف أهله 

ه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فانطلق بعض القوم إليه ، فقالوا له : تفقدك رسول حزينا ، فتفقد

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما لك ؟

فقال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النيب، وأجهر بالقول حبط عملي، وأنا من أهل النار، فأتوا  

هو من أهل اجلنة قال أنس: وكنا نراه  النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأخربوه مبا قال، فقال: ال، بل

ميشي بني أظهرنا، وحنن نعلم أنه من أهل اجلنة، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض االنكشاف، 

                                                           
 وهو ضعيف( 416: ص) القرآن ظالل يف كتاب وآثار أحاديث ختريج - 200
 (109/ 1) العلمية ط كثري ابن تفسري - 201
 (110/ 2) وضاح البن البدع - 202
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فجاء ثابت بن قيس بن مشاس، وقد حتنط ولبس كفنه، فقال: بئسما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى 

 (203)قتل.  

 نساء الصحابة عامالت بالقرآن الكريم

قالت: )يرحم اهلل نساء املهاجرات األول ملا أنزل اهلل )َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ -رضي اهلل عنها -عن عائشة 

 (204( سورة النــور. شققن مروطهن فاختمرن بها( )31َعَلى ُجُيوِبِهنَّ( )

لهن، وفضبن خثيم عن صفية قالت: )ذكرنا عند عائشة نساء قريش  والبن أبي حامت من طريق عبد اهلل

فقالت: إن نساء قريش لفضالء، ولكن واهلل ما رأيت أفضل من نساء األنصار أشد تصديقًا بكتاب اهلل، 

ليهن َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ( فانقلب رجاهلن إ)وال إميانًا بالتنزيل، لقد أغْنِزَلْت سورة النور 

ة إال قامت إىل ِمْرطها، فأصبحن يصلني الصبح معتجرات كأن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأ

 (201على رؤوسهن الغربان( )

فليت نساء املسلمني اليوم تقرأ هذه النماذج، فطاملا مسعوا آيات اهلل تتلى آناء الليل وأطراف النهار، 

 ولكن آيات اهلل يف واد، وهن يف واد فإىل اهلل املشتكى، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

 نافقون قول بال عملامل

أما املنافقون فهم قوم يقرؤون القران وال جياوز حناجرهم ال يؤمنون به وال يتدبرونه على قلوبهم أقفال 

 ِد َذِلَك َوَماَوَيقغولغوَن َآَمنَّا ِباهلِل َوِبالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُثمَّ َيَتَولَّى َفِريٌق ِمْنُهْم ِمْن َبْع}النفاق يقول اهلل تعاىل: 

 [.41]النور: {أغوَلِئَك ِباملغْؤِمِننَي

مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل  {صلى اهلل عليه وسلم}عن أنس بن مالك عنه قال: قال رسول اهلل 

األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلٌو 

مثل الرحيانة رحيها طيٌب وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن 

 (206كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر ويف رواية ومثل الفاجر يف املوضعني بدل املنافق" )

 احلق اخلامس: التحاكم إىل القرآن

                                                           
 يف البخاري وأخرجه 6/314" النبوة دالئل" يف والبيهقي ،1/69 عوانة وأبو ،( 1209) محيد بن عبد( 392/ 19) أمحد أخرجه(  - 203

 ،( 3331) يعلى وأبو ،( 122( )119) ومسلم ،( 111" )العباد أفعال خلق"
 (22:1)  اللباس يف داود وأبو تعليقا 34:13 الباب ترمجة التفسري يف البخاري أخرجه - 204
 ( .جيوبهن على خبمرهن وليضربن)  باب التفسري كتاب( 2/341) الباري فتح)  - 201
 4/219) داود وأبو ،( 191 رقم ، 1/149) ومسلم ،( 1111 رقم ، 1/2010) والبخاري ،( 19630 رقم ،4/403) أمحد أخرجه - 206

 ،( 4230 رقم ،
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قال -صلى اهلل عليه وسلم – اعلموا عباد اهلل أن اهلل تعاىل علق اإلميان بالتحاكم إىل كتابه وسنه نبيه

مِّمَّا  َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنفغِسِهْم َحَرجًا}تعاىل: 

 (61)النساء/ {َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليمًا

ا سببه الوحيد هو تنحية كتاب اهلل تعاىل والتحكم إىل واعلموا أن ما فيه األمة من ختبط ومن قالقل إمن

 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة } :غريه و قد حكم احكم احلاكمني على من فعل ذلك بالضالل املبني فقال

 {ُه َفَقْد َضلَّ َضَلااًل مُِّبينًااللتَه َوَرُسوَل ِإَذا َقَضى اللتُه َوَرُسولغُه َأْمرًا َأن َيكغوَن َلُهُم اْلِخَيَرةغ ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص

 (36)األحزاب/

َمَن آ}ثم اعلموا علمين اهلل وإياكم أنه ال جيوز الفصل بني ركن وركن فاإلميان ال يتجزأ قال تعاىل: 

ُسِلِه َلا ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه اِئَكِتِه َوكغُتِبِه َوُرالرَُّسوُل ِبَما أغْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن كغلٌّ آَمَن ِباللتِه َوَمَل

 (221)البقرة /  {َوَقالغوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا غغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصرُي

ب قال ابن كثري على هذه اآلية: فاملؤمنون يؤمنون بأن اهلل واحد أحد، فرد صمد، ال إله غريه، وال ر

سواه. ويصدقون جبميع األنبياء والرسل والكتب املنزلة من السماء على عباد اهلل املرسلني واألنبياء، ال 

يفرقون بني أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل اجلميع عندهم صادقون بارون راشدون 

حتى ُنسخ اجلميع َمْهديون هادون إىل ُسُبل اخلري، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن اهلل، 

بشرع حممّد صلى اهلل عليه وسلم خامت األنبياء واملرسلني، الذي تقوم الساعة على شريعته، وال تزال 

 (201طائفة من أمته على احلق ظاهرين. )

ِإَلْيَك  َوَأنَزْلَنا}إخوة اإلسالم ما انزل الرمحن القران إال ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه قال تعاىل: 

 َواَل َتتَِّبْع ُهاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحكغم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلاْلِكَت

 (42)املائدة/ {َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ

 {كغن لِّْلَخآِئِننَي َخِصيمًاقِّ ِلَتْحكغَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك الّلُه َواَل َتِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَح}تعاىل: قال 

 (101)النساء/

القرآن مشتمال على احلق الواضح، -صلى اهلل عليه وسلم -يبني لنا سبحانه: إنه أنزل إلي الرسول

ون  تكن يا رسول اهلل للذين خيونليحكم بني الناس مجيًعا مبا أوحى اهلل تعاىل إليه، وَبصَّره به، فال

 مدافًعا عنهم مبا أيدوه لك من القول املخالف للحقيقة-بكتمان احلق-أنفسهم 

َذا َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإ}وليس األمر مرتوكا لألهواء واآلراء باهلل هو لرب األرض والسماء قال تعاىل 

  {ااًل مُِّبينًان َيكغوَن َلُهُم اْلِخَيَرةغ ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللتَه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَلَقَضى اللتُه َوَرُسولغُه َأْمرًا َأ
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 واهلِل َما َخْوِفي الذُُّنوَب َفِإنَّها ** َلَعَلى َسِبيِل اْلَعْفِو َوالُغْفَراِن

 ا الوْحي والقغْرآِنَلِكنََّما َأْخَشى اْنِسالَخ الَقْلِب ِمْن ** َتْحِكيِم َهَذ

 َوِرَضا بآَراَء الرَِّجاِل َوُخْرِصَها ** ال َكاَن َذاَك ِبِمنَِّة اْلَمنَّاِن

 َفبأّي َوْجٍه َأْلَتِقي َربِّي ِإَذا ** َأْعَرْضُت َعْن َذا الَوْحي طغوَل َزَماِن

 َوَعْزلُتُه َعمَّا أغِريُد أَلْجِلِه ** َعْزاًل َحِقيِقًيا بال ِكْتَمان

 ق السادس: حق االستشفاء بهاحل

أمة اإلسالم: إن نصوص كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم تدل على أن كتاب اهلل تعاىل 

 كله شفاء ملا يعرض لإلنسان من أمراض ظاهرة أو باطنة، ويدخل يف ذلك السحر وغريه.

ُهدًى َوَرْحَمٌة َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّكغْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َو َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتكغْم}فقد قال اهلل تعاىل: 

 [.11يونس:] {ِلْلُمْؤِمِننَي

 [.22اإلسراء:] {َوُنَنزُِّل ِمَن اْلقغْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي} وقال تعاىل:

الدواء قد يكون خاص، ولكنه قال شفاء، والشفاء  وإذا أمعنا النظر يف كلمة )شفــــاء( مل يقل دواء ألن

عام، يقول ابن القيم يف زاد املعاد: فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية وأدواء 

الدنيا واآلخرة....( اخل. ويقول كذلك: )فمن مل يشفه القرآن فال شفاه اهلل ومن مل يكفه فال كفاه اهلل(. 

(202) 

اليقني وحسن الظن باهلل؛ ألن من شروط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاده، وأن ال يأخذ  وال بد من

كالم اهلل من باب التجربة؛ ألن هذا خلل يف االعتقاد وال بد من يقني جازم من قبل الراقي واملرقي 

 عليه.

 الواقع التطبيقي هلذا احلق:

 املثال األول:

 أن رسوُل اهلِل صلتى-الفلق واإلخالص( تروي أمنا عائشة رضي اهلل عنهاالعالج باملعوذات )سورة الناس و

اهللغ عليِه وسلتَم كان إذا مرض أحٌد من أهِله، نفَث عليِه باملعوِّذاِت. فلما مرض مرَضه الذي مات فيِه، 

لى ع جعلُت أنفُث عليِه وأمسُحه بيِد نفِسه. ألنها كانت أعظُم بركًة من يدي وكان إذا اشتكى يقرأغ

 (209نفِسه باملعوِّذاِت )

  املثال الثاني
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عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سفرة 

سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، َفلغِدَغ سيد ذلك احلي 

فقال بعضهم لو أتيتم هذا الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء، 

بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لغِدَغ وسعينا له بكل شيء ال ينفعه، فهل عند 

أحٍد منكم من شيء، فقال بعضهم: نعم، واهلل إني ألرقي، ولكن واهلل استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا 

تى جتعلوا لنا جعاًل، فصاحلوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ احلمد هلل براٍق لكم ح

رب العاملني، فكأمنا نشط من عقال، فانطلق ميشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم ُجْعلهم الذي صاحلوهم 

سلم ه وعليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: ال تفعلوا حتى نأتي رسول اهلل صلى اهلل علي

فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما 

يدريك أنها رقية، ثم قال: قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا، فضحك رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم. 

 صلى اهلل عليه وسلم دخل عليها وامرأة ويف صحيح ابن حبان عن عائشة رضي اهلل عنها: أن رسول اهلل

 (210تعاجلها أو ترقيها، فقال: عاجليها بكتاب اهلل. )

 املثال الثالث 

مبكة مدة يعرتيين أدواء وال أجد طبيبا وال دواء، فكنت أعاجل نفسي  تقال ابن القيم رمحه اهلل: "ومكث

 ا"ا، وكان كثري منهم يربأ سريعبالفاحتة، فأرى هلا تأثريا عجيبا، فكنت أصف ذلك ملن يشتكي أمل

(211) 

 املثال الرابع 

 يأس األطباء من العالج وشفي بالقرآن 

رجل كان مصابا مبرض السرطان وقد حاول العالج هنا يف اململكة، ولكن قيل له: ال عالج لك إال يف 

 الدول الغربية !!

قيه: إنه ال ميكن عالج هذا اضطر للذهاب إىل أمريكا وكان معه أخوه، وبعد فحصه قال الطبيب ملراف

املرض فقد استفحل وسيبقى على هذه احلال حتى ميوت !! ويف الليل تذكر أخوه املرافق قول اهلل تعاىل 

(، فأخذ يقرأ عليه طوال الليل ما استطاع من سورة الفاحتة 20" َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي " الشعراء )

جاء الغد وجد أن أخاه يتحسن! فأعاد عليه القراءة مرة أخرى حتى سورة الناس، وبعدها نام، فلما 
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كما فعل يف األوىل وبدأ التحسن واضحا عليه فكرر القراءة عليه عدة مرات وبعد أن مت إعادة الفحص مرة 

 أخرى قال الطبيب ألخيه مستغربا هل هذا هو املريض الذي فحصناه يف املرة السابقة؟ 

 (212)رجل بتوفيق من اهلل ثم بقراءة القران الكريم عليه فأجابه: نعم. فقد شفي هذا ال

 أحبيت يف اهلل.
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 العاشر الدرس
 التوبة شهر رمضان

أخي املسلم. أخيت املسلمة: يعد شهر رمضان مطحة انتقال من حال إىل حال يف حياة كثري من 

و هو شهر النفحات و الرمحات شهر -اىلسبحانه وتع-الصائمني فهو بداية لصفحة جديدة مع اهلل 

 نرى فيه املساجد قد امتألت عن أخرها باملصلني و بالعائدين إىل رب العاملني 

 فمن مل يكن يصلي قد اقبل على ربه وفتح صفحة جديدة مع اهلل تعاىل 

 من كان يسمع الغناء استغفر وتاب ورجع إىل ربه وأناب وأقبل على القران الكريم 

 عا ألرحامه نراه يف مشهد الود والصلة مرة أخرى انه شهر التائبني من كان قاط

 كثر فيه البكاء وعلى فيه النحيب حاهلم كما قال الشاعر 

 حالي سوء من ترى ما ففرج اجلالل يا ذا راجيا أتيتك

 ببالي خيطر مل الذنب وعيب جبهلي ويلي سيدي عصيتك

 الليالي ظلم يف أغضبك ومل      تلدني مل أمي ليت لعمرى

 سؤالي لي فاقبل رمحاك إىل فقري    العاصي عبدك أنا فها

 وبالنكال بالعذاب حمقا تعاقب    ربي يا عاقبت فإن

 الثقال وأوزاري ألفعالي أراني   قد فعفوك تعف وإن

 القبول شهر هو ها ، األحوال كل يف اهلل عصيت من فيا ، واألوبة والعودة ، التوبة شهر هو فها

 للهوى وترك ، محيدة وعودة ، جدية توبة إحداث دون رمضان شهر مير أن يعقل فال ، والنوال

 شهركم ميرن فال ، رمضان شهر يف احلال تغري من البد ، الربيات رب إىل صادق ورجوع ، والشهوات

 نع مشروا بل ، رمضان يف هو كما ، رمضان قبل احلال يكن فال ، خريًا أنفسكم من اهلل أريتم وقد إال

 كل لكم يقعد الشيطان إن ، اللدود عدوكم ومقاومة ، واجلهاد واجملاهدة ، واالجتهاد اجلد اعدسو

ْوِم َقاَل َأْنِظْرِني ِإَلى َي}:  الرزايا واآلثام ، واخلطايا الذنوب يف ليوقعكم ، مرصد كل لكم ويرصد ، مقعد

( ُثمَّ 16ِبَما َأْغَوْيَتِني َلَأْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم )( َقاَل َف11( َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن )14ُيْبَعُثوَن )
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( َقاَل 11اِكِريَن )َشَلآِتَينَُّهْم ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم َوَلا َتِجُد َأْكَثَرُهْم 

 مل فمن [12 - 14 ]األعراف: {ُحوًرا َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َلَأْمَلَأنَّ َجَهنََّم ِمْنكغْم َأْجَمِعنَياْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْد

  ؟ سيتوب فمتى رمضان شهر يف يندم مل ومن ، سيتوب فمتى التوبة شهر يف يتب

 مردة فيه وصفدت اجلنان، أبواب فيه وفتحت النريان، أبواب فيه غلقت قد رمضان، شهر ها هو

اٌر ِلَمْن َتاَب َوِإنِّي َلَغفت} التائبون، فيه فليدخل فتح، قد التوبة باب هو ها الشيطان، فيه وكبت اجلان،

 اخلطيئات، فيه وتنبذ احلوبات، فيه تغسل شهر رمضان! [،22]طه:  {اْهَتَدىَوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ُثمَّ 

 الظاهر على رمضان أثر وظهر األوضاع، وتغريت الطباع، تبدلت وقد إال الشهر هذا خيرجن فال

 مالله فات، ما على والندم والعربات، البكاء شهر من الدرر، وجنين العرب، منه نستلهم هكذا والباطن،

 الدعوات. جميب يا اخلفيات، عامل يا أعلنا، وما أسررنا وما أخرنا، وما قدمنا ما لنا اغفر

  واسِتقاَلة واستغفاٌر، ذلُّلوت وانكَسار، خضوٌع الّتوبةغ الصائمون: أيها

 ، الّسوء وأصحاِب الفساد، وُسُبل الِفنت، وجمالس الشرِّ، ونواِزع املعصيِة، دواِعي عن وابِتعاد واعِتذار، 

 ، نداءو وتضرُّع ، وبكاء وإشفاق ، وصفاء وخشَية ، ونقاء وطهر ، بيضاء صفحٌة التوبةغ ، اهلوى وقَرناء

 وندم ، وخضوع وانكسار ، ورجوع وعودة ، وَوجل خَجل التوبة ، وحياء وخوٌف ، ودعاء وسؤاٌل

 كّل من ووقاية ، غّم كّل من جناٌة اهلل عباد يا التوبة ، املهالك من وخوف ، وتدارك وإنابٌة ، ونزوع

 تغرِغر مل ما ، ممنوح وخرُيها ، مفتوح باُبها ، مرهوب كّل من وسالمٌة ، مطلوب بكلِّ وظَفٌر ، هّم

  ، الروح

 يا»  ال:ق أنه- وتعاىل تبارك اهلل عن روى فيما-قال: -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسوَل أنَّ َذّر أبي عن

 (213).« لكم أغِفْر فاستغفروني ، مجيعا الذُّنوَب َأْغِفُر وأنا ، والنهار بالليل ُتخطئون إنكم ، عبادي

 أوال: تعريف التوبة 

ــفهاني: التوبة هي ترك الذنوب على  أمجل الوجوه، وهو أبلغ وجوه االعتذار، فإن االعتذار  قـال األصــ

على ثالثـة أوجـه: إمـا أن يقول املعتـذر مل أفعـل، أو أن يقول: فعلـت ألجـل كـذا؟  أو يقول: فعلت         

 وأسأت وقد أقلعت، وال رابع هلا، وهذا األخري هو التوبة.  

                                                           
 (2/16) ( ومسلم490) املفرد األدب يف البخاري أخرجه - 213
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بل  تائب إذا تاب على العبد أي قوالتـائـب هو العبـد إذا بذل التوبة فيقال تاب إىل اهلل فهو تائب واهلل   

 منه توبته.

 أنواع التوبة

 اعلم زادك اهلل علما: أن التوبة على قسمني توبة نصوح وتوبة فاسدة وإليك بيان ذلك:

ــوح: اللتِه َتْوَبًة  َيا َأيَُّها التِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى ﴿فقد ذكر ابن القيم يف تفســــري قوله تعاىل أما التوبة النصـ

 (.  2سورة التحريم اآلية ) ﴾نَُّصوحًا 

ــلف فيها   ــوح: فقال رمحه اهلل: قد اختلفت عبارات السـ ــلف يف بيان معنى التوبة النصـ أقوال عن السـ

 -ومرجعها إىل شيء واحد: 

فقال عمر بن اخلطاب وأبي ابن كعب: التوبة النصـــوح: )أن يتوب من الذنوب ثم ال يعود إليها كما ال 

 لضرع(.يعود اللنب إىل ا

 وقال احلسن البصري: )هي أن يكون العبد نادما على ما مضى جممعا على أال يعود فيه(.

وقال ســعيد بن املســيب: توبة نصــوحا تنصــحون بها أنفســكم، قال ابن القيم: جعلها مبعنى ناصــحة  

 حوأما أصـــحاب القول األول فجعلوا مبعنى باملفعول أي قد نصـــ-أي كأن التوبة اســـم فاعل  –للتائب 

 فيها التائب ومل يشبها بغش، فهي إما مبعنى نصوح فيها أو مبعنى ناصحة. 

وقال حممد بن كعب القرظي :) جيمعها أربعة أشـياء: االسـتغفار باللسـان، واإلقالع باألبدان، وإضمار    

 (.214ترك العود باجلنان، ومهاجرة سيء اإلخوان( )

 - قال ابن القيم: النصح يف التوبة يتضمن ثالثة أشياء:

 األول: تعميم مجيع الذنوب واستغراقها بها حبيث ال تدع ذنبا إال تناولته.

ــدق بكليته عليها حبيث ال يبقى عنده تردد وال تلوم وال انتظار، بل جيمع   الثـاني: إمجاع العزم والصــ

 عليها بكل إرادته وعزمه مبادرا بها.

                                                           
 (192/ 12تفسري القرطيب ) - 214
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قوعها مبحض اخلوف من اهلل وخشيته الثالث: ختليصها من الشوائب والعلل القادحة يف إخالصها، وو

والرغبـة فيمـا لـديـه والرهبـة ممـا عنـده ال كمن يتوب حلفظ جـاهـه وحرمته، أو حلفظ قوته وماله، أو          

 (211استدعاء محد الناس أو غري ذلك من األغراض( أهـ. )

ــوح من أعمال القلوب، وهي تعنى تنزيه القلب عن الذنوب وعالمتها    أن وقـال التهـاونى: التوبة النصــ

 (216)يكره العبد املعصية، ويستقبحها فال ختطر له على بال، وال ترد يف خاطره أصال. 

 النوع الثاني: التوبة الفاسدة

ــانه فقط، وال يعزم على الرتك بقلبه وال يعزم على عدم العود فيما لو ترك بل  فهي أن يتوب العبد بلســ

ــيـة يف خاطره      إىل أن يعود إليها وهذا ليس بتائب يف  يعزم على العودة إليـه، بـل قـد تبقى لـذة املعصــ

 احلقيقة بل هو كاملستهزئ بربه عياذا باهلل.  

" التائب من الذنب كمن ال ذنب له  وسلم:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال:عن عبد اهلل بن مسـعود  

")211 . 

 ثانيًا: حكم التوبة:

ى اللتِه َجِميعًا َوُتوُبوا ِإَل ﴿منني لقوله تعاىلقال القرطيب: واتفقت األمة على أن التوبة فرض متعني على املؤ

 ( 212.) ( 31النور اآلية )  سورة  ﴾َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلتكغْم ُتْفِلُحوَن 

والتوبـة واجبة من كل ذنب كما ذكره النووي رمحه اهلل، وإذا تاب العبد من ذنب دون آخر فإن توبته   

لتوبة من بقية ذنوبه، كما قرره العلماء، ويتلخص من هذا أنه ال من ذلـك الـذنب مقبولة، وجيب عليه ا  

 يشرتط يف حتقيق وجوب التوبة أن تكون عامة من كل الذنوب واهلل أعلم 

 شروط التوبة الصحيحة

                                                           
 (310/ 1مدارج السالكني ) - 211
 (1210/ 4كريم )نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول ال - 216

 (122/ 3صحيح الرتغيب والرتهيب ) - 211
 (90/ 1تفسري القرطيب ) - 212
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ــحة التوبة ولتكون مقبولة عند اهلل تعاىل يف   ن: أ-واعلم علمين اهلل وإيـاك   ــروطا لصــ العلماء ذكروا شــ

 -ول مجعها هنا بإذن اهلل، فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول: مواضع متفرقة وسأحا

ــرأل األول: أن يقلع عن الذنب يف احلال: وهذا يعنى أن من أراد  التوبة وهو متلبس بالذنب فأول  الشـ

ــح منه أن يقول: إني قد تبت إىل  خطوة جتب عليه أن يرتك الذنب ويقلع عنه يف احلال، ألنه ال يصــ

ــبيل املثال: من كان بيده كأس مخر وأراد أن يتوب فعليه أن  اهلل وهو ال يزال ميارس الذنب، فعلى ســ

ــربون اخلمر يف بيت أبى طلحة    ــحابة الذين كانوا يشـ ــل من الصـ ــرة كما حصـ يريق ما يف الكأس مباشـ

 األنصاري إذ قاموا بإراقة ما يف الكؤوس دون تردد، وعلى هذا يقاس كل ذنب.  

أهم شروط التوبة وهو عبارة  ما بدر منه من الذنوب: لعل هذا الشـرأل من الشـرأل الثاني: أن يندم على  

عن عبد اهلل بن معقل بن عن اســتشــعار العبد بالندم على ارتكاب الذنوب ومــــــن هنا جاء يف احلديث 

النيب صــلى اهلل عليه وســلم  مسعتأنت عبد اهلل بن مســعود، فقال: مقرن، قال: دخلت مع أبي على 

 ( 219)ة؟ " قال: نعم، وقال: مرة مسعته يقول: " الندم توبة " يقول: " الندم توب

 وهلذا قال بعض أهل العلم: إن شجرة التوبة تسقى مباء الندم.

ومن أحس بالندم فإنه سـتصدق توبته ،  وندمه يدل على معرفته بعظمة ربه جل جالله ،  وهنا أضرب  

 حق أبيك ثم أحســـســـت بندمك من هذا مثال به يتضـــح مكانة الندم من التوبة :  إنك إذا أخطأت  يف

اخلطأ تسـتحي من مواجهته فرتة طويلة حتى يزول إحسـاسك باحلياء حتى ولو علمت أنه عفا عنك ،    

وأمـا إذا أخطـأت يف حق زميلـك يف العمل أو أحد جريانك ثم ندمت فإنك تكره مواجهته إما حياءا منه    

بني هذا وذاك  ... فالندم يف حق التائب هو الذي وإما أنفة من االعرتاف بالذنب ،  والفرق بني واضــح 

 يصحبه احلياء من اهلل أشد من حيائه من والده ،  واهلل أعلم .

حلظة التوبة  –ينطوي القلب  الشرأل الثالث: أن يعزم على أن ال يعود إىل الذنب أبدا: وهذا يعنى أال

ذلك، ألن املطلوب هو النية الصادقة على اإلصـرار على الذنب، وال ينافى ذلك وقوعه يف الذنب بعد   –

 والعزم األكيد حلظة التوبة على عدم العود إىل الذنب أبدا.

                                                           
( قال الشيخ 4212، رقم  2/1420( ، وابن ماجه )3/313التاريخ الكبري ) يف والبخاري( ، 4012، رقم  1/422أخرجه أمحد ) - 219

 يف صحيح اجلامع 6202األلباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم : 
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 (  220قال النووي بعد ذكره هذه الشروط الثالث: )فإن فقد أحد هذه الثالثة مل تصح توبته(.)

 -الشرأل الرابع: إذا كان الذنب يتعلق حبق آدمي أن يربأ من حق صاحبه: 

   (:221) ء من هذا احلق حبسبه وذلك حيتاج إىل تفصيل على النحو اآلتيوإمنا يكون اإلبرا

فإن مل جيده  -أعنى صــــاحب املال  –فإنه عليه رده إىل صــــاحبه إن وجده (  احلقوق يف األموال: 1

ــدقة عن فالن (. وقد   ــدق بالنيابة عنه أي يقول: ) اللهم هذه ص أعطاه للورثة فإن مل يعرف له ورثة تص

 طريق طلب العفو من صاحب املال بعد إخباره مباله عنده من احلق. يكون التحلل عن

ــبه ذلك من أنواع   (  احلقوق يف األبدان:2 ــربه أو ما أش ــانا أو ض واملراد من ذلك أن يكون قد جرح أنس

ــاء   ــاحب احلق من أن يقتص منه بقدر ما أسـ األذى البدني، ويكون التحلل من ذلك : إما أن ميكن صـ

 دفع له ماال يف مقابل ذلك وهو ما يسمىإليه ،  وإما أن ي

 باألْرش عند الفقهاء، فإن مل يتمكن من لقاء صاحب احلق تصدق عنه ودعا له خبري . 

ــان يف الغيبة أو النميمة أو القذف لبعض الناس ثم   ( احلقوق يف األعراض:3 وهـذه تعنى أن يقع اإلنســ

 -ريقني: يتوب إىل اهلل تعاىل فيكون رد هذه احلقوق ألصحابها بط

 ال يغضبه وال يؤدى إىل غمه أو إلقاء   –مثال  –أن يعلم أن إخبار املغتاب  الطريق األول:

 الشحناء بني الصدور، ففي هذه احلالة جيب عليه أن خيربهم ويطلب العفو عنه.

 أن خيشـى من إيغار الصدور أو إثارة الشحناء ففي هذه احلالة ال خيربهم بل يدعو هلم  الطريق الثاني:

ويتوب فيما بينه وبني اهلل وأن يثنى على من ذمهم يف اجملالس اليت ذمهم فيها، ومصلحة عدم اإلخبار 

 أكرب من مصلحة اإلخبار مبا كان منه.  

وذلك كأن يكون صحفيا بث مسومه وأكاذيبه بني الناس أو كان مغنيا أو مغنية أو  (  املظامل العامة:4

الم اخلليعة واملسلسالت واألفالم اليت تنافى القيم واألخالق بل وأحيانا ممثال أو ممثلة مألوا الدنيا باألف

                                                           
 (91/ 1فاحلني لطرق رياض الصاحلني )دليل ال - 220

 الطريق إىل التوبة ـ للشيخ آل محد - 221
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تنافى العقيدة، ومن املظامل العامة ما ينشره املبتدع من بدعته بني الناس أو كاتبا أو أديبا زين الرذيلة 

 للناس بقلمه وحنو ذلك من املظامل العامة .

على مــا فعلوه وأن يعلنوا توبتهم وبراءتهم ممــا كــان  فهؤالء جيــب عليهم أن يتوبوا إىل اهلل وأن ينــدموا

منهم أيام فسـقهم وفجورهم لئال يتأسى الناس بهم ،  فيما سبق من حياتهم ، كما عليهم أن يكثروا من  

 الطاعات ونوافل اخلريات ليتداركوا ما فاتهم أيام غفلتهم . 

،  -ه اهلل عن رضي-أبي هريرة  حديث كما يف صلى اهلل عليه وسلم كل هذه املظامل تدخل يف قول النيب

، قال : )) من كانت عنده مظلمة ألخيه ، من عرضه أو من شيء  -صـلى اهلل عليه وسلم   -عن النيب 

ــاحل أخذ منه بقدر مظلمته ،  ، فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم ؛ إن كان له عمل ص

 ( . 222) حمل عليه (( رواه البخاري .وإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ف

 الشرأل اخلامس: أن تكون التوبة قبل الغرغرة 

 واملراد بالغرغرة: وصول روحه إىل احللقوم، ومن وصل إىل هذه احلال فمعناه أنه قد عاين

ى ِإَذا َحضــََر َأَحَدُهُم تََّوَلْيســَِت التَّْوَبةغ ِللتِذيَن َيْعَملغوَن السَّيَِّئاِت َح ﴿املوت، ودليل هذا الشــرط قوله تعاىل  

 ( . 12سورة النساء اآلية )  ﴾اْلَمْوُت َقاَل ِإنِّي ُتْبُت اآلَن 

ت نفى سـبحانه أن يدخل يف حكم التائبني من حضره املو  ﴾َوَلْيسـَِت التَّْوَبةغ   ﴿تعاىل: هقال القرطيب: قول

فلم ينفعه ما أظهر من اإلميان،   وصـــار يف حني اليأس ،كما كان فرعون حني صـــار يف غمرة املاء والغرق

 ألن التوبة يف ذلك الوقت ال تنفع ألنها حال زوال التكليف ،  وبهذا  

 قال ابن عباس وابن زيد ومجهور املفسرين.

صلى اهلل عليه وسلم  -عن النيب  عنهما،عن أبي عبد الرمحان عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضـي اهلل  

 (. 223() يقبل توبة العبد ما مل يغرغر -عز وجل  -، قال : )) إن اهلل -

ومن هذا احلديث وهذه اآلية قبله نقول: جيب على اإلنســـان أن يعجل التوبة ألنه ال يدرى متى ينزل 

به املوت، وقد ميوت فجأة وما أكثر املوت فجأة يف هذا الزمان فكم هم الذين ماتوا يف حوادث السـيارات  

                                                           
 (6169، رقم  1/2394) والبخاري( ، 10120، رقم  2/106أخرجه أمحد ) - 222

 يف صحيح اجلامع 1903 رقم:انظر حديث  )حسن( األلباني:قال الشيخ  (3131)والرتمذي  (،4213)ابن ماجه  أخرجه: - 223
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وأســباب خفية، املهم ال يعلم اإلنســان متى ميوت فعليه أن يعجل  وكم هم الذين ماتوا بالســكتة القلبية

 التوبة.  

 الشرأل السادس: أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها 

، قال : قال رسول  -اهلل عنه  رضـي -عن أبي هريرة يدل على هذا الشـرط ما رواه مسـلم يف صـحيحه    

 (224) تطلع الشمس من مغربها تاب اهلل عليه ((: )) من تاب قبل أن  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

ــط يده صـلى اهلل عليه  وعن أبى موسـى األشـعري رضـي اهلل عنه عن النيب     وسلم قال: ) إن اهلل يبســـ

ربها الشمس من مغ حتى تطلعالليل  بالليل ليتوب مسـيء النهار ،  ويبسـط يده بالنهار ليتوب مسـيء    

()221 ) 

ــًا ِإمَياُنَها َلْم َت ﴿ وقال القرطيب يف تفســري قوله تعاىل كغْن آَمَنْت ِمن َيْوَم َيْأِتي َبْعُض آَياِت َربَِّك اَل َينَفُع َنْفس

 (  112سورة األنعام اآلية )  ﴾َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإمَياِنَها َخْيرًا 

ا حوســلم يقول: إن باملغرب بابا مفتورسـول اهلل صـلى اهلل عليه   عن صـفوان بن عسـال قال :) مسعت    

 (.  226)للتوبة مسرية سبعني سنة ال يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها( 

قال القرطيب: قال العلماء: وإمنا ال ينفع نفسا إميانها عند طلوعها من مغربها ألنه خلص إىل قلوبهم من 

الفزع ما ختمد معه كل شـــهوة من شـــهوات النفس وتفرت كل قوة من قوى البدن، فيصـــري الناس كلهم 

م بدنو القيامة يف حال من حضــره املوت يف انقطاع الدواعي إىل أنواع املعاصــي عنهم وبطالنها من إليقانه

ى اهلل صل -أبدانهم، فمن تاب يف مثل هذه احلال مل تقبل توبته، كما ال تقبل ممن حضــره املوت، قال 

، وذلك وقت املعاينة :) إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر (.  أي تبلغ روحه رأس حلقه-عليه وسلم 

 (221الذي يرى فيه مقعده من اجلنة أو مقعده من النار، فاملشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله( أهـ . )

                                                           
 (.2103) 2/13م مسل أخرجه: - 224
 (2119رقم  ،4/2113ومسلم ) (،19141رقم  ،4/391أخرجه أمحد ) - 221
وأمحد  (،4010( )412( )226وابن ماجه ) (،119( )112( )121( )126والنسائي ) (،3136( )3131( )96أخرجه الرتمذي ) - 226

إسناده  األعظمي: ل( قا91/ 1ن خزمية )صحيح اب (1100( )21وابن حبان ) (،191( )193( )11وابن خزمية ) (،240، 239/ 4)

 حسن

 (192التذكرة للقرطيب )ص:  - 221
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 الشرأل السابع: اإلخالص هلل يف توبته

وهذا معلوم من أن اهلل تعاىل ال يقبل من األعمال الصـاحلة إال ما كان خالصا لوجهه عز وجل ، قال اهلل  

 (  1سورة البينة اآلية )   ﴾ا أغِمُروا ِإلتا ِلَيْعُبُدوا اللتَه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن َوَم ﴿تعاىل 

، يقول  -صلى اهلل عليه وسلم  -، قال : مسعت رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -عمر بن اخلطاب عن  

 ورســـوله ، فهجرته : )) إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إىل اهلل

ــيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إىل ما هاجر إليه   ــوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصــ إىل اهلل ورســ

(  وهلذا من تاب ألجل الوصول إىل قلوب الناس وعلو املنزلة عندهم ومل يكن يف خاطره قبح الذنب 222)((

ــخط الرب فهـذا ال تقبـل توبتـه، وقد تقدم كالم ابن الق    يم رمحه اهلل يف هذا عند احلديث حول وال ســ

 التوبة النصوح وألن اإلخالص معلوم ال حاجة إىل اإلطالة يف احلديث عنه . 

تنبيه: وأخريا أقول إذا اجتمعت هذه الشـــروط الســـبعة يف التائب فإن توبته صـــحيحة مقبولة عند اهلل 

 ﴾َيْعَلُم َما َتْفَعلغوَن َة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفغو َعِن السَّيَِّئاِت َوَوُهَو التِذي َيْقَبُل التَّْوَب ﴿وجل تعاىل كما أخرب بذلك عز 

ــورى اآلية )   ــورة الش وهذا القبول للتوبة إمنا هو من كرم اهلل على العباد وإال فإن اهلل تعاىل ال ( .  21س

 جيب عليه شيء وإمنا هذا وعد منه جل وعال وهو ال خيلف امليعاد.

ــنة لكنه  قـال النووي: ال جيـب    ــروطها عقال عند أهل الســ على اهلل تعاىل قبول التوبة إذا وجدت بشــ

ســبحانه يقبلها تكرما منه وفضــال، وقد عرفنا قبوهلا بالشــرع واإلمجاع، ثم توبة الكافر من الكفر مقطوع 

ــنة، اختار إمام    ــواها من أنواع التوبة هل مقطوع به أم مظنون؟  فيه خالف ألهل الســ بقبوهلـا وما ســ

 (.229)مني أنه مظنون وهو األصح( احلر

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 1901)  6/42( ، ومسلم  1) 1/2البخاري  أخرجه: - 222

   .1/100دليل الفاحلني  - 229
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 عشر الحاديالدرس 

 فضائل التوبة
: أن للتوبة مثرات علية وفوائد سنية مين اهلل تعاىل بها على من اقبل عليه وتاب -بارك اهلل فيك-اعلم 

 وأناب وإليك طرفا منها:

 أوال: اهلل تعاىل يفرح بتوبة العبد حني يتوب إليه:  

أجـل العوائـد أن ينال العبد هذه املنزلة اليت يفرح بها رب العاملني فلومل يكن يف   و هـذه اعظم الفوائـد و   

التوبة سـواها لكان حريا بكل عبد ان يقضي أنفاسه يف اللهج بالتوبة واالستغفار إن العطية هي فرح رب  

بده حني ة عقال :) هللغ أشدُّ فرحا بتوب صلى اهلل عليه وسلم  الربية ،عن أنس رضي اهلل عنه  عن النيب

ــرابه فأيس    يتوب إليـه من أحـدكم كان على راحلته بأرض فالة ،  فانفلتت منه ،  وعليها طعامه وشــ

منها ،  فأتى شـجرة فاضطجع يف ظلها وقد أيس من راحلته ،  فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده  

 .  230،  أخطأ من شدة الفرح (،  فأخذ خبطامها ،  ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك 

من  ةبالتوب-وجل عز-هذا احلديث من الفوائد: دليل على فرح اهلل  : يف-يقول ابن عثيمني رمحه اهلل 

عظيمة، ولكن ال ألجل حاجته إلي  حمبة-وتعالي سبحانه-ذلكعبده إذا تاب إليه، وأنه حيب 

، فرحي-وتعالي سبحانه-؛ فإنه حيب أعمالنا وتوبتنا؛ فاهلل غين عنا، ولكن حملبته سبحانه للكرم

ٌء َوُهَو َلْيَس َكِمْثِلِه َشْي )ِويغضب، ويكره وحيب، لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ ألن اهلل يقول:

 فرح يليق بعظمته وجالله وال يشبه فرح املخلوقني. بل هو( 11السَِّميُع اْلَبِصرُي( )الشورى: من اآلية

أخطأ يف قول من األقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه؛ فإنه ال يؤاخذ وفيه: دليل على أن اإلنسـان إذا  

 (231)كفر؛ فهذا الرجل قال كلمة 

 ثانيا اهلل تعاىل حيب التوابني:

                                                           
 (.2و) (1) (2141) 2/93ومسلم  (،6309) 2/24البخاري  أخرجه: - 230

 (102/ 1شرح رياض الصاحلني ) - 231
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أيها العاصي وكل ذلك العاصي فليس أحد منا معصوما من اخلطأ تب إىل اهلل رب وموالك حيب اهلل 

أعالها منزلة أخربنا اهلل تعاىل أنه حيب التوابني فقال تعاىل ملا كانت التوبة من أهم مقامات الدين و

 . 232﴾ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ التَّوَّاِبنَي َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّريَن  ﴿تعاىل: 

كثر من من حيث إنه ي ؛-هذا يف حقِّ اهلل تعاىل  يقال:وقد  توبًة،هو املكثر من فعل ما يسمَّى  التَّوَّاب:

 التَّوبة.قبول 

يق إالت والعقل يدلُّ على أن التَّوبة ال تل مطلقًا،ظاهر اآلية يدلُّ على أنَّه حيبُّ تكثري التَّوبة  قيل:فإن 

 التَّوبة.ال جتب منه  مذنبًا،فمن مل يكن  باملذنب،

 وجهني:فاجلواب من 

 التَّقصري.أن املكلتف ال يأمن البتَّة من  األول:

ورجوع العبد إىل اهلل يف كلِّ األحوال  الرُّجوع،غة عبارة عن التَّوبة يف اللُّ مسلٍم:قال أبو  والثاني:

 حمموٌد.

أنها يف عرف الشَّرع عبارٌة عن  إال-كانت يف أصل اللغة الرُّجوع  وإن-بأن التَّوبة  القاضي:واعرتضه 

له وجب محف املستقبل؛والعزم على أالت يفعل مثله يف  احلاضر،والتَّرك يف  املاضي،النََّدم على الفعل 

 اللُّغوّي.على املعنى الشَّرعيِّ دون 

ــلم أن  َّرعيَّة،أّنه إن أمكن محل اللتفظ على التَّوبة  اجلواب،بأّن مرادي من هذا  جييب:وألبي مسـ  الشـ

 (233) محلناه على التَّوبة حبسب اللُّغة األصليَّة ذلك،وإن تعذَّر  اللتفظ،فقد صحَّ 

 ثالثا التوبة دليل على اإلميان:

ــية والبعد عن اهلل تعاىل فاذا عاد العبد إىل ربه فقد عاد إىل فـالتوب  ة هي عبارة عن يقظة من غفلة املعصــ

ــاحبه بان   ــيته لذا كانت من دالئل وبراهني إميان ص ــل عنه أدران غفلته وأثار معص رياض اإلميان ليغس

 اهلل تواب رحيم غفور غفار

                                                           
 ( . 222) سورة البقرة اآلية 232

 (16/ 4اللباب يف علوم الكتاب ) - 233
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وسلم قال :) مثُل املؤمن ومثُل اإلميان عليه صـلى اهلل   عن أبى سـعيد اخلدري رضـي اهلل عنه عن النيب  

ــهو ثم يرجع فأطعموا طعامكم  234كمثـِل الفرس يف آخيَّتـه )   ( جيول ثم يرجع إىل آخيتـه وإن املؤمن يســ

 ( . 231األتقياء أولو معروفكم املؤمنني()

ــام له  الطاعة،واملعنى: أن املؤمن مربوط باإلميان من مالزمة  حيوم حول  وإنه وإن اتفق أن عنه،ال انفص

املعاصــي ويتباعد من قضــية اإلميان من مالزمة الطاعة واالجتناب عن املعصــية فإنه يعود باآلخرة إليها  

 (236)فيها. بالندم والتوبة وتالقي ما فرط 

 رابعا التوبة سبيل الفالح يف الدنيا واألخرة 

النجاح  يف الدنيا و األخرة و التوبة هي الســبيل املوصــل إىل الفالح و ن: أ-زادك اهلل علما وفهما –اعلم 

إال كان العبد مصـرا على املعصية يتنزل عليه يف الدنيا اخلزي و العناء و يف األخرة العذاب و النكال قال  

 (31ية )سورة النور اآل﴾َوُتوُبوا ِإَلى اللتِه َجِميعًا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلتكغْم ُتْفِلُحوَن  ﴿:اهلل تعاىل

قيم رمحه اهلل تعاىل: )وهذه اآلية يف سورة مدنية خاطب اهلل بها أهل اإلميان وخيار خلقه أن قال ابن ال 

يتوبوا إليه، بعد إميانهم وصــربهم، وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفالح بالتوبة تعليق املســبب بســببه، 

ــعرة بالرتجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفالح،   إال  فال يرجو الفالحوأتى بـأداة "لعل" املشــ

 ( 231التائبني .... جعلنا اهلل منهم آمني( أهـ.)

 -خامسا التوبة تكفر السيئات وتكون سببا يف دخول اجلنة: 

يا كثري األوزار هو اهلل رب العاملني يرغبك يف التوبة و الرجوع ليبدل الســيئات إىل حســنات و يرفعك إىل 

ضُّرُّ َياَأيَُّها اْلَعِزيُز َمسََّنا َوَأْهَلَنا ال }يز الغفار و اهتف وقل أعالي الدرجات خفف األوزار و قف بباب العز

 [22]يوسف:  {َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف َلَنا اْلَكْيَل َوَتَصدَّْق َعَلْيَنا ِإنَّ اللتَه َيْجِزي اْلُمَتَصدِِّقنَي

                                                           
 هي العود الذي تشد به الدابة اآلخية: - 234
( : 10/201) ي( قال اهليثم1332رقم  2/492( ، وأبو يعلى )11143رقم  3/11( ، وأمحد )13رقم  ،1/24أخرجه ابن املبارك ) - 231

 (616رقم  ،2/321وكالهما ثقة . وابن حبان ) يليد التميموعبد اهلل بن الو يرجاهلما رجال الصحيح غري أبى سليمان الليث

 (122/ 3حتفة األبرار شرح مصابيح السنة ) - 236

 (112/ 1مدارج السالكني ) - 231
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ورفعوا قصص  االنكساره األسحار على أقدام قام املذنبون يف هذ لو-رمحه اهلل –يقول ابن اجلوزي 

َصدَّْق َيا َأيَُّها اْلَعِزيُز َمسََّنا َوَأْهَلَنا الضُّرُّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف َلَنا اْلَكْيَل َوَت}مضمونها:  االعتذار

َو َأْرَحُم َيْوَم َيْغِفُر اللتُه َلكغْم َوُهال َتْثِريَب َعَلْيكغُم اْل}[ لربز هلم التوقيع عليها: 22]يوسف:  {َعَلْيَنا

 [ .92]يوسف:  {الرَّاِحِمنَي

 أوالد يعقوب إىل يوسف    أشكو إىل اهلل كما قد شكى 

 تعلم حالي وترى موقفي    قد مسين الضر وأنت الذي 

 إىل مساح من كريم ويف    بضاعيت املزجاة حمتاجة 

 رحم ذله واعطفجودك فا     فقد أتى املسكني مستمطرا 

 (237)هذا املقل البائس األضعف     كيلي وتصدق على  فأوف

 َيا َأيَُّها التِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللتِه َتْوَبًة نَُّصوحًا َعَسى َربُّكغْم َأن ُيَكفَِّر َعنكغْم   ﴿قال اهلل تعاىل

 ِذيَن آَمُنوا  َأْنَهاُر َيْوَم َلا ُيْخِزي اللتُه النَِّبيَّ َوالتَسيَِّئاِتكغْم َوُيْدِخَلكغْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْل

 ( 2سورة التحريم اآلية )  ﴾َمَعُه 

ــيئاتكم ويدخلكم جنات جترى من حتتها األنهار "    قـال القرطيب : كأنه قيل : توبوا يوجب تكفري ســ

ــيئات منه  ــبب يف تكفري الس  ا  ما رواه أبو داود عن ابنوقد وردت أحاديث كثرية تدل على أن التوبة س

مسعود رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) من قال استغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال 

 (  239هو احلي القيوم وأتوب إليه ثالثا غفر له وإن كان فر من الزحف )

: )من جلس جملسا فكثر   رسـول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :  قال  اهلل عنه  رضـي أبى هريرة وعن 

فيه لغطه ، فقام قبل أن يقوم من جملســــه ذلك : ســــبحانك اهلل وحبمدك أشــــهد أال ال إله إال أنت 

   240أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان يف جملسه ذلك(

                                                           
 (201لطائف املعارف البن رجب )ص:  - 232

 1312، صحيح سنن أبي داود  2/  269( صحيح التعليق الرغيب 3111( والرتمذي )1111أخرجه أبو داود ) - 239
 (101/ 2( صحيح الرتغيب والرتهيب )391( والنسائي يف عمل اليوم والليلة )3433( والرتمذي )2/369خرجه أمحد )أ- 240
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 الثاني عشر الدرس
.
ُ
  رمضان

ُ
 الغفران شهر

تغفر فيه الذنوب وتغسل فيها اخلطايا املسلمة: إن من صفات رمضان أنه شهر  أخي املسلم .... أخيت

 فهو نهر واسع ملغفرة اخلطايا ورفعت الدرجات 

 وأسباب املغفرة كثرية يف رمضان نذكر منها هدية ربانية ومنحة رمحانية هلذه األمة  

 وذ فكلنا الذنب، مقارفة أو الزلل، يف الوقوع أو اخلطأ، من َيْسَلُم مّنا الكرمية من أخيت الكريم، أخي

 .املستغفرون التوابون اخلّطائني وخري طأخ

 فقط   ومن له احلسنى        قط ساء ما الذي ذا من

 فالباب مفتوح ولكن من يلج

 واحلبل ممدود ولكن من يتشبث  

 اخلري مبذول ولكن من يتعرض 

غافر وعبد اهلل مهما بلغت ذنوبك ومعاصيك فإن اهلل تعاىل يغفرها وميحوها فمن صفاته أنه غفور وغفار 

 الذُُّنوَب َيْغِفُر اللتَه ِإنَّ للتِها َرْحَمِة ِمْن َتْقَنطغوا َلا َأْنفغِسِهْم َعَلى َأْسَرفغوا التِذيَن ِعَباِدَي َيا قغْل} قال اهلل تعاىل:

 [.13: الزمر] {الرَِّحيُم اْلَغفغوُر ُهَو ِإنَُّه َجِميًعا

 [3]غافر:  {رُيْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطتْوِل َلا ِإَلَه ِإلتا ُهَو ِإَلْيِه اْلَمِصالذَّْنِب َوَقاِبِل التَّ َغاِفِر}وقال تعاىل: 

فلم خيلقنا اهلل تعاىل مالئكة بررة ومل جيعلنا شياطني مردة فتح لنا أبواب مغفرته ورضوانه وأخربنا على 

 بون ثم يستغفرون أننا لو مل نذنب الستبدلنا بقوم يذن-صلى اهلل عليه وسلم –لسان صفيه 

  دِهبي َنفسي َوالذي» :-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال قال: :- عنه اهلل رضي- عن أبي هريرة

 (241).«فيستغفرون فيغفر هلم ُيْذِنُبوَن بقوم ،َوَلَجاَء بكغْم اهلل َلَذَهَب ُتذِنُبوا َلم َلو

 شعبان شهر يف ربه عصى رجب      حتى يف الذنب ما كفاه الذي ذا يا

                                                           

 
 (9/94) م(. ومسل2/309) أمحد أخرجه - 241
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 عصيان شهر أيضا تصريه بعـدهـما       فال الصوم شهر أظلك لقد

 عصيان شهر أيضا تصريه جمتهدا       فال فيه وسبح القرءان واتل

 بنريان أجساد تضَرم له     فسوف النجاة ترجو جسد على فامحل

 وإخوان وجريان أهل بني سلف     من يف صام ممن تعرف كنت كم

 الداني من القاصي أقرب فما بعدهم          حيا قاكواستب املوت أفناهم

 أكفان أثواب غد يف يقطعها             فأصبحت العيد بثياب ومعجب

 عنفإنه يغفر الذنوب و جيلي القلوب كما اخربنا حبيب عالم الغيوب ، :أول حمطات املغفرة الصوم

روا املنرب " فحضرنا، فلما ارتقى كعب بن عجرة، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " احض

درجة قال: " آمني "، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: " آمني "، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: " 

آمني "، فلما فرغ نزل من املنرب قال: فقلنا له يا رسول اهلل لقد مسعنا اليوم منك شيئا مل نكن نسمعه 

فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت: آمني فلما  قال: " إن جربيل عليه السالم عرض لي

رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمني، فلما رقيت الثالثة قال: بعد من 

 (242)فقلت: آمني " " -أظنه قال  -أدرك والديه الكرب عنده أو أحدهما، فلم يدخاله اجلنة 

 إىل واجلمعة اخلمس، الصلوات: " يقول كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة، أبي عن

 (243) الكبائر اجتنبت إذا بينهما، ما مكفرات رمضان إىل ورمضان اجلمعة،

  -صالة الرتاويح مكفرة للذنوب كما أخربنا صلى اهلل عليه وسلم ثانيا قيام رمضان:

 مضانر قيام يف ُيرغُِّب -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسوُل كان : » قال- عنه اهلل رضي- عن أبي هريرة

 ، َذْنِبِه ِمْن تقدَّم ما له غغِفَر واحتسابا إميانا رمضاَن قام َمْن:  فيقول ، بعزمية فيه يأمَرهم أن غرِي من ،

                                                           
 اإلميان شعب يف والبيهقي اإلسناد. صحيح وقال:( 1216 رقم ،4/110) واحلاكم (،311 رقم ،19/144) الطرباني أخرجه - 242

 (.1112 رقم ،2/211)

 (2321 رقم ،4/202) والنسائي (،2421 رقم ،2/321) داود وأبو (،1162 رقم ،2/212) مسلم أخرجه - 243
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 بكر أبي ةخالف يف ذلك على األمُر كان ثم ذلك، على واألمُر -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسوُل َفُتوفَِّي

 (244).«عمر فةخال من وصدرا

 ومن روافد املغفرة يف رمضان احلرص على إدراك ليلة القدر  ثالثا قيام ليلة القدر:

 القدر ليلة قام ))من قال: ،- وسلم عليه اهلل صلى- النيب عن ،- عنه اهلل رضي- هريرة أبي عن

 (241عليه.( ) متفق( ذنبه( من تقدم ما له غفر واحتسابا إميانا

 شرع اهلل بأن إميانا ذلك وغري وصدقة ودعاء قراءة من العبادة أنواع وسائر الصالةب قامها من أن واملعنى

 ذنبه. من تقدم ما له اهلل غفر الدنيا أغراض من آخر لغرض وال رياء ال عنده للثواب واحتسابا ذلك

 لعمرة إىلا ' قال: اهلل رسول أن هريرة أبي عن القلوب؛ ويطّهر الذنوب، ُيكّفر مما فهي رابعا الُعْمرة:

 (246)عليه  متفق( اجلنة إال جزاء له ليس املربور واحلج بينهما، ملا كفارٌة العمرة

 عليه اهلل صلى- النيب أن عنهما: اهلل رضي عباس ابن عن غريه، يف منها أعظم رمضان يف والعمرة 

 (241) عليه متفق((  معي حجة أو - حجة تعدل رمضان يف عمرة: ))  قال- وسلم

 وكمن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول مع حج كمن رمضان يف املعتمُر يكون أن عظيم ٍزفو من له ويا

 .مناسكه كل ويف سعيه ويف طوافه ويف إحرامه يف صحبه

يف الثواب ال أنها تقوم مقامها يف  حجة(يف رمضان تعدل  )عمرةقوله -رمحه اهلل  – املباركفوريقال 

 إسقاط الفرض 

 ر ال جيزئ عن حج الفرض لإلمجاع على أن االعتما 

العمرة هذا صحيح وهو فضل من اهلل ونعمة فقد أدركت العمرة  حديث-رمحه اهلل –وقال بن العربي  

 منزلة احلج بانضمام رمضان إليها 

                                                           
 (119 رقم ،1/123) ومسلم ،(31 رقم ،1/22) البخاري أخرجه - 244

 ( .111( )160) 2/111 ومسلم ،( 1901) 3/33 البخاري أخرجه - 241

 رقم ،2/923) ومسلم (،1623 رقم ،2/629) والبخاري (،9949 رقم ،2/462) دوأمح (،161 رقم ،1/346) مالك أخرجه - 246

1349) 

 ( .2991 رقم ، 2/996) ماجه وابن ،( 1164 رقم ، 2/619) والبخاري ،( 14231 رقم ،3/312) أمحد أخرجه - 241
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أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد حبضور القلب  فيه-رمحه اهلل-اجلوزيوقال بن  

 (242) وخلوص املقصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1/ 4حتفة األحوذي ) - 242
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 الثالث عشر الدرس

 والجود الكرم شهر رمضان
املسلمة: ومن صفات شهر رمضان أنه شهر الكرم واجلود فاهلل تعاىل جيود على  أخي املسلم .... أخيت

صلى اهلل عليه وسلم جيود على امته بالبذل والعطاء  –عباده بالرمحة واملغفرة والعتق من النار والنيب 

 ؤمنون جيودون على الفقراء واملساكني فيها لنتعرف على اجلود وأهله والسخاء وامل

 والكرم اجلود فضل

 القرآن من موضع من أكثر يف فيه اهلل رغتبنا وقد عظيم، واإلنفاق اجلود ثواب اهلل: أن عباد اعلموا

 ِفي َسَناِبَل َسْبَع َأْنَبَتْت بٍَّةَح َكَمَثِل اللتِه َسِبيِل ِفي َأْمَواَلُهْم ُيْنِفقغوَن التِذيَن َمَثُل} تعاىل- اهلل قال الكريم،

 [.261: البقرة] {َعِليٌم َواِسٌع َواللتُه َيَشاُء ِلَمْن ُيَضاِعُف َواللتُه َحبٍَّة ِماَئةغ ُسْنُبَلٍة كغلِّ

 [212: البقرة] {ُتْظَلُموَن َلا َوَأْنُتْم ِإَلْيكغْم ُيَوفَّ ِمْن َخْيٍر ُتْنِفقغوا َوَما}: تعاىل وقال

 َعَلْيِهْم َخْوٌف َوَلا َربِِّهْم ِعْنَد ُرُهْمَأْج َفَلُهْم َوَعَلاِنَيًة ِسرًّا َوالنََّهاِر ِباللتْيِل َأْمَواَلُهْم ُيْنِفقغوَن التِذيَن}: تعاىل وقال

 [.214: البقرة] {َيْحَزُنوَن ُهْم َوَلا

 تعاىل يبارك لك و يفتح عليك أبواب العطاء من للمال واعلم أنك عندما جتود فإنه اهلل بركة الكرم* 

 َما- َوَسلتَم ْيِهَعَل اهللغ َصلتى- اهلِل َرُسوُل َقاَل َقاَل: – عنه اهلل رضي- ُهَرْيَرَة َأِبي األرض و من السماء َعْن

 َأْعِط اللُهمَّ اْلآَخُر َوَيقغوُل َخَلًفا ًقاُمْنِف َأْعِط اللُهمَّ َأَحُدُهَما َفَيقغوُل َيْنِزَلاِن َمَلَكاِن ِإلتا ِفيِه اْلِعَباُد ُيْصِبُح َيْوٍم ِمْن

  (249). َتَلًفا ُمْمِسًكا

 من مال َنَقَص ما: »-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال: قال: - عنه اهلل رضي- هريرة أبي وعن

 ُهَرَفَع ِإال ِللِه عبد اَضَعتو وما عّزا، ِإال بعْفو عبدا اهللغ زاد وما- مال من صدقة نقصْت ما أو- صدقة

  (210).«اهللغ

 رمضان يف عباده على تعاىل اهلل جود

                                                           
 (1010 رقم ،2/100) ومسلم (،1314 رقم ،2/122) البخاري أخرجه - 249

 (22) والصلة الرب يف ي( والرتمذ19) األدب يف مسلم أخرجه - 210
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 .والعطايا اخلري بصنوف وغريه الكريم الشهر هذا يف عباده على جيود الذي اجلواد هو تعاىل اهلل

 مجيع جبوده عم الذي املطلق اجلواد-تعاىل- أنه يعين: اجلواد: اهلل رمحه السعدي الشيخ قال

 لسال أو املقال بلسان السائلني جبوده وخص املتنوعة، ونعمه وكرمه، فضله، من ومألها ات،الكائن

 السماء أهل جبوده عم الذي اجلواد: آخر موضع يف وقال. وكافر ومسلم، وفاجر، َبّر، من احلال،

 فال يتضرعون، وبه يرجعون، فإليه الضر مسهم إذا الذي وهو فمنه، نعمة من بالعباد فما واألرض،

 به اهلل منَّ ما حبسب عليهم اجلود إفاضة يف العباد يتفاوت ولكن عني، طرفة إحسانه من خملوق خيلو

 العلمية والباطنة، الظاهرة اهلل عبودية تكميل وأعظمها وكرمه، جلوده، املقتضية األسباب من عليهم

 باحلركات-وسلم ليهع اهلل صلى- حممد باتباع وحتقيقها واملالية، والفعلية، القولية والعملية،

 (211) .والسكنات

 ففيه ؛ عباده على - جالله جل – عطائه و فضله معامل فيه تظهر شهر الصيام وشهر األحباب أيها

 األسباب نم هلم ويهيئ غريه، يف يكون ال ما واملغفرة والتوبة والصفح العفو أبواب من لعباده اهلل يفتح

 َأوَُّل اَنَك ِإَذا: "قال أنه -وسلم عليه اهلل صلى- النيب عن ثبت فقد الشهر، هذا يف ذلك على يعينهم ما

 َوفغتَِّحْت َباٌب، ِمْنَها ُيْفَتْح َلْمَف النَّاِر َأْبَواُب َوغغلَِّقْت اْلِجنِّ، َوَمَرَدةغ الشََّياِطنُي ُصفَِّدِت َرَمَضاَن َشْهِر ِمْن َلْيَلٍة

 (212)"َأْقِصْر الشَّرِّ َباِغَي َياَو َأْقِبْل، اْلَخْيِر َباِغَي َيا: ُمَناٍد َوُيَناِدى اٌب،َب ِمْنَها ُيْغَلْق َفَلْم اْلَجنَِّة َأْبَواُب

 .أدائها على املسلم يعني للعبادة مناسب جلٍو تهيئة-وحبمده سبحانه- كله ذلك يفعل

: -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال للصائم، يشفع الصيام جعل أنه-سبحانه- جوده ومن*

 َفَشفِّْعِني َوالشَّْهَوَة الطََّعاَم تهَمَنْع َربِّ، َأْي: الصَِّياُم َيقغوُل اْلِقَياَمِة، َيْوَم ِلْلَعْبِد َيْشَفَعاِن َواْلقغْرآُن صَِّياُمال"

  (213) "َفَيْشَفَعاِن: َقاَل ِفيِه، َفَشفِّْعِني ِباللَّْيِل النَّْوَم َمَنْعته: اْلقغْرآُن َوَيقغوُل ِفيِه،

 آخر كان بأن بالصيام له ُختم إذا الصائم أن وغريه الشهر هذا يف الصائم على-سبحانه- جوده نوم* 

 اهلِل َوْجِه اْبِتَغاَء َيْوًما َصاَم َمْن: "-وسلم عليه اهلل صلى- قال فقد اجلنة، دخل صائمًا مات أو أعماله

  (214)"اْلَجنََّة َدَخَل ِبَه َلُه ُخِتَم

                                                           
 (.124ص) الشافية الكافية توضيح (30: ص) السعدي- احلسنى اهلل أمساء تفسري - 211

 (3431رقم  ،2/221وابن حبان ) (،1642رقم  ،1/126وابن ماجه ) (،622رقم  ،3/66) الرتمذيأخرجه  - 212

 الصحيح رجال الطرباني رجال اهليثمي قال( 3/121) الزوائد جممع يف كما والطرباني (،6626 رقم ،2/114) أمحد أخرجه - 213

 ثقة. وهو البتى مسلم بن عثمان غري الصحيح رجال رجاله( 1/211) اهليثمي قال( 23312 رقم 1/391) أمحد أخرجه - 214
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 ،"َذْنِبِه ِمْن دََّمَتَق َما َلُه غغِفَر َواْحِتَساًبا ِإمَياًنا َرَمَضاَن َصاَم َمْن: "َأنَّ الشهر هذا يف-سبحانه- جوده ومن

 ِإمَياًنا اْلَقْدِر َلْيَلَة اَموَمْن َق عليهما، متفق" َذْنِبِه ِمْن َتَقدََّم َما َلُه غغِفَر َواْحِتَساًبا ِإمَياًنا َرَمَضاَن َقاَم َمْن"و

 (211)" َذْنِبِه ِمْن َتَقدََّم َما َلُه غغِفَر اَواْحِتَساًب

 اِئًماَص َفطََّر َمْن: "قال-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسوَل أن- عنه اهلل رضي- اجلهين خالد بن زيدعن 

 .(216)" َشْيًئا الصَّاِئِم َأْجِر ِمْن ينقُص َلا َأنَُّه َغْيَر َأْجِرِه ِمْثُل َلُه َكاَن

 وِلَرُس َعْن ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن النار من بالعتق عبيده على اهلل جيود أن اجلود ظمأع ومن: اآلباء أيها* 

 (211)" َلٍةَلْي كغلِّ ِفي َوَذِلَك النَّاِر، ِمَن ُعَتَقاُء َوِللتِه: " َقاَل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه

 وال مأنفسك على تبخلوا فال والرمحة رةاملغف أسباب لكم وهيئة الباب لكم فتح قد األحباب أيها فيا

-وسلم عليه اهلل صلى – اهلل رسول احلويرث قال بن عن مالك: عليكم تعاىل اهلل جود من حترموها

: ُتَفقغْل آِمنَي،: قغْل للَُّه،ا َفَأْبَعَدُه َلُه، ُيْغَفْر َفَلْم َرَمَضاَن َأْدَرَك َمْن ُمَحمَُّد، َيا: فَقاَل ِجْبِريُل، "َأَتاِني

 (212)" آِمنَي

 الصوم إال ضعف سبعمائة إىل أمثاهلا بعشر احلسنة جعل اهلل أن هذا يف عليكم-تعاىل-جوده  ومن* 

-لموس عليه اهلل صلى- النيبَّ أن :- عنه اهلل رضي- هريرةعن أبي  صبا العطاء أهله على يصب فانه

 الإ وجلَّ: عزَّ اهلل قال ِضْعف، سبعمائِة إىل أمثاهلا عشر احلسنةغ يضاَعُف: آدَم ابِن عمِل كلُّ: »قال

 ،ِفْطره عند فرحة فرحتان، للصائم أْجلي، من وطعاَمه شهوَتُه َيَدع به، أجزي وأنا لي، فإنه الصوم،

 (219) .«املسِك ريح من اهلل عند أطيب فيه وَلُخلغوُف ربِّه، لقاِء عند وفرحة

 حمكم يف عنها قال عظيمة ليلة فيه جعل أن الشهر هذا يف عباده على-سبحانه- جوده أعظم * ومن

 َتَنزَُّل*  َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْيٌر ْدِراْلَق َلْيَلةغ*  اْلَقْدِر َلْيَلةغ َما َأْدَراَك َوَما*  اْلَقْدِر َلْيَلِة ِفي َأْنَزْلَناُه ِإنَّا: )التنزيل

 [.القدر سورة] (اْلَفْجِر َمْطَلِع َحتَّى ِهَي َلاٌمَس*  َأْمٍر كغلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفيَها َوالرُّوُح اْلَمَلاِئَكةغ

                                                           
 سبق خترجيه- 211

 (162 رقم ،111 ص) محيد بن وعبد (،11014 رقم ،4/114) أمحد أخرجه - 216

 (126/ 1) ماجه ابن سنن - 211

 اإلميان شعب يف والبيهقي اإلسناد. صحيح وقال:( 1216 رقم ،4/110) واحلاكم (،311 رقم ،19/144) الطرباني أخرجه - 212

 (1112 رقم ،2/211)

 (3/112( ومسلم )9/111( والبخاري )1112( والدارمي )2/266أخرجه أمحد ) - 219
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 َشْهٌر َرَمَضاُن َجاَءكغْم َقْد: " ْمُيَبشُِّرُه ِلَأْصَحاِبِه َقاَل َوَسلتَم َعَلْيِه اللتُه َصلتى اهلِل َرُسوَل َأنَّ ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

 ِفيِه َوُيَغلُّ اْلَجِحيِم، َأْبَواُب ِهِفي َوُيْغَلُق اْلَجنَِّة، َأْبَواُب يِهِف ُيْفَتُح ِصَياَمُه، َعَلْيكغْم اهللغ اْفَتَرَض ُمَباَرٌك

 (260)"  ُحِرَم َفَقْد َخْيَرَها ُحِرَم ِمْن َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْيٌر َلْيَلٌة ِفيِه الشََّياِطنُي،

 رمضان يف-وسلم عليه اهلل صلى-العدنان النيب جود

 جل– اجلواد جود معني من نهلت و روحه مست فمن -وسلم عليه اهلل صلى – النيب جود أما

  الناس أجود من– وسلم عليه اهلل صلى – نبيك كان فقد اجلود هي و بصفاته يتصف أن بد فال -جالله

 َما َأْجَوَد َكاَنَو اْلَخْيِر،ِب النَّاِس َأْجَوَد: " َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوُل َكاَن: َقاَل َعبَّاٍس، اْبِن فَعِن

 َيْعِرُض َيْنَسِلَخ، َحتَّى َمَضاَن،َر ِفي َلْيَلٍة كغلَّ ِجْبِريُل َيْلَقاُه َوَكاَن ِجْبِريُل، َيْلَقاُه ِحنَي َرَمَضاَن، ِفي َيكغوُن

 َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل وُلَرُس َكاَن ِجْبِريُل، َلِقَيُه َفِإَذا اْلقغْرآَن، َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوُل َعَلْيِه

  (261)" اْلُمْرَسَلِة الرِّيِح ِمَن ِباْلَخْيِر َأْجَوَد

 نعم الؤه كانت التشهد لوال          تشهده يف إال الء قال ما

 : أسباب لثالثة أكثر خاصًة رمضان يف-وسلم عليه اهلل صلى- جوده كان وإمنا

  احلسنات، فيه تضاعف شهر رمضان فإنَّ ،رمضان ملناسبة :األول السبب

 . الصاحلات األعمال بكثرة موالهم إىل العبيد فيه فيتقرب الدرجات، فيه وترفع

 يف ةكثري آيات فيه والقرآن رمضان، يف للقرآن- وسلم عليه اهلل صلى-قراءته كثرة :الثاني السبب

 ذلك يف فيكون اآلخرة، على واإلقبال فيها والزهد الدنيا من اهلل، والتقلل سبيل يف اإلنفاق على احلث

 سبيل يف الصدقة من يكثر أن القرآن يقرأ من بكل وحري اهلل، سبيل يف ينفق اإلنسان ألن لقلب حتريك

 . اهلل

 ليلة، كل يف جربيل يلقى كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :الثالث السبب

 ،الطاعة على وحتث اإلميان يف تزيد احلنيالص وجمالسة الصاحلني، جمالسة باب من جلربيل ولقاؤه

                                                           
 والنسائي (،2) و( 1) راهويه بن وإسحاق ،3/1 شيبة أبي وابن (،2323) الرزاق عبد ( وأخرجه91/ 12) الرسالة ط أمحد مسند - 260

4/129 

 ( .10( )2302) 1/13 ومسلم ،( 6) 1/4 البخاري أخرجه: - 261
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 .رمضان يف الصدقة من يكثر- وسلم عليه اهلل صلى- كان فلذلك

 وجوده وسلم عليه اهلل صلى النَّيبِّ كرم ِمن صور

 النَّاس، جودأ فكان والَكَرم، اجلغود يف احلسنة والقدوة األعلى املثل وسلم عليه اهلل صلى النَّيبُّ مثَّل لقد

 .املرسلة الرِّيح ِمن باخلري أجود فكان رمضان، يف يكون ما دأجو وكان

 بحيس ال َمن عطاء يعطي كان إذ للعطاء، حبِّه يف اإلنساني الكمال مرتبة عليه اهلل صلوات بلغ وقد

  العظيم الفضل ذو الرزَّاق هو بأنَّه وإمياًنا اهلل، فضل بعظيم ثقة خيشاه، وال للفقر حساًبا

 اشيئ اإلسالم على-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول سئل ما» قال:- عنه اهلل يرض مالك بن عن أنس

 حممدا فإن أسِلُموا، قوم يا فقال: قومه إىل فرجع جَبلني، بني َغنما فأعطاه رجل جاءه ولقد أعطاه، إال

 حتى ريايس إال يلبُث فما الدنيا، إال ُيِريد ما َلُيْسِلُم الرجُل كان وإن الفقر، خيشى ال من عطاَء يعطي

 .  .(262)«. عليها وما الدنيا من إليه أحبَّ اإلسالم يكون

 ما ذهبا أحد مثل لي أن لو»: قال-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن عنه اهلل رضى هريرة أبى عن

  (263«. )لدين أرصده شيء إال شيء منه وعندي ليال ثالث على يأتي أن سرني

 أنَّه الحظن حينما السيَّما احلسنة، للقدوة املثالي النَّموذج بهذا يقدِّم وسلم، عليه اهلل صلى الرَّسول إنَّ)

 عظيمتني رَّتهومس سعادته كانت فقد قاهلا، اليت القوليَّة الصُّورة هلذه مطـبِّــًقا الفعليَّة، عطاءاته يف كان

 .مال ِمن عنده ما كلَّ يبذل كان حينما

 اءللعط صورة أمجل نفسه ِمن يريهم إذ العطاء، حبِّ ُخلغق على عملهو بقوله املسلمني يربِّي إنَّه ثمَّ

 (وأكملها

 ننٍي،ح ِمن مقبًلا النَّاس، ومعه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع هو بينا أنَّه مطعٍم، بن جبري وعن -

 رداءه، خِطَفْتَف  (264َسُمَرٍة،) إىل اضطروه حتى يسألونه األعراب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول َعِلَقْت

                                                           
 (11) (2312) 1/14 مسلم أخرجه: - 262

 (6020 رقم ،1/2362) البخاري أخرجه - 263

 َشَجَرٌة(( :  السَُّمَرةغ)) - 264
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 َنَعًما،  (261) الِعَضاِه هذه عدد كان فلو ردائي، أعطوني: ))فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فوقف

 البخاري واه (266) ((.جباًنا وال كذوًبا، وال خبيًلا، جتدوني ال ثمَّ بينكم، لقسمته

 جمموع ِمن جزٌء إلتا احلميدة ةالصِّف هذه وما وسلم، عليه اهلل صلى نفسه، وسخاء وجوده كرمه أعظم فما

 َوِإنََّك: قولهب الكريم القرآن وصفه ممتا أبلغ فال وسلم، عليه اهلل صلى حبيبنا بها اتصف اليت الصِّفات

 [.4: القلم] َعِظيٍم ُخلغٍق َلَعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 َشْوٌك َلُه َشَجٌر(( :  الِعَضاُه)) َو - 261

 (2666 رقم ، 3/1032) والبخاري ،( 16221 رقم ، 4/24) أمحد - 266
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 الرابع عشر الدرس

حابة جود من صور
َّ
 أجمعين عنهم الله رضي-وكرم الص

اإلميان ما زلنا نتكلم عن اجلود والكرم يف رمضان ومن مدرسة النبوة إىل من تعلم وخترج من تلك  إخوة

 املدرسة انهم الصحابة الكرام 

 ِمْن ْلِإمَياَنَوا الدَّاَر َتَبوَُّءوا َوالتِذيَن} بقولهوالسماء  األرض رب وصفهم ممن العطاء مدرسة يف تربى من أما

 َكاَن َوَلْو َأْنفغِسِهْم َعَلى َوُيْؤِثُروَن أغوُتوا ِممَّا َحاَجًة ُصُدوِرِهْم ِفي َيِجُدوَن َوَلا ِإَلْيِهْم َهاَجَر ْنَم ُيِحبُّوَن َقْبِلِهْم

 [9: احلشر] {اْلُمْفِلُحوَن ُهُم َفأغوَلِئَك َنْفِسِه ُشحَّ ُيوَق َوَمْن َخَصاَصٌة ِبِهْم

 ِلَأَحٍد َوَما( 12) َيَتَزكتى َماَلُه ُيْؤِتي التِذي( 11) اْلَأْتَقى َهاَوَسُيَجنَُّب}-جل و عز – ربه فيه قال من فهذا

 [21 - 11: الليل] {َيْرَضى َوَلَسْوَف( 20) اْلَأْعَلى َربِِّه َوْجِه اْبِتَغاَء ِإلتا( 19) ُتْجَزى ِنْعَمٍة ِمْن ِعْنَدُه

: يقول اخلطتاب، بن عمر مسعت :قال أبيه، عن أسلم، بن زيد فاروقها عن و األمة هذه صديق إنه

 إن بكٍر باأ أسبق اليوم: فقلت ماًلا، عندي ذلك فوافق نتصدَّق، أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرنا

 لك؟أله أبقيت ما: ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال مالي، بنصف فجئت: قال يوًما، سبقته

 اهلل مهل أبقيت: قال ألهلك؟ أبقيت ما بكٍر أبا يا: الفق عنده، ما بكلِّ بكٍر أبو وأتى مثله،: قلت

  داود أبو رواه (261) ((.أبًدا شيٍء إىل أسبقه ال: قلت ورسوله،

  سلفكم حال كان والعطاء كما بالبذل إال اجلنة ولن تنالوا الرب تنالوا لن اإلسالم أمة

 من ماال باملدينة األنصار كثرأ - عنه اهلل رضي - طلحة أبو كان:  قال ، - عنه اهلل رضي - أنس عن

 عليه اهلل صلى - اهلل رسول وكان املسجد مستقبلة وكانت ، بريحاء إليه أمواله أحب وكان ، خنل

 تَّىَح اْلِبرَّ َتَنالغوا َلْن}: اآلية هذه نزلت فلما:  أنس قال.  طيب فيها ماء من ويشرب يدخلها - وسلم

 يا:  فقال ،- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول إىل طلحة أبو قام[ 92: نعمرا آل] {ُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفقغوا

 وإن [92: عمران آل] {ُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفقغوا َحتَّى اْلِبرَّ َتَنالغوا َلْن}:  عليك أنزل تعاىل اهلل إن ، اهلل رسول

 يا فضعها ، تعاىل هللا عند وذخرها ، برها أرجو ، تعاىل هلل صدقة وإنها ، بريحاء إلي مالي أحب

 ذلك رابح، مال ذلك! بخ:  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فقال ، اهلل أراك حيث اهلل رسول

                                                           
 صحيح، حسن وقال:( 3611 رقم ،1/614) والرتمذي (،1612 رقم ،2/129) داود وأبو (،1660 رقم ،1/420) الدارمي أخرجه - 261
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 رسول يا أفعل طلحة: أبو فقال األقربني((، يف جتعلها أن أرى وإني قلت، ما مسعت وقد رابح، مال

 (262عمه. ) وبين أقاربه، يف طلحة أبو فقسمها اهلل،

 ليهمع لك ممتا يستحيون إنَّهم: له فقيل إخوانه، فاستبطأ عبادة، بن سعد بن قيس ِرضَم: وقيل) -

 قيسل عليه كان َمن: فنادى منادًيا أمر ثمَّ الزِّيارة، ِمن اإلخوان مينع ماًلا اهلل أخزى: فقال الدَّْين، ِمن

 (269ه( )وعاد زاره َمن لكثرة بالعشي درجته فانكسرت قال بريء، منه فهو حقٌّ سعد بن

 أنَّ ُنبِّـئت إنِّيف بشيٍء، عليَّ تصدَّق: له فقال يعرفه، ال وهو سائل أتاه العبَّاس بن اهلل عبيد أنَّ ُذكر* 

 أنت ينأ: فقال اهلل عبيد ِمن أنا وأين: فقال إليه، واعتذر درهم ألف سائًلا أعطى العبَّاس بن اهلل عبيد

 إذاو وفعله، فمروءته الرَّجل يف احلسب أمَّا: قال ًعا،مجي فيهما: قال الَكَرم؟ يف أم احلسب يف منه

: السَّائل هل فقال. نفقته ضيق ِمن إليه واعتذر درهم ألفي فأعطاه. حسيًبا كنت فعلت وإذا فعلَت، شئت

 ألًفا طاهفأع أمس، منك خري اليوم فأنت إيَّاه كنت وإن منه، خري فأنت العبَّاس بن اهلل عبيد تكن مل إن

 (210حسيب( ) كريم هزَّة هذه: السَّائل له فقال أخرى،

 واجُلود الَكَرم يف السَّلف ِمن مناذج

 : وحاهلم السلف بأخالق اخللف تشبه ولقد

 فالح بالكرام التشبه إن         مثلهم تكونوا مل إن فتشبهوا

 يف يمانسل أبي بن محتاد رجٌل كلتم الصَّدقات، على الكوفة الزِّناد أبو قدم ملا: )صبيٍح بن حممَّد قال*

 أن زِّنادال أبي ِمن صاحبك يؤمِّل كم: محتاد فقال أعماله، بعض يف يستعني الزِّناد، أبا له يكلِّم رجٍل

: قال إليه، وجهي يبذل وال درهٍم، آالف خبمسة له أمرت فقد: قال درهٍم، ألف: قال معه؟ يصيب

 أن ابنه يف آخر فكلتمه: السَّمَّاك ابن وقال: نعثما قال. ورجا أمَّل ممتا أكثر فهذا خرًيا، اهلل جزاك

 ريناهاأج وقد شهٍر، كلَّ ثالثني املعلِّم نعطي إنَّما: يكلِّمه للذي فقال كتاب، إىل كتاٍب ِمن حيوِّله

   (211) (مكانه الغالم دع مائة، لصاحبك

                                                           
 .(42) (992) 3/19 ومسلم (،1461) 2/142 البخاري أخرجه: - 262

 (11: ص) الدارقطين-األجواد فعالت من املستجاد - 269

 (12: ص) الدارقطين -األجواد فعالت من املستجاد - 210

 (11: ص) للربجالني واجلود الكرم - 211
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 على ديٍن يف نسأله اهلل يدعب ابن َطْلَحة بن موسى بن عمران أتينا: )اجلمَّال الوسيم بن اهلل عبد وقال -

 حقُّكم يناعل فيجب طعامنا، ِمن تصيبوا حتى ال،: قال ثمَّ فُنِصَبت، باملوائد فأمر أصحابنا، ِمن رجٍل

 نفقًة درهٍم آالف ومخسة دينه، قضاء يف درهٍم آالف بعشرة لنا فأمر طعامه، ِمن فأصبنا: قال وذمامكم،

 (.212)( لعياله

 (  جوده يف لتجري السُّفن كادت إن: يقول املهلتب بن يزيد ذكر اإذ حسَّان بن هشام كان)و* 

 احلسني، بن علي مات فلمَّا معاشهم، كان أين ِمن يدرون ال يعيشون املدينة أهل ِمن ناٌس كان)و*

 (213باللتيل. ) ُيْؤَتون كانوا الذي ذلك فقدوا

 ىعل منهم أحٌد أفطر ما املسجد، هذا يف نيصلُّو عدي بين ِمن رجاٌل كان: )العدويُّ السَّوَّار أبو وقال*

 وأكل النَّاس، مع فأكله املسجد، إىل طعامه أخرج وإلتا أكل، معه يأكل َمن وجد إن وحده، قطُّ طعاٍم

 (214) ( .معه النَّاس

 األيام هذه يف علينا الواجب

 الواقع أرض إىل فورية حرفية ترمجة نرتمجه أن و مسعنا ما نطبق أن علينا الواجب اإلسالم: أمة

 لنف البأساء و الفقر لوعة عنهم لنخفف األرامل و اليتامى عن نسأل و املساكني و الفقراء عن فنبحث

 رسول قال قال: سعد بن سهل عن هؤالء مبواساة إال األولني سيد نرافق لن و نعيم من اهلل عند ما ننال

 (211)" ىالوسط و بالسبابة أشار و هكذا ةاجلن يف كهاتني اليتيم كافل و أنا سلم: و عليه اهلل صلى اهلل

 َلِة،األْرَم على السَّاعي» :- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسوُل قال قال:- عنه اهلل رضي- هريرة أبي عن

 (216)«. ُيْفِطُر ال وكالصائم يْفُتُر، ال وكالقائم- قال وأْحِسُبُه- اهلل سبيل يف كاجملاهد واملسكني،

 
 

                                                           
 (11: ص) الربجالني - النفوس وسخاء واجلود الكرم - 212

 (3462/ 2) الكريم الرسول أخالق مكارم يف النعيم نضرة - 213

 (13: ص) الربجالني - النفوس وسخاء واجلود الكرم - 214

 (.1304) 1/62 البخاري أخرجه: - 211

 (.41) (2922) 2/221 ومسلم (،6001) 2/11 البخاري أخرجه: - 216
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 الخامس عشر  الدرس

 رمضان شهر المواساة
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اعلم علمين اهلل وإياك: أن من الصفات اليت يوصف بها شهر رمضان أنه شهر املواساة و قد ورد ذلك 

 اهلل صلى اهلل رسول خطبنا قال الفارسي سلمان يف حديث و إن كان ضعيفا و هو كما يف حديث عن

 (211) املواساة( شهر ... وهو شهر أظلكم قد إنه الناس أيها يا فقال: شعبان من يوم آخر وسلم عليه

 فما معنى املواساة وما هي صور املواساة؟ وما  هي فضائل املواساة؟

 األموال يف ومشاركتهم واملستحّقني األصدقاء معاونة: املواساة: مسكويه ابن قال تعريف املواساة:

 (212)واألقوات. 

 (219سواء ) ماله يف صاحبه ويد يده املال صاحب جيعل أن: ةاملواسا: -تعاىل اهلل رمحه-حجر ابن وقال

 (220والّرزق. ) املعاش يف واملساهمة املشاركة: املواساة: غريهما وقال

 اإلميان واملواساة

 انوك قويت، قوي وكّلما املواساة، ضعفت اإلميان ضعف فكّلما املواساة، هذه تكون اإلميان قدر وعلى 

 بحبس املواساة من أتباعه فال بذلك، ألصحابه مواساة الّناس أعظم ّلموس عليه اهلل صّلى اهلل رسول

 أبا يا ذاه ما: فقالوا ينتفض، وهو جتّرد وقد الربد، شديد يوم يف احلايف بشر على ودخلوا له، اّتباعهم

 نصر؟

 (221) «بردهم يف أواسيهم أن فأحببت أواسيهم، ما لي وليس وبردهم، الفقراء ذكرت: فقال

وسّلم:  عليه اهلل صّلى اهلل رسول قال: قال أّنه-عنهما اهلل رضي العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن 

 موعودها، وتصديق ثوابها، رجاء منها خبصلة يعمل عامل من ما-العنز منيحة أعالهّن-خصلة نأربعو»

 رّد من. نزالع (222) منيحة دون ما فعددنا-الّرواة أحد-عطّية بن حّسان قال «اجلّنة بها اهلل أدخله إّلا

                                                           
 .عليه توبع لكن حمفوظ، غري وحديثه جمهول: العقيلي قال إياس، أبي بن إياس إسناده ويف (31/ 1) العقيلي ورواه - 211

 ،(632/ 2) الكامل يف عدي ابن ( ورواه39و 31 ص) رمضان فضائل يف شاهني ابن (، ورواه1221: 191/ 3) خزمية ورواه ابن
 (.31/ 3) مسكويه البن األخالق تهذيب - 212
 (21/ 1) الفتح  - 219
 .املعارف دار. ط( 22/ 1) منظور البن العرب لسان  - 220
 224 ص الفوائد - 221
 .العطية-عظيمة بوزن-املنيحة - 222
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خصلة  عشرة مخس نبّلغ أن استطعنا فما وحنوه الّطريق عن األذى وإماطة العاطس، وتشميت الّسالم

(223) 

 اجلائع، أطعموا: »وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول قال: قال-عنه اهلل رضي-األشعرّي موسى أبي عن

 (.224) «العاني وفّكوا املريض، وعودوا

 بيت أهل مينح رجل أال: »وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول لال: قاق-عنه اهلل رضي-هريرة أبي عن

 (226«( )لعظيم أجرها إّن بعّس وتروح (221) بعّس تغدو ناقة

 .(221)( *املؤمنني أخالق من املواساة: -تعاىل اهلل رمحه-أدهم بن إبراهيم قال

 كايف االثنني طعام: »وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول قال: قال أّنه-عنه اهلل رضي-هريرة أبي عن

 (.222) «األربعة كايف الّثالثة وطعام الّثالثة،

 -صلى اهلل عليه وسلم–املواساة يف حياة رسول اهلل 

 األسوة احلسنة والقدوة الطيبة فهو السراج املنري  –صلى اهلل عليه وسلم  –لقد كان النيب 

 واساة ولنذكر طرفا منها هنا:أروع األمثلة يف امل –ولقد ضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

اجلهد  من وأبصارنا أمساعنا ذهبت وقد لي، وصاحبان أنا أقبلت: قال أّنه-عنه اهلل رضي-املقداد عن

 فأتينا ايقبلن منهم أحد فليس. وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول أصحاب على أنفسنا نعرض فجعلنا (229)

 .أعنز ثالثة فإذا. أهله إىل بنا فانطلق وسّلم عليه اهلل صّلى الّنيّب

 مّنا إنسان ّلك فيشرب حنتلب فكّنا: قال «بيننا الّلنب هذا احتلبوا: »وسّلم عليه اهلل صّلى الّنيّب فقال

. نائما يوقظ ال ماتسلي فيسّلم الّليل من فيجيء: قال. نصيبه وسّلم عليه اهلل صّلى للّنيّب ونرفع. نصيبه

                                                           
 1623ورواه أبو داود  120: 1البخاري  ه( وروا43/ 6اكر )مسند أمحد ت ش - 223

 (.1649) 1/110البخاري  أخرجه: - 224

 .الكبري القدح: العس - 221
 121-4/124والبيهقي  (،6262وأبو يعلى ) (،1019ومسلم ) (،1061احلميدي ) ه( وأخرج249/ 12مسند أمحد ط الرسالة ) - 226

 (.310/ 1) األولياء حلية - 221
 (2012رقم  ،3/1630ومسلم ) (،1011رقم  ،1/2061) والبخاري (،1612رقم  ،2/922مالك )أخرجه  - 222
 اجلهد: اجلوع واملشقة. - 229
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 ليلة، اتذ الّشيطان فأتاني. فيشرب شرابه يأتي ثّم. فيصّلي جداملس يأتي ثّم: قال. اليقظان ويسمع

 هذه إىل حاجة به ما. عندهم ويصيب فيتحفونه، األنصار يأتي حمّمد: فقال. نصييب شربت وقد

 نّدمين: قال. سبيل إليها ليس أّنه وعلمت (290) بطين يف وغلت أن فلّما. فشربتها فأتيتها اجلرعة.

 .الّشيطان

 حمّمد؟ شراب أشربت صنعت؟ ما! وحيك: فقال

 قدمّي على وضعتها إذا مشلة وعلّي. وآخرتك دنياك فتذهب. فتهلك عليك فيدعو جيده فال فيجيء

 ومل فناما صاحباي وأّما. الّنوم جييئين ال وجعل قدماي، خرج رأسي على وضعتها وإذا رأسي خرج

 .يسّلم كان كما فسّلم وسّلم عليه اهلل صّلى الّنيّب فجاء: قال. صنعت ما يصنعا

 اآلن: فقلت ماءالّس إىل رأسه فرفع. شيئا فيه جيد فلم عنه فكشف شرابه أتى ثّم. فصّلى املسجد أتى ثّم

 الّشملة إىل فعمدت: قال «أسقاني من واسق. أطعمين من أطعم! اللهّم: »فقال. فأهلك علّي يدعو

 .علّي فشددتها

 يه فإذا وسّلم، عليه اهلل صّلى اهلل لرسول فأذحبها أمسن أّيها األعنز إىل فانطلقت الّشفرة وأخذت

 أن يطمعون كانوا ما وسّلم عليه اهلل صّلى حمّمد آلل إناء إىل فعمدت كّلهّن، حّفل هّن ( وإذا291) حافلة

. وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول إىل فجئت. (292) رغوة علته حّتى فيه فحلبت: قال فيه، حيتلبوا

 رسول يا :فقلت ناولين، ثّم فشرب اشرب،! اهلل رسول يا: قلت: قال «الّليلة؟ شرابكم أشربتم: »فقال

 عوته،د وأصبت روي، قد وسّلم عليه اهلل صّلى الّنيّب أّن عرفت فلّما ناولين، ثّم فشرب. اشرب اهلل

 ( يا293) سوآتك إحدى: »وسّلم عليه اهلل صّلى الّنيّب فقال: قال. األرض إىل ألقيت حّتى ضحكت

: سّلمو عليه اهلل صّلى الّنيّب فقال كذا، وفعلت وكذا، كذا أمري من كان! اهلل رسول يا: فقلت «مقداد

 عثكب واّلذي: فقلت: قال «منها فيصيبان صاحبينا آذنتين، فنوقظ كنت أفال اهلل من رمحة إّلا هذه ما»

 (.294)( الّناس من أصابها من. معك وأصبتها أصبتها إذا أبالي ما! باحلّق

                                                           
 وغلت: أي دخلت ومتكنت منه. - 290

 .حّفل ومجعه حافل، ضرع: باللنب امللوء للضرع ويقال. االجتماع األصل يف احلفل( حافلة( )- 291

 .مشهورات لغات ثالث وكسرها وضمها الراء بفتح وهي يعلوه، الذي اللنب زبد هي( رغوة)- 292

 هي؟ فما الفعالت من سوأة فعلت أنك أي( سوآتك إحدى) - 293

 (6/122(. ومسلم )1022والبخاري يف األدب املفرد ) (6/2أخرجه أمحد ) - 294
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 ليهع اهلل صّلى اهلل رسول صحبنا قد واهلل إّنا: خيطب وهو قال أّنه-عنه اهلل رضي-عّفان بن مانعث عن

 وإّن ري،والكث بالقليل ويواسينا معنا، ويغزو جنائزنا، ويتبع مرضانا، يعود واحلضر، الّسفر يف وسّلم

 (291)( قّط رآه أحدهم يكون ال أن عسى به يعلموني ناسا

 هللا صّلى اهلل رسول بي فمّر. داري يف جالسا كنت: قال أّنه-عنهما اهلل ضير-اهلل عبد بن جابر عن

 أذن ثّم .فدخل. نسائه حجر بعض أتى حّتى فانطلقنا. بيدي فأخذ. إليه فقمت. إلّي فأشار. وسّلم عليه

 .لي

 على فوضعن. أقرصه بثالثة فأتي. نعم: فقالوا «غداء من هل: »فقال (296)عليها.  احلجاب فدخلت

 الثالّث أخذ ثّم. يدّي بني فوضعه آخر قرصا وأخذ. يديه بني فوضعه قرصا اهلل رسول ( فأخذ291) نيّب

 .باثنني فكسره

 :قال. خّل من شيء إّلا. ال: قالوا «أدم؟ من هل: »قال ثّم. يدّي بني ونصفه يديه بني نصفه فجعل

 .هاتوه»

 (292)«.  َفِنْعَم اْلأغُدُم ُهَو

 

 

 السادس عشر الدرس 

 ت ودروس غزوة بدرمعجزا
: أن من املعارك الفصلة اليت مكن اهلل -اعلم علمين اهلل و إياك و زادني اهلل و إياك علما 

تعاىل فيها حلملة رسالته و نصرهم نصرا مبينا غزوة بدر الكرب و لقد مسها اهلل تعاىل بيوم 

                                                           
 .حسن إسناده (:312/ 1) شاكر أمحد الشيخ وقال (.104) برقم( 10-69/ 1) أمحد - 291
 .بشرتها رأى أنه فيه وليس املرأة، فيه الذي املوضع إىل احلجاب دخلت معناه: عليها جاباحل فدخلت - 296
 ورواه. الطعام هذا عليه وضع منديل فلعله صوف، أو وبر من كساء: والبّت «بيت» وروى خوص، من مائدة على أي: نيّب على - 291

 .خوص من طبق وهو الصواب وهو: بيّن بعضهم
 (444/ 4السنن الكربى للنسائي ) (196/ 1مسند أبي عوانة ) (.2211يث رقم )أخرجه مسلم انظر حد - 292
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 َواللتُه اْلَجْمَعاِن َقىاْلَت َيْوَم اْلفغْرَقاِن َيْوَم َعْبِدَنا َعَلى َأْنَزْلَنا َوَما}الفرقان فقال الرحيم الرمحن 

 [41: األنفال] { َقِديٌر َشْيٍء كغلِّ َعَلى

ومعركة بدر ملحمة من مالحم اإلميان اليت اشتملت على اآليات الباهرات وعلى املعجزات 

 الظاهرات و على الدروس اإلميانية و الرتبوية و األخالقية فهي حبق ملحمة كربى 

 غزوة بدر من أعظم الغزوات ؟ ملاذا

 اجلواب حبول الكريم الوهاب:

 ونقطة الطريق بدَء فكانت اإلسالم، قوة إظهار يف أثرها هلا كان غزوة أول ألنها: أواًل

 .اإلسالم انتشار يف االنطالق

 يواملاد النفسي الفرقان فكانت والباطل، احلق بني الفاصل اخلط رمست ألنها: وثانًيا

 اقًعاو الصحابة فعاشها املعاني، هذه جتسدت وفيها والكفر، اإلسالم بني تامةال واملفاصلة

 واألخ هوأخي ألبيه مقاتاًل االبن فالتقى اجلاهلية، قيم تهاوت وفيها نفسية، وحقيقة مادًيا

 .ألخيه مواجهة

 غائنلضوا األحقاد وال القبيلة وال العصبية ال وحده، باهلل اإلميان هو هلا احملرك ألن: وثالًثا

 الدين هذا وحب العقيدة وصفاء باهلل اإلميان من رائعة صور جتلت وفيها الثأر، وال

 املعركة قبل معجزات: األول العنصر

وإليك أخي احلبيب بعض املعجزات اليت أيد اهلل بها الفئة املؤمنة على الفئة الباغية 

 الكافرة 

 :عليهم املطر إنزال( أ)

 ْيكغْمَعَل َوُيَنزُِّل}:تعاىل قال. املؤمنني على رمحة كان ماء ماءالس من سبحانه اهلل أنزل حيث

 اْلَأْقداَم ِبِه َوُيَثبَِّت قغلغوِبكغْم َعلى َوِلَيْرِبَط الشَّْيطاِن ِرْجَز َعْنكغْم َوُيْذِهَب ِبِه ِلُيَطهَِّركغْم ماًء السَّماِء ِمَن
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 من للتطهري: أسباب ألربعة مننياملؤ على املطر أنزل أّنه سبحانه فذكر ،[ 11: األنفال]

 لتثبت درب يف الرملية األرض ولتلبيد القلوب، ولتثبيت الشيطان، وسوسة وإلذهاب احلدث،

 .سريهم يف املؤمنني أقدام عليها

 ، أقدامهم وثبتت نفوسهم وطابت األرض وتلبدت الغبار فأطفأ املطر اهلل أنزل: جماهد قال

 :الزبري بن عروة وقال

 عليه اللته َصلتى اهلِل َرُسوَل َفَأَصاَب«  لينة سهلة تربته»  دهسا الوادي وكان سماءال اهلل بعث

 َلْم َما ِمْنَها قغَرْيًشا اَبَوَأَص اْلَمِسرِي، ِمَن َيْمَنْعُهْم َوَلْم اْلَأْرَض َلُهُم َلبََّد َما ِمْنَها َوَأْصَحاَبُه وسلم

 (299) َمَعُه َيْرَتِحلغوا َأْن َيْقِدُروا

 بعد تالالق عن املؤمنني تثبيط به أراد الذي الشيطان وسوسة إذهاب يف سببا املطر نزول كانو

 هب اغتسلوا الذي املاء وجد املطر نزول فحني جمنبني، يصلون كانوا حيث بالليل احتالمهم

 . الشيطان رجز بذلك اهلل وأذهب اجلنابة، من

 ليةطو خيوط شكل يف عضلية ألياف عن عبارة القلب عضالت أن احلديث العلم أثبت ولقد

 القلب عضالت ارختاء على عملت( األدرينالني) مادة أفرزت فإذا القلب، تلف وعرضية

 وجد دوق األطراف، ارتعاش على تعمل كما العضلية، واحلبال األلياف تلك ترختي وبالتالي

 على ريبطف باملاء اجلسم يرش أن هو( األدرينالني) مادة لتخفيض الوسائل أسرع من أن

 من اماألقد تثبت كما االرختاء، ويزول العضالت، بانقباض العضلية احلبال بتلك القلب

 .{[ 11: األنفال] اْلَأْقداَم ِبِه َوُيَثبَِّت قغلغوِبكغْم َعلى َوِلَيْرِبَط}القائل اهلل وصدق ارتعاشها،

 اآلخر الفريق نظر يف فريق كل عدد تقليل[ ب]

 وذلك قليال، اآلخر الفريق عدد يرى فريق كل جعل أن عركةامل هذه يف اهلل آيات ومن

 }:تعاىل قال. الباطل على احلق وينتصر املعركة هذه تتم أن وهي تعاىل اهلل أرادها حلكمة

                                                           
 (،4/ 3) للبيهقي النبوة دالئل« .  حسن بسند الطربي  أخرجه» - 299
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 َمْفُعوًلا كاَن َأْمرًا اللتُه ِلَيْقِضَي ِهْمَأْعُيِن ِفي َوُيَقلِّلغكغْم َقِليًلا َأْعُيِنكغْم ِفي اْلَتَقْيُتْم ِإِذ ُيِريكغُموُهْم َوِإْذ

 [ .44: األنفال]{( 44) اْلأغُموُر ُتْرَجُع اللتِه َوِإَلى

 يف املسلمني اهلل قلل بعض من بعضهم القوم دنا ملا: عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد قال

  (300املسلمني ) أعني يف املشركني وقلل املشركني أعني

 )جـ( بيان مصارع الكفار:

 َرُجًلا َوكغْنُت ْلِهَلاَل،ا َفَتَراَءْيَنا َواْلَمِديَنِة، َمكتَة َبْيَن ُعَمَر َمَع كغنَّا: َقاَل َماِلٍك، ْبِن َأَنِس َعْن

 َتَراُه؟ َأَما ِلُعَمَر، َأقغوُل ُتَفَجَعْل: َقاَل َغْيِري، َرآُه َأنَُّه َيْزُعُم َأَحٌد َوَلْيَس َفَرَأْيُتُه اْلَبَصِر، َحِديَد

 َأْهِل َعْن ُيَحدُِّثَنا َأْنَشَأ ُثمَّ ِفَراِشي، َعَلى ُمْسَتْلٍق َوَأَنا َسَأَراُه: ُعَمُر َيقغوُل: َقاَل َيَراُه، َلا َفَجَعَل

 ِباْلَأْمِس، َبْدٍر، َأْهِل َمَصاِرَع ُيِريَنا َكاَن َوَسلتَم، َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوَل ِإنَّ: َفَقاَل َبْدٍر،

 َأْخَطُئوا َما ِباْلَحقِّ َعَثُهَب َفَوالتِذي: ُعَمُر َفَقاَل: َقاَل ،«اهللغ َشاَء ِإْن َغًدا، فغَلاٍن َمْصَرُع َهَذا: »َيقغوُل

 َبْعٍض، َعَلى َبْعُضُهْم ِبْئٍر يِف َفُجِعلغوا: َقاَل َوَسلتَم، َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوُل َحدَّ التِتي اْلُحُدوَد

 فغَلاَن َوَيا فغَلاٍن ْبَن فغَلاَن َيا: »َلَفَقا ِإَلْيِهْم، اْنَتَهى َحتَّى َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل ُلَرُسو َفاْنَطَلَق

 َقاَل ،«َحقًّا اهللغ َعَدِنيَو َما َوَجْدُت َقْد َفِإنِّي َحقًّا؟ َوَرُسولغُه اهللغ َوَعَدكغُم َما َوَجْدُتْم َهْل فغَلاٍن ْبَن

 ِمْنُهْم، َأقغوُل ِلَما َأْسَمَعِب َأْنُتْم َما: »َقاَل ِفيَها؟ َأْرَواَح َلا َأْجَساًدا ُتَكلُِّم َكْيَف اهلِل َرُسوَل اَي: ُعَمُر

  (301) «َشْيًئا َعَليَّ َيُردُّوا َأْن َيْسَتِطيُعوَن َلا َأنَُّهْم َغْيَر

 :املؤمنني على النعاس )د( إلقاء

 قال. منه أمنة النعاس عليهم اهلل فألقى عدوهم، كثرةو قلتهم من وجل على الصحابة كان

 فقد أحد، معركة يف حصل وكذلك[ 11: األنفال] {ِمْنُه َأَمَنًة النُّعاَس ُيَغشِّيكغُم ِإْذ}: تعاىل

                                                           
 (1111/ 1) حامت أبى ابن تفسري- 300

 (2011 رقم ، 4/109) والنسائي ،( 2213 رقم ، 4/2202) ومسلم ،( 122 رقم ، 1/26) أمحد أخرجه - 301

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





161 
 

 يسقط مرارا، يدي من السيف سقط ولقد أحد، يوم النعاس أصابه ممن كنت: طلحة أبو قال

 " وآخذه

 َفِإنَّ }:قال كما عليهم، ونعمته بهم ورمحته اهلل فضل من هذاو: اهلل رمحه كثري ابن قال

 {ُيْسرًا اْلُعْسِر َمَع ِإنَّ( 1) ُيْسرًا اْلُعْسِر َمَع

 نم الصالة ويف اهلل، من أمنة القتال يف النعاس: عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد وقال

 (302الشيطان)

 املعركة أثناء معجزات: الثاني العنصر

املعركة حيث احلديث للسيوف و للرماح حدثت معجزات قاهرات قهرة الكافرين و يف أثناء 

 و سددت املوحدين و قلبت موازين املعركة معجزات ظاهرة نذكر إليكم منها:  

 :املؤمنني مع للقتال املالئكة إنزال( أ)

 واآليات تثبت ثالثة أشياء وهي:

 .املالئكة نزول وهي: األول

 .دينهمو إلميانهم وإعالء ملعنوياتهم رفعًا تعاىل، اهلل بنصر املؤمنني ببشارة نزوهلم: والثاني

 .املؤمنني مع املالئكة مقاتلة: والثالث

 اللتَه َفاتَّقغوا َأِذلتٌة ْمَوَأْنُت ِبَبْدٍر اللتُه َنَصَركغُم َوَلَقْد}: تعاىل قوله وهي لوضوحها، اآلية بهذه ونبدأ

اْلَمَلاِئَكِة  ِمَن َآَلاٍف َثَلاَثِةِب َربُّكغْم ُيِمدَّكغْم َأْن َيْكِفَيكغْم َأَلْن ِلْلُمْؤِمِننَي َتقغوُل ْذِإ( 123) َتْشكغُروَن َلَعلتكغْم

 ِمَن َآَلاٍف ِبَخْمَسِة بُّكغْمَر ُيْمِدْدكغْم َهَذا َفْوِرِهْم ِمْن َوَيْأُتوكغْم َوَتتَّقغوا َتْصِبُروا ِإْن َبَلى( 124) ُمْنَزِلنَي

 ِمْن ِإلتا النَّْصُر َوَما ِهِب قغلغوُبكغْم َوِلَتْطَمِئنَّ َلكغْم ُبْشَرى ِإلتا اللتُه َجَعَلُه َوَما( 121) ُمَسوِِّمنَي اِئَكِةاْلَمَل

 [.126 - 123: عمران آل] {(126) اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم اللتِه ِعْنِد

                                                           
 (29/ 1) الشيخ أوالد ط-كثري ابن تفسري - 302
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 اْلَمَلاِئَكِة ِمَن ِبَأْلٍف ُمِمدُّكغْم َأنِّي َلكغْم َجاَبَفاْسَت َربَّكغْم َتْسَتِغيُثوَن ِإْذ}: تعاىل قوله وكذلك

 اللتَه ِإن اللتِه ِعْنِد ِمْن لتاِإ النَّْصُر َوَما قغلغوُبكغْم ِبِه َوِلَتْطَمِئنَّ ُبْشَرى ِإلتا اللتُه َجَعَلُه َوَما( 9) ُمْرِدِفنَي

 َأنِّي ِةاْلَمَلاِئَك ِإَلى َربَُّك ُيوِحي ِإْذ}: اىلتع وقوله[. 10- 9: األنفال( ]1) {(10) َحِكيٌم َعِزيٌز

 َواْضِرُبوا اْلَأْعَناِق َفْوَق اْضِرُبواَف الرُّْعَب َكَفُروا التِذيَن قغلغوِب ِفي َسأغْلِقي َآَمُنوا التِذيَن َفَثبُِّتوا َمَعكغْم

 [.12: األنفال] {(12) َبَناٍن كغلَّ ِمْنُهْم

 َأْنُشُدَك: »َبْدٍر َيْوَم َلُه ٍةقغبَّ ِفي َوُهَو: َقاَل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيَّ نََّأ: َعبَّاٍس اْبِن َعِن

 َحْسُبَك: َوَقاَل ِبَيِدِه، َبْكٍر وَأُب َفَأَخَذ «َأَبًدا الَيْوِم َبْعَد ُتْعَبْد َلْم ِشْئَت ِإْن اللتُهمَّ َوَوْعَدَك، َعْهَدَك

 اجَلْمُع َسُيْهَزُم}: قغوُلَي َوُهَو َفَخَرَج الدِّْرِع، ِفي َوُهَو َربَِّك، َعَلى َأْلَحْحَت َفَقْد اللتِه َرُسوَل َيا

 .(303) [46: القمر] {َوَأَمرُّ َأْدَهى َوالسَّاَعةغ َمْوِعُدُهْم السَّاَعةغ َبِل الدُُّبَر، َوُيَولُّوَن

 أوحىو املؤمنني مع بالقتال وأمرهم لكراما املالئكة من بألف الغزوة تلك يف املسلمني اهلل وأمد

 }:عاىلت قال. الكافرين قلوب يف الرعب سيلقي أنه سبحانه ووعد املؤمنني، يثبتوا أن إليهم

 َكَفُروا التِذيَن قغلغوِب ِفي َسأغْلِقي آَمُنوا التِذيَن َفَثبُِّتوا َمَعكغْم َأنِّي اْلَمالِئَكِة ِإَلى َربَُّك ُيوِحي ِإْذ

 َعبَّاٍس اْبِن َعِن 12: األنفال] {(12) َبناٍن كغلَّ ِمْنُهْم َواْضِرُبوا اْلَأْعناِق َفْوَق َفاْضِرُبوا َبالرُّْع

 ِبَرْأِس آِخٌذ ِجْبِريُل، َهَذا» :َبْدٍر َيْوَم َقاَل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيَّ َأنَّ َعْنُهَما، اللتُه َرِضَي

 (304) «احَلْرِب َأَداةغ َعَلْيِه َفَرِسِه،

 وأفراسهم حربهم وأدوات املالئكة قتال بكيفية أعلم ورسوله تعاىل اهلل. .( جربيل هذا)

 وليس أجنحتهم من واحد جبناح الكافرين إهالك على قادرون أنهم مع قتاهلم من واحلكمة

 نطقامل ويقره العقل يقبله مما سنة أو كتاب من الصادق اخلرب به أتانا مبا اإلميان إال علينا

  [وحكمته وقدرته تعاىل باهلل اإلميان من املنطلق السليم

                                                           
( 4211) احلديث ، «الدُُّبَر َوُيَولُّوَن اْلَجْمُع َسُيْهَزُم: »قوله باب( 1) القمر، سورة تفسري التفسري، كتاب -61: يف البخاري أخرجه - 303

 (619: 2) الباري فتح ،

 (3991) البخاري أخرجه - 304
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 اْلُمْشِرِكنَي ِمَن َرُجٍل ِرَأَث ِفي َيْشَتدُّ َيْوَمِئٍذ اْلُمْسِلِمنَي ِمَن َرُجٌل َبْيَنَما: َقاَل َعبَّاٍس، عن اْبن

 اْلُمْشِرِك ِإَلى َفَنَظَر ُزوُم،َحْي َأْقِدْم: َيقغوُل اِرِساْلَف َوَصْوَت َفْوَقُه ِبالسَّْوِط َضْرَبًة َسِمَع ِإْذ َأَماَمُه،

 َفاْخَضرَّ السَّْوِط َكَضْرَبِة ُهُه،َوْج َوُشقَّ َأْنفغُه، ُخِطَم َقْد ُهَو َفِإَذا ِإَلْيِه َفَنَظَر ُمْسَتْلِقًيا، َفَخرَّ َأَماَمُه

: َفَقاَل َوَسلتَم، ْيِهَعَل اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوَل َكِبَذِل َفَحدََّث اْلَأْنَصاِريُّ، َفَجاَء َأْجَمُع، َذِلَك

 . (301) «الثَّاِلَثِة السََّماِء َمَدِد ِمْن َذِلَك َصَدْقَت،»

 ِلَأْضِرَبُه، اْلُمْشِرِكنَي َنِم َرُجًلا َلَأْتَبُع ِإنِّي: " َقاَل َبْدًرا، َشِهَد َوَكاَن اْلَماِزِنيِّ، َداُوَد َأِبي َعْن ،

   (306)"  ْيِريَغ َقَتَلُه َقْد َأنَُّه َفَعَرْفُت َسْيِفي، ِإَلْيِه َيِصَل َأْن َقْبَل َرْأُسُه َقَعَو ِإْذ

 خلف: بن أمية )ب( مقتل 

 َعَلى َفَنَزَل: َقاَل ْعَتِمًرا،ُم ُمَعاٍذ ْبُن َسْعُد اْنَطَلَق: َقاَل َعْنُه، اللتُه َرِضَي َمْسُعوٍد ْبِن اللتِه َعْبِد َعْن

 َسْعٍد، َعَلى َنَزَل ِباْلَمِديَنِة َفَمرَّ الشَّْأِم، ِإَلى اْنَطَلَق ِإَذا أغَميَّةغ َوَكاَن َصْفَواَن، َأِبي َخَلٍف ْبِن يََّةأغَم

 ْعٌدَس َفَبْيَنا َفطغْفُت، ْنَطَلْقُتا النَّاُس َوَغَفَل النََّهاُر، اْنَتَصَف ِإَذا َحتَّى اْنَتِظْر: ِلَسْعٍد أغَميَّةغ، َفَقاَل

 َأُبو َفَقاَل َسْعٌد، َأَنا :َسْعٌد َفَقاَل ِبالَكْعَبِة؟ َيطغوُف التِذي َهَذا َمْن: َفَقاَل َجْهٍل، َأُبو ِإَذا َيطغوُف

 َلَفَقا َبْيَنُهَما، َفَتاَلَحَيا َنَعْم،: َفَقاَل َوَأْصَحاَبُه؟ ُمَحمًَّدا آَوْيُتْم َوَقْد آِمًنا، ِبالَكْعَبِة َتطغوُف: َجْهٍل

 َواللتِه: َسْعٌد َقاَل ُثمَّ اِدي،الَو َأْهِل َسيُِّد َفِإنَُّه احَلَكِم، َأِبي َعَلى َصْوَتَك َتْرَفْع اَل: لَسْعٍد أغَميَّةغ

 اَل: ِلَسْعٍد َيقغوُل أغَميَّةغ َجَعَلَف: َقاَل ِبالشَّاِم، َمْتَجَرَك َلَأْقَطَعنَّ ِباْلَبْيِت َأطغوَف َأْن َمَنْعَتِني َلِئْن

 اهللغ َصلتى ُمَحمًَّدا َسِمْعُت يَفِإنِّ» َعْنَك َدْعَنا: َفَقاَل َسْعٌد َفَغِضَب ُيْمِسكغُه، َوَجَعَل َصْوَتَك، َتْرَفْع

 َثَحدَّ ِإَذا ُمَحمٌَّد َيْكِذُب اَم َواللتِه: َقاَل َنَعْم،: َقاَل ِإيَّاَي؟: َقاَل ،«َقاِتلغَك َأنَُّه َيْزُعُم َوَسلتَم َعَلْيِه

 َزَعَم: َقاَل َقاَل؟ َوَما: ْتَقاَل الَيْثِرِبيُّ، َأِخي ِلي َقاَل َما َتْعَلِمنَي َأَما: َفَقاَل اْمَرَأِتِه، ِإَلى َفَرَجَع

 َلىِإ َخَرُجوا َفَلمَّا: اَلَق ُمَحمٌَّد، َيْكِذُب َما َفَواللتِه: َقاَلْت َقاِتِلي، َأنَُّه َيْزُعُم ُمَحمًَّدا َسِمَع َأنَُّه

 َأْن َفَأَراَد: َقاَل ِرِبيُّ،الَيْث َأُخوَك َلَك َقاَل َما َذَكْرَت َأَما: اْمَرَأُتُه َلُه َقاَلْت الصَِّريُخ، َوَجاَء َبْدٍر،

                                                           
 (20) املغازي يف مسلم أخرجه - 301

 1/69" الكنى" يف الدوالبي وأخرجه (191/ 39) الرسالة ط أمحد دمسن - 306
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 َمَعُهْم، َفَساَر َمْيِن،َيْو َأْو َيْوًما َفِسْر الَواِدي َأْشَراِف ِمْن ِإنََّك: َجْهٍل َأُبو َلُه َفَقاَل َيْخُرَج، اَل

 .( 301اللتُه ) َفَقَتَلُه

 -رضي اهلل عنه –)ج( سيف عكاشة 

 ذكره ام بدر غزوة يف ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ نبيه بها اهلل أكرم اليت النبوية املعجزات ومن

 ـ يبالن فأعطاه يومئذ، انقطع حمصن بن ُعكتاشة سيف أن: " املعاد زاد كتبه يف القيم ابن

 وهزه، عكاشة أخذه فلما ،( هذا دونك: ) فقال حطب، من جذال ـ وسلم عليه اهلل صلى

 أبي أيام ردةال يف قتل حتى به يقاتل عنده يزل فلم أبيض، شديًدا طوياًل سيًفا يده يف عاد

 (302) " . بكر

 -)د( رد عن رفاعة رضي اهلل عنه

 َخَلٍف، ْبِن أغَميََّة َلىَع النَّاُس َتَجمََّع َبْدٍر َيْوُم َكاَن َلمَّا: »َقاَل َماِلٍك، ْبِن َراِفِع ْبُن عن ِرَفاَعة

 ِبالسَّْيِف َفَأْطَعُنُه: َقاَل ِطِه،ِإْب َتْحِت ِمْن اْنَقَطَعْت َقِد ِدْرِعِه ِمْن ِقْطَعٍة ِإَلى َفَنَظْرُت ِإَلْيِه َفَأْقَبْلُت

 اللته َصلتى اللته َرُسوُل ِفيَها َصَقَفَب َعْيِني َففغِقَئْت َبْدٍر، َيْوَم ِبَسْهٍم َوُرِميُت َفَقَطْعُتُه َطْعَنًة، ِفيَها

 (309".) «شيء ِمْنَها آَذاِني َفَما ِلي َوَدَعا َوَسلتَم َعَلْيِه

 املعركة انتهاء بعد معجزات: الثالث العنصر

 روى القليب، يف أموات وهم وخطابه وسلم عليه اهللغ صلى النيب كالم املشركني مساع

 لىص اللتِه َنِبيَّ َأنَّ: "عنه اهللغ رضي طلحة أبي حديث من صحيحيهما يف ومسلم البخاري

 ِمْن َطِويٍّ ِفي َفقغِذفغوا قغَرْيٍش، َصَناِديِد ِمْن َرُجًلا َوِعْشِريَن ِبَأْرَبَعٍة َبْدٍر َيْوَم َأَمَر وسلم عليه اهللغ

 َكاَن َفَلمَّا َلَياٍل، اَثَثَل ِباْلَعْرَصِة اَمَأَق َقْوٍم َعَلى َظَهَر ِإَذا َوَكاَن ُمْخِبٍث، َخِبيٍث َبْدٍر،[ 1]َأْطَواِء

                                                           
 (3910) البخاري أخرجه - 301

 .121 الوهاب عبد بن حممد البن السرية خمتصر - 302

 (442/ 2) كثري البن النبوية السرية - 309
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 ُنَرى َما: َوَقالغوا َأْصَحاُبُه، َبَعُهَواتَّ َمَشى ُثمَّ َرْحلغَها َعَلْيَها َفُشدَّ ِبَراِحَلِتِه َأَمَر الثَّاِلَث اْلَيْوَم ِبَبْدٍر

 َوَأْسَماِء ِبَأْسَماِئِهْم ِديِهْمُيَنا َفَجَعَل ِكيِّ،الرَّ َشَفِة َعَلى َقاَم َحتَّى َحاَجِتِه، ِلَبْعِض ِإلتا َيْنَطِلُق

 َقْد َفِإنَّا َوَرُسوَلُه، اللتَه َطْعُتُمَأ َأنَّكغْم َأَيُسرُّكغْم: "فغَلاٍن ْبَن فغَلاُن َوَيا فغَلاٍن، اْبَن فغاَلُن َيا آَباِئِهْم،

 اللتِه َرُسوَل َيا: ُعَمُر َلَفَقا: َقاَل" َحقًّا؟ َربُّكغْم َوَعَد َما َوَجْدُتْم َفَهْل َحقًّا، َربَُّنا َوَعَدَنا َما َوَجْدَنا

 ُمَحمٍَّد َنْفُس َوالتِذي" :وسلم عليه اهللغ صلى اللتِه َرُسوُل َفَقاَل َلَها؟ َأْرَواَح َلا َأْجَساٍد ِمْن ُتَكلُِّم َما

 َتْوِبيًخا َقْوَلُه َأْسَمَعُهْم َحتَّى اللتُه َأْحَياُهُم: َقَتاَدةغ اَلَق ،"ِمْنُهْم َأقغوُل ِلَما ِبَأْسَمَع َأْنُتْم َما ِبَيِدِه

 (310)".َوَنَدًما َوَحْسَرًة َوَنِقيَمًة َوَتْصِغرًيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابع عشر  الدرس

 رمضان شهر العتق من النار 
لى ع-تعاىل - إخوة اإلسالم: إن شهر رمضان شهر تغلق فيه النار وتفتح فيه أبواب اجلنان ومين اهلل

من يشاء من عباده الصائمني ويعتقهم من نار جهنم، ويصبح معهم براءة من نار حرها شديد وقعرها 

 بعيد ومقامعها من حديد 

 اهلل رسول قال: قال ،- األعمش يعين شك، هو- سعيد أبي عن أو هريرة، أبي عن صاحل، أبي عن

 (311) " مستجابة دعوة منهم عبد لكل لة،ولي يوم كل يف عتقاء هلل إن: " وسلم عليه اهلل صلى

                                                           
 (4/29) والبخاري. 4/29) أمحد أخرجه - 310

 2169انظر صحيح اجلامع:  الصحيح.رجاله رجال  (:10/162) اهليثمي( قال 1443رقم  ،2/214أخرجه أمحد ) - 311
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  (312)( (ليلة كل يف وذلك عتقاَء، فطٍر كل عند هلل إن: ))مرفوًعا اهلل عبد بن جابر وعن

 رمضان يف: يعين- وليلة يوم كل يف عتقاء- وتعاىل تبارك- هلل إن: ))مرفوًعا اخلغْدري سعيد أبي وعن

 (313، )((مستجابة دعوًة يوم كل يف مسلم لكل وإن –

 نستو النار من عتقاُء- ليلة كلَّ رمضان شهر من فطر كل عند- تعاىل- هلل: ))مرفوًعا مسعود ابن وعن

  (314) ((ألًفا ستني مرة ثالثني الشهر مجيع يف أعتق ما مثل َأعَتَق الفطر يوُم كان فإذا ألًفا،

 :رمضان يف للصائمني جدًّا مهمتني حقيقتني تفيد األحاديث فهذه

 من ظهموحف عبادِتهم، وَقبول ذنوبهم، مبغفرة رمضان يف الصوم أيام يف النار من العتقاء ةَكْثر: األوىل

 إىل قللتساب الصائمني ِهَمَم َيْشَحُذ العظيم الكسب بهذا الوعد وهذا العذاب، أسباب هي اليت املعاصي

 بَكَرمه يفوزوا أن عسى ربهم، من قغْرَبهم يزيد مبا أوقاتهم وِعمارة صيامهم، وإخالص عبادتهم، إحسان

 .النار من بالعتق

 َةإجاب ربهم وسؤال الدعاء من لإلكثار الصائمني ُيحمِّس وهذا مستجابة، دعوًة عتيق لكل أن: الثانية

 ستجابُت أْن العتقاء من كانوا إْن عسى أمنيَّاتهم، وحتقيق كغَربهم، وتفريج حوائجهم، وتلبية دَعَواتهم،

 .اإلفطار عند خاصة الدعاء، إخالَص الصائمون فليتحرَّ دعواُتهم؛

فرمضان موسم من مواسم العتق من نار جهنم وفيه تتنزل الرمحات وتعم النفحات ويغفر اهلل للمؤمنني 

 واملؤمنات 

 لنفحات تعرضوا: " - وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال: قال- عنه اهلل رضي- مالك بن أنس وعن

 (311)"  عباده من يشاء من بها يصيب ته،رمح من نفحات هلل فإن اهلل، رمحة

فإن سألت عن نار جهنم اليت ينبغي على كل عاقل أن خيلص نفسه منها حتى ال صفة النار :  

 َعَذاُب َربِِّهْمِب َكَفُروا َوِللتِذيَن }يعض على أنامل الندم يوم ال ينفع الندم و يكون حاله كما قال اهلل تعاىل 

                                                           
 1001: والرتهيب الرتغيب صحيح ".ثقات إسناده رجال: "الُبوصريي احلافظ وقال ،(1643: )ماجه ابن رواه - 312

 ،(314/ 3": )الزوائد جممع: "ولُينظر ضعيف، وهو عيَّاش أبي بن أبان سنده ويف ،"األستار كشف" من( 962: )البزار أخرجه - 313

 (.149/ 10)و

 ".املتابعات يف به بأس ال حسن حديث وهو: "املغنذري ( وقال3606": )اإلميان ُشَعب" يف البيهقيُّ رواه - 314

 1290: الصحيحة انظر،  1121 ح البيهقي و،  120 ح الطرباني أخرجه - 311
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 ْلِقَيأغ كغلتَما اْلَغْيِظ ِمَن َتَميَُّز َتَكاُد( 1) َتفغوُر َوِهَي َشِهيًقا َلَها َسِمُعوا ِفيَها أغْلقغوا ِإَذا( 6) رُياْلَمِص َوِبْئَس َجَهنََّم

 َشْيٍء ِمْن اللتُه َلزََّن َما َوقغْلَنا َفَكذَّْبَنا َنِذيٌر َجاَءَنا َقْد َبَلى َقالغوا( 2) َنِذيٌر َيْأِتكغْم َأَلْم َخَزَنُتَها َسَأَلُهْم َفْوٌج ِفيَها

 َفاْعَتَرفغوا( 10) السَِّعرِي َأْصَحاِب ِفي كغنَّا َما َنْعِقُل َأْو َنْسَمُع كغنَّا َلْو َوَقالغوا( 9) َكِبرٍي َضَلاٍل ِفي ِإلتا َأْنُتْم ِإْن

 [11 - 6: امللك] { السَِّعرِي ِلَأْصَحاِب َفُسْحًقا ِبَذْنِبِهْم

 ما نسمع أو بها ننتفع عقول لنا كانت لو: أي {السَِّعرِي َأْصَحاِب ِفي كغنَّا َما َنْعِقُل َأْو َنْسَمُع كغنَّا َلْو}

 به عين فهم لنا يكن مل ولكن به، واالغرتار باهلل الكفر من عليه كنا ما على كنا ملا احلق، من اهلل أنزله

 َفُسْحًقا ْمِبَذْنِبِه َفاْعَتَرفغوا}: تعاىل اهلل قال اتباعهم، إىل يرشدنا عقل لنا كان وال الرسل، به جاءت ما

 (316) {السَِّعرِي ألْصَحاِب

  :ودركاتها وقودها

 {َواْلِحَجاَرة اُسالنَّ َوقغوُدَها َنارًا َوَأْهِليكغْم َأْنفغَسكغْم قغوا آَمُنوا التِذيَن َأيَُّها َيا}تعاىل:  قال: النار وقود

 ( 24 البقرة) {ِرينِلْلَكاِف أغِعدَّْت َواْلِحَجاَرةغ النَّاُس َوقغوُدَها التِتي النَّاَر َفاتَّقغوا}: سبحانه وقال (6 التحريم)

 . القادر اخلالق فسبحان املعذبون. وهم الوقود هم فالناس

 دتوق الكربيت حجارة باحلجارة املراد أن على وأكثر املفسرين- اهلل رمحه– احلنبلي رجب ابن يقول

وننت  اإليقاد سرعة احلجارة: من غريها يف ليس العذاب من أنواع مخسة يهاف إن ويقال: النار بها

  أمحيت إذا وقوة حرها باألبدان وشدة االلتصاق وكثرة الدخان الرائحة

 تعاىل: قوله يف مسعود ابن عن ميمون بن عمرو عن سابط بن الرمحن عبد عن عمري بن اهلل عبد قال 

  {واحلجارة الناس وقودها}

 للكافرين يعدها الدنيا السماء واألرض يف تالسماوا خلق يوم اهلل خلقها الكربيت من حجارة هي قال: 

 (311) الشيخني شرط على صحيح وقال: املستدرك واحلاكم يف حامت أبي ابن خرجه

 على عذابًا يزيدهم طعامًا اهلل فيطعمهم والعطش، اجلوع يصيبهم النار أهل :وشرابهم النار أهل طعام

 وال الطعام، بذلك اجلوع حرارة يذهبون هم فال أكله بعد بطونهم يف واحلر األمل من جيدونه مما عذاب،

                                                           
 (112/ 2) طيبة دار ط-كثري ابن تفسري - 316

 (134: ص) النار من التخويف - 311
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( 1-6 الغاشية) {ُجوٍع ِمْن ُيْغِني َوال ُيْسِمُن ال*َضِريٍع ِمْن ِإلتا َطَعاٌم َلُهْم َلْيَس }:تعاىل قال، يهنؤون هم

 . بالشربق احلجازيني عند ويعرف يشبعه وال آكله ينفع ال، الننت املر الشوك من نوع والضريع

 من يرويهم املاء ورزقهم، احلر يقيهم الظل لعباده اهلل مد فقد، يتقى فإنه الدنيا حر وأما: حرها شدة

 . الفيح شدة من وتهون تلطف الكرمية والريح اهلواء هلم وأوجد، العطش

 لمحيم. قا واملاء حيموم لالظمسوم، و فاهلواء أهلها على عذابًا تنقلب الثالثة هذه فإن جهنم يف أما

 َوال َباِرٍد ال* َيْحُموٍم ِمْن َوِظلٍّ*  َوَحِميٍم َسُموٍم ِفي* الشَِّماِل َأْصَحاُب َما الشَِّماِل َوَأْصَحاُب}تعاىل: 

 َنِم ِنيُيْغ َوال َظِليٍل ال* ُشَعٍب َثالِث ِذي ِظلٍّ ِإَلى اْنَطِلقغوا}سبحانه:  وقال[ 44-41 الواقعة] {َكِريٍم

 [33-30 املرسالت] {ُصْفٌر ِجَماَلٌت َكَأنَُّه* َكاْلَقْصِر ِبَشَرٍر َتْرِمي ِإنََّها* اللتَهِب

 : النار من السلف خوف

 نبسطتما ما أعلم ما تعلمون ولو قليال، ولضحكتم كثريا لبكيتم أعلم ما تعلمون لو واهلل قال: ذر، أبي عن

 لقينخ اهلل أن لو واهلل وتبكون، جتأرون الصعدات إىل جتموخلر فرشكم على تقاررمت وال نسائكم، إىل

  (312) !مثرتي... وتؤكل تعضد شجرة خلقين يوم

 عذاب من به الفتديت ذهبا األرض طالع لي أّن لو»طعن:  مّلا-عنه الّله رضي-اخلّطاب بن عمر قال

 (319أراه! ) أن قبل الّله

 :-اهلل رمحه– جابر بن يزيد بن الرمحن عبد قال

 ينينفع أن اهلل عسى: قلت عنه؟ مسألتك وما: قال جتف؟ ال عينيك أرى لي ما: مرثد بن يزيدل قلت

  به،

 أن يتوعدني مل لو واهلل النار، يف يسجنين أن عصيته أنا إن توعدني قد اهلل إن أخي، يا: قال

 عني لي جتف ال أن حريا لكنت احلمام يف إال يسجنين

                                                           
 ( .1/164) األولياء حلية ،( 1/123) الرزاق عبد مصنف ،( 13/341) شيبة أبي ابن نفمص - 312

 3692 البخاري واه 319
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 به، ينفعين أن اهلل عسى: قلت عنه؟ مسألتك وما: قال ؟خلواتك يف أنت فهكذا: له فقلت: قال

 لطعاما ليوضع وإنه أريد، ما وبني بيين فيحول أهلي، إىل أسكن حني لي ليعرض ذلك إن واهلل: فقال

 أبكان ما دروني ما صبياننا، ويبكي امرأتي تبكي حتى أكله، وبني بيين فيحول لي فيعرض يدي، بني

 ما الدنيا، احلياة يف معك احلزن طول من به خصصت ما: وحيها يا ولفتق امرأتي ذلك أضجر ولرمبا

 (320) .عني معك لي تقر

 من هرقبت فكاك بها اليت باألسباب اإلتيان يف جهده قصارى يبذل أن احلديث بهذا مسع مبن فحري

 قدف ،أقبل هلمَّ اخلري باغي فيا السابغة، اهلل رمحة حيث الشريف، الزمان هذا يف سيما ال النَّار،

 مكري رٍب أي!!   اهلل رمحة لعظم فيا اجلنة، أبواب وفتِّحت النريان، وسجِّرت الشياطني، صفدت

 احلسن. والثناء والنعمة احلمد له ربِّنا، مثل

 امللوك من الطاعة بعز املعصية ذل بعد فأصبحوا واإلسراف، الذنوب رق يف كانوا عتقاء من هلل فكم

  احلمد فلك واألشراف.

 احلمد. فلك السعري. قبضة يف كان بعدما اآلخرة ملوك من صاروا عتقاء نم له كم

 منف قيمة، وال هلا عوض منها فما الكرمية، األيام هذه يف الغنيمة الغنيمة العظيمة، الذنوب أرباب فيا

 العظيمة. باجلائزة فاز فقد النار من فيها يعتق

 الثامن عشر  الدرس

 الطريق إلى العتق من النار
بعدما تعرفنا على أن من صفات شهر رمضان أنه شهر العتق -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل أحباب

 من النار، وتعرفنا على حر جهنم وخوف السلف منها، فما هو الطريق إىل العتق من النار؟

أنه ما من باب من أبواب اخلري إال ودلنا عليه -زادك اهلل علما-اجلواب حبول امللك الوهاب: اعلم

 –وما من باب من أبواب الشر والعذاب إال وحذرنا منه النيب االواب -صلى اهلل عليه وسلم-ل اهللرسو

 وقد أرشدنا إىل موجبات العتق من النار وهاك بيانها:-صلى اهلل عليه وسلم

                                                           
 [1/164] األولياء حلية - 320

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





169 
 

 أوال: اإلخالص:

 فأول األسباب وأعظمها أن تكون خملصا هلل تعاىل يف أحوالك وأعمالك وأقوالك

 يف األكياس نظر" تعاىل اهلل رمحه قال حيث اإلخالص معنى يف-رمحه اهلل  – سرتيالت قال سهل 

 هلل وعالنيته سره يف وسكونه – العبد أي – حركته تكون أن هذا: غري جيدوا فلم اإلخالص تفسري

  ". دنيا وال هوى وال نفس ال شيء ميازجه ال وحده تعاىل

 بالغرض. حميطة جامعة كلمة وهذه :-اهلل رمحه- الغزالي قال 

 أغْوَلِئَك اْلُمْخَلِصنَي اللتِه ِعَباَد اِإلت َتْعَملغوَن كغنُتْم َما ِإلتا ُتْجَزْوَن اْلَأِليِم وَما اْلَعَذاِب َلَذاِئقغو ِإنَّكغْم ﴿تعاىل اهلل قال

 الالم بكسر قراءتان فيها خلصنيامل وكلمة﴾ النَِّعيِم َجنَّاِت ِفي مُّْكَرُموَن َوُهم َفَواِكُه مَّْعلغوٌم ِرْزٌق َلُهْم

 ستداللواال  ، بالفتح الباقون وقرأ  ، الآلم بكسر عامر وابن عمر وأبو كثري وابن نافع قرأ وفتحها، فقد

 .   بالكسر املخلصني ة قراء على اآلية بهذه

 األليم ذابالع ذائقوا غري فإنهم﴾ اْلُمْخَلِصنَي اللتِه ِعَباَد ِإلتا ﴿:تعاىل اهلل يقول: اهلل رمحه السعدي قال

 بلطفه. عليهم وجاد برمحته واختصهم فأخلصهم األعمال أخلصوا هلل ألنهم

 َيقغوُل َوُهَو اْلِقَياَمِة َيْوَم َعْبٌد ُيَواِفَي َلْن: »َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َماِلٍك، ْبِن ِعْتَباِن َعْن

  (321) «النَّاِر َعَلى ُحرَِّم ِإلتا اللتِه، َوْجَه ِبَذِلَك َيْبَتِغي اللتُه، اِإلت ِإَلَه َلا

 اهلل. إال عمله على يطلع ال أن حيب وأْن اهلل، طاعة يف النشاط عالماته: أظهر ومن

  املخلصني؟ من أنَّه العبد يعلم متى النون: لذي قيل

 النَّاس. عند زلةاملن سقوط وأحب الطاعة، يف اجملهود بذل إذا قال:

 رضاه، يبلغك شيًئا نفسك من اهلل وأِر املئزر، وشد واجتهد، فجدَّ العظيمة املنزلة بهذه الفوز أردت فإذا

  جدُّك، يكون جدِّك قدر وعلى تتمنى، ما تنال تتعنى ما وبقدر

                                                           
 (6019 رقم ، 1/2360) والبخاري ،( 23221 رقم ، 1/449) أمحد أخرجه - 321
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 يلالسب لعلى وإنِّي فسهوت، توهمت وال فحلمت، منت ما واهلل عنه: اهلل بكر رضي أبو الصديق قال

 (322) زغت. ما

  نفسك؟ أرحت لو خثيم: بن للربيع قيل

 أريد. راحتها قال:

 واملصاحل ه،باملكار منوطة فاملكارم بغيتك؛ وحتقيق غايتك، حتصيل سبيل يف والنفيس بالنفس فُجد

  التعب من جسر على إال إليها ُيعرب وال املشقة، من حبظ إال ُتنال ال واخلريات

  حتصيله، يف ويكثر التعب يقه،طر يطول نفيس شيء فكل

 فهم بتحصيل مجيعها، إال الفضائل من رضوا ما أقوام فلله ": اخلاطر صيد"  يف اجلوزي ابن يقول

 بعض نع أبدانهم ضعفت فإذا فضيلة، كل ويثابرون على عمل، كل وجيتهدون يف علم كل يف يبالغون

 (323) سابقون وهم هلا نائبة، النيات قامت ذلك

 الصيام: حإصال ثانيا:

أن من سباب العتق من النار يف شهر رمضان أن يصلح الصائم صومه من كل ما -بارك اهلل فيك-اعلم و

 يشوبه من رياء أو ارتكاب فعل حمرم أو ترك واجب من الواجبات 

 لنارا من العبد بها يستجن جنة الصوم وسلم قال: عليه اهلل صلى النيب عن العاص أبي بن عثمان عن

[(324)  

 شبه الرتس بالضم اجلنة وأصل( النار من العبد بها يستجن جنة الصوم) -رمحه اهلل –ل املناوي قا 

 : القاضي قال األخرى يف العقاب وعن الدنيا يف النفسانية اآلفات عن الصائم حيمي ألنه به الصوم

 األشجار من هافي مبا البستان على وأطلقت املظل الشجر وبالفتح اجلنون وبالكسر الرتس بالضم واجلنة

 (321).السرت مبعنى اجلن من مأخوذ وثالثيتها البساتني من فيها ملا الثواب دار وعلى

                                                           
 (30/411) عساكر ابن أخرجه (222/ 21) األحاديث جامع - 322

 (222: ص) اخلاطر صيد - 323

 اجلامع[ صحيح يف( 3261) األلباني وحسنه الكبري يف الطرباني رواه - 324

 (319/ 4) القدير فيض - 321
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 طأاخل القتل دية يف الرقبة عتق بدل الصيام اهلل والدليل أن الصوم يعدل الرقبة أن اهلل تعال جعل

 َشْهَرْيِن َفِصَياُم َيِجْد لتْم َفَمن مُّْؤِمَنًة َرَقَبٍة ِريُرَوَتْح َأْهِلِه ِإَلى مَُّسلتَمٌة َفِدَيٌة} تعاىل: اهلل الظهار قال وكفارة

 [92 ]النساء: {َحِكيًما َعِليًما الّلُه َوَكاَن الّلِه مَِّن َتْوَبًة ُمَتَتاِبَعْيِن

 َذِلكغْم َيَتَماسَّا َأن َقْبِل مِّن ٍةَرَقَب َفَتْحِريُر َقالغوا ِلَما َيُعوُدوَن ُثمَّ نَِّساِئِهْم ِمن ُيَظاِهُروَن َوالتِذيَن} تعاىل: قال

 {َيَتَماسَّا َأن َقْبِل ِمن ِنُمَتَتاِبَعْي َشْهَرْيِن َفِصَياُم َيِجْد لتْم َفَمن َخِبرٌي َتْعَملغوَن ِبَما َواللتُه ِبِه ُتوَعظغوَن

 [4- 3 ]اجملادلة:

 لصياما من اإلكثار فلعل النَّار، من ابه أغعتق رقبة أعتق من كان وإذا العتق، عن بدياًل الصيام كان فإذا

   اجلزاء لنفس سبب

 وعدم املكروهات،   يف الوقوع وعدم احملرمات، عن صياًما يكون بأْن باإلصالح، تعاهده من فالبد

 الو فرتفق، اهلل، عن يشغله شاغل كل عن للقلب صيام بل للجوارح، صيام املباحات، يف التوسع

 النار.  من والنجاة باجلنة للفوز الثمينة الفرصة فرمضان ضان،رم يف الدنيا أمور من تستكثر

 صوم يوم كان ))إذا :- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال قال: ،- عنه اهلل رضي- هريرة أبي عن

 .(326)( صائم( إني فليقل: قاتله، أو أحد سابه فإن يصخب، وال يرفث فال أحدكم،

 قوَل َيَدْع مل َمن: »-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال قال: :- عنه اهلل رضي- عن أبي هريرة

 (321) .«وَشَراَبُه َطَعاَمُه َيَدَع َأن ِفي حاجة هلِل َفليَس ِبِه، والعَمَل الزُّوِر

  للمساكني الطعام ثالثا: إطعام

 وقدو من موجبات العتق من النار أن تطعم الطعام و خاصة شهر رمضان الكريم الذي جتود فيه النفوس 

 ِلُتْؤِمُنوا َذِلَك ًناِمْسِكي ِستِّنَي َفِإْطَعاُم َيْسَتِطْع لتْم وَمن}الظهار  كفارة يف العتق حمل الطعام إطعام اهلل جعل

 [4:  اجملادلة]  {َأِليٌم َعَذاٌب َوِلْلَكاِفِريَن اللتِه ُحُدوُد َوِتْلَك َوَرُسوِلِه ِباللتِه

 لّلُها ُيَؤاِخُذكغُم اَل } تعاىل: قال األميان كفارة يف الرقاب عتق لحم كسوتهم أو املساكني إطعام وجعل

 ُتْطِعُموَن َما َأْوَسِط ِمْن َمَساِكنَي َشَرِةَع ِإْطَعاُم َفَكفتاَرُتُه اأَلْيَماَن َعقتدتُُّم ِبَما ُيَؤاِخُذكغم َوَلِكن َأْيَماِنكغْم ِفي ِباللتْغِو

                                                           
 ،2/206ومسلم ) (،1201رقم  ،2/613) والبخاري (،622رقم  ،1/310أخرجه مالك ) - 326

 (،1110 رقم ،1/2211) والبخاري (،9111 رقم ،2/443) أمحد أخرجه - 321
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 َواْحَفظغوْا َحَلْفُتْم ِإَذا َأْيَماِنكغْم َكفتاَرةغ َذِلَك َأيَّاٍم َثاَلَثِة َفِصَياُم َيِجْد لتْم َفَمن َرَقَبٍة َتْحِريُر ْوَأ ِكْسَوُتُهْم َأْو َأْهِليكغْم

 [29: املائدة سورة] {َتْشكغُروَن َلَعلتكغْم آَياِتِه َلكغْم الّلُه ُيَبيُِّن َكَذِلَك َأْيَماَنكغْم

 ابتغاء مسكينا أطعم من جزاء فما وجل: عزَّ العزة لرب u موسى قال يات:اإلسرائيل بعض يف جاء وقد

النار.  من اهلل عتقاء من فالن بن فالن إن اخلالئق رؤوس على ينادي مناديا آمر موسى يا قال: وجهك؟

(322) 

 ةالصاحل األعمال أفضل من فهو اإلسالم، يف عظيمة مزية – واملساكني للفقراء السيما – الطعام وإلطعام

  تعاىل: اهلل عند

 هأن غري أجره مثل له كان صائمًا فطتر َمن"  وسلم: عليه اهلل صلى قال قال: اجلهين خالد بن زيد عن

 (329)".  شيء الصائم أجر من ينقص ال

 طعموأ شاة ذبح كمن مترة قدَّم من فليس باإلطعام، ابتدأ ملن ال أشبع ملن هو إمنا للمفطِّر الذي واألجر

 خبزًا.

 (330)ُيشبعه.  أن بتفطريه: تيمية: واملراد ابن اإلسالم شيخ قال

 اإلحرام. تكبرية بإدراك الصالة إصالح رابعا:

أن تواظب على ادراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام أربعني يوما وليلة فتنال بذلك الرباءة الربانية من النار 

 رضي –و خياف من عقاب منعن أنس و من النفاق فال يثابر على ذلك إال خملص يرجو وجه اهلل تعاىل 

 بريةالتك يدرك مجاعة يف يوما أربعني هلل صلى -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال: رسول اهلل-اهلل عنه

  (331)] النفاق من براءة و النار من براءة:  براءتان له كتب األوىل

 ة،اجلن إىل خطوة ئيتما فاعتربها صالة،   مائتا إنها نفسك، له تفرغ أن ينبغي إمياني مشروع وهذا

  هلا؟ تتفرغ أْن الغالية اهلل سلعة تستحق ال فهل

                                                           
 ([6/19) األولياء . ]حلية- 322

 (.6411)"  اجلامع صحيح"  يف واأللباني (216/  2) حبان ابن وصححه (.1146) ماجه وابن (201) الرتمذي رواه - 329
 (.460/  4)"  الكربى الفتاوى"  - 330
 اجلامع[ صحيح يف( 6361) األلباني وحسنه الرتمذي رواه] - 331
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 يرزقك أن )صالة( كل مع بالدعاء وعليك هذه املدة، طوال الدنيا أعباء من تتخفف أن ذلك إىل وطريقك

 وهكذا. فيها، اإلحرام تكبرية تدرك التالية الصالة اهلل

 الذنوب باجتناب يكون وهذا صحيح، والعكس يل،الل إصالح إىل سبيل النَّهار إصالح أنَّ واعلم

 يف واجتهد بال، على منك األمر اجعل فقط وحنوها، أذكار من الوقت ووظائف الطاعات على واحلرص

 من العتق هإنَّ اجلنة، فإنَّها متل، وال فاستأنف يوم، يف تعثرت فإن تعجز، وال باهلل واستعن حتقيقه،

 فيها. األسفل الدرك من والسالمة النار،

 والعصر. الفجر صالتي على احملافظة خامسا:

ومن موجبات العتق من النار أن تكون ممن يوظب على الصالة اخلمس يف وقتها وان تواظب على صالة 

بتلك -صلى اهلل عليه وسلم –الفجر والعصر فلهما مزية ليست لغريهما من الفرائض لذا خصهما النيب 

 املنقبة 

 ،- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مسعت: قال ،- عنه اهلل رضي- ؤيبةر بن عمارة زهري أبي عن

    (332) والعصر الفجر يعين:( غروبها( وقبل الشمس طلوع قبل صلى أحد النار يلج ))لن يقول:

 عمالأ بتتمات االشتغال عند العصر ووقت ولذَّته، النوم عند يكون الصبح وقت أنَّ بذلك ختصيصها

 ببقية إتيانه ذلك من ويلزم للعبادة، وحمبتها الكسل من النفس خلوص على دليٌل اصالتهم ففي. النهار

 .اخلمس الصلوات

 ال ِرَجاٌل*  َواآلَصاِل ِباْلُغُدوِّ يَهاِف َلُه ُيَسبُِّح اْسُمُه ِفيَها َوُيْذَكَر ُتْرَفَع َأن اللتُه َأِذَن ُبُيوٍت ِفي} تعاىل اهلل قال

 َواأَلْبَصاُر اْلقغلغوُب ِفيِه َتَتَقلتُب ًاَيْوم َيَخافغوَن الزََّكاِة َوِإيَتاء الصَّالِة َوِإَقاِم اللتِه ِذْكِر َعن َبْيٌع َوال ِتَجاَرٌة ُتْلِهيِهْم

: 36) لنورا] {ِحَساٍب ْيِرِبَغ َيَشاُء َمن َيْرُزُق َواللتُه َفْضِلِه مِّن َوَيِزيَدُهم َعِملغوا َما َأْحَسَن اللتُه ِلَيْجِزَيُهُم* 

32]) .(333) 

  وبعده الظهر قبل ركعات أربع على احملافظة سادسا:

                                                           
 رقم ، 1/231) والنسائي ،( 634 رقم ،1/440) ومسلم (،421 قمر ،1/116) داود وأبو (،11219 رقم ،4/136) أمحد أخرجه - 332

411) 

 (612: ص) الصاحلني رياض تطريز - 333
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أخي السلم وأنت يف شهر رمضان شهر تضاعف فيه األعمال وترفع فيه الدرجات وتقال فيه العثرات 

فعليك بتخليص رقبة من نار جنهم ومما يعتق رقبتك من النار أن تواظب على أربع ركعات قبل صالة 

 عدها ففيهم خالص وفيهم حتريم جسدك على النار الظهر وأربعا ب

 من: "يقول- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مسعت: قالت ،- عنها اهلل رضي- حبيبة أم عن

    (334)" النار على اهللغ حرَّمه بعَدها، وأربع الظُّهِر، قبَل َرَكعاٍت أربِع على ُيحاِفْظ

 نم هلا ملا مؤكدة سنة أنَّها يرى العلماء وبعض ركعات،ال هذه على حافظ ملن إال حيصل ال الفضل فهذا

 عظيم. جزاء

 لىع ليسري وإنه تعتاده، عليها وأحل {النار على اهلل حرَّمه} فذكرها هذا تستصعب نفسك وجدت فإذا

   تعاىل اهلل وفقه من

  تعاىل اهلل خشية من ثامنا: البكاء 

لكثرة ما فيها من طاعات و قربات و وكذب البعد و حنن يف شهر تلني فيه القلوب و ختشع فيه و ذلك 

عن املعاصي و املخالفات مما يزيد يف إميان العبد و جيعل قلبه رقيقا و دمعه غزيرا، فانظر اليهم و هم 

يف صالة الرتاويح و قد وجلت قلوبهم، و دمعت عيونهم، وخشعت جوارحهم، فتسمع األنني، و 

 يهعل اهلل صلى- اهلل رسول قال قال:- عنه اهلل رضي- هريرة يأب البكاء، و ترى التضرع و الرجاء عن

 يف غبار جيتمع وال ، الضرع يف اللنب يعود حتى اهلل خشية من بكى رجل النار يلج ال))  :- وسلم

 (331) (( جهنم ودخان اهلل سبيل

 عيون،ال مباء الذنوب من تغسل القلوب فإنَّ اهلل، خشية من واحدة دمعة لك صحت إذا لك فهنيًئا

 قال اكم ولكن والتهجد، الرتاويح صالة يف القرآن مساع ومع رمضان يف السيما كثرًيا يكون قد والبكاء

  فذلك كثري العام يف واحدة مرة هلل الذي أتى إذا الثوري: سفيان

  فيه يبارى ال بفضل اهلل اختصه قد الدمعة تلك رزق من أنَّ ويكفي

                                                           
 يف( 124) األلباني ( وصححه422) والرتمذي ،(1269) داود وأبو 1216) والنسائي ،(326/ 6" )املسند" يف أمحد اإلمام رواه - 334

 الرتغيب[ صحيح

 اجلامع[ صحيح يف( 1112) األلباني وصححه (1633) يوالرتمذ (،2114) ماجه أخرجه ابن- 331
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 عنه هللا رضي- الشخري بن اهلل عبد فعن-صلى اهلل عليه وسلم –ل تأملوا عباد اهلل يف حال سيد الرجا

 من( 331)املرجل كأزيز( 336)أزيز  وجلوفه يصلي وهو- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أتيت قال:-

 (332)البكاء( 

 دمعة ماحلة تكون خلطاياك ماحة ولرقبتك معتقة يا هلا من دمعة غالية ترفع صاحبها جنة عالية 

 الذين السبعة من فأنت:  احلشر يوم الرمحن عرش ظل يف من خشية الرمحن ها أنت  أيها الباكي

 ليهع اهلل صلى- اهلل رسوَل مسعُت:  قال - عنه اهلل رضي - هريرة ظله إال ظلَّ ال يوم بظله اهلل يظلهم

 اهلل عبادة يف أنش وشاّب ، ادُلالع اإلماُم:  ِظلُّه إال ِظلَّ ال يوم ِظلِِّه يف اهلل يِظلُّهُم َسْبَعة: » يقول -وسلم

 ، اهلل يف حتابَّا ورجالن ، إليه يعوَد حتى منه خرج إذا ، باملسجد ُمَعلتق قلبه ورجل ، وجل عز

 ، اهلل أخاُف إني:  فقال ومجال، َمْنِصب ذاُت امرأة َدَعْتُه ورجل ، عليه وتفرَّقا ذلك على اجتمعا

 فاضتف خاليا اهلل َذَكَر ورجل ، ميينه ُتْنِفُق ما مشالغُه متعل ال حتى فأْخفاها بصدقة َتصدَّق ورجل

 (339).«عيناه

 ذلك ير مل باكيها خد على سالت فإْن النريان، من البحور لتطفئ الدمعة إنَّ معدان: بن خالد قال

 األعلى املأل يف مكتوًبا وكان جوارحه، لذلك خشعت إال اهلل خشية من عبد بكى وما النَّار، الوجه

 (340)اهلل(  بذكر قلبه منوًرا أبيه واسم بامسه

 خمبًتا. خاشًعا وقلًبا مدرارة، بالعربات عيًنا ونسأله خشيته، من تدمع ال عني من باهلل فنعوذ

 

 

 

 

 

                                                           
 1/41 النهاية بالبكاء. ويغلي جوفه جييش أن وهو البكاء صوت أي:- 336

 .4/311 النهاية املاء. فيه يغلى الذي اإلناء أي: - 331

 (.141)"  الكربى"  يف والنسائي (،322)"  الشمائل"  يف والرتمذي (،904) داود أبو أخرجه:- 332

 ( . 91( )  1031)  3/93 ومسلم (،1423) 2/132 البخاري ه:أخرج - 339

 ([42)ص الدنيا أبي البن والبكاء ]الرقة. - 340
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 التاسع عشر الدرس

 رمضان شهر الجنة

جلنة يوم تّزل إن شهر رمضان جسر ممدود إىل اجلنة، من عرف كيف يسري يف دربه وضع أقدامه يف ا

 أقدام وأقدام يف النار.

قال: قال -رضي اهلل عنه -واجلنة تفتح أبوابها أمام الصائمني والصائمات كما قال: عن أبي هريرة 

إذا دخل رمضان فغتَِّحْت أبواُب السماء، وأغغلقت أبواُب جهنم، : »-صلى اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلل 

 (341« )وُسْلِسلت الشياطني

                                                           
 (.1019رقم  ،2/112ومسلم ) (،1199رقم  ،2/611أخرجه البخاري ) - 341
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اب اجلنة وإغالق أبواب النار فهو من رمحة اهلل عز وجل وفضله هلذه األمة، فلما كثرت أما فتح أبو

طاعة املسلمني وإقباهلم على اهلل عز وجل يف هذا الشهر بادر اهلل عز وجل بفتح أبواب اجلنة، ولذلك 

َحْت( وهي )فغتِّ مل يقل النيب عليه الصالة والسالم: فغِتَحت أبواب اجلنة وهو الفتح الطبيعي، وإمنا قال:

صيغة مبالغة يف فتح هذه األبواب، أي: كل باب يفتح على مصراعيه، ومصراع الباب الواحد من 

 أبواب اجلنة كما بني املشرق واملغرب.

فهذه األبواب تفتح عن آخرها استقبااًل ألهل اهلل عز وجل، للصائمني والقائمني والذاكرين والتالني وغري 

 (.342)ذلك من أقسام الطاعة. 

اجلنة هي دار اخللود، ونعيمها دائم، ال يعرتي سكانها نصٌب أو هٌم أو حزن، ويتمتعون مبا أحل اهلل 

تعاىل هلم بفضله وكرمه، وفيها من النعيم املقيم ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب 

 مغلقة.بشر، فيا باغي اخلري أقبل فاألبواب مفتحة، ويا باغي الشر أقصر فاألبواب 

 البشارة الربانية للمؤمنني واملؤمنات باجلنة

اعلم بارك اهلل فيك: أن اهلل أمر نبيه حممد أن يبشر باجلنة من آمن وعمل صاحلًا، قال اهلل تعاىل: 

 [.21البقرة:] {َوَبشِِّر التِذين آَمُنوْا َوَعِملغوْا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر}

وهذا أمر من اهلل تعاىل نبيَّه حممًدا صلى اهلل عليه وسلم بإبالغ بشارته  -رمحه اهلل –يقول الطربي 

خلَقه الذين آمنوا به ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم ومبا جاء به من عند ربه، وصّدقوا إميانهم ذلك 

وأن ما جئَت به من  -قك أنك رسولي وإقَرارهم بأعماهلم الصاحلة، فقال له: يا حممد، بشِّْر من صدَّ

اهلدى والنور فمن عندي، وحقتق تصديَقه ذلك قوال بأداء الصاحل من األعمال اليت افرتضُتها عليه، 

أن له جنات جتري من حتتها األنهار، خاصًة، ُدون من كذَّب  -وأوجبُتها يف كتابي على لسانك عليه 

وعاندك ، ودون من أظهر تصديقك ، وأقّر أن ما جئته به بك وأنكَر ما جئته به من اهلدى من عندي 

فمن عندي قوال وجحده اعتقاًدا، ومل حيققه عمال. فإن ألولئك الناَر اليت وقغودها الناُس واحلجارة، 

 ُمعدًة عندي. واجلنات: مجع جنة، واجلنة: البستان.

ولذلك -وغروسها، دون أرضها وإمنا َعنى جّل ذكره بذكر اجلنة: ما يف اجلنة من أشجارها ومثارها 

قال عز ذكره ": جتري من حتتها األنهار". ألّنه معلوٌم أنه إمنا أراد جل ثناؤه اخلرَب عن ماء أنهارها 

                                                           
 (1/ 12أبو األشبال ) حسن-شرح صحيح مسلم  - 342
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أنه جاٍر حتت أشجارها وغروسها ومثارها، ال أنه جاٍر حتت أرضها. ألن املاء إذا كان جارًيا حتت 

كشف الساتر بينها وبينه. على أّن الذي ُتوصف به أنهاُر األرض، فال حظت فيها لعيون مْن َفوقها إال ب

 (343)اجلنة، أنها جارية يف غري أخاديد. 

 أصحاب احلبيب النيب يسألون عن األعمال اليت تدخلهم اجلنة

صلى اهلل عليه وسلم من أحرص الناس على اخلري وعلى  –: أن أصحاب النيب -بارك اهلل فيك-اعلم 

عما يقربهم من اجلنة ويباعدهم عن -صلى اهلل عليه وسلم –لون النيب دخول اجلنة لذا جندهم يسأ

: أن رجال قال: يا رسول اهلل، أخربني -رضي اهلل عنه -النار عن أبي أيوب خالد بن زيد األنصاري 

شرك )تعبد اهلل ، وال ت) -صلى اهلل عليه وسلم -بعمل يدخلين اجلنة، ويباعدني من النار. فقال النيب 

 (344وتقيم الصالة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم (( ) به شيئا ،

قال: قلت: يا رسول اهلل، أخربني بعمل يدخلين اجلنة ويباعدني من -رضي اهلل عنه -عن معاذ 

النار؟ قال: ))لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسري على من يسره اهلل تعاىل عليه: تعبد اهلل ال تشرك به 

اة، وتصوم رمضان، وحتج البيت(( ثم قال: ))أال أدلك على أبواب شيئا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزك

اخلري؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة الرجل من جوف الليل(( ثم 

[ ثم قال: ))أال أخربك برأس 16]النور:  {يعملون}حتى بلغ  {تتجافى جنوبهم عن املضاجع}تال: 

سنامه(( قلت: بلى يا رسول اهلل، قال: ))رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة،  األمر، وعموده، وذروة

وذروة سنامه اجلهاد(( ثم قال: ))أال أخربك مبالك ذلك كله!(( قلت: بلى يا رسول اهلل، فأخذ 

بلسانه وقال: ))كف عليك هذا(( قلت: يا رسول اهلل وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال: ))ثكلتك 

 ( 341يكب الناس يف النار على وجوههم إال حصائد ألسنتهم؟((. ) أمك! وهل

 وصفة اجلنة

 أرضها وتربتها-1

                                                           
 (323/ 1ت أمحد شاكر )-ط الرسالة-تفسري الطربي - 343
 . (14) (13) 1/33ومسلم  (،1396) 2/130البخاري  رجه:أخ - 344

 ( .2616والرتمذي ) (،3913ابن ماجه ) أخرجه: - 341
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عن أبي هريرة: قال: قلت يا رسول اهلل: اجلنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، 

لد س، وخيومالطها املسك األذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران من دخلها ينعم وال يبأ

 (.346)وال ميوت، ال تبلى ثيابهم، وال يفنى شبابهم( 

 واعمل لداٍر غدًا رضوان خازنها          واجلار أمحد والرمحـــن ناشيـــها

 قصورها ذهٌب واملسك طينتـهـا          والزعفران حشيٌش نابٌت فيـــــــها

 يف جماريهاأنهارها لنٌب مصفى ومن عسٍل           واخلمر جيرى رحيقًا 

 والطري جترى على األغصان عاكفًة      تسبح اهلل جهــــرًا يف مغانيـــــها

 فمن يشرتى الدار يف الفردوس          َيعمُرها بركعٍة يف ظالم الليل ُيحيها

أنهارها: فإن سألت عن أنهارها فقد أجراها اهلل تعاىل بكرمة مم مل خيطر على بال احد قال -2

 َطْعُمُه اْلَجنَِّة التِتي ُوِعَد اْلُمتَّقغوَن ِفيَها َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسنٍ َوَأْنَهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغيَّْر ))َمَثُل تعاىل:

ِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم َكَمْن ْغَوَأْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة ِللشَّاِرِبنَي َوَأْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن كغلِّ الثََّمَراِت َوَم

 (( )سورة حممد(11ُهَو َخاِلٌد ِفي النَّاِر َوُسقغوا َماًء َحِميًما َفَقطتَع َأْمَعاَءُهْم 

ِزقغوا ُر ))َوَبشِِّر التِذيَن آَمُنوا َوَعِملغوا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر كغلتَماوقال تعاىل: 

ُمَطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها  ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا َقالغوا َهَذا التِذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوأغُتوا ِبِه ُمَتَشاِبًها َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج

 (21َخاِلُدوَن(( )البقرة 

 قصورها ومساكنها-3

َن َلِكِن التِذي}قال تعاىل -ل شأنه وعظم سلطانه ج –أما قصورها فقد بناها الرمحن وغرس كرامتها بيديه 

 {ِلُف اللتُه اْلِميَعاَدْخاتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم غغَرٌف ِمْن َفْوِقَها غغَرٌف َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َوْعَد اللتِه َلا ُي

 [20]الزمر: 

                                                           
( وقال : ليس 2126، رقم  4/612( ، والرتمذي )130، رقم  1/106( ، وهناد يف الزهد )9142رقم  ،2/441أخرجه أمحد ) - 346

 (2221، رقم 2/429: الدارمى ) إسناده بذاك القوى وليس هو عندي مبتصل . وأخرجه أيًضا
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 إن للمؤِمن يف»قال: -صلى اهلل عليه وسلم-ن النَّيبَّقال: أت-رضي اهلل عنه -عن أبي موسى األشعري 

للمؤمن فيها أهلُوَن، -ويف رواية: عرضها -اجلنة َلَخْيَمة ِمْن لؤلؤة واحدة جموفة، طوهلا يف السماء ميال 

 (.341« )يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضا

 الفرش واألواني-4

 (( الرمحن14اِئُنَها ِمْن ِإْسَتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنََّتْيِن َداٍن ))ُمتَِّكِئنَي َعَلى؟ فغُرٍش َبَطقال تعاىل: 

 فإذا كانت البطائن من استربق فما بالك بظاهر الفرش!

 ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْلَأْنفغُس}وأما عن األواني: فقال تعاىل:  

 [11]الزخرف:  {ُيُن َوَأْنُتْم ِفيَها َخاِلُدوَنَوَتَلذُّ اْلَأْع

 [19]اإلنسان:  {َوَيطغوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلتُدوَن ِإَذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم لغْؤلغًؤا َمْنُثوًرا}وقال تعاىل: 

اني ية من األويقول تعاىل ذكره: وُيطاف على هؤالء األبرار بآن :قال اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية

اليت يشربون فيها شرابهم، هي من فضة كانت قواريًرا، فجعلها فضة، وهي يف صفاء القوارير، فلها 

 (.342بياض الفضة وصفاء الزجاج. )

 الطعام والشراب-5

 قال سبحانهو[ 21، 20]الواقعة:  {( َوَلْحِم َطْيٍر ِممَّا َيْشَتُهوَن20َوَفاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّروَن )}قال تعاىل: 

 [ 33، 32]الواقعة:  {( َلا َمْقطغوَعٍة َوَلا َمْمُنوَعٍة32َوَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة )}

عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها 

 (.349[. )30]الواقعة:  {وظل ممدود}مائة عام". قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 

 نساؤها-1

                                                           
 صحيح.حسن  وقال:( 2122رقم  ،4/613والرتمذي ) (،2232رقم  ،4/2122ومسلم ) (،19696رقم  ،4/411أخرجه أمحد ) - 341

 ( .4192رقم  ،4/1249البخاري ) أيًضا:وأخرجه 
 (104/ 24ت أمحد شاكر )-ط الرسالة-تفسري الطربي - 342
 "1" "2226، ومسلم "2/412" وأخرجه أمحد 4221اري""، والبخ1131أخرجه احلميدي " - 349
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آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جّناٍت جتري ِمن حتتها األنهار خالدين فيها أبدًا  )والذينقال تعاىل 

 .[11:]النساء ظلياًل(هلم فيها أزواٌج ُمَطهَّرٌة وندخلهم ظاًل 

 فهذه بشارٌة عظيمة بّشر اهلل تعاىل بها عباده املؤمنني املّتقني.

 ت ِمن كّل قذٍر وخبث وآفة، سواء يف ذلك ظاهرهّن وباطنهّن.فأزواجهم يف اجلّنة طاهرا

اليت طغهِّرْت ِمن احليض والبول والنفاس والغائط واملخاط  )واملغَطهَّرةقال اإلمام ابن القّيم رمحه اهلل يف 

 والبصاق وكّل قذر وكّل أذى يكون ِمن نساء الدنيا.

 ت املذمومة.فطغهِّر مع ذلك باطنها ِمن األخالق السّيئة والصفا

 وطغهِّر لسانها ِمن الفحش والبذاء.

 وطغهِّر طرفها ِمن أن تطمح به إىل غري زوجها.

 (310)وسخ( وطغهِّرْت أثوابها ِمن أن يعرض هلا دنس أو 

 ُهْمِفيِهنَّ َقاِصَراُت الطتْرِف َلْم َيْطِمْثُهنَّ ِإْنٌس َقْبَل}ولنتأمل معا هذه اآليات من سورة الرمحن وقال تعاىل: 

 [12- 16]الرمحن:  {( َكَأنَُّهنَّ اْلَياقغوُت َواْلَمْرَجاُن11( َفِبَأيِّ آَلاِء َربِّكغَما ُتَكذَِّباِن )16َوَلا َجانٌّ )

قاصرات الطرف أي تقصر طرفها على زوجها فال تنظر إىل غريه وال تطمح لسواه وهن كما قال تبارك 

]الواقعة:  {( ِلَأْصَحاِب اْلَيِمنِي31( ُعُرًبا َأْتَراًبا )36( َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكاًرا )31ِإنَّا َأْنَشْأَناُهنَّ ِإْنَشاًء )}وتعاىل 

31 -32] 

والذي نفسي بيده، لو اطلعت امرأة من »عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

برحيها، ولنصيفها على  نساء أهل اجلنة على أهل األرض، ألضاءت ما بينهما، وملألت ما بينهما

 (.311«. )رأسها خري من الدنيا وما فيها

 اخلدم والغلمان-8

                                                           
 (:224ـ223) حادي األرواح ( )- 310
 [، 2196، ورقم 6162]البخاري، برقم  - 311
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 )َوَيطغوُف َعَلْيِهْمفقال تعاىل: -جل جالله–أما خدم أهل اجلنة فقد حدثنا عن صفاتهم العليم اخلبري 

 (24ِغْلَماٌن لتُهْم َكَأنَُّهْم لغْؤلغٌؤ مَّْكُنوٌن( )الطور: 

( َوِإَذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت 19َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلتُدوَن ِإَذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم لغْؤلغًؤا َمْنُثوًرا ) َوَيطغوُف}وقوله تعاىل 

 [20، 19]اإلنسان:  {َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبرًيا

  يتغريون والأي: خلقوا من اجلنة للبقاء، ال {ْلَداٌن ُمَخلتُدوَن }يف قوله -رمحه اهلل –يقول السعدي 

 }هم من حسن {َحِسْبَتُهْم  }منتشرين يف خدمتهم  {ِإَذا َرَأْيَتُهْم  }يكربون، وهم يف غاية احلسن، 

وهذا من متام لذة أهل اجلنة، أن يكون خدامهم الولدان املخلدون، الذين تسر رؤيتهم،  {لغْؤلغًؤا َمْنُثوًرا 

 {مَّ َوِإَذا َرَأْيَت َث }هم مبا يدعون وتطلبه نفوسهم، ويدخلون على مساكنهم، آمنني من تبعتهم، ويأتون

نهم، فتجد الواحد م {َرَأْيَت َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبرًيا  }أي: هناك يف اجلنة، ورمقت ما هم فيه من النعيم 

عنده من القصور واملساكن والغرف املزينة املزخرفة، ما ال يدركه الوصف، ولديه من البساتني الزاهرة، 

لثمار الدانية، والفواكه اللذيذة، واألنهار اجلارية، والرياض املعجبة، والطيور املطربة ]املشجية[ ما وا

 يأخذ بالقلوب، ويفرح النفوس.

وعنده من الزوجات. الالتي هن يف غاية احلسن واإلحسان، اجلامعات جلمال الظاهر والباطن، 

، وحوله من الولدان املخلدين، واخلدم املؤبدين، اخلريات احلسان، ما ميأل القلب سرورا، ولذة وحبورا

 ما به حتصل الراحة والطمأنينة، وتتم لذة العيش، وتكمل الغبطة.

ثم عالوة ذلك وأعظمه الفوز برؤية الرب الرحيم، ومساع خطابه، ولذة قربه، واالبتهاج برضاه، 

مللك املالك، احلق املبني، الذي واخللود الدائم، وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحني، فسبحان ا

 (312ال تنفد خزائنه، وال يقل خريه، فكما ال نهاية ألوصافه فال نهاية لربه وإحسانه. )

 لباسها وزينتها-7

َراًبا َش :) َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتْبَرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّةَوَسَقاُهْم َربُُّهْمقال سبحانه وتعاىل 

 ( اإلنسان21َطُهوًرا 

                                                           
 (901تفسري السعدي )ص:  - 312
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أهل اجلنة جْرد، مرد، : »-صلى اهلل عليه وسلم-: قال: قال النيبُّ -رضي اهلل عنه -عن أبي هريرة 

 (.313«. )كّحَلى، ال يفنى شباُبهم، وال َتبلى ثيابهم

 حال أهلها-9

وَّل ُزمَرة إن أ:»-صلى اهلل عليه وسلم-:قال : قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -عن أبي هريرة 

يدخلون اجلنة : على ُصوِرة الَقَمِر َليَلَة البدِر ، ثم الذين يلونهم على أشدِّ كوكب ُدرِّيِّ يف السماِء إضاءة 

، ال يبولون ، وال يتغوَّطغون ، وال يْتَفلون ، وال ميَتخطغون ، أمشاطغُهم الذهب ، وَرْشُحهم املسك ، 

أزواجُهم احلور العني ، على خْلِق رُجل واحد ، على  -الطيب  األلّنجوج ُعود -وجماِمُرهم األلوَّةغ 

 (. 314«. )صورِة أبيهم آدم ِستُّوَن ِذراعا يف السماء

ثواب أهل  موأعظ))حتّيتهم فيها سالم وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني(( و قال سبحانه: 

 القيامة 23/  22ا َناِظَرٌة( ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة**ِإَلى َربَِّهاجلنة قال تعاىل 

 أدنى أهل اجلنة هو:-10

أدنى أهل  )إن-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل –رضي اهلل عنه  –عن أبي سعيد اخلدري 

اجلنة منزال رجل صرف اهلل وجهه عن النار قبل اجلنة و مثل له شجرة ذات ظل فقال : أي رب 

فقال اهلل : هل عسيت أن تسألين غريه ؟ قال : ال و عزتك قدمين إىل هذه الشجرة فأكون يف ظلها 

فقدمه اهلل إليها و مثل له شجرة ذات ظل و مثر فقال : أي رب قدمين إىل هذه الشجرة فأكون يف ظلها 

ه فيقدم وعزتكال  فيقول:و آكل من مثرها فقال اهلل : هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألين غريه ؟ 

أي رب قدمين إىل هذه الشجرة فأكون  ومثر وماء فيقول:له شجرة أخرى ذات ظل اهلل إليها فيمثل اهلل 

 ال فيقول: غريه؟هل عسيت إن فعلت أن تسألين  له:مائها فيقول  وأشرب منمثرها  وآكل منيف ظلها 

أي رب قدمين إىل باب اجلنة  فيقول:أسألك غريه فيقدمه اهلل إليها فيربز له باب اجلنة  وعزتك ال

أي رب  فيقول:ت سجاف اجلنة فأرى أهلها فيقدمه اهلل إليها فريى اجلنة و ما فيها فأكون حت

متن فيتمنى و يذكره اهلل  له:فيقول اهلل  لي؟هذا  قال:أدخلين اجلنة فيدخل اجلنة فإذا دخل اجلنة 

                                                           
 2139والرتمذي )( 2229أخرجه الدارمي ) - 313
( ، وابن ماجه 2234، رقم  4/2119( ، ومسلم )3149، رقم  3/1210) والبخاري( ، 1161رقم  ،2/231أخرجه أمحد ) - 314

 ( .4333، رقم  2/1449)
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ه هو لك و عشرة أمثاله ثم يدخل اهلل:عز و جل سل من كذا و كذا حتى إذا انقطعت به األماني قال 

اهلل اجلنة فيدخل عليه زوجتاه من احلور العني فيقوالن : احلمد هلل الذي أحياك لنا و أحيانا لك 

فيقول : ما أعطي أحد مثل ما أعطيت و أدنى أهل النار عذابا ينعل من نار بنعلني يغلي دماغه من 

 (.311( )حرارة نعليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العشرون الدرس
 وتربية كسلو رمضان من األواخر العشر

 عزما جديدا يف رحاب أواخر        بدأت أواخر شهرنا هيا ابدأوا 

 ليحل فيكم نور فضل ذاخر     واستنهضوا جهدا محيدا راشدا 

 صدق انطالق للضياء الفاخر      فالصوم آذان بالرحيل فشمروا 

 فستندمون إن فاتكم شهر اهلدى***يف هلو إغفال و سوء تفاخر  

                                                           
 ( .122، رقم  1/111( ، ومسلم )11232، رقم  3/21أخرجه أمحد ) - 311
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 الثلث والثلث كثري العنصر األول بقي

 أمة اإلسالم ها هي مشس رمضان قد آذنت بالغروب فلم يبق من شهر الكرم واجلود إال الثلث 

 فماذا عملت يف الثلثني من خريات  

 وماذا أسهمت من قيام وطاعات

 وما عساك أنت فاعل يف الثلث وما أدرك ما الثلث؟ 

لرمحات وغفرة له الزالت ورفعة له يف اجلنة إنه الثلث الذي من أدركه هلل طاعا فقد حلت عليه ا

 الدرجات 

 إنه ثلث العباد  

 إنه ثلث القوام 

 م،قوَّتك وبادروا واجتهدوا، جدُّوا الشَّباب، معشر يا: "يقول - اهلل رمحه - السَّبيعي إسحاق أبو كان

 ."آية بألف فيها قرأت إالت ليلة عليَّ مرَّت ما قلَّ فإنَّه تعجزوا، أن قبل شبيبَتكم واغتِنموا

 نم: أي – انتبهوا الدَّار، أهَل يا: "ليلة كل يف ألهله يقول - اهلل رِحمه - يزيد بن عبدالواحد وكان

 ".الدود يأكلغكم قريب عن نوم، دار - الدنيا: أي – هذه فما - نومكم

 باب،ش يا قوموا": ويقول اللتيل يف ُيقيمنا - اهلل رِحمه - الثَّوري سفيان كان: يوسف بن حممد وقال

 !".فمتى؟ اليوم، تصلُّوا مل إذا شباًبا، دمتم ما صلُّوا

 انه ثلث القدر والرفعة 

 ينام فكي حتته، تسعَّر النَّار وأنَّ فوقه، ُتَزيَّن اجلنَّة أنَّ يعرف ِلمن عجًبا يا: "حرب بن أمحد قال

 !".بْينهما؟

  

 والعار اإلثم ويبقى احلرام من      صفوتها نال ممن اللذاذة تفنى

 النار بعدها من لذة يف خري ال       مغبتها يف سوء عواقب تبقى

 مضى مما أفضل ليال من تبقى وما       بقى مبا مضى ما فلنستدرك

 العنصر الثاني ملاذا العشر األواخر من رمضان؟

 معاشر الصائمني: فإن سألتم ملاذا العشر األواخر من رمضان؟

أن اهلل تعاىل جعل للعشر من اخلصائص  –اب: اعلم علمين اهلل تعاىل وإياك اجلواب حبول امللك الوه

 واملزايا ما ليس لغريها من سائر الليالي وهاك بيان ذلك 
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 َوالرُّوُح ْلَماَلِئَكةغا َتَنزَُّل*  َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْيٌر اْلَقْدِر َلْيَلةغ}: عنها اهلل قال اليت القدر، ليلة فيها أن-1

 َأْنَزْلَناُه ِإنَّا}: فيها وقال[. 1-3: القدر] {اْلَفْجِر َمْطَلِع َحتَّى ِهَي َساَلٌم*  َأْمٍر كغلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفيَها

 اللوح من يفصل أي[. 4 ،3: الدخان] {َحِكيٍم َأْمٍر كغلُّ ُيْفَرُق ِفيَها*  ُمْنِذِريَن كغنَّا ِإنَّا ُمَباَرَكٍة َلْيَلٍة ِفي

 غريو والشر، واخلري واآلجال األرزاق من السنة تلك يف كائن هو ما كل الكاتبني املالئكة إىل ظاحملفو

 .العادلة احملكمة اهلل أوامر من ذلك

 ْدَق الشَّْهَر َهَذا ِإنَّ» :َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوُل َفَقاَل َرَمَضاُن، َدَخَل َقاَل َماِلٍك، ْبِن َأَنِس َعْن

 ِإلتا َخْيَرَها ُيْحَرُم اَوَل كغلتُه، اْلَخْيَر ُحِرَم َفَقْد ُحِرَمَها َمْن َشْهٍر، َأْلِف ِمْن َخْيٌر َلْيَلٌة َوِفيِه َحَضَركغْم،

  (316).«َمْحُروٌم

 ".سواها شهر ألف يف العمل من خري فيها العمل: "النحعي اإلمام قال

 بالكتاب ثابت وهو تعاىل، اهلل لطاعة املسجد لزوم وهو فيها، االعتكاف العشر هذه خصائص من

  ﴾ اْلَمَساِجِد ِفي َعاِكفغوَن َوَأْنُتْم ُتَباِشُروُهنَّ َوَلا ﴿: تعاىل اهلل قال والسنة،

 اْلَعْشَر ْعَتِكُفَي َكاَن وسلم، عليه اهلل صلى النَِّبيَّ َأنَّ وسلم، عليه اهلل صلى النَِّبيِّ َزْوِج عن َعاِئَشَة،

  (311َبْعِدِه ) ِمْن َأْزَواُجُه اْعَتَكَف ُثمَّ اهللغ، َتَوفتاُه َحتَّى َرَمَضاَن، ِمْن َواِخَراأَل

 َأيَّاٍم َعَشَرَة َرَمَضاَن لَّكغ َيْعَتِكُف -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىُّ َكاَن َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبى َعْن َصاِلٍح َأِبى َعْن 

  (312). "َيْوًما ِعْشِريَن اْعَتَكَف ِفيِه قغِبَض ِذىالت اْلَعاُم َكاَن َفَلمَّا

 رتكف الشيطان واستوىل عليه الفتور أصابه ثم الشهر أول يف أحسن باخلواتيم: فمن األعمال األن-2

  اخلاسرين من فهذا الطاعة عن وكلت نفسه وصالة الرتاويح وهجر املسجد القران قراءة

 ظاتبلح الغروب قبل افطر فمن تقصري من كان ما له تعاىل اهلل غفر األواخر العشر يف جد و ومن اجتهد

 قهخل يف سنة اجرى الكريم الن صالته فسدت الصالة قبل احدث من و و سعية خاب و صومه فسد فقد

 باخلواتيم األعمال إن

 افونوخي بقبوله، ذلك بعد يهتمون ثم وإتقانه، وإكماله العمل إمتام يف جيتهدون الصاحل السلف كان 

 [.60:]املؤمنون {َوِجَلٌة َوقغلغوُبُهم َماآَتوا ُيؤُتوَن}الذين  وهؤالء رده، من

 اهلل تسمعوا أمل بالعمل، منكم اهتمامًا أشد العمل لقبول كونوا: " عنه، قال الّله رضي علي عن ُروي 

 [ ".21:املائدة] {اْلُمتَِّقنَي ِمَن الّلُه َيَتَقبَُّل ِإنََّما}يقول:  وجل عز

                                                           
 . حسن إسناده( : 2/60) املنذري قال( 1644 رقم ، 1/126) ماجه ابن أخرجه - 316

 األواخر العشر يف االعتكاف باب 1: االعتكاف كتاب 33: يف البخاري أخرجه - 311

 ( .2044) 3/61 البخاري:  أخرجه - 312
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 سبقف مرضاته، إىل بطاعته فيه يستبقون خللقه، مضمارًا رمضان شهر جعل اهلل إن: " قال حلسنا وعن

 نوناحملس فيه يفوز الذي اليوم يف الضاحك الالعب من فالعجب".  فخابوا آخرون وختلف ففازوا، قوم

 املبطلون فيه وخيسر

 العنصر هدي النيب العدنان يف العشر األواخر من رمضان

 هدى فيها وهلم خاصة أهمية أصحابه و - وسلم علية اهلل صلى- النيب عند رمضان من خراألوا للعشر

 ههذ يف ولنتعرف والذكر والقيام والعبادة.  الطاعة على فيها حرصًا يكونون ما أشد كانوا فقد ، خاص

 : ذلك يف بهم االقتداء علينا وينبغي األولون عليها حيرص كان اليت األعمال أهم على الدقائق

 أن عنها اهلل رضي عائشة عن الصحيحني يف ثبت فقد { الليل أحياء }:  األعمال هذه أهم فمن أوال:

 (319مئزر) وشد أهله وأيقظ الليل أحياء العشر دخل إذا كان وسلم عليه اهلل صلى النيب

 عنها النسائي عند جاء وقد ، غريهما و والذكر الصالة يف بالسهر استغرقه أي:  الليل إحياء ومعنى 

 وال بحأص حتى ليلة وال قام ليلة يف كله القرآن قرأ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول اعلم ال:  قالت أنها

 ، الليل أغلب يقوم أنه به املقصود الليل أحياء يكون هذا فعلى { رمضان غري قط كاماًل شهرًا صام

 . احلديث طرق بعض يف جاء كما كله الليل حيي كان أنه وحيتمل

 سجاما اخلدود على الدموع وذر     منامًا     تذوق أن جفونك امنع

 أقاما اجلليل سخط على من يا          وحماسب ميٌَّت بأنك وأعلم

 ُخداما واختصهم بهم فرضي           حبه يف أخلصوا قوٌم هلل

 وقياما ُسجدًا هنالك باتوا            عليهم الظالم جنَّ إذا قوٌم

 للصالة. أهلة الرجل إيقاظ العشر: هذه يف اجلليلة لاألعما ثانيا ومن

يعمل على إيقاظ األهل للصالة و حيثهم على ذلك لتناهلم -صلى اهلل عليه و سلم –و لقد كان النيب 

الرمحات و تصيبهم النفحات ال كحالنا يف العشر األواخر من رمضان حيث تعمر األسواق و ينشغل 

مة و األشربة و املالبس استعدادا للعيد و ينسون يف غمرة ذلك يوم الناس عن هذه العشر بإعداد األطع

 الوعيد و ينسون  أن من أراد املفاخر فعليه بالطاعة يف العشر األواخر

ليالي، ال من غريه دون العشر ليالي يف للصالة أهله يوقظ تأملوا حال نبيكم يا رعاكم اهلل اهلل كيف كان

َأْهَلُه  َوَأْيَقَظ اْلِمْئَزَر دََّوَش اللتْيَل َأْحَيا اْلَعْشُر َدَخَل ِإَذا َكاَن -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىَّ َأنَّ َعاِئَشَة َعْن

(360) 

                                                           
 (3/61) والبخاري(.6/40) وأمحد(. 121) احلميدي أخرجه - 319

 ((3/61) والبخاري(.6/40) وأمحد(. 121) احلميدي أخرجه - 360
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 وُينهض فيه، وجيتهد بالليل، يتهجد أن األواخر العشر دخل إذا إلّي أحب: " الثوري سفيان قال

 . ذلك أطاقوا إن الصالة إىل وولده أهله

 اِلٍبَط َأِبي ْبَن عن َعِليَّ  لياًل وعليًا فاطمة يطرق كان أنه وسلم عليه اهلل ىصل النيب عن صح وقد

 َأاَل: »َفَقاَل َلْيَلًة، السَّاَلُم َلْيِهَع النَِّبيِّ ِبْنَت َوَفاِطَمَة َطَرَقُه َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوَل َأنَّ: َأْخَبَرُه

 َذِلَك قغْلَنا ِحنَي َفاْنَصَرَف َبَعَثَنا، اَيْبَعَثَن َأْن َشاَء َفِإَذا اللتِه، ِبَيِد َأْنفغُسَنا اللتِه، َرُسوَل َيا: َفقغْلُت «ُتَصلَِّياِن؟

 {َجَدًلا ْيٍءَش َأْكَثَر اإِلْنَساُن َنَوَكا}: َيقغوُل َوُهَو َفِخَذُه، َيْضِرُب ُمَولٍّ َوُهَو َسِمْعُتُه ُثمَّ َشْيًئا، ِإَليَّ َيْرِجْع َوَلْم

  (361) [14: الكهف]

 حبهصا الزوجني أحد إيقاظ يف الرتغيب وورد. ُيوتر أن وأراد تهجده قضى إذا بالليل عائشة يوقظ وكان

 .وجهه يف املاء ونضح للصالة،

 لاللي نصف كان إذا حتى يصلي، أن اهلل شاء ما الليل من يصلي اخلطاب كان بن عمر أن املوطأ ويف 

 اْصَطِبْرَو ِبالصََّلاِة َأْهَلَك َوْأُمْر}:  اآلية هذه ويتلو ،" الصالة الصالة:  " هلم يقول ة،للصال أهله أيقظ

 [.132:طه] {َعَلْيَها

 يد،بع طريق أيدينا وبني الليل ذهب قد:  " بالليل له تقول الفارسي حبيب حممد أبي امرأة وكانت

 ". بقينا قد وحنن قدامنا، سارت قد الصاحلني وقوافل قليل، وزادنا

 املوعد دنا قد ياحبييب قم ترقد       كم بالليل نائمًا يا

 الّرقد هجع ما إذا وِردًا       وأوقاته الليل من وُخذ

 جيهد أو املنزل يبلغ ثم     ليله ينقضي حتى نام من

 حيحنيالص يف كما املئزر شد العشر دخل إذا كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن األعمال ومن ثالثا ـ

 األكدار عن نفسه لتصفو وذلك والطاعة بالعبادة وينشغل العشر هذه يف النساء يعتزل أنه واملعنى

 ما هذاو املالئكية األجواء ملعانقة للنفس وأزكى القبول معارج إىل القلب لسمو أقرب فتكون واملشتهيات

 . ارتياب بال للسالك فعله ينبغي

 رابعا ـ االعتكاف  

 منذ هاجر من مكة إىل املدينة -صلى اهلل عليه و سلم –ما تركها النيب تلك السنة اليت 

 تلك السنة اليت أصبحت حتارب باسم اإلرهاب يف بعض البالد اإلسالمية 

 تلك السنة اليت يوضع من يقوم بها يف اخلانة السوداء و يصنف على أنه متطرف أو إرهابي أو متشدد 

 املالهي اليت تفرز كل قبيح ال رقيب و ال حسيب عليها  يف حني أن اخلمارات و البارات و دور

                                                           
 (111 رقم ، 1/131) ومسلم ،( 1021 رقم ، 2116/ 6) والبخارى ،( 111 رقم ، 11/ 1) أمحد أخرجه- 361
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 :تعاىل اهلل رمحه القيم ابن قال

 مرة، وَتَركه لَّوَج َعزَّ اهلل توفتاه حتى رمضان، من األواخر العشَر يعتِكف َوَسلتَم َعَلْيِه اللتُه َصلتى كان"

 ثم قدر،ال ليلَة يلتمس األخري، لعشرا ثم األوسط، ثم األول، العشر يف مرة واعتكف شوَّال، يف فقضاه

 فُيضرب اٍءخبب يأمر وكان وَجلَّ َعزَّ بربه حلق حتى اعتكافه على فداوم األخري، العشر يف أنَّها له تبيَّن

 .وَجلَّ َعزَّ بربه فيه خيلغو املسجد يف له

 َرَمَضاَن ِمْن اأَلْوَسَط َراْلَعْش َيْعَتِكُف -لموس عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوُل َكاَن َقاَل اْلُخْدِرىِّ َسِعيٍد َأِبى َعْن

 َمْن»  َقاَل اْعِتَكاِفِه ِمَن يَهاِف َيْخُرُج التِتى اللتْيَلةغ َوِهَى َوِعْشِريَن ِإْحَدى َلْيَلةغ َكاَنْت ِإَذا َحتَّى َعاًما َفاْعَتَكَف

 ِمْن َأْسُجُد َرَأْيُتِنى َوَقْد يُتَهاأغْنِس ُثمَّ اللتْيَلَة َهِذِه َرَأْيُت ْدَوَق اأَلَواِخَر اْلَعْشَر َفْلَيْعَتِكِف َمِعى اْعَتَكَف َكاَن

 «. ٍرِوْت كغلِّ ِفى َواْلَتِمُسوَها اأَلَواِخِر اْلَعْشِر ِفى َفاْلَتِمُسوَها َوِطنٍي َماٍء ِفى َصِبيَحِتَها

 َسِعيٍد َأُبو َفَقاَل. اْلَمْسِجُد َكَفَفَو َعِريٍش َعَلى اْلَمْسِجُد َوَكاَن ِةاللتْيَل ِتْلَك ِمْن السََّماُء َفُمِطَرِت َسِعيٍد َأُبو َقاَل

 َصِبيَحِة ِمْن َوالطِّنِي ْلَماِءا َأَثُر َوَأْنِفِه َجْبَهِتِه َوَعَلى -وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوَل َعْيَناَى َفَأْبَصَرْت

 (362) .َوِعْشِريَن ِإْحَدى

 َرَمَضاَن، ِمْن اْلَأَواِخَر ْلَعْشَرا َيْعَتِكُف َكاَن» َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيَّ َأنَّ َعْنَها، اهللغ َيَرِض َعاِئَشَة َعْن

 (363) «َبْعِدِه ِمْن َأْزَواُجُه اْعَتَكَف ُثمَّ َوَجلَّ، َعزَّ اهللغ َتَوفتاُه َحتَّى

 لموس عليه اهلل النيب صلى أن مع االعتكاف تركوا منيللمسل عجبًا عليه: اهلل رمحة الزهري اإلمام قال

 . ( وجل عز اهلل قبضه حتى املدينة قدم منذ تركه )ما

 يف أن و إال)  احلديث يف كما القلب على األعمال مدار أن إذ والروح القلب صفاء االعتكاف أسرار ومن

 ( القلب وهي أال كله اجلسد فسد فسدت وإذا كله اجلسد صلح صلحت إذا مضغة اجلسد

 :وحقيقته االعتكاف فمعنى

 به واألنس له، واحملبَّة باهلل، املعرفة قويت وكلمَّا اخلالق، خبدمة لالتصال اخلالئق عن العالئق قطع

 .حال كلِّ على بالكلية تعاىل اهلل إىل االنقطاَع صاحَبها أورثْت

 وهو حشأستو كيف: قال تستوحش؟ أما: له فقيل بربه، خالًيا بيته، يف منفرًدا يزال ال بعُضهم كان

 ((.َذَكرني َمن جليُس أنا: ))يقول

 َأِنيِسي كغلِّ ِمْن ِبَك         َخَلَواِتي َأْوَحَشْتِني

 "َجِليِسي ِباْلَغْيِب ُتَك          َفَعاَيْن َوَتَفرَّْدُت

 :النقص وإجبار الغرف لضمان الطعام وإطعام الصدقات زيادة: خامسا 

                                                           
 (3322) وله( 1221) والنسائي ،(1161) ومسلم ،(2201) البخاري أخرجه - 362

 ".1" "1112" ومسلم" 2026" لبخاري - 363
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: و من األعمال املشروعة اليت شرعها لنا اهلل تعاىل على لسان نبيه صلى اهلل عليه معاشر الصائمني

املسارعة إىل الصدقات و املنافسة يف قضاء احلاجات فنحن عباد اهلل تفتح فيه أبواب اجلنان و قد -وسلم

 َعَلْيِه اهللغ لتىَص اللتِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعِليٍّ، َعْن على أسباب دخوهلا -صلى اهلل عليه وسلم–دلنا النيب 

 ِهَي: َفَقاَل َأْعَراِبيٌّ َقاَمَف: َقاَل،  ظغُهوِرَها ِمْن َوُبطغوُنَها ُبطغوِنَها ِمْن ظغُهوُرَها ُيَرى غغَرًفا اْلَجنَِّة ِفي ِإنَّ: َوَسلتَم

 .ِنَياٌم َوالنَّاُس ِباللتْيِل َصلتىَو السََّلاَم َوَأْفَشى الطتَعاَم َوَأْطَعَم اْلَكَلاَم َطيََّب ِلَمْن ِهَي: َفَقاَل اللتِه؟ َرُسوَل َيا ِلَمْن

(364) 

و يف ختام العشر فرض علينا زكاة هي طهرة لصيامنا من اللغو و الرفث و طعمة و توسعة للمساكني و 

 اللتْغِو ِمَن ِللصَّاِئِم ْهَرًةطغ ِفْطِراْل َزَكاَة -وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوُل َفَرَض َقاَل َعبَّاٍس اْبِن الفقراء َعِن

 ِمَن َصَدَقٌة َفِهَى الصَّاَلِة َبْعَد اَأدَّاَه َوَمْن َمْقُبوَلٌة َزَكاٌة َفِهَى الصَّاَلِة َقْبَل َأدَّاَها َمْن ِلْلَمَساِكنِي َوطغْعَمًة َوالرََّفِث

 (361). " الصََّدَقاِت

 جل- اجلواد جود معني من نهلت و روحه مست نفم - وسلم عليه اهلل صلى - النيب جود ماأ

 دأجو من - وسلم عليه اهلل صلى - نبيك كان فقد اجلود هي و بصفاته يتصف أن بد فال -جالله

 ْجَوَدَأ َوَكاَن ِباْلَخْيِر، اِسالنَّ َأْجَوَد: " َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوُل َكاَن: َقاَل َعبَّاٍس، اْبِن فَعِن الناس

 َيْعِرُض َيْنَسِلَخ، َحتَّى َمَضاَن،َر ِفي َلْيَلٍة كغلَّ ِجْبِريُل َيْلَقاُه َوَكاَن ِجْبِريُل، َيْلَقاُه ِحنَي َرَمَضاَن، ِفي َيكغوُن َما

 َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل وُلَرُس َكاَن ِجْبِريُل، َلِقَيُه َفِإَذا اْلقغْرآَن، َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوُل َعَلْيِه

  (366)" اْلُمْرَسَلِة الرِّيِح ِمَن ِباْلَخْيِر َأْجَوَد

 نعم الؤه كانت التشهد لوال     تشهده يف إال الء قال ما

 :أسباب لثالثة أكثر خاصًة رمضان يف وسلم عليه اهلل صلى جوده كان وإمنا

 احلسنات، فيه تضاعف هرش رمضان فإنَّ رمضان، ملناسبة: األول السبب

 .الصاحلات األعمال بكثرة موالهم إىل العبيد فيه فيتقرب الدرجات، فيه وترفع

 احلث يف كثرية آيات فيه والقرآن رمضان، يف للقرآن وسلم عليه اهلل صلى قراءته كثرة: الثاني السبب

 اهلل، سبيل يف اإلنفاق على

 اإلنسان لقلب حتريك ذلك يف فيكون اآلخرة، على واإلقبال فيها والزهد الدنيا من والتقلل

 .اهلل سبيل يف الصدقة من يكثر أن القرآن يقرأ من بكل وحري اهلل، سبيل يف ينفق ألن

 ليلة، كل يف جربيل يلقى كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: الثالث السبب

                                                           
 (422 رقم ، 1/331) يعلى وأبو ،( 1331 رقم ، 1/111) وأمحد ،( 1924 رقم ، 4/314) الرتمذي أخرجه - 364

 (1221 رقم ، 1/121) ماجه وابن ،( 1609 رقم ، 2/111) داود أبو أخرجه - 361

 (1229) خزمية وابن ،( 346" )الشمائل" يف والرتمذي ،( 2302) ومسلم ،( 4991) و( 1902) البخاري - 366
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 ،الطاعة على وحتث اناإلمي يف تزيد الصاحلني وجمالسة الصاحلني، جمالسة باب من جلربيل ولقاؤه

 .رمضان يف الصدقة من يكثر وسلم عليه اهلل صلى كان فلذلك

 :وجوده وسلم عليه اهلل صلى النَّيبِّ كرم ِمن صور

 النَّاس، جودأ فكان والَكَرم، اجلغود يف احلسنة والقدوة األعلى املثل وسلم عليه اهلل صلى النَّيبُّ مثَّل لقد

 .املرسلة الرِّيح ِمن باخلري أجود فكان رمضان، يف يكون ما أجود وكان

 بحيس ال َمن عطاء يعطي كان إذ للعطاء، حبِّه يف اإلنساني الكمال مرتبة عليه اهلل صلوات بلغ وقد)

 (.العظيم الفضل ذو الرزَّاق هو بأنَّه وإمياًنا اهلل، فضل بعظيم ثقة خيشاه، وال للفقر حساًبا

 إال ْيئًاَش اإلْساَلِم َعَلى - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول ُسِئَل َما: َقاَل - عنه اهلل رضي - أنٍس عن

 ُمَحمَّدًا فِإنَّ أْسِلُموا َقْوِم، اَي: َفَقاَل َقْوِمِه، ِإَلى َفرَجَع َجَبَلْيِن، َبْيَن َغَنمًا َفأْعَطاُه َرُجٌل، َجاءُه َوَلَقْد أْعَطاُه،

 َحتَّى َيِسريًا إال ْلَبُثَي َفَما الدُّْنَيا، إال ُيريُد َما َلُيْسِلُم الرَُّجُل َكاَن إْنَو الَفْقر، َيْخَشى ال َمن َعَطاَء ُيعِطي

  (361)". َعَلْيَها َوَما الدُّْنَيا ِمَن ِإَلْيِه أَحبَّ اإلْساَلُم َيكغوَن

 سابعا :اإلكثار من الدعاء و سؤال العفو و العافية 

 اللتُهمَّ: َتقغوِلنَي: " َقاَل ؟َأْدُعو َما اْلَقْدِر َلْيَلَة َواَفْقُت ِإْن َأَرَأْيَت اللتِه، ُسوَلَر َيا: َقاَلْت َأنََّها َعاِئَشَة، َعْن

  (362) " َعنِّي َفاْعُف اْلَعْفَو ُتِحبُّ َعفغوٌّ ِإنََّك

 يفو. أكثر رمضان شهر ويف. األوقات مجيع يف الدعاء من اإلكثار ويستحب: )اهلل رمحه كثري ابن قال

 والعف حتب عفو إنك اللهم" الدعاء هذا من يكثر أن واملستحب. أكثر أوتاره يف ثم. منه األخري رالعش

 "(عين فاعف

 العفو، حيب وهو عنهم، آلثارها املاحي عباده سيئات عن املتجاوز: وهو تعاىل اهلل أمساء من والعفو

 بعض عن بعضهم عفا فإذا بعض، على بعضهم يعفو أن عباده من وحيب عباده، عن يعفو أن فيحب

 .عقوبته من إليه أحب وعفوه بعفوه عاملهم

 .عليه الناس أكرم بالذنب يبتل مل إليه، األشياء أحب العفو يكن مل لو: معاذ بن حيي قال

 دّل كما ر،القد ليلة] املباركة الليلة هذه يف غريه دون،  الدعاء هلذا وسلم عليه اهلل صلى النيب تعليم يف

 زع اللته سؤال هو فالعفو أهميته، على واضحة داللة يدل[ َعْنَها اللتُه َرِضَي ئشةعا حديث ذلك على

 زع اللته عفو العفو،: ))تعاىل اللته رمحه القرطيب قال. عليه العقاب وترك الذنب، عن التجاوز وجل

 ((لبتةا عقوبة معه يكون ال فإنه الغفران، خبالف وقبلها، العقوبة بعد يكون وقد خلقه، عن وجل

                                                           
 ( . 11( )  2312)  1/14 مسلم:  أخرجه - 361

 ( .3113) والرتمذي ،( 3210) ماجه ابن:  أخرجه - 362
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 ا،به يتعبَّدوه أن عبيده من وحيب وصفاته، أمساءه حيب تعاىل اللته أن أي(( العفو حتب: ))قوله

 العفو لتهال حيب فيما بعض عن بعضهم عباده من العفَو تعاىل اللته وحيب] ومبضامينها مبقتضاها والعمل

 استنزال من العبد يأمن عليها لعقابا ُتِرَك إذا الذنوب أن وذلك األهمية، غاية يف املطلب وهذا[. فيه

 ،املصائب إنزال يف األسباب أعظم من واملعاصي الذنوب إن حيث والشدائد، املكاره عليه تعاىل اللته

 املقيم النعيم دخول يف اجلزاء حسن عليه يرتتب العفو فإن اآلخرة أما الدنيا، يف النعم وإزالة

 هفا وقد أساء وقد        أتاك قد عبدك رب يا.

 أسلفا قد ما سوء من      حياؤه نكـــــم يكفيه

 وأسرفا املوبقات الذنوب        على الذنوب محل

 ملحفا عقابك من عفوك         بذيل استجار وقد 

 عفا من أوىل فألنت           عافه و اعف رب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحادي والعشرون الدرس
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 االنتصارات شهر عشر: مضان
واإلباء رمضان شهر انتصارات املسلمني يف معاركهم احلامسة وذلك على مدار التاريخ فغزوة أمة العزة 

جالوت كانت يف رمضان وغريها من املعارك  رمضان وعنيبدر كانت يف رمضان وفتح مكة كان يف 

احلامسة وحنن يف هذا الشهر ويف ذكرى تلك املعارك الفاصلة العظيمة أو أن أقف بكم مع السبب 

 اسي للنصر وليس أي نصر إنه نصر أمة اإلسالماألس

 للتُها إن اهلل سبحانه وهو الناصر والنصري ألوليائه وأهل طاعته ومنه يستجلب النصر َقاَل الناصر هو اهلل:

 {.َلكغْم َغاِلَب َفال اللتُه َيْنُصْركغُم ِإْن} َوَجلَّ: َعزَّ

 {النَِّصرُي َوِنْعَم اْلَمْوَلى َفِنْعَم} :َوَجلَّ َعزَّ اللتُه النَِّصرُي: َقاَل َوِمْنَها

 َلا اللتَه ِإنَّ ُنواآَم التِذيَن َعِن ُيَداِفُع اللتَه ِإنَّ}فهو الذي يدافع عن أهل طاعته ومحلة رسالته قال اهلل تعاىل 

 [32: احلج] {َكفغوٍر َخوَّاٍن كغلَّ ُيِحبُّ

 كل عنهم يدافع اهلل أن آمنوا، للذين اهلل، من وبشارة ووعد إخبار هذا "-يقول السعدي رمحه اهلل

 أنفسهم، وشرور الشيطان، وسوسة وشر الكفار، شر من-إميانهم بسبب- شر كل عنهم ويدفع مكروه،

 كل. التخفيف غاية عنهم فيخفف يتحملون، ال ما املكاره، نزول عند عنهم وحيمل أعماهلم، وسيئات

 (369) .ومستكثر" فمستقل ميانه،إ حبسب والفضيلة املدافعة هذه من له مؤمن

 جماالت النصر يف رمضان

أخي املسلم: أما جماالت النصر يف رمضان فهي عديدة يرفع فيها الصائم راية النصر فيها كلها وهاك 

 بيانها:

 اجملال األول االنتصار على النفس 

على النفس ألن أول اجملاالت وأعظمها وال حتقق اجملاالت األخرى بدونه أال وهو جمال االنتصار 

النفس هي امليدان األول للمجاهدة وقد أخربنا اهلل تعاىل خبطورة النفس وأنها أمارة بالسوء فقال اهلل 

 [13: يوسف] {َرِحيٌم َغفغوٌر َربِّي ِإنَّ َربِّي َرِحَم َما ِإلتا ِبالسُّوِء َلَأمَّاَرٌة النَّْفَس ِإنَّ َنْفِسي أغَبرُِّئ َوَما}تعاىل 

                                                           
 (139: ص) السعدي تفسري - 369
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د اجلم نفسه بلجام التقوى وساقها بسوط اخلوف من اهلل تعاىل والزمها طريق االستقامة فالصائم ق

فالنفس اليت كانت حتدثه بالعصية قد كغبح مجاحها و اطمئنة ألمر ربها فال تراها إال خاشعة وجلة 

اظبة حيدوها األمل يف الرضا و الفوز باجلنة فهي كما نراها يف أحوال الصائمني مسارعة للخريات مو

 على اجلمع و اجلماعات وتاركة للمحرمات،

 ةومر لي؛ مرة: نفسي من عليَّ أشد شيًئا َعاَلْجُت ما: "- تعاىل اهلل رمحه- الثوري ُسْفيان يقول

   (310)"علي

- لدخ. اجلادَّة عن فُتْخِرجه به، َتْجمح ال حتى وَيْقَهرها نفسه، ُيَخاِطب- عنه اهلل رضي- عمر وكان

: ليقو فسمعته: - عنه اهلل رضي- أنس قال وحياسبها، نفسه ُيَخاِطب فبدأ ائًطاح- عنه اهلل رضي

   (311)"كلُيَعذَِّبنَّ أو اهلل، لَتتَِّقَينَّ اخلطاب ابن يا واهلِل َبٍخ، َبٍخ املؤمِننَي، أمري اخلطاب بن عمر"

 وتناُل ،هواها تركب َذُرهافَي ِجَهاده، إىل حتتاج اليت نفسه َيْنَسى لكنه غريه؛ ُيَجاِهد قد اإلنساَن إن

 على أو حال، أحسن على أنه ويرى ذلك، ُيْنِكر قد بل جماهدة؛ إىل حتتاج أنها َيْحسب وال مطلوبها،

 املعنى هذا ويف. يهلك أن وُيوِشك الرَّدى، يف فيسري اجملاهدة، عن ُيْقِعُده وهذا الناِس، َأْسَوَأ ليس األقل

   (312)"أنفغُسكم ِجهاِدكغم من ُتنِكُرون ما أوُل: "- عنه اهلل رضي- علي قال

 كبنفس اْبَدْأ: "- عنه اهلل رضي- قال اجِلَهاد عن- عنهما اهلل رضي- عمر بن عبَداهلل َرُجٌل سأل وملا

   (313)"فاْغزها بنفسك وابدأ فجاهدها،

 يَّعل أهون شيء وما نفسي، ُمَعاَلَجة من أصعب َعاَلْجُت فما شيء؛ كل عاَلْجُت: "أيًضا ويقول

   (314)"منها

 امليدان الثاني: االنتصار على الشيطان

                                                           
 [.62 – 1/1 احللية] - 310

 [.2/992 املوطأ] - 311

 [.1/196 احلكمو العلوم جامع] - 312

     [. 1/196 واحلكم العلوم جامع] - 313

 [.4/101 الصفوة وصفة ،10/36: احللية] - 314

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





195 
 

ومن أروع االنتصارات انتصار الصائم على عدوه اللدود الذي ال يتوانى يف إغرائه وإيقاعه يف املعصية وقد 

 {اْلُمْخَلِصنَي ُهُمِمْن ِعَباَدَك ِإلتا( 22) َأْجَمِعنَي َلأغْغِوَينَُّهْم َفِبِعزَِّتَك َقاَل}أعلنها منذ اللحظة األوىل فقال 

 [23 ،22: ص]

 مسعت: قال- عنه اهلل رضي- َفاِكه أبي بن َسْبَرة وها هو قد قعد لك باملرصاد على شتى الطرق عن

 الم،اإلس طريق يف قعد ِبَأْطُرِقه، آدم البن يقعد الشيطاَن إن: ))يقول- وسلم عليه اهلل صلى- النيب

: فقال ،اهِلْجرة بطريق له وقعد وأْسَلم، فَعَصاه آبائك؟ وآباء ئك،آبا ودين دينك َوَتَذُر ُتْسِلُم: فقال

 له عدق ثم فهاجر، فعصاه الطَِّول، يف الَفرس كمثل املغهاِجر؛ َمَثُل وإمنا ومساءك؟ أرضك وتذر ُتَهاِجر

! املال؟ وُيْقَسم ،املرأةغ فُتْنَكُح فُتْقَتل؛ فُتقاتل واملال، النفس َجْهُد فهو ُتَجاِهد؟: فقال اجِلَهاد، بطريق

 أن اهلل على حقًّا كان ذلك َفَعل فَمْن: ))- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال ،((فجاهد فعصاه

 أن هللا على حقًّا كان دابته وَقَصْتُه أو اجلنة، ُيْدِخَله أن اهلِل على حقًّا كان َغِرق وإن اجلنة، ُيْدِخَله

  (311)((اجلنة ُيْدِخَلُه

اىل ومنه على عباده الصائمني أن سلسل مردة الشياطني يف شهر رمضان لتسهل عليهم ومن فضل اهلل تع

اجملاهدة والطاعة فمن كان يزن له الشيطان مساع الغناء قد تركه واقبل على القران ومن كان يزين له 

 الشيطان النظر إىل احملرمات غض بصره وحصن فرجه فخنس الشيطان واندحر وانتصر بذلك املسلم 

 يدان الثالث: االنتصار على العاداتامل

أما امليدان الثالث فهو ميدان العادات والتقاليد اليت تعود عليه املسلم يف غري رمضان فثار املسلم ثورته 

 على كل عادة سيئة فابدهلا بطاعة حسنة مقربه 

ضيع فسه ويفتأمل ملن تعود التدخني وشرب الشيشة تلك العادات احملرمة اليت يهلك اإلنسان فيها ن

 ماله كيف انتصر عليها وصرب على البعد عنها أليس ذلك انتصارا للصائم على عادته؟

 إنها اإلرادة القوية والعزمية الصلبة  

 االنتصارات على الكفرة واملشركني

                                                           
 .4193 حبان ابن وصححه ،6/21 والنسائي ،3/423 أمحد رواه - 311
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امليدان األخري و هو مرتتب على امليادين الثالثة سالفة الذكر هو االنتصار على الكفرة و املشركني، و هو 

 اللتَه َتْنُصُروا ْنِإ آَمُنوا التِذيَن َياَأيَُّها}تيجة حتمية ملا مضى ذكره و هذا ما قرره اهلل تعاىل يف كتابه بقوله ن

 [1: حممد] { َأْقَداَمكغْم َوُيَثبِّْت َيْنُصْركغْم

 -رمحه اهلل –يقول سيد قطب 

 والتثبيت؟ النصر من مهل شرط ما وينالوا بالشرط يقوموا حتى اهلل، املؤمنون ينصر وكيف

 معه يهاف تستبقي وأال خفيًا، أو ظاهرًا شركًا شيئًا، به تشرك وأال له، تتجرد أن نفوسهم يف هلل إن

 رغباتها يف حتكمه وأن وتهوى، حتب ما كل ومن ذاتها من إليها أحب اهلل يكون وأن شيئًا، وال أحدًا

 ذوات يف اهلل نصر فهذا. .  وخلجاتها كله اطهاونش ، وعالنيتها وسرها وسكناتها، وحركاتها ونزواتها

 النفوس.

 وللحياة. كله للوجود خاص وتصور وقيم وموازين قواعد على تقوم للحياة، ومنهاجًا شريعة هلل وإن

 نصر ذافه استثناء، بدون كلها احلياة يف حتكيمها وحماولة ومنهاجه، شريعته بنصرة يتحقق اهلل ونصر

 احلياة. واقع يف اهلل

 ذات يف يفهتكال فللنصر والضالل. احلق وبني واإلميان، الكفر بني املعركة نهاية ليس فالنصر يقول: ثم

 وكثري هاون.والت بعده الرتاخي عدم ويف والبطر. به الزهو عدم يف تكاليفه للنصر احلياة. واقع ويف النفس

 لقلوبا وصالح والنعماء. لنصرا على يثبت الذي هو القليل ولكن والبالء. احملنة على يثبت النفوس من

 موالعل القرآن. عبارة إليه تشري ما هو هذا ولعل النصر. وراء أخرى منزلة النصر بعد احلق على وثباتها

 هلل.

وإن الناظر يف تاريخ امتنا اجمليدة لريى أن شهر رمضان هو شهر االنتصارات اليت غريت جمرى 

 التاريخ 

 لفرقانا معركة واملشركني، املسلمني بني وقعت معركة وأول ضانية،الرم االنتصارات سلسلة يف حلقة أول

 11 اجلمعة يوم صبيحة بدر، ماء من بالقرب وقعت اليت الكربى، بدر غزوة هي والباطل، احلق بني

 هلم، حليًفا النصر كان فقد املشركني، مقابل املسلمني عدد قلة ورغم(. م624 مارس 13) هـ2 رمضان

 ِبَبْدٍر للتُها َنَصَركغُم َوَلَقْد}: شأنها يف تعاىل اهلل قال وقد. املغامن من بكثري املوقعة ذهه من املسلمون وخرج

 (.123: عمران آل) {َتْشكغُروَن َلَعلتكغْم اللتَه َفاتَّقغوْا َأِذلتٌة َوَأْنُتْم
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 –فضل موجود ويف رمضان كان الفتح األعظم العظم بقعة خلقها اهلل تعاىل على يدي اعظم خملوق و ا

 رمضانيال واالنتصار األوىل، الرمضانية احللقة من أعوام ستة كان فتح مكة ،فبعد -صلى اهلل عليه وسلم

 نأ فبعد ، -صلى اهلل عليه وسلم- املصطفى بقيادة مكة، فتح وهي الثانية، احللقة كانت األول،

 زاعةخ قبيلة على بكر يلةقب مبساعدتها احلديبية صلح يف أبرمته الذي العهد ونكثت قريش غدرت

 .الفتح بعام ُسمي الذي العام يف واملشركني الشرك وإذالل خزاعة جندة من البد كان املسلمني حليفة

 آالف عشرة قيادته وحتت مكة، إىل املسلمني جيش رأس على  -وسلم عليه اهلل صلى- النيب وصار

 يلق ومل مكة، دخول خطة فرقة لكل ورسم فرق، إىل املسلمني ص الرسول وقسم املسلمني، من مقاتل

 11) هـ2 رمضان 20 يف ُيذكر قتال دون عليها االستيالء يف وجنح مقاومة، أي املسلمني جيش

 بالل ورفع األوثان، من احلرام اهلل لبيت ومطهرا منتصرا مكة ص الكريم الرسول ودخل ،(م630يناير

 ةالوثني على القضاء ومت األصنام، من مكة ريتطه بذلك ومت ،...أكرب اهلل: احلق نداء الكعبة فوق من

 احلرام، بيته وطهر األمني، بلده وأنقذ وجنده، ورسوله دينه اهلل وأعز اهلل، وحدانية فيها وأعلنت

 يف ص النيب جلهود تتوجًيا الفتح هذا وكان واملشركني، الكفار دنس من للعاملني، هدى جعله الذي

 قول هفي ونزل واإلميان، احلق كلمة وارتفاع العربية، اجلزيرة شبه يف اإلسالم بسيادة وإيذاًنا الدعوة،

 ِبَحْمِد َفَسبِّْح. ْفَواًجاَأ اللتِه ِديِن ِفي َيْدُخلغوَن النَّاَس َوَرَأْيَت. َواْلَفْتُح اللتِه َنْصُر َجآَء ِإَذا} وجل عز احلق

 (.3-1: النصر) {َتوَّاًبا َكاَن ِإنَُّه َواْسَتْغِفْرُه َربَِّك

 البيزنطية، األراضي حدود على العسرة أو تبوك غزوة كانت( م630 ديسمرب 12) هـ9 رمضان 2 ويف

 يتوغل ومل بذلك، ص اخلامت الرسول واكتفى للمسلمني، خضوعها العربية القبائل أعلنت وهناك

 درجةل سالميةاإل الدولة رقعة اتساع املوقعة هذه على ترتب وقد البيزنطية، الدولة أراضي يف املسلمون

 .العرب بالد أرجاء كل عمت أنها

 لىع القادسية، معركة فهي الراشدين، اخللفاء عصر إبان املسلمون فيها انتصر اليت املعارك أبرز أما

 املسلمني بني( م631) هـ16 رمضان إىل واستمرت شعبان يف وقعت اليت الفرات، لنهر الغربية الضفة

 ملسلمنيا جيش وبلغ عنه، اهلل رضي وقاص أبي بن سعد اجلليل حابيالص املسلمني قائد وكان والفرس،

 ألف وعشرين مائة من جيشه ويتكون احلاجب، ذا رستم الفرس قائد وكان آالف، عشرة حنو فيها

 واكان الذين الصحابة ومن املعركة، قبل اجلسر موقعة يف جرح الذي حارثة بن املثنى مات وقد مقاتل،

 دق كان الذي خويلد، بن وطليحة هبرية، بن وقيس شعبة، بن املغرية اص،وق أبي بن سعد يساعدون
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 اتفاق ىلإ الوصول ُبغية والفرس املسلمني بني االتصال مت املعركة وقبيل وأناب، تاب ثم النبوة ادَّعى

 ريختا يف املهمة املعارك من وهي املعركة، فقامت نتيجة، عن يسفر مل االتصال هذا ولكن احلرب، مينع

 عاصمة املدائن إىل جنوده من اآلالف وعشرات رستم فيها فرَّ والفرس، املسلمني بني صراعال

 .كثرية مغامن املسلمون فيها وغنم الساسانيني،

 حيث األغلب، بن زياد القائد يد على صقلية املسلمون فتح( م221 ديسمرب 1) هـ212 رمضان 9 ويف

 .بها اإلسالم شروالين عليها واستولوا شواطئها على املسلمون نزل

 غفلتها من بعدها اإلسالم أمة قامت اليت املعركة واملسلمني، اإلسالم أنقذت اليت املعركة كانت ثم

 3) هـ612 رمضان 21 يف جالوت عني معركة هي املعركة هذه واحدة، قيادة حتت وقامت واختالفها،

 مل داهم خطر من اإلسالمي العامل أنقذت التاريخ، يف حسًما املعارك أكثر من واحدة( م1260 سبتمرب

 مل شر من أيًضا األوروبي العامل ومحت واالنهيار، الضياع من حضارته وأنقذت قبل، من مبثله يواجه

 .يدفعه أن وقتئذ أوروبا ملوك من ألحد يكن

 حمفتا تعد اليت بلجراد، مدينة العثماني السلطان فتح م(،1121 سنة أغسطس 2) هـ921 رمضان 4 ويف

 نية،والقسطنطي وبودابست فيينا: أوروبا قلب إىل العثماني التقدم طريق يف وعقبة الوسطى، اأوروب

 1441: مرات ثالث العثمانيون حاصرها وقد العثمانية، اجملرية احلدود على قلعة أقوى وصاحبة

 تدفق وبعدها القانوني، سليمان السلطان عهد يف إال فتحها من يتمكنوا ومل م،1492و 1416و

 .اجلارف كالسيل أوروبا إىل ثمانيونالع

 بارليف خط وحطم السويس قناة املصري اجليش عرب ،(م1913 أكتوبر 6) هـ1363 رمضان 10 ويف

 أنصع يف التاريخ سطرها اليت اخلالدة العرب أيام من يوم يف الصهيونية، بالقوات اهلزمية وأحلق

 فقواتد الذين أكتوبر حرب أبطال مواقف يسجل التاريخ وقف اليوم هذا ففي نور؛ من بأحرف صفحاته

 وكافحوا أرضهم عن دافعوا الذين فهم وجمدهم؛ كرامتهم ويستعيدون أرضهم، يسرتدون العرم كالسيل

 ال اجميًد وأثًرا ينقطع، ال حسًنا ذكًرا ألنفسهم وحفظوا بدمائهم فضربوا وإعزازها، تطهريها سبيل يف

 قضوا ألنهم القلوب، فضلهم على وأمجعت األصوات، ملذكره خشعت الذين األبطال هؤالء ميحى،

 وقف األعظم، التجلي أيام من اجمليد اليوم ذلك مسلوب، حق ولطلب مغتصب، جمد حلفظ حنبهم
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 ويقذف عدوهم، كيد ويرد أقدامهم، ويثبت عزائمهم، ويقوي أزرهم، يشد املخلصني جنوده مع فيه اهلل

 .اهقز هو فإذا فيدمغه الباطل على باحلق فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني والعشرون الدرس
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 الرحمة رمضان شهر
من صفة قد انصبغ  ويا هلامن صفات شهر رمضان أنه شهر الرمحة : أن -علمين اهلل وإياك -اعلم 

 ذلك الشهر بها فهي رمحة عامة ورمحة شاملة رمحة.... فهيا لنتعرف على هذه الصفة عن كثب 

 مبادئ كافة على وارف ظل فالرمحة "، الرمحة"  احلنيف ديننا بها يتصف اليت السمات إن من

 وتعاليمه. وتشريعاته اإلسالم

     انه.وبي لفظه يف تتجلى وتوجيهاته كما أحكامه يف تتجلى الكريم القرآن يف ظاهرة صبغة والرمحة 

( ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب 1) امل}:   تعاىل قال،  للمؤمنني ورمحة هداية العظيم كتابه اهلل أنزل لقد  

َوِإنَُّه َلُهًدى َوَرْحَمٌة }:  سبحانه وقال [3 - 1]لقمان:  {( ُهًدى َوَرْحَمًة ِلْلُمْحِسِننَي2اْلَحِكيِم )

َمًة ْحَوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلكغلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَر}: "  سبحانه وقال[، 11]النمل:  {ِلْلُمْؤِمِننَي

 للناس. هداية كتاب هو كما رمحة كتاب فالقرآن[. 29]النحل:  {َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي

: اصطالحًا والرمحة واملطر، كالغيث، الرمحة به تقع وما والرأفة، والّتعّطف، الرّقة، :لغًة الرمحة

 عباده،ل حمبته من تعاىل اهلل صفات من وهي املعطي، نفس كرهتها وإن العبد إىل واملصاحل املنافع إيصال

 َوُهَو ۖ   َبْعِدِه ِمن َلُه َلُمْرِس َفَلا ُيْمِسْك َوَما ۖ   َلَها ُمْمِسَك َفَلا رَّْحَمٍة ِمن ِللنَّاِس اللَُّه َيْفَتِح مَّا): تعاىل قال

 [. 2: فاطر( ] اْلَحِكيُم اْلَعِزيُز

 دالئل رمحة اهلل يف آيات الصيام 

 َعَلْيكغُم َبكغِت آَمُنوا التِذيَن َياَأيَُّها}ة يف آيات الصيام يقول اهلل تعاىل و هيا لنتعرف على مظاهر الرمح

 ِمْن ِعدٌَّةَف َسَفٍر َعَلى َأْو َمِريًضا ِمْنكغْم َكاَن َفَمْن}( 123) َتتَّقغوَن َلَعلتكغْم َقْبِلكغْم ِمْن التِذيَن َعَلى كغِتَب َكَما الصَِّياُم

 ِإْن َلكغْم َخْيٌر َتُصوُموا َوَأْن َلُه ْيٌرَخ َفُهَو َخْيًرا َتَطوََّع َفَمْن ِمْسِكنٍي َطَعاُم ِفْدَيٌة ُيِطيقغوَنُه التِذيَن َوَعَلى أغَخَر َأيَّاٍم

 َفَمْن فغْرَقاِنَواْل ُهَدىاْل ِمَن َوَبيَِّناٍت ِللنَّاِس ُهًدى اْلقغْرآُن ِفيِه أغْنِزَل التِذي َرَمَضاَن َشْهُر( 124) َتْعَلُموَن كغْنُتْم

 ُيِريُد َوَلا اْلُيْسَر ِبكغُم اللتُه ُيِريُد أغَخَر َأيَّاٍم ِمْن َفِعدٌَّة َسَفٍر َعَلى َأْو َمِريًضا َكاَن َوَمْن َفْلَيُصْمُه الشَّْهَر ِمْنكغُم َشِهَد

 َعنِّي ِعَباِدي َسَأَلَك َوِإَذا( 121) َنَتْشكغُرو َوَلَعلتكغْم اكغْمَهَد َما َعَلى اللتَه َوِلُتَكبُِّروا اْلِعدََّة َوِلُتْكِملغوا اْلُعْسَر ِبكغُم

: البقرة] {( 126) َيْرُشُدوَن ُهْمَلَعلت ِبي َوْلُيْؤِمُنوا ِلي َفْلَيْسَتِجيُبوا َدَعاِن ِإَذا الدَّاِع َدْعَوَة أغِجيُب َقِريٌب َفِإنِّي

123 - 126] 
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 َعَلْيكغُم ِتَبكغ آَمُنوا التِذيَن َياَأيَُّها } ا افرتضه على األمم من قبلنا:أوال: أن اهلل تعاىل افرتضه علينا كم

بل قد  و يف ذلك تسلية للمسلم أن هذا األمر ليس فيه بأوحد{ َقْبِلكغْم ِمْن التِذيَن َعَلى كغِتَب َكَما الصَِّياُم

 فرض على األمم السالفة أيضا 

 لدن من واألمم األنبياء على واجبة مكتوبة كانت العبادة ههذ يعين-رمحه اهلل –يقول الفخر الرازي 

 أن الكالم هذا وفائدة وحدكم عليكم يفرضها ال عليهم إجيابها من أمة اهلل أخلى ما عهدكم، إىل آدم

 (316)حتمله.  سهل عم إذا الشاق والشيء شاقة، عبادة الصوم

  -رمحه اهلل –يقول ابن عاشور 

 فإن الصوم ذاه يستثقلوا أن العبادة بهذه املكلفني على تهوينا بالسابقني التشبيه يف أن الثاني والغرض

 يف جودهو فيمنعه املشركني من الصوم يستعظم قد ملن فائدة فهذه املصاعب، يف أسوة بالغري االقتداء يف

: هبعد قوله الضمين املعنى هذا أكد وقد باإلسالم، العهد قرييب من يستثقله وملن اإلميان من اإلسالم

 (311)معدودات.  أياما

أو اشهرا عديدة بل افرتضه علينا أياما معدودات تعد  ثانيا: أن اهلل تعاىل ما افرتضه علينا طوال العام

 {َمْعُدوَداٍت َأيَّاًما }عدا و يف ذلك ختفيفا على األمة و رمحة بهم 

 محله نع فتضعف فوس،الن على يشق لئال يوم كل يف ليس وأنه الصوم مقدار اهلل بني كثري: ابن قال

 ثم شهر كل من معدودات أياما اإلسالم أول يف كان الصيام أن ذكر ثم"  معدودات أياما بل وأدائه،

 (312رمضان ) شهر بصيام نسخ

 رمحة ورأفة بهم  األعذارثالثا: أن اهلل تعاىل أسقطه عن املرضى واملسافرين وأصحاب 

 {اْلُعْسَر ِبكغُم ُيِريُد َوَلا ُيْسَراْل ِبكغُم اللتُه ُيِريُد أغَخَر َأيَّاٍم ِمْن َفِعدٌَّة َسَفٍر َعَلى َأْو َمِريًضا َكاَن َوَمن  }قال تعاىل 

 ررتك وقد العذر. زوال بعد أخر أيام يف الصوم ذلك قضاء مع واملسافر، للمريض الفطر رخصة على إبقاء

  واإلطعام. طربالف الرخصة ورفع الصوم فرض بعد نسخه يتوهم احلكم لئال هذا ذكر

                                                           
 (160: ص) الرازي الفخر تفسري - 316
 (111/ 2) والتنوير التحرير - 311

 (491/ 1) طيبة دار ط-كثري ابن تفسري - 312
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فاملرض والسفر يصيب املسلم باملشقة واهلل تعاىل رفع عن هذه األمة احلرج واألغالل اليت كانت على 

 [12: احلج] {ِملتَة َحَرٍج ِمْن الدِّيِن ِفي َعَلْيكغْم َجَعَل َوَما}األمم السابقة قال تعاىل 

رمحة به شرع ورخص له الفطر ثم فمن كان مريضا وال يستطيع الصوم ملرض عارض فان اهلل تعاىل 

 القضاء بعد أن يعافيه اهلل تعاىل 

 أما إن كان مريضا مرضا مزمنا دائما فاهلل تعاىل أسقط عنه الصوم وشرع له الفدية

والسفر قطة من العذاب فهو جيلب املشقة على املسافر فاذا كان املسلم مسافرا حلاجة فان اهلل تعاىل 

 خفف عنه وشرع له الصوم 

 ذلك الشيخ الكبري أسقط عنه الصوم رمحة به وأوجب عليه الفدية وك

 ُيِريُد َوَلا اْلُيْسَر ِبكغُم اللتُه يُِريدُ }رابعا بني سبحانه تعاىل لنا سعة رمحته بعباده الصائمني فقال سبحانه 

  {اْلُعْسَر ِبكغُم

 لعبادا على والتخفيف التيسري يريد وجل عز فاهلل ولطف؛ ورأفة رمحة كلها عامة شرعية لقاعدة تقرير 

 واللطف الرمحة غاية ومن أحيانا. ذلك غري العبادات بعض ظاهر كان وإن به ويأمر يشرعه ما كل يف

 املودة ظالل اآليات على تضفي فهي الصيام أحكام ثنايا يف العامة الشرعية القاعدة هذه تأتي أن

 خيامر قد ما كل تنفي القاعدة هذه إن إذ نني.املؤم بعباده الرؤوف اللطيف اهلل مبحبة األنس ونسمات

 أنو ومرمحة، يسر اهلل أحكام كل بأن الثقة وتزرع بها. كلف اليت العبادة هذه بثقل إحساس من القلب

 !؟ الرامحني أرحم وهو ذلك يكون كيف العباد، على واملشقة العسر فيه ما يشرع ال سبحانه اهلل

 أشد هاويسهل تيسري، أعظم رضوانه إىل املوصلة الطرق عليكم يسري أن تعاىل اهلل يريد سعدي: ابن قال

 العوارض بعض حصلت اأصله. وإذ يف السهولة غاية يف عباده به اهلل أمر ما مجيع كان وهلذا تسهيل،

 .التخفيفات بأنواع ختفيفه أو بإسقاطه، إما آخر، تسهيال سهَّله لثقله، املوجبة

 رمحته على آخر دليل الصيام آيات ثنايا يف وكونها اهلل. رمحة ئلدال أعظم من الربانية القاعدة هذه

 سبحانه.

: و من كمال الرمحة الربانية انه سبحانه وهو العليم اخلبري  خامسا : إباحة األكل و اجلماع ليال

الذي يعلم مدى ضعف اإلنسان  و عدم صربه عن البعد عن شهوته احلالل فشرع هلم سبحانه الليل 
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 ِإَلى الرََّفُث الصَِّياِم َلْيَلَة َلكغْم أغِحلَّ}رغبتهم و حيفظوا فيه أبصارهم و ال خيتانوا أنفسهمليقضوا فيه 

 َعْنكغْم َوَعَفا َعَلْيكغْم َفَتاَب ْنفغَسكغْمَأ َتْخَتاُنوَن كغْنُتْم َأنَّكغْم اللتُه َعِلَم َلُهنَّ ِلَباٌس َوَأْنُتْم َلكغْم ِلَباٌس ُهنَّ ِنَساِئكغْم

 اْلَأْسَوِد اْلَخْيِط ِمَن اْلَأْبَيُض اْلَخْيطغ كغُمَل َيَتَبيََّن َحتَّى َواْشَرُبوا َوكغلغوا َلكغْم اللتُه َكَتَب َما َواْبَتُغوا َباِشُروُهنَّ اْلآَنَف

 َفَلا اللتِه ُحُدوُد ِتْلَك ْلَمَساِجِدا ِفي َعاِكفغوَن َوَأْنُتْم ُتَباِشُروُهنَّ َوَلا اللتْيِل ِإَلى الصَِّياَم َأِتمُّوا ُثمَّ اْلَفْجِر ِمَن

 [121: البقرة] {َيتَّقغوَن َلَعلتُهْم ِللنَّاِس آَياِتِه اللتُه ُيَبيُِّن َكَذِلَك َتْقَرُبوَها

 ةخمالف من منهم وقع فيما عنهم وعفا عليهم تاب حيث،  بهم ورأفته هلم برمحته عباده على اهلل مينت

 جامع حني ذلك يف ـ عليهم اهلل رضوان ـ الصحابة بعض وقع فقد.  األول عالتشري عهد يف شرعية

 والعفو. بالتوبة وبادرهم منهم وقع مبا ربهم فصارحهم العشاء. بعد أو نوم بعد زوجته بعضهم

 ألحكاما يف رمحة البقرة، سورة يف الصيام آيات يف لي تبينت اليت الربانية الرمحة شواهد بعض هذه

 لتهافظل اآليات يف تعاقبت واإلحياءات. املعاني يف ورمحة والصيغ. األلفاظ رمحة يفو والتشريعات،

 والرأفة. واللطف املودة من بظالل

 حيب بل وتعبه. الصيام مبشقة اإلحساس عنده خيف وجدانه يف الرمحة هذه يستشعر الذي واملؤمن

 فالرؤو الكريم الرب اهلل رمحة فيهايتفيأ  ألنه البطون. وتضور اهلواجر بظمأ روحه وتسعد العبادة هذه

 الرحيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث والعشرون الدرس 
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 كيف تنال رحمة الله 
 رزقنا وبرمحته خلقنا فربمحته بولدها، الوالدة من بعباده أرحم وهو الرامحني، أرحم هو تعاىل اهلل إن

 الصاحل، والعمل واإلميان لإلسالم هدانا وبرمحته وآوانا، وكسانا وسقانا وأطعمنا عافانا وبرمحته

 وأنبت املطر أنزل وبرمحته واحملن، الباليا شر عنا دفع وبرمحته نعلم، نكن مل ما علمنا وبرمحته

 النار، من ينجيهم وبرمحته اجلنة، الصاحلات عملوا الذين املؤمنني عباده يدخل وبرمحته النبات،

 ني،ع طرفة عنها يستغين وال اهلل لرمحة فتقارواال الضرورة غاية يف والعبد ، اهلل برمحة كلها فاألمور

 َلْن: »َوَسلتَم َعَلْيِه هللغا َصلتى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن: وسلم عليه اهلل صلى النيب يقول لذلك

 ِمْنُه اهللغ َيَتَغمََّدِنَي َأْن ِإلتا َأَنا، َوَلا: »َقاَل اهلِل َرُسوَل َيا َأْنَت؟ َوَلا: َقالغوا «اْلَجنََّة َعَملغُه ِمْنكغْم َأَحًدا ُيْدِخَل

 .(319)«َوَرْحَمٍة ِبَفْضٍل

 ريمالك القارئ أيها وإليك. ومغفرته اهلل رمحة من طرد من لتعاسَة ويا برمحته اهلل تغمده من لسعادَة فيا

 :وهي اهلل، حملبة جالبة أسباب عشرة

 أنب فيها، اهلل ومراقبة وإتقانها وإكماهلا العبادة فأداء :الناس مع واإلحسان اهلل عبادة يف اإلحسان ـ 1

 بالقول يعيستط مبا الناس إىل واإلحسان يراه، تعاىل اهلل فإن يراه يكن مل فإن يراه كأنه ربه العبد يعبد

 َنِم يٌبَقِر اللتِه َرْحَمَت ِإنَّ} تعاىل قال ربه، رمحة من اإلنسان يقرب ذلك كل واجلاه، واملال والفعل

 [.16: األعراف] {اْلُمْحِسِننَي

 ذلك يف مبا :نواهيه واجتناب أوامره بفعل وطاعته تعاىل اهلل تقوى أيضا الرمحة أسباب أهم ومن ـ 2

 :تعاىل قال عنه، ونهى به أمر فيما رسوله واتباع اهلل بآيات واإلميان مستحقيها إىل الزكاة إيتاء

 َوَرْحَمِتي َأَشاُء َمْن ِبِه يُبأغِص َعَذاِبي َقاَل ِإَلْيَك ُهْدَنا ِإنَّا اْلآِخَرِة َوِفي َحَسَنًة ْنَياالدُّ َهِذِه ِفي َلَنا َواْكُتْب}

 ِبُعوَنَيتَّ التِذيَن( 116) ُيْؤِمُنوَن آَياِتَناِب ُهْم َوالتِذيَن الزََّكاَة َوُيْؤُتوَن َيتَّقغوَن ِللتِذيَن َفَسَأْكُتُبَها َشْيٍء كغلَّ َوِسَعْت

 َعِن َوَيْنَهاُهْم ِباْلَمْعُروِف ْأُمُرُهْمَي َواْلِإْنِجيِل التَّْوَراِة ِفي ِعْنَدُهْم َمْكُتوًبا َيِجُدوَنُه التِذي اْلأغمِّيَّ النَِّبيَّ الرَُّسوَل

 َعَلْيِهْم َكاَنْت التِتي اْلَأْغَلاَلَو ِإْصَرُهْم ْمَعْنُه َوَيَضُع اْلَخَباِئَث َعَلْيِهُم َوُيَحرُِّم الطتيَِّباِت َلُهُم َوُيِحلُّ اْلُمْنَكِر

 ،116: األعراف] { ُمْفِلُحوَناْل ُهُم أغوَلِئَك َمَعُه أغْنِزَل التِذي النُّوَر َواتََّبُعوا َوَنَصُروُه َوَعزَُّروُه ِبِه آَمُنوا َفالتِذيَن

111 ] 

                                                           
 11( )2216) مسلم وأخرجه (31/ 13) الرسالة ط أمحد دمسن - 319
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 َعْمٍرو ْبِن اللتِه َعْبِد ْنع والبهائم، دمينياآل من خملوقاته رمحة: بعبده اهلل رمحة أسباب ومن ـ 3

 ِفى َمْن َيْرَحْمكغْم ْرِضاأَل َأْهَل اْرَحُموا الرَّْحَمُن َيْرَحُمُهُم الرَّاِحُموَن» -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىَّ ِبِه َيْبلغُغ

 (320) « السََّماِء

 .العمل جنس من واجلزاء واحملتاجني، واملساكني الفقراء حق يف ذلك ويتأكد ،

 التِذيَنَو آَمُنوا التِذيَن ِإنَّ } تعاىل قال: اهلل سبيل يف واجلهاد واهلجرة اإلميان الرمحة: أسباب ومن-4

 فهؤالء[ 212: البقرة] {َرِحيٌم َغفغوٌر َواللتُه اللتِه َرْحَمَت َيْرُجوَن أغوَلِئَك اللتِه َسِبيِل ِفي َوَجاَهُدوا َهاَجُروا

 ، اهلل سبيل يف واجلهاد واهلجرة اإلميان وهي الرمحة موجبات علموا أن بعد اهلل رمحة رجوا املؤمنون

 عليه قال كما ورسوله، عنه اهلل نهى ما وترك اإلسالم بلد إىل الشرك بلد من االنتقال تشمل واهلجرة

 . (321)(  عنه اهلل نهى ما هجر من واملهاجر:)والسالم الصالة

 عصيانه على والعزم مبخالفته الشيطان جهاد يشمل كما اهلل، طاعة يف فسالن جهاد يشمل واجلهاد

 .الكفار وجهاد

: تعاىل قال كما :وسلم عليه اهلل صلى الرسول وطاعة الزكاة وإيتاء الصالة إقام الرمحة أسباب ومن ـ 5

  [16: النور] {ْرَحُموَنُت َلَعلتكغْم الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا الزََّكاَة َوآُتوا الصََّلاَة َوَأِقيُموا})

 وباطنا، ظاهرا وآدابها، وشروطها بأركانها الصالة، بإقامة تعاىل :يأمر -رمحه اهلل –يثول السعدي 

 هم،وغري الفقراء يؤتوها بأن إياها، وأعطاهم العباد، عليها اهلل استخلف اليت األموال من الزكاة وبإيتاء

 لإلخالص خلقه، وحق حلقه جامعتان وأجلهما، لطاعاتا أكرب فهذان الزكاة، ملصرف اهلل ذكرهم ممن

 وذلك { الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا }: فقال العام، األمر عليهما عطف ثم العبيد، إىل ولإلحسان للمعبود،

 } بذلك قومونت حني { َلَعلتكغْم } { اللتَه َأَطاَع َفَقْد الرَُّسوَل ُيِطِع َمْن } نواهيه واجتناب أوامره بامتثال

 وإطاعة الزكاة، وإيتاء الصالة، إقامة دون من رجاها ومن طريقها، فهذا الرمحة، أراد فمن { ُتْرَحُموَن

 (322).الكاذبة األماني نفسه منته وقد كاذب، متمن فهو الرسول،

                                                           
 (6494 رقم ، 2/160) وأمحد ،( 11623 رقم ، 9/41) والبيهقي ،( 4941 رقم ، 4/221) داود أبو أخرجه - 320

 ،( 2421 رقم ، 3/4) داود وأبو ،( 10 رقم ، 1/13) البخاري أخرجه - 321

 (113: ص) السعدي تفسري - 322
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 كأن: احلسنى أمسائه من غريه أو الرحيم الرمحن بامسه حبصوهلا اهلل دعاء الرمحة أسباب ومن ـ 1

 إنك وترمحين لي تغفر أن شي كل وسعت اليت برمحتك أسألك إني اللهم ارمحين، رمحن يا: تقول

 آِتَنا َربََّنا َقالغواَف اْلَكْهِف ِإَلى اْلِفْتَيةغ َأَوى ِإْذ}: تعاىل قوله يف الوارد الدعاء ذلك ومن الرحيم، الغفور أنت

 َوَأْنَت َواْرَحْم اْغِفْر َربِّ َوقغْل}: تعاىل قال ، [10: الكهف] {َرَشًدا َأْمِرَنا ِمْن َلَنا َوَهيِّْئ َرْحَمًة َلُدْنَك ِمْن

 [112: املؤمنون] {الرَّاِحِمنَي َخْيُر

 التنزيل حمكم يف تعاىل اهلل يقول ولذلك :به والعمل الكريم القرآن اتباع الرمحة أسباب ومن ـ 8

[ 111: األنعام] {ْرَحُموَنُت َلَعلتكغْم َواتَّقغوا َفاتَِّبُعوُه ُمَباَرٌك َأْنَزْلَناُه ِكَتاٌب َهَذا}: واإلجنيل للتوراة الناسخ

 .ونواهيه وأوامره بأحكامه اهلل عند من رمحة فالقرآن

 ُسوَلَوالرَّ اللتَه َوَأِطيُعوا}: تعاىل قال :وسلم عليه اهلل صلى ورسوله اهلل طاعة الرمحة أسباب ومن ـ 7

 [ 132: عمران آل] {ُتْرَحُموَن َلَعلتكغْم

 امب الدنيا يف ترمحون لعلكم الصدقة من به أمرا وما الربا أكل من عنه نهيا فيما والرسول اهلل وأطيعوا

 الرامحني فإن؛  أعمالكم على اجلزاء حبسن اآلخرة ويف جمتمعكم، حال صالح من الطاعة تفيدكم

 الرمحن يرمحهم

 .اهلل رمحة موانع أعظم من رسوله ومعصية اهلل معصية فإن املقابل ويف

 اْلقغْرآُن قغِرَئ َوِإَذا} تعاىل قال :الكريم القرآن لتالوة واإلنصات االستماع الرمحة أسباب ومن ـ 3

 يتحلى أن ينبغي اليت اآلداب أعظم من وهذا[ 204: األعراف] {ُتْرَحُموَن َلَعلتكغْم َوَأْنِصُتوا َلُه َفاْسَتِمُعوا

 .اهلل شعائر تعظيم على تدل وهي القرآن، سامع بها

 واحلصانة ، بالقرآن الرمحة لنيل املوصلة الطريقة على داللة رمحه اهلل :هذه -يثول حممد رشيد رضا

 ، السمع من أبلغ واالستماع ، القراءة مدة واإلنصات ، قرئ إذا له االستماع وهي ، الشيطان نزغ من

 (323قصد) بغري ولو حيصل ما والسمع ، إلدراكه الكالم إىل احلاسة وتوجيه ونية بقصد يكون إمنا وألنه

 :تعاىل قال: اهلل من املغفرة وطلب االستغفار الرمحة أسباب ومن ـ 10

                                                           
 (461/ 9) املنار تفسري - 323
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 فهذه [46: النمل] {ُتْرَحُموَن َلَعلتكغْم َهاللت َتْسَتْغِفُروَن َلْوَلا اْلَحَسَنِة َقْبَل ِبالسَّيَِّئِة َتْسَتْعِجلغوَن ِلَم َياَقْوِم َقاَل}

 بها يأخذوا أن ومسلمة مسلم كل على ينبغي والذي اهلل، رمحة جتلب اليت األسباب من مجلة كانت

 تهبرمح يرمحنا أن اهلل فنسأل ، اإلهلية والرمحات الربانية النفحات عليهم لتنزل مبقتضاها ويعملوا

 وصحبه آله وعلى حممد على اللهم وصلى الرامحني، أرحم وهو كريم جواد إنه بعفوه، عنا يعفو وأن

 .مجعنيأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع والعشرون الدرس

 رمضان شهر االعتكاف
أخي السلم ...أخيت املسلمة: إن من صفات شهر رمضان أنه شهر االعتكاف فاالعتكاف فيه له فضيلة 

اليت واظب عليها وما -صلى اهلل عليه وسلم-ليست لغريه من الشهور واأليام فهو من سنن سيد األنام

  عليه وسلم تركها صلى اهلل
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 فيها لنتعرف على تلك الصفة وعلى طرف من أحكامها وآدابها 

  أولا: تعريف الاعتكاف

  العلم أهل باتفاق مستحب مشروع وهو تعاىل: اهلل لطاعة خمصوصة، بنية املسجد لزوم هو

 .خمصوصة صفة على خمصوص شخص من تعاىل اهلل لعبادة مسجد لزم: الشرع يف فاالعتكاف

 عةالطا فإن- تعاىل اهلل طاعة من بداًل أي- أحسن كان تعاىل اهلل لعبادة: قيل لو: "إلسالما شيخ قال

 يصري وإمنا عبادة، غري األصل يف هو ومبا كالصالة، عبادة األصل يف هو مبا يكون وهذا األمر، موافقة

 (.324")وتعاىل سبحانه لإلله التذلل فإنها العبادة خبالف كلها كاملباحات بالنية، عبادة

 يعكفون املشركون كان كما ويعظمه، حيبه من إال ويواظب يلزم ال املرء كان وملا: "اإلسالم شيخ وقال

 على يعكفوا أن اإلميان ألهل اهلل شرع شهواتهم على الشهوات أهل ويعكف ومتاثيلهم، أصنامهم على

 .وتعاىل سبحانه ربهم

 ملسجدا لزوم االعتكاف كان فلذلك لذلك، بنيةامل بيوته له والعبادة سبحانه امسه بذكر البقاع وأخص

 (.321" )اهلل لطاعة

 تاريخ االعتكاف 

 ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهَِّرا َبْيِتَي َوَعِهْدَنا}: تعاىل قال كما القدمية، الشرائع من واالعتكاف

 [.121]البقرة:  {السُُّجوِدِللطتاِئِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكتِع 

 [11]مريم:  {َفاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا}: تعاىل وقال

 [31]آل عمران:  {َوَكفتَلَها َزَكِريَّا كغلتَما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب}: تعاىل وقال

                                                           
 .2/102 العمدة شرح - 324

 .2/102 العمدة شرح - 321
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 وكانت له، حمررة جعلت أنها سبحانه اهلل أخرب قد السالم عليها مريم وألن: "اإلسالم شيخ قال

 دونهم من فاختذت شرقيًا مكانًا أهلها من انتبذت وأنها احملراب، يف األقصى املسجد يف مقيمة

 (326". )فيه واحتجاب املسجد يف اعتكاف وهذا حجابًا،

 أوف"):-صلى اهلل عليه وسلم-النيب فقال ،اجلاهلية يف ليلة يعتكف أن عمر نذر )يف عمر ابن وحلديث

 (.321". )بنذرك

 حكمته بيان

 لىع واستقامته القلب صالح كان ملا" :بقوله اهلل رمحه القيم ابن فبينها االعتكاف شرعية حكمة أما

 فإن تعاىل، هللا على بالكلية بإقباله شعثه ومل اهلل، على مجعيته على متوقفًا تعاىل، اهلل إىل سريه طريق

 األنام، خمالطة وفضول والشراب، الطعام فضول وكان تعاىل، اهلل على اإلقبال إال يلمه ال القل عثش

 أو عاىل،ت اهلل إىل سريه عن ويقطعه واد، كل يف ويشتته شعثًا، يزيده مما املنام، وفضول الكالم، وفضول

 لفضو يذهب ما الصوم نم هلم شرع أن بعباده الرحيم العزيز رمحة اقتضت: ويوقفه يعوقه أو يضعفه،

 قدرب وشرعه تعاىل، اهلل إىل سريه عن له املعوقة الشهوات أخالط القلب من ويستفرغ والشراب، الطعام

 لة،واآلج العاجلة مصاحله عن يقطعه وال يضره وال وأخراه، دنياه يف العبد به ينتفع حبيث املصلحة،

 به، واخللوة عليه، ومجعيته تعاىل، اهلل على القلب عكوف وروحه مقصوده الذي االعتكاف هلم وشرع

 ليهع واإلقبال وحبه، ذكره يصري حبيث سبحانه، وحدث به واالشتغال باخللق االشتغال عن واالنقطاع

 بذكره، كلها واخلطرات به، كله اهلم ويصري بدهلا، عليه فيستولي وخطراته، القلب هموم حمل يف

 ألنه بذلك فيعده باخللق، أنسه من بداًل باهلل أنسه صريفي منه، يقرب وما مراضيه حتصيل يف والتفكر

" األعظم االعتكاف مقصود فهذا سواه، به يفرح ما وال له، أنيس ال حني القبور يف الوحشة يوم به

(322.) 

 أبي حديث يف كما التماس ليلة القدر،بينها  فقد رمضان، من األواخر ختصيصه العشر من واحلكمة

 أطلع ثم األوسط العشر اعتكف ثم رمضان، من األول الشعر اعتكف" ): النيب أن )، اخلدري سعيد

                                                           
 .2/142 العمدة شرح - 326

 (.1616ح) الكافر نذر باب األميان، يف ومسلم، ،(2032ح) لياًل االعتكاف باب االعتكاف، يف البخاري، أخرجه - 321

 .2/114وسبل السالم  ،1/219، والشرح الصغري للدردير 1/212. وانظر: الفتاوى اهلندية 21-2/26زاد املعاد  - 322
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 رالعش اعتكفت ثم الليلة هذه ألتمس األول العشر أعتكف إني: فقال منه، فدنوا الناس فكلم رأسه

 الناس فاعتكف فليعتكف يعتكف أن منكم أحب فمن األواخر، العشر يف إنها: فقيل أتيت ثم األوسط،

 (.329...". )معه

 كن أن جنمل أهداف ومقاصد االعتكاف يف النقاط التالية:ومي

  القدر. ليلة حتري -

  وذكره. وجل عز باهلل أنسه يتم حتى أمكن ما الناس عن واالنقطاع وجل، عز باهلل اخللوة -

  بكليته. وتعاىل تبارك اهلل على بإقبال شعثه ومل القلب، إصالح -

  قرآن. وقراءة وذكر ودعاء صالة نم الصرفة العبادة إىل التام االنقطاع -

  والشهوات. النفس حظوظ من عليه يؤثر ما كل من الصيام حفظ -

 معها. التعامل على القدرة مع منها كثري يف والزهد الدنيوية، األمور من املباح من التقلل -

 .واإلمجاع الصحابة وآثار والسنة الكتاب أدلة مشروعية العتكاف

بارك اهلل فيك: أن القران الكريم قد دل على مشروعية االعتكاف فاهلل تعاىل امر أوال من الكتاب: اعلم 

بتطهري البيت احلرام وبني من بني تلك األسباب االعتكاف  –إبراهيم وإمساعيل عليهم الصالة والسالم 

 سورة))السُُّجوِد  َوالرُّكتِع نَيَواْلَعاِكِف ِئِفنَيِللطتا َبْيِتَي َطهَِّرا َأْن َوِإْسَماِعيَل ِإْبَراِهيَم ِإَلى َوَعِهْدَنا): تعاىلل قا

 .(.121 آية: البقرة

 .(.121 آية: البقرة سورة))اْلَمَساِجد  ِفي َعاِكفغوَن َوَأْنُتْم ُتَباِشُروُهنَّ َوال): تعاىل وقوله

 .قربة أنه على دليل ألجله املباح الوطء وترك بالقربات، املختصة املساجد إىل االعتكاف فإضافة

 أدلة مشروعيته من السنة املطهرة 

                                                           
 القدر ليلة فضل باب الصيام، يف- له واللفظ- ومسلم ،(2012ح) القدر ليلة حتري باب القدر، ليلة فضل يف البخاري، أخرجه - 329

 (.211( )1161ح)
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ض يعتكف وحي-صلى اهلل عليه وسلم –أما السنة فقد دلت على مشروعيته فقد كان صفوت البشرية 

 أصحابه على االعتكاف 

 مث اهلل، توفاه حتى األواخر العشر )يعتكف اهلل رسول كان: ")قالت عائشة حديث: منها فكثرية؛

 .(390". )بعده من أزواجه اعتكف

 :اإلمجاع وأما

 على املرء يوجبه أن إال فرضًا الناس على جيب ال سنة االعتكاف أن على وأمجعوا: "املنذر ابن قال

 (.391". )عليه فيجب نذرًا نفسه

 لتق: "مسائله يف داود أبو قال)  النيب عن الثابتة األحاديث من شيء االعتكاف فضل يف يرد ومل

 (.14")ضعيفًا شيئًا إال ال،: قال شيئًا؟ االعتكاف فضل يف تعرف ألمحد

 من له وجيرى الذنوب يعكف الذي هو: "املعتكف يف )قال اهلل رسول )أن عباس ابن روى وقد

 (.392". )كلها احلسنات كعامل احلسنات

 كأجر له كان ليلتني اعتكف ومن عمرة، كأجره له كان ليلة اعتكف من: "مرفوعًا الدرداء أبو وروى

 (.393) عمرتني."،

 االعتكاف: يف وسلم عليه اهلل صلى هديه

 هل ُوضع يعتكف أن أراد إذا فكان وأيسره، هدي، أكمل كان االعتكاف يف وسلم عليه اهلل صلى وهديه

 عن يثاحلد يف جاء كما التوبة أسطوانة وراء وبالتحديد وسلم، عليه اهلل صلى مسجده يف وفراشه سريره

َراُشُه، َأْو ُيوَضُع َلُه َأنَُّه َكاَن ِإَذا اْعَتَكَف طغِرَح َلُه ِف»َصلتى اهللغ َعَلْيِه َوَسلتَم َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِّ  نافع

 (394)« التَّْوَبِةَسِريُرُه َوَراَء أغْسطغَواَنِة 

                                                           
 (.1112ح) القدر ليلة فضل باب الصيام، يف ومسلم ،(2026ح) األواخر العشر يف االعتكاف باب االعتكاف، يف البخاري أخرجه - 390

 .13ص اإلمجاع - 391

 ،(1121ح) االعتكاف ثواب يف باب االعتكاف، يف ماجه ابن أخرجه - 392

 .راهويه بن إسحاق 2/112 العمدة شرح يف اإلسالم شيخ عزاه - 393

يف  : هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. وضعفه األلباني، كما24/ 2(. قال البوصريي يف ))مصباح الزجاجة(( 1114ابن ماجة ) - 394

 (.2236) 310/ 3))صحيح ابن خزمية(( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





212 
 

 الةالص أوقات غري فيه فيمكث ، اخليمة هيئة مثل خباء له يضرب وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان

 لىع اخلباء ذلك يضرب أن املتوقع ومن ، املسجد يف ذلك وكان ، واقعية بصورة له اخللوة تتم حتى

عائشة، قالت: كان النيب صلى اهلل  عنها اهلل رضي عائشة حديث يف كما وذلك ، سريره أو فراشه

عليه وسلم يعتكف يف العشر األواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله؛ 

صة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت هلا فضربت خباء؛ فلما رأته زينب ابنة جحش فاستأذنت حف

ضربت خباء آخر؛ رأى األخبية فقال ما هذا فأخرب فقال النيب ؟ آلرب )آلرب( ترون )تردن( بهن فرتك 

 (391( )االعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال

عن ف للحديث وذلك ، غائط أو بول من نسان،اإل حلاجة إال منه خيرج ال املسجد يف املكث دائم وكان

عائشة رضي اهلل عنها قالت : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه وهو يف 

 (396)املسجد فأرجله وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان " 

 طعامه اأم: )  بقوله سامل ذلك أراد كما معتكفه إىل وشرابه بطعامه إليه يؤتي وسلم عليه اهلل صلى وكان

 « معتكفه يف إليه به يؤتى فكان وشرابه

 هاعن اهلل رضي عائشة حجرة إىل رأسه خيرج كان إْذ ، نظافته على حيافظ وسلم عليه اهلل صلى وكان

 َعَلْيِه اهللغ لتىَص النَِّبيَّ ُتَرجُِّل َكاَنْت َأنََّها: »َعْنَها اللتُه َرِضَي َعاِئَشَة َعْن ، رأسه شعر له ترّجل لكي

 (391)«َرْأَسُه ُيَناِولغَها ُحْجَرِتَها ِفي َوِهَي امَلْسِجِد ِفي ُمْعَتِكٌف َوُهَو َحاِئٌض َوِهَي َوَسلتَم،

 ، بالرتجل إحلاقًا والتزين واحللق والغسل والتطيب التنظيف جواز احلديث )ويف حجر: ابن قال

  ( 392)( املسجد يف رهيك ما إال فيه يكره ال أنه على واجلمهور

 الكلي واالنقطاع الرتكيز أجل من وذلك جنازة، يشهد وال مريضًا، يعود ال وسلم عليه اهلل صلى وكان

 ميّر وسلم عليه اهلل صلى النيب )كان قالت: أنها عائشة عن احلديث ففي وجل، عز اهلل ملناجاة

 السّنة: )  قالت أنها عروة عن وأيضا (399)( عنه يسأل ُيعرِّج وال هو كما فيمّر معتكف، وهو باملريض

                                                           
 باب اعتكاف النساء 6كتاب االعتكاف:  33أخرجه البخاري يف:  - 391

 الباري.فتح  707/ 4رواه البخاري  - 331

 الباري فتح 4/708 البخاري رواه - 338

  4/201 فتح الباري-  392
 ضعيف األلباني:قال و (310/ 2سنن أبى داود ) - 399
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 خيرج وال ، يباشرها وال ، امرأة ميس وال ، جنازة يشهد وال ، مريضًا يعود ال أن املعتكف على

 (400)(  جامع مسجد يف إال اعتكاف وال ، بصوم إال اعتكاف وال ، منه بد ال ملا إال حلاجة

 ، منزهلا إىل إحداهن ليوصل خرج أنه وحدث ، معتكفه يف يزْرنه وسلم عليه اهلل صلى أزواجه وكان

رضي اهلل عنهما  -علي بن احلسني  احلديث يف جاء كما وذلك ، لياًل الوقت كان إذ حلاجة ذلك وكان

صلى اهلل  -قالت : كان النيبُّ  -ورضي اهلل عنها  - -صلى اهلل عليه وسلم  -أنَّ َصِفيََّة َزوَج النيب  -

ُته أُزوُره َلياًل ، فحدَّثُتُه ثم قغْمُت ألْنَقِلَب ، فقام معي ليْقِلَبين ، وكان معتكًفا ، فأتي -عليه وسلم 

 - صلى اهلل عليه وسلم -َمسكُنها يف داِر أساَمَة بن زيٍد ، فمرَّ رجالن من األنصار ، فلمَّا رأيا النيب 

اال : ُسْبحان فق« بنُت ُحَيّيعلى ِرْسِلكغما ، إنَّها صفيةغ » -صلى اهلل عليه وسلم  -أسرعا ، فقال النيب 

إنَّ الشيطان جيري من ابن آدم َمْجَرى الدِم ، وإني خشيُت أن َيْقِذَف يف قلوبكما »اهلل ، فقال : 

 . (401)«شًرا

 معها فخرج الليل، ذلك يف منه بد ال أمر عنها اهلل رضي معها خروجه أن وسلم عليه اهلل صلى فرأى

  بيتها. إىل ليوصلها معتكفه، من

 هوقت جل كان فقد باالجتهاد، يتسم كان اعتكاف يف وسلم عليه اهلل صلى هديه أن القول: خالصةو

  القدر. لليلة وترقب وجل، عز اهلل طاعة على وإقبال املسجد، يف مكث

  االعتكاف: أركان

صلى اهلل عليه  -قال : مسعت رسول اهلل  ،-اهلل عنه  رضي-عمر بن اخلطاب عن  حلديث النية:

، يقول : )) إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إىل اهلل  -وسلم 

ورسوله ، فهجرته إىل اهلل ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إىل 

 (402)ما هاجر إليه ((

اِئِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهَِّرا َبْيِتَي ِللطتِإَلى ِإْب َوَعِهْدَنا} تعاىل قوله يف كما املسجد: يف املكث

 ذلك على ودّل املسجد، هو االعتكاف مكان أن على تأكيد هذا ويف [121]البقرة:  {السُُّجوِدَوالرُّكتِع 

                                                           
 .2/333/ داود أبو رواه - 400

 ( . 24) (2111) 1/2ومسلم  (،2031) 3/64البخاري  أخرجه: - 401
 ( 1901)  6/42، ومسلم  (1) 1/2البخاري  أخرجه: - 402
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 ثاحلدي يفف عليهم، اهلل رضوان وصحابته أزواجه بعده ومن وسلم عليه اهلل صلى الرسول فعل أيضًا

 عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن حدثه نافعًا أن زيد بن يونس عن

  ( 403) رمضان من األواخر العشر يعتكف كان وسلم

وملا كان االعتكاف يف املسجد سببا جلمع اخلاطر وصفاء القلب  -رمحه اهلل –قال اإلمام الدهلوي 

باملالئكة والتعرض لوجدان ليلة القدر اختاره النيب  صلى اهلل عليه وسلم يف  والتفرغ  للطاعة والتشبه

العشر األواخر وسنه للمحسنني من أمته ، قالت عائشة  رضي اهلل عنها : السنة على املعتكف أال يعود 

،   مريضا ، وال يشهد جنازة  وال ميس املرأة ، وال يباشرها ، وال خيرج إال حلاجة إال ما ال بد منه

وال اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال يف مسجد جامع أقول وذلك حتقيقا  ملعنى االعتكاف ، وليكون 

 (404)الطاعة هلا بال ومشقة على النفس وخمالفة  للعادة ، واهلل أعلم . 

 سلمو عليه اهلل صلى اهلل رسول فيه يعتكف الذي املكان عنه اهلل رضي اهلل عبد أراني وقد نافع: قال

 (401)املسجد(  من

  وقته: وبداية وزمانه مكانه

 َوَلا ُتَباِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكفغوَن ِفي} تعاىل: قوله يف اآلية عليه دلت كما املسجد االعتكاف مكان

 عليهم اهلل رضوان وصحابته وأزواجه وسلم عليه اهلل صلى الرسول وألن [121]البقرة:  {اْلَمَساِجِد

  املسجد. غري يف اعتكف أنه منهم أحد عن يرد ملو املساجد، يف اعتكفوا

 انرمض يف وقت أي يف وجيوز منه، األواخر العشر وقته فآكد رمضان يف كان فإذا لزمانه بالنسبة وأما

 ، بنذر نفسه ألزم إذا وجيب ، األوقات مجيع يف مستحب بل ، معّين بزمن خيتص ال فهو وغريه،

 كنت:  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل عمر أن نهماع اهلل رضي عمر ابن حديث يف جاء كما

  (406)(  بنذرك أوف: )  قال.  احلرام املسجد يف ليلة اعتكف أن اجلاهلية يف نذرت

                                                           
 (3/62( . والبخاري )6/92أمحد ) - 403

 (134حجة اهلل البالغة )ص:  - 404
 .2/302أخرجه مسلم  - 401

 (3/63( والبخاري )4101( )2/20أخرجه أمحد ) - 406
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 العلماء بعض وقال أكثر أو وليلة يومًا يعتكف أن أراد ملن الشمس غروب فقبل وقته لبداية بالنسبة وأما

  فجرا. معتكفه يدخل

  االعتكاف آداب

 عتكفامل عليها حافظ وكلما مقبواًل اعتكافه يكون حتى بها يأخذ أن للمعتكف يستحب آداب لالعتكاف

 .  أجره نقص اآلداب بهذه أخل وكلما العاملني رب من اجلزيل األجر له كان

  املغين: يف قدامة ابن ذكره ما االعتكاف آداب ومن

 ةاحملض الطاعات من ذلك وحنو تعاىل اهلل وبذكر القرآن وتالوة بالصالة التشاغل للمعتكف يستحب

َرَة َعْن َأِبي ُهَرْي سقطه كثر كالمه كثر من ألن الكالم ُيكثر وال والفعال األقوال من يعينه ماال وجيتنب

 (401) ِنيِه "ْعَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم: " ِمْن ُحْسِن ِإْسَلاِم اْلَمْرِء َتْركغُه َما َلا َي

 يبطل وال أوىل ففيه االعتكاف غري يف مكروه ذلك فإن والفحش والسباب واملراء اجلدال وجيتنب

  (.402) غريه وحمادثة حلاجة بالكالم بأس وال ذلك من بشي االعتكاف

 واجلنازة اجلمعة ويشهد يساب وال احلديث يف يرفث فال اعتكف من قال: علي عن الرزاق عبد وروى

 (409) عندهم. جيلس وال قائم وهو حاجة، له كانت إذا لهأه وليوص

 فيه. اغختلف فقد احلديث وكتابة وجمالستهم الفقهاء ومناظرة ودرسه العلم وتدريس القرآن إقراء وأما

 هعن ينقل فلم يعتكف كان وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ذلك، يستحب ال أنه أمحد اإلمام فعند

  به. ختصةامل العبادات بغري االشتغال

 كل يف خيتم أن ولعله يعتكف أن يريد وهو املسجد يف ُيقرئ رجاًل إن اهلل عبد ألبي املروزي: قلت قال

  فقال: يوم

 (410) إلي. أحب يقرئ ولغريه له كان املسجد يف قعد وإذا لنفسه كان هذا فعل إذا

                                                           
، 4/211شعب اإلميان ) يف والبيهقي (،3916رقم  ،2/1311وابن ماجه ) غريب. وقال:( 2311رقم  4/112) مذيالرتأخرجه  - 401

 يف صحيح اجلامع 1911انظر حديث رقم :  )صحيح( األلباني:ال الشيخ ق (229رقم  ،1/466ابن حبان ) أيًضا:وأخرجه  (.4921رقم 

 يستحب للمعتكف التشاغل بالصالة - 402
 (316/ 4الرزاق ) مصنف عبد - 409
 (110/ 3( )622الشرح الكبري على منت املقنع ) - 410
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  دى.يتع ونفعه العبادات أفضل ألنه استحباب إىل املغين: يف كما الشافعي وذهب

 أعلم. واهلل األفضل وهو أمحد اإلمام إليه ذهب ما والقول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس والعشرون الدرس

 أعمال تعدل الجهاد في سبيل الله
 ذكر أن اجلهاد من أفضل األعمال  

صلى  –اعلم بارك اهلل فيك أن اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل من افضل األعمال كما اخربنا سيد الرجال   

 اأَلْعَماِل َأيُّ َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيَّ َسَأَل َرُجًلا َأنَّ: َعْنُه اللتُه َرِضَي َمْسُعوٍد اْبِن َعِن -عليه وسلم اهلل

 صحيحنييف ال ( أخرجاه411) «اللتِه َسِبيِل ِفي اجِلَهاُد ُثمَّ الَواِلَدْيِن، َوِبرُّ ِلَوْقِتَها، الصَّاَلةغ: »َقاَل َأْفَضُل؟

من آمن باهلل وبرسوله »أّنه قال: قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم:  -اهلل عنه رضي-عن أبي هريرة

وأقام الّصالة وصام رمضان كان حّقا على اهلل أن يدخله اجلّنة، جاهد يف سبيل اهلل أو جلس يف أرضه 

 درجة أعّدها اهلل يف اجلّنة مائة إّن»ل: قافقالوا: يا رسول اهلل، أفال نبّشر الّناس؟ « . اّليت ولد فيها

                                                           
 (1096 رقم ، 6/2140) والبخاري ،( 3913 رقم ، 1/412) أمحد:  أيضا وأخرجه( . 21 رقم ، 1/90) مسلم أخرجه - 411
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للمجاهدين يف سبيل اهلل ما بني الّدرجتني كما بني الّسماء واألرض فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس فإّنه 

 (412)« ( أوسط اجلّنة وأعلى اجلّنة، وفوقه عرش الّرمحن، ومنه تفّجر أنهار اجلّنة

تُّ ِخَصاٍل َيْغِفُر ْن َرُسوِل اللتِه َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم َقاَل: ]ِللشَِّهيِد ِعْنَد اللتِه ِسَعْن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِديَكِرَب َع

ُيَحلتى َزِع اْلَأْكَبِر َوَفَلُه ِفي َأوَِّل ُدْفَعٍة ِمْن َدِمِه َوُيَرى َمْقَعَدُه ِمْن اْلَجنَِّة َوُيَجاُر ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوَيْأَمُن ِمْن اْل

 (413) ُحلتَة اْلِإمَياِن َوُيَزوَُّج ِمْن اْلُحوِر اْلِعنِي َوُيَشفتُع ِفي َسْبِعنَي ِإْنَساًنا ِمْن َأَقاِرِبِه[

 :واملسكني األرملة خدمة على السعي

 ِفي َكاْلُمَجاِهِد َوامِلْسِكنِي، ِةْرَمَلاأَل َعَلى السَّاِعي: »َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

  (414) « «النََّهاَر الصَّاِئِم اللتْيَل الَقاِئِم َأِو اللتِه، َسِبيِل

ال يأكل طعامًا إال وعلى خوانه يتيم، البد أن  -كما يقول أبو بكر بن حفص -ولذلك كان عبد اهلل 

 حسانًا إىل اليتامى.يدعو يتيمًا يف كل وجبة من وجبات طعامه ليأكل معه إ

 فإذا أردت أن جتاهد يف سبيل اهلل فأد حق اليتامى واملساكني واألرامل.

 واملصطفى صلى اهلل عليه وسلم يقول: )كافل اليتيم له أو لغريه معي كهاتني يف اجلنة(.

ن أل قال بعض العلماء: إمنا فضل النيب صلى اهلل عليه وسلم السعي على األرامل واأليتام بهذا الفضل

النفع متعٍد، ومثل اليتيم واألرملة ال جيد من يعينه إال اهلل جل جالله، فإذا أهَّل اإلنسان نفسه للسعي 

 عليهم وتفريج كرباتهم واإلحسان إليهم كان ذلك من أعظم اخلري والرب.

 الوالدين بر

 أغِريُد ِإنِّي: َفَقاَل َرُجٌل َسلتَمَو َعَلْيِه اللتُه َصلتى يَّالنَِّب َأَتى: َقاَل َعْنُهَما اهللغ َرِضَي َعْمٍرو ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن، 

 . (411)"  َفَجاِهْد َفِفيِهَما: " َقاَل،  َنَعْم: َقاَل َأَبَواَك؟ َأَحيٌّ: " َفَقاَل،  اْلِجَهاَد

 [تعاىل اهلل سبيل يف اجلهاد أجر لك فيكتب وبرهما إرضائهما يف جهدك ابذل( فجاهد ففيهما)

 الصدقة على العمل

                                                           
 (6114 رقم ، 10/411) حبان وابن( 2631 رقم ، 3/1022) والبخاري ،( 2411 رقم ، 2/339) أمحد أخرجه - 412

 (1640) الرتمذي أخرجه(. 11123) و( 11122" )أمحد مسند - 413

 (2922 رقم ، 4/2226) ومسلم ،( 1032 رقم ، 1/2041) والبخاري ،( 2111 رقم ، 2/361) أمحد أخرجه- 414
 "2149" ومسلم مسدد، عن األبوين بإذن إال جياهد ال باب: األدب يف" 1912" البخاري أخرجه - 411
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 ِباْلَحقِّ الصََّدَقِة ِفي َعاِمُلاْل: " َيقغوُل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اهلِل َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل َخِديٍج، ْبِن َراِفِع َعْن

 دأمح رواه( 416)" " َأْهِلِه ِإَلى َيْرِجَع َحتَّى اهلِل َسِبيِل ِفي َكاْلَغاِزي َوَجلَّ، َعزَّ اهلِل ِلَوْجِه

 الوالدين وبر والعيال النفس إلعفاف والتكسب العمل

 اللتِه َرُسوِل َأْصَحاَب َرَأىَف،  َوَسلتَم َوآِلِه َعَلْيِه اللتُه َصلتى النَِّبيِّ َعَلى َمرَّ َرُجًلا َأنَّ: ُعْجَرَة ْبِن َكْعِب َعْن

 َسِبيِل ِفي َهَذا َكاَن َلْو،  للتِها َرُسوَل َيا: َفَقالغوا،  َأْعَجَبُهْم َما ِهَوَنَشاِط َجَلِدِه ِمْن َوَسلتَم َوآِلِه َعَلْيِه اللتُه َصلتى

 اللتِه َسِبيِل ِفي َفُهَو ِصَغاًرا ِدِهَوَل َعَلى َيْسَعى َكاَن ِإْن: »َوَسلتَم َوآِلِه َعَلْيِه اللتُه َصلتى اللتِه َرُسوُل َفَقاَل،  اللتِه

 َنْفِسِه َعَلى َيْسَعى َخَرَج َكاَن َوِإْن،  اللتِه َسِبيِل َفِفي َكِبرَيْيِن َشْيَخْيِن َأَبَوْيِن َعَلى ْسَعىَي َخَرَج َكاَن َوِإْن، 

 َتَفاُخًرا َيْسَعى َخَرَج َكاَن َوِإْن،  ِهاللت َسِبيِل َفِفي َأْهِلِه َعَلى َيْسَعى َخَرَج َكاَن َوِإْن،  اللتِه َسِبيِل َفِفي ِلَيِعفتَها

  ( 411) «الطتاغغوِت َسِبيِل َفِفي َوَتَكاُثًرا

 والعمرة احلج

 ِإنِّي: َفَقاَل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ ىَصلت النَِّبيِّ ِإَلى َرُجٌل َجاَء: َقاَلْت َأِبيِه، أغمِّ َجدَِّتِه َعْن ُسَلْيَماَن، ْبِن ُعْثَماَن َعْن

 «اْلَبْيِت َحجُّ: »َقاَل َبَلى، :َقاَل «ِفيِه؟ َشْوَكَة َلا ِجَهاٍد َعَلى َأُدلَُّك َأَلا: »َفَقاَل اللتِه َسِبيِل ِفي اْلِجَهاَد أغِريُد

(412 ) 

 صلى النيب إىل جاء رجال أن عنهما اهلل رضي علي بن احلسني وروى. األلباني وصححه الطرباني رواه

 (419)" احلج: فيه ةشوك ال جهاد إىل هلم: " فقال. ضعيف وإني جبان إني: فقال وسلم عليه اهلل

 النفس جماهدة

 جياهد أن اجلهاد أفضل: " قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي الفغاري ذر أبو روى

 (420)"وهواه نفسه الرجل

                                                           
 (423" )املنتخب" يف محيد بن عبد أخرجه (141/ 21) لرسالةا ط أمحد مسند - 416

 1692: والرتهيب الرتغيب صحيح ،( 6231 رقم ، 1/16) األوسط وفى ،( 222 رقم ، 19/129) الكبري يف الطرباني أخرجه - 411

 ،( 192 رقم ، 24/314) الطرباني أخرجه - 412

 1092: هيبوالرت الرتغيب صحيح،  1044،  2611: اجلامع صحيح انظر - 419

 3/423) الصحيحة السلسلة فى كما( 1/1/121) والديلمى( ، 3/133) والرافعي ،( 2/249) احللية يف نعيم أبو:  أيضًا أخرجه - 420

 (1496 رقم
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 يف َنْفَسُه َجاَهَد َمْن اْلُمَجاِهُد" :َيقغوُل َوَسلتَم َعَلْيِه اللتُه َصلتى اللتِه َرُسوَل َسِمْعُت قال  ُعَبْيٍد ْبَن عن َفَضاَلة

  ( 421)" اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس والعشرون الدرس

 الزكاة شهر رمضان
 الفطر زكاة ومن صفات شهر رمضان أنه شهر الزكاة وهكذا مساه عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ونهايته

 فقرائهم تىح واساه، إال منهم أحدًا يدع فال العيد، بفرحة اإلحساس فيها املسلمون يشارك اليت

 قدروا. إن الفطر صدقة خيرجون

والزكاة يف رمضان ليست زكاة أموال وإمنا هي زكاة أبدان فهي قد شرعت لتطهري الصائم من اللغو 

 والرفث وطعمة للمساكني وإليك بيان ذلك:

 كالوب الفطر، صدقة أيًضا وُتسمَّى َرمضان، من الفطر سبُبها اليت الزكاة: تعريف زكاة الفطر هي

 .النصوص وردت المَسْينا

                                                           
 (4624 رقم ، 10/424) حبان وابن.  صحيح حسن:  وقال( 1621 رقم ، 4/161) الرتمذي أخرجه - 421
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 يف هاملستحقِّي فإعطاؤها اهلل، من املثوبة بها ُيراد عطيٌَّة الفطر عند ألنها بذلك الفطر صدقة وُسمِّيت

 تزكية من هلل خالصًة بذهلا يف ملا زكاة وُسمِّيت املثوبة، تلك يف الرغبة صدَق ُيظِهر نفس طيب عن وقتها

 .لنقصه وجربها للعمل، وتنميتها أدرانها، من وتطهريها النفس

 :عليها والدليل مشروعيَّتها تاريخ

 على َدلَّ وقد َرمضان، مع: أي اهلجرة؛ من الثانية السنة يف الفطر زكاة فرضت لقد املسلم أخي

 َمْن َأْفَلَح َقْد ﴿:- تعاىل- قال املسلمني؛ وإمجاع الصحيحة، السُّنة وصريُح القرآن، عموُم مشروعيَّتها

 ؛[14: ألعلىا]﴾ َتَزكتى

 (422)صالته" - قبل: يعين- يدي بني زكاته يقدِّم الرجل هو: "اآلية يف- اهلل رمحه- عكرمة قال

 .الفطر زكاة هي اآلية يف- اهلل رمحهم- السََّلف من واحٍد غرُي قال وهكذا العيد،: أي 

: - اهلل رمحه- مالك وقال وغريه، خزمية ابن عند-وسلم عليه اهلل صلى- النيبِّ إىل مرفوًعا ذلك وُرِوي

 [.43: البقرة] ﴾ الزََّكاَة َوآُتوا ﴿:- تعاىل- قوله عموم يف داخلٌة- الفطر زكاة: يعين- هي

 (423)"طرالف زكاَة-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسوُل فَرض: "وجٍه غرِي من وغرِيهما الصحيحني يف وثَبت

 .منها أفضل صدقًة يَرْون ال ينةاملد أهُل وكان وحديًثا، قدمًيا املسِلمون عليها وأمَجَع

 :حكمها

 ".كاإلمجاع هو: "- اهلل رمحه- إسحاق وقال وجوبها، على اإلمجاع وغرُيه املنذر ابن حكى

 بالفرض،- عْنهم اهلل رِضي- الصحابة تعبرُي وقتها يف القدرة مع وجوبها على الداللة يف وَيكِفي: قلت

 هللا صلى- اهلل رسوُل فَرض: "- عْنهما اهلل رِضي- عمر ابن قال عباس؛ وابن عمر ابن بذلك صرَّح كما

 (424) .عْنهم اهلل رِضي - غرُيه عبَّر وبنحوه احلديث،..." الفطر زكاَة-وسلم عليه

 :مشروعيَّتها حكمة

                                                           
 (22/ 20تفسري القرطيب ) - 422

 ( 3/62( ومسلم )2/161. والبخاري )1662(. والدارمي )1303( )2/63(. وأمحد )190« )املوطأ»ه مالك أخرج - 423

 (2نبذة يف زكاة الفطر )ص:  - 424
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 قاألخال من وغريه الشح من أدرانها، من للنفس َتطِهرًيا ُشِرَعْت الفطر زكاة أن: وإياك اهلل علمين اعلم

 اللغو من ثواَبه نِقصوُي فيه ُيؤثِّر قد ممتا للصيام وَتطِهرًيا الصاحل، للعمل وتنميًة لألجر، وَتكِمياًل ،الرَِّديئة

 .العيد يوم والسؤال احلاجة ذلِّ عن هلم وإغناًء واملساكني، للفغَقراء وُمواَساة وحنوهما، والرفث

 للغوا من للصائم طغهَرًة الفطر زكاَة-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فَرض: "مرفوًعا عباٍس ابن فعن

 (421) .وغرُيهما واحلاكم داود أبو رواه" للمساكني وطعمًة والرفث،

 علوف قيامه، من َيسَّر وما َرمضان شهر صيام بإمتام العبد على- تعاىل- اهلل نعمة شكر إظهاُر وفيها* 

 .فيه الصاحلة األعمال من تيسَّر ما

 .املسلم اجملتمع ِفئات بني دَّةواملو احملبَّة إشاعة وفيها* 

 حاجة سد يف فعالة عملية وسيلة فهي كبري، املسلمة األمة على االجتماعي وأثرها عظيم الزكاة أمر

 يف لتيسريا كل ميسرة وبطريقة جذريا، يكون يكاد بشكل املسلم اجملتمع يف الفقر ملشكلة وعالج احملتاج

 هذه عالج عن العامل شعوب يف واملفكرون ملصلحونا وضعها اليت األرضية األنظمة عجز نرى حني

 املسلمني، غري عند تتحقق ال اليت الصادقة اإلميانية األخوة وحتقق اإلسالم، عاجلها كما املشكلة،

 على الغين فيه يعطف حيث نظري، وال ند األرض وجه على له ليس ربانيا تكافليا نظاما وتظهر

 مراضلأل فيه وجود وال والرمحة، املودة أساس على العالقة فيه وتبنى الغين، الفقري وحيرتم الفقري،

 " . نفس ورضا طواعية عن عليه جيب ما أدى فيه واحد كل ألن والكراهية، والبغض كاحلسد الفتاكة

 الفطرة؟ جتب َمن على

 عبًدا، أو نكا ُحرًّا أنثى، أو كان ذَكًرا مسلم كلِّ على فتجب بدن، زكاة الفطر زكاة: اهلل عباد اعلموا ثم

 .املسلمني من بقوله ُيعَتدُّ َمن بإمجاع البوادي، أو القرى أو املدن أهل من كان وسواء

-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فَرض: "قال- عْنهما اهلل رِضي- عمر ابن حديُث وجوبها أدلتة ومن

 من والكبري والصغري واألنثى، والذكر واحلرِّ، العبد على شعري، من صاًعا أو متٍر من صاًعا الفطر زكاَة

 (426) .عليه متفق ؛"الصالة إىل الناس خروج قبَل ُتؤدَّى أْن بها وأَمر املسلمني،

                                                           
 وقال:( 1422رقم  ،1/162احلاكم ) أيًضا:وأخرجه  (.1221رقم  ،1/121وابن ماجه ) (،1609رقم  ،2/111أخرجه أبو داود ) - 421

 البخاريصحيح على شرط 

 سبق خترجيه  - 426
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 يف ينِّبالغ املقصود وليس الغين، على جتب وإمنا واألمر، بالفرض التصريُح فيه ممتا احلديث هذا وحنو

 يوَم رأكث أو صاٌع عنده فضل َمن الفطر كاةز يف به املقصود بل األموال، زكاة باب يف الغين الباب هذا

 .نفَقُته عليه جتب وَمن عياله، وقوت قوته من وليلته العيد

 الفطر زكاة منها ختُرج اليت األطعمة أنواع

 يف- لفطرا صدقة: يعين- ُنعِطيها كغنَّا: "قال- عنه اهلل رِضي- اخلدري سعيٍد أبي عن الصحيح يف ثَبت

 من صاًعا أو شعري، من صاًعا أو متر، من صاًعا أو طعام، من صاعا-وسلم يهعل اهلل صلى- النيب زمان

 عليه متفق (421؛ )((الزبيب

 َيقتاتل َيقَبلغها َمن وُيوَجد موجودًة، داَمْت ما احلديث يف املذكورة األصناف هذه على االقتصاُر فاألفضل

 .التمر عِطيُي كان- عْنهما اهلل رِضي- عمر ابن أنَّ البخاري يف ملا للفقراء؛ وأنَفَعها أطَيَبها فُيخِرج بها،

 رًياشع أخرج فإنَّه واحدة مرَّة إال الفطر، زكاة يف التمر إال ُيخِرج ال عمر ابن كان نافع عن" املوطأ" ويف

 "شعرًيا فأعطى- املدينة يف يوجد مل: يعين- التمر من املدينة أهل أعوز َلمَّا

 مالك مذهبو واملساكني، للفقراء وأنَفَعها األصناف هذه أطيَب ُيخِرج نأ ينَبِغي أنَّه على تنبيٌه هذا ويف

 ِممَّا ُتْنِفقغوا ىَحتَّ اْلِبرَّ َتَنالغوا َلْن ﴿:- تعاىل- قال التمر؛ ثم أفضُل الُبرَّ أنَّ واجلمهور وأمحد والشافعي

 ألنَّ أفضل؛ به لَيقتات لغهَيقَب َمن وجد إذا األصناف هذه أحد من فإخراجها ،[92: عمران آل]﴾ ُتِحبُّوَن

 .سواها البلد أقوات فبقيَّة توجد مل فإن للدين، واحِتياًطا للسُّنة موافقًة فيه

 ت،ُيقتا ومثٍر حبٍّ كلُّ ُيجِزئ أنَّه إىل وغريهم وأمحد والشافعي مالٍك قوُل وهو العلم أهِل بعُض وذَهب

 تعاىل- هبقول له واحتجَّ تيميَّة، ابن اإلسالم شيخ اختياُر وهو احلديث، يف املذكورة اخلمسة تعدم مل ولو

 من صاًعا: ))-وسلم عليه اهلل صلى- وبقوله ،[29: ]املائدة﴾ َأْهِليكغْم ُتْطِعُموَن َما َأْوَسِط ِمْن ﴿:-

 يف األصل فإنَّ األقوال، وأصحُّ الُعَلماء، أكثر قوُل هو: "وقال شعرًيا، أو ُبرًّا يكون قد والطعام ،((طعام

 للفقراء".  املساواة وجه على جتب أنها لصدقاتا

                                                           
 ( 3/69(. ومسلم )2/161(. والبخاري )1611( الدارمي )3/13(. وأمحد )191« )املوطأ»أخرجه مالك يف  - 421
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 وَمي املساكني خلتة َسدُّ املقصود إذ بغريه؛ ُيقال ال الذي الصواب وهو: "- اهلل رمحه- القيِّم ابن وقال

 اليوم هذا يف أغنوهم))-وسلم عليه اهلل صلى- لقوله بلدهم؛ أهل يقتات ما جنس من ومواساتهم العيد،

 (422) ((.الطواف عن

 :الفطرة يف الواجب قدارامل

 به املرادو ،((صاًعا الفطر زكاَة فَرض)) -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أنَّ الصحيحة األحاديث يف ثَبت

 الرب نم اليدين املتوسِّط الرجل كفتِي ملء واملدُّ أمداد، أربعة وهو -وسلم عليه اهلل صلى- النيب صاُع

 من فهو الواجب القدر على زاد وما التقريب، وجه على نصفو كيلوان وهو احلبِّ، من وحنوه اجليِّد

 [.1: الزلزلة] ﴾ َيَرُه َخْيًرا َذرٍَّة ِمْثَقاَل َيْعَمْل َفَمْن ﴿: - تعاىل - قال وقد العامَّة؛ الصدقة

 كيلة تكون إذن صاع، 6=  الكيلة أن ومبا تقريًبا، جرام كيلو 2.1=  األرز صاع أن وجدت البحث بعد

 تقريًبا جرام كيلو 11( = كيلو) 2.1( × صاع) 6=  األرز

 تكون بذلك و جرام بالكيلو األرز كيلة حلساب طريقة أدق وهي جرام، كيلو 11=  األرز كيلة أن أي

 أفراد لستة تكفي الكيلة

 :الزكاة إخراج وقت  

 أفضلهو العيد، إىل العيد ليلَة الشمس غروب من ويبدأ فضيلة، وقُت: األوَّل: وقتان الفطر زكاة إلخراج

: لقا- عْنهما اهلل رِضي- عمر ابن حديث من الصحيح يف ثبت ملا العيد؛ وصالة الفجر صالة بني ما

 لقب ُتؤدَّى أن وأَمر: قال وفيه احلديث،..." الفطر زكاَة-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسوُل فَرض"

 اْسَم َوَذَكَر*  َزكتىَت َمْن َأْفَلَح َقْد ﴿:- تعاىل- لقوله السََّلف بعض تفسرُي وَتقدَّم ،"الصالة إىل الناس خروج

  .صالته يدي بني الفطر يوم زكاته ُيقدِّم الرجل أنَّه ،[11- 14: األعلى]﴾ َفَصلتى َربِِّه

 انواوك: "قال" اهلل رمحه- البخاري صحيح" يف ملا يومني؛ أو بيوٍم العيد قبل وهو إجزاء، وقُت: الثاني

 (429) .منهم إمجاًعا فكان ،((يومني أو بيوٍم الفطر قبَل- املساكني: أي- يعطون- الصحابة: يعين" 

                                                           
 (12/ 3إعالم املوقعني ) - 422

 ".1111"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على احلر واململوك، حديث "3/439خرجه البخاري " - 429
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 بعد اهاأدَّ وَمن مقبولة، زكاٌة فهي الصالة قبَل أدَّاها فَمن: ))- عْنهما اهلل رِضي- عباس ابن حديث ويف

 (430) .وغريه داود أبو رواه ؛((الصدقات من صدقٌة فهي الصالة

 (431العيد، )ومقتضى هذين احلديثني: أنه ال جيوُز تأخرُيها عن صالة  اهلل رمحه- القيِّم ابن قال

 ".الوقت خبروج َتسقغط وال قضاء، فهي العيد صالة بعد أخَّرها إْن: "اإلسالم شيخ وقال

 ُيؤدِّيها، تىح عليه ديٌن وهي بتأخريها، عليه َوجَبْت عمَّن َتسقغط ال أنها على الفغَقهاء اتََّفق: غرُيه وقال

 (432) .عمًدا أخََّرها إذا إمجاًعا آِثًما وَيقِضيها حراٌم، العيد يوم عن َتأِخريها وأنَّ

 فةحني أبي عن روي فقد رمضان، من الفطر هو الذي سببها وجود قبل تعجيلها يف احلنفية اختلف*

 آخر قول ويف رمضان، بداية من إخراجها جيوز أنه خلف وعن والسنتني، السنة تعجيلها جيوز أنه

 أداء ألنه مطلقا، التعجيل جيوز ال: زياد بن احلسن وقال واليومني، اليوم تعجيلها جيوز أنه عنه

 هذه ذكر أن بعد الكاساني وقال. النحر يوم قبل كاألضحية ممتنع ذلك وأن وجوبه، قبل الواجب

 ازجو املذهب إن: السرخسي وقال. مطلقا التعجيل جيوز أنه والصحيح: احلنفية أعالم عن األقوال

  والسنتني للسنة التعجيل

 اهلل رضي عمر ابن عن روي ملا ، يومني أو بيوم وجوبها سبب على تقدميها واحلنابلة املالكية وأجاز

  يومني أو بيوم الفطر يوم قبل خيرجها كان أنه عنهما

 بجت إنها: بقوله القول هذا النووي علل وقد رمضان، بداية من إخراجها جيوز إنه: الشافعية وقال

 قبل املال كزكاة اآلخر، على تقدميها جاز أحدهما وجد فإذا منه، والفطر رمضان صوم وهما بسببني،

 . معا السببني على تقديم ألنه رمضان، على تقدميها جيوز وال النصاب، ملك وبعد احلول،

 الفطر؟ صدقة ُتعَطى ِلَمن

                                                           
( وقال 1422رقم  ،1/162احلاكم ) أيًضا:( . وأخرجه 1221، رقم  1/121( ، وابن ماجه )9160رقم  ،2/111أخرجه أبو داود ) - 430

 . البخاري: صحيح على شرط 

 (21/ 2زاد املعاد يف هدي خري العباد ) - 431

 (1نبذة يف زكاة الفطر )ص:  - 432
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 اهلل ِضير- عباس ابن حديث يف-وسلم عليه اهلل صلى – النيب بينهم فقد الفطر لزكاة املستحقون أما

 والرفث، اللغو من للصائم طهرًة الفطر زكاَة-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فَرض: "قال- عْنهما

 (433)".للمساكني وطعمًة

: - اهلل رمحه - تيميَّة ابن اإلسالم شيخ وقال غريهم، دون للمساكني ُتصَرف أنها احلديث هذا ففي

 (434)".أنفسهم حلاجة اآلِخُذون وهم الكفتارة، يستحقُّ ِلَمن إال دفُعها جيوز ال"

 من أكثر على الواحد صدقة تقسم وأن واحد، ملسكنٍي زكاتهم بيت أهل أو اجلماعةغ ُيعِطي أن وجيوز

 .ِقَبِله من ستالمهاا يف املفوَّض لَوِكيله ْأو املسكني لنفس ُتَسلتم أن ينَبِغي ولكن الشديدة، للحاجة مسكني

 :الفطر زكاة قيمة اجإخر

 جواز هو النفس إليه ترتاح ي الذيأوالر العلماء بني خالف فيها املسالة هذه علما: أن اهلل زادك اعلم

 واحلسن العزيز عبد بن وعمر الثوري وسفيان النعمان حنيفة أبو اإلمام بذلك قال كما القيمة إخراج

 كل يف األحناف عند العمل وعليه الطحاوي فرجع أبو الفقيه احلنفية من واختاره يوسف وأبو البصري،

 املصلحة أو احلاجة بالضرورة واملقصود الضرورة عند ـ ثور وأبو راهويه، بن إسحاق قال وبه زكاة

 وغريهم ـ الراجحة

 لو بل رالفط زكاة يف الرب أو الشعري أو التمر إخراج يشرتط ال: الثوري سفيان فقه موسوعة يف جاء فقد

 هذا يف حاجتهم وسد املسألة عن الفقراء إغناء منها املقصد ألن جاز للفقري أنفع هو امم قيمتها أخرج

 اليوم

 (431) ال بأس أن تعطي الدراهم يف صدقة الفطر قال: احلسن،عن 

 (436)الطعام  بقيمة الدراهم رمضان صدقة يف يؤدون وهم أدركتهم قال إسحاق أبي وعن

 (431) (فضية دراهم) اورق الفطر صدقة يف يعطي كان أنه عطاء وعن

                                                           
 سبق خترجيه   - 433

 (491/ 2الفتاوى الكربى ) - 434

 (114/ 3) ترقيم عوامة -مصنف ابن أبي شيبة  - 431

 (114/ 3ترقيم عوامة ) -صنف ابن أبي شيبة  - 436

 (114/ 3ترقيم عوامة ) -صنف ابن أبي شيبة  - 431
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 (432الضرورة) عند إال جتوز ال ثور وأبو إسحاق قال اجملموع يف النووي قال

 آخر بلٍد إىل الشخص بلد من الفطر زكاة نقل

 بجت إمنا وهي فيه، وهو الفطر عيد ُيدِركه الذي البلد لفغَقراء فطره زكاة َيدَفُع الشخص أنَّ األصل

 أفضى ورمبا ،املشروع وقتها يف تسليمها تأخري إىل ُيفِضي آخر بلٍد ىلإ ونقلها العيد، ليلَة الشمس بغروب

 ومل يها،ف-وسلم عليه اهلل صلى- النيب بسنَّة الناس وجهل الشعرية، تلك َخفاء وإىل القيمة، إخراج إىل

- أصحابه من أحٍد عن وال الراشدين ُخلفاِئه من أحٍد عن وال-وسلم عليه اهلل صلى- النيب عن يثبت

 .غريها إىل املدينة من نقلوها أنهم- أعَلُم فيما عْنهم، اهلل رِضي

- فيه وُيرغِّب الناس بعض إليه يدعو والذي آخر، إىل جمتمٍع من الزمان هذا يف فنقلغها: عليه وبناًء

 من فيه ما على الناس وتنبيه عنها، والبعُد منها احلَذُر جيب اليت احملَدثة األعمال من معدوٌد

 .املستعان هللوا املخالفة،

 إنَّف الباب، هذا من فليس آخر، بلد يف وهو بلدهم يف الزكاة ُيخِرجوا أن أهَله ُيوكِّل اإلنسان كون أمَّا

 .لسابقةا احملاذير عليه ترتتَّب قد الذي هو فإنَّه آَخر، بلٍد إىل بلٍد أهل بعِض زكوات نقل يف الكالم

 األخت أو لألخ إعطاؤها جيوز هل

 إنف له، املزكي قرابة درجة يف النظر بد ال أنه العلم أهل قال ولكن طويل كالم فيها ملسألةا هذه أن اعلم

 – موسرًا كان بأن عليهم النفقة يلزمه ممن وكان – بنتًا أو ابنًا، أو زوجة، أو أمًا، أو للمزكي أبًا كان

  زكاته من منهم أحد إىل الصرف جيوز فال

 الزكاة دفع يف الفقهاء اختلف فقد اخل، 00 وخالة وخال وعمة وعم وأخت أخ من األقارب سائر أما

 توجب من إال األقارب كل إعطاء جيوز أنه ذلك يف والراجح ، كثريًا اختالفًا واملنع اجلواز بني إليهم

 كاهز فله املزكي من يرث يكن مل وإن ، له زكاة فال املزكي من يرث كان إن آخر ومبعنى ، النفقة عليه

 وهي ، صدقة املسكني على الصدقة: "  الصحيح احلديث يف ثبت ملا ، العلم أهل أكثر قول وهذا ،

 " صحيح حديث وهو داود أبو إال اخلمسة رواه" "  وصلة صدقة ثنتان الرحم ذي على

                                                           
432 -  
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 الق عباس ابن فعن:  والتابعني الصحابة من مجاعة عن القول هذا عبيد وأبو شيبة أبي ابن روى وقد

 (439) حمتاجني كانوا إذا زكاته من بتهقرا الرجل يعطى: 

 (440) قرابيت وذو يتيمي زكاتي إليه رفعت من أحق إن: املسيب بن سعيد وقال

 يوبالتال العم حيجبون فإنهم ذكور أوالد للمزكي كان فإن يرث، مل ما األخ إىل الزكاة دفع جيوز وعليه

 وزجي ال وبالتالي العم يرث احلالة هذه ففي األوالد، دون بنات له كان إن أما له، الزكاة إخراج فيمكن

  له الزكاة إعطاء

 واهلل العلم، أهل أكثر قول على بناء الزكاة إعطاؤهم فيجوز وهكذا واخلالة والعمة لألخت بالنسبة أما

 (أعلم تعاىل

 :املتزوجة البنته زكاته الرجل يعطي أن جيوز هل

 يكون كأن نفقتها، فيها جتب ال اليت احلال يف إال جيوز ال أنه فاألصُل البنت إىل الزكاة دفُع فأما

 ما هلا وليس غارمة كانت كأن الفقر غري آخر لوصف تعطى أن أو عليها، اإلنفاق عن عاجزا الوالد

 ينفُق زوج حتت كانت إذا البنت إن ثم الزكاة، مال من إليها يدفع أن له فيجوُز دينها، به تقضي

 .زوجها بنفقة غنية لكونها فقرية كانت وإن هلا الزكاة دفع جيوُز فال عليها

 (441) .انتهى. األصح يف مسكينا وال فقريا ليس زوج أو قريب بنفقة واملكفي: املنهاج يف النووي قال

 نأل إليها، الزكاة دفع جيز مل عليها ينفق موسر زوج الفقرية للمرأة كان وإن: املغين يف قدامة ابن وقال

 نفقي مل وإن بأجرته، يستغين عقار له من فأشبهت الواجبة نفقتها من يصلها مبا هلا حاصلة الكفاية

 (442) .انتهى. هذا على أمحد نص وقد العقار، منفعة تعطلت لو كما إليها الدفع جاز ذلك وتعذر عليها

  األب؟ على النفقة جتُب فهل بالنفقة، الزوج أعسر فإن

  عليه وجوبها املالكية فمذهب للعلماء، قوالن هذا يف

                                                           
 (110مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل )ص:  - 439

 (191/ 3ترقيم عوامة ) -مصنف ابن أبي شيبة  - 440

 (291املنهاج للنووي )ص:  - 441

 (212/ 2قدامة ) ابن-املغين  - 442

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





228 
 

 .عليه وجوبها عدُم الشافعية هبومذ

 ولو عقدبال نفقتها سقطت- البنت أو األم أي – تزوجت فلو: احملتاج مغين يف الشربيين اخلطيب قال

 .انتهى. نفقتني بني جتمع لئال يفسخ أن إىل معسرا الزوج كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابع والعشرون الدرس

 رمضان شهر الفرح
 يف تقع لذٌة ة: من صفات شهر رمضان انه شهر الفرح والسرور فالفرُحأخي املسلم ... أخيت املسلم

 .والسرور الفرح تسمى حالٌة إدراكه من فيتوّلُد املشتهى، ونيل احملبوب، بإدراك القلب

 .والغم احلَزن تسمى حالٌة فقده ِمْن تولد فقده فإذا احملبوب، فقد ِمْن والَغمَّ احَلَزَن أن كما

 .عذاُبه والغمُّ واهلمُّ نعيُمه، والسروُر فالفرُح وبهجِته، ولذِته القلب نعيِم أعلى والفرُح

 .وانشراٌح وسكوٌن طمأنينٌة الرضا فإن به، الرضا فوق بالشيء والفرُح
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 .َفِرًحا راٍض كلُّ وليس راٍض، َفِرٍح فكل وسروٌر، وبهجٌة لذٌة والفرح

 انك إذا إال يؤمله ال والسُّخط صاحَبه، يؤمل زُنواحل السخط، ضدَّ والرضا احلزن، ضدَّ الفرُح كان وهلذا

 .االنتقام عن العجز مع

القرآن الكريم يتضمن اثنتني وعشرين آية عرضت للفرح صراحًة، باإلضافة  ناعلم علمين اهلل وإياك: أ

إىل آيات أغَخَر ألقت بظالهلا على هذا املوضوع، يضاف إليها أحاديث نبوية أسهمت يف التأصيل 

 الشرعي 

 (443) (نقيض احلغْزن وقال ثعلب هو َأن جيد يف قلبه ِخفتًة َفِرَح تعريف الفرح يقول ابن منظور )والَفَرُح

ويستعمل يف معان أحدها األشر و البطر وعليه قوله تعاىل ) ِإنَّ اهلَل ال ُيِحبُّ ويقول الفيومي يف املصباح )

يه ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن ( والثالث السرور و عل الَفِرِحنَي ( و الثاني الرضا وعليه قوله تعاىل ) كغلُّ

قوله تعاىل ) َفِرِحنَي ِبَما آَتاُهُم اهللغ ِمْن َفْضِلِه ( ويقال ) َفِرَح ( بشجاعته و نعمة اهلل عليه ومبصيبة عدوه 

 ( 444)فهذا ) الَفَرُح ( لذة القلب بنيل ما يشتهي و يتعدى باهلمزة و التضعيف

 (441) لذة يف القلب بإدراك احملبوب. والفرح-رمحه اهلل -ام القرطيب وقال اإلم

)  -رمحه اهلل -أنوع الفرح: اعلم علمين اهلل وإياك إن الفرح جاء يف القران مطلق ومقيد يقول ابن القيم 

 َلا اللتَه نَِّإ َتْفَرْح َلا )  فاملطلق جاء يف الذم كقوله تعاىل ومقيد مطلق نوعني على القرآن يف الفرح جاء وقد

 ) القصص ((16) اْلَفِرِحنَي ُيِحبُّ

 () هود (10) َفُخوٌر َلَفِرٌح ِإنَُّه)وقوله  (

 ِبِه ُذكُِّروا َما َنُسوا َفَلمَّا)واملقيد نوعان أيضا مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل اهلل ومنته فهو مذموم كقوله 

 () األنعام (44) ُمْبِلُسوَن ُهْم َذاَفِإ َبْغَتًة َأَخْذَناُهْم أغوُتوا ِبَما َفِرُحوا ِإَذا ىَحتَّ َشْيٍء كغلِّ َأْبَواَب َعَلْيِهْم َفَتْحَنا

 بفضل اهلل وبرمحته وهو نوعان أيضا فضل ورمحة بالسبب وفضل باملسبب  دوالثاني: مقي

: والثاني )يونس (( 12) ْجَمُعوَنَي ِممَّا َخْيٌر ُهَو َفْلَيْفَرُحوا َفِبَذِلَك َوِبَرْحَمِتِه اللتِه ِبَفْضِل قغْل فاألول: كقوله) 

 َوَلا َعَلْيِهْم َخْوٌف َألتا َخْلِفِهْم ِمْن ِهْمِب َيْلَحقغوا َلْم ِبالتِذيَن َوَيْسَتْبِشُروَن َفْضِلِه ِمْن اللتُه َآَتاُهُم ِبَما َفِرِحنَي)كقوله 

 ) آل عمران ((110) َيْحَزُنوَن ُهْم

                                                           
 [ 141صفحة   - 2لسان العرب    ] جزء  - 443
 [   466صفحة   - 2املصباح املنري    ] جزء  - 444

 316ص  2تفسري القرطيب ج  - 441
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 َوِإَذاعاىل )توله وباإلميان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفني قال اهلل فالفرح باهلل وبرس

 َيْسَتْبِشُروَن َوُهْم ِإمَياًنا َزاَدْتُهْمَف َآَمُنوا التِذيَن َفَأمَّا ِإمَياًنا َهِذِه َزاَدْتُه َأيُّكغْم َيقغوُل َمْن َفِمْنُهْم ُسوَرٌة أغْنِزَلْت َما

 وبة(الت)( 124)

 الرعد ( )( ِإَلْيَك أغْنِزَل ِبَما َيْفَرُحوَن اْلِكَتاَب َآَتْيَناُهُم َوالتِذيَن)وقال 

فالفرح بالعلم واإلميان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه وحمبته له وإيثاره له على غريه فإن فرح 

ه بة يف الشيء ال يفرحالعبد بالشيء عند حصوله له على قدر حمبته له ورغبته فيه فمن ليس له رغ

 حصوله له وال حيزنه فواته

 ملاذا يفرح الصائم يف الدنيا

 اليت حققوها يف ذلك الشهر فرمضان ميدان من ميادين اجلهاد مأوال: ويفرح الصائمون بانتصاراته
فهو جهاد يف ترك املباحات اليت يألفها املرء يف حياته اليومية من طعام وشراب وشهوة   والصرب

 اجلهاد أن جياهد اإلنسان ما ألفه وطبع عليه لذا جاء يف احلديث وأصعب 

املعاصي والذنوب  ثانيا: ويفرح الصائمون :ألنهم انتصروا يف ذلك الشهر على الشيطان فنجحوا يف ترك

 اليت ألفوها يف غري شهر رمضان ، فرمضان غري فيهم أشياء كثري 

ب على الصالة يف مجاعة فوجد لذة وحالوة العبادة يف مجاعة ملا جاء رمضان واظ يفالذي كان ال يصل

 مع اإلمام وتعلق قلبه ببيت اهلل فهو يفرح الن اهلل تعاىل قد هداه إىل ذلك 

فلما جاء رمضان  نبذ  ثالثا: ويفرح الصائم: الذي كان قاطعا للرحم بينه وبني أخونه عداوة وبغضاء
د تظاهرت نصوص الشرع يف عظم شأن الصلة، أيها الصائمون الكرام: لق 00000العداوة ووصل رمحه

:)َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه _تبارك وتعاىل_وفضلها، والتحذير من قطيعتها، قال 

 ( .1َواْلَأْرَحاَم()النساء: من اآلية

َحاَمُكْم ُأوَلِئَك الَِّذيَن طُِّعوا َأْر:)َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َوُتَق-وجل عز- وقال

  (23-22َلَعَنُهُم اللَُّه َفَأَصمَُّهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم( )حممد: 

رواه البخاري " ُجَبْيَر ْبَن ُمْطِعٍم َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم َيقغوُل َلا َيْدُخُل اْلَجنََّة َقاِطٌععن 

 ( 446)ومسلم، وقال سفيان يف روايته: )يعين: قاطع رحم(. 

                                                           
 (323/ ص  12)ج  -صحيح البخاري  - 446
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ْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه َسِمْعُت َرُسوَل اللتِه َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم َيقغوُل َم َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللتُه َعْنُه َقاَل

  (441َرِحَمُه( ) ْل ِفي ِرْزِقِه َأْو ُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه َفْلَيِص

 َخْلِقِه، ِمْن َفَرَغ ِإَذا َحتَّى ،اخَلْلَق َخَلَق اللتَه ِإنَّ: " َقاَل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيِّ َعِن ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

 َمْن َوَأْقَطَع َوَصَلِك، ْنَم َأِصَل َأْن َضْيَنَتْر َأَما َنَعْم،: َقاَل الَقِطيَعِة، ِمَن ِبَك الَعاِئِذ َمَقاُم َهَذا: الرَِّحُم َقاَلِت

: ِشْئُتْم ِإْن َفاْقَرُءوا: " َسلتَمَو َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوُل َقاَل"  َلِك َفُهَو: َقاَل َربِّ، َيا َبَلى: َقاَلْت َقَطَعِك؟

 (442)[( 22 :حممد] {َأْرَحاَمكغْم َوُتَقطُِّعوا ِضاأَلْر ِفي ُتْفِسُدوا َأْن َتَولتْيُتْم ِإْن َعَسْيُتْم َفَهْل}

وهكذا يتبني لنا عظُم شأن الصلة، وأنها شعار اإلميان باهلل واليوم اآلخر، وأنها سبب يف بسط الرزق 

 وطول العمر، وأنها جتلب صلَة اهلل للواصل. 

، وتعمري الديار، الذنوب احلساب وتكفريمن أسباب تيسري  اجلنة وهيثم إنها من أعظم أسباب دخول 

 ودفِع ميتة السوء. 

 رابعا: ويفرح الصائم ألنه وصل من قطعه وأرغم شيطانه على صلتهم 

يُئوَن ِإَليَّ َرُجًلا َقاَل َيا َرُسوَل اللتِه ِإنَّ ِلي َقَراَبًة َأِصلغُهْم َوَيْقَطُعوِني َوأغْحِسُن ِإَلْيِهْم َوُيِس أنََّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة

ْن اللتِه َظِهرٌي ُم َعْنُهْم َوَيْجَهلغوَن َعَليَّ َفَقاَل َلِئْن كغْنَت َكَما قغْلَت َفَكَأنََّما ُتِسفُُّهْم اْلَملَّ َوَلا َيَزاُل َمَعَك ِمَوَأْحلغ

 (449) َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى َذِلَك

 ه:ومن مجيل ما قيل يف هذا املعنى قوُل املقّنِع الكنديِّ يصف حاَله مع قرابت 

 وبني بين عمِّي َلُمختلٌف ِجّدا     وإن الذي بيين وبني بين أبي 

 قدحت هلم يف كلِّ مكرمٍة زندا    إذا قدحوا لي ناَر حرٍب بزندهم 

 وإن هدموا جمدي بنيُت هلم جمدا    وإن أكلوا حلمي َوَفْرُت حلوَمُهْم 

 ْن َيْحِمُل احلقداوليس رئيُس القوِم َم      وال َأْحِمل احلقَد القديَم عليهُم 

 وإن قّل مالي مل أَكّلْفهُم ِرْفدا     وأعطيهُم مالي إذا كنت واجدًا 

 ووص رمحهم  مويفرح الصائم أيضا ألنه عفا عمن ظلمه من أقاربه وقبل عذره

عليه _ما جرى بني يوسف وتأمل فعل الكرام األخيار مع من أساء إليهم فمن اجل وأروع األمثلة 

، فلقد فعلوا به ما فعلوا، وعندما اعتذروا َقِبَل ُعْذَرُهم، وَصَفَح عنهم الصفَح اجلميَل، وإخوته _السالم

 فلم يقرِّْعهم، ومل يوبِّْخهم، بل دعا هلم، وسأل اهلل املغفرة هلم. 

                                                           
 (222/ ص  1)ج  -صحيح البخاري  - 441

 (2554 رقم ، 4/1981) ومسلم ،( 5641 رقم ، 5/2232) والبخاري ،( 8349 رقم ، 2/331) أحمد أخرجه- 448
 (412/ ص  12)ج  -صحيح مسلم  - 449
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بل حيسن باإلنسان أن يصفح عن أقاربه، وينسى معايبهم ولو مل يعتذروا، فهذا دليل مسو النفس، 

 وعلو اهلمة. 

ا جيمل ِفْعلغه مع األقارب: بذُل املستطاِع هلم من اخلدمة بالنفس، أو اجلاه، أو املال، وأن يدَع املنَة ومم

 الكريُم يوطِّن نفَسه على الرضا بالقليل من باملكافئ والعاقلليس  باملثل فالواصلعليهم، ومطالبَتهم 

وُيْبقي  ى يستميَل بذلك قلوب أقاربه،األقارب؛ فال يستويف حقه كاماًل، بل يقنع بالعفو وباليسري، حت

 على مودتهم. 

 على َدَخِن أكثرَت بثَّ املعايِب    إذا أنت مل تستبق وّد صحابٍة

الصائمون ألنهم انتصرا على األخالق السيئة والعادات القبيحة فرمضان مدرسة  حخامسا: ويفر

 للرتبية اخللقية والرتبية الروحية 

 الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِه َرُسوُل اللتِه َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل قال قالَي اللتُه َعْنُه ْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضعَ

 ( 410)َوَشَراَبُه( َفَلْيَس ِللتِه َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه 

 ةجاء رمضان ترك الغيبة والنميمفقد صام وصامت معه جوارحه فقد كان يقع يف الغيبة والنميمة فلما 

 واستبدل مكانهم ذكر اهلل وتالوة القران فهو فرح مبا من اهلل عليه من ترك مساوئ

 األخالق  

 * سادسا: ويفرح الصائمون: ألن الصوم غريهم وبدل حاهلم إىل أحسن األحوال فالذي كان يدخن

لتخلص من تلك احملرمات وبالفعل ويشرب احملرمات دخل عليه رمضان وقد عقد العزم والنية على ا

بالعزمية الصادقة والقوة الرمضانية استطاع أن ينتصر على تلك العادات، فكم نرى ونسمع عن أناس 

كانوا يدخنون  فلما دخل عليهم رمضان وصهرهم يف بوتقته اإلميانية تركوا التدخني  فهو يفرح يومئذ 

 000000بذلك االنتصار 

 ه كان يف خدمة إخوانه ومساعدتهم يف ذلك الشهر الكريم سابعا: ويفرح الصائم: ألن

 فعـن احلسن رمحه اهلل قال: )ألْن أقضَي حاجَة أٍخ لي أحبُّ إلي من أن أعتكَف سنة(. 

ــرور على املؤمن، وقيل: أي  وقيل البن املنكدر رمحه اهلل: )أي األعمال أحب إليك؟ قال: إدخال الســ

 اإلخوان(.   الدنيا أحب إليك؟ قال: اإلفضال على

 وقال الشافعي رمحه اهلل:  

 ُتقضى على يدِه للناِس حاجاُت   وأفضُل الناِس ما بنَي الورى رجٌل 

                                                           
 (412/ ص  6)ج  -صحيح البخاري  - 410
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 الثامن والعشرون  الدرس
 فرح الصائمين يوم القيامة

 

يوم ينظر املرء ما قدمت يداه و يقف بني يدي ربه و  األكرببارك اهلل فيك ان فرح االخرة هو الفرح اعلم 

 َلا ُتْعَرُضوَن َيْوَمِئٍذ}جالله مواله امسع اىل اهلل تعاىل و هو يصف لنا مشهد من مشاهد الفرح يقول جل 

 َأنِّي َظَنْنُت ِإنِّي( 19) ِكَتاِبَيْه اْقَرُءوا َهاُؤُم َفَيقغوُل ِبَيِميِنِه ِكَتاَبُه أغوِتَي َمْن َفَأمَّا( 12) َخاِفَيٌة ِمْنكغْم َتْخَفى

 َواْشَرُبوا كغلغوا( 23) َداِنَيٌة قغطغوفغَها( 22) َعاِلَيٍة َجنٍَّة ِفي( 21) َراِضَيٍة ِعيَشٍة ِفي َفُهَو( 20) ِحَساِبَيْه ُمَلاٍق

 [24 - 12: احلاقة] {اْلَخاِلَيِة اْلَأيَّاِم ِفي َأْسَلْفُتْم ِبَما َهِنيًئا
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 اجلموع بني غامرة، فرحة يف ينطلق وهو العصيب، اليوم ذلك يف الناجي مشهد هو املعروض واملشهد

 . { ْهِكَتاِبَي اْقَرُءوا َهاُؤُم َفَيقغوُل }:  فيهتف لسانه، على وتغلبه جواحنه، الفرحة متأل احلاشدة،

 ُف:يضاَع آدَم ابِن عمِل كلُّ: »قال-وسلم عليه اهلل صلى- النيبَّ أن :- عنه اهلل رضي- هريرةعن أبي 

 َيَدع به، أجزي وأنا لي، فإنه الصوم، إال وجلَّ: عزَّ اهلل قال ِضْعف، سبعمائِة إىل أمثاهلا عشر احلسنةغ

 يهف وَلُخلغوُف ربِّه، لقاِء عند وفرحة ِفْطره، عند فرحة فرحتان، للصائم أْجلي، من وطعاَمه شهوَتُه

 (411) .«املسِك ريح من اهلل عند أطيب

  ليوم يفرح الصائمون بصيامهم و ما اعد اهلل هلم فهيا لنتعرف على مواطن فرحهم ا ويف ذلك

يه ام فيسقالصائمون يوم القيامة يوم الظمأ األكرب: عندما يأخذ الناس العطش يأتيه الصي ح: ويفرأوال

 ويرويه وعندها يفرح الصائم بصومه 

ويفرح الصائمون الذين اخرجوا زكاة فطرهم فطهرمت من اللغو والرفث فلما كان يوم القيامة ودنت 

 الشمس من الرؤوس جاءت الصدقة فأظلتهم

كل امرئ يف ظل » مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، يقول :  يقول: عامر،أنه مسع عقبة بن 

ال  »قال يزيد : وكان أبو اخلري « حتى حيكم بني الناس » أو قال : « قته حتى يفصل بني الناس صد

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ومل « » خيطئه يوم ال يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة 

 ( 412)«خيرجاه 

)حتى يقضى( لفظ )كل امرئ يف ظل صدقته( يوم القيامة حني تدنو الشمس من الرؤوس يقول املناوي 

رواية احلاكم حتى يفصل )بني الناس( يعين أن املتصدق يكفى املخاوف ويصري يف كنف اهلل وسرته 

يقال أنا يف ظل فالن أي يف داره ومحاه أو املراد احلقيقة بأن جتسد الصدقة فيصري بها يف ظل خبلق 

ر( قدي ءشيألعمال * )واهلل على كل اهلل وإجياده كما قيل فيه ويف نظائره املعروفة كذبح املوت ووزن ا

 (413 )لقمة. * وكان بعض السلف ال يأتي عليه يوم إال تصدق ولو ببصلة أو 

                                                           
 (3/112( ومسلم )9/111( والبخاري )1112( والدارمي )2/266أخرجه أمحد ) - 411

ص  12والطرباني يف الكبري ج 111 ص 4والبيهقي ج (46/ ص  4ج )-املستدرك على الصحيحني للحاكم  16691رواه امحد ح  - 412

246 

 (11/ ص  1)ج  -فيض القدير  - 413
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ثانيا: ويفرح الصائمون إذا وجدوا أن الصيام كان من أعظم األسباب اليت جعلت بينهم وبني النار سرتا 

 وحجاب

يوم القيامة فاذا وقف العبد يف ارض فالصيام جنة يقي صاحبه من الذنوب واملعاصي ويقيه من النار 

احملشر يوم القيامة فانه يرى انه بينه وبني النار آالف السنني ألنه صام رمضان سنني عديدة واستمع 

 إىل تلك البشارة النبوية  

َسلتَم َيقغوُل َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َو َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلتى اللتُه َعَلْيِه َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللتُه َعْنُه َقاَل

 ( 414( ) َسِبيِل اللتِه َبعََّد اللتُه َوْجَهُه َعْن النَّاِر َسْبِعنَي َخِريًفا

ُدوَن  ْكِراَل اْلَحاِفظغ : اْلَخِريُف َزَماٌن َمْعلغوٌم ِمْن السََّنِة َواْلُمَراُد ِبِه ُهَنا اْلَعاُم ، َوَتْخِصيُص اْلَخِريِف ِبالذِّ) ق 

اُر . َوَنَقَل َمَبِقيَِّة اْلفغُصوِل الصَّْيِف َوالشَِّتاِء َوالرَِّبيِع ِلَأنَّ اْلَخِريَف َأْزَكى اْلفغُصوِل ِلَكْوِنِه ُيْجَنى ِفيِه الثِّ

َوُردَّ ِبَأنَّ الرَِّبيَع  َغْيِرِه، ُدوَن ةغاْلَفاِكَهاِنيُّ َأنَّ اْلَخِريَف َيْجَتِمُع ِفيِه اْلَحَراَرةغ َواْلُبُروَدةغ َوالرُّطغوَبةغ َواْلُيُبوَس

 ( 411) ِاْنَتَهى،َوُردَّ ِذْكُر السَّْبِعنَي ِلِإَراَدِة التَّْكِثرِي َكِثرًيا  اْلقغْرطغِبيُّ:َقاَل  َكَذِلَك.

وذلك ألنهم من ثلة املتقني الذين عملوا  ثالثا: ويفرح الصائمون إذا مروا على الصراط كالربق اخلاطف:

من اهلل يرجون ثواب اهلل وتركوا معصية اهلل على نور من اهلل خيافون عذاب اهلل،  راهلل على نو بطاعة

 فأورثهم ذلك النور نورا ميرون به على الصراط 

 َوَنَذُر َقْوااتَّ التِذيَن ُنَنجِّي ُثمَّ( 11) َمْقِضيًّا َحْتًما َربَِّك َعَلى َكاَن َواِرُدَها ِإلتا ِمْنكغْم َوِإْنيقول اهلل تعاىل )

 )مريم ( (12) ِجِثيًّا ِفيَها الظتاِلِمنَي

 اْلَيْوَم ُبْشَراكغُم َأْيَماِنِهْمَوِب َأْيِديِهْم َبْيَن ُنوُرُهْم َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناِت اْلُمْؤِمِننَي َتَرى ْوَم) ي -سبحانه -و يقول 

 اْلُمَناِفقغوَن َيقغوُل َيْوَم( 12) اْلَعِظيُم اْلَفْوُز ُهَو َذِلَك ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٌت

 ِبُسوٍر َبْيَنُهْم َفُضِرَب ُنوًرا ِمُسواَفاْلَت َوَراَءكغْم اْرِجُعوا ِقيَل ُنوِركغْم ِمْن َنْقَتِبْس اْنظغُروَنا َآَمُنوا ِللتِذيَن َواْلُمَناِفَقاُت

 َفَتْنُتْم نَّكغْمَوَلِك َبَلى َقالغوا َمَعكغْم َنكغْن َأَلْم ُيَناُدوَنُهْم( 13) اْلَعَذاُب ِقَبِلِه ِمْن َوَظاِهُرُه الرَّْحَمةغ ِفيِه َباِطُنُه َباٌب َلُه

                                                           
 (433ص /  9)ج  -صحيح البخاري  - 414

 (291/ ص  4)ج  -حتفة األحوذي  - 411
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 ُيْؤَخُذ َلا َفاْلَيْوَم( 14) ُروُراْلَغ ِباللتِه َوَغرَّكغْم اللتِه َأْمُر َجاَء َحتَّى اْلَأَماِنيُّ َوَغرَّْتكغُم َواْرَتْبُتْم َوَتَربَّْصُتْم َأْنفغَسكغْم

 )سورة احلديد (( 11) اْلَمِصرُي َوِبْئَس َمْوَلاكغْم ِهَي النَّاُر َمْأَواكغُم َكَفُروا التِذيَن ِمَن َوَلا ِفْدَيٌة ِمْنكغْم

 علم علمين اهلل وإياك: أن للطاعة نور يف وجوه أصحابها يف الدنيا وفى اآلخرة ويكون هذا النور حبسب

 -سبحانه وتعاىل -اإلميان باهلل واالنقياد ألمره واالنتهاء عن نهيه 

القيامة يسَعى نورهم بني أيديهم يف َعرصات  أنهم يوميقول تعاىل خمرًبا عن املؤمنني املتصدقني: 

ل: قا {َأْيِديِهْمُنوُرُهْم َبْيَن  َيْسَعى}القيامة، حبسب أعماهلم، كما قال عبد اهلل بن مسعود يف قوله: 

على قدر أعماهلم ميرون على الصراط، منهم َمن نوره مثل اجلبل، ومنهم َمن نوره مثل النخلة، ومنهم 

ورواه بن أبي حامت مرة، َمن نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نوًرا َمن نوره يف إبهامه يتَّقد مرة ويطفأ 

 وبن جرير.

كان يقول: "من املؤمنني من يضيء ُنوره من وقال قتادة: ذكر لنا أن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 املدينة إىل َعدن أبني وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من املؤمنني من يضيء نوره موضع قدميه" 

وقال سفيان الثوري، عن ُحَصني، عن جماهد عن ُجَنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند اهلل 

ذا كان يوم القيامة قيل: يا فالن، هذا نورك. يا بأمسائكم، وسيماكم وُحالكم، وجنواكم وجمالسكم، فإ

 (ُنوُرُهْم َبْيَن َأْيِديِهْم  َيْسَعى}فالن، ال نور لك. وقرأ: 

وقال الضحاك: ليس ألحد إال يعطى نوًرا يوم القيامة، فإذا انتهوا إىل الصراط طفئ نور املنافقني، فلما 

 املنافقني، فقالوا: ربنا، أمتم لنا نورنا. رأي ذلك املؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طغفئ نور

 ( 416)يعين: على الصراط. {َأْيِديِهْمُنوُرُهْم َبْيَن  َيْسَعى}وقال احلسن ]يف قوله[ 

 ِفيَها َخاِلِديَن ْنَهاُراأل َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٌت اْلَيْوَم ُبْشَراكغُم}: فيقال بشارة، بأعظم ذلك عند ويبشرون

 كل مهل حصل حيث لنفوسهم، وألذها بقلوبهم، البشارة هذه أحلى ما فلله {اْلَعِظيُم اْلَفْوُز ُهَو َذِلَك

 ومرهوب شر كل من وجنوا ،[حمبوب] مطلوب

 رابعا: ويفرح الصائمون إذا شفع هلم الصيام والقران بني يدي الرمحن

                                                           
 (11/ ص  2)ج  -تفسري ابن كثري  - 416
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ي الصيام فيقول اهلل أي ربفإذا وقف العبد بني يدي الرب سبحانه للحساب تقدم للدفاع عنه أمام اهلل 

منعته الطعام والشهوة فشفعين فيه يا له من مشهد يفيض بالفرح والسرور عندما تأتي األعمال تدافع 

  -سبحانه وتعاىل -وتشفع لصاحبها يوم القيامة لتكون حجة له أمام خالقه 

ْشَفَعاِن ِلْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة ْيِه َوَسلتَم َقاَل الصَِّياُم َواْلقغْرآُن َينَّ َرُسوَل اللتِه َصلتى اللتُه َعَلَأْن َعْبِد اللتِه ْبِن َعْمٍروعَ

ُتُه النَّْوَم ِباللتْيِل َيقغوُل الصَِّياُم َأْي َربِّ َمَنْعُتُه الطتَعاَم َوالشََّهَواِت ِبالنََّهاِر َفَشفِّْعِني ِفيِه َوَيقغوُل اْلقغْرآُن َمَنْع

 ( 411) يِه َقاَل َفُيَشفتَعاِنَفَشفِّْعِني ِف

يشفعهما اهلل تعاىل فيه ويدخله اجلنة وهذا القول حيتمل أنه  أي)  -رمحه اهلل -قال اإلمام املناوي 

قدير( * وحيتمل أنه يوكل ملكا  ءشيعلى كل  النطق )واهللحقيقة بأن جيسد ثوابهما وخيلق اهلل فيه 

 (412) والتمثيل.يقول عنهما وحيتمل أنه على ضرب من اجملاز 

 خامسا: ويفرح الصائمون عند اجلزاء على أعماهلم :فيحاسب العبد على الصالة والزكاة ويعطى أجره

 عليها احلسنة بعشر أمثاهلا  فإذا حوسب على الصيام أعطي أجره بغري حساب وال سابقة عذاب  

 ، فيومئذ يفرح الصائمون،

ُه ِإلتا الصَّْوَم َفِإنَُّه َعْن النَِّبيِّ َصلتى اللتُه َعَلْيِه َوَسلتَم َقاَل كغلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َل َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللتُه َعْنُه

 (419)  ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه َوَلُخلغوُف َفِم الصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اللتِه ِمْن ِريِح اْلِمْسِك

َرٍة ِإَلى َسْبِع ْلَأْعَماَل َقْد َكَشَفْت َمَقاِديَر َثَواِبَها ِللنَّاِس َوَأنََّها َتَضاَعَفْت ِمْن َعْشَقاَل اْلقغْرطغِبيُّ : َمْعَناُه َأنَّ ا

ْلأغْخَرى َياِق الرَِّواَيةغ اسِِّماَئٍة ِإَلى َما َشاَء اللتُه ِإلتا الصَِّياَم َفِإنَّ اللتَه ُيِثيُب َعَلْيِه ِبَغْيِر َتْقِديٍر . َوَيْشَهُد ِلَهَذا ال

َضاَعُف اْلَحَسَنةغ َيْعِني ِرَواَيَة اْلُمَوطتِأ َوَكَذِلَك ِرَواَيةغ اْلَأْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َحْيُث َقاَل : كغلُّ َعَمِل ِاْبِن آَدَم ُي

ِإنَُّه ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه ، َأْي صَّْوَم َفِبَعْشِر َأْمَثاِلَها ِإَلى َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف ِإَلى َما َشاَء اللتُه ، َقاَل اللتُه : ِإلتا ال

ُيَوفتى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر  ِإنََّما }أغَجاِزي َعَلْيِه َجَزاًء َكِثرًيا ِمْن َغْيِر َتْعِينٍي ِلِمْقَداِرِه ، َوَهَذا َكَقْوِلِه َتَعاَلى 

 .( 460)ِفي َأْكَثِر اْلَأْقَواِل ِاْنَتَهى َما ِفي اْلَفْتِح  ِاْنَتَهى . َوالصَّاِبُروَن الصَّاِئُموَن {ِحَساٍب 

                                                           
 . اجلامع صحيح يف 3222:  رقم حديث انظر(  صحيح) األلبانيقال  (311/ ص  13)ج  -مسند أمحد  - 411
 (331/ ص  4)ج  -فيض القدير  - 412
   1412ح  293 / ص  12ج )-صحيح البخاري  - 419

 (306/ ص  2)ج  -حتفة األحوذي  - 460
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 التاسع والعشرون  الدرس

 أعمال تعدل الصيام
إخوة اإلميان معاشر الصوام اليوم حديثا عن أعمال تعدل الصوم و فهو صائم بال صوم و قائم 

حهم تلك الفضائل و اخلصائص بال قيام و هذا هو فضل اهلل تعاىل على هذه األمة أن من

 لريفع من درجاتهم و يزيد من حسناتهم و هاك بيان ذلك حبول اهلل تعاىل وطوله :

 ْنَعمن األعمال اليت يدرك بها املسلم درجة الصائم القائم حسن اخللق  اخُلُلق: ُحسنأوال:  

 ِبُحْسِن َلُيْدِركغ اْلُمْؤِمَن ِإنَّ: " َيقغوُل َسلتَمَو َعَلْيِه اللتُه َصلتى اهلِل َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَلْت َعاِئَشَة،

 (461) « النََّهاِر َوَصاِئِم اللتْيِل َقاِئِم َدَرَجاِت ُخلغِقِه

                                                           
 (.1620 برقم اجلامع صحيح( )199 رقم ، 1/122) واحلاكم ،( 24639 رقم ، 6/90) أمحد أخرجه - 461
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 الرَُّجَل ِإنَّ: »- وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعْنُه اهللغ َرِضَي أغَماَمَة َأِبي َعْن

 (462) «ِباْلَهَواِجِر الظتاِمئ ِباللتْيِل السَّاِهر َدَرَجَة ِهُخلغِق ِبُحْسِن َلُيْدِركغ

: َيقغوُل،  السََّلاُم َلْيِهَع اللتِه َرُسوَل َسِمْعُت َعْمٍرو، ْبَن اللتِه َعْبَد َسِمْعُت: َقاَل ُحَجْيَرَة، اْبِن َعِن

 (463)« َضِريَبِتِه َوَكَرِم ُخلغِقِه ِبُحْسِن اللتِه ِبآَياِت وَّاِماْلقغ الصُّوَّاِم َدَرَجَة َلُيْدِركغ اْلُمَسدَِّد اْلُمْسِلَم ِإنَّ»

 "وسجيته طبيعته أي: ضريبته"

: إخوة اإلسالم و من األعمال اليت رصد له سيد الرجال صلى  اهلل سبيل يف ثانيا: اجلهاد

 ديثح من البخاري فعندأجر الصائم القائم اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل  –اهلل عليه و سلم 

 ِفي املغَجاِهِد َمَثُل» :َيقغوُل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل ُهَرْيَرَة، عن  أبى

 يِف ِلْلُمَجاِهِد اللتُه َوَتَوكتَل َقاِئِم،ال الصَّاِئِم َكَمَثِل َسِبيِلِه، ِفي ُيَجاِهُد ِبَمْن َأْعَلُم َواللتُه اللتِه، َسِبيِل

 (464)««َغِنيَمٍة ْوَأ َأْجٍر َمَع َساِلًما َيْرِجَعُه َأْو اجَلنََّة، ُيْدِخَلُه َأْن َيَتَوفتاُه ِبَأْن َسِبيِلِه،

 َسِبيِل ِفي اْلُمَجاِهِد َثُلَم َيقغوُل َوَسلتَم َعَلْيِه اللتُه َصلتى اللتِه َرُسوَل َسِمْعُت َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن

  (461) السَّاِجِد الرَّاِكِع ِعاْلَخاِش اْلَقاِئِم الصَّاِئِم َكَمَثِل َسِبيِلِه ِفي ُيَجاِهُد ِبَمْن َأْعَلُم للتُهَوا اللتِه

و من األمور العظام اليت تعدل الصوم و القيامة محاية الثغور و الرباط اهلل سبيل يف ثالثا: الرباأل

 النيبَّ أنَّ هعن اهلل رضي عثمان حديث من نَحَس ِبَسَند ماجه ابن روى فقديف سبيل اهلل تعاىل 

« وقيامها هاصيام ليلة كألف له كانت اهلل سبيل يف ليَلة راَبط َمن: »قال وسلم عليه اهلل صلى

(466) 

                                                           
 (.194) الصحيحة ،(1621) اجلامع صحيح ،"صحيح" األلباني تعليق ،(1109) الكبري املعجم - 462
 (.اجلامع صحيح يف 1949: رقم حديث انظر( )6642 رقم ، 2/111) أمحد أخرجه - 463
 ،( 1212 رقم ، 3/1492) ومسلم ،( 2631 رقم ، 3/1021) البخاري أخرجه- 464
 (.اجلامع صحيح يف 1210: رقم حديث انظر) (3121 رقم ، 6/12) النسائي أخرجه- 461
 (.1911) اجلامع صحيح يف األلباني وحسنه ،(2166) ماجة ابن أخرجه - 466
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 كألف) األجر يف الليلة تلك( كانت) للمسلمني وحفظا للعدو إخافة( اهلل سبيل يف ليلة رابط من)

  هـ) ليلها وقيام هانهار صيام أي( وقيامها صيامها ليلة

 ُهَو ُمَراِبٌط َوُهَو السِّْمِط ِباْبِن َسْلَماُن َمرَّ: َيقغوُل اْلُمْنَكِدِر، ْبَن ُمَحمََّد َسِمْعُت: َقاَل ُسْفَياُن،قال 

 َرُسوِل ِمْن َسِمْعُتُه ِبَحِديٍث َكأغَحدُِّث َأَلا السِّْمِط اْبَن َيا َسْلَماُن َلُه َفَقاَل َعَلْيِهْم، َشقَّ َوَقْد َوَأْصَحاُبُه،

 َوِقَياِمِه، َشْهٍر ِصَياِم ِمْن َخْيٌر للتِها َسِبيِل ِفي َيْوٍم ِرَباطغ: »َيقغوُل َسِمْعُتُه َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه

 (461)«اْلِقَياَمِة َيْوِم ِإَلى َعَمٌل َلُه َوَنَما اْلَقْبِر، ِفْتَنَة ُوِقَي ِفيِه َماَت َوَمْن

ومن األعمال االجتماعية اليت حثنا عليها خري  : واملسكني األرَمَلة رعاَية على السَّعُيرابعا 

 َمَلةاألر رعاَية على السَّعُي و جعلها تعدل الصيام و القيام -صلى اهلل عليه وسلم –الربية 

 اأَلْرَمَلِة َعَلى السَّاِعي: »َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن  واملسكني

  (462) « «اَرالنََّه الصَّاِئِم اللتْيَل الَقاِئِم َأِو اللتِه، َسِبيِل ِفي َكاْلُمَجاِهِد َوامِلْسِكنِي،

 غنية زوجها عنها مات اليت( األرملة. )ذكر من على ينفقه ما ليحصل يسعى الذي( الساعي)

 كأجر أجر له( كاجملاهد. )حاجته يسد ما املال من له ليس لذيا( املسكني. )فقرية أم كانت

 [الصائم القائم أو اجملاهد

 يبلغ املسلم يتو األعمال ذات الثواب املضاعف ال: اجلمعة ليوم االستعداد خامسا: أجر

 ُسَأْوقال   فيها بكل خطوة اجر سنة صيامها و قيامها االستعداد و التبكري اىل صالة اجلمعة

 اْلُجُمَعِة َيْوَم سََّلَغ َمْن»  َيقغوُل -وسلم عليه اهلل صلى- اللتِه َرُسوَل َسِمْعُت الثََّقِفىُّ ْوٍسَأ ْبُن

 ُخْطَوٍة ِبكغلِّ َلُه َكاَن َيْلُغ َوَلْم َفاْسَتَمَع اإِلَماِم ِمَن َوَدَنا َيْرَكْب َوَلْم َوَمَشى َواْبَتَكَر َبكتَر ُثمَّ َواْغَتَسَل

 .(469) «. َوِقَياِمَها ِصَياِمَها َأْجُر ٍةَسَن َعَمُل

                                                           
 (.اجلامع صحيح يف 3421: رقم حديث انظر( صحيح: )األلباني الشيخ قال)- 461
 (2922 رقم ، 4/2226) ومسلم ،( 1032 رقم ، 1/2041) والبخاري ،( 2111 رقم ، 2/361) أمحد أخرجه- 462
 قال( )4990 رقم ، 1/433) شيبة أبى وابن ،( 11002 رقم ، 4/104) وأمحد ،( 1114 رقم ، 112 ص) الطيالسى أخرجه - 469

 (اجلامع صحيح يف 6401: رقم حديث انظر( صحيح: )األلباني الشيخ
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ومن األعمال اليت يصل بها املسلم اىل درجة الصالة و الصيام و    البني ذات إصالح سادسا:

 اللتِه َرُسوُل َقاَل َقاَل الدَّْرَداِء َأِبى َعْنالصدقة اإلصالح بني الناس و العمل على تأليف القلوب 

. َبَلى َقالغوا«.  الصََّدَقِةَو َوالصَّاَلِة الصَِّياِم َدَرَجِة ِمْن ِبَأْفَضَل أغْخِبُركغْم َأاَل»  -وسلم عليه اهلل صلى-

 ( 410) «. اْلَحاِلَقةغ اْلَبْيِن َذاِت َوَفَساُد اْلَبْيِن َذاِت ِإْصاَلُح» َقاَل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثونالدرس 

 هل قبل صيامك وقيامك؟
لتالوة كتابه الكريم، وفتح عليهم من حقائق املعارف ولطائف العلوم احلمد هلل الذي وّفق عباَده املؤمنني 

ما هداهم به إىل صراطه املستقيم. وخصهم من مواهب برِّه وإحسانه بأسنى فضله العميم، ومن على من 

شاء بالصدق يف معاملته، واهلل ذو الفضل العظيم أمحده سبحانه على ما أواله من التعليم. واشهد أن ال 

اهلل وحده ال شريك له العزيز احلكيم. وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله وخليله النيب الكريم. اللهم  إله إال

 صل على حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الدين القويم وسلم تسليما كثريا.

 أما بعد:

 القبول؟ هم حيمل منا من

  اهلاجس؟ هذا أشغله ِمنا نَم األيام هذه بعد الطاعات قبول هم حيمل منا من املسلم: أخي

  ال؟ أم أعماله قبلت هل هاجس أشغله منا من

                                                           
 الشيخ قال) ،( 2109 رقم ، 4/663) والرتمذى ،( 4919 رقم ، 4/220) داود وأبو ،( 21142 رقم ، 6/444) أمحد أخرجه - 410

 (.اجلامع صحيح يف 2191: رقم حديث انظر( صحيح: )األلباني
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 نيدعو كانوا الصاحل سلفنا أن ونسمع نقرأ إننا! رمضان؟ منه اهلل يقبل أن بالدعاء يلهج لسانه منا من

  ال؟ أم دعونا فهل أيام سوى رحيله على ميض مل وحنن رمضان، منهم اهلل يقبل أن أشهر ستة اهلل

 .نعم! صدورنا؟ على جامثًا كان ثقياًل محاًل أزحنا وكأننا عنه وغفلنا رمضان نسينا اأنن أم

 هكذا وأفعالنا؟ وأقوالنا وسلوكنا نفوسنا على آثاره وأين رمضان؟ من استفدنا ماذا لكن رمضان، رحل

 انرمض وبعد واإلحسان، الرب أعمال يف وتقلب قيام، و صيام رمضان يف فهم العاملني، الصاحلني حال

 اءبالدع تلهج فألسنتهم لذا األعمال، قبول عدم من وخوف واخلسران، للربح وتقدير للنفس، حماسبة

 .رمضان منهم اهلل يقبل بأن واإلحلاح

 [.ويأمن[ يسيء واملنافق وخياف، حيسن ]]املؤمن البصري: احلسن قال**

 همو ويفجرون يغدرون نافقونوامل الذنوب، من خائفون وهم ويصومون ويصلون يتصدقون الصاحلون وكان

 .آمنون

 َعَلْيِه اهللغ َصلتى لنَِّبيِّا َعِن َأَحُدُهَما: َحِديَثْيِن َمْسُعوٍد، ْبُن اللتِه َعْبُد َحدََّثَنا ُسَوْيٍد، ْبِن احَلاِرِث َعِن* 

 َوِإنَّ َعَلْيِه، َيَقَع َأْن َيَخاُف َجَبٍل َتْحَت َقاِعٌد َكَأنَُّه ُذُنوَبُه َيَرى املغْؤِمَن ِإنَّ: »َقاَل َنْفِسِه، َعْن َواآلَخُر َوَسلتَم،

 (411َأْنِفِه ) َفْوَق َيِدِهِب: ِشَهاٍب َأُبو َقاَل َهَكَذا، ِبِه َفَقاَل «َأْنِفِه َعَلى َمرَّ َكُذَباٍب ُذُنوَبُه َيَرى الَفاِجَر

 وهم العطاء، ونيعط والذين أي {راِجُعوَن َربِِّهْم ِإىل ْمَأنَُّه َوِجَلٌة َوقغلغوُبُهْم آَتْوا، ما ُيْؤُتوَن َوالتِذيَن}*

 باب من وهذا اإلعطاء، بشروط القيام يف قصروا قد يكونوا أن خلوفهم منهم، يتقبل أال خائفون وجلون

 اي: قالت أنها عنها الّله رضي عائشة عن حامت أبي وابن والرتمذي أمحد اإلمام روى واالحتياط اإلشفاق

 الّله خياف هوو اخلمر، ويشرب ويزني يسرق الذي هو َوِجَلٌة َوقغلغوُبُهْم آَتْوا، ما ُيْؤُتوَن التِذيَن الّله، رسول

 هوو ويتصدق، ويصوم يصلي الذي ولكنه الصّديق، بنت يا بكر، أبي بنت يا ال: »قال وجّل؟ عّز

 . «وجّل عّز الّله خياف

 .أنهم أجل من أو ألنهم أي راِجُعوَن َربِِّهْم ِإىل َأنَُّهْم: تعاىل وقوله

 الرد من اخلوف مع القبول رجاء

 بعض فإن الرد، من اخلوف مع القبول رجاء عليها، النفس وتربية العبادة يف املهمة األمور من وكذلك

 صالحًا فيهم أن وشعروا بالعبادة، االغرتار أو الغرور من بنوع أصيبوا وعبادات أعمااًل عملوا إذا الناس

 لسنةبا ويلتزم جيتهد فهو عبادته، تقبل أال خيشى املسلم ولكن اهلل، أولياء من صاروا نهموأ عظيمًا،

 .نفسه على خيشى ذلك ومع

                                                           

 (.(2144) ومسلم ،(6302) البخاري أخرجه)- 471
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 يف وسلم عليه اهلل صلى النيب قال اهلل، حق من الواجب أمام النفس احتقار: املؤمنني صفات ومن

 عليه هللا صلى اهلِل َرُسوَل ِإنَّ:  َقاَل ، ٍدَعْب ْبِن ُعْتَبَة َعْن:  أمحد اإلمام رواه الذي الصحيح احلديث

 َوَجلَّ َعزَّ ، اهلِل ْرَضاِةَم ِفي ، َهِرًما َيُموُت َيْوِم ِإىَل ُوِلَد َيْوِم ِمْن ، َوْجِهِه َعَلى ُيَجرُّ َرُجاًل َأنَّ َلْو:َقاَل وسلم

 ( 412().اْلِقَياَمِة َيْوَم َلَحِقَرُه ،

 ميو حلقره وجل عز اهلل مرضاة يف متواصلة عبادات كله شرب، وال أكل وال نوم ال متواصلة عبادة كلها

 من حياته طيلة عمله ما أن يرى اهلل وحق النعم يف عليه الواجب من يرى ما جبانب: يعين القيامة،

 ةبالعباد مغرتًا املسلم يكون أن ميكن ال ولذلك اهلل، حق جبانب شيء ال يراه ميوت يوم إىل ولد يوم

 وول يكفيه ال البضاعة من معه ما أن له يتبني النفس، وعرف اهلل عرف من ألن عبادته؛ كثرت مهما

 .وتفضله وجوده بكرمه عليه ويثيب وتفضله، وجوده بكرمه اهلل يقبله وإمنا الثقلني، بعمل جاء

 صالة مين تقبل قد اهلل أن أستيقن ]لئن: عنه اهلل رضي الدرداء أبو يقوله كان ما اجلليلة اللفتات ومن

 [ [ 21:ائدةامل((] اْلُمتَِّقنَي ِمَن اللتُه َيَتَقبَُّل ِإنََّما)) : يقول اهلل إن فيها وما الدنيا من إلي أحب واحدة

 السلف حال

 نتك وقد يبكيك، ما: له فقيل الوفاة، حضرته حني اهلل عبد بن عامر بكى السلف، خوف فيها وكان

  ،"اْلُمتَِّقنَي ِمَن اللَُّه َيَتَقبَُّل َماِإنَّ: يقول اهلل أمسع إني: "فقال وكنت؟

 كانوا دفق سلفكم، يفعل كان كما صيامكم يقبل أن ربكم على أحلوا األعمال يتقبل أن اهلل على اإلحلاح

 .منهم يتقبله أن أخرى أشهر ستة يدعونه ثم رمضان، يبلغهم أن أشهر ستة اهلل يدعون

 نهمم يتقبله أن أشهر ستة اهلل يدعون كانوا أنهم الفضل بن معلتى عن اهلل رمحه رجب ابن احلافظ ذكر

 إىل واتسمع أمل بالعمل، منكم اهتمامًا أشدَّ العمل لقبول كونوا: )عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي ويقول

 ،( ليةاحل يف نعيم أبو أخرجه)!( ؟[21:املائدة] اْلُمتَِّقنَي ِمَن اللتُه َيَتَقبَُّل ِإنََّما: وجل عز اهلل قول

 َما اللتِه ْنِم َلُهْم َوَبَدا }: تعاىل قوله يقرأ كان عمر ابن أن صحيح بسند الزهد كتاب يف وكيع ذكر وقد**

 أن ليت يا: ]]  عمر ابن وقال ختتلف، أضالعه كادت حتى فبكى[ 41:الزمر] { َيْحَتِسُبوَن َيكغوُنوا َلْم

 [ [[.21:ةاملائد] { اْلُمتَِّقنَي ِمَن اللتُه َيَتَقبَُّل َماِإنَّ }: يقول اهلل فإن ذرة، مثقال مين تقبل اهلل

 ُسبَحاَنُه يقول: قال ملاذا؟: قالوا، ذرة مثقال مين تقبل اهلل أن -واهلل- وددت: ]]  عمر ابن قال

: قال الصاحلات؟ ملتع وأنت أختشى: قالوا،  [21:املائدة] { اْلُمتَِّقنَي ِمَن اللتُه َيَتَقبَُّل ِإنََّما }: َوَتَعاَلى

 منك أقبلها ال وجاللي وعزتي: اهلل فيقول صاحلًا، أعمل أن أخاف ولكن الصاحلات من أخاف ما واهلل

.]] 

                                                           

 446: الصحيحة،  1249: اجلامع صحيح - 472
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 اهلل فإن والديه بر فمن التكلت، مقبولة صالة لي أن لو أعلم لو: ]يقول عنهما اهلل رضي عمر ابن فكان

 َعِملغوا َما َأْحَسَن ُهْمَعْن َنَتَقبَُّل التِذيَن أغوَلِئَك }: يهوالد بر فيمن كتابه يف تعاىل اهلل قال[ عمله يتقبل

 وتكفري العمل قبول الثمرتني هاتني بني والديه بر ملن فجمع[ 16:األحقاف] { َسيَِّئاِتِهْم َعْن َوَنَتَجاَوُز

 .خطيئته وتكفر اإلنسان عمل فيقبل اخلطيئة،

 همعلي وقع فعلوه فإذا الصاحل، العمل يف جيتهدون ركتهمأد: اهلل رمحه رواد أبي بن العزيز عبد وقال

 رآخ يف يقول السلف بعض وكان املعاصي، يف وقعوا وليس اهلم، عليهم وقع! ال؟ أم منهم أيقبل اهلم

 .فنعزيه احملروم هذا ومن فنهنئه، املقبول هذا من شعري ليت يا: رمضان من ليلة

 العمل: قبول عالمات

 دليل عليها واحملافظة والقغربات،  بالطاعات رمضان بعد املسلمون فإتيان احلسنه بعد احلسنه( 1)

 .املعصية وترك الطاعة عمل إىل وفقه العبد عن اهلل رضى وإذا،  العبد عن اهلل رضى على

 مناملؤ أن حيث،  اخلري بتقديم والفرح،  اإلميان وحالوة الطاعة بلذة والشعور للعبادة الصدر انشراح( 2

 . سيئته وتسوءه حسنته سرهت الذي هو

 . تعاىل اهلل رضى على الدالة العالمات أعظم من املاضية الذنوب من التوبة( 3

 !! الكريم الشهر هذا يف األعمال قبول عدم من اخلوف( 4

 يف واملال اجلهد وبذل،  حبرارة لإلسالم والعمل اهلل ُحرمات أنُتهكت إذا والغضب للدين الغرية( 1

  اهلل إىل الدعوة

 األعمال قبول أسباب

 و القبول هم حيملون وهم األطهار التابعني و األبرار الصحابة من األخيار حال كان كيف رأينا أن بعد

 تعال ، األعمال منهم يقبل حتى السموات و األرض لرب التذلل و اخلريات يف املسارعة إىل يسعون

 األعمال قبول أسباب على لنتعرف

  عاىلت باهلل اإلميان:  أوال

 ( 94: األنبياء( )ِلَسْعِيِه كغْفَراَن َفاَل ُمْؤِمٌن َوُهَو الصَّاِلَحاِت ِمَن َيْعَمْل َفَمن):  تعاىل وقوله

 األعمال جتعل و املتعال الكبري رمحة عن العبد تقصي اليت األعمال أخطر من تعاىل باهلل الشرك أن

 َماًء الظتْمَآُن ْحَسُبُهَي ِبِقيَعٍة َكَسَراٍب َأْعَمالغُهْم َكَفُروا َوالتِذيَن} تعاىل اهلل يقول ماء الظمآن حيسبه كسراب

 {النور(39) ْلِحَساِبا َسِريُع َواللتُه ِحَساَبُه َفَوفتاُه ِعْنَدُه اللتَه َوَوَجَد َشْيًئا َيِجْدُه َلْم َجاَءُه ِإَذا َحتَّى

  تعاىل هلل اإلخالص ثانيا

 ُمْؤِمَنٍة َلاَو ِلُمْؤِمٍن َكاَن َوَما ﴿: -تعاىل- قال - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل سوِلر لسنَِّة العمل موافقةغ وهو

 ﴾ ُمِبيًنا َضَلاًلا َضلَّ َفَقْد وَلُهَوَرُس اللتَه َيْعِص َوَمْن َأْمِرِهْم ِمْن اْلِخَيَرةغ َلُهُم َيكغوَن َأْن َأْمًرا َوَرُسولغُه اللتُه َقَضى ِإَذا
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 اللتَه َيْرُجو اَنَك ِلَمْن َحَسَنٌة أغْسَوٌة اللتِه َرُسوِل ِفي َلكغْم َكاَن َلَقْد ﴿: -تعاىل- اهللغ وقال ،[36: األحزاب]

 ْمَنَهاكغ َوَما َفُخُذوُه الرَُّسوُل آَتاكغُم َوَما ﴿: تعاىل وقال ،[21: األحزاب] ﴾ َكِثرًيا اللتَه َوَذَكَر اْلآِخَر َواْلَيْوَم

 ،[1: احلشر] ﴾ اْلِعَقاِب َشِديُد اللتَه ِإنَّ اللتَه َواتَّقغوا واَفاْنَتُه َعْنُه

 شِّْرَب: ))  قال ، - وسلم عليه اهلل صلى - النَّيبِّ عِن ، - عنه اهلل رضي - كعٍب بن أبّي حديِث ومن

 له يكْن مل ، اللدُّني آلخرِةا عمَل منُهم َعِمَل فمن ، األرض يف والتمكنِي والدِّين والرِّْفَعة بالسَّناء األمََّة هذه

  (413)(( نصيٌب اآلخرِة يف

:  الق - وسلم عليه اهلل صلى - النَّيبِّ عن ، - عنه اهلل رضي - هريرة أبي عن"  مسلم صحيح"  ويف

 ، يغري معي فيه أشرَك عماًل َعِمل َمْن ، الشِّرك عن الشُّركاِء أغنى أنا:  وتعاىل تبارك اهلل يقوُل)) 

 (،414)((  هوشريَك تركته

  االتباع: ثالثا

 ريغ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به جاء ملا موافقًا يكون أن والعمل بالسعي االنتفاع شروط من ألن

 عز اهلل عند به االنتفاع من مينع العمل عن املتابعة ختلف أن يف األدلة أوضح ومن ، مبدل وال مبتدع

 (،411) «َردٌّ َفُهَو َأْمُرَنا ْيِهَعَل َلْيَس َعَمًلا َعِمَل َمْن: »َقاَل َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ ىَصلت اهلِل َرُسوَل َأنَّ َعاِئَشةغ، وجل

 صلى رسوله يشرعه أو سبحانه به يأذن مل مبا وجل عز هلل والتعبد االبتداع من احلذر وجب هنا ومن

 فيه هلل خملصًا صاحبه كان ولو وعمله سعيه العبد على يضيع ذلك يف التفريط فإن ؛ وسلم عليه اهلل

 كلها جمتمعة الذكر السالفة بالشروط مقيد وجل عز اهلل عند العمل قبول ألن ؛ اآلخرة الدار منه مريدًا

 منه االنتفاع وبني صاحبه بني وِحيَل العمل بطل منها واحد ختلف فلو ؛ العمل يف

 اخللوات يف اهلل معصية

 اهلل حمارم انتهاك صاحبها على ردها و باألعمال االنتفاع دمع أسباب من أن إياك و اهلل علمين اعلم و

 َيْأُتوَن أغمَِّتي ِمْن َأْقَواًما َأْعَلَمنََّل: »َقاَل َأنَُّه َوَسلتَم، َعَلْيِه اهللغ َصلتى النَِّبيِّ َعِن َثْوَباَن، َعْن اخللوات يف تعلى

 َيا: َثْوَباُن َقاَل ، «َمْنُثوًرا اًءَهَب َوَجلَّ َعزَّ اللتُه َفَيْجَعلغَها ِبيًضا، اَمَةِتَه ِجَباِل َأْمَثاِل ِبَحَسَناٍت اْلِقَياَمِة َيْوَم

 َوِمْن ِإْخَواُنكغْم، نَُّهْمِإ َأَما: »َقاَل َنْعَلُم، َلا َوَنْحُن ِمْنُهْم، َنكغوَن َلا َأْن َلَنا َجلِِّهْم َلَنا، ِصْفُهْم اللتِه َرُسوَل

 (416) «اْنَتَهكغوَها لتِهال ِبَمَحاِرِم َخَلْوا ِإَذا َأْقَواٌم َوَلِكنَُّهْم َتْأُخُذوَن، َكَما اللتْيِل ِمَن ْأُخُذوَنَوَي ِجْلَدِتكغْم،

  اخللوات يف اهلل مراقبة ضعف

                                                           

 23: والرتهيب الرتغيب صحيح ،2221: اجلامع صحيح انظر( 21212 رقم ، 1/134) أمحد أخرجه - 473

 (4202 رقم ، 2/1401) ماجه وابن ،( 2921 رقم ، 4/2229) مسلم أخرجه - 474

 (1112 رقم ، 3/1343) ومسلم ،( 21111 رقم ، 6/146) أمحد أخرجه - 475

 101: الصحيحة،  1114: اجلامع صحيح( 4241 رقم ، 2/1412) ماجه ابن أخرجه - 476
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 "  السر يف له وعدوًا العالنية يف هلل وليًا تكن ال"  اهلل رمحه سعد بن بالل حمذرًا قال

 -[: 14: العلق] {َيَرى اللتَه نَِّبَأ َيْعَلْم َأَلْم}* 

 رقيب علي قل ولكن خلــوت       تقـل فال يومًا الدهر خلوت ما إذا

 يغيب علـيه خيفـى مـا أن وال         ساعة يغفـــل اهلل حتسنب وال

 ِبَما اللتُه َوَكاَن اْلَقْوِل ِمَن ْرَضىَي َلا َما ُيَبيُِّتوَن ِإْذ َمَعُهْم َوُهَو اللتِه ِمَن َيْسَتْخفغوَن َوَلا النَّاِس ِمَن َيْسَتْخفغوَن)

 يبالون وال وفعلوها ارتكبوها واجلدران احليطان بني باملعاصي خلو إذا[ 102/النساء] -(ُمِحيًطا َيْعَملغوَن

 . إليهم وتعاىل تبارك اهلل بإطالع وال هلم وجل عز اهلل بنظر

 األعمال الـَمنٌّ

 َدَقاِتكغْمَص ُتْبِطلغوا َلا َآَمُنوا التِذيَن َأيَُّها َيا } بها املن األعمال قبول موانع من أن: علما اهلل زادك اعلم

 ُتَراٌب َعَلْيِه َصْفَواٍن َكَمَثِل َمَثلغُهَف اْلَآِخِر َواْلَيْوِم ِباللتِه ُيْؤِمُن َوَلا النَّاِس ِرَئاَء َماَلُه ُيْنِفُق َكالتِذي َواْلَأَذى ِباْلَمنِّ

 {البقرة( 264) اْلَكاِفِريَن اْلَقْوَم َيْهِدي َلا َواللتُه َكَسُبوا ِممَّا َشْيٍء َعَلى َيْقِدُروَن َلا َصْلًدا َفَتَرَكُه َواِبٌل َأَصاَبُهَف

 الرياء أجل من ماله ينفق الذي املنافق كمثل مثلكم فيكون واألذى باملن صدقاتكم تبطلوا ال املؤمنون يأيها

 رللهو وحبًا رياء ينفقه مبا انتفاعه وعدم أمره انكشاف يف املنافق هذا مثل وإن ، اهلل رضا أجل من ال

 راملط فنزل منتج أنه إليه للناظر املوهم الرتاب من قليل عليه ولكن شيئًا ينبت ال أملس حجر مثل

 لحيص ال صلد أملس حجر أنه إليه للناظر وتبني حقيقته فانكشف ، تراب من عليه ما فأزال الشديد

 . عليه شيء أي إِلنبات

 َخْمٍر، ُمْدِمُن َوَلا َمنَّاٌن، ْلَجنََّةا َيْدُخُل َلا: "َقاَل-َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى- النَِّبيِّ َعِن َعْمٍرو، ْبِن اللتِه َعْبِد َعْن

  (411) ".زنية ولد َوَلا

 والعداوة والبغضاء الشحناء

 الطرفني ويشعل بني الصدور يوغر والشحناء الذي العداوة عمالاأل قبول من مينع ومما املسلم: أخي

  يصطلحا حتى عمال للمتخاصمني يرفع واحلسد فال احلقد

 اْلَجنَِّة َأْبَواُب ُتْفَتُح: " اَلَق َوَسلتَم َعَلْيِه اهللغ َصلتى اللتِه َرُسوَل َأنَّ ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن َأِبيِه، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن

 َأِخيِه َوَبْيَن َبْيَنُه َكاَنْت َرُجٌل اِإلت َشْيًئا، ِباللتِه ُيْشِركغ َلا َعْبٍد ِلكغلِّ َفُيْغَفُر اْلَخِميِس، َوَيْوَم اِلاْثَنْيِن َمَيْو

 (412) " َيْصَطِلَحا َحتَّى َهَذْيِن َأْنِظُروا: َفُيَقاُل َشْحَناُء،

 

                                                           

 (6222( )2/201) أمحد أخرجه - 477

 (2161 رقم ، 4/1921) ومسلم ،( 9122 رقم ، 2/400) أمحد أخرجه - 478
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 نبذة عن المؤلف
   سالمة العزيز عبد دمرا السيد/ االسم 

 األوقاف املصرية على درجة كبري أئمة وخطيب ومدرس بوزارةالوظيفة/ إمام 

                  مصر -  حبرية -شرباخيت – فرنوى: العنوان

   01069231262: موبايل

 hamam4111@gmail.com: اإللكرتوني الربيد

 العلمي اإلنتاج

 :منها صريةامل النشر دور عرب مصنفات له ونشر طبع

  باإلسكندرية اإلميان دار

  واجملتمع الفرد حياة يف الالمباالة-1

  اإلميان على الثبات من مشرقة صور-2
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 املوت عند والعلماء األنبياء وصايا من صور-3

  وسلم اهلل صلى النيب الغتيال حماوالت عشر-4

 كتب عدة لي أصدرت وقد و باإلسكندرية العاملية دار -

  خيال ال وحقيقة عقيدة امرةاملؤ فكرة-1

  واملسلمني اإلسالم على الشيعة خبيانات املوحدين تبصرة-6

  باألخطار األربعة النفوس تذكرة-1

  األبناء تربية يف أخطاؤنا-2

 املقربة وأهوال املوت ذكر يف الباهرة واملواعظ اخلطب-9

 رمضان شهر أوصاف من احلسان االلئ-10

 كتب عدة لي أصدرت وقد رجب ابن دار-

  األذان وآداب بأحكام اآلذان تشنيف-11

  تراه كأنك الشيطان-12

  الزوجية السعادة وأسرار الزواج فوائد-13

  رمضان نصوم ملاذا14

  الصائمون يفرح يومئذ 11

  األبناء تربية يف أخطاؤنا-16

  التقوى دار

  واملواعظ للخطب الواعظ حتفة 11*

  بانالقض خلف وقضاة وعلماء أنبياء 12

  املرادية املكتبة

و كذلك   االلوكة موقع على صفحيت على موجودة الكتب هذه وكل)  املرادية املكتبة

 ( حتميلها أراد ملنصفحيت على موقع صيد الفوائد 

  واالعتصام واملظاهرات األضراب وحكم حقيقة عن اللثام كشف-19

  املرادية األربعني منت-20

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





249 
 

 وعدله اإلسالم برمحة مقارنة امليالع واإلرهاب القديم العهد-21
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 املناسبات اتمقدم من املباركات النسمات-46

 املنربية املقدمات من البهية الدرر-41

 الرتاويح صالة جللسة املصابيح مشكاة-42

 الصالة إىل األطفال اصطحاب وأحكام آداب بيان يف املشكاة-49

 البشرية صفوة وصف يف النورانية األربعون-10

 وعزة واعتقاد إميان هزة غزة هزة-11

 املخطوأل

 :منها طبعها يتم مل امصنف مخسني من يقرب ما ويوجد

  جييب والنيب يسألن النسوة* 

  املوانع ألسباب اجلامع*

  اخللف وتفريط السلف حرص* 

 الكريم القران يف والفائزون الفوز* 

  املنشود والتغيري اإلصالح يف املنضود الدر* 

 ألبنائهم والعلماء األنبياء وصايا من وصية 100*

   النهاية حتى البداية من اإلنسان بين مع الشيطان رحلة* 

 اليقني درر من الثمني العقد* 

  املرادية األربعني شرح* 

  زمزم ماء  وفضائل خصائص من العرمرم السيل*

 والصاحلني األنبياء مع الشيطان قصص*

  البلطجية فوضى على للقضاء الربانية الصواعق* 

  القضبان خلف ورؤساء وملوك خلفاء* 

 والشهيد لشهادةا يف اخللود حلن ديوان* 

 احلج فاته من إىل عاجلة رسالة*

  واخللفاء والعلماء األنبياء ليالي من وليلة ليلة ألف*
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 "أنيب وإليه توكلت عليه باهلل إال توفيقي وما" 

 :منها  اإلسالميةيف كثري من املواقع اتب ك

 االلوكة موقع 

 صيد الفوائد موقع 

 ملتقى اخلطباء موقع 

 املكتبة العربية موقع 

 املشكاة موقع 
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