خبصائص شهر الصيام

ألبً محمد عبد الحمٍد بن ٌحٍى الزعكري حفظه هللا تعالى
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احتاف أهل اإلسالم

إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ومـ سقئات
أطؿالـا مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل
وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿد ًا طبده ورسقلف ﷺ تسؾقؿًا كثقرا .
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [آل طؿران:

 ,]٢٠١ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ [الـساء. ]٢ :
ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴
﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ﮊ [إحزاب. ]7٢ – 7٠ :
أما بعد:
فنن خقر الحديث كتاب اهلل ,وخقر الفدى هدى رسقل اهلل ﷺ  ,وشر إمقر
محدثاهتا وكؾ محدثة بدطة ,وكؾ بدطة ضاللة ,وإن ما تقطدون ٔت وما أكتؿ
بؿعجزيـ ,مـ يطع اهلل ورسقلف فؼد رشد ,ومـ يعصل اهلل ورسقلف فؼد غقى.
ها كحـ يف آخر خطبة وآخر جؿعة مـ شعبان لؾعام الثاين وإربعقن بعد أربع مائة
ِ
كستعد ٓستؼبال شفر رمضان الذي
وألػ مـ هجرة الـبل طؾقف الصالة والسالم,
أكزل اهلل

فقف الؼرآن هدى لؾـاس وبقـات مـ الفدى والػرقان.
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هذا الشفر العظقؿ الذي جعؾ اهلل

لف مـ الخصائص ,والػضائؾ ما لقست يف

غقره.
 ولفذا تجد ّ
كثقرا مـ الؿسؾؿقـ ُيؼبؾقن طؾك اهلل
أن ً

يف هذا الشفر صؿعًا يف

رحؿتف ,ورجا ًء لؿغػرتف ,وأمالً يف فضؾف ومـتف.
 فعؾقـا طباد اهلل! أن كُخؾِص لربـا ,وأن كُتابع كبقـا ﷺ  ,وأن كتزود ٔخرتـا يف مثؾ
الؿشؿ ُرون مـ قبؾـا.
شؿر لفا
ِّ
هذه الؿقاسؿ وإيام الػضقؾة التل َّ
 فتجد أن رسقلـا ﷺ مع أن اهلل قد غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر ,ومع ما أكرمف
بف مـ الؽرامات العظقؿة والخصائص الجؾقؾة إٓ أكف كان ﷺ قائؿًا ل ِ َؾقؾِف,

اهلل

صائؿًا لـفاره ,متعبدً ا فقف بلكقاع العبادات ,متؼربًا إلك اهلل

بلكقاع ال ُؼ َر ِ
ب

والطاطات.
إٓ إن لفذا الشفر مـ الخصائص ما لقست لغقره :فؿـ ذلؽ:
-٢

أن اهلل اختصف دون الشفقر ,بابتداء كزول

الؼران الذي هق كالمف ووح َقف ,فلكزل فقف كقره ,كؿا قال تعالك :ﮋﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮊ [البؼرة]٢85 :

ففذه كعؿة طظقؿة أخرج اهلل

هبا مـ شاء مـ ضؾؿات الشرك واإللحاد ومـ

ضؾؿات الؽػر والعـاد إلك كقر التقحقد والسـة.

احتاف أهل اإلسالم
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أن اهلل تعالك أرسؾ كبل الرحؿة ﷺ ,وكان

-١
مبعثف يف هذا الشفر العظقؿ.

أن اإلسالم الذي هق كعؿة اهلل التامة الؽامؾة

-3
كان مبدؤها يف هذا الشفر العظقؿ.
ففق شفر كريؿ مبارك جعؾف اهلل

مبدء ًا لؽثقر مـ إمقر التل غ ّقرت واقع وحال

كثقر مـ إمؿ إلك الحال إفضؾ يف الدكقا وأخرة وذلؽ لؿـ استؼام واستجاب
ٕمر اهلل

.
استحباب آستؽثار مـ قراءة الؼرآن يف
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ُ
جربيؾ الؼرآن يف شفر رمضان,
هذا الشفر تلسقا برسقل اهلل ﷺ فؼد كان يدارسف
ولؿا كان يف العام الذي ُقبِ َض فقف دارسف مرتقـ.
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آطتـاء بصقامفٕ ,ن صقامف فرض وحتؿ

اهلل

يؼقل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [البؼرة , ]٢83 :والؿراد بف صقام رمضان لؼقل الـبل
ﷺُ :بـي اإلسالم عؾى خؿس؛ شفادة أن ال إله إال اهلل وأن محؿدا رسول اهلل،
وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البقت لؿن استطاع إلقه سبقال
متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر

.

ٍ
مؽؾػ ,طاقؾٍ ,بالغ مـ الرجال والـساء والجـ
فصقم رمضان واجب طؾك كؾ
ٍ
مرض فقتعقـ طؾقف أن يصقم مـ أيا ٍم ُأ َخر
واإلكس إٓ مـ ُط ِذر طـ صقامف لسػر أو
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لؼقل اهلل تعالك :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ ﮺﮻﮼ ﮽﮾﮿
﯀﯁﯂ﮊ [البؼرة]٢85 :

-6

تصػقد الشقاصقـ وفتح أبقاب الجـة

وإغالق أبقاب الـار :فعؾك الؿسؾؿقـ يف هذا الشفر العظقؿ أن يستغؾقا ما فقف مـ
ؽرمات فنن اهلل
الؿ ُ
َ

أكعؿ طؾقـا بلن تغؾؼ فقف الـقران ,وأن تػتح فقف الجـان

وتصػد فقف الشقاصقـ.
فعـ َأبِل هرير َة َ ,أ َّن رس َ ِ
اب
قل اهلل ﷺ َ ,ق َال« :إِ َذا َجا َء َر َم َض ُ
ان ُفت َِّحت َأب َو ُ
َ ْ
َ ُ
ُ َ َْ
ت َّ ِ
َّار ،وص ِّػدَ ِ
ِ
قن» فقا مـ أسرفت طؾك كػسؽ
الش َقاص ُ
اب الـ ِ َ ُ
ال َجـَّةَ ،و ُغ ِّؾ َؼت َأب َو ُ
بسبب أز الشقطان لؽ إلك الباصؾ :ففذا شفر تصػد فقف الشقاصقـ :مردة الجـ
فتستطقع بعقن اهلل

لؽ أن تؼبؾ طؾك الطاطة والعبادة .وما بؼل معؽ إٓ الـػس

إمارة بالسقء والفقى الذي َي ُجر اإلكسان إلك الؿعصقة فجاهد كػسؽ لرتك
الؿعاصل والسقئات ,واإلقبال طؾك الطاطات والؼربات.
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آجتؿاع طؾك ققامف وآجتؿاع بصقامف.

وهذا ٓ يؽقن يف غقره مـ الشفقر فعـ أبل هريرة

قال رسقل اهلل ﷺ  :من

صام رمضان إيؿاكًا واحتسابا غػر له ما تؼدم من ذكبه ،ومن قام رمضان إيؿاكًا

احتاف أهل اإلسالم
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واحتسابًا غػر له ما تؼدم من ذكبه ،ومن قام لقؾة الؼدر إيؿاكا واحتسابًا غػر له ما
تؼدم من ذكبه متػؼ طؾقف .
فؿا طؾك الؿسؾؿ إٓ أن يصقم محتسبا ٕمر اهلل ,راجقا لػضؾف  ,ويبشر مـ اهلل
بالخقر العظقؿ والـػع العؿقؿ وإجقر الجؾقؾة والحسـات الؿضاطػة ف َع ْـ َأبِل
َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
اع ُ
ف ،ال َح َسـَ ُة َعش ُر
ُه َر ْي َر َة
قل اهلل ﷺ  :كُل َع َؿ ِل اب ِن آ َد َم ُي َض َ
َ ُ
ِ ٍ
ِ
ِ
الصو َمَ ،فإِ َّك ُه لِي َو َأكَا َأج ِزي بِ ِهَ ،يدَ ُع
َأم َثال َفا إِ َلى َسبعؿائَة ضعفَ ،ق َال اهللُ  :إِ َّال َّ
َانَ :فرح ٌة ِعـدَ فِطرِ ِه ،و َفرح ٌة ِعـدَ لِ َؼ ِ
ِ ِ
ِ
ؾصائِ ِم َفر َحت ِ
اء َر ِّب ِه
َ َ
َ
َشف َو َت ُه َو َص َع َام ُه من َأجؾي ل َّ
متػؼ طؾقف .
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أن فقف لقؾة الؼدر ,وهل لقؾ ٌة خقر مـ ألػ

شفر كؿا قال تعالك :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﮊ [الؼدر ]5 – ٢ :فؿـ قامفا وتؼرب إلك اهلل
كؿـ طبد اهلل

بلكقاع الؼرب فقفا كان

طؿر مديد امتـ اهلل بف طؾك أمة محؿد
أربعة وثؿاكقـ سـة ,وهذا ٌ

ﷺ.
وهذه الؾقؾة ٓ ُتحقك بآحتػآت والؿقالد والبدع والخرافات ,وإكؿا تحقك
ذر ,قالُ :صؿـا مع
بنقامتفا .فؼد جاء أن الـبل ﷺ أحقاها بالصالة فعـ أبل ّ
ِ
سبع ،فؼام بـا حتَّى
رسول اهلل ﷺ
َ
رمضان ،فؾم يؼم بـا شقئًا من الشفر ،حتى بؼي ٌ
ذهب ُث ُؾ ُ
ث الؾقل ،فؾؿا كاكت السادس ُة لم يؼم بـا ،فؾؿا كاكت الخامس ُة قام بـا حتَّى
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َ
رسول اهلل ،لو ك َّػؾتـا ققا َم هذه الؾقؾة ،قال :فؼال" :إن
شطر الؾقل ،فؼؾت :يا
ذهب
َ
ُ
ـصرِ َ ِ
الرج َل إذا ص َّؾى مع اإلمام حتى ي ِ
ب له ققا ُم لقؾة" قال :فؾؿا كاكت
ف ُحس َ
َ
ُ
َ
والـاس ،فؼام بـا حتى َخ ِشقـا
الرابع ُة لم ي ُؼم ،فؾؿا كاكت الثالثةَُ ،ج َؿ َع أه َؾه وكساءه
َ

الػالح؟ قال :قؾت :وما الػالح؟ قال :السحور ،ثم لم يؼم بؼقة الشفر
أن يػوتَـا
ُ
أخرجف أبق داود والرتمذي.
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الؽربات ,فنن اهلل

شفر استجابة الدطقات وتػريج
أكف
ُ
حقـ ذكر أحؽام الصقام قال :ﮋ    

      ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﮊ [البؼرة ]٢86 :فعؾقؽ بؽثرة الدطاء يف لقؾؽ وهنارك ,وابشر مـ اهلل
بعظقؿ العطاء فنكف وطد وٓ يخؾػ الؿقعاد ,وهق الؽريؿ الغـل إلك غقر ذلؽ مـ
أوصافف العظقؿة إذ يسؿع دطاءك ويحؼؼ رجاك ,وقد أخرب الـبل ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةَ,
َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
الصائِ ُم َحتَّى يػطِ َرَ ،و ِ
اإل َما ُم
قل اهلل ﷺَ :ثالَ َث ٌة الَ ت َُرد َدع َوت ُُفمَّ :
َ ُ
ُ
اد ُل ،ودعو ُة الؿظ ُؾو ِم ير َفعفا اهلل َفو َق الغَؿا ِم ويػتَح َلفا َأبواب السؿ ِ
الع ِ
اء َو َي ُؼ ُ
ول
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ
َ َُ ُ
الرب :و ِع َّزتِي ألَكصرك ِ
َّك َو َلو َبعدَ ِح ٍ
قن  .أخرجف الرتمذي .
َ
ُ َ
َّ
وهؽذا يدطك يف أوقات اإلجابات بقـ إذان وآقامة ,ويف أواخر الؾقالل
الؿباركات حقـ يـزل الجبار إلك السؿاء الدكقا فقؼقل :من يسللـي فلعطقه ،ومن
يستعقذين فلعقذه ،ومن يستغػرين فلغػر له متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة

.

احتاف أهل اإلسالم
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-٢٠

أكف شفر البذل والعطاء:

فقـبغل لؾؿسؾؿ أن يؽقن باذ ً
ٓ لؿا أططاه اهلل

 :ولفذا تجد كثقرا مـ الؿسؾؿقـ

ُيخرجقن زكقاهتؿ يف هذا الشفر إٓ أن هـاك مـ ُيخطئ يف إخراجفا :فبعضفؿ
ربؿا وضعفا ٕبقف وأمف ,أو لزوجتف وولده .وهذا مـ الخطل ٕن همٓء يجب أن
ٍ
بزكاة أوجبفا اهلل لؾػؼراء والؿساكقـ.
يـػؼ طؾقفؿ وٓ يجقز أن يؿـع ما لف
 ومـ إخطاء يف هذا ما يؼقم بف بعضفؿ مـ شراء الؿقاد الغذائقة ثؿ يؼقم بدفعفا
إلك الػؼراء والؿساكقـ والؿحتاجقـ .ما ك َّؾػؽ اهلل هبذا .الذي يجب طؾقؽ أن
تدفعف ما ً
ٓ إلك ذلؽ الػؼقر والؿحتاج ,وهق يتصرف هبا طؾك القجف الذي يريد مـ
قضاء ديقكف ,وايجارات بقتف ,وطالج مرضاه إلك غقر ذلؽ.
ٍ
شخص خ َصؿف مـ
 ومـ إخطاء يف هذا أن تجد بعضفؿ إذا كان لف دي ٌـ طـد
حؼ لؾؿحتاجقـ والػؼراء والؿساكقـ
أمر ٓ يجقزٕ :ن الزكاة ٌ
الزكاة .وهذا ٌ
حؼفؿ .لؽـ إن كان
وإصـاف الثؿاكقة .فال يجقز لإلكسان أن يلخذ ح َّؼ ُف مؼابؾ ُ
وٓ بد فعؾقف أن يدفع الزكاة إلك هذا الؿستديـ .فاذا أحب أن يؼضقف قضاه ,وإن
كان يف حاجة إلقفا استػاد مـفا.
 ويـبغل يف هذا الشفر اإلكثار مـ الصدقات الؿستحبات ف َع ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اسَ ,ق َال:
ُون فِي رم َض َ ِ
ول اهلل ِ ﷺ َأج َو َد الـ ِ
َان َر ُس ُ
قن َيؾ َؼا ُه
َان َأج َو ُد َما َيؽ ُ
َّاسَ ،وك َ
«ك َ
ان ح َ
ََ
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آنَ ،ف َؾ َر ُس ُ
ِجبرِ ُ
ول اهلل ِ ﷺ
ان َف ُقدَ ِار ُس ُه ال ُؼر َ
َان َيؾ َؼا ُه فِي ك ُِّل َلق َؾ ٍة ِمن َر َم َض َ
يلَ ،وك َ
ِ
الؿر َس َؾ ِة» متػؼ طؾقف .
الريحِ ُ
َأج َو ُد بِالخَ قرِ م َن ِّ
أٓ فؾـتلسك برسقل اهلل ﷺ  .إن ُرمـا السعادة الدكققية وإُخروية قال تعالك :ﮋ
ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ ﰀﮊ
[إحزاب]١٢ :

أكف شفر الصرب شفر الصرب طؾك ما فقف مـ

-٢٢

الطاطات والعبادات التل ٓ يؼقم هبا إٓ الصابرون ,فعـ أبل ُه َر ْي َرة

َ ,ق َالَ :س ِؿ ْع ُت

الصبرَِ ،و َث َال َث ِة َأ َّيا ٍم ِمن ك ُِّل َشفرٍَ ،صو ُم الدَّ هرِ
قل اهللِ ﷺ َي ُؼ ُ
َر ُس َ
قلَ :صو ُم َشف ِر َّ
أخرجف أحؿد .
-٢١

أن صقامف بصقام طشرة أشفر :ف َع ْـ َأبِل
َ ,أ َّكف حدَّ َثفَ ,أ َّن رس َ ِ
ان ُث َّم َأت َب َع ُه ِستًّا
قل اهلل ﷺ َق َالَ « :من َصا َم َر َم َض َ
ُ َ ُ
َ ُ

-٢3

ٍ
ٍ
ولسقئات
لذكقب خالقات,
أن صقامف مؽػر

قب ْإَك َْص ِ
ار ِّي
َأي َ
َان ك ِ
ِمن َش َّو ٍ
َص َقا ِم الدَّ هرِ» .
ال ،ك َ

َان َي ُؼ ُ
ماحؼات ,ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةََ ,أ َّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ ك َ
ات الخَ ؿ ُسَ ،وال ُجؿ َع ُة
الص َؾ َو ُ
قلَّ « :
َب ال َؽ َبائِ َر» أخرجف
انُ ،م َؽ ِّػ َر ٌ
ان إِ َلى َر َم َض َ
إِ َلى ال ُجؿ َع ِةَ ،و َر َم َض ُ
ات َما َبقـ َُف َّن إِ َذا اج َتـ َ
مسؾؿ.

احتاف أهل اإلسالم
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-٢4

سبب لتؼقى اهلل ولؿراقبة اهلل ,فتجد أن
أكف
ٌ

بعض مـ يشرب الخؿقر ربؿا تققػ يف شفر رمضان ,وبعض مـ يتعطك الزكا والػجقر
ربؿا تققػ يف شفر رمضانٕ .ن اهلل

يؼقل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﮊ [البؼرة ]٢83 :وختؿ اهلل
آيات الصقام بؼقلف {ﭯ ﭰ} ,والتؼقى طـد العؾؿاء هل فعؾ الؿلمقر وترك
الؿحظقر.
شفر فقف مـ الخصائص ما لقس بغقره.
ففق شفر تؼقى ,وطبادة ,وصاطةٌ .


فعؾقؽ أيفا الؿسؾؿ أن تؽقن مـ الؿبادريـ إلك مرضاة الرب الرحقؿ .وإياك أن
ٍ
أكاس كاكقا معـا يف مؼتبؾ هذا العام
يدخؾ طؾقؽ الشقطان بالتسقيػ :فؽؿ مـ
وهاهؿ قد فارققكا وذهبقا إلك دار أخرة بؿا فقفا مـ و ْط ٍد ووطقد.

 فعؾقـا أن كتعظ هبذه إحداث ,ففاهـا الؿقاطظ العظقؿة ,و الؿقاطظ الجؾقؾة :تـظر
إلك جارك وقد مات ,وإلك صاحبؽ وقد فارقؽ ,وإلك أبقؽ وقد و َّدطؽ ,وإلك
أمؽ وقد ذهبت إلك خؾؼفا وبارئفا ,وإلك صاحبؽ وقد ذهب بعؿؾف.
-٢5

أن مـ قام مع اإلمام حتك يـصرف مـ

صالة الرتاويح كتب لف ققام لقؾة:
ربؿا تصؾل خؾػ إمامؽ كصػ ساطة أو ساطة أو أقؾ أو أكثر فقؽتب لؽ ققام لقؾة.
ذر
وقد رجعت إلك زوجتؽ وفراشؽ وبقتؽ طـ أبل ّ

ِ
رسول
 ,قالُ :صؿـا مع
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سبع ،فؼام بـا حتَّى ذهب
اهلل ﷺ
َ
رمضان ،فؾم يؼم بـا شقئًا من الشفر ،حتى بؼي ٌ
ُث ُؾ ُ
ذهب
ث الؾقل ،فؾؿا كاكت السادس ُة لم يؼم بـا ،فؾؿا كاكت الخامس ُة قام بـا حتَّى
َ
َ
الرج َل إذا
شطر الؾقل ،فؼؾت :يا
رسول اهلل ،لو ك َّػؾتـا ققا َم هذه الؾقؾة ،قال :فؼال" :إن ُ
ُ
ـص ِر َ ِ
ص َّؾى مع اإلمام حتى ي ِ
ب له ققا ُم لقؾة أخرجف أبق داود
ف ُحس َ
َ
َ
-٢6

شفر مبارك كريؿ ,ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةََ ,ق َال:
أكف ٌ

انَ ,ق َال رس ُ ِ
َل َّؿا َح َض َر َر َم َض ُ
قل اهلل ﷺ َ :قد َجا َءكُم َر َم َض ُ
َ ُ
انَ ،شف ٌر ُم َب َار ٌك ،افت ََر َض اهللُ
قه َّ ِ
حقمِ ،و ُتغَل فِ ِ
قه َأبواب الج ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قن،
الش َقاص ُ
َ
اب ال َجـَّةَ ،وتُغ َؾ ُق ف َ ُ َ
َع َؾقؽُم ص َق َام ُه ،تُػت َُح فقه َأب َو ُ
قه َلق َؾ ٌة َخقر ِمن َأل ِ
فِ ِ
ف َشفرٍَ ،من ُحرِ َم َخق َر َهاَ ،ف َؼد ُحرِ َم أخرجف الرتمذي وغقره وفقف
ٌ
اكؼطاع بقـ أبل قالبة وأبل هريرة ولف شقاهد.
أن هلل طتؼاء مـ الـار يف كؾ لقؾة ,ف َع ْـ
-٢7
َأبِل هرير َة َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
ان ص ِّػدَ ِ
ٍ ِ
ت
قل اهلل ﷺ  :إِ َذا ك َ
َان َأ َّو ُل َلق َؾة من َشفرِ َر َم َض َ ُ
َ ُ
ُ َ َْ
ِ
َّ ِ
قنَ ،و َم َر َد ُة ِ
اب الـ ِ
اب
ابَ ،و ُفت َِّحت َأب َو ُ
َّارَ ،ف َؾم ُيػتَح مـ َفا َب ٌ
الج ِّنَ ،و ُغ ِّؾ َؼت َأب َو ُ
الش َقاص ُ
اغي الخَ قرِ َأقبِل ،ويا ب ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اغ َي َّ
الش ِّر َأق ِصرَ ،ولِ َّؾ ِه
الجـَّةَ ،ف َؾم ُيغ َؾق مـ َفا َب ٌ
َ
ََ َ
ابَ ،و ُيـَادي ُمـَادَ :يا َب َ
ٍ
ُع َت َؼا ُء ِم َن الـ ِ
َّارَ ،و َذ َ
حروما مـ هذه الؿـة
لك كُل َلق َؾة أخرجف الرتمذي ,فنياك أن تؽقن َم ُ
العظقؿة ,وهذه التحػة الؽريؿة مـ الرب

.

 فنكؿا يؽقن العتؼ مـ الـقران لؿـ أقبؾ طؾك الطاطة ورضك الرحؿـ سبحاكف وتعالك
ِ
ِ
الصال ِ َحات} ,فالبد مـ اإليؿان ,و العؿؾ
يـ َآ َمـُقا َو َطؿ ُؾقا َّ
كؿا قال تعالك{:إِ َّن ا َّلذ َ

احتاف أهل اإلسالم
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الصالح ,والؿسارطة إلك مرضاة اهلل

إن أردت مـ اهلل

الؽرامات العظقؿات,

والؿــ الجسقؿات ,والـعؿ والفبات الؽريؿات كعؿ طباد اهلل.
-٢8

أن آطتؽاف فقف أفضؾ مـ آطتؽاف يف

غقره مـ الشفقر:
ٓ سقؿا وآطتؽاف فقف تلسقا برسقل اهلل ﷺ  ,ويقافؼ العشر إواخر مـ رمضان
ول اهلل ِ
التل اطتؽػفا رسقل اهلل ﷺ  ,فعـ َأبِل س ِع ٍ
َان َر ُس ُ
قد ا ْل ُخدْ ِر ِّي َ ,ق َال :ك َ
َ ْ
َ
اور فِي العشرِ ا َّلتِي فِي وس ِ
َان ِمن ِح ِ
ط َّ
ون َلق َؾةً،
قن تَؿ ِضي ِعش ُر َ
الشفرَِ ،فإِ َذا ك َ
َ
َ َ
ﷺ ُي َج ِ ُ
ِ
َان ُي َج ِ
او ُر َم َع ُهُ ،ث َّم إِ َّك ُه َأ َقا َم
ين َير ِج ُع إِ َلى َمسؽَـ ِ ِهَ ،و َر َج َع َمن ك َ
َو َيستَؼبِ ُل إِحدَ ى َوعشرِ َ
ِ
فِي َشفرٍ ،جاور فِ ِ
قه تِؾ َ
َّاسَ ،ف َل َم َر ُهم ِب َؿا َشا َء
ك ال َّؾق َؾ َة ا َّلتِي ك َ
ب الـ َ
َان َير ِج ُع ف َقفاَ ،فخَ َط َ
َ ََ
اور ه ِذ ِه العشر األَو ِ
ِ
ت ُأج ِ ِ ِ
اخ َر،
َ َ َ
او ُر َهذه ال َعش َرُ ،ث َّم َبدَ ا لي َأن ُأ َج ِ َ َ
اهللُُ ،ث َّم َق َال« :إِكِّي كُـ ُ َ
ِ
ِ
َف م ِعي َفؾقبِت فِي مع َتؽ َِػ ِه ،و َقد ر َأي ُ ِ ِ
وها
َف َؿن ك َ
ت َهذه ال َّؾق َؾ َة َف ُلكسقت َُفاَ ،فالتَؿ ُس َ
َ َ
ُ
َ
َان اع َتؽ َ َ
قن» َق َال َأبو س ِع ٍ
اخرِ ،فِي ك ُِّل ِوترٍ ،و َقد ر َأيتُـِي َأسجدُ فِي م ٍ
فِي العشرِ األَو ِ
اء َوصِ ٍ
قد
ُ
َ
َ
ُ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
جدُ فِي م َص َّؾى رس ِ
َف ال َؿس ِ
ينَ ،ف َوك َ
ول اهللِ ﷺ ،
الخُ د ِريُ :مطركَا َلق َؾ َة إِحدَ ى َوعشرِ َ
َ ُ
ُ
ف ِمن َص َال ِة الصبحِ َ ،و َوج ُف ُه ُمبتَل صِقـًا َو َما ًء متػؼ طؾقف.
َفـَ َظر ُت إِ َلق ِه َو َق ِد اك َص َر َ
-٢9

اكشراح الصدور ,بزيادة اإليؿان ,وقؾة

الؿعاصل واإلجرام ,فؿع ذلؽ يـبغل لـا أن كجتفد ,وأن كجاهد أكػسـا يف تحصقؾ
الطاطات والؼربات.
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 ومـ البالء يف هذا الشفر :ما يؼع يف الدشقش والتالفز مـ الصقر وإغاين وتربج
الـساء إلك غقر ذلؽ.
وهذا مـ مؽر الؽػار ,والؿجرمقـ بالؿسؾؿقـ :إذ يختارون مـ أكقاع
الؿسؾسالت ,والـؽت ما يؿـع كثقر ًا مـ الؿسؾؿقـ مـ الحضقر إلك الؿساجد
واإلقبال طؾك صاطة اهلل

.

فنياك يا مسؾؿ أن تستؼبؾ رمضان بالؿعاصل والسقئات ,وأن تؽقن كقتؽ الؼقام مع
هذه الدشقش وهذه الؿسؾسالت.
يا معاشر الؿسؾؿقـ! ,طؾقؽؿ أن ُتؼبؾقا طؾك صاطة ربؽؿ ,وامتثال أمر كبقؽؿ ﷺ
لعؾ اهلل

أن ُيصؾح حالؽؿ ,وإذا َص ُؾح حالؽؿ صؾح مآلؽؿ :إما إذا كان الحال

طؾك فساد فالؿآل سقؽقن طؾك أفسد فؼد قال اهلل

ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ُ
اإلكسان مع الؿعصل كالف
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮊ [يقكس ,]١7 ١6 :فؽؾؿا كان
مـ العؼاب بؼدر طصقاكف إٓ أن يتجاوز اهلل

 .لؼقلف :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮊ [الـساء ,] 48 :وٓ ضؿان طـدكا أن كسؾؿ مـ طؼاب اهلل
وطذابف.
-١٠

أن العؿرة فقف كعؿرة مع رسقل اهلل ﷺ:

احتاف أهل اإلسالم

14

فعـ ِ
ابـ طباس

ُ
أحجـي
 ,قال :أرا َد
الحج ،فؼالت امرأ ٌة لزوجفاَّ :
رسول اهلل ﷺ َّ

ِ
ِ
أحجـي
َم َع
رسول اهلل ﷺ عؾى جؿؾك ،فؼال :ما عـدي ما ُأحجك عؾقه ،قالتَّ :
ِ
َ
إن
سبقل اهلل ،فلتى
حبقس يف
عؾى جؿؾك فالن ،قال :ذاك
رسول اهلل ﷺ فؼالَّ :
ٌ
امرأتي ُ
َ
أحجـي َم َع
عؾقك السال َم ورحؿ َة اهلل ،وإكفا سللتـي
تؼرأ
الحج معك ،قالتَّ :
َّ
رسول اهلل ﷺ  ،فؼؾت :ما عـدي ما ُأحجك عؾقه ،فؼالت :أحجـي عؾى ِ
ِ
جؿؾك فالن،
َّ
ِ
حبقس يف سبقل اهلل ،قال" :أما إك َ
سبقل اهلل"
َّك لو أحججتَفا عؾقه ،كان يف
فؼؾت :ذاك
ُ
ٌ
ُ
رسول اهلل ﷺ  " :أقرئفا السال َم
وإكفا أمرتـي أن أسللك ما َيع ِد ُل حج ًة معك ،فؼال
ِ
ِ
حج ًة معيُ :عؿرة يف رمضان أخرجف أبق
ورحؿ َة اهلل وبركاته ،وأخبِر َها أكفا تَعد ُل َّ
داود ,وهذا فضؾ طظقؿ يدل طؾك مقزة هذا الشفر الؽريؿ.
فعؾك الؿسؾؿقـ أن يخؾصقا كقاهتؿ ,وأن يؼبؾقا طؾك صاطة رهبؿ.
 والؽالم طـ خصائص هذا الشفر يطقل ولؽـ هذه إشارات طسك أن يـػعـا اهلل
هبا وكؼبؾ طؾك صاطتف ,ومرضاتف ,فـؽقن مـ طتؼائف ,وكػرح فرحتقـ كؿا قال الـبل
ﷺ  :لؾصائم فرحتان ،فرحة عـد فطره وفرح ٌة عـد لؼاء ربه فنياك أن تؽقن مـ
الؿحرومقـ مـ هذه الػرحة فرحة طـد فطره :حقث ُيؼبؾ طؾك أكؾف وشربف ,ويتـعؿ
بؿا أباحف اهلل

لف.
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وفرحة طـد لؼاء ربف :حقـ يجد أجر صقامف ,فنن اهلل

يضعػ لف الجزاء,

الريان يدخؾ مـف
ويؽرمف بعظقؿ العطاء ,ومـ ذلؽ :إن يف الجـة بابًا يؼال لف ّ
الصائؿقن ٓ يدخؾ مـف غقرهؿ.
والحؿد هلل رب العالؿقـ  ١9شعبان ٢44١هـ.

