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  مقدمةٌ
احلمد هللا الَِّذي خلق كلَّ شيء فَقَدره،       
        يف أم ته، وأثْبردكلِّ خملوٍق ومص ردوم وعِلم
الكتاب ما أراده وسطَّره، فال مؤخر ِلما قدمه،        
وال مقَدم ملا أخره، وال ناصر ملَن خذلَـه وال          

لِْك والبقاِء، والعزِة   خاِذلَ ِلمن نصره، تفرد باملُ    
ذلك أحقَره، الواحد   يف  والكربياء، فمن نازعه    

        ه، احليه وفَطَرعدا أبمله في فال شريك داألح
       ه، العليمرصوِن خلِْقه وأبؤبش هفما أقْوم ومالقَي
اخلبري فال خيْفَى عليه ما أسره العبد وأضـمره،         

  .  أولَى ِمن فضِلِه ويسرهأحمده على ما
وأشـهد أنْ ال ِإلـه إالَّ اهللا وحـده ال    
شريك لَه، قَِبلَ توبةَ العاِصي فعفَا عـن ذَنِبـه          
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وغَفَره، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه الَِّذي       
أوضح به سبيلَ اهلدايـِة ونـوره، وأزال بـه          

 مكَّةَ فـأزال  ظلماِت الشرِك وقَتره، وفَتح عليه   
األصنام ِمن الْبيِت وطَهره، صـلَّى اهللا عليـه         
وعلى آِلِه وأصحاِبه الكراِم الْبـررة، وعلـى        
التابعني هلم بإحساٍن ما بلَغَ القَمر بدره وسرره، 

  . وسلَّم تسليماً
 اللَّـهِ  رسـولُ  قَالَ: قَالَ عباٍس ابِن عِن

 الْعمـلُ  أَيـامٍ  ِمن ما«: وسلَّم يِهعلَ اللَّه صلَّى
اِلحالص ِفيِهن باللَِّه ِإلَى أَح ـِذهِ  ِمنـامِ  هالْأَي 
 ِفـي  الِْجهاد ولَا اللَِّه رسولَ يا: قَالُوا »الْعشرِة
 ِإلَّا اللَِّه سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا«: قَالَ اللَِّه؟ سِبيِل
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 ذَِلـك  ِمن يرِجع فَلَم وماِلِه ِبنفِْسِه خرج رجلٌ
  البخاِري رواه . »ِبشيٍء

لذا فالذكي الفطن هو الـذي يـستغل    
، مواسم اخلريات لتحصيل ماليني احلـسنات     

  ومن ثَم كان هذا الكتيب
*****  
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ساِئلُ اخلَمسةَ الولَ اجلَنخدا  ِلتاِبهوأَب ِمن
  األيام العشر ِفي الثَّماِنيِة

 ال وحـده  اهللا إال إلـه  ال أن شهد من -١
 وأن ورسـوله  عبـده  حممدا وأن له شريك
 إىل ألقاهـا  وكلمته ورسوله اهللا عبد عيسى

  :والنار حق واجلنة منه وروح مرمي
 عنه اهللا رضي الصاِمِت بِن عبادةَفعن  

 من:(وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ
ِهدلَا أَنْ ش ِإلَّا ِإلَه اللَّه هدحلَا و ِريكش أَنَّ لَهو 

 اللَّـهِ  عبـد  ِعيسى وأَنَّ ورسولُه عبده محمدا
ولُهسرو هتكَِلما وِإلَى أَلْقَاه ميرم وحرو  ـهِمن 
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 أَبواِب أَي ِمن اللَّه خلَهأَد حق والنار الْجنةَ وأَنَّ
  (١)) شاَء الثَّماِنيِة الْجنِة

                              
 )متفق عليه()١(
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  :قال العالمة صاحل الفوزان
) ال إله إال اهللا   : (ليس املقصود قول  (" 

باللسان فقط من غري فهم ملعناهـا، البـد أن         
، أمـا إذا قلـت   )ال إله إال اهللا(تتعلم ما معىن  

د ما دلت وأنت ال تعرف معناها، فإنك ال تعتق   
عليه، فكيف تعتقد شيئاً جتهلـه، فالبـد أن         
تعرف معناها حىت تعتقده، تعتقد بقلبك مـا        

ال إله  (يلفظ به بلسانك، فالزم أن تتعلم معىن        
أما جمرد نطق اللسان من غري فهـم        ). إال اهللا 

أيـضاً ال يكفـي     . ملعناها فهذا ال يفيد شيئاً    
االعتقاد بالقلب ونطق اللسان، بل البد مـن        
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لعمل مبقتضاها، وذلك بإخالص العبـادة هللا،       ا
  (١)"وترك عبادة من سواه سبحانه وتعاىل

                              
 )١٣٥:سلسلة شرح الرسائل()١(
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  :قال الشيخ أمحد حطيبة
ويف هذا احلديث فضل اهللا عز وجل        

  .وسعة رمحته
: أشهد أن ال إلـه إال اهللا، أي       : وقوله

أشهد من املشاهدة، كأين أرى ذلك، وأستيقن       
هـذا  بقليب أنه إله واحد ال شريك له، وأعبد         

  .اإلله الواحد سبحانه
أشهد أن ال   : وهنا فرق بني من يقول    

إله إال اهللا، وال يعلم معناها، وبني من يقوهلـا          
  .ويعلم معناها

وهذه الكلمة هلا مقتضيات، وهـي      
مفتاح اجلنة، فمن قال ال إلـه إال اهللا دخـل           

  .اجلنة، إذا أتى حبقها، وعلم أنه ال إله إال اهللا
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فَاعلَم أَنه ال ِإلَه    {: قال سبحانه وتعاىل  
ِإلَّا اللَّه واستغِفر ِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت      

اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّه١٩:حممد[} و.[  
، ]١٩:حممد[} فَاعلَم{: فقوله تعاىل 

استقني بذلك يف قلبك، واليقني يتبعـه       : يعين
ناً أن اإلنسان مستيقن أن اهللا      العمل، وليس ممك  

هو املعبود وبعد ذلك يعبد غري اهللا، فـاليقني         
يدفع العبد بأن يعبد اهللا كل العبـادات الـيت          

  .شرعها سبحانه وتعاىل
العلـم  : ومن شروط ال إله إال الـه      

واليقني، والقبول للشرع، فاهللا رضـي لـك        
اإلسالم ديناً فترضى ذا الدين الذي أمرك بأن        

  .ه الكلمةتقول هذ
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واالنقياد هللا عز وجل ولرسوله صلى      
اهللا عليه وسلم فيما أمر اهللا عز وجل به، وفيما         

  .أمر به الرسول صلى اهللا عليه وسلم
والصدق، واإلخالص، واحملبة، والوالء 

  .والرباء، فيتوىل أهلها ويربأ ممن خالفها
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  :معىن شهادة أن حممداً رسول اهللا* 
 رسـول اهللا    وشهادة املؤمن أن حممداً   

أنه هو الذي اختصه اهللا عـز وجـل         : معناها
بالوحي دون غريه من هذه األمة، وهو خـامت         
األنبياء واملرسلني صلوات اهللا وسالمه عليـه،       
وال يتلقى شرعاً إال منه وحده عليه الـصالة         

  .والسالم
وإذا جاء غريه بشرع كأن يزعم أنـه        
رسول مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو         

 من حقه أن يشرع فيدعي أنه إله مـع اهللا           أن
سبحانه وتعاىل أو رب معه سبحانه، فاملؤمن ال    
يقبل إال الشريعة من رب العاملني عن طريـق         

  .الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه
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أنه : فمعىن أشهد أن حممداً رسول اهللا     
وحده الذي جاء بالرسالة من عند رب العاملني        

  .سبحانه
وأن : (ه وسـلم  وقوله صلى اهللا علي   

عيسى بشر من   : أي) عيسى عبد اهللا ورسوله   
البشر صلى اهللا عليه وسلم، وأنه عبد خلق من         
تراب كما خلق آدم من تراب عليه وعلى نبينا         

: الصالة والسالم، فهو عبد ورسول، قال تعاىل   
}     كُما ِإلَهمأَن ى ِإلَيوحي ِمثْلُكُم رشا با أَنمقُلْ ِإن
ِإلَهاِحد١١٠:الكهف[}  و.[  

فاملؤمن وكذلك من يدخل يف هـذا       
عيسى : الدين من أهل الكتاب ال بد أن يقول       
ال إله  : عبد اهللا ورسوله وال يكتفي بأن يقول      
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إال اهللا حممد رسول اهللا، فال بد وأن يعتـرف          
ويقر بأن املسيح عبد اهللا ورسوله؛ ألنه كـان         

أو أن  قبل ذلك على عقيدة أن اهللا هو املسيح،         
املسيح ابن اهللا، أو املسيح ثالث ثالثة، فاملسيح        
عبد هللا وليس ثالث ثالثة وليس ابناً هللا سبحانه         

  .تبارك وتعاىل، وليس هو اهللا
وكلمته : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

، والكلمة من عند اهللا أمر من       )ألقاها إىل مرمي  
اهللا عز وجل، وهي كن فكان، وهنا تشريف        

ة والسالم، وكل خملوٍق خملـوق     له عليه الصال  
ِإنما أَمـره ِإذَا أَراد :}     ذه الكلمة، قال تعاىل   

  ].٨٢:يس[} شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ
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فأمر اهللا عز وجل للشيء على النحو       
الذي يريده، وعيسى اختصه اهللا بأنه كلمتـه        
وروح منه، وجربيل روح القدس، فجربيـل       

هللا سبحانه تبارك وتعاىل، كما     روح من عند ا   
أن املسيح روح من عند اهللا، وكما أن اهللا نفخ         

} ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي   {: يف آدم قال تعاىل   
مـن روح خلقهـا اهللا      : يعـين ] ٢٩:احلجر[

سبحانه، فأضافها إليه إضافة تشريف وتكـرمي      
بيـت اهللا، أرض اهللا، مسـاء اهللا،        : كما تقول 

 اهللا فأضافها إىل نفـسه      فهذه خملوقات خلقها  
إضافة تشريف وتكرمي، فكذلك أضاف عيسى      
إىل نفسه إضافة تشريف وتكرمي فهو روح اهللا        

  .عليه وعلى نبينا الصالة والسالم
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واجلنـة  : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم   
الذي يؤمن بأن اجلنـة     : يعين) حق والنار حق  

حق فيعمل هلا، وأن النار حق فيهرب منـها،         
، وجـاء  )ة على ما كان من العمل  أدخله اجلن (

من قال ال إله إال اهللا دخـل  : (يف حديث آخر  
  ).اجلنة أصابه قبل ذلك ما أصابه

أنه إذا عمل املوبقات ووقـع      : واملعىن
يف الفواحش والذنوب إال الشرك باهللا سبحانه       
وتعاىل، يرجى أن تشمله رمحة رب العـاملني،        

نار ومل يصبه إال ما يصيب عصاة املوحدين من      
جهنم، كقاتل النفس املؤمنة بغري حق فهو يف        
نار جهنم خالداً فيها، وغضب اهللا عليه ولعنه،        
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وأعد له عذاباً عظيماً، فيعذب إىل ما يشاء اهللا         
  .سبحانه تبارك وتعاىل

فخلود يف جهنم دون خلود الكفار،      
فالكفار ال خيرجون من النار أبداً، لكن هـذا         

فيها آالف بل العاصي من املوحدين وإن مكث 
ماليني السنني فريجى له يوماً من الـدهر أن         

  .خيرجه اهللا عز وجل من النار
ال إله إال اهللا، فليس     : واملؤمن وإن قال  

: معىن ذلك أنه لن يدخل النار، قـال تعـاىل         
وِإنْ ِمنكُم ِإلَّا واِردها كَانَ علَى ربك حتمـا     {

  ].٧١:مرمي[} مقِْضيا
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جو وال ييأس من رمحة اهللا،      واملؤمن ير 
فإذا وقع يف املعاصي فعليه أن يتـوب إىل اهللا          

  .واهللا كرمي يغفر ويرحم سبحانه تبارك وتعاىل
ومن رجحت سيئاته على حـسناته      
دخل النار فعذب فيها، مث بعد ذلك يدخله اهللا         

  .عز وجل اجلنة
من شهد أن ال إله إال اهللا       : (ويف رواية 

لى اهللا عليه وسـلم     وأن حممداً رسول اهللا ص    
إذا أتى ذه الكلمـة     : أي) حرم اهللا عليه النار   

العلـم، الـيقني، القبـول،      : بشروطها وهي 
االنقياد، الصدق، اإلخالص، احملبـة، الـوالء       
والرباء، فاهللا عز وجل حيرم عليه النار؛ ألنه أتى       
حبقها، ولكن إذا قـصر يف احلقـوق فقـد          
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وجل له، استوجب العذاب إىل ما يشاء اهللا عز      
  .(١)مث يدخله اجلنة

 أشهد: لقا مث الوضوء سبغأف توضأ من -٢
 وأن لـه  شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن

  :ورسوله عبده حممدا
 عنه اللَّه رِضي الْخطَّاِب بِن عمر عنف

: " وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ
 فَيـسِبغُ  أَو فَيبِلـغُ  يتوضـأُ  أَحٍد ِمن ِمنكُم ما

 وأَنَّ اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا أَنْ أَشهد: يقُولُ ثُم الْوضوَء
 لَا أَنْ أَشهد: ِروايٍة وِفي ورسولُه عبده محمدا

ِإلَّا ِإلَه اللَّه هدحلَا و ِريكش  لَـه  دـهأَشأَنَّ و 
                              

 )٢٦:شريط رقم( حطيبة -شرح رياض الصاحلني )١(
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امدمح هدبع ولُهسرِإلَّا و تفُِتح  لَـه  ابـوأَب 
 رواه ( ".شـاءَ  أَيها ِمن يدخلُ الثَّماِنيةُ الْجنِة
ِلمسم(  

  

  :قال العالمة ابن عثيمني
 قال مث الوضوء وأسبغ توضأ من فإن "

 وأن له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 التوابني من اجعلين اللهم لهورسو عبده حممدا

 اجلنـة  أبواب له فتحت املتطهرين من واجعلين
  (١)"شاء أيها من يدخل الثمانية

                              
 )٥/٨:ياض الصاحلنيشرح ر()١(
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 واجتنـب  اخلمس الصلوات صلى من -٣
  :الكبائر

 اهللا رضـي  عمـرو  بن اهللا عبد عنف
 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول صعد :قال عنهما
 نـزل  مث "أقسم ال أقسم ال:" فقال املنرب وسلم
 الـصلوات  صـلى  من أبشروا أبشروا ":فقال

 أبـواب  أي من دخل الكبائر واجتنب اخلمس
 يـسأل  رجال مسعت :املطلب قال" شاء اجلنة
 اهللا صلى اهللا رسول أمسعت :عمرو بن اهللا عبد
 عقـوق ،  نعـم  :قال ؟يذكرهن وسلم عليه

 وقـذف  الـنفس  وقتل باهللا والشرك الوالدين
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 الزحف من والفرار اليتيم مال وأكل احملصنات
  (١) ..الربا وأكل

  :قال العالمة ابن باز
 الـصغائر  أن لك يتضح سبق  ومما "

 الكبـائر  اجتنب ملن اخلمس بالصلوات تكفر
 ِإنْ{: وجل عز اهللا قول معىن هذا على فيكون
 عـنكُم  نكَفِّـر  عنـه  تنهونَ ما كَباِئر تجتِنبوا

ئَاِتكُميواحلج لصوموا بالصالة الصغائر(٢)} س 
 جتتنبـوا  مل وإن الـرب  وأعمال الفرائض وأداء

 بـتكفري  تنتفعـوا  مل منـها  تتوبوا ومل الكبائر

                              
 )١٣٤٠:صحيح الترغيب: حسن()١(

 ]٣١: النساء[)٢(
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 واهللا املهلكـات  املوبقات واقعتم إذا الصغائر
 صاحب مات فإن املوت قبل كله وهذا. أعلم

 وإن لـه  غفر شاء إن اهللا إىل فمصريه الكبرية
 وفه عنه عفا وإن فبجرمه عذبه فإن عذبه شاء
  (١)".املغفرة وأهل العفو أهل
  :اهللا سبيل يف زوجني أنفق من -٤

  

 عبـسة  بن عمرو عن أمامة أيب عنف
 حـديثا  حـدثنا : له قلت :قال عنه اهللا رضي
 ليس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعته

 من:" يقول مسعته :قال..وهم وال انتقاص فيه

                              
 )١٢/٥٨:فتاوى يسألونك()١(
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 أن قبـل  فماتوا اإلسالم يف أوالد ثالثة له ولد
،  إيـاهم  برمحته اجلنة اهللا أدخله احلنث يبلغوا
 مثانية للجنة فإن اهللا سبيل يف زوجني أنفق ومن

  (١)"اجلنة من شاء باب أي من اهللا يدخله أبواب
  :قال العالمة ابن عثيمني

 دراهم ينفق أن مثل صنفني  زوجني "
 ومـا  وإبال خيال أو وأمتعة دراهم أو ودنانري

 أي ثالثة أزواجا وكنتم: تعاىل قال ذلك أشبه
 ويف اجلنة أبواب الرسول ذكر مث ثالثة أصنافا

 هـذا  اهللا عبد يا اجلنة أبواب من دعي (قوله
 بـاب  كـل  من تدعوه املالئكة أن يعين) خري

                              
 )٢٠٠٢:صحيح الترغيب: صحيح لغريه()١(
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 يـدل  وهذا خري هذا خري هذا خري هذا فتقول
 أنه أيضا وفيه،  اهللا سبيل يف اإلنفاق فضل على
 الصالة باب من دعي الصالة أهل من كان من

 بـاب  مـن  دعي الصدقة أهل من كان ومن
 مـن  دعي الصيام أهل من كان ومن الصدقة

  (١)"الريان باب
عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهمـا،       و

كَانَ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أَجـود        «: قَالَ
ِفي رمضانَ الناِس ِباخلَيِر، وكَانَ أَجود ما يكُونُ  

   الَمِه الـسلَيِريلُ عكَانَ ِجبِريلُ، وِجب لْقَاهي ِحني
         ،ِلخـسنـى يتانَ، حضملٍَة ِفي ركُلَّ لَي لْقَاهي

                              
 )٥/٢٧١:شرح رياض الصاحلني()١(
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يعِرض علَيِه النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم القُرآنَ،        
    الَمِه السلَيِريلُ عِجب هِر  فَِإذَا لَِقيِباخلَي دوكَانَ أَج ،

ــلَةِ  ــريِح املُرســ ــن الــ   (١)»ِمــ
    :قال العالمة ابن رجب رمحه اهللا

 يف    صلى اهللا عليه وسلم     ويف تضاعف جوده  
  :شهر رمـضان خبـصوصه فوائـد كـثرية        

شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه،      : منها 
أفضل الصدقة  : (ويف الترمذي عن أنس مرفوعا    

    ).صدقة رمضان
إعانة الصائمني والقائمني والذاكرين     : ومنها 

على طاعتهم، فيستوجب املعني هلـم مثـل         

                              
  )١٩٠٢(رواه البخاري  )١(
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أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن      
خلفه يف أهله فقط غزا، ويف حديث زيد بـن          

:  صلى اهللا عليه وسلم قـال       خالد عن النيب    
من فطر صائما فله مثل أجره مـن غـري أن           (

    (١))ينقص من أجر الصائم شيء
أن شهر رمضان شهر جيود اهللا فيـه        :  ومنها  

على عباده بالرمحة واملغفرة والعتق من النار، ال        

                              
 أبواب الـصوم عـن      –أخرجه الترمذى ىف سننه     )١(

ـ    –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        اء ىف   باب ما ج
وصـححه  ) ٧٦٩(فضل من فطر صائماً حديث رقم     

) ٨٠٧(األلباىن ىف صحيح سنن الترمذى حديث رقم        
  ٠)٦٤١٥(، وىف صحيح اجلامع حديث رقم 
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سيما يف ليلة القدر، واهللا تعاىل يرحم من عباده         
إمنا : ( صلى اهللا عليه وسلم       الرمحاء كما قال  

ــاء   ــاده الرمح ــن عب ــرحم اهللا م    (١))ي
 فمن جاد على عباد اهللا جـاد اهللا عليـه               

    .لعطاء والفضل، واجلزاء من جنس العملبا
أن اجلمع بني الصيام والـصدقة مـن      : ومنها 

موجبات اجلنة كما يف حديث علي رضي اهللا        
إن : ( قال   صلى اهللا عليه وسلم     عنه عن النيب  

يف اجلنة غرفا يرى ظهورها مـن بطوـا، و          

                              
 - كتاب اجلنـائز   -أخرجه البخاري ىف صحيحه     )١(

يعذب امليت  : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  ١٢٣٧ : حديث-
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ملن هي يا رسول اهللا    : بطوا من ظهورها قالوا   
لكالم، وأطعم الطعام، وأدام    ملن طيب ا  : ؟ قال 

    ٠(١))الصيام، وصلى بالليل والناس نيام
وهذه اخلصال كلها تكون يف رمضان، فيجتمع  
فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيـب       
الكالم، فإنه ينهى فيه الـصائم عـن اللغـو          
والرفث،والصيام والصالة والـصدقة توصـل      

ــز وجـــل   ــاحبها إىل اهللا عـ   .صـ
الصالة توصل صـاحبها    : قال بعض السلف    

                              
 - كتاب اإلميـان     -  أخرجه احلاكم ىف املستدرك   )١(

 وصححه األلباىن ىف صحيح الترغيـب        ٢٤٥ :حديث
 ٢٦٩٢والترهيب حديث 
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إىل نصف الطريق، والصيام يوصله إىل بـاب        
.امللك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على امللك      

    
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        

مـن  : ( صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       عن النيب 
. أنـا : أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبوبكر      

:  قال أبوبكر  من تبع منكم اليوم جنازة ؟     : قال
. أنا: من تصدق بصدقة ؟ قال أبوبكر: قال. أنا

. أنا: فمن عاد منكم مريضا ؟ قال أبوبكر  : قال
  (١)) ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة       : قال

                              
 باب عيـادة    -  أخرجه البخارى ىف األدب املفرد    )١(

 وصححه األلباىن ىف صـحيح       ٥٣٣ :املرضى حديث 
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أن اجلمع بني الصيام والصدقة أبلـغ       :  ومنها  
يف تكفري اخلطايا واتقاء جهنم واملباعدة عنها،       

ليل، فقـد   وخصوصا إن ضم إىل ذلك قيام ال      
 أنه    صلى اهللا عليه وسلم     ثبت عن رسول اهللا   

ــال ــة: (قــ ــصيام جنــ    (١)) الــ
جنة أحدكم من النار كجنته من      : (ويف رواية  

                                        
 ٠ ٩٥٣الترغيب والترهيب حديث 

 – كتاب الـصوم     –أخرجه البخاري ىف صحيحه     )١(
، )١٨٠٤(   رقـم  باب ىف فضل الـصوم حـديث      

 باب  – كتاب الصيام    –وأخرجه مسلم ىف صحيحه     
  )٢٠٠٩(فضل الصيام حديث رقم 
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    (١))القتال
صلوا : وكان أبوالدرداء رضى اهللا عنه يقول      

يف ظلمة الليل ركعتني لظلمة القبور، صـوموا      
يوما شديدا حره حلر يوم النـشور، تـصدقوا       

    .لشر يوم عسريبصدقة 
أن الصيام ال بد أن يقع فيه خلـل أو          : ومنها 

                              
 باب  – كتاب الصيام    –أخرجه ابن ماجة ىف سننه      )١(

، ) ١٦٣٥(ما جاء ىف فضل الصيام حـديث رقـم          
 كتاب الصيام حـديث     –وأخرجه النسائى ىف سننه     

وصححه األلباىن ىف صحيح سنن ابن      ) ٢٢١١(رقم  
، وىف صـحيح اجلـامع   ) ١٦٦٢(حديث رقم ماجة  

 ٠)٣٨٧٩(، ) ٣٨٦٦(حديث رقم 
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نقص، وتكفري الـصيام للـذنوب مـشروط        
     ٠بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه

وعامة صيام الناس ال جيتمع يف صومه التحفظ        
صمت : كما ينبغي، وهلذا ى أن يقول الرجل      

رمضان كله أو قمته كله، فالصدقة جترب ما فيه         
    .خلللمن النقص وا

وهلذا وجب يف آخر شهر رمضان زكاة الفطر      
     .طهرة للصائم من اللغو والرفث

والصيام والصدقة هلما مـدخل يف كفـارات        
اإلميان وحمظورات اإلحرام وكفارة الوطء يف       
رمضان، وهلذا كان اهللا تعاىل قد خري املسلمني        
يف ابتداء األمر بني الصيام وإطعام املسكني، مث        

 اإلطعام ملن يعجز عن الصيام      نسخ ذلك وبقي  
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لكربه، ومن أخر قضاء رمضان حىت أدركـه        
رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليـه إطعـام         
مسكني لكل يوم تقوية له عند أكثر العلمـاء،      
كما أفىت به الصحابة وكذلك من أفطر ألجل        
غريه كاحلامل واملرضع على قول طائفة مـن        

    .العلماء
 وشرابه هللا فإذا    أن الصائم يدع طعامه   : ومنها

أعان الصائمني على التقوي علـى طعـامهم        
وشرام كان مبرتلة من ترك شهوة هللا وآثر ا         
أو واسى منها، وهلذا يشرع له تفطري الـصوام    
معه إذا أفطر، ألن الطعام يكون حمبوبا له حينئذ 
فيواسي منه حىت يكون من أطعم الطعام على        

ة إباحة حبه، ويكون يف ذلك شكر هللا على نعم
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الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إيـاه،   
فإن هذه النعمة إمنا عرف قدرها عنـد املنـع          

    ٠منها
: مل شرع الصيام ؟ قـال : وسئل بعض السلف 

  (١)ليذوق الغين طعم اجلوع فال ينسى اجلـائع       
  

                              
 ٠ ٢٤٢ -٢٣٨صـ: لطائف املعارف )١(
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 وصامت مخسها املرأة صلت إذا -٥
  :زوجها وأطاعت فرجها وحفظت شهرها

 قَـالَ :  قَـالَ   اهللا عنه  رضي أَنٍس عنف
 ِإذَا الْمرأَةُ«: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ
لَّتا صهسمخ تامصا وهرهش  تنـصأَحو 
 أَبواِب  أَي ِمن فَلْتدخلْ بعلَها وأَطَاعت فَرجها
  (١) . »شاَءت الْجنِة
  :احلديث ومعىن

 عليهـا  جيب مبا قامت إذا املرأة أن "
 حنو عليها الواجبة الفروض وأدت زوجها حنو

                              
 )٣٢٥٤:املشكاة: صحيح()١(



 

 
  
  

٣٧  
  

  

  
 

 

 ذلـك  فـإن  عليها، اهللا حرم ما وتركت را
  (١)"ورمحته اهللا مبشيئة اجلنة لدخول سبب

املكتوبات اخلمـس   ) إذا صلت املرأة مخسها    (
رمضان غري أيام احليض إن     ) وصامت شهرها (

) جهافر(ويف رواية أحصنت    ) وحفظت(كان  
) وأطاعت زوجها(عن اجلماع احملرم والسحاق 

مل يقل تدخل إشـارة   ) دخلت(يف غري معصية    
إن اجتنبت مع ذلك    ) اجلنة(إىل حتقق الدخول    

بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحا أو عفي عنها    
واملراد مع السابقني األولني وإال فكل مسلم ال        

) فإن قلت (بد أن يدخل اجلنة وإن دخل النار        

                              
 )١٩/٢٥٤:فتاوى اللجنة الدائمة()١(
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ا وجه اقتصاره على الصوم والـصالة ومل        فم
يذكر بقية األركان اخلمسة اليت بين اإلسـالم        

لغلبة تفريط النساء يف الـصالة      ) قلت(عليها  
والصوم وغلبة الفساد فيهن وعصيان احلليـل       
وألن الغالب أن املرأة ال مال هلا جتب زكاتـه          
ويتحتم فيه احلج فأناط احلكم بالغالب وحثها       

ل ما هو الزم هلا بكل حـال        على مواظبة فع  
واحلفظ والصون واحلراسة والفرج يطلق على      

. القبل والدبر ألن كل واحد منفرج أي منفتح       
  (١)وأكثر استعماله عرفا يف القبل

                              
  )٣٩٢/ ١(فيض القدير )١(
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 وأَِخريا
 ِإنْ أَردت أَنْ تحظَى ِبمضاعفَِة هـِذِه     

     رِد البيلَ سقَو ذَكَّراِت فَتناحلَسوِر واِتاُألجي :
  (١)»من دلَّ علَى خيٍر فَلَه ِمثْلُ أَجِر فَاِعِلِه«

فَطُوبي ِلكُلِّ من دلَّ علَى هذَا اخلَيـِر        
واتقَى مولَاه، سواًء ِبكَِلمٍة أَو موِعظٍَة ِابتغى ِبها        

 رجـاَء ثواـا     (٢)وجه اِهللا، كَذَا ِمن طَبعهـا     
ى ِعباِد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنواِت       ووزعها علَ 

       ِمـنِة، والَِميِنت العِتركَِة اِإلنبش ِة، أَواِئيالفَض
ترجمها ِإلَى اللُّغاِت اَألجنِبيِة، ِلتنتِفع ِبها اُألمةُ       

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
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نضر اللَّه «: :اِإلسلَاِميةُ، ويكِْفيه وعد سيِد البريةِ   
        بفَر ،هلِّغبى يتح ِفظَهِديثًا، فَحا حِمن ِمعأً سرام
حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمـِل       

  (١) »ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه
  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    

                     م تالَيافيا لَيعأَ دقَر ن  
  ـه أَنْ يعفُو عنى    عسى اِإللَ
    ويغِفر ِيل سوَء فَعاِليا                

                              
 رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع      ) ١(
 :٦٧٦٤   
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هبكَت  
  أَبو عبِد الرحمِن أَحمد مصطَفَى

غفر اُهللا له ولوالديه وللمسلمني (
 )واملسلمات

com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  
)  ِفيِه أَو رغَي نا مدِلٍم عسِع ِلكُلِّ مالطَّب قُوقح

 )استخدمه ِفي أَغْراٍض ِتجاِريٍة

*****
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ِرسالِفه 
  ٢.................................................مقدمةٌ

الوساِئلُ اخلَمس ِلتدخلَ اجلَنةَ ِمن أَبواِبها الثَّماِنيِة ِفي األيام 
  ٥.....................................................العشر

 من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا -١
ه وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل عبده ورسول

  ٥........................:مرمي وروح منه واجلنة حق والنار

أشهد أن ال إله إال اهللا :  من توضأ فأسبغ الوضوء مث قال-٢
  ١٩...........:وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله

  ٢١......: من صلى الصلوات اخلمس واجتنب الكبائر-٣

  ٢٣......................: من أنفق زوجني يف سبيل اهللا-٤

 املرأة مخسها وصامت شهرها وحفظت فرجها  إذا صلت-٥
  ٣٦.......................................:وأطاعت زوجها

ِرس٤٢.................................................الِفه  


