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 مقدمة
 م على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد،هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلاحلمد 

ملوسوم بـ )جمالس ااحل بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل، العالمة حممد بن صفضيلة الشيخ حظي كتاب فقد 
موم املسلمني املساجد وعّية يقبل عليها أئمة شهر رمضان(؛ بقبول واسع، وصار مائدة علمّية فقهّية وعظ

 قراءة وتفهماً وشرحاً وتعليقاً.
مشل وقد . ألصللرجوع لباوصية املشددة مع الت غية تسهيل قراءتهة الختصاره بُ رأيُت وجود حاجقد و 
عمل االقتصار على أصول املسائل ودمج بعض اجملالس وتغيري الرتتيب كيما يكون كل جملس يف هذا ال

 صفحتني ال يزيد عنهما. أوصفحة 
 منني.والقارئ وعباد اهلل املؤ ووالديه وذريته اهلل املؤلف وأجزل له املثوبة واألجر، واحملرر رحم 
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في فضلْ شهرْ رمضَان - 1المجلس   
 

ه لكِل لقد أظَلََّنا شهٌر كرمي، وموسٌم عظيم، يـَُعظُِّم اهللُ فيه األجَر وُُيْزُل املواهَب، ويـَْفَتُح أبواَب اخلرِي في
 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ كاِت، َشْهُر املَِنح واْْلَِباتاخَلرْياِت والب  راغب، َشْهرُ 

 مج حج مث هت متخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني ميزي ري
  َّ خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح

ار، أوَّلُُه رمحة، وأْوسطُه مغفرٌة، وآِخرُه ِعتق من النار. اْشتَـَهرت بفضِلِه األخبار، وتـََواتـََرت فيه االث شهرٌ 
 َحت أبواُب اجلنَِّة، وُغلَِّقتْ ِإَذا َجاَء رمضاُن فـُتِّ »قال:   أنَّ النيب   فِفي الصِحْيَحنْيِ: عن أيب هريرة 
 «. أبواُب النار، وُصفِّدِت الشَّياطنيُ 

أُْعِطَيْت أمَِِّت مخَس ِخَصال يف رمضاَن مل »قال:   أنَّ النيبَّ   َوَرَوى اإِلماُم أمحُد عن أيب هريرة 
َلها؛ ُخُلوف ِفم الصاِئم أطيُب عند اهلل من ريح ا غفُر ْلم املالئكُة ملْسك، وتستتـُْعطُهنَّ أمٌَّة من األَمم قـَبـْ

َحىت يُفطروا، ويـَُزيُِّن اهلل كلَّ يوم َجنتُه ويقول: يـُْوِشك عبادي الصاحلون أن يـُْلُقوْا عنهم املؤونة واألذى 
م يف ويصريوا إليك، وُتصفَّد فيه َمَردُة الشياطني فال خيُلصون إىل ما كانوا خيُلصون إليه يف غريِه، ويـُْغَفُر ْل

 . «، ِقْيَل يا رسول اهلل أِهَي ليلُة الَقْدِر؟ قال: الَ ولكنَّ العامَل ِإمنا يـَُوَّفَّ أْجَرُه إذا قضى َعَمَلهآخر ليلة
 :هبا ِمْن بني سائِر األمم نا، وخصَّ لنااّدَخَرها اهلل  الَخمسُ : هذه اخلصاُل معاشر الصائمني

رائحِة الَفم   ِمْن ريِح املسك، واخللوف تـََغيـ رُ : أن ُخْلوَف َفِم الصاِئم أطيُب عند اهللاألولىاخَلْصَلُة 
ْسك وهي رائحٌة مْسَتْكَرَهٌة عنَد النَّاس َلِكنَّها عنَد اهلِل أطيُب من رائَحِة املِ ، ُخُلوِّ اْلَمِعَدِة من الطعام عندَ 

 ألََنا نَاِشَئٌة عن عبادة اهلل َوطَاَعتِه. 
اهلِل فهم َجديـُْرون  َْلُْم َحىتَّ يـُْفطروا. َواملالِئكُة عباٌد ُمْكرُمون عند: أن املالئكَة تستغفُر الثانيةُ اخَلْصَلُة 

 .بأن يستجيَب اهلل ُدعاَءهم للصائمنيَ 
ُؤونة يـُْوِشك عبادي الصاحلون أ»: أن اهلل يـُزَيُِّن كلَّ يوم جنََّتُه ويَقول: الثالثةُ اخَلْصَلُة 

َ
ن يـُْلُقوا عنُهُم امل

  .«واأَلَذى ويصريوا إليك
عباِد  : أن َمَردَة الشياطني ُيَصفَُّدون بالسَّالِسل واألْغالِل فال َيِصُلون ِإىل ما يُريدوَن منالرابعةاخَلْصَلُة 

 عاىل.تاهلِل الصاحِلِني من اإِلضاَلِل عن احلق، والتَّثِبيِط عن اخَلرْي. وَهَذا ِمْن َمُعونِة اهلل 
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يف آخِر ليلٍة مْن هذا الشهر إذا قَاموا مبا يـَْنَبِغي أن   مٍد : أن اهلل يغفُر ألمِة حمالخامسةُ اخَلْصَلُة 
يقوُموا به يف هذا الشهر املبارِك من الصيام والقيام تفض اًل منه سبحانه بتَـْوفَيِة أجورِهم عند انتهاء أعماِْلم 

 فِإن العامَل يـَُوَّفَّ أْجَره عند انتهاِء عمله. 
ْعِصيتِه إىل كبريٌة َعَلى َمْن بـََلغُه وقَاَم حَبقِّه بالرِّجوع إىل ربه من مَ   : بـُُلوُغ رمضاَن نِعمةٌ أيها املسلمون

 .طاعِته، وِمْن اْلَغْفلِة عنه إىل ذِْكرِِه، وِمَن اْلبـُْعِد عنُه إىل اإِلنَابِة إِلَْيهِ 
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في فضلِ الصِّيَام - 2المجلس   
 

 .الطاعاتِ  أجلِّ : اعلُموا أنَّ الصوَم من أفَضِل العباداِت و معاشر الصائمني
 مي خي  حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱأنَّ اهلَل كتَبه على مجيِع األُمم َوفـََرَضُه َعَلْيهم. ه َفِمْن فضائِلِ 

 َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
أن النيبَّ   أنَّه سبٌب ملغفرة الذنوِب وتكفرِي السيئاِت، ففي الصحيحنِي عن أيب هريرَة ه وِمْن فضائل

   :ورضًا بفرضيَِّة يعين: إميانًا باهللِ « ميانًا واْحتسابًا ُغِفَر لَُه ما تقدَّم ِمن ذنبهَمْن َصاَم رمضان إ»قَاَل 
ما  الصَّوِم عليِه واحتسابًا لَثوابه وأجرِه، مل يكْن كارِهًا لفرضِه وال شاّكًا يَف ثوابه وأجرِه، فإن اهلل يْغِفُر له

 تقَدم من ذْنِبه. 
الصَّلواُت اخلَْمُس واجلمعُة إىل اجلمعِة »قال:   يب أن الن ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

 «. ورمضاُن إىل رمضاَن ُمكفِّراٌت َما بينُهنَّ إذا اْجتُِنبت اْلَكَبائر
ٍ بل يُعَطى الصائُم أجرَه بغري حساٍب. ففي ال لهوِمْن فضائِ  صحيحني عن أنَّ ثوابَه ال يـَتَـَقيَُّد ِبَعَدٍد ُمعنيَّ

قال اهلل تعاىل: ُكل  َعَمل ابن آدم َلهُ إالَّ الصوَم فِإنَّه يل وأنا أجزي : »رسول اهلل  قال، قال  أيب هريرة 
 بِه. والصِّياُم ُجنٌَّة فِإذا كان يوُم صوِم أحدِكم َفاَل يرُفْث وال يْصَخْب فِإْن سابَُّه َأحٌد أو قَاتله فَليُقْل ِإين

ْرَحَتاِن فِم الصَّائم أطيُب عند اهلل ِمن ريح املسك، لِلصائِم فَـ  صاِئٌم، والَِّذي نـَْفُس حممٍد بَِيدِه خلَُلوفُ 
 «. يـَْفَرُحهما؛ ِإَذا أْفطََر فرَح ِبفْطرِه، وِإَذا َلِقي ربَّه فرُح بصوِمهِ 

اهلل  ، قَالَ ُكل  عمِل ابِن آدَم َلُه ُيَضاعُف احَلَسَنة بَعشِر أمثاِْلا إىل َسْبِعمائِة ِضْعفٍ »َويف رَِواِيٍة ملسلم: 
 «. تعاىل ِإالَّ الَصوَم فِإنه يل وأَنَا أْجزي به َيدَُع شْهَوتَه وطعامه من أْجِلي

قال:    أنَّه َيْشَفع لصاحبه يوَم القيامة. فَعْن عبداهلل بن َعْمرو رضي اهلل عنهما أنَّ النَّيب  هوِمْن َفضائِل
الشَّْهَوة فشفِّْعيِن فيه، ِة، يـَُقوُل الصياُم: أي ربِّ َمنَـْعُته الطعاَم و الصِّياُم واْلُقرآُن َيْشَفَعان لْلعبِد يـَْوَم الِقَيامَ »

 . ، َرَواُه َأمْحَدُ «ويقوُل القرآُن منعُته النوم بالليِل فَشفِّْعيِن فيِه، قَاَل فَيْشَفَعانِ 
 .فاجتهدوا يف إتقاِن صياِمكم وحفِظ حدوده حصر ْلا: فضائُل الصوم ال معاشر الصائمني
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في حُكْمِ صيَامِ رَمضان - 3لس المج   
    

 يه ىه ٱُّ: إنَّ صياَم رمضاَن أَحُد أرْكان اإِلْسالم وَمبانيه العظَام قَاَل اهلُل تعاىل: معاشر الصائمني

 .َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
، وإقام وُل اهللُبيِن اإِلسالُم على مَخٍْس: شهادِة أْن ال إِله ِإالَّ اهلل وأنَّ حممدًا رس: » وقال النيب 

 ، متفق عليه. «الصالِة، وإيتاِء الزكاِة، وَحجِّ اْلبَـْيِت، َوصوِم رمضانَ 
وأمْجََع املسلموَن على فرضيَِّة صوم رمضان إمْجَاعاً َقْطعياً معلوماً بالضَُّرورِة مِن ديِن اإِلْسالِم فَمْن أنكر 

ًا عن اإِلسال وجوبَه فقد كَفر فيستتاب فإن تاَب وأقرَّ ِبُوجوبِه وإالَّ  ِم ال يُغسَُّل، واَل ُيَكفَُّن، قُِتَل َكافرًا ُمرَتدَّ
 ويُدفُن؛ واَل ُيَصلَّى عليه، وال يُدَعى له بالرَّمْحِة، وال يُْدَفُن يف َمَقاِبر املسلمني، وإمنا ُُيَْفر له بعيداً يف َمكانٍ 

  لئال يـُْؤذي الناس ِبراِئَحِتِه، ويتأذى أْهُله مبَُشاَهَدته.
 ِتسع ِسنني.   فُرَض ِصياُم رمضاَن يف السنِة الثانيِة مَن اْلجرِة، فصاَم رسوُل اهلل 

ال يـَتَـَقدمنَّ أَحدُكم رمضاَن بصوم يوٍم : »، لقول النيب حىت يـَْثبَت دخوُل الشَّْهروال ُيُب الصوُم 
 ، رواه البخاري. «يَـْومَ أو يومنِي إالَّ أْن يكوَن رجٌل كاَن يصوُم َصْوَمُه فْليُصْم َذِلَك الْ 

 وُُيَْكُم بدخول شهِر رمضاَن ِبواحٍد من أْمَريِن: 
ِإَذا رأيُتُم : »  { وقول النيبِّ فليصمه: رْؤيُة هاللِِه لقوله تعاىل: }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر األولُ 

 ، متفق عليه. «اْلالَل فصوموا
ُصوموا لِرؤيِتِه وأْفطروا لرؤيته فإن ُغمِّي عليُكْم : » نيب ثالثنَي يـَْومًا لقول ال شعبان: إْكماُل الثاني

  .، رواُه مسلم«الشهر فعدوا ثالثني
َمْن : » كانِت الليلُة صحواً أم غيماً لقول عمار بن ياسٍر   شعبان سواءٌ من والَ ُيصام يوُم الثالثنَي 

بو داود والرتمذي  والنسائي  وذكره البخاري  ، رواُه أ« َصاَم اليوَم الَّذي يشك  فيه فقد عصى أبا القاسِم 
 تـَْعِليقاً. 

أيها املسلمون: صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم ومبانيه العظام فاعرفوا له قدره وحققوا فيه الصوم 
 وصونوه عما يفسده أو ينقص أجره، واستثمروا أوقاته بشغلها بالطاعات والقربات.
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رمَضان كم قِيَام في حُ - 4المجلس     
  

َئالَّ : َلَقْد َشرَع اهللُ لعباِدِه العباداِت ونوَّعها ْلم ليأُخذوا ِمْن كل نوع منها بَنصيب، ولِ معاشر الصائمني
 .مَيلوا من النـَّْوع الواحدِ 

َلِة مَخْساً يف اْلِفعِل ومخسنَي يف فرضها اهللفِمْن َذِلَك الصالةُ  ، ونَدَب امليزانِ  مخَس صلواٍت يف اليوِم واللَّيـْ
 يف كتابِِه صالُة الليل الِت اْمتَدَح اهلل ومن ذلكإىل زيادِة التَّطوع من الصلوات تكمياًل ْلَذه الفراِئض، 

أفضل الصالِة بـَْعد : » وقال النيب    َّ جض مص خص حص مس  خس  ُّٱٱالَقائمنَي هبا فقال سبحانه:
 ، رواه مسلم. «الفريضِة صالُة الليل

 أقل ه ركعٌة وأكثرُه إحَدى عشرَة ركعًة. و  ومن صالة اللَّيل الوترُ 
َمْن قَام رمضاَن ِإمْياناً : » ْلا فضيلٌة ومزيٌَّة على غريها لقول النيب و صالُة الليل يف رمضاَن منها و 

الثواِب اهلل ومبا أعدَّه من أي: إمياناً ب« ِإمْياناً »، متفق عليه. ومعىن قوله: «واحتساباً ُغِفَر له ما تقدَّم من ذنِبهِ 
ُب ماٍل أي: طلباً لَثواِب اهلل مل َُيِْمله على ذلك رياٌء واَل مسعة وال طل« احتساباً »للقاِئمنَي، ومعىن قوله: 

 والَ جاٍه. 
اويُح مْن ِقيام رمضاَن: فيْنبِغي احلْرصُ   وقيام رمضان شامٌل للصَّالِة يف أوِل اللَّيل وآخرِِه. وعلى َهَذا فالرتَّ

َها. وما ِهَي إالَّ لَياٍل َمْعدودةٌ يْنتهزُها املؤمنُ  عليها واالعتناءُ   العاقُل هبا واحتساُب األْجِر والثواِب ِمَن اهلِل َعَليـْ
 قبل فَواِِتا. 

اويِح يف اَلمْسِجِد، مث تركها خوفًا من أْن تـُْفرَض   وكان النيّب  أوَّل من َسنَّ اجلََْماَعَة يف صالِة الرتَّ
صلَّى يف املسجِد ذات ْليلٍة وصلَّى   حيحني َعْن عائشَة رضي اهلل عنها أنَّ النيبَّ على أمَِّتِه، ففي الص

م رسوُل بصالتِِه ناٌس مُثَّ صلَّى من اْلَقابلِة وكثر الناُس مث اْجتمعوا من اللَّْيلة الثالثِة أو الرابعِة فَلْم خيرْج إِلَْيه
ُت أْن تـُْفرَض نَـْعُتم فلم مَيْنعين من اخلُروِج إليكم إالَّ ِإين َخشيقد رأيُت الَِّذي صَ »فـََلمَّا أصَبَح قال:   اهلل 

 «. َعَلْيُكْم. قال: َوَذِلَك يف رمضانَ 
اويِح واْلوتِر َمَعَها. وأرجح األقوال أَنا إحدى  واختَـَلَف السَّلُف الصَّاحلُ يف عدد الركعاِت يف صالِة الرتَّ

  نيبِّ عن عائشَة رضي اهلل عنها أَنَا ُسِئَلْت كيَف كانْت صالُة العشرَة أو ثالَث عشرَة ملا يف الصحيحني 
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باس رضي ، وعن ابن ع«ما كاَن يزيُد يف رمضاَن وال غريِه على إْحدى َعشرَة رِكعةً »يف رمضان؟ فقالت: 
 . ، رواه البخاري«َثاَلَث عْشرَة ركعًة يعين ِمَن اللَّْيل  كانْت صالُة النيبِّ »اهلل عنهما قال: 

اوِيح، ليناَل ثواهبا وأْجَرها، وال يْنصرْف حىت ينتهي اإِلما ُم وال ينبغي للرَّجل أْن يتخلََّف عن صالِة الرتَّ
منها وِمن الوتِر ليحصل له أْجُر قيام الليل كلَّه. وُيوز للنِّساِء ُحضوُر الرتاويِح يف املساجِد إذا أمنِت الفتنُة 

 .نَّ وهبنَّ منه
ؤخَّر عكس الرجال  والسنة للنساء أن 

ُ
ؤخَّر بامل

ُ
يتأخرن عن الرجاَل ويبِعْدن عْنهم ويبدأَن بالصَّف امل

، رواه «خري صفوف الرَجاِل أوَُّْلَا وشر ها آِخرُها وخري صفوِف النساِء آِخرُها وش رها أوَُّْلا»   لقول النيب 
ضي اهلل عنها إالَّ لِعذٍر حلديِث أمِّ َسَلَمَة ر  مسلم. ويـَْنصرفَن من املسجِد فوَر َتسليِم اإِلماِم، وال يتأخَّرنَ 

، «إذا سلَّم قاَم النِّساءُ ِحنَي يقِضي تسليَمه وهو ميُكُث يف َمقاِمِه َيْسرياً قبل أْن يقومَ   كان النيب »قالْت: 
 قالْت: نرى واهلل أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري. 

لَّى اهلل ُهمَّ وفْقنا ِلَما َوفَّقَت القوَم واْغِفر لََنا وِلَوالدْينا وجلميع املسلمنَي برمحِتَك يا أرحم الرَّامحني وصاللَّ 
 وسلَّم على نبيَنا حممٍد وآلِِه وصحِبِه أمجعني. 
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في مفطرات الصوم  - 5المجلس     
 

َفطِّرَاُت معاشر الصائمني
ُ
 أْنواع:  سبعةُ : امل

ماُع ، وهو أْعَظُمها وأْكبَـرُها إمثاً. فَمىَت جامع الصائُم بَطل بصوُمه فـَْرضاً كان أْو نـَْفالً. مث : اجلاألول
إْن كان يف َناِر رمضاَن والصوُم واجٌب عليه َلزِمه مع القضاِء الكفارُة املغلَّظُة وهي عتُق رقبٍة مؤمنٍة فإْن مل 

رِض إالَّ لُعْذٍر شرعيٍّ كأيَّام العيدين والتشريقِ َُيْد فصيام شهريِن متتابعني ال يـُْفطِر بينهما 
َ
 أو لُعْذٍر حسِّيٍّ كامل

والسفر لغرِي قصِد اْلِفْطر، فإْن أفطََر لغرِي عذٍر ولو يومًا واحدًا لزمه اسِتْئناُف الصياِم ِمْن جديٍد ليحصَل 
كنٍي ِنصُف كيلو وَعشرُة ُكلِّ مسالتتابُع فإن مَل يستطْع صياَم شهريِن متتابعني فإطعاُم ستِّني مسكينًا لِ 

 .غراماٍت من اْلبـُرِّ اجليِّد
ُل واللَّْمس بدوِن إْنزاٍل فأمَّا التقبي، ل أو ملٍس أو استمناء أو حنو ذلك: إنزاُل املينِّ باختياره بتقبيالثاني

ا يف الصحيحني من حديِث عائشَة رضي اهلل عنها: 
َ
َقبُِّل وهو صائٌم كان يُـ  أنَّ النيبَّ »فال يـَُفطُِّر، مل

زاِل بالتقبيِل لكن إْن كان الصائُم خيشى على نْفِسه من اإِلن«. ويباشر وهو صائٌم، وَلِكنَّه كان أْمَلَكُكْم إِلرِبه
ٍذ َسداً وحنوِه أو ِمَن التَدر ج بذلك إىل اجلماِع لعدِم قوَّتِِه على َكْبِح َشْهَوتِِه فإنَّ التقبيَل وحَنَْوه ُيرم حينئ

  .ريعِة، َوصوناً لصيامه عن الفسادِ للذَّ 
 وأمَّا اإِلنزاُل باالحتالم أو بالتـَّْفكري اجملرَِّد عن العمل فال يـَُفطِّر. 

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: األكُل أو الشرُب، لقوله تعاىل: الثالث

 .  َّ مكلك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت نت  مت زت رت يبىب
اَق، وباِلْغ يف االستنش»يف حديث َلِقْيط بن صبة:   ب لقوله والسَُّعوط يف األْنِف كاألكل والشر 

، رواه اخلمسة وصححه الرتمذي. فأما شم الروائح فال يفطِّر ألنه ليس للرائحة جرم «إالَّ أن تكون صائماً 
  يدخل إىل اجلوف.

 املغذية. رحقن الدم للصائم واستعمال اإلب: ما كان مبَْعىَن األْكِل والشرِب وهو شيئاِن: الرابع
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ْحُجومُ »  : إْخراُج الدَِّم باحلجامِة، لقوِل النيب الخامسُ 
َ
 .0«أْفطَر احلاِجُم وامل

قلع  وأما خروج الدم بالر عاِف أو السعال أو الباسور أو ،التبع بالدم ويف معىن إخراِج الدَِّم باحلجاِمة
  .طرالسن أو شق اجلرح أو حتليل الدم أو غرز اإِلبرة وحنوها فال يف

مْن َذَرعه اْلَقيُء فليس عليه قضاٌء وَمن استقاء عمداً »: ، لقول النيب : التـََّقي ؤ َعْمداً السادسُ 
 .، وَمْعىَن ذرعه َغَلبه2«فْلَيقض

  .: خروُج دِم احْلَْيَض والنـَِّفاسِ السابعُ 
اطِر األرض وا إىل ف: حافظُوا على الطَّاعات، وجانُبوا املعاصَي واحملرَّمات، وابتهلمعاشر الصائمني

والسموات، وتعرَُّضوا لنفحاِت جوِده فإنَّه جزيُل اْْلبات. واعلموا أنه ليَس لكم من ُدْنياكم إال ما أمَضْيُتموه 
 يف طاعِة موالكم. فاْلَغِنْيمَة الغنيمَة قبَل فواِت األَوان. واملراحَبََة املراحبَة قبل ُحلوِل اخُلْسران. 

                           
 

 .رواه أمحد وأبو داود من حديث َشدَّاد بن أْوٍس، قال البخاري : ليس يف الباِب أصَح  منه 0

 .رواه اخلمسة إال النسائيَّ وصححه احلاكم 2
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بالمفطرات تتعلقأحكام في  - 6المجلس    
 

فطِّراِت السابقةَ ما عدا احليَض والنِّفاس، وهي اجلماعُ واإِلنزاُل باملباشرةِ واألكلُ معاشر الصائمني
ُ
 : إن امل

والشرُب وما مبعنامها واحلجامُة والقيُء اَل يُفطُِّر الصائَم َشيٌء منها إالَّ إذا تـََناوْلا عاملًا ذاكرًِا خمتارًا فهذه 
  ثالثة شروٍط:

، ِمْثُل أن كان جاِهالً باحلُْْكَم الشَّرْ سواًء   اً، فإن كان جاِهالً مل يُفِطرُ : أْن يكوَن عاملالشرط ُاألوَّلُ  ِعيِّ
ع يُظنَّ أنَّ هذا الشيَء غري ُمَفطٍِّر فيَـْفَعَله أو جاِهاًل باحلَاِل أْي باْلوْقِت، ِمْثُل أن يُظنَّ أنَّ اْلَفْجَر مل َيطلُ 

ويف  ،اِلٌع، أو يظنَّ أنَّ الشمَس قد َغرَبْت فيأكَل وهي مل تـَْغُرب، فال يـُْفِطر يف ذلك كلِّهفيْأُكَل وهو ط
يوم   صحيح البخاريِّ من حديِث أمْساَء بنِت أيب بكٍر رضي اهلل عنهما قاَلْت: أْفطْرنَا يف عهِد النيبِّ 

نـََقل هشاُم بُن ُعْروَة أحُد رواة احلديث بل  ُهْم بالقضاِء،أمرَ   غيم مث طلعت الشمس، ومل تذكر أن النيب 
 عن أبيِه عروَة أَنم مل يؤَمُروا بالقضاِء. َلكْن مىت عِلم ببقاِء النهاِر وأن الشَّمَس مل تغب أْمسَك حىت تغيَب. 

  أبو هريرة ا رواه مل: أْن يكوَن ذاِكراً، فإْن كان ناسياً فصيامُه صحيٌح وال قضاَء عليه الشَّرط ُالثاني
ا أْطعَمه اهلل وسقاه»أنَّه قال:   ن النيبِّ ع ، متفق «من َنِسي وُهَو صائٌم فأَكَل أو شِرب فليُِتمَّ َصْوَمه فإمنَّ

َنئٍذ، َر أْمَسَك وَلَفَظ ما يف َفِمه إن كان فيه شيٌء لَِزوال ُعْذره ِحيـْ  عليه واللَّفظ ملسلم. لكن مىت ذََكَر أو ذُكِّ
 جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱُل أو يشرُب أن يُنبِّهُه لقوله تعاىل: وُيب على من رأى صائمًا يأك

 َّ  جم خكحك
ُالثالثُ   فصياُمه اً : أْن يكوَن خُمْتاراً، أي ُمتَـَناواًل لِْلُمَفطِّر باْختَياره وإرادته، فإْن كاَن ُمكَرهالشَّرط 

اره أو مَتْضَمَض أْو اختيلو طاَر إىل جوِف الصائم ُغباٌر أو دخل فيه شيٌء بغري ف، صحيٌح وال قضاَء عليه
 استَـْنَشَق فنزل إىل جوِفه شيء من املاِء بغرِي اختيارِِه فصيامُه صحيٌح وال قضاَء عليه. 

وال يـُْفِطُر الصائُم بِاْلُكْحِل والدواِء يف عيِنه ولو وجد طْعَمه يف حْلِقه ألنَّ ذلك ليس بأْكٍل وال ُشرٍب 
 َحْلِقه دواٍء يف أُذنِه أْيضاً، وال بوضع دواٍء يف جرٍح ولو وجد طعم الدواء يفوال مبعنامُها، وال يـُْفِطر بِتَـْقطري 

ألنَّ ذلك ليس أْكاًل وال ُشربًا وال مبعىن األْكِل والش رب. وال يُفِطُر ِبَذْوق الطعاِم إذا مل يـَْبلْعه وال بشمِّ 
 الطيب واْلبُخوِر، لكن ال يْستَـْنِشْق ُدخاَن الَبُخور ألنَّ َلُه أ

َ
ا وصَل إىل امل ِعَدة شيءٌ منه، وال جزاًء تصعُد فرمبَّ
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النهار  أول ُسنٌَّة له يف وال يـُْفِطُر بالتََّسو ِك، بل هو، نشاِق، َلِكْن ال يُبالُغ يف ذلكيـُْفِطُر باملضمضمِة واالست
  .وآخره

يَتسرََّب مع رِيِقِه إىل جوفه ويف  َشى أنْ وال يـَْنَبِغي للصائِم َتْطهرُي أسنانِِه باملعُجون ألنَّ له نفوذاً قويَّاً وخيُ 
 السِّواِك ُغنْيًة عنه. 

 .وُيوُز للصائِم أْن يفعَل ما خيفُِّف عنه ِشدَّة احلرِّ واْلَعطِش كالتَّبَـر ِد باملاِء وحنوه
الَِّذين ال : َتفقَّهوا يف دين اهلل لتعبدوا اهلل على َبصريٍة فإنَّه ال يستوي الَِّذين يعلمون و معاشر الصائمني

يِن.   يـَْعلُمون. ومْن يُرِد اهلل به خرياً يـَُفقِّهُه يف الدِّ
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في أقسام النَّاس في الصيَام  - 7المجلس     
  

  :عشرةأقسام الناس يف رمضان : معاشر الصائمني
 فهذا ُيب عليه الصوم.البالُغ العاقُل املقيُم القادر الساملُ من املوانِع،  املسلم: األوَّلُ 

هُ على الطاعة ُيب عليه الصياُم حىت يبُلَغ لكن يأُمرُه ولي ه بالصوِم ِإَذا أطاقه متريناً لَ : ال الصغريُ : ثانيال
 ليألَفَها بْعَد بلوِغِه اقتداًء بالسلِف الصاحل رضي اهلل َعْنهم. 

َينِّ باحتالٍم أو غريهِ ِإنالذكر بواحٍد من أمور ثالثٍة:  وَُيْصل بُلوغُ 
بلوُغ متاِم ، َشعِر الَعانةِ  اتُ نبَ ، زاُل امل

 ، وتزيد األنثى أمراً رابع هو نزول دم احليض.مَخَْس َعْشرَة سنةً 
 .ُيُب عليه الصيامُ : ال : اجملنونُ الثالثُ 
لتكليف اْْلَرُِم الَِّذي بَلَغ اْلَذيَان وسَقط مَتِييزُه فال ُيُب عليه الصياُم وال اإِلطعام عنه لُسقوِط ا: الرابعُ 

 فإن كان مييز أحياناً ويهذي أحياناً وجب عليه الصوم يف حال متييزه دوَن حاِل هَذيانِه. ، عنه

العاجُز عن الصيام عْجزًا مسَتِمرًا ال يُرَجى زوالُه، كالكبرِي واملريض مرضًا ال يـُْرجى برؤه  : الخامسُ 
 إلطعام.اب عليه كصاحِب السَّرطاِن وحنوِه، فال ُيب عليه الصياُم ألنَّه ال يستطيُعه لكن ُي

الصياُم : املسافُر إذا مل يْقُصْد بَسَفرِه التَّحي َل على الِفْطِر، فإن َقَصد َذِلَك فالفطُر عليه حراٌم و السادسُ 
، واجٌب عليه ْحينئٍذ. فإذا مَلْ يقصد التَّحي َل فهو خميـٌَّر بني الصيام والفطر سواءٌ طالْت مدُة سفره أْم قُصرتْ 

ل للمسافر فعُل واألفض، ه طارِئًا لَغرض أْم ُمْسَتمِّراً، كَسائِقي الطائراِت وسياراِت األْجرةِ وسواٌء كان سفرُ 
 .األسهِل عليه من الصيام واْلِفطِر، فإْن تساويَا فالصَّوُم أفضُل ألنَه أْسرُع يف إبراء ذمته

فال َناِر رمضاَن مفِطراً  بلِده يف إىل وإذا قِدم، الصوُم فإنَّه يفطُر وال يُصومُ  وإذا كان املسافُر َيُشق  عليه
 . لكْن ال يـُْعِلُن أكَله وال شربَه خلفاِء سبِب الفطِر فُيساء به الظَّن  أو يـُْقَتدى بهُيب عليه اإلمساك، 

 : املِريُض الَِّذي يُرَجى برُؤ مرِضه وله ثالُث حاالٍت: السَّابعُ 
 .فيجُب عليه الصومُ  وال َيُضر ه،إحداها: أْن ال يشقَّ عليه الصوُم 

 .مث يقضي إذا شفي فاألفضل أنالثانيُة: أْن يشقَّ عليه الصوُم وال يُضر ه، 
  مث يقضي إذا شفي. الثالثُة: أْن يُضرَّه الصوُم فيجُب عليه اْلفطرُ 
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  .ُيرُم عليها الصياُم وال يصح  : احلائضُ : الثامنُ 
  .روِب بلْحظٍَة َبطَل صوُم يوِمها ولزَِمها قضاؤهوإذا َظَهَر احليُض منها وهي صائمٌة ولو قبَل الغ

  .وإذا طهرْت يف الليل يف رمضان ولو قْبل الفجِر بلحظة وجب عليها الصومُ 
 والن فَساُء كاحلائِض يف مجيع ما تَقدَّم. 

  تقضي.مثخافْت على نفِسها أو على الوَلد فإَنا تفطُر  املرضع أو احلامل إن: املرأة التاسعُ 

لجهاد يف ل: َمن احتاج لْلفطِر ِلدْفِع ضرورِة غريِه كِإنقاذ معصوٍم ِمْن غرٍق أْو حريٍق أو هْدٍم أْو العاشرُ 
  فإنه يفطر ويقضي. سبيل اهلل

: هذه أقساُم الناِس يف أحكام الصياِم شرَع اهلل فيها لكل ِقْسٍم ما يُناِسب احلاَل معاشر الصائمني
َقام. فاعرِفوا حكمة ربِّكم يف

َ
اسألوه الثَّباَت  هذه الشَّرِيـَْعة. واشكروا نعمَتُه عليكم يف تسهيِلِه وتْيسريِه. و وامل

يِن إىل املمات.   على هذا الدِّ
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في حِكَمِ الصِّيَام  - 8المجلس    
   

 خلق وشرع َعِلمَ  ل ماك  حلكُم التام واحلكمة البالغة يفعباَد اهلل: اعلموا رمحكم اهللُ أنَّ اهلل سبحانَه َلهُ ا
 ذلك من علمه وجهله من جهله.

ممَّن كان عابداً ِْلواه،  والهملوقد َشرَع اهللُ العباداِت ابتالًء وامتحاناً لعباِدِه لَيتبنيَّ بذلك مْن كان عابداً 
ُل إال َما ناَسَب ومن كان ال يْقب ملـواله منَشرٍح ونفس مطمئنة فهو عابد َفمْن تقبََّل هذه الشرائَع بصدرِ 

 .افَق مـرَاَده فهو عابٌد ْلواهرغبَته وو 
منها عبادات مالية، ف ومـن حكمـة اهلل سبحانه أن َجَعل العباداِت ُمتنوِّعًة ليتمحََّص الُقبوُل والرِّضى،

 وأخرى بدنية، وثالثة جتمع النوعني.
بِّه فيْظهُر بذلك صدُق ر  أنَّه عبادٌة هلل تعاىل يـَتَـَقرَُّب العبُد فيها إىل، منها للصياِم ِحَكماً كثريةً  هذا وإنَّ 

 إمْيانِه وكماُل عبوديِته هلل وقوُة حَمَبَّته له ورجائِه ما عنده. 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱأنه سبٌب للتـَّْقوى كما قال سبحانه وتعاىل:  هاومنْ 

 مْن مَل يَدْع قول الزوِر والعمَل به واجَلهَل فليس هلل حاجةٌ يف»  قال النيب  و   َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
 ، رواه البخاري. «أنَّ َيدَع طعاَمه وشرابَه

ا يـَُقسِّى الق هاومن لَب أن القلب يتخلَّى للِفْكِر والذِّْكِر، ألنَّ تَناُوَل الشهواِت يستوجُب اْلَغْفَلَة وُرمبَّ
  .ويـُْعمى عن احلقِّ 

أْجَوَد الناِس   كاَن النيب    ذلكولفيتذكر الفقراء أنَّ الغينَّ يَعرُف به قْدَر نعمِة اهلل عليه بالِغىَن  هاومنْ 
 وكان أْجوَد ما يكوُن يف رمضان حني يلقاه جبيُل فُيدارُِسه القرآَن. 

 .َع للحق وتَِلنْيَ للَخْلقواحلد  من ِكبياِئها حىت ختض، التَّمر ُن على َضْبِط النَـّْفِس، والسَّْيطرُة عليها هاومن
 ْلَبدِن ولذلك قال النيباِن من ااجلوع والعطِش فتضيُق جَمارِي الشيط أنَّ جمارَِي الدَّم تضيُق بسببِ  هاومن

تطْع يا َمْعَشر الشباب َمن استطاع منكم اْلَباءةَ فْليتزوْج فإنَّه أَغض  للَبصر وأْحَصُن لِلَفرِْج، وَمن مل يس» 
 ، متفق عليه. «فعليه بالصوِم فإنه له ِوجاءُ 

يَِّة الَِّت حتصل بتقليل الطعاِم وإر ما يرتتَُّب عليه من الَفوا هاومنْ  ، ينةٍ َحِة جهاِز اْلْضم ملدٍة معائِد الصِّحِّ
 واحلمد هلل رب العاملني.فما أعظَم حكمَة اهلل وأبَلَغها، وما أنفَع شرائَعه للخلق وأصلَحَها. 
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في آداب الصيام الواجبة   - 9المجلس    
 

هي على كثريًة ال يتم  ِإاّل هبا وال يْكُمُل ِإالَّ بالقياِم هبا و : اْعَلُموا أنَّ للصيام آدابًا  معاشر الصائمني
بغي أن يُراعيها وُيافَظ ين مستحبةُ ال بُدَّ للصائم من ُمراعاِِتا واحملافظِة عليها، وآداب  واجبةُ ِقسَمني: آداٌب 

 عليها. 
عليَِّة ومن أمهِّها القْوليَِّة والفاآلداب الواجبِة أْن يقوَم الصائُم مبا أوجَب اهلل عليه من العباداِت  فمنَُ

والقياِم ليها عالصالُة املفروضُة الِت هي آكُد أركاِن اإِلسالِم بعد الشهاَدَتني، فتجُب مراعاُِتا باحملافظِة 
 .بأرْكاَِنا وواجباِِتا وشروِطها، فيؤديها يف وْقِتها مع اجلماعِة يف املساِجدِ 

يف حاِل ىت حماعِة مع ُوجوهبا عليه. وقد أَمَر اهلل هبا يف كتابه وِمَن الصائمني َمْن يتهاوُن بصالة اجل
د له فكيف مل يرخص لألعمى الذي ال قائ والنيب  الط َمأنينِة واألمِن أْوىَل. ففي حالِ ، القتاِل واخلوفِ 

 وعشرين درجة، حارمًا نفسه فضل سبعبغريه. والعجب ال ينقضي ممن يرتك اجلماعة متشبهًا باملنافقني 
أن ُيرق بيوت املتخلفني عن اجلماعة لوال من فيها ممن ال جتب عليهم كالنساء  وقد هّم النيب 

 واألطفال.
اِل، فيجتنَب قوال واألَفعاآلداب الواجبِة: أن ُيِتنَب الصائُم مجيَع ما َحرََّم اهلل ورسولُه ِمَن األ ومن

 .بيٍع وإجارٍة وصناعٍة ورهٍن وغريها يف مجيع املعامالِت من، والغيبة، والنميمة، والغش الكذبَ 
 مساع املعازف واألغاين ومشاهدة ما حرم اهلل من صور النساء الفاتنات.وُيتنُب 

   نواقَض الصوِم ونواِقَصُه، وُصونُوه عن قول الز وِر والعمِل به. قال النيب احذروا  :أيها املسَلمونَ  
: . وقال جابٌر «فليس هلل حاجٌة يف أْن َيدَع طعاَمَه وشرابَهمن مل َيدَْع قوَل الزور والعمَل به واجلهَل »
إذا صمَت فليصْم مسُعك وبصُرك ولساُنك عن الكذب واحملارِِم، ودَع عنك أَذى اجلاِر، وليكن عليك وقاٌر "

 ".يوُم صوِمك ويوُم ِفْطرِك سواءً وَسِكينٌة، وال يكن 
منَي برمحِتَك عما يـُْغضُبك. واغفْر لنا وِلواِلدينا وجلميع املسل اللَُّهمَّ احفْظ علينا دينَـَنا. وكفَّ جوارَحنا

 يا أْرَحَم الرامحنَي. وصلَّى اهلل وسلَّم على نَِبيـََّنا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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في آداب الصيام المستحبة - 11المجلس    
 

، «حَّروا فإن يف السحوِر بركةً َتس»به فقال:   أَمَر النيب  . السُّح ورُ من آداب الصيام املستحبة؛ 
َفْصُل ما بـَنْيَ صياِمَنا وصياِم »قال:   أنَّ النيب   متفق عليه. ويف صحيح مسلم عن عمرو بن العاِص 

   قال ، و «نِْعَم َسُحوُر املؤمِن التمرُ »على َسُحوِر التَّمِر فقال:   وأثـْىَن «. أهِل الكتِاب أْكلُة السََّحر
ركٌة فال َتَدُعْوه ولو أن ُيرع أحدكم جرعًة من ماٍء فإن اهلل ومالئكَته ُيصل ون على الس ُحور كله ب»

 رواه أمحد وقال املنذري : إسناُده قويٌّ.  .«املتسحرين
، واالْقتداءَ بفعِلِه، ليكوَن ُسُحورُه عبادًة، وأْن  َويـَْنَبِغي للمتسحر أْن يْنوَي ِبُسُحوره امتثاَل أمر النيب 

 به التـََّقوَِّي على الصيام ليكوَن له به أجٌر. ينوَي 
، فعن قتادة عن أنس بن مالٍك  والس نَُّة تأخرُي الس حوِر ما ملَْ خْيَش طلوَع اْلَفْجِر ألنَّه فعُل النيبِّ 

   أن نيبَّ اهلل   وزَْيَد بن ثابٍت تسحَّرَا فلَّما فرغا من ُسُحورمها قام نيب  اهلل   ِفصلَّى،  إىل الصالة
قُلنا ألنس: كْم كان بني فراِغهما من ُسُحورمها ودخوْلما يف الصالِة؟ قال: َقْدُر ما يْقرأ الرجُل مَخسني آيًة، 

 رواه البخاري. 
أن   ومن آداب الصيام املستحبِة تعجيُل الُفطور إذا حتقق غروُب الشَّْمِس فعن َسْهِل بِن سعد 

فيما يْرويِه عن ربِّه عزَّ وجلَّ:   ، متفق عليه. وقال «رْيٍ ما َعجَُّلوا الِفْطرَ ال يَزاُل الناُس خب»قال:   النيب 
 ، رواه أمحد والرتمذي. «إن أحَب عبادي إيلَّ أعجُلهم فطراً »

يُفِطُر   كان النيب  : » والسنَّة أْن يفِطَر على ُرَطٍب، فإن ُعِدم فتْمر، فإْن ُعِدم َفَماء، لقول أنٍس 
، «َصلَِّي على ُرطباٍت، فإْن ملَْ تكْن رطبات فـََتَمرَات، فإن مل تكن مترات َحَسا َحَسواٍت من ماءٍ قبَل أن يُ 

رواه أمحد وأبو داود والرتمذي. فإن مل ُيد ُرطبًا وال مترًا وال ماًء أْفطَر على ما تَيسَّر من طعام أو شراٍب 
 .حالل. فإْن مل ُيد َشْيئاً نَوى اإِلفطار بقلِبه

، ففي سنن ابن ماجة عن النيبِّ  ي أن يدُعَو عندوينبغ د إنَّ للصاِئِم عن»أنَّه قال:   ِفطرِه مبا أَحبَّ
، وروى أبو داوَد عن معاَذ بِن زْهَرَة مرَساًل مرفوعاً: كان إذا أفطر يقوُل: اللَُّهمَّ لك «فْطرِه دعوًة ما تـَُرد  

إذا أْفطَر  كان  ر رضي اهلل عنهما أنَّ النيبَّ ُصْمت وعلى رزقك أَفَطَرُت. وله من حديث ابِن عمَ 
 «. َذَهَب الظَّمأُ وابـْتَـلَِّت العرُوُق وثَبَت األْجُر إْن شاَء اهلل»يقوُل: 
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م دعوة ال ترد، ، فإن للصائذكِر والدعاِء والصالِة والصدقةومن آداِب الصياِم املستحبِة كثرُة القراءِة وال
أْجَود الناِس، وكان   عباٍس رضي اهلل عنهما قال: كان رسوُل اهلل يف الصحيحني من حديث ابن وجاء 

حنَي يَلقاُه جبيُل أْجَوُد   أجَوَد ما يكوُن يف رمضاَن حني يلقاه جبيل فيدارسه القرآن. فـََلَرُسوَل اهلل 
رسلِة. 

ُ
 باخْلرِي من الريِح امل

ون مبوت أو وفقك له وقد ُحرِم منه كثري ُث تحِضَر قْدَر نْعمة اهلل عليه بالصيام حيأيها الصائم: اسْ 
  مرض أو ضالل، وتأدب بآدابه، وحتل بأوصاف السلف الكرام.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
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في فضْل تالَوة القرآن وأنواعهَا  - 11المجلس      
 

 حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱ: قاَل اهلل َتعاىل: معاشر الصائمني

 .َّ جل مك لك خك
واجتناب  ِتالوُة كَتاِب اهلِل َعَلى نوعني: تالوةٌ حكميَّةٌ وهي َتْصِديُق أخبارِه وتـَْنفيُذ أْحَكاِمِه بِِفْعِل أواِمرِهِ 

 نواهيه. 
والنوُع الثاين: تالوة لفظَّيٌة، وهي قراءتُه. وقد جاءت النصوُص الكثرية يف فْضِلها إما يف مجيع القرآِن 

املاهُر »وقوله ، «َخريُُكم َمْن تَعلََّم الُقرآَن وَعلََّمه» من ذلك قوله آياٍت ُمَعيَنٍة منه، وإمَّا يف ُسوٍر أْو 
مثُل » وقوله. «بالقرآن مع السَّفرِة الكراِم البرة، والذي يقرأ القرآَن ويتتعتُع فيه وهو عليه شاقٌّ له أجرانِ 

أ القرآَن كمثِل ها طيٌب وطعُمها طّيٌب، ومَثُل املؤِمن الَِّذي اَل يقرَ املؤمِن الَِّذي يقرأ القرآَن َمَثُل األتْـُرجَِّة رُيُ 
: وقوله. «اقـَْرؤوا الُقرآَن فإنه يأيت يوَم القيامِة شفيعًا ألصحابهِ : »وقوله، «التمرة ال ريَح ْلا وطعُمها حلوٌ 

رٌي َلُه ِمْن ناقتني، وثالٌث زَّ وَجلَّ خَ أفال يْغدو أَحدُكْم إىل املسجِد فـََيتعلَّم أو فيْقرَأ آيتنِي مْن كتاب اهلل ع»
 «. خرٌي له من ثالٍث، وأربٌع خري له ِمْن أرَبع ومْن أْعدادهنَّ من اإِلِبلِ 

من َقرأ حرفًا من كتاب اهلل فـََلُه به َحَسَنٌة، واحلسَنُة بعْشر أْمثاْلا، ال أُقول امل حرٌف ولكن : »وقوله
 واه الرتمذي. ، ر «ألٌف حرٌف واَلٌم حرٌف وميٌم حرفٌ 

 إنَّ هذا القرآَن مأُدبُة اهلِل فاقبلوا مأُدبـََته ما استطعتُم، إنَّ هذا القرآن حبُل اهلِل املتنُي والنورُ » وقوله
يقوَُّم، وال املبنُي، والشفاُء النافُع، عصمة ِلَمْن متسََّك ِبِه وجناٌة ِلَمْن اتَّبَعُه، ال يزيُغ فـَُيستَـْعَتب، وال يعَوج  ف

 رواه احلاِكم. « ..ي عجائبه، وال خَيَْلُق من كثرِة التـَّْرَدادَ تنقض
: هذه فضاِئل ِقراءِة الُقرآِن، وهذا أْجرُه ملن احتسب األجَر ِمَن اهلل والرِّضوان، أجوٌر  معاشر الصائمني

ْغبوُن مْن فرَّط فيه، واخلاسُر َمْن فاَته الرِْبُح حني ال ميكنُ 
َ
الِفيه، وهذه الفضائُل تَ  كبريٌة ألعماٍل يسريٍة، فامل

 شاملٌة جلميع القرآِن. 
وآل عمران واإلخالص  وسوريت البقرة سورةُ الفاحتةمنها َوَقْد وردت الس نَّةُ بفضائل ُسوٍر معينٍة خمصصٍة 

 . واملعوذتني وآية الكرسي
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لَِّذي أْنزل فيه فإنَّ ا يف كثرِة قراءِة القرآِن املبارِك ال سيَّما يف هذا الشهرِ  معاشر الصائمنيفاْجتهدوا 
 لكْثرة القراءِة فيه مزيًَّة خاصًة. 
الُقْرآَن يف رمضاَن كلَّ سنٍة مرًّة. فـََلمَّا كان العاُم الَّذي تـُُويفِّ فيه عارَضه   كان جبيُل يُعارُض النيبَّ 

 مرَّتني تأكيداً وتثبيتاً. 
ها. كان القرآِن يف رمضاَن يف الصالِة وغري  وكان السَّلُف الصاحُل رضي اهلل عنهم ُيكِثرون من تالوةِ 

الز ْهرِي  رمحه اهلل إذا دخَل رمضاُن يقول إمنا هو تالوُة القرآِن وإْطَعاُم الطَّعاِم. وكان مالٌك رمحه اهلل إذا دخَل 
ه اهلل خْيِتم محرمضاُن ترَك قراءَة احلديِث َوجَمَالَس العلِم وأقَبل على قراءِة القرآِن من املْصحف. وكان قتادُة ر 

 القرآَن يف كلِّ سبِع لياٍل دائمًا ويف رمضاَن يف كلِّ ثالٍث ويف العْشِر األخري منه يف كلِّ ليلٍة. وكان إبراهيمُ 
وُد الَنخِعي  رمحه اهلل خيتم القرآن يف رمضان يف كلِّ ثالِث لياٍل ويف العشر األواِخِر يف كلِّ ليلتنِي. وكان األسْ 

 لقرآَن كلَّه يف ليلتني يف مجيع الشَّهر. رمحه اهلل يقرأ ا
فاْقتُدوا رمَحُكُم اهلل هبؤالء األْخيار، واتَّبعوا طريقهم تلحقوا باْلبََرِة األطهار، واْغَتنموا ساعات اللَّيِل 

ا ساعة من َنوالنهار، مبا يُقرُِّبكْم إىل العزيز الَغفَّار، فإنَّ األعماَر ُتطوى سريعاً، واألوقاَت مْتِضي مجيعاً وكأ
 ََنار. 
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في آداب قراءة القرآن  - 12المجلس      
 

ُلونه وتسمعونَه وحتَفظُونه وتكتُبونَه همعاشر الصائمني و كالُم : إنَّ هذا القرآَن الَِّذي بـَنْيَ أْيِديكم تتـْ
ُله املتنُي، وصراطُُه ا يم، وهو الذِّْكُر املباَرُك والنوُر ملستقربُِّكْم ربِّ اْلَعاِلِمني، وإِله األوَِّلني واآلِخرِين، وهو حبـْ

 املالئكِة املبني، َتكلََّم اهلل به حقيقةً على الوصِف الَِّذي يَِلْيُق جباللِِه وعَظمِته، وأْلَقاه على جبيل األمنِي أَحدِ 
 بأوصاٍف اهلل بلساٍن عريبٍّ مبنِي، َوَصَفهُ  املنذرينليكون من   الكرام املَقرَّبني، فنزَل به على قلِب حممٍد 

شرى فوصفه بأنه هدى وذكر حكيم وبرهان ونور مبني وموعظة وشفاء ورمحة وبعظيمٍة لُِتعظُِّموه وحترتُموه 
 وغري ذلك من األوصاف.

اقْـَرُؤوا القرآَن وابْتُغوا به » قال النيب  . إْخالُص النيِِّة هلل تعاىل فمنهاوإّن لتالوة القرآن آداباً مهمة، 
، رواه أمحد. ومعىن «زَّ وجلَّ ِمن قبِل أن يأيَت قوٌم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونهوجَه اهلل ع

نيا.   يتعجَّلونه َيْطلبون به أْجَر الد 
 .ُبهنَِيُه وخَيْشُع عند ذلك قـَلْ : أْن يقرأ بقْلٍب حاضٍر يتدبَـُّر ما يْقرَأ ويتفهَُّم معاهاوِمنُ 
 هارٍة ألن هذا من تعظيم كالِم اهلل عزَّ وجل، وال يـَْقرأ اْلُقرآَن وهو ُجُنٌب َحىتَّ : أْن يـَْقرَأ على طهاوِمنُ 

 يـَْغَتِسَل ِإْن قِدر على املاِء أو يَتيمَّم إْن كان عاجزاً عن استعمال املاء ملرٍض أْو َعَدم. 
 ه. فيه لقراءتِ : أْن ال يقرأ القرآَن يف األماِكِن املْستَـْقَذرة أو يف جممٍع ال يـُْنَصُت هاومنُ 
 ىن  نن من زن ُّٱ: أن يستعيَذ باهلِل من الشيطاِن الرجيِم عنَد إرادِة القراءة لقوله تعاىل: هاوِمنُ 

وأمَّا اْلَبْسَملُة فإْن كان ابتداُء ِقرَاءتِه مْن أثـَْناِء الس ْوَرِة فال يـَُبْسِمُل، وإْن كاَن من .  َّ مي زي ري ٰى ين
 .التـَّْوبةِ  يف سورةِ أوَِّل السورِة فـَْليَُبْسِمْل إال 

َتَمع لشيٍء( كما ما أِذَن اهلل ِلَشْيء )أي ما اسْ : »حلديث: أن ُُيَسََّن صوتَه بالُقرآِن ويرتََّّنََّ به، هاوِمن
يقرأُ   قال: مسعُت النيبَّ   جبرِي بن ُمْطعٍم  وحديث«. أِذَن لَنيبٍّ َحسِن الصوِت يَتغىنَّ بالقرآِن َُيْهُر به

غرِب 
َ
أحٌد يتأذَّى جِبْهرِه  ئبالط وِر فما مسعُت أحداً أحسَن صوتاً أو قراءًة منه. لِكْن إْن كان حْوَل القار يف امل

َخرَج على الناِس   يف قراءتِه كالنائم واملصِّلي وحنومها فإنَّه ال ُْيهُر جْهراً يَشوُِّش عليه أو يؤذيه، ألنَّ النيبَّ 
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ْر بعُضكم على هيناجي ربه فلينظر مبا يناجيه به وال ُي املصليإن »: قالون وُيهرون بالقراءِة فوُهْم ُيَصل  
 .«بعٍض يف القرآن

: ال تـَْنثُرُوه نثْـَر الرَّمِل وال قال ابن مسعود . فيْقرأُه بَتمه ٍل بدوِن ُسرعةٍ : أْن يُرتَِّل القرآَن ترتيالً هاوِمن
  ُكوا بِه القلوَب وال يكْن َهم  أَحدِكم آِخَر السورِة.ِتذ وه َهذَّ الشِّْعِر، ِقُفْوا عند عجائِِبه وَحرِّ 

: أْن يسجَد إذا مرَّ بآيِة َسْجدٍة وهو على وضوٍء يف أيِّ وقٍت كان ِمْن ليٍل أْو َناٍر، فُيكبـُِّر هاوِمنُ 
أْن يكوَن الَّ إ السجوِد بدوِن تكبري وال سالمٍ  للسجوِد ويقوُل: سبحان ريبِّ األعلى، ويْدُعو، مث يرفُع ِمنَ 

 .السجوُد يف أْثناِء الصالِة فإنه يَكبِّ إذا َسَجد وإذا قام
 هذه بعض آداِب القراءِة، فتأدَّبُوا هِبا واحِرصوا عليها وابتُغوا هبا من فضِل اهلل. 
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ةفي الزكا - 13المجلس    
  

 جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ: قال اهلل تعاىل: معاشر الصائمني

ُبين اإِلسالُم على مخسٍة: على »قال:   عن عبداهلل بن ُعمَر رضي اهلل عنهما عن النيبِّ و   َّ مغ جغ  مع
 .«أْن يُوحََّد اهلل، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء الزكاِة، وصياِم رمضاَن، واحلجِّ 

اهلل عزَّ وجلَّ،  بالزَّكاُة أحُد أركاِن اإِلْسالِم ومبانِيه الِعظَام وهي قرينُة الصالِة يف مواِضَع كثريٍة من كتا
وقد أمْجَع املسلموَن على فْرِضيَّتها إمجاعًا َقْطِعيَّاً. فمْن أْنَكر وجوهَبا مع ِعْلِمه به فهو كافٌر خارٌج عن 

 اإِلْسالِم، ومن خِبَل هبا أو انـَْتقَص منها شيئاً فهو من الظَّاملنَي املَتعرضنَي للعقوبِة والنَّكاِل. 
 شياء: وجتب الزكاُة يف أربعِة أ

  .: اخلارُج من األرِض من احلبوب والثماراألوَّل
: هَبيمُة األنعاِم وهي اإِلبُل والبقُر والَغَنُم ضأنًا كانت أم َمْعزًا إذا كانت َساِئمًة وأُِعدت لِلدَّر الثاني

  .والنَّْسِل وبلَغت ِنصاباً 
 رث يت ىت نت مت ُّ: الذَِّهُب والفضُة على أيِّ حاٍل كانْت لقوله تعاىل: الثالثُ 

 زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث

َما »قال:   أنَّ النيبَّ   ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة   َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من
ِمْن صاِحب ذهب وال فضٍة ال يُؤّدي منها حقَّها إالَّ إذا كان يوُم القيامة ُصفَِّحْت له صفائُح من ناِر فأمحي 

ُنه وظْهرُه كلََّما بَردْت أِعيدْت له يف يوٍم كان ِمْقَدارُه مخْ عليها يف نار جهنم في ِسني أْلَف كوى هبا َجْنُبه وجبيـْ
 «. َسَنٍة َحىتَّ يـُْقضى بـَنْيَ العباد

جم 595جم للذهب و85كيف كانت إذا بلغت النصاب وهو وجتب الزكاُة يف الذهِب والفضَِّة  
 ربُع اْلُعشر فقط.  ومقداُر الزَّكاِة يف الذهِب والفضةِ  للفضة.

لفضِة وَجَبْت ا وجتُب الزكاُة يف األورَاِق النـَّْقِديَِّة ألَنا بدٌل عن الفضَّة فتقوُم مقاَمها، فإذا بلغْت نصابَ 
واجب فأما الديون فإن كانت على مليء باذل فالسواٌء كانت حاضرًة عنده أْم يف ِذَمِم الناس.  فيها الزَّكاةُ 

 .سَنًة واحدةً  افيـُزَكِّيه اعلى ُمْعِسر أو مُمَاطٍل فال زكاة حىت يْقِبَضه تكانيزكيها كل سنة، وإن  أن 
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: ُعُروُض التجارةِ وهي كل  ما أعدَّه للتََّكّسِب والتجارةِ من عقاٍر وحيواٍن وطعام وشراٍب وسياراٍت الرابعُ 
 .ْبَع ُعْشر ِقْيمِتهاوغريها فيـَُقوُِّمِها كلَّ َسنٍة مبا ُتَساوي عند رأِس احْلْوِل وخُيْرُج رُ 

وال زكاَة فيما أعدَّه اإِلْنساُن حلاجِته مْن طَعاٍم وشراٍب وفـُُرٍش وَمْسكٍن وحيواناٍت وسيارِة ولباٍس سوى 
 ه. ، متفق علي«يف عبِدِه وال َفرِسه صدقةٌ  املسلمليس على »   ُحليِّ الذهب والفضِة لقوِل النيبِّ 
ا جتُب يف أْجَرِتا إذا كانت نقو وال جتُب الزكاُة فيما أِعدِّ لألُ  داً جرِة من عقاراٍت وسياراٍت وحنوها وإمنَّ

 وحاَل عليها احلوُل وبلَغْت نصاباً بِنَـْفِسها أْو ِبَضمِّها ملا عنَده من ِجْنِسها. 
، وأْحصوا مجيَع ةٌ : أد وا زكاَة أمواِلكم وِطيُبوا هبا نـَْفساً فإَنا ُغْنٌم ال ُغْرٌم ورْبٌح ال َخَسارَ معاشر الصائمني

  .ما يلزُمُكْم زكاتُه، واْسأُلوا اهلل القبوَل ملا أْنفقُتم والبكَة لكم فيما أبـَْقْيُتم
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في أهْل الزكاة - 14المجلس    
 

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ ٱ: قال اهلل تعاىل: معاشر الصائمني

  َّ جح مج حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ
 َ رها يف هؤالِء األصناف وَحصَ ، الزكاِة وأْهَلَها املْسَتحقنيَ   اهلل تعاىل َمصارفَ يف هذه اآليِة الكرميِة بنيَّ

َ أنَّ صرَفها فيهم فريضةٌ الزمةٌ وأنَّ   .كمِتِه، فال ُيوُز تـََعدِّيهاوحه هذه الِقْسَمَة صادرٌة عن علمِ  الثمانيِة، وبنيَّ
هم ال ِمْن نقوٍد دون ِكَفايَتهم، وكفايةَ عائلت: الفقراء واملساكني وهم الذين ال ُيوالثاني األولُ فالصنف 

حاِضرٍة وال مْن رواتَب ثابتٍة وال ِمْن صناعٍة قائمٍة وال ِمْن َغلٍَّة كافيٍة وال ِمْن نفقات على غريِهم واجبة فهم 
سنٍة كاملٍة حىت  دةمليف حاجٍة إىل مواساٍة ومعونٍة. قال العلماُء: فيْعطوَن ِمَن الزكاِة ما َيكفْيهم وعائَِلتَـُهْم 

قري لشراء  ويـُْعَطى الفقرُي لزواٍج ُيتاُج إليِه ما َيْكِفي لِزواجه، وطالُب العلم الف .يأيَت حوُل الزكاِة مرًة ثانيةً 
 كتب ُيتاجها. ويْعطى مْن له راتب ال يكفيه وعائلته من الزكاة ما ُيكمِّل كفايـََتهم ألنه ذو حاجة. 

وز إعطاؤه من الزكاِة وإْن سأَْلا؛ بل الواجُب ُنصُحه وحْتِذيرُه من ُسؤاِل وأمَّا من كان له كفايٌة فال ُي
  .ما ال ُيل  له

وإن سأل الزْكاَة شخٌص وعليه عالمُة الغىن عنها وهو جمهوُل احلَال جاز إعطاؤه منها بعد إْعالِمه أنَّه 
ن الن َيْسأالنه فَقلََّب فيهما الَبَصر َفرآمها َجلَديأتاه رجُ   ال حظَّ فيها لَغينٍّ وال لَِقويِّ ُمْكَتسٍب؛ ألنَّ النيب 

 و داود والنسائي . ، رواه أمحُد وأب«إْن شئُتما أَْعطيُتُكما وال َحظَّ فيها لغينٍّ وال لَقويٍّ ُمْكَتِسبٍ »فقال: 
أهلها وِحْفِظها ن م : العاِمُلون عليها وهم الذيَن ينصُِّبهم ُوالَُة األموِر جِلبايِة الزكاةِ الثالثُ الصنُف 

  .، وأمَّا الوكالء لَفرٍد من الناس يف توزيِع زكاتِه فليسوا من العاِملني عليهاوتصريِفها
ا يكوُن : املؤلََّفُة قلوهُبم وهم ضعفاُء اإِلمْياِن أو َمْن خُيَْشى َشر ُهْم، فيـُْعَطوَن ِمن الزكاِة مالرابعُ الصنُف 
  يندفع إالَّ بإعطاِئِهْم. م أْو دفُع شرهم إذا ملبه تقوية إمياَن
 .: الرقَاُب وهم األرقاء املكاتُبون الَِّذين اْشرَتوا أنـُْفَسُهم لُِيَحرِّروا بذلك أنـُْفَسهمالخامسُ الصنُف 
 و الديون.سواء كان سببها اإلصالح لذات البني أ: الغارُِمون الَِّذين يـََتَحمَُّلون َغرَامًة السادسُ الصنُف 
هي الُعْليا  سبيِل اهلل وهو اجلهاُد يف سبيل اهلل الَِّذي يـُْقَصُد به أْن تكون كلمُة اهلل : يفالسابعُ الصنُف 

 .ال حلميٍَّة وال لعصبيٍَّة، فيـُْعَطى اجملاهُد هبذه النـِّيَِّة ما يْكِفيِه جِلِهاِدهِ 
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 َيِده فيـُْعَطى ِمن الزكاِة ما يف : ابُن السَِّبْيل وهو املسافُِر الَِّذي انقطع به السَّفُر ونـََفد َماالثامنُ الصنُف 
 .يُوَصَله إىل بلدِه وإْن كان غنياً فيها 

وال ُتْدَفع الزكاُة لكافر إال أن يكوَن من املؤلَّفِة قلوهبم، وال لَِغينِّ إال أن يكون من العاِملنَي عليها أو  
 اجملاِهديَن يف سبيِل اهلل أو الَغارمنَي إِلْصالَح ذاِت البَـنْي. 

ُه من ْدَفع الزكاُة يف إسقاِط واجٍب ِسَواها فال ُتْدَفع للضَّْيِف بدالً عن ضيافِته، وال ملن جتب نفقتُ وال تُ 
ن يـَْقِضَي ُيوز دفُعها للزوجِة والقريِب فيما سوى النفقِة الواجبِة، فيجوز أو زوجٍة أو قريٍب بدالً عن نفقتهما، 

 ستطيُع وفاَءه. يـَْقِضَي هبا عن واِلدْيِه أو أحٍد مْن أقاربه ديناً ال يهبا ديناً عن زوجِته ال َتْسَتِطيُع وفاَءه وأْن 
ْيَن عن الفقري ويـَْنويُه عن الزكاِة ألنَّ الزكاَة أْخٌذ وإعطَاء.  وال ُيوز أن ُيْسِقَط الدَّ

َ خبالِفِه فإَنا   .زئُهجت وإذا اجتهد صاحُب الزَّكاِة َفَدفـََعَها ملْن َيُظن  أنَّه من أهِلها فـََتبَـنيَّ
 فيه فاْجَتهدوا الَِّذي َوَضَعها اهلل احمللوال تْقَبُل حىت توضع يف  ئ: إن الزكاَة ال جتز معاشر الصائمني

ُذوا أْمَر رمحكم اهلل فيها، واْحرُصوا على أْن تـََقع موَقعها وحتَِلَّ حَملَّها لُِتْبئوا ِذمَمَُكْم وُتَطهِّروا أْمَواَلُكْم وتـُنَـفِّ 
 .َبَل َصَدقاُتُكمْ ربِّكم وتـُقْ 
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ر في غَزوة بَــد - 15المجلس    
 

شرِكنَي لى أْعَداِئهم املٍر اْلُكْبى عنصَر اهلل املسلمنَي يف غزوة بد املبارك: يف هذا الشهِر معاشر الصائمني
  .ومَسَّى ذلك اليوَم يوَم الُفْرقاِن؛ ألنَّه سبحانه فرََّق فيه بـَنْيَ احلقِّ والَباِطلِ 

بـََلَغُه    شهر رمضاَن من السََّنِة الثانية من اِْلْجرِة، وكان سبُب هذه الغزوة أنَّ النيبَّ كان ذلك يف
لِعرْيِ، ألنَّ قريٍش، َفَدَعا أصحابَه إىل اخلروج إليه ألْخِذ ا ِبِعريأنَّ أبا سفياَن قد توجَّه من الشاِم إىل مكَة 

وأصحابُه يف ثَلِثمائٍة   فخرَج النيب  ، يارِهم وأمواِْلمأْخَرجوهم من د ، وقد قُريشًا َحرٌب لرسوِل اهلل 
، والباُقون ِمن ملهاجريناَنا منهم َسْبعون رُجاًل من وبضعَة َعَشَر رُجاًل على َفرَسني وَسْبِعني بَِعريًا يتعقبو 

َر ال يريدوَن احلَْْرَب، وَلكنَّ اهلل مَجَع بينهم وبنَي َعدُ  يَـْقضَي اهلل هم على غرِي مْيعاد لِ وِّ األنصاِر، يـَْقُصدوَن اْلِعيـْ
 .أمراً كان مفعوالً 

جا وراسل قريشاً وغرّي طريق سريه فنفإن أبا سفياَن َعلَم هبم فبعَث صارخًا إىل قُريٍش َيستنجُدهم 
  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱبذلك فأبوا إال اخلروج، فخرجوا يف ألف رجل 

  .اِء املسلمنيَ وَمعَهم اْلِقَياُن يـَُغنِّنَي هبج
فإنه ملا َعِلَم خبروِج قريٍش مجَع من معه من الصحابِة فاستشاَرهم وقال: إن اهلل قْد   أمَّا رسوُل اهلل 

ريَن وقاَل: يا رسول اجِ هاُد بُن األْسوِد وَكان من املَوَعَدين إْحدى الطائفتني إمَّا العرَي أو اجليَش، فقام املْقدَ 
 ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱوسى: إْسرائيَل مل َعزِّ وجلِّ فَواهلل ال نُقوُل كما قالْت بنو اهلل اْمض ملا أمَرَك اهلل

 .ولِكْن نقاتُل عن مييِنك وعن مشاِلك ومن بـَنْيَ َيَدْيَك ومن َخْلِفك  َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم
وَن األنصاُر تـََرى كوقام سعُد بُن ُمَعاٍذ األْنصاري  سيُِّد األْوس فقال: يا رسول اهلل لعلََّك خَتَْشى أْن ت

حْقاً عليها أن ال تَنُصرَك إالَّ يف ديارِهم وإين أُقوُل عن األْنصاِر وأجيُب عنهم فاْظَعْن حيُث شئَت، وِصل 
حبل َمْن شئَت، واقطْع حْبَل َمْن شئَت، وخْذ من أموالِنا ما شئَت، وأعِطنا منها ما شئَت، وَما أَخْذَت منَّا  

ىت تبُلَغ اْلبَك ح َت، وما أْمرت فيه من أْمٍر فأْمرُنا فيه تـََبٌع ألْمرك، فواهلل لَِئن ِسْرَت بناكان أَحبَّ إلينا مما ترك
من َغْمداَن لَنسرينَّ معك، ولئن اْستعرضَت بنا هذا الَبْحَر فخْضَته لنُخوَضنَّه معك، وما َنكَرُه أْن تكوَن 

 ر  به َعيـُْنك. ِصْدٌق عند اللِّقاِء، ولعلَّ اهلل يُريَك منا ما تـَقَ  تـََلَقى العدوَّ بنا غداً، إنَّنا لصٌب عند احلَْرِب،
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ُروا وأْبِشرُ »ملا مسََِع من كالِم املهاجريَن واألنصاِر رضي اهلل عنهم وقال:   فُسرَّ النيب   وا َفواهلل َسيـْ
برأي احلباب بن املنذر يف موقع ، وأخذ جبنوِد الرمحنِ   ، َفَساَر النيب «َلَكأينِّ أْنظَُر إىل َمصارِِع القومِ 

 املعسكر.
من اْلَعريِش   َعرْيشًا على تل ُمْشِرٍف على َمْيَداِن احلرب مث نـََزَل   وبىن املسلمون لِرسول اهلل 

حمالَِّت قـَْتِلهم ، وجَعل ُيشرُي بيدِه إىل مصارِع املشركنَي، و املعركةَفَسوَّى صفوف أْصحاِبه، ومشى يف موِضع 
ُهْم موضَع إشارتِه، مث َنظََر  يقوُل: هذا   مصرُع فالٍن إْن شاء اهلل، هذا مصرُع فالٍن، فما جاوَز أَحٌد ِمنـْ

، إىل أصحابه وإىل قـَُرْيٍش فقال: اللَُّهمَّ هذه قريٌش جاءت بَفْخرِها وُخَيالئِها وَخْيِلها حُتاد ك وتكّذُب رسوَلك
ْز يل ما وعدتيِن، اللَُّهمَّ إين أْنُشُدك َعْهَدك وَوْعَدكاللَُّهمَّ َنْصرَك الَِّذي َوَعْدَتيِن، اللَّ  ، اللَُّهمَّ إْن شئَت ُهمَّ اجنِْ

 ْلم.جاَب مل تـُْعَبْد، اللَُّهمَّ إْن تـَْهِلْك هذه الِعَصابَُة اليوَم ال تـُْعَبد، واستَـْنَصَر املسلمون َربَـُّهُم واستغاثوه فاست
ْقَتُل صابراً حُمَْتِسباً ُمْقبالً ال يقاتُلُهُم اليوَم َرُجٌل فـَيُـ ْفُس حممٍد بيِدهِ والَِّذي نَـ ) ابتدأ القتال فقال النيب 

َر ُمْدبر إالَّ أدخله اهلل اجلّنةَ  : يا رسوَل اهلل فقام ُعَمرُي بُن احِلَمام األنصاري  وبَِيِده مَتَرات يأُكُلُهنَّ فقال (َغيـْ
 أْن أدُخل . قال: َبٍخ َبٍخ يا رسوَل اهلل ما بـَْييِن وبـَنْيَ (نـََعمْ )  جنة َعْرُضها السمواُت واألْرُض قال النيب 

ِل حىت اجلنَة إالّ أْن يقتـَُلين هؤالِء، لَِئْن ِحييُت حىت آُكَل مترايت هذِه إَنا حلََياٌة طويلٌة، مث أْلَقى التمراِت وقات
 . قُِتَل 

شركني، القوَم فأصابْت أْعيـَُنهم فـَُهزَم مَجُْع امل كفًَّا ِمْن تُراٍب أو حصًا فَرَمى هبا وأخَذ رسوُل اهلل 
ُلوا َسْبعنَي رجالً وأَسروا سبعني.   وَولَُّوا األْدباَر، واتَّبعهم املسلمون يْقتُلون ويأسرون. قـَتـْ

 أمَّا اْلَقْتلى فأْلِقي منهم أربعٌة وعشرون رجالً ِمْن َصَناديدِهم يف قليٍب من قـُْلَباِن َبْدر، منهم أبو جهلٍ 
  .ْتبة وابُنه الَوليُد بُن عتبةَ وَشْيَبُة بُن َربيعَة وأخوه عُ 

فكان  فأوجب عليهم الفدية م وأخذ برأي بكر يهاْسَتشاَر الصحابَة ف  وأمَّا األْسَرى فإنَّ النيبَّ 
الِ 

َ
َياِن أْهِل املدينِة الِكتابََة والقِ أْكَثرهم يْفَتِدي بامل اءة، ومنهم َمْن كان ِفداُؤُه ر ، ومنهم َمْن اْفتدى بتعليِم ِصبـْ

ِة أذيِِّته، ومنهم َمْن َمنَّ عليه  إْطاَلَق مأسوِر عند قريٍش من املسلمنَي، ومنهم مَن قَـَتله النيب   صباً ِلشدَّ
 بدوِن فداٍء لِْلَمْصَلَحِة. 

موَن لتـُْنَصروا على لى فئٍة كثريٍة فقوُموا بِدْيِنَكم أي ها املسلهذه غزوُة بدٍر انتَصَرْت فيها ِفَئٌة قليلٌة ع
 أعداِئكم، واْصِبُوا وَصاِبُروا َورَاِبطُوا واتقوا اهلل لعلَُّكْم تفِلُحون. 
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في غَزوة فتح مَكة  - 16المجلس    
    

فتح مكة فصارت على عباده ب َمّن اهللالسََّنِة الثاِمَنِة من اْلِْجَرِة  من يف شهر رمضان: معاشر الصائمني
 .الُكْفرِ  بعدالشِّْرِك، واإِلمْيَاُن  بعدبلداً إسالمياً َحلَّ فيه التوحيُد 

وبـَنْيَ قريٍش يف احُلدْيبّيِة يف السََّنِة السَّادسِة   وَسَبُب هذا الفتِح العظيِم أنَّه ملا ََتَّ الصْلُح بـَنْيَ النيبِّ 
ودخلت بنو بكر يف عهد قريش، وكان بـَنْيَ القبيلَتني دماٌء يف   لنيب ُخزَاَعُة يف عْهِد ا أن دخلتكان 

ٍر اجلاهليَّة فانـْتَـَهَزْت بنو بكٍر هذه اْلُدنََة فأَغارْت على خزاعَة وهم آِمُنون، وأَعاَنْت قريٌش ُحَلَفاءها َبيِن بك
  وأخبوه. فقِدم مجاعٌة منهم إىل النيبِّ  ،بالرجاِل والسِّالِح ِسرّاً 

 ما قريش فُسِقط يف أيِدْيهم ورَأْوا أنـُّهْم ِبِفْعِلهم هذا نـََقَضوا َعْهدهم، فأرَسُلوا زعيمهم أبَا ُسْفَياُن إىلأ
ه ، فلم يـَُردَّ عليه مث كلََّم أبَا َبْكٍر وُعَمَر لَِيْشَفَعا ل ، َفَكلََّم النيبَّ املدةلَِيُشدَّ اْلَعْقَد َويَزِْيَد يف   رسول اهلل 

 فأبيا.  ول اهلل إىل رس
َفَر َمْن حوَله من القبائلِ   وأّما النيب    فقد أمر أصحابَه بالتََّجه ِز لِْلقتاِل، وأْخبهم مبا يُريد واستَـنـْ

َغَتها يف بالِدهاوقال: اللَُّهمَّ ُخِذ األخباِر واْلُعيوَن َعْن ق  .ريٍش حىت نـَبـْ
عل قريبًا ِمْن مكَة أَمَر اجْلَْيَش فأْوَقُدوا َعَشَرَة آالف ناٍر، وجَ  مكانًا ُيَسمَّى َمرَّ الظَّْهرَانِ   بلغ  وملا

لِيْلَتِمَس أَحدًا يـُبَـلِِّغ قريشاً   على احْلرس ُعَمَر بَن اخلطاِب رضَي اهلل عنه، َورَِكَب العباُس بـَْغَلَة النيبِّ 
يف هذه األثناء أسلم و مكَة البلِد األمنِي،  فيطلبوا األماَن منه وال ُيُصل القتاُل يف  لَِيْخُرجوا إىل النيبِّ 

  أبو سفيان.
ون، العباَس أن يـُْوِقَف أبا سفياَن مبََضيِق اْلَوادي ِعْند َخْطم اجْلََبل َحىتَّ ميُرَّ به املسلم  مث أَمَر النيب  

بَـَلْت  بَّاَس فيُ َفَمرَّْت به اْلَقَباِئُل على رَايَاِِتا ما مَتُر  به قَبيلٌة إالَّ َسأل عنها العَ  ْخِبُُه فيقوُل: ما يل َوَْلَا َحىتَّ أقـْ
ا َكِتيبٌة ملَْ يـَُر ِمثْـُلَها فقال: َمْن َهِذِه؟ قال العباُس: هؤالِء األْنصاُر عليهم َسعُد بُن ُعَباَدَة معه الرَّايُة فلم

 وهي أقل  الكتائِب جاءت كِتْيَبةٌ حاَذاه ُسعٌد قال: أبا سفيان اليوُم يوُم امللحمِة اليوَم تستحل  الكعبة، مث 
بأيب سفيان أْخبَـرَه   وأْصَحابُه ورَايـَُته مع الز َبرِي بِن الَعوَّاِم، فَـلَّما َمرَّ رسول اهلل   وأَجل ها فيهم رسوُل اهلل 
 «. َسى فيه اْلَكْعَبةويوٌم تكْ َكَذَب َسْعٌد ولِكْن هذا يوٌم يـَُعظُِّم اهلل فيه اْلَكْعبَة »   مبَا قال سْعٌد فقاَل النيب  
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ا مل خَترُج عن سْعٍد   مثَّ أَمَر رسوُل اهلل  أْن تـُْؤَخَذ الرَّايُة من َسْعٍد وُتدَفَع إىل اْبِنِه قـَْيٍس ورأى أَنَّ
 .خروجاً كامالً إذ صارت إىل ابِنه

أ رأَسه َتواُضعًا هلل زَّراً منصورًا قد طأطوأَمَر أن تـُرَْكَز رايُته باحلَُْجوِن مُثَّ َدَخَل مكَة فاحتًا ُمؤَ   مَضى 
َهَته َتَكاُد مَتس  َرْحَله وهو يـَْقرأ:  ْسِجَد احلَْرَاَم فطاَف  مث أتى  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱعزَّ وجلَّ َحىتَّ إنَّ جبـْ

َ
امل

 زن رن ُّٱويُقول:  يْطُعُنها بَقْوس معه  به على راِحَلِتِه وكان حْوَل البيِت ستون وثَلُثمائَِة َصَنم، َفَجَعَل 

مث َدَخَل  .واألصناُم تَتساَقُط على وجوِهها ٱَّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ َّ مي زي ري ٰى ين  ىننن من
 اهلل عزَّ الكعبة فإَذا فيها صوٌر فأَمَر هبا َفُمِحَيُت مث صلَّى فيها فلَّما فرَغ َداَر فيها وكبـََّر يف َنواِحْيها َوَوحَّدَ 

وقال: ال إِله ِإالَّ  ِة وقُريٌش حَتَْته يْنَتِظُرون ما يـَْفَعُل، فأخَذ بِعَضاَديت البابوجلَّ، مُثَّ َوَقَف على باب الكعب
َهزَم وله احلمُد وهو على َكلِّ َشْيٍء قديٌر، َصَدَق َوْعَده وَنصَر َعْبَده و  امللكاهلل وحدَّه ال شريَك له، لَُه 

لناُس ِمْن آدَم نكم ََنََوَة اجلاِهليَِّة وتـََعظ َمها باآلباِء، ااألحزاَب وْحَده، يا َمْعَشر قُريش إنَّ اهلل قد أذَهَب عَ 
يا   َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوآدُم من تُراٍب 

َمْعشَر قريٍش، ما َتظُن وَن أين فاِعٌل بُكْم؟ قالوا: خرياً أٌخ كرمٌِي، وابُن أٍخ كرمي، قال: فإينِّ أُقول لكم كما قال 
 َفأْنتم الط َلَقاء.  اذهبوا  َّ  جخ مح جح مج حجمث هت مت ختحت  جت هب مب ُّٱيوسُف إلخَوتِه 

 أْعِلَن فيه َتَّ نصـُر اهلل ودخل الناس يف ديِن اهلل أفواجاً، وعاَد بلُد اهلل بلداً إسالميَّاً  املبنيوهبذا اْلَفتـِح 
َحَر الشرُك وتـََبدََّد ظالُمه، يه لِْلُمْسلمنِي، واْندَ بتَـْوِحْيِد اهلل وتصديق رسولِه وحتكيم كتابِه، وصارِت الدوَلُة ف

 واهللُ أكُب وهلِل احلَْْمُد َوَذِلَك ِمْن فضِل اهلل على عباِده إىل يوم القيامِة. 
 .ُشْكَر هذه النعمِة العظيمِة، وحقِّق النِّصر لألمَِّة اإِلسالميِة كلَّ وقٍت يف كلِّ مكانٍ  ارزقنااللَُّهمَّ 
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في أسباب النصر الحقيقية  - 71المجلس    
   

، : لقد نصَر اهلل املؤمننَي يف َمواطَن كثريٍة يف بدٍر واألحزاِب والفتِح وُحننٍي وغريهامعاشر الصائمني
 ٱَّ هب مب  خب حب جب هئ ُّٱنصَرُهُم اهللُ وفاًء ِبَوعِده 

 حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ الظَّاهُر على األدياِن كلِّها َنصَرُهُم اهلُل ألَنم قائموَن بديِنه وهو

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
، فكان عندهم من الَعْزِم ما ْعَنويةِ احلقيقيَِّة املاَديِة منها واملنَصَرهم اهللُ تعاىل ألَنم قاموا بأسباِب النصِر 

م سبحانه و  عاىل: تبـََرُزوا به على أْعدائهم ِبُقوٍة وعْزٍم وِجدٍّ وأَخُذوا بِكلَّ نصيٍب من الُقوة امتثااًل لقوِل رهبِّ
 مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ

 . َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱنصرهم اهلل تعاىل ألَنم قاُموا بنصر ديِنه 

ففي هاتني اآليتني الكرميتني وعَد اهلُل بالنصر من ينصرُه وعدًا مؤكداً   َّ ىل مل يك ىك  مكلك اك يق
ا املؤمُن بياُن األْوصاِف الِت ُيستحق  هبا النصُر وهي أوصاٌف يـََتَحلَّى هب وفيهما .عنويةمبؤكدات لفظية ومَ 

ن اهلل بعَد التمكني يف األرِض، فال يـُْغرِيه هذا التمكنُي باألَشِر واْلَبطِر والعلوِّ والفساِد، وإمنا يَزيُده قوًة يف دي
 ومَتس كاً به. 

ُاألول إذا قام العبُد ف ال يكوُن إاّل بْعَد حتقيق عبادِة اهلل وْحَده وهذا ،يف األرض التمكني: الوصف 
 بعباَدِة اهلل خملصاً له يف أقـَْوالِه وأفعالِه وإراَدتِه ال يريُد إال وجه اهلل والدار االخرة مكََّن اهلل له يف األرض. 

ُالثاني روِطها وأركاَِنا منه قائماً بش : وهو إقامةُ الصالِة بأن يؤدَِّي الصالة على الوجِه املطلوبالوصف 
 واستحضار اخلشوع فيها. ومتاُم ذلك القياُم مبُْسَتَحبَّاِِتا ،وواجباِِتا

ُالثالث تُغون : إيتاُء الزكاِة بأن يْعطُوَها إىل مستحقِّيها طِّيبًة هبا نفوُسهم كاملًة بدوِن نقٍص يبالوصف 
  .بذلك فضالً من اهلل ورضواناً 

ُالرابعُ    .انِهِ لشريعِة اهلِل وإصالحاً لعباده واستجالباً لرمحِتِه ورضو  حياءً مر باملعروِف إ: األالوصف 

ُالخامسُ  وَن عن ذلك كلِّه يْنه ،: النَّهُي عن املنكِر مما يتعلُق بالعبادِة أو األخالِق أو املعاملةِ الوصف 
  ِصيانًة لديِن اهلل ومحايًة لِعباده واتقاًء ألْسباِب الفساِد والعقوبِة.
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ا فاألمُر باملعروِف والنَـْهُي عن املنكر دَعاَمَتاِن َقوِيَّتاِن لبقاِء األمَِّة وعزِِتا ووْحَدِِتا حىت ال تتفرَّق هب
األهواُء وَتَشتََّت هبا املسالُك، ولذلك كاَن األمُر باملعروف والنهُي عن املنكر من فراِئِض الدين على كلِّ 

 َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱمسلٍم ومسلمٍة مع القدرِة 
ِة مىت حتقَّقْت مع القياِم مبا أرشَد اهلل إليه من احلَْزِم والعزمِيَِة وإْعداِد الُقوَّ  الخمسةُ فهذه األوصاُف 

 .احلسيَّة حصل النصُر بإذِن اهلل
وُذل الكفِر والعصياِن  ماللَُّهمَّ هييء لنا مْن أسباِب النصِر ما به َنْصرُنَا وعزتُنا وكرامتُنا ورفعُة اإِلسال

 إنك جواٌد كرمُي وصلَّى اهلل وسلَّم على نِبينا حممٍد وعلى آلِِه وصحِبه أمَجعني. 
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   في التوبة - 18المجلس  

 
يف خطابه على استغفار اهلل تعاىل والتوبة إليه،   معاشر الصائمني: حثَّ اهلل يف كتابه وحثَّ النيب 

 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱفقال سبحانه: 

 َّ حس جس مخ جخ مح جح مج  ُّٱوقال تعاىل:   َّ حض جض  مص خص
، رواه «يا أيها الناُس توبُوا إىل اهلل واستغفروه فإين أتوُب يف اليوم مئَة مرة: » ويف احلديث قوله

 مسلم. 
بأرٍض فالٍة فانفلتت  حلِتههلُل أشُد فَرحاً بتوبِة عبِده حني يتوُب إليِه من أحدِكم كان على را» وقوله:

مُنه وعليها طعاُمه وشرابُه فأيس منها، فأتى شجرًة فاضطجَع يف ظلِّها وقد أِيس من راحلِته، فبينما ُهو  
ِة الفرِح: اللَُّهمَّ أنَت عِبدي وأنا رب ك أخطأ  كَذِلَك إْذ هو هبا قائمًة عنَده، فأخَذ خِبطاِمها، مث قاَل من شدَّ

ِة الفرحِ   ، رواه مسلم. «من شدَّ
 التسويُف واجبٌة على الَفْوِر ال ُيوُز تأخريُها وال، وهي هي الرجوُع من معصية اهلل إىل طاعِته التوبة

اإِلصراَر على  ويف .بةَ فجأه املوُت فال يستطيُع التو ال يدري ماذا ُيصُل له بالتأخرِي، فلعلَُّه أن ي العبدُ و هبا، 
 وضعف اإلميان وإلف املعاصي وحمبتها وصعوبة تركها وفتح أبوابخماطر عظيمة كقسوة القلب املعصيِة 

  باهلل. معاص أخرى قد تكون أشد خطراً ورمبا وصلت إىل الكفر عياذاً 
 : مسةُ خوالتوبُة الِت أمر اهلل هبا هي التوبُة النصوُح الِت تشتِمُل على شرَائِط التوبِة وهي 

 منه. واخلوفَ  هرجاءَ و يكوَن الباِعُث ْلا حبَّ اهلل وتعظيَمه  : أن تكوَن خاِلصًة هلل عزَّ وجلَّ بأناألولُ 
 .: أن يكوَن نادماً حزِناً على ما سلَف من ذنبه يتمىنَّ أنه مل ُيصْل منهالثاني
عصيُة : أْن يـُْقِلَع عن املعصيِة فوراً، فإن كانِت املعصيُة بفعِل حمرٍم تـَرََكُه يف احلاِل، وإن كانْت املالثالثُ 

  .جٍب فـََعله يف احلاِل إْن كان مما ميكن قضاؤه كالزكاِة واحلجِّ برتِك وا
إذا  وإذا كانِت املعصيُة فيما يتعلُق حبقوِق اخللِق مل تصحَّ التوبُة منها حىت يتخلََّص من تلك احلقوِق، ف

يَّاً أو إىل ح كانْت معصيُته بأخِذ ماٍل للغرِي أو جحِده مل تصح توبُته حىت يؤدَِّي املاَل إىل صاحِبه إن كان
ورثِته إن كان ميتاً، فإن مل يكْن له ورثٌة أدَّاُه إىل بيت املاِل، وإن كاَن ال يدري َمْن صاحُب املاِل تصدََّق 
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به له واهلل سبحانَه يعلُم بِه، وإن كانْت معصيُته بِغْيَبِة مسلم وجَب أن َيْستحلَُّه من ذلك إن كاَن قد علِم 
 الَِّذي اغتابَه فيه فإنَّ  ن يَعَلَم هِبا وِإالَّ استغَفَر له وأثـْىَن عليِه بصفاتِه احملمودِة يف اجمللسِ ِبغيبِته إيَّاه أو خاَف أ

 احلسناِت يُْذِهْْب السيئاِت. 
  .: أن يعزَم على أن ال يعوَد يف املستقبل إىل املعصيةِ الرابعُ 

طلع الشمس ل أن تغرغر الروح وقبل أن ت، أي قب: أن ال تكوَن بـَْعَد انتهاِء وقِت قبوِل التوبةِ الخامسُ 
 من مغرهبا.

ْنَب الَِّذي تاَب م ؛َوَمىَت صحَِّت التوبةُ باجتماع شروِطها وقُِبلتْ  نه وإْن َعظَُم. قال حما اهلل هبا َذِلَك الذَّ
 َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱتعاىل: 

 الص. اخل نستطيعاملوُت فال نا قبل أن يفجأ ربنا بالتوبِة النصوِح إىل ناأعمار  فلنبادر
َنا العسرى، واغفْر ويسِّْرنَا للُيسْ  ،اللَُّهمَّ وفْقَنا للتوبِة النصوِح الِت مْتُحو هبا ما سَلَف من ذنوبنا رى، وجنِّبـْ

 لنا ولواِلِدينا وجلميع املسلمنَي يف اآلِخرِة واألوىل، برمحِتَك يا أرحَم الرامحنَي. 
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في فضْل العشر األخيرة من رمَضان - 19لس المج   
   

 أمور:خصت بالعظيم فقد ولفضلها  .اَن األخريةُ عشُر رمض حنن مقبلون على: 0معاشر الصائمني
كان ُيتهُد بالعمِل فيها أكثَر ِمن غريها، ففي صحيح مسلم عن عائشَة رضي اهلل    أنَّ النيبَّ  منها

الَعْشِر األواِخِر ما ال ُيتهُد يف غريه. ويف الصحيحني عنها قالت: كان  كان ُيتهُد يف   عنها أنَّ النيبَّ 
خَيِْلُط   إذا دخَل الَعشُر َشدَّ ِمئزره وأحيا ليَله وأيقظ أهَله. ويف املسند عنها قالت: كان النيب    النيب  

 الِعْشرين بصالٍة ونوٍم فإذا كان العشُر مشَّر وشدَّ املِئزَر. 
فيها أكثر مما ُيتهُد يف كان ُيتهُد    اديث دليٌل على فضيلِة هذه العشِر، ألنَّ النيبَّ ففي هذه األح

ه بالقياِم والقراءِة والذكِر ُُيْيي ليلَ وكان يعتزُل نساَءه ليتَفرَغ للصالِة والذكِر،  أيكان َيشد  مئزَره ، و غريِِها
 .لليايل وطلباً لليلِة اْلَقْدرِ ِلَشرِف هذه ا

كان يُوِقُظ أهَله فيها للصالِة والذكِر ِحْرصًا على اغتنام    ُدل  على َفضيلِة العشِر أنَّ النيبَّ ي وممَّا
ا فرصُة اْلُعمِر وغنيمُة ملْن وفَّقه اهلل  ، فال ينبِغي هذه الليايل املباركِة مبا هي جديرٌة به من العبادِة فإَنَّ

َا يللمؤمن العاقِل أْن يـَُفوِّت هذه الفرصَة ال درُك اإِلنساُن ثمينَة على نفِسه وأهِله فما هي إالَّ لَياٍل معدودٌة رمبَّ
 فتكوُن سعادًة له يف الدنيا واآلخرِة. املوىلفيها نفحًة من نـََفَحاِت 

وإنه ملَِن احلرماِن العظيِم واخلسارِة الفادحِة أْن َترى كثريًا ِمَن املسلمنَي مُيُْضوَن هذه األوقاَت الثمينة  
هم سما ال ينفُعهم، َيْسَهُروَن ُمْعَظَم الليِل يف اللَّهِو الباطِل، فإذا جاء وقُت القيام ناُموا عنه وفوَُّتوا على أنففي

 .دركونَه بعد عاِمهم َهَذا أَبداً خرياً كثرياً لَعلَُّهْم ال يُ 
ر ِغ لطاعِة املسِجد للتـَّفَ : لُُزوُم واالعتكافُ كان يْعَتِكُف فيَها،    خصائص هذه العشر أنَّ النيبَّ  ومن

 ىث نث مث زث رث ُّٱ: ، قال اهلل  وهو من السنن الثابتة بكتاب اهلل وسنِة رسولِه  اهلل 

نها يف الصحيحني عن عائشَة رضي اهلل ع، ْعَدهواعَتَكَف أصحابُه معه وب وقد اعتكَف النيب  .  َّ  ىفيث
 . مث اعتكف أزواُجه ِمن بعِده. اَن حىت توفاه اهلل يعتكُف العشَر األواخِر ِمْن رمض  قالْت: كان النيب 

                           
 

 رمضان. 09ُيسن أن يقرأها اإلمام يوم  0
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واملقصود باالعتكاف: انقطاُع اإِلنساِن عن الناِس لَِيتَـَفرََّغ لطاعِة اهلل يف مسجٍد من مساِجده طلباً 
بادِة، وأن علفْضِلِه وثواِبِه وإدراِك ليلة الَقْدِر، ولذلك يْنبِغي للمعتكِف أْن يشتغَل بالذكِر والقراءِة والصالِة وال

 .يَتجنَّب ما ال يـَْعِنيه من حديِث الدنَيا
ال بأَس به وأمَّا ُخروُجه من املسجِد فإْن كان بِبَـْعض بدنِه ف، ماُع وُمَقدََّماتُهوُيُرُم على املعتكِف اجلِ 

 وإن كان خروجه جبميع بدنه فهو ثالثة أقسام: 
الُغْسِل كقضاِء حاجِة البوِل والغاِئط والوضوِء الواجِب و   : اخلروُج ألمٍر ال بُدَّ منه طبعاً أْو شرعاً األوَّلُ 

الواِجب جلنابٍَة أْو غريها واألكِل والشرِب فهذا جائٌز إذا مل مُيْكْن فْعُلُه يف املسجِد فإْن أمكَن ِفُعُله يف 
ه، أْو َيكوَن له من ياملسجِد فاَل. مثُل أْن يكوَن يف املسجِد مَحَّاٌم ميكُنه أْن يقضَي حاجَته فيه وأن يغتسَل ف

 يأتِْيِه باألِكل والشرِب فال خيرُج حينئٍذ لعدِم احلاجة إليه. 
: اخلروج ألْمر طاعِة ال جتُب عليِه كعيادِة مريٍض وشهوِد جنازٍة وحنو ذلك فاليفعله إالَّ أْن الثاني

 .يشرتَط ذلك يف ابتداِء اعتكاِفه
و ذلك، فال وج للبيِع والشراِء ومجاِع أْهِلِه ومباشرِِتم وحن: اخلروُج ألْمٍر ينايف االعتكاَف كاخلر الثالث

 يفعله ال بشرٍط وال بغرِي شرٍط، ألنه يناقُض االعتكاَف وينايف املقصوَد منه. 
ومن خصاِئص هذه العشر أنَّ فيها ليلَة اْلَقْدِر الِت هي خرٌي من ألِف شهٍر فاْعرفوا رمحكم اهلل ْلذه 

 ُعوها، فَوقـُْتها مثنٌي وخريُها ظاِهٌر مبنٌي. العشر َفْضَلها وال تضيـِّ 
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 المجلس 21 - في االجتْهاد في العشر األواخر ولَيْلَة القدر  
  

: يف هِذه العشِر املباركة ليلُة الَقْدِر الَِِّت شرَّفها اهلل على غريها، وَمنَّ على هذه (0)معاشر الصائمني
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱيف كتابة املبني فقال تعاىل:  األمة جبزيل فضلها وخريها، أشاَد اهلل بفضلها

 زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم  ىم مم
 َّ مئ

ا أنَّ هذا القرآَن املبارَك أُْنزَِل بركته فِمنوصَفها اهلل سبحانَه بأَنا مباركٌة لَكْثرِة خريِها وبَركِتها وفضلها، 
َكَتبِة ما هو  َرُق فيها كل  أمٍر حكيم، يعين يفَصل من اللوح احملفوِظ إىل الْ سبحانَه بأنه يـُفْ  ووَصَفها ،فيها

كائٌن ِمْن أمِر اهلل سبحانَه يف تلك السنِة من األرزاِق واآلجاِل واخلري والشرِّ وغري ذلك من كلِّ أْمٍر حكيٍم 
َقَنةِ  احملكمةر اهلل من أوامِ   .املتـْ

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوقال تعاىل: 

 يف هذه السورِة الكرميِة فضائُل متعددٌة لليلِة القدِر: .  َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
نَيا واالخرِ : أن اهلل أنزَل فيها القرآَن الَِّذي بِه هدايُة البشِر األولى  . ةوسعادُِتم يف الد 
َلةُ : ما يُدل عليه االستفهاُم من التفخيم والتالثانيةُ   اْلَقْدِر {.  عظيم يف قولِه: }َوَمآ أَْدرَاَك َما لَيـْ
ا خرٌي ِمْن ألِف شهٍر. الثالثةُ   : أَنَّ
 : أنَّ املالئكَة تتنزُل فيها وُهْم الينزلوَن إالَّ باخلرِي والبكِة والرمحِة. الرابعةُ 

 .: أَنا َسالٌم لكثرِة السالمِة فيها الخامسةُ 
 يف فِضِلها سورٌة كاملًة تـُتـَْلى إىل يوِم القيامِة. : أنَّ اهلل أنزَل السادسةُ 

من قَاَم ليلَة »قاَل:   أن النيبَّ   ما ثبَت يف الصحيحني من حديث أيب هريرَة  هاومن فضائل
من  مبا أعدَّ اهللُ ، فقوله إميانًا واحتسابًا يعين إميانًا باهلل و «القدِر إميانًا واحتسابًا ُغِفر له ما تقدَّم من ذنِبه

 . حاش  واحتساباً لألجِر وطلب الثواب ،الثواِب للقائمنَي فيَها

                           
 

 رمضان ألن ليلته قد تكون ليلة القدر. 21ُيسن أن يقرأها اإلمام يوم  (0)
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حتروا ليلَة القدِر يف »  أْقرب لقوِل النيبِّ  يف العشر األواخر من رمضاَن وهي يف األْوتارِ  وليلُة القدرِ 
نٍة يف مجيِع األعواِم بل عي، رواه البخاري. وال خَتَْتص  ليلُة القدِر بليلٍة م«اْلوِتِر من العشِر األواخر من رمضان

  .مِتهتَنتَـقُِّل فتكوُن يف عاٍم ليلَة سبع وعشريَن مثالً ويف عام آخَر ليلة مخٍس وعشريَن تبعاً ملشيئِة اهلل وحك
لِة وقد أُخَفى اهلل سبَحانه ِعْلَمها على العباِد رمحًة هبم لَيْكثُر عمُلهم يف طلبها يف تلك الليايل الفاض

ادَّاً ِر والدعاِء فيزداُدوا قربًة من اهلل وثواباً، وأخفاها اختباراً ْلم أيضاً ليتبنَي بذلك َمْن كاَن جبالصالِة والذك
ا يُ  اِد بأماراٍت وعالماٍت ظهُر اهلُل ِعْلَمَها لبعِض اْلعبَ يف طلبها حريصًا عليها ممَّْن كاَن كسالَن متهاوناً، ورمبَّ

 أنه يسُجُد يف صبيحِتها يف ماٍء وطنٍي فنزل املطُر يف تلك الليلِة فسجد عالمَتها  يرَاَها كما رأى الَنيب  
 يف صالِة الصبِح يف ماٍء وطنٍي. 

جلواب، : ليلةُ القدِر يـُْفتح فيها اْلَباب، ويقرَُّب فيها األْحَباُب، وُيْسَمع اخلطاُب، ويرد  امعاشر الصائمني
لِبها، فهَذا القدِر خرٌي من ألف َشْهر، فاجتهُدوا رمحكم اهلل يف طوُيْكَتُب للعاملنَي فيها عظيُم األجِر، ليلُة 

 أواُن الطَّلب، واحَذَروا من الغفلِة ففي الغفلة الَعَطب. 
اللَُّهمَّ ارزُقـَْنا شكَر نعمِتك وحسَن عبادتَك، واْجعْلَنا من أهل طاعِتك وواليتك، وآتنا يف الدنيا حسنًة 

صلَّى لنار، واغفر لَنا ولواِلِدينا وجِلميِع املسلمنَي برمحتك يا أرحَم الرَّامحني و ويف االخرة حسنًة وقَنا عَذاَب ا
 اهلل وسلَّم على نبيـَِّنا حممٍد وعلى آلِِه وصحبه أمجعني. 
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في وصف الجنة أحاديث  –21المجلس    
 

ا ال عنٌي م : سارُعوا إىل مغفرٍة من ربكم وجنٍة عرُضها كعرِض السماِء واألرض، فيهامعاشر الصائمني
 رأْت وال أذٌن مِسعْت وال َخطَر على قلِب بشٍر. 

ثَنا عن   هريرَة  جاء يف وصف اجلنة أحاديث كثرية منها ما رواه أبو قال: قـُْلَنا: يا رسوَل اهلل حدِّ
تراهَبا الَزعفراُن، و لَِبَنةٌ ذهٍب ولبنةٌ فضٍة، وِماَلطُها املسُك، وَحصباؤها اللؤلُؤ والياقوُت، »اجلنِة ما بناُؤَها قال: 

 ، رواه أمحد والرتمذي. «َمْن يدخُلها ينعُم وال يبأُس، وخيُلُد وال ميوُت، ال تـَبـَْلى ثيابه وال يـَْفىن شبابُه
َذَنْت أمَّا بعُد فإن الدنيا قد آ»أنه خَطب فحمد اهلل وأثـْىَن عليه، مث قاَل:   بن غزواَن  عتبةوعن 

اَء ومل  نها إىل داٍر يْبَق منها إال ُصبابٌة كُصبابِة اإِلناء يصطب ها صاحُبها، وإنَُّكْم منتِقلوَن مِبُصْرِم وَولَّْت حذَّ
َنهما مسريُة أربع نَي ال زواَل ْلا فانتقلوا خبري ما َُيُْضَرنُكْم. وَلَقْد ذُِكَر لنا أنَّ ِمصراعنِي مْن مصاريِع اجلنِة بيـْ

 ، رواه مسلم. «َن الزحامِ َسَنًة، وليأِتنيَّ عليه يوٌم وهو َكِظيٌظ مِ 
 يف اجلنِة مثانيةُ أبواٍب فيها باٌب يسمَّى الريَّاَن ال يدخُله»قاَل:   أن النيبَّ   وعن سهِل بِن سعٍد 

 ، متفق عليه. «إال الصائمون
  إن يف اجلنِة مئة درجٍة أَعدَّها اهلل للمجاهِدين يف سبيِله بنيَ »قال:   أنَّ النيب   وعن أيب هريرة 

كلِّ درجتني كما بنَي السماِء واألرض. فإَذا سألُتُم اهلل فأسأُلوه الِفْردوَس فإنَُّه وسُط اجلنة وأعلى اجلنة ومنه 
  .، رواه البخاري  «تفجَُّر أَنار اجلنة وفوَقه عرُش الرمحنِ 

اَءْوَن َقهم كما تـَرتَ إن أْهَل اجلنِة َيرتاَءْوَن أهل الغَرِف فو »قال:   أنَّ النيبَّ   وله عن أيب سعيٍد 
َنهم. قالوا: يا رسوَل اهلل تلك َمنازُل  الكوكَب الد رِّيَّ الغابَر يف األُفق من املشرق أو املغرب لتفاضِل ما بيـْ

 . «األنبياِء ال يبلُغها غريُهم قال: بـََلى والَِّذي نـَْفِسي بَِيدِه رجاٌل آمنوا باهلل وصدَُّقوا املرسلنيَ 
إن يف اجلنِة ُغَرفاً يـَُرى ظاهُرها من باِطُنها وباطُنها »قال:   أنَّ النيبَّ   عريِّ وعن أيب مالٍك األش

 ه الطباين. ، أخرج«أْطَعَم الطعاَم وأداَم الصياَم وصلَّى بالليِل والناس نيامٌ  ملنِمن ظاهرِها أَعدَّها اهلل 
َل ُزْمَرٍة تدخُل اجلَنَة على ُصورِة القمر إنَّ أوَّ »قال:   أنَّ النيبَّ   ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

ليلَة البْدِر، مث الذيَن يلونـَُهُم على أَشدِّ جنِم يف السماِء إضاءًة، مث هْم بَعَد ذلك منازُل ال يتَـَغوَّطُوَن، وال 
خالُقهم على أيبوُلوَن، وال ميتِخطون، وال يبُصقون، أمشاطُُهم الذهُب، وجماِمرُهم األُلوَّة، ورْشُحهُم املِْسُك، 
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َض، قلوبـُُهم ال اختالَف بيَنهم وال تباغِ »ويف روايٍة: «. َخْلِق رجٍل واحٍد على طوِل أبْيهم آدَم سُتون ِذراعاً 
 «. وأُزواُجُهم احلوُر الِعني»ويف روايٍة: «. قلٌب واحٌد يسبِّحوَن اهلل ُبكرًة وعِشياً 

قال اهلل عزَّ وجلَّ: أْعَدْدُت لعبادي الصاحلنَي »قال:  أنَّ النيبَّ  ويف الصحيحني عن أيب هريرَة 
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٱقـَْرؤوا إن شئُتماى قلب َبَشر. و َما اَل َعنْيٌ رأْت وال أذٌن مسعْت وال خطَر عل

 «. َّ مب خب حب جب  هئ مئ

لكم  إذا دخَل أهُل اجلنِة اجلنَة نادَى مناٍد يا أهَل اجلنِة إن»قال:   أنَّ النيبَّ   وعن ُصَهيب 
ةَ ويزْحزْحنا عنَد اهلل َمْوِعداً يريُد أن يـُْنِجزَُكُموُه، فيقولوَن: ما ُهو أمَلْ يـُثـَقِّْل موازينَـَنا ويـُبَـيِّْض وجوَهنا ويدخْلنا اجلن

عن النار؟ قال: فيكشُف ْلم احِلَجاب فينظرون إليه فواهلل ما أعطاهم اهلل شيئاً أحبَّ إليهْم من النظِر إليه 
 ، رواه مسلٌم. «ألعيِنهم منهُ وال أقـَرَّ 

أِحل  عليكم رضواين فال أسخُط »أنَّ اهلل يقول ألهِل اجلنِة:   وله من حديِث أيب سعيٍد اخلدريِّ 
 «. عليكم بعَده أبداً 

اللَُّهمَّ ارزقنا اخلُْلَد يف جناِنك، وأِحلَّ علينا فيها رضواَنك، وارزْقنا َلذَّة النظِر إىل وجهك والشوَق إىل 
 لقائك من غرِي ضرَّاَء ُمِضرَّة وال فتنٍة ُمضلٍة. 

 اللَُّهمَّ صلِّ وسلَّم وبارِْك على عبِدك ونبيِّك حممٍد وعلى آلِِه وأصحابِه أمجعني. 
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في أوصاف أهل الجنة - 22المجلس    
 

ويـُْفيِن اإِلنساُن  ،جلديرٌة بأْن يـَْعمَل ْلا العامُلون، ويتناَفس فيها املتناِفُسونَ  إن اجلنة: معاشر الصائمني
من  عمَره يف طَلبَها زاهداً يف الد ون، فإْن سألُتْم عن العمل ْلا والطريِق املوصل إليها فقد بيَّنه اهللُ فيما أنزلُه

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: اهلل  من ذلك قولوحيِه على أشرِف رسله. 

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن
 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  َّ مل يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت

 فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل اجلنة: 
م باختاذ الوقايِة من عذابِه بفعِل ما أَمرهم بِه طاعًة لاملتقون: )األّولُ الوصُف  ه ( وهم الذين اتَّقوا رهبَّ

 عًة َلُه وخوفاً من عقابه. َوَرَجاًء لثواِبه، وترِك ما َناُهْم عنه طا
جِه املطلوِب : )الَِّذيَن يُنِفُقوَن َِّف السَّرَّآِء َوالضَّرَّآِء( فُهْم ينفقوَن ما أِمروا بإنفاِقه على الو الثانيالوصُف 

منهْم ِمَن الزكاِة والصدقاِت والنفقاِت على َمْن له حٌق عليهم والنفقاِت يف اجلهاِد وغريه من ُسُبل اخلرِي 
، وال وَن ذلك يف السَّراِء والضَّراِء ال حتملهم السَّراُء والرَّخاُء على ُحبِّ املاِل والشحِّ فيِه طَمعاً يف زيادتِهينفق

 حتمُلهم الشِّدُة والضراُء على إمساِك املاِل خوفاً من احلاجِة إليِه. 
 .دون وال ُيِقدونوا فال يْعتَ اْلَغْيَظ( وهم احلاِبُسوَن لَغَضِبهم إذا غِضبُ  الكاظمني: )الثالثُ الوصُف 
 .َعِن النَّاِس( يْعُفون عمَّْن ظَلمهم واعَتَدى عليهمْ  العافني: )الرابعُ الوصُف 
نُوهِبِْم( الفاحشُة ِإَذا فـََعُلواْ فَـِحَشًة َأْو ظََلُمواْ أَنـُْفَسُهْم ذََكُرواْ اللََّه فَاْستَـْغَفُرواْ ِلذُ  الذين: )الخامسُ الوصُف 

ل الرِّبا وأكل بغرِي حقٍّ وعقوِق الوالدين وأك احملرمةوهي الكبائُر كقتِل النفِس  َحُش من الذنوبِ ما ُيْستَـفْ 
صغائَر ماِل اليتيِم والتـََّويلِّ يوَم الزَّحِف والزِّنَا والسرقِة وحنوها من الكبائِر. وأمَّا ظُْلُم النفس فهَو أَعم  فيشَمُل ال

ه َفَسَعْوا ًا من َذِلَك ذَكُروا عظمَة َمْن َعَصْوه فخافوا منه، وذَكُروا مغفرَته ورمحتَ والكبائَِر. فهْم إذا فـََعُلوا شيئ
 .يف أسباِب ذلك فاْستَـْغَفروا لذنوهبم بطلب سرتِها والتجاوِز عن العقوبِة عليها
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ا على فعِل الذنِب وهم و : )وملَْ ُيِصر وْا َعَلى َما فـََعُلوْا َوُهْم يـَْعَلُموَن ( أي مل يْسَتِمر  السادسُ الوصُف 
يْعَلمون أنَّه ذنٌب ويـَْعَلُمون عظمَة من عَصْوه ويَعَلموَن قـُْرَب مغفَرتِه بل يباِدرون إىل اإِلقالع عنه والتوبِة 

 منه. 
  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال تعاىل: 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 .أوصاٍف ِمن أوصاِف أهِل اجلنةِ  فهذه اآلياُت الكرميُة مَجَعْت ِعدَّةَ   َّ يك ىك مك لك اك
 .ويف األحاديِث عن رسول اهلل جاءت أوصاف كثرية ألهل اجلنة يف القرآن الكرمي، وقد 

 ه.على نبينا حممد وآله وصحبرزقنا اهلل وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل وصلى اهلل وسلم 
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رفي وصف الناأحاديث  – 23المجلس   
  

أنواِع عذاهِبا مبا  وتبينيمن الناِر  جاء التحذير يف كتاب اهلل وسنة رسوله : لقد معاشر الصائمني
 يف ذلك. وهاكم طائفة من أحاديث النيب  تـَتَـَفطَُّر منه األكباُد وتتفجُر منه القلوب،

يُؤتى بالناِر يوَم القيامِة ْلا سبعون ألَف زماٍم مع كلِّ »قال:  أنَّ النيبَّ  مسعوٍد  عْن عبِداهلل بن
 ، رواه مسلم. «زماٍم سبعون ألَف مَلٍك ُير وََنا

نَارُكم هِذه ما يُوقُد بُنو آدَم ُجْزٌء واحٌد من »قال:  أنَّ النيبَّ  ويف الصحيحني عن أيب هريرَة 
ا َلَكافيٌة قال: إَنا ُفضَِّلْت عليَها بِِتْسَعٍة وستنيَ سبعني جزءًا من نار جه  جزءاً  نَّم، قالوا: يا رسوَل اهلل إَنَّ

 «. كل هن مثُل حرِّها
أََتْدُروَن ما َهَذا؟ قْلَنا: اهلل ورسولُه : »فَسِمعَنا َوجَبًة، فقال النيب   قال: كنَّا عنَد النيبِّ  وعنه 

َهى إىل ه اهلل يف جهنََّم ُمْنُذ سبعنَي َخريفًا )يـَْعيِن سبعنَي سنًة( فاالن حنَي انتَـ أعلُم. قال: هذا حجٌر أْرَسلَ 
 ، رواه مسلم. «قْعرها

نـْيَا »قال:   وعن ابن عباٍس رضي اهلل عنهما أنَّ النيبَّ  َلْو أنَّ قْطرًة من الزَّق وِم َقَطَرْت يف دار الد 
 ، رواه النسائي  والرتمذي  وابُن ماجة. «ألْفَسَدْت على أهِل الدنيا َمَعاِيَشُهمْ 

إنَّ أْهَوَن أهل الناِر عذاباً َمْن لَهُ نـَْعالِن وِشرَاكاِن من »قال:   أنَّ النيبَّ   وعن النعماِن بن َبِشرٍي 
  .، رواه مسلم«ذاباً ع ناٍر يَغلي منهما دماُغه كما يغلي املِْرَجل ما يـََرى أنَّ أحداً أشد  منهُ َعَذاباً وإنَّهُ ألْهوَُنمْ 

يُؤَتى بأنـَْعم أهل الدنيا ِمْن أهل النار فُيْصَبُغ يف الناِر »قاَل:   أنَّ النيبَّ  وعن أنس بن مالٍك 
، ويْؤَتى بأَشدِّ  َغًة مث يـَُقال: يا ابَن آدَم هل رأيَت خرياً قط  هل َمرَّ بَك نعيٌم قط؟ فيقوُل ال واهلل يا ربِّ  َصبـْ

 يف الدنيا ِمْن أهل اجلنة فيصبُغ صبغًة يف اجلنة فيقال: يا ابن آدَم هل رأيَت بؤساً قط؟ هل َمرَّ الناِس بؤساً 
 لم. ، رواه مس«بك من شدة قط؟ فيقوُل: ال واهلل يا ربِّ ما رأيُت بؤساً وال مّر يب ِمْن شدٍة َقط  

 ُمْدِمُن مخٍر، وقاطُع رحم، وُمصدِّقُ  ثالثةٌ ال يَْدُخلون اجلّنَة:»قال:   أنَّ النيبَّ   وعن أيب موسى 
بالسحِر. وَمْن مات مدمَن اخلمِر سقاه اهلل من نـَْهِر الغْوطَِة. قيل: وما َنُر الغوطِة؟ قال: َنٌر ُيري من 

 ، رواه أمحد. «يؤذي أهَل النار ريُح فروجهن املومساتفروج 
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إن على اهلل عهداً ملْن »قال:    ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما أنَّ النيبَّ 
شرب املسكرات لََيسقِيه من ِطينِة اخلَباِل. قالوا: يا رسوَل اهلل وما طينُة اخلَباِل؟ قال: َعرُق أهل النار أو 

 «. ُعَصارُة أهِل النارِ 
ْشَنا ربَـّنَا طِ يـَُقال لليهوِد والنصارى ماذا تـَبـُْغون؟ فيقولوَن: ع»أنَّه قال:   ويف الصحيحني عن النيبِّ 

 فأسقنا فُيشاُر إليهم: أال َترُِدْوَن؟ فُيْحَشروَن إىل جهَنم كأَنا سراٌب ُيِطٌم بعُضها بعضاً، فيَتساقطوَن يف
 «. النار

قال احلََْسُن: ما ظَن ك بقوٍم قاموا على أقدامهم مخسنَي أْلَف سنٍة مل يأكلوا فيها أكلًة ومل يشربوا فيها 
 ناُقهم عطشًا واحرَتَقْت أجواُفهم جوعاً، مث اْنُصرَف هبم إىل الناِر فُيْسَقون من عنيٍ شربًة حىت انقطعت أع

 آنَِيٍة قد آَن َحر ها واشتد ُنْضُجها. 
اللَُّهمَّ جَنِّنا من النار، وأِعْذنَا من داِر اخلْزِي واْلبَـَوار، وأسكنَّا برمحِتك داَر املتقنَي األبرار، واغفْر لنا 

ه جلميع املسلمني، برمحتك يا أرحَم الرامحني، وصلَّى اهلل وسلَّم على نبينا حممداً وعلى آله وصحبولواِلِدينا و 
 أمجعني. 
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  أسباب دخول النار النوع األول من في – 24المجلس  
 

هي و  : اعلُموا أَن لدخوِل النار أسبابًا بيَّنها اهلُل يف ِكتاِبه وعلى لساِن رسولِه معاشر الصائمني
 :نوعان

 النوُع األوُل: أسباٌب ُمَكفِّرٌة خُترِج فاعَلها من اإِلمياِن إىل الكفِر وتوجُب له اخللوِد يف النار. 
لوِد النوُع الثاين: أسباٌب ُمَفسَِّقٌة خُتْرُج فاعَلها ِمَن العدالِة إىل اْلِفسق وَيْسَتِحُق هبا دخوَل الناِر دوَن اخل

 فيها. 
 ُر منه أسباباً: فأمَّا النوُع األوُل فَنْذكُ 

: : الشرُك باهلل: بأْن ُيعَل هلل شريكًا يف الر بوبيِة أو األُلوهيِة أو الصَِّفاِت. قال اهلل األولُ السبب 
 َّ  ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ

درِه، فَمْن قكتِبه أو رسِله أو اليوِم اآلخِر أو قضاِء اهلل و  أْو مبالئكِته أو : الكفُر باهلل الثانيالسبب 
 أنكر شيئاً من ذلك تكذيباً أو َجْحداً أو شكَّ فيه فهو كافٌر خملٌَّد يف النار. 

: إنكاُر فرض شيء من أركاِن اإِلسالِم اخلمسِة، َفَمْن أنكَر َفرِيَضَة توحيِد اهلل أو الثالثُ السبب 
م رمضاَن أو اخلمِس أو الزكاِة أو صو  الشهادِة لرسولِه بالرسالِة أو عموِمها جلميع الناِس أو فريضَة الصلواتِ 

احلِج فهو كافٌر ألنه ُمكذٌِّب هلل ورسولِه وإمجاع املسلمني، وكذلك َمْن أنكر حترمَي الشرِك أو قتِل النفِس الِت 
 . هَحرَّم اهلل أو حترمِي الزِّنا أو اللواِط أو اخلمِر أو حنوها مما حَتْرميُه ظاهٌر صريٌح يف كتاب اهلل أو سنة رسولِ 

  .: االستهزاءُ باهلل سبحانه أو بدينِه أو رسولِه الرابعُ السبب 
 .: سب  اهلل تعاىل أو ديِنه أو رسولِهالخامسُ السبب 

وأما سب  غري األنبياء فإن كان الغرض منه سبَّ النيب مثُل أن َيسبَّ أصحابَه يقصد به سبَّ النيبِّ 
 .بالزِّنا وحنوه فإنَّه يكفرُ   أن يقِذَف واحدًة من زوجاِت النيب  ألنَّ املقارَِن يقتدي مبَْن قارنَه، ومثلُ 

 : احلُْْكُم بغري ما أنزَل اهلل ُمْعَتِقدًا أنَّه أقرُب إىل احلَْقِّ وأصلُح للخْلق، أو أنه مساوٍ السادسُ السبب 
 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱحلكم اهلل أو أنه ُيوز احلكم به، فهو كافٌر لقوله تعاىل: 

و كافٌر وإن مل به فهوكـذا لو اعتَقَد أنَّ حكَم غرِي اهلل خرٌي من حكم اهلل أو مساٍو له أو أنه ُيوُز احلكُم 
 .َُيَْكْم به
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  .: النفاُق وهو أْن يكوَن كافراً بقلِبه ويظهَر للناِس أنه مسلٌم إما بقولِه أو بفعِلهالسابعُ السبب 
 فيما أنزَل اهلل وإن كان يُْظِهُر للناس أنه مؤمٌن. وللنفاق عالماٌت كثريٌة منها: الشَّك  

 .ومنها كراهُة ُحْكم اهلل ورسوله
  .ومنها كراهُة ظهوِر اإِلسالِم وانتصار أهِله والفرُح خُبْذالَِنم

 ومنها طلُب الفتنِة بنَي املسلمنَي والتفريق بينَهم وحمبَّة ذلك. 
 ِر ومدُحهم ونشُر آراِئهم املخالفة لإِلسالم. ومنها حمبُة أْعداِء اإِلسالِم وأِئمَِّة الكف

 ومنها ملز املْؤِمِننَي وعيُبهم يف عباداتِه. 
 ومنها ثَِقُل الصالِة والتكاسُل عنها. 

 ومنها أِذيَُّة اهلل ورسولِِه. 
 فهذه طائفٌة من عالماِت املنافقنَي ذكرناها للتحذيِر منها وتطهرِي النفِس من سلوِكها. 

ميع ْذنَا من النفاق وارزقنا حتقيَق اإِلميَان على الوجِه الَِّذي يرضيَك عَنا واَغفر لنا ولواِلِدينا وجلاللَُّهمَّ أع
 املسلمنَي يا ربَّ العاملني وصلَّى اهلل وسلَّم على نبينا حممٍد وآلِِه وصحِبه أمجعني. 
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  في النوع الثاني من أسباب دخول النار - 25المجلس  
 

 أسبابي وه لنوع الثاين من أسباب دخول النار هو املتعلق بالذنوب املفسقةا: معاشر الصائمني
 ، ونذكر منها ما يلي:ا دخول النار دوَن اخللوِد فيهايسَتِحق  فَاعُله
ا وعقوُقهما أْن يقطَع ما ُيُب ْلما من ِبرٍّ وصلٍة أو ُيسيَء إليهم، : ُعُقوُق الواِلَديناألوَّلُ السبُب 

 جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ. قال تعاىل: بالقوِل أو الفعلِ 

 َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
و : قطيعُة الرَِّحِم وهي أْن يـَُقاِطع الرجُل قرابته فيمَنَع ما ُيُب ْلم من حقوٍق بدنيٍة أالثانيالسبُب 

 «. ة قاِطعٌ ال يدخُل اجلنَّ »قال:   ماليٍة. ففي الصحيحني عن ُجَبري بن ُمطِعٍم أنَّ النيبَّ 
ل، أنَّ كثرياً من املسلمني اليوَم غَفُلوا عن القياِم حبقِّ الوالديِن واألرحاِم وقطَعوا حْبَل اْلَوصْ  املؤسفومن 

تُه وُحجَّةُ بعِضِهم أنَّ أقاربَه الَ يِصُلونَه. وهذه احلجةُ ال تنفُع ألنه لو كاَن ال يصُل ِإالَّ َمْن وصَله مل تكْن صل
 .وإذا وَصَل َرمِحَه وهم يقطعونَه فإنَّ له العاقبَة احلميدةَ ، كاَفأةٌ هلل وإمنا هي مُ 
 حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ: أْكُل الرِّبا. قال تعاىل: الثالثُ السبب 

 َّ جك مق
 : أكل ُمال اليتامى ذكوراً كانوا أم إناثاً، والتالعب به. الرابعالسبب 
َلْن تزوَل »أنه قال:   عمر رضي اهلل عنهما عن النيبِّ  : شهادُة الز ور فقْد روى ابنالخامسُ السبب 

 ، رواه ابن ماجه واحلاكم وقال: صحيح اإِلسناد. «قدُم شاهد الزوِر َحىتَّ يُوجب اهلل له النار
يف احَلجِّ بنَي   قال مسعَت النيبَّ   : اليمنُي الَغموُس فعن احلارِث بن مالٍك السادسالسبُب 

كْم غائَبكم مَن اقتطَع ماَل أخِيه بيمني فاجرٍة فْلَيَتبَـوَّأ مقعَده من الناِر لِيُبَـلِّغ شاِهدُ »وُل: اجلْمَرَتني وهو يق
غمِسُه ، رواه أمحُد واحلاكُم وصحََّحه. ومُسيْت َغموساً ألَنا تـَْغِمس احلالَف هبَا يف اإِلمِث مُث ت«)مرتَّني أو ثالثاً(

 يف الناِر. 
أنَّ النيب    الناِس بغري علٍم أو جِبوٍر وميٍل حلديِث بريدَة بِن احلصيب : القضاُء بنيالسابعالسبُب 

   :ه. القضاُة ثالثٌة واحٌد يف اجلَّنة واثنان يف الناِر، فأمَّا الَِّذي يف اجلنِة فرجل َعَرَف احلقَّ وقَضى ب»قال
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، رواه أبو «النارِ  ى جهٍل فهَو يفورجٌل عرَف احلقَّ فجاَر يف احلكِم فهو يف الناِر. ورجٌل قَضى للناِس عل
 داود والرتمذي  وابُن ماجة. 

مصلحِة  : الِغش  للرعيَِّة وعدُم النصِح ْلم حبيُث يـََتَصّرُف تصر فاً ليس يف مصلحتهم والالثامنالسبب 
 .العمِل وهذا يعم  رعايَة الرجِل يف أهِله والسلطاَن يف سلطانِه وغريهم

أال أخبُكم بأهل »قال:    الصحيحني عن حارثَة بِن وْهٍب أن النيبَّ : ما ثبَت يفالتاسعالسبب 
واُظ الشحيُح ، فالعتل  الشديُد الغليُظ الذي ال يلني للَحقِّ وال للخلِق، واجلَّ «الناِر؟ كل  ُعُتل َجوَّاٍظ مستكبٍ 

 .للخلقِ رد  احلقَّ والَ يتواضُع البخيل فهو مجَّاُع منَّاُع، واملستكُب هو الذي ي
: استعماُل أواين الذَّهب والفضِة يف األكِل والشرب للرجاِل والنساِء. ففي الصحيحني العاشرالسبب 

إن الَِّذي يأكل أو َيشرب يف آنيِة الذهب والفضِة »قال:   من حديث أمِّ سلمة رضي اهلل عنها أن النيبَّ 
 رواه مسلم«. إمنا ُيرجُر يف بطِنه ناَر جهنمَ 

أسباَب دخوِل النار، واعمُلوا األسباَب الِت تـُْبِعدُكم عنها لتفوُزوا يف داِر  اشر الصائمنيمعفاحذُروا 
الدنيا متاٌع قليٌل سريعُة الزواِل واالَنيار، واسألوا ربَّكم الثباَت على احلقِّ إىل املمات،  القراَر، واعلُموا أنَّ 

 املؤمنات. وأن ُيُشرَكم مع الذين أنعَم اهلل عليهْم من املؤمنني و 
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في زكاة الفطر - 26المجلس    
 

 .اهلل شرَع لكم يف ختاِم شهرِكم هذا أْن تَؤد وا زكاَة الفطر قْبَل صالِة العيدِ  : إنَّ (0)معاشر الصائمني
ما: َعمَر رضي اهلل عنه بنقال عبُداهلل  على املسلمنَي، فأما حكُمها فإَنا فريضةٌ فرَضها رسوُل اهلل 

زكاة الفطر من رمضاَن صاعًا من مَتٍْر أو صاعًا من شعرٍي على العبِد واحلرِّ والذكر    فرض رسوُل اهلل"
 . متفق عليه. "واألنثى والصغرِي والكبرِي من املسلمني

 .وال جتُب عن احلمل الذي يف البطن إالَّ أْن يتطوَع هبا فال بأسَ 
خراَجها ن زوجٍة أو قريٍب إذا مل يستطيعوا إوُيُب إخراُجها عن نفِسه وكذلك عمن تـَْلَزُمه َمُؤونـَُته م
  .عن أنفِسهم. فإن استطاعوا فاألوىل أن خيرُجوَها عن أنفِسهم

 وال جتَُِب إالَّ على َمْن َوَجَدها فاضلًة زائدًة عما ُيتاُجه من نفقِة يوِم العيِد وليلِته. 
لُيَشاركوا  عن السؤاِل يف أيام العيدِ  وأما ِحكمُتها فظاهرٌة جّدًا ففيها إحساٌن إىل الفقراِء وكفٌّ ْلم

وفيها  ،واساةوفيها االتصاُف خبلق الكرِم وحبِّ امل ،سرورِهم بِه ويكوَن عيداً للجميعاألغنياَء يف فرِحهم و 
، وفيها إظهاُر شكِر نعمِة اهلل بإمْتاِم صياِم شهِر  تطهرُي الصائِم مما ُيصُل يف صياِمه من نقٍص وَلْغٍو وإمثٍْ

 وقياِمه وفعِل ما تـََيسََّر من األعماِل الصاحلِة فيه. رمضاَن 
وأمَّا جنُس الواجِب يف الفطرِة فهو طعاُم االدميني من متٍر أْو بـُرِّ أْو رزٍّ أو زبيٍب أْو أِقٍط أو غريها من 

األمتعِة و  إخراُجها من الثياب والُفُرش واألواين ُيزئوال ، إخراُج طعاِم البهائمِ  ُيزئفال ، طعاِم ِبين آدمَ 
خمالف لعمل الصحابة و  إخراُج قيمِة الطعاِم ألنَّ ذلك خالُف ما أََمَر به رسوُل اهلل  جتزئوال ، وغريَِها

 .وخُيْرُِج الفطرَة عن َكْوَِنا شعريًة ظاهرًة إىل كوَنا صدقًة خفيةً  رضي اهلل عنهم
 كيلو ونصف(. 2)يعادل بالوزن   وأما مقداُر الفطرِة فهو صاٌع بصاِع النيبِّ 

 .وأما وقُت وجوِب الفطرِة فهو غروُب الشمِس ليلَة العيدِ 

                           
 

 رمضان. 28يقرأها اإلمام يوم  ُيسن أن (0)
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وأمَّا زمُن دفِعها فله وقتاِن: وقُت فضيلٍة ووقُت جواٍز. فأمَّا وقُت الفضيلِة: فهو صباُح العيِد قبَل 
يوَم   النيب  كنَّا َُنْرُِج يف عهدِ »قال:   الصالِة ملا يف صحيح البخاريِّ من حديِث أيب سعيٍد اخلدرِيِّ 

 .«الفطِر صاعاً من طعامٍ 
مَر ع وأمَّا وقُت اجلواِز فهو قْبل العيِد بيوم أو يومني. ففي صحيح البخاَريِّ عن نافع قال: كاَن ابنُ 

 ون قْبَل الفطِر بيوٍم أو يومني. ، وكانُوا يـُْعطيْعِطي عن الصغري والكبري
رها لعذٍر ها عن صالِة العيِد بال ُغذٍر مل تـُْقَبْل منه أمَّا إن أخَّ وال ُيوُز تأخريُها عن صالِة العيِد فإْن أخَّر 

  .فال بأسَ 
عها فتدفُع إىل فقراِء املكاِن الَِّذي هو فيه وقت اإِلخراج سواٌء كاَن حمل إقامِتِه أو َغريَه وأما مكاُن دف

نَي فيه وكََّل من يدفعها رُف املستِحقمن بالِد املسلمنَي فإن كان يف بلٍد ليس فيه َمْن يدفُع إليه أو كاَن ال يع
 عنه يف مكاٍن فيه مسَتِحٌق. 

واملستِحُقون لزكاِة الفطِر ُهْم الفقراُء وَمْن عليهم ديوٌن ال يستطيعوَن وفاَءها فيـُْعطُون منها بقدر 
 حاجِتهم. 

احٍد، وعلى هذا لو و  وُيوُز توزيُع الفطرِة على أكثَر من فقرٍي. وُيوُز دفُع عدٍد من اْلِفَطر إىل مسكنيٍ 
مَجََع مجاعٌة فطَرهم يف وعاٍء واحٍد بعَد كيلها وصاُروا يدفُعون منه بال كيٍل ثاٍن أْجزَأهم ذلك، لكْن ينَبِغي 

م ال يعلُمون مقداَر ما يدفعون إليه لَئالَّ يـَْغتَـرَّ به فيدفعه عن نفسه وهو ال يدري عن كي  ِله.إخبار الفِقري بأَنَّ
ذا أَخَذ الفطرَة من شخٍص أن يدفـََعَها عن نفِسه أو أحٍد من عائلِتِه إذا كاَْلَا أو أخبَه وُيوز للفقري إ 

ا كاملٌة وَوِثَق ِبَقْولِه.   دافعها أَنَّ
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  في ختام الشهر - 27المجلس  
 

: إن شهَر رمضاَن قـَُرَب رحيُله وأِزَف حتويُله، وإنه شاهٌد لكم أو عليكم مبا (0)معاشر الصائمني
تموه من األعمال، فمن أودعه عمالً صاحلاً فليحمد اهلل على ذلك ولَيْبِشر حِبُْسِن الثواِب، فإن اهلل ال أودع

يضيُع أجَر َمْن أحسَن عماًل، ومن أوَدعه عماًل سيئًا فَليُتْب إىل ربِّه توبًة نصوحًا فإن اهلل يتوُب على من 
 .تاب

ًة ويف ِسجلِّ تزيدُكم من اهلل قـُْربًا وتزيُد يف إميانكم قـُوَّ  وَلَقْد شرَع اهلل لكم يف ِختاِم شهرِكم عباداتٍ 
 .وتقدَّم الكالُم عليها مفصَّالً  زكاَةُالفطرُِأعماِلكم حسنات، فشرَع اهلل لكم 

عند إْكماِل اْلِعدَِّة من غروِب الشمس ليلة العيِد إىل صالِة العيِد. قال اهلل تعاىل:  التكبيرَُوشرع لكم 
وِصفُتُه أْن يقوَل اهلل أكب اهلل أكب   َّ خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس  ُّٱ

ال إِله ِإالَّ اهلل واهلل أكب اهلل أكب وهلل احلمد، وُيَسن  جهُر الرجاِل به يف املساجِد واألسواِق والبيوِت إعالناً 
 .سرار بالصوتِ وُيِسر  به النساُء ألَنن مأموراٌت بالَتسرت  واإلِ  ،بتعظيم اهلل وإظهاراً لعبادتِه وشكرِه

  هلل يوَم العيد وهي من متام ذكر اهلل عزَّ وجلَّ، أَمَر رسوُل ا صالَةُالعيدُِوشرَع اهلل ُسبحانه لعباِده 
النساَء أن خَيُْرجَن إىل صالِة العيد، مع أنَّ البيوَت خرٌي ْلن فيما  هبا أمََّته رجااًل ونساًء، وقد أَمَر النيب  

 عَدا هذه الصالة. 
أن َُنرجُهن يف اْلِفْطِر   ا دليٌل على تأكيدها، قالت أم  عطيَة رضَي اهلل عنها: أَمَرنَا رسوُل اهلل وهذ

 دَن اخلرَي ودعوَة املسلمني. َصلَّى ويشهفأمَّا احليَُّض فيعتزِْلَن امل واألضحى؛ الَعَواِتَق واحلُيََّض وذواِت اخلُدوِر،
َر من ذلك ثإىل الصالة يف عيِد الفطِر مَتَرَاٍت وتراً ثالثاً أْو مخساً أو أك ومن الس نَّة أْن يأُكَل قبَل اخلروجِ 

 .يـَْقطَُعها على ِوترٍ 
 .إال ِمْن عذٍر كَعْجٍز وبـُْعدٍ  وخيرُُج ماشياً الَ راكباً 

                           
 

 رمضان. 29ُيسن أن يقرأها اإلمام يوم  (0)
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يِّبٍة وال متجمِّلٍة وال متط غريويسن  للرجِل أْن يتَجمَّل ويلبَس أحسَن ثياِبه وأما املرأُة فَتخرُج إىل العيِد 
 متبجٍة وال سافرٍة ألَنا مأمورٌة بالتََّسرت منِهيٌة عن التب ِِج بالزينِة وعن التطي ِب حاَل اخلروِج. 

ويـَُؤدي الصالَة خبشوٍع وحضوِر قلٍب، ويكثُر من ذكِر اهلل ودعائِه ويرجو رمحَته، وخياُف عذابَه وْليُكْن 
ري ذلك عمل ما تـََيسََّر فيه من الصالِة والصيام والقراءِة والصدقِة وغَفرحًا بنعمِة اهلل عليه بإدراِك رمضاَن و 

 . َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱمن الطاعاِت فإنَّ ذلك خرٌي من الدنيا وما فيها 
:  عمل املؤمِن ال ينقِضي قْبَل املوت. قال اهلل : إنه وإن انـَْقَضى شهُر رمضاَن فإنَّ معاشر الصائمني

فلِئن انقضى صياُم شهِر رمضاَن فإن املؤمَن لن ينقطَع من عبادِة الصيام   َّ  زث رث يت ىت نت مت ُّٱ
ام من  ومن ذلك صيام الست من شوال وثالثة أي بذلك، فالصيام ال يزاُل مشروعاً وهلل احلمد يف العام كلِّه

 كل شهر وعرفة وعاشوراء وعشر ذي احلجة واحملرم واإلثنني واخلميس.
َنِة ثابتاً ِر رمضاَن فإنَّ القياَم ال يزاُل مشروَعاً وهلل احلمُد يف كلِّ ليلٍة من ليايل السَّ ولِئن انَقَضى قياُم شه

 .وقولِه  من فعِل رسوِل اهلل 
يبِة يف يف فعِل الطاعاِت، واجتنُبوا اخلطايَا والسيئاِت، لتفوُزوا باحلياِة الط معاشر الصائمنيفاجتهُدوا 

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ: قال اهلل  ماتاملالدنيا واألْجَر الكثري بعد 

 .َّ رن مم ام يل ىل مل  يك
لعاملنَي اللَُّهمَّ ثبِّتنا على اإِلمياِن والعمِل الصاحِل، وأحيَنا حياًة طيبًة، وأحْلِْقَنا بالصَّاحلني، واحلمد هلل ربَّ ا

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممٍد وعلى آلِِه وصحِبه أمجعني. 
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