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تقديم معالي الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان حفظه اهلل تعالى
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إن الحمد هلل نحمده ونس��تعينه ونس��تغفره، ونعوذ باهلل من ش��رور أنفسنا 
وم��ن س��يئات أعمالنا، م��ن يهده اهلل فا مض��ل له ومن يضلل ف��ا هادي له، 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

]آل  ژ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ژ 

عمران:]102[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦژ 
الن�صاء: 1 

ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ژ 

الأحـــزاب:  ژ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

. 71 - 70

أم��ا بعد فإن أصدق الحدي��ث كالم اهلل، وخير الهدي هدي محمد صلى 
اهلل عليه وس��لم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار؛ 

وبعد :

فهذه رس��الة قمت بعد ع��ون اهلل تعالى ومن��ه وكرمه بتأليفها، أس��ميتها: 
)دروس رمضانية » أحكام  و آداب  و مواعظ«( تنوعت أبواهبا ما بين األحكام 
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واآلداب والمواعظ.

يس��تفيد منها إمام المسجد يف مس��جده، وخطيب الجامع يف خطبته، كما 
أنه مناس��ب لعامة الناس من الرجال والنساء، مراعيًا فيها االختصار الذي ال 
يخل، مع س��هولة المعنى، ووضوح العبارة، مستش��هدًا فيها بما يف كتاب اهلل 

تعالى وما صح من سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم .

أس��أل اهلل تعال��ى أن ينفع هب��ا وأن يرزقن��ا اإلخالص واإلتب��اع يف القول 
والعم��ل، ف��إن أصبت فمن اهلل وحده، وإن أخطأت فمن نفس��ي والش��يطان، 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وتم الفراغ منه يف السادس من شهر جمادى األولى من عام 1439ه�  .

املؤلف : نواف بن صغري الشمري
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الدرس األول : فريضة الصيام

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

الصيام يا مسلمون كتبه اهلل وفرضه علينا وعلى األمم من قبلنا؛ قال اهلل تعالى 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ژ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  

ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  

گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  

ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    

ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  

ژ البقـــرة: 183 - 185. ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

رمضان أحد أركان اإلسالم وقد أجمع المسلمون على وجوب صيامه، 
وأنه فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ قال صلى اهلل عليه وسلم: )ُبني اإلسالم 
على خمس: ش��هادِة أن ال إل��ه إال اهلل وأن محمدًا رس��ول اهلل، وإقاِم الصالة، 
وإيت��اِء ال��زكاة، والحِج، وص��وِم رمض��ان)))). وقد فرض اهلل صي��ام رمضان 
يف الس��نة الثانية من الهج��رة؛ وعندما َفَرض اهلل عز وج��ل الصيام كان الناس 

)1( رواه البخاري )8( ومسلم )16(.
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ُيخيَّ��رون بين الصيام واإلطع��ام، مع تفضيل الصيام ثم ُنس��خ األمر بعد ذلك 
وتعيَّن على الناس الصيام بدون تخيير.

ع��ن س��لمة بن األكوع رض��ي اهلل عنه قال: )لما نزل��ت: ژ  ڇ  ڍ      
ک    ک   ک   ڑک   ڑ    ژ      ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ  
گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  ژ البقرة: 184. كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى 

نزلت اآلية التي بعدها فنسختها)))). يعني بذلك قول اهلل تعالى: ژۀ  ہ  
ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ژ البقرة: 185.

ص��وم رمضان أحبتي يف اهلل ركن من أركان اإلس��الم، فصيامه فريضة ال 
يجوز للمس��لم أن يتهاون فيها أو يتكاس��ل عنها بدون عذر يمنعه من الصيام؛ 
يقول صلى اهلل عليه وس��لم: )بينا أنا قائم أتاين رجالن فأخذا بضبعيَّ – يعني 
بعض��ديَّ – فأتيا بي جبالً وعرًا، فقاال: اصع��د، فقلت إين ال ُأطيقه؛ فقاال : إنا 

سنُسهله لك فصعدت .

حتى إذا كنت يف س��واء الجب��ل فإذا أنا بأصواٍت ش��ديدة؛ فقلت: ما هذه 
األص��وات؟ قال��وا: هذا عواء أهل الن��ار. ثم انطلق بي، فإذا أن��ا بقوم معلقين 
بعراقيبهم، مش��ققة أش��داقهم، تسيل أش��داقهم دمًا؛ قال: قلت: من هؤالء؟ 

)1( رواه البخاري )4507( ومسلم )1145(.
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قيل: هؤالء الذين يفطرون قبل تِحلَّة صومهم)))).

الله��م أعن��ا على صيام رمض��ان، وقيامه، ووفقنا وجميع المس��لمين لما 
تحب وترضى.

)1( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )2393(
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الدرس الثاني : فضائل شهر رمضان

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أظلنا شهر الخيرات، والمنافسة يف عمل الصالحات، وموسم العطايا 
والهبات من رب األرض والسماوات .

هذا الشهر يا مسلمون له مزايا وفضائل اختصه اهلل هبا:

منه��ا: أن اهلل عز وجل أنزل كتابه العظيم الذي فيه الهداية والخير يف هذا 
الش��هر، ق��ال اهلل تعال��ى: ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ۆ    ۇ  ۆ   ۇ   ڭ  ڭڭ   ے  ۓ    ۓ  ڭ    ے       ھ   ھ  
ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  

ې  ې  ى  ژ البقرة: 185

وم��ن فضائله: أن أبواب الجنة ُتفتَّح يف هذا الش��هر لكث��رة أعمال الناس 
الصالح��ة، واجتهاده��م يف تحصيل األج��ر والثواب، وأبواب الن��ار ُتغلَّق فيه 
لكثرة التائبين النادمين ولقلة من يعمل المعاصي، وُتَسلَسل فيه الشياطين فال 

تخُلص إلى ما كانت تخُلص إليه يف غيره من الشهور.

قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: )إذا دخل رمضان، ُفتَِّحت أبواب 
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الجنة، وُغلَِّقت أبواب جهنم، وُسلِسلت الشياطين)))).

وم��ن فضائله: أن من صام هذا الش��هر إيمانًا بما أع��ده اهلل عز وجل من 
الثواب، واحتسابًا ال يريد بذلك إال وجه اهلل، فقد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه؛ 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ُغِفَر 

م من ذنبه)))). له ما تقدَّ

ومن فضائله: أن من قام ليله مؤمنًا بثواب اهلل، محتسبًا لألجر، مخلصًا 
هلل فيه، َغَفر اهلل له ما تقدم من ذنبه؛ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من 

م من ذنبه ())). قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، ُغِفَر له ما تقدَّ

ومن فضائله: أن يف كل ليلة من ليالي هذا الشهر ُعتقاَء من النار يعتقهم 
اهلل عز وجل برحمته منها ؛ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إن هلل 

تعالى عند ُكلِّ فِطر عتقاء من النار وذلك يف كل ليلة)))).
اللهم تقبل منا صيامنا، وقيامنا، وسائر أعمالنا، واجعلنا ووالدينا وجميع 

المسلمين من عتقاءك من النار.

)1( رواه البخاري )3277( ومسلم )1079(.
)2( رواه البخاري )38( ومسلم )760(.
)3( رواه البخاري )37( ومسلم )759(.

)4( حسنه األلباين يف صحيح الجامع )2170(.
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الدرس الثالث : من ِحَكِم الصيام

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

أحبتي يف اهلل إن الصيام شرعه اهلل تعالى لحكم كثيرة من أبرزها :

تقوى اهلل جل وعال:

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ژ  تعال��ى:  اهلل  ق��ال 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ البقـــرة: 183. ألن الصائ��م حين 
يصوم، وُيمِسك عن ش��هوة الطعام والشراب تضيق حينها مجاري الدم على 
الش��يطان، فُيقبل الصائم عل��ى اهلل ويلزم التقوى، فيعود إل��ى ربه ويتوب من 
معاصي��ه، ويك��ون ُمقبالً عليه بفعل الطاعات والت��زود من عمل الصالحات، 
ويحج��م ع��ن فعل المعاص��ي و مقارف��ة الس��يئات، ولذلك فقد ح��ث النبي 
صلى اهلل عليه وس��لم من لم يستطع الزواج بالصوم، ألنه يبعث على التقوى 
والخوف من اهلل جل وعال؛ قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: )يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج؛ ومن لم 

يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)))).

ومما ذكره بعض أهل العلم من الِحَكم:

)1( رواه البخاري )5065( ومسلم )1400(.
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أن المس��لم حي��ن يصوم فإن��ه يتذكر نعم اهلل مما أفاض ب��ه عليه من نعمة 
المطعم والمشرب؛ فيحمد اهلل على هذه النعمة التي ُحِرَمها بعض المسلمين، 
ف��ال يجدون ما يأكلون وال ما يش��ربون، فيكون ذل��ك حامالً له على التصدق 
واإلنفاق، وتلمس حاجة إخوانه المحتاجين الذين ال يجدون ما يسد رمقهم.

ومما ُذكر من الِحَكم أيضا:

تعوي��د النفس على الصرب، ألن��ه بصومه حرمها ما تش��تهي من الملذات 
فيكون ق��ادرًا بعد ذلك على ضبطها وقيادهتا والس��يطرة عليها، فيقود زمامها 
فيما يكون به خيرها وس��عادهتا، ألنه إذا لم يس��يطر عليها أوقعته يف المهالك 

وساقته إلى الشرور .

وقد ذكر أهل العلم من الِحَكم أيضا:

أن للص��وم بع��ض الفوائد الصحية الت��ي تحصل عند تقلي��ل الطعام  من 
إراحة المعدة وحرق الدهون وإزالة الس��موم من الجسم؛ قال صلى اهلل عليه 
وس��لم: )ما مأل آدمي وعاًء شرا من بطنه؛ بحسب ابن آدم أكالٌت يقمن صلبه 

فإن كان ال محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنََفِسه)))).

الله��م اجعلنا من عب��ادك المتقين، وال تردن��ا خائبين، وباع��د بيننا وبين 
ذنوبنا   يا رب العالمين.

)1( صححه األلباين يف صحيح الجامع )5674(.
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رات الصيام الدرس الرابع : ُمَفطِّ

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

الصوم أيها الصائمون والصائمات، أن نمسك عن كل ُمَفطِّر، والمَفطِّرات 
كثيرة وهي:

أوالً: الجم��اع؛ فمت��ى وقع الجماع فقد فس��د الصوم ولزم��ه مع القضاء 
الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع 

فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع.

ج��اء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وس��لم وقد وقع عل��ى امرأته يف هنار 
رمض��ان؛ فقال له النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )هل تجد رقبة؟ قال: ال، قال: 

هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: ال قال: فأطعم ستين مسكينا)))).

ثاني��ًا: الطعام؛ فال يج��وز للصائم أن ُيدِخَل ش��يئا إلى جوف��ه من األكل 
والش��رب س��واء كان عن طريق الفم أو األنف قال اهلل تعالى: ژ ڄ  ڄ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ   ڇ      چ  چ     چ  ڇڇ   ڃ  ڃ  چ   ڄ  ڃ  ڃ   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ البقرة: 187. أما إن كان ناسيًا 

)1( رواه البخاري )6821( ومسلم )1111(.
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فال شيء عليه ومتى ذكر أمسك وأكمل صيامه.

ثالث��ًا: م��ا كان بمعنى األكل والش��رب؛ كاإلب��ر المغذية، أم��ا اإلبر غير 
المغذي��ة فإهن��ا ال تفط��ر س��واء أكان��ت يف الِع��رق أم يف الَعَض��ل، كاإلبر التي 
يس��تخدمها مرضى الس��كر، واإلبر العالجية، وإبر تحلي��ل الدم، وغيرها من 

اإلبر غير المغذية.

رابعًا: القيء عمدا، فمن تعمد إخراج القيء من معدته فقد أفطر، أما من 
غلبه القيء وخرج منه بال قصد فال شيء عليه؛ قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

)من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقِض())).

خامسًا: خروج دم الحيض والنفاس؛ فإذا خرج الدم فقد أفطرت المرأة 
وعليها القضاء؛ لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )أليس إذا حاضت لم ُتَصلِّ 

ولم َتُصم())).

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هناك أشياَء يظن بعض الصائمين أهنا ُتَفطِّر وهي يف 
الحقيقة ليست بُمَفطِّرة؛ )كاإلبر غير المغذية، وخلع الضرس، واستعمال 
السواك، ومعجون األسنان، وقطرة العين، وقطرة األذن()))، و)خروج دم 
الرعاف، وبخاخ الربو، ودواء الغرغرة إذا كان محتاجًا إليه، والحناء()))، 

)1( صححه األلباين يف صحيح الجامع )6243(.
)2( رواه البخاري )304(.

)3( من كتيب  تحفة اإلخوان  لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل ص 175-174.
)4( من كتيب فتاوى الصيام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل 90-83-65-63
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فكل هذه األشياء ليست من المَفطِّرات.
اللهم إنا نس��ألك صومًا متقبالً، وعلمًا نافعًا، وعمالً صالحًا، واجعلنا 

من عبادك الشاكرين.
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الدرس الخامس : أحكام القضاء

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

إن م��ن األهمي��ة بم��كان أن يع��رف الصائم وتع��رف الصائم��ة األحكام 
المتعلق��ة بح��ق م��ن أفطر يف رمض��ان لعذٍر منعه م��ن الصيام؛ ق��ال اهلل تبارك 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   وتعال��ىژ 
ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      
ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

ى  ژ البقرة: 185

فشريعة اهلل سهلٌة ميسرٌة، فنحمد اهلل على تيسيرِه ورحمتِه بخلقه.

ومن يفطرون لعذر يف رمضان هم على ثالثة أحوال:

الحال األولى: من يجب عليه القضاء وال فدية عليه:

]وه��م المرض��ى الذين يصيبهم م��رض يزول وُيرجى برؤه، والمس��افر، 
والحام��ل والمرض��ع عند خوفهما عل��ى نفس��يهما أو ولديهم��ا، والحائض 

والنفس��اء؛ ق��ال اهلل تعال��ى: ژ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   
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ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  ژ البقرة: 184.

الحال الثانية: من تجب عليه الفدية وال قضاء عليه:

وه��م العاجزون عن الصوم لمرض ال ُيرجى برؤه، أو كبار الس��ن الذين 
يش��ق عليهم الصيام لكربهم؛ ق��ال اهلل تعالى: ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   
گ             گ   گگ   ک    ک   ک   ڑک   ڑ    ژ      ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ  
ڳ  ڳ  ژ البقرة: 184. فقد قرأ الصحابي الجليل عبد اهلل بن عباس رضي 
اهلل عنهم��ا هذه اآلية فقال: )ليس��ت بمنس��وخة، هو الش��يخ الكبي��ر، والمرأة 

الكبيرة ال يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكاَن كلِّ يوٍم مسكينا))))[))). 

والفدية : إطعام مس��كين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد؛ س��واًء 
دفعه أول الش��هر أو وسطه أو آخره، وس��واًء وزعه على مساكين متفرقين، أو 

جمعهم عليه مرة واحدة يف يوم من األيام، فكل ذلك جائز.

الحال الثالثة: من ال قضاء عليه وال فدية:

وهم المجنون، وكبير الس��ن الذي أصاب��ه الخرف فال يعي ما يقول؛ فإن 
كان الخرف

مس��تمرا معه فال صيام علي��ه، وإن كان يعقل أحيانا ويذهب عقله أحيانا، 
فإنه يصوم اليوم الذي يعقل به، وال شيء عليه يف باقي األيام التي ال يعقل هبا.

)1( رواه البخاري )4505(.
)2( من فتاوى اللجنة الدائمة 220-200-172-167/10.
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فالحمد هلل على س��ماحة هذا الدين ويس��ره وس��هولته، فه��و دين رحمة 
ولط��ف وش��فقة ال يكلف الناس إال م��ا يطيقون وما يس��تطيعون، قال تعالى: 

ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ژ 

ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى     ې  

ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   

مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ژ البقرة: 286.

الله��م أعنَّا على ذكرك، وش��كرك، وحس��ن عبادتك، وزدن��ا من فضلك 
وإحسانك يا رب العالمين.
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الدرس السادس : كيف يصوم المسلم

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

لقد ش��رع اهلل الصيام وأوجبه وجعله فريضة م��ن فرائض الدين، فوجب 
على المس��لم أن يعتني بصيامه وأن يحاف��ظ عليه وأن يصونه عن كل ما يخلُّ 

به ويذهب بكمال أجره.

فالقل��ب يا مس��لمون يصوم وصيام القلب: أن ال يحمل المس��لم يف قلبه 
عقي��دًة فاس��دة، أو ظن��ًا س��يئا، وأن يبتعد عن الحس��د، والبغض��اء، والغش، 
والغل، وعن كل أعمال القلوب التي ال ترضي اهلل تعالى؛ قال صلى اهلل عليه 
وسلم: )أال وإن يف الجسد مضغة، إذا َصَلَحت َصَلَح الجسُد كله، وإذا َفَسَدت 

َفَسَد الجسُد كله، أال وهي القلب)))).

والعي��ن تصوم وصي��ام العين: أن تصوم عن النظ��ر للحرام، فال تقع عين 
المس��لم على ما يغضب اهلل، وإذا وقعت صرفها واس��تغفر اهلل وتاب وأناب؛ 

ق��ال اهلل تعال��ى ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  
گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ  

گ  ڳ... اآلية  ژ النور: 30 - 31 .

)1( رواه البخاري )52( ومسلم )1599(.
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األذن تصوم وصيام األذن: أن يصون الصائم س��معه عن ما حرم اهلل، من 
الغناء، والجلوس يف مجالس اللغو، والغيبة، واالستهزاء بالدين، وعن سماع 

كل حرام؛ قال اهلل تعالى ژ ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  
جئ   ژ الإ�صراء: 36

واللس��ان يصوم وصيام اللسان: أن ُيمِسَك الصائم لسانه عن قول اإلثم، 
وأن يجتن��ب النميمة، والكذب، واللعن، والس��ب، والقذف، والُفحش، وأن 
ال ينطق اللس��ان بمعصية؛ أخذ النبي صلى اهلل عليه وس��لم ذات يوم بلس��انه 
وق��ال لمع��اذ بن جبل رضي اهلل عنه: )تكفُّ عليك ه��ذا، قال معاذ: يا نبي اهلل 
وإن��ا لمؤاخذون بم��ا نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا مع��اذ، هل يكبُّ الناَس 

على وجوههم يف النار إال حصائُد ألسنتهم)))).

فإذا أمسك الصائم عن الطعام والشراب فمن تمام الصيام أن تمسك بقية 
الجوارح عن اإلثم والمعصية؛ قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )من لم يدْع 

قوَل الزوِر والعمَل به والجهَل، فليس هلل حاجٌة أن يدع طعامه وشرابه)))).

الله��م متعن��ا بأس��ماعنا، وأبصارن��ا، وقواتنا، م��ا أحييتن��ا، واجعلنا ممن 
يستعملها يف طاعتك ورضاك يا رب العالمين.

)1( صححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )3973(.
)2( رواه البخاري )6057(.



دروس رمضانية

24

الدرس السابع : وقت المسلم في رمضان

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

المسلم والمسلمة كل منهما يفرح بقدوم شهر رمضان، فيقبل المرء على 
اهلل تعال��ى بقلبه وجوارح��ه، ويتوب إلى ربه من معاصي��ه، وهذا هو المقصد 

األعل��ى والغاية األس��مى للصيام؛ قال اهلل تعال��ى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       
ژ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ  

البقرة: 183

لقد كان نبيكم صلى اهلل عليه وس��لم أش��دَّ ما يك��ون اجتهادًا يف رمضان؛ 
عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال: )كان رسول صلى اهلل عليه وسلم 
أجوَد الناس، وكان أجوُد ما يكون يف رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه يف 
كل ليلة من رمضان فيدارس��ه القرآن، فلرسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجوُد 

بالخير من الريح المرسلة)))).

ولنا يف نبينا صلى اهلل عليه وس��لم أس��وة حسنة فيجب أن يغيَِّرنا رمضان، 
وأن نمأل األوقات يف ما يرضي الرحمن .

- فيجتهد المس��لم وتجتهد المسلمة أن ال يضيع عليهم شيء من الصلوات؛ 

)1( رواه البخاري )6( واللفظ له ومسلم )2308(.



دروس رمضانية

25

قال اهلل تعالى: ژ ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ژ الن�صاء: 
103 فتضيي��ع الصل��وات من صفات أه��ل النار أعاذن��ا اهلل وإياكم منها قال 

ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ   ژ  تعال��ى: 
ڭ   ژ مرمي: 59.

- ويحرص المس��لم على صالة الرتاوي��ح مع اإلمام، ألن صالة الرتاويح مع 
اإلم��ام يف رمضان لها مزية خاصة وفض��ل عظيم؛ قال النبي صلى اهلل عليه 

وسلم: )إنه من قام مع اإلمام حتى ينصرف، ُكتَِب له قيام ليلة)))).

- ويلزم المس��لم ذكر اهلل من قراءة القرآن، والتس��بيح، والتحميد، والتهليل، 
دون قالوا: وما  والتكبي��ر؛ ق��ال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )س��بق الُمَف��رِّ

دون يا رسول اهلل؟ قال: الذاكرون اهلل كثيرًا والذاكرات( ))). الُمَفرِّ

س حاجات   - ويتقرب المسلم والمسلمة إلى اهلل يف مساعدة المعِوزين، وتَلمُّ

المحتاجين، وتنفيس كرب المكروبين؛ قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
)من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس اهلل عنه كربة من كرب يوم 
ستر  واآلخرة، ومن  الدنيا  يف  عليه  اهلل  ر  يسَّ معسر  على  ر  يسَّ القيامة، ومن 
مسلما ستره اهلل يف الدنيا واآلخرة؛ واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون 

أخيه)))).
)1( صححه األلباين يف صحيح الجامع )2417(.

)2( رواه مسلم )2676(
)3( رواه مسلم )2699(
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- هكذا يكون المسلم والمسلمة يف كل األوقات. ولكنهم يف رمضان يزيدون 
الليل،  سهر  هو  رمضان  أن  يظنون  الذين  الغافلون  يفعل  كما  ال  اجتهادًا؛ 
ونوم النهار، وتنويع الموائد، ومشاهدة المسلسالت، فيمرُّ عليهم رمضان 

ولم يستفيدوا منه ژ ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ژ احل�صر: 19 - 20.
اللهم اهِد قلوبنا، واش��رح صدورنا، ون��ور بصائرنا، واختم بالصالحات 

أعمالنا.
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الدرس الثامن : رمضان شهر القرآن

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

يف ش��هر رمضان نزل القرآن العظيم ، الوح��ي الذي تكلم اهلل به حقيقة و 
أنزله على قلب نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم بواسطة جربيل عليه السالم؛ 

قال تعالى ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ ... اآلية ژ البقرة: 185

الق��رآن يا صائمون هو: الهدى، والفرقان، والن��ور، والضياء، والرحمة، 
والش��فاء، القرآن: هو منهج الحياة الذي يجب أن يس��ير عليه المسلم، حفظه 

اهلل من عبث العابثين، وتحريف الضالين، وتغيير المبطلين، قال تعالى: ژ ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ژ احلجر: 9 من تمسك به وعمل بأحكامه 
نج��ا، فهو الحماية من الضالل، والوقاية م��ن االنحراف، قال النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم: )تركت فيكم ش��يئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهلل وسنتي، ولن 

يتفرقا حتى يردا علي الحوض)))).

- المس��لم يحرص عل��ى تالوة كت��اب اهلل وخصوصًا يف رمض��ان، فإنه 
يجتهد ويتفرغ أكثر من أي وقت مضى، فقارئ القرآن العامل بأحكامه، يكتب 
اهلل له الثواب كامالً، ويزيده من فضله، ويضاعف له من األجر ماال يخطر له 

)1( صححه األلباين يف صحيح الجامع )2937(.
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على بال، قال تعالى ژ ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ  
ی   ی  ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ           يئ   ژ فاطـــر: 29 - 

30 فطوبى ثم طوبى لمن رطب لسانه بتالوة كتاب اهلل.

- من يقرأِ القرآَن يا مسلمون يضاعِف اهلل عز وجل له األجر والثواب يف 
كل ح��رف يقرؤه قال صلى اهلل عليه وس��لم: )من ق��رأ حرفا من كتاب اهلل فله 
به حس��نة، والحس��نة بعش��ر أمثالها، ال أقول ألف الم ميم حرف، ولكن ألف 

حرف، والم حرف، وميم حرف)))).

- الق��رآن يش��فع لصاحبه يوم القيام��ة، قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: 
)اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا ألصحابه)))).

- أهل القران يرفعهم اهلل عز وجل يف الدنيا واآلخرة؛  قال النبي صلى اهلل 
عليه وسلم: )إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين)))).

- إن ق��ارئ القرآن العامَل بأحكامه هو ولٌي م��ن أولياء اهلل الذين يحبهم 
تبارك وتعالى؛ قال صلى اهلل عليه وس��لم: )إن هلل أهلين من الناس؛ قالوا: من 

هم يا رسول اهلل؟ قال: أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته)))).
)1( صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )3327(.

)2( رواه مسلم )804(.

)3( رواه مسلم )817(.
)4( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1432(.
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فهنيئًا لمن اجتهد على نفس��ه بتالوة كتاب اهلل، وأنار اهلل بصيرته بالعمل 
هبديه، والسير على هنجه.

الله��م اجعلن��ا م��ن أهل الق��ران، الذي��ن يتلونه ح��ق تالوت��ه، و يعملون 
بأحكامه، ويهتدون هبديه، وال تجعلنا من الخاسرين.
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الدرس التاسع:  آداب تالوة القرآن

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

إن هذا القرآن الذي نقرؤه هو كالم اهلل رب العالمين، تتصدع من عظمته 
الجبال خش��وعًا وذلًة ومهابًة؛ قال اهلل تعال��ى ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ     ڱ  ژ احل�صر: 21

��ا كان ه��ذا الق��رآن هب��ذه المنزلة، وج��ب تعظيمه، والت��أدب بآداب  و لمَّ
تالوته. واآلداب التي ينبغي التأدب هبا عند تالوة القرآن هي :

أوالً: إخ��الص الني��ة هلل تعال��ى، فت��الوة الق��رآن عبادة من العب��ادات، ال 
يقبله��ا اهلل إال أن تكون خالصة له تبارك وتعالى، قال جل وعال: ژ ڳ  ڳ  
ہ    ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  

ُر  ہژ البينة: 5. وقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أن أوَل من ُتسعَّ

هبم النار يوم القيامة ثالثة منهم: )رجل تعلم العلم وعلَّمه و قرأ القرآن فُأتي به 
َفه نعمه فعرفها؛ قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمُت العلم وعلمُته وقرأُت  فعرَّ
فيك القرآن؛ قال : كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالِم، وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ فقد قيل، ثم ُأِمر به فُسِحب على وجهه حتى ُألقي يف النار)))).

)1( رواه مسلم )1905(.
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ثاني��ًا: م��ن آداب تالوة القرآن التي ينبغي لقارئ الق��رآن أن يتأدب هبا أن 
يقرأ القرآن على طهارة؛ قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: )إين كرهت أن أذكر 

اهلل إال عل��ى طهر أو قال: على طهارة)))). والقرآن ِذْكر كما قال تعالى: ژ ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ژ احلجر: 9.

ثالثًا: من آداب قراءة القرآن أن يتدبر المسلم كالم اهلل، و يتمعن يف معانيه، 
ويعمل به؛ ق��ال اهلل تعال��ى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   
ڃ   چ  چ  ژ �ـــس: 29 وق��د أخرب اهلل تعالى بأن من ال يتدبرون القرآن قد 
ُأقِفلت قلوهبم وُأغلِقت على ما فيها من الباطل والضالل، فال ينتفعون بشيء 
م��ن مع��اين القرآن، وال يهتدون  هبديه، وال يصل إلى قلوهبم ش��يء من الخير 

الذي فيه، عقوبًة لهم على إعراضهم عن تدبره؛ قال اهلل تعالى:  ژ ک  گ  
گ   گ   گ  ڳ  ڳژحممد: 24.

رابع��ًا: وم��ن آداب ق��راءة القران أن يس��تعيذ الق��ارئ باهلل من الش��يطان 
الرجي��م عند تالوته القرآن، وقد ذكر بع��ض أهل العلم أن الحكمة من ذلك، 
أن يطلب اإلعانة من اهلل، فيلوذ به من وسوسة الشيطان أن يصده عن االنتفاع 

مما يف كتاب اهلل جل وعال؛ قال اهلل تعالى: ژ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ژ النحل: 98.

خامس��ًا: وم��ن اآلداب الت��ي ينبغ��ي لقارئ الق��رآن أن يتأدب هب��ا ترتيل 

)1( صححه األلباين يف صحيح أبي داود )13(.
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القرآن؛ قال اهلل تعالى ژ ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ژ املزمل: 4 فيقرأ المسلم القرآن 
ويزيِّ��ن به صوته، ألن ذلك مما يعينه على تدبر آيات��ه، وتفهم معانيه، وقراءتِِه 

القراءَة الصحيحة.

سادس��ًا: ومن آداب تالوة الق��رآن أن القارئ حينما يكون بحضرة أناس 
ش ب��ه عل��ى القارئين أو  يق��رؤون الق��رآن أو يصل��ون، ف��ال يجهر جهرًا يش��وِّ
المصلين؛ رأى النبي صلى اهلل عليه وس��لم أناس��ا يصلون ويرفعون أصواهتم 
وه��م يقرؤون فقال صلى اهلل عليه وس��لم: )إن المصلي يناجي ربه فلينظر بَِم 

يناجيه به، وال يجهر بعضكم على بعض يف القرآن)))).

س��ابعًا: ومن اآلداب أن يسجد قارئ القرآن إذا مرَّ بآية سجدة قال صلى 
اهلل عليه وسلم: )إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: 
يا ويله؛ ُأِمر ابن آدم بالس��جود فسجد فله الجنة، وُأِمرت بالسجود فأبيت فلي 

النار)))).

اللهم اجعل القران الكريم ربي��ع قلوبنا، ونور صدورنا، وجالء أحزاننا، 
وذهاب همومنا، وشفعه فينا يا رب العالمين.

)1( صححه األلباين يف صحيح الجامع )1951(.
)2( رواه مسلم )81(.
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الدرس العاشر : أقسام الناس في رمضان

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

رمضان ذلك الشهر الذي ينتظره المسلمون، ويفرحون بقدومه، ليغنموا 
من غنائمه، ويتنافس��وا فيه بصالح األعمال، لما ميَّزه اهلل به من الفضائل التي 

ال توجد يف غيره من الشهور.

والناس فيه على أقسام :

- قس��م اجتهدوا فيه بالطاع��ات، وعمروا أوقاهتم بأن��واع القربات، فأوقاهتم 
مملوءة بقراءة القرآن، وألسنتهم رطبة بذكر اهلل، حفظوا أوقاهتم فاجتهدوا 
بعمل الصالحات واجتنبوا الس��يئات فهؤالء هم السابقون للخيرات؛ قال 

ڱ   ڱ        ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   ژ  تعال��ى 
ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں       ڱ  

ھ  ھ        ے  ژ احلديد: 21.

- وقسم يصومون رمضان ويؤدون الفرائض ويقومون بالواجبات، وال يأتون 
بما يفس��د صومهم أو يبطله، لكنهم لم يغتنموا رمضان يف اإلكثار من فعل 
الس��نن وعمل المستحبات، بل اكتفوا بالقيام بالواجبات وهؤالء قد فوتوا 
على أنفس��هم خيرًا عظيما؛ ففي الحديث القدس��ي يق��ول اهلل تعالى: )وما 
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ي��زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ُأِحبَّه، فإذا أحببُته كنت س��مَعه الذي 
يس��مع به، وبصَره الذي يبصر به، ويَده التي يبطش بها، ورجَله التي يمشي 

بها؛ وإن سألني ألعطينَّه ولئن استعاذين ألُعيذنَّه)))).

- وقس��م محروم من خيرات هذا الش��هر وغنائمه، وه��م الذين دخل عليهم 
رمض��ان وهم س��اهون الهون، فلم يتوبوا من المعاص��ي ولم يتوقفوا عند 
ح��دود اهلل، وإنم��ا غاي��ة م��ا يعرفونه ع��ن رمضان أنه إمس��اك ع��ن الطعام 
والش��راب، فتوقفوا عن الطعام والش��راب ولم يتوقفوا عن الحرام؛ ارتقى 
النب��ي صلى اهلل عليه وس��لم المنرب ذات يوم فقال : آمي��ن. آمين. آمين. ثم 
قال: )أتاين جبريل عليه الس��الم فقال يا محمد: من أدرك رمضان فلم يغفر 
ل��ه فأبعده اهلل، فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أوأحدهما فدخل النار 

فأبعده اهلل، فقلت: آمين.

قال: ومن ُذكِرَت عنده فلم ُيَصلِّ عليك فأبعده اهلل، فقلت: آمين)))).
رجٍب  يف  الذنُب  كفاه  ما  الذي  ذا  شعباِن يا  شهر  يف  رب��ه  عصى  حتى 
بعدهما  ال��ص��وم  شهر  ��ك  أظ��لَّ عصياِن لقد  ش��ه��َر  أي��ض��ا  ُت��َص��يِّ��ْرُه  ف��ال 
مجتهدا  فيه  وسبح  ال��ُق��َران  ف���إن���ه ش���ه���ر ت��س��ب��ي��ح وق������رآِن وات��ل 
م��ن ب��ي��ن أه���ل وج��ي��ران وإخ����واِن كم كنت تعرف ممن صام يف َسَلٍف 
بعدهمو  واستبقاك  الموت  الداين أفناهُم  من  القاصي  أق��رب  فما  َحيًّا 

)1( رواه البخاري )6502(.
)2( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )996(.
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اللهم اجعلنا من الس��ابقين للخيرات، الفائزين بجزيل العطايا والهبات، 
واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات.
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الدرس الحادي عشر
قيام الليل من صفات المتقين

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

قي��ام الليل من أكثر األعمال الصالحة أجرًا، ومن أعظمها عند اهلل ذخرًا، 
قيام الليل  يا مسلمون دأُب الصالحين، وصفة من صفات المفلحين، وعالمة 

من عالمات المتقين.

ق��ال تعالى يف وصف أهل الجنة: ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ  

گ  گ  گ      ڳ  ژ الذاريات: 15 - 18

وقال تعالى يف وصف عباده الصالحين: ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  
ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ               ڭ   

ۅ      ۉ  ۉ  ې  ژ الفرقان: 63 - 64.

ص��الة اللي��ل أفضل الصل��وات بعد الفريض��ة؛ قال النبي صل��ى اهلل عليه 
وس��لم: )أفض��ل الصيام بعد رمضان ش��هر اهلل المحرم، وأفض��ل الصالة بعد 

الفريضة قيام الليل)))).

)1( رواه مسلم )1163(.
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هاج��ر نبين��ا صلى اهلل عليه وس��لم إلى المدين��ة فدخله��ا، وكان من أول 
م��ا أرش��د إليه أن أوصاهم بقي��ام الليل؛ قال عبد اهلل بن س��الم رضي اهلل عنه: 
)أول ما قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فكنت 
لُت وجهه واس��تبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب،  فيمن جاءه، فلما تأمَّ
ق��ال: ف��كان أول ما س��معت من كالمه أن قال: » أيها الناس أفش��وا الس��الم، 
وأطعم��وا الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة 

بسالم«)))).

لقيام الليل يف رمضان مزية خاصة، وفضل عظيم، فمن قام رمضان إيمانًا 
باهلل واحتسابًا لألجر، غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه؛ قال صلى اهلل عليه وسلم: 

م من ذنبه())). )من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، ُغِفَر له ما تقدَّ

ومن قام الليل مع اإلمام، ُكتَِب له أجر من قام الليل كله، قال النبي صلى 
اهلل عليه وسلم: )إنه من قام مع اإلمام حتى ينصرف، ُكتَِب له قيام ليلة)))).

فهنيئا ألهل قيام الليل :

حب��ه يف  أخ��ل��ص��وا  ق���وم  خدام�����اهلل  واختارهم  فأحبهم 

عليهم ال��ظ��الم  ج��ن  إذا  وقيام�����اق��وم  سجدا  هنالك  قاموا 

)1( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )616(.
)2( سبق تخريجه ص13.
)3( سبق تخريجه ص25.
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ليل��هم يف  ب��ذك��ره  صياماي��ت��ل��ذذون  يبرحون  ال  ونهارهم 

اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانًا واحتس��ابًا، واجعلنا ممن غفرت لهم 
ما تقدم من ذنوهبم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
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الدرس الثاني عشر 
أخطاء يقع فيها بعض الصائمين

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

يجب على كل مس��لم و مس��لمة عند دخول ش��هر رمض��ان أن يتفقه كل 
منهما يف الصيام، وأن يبتعد عن كل عمل يبطل صيامه أو ينقص أجره، وهناك 
أخط��اء يجب أن يبتعد عنها الصائمون ليحصلوا على األجر العظيم والثواب 

الجزيل الذي أعده اهلل لمن صام هذا الشهر ومن هذه األخطاء:

أوالً: صي��ام بعض المس��لمين لرمضان على أنه ع��ادة اعتاد عليها يف كل 
عام، ولم يستش��عر أهنا عبادة يرجو ثواهبا من اهلل تبارك وتعالى؛ قال صلى اهلل 

عليه وسلم: )من صام رمضان إيمانا واحتسابا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه)))).

ثانيًا: تأخير الفطور وتعجيل السحور. وهذه مخالفة لسنة نبينا صلى اهلل 
عليه وس��ّلم؛ فقد قال صلى اهلل عليه وس��لم: )ال ي��زال الناس بخير ما عجلوا 

الفطر)))).

وع��ن أنس بن مالك رض��ي اهلل عنه أن زيد بن ثابت رض��ي اهلل عنه قال: 

)1( سبق تخريجه ص13.
)2( رواه البخاري )1957( ومسلم )1098(.
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)تسحرنا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم ثم قام إلى الصالة. قلت: كم كان بين 
األذان والسحور؛ قال: قدر خمسين آية)))).

ثالث��ًا: اس��تمرار بعض المس��لمين عل��ى المعاص��ي، وعدم التوب��ة منها 
واإلقالع عنها؛ قال صلى اهلل عليه وسلم: )ُربَّ صائٍم حظُّه من صيامه الجوع 

والعطش)))).

رابعًا: ترك صالة الرتاويح بحجة أهنا سنٌة من السنن وأهنا ليست فريضة 
َط فيها فقد  من الفرائض المكتوبة، وال ش��ك بأهنا سنٌة مس��تحبة ولكن من فرَّ
ت على نفسه أجرًا عظيما؛ فقد قال صلى اهلل عليه وسلم: )من قام رمضان  فوَّ

إيمانًا واحتسابًا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه())).

البيت؛  يف  وإكمالها  الرتاويح  صالة  من  المصلين  بعض  انصراف  خامسًا: 
أن  قبل  ينصرف  ثم  أكثر،  أو  ركعتين  اإلمام  مع  يصلي  بعضهم  أن  فتجد 
خيرا  أنفسهم  على  هؤالء  ضيََّع  وقد  الرتاويح،  صالة  من  اإلمام  ينتهي 
حتى  اإلمام  مع  صلى  إذا  الرجل  )إن  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  قال  كثيرا؛ 

ينصرف ُكتَِب له قيام ليلة)))).
سادسًا: المتابع��ة يف المصحف خلف اإلمام لغير حاجة، والحاجة: كأن 

)1( رواه البخاري )1921(.
)2( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1084(.

)3( سبق تخريجه ص13.
)4( صححه األلباين يف صحيح الجامع )1615(.
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يطل��ب اإلم��ام من يتابع معه حت��ى ال يخطئ يف القرآن؛ أم��ا حمل المصحف 
يف الص��الة لغير حاجة فهو من المخالفات الت��ي يفعلها كثير من المصلين يف 
رمضان فال يخش��عون يف صالهتم، بل ينصرفون عنها: بس��بب تقليب أوراق 
المصحف، ومتابعة نطق اإلمام مع اآليات، ووضعه يف األرض عند السجود، 

وتركهم لبعض السنن كضم اليدين أثناء الوقوف يف الصالة.

وأخيرًا نذكر ببعض المخالفات التي تقع فيها بعض أخواتنا النساء ومنها:

خروج بعضهن للمسجد متزينة متعطرة؛ وقد هناهن النبي صلى اهلل عليه 
وسلم عن ذلك والنهي للتحريم قال صلى اهلل عليه وسلم: )أيُّما امرأٍة تطيبت 

ثم خرجت إلى المسجد، لم ُتقَبل لها صالٌة حتى تغتسل)))).

وم��ن المخالف��ات الت��ي تق��ع فيها بع��ض النس��اء تحدثهن م��ع بعضهن 
بأصوات مرتفعة فيحصل التشويش على المصلين بسبب رفعهن ألصواهتن.

الله��م إنا نس��ألك مغفرة الذنوب، وس��رت العي��وب، فاقبل توبتن��ا يا غافر 
الذنب، ويا قابل التوب.

)1( صححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )3233(.
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الدرس الثالث عشر 
مسؤوليتنا تجاه أبنائنا في رمضان

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

يدخل علين��ا رمضان فيجتهد الكثير يف القرب من اهلل بعمل الصالحات، 
وينسون أوالدهم فال يحثوهنم على اغتنام هذا الشهر بالعمل الصالح.

األبناء يا مسلمون مسؤولية كبيرة، وأمانة عظيمة، ُنسَأُل عنها يوم القيامة؛ 
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ژ  تعال��ى:  اهلل  ق��ال 
ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ژ التحـــرمي: 6 وق��ال صل��ى اهلل علي��ه وس��لم: )والرج��ل راع عل��ى أهل 
بيته وهو مس��ئول عنهم، والم��رأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مس��ئولة 

عنهم)))).

فعل��ى الوالدي��ن تعاهد أبنائهم بالنصيحة، وحثه��م على االجتهاد يف هذا 
الشهر المبارك، ويكون ذلك بأمور :

أوالً: الدعاء لهم بالصالح واالستقامة على طاعة اهلل.

ثاني��ًا: أمره��م بص��الة الجماع��ة إذا كانوا ذك��ورا، وأن تصل��ى يف وقتها 

)1( رواه البخاري )2554( ومسلم )1829(.
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بالبيوت بالنسبة لإلناث.

ثالثًا: تذكيرهم بأن يصوموا هلل محتسبين، وأن الصيام عبادة ال عادة.

رابعًا: حثهم على اإلكثار من قراءة القرآن، وتدبره، والعمل بأحكامه.

خامسًا: أخذهم للعمرة ففيها أجٌر عظيم، وخاصة يف شهر رمضان.

سادسًا: تعليم األبناء آداب األكل والشرب حين االجتماع على السحور 
والفطور.

س��ابعًا: هنيهم عن إضاعة الوق��ت يف متابعة المسلس��الت، أو الجلوس 
على األجهزة اإللكرتونية.

ثامنًا: الحرص على عدم السهر يف ليل رمضان، وأن تنام األسرة بالليل، 
ألن السهر يفوت على األسرة فرصة العبادة يف النهار، فيضيع النهار يف النوم، 
وربم��ا ُضيَِّعت بعض الصلوات المفروضة فذهب��ت عليهم فرصة اغتنام هذا 

الشهر باألعمال الصالحة.

فليحذر المس��لم ولتحذر المس��لمة من تضييع ه��ذه األمانة التي ائتمنهم 
اهلل عليها.

الله��م أصلح لنا نياتن��ا، وأزواجنا، وذرياتنا، واجعلن��ا وإياهم من عبادك 
الصالحين.
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الدرس الرابع عشر : المرأة المسلمة في رمضان

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

المرأة المس��لمة تفرح وتسعد بدخول ش��هر رمضان، ألنه فرصة لها ألن 
تجتهد يف الطاعات وعمل الصالحات.

الم��رأة المس��لمة تجته��د يف أن تصلي كل ص��الة على وقته��ا وال تؤخر 
الص��الة، ألهنا تعلم أن صالهتا على وقتها وعدم االنش��غال عنها من أس��باب 
دخ��ول الجن��ة؛ قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )إذا صلت المرأة خمس��ها، 
نَت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة  وصامت شهرها، وحصَّ

من أي أبواب الجنة شئِت())).

..المرأة المس��لمة ال يش��غلها ش��يء عن القرآن؛ فهي ال تملُّ من قراءته، 
ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ژ  بأحكام��ه  والعم��ِل  آيات��ه،  وتدبُّ��ِر 

ڃ   ڃ   چژ �س: 29
..المرأة المس��لمة ال يفرت لس��اهنا من ذك��ر اهلل تعالى؛ ژ ۇ  

ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ الأحزاب: 35.
..المرأة المس��لمة تحفظ بصرها عن مشاهدة اإلثم، وُتمسك لساهنا عن 

)1( صححه األلباين يف صحيح الجامع)660(.
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ق��ول الباط��ل، وتصون س��معها ع��ن الح��رام؛ ژ ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    
ی  ی          ی  ی  جئ   ژ الإ�صراء: 36

..الم��رأة المس��لمة ال تخ��رج إال لحاج��ة، وإذا خرجت فإهن��ا ال تخرج 
متربج��ة ألن اهلل تعالى يقول: ژ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ ... اآلي��ة ژ الأحـــزاب: 33 وال تخرج المرأة م��ن بيتها متعطرة؛ ألن النبي 
صلى اهلل عليه وس��لم يقول: )إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا 

ريحها فهي زانية)))).

..المرأة المس��لمة هتتم بعائلته��ا، فتكون خير ُمعي��ٍن لزوجها على طاعة 
اهلل، وترب��ي أبناءها على كتاب اهلل وس��نة رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم؛ قال 
النب��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم: )والمرأة راعي��ة على بيت بعله��ا وولده، وهي 

مسئولٌة عنهم)))).

هكذا تكون المرأة المسلمة يف رمضان ويف غيره، لكنها يف رمضان تكون 
أشد اجتهادًا، وأكثر حرصًا، وقربًا من اهلل تبارك وتعالى.

اللهم احفظ نساء المس��لمين، وجنبهن كل شر وفساد، ووفقهن لخيري 
الدنيا واآلخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.

)1( صححه األلباين يف صحيح الجامع )323(.
)2( سبق تخريجه ص42.
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الدرس الخامس عشر : فضل اإلنفاق والصدقة

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

حينما يصوم المس��لم وتصوم المسلمة ش��هرًا كامال، ويشعرون بالجوع 
والعط��ش، حينها يعلمون أن هن��اك إخوانًا لهم يجوعون ويعطش��ون يف كل 
يوم، فيحس��ون بإحساس��هم، ويتألمون آلالمهم، ويعرف��ون نعمة اهلل عليهم، 
ق على الفقراء والمس��اكين،  فينفق��ون أمواله��م يف وجوه الخير، ومنها التصدُّ
س حاجاهتم، فإعطاء المال لمستحقيه صفة من صفات أهل الجنة؛ قال  وتلمُّ

تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  
ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ الذاريـــات: 15 - 19.   يف أمواله��م حق )ڱ) الذي 

يس��ألهم وه��و بحاجة، و) ڱ ) المتعفف الذي حرم نفس��ه ذل الس��ؤال 
وطلب ما عند الناس، مع حاجته لذلك.

ومن صفات المؤمنين الذين وعدهم اهلل بالجنة، أهنم يتصدقون ويطعمون 
الطع��ام مع حاجتهم إليه؛ قال تعال��ى: ژ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ        ڦ    ڦ          ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ الإن�صان: 8 - 11 
وحينما يتصدق المسلم وهو محتاج للمال، فذلك أفضل الصدقة؛ جاء رجل 
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إل��ى النبي صلى اهلل عليه وس��لم فقال له: أي الصدقة أعظ��م أجرا؟ قال: )أن 
ق وأنت صحيح شحيح. تخشى الفقر، وتأمل الغنى)))). تَصدَّ

يتصدق المس��لم بماله ولو بالش��يء القلي��ل، وال يحتقر ش��يئًا أنفقه هلل، 
يها  فالصدقة وقاية للعبد من النار، حتى وإن أنفق القليل فإن اهلل ُيضاعفها وينَمِّ

ل��ه؛ قال تعالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  
ڳ   گ   گ   گگ   ک   ک      ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ  
ڳژ البقـــرة: 261. وقال صلى اهلل عليه وس��لم: )م��ن تصدق بعدل تمرة من 

كسب طيب، وال يقبل اهلل إال الطيب، فإن اهلل يتقبَّلها بيمينه، 

ه، حتى تكون مثل الجبل)))). ثم ُيربيها لصاحبه كما ُيربي أحدكم َفُلوَّ

وما أجمل حين يبدأ اإلنس��ان بأقاربه ث��م األدنى فاألدنى، فالصدقة على 
أولي القربى،

تجم��ع بين الصدقة والصلة فيحصل المس��لم هبا على أجرين؛ قال النبي 
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم: )الصدقة على المس��كين صدقة، وعل��ى ذي الرحم 

اثنتان: صدقة، وصلة)))).

ينف��ق المس��لم حي��ن ينفق وهو يحتس��ب األج��ر عن��د اهلل يف إنفاقه على 

)1( رواه البخاري )1419( ومسلم )1032(.

)2( رواه البخاري )1410( ومسلم )1014(.
)3( صححه األلباين يف صحيح الجامع ) 3858 (.



دروس رمضانية

48

زوجته، وأوالده، وأقاربه، وعلى إخوانه المس��لمين، فإنَّ أجَر اإلنفاِق عظيم 
وجزاَءه عند اهلل كبير.

اللهم اجعلنا ممن ينفق يف س��بيلك، وابتغاء مرضاتك، وقنا ش��ح أنفسنا، 
واجعلنا من عبادك المفلحين.
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الدرس السادس عشر : صلة األرحام في رمضان

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

ُب إل��ى اهلل تعالى م��ن األعم��ال الصالح��ة يف رمضان صلة  إن مم��ا ُيَق��رِّ
الرح��م، فه��ي قربة إلى اهلل وعمل صالح يرفع اهلل ب��ه الدرجات؛ فلقد أوصى 

رب العالمي��ن بصل��ة الرح��م فق��ال: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  
ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   
ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ   ہ   ہ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ الن�صاء: 36.

- فالواصل��ون يصله��م اهلل، والقاطع��ون يقطعه��م اهلل؛ ق��ال النبي صلى 
اهلل علي��ه وس��لم: )إن اهلل خلق الخلق حت��ى إذا فرغ من خلق��ه قالت الرحم: 
ه��ذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نع��م، أما ترضين أن أِصَل من وَصَلِك 
وأقطَع من َقَطَعِك؟ قالت: بلى يارب، قال: فهو لِك؛ قال رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وس��لم: فاقرأوا إن شئتم: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ژ حممد: 22)))).

- الواصل��ون ألرحامه��م وعده��م اهلل بالبس��ط يف األرزاق، والربك��ة يف 
األعمار؛ قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )من س��ره أن ُيبَس��َط له يف رزقه، أو 

)1( رواه البخاري )5987(ومسلم )2554(.
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ُينَسَأ له يف أثره، فليصل رِحَمه)))).

_اح��ذروا من قطيعة الرحم يا مس��لمون، فإهنا س��بب لغض��ب اهلل وأليم 
عقابه، فق��د لعن اهلل القاطعين ألرحامهم فق��ال: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  

ک  ک  ژ حممد: 22 - 23.

_القاطع��ون ألرحامهم مطرودون من رحم��ة اهلل والنار هي دارهم؛ قال 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ   تعال��ى ژ  اهلل 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ژ الرعد: 25.

وإن مما أمر اهلل به أن يوصل الرحم، فمن قطعها فهو متوعد بالنار وبئس 
المصي��ر؛ ق��ال النبي صل��ى اهلل عليه وس��لم :  )ال يدخل الجن��ة قاطع))))ويف 

رواية:)قاطع رحم)))). 

أحبتي يف اهلل يظن بعض المسلمين أن معنى الصلة أن يصل من األرحام 
م��ن كان واص��الً له، وم��ن كان قاطعًا ل��ه فإنه ال يس��تحق الصل��ة ألنه قاطع 
للرح��م، ولي��س األمر كذل��ك فهذه مكافأة وليس��ت صلة،  ف��إن صلة الرحم 
أن تص��ل من وصل��ك ومن قطعك؛ ق��ال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )ليس 

)1( رواه البخاري )2067( ومسلم )2557(.

)2( رواه البخاري )5984( ومسلم )2556(.
)3( رواه مسلم )2556(.
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الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا ُقطَِعت رِحُمُه وَصَلها)))).

فمن كان من أهل الصلة فليكثر منها يف هذا الشهر فإهنا من أفضل القربات 
وم��ن أجلِّ الطاعات، ومن كان مقصرًا يف صلة أرحامه فليتب إلى اهلل وليبادر 

بصلة أرحامه، فأرحامنا رحمة من اهلل تقربنا إليه وتوصلنا إلى جنته.

الله��م اجعلنا م��ن أهل الصيام والقيام، ومن أه��ل صلة األرحام، ووفقنا 
لصالح األقوال واألعمال.

)1( رواه البخاري )5991(.
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الدرس السابع عشر : التوبة

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

حينما يصوم المصلي وتنكسر شهوته، وحينما ُتَفتَّح أبواب الجنة وُتَغلَّق 
د الش��ياطين، فه��ي فرصة للعودة إل��ى اهلل والتوبة إليه من  أب��واب النار وُتصفَّ

المعاصي والسيئات .

اإلنس��ان أحبت��ي يف اهلل بطبعه خطَّاء وخير الخطائين التوابون؛ فالمس��لم 
يت��وب إلى اهلل والمس��لمة تتوب إلى اهلل،  قال اهلل تعال��ى آمرا عباده المؤمنين 

ی   ی   ی   ی     ىئ    ژ  واآلخ��رة  الدني��ا  يف  الف��الح  لينال��وا  بالتوب��ة 
جئ  حئ  مئ  ىئ   ژ النور: 31.

التائب��ون يحبه��م اهلل تعال��ى ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋژ 
البقرة: 222

التائب��ون يكف��ر اهلل عنهم س��يئاهتم، ويدخله��م جنات تجري م��ن تحتها 
األهن��ار خالدين فيه��ا ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ التحرمي: 8.
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التائب��ون يف��رح رب العالمين بتوبتهم مع غناه عنه��م؛ قال صلى اهلل عليه 
ٍة َمْهَلَكٍة،  يَّ وس��لم: )َلله أش��دُّ فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رج��ٍل يف أرٍض َدوِّ
مَع��ه راحلُت��ه عليها طعاُمه وش��راُبه، فنام فاس��تيقظ وقد ذهب��ت، فطلبها حتى 
أدرك��ه العطش؛ ثم ق��ال: أرجع إلى مكايَن الذي كنُت في��ه فأناُم حتى أموت. 
فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلُته وعليها زاُده وطعاُمه 

وشراُبه؛ فاهلل أشدُّ فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلتِه وزاِده)))).

وال يج��وز لإلنس��ان أن يتأخ��ر يف التوبة، أو يتم��ادى بالمعصية، فقد يأيت 
األجل واإلنس��ان مستمر على الذنب والمعصية فيومئذ ال ينفع الندم ژ ہ  
ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  

ۈ             ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ژ املوؤمنون: 99 - 100.

والتوبة ال تكون مقبولة إال بشروط ذكرها أهل العلم وهي :-

أوالً: اإلخ��الص هلل تعالى بأن يكون اإلنس��ان صادق��ًا يف توبته ال يقصد 
بذلك إال وجه اهلل جل وعال.

ثانيًا: الندم على ما سلف من اقرتاف المعصية.

ثالثًا: أن يقلع عن المعصية مباشرة بدون تردد وال رجوع.

رابعًا: أن يعزم على أن ال يعود إلى ما كان عليه من المعصية.

)1( رواه مسلم )3744(.
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خامس��ًا: إذا كانت المعصية مما يتعل��ق بحقوق الناس فإنه يجب أن ُتَرد 
حقوق الناس إليهم ، فإذا أخذ مااًل رده، أو اغتاب ش��خصًا، أو ظلمه، طلب 

العفو منه، وهكذا حتى يتخلص من حقوق الناس.

اللهم اجعلنا من التوابي��ن، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا و لوالدينا 
ولجميع المسلمين.
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الدرس الثامن عشر : عبادة الدعاء

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

الدع��اء ي��ا مس��لمون عبادة عظيم��ة، ُيظِه��ر فيها العب��د افتقاره إل��ى ربه، 
واحتياج��ه إلي��ه، فه��و طاع��ة هلل تعال��ى يتقرب هبا المس��لم إل��ى ربه ژ ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ  

ٹ    ڤ  ڤ  ژ غافر: 60.

المس��لم يكثر الدعاء ويلح يف المسألة، وهو دائم الطلب والسؤال والذل 
واالحتي��اج لرب��ه؛ يق��ول ربن��ا تب��ارك وتعال��ى ژ ى  ائ   ائ  ەئ  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ  
ىئ  ی   ژ البقـــرة: 186 فالمس��لم محت��اج إل��ى رب��ه ال يفرت م��ن دعائه 

وندائه وسؤاله، وعلى المسلم أن يتحرى األوقات الفاضلة للدعاء مثل:

الس��جود: قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد، فأكثروا الدعاء)))).

وبين األذان واإلقامة: قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: )الدعاء ال يرد بين 

)1( رواه مسلم )482(.
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األذان واإلقامة)))).

ويف الثل��ث األخير من الليل: قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى الس��ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول: 

من يدعوين فأستجيَب له، ومن يسألني فأعطَيه، ومن يستغفرين فأغفَر له)))).

وعند آخر س��اعة من يوم الجمعة: قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )يوم 
الجمعة اثنتا عش��رة س��اعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهلل عز وجل شيئا إال آتاه 

إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صالة العصر())).

وعن��د ن��زول المطر: ق��ال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )ثنت��ان ما تردان: 
الدعاء عند النداء، وتحت المطر)))).

وعند االس��تيقاظ من النوم: حينما يس��تيقظ النائم من نومه ويلهج لس��انه 
بذكر ربه؛ قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: )من تعارَّ من الليل فقال: ال إله إال 
اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد 
هلل، وسبحان اهلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكبر، وال حول وال قوة إال باهلل، ثم قال: 

اللهم اغفر لي أو دعا اسُتِجيَب له، فإن توضأ ُقبَِلت صالته)))).

)1( صححه األلباين يف صحيح الجامع )3408(.
)2( رواه البخاري )6940( ومسلم )758(.

)3( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )703(.
)4( حسنه األلباين يف صحيح الجامع )3078(.

)5( رواه البخاري )1154(.
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اللهم اس��تجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، وتقبل منا ومن جميع المسلمين 
صالح أعمالنا.
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الدرس التاسع عشر : متى يقبل العمل؟

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

العمل يا مسلمون له شروط ال بد من توفرها حتى يكون مقبواًل عند اهلل، 
فال يقبل اهلل عمالً إال بتوفر هذين الشرطين: وهي اإلخالص، واالتباع .

فاإلخالص: أن يكون قصد العامل وجه اهلل، ألن اهلل تعالى ال يقبل عمالً 
إال إذا كان خالص��ًا له جل وعال قال تعالى: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ژ البينة:5

فم��ن عمل عمالً أش��رك فيه مع اهلل غيره فإنه ال ُيقب��ل، وكذلك من عمل 
عم��الً لي��راه الناس بقصد مدحه��م وثنائهم فهو مردود علي��ه، وكذا من تكلم 
بخير ليسمعه الناس طالبا بذلك ثناءهم فكل ذلك مردود ألنه من الرياء؛ قال 
َم  أبو سعيد الخدري رضي اهلل عنه: )َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
اَل، َفَقال: َأالَ ُأْخبُِرُكْم بَِما ُهَو َأْخَوُف َعَلْيُكْم ِعنِْدي  جَّ َوَنْحُن َنَتَذاَكُر اْلَمِسيَح الدَّ
، َأْن َيُقوَم  ْرُك اْلَخِفيُّ اِل؟ فُقْلنَا: َبَلى يا رسول اهلل، َفَقاَل: الشِّ جَّ ِمْن اْلَمِس��يِح الدَّ

ُجُل فُيَصلِّي، فُيَزيُِّن َصالََتُه لَِما َيَرى ِمْن َنَظرِ َرُجل())). الرَّ

أم��ا االتب��اع: فهو أن يكون صوابًا على س��نة رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه 

)1( حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )30(.
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وسلم، وال يكون ُمْبَتَدعًا أو ُمْحَدثًا.

فما دلَّ عليه الكتاب، وما صح من سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم، ُعِمَل 
ب��ه وُتُق��ِرب إلى اهلل فيه، وما لم يدل عليه الدليل من الكتاب أو من الس��نة فال 
ُيعَم��ل ب��ه ألنه إح��داث يف الدين، وما ُأح��ِدث يف الدين فه��و بدعة وضاللة؛ 
قال صلى اهلل عليه وس��لم: )فإِنَّ خي��ر اْلَحِديِث كَِتاُب اهللِ، َوخير اْلُهدى ُهدى 

ٍد، َوَشرُّ األُُْموِر ُمْحَدَثاُتَها، َوُكلُّ بِْدَعٍة َضالََلٌة())). ُمَحمَّ

وأخ��رب النب��ي صلى اهلل عليه وس��لم أن العمل الذي لم ي��ِرد فيه دليل من 
القرآن أو صحيح السنة فإن اهلل ال يقبله؛ قال صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن عِمل 

.((() عمالً ليس عليه أمرِنا فهو َردٌّ

فيجته��د المس��لم يف أن يكون عمل��ه صوابًا خالص��ًا هلل تعالى، وموافقًا 
للدين من الكتاب وما صح من السنة فبذلك ُيقبل العمل.

ومتى أخلَّ اإلنس��ان بأحد هذين الش��رطين فعبادته م��ردودة غير مقبولة، 
وقد أخرب اهلل عز وجل بأن العمل ال يقبل إال بتوفر هذين الشرطين .

ق��ال تعال��ى: ژ يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  
جس  ژ الكهـــف: 110. } مج  جح { يعن��ي صوابًا } مح  جخ  حخ    مخ  جس{ أن 

يكون خالصًا هلل ال شرك ألحد فيه.

)1( رواه مسلم )867(.
)2( رواه مسلم )1718(.
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الله��م تقبل منَّا عم��ل الصالحات، واجعلنا مم��ن يدخلون الجنات، وال 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين.
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الدرس العشرون : االجتهاد في العشر األواخر

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين، أما بعد:

ف��إن االجته��اد يف العب��ادة، واغتنام األوق��ات يف طاع��ة اهلل تعالى وطاعة 

رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم من أخالق المؤمنين، وصفة أتباع المرس��لين؛ 

وق��د وع��د اهلل تعال��ى الطائعين م��ن عب��اده بقول��ه: ژ ڃ  چ  چ  چ  

ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ژ الن�صاء: 69

فالمؤم��ن يح��رص عل��ى المس��ارعة يف الخي��ر؛ ق��ال اهلل تعال��ى: ژ ٱ  

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڀ  ڀ  ژ اآل عمران: 133

والمؤم��ن يس��بق غيره إلى عم��ل الطاعات والمنافس��ة يف الخيرات؛ قال 

ڱ   ڱ        ڱ               ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   ژ  تعال��ى 

ڱ  ں      ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  
ھ        ے  ژ احلديد: 21

ولقد دخلت علينا أحبتي العش��ر األواخر من شهر رمضان، وإهنا لفرصة 
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عظيم��ة أن نتناف��س يف اإلكثار من عمل الصالحات، والتق��رب إلى اهلل تعالى 

بأنواع القربات، وإن لكم يف نبيكم صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان 

يجتهد يف هذه العش��ر أكثر من غيرها؛ عن عائش��ة رضي اهلل عنها قالت: )كان 
النبي صلى اهلل عليه وسلم يجتهد يف العشر األواخر ماال يجتهد يف غيره()))

وقد كان صلى اهلل عليه وس��لم يعتزل نساءه فال يقرهبن يف العشر، تفرغًا 

للعب��ادة بجميع أنواعها حتى ال يش��غله ش��يء عن طاعة ربه ج��ل وعال، فقد 

كان يحي��ي ليله بالصالة والذكر والدعاء وقراءة الق��رآن وغير ذلك من أنواع 

الطاعات، كما كان يحرص صلى اهلل عليه وسلم على إيقاظ أهله، ليجتهدوا 

يف العب��ادة والطاعة تقول عائش��ة رض��ي اهلل عنها: )كان النب��ي صلى اهلل عليه 

وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، و أحيا ليله، وأيقظ أهله())).

فينبغي لنا أن نقتدي بسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم، وأن نجتهد يف اغتنام 

هذه العش��ر المبارك��ة بالعمل الصالح الذي يقرب م��ن اهلل تبارك تعالى، وأن 

نحرص على عدم تضييع أوقاتنا فيما ال فائدة منه.

 رمض��ان هذه الس��نة ربما يك��ون آخر رمضان يدرك��ه بعضنا، فقد 

يح��ول بيننا و بين��ه يف العام القادم ه��ادم اللذات و مف��رق الجماعات 

وحينه��ا ال ينفع الن��دم ژ ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
)1( رواه مسلم )1175(.

)2( رواه البخاري )2024( واللفظ له ومسلم )1174(.
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يئ  جب  حب          خب  مب  ىب   ژ الزمر: 56.

اللهم وفقنا لعمل الخير، وأعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.
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الدرس الحادي والعشرون : فضل ليلة القدر

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

ففي هذه الليالي العش��ر ليلة مباركة قال اهلل عز وجل عنها: ژ پ  پ  
پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ژ الدخان: 3

فبيَّ��ن اهلل عز وجل أهنا ليل��ة مباركة، لما فيها من الخي��ر الكثير، والفضل 
العظي��م، وم��ن بركتها نزول هذا الق��رآن العظيم فيها الذي هو ش��فاء ورحمة 

للمؤمنين.

ق��ال تعالى : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  
ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ژ القدر: 1 - 5

القرآن العظيم نزل يف ليلة القدر، وس��ميت ليلة القدر هبذا االسم: لعظيم 
قدرها وش��رفها، وأهنا خير من ألف ش��هر يف القدر والش��رف وكثرة الثواب، 
فالمالئك��ة بم��ا فيهم جربيل عليه الس��الم ينزل��ون بالخير والربك��ة فيها، كما 
أهنا س��الم لما فيها م��ن مضاعفة األجور والفوز برضا الرب الغفور س��بحانه 
وتعال��ى، فينبغ��ي أن يح��رص المس��لم على اغتنام ه��ذه الليلة بكث��رة العمل 
واالجته��اد والتق��رب إلى اهلل جل وعال بأنواع القرب��ات، ليكون ممن حصل 
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على خيرها واغتنم فضلها .

ولقد أخفى اهلل عز وجل ليلة القدر ليجتهد المس��لم وتجتهد المسلمة يف 
ليالي العش��ر كلها؛ قال صلى اهلل عليه وس��لم: )تحروا ليلة القدر يف الوتر من 

العشر األواخر من رمضان())).

أال وإن م��ن أنواع األعم��ال المقربة إلى اهلل تب��ارك وتعالى خصوصًا يف 
ه��ذه الليلة قيام اللي��ل؛ قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )من ق��ام ليلة القدر 

إيمانًا واحتسابًا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه ())).

فمن قام ليلة القدر إيمانًا باهلل وطاعًة له، واحتسابًا للثواب فيها، فإن اهلل 
يغف��ر له  ما تقدم من ذنبه، وأي فضل أعظم من هذا الفضل أن يغفر اهلل للعبد 
ما سلف من ذنوبه ومعاصيه، فيخفف عنه من األوزار والمعاصي التي تكون 

سببا لخسارته يف الدنيا واآلخرة.

ومما يس��تحب أحبتي يف هذه الليلة اإلكثار من الدعاء وخصوصًا قول: 
الله��م إنك عف��و تحب العفو فاعف عني؛ قالت عائش��ة رضي اهلل عنها للنبي 
صلى اهلل عليه وس��لم: )أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال: قولي: 

»اللهم إنك عفو تحب العفو فاعُف عني«())).

)1( رواه البخاري )2017(.
)2( رواه البخاري )1901( ومسلم )760(.

)3( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )3391(.
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اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ذنوهبم، وشرحت لهم صدورهم، وختمت 
لهم بعمل الصالحات.
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الدرس الثاني والعشرون : فضل الذكر

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

الذكر يا مس��لمون هو حياة القلوب، وبه تطمئن وتستكين ژ مب  ىب  
يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث   ژ الرعد: 28.

الذاكرون اهلل تعالى المكثرون من ذكره والذاكرات، يغفر اهلل لهم ذنوهبم 
ويزيده��م من فضله؛ قال تعالى ژ ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ الأحزاب: 35.
ذكر اهلل يا مسلمون هو خير األعمال وأزكاها؛ قال صلى اهلل عليه وسلم: 
)أال أنبئك��م بخي��ر أعمالكم، وأزكاه��ا عند مليككم، وأرفعه��ا يف درجاتكم، 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 

أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى قال: ذكر اهلل تعالى)))).

ذكر اهلل يجمع للمرء الخير كله؛ جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم 
فقال: )يا رس��ول اهلل إن شرائع اإلسالم قد كثرت، فأخبرين بشيء أتشبث به؟ 

قال : ال يزال لسانك رطبًا من ذكر اهلل)))).

)1( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1493(.

)2( صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1491(.



دروس رمضانية

68

م��ا أجمل حين يعتاد اللس��ان ق��ول: ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له، له 
المل��ك ول��ه الحمد، وهو على كل ش��يء قدي��ر؛ قال صلى اهلل عليه وس��لم: 
)وخي��ر م��ا قلت أن��ا و النبيون من قبل��ي: ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له، له 

الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)))).

وم��ا أجمل حين يكثر العبد من قول: س��بحان اهلل وبحمده، س��بحان اهلل 
العظيم؛ قال صلى اهلل عليه وس��لم: )كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف 

الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل العظيم())).

وم��ا أجمل حين يردد اللس��ان قول: ال حول وال ق��وة إال باهلل؛ قال النبي 
صلى اهلل عليه وس��لم لعبد اهلل بن قيس: )أال أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ 

فقال:بلى؛ قال: ال حول وال قوة إال باهلل)))).

وما أجمل حين ُيَرطِّب العبد لس��انه بقول: س��بحان اهلل، والحمدهلل، وال 
إله إال اهلل، واهلل أكرب؛ قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )أحب الكالم إلى اهلل 
أرب��ع: س��بحان اهلل، والحم��د هلل، وال إل��ه إال اهلل، واهلل أكب��ر، ال يضرك بأيهن 

بدأت)))).

فلنع��ود ألس��نتنا عل��ى ذك��ر اهلل، ولنرطبه��ا بق��راءة الق��رآن، والتس��بيح، 
)1( حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1536(.

)2( رواه البخاري )6682( ومسلم )2694(.

)3( رواه البخاري )6384( ومسلم )2704(.
)4( رواه مسلم )2137(.
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والتحميد، والتهليل، والتكبير، وجميع أنواع الذكر؛ ولنحذر أن تشغلنا الدنيا 
وملذاهت��ا ع��ن ذكر ربنا ج��ل وع��ال ژ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  
ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  ے  

املنافقون: 9 

اللهم اجعلنا من الذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات، ووفقنا الغتنام الباقيات 
الصالحات، واغفر لنا وارحمنا يف الحياة وبعد الممات.
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الدرس الثالث والعشرون : من أوصاف الجنة

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

الجن��ة يا مس��لمون ه��ي دار المتقي��ن العاملي��ن، وهي مكاهن��م الذي ال 
يبغون عنه تحواًل وال يختارون غيره س��كنًا؛ قال تعالى: ژ ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  
ژ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ  

الكهف: 107 - 108 

وال ب��د من ذكر ش��يء م��ن أوص��اف الجنة، حتى تش��تاق له��ا النفوس، 
ويجتهد المسلم والمسلمة يف طلبها و العمل لها؛

فم��ن أوص��اف الجن��ة يف القرآن؛ ق��ول اهلل تعال��ى ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ        ڤ   ڤ   ڤ    

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇڇ  ڇ   ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گگ  گ گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ں     ں  ڻ   

ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        ے  ۓ    

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  
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ۇئ    ۇئ     ۆئ  ژ الطور: 17 - 28.

وم��ن أوصافها يف الس��نة قول النبي صل��ى اهلل عليه وس��لم: )إِنَّ يف اْلَجنَِّة 
خيم��ٌة من لؤلؤٍة مجوفٍة عرضها س��تون ميالً، يف كل زاوي��ٍة منها أهل ما يرون 

اآلخرين يطوف عليهم المؤمنون)))) .

ولقد س��أل الصحابُة رضي اهلل عنهم رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن 
بن��اء الجنة فق��ال: )لبنة من ذهب ولبن��ة من فضة، وِمالُطها المس��ك، وترابها 

الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت)))).

فح��ري بكل مؤمن ومؤمن��ة أن يجتهد يف العمل الصال��ح الذي يكون له 
ذخ��رًا عند اهلل تبارك وتعالى يوم القيامة ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٹ   ٹ     ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ  

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ اآل عمران: 30

الله��م إنا نس��ألك الجنة، وما يقرب إليها من صال��ح األقوال واألعمال، 
واجعلنا من عبادك الصالحين، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.

)1( رواه البخاري )4879( ومسلم )2838(.
)2( حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )3713(.
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الدرس الرابع والعشرون : من صفات المؤمنين

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

ف��إن أله��ل اإليمان صفاٍت وس��ماٍت اس��تحقوا هبا دخول جن��ٍة عرضها 
السموات واألرض.

فحري بالمس��لم الذي يريد النجاة لنفس��ه أن يتص��ف بصفاٍت تميزوا هبا 
حتى يكون من أهلها.

فمن صفات المؤمنين ما ذكره اهلل عز وجل يف كتابه حيث قال: ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  

ک  گ  گ  گ  ژ املوؤمنون: 1 - 11.

هؤالء هم الذين ضمن اهلل لهم الجنة وصفاهتم هي :-

أوالً: أنهم خاشعون يف صالتهم.

تعلقت قلوهبم باهلل، فإذا وقفوا بين يديه يف الصالة فإنه ال ش��يء يشغلهم 
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عن مناجاته.

ثانيًا: أنهم معرضون عن اللغو.

م��ن الكالم المحرم كالغيبة والنميمة والك��ذب والفحش، وكذلك ما ال 
يفيد من األقوال واألفعال، فهم تاركون لذلك كله.

ثالثًا: أنهم فاعلون للزكاة.

مؤدون لها كما أمر اهلل تعالى يخرجوهنا للمس��تحقين لها، طلبًا لمرضاة 
رهبم تبارك وتعالى ورحمًة بخلقه، فأحسنوا ألنفسهم وإلخواهنم المحتاجين.

رابعًا: أنهم حافظون لفروجهم.

ف��ال يقربون الفواح��ش وال يعتدون عل��ى محارم اهلل، بعثه��م على ذلك 
خوف اهلل جل وعال.

خامسًا: أنهم راعون ألماناتهم.

فيؤدوهن��ا متى ما طلبت منهم، ويرع��ون العهد إذا عاهدوا فيوفون به وال 
ينقضونه.

سادسًا: أنهم محافظون على صلواتهم.

فال يرتكون الصالة، وال يتكاس��لون عنها، ألهنا فريضة من الفرائض التي 
فرضها اهلل وأمر بأدائها فال يتهاونون هبا.

فمن كانت هذه أوصافهم، فقد وعدهم اهلل تعالى بأن الجنة هي منازلهم 
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ُأوِرثوا إياها بسبب أعمالهم الصالحة.
بف������اِنهي جن��ة طابت وط��اب نعيمها ولي��س  ب��اٍق  فنعيمه��ا 
الم������أوى وجن��ة  الس���الم  والق��رآندار  اإليم��ان  ثل��ة  ومن��زل 
األذن����انفي����ه��ا ال��ذي واهلل العيٌن رأت ب��ه  س��معت  وال  كال 
وطي��ب الكلم��ات واإليم������انس��كاهنا أهل القي��ام والصي����ام
إخ��وانأك��رم بجنات النعي��م وأهل�����ها أي���م��ا  ص��دق  إخ��وان 

اللهم اجعلنا من المؤمنين، وللفردوس من الوارثين، نحن وجميع المسلمين 
والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
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الدرس الخامس والعشرون : من أوصاف النار

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن النار يا مس��لمون دار المجرمين العاصين لرب العالمين هي سكنهم 
ومقره��م، ولق��د ذك��ر اهلل عز وجل ش��يئا من أوصافه��ا حتى يحذر المس��لم 

والمسلمة أن يعمل بعمل أهلها فيكون من المستحقين لدخولها؛

فم��ن أوصافه��ا التي ذكر اهلل تعال��ى يف كتابه قوله ع��ز وجل ژ ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ التحرمي: 6.
وق��ال تعال��ى: ژ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   

ڄ  ژ العنكبوت: 54 - 55.
ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ   ژ  تعال��ى:  وق��ال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ژ احلج: 19 - 22
ومما ورد من أوصافها يف السنة قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )َناُرُكْم 
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َه��ِذِه الت��ي ُيوِقُد ابن آَدَم ُجْزٌء ِمن َس��ْبِعيَن ُجْزًءا ِمْن حرِّ َجَهنَّ��َم، َقاُلوا: واهلل إن 
َلْت َعَلْيَها بِتِْس��َعٍة َوِس��تِّيَن ُجْزًءا،  َها ُفضِّ كان��ت لَكافَِيًة َيا َرُس��وَل اهللِ، َقاَل: فإِنَّ

َها)))). ُكّلهن ِمْثُل َحرِّ

وقال صلى اهلل عليه وسلم: )إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة، رجل 
على أخَمص قدميه جمرتان، يغلي منها دماغه)))).

وقال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: )يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
الن��ار يوم القيامة، فُيصبغ يف النار صبغة، ثم يق��ال: يا ابن آدم؛ هل رأيت خيرًا 

قط؟ هل مر بك نعيٌم قط؟ فيقول: ال واهلل يا رب())).

لقد سمعتم شيئًا من أوصاف النار أجارنا اهلل وإياكم من عذاهبا، فلنجتهد 
على أنفس��نا بالعمل الصالح ولنبتعد عن أعم��ال أهل النار حتى ال نكون من 

أهلها.

الله��م إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة المحيا 
والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.

)1( رواه البخاري )3265( ومسلم )2843( .
)2( رواه البخاري )6562(  ومسلم )213(.

)3( رواه مسلم )2807(.



دروس رمضانية

77

الدرس السادس والعشرون:
من صفات المجرمين

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

لقد ذكر اهلل تعالى يف كتابه العزيز، بعض الصفات التي استحق المجرمون 
هبا دخول النار، حتى يحذرها المسلم ويجتنبها ويبتعد عن االتصاف هبا.

قال تعالى: ژ جب         حب  خب  مب            ىب  يب  جت   حت      خت     مت  ىت  يت  جث     
مث  ىث  يث      حج  مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  
حض  خض  مض  حط  مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  

ىف  يف     حق   ژ املدثر: 38 - 47.

يخربنا تعالى أن كل نفس مرهتنة بعملها السيء الذي تعمله، إال أصحاب 
رهم، ثم إهنم يتساءلون فيما  اليمين، فإن الجنة دارهم، وهي س��كنهم و ُمستقَّ
بينه��م عن المجرمين، ويس��ألوهنم عن س��بب دخولهم الن��ار ومكوثهم فيها، 

فيجيبون وينطقون ويقولون :

) جس     حس    خس   مس     ):

فقد كانوا تاركين للصالة ال يقومون هبا، وال يؤدون فريضة اهلل التي كتبها 
على عباده، ضيعوها فاستحقوا العذاب عقوبًة لهم على تضييعهم ألمر اهلل.
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ژ مص  جض  حض  خض  ژ:

فلم يكونوا يتصدقون، ويبذلون، وينفقون المال الذي أعطاهم اهلل إياه يف 
وجوه الخير، بل بخلوا به وأمسكوه.

ژ حط  مط  مظ   جع     ژ:

فق��د كان��وا يتكلمون يف الباط��ل، وفيما يغض��ب اهلل، فكان��ت هي فاكهة 
مجالسهم.

ژ جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف  يف     حق   ژ:

فلم يصدقوا بالبعث والجزاء وأهنم محاس��بون عل��ى أعمالهم، بل كانوا 
مكذبي��ن بذل��ك الي��وم، فغره��م األمل حتى جاءه��م أمر اهلل وه��م على تلك 

الحال.

فه��ذه أعمالهم التي كان��وا يعملوهنا يف الحياة الدنيا، اس��تحقوا بموجبها 
غضب اهلل وس��خطه وأليم عقابه، فحري بالمؤم��ن أن يبتعد عن صفات أهل 
الشقاء، وأن يجتنب األعمال الموصلة إلى النار، قبل أن يدركه األجل وحينها 
ال ينفع الندم؛ ژ ې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئ   ژ 

املنافقون: 11.

الله��م إنا نع��وذ بك من ح��ال المجرمين، وثبت قلوبنا عل��ى هذا الدين، 
واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
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الدرس السابع والعشرون
رحيل رمضان

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

لقد اقرتب ش��هر رمضان من الرحيل، وس��وف تنقضي أيامه عما قريب، 
ولق��د كنا باألمس هننئ بعضنا بدخوله، واليوم لم يبق على رحيله س��وى أيام 
قالئل، فهنيئًا لمن عمل خيرًا فصام هناره وقام ليله، وصار الصيام ش��فيعا له 
عن��د ربه بدخ��ول الجنة والنجاة من الن��ار، و يا ويل من فرط و يا حس��رة من 

ضيع.

فم��ن كان محس��نًا فليحم��د اهلل على أن أعان��ه على الطاع��ة، وليواصل 
العم��ل وال يعجز، وال يكون كأولئك الذين قال عنهم بعض الس��لف: )بئس 

القوم ال يعرفون اهلل إال يف رمضان(.

وم��ن كان يف غفلة فليس��تيقظ من غفلته، وليتب إل��ى اهلل، وليغتنم ما بقي 
من أيام هذا الشهر يف عمل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات.

سرعة ذهاب هذا الشهر يا مسلمون يذكرنا بسرعة مرور الليالي واأليام، 
ف��كل دقيقة تذهب من أعمارنا  تقربنا إلى القرب دقيقة، وكل س��اعة تمر تقربنا 
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إل��ى القرب س��اعة، وكل يوم يمر يقربنا يوما إل��ى القرب ژ ں  ں  ڻ  ڻڻ   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  

ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ اآل عمران: 185.

فاجتهدوا يا مسلمون وتنافسوا فيما يقربكم إلى ربكم من صالح األعمال، 
قبل أن يفاجئكم األجل وأنتم يف غفلة من أمركم وحينئذ ال ينفع الندم ژ ٱ     
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ                 ڇ  

ڍ  ژ ال�صجدة: 12 - 14.

مر النبي صلى اهلل عليه وس��لم على قرٍب ُدفَِن فقال: )ركعتان خفيفتان مما 
تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا يف عمله، أحب إليه من بقية دنياكم())).

نحن إلى اآلخرة يا مس��لمون يف سفر، والطريق يحتاج إلى زاد وخير زاد 
يتزود به المس��لم قبل موته تقوى اهلل؛ قال اهلل تعالى ژ ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ البقرة: 197.

ي��روى عن أمي��ر المؤمنين عل��ي بن أبي طال��ب رضي اهلل عن��ه أنه دخل 
المقاب��ر يوم��ًا فقال: )يا أهل القبور، يا أهل البلى، يا أهل الوحش��ة، ما الخبر 

)1(صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )1388(.
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عندكم؟

مت، وأما   فإن الخبر عندنا: أّما المنازل فقد سكنت، وأما األموال فقد ُقسِّ
األزواج فق��د ُنكَِحت، هذا خبر ما عندنا فم��ا خبر ما عندكم؟ ثّم قال: والذي 

نفسي بيده لو ُأذن لهم يف الكالم ألخبروا أن خير الزاد التقوى(.

الله��م وفقن��ا الغتن��ام األوق��ات بعم��ل الصالح��ات، وأيق��ظ قلوبنا من 
الغفالت، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات.
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الدرس الثامن والعشرون : زكاة الفطر

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

ش��هر رمضان يا مس��لمون أِزَف على الرحيل، وإن مما ش��رعه اهلل تعالى 
لن��ا يف ختام الش��هر زكاة الفطر، ُطه��رًة للصائمين من اللغ��و واإلثم، وُطعمًة 
للمس��اكين يأكلون منه��ا، ويكونون هم واألغنياُء س��واًء يف الفرح والس��عادة 

بالعيد.

حكمه��ا: الوج��وب لق��ول عبد اهلل ب��ن عمر رض��ي اهلل عنهم��ا: )فرض 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم زكاة الفطر من رمضان صاع��ًا من تمر، أو 
صاعًا من ش��عير، على العبد والحر، والذكر واألنث��ى، والصغير والكبير من 

المسلمين())).

وجوبه��ا: تج��ب ع��ن النفس وعم��ن تلزمه نفقت��ه؛ عن عب��د اهلل بن عمر 
رض��ي اهلل عنهم��ا قال: )أمر رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم بصدقة الفطر: 
عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون())). وال تجب على الجنين 
ع لفعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اهلل  الذي يف بطن أمه إال أن يتَطوَّ
عن��ه، كما أهنا ال تجب عل��ى العامل الذي يعمل عنده، أو الخادمة التي تعمل 

)1( رواه البخاري )1503( ومسلم )984(.
)2( حسنه األلباين يف إرواء الغليل )835(.
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يف بيته، ولكن لو أراد كفيل العامل أو الخادمة أن يخرجها عنهما فال بأس يف 
ذلك بعد إذهنما.

مقدارها: صاع من قوت أهل البلد؛ من بر، أو ش��عير، أو زبيب، أو تمر، 
أو أق��ط، أو أرز، أو ذرة، وغيرها من قوت أهل البلد، والصاع ثالث كيلوات 

تقريبا.

قال أبو س��عيد الخدري رضي اهلل عنه: )كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من 
طع��ام، أو صاعًا من ش��عير، أو صاعًا من تم��ر، أو صاعًا من أِقط، أو صاعًا 

من زبيب())).

وقتها: لها وقت فضيلة ووقت جواز.

فوق��ت الجواز: قبل العيد بي��وم أو يومين فق��د ورد أن الصحابة: )كانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين())).

ووق��ت الفضيلة: يف صباح العي��د بعد صالة الفجر وقب��ل خروج الناس 
لص��الة العيد عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: ) أن رس��ول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة())).

)1( رواه البخاري )1506( ومسلم )985(.
)2( رواه البخاري )1511(.

)3( رواه البخاري )1503( و مسلم )986(
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وال تدف��ع نق��ودًا أو أثاثًا أو مالب��س؛ ألن العبادات توقيفي��ة نتوقف فيها 
على ما ش��رعته الش��ريعة فقد فرضها النبي صلى اهلل عليه وس��لم طعامًا فال 
ُيص��ار إل��ى غيره، وألن النق��ود كانت موج��ودة يف عهد النبي صل��ى اهلل عليه 
وس��لم ومع ذلك لم يش��رع له��م أن يخرجوها نقودا وقد ق��ال صلى اهلل عليه 

.((() وسلم: )َمْن أحدث يف أمرِنا هذا ما ليس فيه فهو َردٌّ

أي أنه مردود عليه فال يقبله اهلل تعالى منه.

اللهم تقبل منا صيامنا، و زكاتنا، وسائر أعمالنا، وتوفنا مع األبرار يا رب 
العالمين.

)1( رواه البخاري )2697( ومسلم )1718(.
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الدرس التاسع والعشرون : سنن العيد

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

فق��د ش��رع اهلل تعالى لعب��اده يف ختام ش��هرهم هذا عب��ادات تزيدهم من 
اهلل قرب��ا، وم��ن تلكم العب��ادات صالة العيد، فف��ي العيد ُيظِه��ُر الناس الفرح 
والس��رور، ويفرح��ون بأن وفقه��م اهلل عز وجل لصيام ش��هر رمضان وقيامه، 
وأن منَّ عليهم بالقيام ببعض األعمال الصالحة التي يحصلون بموجبها على 

رفعة الدرجات ومغفرة الذنوب.

قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: )للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح 
بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه())).

فيفرح المؤمنون بتوفيق اهلل لهم بأن أكملوا صيام شهر رمضان، ويفرحون 
يوم القيامة حين يجدون ما أعدَّ اهلل لهم من الثواب جزاء صيامهم؛ قال النبي 
صلى اهلل عليه وس��لم: )إن يف الجنة بابًا يقال له الريَّان؛ يدخل منه الصائمون 
يوم القيامة ال يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، 

فإذا دخل آخرهم؛ ُأغِلق فلم يدخل منه أحد())).

)1( رواه البخاري )1904( ومسلم )1151(.

)2( رواه البخاري )1896( ومسلم )1152(.
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أال وإن م��ن تمام الش��كر هلل تعالى يف يوم العيد، أن نجتهد يف إحياء س��نة 
نبينا صلى اهلل عليه وسلم يف هذا اليوم، ومن سنن العيد ما يلي :

أواًل: التكبير من غروب ش��مس ليلة العيد قال اهلل تعالى: ژ ۋ  
البقـــرة:  ېژ  ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

185.فذلك من تمام شكر اهلل تعالى.

ثانيًا: الخروج لصالة العيد وحضور الخطبة.

ثالث��ًا: أكل تم��رات قبل الخ��روج لصالة العيد وترا؛ ع��ن أنس بن مالك 
رض��ي اهلل عنه قال: )كان النبي صلى اهلل عليه وس��لم ال يغدو يوم الفطر حتى 

يأكل تمراٍت؛ ويأكلهن وترا())).

رابع��ًا: التكبير ي��وم العيد حين يخرج من بيته حت��ى يقضي الصالة؛ فقد 
كان النبي صلى اهلل عليه وس��لم )يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، 

وحتى يقضي الصالة، فإذا قضى الصالة قطع التكبير())).

خامس��ًا: التجمل يوم العيد ولبس أحس��ن اللباس؛ عن عبد اهلل بن عمر 
رض��ي اهلل عنهم��ا قال: )أخذ عمر رضي اهلل عنه جبًة من إس��تبرق - يعني من 
حرير - تباع يف الس��وق فأخذها فأتى رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم فقال: 
يا رس��ول اهلل ابت��ع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال ل��ه النبي صلى اهلل عليه 

)1( رواه البخاري )953(.
)2( صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )171(.
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وسلم: إنما هذه لباس من ال خالق له())).

فدل ذلك على أن من عادة النبي صلى اهلل عليه وسلم التجمل يف العيد.

سادس��ًا: الذه��اب إلى الُمصلَّى م��ع طريق والعودة م��ع طريق آخر؛ عن 
جاب��ر رض��ي اهلل عنه ق��ال: ) كان النبي صلى اهلل عليه وس��لم إذا كان يوم عيٍد 

خالف الطريق( ))).

س��ابعًا: خروج النس��اء للعيد؛ قال��ت أم عطية رضي اهلل عنه��ا: )ُأِمرنا أن 
نخ��رج الُحيَّض يوم العيدين، وذوات الخدور؛ فيش��هدن جماعة المس��لمين 

ودعوتهم، ويعتزل الُحيَّض عن مصالهن())).

الله��م إنا نس��ألك أن ترفع لن��ا الدرجات، وتغفر لنا الخطايا والس��يئات، 
وأن تختم لنا بعمل الصالحات.

)1( رواه البخاري )948(.

)2( رواه البخاري )986(.
)3( رواه البخاري )351( واللفظ له ومسلم )890(.
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الدرس الثالثون : ماذا بعد رمضان؟

الحم��د هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

يف آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك ها نحن نودع هذا الشهر، ذلك 
الشهر الذي طالما انتظرناه طويال وسألنا ربنا جل وعال أن يمد بأعمارنا حتى 

ندرك أيامه ولياليه، وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه فيه من عمل.
نحي��بوانظر إلى أهل التقى من أخلصوا حبيب  يا  غزاهم  عمالً 
الترحي��برمضان هل من عودٍة و زي����ارٍة انتهى  قد  ُأخيَّ  يا  أم 
مريبرمضان هل سأراك أم أنا منت�����ٍه باللقاء  وع��دك  رمضان 

ذهب رمضان ش��هر ال��ربكات والخيرات، ولئن انتهى رمض��ان وارتحل فإن 
المس��لم ال ينته��ي ع��ن عبادة رب��ه ق��ال اهلل تعال��ى: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ   ژ احلجر: 99.

فيجب أن يحذر المسلم وأن تحذر المسلمة أن يكونوا من المحرومين، 
م��ن أولئك الذين إذا انقض��ى رمضان توقفوا عن العب��ادة، وعاقروا المعصية 

فبئس القوم هم ال يعرفون اهلل إال يف رمضان.

إن المسلم ليس له موسم معيَّن يعبد اهلل فيه، فكل المواسم له طاعة ألنه 
يعلم أنما خلقه اهلل من أجل عبادته وطاعته؛ كما قال جل وعال: ژ ڄ   ڄ  
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ الذاريات: 56.

ص��ح عن النب��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم أنه ق��ال: )الصل��وات الخمس، 
والجمع��ة إلى الجمعة، ورمضان إل��ى رمضان مكفراٌت ما بينَُه��نَّ إذا اْجَتنََب 

الكبائر)))). فاحذروا الذنوب يا مسلمون فإهنا شؤم فاجتنبوها.

ثم اعلموا أن اهلل تعالى شرع لكم بعد انقضاء شهركم هذا، عبادة عظيمة 
تزيدك��م من اهلل قرب��ًا، وترفع لك��م درجاتكم، وتك��ون لكم عن��د اهلل ذخرًا، 
وهي صيام الس��ت من شهر شوال؛ قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:)من صام 

رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر))))

ت على نفس��ه اغتنام هذه العبادة الجليلة، التي  فمن صام رمضان فال يفوِّ
رتَّ��ب اهلل     عليه��ا من الفضل واألجر ما س��معتم، وهو أن��ه من صامها فكأنه 

صام سنة كاملة وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

الله��م اهدنا وس��ددنا، واجعل خي��ر أعمالنا خواتيمها، وخي��ر أيامنا يوم 
لقائك يا رب العالمين.

)1( رواه مسلم )233(.
)2( رواه مسلم ) 1164(.
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