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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده واشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له واشهد أن حممد عبد هللا 

أصحابه وأتباعه إىل يوم الدين وسلم تسليما  ورسوله صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله و 
 كثريا     أما بعد 

فإين أقدم هذا الكتيب ) دروس رمضان( وهي ثالثون درسا انتقيتها بدقة وتتميز هذه 
 الدروس مبا يلي : 

 أهنا دروس ليست طويلة حبيث ال ميل منها القارئ  .1

 املندوابت أهنا تتناول معظم ما حيتاجه املسلم يف رمضان من الواجبات و  .2

أنين مل أذكر فيها إال الدليل الشرعي من الكتاب )القران( أوسنة النيب صلى هللا عليه  .3
 وسلم 

أن االحاديث اليت ذكرهتا فيها هي صحيحة أو حسنة ) مما صححة أو حسنة بعض  .4
 أهل العلم املعتربين (

 أهنا أايم الشهر يف الغالب ) ثالثون درسا( .5

وأن جيعذذل العمذذل االوذا لوجهذذه الكذذر  وصذذلى هللا  هذذا واسذذهللال هللا أن ينفذذ   ذا
 وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

 كتبه الفقري إىل ربه: 
 حممد بن شامي مطاعن شيبة 

   هذذذذ 16/8/1431بيش : 
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 الدرس األول
 يف استقبال الشهر الكر 

 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   نا، نبي   بعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،

 ، وبعد :ىل يوم الدين  داه إ
، فعلذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذلم أن يسذذذذذذذذذتغل ه يف كذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذا يقر  بذذذذذذذذذه إىل ربذذذذذذذذذه شذذذذذذذذذهر رمضذذذذذذذذذان شذذذذذذذذذهر مبذذذذذذذذذار   ن  فذذذذذذذذذإ
 .اثم ، وأن ينتهي العبد عن كل الشرور واآلعمال اخلري من أ
 يها العبد املسلم :فيا أ
ىل فعل احلسنات ، وسارع إوسابق ، واجتهد ،  (انرمض)قبل على كل اري يف هذا الشهر أ -1

 َكانَ   ِإَذا: )  ع وقد قال، من رمضان  ول ليلة  ، وليكن ذلك من أما عند هللا من الثواب العظيم  طالبا  
َلة   َأوَّل   َها ي  ْفَتحْ  فَ َلمْ  النَّارِ  أَبْ َواب   َوغ لِ َقتْ  اْلِْن ِ  َوَمَرَدة   الشََّياِطي   ص فِ َدتْ  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  لَي ْ  ََبب   ِمن ْ

َها ي  ْغَلقْ  فَ َلمْ  اْْلَنَّةِ  أَبْ َواب   َوف  تِ َحتْ  رواه الرتمذي وابن ( احلديث  ... َأْقِبلْ  اْْلَْيِ  ََبِغيَ  يَ  م َناد   َوي  َناِدي ََبب   ِمن ْ

َلة   ك لَّ   م َناد   َوي  َناِدي: )  ويف رواية   .ماجه )صحيح(  رواه (  َأْمِسكْ  الشَّر ِ  طَاِلبَ  َويَ  َهل مَّ  اْْلَْيِ  طَاِلبَ  يَ  لَي ْ

 النسائي وغريه.
 ن  ، فإ صاحلة   عماال  ، واجتهد يف أن تقدم آلارتك أليلة  استجب هلذا املنادي كل  : يها املسلم أ -2

ر عن فشم   ، م ال ، وهللا اعلم هل تعيش إىل رمضان املقبل أوالرحيل من الدنيا قريب ، العمر قليل 
والدعاء والودقات ، والتكبري ، والتهليل ، والتسبيح ، ن ءة القرآبقرا ألإىل هللا  اجلد يف التقرب ساعد
، وإصالح القلب واللسان واجلوارح ، وتعليم الناس اخلري ، مر ابملعروف والنهي عن املنكر ، واأل

ويف تعليم القران  ، ع والسعي يف نشر سنة النيب،  أل، والدعوة إىل هللا يف طلب العلم  واالخنراط
رواه الطرباين يف األوسط (  ِللنَّاسِ  أَنْ َفَعه مْ  النَّاسِ  ي  وخَ : )  ع وقد قال، ويف ما ينف  الناس ، مه الكر  وتعل  

  )صحيح( .
 ، إىل نفسك فحاسبها قبل أن متوت د  ع   (رمضان)وأنت يف هذا الشهر الكر  : أيها املسلم  -3
حاسبوا أنفسكم قبل حتاسبوا وزنوا أنفسكم قبل إن )  :  س د قال  عمروق، ن للعرض األكرب وتزيي 
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أن حتاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض األكرب "  يومئذ تعرضون  توزنوا فانه أهون عليكم يف احلساب غدا  
 .ذكره الرتمذي  ( ال ختفى منكم خافية "

ب إىل فت  ، شهر املسارعة إىل اخلريات  وهو،  (رمضان)وأنت يف هذا الشهر الكر  : أيها املسلم  -4
 آَمُنوا   الذين أيه  ي  ﴿:  وقد قال هللا تعاىلة ، توبة صادق ألهللا 

  َربُُّكم   عسى نَُّصوح    َتو َبة   هللا ِإَلى توبوا
َ
 ُيَكفِ رَ  أ

 َتح ِتَه  ِمن َتج ِري َجنَّ ت   َوُيد خَِلُكم   سَي َِئ ِتُكم   َعنُكم  

ومن ، لوجه هللا تعاىل  ولتكن توبتك  االوة     .[ 8:  التحر ]  ﴾ ... اآلية األنه ر
وقد ، عن هنيه  منتهيا  ، أبمره  عامال  ، له  حمبا   له ، راجيا  ، منه  قبل على هللا اائفا  ، وأمجي  الذنوب 

ل بد   ي  وعال  جل   بل إن هللا رواه ابن ماجه )حسن( .(  َله   َذْنبَ  اَل  َكَمنْ   الذَّْنبِ  ِمنْ  التَّاِئب  : )  ع قال
وَلِئكَ  ﴿:  كما قال تعاىل،  سيئات التائب حسنات 

ُ
 اّللَُّ  ُيَبدِ لُ  َفأ

 .[ 70 :الفرقان]  ﴾ َرحِيم   َغُفور ا اّللَُّ  َوَك  َ  َحسََن ت   سَي َِئ ِتِهم  

أبن تقوم يف هذا الشهر قومة  نشيطة  ، وعزمة   ليكن داول شهر رمضان عليك : يها املسلم أ -5
على التوجه إىل ربك ، واإلانبة إليه ، وتغيري حالك من الغفلة واإلعراض إىل اإلقبال واملنافسة  كبرية  

رف   ا وت   ، سباب اليت يدال  ا العبد اجلنةيف كل اري ، وطلب النجاة من عذاب هللا ، وبذل األ
، قلبه بذكر هللا  ياة، فسعى يف حفاق من رقدته ، ولتكن ممن أوينجو  ا من النار ، درجته عند هللا 

أهنا ذاهبٌة م ضمحلة ، ىل الدنيا ، والنظر إجر العظيم ، وطلب ما عنده من األليه ، والتقرب إوشكره 
 .[ 20:  احلديد]  ﴾ الغرور َمَت عُ  ِإلَّ  الدنيآ الحي ة َوَم  ﴿

نْ َيا ِإنَّ : )  ع وقد قال، بقى وأ وهي اريٌ ، ارة ، ويطلب اآلا وغرورها ينولتكن ممن يتقي الد  الدُّ
نْ َيا فَات َّق وا تَ ْعَمل ونَ  َكْيفَ   فَ يَ ْنظ ر   ِفيَها م ْسَتْخِلف ك مْ  اّللََّ  َوِإنَّ  َخِضَرة   ح ْلَوة   َنةِ  َأوَّلَ  فَِإنَّ  النِ َساءَ  َوات َّق وا الدُّ  ِفت ْ
 .رواه مسلم (  النِ َساءِ  يف  َكاَنتْ   ِإْسَرائِيلَ  َبِن 
ماكن واجملالس ك ابتعد عن األن  ! بل إواحذر منه ، وامسك عنه ! الشر ابتعد عن : يها املسلم أ -6

(  َأْقِصرْ  الشَّر ِ  ََبِغيَ  َويَ  َأْقِبلْ  اْْلَْيِ  ََبِغيَ  يَ  م َناد   َوي  َناِدي: )  ع وقد قال، اليت فيها الشرور والذنوب 
 رواه الرتمذي وغريه )صحيح(.
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وال تكن من أهل ، فخذ حاجتك مث اارج ، ه وكذلك إذا ذهبت إىل السوق يف رمضان أو غري 
( اق وَ األسْ  اعِ البقَ  د وشرُّ اجِ املسَ  قاعِ ي الب ِ خَ : )  ع وقد قال، ألهنا شر البقاع ؛ ب يف األسواق خ  الوي 

ك مْ : )  عوقال  .رواه احلاكم )حسن(  : ععنه  ل . وقد قالت عائشةرواه مسلم (  اأْلَْسَواقِ  َوَهْيَشاتِ  َوِإيَّ
، واجتنب جمالس القات . رواه الرتمذي (  اأْلَْسَواقِ  يف  َصخَّاَب   َواَل  م تَ َفحِ ش ا َواَل  فَاِحش ا َيك نْ  لَْ ) 

 وهللا املوفق. وكل سوء .، والغيبة ، واحملرمات 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدرس الثاين

 ماذا جيب عليك يف صوم رمضان؟ 
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ومذذن ، وعلذذى آلذذه وصذذحبه  نبينذذا حممذذد  ، ال نذذيب بعذذده والوذذالة والسذذالم علذذى مذذن ، احلمذذد هلل وحذذده  

 وبعد :، اهتدى  داه إىل يوم الدين 
ومما جيب على املسلم لويام ، فإن صيام رمضان عبادة عظيمة فعلى املسلم أن يهتم  ا غاية االهتمام 

 رمضان ولكل صوم واجب ما يلي : 
ولو أكل ابلليل سحورا  أو غريه بنية ، لليل( )من أي جزء من ا: ت نية الويام من الليل بي   أن ي   -1

(  َله   ِصَيامَ  َفَل  اللَّْيلِ  ِمنْ  الصِ َيامَ  ي  بَ يِ تْ  لَْ  َمنْ  : ) وقد قال ، ت النية من الليل أن يووم غدا  فقد بيي 
  .رواه النسائي )صحيح(
عبادة مستقلة فيجب التبييت وألن كل يوم ، يف احلديث  ت النية لكل يوم ملا مر  بي   : فيا أيها املسلم 

 له .

)حذذذذر تغذذذذرب : مذذذن طلذذذذوع الفجذذذذر الثذذذاين إىل غذذذذروب الشذذذمس ، أن ميسذذذك عذذذذن مجيذذذ  املفطذذذذرات  -2
َا : ) وقد قال ، الشمس( بنية التعبد هلل عز وجل   رواه الشيخان . ( َِبلنِ يَّاتِ  اأْلَْعَمال   ِإَّنَّ

 واع :وهذه املفطرات هي أن، أن يتجنب املفطرات )جيب(  -3

فمذن جذام  يف ، وهذو أعظذم أنذواع املفطذرات وأعظمهذا إ ذا  :  : اجلماع إبيالج الذذكر يف الفذرج األول
كمذا جذاء يف ،عليه فإنذه يلزمذه القضذاء والكفذارة والتوبذة إىل هللا تعذاىل  والووم واجبٌ ، هنار رمضان 

 َفص   مْ  قَ  الَ  َأِج  د َها َم  ا قَ  الَ  بَ  ة  رَق َ  َأْعتِ  قْ  : ) فقذذال لذذه ، قذذ  ابمرأتذذه يف رمضذذان و حذذديث الرجذذل الذذذي 

 رواه الشيخان . ( ِمْسِكين ا ِستِ يَ  فََأْطِعمْ  قَالَ  َأْسَتِطيع   اَل  قَالَ  م تَ َتابَِعْيِ  َشْهَرْينِ 
وقد ، أو استمناء وحنو ذلك ، أو ملس ، أو مباشرة ، بتقبيل :  : إنزال املين اباتيارهالثاين من املفطرات 

 رواه البخاري.  ( َأْجِلي ِمنْ  َوَشْهَوتَه   َوَشَرابَه   طََعاَمه   َيْْت ك   يف احلديث القدسي : )هللا تعاىل  قال
 َوه وَ  ي  َقبِ ل   ع اّللَِّ  َرس ول   َكانَ  : )للقول عائشة ، أما املباشرة والتقبيل واللمس بدون إنزال فال يفطر به 

ْربِهِ  َلك ك مْ َأمْ  َوَلِكنَّه   َصائِم   َوه وَ  َوي  َباِشر   َصائِم     .رواه الشيخان ( ِِلِ
 
د جر  وأما اإلنزال ابالحتالم أو ابلتفكري امل

 فال يفطر به .
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 ﴿، وقد قال تعاىل :  كان املهللاكول أو املشروب   أاي   ، من الفم أو األنف :  : األكل أو الشرب الثالث

 ِمنَ  ضُ األ َب يَ  ال خَي طُ  َلُكمُ  َيَتَبيَّنَ  حَتَّى َواش َرُبوا َوُكُلوا

ِتمُّوا ُثمَّ  ال َفج رِ  ِمنَ  األ َس َودِ  ال خَي طِ 
َ
 ِإَلى الصِ َي مَ  أ

ا َتك ونَ  َأنْ  ِإالَّ  ااِلْسِتْنَشاقِ  يف  َوََبِلغْ  : ) س للقيط وقال . [187]البقرة:    ﴾ اللَّي لِ  رواه  ( َصائِم 

  .)صحيح( أهل السنن
واإلبر ، ألن الدم يغذي البدن ؛ ن الدم يف الوائم وهو حق:  : ما كان مبعىن األكل أو الشرب الراب 

 وأما غري املغذية فال يفطر  ا .، املغذية 
 ( َواْلَمْحج  وم   احْلَ اِجم   َأْفَطرَ  : ) لقوله ، وكذلك سحب الدم الكثري :  : إاراج الدم ابحلجامة اخلامس

واجلذرح ، وقلذ  السذن ، والنزيذف ، لرعاف وا، أما إاراج الدم اليسري للتحليل  .رواه أمحد وأبو داود )صحيح(
 ر . فال يفط   
ا اْس تَ َقاءَ  َوَمنْ  َقَضاء   َعَلْيهِ  فَ َلْيسَ  اْلَقْيء   َذَرَعه   َمنْ  : ) لقوله :  : التقيؤ عمدا  السذادس  رواه  ( فَ ْل يَ ْق ِ  َعْم د 

 أمحد والرتمذي وأبو داود وابن ماجة )صحيح( .

رواه  ( َتص مْ  َولَْ  ت َصل ِ  لَْ  َحاَضتْ  ِإَذا َألَْيسَ  يف املرأة : ) لقوله  : : اروج دم احليض والنفاسالساب  

 كاحليض والنفاس .،فيجب على الوائم جتنب املفطرات إال ما ليس يف ااتياره  .البخاري
َا : ) لقوله :  : نية الفطرالثامن   رواه الشيخان . ( َِبلنِ يَّاتِ  اأْلَْعَمال   ِإَّنَّ

 ال انسذذذيا  أو  ، خمتذذذارا  ، ذاكذذذرا  ، الذذذيت اباتيذذذار الوذذذائم إاذذذا يفطذذذر  ذذذا إذا تناوهلذذذا عاملذذذا   كذذذل املفطذذذرات
َ  ا َص  ْوَمه   فَ ْلي  ِتمَّ  َش  ِربَ  َأوْ  فََأَك  لَ  َص  ائِم   َوه  وَ  َنِس  يَ  َم  نْ  : ) وقذد قذذال ، أو جذذاهال  ، مكرهذا    َأْطَعَم  ه   فَِإَّنَّ

 بالغ الوائم يف املضمضة واالستنشاق .لكن ال ي .رواه الشيخان(  َوَسَقاه   اّللَّ  

   أو دواء يف جذرح حذر لذو وجذد ، أو يف عينذه ، وتقطذري الذدواء يف أذنذه ، ال يفطر الوذائم ابلكحذل
يف كل وقت للوائم ولغريه  بل إن التسو  مشروعٌ ، وال يؤثر التسو  على الووم ، طعمه يف حلقه 

وال  ، أو الثذذذوب املبلذذذول ابملذذذاء ، لتذذذربد ابملذذذاء وجيذذذول للوذذذائم أن هفذذذف عنذذذه شذذذدة احلذذذر والعطذذذش اب، 
 كراهة يف ذلك .  
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 الدرس الثالث
 يف رمضان آداب وسنن الويام
 

وعلى آلذه وصذحبه ومذن اهتذدى  نبينا حممد  ، والوالة والسالم على من ال نيب بعده ، احلمد هلل وحده 
 وبعد :،  داه إىل يوم الدين 

 ومنها : -أيها املسلم -فتهللادب  ا ، ن أن يتهللادب  ا الوائم فيا أاي املسلم إن للووم آدااب  يس
 ( بَ رََكة   السَّح ورِ  يف  فَِإنَّ  َتَسحَّر وا : ) فقد قال النيب ، ر أيها املسلم لوومك" "تسح  :  السحور -1

, ومن أفضل  رواه مسلم ( لسََّحرِ ا َأْكَلة   اْلِكَتابِ  َأْهلِ  َوِصَيامِ  ِصَياِمَنا َبْيَ  َما َفْصل   : ) , وقال رواه الشيخان 
رواه أبو داود  ( التَّْمر   اْلم ْؤِمنِ  َسح ور   نِْعمَ قال : )  أن النيب  سففي حديث أيب هريرة ، السحور التمر 

واجتهد أيها  .رواه ابن حبان )حسن(  ( املتسحرين على يصلون وملئكته هللا إن : ) , وقال )صحيح( 
 َفَل  بَ رََكة   َأْكل ه  : )  فقد قال ، وال ترت  السحور ، لو جبرعة من ماء املسلم أن تتسحر لوومك و 

رواه أمحد  ( اْلم َتَسحِ رِينَ  َعَلى ي َصلُّونَ  َوَمَلِئَكَته   َوَجلَّ  َعزَّ  اّللََّ  فَِإنَّ  َماء   ِمنْ  ج ْرَعة   َأَحد ك مْ  ََيْرَعَ  َأنْ  َوَلوْ  َتَدع وه  

 .)حسن( 

 ع اّللَِّ  نَ ِ َّ  َأنَّ  : ) س ويف حذديث أنذس، حبيذث يكذون قريبذا  مذن الفجذر  :ر ويسن أتخي السحو  -2
َا ِم  نْ  فَ َرغَ  ا فَ َلمَّ  ا َتَس  حََّرا ََثبِ  ت   بْ  نَ  َوزَيْ  دَ   بَ  ْيَ  َك  انَ   َك  مْ   أِلَنَ  س   ق  ْلنَ  ا َفَص  لَّى الصَّ  َلةِ  ِإَل  ع اّللَِّ  نَ  ِ ُّ  قَ  امَ  َس  ح وِرَِ

َ  ِمنْ  فَ َراِغِهَما  . رواه البخاري (  آيَة   ََخِْسيَ  الرَّج ل   يَ ْقَرأ   َما َقْدر   قَالَ  الصََّلةِ  يف  َود خ وِلَِِما اَسح وِرَِ

 لكن احذر أيها املسلم أن أتكل أو تشرب أو تستعمل املفطرات بعد طلوع الفجر ! .

 النَّ اس   ل  يَ  َزا اَل  : ) لقولذه ،  أن تعجِ  ل الفط ر إذا غرب ت الش مس -أيه ا املس لم-يسن ل ك  -3

 .رواه الشيخان  ( اْلِفْطرَ  َعجَّل وا َما ِبَْي  

فذإن مل تكذن فعلذذى ، وأن يفطذر علذى رطبذذات ،  ويس ن أن يفط ر الص  ائم قب ل أن يص لي املغ  رب -4
أفطر مبا تيسذر مذن طعذام أو ، فإن مل جيد شيئا  من ذلك ، من ماء  ن مل تكن حسا حسوات  إف، مترات 

 َتك   نْ  لَْ  فَ  ِإنْ  ي َص  لِ يَ  َأنْ  قَ ْب  لَ  ر طَبَ  ات   َعلَ  ى ي  ْفِط  ر   ع اّللَِّ  َرس   ول   َك  انَ : ) سأنذذس لقذذول ، ه هللا شذذراب أحل ذذ
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 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي )حسن( . ( َماء   ِمنْ  َحَسَوات   َحَسا َتك نْ  لَْ  فَِإنْ  ََتََرات   فَ َعَلى ر طََبات  

ولذذيكن ، لوذذائم مبذذا أحببذذت مذذن اذذريي الذذدنيا واآلاذذرة فذذادع هللا أيهذذا ا،  الص  ائم ال ت   ردُّ دعوت  ه -5
 الص ائم دع وة و لولده الوالد دعوة:  ترد ال دعوات ثلث ) :  وقد قال ، دعاؤ  يف يومك حر تفطر 

 رواه البيهقي يف السنن )صحيح( . (املسافر دعوة و

 ِإَذا ع اّللَِّ  َرس  ول   َك انَ  قذال : ) ميسن أن يقول الصائم عند فطره ما جاء يف حديث اب ن عم ر  -6

 رواه أبو داود )حسن( . ( اّللَّ   َشاءَ  ِإنْ  اأْلَْجر   َوثَ َبتَ  اْلع ر وق   َوابْ تَ لَّتْ  الظََّمأ   َذَهبَ  قَالَ  َأْفَطرَ 

ا اْليَ  ْومَ  ِم ْنك مْ  َأْص َبحَ  َم نْ قذال : )  أن النذيب  س عن أيب هريرة -7  َأنَ  ْن ه  عَ  اّللَّ   َرِض يَ  َبْك ر   َأب  و قَ الَ  َص ائِم 
 َأب  و قَ الَ  ِمْس ِكين ا اْليَ  ْومَ  ِم ْنك مْ  َأْطَع مَ  َفَم نْ  قَ الَ  َأنَ  َعْن ه   اّللَّ   َرِض يَ  َبْكر   َأب و قَالَ  َجَنازَة   اْليَ ْومَ  ِمْنك مْ  تَِبعَ  َفَمنْ  قَالَ 
 َص لَّى اّللَِّ  َرس  ول   فَ َق الَ  َأنَ  َعْن ه   اّللَّ   َرِضيَ  َبْكر   َأب و الَ قَ  َمرِيض ا اْليَ ْومَ  ِمْنك مْ  َعادَ  َفَمنْ  قَالَ  َأنَ  َعْنه   اّللَّ   َرِضيَ  َبْكر  
 .رواه مسلم  (  اْْلَنَّةَ  َدَخلَ  ِإالَّ  اْمِرئ   يف  اْجَتَمْعنَ  َما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  
 

 ري عظيم يسره هللا لك فاحرص عليه !إن تيسر لك أن حتقق هذه األمور األربعة فذلك ا
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 الرابع الدرس
 األعذار املبيحة للفطر يف رمضان

 
ومذذذن ، وعلذذذى آلذذذه وصذذذحبه  نبينذذذا حممذذذد  ، والوذذذالة والسذذذالم علذذذى مذذذن ال نذذذيب بعذذذده ، احلمذذذد هلل وحذذذده 

 وبعد :، اهتدى  داه إىل يوم الدين 
 القادر، العاقل ، البالغ ، على املسلم  وإن صيام رمضان واجبٌ ، هللا ال يكلف نفسا  إال وسعها  فإن  

، ويباح الفطر يف رمضان عند العذر املبيح ، م  السالمة من احليض والنفاس ، املقيم ، على الووم 
 وهذه األعذار منها :

و   َمِريض   ِمن ُكم   َك  َ  َفَمن   ﴿ لقولذه تعذاىل :: املذرض  -1
َ
 سَاَفر   عََلى أ

يَّ م   ِمن   َفِعدَّة  
َ
خَرَ  أ

ُ
املعتذرب الذذي يلحذق صذاحبه  واملذراد بذه املذرض . [ 184:  البقرة]  ﴾ أ

 ُتل ُقاااوا َولَ  ﴿ لقولذذذه تعذذذاىل : ، فيجذذذب عليذذذه الفطذذر، أو يهلذذذك ، أو لايدة املذذذرض ، ضذذرر 

ي ِديُكم  
َ
رواه (  ِض َرارَ  َواَل  َض َررَ  اَل ) :  وقولذه  . [ 195:  البقذرة]  ﴾ التَّه ُلَكةِ  ِإَلى ِبأ

، ولكن يباح له الفطر ، فال جيب الفطر ، ضرر فإن كان الووم يشق عليه بال  .أمحد وابن ماجة )صحيح(
فذال يبذاح لذه الفطذر بذل جيذب ،  معتذربةٌ  بذه وال تلحقذه مشذقةٌ  وإن كذان الوذوم ال يضذر  ، وجيول له الوذوم 
 عليه الووم .

فإن كان املسافر يشق عليه الووم مشقة شديدة ، ) انني كيلو فهللاكثر( :  السفر املشروع أو املباح -2
وإن كذذذان الوذذذوم ال يشذذذق عليذذذه مشذذذقة شذذذديدة ولكذذذن ، فذذذإن صذذذام كذذذان عاصذذذيا  ، طذذذر فيجذذذب عليذذذه الف

بذذذني الوذذذوم  ن كذذذان الفطذذذر والوذذذيام عنذذذده سذذذواء فهذذذو خمذذذريٌ إو ، فاألفضذذذل الفطذذذر ، مشذذذقة غذذذري شذذذديدة 
 رواه الشيخان . ( فََأْفِطرْ  ِشْئتَ  َوِإنْ  َفص مْ  ِشْئتَ  ِإنْ ) :  لقوله ، والفطر 

وإن اافتذذذا علذذذى أنفسذذذهما ، فيجذذذب عليهمذذذا اإلفطذذذار : اافتذذذا علذذذى أوالد ذذذا احلامذذذل واملرضذذذ  إن  -3
ولكذذذن إذا  ، ذا أفطذذر  إويلزمهمذذا القضذذاء ، وإن اافتذذا علذذى أنفسذذهما وأوالد ذذذا فيفطذذران ، فكذذاملريض 
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طعذذذم وجيذذذب علذذذى ود الولذذذد أن ي  ، كذذذان الفطذذذر مذذذن أجذذذل أوالد ذذذا فقذذذط فإنذذذه جيذذذب عليهمذذذا القضذذذاء 
 . مسكينا  عن كل يوم

أمذا الكبذري ، ألنه غري مكلف ؛ ال إطعام عقله فال جيب عليه صوم و  د  ق  فذ   : الذي الكبري يف السن -4
 فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا  .، الذي مل يفقد عقله ولكنه يعجز عن الووم 

 ذلذك ذهب  فيجذول لذه الفطذر مبذا ي ذ، شذديد  شذديد أو عطذش   جلذوع  :  إذا ااف على نفسه اهلذال  -5
 أفطر وعليه القضاء فقط .، وإن احتاج الفطر إلنقاذ معووم ، عنه 
 لَْ  َحاَض تْ  ِإَذا َألَ ْيسَ ) يف املذرأة :  لقولذه ، فال يوح الووم م  وجود أحذد ا :  احليض والنفاس -6

 رواه البخاري . ( َتص مْ  َولَْ  ت َصل ِ 
  وقذد قذال ، مه بثذواب صذو  أو ملذا يذذهب  ، وحيرم على الوذائم أن يتعذرض للفطذر  سللقذيط : ( 

ا َتك ونَ  َأنْ  ِإالَّ  ااِلْسِتْنَشاقِ  يف  َوََبِلغْ   .رواه أهل السنن وأمحد )صحيح( ( َصائِم 
  وال يقوذذر الوذذالة وال جيمذذ  لذذذلك ، املسذذافر سذذفرا  حمرمذذا  لذذيس لذذه أن يذذرتاض ابلفطذذر يف رمضذذان

 عََلاى َتَع َوُنوا َولَ  ﴿  :ولقولذه تعذاىل، ستباح ابملعاصذي ض ال ت  ا  فإن الر  ، السفر 

 . [ 42:  املائدة]  ﴾ َوال ُعد َوا ِ  اْلِ ث مِ 
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 الدرس اْلامس
  منزلة صيام رمضان
 

، ومن  وعلى آله وصحب ه حممد   ي  نانب، بعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو  ، احلمد هلل وحده  
 وبعد: ، ىل يوم الديناهتدى  داه إ

؛ ساس  ذا الركن األ فاهتمي ، سالم اخلمسة صيام شهر رمضان أحد أركان اإل ن  سلم ، إأيها امل
 وهذا االهتمام كما يلي :، ق لك مغفرة ذنوبك املتقدمة تحقي لت
د قذذال ، وقذذهللا فذذرض عليذذك صذذيام شذذهر رمضذذان  ن  منذذك أ ميذذاان  جيذذب عليذذك أن يكذذون صذذومك إ -1

:  ع وقذال .[ 185:  البقذرة]  ﴾ َفل َيُصم هُ  رَ الشَّه   ِمنُكمُ  شَِهدَ  َفَمن ﴿:  تعذاىل

رواه امحذذد والنسذذائي  ( احلذذديث...ِص  َياَمه   َعلَ  ْيك مْ  َوَج  لَّ  َع  زَّ  اّللَّ   فَ   َرضَ  م بَ  اَرك   َش  ْهر   َش  ْهر  َرَمَض  ان   َأََتك   مْ  )

 يح( .صح)

 فكذذن مؤمنذذا   ، سذذالمصذذيام شذذهر رمضذذان مذذن األسذذس اخلمذذس الذذيت ب ذذين   عليهذذا اإل ن  أ واعلذذم يقينذذا   -2
ً  أب، بذلك  يف حذديث ابذن عمذر  ع، وقذد قذال  ( سالم، ومبكانته يف هذا الدين ) اإل  ية صيامعاملا 
ْسَلم   ب ِنَ : )  س ا َوَأنَّ  اّللَّ   ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنْ  َشَهاَدةِ  ََخْس   َعَلى اِْلِ  َوِإيتَ اءِ  الصَّ َلةِ  َوِإقَ امِ  َوَرس  ول ه   َعْبد ه   ُم َمَّد 
  .رواه الشيخان  ( َرَمَضانَ  َوَصْومِ  اْلبَ ْيتِ  َوَحج ِ  الزََّكاةِ 

الذي ، الذي فرضه هو هللا  ن  ؛ أل يف صومك شهر رمضان مولحة لك ن  أيها املسلم أ ن  وتيق   -3
لَ  ﴿:  كما قال تعاىل  ، خللقه يعلم ما يولح  

َ
 َوُهوَ  َخَلقَ  َمن   َيع َلمُ  أ

 .[ 14:  امللك]  ﴾ الخبير اللطيف
، ار غري ثواب صومك عند ربك ، وال تبحث عن شيء  آصمت فاحتسب ثوابك عند هللا  ذاوإ -4

  ً ب بوذذومه التيذذداوي مذذن مذذرض  قذذد و يطلذذ، أمذذراض ة مذذن األمي ذذاحل   تذذه بوذذومهفذذال تكذذن ممذذن يوذذوم وين  
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ً  وال ي  ، و يريد بوذومه ختفيذف شذهوته فقذط ، أختفيف ولنه  أصابه ، أو ي ريد بوومه عنذد هللا  ريذد ثذوااب 
 الاادني  الحياا ة ُيِرياادُ  َكاا  َ  َماان ﴿: وقذذد قذذال تعذذاىل ، 

ع َم َلُهم   ِإَلي ِهم   ُنَوف ِ  َوِزيَنَتَه 
َ
 لَ  ِفيَه  َوُهم   ِفيَه  أ

 ِإلَّ  اآلخارة ِفاي َلُهم   َلي سَ  الذين أولئك * ُيب خَسُو َ 

 َكا ُنوا   مَّا  َوَب ِطل   ِفيَه  َصَنُعوا   َم  َوَحِبطَ  الن ر

، اذرة ك ال تريذد إال وجذه هللا والذدار اآلن ذفجر  د ني تذك بوذومك أ . [ 16-15:  هود]  ﴾ َمُلو َ َيع  
 . طعنا "وأ" مسعنا  عمر رسوله ألمر  هللا وأ تثلٌ ك مم  ن  وأ
ب فتطلي ، ال هو سبحانه عند ربك الذي ال جيزي على الووم إذا احتسبت ثواب صومك وإ -5

 ؤثر  ما ي   عد عن كل   والب  ، ة واالحتساب يف النيي  ، عناية بوومك على درجات الكمال يف البوومك أ
 اْبنِ  َعَملِ  ك لُّ : ) عوب عينيك قوله واجعل ن ، ويف كماله ،و يف ثوابه ، يف بطالنه أيف صومك 

 َأْجِزي َوَأنَ  ِل  فَِإنَّه   الصَّْومَ  ِإالَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   قَالَ  ِضْعف   َسْبعِماَئة ِإَل  َأْمثَاِِلَا َعْشر   احلََْسَنة   ي َضاَعف   آَدمَ 
 .  اه الشيخانرو (  ِبهِ 

 ال  م  ، م تهللارادة وجه هللا ) فقط( ، فليكن على ابلك ويف ذهنك وقلبك إيها املسلم إذا صمت أ -6

ذا إ كن  ، وأ ( َأْجِلي ِمنْ  َطَعاَمه  وَ  َشْهَوتَه   َيدَع   ِبهِ  َأْجِزي َوَأنَ  ِل  فَِإنَّه   الصَّْومَ  ِإالَّ  )قوله تعاىل يف احلديث : 

ً  حتق   مياان  قت صيام شهر رمضان إحقي  لك غفران ذنوبك املتقدمة بفضل هللا ورمحته )  ق  واحتسااب 
 َله   غ ِفرَ  َواْحِتَساَب   ِإميَان   َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ : )  سيف حديث أيب هريرة  ع وقد قال،  صغائر الذنوب(

 :          ) ع، وقد قال ن جتتنب كبائر الذنوب . ولكن عليك أرواه الشيخان  ( نِْبهِ ذَ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما
نَ ه نَّ  َما م َكفِ َرات   َرَمَضانَ  ِإَل  َوَرَمَضان   اْْل ْمَعةِ  ِإَل  َواْْل ْمَعة   اْْلَْمس   الصََّلَوات   رواه  ( اْلَكَبائِرَ  اْجتَ َنبَ  ِإَذا بَ ي ْ

 .وهللا املوفق .مسلم وغريه
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 الدرس السادس

 احلكمة من صيام رمضان
 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،
 ، وبعد :ىل يوم الدين  داه إ

ليم يف القة كيم العفاهلل احل ، ابلغة    مة   اا ذلك حلكمة  هللا تعاىل لعبادة من العبادات إ ما شرعه ن  فإ
 منها : كبريةٌ   ومن تلك العبادات الويام فله حكمةٌ  وشرعة وجزائه ،

فيتقرب العبد إىل ربه برت  حمبوابت نفسه ومشتهياهتا من الطعام ، هلل تعاىل  إن الويام عبادةٌ  -1
اب ثو  ، ورجائهوحمبته له ، وكمال عبوديته لربه ، ويظهر بذلك صدق إميان العبد ، والشراب والنكاح 

 ممن صام راغبا   -أيها املسلم  -فكن ،  ملا هو أعظم عنده منه ال  ؛ الن العبد ال يرت  ما حيبه إهللا 
 ال له  ذه العبادة .لتذ، م  فيما عند هللا 

يَُّه  َي  ﴿:  كما قال هللا تعاىل،ن حيقق العبد تقوى هللا : أومن حكم الويام  -2
َ
 أ

 َعَلى ُكِتبَ  َكَم  الصِ َي مُ  َعَلي ُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ 

وهذا إاا هو  .[ 183:  البقرة]  ﴾ َتتَُّقو َ  َلَعلَُّكم   َقب ِلُكم   ِمن   الَِّذينَ 
:  ع وقد قال، ومن قول الزور والعمل به ، رات الويام الشرعي الذي حافظ صاحبه عليه من املفط   

اجتهد إن رواه البخاري . (  َوَشَرابَه   َطَعاَمه   َيدَعَ  َأنْ  يف  َحاَجة   ّلِلَِّ  َلْيسَ ف َ  ِبهِ  َواْلَعَملَ  الزُّورِ  قَ ْولَ  يَدَعْ  لَْ  َمنْ ) 
 من الشوائب والشبهات .  ا  نقي   صحيحا   تووم صوما  

ومن حكم الويام : أن  الوائم يتخل ى قلبه للفكر والذكر ، وألن  تناول الشهوات حيول به  -3
إىل التخفيف من الطعام والشراب ،  عولذا فقد أرشد النيب  الغفلة ، وقد حيول به قساوة القلب ،

 َبْطن   ِمنْ  َشرًّا ِوَعاء   آَدِمي   َمَلَ  َمايقول : )  ع: مسعت رسول هللا  سوقد قال املقدام بن معد يكرب 
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 َوث  ل ث   ِللشََّرابِ  َوث  ل ث   لطََّعامِ لِ  فَ ث  ل ث   نَ ْفس ه   اْْلَدِميَّ  َغَلَبتْ  فَِإنْ  ص ْلَبه   ي ِقْمنَ  ل َقْيَمات   اْْلَدِمي ِ  َحْسب  
 رواه ابن ماجه )صحيح(. (  ِللن ََّفسِ 

مل حيول عليها الفقري من املطاعم  كثرية    الغين يعرف نعمة هللا عليه بنعم   أن  : ومن حكم الويام  -4
ه من ويعطي ، ويتذكر أااه الفقري املسلم فيتودق عليه، حمد هللا ويشكره ، فيواملشارب والنكاح 
عطوا )رمضان( ، وأقوا على الفقراء يف هذا الشهر الكر  تودي : فيا أيها األغنياء ، مال هللا الذي آ ه 

،  نعم هللاوكونوا شاكرين ل ، وجودوا ابملال واخلري على إاوانكم احملتاجني، عطاء من ال هشى الفقر 
َها فَ َيْحَمَده   اأْلَْكَلةَ  َيَْك لَ  َأنْ  اْلَعْبدِ  َعنْ  َلَيَْضى اّللََّ  ِإنَّ : )  ع وقد قال  فَ َيْحَمَده   الشَّْربَةَ  َيْشَربَ  َأوْ  َعَلي ْ
َها   .رواه مسلم(  َعَلي ْ

يق جماري الشيطان يف ، فتضه يضيق جماري الدم بسبب اجلوع والعطش ن  : أحكم الويام  ومن -5
ْنَسا ِمنْ  ََيِْري الشَّْيطَانَ  ِإنَّ )  : ع وقد قال ،البدن  ن الويام . كما أ رواه البخاري ( الدَّمِ  ََمَْرى نِ اِْلِ

، واعملوا به ، استمعوا هلذا احلديث : يها الشباب ومن يف حكمهم ، ولذلك أيكسر قوة الشهوة 
 ِلْلَفْرجِ  َأْحَصن  وَ  لِْلَبَصرِ  َأَغ ُّ  فَِإنَّه   فَ ْليَ تَ َزوَّجْ  اْلَباَءةَ  ِمْنك مْ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  الشََّبابِ  َمْعَشرَ  يَ : )  عفقد قال 
 وهللا املوفق. .رواه الشيخان (  ِوَجاء   َله   فَِإنَّه   َِبلصَّْومِ  فَ َعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  لَْ  َوَمنْ 
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 الدرس السابع

 من فضائل صيام رمضان
 

ومن ، وعلى آله وصحبه  نبينا حممد  ، والوالة والسالم على من ال نيب بعده ، احلمد هلل وحده 
 وبعد :، دى  داه إىل يوم الدين اهت

ومذذذن فضذذذائل الوذذذوم يف ، أن تعتذذذين ابلوذذذوم  -أيهذذذا املسذذذلم-بذذذك  فجذذذديرٌ ، إن للوذذوم فضذذذائل عديذذذدة 
 رمضان وغريه : 

 َم ا لَ ه   غ ِف رَ  َواْحِتَس اَب   ِإميَ ان   رََمَضانَ  َصامَ  َمنْ ) :  وقد قال : ن صوم رمضان سبب ملغفرة الذنوب أ -1

 رََمَض   انَ  ِإَل  َورََمَض   ان   اْْل ْمَع   ةِ  ِإَل  َواْْل ْمَع   ة   اْْلَْم   س   الصَّ   َلَوات  ) :  وقذذذال  .رواه الشذذذيخان ( َذنْبِ   هِ  ِم   نْ  تَ َق   دَّمَ 

نَ ه نَّ  َما م َكفِ َرات    .رواه مسلم  ( اْلَكَبائِرَ  اْجتَ َنبَ  ِإَذا بَ ي ْ
 َعَم لِ  ك  لُّ : ل هللا تع الق ا: )  وقذد قذال ، وليس له عدد معني : ن ثواب الووم بغري حساب أ -2

 ي َض اَعف   آَدمَ  ابْ نِ  َعَم لِ  ك  لُّ ) ملسلم :  ويف رواية   رواه الشيخان.(  بِهِ  َأْجِزي َوَأنَ  ِل  فَِإنَّه   الصَّْومَ  ِإالَّ  َله   آَدمَ  اْبنِ 
 َوطََعاَم ه   َش ْهَوتَه   يَ دَع   بِهِ  َأْجِزي َوَأنَ  ِل  فَِإنَّه   الصَّْومَ  ِإالَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   قَالَ  ِضْعف   َسْبعِمائَة ِإَل  َأْمثَاِِلَا َعْشر   احلََْسَنة  
 . ( َأْجِلي ِمنْ 
 بِيَ  ِدهِ  ُم َمَّ د   نَ ْف  س   َوالَّ ِذي) :  وقذذد قذال : ن الذوف فذم الوذذائم أطيذب عنذد هللا مذذن ريذح املسذك أ -3

 .رواه الشيخان ( اْلِمْسكِ  رِيحِ  ِمنْ  اّللَِّ  ِعْندَ  َأْطَيب   الصَّائِمِ  َفمِ  ْلَ ل وف  
 رَبَّ  ه   َلِق  يَ  َوِإَذا بِِفطْ  رِهِ  فَ  رِ َ  َأْفطَ  رَ  ِإَذا يَ ْفَرح ه َم  ا فَ ْرَحتَ  انِ  َولِلصَّ  ائِمِ ) :  وقذذد قذذال : ن للوذذائم فذذرحتني أ -4

 .رواه الشيخان(  ِبَصْوِمهِ  َفرِ َ 
 رواه الشيخان . ( ج نَّة   َوالصِ َيام  ) :  وقد قال : ن الويام جنة ووقاية أ -5
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) قذذذال :  أن النذذذيب  معبذذذد هللا بذذذن عمذذذرو  ويف حذذذديث : ن الوذذذوم يشذذذف  لوذذذاحبه يذذذوم القيامذذذةأ -6
 ِفي هِ  ِن َفَش فِ عْ  َِبلن ََّهارِ  َوالشََّهَواتِ  الطََّعامَ  َمنَ ْعت ه   َرب ِ  َأيْ  الصِ َيام   يَ ق ول   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  لِْلَعْبدِ  َيْشَفَعانِ  َواْلق ْرآن   الصِ َيام  
 رواه أمحد واحلاكم )صحيح( . ( فَ ي َشفََّعانِ  قَالَ  ِفيهِ  َفَشفِ ْعِن  َِبللَّْيلِ  الن َّْومَ  َمنَ ْعت ه   اْلق ْرآن   َويَ ق ول  

 ِم نْ  د ِع يَ  الصِ  َيامِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ   َوَمنْ ) :  وقد قال  : ن يف اجلنة ابب الراين يدال منه الوائمونأ -7

ن   َله   ي  َقال   ََبَب   اْْلَنَّةِ  يف  ِإنَّ ) :  وقال  .رواه الشيخان(  نِ الرَّيَّ  ََببِ   اَل  اْلِقَياَم ةِ  يَ  ْومَ  الصَّ ائِم ونَ  ِمْن ه   يَ ْدخ ل   ال رَّيَّ
 يَ ْدخ لْ  فَ لَ مْ  أ ْغِل قَ  َدَخل  وا افَ ِإذَ  غَ ْي ه مْ  َأَح د   ِمْن ه   يَ ْدخ ل   اَل  فَ يَ ق وم  ونَ  الصَّائِم ونَ  َأْينَ  ي  َقال   َغْي ه مْ  َأَحد   ِمْنه   يَْدخ ل  
 .رواه الشيخان ( َأَحد   ِمْنه  
) :  كما قال   : ن صيام يوم يف سبيل هللا يباعد هللا به حر جهنم عن صاحبه سبعمائة اريفا  أ -8
رواه النسائي وابن ماجة  ( َخرِيف ا َسْبِعيَ  ِههِ َوجْ  َعنْ  َجَهنَّمَ  َحرَّ  اْليَ ْومِ  ِبَذِلكَ  اّللَّ   ََبَعدَ  اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  يَ ْوم ا َصامَ  َمنْ 

 )صحيح( , ورواه الشيخان بنحوه .
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 الدرس الثامن
 رمضان فضل قيام
 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،
 وبعد:، ىل يوم الدين  داه إ
 ﴿    :  الليذل فقذال تعذاىل ون صذالة  وذل  وقذد ذكذر هللا تعذاىل الذذين ي  ، مسذنون( ) الليل مشذروع قيامفإن  

وقذال  .[64]الفرقذان: ﴾ َوِقَي م ا  سُجَّد ا ِلَربِ ِهم   َيِبيُتو َ  َوالَِّذينَ 
 َربَُّهام   َيد ُعو َ  ال َمَض جِعِ  َعنِ  ُجُنوُبُهم   َتَتَج َفى  ﴿: تعذاىل

 َتع َلامُ  َفا َ  * ُين ِفُقو َ  َن ُهم  َرَزق   َوِممَّ  َوَطَمع   َخو ف  

خ ِفيَ  َم  َنف س  
ُ
ع اُين   ُقارَّةِ  ِمان   َلُهم   أ

َ
 ِبَما  َجاََا    أ

    . [16،17: السجدة]  ﴾َيع َمُلوَ   َك ُنوا
 ولذا أيها املسلم اجتهد يف رمضان يف قيام الليل، وذلك كما يلي :   

 َرس ولَ  َأنَّ : )  علوج النيب لويف حديث عائشة  ،لنا قيام شهر رمضان  قد سن   عالنيب  ن  اعلم أ -1
َلة   َذاتَ  َصلَّى عاّللَِّ   اْجَتَمع وا ث َّ  النَّاس   َفَكث  رَ  اْلَقابَِلةِ  ِمنْ  َصلَّى ث َّ  َنس   ِبَصَلتِهِ  َفَصلَّى اْلَمْسِجدِ  يف  لَي ْ
َلةِ  ِمنْ   َولَْ  َصنَ ْعت مْ  الَِّذي رَأَْيت   َقدْ  قَالَ  َأْصَبحَ  فَ َلمَّا عاّللَِّ  َرس ول   ْيِهمْ ِإلَ  ََيْر جْ  فَ َلمْ  الرَّاِبَعةِ  َأوْ  الثَّالَِثةِ  اللَّي ْ
 رواه الشيخان.  ( َرَمَضاَن  يف  َوَذِلكَ  َعَلْيك مْ  ت  ْفَرضَ  َأنْ  َخِشيت   َأين ِ  ِإالَّ  ِإلَْيك مْ  اْْل ر وجِ  ِمنْ  مَيْنَ ْعِن 

ه من الثواب ملن عد  ابهلل ومبا أ مياان  ا تقومه إا  الرتاويح( إ) صالة الليل يف رمضان ، وليكن قيامك  -2
ً  لثواب هللا) واحتسااب  ، قام رمضان  ،  و مسعةإىل القيام يف رمضان رايء أوال يكن الداف  لك  ( ،طلبا 

 ق لك ما قالحتقي  واحتسااب   مياان  ، فان قمت رمضان إو حنو ذلك ، أو لطلب رايضة املفاصل أ و مالأ
  .رواه الشيخان ( َذنِْبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َله   غ ِفرَ  َواْحِتَساَب   ِإميَان   رََمَضانَ  قَامَ  َمنْ قال : )  حيث ع
م   -يها املسلمأ -يت ذا صل  ، فإال بد منه  حمدود عدد معني ) الرتاويح (وليس لقيام رمضان  -3
َمامِ  َمعَ  قَامَ  َمنْ : )  ع د قالوق، لك قيام ليلة  ؛ لي كتبمعه حر ينورف  مام فاستمري اإل  َحّتَّ  اِْلِ

َلة   ِقَيام   َله   ك ِتبَ   يَ ْنَصِرفَ   رواه الرتمذي وابن ماجه )صحيح( .(  لَي ْ
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،  ركعة ةحدى عشر ولي إمام الذي ي  ويح م  اإلاأن تولي الرت  -أيها املسلم -لكن األفضل لك  -4
و ة ركعة أحدى عشر إمام املسجد لو يولي إ، وكذلك فيها  طيلها وهش   وي  ، و ثالث عشرة ركعة أ

ا س ئلت : كيف   ل ويف حديث عائشة ، فضلطيل فيها فهذا هو األكمل واألثالث عشرة ركعة ويٌ  أهن 
 َعْشَرةَ  ِإْحَدى َعَلى َغْيِهِ  يف  َواَل  َرَمَضانَ  يف  يَزِيد   َكانَ   َمايف رمضان ؟ فقالت : )  عكانت صالة النيب 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى النَِّ  ِ  َصَلة   َكاَنتْ  : ) ه قالن  أ س ويف حديث ابن عباس   . لشيخانرواه ا  ( رَْكَعة  
 رواه البخاري .( َِبللَّْيِل  يَ ْعِن  رَْكَعة   َعْشَرةَ  َثَلثَ 

؛  ةويوتر بواحد ، كل ركعتني  منم  م ن يسل  م املسجد الذي يولي ابلناس الرتاويح أما إلوىلواأل -5
 َكانَ  : ) قالتلويف حديث عائشة ، من التشويش  ، أو يق  عندهم شيءعليهم  قي حر ال يش  
 اْلَفْجرِ  ِإَل  اْلَعَتَمةَ  النَّاس   َيْدع و الَِّت  َوِهيَ  اْلِعَشاءِ  َصَلةِ  ِمنْ  يَ ْفر غَ  َأنْ  َبْيَ  ِفيَما ي َصلِ ي ع اّللَِّ  َرس ول  
 َمْثَن : )  يف صالة الليل ع وقالرواه الشيخان .  ( ِبَواِحَدة   َوي وتِر   رَْكَعَتْيِ  ك ل ِ   َبْيَ  لِ م  ي سَ  رَْكَعة   َعْشَرةَ  ِإْحَدى
 رواه الشيخان. ( َصلَّى َقدْ  َما َله   ت وتِر   َواِحَدة   رَْكَعة   َصلَّى الصُّْبحَ  َأَحد ك مْ  َخِشيَ  فَِإَذا َمْثَن 

، جلس يف الثامنة  ى تسعا  ذا صل  ، ولكن إ و تسعا  ، أ و سبعا  ، أ ن يسرد وتره مخسا  وللمولي أ
ى ذا صل  ا يكون للمولي إا  السرد إ ولكن  ، فيتشهد مث يقوم فيولي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم 

 ااتاروا ذلك. و جبماعة  وحده أ
ال قذ س فعذن السذائب بذن يزيذد ، و غريها من قيام الليل)صالة الرتاويح( أطالة الوالة واألفضل إ -6
 َكانَ   َوَقدْ  قَالَ  رَْكَعة   َعْشَرةَ  ِبِِْحَدى ِللنَّاسِ  يَ ق وَما َأنْ  الدَّاِريَّ  َوََتِيم ا َكْعب    ْبنَ  أ َبَّ  اْْلَطَّابِ  ْبن   ع َمر   َأَمرَ  ) :

 (اْلَفْج رِ  ف   ر وعِ  يف  ِإالَّ  نَ ْنَص ِرف   نَّ اك    َوَم ا اْلِقيَ امِ  ط ولِ  ِمنْ  اْلِعِصي ِ  َعَلى نَ ْعَتِمد   ك نَّا  َحّتَّ  َِبْلِمِئيَ  يَ ْقَرأ   اْلَقاِرئ  
  . رواه مسلم( اْلق ن وِت  ط ول   الصََّلةِ  َأْفَضل  : )  ع قالو  رواه مالك )صحيح(.

ة اليت تذهب ابخلشوع والطمهللانينة ! وليقم اإلمام ببعض التدب ر ليحذر الذي يولي ابلناس من السرع 
  . ع، أو تسبيح سب ح هللا ، كما فعل ، فإذا مر  آبية  فيها سؤال سهللال هللا 

: )  ع وقد قال منهن  أو  ن ،ت الفتنة ن  م  ، إذا أ  والة الرتاويح يف املساجد لاحلضور  جيول للنساء -7
 .رواه الشيخان (اّللَِّ  َمَساِجدَ  اّللَِّ  ِإَماءَ  ََتْنَ ع وا اَل 
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رفن عنذذدما يسذذلم اإلمذذام فذذورا  مذذن ويشذذرع للنسذذاء أن يبذذدأن ابلوذذف املذذؤاير عكذذس الرجذذال ، وأن ينوذذ
  . وهللا املوف ق انتهاء الوالة .

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الدرس التاسع
 فلنعنت  بويامنا !
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وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،

 ، وبعد :ىل يوم الدين  داه إ
 -أيها املسلم  -، فعليك قواله اس متهللاثر أبعمال الوائم وأحس   - ومنه صيام رمضان -ن الويام فإ
ً  عند هللا عز وجل ؛  جدا   فائقة   ن تعتين بوومك عناية  أ ً   رة تقوى حم  ، ليكون صومك مقبوال  ققا 

 هللا مبا يلي :
وال ، حمرم( من الكالم الزور ) الكذب وغريه ( ) كل كالم ابطل   ما   احفظ صومك حفظا   -1

ن  ، وإفتكلم  ا  سديدة   صاحلة   ن كانت كلمة  ، فإ فيها مها وتتبني  تتكلم بكلمة حر تعيها وتتفه  
، وتوبح ليس ن تكلمت  ا فقد تذهب بثواب صومك ك إن  ر أوتذك  ، فدعها  مة  حمر   كانت كلمة  

 َور بَّ  اْْل وع   ِإالَّ  ِصَياِمهِ  ِمنْ  َله   لَْيسَ  َصائِم   ر بَّ : )  ع وقد قال، ال اجلوع والعطش لك من صومك إ
 َصاِئم   ر بَّ : )  يف الكبري وعند الطرباين  . رواه امحد وابن ماجه )صحيح( (  السََّهر   ِإالَّ  ِقَياِمهِ  ِمنْ  َله   لَْيسَ  قَاِئم  
 .صحيح ( ر  السَّهَ  ِقَياِمهِ  ِمنْ  َحظُّه   قَائِم   َور بَّ  َواْلَعَطش   اْْل وع   ِصَياِمهِ  ِمنْ  َحظُّه  
عمال جوارحك ) حاسب نفسك على أو ، (  عمال احملرمةاحفظ صومك من العمل ابلز ور ) األ -2

حقوق  –ماانت كل األ  –عملك  –دوائك  –ملبسك  –مشربك  –مطعمك  –يديك  –رجليك 
مه ودع كل ما حر  ، وجب هللا عليك حقوق النفس الواجبة (، وقم بكل ما أ -حقوق العباد  –هللا 
، اجلوع والعطش  فليس لك من صيامك إال  ، قول الزور والعمل به  ك إن مل ترت ن  ، واعلم أ عليك هللا

رواه (  َوَشَرابَه   طََعاَمه   يَدَعَ  َأنْ  يف  َحاَجة   ّلِلَِّ  فَ َلْيسَ  ِبهِ  َواْلَعَملَ  الزُّورِ  قَ ْولَ  َيدَعْ  لَْ  َمنْ : )  ع وقد قال

 .البخاري 
اثرة إل ب كل ما يكون طريقا  وجتن  ، والفاحش من الكالم يف صومك ، ول ب اللغو يف القجتن   -3

)         ميىسيوهو ما ، ضعف ثوابه أو ت  ، الشهوة اليت توق  الوائم يف اإلفطار من الووم الواجب 
ا يوق  وعم  ، ولكنه عن احملرمات كلها ، ب فقط ار عام والش  لط  تركا  لوم ليس ن الو  م أواعل، (  الرفث
 اللغو من الصيام إَّنا والشرب األكل من الصيام ليس: )  ع وقد قال، هلا  ا ويكون سببا  فيه
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 رواه احلاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل هرجاه )صحيح(.ديث ( احل...والرفث

ل ك ال جتهن  ، حر أأو احليواانت ، من الناس  ال جتهل على احد   هل وأنت صائم ،ابتعد عن اجل-4
، وال ترفث م  وذلك لتحافظ على صيامك  ى أوالد  ، أو لوجتك ، أو موظفيك أو غريهم ؛عل

و الرفث ، وقد يكون اجلهل أضعف ثواب صومك ألنه ي  ؛ غريه  لوجتك مبا قد يؤدي إىل اإلمذاء أو
رواه (  ََيَْهلْ  َواَل  يَ ْرف ثْ  َفَل  َصاِئم ا َأَحد ك مْ  َكانَ   ِإَذا : ) عوقد قال !  بثواب صومك فاحذر يذهب  

 البخاري.

وكن ! اتر  اخلوام والوياح  ، اتر  الوخب !فحافظ على ثواب صيامك  إذا كنت صائما   -5
 ويام ،رها حر ينتهي ال، فهللاا   ح فيها وهي حبق اوومة لتويعند  وإذا كان ، مر ح البال  هادئ  

 .رواه البخاري (  َيْصَخبْ  َواَل  يَ ْرف ثْ  َفَل  َأَحدِك مْ  َصْومِ  يَ ْوم   َكانَ   َوِإَذا: )  ع وقد قال
أو صومك ) على صحته وعلى كمال ثوابه ( وعليه حر لو سب ك أحٌد كن شديد احملافظة على -6
 اْمر ؤ   َوِإنْ : )  ع وقد قال، إين صائم ( ، صائم  : ) إين  بكلمةال  عليه إ فال ترد   متكتلك أو شاقا
 فَِإنْ  : ) . ويف لفظ عند البخاريرواه الشيخان (  ...احلديث َصائِم   ِإين ِ  َصاِئم   ِإين ِ  فَ ْليَ ق لْ  َشاََتَه   َأوْ  قَاتَ َله  

 ( . َصاِئم   اْمر ؤ   ِإين ِ  فَ ْليَ ق لْ  قَاتَ َله   َأوْ  َأَحد   َسابَّه  

ً  ،  هادئ  ، وكن عاقال  ، و يؤثر فيه ، أضعف ثوابه أو ي  ، ه عما يذهب به ن  وص  ! انتبه لويامك   رلينا 
ً  يف ما هو لك م   ،  .وهللا املوف ق .بهةأو فيها ش مة  ر  حم   و حركة  أ عن كل لفظة   بعيدا  ، تساحما 

 
 
 
 

 
 الدرس العاشر

 رمضان شهر القرآن

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                   دروس رمضااااااااااااااااااااااااااااااااااااا             

                                             محمد بن ش مي شيبةالشيخ: 

 

 67من  23 صفحة

 

 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،

 وبعد:، ىل يوم الدين  داه إ
 َرَمَض  َ  شَه رُ  ﴿: شهر رمضان هو الشهر الذي قال هللا تعاىل عنه  ن  : إها املسلم يأ

َِلَ  الذي ن 
ُ
 مِ نَ  َوَبي َِن ت   لِ لنَّ سِ  ُهد ى القرآ  ِفيهِ  أ

 ذا علمت ذلك فاجتهد مبا يلي :. فإ[185:  البقرة] ﴾ والفرق   الهدى
، بدون عجلة  وترو    ن   ، وتالوته بتهللا حاضر   وقلب   ،هلل تعاىل  االوة   اجتهد يف قراءة القرآن بنية   -1

 ال ُقر آ َ  َوَرتِ لِ  ﴿:  علرسوله  وقد قال هللا تعاىل،  وترتيل   ووعي   وفهم   ر  ولكن بتدب  

   .[4: املزمل]ِ   ﴾ َتر ِتي 

، امج  بني ل نفسك عن تطبيق ذلك والعمل به من اآلايت وفهمت ما فيها فاسهللا ت بعضا  وإذا قرأ
نََل َن هُ  ِكَت ب   ﴿، وقد قال هللا تعاىل :  ن والعمل مبا تعلمهيف القرآ الفقه

َ
 ِإَلي كَ  أ

و ُلو َوِلَيَتَذكَّرَ  آَي ِتهِ  ليدبروا ُمَب َرك  
ُ
]  ﴾ األلب ب أ

 . [ 29:  ص

؛  حكامه، ومعانية وأن ابلقرآ عاملٌ  القران م  بعض طلبة العلم ممين هو ن تتدارسر لك أذا تيسي إ -2
، ن يف لياد رمضان ن تدرس معه القرآواحبث عم  ،  طيبٌ  مرٌ د  يف بيان اآلايت وشرحها فذلك أليفي

ن مدارسة القرآ ن  ، فإفضل يك فهو أب   ن حم  و م  وإذا كان من أوالد  وأهلك ممن يسهل املدارسة معه أ
 األعمال الواحلة.فضل مه من أيف شهر رمضان وتفه  
 يَ ْلَقاه   ِحيَ  َرَمَضانَ  يف  َيك ون   َما َأْجَود   وََكانَ  النَّاسِ  َأْجَودَ  ع اّللَِّ  ول  َرس   َكانَ : )موقد قال ابن عباس 

َلة   ك ل ِ   يف  يَ ْلَقاه   وََكانَ  ِجرْبِيل    الر ِيحِ  ِمنْ  َِبْْلَْيِ  َأْجَود   ع اّللَِّ  فَ َلَرس ول   اْلق ْرآنَ  فَ ي َداِرس ه   َرَمَضانَ  ِمنْ  لَي ْ
هلا  قا  فكن مطب   ، ايت من اآل وفهمت بعضا  ، ن . وإذا حول لك املدارسة للقرآالشيخان رواه ( اْلم ْرَسَلةِ 

بكل  كرميا    فكن جوادا  ، نفاق واحلث على فعل اخلري عليك آايت اإل ك ستمر  ذلك أن   ومن،  فورا  
 .وصدقة   وعطاء   اري  
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، حبيث تراج  اآلايت ن لقرآل را  يس  م   ا  ذ لك تفسري فخ  ، من طالب العلم  حدٌ إن مل يتيسر لك أ -3
وليكن التفسري من التفاسري اليت على منهج ، ن التفسري الذي يعينك على فهم القرآهتا يف هذا اليت قرأ

، ن يف شهر رمضان على قدر االستطاعة ، واقرأ القرآاالق ، واألوالعبادة ، السلف يف العقيدة 
 َكمْ   يف  اّللَِّ  َرس ولَ  يَ : )  مو بن عمر يث عبد هللا ، ويف حد قل  تني ، أو أكثر أو أو مر  ثالث مرات ، أ

 يف  اقْ َرْأه   قَالَ  َحّتَّ  َوتَ َناَقَصه   م وَسى أَب و اْلَكَلمَ  ي  َردِ د   َذِلكَ  ِمنْ  َأقْ َوى ِإين ِ  قَالَ  َشْهر   يف  قَالَ  اْلق ْرآنَ  َأقْ َرأ  
 يح(.رواه أبو داوود )صح(  َثَلث   ِمنْ  َأَقلَّ  يف  قَ َرَأه   َمنْ  ه  يَ ْفقَ  اَل  قَالَ  َذِلكَ  ِمنْ  َأقْ َوى ِإين ِ  قَالَ  َسْبع  

 الصَّْوتَ  فَِإنَّ  ، ِبَِْصَواِتك مْ  اْلق ْرآنَ  زي ِن وا: )  ع فقد قال، ن بووتك ن القرآن لي   عندما تتلو القرآ -4
  هلل ، الذي هشى هللا ، بظهور . واقرأ قراءة اخلاش رواه احلاكم )صحيح((  ح ْسنا   اْلق ْرآنَ  َيزِيد   احْلََسنَ 

 ِإَذا الَِّذي َِبْلق ْرآنِ  َصْوَت   النَّاسِ  َأْحَسنِ  ِمنْ  ِإنَّ : ) سيف حديث جابر  عذلك يف قراءته ، وقد قال 
ْعت م وه   ت م وه   يَ ْقَرأ   َسَِ  رواه ابن ماجه )صحيح(.(  اّللََّ  ََيَْشى َحِسب ْ

 ية  ر : إذا مررت آبومن ذلك التدب  ، ن ر يف قراءة القرآتدب  و ، و غري رمضان اقرأ القرآن يف رمضان أ -5
ذا مررت ، وإفيها ذكر النار فاستعذ ابهلل من النار ية  اسهللال هللا اجلنة ، وإذا مررت آبفيها ذكر اجلنة ف

فيها  ية  ، أو آب ية استغفار فاستغفر هللا، أو آبو حنو ذلك ارمحين أ اللهم   : فقل فيها ذكر الرمحة ية  آب
 ،ليل والنهار والشمس والقمرلايت هللا كافيها ذكر آ ية  ، أو آبل هللا ، أو سؤال فاسهللاح هللا تسبيح فسب   

، هلل  ذاكرا   لتعود ؛ ر يف هذا اخللق الذي فيه داللة على قدرة هللا العظيمةفتفك  ، وكل ما الق هللا 
ن يف النوافل فافعل كما  ا قرأت القرآ، بل إذ قائما  ، وقاعدا  ، وعلى جنبك ، وقد الداد اإلميان عند 

 َمرَّ  َوِإَذا َسَألَ  ِبس َؤال   َمرَّ  َوِإَذا َسبَّحَ  َتْسِبيح   ِفيَها ِِبيَة   َمرَّ  ِإَذا)  ع فكان ه صلى ليلة  ن  يفعل ، فإ عكان 

 .رواه مسلم (  تَ َعوَّذَ  بِتَ َعوُّذ  
 م  القران . يف رمضان برانجما  وألهلك اعمل لك 

 ِمنْ  بَ ْيت   يف  قَ ْوم   اْجَتَمعَ  َما: )  ع وقد قال، ن تكون يف املسجد دارسة للقرآن أمن أفضل امل-6
ل ونَ  اّللَِّ  ب  ي وتِ  نَ ه مْ  َويَ َتَداَرس ونَه   اّللَِّ  ِكَتابَ   يَ ت ْ ه مْ  السَِّكيَنة   َعَلْيِهمْ  نَ َزَلتْ  ِإالَّ  بَ ي ْ ه مْ  الرَّْْحَة   َوَغِشيَ ت ْ  َوَحفَّت ْ

 فاحرص على ذلك أيها املسلم ! . رواه مسلم(  ِعْنَده   ِفيَمنْ  اّللَّ   َكَره مْ َوذَ  اْلَمَلِئَكة  
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أتد ب آبداب قراءة القرآن املستحبة ، فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن ، وإذا  -7
 .وهللا املوفقمررت آبية سجدة فاسجد ، وكن على طهارة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس احلادي عشر
 عمرة يف رمضان تعدل حجة
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وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،
 ، وبعد :ىل يوم الدين  داه إ

 .العمرة يف رمضان: ومن تلك األعمال الواحلة ، ل يف شهر رمضان األعمال الواحلة هلا فض ن  إف
 فيا أيها املسلم:

،  و وسطهله ، أو آاره ، أو  ، يف أمنه  يف أي وقت  ، ن تعتمر يف شهر رمضان إن تيسر لك أ -1
 َله   َكانَ   َزْوَجَها تَ ْعِن  ف َلن   أَب و قَاَلتْ  احلَْج ِ  ِمنْ  َمنَ َعكِ  َمااألنواري ة : )  الم سنان قال فقد  فافعل ،
َا َعَلى َحجَّ  َنِضَحانِ  َِ  َحجَّة   َأوْ  َحجَّة   تَ ْقِضي َرَمَضانَ  يف  ع ْمَرة   فَِإنَّ  قَالَ  لََنا َأْرض ا يَيْسقِ  َواْْلَخر   َأَحِد
  .رواه البخاري (  َمِعي
يف البعد  اجتهدو ،  طيبٌ  مرٌ ، أو أسرتك ، فهذا أىل العمرة ر لك أن تذهب بوالديك إوإذا تيس   -2

، حد ا دا  قد ما  أو مات أ، وإذا كان والول شهر رمضان ، كما لو اعتمرت يف أحام عن الز   
ه حبمد ن  ، فإ معكاعتمر ابحلي و اعمل للميت منهما و ، أمنها عمرة يف رمضان  واحد   لعمل لكاف

، ونفقتها يسرية  على من كان  ، بل هي يسرية جدا  ومل تكن مكلفه ، مور العمرة رت أهللا قد تيس  
 ِإَل  اْلع ْمَرة   ):  قال وقد ! فاغتنم الفرصة ،  هذه البالد م  سهولة املواصالت ، أو يفمن مكة  قريبا  

نَ ه َما ِلَما َكفَّارَة    اْلع ْمَرةِ    رواه الشيخان ( اْْلَنَّة   ِإالَّ  َجَزاء   َله   لَْيسَ  اْلَمرْب ور   َواحلَْجُّ  بَ ي ْ

 ن  ؛ ألمن عملك  ذان   إذا أاذت إال  ، إىل العمرة فال ترت  عملك وتذهب إ ذا كنت موظفا  إ -3
على  والواجب مقدمٌ  مرة فقد تكون انفلة ،ا العم  ، وأوالقيام به ، وجيب احملافظة عليه ، مانه العمل أ

 .ندوب ، وهذا التوجيه عام ألئمة املساجد وغريهم ، فعلى املسلم أن يتنب ه لذلكامل
 عمرة فهذا السفر ) مشروع ( وهنا أحوال :يف ال وإذا سافرت -4

،  فان صمت م  الضرر كنت عاصيا  ، فطر وال توم وحنوه فهللا ك يف بدن  ب كان الووم يضر  إن   –أ 

 َدَعا ث َّ  النَّاس   َفَصامَ  اْلَغِميمِ  ك َراعَ   بَ َلغَ  َحّتَّ  َفَصامَ  َرَمَضانَ  يف  َمكَّةَ  ِإَل  اْلَفْتحِ  َعامَ  َخَرجَ : ) عوالنيب 

 فَ َقالَ  َصامَ  َقدْ  النَّاسِ  بَ ْع َ  ِإنَّ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  َله   َفِقيلَ  َشِربَ  ث َّ  ِإلَْيهِ  النَّاس   َنَظرَ  َحّتَّ  فَ َرفَ َعه   َماء   ِمنْ  ِبَقَد   
 .رواه املسلم (  اْلع َصاة   أ ولَِئكَ  اْلع َصاة   أ ولَِئكَ 
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 ابلووم ، فالفطر -من احلرارة-بعض املشقة ، ولكن يلحقك بك  ن كان الووم ال يضر  وإ -ب
 فَ َقال وا َهَذا َما فَ َقالَ  َعَلْيهِ  ظ لِ لَ  َقدْ  َورَج ل   زَِحام ا فَ َرَأى َسَفر   يف  ع اّللَِّ  َرس ول   َكانَ  أفضل لك ؛ ألنه : )

 .( رواه الشيخان السََّفرِ  يف  الصَّْوم   اْلرِب ِ  ِمنْ  لَْيسَ  فَ َقالَ  َصاِئم  
محزة  ن  ؛ ألم وان شئت فافطر ، إن شئت فو   ري ٌ نت خم  ، فهللاوان كان الووم والفطر عند  سواء  -ج

 َفص مْ  ِشْئتَ  ِإنْ : فَ َقالَ  الصِ َياِم، َكِثيَ   وََكانَ  السََّفرِ  يف  أََأص وم  )  : لنيب قال ل سبن عمرو األسلمي 
 رواه الشيخان .(  فََأْفِطرْ  ِشْئتَ  َوِإنْ 
مل عبادات ومل تعملها يف و يف غريه وكنت تعسافرت يف رمضان أن ك إن  أ -يها املسلمأ-اعلم   -د

وقد  ، كتب لكه ي  ن  إقامتك ، وكذلك لو مرضت ، فإ كتب لك مثل ما كنت تعمل يفه ي  ن  ر فإالسف
 رواه البخاري .(  َصِحيح ا م ِقيم ا يَ ْعَمل   َكانَ   َما ِمْثل   َله   ك ِتبَ   َسافَ رَ  َأوْ  اْلَعْبد   َمِرضَ  ِإَذا ) : قال 
نت راكب يف الة على راحلتك ) وألوالتنقل اب فاستفد من سفر  أيضا  يف كنت مسافرا    إن نلك -هذ

   ه ن  ؛ ألال ركعيت الفجر والوتر يف غريها ( وال تول   السنن الرواتب إو ، أو يف الطائرة ، أالسيارة 

َها َوي وتِر   تَ َوجَّهَ  َوْجه   َأي ِ  ِقَبلَ  الرَّاِحَلةِ  َعَلى ي َسبِ ح   )كان :  َها ي َصلِ ي اَل  أَنَّه   َغْيَ  َعَلي ْ رواه (  اْلَمْكت وبَةَ  َعَلي ْ

 وهللا املوفق. الشيخان.
 

 

 
 

 الدرس الثاين عشر
 تربية للمؤمننيرمضان 

 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،

 وبعد:، ىل يوم الدين  داه إ
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 اجملتمذذذذذذذذذذ  علذذذذذذذذذذى بذذذذذذذذذذل ويذذذذذذذذذذريب   ، كذذذذذذذذذذل اذذذذذذذذذذري  النفذذذذذذذذذذوس املؤمنذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى  ريب   صذذذذذذذذذذيام رمضذذذذذذذذذذان ي ذذذذذذذذذذ ن  فذذذذذذذذذذإ
 ها املسلم يف رمضان :ي  ، ولذا أه طاعة رب   

العظيمة اليت والد  على العبادات برتبية أ واهتم  ،  ألك على طاعة هللا نفس   يف حياتك برتبية   اهتم   -1
 ، ومن تلك العبادات املثمرة :ثرها يف القلوب والنفوس هلا أ

كقيام   على الفرائض مث النوافل، احملافظة  شد  عليها أ ان حمافظا  فلتكن يف شهر رمض: الوالة  -أ
 ُهم   َوالَِّذينَ  ﴿، لقوله تعاىل : نفسك على احملافظة على الوالة  بل ورب    ، رمضان

. واعلم أن ك إن أ لت يف الوالة  [ 34:  املعارج]  ﴾ ُيَح ِفُظو َ  َص َِتِهم   على
ال  ، مهما اديعيت احملافظة عليه ، حافظ على الوالة بطهارهتا ، املفروضة فهللانت يف الويام أكثر إ ا

ا تنهى عن الفحشاء واملنكر .  واشوعها ، وواجباهتا ، وأثرها عليك ، فإهن 
 أ رب    -ب

 
) أبمرهم ابلوالة إذا ة ، وهذه الرتبية الواجبزين على الوالة يف رمضان وغريه ي   م  والد  امل

 َأْواَلدَك مْ  م ر وا: )  ع وقد قال(، ذا امتنعوا يها إذا بلغوا عشر سنني إبلغوا سب  سنني ، وبضر م عل
َها َواْضرِب وه مْ  ِسِنيَ  َسْبعِ  أَبْ َناء   َوه مْ  َِبلصََّلةِ  نَ ه مْ  َوفَ ر ِق وا َعْشر   أَبْ َناء   َوه مْ  َعَلي ْ محد رواه أ( اْلَمَضاِجعِ  يف  بَ ي ْ

 وأبو داود )صحيح( .
، وهذه الرتبية لألوالد املميزين من الذكور على صيام شهر رمضان  بية املسنونةر ب   أوالد  الرت  -ج
 َغَداةَ  ع النَِّ ُّ  َأْرَسلَ )   :بي   وقد قالت الر  ،  أل، واالجتهاد يف أن ينشهللا الولد على طاعة هللا انث واإل

 َفك نَّا قَاَلتْ  فَلَيص مْ  َصاِئم ا َأْصَبحَ  َوَمنْ  يَ ْوِمهِ  بَِقيَّةَ  فَ ْلي ِتمَّ  م ْفِطر ا َأْصَبحَ  َمنْ  اأْلَْنَصارِ  ق  َرى ِإَل  َعاش ورَاءَ 
َيانَ َنا َون َصوِ م   بَ ْعد   َنص وم ه   َناه   الطََّعامِ  َعَلى َأَحد ه مْ  َبَكى فَِإَذا اْلِعْهنِ  ِمنْ  اللُّْعَبةَ  َِل مْ  َوََنَْعل   ِصب ْ  َذاكَ  َأْعطَي ْ
ْفطَارِ  ِعْندَ  َيك ونَ  َحّتَّ  ننا : وكذلك رمضان فإ قلت ، ا كان واجبا  ء ملي وهذا يف عاشورا. رواه الشيخان  ( اِْلِ

 شرع لنا أن نريب أوالدان على صيامه.ي  
يووموا  أنفاجتهد ، ودال عليكم شهر رمضان ، ن زو ي   والد مم  ها املسلم لك أي  وإذا كنت أ -د

مة  عب احملري احذر من الل  ) عام والشراب ون  ا عن الطل  عب اليت يتس  هلم ببعض الل   واستعدي ، رمضان 
بيت ابلتعاون م يف الم األب واأليق  ول  ( و الوور وحنو ذلك ، أوالغناء ، دوات املوسيقى كالتماثيل ، وأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                   دروس رمضااااااااااااااااااااااااااااااااااااا             

                                             محمد بن ش مي شيبةالشيخ: 

 

 67من  29 صفحة

 

م ، ولتكن األانث يف شهر رمضان ، ومنح اجلوائز لألوالد من الذكور واإلوالد على هذه الرتبية لأل
على الذهاب ابألوالد  ب حريوا  يكن األول  ،  البيت حسب االستطاعة والد ابملتابعة يفعلى األ عينا  

، ذن هللا إب الوالدان أن  لرتبيتهما أثرا  وليعلم ( ، املسجد  ) ويذهب  م إىلىل املسجد الذكور معه إ
 ﴿:  وقد قال هللا تعاىل،  هدالو و ألواحد  منهما إىل ربه ويدع ويلجهللا كل  ، على هللا  وعليهما أن يتوك ال

س َتجِب   اد ُعوِني َربُُّكمُ  َوَق لَ 
َ
 .  [60: غافر] ﴾ َلُكم   أ

 تناسبا  وم  ،  فيدا  وم  ،  ا  سلي  حبيث يكون م  ، يف رمضان  اوالدكمأل عمال برانجما  أيها األب واألم ، ا -هذ
 الذنوب واملعاصي حا  قب   وم  ، يف طاعة هللا  رغبا  وم  ، وم شو  قا  هلم ، بناء والبنات ومستوايهتم م  أعمار األ
 َعنْ  َمْسئ ول   وَك لُّك مْ  رَاع   ك لُّك مْ  : ) ع، وقد قال والد يوم القيامة كم مسئولون عن األن  ، واعلما أ
َدانِهِ  فَأَبَ َواه   اْلِفْطَرةِ  َعَلى ي وَلد   َمْول ود   ك لُّ  : ) ع وقال. رواه الشيخان(  َرِعيَِّتهِ   جِ َسانِهِ مي َ  َأوْ  ي  َنصِ َرانِهِ  َأوْ  ي  َهوِ 
 رواه الشيخان.( 

 َدَعَوات   َثَلث  : )  ع فقد قال، نتما صائمان أيها األب واألم ، ادعوا ألنفسكما وألوالدكما وأ -و
: )  عوقال  . رواه البيهقي يف الشعب )صحيح( ( اْلَمْظل وم َوَدْعَوة   اْلم َساِفرِ  َوَدْعَوة   صَّاِئمِ الْ  َدْعَوة   م ْسَتَجاََبت  
رواه البيهقي يف السنن الكربى وحس نه األلباين  ( املسافر ودعوة الصائم ودعوة الوالد دعوة ترد ال دعوات ثلث

 . وهللا املوفق ، وعلى اغتنام أوقات اإلجابة.نفسكما على دعاء هللا يف كل وقت يا أرب    .رمحه هللا 
 

 
 الدرس الثالث عشر
 رمضان فرصة ال تعو ض

 
وعلى آلذه وصذحبه ومذن اهتذدى  نبينا حممد  ، الة والسالم على من ال نيب بعده والو، احلمد هلل وحده 

 وبعد :،  داه إىل يوم الدين 
  ٌإذا ذهبت فكيف تعوض ؟ ولذا انتبه لنفسذك حذر ال تذذهب عليذك  أيها املسلم : إن رمضان فرصة
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( وقذم بكذذل هذذه الفرصذة بكذل مذا حتمذل هذذه اجلملذة )اسذتغل   واسذتغل   ! هذذه الفرصذة )شذهر رمضذان(
 فَ َق الَ  ، السَّ لم   َعَلْي هِ  ِجرْبِي ل   َأََتين : )  وقد قال ، عمل شرعه هللا سببا  ملغفرة الذنوب ولداول اجلنة 

 يَ :  قَ الَ  ، آِم يَ :  فَ ق ْل ت   ، آِم يَ  ق لْ  ، اّللَّ   فَأَبْ َعَده   ، النَّارَ  َفَدَخلَ  ، َفَماتَ  ، َواِلَدْيهِ  َأَحدَ  َأْدَركَ  َمنْ  ُم َمَّد   يَ : 
:  فَ ق ْل  ت   ، آِم  يَ  ق   لْ  ، اّللَّ   فَأَبْ َع  َده   ، النَّ  ارَ  فَأ ْدِخ  لَ  ، لَ  ه   ي  ْغَف  رْ  فَ لَ  مْ  ، َفَم  اتَ  ، رََمَض  انَ  َش  ْهرَ  َأْدَركَ  َم  نْ  ُم َمَّ  د  
:  فَ ق ْل ت   ، آِم يَ  ق  لْ  ، اّللَّ   فَأَبْ َع َده   ، النَّ ارَ  فَ َدَخلَ  َفَم اتَ  ، َعَلْيكَ  ي َصل ِ  فَ َلمْ  ِعْنَده   ذ ِكْرت   َوَمنْ :  قَالَ  ، آِميَ 
 .رواه الطرباين يف الكبري )صحيح( ( آِميَ 

  ب كذذل وجتن ذذ، احملافظذذة  وحذذافظ عليذذه أشذذد  ، أيهذذا املسذذلم : إذا داذذل عليذذك رمضذذان فانتبذذه لوذذيامك
أو ، قت أو يكون طريقا  إىل إضاعة الو ، أو يذهب بثواب الووم ، شيء يفسد الووم أو فيه شبهة 

بذذل احذذذر أن ، أو االشذذتغال مبذذا ال نفذذ  فيذذه يف الذذدنيا واآلاذذرة ، إىل كثذذرة الكذذالم الذذذي ال فائذذدة فيذذه 
أو أن يكذون ذلذك ، أو يف اشذتباه ، مذن صذحة صذومك  من رمضان وأنت يف شذك    ميضي عليك يومٌ 

وعلذى ، سذتغالل رمضذان واعزم عزما  صادقا  من أول ليلة على ا،  فارغ   اليوم قد أضعت ثوابه يف كالم  
فقذد قذال ، واتذر  الكسذل ، واسذتعن ابهلل ، ق يف التوبذة إىل هللا عذز وجذل واصذد  ، لهذي جتنب كل ما ي  

  ( : ْتَ ْعَجزْ  َواَل  َِبّللَِّ  َواْسَتِعن )  رواه مسلم. 

   ضذي  صذومك يف بعذض األايم كمذا يفعذل مذن فت  ، طذ  شذهوة الذبطن وال ت  ، ه لوومك أيها املسلم : تنب
فهذذا النذوع ليسذوا ، أو وهذو يسذم  املذؤذن الذذي يذؤذن بعذد طلذوع الفجذر ، حر بعد طلوع الفجر يتس  

، وكذذذلك مذذن يشذذرب الشذذاي أو القهذذوة أو غريهذذا وقذذد طلذذ  الفجذذر ، وإاذذا هذذم متالعبذذون ، صذذائمني 
 َواْش َرب وا َفك ل  وا بَِلْيل   ي  َؤذِ ن   ِبَلال   ِإنَّ : )  وقد قال ، فإنه بعد الفجر حيرم مجي  املفطرات على الوائم 

رواه  ( َأْص   َبْحتَ  َأْص   َبْحتَ  لَ   ه   ي  َق   الَ  َح   ّتَّ  ي  نَ   اِدي اَل  َأْعَم   ى رَج    ل   وََك   انَ  قَ   الَ  ث َّ  َمْكت    وم   أ م ِ  ابْ   ن   ي  نَ   اِديَ  َح   ّتَّ 

 . الشيخان

   تغفار والتسذذذبيح ، واالسذذذوذكذذر هللا ، وقذذذراءة القذذذرآن ، يف الوذذالة ضذذذان مليذذذاد ر  أيهذذا املسذذذلم : اسذذتغل
:  وقد قذال ، ليلة  واعلم أن يف الليل ساعة إجابة كل  ، الثلث األاري من الليل  , واستغل   والتهليل

نْ َيا َأْم  رِ  ِم  نْ  َخ  ْي ا اّللََّ  َيْس  َأل   م ْس  ِلم   رَج   ل   ي  َواِفق َه  ا اَل  َلَس  اَعة   اللَّْي  لِ  يف  ِإنَّ  )   َوَذلِ  كَ  ه  ِإيَّ  َأْعطَ  اه   ِإالَّ  َواْْلِخ  َرةِ  ال  دُّ
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لَ  ة   ك   لَّ  ذذ سذذهللال  ا   رواه مسذذلم . ( لَي ْ علذذى هللا  وأل  ، ب مذذن اخلذذري مذذن أمذذور الذذدنيا واآلاذذرة هللا كذذل ليلذذة مذذا حت 
 ابلدعاء .

وذكر هللا )اذكر هللا يف الطريق ، كالودقة ،ويف أعمال اخلري  هنار رمضان يف الويام الواجب ، استغل  
وال ، واعنت بقراءة القرآن ، وابدر إىل الولوات املكتوبة ، اشك وعلى فر ، وعملك ، ويف سيارتك ، 

.  رواه الرتمذي وغريه )صحيح((  اّللَِّ  ِذْكرِ  ِمنْ  َرْطب ا ِلَسان كَ  يَ َزال   اَل  )، ويف احلديث :تسكت عن الذكر 
 وابتعد عن اجللسات اليت فيها إضاعة للوقت بغري ذكر هللا .

   يف رمضان مبا يلي : األمانة  موظفا  فهللاد    إن كنت 

 ألعذذار عذن أداء العمذل أبنذك صذائم ؛واتذر  عنذك ا ل املوكلذة إليذك ،وإجنذال األعمذا، الدوام احلقيقي 
أمذذا اخليانذذة فذذإن صذذومك )اخلذذائن( ال ، را  ذنوبذذك كف  ذذألنذذك أبداء األمانذذة ترغذذب أبن يكذذون صذذومك م  

اقفل على لسذانك مذن   ) أو حمرم   غيبة   أو قق املراد منه , واحفظ لسانك حفظا   ما  عن كل كذب  حي  
 ( . كل حمرم

أو عنذذذدما تعذذذود مذذذن عملذذذك( ألن ، تنذذذام وقذذذت القيلولذذذة  اسذذذتعن ابهلل مث ابلقيلولذذذة علذذذى قيذذذام الليذذذل )و 
 ( تقي ل ال الش ياطي ف إن قيل وا : ) وقذد قذال ، القيلولة تفيد  لقيام الليذل والنشذاط يف الليذل للعبذادة 

    . حسنه األلباين رمحه هللا
 
 

 الدرس الرابع عشر
 رمضان شهر املسابقة للخري

 
ومن ، وعلى آله وصحبة  حممد   ، نبي  نابعده ، والوالة والسالم على من ال نيبي احلمد هلل وحده 

 وبعد:، اهتدى  داه إىل يوم الدين 
كل عمل صال مبا واجتهد يف   ، شهر رمضان ،ر إىل اجلنة يف هذا الشهر الكر  ش   ، فيا أيها املسلم 
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 يلي :
 َمغ ِفَرة   ِإَلى َوسَ ِرعُوا  ﴿:  وقد قال تعاىل: املسارعة إىل األعمال الواحلة  -1

ِعدَّت   َواأل َر ضُ  السََّم َواتُ  عَر ضَُه  َوجَنَّة   َربِ ُكم   ِمن  
ُ
 أ

 َوالضَّرَّا ِ  السَّرَّا ِ  ِفي ُين ِفُقو َ  الَِّذينَ  * ِلل ُمتَِّقينَ 

 ُيحِبُّ  َواّللَُّ  النَّ سِ  عَنِ  َوال َع ِفينَ  ال َغي ظَ  ينَ َوال َك ِظمِ 

 . [133،134: عمران آل] ﴾ ال ُمح ِسِنينَ 

 وال تتباطهللا عن كل اري ، ومن ذلك : أسرع وال تتهللاار -2
من املعروف شيئا  ولو  وال حتتقرني ، ويف حال عسر  ويسر  ، النفقة يف سبيل هللا يف كل وجوه الرب  -أ

ئ ا ِقَرنَّ ال حتْ : )  ع وقد قال، اليسري  ق ولو ابلشيءبل تود  ، أان دالي قليل  : تقلوال  ، قل    ِمنَ  َشي ْ

ئ ا اْلَمْعر وفِ  ِمنْ  حَتِْقَرنَّ  اَل : )  عوقال  .رواه مسلم(  ََتَْرة   ِبِشق ِ  َوَلوْ  ، الصََّدَقةِ   َأَخاكَ  تَ ْلَقى َأنْ  َوَلوْ  َشي ْ

 رواه مسلم  ( طَْلق   ِبَوْجه  

نس حديث معاذ بن أيف  عوقد قال  ، ﴾ ال َغي ظَ  َوال َك ِظِمينَ  ﴿اكظم غيظك  -ب
 اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْْلََلِئقِ  ر ء وسِ  َعَلى َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   َدَعاه   ي  ْنِفَذه   َأنْ  َعَلى قَاِدر   َوه وَ  َغْيظ ا َكَظمَ   َمنْ : )  س
َه   َحّتَّ   رواه أهل السنن )حسن( . ( َشاءَ  َما ِعيِ الْ  احْل ورِ  ِمنْ  اّللَّ   َي َيِ 

وقد قال ،  ﴾ النَّ سِ  عَنِ  َوال َع ِفينَ  ﴿، وال تنتقم لنفسك  ، عن الناس اعف   -ج
ص َلحَ  َعَف  َفَمن  ﴿ : تعاىل 

َ
ج ُرهُ  َوأ

َ
ويف  . [ 40:  الشورى]  ﴾ هللا َعَلى َفأ

 تَ َواَضعَ  َوَما ِعزًّا ِإالَّ  ِبَعْفو   َعْبد ا اّللَّ   زَادَ  َوَما ال  مَ  ِمنْ  َصَدَقة   نَ َقَصتْ  َما: )  ع قال س حديث أيب هريرة

 َيك نْ  لَْ : )  فقالت ع رسول هللا ق  ل  عن ا   لئلت عائشة وملا س   . رواه مسلم ( اّللَّ   رَفَ َعه   ِإالَّ  ّلِلَِّ  َأَحد  

الرتمذي رواه (  َوَيْصَفح   يَ ْعف و َوَلِكنْ  السَّيِ َئةَ  َِبلسَّيِ َئةِ  ِزيَيَْ  َواَل  اأْلَْسَواقِ  يف  َصخَّاَب   َواَل  م تَ َفحِ ش ا َواَل  فَاِحش ا

 .)صحيح( 
 ُيحِبُّ  َواّللَُّ  ﴿:  وقد قال تعاىل، بهم هللا لتكون ممن حي  ؛ كن من احملسنني -د

:  ع وقد قال،  ع تابعا  رسول هللام  ، االض فيها هلل  يف عبادتك ، فهللاحسن.  ﴾ ال ُمح ِسِنينَ 
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ْحَسان  ا)  وهذه مرتبة عظيمة )  .رواه الشيخان (  يَ َراكَ  فَِإنَّه   تَ َراه   َتك نْ  لَْ  فَِإنْ  تَ َراه   َكأَنَّكَ   اّللََّ  تَ ْعب دَ  َأنْ  ِْلِ
 َكَتبَ   اّللََّ  ِإنَّ : )  ع وقد قال، وحر يف الذبح  ،  حر احليواانت أحدوأحسن إىل كل ، (  املراقبة
ْحَسانَ  َلةَ  فََأْحِسن وا قَ تَ ْلت مْ  فَِإَذا َشْيء   ك ل ِ   َعَلى اِْلِ  َشْفَرَته   َأَحد ك مْ  َوْلي ِحدَّ  الذَّْبحَ  فََأْحِسن وا َذََبْت مْ  َوِإَذا اْلِقت ْ

 رواه مسلم .  (َذبِيَحَته   فَ ْلي ِ ْ 
 ، وقذذذذذذد قذذذذذذال تعذذذذذذاىل : )بذذذذذذك إىل هللا ومغفرتذذذذذذه وجنتذذذذذذه ىل كذذذذذذل مذذذذذذا يقر   كذذذذذذل اذذذذذذري ، وإ  سذذذذذذابق إىل -3

 َكَعار ضِ  َعر ُضَه  َوَجنَّة   َربِ ُكم   ِمن   َمغ ِفَرة   ِإَلى اسَ ِبُقو

ِعاادَّت   َواأل َر ضِ  السَّااَم  ِ 
ُ
 ِباا ّللَِّ  آَمُنااوا ِللَّااِذينَ  أ

بذه هللا  ا أمذرمميذوجب هللا عليذك ، قم مبا أق اإلميان ابهلل ورسله فحق    .[21]احلديد: ﴾...اآلية َوُرسُِلهِ 
ك يف ن ذ، واعلم أ وأكثر من التقرب إىل هللا ابلنوافل ، ع ليك هللا ورسولهمه عا حر  وانته عم   ،عورسوله 

 : ) ع وقد قال، فسارع وسابق إليها ، قد فتحت لك أبواب اجلنة  ، هذا الشهر الكر  شهر رمضان
 رواه الشيخان . (الشََّياِطي   َوس ْلِسَلتْ  َجَهنَّمَ  أَبْ َواب   َوغ لِ َقتْ  اْْلَنَّةِ  أَبْ َواب   ف  تِ َحتْ  َرَمَضان   َدَخلَ  ِإَذا
يف  ع فقذذد قذذذال كذذل طاعذذة هلل ، ومنهذذا قذذول : الحذذول وال قذذوة إال ابهلل ،  اجتهذذد يف ، أيهذذا املسذذلم-4

 َح ْولَ  اَل  قَ الَ  بَ لَ ى ق  ْلت   اْْلَنَّةِ  أَبْ َوابِ  ِمنْ  ََبب   َعَلى َأد لُّكَ  َأاَل : )  س حديث قيس بن سعد بن عباده

ةَ  َواَل   اْلَوالِ   د  : )  ع وقذذد قذذال، وحذذافظ علذذى أوسذذذط أبذذواب اجلنذذة  .رواه الرتمذذذي )صذذحيح( (  َِبّللَِّ  ِإالَّ  ق    وَّ

 وهللا املوفق. . رواه ابن ماجه )صحيح( ( اتْ ر كْ  َأوْ  َواِلَدْيكَ  َعَلى َفَحاِفظْ  اْْلَنَّةِ  أَبْ َوابِ  َأْوَسط  
 

 الدرس اْلامس عشر
 استغالل الشهر ابلطاعات

 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   ، احلمد هلل وحده

 ، وبعد :ىل يوم الدين  داه إ
ه يف كل ن تستغل  أ -يها املسلمأ -بك  فجديرٌ ، والقيام ، والويام ، شهر رمضان هو شهر اخلري  ن  إ
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 ، ومن ذلك : صال   عمل  
، وإذا كنت ضاعف يف الزمان الفاضل احلسنات ت   ن  ؛ ألسنات ومن احل،  ألأكثر من ذكر هللا  -1

فاجتهد يف ذلك يف الوالة ، ضاعف يف املكان الفاضل احلسنات ت   ن  ، فاعلم أيف املدينة  ويف مكة أ
 ِإالَّ  ِسَواه   ِفيَما َصَلة   أَْلفِ  ِمنْ  َأْفَضل   َمْسِجِدي يف  َصَلة   : ) ع وقد قال، ىل هللا بك إوكل عمل يقر   ، 

رواه امحد وابن ماجه (  ِسَواه   ِفيَما َصَلة   أَْلفِ  ِماَئةِ  ِمنْ  َأْفَضل   احْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  يف  َوَصَلة   احْلََرامَ  اْلَمْسِجدَ 

 )صحيح( .
 ، ( يف هذا الشهر ) رمضان عالية   وكن ذا  ة  ، على الطاعات تطليب الطاعات اليت هي أ -2

صالح ذات البني ) اعمل لك : إ ومن تلك الطاعات، وفضله عظيم ،  رفي    فشار  يف كل عمل  
  ً  : ع وقد قال، والقبائل املتناحرين( ، قارب املتهاجرين لإلصالح بني املخاصمني ، وبني األ برانجما 
 َذاتِ  ِإْصَل    قَالَ  اّللَِّ  َرس ولَ  يَ  بَ َلى قَال وا َوالصََّدَقةِ  َوالصََّلةِ  الصِ َيامِ  َدرََجةِ  ِمنْ  ِبَِْفَضلَ  أ ْخرِب ك مْ  َأاَل ) 
 .محد )صحيح(والرتمذي وأ رواه أبو داود(  احْلَاِلَقة   اْلَبْيِ  َذاتِ  َوَفَساد   اْلَبْيِ 
ذهب تلك وقم مبا ي  ، عنه  ليه واعف  ، فاذهب إاملسلمني شحناء  حد  إذا كان بينك وبني أ -3

، واطلب الثواب ليك ، حر وإن كان قد أساء إ ليه يف هذا الشهر ) رمضان(، بل أحسن إالشحناء 
 ااِلثْ َنْيِ  يَ ْومَ  َمرََّتْيِ  ُج  َعة   ك ل ِ   يف  النَّاسِ  َأْعَمال   ت  ْعَرض   : ) ع وقد قال، وليغفر لك ذنوبك  ألمن هللا 
ا ِإالَّ  م ْؤِمن   َعْبد   ِلك ل ِ  فَ ي  ْغَفر   اْْلَِميسِ  َويَ ْومَ  َنه   َعْبد  (  يَِفيَئا َحّتَّ  َهَذْينِ  اتْ ر ك وا فَ ي  َقال   َشْحَناء   يهِ َأخِ  َوَبْيَ  بَ ي ْ

  رواه مسلم. ( َيْصطَِلَحا َحّتَّ  َهَذْينِ  أَْنِظر وا : )ويف لفظ  .رواه مسلم
 ) يف املسجد( أو دعوي   فقم بعمل برانمج  ،  ألمن أفضل األعمال ) الطاعات( الدعوة إىل هللا  -4

 وقد قال تعاىل ، ) يف الدار النسائية للقرآن الكر  ( دعوي   مل برانمج  وتقوم املرأة  بع، (  ) يف احلي
 َوال َمو ِعَظةِ  ِب ل حِك َمةِ  َربِ كَ  سَِبيلِ  ِإَلى اد عُ  ﴿: 

احلديث ( ...آيَة   َوَلوْ  َعنِ   بَ لِ غ وا : ) ع وقد قال [.125: النحل] ﴾ اآلية...ال َحسََنةِ 
 .رواه البخاري 

التحذير من الوقوع ، رع يف رمضان ما ش  ، رات بيان املفط   ، حكام الووم : أبه غ عظم ما تبل   ومن أ
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 ذهب ثواب الووم .فيما ي  
و القراءة من  ، أسالمي يط اإلو تولي  الشر ، أو احملاضرات كون دعوة الناس عن طريق الكلمات أوت 

 . ليت يستفيد منها اجملتم عمال الدعوية ا، أو غري ذلك من األت املفيدة و تولي  املطوايي ، أكتاب 
ومساعدة ، اخلريية  ومنها تسجيل الفقراء يف مجعيات الرب   ، تنف  املسلمني  عمال  اجتهد يف أ -5

عطاء ، وإوالقيام مبعاونتها يف التولي  ، ليها ، وعلى إيوال الودقات إاجلمعيات اخلريية على عملها 
 َحاَجةِ  يف  َكانَ   َوَمنْ : )  عقال وقد ، املسلمني ب عن ر  السعي يف تفريج الك  و  وحنو ذلك ،اليتامى 
 َسَْتَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ك ر ََبتِ   ِمنْ  ك ْربَة    َعْنه   اّللَّ   فَ رَّجَ  ك ْربَة    م ْسِلم   َعنْ  فَ رَّجَ  َوَمنْ  َحاَجِتهِ  يف  اّللَّ   َكانَ   َأِخيهِ 
 .اه البخاريرو (  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اّللَّ   َسَْتَه   م ْسِلم ا

 
 
 
 
 
 
 

 
 الدرس السادس عشر
 رمضان شهر الورب

 
ة ومن اهتدى وعلى آله وصحب   حممد   ، نبي  نابعده  ، والوالة والسالم على من ال نيبي احلمد هلل وحده 

 وبعد: ، ىل يوم الدين داه إ
 اعلم أيها املسلم أن  رمضان هو شهر  الويرب، ولذا : 
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ع وي ط  وت  ، سالم من أركان اإل ه ركنٌ صوم   ن  ، فإان لوجه هللا تعاىل رمض شهر   اصرب على صيام   -1
م   َثَلثَةِ  َوَصْوم   الصَّرْبِ  َشْهرِ  َصْوم  : )  ع وقد قال، شهر  من كل   ايم  بويام ثالثة أ  َصْوم   َشْهر   ك ل ِ   ِمنْ  َأيَّ

م   ةِ َوَثَلثَ  الصَّرْبِ  َشْهرِ  َصْوم  : )  ع وقال، رواه امحد (  الدَّْهرِ  رواه  (الصَّْدِر  َوَحرَ  ي ْذِهْبَ  َشْهر   ك ل ِ   ِمنْ  َأيَّ

 البز ار )صحيح(.
رب على املعوية والو  ، اعة على الط  رب الو   ومواستفد من الو  ،  ألتؤديها هلل  طاعة  كل   اصرب على   -2
كما قال ،جرهم  الوابرين أعند هللا الذي يويف   أجر  واحتسب ، والورب عن الذنوب واملعاصي ، 

ج َرُهم   الص برو  ُيَوفَّى ِإنََّم  ﴿تعاىل : 
َ
]  ﴾ حِسَ ب ِبَغي رِ  أ

 [ . 10:  الزمر

، وال اس ل الني ، وال تسهللاغنيك وي   ك  عفي وي     هللا  ليورب   ؛  ستغنيا  م   ا  ف  ستع  م   ا  تورب   ة عمر  م  عش بقيي  -3
 َسأَل وا اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  َنس ا ِإنَّ : ) س  سعيد   أيب ويف حديث سائال  ، بواب من عندهم املالتقف على أ
 ِعْنِدي َيك ون   َما فَ َقالَ  ِعْنَده   َما نَِفدَ  َحّتَّ  فََأْعطَاه مْ  َسأَل وه   ث َّ  فََأْعطَاه مْ  َسأَل وه   ث َّ  فََأْعطَاه مْ  عاّللَِّ  َرس ولَ 
ْه   يَ َتَصربَّْ  َوَمنْ  اّللَّ   ي  ْغِنهِ  َيْستَ ْغنِ  َوَمنْ  اّللَّ   ي ِعفَّه   َيْستَ ْعِففْ  َوَمنْ  َعْنك مْ  َأدَِّخَره   فَ َلنْ  َخْي   ِمنْ   َوَما اّللَّ   ي َصربِ 

 رواه الشيخان .(  الصَّرْبِ  ِمنْ  َوَأْوَسعَ  َخْي ا َعطَاء   َأَحد   أ ْعِطيَ 
ة يش  اان والش   د من ذلك يف تر  القات والد  فاستف  ، ك تورب يف صيامك عن الطعام والشراب ن  إ -4

؛ ار هلل ال لشيء  آ وليكن صرب  عن هذه احملرمات طاعة  ، وغريها من احملرمات لوجه هللا تعاىل 
 ي رِيد   َعْبد كَ  َذاكَ  َرب ِ  اْلَمَلِئَكة   قَاَلتْ : )  ع وقد قال ، ها حسنة  بكتابت    العظيم   على الثواب   لتحول  
 َحَسَنة   َله   فَاْكت  ب وَها تَ رََكَها َوِإنْ  ِبِْثِلَها َله   فَاْكت  ب وَها َعِمَلَها فَِإنْ  اْرق  ب وه   الَ فَ قَ  ِبهِ  أَْبَصر   َوه وَ  َسيِ َئة   يَ ْعَملَ  َأنْ 
َا  رواه مسلم .  ( َجرَّايَ  ِمنْ  تَ رََكَها ِإَّنَّ

،  أل ىل هللااس ، يف خماطبتهم ودعوهتم إذى الن  رب على أك توني رمضان أ استفد من صيام   -5
اوانك إل وال انف    للناس   غري خمالط   ، وال تكن قليل الورب، رص على ما ينفعهم واحل، وتعليمهم 
َاِلط   الَِّذي اْلم ْؤِمن  : )  سيف حديث ابن عمر  ع وقد قال ،املسلمني   َأَذاه مْ  َعَلى َوَيْصرِب   النَّاسَ  َي 

َاِلط   اَل  الَِّذي اْلم ْؤِمنِ  ِمنْ  َأْفَضل    رواه الرتمذي وابن ماجه )صحيح( .( َأَذاه ْم  َعَلى َيْصرِب   َواَل  النَّاسَ  َي 
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، عمال الواحلة حر متوت ، وجماهدة النفس على األها ال بد هلا من الورب احلياة كل   ن  اعلم أ -6
ً  عن الذنوب ، يام بطاعة هللا ، وجاهد نفسك يف القق ابلورب فتخلي  ً  بعيدا  ، ميانك إ وقو   ، صابرا 
ا وملي ، ميان ماحة حقيقت  أفضل اإلرب والس  ذا مجعت بني الو  ، فإ وكن مسحا  ، رتفاعه يف لايدته وا    واس  

 ، رباوانك املسلمني ابلوي إ ص  و  . بل وأ    ( َوالسََّماَحة   الصَّرْب  : ) فقال ؟ فضل: أي اإلميان أ ع لئ  س  

 ِإل * ُخس ر   َلِفي اْلن سَ  َ  ِإ َّ  * َوال َعص رِ   ﴿: وقد قال تعاىل 

 ِب ل َحق ِ  َوَتَواَصو ا الصَّ ِلَح تِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ 

 وهللا املوفق. . [العور سورة] ﴾ ِب لصَّب رِ  َوَتَواَصو ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس السابع عشر
 شهر االنتوارات

 
وعلذذذى آلذذذه وصذذذحبه ومذذذن  نذذذا حممذذذد  بي  ن، والوذذذالة والسذذذالم علذذذى مذذذن ال نذذذيب بعذذذده ، احلمذذذد هلل وحذذذده 

 وبعد : ،  داه إىل يوم الدين  اهتدى
   وعذدوهم   نور هللا فيه املسلمني يف غزوة بدر الكذربى علذى عذدو هللا،  مبار ٌ  شهر رمضان شهرٌ  فإن
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وكذان ذلذك يف رمضذان ، ق فيذه بذني احلذق والباطذل ألن هللا فذر  ؛  يوم الفرقان: ى ذلذك ومس  ، املشركني 
ه راجعذا  قذد بلغذه أن أاب سذفيان قذد توج ذ زوة أن النذيب وكان سبب هذه الغذ، السنة الثانية من اهلجرة 

ألن قريشذذا  ؛ ه إىل اخلذذروج ألاذذذ تلذذك العذذري أصذذحاب    فذذدعا النذذيب  ، مذذن الشذذام إىل مكذذة بعذذري قذذريش 
وال ، وأصذحابه يف ثال ائذة وبضذعة عشذر رجذال  يطلبذون العذري  وارج النذيب ،  حماربون هلل ولرسوله 

وسذلك طريقذا  علذى ، هم ري  لم أبو سفيان  م بعث صاراا  إىل قريش ليحموا ع ذوملا ع، يريدون احلرب 
، يغنني  جاء املسلمني  ، ومعهم الفتياتأبشرافهم يف حنو ألف رجل وارجت قريش  ، ساحل البحر 

ومجذ  هللا بذني املسذلمني وبذذني ، فذهللابوا إال احلذرب  ، وأرسذل إىل قذريش لريجعذذوا، وجنذا أبذو سذفيان ابلعذري 
ل من الكفار سبعون ت  وق  ، ه على كفار قريش وأصحاب   ه رسول   ونور هللا  ، ووقعت املعركة ، م عدوه

فيذا أيهذا ، هللا املشذركني  وأذل  ، ر سبعون , لقد نور هللا الفئة القليلة اليت تقاتل إلعذالء كلمذة هللا س  وأ  
 املسلم : 

 َوَلَين صُااَر َّ  ﴿ ال هللا تعذذاىل :وقذذد قذذ، دينذذه مهمذذا طغذذى الكفذذار وجتذذربوا  اعلذذم أن هللا انصذذرٌ  -1

وينتهذوا ، فعلذى املسذلمني أن يقومذوا مبذا أمذرهم هللا بذه . [ 40:  احلذج]  ﴾ َين صُاُرهُ  َمن   اّللَُّ 
، ن يقوموا ابلدفاع عن دينهم لينورهم هللا على عدوهم أو ، وا بدينهم وأن يعتز  ، عما هنى هللا عنه 
 اّللََّ  َواتَُّقاوا َوَراِبطُوا ُرواَوصَ بِ  اص ِبُروا ﴿ وقذد قذال تعذاىل :

 [ .200]آل عمران: ﴾ ُتف ِلحُو َ  َلَعلَُّكم  
 ﴿ منذا هللا ذلذك وقذد عل  ، هللا عز وجل أن ينور املسلمني على أعدائهم الكفار  أيها املسلم : ادع   -2

 .[250:البقرة] ﴾ ال َك ِفِرينَ  ال َقو مِ  عََلى َوان صُر َن 
وهذذذم ، وأذاهذذذم علذذذى املسذذذلمني أعظذذذم ، لذذذى الكفذذذار الذذذذين هذذذم صذذذناديد هللا ع دع  أيهذذذا املسذذذلم : ا   -3

ولذذذيكن دعذذذاؤ  ، ورمذذذيهم ابلتطذذذرف وحنذذذو ذلذذذك ؛ حملاربذذذة اإلسذذذالم وأهلذذذه هططذذذون اخلطذذذط للعذذذامل 
 ، أبذو جهذل من صناديد قريش ، وهذم : قد دعا على أربعة   النيب  إن  ، فعليهم أبعياهنم ابهلال  

) :  أن النذذذيب  س فعذذذن ابذذذن مسذذذعود، وابنذذذه الوليذذذد بذذذن عتبذذذة ، ة وأاذذذوه عتبذذذ، وشذذذيبة بذذذن ربيعذذذة 
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َبةَ  َعلَ ى ق   َرْيش   ِمنْ  نَ َفر   َعَلى َفَدَعا اْلَكْعَبةَ  ع النَِّ ُّ  اْستَ ْقَبلَ  بَ ةَ  رَبِيَع ةَ  بْ نِ  َش ي ْ بَ ةَ  بْ نِ  َواْلَولِي دِ  رَبِيَع ةَ  بْ نِ  َوع ت ْ  ع ت ْ
َْْت مْ  َقدْ  َصْرَعى رََأيْ ت  ه مْ  َلَقدْ  َِبّللَِّ  فََأْشَهد   ِهَشام   ْبنِ  َجْهلِ  َوَأِب   .رواه البخاري(  اَحارًّ  يَ ْوم ا وََكانَ  الشَّْمس   َغيَّ

أن يوذيبهم ، هللا على الكفار الذين يذؤذون املسذلمني  وادع  ، هللا عز وجل بنجاة املستضعفني  دع  ا   -4
ذذوأن ي  ، واجلذذدب ، هللا ابلقحذذط  لذذيهم إذا رفعذذت رأسذذك دعذذاؤ  عولذذيكن ، هللا وطهللاتذذه علذذيهم  د  د  ش 

 الرَّْكَع ةِ  ِمنْ  رَْأَسه   رََفعَ  ِإَذا َكانَ   ):  النيب  أن   س فعن أيب هريرة، )دعاء القنوت(  من الركعة اآلارة
 اللَّه  مَّ  اْلَولِي دِ  بْ نَ  اْلَولِي دَ  نْ جِ أَ  اللَّه  مَّ  ِهَشام   ْبنَ  َسَلَمةَ  َأْنجِ  اللَّه مَّ  رَبِيَعةَ  َأِب  ْبنَ  َعيَّاشَ  َأْنجِ  اللَّه مَّ  يَ ق ول   اْْلِخَرةِ 
رواه  ( ي وس  فَ  َكِس ِن   ِس ِنيَ  اْجَعْلَه ا اللَّه  مَّ  م َض رَ  َعلَ ى َوْطأَتَ كَ  اْشد دْ  اللَّه مَّ  اْلم ْؤِمِنيَ  ِمنْ  اْلم ْسَتْضَعِفيَ  َأْنجِ 

 .الشيخان
 قذذذام فيذذذه أصذذذبحت بلذذذدا  ي  و ، الثامنذذذة مذذذن اهلجذذذرة ضذذذان كانذذذت غذذذزوة فذذذتح مكذذذة يف السذذذنة ويف شذذذهر رم

اهنا أن يعلذم أهنذا فعلى من دال مكة أو كان من سذكي ، ة ن  فلله الفضل وامل  ، التوحيد بدال  عن الشر  
وليحذذذر مذذن الذذذنوب ، فليجتهذذد يف فعذذل احلسذذنات ، وأن احلسذذنات فيهذذا تضذذاعف ، هللا احلذذرام  بلذذد  

 ِفيااهِ  ُيااِرد   َوَماان   ﴿ ىل :وقذذد قذذال تعذذا، م عظ ذذألن الذذذنوب فيهذذا ت  ؛ فيهذذا ويف غريهذذا 

م   ِبِإل حَ د 
ِلايم   عََذاب   ِمن   ُنِذق هُ  ِبظُل 

َ
انتبذه اي مذن  .[ 25:  احلذج]  ﴾ أ

 أنت يف مكة !

 
 الدرس الثامن عشر

 رمضان شهر االجنالات 
 

وعلذذذى آلذذذه وصذذذحبه ومذذذن  نبينذذذا حممذذذد  ، والوذذذالة والسذذذالم علذذذى مذذذن ال نذذذيب بعذذذده ، احلمذذذد هلل وحذذذده 
 وبعد :، إىل يوم الدين  اهتدى  داه

والعمذذذل هلذذذذا الذذذدين )ديذذذن ، واإلجنذذذالات ، أيهذذذا املسذذذلم : إن شذذذهر رمضذذذان هذذذو شذذذهر عمذذذل اخلذذذريات 
وكذذذلك ، والذذدروس الكبذذرية املفيذذدة ، وقذذد حقذذق الرسذذول يف هذذذا الشذذهر الفتذذوح العظيمذذة ، اإلسذذالم( 
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 دا  أن خترج مبا يلي :حاول جمته، لكن ماذا حققت أنت يف هذا الشهر ؟ ولذا ،  ش أصحابه

وشذذرابك ، ويف طعامذذك ، ويف عملذذك ، يف كالمذذك ، تظهذذر آاثرهذذا عليذذك  صذذادقة   اجتهذذد يف توبذذة   -1
ولمالئذك  ويف حياتذك مذ  أهلذك، وإنفاقك يف سبيل هللا يف كل وجوه الرب ، وجمالسك ، وحديثك 

 َتاا بَ  ن  َماا ِإلَّ  ﴿، وقذذد قذذال تعذذاىل : سذذن العمذذل فذذإن التائذذب الوذذادق هذذو الذذذي حيٌ ، 

وَلِئكَ  صَ ِلح   عََم    َوعَِملَ  َوَآَمنَ 
ُ
 سَاي َِئ ِتِهم   اّللَُّ  ُيَبدِ لُ  َفأ

ولذيكن كالمذك ذكذرا   .[ 70:  الفرقذان]  ﴾ َرحِيم   غَُفور ا اّللَُّ  َوَك  َ  حَسََن ت  
 بك للتقوي على عبادة ربك .، وطعامك وشراهلل , وصمتك فكرا  

وتطبيقه تطبيقا  حقيقيا  يف نفسك ، وفهم القرآن ، يف طلب العلم  دة  جدي اجتهد أن تعود إىل حياة   -2
، فرحا   ذذا القذرآن طالبا  الدار اآلارة ، انظرا  إىل ما عند هللا ، ويف كل شهللان من شئونك ، وأهلك 

 .[ 58:  يونس]  ﴾ َيج َمُعو َ  ِممَّ  خَي ر   ُهوَ  َفل َيف َرحُوا َفِبَذِلكَ  ﴿: 

من توحيد  ,  الة ، ابتداء  ل عنها قيد أ  فال مت   ، قها مها وطب  وتعل  ،   ك حممد  د إىل سنة نبيع   -3
رواه  ( أ َصلِ ي رََأيْ ت م وين  َكَما  َصلُّوا : ) وقد قال ،  لتولي كما صلى رسول هللا ؛ صالتك 

، عمر   , ويف كل حياتك وبقية  م صالة رسول هللا  ل   و  ف  ،  وإن كنت إماما  ملسجد   .الشيخان
وكذلك سنن  ، عليها ابلنواجذ وعضي ، ك  ا فتمس   من سنة رسول هللا  ما عرفت سنة  وكل  

لتحول على    على قول كل أحد مقدمة   اخللفاء الراشدين املهديني , واجعل سنن رسول هللا 
    :اىلوقال تع. [ 54:  النور]  ﴾ َته َتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوِإ    ﴿اهلدي العظيم ، قال تعاىل: 

س َوة   اّللَِّ  َرسُولِ  ِفي َلُكم   َك  َ  َقد  لََ  ﴿
ُ
 َك  َ  ِلَمن   حَسََنة   أ

 .[ 21:  األحزاب]  ﴾ اآل َخِرَ  َوال َيو مَ  اّللََّ  َير جُو
 ُقال   ﴿لدين ، واجعل هذذه اآليذة نوذب عينيذك : ىل هذا امتبعا  له داعيا  إ سر وراء رسول هللا  -4

د عُو سَِبيِلي َهِذهِ 
َ
َنا  َبِصايَرة   عََلاى اّللَِّ  َلىإِ  أ

َ
 َوَمانِ  أ

َن  َوَم  اّللَِّ  َوسُب حَ  َ  اتََّبَعِني
َ
:  يوسذف]  ﴾ ال ُمش اِرِكينَ  ِمنَ  أ

 آيَ ة   َولَ وْ  َع نِ   بَ لِ غ  وا : ) وقذد قذال  ، الناس إليه وكلما تعلمت شيئا  من القرآن والسنة فادع  . [ 108
 .رواه البخاري( 

 ، علذذى الفقذذراء واملسذذاكني رمضذذان نفقذذة   ، فذذهللاارج يفكنذذت مذذن أصذذحاب األمذذوال   أيهذذا املسذذلم : إن -5
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واجعذذذل لذذذك ، (  حذذذر متذذذوت ) وقذذذم مبسذذذاعدهتم حذذذر تلقذذذى هللا، واحملتذذذاجني ، واألرامذذذل ، واأليتذذذام 
واجعذذل هذذذا حمذذط اهتمامذذك يف بقيذذة ، ودعذذم حلقذذات القذذرآن الكذذر  ، برانجمذذا  لذذدعم الذذدعوة إىل هللا 

 رواه البخاري . ( َوَعلََّمه   اْلق ْرآنَ  تَ َعلَّمَ  َمنْ  َخْي ك مْ  : ) م قول رسول هللا وتفه  ، عمر  

لينفعذه بعذد موتذه عل له عمال  متواصذال  يف الثذواب يستطي  أن جي -أيها املسلمون -كل واحد منكم   -6
آن الكذذر  , أو , أو علذذى حلقذذات القذذر  اجعذذل لذذك وقفذذا  ولذذو صذذغريا  علذذى الذذدعوة إىل هللا )، فليفعذذل 

ْنَسان   َماتَ  ِإَذا : ) ( وقد قال  على األيتام والفقراء  َص َدَقة   ِم نْ  ِإالَّ  َثَلثَ ة   ِم نْ  ِإالَّ  َعَمل  ه   َعْن ه   انْ َقطَ عَ  اِْلِ

تَ َفع   ِعْلم   َأوْ  َجارِيَة    .رواه مسلم  ( َله   يَْدع و َصاِلح   َوَلد   َأوْ  بِهِ  ي  ن ْ

فليكن اروجك ، (  الويام مت الورب على هذه العبادة )ك تعل  اروجك من رمضان يعين أن -7
االثنني واخلميس , وعاشوراء , ويوم عرفة ,  ك تووم من كل شهر ما تيسر لك )درسا  لك حبيث أن  

 َوَرَمَضان   َشْهر   ك ل ِ   ِمنْ  َثَلث   : ) وقد قال ، لتكون ممن كهللانه يووم الدهر  ( وثالثة أايم من كل شهر

 رواه مسلم . (  ك لِ هِ   الدَّْهرِ  ِصَيام   فَ َهَذا َمَضانَ رَ  ِإَل 
 
 
 

 الدرس التاسع عشر
 من النارشهر العتق 
 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،
 ، وبعد :ىل يوم الدين  داه إ

 يها املسلم :أ فيا،  شهر رمضان شهر العتق من النار ن  فإ
وهي ؟ هل حافظت عليه من املفسدات ، من رمضان على صيامك  يوم   حاسب نفسك كل   -1

؟  وحاسب والعمل به ، وقول الزور ، كالغيبة ، ، وهل حافظت عليه مما يذهب بثوابه راتاملفط   
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 ن  ، فإة املسلمني وصالة الرجل م  مجاع، وقاهتا ،كالوالة املفروضة يف أداء الواجبات نفسك على أ
 على العتق من حيول بفضل هللا، وتر  احملرمات ، داء الواجبات العبد الذي حيافظ على صومه وأ

َلة   َأوَّل   َكانَ   ِإَذا: )  ع وقد قال ، النار  النَّارِ  ِمنْ  ع تَ َقاء   َوّلِلَِّ  : )وفيه ( احلديث... رََمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  لَي ْ
َلة   ك لُّ   َوَذلكَ   .رواه الرتمذي وابن ماجه )صحيح(  ( لَي ْ

ن يكون : فإما أحد نوعني أنك تعيش يف هذه احلياة وتعمل ، وأنت على أ -يها العبدأ-اعلم  -2
، فاجتهد ك يف انر جهنم باقي، وإما أن يكون عملك مما فيه إعملك فيما فيه عتقك من انر جهنم 

 ع وقد قال، وعند ذلك ال ينف  الندم ، وت نزل بك املقبتك وفكاكها من النار قبل أن يعتاق ر يف إ
ميَانِ  َشْطر   الطُّه ور  : )   َبْيَ  َما ََتَْل   َأوْ  ََتََْلَنِ  ّلِلَِّ  َواحْلَْمد   اّللَِّ  َوس ْبَحانَ  اْلِميَزانَ  ََتَْل   ّلِلَِّ  َواحْلَْمد   اِْلِ

 النَّاسِ  ك لُّ   َعَلْيكَ  َأوْ  َلكَ  ح جَّة   َواْلق ْرآن   ِضَياء   َوالصَّرْب   ان  ب  ْرهَ  َوالصََّدَقة   ن ور   َوالصََّلة   َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
 ، واحلمد هلل، هور وابلط  ،  بتوحيد هللا . اهتم  رواه مسلم (  م وِبق َها َأوْ  َفم ْعِتق َها نَ ْفَسه   فَ َباِيع   يَ ْغد و

، وادرس نفسك أمام هذه  وعمال   وفقها   تالوة  ، والقرآن والورب ، والودقة ، والوالة ، والتسبيح 
 رقبتك من عذاب جهنم .  ن يفكي ، فعسى هللا أوالقيام  ا العبادات 

، وكن  كل لمانه يف طاعة ربك  فاستغلي ، فاضل  ه لمانٌ ن  ، وأن شهر رمضان مبار  إذا علمت أ -3
ال ، وسؤ  والدعاء، ة ار للواللليل اآلغ يف ثلث اوتفر  ، ار ، وثلث الليل اآلعلى لياليه  كثر حرصا  أ

َلة   كلَّ   َوتَ َعاَل  تَ َباَركَ  رَب َُّنا يَ ْنِزل  : )  عوقد قال ، قبال على هللا ، واإلوالتوبة ، واالستغفار ، هللا   ِإَل  لَي ْ
نْ َيا، السََّماءِ  َقى ِحيَ  الدُّ  َمنْ  فَأ ْعِطَيه ، ْسأَل ِن يَ  َمنْ  َله ، فََأْسَتِجيبَ  َيْدع وين  َمنْ  يَقول   اْلِخِر، اللَّْيلِ  ث  ل ث   يَ ب ْ
 .رواه الشيخان (  َله   فََأْغِفرَ  َيْستَ ْغِفر ين 

ظ هلذا الشهر )رمضان( كل التيق    فكن يقظا  ، ض ملن فاتته عو  ال ت   رمضان فرصةٌ  ن  : إيها املسلم أ -4
، الساعني يف  هاملقبلني علي، ليه ، املتضرعني إ أل، وكن من التائبني العائدين إىل هللا ول ليلة من أ

يف هذا ! وعش  من الذنوب طلب النجاة من عذاب هللا ، الطالبني رمحته وجنته ومغفرته ، فاحذر
واحفظ  ، من نفسك واجعل على نفسك رقابة  ، يف جناتك يوم القيامة  ا  الشهر ويف غريه فتفكر 

يف  ، فتنطلق هلا طلقا  حبيث ال ترت  لنفسك الزمام م  ، يف سجن  كهللانكجوارحك ولسانك حر تشعر  
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نْ َيا: )  عقال وقد ، ارتك لى حساب آع، هواها وحظوظها  رواه (  اْلَكاِفرِ  َوَجنَّة   اْلم ْؤِمنِ  ِسْجن   الدُّ

 .مسلم 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدرس العشرون
  ليلة القدر

 
 والوذالة والسذالم علذى مذن ال نذيب بعذده نبينذا حممذد وعلذى آلذه وصذحبه ومذن اهتذدى، احلمد هلل وحذده 

 وبعد :،  داه إىل يوم الدين 
ومذذن ،  عظذذيمٌ  وهذذذه الليلذذة هلذذا فضذذلٌ ، : إن يف العشذذر األوااذذر مذذن رمضذذان ليلذذة القذذدر  أخ  ي املس  لم

 فضلها :
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 ن ََل َن هُ  ِإنَّ  ﴿كما قال هللا تعاىل : :   أهنا ليلة مباركة
َ
 ُمَب َرَكة   َلي َلة   ِفي أ

م ار   ُكالُّ  ُيف اَر ُ  ِفيَه  * ُمن ِذِرينَ  ُكنَّ  ِإنَّ 
َ
 * حَِكايم   أ

م ر ا
َ
 .[5- 3: الداان] ﴾  ُمر ِسِلينَ  ُكنَّ  ِإنَّ  ِعن ِدَن  ِمن   أ
   ن ََل َنا هُ  ِإنَّ  ﴿كما قال تعذاىل : ،فهي ليلة شريفة عظيمة : در( أهنا ليلة الشرف )الق

َ
 أ

يقضذيه مذن أمذوره فيهذا مذا يكذون يف السذنة و  ر هللا  قذد   في   [.1: القذدر] ﴾ ال َقاد رِ  َلي َلةِ  ِفي
 احلكيمة .

  كمذذا قذذال ،  مذذن ألذذف شذذهر  اذذريٌ  -يف فضذذلها وشذذرفها وكثذذرة اريهذذا وثذذواب األجذذر فيهذذا  -وأهنذذا ليلذذة
ل فِ  ِمن   خَي ر   ال َقد رِ  َلي َلةُ  ﴿تعاىل : 

َ
 .[3: القدر] ﴾  شَه ر   أ

 ال تعذذذذذاىل : كمذذذذذا قذذذذذ،  والرمحذذذذذة ، واخلذذذذذري ، األرض ابلربكذذذذذة يف † فيهذذذذا تتنذذذذذزل املالئكذذذذذة وجربيذذذذذل وأن ﴿ 
 .[4: القدر] ﴾ ِفيَه  َوالرُّوحُ  ال َمَ ِئَكةُ  َتَنَّلُ 

  سَا م   ﴿ لكثرة مغفرة الذنوب فيهذا والعتذق مذن النذار: وأهنا ليلة سالم للمؤمنني من كل ما هافون 

 .[4: القدر] ﴾ ال َفج رِ  َمط َلعِ  حَتَّى ِهيَ 
   ا كما قال أهن  :(  َْذنْبِ هِ   ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َله   غ ِفرَ  َواْحِتَساَب   ِإميَان   رََمَضانَ  قَامَ  َمن ) فمذن قامهذا  .رواه الشذيخان

ل علذذى هذذذا حوذذ، واحتسذذااب  لألجذذر عنذذد هللا تعذذاىل ، ه مذذن الثذذواب ملذذن قامهذذا ومبذذا أعذذدي ، إميذذاان  ابهلل 
 .الفضل وإن مل يعلم  ا

 أن  -أيهذذا املسذذلم  -فيشذذرع لذذك ، شذذر( وليلذذة القذذدر يف العشذذر األوااذذر مذذن رمضذذان )يف الذذوتر مذذن الع
لَ ةَ  حَتَرَّْوا ):  وقد قال ، وحترص عليها ، وتطلبها ، اها تتحري   ِم نْ  اأْلََواِخ رِ  اْلَعْش رِ  ِم نْ  الْ ِوْترِ  يف  اْلَق ْدرِ  لَي ْ

 .رواه البخاري(  رََمَضانَ 
  فقد قال ، السب  البواقي  فاجتهد يف، فت عنها ع  أو ض  ، إذا فاتتك اللياد الثالث األوىل من العشر

  :( لَ  ةَ  يَ ْع  ِن  اأْلََواِخ  رِ  اْلَعْش  رِ  يف  اْلَتِمس   وَها  السَّ  ْبعِ  َعلَ  ى ي  ْغلَ  َبَّ  فَ  َل  َعَج  زَ  َأوْ  َأَح  د ك مْ  َض  ع فَ  فَ  ِإنْ  اْلَق  ْدرِ  لَي ْ

 رواه مسلم . ( اْلبَ َواِقي
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  أكثذر حتذراي  هلذا يف السذب  األوااذر وكن ، احرص على االجتهاد يف العشر األواار يف حتري ليلة القدر
 قَ   دْ  ر ْؤَيك    مْ  َأَرى )روا ليلذذة القذذذدر يف املنذذذام يف السذذذب  األوااذذذر : مذذذن أصذذذحابه أ   لرجذذذال   فقذذد قذذذال ، 

 . نرواه الشيخا ( اأْلََواِخرِ  السَّْبعِ  يف  فَ ْليَ َتَحرََّها م َتَحر ِيَها َكانَ   َفَمنْ  اأْلََواِخرِ  السَّْبعِ  يف  تَ َواطََأتْ 
  فقد قال ، وتس  وعشرين ، وسب  وعشرين ، بها يف ليلة مخس وعشرين التمس ليلة القدر وتطلي  :

لَ  ةَ  رََمَض  انَ  ِم  نْ  اأْلََواِخ  رِ  اْلَعْش  رِ  يف  اْلَتِمس   وَها ) َق  ى ََتِس  َعة   يف  اْلَق  ْدرِ  لَي ْ َق  ى َس  ابَِعة   يف  تَ ب ْ َق  ى َخاِمَس  ة   يف  تَ ب ْ  ( تَ ب ْ
 رواه البخاري .

 بن  يب  وقد قال أ  ، (  ليلة سب  وعشرين  ذه الليلة ) فاهتم  ، األواار ليلة سب  وعشرين  السب  أقرب
َلة   َأيُّ  أَلَْعَلم   ِإين ِ  َواّللَِّ  وَ  ): سكعب  َلة   ِهيَ  ِهيَ  لَي ْ َلة   ِهيَ  ِبِقَياِمَها ع اّللَِّ  َرس ول   ِِبَا َأَمَرنَ  الَِّت  اللَّي ْ  لَي ْ

 رواه مسلم . ( ِعْشرِينَ وَ  َسْبع   َصِبيَحةِ 
  فقذذد  الله  م إن  ك عف  و حت  ب العف  و ف  اعف ع  ن :أكثذذر مذذن هذذذا الذذدعاء يف ليذذاد حتذذري ليلذذة القذذدر ،

لَ  ة   َأيُّ  َعِلْم  ت   ِإنْ  َأرََأيْ  تَ  ): عالنذذيب  لعائشذذة  سذذهللالت لَ  ة   لَي ْ  ِإنَّ  كَ  اللَّه   مَّ  ق   وِل  قَ  الَ  ِفيَه  ا َأق   ول   َم  ا اْلَق  ْدرِ  لَي ْ

بُّ  َكِري    ع ف و    رواه الرتمذي وابن ماجة )صحيح( . ( َعنِ   فَاْعف   اْلَعْفوَ  حتِ 

   ا )قذذال : س  يب    عالمذذة ليلذذة القذذدر يف حذذديث أ  َ  اَل  بَ ْيَض  اءَ  يَ ْوِمَه  ا َص  ِبيَحةِ  يف  الشَّ  ْمس   َتْطل   عَ  َأنْ  َوَأَماَرْت 

لَ ةِ  تِْل كَ  َص ِبيَحةَ  الشَّ ْمس   ت ْص ِبح   )وعند أيب داود قذال :  .رواه مسلم ( اِلََ  ش َعاعَ   َِلَ ا لَ ْيسَ  الطَّْس تِ  ِمثْ لَ  اللَّي ْ

 . )صحيح( ( تَ ْرتَِفعَ  َحّتَّ  ش َعاع  
 

 الدرس احلادي والعشرون
 االعتكاف

 
وعلى آلذه وصذحبه ومذن اهتذدى  نبينا حممد  ، والوالة والسالم على من ال نيب بعده ، احلمد هلل وحده 

 وبعد :،  داه إىل يوم الدين 
  املسلم : إن االعتكاف من العبادات اليت كذان أيها  فاجتهذد أن تعتكذف ولذو ، يفعلهذا يف رمضذان
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 يسرية , واالعتكاف هو : لزوم مسجد لطاعة هللا تعاىل . مدة  

  ويف حذذديث عائشذذة، وأفضذذل االعتكذذاف أن يعتكذذف املسذذلم العشذذر األوااذذر مذذن رمضذذان حذذر ميذذوت 
 اْعَتَك   فَ  ث َّ  اّللَّ   تَ َوفَّ   اه   َح   ّتَّ  رََمَض   انَ  ِم   نْ  اأْلََواِخ   رَ  اْلَعْش   رَ  َتِك   ف  يَ عْ  َك   انَ  )  أن النذذذيب  لوج النذذذيب  ل

 . رواه البخاري ( بَ ْعِدهِ  ِمنْ  َأْزَواج ه  

  ألنذه ؛ وإذا فات املسلم االعتكاف يف العشر األواار من رمضان فليعتكف عشذرا  يف شذهر شذوال 
 َحْفَص ةَ  َوِخبَ اء   َعاِئَش ةَ  ِخبَ اء   َأْخِبيَ ة   ِإَذا يَ ْعَتِك فَ  َأنْ  َأرَادَ  الَّ ِذي اْلَمَكانِ  ِإَل  َصَرفَ انْ  فَ َلمَّا يَ ْعَتِكفَ  َأنْ  َأرَادَ  : )

 .رواه البخذاري ( َش وَّال   ِم نْ  َعْش ر ا اْعَتَك فَ  َح ّتَّ  يَ ْعَتِك فْ  فَ لَ مْ  اْنَص َرفَ  ث َّ  ِِبِ نَّ  تَ ق ول ونَ  َأاْلرِبَّ  فَ َقالَ  زَيْ َنبَ  َوِخَباء  
وعنذد مسذلم  .رواه البخذاري ( َش وَّال   ِم نْ  اْلَعْش رِ  آِخ رِ  يف  اْعَتَك فَ  َحّتَّ  رََمَضانَ  يف  يَ ْعَتِكفْ  فَ َلمْ  ويف لفظ : )

 . ( َشوَّال   ِمنْ  اأْلَوَّلِ  اْلَعْشرِ  يف  اْعَتَكفَ  َحّتَّ  : )

 ( فليعتكذ وهللا أعلم وإذا أحس املسلم أبنه أصبح كبريا  وأن أجله قد دان )  ألنذه ؛ ف عشذرين يومذا  :
م   َعْش  َرةَ  رََمَض  ان   ك   ل ِ   يف  يَ ْعَتِك  ف   َك  انَ  ) رواه  ( ايَ ْوم    ِعْش  رِينَ  اْعَتَك  فَ  ِفي  هِ  ق   ِب َ  الَّ  ِذي اْلَع  ام   َك  انَ   فَ َلمَّ  ا َأيَّ

 البخاري .

   ( اعتك ف ليل ة يف املس جد احل رام مل ا ن ذر ذل ك)  س ألن عمذر؛ شرتط لوحة االعتكاف الوذوم وال ي 
 .رواه البخاري  ( اعتكف عشرا  من شوال)   وألنه ، والليل ليس حمال  للووم  .رواه البخاري

  ملذا وليس للمعتكف اخلروج إال  ، بل يوح سواء  كان طويال  أو قوريا  ، وليس لالعتكاف مدة معينة 
 ِإَذا ع اّللَِّ  ول  َرس    َك  انَ  : )لوقذذد قالذذت عائشذذة ، وقضذذاء احلاجذذة وحنذذو ذلذذك ، كاألكذذل ،  ال بذذد منذذه 

ْنَس انِ  حِلَاَج ةِ  ِإالَّ  اْلبَ ْي تَ  يَْدخ ل   اَل  وََكانَ  فَأ رَجِ ل ه   رَْأَسه   ِإَلَّ  ي ْدين  اْعَتَكفَ  ولذيس لذه  . رواه أبذو داود )صذحيح( ( اِْلِ
، كعيذذذادة مذذذريض ،  لكذذذن يوذذذح أن يشذذذرتط اخلذذذروج لطاعذذذة ال جتذذذب عليذذذه ، اشذذذرتاط اخلذذذروج ملذذذا شذذذاء 

 بل يكون يسريا  .، على أال يستغرق اروجه وقت االعتكاف ،  وشهود جنالة

 ن ااُتم   ﴿اف إال يف املسذذجد لقولذذه تعذذاىل : وال يوذذح االعتكذذ
َ
 ِفااي عَاا ِكُفو َ  َوأ

وإذا أراد املسلم االعتكاف فإنذه يسذن لذه داذول معتكفذه بعذد صذالة . [187]البقذرة: ﴾ ال َمسَ جِدِ 
رواه  ( م ْعَتَكَف ه   َدَخ لَ  ث َّ  اْلَفْج رَ  َص لَّى يَ ْعَتِك فَ  َأنْ  َأرَادَ  ِإَذا ع اّللَِّ  َرس  ول   َك انَ  : ) للقول عائشة ، الفجر 
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 مسلم .

  َولَ  ﴿، لقولذذذذذه تعذذذذذاىل : واملباشذذذذذرة لشذذذذذهوة مذذذذذن الرجذذذذذل أو املذذذذذرأة ، وحيذذذذذرم علذذذذذى املعتكذذذذذف اجلمذذذذذاع 

ن ُتم   ُتَب ِشُروُهنَّ 
َ
ليسذتغل و  . [187]البقذرة: ﴾ ال َمسَ جِدِ  ِفي عَ ِكُفو َ  َوأ

، وذكذر هللا ، وليشذتغل بقذراءة القذرآن ، من الوالة يف غري وقت النهذي ، املعتكف وقته يف الطاعات 
 وال يذهب وقته فيما ال فائدة فيه .، وكل ما يقربه إىل هللا من الطاعات يف املسجد 

   وقذذذذت ويتحذذذذدث إلذذذذيهم مبذذذذا ال يذذذذذهب بذذذذه ، هم وكذذذذذلك غذذذذري  ، املعتكذذذذف بزايرتذذذذه  جيذذذذول أن يقذذذذوم أهذذذذل
ت    ه   م ْعَتِكف    ا ع اّللَِّ  َرس    ول   َك   انَ  قالذذذت : )لويف حذذذديث صذذذفية ، االعتكذذذاف أو أغلبذذذه   لَ   ْيل   َأز ور ه   فَأَتَ ي ْ

ثْ ت ه    رواه البخاري . ( لِيَ ْقِلَبِن  َمِعي فَ َقامَ  فَانْ َقَلْبت   ق ْمت   ث َّ  َفَحدَّ

 فحذذاول أن ،  طويلذذة   أو مذذدة  ، ضذذان أيهذذا املسذذلم : إن مل يتيسذذر لذذك اعتكذذاف العشذذر األوااذذر مذذن رم
بذك إىل واشذتغل يف ذلذك الوقذت مبذا يقر   ، أو مدة بقاء  يف املسذجد ، تعتكف ولو ساعة أو ساعتني 

 [. 16:التغابن] ﴾  اس َتطَع ُتم   َم  اّللََّ  َف تَُّقوا ﴿، وقد قال تعاىل : هللا 
  

 
 
 
 

 الدرس الثاين والعشرون
 أفضل لياد العام

 
وعلى آلذه وصذحبه ومذن اهتذدى  نبينا حممد  ، والوالة والسالم على من ال نيب بعده ، وحده احلمد هلل 

 وبعد :،  داه إىل يوم الدين 
 ولذا :، أيها املسلم لقد دالت عليك العشر األواار من رمضان اليت فيها اخلريات 
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  قالذت لث عائشة ويف حدي، اجتهد يف هذه العشر أكثر من اجتهاد  يف غريها ابألعمال الواحلة 
 رواه مسلم . ( َغْيِهِ  يف  ََيَْتِهد   اَل  َما اأْلََواِخرِ  اْلَعْشرِ  يف  ََيَْتِهد   ع اّللَِّ  َرس ول   َكانَ  : )

  وغريهذا مذن أعمذال  وصذدقة  ،  وذكذر  ،  وقذرآن  ،  غ فيها للعبادة من صذالة  وتفر  ، اجتهد يف هذه العشر
 َدَخ  لَ  ِإَذا ع النَّ  ِ ُّ  َك  انَ  )قالذذت :  ل ويف حذذديث عائشذذة، ات غ للطاعذذبذذل اعتذذزل النسذذاء للتفذذر  ، الذذرب 

َزرَه   َشدَّ  اْلَعْشر   َله   َوَأْحَيا ِمئ ْ  .رواه الشيخان(  َأْهَله   َوَأيْ َقظَ  لَي ْ
  وقراءة القرآن لفعله ، والذكر ، قم إبحياء الليل يف هذه اللياد العشر ابلوالة . 
  ه علذذذيهم أن يسذذذتفيدوا مذذذن ونب  ذذذ، يف هذذذذه العشذذذر  ألعبذذذدوا هللا ؛ ليوأهلذذذك ، ك وأم ذذذ، أيقذذذظ لوجتذذذك

 لياليها .
  يف املسذذجد لطاعذذة هللا تعذذاىل انقط ذذ واعتكذذف ولذذو بعضذذها )، اعتكذذف يف هذذذه العشذذر إن تيسذذر لذذك  

 وحنو ذلك( .، وقراءة القرآن ، والذكر ، من الوالة 
   وال تضذي   ، وذلك من اوائض هذذه العشذر ، ألن فيها ليلة القدر ؛ اهتم  ذه العشر اهتماما  ابلغا  

 فإن وقت هذه العشر  ني جدا  .، الوقت 
  ولتحذر املرأة من إضاعة العشذر يف أمذور دنيويذة ، احذر من إضاعة هذه اللياد العشر يف أمور  فهة

بذذل حذذاول أن تشذذرتي أغذذراض املنذذزل ، أو التسذذك  يف األسذذواق ، واملالبذذس ، مثذذل أاثث املنذذزل ، حبتذذة 
 حبيث تتفرغ هلذه العشر أنت وأهلك .، قبل داول العشر 

 ( قيذذام الليذذل اعلذذم أن أهذذم العبذذادات يف هذذذه الليذذاد العشذذر هذذي الوذذالة  ) ، فاجتهذذد يف ذلذذك إبطالذذة
 . رواه مسلم ( اْلق ن وتِ  ط ول   الصََّلةِ  َأْفَضل   ):  وقد قال ، الوالة والركوع والسجود 

 عذن  :، ويف مسذند أمحذد ر يف العبادة وش    ، ا  أكثر من بقية لياد الشهراجتهد يف هذه العشر اجتهاد
 َوََشَّ رَ  اْلِمئ ْ َزرَ  َوَش دَّ  ََشَّ رَ  اْلَعْش ر   َك انَ   فَِإَذا َونَ ْوم   ِبَصَلة   اْلِعْشرِينَ  ََيِْلط   ع اّللَِّ  َرس ول   َكانَ )   قالت : لعائشة 

)        . 
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 لعشرونالدرس الثالث وا

 يغلق منها اببأبواب اجلنة مفتوحة مل  
 

ومذذذن ، وعلذذذى آلذذذه وصذذذحبه  نبينذذذا حممذذذد  ، والوذذذالة والسذذذالم علذذذى مذذذن ال نذذذيب بعذذذده ، احلمذذذد هلل وحذذذده 
 وبعد :، اهتدى  داه إىل يوم الدين 

 سارع إىل اجلنة , سابق إىل اجلنة واستم  إىل بعض صفات اجلنة وأهلها :: أاي املسلم 
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 ﴿كما قال تعاىل : ،ها كذلك وظل  ، لها دائم ال ينقط  ك  أ   وأن  :  ري من حتتها األهنارأهنا جت -1
 َتح ِتَه  ِمن   َتج ِري ال ُمتَُّقو َ  ُوِعدَ  الَِّتي ال جَنَّةِ  َمَثلُ 

ُكُلَه  األ َن َه رُ 
ُ
 الَِّذينَ  عُق َبى ِتل كَ  َوِظلَُّه  َداِئم   أ

ف ل ونَ  َواَل  َوَيْشَرب ونَ  ِفيَها َيَْك ل ونَ  اْْلَنَّةِ  َأْهلَ  ِإنَّ  ):  قال و  .[ 35:  الرعد]﴾ اآلية...ااتََّقو    َواَل  يَ ت ْ
 التَّْسِبيحَ  ي  ْلَهم ونَ  اْلِمْسكِ  َكَرْشحِ   َوَرْشح   ج َشاء   قَالَ  الطََّعامِ  ََبل   َفَما قَال وا مَيَْتِخط ونَ  َواَل  يَ تَ َغوَّط ونَ  َواَل  يَ ب ول ونَ 
 احْل وتِ  َكِبدِ   َفزَِيَدة   اْْلَنَّةِ  َأْهل   َيَْك ل ه   طََعام   َأوَّل   َوَأمَّا ):  وقال  . رواه مسلم ( الن ََّفسَ  ت  ْلَهم ونَ  َكَما  َوالتَّْحِميدَ 

  .رواه البخاري (
 ُوِعدَ  الَِّتي ال جَنَّةِ  َمَثلُ  ﴿: وقد قال تعاىل : وأن فيها األهنار املطردة  -2

  ِفيَه  ال ُمتَُّقو َ 
َ
ن َه ر   َآِسن   غَي رِ  َم     ِمن   ن َه ر  أ

َ
 ِمن   َوأ

ن َه ر   طَع ُمهُ  َيَتَغيَّر   َلم   َلَبن  
َ
 ِللشَّ ِرِبينَ  َلذَّة   خَم ر   ِمن   َوأ

ن َه ر  
َ
 الثََّمَراتِ  ُكل ِ  ِمن   ِفيَه  َوَلُهم   ُمصَفًّى عَسَل   ِمن   َوأ

 [ . 15:  حممد]  ﴾ َربِ ِهم   ِمن   َوَمغ ِفَرة  
 تَ َفجَّ ر   َوِمْن ه   ال رَّْْحَنِ  َع ْرش   َوفَ ْوقَ ه   اْْلَنَّ ةِ  َوَأْعلَ ى اْْلَنَّ ةِ  َأْوَسط   فَِإنَّه   اْلِفْرَدْوسَ  َفَسل وه   اّللََّ  َسأَْلت م   فَِإَذا ):  وقذال 

 َوََبْ  رَ  اْلَم  اءِ  رَ ََبْ   اْْلَنَّ  ةِ  يف  ِإنَّ  )قذذال :  أنذذه  س ويف حذذديث معاويذذة بذذن حيذذدة .رواه البخذذاري ( اْْلَنَّ  ةِ  َأْْنَ  ار  

 رواه أمحد والرتمذي )صحيح( . ( بَ ْعد   اأْلَْْنَار   ت َشقَّق   ث َّ  اْْلَْمرِ  َوََبْرَ  اللََّبِ  َوََبْرَ  اْلَعَسلِ 
 ُكلََّم  ﴿وقد قال تعاىل عن اجلنة : ، والنعيم الذي ال ينقط  :  ألهل اجلنة الزوجات املطهرات -3

 ُرِزق َن  الَِّذي َهَذا َق ُلوا ِرز ق   ة  َثَمرَ  ِمن   ِمن َه  ُرِزُقوا

تُوا َقب لُ  ِمن  
ُ
َ ِبه   ِباهِ  َوأ ز َواج   ِفيَها  َوَلُهام   ُمَتش

َ
 أ

 .  [25: البقرة] ﴾ خَ ِلُدو َ  ِفيَه  َوُهم   ُمطَهََّرة  

 ن .رواه الشيخا ( اْلِعي   احْل ور   َوَأْزَواج ه مْ  )عن أهل اجلنة :  سيف حديث أيب هريرة  وقال  
وال اطذر ، مسعت  وال أذنٌ ، رأت  وفيها ما ال عنيٌ : تشتهيه األنفس وتلذ األعني  يف اجلنة ما إن   -4

 ال جَنَّةَ  اد خُُلوا ﴿وقد قال تعذاىل : ، من فضة  ةٌ ن  ولب   من ذهب   ةٌ ن  وأهنا لب  ، على قلب بشر 

ن ُتم  
َ
ز َواجُُكم   أ

َ
 ِمان   ف  ِبِصاحَ  عََلي ِهم   ُيطَ فُ  * ُتح َبُرو َ  َوأ

ك َواب   َذَهب  
َ
 األ َع اُينُ  َوَتَلذُّ  األ َن ُفسُ  َتش َتِهيهِ  َم  َوِفيَه  َوأ

ن ُتم  
َ
 َتع َلامُ  َفا َ  ﴿ وقذال تعذاىل :.  [71, 70:الزاذرف] ﴾ خَ ِلاُدو َ  ِفيَه  َوأ

خ ِفيَ  َم  َنف س  
ُ
ع ُين   ُقرَّةِ  ِمن   َلُهم   أ

َ
 َكا ُنوا ِبَما  َجََا    أ
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 اْلِمْس ك   َوِمَلط َه ا َذَهب   ِمنْ  َولَِبَنة   ِفضَّة   ِمنْ  لَِبَنة  ) عن بناء اجلنذة :  وقال  [17: ةالسجد] ﴾ َيع َمُلو َ 
َعم   َدَخَلَها َمنْ  الزَّْعَفَران   َوت  ْربَ ت  َها َواْلَياق وت   اللُّْؤل ؤ   َوَحْصَباؤ َها اأْلَْذفَ ر   لَ ى اَل  مَي  وت   اَل  َوََيْل  د   يَ ْب َأس   اَل  يَ ن ْ  يَ اِب  مْ ثِ  تَ ب ْ
 رواه أمحد والرتمذي )صحيح( . ( َشَباِب  مْ  يَ ْفَن  َواَل 

 ﴿ كمذذذذذا قذذذذذال تعذذذذذاىل :،  واملسذذذذذاكن الطيبذذذذذة :  وألهذذذذذل اجلنذذذذذة اخليذذذذذام اجلميلذذذذذة الواسذذذذذعة مذذذذذن اللؤلذذذذذؤ -5
 يف  لِْلم  ْؤِمنِ  ِإنَّ ) :  وقذال  .  [ 72:  التوبذة]  ﴾ عَاد     جَنَّ تِ  ِفي طَي َِبة   َوَمسَ ِكنَ 

َ  ا َم َوَّفَ  ة   َواِح  َدة   ل ْؤل   َؤة   ِم  نْ  َْلَْيَم  ة   ةِ اْْلَنَّ    يَ   َرى فَ  َل  اْلم   ْؤِمن   َعلَ  ْيِهمْ  َيط   وف   َأْهل   ونَ  ِفيَه  ا لِْلم   ْؤِمنِ  ِم  يل   ِس  تُّونَ  ط وِل 
 رواه الشيخان . ( بَ ْعض ا بَ ْعض ه مْ 

 َخ ْي   اْْلَنَّ ةِ  يف  َس ْو    ِض ع  َموْ ) :  وقد قذال : بل إن موض  سوط يف اجلنة اري من الدنيا وما فيها  -6

نْ َيا ِم   نْ   اأْلَْرضِ  ِإَل  اطََّلَع   تْ  اْْلَنَّ   ةِ  َأْه   لِ  ِنَس   اءِ  ِم   نْ  اْم   َرَأة   َأنَّ  َولَ   وْ ) :  وقذذذال  . رواه البخذذذاري ( اِفيَه    َوَم   ا ال   دُّ

نَ ه َما َما أَلََضاَءتْ  نَ ه َما َما َوَلَمَلَتْ  بَ ي ْ نْ َيا ِمنْ  َخْي   اْلَِْمارَ  ِن يَ عْ  َولََنِصيف َها ِرحي ا بَ ي ْ  رواه البخاري . ( اِفيهَ  َوَما الدُّ

 يف  فَ َتْحث و الشََّمالِ  رِيح   فَ تَ ه بُّ  ُج  َعة   ك لَّ   َيَْت وَْنَا َلس وق ا اْْلَنَّةِ  يف  ِإنَّ ) : كما قال :ويف اجلنة سوق  -7
 َأْهل وه مْ  َِل مْ  فَ يَ ق ول   َوَُجَاال   ح ْسن ا اْزَداد وا َوَقدْ  َأْهِليِهمْ  ِإَل  َفَيِْجع ونَ  َوَُجَاال   ح ْسن ا فَ يَ ْزَداد ونَ  َوثَِياِِبِمْ  و ج وِهِهمْ 
 رواه مسلم.(  َوَُجَاال   ح ْسن ا بَ ْعَدنَ  اْزَدْدت ْ  َلَقدْ  َواّللَِّ  َوَأنْ ت مْ  فَ يَ ق ول ونَ  َوَُجَاال   ح ْسن ا بَ ْعَدنَ  اْزَدْدت ْ  َلَقدْ  َواّللَِّ 

شم ر إلى تلك الجنة ا أسرع ا سا بق ا  )    

 . وفقك هللا ( !اجتهد 
 الرابع والعشرونالدرس 

 الووم ج ن ة من النار
 

وعلى آلذه وصذحبه ومذن اهتذدى  نبينا حممد  ، والوالة والسالم على من ال نيب بعده ، احلمد هلل وحده 
 وبعد :،  داه إىل يوم الدين 

، وذكذذر لنذذا يف كتابذذه الكذذر  أنواعذذا  مذذن عذذذا ا ،  ران هللا مذذن النذذارحذذذ  وقذذد ، الوذذيام وقايذذة مذذن النذذار  إن  
 ر واتعظ :فاستم  ملا يلي وتذك  
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   َك ل َقص رِ  ِبشََرر   َتر ِمي ِإنََّه  ﴿رر النار : قال هللا جل وعال عن ش * 

نَّهُ 
َ
 ﴿وق ل تع لى : . [ 33 ، 32:  املرسالت]  ﴾ صُف ر   جَِم َلة   َكأ

 * األ َص َف دِ  ِفي ُمَقرَِّنينَ  َيو َمِئذ  ِرِمينَ ال ُمج   َوَتَرى

 ،49: إبراهيم]  ﴾ النَّ رُ  ُوجُوَهُهمُ  َوَتغ شَى َقِطَرا    ِمن   سََراِبيُلُهم  
 األ َِثيمِ  طََع مُ  * الَّقُّومِ  شَجََرةَ  ِإ َّ  ﴿. وقال عن طعامهم يف النار : [50

-43]الداان:  ﴾ ال حَِميمِ  َكَغل يِ  * ال ُبطُو ِ  ِفي َيغ ِلي َك ل ُمه لِ  *
 ُيَغ ُثوا َيس َتِغيُثوا َوِإ    ﴿غاث به أهل النار : وقال هللا تعاىل عما ي  . [45

 َوسَ َ ت   الشََّرابُ  ِبئ سَ  ال ُوجُوهَ  َيش ِوي َك ل ُمه لِ  ِبَم    

 َفَقطَّعَ  حَِميم   َم     َوسُُقوا ﴿وقال تعاىل :  [.29: الكهف] ﴾ ُمر َتَفق  

م َع 
َ
 [.15: حممد] ﴾ َ ُهم  أ
  وجذذاء يف سذذنة رسذذول هللا  مذذن صذذفات النذذار وأهلهذذا فقذذال  ( :ع ونَ  َِلَ  ا يَ ْوَمئِ  ذ   ِبََه  نَّمَ  ي    ْؤَتى  َألْ  فَ  َس  ب ْ

ع ونَ  زَِم  ام   ك   ل ِ   َم  عَ  زَِم  ام    لَ  ه   َم  نْ  َب  َع  َذا النَّ  ارِ  َأْه  لِ  َأْه  َونَ  ِإنَّ : )  وقذذال  رواه مسذذلم.(  اََي رُّوَْنَ   َملَ  ك   َألْ  فَ  َس  ب ْ
ه َما يَ ْغِلي َنر   ِمنْ  َوِشَراَكانِ  نَ ْعَلنِ  ا َأنَّ  يَ  َرى َم ا اْلِمْرَجل   يَ ْغلِ  َكَما  ِدَماغ ه   ِمن ْ  أَلَْه َوْن  مْ  َوِإنَّ ه   َع َذاَب   ِمْن ه   َأَش دُّ  َأَح د 
 رواه مسلم. ( َعَذاَب  

  فإهنذذا اطذذر علذذى ، عذذن الذذذنوب وابتعذذد ، واهذذرب منهذذا ، اطلذذب النجذذاة مذذن انر جهذذنم : أيهذذا املسذذلم
 ومن ذلك قم مبا يلي :، العبد 

هذر وتط   ،وكن متقيذا  هلل عذز وجذل، وال تط  اهلوى !  وهنا  عنه رسوله ، انته عما هنا  هللا عنه  -أ
 ﴿، وقذذد قذذال تعذذاىل : وأنفذذق يف وجذذوه الذذرب ، ابإلنفذذاق يف سذذبيل هللا مذذن مالذذك إباذذراج الزكذذاة الواجبذذة 

 ﴾ َيَتََكَّاى َم َلاهُ  ُياْ ِتي الَّاِذي * األ َت َقاى  َوسَُيجَنَُّبهَ 

 [ .17،18]األعلى:

 النَّاا رَ  َواتَُّقااوا ﴿، وقذذد قذذال تعذذاىل : اجعذذل بينذذك وبذذني عذذذاب هللا وقايذذة   -ب

ِعدَّت   الَِّتي
ُ
 َولَ وْ  النَّ ارَ  َأَح د ك مْ  فَ ْليَ تَِّق َيَّ : )  وقذال  .[131]آل عمذران: ﴾ ِلل َك ِفِرينَ  أ

 رواه الشيخان .  ( طَيِ َبة   فَِبَكِلَمة   َيَِدْ  لَْ  فَِإنْ  ََتَْرة   ِبِشق ِ 

 ثَ  َلثَ  اْْلَنَّ  ةَ  َس  َألَ  َم  نْ : )  وقذذد قذذال ، اسذذتجر ابهلل مذذن النذذار )أكثذذر االسذذتعاذة ابهلل مذذن النذذار(  -ج
 ِمنْ  َأِجْره   اللَّه مَّ  النَّار   قَاَلتْ  َمرَّات   َثَلثَ  النَّارِ  نْ مِ  اْسَتَجارَ  َوَمنْ  اْْلَنَّةَ  َأْدِخْله   اللَّه مَّ  اْْلَنَّة   قَاَلتْ  َمرَّات  
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 رواه أمحد وابن ماجة واحلاكم )صحيح( . ( النَّارِ  

فإن شدة احلر من ، تذكر انر جهنم إذا دال عليك الويف )احلر الشديد( أو )الربد الشديد(  -د
وانظر إىل ، من أنفاس جهنم  سٌ ف  ير هو نذ  وشدة الزمهر ، من أنفاس جهنم  سٌ ف  وإنه نذ   ، فيح جهنم

ي ُتمُ  ﴿، وقد قال تعاىل : وتذكر انر جهنم ، النار اليت عند  يف بيتك 
َ
َفَرأ

َ
 النَّ رَ  أ

ن ُتم   * ُتوُرو َ  الَِّتي
َ
أ
َ
ُتم   أ

 
ن شَأ

َ
م   شَجََرَتَه  أ

َ
 َنح نُ  أ

 ﴾ ق ِوينَ ِلل مُ  َوَمَت ع   َتذ ِكَرة   جََعل َن َه  َنح نُ  * ال ُمن ِشُئو َ 
 [ .73-71]الواقعة:

 عظ ا اهارب ا فاك  ر ا ات  تذك                                

 ! رقبتك
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس اْلامس والعشرون
  أجود ما يكون يف رمضان

 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،

 ، وبعد :يوم الدين  ىل داه إ

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                   دروس رمضااااااااااااااااااااااااااااااااااااا             

                                             محمد بن ش مي شيبةالشيخ: 

 

 67من  54 صفحة

 

 يها املسلم :، فيا أنفاق يف سبيل هللا شهر رمضان هو شهر اجلود واإل ن  فإ
 ، عط ذوي احلاجات، وأوال تبخل ابملال ، جود ما تكون انفق يف رمضان وتودق ، وكن أ -1

فقد قال ابن ،  ع لق رسول هللاق ب  وختل   ، بل كن جوادا  بكل اري  ، واليتامى ، واملساكني ، والفقراء 
 وََكانَ  ِجرْبِيل   يَ ْلَقاه   ِحيَ  َرَمَضانَ  يف  َيك ون   َما َأْجَود   وََكانَ  النَّاسِ  َأْجَودَ  ع اّللَِّ  َرس ول   َكانَ : )  م عباس
َلة   ك ل ِ   يف  يَ ْلَقاه   رواه (  اْلم ْرَسَلةِ  الر ِيحِ  نْ مِ  َِبْْلَْيِ  َأْجَود   ع اّللَِّ  فَ َلَرس ول   اْلق ْرآنَ  فَ ي َداِرس ه   َرَمَضانَ  ِمنْ  لَي ْ

 الشيخان .

نفق من مالك يف ، وأل ابلويام( وتنف  ، دامة الويام ) القيام ابلويام الواجب احرص على إ -2
، أو أرسل للفقراء واحملتاجني  طعام   عم الطعام ، فاعمل لك سفرةط: أنفاق ، ومن ذلك اإلسبيل هللا 
 –سكر  –و مواد غذائية ) رل ، سواء كان طعاما  جاهزا  أني ىل بيوت احملتاجني واملساكابلطعام إ
جتهد يف رمضان وا، وحنو ذلك (  –طعام جاهز  –ابز  –ذرة  –دقيق  -بول –ليت  –حليب 

، والبحث عنها بدقة إلغنائها يف رمضان أو سر احملتاجة طاء األعيف هذا املشروع : إطعام الطعام ، وإ
 . "فةتعف   سر م  سر اليت تستحي أن تسهللال " أ  ر ، فهنا  األعطائها ما تيس  إ

 ت  َرى غ َرف ا اْْلَنَّةِ  يف  ِإنَّ : )  ع فقد قال،  عظيما   طعام الطعام فضال  إل ن  أ -رمحك هللا  -م . وتفه  
َا ب ط وِْنَا ِمنْ  ظ ه ور َها  َأطَابَ  ِلَمنْ :  قَالَ  ؟ اّللَِّ  َرس ولَ  يَ  ِهيَ  ِلَمنْ  : فَ َقالَ  َأْعَراِب   فَ َقامَ  ظ ه ورَِها ِمنْ  َوب ط وْن 
 رواه الرتمذي )حسن( .(  نَِيام   َوالنَّاس   َِبللَّْيلِ  ّلِلَِّ  َوَصلَّى الصِ َيامَ  َوَأَدامَ  الطََّعامَ  َوَأْطَعمَ  اْلَكَلمَ 

لتحول على هذا الوعد يف ؛ د ابلليل هتج   ،م الويام أد   ،اطعم الطعام  ،المك للناس أط ب ك 

 . احلديث
 َلن   ﴿:  وقد قال تعاىل، لتنال الرب ؛ جود ما عند  مما حتب ق يف رمضان وغريه من أتود   -3

. [92: عمران آل] ﴾ ُتحِبُّو َ  ِممَّ  ُتن ِفُقوا َحتَّى ال ِبرَّ  َتَن ُلوا
 َواَل  يِ ب  طَ  َكْسب    ِمنْ  ََتَْرة   ِبَعْدلِ  َتَصدَّقَ  َمنْ : )  ع وقد قال، يب واحلالل مما حتبه ق من الطي فتود  
 ِمْثلَ  َتك ونَ  َحّتَّ  فَ ل وَّه   َأَحد ك مْ  ي  َربِ   َكَما  ِلَصاِحِبهِ  ي  َرب ِيَها ث َّ  بَِيِميِنهِ  يَ تَ َقب َّل َها اّللََّ  َوِإنَّ  الطَّيِ بَ  ِإالَّ  اّللَّ   يَ ْقَبل  
 َمَثلُ  ﴿: قال تعاىل وقد ، رية ق مضاعفات كثنف  ضاعف للم  هللا ي   ن  . واعلم أ رواه البخاري(  اْْلََبلِ 
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م َواَلُهم   ُين ِفُقو َ  الَِّذينَ 
َ
 َحبَّة   َكَمَثلِ  اّللَِّ  سَِبيلِ  ِفي أ

ن َبَتت  
َ
 َواّللَُّ  َحبَّة   ِم َئةُ  سُن ُبَلة   ُكل ِ  ِفي سََن ِبلَ  سَب عَ  أ

  [.261:البقرة] ﴾ َعِليم   َواِسع   َواّللَُّ  َيشَ  ُ  ِلَمن   ُيَض ِعفُ 
 ِمْثل   َله   َكانَ   َصاِئم ا َفطَّرَ  َمنْ : )  ع وقد قال ، عظيم   جر  ؛ لتحول على أني قم بتفطري الوائم -4
ئ ا الصَّاِئمِ  َأْجرِ  ِمنْ  يَ ن ْق ص   اَل  أَنَّه   َغْيَ  َأْجرِهِ   واعمل برانجما  رواه امحد والرتمذي وابن ماجه )صحيح( . (  َشي ْ

 أالوائم ) مشروع تفطري صائم( ، إم ا يف املسجد  لتفطري
 
 شار  مببلغ  ، أو لذلك  عد  و يف املكان امل

ويفطر  كلحيضر من الوائمني ليهللا وليكن هذا املشروع بتناول من، من املال يف مشروع تفطري الوائم 
 . سرة كاملة  هلم طعاٌم جاهز يفطرون به ، لتستفيد األسل سرته فري  ، ومن هو حمتاج هو وأ

موه ن يتعل  ، وتعليمهم ما حيتاجون أىل هللا عز وجل هتم إم م  تفطري الوائمني دعو قد  ن ت  اجتهد أ -5
، والوالة ، والوضوء والطهارة ، (  دة الوحيحةيبتعليمهم التوحيد ) العق واهتم   ،مور دينهم من أ

لعمر  ع وقد قال، ) ابحلكمة واملوعظة احلسنة(  كر     سلوب  ، واألذكار املشروعة أب   واألدعية الواردة

هلل مث مبن . واستعن ابرواه الشيخان  ( يَِليكَ  ِمَّا وَك لْ  بَِيِميِنكَ  وَك لْ  اّللََّ  َسم ِ  غ َلم   يَ : ) أيب س ل م ة بن 

 . وهللا املوفقعينك على هذا العمل الدعوي ، ي  
 
 

 
 

 الدرس السادس والعشرون
 فيه تغلق أبواب جهن م

 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نا بعده الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،

 ، وبعد :ىل يوم الدين  داه إ
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اطني يوتسلسل الش ، بواب جهنمغلق فيه أوت  ، بواب اخلري ، تفتح فيه أ مبار ٌ  شهر رمضان شهرٌ  ن  فإ
 يها املسلم :، ولذا عليك أ

 أَبْ َواب   ف  تِ َحتْ  رََمَضانَ  َشْهر   لَ َدخَ  ِإَذا : ) ع وقد قال، بوا ا مغلقة أ ن  ؛ ألاهرب من انر جهنم  -1
  .رواه الشيخان (  الشََّياِطي   َوس ْلِسَلتْ  َجَهنَّمَ  أَبْ َواب   َوغ لِ َقتْ  السََّماءِ 

مجي   ن  ، واعلم أ شديدة   وراقب نفسك مراقبة  ، ابتعد عن مجي  الذنوب القلبية والقولية والعملية  -2
َلة   َأوَّل   َكانَ   ِإَذا: )  ع وقد قال، ب واحد فلم يبق منها اب م مغلقة  بواب جهن  أ  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  لَي ْ

َها ي  ْفَتحْ  فَ َلمْ  النَّارِ  أَبْ َواب   َوغ لِ َقتْ  اْلِْن ِ  َوَمَرَدة   الشََّياِطي   ص فِ َدتْ  رواه الرتمذي وابن (  ...احلديث ََبب   ِمن ْ

 ماجه )صحيح( .

 ، وهي قسمان :ة سباب داول النار كثري أ ن  اعلم أ -3
، عتقادي ، والنفاق اال األكرب الكفر: وهو الشر  األكرب ، و  ما هلد صاحبة يف انر جهنم -1 

 والردة عن دين اإلسالم .
 ِمنْ  َما: )  ع وقد قال، كالغش للرعية   : مستحقا  داول النار دون اخللود فيها ما يكون صاحبه -2
كل . وكآرواه الشيخان(  اْْلَنَّةَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َحرَّمَ  ِإالَّ  ِلَرِعيَِّتهِ  َغاش   َوه وَ  مَي وت   يَ ْومَ  مَي وت   ة  َرِعيَّ  اّللَّ   َيْسَْتِْعيهِ  َعْبد  
يَُّه  َي  ﴿: وقد قال هللا تعاىل ، الراب 

َ
ُكُلوا ل آَمُنوا الَِّذينَ  أ

 
 َتأ

ض َع ف   الرِ َب 
َ
 َلَعلَُّكم   اّللََّ  َواتَُّقوا ُمَض َعَفة   أ

ً  و موكهللاكل أ  .[130] آل عمران: ﴾ ُتف ِلُحو َ   ِإ َّ  ﴿:  وقد قال هللا تعاىل، ال اليتامى ظلما 

ُكُلو َ  الَِّذينَ 
 
م َوالَ  َيأ

َ
 ِإنََّم  ُظل م   ال َيَت َمى أ

ُكُلو َ 
 
: النساء] ﴾ سَِعير ا َوسََيص َلو  َ  َن ر ا ُبُطوِنِهم   ِفي َيأ

10]. 
 نَ ْفس ا َصوَّرََها ص ورَة   ِبك ل ِ  َله   ََيَْعل   النَّارِ  يف  م َصوِ ر   ك لُّ  : ) ع د قالوق، رواح وكالتووير لذوات األ

ب ه    ِإَل  ث َّ  َساقَ ْيهِ  َعَضَلةِ  ِإَل  اْلم ْؤِمنِ  ِإْزرَة  : )  عوقد قال ، سبال : اإلومنها  . رواه مسلم ( َجَهنَّمَ  يف  فَ ت  َعذِ 
ب فتجن  ، وغري ذلك رواه أمحد )صحيح(. (  النَّارِ  يف  َذِلكَ  ِمنْ  َأْسَفلَ  َكانَ   َفَما ْيهِ َكْعب َ   ِإَل  ث َّ  َساقَ ْيهِ  ِنْصفِ 

 .أيها املسلم كل الذنوب
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 استعذ َبهلل من عذاب جهنم ، ومن ذلك: -4
 ِمنْ  َِبّللَِّ  وَّذْ فَ ْليَ تَ عَ  اْْلِخرِ  التََّشهُّدِ  ِمنْ  َأَحد ك مْ  فَ رَغَ  ِإَذا: )  عوقد قال ، يف صالتك قبل التسليم منها  
َنةِ  َوِمنْ  اْلَقرْبِ  َعَذابِ  َوِمنْ  َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِمنْ  َأْرَبع   رواه  ( الدَّجَّالِ  اْلَمِسيحِ  َشر ِ  َوِمنْ  َواْلَمَماتِ  اْلَمْحَيا ِفت ْ

 ِإالَّ  ِمَرار   ثَ َثَل  النَّارِ  ِمنْ  َعْبد   اْسَتَجارَ  َما: )  ع فقد قال ، واستجر ابهلل من النار ثالث مرات . مسلم
يَ  َأْدِخْله   اللَّه مَّ  اْْلَنَّة   قَاَلتْ  ِإالَّ  اْْلَنَّةَ  َيْسَأل   َواَل  ِمنِ   َأِجْره   اللَّه مَّ  النَّار   قَاَلتْ  رواه امحد وابن ماجه واحلاكم (  ِإيَّ

 )صحيح(.
فقد قال ، والودقة  ،والويام ، والعمل الوال ، ميان هللا وقاية ، ابإلاجعل بينك وبني عذاب  -5
 .رواه الشيخان(  ََتَْرة   ِبِشق ِ  َوَلوْ  النَّارَ  ات َّق وا: )  ع وقد قال. رواه الشيخان(  ج نَّة   َوالصِ َيام   : ) ع
 ! فاعمل على جناة نفسك، ر انر جهنم مبا تراه من انر الدنيا واحلر الشديد والربد الشديد تذك   -6

  ﴿:  وقد قال هللا تعاىل
َ
َفَرأ

َ
ن ُتم   * ُتوُرو َ  الَِّتي النَّ رَ  ي ُتمُ أ

َ
أ
َ
 أ

ُتم  
 
ن شَأ

َ
م   شََجَرَتَه  أ

َ
 َنح نُ  * ال ُمن ِشُئو َ  َنح نُ  أ

 ع قالو  .[73-71]الواقعة:  ﴾  ِلل ُمق ِوينَ  َوَمَت ع   َتذ ِكَرة   َجَعل َن َه 
َا ِإَل  النَّار   اْشَتَكتْ  : ) َتاءِ  يف  نَ َفس   بِنَ َفَسْيِ  َِلَا فََأِذنَ  ْعض اب َ  بَ ْعِضي َأَكلَ  َرب ِ  فَ َقاَلتْ  َرِبِ   يف  َونَ َفس   الشِ 

َا: )  عوقال  . رواه الشيخان(  الزَّْمَهرِيرِ  ِمنْ  َتَِد ونَ  َما َوَأَشدُّ  احْلَر ِ  ِمنْ  َتَِد ونَ  َما فََأَشدُّ  الصَّْيفِ   َمثَِلي ِإَّنَّ
 اْلع ْرَين   النَِّذير   َأنَ  َوِإين ِ  ِبَعْيَنَّ  اْْلَْيشَ  رَأَْيت   ِإين ِ  قَ ْومِ  يَ  فَ َقالَ  قَ ْوم ا أََتى رَج ل   َكَمَثلِ   ِبهِ  اّللَّ   بَ َعَثِن  َما َوَمَثل  
ه مْ  طَائَِفة   وََكذََّبتْ  فَ َنَجْوا َمَهِلِهمْ  َعَلى فَاْنطََلق وا فََأْدْلَ وا قَ ْوِمهِ  ِمنْ  طَائَِفة   فََأطَاَعه   فَالنََّجاءَ   وافََأْصَبح   ِمن ْ
 َمنْ  َوَمَثل   ِبهِ  ِجْئت   َما فَات ََّبعَ  َأطَاَعِن  َمنْ  َمَثل   َفَذِلكَ  َواْجَتاَحه مْ  فََأْهَلَكه مْ  اْْلَْيش   َفَصبََّحه مْ  َمَكاَْن مْ 
  . وهللا املوفق.رواه الشيخان(  احْلَق ِ  ِمنْ  ِبهِ  ِجْئت   ِبَا وََكذَّبَ  َعَصاين 
 

 الدرس السابع والعشرون
 ن حيقق التقوىصيام رمضا

 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  حممد   ، نبي  نابعده  الم على من ال نيبي الة والس  والو   احلمد هلل وحده ،
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 وبعد:، ىل يوم الدين  داه إ
يَُّه  َي  ﴿: وقد قال تعاىل ،  ألق للعبد املؤمن تقوى هللا ق   الويام الشرعي حي   ن  اعلم أ

َ
 أ

 عََلى ُكِتبَ  َكَم  الصِ َي مُ  َلي ُكم  عَ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ 

  . [ 183:  البقرة]  ﴾ َتتَُّقو َ  َلَعلَُّكم   َقب ِلُكم   ِمن   الَِّذينَ 
 يها املسلم :أ فيا

 ﴿ :ـ فقال، مران هللا  ا ، وقد أهي بفعل الواجبات وتر  احملرمات  !  والتقوى الواجبةأل اتق هللا  -1
يَُّه  َي 

َ
 َقو ل َوُقوُلوا اّللََّ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أ

 .[70: األحزاب] ﴾ سَِديد ا
ث َما اّللَِّ  اتَّقِ ) : سأليب ذر  ع وقد قال ، ومكان   لك يف كل لمان   فاجعل تقوى هللا ماللمة    ك ْنتَ   َحي ْ

 . ذي وأمحد )حسن(رواه الرتم(  َحَسن   ِب ل ق   النَّاسَ  َوَخاِلقِ  ََتْح َها احلََْسَنةَ  السَّيِ َئةَ  َوأَْتِبعْ 
 قَالَ  اّللََّ  ِإنَّ : )  ع وقد قال، وهي بزايدة النوافل وتر  املكروهات  التقوى املندوب : ألاتق هللا  -2
 يَ َزال   َوَما َعَلْيهِ  اْفَْتَْضت   ِمَّا ِإَلَّ  َأَحبَّ  ِبَشْيء   َعْبِدي ِإَلَّ  تَ َقرَّبَ  َوَما َِبحْلَْربِ  آَذنْ ت ه   فَ َقدْ  َولِيًّا ِل  َعاَدى َمنْ 
ت ه   فَِإَذا أ ِحبَّه   َحّتَّ  َِبلن ََّواِفلِ  ِإَلَّ  يَ تَ َقرَّب   َعْبِدي  بِهِ  ي  ْبِصر   الَِّذي َوَبَصَره   ِبهِ  َيْسَمع   الَِّذي ََسَْعه   ك ْنت    َأْحبَ ب ْ

رواه (  ...احلديثأَل ِعيَذنَّه   اْستَ َعاَذين  َولَِئنْ  يَ نَّه  أَل ْعطِ  َسأََلِن  َوِإنْ  ِِبَا مَيِْشي الَِّت  َورِْجَله   ِِبَا يَ ْبِطش   الَِّت  َوَيَده  

 .البخاري 
 َوالصِ َيام   ):  عفقد قال  ، ومن ذلك: الويام ،يك من عذاب هللا ق  اجتهد يف القيام بكل ما ي   -3
 َرب ِ  َأيْ  الصِ َيام   يَ ق ول   اْلِقَياَمةِ  ْومَ ي َ  ِلْلَعْبدِ  َيْشَفَعانِ  َواْلق ْرآن   الصِ َيام  : )  عقال ، و  رواه البخاري ومسلم(  ج نَّة  
 قَالَ  ِفيهِ  َفَشفِ ْعِن  َِبللَّْيلِ  الن َّْومَ  َمنَ ْعت ه   اْلق ْرآن   َويَ ق ول   ِفيهِ  َفَشفِ ْعِن  َِبلن ََّهارِ  َوالشََّهَواتِ  الطََّعامَ  َمنَ ْعت ه  

 ََتَْرة   ِبِشق ِ  َوَلوْ  النَّارَ  ات َّق وا) :  ع وقد قال،  الودقة :ومن ذلك. رواه امحد واحلاكم )صحيح( (  فَ ي َشفََّعانِ 

 .رواه الشيخان (  طَيِ َبة   فَِبَكِلَمة   َيَِدْ  لَْ  َفَمنْ 
 ابلويام والودقة والكالم الطيب ! اهتم   
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 َوُقوُلوا ﴿ات ق  هللا يف كل شهللان  من شئون حياتك ، ات ق  هللا  يف لسانك ، وقد قال تعاىل :  -4

فال أتكل أو تشرب إال حالال  ، . وات ق  هللا يف طعامك وشرابك [70]األحزاب: ﴾ سَِديد ا َقو ل
:  البقرة] ﴾ التَّق َوى الَّادِ  َخي رَ  َفِإ َّ  َوَتََوَُّدوا ﴿قال تعاىل:  ، وقد

 ،واحذر من املالبس احملرمة  ، الظاهر والباطن تقوى هللا ، واجعل شعار ق هللا يف لباسك وات   .[197
 َذِلكَ  التَّق َوى َوِلَب سُ  ﴿عاىل : وقد قال ت، يها املسلم ومن اإلسبال يف ثيابك أ

، يف الشارع والعمل ، هللا يف الظاهر والسر " يف الغيب والشهادة "  ق  وات   [.26: األعراف] ﴾ َخي ر  
 ُهم  َربَّ  َيخ شَو  َ  الَِّذينَ  ِإ َّ  ﴿:  وقد قال تعاىل، ذا الوت وحد  وأمام الناس وإ

ج ر   َمغ ِفَرة   َلُهم   ِب ل َغي بِ 
َ
 َثلث  ) :  ع وقد قال [.12:امللك] ﴾ َكِبير   َوأ

َيات   َوَثلث   ، م ْهِلَكات   َيات   َوَأمَّا)  وفيه:(  م َنجِ   يف  َواْلَقْصد   ، َوالرِ َضى اْلَغَضبِ  يف  فَاْلَعْدل  :  اْلم َنجِ 
 ته يف الغيباشي هللا   واسهللال   .حسن(رواه الطرباين يف الكبري) ( َواْلَعلنَِيةِ  السِ ر ِ  يف  اّللَِّ  َوَخْشَية   ، َواْلِغَن  اْلَفْقرِ 

رواه (  َوالشََّهاَدةِ  اْلغَْيبِ  يف  َخْشيَ َتكَ  َوَأْسأَل كَ  اللَّه مَّ : )  ع وقد كان من دعاء رسول هللا، والشهادة 

 )صحيح(.  النسائي

هل ، وادرس نفسك يف صيامك ، واجعلها نوب عينيك ، اجتهد يف حتقيق تقوى هللا عز وجل  -5
 ط  القلب هو حم   ن  ؟ فإوصالح قلبك ، ليه جوع إوالر ، ليه ، والتوبة إاستفدت منه يف طاعة ربك 

 َمرَّات   َثَلثَ  َصْدرِهِ  ِإَل  َوي ِشي   َهاه َنا الت َّْقَوى: )  ع وقد قال، ح اجلسد كله صل  ، ح ذا صل  ، فإالتقوى 

 َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ك لُّه    اْلََْسد   َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا م ْضَغة   اْْلََسدِ  يف  َوِإنَّ  َأاَل : )  ع قال. و مسلم رواه( 
 رواه الشيخان. (  اْلَقْلب   َوِهيَ  َأاَل  ك لُّه    اْلََْسد  

فيق هللا ؛ لتحول على تو وتقوى ربك ، ميانك ، ولايدة إ صال   استفرغ بقية عمر  يف كل عمل   -6
 اتقوا الذين َمعَ  هللا ِإ َّ  ﴿:  وقد قال تعاىل لك ورعايته ونوره ،

 هللا ِإ َّ  ﴿: وعلى حمبة هللا لك  [ . 128:  النحل]  ﴾ مُّح ِسُنو َ  ُهم والذين

، ويرلقك من حيث ال حتتسب  جعل هللا لك املخرج ،ي  ول  ،  [4:التوبة] ﴾ المتقين ُيحِبُّ 
سيئاتك هللا ر كف   وي  ، ق به بني احلق والباطل ما تفر   ربك مك عل   وي  ، جر  ظم أ، ويعر لك أمور  يسي وي  
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وي نجيك ربك من عذابه ، ولتحول على الفول يف الدنيا  ،ل عملك ويتقبي ، جر  ضي  أوال ي  ، 
 . وهللا امل وفِ قواآلارة ، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس الثامن والعشرون
 !ااتم شهر  ابلتوبة 

 
بينذذا حممذذد وعلذذى آلذذه وصذذحبه ومذذن اهتذذدى ن وحذذده والوذذالة والسذذالم علذذى مذذن ال نذذيب بعذذده احلمذذد هلل

  داه إىل يوم الدين وبعد : 
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  ان هللا  ذا فقذال تعذاىل :ر  فقذد أم ذ، أيها املسلم : ااتم شذهر رمضذان ابلتوبذة إىل هللا عذز وجذل        ﴿ 
يَُّها  جَِميع ا  اّللَِّ  ِإَلى َوُتوُبوا

َ
 َلَعلَُّكام   و َ ال ُمْ ِمُنا أ

 رواه مسلم . ( اّللَِّ  ِإَل  ت وب وا النَّاس   َأي َُّها يَ  )فقال :  وأمران  ا النيب . [ 31:  النور]  ﴾ ُتف ِلحُو َ 
   ٌقبل أن ينذزل بذك املذوت  -أيها العبد  -فسارع إليها ، وال جيول أتاريها ، على الفور  والتوبة واجبة ،

 َأي َُّه ا يَ  )م من ذنبه وما أتار يقذول : تقد   ر هللا له ماف  الذي غ   ول هللا واعلم أن رس، وقبل الغرغرة 
بنا أن نكون مسذارعني  ي  ر  فهللاان وأنت ح   . رواه مسلم ( َمرَّة   ِمائَةَ  ِإلَْيهِ  اْليَ ْومِ  يف  َأت وب   فَِإين ِ  اّللَِّ  ِإَل  ت وب وا النَّاس  

فقذد قذال ،  كما كان ،  مائة مرة  منا يف كل يوم   واحد   بل ليتب كل  ،  ركني التسويف ، إىل التوبة 
  :(  ََم رَّة   ِمائَ ةَ  يَ  ْوم   ك  ل ِ   يف  َوَأْس تَ ْغِفر ه   اّللَِّ  ِإَل  َأت  وب   فَ ِإين ِ  َواْس تَ ْغِفر وه   اّللَِّ  ِإَل  ت وب وا النَّاس   َأي َُّها ي )  رواه أمحذد

 )صحيح( .

  ٌهلل وهلا شروط :  والتوبة عبادة 
 َوَماا  ﴿وقذذد قذذال تعذذاىل : ، واوفذذا  مذذن عقابذذه ، طلبذذا  لثوابذذه : الشذذرط األول : أن تكذذون االوذذة  هلل 

ِمُروا
ُ
 حَُنَفا  َ  الاادِ ينَ  َلهُ  ُمخ ِلِصينَ  اّللََّ  ِلَيع ُبُدوا ِإلَّ  أ

 ال َقي َِمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الََّك ةَ  َوُيْ ُتوا الصََّ ةَ  َوُيِقيُموا
 . [ 5:  البينة]  ﴾

 ):  وقد قال ، أنه مل يق  منه  ويود  :  الشرط الثاين : أن يكون اندما  على ما حول منه من الذنوب
 رواه أمحد وابن ماجة واحلاكم )صحيح( . ( تَ ْوبَة   النََّدم  

تتعلذق حبقذوق العبذاد وجذب  وإن كانذت التوبذة يف مذن معوذية  :  الشرط الثالث : اإلقالع عن الذنب فذورا  
 أو استحالهلم .، م ها إليهرد  

عي أنذه  ئذب فذإن كذان مذرتددا  يف فعذل املعوذية ويذدي :  الشرط الرابذ  : العذزم علذى عذدم العذودة إىل الذذنب
 فال توح توبته .

 ):  فالعذذام هذو كمذذا قذذال :  الشذرط اخلذذامس : أال تكذون التوبذذة بعذذد انتهذاء وقذذت قبلوهذذا العذام واخلذذاص
َف  اَل  َخ َرْجنَ  ِإَذا َثَلث   َ ا نَ ْفس  ا ع  يَ ن ْ  ِم نْ  الشَّ ْمسِ  ط ل  وع   َخ ْي ا ِإميَاِْنَ ا يف  َكَس َبتْ   َأوْ  قَ ْب ل   ِم نْ  آَمنَ تْ  َتك  نْ  لَْ  ِإميَاْن 
 ََتبَ  َمْغِرِِبَ  ا ِم  نْ  الشَّ  ْمس   َتْطل   عَ  َأنْ  قَ ْب لَ  ََتبَ  َم  نْ  ):  وقذذال  .رواه مسذلم (  اأْلَْرضِ  َوَدابَّ  ة   َوال  دَّجَّال   َمْغِرِِبَ ا
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 َوَلي سَتِ  ﴿كمذا قذال تعذاىل : ،  وأما اخلاص فهو إذا غرغذر عنذد حضذور أجلذه  .رواه مسلم ( َعَلْيهِ  اّللَّ  

 حَضَارَ  ِإَذا حَتَّاى السَّاي َِئ تِ  َيع َمُلاو َ  ِللَِّذينَ  التَّو َبةُ 

حََدُهمُ 
َ
 اّللََّ  ِإنَّ  ):  وقذال . [ 18:  النساء]  ﴾ اآل َ َ  ُتب تُ  ِإنِ ي َق لَ  ال َمو تُ  أ
 )صحيح( . رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة ( ي  َغْرِغرْ  لَْ  َما اْلَعْبدِ  تَ ْوبَةَ  يَ ْقَبل  

  َيا  ﴿فقال تعاىل : ، فهي التوبة النووح اليت أمر هللا  ا ، فإذا توفرت الشروط السابقة يف التوبة 

يَُّه 
َ
 ] ﴾ َنصُاوح   َتو َبة   اّللَِّ  ِإَلى ُتوُبوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أ

 وإذا صحت توبة العبد فإهنا تثمر للعبد : . [ 8:  التحر 
س َرُفوا الَِّذينَ  ِعَب ِديَ  َي  ُقل   ﴿كما قال تعاىل : ،  هللا ميحو  ا ذنوبه  أن   -أ

َ
 أ

ن ُفِسِهم   عََلى
َ
 َيغ ِفارُ  اّللََّ  ِإ َّ  اّللَِّ  َرح َماةِ  ِمن   َتق َنطُوا لَ  أ

وقذال  [.53:الزمذر] ﴾  الارَّحِيمُ  ُفورُ ال غَ  ُهوَ  ِإنَّهُ  جَِميع   الذُُّنوبَ 
  :(   َله   َذْنبَ  اَل  َكَمنْ   الذَّْنبِ  ِمنْ  التَّاِئب )  )رواه ابن ماجة )حسن. 

 َأَح   دِك مْ  ِم   نْ  َأَح   دِك مْ  بِتَ ْوبَ   ةِ  فَ َرح    ا َأَش   دُّ  ّلَلَّ   ):  كمذذذا قذذذال ،  أن هللا يفذذذرح ابلعبذذذد التائذذذب أشذذذد الفذذذرح  -ب

 .رواه مسلم(  اهَ َوَجدَ  ِإَذا ِبَضالَِّتهِ 
 َوعَِمالَ  َوَآَمنَ  َت بَ  َمن   ِإلَّ  ﴿كمذا قذال تعذاىل : ،  أن هللا يبذدل سذيئاته حسذنات  -ت

وَلِئكَ  صَ ِلح   عََم   
ُ
 َوَك  َ  حَسََن ت   سَي َِئ ِتِهم   اّللَُّ  ُيَبدِ لُ  َفأ

 .[ 70:  الفرقان]  ﴾ َرحِيم   غَُفور ا اّللَُّ 

 لَنَ ع  دُّ  ك نَّ ا  ِإنْ  ): موقذد قذال ابذن عمذر ، جمللذس الواحذد واسذتغفره مائذة مذرة أيها املسلم : تذب إىل هللا يف ا 

رواه أبذو داود  ( ال رَِّحيم   الت َّ وَّاب   َأنْ تَ  ِإنَّ كَ  َعَليَّ  َوت بْ  ِل  اْغِفرْ  َرب ِ  َمرَّة   ِمائَةَ  اْلَواِحدِ  اْلَمْجِلسِ  يف  ع اّللَِّ  ِلَرس ولِ 

 )صحيح( 

 ونعشر وال التاسعالدرس 
 لكاة الفطر

 
ومذذن ، وعلذذى آلذذه وصذذحبه  نبينذذا حممذذد  ، والوذذالة والسذذالم علذذى مذذن ال نذذيب بعذذده ، احلمذذد هلل وحذذده 
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 وبعد :، اهتدى  داه إىل يوم الدين 
وهي كمذا يلذي ، يف اتام شهر رمضان أن تؤدوا لكاة الفطر  -أيها املسلمون -هللا قد شرع لكم  فإن  
: 
  فرضها رسول هللا  ،لكاة الفطر فريضة على كل مسلم  ، اّللَِّ  َرس  ول   فَ  َرضَ ) : موقد قال ابن عمر 

 ِم  نْ  َواْلَكبِ  يِ  َوالصَّ  ِغيِ  َواأْل نْ ثَ  ى َوال  ذََّكرِ  َواحْل   ر ِ  اْلَعْب  دِ  َعلَ  ى َش  ِعي   ِم  نْ  َص  اع ا َأوْ  ََتْ  ر   ِم  نْ  َص  اع ا اْلِفطْ  رِ  زََك  اةَ  ع
 كمذا كذان عثمذان،  ع  ذا املسذلم ها عذن احلمذل إال أن يتطذو  وال جيب إاراج .رواه الشيخان ﴾ اْلم ْسِلِميَ 

 لقولذه ، على إاراجها وجبت على مذن ميونذه شذرعا   هرجها عن احلمل , ومن كان غري قادر   س
 حر وإن كانوا قادرين .، وإن أارجها املسلم عمن ميوهنم أجزأت . رواه الدارقطين (  ِمن َتونون) : 

  ٌوإظهذذار شذذكر نعمذذة هللا ، وتطهذذري للوذذائم مذذن اللغذذو والرفذذث ، الفقذذراء  إىل ويف لكذذاة الفطذذر إحسذذان
 ِم نْ  لِلصَّائِمِ  ط ْهَرة   اْلِفْطرِ  زََكاةَ  ع اّللَِّ  َرس ول   فَ َرضَ ) : موقد قال ابن عباس ، إبمتام صيام شهر رمضان 

 .يح( رواه أبو داود وابن ماجة )صح ( لِْلَمَساِكيِ  َوط ْعَمة   َوالرََّفثِ  اللَّْغوِ 
  ذذو ، وقذذد قذذال أبذذو أو غريهذذا ، أو أرل ،  و بذذر   ، أ رج مذذن الطعذذام )طعذذام اآلدميذذني( مذذن متذذر  جيذذب أن خت 

ْ  رِج   ك نَّ  ا) : سسذذعيد   طََعاَمنَ  ا وََك  انَ  َس  ِعيد   َأب   و َوقَ  الَ  طََع  ام   ِم  نْ  َص  اع ا اْلِفطْ  رِ  يَ   ْومَ  ع اّللَِّ  َرس   ولِ  َعْه  دِ  يف  ُن 

. فذال جيذزئ إاراجهذا مذن غذري طعذام اآلدميذني وال جتذزئ  رواه البخذاري ( َوالتَّْم ر   اأْلَِق ط  وَ  َوالزَّبِي ب   الشَِّعي  
   .رواه الشيخان ( َرد   فَ ه وَ  َأْمر نَ  َعَلْيهِ  لَْيسَ  َعَمل   َعِملَ  َمنْ ) :  لقوله  ، إاراج قيمة الطعام

 صاع كواع النيب  : ومقدار الفطرة  ،وهذو يقذارب  ، ان املعتذدل( اإلنسذ )أربذ  حفنذات علذى كفذي
 ثالثة كيلو من األرل عن الشخض الواحد .

  وإن مذات بعذد الغذروب ،  جتب فطرتذه ، فمن مات قبل الغروب ملوجتب بغروب الشمس ليلة العيد
 لد بعد الغروب مل جتب فطرته .وإن و  ، لد قبل الغروب وجبت فطرته ومن و  ، وجبت فطرته 

  فهللاما وقت الفضيلة فهو يوم العيد قبل ، ووقت جوال ، ضيلة وقت ف : ووقت دفعها فله وقتان
 اْلِفْطرِ  يَ ْومَ  ع اّللَِّ  َرس ولِ  َعْهدِ  يف  ُن ْرِج   ك نَّا) :  س وقد قال أبو سعيد، اروج الناس إىل الوالة 

 خ ر وجِ  قَ ْبلَ  اْلِفْطرِ  ِبزََكاةِ  َأَمرَ  ع النَِّ َّ  َأنَّ ) :  م ويف حديث ابن عمر .رواه البخاري ( طََعام   ِمنْ  َصاع ا
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وقد قال انف  : ، فهو قبل العيد بيوم أو يومني : وأما وقت اجلوال  .رواه الشيخان ( الصََّلةِ  ِإَل  النَّاسِ 
ه َما اّللَّ   ِضيَ رَ  ع َمرَ  اْبن   وََكانَ  َبِنَّ  َعنْ  لِي  ْعِطي َكانَ   ِإنْ  َحّتَّ  َواْلَكِبيِ  الصَِّغيِ  َعنْ  ي  ْعِطي ع َمرَ  اْبن   َفَكانَ )   َعن ْ

 رواه البخاري . ( يَ ْوَمْيِ  َأوْ  بِيَ ْوم   اْلِفْطرِ  قَ ْبلَ  ي  ْعط ونَ  وََكان وا يَ ْقبَ ل وَْنَا الَِّذينَ  ي  ْعِطيَها

 ويف حذذديث ابذذن ، قبذذل منذه رهذذا بذال عذذذر مل ت  فذذإن أا   ، وال جيذول أتاريهذذا عذذن صذالة العيذذد بذذال عذذر
 ( الص دقات م ن ص دقة فهي الصلة بعد أداها من و مقبولة زكاة فهي الصلة قبل أداها من) : معباس 

 رواه البيهقي )صحيح( .

  سذذواء كذذان حمذذل إقامتذذه أو غذذريه مذذن ، وجيذذب دفعهذذا للفقذذراء يف املكذذان الذذذي هذذو فيذذه وقذذت إاراجهذذا
 أو كان فقراؤه أشد حاجة . ،بالد املسلمني

  واحد   وجيول دف  عدد من الفطر إىل فقري   ،وجيول تولي  الفطرة على أكثر من واحد من الفقراء  ،
 . إذا قبضها أو قبضها له وكيله، أو أحد ممن يعوهلم ، ن يدفعها عن نفسه أاذها أ لفقري  وجيول 
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 الثلثونالدرس 
 صلة العيد

 

وعلى آلذه وصذحبه ومذن اهتذدى  نبينا حممد  ، والوالة والسالم على من ال نيب بعده ، احلمد هلل وحده 
 وبعد :، إىل يوم الدين  داه 

   ج أهلك )لوجتك وأمك ر  ا  بل وأ  ، فال تتهللاار عنها ، صالة العيد واجبة عليك  إن  : أيها املسلم
 ك نَّا:     ) لوقد قالت أم عطية ، إذا أمنت الفتنة ، وأاواتك وغريهم من أهلك( إىل صالة العيد 

 فَ ي َكربِ ْنَ  النَّاسِ  َخْلفَ  فَ َيك نَّ  احْل يَّ َ  ُن ْرِجَ  َحّتَّ  ِخْدرَِها ِمنْ  اْلِبْكرَ  جَ ُن ْرِ  َحّتَّ  اْلِعيدِ  يَ ْومَ  َُنْر جَ  َأنْ  ن  ْؤَمر  
 . رواه البخاري(  َوط ْهَرَته   اْليَ ْومِ  َذِلكَ  بَ رََكةَ  يَ ْرج ونَ  ِبد َعائِِهمْ  َويَْدع ونَ  بَِتْكِبيِِهمْ 

   ويسذن أن أتكذل متذرات  ، أحسذن ثيابذك  وأن تلذبس، أيها املسلم : يستحب لك أن تغتسل يوم العيد 
 يَ غْ  د و اَل  ع اّللَِّ  َرس   ول   َك  انَ : ) سففذذي حذذديث أنذذس ، وتكذذون وتذذرا  ، قبذذل اروجذذك إىل عيذذد الفطذذر 

 وحيرم صوم يوم العيدين . (. ِوتْ ر ا َوَيَْك ل ه نَّ  ) . ويف رواية  له :رواه البخاري(  ََتََرات   َيَْك لَ  َحّتَّ  اْلِفْطرِ  يَ ْومَ 

   فقذذد قذذال جذذابر  ، آاذذر وترجذذ  مذذن طريذذق   أن تذذذهب يذذوم العيذذد مذذن طريذذق   -أيهذذا املسذذلم-ويسذذن لذذك
 رواه البخاري . ( الطَّرِيقَ  َخاَلفَ  ِعيد   يَ ْوم   َكانَ   ِإَذا ع النَِّ ُّ  َكانَ : ) س

   فإنذذذه ، ويسذذذن أن ختذذذرج إىل العيذذذد ماشذذذيا  وترجذذذ  ماشذذذيا  إال مذذذن عذذذذر  ( ََماِش   ي ا اْلِعي   دِ  ِإَل  ََيْ   ر ج   َك   ان 

 رواه ابن ماجة )صحيح( . ( اَماِشي   َويَ ْرِجع  

   َماا  عََلااى اّللََّ  َوِلُتَكبِ ااُروا ﴿، لقولذذه تعذذاىل : ويسذذن التكبذذري ليلذذة عيذذد الفطذذر 

وهلل ، وهللا أكذرب هللا أكذرب ، ال إلذه إال هللا ، فيقذول : هللا أكذرب هللا أكذرب . [185: البقذرة] ﴾ َهَداُكم  
 ويستمر يف التكبري حر تنتهي اطبة عيد الفطر . ، يكرب يف اروجه إىل صالة العيداحلمد , و 

    العيد م  اإلمام قضاها على صفتها . وإذا فاتت املسلم صالة 

   ليشذهدن اخلذري ودعذوة املسذلمني ويعتذزل ؛ فسذاء إىل موذلى العيذد خترج النساء حذر املذرأة احلذائض والن  و
 ى .املول فساء  والن   ض  يي احل  
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    ذذذت  اْلِفطْ   رِ  يَ    ْومَ  َص   لَّى)  ألن النذذذيب ؛ تطوعذذذا  قبلهذذذا وال بعذذذدها  وذذذل   إىل صذذذالة العيذذذد فذذذال ت   وإذا ا رج 

َلَها ي َصل ِ  لَْ  رَْكَعَتْيِ   . رواه البخاري ( بَ ْعَدَها َواَل  قَ ب ْ

    فقذذذد قذذذال ، ابلوذذذدقة يف اطبتذذذه  العيذذذد النذذذاس   ويسذذذن أن  مذذذر إمذذذام  ( : َتَص   دَّق وايف اطبذذذة العيذذذد 

أتى النساء فهللامرهن ابلوذدقة  ألنه ؛ النساء فيهللامرهن ابلودقة  وأن  ت   .رواه مسلم ( َتَصدَّق وا َتَصدَّق وا
ذذذوأن تتوذذذدق املذذرأة ولذذو ب  ، للمسذذلم أن يتوذذذدق يذذوم العيذذد  سذذن  وي  ،  ها وح ل ي  هذذا الذذذي يف حلقهذذذا رص 

 .واامتها

   ذذ، ال أبس ابلتهنئذذة ابلعيذذد كذذان   ل ألن عائشذذة؛  ف  لذذد  ، ولعذذب اجلذذواري اباملبذذاح يذذوم العيذذد عر أو الش  
ه ارو (   ِب غَنِ يَ تَ ْيِ  َولَْيَس َتا قَالَ تْ  ب  َع اثَ  يَ  ْومَ  اأْلَْنَص ار   تَ َقاَولَ تْ  ِبَ ا ت  غَنِ َيانِ  اأْلَْنَصارِ  َجَواِري ِمنْ  َجارِيَ َتانِ عندها ) 

 ( . ِبد ف    ْلَعَبانِ ت َ  َجارِيَ َتانِ  . ويف رواية  ملسلم : )الشيخان

   َواَل  ﴿، كمذذا قذذال تعذذاىل: يف املطذذاعم واملشذذارب وغريهذذا، أو يف غذذري العيذذد ، حيذذرم اإلسذذراف يذذوم العيذذد 
بُّ  اَل  ِإنَّه   ت ْسرِف وا ألن  ؛ وضرب العود واملوسيقى، كما حيرم دق الطبول .  [31:  األعذراف] ﴾ اْلم ْسرِِفيَ  حيِ 

 َواْْلَْم  رَ  َواحْلَرِي  رَ  احْلِ  رَ  َيْس  َتِحلُّونَ  َأقْ   َوام   أ مَّ  ِت  ِم  نْ  لََيك   وَننَّ : )  وقذذد قذذال ، األصذذل يف املعذذالف التحذذر  

  رواه البخاري . ( َواْلَمَعاِزفَ 

 
 
 

 

 [ 
 

 

 ة
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