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tT
احلمدُ ُهللُامل ِ
الةُوالسالمُعىلُال ُنَّبيُاملُصطفىُ
َّ ُ
َّ ُ
محنُ،والص
َُّ
َّانُ،العزيزُالر
نعمُاملن
ِ
كمةُوالبيانُ،وعىلُآلهُالسادةُاألعيانُ،وأصحابهُ
ثُباحل
ِمنُبُنيُعدنانُ،املُتُحدِّ
َّ
عصُومكانُ،ياُعظيمُ
كلُأهلُ رُ
املمدوحنيُيفُالقرآنُ،وال َُّتابعنيُهلمُبإحسانِ ُ،منُ ِّ ُ
ُِ
العُفوُوالغُفران.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-سدَُّدكمُاهللُوس َّلمكُمُ:-
وبعدُ ه

ُ

دةُومتنوعةُ ،تُصلُحُللقراءةُعىلُاملص ِّلنيُيفُشهرُرمضانُ،
فهذهُدروسُ ُمتعدِّ
ِّ
وعىل ُاألهل ُواألصحاب ُيف ُجمالس ُالبيوت ُوال ُِّلقاءاتُ ،وأكثرها ُحُول ُرمضانُ
وفضائلهُ،وأحكامُصيامهُوقيامهُ،واالعتكاف ُفيهُ،وزكاةُالفطر ُيف ُِِنايتهُ،وقدُ
ُِ
َّبتهاُبرتتيب ُقدُيرُى ُإمامُاملسجد ُتقديمُبعضُدروسهُعىلُبعض؛ ُفالُضُريُ،
رُ
رت
ستغرقُ
فهو ُأدرُى ُبأهل ُمسجدهُ ،وجعلتها ُخمتصةُ ُقدر ُاإلمكان ُبحيث ُال ُتُ ُِ
ُإلمالل ُبعض ُمُن ُيُستمعُ ،وح َُّتى ُال ُيُؤخُذ ُِمنُ
ُإال ُدقائ ُمعدودةُ ،تركا ِ ُ
قراءهتا َّ ُ
ِ
ُالقليلُ،وماُرآهُالقارئُطويالُ
ُِ
َّ ُ
عائهُوعملهُإال
وقتُقراءتهُوذكرهُواستغفارهُودُ
ِ
جلِسُ،
ئالُيطُولُامل ُ
ةُجمالسُ،ل ِ َّ ُ
ُ
فليجعلُقراءتهُيفُجملسنيُ،وقسُ
متُبعضهاُإىلُعدَّ
فيطُولُوقتُقراءتهُعىلُال ُنَّاس.

ُ

اُ،ولكلُأحدُ،وح َُّتىُ
ِّ ُ
اجتُهدتُيفُتسهيلُكلامتهُحسبُاستطاعتيُ،لِتفُهُمُرسيع
ُالقارئُإىلُمُزيدُتوضيحرُُوتعلي .
ُِ
الُيُتا
~~2

ُ

ِ
ُأوُببتُمنُأحاديث ُالنَّبيُ♀ ُُ،
ُماُصح
رُفيهُفيامُأظن ُ َّ ُ
إال
هُ
وملُأذك
َّ
ِ
عليهُمنُاألحكامُبنيُالفقهاءُ،أوُرجحُ
وآبارُأصحابه ُ╚ ُُ،وماُهوُم َُّتف ُ ُ
ُبنقول ُعن ُالفقهاء ُِمن ُاملذاهب ُاألربعةُ
رُ
عىل ُغُريه ُبالدَُّليل ُأو ُال َُّتعليلُ ،وج َّللته
املشهورةُ،وغريها.

ُ

ِ
ِ
فيهُ،فمنُتوفي ُاهللُتعاىلُ،ولهُوحدهُالفضلُوامل ُِنَّةُ،وماُكانُ
نُإصابةُ
رُ
فامُكانُم
ُخطأ ُ ِ
فمن ُتقصري ُنفيس ُوالشَُّيطانُ ،واهلل ُورسوله ُِمنه ُبريئانُ ،وأستغفرُ ُاهللُ
رُ
ِمن
هُ،وهوُأرحمُالرامحني.
َُّ
ِمن

ُ

واهلل ُاملسئُول ُأن ُجيعله ُلوجهه ُخالصاُ ،وينفع ُبه ُكاتبهُ ،وقارئهُ ،ومستمعهُ،
عاءُ،وأهلُالرجاءُ،وهوُحسبُناُونِعمُالوكيل.
َُّ
وال ُنَّارشُلهُبنيُعبادهُ،إنَّهُسميعُالدهُ
ُ

│

وكتبه:

ُ

دُبنُعبدُالرمحنُالُنيد.
َُّ
َُّ
رُبنُحمم
عبدُُالقُ ُِ
اد
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ُ

ُ

 Tعناوِين الدُّروس ومواضِيعها t
يفُالرت ِغيبُيفُال َُّت ِ
س األوَّلَّ ُ:
نُالذنوبُيفُشهرُرمضان.
وبةُم هُ
اجمللِ ُ

ُ

يفُبيانُيشءُ ِمنُفضائلُشهرُرمضانُوصيامهُ،ووُجوبُت ُِبييتُ
رُ
س الثَّاني:
اجمللِ ُ
ةُالص ِ
يلُلكلُيو رُمُ ِمنُأيَّامه.
ِّ ُ
ومُمنُال َُّل
نِ َُّي َّ ُ

ُ

ِ
ِ
رض َُّيةُصيامُشهرُرمضان.
كمةُمنُفُ ِ ُ
عنُاحل
س الثَّالثُ:
اجمللِ ُ

ُ

س الرَّابعَّ ُ:
يفُالرت ِغيبُيفُاإلقبالُعىلُالقُرآنُيفُِنارُرمضانُولُ ُيلِه.
اجمللِ ُ
س اخلَامِسُ:عنُالُودُبالُريُيفُشهرُرمضان.
اجمللِ ُ

ُ

ُ

س السَّادس (ُ :)1عن َّ
ُويشء ُ ِمنُ
رُ
ُبالصالة،
ُالرت ِغيب ُيف ُقيام ُليل ُرمضان َّ ُ
اجمللِ ُ
فضله.

ُ

ُالرتاويح ُيف ُاملسجد ُأو ُالبيتُ،
س السَّابع (ُ :)2عن ُقيام ُرمضان ُُبِصالة َّ ُ
اجمللِ ُ
قضُالوتر.
ُِ
ون

ُ

ُالفطرُ ،وعىل ُماذا ُيكون ِ
ُتعجيل ِ
ُالرت ِغيب ُيف ِ
س الثَّامِنُ :عن َّ
ُالفطر؟ ُوماُ
اجمللِ ُ
ُ

يقالُعنده.

س التَّاسعُ :عن َّ ِ
ُالسحورُ ،واستحباب ُتأخريه ُإىل ُقربُ
اجمللِ ُ
ُالرتغيب ُيف ُأكلة ه
الفجر.

ُ

ِ
يبُم ِ
عنُالرت ِه ِ
َّ
طرُيفُأثناءُِنارُشهرُرمضانُمنُغريُعذر.
نُالف
س العَاشِرُ:
اجمللِ ُ
عنُيشءُ ِمنُأحكامُصيامُاملريضُواملريضة.
رُ
س احلَادِي عَشَر (ُ:)1
اجمللِ ُ
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ُ
ُ

عنُيشءُ ِمنُأحكامُصيامُاملريضُواملريضة.
رُ
س الثَّانِي عَشَر (ُ:)2
اجمللِ ُ
يامُيفُالسفر.
ِّ ُ
نُأحكامُالص
عنُيشءُ ِم
رُ
س الثَّالِث عَشَرُ:
اجمللِ ُ
َّ

ُ

ُ

عنُيشء ُ ِمنُأحكامُصيامُالشَُّيخُامل ِس ِّنُ،واملرأةُالعجوزُ،
رُ
س الرَّابع عَشَرُ :
اجمللِ ُ
ُ

واملغمىُعليه.

عامُوالّشابُبمج َّردُسام ُ
َّ ُ
س اخلَامِس عَشَرُ :عنُوجوبُاإلمساكُعنُال َُّط
اجمللِ ُ
دُالصوم.
يُيفُالفمُ،وإالُفس َّ ُ
َّ ُ
املؤ ُِّذنُللفُجرُ،ولُفُظُماُبُ ُِق

ُ

عنُيشءُ ِمنُم ِ
داتُالصيام.
ِّ ُ
فس
رُ
س السَّادِس عَشَر (ُ:)1
اجمللِ ُ

ُ

عنُيشءُ ِمنُم ِ
داتُالصيام.
ِّ ُ
فس
رُ
س السَّابع عَشَر (ُ:)2
اجمللِ ُ

ُ

عنُيشءُ ِمنُم ِ
داتُالصيام.
ِّ ُ
فس
رُ
س الثَّامِن عَشَر (ُ:)3
اجمللِ ُ

ُ

ُالصائم ُيف ُِنارُ
س التَّاسِع عَشَر (ُ :)1عن ُاألشياء ُا َُّلتي ُلو ُحصلُت ُِمن َّ ُ
اجمللِ ُ
رمضانُملُتف ِسدُصومه.

ُ

س العشرُون (ُ:)2عنُاألشياءُا َُّلتيُلوُحصلُ ِ
نُالصائمُيفُِنارُرمضانُملُ
َّ ُ
تُم
اجمللِ ُ
تف ِسدُصومه.

ُ

س احلَادِي والعشرُون (ُ :)3عنُاألشياءُا َُّلتيُلوُحصلُ ِ
نُالصائمُيفُِنارُ
َّ ُ
تُم
اجمللِ ُ
رمضانُملُتف ِسدُصومه.

ُ

س الثَّانِي والعشرُون (ُ :)4عنُاألشياءُا َُّلتيُلوُحصلُ ِ
تُمنُالصائمُيفُِنارُ
اجمللِ ُ
رمضانُملُتف ِسدُصومه.

ُ
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زيِني ُوت ِ
زوي ُالشَُّوار ُ ،والبيوتُ ،وغُرفهاُ،
س الثَّالِث والعشرُونُ :عن ُت ُ
اجمللِ ُ
ُ

بمناسبةُحلولُشهرُرمضان.

االجتِهُاد ُبال َُّطاعات ُيف ُأ ُيَّام ُوليايل ُعُّشُ
س الرَّابع والعشرُون (ُ :)1عن ُ ُ
اجمللِ ُ
رمضانُاألخرية.

ُ

حتري ُليلة ُالقُدر ُباالجتهاد ُبال َُّطاعات ُيفُ
اجمللِ ُ
س اخلَامِس والعشرُون (ُ :)2عن ُ ِّ
ليايلُعُّشُرمضانُاألخرية.

ُ

ِ
س السَّادِس والعشرُون (ُ :)1عن َّ
ُاألواخر ُِمنُ
ُاعتِكُاف ُالعُّش
ُالرت ِغيب ُيف ُ
اجمللِ ُ
رمضانُ،ويشءُ ِمنُفوائده.
رُ

ُ

نُأحكامُاالعتِكُاف.
ُ
عنُيشءُ ِم
رُ
س السَّابع والعشرُون (ُ:)2
اجمللِ ُ

ُ

ر
ويشء ُِمنُأحكامها.
عنُزكاةُالفطرُ،
ُِ
س الثَّامِن والعشرُون (ُ:)1
اجمللِ ُ

ُ

ر
ويشء ُِمنُأحكامها.
عنُزكاةُالفطرُ،
ُِ
س التَّاسِع والعشرُون (ُ:)2
اجمللِ ُ
ويشءُ ِمنُأحكامه.
رُ
يدُالفطرُ،
ُِ
ُِ
عنُع
س الثَّالثون (ُ:)1
اجمللِ ُ

ُ

ُ

ويشءُ ِمنُأحكامه.
رُ
يدُالفطرُ،
ُِ
ُِ
عنُع
س احلَادِي والثَّالثون (ُ:)2
اجمللِ ُ
ويشءُ ِمنُأحكامه.
رُ
يدُالفطرُ،
ُِ
ُِ
عنُع
س الثَّانِي والثَّالثون (ُ:)3
اجمللِ ُ

ُ
ُ

ِّ
ُوالّشك ُيفُ
س الثَّالِث والثَّالثون (ُ :)1عن ُتُوحيد ُاهلل ُومعناهُ ،ووُجوبه،
اجمللِ ُ
العبادةُومعناهُ،وحتريمهُ،وبعضُصُوُ ُِره.
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ُ

وحيدُاهللُبِصُفُالعبادةُلهُوحدهُ،
ُ
عنُفضائلُتُ
ُِ
س الرَّابع والثَّالثون (ُ :)2
اجمللِ ُ
ِّ
واجتنابُالّشكُبهُيفُعبادته.

ُ

س اخلَامِس والثَّالثونُ:عنُخطرُاحللِفُبغُريُاهللُ،وأنَّهُحمر ِ
مُورشك.
اجمللِ ُ
َّ

ُ

ِ
رُيشءُ
رُ
ةُلإلسالمُ،وذك
اهللُل ِعبُادهُباهلدايُ
س السَّادِس والثَّالثونُ :عن ُإكرا ُِم ُ ُ
اجمللِ ُ
نُنواقضه.
ُِ
ِم

ُ

ِ
َّ
كُالصالةُ،وتأخريهاُعنُأوقاهتاُ،
َّ ُ
يبُمنُتر
يفُالرت ِه
س السَّابع والثَّالثون:
اجمللِ ُ
والتَّخ هلفُعنُمجاعتهاُيفُاملساجد.

ُ

ِ
ينُأوُفعلهاُ،أوُدعوُةُ
اجمللِ ُ
س الثَّامِن والثَّالثونُ :عنُخطرُإحداثُالبِد ُيفُالدِّ
ال ُنَّاسُإليهاُ،وأن ِ
ه
نُأغلظُالذنوبُ،وأكَبُالطايا.
َّهُم

ُ

حرمات ُِفعالُ ،ومشاهدةُُ ،وجمالِساُ،
اجمللِ ُ
س التَّاسِع والثَّالثونُ :عن ُاجتناب ُاملُ َّ
ُ

ومعاملةُُ،ومتاجرة.

ِ
سانُعنُغيبةُال ُنَّاسُ،والوقُو ُيفُأعراضهم.
عنُحفظُال ِّل
ُِ
س األَربعُونُ:
اجمللِ ُ
يفُالرت ِه ِ
س احلَادِي واألَربعُونَّ ُ:
خيهُاملسلم.
ُاملسلمُأل ِ ُ
ُِ
يبُمنُلع ِن
اجمللِ ُ

ُ
ُ

س الثَّانِي واألَربعُون (ُ :)1عن ِ
ُالفتنَّ ،
ُالسعيد ُمن ُاجتُنبهاُ ،وس َّلم ُيدهُ
اجمللِ ُ
ُوأن َّ
ولِسانهُ ُِمنها.

ُ

ر
لولُالفتنُ
ُِ
عنُأمور ُجيبُمراعاهتاُشديداُعندُح
س الثَّالِث واألَربعُون (ُ :)2
اجمللِ ُ
وتزايُدها.

ُ
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س الرَّابع واألَربعُونُ :حُول ُبعض ُالوُقفات ُمع ُحديث«ُ :ات ِّ ُاهلل ُحيثامُ
اجمللِ ُ
كنتُ».

ُ

ِ
ُ،وعظيمُإبمهُوعقابه.
ِ ُ
ةُباملعاص
س اخلَامِس واألَربعُونُ:عنُخطرُاملجاهر
اجمللِ ُ

ُ

ُوتزيِينهاُ ،والكتابةُ
س السَّادِس واألَربعُونُ :عن ُحتريم ُالبِناء ُعىل ُالقبورُ ،
اجمللِ ُ
حُهباُ،واّتاذهاُمساجد.
ِّ ُ
عليهاُ،والتَّم هس

ُ

ِ
َّ
ويشءُ ِمنُفضائله.
رُ
يبُيفُذكرُاهللُ،
عنُالرت ِغ
س السَّابع واألَربعُون (ُ:)1
اجمللِ ُ
ر
عنُأمور ُينبغيُالتَّن هُبهُهلاُ،ومراعاهتاُ،عندُإعاملُ
س الثَّامِن واألَربعُون (ُ :)2
اجمللِ ُ
العبدُلِسانهُبِ ِ
ذكرُاهلل.

ُ

ُويشء ُ ِمنُ
رُ
ُالصالة ُعىل ُال ُنَّبي ُ♀،
س التَّاسِع واألَربعُونُ :عن َّ ُ
اجمللِ ُ
فضائلهاُ،وأحكامهاُ،واألخطاءُفيها.
ُاالعتِ ُناء ُُبِصالح ُالقُلبُ ،وتطهريه ُِمن ُأمراضُ
ُ
س اخلَمسُون واألَخِريُ :عن
اجمللِ ُ
ِ
ِ
ُ،واحلقدُ،واحلسُد.
الغ ِّل
│
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ُ

ُ

ُ

«
ُ

ُ


ُ

جالِس
ِبدايةُ المَ َ
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 Tالمَجلِسُ األوَّل t
يف التَّرغِيب يف التَّوبة مِن الذُّنوب يف شَهرِ رمضَان
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ُمل ِن ِّ
َّ
ُأجل ُُنِعم ُاهلل ُسبحانه ُعليناُ ،وأعظمها ُيفُ
إن ُفرض ُصيام ُشهر ُرمضان ُ
ُِدينناُ،وأُعوُِناُلناُعىلُال َُّت ِ
نُالذنوبُ،واإلقال ُعنُالطاياُواآلبامُ،واإلقبالُ
وبةُم هُ
ِ
احلةُ،إِذُتوب ُ ُُالشَُّياطنيُيفُشهرُرمضانُ
ُ
َّ ُ
نُاألعاملُالص
اعاتُ،واإلكثارُم
عىلُال َُّط
ِ
هورُ،إِذُ
ُ
مُكامُيفُغريهُمنُالشهُ
باألغاللُ،فالُّتلصُإىلُإغواءُال ُنَّاسُفيهُوإضالهل
صح ُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:إِذاُدخل ُرمضانُُ :فتِّحت ُأبواب ُالن َِّةُ،
َّ
تُالشَُّي ِ
وغ ِّلقتُأبوابُجهنَّمُ،وسل ِسل ِ
اطنيُ».

ُ

ُالسيئاتُ،
فبادرُوا ُيف ُهذا ُالشَُّهر ُإىل ُال َُّتوبة ُالنَّصوحُ ،واإلقال ُعن ُمجيع َّ ُ
ُربكم ُقبل ُأن ُيأتيكم ُاملوتُ
ُتقصريكم ُيف ُطاعة ُِّ
وحاسبُوا ُأنفسكم ُفيه ُعىل ِ ُ
تُلكمُأسبابُالرمحةُواملغفرةُ،وس ِّهلُطري ُال َُّتوبةُواإلنابةُ،
َُّ
وحتاسُبواُ،فقدُي ِِّّس
ففتِّحتُأبوابُال ُنَّةُ،وغ ِّلقتُأبوابُالنَّارُ،وس ِ
لسلتُالشَُّياطنيُوص ِّفدت.
ومنُملُيتبُيفُشهرُرمضانُفمتُىُيتوب؟!

ُ

ومنُملُيقلِ
عُعنُالذنوبُوالطاياُيفُرمضانُفمتُىُيقلِع؟!
هُ
~ ~ 10

ُ

ُ

ُالصيام ُبرتُك ُاملعاص ُوالقيام ُبامُ
ومن ُمل ُيرحُم ُنفسُه ُا َُّل ُتِي ُبني ُجُنبيه ُوقت ِّ ُ
ُ

أوجُبُاهللُعليهُفمتُىُيرمحها؟!.

ُ،آمني ِ
وقدُببتُعنُالنَّبيُ♀ ُأنَّهُص ِعدُاملنَبُفقالِ «ُ:آمني ِ
ُ،آمنيُ»ُ.
ُ،آمني ِ
ُحني ُص ِعدت ُاملِنَبُُ ،قلتِ «ُ:آمني ِ
ُاّللُِ ،إِنَّك ِ
ُ،آمنيُ»؟ُ،قالُ:
ف ِقيلُ:ياُرسول َّ ُ
«إِ َّن ِ
ُج َِبيل ُأت ِاِن ُفقالُ:من ُأدرك ُشهر ُرمضان ُفلم ُيغفر ُله ُفدخل ُالنَّارُ،فأبعدهُ
ُ:آمنيُ،فقلُت ِ
اّللُ،قُل ِ
ُ:آمنيُ».
َّ

ُ

فياُحُِّسةُُ ،وياُبُؤسُُ ،وياُشُقاوة ُمنُدخلُيفُدعوةُجَبيلُ♠ُ،وتأمنيُ
س ِّيدُول ِدُآدمُ♀ُعليهاُ،فأبعدهُاهللُوأخزاهُوأهانه!.

ُ

يفُشُهُ ِرُشُعُبُ ِ
فياُذاُا َُّل ُِذيُمُاُكُفاه َّ
انُ
بُُُُُُُُُحتَّىُعَصُاهللُُ ِ ُ
ُيفُرج ر ُ
ُالذنب ِ ُ

ُ

ُعصُيُ ِ
ـانُ
ُالصـ ـ ـوُ ِمُبُعُدهُـ ـ ـمــاُُُُُُُُُُف ـالُُتص ِّريهُأُيُضاُشُهُ ـر ُِ
ُُُُلُقُدُُأُظُ َّلكُُشُهُ ـ ـ ـر َّ ُ

ُ

كثِ
يُالّش ِ
وياُباغيُالُريُأقبِ
َّ
ُأقصُعنُ
ُِ
رُ،وياُباغ
لُعىلُالصاحلاتُيفُرمضانُوأُ ُ
َّ ُ
ُِ
الذنوب ُواآلبام ُيف ُرمضان ُواهجر؛ ُ َّ
فإن ُصيام ُشهر ُرمضان ُِمن ُأعظم ُأسبابُ
هُ
يئاتُ،فقدُصحُعنُال ُنَّبي♀ُأنَّهُقال«ُ:منُ
َّ ُ
مغفرةُالطاياُ،وإذهابُالس
َّ
صامُرمضانُإِيامناُواحتِساباُغ ِفرُلهُماُتقدَّ م ُِمنُذنبِ ُِه».

ُ

الصلوات ُالمسُ ،والمعة ُإِىلُ
وصح ُعنه ُ♀ ُأيضا ُأنَّه ُقالَّ «ُ :
َّ
نُإِذاُاجتنبُالكب ِائرُ».
المع ِةُ،ورمضانُإِىلُُرمضانُ،مك ِّفراتُماُبينه َُّ
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ُ

ر
وقالُاحلافظُابنُرجب ُاحلنبيلُؒ ُُ ُ:منُر ِحمُيفُرمضانُفهوُاملرحُومُ،
ِ
نُملُيتزودُملعادهُفيهُفهوُملومُ،ومنُملُيربحُيفُ
ومنُح ِرمُخريهُفهوُاملحرومُ،وم
َّ
ُففي ُأي ُوقت ُيُربح؟ ُومن ُمل ُيقرب ُفيه ُِمن ُمواله ُفهو ُعىل ُب ر
عد ُالُ
هذا ُالشَُّهر ُِ
ِّ
يَبُح.ـها

ُ

ُالص ِ
َّ
لهُ،فقدُصحُ
َّ ُ
لُ
ُفيامُالُيِ ه ُ
ُ
ومُمنُأعظمُأسبابُإبعادُالعبدُعنُالوقو
بلُإن َّ ُ
عن ُال ُنَّبي♀ ُأنَّه ُقال«ُ :يا ُمعّش َّ
اب! ُم ِن ُاستطا ُِمنكم ُالباءةُ
ُالشب ِ ُ
ِ
ِ
ِ
فليتز َّو ُ،ف ِإ َُّنه ُأغ هض ُلِلب ِ
الصو ِمُ،ف ِإنَّهُ
صُ،وأحصن ُللفر ِ ُ،ومن ُمل ُيستطع ُفعليه ُبِ َّ
له ُِوجاءُ».

ُ

ومعنىُقولهُ♀ُِ «ُ:وجُاءُ»؛ُأيُ:مسكِّنُُ ُل ِشُهوةُالام ُ،وقاطعُُهلا.
نفعنيُاهللُوإياكمُبامُسمعتمُ،وم َّنُعليناُبال َُّتوبةُالنَّصوحُ،واإلقبالُعىلُطاعتهُ،
إنَّهُسميعُُجميب.

ُ
│
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ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّانِي t
يف بيَان شيءٍ مِن فضَائِل شَهر رمضَان وصيامِه ،ووجُوب تَبيِيت نِيَّة الصَّوم مِن
اللَّيل لكلِّ يومٍ مِن أيَّامِه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
إن ُُل ِشهرُرمضانُوصيامهُفضائلُكثريةُ،ومزاياُجليلةُ،د َّلت ُعليهاُالنهصوصُ
الّشع َُّيةُ،وتكابُرتُيفُتبيينها.
َّ ُ

ُ

أن ُاهلل َُّ ُ-
فمِن هذه الفضائلَّ ُ :
جل ُوعالُ ُُ-جعلُصيامُشهرُرمضانُأحدُأركانُ
ُودعائمه ِ
ِ
ُِدينه ُاإلسالمُ ،وأصوله ِ
ُفصح ُعن ُال ُنَّبي♀ُ
ُالعظام،
ُالكبار،
َّ
ِ
أنَّهُقال«ُ:بنِي ِ
ُاإلسالم ُعىل َُخ ر
ُاّللُِ،
ُاّلل ُوأ َّن ُحم َّمداُرسول َّ
سُ:شهادة ُأن ُال ُإَِل ُإِ َّال َّ
ِ
ُالزك ِ
اةُ،واحل ِّجُ،وصو ِمُرُمضانُ».
ُالصال ِةُ،وإِيتاء َّ
وإِقا ِم َّ

ُ

ِ
ومِن هذه الفضائلَّ ُ :
ُصيامُشهرُرمضانُمنُأعظمُأسبابُدخولُالنَّةُ،فقدُ
أن
ُحجة ُالودا ُ ،فقال«ُ :ص هلواُ
ببت ُعن ُال ُنَّبي♀ ُأنَّه ُخطب ُالناس ُيف َّ
َخسكمُ،وصوموا ُشهركمُ،وأ هدواُزكاة ُأموالِكمُ،وأطِيعوا ُذاُأم ِركم ُتدخلوا ُج ُنَّةُ
ر ِّبكمُ».

ُ

~ ~ 13

ِ
رض َُّيتهُعليهُ،
نوبُملنُصامُشهرُرمضانُإيامناُبفُ ِ ُ
ُ
هُ
مغفرةُالذ
ومِن هذه الفضائلُ :
اُلألجرُ،حيثُصح ُعنُال ُنَّبي♀ ُأنَّهُقال«ُ:من ُصام ُرمضانُ
واحتساب
َّ
إِيامناُواحتِساباُغ ِفرُلُهُماُتقدَّ م ُِمنُذنبِ ُِه».

ُ

ِ
ومِن هذه الفضائلَّ ُ :
امُشهرُرمضانُمنُأعظمُأسبابُنيلُاملنازلُالعاليةُ
أن ُصي
َّ
ُاّللُِ ،أرأيت ُإِن ُش ِهدت ُأن ُال ُإَِل ُإِ َّالُ
فيعةُ،فقدُببتُأن ُرجال ُقال(ُ:ياُرسول َّ ُ
َُّ
الر
اّللُ ،وأنَّك ُرسول ُاّللُِ ،وص َّليت ُالصلو ِ
ُالزكاةُ ،وصمُتُ
ات ُالمسُ ،وأ َّديت َّ
َّ
َّ
َّ
رمضانُوقمتهُ،ف ِممنُأنا؟ُ،قالِ «ُ:منُالصدِّ ِ
يقنيُو ه
اء»).
الشهد ُِ
ِّ
َّ

ُ

ارُيفُكلُ
ِّ ُ
ومِن هذه الفضائلُ :اعتاقُاهللُكثريا ُِمنُعبادهُُ -ذكوراُوإنابا ُِ ُ -منُال ُنَّ
ليلة ُ ِمن ُليايل ُشهر ُرمضانُ ،حيث ُببت ُعن ُال ُنَّبي♀ ُ ِمن ِ
ُعدَّ ة ُطُرقُ
رُ
ِ
ُّللُِعتقاء ُِيفُك ِّلُيو رمُوليل رُةُ،عبِيداُوإِماءُُ،
رُ
تتقو
َّ
ىُببعضُأنَّهُ♀ُقال«ُ:إِ َّن َّ
َّار»؛ُيعنيُ:يفُشهرُرمضان.
يعتِقهم ُِمنُالن ُِ

ُ

ومِن هذه الفضائلَّ ُ :
ُمجلةُُ
ُمجيعه ُإىل ُسامء ُالدهُنيا ُ
أن ُرمضان ُشهرُ ُنُزول ُالقرآن ُِ
واحدةُ،حيثُقالُاهللُُيفُسورةُالبقرةُ:ﮋ شهرُُرمضانُا َّل ِذيُأن ِزل ُِف ِ
يهُالقرآنُ
َّاسُوبينا ر
ِ
انﮊُ.
ت ُِمنُاهلدىُوالفرق ُِ
هدىُللن ِ ِّ

ُ

وببت ُعن ُابن ُعباس¶ ُأنَّه ُقال«ُ :نزل ُالقرآن ُمجلة ُو ِ
احدة ُإِىل ُسام ِءُ
الده نياُ،بم ُكان ُ ِج َِبيلُ ُ♠ ُين ِزل ُبِ ُِه ُبعد ُذلِك ُاألُ َّول ُفاأل َّول ُإِىل ُرس ِ
ُاّللُِ
ول َّ
َّ
♀».

ُ
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ومِن هذه الفضائلَّ ُ :
أن ُشهر ُرمضان ُإذا ُدخل ُفتِّحت ُأبواب ُال ُنَّةُ ،وغ ِّلقتُ
ياطنيُباألغاللُ،حيثُصح ُعنُال ُنَّبي♀ُ
أبوابُال ُنَّارُ،وسل ِسلتُالشَُّ
َّ
أنَّهُقال«ُ:إِذاُدخلُرمضانُفتِّحتُأبوابُالن َِّةُ،وغُ ِّلقتُأبوابُجهنَّمُ،وسل ِسل ِ
تُ
َّ
الشياطِنيُ».

ُ

أن ُليلة ُالقدر ُا َُّلتي ُهي ه
ومِن هذه الفضائلَّ ُ :
ُالسنةُ ،وأعظمها ُأجراُ،
ُأجل ُليايل َّ
وأكثرهاُبرُكةُ،تكونُيفُشهرُرمضانُ،وقدُقالُاهللُسبحانهُ :ﮋإِنَّاُأنزُلناه ُِيف ُليل ِةُ
القد ُِر(ُ )1وما ُأُدراكُ ُما ُليلة ُالقد ُِر(ُ )2ليلة ُالقُد ِر ُخري ُِمن ُأل ِ
ف ُشه رُر(ُ )3تن َّزلُ
ِ
الروح ُِفيها ُبِ ِإذُ ِن ُر ِّ ِهبم ُِمن ُك ِّل ُأم رُر(ُ )4سالم ُِهيُ ُحتَّى ُمطلعُِ
املالئكة ُو ه
الفج ِر()5ﮊُ.

ُ

وصحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:منُقامُليلةُالقد ِرُإِيامناُواحتِساباُغ ِفرُ
َّ
لهُماُتقدَّ م ُِمنُذنبِ ُِه».

ُ

أنُالعمرةُيفُشهرُرمضانُتُ ِ
ومِن هذه الفضائلَّ ُ:
ةُ،حيثُصحُعنُال ُنَّبيُ
لُحج
عد
َّ
َّ
ُيفُرمضانُتع ِدلُح َّجةُ».
♀ُأنَّهُقال«ُ:عمرة ِ ُ

ُ

ومُلكل ُيو رُم ُ ِمنُأيَّامُشهرُ
ِّ ُ
وجيبُعندُأكثرُأهلُالعلمُأن ُيب ِّيت ُالعبدُنِ َُّي َّ ُ
ةُالص
ِ
ِ
اُصح ُعنُأ ِّم ُاملؤمننيُحفصة ُ▲ ُ َّأِنا ُقالت«ُ:من ُملُ
ُ
يلُ،ل
رمضانُمنُال َُّل
َّ
ِ
ُِالصيام ُِمنُال َّلي ِلُفالُيصومُ».
جيمع ِّ

ُ

وصحُنحوهُعنُأخيهاُعبدُاهللُبنُعمرُبنُالطابُ¶.
َّ
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ُ

أيُ:ينويُبقلبه.
ُِ
ومعني«ُ:جي ِم ُِع»؛ُ

ُ

ر
ُحلظة ُ ِمن ُبعد ُغروبُ
رُ
ُأي
وحتصل ُالنِّ َّيةُ ُبعُزُمُِالقلب ُعىل ُصوم ُيو ُِم ُغد ُيف ِّ
الشَُّمسُإىلُطلو ُالفُجر.

ُ
ُ

وقالُاإلمامُابنُتيميةُُُؒ:ومنُخطرُبقلبهُأنَّهُصائمُغداُفقدُنوُى.ـها
ِ
ةُالصومُليومُغ ردُيفُاملساجدُ
اُأورسا ُبِ ُن َُِّي َّ ُ
اسُمنُال َُّتل هُفظُجهر ِ رُ
وماُيُفعلهُبعضُال ُنَّ
ِ
اُصح ُعنُ
لواتُكاملغربُوالرتاويحُأوُيفُالبيوتُحمُ َّرمُ ُالُجيوزُ،ل
َّ ُ
َّ ُ
أوُبعدُالص
َّ
ات».
الِّنَّ ِ ُ
النَّبي♀ُأنَّهُقال«ُ:إِنَّامُاألعاملُبِ ِّ

ُ

ِ
عىلُفعلُأم رر ُِمنُاألمور.
و(ال ُنِّ ـ َُّية)ُعندُأهلُال هُلغةُ:هيُقصدُُالقلبُوعزُمُهُ
ِ
َّ
ةُالُرساُوالُجهرا.
وألنُالنَّبيُ♀ُوأصحابهُملُيكونواُيتلفظونُبالنِّ َّي
ر
نفعني ُاهلل ُوإ َُّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجعلنا ُِِمَّن ُيصوم ُرمضان ُويقومه ُإيامناُ
واحتساباُفيغفرُلهُماُتقدَُّ ِ
مُمنُذنُبهُ،إنَّهُسميعُُجميب.
│
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ُ
ُ

ُ
ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّالِث t
ض َّية صيَام شَهر رمضَان
عن احلِكمَة مِن فَ ْر ِ
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
رب
احلمدُُهللُ ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
ُالعباد ُهو ُحتقي ُتقوُى ُاهللُ
رض َُّية ُصُوم ُشهر ُرمضان ُعىل ُِ
إن ُالغرض ُِمن ُفُ ِ ُ
ُرهبمُ ،ويدفعُهمُ
سبحانهُ ،بأن ُيُزجرهم ِّ ُ
ُالصيام ُويمنعُهم ُويُبعدُهم ُعن ُمعصية ِّ
ُكل ُيو رُمُ
ُبالسنُنُ ،وجيعلُهم َّ ُ
ويقوُّيُم ُعىل ُعبادة ُاهللُ ،بالقيام ُبالفرائضُ ،وال َُّتتميم ه
ِ
لُآياتُالصيامُ
ِّ ُ
كمةُيفُأو
لناُعنُهذهُاحل
ُِمنهاُيفُازديادُ،حيثُقالُاهللُُ خمَباُ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُالصيام ُكام ُكتِب ُعىل ُا َّل ِذينُ
منُسورةُالبقرةُ:ﮋ ُياُأ هُّياُا َّلذين ُآمنوا ُكتب ُعليكم ِّ
ِمنُقُبلِكمُلع َّلكمُتتَّقونُﮊُ.

ُ

ِ
َّ
ابُوالام ُوسائرُاملفطراتُلُكثرُ،وهوُسهلُُ
َّ ُ
عامُوالّش
وامُبِرتُكُال َُّط
ُالص ُ
وإن ه
ِ
ُالصو ِمُ
عليهمُ،وقدُببتُعنُميمونُبنُمهرانُال َُّتابعيُُُؒأنَّهُقال«ُ:إِ َّنُأُهون َّ
تركُال َّطعا ِمُو َّ
اب».
الّش ِ ُ

ُ

وصح ُعنُعطاءُبنُالسائبُؒ ُأنَّهُقال«ُ:كانُأصحابناُيقولونُ:أهونُ
َّ
الصيا ِمُتركُال َّطعا ِمُو َّ
اب».
الّش ِ ُ
ِّ

ُ

~ ~ 17

إال َّ
هُعنُاآلبامُ،ول ِسانُهُعنُ
ُ
ُالصائمُاملُو َّف ُاملُسدَّ دُهوُمنُصامتُجوارحُ
ُأن َّ ُ
َّ ُ
هُعنُالرفثُ،
عامُوالّشابُ،وفرجُ
َّ ُ
ورُ،وبطنهُعنُال َُّط
ُ
هُ
ولُالز
الكذبُوالفُحشُوقُ
َّ
وسمعُه ُوبصه ُعن ُاملنكراتُ ،فإن ُتك َّلم ُمل ُيتك َُّلم ُبام ُجيُرح ُصُومهُ ،وإن ُفعل ُملُ
ضعفُصومهُ،وإن ُنُظرُفالُيُنظرُ
فسدُصومهُ،وإن ُاستمعُملُيُسمعُماُي ُِ
يُفعلُماُي ُِ
إىلُماُيُؤ ِّبرُيفُصومهُ،فيخر ُكالمهُك هُلهُنافعاُصاحلاُ،وتكونُأعاملهُمجيعهاُط ُِّيبةُ
زك ُية ُ ِ
َّ
فسدانهُ،فكذلكُاآلبامُ
قطعانُالصيامُوي ُِ
ِّ ُ
عامُوالّشابُيُ
َّ ُ
ةُ،فكامُأن ُال َُّط
مرض َّي
َّ
مُ،فقدُصح ُعنُ
ري ُصاحبهُبمنزلةُمنُملُيُصُ
فسدُبمرُتهُ،ح َُّتىُتص ِّ ُ
تُقطعُبوابهُ،وت ُِ
َّ
ِ
ِ
ُالز ِ
ُّللُِحاجةُ
ال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:من ُملُ ُيد ُقول ه
ور ُوالعمل ُبِهُ،فليس َّ
ِيفُأنُيد ُطعامهُورشا بهُ».

ُ

ُ:كل ر
الزور» ه
ُقولُحم َّرم.
واملرادُبـُ« ه

ُ

ِ
ُوشهادةُالز ِ
ُ،والغيبةُ،والنَّميمةُ،والقذُفُ ،واإلفكُ،
ور
فيدخُلُفيهُ:الكذب،
ه
خريةُ،وسائرُألوانُالباطلُمنُالكالم.
ُِ
هتانُ،والغناءُ،واالستهزاءُ،و ه ُ
الس
ُِ
والبُ
الّش ِ
ُالصيام ُِمنُاألك ِلُو ه
بُ،إِنَّامُ
وببتُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:ليس ِّ
الصيام ُِمن ُال َّلغ ِو ُوالرف ِ
ثُ،ف ِإن ُس َّابك ُأحد ُأو ُج ِهل ُعليك ُفلتقلُ:إِ ِِّن ُص ِائمُ،إِ ِِّنُ
ِّ
َّ
ص ِائمُ»ُ .وقالُجابرُبنُعبدُاهلل ُ¶«ُ:إِذاُصمت ُفليصم ُسمعك ُوبصكُ
بُ،ود ُعنك ُأذىُال ِ
ولِسانك ُع ِن ُالك ِذ ِ
اد ِمُ،وليكن ُعليك ُس ِكينة ُووقارُ،والُ
َتعلُيومُصو ِمكُويوم ُِفط ِركُسواءُ».
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ُ

ُ

ِ
ِ
نوبُ،وفعلُالقبائحُ،
هُ
فةُالذ
هرُالعظيمُمنُمقارُ
واحذرُواُغايةُاحلُذرُيفُهذاُالشَُّ
ُتركِهُ
ُالصوم ُولُيلهُ ،ح َُّتى ُال ُتكونوا ُِِمَّن ُليس ُهلل ُحاجة ُيف ُ
واهجُروها ُيف ُِنار َّ ُ
ُوالّشابِ ،
ُوِمَّن ُح هُظه ُِمن ُصيامه ُالُو ُوالعطشُ ،فقد ُببت ُعن ُال ُنَّبيُ
ال َُّطعام َّ ُ
ُصيُ ِ
♀ُأنَّهُقال«ُ:رب ُص ِائ رم ُح هظه ُِمن ِ
ام ِه ُالو ُوالعطشُ،ور َّب ُق ِائ رمُ
َّ
ِ ِ ِِ
ُالسهرُ».
ح هظهُمنُقيامه َّ

ُ

واعلموا َّ
ُالصوم ُوليله ُِمن ُأعظم ُأسبابُ
ُأن ُإكثار ُاللوس ُيف ُاملساجد ُِنار َّ ُ
حفظُالصيامُوسالمتهُعنُاآلبامُ،وزيادةُاألجورُعليهُ،وإعانتكمُعىلُذلكُ،وقدُ
ِّ ُ
صحُعنُأيبُاملُتو ُِّكلُالنَّاجيُُُؒأنَّهُقال«ُ:كانُأبِوُهريرةُ◙ُوأصحابهُ
َّ
إِذاُصامواُقعد ِ
واُيفُاملس ِج ُِدُ،وقالواُ:نطهر ِ
ُصيامنا».
ِّ

ُ

وقال ُاحلافظ ُابن ُرجب ُاحلنبيل ُُؒ ُعند ُقول ُال ُنَّبي ُ♀ ُُ:
«الصيامُوالقرآنُيشفع ِ
انُلِلعب ِدُيومُال ِقيام ُِة»:
ِّ

ُ

ِ
هواتُاملحرمةُك ُِّلهاُ،سواءُكانُحتريمهاُ
شفعُملنُمنعُهُال َُّطعامُ ُوالشَُّ
ُ
فالصيام ُيُ
َّ
تص ُكُشهوةُ
عامُوالّشابُوال ُنِّكاحُومقدُِّماهتاُأوُالُيُ ه ُ
َّ ُ
ُبالصيامُكشهوةُال َُّط
تص ِّ ُ
يُ ه
ُاملحرمُ ،فإذاُ
ُاملحرمُ ،والكُسُب
ُوالسام
ُاملحرمُ ،والنَّظر
فُضُول ُالكالم
َّ
َّ
ُاملحرمَّ ،
َّ
َّ
عهُالص ِ
نُهذهُاملحرماتُكلهاُفإنَّهُيشفعُلهُعندُاهللُيومُالقيامةُ،ويقولُ:
يامُم
ِّ ُ
من
َّ
ِ
الشهو ِ
ات ُبِالنَّه ِ
ب ُمنعته ُال َّطعام ُو َّ
ُملن ُحفظ ُصيامهُ،
يه»ُ ،فهذا ُ
ار ُفش ِّفعنِي ُِف ُِ
«ر ِّ ُ
اُحرمهُاهللُعليهُ ،فإنَّهُجُديرُُ
شهواتهُ،فأماُمُنُض َّيعُصيامهُوملُيمنعُهُِمَّ َُّ
ومنعُه ُ ِمن ُ
َّ
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بُبِهُوجهُصاحبهُ،ويقولُلهُ:ض َّيعكُاهللُكامُض َّيعتنيُ،كامُوردُمثلُذلكُ
أنُيرض ُ
يفُالصالة.ـها
َّ ُ

ُ

فاهللُاهلل!ُيفُشهرُرمضانُ،ويفُهذاُالركنُالعظيمُ،ويفُصيامكمُ،الُتكدِّ روهُ
ه
ِ
نقصوهُبسام ُومشاهدةُ
وهُباملعصيةُوالوزرُ،والُت ُِ
سود
هُ
بالس
يئاتُوالذنوبُ،والُت ِّ
َّ
ُّتدشوه ُبالوقو ُيف ُأعراض ُال ُنَّاسُ ،وال ُت ِ
ومقارفة ُاآلبام ُوالطاياُ ،وال ِ
ضعفواُ
ُاملحرمة ُأو ُال ُنَّظر ُإليها ُيف ُالفضائياتُ،
ُوالصوُر
هُ
أجرُه ُوبمرُته ُبإرسال ُاملقاطع
َّ
ومواقعُاإلنرتنيتُ،وبرامجُال َُّتواصلُاملعارصة.

ُ

وصىل ُاهلل ُوس َُّلم ُعىل ُعبدهُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وبارك ُلنا ُفيهُ َّ ُ ،
ورسولهُحممدُاألمنيُالأمون.
َُّ

ُ

│

~ ~ 20

ُ

س الرَّابع t
 Tالمَجلِ ُ
ِفي التَّرغِيب ِفي اإلِقبَال علَى القُرآن يف نهَار رمضَان ولَيلِه.
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

قبِلون ُعىل ُالقُرآن ُيف ُشهر ُرمضان ُإقباال ُكبرياُ،
ُالصالح ُي ُ
لقد ُكان ُسُلفُنا َّ ُ
تزودون ُِمن ُقراءته ُكثرياُ ،فكان ُبعضهم ُيتِم َّ
ُكلُ
تمون ُبه ُاهتامما ُعظيامُ ،ويُ َُّ
وُّيُ هُ
ِ
امُ،ومنهمُمنُكانُيتِ َّ
مجعةُ،وبعضهمُكانُيتِ َّ
مُكلُبالبةُأيَّامُ،وكانُ
ُ
مُكلَُخسةُأيَّ
وليلة ُ ِمنُرمضانُختمة ُواحدةُ،وكانُ
ُيفُكل ُيو رُم ُ رُ
ِّ ُ
اإلمامُالبخاري ُُؒ ُيقرأ
ليلةُ ِمنُشهرُرمضانُخُتمتني.
كلُيو رمُو رُ
اإلمامُالشَُّافعيُُُؒي ُتِمُيفُ ِّ ُ

ُ

وكيفُالُيكونُهذاُحاهلمُمعُالقُرآن؟!ُورمضانُهوُشهرُُنُزولُالقرآنُ،حيثُ
َّاس ُوبين ر
ِ
ِ ِ
ِ
ات ُِمنُ
قال ُاهلل ُ : ﮋشهر ُرمضان ُا َّلذي ُأن ِزل ُفيه ُالقرآن ُهدى ُللن ِ ِّ
اهلدىُوالفرق ِ
انُﮊُ.

ُ

ُكيف ُال ُيكون ُهذا ُحاهلم ُمع ُالقرآن؟! ُورمضان ُهو ُشهر ُمدارُسة ُجَبيلُُ
ُصح ُعن ُابن ُعباس ُ¶ ُأنَّهُ
بي ُ♀ ُالقرآنُ ،حيث َّ
♠ ُال ُنَّ َّ
ُاّللِ ُ♀ ُأجود ُالن ِ
َّاسُ ،وكان ُأجود ُما ُيكون ُِيفُ
قال«ُ :كان ُرسُول َّ ُ
رمضان ِ
ُحنيُيلقاه ِ
ُج َِبيلُ،وكانُيلقاه ُِيفُك ِّلُليل رة ُِمنُرمُضانُفيد ِارسهُالقرآنُ».
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ُ

كيف ُال ُيكون ُهذا ُحاهلم ُمع ُالقرآن؟! ُوزمنُ ُرمضان ُأفضل ُاألزمانُ،
ُصح ُعن ُابن ُمسعود ُ◙ ُأنَّه ُقالُ:
واحلسنات ُفيه ُمتزايدة ُومضاعُفةُ ،وقد َّ
ف ُِمنه ُعّش ُحسن ر
«تع َّلموا ُالقرآنُُ ،ف ِإنَّه ُيكتب ُبِك ِّل ُحر ر
اتُ ،ويك َّفر ُبِ ِه ُعّشُ
سيئ ر
اتُ ،أما ُإِ ِِّن ُال ُأقولُ :ﮋاملﮊ ُول ِكن ُأقولُ :ألِف ُعّشُ ،وُالم ُعّشُ ،و ِميمُ
ِّ
عّشُ».

ُ

قبِلُواُ ُُ -سدَّ دكم ُاهلل ُُ -عىل ُالقُرآن ُيف ُهذا ُالشَُّهر ُاملبارك ُالعظيمُ ،وح هُثواُ
فأُ ُ
ِ
اُ،عىلُتالوتهُواإلكثارُمنهاُ،واجعلواُبيوتكمُ
أهليكمُرجاالُونساءُُ،صغاراُوكبار
ومراكبكمُوأوقاتكمُعامرةُُ ُبِه.

ُ

َّ
واعلمواُأنُإمرارُالنَّظرعىلُآياتُالقرآنُيفُاملصحفُوتُدُ هبرهاُبالقلبُالُيعتَبُ
ِ
ُللقراءةُمنُحتريكُال ِّلسانُهباُ،وقد ُنقلُاحلافظُالبيهقيُالشَُّافعيُ
قراءة؛ ُبلُالُبدَّ
ُُؒاإلمجا ُعىلُذلك.

ُ

ِ
رآنُالاهرينُفيهُ ،ا َُّل ُِذينُهمُ
ُِ
بامُسمعتمُ،وجعلناُمنُأهلُالقُ
نفعنيُاهللُوإ َّياكم ُ
ونهُويقومونُبِهُآناءُال َُّليلُوال ُنَّهارُ،إنَّهُسميعُُ
ُ
ةُالكرا ِمُالَبرةُ،وا َُّل ُِذينُيتلُ
معُالسفر ُِ
َّ
جميب.

ُ
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الخَامِس t
َعن اجلُود باخلَري ِفي شَهر رمضَان
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

صحيحُيهام»ُعنُابنُعباسُ¶ُأنَّهُقالُ:
ُالبخاريُومسلمُُيفُ« ُِ
هُ
فقدُأخر
ُاّللِ ُ♀ ُأجود ُالن ِ
َّاسُ ،وكان ُأجود ُما ُيكون ُِيف ُرمضانُ
«كان ُرسول َّ
ِحني ُيلقاه ِ
ُج َِبيلُ،وكان ُيلقاهُ ُ ِيف ُك ِّل ُليل رة ُِمن ُرمضان ُفيد ِارسه ُالقرآنُ،فلرسولُ
اّللُِ♀ُأجودُبِال ِ ِ
ُالر ِ
يحُاملرسل ُِة».
َّ
ريُمن ِّ

ُ

ُالرسول ُالكريم ُ♀ ُُ ،وجودُوا ُيف ُهذا ُالشَُّهر ُال َّط ُِّيبُ
فاقتدوا ُهبذا َُّ
ِ
اُ،وكونواُمنُالكُرماءُ،وأذ ِهبواُعنُأنفسكمُلـهفُالدُِّرهمُ
املط َّيبُ،وازدادُواُجُود
قهاُبالريالُوالدهُوالرُ،وّتو ِ
فهاُمنُالفقر؛ ُ َّ
ُإالُ
حيحُالُيرض َّ ُ
فإن ُالشَُّ ُِ
ُِّ
والدُِّينارُ،وتع هل
ه
نفسُهُ،وقدُقالُاهللُتعاىلُمعاتباُوحم ِّذراُ:ﮋهاُأنتمُهؤال ِءُتدعون ُلِتن ِفق ِ
واُيفُسبِ ِ
يلُ
ِ ِ
ِ ِ
اّلل ُالغن ِ هي ُوأنتم ُالفقراءُ
اّلل ُفمنكم ُمن ُيُبخل ُومن ُيبخل ُف ِإنَّام ُيبخل ُعن ُنفسه ُو َّ
َّ
وإِنُتتو َّلواُيستب ِدلُقوماُغريكمُبُ َّمُالُيكونواُأمثالكمُﮊُ.

ُ

ُمن ُالبذلُ
فأنفقُوا ُوال ُُتسكواُ ،وجودوا ُوال ُتُبخلواُ ،وال ُحت ِقروا ُالقليل ُِ
والعطاءُ،الُحت ِ
وهُالَبُ
رواُقليلُالصدقةُ،والَُتعلوهاُتُرُ َُّدكمُعنُاإلنفاقُيفُوج
َّ ُ
تق
ِّ
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واإلحسانَّ ،
ُصح ُعنه ُأنَّه ُقال«ُ :لي ِقف َّن ُأحدكم ُبنيُ
ُفإن ُال ُنَّبي ُ♀ ُقد َّ
يد ِي ُاّللِ ُليس ُبينه ُوبينه ِ
ُحجاب ُوال ُترمجان ُيرت ِجم ُلُهُ،ب َّم ُليقول َّن ُلهُ:ألم ُأوتِكُ
َّ
ماال؟ُفليقول َّنُ:بىلُ،ب َّم ُليقول َّن ُألم ُأر ِسل ُإِليك ُرسوال؟ُفليقول َّنُ:بىلُ،فينظر ُعنُ
نيُأحدكمُالنَّارُ
ي ِمين ِ ِهُفالُيرىُإِ َّالُالنَّارُ،ب َّمُينظرُعن ُِشامل ِ ِهُفالُيرىُإِ َّ ُ
الُالنَّارُ،فليت َِّق َّ
ولوُبِ ِش ِّ ُُتر رةُ،ف ِإنُملُجيِدُفبِكلِم رةُط ِّيب رُة».

ُ

ُالعباد ُِف ِ
اُمنُيو رمُيصبِح ِ
وصحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:م ِ
يهُإِ َّالُملك ِ
انُ
َّ
ط ُمن ِفقاُخلفاُ،ويقول ُاآلخرُ:ال َّلهم ُأع ِ
ين ِزال ِنُ،فيقول ُأحدُهاُ:ال َّلهم ُأعُ ِ
ط ُِم ِسكاُ
َّ
َّ
تلفا».

ُ

ُللرجلُالزيادة ُبالودُيفُشهرُرمضانُ
وقالُاإلمامُالشَُّافعي ُُؒ ُُ:وأ ُِ
ح ه
ب َّ
ِ
اقتداء ُبه ُ♀ُ ِ
لُكثريُمنهمُ
ُ،وحلاجةُال ُنَّاسُفيهُإىلُمصاحلهمُ،ولِتشاغ
الةُعنُمكاسبهم.ـها
ُِ
َّ ُ
ومُوالص
َّ ُ
بالص

ُ

ِ
أُالُ َّ
ابةُوالريانُ،
ُِ
ائمنيُمنُالقُرُ
َّ ُ
ريُيفُشهرُرمضانُتفطريُالص
ُوإن ُِمنُالُودُبالُ
مُوالعاملُ،فقدُببتُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقالُ
واألصحابُوالفقراءُ،والد
َّ
م ِّ
نُعائدهُ
ُِ
رغباُيفُال َُّتفطريُ،وحا رباُعليهُ،ومب ِّيناُلِعظيمُأجرهُ،وكبريُفضلهُ،وحسُ
عىلُفاعله«ُ:منُف َّطرُص ِائامُكتِبُله ُِمثلُأج ِر ُِه».
ُِ
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ُ

نفعني ُاهلل ُوإياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجعلنا ُِمن ُاألجوُاد ُالكُرماءِ ،
ُومن ُا َُّل ُِذينُ
َّ
يؤبِرون ُعىل ُأنفسهم ُولو ُكان ُِهبم ُخُصُاصةِ ،
ُوِمَّن ُيوق ُش َّح ُنفسهُ،ويكون ُِمنُ
املفلحنيُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
ُِ
│
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 Tالمَجلِسُ السَّادِس (t )1
َعن التَّرغِيب ِفي قِ َيام لَيل رمضَان بالصَّالة ،وشَيءٍ مِن فضلِه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
َّ
الةُفيهُبعدُاالنتهاءُمنُصالةُالعشاءُوسنَّتهاُ
َّ ُ
مُليلُشهرُرمضانُبالص
فإن ُُِقيا
ئاتُ،إذُصحُ
الراتِبةُملِنُأفضلُال َُّطاعاتُ،وأعظمهاُأجراُ ،وأكثرهاُتكفريا ُللس ِّي
َّ
عنُأيبُهريرةُ◙ ُأنَّهُقال(ُ:كان ُرسول ُاهللِ ُ♀ُير ِّغب ُِيف ُِقيا ِمُ
ري ُأن ُيأمرُهم ُِف ِ
رمضان ُِمن ُغ ِ
يه ُبِع ِزيم رةُ،فيقول«ُ:من ُقام ُرمضان ُإِيامناُواحتِساباُ
غ ِفرُلهُماُتقدَّ م ُِمنُذنبِ ُِه»).

ُ

بقيامُرمضانُ:صالةُالرتاويحُ،
َّ ُ
وقالُالفقيهُالنَّوويُالشَُّافعي ُُؒ ُُ :واملرادُ ُ
وا َُّتف ُالعلامءُعىلُاستحباهبا.ـها

ُ

ِ
نُكل ُأربعُركعاتُ،
المُم ِّ ُ
َّ ُ
سرتيونُبعدُالس
ألِنمُكانوا ُي
َّ ُ
وس ِّميُ
تُبالرتاويح؛ ُ َّ
الةُل ِطُولُقراءةُالقُرآنُفيها.
ولُالقيامُيفُالص ُ
َّ ُ
فيجلسونُبسببُطُ

ُ

ُاإلمامُأوُالرجلُيفُبيتهُبإحدُىُعّشةُركعةُفحسنُُ،وإنُُ َّ
ُبثالثُ
رُ
صىل
َُّ
وإن َّ ُ
ُصىل
ُأوُأكثرُمنُذلكُفجائزُُوحُسن.
ُِ
صىلُبأق ِّل
وعّشينُركعةُفحسنُُأيضاُ،وإنُُ َّ ُ
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ُ

وقدُأمجعُالعلامءُُ-الُاختالفُبينهم ُُ-عىلُ ُأنَّهُالُحُدَّ ُلعددُركعاتُقيامُال َُّليلُ
يف ُرمضان ُوغريه ُِمن ُاألشهرَّ ،
ُوأن ُللعبد ُأن ُي ِّ
صيل ُما ُشاء ُِمن ُعددُ ،وقد ُنُقلُ
ُعيُاضُ ،وأبو ُزرعة ُالعراقيُ
القاض ُِ
ُالَب ُالالكيُ ،و ِ ُ
اإلمجا ُعنهمُ :ابن ُعبد ِّ
الشَُّافعيُ.ُô

ُ

اُماُصح ُعنُابنُعمر ُ¶ ُ َّ
أن ُرجال ُجاءُإىلُالنَّبيُ
ويد هل ُعىلُذلكُأيض
َّ
♀ ُوهوُيطبُفقالُ:كيفُصالةُال َُّليل؟ُفقالُ♀«ُ:مثنىُ
مثنىُ،ف ِإذاُخ ِشيتُالصبحُفأوتِرُبِو ِ
احد رةُ،توتِرُلكُماُقدُص َّليتُ».
ه

ُ

ُعنُأسامةُبنُزيدُوابنُعباسُ╚ُ َّأِنامُقاال«ُ:إِذاُأوترت ُِمنُأ َّو ِلُ
رُ
وصح
َّ
ال َّلي ِلُب َّمُقمتُتص ِّيلُفص ِّلُماُبداُلكُ،واشفعُبِركع رةُب َّمُأوتِرُ».

ُ

ُالرمحن ُأنَّه ُسُأل ُأ َّم ُاملؤمنني ُعائشة ُ▲ ُُ:
وصح ُعن ُأيب ُسلمُة ُبن ُعبد َُّ
َّ
«كيف ُكانت ُصالة ُرس ِ
ُاّللِ ُ♀ُ ِيف ُرمضان؟ُفقالت«ُ:ماُكان ُي ِزيدُ
ول َّ ُ
ِيف ُرمضان ُوال ُِيف ُغ ِ
ري ِه ُعىل ُإِحدى ُعّشة ُركعةُ ،يص ِّيل ُأربعاُ ،فال ُتسل ُعنُ
وهلِنُ ،بم ُيص ِّيل ُأربعاُ ،فال ُتسل ُعن ُحسن ِ ِهن ُوط ِ
ِ
ِ
وهل ِ َّنُ ،ب َّم ُيص ِّيلُ
َّ
حسن ِه َّن ُوط َّ َّ
بالبا».

ُ

ُعنُالسائبُبنُيزيدُ◙ُأنَّهُقال«ُ:كانواُيقومونُعىلُعه ِدُعمرُب ِنُ
َّ ُ
وصح
َّ
ّشين ُركعةُ ،ول ِكن ُكانوا ُيقرءون ُبِ ِ
اب ُِيف ُرمضان ِ
الائت ِ
ُع ِ
ال َّط ِ
ني ُِيف ُركع رة ُحتَّىُ
كانواُيتوكَّئونُعىل ِ
ُع ِص ِّي ِهمُُ ِمن ُِشدَّ ِةُال ِقيا ُِم».
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ُ

وقدُصححُهذاُاألثرُمجعُكثري ُِمنُالعلامء.
َّ

ُ

وإن َّ
ُصىل ُالعبدُمعُاإلمامُيفُاملسجدُفحسُنُ،واألفضلُأن ُالُيُنصفُح َُّتىُ
ِ
ِ
ُصح ُعن ُال ُنَّبيُ
يُنتهي ُإمامه ُمن ُصالته ُليكتُب ُله ُأجر ُقيام ُليلة ُكاملةُ ،لا َّ
♀ُأنَّهُقال«ُ:إِنَّهُمنُقامُمُع ِ
ُاإلما ِمُحتَّىُين ِ
صفُكتِبُله ُِقيامُليل رُة».
ك ُالقُدهُوس»ُ
ُآخر ُركعات ُِوتره ُس َّن ُله ُأن ُيقول«ُ :سُبُحُانُ ُاملُ ُلِ ِ ُ
وإذا ُس َّلم ُِمن ِ ُ
ِ
اُصح َّ
ُأن ُالنبيُ♀(ُ:كان ُيقرأ ُِيف ُال ِوت ِر ُبِـ ُﮋس ِّبحِ ُاسمُ
بالثُمراتُ،ل
َّ
ِ
ُاّلل ُأحدُﮊ ُُ،ف ِإذاُس َّلمُ
ر ِّبك ُاألعىلُﮊ ُُ،و ُﮋقل ُياُأ هُّياُالكافرونُﮊ ُُ،و ُﮋقل ُهو َّ
وس»ُبالثُمر ر
قال«ُ:سبحانُامللِ ِ
اتُيرُفعُصوته ُِيفُال َّثالِث ُِة).
كُالقده ُِ
َّ

ُ

وقنوتُ ُاإلمام ُا َُّل ُِذي ُي ِّ
مشتمل ُعىل ُال َُّثناء ُعىل ُاهلل ُتعاىلُ ،وعىلُ
صيل ُبال ُنَّاس ُ ُِ
الدهُعاء.

ُ

عىلُدعائهُعندُسائرُالعلامء.
ُِ
فإذاُدعُاُاإلمامُأ َّمنُالنَّاسُُ

ُ

ُ:إذاُأخذُاإلمامُيفُالقنوتُ
ُ
وقالُالفقيه ُمو َّف ُالدُِّينُابنُقُدامةُاحلنبيل ُُؒ ُ
ُ

أ َّمنُمنُخُلُفهُ،الُنُعلمُفيهُخالفا.ـها

َّ
هُكأن ُيقول«ُ:إِنَّك ُتقُ ِِض ُوال ُيقَض ُعليكُ،
ُِ
ىُاإلمامُعىلُاهللُيفُدعائ
وإذاُأثن
ُ
وإِنَّهُالُي ِذ هلُمنُواليتُ،والُي ِع هزُمنُعاديتُ،تباركتُر َّبناُوتعاليتُ».

ُ

ُاّلل ُال ُإَِل ُإِ َّال ُأنت ُاألحدُ
أو ُيقول«ُ :ال َّله َّم ُإِ ِِّن ُأسألك ُبِأ ِِّن ُأشهد ُأنَّك ُأنت َّ
الصمدُُ،ا َّل ِذيُملُيلِدُوملُيولدُوملُيكنُلهُكفواُأحد.»ُ...
َّ
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ُ

ُ

ِ
فاألمرُيفُهذاُواسعُ ُعندُأهلُالعلمُ،إن ُشاءُسُكُتُ،وإن ُشاءُأثنُىُعىلُاهللُ
حهُونز ِ
ههُرساُيفُنفسه.
فس َّب
َّ
ر

ُ

ِ
بامُسمعتمُ،وجعلناُِمَّنُيقومُرمضانُإيامناُواحتسابُاُفيغفرُلهُ
نفعنيُاهللُوإ َّياكمُ
ماُتقدَّ ِ
مُمنُذنُبهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.

ُ

│
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صالة التَّراويح يف املسجِد أو البَيت ،ونَقض الوِتر
َعن قِ َيام رمضَان بِ َ
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ُالرتاويحُبال ُنَّاسُإماماُيفُاملسجدُ
َّهُصىل َّ ُ
َّ ُ
فقدُصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأن
َّ
َّ
ُاإلمامانُالبخاريُ
هُ
فرضُعليهمُ،وصىلُيفُبيتهُ،فأخر
اُ،بمُتُرك؛ُخشيةُأنُت
أيَّام َُّ
صحيحُيهام» ُعن ُأ ِّم ُاملؤمنني ُعائشة ُ▲ ُ(ُ :أ َّن ُرسول ُاهللُِ
ومسلمُ ُيف ُ« ُِ
♀ص َّىل ُِيفُاملس ِج ِدُذاتُليل رةُ،فص َّىلُبِصالتِ ِهُناسُ،ب َّمُص َّىل ُِمنُالقابِل ِةُ،
ِ ِ ِ
ِ
ُاهللُِ
ُالرابِع ِة ُفلم ُير ُإِلي ِهم ُرسول ُ
فكثر ُالنَّاسُ،ب َّم ُاجتمعوا ُمن ُال َّليلة ُال َّثالثة ُأ ِو َّ
♀ُ ،فل َّام ُأصبحُ ،قال«ُ :قد ُرأيت ُا َّل ِذي ُصنعتمُ ،فلم ُيمنعنِي ُِمنُ
الرو ِ ُإِليكمُإِ َّالُأ ِِّنُخ ِشيتُأنُتفرضُعليكمُ»ُ،وذلِك ُِيفُرمضان).

ُ

ونُالرتاويحُيفُ
َّ ُ
نُالصحابةُ╚ُ َّأِنمُكانواُيص هل
َّ ُ
ُعنُمجاعةُعديدةُ ِم
رُ
وصح
َّ
ِ
ينُأِنمُص َّلوهاُيفُاملسجدُمعُاإلمام.
ُعنُآخر َّ ُ
بيوهتمُ،وصح
َّ

ُ

فالُحر ُعىلُمنُفعلُهذاُأوُهذاُ،وقدُأحُسنُ،عندُمجيعُالعلامءُالُاختالفُ
بينهمُيفُذلك.

ُ
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إال َّ
ُأن ُمن َّ
ُصىل ُمع ُاإلمام ُيف ُاملسجد ُفاألفضل ُيف ُح ِّقه ُأن ُال ُيُنصف ُح َُّتىُ
َّ ُ
ِ
ِ
ُصح ُعن ُال ُنَّبيُ
يُنتهي ُاإلمام ُمن ُصالته ُليُكتب ُله ُأجر ُقيام ُليلة ُكاملةُ ،لا َّ
♀ُأنَّهُقال«ُ:إِنَّهُمنُقامُمع ِ
ُاإلما ِمُحتَّىُين ِ
صفُكتِبُله ُِقيامُليل رُة».
صيل ُ ِ
َّ
يفُآخرُال َُّليلُإذاُرجعُ
ُالرتاويحُوأُوترُمعُاإلمامُأن ُي ِّ ُ
نُصىل َّ ُ
ُأحب ُم
وإن
َّ
إىلُبيتهُفلهُأنُيُ ِّ
صيلُبا ُِّتفاقُأهلُالعلمُ،الُخالفُبينهمُيفُذلك.
وجيوزُلهُطريقتانُيفُذلك:

ُ

ُ

ِ
اُماُشاءُمنُركعاتُ،دُ ِ
األوىلُ:أنُي ِّ
ونُوتر.
صيلُشفع

ُ

ُركعتنيُركعتنيُماُشاءُمنُعددُ،ويس ِّل ِ
ِ
يعني ُأنَّهُ :ي ِّ
نُكل ُركعتنيُ،والُ
مُم ِّ ُ
صيل
يوتِرُ،أل ُنَّهُقدُأوترُمعُاإلمام.

ُ

وصحتُالفتوىُهبذاُعنُمج رع ُِمنُأصحابُال ُنَّبيُ♀ ُُ،منهمُ :عامرُ
َّ
ُ

بنُيارسُ،وعبدُاهللُبنُالعباس.ُ╚ُ،

فثبت ُعن ُعامر ُبن ُيارس ُ◙ ُأ ُنَّه ُقال«ُ :أ َّما ُأنا ُفأوتِرُ ،ف ِإذا ُقمت ُص َّليتُ
مثنىُمثنىُوتركتُوت ِريُاأل َّولُكامُهوُ».
ِ
ضُوترهُا َُّل ُِذيُأوترهُمعُاإلمام.
الثانيةُ:أنُينقُ

ُ
ُ

ِ
عهُبركعةُتل ِغ ِي ِهُلِيتن َّفلُبعدهاُبُ َُّمُيوتر.
رُ
واملرادُبنقضُالوترُ:شُفُ
ه
سمىُشفعا.
وكلُركعتنيُت َّ

ُ
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ُ

ُ

هاُإىلُركعةُالوترُاألخريةُا َُّل ُتِ
َّ
في ِّ
يُصالهاُ
ُِ
نويُبقلبهُضم
صيلُأوالُركعةُواحدةُيُ
َّ
معُإمامهُ،فيكونُهبذاُقدُألغُ ِ
حتُصالتهُالسابقةُشفعاُالُ
َّ ُ
هُالساب ُ،وأصبُ
ىُوترُ َّ ُ
ُبم ُي ِّ
ُكل ُركعتنيُ،
صيل ُركعتني ُركعتني ُما ُشاء ُِمن ُعددُ ،ويس ِّلم ُِمن ِّ ُ
ُِوتُرُ ُفيهاَّ ،
وتِر.
وي ُ

ُ

وصحتُهذهُالطريقةُعنُمجع ِ
رُمنُأصحابُال ُنَّبيُ♀ُ،منهمُ:عثامنُ
َّ
بنُعفانُ،وأسامةُبنُزيدُ،وعبدُاهللُبنُالعباسُ،وعبدُاهللُبنُعمرُبنُالطابُ،
ُ

╚ُ.

فصحُعنُعبدُاهللُبنُعمرُبنُالطابُ¶ُ«ُ:أنَّهُكانُإِذاُنامُعىل ُِوت ررُ،ب َّمُ
َّ
قامُيص ِّيل ُِمنُال َّلي ِلُ،ص َّىلُركعةُإِىل ُِوت ِر ِهُفيشفعُلهُ،بمُأوترُبعد ُِيف ِ
ُآخ ِرُصالتِ ُِه».
َّ
ُالصحابةُ
وصح ُعن ُابني ُعّش ُِمن َّ ُ
ُالزركيش ُاحلنبيل ُُؒ ُُ :
بل ُقال ُالفقيه َّ
َّ
الوترُبركعة.ـها
نقُضُُ ُِ

ُ

وببُتتُالطريقتانُعنُعيلُبنُأيبُطالبُ◙ُُ،إذُأفتىُفقال«ُ:إِن ُِشئتُإِذاُ
أوترت ُقمت ُفشفعت ُبِركع رة ُب َّم ُأوترت ُبعد ُذلِكُ،وإِن ُِشئت ُص َّليت ُبعد ُال ِوت ِرُ
ني».
ركعتُ ُِ

ُ

ُدينهُ ،وزادنا ُعلامُ ،وتق َّبل ُصالتناُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وف َّقهنا ُيف ُِ
وقيامناُوصيامناُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.

ُ

│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّامِن t
َعن التَّرغِيب ِفي تَعجِيل الفِطر ،وعلَى ماذَا يكُون الفِطر ،وما يُقال عِندَه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
هللُرب ُالعاملنيُ َّ ُ،
والص
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
َّ
نُذلكُأوُسمعُ
ينهُغيابُقرصُالشَُّمسُوحت َُّق ُِم
ائمُبِعُ ُِ
َّةُإذاُرأىُالص ُ
َّ ُ
ُالسن
فإن ه
عجل ُاإلفطارُ ،والُي ِّ
ؤخرُهُولوُلِبضعُدقائ ُ،اقتداءُُ
املؤ ُِّذنُيؤ ُِّذنُللمغربُ :أن ُي ُِّ
ُصح ُعن ُال ُنَّبيُ
بال ُنَّبي♀ُ ،وخمالُفةُ ُلليهود ُوالنَّصارىُ ،فقد
َّ
ريُماُعجل ِ
♀ُأنَّهُقال«ُ:الُيزالُالنَّاسُبِخ ر
واُالفطرُ».
َّ

ُ

وببتُعنهُ♀ُأنَّهُقال«ُ:الُيزالُالدِّ ينُظ ِ
اهراُماُع َّجلُالنَّاسُال ِفطرُ،
ِال َّنُاليهودُوالنَّصارىُيؤ ِّخرونُ».

ُ

رُالصائمُعىلُرطباتُ،فإن ُملُتوجدُفتُمراتُ،فإن ُملُتكنُ
والسنَّةُأيضاُ :أن ُيفطِ َّ ُ
ه
ِ
ُاّللُِ
فعىلُ ُم رُ
اء ُأو ُغريهُ ،لا ُببت ُعن ُأنس ُ◙ ُأنَّه ُقال«ُ :كان ُرسول َّ
ات ُقبل ُأن ُيص ِّيلُ،ف ِإن ُمل ُتكن ُرطبات ُفعىل ُُتر ر
♀ُيفطِر ُعىل ُرطب ر
اتُ،
ف ِإنُملُتكنُحساُحسو ر
اء».
ات ُِمنُم رُ

ُ
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ِ
ويقولُعندُف ِ
طرهُماُوردُ ُعنُرسولُاهللُ♀ ُ ِمنُ ِّ
الذكرُ،فقدُببتُ
ُاّللِ ُ♀ ُإِذا ُأفطر ُقالُ:
عن ُابن ُعمر ُ¶ ُأنَّه ُقال«ُ :كان ُرسول َّ
ُاّلل».
ذهبُال َّظمأُُ،وابت َّلتُالعروقُ،وببتُاألجرُإِنُشاء َّ ُ

ُ

وأ َّماُحديث(ُ :كان ُالنَّبِ هى ُ♀ُإِذاُأفطر ُقال«ُ:ال َّله َّم ُلك ُصمناُوعىلُ
اُ،الُيصحُعنُال ُنَّبيُ♀ُ،وقدُ
ِرز ِقكُأفطرنا»)ُفهوُحديثُُضعيفُجدر
ه
ِ
ُكثريُمنُالعلامء.
ض َّعفهُعدد

ُ

ِ
ُ،وجعلناُِمَّنُصامُ
نفعنيُاهللُوإ َّياكمُبامُسمعتمُ،وتق َّبلُصيامناُبقبُولُحُس رُ
ن
رمضانُإيامناُواحتساباُفغفرُلهُماُتقدَّ ِ
مُمنُذنبهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
│
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ُ

سع t
 Tالمَجلِسُ التَّا ِ
َعن التَّرغِيب يف أكَْلة السُّحور ،واستِحبَاب تأخِريه إلَى ُقرْب الفَجر
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
َّ
ةُالسحورُُ-ولوُأنُيأكلُشيئاُقليالُُُ-
َّ ُ
السنَّةُمل
نُأرادُالصومُأنُالُيد ُأكل ه
فإنُ ه
َّ
فإنُفيهاُبرُكةُ،وخمالفةُألهلُالكتاب.

ُ

ِ
ِّ
اُ،يفُآخرُالليلُ ،قُب ِيلُالفجرُ،والُيبكِّرُبه؛ُ
هُمتأخر
واألفضلُأن ُجيعلُسحور
ِ
ُالسح ِ
ورُبركةُ».
َّ
حيثُصحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:تس َّحرواُف ِإ َّنُيف ه

ُ

ر
ُعنُرجل ُِمنُأصحابُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:دخلُت ُعىل ُالنَّبِ ِّيُ
وصح
َّ
ُاّللُإِ َّياهاُفالُتدعوهُ».
♀ُوهوُيتس َّحرُ،فقالُ:إِ َِّناُبركةُأعطاكم َّ
ُصي ِ
وصح ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :فصل ُما ُبني ِ
امنا ُو ِصيا ِم ُأه ِلُ
َّ
ال ِكت ِ
ُالسح ُِر».
ابُأكلة َّ

ُ

صح ُعن ر
ُأنسُ ،عن ُزيد ُبن ُبابتُ ،ُ ¶ُ ،أنَّه ُقال«ُ :تس َّحرنا ُمع ُالنَّبِ ِّيُ
و َّ
ِ
ِ
السح ِ
ور؟ُقالُ:قدرُ
♀ُب َّمُقامُإِىل َّ
ُالصالةُ،قلتُ:كمُكانُبنيُاألذانُو َّ
َخ ِسنيُ».

ُ
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ُ

ِ
اُصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقالُ:
مرُ،ل
وأفضلُماُيتس َّحرُعليهُهوُ:ال َُّت
َّ
َّ
نُالتَّمر».
«نِعمُسحورُاملؤ ِم ُِ

ُ

وقال ُمجع ُعديد ُِمن ُأهل ُالعلم ُِ ُ ôمن ُخمتلِف ُاملذاهبُ :حتصُل ُفضيلةُ
ورُبكثريُالأكولُواملّشوبُوقليلهُ،ح َُّتىُولوُكانُماء.
ُِ
السح
ه

ُ

وإن ِ
هُفعلُال ُنَّبيُ♀ُ،وأقوُىُعىلُ
ُقدرُعىلُاألكلُفهوُاألفضل؛ ُأل ُنَّ ُِ
إُتامُالصوم.
َّ ُ

ُ

ِ
نُبركاتُالسحورُوتأخريه:
وم
َّ

ُ

ِ
نُالرغبةُيفُ
رُ
ِّ ُ
نُعىلُالص
َّهُيقويُالبد
أوالُُ -أن ِّ
يامُ،وإُتامهُبراحة ُونشاطُ،ويزيدُم َّ
اإلكثارُم ِ ِ
نهُل َّفةُاملش َُّقةُفيهُعىلُاملتس ِّحر.
ُِ

ُ

ِ
ُالرب ُسبحانه ُإىلُ
وبانياُ -أنَّه ُيعني ُعىل ُاالستيقاظ ُيف ُوقت ُاإلجابة ُونزول َّ
ِ
جل ُوعالُ َُّ ُ -
نزل َُّ ُ -
لثُاألخريُمنُال َُّليلُكامُ
كل ُليلةُ،يفُال هث
السامءُالدهُنياُ،حيثُيُ ُِ
َّ ُ
لفُالصالح ُ ِمنُأهلُالقرونُ
َّ ُ
ُ،وأمجعُعليهُالس
تُبهُالس ُنَّة ُالنَّبويةُ،وتواترت
صح
َّ
َّ
ه
امُصىل ُالعبد ُيفُهذاُالوقتُ،أوُدعُاُربهُ،أوُقرأ ُشيئ ِ
َّ
اُمنُالقُرآنُ،أوُ
فضلةُ،فر َّب
امل َّ
َّ
ذكرُاهللُواستغفره.

ُ

وبالثاَّ ُ -
ُحديث ُعنُ
رُ
تسحرينُ ،حيث ُجاء ُيف
أن ُاهلل ُومالئكته ُيص هلون ُعىل ُامل
ِّ
ال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:إِ َّنُاهللُومال ِئكتهُيص هلونُعىلُاملتس ِّح ِرينُ».
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ُ

وهوُحديثُ ُحسنُُ -إنُ ُشاءُاهلل ُُ -بط ِ
هُ،وقدُنص ُعىلُببوتهُمجع ُِمنُأهلُ
َّ ُ
رق
العلم.

ُ

ورابعاُ -أنَّهُي ِعنيُعىلُشُهودُصالةُالفجرُيفُمجاعةُ،يفُاملسجدُ،ألنَّهُيكونُيفُ
تأخ ِ
رُمنُال َُّليلُ،قب ِيلُالفجر.
وقتُمُ ِّ ُ

ُ

نفعنيُاهللُوإ َّياكم ُبامُسمعتمُ،وباركُلناُيفُصيامناُ،وَتاوُزُعنُتقصريناُ،إنَّهُ
سميعُُالدهُعاء.

ُ
│
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ُ

س العَاشِر t
 Tالمَجلِ ُ
َعن التَّرهِيب مِن الفِطر يف أثنَاءِ نهار شَهر رمضَان مِن غَري عُذر
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َبواُ
ُوأج هُلوه ُح َّ ُإجاللهُ ،وع ُِّظموا ُأوامرُهُ ،وأكُ ِ ُ
ُربكم ُح َّ ُتقواهُِ ،
ا َُّتقوا ُاهلل َُّ
ُيفُماُحرمُعليكمُ،
ُأنفسكمُبِعصيانهُ،وت ِذ هُلوا ُرقابُكمُبالوقُو
ُ
زواجرُهُ،والُهتينوا
ُِ
َّ
فطِرواُيفُِنارُشهرُرمضانُبطعا رُم ُأوُ
وتنقادُواُللشَُّيطانُ،وّتضعُوا ُُل ِشهواتكمُ،فتُ ُ
ُباستمناءُ ،أو ُتُفطرون ُبجام رُ ُلزوجاتكم؛ ُ َّ
فإنُ
رُ
ب ُ ِمن ُغري ُعذرُ ،أو ُتُفطرون
رشا ر ُ
اإلفطار ُقبُل ُحلول ُوقته ُِمن ُغري ُعذر ُذنبُ ُخطريُ ،وجرمُ ُشُنيعِ ،
ُوفعلُ ُقبيحُ،
ِ
حلدودُاهللُفظيعُ،وجنايةُُظاهرةُ،ومهلكةُللواقعُفيهُ،فقدُ
وصنيعُُمُ ُِعيبُ،وَتاوزُُ
ِ
فطرونُقبلُحت َّلةُصومهمُ
ببتُعنُال ُنَّبيُ♀ُإنَّهُقالُيفُبيانُعقوبةُمنُيُ
وإُتامه«ُ:بيناُأناُن ِائم ُُإِذ ُأت ِاِن ُرجال ُِن ُفأخذاُبِضبع َّي ُفأتي ِ
اُيب ُجبال ُوعراُ،فقاالُ:
اصعدُ،فقلتُ:إِ ِِّن ُال ُأطِيقهُ،فقاالُ:إِنَّاُسنس ِّهله ُلكُ،فص ِعدت ُحتَّىُإِذاُكنت ُِيفُ
سو ِ
اء ُالب ِل ُإِذاُبِأصو ر
ات ُش ِديد رةُ،قلتُ:ما ُه ِذ ِه ُاألصوات؟ُقالواُ:هذاُعواء ُأه ِلُ
الن َِّارُ ،بم ُانطلِ ُِيبُ ،ف ِإذا ُأنا ُبِقو رم ُمع َّل ِقني ُبِعر ِ
اقيبِ ِهمُ ،مش َّقق رة ُأشداقهمُ ،ت ِسيلُ
َّ
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أشداقهم ُدما ُقالُ :قلتُ :من ُهؤال ِء؟ ُقالُ :هؤال ِء ُا َّل ِذين ُيف ُطِرُون ُقبل ِ
ُحت َّل ِةُ
صو ِم ِهمُ».

ُ

وقالُالعالمةُاأللباِنُُُؒمع ِّلقاُعىلُهذاُاحلديثُ:هذهُعقوبةُُمنُصامُبُ َُّمُ
َّ ُ
أفطُرُعمداُقبُلُحُلولُوقتُاإلفطارُ،فكيفُيكونُحالُمنُالُيُصومُأصال؟!ُ
ُ

نسألُاهللُالسالمةُوالعافيةُيفُالدهُنياُواآلخرة.ـها
َّ ُ

ىلُل ِ
لمتزوجنيُيفُوقتُالام ُيفُرمضانُ،فجعُلُال َُّليلُك َُّلهُ
ُِّ
وقدُوسعُاهللُتعا ُ
َّ
ُاملتزوجنيُُ -الس َّيامُالشَُّباب ُُ -تُرُكُوقتُاحلر ُواملنُعُ،وَتنهبُ
ُِّ
حمال ُلذلكُ ،فعىلُ
رُ
َّ
عُفإنُ
أسبابُالوقو ُيفُهذهُاملعصيةُ،وسدهُ ُطرقُالوقو ُفيهاُ،ومنَُتاوزُفجامُ
عُفيهُ،وعىلُامرأتهُإِن ُكانتُمطاوعةُلهُمثلُ
ُ
ظةُعنُكل ُيو رُم ُجامُ
ِّ ُ
عليهُك َُّفارةُ ُمغ َّل
ِ
ُصح ُعن ُأيب ُهريرة ُ◙ ُ(ُ :أ َّن ُرجال ُوقع ُبِامرأ تِ ِه ُِيف ُرمضانُ،
ذلكُ ،لا َّ
فاستفتى ُرسول ُاهللِ ُ♀ ُعن ُذلِكُ ،فقال«ُ :هل ِ
َُتد ُرقبة؟» ُقالُ :الُ،
قال«ُ:وهلُتستطِيع ِ
ُصيامُُشهري ِن؟»ُقالُ:الُ،قال«ُ:فأط ِعم ُِستِّني ُِمس ِكينا»).
فسدُ
سخطهُ ،وباعُد ُبيننا ُوبني ُما ُي ُِ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ُما ُي ُِ
نق ِ
صُمنُأجُ ُِرهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
صيامناُأوُي ُِ

ُ

الّشيعة ُيف ُاإلفطار ُيف ُرمضان ُفال ُحر ُعليهم ُإذاُ
ُرخصُتُ ُهلم ُ َّ ُ
وأما ُمُن َّ ُ
َُّ
جوزُ،واحلاملُواملُرضعُ،
ُِ
أفطرواُ،كاملريضُ،واملُسافرُ،والشَُّيخُامل ِس ِّنُ،واملرأةُالعُ
ِ
ر
همُعىلُفط ِرهم.
والُجيوزُألحدُأنُيعيب
واحلائضُوالنهفساءُ،
ُِ
│
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ُ
ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ الحَادِي عَشَر (t )1
َعن شيءٍ مِن أحكَام صِ َيام املرِيض واملريضَة
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
العاملنيُ،والص
هللُرب ُ
ِّ ُ
احلمدُ ُ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

طرُيفُشهرُرمضانُبنص ُالقرآنُالعزيزُ،حيثُقالُاهللُ
ِّ ُ
ُِ
باحُللمريضُالف
فإنَّه ُي
ُالصيام ُِمن ُأوساط ُسورة ُالبقرةُ :ﮋفمن ُش ِهد ُِمنكم َّ
ُالشهرُ
سبحانه ُيف ُآيات ِّ ُ
ِ ِ
ُاّلل ُبِكم ُاليِّسُ ُوالُ
فليصمه ُومن ُكان ُم ِريضاُأو ُعىل ُسف رر ُفعدَّ ة ُمن ُأيَّا رم ُأخر ُي ِريد َّ
ي ِريدُبِكمُالعِّسُﮊُ.

ُ

ِ
ُصح ُعن ُرسول ُاهللُ
ُِ
ومن ُعظيم
ُرمحة ُاهلل ُباملريضُ ،وسعة ُفضله ُعليهُ ،ما َّ
♀ ُأنَّهُقال«ُ:إِذاُم ِرض ُالعبد ُأو ُسافر ُكتِب ُله ُِمثل ُماُكان ُيعمل ُم ِقيامُ
ص ِحيحا».

ُ

وببت ُعنه ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :إِ َّن ُالعبد ُإِذا ُكان ُعىل ُط ِريق رة ُحسن رة ُِمنُ
ال ِعباد ِةُ،بمُم ِرض ِ
َّلُبِ ِهُ:اكُتبُله ُِمثلُعملِ ِهُإِذُُكانُطلِيقاُ،حتَّىُ
ُ،قيلُلِلمل ِكُاملوك ُِ
َّ
يل».
أطلِقهُ،أوُأك ِفتهُإِ َُّ

ُ

دُالصائمُ
َّ ُ
بيحُالفطرُلصاحبه؛ ُوإنَّامُيبيحهُاملرضُا َُّل ُِذيُجي ُِه
ُِ
مرض ُي
رُ
وليسُكل ُ
هُ
نُتأخ ِر ُالشُِّ ِ
بهُ،أوُيزيدُبسببُالصيامُ،أوُيشُ ِ
ه
بُالصيامُ،أوُ
ِّ ُ
فاءُمنهُبسب
ىُم
ِّ ُ
وي ُِ
تع
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ىُ،وإىلُهذاُذهبُأئمةُ
َُّ
ُيشءُ ِمنُأعضاءُاملريضُبسببهُ،أوُزيادةُأمراضُأخرُ
تأث ِهر رُ
ُ

املذاهبُاألربعةُ،وغريهم.

ُبالصومُ
ُيترضر َّ ُ
وقال ُالفقيه ُابن ُقاس رُم ُاحلنبيل ُُؒ ُُ :وال ُيفطِر ُمريض ُال
َّ
ِوفاقاُ،فيشرتطُأنُيافُزيادةُاملرضُ،أوُبطءُالَبء.ـها
ويعنيُبقولهُ« ِوفاقا»ُ:ا ُِّتفاقُاملذاهبُاألربعة.

ُ
ُ

َّ
طي ُ
ُالصحيح ُا َُّل ُِذي ُي ُِ
رض ُبِه ُفهو ُبمعنى َّ ُ
ألن ُمن ُكان َّ ُ
ُالصوم ُال ُجي ُِهده ُوال ُي ه
ُ

الصومُ،فيلزمهُأداءُفرضه.
َّ ُ

ُالعلم ُعىل َّ
ُأن ُاملرضُ
ُاحلنفيُؒ ُُ :ا َُّتف ُأهل ُِ
ُالصاص ُ
َّ ُ
وقد ُقال ُالفقيه
ِ
ُمعهُالصومُالُي ُبِيحُاإلفطار.ـها
َّ ُ
رض
ا َُّل ُذيُالُي ه

ُ

رُبهُعىلُنفسهُفصُامُمعُالنَّاسُ،
ُِ
ومُويترض
َّ ُ
دهُالص
وإذاُحتامُلُاملريضُا َُّل ُِذيُجي ُِه
َّ
جرير ُال َُّطَبيُ،وابنُ
فصيامهُصحيحُ ُوجمُ ُِزئُ،با ُِّتفاقُأهلُالعلمُ،نقلهُعنهمُ:ابنُ ُ رُ
عبدُالَبُالالكيُ،وابنُحز رُمُال َُّظاهريُ،وابنُهُبُريةُاحلنبيلُ،ôُ،وغريهم.
ِّ
إال َّ
ُاألفضلُلهُالفطرُ،أخذاُبرتخيصُاهللُلهُ،ويكرهُلهُأن ُيش َّ ُ ُعىلُنفسهُ،
ُِ
ُأن
َّ ُ
عندُمجيعُأهلُالعلم.

ُ

اويُاحلنبيلَُُّؒ ُ:أماُاملريضُإذاُخافُزيادةُمرضهُ،
الفقيهُامل ِردُ ُِ
ُ
حيثُقالُ
اُألجلُالعطشُأوُ
اُبم ُمُ ُِرضُيفُيُومهُ،أوُخافُمرض ِ ُ
أوُطُولهُ،أوُكانُصحيح َُّ
ِ
ُلهُالفطرُ،ويكرهُصومهُوإُتامهُإمجاعا.ـها
ستحب
غريهُ،فإنَّهُي
ه
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ُ

ُ

عينناُعىلُطاعتهُ،وطهرُباملرُضُ
َُّ
اكمُبامُسمعتمُ،ورزقناُصحةُ ُت
نفعنيُاهللُوإ َّي
َّ
ذنوبناُ،ورزقناُالصَبُعىلُأقدارهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
َّ ُ
│
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ُ

َعن شيءٍ مِن أحكام صيَام املرِيض واملريضَة
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

فهذا ُجملس ر
ُبان ُعن ُبعض ُأحكام ُصيام ُاملريض ُواملريضةُ ،فأقولُ ُمستعيناُ
باهلل:

ُ

للمريضُمعُصيامُشهرُرمضانُأحوالُبالبة:

ُ

زمنةُا َُّل ُتِيُالُيرجُىُشفاؤُ ِ
ُيكونُمرضهُمنُاألمراضُامل ِ
ِ
هُمنهاُ،
احلال األوَّلُ :أن
باحُلهُالفطرُ،
ُِ
هُالصومُ،أوُتلحقهُبهُمش َّقةُوتعبُ،وهذاُالُصُومُعليهُ،وي
رضُبِ َّ ُ
وي ه
با ُِّتفاق ُأهل ُالعلمُ ،نقله ُعنهمُ :ابن ُاملُنذرُ ،وأبو ُعبد ُاهلل ُابن ُمفلح ُاحلنبيلُ
ُ

↓.

يِّساُعىلُعبادهُ:ﮋالُيك ِّلفُا َّّللُنفساُإِ َّالُوسعهاﮊُ.
وقدُقالُاهللُتعاىلُم ِّ
إال ُأنَّهُجيبُعليهُعندُأكثرُأهلُالعلمُإذاُملُيصمُأن ُي ِ
مُعنُكل ُيو رُم ُأفطرهُ
ِّ ُ
طع
َّ ُ
مسكينا.

ُ

ُصح ُعن ُابن ُعباسُ
وإىل ُهذا ُذهب ُأكثر ُأهل ُالعلمُ ،ويُدُ ه ُ
ل ُعىل ُذلك ُما َّ
نيﮊُ«ُ:ليستُ
¶ُُ،عندُقولهُتعاىلُ:ﮋوعىلُا َّل ِذينُيطِيقونه ُِفديةُطعام ُِمس ِك رُ
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ُ

بِمنسوخ رُةُ،وال ُير َّخص ُإِ َّال ُلِلكبِ ِ
ُالصومُ،أو ُم ِر ر
يض ُيعلم ُأنَّه ُالُ
ري ُا َّل ِذيُال ُي ِطي
َّ
يشفى».

ُ

ُمنهاُ ،فهذاُ
احلال الثانيُ :أن ُيكون ُمرضه ُِمن ُاألمراض ُا َُّل ُتِي ُيرجُى ُشفاؤُه ُِ
ِ
ركُصيامهُمنُأ ُيَّامُ،لقولُاهللُتعاىلُيفُ
ينتظرُح َُّتىُيشفُىُ،فإنُش ُِفيُقَضُُبعددُماُتُ
ُالصيام ُِمن ُسورة ُالبقرةُ :ﮋومن ُكان ُم ِريضا ُأو ُعىل ُسف رُر ُف ِعدَّ ة ُِمن ُأيَّا رمُ
آيات ِّ ُ
أخرُﮊُ.

ُ

مرضُيفُشهرُرمضانُ،فيفطرُفيهُ،بمُيموتُقبلُالقضاء.
َُّ
احلال الثالثُ:أنُي
وهذاُالُيلوُعنُأمرين:

ُ

ُ

األولُ:أنُيُتم َُّك ِ
ِّ
طُفالُيقِض.
ِ ُ
َّهُيفر
َّ ُ
نُالقضاءُبحصولُالش
نُم
َّ
فاءُلهُإالُأن ِّ

ُ

ِ
ومن ُأمثلتهُ :رجل ُأفطر ُيف ُشهر ُرمضان ُبالبة ُأ ُيَّامُ ،بُ َُّم ُعاش ُبعد ُرمضانُ
َّهُملُيقضُإىلُأنُمات.
ُِ
ُ،يستطيعُالقضاءُ،إالُأن
َّ ُ
شهرينُوهوُصحيحُُمعافُ

ُ

ِ
ِ
ِ
تَب ُ ،وهذا ُمذهبُ
فهذا ُيطعم ُعنه ُعن ِّ ُ
ُكل ُيو رُم ُمسكينا ُمن ُتُ ُِركُ ُته ُأو ُمن ُمُ ِّ
ُالصحابةُ
َّ ُ
واحد ُ ِمن ُأهل ُالعلم ُإمجا
األئمة ُاألربعةُ ،وغريهمُ ،وحُكُى ُغريُ ُ رُ
َُّ
ُ

╚ُعليه.

وصح ُعن ُابن ُعمر ُ¶ ُأنَّه ُقال«ُ :من ُأفطرُ ُ ِمن ُرمضان ُأيَّاما ُوهوُ
َّ
م ِريضُ،ب َّم ُمات ُقبل ُأن ُيق ِِضُ،فليطعم ُعنه ُمكان ُك ِّل ُيو رم ُأفطر ُِمن ُتِلك ُاأليَّا ِمُ
ِمس ِكينا».

ُ
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ستم ُرُمعهُاملرضُح َُّتىُيموتُوملُيتم َُّك ِ
ِ
نُمنُالقضاء.
الثاِنُ:أنُيُ ُ َّ

ُ

أفطرُآخرُعّشةُأ ُي ِ
ِ
نُشهرُرمضانُبسببُمرض ُمبيحُ
رُ
امُم
ُِ
ومنُأمثلتهُ :رجلُ ُ
َّ
طرُ،واستمرُيفُمرضهُهذاُإىلُأنُماتُدُونُقضاء.
َُّ
ُِ
للف

ُ

وهذاُالُيشءُعليهُ،والُعىلُول ِّيهُ،الُإطعامُعنهُ،والُصيامُ،با ُِّتفاقُأهلُالعلمُ،
ُ

َّوويُالشَُّافعيُُُُؒ،وغريه.
نقلهُعنهمُ:الن ه ُ

وصح ُعن ُابن ُعباس ُ¶ ُأنَّه ُقالِ «ُ :يف ُال َّرج ِل ُامل ِر ِ
يض ُِيف ُرمضان ُفالُ
َّ
يزالُم ِريضاُحتَّىُيموت«ُ:ليسُعلي ِهُيشءُ».

ُ

ومن ُنوُى ُصيام ُأي ُيو رُم ُ ِمن ُشهر ُرمضان ُِمن ُال َُّليلُ ،ويف ُأثناء ُال ُنَّهار ُأصابهُ
مرضُ ُي ُبِ
يحُالفطرُ،فإنَّهُجيوزُلهُأن ُيقطعُصُومُهذاُاليومُويفطرُ،با ُِّتفاقُالعلامءُ،
ُِ
نقلهُعنهمُ:القاضُم ِ
اويُاحلنبيلُ
ينُامل ِردُ ُِ
وطيُالالكيُ،والفقيهُعالءُالدُِّ ُ
نذر ُالبُ هُل ُِ
↓.

ُ
│
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ُ

َعن شيءٍ مِن أحكَامِ الصِّيام فِي السَّفر
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه
لُاإلقامة.
ُالسفرُهوُ:مُفارُقةُحم ِّ ُ
فإ َّن َّ

ُ

ُ

املذاهبُ
ُِ
ُراجعُ ُيف ُحتديده ُإىل ُاملسافة ُال ُالعرُف ُعند ُعا َّمة ُأهل ُالعلم؛ ُ
وهو ُِ
األربعةُ،وغريهاُ،وهوُال َُّثابتُعنُأصحابُال ُنَّبيُ♀ُ،فقد ُببتُعنُ
ابنُعباسُ،وابنُعمر.ُ╚ُ،

ُ

ص ُالسفرِ ُ :
ِ
الةُالرباعيةُ،والُمُعُبنيُال هُظهرُ
طرُللصائمُ،وقُصُ َّ ُ
ُالص
َّ ُ
الف
ه
ومنُرخ ُِ َّ
والعصُ ،واملغرب ُوالعشاءُ ،يف ُوقت ُإحداُهاُ ،واملُسُح ُعىل ُال َّفني ُبالبة ُأيَّامُ
ُبِلياليها.

ُ

وم ِ
مُعىلُبلد ُوهوُجمُ ِمع ُيف ُُنِ َُّيتهُعىلُأن ُيقيمُفيهاُأربعةُأ ُيَّامُفأكثرُ،فإنَّهُ
رُ
نُقد
َّ
اُعندُأكثرُفقهاءُأمصارُاملسلمنيُ،والُجيوزُلهُالرت هخصُ
يكونُمقيامُوليسُمسافر
فرُ،وهوُمذهبُمالكُ،والشَُّافعيُ،وأمحدُبنُحنبلُ،وغريهمُ،ويد هلُ
رُ
خصُالس
بِر
َّ
اجرُبِمكةُبعدُقض ِ
عىلُذلكُماُصحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:ي ِقيمُامله ِ
اءُ
َّ
نس ِك ِهُُبالبا».

ُ
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ُالَب ُالالكيُؒ ُيف ُتبني ُوجه ُاالستدالل ُِمن ُهذاُ
وقال ُاحلافظ ُابن ُعبد ِّ
ِ
ةُالُجيوزُمل ِ
احلديثُ:معلومُ ُ َّ
ري ُأن ُي ُِّتخذهاُدارُإقامةُ،فأبانُ ُرسولُاهللُ
أن ُم َُّك
هاج ٍّ
ِ
ُحلاجة ُليست ُبإقامةَّ ،
♀ ُ َّ
ُوأن ُحكمهاُ
رُ
أن ُبالبة ُأ ُيَّام ُملن ُنوُى ُإقامتها
ِ
قامُأكثرُمنُبالثُ
كمُالسفرُالُحكمُاإلقامةُ،فوجبُهبذاُأنُيكونُمُنُنوُىُاملُ
حُ
َّ
ُلزمُه ُاإلُتامُ ،ومعلومُ ُ َّ
ُمنزلة ُبعد ُال َُّثالثُ:
رُ
ُأول
فهو ُمقيمُ ،ومن ُكان ُمقيام ُِ
أن َّ
األربع.ـها

ُ

ِ
ُأن ِ
ب َّم ُاعلموا َّ
ُوالسنَّةُ
هُ
ُالفطر ُيف ُشهر ُرمضان ُملن ُكان ُمسافرا ُجائزُ ُبالقرآن
َّبويةُ،حيثُقالُاهللُتعاىلُيفُآياتُالص ِ
يامُمنُسورةُالبقرةُ:ﮋفمن ُش ِهد ُِمنكمُ
ِّ ُ
الن
ِ ِ
َّ
ُاّلل ُبِكمُ
الشهر ُفليصمه ُومن ُكان ُم ِريضا ُأو ُعىل ُسف رر ُفعدَّ ة ُمن ُأيَّا رم ُأخر ُي ِريد َّ
اليِّسُُوالُي ِريدُبِكمُالعِّسُﮊ ُ.

ُ

وببت ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :إِ َّن ُاّلل ُوضع ُعن ُاملس ِ
اف ِر ُنِصفُ
َّ
ِ
الصومُ،وعنُاحلبىلُواملر ِض ُِع».
الصالةُ،و َّ
َّ

ُ

وقالُاإلمامُابنُتيميةُُؒ ُِ ُ :
الفطرُللمسافرُجائزُ ُبا ُِّتفاقُاملسلمنيُ،سواءُ
ِ
ِ
ُذلكُمنُاألسفارُا َُّل ُتِيُالُيُكرههاُاهللُ
أوُنحو
كانُسفرُحجُ ،أوُجهادُ ،أوَُتارةُ ،
ٍّ ُ
ُالصيامُ ،أوُ
ورسولهُ ،وجيوز ُالفطر ُللمسافر ُبا ُِّتفاق ُاأل َّمةُ ،سواء ُكان ُقادرا ُعىل ِّ ُ
ُعليهُالصومُ،أوُملُيش َّ .ـها
َّ ُ
عاجزاُ،وسواءُش َّ
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ُ

يبُعىلُمسافرُ ِفطرهُ،ولوُملُيش َّ ُعليهُ،والُأنُي ِعيبُعىلُ
رُ
والُجيوزُألحدُأنُي ِع
رُ
صح ُعنُأيبُسعيدُ◙ ُأنَّهُقال«ُ:غزوناُمع ُرس ِ
ول ُاهللُِ
رُ
مسافر ُصُومهُ،فقدُ َّ
♀ُل ِ ِس َّتُعّشةُمضت ُِمنُرمضانُ،ف ِمنَّاُمنُصامُُ،و ِمنَّاُمنُأفطرُ،فلمُ
ِ
ِ
ِ
ي ِع ِ
ُالص ِائ ُِم».
ُالصائمُعىلُاملفط ِرُ،والُاملفطرُعىل َّ
ب َّ

ُ

واألفضلُعندُأكثرُالعلامءُللمسافرُأنُيصومُرمضانُإذاُملُجي ُِهدهُ،ويش ُعليهُ،
ألمورُعدَّ ةِ ُ،منها:

ُ

أوالُُ -أن ِ
ُ،إذُصح ُعنُأيبُالدَُّرداءُ◙ ُأنَّهُقالُ:
َّهُفعلُ ُال ُنَّبيُ♀
َّ
ول ُاهللِ ُ♀ُ ِيف ُشه ِر ُرمضانُِ ُ ،يف ُحر ُش ِد ر
«خرجناُمع ُرس ِ
يدُ،حتَّىُإِنُ
ٍّ
كان ُأحدنا ُليضُع ُيده ُعىل ُرأ ِس ِه ُِمن ُِشدَّ ِة ُاحل ِّرُ ،وما ُِفينا ُص ِائم ُإِ َّال ُرسول ُاهللُِ
♀ُوعبدُاهللُِبنُرواحةُ»ُ.

ُ

يفُإبراءُالذمةُ،وأمنع ُِمنُال َُّتكاسلُوال َُّتسويفُيفُالقضاءُ،وهوُ
ُِّ
بانياُُ-أنَّهُأرس ُُ
اتﮊُ.
ِمنُاملسابقةُإىلُالرياتُ،وقدُقالُتعاىلُ:ﮋفاستبِقواُالري ِ ُ

ُ

بالثاَّ ُ -
ومُيفُالزمنُالفاضلُوهوُ
ومُيفُالسفرُإدراكُ ُ َّ ُ
للص
َّ ُ
ُيفُاملبادرةُإىلُالص
أن
َّ
َّ
شهرُرمضانُ،بخالفُالقضاءُ،فإنَّهُالُيقعُيفُرمضان.

ُ

وأن ِّبهُاملسافرُيفُشهرُرمضانُأنُيرصُعىلُأنُالُيرتكُقيامُال َُّليلُأثناءُسُريهُيفُ
ال َُّطري ُ،فلي ِّ
صل ُولوُيفُمُركُبتهُوهوُجالسُُ،وبركعاتُغريُكثريةُ،ح َُّتىُالُيفُوتهُ
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صحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:منُقامُرمضانُإِيامناُ
أجرُقيامُرمضانُ،إذُ َّ
واحتِساباُغ ِفرُلهُماُتقدَّ م ُِمنُذنبِ ُِه».

ُ

اكمُبامُسمعتمُ،وجعلناُِمَّنُصامُرمضانُإيامناُواحتساباُفغ ِفرُلهُ
ُِ
نفعنيُاهللُوإ َّي
ماُتقدَّ ِ
مُمنُذنبهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.

ُ

│
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س الرَّابِع عَشَر t
 Tالمَجلِ ُ
َعن شيءٍ مِن أحكَام صِ َيام الشَّيخ املُسِنِّ ،واملرأَة العَ ُجوز ،وا ُملغْمَى عليه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
ُالرجلُامل ِس َّنُواملرأةُالعجُوزُإذاُكانُاُالُيطيقانُصيامُشهرُرمضانُجازُُهلامُ
فإن َُّ
الفطرُ ،وال ُإبم ُعليهامُ ،با ُِّتفاق ُأهل ُالعلمُ ،نقله ُعنهمُ :ابن ُاملنذرُ ،وابن ُحز رُمُ
ُِ
اهريُُ،وابنُعبدُالَبُالالكيُ،وأبوُجعفرُالن ََّّحاسُُُ.ُô
ال َُّظ
ِّ

ُ

ُاّلل ُنفسا ُإِ َّالُ
ُالعاجزينُ :ﮋال ُيك ِّلف َّ ُ
ُِ
يِّسا ُعىل ُعباده
وقد ُقال ُاهلل ُتعاىل ُم ِّ
وسعهاﮊُ.

ُ

امُعنُكلُيو رُمُأفطراهُمسكيناُ،بعددُ
ِّ ُ
إالُأنَّهُجيُبُعليهامُعندُأكثرُالفقهاءُأنُي ُِ
طع
َّ ُ
ِ
ُصح ُعن ُابن ُعباس ُ¶ ُأنَّه ُقالَّ «ُ :
الشيخ ُالكبِري ُواملرأ ةُ
أيَّام ُالشهرُ ،لا َّ
الكبِرية ُال ُيست ِطيع ِ
ان ُأن ُيصوماُفيط ِعام ِن ُمكان ُك ِّل ُيو رم ُِمس ِكينا»ُ،وببتُعنُأنسُ
بنُمالكُ◙ ُأنَّه«ُ:ضعف ُقبل ُموتِ ِه ُفأفطرُ،وأمرُ ُأهله ُأن ُيط ِعموا ُمكان ُك ِّلُ
يو رم ُِمس ِكينا».

ُ

َّ
ُالصومُيسقطُ
فُفإن َّ ُ
لُالرجلُامل ِس هنُأوُاملرأةُالعجُوزُإىلُحدِّ ُالر
وأماُإذاُوصُ َُّ
َّ
عنهام؛ُ ُل ِ
فقدُأهلِيةُال َُّتكليفُ،وهيُ:العقل.
ُ
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ُ

ِ
ِ
تَب رُ ُكاألبناء ُوالبناتُ
وعىل ُهذا؛ ُفال ُإطعام ُعنهامُ ،ال ُمن ُماهلامُ ،وال ُمن ُم ِّ
ُ

واألحفادُ،وغريهم.

بُعليهامُالصومُحالُُتييزُهاُ
َّ ُ
فإن ُكاناُيم ِّيزانُأيَّاماُ،وُّيُذيانُأيَّاماُأُخُرُىُ،وجُ
إذاُكاناُيُ ِ
ياِنام.
وإالُأط ِعمُعنهامُ،وملُجيُبُحالُهُذُ ِ ُ
قدرانُ َّ ُ،

ُ

َّ
تبنيُ
وأماُاملغم
ىُعليهُيفُشهرُرمضانُفإن ُأهلهُالُيصنعُونُجهتهُشيئا ُح َُّتىُي َّ
َّ
هلمُحالهُويت َِّضح.

ُ

ُاستمر ُمعه ُاإلغامء ُح َُّتى ُمات ُفال ُيشء ُعليهُ ،ال ُصيام ُعنهُ ،وال ُإطعامُ
َُّ
فإن
مساكنيُ ،ألنَّه ُمات ُقبل ُالتَّمكهن ُِمن ُالقضاءُ ،فسقط ُعنهُ ،وإىل ُهذا ُذهب ُعا َُّمةُ
ُصح ُعن ُابن ُعباس ُ¶ ُأنَّه ُقالِ «ُ :يفُ
فقهاء ُاملسلمني؛ ُأل ُنَّه ُمريضُ ،وقد َّ
الرج ِلُامل ِر ِ
يض ُِيفُرمضانُفالُيزالُم ِريضاُحتَّىُيُموتُ:ليسُعلي ِهُيشءُ».
َُّ

ُ

الُاإلغامءُ،فيجبُعليهُقضاءُمجيعُأيَّامُإغامئهُبالُ
وإنُم َّنُاهللُعليهُبالشُِّفاءُوزُوُ ُِ
خالفُبنيُأهلُالعلم.

ُ

وقد ُقال ُالفقيه ُمو َّف ُالدُِّين ُابن ُقُدامة ُاحلنبيل ُُؒ ُُ :فعىلُ ُاملغمى ُعليهُ
القضاءُبغريُخالفُعلمناه.ـها
رُ

ُ

وىُالص ِ
نهُإالُ
يامُمنُال َُّليلُب َّم ُأغ ِمي ُعليهُقبلُطلو ُالفجرُفلمُي ِف ُِم َّ ُ
ِّ ُ
ومنُن
بعدُغروبُالشَُّمسُ،فقدُفسدُصومُيومهُهذاُ،وعليهُالقضاءُعندُأكثرُالعلامء.
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ُ

ُنوىُالص ِ
يامُمنُال َُّليلُبم ِ
ُوجدت ُِمنهُإفاقةُيفُال ُنَّهارُولوُيسريةُ،ب َّم ُأغ ِميُ
ِّ ُ
وإن
َّ
ُ

عليهُيفُباقيهُ،فصيامُيومهُهذاُملُيفسدُبا ُِّتفاقُاملذاهبُاألربعة.

ُالصوم ُ ُقليالُ ،ب َّم ُي ِفي ُ ،وهذا ُصومهُ
وبعضُ ُال ُنَّاس ُقد ُيغمى ُعليه ُيف ُِنار َّ ُ
صحيحُملُيفسدُبا ُِّتفاقُاملذاهبُاألربعةُ،ويؤكِّدُعدمُفسادُصومهُماُببتُعنُابنُ
عمرُ¶ُأنَّه«ُ:كانُيصومُتط هوعاُفيغشىُعلي ِهُفالُيفطِرُ».
ِ
يشُهوُ:قليلُُاإلغامء.
والغيشُأوُالغ ه

ُ

ُ

و ُخالصَة ما تقدَّمَّ ُ:
أنُاملُغُمُىُعليهُطِيلةُالنَّهارِ ُ-منُطلو ُالفُجرُوح َُّتىُغروبُ
حصلتُمنهُإفاقةُبال ُنَّهارُولوُقليلةُ،أوُ
ُِ
إالُإذاُ
قضاءُالصومُ َّ ُ،
َّ ُ
الشمسُُ-جيبُُعليهُ
أغُ ِميُعليهُيسرياُفصومهُصحيحُُوجمُ ُِزئ.

ُ

ونحوهُفإِنمُيلحقون ُباملغمىُعليهُ
نُزالُعقلهُبدواء ُ
رُ
وأماُاملبنَّجُواملخدَّ رُوم
َّ
َّ
ِ
مُأوىلُمنهُألمرين:
يفُوجوبُالقضاء؛ُبلُه

ُ

األولَّ ُ:
أنُزوالُعقوهلُمُإنَّامُحصلُبإرادهتمُأوُإذِنم.
َّ
ِ
زوالُعقوهلمُالُتطُولُمدَّ ته.
أنُ
وال َُّثاِنَُّ ُ:

ُ

ُ

ِ
ُعليهُبفعلهُكالبنجُ،فهذاُعليهُ
وقالُالعالمةُابنُعثيمني ُُؒ ُُ:مُنُأغ ِمي
َّ ُ
الةُ،وعليهُقضاءُالصومُ،ألن ِ
َّهُبفعله.ـها
َّ ُ
َّ ُ
قضاءُالص
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الخَامِس عَشَر t
َعن وجُوب اإلمسَاك عن الطَّعام والشَّراب مبُجَرَّد سَ َماع املؤذِّن للفَجر ،ولَ ْفظ ما
بقِي يف الفم ،وإال فَسَد الصَّوم
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
َّ
ه
ريدُالصيامُهوُ:رشُو ُاملؤ ِّذنُيفُاألذانُإذاُ
ِّ ُ
انتهاءُاألكلُوالّشبُمل
فإن ُحدَُّ ُ
ِ
ُصح ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :فكلواُ
كان ُيُؤ ُِّذن ُلطلو ُالفُجرُ ،لا َّ
وارشبواُحتَّىُتسمعواُأذانُاب ِنُأ ِّمُمكتُو رُم».

ُ

هُاالستِ
داللُمنُهذاُاحلديثُ:فقدُ
ُِ
ُ
وقالُاإلمامُابنُتيمية ُُؒ ُيفُبيانُوُج
األكلُإىلُحنيُيؤ ُِّذنُابنُأ ِّم ُمُكتومُ،معُقوله«ُ:إنَّه ُالُيُؤ ِذنُ
ُِ
أجازُ♀ُ
حتَّىُيطلع ُالفجر»ُ،ومعلوم َّ
نُأكلُحنيُتأذينهُ،فقدُأكلُبعدُطلو ُالفجرُ،
ُِ
ُأن ُم
ألنَّهُالُبدَّ ُأن َّ
رُتأذينهُعنُطلو ُالفُجرُ،ولوُحلظة.ـهاـ
ُيتأخ ُِ

ُ

ويؤ ُِّكدُهذاُأيضاُقولهُ♀ ُالصحيحُ«ُ:ال ُيمنعن ُأحد ِ
اُمنكم ُأذانُ
َّ
َّ
ور ِهُف ِإنَّهُيؤ ِّذنُبِلي رلُلِري ِجعُق ِائمكمُ،وي ِ
بِال رل ُِمنُسح ِ
وقظُن ِائمكمُ».

ُ

َّ
ابُ،إالُإنَّهُليسُأذانُ
َّ ُ
عامُوالّش
حيثُد َّلُعىلُاعتبارُاألذانُيفُاإلمساكُعنُال َُّط
باللُ،وإنَّامُاألذانُا َُّل ُِذيُيعقبهُُ.

ُ
~ ~ 53

ود َّل ُعليه ُأيضا ُقول ُاهلل ُتعاىلُ :ﮋوكلوا ُوارشبوا ُحتَّى ُيتب َّني ُلكم ُاليطُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
لﮊُ.
اُالصيامُإِىلُال َّلي ُِ
األبيضُمنُاليطُاألسودُمنُالفج ِرُب َّمُأُتهو ِّ

ُ

َّ
تُاآليةُأن ُحدَّ ُال َُّتوقفُ
الز ِمن ِّية؛ ُفد َّل
وُﮋحتَّىﮊ ُحرف ُيد هل ُعىلُانتهاءُالغاية ُ َّ
ه
عنُاألكلُوالّشبُيكونُبطلو ُالفجر.

ُ

ورصيح ُهذه ُاألد َّلة ُيُشمل ُمن ُكان ُيف ُيده ُأو ُبحرضته ُطعام ُورشاب ُحالُ
ُ

األذانُ،ومُنُليسُكذلك.

وهوُقولُعامةُالفقهاءُ،بلُذُكُرُالفقيهانُابنُُبُ َّطالُالالكيُ،والنَّوويُالشَُّافعيُ
َُّ
َّ
َّهُالُخالفُبنيُالعلامءُيفُأن ُمنُطلعُعليهُالفُجرُوهوُ
↓ ُُ،وغريُهاُ:أن
يأكلُ،أنَّهُيل ِ ُماُيفُفمه.

ُ

وأ َّماُحديث«ُ:إِذاُس ِمع ُأحدكم ُالنِّداء ُو ِ
اإلناء ُعىل ُي ِد ِه ُفال ُيضعه ُحتَّىُيق َِضُ
حاجته ُِمنهُ».

ُ

صحُ،ومعلول ُِمنُجهتني:
فهوُضعيفُُالُيُ ِ ُ
الهةُاألوىلِ ُ:منُجهةُاإلسناد.

ُ

ُ

حيثُاختلِفُيفُوقفهُورفعهُوإرساله.

ُ

وُحاتمُالرازيُُُؒ،
َُّ
وقدُض َّعفهُمرفوعاُوموقوفاُاإلمامُواملحدِّ ثُالكبريُأب
ِ
ةُاحلديثُاألوائلُ،وكِ
ِ
عديلُوالعلل.
بارُأئمةُالرحُوال َُّت
َُّ
ُ
وهوُم َُّ
نُأئم
وض َُّعفهُأيضاُالعالمةُاملُحدِّ ثُمقبلُبنُهاديُالوادعي.
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ُ

ُ

الهةُالثانيةِ ُ:منُجهةُاملتن.

ُ

ِ
ُمنهُمنُاألحاديثُ
لصيحُآيةُسورةُالبقرةُ،ورصيحُماُهوُأصح
ألنَّهُخمالفُ ُ
ه
ِ
َّ
فيدُأن ُحدَّ ُاالنتهاءُملنُبيدهُطعامُأوُ
جهاُالبخاري ُومسلمُُ،حيثُت
هُ
وأشهرُ،وخر
َّ
رشاب ُهو ُطلو ُالفجر؛ ُوهذا ُاملعنى ُيؤ ِّبر ُعند ُأهل ُالعلم ُمع ِ
حة ُاإلسنادُ،
ُص َُّ
فكيفُإذاُكانُاإلسنادُمعلوال.

ُ

ص ُعن ر
ُأئمة ُاحلديث ُاألوائل ُوغريهم ُيفُ
ُأحد ُِمن َُّ
ومل ُأقف ُح َُّتى ُاآلن ُعىل ُن ٍّ ُ
ِ
ه
وقفُعنُاألكلُوالّشب.
عامتهمُعىلُخالفهُ،وأ ُنَّهُجيبُال َُّت
تصحيحهُ،بلُفقهُ ُِّ
الف ِ
وهذاُ ِ
قهُمنهمُُôيشريُأيضاُإىلُعدمُاعتبارُهذاُاحلديثُعندهمُ،وأنَّهُ
معلولُ ُالُيثبتُ،أوُحممولُ ُعىلُماُذكرهُاحلافظُالبيهقيُالشَُّافعي ُُُؒ،حيثُ
ُصح ُفهو ُحممولُ ُعند ُعوا ُِّم ُأهل ُالعلم ُعىل ُأنَّهُ
قال ُبعد ُهذا ُاحلديثُ :وهذا ُإن َّ
♀ ُعُ ُلِم َّ
نادي ُكان ُينادي ُقبُل ُطلو ُالفُجرُ ،بحيث ُيُقع ُرشبهُ
ُأن ُاملُ ُِ
قبيلُطلو ُالفُجر.ـها

ُ

ُالسلفُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وزادنا ُفقها ُيف ُِ
ُدينهُ ،وأكرمنا ُبمُتابُعة َّ
الحُ،والسريعىلُطريقهمُ،إنَّهُسميعُالدهُعاء.
َّ ُ
الص
َّ
│
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ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ السَّادِس عَشَر (t )1
َعن شيءٍ مِن مُفسِ َدات الصِّ َيام
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ُالصومُ،
سمى ُأيضُاُ :بمبطالت َّ ُ
فإنَّ مُفسِدات الصَّوم هيُ :ما ُي ُِ
بطلهُ ،وت َّ
وباملف ِّطرات.

ُ

ُوالصومُ
الصوم ُالواجب،
وي ُِ
َّ
شرتك ُيف ُاإلفطار ُهبذه ُاألشياء ُاملذكورةَّ ُ :
املستحب.

ُ

ِ
ه
بُ،والام .
األكلُ،والّش
فَمِن مُفسِدات الصَّومُ:

ُ

وهذه ُال َُّثالبة ُهي ُأصول ُاملف ِّطراتُ ،وقد ُد َّل ُعىل ُكوِنا ُمف ِّطراتُ :القرآنُ،
ُ

والسنَّةُالنَّبويةُ،واإلمجا .
ه

ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ:التَّق هيءُعمدا.

ُ

ِ
ائمُماُيفُمعدتهُمنُطعا رُمُورشا ب.
َّ ُ
ُالص
يءُ:إخرا
واملرادُبال َُّتقُ هُ

ُ

وسواءُأخرجهُالصائمُبإدخالُإصبعهُإىلُحُلقهُ،أوُبِش ِّم ُماُيدعُو ُإىلُخروجهُ،
َّ ُ
فقدُأفطرُ،وفسدُصُومه.

ُ
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للصومُبإمجا ُأهلُالعلمُ ،الُاختالفُبينهمُيفُذلكُ،نقلهُعنهمُ:
فسدُ ُ َّ ُ
وهوُم ُِ
ِّ
الرت ِمذيُ ،وابن ُاملنذرُ ،وال َّطحاوي ُاحلنفيُ ،وابن ُحزم ُال َُّظاهري ُُ،ُ ô
ُ

وغريهم.

ِ
ُصح ُعن ُابن ُعمر ُ¶ ُأنَّه ُقال«ُ :م ِن ُاستقاء ُوهو ُص ِائمُ ،فعلي ِهُ
ولا َّ
القضاءُ،ومنُذرعهُالقيءُ،فليسُعلي ِهُالقضاءُ».

ُ

ُاالستِمناءُأوُماُيعرُفُبالعادةُ
ُ
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ:إخرا ُاملن ِ ِّيُعنُطري
الِّسية.
ِّ

ُ

وإىل َّ
ُعامة ُفقهاء ُأمصار ُاملسلمنيُ،
ُأن ُاالستمناء ُِمن ُمف ِّطرات ِّ ُ
ُالصيام ُذهب َّ
نهمُ:أئمةُاملذاهبُاألربعة؛ُأيبُحنيفةُ،ومالكُ،والشَُّافعيُ،وأمحد.
َُّ
ِم

ُ

ُعىلُإفسادُاالستِ
ومُماُصحُيفُاحلديثُالقديسُاملشهور«ُ:يقولُ
َّ ُ
مناءُللص
ُ
ويد هل
َّ
يل».
ُ:الصوم ُِيلُوأناُأج ِزيُبِ ِهُ،يد ُشهوتهُوأكلهُورشبه ُِمنُأج ِ ُ
َّ ُ
اّللَُُّ ُ

ُ

ُدل ُعىل َّ
ُأن ُاهلل ُتعاىل ُجعل َّ
ُالشهوة ُواألكل ه
ُوالّشب ُِمن ُاألشياء ُالتيُ
حيث َّ ُ
ُالصائم ُتقربا ُإليهُ ،وي ِ
مسك ُعنها ُيف ُِنار ُصيامه ُح َُّتى ُي ِص َّحُ،واالس ُتِمناءُ
يدعها َّ ُ
ه
ِ
هوةُ،بلُهوُمنُأعظمُالشَُّهوة.
داخلُُيفُالشَُّ

ُ

سُ ،أوُمبارشةُللمرأةُ
يلُ ،أوُم ٍّ ُ
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ :إنزالُ ُاملن ِ ِّي ُبسببُتُقبِ رُ
فيامُدُونُالفُر .

ُ
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للصوم ُبإمجا ُأهل ُالعلمُ ،ال ُاختالف ُبينهم ُيف ُذلكُ ،وقد ُنقلهُ
وهو ُمفسدُ ُ َّ ُ
عنهمُ:الاوُ ِ
ويُ،وابنُرشدُاحلفيدُالالكيُ،ومو َّف ُالدُِّينُ
ي ُالشَُّافعيُ،والبغُ ه ُ
رد ه ُ
ُ

ابنُقدامةُاحلنبيلُُُُؒ،وغريهم.

ُ

ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ:ال َّسعوطُإذاُوصلُطعمهُإىلُاحلُلُ .

وضعُيفُاألنفُبم ُجيذُبُإىلُداخلهُبالنَّفسُ،أوُالدَُّفعُ،أوُ
َُّ
والسعوطُ:دواءُ ُي
َّ
غريُذلك.

ُ

وقدُنقل ُالفقيه ُابنُمُفلحُاحلنبيل ُُؒ ُيفُكتابهُ«الفرو » ُا ُِّتفاقُاملذاهبُ
األربعةُعىلُأن ِ
َّهُمنُاملف ِّطرات.
ويد هل ُعىل ُال َُّتفطري ُبه ُقول ُال ُنَّبي ُ♀ ُال َُّثابت ُعنه«ُ :وبالِغ ُِيفُ
ِاالستِنشا ِقُإِ َّالُأنُتكونُص ِائامُ».

ُ

َّ
ُعىلُأن ُاألنفُمنفذُ ُإىلُالُوفُ،و َّ
َّ
ُالصومُيتأ ُثَّ
رُبوصولُيشء ُإىلُ
رُ
أن َّ ُ
حيثُدل
ُالصائم ُإىل ُاالحرتاز ُوعدم ُاملبالغة ُيفُ
الُوف ُعن ُطري ُاألنفُ ،وهلذا ُدعي َّ ُ
االستنشاقُوقتُالصوم.
َّ ُ

ُ

وعىلُهذاُّت َّر ُقطرةُاألنفُالطبيةُ،فإذاُق َّطرهاُاملريضُيفُأنفهُووجُدُهلاُطعامُُ
يفُحُلقهُ،فقدُأفطرُ،وفسدُصُومه.

ُ

وهبذاُيفتيُ:األلباِنُ،وابنُبازُ،والعثيمنيُ،والفوزان.

~ ~ 58

ُ

فسدُ
سخطهُ ،وباعُد ُبيننا ُوبني ُما ُي ُِ
نفعني ُاهلل ُوإ َُّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ُما ُي ُِ
ِ
نقصُمنُأجُرهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
صيامناُأوُي
│
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 Tالمَجلِسُ السَّابِع عَشَر (t )2
َعن شيءٍ مِن مُفسِ َدات الصِّ َيام
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
لعاملنيُ،والص
هللُرب ُا
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

فهذاُجملس ر
داتُالصيامُومُبطالتهُأوُماُيعرفُباملف ِّطراتُ،
ِّ ُ
ُبان ُعنُبعضُم ُِ
فس
ُ

فأقولُُمستعيناُباهللُتعاىل:

ِ
ِّفاسُمنُاملرأةُيفُأثناءُِنارُ
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ :خرو ُدُمُاحليضُأوُالن
الصيام.
ِّ ُ

ُ

للصوم ُبإمجا ُأهل ُالعلم ُال ُاختالف ُبينهم ُيف ُذلكُ ،وقد ُنقلهُ
وهو ُمفسدُ ُ َّ ُ
عنهمُ:النَّووي ُالشَُّافعيُ،ومُو َّفُ ُالدُِّينُابنُقُدامة ُاحلنبيلُ،وابنُرجب ُالبغداديُ
ُ

ُ،ُôوغريهمُ.

وصح ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال ُيف ُشأن ُاملرأة«ُ :أليس ُإِذا ُحاضُت ُملُ
َّ
تص ِّلُوملُتصمُ».

ُ

زءُ ِمنُِنارُصُومُ
ةُالصومُبقصدُاإلفطارُيفُجُ رُ
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ:قُطُعُنِيُ َّ ُ
الفُرضُولوُملُيأكل.

ُ
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َّ
ُصح ُعنه ُأنَّه ُقالُ:
وإىل ُهذا ُذهب ُأكثر
ُالفقهاءُ،ألن ُال ُنَّبي ُ♀ ُقد َّ
الِّن ِ
اتُ،وإِنَّامُلِك ِّلُام ِر رئُماُنوى».
«إِنَّامُاألعاملُبِ ِّ َّ

ُ

فدُ َّل ُهذاُاحلديثُعىل َّ
نُالصومُفلُه ُماُنوىُ،
َّ ُ
ُأن ُمن ُنوىُإبطالُما ُهوُفيه ُِم
َّ
زءُ
ُالصومُعبادةُ ُ ِمنُرشطهاُنِيةُالقربةُيفُمجيعُوقتهاُ،فإذاُح َّلتُولوُيفُجُ رُ
وألن َّ ُ
دُالصوم.
يسريُ ِمنُاليومُفسُ َّ ُ
رُ

ُ

ىُبِه.
تغذ ُ
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ:ابتال ُماُالُي َُّ

ُ

ه
زُ،والرتابُ،واحلَصُُ،والنَّوُىُ،والورقُ،والدَُّراهمُ،وغريها.
ومنُأمثلتهُ:الُر
ُِ
ومُبذلكُذهبُاألئمةُاألربعةُ،وغريهم.
َُّ
َّ ُ
وإىلُفسادُالص

ُ

فأماُما ُالُي َّ
ىُبِهُ،
تغذ ُ
بلُقالُالفقيه ُمُو َُّف ُالدُِّينُابنُقُدامةُاحلنبيل ُُؒ َُُّ ُ :
ةُأهلُالعلمُعىلُأن ِ
َّ
لُبِه.ـها
ُالفطرُيصُ ُ
فعا َّم

ُ

ِ
الصوم ُِِمَّاُ
وقد ُببت ُعنُعدد ُمن ُأصحاب ُال ُنَّبي ُ♀ ُ َّأِنم ُقالواَّ «ُ :
دخلُوليس ُِِمَّاُخر ُ».

ُ

هرُالصائمُبامُيدخلُإىلُجُوُ ُِفهُ،سواءُكانُ ُِمَّاُي َّ
ىُبِهُأوُ
تغذ ُ
فد َّل ُهذاُاألثرُعىلُتأث َّ ُ
الُي َّ
ىُبِه.
تغذ ُ

ُ

إتيانُاملرأةُأوُالرجلُيفُالده بُرُ ،سواءُأنزلُمن رياُأوُملُ
َُّ
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ :
ي ِنزل.

ُ
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ُ

فاقُاألئمةُاألربعةُعىلُذلكُ،فقالُ:
َُّ
ونقلُالفقيهُابن ُهبريةُاحلنبيل ُُؒ ُا ُِّت
فُالفاح ِ
شةُمنُأن ُي ِأِت ُامرأةُ ُأوُرجال ُيفُالده برُفقدُ
ُِ
وا َُّتفقُوا ُعىلُأنَّهُإذاُأتىُاملك َّل
ُ

فسدُصُومهُ،وعليهُالقضاء.ـها

وذهبُأبوُحنيفة ُُ -يفُاملنصُوصُعنه ُُ -ومالكُ ُوالشَُّافعيُوأمحدُوغريهمُإىلُ
َّ
أنُمنُفعلُذلكُفعليهُمعُالقضُاءُالك َُّفارة.

ُ

ِ
ِ
حرماتُ،لاُببتُعنُالنَّبيُ♀
وإتيانُاألُدبارُمنُأعظمُوأخطرُاملُ َّ
أنَّهُقال«ُ:منُأتىُامرأ ة ُِيفُدب ِرهاُفقدُكفرُبِامُأن ِزلُعىلُحم َّم رُد».

ُ

ال ُوالنِّس ِ
وببت ُعن ُأيب ُهريرة ُ◙ ُأنَّه ُقال«ُ :من ُأتى ُأدبار ُالرجُ ِ
اء ُفقدُ
ِّ
كفرُ».

ُ

ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ:ابتال ُماُيُتب َّقىُيفُاألسنانُ ِمنُحل رُمُونحوهُمعُالقدرةُ
عىلُإخراجهُوطُ ِ
رحه.

ُ

ذهبُعامةُفقهاءُأمصارُاملسلمني؛ ُألنَّهُقدُوصلُإىلُ
فسادُالصوم ُهبذاُ
َّ ُ
وإىلُ
َّ
قُيفُفسادُالصومُبنيُال َُّطعامُالكثريُوالقليلُ،والُبنيُماُهوُطعامُ
َّ ُ
الُوفُ،والُفر
أوُغريُطعامُ،ماُدامُأنَّهُقدُوصُلُإىلُالُوف.

ُ

ُِمَّن ُيصُوم ُرمضان ُويقومُه ُإيامناُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجعلنا ِ ُ
مُمنُذنُبهُ،إ َُّنهُسميعُُجميب.
واحتساباُفيُغفُرُلهُماُتقدَُّ ُِ

ُ

│

ُ
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ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّامِن عَشَر (t )3
َعن شيءٍ مِن مُفسِ َدات الصِّيام
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ُالصيام ُومبطالته ُأو ُما ُيعرفُ
فسدات ِّ ُ
فهذا ُجملسُ ُبالث ُعن ُبعض ُم ُِ
باملف ِّطراتُ،فأقولُُمستعيناُباهللُتعاىل:

ُ
ُ

الردةُعنُاإلسالم.
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاِّ ُ:

حيث ُقال ُالفقيه ُمو َّف ُالدُِّين ُابن ُقُدامة ُاحلنبيل ُُؒ ُُ :ال ُنعلم ُبني ُأهلُ
َّ
ُعنُاإلسالمُيفُأثناءُالصومُأنَّهُيفسدُصُومهُ،وعليهُ
َّ ُ
العلمُخالف
اُيفُأن ُمنُارتدَّ
قضاءُذلكُاليومُإذاُعادُإىلُاإلسالمُ،سواءُأسلمُيفُأثناءُاليُومُأوُبعدُانقضائهُ،
ِ
وسواءُكانتُر َّدتهُباعتقادُماُيكفر ُبهُ،أوُشكِّهُفيامُيكفر َّ
ُبالشكُفيهُ،أوُبالنهط ُ
اُأوُغريُمستهزئ.ـها
ُِ
بكلمةُالكُفرُمُستهزئ
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ:احلقنُة.

ُ
ُ

واملرادُباحلقنةُ:ماُيقُ ِ
َّ
رُأوُالّش .
نُمنُالدَُّواءُعنُطري ُفتحُةُالده بُ

ُ

ُأئمة ُاملذاهب ُاألربعةُ
ُمنهم َُّ
عامة ُالعلامءُِ ،
وإىل ُكُوِنا ُِمن ُالفطرات ُذهب ُ َُّ
املشهورة.

ُ
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وسببُالتَّفطِريُباحلقنةُا َُّل ُتِيُتوضُعُيفُالده بُ َّ
رُأن ُفتحُ َّ
صلةُُ
ةُالّش ُأو ُالده بُرُم َُّت ِ ُ
باألمعاءُ،وُتتصُاألمعاءُماُدخلُعنُطريقه.
هُ
تصلُُ
باملستقيمُ،واملستقيمُم ِ ُ

ُ

وعىلُهذاُتتخر ُال َُّتحاميلُواألدويةُال ِّطبيةُا َُّل ُتِيُتدخلُعنُطري ُفتحُ َّ
ةُالّش ُ
َّ
دُالصوم.
فس َّ ُ
أوُالده بُرُ،فتكونُمف ِّطرةُت ُِ
ومِن مُفسِدات الصَّوم أيضًاُ:غسيلُالكىلُ.
وهلذاُالغسيلُطريقتان:

ُ
ُ

ُ

ُآلة ُيطل ُعليها ُ«الكليةُ
ُأنابيب ُإىل رُ
رُ
األوىلُ :وتكون ُبإخرا ُدم ُاملريض ُعَب
الصناعية» ُ،فتقومُهذهُاآللةُبتنقيةُالدَّ ِ
فى ُإىلُ
نُاملوادُالضارةُ ،ب َُّم ُإعادتهُمص ر ُ
مُم
ِّ ُ
َّ
السم ُعَب ُالوريدُ ،ويضاف ُيف ُهذه ُالعملية ُبعض ُاملواد ُالكيميائية ُوالغذائيةُ،
كالسك َِّرياتُواألمالحُ،وغريُها.
ه
سبة ُعالية ُِمن ُسُ َُّكرُ
ُحتتوي ُعىل ُنِ رُ
ُالسوائل ُِ
ية ُ ِمن َّ ُ
ُكم رُ
ال َُّثانيةُ :وتكون ُبإدخال ِّ
ِ
طنُفوقُالِّسةُ،
ُيفُجدارُالبُ
ُإدخالهُمنُفتحُ رة ُِ
اللوكوزُإىلُالبطنُعَب ُأنبوبُيتِ هم
ه
ِ
ةُمراتُيفُاليومُالواحد.
كررُهذهُالعمليةُعدَّ َّ
تبقُىُفيهُفرتةُب َُّمُتسحُبُمنهُ،وت َّ
راتُللصائمُ،ألمرين:
َّ ُ
وهذاُالغسيلُهباتنيُالطريقتنيُيعتَبُ ُِمنُاملف ِّط

ُ
ُ

ُبتقويُتهُ
أن ُيف ُهذا ُالغسيل ُتزويدا ُللجسم ُبالدَّ م ُالنَّقي ُا َُّل ُِذي ُيقُوم ُِ
أحدُهاَُّ ُ :
ِ
نُالغذاءُ،فأشبُهُال َُّطعامُ،فيأخذُحُكمهُيفُال َُّتفطري.
وتنشيطهُأكثرُم ُِ
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ُ

ُكالسك َِّرياتُ
وال َُّثاِنُ :اشتامهلام ُعىل ُتزويد ُدم ُالسم ُببعض ُاملواد ُاملغذية
ه
عامُوالّشابُ،فتأخذُحُكمهامُيفُال َُّتفطري.
َّ ُ
واألمالحُ،وهيُبمعنىُال َُّط

ُ

ُللصائمُ :ابن ُبازُ ،وعبد ُال َُّرزاقُ
و ُِمَّن ُأفتُى ُِمن ُالعلامء ُبتفطري ُغسيل ُالكىلُ َّ ُ
عفيفيُ،والفوزانُ،وعبدُاهللُالغُديانُ،وعبدُالعزيزُآلُالشيخ.

ُ

نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجعلنا ُِِمَّن ُيصُوم ُرمضان ُويقومُه ُإيامناُ
واحتساباُفيغفُرُلهُماُتقدَُّ ِ
مُمنُذنبهُ،إنَّهُسميعُُجميب.

ُ

│

ُ
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 Tالمَجلِسُ التَّاسِع عَشَر (t )1
َعن األشيَاء اليت لو حَصلَت مِن الصَّائم فِي نهَارِرمضَان مل تُفْسِد صَومه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ ِ
ُالرجل ُأو ُاملرأةُ
ومِن األشياء اليت ال يَ ْفسُد حبصوهلا الصَّومُ :خرو ُاملن ِّي ُمن َّ
يفُِنارُالصومُحالُال ُنَّوم.
َّ ُ
بسببُاحتال رُمُ

ُ

ُبغريُإرادةُ ُِمنُاإلنسانُ
رُ
وهذاُبإمجا ُالعلامءُ،الُخالفُبينهمُيفُذلكُ،أل ُنَّهُيُر
نذرُ،وابنُعبدُالَب ُالالكيُ،وال َّطايبُالشَُّافعيُ،
وقصُدُ،وقدُنقلهُعنهمُ:ابنُامل
ِّ
وابنُهبريةُاحلنبيلُ.ُô

ُ

يء ُُ-وهوُعصارةُال َُّطعامُ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ :خرو ُالقُ ُِ
منُالصائم.
َّ ُ
بُ
والّشابُِ ُ-منُاملعدةُبغريُتس هب ر ُ
َّ ُ

ُ

همُيفُهذاُاألمرُ،وقدُنقلهُعنهمُ:ابنُعبدُالَبُ
وهذاُبإمجا ُالعلامءُالُخالفُبين
ِّ
الالكيُ،وابنُحز رمُال َُّظاهريُ،وابنُهبريةُاحلنبيلُ،والنَّوويُالشَُّافعيُ.ُô
وصح ُعنُابنُعمرُ¶ ُأنَّهُقال«ُ:م ِن ُاستقاء ُوهو ُص ِائم ُفعلي ِه ُالقضاءُ،
َّ
ومنُذرعهُالقيُءُفليسُعلي ِهُالقضاءُ»ُ.

ُ

ريُإرادةُ ِمنه.
رُ
ومعنى«ُ:ذرعهُالقيءُ»ُأيُ:غلبُهُعىلُالرو ُفخر ُبغُ
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ُ

ُ

ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ :إنزال ُاملنِي ُبسببُال َُّت ِ
ِّ
ريُيفُالذهنُ
فك
ِّ
بالام ُوأمورُالشَُّهوةُ،وسواءُغلُبهُال َُّت ِ
سه.
اهُبنفُ ُِ
فكريُأوُاستُدعُ ُ
ُِ

ُ

وقدُنقلُالفقيه ُأبوُعبدُاهللُابنُمفلحُاحلنبيل ُُؒ ُا ُِّتفاقُاملذاهبُاألربعةُ،
عىلُهذا.

ُ

َّرُبقلبِ ِ
فتلذذُ
نُغريُنظرُ َُّ
رُ
هُم
بلُقالُالفقيهُالاورديُالشافعيَُُُّؒ ُ:أماُإذاُفك ُ
هُ
فأنزُلُ،فالُقضاءُعليهُوالُك َُّفارةُباإلمجا .ـها

ُ

ُبسببُمس ُللمرأةُ ،أوُ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ :خرو ُاملذ ِي
ٍّ
ر
أوُتفكريُبشُهوة.
تقبيلُ،
رُ

ُ

يامُذهبُعامةُالعلامءُالفقهاء.
َُّ
وإىلُأنَّهُالُيف ِس ِّ ُ
دُالص

ُ

ةُالرجلُامرأتهُ،أوُال َُّت ِ
فكريُبالام ُبدُونُ
واملذيُهوُ:ماءُرقي ُيُر ُعندُمداعبُ َُّ
أوُإحساسُ،أوُفتور.
رُ
دف ر ُُ،

ُ

نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ُما ُيسخطهُ ،وباعُد ُبيننا ُوبني ُما ُيف ِسدُ
صيامناُأوُينقصُأجرهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.

ُ

│
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س العشرُون (t )2
 Tالمَجلِ ُ
َعن األشيَاء اليت لو حَصلَت مِن الصَّائم يف نهَارِ رمضَان مل تُفْسِد صَومه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
ةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والصال
َّ ُ
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ُفهذا ُجملس ر
ُالصائم ُيف ُِنار ُرمضان ُملُ
ُبان ُعن ُاألشياء ُا َُّل ُتِي ُلو ُحصلت ُِمن َّ ُ
تف ِسدُصومهُ،فأقولُُمستعيناُباهللُتعاىل:

ُ

ومِن األشياء اليت ال يَ ْفسُد حبصوهلا الصَّومُ:ال َُّتقطريُيفُاإلحلِيل.
ُالرجل.
واملرادُباإلحليلُ:ذكر َُّ
ومثلهِ ُ:
رحمُاملرأة.

ُ

ُ

ُ

َّ
ُالصومُالُيفسدُ،وإىلُ
ومُفإن َّ ُ
َّ ُ
ارُالص
فإذاُو ِضعُفيهامُيشءُ ُ ِمنُالدَُّواءُيفُأثناءُِن
ُ

هذاُذهبُأكثرُالعلامء.

ُالصوم ُبذلكُ :أنَّه ُال ُمنفذ ُبني َّ
ُوالرحم ُوبني ُجُوفُ
وسبب ُعدم ُفساد َّ ُ
ُالذكر َّ
املعدةُ،بحيثُي ِصلُماُقُ ِّطرُإىلُداخلهاُ،وهذاُماُيق ِّررهُأيضاُأهلُال ِّطبُاليوم.
ِ
دُبسببهاُالصوم:
َّ ُ
ُمجلةُمنُاألشياءُاملُعارصةُ،فالُيفس
وعىلُهذهُاملسألةُتتخر
َّ
ومنُأمثلتها:

ُ
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ُ
ُ

إدخال ُأنبوب ُالقُسُطرة ُعن ُطري ُفتحُة َّ
ُالذكرُ ،أو ُإدخال ُاملنظار ُال ِّطبي ُعنُ
ر
َّ
ساعدُعىلُ
مُ،أوُإدخالُحملول ُُل ِغسلُاملثانةُ،أوُمادةُت ُِ
رُأوُالر ِح
ُفتحةُالذك
طري
َّ
ر
ِ
يفُالر ِحمُ،أوُتنظيفُاملِهبل.
وضوحُاألشعةُ،أوُعمل
ُلولبُ َّ

ُ

العالمةُابنُبازُ،وجمُمُعُالفقهُاإلسالميُيفُ
رُالصائمُ َّ ُ :
وقدُذهبُإىلُأِناُالُتف ِّط َّ ُ
َّ
ُ

دُورتهُالعارشةُ.

ِ
ه
علُأيُ
ُِّ
اُأوُف
بُنِسيان
األكلُوالّش ُ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ :
مف ِّط ررُنسيانا.

ُ

ِ
اُصحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:منُن ِيسُوهوُص ِائمُفأكلُأو ِ
ُرشبُ،
ل
َّ
فليتِ َّمُصومهُ،ف ِإ َُّنامُأطُعمهُاهللُوسقاهُ».

ُ

ومُ،وسامهُصوما؛ ُفد َّلُ
َّ ُ
اُبإُتامُالص
ُفأمرُ♀ ُمنُأكلُأوُرشبُناسي
َّ
َّ
عىلُأنُصومهُملُيفسد.

ُ
ُ

وإىلُهذاُذهبُأكثرُالعلامء.

ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ:ماُطارُإىلُحُلُ ُاإلنسانُأوُدخُلُإىلُ
هُبغريُإرادةُ ِمنهُواختيار.
رُ
جُوُ ُِف

ُ

ومنُأمثلته ُ:ه
الذبابُ،والب ه ُ،والغبارُ،والدَّ قي ُ،والده خان.

ُ

عدمُفسادُالصومُبِهُ،نقلهُعنهمُ:ابنُ
َّ ُ
وهذاُبإمجا ُالعلامءُ ،الُخالفُبينهمُيفُ
املنذرُ،ومو َّف ُالدُِّينُابنُقدامةُاحلنبيلُ↓ُ،وغريُها.
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ُ

ُأن ُالغبار ُوالده خان ُأوُ
وقال ُالفقيه ُابن ُهبرية ُاحلنبيل ُُُؒ :وأمجعوا ُعىل َُّ
لصائمُفإنَّهُالُي ِ
ه
فسدُصومه.ـها
الذبابُأوُالب ه ُإذاُدخلُحُل ُا َّ ُ

ُ

ُالص ِ
ائمُمنُماءُ
َّ ُ
يشءُإىلُحُلُ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ:وصولُ رُ
ر
افُوالُمبالغة.
املضمضةُواالستنشاقُبغريُقصدُوالُإرس ر ُ

ُ

الصائمُ
ريُإرادة ُ ِمنُ َّ ُ
رُ
وإىلُهذاُذهبُكثريُ ُ ِمنُالفقهاءُ،ألنَّهُوصُلُإىلُاحلُلُ ُبغُ
ُ

والُتق هصدُ،والَُتاوز.

اُإِنُبالغُيفُاملضمضةُواالستنشاقُح َُّتىُسبقهُالاءُإىلُحُلُ ُِقهُفيفسدُصومهُ
وأم ُ
َّ
ِ
ُعنُاملبالغةُيفُاالستنشاقُحالُالصيامُ،لاُببتُ
ِّ ُ
َّهُمنهي
عندُاملذاهبُاألربعةُ،ألن
ٌّ
عنُُال ُنَّبيُ♀ُأ ُنَّهُقال«ُ:وبالِغ ُِيف ِ
ُاالستِنش ِ
اقُإِ َّالُأنُتكونُص ِائامُ».
َّ
عىلُأنُاألنفُمنفذُُإىلُالُوُفُ،وأنَّهُيتأ ُثَّ
رُبوصولُيشءُإليهُ
رُ
فد َّلُهذاُاحلديثُ:
ُالصائم ُإىل ُاالحرتاز ُوعدم ُاملبالغة ُيف ُاالستنشاقُ
ُالصيامُ ،وهلذا ُد ِعي َّ ُ
يف ُحال ِّ ُ
وقتُالصوم.
َّ ُ

ُ

سخطهُ ،وباعُد ُبيننا ُوبني ُما ُي ِ
فسدُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ُما ُي ُِ
نق ِ
صُمنُأجرهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
صيامناُأوُي ُِ
│
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ُ
ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ الحَادِي والعشرُون (t )3
َعن األشيَاء اليت لو حَصلَت مِن الصَّائمِ يف نهَار رمضَان مل تُفْسِد صَومه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
العاملنيُ،والص
هللُرب ُ
ِّ ُ
احلمدُ ُ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
فهذاُجملس ُبالث ُعنُاألشياءُا َُّل ُتِ
نُالصائمُيفُِنارُرمضانُملُ
َّ ُ
يُلوُحصلتُم
تف ِسدُصومهُ،فأقولُُمستعيناُباهللُتعاىل:

ُ

يشء ُ ِمنُاملف ِّطراتُعىلُوجُهُ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومِ ُ :فعل ُ رُ
لُبهُم ِ
ِ
اإلكراهُم ِ
ِ
نُقبلُغريه.
نُقبُلُالغُريُ،سواءُفعلهُاملكرهُبنفسهُأوُف ِع

ُ

ِ
ذاُذهبُكثريُمنُالفقهاءُ،وذلكُقياساُعىلُاإلكراهُعىلُالكفرُيفُقولهُ
وإىلُه
اّللِ ُِمن ُبع ِد ُإِيامنِ ِه ُإِ َّال ُمن ُأك ِره ُوقلبه ُمطم ِئ ٌّنُ
تعاىلُيفُسورةُالنَّحلُ:ﮋمن ُكفر ُبِ َّ
ِ
ِ
بِ ِ ِ
ُاّللِ ُوهلم ُعذابُُ
اإليامن ُولكن ُمن ُرشح ُبِالكف ِر ُصدرا ُفعلي ِهم ُغضب ُمن َّ
عظِيمُﮊُ.

ُ

اعلُي ِ
عىلُأنُقُولُأوُ ِفعلُالكفرُعنُرض ِ
َّ
فسدُإسالمهُ
اُمنُالفُ ُِ
حيثُد َّلتُاآليةُ:
ُوفعله ُله ُعن ُإكراه ُال ُي ِ
وينقضهِ ،
فسده ُوال ُيُنقضهُ ،واإلكراه ُعىل ُاإلفطار ُأوىلُُ
بعدمُالفساد.

ُ
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ومهُبنص ُحديثُ
ِّ ُ
وقياساُأيضاُعىلُمنُأكلُأوُرشبُناسياُحيثُملُيفسدُصُ
الصحيحُ ،أل ُنَّه ُال ُقصد ُله ُوال ُإرادةُ ،واملكره ُعىلُ
رسول ُاهلل ُ♀ ُ َّ
اإلفطارُمثلهُ،الُقصدُلهُوالُإرادةُ،فالُيفسدُصومه.

ُ

ومِن األشياء اليت ال يَ ْفسُد حبصوهلا الصَّومُ ُ :ذوق ُال َُّطعام ُعىل ُطرف ُال ُِّلسانُ
ِ
ُتلي ِ
ُللصغري ُدون ُبلعرُ
ُيشء ُأو ُكِّسه ُباألسنان َّ ُ
رُ
ني
ُملعرفة ُحالوته ُأو ُملوحتهُ ،أو ُِ
لذلكُوالُوجودُطع رمُيفُاحلُل .

ُ

إال ُأنَّه ُيكره ُعند ُعدمُ
ئمة ُاألربعةُ ،وال َُّظاهريةُ ،وغريهمُ َّ ُ ،
وهو ُمذهب ُاأل َُّ
ُ

احلاجةُبا ُِّتفاقُاملذاهبُاألربعة.

وقدُقالُاإلمامُالبخاريُُُؒ ُيفُ«صحيحه»ُ:وقالُابنُعباسُ¶ُُ:
«الُبأسُأنُيتطعم ِ
ُاليشءُ».
ُالقدرُأ ِو َّ
َّ

ُ

ومِن األشياء اليت ال يَ ْفسُد حبصوهلا الصَّومُ :القبلة ُوامل هس ُوالنَّظر ُللمرأُة ُإذا ُملُ
يُأوُمذي.
يصاحبُبإنزالُمن ِ ٍّ ُ

ُ

الصحيح«ُ:أ َّن ُرسول ُاهللِ ُ♀ ُكانُ
وذلكُحلديثُعائشةُ▲ ُ َّ ُ
يق ِّبلُوهوُص ِائمُوكانُأملككم ِ ِ
ُإلربِ ُِه».

ُ

َّ
أمجعُالعلامءُعىلُأن ُمنُك ِرهُ
حلافظُابنُعبدُالَب ُالالكي ُُُؒ :وقدُ
وقالُا
ِّ
ِ
ه
ُ،وأقل ُذلكُ
رُ
نُإنزال
لُإليهُم
ُِ
شيةُماُحتم
سهاُ،وإنَّامُكُ ُِرهُهُاُخُ
كرههاُل ُِنفُ ُِ
ُ
القُبلةُملُيُ
تلفواُيفُأنُمنُقُـبلُوسلِ ِ
َّ
نُقليلُذلكُوكثريهُ،فالُيشءُعليه.ـها
ُِ
مُم
املذيُ،وملُيُ
َّ
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ُ

ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ :بقاءُالنُ ِ
بُمنُمجا ر ُأوُاحتال رُم ُ ِمنُ
ُ

غريُاغتسالُح َُّتىُيطلعُعليهُالفجر.

الصحيح«ُ:كان ُرسولُ
وإىلُهذاُذهبُسائرُالفقهاءُ،حلديثُعائشةُ▲ ُ َّ ُ
اهللِ ُ♀ ُيد ِركه ُالفجُر ُِيف ُرمضان ُوهو ُجنب ُِمن ُغ ِ
ري ُحل رُم ُفيغت ِسلُ
ويصومُ».

ُ

ِ
ُاّلل ُلكم ُوكلوا ُوارشبواُ
ُولقولُاهللُتعاىلُ:ﮋفاآلن ُبارشوه َّن ُوابتغوا ُماُكتب َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُالصيام ُإِىلُ
حتَّىُيتب َّني ُلكم ُاليط ُاألبيض ُمن ُاليط ُاألسود ُمن ُالفج ِر ُب َّم ُأُتهوا ِّ
ِ
َّ
ُعىلُأن ُمنُجامعُإىلُ
ُإىلُتبني ُالفُجرُ،فد َّل
هُ
ُسبحانهُالام
لﮊ ُُ،حيثُأبُاح
ال َُّلي ُِ
حنيُالتبنيُفلنُُ ِ
ُبعدُدخولُوقتُالصيام.
ِّ ُ
َّ ُ
سلُإال
يقعُمنهُالغ
ُِ
ه

ُ

ُاألمة ُعىل ُأنَّه ُإنُ
ي ُالشَُّافعي ُوغريه ُُ :ôوأمجعت َُّ
رد ه ُ
وقال ُالفقيه ُالاوُ ُِ
احتلُمُيفُال َُّليلُوأمكنهُاالغتسالُقبلُالفجرُفلمُيُغتسلُ،وأصبحُجنباُباالحتالمُ
فصُومهُصحيح.ـها

ُ

ومِن األشياء اليت ال يَ ْفسُد حبصوهلا الصَّومُ :بقاء ُاحلائض ُوال ُنهفساء ُِمن ُغريُ
اُالصوم.
اُليلةُالصيامُح َُّتىُيطلعُعليهامُالفجرُإذاُنُوُتُ َّ ُ
ِّ ُ
اغتسالُإذاُطُهرتُ
رُ

ُ

ُالصحابةُ،
ُوبِه ُقال ُأكثر ُالعلامء ُِمن َّ ُ
وقد ُقال ُال ُنَّووي ُالشَُّافعي ُُُؒ :
وال َُّتابعنيُ،ومنُبعدهم.ـها

ُ
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ِ
غتسلُإال ُبعدُطلو ُالفجرُ،حيثُ
َّ ُ
اُعىلُص َّحةُصُومُالُ ُنبُإذاُملُيُ
وذلكُقياس
صح ُُِفعلهُعنُال ُنَّبيُ♀ُكامُتقدَّ م.
َّ

ُ

سخطهُ ،وباعُد ُبيننا ُوبني ُما ُي ِ
فسدُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ُما ُي ُِ
ِ
نقصُمنُأجرهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
صيامناُأوُي
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّانِي والعشرُون (t )4
َعن األشيَاء التِي لَو حَصلَت مِن الصَّائم فِي نهَارِ رمضَان مل تُفْسِد صَومه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
فهذاُجملس ُرابع ُعنُاألشياءُا َُّل ُتِ
نُالصائمُيف ُِنار ُرمضانُملُ
َّ ُ
يُلوُحصلتُم
تف ِسدُصومهُ،فأقولُُمستعيناُباهللُتعاىل:

ُ

ِ
سهُولوُ
ُاإلنسانُري ُولعابُنُفُ ُِ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ :بلع
كُثُرُماُدامُيفُحم ُِّلهُوهوُالفمُ،وملُيتجاوزهُفيخر ُِمنه.

ُ

وهذاُبإمجا ُالعلامءُ ،الُخالفُبينهمُيفُذلكُ،نقلهُعنهمُ :ابنُحز رم ُال َُّظاهريُ،
ُ

والنَّوويُالشَُّافعيُ↓ُ.

ُماُبنيُاألسنانُمنُفضُلُطعا رُمُ
ُِ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ:ابتال
فعه.
وغريهُبدونُقُصُدُوالُقدرةُعىلُدُ ُِ

ُ

وهذا ُبإمجا ُالعلامءُ ،ال ُخالف ُبينهم ُيف ُذلكُ ،نقله ُعنهمُ :ابن ُاملنذرُ ،وابنُ
حز رمُال َُّظاهريُ↓ُ.

ُ

رق ُأو ُرشُ ِ
ومِن األشياء اليت ال يَ ْفسُد حبصوهلا الصَّومُ :فصد ُ ِ
الع ِ
طه ُح َُّتى ُيُر ُ
الدَُّ ِ
مُمنه.

ُ
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وإىلُهذاُذهبُأكثرُالفقهاءُ،منهمُ:املذاهبُاألربعة.

ُ

تمُوالغيبةُوالنَّميمةُيفُ
ُِ
السب ُوالشَُّ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومَّ ُ :
ُ

أثناءُِنارُالصوم.
َّ ُ

ونقلُالفقيه ُأبوُعبدُاهللُابنُمفلحُاحلنبيل ُُؒ ُا ُِّتفاقُاملذاهبُاألربعةُعىلُ
هذا.

ُ

فاقُالعلامءُعىلُعدمُفسادُالصومُبذلك.
َّ ُ
ونقلُاإلمامُابنُتيميةُُُؒا َُّت
ِ
ِ
ميمةُوغريُهاُمنُاملعاصُ
ومُبالغيبةُوال ُنَّ
ُِ
ماُوردُمنُأحاديثُيفُفسا َّ ُ
دُالص
وكلُ
هُ
فالُيصحُعنُرسولُاهللُ♀.
هُ

ُ

إال َّ
رُالصومُ،بلُقدُ
نقصُأج َّ ُ
ُاملعاصُشديدةُالطورةُعىلُالصائمُ،فهيُت ُِ
َّ ُ
ُأن
َّ ُ
تُ،فقدُصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ُ
بُبِثوُابُصُومهُك ُِّلهُإذاُكثرتُأوُكَب
ذه ُ
تُ ُِ
َّ
ِ
ِ
ُالز ِ
ُّللُِحاجةُأنُيد ُطعامهُ
أنَّهُقال«ُ:منُملُيد ُقوُل ه
ورُوالعملُبِهُوالهلُ،فليس َّ
ورشابهُ».

ُ

حرمة.
هُ
واملرادُبقولُالزورُ:مجيعُاألقوالُامل َّ

ُ

ُصي ِ
وببت ُعنه ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :رب ُص ِائ رم ُح هظه ُِمن ِ
ام ِه ُالو ُ
َّ
والعطشُ».

ُ

سُالارج ِ
نيُمنُاألسنانُ
ُِ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ :الدَّ مُوالقل
وال ِّل َّثةُإذاُملُيرجعاُإىلُاحلُل .

ُ
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ُ

فاقُالعلامءُعىلُعدمُفسادُالصومُبذلك.
َّ ُ
ونقلُابنُحز رمُالظاهريُُُؒا ُِّت
هُالصائمُيفُِنارُ
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ :االكتحالُإذا ُفُعلُ َّ ُ
صومهُ،ح َُّتىُولوُوجُدُطُعُمهُيفُحُلُقه.

ُ

وإىلُهذاُذهبُأكثرُالفقهاءُ،ألنُالعُنيُليستُمُنفذاُإىلُالُوف.
َُّ

ُ

هُمنُ
ريهُلُ ُِ
ُبتقبيلُغُ ُِ
ُِ
الرجلُاملن ِ ِّي
ومِن األشياء اليت ال يَفْسُد حبصوهلا الصَّومُ:إنزالُ َُّ
غريُاختيارهُورضُاه.
ُِ

ُ

حيثُقالُالفقيه ُمُو َّفُ ُالدُِّينُابنُقُدامةُاحلنبيل ُُؒ ُُ:أوُتق ِّبلهُامرأة ُبغريُ
ِ
هُالُفعلُ
اختيارهُفين ُِزلُ،أوُماُأشبهُهذاُ،فالُيفسدُصُومهُ،الُنُعلمُفيهُخالفاُ،أل ُنَّ
لهُ،فالُيفطِرُ،كاالحتالم.ـها

ُ

سخطهُ ،وباعُد ُبيننا ُوبني ُما ُي ِ
فسدُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ُما ُي ُِ
نقصُأجرهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
صيامناُأوُي ُِ

ُ

│
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ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّالِث والعشرُون t
عن َتزيني وتَزوِيق الشَّوارع ،والبيُوت ،وغُرفِها ،مبناسبة حلُول شَهر رمضَان
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

أ َّماُبعدُ ُ،هأُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-

ُ

ِ
واملتاجرُوالبيوتُ ِمنُاملسلمنيُعىل"ُ:استقبالُ
فقدُجُرُىُبعضُأهل ُالبلدان ُ
ُبتزيِني ُوَتميل ُشوارعهم ُأو ُأسواقهم ُأو ُبيوهتمُ
شهر ُرمضان ُواالستعداد ُله ُ
ِ
ُوامللونةُ ،واملصابيح ُأو ُالفوانيس ُمُتعدُِّدة ُاأللوان ُواألشكالُ
باأله َّلة ُاملضيئة
َّ
والزخ ِ
ارفُ
ُوالرقا ُذات ُالنقوش َُّ
واألحجام،
ُوالزخُرُفة ُاملُختلفةَّ ُ ،
ُوالستور ِّ
ه
البالستيكية ُاملزكرشُةُ ،والب هلونات ُامل ِ
ُللمنائرُ
ُِ
والرسومات
ُامللونة ُ ،هُ
نتفخة
َّ
واملحاريبُوالقبب".

ُ

اويةُأوُ
الةُأوُزُ ُِ
يفُالبيتُكغرفةُأوُص رُ
رُ
بعضهمُإىلّ"ُ:تصيصُمكانُ
رُ
تطورُأمرُُ
بُ َُّمُ َُّ
ِ ِ ِ
درانِه ُوفُرُشهُ
ُوالزينة ُيف ُسقفه ُوج ُ
ُالصبغة ِّ
ِمُ ٍّر ُلصبغه ُطيلة ُشهر ُرمضان ُهبذه ِّ
راسيه".
رتهُوكُ ِ ُ
وبسُ ُطِهُوس ُِ

ُ

فطارهم ُوسحُورهمُ ،أو ُسُمرهمُ ،أوُ
ُِ
ال ِ ُ
ُإل
ُحم ر ُ
خصص ُِ
ويكون ُهذا ُاملكان ُاملُ َّ ُ
ِ
رهبمُ،أوُلميعهاُ،أوُبعضها.
ضيوفهمُ،أوُتع هبدهمُ ُل ِّ
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ُ

ِ
ُأِنم ُقد ُكسُوا ُمنزهلم ُوح َّلوه ُبطاب ُِع ُشُهرُ
ويُرُون ُهبذا ُأو ُي ُِ
ظهرون ُ ُلغريهم َّ
رمضان.

ُ

ىُرأيتُهذهُالصبغةُوهذاُال َُّطابعُاملحدثُيفُسُفُرُةُالفُطورُ
توسعُاألمرُُح َُّت
َُّ
ِّ
بمُ َّ
ُوالصحونُ
ُوالكرايسُ ،ويف ُالقدور
ِ ُ
والسحورُ ،حيث ُتراها ُيف ُال َُّطاوالت
َّ ُ
ه
والكؤُوس ُواملالع ُ ،بل ُح َُّتى ُيف ُأشكال ُبعض ُاألطعمةُ ،فيصنعون ُعجينتهاُ
كهاللُأوُق ِّبةُأوُحمراب.
رُ

ُ

اهيكُعنُتنافسُأهلُالبيوتات ُواملتاجر ُيفُذلكُ،وسب ِ ُ ُبعضهمُلبعضُيفُ
نُ ُِ
ُمظهر ُي ِ
الزوار ُأوُ
رُ
كل ُنزلُ ،أو
ُالزينةُ ،وأحدث ُش رُ
الزبائن ُأو ُ ه
لفت ُنظر ُ َّ
جديد ِّ
ُ

الضيوفُأكثر.
هُ

ِ
والُيزال ُيفُالدهُنياُفسُحةُوبقي ِ
رهُومقدارهُ،والُنُدريُ
ةُمنُزمُنُ،اهللُأعلمُبقد
َّ
ما ُيتجدَّ د ُأو ُجيدِّ دون ُفيه ُِمن ُمظاهر ُوأشكال ُحتت ُهذا ُال َُّطابع ُا َُّل ُِذي ُزعمواُ
وأحدبُوا.

ُ

ِ
فُمعُهؤالءُعدَّ ةُوقفاتُفأقول:
ُِ
وأق

ُ

إن ُاهلل ُأكرُمُكم ُبشهر ُرمضان ُوصيامه ُُل ِتعمر ُبواطنكمُ
الوقفة األوىلَُّ ُ :
وظواهركم ُوَتمل ُباإلكثار ُِمن ُطاعتهُ ،وترفع ُدرجتهاُ ،ويزدادُ ُبواهباُ ،وليسُ
شغلُواُأنفسكمُومنُ
ُل ِتزينيُدُنياكمُوبيوتكمُوجمالسكمُوشوارعكمُومتاجركمُ،فأُ ُِ
ُألجلهُصُومُرمضان.
حولكمُبامُرش ِ ُ
ُِ
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ُ

ُبأحب ُ ُل ِرمضانُ ،وأفرح ُُبِهُ ،وأحرُص ُعليه ُِمن ُرسولناُ
َّ ُ
الوقفة الثانيةُ :لسنا
ُأفعاهلم ُيفُ
ُِ
ُالفعلُ ،وال ُهذه ُاملظاهر ُِمن
♀ ُوأصحابهُ ،ومل ُيكن ُهذا ُِ
غلهمُواجتِهُادهمُوتنافسهمُيفُحتقي ُماُيزيدهمُقرب ِ
اُمنُ
ُ
شهرُرمضانُ،بلُكانُشُ
رهبمُ،ويرفعُدرجاهتمُ،ويُضاعفُحسناهتم.
ِّ

ُ

الوقفة الثالثةُ :تُزينيُالبيوتُوالشَُّوار ُ ُواملتاجرُوإظهارهاُبمثلُهذاُاملظهرُ
يف ُاملناسبات ُالدُِّينيةُ ،ليس ُله ُأصلُ ُيف ُاإلسالمُ ،وال ُيعرُف ُعن ُأهل ُالقرونُ
األوىلُ،بلُعادةُجُرىُعليهاُأهلُاألديانُاألخرُىُكال ُنَّصارىُواهلنادكةُوالبوذينيُ
ِ
شاهدونُذلكُمنهمُاليومُعلناُيفُأجهزةُاإلعالمُ
وغريهمُيفُمناسباهتمُالدُِّينيةُ،وت
ُهبم ُيف ُأفعاهلم ُوأقواهلمُ،
املرئيةُ ،وقد ُزجُرُكم ُنب ُِّيكم ُ♀ ُعن ُالتَّش هبه ِ ُ
فثبتُعنهُ♀ُأنَّهُقال«ُ:منُتش َّبهُبِقو رمُفهو ُِمنهمُ».

ُ

ِ
أن ِّ
الرافضةُ
الشيعة ُ َُّ
نُهلمُعنايةُبال َُّتاريخُ وكتابته ُ َُّ
الوقفة الرابعةُ :ذكرُبعضُ ُم
ُأول ُمُن ُأحدث ُهذا ُاألمر ُيف ُبالدُ
ُِ
يدية
وُالُة ُالدَُّولة ُالباطنية ُالعبُ ُِ
ُالارج َُّية ُهُم َّ
املسلمنيُ،ونّشهُبينهم.

ُ

الوقفة اخلامسةُ :احفظُوا ُأموالكمُا َُّل ُتِيُم َّن ُاهللُهباُعليكمُ،والُتُنفقوهاُفيامُالُ
نُفُع ُأُخُرُوي ُأو ُدُنيوي ُفيهُ ،فإ َُّنكم ُمُساءُلون ُعنهاُ ،فقد ُببت ُعن ُنب ُِّيكمُ
ُالقيام ِة ُحتَّىُيسألُ:عُن ُمال ِ ِه ُِمنُ
♀ ُأنَّهُقال«ُ:ال ُتزول ُقدماُعب رد ُيوم ُِ
أينُاكتسبهُ،و ِفيمُأنفقهُ».

ُ
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بارك ُاهلل ُيل ُولكم ُفيام ُسمعتمُ ،ونفعُنا ُُبِهُ ،وأُبعُدنا ُعن ُاإلرساف ُوال َُّتبذيرُ،
وجعلُأموالناُأجراُلناُ،إ َُّنهُجوادُُكريم.

ُ

│
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ُ

س الرَّابِع والعشرُون (t )1
 Tالمَجلِ ُ
َعن االجتِ َهاد بالطَّاعات يف أيَّام وليَالي عَشر رمضَان األَ ِخرية
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

فإنَّكم ُقد ُدخلتم ُُ -أو ُأُوُشُكتُم ُعىل ُالدهُخول ُُ -يف ُالعُّش ُاألخرية ُِمن ُهذاُ
الشَُّهر ُالط ِّيب ُاملط َّيب ُاملبارك ُالفضيل؛ ُرمضانُ ،فاغتنمُوها ُُبِطاعة ُاهلل ُاملوىلُُ
يامُ،ونورُواُلياليهاُبالقيامُ،واعمرواُليلهاُوِنارهاُ
ِّ ُ
امهاُالص
ُِ
ِّ
العظيمُ،وأحسنواُيفُأ ُيَّ
بتالوة ُالقُرآن ُواالستغفار ُوالدهُعاء ِّ
ناس ُُتنَّوا ُإدراك ُالعّشُ،
ُمن ُأ رُ
ُوالذكرُ ،فكم ُِ
فأدركهمُاملنون؛ُوهوُاملوتُ،فأصبحُواُيفُقبورهمُمُرهتنِنيُالُيستطيعونُزيادةُُيفُ
فريط ُواإلُهال ه
ُوالذنوبُ ،وأنتم ُقد ُأدركتمُوهاُ
صالح ُاألعاملُ ،وال ُتوبةُ ُ ِمن ُال َُّت ُِ
ر
وعافيةُ،وقو رُةُوقدرة.
نُاهللُتعاىلُوأنتمُيفُصح رُةُ
بفضل ُِم
َّ
َّ

ُ

وقد ُكان ُنبيكم ُوقدوتكم ُ♀ ُيع ِّظم ُالعُّش ُاألواخر ُِمن ُشهرُ
ُالصاحلة ُفيهاُ
ُفيهتم ُهلا ُاهتامما ُبالغا ُإذا ُدخلتُ ،وجيتهد ُيف ُاألعامل َّ ُ
هُ
رمضان،
صح ُعنُأ ِّمُ
وقظُأهلهُليقومُوا ُال َُّل ُ
ييُليلهاُبالصالةُ،وي ُِ
َّ ُ
اجتهاداُشديداُ،وي
يلُ،إِذُ ُ َّ
املؤمنني ُعائشة ُ▲ ُ َّأِنا ُقالت«ُ :كان ُرُسول ُاهللِ ُ♀ ُجيت ِهد ُِيفُ
ّشُاألو ِ
اخ ِرُمُاُالُجيت ِهد ُِيفُغ ِ
الع ِ
ري ُِه».

ُ
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اُأِناُقالت«ُ:كان ُرسول ُاهللِ ُ♀ُإِذاُدخل ُالعّشُ،
َّ
وصح ُعنهاُأيض َّ
أحياُال َّليلُ،وأيقظُأهلهُ،وجدَّ ُ،وشدَّ ُاملِئزرُ».

ُ

نُ،
ُقوهلا ُ▲ ُ«ُ :وشُدَّ ُاملِئزرُ»؛ ُأيُ :اعتزُل ُال ُنِّساء ُفلم ُيقرهب َُّ
ومعنى ِ ُ
الشتِغالهُبالعبادات.
ُ

ُ

ِ
ومنُشدَّ ةُاجتهادهُ♀ ُبالعبادةُيفُهذهُالعُّشُأنَّهُكانُي هصهاُكلهاُ
صح ُعنُأ ِّم ُاملؤمننيُعائشةُ▲ ُ«ُ:أ َّنُ
ُ
َّ ُ
باالعتكافُيفُمسجدهُالّش
يفُ،إِذُ ُ َّ
النَّبِيُ♀ُكانُيعت ِكفُالعُّشُاألو ِ
اخر ُِمنُرمضانُحتَّىُتو َّفاهُاهللُُ،»
َّ
ِ
ُربه ُسبحانه ُومناجاتهُ ،وحت َّريا ُإلدراكُ
يفعل ُذلك ُ♀ ُ ه
تفرغا ُُلعبادة ِّ
ُ

فضيلةُليلةُالقدر.

وإن ُاغتسل ُالعبد ُوتطيب ُيف ُليايل ُالعُّش ُح َُّتى ُي ِّ ِ
ناجيه ُوهو ُيفُ
ربه ُوي ُِ
َّ
صيل ُل ِّ
لفُالصالحُ.ُô
َّ ُ
لُعنُالس
أحسُنُهيئةُ،فجميلُُومستحسُنُ،وقدُن ِق
َّ

ُ

ريرُ:كانوا ُي ِ
فقالُاحلافظُابنُرجب ُالبغدادي ُُؒ ُُ:قالُابنُ ُج ر
ر
ستح هبونُأنُ
ُكلُ
ُاألواخرُ ،وكان ُالنَّخعي ُيُغتسل ُيف ُالعّش َّ ُ
ُِ
ُكل ُليلة ُِمن ُليايل ُالعُّش
يغتسلوا َّ ُ
ِ
ىُل ِلُيلةُالقُدُر.ـها
ليلةُ،ومنهمُمنُكانُيُغتسلُويُتط َّيبُيفُال َُّليايلُا َُّل ُتِيُتكونُُأرج ُ
ِ
اكمُبامُسمعتمُ،وأعانناُعىلُذكرهُ،وشكرهُ،وحسنُعبادتهُ،إنَّهُ
نفعنيُاهللُوإ َُّي
سميعُُالدهُعاء.

ُ
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الخَامِس والعشرُون (t )2
َعن حترِّي لَيلة القَ ْدر باالجتِ َهاد بالطَّاعَات فِي َليالِي عَشر رمضَان األَ ِخرية
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
احلمدُ ُهللُر ِّب
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

فقدُقالُاهللُسبحانهُمُع ُِّظام ُشأنُلُيلةُالقدُرُيفُكتابهُالعزيزُ:ﮋليلة ُالقد ِر ُخريُ
ِ
ِ
ِ
الروح ُِفيهاُبِ ِإذ ِن ُر ِّ ِهبم ُِمن ُك ِّل ُأم رر ُسالمُ ُ ِهي ُحتَّىُ
من ُألف ُشُه رر ُتن َّزل ُاملالئكة ُو ه
مطلعُِالفج ُِرﮊُ.

ُ

ُليلة ُأوُقريب ِ
نُبالبنيُألف ر
ِ
اُمنهاُ،خري ُمنهاُيفُبركتهاُ
ومعنىُذلكَّ ُ :أِناُخري ُِم
ِ
ِ
وأجورهاُ،وماُي ِ
نُالرمحةُوالغفرانُ،وإجابةُ
فيضُفيهاُاملوىلُ ُالكريمُعىلُعبادهُم َّ
ُ

الدهُعاءُ،وقبُولُاألعامل.

واُيفُطلبهاُ،وحتروُهُاُيفُمجي ُِع ُالعُّشُ،وخصوصاُيفُأفرادهاُ،واعمرواُ
فاجتهدُ
َّ
ِّ
عاءُواالستِغفار ُوتالوةُالقُرآنُ،لع َُّلكمُتفلحونُ،فقدُ
ُ
الةُوالذكرُوالدهُ
َّ ُ
لياليهاُبالص
صح ُعنُنبيكمُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:مُن ُقام ُليلة ُالقد ِر ُإِيامناُواحتِسابا ُغ ِفر ُلهُ
َّ
ماُتقدَّ م ُِمنُذنبِ ُِه».

ُ

واجتهدُوا ُيف ُطلب ُتلك ُال َُّليلة َّ
ُوحتروا ُخُريُها ُوبركتهاُ
ُالّشيفة ُاملباركة،
َّ
لُالصدقاتُ،
َّ ُ
رةُالقيامُ،وأداءُالزكاةُ،وبذ
َُّ
باملحافظةُعىلُالصلواتُاملفرُوضةُ،وكُثُ
َّ ُ
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اعاتُ،واجتنابُالسيئاتُ،والبعدُ
َّ ُ
سدهُ،وبكثُرةُال َُّط
نقصهُويفُ ُِ
فظُالصيامُ ُِمَّاُي ُِ
ِّ ُ
ُِ
وح
ِ
ِ
َّ
ناتُ،فإن َّ
نُأسبابُحرمانُالُريُ
حناءُم
ُالش
عنُالعداوةُبينكمُوالبُغضاءُواملشاحُ
يف ُليلة ُالقُدُرُ ،فقد ُخرُ ُال ُنَّبي ُ♀ ُلي ِ
خَب ُأصحابه ُ╚ ُ ُبِلُيلةُ
صح ُعنُ
ُ
القدُرُ،فتخاصُمُوتناز ُرجالنُ ِمنُاملسلمنيُفر ُِف
عتُبسببُذلكُ،إِذُ ُ َّ
ال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :خرجت ُِألخ َِبكم ُبِليل ِة ُالقد ِرُ ،فتالحى ُفالنُ
وفالنُ،فر ِفعتُُ،وعسىُأنُيكونُخرياُلكمُ».

ُ

ِ
ّشُاألخريةُمن ُرمضانُ،
ُعىلُأهلِيكمُفح هثوهمُعىلُاغتنامُهذهُالعُ
ُ
واحرصُوا
ُِ
ِّ
يلهاُبالقيامُوالذكرُواملناجاةُ
تم ُبأهلهُأن ُييوا ُلُ
فقدُكانُال ُنَّبيُ♀ ُُّي هُ
زيادةُُعىلُالعادةُ،فثبتُعنُعيلُبنُأيبُطالبُ◙ُ«ُ:أ َّنُالنَّبِ َّيُ♀ُ
ّشُاألو ِ
كانُي ِ
وقظُأهله ُِيفُالع ِ
اخ ِر ُِمنُرمضانُ».

ُ

ُالسلف ُالصالح ُيع ُِّظمون ُهذه ُالعُّشُ ،وجيتهدُون ُفيها ُبالعبادةُ
وكذلك ُكان َّ
ِ
أكثرُمنُغريهاُ،فثبتُعنُإبراهيمُالنَّخعيُال َُّتابعيُُُؒ«ُ:أنَّهُكانُيتِمُالقرآنُ
ثُ،ف ِإذاُدخل ِ
ِيفُشه ِرُرمضان ُِيفُك ِّلُبال ر
ني».
تُالعّشُختم ُِيفُليلت ُِ

ُ

تادةُبنُدعُامةُال َُّتابعي ُُؒ ُ«ُ:إِذُاُدخل ُرمضان ُختم ُِيف ُك ِّل ُبال ِ
ثُ
ُِ
وكانُق
لي ر
الُم َّرةُ،ف ِإذاُدخلُالعّشُختمُك َّلُليل رةُم َّرةُ».

ُ

وأكثِروا ُيف ُهذه ُالعُّش ُِمن ُدعاء ُر ِّبكم ُسبحانه ُوطلب ُمغفرته ُورضوانهُ
ُ
نكسار.
بإخالصُوخُضو رُُوا ُِ
رُ

ُ
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ُاهللُِ ،أرأيت ُإِنُ
وقدُببتُعنُأ ِّم ُاملؤمننيُعائشةُ▲ ُ َّأِناُقالت(ُ :ياُنبِ َّي ُ
وافقت ُليلة ُالقد ِرُ،ماُأقول؟ُقالُ:تقولِني«ُ:اللهم ُإِنَّك ُعفوُ ُ ِ
ب ُالعفوُ ،فاعفُُ
حت ه ُ
ٌّ
َّ
عنِّي»).

ُ

فأكثِروا ُِمن ُهذا ُالدهُعاء ُيف ُليايل ُالعُّشُ ،فإنَّه ُدعاءُ ُ َّ
رغب ُفيه ُرسول ُاهللُ
ُ
♀ُ،وأرشُدُإليهُفيها.

ُ

عائكُبال َُّليلُوال ُنَّهارُ،وم َّنُ
قناُل ِدُ ُِ
ب ُالعُفوُفاعفُ ُعنَّاُ،وو ِّف ُ
فال َُّلهمُإ َُّنكُع هفوُحت ه
عليناُباإلجابةُ،إنَّكُسميعُُالدهُعاء.

ُ

│

~ ~ 86

 Tالمَجلِسُ السَّادِس والعشرُون (t )1
َعن التَّرغِيب فِي اعتِ َكاف العَشرِ األوَاخِر مِن رمضَان ،وشَيءٍ مِن فوائِده
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
ُمل ِن ُأفضل ُالعباداتُ
ُاالعتِكُاف ُيف ُالعُّش ُاألواخر ُِمن ُشهر ُرمضان ُ
ُ
فإن
وأكثرها ُنفعا ُللعبد ُوأجراُُ ،وقد ُكان ُالنَّبي ُ♀ ُوأزواجه ُوأصحابهُ
يعتكفونُفيهاُ.
╚ُ ُِ

ُ

ومُمسجدُ ُل ِعبادةُاهللُتعاىل.
رُ
االعتِكُافُهوُ:لزُ
و ُ

ُ

افُإال ُيفُمسجدُ،با ُِّتفاقُأهلُالعلمُ،نقلهُعنهمُ:ابنُ ُعبدُ
َّ ُ
والُيكونُاالعتِكُ
ُ
ميلُالشَُّافعي.ُôُ،
دامةُاحلنبيلُ،والر هُ
الَبُالالكيُ،ومو َّف ُالدُِّينُابنُقُ
َّ
ِّ
ِ
ولهُحكمُُعظيمةُ،وفوائدُجليلةُ،منهاُ:

ُ

ِ
ُربه ُسبحانهُ،
أوالُُ -انقطا ُالعبد ُعن ُالدهُنيا َُّ
ُولذاهتا ُومشاغلها ُ ،ه
تفرغا ُُلعبادة ِّ
ومناجاتهُ،وذكرهُ،ودُعائهُ،واستغفاره.
ُِ

ُ

متهُآلخرهتاُ،وماُوقعتُفيهُ
ُِ
وبانياُ -حماسبةُالعبدُنفسهُومراجعتهاُعىلُماُقدَّ
ِ
وتفريط ُيفُماُف ِرضُعليهاُ،وماُ
رُ
لُ
نُتقصري ُوتكاس رُ
رُ
لُهلاُم
ِمنُذنوبُ،وماُحص
ر ِّغبتُيفُعمله.

ُ
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ُ

وبالثاُ -زوُالُقُسُوةُالقلبُ،وحصولُلِينِهُوخ ِ
ساره ُبسببُمناجاةُ
هُوانك ُِ
ُِ
شوع
اهللُسبحانهُ،واإلكثارُ ِمنُعبادتهُ،وحماسبةُالنَّفسُ.

ُ

االعتِكُاف ُمّشو ُ ُبالقُرآن ُوالسنَّة ُالنَّبويةُ ،حيث ُقال ُاهلل ُسبحانه ُيف ِ
ُختامُ
و ُ
ه
آياتُالص ِ
يامُمنُسورةُالبقرةُ:ﮋوال ُتب ِ
ارشوه َّن ُوأنتم ُعاكِفون ُِيف ُاملس ِ
اج ِد ُتِلكُ
ِّ ُ
ُاّللُِفالُتقربوهاﮊُ.
حدُود َّ

ُ

وصح ُعن ُعائشة ُ▲ ُ«ُ :أ َّن ُالنَّبِ َّي ُ♀ ُكان ُيعت ِكف ُالعّشُ
َّ
األو ِ
اخر ُِمنُرمضانُُحتَّىُتو َّفاهُاهللُُ،ُب َّمُاعتكفُأزواجه ُِمنُبع ِد ُِه».

ُ

وكانُاالعتِكُافُمعروفاُقبلُمُبُعثُالنَّبيُ♀ُ،فقدُقالُاهللُتعاىلُيفُ
ُ

ُآمرا ُخليله ُإبراهيم ُوابنه ُإسامعيل ُ
سورة ُالبقرة ُِ

ُ :ﮋوع ِهدنا ُإِىل ُإِبر ِ
اهيمُ

ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ودﮊُ.
ُِالسج ُِ
الر َّكع ه
وإِسامعيلُأنُط ِّهراُبيُتيُلل َّطائفنيُوالعاكفنيُو ه

ُ

ُفصح ُعن ُابن ُعمر ُ¶ ُ َّ
أن ُعمر ُبنُ
وكان ُأهل ُالاهلية ُيعتكفُون،
َّ
ُاّللُِ ،إِ ِِّن ُنذرت ُِيف ُال ِ
اهلِ َّي ِة ُأن ُأعت ِكف ُليلة ُِيف ُاملس ِج ِدُ
الطابُقال(ُ:ياُرسول َّ ُ
فُبِنذ ِركُ»).
احلرا ِمُ،قال«ُ:أو ِ ُ

ُ

ِ
نُالسننُالُالواجباتُعندُمجيعُأهلُالعلمُ،الُخالفُبينهمُيفُذلكُ،
وهوُم
ه
نقلهُعنهمُ:مو َّف ُالدُِّينُابنُقُدامةُاحلنبيلُ،وأبوُعبدُاهللُالقرطبيُالالكيُ ،وزينُ
الدُِّينُالعراقيُالشَُّافعي.ُôُ،

ُ
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ِ
واءُكانُمسجدُمجعةُأوُ
ُ
ُمسجدُ،س
رُ
افُعندُأكثرُالعلامءُيفُأي
ُاالعتِكُ
ُ
ويص هح
ِّ
مجاعةُ،لعمومُقولُاهللُتعاىلُ:ﮋوأنتُمُعاكِفون ُِيفُاملس ِ
اج ُِدﮊُ.

ُ

ُذلكُعنُعيلُبنُأيبُطالبُ،وعمروُبنُحريثُ،وابنُعباسُ╚ُ،
وصح
َّ
ِّ
ِمنُأصحابُال ُنَّبيُ♀.

ُ

وأفضلُاملساجدُا َُّل ُتِيُيعتكُفُفيهاُهيُ :املساجدُالثالبة؛ ُاملسجدُاحلرامُ،ب َّمُ
ُ

َّبويُ،بمُاملسجدُاألقَص.
املسجدُالن
َّ

ِ
ُاألواخر ُك َّلها َّ
ُأول ُوقت ُدخوله ُاملسجدُ
ُِ
ومن ُأراد ُأنُ ُيُعتُ ُِكف ُالعُّش
ُفإن َّ
شمس ُليلةُ
ُِ
ُغروب ُ
ُِ
ُأئمة ُاملذاهب ُاألربعة ُوغريهم ُهوُ :قبل
لالعتكاف ُعند َُّ
احلاديُوالعّشين.
ُِ

ُ

ِ
ِ
ّهُصح َّ
ليلةُمنُ
هاُ،وأولُ
ّشُاألوخرُك َّل
ُأن ُالنبيُ♀ ُاعتُكفُالعُ
ألن
َّ
َّ
ِ
نُمغيبُالشَُّمس.
يلةُتبدأُم ُِ
ليايلُالعّشُهيُليلةُإحدىُوعّشينُ،وال َُّل

ُ

ّشُاألواخرُفإنَّهُ
ُِ
عتكفُالعُ
وقدُقالُاإلمامُابنُتيميةُؒ ُُ:وإذاُأرادُأنُ ُيُ ُِ
ِ
ِ
ُمعتكفا ُمجيعُ
ُأول ُليلةُ ،ألنَّه ُال ُيكون
يدخل ُمُعتُكُفه ُقبل ُغروب ُالشَُّمس ُمن َّ
لُليلة ُ ِمنهُ،الس َّيامُوهيُإحدُىُال َُّليايلُا َُّل ُتِيُ
رُ
افُأو
باعتِكُ
هرُإال ُ ُ
العُّشُأوُمجيعُالشَُّ َّ ُ
َّ
يُلتمُسُفيهاُليلةُالقدُر.ـها

ُ

اُماُصح ُعنُعائشةُ▲ ُ َّأِناُقالت«ُ:كان ُرسول ُاهللِ ُ♀ُ
وأم
َّ
َّ
إِذاُأرادُأنُيعت ِكفُص َّىلُالفُجرُب َّمُدخلُمعتكفهُ».
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ُ

فاملرادُباملعتكفُا َُّل ُِذيُدخلهُال ُنَّبيُ♀ُبعدُأن َّ
ُصىل ُالفجرُ:مكانُ
ِ
اعتِكُ ِ
ِ
ِ
اُاملسجدُفقدُدخلهُمنُقبلُ،
بُلهُ،وأم
يُُض
نُاملسجدُ،يفُالباءُا َُّل ُِذ
افهُم
ُ
َّ
َّ
وصىلُفيهُبال ُنَّاسُإماما.

ُ

عتكفُالعُ ِ
وزمُنُخرو ُم ِ
ّشُ،وتنتهيُبغروبُ
ُِ
ّشُمنُاملسجدُيكونُُبانتهاءُالعُ
ِ
ِ
ُالَبُ
شمس ُآخر ُيوم ُمنهاُ ،بإمجا ُأهل ُالعلمُ ،وقد ُنقله ُعنهم ُاحلافظ ُابنُ ُعبد ِّ
ُ

الالكيُُُُؒ،وغريه.

وإن َّ
ىُالصبحُ،وخر ُِمنُاملسجدُإىلُم َّ
ُالعيدُفهوُأفضلُ،
صىل ُِ
ُأخرُُخروجهُح َُّت
ه
ألنَّه ُقد ُن ِقل ُعن ُبعض ُأصحاب ُاال ُنَّبي ُ♀ُ ،وببت ُعن ُعديد ُِمنُ
ُوصح ُعن ُإبراهيم ُالنَّخعي ُال َُّتابعي ُُؒ ُأنَّه ُقال«ُ :كانوا ُيست ِح هبونُ
َّ ُ
ال َُّتابعني،
لِلمعت ِك ِ
فُأنُيبِيتُليلةُال ِفط ِر ُِيفُمس ِج ِد ِهُ،حتَّىُيكونُغد هوه ُِمنهُ».

ُ

ِ
اكمُبامُسمعتمُ،وجعلناُِمَّنُإذاُأعطِيُشكرُ،وإذاُأذنبُاستغفرُ،
نفعنيُاهللُوإ َُّي
وإذاُابتيلُصَبُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.

ُ

│
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 Tالمَجلِسُ السَّابع والعشرُون (t )2
َعن َشي ٍء مِن أح َكام االعتِ َكاف
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َُّماُبعدُ ه

ُ

ِ
خريةُمنهُأوُيوماُ
فإنَّهُجيوزُللمسلمُأنُيُعتُ ُِكفُشهرُرمضانُكامالُُأوُالعُّشُاأل
عبدُالَب ُالالكي ُُؒ ُُ:
ِمنهُ ،فأكثر ُبا ُِّتفاقُأهلُالعلمُ،حيثُقالُاحلافظُابنُ ُ
ِّ
َّ
وأمجعواُأنُسنَّةُاالعتكافُاملندوبُإليهاُشهرُرمضانُك َّلهُ،أوُبعضه.ـها
وهذهُبعضُاألمورُا َُّل ُتِيُيُتا ُاملُعتُ ُِكفُإىلُمعرفةُحُكمها:

ُ

ُ

ُاعتِكُافه ُبا ُِّتفاق ُأهل ُالعلمُ ،نقلهُ
األولُ -إذا ُجامُع ُاملعتُ ُِكف ُعمدا ُفقد ُبُطل ُ
َُّ
عنهمُ:ابنُ ُاملنذرُ،وابنُحز رُم ُال َُّظاهريُ،وال َّطايبُالشَُّافعيُ،وابنُهُبريةُاحلنبيلُ،
وأبوُالعباسُالقرطبيُالالكيُ،ُôُ،وغريهم.

ُ

وصح ُعن ُابن ُعباس ُ¶ ُأنَّه ُقال«ُ :إِذا ُجُامع ُاملعت ِكف ُأبطل ُاعتِكافهُ
َّ
واستأنفُ».

ُ

ِ
ُاملعتكفني ُعن ُذلك ُفقال ُسبحانهُ :ﮋوال ُتب ِ
ارشوه َّن ُوأنتمُ
وقد ُزجُر ُاهلل
عاكِفون ُِيفُاملس ِ ِ ِ
ُاّللُِفالُتقربوهاﮊُ.
اجدُتلكُحدُود َّ
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ُ

ال َُّثاِنُ -جيوزُللمعتُ ِكفُالرو ُمنُاملسجدُُللحاجُةُا َُّل ُتِيُالُبدَّ ُِمنهاُرشعاُأوُ
طبعا ُبا ُِّتفاق ُأهل ُالعلمُ ،نقله ُعنهمُ :ابنُ ُاملنذرُ ،وابن ُهبرية ُاحلنبيلُ ،والنَّوويُ
الشَُّافعيُ،ُôُ،وغريهم.

ُ

ِ
ِ
قضاءُعدَّ ةُ
ومنُأمثلةُهذهُاحلاجةُ:البُولُ،والغائطُ،وغسلُالنابةُإذاُاحتلمُ،و
الوفاةُإذاُكانتُاملعتُ ِكفةُامرأةُ،واحليضُ،والنِّفاس.

ُ

وصح ُعنُأ ِّم ُاملؤمننيُعائشةُ▲ ُ َّأِناُقالت«ُ:كان ُالنَّبِ هي ُ♀ُ
َّ
إِذاُاعتكفُيد ِِنُإِ َّيلُرأسهُفأر ِّجلهُ،وكانُالُيدخلُالبيتُإِ َّال ُِحلاج ِة ِ
ان».
ُاإلنس ُِ
ولُوالغائط.
ُِ
اإلنسُانُ:البُ
واملرادُبحُاجُ ُِةُ ُِ

ُ

عُأهلُالعلمُعىلُأن ُللمعتُ ُِكفُأنُ ُيُر ُ
َُّ
وقالُاحلافظُابنُاملُنذرُؒ ُُ:أمجُ
هُللغائطُوالبُول.ـها
ُِ
ُِمنُمُعتُكُ ُِف

ُ

ِ
ال َُّثالثُ -جيب ُالرو ُُل ِشهُود ُصالة ُالمعة ُملن ُاعتُكُف ُيف ُمسجد ُمجاعةُ،
با ُِّتفاقُأهلُالعلمُ،نقلهُعنهمُ:ابنُهبريةُاحلنبيلُُؒ.

ُ

ُالرجل ُفليشه ِدُ
وببت ُعن ُعيل ُبن ُأيب ُطالب ُ◙ ُأنَّه ُقال«ُ :إِذا ُاعتكف َُّ
وصح ُعن ُعمرو ُبن ُحريث ُ◙ ُأنَّه ُقال«ُ :إِ َّن ُاملعت ِكف ُيشهدُ
المعةُ»ُ ،
َّ
المعةُ».

ُ

ِ
نُالصحابةُوال َُّتابعنيُفمُنُبعدهمُإىلُأنَّهُ
َّ ُ
الحُم
َّ ُ
لفُالص
الس
َُّ
الرابعُ -ذهبُأكثرُ ُ َّ
ِ
ُاالعتِكُاف ُأن ُيكون ُصائامُ ،نُسُبُه ُإليهم ُاإلمام ُابن ُقيم ُالوزيةُ
ُ
يشرتط ُملن ُأراد
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ُ

ِ
نُالصحابةُ╚ ُأنَّهُ:
َّ ُ
بنُعمرُوابنُعباسُم
وصح ُعنُعائشةُوا
ُؒ ُُ،
َّ
«الُُاعتِكافُإِ َّالُبِصو رُم».

ُ

الصائم ُبا ُِّتفاقُالعلامءُ،حيثُ
ُألكثرُاملدَّ ةُا َُّل ُتِيُيعتُ ُِكفهاُالعبد ُ َّ ُ
الامسُ -الُحدَّ ِ ُ
قال ُاحلافظ ُابن ُحجر ُالعسقالِن ُالشَُّافعي ُُُؒ :وا َُّتفقوا ُعىل ُأنَّه ُال ُحدَّ ُ
ألكثره.ـها
ُِ

ُ

ِ
ُاالعتِكُاف ُمدَّ ةُ ُيسرية ُِمن ُاليُوم ُعند ُأكثر ُالعلامء ُملن ُكان ُصائامُُ ،وقدُ
ُ
وجيوز
ِ
ِ ِ
ِ
ُالساعةُ ،وماُ
َّ
صح ُعن ُيعىل ُبن ُأم َّية ُ◙ ُأنَّه ُقال«ُ :إِ ِِّن ُألمكث ُيف ُاملسجد َّ
أمكثُإِ َّال ُِألعت ُِكفُ».

ُ

نُاملسجدُل ِ
ألكلُوالّشبُإذاُاحتا ُهلامُ،
هُ
ُ
السادسُُ-جيوزُللمعتُ ُِكفُالرو ُ ِم
َّ ُ
لُالفقيهُالس ِ
فارينيُاحلنبيلُُُؒا ُِّتفاقُالعلامءُعىلُذلك.
ونق
َّ

ُ

نفعني ُاهلل ُوإياكم ُبام ُسمعتمُ ،وأعاننا ُعىل ِ
ُذكرهُ ،وشكرهُ ،وحسن ُعبادتهُ،
َّ
َّلناُبالفقهُيفُدينهُ،إنَّهُسميعُالدهُعاء.
ُِ
ومج
│

~ ~ 93

 Tالمَجلِسُ الثَّامِن والعشرُون (t )1
َعن زكَاة الفِطر ،وشَي ٍء مِن أحكَامِها
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
ُاحليُ ،سواء ُكان ُذكرا ُأو ُأنثُىُ ،صغريا ُأوُ
فإن ُزكاة ُِ
ُالفطر َُتب ُعىل ُاملسلم ِّ
ِ
ُصح ُعن ُعبد ُاهلل ُبن ُعمر ُ¶ ُأنَّه ُقال«ُ :فرضُ
كبرياُ ،ح ررا ُأو ُعبداُ ،
ُلا َّ
اُمنُُت ررُ،أوُصاع ِ
ُالفط ِرُصاع ِ
رسولُاّللُِ♀ُزكاة ِ
ريُ،عىلُالعب ِدُ
اُمنُش ِع رُ
َّ
ري ُوالكبِ ِ
الص ِغ ِ
واحل ِّرُ،وُ َّ
ري ُِمن ُاملسلِ ِمنيُ،وأمر ُِهباُأن ُتؤ َّدىُقبلُ
الذك ِر ُواألنثىُ،و َّ
خرو ِ ُالن ِ
ُالصال ُِة».
َّاسُإِىل َّ

ُ

ستحبُ
هُ
وأما ُالُنني ُا َُّل ُِذي ُال ُزال ُيف ُبطن ُأ ِّمه ُفال ُجيُب ُإخراجها ُعنهُ ،وإ َُّنام ُيُ
َّ
با ُِّتفاق ُاملذاهب ُاألربعةُ ،وقد ُنقله ُعنهمُ :الفقيه ُأبو ُعبد ُاهلل ُابن ُمفلح ُاحلنبيلُُ
ُ

ُُُؒ،وغريه.

ِ
َّابعيُأيبُقالبُة ُُُُؒ
صح ُعنُالت
َّ ُ
وكانُالس
لفُالصالحُيرجُوِناُعنهمُ ُ،إِذُ ُ َّ
َّ
ِ
ري ُوالكبِ ِ
ُالص ِغ ِ
ري ُحتَّىُعىل ُاحلب ِلُ
أنَّهُقال«ُ:كان ُيع ِجبهم ُأن ُيعطوا ُزكاة ُالفط ِر ُع ِن َّ
ِيفُبطُ ِنُأ ِّم ُِه».

ُ
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الصحيحُ:
وكذلكُجيُبُإخراجهاُعنُاملجنونُ،لعمومُقولُابنُعمرُ¶ُ َّ
«فرضُزكاةُال ِفط ِر ُِمنُرمضانُعىلُك ِّلُنف ر
س ُِمنُاملسلِ ِمنيُح ٍّرُ،أوُعب ردُ،أوُرج رلُ،
أ ِوُامرأ رةُ،ص ِغ ر
ري».
ريُ،أوُكبِ رُ

ُ

ئمةُاألربعةُ،وال َُّظاهريةُ،وغريهم.
وهوُمذهبُاأل َُّ

ُ

ُالفطر ُبا ُِّتفاق ُأهلُ
والفقريُ ُإذا ُكان ُمعدما ُال ُيشء ُعندهُ ،فال َُتُبُ ُعليه ُزكاة ُِ
العلمُ،نقلهُعنهمُ:ابنُُاملُنذرُُُؒ.

ُ

كفي ُمن ُتلزمُه ُنفقته ُِمن ُاألهلُ
ُيكفيه ُوي ُِ
وإن ُكان ُيُملك ُطعاما ُيزيد ُعىل ُما ُِ
ُالعيد ُويومهُ ،أو ُما ُيقومُ ُمُقام ُال َُّطعام ُِمن ُنُقودُ ،فتجبُ ُعليه ُزكاةُ
والعيُال ُليلة ُِ
ُِ
الفطرُعندُأكثرُأهلُالعلم.
ُِ

ُ

ُالفطر ُعند ُأكثر ُالفقهاء ُّتر ُِمن ُغالب ُقوت ُالبلدُ ،ا َُّل ُِذي ُيعمُل ُفيهُ
وزكاة ُِ
يلُبالصا ُ،سواءُكانُُتراُ،أوُشعرياُ،أوُزبيباُ،أوُب رراُ،أوُذرةُ،أوُدخناُ،أوُ
َّ ُ
بالكُ
ُ،أوُمحصاُ،أوُكُسكساُ،أوُأرزاُ،أوُغريُذلك.
هُ
عدساُ،أوُفوال
ُيفُزكاةُالفطرُ:صا ُ.
ُِ
ومقدارُماُير
ُِ

ُ

ُ

والصا ُكُيلُ ُمعروفُ ُيفُعهدُال ُنَّبيُ♀ ُوقبلهُوبعدهُ،وهوُبالوُزنُ
َّ ُ
ينُوأربعُمئُةُجرامُإىلُال َُّثالبةُ،وإخرا ُال َُّثالبةُأحوُط.
ُِ
ماُبنيُالكيلُوُ
ُِ
املُعارصُ:
ُدينه ُورشُعهُ ،وزادنا ُعلامُ ،ورزقناُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وف َّقهنا ُيف ُِ
ه
ودُوالكرمُ،وأبعدناُعنُالشحُوالبخلُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
الُ
│
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ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ التَّاسِع والعشرُون (t )2
َعن زكَاة الفِطر ،وشَي ٍء مِن أحكَامِها
حممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
الةُوالسالمُعىلُس ِّيدنا ُ َُّ
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

فهذاُجملس ر
قةُبزكاةُالفطرُ،فأقولُ ُمستعيناُباهللُ
ُِ
ُبان ُعنُبعضُاألحكامُاملتع ِّل
تعاىل:

ُ

ِ
اُصح ُعنُالتَّابعيُنافعُ
َّ ُ
ُزكاةُالفطرُقبلُالعيدُبيو رُم ُأوُيومنيُ،ل
ُِ
جيوزُأن ُّتر
موىلُابنُعمرُُُؒأنَّهُقال«ُ:وكانواُيعطونُقبل ِ
ني».
ُالفط ِرُبِيو رمُأوُيوم ُِ

ُ

جره ُوقبلُ
ُالفطر ُبعد ُصالة ُفُ ُِ
واألفضلُ ُبا ُِّتفاق ُأهل ُالعلم ُأن ُّتر ُيوم ُعيد ُِ
ِ
ُاّللُِ
صالة ُالعيدُ ،لا
َّ
ُصح ُعن ُابن ُعمر ُ¶ ُأنَّه ُقال«ُ :فرض ُرسول َّ
♀ُزكاة ِ
ُالفط ِرُ،وأمر ُِهباُأنُتؤ َّدىُقبلُخرو ِ ُالن ِ
ُالصال ُِة».
َّاسُإِىل َّ
وذكرُاإلمامُمالكُبنُأنسُُؒ«ُ:أنَّهُرأىُأهلُال ِعل ِمُيست ِح هبونُأنُي ِرجواُ
ىل».
زكاةُال ِفط ِرُإِذاُطلعُالفجر ُِمنُيو ِمُال ِفط ِرُقبلُأنُُيغدواُإِىلُاملص َّ ُ

ُ

ومن َّ
ذر ُح َُّتى ُانتهت ُصالة ُالعيد ُفأخرجها؛ ُوقعت ُصدقةُ ُالُ
ُأخرها ُلغُري ُع رُ
ِ
ُاّللُِ♀ُزكاةُال ِفط ِرُ
زكاةُ،لاُقالُابنُعباسُ¶ُ«ُ:فرضُرسول َّ
طهرة ُلِلص ِائ ِم ُِمن ُال َّلغ ِو ُوالرف ِ
ثُ،وطعمة ُلِلمساكِ ِ
ُالصال ِة ُف ِهيُ
نيُ،منُ ُأ َّداهاُقبل َّ
َّ
َّ
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ُ

ِ
ِ
وقدُنص ُعىلُ
ات»ُ،
ُالصدق ِ ُ
َّ
ُالصالة ُفُ ِهي ُصدقة ُمن َّ
زكاة ُمقبولةُ،ومن ُأ َّداهاُبعد َّ
َّ
َّوويُ،والذهبيُ،وابنُ
ببوتُهذاُاحلديثُ:احلاكمُ،ومو َّف ُالدينُابنُقدامةُ،والن
املل ِّقنُ،واأللباِنُ،وابنُبازُ،وغريهم.

ُ

ُوم َّ
حرمُبا ُِّتفاقُ
رتكباُملُ َُّ
ُيومُالعيدُفقدُأثِمُ،وكانُمُ ُِ
ُ
نُأخرُهاُعمداُح َُّتىُانقَضُ
أهلُالعلمُ،نسبهُإليهمُالفقيهانُابنُرشدُاحلفيدُالالكيُ،وابنُرسالنُالشَُّافعيُ
↓ُ.

ُ

ومن َّ
ذر ُح َُّتى ُانتهت ُصالة ُالعيد ُويومهُ،
ُأخ َّرها ُنسيانا ُأو ُجهال ُأو ُبسبب ُع رُ
فر ُوليسُعندهُماُي ِرجهُ،أوُملُجيدُمنُّتر ُإليهُ،أوُاعتُمدُعىلُ
كمنُيكونُيفُس رُ
بعدُالعيدُ،والُيشءُعليه.
ُِ
أهلهُأنُيرجوهاُواعتمدواُهمُعليه؛ُفإنَّهُي ِرجهاُ
والُجيوزُأن ُّتر ُزكاةُالفطرُنقوداُ،بلُجيبُأن ُّتر ُِمنُال َُّطعام؛ ُ َّ
ألن ُالنَّبيُ
ُعام ُفرُض ُإىل ُغُريهُ ،والدَُّراهمُ
♀ ُفرضها ُطعاماُ ،فال ُجيوز ُالعدُول َُّ
والدَُّنانري ُقد ُكانت ُموجودة ُيف ُعهده ُوعهد ُأصحابه ُِمن ُبعدهُ ،ومع ُذلك ُملُ
ديُحممدُ♀.
َُّ
رجوهاُإال ُِمنُال َُّطعامُ،وخريُُاهلديُه
َّ ُ
ي

ُ

ومن ُأخرجها ُنقودا ُبدلُ ُال َُّطعام ُمل َُتُزئه ُعند ُأكثر ُالفقهاء ُُ ،ُ ôمنهمُ:
مالكُ،والشَُّافعيُ،وأمحدُبنُحنبلُ،ومنُأخرجهاُطعاماُأجزأتهُعندُمجيعُالعلامءُ،
وبُ ُِرئُ ِ
تُذ َّمته.

ُ
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ُ

وفقراءُ ُاملسلمنيُم ِ
اةُالفطرُعندُمجيعُالعلامءُ،نقلهُعنهمُ:الفقيهُابنُ
صف ُلزكُ ُِ
رشدُاحلفيدُالالكيُُُؒ.

ُ

والُجيوزُأن ُتعطُىُلغريُاملسلمنيُح َُّتىُولوُكانوا ُفقراء ،وإىل ُهذا ُذهب ُأكثرُ
الفقهاء ُُ ،ôمنهمُ :مالكُ ،وال َُّليث ُبن ُسعدُ ،والشَُّافعيُ ،وأمحد ُبن ُحنبلُ،
ُ

وأبوُبُور.

ِ
ِ
ُعليهمُمنُ
مونُمنُأهلهُوين ِف
هُوعمنُي
ُِ
طرُعنُنفس
ُِ
جلُزكاةُالف
وي ِر َُّ
ُالر
َّ
ُصح ُعن ُأسامء ُبنت ُأيب ُبكرُ
زوجة ُوأبناء ُوبنات ُوغريهم ُتبعا ُللنفقةُ ،وقد َّ ُ
الصدي ُ¶ُ«ُ:أ َِّناُكُانتُّت ِر ُصدقةُال ِفط ِرُعنُك ِّلُمنُُتون ُِمنُص ِغ ر
ريُأوُ
ري».
كبِ رُ

ُ

وصح ُعن ُابن ُعمر ُ¶ ُ«ُ :أنَّه ُكان ُيعطِي ُصدقة ُال ِفط ِر ُعن ِ
ُمجي ِع ُأهلِ ِهُ
َّ ُ
ري ِهمُوكبِ ِ
ص ِغ ِ
ري ِهمُ،ع َّمنُيعولُ».

ُ

ُاألئمة ُاألربعة ُعىلُ
َُّ
ُالعالمة ُصالح ُالفوزان ُُ -س َّلمه ُاهلل ُُ :-وقد ُا َُّتف
وقال َّ ُ
صائمُمادامُفيهُمستح هُقونُهلا.ـها
ُصدقةُالفطرُيفُالبلدُا َُّل ُِذيُفيهُال َّ ُ
ُِ
وجوبُإخرا
هذاُ ،وأسألُ ُاهلل ُتعاىل ُأن ُيرزقنا ُتوبةُ ُنصوحاُ ،وأجرا ُمتزايداُ ،وقلوبا ُّتشعُ
ل ِ ِذكرهُ ،وإقباال ُعىل ُطاعتةُ ،وبعدا ُعن ُاملعاص ُوأماكنها ُوقنواهتا ُودعاهتاُ ،إنَّهُ
سميعُُجميب.

ُ
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّالثُون (t )1
َعن ِعيد الفِطر ،وشَي ٍء مِن أحكَامِه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
ُالعاملنيُ،والصالةُوالسُالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
وهوُعيدُالفطرُ،باركُهللُلكمُفيهُ
يدُاملسلمنيُاألولُ ،
ُِ
َّكمُعىلُمشارفُع
فإن
َّ
ُ

وأسعدكم.

ِ
ُلكمُفيهُعدَّ ةُأمور:
وإنَّهُيّشُ

ُ

ِ
أداءُصالةُالعيدُ،وهيُمنُأعظمُشعائرُاإلسالمُيفُهذاُاليُومُ،وقدُ
األولُ -
َّ
ِ
مُعىلُُفعلهاُهوُوأصحابهُواملسلمونُيفُزمنهُ
صالهاُالنَّبيُ♀ُ،وداوُ
َّ ُ
وبعد ُزمنهُ ،بل ُح َُّتى ُال ُنِّساء ُك َّن ُيشهدِنا ُيف ُعهده ُ♀ ُوبأمرهُ ،لكنُ
افرةُبغُريُحجاب.
املرأةُإذاُخرجتُألدائهاُملُّتر ُمتطيبةُُوالُمُتز ُِّينةُُوالُسُ ُِ
وقد ُصح ُعن ُابن ُعباس ُ¶ ُأنَّه ُقال«ُ :ش ِهدت ِ
ُالعيد ُمع ُرس ِ
ُاّللُِ
َّ
ول َّ
♀ُ،وأ ِيب ُبُك ررُ،وعمرُُ،وعثامن ُ╚ ُُ،فك هلهم ُكانوا ُيص هلون ُقبلُُ
الطب ُِة».

ُ
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ُ

وصح ُعنُأم ُعطيةُ▲ ُأِناُقالت«ُ:كنَّاُنؤمر ُأن ُنخر ُيوم ُال ِع ِ
يدُ،حتَّىُ
َّ
َّ
ِّ
نخ ِر ُالبِكر ُِمن ِ
ُخد ِرهاُ ،حتَّى ُنخ ِر ُاحل َّيضُ ،فيك َّن ُخلف ُالن ِ
َبنُ
َّاسُ ،فيك ِّ ُ
بِتكبِ ِ
ري ِهمُ،ويدعونُبِدع ِائ ِهمُ،يرجونُبركةُذلِكُاليو ِمُوطهرتهُ».

ُ

سُصفتهاُ،عندُ
شهدُقضُاهاُعىلُنُفُ ِ ُ
ومنُفاتتهُصالةُالعيدُأوُأدركُاإلمامُيفُال َُّت هُ
ُ

أكثرُالعلامء.

جملُفيهُبأحسُنُال ُِّثيابُ،والتط هيبُبأطيبُماُجيدُ
ال َُّثاِنُ-االغتسالُللعيدُ،وال َُّت ه
ِمنُال ُِّطيب.

ُ

وببتُعنُحممدُبنُإسحاقُأنَّهُقالُ:قلتُ ُ ُل ُِنافعُ:كيفُكانُابنُعمرُ¶ُ
َُّ
صيل ُيوم ُالعيد؟ ُفقال«ُ :كان ُيشهد ُصالة ُالفج ِر ُمع ِ
ي ِّ
ُاإلما ِمُ ،ب َّم ُير ِجع ُإِىل ُبيتِ ِهُ
بُم ِ
فيغت ِسلُغسله ُِمنُالناب ِةُ،ويلُبسُأحسنُبِيابِ ِهُ،ويتط َّيبُبِأطي ِ
اُعندهُ،ب َّمُير ُ
يه».
ِتُاملص َّىلُفيجلِس ُِف ُِ
حتَّىُيأ ِ ُ

ُ

ونُالزينةُوالتَّط هيبُيفُ
ُِّ
وقالُاإلمامُمالك ُُؒ ُُ:سمعتُ ُأهلُالعلمُيستح هُب
كلُعيد.ـها
ِّ ُ

ُ

وأماُاملرأةُ،فالُتتط َّيبُإذاُخرجتُإىلُصالةُالعيدُ،والُيفُال هطرقاتُ،ح َُّتىُالُ
َُّ
ِ
جاءُبسندُحسنُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقالُ:
رُ
دُالرجالُاألجانبُ ُِريهاُ،لاُ
جيُ ِّ
«أيهامُامرأ رةُاستعطرتُ،فم َّرتُعىلُقو رمُلِي ِجد ِ
واُريهاُف ِهيُزانِيةُ».
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ُ

وذكر ُالفقيه ُابن ُحجر ُاهليتُ ُِمي ُالشَُّافعي ُُؒ ُ َّ
أن ُخرو ُاملرأة ُِمن ُبيتهاُ
ِ
نُالكبائرُ،ولوُأذنُهلاُزوجها.
متعطرةُمتز ِّينةُأمامُاألجانبُ ُِم

ُ

وهلا ُأن ُتتط َّيب ُللعيد ُيف ُبيتهاُ ،وبيوت ُأهلها ُوحمارمهاُ ،ويف ُجمالس ُال ُنِّساءُ
الاص ِ
ن.
ةُهب َُّ
َّ ُ

ُ

ُيشء ُولو ُماءُ ،قبل ُالرو ُإىلُ
رُ
أي
ال َُّثالثُ -أن ُيأكلوا ُُتراتُ ،فإن ُمل َّ ُ
ُتتيِّس ُف ه
ِ
ُاّللُِ♀ُ
صىل ُالعيدُ،ل
مُ َّ ُ
َّ
اُصح ُعنُأنس ُ◙ ُأنَّهُقال«ُ:كان ُرسول َّ
الُيغدوُيوم ِ
ات».
ُالفط ِرُحتَّىُيأكلُُتُ ـ ـر ر ُ

ُ

هرُبِه«ُ:اهللُأكَبُاهللُأكَبُ،الُإَلُإالُاهللُ،واهللُأكَبُ
كبِريُمعُال ُ
الرابعُ ـُإظهارُال َُّت ُ
اهللُأكَبُ،وهللُاحلمد» ُِ ُ،منُحنيُالرو ُإىلُصالةُالعيدُح َُّتىُيأِتُاإلمامُلِي ِّ
صيلُ
بال ُنَّاسُصالةُالعيد.

ُ

لُأصواهتنُإليهم.
َُّ
ةُرجالُأجانبُ،أوُت ِ ُ
ص
رُ
وأ َّماُال ُنِّساءُفالُجيهُرنُإذاُك َّن ُُبِحُرضُ
ِ
تواف ر ُُ
اسُبصوتُمُ ُِ
رُ
كبِريُالامعيُمعُالنَّ
ُ،وأماُال َُّت ُ
رُ
ُكلُ
كَب ه ُ
وي ِّ
إنسانُلوحُ ُدهُجهراُ َّ
كبِريُوماُبعدهُ،بحيثُيبتدئُونُوينتهونُسو رياُ،فالُيعرُفُعنُال ُنَّبيُ
يفُألفاظُال َُّت ُ
ةُالصالح.
♀ُ،والُعنُأصحابهُ╚ُُ،والُسلفُاأل َّم َّ ُ

ُ

نُصامُوقامُرمضانُوو ِّف ُلقيامُليلةُ
ُ
ُِ
نفعنيُاهللُوإ َّياكم ُ
بامُسمعتمُ،وجعلناُِمَّ
القُدُرُفغ ِفرُلهُماُتقدَّ ِ
مُمنُذنبهُ،إنَّهُسميعُُجميب.
│
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ُ
ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ الحَادِي والثَّالثُون (t )2
َعن ِعيد الفِطر ،وشَي ٍء مِن أحكَامِه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

طرُويشءُ ِمنُأحكامهُ،فأقولُُمستعيناُباهلل:
رُ
ُِ
ُعنُعيدُالف
فهذاُجملسُبا رن
ِ
وِمَّاُيّش ُلكمُيفُالعيدُأيضا:

ُ

ُركِبُ ،وأن ُيكونُ
ُالعيد ُمُشُياُ ،وال ُيشء ُعىل ُمن ُ
أوالُُ -أن ُتذهبوا ُإىل ُصالة ُِ
َُّ
ذهابُكم ُإىل ُم َّ
صىل ُالعيد ُِمن ُطري ُ ،ورجوعُكم ُِمن ُطري ر ُ ُآخُرُ ،فقد ُببت ُعنُ
سعيدُبنُاملُسُ ُِّيبُؒ ُأنَّهُقال«ُ:سنَّة ُال ِفط ِر ُبالثُ:امليش ُإِىل ُاملص َّىلُ،واألكلُ
قبُلُالرو ِ ُ،و ِاالغتِسالُ».

ُ

ُع ر
وصح ُعنُُجابرُ◙ ُأنَّهُقال«ُ:كان ُالنَّبِي ُ♀ُإِذاُكان ُيوم ِ
يدُ
َّ
ه
خالفُال َّط ِري ُ».

ُ

ُالركعةُ
ُأول َُّ
ُالزوائد ُِمن ُصالة ُِ
كبِريات َُّ
بانياُ -رفع ُاليدين ُعند ُال َُّت ُ
ُالعيدُ ،يف َّ
لُالقراءةُ،ويكونُالرفعُإىلُحُذوُاملنكبنيُأوُفرو ُ
لُالركعةُال َُّثانيةُ،قبُ
األوىلُ،وأو َُّ
َّ
َّ
األذننيُدُونُمُالمُسةُلألذننيُبرؤوسُاألصابع.
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ُ

ُ

تُعنُالصحابةُرفعُاليدُينُيفُ
وقدُقالُاإلمامُابنُق ِّي ِم ُالوز َّية ُُؒ ُُ:ببُ
َّ
تُالعيدُين.ـهاُُُُُُُُُ
ُِ
تكبِرياُ
ُ

ُ

ُالعيد ُسنَّةُُ
ُتكبِريات ُِ
وقال ُاإلمام ُالبغوي ُالشَُّافعي ُُؒ ُُ :ورفعُ ُاليدُين ُيف ُ
عندُأكثرُأهلُالعلم.ـهاُ

ُ

ر
َّكبِ
وائدُأوُيشء ُِمنهاُ،أوُتركهاُعمداُ،
رياتُالز
يس ُاإلمامُأوُالأمومُالت ُ
وإذاُنُ ِ ُ
َّ
فصالتهُصحيحةُ،وال ُيشء ُعندُمجيعُأهلُالعلمُ،نقلهُعنهمُ:اإلمامُمو هف ُالدُِّينُ
ابنُقُدامةُاحلنبيلُُُؒ.

ُ

حب ُواملعمولُبهُ
ُِ
ال َُّثالثُ -اللوسُلِسُام ُخُ
طبةُالعيدُح َُّتىُتنتهيُ،وهوُاملست ه
ُ،فقدُصح ُعنُأيبُسعيدُ◙ ُأنَّهُقال«ُ:كانُ
عىلُعهدُال ُنَّبيُ♀
َّ
رسولُاّللُِ♀ُُير ُيوم ِ
ُالفط ِرُواألضحىُإِىلُاملصُ َّىلُ،فأ َّولُيش رءُيبدأُ
َّ
َّاسُ ،والنَّاس ُجلوس ُعىل ُصف ِ
ِ
ُالصالةُ ،ب َّم ُين ِ
صفُ ،فيقوم ُمقابِل ُالن ِ
وف ِهمُ،
بِه َّ
في ِعظهمُُ،وي ِ
وص ِ
يهمُ،ويأمرهمُ».

ُ

ِ
هُعندُمجيعُالعلامءُملنُحرضُ ُخُطبةُالعيدُأن ُيتك َّلمُيفُأثنائهاُمعُغ ِ
ريهُمنُ
ُ
ويكرُ
ُالوالُ ،لِـام ُفيه ُِمن ُاالنشغال ُعن ُاالنتفا ُبالُطبةُ،
املص َّلنيُ ،أو ُعَبُ ُاهلاتف َّ
ِّ
إلخاللُبأدبُحضورُجمالسُالذكر.
والتَّشويشُعىلُاملستمعنيُ،وا

ُ

وقال ُالفقيه ُابن ُب َّطال ُالالكي ُُُؒ :وك ِره ُالعلامء ُكالم ُالنَّاس ُواإلمامُ
يطب.ـها

ُ
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ريانُهبذاُالعيدُ،بط ِّيبُالكالمُ
ُِ
ُِ
رابةُواألصحابُوال
الرابعُ -هتُنئةُاألهلُوالقُ
َُّ
ُوم ُنكُ» ُلثبوهتا ُعنُ
وأعذبِهُ ،وأفضلُ ُما ُيقال ُِمن ُصيغ ُال َُّتهنئة«ُ :تُقُ َُّبلُ ُاهللُ ُ ُِم ُنَّا ُِ
أصحابُال ُنَّبيُ♀.

ُ

وقالُاإلمامُاآلجريُُُؒعنُذلكُ:إ َُّن ِ
الصحابةُ،وقولُُالعلامء.ـها
هُفعلُُ َّ ُ
ِّ
معتمُ،وجعلناُِمَّنُصامُوقامُرمضانُووُ ِّف ُلليلةُالقدرُ
ُِ
نفعنيُاهللُوإ َّياكمُبامُس
فغ ِفرُلهُماُتقدَّ ِ
مُمنُذنبهُ،إنَّهُسميعُُجميب.

ُ

│

~ ~ 104

ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّانِي والثَّالثُون (t )3
َعن ِعيد الفِطر ،وشَي ٍء مِن أحكَامِه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

يدُالفطرُويشُ ِ
ءُمنُأحكامهُ،فأقولُمستعيناُباهلل:
ُِ
ُِ
ُبالثُعنُع
فهذاُجملس
الُجيوزُألحد ُبا ُِّتفاقُأهلُالعلمُأن ُيصومُيومُعيدُاألضحىُويومُعيدُ
رُ
َّأوالُُ -
ِ
ر
حريمُبالسنَّةُ
ُ،والُلقاض ُفرضا؛ ُ ُل ِثبوتُال َُّت
بالصيامُ،والُل ِ رُ
ناذر
الفطرُ،الُملتطو رُ ُ ِّ ُ
ه
بويةُ،حيثُصحُعنُأيبُسعيدُ◙ُأنَّهُقالِ«ُ:نىُالنَّبِ هيُ♀ُعنُ
ال ُنَّ
َّ
صوُ ِمُيو ِم ِ
ُالفط ِرُوالنَّح ُِر».

ُ

ُ:ابنُعبدُالَبُالالكيُ،ومو َّف ُالدُِّينُابنُقدامةُ
ونقلُا ُِّتفاقُالعلامءُعىلُال َُّتحريم
ِّ
احلنبيلُ،والنَّوويُالشَُّافعيُ،ُôُ،وغريهم.

ُ

ُإال ُعيدان؛ ُعيد ُالفطرُ ،وعيد ُاألضحىُ ،وال ُجيوزُ
ُعيد ُللمسلمني َّ ُ
بانياُ -ال ُِ
بُ ،والُ
رُ
إحُدُاث
ُأعياد ُأُخُرُىُ ،ال ُللميالدُ ،وال ُلأل ُِّمُ ،وال ُللوطنُ ،وال ُللح ِّ
ِ
َّ
للشجرةُ،والُلغريذلكُ،لاُببتُعنُأنسُبنُمالكُ◙ُأنَّهُقال(ُ:ق ِدمُرسولُ
ان ُاليوم ِ
يهامُ،فقال«ُ:ماُهذ ِ
اّللِ ُ♀ُامل ِدينة ُوهلم ُيوم ِ
ان ُيلعبون ُِف ِ
ان؟»ُ
َّ
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ُ

اهلِي ِةُ،فقال ُرسول ِ
قالواُ:كنَّاُنلعب ُِف ِ ِ
ِ
ُاّلل ُقدُ
يهام ُيف ُال َّ
ُاّلل ُ♀«ُ:إِ َّن َّ
َّ
ُهبامُخري ِ
أبدلكم ِ ِ
اُمنهُامُ:يومُاألضحىُ،ويومُال ِفط ُِر»).

ُ

وقالُالعالمةُالعثيمنيُؒ ُبعدُهذاُاحلديثُ:وهذاُي ه
َّ
ُالرسولُ
ُعىلُأن َُّ
دل
َّ ُ
َّ
ىُاألعيادُالّشعيةُا َُّل ُتِيُرشعهاُ
ب ُأن ُحتُ ُِدثُأمـَّتهُأعياداُسوُ
الُيِ ه ُ
♀ُ ُ
اهللُ.ُـها

ُ

ِ
كبِ
ريُيفُعيدُالفطر«ُ:اهللُأكَبُاهللُأكَبُ،الُإَلُإالُاهللُ،واهللُأكَبُ
بالثاُ -يُبدأُال َُّت ُ
ِ
ِ
نُبعدهمُ:منُ
لفُالصالحُفم
َّ ُ
نُالس
عندُأكثرُأهلُالعلمُم
اهللُأكَبُ،وهللُاحلمد» ُ
َّ
َّ
صىلُالعيد.
أيُ:الذهابُُ-إىلُمُ َّ ُ
حنيُالغُدُ ُِّوُُ-

ُ

يد».
وقدُصحُعنُابنُعمرُ¶ُ«ُ:أنَّهُكانُيك َِّبُإِذاُغداُإِىلُاملص َّىلُيومُُال ِع ُِ
َّ
ُعنُاإلمامُالزهريُال َُّتابعي ُُؒ ُأنَّهُقال«ُ:كان ُالنَّاس ُيك َِّبون ُِمنُ
هُ
وصح
َّ
ِح ِ
ني ُيرجون ُِمن ُبي ِ ِ
ُاإلمامُ،ف ِإذاُخر ِ
ِ
ُاإلمامُ
وهتم ُحتَّىُيأتوا ُاملص َّىلُ،حتَّىُير
سكتواُ،ف ِإذاُك ََّبُك ََّبوا».

ُ

عىلُأِنمُكانواُ
ُ:سائرُاألخبارُعنُاألوائلُدالةُُ
وقالُاحلافظُابنُاملنذرُُُؒ ُِ
َّ
ُ

دواُإىلُالصالة.ـها
َّ ُ
كَبونُيومُالفطرُإذاُغُ
يُ ِّ ُ

َب ُليلةُالعيدُ،
وقالُفقيهُالشَُّافعيةُالنَّووي ُُؒ ُُ:قالُمجهورُالعلامءُ:الُيك َّ ُ
َبُعندُالغُدُ ُِّوُإىلُصالةُالعيد.ـها
إنَّامُيك َّ ُ
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ُ

ُ

َّ
ُإال ُباملوتُ،ولُ ُِئنُُ
نُالعملُالُينقِض َّ ُ
ِ ُ
يامُفإن ُزمُ
ِّ ُ
ُشهرُالص
الرابعُ -لُ ُِئنُ ُانقَضُ
َُّ
اُيفُكل ُوقتُ،وقدُس َّنُ
ِّ ُ
الصيامُالُيُزالُمّشوع
امُصيامُرمضانُفإن ُ ِّ ُ
َُّ
انقضُتُأ ُيَّ
ِ
ِ
الُبعدُاالنتهاءُمنُصومُرمضانُ،
َُّ
نُشو
صيامُس ٍّت ُِم
رسولُاهللُ♀ ُ
ُ،فصح ُعنهُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:منُ
ليُحصُلُالعبدُعىلُأُجرُصيامُسنُةُكاملة
َّ
صامُرمضانُبمُأتبعه ُِست ِ
راُمنُش َُّو ر
الُ،كانُك ِصيا ِمُالدَّ ه ُِر»ُ.
َّ

ُ

وتفسري ُذلكَّ ُ :
ُشوالُ
قابِل ُعّشُة ُأشهرُ ،وصيام ُِس ِّت ُِمن َُّ
أن ُصيام ُرمضان ُي ُ
قابِلُشهرينُ،فذلكُُتامُصيامُالدَّ هرُا َُّل ُِذيُهوُالعُامُكامالُ.
ي ُ

ُ

ِ
نُأولُالشَُّهرُ،والُمتتابعةُ،فمنُبادُرُإىلُصيامهاُوتابُعهاُ
والُجيُبُصيامهاُم َّ
ِ
فهوُأفضلُ،وم َّ
صومهاُمنُباِنُيو رم ُيفُشهرُ
لُ
ويِ ه ُ
رهاُأوُفرقهاُفقدُأحسُنُ ُ،
نُأخ
َّ
شوالُ،ومنُصامهاُقبُلُقضاءُماُفاتهُيفُرمضانُ،ملُيُدخُلُيفُال َُّثوابُالواردُيفُ
َُّ
ألن ُال ُنَّبي ُ♀ ُقدُقال«ُ:من ُصام ُرمضان ُبم ُأتبعه ُِست ِ
احلديثَّ ُ ،
راُمنُ
َّ
ال»ُ،ومنُكانُعليهُقضاءُ،فإنَّهُالُيصُدقُعليهُأنَّهُصامُرمضان.
ش َّو رُ

ُ

انهُ،والعت ُِمنُنِريانهُ،
ُِ
مُلناُرمضانُبِرضوُ
ُ
نفعنيُاهللُوإ َّياكم ُبامُسمعتمُ،وختُ
وغفرُلناُماُتقدَّ ِ
مُمنُذنوبناُ،إنَّهُسميعُُجميب.
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّالِث والثَّالثُون (t )1
َعن تَوحِيد اللَّه ومعنَاه ،ووجُوبه ،والشِّرك يف العِ َبادة ومعنَاه ،وتَحرِميه،
وبَعض صُ َو ِره
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعد ه

ُ

ِ
ر
ر
َّ
ُكتبهاُاهللُتعاىلُعىلُعبادهُمنُاإلنسُ
ُعبادة
ُواجب ُوأوجب
َّوحيدُأول
إن ُالت
َّ
ر
ه
ُوأجل ُحسُ رنةُ ،وأفضل ُقربةُ ،فمن ُح َّققه ُيف ُدُنياه ُوماتُ
ُطاعة،
وال ِّنُ ،وأعظم
ِ
فهوُمنُأهلُالنَّة.
عليهُ

ُ

والتَّوحيدُهوُ:إفرادُاهللُوحدُهُبجميعُالعبادات.

ُ

َّ
َّ
طوفُإال ُلهُ،
نذرُإال ُلهُ،والُت
يل ُوالُتصومُوالُحتجُوالُُتذبُحُوالُت
فالُتص ِّ ُ
مةُ،الُحولُقَب ُ ر
أحد ُِمنُالل ُ
ُِ
وأينُيكونُطوافكُهذا؟ُإنَّهُحولُالكعبةُاملع َّظ
يهُ،والُتتوجهُبعبادةُالده عاءُوت ِ
صف َّ
هاُإال ُإليهُوحدهُ،فتستغيثُبهُوحدهُ،
وُضُ
َّ
وتستعيذ ُبه ُوحدهُ ،وتطلب ُاملدد ُوالعون ُوالنهصة ُِمنه ُوحدهُ ،وتسأله ُوحدهُ
ر
َّ
ُلكُيومُالقيامةُإال ُمنهُ،والُتد ُ
طلبُشفاعةُأحد
تُفريجُالكربُوإزالتهاُ،والُت
ُُض َّ
ُإالُإ َّياه.
لبُأيُنفع
بج
ِّ
ِّ
رُأوُدفعُأي ٍّ
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ُ

َّ
ِّ
فاءُوالشفاعةُ
هصةُوالش
فطلب ُاإلعانةُواإلغابةُواإلعاذةُواملُددُوالتَّفريجُوالن
ِ
ُالرض ُدعاءُ،والده عاءُعبادةُ؛ُوالعبادةُح ٌّ ُهللُ
وإزالةُاهلمومُوقضاءُاحلوائجُودف ِع ه ِّ
وحدهُ،الُتصُ َّ
فُإال ُإليهُسبحانهُ،وهوُا َُّل ُِذيُقَضُ ُبذلكُ،وحُكمُبهُعىلُمجيعُ
عبادهُ ،فقال ُسبحانه ُيف ُسورة ُاإلرسا ءُ :ﮋوقَضُ ُر هبك ُأ َّال ُتعبدوا ُإِ َّال ُإِ َّياه ُﮊ ُُ،
ِ
ِ
ُّللِ ُأمر ُأ َّال ُتعبدوا ُإِ َّال ُإِ َُّياه ُذلِك ُالدِّ ينُ
وقال ُيف ُسورة ُيوسفُ :ﮋإِن ُاحلكم ُإِ َّال َّ
الق ِّيمُﮊُ.

ُ

ِ
ِ
هُ،ومنُأهلُالتَّوحيدُ،ا َُّل ُِذينُ
رب
فمنُرصفُمجيعُعباداتهُهللُوحد
ِّ
هُفهوُموحد ُل ِّ
َّةُخالدينُفيهاُأبدا.
ُِ
هُمُأهلُالن

ُ

َّ
وإن ِّ
بُ،وأشنعُ
ئةُ،وأكَب ُذن ر ُ
حرمهُاهللُعىلُعبادهُ،وأعظم ُس َّي رُ
ُالّشكُأشده ُحمُ َّر رُم ُ َّ
حُخطيئةُ،ومنُوقعُفيهُ،وماتُوملُيُ ِ
تبُمنهُ،فقدُماتُكافراُمُّشكاُ،
رُ
معصيةُ،وأقب
رُ
ِ
َّارُالالدينُفيهاُأبداُ،ح َُّتىُولوُ َّ
َّىُوحج ُوس َّبحُ
َّ ُ
صىل ُوصامُوزك
ُِ
وكانُمنُأهلُالن
وه َّللُوقرأُالقرآن.

ُ

ر
ِّ
لعبادةُأوُيشء ُِمنهاُلغريُاهلل.
والّشكُهوُ:رصفُا

ُ

فمن ُرصف ُعبادته ُأو ُشيئا ُِمنها ُُ -ولو ُكانت ُعبادة ُواحدة ُُ -لغُري ُاهلل ُفهوُ
مّشك ِ
ِّ
َّارُخالدينُفيهاُأبدا.
ُِ
نُأهلُالّشكُ،ا َُّل ُِذينُهمُأهلُُالن
ُ،وم

ُ

َّ
ُمن ُأكثر ُصور ِّ
ُالّشك ُاملنتّشة ُبني ُالنَّاس ُيف ُالاض ُواحلاُضُ :رصفُ
وإن ُِ
سلُأوُاألولياءُوالصاحلنيُ،فهذاُيصفهاُ
عاءُللمالئكةُأوُاألنبياءُوالر
عبادةُالده
َّ
ه
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لرسولُاهللُ♀ ُفيدعوهُقائال"ُ:ف ِّر ُعنَّيُياُرسولُاهلل!ُياُرسولُاهللُ
اشفعُيلُيومُالقيامة!"ُ،وذاكُيصفها ُللبدويُ،فيدعوهُقائال"ُ:مددُياُبدوي!" ُ؛ُ
ِ
يعنيُ:أمدَّ ناُبالعونُوالنهصةُوماُنحتا ُإليهُ،وآخرُيصفهاُللجيالِنُ،فيقولُيفُ
دعائهُله"ُ:أغثنيُياُجيالِن!"ُ،وهذهُتصفهاُللحسنيُ،فتدعوهُقائلة"ُ:اشفنيُياُ
حسني! ِ
ُأجرنا ُمن ُالنَّار ُيا ُحسني!"ُ ،وأخرى ُتصفها ُلزينبُ ،فتدعوها ُقائلةُ:
"ادفعي ُعنِّي ُيا ُزينب!"ُ ،وذاك ُيصفها ُللعيدروسُ ،فيدعوه ُقائال"ُ :امحنا ُياُ
ِ
ِ
ِ
"ُ:اكشفُماُبِ
ناُياُمريغني!"ُ،
هاُللمريغنيُ،فيدعوهُقائال
عيدروس!"ُ،وذاكُيصف
ِ
اُهللُياُرفاعي!"ُ،وهكذا.
وذاكُيصفهاُللرفاعيُفيقول"ُ:شيئ
ِّ

ُ

وقد ُِنى ُاهلل ُُ وزجُر ُمجيع ُالعباد ُعن ُرصُف ُعبادة ُالدهُعاء ُلغريه؛ ُفقالُ
ُالنُ :ﮋفال ُتدعوا ُمع ِ
سبحانه ُيف ُسورة ِ
ُاّللِ ُيدعوهُ
ُلا ُقام ُعبد َّ
ُاّلل ُأحدا ُوأنَّه َّ
َّ
يبُوالُأ ِ
رشكُبِ ِهُأحداﮊُ.
كادواُيكونونُعلي ِهُلِبداُقلُإِنَّامُأدعوُر ِّ ُ

ُ

هُأي ُ ر
أحد ُح َُّتىُولوُعظم ُوج َّل ُبنيُالُل ُ ،فكانُ
فنهاناُسبحانهُأنُ ُندعو ُمع َّ ُ
مُبأنُدعاءهُمع ِ
اُ،بمُحُك َّ
هُرشكُُوكفر.
قرباُ،أوُنب رياُمرسالُُ،أوُول رياُصاحل َُّ
مُلكاُم َّ
وصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ُ َّ
أن ُمآلُمنُدُعُاُمعُاهللُغريهُومق َّرهُهوُالنَّارُ،
َّ
وبئسُاملصريُ،فقالُ♀«ُ:من ُمات ُوهو ُيدع ِ
وُمن ُد ِ
ون ُا َّّللُِنِدر اُدخلُ
النَّارُ».

ُ
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ُ

نفعني ُاهلل ُوإ َُّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ِّ
ُالّشك ُصغريه ُوكبريهُ ،خُ ُِف َّيه ُوجل َّيهُ،
وحيدُوالسنَّةُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
وأحيُاناُوأماتُناُومجيعُأهليناُعىلُال َُّت
ه
│
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ُ

س الرَّابِع والثَّالثُون (t )2
 Tالمَجلِ ُ
ص ْرف العبَادة له وَحْدَه ،واجتِ َناب الشِّرك به يف عِ َبادتِه
َعن فضَائِل تَوحِيد اللَّه بِ َ
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه
رسُالساب ُ:
فقدُتقدَّ مُيفُالدَُّ
َّ

ُ

ُ

َّ
أنُالتَّوحيدُهوُ:إفرادُُاهللُوحدهُبجميعُالعبادات.

ُ

َّ
َّ
طوفُإال ُلهُ،
نذرُإال ُلهُ،والُت
يل ُوالُتصومُوالُحتجُوالُُتذبُحُوالُت
فالُتص ِّ ُ
وأينُيكونُطوافكُهذا؟ُإنَّهُحولُالكعبةُاملع َّظمةُ،الُحولُقَبُأ ر
حد ُِمنُالل ُ
يهُ،والُتتوجهُبعبادةُالدهُعاءُوت ِ
صف َّ
هاُإالُإليهُوحده.
وُضُ
َّ
ويقالُملنُهذهُحالهُ:مُوحد ِ
ُ،ومنُأهلُال َُّتوحيد.
ِّ

ُ
ُ

ر
َّ
وأن ِّ
نهاُلِغُريُاهللُ،ح َُّتىُولوُكانتُعبادةُ
ُالعبادةُأوُيشء ُِم ُ
ُالّشكُهوُ :رصف
واحدة ُكالدهُعاءُ ،كقُول ُبعضهم ُداعياِّ "ُ :فرُ ُعنَّا ُيا ُرسول ُاهلل!""ُ ،أغثنا ُياُ
ِ
اُهللُياُرفاعي!""ُ،اشفناُياُحسني!".
جُيالِن!""ُ،مُدُدُياُبدوي!""ُ،شيئ
ّشكُ ِ
ويقالُملنُهذهُحالهُ:م ِ
ِّ
نُأهلُالّشك.
ُ،وم
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ُ

ُ

ب َّم ُاعلموا ُأ َّن ُفضائل ُوبركات ُوخريات ُتوحيد ُاهلل ُواجتناب ِّ
ُالّشك ُبه ُيفُ
ُربهُعليهاُ،وسعىُيفُ
عبادتهُكثرية ُوعظيمةُجدر اُ،وإ َّن َّ ُ
ُالسعيدُملنُعرفهاُ،فشُكر َّ
ِ
ُيكونُمنُأهلهاُاملكر ِ
منيُهباُح َُّتىُيموت.
أن

ُ

ِ
فمِن هذه الفضائلَّ ُ :
اُيفُعبادتهُفهوُمنُ
ّشكُمعُاهللُأحد
أن ُمنُماتُوهوُالُي ُِ
ِ
ِ
اُصحُعنُ
ُكِبارُوكِثارُ ُ،ل
وقعتُمنهُذنوب ُ
َّةُالالدينُفيهاُأبداُ،حتَّىُولوُ
ُِ
أهلُالن
َّ
ال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:ذلِك ِ
ُج َِبيلُ♠ُُ،عرض ُِيل ُِيفُجانِ ِ
بُاحل َّر ِةُ،
اّللُِشيئاُدخل ُالنَّةُ،قلتُ:ي ِ
قالُ:ب ِّّش ُأ َّمتك ُأنَّه ُمن ُمات ُال ُي ِ
اُج َِبيلُ ُوإِنُ
ّشك ُبِ َّ
رسقُ،وإِنُزنى؟ُقالُ:نعمُ،وإِنُ ِ
رشبُالمرُ».

ُ

ومِن هذه الفضائلَّ ُ:
ّشكُمعُاهللُأحداُيفُعبادتهُفإ َُّنهُترجُىُ
أنُمنُماتُوهوُالُي ُِ
ِ
لهُاملغفرةُالعظيمةُ،وإنُكثرتُخطاياهُ،لاُببتُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقالُ:
ُاّلل ُتبارُك ُوتعاىلُ:ياُابن ُآدمُ ُإِنَّك ُلو ُأتيتنِيُبِقُر ِ
اب ُاألر ِ
ض ُخطاياُب َّم ُل ِقيتنِيُ
«قال َّ
الُت ِ
ّشك ُِيبُشيئاُألتيتكُبِقر ِاهباُمغ ِفرةُ».

ُ

ومِن هذه الفضائلَّ ُ :
ّشكُمعُاهللُأحداُيفُعبادتهُفقدُح َّق ُ
أن ُمنُماتُوهوُالُي ُِ
َّ
يومُالقيامة؛ُإذُالُيناهلاُإال ُمنُ
َّ ُ
الّشطُا َُّل ُِذيُتنالُبهُشفاعةُال ُنَّبيُ♀ُ
ِ
اُصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُ
ماتُوهوُالُيّشكُمعُاهللُأحداُيفُعبادتهُ،ل
َّ
قال«ُ :لِك ِّل ُنبِ ٍّي ُدعوة ُمستجابةُ ،فتع َّجل ُك هل ُنبِ ٍّي ُدعوتهُ ،وإِ ِِّن ُاختبأت ُدعو ِِتُ
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شفاعة ُِأل َّمتِيُيوم ُال ِقيام ِةُ،ف ِهي ُن ِائلة ُإِنُ ُشاء ُاهلل ُمن ُمات ُِمن ُأ َّمتِي ُال ُي ِ
اّللُِ
ّشك ُبِ َّ ُ
شيئا».

ُ

ومِن هذه الفضائلَّ ُ :
ُاألربعني ُعىل ُامليتُ
ُِ
أن ُاهلل ُيقبُل ُشفاعة ُودُعاء ُاملص ِّلني
ِ
ُصح ُعن ُال ُنَّبيُ
ُِمَّن ُال ُي ُِ
املسلم ُإذا ُكانوا ِ ُ
ّشك ُمع ُاهلل ُأحدا ُيف ُعبادتهُ ،لا َّ
ُمن ُرُج رل ُمسلِ رم ُيموتُ ،فيقوم ُعىل ُجنازتِ ِه ُأربعونُ
♀ ُأنَّه ُقال«ُ :ما ُِ
رجالُُالُُي ِ
يه».
اّللُِشيئاُإِ َّالُش َّفعهمُاهلل ُِف ُِ
ّشكونُبِ َّ

ُ

ومِن هذه الفضائلُ :جلبُالرياتُالعظيمةُودف ه
عُالّشورُالكثريةُوالكبريةُعنُ
ُصح ُعن ُابن ُمسعود ُ◙ ُأ ُنَّه ُقال«ُ :وا َّل ِذي ُال ُإَِلُ
العبد ُوأهل ُبيتهُ ،حيث َّ
ُآلُعب ِد ِ
ِ
غريهُُماُأصبح ِ
ُعند ِ
ُاّللُبِ ِهُخرياُأوُيدفعُعنهمُ
ُاّللُيشءُيرجونُأنُيعطيهم َّ
َّ
ُاّللُِالُي ِ
ّشكُبِ ِهُشيئا».
ُاّللُقدُعلِمُأ َّنُعبد َّ ُ
بِ ِهُسوءاُإِ َّ ُ
الُ:أ َّن َّ

ُ

نياُألهلُال َُّتوحيدُا َُّل ُِذينُحافظُوا ُعىلُ
ومِن هذه الفضائلُ :حصولُاألمنُيفُالدهُ ِ ُ
توحيدهم ُإىل ُاملامت ُفلم ُيلبسُوه ُويدنِّسوه ُُبِظُلم ِّ
ُالّشكُ ،فيأمنُون ُِمن ُنزولُ
ِ
نُاألممُبسببُعدمُاجتناهبمُالّشكُيفُ
ِّ ُ
نُكانُقبلهمُم
العقوباتُا َُّل ُتِيُنزلتُبم
عبادة ُاهللُ ،ويأمنون ُيف ُبلداِنم ُعىل ُأنفسهم ُوعىل ُأهليهم ُوعىل ُأمواهلمُ ،ويفُ
ِ
ِ
نُقلوهبمُمنُ
أسفارهمُوإقامتهمُمنُتس هلطُاألعداءُورشورهمُومكائدهمُ،وتأم
امل ِ
ُباهللُرهباُ،متوكِّلة ُعليهُ،الُترجوُوالُ
باتُ،ألِناُمتع ِّلقة
خاوفُواألفزا ُوالتَّقل
َّ
ِّ
ّتشى ُأحدا ُسواهُ ،حيث ُقال ُاهلل ُسبحانه ُيف ُسورة ُاألنعام ُويف ُختام ُآياتُ

~ ~ 114

حاجة ُبني ُنب ُِّيه ُإبراهيم ُ♠ ُوقومه ُيف ُشأن ِّ
ُالّشكُ :ﮋا َّل ِذين ُآمنوا ُوملُ
امل َّ
يلبِسواُإِيامِنمُبِظل رمُأ وَلِكُهلُمُاألمنُوهمُمهتدونُﮊُ.

ُ

وصح ُعنُابنُمسعودُ◙ ُأ ُنَّهُقالَّ (ُ:لاُنزلتُ :ﮋا َّل ِذين ُآمنوا ُوُمل ُيُلبِسواُ
َّ
ِِ
ِ
ُاّللُِ،أيهناُالُيظلِمُنفسه؟ُ
إِيامِنمُبِظل رُمﮊُش َّ ُذلكُعىلُاملسلمنيُ،فقالواُ:ياُرسول َّ
قال«ُ:ليس ُذلِك ُإِنَّام ُهو ِّ
ُالّشك ُألم ُتسمعوا ُماُقال ُلقامن ُِالبن ِ ِه ُوهو ُي ِعظهُ :ﮋياُ
بُن َّيُالُت ِ
اّللِ ُُإِ َّن ِّ
ُالّشكُلظلمُعظِيمُﮊُ»).
ّشكُبِ َّ

ُ

وقال ُاإلمام ُابن ُق ِّيم ُالوزيةُؒ ُعند ُهذا ُاحلديثُ :فال َُّتوحيدُ ُ ِمن ُأقوُىُ
أسبابُاألم ِ
فُ،والّشكُُ ِمنُأعظمُأسبابُحصُولُامل ِ ِ
نُمنُاملُ ِ
ِّ
خاوف.ـها
خاو
ُالّشك ُصغريه ُوكبريهُ ،خُ ُِف َّيه ُوجل َّيهُ،
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ِّ ُ
وحيدُوالسنَّةُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
وأحياناُوأماتناُومجيعُأهليناُعىلُال َُّت
ه
│
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ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ الخَامِس والثَّالثُون t
ُحرمٌ وشِرك
َعن خطَر احلَلِف بِ َغري اللَّه ،وأنَّه م َّ
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

فُبِغُريُاهللُتعاىلُ،كاحلُ ُلِفُبال ُنَّبي ُ♀ُ،أوُ
احذرُواُالوقو ُيف ُاحلُ ُِل ُ
َّ
هاتُ،أوُالّشفُ،أوُاألمانةُ،أوُ
َُّ
احلنيُ،أوُاآلباءُواألم
َّ ُ
الكعبةُ،أوُاألولياءُوالص
فإن ُاحلُ ُلِ
ه
الذمةُ،أوُحياةُأحُ رُدُ،أوُبغريُغريُذلك؛ ُ َّ
ِّ
نُالذنوبُ
ُِ
فُبغريُاهللُتعاىلُم
العظيمةُ،والسيئاتُالطريةُ،واألوزارُال َُّثقيلةُ،وقدُتعدَّ دتُاألحاديثُالنَّبويةُيفُ
َّ ُ
ُبلُنص ُرسولُاهللُ♀ُ
بحه،
هيُعنهُ،وتنوعتُيفُبيانُحتُريمهُوق ُِ
ال ُنَّ
َّ
َّ
ُفصح َّ
ُأن ُابن ُعمر ُ¶ ُ(ُ :س ِمع ُرجال ُيلِفُ:الُ ُوالكعب ِةُ،
عىل ُأ ُنَّه ُِرشك،
َّ
ِ
ُاّللِ ُ♀ُيقول«ُ:من ُحلف ُبِغ ِ
ُاّللِ ُفقدُ
ري َّ
فقال ُلهُ:إِ ِِّن ُسمعت ُرسول َّ
أرشكُ»).

ُ

وصح َّ
ُاّلل ُينهاكم ُأن ُحتلِفوا ُبِآبُ ِائكم ُمنُ
َّ
ُأن ُال ُنَّبيُ♀ ُقال«ُ:أال ُإِ َّن َّ
ِ
ِ
اّللُِأوُلِيصمتُ».
كانُحالفاُفليحلفُبِ َّ

ُ

وببت ُعنه ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :ال ُحتلِفوا ُبِآب ِائكمُ ،وال ُبِأ َّمهاتِكمُ ،والُ
ادُ،والُحتلِفواُإِالَُّبِاّللُِ،والُحتلِفواُإِالَُّوأنتمُص ِ
بِاألند ِ
ادقونُ».
َّ
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ُ

تَبأ ُِِمَّنُحلُفُبغُريُاهللُكاحل ِلفُباألمانةُفقالُ:
وصح ُأ َّن ُال ُنَّبيُ♀ ُ َُّ
َّ
«ليس ُِمنَّاُمنُحلفُبِاألمان ُِة».

ُ

ُفصح ُعنهُ
وعُ َّظم ُال ُنَّبي ُ♀ ُأمرُ ُاحلُلِف ُبغُري ُاهلل ُوشدَّ د ُفيه،
َّ
الال ِ
♀ُأنَّهُقال«ُ:منُحلف ُِمنكمُفقال ُِيفُحلِ ِف ِهُ:بِ َّ
تُوالع َّزىُ،فليقلُ:
ُاّلل».
الُإَِلُإِ َّال َّ ُ

ُ

ُبيشءُ
رُ
وهم ُعمرُ ُبن ُالطاب ُ◙ ُأن ُيعاقب ُرجال ُسبُقه ُلِسانه ُفحُلف
َّ
ِ
ِ
اّللُِلو ُأعلمُ
مع َّظ
َّ
مُوهوُالكعبةُ،فصح ُعنهُأنَّهُقالُله«ُ:أرأيت ُحلفك ُبِالكعبةُ،و َّ
ِ
ِ
ِ
اّللُِفأثمُأ ِوُابررُ».
أنَّكُفكَّرتُفيهاُقبلُأنُحتلفُُلعاقبتكُ،احلفُبِ َّ

ُ

نُعندُالصحابةُ╚ُ ِمنُاحلُ ُلِفُبغُريُاهلل؛ُ َّ
ألنُاحلُ ُلِفُ
َّ ُ
بلُاحلُ ُلِفُكذباُأهوُ
ِ
ُ،فصحُعنُابنُمسعودُ
ُمنهاُ،فهوُرشكُ
كذباُمعصيةُُكبريةُ،واحلُ ُلِفُبغريُاهللُأشده
َّ
◙ ُأنَّه ُقال«ُ :ألُن ُأحلِف ُبِاّللِ ُك ِ
ب ُإِيل ُِمن ُأن ُأحُ ِلف ُبِغ ِ
ري ِه ُوأناُ
ح
ُأ
ا
ب
اذ
ه
َّ
َّ
ص ِ
ادقُ».

ُ

َّ
أمجعُالعلامءُعىلُأن ُاليمنيُبغُريُ
عبدُالَب ُالالكيُؒ ُُ :
وقالُاحلافظُابنُ ُ
ِّ
ُمنهيُعنهاُ،الُجيوزُاحلُلِفُهباُألحد.ـها
اهللُمكروهة ٌّ

ُ

نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ِّ
ُالّشك ُصغريُه ُوكبريُهُ ،خُ ُِف َّيه ُوجُل َّيهُ،
ماُحرمهُعليناُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
رُألسنتناُوجوارحناُعنُكلُ
ِّ ُ
وطه
َّ
َّ
│
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ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ السَّادِس والثَّالثُون t
َعن إكرَام اللَّه لِعبَادِه باهلِ َدايَة لإلِسالم ،وذِكْر شَيءٍ مِن نوَاقِضه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
ُرشف ُحزُتوهُ ،وأكَب ُِمنَّة ُوُ ِّفقتم ُهلاُ،
رُ
عمة ُحصلُت ُلكمُ ،وأفضل
فإن ُأعظم ُنِ رُ
ُالعتناق ِ
َّ
ُدينه ُاإلسالمُ،
ُربكم ِ ُ
رُ
وأجل
ُمكسب ُفزتم ُبه ُوربحتموهُ ،أن ُهداكم ه
ِ
كمُفكنتمُمنُأهلُاإليامنُ،ومجَّلكمُفعملتمُبّشيعتهُإىلُانقضاءُاآلجالُ،
وأكرم
وقد ُقال ُُِ متنرا ُهبذه ُالنِّعمةُ :ﮋيمنهون ُعليك ُأن ُأسلموا ُقل ُال ُُتنهوا ُع َّيلُ
ُاّللُيم هنُعليكُمُأنُهداكم ُُل ِ ِ
إليام ُِنﮊُ.
إِسالمكمُب ِل َّ

ُ

بّشا«ُ:أيام ُأه ِل ُبي ر
وصح َّ
ُأن ُال ُنَّبيُ♀ ُقالُلبيوتاتُال ُنَّاسُم ِّ
ت ُِمنُ
ه
َّ
ُاّلل ِ ِ
ُهبمُخرياُأدخلُعلي ِهم ِ
العر ِ
ُاإلسالمُ».
بُأ ِوُالعج ِمُأراد َّ

ُ

ِ
ىُملنُه ِديُل ِ ِ
َّ
إلسال ُِم».
وببتُأنُرسولُاهللُ♀ُقال«ُ:طوب

ُ

َّقربُبهُيفُمجيعُ
فاس هُ
تمرواُعىلُاالعتصامُواالستمساكُباإلسالمُوأحكامهُ،والت ه
تفضلُبِهُعليكمُح َُّتىُيتو َُّفاكمُ،فقدُأمركمُ
األوقاتُبأنوا
ُالعباداتُإىلُربكمُامل ِّ
ِّ
ِ
بذلكُ،فقال َُّ ُ -
نُ
ُاّلل ُح َّ ُتقاتِ ِه ُوال ُُتُوت َُّ
جل ُوعال ُُ:-ﮋياُأ هُّياُا َّلذين ُآمنوا ُاتَّقوا َّ
إِ َّالُوأنتمُمس ِلمونُﮊُ.

ُ
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ِّ
بطِلوا ُإيامنكمُ
نُالّشكُ،وتُ ُ
كمُبيشء ُ ِم
رُ
واحذرُواُأشدَّ ُاحلذرُأن ُتنقضُوا ُإسالم
ِ
نُربهُولعنةُ،وحتبِطُمجيعُأعاملهُ
بالكفرُ،ومنُيفعلُذلكُسينالهُغضب ُشديدُ ُم ِّ
ِ
ارُالالدينُ
ُِ
َّةُ،وهوُمنُأهلُالنَّ
وتفسدُ،والُيغفرُلهُ،ولنُيرحمُ،وحم َّرمةُعليهُالن
ُ

يفُعذاهباُأبدا.

أُالُ َّ
ُالّشيعةُ،
ُوإن ُِمن ُنواقِض ُاإلسالمُ ،ومبطرالت ُاإليامنُ ،بداللة ُنصوص َّ ُ
ُيشء ُ ِمنها ُلغري ُاهللُ،
رُ
ف ُالعبادة ُأو
الّشك ُباهلل ُيف ُعبادته ُبصُ ِ ُ
وا ُِّتفاق ُالعلامءُ َّ ُ :
لُ،أوُويلُصالحُ،أوُغريهم.
ٍُّ
قربُ،أوُنب ٍّـيُمرس
كصفهاُمللُ ر ُ
كُم َّ

ُ

ِ
َّ
ُاألنبياءُوالرسلُأوُاألولياءُ
اعتقادُأن
ومنُنواقِضُاإلسالمُ،ومبطِالتُاإليامنُ:
ه
ُيتصفون ُيف ُالكُون ُبتدبِري ُأمورهُ ،والقيام ُعىلُ
والصاحلني ُيعلمون ُالغُيب ُأو
َّ ُ
َّ
ُ

مصالحُأهله.

ِ
بُ
جل ُوعال ُُ،-أوُس ه ُ
ب ُاهلل ُُ َّ ُ -
ومنُنواقِضُاإلسالمُ،ومبطِالتُاإليامنُ :س ه ُ
ب ُ رُ ِ
ب ُ ِدين ُاهللُ
ُوالرسلُ ،أو ُس ه ُ
رسوله ُ♀ُ ،أو ُس ه ُ
أحد ُمن ُاألنبياء ه
ورشُعه.

ُ

بيشء ُ ِم ِ
ِ
نُدينُاهللُتعاىلُ،
ومنُنواقِضُاإلسالمُ،ومبطِالتُاإليامنُ :االستهزاءُ ُ رُ
صوصُالقرآنُوالسنَّة.
أوُبوابهُ،أوُعقابهُ،الواردُيفُن
ه
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ُ

ِ
ومنُنواقِضُاإلسالمُ،ومبطِالتُاإليامنُ:عدمُتكفريُالك َُّفارُاألصلينيُكاليهودُ
ُواهلنادكُة ُوأُضا هبمُ ،أو َّ
ُالشك ُيف ُكفرهمُ ،أوُ
ُِ
والنَّصارى ُوالبوذيني ُواهلندُوس
ينُ ِ
مُعليهُم ِ
ِ
وم َّلة.
نُد رُ
تصحيحُماُه

ُ

ِ
َّ
ُالصحابةُ╚ُُارتده واُ
اعتقادُأن َّ ُ
ومنُنواقِضُاإلسالمُ،ومبطِالتُاإليامنُ:
اُإالُنفراُقليال ُِمنهم.
أوُفسقواُمجيع َّ ُ

ُ

ِ
ومن ُنواقِض ُاإلسالمُ ،ومبطِالت ُاإليامنُ :اعتقاد َّ
ُأن ُحكم ُغري ُاهلل ُكاحلكمُ
ِ
ةُ،أفضلُمنُحكمُاهللُورسولهُ،
بالقواننيُالوُضعيةُ،أوُالعاداتُواألعرافُالقب ِلي
ر
َّ
كمُبغريُرشيعةُاإلسالمُ،أوُأن ُاحلكمُبّشيعةُ
هُومساو ُلهُ،أوُأنَّهُجيوزُاحل
أوُمثل
اإلسالمُالُي ِ
َّ
ُالّشيعةُهضمتُحقوقُاملرأةُ
حُهلذاُالعصُ،أوُأن َّ ُ
ناسبُوالُيصل
َّ
كمُبالّشيعةُس َّببُال َُّتخلفُللمسلمني.
َّ ُ
أوُظلمتهاُ،أوُأنُاحل

ُ

ِ
ومنُنواقِضُاإلسالمُ،ومبطِالتُاإليامنُ :القُولُبأنَّهُجيوزُللمسلمُأنُينتقلُإىلُ
ِ
اليهوديةُ،أوُالنَّصانيةُ،أوُماُشاءُ ِم ِ
َّ
يةُيفُتغيريُدينهُاإلسالم.
لُ،وأنُلهُاحل ِّر
نُمل
ِ
استحاللُماُحرمُاهللُ،كاستحاللُ
ومنُنواقِضُاإلسالمُ،ومبطِالتُاإليامنُ :
َّ
باُ،أوُاستحاللُالرشوةُ،أوُاستحاللُقتُلُ
ُِّ
ُِّ
عاملُبالر
رشبُالمرُ،أوُاستحاللُال َُّت
النهفوس ُاملعصومة ُكاملص ِّلني ُواملعاهدين ُواملستأمننيُ ،أو ُغري ُذلك ُِمنُ
حرمات.
امل َّ

ُ
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ُ

ِ
مُالزاِنُاملحصنُ،أوُ
ومنُنواقِضُاإلسالمُ،ومبطِالتُاإليامنُ :إنكارُحدِّ ُرج َّ
َّ
ثُالرجل.
َُّ
ارقُ،أوُإنكارُأنُإرثُاملرأةُيكونُنصفُإِر
إنكارُقطعُي ِد َّ ُ
ُالس

ُ

مهللاُإنَّكُقلتُ:ﮋادع ِ
وِن ُأست ِجبُﮊ ُوإنَّكُالُّتلِفُامليعادُ،وإنَّاُنسألكُكامُ
هديتناُلإلسالمُأن ُالُتُ ِنزع ِ
اناُونحنُمسلمنيُ،ربناُالُت ِزغُقلوبناُ
َُّ
هُمنَّاُح َُّتىُتتو َُّف
ِ
َّكُأنتُالوهاب.
َُّ
بعدُإذُهديتناُ،وهبُلناُمنُلدنُكُرمحةُإن
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ السَّابِع والثَّالثُون t
ِفي التَّرهِيب مِن تَرْك الصَّالة ،وتَأخِريهَا عن أو َقاتِ َها ،والتَّخَلُّف عَن جَ َماعتِ َها
ِفي املسَاجِد
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
صلوات ُيفُاليُومُوال َُّليلةُفاحذرُواُأن ُترتكوهاُ،
رُ
إن ُاهللُقدُفرضُعليكمَُخسُ ُ
ِّ
فواُعنُأدائهاُيفُمجاعةُمعُ
رُ
نهاُ،أوُتؤخروهاُعنُوقتهاُ،أوُتتخ َّل
أوُتُدُعُواُفريضةُُ ِم
ُوأول ُأعاملكمُ
فإِنا ُركن ُاإلسالم ُاألعظم ُبعد ُالشَُّهادتنيَّ ،
ال ُنَّاس ُيف ُاملساجد؛ ُ َّ
صح ُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:إِ َّن ُأ َّول ُماُياسبُ
ُ
حماسبةُ ُ
يومُالقيامةُ،إِذُ ُ َّ
بِ ِهُالعبدُيوم ِ
ُالقيام ِة ُِمنُعملِ ِهُصالتهُ،ف ِإنُصلحتُفقدُأفلحُوأنجحُ،وإِنُفسدتُ
ِّس».
فقدُخابُوخ ِ ُ

ُ

ِ
ِ
َّ
نُتركهاُ،فقدُصح ُعنُعمرُ◙ ُأنَّهُ
ينُوالُحظ ُيفُاإلسالمُمل
َّهُالُد
وإن
َّ
ِ ر
قال«ُ:أمُاُإِنَّهُالُح َّظ ُِيف ِ
ُالصالةُ».
ُاإلسال ِمُألحدُترك َّ

ُ

وببتُعنُابنُمسعودُ◙ُأنَّهُقال«ُ:منُملُيص ِّلُفال ِ
ُدينُلهُ».

~ ~ 122

ُ

ِ
ِ
فُأهلُاإلسالمُمنُأهلُالكفرُ،إذُ
وهيُالفارقةُبنيُالكفرُواإليامنُ،وهباُيعرُ
ِ
ُالصالة ُفمنُ
صح ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :العهد ُا َّل ُذي ُبيننا ُوبينهم َّ
َّ
تركهاُفقدُكفرُ».

ُ

وصح ُعن ُعبد ُاهلل ُبن ُشقي ر ُ ُُؒ ُأنَّه ُقال«ُ :كان ُأصحاب ُحم َّم ردُ
َّ
ِ
ُالصال ُِة».
♀ُالُيرونُشيئاُمنُاألعام ِلُتركهُكفرُغري َّ

ُ

وقال ُاإلمام ُابن ُق ِّيم ُالوز ِّيةُؒ ُُ :وال ُيُ ُتلِف ُالعلامء َّ
الصالةُ
ُأن ُتركُ ُ َّ ُ
املفروضةُعمد ِ
َّ
نوبُ،وأكَبُالكبائرُ،وأن ُإبمهُعندُاهللُأعظم ُِمنُ
هُ
نُأعظمُالذ
اُم
ُوأخذ ُاألموالِ ،
ُوالِّسقةُ ،ورشب ُالمرُ ،وأنَّهُ
ُِ
إبُ ُِم ُقُتُل ُال ُنَّفس،
ُومن ُإبُ ُِم ُ ِّ
الزناَّ ،
ِ
خطهُوخزيهُيفُالدهُنياُواآلخرة.ـها
ضُل ِعقوبةُاهللُوس
تعر ُ
م ِّ

ُ

ُالصالة ُاملفروضة ُعمدا ُوهتاونا ُوتكاسال ُح َُّتى ُيُر ُوقتهاُ،
وإ َُّياكم ُوتأخري َّ ُ
ُبوعيدُ
رُ
ُالصالة ُعن ُوقتها
ُفوت َّ ُ
ُتوعد هُ
ولو ُكانت ُصالةُ ُواحدةُ ،فقد َّ
ُربكم ُمن َّ
شديدُ،فقالُسبحانهُ:ﮋفويلُلِلمص ِّلنيُا َّل ِذينُُهمُعنُص ِ ِ
الهتمُساهونُﮊُ.

ُ

السهوُعنُالصالةُيفُهذهُاآليةُبأ ُنَّهُ:
َّ
وقدُفِّس ُأصحابُال ُنَّبيُ♀ ُ َّ
تأخريهاُعنُوقتها.

ُ

حيثُببتُعنُمصعب ُأ ُنَّهُقالُألبيهُسعدُبنُأيبُوقاصُ◙ ُ«ُ:ياُأبتاهُ:
رُ
أرأيت ُقول ُاهللُ :ﮋا َّل ِذينُ ُهم ُعن ُصال ِ ِهتم ُساهونُﮊ ُأيهناُال ُيسهو؟ُأيهناُال ُيدِّ ثُ
نفُسه؟ُقال«ُ:ليسُذاكُ،إِنَّامُهوُإِضاعةُالوق ِ
تُ،يلهوُُحتَّىُي ِضيعُالوقتُ».
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ُ

ِ
ي؛ ُوهو ُوُ ر
وديُة ُجه ُنَّم ُملن ُأضا ُ
اد ُِمن ُأُ ُِ
وقال ُتعاىل ُمُتوُ ِّعدا ُبالعذاب ُيف ُغُ ٍّ ُ
الشهو ِ
ِ
ِ ِ
ُالصالة ُواتَّبعواُ ُ َّ
ات ُفسوفُ
َّ ُ
الصالةُ:ﮋفخلف ُمن ُبعدهم ُخلف ُأضاعوا َّ
يلقونُغياُإِ َّالُمنُتابُوآمنُوع ِملُص ِ
احلاﮊُ.
ر

ُ

ُالصحابة ُفمن ُبعدُهمَّ :
ُالصالة ُإنَّام ُكانتُ
ُأن ُإضاعتهم َّ ُ
ون ِقل ُعن ُمج رُع ُ ِمن َّ ُ
بتأخريهمُإ َّياهاُعنُمواقيتها.

ُ

وببتُعنُابنُمسعودُ◙ُِ «ُ:يفُقول ِ ِهُتعاىلُ:ﮋفسوفُيلقونُغ رياﮊُُ،قالُ:
«و ر
اد ُِيفُجهنَّمُ،خبِيثُال َّطع ِمُ،ب ِعيدُالقع ُِر».

ُ

نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجعلنا ُِمن ُا َُّل ُِذين ُهم ُعىل ُصالهتم ُيافظُونُ،
ويومُالقيامةُعندُرهبمُيفُجنَّاتُمُكرمُونُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
ِّ
│
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 Tالمَجلِسُ الثَّامِن والثَّالثُون t
طر إِحدَاث البِدَع فِي الدِّين أو فِعلهَا ،أو دَعوَة النَّاس إليهَا ،وأنَّه مِن أغلَظ
َعن خَ َ
الذنُوب ،وأكبَر اخلَطايَا
ُّ
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه ُ

ُ

ِ
ِ
اسُإىلُفعلهاُ،أوُنّشهاُ
ينُ،أوُفعلهاُ،أوُدعوُةُال ُنَّ
احذرُواُإحداثُالبِد ُيفُالدِّ
ِ
ُالبِ
يفُجمتمعاهتم؛ُ َّ
نيعةُ،والسيئاتُ
َّ ُ
نُاملحرماتُالشَُّديدةُ،واملنكراتُالشَُّ
دعةُم
فإن ُ
َّ
الطريةُ،يد هل ُعىلُذلكُكُثُرةُاألحاديثُا َُّل ُتِيُجاءتُعنُال ُنَّبيُ♀ ُيفُ
شأِناُ،فقدُكانُ♀ ُي ِّذ ِ
اسُحنيُيطبهمُ،ويصفهاُ
ُِ
نهاُيفُجمامعُالنَّ
ُِ
رُم
ُفصح ُعن ُجابر ُ◙ ُ َّ
أن ُرسول ُاهلل ُ♀ ُإذاُ
رش ُوضاللة،
َّ
َّ
بأِنا ُ ٌّ
خطُب ُكان ُيقول«ُ :أما ُبعدُ ،ف ِإ َّن ُخري ُاحل ِدي ِ
ي ُهديُُ
ث ُكِتاب ُاهللُِ ،وخري ُاهلد ِ ُ
َّ
رشُاألُم ِ
لُبِدع رةُضاللةُ».
ورُحمدباهتاُ،وك َّ ُ
حم َّم رُدُ،و َُّ

ُ

َّ
اع َُّية ُاملشهورة ُِمن ُالبِد ُ،
ُوحذرها ُيف ُوص َّيته ُالوُدُ ُِ
وزُجر ُ♀ ُ َّأمته
حيثُصح ُعنهُ♀ ُأنَّهُقالُهلمُفيها«ُ:وإِياكم ُوحمدب ِ
ات ُاألم ِ
ورُ،ف ِإ َّنُ
َّ
َّ
لُبِدع رةُضاللةُ».
ك َّلُحمدب رةُبِدعةُ،وك َّ ُ
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ُ

وصح ُعنُعمرُبنُالطابُ◙ ُأنَّهُكانُيقول«ُ:أصدق ُال ِق ِ ِ
ُاّللُِ،
َّ
يل ُقيل َّ
وإِ َّن ُأحسن ُاهلد ِي ُهدي ُحم َّم رد ُ♀ُ،وإِ َّن ُرش ُاألم ِ
ور ُحمدباهتاُ،أال ُوإِ َّنُ
َّ
َّار».
ك َّلُحمدب رةُبِدعةُ،وك َّلُبِدع رةُضاللةُ،وُك َّلُضالل رة ُِيفُالن ُِ

ُ

ألم َّ
تهُأن ُالبِد ُاملحدبةُيفُالدِّ ينُتر هد ُعىلُصاحبهاُ،
وبني ُال ُنَّبيُ♀ ُ َّ
َّ
ِ
نهُ،فصحُعنهُ♀ُأنَّهُقال«ُ:منُأحدث ُِيفُأم ِرناُهذاُماُ
والُيقبلهاُاهللُم
َّ
ليس ُِف ِ
يهُفهوُر ٌُّد».

ُ

َّ
واكتاملُالّشُ ُ
كل ُماُأح ِدثُيفُالدِّ ينُبعدُالنَّبيُ♀ ُ
والبدعةُ ُهي ُ :ه ُ
ِ
ِ
تقربُإىلُاهللُهباُويبتغُىُاألجرُ
بوفاتهُمنُاالعتقاداتُأوُاألقوالُأوُاألفعالُا َُّل ُتيُي َّ
وابُم ِ
ِ
نُفعلها.
وال َُّث

ُ

ِ
ِ
ُ،أوُأبداِنمُ،أوُمُقا ُِمُ
ورُالصاحلني
َّ ُ
حُواالستالمُباأليديُل ِقبُ
ُ
ومنُأمثلتهاُ:التَّم هس
ُ

إبراهيمُ،أوُجدارنُوستُورُالكعبةُ،طلباُللَبكة.

ومن ُأمثلتها ُأيضاُ :قراءة ُسورة ُالفاحتة ُبعد ُالفريضةُ ،أودفن ُامليتُ ،أو ُعندُ
ُِ
ُ،أوُعندُأيُأم ررُم ِهم.
ِخطبةُاملرأةُوعقدُال ُنِّكاح
ِّ

ُ

رتفعُ ،ي ِ
ومن ُأمثلتها ُأيضاِّ ُ :
واف ُفيه ُالنَّاسُ
ُبصوت ُواحد ُمُ ُِ
رُ
الذكُر ُالامعي
ُِ
ِ
واملشاعرُ ،أوُ
ُوالسعي ُ
بعضهم ُبعضا ُيف ُكلامتهُ ،سواء ُيف ُاملساجدُ ،أو ُال َُّطواف َّ
بعدُالس ِ
م َّ
المُمنُصالةُالفريضةُ،أوُغريها.
َّ ُ
صىلُالعيدُ،أوُ
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ُ

ومن ُأمثلتها ُأيضاُ :االحتفاالت ُبِ ِذكرى ُليلة ُاإلرسا ء ُواملعرا ُ ،أو ُاملولدُ
ُِ
َّبويةُ،أوُموال ِدُاألولياء.
ُ
النَّبويُ،أوُاهلجرةُالن

ُ

ئ ُأوُم ِ
ِ
قرئنيُليقرءُواُالقرآنُعىلُ
ومنُأمثلتهاُأيضاُ :الآتمُا َُّل ُتِيُيؤتىُفيهاُبِمق ِر رُ
لُوتوز ُ،وك هلامُ
رُوحُامليتُ،أوُيقرأُاحلضورُيفُمصاحفُ،وتصنعُاألطعمةُفتؤكُ
َّ
جاءُقومُُجدَُّدواُقراءةُالفاحتةُلروحُامليت.

ُ

ومجيعُهذهُالبِد ُاملحدبةُيفُالدِّ ينُلوُفتَّشتُ ُعنهاُيفُالقُرآن ُفلنُ َُتدُهاُ،ولوُ
إىلُالسنَّةُال ُنَّبويةُفلنُُتراهاُ،وملُيقمُهاُوالُفعلهاُرسولُاهللُ♀ُ،
نظرتُُ
ه
ِ
والُأصحابهُ،والُأحد ُِمنُأهلُالقرونُال َُّثالبةُاألُوىلُ،ولنُ ُ ِ
دُهلاُذكرا ُيفُكُتبُ
َت
األئمة ُاألربعةُ :أيب ُحنيفةُ ،ومالكُ ،والشَُّافعيُ ،وأمحدُ ،وال ُتالمذهتمُ ،والُ
َُّ
ُصح ُعن ُابن ُعمرُ
فعلوهاُ ،وال ُدعوا ُال ُنَّاس ُإليهاُ ،وإن ُاستحسنتها ُنفسُ ،فقد َّ
¶ُأنَّهُقال«ُ:ك هلُبِدع رةُضاللةُوإِنُرآهاُالنَّاسُحسنةُ».

ُ

ُالسنَّةُ ،وجنَّبنا ُالبِد ُيفُ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وأحيُانُا ُوأماتُنا ُعىل ه
الدِّ ينُ،ومحاناُوأهلي ِ
ناُمنُدُعاهتاُ،وأبعدُناُعنُجمالسهاُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ التَّاسِع والثَّالثُون t
َعن اجتِ َناب احملرَّمات فِعالً ،ومُشاهَدةً ،ومَ َجالِسًا ،ومُ َعامَل ًة ،و ُمتَاجَرة
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ُوالرذائل ُعَبُ
حرمات ُوالفواحش ُوالقبائح َُّ
فأُ ِ ُ
وصيكم ُأن ُحتذرُوا ُمُشاهدة ُاملُ َّ
الفضائيات ُواليوتيوبُ ،ويف ُمواقع ُاإلنرتنتُ ،وبرامج ُال َُّتواصلُ ،ويف ُاملسارحُ
والسينامتُوال هطرقاتُ،ويفُاألسواقُواملوالت.

ُ

ِ
ُ،والدا ُ،وال َُّتدلِيسُ،والت ِ
يرُيفُالبيعُوالّشا ء.
ِّ ُ
َّغر
وَتنَّبواُالغ َّش

ُ

همُ،وقصُشعورهم.
والُتتشبهواُبأهلُالكفرُيفُأفعاهلمُ،وعاداهتمُ،وألبست
َُّ
ِّ
ُواالستِهزاءُ ،وال هُظلمُ،
ُ
ُوالسخرية،
ُوالغيبةُ ،وال ُنَّميمة،
وابتعدوا ُعن ُالكذبُِ ،
ه
والعدوانُ،والبغيُ،والفُجورُيفُالصُومة.

ُ

واتركُوا ُأذ َّية ُال ُنَّاس ُيف ُأبداِنمُ ،وأمواهلمُ ،وأعراضهمُ ،وبيوهتمُ ،وطُرقاهتمُ،
ُ

ومراكبهم.

ِ
وهمُمنُرش ِ
ِ
ُالقلبُ،وحقدهُ،وحسدهُ ،وبغضهُوكراهيتهُ،وكيدهُ
ورُغ ِّل
وس ِّلمُ
ومكره.

ُ
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ُ

ُالرشوة ُيف ُاملعامالت ُاحلكوم َّيةُ ،واملناقصات ُوالعطاءاتُ
وإ َّياكم ُوقبُول ِّ
ر
ر
ري ُذلكُ،بسببُ
ُيفُمنافسة ُوظيفيةُأوُعال ُأوُغ ُِ
رُ
ُعىلُأحد
وتقديمُأحد
التجاريةُ ،
رشوةُ،أوُقُرُابةُ،أوُصحبةُ،أوُهد َّية.

ُ

حيث ُقال ُاهلل ُسبحانهُ :ﮋقل ُلِلمؤ ِمنِني ُيغ هضوا ُِمن ُأبص ِ
ار ِهم ُويفظواُ
ّللُخبِريُبِامُيصنعونُﮊ.
فروجهمُذلِكُأزكىُهلمُإِ َّنُا َّ ُ

ُ

وصح ُعن ُالنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :إِ َّياكم ُوال َّظ َّن ُف ِإ َّن ُال َّظ َّن ُأكذبُ
َّ
احل ِد ِ
يثُ ،وال ُحت َّسسواُ ،وال َُت َّسسواُ ،وال ُحتاسدواُ ،وال ُتدابرواُ،وال ُتباغضواُ،
ِ
ُاّللُِإِخوانُا».
وكونواُعباد َّ

ُ

وصحُعنهُ♀ُأيضاُأنَّهُقال«ُ:لعنةُاّللُِعىلُالر ِ
يش».
ايشُواملرت ِ ُ
َّ
َّ
َّ
يه ُكان ُمن ِ
وصح ُعنهُ♀ ُأيضاُأنَّهُقال«ُ:أربع ُمن ُكن ُِف ِ
افقاُخالِصاُ،
َّ
َّ
يه ُخصلة ُِمنهن ُكانت ُِف ِ
ومن ُكانت ُِف ِ
يه ُخصلة ُِمن ُالنِّف ِ
اق ُحتَّىُيدُعهاُ:إِذاُاؤُتِنُ
َّ
خانُ،وإِذاُحدَّ ثُكذبُ،وإِذاُعاهدُغدرُ،وإِذاُخاصمُفجرُ».

ُ

ر
ِ
نُرشكيات ُوبد ر
رش ُوُضُر ُحم َّق ُعليكمُيفُ
ُومعاص ُ ٌُّ
رُ
نوبُم
ُأن ُال هذ
واعلمُوا َُّ
ارُاآلخرةُ،وإِناُلتؤ ِّبرُيفُأمنُالبالدُ،وتؤ ِّبرُيفُرخائهاُ
الدهُنياُ،ويفُقبوركمُ،ويفُالدَُّ
َّ
صيبُ
مُ،وإن ُماُي ُِ
َُّ
الف ُِه
واقتصادهاُ،وتؤ ِّبرُيفُقلوبُأهلهاُ،وتؤبِرُيفُوحدهتمُوائُ ُتِ ُِ
ِ
ةُأوُالاصةُ،الفرديةُأوُالامع َُّيةُ،فإنَّهُبامُكسُبتُأيدُّيمُ،
َّ ُ
َُّ
نُاملصائبُالعام
اسُم
ال ُنَّ
ّشكيات ُوالبِد ُ
هم ُسببُهُ ،وهم ُأهلُهُ ،هم ُسببُه؛ ُحيث ُفعلوا ُما ُيوجبهُِ ،من ُال ِّ ُ
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ُ

واملعاصُ،وهمُأهلُه؛ ُحيثُكانوا ُمستح ُِّقنيُلهُ،وقدُقالُسبحانهُيفُتقريرُذلكُ:
ﮋظهر ُالفساد ُِيف ُال َِّب ُوالبح ِر ُبِام ُكسبت ُأي ِديُالن ِ
َّاس ُلِي ِذيقهم ُبعض ُا َّل ِذيُعُ ِملواُ
لع َّلهمُير ِجعونُﮊُ.

ُ

وقالُاهللَُّ ُ -
جل ُوعالُُ -أيضاُ:ﮋوماُأصابكم ُِمن ُم ِصيب رة ُفبِام ُكسبت ُأيُ ِديكمُ
ريﮊُ.
ويعفوُعنُكثِ رُ

ُ

وببت«ُ:أُ َّن ِ
ُعمرانُبنُحص ر
نيُ◙ُابت ِيل ُِيفُجس ِد ِهُ،فقالُ:ماُأراهُإِ َّالُبِذن ر
بُ
وُاّللُأكثرُ،وتالُ:ﮋوماُأصابكمُُ ِمنُم ِصيبُ رةُفبِامُكسبتُأي ِديكمُﮊُ».
وماُيعف َّ
نفعني ُاهلل ُوإ َّياكم ُبام ُسمعتمُ ،وجنَّبنا ِّ
ُالّشك ُصغريه ُوكبريهُ ،خُ ُِف َّيه ُوجل َّيهُ،
ماُحرمهُعليناُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
رُألسنتناُوجوارحناُعنُكلُ
ِّ ُ
وطه
َّ
َّ
│
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ُ

ُ

س األَربعُونt
 Tالمَجلِ ُ
َعن حِفظ اللِّسَان عن غِيبَة النَّاسِ ،والوُ ُقوع فِي أَعرَاضِهم
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
َّ
نُألسنتناُ،فإن ُأقوالناُ
نتباهُلاُير ُع
ُ
يكمُونفيس ُبتقوُىُاهللُتعاىلُباال
ِ ُ
فأُو ِ ُ
ص
ُعليهاُ،وقدُقالُربناَُّ ُ -
رهباُلناُومن ِّبهاُ:
حمصُاة ُعليناُ،وإنَّاُملجازُون
جل َّ
ُوعز ُُ -م ِّ
ه
ﮋماُيل ِفظ ُِمنُقو رلُإِ َّالُلدي ِهُر ِقيبُع ُتِيدُﮊُ.

ُ

ُأن ُسفيان ُال َّثقفي ُ◙ ُسأل ُرسول ُاهلل ُ♀ ُفقال(ُ :ماُ
وببُت َُّ
أخوفُماُّتُافُعىل؟ُفأخذُ♀ُبِلِس ِ
انُنف ِس ِهُ،ب َّمُقالُ«هذا»).
َّ

ُ

وببُتُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:أكثرُخطاي ِ
اُابنُآدم ُِيفُلِسانِ ُِه».
اّللِ ُا َّل ِذيُالُإَِل ُغريه ُماُعىل ُظه ِرُ
وببُتُعنُابنُمسعود ُ◙ ُأنَّهُقال«ُ:و َّ
ضُيشءُأحو ُُإِىلُط ِ
األر ِ
ان».
ول ُِسج رن ُِمنُلِس رُ

ُ

ب ُالنَّاس ُِيف ُالن َِّار ُعىلُ
وببُت ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :وهل ُيك ه
وج ِ
وه ِهمُإِ َّالُحص ِائدُأل ِسنتِ ِهمُ».

ُ
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ُ

ُأن ِ
ُأن ُالعلامء ُقد ُاتَّفقواُ ُعىل َّ
ُغيبة ُاملسلم ُألخيه ُاملسلم ُِمن ُكبائرُ
واعلمُوا َُّ
ِ
ُ،والعالمةُ
َّ ُ
نوبُالُمنُصغارهُ،ذكرُذلكُالفقيهُأبوُعبدُاهللُالقرطبيُالالكي
هُ
الذ
صدُِّي ُحسنُخُانُاهلِنديُ↓ُ،وغريُها.
ُِ

ُ

ِ
قولُاهللُسبحانهُزاجرا ُوخم ِّوفاُ:ﮋوال ُيغتب ُبعضكم ُبعضاُ
ويد هل ُعىلُذلك ُ
يه ُميتاُفك ِرهتمُوهُﮊ ُُ،حيثُشبهُسبحانه ِ
أي ِحب ُأحدكم ُأن ُيأكل ُحلم ُأ ِخ ِ
ُالغيبةُ
َّ
ه
ُحلمه ُِمن ُأشنع ُوأشدِّ ُالطايا ُواآلبامُ،
ُبِأكل ُحلم ُاآلدمي ُامل ِّيت ُاملسلمُ ،وأُكُل ُِ
ِ
ُوأبشعُالفعال.
وأخس
ِّ

ُ

ُالعاص ُ◙«ُ :أنَّه ُمر ُعىل ُبغ رل ُمي ر
ِ
تُ ،فقالُ
وقد ُببت ُعن ُعمرو ُبن
ِّ
َّ
ِألصحابِ ِهُ:ألن ُيأكل ُأحدكم ُِمن ُهُذاُالبغ ِل ُحتَّىُيمأل ُبطنه ُخري ُله ُِمن ُأن ُيأكلُ
يهُاملسلِ ُِم»؛ُأيُ:خري ِ
ِمنُحل ِمُأ ِخ ِ
ُلهُمنُأنُيُغتابهُ،ويقعُيفُعرضه.

ُ

ِ
والغيبة ُهيُ :أن ُيذكر ُاملسلم ُأخاه ُاملسلم ُيف ُحال ُغيبته ُبام ُهو ُفيه ُِِمَّا ُيكرهُ،
ِ
ِ
لقهُ،أوُفعالهُ،أوُأحوالهُ،أوُعقلهُ،أوُذكائهُ،أوُأهلهُ،
هُيفُخلُقتهُ،أوُخ
سواءُعابُ
ِ
اُصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُ
أوُنُسبهُ،أوُلونهُ،أوُمُنطِ ُِقهُ،أوُغريُذلكُ،ل
َّ
قالُألصحابه«ُ:أتدرونُماُال ِغيبة؟ُقالواُ:اّللُورسولهُأعلمُ،قال ِ
ُ:ذكركُأخاكُبِامُ
ُِ
َّ
ُ،قيلُ:أفرأ يتُإِنُكان ُِيفُأ ِخيُماُأقول؟ُقالُ:إِنُكان ُِف ِ
يكرهُ ِ
يهُماُتقولُفق ِدُاغتبتهُ،
وإِنُملُيكن ُِف ِ
يهُفقدُهبتَّهُ».

ُ
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ِ
دقةُ،والُغريهاُمنُال َُّطاعاتُ،
َّ ُ
يامُ،والُالص
ِّ ُ
الةُ،والُالص
َّ ُ
رهاُالص
والغيبةُالُتك ِّف
ُِ
ِ
ِ
ُصح ُعن ُال ُنَّبيُ
َّ ُ
ُاحلسنات
بل ُتُبُقُى ُعىل ُاملوازنة ُيوم ُالقيامة ُبني
ُوالسيئاتُ ،لا َّ
يه ُِمن ِ
♀ ُأنَّهُقال«ُ:من ُكانت ُله ُمظلمة ُِأل ِخ ِ
ُعر ِض ِه ُأو ُيش رء ُفليتح َّللهُ
ُدينار ُوال ِ
ِمنه ُاليوم ُقبل ُأن ُال ُيكون ِ
ُدرهمُ،إِن ُكان ُله ُعمل ُصُالِح ُأ ِخذ ُِمنه ُبِقد ِرُ
اتُص ِ
مظلمتِ ِهُ،وإِنُملُتكنُلهُحسناتُأ ِخذ ُِمنُسيئ ِ
احبِ ِهُفح ِملُعلي ُِه».
ِّ

ُ

أُالُ َّ
غتابِنيُالشَُّنيعةُماُببتُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقالُ:
ُوإن ُ ِمنُعقوبةُاملُ ُ
يب ُُ مررت ُبِقو رم ُهلمُ ُأظفار ُِمن ُنح ر
اس ُيمشون ُوجوههمُ
« َّلا ُعر ُِيب ُر ِّ ُ
وصدورهمُ ،فقلتُ :من ُهؤال ِء ُيا ِ
ُج َِبيل؟ ُفقالُ :هؤال ِء ُا َّل ِذين ُيأكلون ُحلومُ
َّاسُ،ويقعون ُِيفُأعر ِ
الن ِ
اض ِهمُ».

ُ

ر
ِ
ِ
لعالمةُ
صححه ُا َّ ُ
ومن ُعقوباهتم ُا َُّل ُتي ُقد ُحتصُل ُهلم ُيف ُالدهُنياُ ،ما ُجاء ُبسند ُ َّ
األلباِن ُُؒ ُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:ياُمعّش ُمن ُآمن ُبِلِسانِ ِهُ،وملُ
هُ
ُاإليامن ُِيفُقلبِ ِهُ،الُتغتابواُاملس ِل ِمنيُ،والُتتَّبِعواُعور ِ ِ
يدخ ِل ِ
اهتمُ،ف ِإ َّنُمنُتبِعُعورُةُ
ِ ِ
ِ
اّللُعورتهُ،وفضحهُوهو ُِيفُبيتِ ُِه».
أخيهُاملسل ِمُ،اتَّبعُُ َّ

ُ

هذاُ ،وأسألُ ُاهلل ُأن ُيطهر ُألسنتنا ُعن ِ
ُوالسبُ ،وال َّلعنُ،
ُالغيبةُ ،والنَّميمة،
ِّ
َّ
والكذبُ،والفجُورُيفُالصومةُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الحَادِي واألَربعُونt
ِفي التَّرهِيب مِن َل ْعنِ املسلِم أل ِخيه املسلِم
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

فلقد ُدر ُال َّلعن ُعىل ِ
ُرصنا ُنسمعه ُِمن ُالدُُِّ
ُكثري ُ ِمن ُاملسلمنيُ ،ح َُّتى ِ ُ
ُألسنة رُ
ُوالعمةُ ،والال ُوالالةُ،
ُوالعم
والدَّ ةُ ،والوالد ُوالوالدةُ ،واألخ ُواألخت،
َّ
ِّ
ِ
ُالرزينُ ،وضعيفُ
والزو
َّ
َّ
ُوالزوجةُ ،والقريب ُوالقريبةُ ،واألصحابُ ،والعاقل ِّ
َّ
َّ
ُوالصغري ُاملم ِّيز ُوغري ُاملم ِّيزُ،
ُوالشابة،
ُوالشاب
العقلُ ،وامل ِّسن ُوالعجوز،
ِّ
ونُسمعه ُيف ُالبيوت ُوأماكن ُالعملُ ،ويف ُاملدارس ُواملراكزُ ،ويف ُاملجالسُ
ِ
نتزهاتُ،ويفُاملالعبُواملحافلُ،ويفُالفضائياتُ
واملُلتقياتُ،ويفُال هطرقاتُوامل
واإلذاعاتُ ،ونُراه ُيُر ُعىل ُأمور ُيسريهَّ ،
ُوزالت ُخفيفةُ ،بل ُقد ُير ُحالُ
ال َّلعبُواملزحُ،أوُير ُوصاحبهُيبتسمُويضحك.

ُ

هُ،وأغلظِهُوأبشُعهُ،وأقبُحهُ
ُ
عُمنُبعضهم ُشديدُال َّلعنُوأُ ُِ
نكر
ح َُّتىُإنَّكُلتُسُمُ ُِ
وأسوأهُ،وقدُيكونُصادراُعنُهمُيفُح ِّ ُأنفسهمُ،أوُح ِّ ُوالدُ ُُِّيمُ،أوُح ِّ ُأبنائهمُ
وبناهتمُ ،أو ُح ِّ ُإخواِنم ُوأخواهتمُ ،أو ُح ِّ ُزوجاهتم ُوأزواجهمُ ،أو ُح ِّ ُ
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أصحاهبمُوجلسائهمُ،أوُح ِّ ُح ِ
كامهمُوأمرائهمُووزرائهمُ،أوُح ِّ ُخدُمهمُ،أوُ
منُيعملونُعندهمُأوُمعهم.

ُ

ُأن ُال ُنَّبي ُ♀ ُنفُى ُأن ُيكون ُال َّلعن ُمن ِ
وقد ُببت َّ
ُاملؤمنُ
ُِ
ُخالُل
انُ ،وال ُالف ِ
انُ ،وال ُبِلع ر
وصفاتهُ ،فقال ُ♀«ُ :ليس ُاملؤ ِمن ُبِطع ر
اح ِ
شُ
َّ
َّ
يء».
الب ِذ ُِ

ُ

ِ
أن ُال َّل ِ
وبني ُ♀ ُ َّ
ُيكونُمنُالشهُفعاءُ
نُأسبابُحرمانُالعبدُأن
ُِ
عنُم
َّ
ُفصح ُعنه ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :ال ُيكونُ
والشهُهداء ُعند ُاهلل ُيوم ُالقيامة،
َّ
ال َّل َّعانونُشفعاءُوالُشهداءُ،يومُال ِقيام ُِة».

ُ

وأخَبُ ُ♀ ُ َّ
ونهُأبوابُالسامءُوأبوابُاألرضُ،فإنُ
َّ ُ
أن ُال َُّلعنُتغلُ ُدُ
ُيستحقه ُرجع ُإىل ُقائلهُ ،فثبت ُعنه ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :إِ َّنُ
هُ
مل ُيكن ُامللعون
ِ
ِ ِ
ُالسام ِء ُدوِناُ،ب َّم ُهتبِطُُ
ُالسامء ُفتغل ُأبواب َّ
العبد ُإِذاُلعن ُشيئاُصعدت ُال َّلعنة ُإِىل َّ
ض ُفتغل ُأبواهباُدوِناُ،ب َّم ُتأخذ ُي ِميناُو ِشامالُ،فُ ِإذاُمل ِ
إِىل ُاألر ِ
َُتد ُمساغاُرجعتُ
إِىلُا َّل ِذيُل ِعنُ،ف ِإنُكانُلِذلِكُأهالُوإِ َّالُرجعتُإِىلُق ِائلِها».

ُ

ِ
ظامُالذنوبُ
هُ
يهُاملسلمُمنُع
نُاملسلمُأل ِ ُ
خ
ُِ
وكانُالصحابةُ╚ ُيعُدهُونُلُعُ
َّ ُ
ِ
اُالرجلُ
وغالظهاُ،حيثُببتُعنُسلُمةُبنُاألكُوُ ُ◙ُأنَّهُقال«ُ:ك ُنَّاُإِذاُرأيُن َّ
يلعنُأخاهُُرأيناُأنَّهُقدُأتىُباب ِ
اُمنُالكب ِائ ُِر».

ُ

بلُصحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:لعنُاملؤ ِم ِنُكقتلِ ُِه».
َّ
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ُ

ِ
وال َّل ِ
اُصح ُ َّ
أن ُالنَّبيُ♀ُ
عنُمنُأسبابُكثرةُدخُولُال ُنَّاسُال ُنَّارُ،ل
َّ
قال«ُ:ياُمعّشُ ُالنِّس ِ
َّار»ُفقلنُ:وبِم ُياُرسولُ
اء ُتصدَّ قن ُف ِإ ِِّن ُأ ِريتك َّن ُأكثر ُأه ِل ُالن ُِ
اّللِ؟ُقال«ُ:تكثِرنُال َّلعنُ،وتكفرنُالع ِشريُ».
َّ

ُ

ِ
يهُ،فقدُصحُ
َّ ُ
نُالولدُل ِوالدُ
ُ
ومنُأشدُُِّال َُّلعنُوأقبُحهُ،وأبشُعُالعقُوقُوأغلظهُ،لُعُ
عنُال ُنَّبيُ♀ُأ ُنَّهُقال«ُ:لعنُاهللُمنُلعنُوالِدي ُِه».

ُ

ُلعنهامُ ،فيكونُ
سه؛ ُلك ُنَّه ُيتس َُّبب ُيف ُِ
ُبلِسان ُنُفُ ُِ
وقد ُال ُيقوم ُالولد ُُبِلُعُن ُوالدُيه ُ
ِ
ِ
ُالرج ِلُ
كمنُلعنُ ُ
هامُ،إِذُ ُ َّ
صح ُعنُال ُنَّبي ُ♀أنَّهُقال«ُ:من ُالكبائ ِر ُشتم َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ب ُأباُ
ُالرجل ُوالديه؟ُقال«ُ:نعمُ،يس ه
والدي ُه»ُ،قالواُ:ياُرسولُ ُاهللُ،وهل ُيشتم َّ
بُأ َّمهُ».
بُأ َّمهُفيس ه
بُأباهُ،ويس ه
الرج ِلُفيس ه
َّ

ُ

غضبهُ ،وجنَّبُناُ
ُكل ُنط ر ُ ُيُ ِ ُ
ُوطهر ُألسنتنا ُعن ِّ ُ
بارك ُاهلل ُيل ُولكم ُفيام ُسمعتم،
َّ
ال َُّلعنُوالسبابُ،وس َّل ِ
رشُ،إنَّهُسميعُُجميب.
نُكلُ ٍُّ
مناُم ِّ ُ
ِّ
│

~ ~ 136

ُ

 Tالمَجلِسُ الثَّانِي واألَربعُون (t)1
السعِيد مَن اجتَنبَها ،وسلَّم يدَه ولِ َسانه ِمنهَا
وأن َّ
َعن الفِ َتنَّ ،
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ُالس ِعيد ُملن ُجنِّب ُال ِفتنُ،ومل ِنُ
فقدُببتُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:إِ َّن َّ
ابت ِىلُفصَبُفواها».

ُ

ِ
َّ
عاتيةُمنُالفتنُ،فتنُ
كثري ُ ِمنُبلدانهُأموا ُ ُ
وإن ُالعاملُ ُاإلسالميُاليومَُتتاحُ ُ رُ
ُوحترق ُالبُدنُ ،فتنُ ُاجتالت ُاألنفُس ُوال َُّثمراتُ،
ُِ
ُوحترق ُالعقل،
ُِ
حت ِرق ُالدُِّين،
ُالرجالُ
وأذهبُت ُاألموال ُواملمتلكاتُ ،وأحرقت ُاملدن ُواألريافُ ،فتنُ ُأفزعت ُِّ
غارُوالكبارُ،والفتنُ ُإذاُح َّلتُبأرضُقو رُم ُالُتصيبُال َُّظاملُوحدهُ،
ُِ
ِّ ُ
ساءُ،الص
وال ُنِّ
الكبريُوالصغريُ،وا َّ
لذكرُواألنثىُ،وقدُ
َّ ُ
بلُيصُىلُ ُبنارهاُالميعُ،ويلحُ ُُضُرهاُ
لفتاُأنظارناُلذلكُوحم ِّذراُ:ﮋواتَّق ِ
ُوعزُُ-م ِ
قالُاهللَُّ ُ-
واُفتنةُالُت ِصيب َّنُا َّل ُِذينُ
جل َّ
ِ
اصةُﮊُ.
ظلمواُمنكمُخ َّ

ُ

وصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقالُألصحابه«ُ:تع َّوذواُبِاّللِ ُِمن ُال ِفت ِن ُمُاُ
َّ
اّللِ ُِمنُال ِفت ِنُماُظهر ُِمنهاُوماُبطنُ».
ظهر ُِمنهاُوماُبطنُ،فقالواُ:نعوذُبِ َّ ُ
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ُ

َّ
اطُالساعةُاألكيدةُ،كثرةُ ُالفتنُ
َّ ُ
وإن ُِمنُعالماتُقربُالقيامةُال َُّظاهرةُ،وأرش
شوبُالقتلُواالقتتالُبينهمُ،فقدُصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ُ
بنيُاملسلمنيُ،ون
َّ
ُالساعة ُحتَّى ُتظهر ُال ِفتنُ ،ويكثر ُاهلر ُ ،قالواُ :وما ُاهلر ُياُ
أ ُنَّه ُقال«ُ :ال ُتقوم َّ
ُاّللِ؟ُقالُ:القتلُالقتلُ».
رسول َّ

ُ

َّ
ُوالّشيعة ُأزمنة ُالفتنُ ،ما ُيُقع ُِمن ُبعض ُمنُ
ُاملخال ِفة ُللدِّ ين َّ ُ
ُ
وإن ُِمن ُاألمور
نتسبُإىلُالعلمُوالدَُّعوةُ،أوُمنُيُ ِ
فُالسياسةُواالقتصادُ،أوُمنُيلِ هُمُبالتأريخُ
ِّ ُ
عر
ي ُِ
دواتُ،أوُاإلذاعاتُ،أوُالفضائياتُ،أوُالصحفُ،
والوقائعُ،عَبُالطبُ،أوُال ُنَّ
ه
أوُاملجالتُ،أوُمواقعُاإلنرتنتُ،والوتسُآبُوتويرتُوالفيسُبوكُ،وغريهاِ ُ:منُ
َّ ُ
الكال ُِم ُا َُّل ُِذي ُيزيدُ ُيف ُاستمرار ُالفتنُ ،وي ِ
بقي ُالُوف ُواالضطراباتُ ،ويع ِّززُ
دمريُواإلفساد.
ال َُّت ُِ

ُ

شاركُبسالحرُُفهوُمُشاركُُ ِ
زرُكلُد رمُأ ِري ُ
ِّ ُ
يفُو
علمُفاعلُُذلكُأنَّهُوإنُملُي ُِ
ُِ
أفالُيُ
ر
ُخوف ُتوسع ُأو ر
ُمال ُأتلف ُبسبب ُكالمه ُأو ُمقاله ُأو ُحتليله ُأوُ
ُفقر ُزاد ُأو
أو رُ
ُ َّ
فتواه؟!.

ُ

َّ
ُيفُإَخادهاُوإطفائهاُ،والعمل ُعىلُ
ُِ
عي
ُيعلمُأن ُالواجبُ
أُالُ
أزمنةُالفتنُهوُالس ه
َّ
وقف ُنزيف ُالدُِّماء ُواألموال ُواالنقسامُ ،والدَُّعوة ُإىل ُرجو ُال ُنَّاس ُإىل ُحتكيمُ
القرآنُوالسنَّةُفيامُجيُ ُِريُبينهمُوبنيُحاكمهم؟!.
ه
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ُ

َّ
َّ
ُالسنَّةُالواجبةُأزمنةُ
ونُالُاختالفُبينهمُعىلُ:أن ه ُ
علمُهذاُأن ُالعلامءُم َُّتفقُ
أُالُ ُيُ
سانُإال ُِمنُخُري؟!.
َّ ُ
فُاليدُوال ُِّل
الفتنُوأوقاتُالقتلُواالقتتالُهيُك ه

ُ

حيثُقالُاإلمامُحرب ِ
العلمُوأصحابُ
ُِ
أهل ُ
ُالكرماِنُُُؒ :هذهُمذاهبُُ ُِ
ىُهبمُفيهاِ ُ ،منُلُدُنُ
َّةُاملتمسكنيُبعروقهاُ ،املعروفنيُهباُ ،املقتد ِ ُ
ِّ ُ
السن
ُِ
األثُ
رُوأهل ُ ه
أصحاب ُال ُنِّبيُ♀ُإىلُيومناُهذاُ،وأدركتُ ُمنُأدركتُ ُ ِمنُعلامءُأهلُ
ُِ
امُوغريهمُعليهاُ،فمنُخالفُشيئا ُِمنُهذه ُاملذاهبُأوُ
ُِ
العراقُواحلجازُوالشَُّ
ُِ
بتد ُ ُخار ُ ُ ِمنُالامعةُ،زائلُ ُعنُمُنهجُ
طعنُ ُفيهاُأوُعابُ ُقائلهاُفهوُخمالفُ ُمُ ُِ
ُالفتنةُسنَّةُ ُماضيةُُ ،واجبُ ُلزومهاُ،
السنَّةُ،وسُبيلُاحل ِّ ُُ،فكانُقوهلمُ:اإلمساكُيف ُِ
ه
سانُ،ولكنُاكفُفُ ُيدُكُ،ولسُانُكُ،وهوُاكُ،واهللُ
ُ،والُل ِ رُ
ُ
نُعىلُالفتنُبيُ رُد
ُِ
والُت ِع
املُ ُِعني.ـها

ُ

كُالقتالُيفُالفتنةُ،
ُِ
أهلُالسنَّةُعىلُتر
تقر ُأمرُ ُ
ه
وقالُاإلمامُابنُتيمية ُُؒ ُُ:اسُ َّ
لألحاديثُالصحيحةُال َُّثابتةُعنُال ُنَّبيُ♀ُ،وصارواُيُذكُرونُهذاُيفُ
َّ ُ
ورُاألئمةُ،وتركُقتاهلم.ـها
َُّ
عقائدهمُ،ويأمرونُبالصَبُعىلُج
َّ ُ

ُ

ِ
ِ
ُالفتنُ،مهللاُأعذناُمنُالفتنُ
نُالسعداءُا َُّل ُِذينُجنِّبوا
هُ
ُجيعلناُم
هذاُ ،وأسألُ ُاهللُأن
ماُظهرُمنهاُوماُبطنُ،إ َُّنكُسميعُُالدهُعاء.

ُ

│
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 Tالمَجلِسُ الثَّالِث واألَربعُون (t)2
َعن أمُورٍ َيجبُ ُم َراعَا ِتها شَ ِديدًا عِندَ ُحلول الفِنت وتَ َزايُدهَا
الةُوالسالمُعىلُس ِّيدناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

اُبعدُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َُّم
ه

ُ

فقدُأخر ُاإلمامُمسلمُ ُيفُ«صحيحه» ُ،عنُعبدُالرمحنُبنُعبدُر ِّب ُالكعبةُ
ُاّللِ ُبن ُعم ِروُب ِن ُالع ِ
اص ُجالِس ُِفُ
ُؒ ُأنَّهُقال(ُ:دخلت ُاملس ِجد ُف ِإذاُعبد َّ
ظِ ِّل ُالكعب ِةُ،والنَّاس ُجمت ِمعون ُعلي ِهُ،فأتيتهم ُفجلست ُإِلي ِهُ،فقالُ :كنَّاُمُع ُرس ِ
ولُ
اّللُِ♀ُ ِفُسف ررُ،فنزلناُمن ِزالُ،ف ِمنَّاُمنُيصلِح ِ
ُخباءهُ،و ِمنَّاُمنُينت ِضلُ،
َّ
ولُاّللُِ♀ُ:الصالةُج ِ
ِ
و ِمنَّاُمنُهو ُِفُج ِ ِ
امعةُ،
َّ
ّشهُ،إِذُنادىُمنادىُرس ِ َّ
فاجتمعناُإِىل ُرس ِ
ُاّللِ ُ♀ُفقالُ«ُ:إِنَّه ُمل ُيكن ُنبِ ٌّى ُقب ِىل ُإِالَّ ُكان ُح رقاُ
ول َّ
ِ
ِ
ِ
ُرش ُماُيعلمه ُهلمُ،وإِ َّن ُأ َُّمتكمُ
عليه ُأن ُيد َّل ُأ َّمته ُعىل ُخري ُماُيعلمه ُهلمُ،وينذرهم َّ
افيته ِ
اُف ُأو ِهلاُ،وسي ِصيب ِ
ه ِذ ِه ُج ِعل ُع ِ
ُآخرهاُبالءُ،وأمور ُتن ِكروِناُ،و ِ
َتىء ُِفتنةُ
َّ
فري ِّق ُبعضها ُبعضاُ ،و ِ
َتىء ُال ِفتنة ُفيقول ُاملؤ ِمنُ :ه ِذ ِه ُمهلِكتِىُ ،ب َّم ُتنك ِشفُ،
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
و ِ
ب ُأن ُيزحزُح ُع ِن ُالن ِ
َّارُ،ويدخلُ
َتىء ُالفتنة ُفيقول ُاملؤمنُ:هذه ُهذهُ،فمن ُأح َّ
ُاآلخ ِرُ،وليأ ِ
النَّةُ،فلتأتِ ِه ُمنِيته ُوهو ُيؤ ِمن ُبِاّللُِواليو ِم ِ
ت ُإِىل ُالن ِ
ب ُأنُ
َّاس ُا َّل ِذىُيِ ه ُ
َّ
َّ
يؤتىُإِلي ِهُ،ومن ُبايع ُإِماماُفأعطاه ُصفقة ُي ِد ِه ُوبمرة ُقلبِ ِه ُفليُطِعه ُإِ ِن ُاستطا ُ،ف ِإنُ
~ ~ 140

ِ
جاء ُآخر ُين ِ
ازعه ُف ِ
ُاّلل ُآنتُ
اُضبوا ُعن ُاآلخ ُِر»ُ ،فدنوت ُمنه ُفقلت ُلهُ :أنشدك َّ
س ِمعت ُهذا ُِمن ُرس ِ
ُاّللِ ُ♀ ُفأهوى ُإِىل ُأذني ِه ُوقلبِ ِه ُبِيدي ِه ُوقالُ:
ول َّ
س ِمعتهُأذناىُ،ووعاهُقلبِى).

ُ

همة ُجدر ا ُّت ِّففُ ُآبارُ ُالفتن ُوآالمُهاُ
ويف ُهذا ُاحلديث ُالعظيم ُبالبةُ ُ رُ
أمور ُم َّ
ِ
العبدُيفُدينهُ،وأهلهُ،ومالهُ،وجمتمعهُ،وبلده:
ورشورُهاُ،وحتفظُُ

ُ

األمر األوَّلُ :ال َُّثباتُعىلُاإلسالمُ ،واملحافظةُعىلُالعملُبأحكامهُح َُّتىُيُنتهيُ
األجلُباملوتُعىلُذلكُ،وقدُقالُاهللُتعاىلُآمرا ُلنا ُبذلكُ:ﮋياأ هُّياُا َّل ِذين ُآمنواُ
نُإِ َّالُوأنتمُمسلِمونُﮊُ.
واُاّللُح َّ ُتقاتِ ِهُوالُُتوت َُّ
اتَّق َّ

ُ

ِ
رُالذنوبُ،أوُماُهوُأعظُمُ،وهيُ:البُِد ُ،أوُ
فُاإلنسانُإىلُكبائ هُ
ُِ
قدَُتر
فالفتنُ ُ
فرُ،إِذُ ُصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:ب ِ
ِ
ادرواُ
إىلُأكَبُمنُذلكُ ،وهوُالكُ ُ
َّ
بِاألعام ِل ُِفتنا ُك ِقط ِع ُال َّلي ِل ُاملظلِ ُِمُ ،يصبِح ُالرجل ُمؤ ِمنا ُويم ِيس ُك ِ
افراُُ ،أو ُيم ِيسُ
َّ
افراُُ،يبِيع ِ
مؤ ِمناُويصبِحُك ِ
ُدينهُبِعر ر
ض ُِمنُالده نيا».

ُ

ِ
عاملوه ُُبِهُ ،وحم َّبة ُالري ُهلم ُكام ُي هبهُ
ب ُأن ُيُ ُِ
األمر الثانيُ :معاملة ُال ُنَّاس ُبام ُي ه
ؤذيُ،والُيِّسقُ،والُيُونُ،والُيفجرُيفُالصُومةُ،والُ
سهُ،فالُيظلِمُ،والُيُ ُِ
ُل ُِنفُ ُِ
ِ
ر
عىلُعرضُ،والُيتس َّلطُعىلُضعيفُ،وقدُ
يأكلُمالُأحد ُبالباطلُ،والُيُعتدي ُ
صحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:الُيؤ ِمنُأحدكمُحتَّىُيِ ِ ِ ِ
ِ
بُ
بُألخيهُماُي ه
َّ
َّ
لِنف ِس ُِه».

ُ
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فُدينهُشديداُوقتُالفتنُ،فالُي ِ
اهيكُ
لتفتُهلذاُاألمرُ،نُ ُِ
وكثريُُ ِمنُال ُنَّاسُيُضعُ ُِ
ر
ُرشه ُوظلمه ُوإجرامهُ
ُُّيتم ُبِهُ ،بل ُجي ُِ
عن ُأن َّ
رتئ ُعىل ُحم َّرمات ُغليظةُ ،ويعظم ه
وخيانتهُوأكلهُاألموالُبالباطل.

ُ

يل ُ ِ
هُوحاكمهُيفُغُريُمعصية ُاهللُ،وأن ُالُ
ُِ
أمر
اعةُلِوُ ُِّ
السمعُوال َُّط ُ
األمر الثالثَّ ُ :
ي ِنز ُيده ُِمن ُطاعتهُ ،وال ُير ُعليهُ ،أو ُي ِ
صح ُعنُ
ُِ
عني
ُالارجني ُعليهُ ،وقد ُ َّ
حذيفةُ◙ ُ َّ
أن ُرسولُاهللُ♀ ُقال«ُ:يكون ُبع ِديُأ ِئ َّمة ُال ُُّيتدونُ
ُالشياطِ ِ
ِهبدايُ ،وال ُيستنهون ُبِسنَّتِيُ ،وسيقوم ُِف ِ
يهم ُِرجال ُقلوهبم ُقلوب َّ
ني ُِيفُ
جثام ِن ُإِن ر
ُاّللِ ُإِن ُأدركت ُذلِك؟ُقالُ:تسمعُ
سُ،قالُ:قلت ُكيف ُأصنع ُياُرسول َّ
وتطِيعُلِأل ِم ِ
ريُ،وإِن ِ
ُُضبُظهركُ،وأُ ِخذُمالكُفاسمعُوأطِعُ».

ُ

ورة ُوالرو ُِ ُعليهمُ
الهتمُ ،وال َُّث ُِ
ومل ُجيُن ُالنَّاس ُِمن ُنز ُاليُد ُِمن ُطاعة ُوُ ِ ُ
إال ُالفتنُ،ودمارُ ُالبالدُ،وقتلُ ُال ُنهفوسُالكثريةُ،وضُعُفُ ُاالقتصادُ،
واملظاهرات ُ َّ ُ
ُِ
ِّ
وأهلُالكفرُ،وتّشدهمُيفُاألرضُ،
أهلُالّش ُوالفسادُواألفكارُامل ِض َّلةُ
وتس هلطُ ُ
ه
وانقسامُالدَُّولةُالواحدةُإىلُدُوُيالتُ،وال َُّتاريخُوالواقعُخريُُشاهدُ.

ُ

ِ
ُجيعلناُِمَّنُيِ هبونُإلخواِنمُماُي هبونهُألنفسهمُ،وأنُيعيذناُ
هذاُ،وأسألُُاهللُأن
نُالفتنُماُظهرُمنهاُ،وماُبطنُ،وأن ُجيعل ِ
ِ
ائعنيُل ِوُ ِ
الهتمُباملعروفُ،إنَّهُ
ُ
ناُمنُال َُّط
ِم
سميعُُالدهُعاء.
│
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س الرَّابِع واألَربعُونt
 Tالمَجلِ ُ
ت»
َحول بَعضِ الوَ َق َفات مَع حَ ِديث« :اتَّ ِق اللَّ َه َح ْيثُمَا كُ ْن َ
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َُّماُبعدُ ه

ُ

فقدُببتُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:ات ِ ِ
ُالس ِّيئةُ
َّ َّ
ُاّلل ُحيثام ُكنتُ،وأتبِ ِع َّ
ن».
احلسنةُُتحهاُ،وخال ِ ِ ُالنَّاسُبِخل ر ُحس رُ

ُ
ُ

وقدُانتُظُمُهذاُاحلديثُُالنَّبويُبالبةُأشياء:

ُربه ُسبحانهُ ،وكيف ُتكون؟ ُُ ،وقد ُجاءت ُيف ُقولهُ
األولُ :مُعامُلة ُالعبد ُمع ِّ
ُاّللُِحيثامُكنتُ».
♀«ُ:ا َّت ِ َّ

ُ

ُقصت ُيف ُجنب ُاهلل ُتعاىلُ ،وقد ُجاءُت ُيفُ
والثانيُ :معامُلة ُالعبد ُُل ُِنفُ ُِ
سه ُإذا َّ
ُِالس ِّيئةُاحلسنةُُتحها».
قولهُ♀«ُ:وأتبِع َّ

ُ

والثالثُ :معامُلة ُالعبد ُمع ُال ُنَّاسُ ،وكيف ُتكون؟ ُُ ،وقد ُجاءُت ُيف ُقولهُ
ن».
♀«ُ:وخال ِ ِ ُالنَّاسُبِخل ر ُحس رُ

ُ

ُاّللُِحيثامُكنتُ»ُمعناهُاملختص:
فقولهُ♀«ُ:ا َّت ِ َّ

ُ

عنهُ،وحرمُهُعليكُ،
هُعليكُ،واجتنبُكلُماُِناكُُ
َّ ُ
اهللُبِهُ،وأوجبُ
افعُلُماُأمركُُ ُ
َّ
يفُالِّس ُوالعالنيةُ،حيثُيراكُ ُال ُنَّاسُ،وحيثُالُيرُونُكُ،سواءُكنتُلوحدكُيفُ
ِّ
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السكن ُأو ُالعمل ُأو ُاملركبة ُأو ُالطري ُ ،أو ُكنت ُمع ُغريكُ ،يرون ُِفعالكُ
َّ
ويُسمعونُكالمكُ،وسواءُكُنتُيفُبلدكُبحيثُيراكُأهلكُوعيالكُوقبيلتكُ
َّ
ىُالفضيحةُوالذمُإنُفعلتُماُيرمُُويقبحُ،أوُكُ ُنتُ
وعشريتكُوأصحابكُفتخشُ
ِ
ِ
رباءُواألباعدُ،فالُّتُشُىُ
عرفكُمنُالغ
راكُإال ُمنُالُيُ
َّ ُ
ربةُوالسفرُالُي
يف ُبالدُالغ
َّ
والُعتابهُ،والُّت ِ
ِ
افُمنُانتشارُسمعُةُس ُِّيئةُعنك.
لومُأح ردُ،

ُ

ُالس ِّيئة ُاحلسنة ُُتحها» ُفجميلُ ُجدرُاُإتيانُهُبعدُ
وأ َّماُقولهُ♀«ُ:وأتبِ ِع َّ
قولهُ♀«ُ:ا َّت ِ ُا َّّللُِحيثامُكنتُ».

ُ

ِ
ِ
ِ
َّ
ُربهُ،أوُح ِّ ُنفسهُ،أوُ
يُربهُالُبدَّ ُأنُيُقعُمنهُتقصريُُيفُح ِّ ِّ
ألنُاملؤمنُا َُّل ُذيُي َُّت ُق َّ
حقوق ُاملخلوقنيَّ ،
ُكل ُابن ُآدم ُخ َّطاءُ ،فأمرُه ُ♀ ُبام ُيدفع ُهذاُ
ُألن َّ ُ
ُباحلسنةُل ِتمحوها.
ُ
السيئة
ال َُّت
َّ
قصريُوالزللُويمحوهُ،وذلكُبأنُيتبِعُُ َّ
قربُإىلُاهللُتعاىل.
كلُ رُ
واحلسنةُُهي ُ:ه ُ
عملُصالحرُُي ِّ

ُ

ُ

صح(ُ:أ َّن ُرجال ُأصاب ُِمن ُامرأ رة ُقبلةُ،فأتىُالنَّبِ َّي ُ♀ُفأخَبهُ،
وقدُ َّ
ار ُوزلفا ُِمن ُال َّلي ِل ُإِ َّن ُاحلسُنا ِ
ِ
ُالصالة ُطر ِيف ُالنَّه ِ
ت ُيذ ِهبنُ
ُاّلل ُُ :ﮋأق ِم َّ
فأنزل َّ
ُاّللُِ،ألِيُهذا؟ُقالِ «ُ:ل ِميعُِأ َّمتِيُك ِّل ِهمُ»).
ُالرجلُ:ياُرسول َّ ُ
الس ِّيئ ِ ُ
اتﮊُُ،فقال َّ
َّ
وببت ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :تابِعوا ُبني ُاحل ِّج ُوالعمر ِةُ ،ف ِإ َِّنامُ:
ين ِفي ِ
انُالفقرُو ه
يد».
الذنوبُ،كامُين ُِفيُال ِكريُخبثُاحل ِد ُِ
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ُ

ُ

وصحُعنهُ♀ُأنَّهُقال«ُ:منُقالُ:سبحانُاّللُِوبِحم ِد ِه ِ
ُ،يفُيو رم ُِمائةُ
َّ
َّ
م َّر رةُ،ح َّطتُخطاياهُ،وإِنُكانت ُِمثلُزب ِدُالبح ُِر».

ُ

ن»:
وأ َّماُقولهُ♀«ُ:وخال ِ ِ ُالنَّاسُبِخل ر ُحس رُ

ُ

ُ

ُكل ُوُجُهُ ،وتعفوُ ُعنُ
ف ُعن ُال ُنَّاس ُأذاك ُِمن ِّ ُ
فأولُ ُاللُ ُاحلسنُ :أن ُتك َّ
َّ
مساوئهمُوأذ ُي ُتِ
عاملهمُباإلحسانُالقويلُواإلحسانُالفعيل.
ُِ
همُلكُ،بمُتُ
َُّ
َّ

ُ

اسُ،والصَبُعليهمُ،وعدمُ
َّ ُ
عةُاحللمُعىلُال ُنَّ
ُِ
صُماُيكونُبالل ُاحلسنُ:س
وأخ ه
ُاملؤنِسُ
الضجر ُِمنهمُ ،وبشاشُة ُالوجُه ُمعهمُ ،ولطف ُالكالمُ ،والقُول ُالميل ُ
َّ ُ
دخل ُعليه ُالِّسورُ ،املزيل ُُل ِوُحشته ُومش َّقة ِ
للجليسُ ،امل ِ
ُحشمتهُ ،وقد ُيسنُ
ه
ِ
ُاملزاح ُيفُ
املِزاح ُأحيانا ُإذا ُكان ُفيه ُمصلحةُ ،لكن ُال ُيُنبغي ُاإلكثار ُِمنهُ ،وإنَّام ُ
ِ
الكالمُكامللُحُيفُال َُّطعامُ،إنُعدمُأوُزادُعىلُاحلدُُِّفهوُمذمُوم.
ُ

ُ

ُكل ُ ر
ِ
ُصغريُ
رُ
ناسب ُحاله ُِمن
أحد ُبام ُيلي ُبهُ ،وي ِ ُ
عامل َّ ُ
ومنُالل ُاحلسنُ :أن ُت ُِ
وكبريُ،وعاقلُوأمحُ ُ،وعا ُملرُوجاهلُ،وحاك رُمُوحمكوم.
رُ

ُ

دخل ُالنَّاس ُال ُنَّةُ،
وقد ُببُت ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُسئل ُعن ُأكثر ُما ُي ِ ُ
ىُاّللُِ،وحسنُالل ِ ُ».
فقالُ♀«ُ:تقو َّ

ُ

ِ
وببُت ُعنه ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :أنا ُز ِعيم ُبِبي ر
ت ُِيف ُأعىل ُالن َِّة ُملن ُح َّسنُ
خلقهُ».

ُ
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وصح ُعنهُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:ال ُحت ُِقر َّن ُِمن ُاملعر ِ
وف ُشيئا ُولو ُأن ُتلقىُ
َّ
أخاكُبِوج رهُطل ر ُ».

ُ

وسبحانُربكُرب ِ
هللُربُ
ةُعام ُي ِصفونُ،وسالم ُعىلُاملرسلنيُ،واحلمدُ ُ
ُالع َّز َُّ
ِّ
ِّ
ِّ
العاملني.

ُ
│

~ ~ 146

 Tالمَجلِسُ الخَامِس واألَربعُونt
مثه وعِقَابه
ظيم إِ ِ
طر املُجا َهرَةِ باملعَاصِي ،وعَ ِ
َعن خَ َ
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

رُهباُ
اه ِ ُ
إن ُضعفتُالنَّفسُففعلُتُمعصيةُ ُأوُشاهدهتاُأوُاستمُعتُإليهاُفالَُت ُِ
َّ
َّكُفعلتهاُ،ألن ُإبمهاُبذلكُ
رُبإخبارُأحد ُبأن
رُ
أمامُال ُنَّاسُق هلوا ُأوُكثرواُ،والَُت ُِ
اه
فُ،ففعلُكُللمعصيةُذنبُُ،واملجاهُرةُهباُذنب ُآخرُ،وأذ َّيةُ
ُِ
يعظمُويكَب ُويُتضاعُ
ِ
اقُعىلُفعلهاُأوُإظهارهاُ
منُرآهاُأوُسمعهاُكارهاُهلاُذنبُ ُبالثُ،وَتُ ُِّريءُالفُ َّ ُ
س
ِ
ر
ُبكُيفُفعلهاُذنبُُخامس.
رابعُ،واقتداءُأحد
ذنبُُ

ُ

ِ
ِ
ّشُالفسادُباألرضُ،ومنُإفسادُ
كانتُأوُفعليةُمنُن
واملُجاهُرةُباملعاصُقوليةُُ
ِ
ِ
بُ
يطانُعىلُالفسادُ،واهللُالُيِ ه ُ
ُ
وهتمُإىلُالفسادُ،ومنُإعانةُالشَُّ
اسُ،ومنُدع
ال ُنَّ
صلِح ُعمل ُاملفسدينُ ،وتو َّعد ُاملفسدين ُُبِأبأُس ُالعذاب ُوأشدِّ هُ
الفسادُ ،وال ُي ُ
وأنكلِه.

ُ

ِ
َّ
عاتهُ،فإن ُالشَُّيطانُقدُ
يطانُ،ومنُدُ
فليحذرُاملسلمُأن ُيكونُعوناُومُعيناُللشَُّ
ُوإبعادهم ُعن ُالنَّة ُونعيمهاُ ،وجنَّدُ ُكثريا ُِمنُ
ُِ
إلفساد ُال ُنَّاس
جعل ُنفسُه ُداعيةُ ُ ِ ُ
ِ
عوةُإىلُاملعصيةُبالكتابةُ،أوُاملقالُ،أوُالفعلُ،وإ َُّماُ
اسُلدمتهُيفُذلكُ،إماُبالدَُّ
ال ُنَّ
َّ
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ُبفعلِها ُبنيُ
بالنَّّش ُهلا ُعَب ُاإلعالم ُوبرامج ُال َُّتواصل ُاملُختلفةُ ،وإ َّما ُباملجاهُرة ُ
اسُ،وقدُصحُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُغ َّلظُذلكُ،وأعظمُأمرهُ،وأبانُعنُ
ال ُنَّ
َّ
يشء ُ ِمن ُفظيع ُوشديد ُعقوبتهُ ،فقال ُ♀«ُ :ك هل ُأ َّمتِي ُمعاف ُإِ َّالُ
رُ
ِ
ِ
ِ
ُالرجل ُبِال َّلي ِل ُعمال ُب َّم ُيصبِح ُوقد ُسرتهُ
املجاه ِرينُ،وإِ َّن ُمن ُاملجاهرةُ:أن ُيعمل َّ
اّللُعلي ُِهُ،فيقولُ:ياُفالنُع ِملتُالب ِ
ارحةُكذاُوكذاُ،وقدُباتُيسرتهُر هبهُ،ويصبِحُ
َّ
ِ
ِ
ُاّللُِعنهُ».
يكشفُسرت َّ

ُ

ِ
ُالشنيعة ُا َُّل ُتِي ُجيُب ُأن ُحتُذرُ :ما ُيفعله ُبعضُ ُ ه
ومن ُأمثلة ُاملُجاهُرة َّ
الش َّبان ُأوُ
الشَُّاب ِ
مةُهلمُأوُلغريهمُ،بمُنّشهاُبنيُالبّشيةُك ِّلهاُعَبُ
اتُمنُتسجيلُمقاطعُحمُ َّر
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ويرتُأوُغريهاُمنُبرامجُال َُّتواصل.
اتُأوُالفيسُبوكُأوُت
وتيوبُأوُسنابُش
الي
ولألسفُأنُكثري ِ
لهُل ُِنفُ ُِ ِ
َّ
مُ،ل ِكونهُالُ
اُهوُحمر ُ
رهُأوُسج ُ
راعيُماُصو
اُمنهمُالُي
سهُِمَّ
َّ
َّ
َّ
اُ،بمُبعدُذلكُجدر اُ
يسُأنَّهُسيكونُغداُأب
اُأوُشاباُ،ونُ ِ ُ
راهق
زالُم ُِ
اُ،أوُتكونُهيُأم َّ
ر
ر
َّ
زاءُ،وأن ُِفعلهُهذاُ
ةُألحفادُوحفيداتُ،بمُاملوتُ،فالبُعثُ،واحلسابُوال
أوُجدَّ
َّ
ُعصور ُعديدةُ،وسُيسمُعُويشاهُدُبسببُاألجهزةُوالَبامجُا َُّل ُتِيُ
رُ
عىلُمر
حمفوظُ ُ
ِّ
حُ ُِفظُته ُألهل ُالقرون ُاملقبلةُ ،ونقلته ُإليهمُ ،فيكون ُقد ُشُ َّني ُتاريهُ ،وأبقى ُإبمُهُ
ستمرُاُُبعدُموتهُأزمنةُُعديدة.
مُ ِّ

ُ

ِ
ُبأصوات ُعالية ُيف ُالس َُّياراتُ ،ويفُ
رُ
ومن ُأمثلة ُاملُجُاهُرة ُأيضاُ :تشغيل ُاألغاِن
ال هطرقاتُ ،وعند ُإشارات ُاملُرورُ ،وعند ُمدارس ُالبناتُ ،ويف ُاألسواقُ ،ويفُ
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ُ

ُالسام ُ ،ومعصيةُ
املنتزهاتُ ،ويف ُمطاعم ُالفنادق ُوغريهاُ ،فتحصُل ُمعصية َّ
ِ
مُاهللُمنُالغناءُواملوسيقُىُ،ومعصيةُأذ َّيةُاملؤمننيُبسامعهاُرغمُ
رةُبامُحر
املُجاهُ
َّ
سُالفعل.
ُِ
أنوفهمُ،ومعصيةَُتُ ُِّريءُالغُريُعىلُنُفُ

ُ

نفعنيُاهللُوإ َُّياكمُبامُسمعتمُ،وباعُدُبينناُوبنيُخطاياناُكامُباعُدُبنيُاملّشقُ
َّوابُالرحيم.
َُّ
واملغربُ،وتابُعليناُإنَّهُهوُالت
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ السَّادِس واألَربعُونt
َعن تَحرِيم البِ َناء علَى القُ ُبور ،وتَزيِينهَا ،والكتَابة علَيها ،والتَّمَسُّح بهَا،
واتِّخاذِ َها مسَاجد
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

اسُاليومُجهةُقبورُاملوتُىُ،واملقبورينُفيهاُ،
ُِ
نُنظرُإىلُحالُكثري ُ ُِمنُال ُنَّ
رُ
فإن ُم
َُّ
واملقابرُ،فسيجدُاالختالفُالكبريُ،ويلحُظُاملفارقةُالشَُّديدةُبينهاُوبنيُماُجاءُيفُ
ُالصحيحةُ ،وما ُكان ُعليهُ
ُوالفعلية َّ ُ
ُِ
سنَّة ُرسول ُاهلل ُ♀ ُالقُولية
أئمةُاملذاهبُاألربعةُاملشهورةُ،وتالميذهم.
لفُالصالحُ،و َُّ
َّ ُ
أصحابهُوباقيُالس
َّ
رسل ُأصحابهُ
فرُسول ُاهلل ُ♀ ُينهاهم ُعن ُالبناء ُعىل ُالقبورُ ،وي ِ ُ
ِ
مُيفُرفعهاُبالرتابُعنُاألرضُ
هُ
لُاإلسالمُ،وأذن ُهل
ُل ِيهدموا ُماُبنيُ ُعىلُالقبورُقبُ
مُأِناُقبورُفيدعىُألهلهاُ،والُهتُانُفتُدُاسُباألقدامُ،أوُجيلسُ
َبُح َُّتىُيعلُ َّ ُ
نحوُش رُ
ُِ
ىُعنُالزيادةُعىلُذلك.
ُِّ
عليهاُ،أوُتُلُقىُفيهاُالقاذُوراتُ،وِنُ

ُ

وهم ُيبنون ُعليهاُ ،بل ُويوصُون ُأبناءهم ُبالبناء ُعىل ُقبورهم ُبعد ُوفاهتمُ،
ويرتكونُهلذاُالبناءُماالُ،فهذاُقدُبنواُعىلُقَبهُق َّبةُ،وهذاُبنواُعىلُقَبهُباالسمنتُ
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ُ

رواُعىلُقَبهُغرفةُجمملةُ
ةُ،وهذاُعم
والرخامُنحوُمرتُأوُأقلُوجعلواُيفُوسطهُقُ َُّب
َّ
َّ
ه
خارف.
بالز ُِ
َُّ

ُ

ُاّللِ ُ♀ ُأنُ
وقد َّ
ُصح ُعن ُجابر ُ◙ ُأنَّه ُقالِ«ُ :نى ُرسول َّ
جي َّصصُالقَبُُ،وأنُيقعدُعلي ِهُ،وأنُيبنىُعلي ُِه».

ُ

َّهُقالُ:قالُيلُعيل ُ◙ ُ«ُ:أالَّ ُأبعثك ُعىل ُماُبعثنِيُ
ٌُّ
وصح ُعنُأيبُاهل َّيا ِ ُأن
َّ
ِ
ُاّللُِ♀ُ:أنُالُتد ُقَباُم ِ
ّشفاُإِالَُّس َّويتهُ».
عليهُرسول َّ

ُ

ّتاذُالقبورُمساجدُ،ببناءُاملساجدُعىلُ
رسولُاهللُ ُ♀ُ ُينهاهمُعنُا ِّ ُ
القبورُ ،أو ُجُعُل ُقبور ُاملوتُى ُيف ُاملساجدُ ،أو ُجُعُل ُالقبور ُأماكن ُللعبادةُ
هُم ِ
كاملساجدُ،وبنيُهلمُأ ُنَّ ِ
نُفعلُوهديُاليهودُوال ُنَّصارىُ،ولُعُنُمنُفُعلُذلك.
َّ

ُ

دُإم ِ
اُيفُقبلتهاُ،أوُ
فخالفُوهُوبنواُاملساجدُعىلُالقبورُ،وقَُبُواُموتاهمُيفُاملساج َُّ
سطهاُ،أوُمؤخرهتاُ،أوُعىلُجُ ُنباهتاُ،أوُيفُبدرُومهاُ،أوُفنائهاُ،وأوصوا ُأبناءهمُ
ِّ ُ
و
ُهبمُ ،وجعلوا ُالقبورُ
ُلفعل ُذلك ِ ُ
بفعل ُذلك ُهلم ُإن ُهُم ُماتواُ ،وتركوا ُهلم ُماال ُِ
ِ
ِ
ه
كر ُهللُ
ريةُوذ رُ
سُواألهلُوالذ
ودعاء ُلألنفُ
رُ
نُصالة ُ
رُ
كاملساجدُأماكنُللعباداتُم
وغريُذلكُ،وقدُصح َّ
ُأن ُال ُنَّبي ُ♀ ُقالُقبلُ
وقراءة ُقرآنُ ،
ُِ
واستغفار ُ
رُ
َّ
ُأمته ُعن ُذلك«ُ :أال ُوإِ َّن ُمن ُكان ُقبلكم ُكانوا ُيت ِ
مُوته ُُبِ ر
َّخذون ُقبورُ
ليال ُزاجرا َُّ
اجدُأالُفالُتت ِ
أنبِي ِائ ِهمُوص ِ ِ
َّخذواُالقبورُمس ِ
يهمُمس ِ
احل ِ
اجد ُُإِ ِِّنُأِناكمُعنُذلِكُ».
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ُ

وصح ُعنه ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :إِ َّن ُأ وَلِ ِ
ك ُإِذا ُكان ُِف ِ
ُالصالِحُ
ُالرجل َّ
َّ
يهم َّ
يه ُتِلك ُالصورُ،أ وَلِ ِك ُِرشا ر ُالل ِ ِ
واُف ِ
فامت ُبنوا ُعىل ُق َِب ِه ُمس ِجداُ،وصور ِ
ُعندُ
ه
َّ
اّللُِيومُال ِقيام ُِة».
َّ

ُ

رسولُاهللُ♀ُينهاهُمُعنُالكتابةُعىلُقبورُاملوتُىُ،سواءُكانتُقبورُ
أنبياءُأوُصاحلنيُ،أوُآباءُأوُزعامءُ،أوُجنودُأوُغريهم.

ُ

اُأوُحجارةُأوُألواحاُكتبواُ
ُِ
وهمُقدُخالفُوه؛ ُفوضعوا ُعىلُقبورُاملوتُىُرخام
كالفاحتةُ،أوُآيات ُقرآُنيةُ،أوُأدعيةُ،أوُ
رُ
عليهاُاسمُامليتُ،وزمُنُوفاتهُ،أوُسُورةُ ُ
شيئ ِ
معركةُكذاُ،وقدُصح ُعنُجابرُ
اُمنُأفعالُامليتُوصفاتهُ،أوُأنَّهُشهيدُ ُيف ُ
َّ
ُاّللِ ُ♀ُأن ُيبنى ُعىل ُالق َِبُ،أو ُيكتبُ
◙ ُأنَّهُقالِ«ُ:نىُرسول َّ
علي ُِه».

ُ

ُبالصُ
وَتميلها ُوصبغها
رسول ُاهلل ُ♀ ُينهُى ُعن ُتزيني ُالقبورُِ ُ ،
ِّ
ِ
وغريهُمنُاملُجُ ِّمالتُوالـمُزُ ُِّينات.

ُ

ذهبةُ ،أو ُزخرفوهاُ
ُوالرقا ُاملُ َُّ
ُبالستور ُواألقمشة ِّ
وهم ُقد ُخالفُوه؛ ُفز َُّينوها ه
تألل ِئ ُاأللوانُ ،أو ُز َُّينوها ُبال ُنهقوش ُمُتعدُِّدة ُاألشكال ُواأللوانُ ،أوُ
بالرخام ُمُ ُ
ه
هورُذواتُاأللوانُوالروائحُالط ُِّيبةُ
َُّ
هُ
ودُوالز
تنوعةُ،أوُبالورُ
بالطوطُالعريضةُاملُ ُِّ
ِ
لآلخرةُوماُفيهاُمنُ
وأعراسُالُأماكنُخوف ُورهبُ رُة ُوتذُ هُك رُر ُ
رُ
وكأِناُأماكنُأفراحرُ ُ
َّ ُ
حسابُوجزاء.
رُ

ُ
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ُاّللِ ُ♀ ُأنُ
وقد َّ
ُصح ُعن ُجابر ُ◙ ُأنَّه ُقالِ«ُ :نى ُرسول َّ
ُ

جي َّصصُالقَبُ».

ُالرحلُسفرا ُللعبادةُإىلُغريُاملساجدُ
رسولُاهللُ♀ُينهاهمُعنُشدِّ َّ
الثالبة.

ُ

وهمُقدُخالفُوه؛ ُفشده واُرحاهلمُسفرا ُإىلُقبورُاألولياءُ،ح َُّتىُإ َُّنهُليجتمعُعندُ
بعض ُالقبور ُيف ُبعض ُاألوقات ُوالبلدان ُاملئات ُأو ُاأللوفُ ،يتع َّبدون ُعندهاُ
فيدعون ُوينذرون ُويذبحون ُويص هلون ُويعتكفون ُويتصدَُّقون ُويستغفرونُ
ويذكُرونُاهللُكثرياُويقرؤونُالقُرآن.

ُ

ُالرحال ُإِ َّال ُإِىل ُبالب ِةُ
وقد َّ
ُصح ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأ ُنَّه ُقال«ُ :ال ُتشده ِّ
مس ِ
اجدُ:املس ِج ِدُاحلرا ِمُ،ومس ِج ِدُالرس ِ
ولُ♀ُ،ومس ِج ِدُاألقَصُ».
َّ
ِ
ةُاإلسالمُبعدهمُمنُأهلُ
رسولُاهللُ♀ُوأصحابه ُ╚ ُ َُّ
وأئم
وعىلُرأسهمُأئمةُاملذاهبُاألربعةُاملشهورةُوتالمذهتمُ ،ملُيكنُُ
َُّ
القرونُاألوىلُ ،
ِ
ِ
ُوالرق ُوتقبيلها ُباألفواه ُإنُُ
َّمسح ُبالقبور ُباستالمها ُباأليدي
من ُهدُّيم ُالت ه
ىُولوُكانتُقبورُأفضلُالناسُوأكثرهمُعلامُوصالحا.
ُِ
زاروهاُ،ح َُّت

ُ

ُُتسحوا ُهبا ُبأيدُّيم ُوأبداِنم ُوبياهبمُ ،وق َّبلوهاُ
وهم ُإذا ُزاروا ُقبور ُاألولياء َّ
ِ
َبكةُ،واستشفاءُهباُمنُاألمراض.
بأفواههمُ،طلباُلل
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ُ

ُ

ُاملتبحرونُ :والُ
وقد ُقال ُاحلافظ ُأبو ُموسى ُاألصفهاِنُُؒ :قال ُالفقهاء
ِّ
َّ
هُ،فإنُذلكُعادةُالنصارى.ـها
مس
يمسحُالقَبُ،والُيق ِّبلهُ،والُي ه

ُ

أي ُقَبُكان ُُ -وتقبيلهُ،
وأماُالتَّمسح ُبالقَبُّ ُ -
وقالُاإلمامُابنُتيميةَُّؒ ُ :
ِ
ِ
فاقُاملسلمنيُ،ولوُكانُذلكُمنُقبورُاألنبياءُ،
ُعليهُ،فمنه ٌّي ُعنهُبا ُِّت
وُتريغ ُالدِّ
لفُاألمةُوأئمتها.ـها
َُّ
وملُيُفعلُهذاُأحدُُ ِمنُسُ

ُ

هللُربُالعاملني.
ِّ ُ
نفعنيُاهللُوإ َُّياكمُبامُسمعتمُ،واحلمدُُ
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ السَّابِع واألَربعُون (t)1
َعن التَّرغِيب يف ذِكر اللَّه ،وشَيءٍ مِن فضَائِله
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ِ
ِّ
َّ
ُ،وأكثرهاُأجراُ،فكونواُ
ُِ
ُالعباداتُ،وأيِّسهاُعمال
ُِ
نُأجل
كرُاهللُتعاىلُم
فإن ُِ
ُذ
ِمن َّ
ُالذاكرين ُاهلل ُكثرياُ ،فقد ُأمركم ُبذلك ُفقال ُسبحانهُ :ﮋيا ُأ هُّيا ُا َّل ِذين ُآمنواُ
اذكرواُاّلل ِ
ُوأصيالُﮊُ.
ُذكراُكثِرياُوس ِّبحوهُبكرة ِ ُ
َّ

ُ

واحذروا ُأشدَّ ُاحلُذُر ُِمن ُالغفلُة ُعن ِ
ُصح ُعن ُال ُنَّبيُ
ُذكُره ُسبحانهُ ،فقد
َّ
♀ ُأنَّه ُقال«ُ :مثل ُا َّل ِذي ُيذكر ُر َّبه ُوا َّل ِذي ُال ُيذكر ُر َّبه ُمثل ُاحل ِّيُ
ت».
وامل ِّي ِ ُ

ُ

ِ
وق َّلةُ ُ ِذكُر ُاهلل ُسبحانه ُِمن ُصفات ُاملنافقنيُ ،فقد ُقال ُسبحانه ُعنهمُ :ﮋإِ َّنُ
ِ
ِ
ِِ
ُالصالُ ِة ُقاموا ُكساىل ُيراءونُ
ُاّلل ُوهو ُخادعهم ُوإِذاُقاموا ُإِىل َّ
املنافقني ُيادعون َّ
ُاّللُإِ َّالُقلِيالُﮊُ.
النَّاسُوالُيذُكرون َّ

ُ

ِ
رهُسبحانهُ،فقدُصحُعنُ
كمُبذكُ
واعمرواُأوقاتُكمُوبيوتُكمُوجمالسُكمُومراكبُ
َّ
ِ
ِ
ِ
اّللُ
ال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:ماُمنُقو رمُجلسواُجملساُوتف َّرقواُمنهُملُيذكرواُ َّ
ِف ِ
يهُإِ َّالُكأنَّامُتفرقواُعن ِ
ُجيف ِة ُِمح ر
ارُ،وكانُعلي ِهمُحِّسةُيومُال ِقيام ُِة».
َّ
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ُ

ُأن ُفضائل ِ
واعلموا َّ
ُذكُر ُاهلل ُتعاىل ُومنافعه ُللعبد ُكثريةُ ُجداُ ،وتكابرُت ُفيهاُ
بويةُالصحيحة.
َّ ُ
صوصُالقرآنُوالسنَّةُال ُنَّ
نُ
ه

ُ

فَمِن فضائلهُ :أ ُنَّه ُجيلِب ُُل ِقلب َّ
ُوالراحة ُوال هطمأنينةُ
ُالذاكر ُالفرُح
ه
ُوالِّسور َّ
ِ
ِ
ِ
ُاّللُِأالُ
واألن
سُ،حيثُقالُتعاىلُمقرراُذلكُ:ﮋا َّلذينُآمنواُوتطمئ هنُقلوهبمُبِذك ِر َّ
ِّ
ِ
ُاّللُِتطمُ ِئ هنُالقلوبُﮊُ.
بِذك ِر َّ

ُ

ور ِ
ومِن فضائلهُ:أنَّهُي ِ
َّ
عزُشأنهُُ:-
ثُذكرُاهللُتعاىلُلع
بدهُالذاكرُلهُ،إذُقالُاهللَُّ ُ-
ﮋفاذكر ِ
وِنُأذكركمُﮊُ.

ُ

يطانُ،إذُصح ُعنُابنُعباسُ¶ ُأنَّهُقالُ
ومِن فضائلهُ :أنهُينس ُُبِهُالشَُّ
َّ
ِ
الشيطان ُجابِم ُعىل ُقل ِ
ُرش ُالُوسو ِ
َّاسﮊ َُّ «ُ:
بُ
اس ُالن ُِ
عندُقولُاهللُتعاىلُ:ﮋمن ِّ
ُاّللُخنسُ».
اب ِنُآدُمُ،ف ِإذاُسهاُوغفلُوسوسُ،وإِذاُذكر َّ

ُ

َّ
رُأجورُالذاكِرُ،
ومِن فضائلهُ:أنَّهُيثقلُُ ُبِهُميزانُحسناتُالعبدُيومُالقيامةُ،ويك ِّث
ان ُعىل ُال ِّلس ِ
ان ُخ ِفيفت ِ
حيث ُصح ُعن ُالنَّبي ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :كلِمت ِ
انُ،
َّ
ِ
ان ُِيف ُ ِ ِ
ب ِقيلت ِ
ُاّللِ ُالعظِ ِ
ُاّللُِ
يمُ ،سبحان َّ
ُالرمح ِنُ :سبحان َّ
ُامليزانُ ،حبِيبتان ُإِىل َّ
وبِحم ِد ُِه».

ُ

وصح ُعنُسعدُ◙ ُأنَّهُقال(ُ:كن ِ
َّاُعند ُرس ِ
ول ُاهللُِ♀ُ،فقالُ:
َّ
«أيع ِجزُأحدكمُأنُيك ِسبُك َّلُيو رمُألفُحسن رة؟»ُفسألهُس ِائلُ ِمنُجلس ِائ ِهُ:كيفُ
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يك ِسب ُأحدناُألف ُحسن رة؟ُقال«ُ:يس ِّبح ُِمائة ُتسبِيح رةُ،فيكتب ُله ُألف ُحسن رةُ،أوُ
ي هطُعنهُألفُخطِيئ رُة»).

ُ

رتُ،فقدُصحُعنُال ُنَّبيُ
ُالطاياُوالذنوبُويذ ِهبهاُولوُكث
هُ
ومِن فضائلهُ:أنَّهُي هط
َّ
ُاّللِ ُوبِحم ِد ِه ُِيف ُيو رم ُِمائة ُم َّر رةُ،ح َّطتُ
♀ ُأنَّهُقال«ُ:من ُقالُ:سبحان َّ
خطاياهُوإِنُكانت ُِمثلُزب ِدُالبح ُِر».

ُ

ومِن فضائلهُ :أنَّه ُيرفع ُدرجة ُالعبد ُيوم ُالقيامةُ ،فقد ُببت ُعن ُال ُنَّبيُ
ُعند ُملِ ِ
ري ُأعاملِكم ُوأرضاها ِ
يككمُ،
♀ ُأنَّه ُقال«ُ :أال ُأن ِّبئكم ُبِخ ُِ
ري ُلكم ُِمن ُإِعط ِ
وأرف ِعها ُِيف ُدرجاتِكمُ ،وخ ر
ُالذه ِ
اء َّ
ب ُوالو ِر ِقُ ،و ِمن ُأن ُتلقواُ
رضبواُأعناقهمُ،وي ِ
عد َّوكمُفت ِ
ُاّللِ؟ُقالُ:
رضبواُأعناقكم؟ُقالواُ:وماُذاكُياُرسُول َّ
ِذكرُاهللُِ.»ُ

ُ

ومِن فضائلهُ :أنَّه ُيفظ ُالعبد ُِمن ه
ُالّشورُ ،ويدفعها ُعنهُ ،فقد ُببت ُعن ُال ُنَّبيُ
♀ ُأنَّهُقال«ُ:من ُقال ُصباح ُك ِّل ُيو رم ُومُساء ُك ِّل ُليل رةُ،بالبا ُبالباُ:بِس ِمُ
ِ
ِ
ِ ِ
رض ُمع ُاس ِم ُِه ُيشء ُِيف ُاألر ِ
ُالس ِميع ُالعلِيمُ،ملُ
َّ
ُالسامء ُوهو َّ
ض ُوال ُيف َّ
اّلل ُا َّلذيُال ُي ه
رضهُيشءُ».
ي َّ

ُ

وصح ُعنُال ُنَّبيُ♀ ُأنَّهُقال«ُ:إِذاُنزل ُأحدكم ُمن ِزال ُفليقلُ:أعوذُ
َّ
ات ِ
تُاهللُِالتَّام ِ
بِكلِام ِ
رضهُيشءُحتَّىُير ِ
حتل ُِمنهُ».
ُرشُماُخل ُ،ف ِإنَّهُالُي هُ
ن
ُم
َّ
ِّ
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ُ

ِ
ِ
نُعبادتهُ،وجعلناُم َّ
نُالذاكِرينُلهُ
اكمُعىلُذكرهُ،وشكرهُ،وحس
أعاننيُاهللُوإ َُّي
كثري َّ
ُريبُسميعُُجميب.
اُ،إن ِّ

ُ
│
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 Tالمَجلِسُ الثَّامِن واألَربعُون (t)2
َعن أمُور يَنبَ ِغي التَّنبُّه َلهَا ،ومُراعَاتها ،عند إِعمَال العَبد لِسَانه بِذكرِ اللَّه
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
ُِّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
ِّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

ُهلاُ،وتعرفوا ُحُكمهاُ،وتعملوا ُهباُوتراعوهاُ
ُِ
نبغيُأن ُتتن َُّبهوا
ةُأمور ُبالبة ُي ُِ
رُ
فث َّم
كمُلربكمُسبحانه:
ُِّ
عندُذ ُِ
كر
ُِ

ُ

ِ
كرُالعبدُلربهَُّ ُ-
جلُوعُالُُُ-أنُالُيرفعُصوتهُبِه.
األصلُيفُذ
أنُ
األمر األولَُّ ُ:
ِّ

ُ

ِ
ِ
رضعا ُو ِخيفة ُودونُ
ويُدُ ه ُ
ل ُعليه ُقول ُاهلل ُسبحانهُ :ﮋواذكر ُر َّبك ُيف ُنفسك ُت ه
الُوالُتكن ُِمنُالغ ِ
اله ِر ُِمنُالقو ِلُبِالغدُ ِّوُواآلص ِ
افلِنيُﮊُ.

ُ

ُصح ُعن ُأيب ُموسى ُاألشعري ُ◙ ُأنَّه ُقال(ُ :كنَّا ُمع ُرس ِ
ول ُاهللُ
وما َّ
اةُ،فجعلناُال ُنصعد ُرشفاُ،وال ُنعلوُرشفاُ،وال ُِنبِط ُِيف ُو ر
♀ُ ِيف ُغز ر
ادُ
ريُ،قالُ:فدن ِ
إِ َّال ُرفعناُأصواتناُبِالتَّك ُبِ ِ
اُمنَّاُرسول ُاهللُ♀ُفقال«ُ:ياُأ هُّياُ
النَّاسُ،اربعوا ُعىل ُأنف ِسكمُ،ف ِإنَّكم ُال ُتدعون ُأص َّم ُوال ُغ ِائباُ،إِنَّام ُتدعون ُس ِميعاُ
ب ِصرياُ»).

ُ

وقالُاحلافظُابنُحُجُ رُر ُالعسقالِنُالشافعيُُؒ:قالُال َّطَب هيُ :فيهُكراهيةُُ
ِ
ِّ
نُالصحابةُوال َُّتابعني.ـها
َّ ُ
لفُم
ةُالس
َُّ
عاءُوالذ
الصوتُبالدهُ
رف ُِعُ َّ ُ
كرُ،وبهُقالُعام َّ
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ُ

ِّ
كرُذهبُاألئمةُاألربعةُ:أبوُحنيفةُ ،ومالكُ،
َُّ
وتهُبالذ
وإىلُعدمُرفعُالعبدُصُ
ُ

والشَُّافعيُ،وأمحد.

اد ُُؒ ُأنَّه ُقال«ُ :كان ُأصحاب ُرس ِ
ول ُاهللُ
وصح ُعن ُقُيس ُبن ُعُبُ رُ
َّ
ت ِ
♀ُيكرهونُرفعُالصو ِ
ُعند ِّ
ُالذك ُِر».
َّ

ُ

ستثن ِ
تُالسنَّةُال ُنَّبويةُال َُّثابتةُبأن ُجيهرُ
ىُمنُهذاُاألصلُ :املواضعُا َُّل ُتِيُوردُ
ويُ ُ
ه
ُالذاكِرُ ،وهي ُمواضع ُقليلةُ
حينها ُأن ُجيهر َُّ
حب ُ ُِ
فيها ُببعض ُاألذكارُ ،فاملُستُ ه ُ
ُ

ومعروفة.

واحدُمرتف رُعُمسمو رُُيُواف ُالنَّاسُفيهُ
اُبصوتُ رُ
رُ
األمر الثانيُ:قُولُاألذكارُمجاع ري
ِ
بعضهم ُبعضا ُيعتَبُ ُيف ِّ
بنصُ
ُحمرمةُ ُ ِّ
ُالّش ُمن ُالبِد ُاملحدبة ُيف ُالدُِّينُ ،والبِد َّ
السنَّةُالنَّبو َُّيةُاملشتهرة.
ه

ُ

ِ
ومنُأمثلةُذلكُعندُال ُنَّاسُاليوم:

ُ

قالُبعدُالسالمُمنُصالةُالفريضةُمجاع ريا.
َّ ُ
أوالُُ-النهط ُباألذكارُا َُّل ُتِيُتُ

ُ

فيذكرونُاهللُذكراُمجاع ريا.
ُِ
اويةُ
اسُيفُمسجدُأوُبيتُأوُزُ ُِ
رُ
بانياُ-أنُجيُلسُال ُنَّ
عيُبنيُالصفاُواملروةُأوُصُ ُِعيدُ
ولُالكعبةُأوُالس
بالثاِ ُ -ذكُرُاهللُيفُال َُّطوافُحُ
َّ
َّ
عُرُفةُأوُموقفُمزدلفةُأوُعندُالمراتُال َُّثالثُمجاع ريا.

ُ

طرُوعيدُاألضحُىُوأيَّامُال َُّتّشي ُتكبرياُ
ُِ
ُِ
يدُالف
ي ُ ُِع
رابعاُ -تكبريُال ُنَّاسُيفُيومُ ِّ ُ
مجاع ريا.

ُ
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ُ

الصالة ُعىل ُال ُنَّبي ُ♀ ُمجاعيا ُعند ُسُام ِ
ُذكره ُيف ُخطبةُ
خامساُ َّ ُ -
َّ
وعظةُ،وماُشابهُذلك.
رُ
المعةُوالعيدُواالستسقاءُأوُيفُمُ

ُ

ومن ُبُحث ُعن ِ
رتفع ُيف ُمثل ُهذهُ
تواف ُومُ ُِ
ُبصوت ُمُ ُِ
رُ
ُذكُر ُاهلل ُتعاىل ُمجاع ريا
دُأن ُرسولُاهللُ♀ ُكانُ
املواضعُواألحوالُاملذكورةُوغريهاُفلن ُجي َُّ
ُالصحابة ُ╚ ُمعُ
يذُكر ُاهلل ُمع ُأصحابه ُهبذه ُال َُّطريقةُ ،ولن ُجيدها ُعن َّ ُ
الحُ،والُعنُاألئمةُاألربعةُ:أيبُ
َُّ
لفُاألم َّ ُ
ةُالص
بعضُ،والُعنُال َُّتابعنيُوباقيُسُ
َّ
حنيفةُ،ومالكُ،والشَُّافعيُ،وأمحدُ،وتالمذهتم.

ُ

هذاُالفعلُ،وهذهُال َُّطريقةُعنُأقبُحُال ُنَّاسُعقيدةُ ُومذهباُ ،أُالُ ُوهُمُُ
ُِ
يجدُ ُ
وسُ ُِ
ِّ
الةُاملتصوفةُ،فهُمُمنُبدأهاُ،وجاءُهباُإىلُاملسلمنيُ،ونّشُهاُ
ُِّ
يعةُالرافضةُ،وغُ
الش
َّ
يفُبلداِنمُ،ومساجدهمُ،وجمالسهم.

ُ

ُالصوفية ُوأتباعهم ُيف ُ ِّ
ُالرقص ُمعهُ،
بل ُوصُل ُاحلال ُُبِغُالة ه ُ
الذكر ُالامعي ُإىل َّ
والرضب ُعليه ُببعض ُآالت ُاملعازف ُكالدهُف ُوال َّطبلُ ،ويُفعلون ُذلك ُح َُّتى ُيفُ
َّ ُ
بيوت ُاهلل ُاملساجدُ ،ويف ُصُ ُِعيد ُعرفةُ ،وبيُوم ُعرفةُ ،فال ُراعوا ُحرمة ُاملساجدُ
ِ
ِ
ُالرب ُسبحانهُ ،واستعملوا ُآالت ُاملعازفُ ،وهي ُحم َّرمة ُبإمجا ُ
واملشاعر ُوذكر َّ
ِ
أهلُالعلمُ،الُخالفُبينهمُيفُذلكُ،وتع َّبدواُاهللُبطريقةُحمدب رةُمبتدعةُحم َّرمة.
ُالصحيحة ُالواردة ُعن ُال ُنَّبيُ
األمر الثالثُ :احلرصُ ُالشَُّديد ُعىل ُاألذكار َّ ُ
♀ُ،فتحفُظُ،ويذُكرُاهللُتعاىلُهباُ،وماُقي ِ
أوُعددُ
رُ
أوُمكانُ
رُ
نهاُبزمانُ
رُ
دُم
ِّ
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ُ

فيقال ُكام ُوردُ ،وما ُأطلِ ُفيذكر ُاهلل ُُبِه ُعىل ِّ
ُإال ُحالُُ
ُأي ُوقتُ َّ ،
ُكل ُحالُ ،ويف ِّ
ِ
جلُالمرأتهُ،فأذكارُرسولُاهللُ
ُِ
َُّ
عةُالر
ول ُوغائطُ،وحالُ ُمُواقُ
قضاءُاحلاجةُمنُبُ رُ
نُالطأُ،ألِناُ
َّ ُ
♀ ُألفاظهاُجامعةُ،ومعانيهاُشاملةُ،وهيُمعصومةُ ُ ُِم
ِ
سهاُ،وعىلُ
جاءتُمنُعندُاهللُتعاىلُ،وسُهلةُاحلفظُوالنهط ُ،ومعلومُفضلهاُيفُنُفُ ُِ
ِّ
اُأفضلُالذكرُوأعظمهُوأمجلهُ،ومعروفُكبريُأجرهاُوبواهبا.
غريهاُ،وأِن
َّ

ُ

ُحفظُأذكارهُ♀ُ،
وإن ُِماُيؤسُفُلهُأنُ َُتُدُبعضُال ُنَّاسُقدُأُهلوا ُِ
َُّ
وضع ِ
وأذكارُكُتُبهاُبعضُال ُنَّاسُ،وقدُ
رُ
واُعنهاُبأورادُ
رُ
رهمُلرهبمُهباُ،واعتاضُ
فُذكُ
ِّ
قال ُاهلل ُسبحانه ُم ِ
نكرُاُ :ﮋأتستب ِدلون ُا َّل ِذي ُهوُ ُأدنى ُبِا َّل ِذي ُهو ُخريُﮊ ُ؛ ُحيثُ
ُالذكر ِ
استبدلوا ِّ
وأحزابُ
ُِ
ُبأوراد ُ
ُِ
ُوالورد ُالنَّبوي ُا َُّل ُِذي ُجاء ُِمن ُعند ُاهلل ُتعاىل
خملوقني.
ُِ

ُ

وأحزاب ُغالةُ
ُِ
ُبأوراد ُ
ُِ
ُإن ُبعضهم ُيُعتاض ُعن ُاألذكار ُواألوراد ُالنَّبوية
بل َُّ
ِ
نهمُأوُمنُأتباعهُاملشهورينُ
واحد ُ ِم
وفيةُ،فلكل ُ رُ
ِّ ُ
هُ
رقُالص
تصوفةُ،وشُيوخُال هط
امل ِّ
حزب ِ
ُاملحرمةُ ،واألمور ُاملخالفة ُللعقيدةُ،
ُووردُ ُقد ُكتُبهُ ،وهو ُيع هج ُباأللفاظ
َّ
والبِد ُاملنكرة.

ُ

هذاُ،وأسألُاهللُتعاىلُأنُُيُو ُِّفقناُملعرفةُاحل ِّ ُُوا ُِّتباعهُ،ومعرفةُالباطلُواجتنابهُ،
ِ
كرمناُباإلعانةُعىلُذكرهُ،وشكرهُ،وحُسنُعبادتهُ،إنَّهُسميعُُالدهُعاء.
وأنُيُ
│
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ُ

ُ

 Tالمَجلِسُ التَّاسِع واألَربعُون t
َعن الصَّالة علَى النَّيب ♀ ،وشَيءٍ مِن فضائِِل َها ،وأحكَامهَا،
واألخطَاء فِيهَا.
دناُحممد ُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
ُالعاملنيُ،والص
هللُرب
احلمدُ ُ
ِّ
ُ

آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
ُحممد ُبن ُعبد ُاهلل ُ♀ ُعبادةُ
ُالصالة ُعىل ُالنَّبي ُالكريم ُس ِّيدنا َُّ
فإن َّ ُ
كبريُ،فقدُصح ُعنُأيبُهريرةُ◙ ُ َّ
أن ُرسولُاهللُ
جليلةُ،وأجرُهاُعندُاهلل ُ
َّ
ىلُعيلُو ِ
احدةُص َّىلُاهللُعلي ِهُعّشاُ».
♀ُقال«ُ:منُص َّ ُ َّ

ُ

ُهبا ُعىل ُأنفسكم ُالسيام ُعند ِ
ُذكره ُ♀ُ ،فقد ُببُت ُعنهُ
فال ُتبخلوا ِ ُ
ِّ
خيلُمنُذكِرت ِ
إنُالب ِ
♀ُأنَّهُقالَّ «ُ:
يل».
ُعندهُوملُيص ِّلُع َُّ

ُ

ُعنده ُفُلم ُيص ِّلُ
وببُت ُعنه ُ♀ ُأنَّه ُقال«ُ :ر ِغم ُأنف ُرج رل ُذكِرت ُِ
يل».
ع َُّ

ُ

َّ
وإن ُالصالةُعىلُالنَّبيُحممدُبنُعبدُاهللُ♀ ُتّش ُوتتأ َُّكدُيفُمواطنُُ
وأوقاتُعُدَّ ة:
رُ

ُ

ِ
يومُالمعةُ،لاُببتُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقالِ «ُ:منُأفض ِلُأي ِ
امكمُ
ِمنهاُ:
َّ
ِ
ِ
ِ
يه».
ُالصال ِة ُِف ُِ
يومُالمعةُ،فأكثرواُع َّيلُمن َّ
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ُ

ِ
ِ ِ
ِ
ُصح ُعن ُال ُنَّبي ُ♀ ُأنَّهُ
ومنهاُ :بعد ُاألذان ُمع ُأذكاره ُملستمعهُ ،لا َّ
قال«ُ:إِذاُس ِمعتم ُاملؤ ِّذنُ،فقولوا ُِمثل ُماُيقول ُب َّم ُص هلوا ُع َّيلُ،ف ِإنَّه ُمن ُص َّىل ُع َّيلُ
ُيل ُالو ِسيلةُ،ف ِإ َِّناُمن ِزلة ُِيف ُالن َِّةُ،الُ
صالة ُص َّىل ُاهللُعلي ِه ُِهباُعّشاُ،ب َّم ُسلوا ُاهلل ِ ُ
ُعب ِ
تنب ِغيُإِ َّال ُلِعب رد ُِمن ِ
اد ُاهللُِ،وأرجوُأن ُأكون ُأناُهوُ،فمن ُسأل ُِيل ُالو ِسيلة ُح َّلتُ
له َّ
ُالشفاعةُ».

ُ

ِ
الصحابةُ
ومنهاُ :يف ُقُنوت ُرمضان ُيف ُركعة ُالوتر ُاألخرية؛ ُلثبوت ُذلك ُعن ُ َّ ُ
الرتاويحُزمنُعمرُبنُالطابُ◙ُ.
╚ُيفُصالةُ َّ ُ

ُ

ِ
عاءُ،لاُببُتُعنُفضالة ُبن ُع ر
ِ
بيد ُ◙ ُأنَّهُقال(ُ:س ِمع ُرسولُ
ومنهاُ :يفُالدهُ
ُِ
ِ
ِ
ِِ
ُاّللُ ،ومل ُيص ِّل ُعىل ُالنَّبِ ِّيُ
اّلل ُ♀ ُرجال ُيدعو ُيف ُصالتهُ ،مل ُيمد َّ
َّ
♀ُ،فقال ُالنَّبِ هي ُ♀«ُ:ع ِجل ُهذا»ُ،ب َّم ُدعاه ُفقال ُله«ُ:إِذاُ
يد ُاّللُِوال َّثن ِ
ِ ِ
اء ُعلي ِهُ،ب َّم ُلِيص ِّل ُعىل ُالنَّبِ ِّي ُ♀ُ،
ص َّىل ُأحدكم ُفليبدأ ُبِتحم َّ
ب َّمُليد ُبعدُبِامُشاءُ»).

ُ

وقالُالفقيهُالشَُّافعيُالنَّوويُُُؒ:أمجعُالعلامءُعىلُاستحبابُابتداءُالدهُعاءُ
الصالةُعىلُرسولُاهللُ♀.ـها
ناءُعليهُ،بمُ َّ ُ
َُّ
باحلمدُهللُتعاىلُوال َُّث
ومنُاألخطاءُا َُّل ُتِيُحتُصُ ِ
ِ
َّبيُحممدُبنُعبدُ
َُّ
اسُمعُالصالةُعىلُالن
َّ ُ
لُمنُبعضُال ُنَّ
شهدُ
دناُيفُالصالةُاإلبراهيميةُا َُّل ُتِيُتُقالُيفُال َُّت هُ
َّ ُ
اهللُ♀ُ :زيادة ُلفظُس ِّي
ِ
نُالصالةُ،وزيادهتاُملُت ِردُعنُال ُنَّبيُ♀ُ،والُعنُأصحابهُ،
َّ ُ
األخريُم
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ُ

نُبعدهمُ،والُعنُاألئمةُاألربعةُ،وتالمذهتم؛ ُبلُذكرُاحلافظُابنُحُجُ ررُ
َُّ
والُم
العسقالِن ُالشَُّافعيُؒ َُّ :
ُقاطِبة ُمل ُيُقع ُيف ُكالمُ
ُأن ُفقهاء ُاملسلمني ُاألوائل ُ
ِ
نُالصالة.
َّ ُ
دُاألخريُم
دناُمعُالصالةُاإلبراهيميةُعندُال َُّت هُ
شه
َّ ُ
أحدهمُزيادةُلفظُس ِّي

ُ

ِ
ر
يس ُشيئاُ :ص ِّل ُعىل ُال ُنَّبيُ
ُلبعض ُإذا ُن ِ ُ
ومن ُهذه ُاألخطاءُ :قُول ُبعض ُال ُنَّاس
ناسب ُيفُهذاُاملوضع؛ُ
رُ
ُعىلُحممدُ .وهذاُغريُمُ
َُّ
♀ُ،أوُقلُ:مهللاُص ِّل
ِ
ِ
ناسبهُاالستعانةُباهللُعىلُال َُّتذكِ
هُالُذكرُ
ريُ،وذكرهُسبحانهُوحدُ
ألنُمقامُالنِّسيانُي ِ ُ
لُ،فاهللُهوُاملذكِّرُ،وهوُامل ِعنيُ،وهوُمنُنُحتاجهُأن ُيذكِّرناُ
خملوقُولوُعظمُوجُ َّ ُ
يفُهذاُاملوضعُ،وهلذاُأمرُاهللُسبحانهُبِذكرهُوحدهُعندُالنِّسيانُفقالُتعاىلُيفُ
ِ
سورةُالكهفُآمراُلناُولرسولهُ♀ُ:ﮋواذكرُر َّبكُإِذاُن ِسيتُﮊُ.

ُ

رُبالصالةُعىلُال ُنَّبيُ♀ ُيفُأثناءُالُطبةُإذاُ
َّ ُ
ومنُهذهُاألخطاءُ :الُهُ
ُِ
ذكرُالطيبُرسولُاهللُ♀.

ُ

والعلامءُهلمُيفُصالةُاملستمعُللخطبةُعىلُال ُنَّبيُ♀ُقوالن:
ف ِمنهمُمنُقالُ:إنَّهُي ِّ
ُعليهُولكنُرساُيفُنفسه.
ِ رُ
صيل
ِ
ومنهمُمنُقالُ:إنَّهُيسكت.

ُ

ُ

ُ

ِ
لفُالاضنيُوالُأئمةُاملذاهبُاألربعةُ:إنَّهُ
َُّ
نُالس
أهلُالعلمُم
وملُيقلُأحدُُ ِمنُ
َّ
رُبالصالةُعىلُال ُنَّبيُ♀.
َّ ُ
جيه
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ُ

ِ
وت ُمُتواف ر ُُ
الصالة ُعىل ُال ُنَّبي ُ♀ ُمجاع َُّيا ُبصُ ر ُ
ومن ُهذه ُاألخطاءُ َّ ُ :
مُرتف رُعُ ،وال ُتُعرُف ُهذه ُال َُّطريقة ُال ُعن ُالنَّبي ُ♀ُ ،وال ُعن ُأصحابةُ،
الحُ،والُعنُاألئمةُاألربعةُوتالمذهتمُ،
َُّ
فُاألم َّ ُ
ةُالص
والُعنُال َُّتابعنيُوباقيُسل
َّ
وهي ُِمن ُصنيع ِّ
ُالصوفيةُ ،فهُم ُمن ُبُدأهاُ ،وجاء ُهبا ُإىلُ
ُالرافضةُ ،وغالة ه ُ
ُالشيعة َُّ
ُ

ال ُنَّاسُ،ونّشهاُيفُبلداِنمُ،ومساجدهمُ،وجمالسهم.

ِّ
عاءُوالذكرُ،بِهُقالُ
الصوتُبالدهُ
بلُقالُاإلمامُال َّطَبيُُؒ:كراهيةُ ُرف ُِع ُ َّ ُ
ِ
نُالصحابةُوال َُّتابعني.ـها
َّ ُ
الحُم
َّ ُ
لفُالص
ةُالس
َُّ
عام َّ

ُ

ِ
الصالة ُعىل ُال ُنَّبي ُ♀ ُمع ُمجلُ
ومن ُهذه ُاألخطاءُ :زيادةُ ُاملؤ ُِّذن ُ َّ ُ
األذانُواإلقامةُ،وعندُصعودُالطيبُاملِنَبُيومُالمعةُ،وقدُتكابرتُاألحاديثُ
ُ،وأصحابهُيفُصيُغُاألذانُواإلقامةُويفُالطبةُ
ُِ
واآلبارُعنُال ُنَّبيُ♀
وليسُفيهاُالصالةُعىلُال ُنَّبيُ♀ُيفُهذهُاملواضعُ،والُقالُهباُأحد ُِمنُ
َّ ُ
ةُاملذاهبُاألربعةُ،والُأئمةُالفقهُواحلديثُيفُأزمنتهمُ،
َُّ
َُّ
الحُ،والُأئم
َّ ُ
لفُالص
الس
َّ
وال ُيف ُزمن ُمن ُبعدهمُ ،وال ُوردُت ُيف ُكُتبهمُ ،وإنَّام ُأحدُبها ُوابتدعها ِّ
ُالشيعةُ
وفيةُيفُالقرونُاملتأخرةُ،وخالفُوا ُهباُسنَّةُس ِّيدناُرسولُاهللُ
ِّ ُ
الروافضُوغُالةُال ه ُ
ص
َُّ
ه
ضاللةُبنص ُحديثهُ
ُبدعة ُ
رُ
ُ،وكل
♀ُ،وخريُ ُاهلُديُهُديه♀
ِّ
الصحيحُ،فقدُقال«ُ:أماُبعدُ:ف ِإ َّن ُخري ُاحل ِد ِ
يث ُكِتاب ُاهللُِ،وخريُ
♀ ُ َّ ُ
َّ
اهلديُهديُحم َّم ردُ،ورشُاألم ِ
ورُحمُدباهتاُ،وك هلُبِدع رةُضاللةُ».
ه
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ُ

َّ
ُالصالةُعىلُال ُنَّبيُ
ُاملسلمونُعىلُأن َّ ُ
وقدُقالُاإلمامُابنُتيميةُؒ ُُ:وا َُّتف
الةُبِدعةُ،
وتُبالص ُ
َّ ُ
َّ ُ
رُورفعُالص
هُرسا ُأفضلُ،بلُالُهُ
♀ُوالدَُّعاءُك َُّل رُ
ُحمرمُ
ض ُقدَُّام ُالطيب ُيف ُالُمعة ُمكروه ُأو َُّ
ُبالرت ِّ ُ
ُالصوت ُبذلك ُأو َّ ُ
ورفع َّ ُ
باال ُِّتفاق.ـها

ُ

ِ
َّ
ذكريُ،وصىل ُاهللُوس َّلمُوباركُ
باركُاهللُيلُولكمُفيامُسمعتمُمنُالنهصحُوال َُّت
عىلُعبدهُورسولهُحممد.
َُّ

ُ
│
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ُ

 Tالمَجلِسُ الخَمسُون وَاألخِير t
َعن االعتِ َناء بصَالح القَلب ،وتَطهِريه مِن أمرَاض الغِلِّ ،واحلِقد ،واحلَ َسد
دناُحممدُخاتمُالنَّبينيُ،وعىلُ
َُّ
الةُوالسالمُعىلُس ِّي
َّ ُ
َّ ُ
عاملنيُ،والص
هللُرب ُال
احلمدُ ُ
ِّ
آلهُوأصحابهُأمجعني.

ُ

ُ،أُّياُاإلخوُةُالفُضُالءُُ-س َّلمكُمُاهللُ:ُ-
أ َّماُبعدُ ه

ُ

َّ
صلِح ُالقلوبُ ،وين ِّقيُ
فإن ُِمن ُأعظم ُالقربُ ،وأرشف ُاألعاملُ :االعتناءُ ُبام ُي ُ
رُالقلبُعنُكلُخل ر ُُرديءُ،
ِّ ُ
طه
صححُاملقاصدُ،وجي ُِّم َّ ُ
لُالِّسا ئرُ،وي ِّ
البواطنُ،وي ِّ
ُالصدر ُمع ُاملؤمننيُ ،فبصالح ُالقلب ُتستقيم ُطاعات ُالوارحُ
وي ِّليه ُبسالمة َّ
ِ
ُصح ُعنُ
ُوالسنَّة ُوتقبلُ ،وبفساده ُتفسدُ ،لا َّ ُ
القُولية ُوالفعلية ُعىل ُِ
ُو ُف ُالقُرآن ه
ال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:أال ُوإِ َّن ُِيف ُالس ِد ُمُضغة ُإِذاُصلحت ُصلح ُالسدُ
ك هلهُ،وإِذاُفسدتُفسدُالسدُك هلهُ،أالُو ِهيُالقلبُ».

ُ

ِ
صح ُعنُال ُنَّبيُ♀ُأنَّهُقال«ُ:إِ َّنُ
نُعبدهُ،إِذُ ُ َّ ُ
ُ
ُنظرُاهللُم
والقلبُحم هل
اهللُالُينظرُإِىلُصو ِركمُوأموالِكمُول ِكنُينظرُإِىلُُقلوبِكمُوأعاملِكمُ».

ُ

لُماُيفُالصدورُ،فالقلبُ
هُ
ويومُالبعثُوالزاءُ،يومُيبعثرُماُيفُالقبورُ،وي َّص
ا َُّل ُِذيُزكَّاهُصاحبهُح َُّتىُأصبحُسليامُهوُال ُنَّافعُحينهاُ،لقولُاهللُسبحانه :ﮋيومُالُ
ىُاّللُبِقُل ر
يم ﮊُ.
بُسلِ رُ
ينفعُمالُوالُبنونُإِ َّالُمنُأت َّ
ِ
الصحيح:
وكانُمنُدُعاءُال ُنَّبيُ♀ُ َّ ُ
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ُ
ُ

صفُالقل ِ
ُرصفُقلوبناُعىلُطاعتِكُ».
وب ِّ
«الله َّمُم ِّ
«ال َّله َّمُإِ ِِّنُأعوذُبِك ُِمنُقل ر
بُالُيشعُ».

ُ

ُ

«واه ِدُقلبِيُ،وسدِّ دُلِس ِاِنُ،واسللُس ِ
خيمةُقلبِي».

ُ

ِ
نقيةُقلوبِ ِ
ِ
لُ،وجاهدواُأنفسكمُعىلُ
قدُوالغ ِّ ُ
نُاحل
كمُم
ُ
فاحرُصوا ُشديداُعىلُتُ
دُوأخرجُوهُ،فهيُأمراضُُ
ُِ
حناءُ،وأبعدُواُعنُأنفسكمُاحلسُ
ُِ
غائنُوالشَُّ
إزالةُالض ُِ
َّ ُ
ت ِ
ضعف ُإيامنُ ُالقلب ِ
ُوص َّحتهُ ،وت ِ
نوب ُ ِمنُ
ورث ُاألوزارُ ُواهلمومُ ،وَتُ هر ُإىل ُذُ ر ُ
الضي ُوالكدرُواألرقُ،وتزيدُ ُيفُالغضبُ،
ال ُِ
كبائرُ،وتتلِفُ ُاألعصابُ،وَتُلِبُ ُ ِّ
ُصح ُأنَّه ُِقيل ُلرسول ُاهلل ُ♀«ُ :أ هي ُالن ِ
َّاس ُأفضل؟ ُفُقال«ُ :ك هلُ
وقد َّ ُ
ان»ُ،قالواُ:صدوقُال ِّلس ِ
بُ،صد ِ
انُ،نع ِرفهُ،فامُخممومُالقل ِ
خممو ِمُالقل ِ
ب؟ُ
وقُال ِّلس ُِ
يهُ،والُبغيُ،وال ِ
يُالن َِّقيُ،الُإِبم ُِف ِ
ُغ َّلُ،والُحسدُ».
قال«ُ:هوُالت َِّق ه ُ
ه

ُ

ِ
ُأقر ُُل ِعُينهُِ ،من ُأنُ ُيعيش ُسُليمُ
وإنَّه ُال ُأروح ُللمرءُ ،وال ُأطردُ ُ ُهلمومهُ ،وال َّ
الضغينةُ ،وزالت ُعنه ُُنِريان ُاألحقادُ ،وابتُعد ُعنه ُس هُمُ
القلبُ ،قد ُفارقته ُأثقالُ ُ َّ ُ
احلسُدُورشرهُ،وليسُأمرضُ ُللقلبُ،والُأتلفُ ُلألعصابُ،والُأشغلُ ُللذهنُ،
نتفخُُ
ُالصدر ُكرهاُ ،وي ُِ
وال ُأوجعُ ُللنفس ُِمن ُأن ُيمتلئُ ُالقلب ُحقداُ ،ويكت َّظ َّ ُ
ر
ُصححه ُمجاعةُ ُ ِمن ُأهل ُالعلم ُ َّ
أن ُال ُنَّبيُ
صاحبه ُنفرة ُوشُحناءُ ،وقد ُجاء ُبسند َّ
ُألصحابه«ُ :يطلع ُعليكم ُاآلن ُرجُل ُِمن ُأه ِل ُالن َِّةُ ،فطلعُ
♀ ُقال ِ ُ
ارُ،تن ِطف ُِحليته ُِمنُوض ِ
رجل ُِمنُاألنص ِ
وئ ِهُ،قدُتع َّل ُنعلي ِه ُِيفُي ِد ِه ِّ
ل»ُ،فتُ ُبِعُهُ
ُالشام ُِ
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ُفلامُ
ُبن ُالعاص ُ¶ ُوطلب ُِمنه ُأن ُي ُِ
عبد ُاهلل ُبنُ ُعمرو ُِ
ؤويُه ُبالبا ُففُعلَّ ،
ليالُ ،قالُلهُعبدُاهلل«ُ:س ِمعت ُرسول ُاهللِ ُ♀ ُيقولُ
مضتُالثالثُ ُ رُ
ار«ُ:يطلعُعليكمُاآلنُُرجل ُِمنُأه ِلُالن َُِّة»ُ،فطلعتُأنتُال َّثالث ُِمر ر
بالث ُِمر ر
ارُ،
فأردت ُأن ِ
ُآوي ُإِليك ُِألنظر ُماُعملكُ،فأقت ِدي ُبِ ِهُ،فلم ُأرك ُتعمل ُكثِري ُعم رلُ،فامُ
ا َّل ِذيُبلغ ُبِك ُماُقال ُرسول ُاهللِ ُ♀ُ .فقالُُ:ماُهو ُإِ َّال ُماُرأيتُُ .فل َّامُ
و َّليت ُدع ِاِنُ ،فقالُ :ما ُهو ُإِ َّال ُما ُرأيتُ ،غري ُأ ِِّن ُال ُأ ِجد ُِيف ُنف ِيس ُِألح رد ُِمنُ
املسلِ ِمني ِ
ُغشرُاُ،والُأحسدُأحداُعىلُخ ر
ُاهللُِ:ه ِذ ِهُا َّلتِيُ
ريُأعطاهُاهللُإِ َّياهُُ.فقالُعبد ُ
بلغتُبِكُ،و ِهيُا َّلتِيُالُنطِي ُ».

ُ

وببُتُإىلُزيدُبنُأسلُمُُُؒأنَّهُقال«ُ:د ِخلُعىلُابنُأ ِيبُدجانةُوهوُم ِريضُ،
وكان ُوجهه ُيُته َّللُ،ف ِقيل ُلهُ:ماُلِوج ِهك ُيته َّلل؟ُفقالُ:م ِ
اُمن ُعم ِيل ُيشء ُأوب ُ
ِعن ِد ِ
يُمن ُابنت ِ
نيُ:أ َّماُإِحداُهاُفكنت ُال ُأتك َّلم ُِفيام ُال ُيعنِينِيُ،وأ َّماُاألخرىُفكانُ
قلبِيُلِلمسلِ ِمنيُس ِليامُ».

ُ

ِ
نُاملتأخرينُوأفضلِهُوأبركِهُعليهمُسالمةُُ
ُ
نُصالحُأعاملُأهلُاإليامنُم
وإن ُ ِم
َُّ
ِ
ِ
علُيفُقلوهبمُغال ُهلمُ،
ُِ
قهمُمنُاملؤمننيُ،معُدعائهمُرهبمُأن ُالُجيُ
قلوهبمُملنُسبُ
حيثُقالُسبحانهُ:ﮋوا َّل ِذين ُجاء ِ
واُمن ُبع ِد ِهم ُيقولون ُر َّبناُاغ ِفر ُلناُو ِ ِ
إلخواُنِناُ
اإليام ِن ُوال َُتعل ُِيف ُقلوبِنا ِ
ا َّل ِذين ُسبقونا ُبِ ِ
ُغ رال ُل ِ َّل ِذين ُآمنوا ُرُ َّبنا ُإِنَّك ُرءوفُ
ر ِحيمُﮊُ.

ُ
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ِ
ِ
ِ
دورُأهلهاُالغ َّل ِ
ُواحلقدُ،فقالُ
ُاهللُمنُص
ومنُأطيبُنعيمُأهلُالنَّةُأن ُنز
سبحانهُِمتناُ:ﮋونزعناُم ِ
اُيفُصدو ِر ِهم ُِمن ِ
ُغ ٍّلُإِخوانُاُعىلُرس ررُمتقابِ ِلنيُﮊ ُ.

ُ

ِ
ِ
لُ ِ
واحلقدُواحلسدُ،وي ُِزيلُعنهاُالبغضةُ
نُالغ ِّ ُ
رُقلوبناُم
طه
هذاُ،وأسألُاهللُأنُي ِّ
ُ

والشَُّحناءُمعُاملؤمننيُ،إنَّهُسميعُُجميب.

وبفُضلُاهللُتعاىلُوعُونهُانتهُ ِ
ُربكُ،ر ِّبُ
رُاملجال ِسُالُ ُِ
ُ
ىُآخ
مسنيُ،وسُبحان ِّ
ِ
الع َّزةُ،عام ِ
هللُربُالعاملِني.
ُيصفُونُ،وسالمُعىلُاملرسلنيُ،واحلمدُُ
ِّ
َّ
│

ُ

ُ

ُ


ُ
وكتبه:

ُ

دُبنُعبدُالرمحنُالُنيد.
َُّ
َُّ
ادرُبنُحمم
عبدُُالقُ
ُ
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