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 مقدمة
 ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد،العاملنياحلمد هلل رب 

ملوسوم بـ )جمالس ااحل بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل، العالمة حممد بن صفضيلة الشيخ فقد حظي كتاب 
موم املاسلمني اسادد وعشهر رمضان(؛ بقبول واسع، وصار مائدة علمّية فقهّية وعظّية يقبل عليها أئمة امل

 قراءة وتفهماً وشرحاً وتعليقاً.
وصية ءته مع التبُغية تاسهيل قراواالقتصار على الدروس الفقهية فيه وقد رأيُت ودود حادة الختصاره 

لردوع لألصل علمًا بأنه قد سبق إعداد خمتصر يشمل اجملالس كلها أمسيته "خمتصر جمالس املشددة با
 هـ(.9341)النشرة الثانية عام على مكتبة صيد الفوائد ا رمضان" نشر إليكرتوني  

 منني.والقارئ وعباد اهلل املؤ ووالديه وذريته رحم اهلل املؤلف وأدزل له املثوبة واألدر، واحملرر 
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في فضلْ شهرْ رمضَان - 1المجلس   
 

يه شهٌر كرمي، وموسٌم عظيم، يـَُعظُِّم اهللُ فيه األدَر وُُيْزُل املواهَب، ويـَْفَتُح أبواَب اخلرِي ف شهر رمضان
 ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ كاِت، َشْهُر املَِنح واْْلِبَاتاخَلرْياِت والب  لكِل راغب، َشْهرُ 

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

ثار، ، وتـََواتـََرت فيه اآلِه األخبارأوَّلُُه رمحة، وأْوسطُه مغفرٌة، وآِخرُه ِعتق من النار. اْشتَـَهرت بفضلِ  شهرٌ 
ِإَذا َداَء رمضاُن فـُتَِّحت أبواُب اجلنَِّة، وُغلَِّقْت »قال:    أنَّ النيب  فِفي الصِحْيَحنْيِ: عن أيب هريرة 
 «. أبواُب النار، وُصفِّدِت الشَّياطنيُ 

أُْعِطَيْت أمَِِّت مخَس ِخَصال يف رمضاَن مل »قال:   أنَّ النيبَّ   َوَرَوى اإِلماُم أمحُد عن أيب هريرة 
َلها؛ ُخُلوف  الئكُة ِفم الصاِئم أطيُب عند اهلل من ريح املاْسك، وتاستغفُر ْلم املتـُْعطُهنَّ أمٌَّة من األَمم قـَبـْ

نهم املؤونة واألذى الصاحلون أن يـُْلُقوْا ع َحىت يُفطروا، ويـَُزيُِّن اهلل كلَّ يوم َدنتُه ويقول: يـُْوِشك عباديَ 
 غريِه، ويـُْغَفُر ْلم يف يف ويصريوا إليك، وُتصفَّد فيه َمَردُة الشياطني فال خيُلصون إىل ما كانوا خيُلصون إليه

 . «آخر ليلة، ِقْيَل يا رسول اهلل أِهَي ليلُة الَقْدِر؟ قال: الَ ولكنَّ العامَل ِإمنا يـَُوَّفَّ أْدَرُه إذا قضى َعَمَله
 :هبا ِمْن بني سائِر األمم نا، وخصَّ لنااّدَخَرها اهلل  الَخمس  : هذه اخلصاُل أيها املاسلمون

َغيـ ُر رائحِة الَفم واخللوف تَـ  .أطيُب عند اهلل ِمْن ريِح املاسك ُخْلوَف َفِم الصاِئم : أنَّ األولىاخَلْصَلُة 
اْسك وهي رائحٌة ماْسَتْكَرَهٌة عنَد النَّاس َلِكنَّها عنَد اهلِل أطيُب من رائَحِة املِ ، ُخُلوِّ اْلَمِعَدِة من الطعام عندَ 

 ألََنا نَاِشَئٌة عن عبادة اهلل َوطَاَعتِه. 
 فهم َدديـُْرون املالئكَة تاستغفُر َْلُْم َحىتَّ يـُْفطروا. َواملالِئكُة عباٌد ُمْكرُمون عند اهللِ  : أنَّ الثانية  َلُة اخَلصْ 

 .ياستجيَب اهلل ُدعاَءهم للصائمنيَ  بأنْ 
ُؤونة  ن أن يـُْلُقوايـُْوِشك عبادي الصاحلو »اهلل يـُزَيُِّن كلَّ يوم دنََّتُه ويَقول:  : أنَّ الثالثة  اخَلْصَلُة 

َ
عنُهُم امل

  .«واأَلَذى ويصريوا إليك
 من عباِد َمَردَة الشياطني ُيَصفَُّدون بالاسَّالِسل واألْغالِل فال َيِصُلون ِإىل ما يُريدونَ  : أنَّ الرابعةاخَلْصَلُة 

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

 اِء عمله. فِإن العامَل يـَُوَّفَّ أْدَره عند انته
تِه إىل : بـُُلوُغ رمضاَن نِعمٌة كبريٌة َعَلى َمْن بـََلغُه وقَاَم حَبقِّه بالرِّدوع إىل ربه من َمْعِصيأيها املاسلمون

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

 .الطاعاتِ  : اعلُموا أنَّ الصوَم من أفَضِل العباداِت وأدلِّ ونأيها املاسلم
 مي خي  حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱأنَّ اهلَل كتَبه على مجيِع األُمم َوفـََرَضُه َعَلْيهم. ه َفِمْن فضائِلِ 

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

   :ورضًا بفرضيَِّة يعين: إميانًا باهللِ « َمْن َصاَم رمضان إميانًا واْحتاسابًا ُغِفَر لَُه ما تقدَّم ِمن ذنبه»قَاَل 
ما  الصَّوِم عليِه واحتاسابًا لَثوابه وأدرِه، مل يكْن كارِهًا لفرضِه وال شاّكًا يَف ثوابه وأدرِه، فإن اهلل يْغِفُر له

 ذْنِبه.  تقَدم من
الصَّلواُت اخلَْمُس واجلمعُة إىل اجلمعِة »قال:   أن النيب  ويف صحيح ماسلم عن أيب هريرة 

 «. ورمضاُن إىل رمضاَن ُمكفِّراٌت َما بينُهنَّ إذا اْدتُِنبت اْلَكَبائر
ٍ بل يُعَطى الصائُم أدرَه بغري لهوِمْن فضائِ  اساٍب. ففي الصحيحني عن ح أنَّ ثوابَه ال يـَتَـَقيَُّد ِبَعَدٍد ُمعنيَّ

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

اِئٌم، والَِّذي نـَْفُس حممٍد بَِيدِه خلَُلوُف فِم الصَّائم أطيُب عند اهلل ِمن ريح املاسك، لِلصائِم فـَْرَحَتاِن ص
 «. يـَْفَرُحهما؛ ِإَذا أْفطََر فرَح ِبفْطرِه، وِإَذا َلِقي ربَّه فرُح بصوِمهِ 

ِعمائِة ِضْعٍف، قَاَل اهلل بَعشِر أمثاِْلا إىل َسبْ ُكل  عمِل ابِن آدَم َلُه ُيَضاعُف احَلاَسَنة »َويف رَِواِيٍة ملاسلم: 
 «. تعاىل ِإالَّ الَصوَم فِإنه يل وأَنَا أْدزي به َيدَُع شْهَوتَه وطعامه من أْدِلي

اهلل عنهما أنَّ النَّيب  عبداهلل بن َعْمرو رضيكما يف حديث   ه َيْشَفع لصاحبه يوَم القيامةأنَّ  هوِمْن َفضائِل
   :ْهَوة ياُم واْلُقرآُن َيْشَفَعان لْلعبِد يـَْوَم الِقَياَمِة، يـَُقوُل الصياُم: أي ربِّ َمنَـْعُته الطعاَم والشَّ الصِّ »قال

 ، َرَواُه َأمْحَُد. «فشفِّْعيِن فيه، ويقوُل القرآُن منعُته النوم بالليِل فَشفِّْعيِن فيِه، قَاَل فَيْشَفَعانِ 
 .فادتهدوا يف إتقاِن صياِمكم وحفِظ حدوده احصر ْل: فضائُل الصوم ال أيها املاسلمون
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في حُكْمِ صيَامِ رَمضان - 3المجلس    

    
 جي يه ىه ٱُّ: إنَّ صياَم رمضاَن أَحُد أرْكان اإِلْسالم وَمبانيه العظَام قَاَل اهلُل تعاىل: أيها املاسلمون

 .َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي
: شهادِة أْن ال إِله ِإالَّ اهلل وأنَّ حممدًا رسوُل اهلل، وإقام ُبيِن اإِلسالُم على مَخْسٍ : » وقال النيب 

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

اَل ُيَكفَُّن، ياستتاب فإن تاَب وأقرَّ ِبُودوبِه وإالَّ قُِتَل َكافراً ُمرَتدَّاً عن اإِلسالِم ال يُغاسَُّل، و ؛ فقد كَفرودوبَه 
 ويُدفُن؛ واَل ُيَصلَّى عليه، وال يُدَعى له بالرَّمْحِة، وال يُْدَفُن يف َمَقاِبر املاسلمني، وإمنا ُُيَْفر له بعيداً يف َمكانٍ 

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

ال يـَتَـَقدمنَّ أَحدُكم رمضاَن بصوم يوٍم : »، لقول النيب حىت يـَْثبَت دخوُل الشَّْهروال ُيُب الصوُم 
 ، رواه البخاري. «وَن ردٌل كاَن يصوُم َصْوَمُه فْليُصْم َذِلَك اْليَـْومَ أو يومنِي إالَّ أْن يك

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

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

  .، رواُه ماسلم«الشهر فعدوا ثالثني
َمْن : » ياسٍر  ار بنكانِت الليلُة صحواً أم غيماً لقول عمَّ   شعبان سواءٌ من والَ ُيصام يوُم الثالثنَي 

، رواُه أبو داود والرتمذي  والناسائي  وذكره البخاري  « ك  فيه فقد عصى أبا القاسِم شَ الَّذي يُ  َصاَم اليومَ 
 تـَْعِليقاً. 

أيها املاسلمون: صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم ومبانيه العظام فاعرفوا له قدره وحققوا فيه الصوم 
 غلها بالطاعات والقربات.وصونوه عما يفاسده أو ينقص أدره، واستثمروا أوقاته بش
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كم قِيَام رمَضان في حُ - 4المجلس     
  

 : َلَقْد َشرَع اهلُل لعباِدِه العباداِت ونوَّعها ْلم ليأُخذوا ِمْن كل نوع منها بَنصيب، ولَِئالَّ أيها املاسلمون
 .مَيلوا من النـَّْوع الواحدِ 

َلِة مَخْاساً يف اْلِفعِل ومخاسمخَس صلواٍت يف اليوِم و  فرضها اهللفِمْن َذِلَك الصالةُ  نَي يف امليزاِن، ونَدَب اللَّيـْ
 يف كتابِِه صالُة الليل الِت اْمتَدَح اهلل ومن ذلكإىل زيادِة التَّطوع من الصلوات تكمياًل ْلَذه الفراِئض، 

أفضل الصالِة بـَْعد : » وقال النيب    َّ جض مص خص حص مس  خس  ُّٱٱالَقائمنَي هبا فقال سبحانه:
 ، رواه ماسلم. «ِة صالُة الليلالفريض

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

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

 والَ داٍه. 
اويُح  مضاَن: فيْنبِغي احلْرُص مْن ِقيام ر وقيام رمضان شامٌل للصَّالِة يف أوِل اللَّيل وآخرِِه. وعلى َهَذا فالرتَّ

َها. وما ِهَي إالَّ لَياٍل َمْعدودةٌ يْنتهزُها املؤمُن العاق ُل عليها واالعتناءُ هبا واحتاساُب األْدِر والثواِب ِمَن اهلِل َعَليـْ
 قبل فَواِِتا. 

اويِح يف اَلماْسِجِد،   وكان النيّب  ن أْن تـُْفرَض مث تركها خوفًا مأوَّل من َسنَّ اجلََْماَعَة يف صالِة الرتَّ
صلَّى يف املاسجِد ذات ْليلٍة وصلَّى   على أمَِّتِه، ففي الصحيحني َعْن عائشَة رضي اهلل عنها أنَّ النيبَّ 

ُل م رسو بصالتِِه ناٌس مُثَّ صلَّى من اْلَقابلِة وكثر الناُس مث اْدتمعوا من اللَّْيلة الثالثِة أو الرابعِة فَلْم خيرْج إِلَْيه
 تـُْفرَض قد رأيُت الَِّذي َصنَـْعُتم فلم مَيْنعين من اخلُروِج إليكم إالَّ ِإين َخشيُت أنْ »فـََلمَّا أصَبَح قال:   اهلل 

 «. َعَلْيُكْم. قال: َوَذِلَك يف رمضانَ 
اويِح واْلوتِر َمَعَها. وأردح األق ال أَنا إحدى و واختَـَلَف الاسَّلُف الصَّاحلُ يف عدد الركعاِت يف صالِة الرتَّ

  عشرَة أو ثالَث عشرَة ملا يف الصحيحني عن عائشَة رضي اهلل عنها أَنَا ُسِئَلْت كيَف كانْت صالُة النيبِّ 
باس رضي ، وعن ابن ع«ما كاَن يزيُد يف رمضاَن وال غريِه على إْحدى َعشرَة رِكعةً »يف رمضان؟ فقالت: 

 ، رواه البخاري. «َث عْشرَة ركعًة يعين ِمَن اللَّْيلَثالَ   كانْت صالُة النيبِّ »اهلل عنهما قال: 
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اوِيح، ليناَل ثواهبا وأْدَرها، وال يْنصرْف حىت ينتهي اإِلما ُم وال ينبغي للرَّدل أْن يتخلََّف عن صالِة الرتَّ
ذا أمنِت الفتنُة إ منها وِمن الوتِر ليحصل له أْدُر قيام الليل كلَّه. وُيوز للنِّاساِء ُحضوُر الرتاويِح يف املاساددِ 

 .نَّ وهبنَّ منه
خَّر عكس الردال ؤ ِعْدن عْنهم ويبدأَن بالصَّف املؤخَّر باملوالاسنة للناساء أن يتأخرن عن الرداَل ويب 

، رواه «خري صفوف الرَداِل أوَُّْلَا وشر ها آِخرُها وخري صفوِف الناساِء آِخرُها وش رها أوَُّْلا»   لقول النيب 
 َن من املاسجِد فوَر َتاسليِم اإِلماِم، وال يتأخَّرَن إالَّ لِعذٍر حلديِث أمِّ َسَلَمَة رضي اهلل عنهاماسلم. ويـَْنصرف

، «إذا سلَّم قاَم النِّاساءُ ِحنَي يقِضي تاسليَمه وهو ميُكُث يف َمقاِمِه َياْسرياً قبل أْن يقومَ   كان النيب »قالْت: 
 الناساء قبل أن يدركهن الردال. رواه البخاري. قالْت: نرى واهلل أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف 

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

 أْنواع:  سبعة  َفطِّرَاُت : املاسلمونأيها امل
الً. مث فَمىَت دامع الصائُم بَطل بصوُمه فـَْرضاً كان أْو نـَفْ  ،وهو أْعَظُمها وأْكبَـرُها إمثاً  : اجلماُع ،األول

 إْن كان يف َناِر رمضاَن والصوُم وادٌب عليه َلزِمه مع القضاِء الكفارُة املغلَّظُة وهي عتُق رقبٍة مؤمنٍة فإْن مل
رِض َُيْد فصيام شهريِن متتابعني ال يـُْفطِر بينهما إالَّ لُعْذٍر شرعيٍّ كأيَّام العيدين والتشريِق أو لُعْذٍر حاسِّيٍّ 

َ
 كامل

والاسفر لغرِي قصِد اْلِفْطر، فإْن أفطََر لغرِي عذٍر ولو يومًا واحدًا لزمه اسِتْئناُف الصياِم ِمْن دديٍد ليحصَل 
و وَعشرُة صياَم شهريِن متتابعني فإطعاُم ستِّني ماسكينًا ِلُكلِّ ماسكنٍي ِنصُف كيلالتتابُع فإن مَل ياستطْع 
 .غراماٍت من اْلبـُرِّ اجليِّد

ُل واللَّْمس بدوِن إْنزاٍل فأمَّا التقبي، ل أو ملٍس أو استمناء أو حنو ذلك: إنزاُل املينِّ باختياره بتقبيالثاني
كان يـَُقبُِّل وهو صائٌم  أنَّ النيبَّ »عائشَة رضي اهلل عنها:  يف الصحيحني من حديثِ  ملافال يـَُفطُِّر، 

زاِل بالتقبيِل لكن إْن كان الصائُم خيشى على نْفاِسه من اإِلن«. ويباشر وهو صائٌم، وَلِكنَّه كان أْمَلَكُكْم إِلرِبه
يَل وحَنَْوه ُيرم حينئٍذ َسداً فإنَّ التقبوحنوِه أو ِمَن التَدر ج بذلك إىل اجلماِع لعدِم قوَّتِِه على َكْبِح َشْهَوتِِه 

  .للذَّريعِة، َوصوناً لصيامه عن الفاسادِ 
 وأمَّا اإِلنزاُل باالحتالم أو بالتـَّْفكري اجملرَِّد عن العمل فال يـَُفطِّر. 

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

 .  َّ يتىت نت  مت زت رت يبىب
اَق، وباِلْغ يف االستنش»يف حديث َلِقْيط بن صبة:   األْنِف كاألكل والشرب لقوله  والاسَُّعوط يف

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

 ة.للصائم واستعمال اإلبر املغذي حقن الدم: ما كان مبَْعىَن األْكِل والشرِب وهو شيئاِن: الرابع
ْحُجومُ »  : إْخراُج الدَِّم باحلجامِة، لقوِل النيب الخامس  

َ
رواه أمحد وأبو داود من  «أْفطَر احلاِدُم وامل

 .حديث َشدَّاد بن أْوٍس، قال البخاري : ليس يف الباِب أَصح  منه
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أو قلع  وج الدم بالر عاِف أو الاسعال أو الباسوروأما خر  ،التبع بالدم ويف معىن إخراِج الدَِّم باحلجاِمة
  .الاسن أو شق اجلرح أو حتليل الدم أو غرز اإِلبرة وحنوها فال يفطر

مْن َذَرعه اْلَقيُء فليس عليه قضاٌء وَمن استقاء عمداً »: ، لقول النيب : التـََّقي ؤ َعْمداً السادس  
 .، وَمْعىَن ذرعه َغَلبهمرواه اخلماسة إال الناسائيَّ وصححه احلاك «فْلَيقض

  .: خروُج دِم احْلَْيَض والنـَِّفاسِ السابع  
: حافظُوا على الطَّاعات، ودانُبوا املعاصَي واحملرَّمات، وابتهلوا إىل فاطِر األرض أيها املاسلمون

ا أمَضْيُتموه م وات، وتعرَُّضوا لنفحاِت دوِده فإنَّه دزيُل اْْلبات. واعلموا أنه ليَس لكم من ُدْنياكم إالاوالاسم
 ران. واملراحَبََة املراحبَة قبل ُحلوِل اخُلاسْ  ،مَة الغنيمَة قبَل فواِت األَوانفاْلَغِنيْ  ،يف طاعِة موالكم
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بالمفطرات أحكام تتعلقفي  - 6المجلس    
 

 لُ ما عدا احليَض والنِّفاس، وهي اجلماُع واإِلنزاُل باملباشرِة واألك مفطرات الصوم: إن أيها املاسلمون
والشرُب وما مبعنامها واحلجامُة والقيُء اَل يُفطُِّر الصائَم َشيٌء منها إالَّ إذا تـََناوْلا عاملًا ذاكرًِا خمتارًا فهذه 

 ثالثة شروٍط: 
، ِمْثُل أن كان داِهالً باحلُْْكَم الشَّرْ سواًء   اً، فإن كان داِهالً مل يُفِطرُ : أْن يكوَن عاملالشرط  األوَّل   ِعيِّ

طُلع أنَّ هذا الشيَء غري ُمَفطٍِّر فيَـْفَعَله أو داِهاًل باحلَاِل أْي باْلوْقِت، ِمْثُل أن يُظنَّ أنَّ اْلَفْجَر مل يَ  يُظنَّ 
ويف  ،فيْأُكَل وهو طاِلٌع، أو يظنَّ أنَّ الشمَس قد َغرَبْت فيأكَل وهي مل تـَْغُرب، فال يـُْفِطر يف ذلك كلِّه

يوم   بنِت أيب بكٍر رضي اهلل عنهما قاَلْت: أْفطْرنَا يف عهِد النيبِّ  صحيح البخاريِّ من حديِث أمْساءَ 
نـََقل هشاُم بُن ُعْروَة أحُد رواة احلديث بل  ُهْم بالقضاِء،أمرَ   غيم مث طلعت الشمس، ومل تذكر أن النيب 

 ب أْماسَك حىت تغيَب. مَس مل تغعن أبيِه عروَة أَنم مل يؤَمُروا بالقضاِء. َلكْن مىت عِلم ببقاِء النهاِر وأن الشَّ 
  أبو هريرة ا رواه مل: أْن يكوَن ذاِكراً، فإْن كان ناسياً فصيامُه صحيٌح وال قضاَء عليه الشَّرط  الثاني

ا أْطعَمه اهلل وسقاه»أنَّه قال:   عن النيبِّ  ، متفق «من َناِسي وُهَو صائٌم فأَكَل أو شِرب فليُِتمَّ َصْوَمه فإمنَّ
نَ عليه واللَّ  َر أْماَسَك وَلَفَظ ما يف َفِمه إن كان فيه شيٌء لَِزوال ُعْذره ِحيـْ ئٍذ، فظ ملاسلم. لكن مىت ذََكَر أو ذُكِّ

 جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱوُيب على من رأى صائمًا يأكُل أو يشرُب أن يُنبِّهُه لقوله تعاىل: 

 َّ  جم خكحك
ًا فصياُمه َرهْلُمَفطِّر باْختَياره وإرادته، فإْن كاَن ُمك: أْن يكوَن خُمْتاراً، أي ُمتَـَناواًل لِ الشَّرط  الثالث  

ْو لو طاَر إىل دوِف الصائم ُغباٌر أو دخل فيه شيٌء بغري اختياره أو مَتْضَمَض أف، صحيٌح وال قضاَء عليه
 استَـْنَشَق فنزل إىل دوِفه شيء من املاِء بغرِي اختيارِِه فصيامُه صحيٌح وال قضاَء عليه. 

 ُر الصائُم بِاْلُكْحِل والدواِء يف عيِنه ولو ودد طْعَمه يف حْلِقه ألنَّ ذلك ليس بأْكٍل وال ُشربٍ وال يـُْفطِ 
وال مبعنامُها، وال يـُْفِطر بِتَـْقطري دواٍء يف أُذنِه أْيضاً، وال بوضع دواٍء يف درٍح ولو ودد طعم الدواء يف َحْلِقه 

 بشمِّ ْكِل والش رب. وال يُفِطُر ِبَذْوق الطعاِم إذا مل يـَْبلْعه والألنَّ ذلك ليس أْكاًل وال ُشربًا وال مبعىن األ
ا وصَل إىل الطيب واْلبُخوِر، لكن ال ياْستَـْنِشْق ُدخاَن الَبُخور ألنَّ َلُه أدز  شيءٌ منه، وال  ملعدةااًء تصعُد فرمبَّ

النهار  أول ل هو ُسنٌَّة له يفبالتَّاَسو ِك، بوال يـُْفِطُر ، نشاِق، َلِكْن ال يُبالُغ يف ذلكيـُْفِطُر باملضمضمِة واالست
  .وآخره
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 ، دوفهوال يـَْنَبِغي للصائِم َتْطهرُي أسنانِِه باملعُجون ألنَّ له نفوذاً قويًَّا وخُيَشى أْن يَتاسرََّب مع رِيِقِه إىل
 ويف الاسِّواِك ُغنْيًة عنه. 

 .َعطِش كالتَّبَـر ِد باملاِء وحنوهوُيوُز للصائِم أْن يفعَل ما خيفُِّف عنه ِشدَّة احلرِّ والْ 
ِذين ال : َتفقَّهوا يف دين اهلل لتعبدوا اهلل على َبصريٍة فإنَّه ال ياستوي الَِّذين يعلمون والَّ أيها املاسلمون

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

  :عشرةأقاسام الناس يف رمضان : املاسلمونأيها 
 فهذا ُيب عليه الصوم.البالُغ العاقُل املقيُم القادر الاساملُ من املوانِع،  املاسلم: األوَّل  
هُ على الطاعة ُيب عليه الصياُم حىت يبُلَغ لكن يأُمرُه ولي ه بالصوِم ِإَذا أطاقه متريناً لَ : ال الصغريُ : الثاني

 لوِغِه اقتداًء بالاسلِف الصاحل رضي اهلل َعْنهم. ليألَفَها بْعَد ب
بلوُغ متاِم ، عِر الَعانةِ نَباُت شَ ، باحتالٍم أو غريهِ  املينزاُل ِإنالذكر بواحٍد من أمور ثالثٍة:  وَُيْصل بُلوغُ 
 ، وتزيد األنثى أمراً رابع هو نزول دم احليض.مَخَْس َعْشرَة سنةً 

 .لصيامُ ُيُب عليه ا: ال : اجملنونُ الثالث  
لتكليف اْْلَرُِم الَِّذي بَلَغ اْلَذيَان وسَقط مَتِييزُه فال ُيُب عليه الصياُم وال اإِلطعام عنه لاُسقوِط ا: الرابع  

 فإن كان مييز أحياناً ويهذي أحياناً ودب عليه الصوم يف حال متييزه دوَن حاِل هَذيانِه. ، عنه
ؤه  ال يُرَدى زوالُه، كالكبرِي واملريض مرضًا ال يـُْردى بر العادُز عن الصيام عْجزًا ماسَتِمرًا : الخامس  

 إلطعام.االاسَّرطاِن وحنوِه، فال ُيب عليه الصياُم ألنَّه ال ياستطيُعه لكن ُيب عليه  كمريض
يه حراٌم والصياُم ل: املاسافُر إذا مل يْقُصْد باَسَفرِه التَّحي َل على الِفْطِر، فإن َقَصد َذِلَك فالفطُر عالسادس  
رْت، ينئٍذ. فإذا مَلْ يقصد التَّحي َل فهو خميـٌَّر بني الصيام والفطر سواءٌ طالْت مدُة سفره أْم قصُ وادٌب عليه ح

ل للماسافر فعُل واألفض، وسواٌء كان سفرُه طارِئًا لَغرض أْم ُماْسَتمِّراً، كاَسائِقي الطائراِت وسياراِت األْدرةِ 
 .تاساويَا فالصَّوُم أفضُل ألنَه أْسرُع يف إبراء ذمته األسهِل عليه من الصيام واْلِفطِر، فإنْ 

فال َناِر رمضاَن مفِطراً  بلِده يف وإذا قِدم إىل، الصوُم فإنَّه يفطُر وال يُصومُ  وإذا كان املاسافُر َيُشق  عليه
 ْقَتدى به. يُـ لكْن ال يـُْعِلُن أكَله وال شربَه خلفاِء سبِب الفطِر فُياساء به الظَّن  أو ُيب عليه اإلماساك، 

 وله ثالُث حاالٍت: ه الَِّذي يُرَدى برؤ  املريض: السَّابع  
 .وال َيُضر ه، فيجُب عليه الصومُ إحداها: أْن ال يشقَّ عليه الصوُم 

 .مث يقضي إذا شفييفطر  فاألفضل أنالثانيُة: أْن يشقَّ عليه الصوُم وال يُضر ه، 
  مث يقضي إذا شفي. ْلفطرُ الثالثُة: أْن يُضرَّه الصوُم فيجُب عليه ا

  .ُيرُم عليها الصياُم وال يصح  : احلائضُ : الثامن  
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  .وإذا َظَهَر احليُض منها وهي صائمٌة ولو قبَل الغروِب بلْحظٍَة َبطَل صوُم يوِمها ولزَِمها قضاؤه
  .وإذا طهرْت يف الليل يف رمضان ولو قْبل الفجِر بلحظة ودب عليها الصومُ 

 حلائِض يف مجيع ما تَقدَّم. والن فاَساُء كا
  تقضي.مثخافْت على نفاِسها أو على الوَلد فإَنا تفطُر  املرضع أو احلامل إن: املرأة التاسع  
لجهاد يف ل: َمن احتاج لْلفطِر ِلدْفِع ضرورِة غريِه كِإنقاذ معصوٍم ِمْن غرٍق أْو حريٍق أو هْدٍم أْو العاشر  

  فإنه يفطر ويقضي. سبيل اهلل
 املقام،و : هذه أقاساُم الناِس يف أحكام الصياِم شرَع اهلل فيها لكل ِقاْسٍم ما يُناِسب احلاَل ملاسلمونأيها ا

واسألوه الثَّباَت على  ،ُه عليكم يف تاسهيِلِه وتْياسريِهواشكروا نعمتَ  ،حكمة ربِّكم يف هذه الشَّرِيـَْعةفاعرِفوا 
يِن إىل املمات.   هذا الدِّ
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لصِّيَام في حِكَمِ ا - 8المجلس    
   

 ؛خلق وشرع ل ماك  كُم التام واحلكمة البالغة يفحلُ عباَد اهلل: اعلموا رمحكم اهلُل أنَّ اهلل سبحانَه َلُه ا
 َعِلَم ذلك من علمه ودهله من دهله.

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

 .رغبَته ووافَق مـرَاَده فهو عابٌد ْلواه
منها عبادات مالية، ف ومـن حكمـة اهلل سبحانه أن َدَعل العباداِت ُمتنوِّعًة ليتمحََّص الُقبوُل والرِّضى،

 خرى بدنية، وثالثة جتمع النوعني.وأ
ْظهُر بذلك صدُق أنَّه عبادٌة هلل تعاىل يـَتَـَقرَُّب العبُد فيها إىل ربِّه في، منها للصياِم ِحَكماً كثريةً  هذا وإنَّ 

 إمْيانِه وكماُل عبوديِته هلل وقوُة حَمَبَّته له وردائِه ما عنده. 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱاىل: أنه سبٌب للتـَّْقوى كما قال سبحانه وتع هاومنْ 

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

ا يـَُقاسِّى القلَب مبَّ أن القلب يتخلَّى للِفْكِر والذِّْكِر، ألنَّ تَناُوَل الشهواِت ياستودُب اْلَغْفَلَة ورُ  هاومن
  .ويـُْعمى عن احلقِّ 

أْدَوَد الناِس   اَن النيب  ولذلك كفيتذكر الفقراء أنَّ الغينَّ يَعرُف به قْدَر نعمِة اهلل عليه بالِغىَن  هاومنْ 
 وكان أْدوَد ما يكوُن يف رمضان حني يلقاه دبيُل فُيدارُِسه القرآَن. 

 .َع للحق وتَِلنْيَ للَخْلقواحلد  من ِكبياِئها حىت ختض، ْفِس، والاسَّْيطرُة عليهاالتَّمر ُن على َضْبِط النَـّ  هاومن
 ْلَبدِن ولذلك قال النيباِن من اأنَّ جمارَِي الدَّم تضيُق باسبِب اجلوع والعطِش فتضيُق جَمارِي الشيط هاومن

لَفرِْج، وَمن مل ياستطْع للَبصر وأْحَصُن لِ  يا َمْعَشر الشباب َمن استطاع منكم اْلَباءةَ فْليتزوْج فإنَّه أَغض  » 
 ، متفق عليه. «فعليه بالصوِم فإنه له ِوداءُ 

يَِّة الَِّت حتصل بتقليل الطعاِم وإر  هاومنْ  ، ينةٍ َحِة دهاِز اْلْضم ملدٍة معاما يرتتَُّب عليه من الَفوائِد الصِّحِّ
 واحلمد هلل رب العاملني.ق وأصلَحَها. فما أعظَم حكمَة اهلل وأبَلَغها، وما أنفَع شرائَعه للخل
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في آداب الصيام الواجبة   - 9المجلس    
 

اسَمني: : اْعَلُموا أنَّ للصيام آداباً كثريةً ال يتم  ِإالّ هبا وال يْكُمُل ِإالَّ بالقياِم هبا وهي على قِ أيها املاسلمون
 يها وُيافَظ عليها. ينبغي أن يُراع مستحبة  وآداب ال بُدَّ للصائم من ُمراعاِِتا واحملافظِة عليها،  واجبة  آداٌب 

اآلداب الوادبِة أْن يقوَم الصائُم مبا أودَب اهلل عليه من العباداِت القْوليَِّة والفعليَِّة ومن أمهِّها  فمنَ 
لقياِم واليها عالصالُة املفروضُة الِت هي آكُد أركاِن اإِلسالِم بعد الشهاَدَتني، فتجُب مراعاُِتا باحملافظِة 

 .بأرْكاَِنا ووادباِِتا وشروِطها، فيؤديها يف وْقِتها مع اجلماعِة يف املاساِددِ 
يف حاِل ىت حوِمَن الصائمني َمْن يتهاوُن بصالة اجلماعِة مع ُودوهبا عليه. وقد أَمَر اهلل هبا يف كتابه 

ائد له فكيف لألعمى الذي ال ق مل يرخص والنيب  الط َمأنينِة واألمِن أْوىَل. ففي حالِ ، القتاِل واخلوفِ 
وعشرين دردة،  حارمًا نفاسه فضل سبعبغريه. والعجب ال ينقضي ممن يرتك اجلماعة متشبهًا باملنافقني 

أن ُيرق بيوت املتخلفني عن اجلماعة لوال من فيها ممن ال جتب عليهم كالناساء  وقد هّم النيب 
 واألطفال.
اِل، فيجتنَب قوال واألَفعُم مجيَع ما َحرََّم اهلل ورسولُه ِمَن األاآلداب الوادبِة: أن ُيِتنَب الصائ ومن

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

   واقَض الصوِم ونواِقَصُه، وُصونُوه عن قول الز وِر والعمِل به. قال النيب ناحذروا  :أيها املاسَلمونَ  
: . وقال دابٌر «من مل َيدَْع قوَل الزور والعمَل به واجلهَل فليس هلل حادٌة يف أْن َيدَع طعاَمَه وشرابَه»
ليك وقاٌر اِر، وليكن عإذا صمَت فليصْم مسُعك وبصُرك ولاساُنك عن الكذب واحملارِِم، ودَع عنك أَذى اجل"

 ".يوُم صوِمك ويوُم ِفْطرِك سواءً وَسِكينٌة، وال يكن 
 اللَُّهمَّ احفْظ علينا دينَـَنا. وكفَّ دوارَحنا عما يـُْغضُبك. واغفْر لنا وِلواِلدينا وجلميع املاسلمنَي برمحِتكَ 

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

، متفق «َتاسحَّروا فإن يف الاسحوِر بركةً »به فقال:  أَمَر النيب  . السُّح ور  من آداب الصيام املاستحبة؛ 
َفْصُل ما بـَنْيَ صياِمَنا وصياِم أهِل »قال:   أنَّ النيب   عليه. ويف صحيح ماسلم عن عمرو بن العاِص 

   ، وقال «نِْعَم َسُحوُر املؤمِن التمرُ »على َسُحوِر التَّمِر فقال:  وأثـْىَن «. تِاب أْكلُة الاسََّحرالك
ل ون على اهلل ومالئكَته ُيص الاس ُحور كله بركٌة فال َتَدُعْوه ولو أن ُيرع أحدكم درعًة من ماٍء فإنَّ »

 رواه أمحد وقال املنذري : إسناُده قويٌّ.  .«املتاسحرين
، واالْقتداَء بفعِلِه، ليكوَن ُسُحورُه عبادًة، وأْن َويـَْنَبِغي للمتاسحر أْن يْنوَي ِباُسُحوره امتثاَل أمر النيب 

 ينوَي به التـََّقوَِّي على الصيام ليكوَن له به أدٌر. 
  ة عن أنس بن مالٍك قتاد روى، والاس نَّةُ تأخرُي الاس حوِر ما مَلْ خْيَش طلوَع اْلَفْجِر ألنَّه فعُل النيبِّ 

إىل الصالِة فصلَّى، قُلنا   وَزْيَد بن ثابٍت تاسحَّرَا فلَّما فرغا من ُسُحورمها قام نيب  اهلل  أن نيبَّ اهلل 
ألنس: كْم كان بني فراِغهما من ُسُحورمها ودخوْلما يف الصالِة؟ قال: َقْدُر ما يْقرأ الردُل مَخاسني آيًة، رواه 

 البخاري. 
أن   سعد َسْهِل بنِ  روى ،إذا حتقق غروُب الشَّْمسِ  تعجيل  الف طورب الصيام املاستحبِة ومن آدا

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

يُفِطُر   كان النيب  : » والاسنَّة أْن يفِطَر على ُرَطٍب، فإن ُعِدم فتْمر، فإْن ُعِدم َفَماء، لقول أنٍس 
، «قبَل أن ُيَصلَِّي على ُرطباٍت، فإْن ملَْ تكْن رطبات فـََتَمرَات، فإن مل تكن مترات َحاَسا َحاَسواٍت من ماءٍ 

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

، ففي سنن ابن  وينبغي أن يدُعَو عند د إنَّ للصاِئِم عن»أنَّه قال:   عن النيبِّ  همادِفطرِه مبا أَحبَّ
ك معاَذ بِن زْهَرَة مرَساًل مرفوعاً: كان إذا أفطر يقوُل: اللَُّهمَّ ل، وروى أبو داوَد عن «فْطرِه دعوًة ما تـَُرد  

إذا أْفطَر  كان  ُصْمت وعلى رزقك أَفَطَرُت. وله من حديث ابِن عَمر رضي اهلل عنهما أنَّ النيبَّ 
 «. َذَهَب الظَّمأُ وابـْتَـلَِّت العرُوُق وثَبَت األْدُر إْن شاَء اهلل»يقوُل: 
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ائم دعوة ال ، فإن للصذكِر والدعاِء والصالِة والصدقةكثرة  القراءِة والِم املاستحبِة ومن آداِب الصيا
أْدَود الناِس،   يف الصحيحني من حديث ابن عباٍس رضي اهلل عنهما قال: كان رسوُل اهلل ترد، وداء 

حنَي يَلقاهُ دبيُل أْدَوُد  وكان أدَوَد ما يكوُن يف رمضاَن حني يلقاه دبيل فيدارسه القرآن. فـََلَرُسوَل اهلل 
 . املرسلةباخْلرِي من الريِح 

ون مبوت أو وفقك له وقد ُحرِم منه كثري تحِضَر قْدَر نْعمة اهلل عليه بالصيام حيُث أيها الصائم: اسْ 
  مرض أو ضالل، وتأدب بآدابه، وحتل بأوصاف الاسلف الكرام.
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في فضْل تالَوة القرآن وأنواعهَا  - 11المجلس      
 

 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱ: قاَل اهلل َتعاىل: أيها املاسلمون

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

 نواهيه. 
مجيع القرآِن  ءت النصوُص الكثرية يف فْضِلها إما يفوالنوُع الثاين: تالوة لفظَّيٌة، وهي قراءتُه. وقد دا

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

 املؤمِن الَِّذي يقرأ القرآَن َمَثُل األتْـُردَِّة رُُيها طيٌب وطعُمها طّيٌب، ومَثُل املؤِمن الَِّذي اَل يقرَأ القرآَن كمثلِ 
: وقوله. «اقـَْرؤوا الُقرآَن فإنه يأيت يوَم القيامِة شفيعًا ألصحابهِ : »وقوله، «التمرة ال ريَح ْلا وطعُمها حلوٌ 

الٌث أفال يْغدو أَحدُكْم إىل املاسجِد فـََيتعلَّم أو فيْقرَأ آيتنِي مْن كتاب اهلل عزَّ وَدلَّ َخرٌي َلُه ِمْن ناقتني، وث»
 «. خرٌي له من ثالٍث، وأربٌع خري له ِمْن أرَبع ومْن أْعدادهنَّ من اإِلِبلِ 

مل حرٌف ولكن ُة بعْشر أْمثاْلا، ال أُقول امن َقرأ حرفًا من كتاب اهلل فـََلُه به َحاَسَنٌة، واحلاسنَ : »وقوله
 ، رواه الرتمذي. «ألٌف حرٌف واَلٌم حرٌف وميٌم حرفٌ 

ُر إنَّ هذا القرآَن مأُدبُة اهلِل فاقبلوا مأُدبـََته ما استطعتُم، إنَّ هذا القرآن حبُل اهلِل املتنُي والنو » :وقوله
ب، وال يعَوج  فيقوَُّم، وال وجناٌة ِلَمْن اتَّبَعُه، ال يزيُغ فـَُياستَـْعتَ  املبنُي، والشفاُء النافُع، عصمة ِلَمْن متاسََّك ِبهِ 

 رواه احلاِكم. « ..تنقضي عجائبه، وال خَيَْلُق من كثرِة التـَّْرَدادَ 
: هذه فضاِئل ِقراءِة الُقرآِن، وهذا أْدرُه ملن احتاسب األدَر ِمَن اهلل والرِّضوان، أدوٌر  أيها املاسلمون

هذه الفضائُل مْن فرَّط فيه، واخلاسُر َمْن فاَته الرِْبُح حني ال ميكُن َتالِفيه، و  فاملغبونٍل ياسريٍة، كبريٌة ألعما
 شاملٌة جلميع القرآِن. 

ص واملعوذتني البقرة وآل عمران واإلخالو  الفاحتةمنها َوَقْد وردت الاس نَُّة بفضائل ُسوٍر معينٍة خمصصٍة 
 . وآية الكرسي

ِذي أْنزل فيه فإنَّ الَّ شهر رمضان يف كثرِة قراءِة القرآِن املبارِك ال سيَّما يف  اسلمونأيها املفاْدتهدوا 
 لكْثرة القراءِة فيه مزيًَّة خاصًة. 
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ه عارَضه فـََلمَّا كان العاُم الَّذي تـُُويفِّ في ،ْرآَن يف رمضاَن كلَّ سنٍة مرّةً القُ   كان دبيُل يُعارُض النيبَّ 
 بيتاً. مرَّتني تأكيداً وتث

وكان الاسَّلُف الصاحُل رضي اهلل عنهم ُيكِثرون من تالوِة القرآِن يف رمضاَن يف الصالِة وغريها. كان 
الز ْهرِي  رمحه اهلل إذا دخَل رمضاُن يقول إمنا هو تالوُة القرآِن وإْطَعاُم الطَّعاِم. وكان مالٌك رمحه اهلل إذا دخَل 

ِتم لَس العلِم وأقَبل على قراءِة القرآِن من املْصحف. وكان قتادُة رمحه اهلل خيْ رمضاُن ترَك قراءَة احلديِث َوجَمَا
 القرآَن يف كلِّ سبِع لياٍل دائمًا ويف رمضاَن يف كلِّ ثالٍث ويف العْشِر األخري منه يف كلِّ ليلٍة. وكان إبراهيمُ 

لِّ ليلتنِي. وكان األْسوُد لعشر األواِخِر يف كالَنخِعي  رمحه اهلل خيتم القرآن يف رمضان يف كلِّ ثالِث لياٍل ويف ا
 رمحه اهلل يقرأ القرآَن كلَّه يف ليلتني يف مجيع الشَّهر. 

فاْقتُدوا رمَحُكُم اهلل هبؤالء األْخيار، واتَّبعوا طريقهم تلحقوا باْلبََرِة األطهار، واْغَتنموا ساعات اللَّيِل 
ا ساعة من ار، فإنَّ األعماَر ُتطوى سريعاً، واألوقاَت مْتِضي مجيعاً وكأَنوالنهار، مبا يُقرُِّبكْم إىل العزيز الَغفَّ 

 ََنار. 
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في آداب قراءة القرآن  - 12المجلس      
 

ُلونه وتاسمعونَه وحتَفظُونه وتكتُبونَه هو كالأيها املاسلمون ُم ربُِّكْم : إنَّ هذا القرآَن الَِّذي بـَنْيَ أْيِديكم تتـْ
ُله املتنُي، وصراطُُه املاستقيم، وهو الذِّْكُر املباَرُك والنربِّ اْلَعاِلِمني وُر املبني، ، وإِله األوَِّلني واآلِخرِين، وهو حبـْ

ِة الكرام َتكلََّم اهلل به حقيقةً على الوصِف الَِّذي يَِلْيُق جباللِِه وعَظمِته، وأْلَقاه على دبيل األمنِي أَحِد املالئك
مٍة بلاساٍن عريبٍّ مبنِي، َوَصَفُه اهلل بأوصاٍف عظي املنذرينليكون من   قلِب حممٍد  املَقرَّبني، فنزَل به على

 فوصفه بأنه هدى وذكر حكيم وبرهان ونور مبني وموعظة وشفاء ورمحة وبشرى وغريلُِتعظُِّموه وحترتُموه 
 ذلك من األوصاف.

اقْـَرُؤوا القرآَن وابْتُغوا به » قال النيب  . ىلإْخالُص النيِِّة هلل تعا فمنهاوإّن لتالوة القرآن آداباً مهمة، 
، رواه أمحد. ومعىن «ودَه اهلل عزَّ ودلَّ ِمن قبِل أن يأيَت قوٌم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأدلونه

نيا.   يتعجَّلونه َيْطلبون به أْدَر الد 
 .ُبهنَِيُه وخَيْشُع عند ذلك قـَلْ عا: أْن يقرأ بقْلٍب حاضٍر يتدبَـُّر ما يْقرَأ ويتفهَُّم مهاوِمن  
 هذا من تعظيم كالِم اهلل عزَّ ودل، وال يـَْقرأ اْلُقرآَن وهو ُدُنٌب َحىتَّ  : أْن يـَْقرَأ على طهارٍة ألنَّ هاوِمن  

 يـَْغَتاِسَل ِإْن قِدر على املاِء أو يَتيمَّم إْن كان عادزاً عن استعمال املاء ملرٍض أْو َعَدم. 
 قرأ القرآَن يف األماِكِن املاْستَـْقَذرة أو يف جممٍع ال يـُْنَصُت فيه لقراءتِه. : أْن ال يهاومن  
 ىن  نن من زن ُّٱ: أن ياستعيَذ باهلِل من الشيطاِن الرديِم عنَد إرادِة القراءة لقوله تعاىل: هاوِمن  

ِمُل، وإْن كاَن من فال يـَُباسْ وأمَّا اْلَباْسَملُة فإْن كان ابتداُء ِقرَاءتِه مْن أثـَْناِء الاس ْوَرِة .  َّ مي زي ري ٰى ين
 .التـَّْوبةِ  أوَِّل الاسورِة فـَْليَُباْسِمْل إال يف سورةِ 

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

حٌد يتأذَّى جِبْهرِه أئ بالط وِر فما مسعُت أحداً أحاسَن صوتاً أو قراءًة منه. لِكْن إْن كان حْوَل القار  املغربيف 
َخرَج على الناِس   يبَّ نيف قراءتِه كالنائم واملصِّلي وحنومها فإنَّه ال ُْيهُر دْهراً يَشوُِّش عليه أو يؤذيه، ألنَّ ال

هْر بعُضكم على ينادي ربه فلينظر مبا يناديه به وال ُي املصلي إنَّ »: ون وُيهرون بالقراءِة فقالوُهْم ُيَصل  
 .«بعٍض يف القرآن
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ال لرَّمِل و : ال تـَْنثُرُوه نثْـَر اقال ابن ماسعود . فيْقرأُه بَتمه ٍل بدوِن ُسرعةٍ : أْن يُرتَِّل القرآَن ترتيالً هاوِمن
 ِتذ وه َهذَّ الشِّْعِر، ِقُفْوا عند عجائِِبه وَحرُِّكوا بِه القلوَب وال يكْن َهم  أَحدِكم آِخَر الاسورِة. 

: أْن ياسجَد إذا مرَّ بآيِة َسْجدٍة وهو على وضوٍء يف أيِّ وقٍت كان ِمْن ليٍل أْو َناٍر، فُيكبـُِّر هاوِمن  
الَّ أْن يكوَن إ الاسجوِد بدوِن تكبري وال سالمٍ  لى، ويْدُعو، مث يرفُع ِمنَ للاسجوِد ويقوُل: سبحان ريبِّ األع

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

  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ: قال اهلل تعاىل: أيها املاسلمون

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

دلَّ، ومبانِيه الِعظَام وهي قرينُة الصالِة يف مواِضَع كثريٍة من كتاب اهلل عزَّ و  الزَّكاُة أحُد أركاِن اإِلْسالمِ 
وقد أمْجَع املاسلموَن على فْرِضيَّتها إمجاعًا َقْطِعيَّاً. فمْن أْنَكر ودوهَبا مع ِعْلِمه به فهو كافٌر خارٌج عن 

 كاِل. نَي املَتعرضنَي للعقوبِة والنَّ اإِلْسالِم، ومن خِبَل هبا أو انـَْتقَص منها شيئاً فهو من الظَّامل
 وجتب الزكاُة يف أربعِة أشياء: 

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

  .والنَّاْسِل وبلَغت ِنصاباً 
 رث يت ىت نت مت ُّ: الذَِّهُب والفضُة على أيِّ حاٍل كانْت لقوله تعاىل: لثالث  ا

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

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

ُنه وظْهرُه كلََّما بَردْت أِعيدْت له يف يوٍم كان ِمْقَدارُه مْخاِسني أْلَف  عليها يف نار دهنم فيكوى هبا َدْنُبه ودبيـْ
 «. َسَنٍة َحىتَّ يـُْقضى بـَنْيَ العباد

دم 515دم للذهب و85و كيف كانت إذا بلغت النصاب وهوجتب الزكاُة يف الذهِب والفضَِّة  
 ومقداُر الزَّكاِة يف الذهِب والفضِة ربُع اْلُعشر فقط.  للفضة.

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

 .سَنًة واحدةً  افيـُزَكِّيه اعلى ُمْعاِسر أو مُمَاطٍل فال زكاة حىت يْقِبَضه تكانيزكيها كل سنة، وإن  أن 
: ُعُروُض التجارةِ وهي كل  ما أعدَّه للتََّكاّسِب والتجارةِ من عقاٍر وحيواٍن وطعام وشراٍب وسياراٍت الرابع  
 .َقوُِّمِها كلَّ َسنٍة مبا ُتاَساوي عند رأِس احْلْوِل وخُيْرُج رُْبَع ُعْشر ِقْيمِتهاوغريها فيُـ 
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وال زكاَة فيما أعدَّه اإِلْناساُن حلادِته مْن طَعاٍم وشراٍب وفـُُرٍش وَماْسكٍن وحيواناٍت وسيارِة ولباٍس سوى 
 . ، متفق عليه« َفرِسه صدقةٌ يف عبِدِه وال املاسلمليس على » :ُحليِّ الذهب والفضِة لقوِل النيبِّ 

ا جتُب يف أْدَرِتا إذا كانت نقوداً  وال جتُب الزكاُة فيما أِعدِّ لأُلدرِة من عقاراٍت وسياراٍت وحنوها وإمنَّ
 وحاَل عليها احلوُل وبلَغْت نصاباً بِنَـْفاِسها أْو ِبَضمِّها ملا عنَده من ِدْناِسها. 

مجيَع  ِطيُبوا هبا نـَْفاسًا فإَنا ُغْنٌم ال ُغْرٌم ورْبٌح ال َخاَساَرٌة، وأْحصوا: أد وا زكاَة أمواِلكم و أيها املاسلمون
  .ما يلزُمُكْم زكاتُه، واْسأُلوا اهلل القبوَل ملا أْنفقُتم والبكَة لكم فيما أبـَْقْيُتم
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في أهْل الزكاة - 14المجلس    
 

 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ ٱ: قال اهلل تعاىل: أيها املاسلمون

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

َ أنَّ صرَفها فيهم فريضةٌ الزمةٌ وأنَّ   .اكمِتِه، فال ُيوُز تـََعدِّيهوحه هذه الِقاْسَمَة صادرٌة عن علمِ  الثمانيِة، وبنيَّ
قوٍد : الفقراء واملاساكني وهم الذين ال ُيدون ِكَفايَتهم، وكفايةَ عائلتهم ال ِمْن نوالثاني األول  فالصنف 

حاِضرٍة وال مْن رواتَب ثابتٍة وال ِمْن صناعٍة قائمٍة وال ِمْن َغلٍَّة كافيٍة وال ِمْن نفقات على غريِهم وادبة فهم 
سنٍة كاملٍة حىت  دةملماُء: فيْعطوَن ِمَن الزكاِة ما َيكفْيهم وعائَِلتَـُهْم يف حادٍة إىل مواساٍة ومعونٍة. قال العل

قري لشراء  ويـُْعَطى الفقرُي لزواٍج ُيتاُج إليِه ما َيْكِفي لِزواده، وطالُب العلم الف .يأيَت حوُل الزكاِة مرًة ثانيةً 
 ذو حادة.  ل كفايـََتهم ألنهكتب ُيتادها. ويْعطى مْن له راتب ال يكفيه وعائلته من الزكاة ما ُيكمِّ 

وأمَّا من كان له كفايٌة فال ُيوز إعطاؤه من الزكاِة وإْن سأَْلا؛ بل الوادُب ُنصُحه وحْتِذيرُه من ُسؤاِل 
  .ما ال ُيل  له

وإن سأل الزْكاَة شخٌص وعليه عالمُة الغىن عنها وهو جمهوُل احلَال داز إعطاؤه منها بعد إْعالِمه أنَّه 
أتاه رُدالن َياْسأالنه فَقلََّب فيهما الَبَصر َفرآمها َدلَدين   فيها لَغينٍّ وال لَِقويِّ ُمْكَتاسٍب؛ ألنَّ النيب ال حظَّ 
 و داود والناسائي . ، رواه أمحُد وأب«إْن شئُتما أَْعطيُتُكما وال َحظَّ فيها لغينٍّ وال لَقويٍّ ُمْكَتاِسبٍ »فقال: 

ن أهلها وِحْفِظها م ا وهم الذيَن ينصُِّبهم ُوالَُة األموِر جِلبايِة الزكاةِ : العاِمُلون عليهالثالث  الصنُف 
  .، وأمَّا الوكالء لَفرٍد من الناس يف توزيِع زكاتِه فلياسوا من العاِملني عليهاوتصريِفها

ن الزكاِة ما يكوُن مِ  : املؤلََّفُة قلوهُبم وهم ضعفاُء اإِلمْياِن أو َمْن خُيَْشى َشر ُهْم، فيـُْعَطونَ الرابع  الصنُف 
 م أْو دفُع شرهم إذا مل يندفع إالَّ بإعطاِئِهْم. به تقوية إمياَن
 .: الرقَاُب وهم األرقاء املكاتُبون الَِّذين اْشرَتوا أنـُْفاَسُهم لُِيَحرِّروا بذلك أنـُْفاَسهمالخامس  الصنُف 
  أو الديون.كان سببها اإلصالح لذات البني  سواء: الغارُِمون الَِّذين يـََتَحمَُّلون َغرَامًة السادس  الصنُف 
ي الُعْليا : يف سبيِل اهلل وهو اجلهاُد يف سبيل اهلل الَِّذي يـُْقَصُد به أْن تكون كلمُة اهلل هالسابع  الصنُف 

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

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

 من وال ُتْدَفع الزكاُة يف إسقاِط وادٍب ِسَواها فال ُتْدَفع للضَّْيِف بدالً عن ضيافِته، وال ملن جتب نفقُتهُ 
ن يـَْقِضَي أُيوز دفُعها للزودِة والقريِب فيما سوى النفقِة الوادبِة، فيجوز و زودٍة أو قريٍب بدالً عن نفقتهما، 

 ه. هبا ديناً عن زودِته ال َتاْسَتِطيُع وفاَءه وأْن يـَْقِضَي هبا عن واِلدْيِه أو أحٍد مْن أقاربه ديناً ال ياستطيُع وفاءَ 
ْيَن عن الفقري ويـَْنويُه عن الزكاِة ألنَّ الزكاَة أْخٌذ وإعطَاء.  وال ُيوز أن ُياْسِقَط الدَّ

َ خبالِفِه فإَنا جتزئُ وإذا ادتهد صاحُب الزَّكاِة َفَدفـَعَ    .هَها ملْن َيُظن  أنَّه من أهِلها فـََتبَـنيَّ
فيه فاْدَتهدوا رمحكم  الَِّذي َوَضَعها اهلل احمللوال تْقَبُل حىت توضع يف  ئ: إن الزكاَة ال جتز أيها املاسلمون

أْمَواَلُكْم وتـُنَـفُِّذوا أْمَر ربِّكم وتـُْقَبَل  ْم وُتَطهِّروااهلل فيها، واْحرُصوا على أْن تـََقع موَقعها وحتَِلَّ حَملَّها لُِتْبئوا ِذمَمَكُ 
 .َصَدقاُتُكمْ 
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في فضْل العشر األخيرة من رمَضان - 15المجلس    
   

 خصت بأمور:فقد للعشر األواخر من رمضان فضل عظيم  :أيها املاسلمون
ي اهلل صحيح ماسلم عن عائشَة رضكان ُيتهُد بالعمِل فيها أكثَر ِمن غريها، ففي    أنَّ النيبَّ  منها

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

 ٍة ونوٍم فإذا كان العشُر َّمَّر وشدَّ املِئزَر. الِعْشرين بصال
فيها أكثر مما ُيتهُد يف كان ُيتهُد    ففي هذه األحاديث دليٌل على فضيلِة هذه العشِر، ألنَّ النيبَّ 

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

كان يُوِقُظ أهَله فيها للصالِة والذكِر ِحْرصًا على اغتنام    يُدل  على َفضيلِة العشِر أنَّ النيبَّ  وممَّا
ا فرصُة اْلُعمِر وغنيمُة ملْن وفَّقه  ، فال ينبِغي هلل اهذه الليايل املباركِة مبا هي دديرٌة به من العبادِة فإَنَّ

َا يدرُك اإِلناسانُ   للمؤمن العاقِل أْن يـَُفوِّت هذه الفرصَة الثمينَة على نفاِسه وأهِله فما هي إالَّ لَياٍل معدودٌة رمبَّ
 فتكوُن سعادًة له يف الدنيا واآلخرِة. املوىلفيها نفحًة من نـََفَحاِت 

َت الثمينة َترى كثريًا ِمَن املاسلمنَي مُيُْضوَن هذه األوقا وإنه ملَِن احلرماِن العظيِم واخلاسارِة الفادحِة أنْ  
هم اسفيما ال ينفُعهم، َياْسَهُروَن ُمْعَظَم الليِل يف اللَّهِو الباطِل، فإذا داء وقُت القيام ناُموا عنه وفوَُّتوا على أنف

 .دركونَه بعد عاِمهم َهَذا أَبداً خرياً كثرياً لَعلَُّهْم ال يُ 
ِغ لطاعِة : لُُزوُم املاسِجد للتـََّفر  واالعتكاف  كان يْعَتِكُف فيَها،    عشر أنَّ النيبَّ خصائص هذه ال ومن

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

هلل عنها ايف الصحيحني عن عائشَة رضي ، ْعَدهواعَتَكَف أصحابُه معه وب وقد اعتكَف النيب  .  َّ  ىفيث
 . مث اعتكف أزواُده ِمن بعِده. يعتكُف العشَر األواخِر ِمْن رمضاَن حىت توفاه اهلل   قالْت: كان النيب 

واملقصود باالعتكاف: انقطاُع اإِلناساِن عن الناِس لَِيتَـَفرََّغ لطاعِة اهلل يف ماسجٍد من ماساِدده طلباً 
الِة والعبادِة، وأن لك يْنبِغي للمعتكِف أْن يشتغَل بالذكِر والقراءِة والصلفْضِلِه وثواِبِه وإدراِك ليلة الَقْدِر، ولذ

 .يَتجنَّب ما ال يـَْعِنيه من حديِث الدنَيا
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ال بأَس به وأمَّا ُخروُده من املاسجِد فإْن كان بِبَـْعض بدنِه ف، ماُع وُمَقدََّماتُهوُيُرُم على املعتكِف اجلِ 
 أقاسام:  وإن كان خروده جبميع بدنه فهو ثالثة

: اخلروُج ألمٍر ال بُدَّ منه طبعاً أْو شرعاً كقضاِء حادِة البوِل والغاِئط والوضوِء الوادِب والُغاْسِل األوَّل  
الواِدب جلنابٍَة أْو غريها واألكِل والشرِب فهذا دائٌز إذا مل مُيْكْن فْعُلُه يف املاسجِد فإْن أمكَن ِفُعُله يف 

وَن له من يف املاسجِد مَحَّاٌم ميكُنه أْن يقضَي حادَته فيه وأن يغتاسَل فيه، أْو َيك املاسجِد فاَل. مثُل أْن يكونَ 
 يأتِْيِه باألِكل والشرِب فال خيرُج حينئٍذ لعدِم احلادة إليه. 

: اخلروج ألْمر طاعِة ال جتُب عليِه كعيادِة مريٍض وشهوِد دنازٍة وحنو ذلك فاليفعله إالَّ أْن الثاني
 .بتداِء اعتكاِفهيشرتَط ذلك يف ا

: اخلروُج ألْمٍر ينايف االعتكاَف كاخلروج للبيِع والشراِء ومجاِع أْهِلِه ومباشرِِتم وحنو ذلك، فال الثالث
 يفعله ال بشرٍط وال بغرِي شرٍط، ألنه يناقُض االعتكاَف وينايف املقصوَد منه. 

م اهلل ْلذه ن ألِف شهٍر فاْعرفوا رمحكومن خصاِئص هذه العشر أنَّ فيها ليلَة اْلَقْدِر الِت هي خرٌي م
 العشر َفْضَلها وال تضيـُِّعوها، فَوقـُْتها مثنٌي وخريُها ظاِهٌر مبنٌي. 
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 المجلس 16 - في االجتْهاد في العشر األواخر ولَيْلَة القدر  
  

، وَمنَّ على هذه اليلُة الَقْدِر الَِِّت شرَّفها اهلل على غريهالعشر األواخر من رمضان؛ يف :  أيها املاسلمون
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاألمة جبزيل فضلها وخريها، أشاَد اهلل بفضلها يف كتابة املبني فقال تعاىل: 

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

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

كائٌن ِمْن أمِر اهلل سبحانَه يف تلك الاسنِة من األرزاِق واآلداِل واخلري والشرِّ وغري ذلك من كلِّ أْمٍر حكيٍم 
َقَنةِ  احملكمةاهلل ر من أوامِ   .املتـْ

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

 يف هذه الاسورِة الكرميِة فضائُل متعددٌة لليلِة القدِر: .  َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
نَيا: أن اهلل أنزَل فيها القرآَن الَِّذي بِه هدايُة البشِر األولى  . ةاالخرِ و  وسعادُِتم يف الد 
َلُة اْلَقْدِر {. الثانية    : ما يُدل عليه االستفهاُم من التفخيم والتعظيم يف قولِه: }َوَمآ أَْدرَاَك َما لَيـْ
ا خرٌي ِمْن ألِف شهٍر. الثالثة    : أَنَّ
 : أنَّ املالئكَة تتنزُل فيها وُهْم الينزلوَن إالَّ باخلرِي والبكِة والرمحِة. الرابعة  

 .أَنا َسالٌم لكثرِة الاسالمِة فيها : الخامسة  
 : أنَّ اهلل أنزَل يف فِضِلها سورٌة كاملًة تـُتـَْلى إىل يوِم القيامِة. السادسة  

من قَاَم ليلَة القدِر »قاَل:  أن النيبَّ  ما ثبَت يف الصحيحني من حديث أيب هريرَة  هاومن فضائل
 اهلُل من الثواِب فقوله إميانًا واحتاسابًا يعين إميانًا باهلل ومبا أعدَّ ، «إميانًا واحتاسابًا ُغِفر له ما تقدَّم من ذنِبه

 واحتاساباً لألدِر وطلب الثواب.  ،للقائمنَي فيَها
حتروا ليلَة القدِر يف » :أْقرب لقوِل النيبِّ  يف العشر األواخر من رمضاَن وهي يف األْوتارِ  وليلُة القدرِ 

عواِم بل ، رواه البخاري. وال خَتَْتص  ليلُة القدِر بليلٍة معينٍة يف مجيِع األ«اناْلوِتِر من العشِر األواخر من رمض
  .مِتهتَنتَـقُِّل فتكوُن يف عاٍم ليلَة سبع وعشريَن مثالً ويف عام آخَر ليلة مخٍس وعشريَن تبعاً ملشيئِة اهلل وحك
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تلك الليايل الفاضلِة  مُلهم يف طلبها يفوقد أُخَفى اهلل سبَحانه ِعْلَمها على العباِد رمحًة هبم لَيْكثُر ع
بالصالِة والذكِر والدعاِء فيزداُدوا قربًة من اهلل وثواباً، وأخفاها اختباراً ْلم أيضاً ليتبنَي بذلك َمْن كاَن دادَّاً 

ا يُ  بأماراٍت وعالماٍت اِد ظهُر اهلُل ِعْلَمَها لبعِض اْلعبَ يف طلبها حريصًا عليها ممَّْن كاَن كاسالَن متهاوناً، ورمبَّ
 عالمَتها أنه ياسُجُد يف صبيحِتها يف ماٍء وطنٍي فنزل املطُر يف تلك الليلِة فاسجد يف يرَاَها كما رأى الَنيب  

 صالِة الصبِح يف ماٍء وطنٍي. 
واب، جل: ليلُة القدِر يـُْفتح فيها اْلَباب، ويقرَُّب فيها األْحَباُب، وُياْسَمع اخلطاُب، ويرد  اأيها املاسلمون

وُيْكَتُب للعاملنَي فيها عظيُم األدِر، ليلُة القدِر خرٌي من ألف َشْهر، فادتهُدوا رمحكم اهلل يف طلِبها، فهَذا 
 أواُن الطَّلب، واحَذَروا من الغفلِة ففي الغفلة الَعَطب. 

نا يف الدنيا حاسنًة آتاللَُّهمَّ ارزُقـَْنا شكَر نعمِتك وحاسَن عبادتَك، واْدعْلَنا من أهل طاعِتك وواليتك، و 
ويف االخرة حاسنًة وقَنا عَذاَب النار، واغفر لَنا ولواِلِدينا وجِلميِع املاسلمنَي برمحتك يا أرحَم الرَّامحني وصلَّى 

 اهلل وسلَّم على نبيـَِّنا حممٍد وعلى آلِِه وصحبه أمجعني. 
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في زكاة الفطر - 17المجلس    
 

 .يف ختاِم شهرِكم هذا أْن تَؤد وا زكاَة الفطر قْبَل صالِة العيدِ  اهلل شرَع لكم إنَّ :  أيها املاسلمون
ما: َعمَر رضي اهلل عنه بنقال عبُداهلل  على املاسلمنَي، فأما حكُمها فإَنا فريضةٌ فرَضها رسوُل اهلل 

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

 .وال جتُب عن احلمل الذي يف البطن إالَّ أْن يتطوَع هبا فال بأسَ 
وُيُب إخراُدها عن نفاِسه وكذلك عمن تـَْلَزُمه َمُؤونـَُته من زودٍة أو قريٍب إذا مل ياستطيعوا إخراَدها 

  .خيرُدوَها عن أنفاِسهم عن أنفاِسهم. فإن استطاعوا فاألوىل أن
 وال جتَُِب إالَّ على َمْن َوَدَدها فاضلًة زائدًة عما ُيتاُده من نفقِة يوِم العيِد وليلِته. 

وأما ِحكمُتها فظاهرٌة دّدًا ففيها إحاساٌن إىل الفقراِء وكفٌّ ْلم عن الاسؤاِل يف أيام العيِد لُيَشاركوا 
وفيها  ،واساةوفيها االتصاُف خبلق الكرِم وحبِّ امل ،عيداً للجميع سرورِهم بِه ويكونَ األغنياَء يف فرِحهم و 

، وفيها إظهاُر شكِر نعمِة اهلل بإمْتاِم صياِم شهِر  تطهرُي الصائِم مما ُيصُل يف صياِمه من نقٍص وَلْغٍو وإمثٍْ
 رمضاَن وقياِمه وفعِل ما تـََياسََّر من األعماِل الصاحلِة فيه. 

الفطرِة فهو طعاُم االدميني من متٍر أْو بـُرِّ أْو رزٍّ أو زبيٍب أْو أِقٍط أو غريها من وأمَّا دنُس الوادِب يف 
ألمتعِة إخراُدها من الثياب والُفُرش واألواين وا ُيزئوال ، إخراُج طعاِم البهائمِ  ُيزئفال ، طعاِم ِبين آدمَ 

خمالف لعمل الصحابة و  به رسوُل اهلل إخراُج قيمِة الطعاِم ألنَّ ذلك خالُف ما أََمَر  جتزئوال ، وغريَِها
 .وخُيْرُِج الفطرَة عن َكْوَِنا شعريًة ظاهرًة إىل كوَنا صدقًة خفيةً  رضي اهلل عنهم

 كيلو ونصف(.  2)يعادل بالوزن   وأما مقداُر الفطرِة فهو صاٌع بصاِع النيبِّ 
 .وأما وقُت ودوِب الفطرِة فهو غروُب الشمِس ليلَة العيدِ 

دفِعها فله وقتاِن: وقُت فضيلٍة ووقُت دواٍز. فأمَّا وقُت الفضيلِة: فهو صباُح العيِد قبَل  وأمَّا زمنُ 
يوَم  كنَّا ُُنْرُِج يف عهِد النيب »قال:   الصالِة ملا يف صحيح البخاريِّ من حديِث أيب سعيٍد اخلدرِيِّ 

 .«الفطِر صاعاً من طعامٍ 
 عمَر وم أو يومني. ففي صحيح البخاَريِّ عن نافع قال: كاَن ابنُ وأمَّا وقُت اجلواِز فهو قْبل العيِد بي

 ون قْبَل الفطِر بيوٍم أو يومني. ، وكانُوا يـُْعطيْعِطي عن الصغري والكبري
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مَّا إن أخَّرها لعذٍر ذٍر مل تـُْقَبْل منه أعأخَّرها عن صالِة العيِد بال  وال ُيوُز تأخريُها عن صالِة العيِد فإنْ 
  .فال بأسَ 

عها فتدفُع إىل فقراِء املكاِن الَِّذي هو فيه وقت اإِلخراج سواٌء كاَن حمل إقامِتِه أو َغريَه وأما مكاُن دف
ها من بالِد املاسلمنَي فإن كان يف بلٍد ليس فيه َمْن يدفُع إليه أو كاَن ال يعرُف املاستِحقنَي فيه وكََّل من يدفع

 عنه يف مكاٍن فيه ماسَتِحٌق. 
زكاِة الفطِر ُهْم الفقراُء وَمْن عليهم ديوٌن ال ياستطيعوَن وفاَءها فيـُْعطُون منها بقدر واملاستِحُقون ل

 حادِتهم. 
وُيوُز توزيُع الفطرِة على أكثَر من فقرٍي. وُيوُز دفُع عدٍد من اْلِفَطر إىل ماسكنٍي واحٍد، وعلى هذا لو 

كْن ينَبِغي عون منه بال كيٍل ثاٍن أْدزَأهم ذلك، لمَجََع مجاعٌة فطَرهم يف وعاٍء واحٍد بعَد كيلها وصاُروا يدفُ 
م ال يعلُمون مقداَر ما يدفعون إليه لَئالَّ يـَْغتَـرَّ به فيدفعه عن نفاسه وهو ال يدري عن كي  ِله.إخبار الفِقري بأَنَّ

و أخبَه أوُيوز للفقري إذا أَخَذ الفطرَة من شخٍص أن يدفـََعَها عن نفاِسه أو أحٍد من عائلِتِه إذا كاَْلَا  
ا كاملٌة وَوِثَق ِبَقْولِه.   دافعها أَنَّ
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  في ختام الشهر - 18المجلس  
 

إن شهَر رمضاَن قـَُرَب رحيُله وأِزَف حتويُله، وإنه شاهٌد لكم أو عليكم مبا أودعتموه :  أيها املاسلمون
اهلل ال يضيُع  واِب، فإنمن األعمال، فمن أودعه عماًل صاحلًا فليحمد اهلل على ذلك ولَيْبِشر حِبُاْسِن الث

 .أدَر َمْن أحاسَن عماًل، ومن أوَدعه عمالً سيئاً فَليُتْب إىل ربِّه توبًة نصوحاً فإن اهلل يتوُب على من تاب
 وَلَقْد شرَع اهلل لكم يف ِختاِم شهرِكم عباداٍت تزيدُكم من اهلل قـُْربًا وتزيُد يف إميانكم قـُوًَّة ويف ِسجلِّ 

 .وتقدَّم الكالُم عليها مفصَّالً  زكاَة الفطرِ َع اهلل لكم أعماِلكم حاسنات، فشر 
عند إْكماِل اْلِعدَِّة من غروِب الشمس ليلة العيِد إىل صالِة العيِد. قال اهلل تعاىل:  التكبيرَ وشرع لكم 

وِصفُتُه أْن يقوَل اهلل أكب اهلل أكب   َّ خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس  ُّٱ
 إعالناً اهلل أكب وهلل احلمد، وُياَسن  دهُر الرداِل به يف املاسادِد واألسواِق والبيوتِ  ال إِله ِإالَّ اهلل واهلل أكب

 .وتِ وُياِسر  به الناساُء ألَنن مأموراٌت بالَتاسرت  واإِلسرار بالص ،بتعظيم اهلل وإظهاراً لعبادتِه وشكرِه
  َر رسوُل اهلل اهلل عزَّ ودلَّ، أمَ  يوَم العيد وهي من متام ذكر صالَة العيدِ وشرَع اهلل ُسبحانه لعباِده 

الناساَء أن خَيُْردَن إىل صالِة العيد، مع أنَّ البيوَت خرٌي ْلن فيما  هبا أمََّته ردااًل وناساًء، وقد أَمَر النيب  
 عَدا هذه الصالة. 

ردُهن يف اْلِفْطِر أن ُنُ   وهذا دليٌل على تأكيدها، قالت أم  عطيَة رضَي اهلل عنها: أَمَرنَا رسوُل اهلل 
 دَن اخلرَي ودعوَة املاسلمني. َصلَّى ويشهفأمَّا احليَُّض فيعتزِْلَن امل واألضحى؛ الَعَواِتَق واحلُيََّض وذواِت اخلُدوِر،

َر من ذلك ثومن الاس نَّة أْن يأُكَل قبَل اخلروِج إىل الصالة يف عيِد الفطِر مَتَرَاٍت وتراً ثالثاً أْو مخاساً أو أك
 .ُعها على ِوترٍ يـَْقطَ 

 .إال ِمْن عذٍر كَعْجٍز وبـُْعدٍ  وخيرُُج ماشياً الَ راكباً 
متجمِّلٍة وال متطيِّبٍة وال  غريوياسن  للردِل أْن يتَجمَّل ويلبَس أحاسَن ثياِبه وأما املرأُة فَتخرُج إىل العيِد 

 اَل اخلروِج. نِة وعن التطي ِب حمتبدٍة وال سافرٍة ألَنا مأمورٌة بالتَّاَسرت منِهيٌة عن التب ِِج بالزي
ويـَُؤدي الصالَة خبشوٍع وحضوِر قلٍب، ويكثُر من ذكِر اهلل ودعائِه ويردو رمحَته، وخياُف عذابَه وْليُكْن 
َفرحًا بنعمِة اهلل عليه بإدراِك رمضاَن وعمل ما تـََياسََّر فيه من الصالِة والصيام والقراءِة والصدقِة وغري ذلك 

 . َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱنَّ ذلك خرٌي من الدنيا وما فيها من الطاعاِت فإ
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:  عمل املؤمِن ال ينقِضي قْبَل املوت. قال اهلل : إنه وإن انـَْقَضى شهُر رمضاَن فإنَّ أيها املاسلمون
فلِئن انقضى صياُم شهِر رمضاَن فإن املؤمَن لن ينقطَع من عبادِة الصيام   َّ  زث رث يت ىت نت مت ُّٱ

ام من  ومن ذلك صيام الاست من شوال وثالثة أي صيام ال يزاُل مشروعاً وهلل احلمد يف العام كلِّهبذلك، فال
 كل شهر وعرفة وعاشوراء وعشر ذي احلجة واحملرم واإلثنني واخلميس.

ِة ثابتاً نَ ولِئن انَقَضى قياُم شهِر رمضاَن فإنَّ القياَم ال يزاُل مشروَعاً وهلل احلمُد يف كلِّ ليلٍة من ليايل الاسَّ 
 .وقولِه  من فعِل رسوِل اهلل 

ِة يف الدنيا يف فعِل الطاعاِت، وادتنُبوا اخلطايَا والاسيئاِت، لتفوُزوا باحلياِة الطيب أيها املاسلمونفادتهُدوا 
  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ: قال اهلل  املماتواألْدَر الكثري بعد 

 .َّ رن مم ام يل ىل مل
ربَّ العاملنَي  لى اإِلمياِن والعمِل الصاحِل، وأحيَنا حياًة طيبًة، وأحْلِْقَنا بالصَّاحلني، واحلمد هللاللَُّهمَّ ثبِّتنا ع

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممٍد وعلى آلِِه وصحِبه أمجعني. 
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