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احلمد هللا وحده، وأشهد إال اله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن 
حممداً عبد اهللا ورسوله، صلوات اهللا وسالمه عليه، وعىل آله وصحبه ومن 

سار عىل هديه واقتفى أثره إىل يوم الدين.. أما بعد:
شهر  يف   ☺ النبي  دي  [هَ يف  الكتاب  هذا  أكتب  أن  يل  اهللا  يرس  فقد 
رمضان] وقد بلغ ثالثني درساً بحيث وضعت عنواناً لكل درس من هديه 
☺ يف ذلك، وبعض الدروس يف الصيام مطلقاً، ثم وضعت بعضاً من 
كلها  والتوجيهات  الدروس  النبوي، وهذه  اهلدي  التوجيهات عىل ذلك 
الصاحلة  النبوية  نَّة  السُ من  أو  القرآن  من  الرشعي  الدليل  عليها  دل  قد 
لالحتجاج حيث أهنا أحاديث صحيحة أو حسنة، وما كان خالف ذلك 

فقد بينته.
☺ يف رمضان، ثالثون درساً] ويصلح  [النبي  الكتاب سميته  وهذا 
البيوت؛  أو يف  املجالس  أو يف  املساجد يف رمضان  الناس يف  لقراءته عىل 
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ليسري املسلم عىل هدي النبي ☺ يف شهر رمضان ويف صيامه.
وأسأل اهللا أن ينفعني هبذا الكتيب، وأن ينفع به من قرأه أو قام بتدريسه 

أو طباعته أو نرشه أو استامعه متأسياً بام فيه.
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

املؤلف الفقري اىل اهللا
حممد بن شامي بن مطاعن شيبة

بيش: ١٤٣٤/٨/٢٦هـ
جوال:  ٠٥٠٤٥٧٧٢١٨
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رٌ  هْ انُ شَ ضَ مَ رَ مْ  اكُ «أَتَ  :☺ ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ قَ  : الَ قَ ڤ  ةَ  رَ يْ رَ أَيبِ هُ نْ  عَ
لَقُ فِيهِ  غْ تُ ، وَ ءِ امَ ابُ السَّ تَحُ فِيهِ أَبْوَ فْ ، تُ هُ مْ صيامَ يْكُ لَ ضَ اهللاُ y عَ كٌ فَرَ بَارَ مُ
 ، رٍ هْ نْ أَلْفِ شَ ٌ مِ ريْ ةٌ خَ ، هللاِ فِيهِ لَيْلَ ةُ الشياطِنيِ دَ رَ لُّ فِيهِ مَ تُغَ ، وَ يمِ حِ ابُ الْجَ أَبْوَ

(رواه النسائي]. « مَ رِ دْ حُ قَ ا فَ هَ َ ريْ مَ خَ رِ نْ حُ مَ
فيا أهيا العبد:

١. استبرش بدخول شهر رمضان واعتن بصيامه؛ ألنه فريضة كام قال 
رَ  مَ نثتعاىل: نثy x w v uمث [البقرة: ١٨٥]، وحلديث ابْنِ عُ

أَنْ الَ  ةِ  هادَ : شَ سٍ مْ ىل خَ المُ عَ نِيَ اإلِسْ «بُ  :☺ اهللاِ ولُ  سُ الَ رَ : قَ الَ ڤ قَ
 ، جِّ الْحَ وَ كاةِ،  الزَّ إِيتاءَ  وَ الةِ،  الصَّ إِقامِ  وَ ولُ اهللاِ،  سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ وَ إِالَّ اهللاُ،  إِلهَ 
أَنْ الَ  ةِ  هادَ : شَ سٍ مْ ىل خَ المُ عَ نِيَ اإلِسْ «بُ

» (رواه الشيخان). انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ وَ
٢. أقبل عىل اهللا يف شهر رمضان؛ ألن أبواب السامء تفتح فيه فسارع 
إىل كل طاعة هللا تعاىل، وقم بكل ما يقربك إىل اهللاِ تعاىل وإىل اجلنة؛ حلديث 
ابُ  تْ أَبْوَ تِحَ انُ فُ ضَ مَ اءَ رَ ا جَ : «إِذَ الَ ولَ اهللاِ ☺، قَ سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ أَيبِ هُ
» (رواه البخاري). واجتهد يف كل ما يكون سبباً أن يرمحك اهللا؛ ألن  نَّةِ اجلَ
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ولُ  سُ الَ رَ : قَ ولُ قُ ةَ ڤ، يَ رَ يْ رَ أبواب الرمحة تفتح يف رمضان؛ حلديث أَيبِ هُ
 ، نَّمَ هَ ابُ جَ أَبْوَ لِّقَتْ  غُ ، وَ َةِ محْ ابُ الرَّ أَبْوَ تْ  تِّحَ فُ انُ  ضَ مَ انَ رَ ا كَ «إِذَ  :☺ اهللاِ

» (رواه مسلم). لَتِ الشياطِنيُ لْسِ سُ وَ

أَيبِ  حلديث  جهنم؛  إىل  طرق  فإهنا  واملعايص  الذنوب  من  احذر   .٣
تْ  فتِّحَ انَ  ضَ مَ رَ رُ  هْ شَ لَ  دَخَ ا  «إِذَ  :☺ اهللاِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ڤ  ةَ  رَ يْ رَ هُ
(رواه الشيخان). « ُ لَتِ الشياطنيِ لْسِ سُ ، وَ نَّمَ هَ ابُ جَ لِّقَتْ أَبْوَ غُ ءِ وَ امَ ابُ السَّ أَبْوَ

٤. اجتهد يف حتري ليلة القدر يف وتر العرش األواخر وال هتمل يف ذلك، 
، وإن حرمتها فقد حرمت  فإن وافقتها عىل خري فأنت قد ربحت خرياً عظيامً
ولُ  سُ الَ رَ ، قَ انُ ضَ مَ رض رَ ا حَ مَّ : لَ الَ ةَ ڤ، قَ رَ يْ رَ خرياً كثرياً؛ حلديث أَيبِ هُ
 ، هُ مْ صيامَ يْكُ لَ عَ اهللاُ  َضَ  افْرتَ  ، كٌ بَارَ مُ رٌ  هْ ، شَ انُ ضَ مَ رَ مْ  كُ اءَ دْ جَ «قَ  :☺ اهللاِ 
، فِيهِ  لُّ فِيهِ الشياطِنيُ تُغَ ، وَ يمِ حِ ابُ اجلَْ لَقُ فِيهِ أَبْوَ غْ تُ ، وَ نَّةِ ابُ اجلَْ تَحُ فِيهِ أَبْوَ فْ تُ

» (رواه أمحد). مَ رِ دْ حُ قَ ا، فَ هَ َ ريْ مَ خَ رِ نْ حُ ، مَ رٍ هْ نْ أَلْفِ شَ ٌ مِ ريْ ةٌ خَ لَيْلَ
، فِيهِ  لُّ فِيهِ الشياطِنيُ تُغَ ، وَ يمِ حِ ابُ اجلَْ لَقُ فِيهِ أَبْوَ غْ تُ ، وَ نَّةِ ابُ اجلَْ تَحُ فِيهِ أَبْوَ فْ ، فِيهِ تُ لُّ فِيهِ الشياطِنيُ تُغَ ، وَ يمِ حِ ابُ اجلَْ لَقُ فِيهِ أَبْوَ غْ تُ ، وَ نَّةِ ابُ اجلَْ تَحُ فِيهِ أَبْوَ فْ تُ

النبي  به  برش  كام  بدخوله،  املسلمني  فبرش  رمضان  شهر  دخل  إذا   .٥
تكن  وال  خري  بكل  اً  مبرشِّ وكن  وغريهم،  وزمالءك  أهلك  وبرشِّ   ☺
الَ تُعَرسوا،  : «يَرسوا وَ الَ نِ النَّبِيِّ ☺، قَ ، عَ الِكٍ منفراً؛ حلديث أَنَسِ بْنِ مَ

(رواه البخاري). وا» رُ نَفِّ الَ تُ بَرشوا، وَ وَ
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بفعلها  اخلريات  عىل  أقبل  رمضان  ويف   ، دائامً خري  كل  عىل  أقبل   .٦
النار،  اهللا من  يعتقك  أن  الرشور واآلثام عسى  منها، واترك  واالستكثار 
ةَ  رَ يْ رَ وليكن ذلك بمسارعة منك من أول ليلة من رمضان ؛ حلديث أَيبِ هُ
تِ  دَ فِّ انَ صُ ضَ مَ رِ رَ هْ نْ شَ ةٍ مِ لُ لَيْلَ انَ أَوَّ ا كَ ولُ اهللاِ ☺: «إِذَ سُ الَ رَ : قَ الَ ☺ قَ ڤ

تْ  تِّحَ فُ ، وَ ا بَابٌ نْهَ تَحْ مِ فْ لَمْ يُ ، فَ ابُ النَّارِ لِّقَتْ أَبْوَ غُ ، وَ نِّ ةُ اجلِ دَ رَ مَ ، وَ الشياطِنيُ
ا  يَ وَ  ، بِلْ أَقْ  ِ ريْ اخلَ يَ  بَاغِ ا  يَ نَادٍ:  مُ نَادِي  يُ وَ  ، بَابٌ ا  نْهَ مِ لَقْ  غْ يُ لَمْ  فَ  ، نَّةِ اجلَ ابُ  أَبْوَ

» (رواه الرتمذي). ةٍ لُّ لَيْلَ لكَ كُ ذَ ، وَ نَ النَّارِ اءُ مِ تَقَ هللاِ عُ يَ الرش أَقْرص، وَ بَاغِ
يَ وَ  ، بِلْ أَقْ  ِ ريْ اخلَ يَ  بَاغِ ا  يَ نَادٍ:  مُ نَادِي  يُ وَ  ، بَابٌ ا  نْهَ مِ لَقْ  غْ يُ لَمْ  فَ  ، نَّةِ اجلَ ابُ  يَأَبْوَ وَ  ، بِلْ أَقْ  ِ ريْ اخلَ يَ  بَاغِ ا  يَ نَادٍ:  مُ نَادِي  يُ وَ  ، بَابٌ ا  نْهَ مِ لَقْ  غْ يُ لَمْ  فَ  ، نَّةِ اجلَ ابُ  أَبْوَ

٧. إذا كنت من أهل اخلري املسارعني إليه يف رمضان فابرش بكل خري؛ 
نِ النَّبِيِّ ☺ ابِ النَّبِيِّ ☺، عَ حَ نْ أَصْ لٍ مِ جُ نْ رَ ة َڤ، عَ فَجَ رْ حلديث عَ

 ، النَّارِ ابُ  أَبْوَ فِيهِ  لَقُ  غْ تُ وَ نَّةِ  اجلَْ ابُ  أَبْوَ فِيهِ  تَحُ  فْ «تُ
ابِ النَّبِيِّ  حَ نْ أَصْ لٍ مِ جُ نْ رَ ابِ النَّبِيِّ ، عَ حَ نْ أَصْ لٍ مِ جُ نْ رَ ، عَ

 : الَ قَ فَ انَ  ضَ مَ رَ رَ  كَ ذَ هُ  أَنَّ
ا  يَ وَ  ، لُمَّ هَ  ِ ريْ اخلَْ يَ  بَاغِ ا  يَ  : ةٍ لَيْلَ لَّ  نَادٍ كُ مُ فِيهِ  نَادِي  يُ وَ  ، الشياطِنيُ فِيهِ  دُ  فَّ تُصَ وَ

(رواه أمحد).  « انُ ضَ مَ نْقَيض رَ تَّى يَ يَ الرش أَقْرص، حَ بَاغِ

<
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اهللاِ  ولَ  سُ رَ ْتُ  ربَ أَخْ فَ  ، لَ الَ ِ اهلْ النَّاسُ  ائِى  رَ «تَ  : الَ قَ ڤ  رَ  مَ عُ ابْنِ  نِ  عَ
هِ» (رواه أبو داود). رَ النَّاسَ بِصيامِ أَمَ ، وَ هُ امَ تُهُ فَصَ أَيْ ☺، أَينِّ رَ

فيا أهيا العبد:
لقوله  أن تصومه؛  فإنه جيب عليك  بدخول شهر رمضان  إذا علمت 
بصيام  وأن هتتم  [البقرة: ١٨٥]،  y x wمث   v uنث تعاىل: 

، وهذا االهتامم بام ييل: رمضان اهتامماً عظيامً
أ  ـ  أن تصوم رمضان إيامناً بأن اهللا فرض صيام رمضان، وأن حتتسب 
امَ  نْ صَ ولُ اهللاِ ☺: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ األجر يف صومه؛ حلديث أَيبِ هُ

(رواه البخاري). بِهِ» نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ا، غُ ابً تِسَ احْ ا وَ نً ، إِيامَ انَ ضَ مَ رَ
ب ـ أن حتذر من الرياء يف صيامك ويف كل عبادتك؛ ألن الرياء رشك 
نْ  «مَ  : ولُ قُ يَ  ☺ اهللاِ ولَ  سُ تُ رَ عْ مِ دْ سَ قَ إِينِّ  فَ  : ادٌ  دَّ أصغر، ويف حديث شَ
دْ  قَ ائِي فَ رَ قَ يُ دَّ نْ تَصَ مَ ، وَ دْ أَرشكَ قَ ائِي فَ رَ امَ يُ نْ صَ مَ ، وَ دْ أَرشكَ قَ ائِي فَ رَ ىلَّ يُ صَ

» (رواه أمحد، واحلاكم من طريق شهر بن حوشب، وقد ضعف]. أَرشكَ

 



S

١١

انزال  املفطرات من األكل والرشب واجلامع، وتعمد  ـ أن تتجنب  ج 
املني بمبارشة أو قبلة، وتتجنب احلجامة وكل املفطرات، فال تتعمد فعلها 

يف هنار صيامك.
د ـ   أن تتجنب كل ما يذهب بثواب صومك، ومن ذلك كل قول حمرم، 
نْ  ولُ اهللاِ ☺: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ڤ، قَ رَ يْ رَ وكل فعل حمرم؛ حلديث أَيبِ هُ
 « هُ رشابَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ يفِ أَنْ يَ اجَ يْسَ هللاِ حَ لَ ، فَ لَ بِهِ مَ العَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ ملَ

(رواه البخاري).

هـ ـ أن تتجنب اجلهل عىل أي أحد من األهل أو األوالد أو غريهم؛ 
لَ بِهِ  مَ العَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ ملَ : «مَ الَ نِ النَّبِيِّ ☺ قَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ حلديث أَيبِ هُ
» (رواه البخاري). اجلهل:  هُ رشابَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ أَنْ يَ اجَ يْسَ هللاِ حَ لَ ل، فَ هْ اجلَ وَ

فعل اجلهل، والسفاهة مع الناس.
 و ـ أن تقوم بالواجب يف الصيام بأن تبيت النية من الليل لصيام كل 
بْلَ  بَيِّتِ الصيامَ قَ ْ يُ نْ ملَ : «مَ الَ نِ النَّبِيِّ ☺، قَ ةَ ڤ، عَ صَ فْ يوم ؛ حلديث حَ

(رواه النسائي]. « ، فَالَ صيامَ لَهُ رِ جْ الْفَ
ز ـ أن تنوي الصوم املرشوع (متسك عن املفطرات بنية التعبد هللا من 

 S R Q Pنث الثاين إىل غروب الشمس)؛ لقوله تعاىل:  الفجر  طلوع 
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[البقرة: ١٨٧]. Tمث

ـ أن تتجنب الرفث (اجلامع ودواعيه والكالم الفاحش)؛ حلديث أَيبِ حـ  أن تتجنب الرفث (اجلامع ودواعيه والكالم الفاحش)؛ حلديث أَيبِ 
 « لْ ْهَ الَ جيَ فثْ وَ رْ ، فَالَ يَ نَّةٌ : «الصيامُ جُ الَ ولَ اهللاِ ☺، قَ سُ ☺، أَنَّ رَ ةَ ڤ رَ يْ رَ هُ

(رواه الشيخان).

ڤ،  ةَ  رَ يْ رَ هُ أيبِ  حلديث  صومك؛  يف  والصياح  اخلصام  جتنب  ـ  ط 
هُ  إِنَّ ، فَ مَ لَهُ إِالَّ الصيامَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ «كُ

ةَ  رَ يْ رَ هُ أيبِ  حلديث  صومك؛  يف  والصياح  اخلصام  جتنب  ـ  ةَ ط  رَ يْ رَ هُ أيبِ  حلديث  صومك؛  يف  والصياح  اخلصام  جتنب  ـ  ط 
الَ اهللاُ:  ولُ اهللاِ ☺: قَ سُ الَ رَ : قَ الَ قَ

فُثْ  رْ يَ فَالَ  مْ  كُ دِ أَحَ مِ  وْ صَ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  إِذَ وَ  ، نَّةٌ جُ الصيامُ  وَ  ، بِهِ ي  زِ أَجْ ا  أَنَ وَ يلِ 
» (رواه الشيخان)، الصخب اخلصام والصياح، فإن طبقت ما  بْ خَ الَ يَصْ وَ

نث?  ذكرناه لك فإنك حتصل عىل صوم حيقق لك التقو احلقيقية : 
[البقرة: ١٨٣]. @مث

<

 



S

١٣

☺

بْتُ  سِ : حَ الَ ـ  قَ ةً رَ جْ ذَ حُ ولَ اهللاِ ☺ اتَّخَ سُ ☺: أَنَّ رَ ابِتٍ ڤ دِ بْنِ ثَ يْ نْ زَ عَ
نْ  الَتِهِ نَاسٌ مِ ىلَّ بِصَ ، فَصَ َ يَايلِ ا لَ ىلَّ فِيهَ ، فَصَ انَ ضَ مَ ـ يفِ رَ صريٍ نْ حَ الَ مِ هُ قَ أَنَّ
ي  فْتُ الَّذِ رَ دْ عَ «قَ
نْ  الَتِهِ نَاسٌ مِ ىلَّ بِصَ ، فَصَ َ يَايلِ ا لَ ىلَّ فِيهَ ، فَصَ انَ ضَ مَ ـ يفِ رَ صريٍ نْ حَ الَ مِ هُ قَ نْ أَنَّ الَتِهِ نَاسٌ مِ ىلَّ بِصَ ، فَصَ َ يَايلِ ا لَ ىلَّ فِيهَ ، فَصَ انَ ضَ مَ ـ يفِ رَ صريٍ نْ حَ الَ مِ هُ قَ أَنَّ

 : الَ قَ مْ فَ يْهِ جَ إِلَ رَ ، فَخَ دُ عُ قْ لَ يَ عَ ِمْ جَ لِمَ هبِ لَامَّ عَ ، فَ ابِهِ حَ أَصْ
(رواه البخاري). « مْ نِيعِكُ نْ صَ أَيْتُ مِ رَ

فيا أهيا العبد:
قيام  نِّية)  (سُ بمرشوعية  إيامناً  قيامك  وليكن  رمضان  بقيام  اهتم  ١ـ 
ةَ  رَ يْ رَ رمضان، وأن حتتسب األجر والثواب عند اهللا يف قيامه؛ حلديث أَيبِ هُ
مَ  دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ا، غُ ابً تِسَ احْ ا وَ نً انَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ نْ قَ : «مَ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ أَنَّ رَ

بِهِ» (رواه البخاري). نْ نْ ذَ مِ
فقط  نَّة  سُ هو  وإنام  واجباً،  ليس  رمضان  يف  الليل  قيام  أن  واعلم  ٢ـ 
ولُ اهللاِ ☺ سُ انَ رَ : كَ الَ ةَ ڤ، قَ رَ يْ رَ وفيه فضل عظيم جداً؛ حلديث أَيبِ هُ

امَ  قَ نْ  «مَ  : ولُ يَقُ فَ  ، ةٍ يمَ زِ بِعَ فِيهِ  مْ  هُ رَ أْمُ يَ أَنْ   ِ ريْ غَ نْ  مِ انَ  ضَ مَ رَ قِيَامِ  بُ يفِ  غِّ رَ يُ
ولُ اهللاِ ☺ سُ َ رَ يفِّ تُوُ ، فَ

: ولُ يَقُ فَ  ، ةٍ يمَ زِ بِعَ فِيهِ  مْ  هُ رَ أْمُ يَ أَنْ   ِ ريْ غَ نْ  مِ انَ  ضَ مَ رَ قِيَامِ  بُ يفِ  غِّ رَ :يُ ولُ يَقُ فَ  ، ةٍ يمَ زِ بِعَ فِيهِ  مْ  هُ رَ أْمُ يَ أَنْ   ِ ريْ غَ نْ  مِ انَ  ضَ مَ رَ قِيَامِ  بُ يفِ  غِّ رَ يُ
بِهِ» نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ تَ ا  لَهُ مَ رَ  فِ ا، غُ ابً تِسَ احْ ا وَ نً انَ إِيامَ ضَ مَ رَ

: ولُ يَقُ فَ  ، ةٍ يمَ زِ بِعَ فِيهِ  مْ  هُ رَ أْمُ يَ أَنْ   ِ ريْ غَ نْ  مِ انَ  ضَ مَ رَ قِيَامِ  بُ يفِ  غِّ رَ :يُ ولُ يَقُ فَ  ، ةٍ يمَ زِ بِعَ فِيهِ  مْ  هُ رَ أْمُ يَ أَنْ   ِ ريْ غَ نْ  مِ انَ  ضَ مَ رَ قِيَامِ  بُ يفِ  غِّ رَ يُ

نْ  ا مِ رً دْ صَ ، وَ رٍ ةِ أَيبِ بَكْ فَ الَ لِكَ يفِ خِ ىلَ ذَ رُ عَ َمْ انَ األْ ، ثُمَّ كَ لِكَ ىلَ ذَ رُ عَ َمْ األْ وَ
..  (رواه مسلم). لِكَ ىلَ ذَ رَ عَ مَ ةِ عُ فَ الَ خِ
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ـ وإذا ـ وإذا ٣ـ وإذا صليت مع اإلمام فال تنرصف حتى ينرصف اإلمام؛ حلديث 
بَ لَهُ قِيَامُ  سِ نْرصفَ حُ تَّى يَ امِ حَ مَ ِ عَ اإلْ ىلَّ مَ ا صَ لَ إِذَ جُ أيب ذر ڤ: «إِنَّ الرَّ

» (رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي]. ةٍ لَيْلَ
٤ـ وإذا صليت مع اإلمام فاستمر معه حتى لو زاد عىل أحد عرشة 
الذي  اإلمام  وابحث عن  الليل عدد معني حمدد،  لقيام  ليس  ركعة؛ ألنه 
☺يكون عاملاً فقيهاً فيطبق الصالة كام جاءت عن النبي ☺، وإذا كان حسن 

الَ  قَ  : الَ قَ ابِرٍ  الصوت فتخشع يف صالتك خلفه فصل وراءه؛ حلديث جَ
وهُ  تُمُ عْ مِ ا سَ ي إِذَ آنِ الَّذِ رْ ا بِالْقُ تً وْ نِ النَّاسِ صَ سَ نْ أَحْ ولُ اهللاِ ☺: «إِنَّ مِ سُ رَ

(رواه ابن ماجه). ْشى اهللاَّ» وهُ خيَ بْتُمُ سِ أُ حَ رَ قْ يَ
وهُ  تُمُ عْ مِ ا سَ ي إِذَ آنِ الَّذِ رْ ا بِالْقُ تً وْ نِ النَّاسِ صَ سَ نْ أَحْ «إِنَّ مِ

خلف  صل  أو  وأطل  صالتك  يف  فأحسن  الرتاويح  صليت  وإذا  ٥ـ 
، أَنَّهُ  نِ محْ بْدِ الرَّ ةَ بْنِ عَ لَمَ اإلمام الذي حيسن الصالة ويطيلها؛ حلديث أَيبِ سَ
 : الَتْ قَ انَ فَ ضَ مَ ولِ اهللاِ ☺ يفِ رَ سُ الَةُ رَ انَتْ صَ ةَ ڤ، كيْفَ كَ ائِشَ أَلَ عَ سَ
رشةَ   عَ دَ إِحْ ىلَ  عَ هِ  ِ ريْ غَ الَ يفِ  وَ انَ  ضَ مَ رَ يدُ يفِ  زِ يَ  ☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ ا  «مَ
لْ  ا فَالَ تَسَ عً بَ يلِّ أَرْ ، ثُمَّ يُصَ نَّ طُوهلِِ نَّ وَ نِهِ سْ نْ حُ لْ عَ ا فَالَ تَسَ عً بَ يلِّ أَرْ ، يُصَ ةً عَ كْ رَ
اهللاِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ لْتُ  قُ فَ  : ةُ ائِشَ عَ الَتْ  قَ ا  ثَالَثً يلِّ  يُصَ ثُمَّ   ، نَّ طُوهلِِ وَ نَّ  نِهِ سْ حُ نْ  عَ
(رواه  بِي»  لْ قَ نَامُ  يَ الَ  وَ انِ  نَامَ تَ يْنَيَّ  عَ إِنَّ  ةُ  ائِشَ عَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ تُوتِرَ  أَنْ  بْلَ  قَ نَامُ  أَتَ
لُ  ةِ أَفْضَ الَ ولُ اهللاِ ☺ أَيُّ الصَّ سُ ئِلَ رَ : سُ الَ ☺ قَ ابِرٍ ڤ الشيخان)، وحلديث جَ
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» (رواه مسلم). طول القنوت: أي طول القيام. نُوتِ : «طُولُ الْقُ الَ قَ
٦ـ إذا صليت الرتاويح مع اإلمام فأطال حتى قرب الفجر فال تكن 
 : الَ قَ رٍّ  ذَ أَيبِ  حلديث  صالته؛  يف  اإلمام  مع  استمر  ولكن  امللل،  أهل  من 
يَ  قِ بَ تَّى  رِ حَ هْ الشَّ نْ  بِنَا شيئًا مِ مْ  قُ يَ لَمْ  فَ انَ  ضَ مَ ☺ رَ ولِ اهللاِ  سُ عَ رَ مَ نَا  مْ صُ
لَامَّ  بِنَا، فَ مْ  قُ ْ يَ ةُ ملَ ادِسَ انَتْ السَّ لَامَّ كَ ، فَ يْلِ لُثُ اللَّ بَ ثُ هَ تَّى ذَ بِنَا حَ امَ  قَ ، فَ بْعٌ سَ
تَنَا  لْ فَّ وْ نَ ولَ اهللاِ لَ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ، فَ يْلِ طْرُ اللَّ بَ شَ هَ تَّى ذَ امَ بِنَا حَ ةُ قَ سَ َامِ انَتْ اخلْ كَ
نْرصفَ  يَ تَّى  امِ حَ مَ ِ عَ اإلْ ىلَّ مَ ا صَ إِذَ لَ  جُ الرَّ «إِنَّ 
تَنَا  لْ فَّ وْ نَ ولَ اهللاِ لَ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ، فَ يْلِ طْرُ اللَّ بَ شَ هَ تَّى ذَ امَ بِنَا حَ ةُ قَ سَ َامِ انَتْ اخلْ تَنَكَ لْ فَّ وْ نَ ولَ اهللاِ لَ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ، فَ يْلِ طْرُ اللَّ بَ شَ هَ تَّى ذَ امَ بِنَا حَ ةُ قَ سَ َامِ انَتْ اخلْ كَ

 : الَ قَ فَ  : الَ قَ ةِ  يْلَ اللَّ هِ  ذِ قِيَامَ هَ
َعَ  الثَّالِثَةُ مجَ انَتْ  كَ لَامَّ  فَ مْ  قُ يَ  ْ ملَ ةُ  ابِعَ الرَّ انَتْ  كَ لَامَّ  فَ الَ  قَ  ،
نْرصفَ  يَ تَّى  امِ حَ مَ ِ عَ اإلْ ىلَّ مَ ا صَ إِذَ لَ  جُ الرَّ نْرصفَ «إِنَّ  يَ تَّى  امِ حَ مَ ِ عَ اإلْ ىلَّ مَ ا صَ إِذَ لَ  جُ الرَّ «إِنَّ 

« ةٍ لَيْلَ قِيَامُ  لَهُ  بَ  سِ حُ
ا  مَ : وَ لْتُ : قُ الَ حُ قَ الَ فَ نَا الْ وتَ فُ شينَا أَنْ يَ تَّى خَ امَ بِنَا حَ قَ النَّاسَ فَ هُ وَ اءَ نِسَ هُ وَ لَ أَهْ

(رواه أبو داود). « رِ هْ يَّةَ الشَّ مْ بِقِ قُ ْ يَ ورُ ثُمَّ ملَ حُ : «السُّ الَ ؟ قَ حُ الَ فَ الْ
٧ـ األفضل يف قيام الليل أن يكون ركعتني ركعتني، واختم قيام الليل 
؛  يْلِ الَةِ اللَّ نْ صَ ولَ اهللاِ ☺ عَ سُ أَلَ رَ الً سَ جُ ، أَنَّ رَ رَ مَ بالوتر؛ حلديث ابْنِ عُ
 ، بْحَ مُ الصُّ كُ دُ يش أَحَ ا خَ إِذَ ثْنَى مثنى، فَ يْلِ مَ الَةُ اللَّ «صَ
؛  يْلِ الَةِ اللَّ نْ صَ  عَ

ولُ اهللاِ ☺:  سُ الَ رَ قَ ☺فَ

 :☺ ولقوله  الشيخان)..  (رواه   « ىلَّ صَ دْ  قَ ا  مَ لَهُ  تُوتِرُ  ةً  دَ احِ وَ ةً  عَ كْ رَ ىلَّ  صَ
«اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً» (رواه الشيخان).

<
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☺

بَاتٍ  طَ ىلَ رُ طِرُ عَ فْ ولُ اهللاِ ☺ يُ سُ انَ رَ الِكٍ ڤ قال: «كَ عن أَنَسَ بْنَ مَ
اتٍ  وَ سَ ا حَ سَ نْ حَ ْ تَكُ إِنْ ملَ ، فَ اتٍ َرَ عَىلَ متَ بَاتٌ فَ طَ نْ رُ ْ تَكُ إِنْ ملَ ، فَ َ يلِّ بْلَ أَنْ يُصَ قَ

اءٍ» (رواه أبو داود). نْ مَ مِ
فيا أهيا العبد:

ولتكن رطبات  الرطب،  فافطر عىل  يومك  أفطرت من صيام  إذا  ١ـ 
قليالت، فإن مل جتد رطباً فعىل مترات، فإن مل جتد مترات فعىل حسوات من 
مل جتد  فإن  للفطر،  رطباً  تشرتي  أن  نَّة يف  السُ تطبق هذه  أن  واجتهد  ماء، 

الرطب فاشرت متراً، فإن مل جتد فافطر عىل املاء.
٢ـ إذا افطرت من الصيام فادع بام جاء يف احلديث عن ابن عمر ڤ

وقُ  رُ الْعُ تَلَّتْ  ابْ وَ أُ  الظَّمَ بَ  هَ «ذَ  : الَ قَ أَفْطَرَ  ا  إِذَ  ☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ  : الَ قَ
(رواه أبو داود). اءَ اهللا» رُ إِنْ شَ َجْ بَتَ األْ ثَ وَ

الفطر من الصوم فور غروب الشمس وال تتأخر؛ حلديث  ـ عجل ـ عجل ٣ـ عجل 
لُوا  جَّ ا عَ ٍ مَ ريْ زالُ النَّاسُ بِخَ : «الَ يَ الَ ولَ اهللاِ ☺، قَ سُ ، أَنَّ رَ دٍ عْ لِ بْنِ سَ هْ سَ

» (رواه الشيخان). طْرَ الْفِ
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٤ـ لتكن ممن يعجل اإلفطار من صيامه ويعجل الصالة، وال تكن ممن 
ةَ  ائِشَ ىلَ عَ رسوقٌ عَ مَ ا وَ لْتُ أَنَ : «دَخَ طِيَّةَ الَ عَ يؤخر اإلفطار والصالة، وقد قَ
لُ  عَجِّ ا يُ َ مهُ دُ دٍ ☺ أَحَ َمَّ ابِ حمُ حَ نْ أَصْ نِ مِ الَ جُ نِينَ رَ مِ ؤْ ا أُمَّ الْمُ نَا: يَ لْ قُ ☺، فَ ڤ

ُامَ  : أَهيُّ الَتْ ةَ قَ الَ رُ الصَّ خِّ ؤَ يُ طَارَ وَ فْ ِ رُ اإلْ خِّ ؤَ رُ يُ خَ اآلْ ، وَ ةَ الَ لُ الصَّ عَجِّ يُ طَارَ وَ فْ ِ اإلْ
عُودٍ،  سْ نِي ابْنَ مَ عْ بْدُ اهللاِ يَ نَا عَ لْ : قُ الَ ةَ قَ الَ لُ الصَّ عَجِّ يُ طَارَ وَ فْ ِ لُ اإلْ عَجِّ ي يُ الَّذِ
صالة  ولتكن  مسلم).  (رواه   «☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ نَعُ  يَصْ انَ  كَ لِكَ  ذَ كَ  : الَتْ قَ

املغرب بعد أن تفطر؛ لفعله ☺.
٥ـ قم بتفطري الصائمني أن تيرس لك لتحصل عىل مثل أجر من فطرته؛ 
ائِامً  طَّرَ صَ فَ نْ  «مَ  :☺ ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ قَ  : الَ قَ نِيِّ  ُهَ الِدٍ اجلْ بْنِ خَ دِ  يْ زَ حلديث 

ائِمِ شيئًا» (رواه الرتمذي). رِ الصَّ نْ أَجْ نْقُصُ مِ هُ الَ يَ َ أَنَّ ريْ هِ غَ رِ ثْلُ أَجْ انَ لَهُ مِ كَ
 : الَ ةَ ڤ قَ رَ يْ رَ ٦ـ قد جعل اهللا لك أهيا الصائم فرحتني؛ حلديث أَيبِ هُ
ا إِىلَ  ثَاهلَِ أَمْ رش  نَةُ عَ سَ فُ احلَْ اعَ مَ يُضَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ «كُ

ةَ  رَ يْ رَ ةَ ـ قد جعل اهللا لك أهيا الصائم فرحتني؛ حلديث أَيبِ هُ رَ يْ رَ ـ قد جعل اهللا لك أهيا الصائم فرحتني؛ حلديث أَيبِ هُ
ولُ اهللاِ ☺:  سُ الَ رَ قَ

هُ  تَ وَ هْ عُ شَ دَ ي بِهِ يَ زِ ا أَجْ أَنَ هُ يلِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ : إِالَّ الصَّ
ا إِىلَ  ثَاهلَِ أَمْ رش  نَةُ عَ سَ فُ احلَْ اعَ مَ يُضَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ ا إِىلَ «كُ ثَاهلَِ أَمْ رش  نَةُ عَ سَ فُ احلَْ اعَ مَ يُضَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ «كُ

y ُالَ اهللا ، قَ عْفٍ ة ضِ ئَ بْعامِ سَ
 ، هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ تَانِ فَ حَ رْ ائِمِ فَ ، لِلصَّ يلِ نْ أَجْ هُ مِ امَ عَ طَ وَ
هُ  تَ وَ هْ عُ شَ دَ ي بِهِ يَ زِ ا أَجْ أَنَ هُ يلِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ هُ : إِالَّ الصَّ تَ وَ هْ عُ شَ دَ ي بِهِ يَ زِ ا أَجْ أَنَ هُ يلِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ : إِالَّ الصَّ

» (رواه مسلم). كِ سْ يحِ الْمِ نْ رِ نْدَ اهللاِ مِ يَبُ عِ لُوفُ فِيهِ أَطْ خلَُ وَ
هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ تَانِ فَ حَ رْ ائِمِ فَ ، لِلصَّ يلِ نْ أَجْ هُ مِ امَ عَ طَ هِوَ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ تَانِ فَ حَ رْ ائِمِ فَ ، لِلصَّ يلِ نْ أَجْ هُ مِ امَ عَ طَ وَ

إفطارك؛ حلديث  بعد  تعاىل  اهللا  وأمحد  إفطارك  عند  اهللا  ٧ـ سم 
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ي  دِ انَتْ يَ كَ ولِ اهللاِ ☺، وَ سُ رِ رَ جْ ا يفِ حَ الَمً نْتُ غُ : كُ الَ ةَ قَ لَمَ ولِ اهللاِ َ بْنِ أَيبِ سَ سُ رِ رَ جْ ا يفِ حَ الَمً نْتُ غُ : كُ الَ ةَ قَ لَمَ أَيبِ سَ ر مَ َ بْنِ َ بْنِ عُ
 ، ينِكَ كلْ بِيَمِ مِّ اهللاَ، وَ الَمُ سَ ا غُ ولُ اهللا ☺: «يَ سُ الَ يلِ رَ قَ ، فَ ةِ فَ حْ ☺تَطِيشُ يفِ الصَّ

(رواه الشيخان). وحلديث أَنَسِ  « دُ تِي بَعْ مَ الَتْ تِلْكَ طِعْ امَ زَ لِيكَ فَ َّا يَ لْ ممِ كُ وَ
لَ  أْكُ يَ أَنْ  بْدِ  الْعَ نْ  عَ ىض  ْ لَريَ اهللاَ  «إِنَّ 
. وحلديث أَنَسِ . وحلديث أَنَسِ 

 :☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ الِكٍ  مَ بْنِ 
ا» (رواه مسلم). يْهَ لَ هُ عَ دَ مَ يَحْ ةَ فَ ا، أَوْ يَرشبَ الرشبَ يْهَ لَ هُ عَ دَ مَ يَحْ ةَ فَ لَ َكْ األْ

٩ـ إذا كنت صائامً فأكثر من الدعاء؛ حلديث أنس بن مالك قال: قال 
☺رسول اهللا ☺:«ثالث دعوات ال ترد دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة 

املسافر» (رواه البيهقي].

<
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ةِ،  الَ امَ إِىلَ الصَّ عَ النَّبِيِّ ☺، ثُمَّ قَ ا مَ نَ رْ حَّ ☺«تَسَ  : الَ ابِتٍ ڤ قَ دِ بْنِ ثَ يْ نْ زَ عَ
(رواه البخاري). « ةً ْسنيَ آيَ رُ مخَ دْ : قَ الَ ، قَ ورِ حُ السَّ انِ وَ َذَ َ األْ انَ بَنيْ : كَ مْ لْتُ كَ قُ

فيا أهيا العبد:
نَّة رسول اهللا ☺، وألنه  ☺ـ تسحر لصيامك وال ترتك السحور؛ ألنه سُ ١
و بْنِ  رِ مْ فصل ما بني صيام املسلمني وصيام اليهود والنصار؛ حلديث عَ
لِ الْكِتَابِ  صيامِ أَهْ نَا وَ َ صيامِ ا بَنيْ لُ مَ : «فَصْ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ، أَنَّ رَ اصِ عَ ☺الْ

(رواه مسلم). « رِ حَ ةُ السَّ لَ أَكْ
 : الَ الِكٍ ڤ، قَ ٢ـ تسحر لصيامك؛ ألن فيه بركة حلديث أَنَسِ بْنِ مَ

» (رواه الشيخان). ةً كَ ورِ بَرَ حُ إِنَّ يفِ السَّ وا فَ رُ حَّ الَ النَّبِيُّ ☺: «تَسَ قَ
أن تصوم،  إذا أردت  الغداء  السحور غداء مبارك، فال ترتك هذا  السحور ٣ـ  السحور ـ  ـ 
 ، انَ ضَ مَ ورِ يفِ رَ حُ ولُ اهللاِ ☺ إِىلَ السَّ سُ اينِ رَ عَ : دَ ةَ يَ ارِ بَاضِ بْنِ سَ رْ ☺وقد قال عِ

» (رواه أمحد). كِ بَارَ ا الْغِداءِ الْمُ ذَ لُمَّ إِىلَ هَ : «هَ الَ قَ فَ
☺ النَّبِيِّ  نْ  ةَ عَ رَ يْ رَ أَيبِ هُ التمر؛ حلديث  به  ٤ـ من أفضل ما نتسحر 

(رواه أبو داود). « رُ نِ التَّمْ مِ ؤْ ورُ الْمُ حُ مَ سَ : «نِعْ الَ قَ
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بينه وبني آذان الفجر  الليل بحيث يكون  ٥ـ  ليكن سحورك يف آخر 
دَ بْنَ  يْ زَ ☺ وَ بِيَّ اهللاِ  نَ «أَنَّ   : الِكٍ أَنَسِ بْنِ مَ قدر قراءة مخسني آية؛ حلديث 
ىلَّ  ةِ، فَصَ الَ بِيُّ اهللاِ ☺ إِىلَ الصَّ امَ نَ ا قَ َ مهِ ورِ حُ نْ سَ ا مِ غَ رَ امَّ فَ لَ ا، فَ رَ حَّ ابِتٍ تَسَ ثَ
 : الَ ةِ؟ قَ الَ امَ يفِ الصَّ وهلِِ دُخُ ا وَ َ مهِ ورِ حُ نْ سَ امَ مِ هِ اغِ رَ َ فَ انَ بَنيْ مْ كَ : كَ َنَسٍ نَا ألِ لْ قُ

(رواه البخاري). « ةً ْسنيَ آيَ لُ مخَ جُ أُ الرَّ رَ قْ ا يَ رُ مَ دْ قَ
الَ ةِ؟ قَ الَ امَ يفِ الصَّ وهلِِ دُخُ ا وَ َ مهِ ورِ حُ نْ سَ امَ مِ هِ اغِ رَ َ فَ انَ بَنيْ مْ كَ : كَ َنَسٍ نَا ألِ لْ الَقُ ةِ؟ قَ الَ امَ يفِ الصَّ وهلِِ دُخُ ا وَ َ مهِ ورِ حُ نْ سَ امَ مِ هِ اغِ رَ َ فَ انَ بَنيْ مْ كَ : كَ َنَسٍ نَا ألِ لْ قُ

٦ـ وتسحر بام يرس اهللا لك من الطعام أو التمر، فإن مل جتد إال شيئاً يسرياً 
من أي طعام فتسحر به حتى لو كنت شبعان، وال تقل أنا ال أتسحر أو ال أجوع 
نَّة التي أمرك هبا رسوله ☺،  ☺يف الصيام؛ ألنك إذا تسحرت فقد قمت هبذه السُ

☺ وتغديت غداء مباركاً، فالسحور فيه بركة كام أخرب النبي ☺. وا» رُ حَّ : «تَسَ الَ فقَ
٧ـ أدع غريك من أصحابك وغريهم أن يتسحروا معك يف رمضان، 
اهللا  برسول  ذلك  يف  وتأس  لك،  السحور  قرب  وقد  أحد  زارك  لو  وكام 
ورِ يفِ  حُ ولُ اهللاِ ☺ إِىلَ السَّ سُ اينِ رَ عَ : دَ ةََ يَ ارِ بَاضِ بْنِ سَ رْ ☺، فقد قال عِ

(رواه أبو داود). وعن خالد  « كِ بَارَ اءِ الْمُ ا الْغِدَ ذَ لُمَّ إِىلَ هَ : «هَ الَ قَ ، فَ انَ ضَ مَ رَ
بن معدان، أن رسول اهللا ☺ قال لرجل: «هلم إىل الغداء املبارك» يعني: 

السحور.. (رواه النسائي].

<
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☺

ولَ اهللاِ  سُ ا رَ لْتُ يَ : قُ الَ أَبِيهِ ڤ قَ نْ  ةَ عَ َ ربِ يطِ بْنِ صَ قِ مَ بْنَ لَ اصِ عن عَ
الِغْ يفِ  بَ ، وَ ابِعِ َصَ َ األْ لِّلْ بَنيْ خَ ، وَ وءَ ضُ بِغْ الْوُ : «أَسْ الَ ، قَ وءِ ضُ وُ نْ الْ ينِ عَ ْ ربِ أَخْ

» (رواه الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه). ائِامً ونَ صَ اقِ إِالَّ أَنْ تَكُ تِنْشَ سْ االِ
الِغْ يفِ  بَ ، وَ ابِعِ َصَ َ األْ لِّلْ بَنيْ خَ ، وَ وءَ ضُ بِغْ الْوُ الِغْ يفِ «أَسْ بَ ، وَ ابِعِ َصَ َ األْ لِّلْ بَنيْ خَ ، وَ وءَ ضُ بِغْ الْوُ : «أَسْ الَ ، قَ وءِ ضُ وُ نْ الْ ينِ عَ ْ ربِ الَأَخْ ، قَ وءِ ضُ وُ نْ الْ ينِ عَ ْ ربِ أَخْ

فيا أهيا العبد:
ومن  صومك،  فيذهب  املفطرات،  يف  تقع  ال  حتى  بالصيام  اهتم   *

االهتامم بصيامك:
إىل حلقك، وال  املاء  فيدخل  املضمضة  تبالغ يف  إذا توضأت فال  ـ  أ   
للقيط:  ☺ قال  النبي  املاء إىل حلقك؛ ألن  تبالغ يف االستنشاق فيدخل 

.« ائِامً ونَ صَ اقِ إِالَّ أَنْ تَكُ تِنْشَ سْ الِغْ يفِ االِ بَ «وَ
فدخل  متعمداً  واملضمضة  االستنشاق  بالغت يف  إذا  إنك  أعلم  ـ  ب 

املاء إىل حلقك، فإنك تكون قد افطرت متعمداً فاتق اهللا رمحك اهللا.
ج ـ  إذا كنت متزوجاً جديداً ودخل عليك رمضان وختشى عىل نفسك 
وتقبيلها،  بمبارشهتا  املني  إنزال  منك  أن حيصل  اقرتبت من زوجتك  إذا 
أو حيصل للزوجة إنزال مني إذا قبلت زوجها أو بارشته، فإنه حيرم عىل 
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الزوج وعليها ذلك؛ ألن اإلنزال باملبارشة أو التقبيل يفسد الصوم، فكن 
حذراً أهيا الرجل واملرأة وال تفسدا صوم بعض أيام رمضان، واتقوا اهللا 
وليجتنب كل منكام اآلخر بالنهار تاركاً شهوته حتى بعد غروب الشمس؛ 
ي  زِ ا أَجْ أَنَ مُ يلِ وَ وْ قُولُ اهللاُ y الصَّ : «يَ الَ نْ النَّبِيِّ ☺ قَ ةَ عَ رَ يْ رَ ☺حلديث أَيبِ هُ

 : تَانِ حَ رْ فَ ائِمِ  لِلصَّ ، وَ نَّةٌ مُ جُ وْ الصَّ ، وَ يلِ أَجْ نْ  هُ مِ رشبَ هُ وَ لَ أَكْ هُ وَ تَ وَ هْ عُ شَ دَ يَ بِهِ 
ي  زِ ا أَجْ أَنَ مُ يلِ وَ وْ  الصَّ

نْدَ  يَبُ عِ ائِمِ أَطْ مِ الصَّ لُوفُ فَ لَخُ ، وَ هُ بَّ قَى رَ لْ نيَ يَ ةٌ حِ حَ رْ فَ ، وَ طِرُ فْ نيَ يُ ةٌ حِ حَ رْ فَ
 : تَانِ حَ رْ فَ ائِمِ  لِلصَّ ، وَ نَّةٌ مُ جُ وْ الصَّ ، وَ يلِ أَجْ نْ  هُ مِ رشبَ هُ وَ لَ أَكْ هُ وَ تَ وَ هْ عُ شَ دَ يَ تَانِبِهِ  حَ رْ فَ ائِمِ  لِلصَّ ، وَ نَّةٌ مُ جُ وْ الصَّ ، وَ يلِ أَجْ نْ  هُ مِ رشبَ هُ وَ لَ أَكْ هُ وَ تَ وَ هْ عُ شَ دَ يَ بِهِ 

(رواه البخاري). « كِ سْ يحِ الْمِ نْ رِ اهللاِ مِ
ويستطيع  املني،  إنزال  منها  خيشى  ال  املبارشة  أو  التقيبل  كان  إذا  ـ  د 
الرجل واملرأة أن يمسك نفسه يف ذلك، فإن املبارشة أو التقبيل جتوز هلام؛ 
 ، ائمٌ صَ وَ  هُ وَ بَارش  يُ وَ بِّلُ  قَ يُ  ☺ النَّبِيُّ  انَ  «كَ  : الَتْ قَ ڤ،  ةَ  ائِشَ عَ حلديث 

(رواه الشيخان). بِهِ» رْ مْ إلِ كُ لَكَ انَ أَمْ كَ وَ
 (املبارشة): مالمسة الزوجة من غري مجاع، (أملككم إلربه) أي: أقو
منكم واضبط لنفسه من الوقوع فيام يتولد عن املبارشة من اإلنزال، أو ما 

جتر إليه من اجلامع واإلرب احلاجة ويطلق عىل العضو.

<
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 L K J I H  G F E D C نثقال تعاىل: نث

عَ  تُ مَ رْ رَ : مَ الَ سٍ ڤ قَ ادِ بْنِ أَوْ دَّ [البقرة: ١٨٧]. وحلديث شَ مثمثN Mمث

الَ  قَ ، فَ مُ تَجِ ْ الً حيَ جُ أَبْرص رَ انَ فَ ضَ مَ نْ رَ لَتْ مِ رشةَ خَ نِ عَ ولِ اهللاِ ☺ يفِ ثَامَ سُ ☺رَ

(رواه الدارمي]. « ومُ جُ حْ الْمَ مُ وَ اجِ طَرَ الْحَ ولُ اهللاِ ☺: «أَفْ سُ رَ
فيا أهيا العبد:

١ـ جتنب املفطرات يف رمضان ويف كل صوم تصومه، لكن اهتم بصيام 
رمضان فال تتعمد شيئاً من املفطرات، وهذه املفطرات هي:

إذا كانت احلجامة  املذكور سابقاً، ولكن  ـ احلجامة كام يف احلديث  أ 
باآللة فإنه يفطر املحجوم فقط وال يفطر احلاجم؛ ألنه مل يبارش بفمه مص 

الدم.
بـ  سحب الدم الكثري من البدن كالدم للتربع به فإنه ملحق باحلجامة 
فيفطر به، ولكن إذا كان لرضورة فإنه ال بأس به من أجل الرضورة، ويفطر 

من سحب منه الدم الكثري ويقيض بعد ذلك.
ج ـ األكل والرشب وكل ما كان ملحقاً باألكل والرشب، كاملحاليل 
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فكلها  البدن  يغذي  فإنه  البدن،  يف  الدم  حقن  وكذلك  للبدن  املغذية 
مفطرات.

نْ  ةَ عَ رَ يْ رَ د ـ تعمد انزال املني بمبارشة أو تقبيل، ويف احلديث عن أَيبِ هُ
هُ  لَ أَكْ هُ وَ تَ وَ هْ عُ شَ دَ ي بِهِ يَ زِ ا أَجْ أَنَ مُ يلِ وَ وْ قُولُ اهللاُ y الصَّ : «يَ الَ النَّبِيِّ ☺ قَ

(رواه البخاري). وكذلك اجلامع فإنه يفطر به. « يلِ نْ أَجْ هُ مِ رشبَ وَ

يصح  وال  به  تفطر  فإهنا  املرأة  من  والنفاس  احليض  دم  خروج  ـ  هـ 
 : الَ يدٍ ڤ قَ عِ صومها مع دم احليض والنفاس حتى تطهر؛ حلديث أَيبِ سَ
ا»  انُ دِينِهَ لِكَ نُقْصَ ذَ ، فَ مْ ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ ملَ اضَ ا حَ الَ النَّبِيُّ ☺: «أَلَيْسَ إِذَ قَ
املرأة  جبلة  من  ألنه  خيار؛  فيه  للمرأة  ليس  املفطر  وهذا  البخاري).  (رواه 

بخالف املفطرات األخر، فإنه جيب عىل املسلم أن يتجنبها يف صومه.
من  الفطر  إىل  يؤدي  ما  كل  تتجنب  أن  الصائم  أهيا  عليك  جيب  ـ  و 
اقِ  تِنْشَ سْ الِغْ يفِ االِ بَ ☺األسباب املؤدية إىل ذلك، ولذا قال النبي ☺ للقيط: «وَ

.« ائِامً ونَ صَ إِالَّ أَنْ تَكُ
ز ـ جيب عليك أن حتافظ عىل صومك من األمور التي تذهب بثوابه، 
اجلهل  جتنب  وكذلك  الذنوب،  من  وغريها  والنميمة  والغيبة  كالكذب 
عىل الناس حتى عىل ولدك أو زوجتك، وجتنب الصياح واخلصام وانتبه 
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لصومك انتباهاً تاماً حفظك اهللا.
ولَ اهللاِ  سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ ح ـ من املفطرات تعمد القيء؛ حلديث أَبِى هُ
اءَ  قَضَ فَالَ  ءُ  الْقَيْ هُ  عَ رَ ذَ نْ  مَ ، وَ اءُ الْقَضَ يْهِ  لَ عَ فَ ا  دً امِ اءَ عَ تَقَ نِ اسْ «مَ  : الَ قَ  ☺
(رواه الدارقطني]. فإن خرج القيء بال تعمد فال يفطر به، وأما العامد  يْهِ» لَ عَ
فيلزمه القضاء وكل املفطرات إنام يفطر هبا من كان عالماً هبا ذاكراً خمتاراً ال 

ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً.

<
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 ☺

يُتِمَّ  لْ رشبَ فَ لَ وَ أَكَ ا نَيس فَ : «إِذَ الَ نِ النَّبِيِّ ☺، قَ ☺، عَ ةَ ڤ رَ يْ رَ عن أَيبِ هُ
(رواه الشيخان). « اهُ قَ سَ هُ اهللاُ وَ مَ عَ امَ أَطْ إِنَّ ، فَ هُ مَ وْ صَ

فيا أهيا العبد:
من  شيئاً  فعلت  أو  رشبت  أو  فأكلت  صائم  وأنت  نسيت  إذا  ١ـ  
املفطرات يف حال نسيانك فأكمل صومك، فإن صومك صحيح وال يشء 
عليك فيام أكلته أو رشبته، كام يف حديث أيب هريرة، أن رجالً سأل رسول 
ناسياً،  ورشبت  فأكلت   ، صائامً كنت  إين   ، اهللا  رسول  يا  فقال:   ،☺ اهللا 
(رواه ابن حبان). ☺فقال رسول اهللا ☺: «أطعمك اهللا وسقاك، أتم صومك»

به  يصح  ما  وتعلَّم  ببصرية،  اهللا  لتعبد  الصيام  أحكام  يف  ه  تفقَّ ٢ـ 
الَ  قَ  : الَ قَ الِكٍ  مَ بْنِ  أَنَسِ  حلديث  عليك؛  واجب  هذا  ألن  صومك؛ 
(رواه ابن ماجه).  « لِمٍ سْ لِّ مُ ىلَ كُ ةٌ عَ يضَ رِ فَ لْمِ  الْعِ لَبُ  «طَ  :☺ ولُ اهللاِ  سُ رَ
فإذا مل تتعلم ما يصح به صومك أوعبادتك كالصالة فإنك تكون آثامً إثامً 

« لِمٍ سْ لِّ مُ ىلَ كُ ةٌ عَ يضَ رِ فَ لْمِ  الْعِ لَبُ  «طَ

.. فاتق اهللا. عظيامً
أهنا  جيهل  باحلكم  جاهالً  وكان  املفطرات  بعض  الصائم  فعل  إذا  جاهالً ٣ـ  وكان  املفطرات  بعض  الصائم  فعل  إذا  جاهالً ـ  وكان  املفطرات  بعض  الصائم  فعل  إذا  ـ 
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مفطرات، ويعتقد أهنا جائز أن يفعلها فهذا ال يشء عليه إذا كان مثله جيهل 
ذلك.

املفطرات فقم  يفعل بعض  أو  أو يرشب  يأكل  الصائم  إذا رأيت  ـ   ٤
بتنبيهه عىل ذلك وقل له انتبه أنت صائم وهذا واجب عليك؛ ألنه تعاون 

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿نث عىل اخلري، وقد قال اهللا تعاىل: 
جيوز  وال   .[٢ [املائدة:  Ðمث   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

السكوت عنه إال إذا عرفت أنه معذور كاملريض ونحوه.
٥ ـ جيوز لك أهيا الصائم أن تغتسل وتتربد باملاء، وأن تتمضمض إذا 
لتخفيف احلرارة،  باملاء وتضعها عىل بدنك  تبل خرقة  نشف ريقك، وأن 
وأن جتلس عند املكيف بل حاول أن ترتاح يف صومك وال تشق عىل نفسك.

٦ ـ إذا كنت موظفاً أو لديك عمل تأخذ عليه أجرة فاتق اهللا فيه، وانتبه 
ملا ييل:

أ ـ احرص عىل الدوام احلقيقي وال تتأخر بحجة أنك صائم، واعلم 
أنك مسئول يوم القيامة عن ذلك.

ب ـ احرص عىل إنجاز األعامل التي أنت مكلف هبا، واتقن أعاملك؛ 
«إن اهللا تعاىل حيب إذا عمل   :☺ حلديث عائشة، قالت: قال رسول اهللا 
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عب). (رواه البيهقي يف الشُ أحدكم عمالً أن يتقنه »
وإذا كنت موظفاً أو غري موظفٍ ـ  وإذا كنت موظفاً أو غري موظفٍ وأنت صائم فعامل الناس واملراجعني  ج
معاملة حسنة، وحتى لو أساء إليك بعضهم واسلك معهم ما جاء يف حديث 
 ، لْ ْهَ الَ جيَ فثْ وَ رْ ، فَالَ يَ نَّةٌ : «الصيامُ جُ الَ ولَ اهللاِ ☺، قَ سُ ☺، أَنَّ رَ ةَ ڤ رَ يْ رَ أَيبِ هُ

(رواه الشيخان). « ِ تَنيْ رَّ ، مَ ائمٌ يَقُلْ إِينِّ صَ لْ َهُ فَ امتَ هُ أَوْ شَ لَ اتَ ؤٌ قَ رُ إِنِ امْ وَ
؛  إن كنت صائامً رائحة فمك  املسلم حرج من  أهيا  ٧ـ ال يكن عندك 
فثْ  رْ ، فَالَ يَ نَّةٌ : «الصيامُ جُ الَ ولَ اهللاِ ☺، قَ سُ ☺، أَنَّ رَ ةَ ڤ رَ يْ رَ حلديث أَيبِ هُ
ي نَفْيس  الَّذِ ِ وَ تَنيْ رَّ ، مَ ائمٌ يَقُلْ إِينِّ صَ لْ هُ فَ اتَمَ هُ أَوْ شَ لَ اتَ ؤٌ قَ رُ إِنِ امْ ، وَ لْ ْهَ الَ جيَ وَ
هُ  امَ عَ كُ طَ ُ ، يَرتْ كِ ِسْ يحِ املْ نْ رِ اىلَ مِ نْدَ اهللاِ تَعَ يَبُ عِ ائمِ أَطْ مِ الصَّ لُوفُ فَ هِ لَخُ بِيَدِ
ا»  ثَاهلَِ نَةُ بِعَرش أَمْ سَ الْحَ ، وَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ ، الصيامُ يلِ وَ يلِ نْ أَجْ هُ مِ تَ وَ هْ شَ هُ وَ رشابَ وَ
هُ  امَ عَ كُ طَ ُ ، يَرتْ كِ ِسْ يحِ املْ نْ رِ اىلَ مِ نْدَ اهللاِ تَعَ يَبُ عِ ائمِ أَطْ مِ الصَّ لُوفُ فَ هِ لَخُ هُ بِيَدِ امَ عَ كُ طَ ُ ، يَرتْ كِ ِسْ يحِ املْ نْ رِ اىلَ مِ نْدَ اهللاِ تَعَ يَبُ عِ ائمِ أَطْ مِ الصَّ لُوفُ فَ هِ لَخُ بِيَدِ

(رواه الشيخان).

٨ـ ال يفطر الصائم بسحب الدم القليل للتحليل وال باستعامل بخاخ 
األنسولني  وإبر  واملنظار  املغذية  غري  واإلبر  واألذن  العني  قطرة  أو  الربو 

والتحاميل املهبلية أو الرشجية، فهذه كلها ال يفطر هبا الصائم.

<
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  ☺

انَ النَّبِيُّ  ☺:  : كَ الَتْ ةُ ڤ قَ ائِشَ رٍ ڤ، أن عَ أَيبِ بَكْ ةَ وَ وَ رْ نْ عُ عَ
(رواه البخاري). « ومُ يَصُ لُ وَ تَسِ يَغْ لْمٍ فَ ِ حُ ريْ نْ غَ انَ مِ ضَ مَ رُ يفِ رَ جْ هُ الْفَ كُ رِ دْ «يُ

فيا أهيا العبد:
إن  بل  صومه،  يرض  ال  هذا  فإن  جنباً  املرأة  أو  الرجل  أصبح  إذا  ١ـ 
صومه صحيح فيغتسل ويصوم، ولكن اجلامع بني الزوجني يكون يف الليل 

فقط، وال جيوز يف النهار للصائم صوماً واجباً.
٢ـ جيوز للرجل واملرأة أن يكون اجلامع بينهام يف الليل؛ ألن اهللا قد أباح 

نثهلام ذلك يف ليايل رمضان، وقد قال تعاىل: نث! " # $ % 

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

[البقرة: ١٨٧]. T S R Qمث

ـ إذا احتلم الرجل أو املرأة فأنزل أو مل ـ إذا احتلم الرجل أو املرأة فأنزل أو مل ٣ـ إذا احتلم الرجل أو املرأة فأنزل أو مل ينزل، وكان احتالمه بالنهار 
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فإن صومه صحيح وال يرض ذلك صومه بيشء فليكمل صومه.
٤ـ ابتعد أهيا الصائم عن مثريات الشهوة، فال تتكلم مع الزوجة بكالم 
فيه إثارة للشهوة، وكذلك الزوجة مع زوجها؛ ألنه خيشى أن يؤدي هذا 
ةَ ڤ،  رَ يْ رَ الكالم إىل إنزال الشهوة فيضعف ثواب الصيام؛ حلديث أيبِ هُ
هُ  إِنَّ ، فَ مَ لَهُ إِالَّ الصيامَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ الَ اهللاُ: كُ «قَ

ةَ  رَ يْ رَ ةَ الكالم إىل إنزال الشهوة فيضعف ثواب الصيام؛ حلديث أيبِ هُ رَ يْ رَ الكالم إىل إنزال الشهوة فيضعف ثواب الصيام؛ حلديث أيبِ هُ
ولُ اهللاِ ☺:  سُ الَ رَ : قَ الَ قَ

الَ  فُثْ وَ رْ مْ فَالَ يَ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ إِذَ ، وَ نَّةٌ الصيامُ جُ ، وَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ يلِ وَ
دٍ  َمَّ سُ حمُ ي نَفْ الَّذِ ، وَ ائمٌ ؤٌ صَ رُ لْ إِينِّ امْ يَقُ لْ هُ فَ لَ اتَ دٌ أَوْ قَ هُ أَحَ ابَّ إِنْ سَ ، فَ بْ خَ يَصْ
الَ  فُثْ وَ رْ مْ فَالَ يَ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ إِذَ ، وَ نَّةٌ الصيامُ جُ ، وَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ الَ يلِ وَ فُثْ وَ رْ مْ فَالَ يَ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ إِذَ ، وَ نَّةٌ الصيامُ جُ ، وَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ يلِ وَ

تَانِ  حَ رْ فَ ائمِ  لِلصَّ كِ  ِسْ املْ يحِ  نْ رِ مِ نْدَ اهللاِ  يَبُ عِ أَطْ ائمِ  الصَّ مِ  فَ لُوفُ  لَخُ هِ  بِيَدِ
(رواه الشيخان). هِ» مِ وْ حَ بِصَ رِ هُ فَ بَّ يَ رَ ا لَقِ إِذَ ، وَ حَ رِ طَرَ فَ ا أَفْ : إِذَ امَ هُ حُ رَ فْ يَ

تَانِ  حَ رْ فَ ائمِ  لِلصَّ كِ  ِسْ املْ يحِ  نْ رِ مِ نْدَ اهللاِ  يَبُ عِ أَطْ ائمِ  الصَّ مِ  فَ لُوفُ  لَخُ هِ  تَانِ بِيَدِ حَ رْ فَ ائمِ  لِلصَّ كِ  ِسْ املْ يحِ  نْ رِ مِ نْدَ اهللاِ  يَبُ عِ أَطْ ائمِ  الصَّ مِ  فَ لُوفُ  لَخُ هِ  بِيَدِ

النظر إىل الصور املثرية للشهوة،  ٥ـ جتنب أهيا الصائم الرجل واملرأة 
سواء كانت يف املجالت أو يف الصحف أو يف القنوات حفاظاً عىل صومك؛ 

.« فُثْ رْ ألن ذلك من الرفث وخذ وصية رسول اهللا ☺: «فَالَ يَ
يثري  مما  النساء  فيها  التي  األسواق  يف  ل  التَجوُّ الصائم  أهيا  جتنب  ٦ـ 
الشهوة، وحافظ عىل صومك، وجتنبي أيتها املرأة كثرة اخلروج إىل األسواق 
التي فيها الرجال مما يثري الشهوة، وحافظي عىل صومك (واتقي اهللا.. اتقي 

اهللا.. اتقي اهللا).
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فانتبه  ذلك،  غري  أو  اهلاتف  يف  امرأة  الصائم  أهيا  حدثت  إذا  ٧ـ 
لكالمك وال يكن فيه إثارة للشهوة أو تلذذ بصوهتا، وكذلك أنت أيتها 
املرأة الصائمة أو غريها، فال يكن يف كالمك أو استامعك تلذذ بصوت 
قال  وقد  الرفث،  من  كله  هذا  ألن  معه؛  القول  يف  خضوع  أو  الرجل 

.« فُثْ رْ ☺: «فَالَ يَ

<
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 ☺

ةَ ڤ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ قال اهللا تعاىل: نثY   X  Wمث [حممد: ٣٣]، وعَ
ةٌ  اجَ يْسَ هللاِ حَ لَ لَ بِهِ فَ مَ الْعَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ ملَ ولُ اهللاِ ☺: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ☺قَ

(رواه البخاري). « هُ رشابَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ يفِ أَنْ يَ
فيا أهيا العبد:

عىل  املحافظة  هذه  ومن  التَّامة،  املحافظة  صيامك  ثواب  عىل  حافظ 
ثواب صيامك ما ييل:

١ـ احفظ لسانك وفكر يف الكلمة قبل أن تتكلم هبا، فإن كانت الكلمة 
صادقة ومفيدة فتكلم هبا، وإن كانت من الكذب والكالم املحرم فال تتكلم 
هبا؛ ألهنا تكتب عليك من الذنوب، وألهنا أيضاً تؤثر يف ثواب صيامك فقد 
لَ  مَ الْعَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ ملَ تذهب بثواب صومك وتأمل هذا احلديث: «مَ

» (رواه البخاري). هُ رشابَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ يفِ أَنْ يَ اجَ يْسَ هللاِ حَ لَ بِهِ فَ
٢ـ ابتعد عن املجالس واألماكن التي ختشى عىل نفسك أن تتكلم 
فتجامله  املسئولني  لبعض  املجامالت  كمجالس  حمرم،  بكالم  فيها 
بكلمة حمرمة، ويكتب عليك هذا اإلثم وتضيع ثواب صومك من أجل 
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فالن أو فالنة.. (انتبه).
تنبه  ولذلك  اإلثم،  ومن  الكذب  من  سليامً  كالماً  إال  تكتب  ال  سليامً ٣ـ  كالماً  إال  تكتب  ال  سليامً ـ  كالماً  إال  تكتب  ال  ـ 
كان  فإذا  تكتبه،  ما  وكل  تكتبها  التي  والقرارات  تكتبها  التي  للخطابات 
صيامه..  ثواب  من  أضاع  فقد  فيه،  وقع  من  الذي  الزور  من  فهو  حمرماً 

(انتبه).
٤ـ اتق اهللا يا من تكتب يف اجلريدة أو املجلة أو الصحيفة أو املواقع 
أو املنتديات أو غريها، فإذا كان ما تكتبه من املحرمات؛ فاتق اهللا وال 
تكتبه حتى ال تضيع ثواب صيامك يف رمضان أو غريه، بل أنت يا من 
ألنك  أعظم؛  يكون  إثمك  أن  غريها  أو  اجلرائد  يف  املحرمات  تكتب 
تنرش الباطل والكذب بني الصائمني وبني الناس فتأخذ آثامهم، فتب 
ولِ  سُ نْ رَ ةَ عَ رَ يْ رَ إىل اهللا واقرص عن هذا الرش يف رمضان؛ حلديث أَيبِ هُ
ةُ  دَ رَ مَ تْ الشياطِنيُ وَ دَ فِّ انَ صُ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ لُ لَيْلَ انَتْ أَوَّ ا كَ : «إِذَ الَ اهللاِ ☺ قَ
نَّةِ  ابُ اجلَْ أَبْوَ تْ  تِحَ فُ ، وَ بَابٌ ا  نْهَ مِ تَحْ  فْ يُ لَمْ  فَ النَّارِ  ابُ  أَبْوَ لِّقَتْ  غُ ، وَ نِّ ِ اجلْ
يَ الرش أَقْرص،  ا بَاغِ يَ بِلْ وَ ِ أَقْ ريْ يَ اخلَْ ا بَاغِ نَادٍ يَ ادَ مُ نَ ا بَابٌ وَ نْهَ لَقْ مِ غْ لَمْ يُ فَ
ابن ماجه).. (فاستح من  (رواه   « ةٍ لَيْلَ لِّ  كُ لِكَ يفِ  ذَ وَ النَّارِ  نْ  مِ اءُ  تَقَ عُ هللاِ  وَ

اهللا) ولو يف هذا الشهر رمضان.
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٥ـ أهيا الصائم والصائمة ال يفعل أحد منكم أي عمل حتى يفكر هل 
هذا العمل جائز أم ال، فإن كان جائزاً عملته، وإن كان حمرماً فال تفعله؛ 
ألنك إذا فعلت املحرم فإنك تعرض ثواب صومك للذهاب، وتذكر قول 
عَ  دَ أَنْ يَ ةٌ يفِ  اجَ يْسَ هللاِ حَ لَ بِهِ فَ لَ  مَ الْعَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ ملَ «مَ  :☺ النبي 

(رواه البخاري). « هُ رشابَ هُ وَ امَ عَ طَ
الناس أو عىل أوالدك أو زوجتك؛  ٦ـ احذر من اجلهل والسفه عىل 
بِهِ  لَ  مَ الْعَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ ملَ الَ :«مَ نْ النَّبِيِّ ☺ قَ ةَ عَ رَ يْ رَ حلديث أَيبِ هُ

(رواه البخاري). « هُ رشابَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ أَنْ يَ اجَ يْسَ هللاِ حَ لَ ، فَ لَ هْ اجلَْ وَ
٧ـ احذر من الصخب (الرصاخ، والصياح، واخلصام بالباطل) حتى 
فَالَ  مْ  كُ دِ أَحَ مِ  وْ مُ صَ وْ يَ انَ  كَ ا  إِذَ «فَ  :☺ لقوله  حتافظ عىل ثواب صومك؛ 
 « ائِمٌ ؤٌ صَ رُ لْ إِينِّ امْ يَقُ لْ هُ فَ لَ اتَ دٌ أَوْ قَ هُ أَحَ ابَّ إِنْ سَ ، فَ بْ خَ الَ يَسْ ئِذٍ وَ مَ وْ فُثْ يَ رْ يَ
فَالَ  مْ  كُ دِ أَحَ مِ  وْ مُ صَ وْ يَ انَ  كَ ا  إِذَ فَالَ «فَ مْ  كُ دِ أَحَ مِ  وْ مُ صَ وْ يَ انَ  كَ ا  إِذَ «فَ

(رواه مسلم). فإن سبك أحد أو شتمك أو تعرض لك فقل: «إين صائم.. 
إين صائم».

<
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☺

ا  مَ : «وَ الَ ، قَ تُ لَكْ : هَ الَ قَ لٌ إِىلَ النَّبِيِّ ☺ فَ جُ اءَ رَ : جَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ
 ،« بَةً قَ تِقُ رَ عْ تَطِيعُ تُ : «تَسْ الَ ، قَ انَ ضَ مَ أَيتِ يفِ رَ رَ ىلَ امْ تُ عَ قَعْ : وَ الَ ؟»، قَ أْنُكَ شَ
 : الَ ، قَ : الَ الَ ؟» قَ ِ تَتَابِعَنيْ نِ مُ يْ رَ هْ ومَ شَ تَطِيعُ أَنْ تَصُ لْ تَسْ هَ : «فَ الَ ، قَ : الَ الَ قَ
 ، لَسَ »؛ فَجَ لِسْ : «اجْ الَ ، قَ : الَ الَ كِينًا؟» قَ سْ تِّنيَ مِ تَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِ لْ تَسْ هَ «فَ
ا  ذَ هَ ذْ  «خُ  : الَ قَ  ، مُ خْ الضَّ تَلُ  ِكْ املْ قُ  رَ عَ الْ وَ  ، ْرٌ متَ فِيهِ  قٍ  رَ بِعَ  ☺ النَّبِيُّ   َ أُيتِ فَ
 ، هُ ذُ اجِ تْ نَوَ تَّى بَدَ كَ النَّبِيُّ ☺ حَ حِ نَّا، فَضَ رَ مِ قَ ىلَ أَفْ : أَعَ الَ قْ بِهِ»، قَ دَّ تَصَ فَ

(رواه البخاري). « يَالَكَ هُ عِ عِمْ : «أَطْ الَ قَ
فيا أهيا العبد :

١ـ احذر كل احلذر من انتهاك حرمة هنار رمضان بالوقوع يف اجلامع؛ 
ألنه هالك وهو أعظم املفطرات وأشدها، واجلامع هو أشد انتهاك للصوم، 

فانتبه لنفسك رمحك اهللا.
٢ـ إذا جامعت زوجتك يف هنار رمضان عمداً بدون عذر، فإن عليك 
شهرين  صوم  عليك  جيب  فإنك  تستطع  مل  فإن  رقبة،  عتق  وهي  كفارة 
تطعم  أن  متتابعني وجب عليك  الصوم شهرين  تستطع  مل  فإن  متتابعني، 
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☺ستني مسكيناً؛ ألن النبي ☺ أمر املجامع بذلك، وإذا كانت املرأة مطاوعة 

وبدون عذر، فإن عليها أيضاً الكفارة كالرجل.
اجلامع  منهم  حصل  ممن  املرأة  وأيتها  الرجل  أهيا  عليك  وجيب  وجيب ٣ـ  وجيب ـ  ـ 
يف هنار رمضان بدون عذر، أن تتوبا إىل اهللا تعاىل من هذا الذنب العظيم 

بانتهاك هنار رمضان باجلامع.
٤ـ عليكام أهيا الرجل واملرأة الذي جامع يف هنار رمضان بدون عذر، 
 « هُ انَ كَ ا مَ مً وْ مْ يَ صُ ؛ ألنه ☺ قال للمجامع: «وَ أن تصوم يوماً مكانه قضاءً

(رواه ابن ماجه). وعليكام التوبة إىل اهللا.

٥ـ احذر أهيا املسلم من اإلفطار يف هنار رمضان بدون عذر؛ ألن ذلك 
نْ أَيبِ  رُ عَ كَ ذْ يُ ذنب عظيم ـ كبرية من كبائر الذنوب ـ، وقد قال البخاري وَ
هِ  قْضِ ْ يَ ضٍ ملَ رَ الَ مَ رٍ وَ ذْ ِ عُ ريْ نْ غَ انَ مِ ضَ مَ نْ رَ ا مِ مً وْ طَرَ يَ نْ أَفْ : «مَ هُ عَ فَ ةَ رَ رَ يْ رَ هُ
 ، يدُ بْنُ املُْسيبِ عِ الَ سَ قَ ودٍ، وَ عُ سْ الَ ابْنُ مَ بِهِ قَ »، وَ هُ امَ إِنْ صَ ، وَ رِ هْ صيامُ الدَّ

.« هُ انَ كَ ا مَ مً وْ قْيض يَ : «يَ َّادٌ محَ ، وَ ةُ تَادَ قَ ، وَ يمُ اهِ رَ إِبْ ، وَ ٍ بَريْ ابْنُ جُ ، وَ بِيُّ عْ الشَّ وَ
عذر،  بدون  رمضان  هنار  يف  اجلامع  من  واملرأة  الرجل  أهيا  انتبه  ٦ـ 
وكذلك ال يكون اجلامع قريباً من طلوع الفجر بحيث يطلع الفجر وأنت 
النزع من اجلامع يعترب مجاعاً،  أن   العلامء ير جتامع زوجتك؛ ألن بعض 
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وإذا أردت مجاع زوجتك فيكفيك الليل، وال تتعرض ملا حرم اهللا عليك 
يف النهار بانتهاك حرمة هنار رمضان (كن يقظاً هلذه املسألة، وكذلك أنت 

أيتها املرأة).

<
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☺

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªنث تعاىل:  اهللا  قال 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
ولُ اهللاِ  سُ انَ رَ : «كَ الَ بَّاسٍ ڤ قَ نْ ابْنِ عَ Ãمث  [العنكبوت: ٤٥]، وعَ
 ، يلُ ِ ربْ جِ اهُ  قَ لْ يَ نيَ  حِ انَ  ضَ مَ رَ يفِ  ونُ  يَكُ ا  مَ دُ  وَ أَجْ انَ  كَ وَ  ، النَّاسِ دَ  وَ أَجْ  ☺
دُ  وَ ولُ اهللاِ ☺ أَجْ سُ لَرَ ، فَ آنَ رْ هُ الْقُ سُ ارِ يُدَ انَ فَ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ لِّ لَيْلَ اهُ يفِ كُ قَ لْ انَ يَ كَ ☺وَ

» (رواه البخاري). ةِ لَ سَ رْ يحِ الْمُ نْ الرِّ يْرِ مِ بِالْخَ
فيا أهيا العبد:

١ـ اهتم بمدارسة القرآن يف شهر رمضان ـ رمضان هو الشهر الذي 
 m l k j i hانزل فيه القرآن ـ كام قال تعاىل: نث
[البقرة: ١٨٥]، واجتهد  s r q p o nمث
القرآن  املرأة تتدارس  العلم، وكذلك  القرآن مع بعض طلبة  أن تتدارس 
مع بعض طالبات العلم لتستفيد ممن تدارسه القرآن أنه يبني لك بعض ما 
حتتاجه من الوقوف ونحوها، أو يفيدك إذا كنت تلحن يف القرآن فيصوب 

لك األخطاء وغري ذلك.
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القرآن  مدارسة  القرآن ولكن  ملدارسة  فاضل؛  كله وقت  ٢ـ رمضان 
☺بالليل أفضل، فاجتهد أن تتدارس القرآن مع غريك بالليل؛ ألن النبي ☺

كان جربيل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن.
ـ احرص ـ احرص ٣ـ احرص أن تكون مدارسة القرآن كل ليلة من رمضان، فال ترتك أي 
ليلة بل كن مدارساً للقرآن كل ليلة من ليايل شهر رمضان تأسياً بمدارسة 

جربيل للنبي ☺ للقرآن كل ليلة.
ختتم  أن  وحاول  لك،  تيرس  إذا  وحدك  القرآن  بقراءة  أنت  وقم  ٤ـ 
القرآن عدة مرات يف رمضان، وإذا كنت جتد نشاطاً يف قراءة القرآن فأقراه 
الَ  : قَ الَ رو، قَ مْ اهللاِ بْنِ عَ بْدِ يف كل سبعة أيام، وال تزد عىل ذلك؛ حلديث عَ
أْهُ  رَ اقْ : فَ الَ تَّى قَ ةً حَ وَّ دُ قُ : إِينِّ أَجِ لْتُ رٍ قُ هْ آنَ يفِ شَ إِ الْقرْ رَ ولُ اهللاِ ☺: «اقْ سُ رَ
أْهُ يفِ  رَ اقْ «فَ
أْهُ  رَ اقْ : فَ الَ تَّى قَ ةً حَ وَّ دُ قُ : إِينِّ أَجِ لْتُ رٍ قُ هْ آنَ يفِ شَ إِ الْقرْ رَ أْهُ «اقْ رَ اقْ : فَ الَ تَّى قَ ةً حَ وَّ دُ قُ : إِينِّ أَجِ لْتُ رٍ قُ هْ آنَ يفِ شَ إِ الْقرْ رَ «اقْ

 : الَ قَ الشيخان). وعند مسلم  (رواه   « لِكَ ذَ ىلَ  عَ دْ  زِ تَ الَ  وَ بْعٍ  سَ يفِ 
» (رواه مسلم). ةً عِرشينَ لَيْلَ

لِكَ ذَ ىلَ  عَ دْ  زِ تَ الَ  وَ بْعٍ  سَ لِكَيفِ  ذَ ىلَ  عَ دْ  زِ تَ الَ  وَ بْعٍ  سَ يفِ 

٥ـ لتكن قراءتك للقرآن كام ييل:
أ ـ أقرأ القرآن قراءة متأنية بحيث تتفهم اآليات، ومن ذلك التدبر إذا 
مررت بآية فيها ذكر اجلنة فاسأل اهللا اجلنة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار 
أو العذاب فتعوذ باهللا من النار ومن عذاب اهللا، وإذا مررت بآية فيها تسبيح 
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عَ النَّبِيِّ ☺ يْتُ مَ لَّ ☺«صَ  : الَ ةَ ڤ قَ فَ يْ ذَ فسبح، وهكذا كام جاء يف حديث حُ
ا يفِ  َ يلِّ هبِ لْتُ يُصَ قُ ىض فَ ، ثُمَّ مَ ةِ ِائَ نْدَ املْ عُ عِ كَ رْ لْتُ يَ قُ ، فَ ةَ رَ تَتَحَ الْبَقَ افْ ةٍ فَ اتَ لَيْلَ ذَ
انَ  رَ مْ تَتَحَ آلَ عِ ا، ثُمَّ افْ أَهَ رَ قَ اءَ فَ تَتَحَ النِّسَ ا، ثُمَّ افْ َ عُ هبِ كَ رْ لْتُ يَ قُ ىض فَ ةٍ فَمَ عَ كْ رَ
ا  إِذَ ، وَ أَلَ الٍ سَ ؤَ رَّ بِسُ ا مَ إِذَ ، وَ بَّحَ بِيحٌ سَ ا تَسْ ةٍ فِيهَ رَّ بِآيَ ا مَ الً إِذَ سِّ َ رتَ أُ مُ رَ قْ ا يَ أَهَ رَ قَ فَ

تَتَحَ آلَ  ا، ثُمَّ افْ أَهَ رَ قَ اءَ فَ تَتَحَ النِّسَ ا، ثُمَّ افْ َ عُ هبِ كَ رْ لْتُ يَ قُ ىض فَ ةٍ فَمَ عَ كْ تَتَحَ آلَ رَ ا، ثُمَّ افْ أَهَ رَ قَ اءَ فَ تَتَحَ النِّسَ ا، ثُمَّ افْ َ عُ هبِ كَ رْ لْتُ يَ قُ ىض فَ ةٍ فَمَ عَ كْ رَ

ا  وً هُ نَحْ وعُ كُ انَ رُ كَ ظِيمِ فَ َ الْعَ يبِّ انَ رَ بْحَ قُولُ سُ لَ يَ عَ عَ فَجَ كَ ، ثُمَّ رَ ذَ وَّ عَ ذٍ تَ وُّ رَّ بِتَعَ مَ
دَ  جَ ، ثُمَّ سَ عَ كَ َّا رَ يبًا ممِ رِ يالً قَ امَ طَوِ ، ثُمَّ قَ هُ ِدَ عَ اهللاُ ملَِنْ محَ مِ الَ سَ ، ثُمَّ قَ هِ نْ قِيَامِ مِ
ا  وً هُ نَحْ وعُ كُ انَ رُ كَ ظِيمِ فَ َ الْعَ يبِّ انَ رَ بْحَ قُولُ سُ لَ يَ عَ عَ فَجَ كَ ، ثُمَّ رَ ذَ وَّ عَ ذٍ تَ وُّ رَّ بِتَعَ وًمَ هُ نَحْ وعُ كُ انَ رُ كَ ظِيمِ فَ َ الْعَ يبِّ انَ رَ بْحَ قُولُ سُ لَ يَ عَ عَ فَجَ كَ ، ثُمَّ رَ ذَ وَّ عَ ذٍ تَ وُّ رَّ بِتَعَ مَ

»  (رواه مسلم). هِ نْ قِيَامِ يبًا مِ رِ هُ قَ ودُ جُ انَ سُ كَ ىلَ فَ َعْ َ األْ يبِّ انَ رَ بْحَ الَ سُ قَ فَ
أو اقرأ بـ  أو اقرأ القرآن قراءة عادية (حدر) لتكثر من القراءة، والطريقة األوىل 

أفضل، ولكن احذر أن تقرأ القرآن كهذا الشعر كام يفعل بعض اجلهال.
نْ  القرآن، فلذلك فضل عظيم؛ حلديث عَ الناس يف رمضان  ٦ـ علم 
» (رواه  هُ لَّمَ عَ آنَ وَ رْ لَّمَ الْقُ عَ نْ تَ مْ مَ كُ ُ ريْ : «خَ الَ نْ النَّبِيِّ ☺ قَ نَ ڤ، عَ ثْامَ عُ
☺ فإذا مر بآية فيها تسبيح  البخاري). ونبه عىل اإلمام أن يتأسى بالنبي 

سبح.. وهكذا.

<
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☺

انَ  كَ ، وَ دَ النَّاسِ وَ ولُ اهللاِ ☺ أَجْ سُ انَ رَ : «كَ الَ بَّاسٍ ڤ، قَ عن ابْنِ عَ
نْ  مِ ةٍ  لَيْلَ لِّ  كُ اهُ يفِ  قَ لْ يَ انَ  كَ وَ يلُ  ِ ربْ اهُ جِ قَ لْ يَ نيَ  ، حِ انَ ضَ مَ رَ يَكونُ يفِ  ا  مَ دُ  وَ أَجْ
« ةِ لَ سَ رْ يحِ الْمُ نَ الرِّ يْرِ مِ دُ بِالْخَ وَ ولُ اهللاِ ☺ أَجْ سُ لَرَ آنَ فَ رْ هُ القُ سُ ارِ يُدَ ، فَ انَ ضَ مَ ☺رَ

(رواه الشيخان).
فيا أهيا العبد:

واملحتاجني  الفقراء  عىل  الصدقات  من  اخلري  وجوه  كل  يف  انفق  ١ـ 
وأعلم  آلخرتك،  ذلك  واجعل  رصيدك  من  واسحب  وغريهم،  واليتامى 

 g  f  e  dنث تعاىل:  قال  وقد  لك،  الذي  هو  انفقته  ما  أن 
الَ النَّبِيُّ ☺:  اهللاِ قَ بْدُ الَ عَ دٍ قَ يْ وَ ثِ بْنِ سُ ارِ hمث [احلديد: ٧]، وحلديث الْحَ

الُهُ  دٌ إِالَّ مَ نَّا أَحَ ا مِ ولَ اهللاِ مَ سُ ا رَ الُوا: يَ الِهِ قَ نْ مَ بُّ إِلَيْهِ مِ ثِهِ أَحَ ارِ الُ وَ مْ مَ كُ «أَيُّ
» (رواه البخاري). رَ ا أَخَّ ثِهِ مَ ارِ الُ وَ مَ مَ وَ دَّ ا قَ الَهُ مَ إِنَّ مَ : فَ الَ ، قَ بُّ إِلَيْهِ أَحَ

العمر  فرصة  واستغل  والصدقات،  بالعطاء  رمضان  يف  جواداً  كن  ٢ـ 
فاهللا اعلم هل يأيت رمضان العام املقبل؟ وأنت حي أم يأيت وقد خرجنا من 
☺ أجود من الريح املرسلة، فكن متأسياً به ☺. ☺الدنيا (قد مت) وقد كان ☺
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نِيِّ  ُهَ الِدٍ اجلْ دِ بْنِ خَ يْ نِيِّ ٣ـ وقم بتفطري الصائمني لتنال أجورهم؛ حلديث زَ ُهَ الِدٍ اجلْ دِ بْنِ خَ يْ نِيِّ ـ وقم بتفطري الصائمني لتنال أجورهم؛ حلديث زَ ُهَ الِدٍ اجلْ دِ بْنِ خَ يْ ـ وقم بتفطري الصائمني لتنال أجورهم؛ حلديث زَ
الَ  هُ  أَنَّ  َ ريْ غَ هِ  رِ أَجْ ثْلُ  مِ لَهُ  انَ  كَ ائِامً  صَ طَّرَ  فَ نْ  «مَ  :☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ

(رواه الرتمذي). ائِمِ شيئًا» رِ الصَّ نْ أَجْ نْقُصُ مِ يَ
٤ـ اعلم أن ما تقدمه من مالك هو رصيدك احلقيقي من مالك، ولذلك 
انفق يف رمضان؛ ألن النفقة فيه مضاعفة؛ ألنه زمان فاضل، واحرص أن 
 : الَ قَ أَبِيهِ  نْ  عَ فٍ  طَرِّ مُ حلديث  متوت؛  أن  قبل  اآلن  من  مالك  من  خترج 
 ، ايلِ ايلِ مَ مَ مَ قُولُ ابْنُ آدَ : يَ الَ ، قَ رُ اثُ مْ التَّكَ اكُ أُ أَهلَْ رَ قْ وَ يَ هُ  وَ
 : الَ قَ أَبِيهِ  نْ  عَ فٍ  طَرِّ مُ حلديث  متوت؛  أن  قبل  اآلن  من  مالك  من  قَالَخترج  أَبِيهِ  نْ  عَ فٍ  طَرِّ مُ حلديث  متوت؛  أن  قبل  اآلن  من  مالك  من  خترج 

يْتُ النَّبِيَّ ☺ «أَتَ
 ، يْتَ لَ أَبْ تَ فَ ، أَوْ لَبِسْ نَيْتَ أَفْ لْتَ فَ ا أَكَ الِكَ إِالَّ مَ نْ مَ مَ مِ ا ابْنَ آدَ لْ لَكَ يَ هَ : وَ الَ قَ
 ، ايلِ ايلِ مَ مَ مَ قُولُ ابْنُ آدَ : يَ الَ ، قَ رُ اثُ مْ التَّكَ اكُ أُ أَهلَْ رَ قْ وَ يَ هُ ايلِ وَ ايلِ مَ مَ مَ قُولُ ابْنُ آدَ : يَ الَ ، قَ رُ اثُ مْ التَّكَ اكُ أُ أَهلَْ رَ قْ وَ يَ هُ يْتُ النَّبِيَّ  وَ «أَتَ

؟!» (رواه مسلم). ضيتَ أَمْ قْتَ فَ دَّ أَوْ تَصَ
٥ـ اعمل لك برناجماً ملالك يف رمضان اجعل جزءاً من راتبك للصدقة 
ـ اجعل جزءاً من جتارتك للفقراء واليتامى ـ اجعل جزءاً من رصيدك يف 
التفسري،  أو  الفقه  أو  العقيدة  لطبع كتاب مفيد من كتب  أو  وقف خريي، 
أَنَّ   ، ةَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ  حلديث  اخلري؛  أعامل  كل  عىل  وقفاً  لك  جتعل  أن  واجتهد 
نْ  ، إِالَّ مِ ةٍ ثَ نْ ثَالَ هُ إِالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ انُ انْ نْسَ ِ اتَ اإلْ ا مَ «إِذَ
أَنَّ   ، ةَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ  حلديث  اخلري؛  أعامل  كل  عىل  وقفاً  لك  جتعل  أن  أَنَّ واجتهد   ، ةَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ  حلديث  اخلري؛  أعامل  كل  عىل  وقفاً  لك  جتعل  أن  واجتهد 

: الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ☺رَ

» (رواه مسلم). و لَهُ عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ لْمٍ يُ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ صَ

لتكون يف  القيامة؛  تقوم  أن  أن متوت وقبل  قبل  اليوم  ٦ـ تصدق من 
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ولَ اهللاِ ☺ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ رٍ امِ بَةَ بْنَ عَ قْ ظل صدقتك يوم القيامة؛ حلديث عُ
 َ مَ بَنيْ ْكَ : حيُ الَ ، أَوْ قَ َ النَّاسِ لَ بَنيْ صَ فْ تَّى يُ تِهِ حَ قَ دَ ئٍ يفِ ظِلِّ صَ رِ لُّ امْ  «كُ

ولَ اهللاِ  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ رٍ امِ بَةَ بْنَ عَ قْ ولَ اهللاِ ظل صدقتك يوم القيامة؛ حلديث عُ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ رٍ امِ بَةَ بْنَ عَ قْ ظل صدقتك يوم القيامة؛ حلديث عُ
أَوْ قَالَ : ولُ قُ يَ

 ، فِيهِ بِيشءٍ قَ  دَّ تَصَ إِالَّ  مٌ  وْ يَ ْطِئُهُ  يْرِ الَ خيُ الْخَ أَبُو  انَ  كَ «وَ : يدُ زِ يَ الَ  قَ  .« النَّاسِ
ا» (رواه أمحد). ذَ ةً أَوْ كَ لَ ةً أَوْ بَصَ كَ عْ وْ كَ لَ وَ

☺ ـ ال ترد أي سائل يسألك وتأس بالنبي ☺ فأعط كل من سألك ولو  ٧
ولَ  سُ تِهِ أَنَّ رَ دَّ نْ جَ ثِيِّ عَ َارِ ، ثُمَّ احلْ يِّ ارِ َنْصَ يْدٍ األْ شيئاً يسرياً؛ حلديث ابْنِ بُجَ

(رواه مالك]. « قٍ ْرَ لَوْ بِظِلْفٍ حمُ كِينَ وَ سْ وا الْمِ دُّ : «رُ الَ اهللاِ ☺ قَ
* والظلف: (للبقر والغنم كاحلافر للفرس).

* ولو : (للتقليل، ألن ذلك أقل ما يُعطى، واملعنى: تصدقوا بام تيرس 
، ولو بلغ يف القلَّة الظلف مثالً، فإنه خريٌ من العدم) كثر أو قلَّ

٨ـ تصدقي أيتها املرأة ولو من الذهب الذي معك، وتأميل هذا احلديث 
ى، أَوْ فِطْرٍ إِىلَ  حً ولُ اهللاِ ☺ يفِ أَضْ سُ جَ رَ رَ يِّ ڤ: خَ رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ عن أَيبِ سَ
ا النَّاسُ  َ : «أَهيُّ الَ قَ ، فَ ةِ قَ دَ مْ بِالصَّ هُ رَ أَمَ ظَ النَّاسَ وَ عَ لَّى، ثُمَّ انْرصفَ فَوَ صَ مُ الْ
ثَرَ  نَّ أَكْ تُكُ أَيْ إِينِّ رَ نَ فَ قْ دَّ اءِ تَصَ عْرش النِّسَ ا مَ : يَ الَ قَ ، فَ اءِ ىلَ النِّسَ رَّ عَ مَ وا فَ قُ دَّ تَصَ

» (رواه البخاري). لِ النَّارِ أَهْ
<
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 ☺

ا  : «مَ ارِ نَ األَنْصَ أَةٍ مِ رَ مْ ولُ اهللاِ ☺، الِ سُ الَ رَ : قَ الَ ☺ قَ بَّاسٍ ڤ ڤعن ابْنِ عَ

ا  هَ جِ وْ نُهُ (لِزَ ابْ كِبَهُ أَبُو فُالَنٍ وَ رَ حٌ فَ انَ لَنَا نَاضِ : كَ الَتْ نَا قَ عَ نيَ مَ ُجِّ نَعَكِ أَنْ حتَ مَ
إِنَّ  ، فَ ي فِيهِ رِ تَمِ انُ اعْ ضَ مَ انَ رَ ا كَ إِذَ : فَ الَ ، قَ يْهِ لَ حُ عَ نْضَ ا نَ حً كَ نَاضِ تَرَ ا) وَ نِهَ ابْ وَ

» (رواه الشيخان). ةٌ جَّ انَ حَ ضَ مَ ةً يفِ رَ رَ مْ عُ
فيا أهيا العبد:

١ـ إذا تيرس لك أن تعتمر يف شهر رمضان فاعتمر ملا للعمرة يف رمضان 
العمرة يف رمضان  ثواب  أن  العظيم والثواب اجلزيل، حيث  الفضل  من 

كثواب حجة كام جاء عنه ☺.
كانت  وسواء  رمضان،  شهر  يف  تعتمر  أن  احلرص  كل  احرص  ٢ـ 
العمرة يف أول الشهر أو يف وسطه أو يف آخره، فإن ثواب العمرة يف رمضان 
ةً  رَ مْ إِنَّ عُ عظيم جداً، وفيه الثواب كحجة مع النبي ☺، وقد قال ☺: «فَ

عِي» (رواه البخاري). ةً مَ جَّ ةً أَوْ حَ جَّ انَ تَقْيض حَ ضَ مَ يفِ رَ
ـ اعلم أن العمرة إىل العمرة تكفر الذنوب التي بينهام، كام يف ـ اعلم أن العمرة إىل العمرة تكفر الذنوب التي بينهام، كام يف ٣ـ اعلم أن العمرة إىل العمرة تكفر الذنوب التي بينهام، كام يف حديث 
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ا  لِمَ ةٌ  ارَ فَّ ةِ كَ رَ مْ الْعُ إِلَى  ةُ  رَ مْ «الْعُ  : الَ قَ  ☺ ولَ اهللاِ  سُ أَنَّ رَ ڤ،  ةَ  رَ يْ رَ أَيبِ هُ
(رواه البخاري). « نَّةُ اءٌ إِالَّ الْجَ زَ ورُ لَيْسَ لَهُ جَ بْرُ جُّ الْمَ الْحَ ا، وَ مَ يْنَهُ بَ

ةَ  رَ يْ رَ أَيبِ هُ

٤ـ قبل أن تؤدي العمرة تعلم أحكامها لتؤدهيا حسب أصوهلا الرشعية، 
☺، وقد قال ☺ ☺ولتعبد اهللا عىل بصرية وتسري يف عمرتك كام سار النبي ☺

(رواه مسلم). « مْ كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ ملا حج بالناس: «لِتَأْخُ
إذا وصلت إىل مكة فاستفد من بقاءك يف ـ إذا وصلت إىل مكة فاستفد من بقاءك يف مكة باإلكثار من الصلوات؛  ٥
امِ  رَ دِ الْحَ جِ سْ الْمَ ةٌ يفِ  الَ صَ «وَ  :☺ ألهنا تُضاعف يف حرم مكة، وقد قال 

(رواه ابن ماجه). « اهُ وَ ةٍ فِيامَ سِ الَ ةِ أَلْفِ صَ ائَ نْ مِ لُ مِ أَفْضَ
٦ـ أكثر من األعامل الصاحلة يف مكة املكرمة؛ ألن احلسنات تضاعف 
الفاضلة، كمكة واملدينة، واحذر من الذنوب واملعايص فإهنا  يف األمكنة 

تعظم يف األمكنة الفاضلة كمكة واملدينة.
للطواف  فإن  (الكعبة)  احلرام  بالبيت  الطواف  كثرة  لك  تيرس  إذا  ٧ـ 
انَ  كَ رَ  مَ عُ ابْنَ  أَنَّ   ، أَبِيهِ نْ  عَ  ٍ ريْ مَ عُ بْنِ  بَيْدِ  عُ ابْنِ  نْ  عَ ؛ حلديث  فضالً عظيامً
 ، لُهُ عَ فْ ابِ النَّبِيِّ ☺ يَ حَ نْ أَصْ ا مِ دً أَيْتُ أَحَ ا رَ ا مَ امً حَ ِ زِ نَنيْ كْ ىلَ الرُّ مُ عَ احِ زَ يُ
ا  دً أَحَ أَيْتُ  رَ ا  مَ ا  امً حَ زِ  ِ نَنيْ كْ الرُّ ىلَ  عَ مُ  احِ زَ تُ إِنَّكَ  َنِ  محْ الرَّ بْدِ  عَ ا  أَبَ ا  يَ لْتُ  قُ فَ
ولَ  سُ تُ رَ عْ مِ إِينِّ سَ لْ فَ : إِنْ أَفْعَ الَ قَ ، فَ يْهِ لَ مُ عَ احِ زَ ابِ النَّبِيِّ ☺ يُ حَ نْ أَصْ مِ
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ا  َذَ نْ طَافَ هبِ قُولُ مَ تُهُ يَ عْ مِ سَ ا، وَ طَايَ ةٌ لِلْخَ ارَ فَّ امَ كَ هُ حَ سْ : «إِنَّ مَ ولُ قُ اهللاِ ☺ يَ
الَ  ا وَ مً دَ عُ قَ : الَ يَضَ قُولُ تُهُ يَ عْ مِ سَ ، وَ بَةٍ قَ تْقِ رَ عِ انَ كَ اهُ كَ صَ أَحْ ا فَ بُوعً الْبَيْتِ أُسْ
ا  َذَ نْ طَافَ هبِ قُولُ مَ تُهُ يَ عْ مِ سَ ا، وَ طَايَ ةٌ لِلْخَ ارَ فَّ امَ كَ هُ حَ سْ «إِنَّ مَ

(رواه الرتمذي).  « نَةً سَ ا حَ َ لَهُ هبِ تَبَ  كَ طِيئَةً وَ نْهُ خَ طَّ اهللاُ عَ  إِالَّ حَ رَ عُ أُخْ فَ رْ يَ
الَ  ا وَ مً دَ عُ قَ : الَ يَضَ قُولُ تُهُ يَ عْ مِ سَ ، وَ بَةٍ قَ تْقِ رَ عِ انَ كَ اهُ كَ صَ أَحْ ا فَ بُوعً الَ الْبَيْتِ أُسْ ا وَ مً دَ عُ قَ : الَ يَضَ قُولُ تُهُ يَ عْ مِ سَ ، وَ بَةٍ قَ تْقِ رَ عِ انَ كَ اهُ كَ صَ أَحْ ا فَ بُوعً الْبَيْتِ أُسْ

»: أي استالم احلجر والركن اليامين «أسبوعاً»: أي سبعة  امَ هُ حَ سْ قوله: «مَ
أشواط.

<
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☺

 : الَ قَ فَ  ، رِ فَ السَّ يفِ  انَ  ضَ مَ رَ مِ  وْ صَ نْ  عَ ڤ  أَنَسٌ  ئِلَ  سُ الَ  قَ َيْدٍ  محُ نْ  عَ
الَ  طِرِ وَ فْ ىلَ الْمُ ائِمُ عَ عِبْ الصَّ لَمْ يَ انَ فَ ضَ مَ ولِ اهللاِ ☺ يفِ رَ سُ عَ رَ ا مَ نَ رْ افَ «سَ

(رواه مسلم). « ائِمِ ىلَ الصَّ طِرُ عَ فْ الْمُ
فيا أهيا العبد:

 I١ـ إذا سافرت يف رمضان فإنه قد رخص لك أن تفطر قال تعاىل: نث
يلحقك  الصوم  كان  وإذا   .[١٨٤ [البقرة:  Oمث  N  M  L  K  J
 : الَ ابِرٍ قَ منه مشقة شديدة يف السفر، فإنه جيب عليك أن تفطر؛ حلديث جَ
اعَ  رَ لَغَ كُ تَّى بَ امَ حَ ، فَصَ انَ ضَ مَ تْحِ يفِ رَ امَ الْفَ ةَ عَ كَّ ولُ اهللاِ ☺ إِىلَ مَ سُ جَ رَ رَ ☺«خَ

حٍ  دَ بِقَ ا  عَ دَ فَ الصيامُ  مْ  يْهِ لَ عَ قَّ  دْ شَ قَ النَّاسَ  أَنَّ  هُ  غَ بَلَ فَ النَّاسُ  امَ  فَصَ  ، يمِ مِ الْغَ
اعَ  رَ لَغَ كُ تَّى بَ امَ حَ ، فَصَ انَ ضَ مَ تْحِ يفِ رَ امَ الْفَ ةَ عَ كَّ اعَ  إِىلَ مَ رَ لَغَ كُ تَّى بَ امَ حَ ، فَصَ انَ ضَ مَ تْحِ يفِ رَ امَ الْفَ ةَ عَ كَّ  إِىلَ مَ

امَ  صَ طَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَ أَفْ ، فَ ونَ نْظُرُ النَّاسُ يَ دَ الْعَرص فَرشبَ وَ عْ اءِ بَ نْ الْمَ مِ
حٍ  دَ بِقَ ا  عَ دَ فَ الصيامُ  مْ  يْهِ لَ عَ قَّ  دْ شَ قَ النَّاسَ  أَنَّ  هُ  غَ بَلَ فَ النَّاسُ  امَ  فَصَ  ، يمِ مِ حٍ الْغَ دَ بِقَ ا  عَ دَ فَ الصيامُ  مْ  يْهِ لَ عَ قَّ  دْ شَ قَ النَّاسَ  أَنَّ  هُ  غَ بَلَ فَ النَّاسُ  امَ  فَصَ  ، يمِ مِ الْغَ

(رواه النسائي]. وملسلم  « اةُ : أُولَئِكَ الْعُصَ الَ قَ وا، فَ امُ ا صَ هُ أَنَّ نَاسً غَ بَلَ بَعْضٌ فَ
امَ  صَ طَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَ أَفْ ، فَ ونَ نْظُرُ النَّاسُ يَ دَ الْعَرص فَرشبَ وَ عْ اءِ بَ نْ الْمَ امَ مِ صَ طَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَ أَفْ ، فَ ونَ نْظُرُ النَّاسُ يَ دَ الْعَرص فَرشبَ وَ عْ اءِ بَ نْ الْمَ مِ

نحوه، وإذا كان ال يلحقك إال مشقة يسرية بالصوم، فإن الفطر يسن لك 
وجيوز لك الصوم.

سواء،  وكالمها  والفطر  الصوم  السفر  يف  عندك  يستوي  كان  إذا  ٢ـ 
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الَ  قَ  ، يَّ لَمِ األَسْ و  رٍ مْ عَ بْنَ  ةَ  ْزَ محَ واالفطار؛ حلديث  الصوم  بني  فأنت خمري 
مْ  فَصُ ئْتَ  إِنْ شِ  : الَ قَ فَ  ، الصيامِ ثِريَ  كَ انَ  كَ وَ رِ  فَ السَّ ومُ يفِ  «أَأَصُ  :☺ لِلنَّبِيِّ 

» (رواه الشيخان). أَفْطِرْ ئْتَ فَ إِنْ شِ وَ
مْ  فَصُ ئْتَ  إِنْ شِ  : الَ قَ فَ  ، الصيامِ ثِريَ  كَ انَ  كَ وَ رِ  فَ السَّ ومُ يفِ  «أَأَصُ مْ :  فَصُ ئْتَ  إِنْ شِ  : الَ قَ فَ  ، الصيامِ ثِريَ  كَ انَ  كَ وَ رِ  فَ السَّ ومُ يفِ  «أَأَصُ  :

ـ إذا كان يلحقك بالصوم يف ـ إذا كان يلحقك بالصوم يف ٣ـ إذا كان يلحقك بالصوم يف السفر مشقة يسرية فيسن لك الفطر، 
وجيوز لك الصوم بال كراهة، وقد بني النبي ☺ اجلواز لفعله ☺، وقد 
مٍ  وْ يَ هِ يفِ  ارِ فَ أَسْ بَعْضِ  ☺ يفِ  ولِ اهللاِ  سُ عَ رَ تُنَا مَ يْ أَ دْ رَ قَ : «لَ اءِ دَ رْ أَبُو الدَّ الَ  قَ
دٌ  نَّا أَحَ ا مِ مَ ، وَ َرِّ ةِ احلْ دَّ نْ شِ هِ مِ أْسِ ىلَ رَ هُ عَ دَ عُ يَ يَضَ لَ لَ جُ تَّى إِنَّ الرَّ َرِّ حَ يدِ احلْ دِ شَ
مٍ  وْ يَ هِ يفِ  ارِ فَ أَسْ بَعْضِ  مٍ  يفِ  وْ يَ هِ يفِ  ارِ فَ أَسْ بَعْضِ   يفِ 

» (رواه مسلم). ةَ احَ وَ بْدُ اهللاِ بْنُ رَ عَ ولُ اهللاِ ☺ وَ سُ ائِمٌ إِالَّ رَ صَ
املباحة أو  ٤ـ إذا سافرت للعمرة أو للحج أو غري ذلك من االسفار 

املرشوعة، فتأدب بآداب السفر، ومنها:
يكون  أن  ـ واألفضل  بالليل وحدك  تسافر  ـ ال  السفر  بدعاء  الدعاء 
سفرك يوم اخلميس ـ توديع األهل ـ إذا علوت مكاناً مرتفعاً فكرب ـ وإذا 
هبطت منخفضاً فسبح ـ أكثر من الدعاء يف سفرك ـ إذا قضيتَ حاجتك 
يف سفرك فعجل عائداً إىل أهلك ـ وال تطرق أهلك ليالً حتى ختربهم ـ إذا 
قدمت من السفر فأت املسجد وصل فيه ركعتني ـ وامحل معك من ماء 
زمزم ـ ال تصحب معك كلباً وال جرساً وال تصحب رفقة معهم كلب أو 
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جرسـ  وحيرم سفر املرأة بدون حمرمـ  يسن قرص الرباعية يف السفرـ  وترك 
وأنت  بالصالة  وتنفل  ـ  فصىل  والوتر  الفجر  ركعتي  إال  الرواتب  السنن 
مسافر يف الطائرة أو سيارة أو غريها حيثام توجهت بك ـ وصل قيام الليل 
إذا كنت يف سفرـ ولك اجلمع بني الظهر والعرصـ وبني املغرب والعشاء 
يف السفر ـ ولك املسح عىل اخلفني ثالثة أيام بلياليها يف سفرك ـ ادع بدعاء 

العودة من السفر ـ وغريها من آداب السفر. 

<
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☺

آنُ  رْ الْقُ : «الصيامُ وَ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ و ڤ، أَنَّ رَ رٍ مْ اهللاِ بْن عَ بْدِ نْ عَ عَ
اتِ  وَ هَ الشَّ امَ وَ تُهُ الطَّعَ نَعْ ، مَ بِّ : أَيْ رَ قُولُ الصيامُ ، يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بْدِ يَ عَ انِ لِلْ عَ فَ يَشْ
 : الَ ، قَ نِي فِيهِ عْ فِّ ، فَشَ يْلِ مَ بِاللَّ تُهُ النَّوْ نَعْ : مَ آنُ رْ قُولُ الْقُ يَ ، وَ نِي فِيهِ عْ فِّ ، فَشَ ارِ بِالنَّهَ

(رواه أمحد). « انِ عَ فَّ يُشَ فَ
فيا أهيا العبد:

١ـ اعتن بالصيام عناية تامة ليشفع لك يوم القيامة، كام أن الصيام جنة 
ولَ اهللاِ ☺،  سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ من النار (وقاية من النار)؛ حلديث أَيبِ هُ

(رواه الشيخان). « نَّةٌ : «الصيامُ جُ الَ قَ
٢ـ حافظ عىل صيامك (عىل هذه الوقاية) وال خترقها بالذنوب كالغيبة 
والنميمة والزور واجلهل عىل الناس والرفث (الكالم الفاحش)، وقد قال 

(رواه احلاكم، وأمحد، وأبو يعىل). ا» هَ قْ ْرِ ْ خيَ ا ملَ نَّةٌ مَ ☺: «الصيامُ جُ

ـ اعلم ـ اعلم ٣ـ اعلم أن الصوم مما اختص اهللا باجلزاء عليه، فحافظ عىل الصوم من 
نْ النَّبِيِّ ☺ ةَ ڤ عَ رَ يْ رَ كل ما يضعف ثوابه، ويف احلديث القديس أَيبِ هُ

مِ  لُوفُ فَ لَخُ ، وَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ يلِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ مَ لَهُ إِالَّ الصَّ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ «كُ
نْ النَّبِيِّ  ةَ  عَ رَ يْ رَ ةَ كل ما يضعف ثوابه، ويف احلديث القديس أَيبِ هُ رَ يْ رَ كل ما يضعف ثوابه، ويف احلديث القديس أَيبِ هُ

 : الَ قَ
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» (رواه البخاري). كِ سْ يحِ الْمِ نْ رِ نْدَ اهللاِ مِ يَبُ عِ ائِمِ أَطْ الصَّ
ولُ  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ڤ قَ رَ يْ رَ ٤ـ اعلم أن للصائم فرحتني؛ حلديث أَيبِ هُ
ة  ئَ بْعامِ سَ إِىلَ  ا  ثَاهلَِ أَمْ رش  عَ نَةُ  سَ الْحَ فُ  اعَ يُضَ مَ  آدَ ابْنِ  لِ  مَ عَ لُّ  «كُ

ةَ  رَ يْ رَ ةَ ـ اعلم أن للصائم فرحتني؛ حلديث أَيبِ هُ رَ يْ رَ ـ اعلم أن للصائم فرحتني؛ حلديث أَيبِ هُ
 :☺ اهللاِ 

هُ  امَ عَ طَ هُ وَ تَ وَ هْ عُ شَ دَ ، يَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ يلِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ : إِالَّ الصَّ
ة  ئَ بْعامِ سَ إِىلَ  ا  ثَاهلَِ أَمْ رش  عَ نَةُ  سَ الْحَ فُ  اعَ يُضَ مَ  آدَ ابْنِ  لِ  مَ عَ لُّ  ئَ«كُ بْعامِ سَ إِىلَ  ا  ثَاهلَِ أَمْ رش  عَ نَةُ  سَ الْحَ فُ  اعَ يُضَ مَ  آدَ ابْنِ  لِ  مَ عَ لُّ  «كُ

y ُالَ اهللا ، قَ عْفٍ ضِ
لُوفُ  لَخُ ، وَ هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ : فَ تَانِ حَ رْ ائِمِ فَ يلِ لِلصَّ نْ أَجْ مِ
هُ  امَ عَ طَ هُ وَ تَ وَ هْ عُ شَ دَ ، يَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ يلِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ هُ : إِالَّ الصَّ امَ عَ طَ هُ وَ تَ وَ هْ عُ شَ دَ ، يَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ يلِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ : إِالَّ الصَّ

» (رواه مسلم). كِ ِسْ يحِ املْ نْ رِ نْدَ اهللاِ مِ يَبُ عِ فِيهِ أَطْ
لُوفُ  لَخُ ، وَ هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ : فَ تَانِ حَ رْ ائِمِ فَ يلِ لِلصَّ نْ أَجْ لُوفُ مِ لَخُ ، وَ هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ : فَ تَانِ حَ رْ ائِمِ فَ يلِ لِلصَّ نْ أَجْ مِ

نِ  ڤ، عَ لٍ  هْ الريان؛ حلديث سَ بالصوم لتدخل من باب  ٥ـ اهتم 
ونَ  ائمُ نْهُ الصَّ خلُ مِ ، يدْ انُ يَّ : الرَّ الُ لَهُ قَ ا يُ ابً نَّةِ بَ «إِنَّ يفِ الْجَ

لٍ  هْ الريان؛ حلديث سَ بالصوم لتدخل من باب  لٍ ـ اهتم  هْ الريان؛ حلديث سَ بالصوم لتدخل من باب  ـ اهتم 
 : الَ النَّبِيِّ ☺، قَ

 ، ونَ يَقُومُ ، فَ ونَ ائمُ نَ الصَّ : أَيْ الُ قَ ، يُ مْ هُ ُ ريْ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، الَ يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ
(رواه   « دٌ أَحَ نْهُ  مِ لْ  خُ دْ يَ لَمْ  فَ لِقَ  أُغْ لُوا  خَ دَ ا  إِذَ فَ  ، مْ هُ ُ ريْ غَ دٌ  أَحَ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ الَ 

الشيخان).
ٍّ ڤ يلِ ٦ـ تابع الصيام لتحصل عىل تلك الغرف يف اجلنة؛ حلديث عَ

َا  بُطُوهنُ َا وَ نْ بُطُوهنِ ا مِ هَ ورُ  ظُهُ ا تُرَ فً رَ نَّةِ غُ الَ النَّبِيُّ ☺: «إِنَّ يفِ الْجَ : قَ الَ ☺قَ

نْ أَطَابَ  : لِمَ الَ ولَ اهللاِ، قَ سُ ا رَ يَ يَ نْ هِ : لِمَ الَ قَ ٌّ فَ ايبِ رَ امَ أَعْ قَ نْ أَطَابَ  فَ لِمَ ا، هَ ورِ نْ ظُهُ مِ
(رواه  « النَّاسُ نِيَامٌ يْلِ وَ ىلَّ هللاِ بِاللَّ صَ ، وَ امَ الصيامَ أَدَ ، وَ امَ مَ الطَّعَ أَطْعَ مَ وَ الَ الْكَ

الرتمذي).
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م إذا كنت جماهداً يف سبيل  ٧ـ احتسب بصيامك وجه اهللا تعاىل، وصُ
بْدٍ  نْ عَ ا مِ ولُ اهللاِ ☺: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ☺ قَ يِّ ڤ رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ اهللا؛ حلديث أَيبِ سَ
بْعِنيَ  نْ النَّارِ سَ هُ عَ هَ جْ مِ وَ لِكَ الْيَوْ دَ اهللاُ بِذَ بِيلِ اهللاِ، إِالَّ بَاعَ ا يفِ سَ مً وْ ومُ يَ يَصُ

يِّ  رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ يِّ اهللا؛ حلديث أَيبِ سَ رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ اهللا؛ حلديث أَيبِ سَ

ا» (رواه مسلم). يفً رِ خَ
٨ـ صم أهيا املسلم من وسط شهر شعبان إن تيرس لك، وهذا صيام 
يتيرس لك  مل  فإن  البيض من شهر شعبان،  األيام  لو صمت  كام  مسنون، 
أن تصوم من وسط الشهر شعبان، فإذا افطرت من رمضان فصم يومني؛ 
 : رَ خَ آلِ أَوْ  هُ  لَ الَ  قَ  ☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ڤ،  صنيٍ  حُ بْنِ  انَ  رَ مْ عِ حلديث 
» (رواه  ِ نيْ مَ وْ مْ يَ تَ فَصُ طَرْ ا أَفْ إِذَ : فَ الَ ، قَ : الَ الَ ، قَ بَانَ عْ نْ رسرِ شَ تَ مِ مْ «أَصُ
»، ويف  هُ انَ كَ ِ مَ نيْ مَ وْ مْ يَ انَ فَصُ ضَ مَ نْ رَ تَ مِ طَرْ ا أَفْ إِذَ مسلم). ويف لفظ ملسلم: «فَ
كَّ فِيهِ  ي شَ بَةُ الَّذِ عْ ِ شُ نيْ مَ وْ ا أَوْ يَ مً وْ مْ يَ انَ فَصُ ضَ مَ تَ رَ طَرْ ا أَفْ لفظ ملسلم: «إِذَ

.« ِ نيْ مَ وْ الَ يَ نُّهُ قَ أَظُ الَ وَ قَ

<
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اهللاِ  ولُ  سُ رَ نَظَرَ  رٍ  بَدْ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  «لَمَّ  : الَ قَ ڤ  طَّابِ  الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ عن 
 ، الً جُ رش رَ ةَ عَ عَ تِسْ ةٍ وَ ائَ ثُ مِ هُ ثَالَ ابُ حَ أَصْ ، وَ أَلْفٌ مْ  هُ شركِينَ وَ ☺ إِىلَ الْمُ
زْ يلِ  مَّ أَنْجِ هِ اللَّهُ بِّ تِفُ بِرَ ْ عَلَ هيَ هِ فَجَ يْ دَ دَّ يَ ، ثُمَّ مَ ةَ بْلَ بِيُّ اهللاِ ☺ الْقِ بَلَ نَ تَقْ اسْ فَ
لِ  نْ أَهْ ةَ مِ ابَ هِ الْعِصَ ذِ لِكْ هَ ْ مَّ إِنْ هتُ نِي، اللَّهُ تَ دْ عَ ا وَ مَّ آتِ مَ نِي، اللَّهُ تَ دْ عَ ا وَ مَ
زْ يلِ  مَّ أَنْجِ هِ اللَّهُ بِّ تِفُ بِرَ ْ عَلَ هيَ هِ فَجَ يْ دَ دَّ يَ ، ثُمَّ مَ ةَ بْلَ زْ يلِ  الْقِ مَّ أَنْجِ هِ اللَّهُ بِّ تِفُ بِرَ ْ عَلَ هيَ هِ فَجَ يْ دَ دَّ يَ ، ثُمَّ مَ ةَ بْلَ  الْقِ

ةِ  بْلَ الْقِ بِلَ  تَقْ سْ مُ هِ  يْ دَ يَ ا  اد² مَ هِ  بِّ بِرَ تِفُ  ْ هيَ الَ  زَ امَ  فَ  ، ضِ َرْ األْ يفِ  بَدْ  عْ تُ الَ  مِ  الَ ِسْ اإلْ
 ، نْكِبَيْهِ ىلَ مَ اهُ عَ أَلْقَ هُ فَ اءَ دَ ذَ رِ أَخَ رٍ فَ اهُ أَبُو بَكْ أَتَ ، فَ نْكِبَيْهِ نْ مَ هُ عَ اؤُ دَ قَطَ رِ تَّى سَ حَ
ةِ  بْلَ الْقِ بِلَ  تَقْ سْ مُ هِ  يْ دَ يَ ا  اد² مَ هِ  بِّ بِرَ تِفُ  ْ هيَ الَ  زَ امَ  فَ  ، ضِ َرْ األْ يفِ  بَدْ  عْ تُ الَ  مِ  الَ ِسْ ةِ اإلْ بْلَ الْقِ بِلَ  تَقْ سْ مُ هِ  يْ دَ يَ ا  اد² مَ هِ  بِّ بِرَ تِفُ  ْ هيَ الَ  زَ امَ  فَ  ، ضِ َرْ األْ يفِ  بَدْ  عْ تُ الَ  مِ  الَ ِسْ اإلْ

زُ  هُ سينْجِ إِنَّ فَ  ، بَّكَ رَ تُكَ  دَ نَاشَ مُ اكَ  فَ كَ اهللاِ  بِيَّ  نَ ا  يَ الَ  قَ وَ  ، ائِهِ رَ وَ نْ  مِ هُ  مَ الْتَزَ ثُمَّ 
! " # $ % & ! " # $ % & نث! " # $ % &   :y ُلَ اهللا أَنْزَ كَ فَ دَ عَ ا وَ لَكَ مَ
(رواه مسلم). « ةِ ئِكَ الَ مَ هُ اهللاُ بِالْ دَّ أَمَ فَ ' ) ( * +مث

فيا أهيا العبد:
االسالم،  تاريخ  يف  الفاصلة  املعركة  هي  التي  بدر  غزوة  ادرس  ١ـ 
بَدْ يفِ  عْ مِ الَ تُ الَ ِسْ لِ اإلْ نْ أَهْ ةَ مِ ابَ هِ الْعِصَ ذِ لِكْ هَ ْ مَّ إِنْ هتُ وقد قال ☺: «اللَّهُ
ڤ الكرام  الذين حرضوا معه يف بدر من أصحابه  »، قاله عن  ضِ َرْ األْ
فامحد اهللا الذي نرص دينه، وأعىل كلمته، وأعز جنده، ونرص رسوله ☺
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يف تلك املعركة: نث9 : ; > =مث  [األنفال: ٤١].
٢ـ اعلم أن اهللا نارص دينه، وعىل املسلم أن يلجأ إىل اهللا يف قتاله ألعداء 
اهللا، وأن يكون جهاده إلعالء كلمة اهللا، وأن يعد املسلمون ما استطاعوا 

نثمن القوة؛ ملجاهدة الكفار، وأن اهللا ينرص من نرصه، كام قال تعاىل: نث¥ 

[حممد: ٧]. ¦ § ¨ © ª » ¬ ®مث

ـ احرتم ـ احرتم ٣ـ احرتم أصحاب رسوله ☺ وترض عنهم (ڤ) فإهنم قد بذلوا 
من  بدر  ألهل  واعرف  اهللا،  كلمة  إلعالء  اهللا  سبيل  يف  جهاداً  انفسهم 
لَعَلَّ اهللاَ  ريكَ  دْ يُ ا  مَ «وَ ڤ:  ☺ لعمر  ڤ، وقد قال  الصحابة حقهم 
« مْ تُ لَكُ رْ فَ دْ غَ قَ ئْتمْ فَ ا شِ لُوا مَ مَ : اعْ الَ قَ ، فَ رٍ لِ بَدْ ىلَ أَهْ لَعَ عَ دِ اطَّ ونَ قَ أَنْ يَكُ

 ، نْ أَبِيهِ قِيِّ عَ رَ افِعٍ الزُّ ةَ بْنِ رَ اعَ فَ اذِ بْنِ رِ عَ نْ مُ (رواه الشيخان). ويف حديث عَ
ونَ  دُّ ا تَعُ  «مَ
 ، نْ أَبِيهِ قِيِّ عَ رَ افِعٍ الزُّ ةَ بْنِ رَ اعَ فَ اذِ بْنِ رِ عَ نْ مُ ، . ويف حديث عَ نْ أَبِيهِ قِيِّ عَ رَ افِعٍ الزُّ ةَ بْنِ رَ اعَ فَ اذِ بْنِ رِ عَ نْ مُ . ويف حديث عَ

: الَ قَ يلُ إِىلَ النَّبِيِّ ☺ فَ ِ ربْ اءَ جِ الَ جَ رٍ قَ لِ بَدْ نْ أَهْ أَبُوهُ مِ انَ  كَ وَ
نْ أَبِيهِ قِيِّ عَ رَ افِعٍ الزُّ ةَ بْنِ رَ اعَ فَ اذِ بْنِ رِ عَ نْ مُ نْ أَبِيهِ. ويف حديث عَ قِيِّ عَ رَ افِعٍ الزُّ ةَ بْنِ رَ اعَ فَ اذِ بْنِ رِ عَ نْ مُ . ويف حديث عَ

لِكَ  ذَ كَ : وَ الَ ا، قَ هَ وَ ةً نَحْ لِمَ ينَ أَوْ كَ لِمِ سْ لِ الْمُ نْ أَفْضَ الَ مِ ، قَ مْ رٍ فِيكُ لَ بَدْ أَهْ
(رواه البخاري). « ةِ ئِكَ الَ نْ الْمَ ا مِ رً دَ بَدْ هِ نْ شَ مَ

٤ـ ليجتهد املسلمون يف أخذ العدة لعدوهم (الكفار)، وقد قال تعاىل: 
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨نث

[األنفال: ٦٠]. وليعتنوا بالرمي أعظم العناية، ولينفقوا  µ ¶مث
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من  أو  اجلو  من  الرمي  كان  األموال (سواء  فيه  والتميز  الرمي  تعلم  عىل 
وَ  هُ ولَ اهللاِ ☺ وَ سُ تُ رَ عْ مِ رٍ سَ امِ بَةَ بْنَ عَ قْ الرب أو من البحر)، وقد قال عُ
يُ أَالَ إِنَّ  مْ ةَ الرَّ وَّ قُ : «نث¨ © ª » ¬ ®مث أَالَ إِنَّ الْ ولُ قُ ِ يَ ِنْربَ ىلَ املْ عَ

» (رواه مسلم). يُ مْ ةَ الرَّ وَّ قُ يُ أَالَ إِنَّ الْ مْ ةَ الرَّ وَّ قُ الْ
عىل  املؤمنني  عباده  ينرص  أن  الدعاء  يف  اهللا  عىل  املسلم  أهيا  ألح  ٥ـ 
يف  القبلة  واستقبل  دعائك،  يف  اهللا  إىل  يديك  ومد  جهادهم،  يف  عدوهم 
نقول:  أن  اهللا  علمنا  وقد  حي،  بقلب  دعائك  يف  اهللا  عىل  واقبل  دعائك، 
رُ  مَ عُ حديث  ويف   .[٢٥٠ [البقرة:  pمث   o  n  mنث

بِلَ  تَقْ سْ مُ هِ  يْ دَ يَ ا  اد² مَ هِ  بِّ بِرَ تِفُ  ْ هيَ الَ  زَ امَ  «فَ  :☺ اهللا  رسول  أن   ، َطَّابِ اخلْ بْنُ 
اهُ  أَتَ «فَ (رواه مسلم). وعند الرتمذي:  نْكِبَيْهِ» نْ مَ هُ عَ اؤُ دَ قَطَ رِ تَّى سَ ةِ حَ بْلَ الْقِ
بِيَّ اهللاِ  ا نَ : يَ الَ قَ ، فَ ائِهِ رَ نْ وَ هُ مِ مَ ، ثُمَّ الْتَزَ نْكِبَيْهِ ىلَ مَ اهُ عَ أَلْقَ هُ فَ اءَ دَ ذَ رِ أَخَ رٍ فَ أَبُو بَكْ

(وملسلم نحوه). « كَ دَ عَ ا وَ زُ لَكَ مَ هُ سينْجِ بَّكَ إِنَّ تَكَ رَ دَ نَاشَ اكَ مُ فَ كَ
ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ ٦ـ تأمل أهيا املسلم هذا احلديث: عن أَيبِ هُ
(رواه  « اقٍ نْ نِفَ بَةٍ مِ عْ ىلَ شُ اتَ عَ هُ مَ سَ فْ ثْ بِهِ نَ َدِّ ْ حيُ ملَ زُ وَ غْ ْ يَ ملَ اتَ وَ نْ مَ ☺: «مَ

مسلم). وقال: قال ابن سهم، قال عبداهللا ابن املبارك، فنر أن ذلك كان 
عىل عهد رسول اهللا ☺.
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 ِ نَنيْ ثْ االِ ومُ  يَصُ ا  مَ ثَرَ  أَكْ انَ  كَ  ☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ڤ،  ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  عَ
 : أَوْ ـ  ِيسٍ  مخَ وَ  ِ نَنيْ اثْ لَّ  كُ ضُ  تُعْرَ لَ  امَ َعْ األْ «إِنَّ   : الَ قَ فَ  ، هُ لَ يلَ  قِ فَ  ، يسَ مِ الْخَ وَ
نٍ ـ إِالَّ  مِ ؤْ لِّ مُ : لِكُ لِمٍ ـ أَوْ سْ لِّ مُ  لِكُ
 : أَوْ ـ  ِيسٍ  مخَ وَ  ِ نَنيْ اثْ لَّ  كُ ضُ  تُعْرَ لَ  امَ َعْ األْ «إِنَّ    : أَوْ ـ  ِيسٍ  مخَ وَ  ِ نَنيْ اثْ لَّ  كُ ضُ  تُعْرَ لَ  امَ َعْ األْ «إِنَّ   

y ُرُ اهللا فِ يَغْ ِيسٍ ـ فَ مخَ ِ وَ نَنيْ مِ اثْ وْ لَّ يَ كُ
أَوْ ـ  ِيسٍ  مخَ وَ  ِ نَنيْ اثْ لَّ  كُ ضُ  تُعْرَ لَ  امَ َعْ األْ «إِنَّ   

ا» (رواه أمحد). َ مهُ رْ : أَخِّ يَقُولُ ، فَ يْنِ رَ اجِ تَهَ الْمُ
رُ اهللاُ  فِ يَغْ ِيسٍ ـ فَ مخَ ِ وَ نَنيْ مِ اثْ وْ لَّ يَ رُ اهللاُ كُ فِ يَغْ ِيسٍ ـ فَ مخَ ِ وَ نَنيْ مِ اثْ وْ لَّ يَ كُ

فيا أهيا العبد:
املغفرة  إذا تيرس لك فصم يومي االثنني واخلميس؛ لتحصل عىل  ١ـ 
التي ذكرها النبي ☺ والتك مهاجراً أخاك املسلم مقاطعاً، بل اصطلح 
معه واعف عنه لوجه اهللا تعاىل، وسواء كان من بينك وبينه مقاطعة قريباً، 
يف  وحاول  عنه  اعف  أنت  ولكن  هو،  رفض  لو  وحتى  بقريب  ليس  أو 
مصاحلته عىل حسب استطاعتك، فإن أرص فإنك سوف حتصل عىل املغفرة 

بإذن اهللا؛ ألنك بذلت جهدك، وقد قال اهللا تعاىل: نثz y x wمث
[التغابن: ١٦].

☺ كان أكثر  ٢ـ ليكن أكثر صيامك ليومي االثنني واخلميس؛ ألنه 
ومُ  ا يَصُ ثَرَ مَ انَ أَكْ ولَ اهللاِ ☺: «كَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ ما يصومهام؛ حلديث أَيبِ هُ
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» (رواه أمحد). يسَ مِ الْخَ ِ وَ نَنيْ ثْ االِ
ـ اعلم أن األعامل تعرض يف ـ اعلم أن األعامل تعرض يف ٣ـ اعلم أن األعامل تعرض يف كل يوم مخيس واثنني واهتم بصيامها، 
وجتنب الرشك باهللا y، وجتنب املشاحنة مع أخيك املسلم، ويف حديث 
ِيسٍ  مخَ مِ  وْ يَ لِّ  كُ يفِ  لُ  امَ َعْ األْ ضُ  «تُعْرَ قال:   ☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ   ، ةَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ 
أً  رَ ئٍ الَ يُرشكُ بِاهللاِ شيئًا، إِالَّ امْ رِ لِّ امْ مِ لِكُ لِكَ الْيَوْ  يفِ ذَ
ِيسٍ  مخَ مِ  وْ يَ لِّ  كُ يفِ  لُ  امَ َعْ األْ ضُ  ِيسٍ «تُعْرَ مخَ مِ  وْ يَ لِّ  كُ يفِ  لُ  امَ َعْ األْ ضُ  «تُعْرَ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ   ، ةَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ 

y ُرُ اهللا فِ يَغْ ِ فَ نَنيْ اثْ وَ
وا  كُ ارْ ا  طَلِحَ يَصْ تَّى  يْنِ حَ ذَ هَ وا  كُ ارْ  : الُ يُقَ فَ  ، نَاءُ حْ يهِ شَ أَخِ  َ بَنيْ وَ يْنَهُ  بَ انَتْ  كَ
أً  رَ ئٍ الَ يُرشكُ بِاهللاِ شيئًا، إِالَّ امْ رِ لِّ امْ مِ لِكُ لِكَ الْيَوْ أً  يفِ ذَ رَ ئٍ الَ يُرشكُ بِاهللاِ شيئًا، إِالَّ امْ رِ لِّ امْ مِ لِكُ لِكَ الْيَوْ  يفِ ذَ

ا» (رواه مسلم). طَلِحَ تَّى يَصْ يْنِ حَ ذَ هَ
٤ـ إذا كنت تصوم تطوعاً فدخل االثنني واخلميس يف صيامك، فهذا 
طيب، وإن مل يدخال فضمهام ليعرض عملك عىل اهللا وأنت صائم يف هذين 
امَ  َيَّ األْ ومُ  يَصُ  ☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ انَ  كَ  : الَ قَ  ، دٍ يْ زَ بْنُ  ةُ  امَ أُسَ اليومني؛ حلديث 
 ِ نيْ مَ وْ ومَ إِالَّ يَ ادَ أَنْ يَصُ كَ تَّى الَ يَ امَ حَ َيَّ طِرُ األْ فْ يُ ، وَ طِرُ فْ : الَ يُ الَ قَ تَّى يُ يَرسدُ حَ
نَ  رٍ مِ هْ نْ شَ ومُ مِ نْ يَصُ ْ يَكُ ملَ ، وَ امَ هُ امَ إِالَّ صَ ، وَ هِ انَ يفِ صيامِ ، إِنْ كَ ةِ عَ ُمُ نَ اجلْ مِ
ادُ أَنْ  ومُ الَ تَكَ ولَ اهللاِ، إِنَّكَ تَصُ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ، فَ بَانَ عْ نْ شَ ومُ مِ ا يَصُ ورِ مَ هُ الشُّ
إِالَّ  كَ وَ الَ يفِ صيامِ ِ إِنْ دَخَ نيْ مَ وْ ومَ إِالَّ يَ ادَ أَنْ تَصُ تَّى الَ تَكَ طِرَ حَ فْ تُ ، وَ طِرَ فْ تُ
 : الَ قَ  ، يسِ مِ الْخَ مُ  وْ يَ وَ  ، ِ نَنيْ ثْ االِ مُ  وْ يَ  : لْتُ قُ  : الَ ؟قَ ِ نيْ مَ وْ يَ «أَيُّ   : الَ قَ امَ  تَهُ مْ صُ
ضَ  عْرَ يُ أَنْ  بُّ  أُحِ وَ  ، ِنيَ املَ الْعَ بِّ  رَ ىلَ  عَ لُ  امَ َعْ األْ امَ  فِيهِ ضُ  تُعْرَ انِ  مَ وْ يَ انِكَ  «ذَ
 : الَ قَ  ، يسِ مِ الْخَ مُ  وْ يَ وَ  ، ِ نَنيْ ثْ االِ مُ  وْ يَ  : لْتُ قُ  : الَ ؟قَ ِ نيْ مَ وْ يَ الَ«أَيُّ  قَ  ، يسِ مِ الْخَ مُ  وْ يَ وَ  ، ِ نَنيْ ثْ االِ مُ  وْ يَ  : لْتُ قُ  : الَ ؟قَ ِ نيْ مَ وْ يَ «أَيُّ 

(رواه أمحد). « ائِمٌ أَنَا صَ يلِ وَ مَ عَ
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لَ عليه فيه،  ☺، وأُنْزِ ٥ـ اعلم أن يوم االثنني هو يوم ولد فيه النبي 
 ، فِيهِ تُ  لِدْ وُ مٌ  وْ يَ اكَ  «ذَ  : الَ قَ  ، ِ نَنيْ ثْ االِ مِ  وْ يَ مِ  وْ صَ نْ  عَ  ☺ النبي  ئِلَ  سُ وملا 
 َّ يلَ لَ عَ فِيهِ أُنْزِ َّ فِيهِ» (رواه مسلم). وعند أيب داود: «وَ يلَ لَ عَ عِثْتُ أَوْ أُنْزِ مٌ بُ وْ يَ وَ

الَ قَ  ، ِ نَنيْ ثْ االِ مِ  وْ يَ مِ  وْ صَ نْ  عَ  

.« آنُ رْ الْقُ
بْنِ  الِدِ  خَ حلديث  ذلك؛  متحرياً  واخلميس  االثنني  صيام  اقصد  ٦ـ 
☺ اهللاِ  ولِ  سُ رَ صيامِ  نْ  عَ ةَ  ائِشَ عَ أَلَ  سَ أَنَّهُ   : ازِ غَ الْ بْنِ  ةَ  بِيعَ رَ نْ  عَ انَ  دَ عْ مَ

(رواه ابن ماجه). « يسِ مِ الْخَ ِ وَ نَنيْ ثْ  صيامَ االِ رَّ تَحَ انَ يَ : «كَ الَتْ قَ فَ
٧ـ واهتم بصيام يومي االثنني واخلميس؛ ألن أبواب اجلنة تفتح فيهام؛ 
 ِ نَنيْ ثْ مَ االِ وْ نَّةِ يَ ابُ اجلَْ تَّحُ أَبْوَ فَ : «تُ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ حلديث أَيبِ هُ
وا  دُّ رُ الُ  قَ يُ نِ  يْ رَ تَجِ هْ الْمُ إِالَّ  شيئًا،  بِاهللاِ  يُرشكُ  الَ  ملَِنْ  امَ  فِيهِ رُ  فَ يُغْ فَ يسِ  مِ اخلَْ وَ

ولَ اهللاِ  سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ حلديث أَيبِ هُ

(رواه الرتمذي). ا» طَلِحَ تَّى يَصْ يْنِ حَ ذَ هَ

<
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نْ النَّبِيُّ ☺ ْ يَكُ : «ملَ الَتْ تْهُ قَ ثَ دَّ ةَ ڤ حَ ائِشَ ةَ ڤ، أَنَّ عَ لَمَ نْ أَيبِ سَ عَ
قُولُ  يَ انَ  كَ وَ  ، هُ لَّ كُ بَانَ  عْ شَ ومُ  يَصُ انَ  كَ هُ  إِنَّ فَ  ، بَانَ عْ شَ نْ  مِ ثَرَ  أَكْ ا  رً هْ شَ ومُ  يَصُ

َلُّوا» (رواه البخاري). تَّى متَ لُّ حَ مَ إِنَّ اهللاََّ الَ يَ ا تُطِيقُونَ فَ لِ مَ مَ نْ الْعَ وا مِ ذُ خُ
قُولُ  يَ انَ  كَ وَ  ، هُ لَّ كُ بَانَ  عْ شَ ومُ  يَصُ انَ  كَ هُ  إِنَّ فَ  ، بَانَ عْ شَ نْ  مِ ثَرَ  أَكْ ا  رً هْ شَ ومُ  قُولُ يَصُ يَ انَ  كَ وَ  ، هُ لَّ كُ بَانَ  عْ شَ ومُ  يَصُ انَ  كَ هُ  إِنَّ فَ  ، بَانَ عْ شَ نْ  مِ ثَرَ  أَكْ ا  رً هْ شَ ومُ  يَصُ

فيا أهيا العبد:
ةَ  لَمَ م منه كثرياً من أيامه، ويف حديث أَيبِ سَ م أكثر شعبان، أو صُ ١ـ صُ
ومُ  انَ يَصُ : «كَ الَتْ قَ ولِ اهللاِ ☺، فَ سُ نْ صيامِ رَ ةَ ڤ عَ ائِشَ أَلْتُ عَ : سَ الَ قَ
طُّ  رٍ قَ هْ نْ شَ ائِامً مِ هُ صَ ْ أَرَ ملَ ، وَ طَرَ دْ أَفْ قُولَ قَ تَّى نَ طِرُ حَ فْ يُ ، وَ امَ دْ صَ قُولَ قَ تَّى نَ حَ
ومُ  انَ يَصُ «كَ ولِ اهللاِ  سُ نْ صيامِ رَ ولِ اهللاِ  عَ سُ نْ صيامِ رَ  عَ

بَانَ إِالَّ  عْ ومُ شَ انَ يَصُ هُ كَ لَّ بَانَ كُ عْ ومُ شَ انَ يَصُ بَانَ كَ عْ نْ شَ هِ مِ نْ صيامِ ثَرَ مِ أَكْ
طُّ  رٍ قَ هْ نْ شَ ائِامً مِ هُ صَ ْ أَرَ ملَ ، وَ طَرَ دْ أَفْ قُولَ قَ تَّى نَ طِرُ حَ فْ يُ ، وَ امَ دْ صَ قُولَ قَ تَّى نَ طُّ حَ رٍ قَ هْ نْ شَ ائِامً مِ هُ صَ ْ أَرَ ملَ ، وَ طَرَ دْ أَفْ قُولَ قَ تَّى نَ طِرُ حَ فْ يُ ، وَ امَ دْ صَ قُولَ قَ تَّى نَ حَ

» (رواه مسلم). لِيالً قَ
رب  إىل  األعامل  فيه  وترفع  الناس،  عنه  يغفل  شعبان  أن  اعلم  ٢ـ 
العاملني، فصم منه ما تيرس لك، وملا قال بعض الصحابة لرسول اهللا ☺: 
رٌ  هْ اكَ شَ : «ذَ الَ بَانَ قَ عْ نْ شَ ومُ مِ ا تَصُ ورِ مَ هُ نَ الشُّ رٍ مِ هْ نْ شَ ومُ مِ كَ تَصُ ْ أَرَ ملَ وَ
بِّ  لُ إِىلَ رَ امَ َعْ عُ فِيهِ األْ فَ رْ رٌ تُ هْ وَ شَ هُ ، وَ انَ ضَ مَ رَ بٍ وَ جَ َ رَ نْهُ بَنيْ لُ النَّاسُ عَ فُ غْ يَ

» (رواه أمحد). ِنيَ املَ الْعَ
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التطوع كاالثنني واخلميس،  له حظ من صيام  ليس  إذا كنت ممن  إذا ٣ـ  إذا ـ  ـ 
تتقدم  فال  ذلك  ونحو  الشهر  من  أيام  وثالثة  يوم  وافطار  يوم  وصيام 
رمضان بصيام يوم وال يومني، وإن كان لك صوم تطوع فصمه؛ حلديث 
مٍ  وْ مِ يَ وْ انَ بِصَ ضَ مَ وا رَ مُ دَّ قَ ولُ اهللاِ ☺: «الَ تَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ڤ قَ رَ يْ رَ أَيبِ هُ

» (رواه مسلم). هُ مْ يَصُ لْ ا فَ مً وْ ومُ صَ انَ يَصُ لٌ كَ جُ ِ إِالَّ رَ نيْ مَ وْ الَ يَ وَ
مٍ  وْ مِ يَ وْ انَ بِصَ ضَ مَ وا رَ مُ دَّ قَ «الَ تَ ةَ  رَ يْ رَ أَيبِ هُ

٤ـ إذا كنت أهيا املسلم (الرجل أو املرأة) تستطيع أن تصوم شعبان كله 
نْ النَّبِيِّ  ةَ عَ لَمَ فتصله برمضان فافعل تأسياً برسول اهللا ☺؛ حلديث أُمِّ سَ
 « انَ ضَ مَ بِرَ هُ  لُ يَصِ بَانَ  عْ إِالَّ شَ ا  ام² تَ ا  رً هْ نَةِ شَ السَّ نْ  مِ ومُ  يَصُ نْ  يَكُ  ْ ملَ هُ  «أَنَّ  :☺

(رواه أبو داود).

يكون  الذي  اليوم  وهو  الشك،  يوم  تصوم  أن  املسلم  أهيا  حيرم  ٥ـ 
الثالثني من شعبان، وقد حال دون رؤية اهلالل موانع كاألتربة والغيوم 
اةٍ  بِشَ  َ أُيتِ فَ يَارس  بْنِ  رِ  امَّ نْدَ عَ نَّا عِ :«كُ الَ قَ رَ  فَ بْنِ زُ ةَ  لَ ونحو ذلك؛ حلديث صِ
رٌ  امَّ عَ  : الَ قَ فَ  ، ائِمٌ صَ إِينِّ   : الَ قَ فَ  ، مِ وْ قَ الْ بَعْضُ  ى  تَنَحَّ فَ لُوا  كُ  : الَ قَ فَ  ، لِيَّةٍ صْ مَ
(رواه   «☺ مِ  اسِ قَ الْ ا  أَبَ ىص  دْ عَ قَ فَ  ، النَّاسُ فِيهِ  كُّ  يَشُ ي  ذِ الَّ مَ  يَوْ الْ امَ  نْ صَ مَ
رٌ  امَّ عَ  : الَ قَ فَ  ، ائِمٌ صَ إِينِّ   : الَ قَ فَ  ، مِ وْ قَ الْ بَعْضُ  ى  تَنَحَّ فَ لُوا  كُ  : الَ قَ فَ  ، لِيَّةٍ صْ رٌ مَ امَّ عَ  : الَ قَ فَ  ، ائِمٌ صَ إِينِّ   : الَ قَ فَ  ، مِ وْ قَ الْ بَعْضُ  ى  تَنَحَّ فَ لُوا  كُ  : الَ قَ فَ  ، لِيَّةٍ صْ مَ

الرتمذي).

<
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☺

ودَ  يَهُ الْ دَ  جَ فَوَ ينَةَ  دِ مَ الْ مَ  دِ قَ  ☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ڤ،  بَّاسٍ  عَ ابْنِ  نْ  عَ
ي  الَّذِ مُ  الْيَوْ ا  ذَ هَ ا  «مَ  :☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ مْ  هُ لَ الَ  قَ فَ  ، اءَ ورَ اشُ عَ مَ  وْ يَ ا  صيامً
قَ  رَّ غَ وَ هُ  مَ وْ قَ وَ وسى  مُ فِيهِ  اهللاُ  ى  أَنْجَ ظِيمٌ  عَ مٌ  وْ يَ ا  ذَ هَ الُوا:  قَ فَ ؟  هُ ونَ ومُ تَصُ
ولُ اهللاِ ☺:  سُ الَ رَ قَ ، فَ هُ ومُ نُ نَصُ نَحْ ا فَ رً كْ وسى شُ هُ مُ امَ ، فَصَ هُ مَ وْ قَ نَ وَ وْ عَ فِرْ
« هِ بِصيامِ رَ  أَمَ وَ  ☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ هُ  امَ فَصَ  ، مْ نْكُ مِ وسى  بِمُ ىلَ  أَوْ وَ قُّ  أَحَ نُ  نَحْ فَ

(رواه مسلم).

فيا أهيا العبد:
١ـ صم يوم عاشوراء تأسياً برسول اهللا ☺ الذي صامه، وهو اليوم 
التاسع من شهر حمرم؛ حلديث  العارش من شهر حمرم، وصم معه يوم 
اءَ  ورَ اشُ مَ عَ وْ يَ  ☺ ولُ اهللاِ  سُ امَ رَ نيَ صَ «حِ  : ولُ قُ يَ ڤ  بَّاسٍ  اهللاِ بْنَ عَ عبْدَ
 : الَ قَ ، فَ ارَ النَّصَ ودُ وَ هُ الْيَهُ ظِّمُ مٌ تُعَ وْ هُ يَ ولَ اهللاِ: إِنَّ سُ ا رَ الُوا يَ هِ قَ رَ بِصيامِ أَمَ وَ

بَّاسٍ  اهللاِ بْنَ عَ عبْدَ

 : الَ ، قَ عَ مَ التَّاسِ نَا الْيَوْ مْ اءَ اهللاُ صُ بِلُ إِنْ شَ قْ امُ الْمُ انَ الْعَ ا كَ إِذَ ولُ اهللاِ ☺ فَ سُ رَ
(رواه مسلم). ولُ اهللاِ ☺» سُ َ رَ يفِّ تَّى تُوُ بِلُ حَ قْ امُ الْمُ أْتِ الْعَ لَمْ يَ فَ

الَ ، قَ عَ مَ التَّاسِ نَا الْيَوْ مْ اءَ اهللاُ صُ بِلُ إِنْ شَ قْ امُ الْمُ انَ الْعَ ا كَ إِذَ  فَ
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٢ـ اعلم أن يف صيام عاشوراء تكفري للسنة التي قبله فاحرص رمحك 
مِ  وْ صيامُ يَ اهللا عىل صيامه طالباً األجر والثواب من اهللا، وقد قال ☺: «وَ

(رواه مسلم). « هُ بْلَ نَةَ الَّتِي قَ رَ السَّ فِّ كَ ىلَ اهللاِ أَنْ يُ بُ عَ تَسِ اءَ أَحْ ورَ اشُ عَ
ـ إن كنت أهيا املسلم ترغب يف ـ إن كنت أهيا املسلم ترغب يف ٣ـ إن كنت أهيا املسلم ترغب يف مزيد من الفضل والثواب فصم شهر 
ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  حلديث  رمضان؛  بعد  الصيام  أفضل  صيامه  ألنه  كامالً؛  حمرم 
اهللاِ  رُ  هْ شَ انَ  ضَ مَ رَ دَ  بَعْ الصيامِ  لُ  «أَفْضَ  :☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ڤ 

» (رواه مسلم). يْلِ ةُ اللَّ الَ ةِ صَ يضَ رِ دَ الْفَ عْ ةِ بَ الَ لُ الصَّ أَفْضَ ، وَ مُ رَّ حَ الْمُ
اهللاِ  رُ  هْ شَ انَ  ضَ مَ رَ دَ  بَعْ الصيامِ  لُ  اهللاِ «أَفْضَ رُ  هْ شَ انَ  ضَ مَ رَ دَ  بَعْ الصيامِ  لُ  «أَفْضَ

أن  للمسلم  يسن  عاشوراء  يوم  صيام  أن  إىل  العلامء  بعض  ذهب  ٤ـ 
بَّاسٍ  يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً خمالفة لليهود يف صيامه؛ حلديث ابْنِ عَ
فِيهِ  وا  الِفُ خَ وَ  ، اءَ ورَ اشُ عَ مَ  وْ يَ وا  ومُ «صُ  :☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ڤ 

ا» (رواه أمحد.. ضعيف). مً وْ هُ يَ دَ ا، أَوْ بَعْ مً وْ هُ يَ بْلَ وا قَ ومُ ، صُ ودَ يَهُ الْ
قال  ولذا  بعده،  ويوم  قبله  يوم  يصام  أن  إىل   ~ القيم  ابن  وذهب 
يمكن  ال  عاشوراء  يوم  صوم  كان  «وملا  الذمة]:  أهل  [أحكام  كتابه  يف 
قبله  يوماً  إليه  يُضم  أن  أُمرنا  اليوم  التعويض عنه بغريه لفوات غري ذلك 
ويوماً بعده»، قلت: ومل يثبت يف صيام الثالثة األيام أي دليل: أي عاشوراء 
ويوم قبله ويوم بعده، وإنام الثابت صيام يوم التاسع والعارش.. واهللا اعلم.
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من  يشء  عاشوراء  يوم  واألهل  النفس  عىل  التوسعة  يف  يصح  ال  ٥ـ 
ىلَ  عَ عَ سَّ نْ وَ ☺: «مَ ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ قَ  : الَ قَ  ، ابِرٍ األحاديث وأما حديث جَ
(رواه البيهقي يف الشعب)..  نَتِهِ» لِهِ طُولَ سَ ىلَ أَهْ عَ اهللاُ عَ سَّ اءَ وَ ورَ اشُ مَ عَ وْ لِهِ يَ أَهْ
وللحديث طرق، فقد قال السخاوي: إذا ضم بعضها إىل بعض ازدادت 
أن هذا احلديث ضعيف وكل  العلم ذكروا  أهل  املحققني من  قوة، لكن 

طرقه ضعيفة وال ختلو من مرتوك، أو متهم فال يعتمد عليه.. واهللا اعلم.

<
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هُ  رَ ئْزَ مِ دَّ  الْعَرش شَ لَ  دَخَ ا  إِذَ  ،☺ النَّبِيُّ  انَ  «كَ  : الَتْ قَ ڤ  ةَ  ائِشَ عن عَ
» (رواه الشيخان). هُ لَ قَظَ أَهْ أَيْ ، وَ هُ يَا لَيْلَ أَحْ وَ

فيا أهيا العبد:
١ـ إذا دخلت عليك العرش األواخر من رمضان فشد املئزر باالجتهاد 
يف العبادة؛ ألنه ☺ يشد املئزر يف العرش األواخر من رمضان، وقد قال 
عىل  زيادة  العبادات  يف  االجتهاد  هو  فقيل  املئزر:  شد  معنى  يف  النووي 
عادته ☺ يف غريه ومعناه التشمري يف العبادات، يقال: شددت هلذا األمر 
النساء  اعتزال  عن  كناية  هو  وقيل:  وتفرغت،  له  تشمرت  أي:  مئزري. 

لالشتغال بالعبادات.
٢ـ اجتهد يف العبادات يف العرش األواخر أكثر من االجتهاد يف غريها، 
وحتميد،  وهتليل  وتكبري  وتسبيح،  وذكر  صالة  من  الطاعات  من  وأكثر 
وقراءة قرآن وغريها من الطاعات، فتقرب إىل اهللا بتلك العبادات متأسياً 
دُ يفِ  تَهِ ْ ولُ اهللاِ ☺ جيَ سُ انَ رَ ةُ ڤ: «كَ ائِشَ برسول اهللا ☺، وقد قالت عَ
انَ  «كَ هِ» (رواه مسلم). وعند الرتمذي:  ِ ريْ دُ يفِ غَ تَهِ ْ ا الَ جيَ مَ رِ  اخِ َوَ األْ الْعَرش 
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ا». هَ ِ ريْ دُ يفِ غَ تَهِ ْ ا الَ جيَ رِ مَ اخِ َوَ دُ يفِ الْعَرش األْ تَهِ ْ ولُ اهللاِ ☺ جيَ سُ رَ
ـ اعلم ـ اعلم ٣ـ اعلم أن الليايل العرش األواخر من رمضان هي أفضل ليايل السنة 
عند بعض أهل العلم، فاعتن هبذه العرش األواخر من رمضان، وقد قال 
شيخ اإلسالم ابن تيمية ~ : «وعرش ذي احلجة أفضل من غريه لياليه 
تلك  وأيام  أفضل،  رمضان  من  األخري  العرش  ليايل  يقال:  وقد  وأيامه، 

أفضل».
٤ـ مما يدل عىل فضل الليايل العرش األواخر من شهر رمضان، أن فيها 
رمضان  شهر  أول  يف  اعتكفت  فإذا  األواخر)  العرش  وتر  (يف  القدر  ليلة 
ولُ اهللاِ ☺ سُ د إىل االعتكاف يف العرش األواخر؛ ألن رَ ☺ووسط رمضان فعُ

الْعَرش  يفِ  ا  وهَ سُ الْتَمِ فَ ا  أُنْسيتُهَ أَوْ  ا  نَسيتُهَ إِينِّ  وَ رِ  دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ يتُ  أُرِ «إِينِّ   : الَ قَ
فَ  تَكَ انَ اعْ نْ كَ مَ طِنيٍ فَ اءٍ وَ دُ يفِ مَ جُ يتُ أَينِّ أَسْ إِينِّ أُرِ ، وَ رٍ تْ لِّ وِ نْ كُ رِ مِ اخِ َوَ األْ
الْعَرش  يفِ  ا  وهَ سُ الْتَمِ فَ ا  أُنْسيتُهَ أَوْ  ا  نَسيتُهَ إِينِّ  وَ رِ  دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ يتُ  أُرِ الْعَ«إِينِّ  يفِ  ا  وهَ سُ الْتَمِ فَ ا  أُنْسيتُهَ أَوْ  ا  نَسيتُهَ إِينِّ  وَ رِ  دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ يتُ  أُرِ «إِينِّ 

 : الَ ، قَ ةً عَ زَ ءِ قَ امَ  يفِ السَّ ا نَرَ مَ نَا وَ عْ جَ رَ : فَ الَ ، قَ عْ جِ ْ لْريَ ولِ اهللاِ ☺ فَ سُ عَ رَ مَ
يدِ  رِ جَ نْ  مِ انَ  كَ وَ  ، دِ جِ سْ الْمَ قْفُ  سَ الَ  سَ تَّى  حَ ا  نَ طِرْ مُ فَ ةٌ  ابَ حَ سَ اءَتْ  جَ وَ
 ، الطِّنيِ اءِ وَ الْمَ دُ يفِ  جُ ☺ يَسْ ولَ اهللاِ  سُ أَيْتُ رَ رَ ، فَ ةُ الَ تْ الصَّ أُقِيمَ لِ وَ النَّخْ
يدِ  رِ جَ نْ  مِ انَ  كَ وَ  ، دِ جِ سْ الْمَ قْفُ  سَ الَ  سَ تَّى  حَ ا  نَ طِرْ مُ فَ ةٌ  ابَ حَ سَ اءَتْ  جَ يدِ وَ رِ جَ نْ  مِ انَ  كَ وَ  ، دِ جِ سْ الْمَ قْفُ  سَ الَ  سَ تَّى  حَ ا  نَ طِرْ مُ فَ ةٌ  ابَ حَ سَ اءَتْ  جَ وَ

تِهِ» (رواه مسلم). بْهَ رَ الطِّنيِ يفِ جَ أَيْتُ أَثَ تَّى رَ : حَ الَ قَ
٥ـ شمر إىل فعل الطاعات يف العرش األواخر تشمرياً عظيامً تقرباً إىل 
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انَ يُوقِظُ  : «أَنَّ النَّبِيَّ ☺ كَ ٍّ يلِ اهللا تعاىل، وتأسياً برسول اهللا ☺؛ حلديث عَ
(رواه أمحد). رِ ويرفع املئزر» اخِ َوَ هُ يفِ الْعَرش األْ لَ أَهْ

 ، تِ امِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ ٦ـ اهتم بقيام العرش األواخر من رمضان؛ حلديث عُ
اءَ  تِغَ ابْ نَّ  هُ امَ قَ نْ  مَ اقِي  الْبَوَ الْعَرش  يفِ  رِ  دْ الْقَ ةُ  «لَيْلَ  : الَ قَ  ☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ 
عٍ  رٍ تِسْ تْ ةُ وِ يَ لَيْلَ هِ ، وَ رَ أَخَّ ا تَ مَ ، وَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رُ لَهُ مَ فِ غْ إِنَّ اهللاَ يَ ، فَ نَّ بَتِهِ سْ حِ

(رواه أمحد). « ةٍ رِ لَيْلَ الِثَةٍ أَوْ آخِ ةٍ أَوْ ثَ سَ امِ بْعٍ أَوْ خَ أَوْ سَ
عٍ  رٍ تِسْ تْ ةُ وِ يَ لَيْلَ هِ ، وَ رَ أَخَّ ا تَ مَ ، وَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رُ لَهُ مَ فِ غْ إِنَّ اهللاَ يَ ، فَ نَّ بَتِهِ سْ عٍ حِ رٍ تِسْ تْ ةُ وِ يَ لَيْلَ هِ ، وَ رَ أَخَّ ا تَ مَ ، وَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رُ لَهُ مَ فِ غْ إِنَّ اهللاَ يَ ، فَ نَّ بَتِهِ سْ حِ

<
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☺

يَا  أَحْ هُ وَ رَ ئْزَ دَّ مِ لَ الْعَرش شَ ا دَخَ انَ النَّبِيُّ ☺، إِذَ ☺ «كَ : الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ عن عَ
(رواه الشيخان). « هُ لَ قَظَ أَهْ أَيْ ، وَ هُ لَيْلَ

فيا أهيا العبد:
١ـ إذا دخلت العرش األواخر من رمضان فاعتن بزوجتك وأوالدك 
العرش  هذه  يف  ليقوموا  األهل؛  من  وغريهم  وأبيك  وأمك  وبناتك 
املرأة  الطاعات، وكذلك توقظ  الليل، واالستكثار من  فأيقظهم لصالة 
زوجها وأهلها يف العرش األواخر؛ ليغتنموا هذه الليايل الفاضلة بالصالة 
والذكر وقراءة القرآن، والدعاء متأسيني يف ذلك برسول اهللا ☺ الذي 

كان يوقظ أهله يف هذه العرش.
٢ـ ليعتن الرجل واملرأة يف العرش األواخر باالستكثار من الطاعات، 
قال  وقد   ،والتقو الرب  عىل  تعاوناً  لذلك  اآلخر  منهم  كل  يوقظ  وأن 
[املائدة:  Èمث   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À نث¿  تعاىل: 
التفرغ  أجل  من  زوجها  املرأة  أو  زوجته  الرجل  اعتزل  لو  وحتى   ،[٢
للعبادات والطاعات بال رضر عىل أحدمها وال إضاعة حق، فقد جاء يف 
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لَ الْعَرش  ا دَخَ ولُ اهللاِ ☺ إِذَ سُ انَ رَ : «كَ الَ ، قَ ٍّ يلِ نْ عَ ، عَ ةَ َ بَريْ نْ هُ احلديث عَ
لَ  تَزَ : «اعْ الَ ؟ قَ رَ ئْزَ مِ فَعَ الْ ا رَ : مَ رٍ َيبِ بَكْ »، قِيلَ ألِ رَ ئْزَ عَ الْمِ فَ رَ ، وَ هُ لَ قَظَ أَهْ أَيْ

» (رواه أمحد). اءَ النِّسَ
ـ إذا ـ إذا ٣ـ إذا قمت أهيا الرجل من الليل لتصيل فايقظ زوجتك لتصيل قيام 
الليل سواء يف رمضان أو يف غريه، فإن أبت فانضح يف وجهها املاء حتى 
ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ تقوم من النوم لتصيل قيام الليل؛ حلديث أَيبِ هُ
حَ  إِنْ أَبَتْ نَضَ ، فَ هُ أَتَ رَ قَظَ امْ أَيْ ىلَّ وَ يْلِ فَصَ نْ اللَّ امَ مِ الً قَ جُ مَ اهللاُ رَ حِ ☺: «رَ

(رواه أبو داود). اء» ا الْمَ هَ هِ جْ يفِ وَ
٤ـ أنت أيتها املرأة قومي لصالة الليل يف رمضان أو يف غريه، وايقظي 
كان ال  إذا  املاء  فانضحي يف وجهه  أبى  فإن  الليل،  قيام  ليصيل  زوجك 
يلحقك رضر للحديث السابق وفيه: «ورحم اهللا امرأة قامت من الليل 

فصلت وأيقظت ز وجها فصىل، فإن أَبى نضحت يف وجهه املاء».
٥ـ احرص أهيا الرجل واملرأة عىل قيام العرش األواخر من رمضان، 
وال تضيعا هذه العرشة يف األمور التافهة؛ ألن كثرياً من الرجال يضيع 
يف  أو  فيها،  فائدة  ال  التي  املجالس  يف  أو  اللعب  يف  العرش  الليايل  هذه 
ل يف األسواق، وكذلك بعض النساء تضييع ليايل العرش األواخر  التجوّ
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األمور  بعض  أو  للعيد  مالبس  أو  تافهة،  أمور  وراء  بحثاً  األسواق  يف 
التوافه، أو غري ذلك فتنبها لذلك، وال تطع أهيا الرجل امرأتك إذا كانت 
سفيهة فتضييع عليك هذه الليايل العرش، وال تطيعي أيتها املرأة زوجك 

إذا كان سفيهاً فتضيع عليك هذه العرش.

<
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   ☺

هُ  رَ ئْزَ دَّ مِ لَ الْعَرش شَ ا دَخَ انَ النَّبِيُّ ☺، إِذَ : «كَ الَتْ ةَ ڤ، قَ ائِشَ عن عَ
» (رواه الشيخان). هُ لَ قَظَ أَهْ أَيْ ، وَ هُ يَا لَيْلَ أَحْ وَ

فيا أهيا العبد:
بالصالة  وذلك  رمضان،  من  األواخر  العرش  يف  الليل  بإحياء  قم  ١ـ 
والدعاء والذكر وغريها من العبادات، وأهم تلك العبادات صالة الليل 
لِّ بعدها ما تيرس؛ ألن ذلك كله من  صَ لِّ الرتاويح كاملة، وَ (النوافل) فَصَ

قيام الليل املرشوع.
٢ـ ال تنم يف العرش األواخر من رمضان إال قليالً مستغالً هذه الليايل 
يف اإلكثار من الطاعات، ومن ذلك الصالة (صالة الليل) وقد مدح اهللا 
نث\ [ ^ _ ` aمث [الذاريات: ١٧]،  تعاىل أولئك، فقال تعاىل: 
أكثر  وأما  قليالً  بالليل،  نومهم  أي:  هجوعهم  كان  السعدي:«أي:  قال 
الليل، فإهنم قانتون لرهبم، ما بني صالة، وقراءة، وذكر، ودعاء، وترضع».
 cـ أكثر من االستغفار يف ـ أكثر من االستغفار يف ٣ـ أكثر من االستغفار يف أوقات السحر، وقد قال تعاىل: نث
 dمث أي: التي هي قبيل الفجر نثc[الذاريات: ١٨] نث e dمث
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eمث  اهللا تعاىل، فقد مدوا صالهتم إىل السحر، ثم جلسوا يف خامتة 
قيامهم بالليل، يستغفرون اهللا تعاىل، استغفار املذنب لذنبه، ولالستغفار 
باألسحار، فضيلة وخصيصة، ليست لغريه، كام قال تعاىل يف وصف أهل 

اإليامن والطاعة: نث1 2مث  [آل عمران: ١٧].

٤ـ اغتنم آخر الليل (الثلث األخري من الليل) يف كل العام، ويف ليايل 
العرش األواخر من رمضان الجتامع عدة فضائل للثلث األخري من الليل، 
الدنيا  الليايل العرش األواخر، فاسأل اهللا ما شئت من خريي  فإذا كان يف 
ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ واآلخرة، وادع اهللا تعاىل واستغفره؛ حلديث أَيبِ هُ
يَا،  نْ ءِ الدُّ امَ اىلَ إِىلَ السَّ تَعَ كَ وَ بَارَ لُ اهللاُ تَ نْزِ ثَاهُ يَ لُ يْلِ أَوْ ثُ طْرُ اللَّ ىض شَ ا مَ ☺: «إِذَ

رٍ  فِ تَغْ سْ نْ مُ لْ مِ ؟! هَ ابُ لَهُ تَجَ اعٍ يُسْ نْ دَ لْ مِ عْطَى؟! هَ ائِلٍ يُ نْ سَ لْ مِ : هَ يَقُولُ فَ
» (رواه مسلم). بْحُ رَ الصُّ جِ نْفَ تَّى يَ ؟! حَ رُ لَهُ فَ غْ يُ

رٍ  فِ تَغْ سْ نْ مُ لْ مِ ؟! هَ ابُ لَهُ تَجَ اعٍ يُسْ نْ دَ لْ مِ عْطَى؟! هَ ائِلٍ يُ نْ سَ لْ مِ : هَ يَقُولُ رٍ فَ فِ تَغْ سْ نْ مُ لْ مِ ؟! هَ ابُ لَهُ تَجَ اعٍ يُسْ نْ دَ لْ مِ عْطَى؟! هَ ائِلٍ يُ نْ سَ لْ مِ : هَ يَقُولُ فَ

التعب  ببعض  أحسست  فإذا  الليل،  يف  العبادات  يف  بالتنويع  قم  ـ   ٥
يف عبادة فانتقل إىل أخر، ومن ذلك الليايل العرش األواخر من رمضان 
صل قيام الليل أقرأ من القرآن سبح وكرب وهلل، وصل عىل النبي ☺، 
 : ةَ ڤ قَاالَ رَ يْ رَ أَيبِ هُ ، وَ يدٍ عِ واستغفر اهللا وادع اهللا وتب إليه؛ حلديث أَيبِ سَ
لَ  نَزَ لُ  َوَّ يْلِ األْ لُثُ اللَّ بَ ثُ هَ ا ذَ إِذَ تَّى  لُ حَ هِ مْ «إِنَّ اهللاََّ يُ  :☺ ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ قَ
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؟  ائِلٍ نْ سَ لْ مِ ؟ هَ ائِبٍ نْ تَ لْ مِ ؟ هَ رٍ فِ تَغْ سْ نْ مُ لْ مِ : هَ يَقُولُ يَا، فَ نْ ءِ الدُّ امَ إِىلَ السَّ
» (رواه مسلم). واحرص عىل هذه األمور  رُ جْ رَ الْفَ جِ نْفَ تَّى يَ ؟ حَ اعٍ نْ دَ لْ مِ هَ
األربعة مع صالة الليل، وهي االستغفارـ  والتوبةـ  وسؤال اهللاـ  والدعاء.

٦ـ وأهم إحياء لليل هو (صالة الليل) (قيام الليل) فاهتم بصالة 
الليل يف العرش األواخر من رمضان، ولك أن تصيل الليل كله حتى الفجر 
لَ  مِ ا عَ ولُ اهللاِ ☺ إِذَ سُ انَ رَ : «كَ الَتْ ةَ قَ ائِشَ أو تصيل أكثر الليل؛ حلديث عَ
رشةَ  ثِنْتَيْ عَ ارِ  النَّهَ نْ  مِ ىلَّ  ضَ صَ رِ مَ أَوْ  يْلِ  اللَّ نْ  مِ امَ  نَ ا  إِذَ انَ  كَ وَ  ، بَتَهُ أَثْ الً  مَ عَ
امَ  ا صَ مَ ، وَ بَاحِ الصَّ تَّى  ةً حَ لَيْلَ امَ  قَ  ☺ ولَ اهللاِ  سُ أَيْتُ رَ رَ ا  مَ وَ  ، الَتْ قَ ةً  عَ كْ رَ

» (رواه مسلم). انَ ضَ مَ ا إِالَّ رَ تَتَابِعً ا مُ رً هْ شَ

<

 



S

٧٣

☺

تَكِفُ الْعَرش  عْ ولُ اهللاِ ☺ يَ سُ انَ رَ : «كَ الَ رَ ڤ، قَ مَ اهللاِ بْنِ عُ بْدِ عن عَ
(رواه الشيخان). « انَ ضَ مَ نْ رَ رَ مِ اخِ األَوَ

فيا أهيا العبد:
بمالزمة  رمضان  من  األواخر  العرش  تعتكف  أن  لك  تيرس  إذا  ١ـ 
وطاعة  ذلك  يف   ☺ اهللا  برسول  متأسياً  فافعل  تعاىل  اهللا  بطاعة  املسجد 
من  وغريها  القرآن  وقراءة  والذكر  للصالة  املسجد  فتالزم  تعاىل،  اهللا 
القدر،  ليلة  ملتمساً  الطاعات  فعل  مع  اعتكافك  يف  وتكون  الطاعات، 
تُ  فْ تَكَ ، ثُمَّ اعْ ةَ يْلَ هِ اللَّ ذِ سُ هَ لَ أَلْتَمِ َوَّ تُ الْعَرش األْ فْ تَكَ وقد قال ☺: «إينِّ اعْ
مْ  نْكُ بَّ مِ نْ أَحَ مَ رِ فَ اخِ َوَ َا يفِ الْعَرش األْ يلَ يلِ إِهنَّ قِ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَ طَ سَ َوْ الْعَرش األْ

» (رواه مسلم). هُ عَ فَ النَّاسُ مَ تَكَ اعْ تَكِفْ فَ يَعْ لْ تَكِفَ فَ عْ أَنْ يَ
مْ  نْكُ بَّ مِ نْ أَحَ مَ رِ فَ اخِ َوَ َا يفِ الْعَرش األْ يلَ يلِ إِهنَّ قِ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَ طَ سَ َوْ مْ الْعَرش األْ نْكُ بَّ مِ نْ أَحَ مَ رِ فَ اخِ َوَ َا يفِ الْعَرش األْ يلَ يلِ إِهنَّ قِ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَ طَ سَ َوْ الْعَرش األْ

٢ـ اعتكف العرش األواخر من رمضان كل سنة حتى متوت، وإذا أراد 
أهلك من زوجات أو بنات أو غريهن االعتكاف فال بأس، ويف احلديث 
رَ  اخِ تَكِفُ الْعَرش األَوَ عْ انَ يَ جِ النَّبِيِّ ☺: «أَنَّ النَّبِيَّ ☺ كَ وْ ، زَ ةَ ائِشَ عن عَ
(رواه الشيخان). هِ» دِ نْ بَعْ هُ مِ اجُ وَ فَ أَزْ تَكَ اهُ اهللاُ، ثُمَّ اعْ فَّ تَّى تَوَ ، حَ انَ ضَ مَ نْ رَ مِ

جِ النَّبِيِّ  وْ ، زَ ةَ ائِشَ جِ النَّبِيِّ عن عَ وْ ، زَ ةَ ائِشَ عن عَ
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االعتكاف، ومن ذلك  اهللا يف  أمر  فامتثل  املسجد  اعتكفت يف  إذا  اهللا يف ٣ـ  أمر  فامتثل  املسجد  اعتكفت يف  إذا  اهللا يف ـ  أمر  فامتثل  املسجد  اعتكفت يف  إذا  ـ 
بشهوة  زوجها  تبارش  ال  املعتكفة  وكذلك  بشهوة،  للزوجة  املبارشة  عدم 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W Vنثوقد قال تعاىل: نث

` aمث  [البقرة: ١٨٧].

٤ـ إذا كنت معتكف يف املسجد فال خترج إال حلاجة (كقضاء احلاجة 
 ، ةَ وَ رْ والطعام والرشاب إذا كان يمنع من املسجد) ونحو ذلك؛ حلديث عُ
انَ  إِنْ كَ : «وَ الَتْ جَ النَّبِيِّ ☺ قَ وْ ☺ زَ ةَ ڤ ائِشَ َنِ أَنَّ عَ محْ بْدِ الرَّ ةَ بِنْتِ عَ رَ مْ عَ وَ
لُ  خُ دْ انَ الَ يَ كَ ، وَ هُ لُ جِّ أُرَ دِ فَ جِ سْ وَ يفِ الْمَ هُ هُ وَ أْسَ َّ رَ يلَ لُ عَ خِ  لَيُدْ
انَ  إِنْ كَ «وَ جَ النَّبِيِّ  وْ جَ النَّبِيِّ  زَ وْ ةَ  زَ ائِشَ َنِ أَنَّ عَ محْ بْدِ الرَّ ةَ بِنْتِ عَ رَ مْ عَ وَ

ولُ اهللاِ ☺ سُ ☺رَ

(رواه البخاري). ا» تَكِفً عْ انَ مُ ا كَ ةٍ إِذَ اجَ الْبَيْتَ إِالَّ حلَِ
املسجد،  من  خترج  فال  تعاىل  اهللا  لطاعة  املسجد  يف  اعتكفت  إذا  ٥ـ 
ب اىل اهللا تعاىل، وال تشغل وقتك  رَ ولكن انشغل يف املسجد بالطاعات والقُ

بالكالم الفارغ أو اهلاتف يف غري طاعة اهللا ونحو ذلك، وال تعد مريضاً.
الطاعات  من  فأكثر  أجلك  دنو  وظننت  مثالً  السن  يف  كربت  إذا  ٦ـ 
مستغالً بقية العمر، بل ليكن هذا هو دأبك حتى لو كنت شاباً ولكن كلام 
كربت فإنك تقرب من املوت، فإن تيرس لك أن تعتكف أكثر من عرش يف 
انَ النَّبِيُّ  : «كَ الَ ةَ ڤ قَ رَ يْ رَ آخر حياتك فافعل للحديث الذي رواه أَبو هُ
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فِيهِ  بِضَ  قُ ي  الَّذِ امُ  الْعَ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ  ، امٍ أَيَّ رشةَ  عَ انٍ  ضَ مَ رَ لِّ  كُ يفِ  تَكِفُ  عْ يَ  ☺
ا» [رواه البخاري]. مً وْ فَ عِرشينَ يَ تَكَ اعْ

٧ـ إذا مل يترس لك اعتكاف العرش األواخر من رمضان كلها فاعتكف 
 ،٢٧  ،٢٥  ،٢٣  ،٢١) ليايل:  األواخر  العرش  من  الوتر  (اعتكف  بعضها 
تعتكف  مل  فإن   ،(٢٧) ليلة  فاعتكف  الليايل  هذه  تعتكف  مل  وإن   ،(٢٩
يشرتط  ال  ألنه  املسجد؛  يف  الساعات  بعض  ولو  فاعتكف،   (٢٧) ليلة 
أو  ساعة  االعتكاف  فانوِ  املسجد  دخلت  فإذا  معني،  زمان  لالعتكاف 

ساعتني أو أقل أو أكثر.
٨ـ أيتها املرأة إذا اعتكفت يف املسجد فاحذري الفتنة سواء أن تفتني 

الناس، أو أن يفتنك الناس واتقي اهللا يف ذلك.
٩ـ إذا اعتكفت أهيا الرجل فلزوجتك وأهلك أن يزوروك يف املسجد 
َا  جِ النَّبِيِّ ☺: «أَهنَّ وْ ، زَ يَّةَ للتحدث معك بعض الوقت اليسري حلديث صفِ
رِ  اخِ ، يفِ الْعَرش األَوَ دِ جِ ، يفِ املَْسْ افِهِ تِكَ هُ يفِ اعْ ورُ ، تَزُ

جِ النَّبِيِّ  وْ ، زَ يَّةَ جِ النَّبِيِّ للتحدث معك بعض الوقت اليسري حلديث صفِ وْ ، زَ يَّةَ للتحدث معك بعض الوقت اليسري حلديث صفِ
ولَ اهللاِ ☺ سُ اءَتْ رَ جَ

» (رواه الشيخان). وطبق منهج  تْ امَ ، ثُمَّ قَ ةً اعَ هُ سَ نْدَ ثَتْ عِ دَّ تَحَ انَ فَ ضَ مَ نْ رَ مِ
حلديث  جنازة؛  يشهد  وال  مريضاً  يعود  ال  أن  املعتكف  فعىل   ☺ النبي 
الَ  وَ ا  يضً رِ مَ ودَ  عُ يَ الَ  أَنْ  تَكِفِ  عْ مُ الْ ىلَ  عَ نَّةُ  «السُّ  : الَتْ قَ َا  أَهنَّ ڤ  ةَ  ائِشَ عَ
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ا الَ  لِمَ إِالَّ  ةٍ  َاجَ جَ حلِ رُ يَخْ الَ  ا، وَ بَارشهَ يُ الَ  أَةً وَ رَ امْ سَّ  يَمَ الَ  ، وَ ةً نَازَ دَ جَ هَ يَشْ
» (رواه  عٍ امِ دٍ جَ جِ سْ افَ إِالَّ يفِ مَ تِكَ الَ اعْ ، وَ مٍ وْ افَ إِالَّ بِصَ تِكَ الَ اعْ ، وَ نْهُ بُدَّ مِ

أبو داود).

١٠ـ إذا مل تعتكف يف رمضان فاعتكف العرش األول من شوال حلديث 
انَ  ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ َوَ تَكِفُ يفِ الْعَرش األْ عْ انَ النَّبِيُّ ☺ يَ : «كَ الَتْ ☺ قَ ةَ ڤ ائِشَ عَ
ةَ  ائِشَ ةُ عَ صَ فْ نَتْ حَ تَأْذَ ، فَاسْ لُهُ خُ دْ بْحَ ثُمَّ يَ يلِّ الصُّ يُصَ بَاءً فَ هُ خِ نْتُ أَرضبُ لَ فَكُ
شٍ  حْ جَ نَةُ  ابْ نَبُ  يْ زَ هُ  أَتْ رَ لَامَّ  فَ  ، بَاءً خِ فَرضبَتْ  َا  هلَ أَذِنَتْ  فَ بَاءً  خِ تَرضبَ  أَنْ 
 ، َ ربِ أُخْ ا فَ ذَ ا هَ الَ مَ قَ ، فَ بِيَةَ َخْ أَ األْ  رَ
شٍ  حْ جَ نَةُ  ابْ نَبُ  يْ زَ هُ  أَتْ رَ لَامَّ  فَ  ، بَاءً خِ فَرضبَتْ  َا  هلَ أَذِنَتْ  فَ بَاءً  خِ تَرضبَ  شٍ أَنْ  حْ جَ نَةُ  ابْ نَبُ  يْ زَ هُ  أَتْ رَ لَامَّ  فَ  ، بَاءً خِ فَرضبَتْ  َا  هلَ أَذِنَتْ  فَ بَاءً  خِ تَرضبَ  أَنْ 

بَحَ النَّبِيُّ ☺ لَامَّ أَصْ رَ فَ بَاءً آخَ رضبَتْ خِ
فَ  تَكَ ، ثُمَّ اعْ رَ هْ لِكَ الشَّ افَ ذَ تِكَ عْ كَ االِ َ ِنَّ فَرتَ نَ هبِ وْ رَ َّ تُ الَ النَّبِيُّ ☺: «أَالْربِ قَ ☺فَ

» (رواه البخاري).  الٍ وَّ نْ شَ رشا مِ عَ

<
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ولُ  سُ انَ رَ جَ النَّبِيِّ ☺: «أَكَ وْ ةَ زَ ائِشَ أَلَتْ عَ َا سَ ، أَهنَّ ةُ يَّ وِ دَ عَ ةُ الْ اذَ عَ عن مُ
أَيِّ  نْ  مِ ا:  هلََ لْتُ  قُ فَ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ  ، امٍ أَيَّ ةَ  ثَ ثَالَ رٍ  هْ لِّ شَ نْ كُ مِ ومُ  يَصُ  ☺ اهللاِ 
« ومُ يَصُ رِ  هْ الشَّ امِ  أَيَّ أَيِّ  نْ  مِ بَايلِ  يُ نْ  يَكُ  ْ ملَ  : الَتْ قَ  ، ومُ يَصُ انَ  كَ رِ  هْ الشَّ امِ  أَيَّ

أَيِّ  نْ  مِ ا:  هلََ لْتُ  قُ فَ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ  ، امٍ أَيَّ ةَ  ثَ ثَالَ رٍ  هْ لِّ شَ نْ كُ مِ ومُ  يَصُ أَيِّ   نْ  مِ ا:  هلََ لْتُ  قُ فَ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ  ، امٍ أَيَّ ةَ  ثَ ثَالَ رٍ  هْ لِّ شَ نْ كُ مِ ومُ  يَصُ  

(رواه مسلم).

فيا أهيا العبد:
 ،☺ اهللا  برسول  تأسياً  شهر  كل  من  أيام  ثالثة  صيام  يف  اجتهد  ١ـ 
أو  خالله  أو  الشهر  أول  من  كانت  وسواء  تعاىل،  اهللا  من  للثواب  وطلباً 

وسطه أو آخره؛ ألنه ☺ مل يكن يبايل من أي الشهر يصوم.
٢ـ إذا أردت أن جتعل هذه الثالثة أيام، أيام البيض ففي ذلك فضل 
 : الَ نْ أَبِيهِ قَ يْيس، عَ قَ انَ الْ لْحَ نْ ابْنِ مِ ، عَ دٍ َمَّ ي حمُ عظيم، ويف حديث أَنَسٍ أَخِ
رشةَ  عَ بَعَ  أَرْ وَ رشةَ  عَ ثَ  ثَالَ الْبِيضَ  ومَ  نَصُ أَنْ  ا  نَ رُ أْمُ يَ  
 : الَ نْ أَبِيهِ قَ يْيس، عَ قَ انَ الْ لْحَ نْ ابْنِ مِ ، عَ دٍ َمَّ ي حمُ نْ أَبِيهِ قَالَعظيم، ويف حديث أَنَسٍ أَخِ يْيس، عَ قَ انَ الْ لْحَ نْ ابْنِ مِ ، عَ دٍ َمَّ ي حمُ عظيم، ويف حديث أَنَسٍ أَخِ

☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ انَ  «كَ
(رواه أبو داود). « رِ هْ يْئَةِ الدَّ هَ نَّ كَ الَ هُ قَ : وَ الَ ، قَ رشةَ ْسَ عَ مخَ وَ

ـ اعلم ـ اعلم ٣ـ اعلم أن فضل صيام الثالثة األيام البيض أهنا كصوم الدهر حلديث 
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ةَ  ثَ رِ ثَالَ هْ نَ الشَّ ائِامً مِ مْ صَ نْكُ انَ مِ نْ كَ ولُ اهللاِ ☺: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ رٍّ أَيبِ ذَ
» (رواه أمحد). وقال ☺: «صيام ثالثة أيام من  ثَ الْبِيضَ مِ الثَّالَ يَصُ لْ ، فَ امٍ أَيَّ
كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثالثة عرشة وأربع عرشة ومخس 

.« رِ هْ مِ الدَّ وْ يَ كَصَ عرشة» (رواه النسائي). وعند أمحد: «هِ
٤ـ احرص عىل صيام األيام البيض (١٣، ١٤، ١٥) فقد سامها النبي 
ڤ:  رُ  مَ عُ الَ  قَ  : الَ قَ تَكِيَّةِ  وْ الْحَ ابْنِ  نْ  عَ حديث  ويف  الغر،  البيض   ☺
 ، نَبٍ بِأَرْ ولُ اهللاِ ☺  سُ َ رَ ا أُيتِ أَنَ رٍّ  أَبُو ذَ الَ  : قَ الَ ةِ قَ احَ مَ الْقَ وْ ا يَ ارضنَ نْ حَ «مَ

رُ  مَ عُ الَ  قَ  : الَ قَ تَكِيَّةِ  وْ الْحَ ابْنِ  نْ  عَ حديث  ويف  الغر،  البيض  رُ   مَ عُ الَ  قَ  : الَ قَ تَكِيَّةِ  وْ الْحَ ابْنِ  نْ  عَ حديث  ويف  الغر،  البيض   

هُ  ، ثُمَّ إِنَّ لْ أْكُ ْ يَ ملَ
 ، نَبٍ بِأَرْ  

انَ النَّبِيُّ ☺  كَ ى فَ مَ ا تَدْ تُهَ أَيْ ا: إِينِّ رَ َ اءَ هبِ ي جَ لُ الَّذِ جُ الَ الرَّ قَ ☺ فَ

رٍ  هْ لِّ شَ نْ كُ : مِ الَ ، قَ كَ مُ وْ ا صَ مَ : وَ الَ ، قَ ائِمٌ لٌ إِينِّ صَ جُ : رَ الَ قَ لُوا، فَ : كُ الَ قَ
ْسَ  مخَ رشةَ وَ بَعَ عَ أَرْ رشةَ وَ ثَ عَ رِّ ثَالَ نْ الْبِيضِ الْغُ نَ أَنْتَ عَ أَيْ : فَ الَ ، قَ امٍ ةُ أَيَّ ثَ ثَالَ
رٍ  هْ لِّ شَ نْ كُ : مِ الَ ، قَ كَ مُ وْ ا صَ مَ : وَ الَ ، قَ ائِمٌ لٌ إِينِّ صَ جُ : رَ الَ قَ لُوا، فَ : كُ الَ رٍ قَ هْ لِّ شَ نْ كُ : مِ الَ ، قَ كَ مُ وْ ا صَ مَ : وَ الَ ، قَ ائِمٌ لٌ إِينِّ صَ جُ : رَ الَ قَ لُوا، فَ : كُ الَ قَ

رشةَ؟!» (رواه النسائي). عَ
٥ـ  صم كل صوم مسنون، ومن ذلك:

أ ـ صم حتى يقال ال تفطر، وافطر حتى يقال ال تصوم؛ حلديث أَنَسَ 
تَّى نَظُنَّ أَنْ  رِ حَ هْ نْ الشَّ طِرُ مِ فْ ولُ اهللاِ ☺ يُ سُ انَ رَ : «كَ ولُ قُ الِكٍ ڤ يَ ابْنَ مَ
اهُ  رَ اءُ أَنْ تَ انَ الَ تَشَ كَ نْهُ شيئًا، وَ طِرَ مِ فْ تَّى نَظُنَّ أَنْ الَ يُ ومُ حَ يَصُ ، وَ نْهُ ومَ مِ الَ يَصُ

(رواه البخاري). « تَهُ أَيْ ائِامً إِالَّ رَ الَ نَ تَهُ وَ أَيْ يًا إِالَّ رَ لِّ صَ يْلِ مُ نْ اللَّ مِ
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نِنيَ ڤ مِ ةَ أُمِّ املُْؤْ ائِشَ ب ـ إذا مل جتد طعاماً يف البيت فصم؛ حلديث عَ
؟  يشءٌ مْ  كُ نْدَ عِ لْ  هَ ةُ  ائِشَ عَ ا  يَ  : مٍ وْ يَ اتَ  ذَ  ☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ يلِ  الَ  «قَ  : الَتْ قَ

(رواه مسلم). « ائِمٌ إِينِّ صَ : فَ الَ ، قَ نَا يشءٌ نْدَ ا عِ ولَ اهللاِ مَ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ : فَ الَتْ قَ
يشءٌ مْ  كُ نْدَ عِ لْ  هَ ةُ  ائِشَ عَ ا  يَ  : مٍ وْ يَ اتَ  ذَ يشءٌ  مْ  كُ نْدَ عِ لْ  هَ ةُ  ائِشَ عَ ا  يَ  : مٍ وْ يَ اتَ  ذَ اهللاِ   ولُ  سُ رَ يلِ  الَ  اهللاِ «قَ ولُ  سُ رَ يلِ  الَ  «قَ

ت²ا  هُ سِ بَعَ ، ثُمَّ أَتْ انَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ ☺ـ  صم ستاً من شوال، فقد قال ☺: «مَ ج
» (رواه مسلم). رِ هْ انَ كَصيامِ الدَّ الٍ كَ وَّ نْ شَ مِ

<
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 ، رِ دْ قَ ةَ الْ يْلَ تُ لَ افَقْ أَيْتَ إِنْ وَ ولَ اهللاِ أَرَ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَتْ ةَ ڤ، قَ ائِشَ نْ عَ عَ
نِّي» (رواه أمحد). فُ عَ اعْ فَ وَ فْ ِبُّ الْعَ وٌّ حتُ فُ مَّ إِنَّكَ عَ : اللهُ ويلِ («قُ  : الَ ا؟ قَ ا أَقُولُ فِيهَ مَ

فيا أهيا العبد:
توافق  أن  عسى  منها  الوتر  ويف  األواخر،  العرش  يف  بالدعاء  ١ـاهتم 
فُ  اعْ وَ فَ فْ ِبُّ الْعَ وٌّ حتُ فُ مَّ إِنَّكَ عَ ليلة القدر، وأكثر من الدعاء بقولك: (اللهُ
عن  الرتمذي   رو وقد  ذلك،  إىل  عائشة  ارشد   ☺ النبي  ألن  نِّي)؛  عَ
ا  رِ مَ دْ قَ الْ ةُ  يْلَ لَ ةٍ  يْلَ لَ أَيُّ  تُ  لِمْ إِنْ عَ أَيْتَ  أَرَ ولَ اهللاِ  سُ ا رَ يَ لْتُ  قُ  : الَتْ قَ ةَ  ائِشَ عَ

نِّي». فُ عَ اعْ وَ فَ فْ ِبُّ الْعَ يمٌ حتُ رِ وٌّ كَ فُ مَّ إِنَّكَ عُ : اللَّهُ ويلِ : «قُ الَ ا، قَ أَقُولُ فِيهَ
٢ـ أدع اهللا بكل ما تريد من خريي الدنيا واآلخرة، وقد قال تعاىل: 
بْنِ  نِ  امَ النُّعْ وحلديث   ،[٦٠ [غافر:  1مث   0  /  . نث- 

 /  . نث-  ةُ  بَادَ عِ الْ وَ  هُ اءُ  عَ :«الدُّ الَ قَ  ☺ النَّبِيِّ  نْ  عَ بَشريٍ 
0 1مث» (رواه أبو داود).

ـ اسأل ـ اسأل ٣ـ اسأل اهللا اجلنة وتعوذ باهللا من النار؛ ألنك إن فزت هبذا فقد حصلت 
 ~ } | { z yعىل الفوز العظيم، كام قال تعاىل: نث
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البحث والسعي كله وأغلبه للحصول  [آل عمران: ١٨٥]، وألن  ے ¡مث
تَطَلُب  عىل اجلنة والنجاة من النار، فحول هذا املوضوع ينبغي أن يكون 
العاقل اللبيب فيفكر يف ذلك، ويسأل اهللا ويتعوذ به سبحانه من النار، ويف 
ةِ؟  الَ قُولُ يفِ الصَّ ا تَ : «مَ لٍ جُ ولُ اهللاِ ☺ لِرَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ حديث أَيبِ هُ
نُ  سِ أُحْ ا  مَ اهللاِ  وَ ا  أَمَ  ، النَّارِ نْ  مِ بِهِ  وذُ  أَعُ وَ نَّةَ  اجلَْ اهللاََّ  أَلُ  أَسْ ثُمَّ   ، دُ هَّ أَتَشَ  : الَ قَ

 : لٍ جُ ولُ اهللاِ  لِرَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ حديث أَيبِ هُ

» (رواه ابن ماجه). نُ نْدِ ا نُدَ هلََ وْ : حَ الَ قَ اذٍ، فَ عَ ةَ مُ نَ دَ نْ الَ دَ ، وَ تَكَ نَ دَ نْ دَ
٤ـ ادع اهللا إن وافقت ليلة القدر لنفسك فابدأ هبا، ثم لولدك وأهلك 
ا  عَ دَ ا  إِذَ  ☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ انَ  «كَ  : الَ قَ بٍ  عْ كَ بْنِ   ِّ أُيبَ حلديث  وللمسلمني؛ 
بِهِ  احِ نْ صَ أَ مِ رَ لَ  َ ربَ وْ صَ لَ وسى  ىلَ مُ عَ يْنَا وَ لَ َةُ اهللاِ عَ محْ : رَ الَ قَ ، وَ هِ سِ بِنَفْ أَ  دَ بَ

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 نث- . / 0 1 2 3 4 5 6 7   : الَ كِنَّهُ قَ لَ ، وَ بَ جَ عَ الْ
8 9مث» (رواه أبو داود).

٥ـ استغل ثلث الليل اآلخر يف وتر العرش األواخر بالدعاء واالستغفار، 
 : الَ قَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  الدنيا واآلخرة؛ حلديث  اهللا حاجتك من خريي  وسؤال 
اىلَ  تَعَ كَ وَ بَارَ لُ اهللاُ تَ نْزِ ثَاهُ يَ لُ يْلِ أَوْ ثُ طْرُ اللَّ ىض شَ ا مَ ولُ اهللاِ ☺: «إِذَ سُ الَ رَ قَ
؟  ابُ لَهُ تَجَ اعٍ يُسْ نْ دَ لْ مِ عْطَى؟ هَ ائِلٍ يُ نْ سَ لْ مِ : هَ يَقُولُ يَا، فَ نْ ءِ الدُّ امَ إِىلَ السَّ
اىلَ  تَعَ كَ وَ بَارَ لُ اهللاُ تَ نْزِ ثَاهُ يَ لُ يْلِ أَوْ ثُ طْرُ اللَّ ىض شَ ا مَ إِذَ

» (رواه مسلم). بْحُ رَ الصُّ جِ نْفَ تَّى يَ ؟ حَ رُ لَهُ فَ غْ رٍ يُ فِ تَغْ سْ نْ مُ لْ مِ هَ
ابُ لَهُ تَجَ اعٍ يُسْ نْ دَ لْ مِ عْطَى؟ هَ ائِلٍ يُ نْ سَ لْ مِ : هَ يَقُولُ يَا، فَ نْ ءِ الدُّ امَ ابُ لَهُإِىلَ السَّ تَجَ اعٍ يُسْ نْ دَ لْ مِ عْطَى؟ هَ ائِلٍ يُ نْ سَ لْ مِ : هَ يَقُولُ يَا، فَ نْ ءِ الدُّ امَ إِىلَ السَّ

<
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جُ بِنَا إِىلَ رُ ْ : أَالَ ختَ لْتُ قُ ، فَ يِّ رِ دْ عِيدٍ اخلُْ : «انْطَلَقْتُ إِىلَ أَيبِ سَ الَ ةَ قَ لَمَ نْ أَيبِ سَ عَ
ةِ  نْ النَّبِيِّ ☺ يفِ لَيْلَ عْتَ مِ مِ ا سَ نِي مَ ثْ دِّ لْتُ حَ : قُ الَ قَ جَ فَ رَ ، فَخَ ثُ دَّ تَحَ لِ نَ النَّخْ
 ، هُ عَ نَا مَ فْ تَكَ اعْ انَ وَ ضَ مَ نْ رَ لِ مِ ُوَ رش األْ  عَ

نْ النَّبِيِّ  عْتَ مِ مِ ا سَ نِي مَ ثْ دِّ لْتُ حَ : قُ الَ قَ جَ فَ رَ ، فَخَ ثُ دَّ تَحَ لِ نَ نْ النَّبِيِّ النَّخْ عْتَ مِ مِ ا سَ نِي مَ ثْ دِّ لْتُ حَ : قُ الَ قَ جَ فَ رَ ، فَخَ ثُ دَّ تَحَ لِ نَ النَّخْ
☺ ولُ اهللاِ  سُ فَ رَ تَكَ : اعْ الَ رِ قَ دْ الْقَ

نَا  فْ تَكَ اعْ طَ فَ سَ َوْ فَ الْعَرش األْ تَكَ اعْ كَ فَ امَ ي تَطْلُبُ أَمَ : إِنَّ الَّذِ الَ قَ يلُ فَ ِ ربْ اهُ جِ أَتَ فَ
ةَ  بِيحَ طِيبًا صَ امَ النَّبِيُّ ☺ خَ قَ كَ فَ امَ ي تَطْلُبُ أَمَ : إِنَّ الَّذِ الَ قَ يلُ فَ ِ ربْ اهُ جِ أَتَ ، فَ هُ عَ ☺مَ

يتُ  إِينِّ أُرِ عْ فَ جِ ْ لْريَ  فَ
ةَ  بِيحَ طِيبًا صَ ةَ  خَ بِيحَ طِيبًا صَ  خَ

عَ النَّبِيِّ ☺ فَ مَ تَكَ انَ اعْ نْ كَ : مَ الَ قَ ، فَ انَ ضَ مَ نْ رَ ☺عِرشينَ مِ

أَينِّ  كَ أَيْتُ  رَ إِينِّ  وَ  ، رٍ تْ وِ يفِ  رِ  اخِ َوَ األْ الْعَرش  يفِ  َا  إِهنَّ وَ ا  نُسيتُهَ إِينِّ  وَ  ، رِ دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ
ءِ  امَ السَّ  يفِ  نَرَ ا  مَ لِ وَ النَّخْ يدَ  رِ دِ جَ جِ املَْسْ قْفُ  انَ سَ كَ ، وَ اءٍ مَ دُ يفِ طِنيٍ وَ جُ أَسْ
اءِ  الْمَ رَ الطِّنيِ وَ أَيْتُ أَثَ تَّى رَ ىلَّ بِنَا النَّبِيُّ ☺ حَ ا فَصَ نَ طِرْ أُمْ ةٌ فَ عَ زْ اءَتْ قَ شيئًا فَجَ
ءِ  امَ السَّ  يفِ  نَرَ ا  مَ لِ وَ النَّخْ يدَ  رِ دِ جَ جِ املَْسْ قْفُ  انَ سَ كَ ، وَ اءٍ مَ دُ يفِ طِنيٍ وَ جُ ءِ أَسْ امَ السَّ  يفِ  نَرَ ا  مَ لِ وَ النَّخْ يدَ  رِ دِ جَ جِ املَْسْ قْفُ  انَ سَ كَ ، وَ اءٍ مَ دُ يفِ طِنيٍ وَ جُ أَسْ

» (رواه البخاري). اهُ يَ ؤْ يقَ رُ دِ بَتِهِ تَصْ نَ أَرْ ولِ اهللاِ ☺ وَ سُ ةِ رَ بْهَ ىلَ جَ عَ
فيا أهيا العبد:

اصابتها وموافقتها،  والبحث عن  هيا  بتحرِّ وقم  القدر  ليلة  تَطَلَّب  ١ـ 
 :☺ لقوله  األواخر من رمضان؛  العرش  الوتر من  هلا يف  وليكن حتريك 
» (رواه الشيخان). انَ ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ رِ يفِ الوترمن الْعَرش األَوَ دْ ةَ الْقَ ا لَيْلَ وْ رَّ َ «حتَ
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ي ليلة القدر من أول العرش أو ضعفت أو كسلت  ٢ـ إذا عجزت عن حترِّ
نِي  عْ رِ يَ اخِ َوَ ا يفِ الْعَرش األْ وهَ سُ ها يف السبع البواقي؛ لقوله☺: «الْتَمِ فتحرَّ
اقِي» الْبَوَ بْعِ  السَّ ىلَ  عَ بَنَّ  لَ غْ يُ فَالَ  زَ  جَ عَ أَوْ  مْ  كُ دُ أَحَ عُفَ  ضَ إِنْ  فَ  ، رِ دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ

(رواه مسلم).

ي ليلة القدر؛ ألهنا ليلة مباركة، وقد تطلبها  ـ اهتم اهتامماً بالغاً بتحرِّـ اهتم اهتامماً بالغاً بتحر٣ِّـ اهتم اهتامماً بالغاً بتحرِّ
☺النبي ☺ فكن متطلباً هلاحريصاً عىل موافقتها جمتهداً يف ذلك بقيام العرش 

األواخر عسى أن تصيبها، وهي التي العبادة فيها خري من عبادة ألف شهر 
ليس فيها ليلة قدر، واحذر من حرماهنا، فإن من حرمها حرم خرياً كثرياً؛ 
ا  ذَ ولُ اهللاِ ☺: «إِنَّ هَ سُ الَ رَ قَ ، فَ انُ ضَ مَ لَ رَ : دَخَ الَ الِكٍ قَ حلديث أَنَسِ بْنِ مَ
 َ ريْ مَ اخلَْ رِ دْ حُ قَ ا فَ هَ مَ رِ نْ حُ رٍ مَ هْ نْ أَلْفِ شَ ٌ مِ ريْ ةٌ خَ فِيهِ لَيْلَ ، وَ مْ رضكُ دْ حَ رَ قَ هْ الشَّ

(رواه ابن ماجه). « ومٌ ْرُ ا إِالَّ حمَ هَ َ ريْ مُ خَ ْرَ الَ حيُ هُ وَ لَّ كُ
 َ ريْ مَ اخلَْ رِ دْ حُ قَ ا فَ هَ مَ رِ نْ حُ رٍ مَ هْ نْ أَلْفِ شَ ٌ مِ ريْ ةٌ خَ فِيهِ لَيْلَ ، وَ مْ رضكُ دْ حَ رَ قَ هْ َ الشَّ ريْ مَ اخلَْ رِ دْ حُ قَ ا فَ هَ مَ رِ نْ حُ رٍ مَ هْ نْ أَلْفِ شَ ٌ مِ ريْ ةٌ خَ فِيهِ لَيْلَ ، وَ مْ رضكُ دْ حَ رَ قَ هْ الشَّ

وأكثر  االهتامم  غاية  رمضان  من  وعرشين  سبع  ليلة  بقيام  اهتم  ٤ـ 
بْنَ   َّ أُيبَ حلديث  القدر؛  ليلة  تكون  قد  ألهنا  الطاعات؛  وأنواع  الدعاء  من 
اهللاِ  وَ تَثْنِي وَ سْ ا يَ ْلِفُ مَ انَ حيَ ضَ مَ ي رَ َا لَفِ وَ إِهنَّ ي الَ إِلَهَ إِالَّ هُ اهللاِ الَّذِ : «وَ بٍ عْ كَ
يَ  ا هِ هَ يَامِ ولُ اهللاِ ☺ بِقِ سُ ا رَ َ ا هبِ نَ رَ ةُ الَّتِي أَمَ يْلَ يَ اللَّ ، هِ يَ ةٍ هِ لَمُ أَيُّ لَيْلَ َعْ إِينِّ ألَ

 : بٍ عْ كَ

ا  هَ مِ وْ يَ ةِ  بِيحَ سُ يفِ صَ مْ الشَّ تَطْلُعَ  أَنْ  ا  َ هتُ ارَ أَمَ وَ  ، عِرشينَ بْعٍ وَ ةِ سَ بِيحَ ةُ صَ لَيْلَ
ا» (رواه مسلم). اعَ هلََ عَ اءَ الَ شُ يْضَ بَ

هَ مِ وْ يَ ةِ  بِيحَ سُ يفِ صَ مْ الشَّ تَطْلُعَ  أَنْ  ا  َ هتُ ارَ أَمَ وَ  ، عِرشينَ بْعٍ وَ ةِ سَ بِيحَ ةُ صَ هَلَيْلَ مِ وْ يَ ةِ  بِيحَ سُ يفِ صَ مْ الشَّ تَطْلُعَ  أَنْ  ا  َ هتُ ارَ أَمَ وَ  ، عِرشينَ بْعٍ وَ ةِ سَ بِيحَ ةُ صَ لَيْلَ
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هذه  فقم  ليلة (٢٣، ٢٥، ٢٧، ٢٩)  األواخر  العرش  بأوتار  اعتن  ٥ـ 
القدر  ليلة  بتحري  أوىص   ☺ النبي  ألن  الطاعات؛  من  وأكثر  الليايل 
 « رِ تْ رِ يفِ الْوَ اخِ َوَ ا يفِ الْعَرش األْ وهَ سُ الْتَمِ ☺والتامسها يف الوتر، وقد قال ☺: «فَ

(رواه البخاري).
٦ـ اهتم بليلة تسع وعرشين، وسبع وعرشين، ومخس وعرشين؛ حلديث
انَ ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ َوَ ا يفِ الْعَرش األْ وهَ سُ : «الْتَمِ الَ ☺، أَنَّ النَّبِيَّ ☺ قَ بَّاسٍ ڤ ڤابْنِ عَ

(رواه البخاري) بْقَى» ةٍ تَ سَ امِ بْقَى يفِ خَ ةٍ تَ ابِعَ بْقَى يفِ سَ ةٍ تَ عَ رِ يفِ تَاسِ دْ ةَ الْقَ لَيْلَ
فيها  القدر  ليلة  تكون  قد  ألهنا  مضان؛  شهر  من  ليلة  بآخر  اهتم  ٧ـ 
ا يفِ الْعَرش  وهَ سُ : «الْتَمِ ولُ قُ ولَ اهللاِ ☺ يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ رَ ☺حلديث أَيبِ بَكَ

 « ةٍ رِ لَيْلَ ، أَوْ آخِ ثٍ ، أَوْ لِثَالَ سٍ مْ ، أَوْ خلَِ َ بْقَنيْ بْعٍ يَ ، أَوْ لِسَ َ بْقَنيْ عٍ يَ رِ لِتِسْ اخِ َوَ األْ
(رواه أمحد)

٨ـ من عالمات ليلة القدر أهنا تطلع الشمس يف صبيحة يومها بيضاء 
ال شعاع هلا، وأهنا ليلة بلجة ال حارة وال باردة، كام يف حديث واثلة، و يف 
َا  رِ أَهنَّ دْ ةِ الْقَ ةَ لَيْلَ ارَ ولُ اهللاِ ☺: «إِنَّ أَمَ سُ الَ رَ تِ قَ امِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ حديث عُ

(رواه أمحد). ا» اطِعً ا سَ رً مَ ا قَ أَنَّ فِيهَ ةٌ كَ لْجَ افِيَةٌ بَ صَ

<
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 ☺ 

نْ  ا مِ اعً طْرِ صَ اةَ الْفِ كَ ولُ اهللاِ ☺ زَ سُ ضَ رَ : «فَرَ الَ رَ ڤ قَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ
بِريِ  الْكَ غِريِ وَ الصَّ ثَى وَ ُنْ األْ رِ وَ كَ الذَّ رِّ وَ احلُْ بْدِ وَ ىلَ الْعَ عِريٍ عَ نْ شَ ا مِ اعً ْرٍ أَوْ صَ متَ
نْ  ا مِ اعً طْرِ صَ اةَ الْفِ كَ رَ  زَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ

(رواه  ةِ» الَ الصَّ إِىلَ  النَّاسِ  وجِ  رُ خُ بْلَ  قَ  َّد تُؤَ أَنْ  ا  َ هبِ رَ  أَمَ وَ  ، ينَ لِمِ سْ الْمُ نْ  مِ
البخاري).

فيا أهيا العبد:
العيد  ليلة  الشمس  فإهنا واجبة وجتب بغروب  الفطر  ١ـ إخرج زكاة 
ومقدارها صاع (أربعة أمداد بمد الرجل املتوسط) (ثالثة كيلو من األرز 
تقريباً) وختري من األرز أو الطعام الطيب وال خترجها من الرديء، وقد قال 

تعاىل: نث! " # $ % & 'مث  [آل عمران: ٩٢].
الطعام عن نفسه وال يشرتط  ٢ـ جيب أن خيرج كل واحد صاعاً من 
طعام معني، بل من طعام البلد من التمر أو الرب أو الشعري أو األرز أو الذرة 
يِّ ڤ رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ أو الدخن أو غريها مما هو طعام أهل البلد حلديث أَيبِ سَ

ْرٍ أَوْ  نْ متَ ا مِ اعً امٍ أَوْ صَ نْ طَعَ ا مِ اعً انِ النَّبِيِّ ☺  صَ مَ ا يفِ زَ طِيهَ نَّا نُعْ : «كُ الَ قَ
 ، اءُ رَ مْ اءَتْ السَّ جَ ةُ وَ يَ اوِ عَ اءَ مُ ا جَ لَمَّ ، فَ بِيبٍ نْ زَ ا مِ اعً عِريٍ أَوْ صَ نْ شَ ا مِ اعً صَ
ْرٍ أَوْ  نْ متَ ا مِ اعً امٍ أَوْ صَ نْ طَعَ ا مِ اعً ْرٍ أَوْ  صَ نْ متَ ا مِ اعً امٍ أَوْ صَ نْ طَعَ ا مِ اعً  صَ
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» (رواه البخاري). يْنِ دَّ لُ مُ دِ عْ ا يَ ذَ نْ هَ ا مِ îد  مُ : أُرَ الَ قَ
الذي مل يصم، وكذلك املجنون  الذي مل ٣ـ جيب إخراجها حتى عن الصغري  الذي مل ـ جيب إخراجها حتى عن الصغري  ـ جيب إخراجها حتى عن الصغري 
الصغري مال  فإذا كان للصبي  املسلمني،  والنفساء واملريض وغريهم من 
أخرج  فإن  ماهلا  من  أخرجتها  مال  للزوجة  كان  وإن  ماله،  من  أخرجت 
 : الَ رَ ڤقَ مَ عنها الزوج أو األب ونحوه عن الصغري أجزأ؛ حلديث ابْنِ عُ
ىلَ  عِريٍ عَ نْ شَ ا مِ اعً ْرٍ أَوْ صَ نْ متَ ا مِ اعً طْرِ صَ اةَ الْفِ كَ ولُ اهللاِ ☺ زَ سُ ضَ رَ «فَرَ
ا أَنْ  َ رَ هبِ أَمَ ، وَ ينَ لِمِ سْ نْ الْمُ بِريِ مِ الْكَ غِريِ وَ الصَّ ثَى وَ ُنْ األْ رِ وَ كَ الذَّ رِّ وَ احلُْ بْدِ وَ الْعَ
ىلَ  عِريٍ عَ نْ شَ ا مِ اعً ْرٍ أَوْ صَ نْ متَ ا مِ اعً طْرِ صَ اةَ الْفِ كَ ىلَ  زَ عِريٍ عَ نْ شَ ا مِ اعً ْرٍ أَوْ صَ نْ متَ ا مِ اعً طْرِ صَ اةَ الْفِ كَ  زَ

(رواه البخاري). ةِ» الَ وجِ النَّاسِ إِىلَ الصَّ رُ بْلَ خُ دَّ قَ تُؤَ
٤ـ يسن أن خترج صدقة الفطر قبل خروجك إىل صالة العيد، فاهتم 
بذلك واخرجها قبل خروجك إىل صالة العيد، ويف حديث ابن عمر أنه 
ةِ» (رواه البخاري). الَ وجِ النَّاسِ إِىلَ الصَّ رُ بْلَ خُ دَّ قَ ا أَنْ تُؤَ َ رَ هبِ أَمَ (رواه «وَ ☺ قال: 

٥ـ جيوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني، وقد رو البخاري فقال: 
طْرِ  فِ الْ بْلَ  قَ طُونَ  عْ يُ انُوا  كَ وَ َا،  بَلُوهنَ قْ يَ ينَ  ذِ الَّ ا  طِيهَ عْ يُ ڤ  رَ  مَ عُ ابْنُ  انَ  كَ «وَ

» (رواه البخاري). ِ نيْ مَ وْ مٍ أَوْ يَ بِيَوْ
املسلمني،  واملحتاجني من  الفقراء  إىل  الفطر  بإخراج صدقة  اهتم  ٦ـ 
والتؤخرها إىل بعد صالة العيد، فإن اخرهتا بعد صالة العيد مل تكن زكاة 
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مقبولة، وإنام صدقة من الصدقات واعلم أن فيها تطهرياً لك أهيا الصائم من 
ة للمساكني؛ حلديث مَ اللغو والرفث الذي قد حيصل يف صيامك وفيها طُعْ

نْ  ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ هْ طْرِ طُ اةَ الْفِ كَ ولُ اهللاِ ☺ زَ سُ ضَ رَ ☺ «فَرَ : الَ بَّاسٍ ڤ قَ ابْنِ عَ
بُولَةٌ  قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ ةِ، فَ الَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ اكِنيِ مَ سَ ةً لِلْمَ مَ طُعْ فَثِ وَ الرَّ وِ وَ غْ اللَّ
نْ  ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ هْ طْرِ طُ اةَ الْفِ كَ نْ  زَ ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ هْ طْرِ طُ اةَ الْفِ كَ بَّاسٍ  زَ بَّاسٍ ابْنِ عَ ابْنِ عَ

(رواه أبوداود). « اتِ قَ دَ نْ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ هِ ةِ فَ الَ دَ الصَّ ا بَعْ اهَ نْ أَدَّ مَ وَ
بزكاة  املساكني  يغني  أن  الضعيفة  األحاديث  بعض  يف  جاء  وقد  ٧ـ 
إيصاهلا  املسلم يف  أهيا  العيد، فاجتهد  يوم  الناس  الطواف عىل  الفطر عن 
إىل املساكني قبل خروجك إىل صالة العيد ليتحقق اغناؤهم هبا، وقد قال 
نِيِّ  قُطْ ارَ اَلدَّ وَ ـ»،  رَ  آخَ هٍ  جْ وَ نْ  مِ ـ  ؟  يٍّ دِ عَ بْنِ  الِ «وَ املرام:  بلوغ  يف  احلافظ 

.« مِ يَوْ ا اَلْ ذَ افِ يفِ هَ نِ اَلطَّوَ مْ عَ نُوهُ : «اغْ عِيفٍ نَادٍ ضَ بِإِسْ

<
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☺

يدٍ  عِ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  إِذَ  ☺ النَّبِيُّ  انَ  «كَ  : الَ قَ ڤ  اهللاِ  بْدِ  عَ بْنِ  ابِرِ  جَ نْ  عَ
(رواه البخاري). « يقَ الَفَ الطَّرِ خَ

فيا أهيا العبد:
١ـ إذا ذهبت لصالة العيد، فخالف الطريق اذهب إىل العيد من طريق، 

وعد إىل بيتك ونحوه من طريق أخر تأسياً برسول اهللا ☺.
ِّ بْنِ أَيبِ طَالِبٍ  يلِ نَّة أن خيرج إىل العيد ماشياً إن تيرس؛ حلديث عَ ٢ـ السُ
 « جَ ْرُ أَنْ ختَ بْلَ  قَ لَ شيئًا  أْكُ تَ أَنْ  وَ اشيا،  مَ يدِ  عِ الْ إِىلَ  جَ  ْرُ أَنْ ختَ نَّةِ  السُّ نْ  :«مِ الَ قَ

(رواه الرتمذي).
به  العيد وارفع صوتك  ليلة  التكبري  فأكثر من  الفطر  إذا كان عيد  إذا ٣ـ  إذا ـ  ـ 
نثلقوله تعاىل: نثµ  ́³ ² ¶مث [البقرة: ١٨٥]. وكرب إذا 

ذهبت لصالة العيد حتى تنتهي الصالة أو اخلطبة.
أَنَسِ  الفطر؛ حلديث  ٤ـ كل مترات وتراً قبل أن خترج إىل صالة عيد 
 ، اتٍ َرَ لَ متَ أْكُ تَّى يَ طْرِ حَ مَ الْفِ وْ و يَ دُ غْ  الَ يَ
أَنَسِ  الفطر؛ حلديث  أَنَسِ ـ كل مترات وتراً قبل أن خترج إىل صالة عيد  الفطر؛ حلديث  ـ كل مترات وتراً قبل أن خترج إىل صالة عيد 

ولُ اهللاِ ☺ سُ انَ رَ ☺«كَ  : الَ الِكٍ قَ ابْنِ مَ
(رواه البخاري). وتراً: أي فرداً ثالثاً أو مخساً أو سبعاً. ا» رً تْ نَّ وِ لُهُ أْكُ يَ وَ
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٥ـ أخرج صدقة الفطر قبل خروجك إىل صالة العيد ليحصل إغناء 
الفقراء هبا عن الطلب يوم العيد.

 : الَ قَ أَبِيهِ  نْ  عَ  ٍ املِ سَ لباسك حلديث  بأحسن  للعيد  للخروج  ٦ـ جتمل 
ا  َ أَتَى هبِ ا فَ هَ ذَ أَخَ وقِ فَ قٍ بِالسُّ َ تَربْ نْ إِسْ ةً مِ لَّ  حُ
 : الَ قَ أَبِيهِ  نْ  عَ  ٍ املِ سَ لباسك حلديث  بأحسن  للعيد  للخروج  الَـ جتمل  قَ أَبِيهِ  نْ  عَ  ٍ املِ سَ لباسك حلديث  بأحسن  للعيد  للخروج  ـ جتمل 

طَّابِ ڤ رُ بْنُ اخلَْ مَ دَ عُ جَ «وَ
الَ قَ أَبِيهِ  نْ  عَ  ٍ املِ سَ لباسك حلديث  بأحسن  للعيد  للخروج  الَـ جتمل  قَ أَبِيهِ  نْ  عَ  ٍ املِ سَ لباسك حلديث  بأحسن  للعيد  للخروج  ـ جتمل 

« دِ فْ الْوَ وَ عِيدِ  لِلْ ا  َ هبِ لْ  مَّ تَجَ فَ هِ  ذِ هَ تَعْ  ابْ اهللاِ:  ولَ  سُ رَ ا  يَ الَ  قَ فَ  ☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ
انِ  دَ رْ بُ وعليه   ☺ النبي  «رأيت   : الَ قَ ثَةَ  مْ رِ أَيبِ  وحلديث  النسائي).  (رواه 

» (رواه النسائي). رضانِ أَخْ
حلديث  املباح؛  بالغناء  العيد  يوم  الصغريات  اجلواري  لعب  جيوز  ٧ـ 
نِّيَانِ  غَ ، تُ ارِ ي األَنْصَ ارِ وَ نْ جَ تَانِ مِ يَ ارِ ي جَ نْدَ عِ ، وَ رٍ لَ أَبُوبَكْ : دَخَ الَتْ ةَ قَ ائِشَ عَ
 : رٍ أَبُوبَكْ الَ  قَ فَ  ، نِّيَتَنيْ غَ بِمُ تَا  يْسَ لَ وَ  : الَتْ قَ اثَ  بُعَ مَ  وْ يَ ارُ  األَنْصَ لَتِ  اوَ قَ تَ بِامَ 
ولُ  سُ الَ رَ قَ ، فَ مِ عيدٍ وْ ذلِكَ يفِ يَ ولِ اهللاِ ☺ وَ سُ يْتِ رَ امريُ الشيطَانِ يفِ بَ زَ أَمَ

نَا» (رواه الشيخان). ا عيدُ هذَ ا وَ مٍ عيدً وْ لِّ قَ رٍ إِنَّ لِكُ ا بَكْ ا أَبَ  «يَ
ولُ  سُ الَ رَ قَ ، فَ مِ عيدٍ وْ ذلِكَ يفِ يَ  وَ

اهللاِ ☺:
حلديث  العيد؛  أيام  الصغريات  للجواري  بالدف  الرضب  وجيوز  ٨ـ 
انِ  فَ فِّ نَى تُدَ امِ مِ تَانِ يفِ أَيَّ يَ ارِ ا جَ هَ نْدَ عِ ا وَ يْهَ لَ لَ عَ رٍ ڤ دَخَ ا بَكْ ةَ أَنَّ أَبَ ائِشَ عَ
فَ النَّبِيُّ ☺ شَ رٍ فَكَ ا أَبُو بَكْ َ مهُ رَ تَهَ انْ بِهِ فَ شٍّ بِثَوْ تَغَ  مُ

انِ  فَ فِّ نَى تُدَ امِ مِ تَانِ يفِ أَيَّ يَ ارِ ا جَ هَ نْدَ عِ ا وَ يْهَ لَ لَ عَ انِ  دَخَ فَ فِّ نَى تُدَ امِ مِ تَانِ يفِ أَيَّ يَ ارِ ا جَ هَ نْدَ عِ ا وَ يْهَ لَ لَ عَ  دَخَ
النَّبِيُّ ☺ ، وَ تَرضبَانِ وَ

نًى».  امُ مِ امُ أَيَّ َيَّ تِلْكَ األْ يدٍ وَ امُ عِ َا أَيَّ إِهنَّ رٍ فَ ا بَكْ ا أَبَ امَ يَ هُ عْ : «دَ الَ قَ هِ فَ هِ جْ نْ وَ عَ
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مْ  هُ ةِ وَ َبَشَ إِىلَ احلْ أَنْظُرُ  ا  أَنَ ينِ وَ ُ رتُ يَسْ  ☺ النَّبِيَّ  أَيْتُ  ڤ رَ ةُ  ائِشَ : عَ الَتْ قَ وَ
نِي  بَ نًا  أَمْ مْ  هُ عْ «دَ  :☺ النَّبِيُّ  الَ  قَ فَ  ، رُ مَ عُ مْ  هُ رَ جَ فَزَ  ، دِ جِ سْ مَ الْ يفِ  بُونَ  لْعَ يَ

» (رواه البخاري). نِ َمْ نْ األْ نِي مِ عْ ةَ يَ فِدَ أَرْ
٩ـ احذر من اإلرساف يوم العيد يف املطاعم واملالبس وغريها، واحذر 
من املحرمات كاستامع األغاين املحرمة واللعب بإضاعة الوقت يف الباطل، 
واحذر من التأخر عن صالة اجلامعة يف املسجد أهيا الرجل وتنبه ألمورك 

يف يوم العيد وغريه.
 ،١٠ـ اعلم أن عند املسلمني عيدين فقط فال جيوز إحداث أعياد أخر
عن  وابتعد  اهللا  فاتق  وغريها  األم)  و(عيد  امليالد)  (عيد  املحدثات  ومن 
ا  نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ ولُ اهللاِ ☺: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ ☺االبتداع؛ حلديث عَ

(رواه الشيخان). « دٌّ وَ رَ هُ ا لَيْسَ منهِ فَ ا مَ هذَ
١١ـ ال بأس بالتهنئة بالعيد كقول: «تقبل اهللا منا ومنك».

<
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☺

ةَ  الَ ☺ الصَّ ولِ اهللاِ  سُ عَ رَ تُ مَ دْ هِ : «شَ الَ ڤ قَ اهللاِ  بْدِ بْنِ عَ ابِرِ  نْ جَ عَ
ىلَ  ئًا عَ كِّ تَوَ امَ مُ ، ثُمَّ قَ ةٍ امَ الَ إِقَ انٍ وَ ِ أَذَ ريْ طْبَةِ بِغَ بْلَ اخلُْ ةِ قَ الَ أَ بِالصَّ بَدَ ، فَ مَ الْعِيدِ وْ يَ

» (رواه مسلم). لٍ بِالَ
فيا أهيا العبد:

أن  تتأخر عنها؛ ألهنا واجبة وجيب  العيد وال  ١ـ احرص عىل صالة 
ڤ وصالها أصحابه ڤ. ☺تصليها مع مجاعة املسلمني، وقد صالها النبي ☺

٢ـ اخرج أهيا الرجل نساءك إىل صالة العيد إذا مل يكن يف خروجهن 
فتنة، واخرجي أيتها املرأة إىل العيد حتى لو كنت حائضاً أو نفاساً، ولتخرج 
ا  نَ رَ «أَمَ : الَتْ قَ طِيَّةَ  عَ أُمِّ  حلديث  املسلمني؛  ودعوة  اخلري  ليشهدن  الشابات 
يَّضَ  الْحُ وَ اتِقَ  وَ الْعَ ى  حَ َضْ األْ وَ طْرِ  الْفِ يفِ  نَّ  هُ جَ رِ نُخْ أَنْ   ☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ
ةَ  وَ عْ دَ وَ يْرَ  الْخَ نَ  دْ هَ يَشْ وَ ةَ  الَ الصَّ لْنَ  تَزِ يَعْ فَ يَّضُ  الْحُ ا  أَمَّ فَ  ، ورِ دُ الْخُ اتِ  وَ ذَ وَ
ا  هَ بِسْ : «لِتُلْ الَ ، قَ بَابٌ لْ َا جِ ونُ هلَ انَا الَ يَكُ دَ ولَ اهللاِ: إِحْ سُ ا رَ لْتُ يَ »، قُ ينَ لِمِ سْ الْمُ

َا» (رواه مسلم). بَاهبِ لْ نْ جِ ا مِ تُهَ أُخْ
ـ أنت ـ أنت ٣ـ أنت أيتها املرأة حثي النساء عىل اخلروج إىل العيد، وساعدي أختك 
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إذا كانت ال توجد عندها عباءة  املحتاجة إىل جلباب. أي: عباءة تلبسها 
وعندك عباءة ثانية أو نحو ذلك؛ ألن هذا تعاون عىل الرب، وقد قال تعاىل: 
قلت:  وفيه  طِيَّةَ  عَ أُمِّ  وحلديث   .[٢ [املائدة:  Âمث   Á  À نث¿ 

َا» بَاهبِ لْ نْ جِ ا مِ تُهَ ا أُخْ هَ بِسْ : لِتُلْ الَ ، قَ بَابٌ لْ ا جِ ونُ هلََ ا الَ يَكُ انَ دَ ولَ اهللاِ إِحْ سُ ا رَ «يَ
(رواه مسلم). (اخلدور): الستور، (العواتق): الشابات أول ما يبلغن.

يف  يسن  ما  طبق  الصالة  بعد  وخيطب  العيد  بالناس  يصيل  من  يا  ٤ـ 
صالة العيد، ومن ذلك:

اهللاِ  بْدِ اهللاِ بْنِ عَ بَيْدِ  أ ـ  صل صالة العيد بقاف واقرتبت الساعة؛ حلديث عُ
انَ النَّبِيُّ  يْثِيَّ بِأَيِّ يشءٍ كَ اقِدٍ اللَّ ا وَ أَلَ أَبَ ، فَسَ يدٍ مَ عِ وْ رُ ڤ يَ مَ جَ عُ رَ : خَ الَ قَ

» (رواه النسائي). بَتْ َ رتَ اقْ : «بِقَافْ وَ الَ قَ مِ فَ يَوْ ا الْ ذَ أُ يفِ هَ رَ قْ ☺ يَ
اهللاِ بْنِ  بْدِ ب ـ كرب يف الركعة األوىل سبعاً، ويف الثانية مخساً؛ حلديث عَ
بْعٌ يفِ  طْرِ سَ بِريُ يفِ الْفِ بِيُّ اهللاِ ☺:«التَّكْ نَ الَ  : قَ الَ اصِ ڤ قَ عَ و بْنِ الْ رِ مْ عَ

(رواه أبو داود). « امَ تَيْهِ ا كِلْ َ مهُ دَ ةُ بَعْ اءَ رَ الْقِ ةِ، وَ رَ خِ ْسٌ يفِ اآلْ مخَ ُوىلَ وَ األْ
بْعٌ يفِ  طْرِ سَ بِريُ يفِ الْفِ «التَّكْ بِيُّ اهللاِ  نَ الَ  : قَ الَ اصِ  قَ عَ و بْنِ الْ رِ مْ اصِ عَ عَ و بْنِ الْ رِ مْ عَ

انَ  : «كَ الَ نِ بْنِ بَشريٍ ڤ قَ امَ ج ـ واقرأ بسبح والغاشية؛ حلديث النُّعْ
لْ  هَ ، وَ ىلَ َعْ بِّكَ األْ مَ رَ بِّحِ اسْ ةِ بِسَ عَ ُمُ يفِ اجلْ يْنِ وَ يدَ عِ أُ يفِ الْ رَ قْ ولُ اهللاِ ☺ يَ سُ رَ
أُ  رَ قْ دٍ يَ احِ مٍ وَ وْ ةُ يفِ يَ عَ ُمُ اجلْ يدُ وَ عِ عَ الْ تَمَ ا اجْ إِذَ : وَ الَ ، قَ اشيةِ غَ يثُ الْ دِ أَتَاكَ حَ
لْ  هَ ، وَ ىلَ َعْ بِّكَ األْ مَ رَ بِّحِ اسْ ةِ بِسَ عَ ُمُ يفِ اجلْ يْنِ وَ يدَ عِ أُ يفِ الْ رَ قْ لْ  يَ هَ ، وَ ىلَ َعْ بِّكَ األْ مَ رَ بِّحِ اسْ ةِ بِسَ عَ ُمُ يفِ اجلْ يْنِ وَ يدَ عِ أُ يفِ الْ رَ قْ  يَ
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» (رواه مسلم). ِ تَنيْ الَ ا يفِ الصَّ ِامَ أَيْضً هبِ
الناس يف خطبة العيد ما حيتاجون وما يتعلق بأحكام العيد،  لِّم  ٥ـ عَ
وما يسن فيه وما جيب وما حيرم، وحث الناس عىل الصدقة يف خطبة العيد، 
ى  حً ولُ اهللاِ ☺ يفِ أَضْ سُ جَ رَ رَ ☺«خَ يِّ ڤ:  رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ وعظهم حلديث أيبِ سَ
ا  َ : أَهيُّ الَ قَ ،فَ ةِ قَ دَ مْ بِالصَّ هُ رَ أَمَ ظَ النَّاسَ وَ عَ وَ ، ثُمَّ انْرصفَ فَ ىلَّ أَوْ فِطْرٍ إِىلَ املُْصَ
وا». قُ دَّ واتَصَ قُ دَّ وا تَصَ قُ دَّ وا» (رواه البخاري). وعند مسلم: «تَصَ قُ دَّ النَّاسُ تَصَ

هلن  واذكر  الصدقة،  عىل  وحثهن  النساء  بوعظ  اخلطيب  أهيا  قم  ٦ـ 
عْرش النِّساءِ  حديث رسول اهللا ☺، فقل هلن إن رسول اهللا ☺ قال: «يا مَ
نَ  ثِرْ : تُكْ الَ ولَ اهللاِ قَ سُ بِمَ يا رَ : وَ لْنَ قُ ، فَ لِ النَّارِ ثَرَ أَهْ نَّ أَكْ إِينّ أُريتُكُ نَ فَ قْ دَّ تَصَ
لِلُبِّ  بَ  هَ أَذْ دينٍ  وَ قْلٍ  عَ ناقِصاتٍ  نْ  مِ أَيْتُ  رَ ما   ، الْعَشريَ نَ  رْ فُ تَكْ وَ نَ  اللَّعْ
نَ  ثِرْ : تُكْ الَ ولَ اهللاِ قَ سُ بِمَ يا رَ : وَ لْنَ قُ ، فَ لِ النَّارِ ثَرَ أَهْ نَّ أَكْ إِينّ أُريتُكُ نَ فَ قْ دَّ نَ تَصَ ثِرْ : تُكْ الَ ولَ اهللاِ قَ سُ بِمَ يا رَ : وَ لْنَ قُ ، فَ لِ النَّارِ ثَرَ أَهْ نَّ أَكْ إِينّ أُريتُكُ نَ فَ قْ دَّ تَصَ

 : الَ ولَ اهللاِ قَ سُ لِنا يا رَ قْ عَ ما نُقْصانُ دِينِنا وَ : وَ لْنِ نَّ قُ داكُ نْ إِحْ مِ مِ ازِ لِ احلْ جُ الرَّ
نْ  مِ لِكَ  ذَ فَ  : الَ قَ  ، بَىلَ  : لْنِ قُ لِ  جُ الرَّ ةِ  هادَ شَ فِ  نِصْ ثْلَ  مِ أَةِ  املَْرْ ةُ  هادَ شَ أَلَيْسَ 
 : الَ ولَ اهللاِ قَ سُ لِنا يا رَ قْ عَ ما نُقْصانُ دِينِنا وَ : وَ لْنِ نَّ قُ داكُ نْ إِحْ مِ مِ ازِ لِ احلْ جُ الَالرَّ ولَ اهللاِ قَ سُ لِنا يا رَ قْ عَ ما نُقْصانُ دِينِنا وَ : وَ لْنِ نَّ قُ داكُ نْ إِحْ مِ مِ ازِ لِ احلْ جُ الرَّ

لِكَ  ذَ : فَ الَ : بَىل، قَ لْنَ مْ قُ ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ ملَ اضَ لِها، أَلَيْسَ إِذا حَ قْ نُقْصانِ عَ
نْ نُقْصانِ دِينِها» (رواه الشيخان). مِ

» (رواه  ارِ فَ تِغْ سْ نْ االِ نَ مِ ثِرْ أَكْ رِ النساء باالستغفار؛ لقوله ☺: «وَ * ومُ
ابن ماجه).
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* وحث الناس يف اخلطبة عىل تقو اهللا، وعىل طاعة اهللا وذكر الناس، 
النَّاسَ  ظَ  عَ وَ تِهِ وَ اعَ ىلَ طَ ثَّ عَ حَ  اهللاِ وَ وَ بِتَقْ رَ  أَمَ «فَ  :☺ ويف احلديث عنه 

» (رواه مسلم). مْ هُ رَ كَّ ذَ وَ
العيد  صالة  حرض  ملن  يرخص  فإنه  اجلمعة  يوم  العيد  وافق  إذا  ٧ـ 
وصالها أن يتأخر عن اجلمعة، ويصيل ظهراً إال اإلمام فال تسقط عنه إال 
إن مل حيرض اجلمعة معه من يصيل هبم اجلمعة، وأنت خمري أهيا املصيل العيد 

بني أن جتلس خلطبة العيد أو تذهب فال يشء عليك.

تم بحمد اهللا يف شعبان (١٤٣٤هـ).

<
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٩٥



املوضوع                                                                                        الصفحة
املقدمة

أوالً: تبشريه ☺ بشهر رمضان
ثانياً: صيامه ☺ لشهر رمضان

ثالثاً: قيامه ☺ لرمضان
رابعاً: إفطاره ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان

خامساً : سحوره ☺
سادساً: توجيهه ☺ باملحافظة عىل الصوم

سابعاً: توجيهاته ☺ باجتناب املفطرات
ثامناً: توجيه ☺ ملن أكل أو رشب ناسياً

نُباً تاسعاً: إدراكه ☺ الفجر جُ
عارشاً: توجيهه ☺ باملحافظةعىل ثواب الصوم

احلادي عرش: توجيهه ☺ ملن وقع منهاجلامع يف شهر رمضان
الثاين عرش: مدارسته ☺ القرآن يف رمضان

الثالث عرش: جوده ☺ يف رمضان
الرابع عرش: حثه ☺ عىل عمرة رمضان
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اخلامس عرش: سفره ☺ يف رمضان
السادس عرش: بيانه ☺ فضائل الصوم

السابع عرش: جهاده ☺ يف رمضان 
الثامن عرش: صيامه ☺ يومي االثنني واخلميس

التاسع عرش: صيامه ☺ يف شعبان
العرشون: صيامه ☺ عاشوراء

احلادي والعرشون: النبي ☺ يف العرش األواخر من رمضان
الثاين والعرشون: إيقاظه ☺ أهله يف العرش األواخر

الثالث والعرشون: إحياؤه ☺ الليل يف العرش األواخر
الرابع والعرشون: اعتكافه ☺ يف العرش األواخر

اخلامس والعرشون: صيامه ☺ ثالثة أيام من كل شهر
السادس والعرشون: توجيهه ☺ ملن وافق ليلة القدر

السابع والعرشون: طلبه ☺ لليلة القدر
الثامن والعرشون: توجيهه ☺ يف صدقة الفطر
التاسع والعرشون: بعض أعامله ☺ يوم العيد

الثالثون: صالته ☺ يف العيد
الفهرس

٤٧
٥٠
٥٣
٥٦
٥٩
٦١
٦٤
٦٧
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٧٣
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٨٠
٨٢
٨٥
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يومي االثنني واخلميس

ثالثة أيام من كل شهر

الليل يف العرش األواخر
أهله يف العرش األواخر

ملن وافق ليلة القدرملن وافق ليلة القدر

 




