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  : المؤلف   نبذةعن

راية الُمتطف�ُل على موائد نا العبد الفقير إلى � بل وأفقر خلق � ، قليل العلأ �م والد
  .العلماء الغريب عنھا الدخيل عليھا 

ا نسبي    .بطحاني القبيلة ، بتقابي الفرع ، شوينابي البيت  :فأم�

عمر حاج الصديق حاج أحمد حاج حمد بشارة ودمحمد شوين ودعلي ودأحمد  :إِسمي 
  .ود ُبت1ْق 

  .ري ختمي مالكي ، عقيدتي أشعري ، طريقي قاد :مذھبي 

  .م ١/١/١٩٦٧ :تاريخ المي�د 

  : مراحل طلبي للعلم 

قرأة القرآن في مسيد والدي ، وبدْأُت دراسُة العلم على ّيد والدي فقرأُت عليه كتابه الذي 
يسمى بالتوحيد والفقه ثم درسُت عليه العشماوية ثم بعثني لدراسة حاشية الصفتي على 

الشيخ المسلمي ود الحاج طه ود الكباشي رضي �  ّيد الشيخ عبدالرحمن الشيخ دفع �
عنھم أجمعين ثم درسُت على عمي الشيخ المجذوب حاج أحمد حاج حمد العشماوية و 

ثم درسُت على ّيد موDنا الشيخ طارق حسب � بابكر ، الصفتي و العقباوي و العزّية 
واني وحاشية العدوي العشماوية والعزّية ورسالة أبي زيد القيرملخصه في الطھارة و

شرح أبي الحسن الشازلي وشرح أقرب المسالك للقطب الدرديري وذخيرة الفقه الكبرى 
  .طاھر محمد سليمان للشيخ ال

جوھرة التوحيد للشيخ ابراھيم و كتابه التلقين في التوحيد درسُت عليه وفي التوحيد
  . ه للقطب الدرديرياللقاني المالكي ، ودرست عليه الخريدة البھي

درسُت عليه الورقات في أصول الفقه لIمام عبدالملك بن عبد�  وفي أصول الفقه
  .الجويني الشافعي 

القول الحثيث في مصطلح الحديث لLمام الحافظ بن كثير ، :  مصطلح الحديثوفي 
  شرح نخبة الفكر في مصطلح أھل اOثر لشھاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقIني 

  . التوضيحات الجليه ، وقطر الندى وبله الصدى :  اللغةوفي 



 د 

 

� السكندري للعارف باP أحمد بن  إيقاظ الھمم شرح حكم بن عطاء:  التصوفوفي 
  .محمد بن عجيبه الحسني 

فق عليه البخاري ك شرح الزرقاني ، وزاد المسلم فيما إتموطا اRمام مال:  الحديثوفي 
  . الجكني المالكي الشنقيطي  ومسلم للعIمة اRمام محمد بن أحمد

ثم درسُت على موDنا عبد� بله متن الرسالة Oبي زيد القيرواني وتقريب المعاني 
شرح رسالة أبي زيد القيرواني ، أبي الحسن الشاذلي وحاشية العدوي للرسالة ودرسُت 

  .على ّيد الشيخ عبدالرحمن بIل المدخل Rبن الحاج المالكي 

وقدوتي ووسيلتي إلى رب�ي وُحجتي وُذخري عند � اRمام العالم ودرسُت على شيخي 
العIمة العارف باP سيدي وشافعي عند � الشيخ على زين العابدين بن عوض رضي 
� عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه درسُت عليه شرح العشماوية ومنھاج العابدين 

  .لUمام الغّزالي 

رضيه وأرضاه وأرضى عنه وأجعل الجنة مثواه وأجمع اللھم كل من علمني حرفاً فأ
بينُه وبين نبّيك ورسولك سيدنا محمد صلى � عليه وآله وصحبه وسلم ومتعھم بالنظر 
إلى وجھك الكريم ياكريم ياحليم ياعطاْي ياعظيم العطايا ياجليل الِھَداية أمنحھم ُرؤية 

وأسألك اللھم بجاه نبيك وجھك من فيض فضلك وأْعِطيِھم في الجنة حتى ترضيھم 
وحبيبك محمد صلى � عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومن 
تبعھم بإحسان إلى يوم الدين أن تغفر وترحم وترضى على َوالَِدي وأن تديم عليھم 
رحمتك في الدنيا وا\خرة وأسألك يا� يا� يا� بحق سيدنا محمد وبحق أھل سيدنا 

حمد أسألك يا� بإسمك الكبير التام الجليل اOجمل العلي اOعلى العظيم اOعظم الذي م
Dُير̂د لداٍع به دعاء وDلسائٍل به حاجة ياخير مأمول وأكرم مسؤل أسالك اللھم رضاك 
الذي Dسخط بعدُه وسترك الذي Dفضيحة بعده وأن تغفر وترحم لوالدي ولكل أھلي 

ا الكتاب وOصحابي وأخواني في � ولكل من أحببني وأحببته ولكل من ساعدني في ھذ
َنا على  �وأسألك الغنى بك عن جميع خلقك والثقة بما عندك ووفقنا لما تحبه وترضاه وَقو
طاعتك وُحل بيننا وبين معاصيك أمين أمين أمين وصلى � على سيدنا محمد وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين 
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  :مقدمة 

عظم على عباده المنى ، بمادفع عنھم كيد الشيطان وفنا ، وردة أ الحمدP الذي
بواب الجنه ، تح لھم به أوجنا ،  وف وليائه حصناً ذا جعل الصوم Oأمله وخيب ظنا ، إ

لي قولبھم الشھوات المستكنه ، وبقمعھا تصبح النفس وعرفھم أن وسيلة الشيطان إ
سلم على سيدنا محمد ه ، وأصلي وأقصم خصمھا قوية المن مطمئنه ، ظاھرة الشوكة في

  .قائد الخلق وممھد السنه 

خرجه بن خزيمة رمضان وھو شرح للحديث الذي أشھر بعد ھذا كتاب في فضائل أما 
ظ الدمياطي في المتجر الرابح يمان والحافي صحيحه والبيھقي في جامع شعب اRف

Rلفارسي رضي � عنه مام السيوطي في الجامع الكبير والحديث عن سيدنا سلمان اوا
Dسفل واسأل � أوھذا الحديث نجعل متنه على اDن يوفقني في على وشرحه في ا

ح ومن وجد فيه تقصير فليصلحه توصيل المعلومة الصحيحه وفھمھا الفھم الصحي
Oسبحانه وتعالى وما توفيقى إ جر من عندوا � Pبا D.  
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  ـ: الحديث

صلى � عليه سي رضي � عنه قال خطبنا رسول � عن سيدنا سلمان الفار

شھر ، مبارك  أيھا الناس قد أظلكم شھر عظيم يا(( في أخر يوم من شعبان فقال  وسلم

من تقرب ،  تطوعاً  ضة وقيام ليلهجعل > صيامه فري، لف شھر فيه ليلة خير من أ

دي فيه فريضة كان ومن أ، فريضة فيما سواه فيه بخصلة من الخير كان كمن أدي 

وھو ، وھوشھر الصبر والصبر ثوابه الجنة  ، دي سبعين فريضة فيما سواهكمن أ

كان مغفرة لذنوبه  من فطر فيه صائماً  شھر يزاد فيه رزق المؤمن ، شھر المواساةِ 

قالوا ،  من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شئوعتق لرقبته 

جر من فطر إن > يعطي ھذا اJ قال، جد ما يفطر الصائم يارسول > ليس كلنا ي

خره لبن أو شربة ماء ، شھر أوله رحمه وأوسطة مغفرة وآ ومزقةعلى تمرة أ ماً ئصا

ربكم ربعة خصال خصلتاني ترضون بھما فاستكثروا فيه من أ، النار عتق من 

كم شھادة أن M اللتاني ترضون بھما رب ما الخصلتانيوخصلتاني Mغناء بكم عنھما أ

لون > الجنة عنھما تسأما الخصلتاني اللتاني Mغناء بكم وأ، إله إM > وتستغفرونه 

ومن ، غفر > له وأعتقه من النار  من خفف عن مملوكه فيه، وتعوذون به من النار 

داً حتى يدخل بعدھا اب شربة M يظمأ شربة ماء سقاه > من حوضي فيه صائماً  سقى

 ١٩١ص  ٣أخرجه إبن خزيمة في صحيحه ج  )) صلى � عليه وسلموكما قال ة أالجن

، عن علي بن حجر عن يوسف بن زياد ، وذكره البيھقي  ١٨٨٧، رقم الحديث ١٩٢ –

 . ٣٣٣٦، رقم الحديث  ١٨٥ص  ٦في جامع شعب اRيمان ج
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  ـ:سيرة راوي الحديث  :او;

زح ، الذي D يبرح ، والزاجر الذي ُينسابق الفرس ، ورائق العرس ، الكادح 
إبن اRسIم رافع اOلوية واOعIم ، أحد بوعبد� سلمان الحكيم ، والعابد العليم ، أ

ليه تشتاق الجنة من الغرباء ، َثَبَت على العلة والشدايد ، لما الرفقاء والنجباء ، ومن إ
  .نال من الصلة والروائه 

السابق اربع ((  صلى � عليه وسلمرسول � نس رضي � عنه قال قال أعن 
)) نا سابق العرب ، وصھيب سابق الروم ، وسلمان سابق الفرس وبIل سابق الحبشة أ

  الحاكم في المستدرك والطبراني وابو نعيم في حلية اDولياء وتاريخ اصبھان  ،،،  

D  ختصارى سبيل اRھا ائمة ُكُثر ومنھم علوھو سيدنا سلمان الفارسي فإن سيرتُه روا
Rئل النبوة وأمام السيوطي في الخصائص الالحصر اDبونعيم في كبرى والبيھقي في د

  .لسير اDولياء وغيرھم وغيرھم من اھل أ حلية

ـ قال وأخرج إبن سعيد والبيھقى ١٩ص  ١السيوطى في الخصائص الكبرى ج أخرج 
عمر إِبن قتادة عن محمود إِبن بن إِسحاق قال حدثنى عاصم إِبن وأبو نعيم من طريق إ

لبيد عن إِبن عباس رضى � تعالى عنھما قال عن سلمان الفارسي رضي � عنه قال 
̂ى وفي روايٍة قرية من ُقرى كنت رجIً فارسياً من أھل أصبھان من قريٍة يقال لھا جَ 

Oنشأُت وأما أبي فمن  ُت ِبَراَمُھْرُمْز وبھاھواز يقال لھا َراَمُھْرُمْز وفي رواية َولِدْ ا
بي لم قريته وكنت أح̂ب خلق � إلى أ ھلأبي دھقان القرية أي كبير أ صبھان وكانأ

يزل ُحبه إِّيأْي حتى حبسني في بيت كما تحبس الجارية وأْجَھْدُت في المجوسية حتى 
كنت قطن النار أْي قاطنھا بمعنى خادمھا الذي يوقدھا D يتركھا تخبو أْي تطفأْ ساعة 

شغلت في بنياني ھذا ني قد بنياٍن له يوماً فقال يا ُب̂ي إ وكانت Oبي َضْيَعًة فشغل عنھا في
لى الضيعة ، وأمرني فيھا ببعض ما يريد ثم قال لي وD تحتبس عني فإن اليوم فأذھب إ

جُت اريد أْحتبسَت عني كنت أَھ̂م إِل̂ي من ضيعتي وشغلتني عن كل شْئ من أمري فخر
كنيسٍة من كنائس النصارى فسمعُت ليھا َفَمَرْرُت بأمرني بھا أبي وبعثني إ الضيعة التي

إِ̂ياْي في بيته فل̂ما  بييھا وھم يصلون وكنت D ادريٍ ما أمر الناس لُِحْبُس أصواتھم فأ
رأيتھم أعجبتني صIتھم صواتھم دخلُت عليھم أنظر ماذا يصنعون فلما سمعُت أ

عنھم حتى ا خير من الذي نحن فيه فو� ما َبرْحُت مرھم وقلت و� ھذورغبت في أ
ھل ھذا الدين قالوا بالشام  غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتھا ثم قلت لھم أْين أ
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مله كله فلما جئته قال أْي ُبني أين بي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عفرجعت إلى أ
ُ ليك ما عھت ُقلُت يا أبتي مركنت ألم أكن عھدُت إ ناس يصلون في كنيسٍة لھم رت بأ

عجبني ما رأيته من دينھم فو� ما زلُت عندھم حتى غربت الشمس قال أْي بني ليس فأ
 إِنه لخير من ديننا فخاف في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه فقلت له كI و�

ذا ھم إي قيداً ثم حبسني في بيته وبعُث إلى النصارى قلت لھرب فجعل في رجلمني أن أ
بھم فقدم عليھم تجار من نصارى فأخبروني فقلت  خبرونيأقدم عليكم ركب من الشام ف

يت الحديد من خبروني فألقخبروني بھم فألھم إذا قضوا حوائجھم وأرادوا الّرجعه فأ
لى الشام فلما قدمتھا قلت َمْن أَج̂ل ھذا الدين علماً قالوا اOُْسُقْف رجلى ثم قدمت معھم إ

رئيسھم في الدين فجْئته فقلت له إني قد ه واOُْسقُْف ھو عالم النصارى وفي الكنيس
ن أكون معك فأخدمك في كنيستك وأتعلم منك واصلي معك رغبت في الدين وأحببت أ

ليه يھا فإذا جمعوا إقال أدخل فدخلُت معه فكان رجل سوٍء يأمرھم بالصدقة ويرغبھم ف
ساكين حتى جمع سبع قIل من ذھب وورق شيئاً منھا أكتنزھا لنفسه ولم يعطھا الم

ن تمعت النصارى ليدفنوه فقلُت لھم إفأبغضته بغضاً شديداً لَِما رأيت منه ثم مات فاج
ھذا رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيھا فإذا جئتموه بھا أكتنزھا لنفسه ولم يعط 

كنزه فأريتھم موضعه نا أدلكم على مساكين منھا شيئاً فقالوا لي ما أعلمك بذلك فقلت أال
يٍة وجدوا ثIثة قماقم فيھا نصف فاستخرجوا سبع قIل مملوأة ذھباً وورقاً وفي روا

حجارة ولم يصلوا عليه ردب فضة فلّما راوھا قالوا و� D ندفنه ابداً فصلبوه ورموه بالأ
  ن ھذا الراھب كان يصوم الدھر وكان نقيا ِمْن الشھوات ،،،صIتھم مع أ

في الفتوحات الَمكّية أجمع أھل كل ملٍة على أن الزھد في الدنيا مطلوب وقالوا  قال َثم̂ 
(( ن فراغ من الدنيا أَح̂ب لكل عاقل خوفاً عليه من الدنيا التي حذرنا منھا � بقوله إ

قال القطب الشعراني رحمه � ومن قواعد الرھبان أنھم )) إ̂نَما اموالكم واوDدكم فتنة 
نظر لي ضة وقال رأيُت شخصاً قال لراھٍب أو فوتاً لَِغٍد وD يكنذون ذھباً أق D يدخرون

لقطب عبد الوھاب الشعراني ھذا الدينار ھو من ضرب الملوك فلم يرضى ، وقال ا
لى الدنيا منھي عندنا قال ورايت الرھبان مرًة وھم يسحبون شخصا ويخرجونه النظر إ

درھم  ا الرھبان َفَسأْلَت عن ذلك فقالوا رأوا نصفمن الكنيسة ويقولون َلُه أْتَلفَت علين
صلى � عليه فقلت ربط الدرھم مذموم نعم عندنا وعند َنِبّيكم مربوطاً على َعاِتقِِه  

يصلى ، وقال سلمان وعند ذلك جاؤا برجٍل آخر وجعلوه مكانه فما رأيت رجD ًI  وسلم
ظن أحداً من غير المسلمين أفضل الخمس أْي من المسلمين أرى أنه أفضل منه أْي D أ

حببته حباً شديداً لم ا\خرة وD ْأدب ليIً ونھاراً فأرغب في منه وD أزھد في الدنيا وD أ
ني كنت معك ى حضرته الوفاء فقلت له يا فIن إأِحُبُه شيئاً قبله فأقمُت معه زماناً حت
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لى ما توصي بي قال رى فإك وقد حضرك من أمر � ما تحبه شيئاً قبلوأحببتك حبا لم أ
يا بني و� ما أعلم أحد على ما كنت عليه ولقد ھلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا 

مات ودفن لحقُت  عليه إDِ^ رجI بالموصل وھو فIن فھو على ما كنت عليه فلما
بصاحب الموصل  فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي فقال أقم عندي فاقمت عنده 

خير رجل فلما أحتضر قلت يا فIن إن فIنا مر صاحبه فأقمت عند ته على أفوجد
� ما ترى فإلى ما توصي مر أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أ

علم رجIً على ما كنت عليه إDِّ رجIً بنصيبين وھو بي وبَم تأمرني قال يا بني و� ما أ
ت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري وما أمرني به ما مات وغيب لحقفIن فالحق به فل

قمَت مع خير رجل م عندي فاقمُت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقصاحبي فقال أ
لى و� ما لبثت إن نزل به الموت فل̂ما أحتضر قلت له يا فIن إِن فIن أوصى بي إف

ل يا بني و� فقا مرنيفIن ثم إن فIن أوصى بي إليك فإلي من توصي بي وإلى من تأ
رض الروم فإنه على ما أعلم بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إDِّ رجل بعموريه من أ

ما مات ودفن لحقت بصاحب عمورية وأخبرته حببت فأِتِه فلأ مثل ما نحن عليه فإن
اكتسبُت قم عندي فأقمت عند خير رجل على ھدى أصحابه وأمرھم فخبري فقال لي أ

زل به أمر � تعالى فل̂ما أحتضر قلت له يا فIن إني كنت مع فIن بقرات وغنيمه ثم ن
لى من ى بي فIن إليك فإوصفأوصى بي إلى فIن ثم أوصى بي فIن إلى فIن ثم أ

ما أعلم اصبح على ما ُكنا عليه أحد من الناس  توصي بي وبم تأمرني فقال أْي بني و�
رب زمان نبي مبعوث بدين إبراھيم يخرج أقبل وق ن تأتيه ولكنه قد أظل أيْ آمرك أ

رض بين حّرتين بينھما نخل ، له عIمات يأكل الھدية وD بأرض العرب مھاجره إلى أ
ل ثم ودفن  فعصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن إستطعت أن تلحق بتلك البIد فأيأكل ال

ليه السIم نصارى على دين عيسى عجتمع بھم من الوھذا السياق يدل على أن الذين إ
ّر بي نفر ربعة وعشرون قال سلمان ثم مأربعة وفي كIم السھيلي أنھم ثIثون وقيل أ

م بقراتي ھذه وغنمي فقالوا عطيكني إلى أرض العرب وأحملومن كلب تجار فقلت لھم إ
عمال المدينة بلغوا بي وادي القرى وھو محل من أذا نعم فأعطيتھم فحملوني حتى إ

البلد الذي يت النخل فرجوت وني لرجل يھودي فمكثت عنده فرأباعالمنورة ظلموني ف
بن عم له من بني قريظة إ تحقق ذلك فبينما أنا عنده إِْذ قدم عليهَوَصُف لي صاحبي ولم أ

يتھا فعرفتھا أْي المدينة فو� ماھو إDِّ أْن رألى من المدينة فابتاعني منه فحملني إ
وأقام بمكة ما  صلى � عليه وسلمرسول � تحققتھا بصفة صاحبي فأقمت بھا وبعث 

ْق ثم ھاجر إ � إني لفي عذق لى المدينة فو�أقام D أسمع له بذكر مع أنا فيه من شغل الر
بن عم له حتى مل وسيدي جالس حتى إِْذا أْقبَل إعمل فيه بعض العأي نخل لسيدي أ
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والخزرج Oن قيلة أمھم و�  أي وھم اDؤس وقف عليه فقال يا فIن قاتل � بني قيلة
نه نبي قال سلمان فلما لى رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنھم ا\ن مجتمعون بُقَباء عإ

على سيدي فنزلت ني ساقط رواء وھي الحمى النافض حتى ظننت أخذتني العھا أسمعت
ِه ذلك ، ما تقول فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدةعن النخلة فجعلت أ �ثم  قول Rبن عم

ستثبته فيما قال ، قال ولھذا أقبل على عملك فقلت Dشئ  إنما أردُت أن أقال مالك 
راً وOن يكون رطباً فلما كون تمسلمان وقد كان عندي شئ جمعته وھو محتمل Oن ي

وھو بقباء َفدخلُت عليه  صلى � عليه وسلملى رسول � خذته ثم ذھبت به إأمسيت أ
ھذا شئ صحاب لك غرباء ذو حاجة ونك رجل صالح ومعك أفقلت له إني قد بلغني أ

صلى � ليه فقال رسول � كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم فقربته إ
نفسي ھذه واحدة أْي من مسك يده فلم يأكل فقلت في صحابه كلوا وأO  عليه وسلم
جمعت شيئاً وتحول نصرفت عنه فنه D يأكل الصدقة قال سلمان ثم إعني كوالعIمات أ

ني رأيتك D تأكل الصدقة وھذه  عليه وسلم للمدينة فجئته فقلت إرسول � صلى �
صحابه فأكلوا معه ، فقلت وأمر أ صلى � عليه وسلمھدية أكرمتك بھا فأكل رسول � 

يع الغرقد وقد وھو ببق صلى � عليه وسلمفي نفسي ھاتان ثنتان ثم جْئت  رسول � 
صلى � عليه صحابه وھو كلثوم بن الھدم الذي نزل عليه النبي ع جنازة رجل من أتب

شملتان فجلس مع  صلى � عليه وسلمبقباء لّما قدم المدينة قال سلمان وكان عليه  وسلم
لي فالقى  رى الخاتم الذي وصفأصحابه فسلمت عليه ثم إبتدرت أنظر إلى ظھره ھل أ

صلى � قبله وأبكي فقال فأكببُت عليه أ.  الخاتم فعرفته رداءه عن ظھره فنظرُت إلي 
رضي � بن عباس بين يده فقصصُت عليه حديثي قال إ تحول فتحولت عليه وسلم

وفي شواھد النبوة لّما جاء سلمان النبي  صلى � عليه وسلمعجب رسول � عنھما فأ
كIمه فطلب ترجماناً فأتى  مصلى � عليه وسللم يفھم النبي   صلى � عليه وسلم

 صلى � عليه وسلمبتاجر من اليھود كان يعرف الفارسية والعربية فمدح سلمان النبي 
 صلى � عليه وسلموذم اليھود بالفارسية فغضب اليھودي وحرف الترجمة فقال النبي 

صلى ي ھذا الفارسي جاء يلوزبنا فنزل جبريل عليه السIم وترجم كIم سلمان فقال النب
إن لليھودي ذلك أْي الذي ترجمه جبريل لليھودي فقال اليھودي يا محمد  � عليه وسلم

ماكنت أعلمھا قبل ا\ن  صلى � عليه وسلملي فقال كنت تعرف الفارسية فما حاجتك إ
ال اليھودي يا محمد كنت قبل ھذا أتھمك وا\ن تحقق و كما قال  فقعلمني جبريل أ

شھد أنك ثم قال أشھد أن D أله إD � وأ صلى � عليه وسلم نك رسول �عندي أ
لجبريل عليه السIم علم  صلى � عليه وسلمثم قال  رسول � صلى � عليه وسلم 

سلمان العربية فقال قل له ليغمض عينيه ويفتح فاه ففعل سلمان فتفل جبريل في فِيِه 
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 صلى � عليه وسلمالذي قدمه سلمان للنبي فشرع سلمان يتكلم بالعربية الفصحة وھذا 
صلى ن يھب له شيئاً فوھب له فجاء به للنبي في بعض الروايات بأنه سأل سيده أ صرح

صلى سلم سلمان وصحب النبي كل ذلك بأنه مملوك D ملك له ثم أفI يش � عليه وسلم
ان صاحبك قال فكاتبت كاتب يا سلم صلى � عليه وسلمثم قال له النبي  � عليه وسلم

حفر لھا ثIثمائه نخلة ودية وھي الصغيرة أحييھا له بالتفقير أْي أصاحبي على 
ربعين أُوقية من ذھب ية وأتعھدھا إلي أن تثمر وعلي أوأغرسھا بتلك الحفر وتصير ح

خاكم فاعانوني بالنخل الرجل بستين وديه أعينوا أ صلى � عليه وسلمفقال رسول � 
حفر لھا فإذا تفقر أْي أ صلى � عليه وسلمبعشرين وديه فقال لي رسول � والرجل 

ذا فرغت عانني اصحابي حتى إافرغت فاتني أكن انا اضعھا بيدي قال ففقرت لھا وأ
ب اليه الواد̂يه فيضعھا رسول � ُه صلى � عليه وسلم فخرج معي إجئت �ليھا فجعلنا نقر

صلى ما مات منھا ودية واحدة وفي رواية فغرس رسول � بيده ف صلى � عليه وسلم
D تلك نخل كله إDّ نخلٍة غرسھا عمر رضي � عنه فاطعم الالنخل كله إ � عليه وسلم

من غرسھا قالوا عمر  صلى � عليه وسلم النخلة التي غرسھا عمر فقال رسول �
ه فأطعمت من عامھا وقيل النخلة بيد صلى � عليه وسلمفقلعھا وغرسھا رسول � 

حدھما  من عمر وسمان غرس ھذه النخلة أن كIً ھا سلمان بيده قال الحلبي يحتمل أغرس
قبل ا\خر واشتركا في غرسھا قال سلمان فأديت النخل وبقّي علي المال فأتى رسول 

ما  و الحمام من الذھب فقالبمثل البيضة أي بيضة الدجاج أ صلى � عليه وسلم� 
ھا ِماعليك يا سلمان قلت واين تقع ھذه يا  �فعل الفارسي فُدعيُت له فقال ُخذ ھذه فاد

ثم قال خذھا فإن � سيؤدي   رسول � ِم̂ما عل̂ي فقل̂بھا على لسانه صلى � عليه وسلم
بھا عنك فاخذته فوزنُت لھم منھا والذي نفس سلمان بيده اربعين أوقية فأوفيتھم حقھم 

  شار صاحب الھمزية إلي ھذه القصه أي عندي مثل ما اعطيتھم ووبق

  دين سلمان حين حان الوفاء   ****    ووفى قدر بيضٍة من نضار

  ينعت من النخله اDقناءأ****   ى قناً فاعتق لما      كان ُيدع    

  ن عزته ذكره العرواءأ****          أفI تعذرون سلمان لّما             

مشھد الخندق ثم لم يفتني معه  صلى � عليه وسلموشھدت ُ مع رسول � قال سلمان 
ّول مشاھده الخندق بعد عتقه وقيل شھد بدراً واحداً قبل أن يعتق أي وھو مكاتب فيكون أ

وقيل ُشغل عّما قبله بالرق ووقع في بعض الروايات في قصة سلمان زيادة ونقص 
ي في السيرة ونقل بعضھم اDجماع على سلمان والذي تقدم ھو اصح الروايات قال الحلب
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عاش مائتين وخمسين سنة وكان حبراً عالماً فاضIً زاھداً متقشفاً وكان يأخذ من بيت 
D من عمل يده ، وكان له ن يتصدق بھا وD يأكل إالمال في كل سنة خمسة ا\ف وكا

مدائن وھو عباءًة يفترش بعضھا ويلبس بعضھا قال بعضھم دخلت وھو أمير على ال
ت أمير وھو يجري عليك رزقك فقال إني نيعمل الخوص فقلت له تعمل الخوص وأ

  .ن أكل من عمل يدي ، وربما اشتري اللحم ودعا المجدومين فأكلوا معه أحب أ

مراة من كندة فبنى بھا في بيتھا فلما كان ليلة البناء عن سلمان ، انه تزوج إو
فلما بلغ البيت قال ارجعوا آجركم � ولم مشى معه اصحابه حتى اتى بيت امراته 

م ت والبيت منجد قال أمحموم بيتكم أيدخلھم عليھا كما فعل السفھا فلما نظر الى البي
تحولت الكعبة في كندة ؟ قالوا ما بيتنا محموم وD تحولت الكعبة فلم يدخل البيت حتى 

ير فقال لمن المتاع ؟ نزع كل ستر في البيت غير ستر الباب فلما دخل رأى متاعاً كث
اوصاني  صلى � عليه وسلمقالوا متاعك ومتاع امراُتك قال ما بھذا اوصاني خليلي 

خليلي ان D يكون متاعى من الدنيا اD كزاد الراكب ، وراى خدما فقال لمن ھذا الخادم 
صلى � عليه فقالوا خدمك وخدم امراتك فقال ما بھذا اوصاني خليلي اوصاني خليلي 

ان D امسك اD ما انكم او أُنكم فإن فعلت فبغيت كان عل̂ي مثل اوزارھن من غير  وسلم
ھل انتن مِخرجات عني : ان ينتقص من اوزارھن شئ ، ثم قال للنسوة التى عند امراته 

؟ مخليات  بيني وبين امراتي ؟ ُقلن نعم فخرجن فذھب الى الباب حتى اجافه وارخى 
د امراته فمسح بناصيتھا ودعا بالبركة فقال لھا ھل انت الستر ثم جاء حتى جلس عن

صلى � عليه مطيعتي في شئ آمرك به ؟ قالت جلست مجلس من يطاع قال ان خليلي 
اوصاني اذا اجتمعت الى اھلي ان اجتمع على طاعة � عزوجل فقام وقامت الى  وسلم

ل من امراته فلما اصبح المصلى فصليا ما بدا لھما ثم خرجا فقضى منھا ما يقضى الرج
عذا عليه اصحابه فقالوا كيف وجدت اھلك ؟ فاعراض عنھم ثم اعادوا فاغرض عنھم 
ثم اعادوا فاعرض عنھم ثم قال انما جعل � تعالى الستور والخدور واDبواب لتوارى 
ما فيھا حسب امرٍئ منكم ان سأل عما ظھر له فاّما ماغب عنه فI يسألّن عن ذلك 

ران المتحدث عن ذلك كالحمارين يتساف(( � صلى � عليه وسلم يقول  سمعت رسول
  .خ ابن عسكر كنز العمال وتاري)) في الطريق 
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  ـ: شرح الحديث

في  صلى > عليه وسلم خطبنا رسول >: عن سيدنا سلمان الفارسي قال 
   ظلكم شھٌر عظيم مباركأيھا الناس قد أ: خر يوم من شعبان فقال آ

و قول يIزمه ولذلك ھذا من المسلسIت وھو ما رِوي بفعٍل أوDً ھذا الحديث أ: شرح ال

على طوله وكل من  قائماً  يأالحديث رواه سيدنا سلمان الفارسي عن طريق الُخطبة 

 صلى � عليه وسلموقولُه ن ھكذا ُروي ذا الحديث يرويه واقف على طوله Oروى ھ
 بمعنى يأ وُھنا حرف تقريب رف تقريب وتحقيققد حظلكم شھٌر عظيم مبارك قد أ

عظمِتِه أنه أنزل فيه أعظم  من يأ شھٌر عظيم صلى � عليه وسلموقولُه قرب ودنا 
O خرجت للناس دائنين بدينه الذي لخير أُمة أُ  صلى � عليه وسلمعظم نبٌي كتاب

Dئم ولوكانوا  ِ� لومةو ينھون عن المنكر وDيخشون في  رتضى يأمرون بالمعروفإ
O صلى نھم يسعون ويطلبون رضاء � ورسوله أباھم أوابناءھم أو إخوانھم أوعشيرتھم

  . � عليه وسلم

مة سيدنا محمد على أ تصفت فيه مردة الشياطين حتى Dتفسدومن عظمت ھذا الشھر 
في ن � سبحانه وتعالى صيامھا وقيامھا وتعبدھا وإخIصھا O صلى � عليه وسلم

أضافه إلي نفسه إضافت تشريف وتعظيم وأراده  يأالحديث القدسي قال الصوم لي 
نھا من يقل سبحانه وتعالى الصIة لي مع أن D ُيفسد ھذا الصوم ولم سبحانه وتعالى أ

الصIة ولم يقل  في السماء وكل الفروض فرضت في اOرض إDعظمتھا فرضت 
ل ھذه العبادت عبد بھا غير � إD الصوم ما ن كزكاة لي ولم يقل الحج لي لماذا Oال

Rولذلك فيه ا � Dسبحانه وتعالى وليس فيه رياء ُ والرياُء يدب1 في عبد به إ P صIخ
اء  و كما قال أقلب المؤمن دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء علي الصخرة الصّمً

  . صلى � عليه وسلم

ذاً يه أبواب الجنان فI يقلق منھا باب إلي آخر الشھر إتفتح ف ومن عظمت ھذا الشھر
منه  ھذا الشھر يسمى شھر دخول الجنة والجنة فيھا باب يسمى باب الريان يدخل

نة سعت مصرعيه السموات السبع واOرضين بواب الجالصائمون والباب الواحد من أ
نار فI يفتح منھا تقلق فيه أبواب ال ھذا الشھر ومن عظمتبواب السبع ولھا ثمانية أ

باب إلى آخر الشھر والنار � يوقد فيھا ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى أبيضت 
لى النبي ل جاء إن جبريوألف عام حتى أسودت وصارت أسود من الليل اOسود بل إ
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ه فقال له مالك ياجبريل فقال لمحُة النار لمحًة فقال ترتعد فرائص صلى � عليه وسلم
وسقفھا النحاس رضھا الرصاص صفھا لي يا جبريل فقال أ عليه وسلم صلى �

نجانا منھا الرؤوف الرحيم الحليم  صلى � عليه وسلمكما قال  ووجدرانھا الكبريت أ
   . الكريم الحنان المنان صاحب الجود والكرم

عتق ھو صك يعطى للُمعتق من الباري عز والومن عظمت ھذا الشھر يُكُثر فيه العتق 
عتقه � من كان عنده عليه حق مع الُمعتق َملك ينادي ھذا فIن إبن فIن إوجل ويرسل 

عالى لى الباري سبحانه وتسبحانه وتعالى فيأتي صاحب الحق إ فاليخُذهُ من عند �
حق فيقول الباري عز وجل إنظر ماذا ترى  نا عندي عليهفيقول يارب أعتقت فIن وأ

ر فيقول لمن ھذه يارب فيقول لمن شجاوأنھار وأفيقول أرى قصور وحور عين 
عفوت  خيك فيقول قدھا فيقول من يملك حقھا فيقول له أنت إذا عفوت عن أعطاني حقأ

ذاً إ صلى � عليه وسلمو كما قال به الجنة أ دخلعنه يارب فيقول له خذ بيد أخيك وأ
  . ثنان يدخIن الجنة ن النار ومن له حق على العتيق اRالعتيق م

دنا جعفر الصادق شھر ُدعيتم فيه إلي مائدة الرحمن قال فيه سيومن عظمت ھذا الشھر 
تكم فيه ودعاءكم فيه مستجاب وحسنا عمالكم فيه مقُبولةوإلي ضيافة � وكرمِه ومنِه أ

نفاسكم فيه تسبيح وذنبكم فيه مغفور ونومكم فيه عبادة والنوم عبادة في مضاعفه وأ
جل قيام الليل P سبحانه وتعالى حدة منھا والثانية القيلولة Oوا بعض اDماكن وھذه

د في سبيل � جل الجھاب مدارست العلم والرابعة النوم Oوالثالثة النوم من تع
O ة الصبح في أي سد الثغور والسادسة النوم من أجل الرباط والخامسة النومIجل ص

  .ثامن النوم من تعب طلب الحIل جماعة والسابع النوم من تعب الزرع والحصاد وال

 القيام شھرالصيام  شھرالمصابيح  شھرالتراويح  شھريسمى  ومن عظمت ھذا الشھر
 شھروبة اOشھر التوبة  شھرالرزق  شھرالعتق  شھرالغفران  شھرالقرءآن  شھر

 المحتاجين شھرالمساكين  شھرالعطيات  شھر الصدقات شھرالرحمات  شھر الخيرات
يرضا فيه الرحمن  شھربواب النيران تغلق فيه أ شھربواب الجنان أ تفتح فيه شھر
ينشط فيه  شھرحسان يكثر فيه اR شھريمان يقوى فيه اR شھر يصفد فيه الشيطان شھر

  العناية  شھرالھداية  شھريكثر فيه الذكر  شھرالفكر 

  الفھم والقلم في محراب عظمت ھذا الشھر يسجد خاشع متواضع ذليل يعجز شھر
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   مبارك صلى � عليه وسلم وقوله

نھا قبل يع الشھوات عندما يدخل رمضان مع أن النفس تترك جمأھذا الشھر  من بركت
وإن حلفت عليھا بكل عزيز عتادت عليھا ان Dتترك وجبه من الوجبات التي إرمض
ن من ل رمضان تترك كل الشھوات لما ؟ Oن تتركھا فI تتركھا وعندما يدخعلى أ

ن تأكل خفية ين من � سبحانه وتعالى بل في إستطاعتھا أضان يدخلھا اليقبركت رم
نه يعلم رمضان واليقين الذي دخلھا تعلم أن � يراقبھا خفية وجھراً O ولكن من بركت

عين وما تخفي الصدور بل عندھا وازع قلبي يجعلھا تترك كل ما يغضب � نة اOخائ
ّحرم � يبة والنميمة والكذب والنظر بشھوة مما من المعاصي في ھذا الشھر من الغ

الجوع جر وثواب الصائم وتجعله صائم من سبحانه وتعالى وھذه اOشياء تذھب أ
  .جر وD ثواب والعطش خروج من الُعھدة D أ

خمسة يفطرن الصائم الكذب والغيبه والنميمة واليمين (( صلى � عليه وسلم وقال
شرب فعليه القضاء  وومن إطلع على ھذا الحديث وأكل أ ))الغموس والنظر بشھوة 

ن أ ومن بركت ھذا الشھرجر والثواب ما ھذه الخمسة تجرد الصائم من اOنوالكفارة وإ
صIت الظھر في جماعة وفي الصف النفس تجدھا طائعه في جميع العبادات تجدھا في 

المفروضة ية الصلوات حياناً تجدھا تنتظر اOذأن داخل المسجد وكذلك بقاOول بل وأ
 ربعة وبعد المغرب ستة بلوتجدھا تصلى قبل الظھر أربعة وبعدهُ أربعة وقبل العصر أ

مقبلة  تجد الناس ومن بركت ھذا الشھرشراح صدر تجدھا تأدي التراويح بشراھا وإن
جد من يصاحب القرءآن طراف النھار بل تعلى تIوة القرءآن ودراسته آناء الليل وأ

  . صلى � عليه وسلمو كما قال أبرار في الجنة Oّن الحريف بالقرءآن مع اOوDيفارقه 

Oج من فيه كل ماتتمناهُ في الدنيا وا\ ن القرءآنIكل خرة من العافيه والصحة وفيه الع
Oمراض مراض الخبيثه وغير الخبيثه والفتاLج لIاكة وغير الفتاكة وفيه الع

Oجتماعية واRعلى الح سرية المستعصيهاOمراض اذقين في حلھا وفيه الشفاء من ا
القلبية التي يعجز عن عIجھا الولى الصالح من الرياء والكبرياء والحسد والحقد 

بعُد من ذلك بل يجعلك تتجُه P سبحانه وتعالى ء وأوالكراھية والبغضاء والعجب والِمرا

tΠ(( بقلٍب سليم قال عز من قائل  öθ tƒ Ÿω ßì x�Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ tβθãΖt/ ∩∇∇∪ āω Î) ô tΒ ’ tAr& ©!$# 5=ù=s) Î/ 

5ΟŠÎ=y™ ∩∇∪ (( ]\ذاً ھو الشفاء من كل دآء فعليك به إ.  ] ٨٩ية سورة الشعراء ا

  .وبالمIزمة لُه فI تفارقه
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ومن بركة ھذا الشھركثرةاDنفاق فيه ينفق فيه ماD D ينفق في غيره تجد النفس فيه  
Iھذا من تترك البخل وينفق انفاق من D يخشى الفقر كاْن  ھذاالمال ليس بماله لما ذا؟ 

  بركة رمضان

تجد النفس مسامحة في حقھا تعفوا عن ھذا وتصفح عن ھذا Dن  ومن بركت ھذا الشھر
المسامح كريم يعفو ويصفح وتجد اDبتسامة علي الوجه مرتسمة ضاحك مستبشر مع 

البشرية واتصفت بالصفات  انه في جوع وعطش Dن النفس تخلصة من الروعونات
المIئكية التي ليس لھا غرض ذاتي بل تنفز اDمر اDلھي لذلك � خلق المIئكية جبلية 

  ُجبلت علي طاعة � 

تجد العطف والعطايا والمنه والصدقات بكثرة D ُتحد وD ُتعد  ومن بركت ھذا الشھر
ا الشھر تجد مائدة المسكين علي المساكين لذلك تجد المسكين في فرح وان بساط في ھذ

في الفطور والعشاء والسحور حافلة بانواع اDكل والشراب والمكيفات بل تجد المسكين 
متقارب للغني في كل شي تجده كريما يكرم كل احد العامة والخاصة القريب والغريب 
تجده يحب ان يكرم فقط D غير Dن ھذا شھر الكرم واDكرام Dنه زالت عنه صفت 

  ل وھي ارزل الصفات البشرية البخ

تجد النساء اليد العاملة في المنزل تعجن وتخبز وتطبخ وتغسل   ومن بركت ھذا الشھر
في اDواني Dجل ان تجھز الطعام من مأكوDت ومشروبات وعصائر وبليلة ومن 
مكيفات من قھوة وشاي وھي في المطبخ في سخانة وعرق شديد ومع ذلك تجدھا في 

الية واخIص وادغان مع فرح وسرور وان شراح صدر وقلب Dتكل وD نشاط وِھّما ع
تمل وھي تحب ان يخرج طعامھا وشرابھا باحسن مايكون في مذاقه وجودته ولونه 
وكل ھذا النشاط والھمة العالية D تكون منھا اD في رمضان Dن الكسل واDنخمالة 

الفطور تنتقل الي العشا ومن  تفارقھا عندما يدخل رمضان وتكون في نشاط وابتھاج من
العشا تنتقل الي السحور وھكذا الي ان ينقضي رمضان  تقوم بجميع عمل المنزل ولذلك 
اجرھا وثوابھا اكثر من اجر وثواب زوجھا الذي يشتري تلك المأكوDت وبعد ذلك يجد 

 .المائدة جاھزة انما عليه حملھا D تعب فيھا غير اشترائھا فقط 
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وھى ليلة القدر ولھا )) شھر فيه ليله خير من الف شھر  ((  عليه وسلمصلى �  قال
  :مباحث 

  المبحث اMول دليلھا من الكتاب والسنه

  أي كلمة القدر فيھا المبحث الثاني تعريفھا

  ترفع ث الثالث ھل ھي رفعت ام باقية لمالمبح

  اري فيھاالمبحث الرابع اXخت�ف الج

  ھذه اMمة أم M المبحث الخامس ھل ھي من خصائص

  المبحث السادس ع� ماتھا التى تدل علي انھا ھي

  المبحث السابع دليل اجرھا وثوابھا

  المبحث الثامن طريقة العمل فيھا

  المبحث التاسع طريقة الدعاء فيھا

  المبحث العاشر تنزل الم�ئكة والروح فيھا

  المبحث الحادى عشر دليل من حرم اجرھا وثوابھا

 ـ:ين ھذه المباحث بياناً شافياً والمراجع التى نقلنا منھاان شاء � نب
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  ـ:المبحث اMول دليلھا من الكتاب والسنه 

 ًMدليلھا من الكتاب والسنه من الكتاب قوله تعالىاو  ))!$ ‾ΡÎ) çµ≈oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ∩⊇∪ 

!$ tΒuρ y71 u‘ ÷Šr& $tΒ ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ∩⊄∪ ä' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ×�ö� y{ ô ÏiΒ É#ø9r& 9�öκ y− ∩⊂∪  ((]  سورة القدر ا\يات

٣- ١ [  .  

$! (( وقوله تعالى ‾ΡÎ) çµ≈oΨø9t“Ρr& ’Îû 7' s#ø‹s9 >πx. t�≈t6 •Β 4 $ ‾ΡÎ) $̈Ζä. zƒÍ‘ É‹ΖãΒ ∩⊂∪ $ pκ�Ïù ä− t�ø� ãƒ ‘≅ä. @� øΒr& AΟŠÅ3ym 

  . ]  ٤-٣سورة الدخان ا\يتان [))  ∪⊇∩

في زاد المسلم فيھا أتفق عليه البخاري  ريرة رضي � عنهومن السنة حديث ابي ھ
 ٨١٢حديث ومسلم لIمام الجكنى الجزء الثالث طبعت دار إِحياء التراث العربى رقم ال

من صام رمضان إِيماناً وإِحتساباً غفر له ((قول متن الحديث ي ٢٠٢الصفحة 
))  غفر له ماتقدم من ذنبه ماتقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إِيماناً وإِ حتساباً 

اخرجه البخاري في كتاب اDيمان في باب الصوم وُمسلم في كتاب صIة المسافر 
  .وقصرھا 
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  ـ:المبحث الثانى تعريفھا اى كلمة القدر فيھا 

قوله ) اDول): (تنبيھان(قال  ٢٠٣قال اDمام الجكنى في شرح زاد المسلم ص 
نتكلم علي معنى القدر وما قيل فيه وعلى ليلة القدر  من قام ليلة القدر يستدعى ان

: واDقتصار علي ماھو التحقيق في تعينھا حسب ظواھر اOحاديث وأقوال اھل السنة 
اما معنى القدر ففيه أقوال قال في فتح البارى مانصه أختلف في المراد بالقدر الذى 

$((أضيفت اليه الليلة فقيل المراد به التعظيم كقوله تعالى  tΒuρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨, ym ÍνÍ‘ ô‰s% 

والمعنى أنھا ذات قدر لنزول القرآن فيھا او لما يقع ، ] ٦٧سورة الزمر ا\ية [)) ....
فيھا من نزول المIئكة او لما ينزل فيھا من البركة والرحمة والمغفرة أو أن الذى 

›tΒuρ u‘Ï‰è% Ïµø(( يحييھا يصير ذا قدر وقيل القدر ھنا التضييق كقوله تعالى  n= tã …çµè%ø—Í‘ (( 

ومعنى التضيق فيھا إِخفاؤھا عن العلم بتعيينھا اوOن اDرض  ]  ٧سورة الطIق ا\ية [
تضيق فيھا عن المIئكة وقيل القدر ھنا بمعنى القدر بفتح الدال الذى ھو مؤاخى القضاء 

$(( والمعنى أنه يقدر فيھا أحكام تلك السنه لقوله تعالى  pκ�Ïù ä− t�ø� ãƒ ‘≅ä. @� øΒr& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪  ((

سميت ليلة القدر لما : وبه صدر النووي كIمه فقال قال العلماء]  ٤سورة الدخان ا\ية [

$(( تكتب فيھا المIئكة من اDقدار  لقوله تعالى  pκ�Ïù ä− t�ø�ãƒ ‘≅ä. @�øΒr& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪ (( ] سورة

لمفسرين بأسانيد صحيحه عن مجاھد ورواه عبد الرازق وغيره من ا ]  ٤الدخان ا\ية 
وعكرمة وقتادة وغيرھم قال التوربشتي إِنما جاء القْدر بسكون الدال وان كان الشائع 
في القدر ھو مؤاخى القضاء فتح الدال ليعلم انه لم يرد به ذلك وانما اريد به تفصيل 

ھا مقدارا ماجرى به القضاء واظھاره وتحديده في تلك السنه لتحصيل مايلقى اليھم في
  .بمقدار 
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  ـ : المبحث الثالث ھل رفعت ام باقية الى يوم القيامة

قال اDمام النووى في المجموع شرح المھذب للشيخ جمال الّدين الشيرازي طبعة دار 
في مذاھب العلماء في مسائل في ليلة القدر وقد : قال فرع  ٤٦١الفكر جزء سته صفحة 

عياض السبتى المالكى فى شرح مسلم فاستوعبھا جمعھا القاضى اDمام ابوالفضل 
أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين والمتأخرين : وأتقنھا ومختصر ماحكاه أنه قال 

على ليلة القدر باقية دائمة الي يوم القيامة لLحاديث الصريحة الصحيحة في اDمر 
القول عن قوم ولم يسمھم رفعت وكذا حكى اصحابنا ھذا : وشْذ قوم فقالوا  :بطلبھا قال 

صلى � عليه ھو قول الروافض وتعلقوا بقولِه : الجمھور وسماھم صاحب التتمه فقال 
حيح كما سنوضحه في فرع وھو حديث ص))  حين ت�حى رج�ن فرفعت((  وسلم

  اOحاديث 

 ان شاء � تعالى وھذا القول الذى أخترعه ھؤDِء الشاذون غلط ظاھر وغباوة بينة Oنّ 

فرفعت وعسى ان تكون خيراً (( قال  صلى � عليه وسلمآخر الحديث يرد عليھم Oنه 
ھكذا ھو في اول صحيح البخارى وفيه التصريح  ))لكم التمسوھا في السبع والتسع 

بان المراد برفعھا علمُه بعينھا ذلك الوقت ولو كان المراد رفع وجودھا لم يأمر 
  .بالتماسھا 
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  ـ  : رابع اMخت�ف الجارى فيھاالمبحث ال

من نفس المرجع المتقدم قال القاضى عياض وعلى مذھب الجماعة أختلفوا في محلھا 
فقيل ھي منتقلة تكون في سنٍة في ليلة وفي سنة في ليلة اخرى وبھذا يجمع بين 
اDحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد اوقاتھا فI تعارض فيھا قال ونحو ھذا قول اDمام 

الك والثوري واDمام احمد وابي ثور وغيرھم قالوا وانما تنقل في العشرة اOواخر من م
وقيل أنھا معينة Dتنتقل ابداً بل ھى ليلة معينه  أي رمضانرمضان قال وقيل في كله 

فى جميع السنين Dتفارقھا وعلى ھذا قيل ھي في السنه كلھا وھو قول ابن مسعود وابي 
في كل رمضان خاصة وھو قول ابن عمر وجماعة وقيل بل  حنيفة وصاحبيه وقيل بل

ھي في العشرة اDوسط واOواخر وقيل في العشرة اOواخر وقيل يختص بأوتارھا 
العشرة اDواخر وقيل بأشفاعھا كما ثبت في حديث أبى سعيد الذى سنوضحه إِن شاء � 

س وقيل تطلب في تعالى وقيل بل في ثIث وعشرين اوسبع وعشرين وھو قول ابن عبا
اول ليلة سبع عشرة او احدى وعشرين او ثIث وعشرين وھو محكى عن على وابن 

ثIث وعشرين وھو قول كثير من الصحابه وغيرھم  � عنھم وقيل ليلة مسعود رضى
وقيل ليلة اربع وعشرين وھو محكي عن بIل وابن مسعود والحسن وقتادة رضى � 

وھو قول جماعة من الصحابه منھم أُبي1 وابن عباس عنھم وقيل ليلة سبع وعشرين 
والحسن وقتادة رضى � عنھم وقيل ليلة سبع عشرة وھو قول زيد بن ارقم وحكى عن 
ابن مسعود أيضا وقيل تسع عشرة وحكى عن ابن مسعود ايضاً وحكى عن علي ايضاً 

ر غير القاضى وقيل آخر ليلة من الشھر ھذا آخر ماحكاه القاضى عياض رحمه � وذك
ھذه اRِختIفات ُمفرغة واما قول صاحب الحاوى DخIف بين العلماء ان ليلة القدر في 
العشرة اDوآخر من شھر رمضان قال اDمام النووى فI يقبل وان الخIف في غيره 
مشھور ومذھب ابي حنيفه وغيره كما سبق واما قول صاحب الحلية ان أكثر العلماء 

سبع وعشرين فمخالف لنقل الجمھور انتھى واDحاديث الواردة في ليلة  قالوا إِنھا ليلة
 القدر من نفس المصدر 

من قام ليلة القدر ايمانا (( قال  صلى > عليه وسلمعن ابى ھريرة عن النبي 
 رواه البخاري ومسلم ))  واحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه

ى � عليه وسلم اروا ليلة القدر وعن ابن عمر ان رجاDً من اصحاب رسول � صل
رؤياكم قد  ارى (( صلى > عليه وسلمفقال رسول > في المنام في السبع اDواخر 

رواه )) تواطأت في السبع اMواخر فمن كان متحريھا فليتحراھا في السبع اMواخر 
 البخاري ومسلم



ديثالحشرح               شھر فيه ليله خير من الف شھرفضائل شھر رمضان                 

 

١٠ 

 

صلى > سول > كان ر((  وعن السيد عائشة ام المؤمنين رضي > عنھا قالت 
يجاور في العشر اMواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر  عليه وسلم

  . رواه البخارى ومسلم)) اMواخر من رمضان 

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر ((  صلى � عليه وسلموفي رواية للبخارى قال  
 )) . اMواخر من رمضان

التمسوھا في العشر اMواخر من (( قال  صلى � عليه وسلم̂ي ان النب وعن ابن عباس 
 رواه البخارى ))  رمضان ليلة القدر في تاِسعه تبقى في سابعه تبقى في خامسه تبقى

ليخبر بليلة القدر  صلى � عليه وسلمخرج النبي : وعن عبادة بن الصامت قال  
بليلة القدر فت�حى ف�ن وف�ن خرجت Jخبركم  ((فتIحى رجIن من المسلمين فقال 

رواه ))  فرفعت وعسى ان يكون خيراً لكم فالتمسوھا في التاسعة والّسابعة والخامسة
 .البخارى 

ان معناهُ رفع بيان عينھا Dرفع وجودھا فانه واقع ولو رفع وجودھا لم : وقد سبق بيان 
ي لترغبوا في طلبھا ا))  عسى ان يكون خيراً لكم((يأمر بطلبھا قال العلماء ومعنى 

  .واDجتھاد في كل الليالي 

أُريت ليلة  ((قال  صلى � عليه وسلموعن أبي ھريرة رضى � عنه ان رسول � 
  رواه مسلم ـ الغوابر البواقى ))  القدر ثم ايقظنى بعُض أھلي فنسيتھا في العشر الغوابر

العشر اMوسط   عليه وسلمصلى >أعتكفنا مع النبي  ((وعن ابي سعيد الخدري قال 
إني أُريُت ليلة القدر ثم أُنِسيتھا ـ : من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال 

أونسيُتھا فالتمسوھا في العشر اMواخر في الوتر فإنى رأيت اني اسجد في ماٍء وطين 
فليرجع فرجعنا وما نرى في  صلى > عليه وسلمفمن كان أعتكف مع رسول > 

ء قرعُة فجاءت سحابه فمطرت حتى سالَ سقف المسجد وكان من جريد النخل السما
يسجد في الماء والطين حتى  صلى > عليه وسلموأقيمت الص�ة فرأيت رسول > 

  .رواه البخارى بلفظه ومسلم بمعناه )) رايت أثر الطين في جبَھِته 
أعتكف في العشر اMول  صلى > عليه وسلمإن رسول > (( وعن ابي سعيد ايضاً 

إنى اعكتف العشر اMول : من رمضان ثم اعتكف العشر اMوسط ثم كلم الناس فقال 
إنھا في العشر اMواخر : ألَتِمُس ھذه الليلة ثم اعتكف العشر اMوسط ثم أتيُت فقيل لي 

نى إني أُريُتھا ليلة وتر وإ: فمن أحب� أن يعتكف فليعتكف فاعتكَف الِناس ُ معه وقال 
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اسجد فى صبيحِتھا في ماٍء وطين فأصبح ليلة احدى وعشرين وقد قام الي الصبح 
فمطرِت الّسماُء فوكف المسجد فأبصرُت الطين والماء فخرج حين فرغ من ص�ة 

رواه ))  الصبح وجبينه وروثه أنفه فيھا الطين والماء واذا ھى ليلة احدى وعشرين
  .مسلم 

أُريت ليلة القدر ثم (( قال  صلى � عليه وسلم وعن عبد� بن انيس ان رسول �
أُنسيُتھا وأرانى صبيحتھا اسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ث�ث وعشرين فصلى بنا 

فأنصرَف وأثُر الماء والطين علي جبھته وانفه وكان  صلى > عليه وسلمرسول > 
  .رواه مسلم ))  ث�ث وعشرين:عبد> بن أُنيس يقول 

خرجنا من اليمن مھاجرين فقدمنا (( بى عبد� عبد الرحمن بن الصالنائحى قال وعن أ
صلى > عليه دفتا رسول > : الخبر ؟ فقال :الجحَفة ضحاً فأقبل راكب فقلت له 

من خمس قلت ماسبقك اMبخمس ھل سمعت في ليلة القدر شيئاً ؟ قال اخبرنى  وسلم
رواه ))   إِنھا السبع من العشر اMواخر وسلمصلى > عليه ب�ل مؤذن رسول > 

  .البخاي 

ليلُة القدر ليلة أربع ((  صلى � عليه وسلموعن أبى سعيد الخدري قال قال رسول � 
 .رواه ابوداود الطيالسى في مسنده )) وعشرين 

سألت أُبّي بن كعب فقلت إن اخاك ابن مسعود يقول َمن َيقُِم (( وعن زر بن حبيس قال 
الَحولَ يِصب ليلة القدر فقال رحمه > اراد ان M يتكل الناُس أما أنه قد َعلَِم أنھا في 
العشر اMواخر وأنھا ليلة سبع وعشرين ثم حَلف M يستثني إِنھا ليلة سبع وعشرين 
فقلت بأّي شٍئ تقول ذلك يا ابا المنزر قال بالع�مة او باgية التي ْاخبرنا رسول > 

  . رواه مسلم ))  أنھا تِطلع يومئٍذ Mُشَعاَع لھا عليه وسلمصلى > 

صلى > و> إنى Jعلُم اىi ليلة ھي الليلُة التي امرنا رسول > (( وفي روايه لمسلم 
  ))  .  بقيامھا ھي ليلُة سبع وعشرين عليه وسلم

ك فقال باgية قلت يا ابا المنذر أن�ي علمت ذل(( وفي رواية ابي داؤود بإسناد صحيح 
قيل لزّر ما اMية قال تصبح الشمس  صلى > عليه وسلمالتي أخبرنا رسول > 

  ))  . صبيحة تلك اليلة مثل الّطسِت ليَس لھا ُشعاع حتى ترتفع 

ليلة سبع (( في لية القدر قال صلى � عليه وسلموعن معاوية بن ابي سفيان عن النبّي 
  . سناد صحيح  رواه ابو داؤود بإِ )) وعشرين 
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سئل  ((وعن موسى بن عقبة عن ابي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال 
 ھي في كل رمضان: وانا اسمُع عن ليلة القدر فقال  صلى > عليه وسلمرسول > 

رواه ابوداؤود ھكذا باسناد صحيح وقال رواه سفيان وشعبه عن ابي اسحاق موقوفاً ))  
ھكذا كIم ابوداؤود وھذا  صلى � عليه وسلماه الي النبّي علي ابن عمر لم يرفع

الحديث صحيح وقد سبق ان الحديث اذا ُروي مرفوعاً وموقوفاً فالصحيح الحكم برفعه 
  . O نھا رواية ثقة 

يس الجھيني عن أبيه قال قلت يا رسول � ان لي بادية نُ وعن عيسى بن عبد� بن اْ 
ْانزل ليلة (( مد � َفُمرِني بليلة انزلھا الي ھذا المسجد فقال ْاكون فيھا وأنا اصلّي بح

قال كان يدُخلُ المسجد اذا فقيل Dبنه كيف كان ابوك يصنع ؟ ))   ث�ث وعشرين
العصر ف� يخرج منه لحاَجتِه حتى يصلي الصبح واذا صلي الصبح وجد داّبَتُه علي 

  . ابو داؤود باسناد جيد ولم يضعفه رواه ))  باب المسجد فجلس عليھا فلحق بباديته 

العشَر اMوسط من  صلى > عليه وسلماعتكف رسول > (( وعن ابي سعيد قال 
رمضان يلتمُس ليلة القدر قبل ان ُتَباَن له ثم ْاُبينت له أنھا في العشر اMواخر ثم خرج 

خرجت J خبركم  علي الناس فقال ؟ يا ايھا الناس انھا كانت أبينت لي ليلة القدر واني
فجاء رج�ن يحتقان معھما الشيطان فنسيتھا فالتمسوھا في العشر اMواخر ألتمسوھا 

قلت يا ابا سعيد إنكم ْاعلم بالعَدِد منا قال أجل نحن : في التاسعة والسابعة والخامسة
احقi بذلك منكم قلت ما التاسعة والسابعة والخامسُة ؟ قال فإِذا مضت واحدة 

ي تلَيھا اثنتان وعشرون فھي التاسعُة فإذا مضت ث�ث وعشرون فالتي وعشرون فالت
  .رواه مسلم ))  تليھا السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليھا الخامسة

قال الشيخ الدرديري رضي � عنه وندب اعتكافه برمضان Oنه من أفضل الشھور 
لعشر اDواخرمنه Oن ليلة وفيھا ليلة القدر التي ھي خير من الف شھر وندب كونه با

ْاي غالباً علي أَحْد ))  قوله وفيه ليلة القدر(( وقال الشيخ الصاوي . القدر فيه ارجي 
القولين ھل ھي داِئرة في العام وھو ماصححه في المقدمات Dبن رشد رضي � عنه 

اويل او حيث قال وإلى ھذا ذھب اDمام مالك والشافعي وْاكثر اھل العلم وھو اولى اDْق
في رمضان وھو الذي شّھره ابن غIّب وعلي كل فالغالب كونھا بالعشر اDواخر من 
رمضان  والعمل فيھا خير من الف شھر سواًء علم القائم لھا بأنھا ليلة القدر او D يعلم 
بھا ولھا عIمات ذكرھا العلماء منھا طلوع الشمس صبيحة يومھا بيضاء D شعاع لھا 

  .سماء صحوا D غيم فيھا والوقت D حار وD بارد وليلتھا تكون ال
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قال شيخنا المؤلف ومن أطلعُه � عليھا يرى كل شٍئ ساجدا P يسمع منه الِذكر بلسان  
المقال ويشاھد ْاموًرا D تحيط بھا العبارة ويندب لمن رآھا ان يكتمھا فI يحدث بھا Oن 

  .ر ض̂يعه اDطIع عليھا من السر المكتوم ومن باح بالس

ولشيخ محي الدين بن عربي قاعدة Rِدراكھا حاصلھا انه ان كان مبدأ الشھر الجمعة 
كانت ليلة تسع وعشرين وان كان السبت كانت ليلة احدى وعشرين وان كان اDحد 
كانت ليلة سبع وعشرين وان  كان اDثنين كانت ليلة تاسع عشرة وان كان الثIثاء 

ن اDْربعاء كانت ليلة سابع عشره وان كان الخميس كانت كانت ليلة خمس وعشرين وا
وسميت بذلك إِما لتقدير البركات والخيرات فيھا Oن : ليلة عشرية ، فأحفظ تلك القاعدة 

  .تظھر للمIئكه او لعظم قدرھا وقيل غير ذلك  أى جميع مكونات العالم تقدر فيھا

سوھا في التاسع او السابع او التم((  صلى � عليه وسلمالمراد من قوله  تنبيه
مابقى من العشر Dمامضى فالتاسعة ليلة ))  الخامس من العشر اMواخر من رمضان

احدى وعشرين والسابعة ليلة ثIث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين ، ان كان 
الشھر ناقصا وإDِّ فالتاسعة ليلة اثنين وعشرين والسابعه ليلة اربع وعشرين والخامسة 

لة ست وعشرين فتأمل وقيل العدد من اول العشر فالتاسعة ليلة تسع وعشرين لي
والخامسة ليلة خمس وعشرين ، وعلى كل حال فيحتاط في العشر كما قالوا Dحتمال 

  .كمال الشھر ونقصانه 

اى كما نطقت به ا\ية الكريمه وسببھا انه ذكر ))  قوله التى ھى خير من الف شھر(( 
ل حمل السIح على عاتقه في يرجل من بنى اسرائ  عليه وسلمصلى �لرسول � 

سبيل � تعالى الف شھر وھى ثIث وثمانون سنه واربعة أشھر فتعجب لذلك رسول 
عجبا شديداً وتمنى أن يكون ذلك في أمته فقال يارب جعلت  صلى � عليه وسلم� 

'(( ليلة القدر فقال امتى أقصر اDمم اعماراً واقلھا اعماDً فاعطاه � s#ø‹ s9 Í‘ô‰s) ø9$# ×�ö�y{ ôÏiΒ 

É#ø9r& 9� öκy− ∩⊂∪  (( متكOح في سبيل � تعالى لك وIسرائيلي السDاى التى حمل فيھا ا

  .من بعدك الي يوم القيامة في كل رمضان 
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  ـ  : م MاMمة أالمبحث الخامس ھل ھى من خصائص ھذه 

  :ـ قال فصل ٥٨٤ص ٨ة جزء في تفسير ابن كثير طبعة الشارق

ھل كانت ليلة القدر في اOمم السالفة اوھى من خصائص ھذه اDمة : أختلف العلماء 
؟على قولين قال ابومصعب أحمد بن ابى بكر الزھرى حدثنا مالك أنه بغله ان رسول 

اعمار الناس قبله او ماشاء � من ذلك فكأنه تقاصر  أىر صلى � عليه وسلم� 
ر امته ان D يبلغوا من العمل الذى بلغ غيرھم في طول العمر فأعطاه � ليلة القدر أعما

وھذه الذى قاله مالك يقتضى تخصيص ھذه  خيراً من الف شھر وقد أسند من وجه آخر
احد أئمة الشافعية من جمھور العلماء فاP )) العدة (( اDمة بليلة القدر وقد نقله صاحب 

عليه اRجماع ونقله الرافعى جازماً به عن المذھب والذى دل عليه أعلم وحكى الخطابى 
  .الحديث أنھا كانت في اOمم الماضين كماھى في أُمتنا 

وھو أيضاً في الموطأ بروايه الليثى  ٨٨٩في الموطأ بروايه ابي مصعب الزھرى رقم 
ئل وھو من بIغات مالك ومن طريق مالك أخرجه ايضاً البيھقى في فضا ٦٩٨برقم 

  ٢٤/٣٧٣وقال ابن البر في التمھيد  ٧٨اDوقات 

Mأعلم ھذا الحديث يروى مسندا من وجه من الوجوه وM أعرفه في غير الموطأ ((  
مرس�ً ومسنداً وھذا احد اMحاديث التى انفرد بھا مالك ولكنھا رغائب وفضائل 

  )) . وليست احكاما وM بنى عليھا في كتابه وM في موطئه حكماً 
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  ـ : المبحث السادس الع�مات التى تدل على أنھا ھى ليلة القدر

(( قال في ليلة القدر  صلى � عليه وسلمعن ابن عباس رضى � عنھما ان رسول � 
رواه )) ليلة سمحة طلقة Dحارة وDباردة يصبح شمسھا صبيحتھا صافية حمراء 

  .ـ ٢٤٦ـ ص ٦البيھقى في جامع شعب اRيمان الجزء 

قال اRمام احمد وفي حديث معاويه بن يحى عن محمد بن عبادة بن الصامت عن ابيه 
ومن أمارتھا أنھا ليلة (( في فضل قيام ليلة القدر ثم قال  صلى � عليه وسلمعن النبّي 

بلجة صافية ساكنة Mحارة وMباردة كأن� فيھا قمراً وأن� الشمس تطلع صبيحتھا 
وفي صحيح )  ٥/٣٢٤)) (المسند((اخرجه اDمام احمد في )  ) مستوية Mشعاع لھا

  .  ٢٢٠/٧٦٢ـ رقم الحديث ٢٣٧ـ ص ٨مسلم مجلد اربعة جزء 

سألت أُّبي بن كعب رضى � : عن عبدة وعاصم ابي النجود سمعا زر بن حبيش يقول 
 من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه �: إِن اخاك ابن مسعود يقول : عنه فقلت 

اراد ان Dيتكل الناس أما إِنه قد علم انھا في رمضان وانھا في العشر اOواخر وأنھا ليلة 
سبع وعشرين ثم حلف Dيستثني أنھا ليلة سبع وعشرين قيل له بأّى شْى تقول ذلك يا ابا 

انھا تطلع  صلى � عليه وسلمبالعIمة او با\يه التى اخبرنا رسول � : المنذر ؟ فقال 
  .ومِئٍذ Dُشعاع لھا ي

)) انھا تطلع يومئذ Dشعاع لھا (( في شرح النووى لصحيح مسلم في ھذا الحديث قوله 
ھكذا في جميع النسخ أنھا تطلع من غير ذكر الشمس وحذفت للعلم بھا فعاد الضمير الي 

4®L....  ((معلوم كقوله تعالى  ym  ôNu‘#uθ s? É>$ yfÏt ø:$$ Î/ ∩⊂⊄∪  ((] ٢٢سورة ص ا\ية  [ 

ھو ما يرى من ضوئھا عند بروزھا مثل : ونظائره والشعاع بضم الشين قال اھل اللغة 
  ضبان مقبلة اليك اذا نظرت اليھا الجبال والق

. ھو الذى تراه ممتداً بعد الطلوع : وقيل :قال صاحب المحكم بعد ان ذكر ھذا المشھور 
شين والعين وأَشعْت نشرت ھو انتشار ضوئھا وجمعه أشعة وشعع بضم ال: وقيل : قال 

  .ُشعاعھا 

: وقيل : معنى اDشعاع له عIمة جعلھا � تعالى لھا قال : قيل : قال القاضي عياض 
بل لكثرة إختIف المIئكة في ليلتھا ونزولھا الى اDرض وصعودھا بما تنزل به سترت 

  .النووي باجنحتھا واجسامھا اللطيفة ضوء الشمس وشعاعھا و� اعلم إنتھى من 
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قال واعلم ان ليلة القدر  ٢٣٧ص  ٨قال اDمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ج 
موجودة كما سبق بيانه في اول الباب فانھا ترى ويتحققھا من شاء � من بني ادم كل 
سنة في رمضان كما تظاھرت عليه  ھذه اDحاديث السابقة في الباب وإخبار بھا  

  .تحصر  ورؤيتھم لھا اكثر من ان

Dيمكن رؤيتھا حقيقتاً فغلط : واما قول القاضي عياض عن المھلب ابن ابي صفرة 
  . فاحش نبھت عليه لئI يغتر بھا و� اعلم انتھى من النووي 

ومن الصالحين في من يرھا نور ومنھم من يرى المIئكة ومنھم من يرى الكون كله 
ھم من يسمع تسبيح اDشياء P ساجد P سبحانه وتعالى من شجر ومدر وحجر ومن

سبحانه وتعالى فيعلم ان ھذه ليلة القدر ومنھم من يرى الضوء في كل شئ ھذه من 
عIماتھا ومن عIمتھا Dيكثر فيھا نباح الكIب وD يكثر فيھا نھيق الحمير Dن اDثنان 

الليلة كما يريان الشيطان وفي تلك الليلة Dُيرى من كثرة المIئكة فيھا فيھرب في تلك 
ومن عIماتھا يكثر فيھا َعِوّى الديك Dنه . ھرب يوم بدر عندما رى المIئكة نازلة 

 صلى � عليه وسلميرى مIئكة الرحمن نازلة وبصوته يريد ان ُينبه امة سيدنا محمد 
ومن عIمة تلك الليلة D توجد باردة وان كانت في الشتاء . بالخير الذي ينزل عليھم 

  .ساخنة وان كانت في الصيف وذلك للحديث المتقدم الوارد فيھا وDتوجد 
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           -:المبحث السابع اجرھا وثوابھا 

ومقدار . اعلم ان اجرھا وثوابھا Dيعلمه اD � سبحانه وتعالى ولكن نكتفي بما تيسر لنا 
ان  ايْ ة عين اDلف شھر ثIثة وثمانون سنة واربعة اشھر لم يكن عصى � فيھا طرف

ثIثة وثمانون سنة لم يكن ان شغل فيھا عن � سبحانه وتعالى ولو رمشت عين بل 
  .كلھا طاعة P سبحانه وتعالى لم يشغله اكل وD شرب وDنوم وD طلب معيشة 

  .العمل فيھا خير من الف شھر ليس فيھا ليلة القدر  اي قال كثير من المفسرين

  . قدر خير من الف شھر D تكون فيھا ليلة القدروقال ابو العالية ليلة ال

  وقيل عنى بالف شھر جميع الدھر Dن العرب تذكر اDف غاية اDشياء 

Šuθ– ....: ((كما قال تعالى  tƒ öΝèδ ß‰tnr& öθ s9 ã� £ϑyèãƒ y#ø9r& 7πuΖy™  .... ((]  ٩٦ ا\يةالبقرة سورة [   

D يسمى عابداً حتى يعبد � الف شھر يعني جميع الدھر وقيل ان العابد كان فيما مضى
 صلى � عليه وسلمثIثاً وثمانين سنة واربعة اشھر فجعل � تعالى Dمة سيدنا محمد 

  .عبادة ليلة خيراً من الف شھر كانوا يعبدون فيھا 

وقال ابوبكر الوراق كان ملك سليمان خمسمائة شھر وملك ذي القرنين خمسمائة شھر 
ھر فجعل � تعالى العمل في ھذه الليلة لمن ادركھا خيراً من فصار ملكھما الف ش

  .ملكھما 

ذكر رجIً من بني اسرائيل لبس السIح  صلى � عليه وسلموقال ابن مسعود ان النبي 

’ &ΡÎ) çµ≈oΨø9t“Ρr‾$!(( في سبيل � الف شھر فعجب المسلمون من ذلك فنزلت  Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ 

!$ tΒuρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ∩⊄∪ ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ×�ö� y{ ôÏiΒ É#ø9r& 9� öκy− ∩⊂∪  ((  ] سورة القدر ا\ية

  التى لبس الرجل فيھا سIحه في سبيل �   ]  ٣- ١

ونحوه عن ابن عباس ووھب بن منبه ان ذلك الرجل كان مسلماً وإن امه جعلته نذراً  
بدون اDصنام وكان سكن قريبا منھا فجعل يغذوھم وحده ويقتل P وكان من قرية قوم يع

ويسبي ويجاھد وكان Dيلقاھم اD بلحيتي بعير وكان اذا قاتلھم وقاتلوه وعطش انفرج له 



ديثالحشرح               شھر فيه ليله خير من الف شھرفضائل شھر رمضان                 

 

١٨ 

 

من اللحيين ماء فيشرب منه وكان قد اعطي قوة في البطش ، Dيوجعه حديد وDغيره 
  .وكان اسمه شمسون

ملكاً في بني اسرائيل فعل خصلة واحدة فاوحى � الي  كان رجIً : وقال كعب اDحبار 
نبي زمانھم قل لفIن يتمنى فقال يارب اتمنى ان اجاھد بمالي وولدي ونفسي فرزقه � 
الف ولد فكان يجھز الولد بماله في عسكر ويخرجه مجاھد في سبيل � فيقوم شھراً 

يقتل في شھر والملك مع ذلك ويقتل ذلك الولد ثم يجھز اخر في عسكر فكان كل ولد 
قائم الليل صائم النھار فقتل  لُه اDلف ولد في الف شھر ثم تقدم الملك فقاتل فقتل فقال 

'ä: (( الناس Dاحد يدرك منزلة ھذا الملك فأنزل � تعالى  s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ×�ö� y{ ôÏiΒ É#ø9r& 9� öκy− 

لك في القيام  والصيام والجھاد بالمال من شھور ذلك الم]  ٢سورة القدر ا\ية [))  ∪⊃∩

  . والنفس واDوDد في سبيل � 

اذا كان ليلة القدر ((  صلى � عليه وسلموقال ابن عباس رضي � عنھما قال النبّي 
تنزل الم�ئكة الذين ھم سكان سدرة المنتھي ومنھم  جبريل ومعھم الوية ينصب منھا 

لمقدس ولواء على المسجد الحرام ولواء علي طور لواُء علي قبري ولواء علي بيت ا
سيناء وM تدع فيھا مؤمناً وMمؤمنة إMِّ تسلم عليه إMّمدمن الخمر وآكل المتضمخ إِن 
الشيطان M يخرج في ھذه الليلة حتي يضئ فجرھا وMيستطيع ان يصيب فيھا احداً 

  ))  .  بخبل وM شئ من الفساد وM ينفذ فيھا سحر ساحر

D ُيقدر � في ليلة القدر اD :وقال القراء . الشعبي وليلھا كيومھا ويومھا كليلھا  وقال
  . السعاده والنعم ويقدر في غيرھا البIيا والنقم انتھى

تفسير سورة القدر وفي تفسير ابن  ٢٠الجزء  ١٠من جامع اDحكام للقرطبي مجلد 
  .   ٥٨١تفير سورة القدر ص  ٨كثير المجلد 

اربعة من بني : يوما  صلى � عليه وسلمذكر رسول � : بن عروة قالقال عن ا
اسرئيل عبدوا � ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر ايوب وزكريا وحرقيل بن 

من ذلك  صلى � عليه وسلمقال فعجب اصحاب رسو� . العجوز ويوشع بن نون 
ؤDء النفر ثمانين سنة لم يعصوه فاتاه جبريل فقال يامحمد عجبت امتك من عبادة ھ

$!(( فقرأ عليه  طرفة عين فقد انزل � خيرا من ذلك ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï's#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ !$ tΒuρ 
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y71 u‘÷Šr& $tΒ ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ∩⊄∪ ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ×�ö�y{ ôÏiΒ É#ø9r& 9� öκy− ∩⊂∪  ((] ١سورة القدر ا\يات -

فضل مما عجبت انت وامتك قال فُسّر بذلك رسول � صلى � عليه وسلم ھذا ا]  ٣
  . والناس معه 

'ä((وقال سفيان الثوري بلغني عن مجاھد  s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ×�ö�y{ ôÏiΒ É#ø9r& 9� öκ y− ∩⊂∪  ((] سورة

  . رواه بن جرير . قال عملھا وصيامھا وقيامھا خيرمن الف شھر ]  ٢ا\ية  قدرال

ن ابي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا ابراھيم بن موسى أخبرنا ابن ابي زائدة عن وقال ب

'ä ((جريج عن مجاھد  s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ×�ö� y{ ô ÏiΒ É#ø9r& 9�öκ y− ∩⊂∪ (( ] ليس  ]  ٢سورة القدر ا\ية

  .في تلك الشھور ليلة القدر وھكذا قال قتاد بن دعامة والشافعي وغير واحد 

المIئي عمل فيھا خير من عمل الف شھر وھذا القول بأنھا أفضل  وقال عمرو بن قيس
من عبادة ألف شھر وليس فيھا ليلة القدر ھو إِختيارابن جرير وھوالصواب لما عداه 

رباط ليلة في سبيل > خير من الف ليلة فيما : (( صلى � عليه وسلموھو كقوله 
لترمذي النسائي والحاكم وقال رواه اDمام احمد واخرجه ا))  المنازل سواه من

  .الترميذي حديث حسن صحيح وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذھبي 

انه يكتب له عمل سنة أجر (( وكما جاء في قاصد الجمعة بھيئة حسنة ونية صالحة 
والي غير ذلك من المعاني المتشابھة لذلك حديث صحيح تقدم ))  صيامھا وقيامھا

ذكر اثر قريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر  ٢١سورة الجمعة برقم  تخريجه في تفسير
  .ابو محمد بن حاتم عْند تفسير ھذه السورة   رواره اDمام

حدثنا أبي حدثنا عبد� بن أبي بن رياد القطوانى حدثنا سيار بن حاتم حدثنا موسى بن 
أبيه عن كعب  أبي سعيد يعني الراسبي عن ھIل أبي جبلة عن أبي عبدالسIم عن

اDحبار انه قال ان سدرة المنتھى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة فھي على حد 
ھواء الدنيا وھواء اDخرة علوھا في الجنة وعروقھا واغصانھا من تحت الكرسي فيھا 
مIئكة Dيعلم عدتھم اD � عزوجل يعبدون � عزوجل على أغصانھا في كل موضع 

ك ومقام جبريل عليه السIم في وسطھا فينادي � جبريل ان ينزل في كل شعرة منھا مل
ليلة القدر مع المIئكة الذين يسكنون سدرة المنتھى وليس فيھم ملك إDّ قد اعطى الرافة 
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والرحمة للمؤمنين فينزلون مع جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس فI تبقى بقعة 
إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات اDتكون  في ليلة القدر إDّ وعليھا ملك

كنيسة اوبيعة او بيت نار او وثن او بعض اماكنكم التي تطرحون فيھا الخبث او بيت 
فيه سكران او بيت فيه مسكر او بيت فيه وثن منصوب او بيت فيه جرس معلق او 

للمؤمنين والمؤمنات مبولة او مكان فيه كساحة البيت فI يزالون ليلتھم تلك يدعون 
وجبريل Dيدع احداً من المؤمنين اD صافحه وعIمة ذلك اقشعاريرة جلدهُ ورقة قلبه 

  .ودمعة عيناه فإِن ذلك من مصافحة جبريل 

وذكر كعب انه من قال في ليلة القدر D إله إD � ثIث مرات غفر � له بواحدة  
كعب اDحبار ياأبي إسحاق صادق ؟ فقال كعب ونجاه بواحدة وادخله الجنة بواحدة فقلنا ل

وھل يقول Dاله اD � في ليلة القدر اD كل صادق ؟ والذي نفسي بيده ان ليلة القدر 
لتثقل علي الكافر والمنافق حتي كأنھا علي ظھره جبل فI تزال المIئكة ھكذا حتي 

ي من الشمس يطلع الفجر فأول من يصعد جبريل حتي يكون في  وجه اDفق اDعل
 D في تلك الساعة فتصير الشمسDينشرھما اD فيبسط جناحيه وله جناحان اخصران
شعاع لھا ثم يدع ملكا ملكا فيصعد فيجتمع نور المIئكة ونور جناحا جبريل فI تزال 
الشمس يومھا ذلك متحيرة فيقيم جبريل ومن معه بين اDرض وبين السماء الدنيا يومھم 

ة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان ايمانا ذلك في دعاء ورحم
واحتسابا ودعاء لمن حدث نفسه ان عاشة الي القابلة صام رمضان P فاذا امسوا دخلوا 
السماء الدنياء فيجلسون ِحلقاً حلقاً فتجتمع اليھم مIئكة السماء الدنياء فيسألونھم عن 

ولوا ماذا فعل فIن ؟ وكيف وجتموه رجل رجل وعن امراٍة امراة فيحدثونھم حتي يق
وجدنا فIناً عام اول في ھذه الليلة متعبداً ووجدناه العام مبتدعاً : العام ؟ فيقولون 

فيكفون عن اDستقفار لذلك ويقبلون علي : ووجدنا فIنا مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال 
وجدنا فIنا راكعاً وفIنا اDستغفار لھذا ويقولون وجدنا فIنا وفIنا يزكرون � و

فھم كذلك يومھم وليلتھم حتي يصعدون الي السماء : ساجداً ووجدناه تالياً لكتاب � قال 
الثانية ففي كل سماء يوم وليلة حتي ينتھوا مكانھم من سدرة المنتھى فتقول لھم سدرة 

ب من احب المنتھى ياُسكاني حدثوني عن الناس وسموھم لي فإن لي عليكم حقا واني اح
� فذكر كعب انھم يعدون لھا ويحكون لھا الرجل والمراة باسمائھم واسماء ابائھم تقبل 

: الجنة علي سدرة المنتھى فتقول اخبريني بما اخبرك سكانك من المIئكة فتخبرھا قال
فتقول الجنة رحمة � علي فIن ورحمة � علي فIن اللھم عجلھم الي فيبلغ جبريل 

لھم فيلھمه � فيقول وجت فIن ساجداً فاغفر له فيغفر له فيسمع جبريل جميع مكانه قب
حملة العرش فيقولون رحمة � علي فIن ورحمة � علي فIنة ومغفرته لفIن ويقول 
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يارب وجدت عبدك فIنا الذي وجدته عام اول علي السنة والعبادة ووجدته العام قد 
ياجبريل ان تاب فأعتبني قبل ان يموت : به فيقول �احدث حدثا وقد تولى عّما اُمر 

بثIث ساعات غفرت له فيقول جبريل لك الحمد إِلھي انت ارحم من جميع خلقك وانت 
ارحم  بعبادك من عبادك بانفسھم قال فيرتج العرش وما حوله والحجب والسماوات 

  .الحمدP الرحيم  الحمدP الرحيم : ومن فيھن تقول

عب انه من صام رمضان وھو يحدث نفسه اذا افطر بعد رمضان D قال وزكر ك
  . يعصي � دخل الجنة بغير مسالة وD حساب 
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  ـ:المبحث الثامن طريقة العمل فيھا من الغروب الي طلوع الفجر

ـ قال وإنما أقتضت الحكمة ٥٩١ـ ٨في تفسير ابن كثير في تفسير سورة القدر في جزء 
تعم العبادة جميع الشھر في إبتغائھا ويكون اDجتھاد في العشراOواخر أكثر ، إِبھامھا ل

يعتكف العشر اDوآخر من رمضان حتى  صلى � عليه وسلمولھذا كان رسول � 
ى ه أخرجاه من حديث السيدة عائشة رضتوفاه � عزوجل ثم أعتكف أزواجه من بعد

 ھاا� عنھا وأرض

يعتكف  صلى � عليه وسلمكان رسول � : � عنھما  ولھما عن ابن عمر رضي
  . العشر اDواخر من رمضان 

اذا دخل العشر  صلى � عليه وسلموقالت السيدة عائشة ام المؤمنين كان رسول � 
  .احيا الليل وايقظ اھله وشد المئزر 

في العشر ما D  يجتھد صلى � عليه وسلمكان رسول �  ارضي � عنھ اولمسلم عنھ
يجتھد في العشر  صلى � عليه وسلميجتھد في غيره  ومعنى ذلك كان رسول � 

ان بذلك اDواخر Dن فيھا ليلة القدر لذلك كان يجتھد لعلى ان يصادفھا ونحن اولي 
ونسابر ونشد ونجد ونجتھد وDنكل وD نمل تارًة نصلي وتارًة نتلوا القران وتارًة  نجتھد

نستغفر � وتارًة نصلي على رسولنا صلوات � وسIمه عليه بل   وتارةً نسبح �
بھا في ليلة القدر  Dنترك عبادة من العبادات التي تقربنا الى الرؤوف الرحيم إD أتينا

  .تعرضوا لھا  صلى � عليه وسلم� يتحفنا بنفحٍة من نفحاته التي قال رسول � لعلى 

ذفُه الباري عزوجل في قلب عبده المؤمن يدرك به الحق عن الباطل والنفحة ھي نور يق
فيتبع الحق ويترك الباطل بسبب ذلك النور ينزل اليقين في القلب فيتيقن من الحق حق 

  .ومن الباطل باطل فIيتبع 

ھل في تلك الليلة مطلوبة العبادة من الغروب حتى طلوع الفجر واذا لم أفعل ذلك لم 
قال اDمام القرطبى في جامع أحكام القرآن في : ة فإليك ماورد في ذلك أكون قُمته اليل

ـ قال وقد روي عبيد� بن عامر بن ١٠٧ص ـ ٢٠جزء  ١٠تفسير سورة القدر مجلد 
من صلى ص�ة المغرب والعشاء (( قال  صلى � عليه وسلمربيعة ان رسول � 

  )) . ن ليلة القدراMُخرة من ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظِه م
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ذكره التغلبي في تفسيره وفي الجامع لشعب اDيمان للحافظ ابوبكر والبيھقي في الجزء 
قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على اDمام مالك انه بلغه عن سعيد ابن   ٢٥٤ص  ٦

  .الُمسّيب أنه كان يقول من شھد العشاء في ليلة القدر فقد أخذ بحظه منھا 

من صلى قال د بن علي عن علي بن ابي طالب رضي � عنه وعن الحسن بن محم
  .  العتمه كل ليلة في شھر رمضان حتى ينسلخ فقد قامُه قال أظنه اراد بالجماعة 

من صلى ((  صلى � عليه وسلم وعن ابي ھريرة رضي � عنه قال قال رسول �
  .)) العشاء اgخرة في جماعة في رمضان فقد ادرك ليلة القدر 

من صلى ((  صلى � عليه وسلموعن انس بن مالك رضي � عنه قال قال النبي 
 kالمغرب والعشاء في جماعٍة حتى ينقضي شھر رمضان فقد اصاب من ليلة القدر بحظ

  )) . وافر

صلى � عليه وعن السيدة عائشة ام المؤمنين رضي � عنھا قالت قال رسول � 
  )) .سلمت السنة واذا سلمت الجمعة سلمت اMيام اذا سلم رمضان ((  وسلم

أنا و> حّرضُت عمر على قيام شھر رمضان (( وعن سيدنا علي بن ابي طالب قال 
فقيل و> يا امير المؤمنين وكيف ذلك ؟ قال أخبرته ان في السماء السابعة حظيرة 

ليلة القدر أستأذنوا يقال لھا حظيرة القدس فيھا م�ئكة يقالُ لھم روحانيون فإذا كان 
الرب عزوجل النزول الى الدنيا فيأذن لھم ف�يمرون بمسجد يصلي فيه وM يستقبلون 
احداً في طريق اM دعوا له فأصابه منھم قال عمر أف� نِعّرف الناس بالخير فأمرھم 

  )) .بالقيام 

صلى ي ومن اDعمال التي تعمل في جميع المواسم صIة التسابيح التي تروى عن النب
والتى حبى بھا عمُه العباس رضي � عنه والحديث اخرجه ابو داؤد ،  � عليه وسلم

  .وإبن ماجه ، والطبراني ورواه صاحب المتجر الرابح في ابواب صIة التطوع 

للعباس بن  صلى � عليه وسلمعن ابن عباس رضي � عنھما  قال قال رسول � 
ّماه أg أْحُبوك اg أْمَنُحك اg أْعِطيك اg أفعـل لك َعْشَر يا عباس يا ع(( عبد المطلب 

خَصال ؟ اذا فعلت ذلك غفر > لك ذنبك كله أّوله وآخره وقديمه وجديده وخطأه و 
عمده وصغيره وكبيره وسّرهُ وع�نيته َعْشُر خصال أن تصلي اربع ركعاٍت تقرأ في 

ل ركعة فقل وأنت قائم كل ركعة بفاتحِة الكتاب وسورٍة فإذا فرغت من  : القراءة في أو�
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سبحان > والحمد l وMإله إM > و> اكبر خمسة عشرة مرة ثم تركع فتقولھا 
وانت راكع عشراً ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولھا عشراً ثم تھوى ساجداً فتقولھا 

قولھا عشراً وانت ساجد عشراً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولھا عشراً ثم تسجد فت
ثم ترفع رأسك من السجود فتقولھا عشراً فذلك خمس وسبعون في كل ركعه تفعل ذلك 
في اربع ركعات إن إستطعت أن تصليھا في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطيع ففي كل 
جمعه مرة فإن لم تستطيع ففي كل شھر مّرًة فإن لم تستطيع تفعل ففي كل سنٍة مرة 

لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر او رمل (( وفي رواية )) .  مرةفإن لم تفعل ففي عمرك 
  . صلى � عليه وسلماو كما قال ))  لك عالج غفرھا >
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  :المبحث التاسع كيفية الدعاء فيھا 

اي ليلة القدر في الجزء السادس من الجامع لشعب اDيمان لIمام ابوبكر البيھقي ص 
  الطابعه قطرية  ٣٤٢٦رقم الحديث  ٢٥٢

إن وافقت ليلة القدر فما  صلى � عليه وسلميا رسول � : الحديث  عن عائشة قالت 
اخرجه الترمزي ))  قولي اللھم إِّنك عفوi ُتحبi العفَو فأعفوا عني(( اقول ؟ قال 

  . والنسائى واDمام احمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقُه الذھبي 

ة ام المؤمنين قالت قلت يا رسول � أرأيت لو علمت ليلة القدر ما كنت وعن عائش
اخرجه ))  قولي اللھم إِّنك عفوi ُتحبi العفَو فأعفوا عني((اسأل ربي وادعوا به ؟  قال 

  . ٤٤٢٣اDمام احمد والنسائى انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته 

عرفت ليلة القدر ماسألت > فيھا إMِّ لو (( وعن السيدة عائشة رضي � عنھا قالت 
والخبر اخرجه ابن أبي شيبه في المصنف وذكره محمد بن : تخريجه )) .  العافية

  .لUمام السيوطي  ٥٨٣ – ٨ج )) الُدر المنثور (( مصر في قيام الليل وانظر 

قال اخبرنا ابو عبد�  ٢٥٤في الصفحة رقم  ٣٤٢٩قال البيھقي في الحديث رقم 
حافظ وابي سعيد الشعبي قاD سمعنا ابا عمرو بن ابي جعفر الحيري محمد بن احمد ال

بن حمدان يقول سمعت أباعثمان سعيد بن اسماعيل ، كثيراً يقول في مجلسه وفي غير 
َعفوك ثم يقول عفوك ياعفو1 في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور . المجلس 

اير الصحف عفوك وفي القيامة عفوك وفي مناقشة عفوك وعند النشور عفوك وعند تط
الحساب عفوك وعند ممّر الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وفي جميع اDحوال 
: عفوك يا عفو1 عفوك قال ابو عمرو ُرئي ابو عثمان في المنام بعد وفاته بأيام فقيل له 

  .ده رجاله ثقات بماذا انتفعت من اعمالك في الدنيا ؟ فقال بقولي عفوك عفوك  اسنا
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  :المبحث العاشر تنزل الم�ئكة والروح فيھا 

ãΑ̈”t∴s? èπs3 ((قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى  Í×‾≈ n=yϑø9$# ßyρ”�9$#uρ $ pκ�Ïù ÈβøŒÎ*Î/ ΝÍκ Íh5u‘  ÏiΒ 

Èe≅ä. 9÷ ö∆ r& ∩⊆∪  ((] ئكة في ھذه الليلة لكثرة ]  ٤سورة القدر ا\يةIاي يكثر تنزل الم

كتھا والمIئكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تIوة القران بر
 الروح ((ويحيطون بحلق الذكر ويضعون اجنحتھم لطالب العلم بصدق تعظيما لُه واما 

فقيل المراد بھا ھاھنا جبريل عليه السIم فيكون من باب عطف الخاص على العام )) 
  . و� اعلم ))  النبأ ((ي سورة وقيل ھم ضرب من المIئكة كما ف

 ?ãΑ̈”t∴s(( وذكر اDمام القرطبي في تفسيره الجامع Oحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى 

èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9$# ßyρ”�9$#uρ $ pκ�Ïù ÈβøŒ Î*Î/ ΝÍκ Íh5u‘  ÏiΒ Èe≅ä. 9÷ö∆r&  ((] اي تھبط من كل ]  ٤سورة القدر ا\ية

بريل على وسطھا فينزلون الى اDرض ويؤمنون سماء ومن سدرة المنتھى ومسكن ج

×ãΑ̈”t∴s? èπs3Í((على دعاء الناس الي وقت طلوع الفجر فذلك قوله تعالى  ‾≈n= yϑ ø9$# ßyρ”�9$#uρ $ pκ�Ïù 

  .اي جبريل عليه السIم  ]  ٤سورة القدر ا\ية [)) 

Iئكة ُجعلوا حفظه على سائرھم وان المIئكة وحكى القشيرى ان الروح صنف من الم
D يرونھم كما Dنرى نحن المIئكة وقال مقاتل ھم أشرف المIئكة واقربھم من � 
تعالى وقيل إنھم جند من جند � عزوجل من غير المIئكة رواه مجاھد عن ابن عباس 

  .مرفوعاً ذكره الماَوردي 

الرحمة )) الروح (( خلق عظيم يقوم صفاً والمIئكة كلھم صفاً وقيل ))  الروح(( وقيل 
  . ينزل بھا جبريل عليه السIم مع المIئكة في ھذه الليلة على اھلھا 

  ))  ينزل الم�ئكة بالروح من امره على من يشآُء من عباده((دليله 

اذا كان ليلة القدر نزل  (( صلى � عليه وسلموعن انس رضي � عنه قال قال النبي 
على كل عبد قائم او قاعد يذكر >  جبريل في كوكبة من الم�ئكة يصلون ويسلمون

  )) . تعالى



ديثالحشرح               شھر فيه ليله خير من الف شھرفضائل شھر رمضان                 

 

٢٧ 

 

إِن (( يقول  صلى � عليه وسلمعن ابن عباس رضي � عنھما أنُه سمع رسول � 
ل ليلة من  الجنة لتنجد وتزين من الحول الى الحول لدخول شھر رمضان فإذا كانت أَو�

رق اشجار شھر رمضان ھبت ريح من تحت العرش يقال لھا الموثيرة تصفق و
الجنان وِحلق المصاريع يسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون احسن منه َفَيِثَبْن الحور 
العين حتى يشرفن على ُشرف الجنة فينادين ھل من خاطب الى > فيزوجه ثم يقلن 
الحور العين يارضوان الجنة ماھذِه الليلة فيجيبُھّن بالتلبية ثم يقول ھذه أّول ليلة من 

صلى � عليه فتحت ابواب الجنة على الصائمين من امة سيدنا محمد  شھر رمضان
قال ويقول > عزوجل يارضوان أفتح ابواب الجنان وياملك أغلق أبوب الجحيم  وسلم

جبريل اھبط الى اMرض  ويا صلى � عليه وسلمعلى الصائمين من أمة سيدنا محمد 
م في البحار حتى Mيفسدوا على أمة فصفد مردة الشياطين وغلھم باMغ�ل ثم أقذفھ

محمد حبيبى صيامھم قال ويقول > عزوجل في كل ليلة من شھر رمضان لمناد 
ينادى ث�ث مرات ھل من سائل فأعطيه سؤال ؟ ھل من تائب فأتوب عليه ھل من 

  . )) مستغفر فأغفرله ؟ من يقرض الملئى غير العدوم والو فئ غير الظلوم

كل يوم من شھر رمضان عند اMفطار الف الف عتيق من قال وl عزوجل في 
الناركلھم قد استوجبوا النار فإذا كان اخر يوم من شھر رمضان اعتق > في ذلك 
اليوم بقدر ما اعتق من  أّول الشھر الى اخرِه واذا كان ليلة القدر يأمر > عزوجل 

ومعھم لواء أخضر  جبريل عليه الس�م فھبط في كوكبة من الم�ئكة الى اMرض
وله مائة جناح جناحان Mينشرھما إM في تلك الليلة : فيزكراللواء على ظھر الكعبة 

فيبث جبريل عليه الس�م : فينشرھما في تلك الليلة فيجاوز المشرق الي المغرب 
الم�ئكة في ھذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصّلي وذاكر ويصافحونھم 

ئھم حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر ينادي جبريل عليه الس�م ويؤمنون على دعا
معاشر الم�ئكة الرحيل الرحيل فيقولون ياجبريل فما صنع > في حوائج المؤمنين 

فيقول جبريل نظر > اليھم في ھذِه الليلة  صلى � عليه وسلممن اّمة سيدنا محمد 
رجل مدمن خمر ((  رسول > من ھم قالفعفا عنھم وغفر لھم إMِّ اربعة ؟ فقلنا يا 

قلنا يا رسول > ما المشاحن قال ھو المصارم  ))وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن 
فإذا كانت ليلة الفطر سمية تلك الليلة ليلة الجائزة فإذا كانت غداة الفطر بعث > 

نادون بصوت ون على افواه السكك فيكل بلد فيھبطون الى اMرض فيقوم الم�ئكة في
يسمع من خلق > عزوجل إMّ الجن واMنس فيقولون يا امة محمد أخرجوا الى رب 
كريم يعطي الجزيل ويعفوا عن العظيم فإذا برزوا الى مص�ّھم يقول > عزوجل 
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للم�ئكة ما جزاء اJجير إذا عمل عمله فتقول الم�ئكة إلھنا وسيدنا جزاه ان توفيه 
اشھدكم يا م�ئكتي إني قد جعلت ثوابھم من صيامھم شھر  أجره قال فيقول فإني

رمضان وقيامھم رضاى ومغفرتي ويقول يا عبادي أسألوني فوعزتي وج�لي 
Mتسألوني اليوم شيئا في جمعكم gخرتكم إMِّ اعطيتكم وM لدنياكم إMِّ نظرت لكم 

وراً لكم قد فوعزتي M أُخزيكم وM أفضحكم بين يدي أصحاب الحدود أنصرفوا مغف
أرتضيتموني ورضيت عنكم فتفرح الم�ئكة ويستبشرون بما يعطي > عزوجل ھذه 

رواه اDمام البيھقي في جامع لشعب في الجزء .  اMمة إذا افطروا من شھر رمضان
السادس وذكره ابن المنزر في الترغيْب والترھيب والسيوطي في الدرر المنثور 

 .احب المتجر الرابح والسيوطي في الجامع الكبير وص
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  ـ: المبحث الحادى عشر دليل من ُحرم اجرھا وثوابھا

قال Dصحابه يبشرھم  صلى � عليه وسلمعن ابي ھريرة رضي � عنه ان رسول � 
قد جاءكم رمضان شھر مبارك افترض > عليكم صيامه يفتح فيه ابواب الجنة (( : 

ويغلi فيه الشياطين فيه ليلة خيٌر من الف شھر من حرم ويغلق  فيه ابواب الجحيم 
اخرجه اDمام احمد في مسنده والنسائي في الصيام وابن ابي شيبة  )) خيرھا فقد حرم

في المصنف ورواه اDمام عبدالرازق شيخ البخاري ومسلم في مصنفه واورده الحافظ 
  .ابوبكر البيھقي في جامع شعب اDيمان جزء ستة 

اشھر  ٤سنة و ٨٣رمان في ھذا الحديث يحرم من ليلة خير من الف شھر اي انظر للح
ُحرم من خير ليلة اُنزل فيھا القراءن حرم من ليلة ينزل فيھا جبريل عليه السIم حرم 

ب ويحض فيھا رسول �  �حرم من ليلة كان  صلى � عليه وسلممن ليلة كان ُيرغ
ا وينادي عليھا Oجل ان D يفوت ھذا الخير والفضل الرسول صلى � عليه وسلم ُيدل�لُھَ 

والثواب اDمة يامضيع ليلة القدر اتدري اي1 شٍئ ضيعته فإنك قد ضيعت فائدة ومكسب 
وربح عمرك كله قد D تحضر ليلة القدر مرًة ثانية في دار الدنيا تجدك ان شغلت عنھا 

يعاً وشراًء  وانت تركت اكبر بأمور العيد من كسوة وخبائز وحلويات وتIزم اDسواق ب
مغزى في اDسIم اD وھي ليلة القدر التي مدحھا � في كتابه العزيز وخيرھا من الف 

صلى � شھر وجعلھا ليلة مباركة يفصل فيھا كل امر حكيم تركت ليلة كان رسول � 
 عليه وسلم صلى �يواصل فيھا الليل مع النھار تركت ليلة كان رسول �  عليه وسلم

يطوي فيھا لحافه ويشّد ِمْئَزرهُ ويجد ويكد ويوقظ اھلُه Oجل ان D تفوتھم ھذه المنح 
الربانية والھبات اDلھية والتجليات القدسية والعطاية الرحمانية والنفحات العرشية 
واDنوار الملكوتية اْحرص عليھا D يقطعك منھا قاطع مھما كان كُبَر وَعُظَم ولو كان 

ابيك او اُم1ك او ابنك اواخوك اواختك اوعزيز او غال عليك احرص علي ليلة  موت
القدر فإنھا الغنيما التي من اجلھا تزھق اDرواح فإن ظفرت بھا فھنيئاً لك فلقد ظفرت 

والصحابة  صلى � عليه وسلمبصيد سمين يھنيك به رب العزة والمIئكة والرسول 
بك والجنة تناديك للدخول فيھا من اي1 باب شْئتى والصالحين بل الحور العين تفرح 

واعلم ان ليلة القدر غنيمت كل حادب وجاد ومجتھد Dّن فيھا رضاء � عز وجل 
وفيھا سIم المIئكة وفيھا دعاء المIئكة وفيھا  صلى � عليه وسلمورضاء رسول � 

في واحد من ثIث إّما تأمين المIئكة علي ُدعائك وحوائجك واقراضك  فيقبل دعائك 
ان يستجاب لك حاجتك او ُيدخر لك في اDخرة او يصرف عنك بلى كان نازل عليك 
ويكون واحد من ھذِه الثIث لك وD يخيب ظنك فإن التاجر الشاطر يتحين اDحايين في 
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السوق Oجل تجارته وOجل بضاعته ان D تبور وD تكسد وOجل الربح الكثير الوافر 
ى من اجل ان يكون السوق قد قبل بضاعته ولم يرفضھا فعند ذلك يفرح كل يتعب ويشق

الفرح ويسر كل السرور فھذا تاجر الدنيا التي ھي اقل من اDخرة التي تاجرھا Dبدة ان 
يكون احرص واشطر ويجد ويكد ويجتھد Dن اDخرة افضل من الدنيا واشرف منھا 

يترغب مواسم اDخرة تاجر اDخرة  تاجر الدنيا يترغب المواسم من باب اولى ان
ويجھز نفسه للعبادة من جميع انواعھا فI يترك عبادة من العبادات وD حسنة من 
الحسنات اDّ يأتي بھا ويفعلھا وD يترك دعوة من الدعوات اD دعا بھا لعّل � يتقبلك 

ات Dن قبول حسن وتكون من الذين احسنوا وزيادة كل ما تقدم من ارشادات وترغيب
ليلة القدر تستحق ذلك واكثر من ذلك لكن ھذا مايسرهُ � ذو الفضل العظيم القادر 
الحكيم العالم الحليم وأسأله التوفيق في الباقي من ھذا الكتاب وأسأله التوفيق في جميع 

  . شؤني 
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  : نرجع لشرح الحديث فنقول قال صلى � عليه وسلم

  :  ريضةشھر جعل > صيامه ف

وفرضه � سبحانه وتعالى Oجل ان يكثر َلَنا اDجر والثواب Oن اكثر العبادات اجراً 
وثواباً الفرض الذي فرضه � سبحانه وتعالى اكثر من الفرض الذي فرضته انت على 
نفسك كالنذر الذي تفرضُه على نفسك واكثر من النفل خاصًة اذا كان الفرض في وقته 

 سبحانه وتعالى وفي ذلك نذكر الحديث الذي يتكلم على عظمت الفرض المختار من �
  عند � سبحانه و تعالى

صلى � روى البخاري في صحيحه عن ابي ھريرة رضي � عنه قال قال رسول � 
ب الي� : (( عليه وسلم إن > تعالى قال من عادى لي ولياً فقد آَذْنُتُه بالحرب وما تقر�

أحّب الي مّما أفترضُت عليه وM يزالُ عبدي يتقّرُب الي� بالنوافل حتى  عْبدي بشئٍ 
اِحب�ه فإذا أحبْبتُه كنت سمعه الذي يسمع به  وبصره الذي يبصْر به ويده التي يبطش 

هُ    ))  بھا ورجله التي يمشي بھا ولئن سألني Jعطينه ولئن استعاذني Jعيذن�

$((التنزيل ويقول � سبحانه وتعالى في محكم  yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u |=ÏGä. ãΝà6 ø‹n=tæ 

ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏGä. ’n? tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6Î=ö7s% öΝä3ª=yè s9 tβθà) −Gs? ∩⊇∇⊂∪  ((] سورة البقرة ا\ية

١٨٣  [  
صلى � ومن السنه حديث سيدنا عبد� بن عمر رضي � عنه فقال سمعت رسول � 

شھادة ان Mإله إM > وان محمداً : بني اMس�م على خمس : (( يقول   وسلمعليه 
  ))  رسول > وإقام الص�ة وإيتاِء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

ومن أنكر وجوبه فھو كافر : إِذاً بنص القران والسنه واRِجماع صوم رمضان فرض 
فھو كافر مرتد يستتاب ثIثه أيام  مرتد وكل من أنكر ما ھو معلوم من الدين بالضرورة

Dيضرب وD ُيھان وD ُيجوع وD يعطش فيھا يطعم من ماله ويسقى من ماله ويسأل كل 
يوم عن التوبه والرجوع لUِسIم فإن تاب ورجع َفِبَھا وإDّ قتل كفراً ومعنى كفراً 

رث وماله Dيغسل وDيكفن وDيصلى عليه وDيدفن في مقابر المسلمين وDيرث وDيو
 . َفْيُئ لبيت مال المسلمين

ومن أقّر بوجوبه ولم يصومُه ھذا جرى فيه الخIف قيل يحبس من طلوع الفجر 
الصادق الى غروب الشمس وقيل يعطى مقدار النيه قبل طلوع الفجر الصادق فإن نوى 
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 الصوم َفِبيھا وان لم ينوي يقتل حداً ومعنى يقتل حداً يغسل ويكفن ويصلى عليه غير
  .أھل الفضل والصIح ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث 

انظر لماذا أُعطية الكافر مقدار ثIثة ايام ولم يعطى المسلم الذي أقّر بوجوبه ولم يصوم 
وان  Oن الكافر رحمة به أُخّر ثIثة أيام Oجل ان يدخل في اDسIمإD^ مقدار النيه فقط 

وج من اDسIم عجلوا له الموت وكونه يموت على المسلم رحمة به وخشية عليه الخر
  . اDسIم أفضل له ، لذلك كل واحد من اRثنان الشريعة نظرت إليه بعين الرحمة 

  -:تعريف الصوم 

اDمساك والكف عن الشئ ومنه قوله : الشيخ الصاوى في البلغة السالك الصوم لغة  قال

’.... ((تعالى  ÎoΤÎ) ßN ö‘ x‹tΡ Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 $ YΒöθ|¹  ....(( ] اي صمتا  ]  ٢٦سورة مريم ا\ية

  .وامساكاً عن الكIم 

للھوى في طاعة  فةلامخ اDمساك عن شھوتي البطن والفرج وما يقوم مقامھما: وشرعا 
المولى في جميع أجزاء النھار بنية قبل الفجر او معه ان أمكن فيما عدا زمن الحيض 

  .والنفاس وايام اDعياد 

   -:ينقسم على ثIثة اقسام  اعلم ان الصوم

  صوم عوام 

  وصوم خواص 

  وصوم خواص الخواص

  .وDُب̂د من توضيح كل قسم على حدى وُنبين ذلك ونوضحُه 

قال اDمام الغ̂زالي في كتابه إحياء علوم الدين في باب الصوم في الفصل الثاني في 
صوم العموم : ت أسرار الصوم وشروطه الباطنه حيث قال أعلم إن الصوم ثIث درجا

أما صوم العموم فھو كف البطن : وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص 
والفرج عن قضاء الشھوة على قسميھا شھوة البطن وما يقوم مقامھا وشھوة الفرج وما 
ِجل وسائر  �يقوم مقامھا أّما الخصوص فھو كف السمع والبصر واللسان واليد والر

صوص فھو صوم القلب عن الھمم الدنيه الجوارح عن ا\ثام وأّما خصوص الخ
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واOفكار الدنيويه وكفُه عما سوى � عزوجل بالكليه ويحصل الفطر في ھذا الصوم 
بالفكر فيما سوى � عزوجل واليوم اOخر وبالفكر في الدنيا إDّ دنيا تراد للدين فإن ذلك 

مته بالتصرف في من زاد اDخرة وليس من الدنيا حتى قال ارباب القلوب من تحدت ھ
نھاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئه فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل � 
عزوجل وقلة اليقين برزقِه الموعود وھذه رتبة اOنبياء والصديقين والمقربين وD يطول 
النظر في تفصيلھا قوDً ولكن في تحقيقھا عمIً فإنه إِقبال بكنه الھمة على � عزوجل 

È≅è% ª!$# ( ¢Ο.... ((صراف عن غير � سبحانه وتعالى وتلبس بمعنى قوله عزوجل وإن èO 

öΝ èδö‘sŒ ’Îû öΝ Íκ ÅÎöθ yz tβθ ç7yèù=tƒ ∩⊇∪ (( ]نعام ا\يO٩١ة سورة ا [  .  

واما صوم الخصوص وھو صوم الصالحين فھو كف الجوارح عن اDثام وتمامه بستة 

في النظر الي كل ما يزم ويكره والي كل غض البصر وكفه عن اDتساع  اMولامور 
النظرة سھم ((  صلى � عليه وسلممايشغل القلب ويلھي عن ذكر � عز وجل قال 

مسموم من اسھام ابيلس لعنه > فمن تركھا خوفاً من > اتاه > عز وجل ايمانا َيجد 
  ))  ح�وتُه في قلبه

خمس يفطرن (( انه قال  ليه وسلمصلى � عوروي جابر عن انس عن رسول � 
  ))  الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشھوة

حفظ اللسان عن الھذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة  الثاني
والِمراء والزامه السكوت وشغله بذكر � سبحانه وتعالى وتIوة القران فھذا صوم 

  . الغيبة تفسد الصوم : د قال سفيان اللسان وق

وروى ليث عن مجاھد خصلتان يفسدان الصوم الغيبة والكذب وقال عليه الصIة 
انما الصوم جنة فاذا كان احدكم صائما ف� يرفث وM يجھل وان امرؤ قاتله (( والسIم 

ي ان امرأتين صامتا عل(( وجاء في الخبر ))  او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم
فأجھدھما الجوع والعطش من آخر النھار حتي   صلى � عليه وسلمعھد رسول � 

يستأذناهُ في اDفطار فأرسل  صلى � عليه وسلمكادتا ان تتلفا فبعثتا الي رسول � 
اليھما قدحاً وقال صلى � عليه وسلم قل لھما قيئا فيه ما أكلتما فقاءت احداھما نصفه 

ماً غريضاً وقاءت اOُخرى  مثل ذلك حتي مIتاه فعجب الناس من ذلك دماً عبيطاً ولح
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ھاتان صامتا عما احل � لھما وافطرتا علي ماحرم � تعالى  صلى � عليه وسلمفقال 
 )) . عليھما قعدت إِحداھما إِلي اOُخرى فجعلتا يغتابان الناس فھذا ما اكلتا من لحومھم 

اء الى كل مكروه Oن كل ما حرم قوله حرم اDصغاء كف السمع عن اDصغ الثالث 

 ™šχθãè≈£ϑy((اليه ولذلك س̂وى � عزوجل بين المستمع وآكل السحت فقال تعالى 

É> É‹s3ù=Ï9 tβθ è=≈ā2r&  ÏM ós�¡=Ï9 ((] وقال عزوجل  ] ٤٢سورة المائدة ا\ية)) :Ÿωöθs9 ãΝßγ8pκ÷]tƒ 

šχθ–ŠÏΨ≈−/§�9$# â‘$ t7ôm F{$# uρ tã ÞΟÏλ Î; öθs% zΟ øOM}$# ÞΟÎγÎ=ø. r& uρ |Mós سورة القائدة  [ )).… 4 9$#¡�

  . ]   ٦٣ا\ية

صلى � عليه ولذلك قال ))  إنكم إذاً مثلھم(( فالسكوت على الغيبة حرام وقال تعالى 
  )) . المغتاب والمستمع شريكان في اDثم((  وسلم

روه وكف البطن عن كف بقية الجوارح عن ا\ثام من اليد والرجل وعن المك الرابع
الشبھات وقت اDفطار فI معنى للصوم وھو الكف عن الطعام الحIل ثم اRفطار على 
الحرام فمثال ھذا الصائم مثال من يبني قصراً ويھدم مصراً فإن الطعام الحIل إنما 
يضر بكثرته Dبنوعه فالصوم لتقليله وتارك اRستكثار من الدواء خوفاً من ضرره وإذا 

ى تناول السم كان سفيھاً والحرام سم مھلك للدين والحIل دواء ينفع قليله ويضر عدل ال
  .كثيره وقصد الصوم تقليله 

)) والعطش  كم من صائم ليس له من صومه اD الجوع((  صلى � عليه وسلموقد قال 
فقيل ھو الذي يفطر على الحرام وقيل ھو الذي يمسك عن الطعام الحIل ويفطر على 

  .الناس بالغيبه وھو حرام وقيل ھو الذي Dيحفظ الجوارح عن ا\ثام لحوم 

ان Dيكثر عن الطعام الحIل وقت اDفطار بحيث يمتلئ جوفه فما من وعاٍء  الخامس
ابغض الى � عزوجل من بطن ملئ من حIل وكيف يستفاد من الصوم قھر عدّو � 

  .وكسر الشھوة 

اته ضحوة نھاره وربما يزيد عليه في الوان الطعام إذا تدارك الصائم عند فطره ما ف
حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع اDطعمة فيه ما Dيؤكل في عدة أشھر ومعلوم 
ان مقصود الصوم الِخواء وكسر الھوى لَِتقوى النفس على التقوى واذا ُدفِعت المعدة من 

أطعمت من اللذات  ضحوة النھار الى العشاء حتى ھاجت شھوتھا وقويت رغبتھا ثم
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وأُشبعت زاَدْت لذتھا وتضاعفت قوتھا وانبعث من الشھوات ما عساھا كانت راكدة لو 
تركت على عادتھا ، فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي ھي وسائل الشيطان في 
العود الي الشرور ولن يحصل ذلك إDّ بالتقليل وھو ان يأكل اDكل التي كان يأكلھا كل 

يصم فأ̂ما اذا جمع ماكان يأكل ضحوة الى ما كان يأكل ليIً فلم ينتفع بصومه ليلة لو لم 
بل من ا\داب ان Dيكثر النوم نھاراً حتى يحس ويشعر بالجوع والعطش ويستشعر 
ضعف القوى فيصفوا عند ذلك قلبه ويستديم في كل ليلة قدراً من الضعف حتى يخف 

وم على قلبه فينظر الي ملكوت السماء عليه تھجده وأوراده فعسى الشيطان ان Dيح
وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيھا شٌئ من الملكوت وھو المراد بقوله تعالى 

 ))!$ ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪  ((] ومن جعل بين قلبِه وبين ]  ٤سورة القدر ا\ية

خلى معدته فI يكفيه ذلك لرفع صدره مخIة من الطعام فھو عنه محجوب ومن ا
الحجاب مالم يخل ھمته عن غير � عزوجل وذلك ھو اOمر كله ومبدأ جميع ذلك تقليل 

  .الطعام إنتھى 

ان يكون قلبه بعد اRِفطار مضطرباً بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري ايقبل  السادس
كذلك في آخر كل عبادة  صومه فھو من المقربين او يرد1 عليه فھو من الممقوتين وليكن

يفرغ منھا فقد ُرِوي عن الحسن بن ابي الحسن البصري انه مر بقوم وھم يضحكون 
فقال ان � عزوجل جعل شھر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم 
ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضحك واللعب في اليوم الذي فاز فيه 

خاب فيه المبطلون اما و� لو كشف الغطاء Dشتغل المحسن بإحسانه السابقون و
والمسئ بإساءتِه أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تسد1 عليه 

  .باب الضحك 

كل ھذا التحليل والتدقيق والتوضيح والتشديد وكل اRھتمام والعناية والرعاية والحرص 
كسائر الشھور Oنه اعتنى به الباري عزوجل ولترغيب كل ذلك Oن شھر رمضان ليس 

رسول � صلى � عليه وسلم Oُمتِه كل الترغيب والتحريض وRستحباب Oجل ان 
َتنال اOمة النصيب اOكبر واOعلى من غنائم شھر رمضان ولنذكر اDحايث التي بھا 

  .في شھر رمضان  صلى � عليه وسلمرغب رسول � 

وذكره اDمام  - ٢٦٤يھقي في جامع شعب اDيمان في الجزء السادس ص اخرج الب
واللفظ له في  ٦/١٦واخرجه ابو ُنعيم في الحلية  ١/٤٥٢السيوطي في الدر المنثور 
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يا موسى بن عمران إني : إن � تعالى قال : عن كعب اDحبار قال (( الحلية حيث قال 
موسى إنه من وافي يوم القيامة  افترضت الصيام على عبادي وھو شھر رمضان يا

ومن وافي بعشرين من . وفي صحيفته صيام عشر من رمضان فھو من المختبين 
ومن وافي بثIثين من رمضان فھو أفضل من الشھداء يا . رمضان فھو من اOبرار 

موسى بن عمران إني امرت حملت العرش ان يمسكوا عن العبادة اذا دخل رمضان 
شھر رمضان ان يقولوا  آمين فإني آليت على نفسي ان D أرد  وان كلما دعا صائموا

دعوة صائمي شھر رمضان يا موسى اني ألھم في شھر رمضان السموات واDرض 
والجبال والشجر والدواب ان يستغفروا لصائمي شھر رمضان يا موسى بن عمران 

معھم أطلب ثIثه ممن يصومون شھر رمضان فتقلب معھم وصلِّى معھم وكل واشرب 
فإنه Dتكون نقمتي وعذابي في بقعة فيھا ثIثة ممن يصومون شھر رمضان يا موسى 
بن عمران اتدري من اقرب خلقي الي ؟ كل مؤمن D يلعن اذا غضب وكل مسلم Dيحقد 
على والديه وقرابته اذا قطعوه فمن عّطش نفسُه في رمضان فإني آليت على نفسي من 

نفسُه ان ارويه يوم القيامة  يا موسى بن عمران ان قبل ان اخلق الخلق انه من عطش 
كنت مريضا فمرھم ان يحملوك وان كنت مسافر فأقدم وقل للنفساء والحائض والكبير 
والصغير ان يبرزوا معك حيث يبرزوا صائموا شھر رمضان فإني لو تركت السماء 

ل لسمائي واDرض لسلمتا عليھم ولكلمتھم ولبشرتھم بما أجيزھم من الجوائز وأقو
وأرضي اسمعوا عبادي الذين صاموا لي رمضان ان ارجعوا الى رحالكم فقد 
ارضيتموني وقد جعلت ثوابكم من صيامكم ان اعتقكم من النار وان أحاسبكم حساباً 
يسيراً وما عشتم في ايام الدنيا أن اوسع لكم الرزق وأخلف لكم من النفقة وأقيلكم من 

اب الحدود فبعزتي D تسألوني بعد يومكم ھذا العثرة وDأفضحكم بين يدي اصح
وبجمعكم ھذا وصيام شھر رمضان شيئا من أمر آخرتكم اD اعطيتكم وان سألتموني في 
 Dيستعجلوني إذا دعوني وD أمر دنياكم نظرت لكم يا موسى بن عمران قل للمؤمنين

بن عمران اذا يبخلوني أليس يعلمون أني ابغض البخل ؟ فكيف أكون بخيIً ؟ يا موسى 
غدوت الى غداة إفطارك من رمضان فI تدُع شيئا من امر الدنيا وا\خرة إDّسألتنيه 
فاني D ارد سائIً يومئٍذ D ُتِخْف مني بخيIً ان تسألني وD تستحي̂ن ان تسألني صغيراً 
أطلب المدق وأطلب العلف لشاتك يا موسى بن عمران اما تعلم اني خلقت الخردلة فما 

ق ولم اخلق شيئاً اDّ واعلم ان الخلق سيحتاجون اليه ؟ فمن سألني مسألة وھو يعلم فو
اني قادر ان أعطي أو امنع اعطيته مسألته مع المغفرة وان حمدني حين اعطيه وحين 
امنعه أسكنته دار الحامدين وأيما عبد لم يسألني شيئاً ثم أعطيته فلم يشكرني كان أُشد 

  )) .ا اعطيته ولم يشكرني عذبته عند الحساب عليه عند الحساب ثم اذ
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اذا دخل ((  صلى � عليه وسلمقال رسول � : عن ابي ھريرة رضي � عنه قال 
اخرجه مسلم ))  رمضان فتحت ابواب الرحمة واغلقت ابواب جھنم وسلست الشياطين

خرجه والنسائي واحمد وابن حبان والبيھقي في جامع الشعب والبيھقي في سننه وأ
  ))  فتحت ابواب الجنة(( وفي رواية أخرى . البخاري 

اذا كان ((  صلى � عليه وسلمقال رسول � : وعن ابي ھريرة رضي � عنه قال 
اّول ليلة من شھر رمضان صفدت الشياطين ومردةُ الجن واغلقت ابواب النار فلم 

نادي مناٍد كل ليلة يا باغي يفتح منھا باب وُفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منھا باب وي
))  الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وl عزوجل عتقاء من النار وذلك عند كل ليلة

اخرجه الترمذي والبغوي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان والحاكم والبيھقي في 
  .جامع الشعب وفي السنن

قد جاءكم (( يبشرھم قال Oصحابه  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة ان رسول � 
رمضان شھر مبارك أفترض > عليكم صيامه يفتح فيه ابواب الجنة ويغلق فيه 
ابواب الجحيم ويغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من الف شھر من حرم خيرھا فقد 

وابن ابي  ٤/١٢٩والنسائي في الصيام  ٢/٣٨٥اخرجه اDمام احمد في مسنده )) :  حرم
ورجال  ٧٣٨٣رقم  ٤/١٧٥ورواه عبدالرازق في مصنفه  ٣/١شيبه في المصنف 

  .الحديث ثقالت 

أُعِطَيْت أُمتي في شھر ((  صلى � عليه وسلمقال رسول � : وعن ابي ھريرة قال 
خلوف فم الصائم أطيب عند > من ريح : رمضان خمَس خصال لم ُتعَط أُمٌة قبلھم 

زين > كل يوم جنته ثم يقولُ يوشك المسك وتستغفر لھم الم�ئكُة حتى يفطروا وي
عبادي الصالحون ان يلقوا عنھم المؤنة واMذى ويصيرون اليك وتصفد فيه الشياطين 
ف� يخلصون فيه الى ما يخلصون في غيره ويغفر لھم آخَر ليلة قيل يا رسول > ھي 

ه اDمام أخرج))  ليلة القدر ؟  قال M ولكن العامل إِنما يوفي اجره اذا قضى عمله
والطحاوي في شرح مشكل  ٩٣٦رقم  ١/٤٥٨ورواه البزار  ٢/٢٩٢احمد في مسنده 

  .  ٣٣٣٠رقم  ٦/١٨١وذكره البيھقي في جامع شعب اRيمان  ٤/١٤٢ا\ثار 

 : ((  صلى � عليه وسلمقال رسول � : وعن جابر بن عبد� رضي � عنھما قال 
أما واحدة فإّنه اذا كان : لم ُيعَطھن نبيp قبلي أُْعِطية أُمتي في شھر رمضان خمساً 

: اّول ليلة من شھر رمضان نظر > عزوجل اليھم ومن نظر > عليه لم يعذبه ابداً 
واما : واما الثانيُة فإن َخلوَف أفواھھم حين ُيْمُسون أطيب عند > من ريح المسك 
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واما الرابعُة فإن > عزوجل يأمر : الثالثُة فإن الم�ئكة تستغفر لھم في كل يوم وليلة 
ني لعبادي اوشكوا ان يستريحوا من تعب الدنيا الى دار  qجنتُه فيقول لھا إِستعّدي و تزي

واما الخامسُة فإّنه اذا كان آخر ليلة غفر لھم جميعاً فقال رجل من القوم : كرامتي 
غوا من أعمالھم وفiوا أھي ليلة القدر ؟ فقال M ألم تر الي العّمال يعملون فإذا فر

وقال رواه البيھقي وكذلك رواه البيھقي  ٢/٩٢ذكره بن المنذر في الترغيب ))  أُُجورھم
  . ٣٣٣١رقم  ٦/١٨١في جامع شعب اDْيمان 

قال  ((يقول  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضي � عنه قال سمعُت رسول � 
ام ھو لي وأنا أجزي به فو الذي نفُس ُمحّمد > عزوجل كل عمل ابن آدم له اMّ الصي

رواه اDمام مسلم في صحيحه )) بيده َلُخْلَفُة َفِم الصائم أطيب عند > من ريح المسك 
َلُخْلفُة  (( صلى � عليه وسلمفي فضل الصيام قال النووي في شرحه على مسلم قوله 

وفي رواية لخلوف ثم قال أّما  )) َفِم الصائم أطيب عند > من ريح المسك يوم القيامة
ھذا مجاز وإستعارة Oن أستطابة : معنى الحديث فقال القاضي اي عياض قال المازري 

بعض الروائح الحيوان الذي له طبائع تميل الي شئ فتستطيبه وتنفر من شئ فتستقذره 
ذلك  و� تعالى متقدس عن ذلك لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير

قال القاضي وقيل يجازيه � تعالى به في ا\خرة : في الصوم لتقريبه من � تعالى 
وقيل كما ان دم الشھيد يكون ريحه ريح المسك : فتكون نكھته أطيب من ريح المسك 

يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك وقيل رائحته عند مIئكة 
: كانت رائحة الخلوف عندنا خIفه  لمسك عندنا وان� تعالى أطيب من رائحة ا

واDصح ما قاله الداوري من المغاربة وقاله من قال من اصحابنا إن الخلوف أكثر 
ثواب من المسك حيث ندب اليه في الجمع واDعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر 

بعد الزوال  واحتج اصحابنا بھذا الحديث على كراھة السواك للصائم: مجامع الخير 
Oنه يزيل الخلوف الذي ھذه صفته وفضيلته وان كان السواك فيه فضل ايضا Oن 

وقال كما ان دم الشھيد مشھود له بالطيب ويترك له غسل : فضيلة الخلوف اعظم 
الشھيد مع ان غسل الميت واجب فاذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشھود له 

ى بقاء الخلوف المشھود له بذلك ليس ھو واجباً للمحافظة علبالطيب فترك السواك الذي 
  .نتھى نووي ا .ْولى و� اعلم أ

قال > : ((  صلى � عليه وسلمقال رسول � : عن ابي ھريرة رضي � عنه قال 
عزوجل كل عمل ابن آدم له إM الصيام فإنه لي وانا اجزي به والصيام جنة فاذا كان 

ف� يرفث يومئذ وM يسخب فان سابه احد اوقاتله فاليقل اني إِمرٌء  يوم صوم احدكم
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صائم والذي نفس محمد بيده َلَخلُوَف َفِم الصائم أطيب عند > يوم القيامة من ريح 
ُه فرح بصومه )). المسك وللصائم فرحتان يفرحھما اذا أفطر فرح بفطره واذا لقي رب�

  .اخرجه مسلم في صحيحِه 

ان في : (( صلى � عليه وسلمقال رسول � : د رضي � عنه قال عن سھل بن سع
الجنة باباً يقال له الريان يدخل من الصائمون يوم القيامة Mيدخل معھم احد غيرھم 

)) يقال اين الصائمون ؟ فيدخلون الجنة منه فإذا دخل آخرھم أُغلق فلم يدخل منه احد 
  .اخرجه مسلم في صحيحه . 

ان l عزوجل في ((   :صلى � عليه وسلمقال رسول � :الحسن قال وعن سھل عن 
كل ليلة من رمضان ستمائة الف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة  أعتق بعدد من 

 ١٠٤/ ٢اخرجه البيھقي في جامع شعب اDيمان وابن المنذر في الترغيب )) .  مضى
  . ١/٤٤٦واDمام السيوطي في الدر المنثور 

ان l عزوجل عند كل ((  صلى � عليه وسلمقال رسول � : ابي امامة قال وعن 
والطبراني في  ٢٥٦/  ٥اخرجه اDمام احمد في مسنده )) .  فطرة عتقاء من النار

  .  ٨٠٨٩ورواه الطبراني ايضا رقم  ٨٠٨٨رقم  ٨/٣٤٠الكبير 

أظلكم : (( ليه وسلمصلى � عقال رسول � : وعن ابي ھريرة رضي � عنه قال 
شھركم ھذا بمحلوف رسول > صلى > عليه وسلم ما ّمر على المسلمين شھر خيٌر 

صلى > لھم منه وM يأتي على المنافقين شھر شٌر لھم منه ، بمحلوف رسول > 
ان > يكتب أجره وثوابه من قبل ان يدخل ويكتب وزره وشقاه قبل ان  عليه وسلم

المؤمن ُيِعدi فيه النفقة للقوة في العبادة وُيِعدi فيه المنافق أغتياب  يدخله وذلك ان
اخرجه اDمام )) .  المؤمنين واتباع عوراتھم فھو غنٌم للمؤمن وُغرم على الفاجر

والبيھقي في جامع شعب  ٣- ٣/٢وابن ابي شيبه في مصنفه  ٢/٥٢٤احمد في مسنده 
ورواه اDمام احمد  ٤/٣٠٤ي سننه واخرجه البيھقي ف ٣٣٣٥رقم  ٦/١٨٤اDيمان 

واDمام  ١٨٨٤رقم  ١٨٩ – ٣/١٨٨وبن خزيمه في صحيحه  ٥٢٤،  ٢/٣٧٤
  . ٩٢١السيوطي في الجامع الصغير 

لو نظرنا الى ھذا الحديث وتمعناه لوجدناه ينطبق على كثير منا تجد بعض الناس 
ياء Dتسمن وD يجعلون شھر رمضان شھر السھر في الكشتينه والضمنه لعبا ولھوا وأش

تغني من جوع ويتركون قيام الليل الذي ھو غنيمة ھذا الشھر يدخلون رمضان 
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 D وھل يتمنون دخول الجنة ام D اجر ھل ھم مسلمون ام Dحسنة و Dويخرجون منه و
وھل يخافون دخول النار ام D ، Dادري كيف يكون حالھم يوم القيامة أتكون رفيق قوم 

  زاد ھم بزاد وانت بغير 

  كيما تقضي بالقبيح فنونه. . . D تجعلن رمضان شھر فكاھة            

  وتصومه حتى تكون تصونه . . . وأعلم بأنك لن تفوز باجره            

 Dنفل و Dيصل1ون فرض و Dوكثيرون يجعلونُه شھر فكاھة يجلسون أمام التلفاز و
ون الصIة بعد ما يخرج وقتھا يصلون في جماعة وD يصلون الصIة في وقتھا ويصل

اDختياري والضروري بل قد يجمعھا كلھا ويصليھا خارج وقتھا ويكون بذلك عصى 
لّما ُسؤل عن أفضل اDعمال قال  صلى � عليه وسلم� عزوجل Oن رسول � 

الصIة لوقتھا قالھا ثIث مرات ثم الجھاد في سبيل � وكانت الصحابة راضوان � 
م الواحد منھم يكون في أرضه يصلح فيھا بالفأس اذا سمع ا\ذان قال � أكبر عليھ

يرمي الفأس الى قفاه ويقول � نادانا وكما قالت السيدة عائشة رضي � عنھا يكون 
رسول � معانا ُنحادثه وُيحادثنا ويضحك معانا ونضحك معه فإذا سمع المنادي ينادي 

صلى � عليه كأنه لم يعرفنا اذا كان ھذا رسول �  حي على الصIة يقوم مسرعاً 
يفعل ھكذا لماذا ؟ Oنه يعلم علم اليقين ان اول الوقت المختار فيه رضاء �  وسلم

عزوجل وفي وسط الوقت المختار رحمة � عزوجل وآخره ُ المغفرة من � عزوجل 
  .المنتقم يوم القيامة واما تأخير الصIة الى الوقت الضروري في غضب الجبار 

وأنت أخي الجالس امام التلفاز تنتقل من قناة الى قناة اخرى ومن مسلسل الى مسلسل 
اخرى ومن فلم الى فلم آخر ومن أخبار الى أخبار اخرى ومن برنامج الى برنامج 
ومسرحيات وفنانين واشيئاء D تسمن وD تغني من جوع D أجر فيھا وD ثواب بل قد 

الذنب واRِثم Oنك تنظر الى نساء كاسيات عاريات مائIت مميIت رؤسھّن  يكون فيھا
كأسنام البخت المائلة فتعجبك الواحدة من ھّن فيكون نظرك لھا نظر شھوٍة وكذلك 

صلى � المرأة قد تجد في التلفزيون رجٌل يعجبھا فتنظر له نظر شھوة ، والرسول 
ام ابليس المسمومة التي M تصيب إMّ عين النظرة سھم من سھ : ((يقول   عليه وسلم

او كما قال صلى � عليه وسلم وتكون بھذا السھم المسموم سممت إِيمانك ))  اXِيمان
الذي تحب ان تموت عليه وبكثرة النظر يكون ھو قد مات Dحولة وD قوة اDّ باP العلّي 

الوكيل من مصائب ھذا الزمان العظيم ، إِنا P وإنا اليه راجعون ، حسبنا � ونعم 
وبIويه نسأله ان يحفظنا بما حفظ به أنبيائِه ورسلِه بجاه وجھك الكريم الحليم الرحمن 
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الرحيم الحنان المنان عظيم العطايه واRمتنان إنك جواد كريم رؤوف رحيم بجاه من 
  .سبحك وسجدلك يا � آمين آمين 

التجارة واOرباح يIزمون اOسواق وصنف آخر من الناس يجعلون ھذا الشھر شھر 
بيعاً وشراًء وربحاً وخسارة ويتركون الجمعة والجماعات ويضيعون الوقت كله في خذ 
وھات وينّزل في البضائع ويرفع وينسى او يتناسى ھذا الشھر الفضيل وينشغل عنه 

ر يمكن بالرزق المقسوم من � سبحانه وتعالى ومعلوم ان ھذا الرزق D يتقدم وD يتأخ
قال   صلى � عليه وسلميزيد ولكن D ينقص يزيد بصلة الرحم وبر الوالدين والرسول 

زاد المسلم )) :  من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فاليصل رحمهُ (( 
       .  فيھا واتفق عليه البخاري ومسلم 

اء بل بصلة الرحم وبصIة اذاً الرزق D يأتي بمIزمة اOسواق وD بكثرة البيع والشر
الجمعة و الجماعة فI تتركھا بسبب اOسواق Oن من ترك ثIثة ُجمع بدون عذر 
شرعي ختم � عزوجل على قلبِه أي اسودة قلبه كلُه نعوذ باP من ذلك ومن صلى 
اربعة ُجمع كتبت له حجة مبرورة أنظر الى ھذا التنذير والى ھذا الترغيب فأختار ما 

ك او تلك اي واحد من اDثنين إِّما اسوداد القلب او الحجه المبرورة ولكن كونك شئته ذا
تIزم اDسواق فھذا ھو الخسران بعينه فكيف يكون ذلك او كيف يستقيم الظل والعود 
اعوُج ، وكيف ذھب صرف يساويه بھرُج ، ومن رام إخراج الزكاة ولم يجد نصابا 

دنيا وابليس والھوى بطاعتھم عن طاعة � يزكيه فمن اين يخرُج ، ھي النفس وال
أُزعجو ، الدنيا ضرة ا\خرة ومعلوم ان الضرة D تربي إبن ضرتھا إِما ان تكون ابن 

  .الدنيا او ابن اDخرة 

وصنف اخر من الناس يجعل ھذا الشھر شھر المأكوDت والمشروبات تجد المائدة عند 
تجده يتزوق ھذا طاعم وھذا مسيخ وھذا  اRفطار حافلة بأنواع المأكوDت والمشروبات

جيد وھذا رديْئ وھذا كذا وھذا كذا و يمLُ البطن حتى يتثاقل عن العبادة ويئدي صIة 
المغرب بتعٍب وكٍد واجتھاٍد D يستطيع بعدھا فعل شئ من العبادات وقد يتثاقل بعدھا 

الي يضيع كل ذلك عن صIة العشاء والتراويح وقيام الليل من أسما ليٍل من تلك اللي
كفى ابن آدم لقيمات : (( صلى � عليه وسلمبسبب مL البطن التي قال فيھا رسول � 

(( وفي رواية ))   يقيمن صلبه فإن كان وMبد فثلٌث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لَِنَفِسهِ 
وفي رواية ))    ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

ان > سبحانه وتعالى  ((وفي رواية ))  ابغض وعاٍء الى > بطن ملئت من ح�ل(( 
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لّما خلق العقل والنفس قال للعقل أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال له من انا ومن 
انت قال العقل انت الرب الجليل العظيم وانا العبد الحقير الذليل ، فقال للنفس أقبلي 

ري فأقبلت فقال لھا من انا ومن انِت قالت له أنا أنا وانت انت فأدبرت وقال لھا أدب
فعذبھا بالنار ألف عام ثم أتى بھا وسألھا فأجابت مثل الجواب اJّول فعل معھا ذلك 
ث�ثة مرات وفي كل مرة يعذبھا بالنار ألف عام ثم عذبھا بنار الجوع الف عام ثم اتى 

رب العزيز الجليل العظيم وانا العبد الذليل بھا وسألھا من أنا ومن انِت فقالت انت ال
الفقير الى رحمتك فقال لھا اذھبي اوجبنا عليك الصيام وقال للعقل ما خلقُت خلقاً 

  ،،،  )) اعظم منك بك أُعرف وبك أُعبد وبك ُيخلص لي العبادة 

  أخي اذا اتبعت نفسك ھذا طاعم وھذا مسيخ فإن مرجعھا الى نارھا فI تجرك الى النار  

ويحكى ان يحي عليه الس�م لقيه الشيطان وسأله ھل اغويتني قال له اجل يوما (( 
مrت بطنك فنمت عن وردك فقال يحي عليه الس�م اعاھد > عزوجل ان M أْملؤ 

ويقال اذا ملئت الِبطنة ))  بطني قط فقال الشيطان اعاھدك ان M انصح بنى آدم قط
ه ان تشعر بالجوع حتى تعطف وترحم الفقراء نامت الفِطنة ، وغاية الصوم ومغزا

والمساكين واليتامى واOرامل والمحتاجين وإذا شِبْعَت فإنك D تعطف وD ترحم Dفقير 
وD مسكين وD يتيماً وD ارملة وD محتاج بل قد تتجبر وتتكبر وتبعد من الجنة بسبب 

اديم قرع باب الجنة حتى  ((: يقول للسيدة عائشة  صلى � عليه وسلمالشبع والرسول 
اي الجوع إِذا ً فالنخفف اDكل عند .  ))قال بالصوم : يفتح لك قالت بماذا يا رسول > 

كان يفطر على بIحات رطبات وان لم يجد فتمرات  صلى � عليه وسلماDفطار Oنه 
فإن لم يجد حس حسوات من ماٍء قراح اي حلوا ، أخي فالنتأس به اي نفطر على 

  حات ثم نقوم الى الصIة صIة المغرب ثم بعد ذلك نرجع الى طعامنا وشرابنا بل

وصنُف يعرفون قدر رمضان فيIزمون المساجد ليIً ونھاراً بالعبادة يعمرونھا حتى 
تشھد لھم يوم القيامة بذلك اي من صIٍة وصوٍم وصدقٍة وتIوة قرآن وأخIق حسنة 

Dيرفعون أصواتھم في والفاظ جميلة وينظفون المساجد من ا Dوساخ التي تتساقط فيه و
المساجد فيحدثون ضجيجا وصخب حتي D يشغل من في المسجد سواًء كان يصلى او 
يتلوا او يذكر Oن رفع الصوت في المسجد D يجوز مطلقا سواًء من طفل او صبي او 

عابد إDِ  رجل كبير سواًء كان ھذا  من عابد حالة عبادته من ذكر وتIوة او من غير
في حلقة علم في ھذه الحالة يجوز اوسائل سأل من اجل ان يعرف ويتعلم وھذا يسأل 
مطلقاً ومنع الكIم في المسجد بالدنيا خشية لعنة � على المتكلم واللعنة الخروج من 
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$Α ((الرحمة و� سبحانه وتعالى قال للشيطان  s% ólã�÷z $$ sù $pκ ÷]ÏΒ y7‾ΡÎ*sù ×ΛÅ_u‘ ∩∠∠∪ ( (

أْي اخرج من الرحمة ولذلك قال الشنوانى في حاشيته علي ابي ]  ٧٧سورة ص ا\ية [
قال في )) تتمة  ((جمرة على مختصره على البخاري نقIً من مدخل ابن الحاج فقال 

وقد ورد أن : وينھى الناس على الجلوس في المسجد للحديث في امر الدنيا : المدخل 
 تعالى يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وورد الكIم في المسجد بغير زكر �

اذا اتى الرجل المسجد فأكثر الك�م تقول (( ايضا عنه عليه الصIة والسIم انه قال 
الم�ئكة اسكت يا ولّي > فإن زاد فتقول أسكت يا بغيض > تعالى فإن زاد فتقول 

  )) .  أسكت عليك لعنة >

من ترك الكIم واقبل على الذكر أثيب عليھما ومن ترك  فائدة قال في المدخل أيضاً 
الكIم فقط أجر عليه خIفاً Dھل العراق في قولھم D يؤجر على ترك الكIم بل على 

  .الفكر إِنتھى 

ھؤRِ الذين يعمرون المساجد Dبّد ان يكون ملمين عالمين بأداب المساجد من اDحترام 
لتجلي والعظمة حتى يوقر صدره منھا بأنه زائر P والتقدير لھا والخشوع والوقار وا

عزوجل وDبد للزائر ان يحترم ويقدر صاحب البيت ويعمر مساجدهُ بالذكر والتعاون 

$θçΡuρ#.... (( على البر والتقوى حيث قال � عزوجل  yè s?uρ ’ n? tã Îh�É9 ø9$# 3“uθø) −G9$#uρ ( Ÿω uρ 

(#θ çΡuρ$ yè s? ’n? tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡uρô‰ãè ø9$#uρ 4 ...(( ]وفي المسجد في :  ]  ٢ سورة المائدة  ا\ية

رمضان وغيرهُ تحصل على بركة العلم وحضور المجلس واخر تحصل له بركة 
مشاھدة ذلك المجلس Oن ھذا المجلس الذي جلسه ھذا العالم ھو المجلس المشھود خيره 

ع الذي وردة به المعروف بركته المستفيض بين العلماء بره واحترامه الشائع الذائ
اDحاديث الصحيحه الصريحة فمنھا ما رواه ابو سعيد الخدري وابو ھريرة رضي � 

ما من قوم يذكرون > تعالى اM حفت بھم (( قال  صلى � عليه وسلمعنھما ان النبي 
قال ))  الم�ئكة وغشيتھم الرحمة ونزلت عليھم السكينة وذكرھم > فيمن عنده

  .حسن صحيح  الترمزي حديث

ما اجتمع (( : أنه قال  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضي � عنه عن النبي 
قوم في بيت من بيوت > تعالى يتلون كتاب > تعالى ويتدارسونه بينھم اM نزلت 
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اخرجه  ))عليھم السكينة وغشيتھم الرحمة وحفتھم الم�ئكة وذكرھم > فيمن عنده 
  .د مسلم وابو داو

خرج على حلقة من ((  صلى � عليه وسلموعن معاوية رضي � عنه ان رسول � 
اصحابه فقال ما مجلِسكم قالوا جلسنا نذكر > تعالى ونحمدِه لما ھدانا لsس�م وَمن� 

أتاني جبريل عليه الس�م فاخبرني ان > تبارك و   صلى > عليه وسلمعلينا فقال 
 . رواه الترمزي والنسائي وقال الترمزي حسن صحيح )) م الم�ئكة تعالى يباھي بك

وخرج ابوھريرة رضى � عنه الى الناس بسوق المدينه فنادى فيھم مابالكم وميراث 
يقسم في المسجد بين امته وانتم مشتغلون في اDسواق   صلى � عليه وسلمرسول � 

اس ِحلقاَ ِحلقاَ لتعليم القرآن والحديث فتركوا السوق واتوا الى المسجد فوجدوا الن
صلى � عليه والحIل والحرام فقالوا وأين ماذكرت يا اباھريرة قال ھذا ميراث نبيكم 

وان اDنبياء لم يورثوا ديناراً وDدرھماً وإنما ورثوا العلم وھاھو ذا ، أَوكما قال   وسلم
ا\ية وتعاونوا نقIً من المدخل  فقد بين ھذا الصحابى رضى � عنه المراد ماتقدم من

اذا علمت من ماتقدم أن المؤمن عليه أن يIزم  ١ج  ٨٧ـD٨٦بن الحاج صفحة ـ
المسجد Oن المطلوب منه تعميره بالعبادة Oن ھذا الشھر العظيم شھر الطاعه والعبادة 

ه أن المؤمن شعارهُ فيه الطاعه والتبتيل واRِخIص في السر والعIنية وفي حركات
وسكناته وخواطره وأفكاره ويكون مجتھداً ان D يفقده � حيث امره وDيجده حيث نھاه 

  .و� الموفق 
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  ـ: وقيام ليلِه تطوعا

 ٣١ـ  ٣١٢في فتح البارى شرح صحيح البخاري مجلد أربعة طبعة دار التقوى صـ
حدثنا يحي  قال ٢٠٠٨ـ باب فضل من قام رمضان حديث رقم ١كتاب صIة التراويح 

بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شھاب قال اخبرنى ابوسلمة ان اباھريرة رضى 
يقول لرمضان من قامه ايمانا   صلى > عليه وسلمسمعت رسول > (( � عنه قال 

  )).واحتسابا غفر لُه ماتقدم من ذنبه 

أن رسول �  نفس المصدر عن ابي ھريرة رضي � عنه ٢٠٠٩وفي الحديث رقم 
من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه : (( قال   صلى � عليه وسلم

. ((  

والناُس على ذلك ُثم كان   صلى > عليه وسلمَفُتُوفي رسول > :(( قال بن شھاب 
  )) . اMمر على ذلك في خ�فة ابي بكر وصدراً من خ�فة عمر رضى > عنھما

 نفس المصدر المتقدم وعن ابن شھاب عن ابن الزبير عن  ٢٠١٠ديث رقم وفي الح
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي > عنه ليلًة (( عبد الرحمن بن َعْبِدالَقاِري انه قال 

ُقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى  qفي رمضان الى المسجد فإذا الناس أْوَزاٌع ُمتفر
ني أَرى لو جمعُت َھُؤX على قارٍئ واحد لكان الرجل فيصلى بص�ته الّرھُط فقال عمر إ

امثل ثم عزم فجمعھم على أَُبيq بن كعب ثم خرجت معه ليلًة أُخرى والناس يصلون 
بص�ة قارئھم قال ُعمُر ِنعم البدعة ھذه والتى ينامون عنھا افضل من التى يقومون ـ 

  )) . يريد آخر الليل وكان الناُس يقومون أّوله

بير عن عائشة رضى � عنھا أخبرته ان رسول  ٢٠١٢وفي الحديث  عن ُعروة بن الز1
خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجاٌل  صلى � عليه وسلم� 

بصIته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منھم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا 
فصلى فصلوا  صلى � عليه وسلم فكثر أھل المسجد من الليلة الثالثه فخرج رسول �

بصIته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أھله حتى خرج لصIِة الصبح فلما 
امابعد فانه لم َيْخَف على� مكانكم ولكني : قضى الفجر أقبل على الناس فتشھد ثم قال 

واMمُر خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنھا فتوفى رسول > صلى > عليه وسلم 
  )) . على ذلك
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عن ابي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي � عنھا  ٢٠١٣وفي الحديث رقم 
فقالت ماكان يزيد في في رمضان ؟  صلى � عليه وسلمكيف كانت صIة رسول � 

رمضان وM في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربعاً ف� تسأل عن حسنھّن 
عاً ف� تسأل عن حسنھّن وطولھن ثم يصلى ث�ثاً فقلت يارسول وطولھّن ثم يصلى ارب

  )) . > أتنام قبل ان ُتونر ؟ قال ياعائشُة ان عْيني� تنامان وMينام قلبي

ھذا الحديث واDحاديث التى تقدمت كلھا من صحيح البخاري وقال اDمام النووي في 
  . ٣٦الصفحة  ٤المجموع شرح المھذب الجزء 

ومن السنن الّراتبه قيام رمضان وھو عشرون ركعة بعشر (( رحمه �  قال المصنف
صلى > نبي لكان ا : ((تسليمات والدليل عليه ماروي ابوھريرة رضي � عنه قال 

من قام : يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرھم  بعزيمٍة فيقول  عليه وسلم
واOفضل ان يصليھا في جماعة ))  هرمضان ايماناً واحتساباً ُغفر له ماتقدم من ذنب

ان عمر رضي > عنه جمع الناس على أبيq بن كعب  ((نص عليه البوطي لما روى 
صلى ليالي   صلى > عليه وسلمومن اصحابنا من قال فعلھا منفرداً أفضل Mن النبي 

لنبي والمذھب اDّول وإنما تأخر ا))  فصلوھا معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشھر
(( قال   صلى � عليه وسلملئI تفرض عليھم وقد روى انه   صلى � عليه وسلم

  )) . خشيت أن ُتفرض عليكم فتعجزوا عنھا

قال اDمام النووي في شرح حديث ابي ھريرة رواه مسلم بلفظه ورواه البخاري ومسلم 
إيمانا واحتسابنا من قام رمضان (( قال  صلى � عليه وسلمجميعا مختصرٍا ان النبي 

  .))  غفر له ماتقدم من ذنبه

واما حديث جمع سيدنا عمر الناس على أُبي بن كعب رضي � عنھما فصحيح رواه 
صلى > ان النبي (( واما الحديثان ا\خران : البخاري في صحيحه وھوحديث طويل 

ان تفرض  خشيت(( والحديث ا\خر ))  ص�ھا ليالي فصلوھا معه ثم تأخر عليه وسلم
فرواھما البخاري ومسلم من رواية السيدة عائشة رضي � ))  عليكم فتعجزوا عنھا

معناھا Dيأمرھم به امر تحتيم وإِلزام ))  من غير أن يأمرھم بعزيمة(( قوله : عنھا 
 ((  صلى � عليه وسلموھو العزيمة بل امر ندب وترغيب فيه لذكر فضله وقوله 

اي يفعله P تعالى D رياء وD نحوه وأّما ))  وإحتساباً (( بأنه حق  اي تصديقا)) إِيمانا 
حكم المسألة فصIة التراويح سنة بإجماع العلماء ومذھبنا أْى الشافعيه أنھا عشرون 
ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفرداً وجماعة وأي1ھما أفضل ؟ فيه وجھان مشھوران كما 
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الصحيح بإتفاق اDصحاب ان الجماعة  ذكر المصنف وحكاھما جماعة على قولين
أفضل وھو المنصوص في البوطي وبه قال أكثر اصحابنا المتقديمين والثاني اRِنفراد 
أفضل وقد ذكر المصنف دليلھما قال اصحابنا العراقيون والصيدDني والبغوي 
وغيرھما من الخرسانين الخIف في من يحفظ القرآن  وD يخاف الكسل عنھا لو أْن 

د وD تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فإن فقد أحْد ھذه اDمور فالجماعة أفضل بI فر
  .خIف وأطلق جماعة في المسألة ثIثة اوجه ثالثھا ھذا الفرق 

وممن حكى الثIثة القاضي ابو الطيب في تعليقه وامام الحرمين والّغزالي قال صاحب 
ح جماعة أفضل من اRِنفراد Rِجماع الشامل قال ابوالعباس وابوإسحاق صIة التراوي

الصحابة وإجماع اDمصار على ذلك ، قال اDمام النووي فرع يدخل وقت التراويح 
ويبقى الي طلوع الفجر وليصليه : بالفراغ من صIة العشاء ذكره البغوي وغيره 

ركعتين ركعتين كما ھو العادة فلو صلى أربع ركعات بتسليمه لم يصح ذكره القاضي 
قال وD تصح بنيٍة ُمْطَلَقٍة بل ينوي سنة : ن في فتاويه Oنه خIف المشروع حسي

التراويح أو صIة التراويح أو قيام رمضان ، فينوي في كل ركعتين ركعتين من صIة 
مذھبنا اي الشافعية أنھا : التراويح فرع في مذاھب العلماء في عدد ركعات التراويح 

لوتر وذلك خمس ترويحات والترويحه اربع عشرون ركعة بعشر تسليمات غير ا
 ركعات بتسلمتين ھذا مذھبنا وبه قال ابوحنيفة وأصحابه واحمد وداود وغيرھما ونقله

  .القاضي عياض عن جمھور العلماء 

: وحكى أن اDسود بن مزيد كان يقوم بأربعين ركعه ويوتر بسبع ، وقال مالك  
ه غير الوتر واحتج بأن أَھل المدينه التراويح تسع ترويحات وھي سته وثIثون ركع

ادركت الناس يقومون رمضان بتسع وثIثون ركعه : يفعلونھا ھكذا وعن نافع قال 
يوترون منھا بثIث ، ، ، وأحتج اصحابنا بما رواه البيھقي وغيره باRِسناد الصحيح 

ر كانوا يقومون على عھد عم: (( عن السائب بن يزيد الصحابي رضي � عنه قال 
بن الخطاب في شھر رمضان بعشرين ركعه وكانوا يقومون بالمأتين وكانوا 

  )) . يتوكأوون على عصّيھم في عھد عثمان رضي > عنه من شدة القيام

كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي > : (( وعن يزيد بن رومان قال 
يد بن رومان ورواه البيھقي رواه مالك في الموطأ عن يز))  عنه بث�ث وعشرين ركعه

قال البيھقي يجمع . لكنه مرسل فإن يزيد بن رومان لم يدرك سيدنا عمر رضي � عنه 
  .قومون بعشرين ركعه ويوترون بثIث بين الروايتين بأنھم كانوا ي
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وأّما ))   قيام رمضان بعشرين ركعة(( وروى البيھقي عن علي رضي � عنه ايضاً 
سبب أن اھل مكة يطوفون بين كل : ل المدينة فقال أصحابنا ماذكره من فعل اھ

ترويحتين طوافاً ويصلون ركعتين وD يطوفون بعد الترويحه الخامسه فأراد أھل 
المدينة مساواتھم فجعلوا مكان كل طواف اربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة 

  واوتروا بثIث فصار المجموع تسعاً وثIثين و� أعلم ،،،

ليس لغير اھل المدينة ان : قال اصحابنا : قال صاحبا الشامل والبيان وغيرھما : فرع 
يفعلوا في التراويح فعل اھل المدينة فيصلوھا سّتاً وثIثين ركعة Oن Oھل المدينة شرفاً 

وقال القاضي ابو . ومدفنه بخIف غيرھم   صلى � عليه وسلمبمھاجرة رسول � 
ما غير اھل المدينة فI يجوز ان يماروا أھل مكة فأ : لشافعي قال ا: يب في تعليقه الط

  وD ينافسوھم 

روى اDمام مالك في الموطأ عن داود بن : فيما كان السلف يقرأون في التراويح : فرع 
ما أدركت الناس إMّ وھم يلعنون الكفر في (( الحصين عن عبد الرحمن اOعرج قال 

وم بسورة البقرة في ثمان ركعات واذا قام بھا في وكان القارئ يق(( قال ))  رمضان
  )) . إثنتي عشرة ركعه راى الناس انه قد خفف

(( سمعت ابي يقول : وروى اDمام مالك ايضاً عن عبد� بن ابي بكرالصديق أنه قال 
  )) . كّنا ننصرُف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر

امر عمر بن (( اً عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال وروى اDمام مالك ايض
الخطاب رضي > عنه ابّي بن كعب وتميماً الداري ان ايقوما للناس وكان القارئ يقرأ 
بالمأتين حتى كنا نعتمُد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إMّ في ُفُروع 

  )) . الفجر

دعا عمر بن الخطاب بث�ثة ّقراء (( الّنًھدي قال  وروى البيھقي بإسناده عن أبي عثمان
فاستقرأھم فأمر اسرعھم قراءًة ان يقرأ للناس ث�ثين آية وامر اوسطھم ان يقرأ 

  )) .  خمساً وعشرين وامر أبطأھم ان يقرأ عشرين آية

ان عمر بن الخطاب رضي > عنه جمع الناس على (( عن عروة بن الزبير : فرع 
  ))  الّرجال على أبّي بن كعب والنساء على سليمان بن ابي حثمه قيام شھر رمضان
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كان عليi بن ابي طالب رضي > عنه يأمُر الناس بقيام (( وعن عرفجه الثقفي قال 
  رواھما البيھقي ))  شھر رمضان ويجعل للرجال إِماماً وللنساء فكنت انا إمام النساء

ية ان فعل التراويح في جماعة أفضل من قد ذكرنا ان الصحيح عندنا اي الشافع: فرع 
اDنفراد وبه قال جماھير العلماء حتى ان علي بن موسى الُقّمى ادعى فيه اDجماع وقال 
ربيعه واDمام مالك وابو يوسف وآخرون اRنفراد بھا أفضل دليلنا اي الشافعية الصحابة 

  .على فعلھا جماعة كما سبق إنتھى من المجموع 

شرح البخاري لIمام الحافظ احمد بن حجر العسقIني مجلد اربعة وفي فتح الباري 
عن ابي ھريرة قال  ٢٠٠٨الطابعة دار التقوى شرح الحديث رقم  – ٣١٤الصفحة 

يقول لرمضان من قام رمضان إيمانا ((   صلى � عليه وسلمسمعت رسول � 
زاد قتيبة عن سفيان ))  هما تقدم من ذنب(( قوله ))  وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

وكذا زادھا حامد بن يحي عند قاسم بن اصبغ ))  وما تأخر(( بن ُعيينه عند النسائي 
والحسين بن الحسن المروزّى في كتاب الصيام له وھشام بن عمار في الجزء الثاني 
عشر من فوائده ويوسف بن يعقوب النجاحّي في فوائده كلھم عن بن عيينه ووردة ھذه 

ة من طريق ابي سلمه عن ابي ھريرة وعن ثابت عن الحسن كIھما عن النبي الزياد
ووقعت ھذه الزيادة من رواية مالك نفسه اخرجھا ابو عبد�   صلى � عليه وسلم

الجرجاني في اماليه من طريق بحر بن نصر عن ابن وھب عن مالك ويونس عن 
ب ابن وھب وD من اصحاب الزھري ولم يتابع بحر بن نصر على ذلك احٌد من اصحا

مالك وD يونس سوى ما قدمناه وقد وردا  في غفران ما تقدم و ما تأخر من الذنوب 
عّدة احاديث جمعتھا في كتاب منفرد وقد استشكلت ھذه الزيادة من حيث ان المغفره 
تستدعي سبق شئ  يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأتي فكيف يغفر والجواب عن ذلك 

 ((حكاية عن � عزوجل انه قال في اھل بدر   صلى � عليه وسلمه يأتي في قول
محصل الجواب انه قيل انه كنايه عن حفظھم من الكبائر ))   اْعَملُوا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت لَُكمْ 

فI تقع منھم كبيرة بعد ذلك ، وقيل ان معناھا ان ذنوبھم تقع مغفورة وبھذا اجاب 
ردى في الكIم على حديث صيام عرفة وانه يكفر سنتين سنه ماضيه جماعه منھم الماو

  .   وسنه آتيه

عن  ٣٠١٢حديث رقم  ٤٩٢وفي الجامع لشعب اDيمان وفي الجزء الخامس صفحة 
اّول مايحاسب به العبد يوم (( قال  صلى � عليه وسلمتميم الدارى ان رسول � 
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املة وان لم يكن اكملھا قال > لم�ئكته القيامة ص�ُتُه فإن ھو اكملھا كتبة له ك
  )) .  انظروا ھل تجدون لعبدي من تطّوع فأكملوا له ماضيع من ذلك

عن الحسن قال لقي ابو ھريرة رجIً من بني سليط كأنك لست  ٣٠١٣وفي الحديث رقم 
من اھل البلد ؟ قال أجل من اين انت ؟ قلت من اھل البصرة قال افI احدثك بحديث 

لعّل � ان ينفع به َمن تقدم عليه قلت بلى   صلى � عليه وسلمه من رسول � سمعتُ 
اّول مايحاسب به العبد يحاسب (( يقول   صلى � عليه وسلمقال سمعت رسول � 

بص�ته يقول > عز وجل لم�ئكته ـ وھو أعلم ـ أنظروا في ص�ة عبدي فإن وجدوھا 
وھا قد انتقص منھا شيئا قال انظروا ھل تجدون لعبدي كاملة كتبوھا كاملة وان وجد

  )) .  تطوع ؟ فتكمل ص�ته من تطوعه وتؤخذ اMعمال علي قدر ذلك

عن سيدنا علي كرم � وجھه ورضي � عنه قال قال رسول  ٣٠١٥وفي الحديث رقم 
ل حبلى يا عليi ان مثل المِصّلي الذي M يتم ص�ته كمث((  صلى � عليه وسلم� 

َحَملت فلما دنا نفاُسھا أسقطت ف� ھي ذاُت حمل وM ھي ذاُت ولد ومثل المصلي مثل 
التاجر M يخلص له ربُحه حتي ياْخذ رأس ماله كذلك المصلي M تقبل له نافلة حتي 

  )) .   يؤدي الفريضة

عن سعيد بن جبير قال جاء رجل الي ابن عباس فقال ارأيت  ٣٠١٨وفي الحديث رقم 

yϑ$((� عز وجل  قول sù ôMs3 t/ ãΝÍκö� n=tã â!$ yϑ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ $ tΒuρ (#θçΡ%x. zƒÌ� sàΖãΒ ∩⊄∪  ((] 

فھل تبكي السماء واDرض علي أحد ؟ قال نعم انه ليس من  ] ٢٩ا\ية  الدخانسورة 
الخIئق أحد ٌ إDِّ له باب في السماء ينزل منه رزقه  ويصعد عملُه فاذا مات المؤمن 

عليه باُبُه من السماء الذي كان يصعد منه عمله وينزل منه رزقه واذا فقده مقعده  بكى
من اDرض التي كان يصلي فيھا ويزكر � فيھا بكت عليه ، وان قوم فرعون لم يكن 

))  لھم في اDرض آثاٌر صالحٌة ولم يكن يصعد الي السماء منھم خيٌر فلم تبكي عليھم 
ـ  ١٢٥ـ ١٢٤ـ  ٢٥اخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره اسناد رجاله ثقات والخبر 

ـ وروي ذلك عن سيدنا عليw مختصراً  ٤١١ـ ٧وجIل الدين السيوطي في الدر المنثور 
اذا مات العبد الصالح بكى عليه مصIه من اDرض ومصعد عمله من السماء ثم (( قال 

 Iت))$ yϑsù ôMs3t/ ãΝÍκ ö�n=tã â!$ yϑ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ $tΒuρ (#θçΡ%x. zƒÌ� sàΖãΒ ∩⊄∪  ((]  سورة الدخان ا\ية

٢٩[.  
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وعن مجاھد قال ان اDرض لتبكي علي المؤمن اربعين )  ٤١٣ـ ٧(وانظر الدر المثور 
وابن )  ٥٧٠ـ  ٥٦٩/  ١٣(صباحاً واسناده رجاله ثقات اخرجه ابن شيبة في المصنف 

اذا (( مجاھد عن ابن عباسوعن ) ٢٩٧/ ٣(وابو نعيم في الحلية )  ١٢٥/ ٢٥( جرير 
وروي ايضاَ عن سعيد بن جبير عن ) )   مات الميُت بكت عليه اDرض اربعين صباحاَ 

((   صلى � عليه وسلمابن عباس كدذلك في فقد المؤمن وعن انس قال قال رسول � 
Dله في السماء بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فاذا مات  ما من عبد ا

رقم  ١١٤(وتI ا\ية اDثر السابق اخرجه ابن المبارك في الزھد )) فقده وبكيا عليه
)  ٤٤٩/ ٢(واDثر الثاني اخرجه الحاكم )  ٢٥/١٢٥(وابن جرير في تفسيره )  ٣٣٨

  )  ٣٢٥٥رقم  ٣٨٠/  ٥(ي التفسير وصححه الذھبي ، واDثر الثالث اخرجه الترمزي ف

فيه سيدنا عمر والتي ينامون عنھا أفضل من التي يقمون واما قيام بقية الليل الذي قال 
يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اّوله بالتراويح وفيه تائية السلوك الي ملك الملوك 

 ٥٦المتن لسيدي احمد عرب الشرنوبي وشرحھا الشيخ عبدالمجيد الشرنوبي صفحة 
ھيد وھو السھد والسھاد عند قول المؤلف والشارح وصمت وتسھيد قال ومن اDركان تس

نقيض الرقاد أَْي أَْن يكون المريد من الذين تتجافى جنوبھم عن المضاجع يدعون ر̂بھم 
خوفا وطمعاً أَْي تتباعد جنوبھم عن موضع اDضطجاع للنوم قياماً بحقه تعالى من 

لون العبادة ليحوز مواھب فI تعلم نفٌس ما أُخفى لھم من قرة أعين جزاًء بما كانوا يعم
ركعتان في جوف الليل يركعھما ))  وورد ((ان المتھجد يشفع في أھلِه ))  وقد ورد ((

أتاني جبريل فقال يا  صلى � عليه وسلموقال (( إِبن آدم خيٌر له من الدنيا وما فيھا 
محمد عش ماشئت فإنك ميت وأحبب ماشئت فإنك مفارقُه واعمل ماشئت فإنك مجزى 

صلى � وقال ((  ))ن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس به وأعلم أن شرف المؤم
رحم � إِمرأً قام من الليل فصلى وايقظ إمراته فصلت فإن ابت نضح في  عليه وسلم

وجھه الماء ، ورحم � امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجھا فصلى فإن ابى 
(( يل حسن وجھه بالنھار أن من صلى بالل))  وورد((  )) نضحت في وجھه الماءَ 

اخبرني بعمل يدخلني يا رسول � ، : عن معاذ بن جبل رضي � عنه قال )) وروى 
لقت سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره > : الجنة ويباعدني عن النار قال 

عليه تعبد > M تشرك به شْيئاً وتقيم الص�ة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
ه : قال : ثم قال أM أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول > البيت  الصوم ُجن�

� (( والصدقه تطفُئ الخطيئة كما يطفُئ الماء النار وص�ة الرجل في جوف الليل ثم ت
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قلت بلى  ثم قال اD اخبرك برأس اOمر وعموده وذروة سنامه ]٣٢السجدة ا\ية 
الجھاد ثم قال اD  امهيارسول � قال رأس اDمر اDسIم وعموده الصIة وذروة سن

اخبرك بمIك ذلك كلُه قلت بلى يا رسول � فأخذ بلسانه وقال كف عليك ھذا قلت يا 
نبي � وإنا لمواخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أُمك وھل يكب الناس في النار على 

  . إنتھى )) وجوھھم او قال على مناخرھم اD حصائد السنتھم 

كان اذا ذھب ثلثا الليل قام فقال أيھا   صلى � عليه وسلم ان رسول �) وورد (( 
الناس اذكروا � اذكروا � جاءت الراجفة تتبعھا الرادفة جاء الموت بما فيه جاء 

انه صلى � عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماهُ ول̂ما ))  وروى ((الموت بما فيه 
يغفر لك � ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفI  قيل له ھون على نفسك يارسول � ألم

اوحى � الى داود عليه السIم  يا داود كذب من ادعى ))  وقيل(( أكون عبداً شكوراً 
  .محبتي واذا جاء الليل نام عني أليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه 

و� ما اريد  رابعه العدوية تصلي في اليوم والليله الف ركعة وتقول))  وقد كانت(( 
ويقول لLنبياء عليھم الصIة  صلى � عليه وسلمبھا ثواباً ولكن لُِيَسر1 بذلك رسول � 

  .والسIم يوم القيامه انظروا الى امرأٍة من امتي ھذا عملُھا في اليوم والليله 

رت الجنيد رآه بعد اصحابه في المنام فقال له ما فعل � بك فقال طا))  ولما مات ((
تلك اRِشارات وطاحت تلك العبارات وغابت تلك العلوم وأندرست تلك الرسوم وما 

  . نفعنا إDِّ ركيعات كنا نركعھا في السحر 

عن شيخه الشيخ علي الخواص رضي ))  وقال اMمام الشيخ عبدالوھاب الشعراني ((
عى مقام العارفان � عنھم قال قيام الليل عند العارفين كالفرض في اDعتناء به فمن إد

  .ونام الليل في اDسحار فھو غير صادق 

من قام : سيدي ابراھيم الدسوقي احد اOقطاب اDربعه رضي � عنھم يقول ))  كان ((
باDسحار ، ولزم فيه اDستغفار ، كشف � له عن اOنوار ، وأطلع في قلبه شموس 

  . ك تكن من المفلحين المعاني واDقمار ، فيا ولد قلبي اعمل بما قلته ل
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رأيت ببعض سواحل الشام إمرأة فقلت من أين أقبلت ))  وقال ذو النون المصري(( 
 D ًDقالت من عند أقوام تتجافى جنوبھم عن المضاجع فقلت أين تريدين قالت اريد رجا

  : تلھھم تجارة وD بيع عن ذكر � فقلت صفيھم لي فقالت 

  علقت         فما لھم ھِمٌم تسمو الى احدقوم ھُمو ُھُمومھم  باP قد 

  فمطلب القوم موDھم وسيدھم           باحسن مطلبھم للواحد الصمد

  ومما قيل في اOبرار الذين Dزموا القيام  باOسحار

  اذا ما الليل اظلم كابدوه               فيسفر عنھمو وھمو ركوع

Dمن في الدنيا ھجوعاطار الخوف نومھمو فقاموا           واھل ا 

  وقال بعضھم

  طوبى لمن سھرت في الليل عيناه          وبات ذا قلق في حب موDه

  وناح يوما على تفريطه وبكى               خوفا لما قد جناه من خطاياه

  وقام يرعى نجوم الليل منفرداً              خوف الوعيد وعين � ترعاه

  ءويا إخوان الصفاء وارباب الوفا

  أطيعوا وجدوا وD تكسلوا            فأنتم الى ربكم ترجعون

  وD تھجعوا فاOكابر كانوا            قليI من الليل ما يھجعون

 

  )) وفي الحديث الشريف(( 

إِن في الجنة غرفا يرى ظاھرھا من باطنھا وباطنھا من ظاھرھا اعدھا � لمن اDن 
وقد ذكر بعض (( وصلى بالليل والناس نيام الكIم وأطعم الطعام وتابع الصيام 
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كب فطالما ركبتك في الدنيا فيركبه ويتخطى به شدائد القيامة عند مشاھدة اDھوال أر
  .القيامة 

اللھم Dتأْم̂نا مكرك ، وD تنسنا ذكرك ، وD : روى ان من قال عند نومه ))  فائدة ((
تكشف عنا سترك ، وD تجعلنا من الغافلين ، اللھم أبعثنا في أحب الساعات اليك حتى 

تستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا بعث � إليه نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك ف
ان ))  ومن اللطائف(( ملك في احب الساعات اليه فيوقظُه فإن قام ودعا استجيب له 

ابايزيد البسطامي كان صغيراً في المكتب اي الخلوة فلما وصل الى سورة المزمل قال 
وقال فلم  صلى � عليه وسلمOبيه من ھذا الذي امره � بقيام الليل فقال ھذا نبيا محمد 

قال ذاك أمٌر شرفه به فلما قرأ وطائفه  صلى � عليه وسلملم تفعل كما فعل نبيا محمد 
  صلى � عليه وسلممن الذين معك قال له من ھؤDء يأبتي قال اصحاب نبينا محمد 

يأبتي Dخير فمن  قال فلم لم تفعل كما فعلوا قال ھؤDء قوم قواھم � على قيام الليل فقال
واصحابه فصار ابوه يصلي بالليل فقال يا   صلى � عليه وسلمD يقتدي بنبينا محمد 

أبتي علمني صIة الليل فمنعه وقال له انك صغير فقال يا أبتي اذا جمع � الخIئق يوم 
ال يا القيامة وامر بأھل الجنة الي الجنة أقول يا رب اردت الصIة بالليل فمنعني ابي فق

  .بني قم فصلي إنتھى 

  ـ:فا جتھد يا أخي في الوصول الى مقام الرجال وتأمل بفكرك الثاقب نصيحة من قال 

  يغوص في البحر من طلب الLلى             ومن رام العلى سھر الليالي

  تروم الوصل ثم تنام ليIً                       لقد اطمعت نفسك في المحالي

  وقال بعضھم 

  الوDية قسمت أركانه                ساداتنا فيه من اDبد الي بيت

  ما بين صمت وإعتزال دائم              والجوع والسھر النزيه الغالي

مددت ليلة رجلي في المحراب فھتف بي ھاتف من ))  قال ابو يزيد البسطامي ((
ي بعد ذلك  إِنتھى يجالس الملوك ينبغي له ان يجالسھم بحسن اOدب قال فما مددت رجل

.  
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 و� ولي1 التوفيق واسأله ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وھو حسبنا ونعم الوكيل 

  :وفي كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ،، ثواب التھجد وقيام الليل 

¡θÝ#)((قال � تعالى  øŠs9 [ !#uθ y™ 3 ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9$# ×π̈Βé& ×πyϑ Í←!$ s% tβθ è=÷Gtƒ ÏM≈tƒ#u «!$# u !$ tΡ#u È≅ ø‹©9$# 

öΝèδuρ tβρß‰àf ó¡ o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# šχρ ã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρ ã�÷èyϑø9$$ Î/ tβöθyγ÷Ψtƒ uρ Ç tã 

Ì� s3Ψßϑø9$# šχθããÌ�≈|¡ç„uρ ’Îû ÏN≡u�ö� y‚ø9$# š�Í× ‾≈s9'ρé&uρ z ÏΒ tÅs Î=≈¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪ $ tΒuρ (#θ è=yèø� tƒ ô ÏΒ 9�ö� yz 

 n=sù çνρã� x�ò6 ãƒ 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ=tæ šÉ) −F ßϑø9$$ Î/ ∩⊇⊇∈∪ (( ]  ١١٥- ١١٣سورة آل عمران ا\يات [  

z((وقال تعالى  ÏΒuρ È≅ø‹ ©9$# ô‰¤fyγ tFsù ÏµÎ/ \' s#Ïù$ tΡ y7©9 # |¤tã βr& y7sW yè ö7tƒ y7•/u‘ $ YΒ$ s) tΒ #YŠθßϑøt ¤Χ 

∩∠∪ (( ]  سراء ا\يةR٧٩سورة ا[  .  

$ßŠ((وقال تعالى  t7Ïãuρ Ç≈uΗ ÷q §�9$# šÏ% ©!$# tβθà± ôϑtƒ ’n? tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθyδ #sŒ Î)uρ ãΝßγ t6sÛ%s{ 

šχθè= Îγ≈yf ø9$# (#θä9$ s% $ Vϑ≈n=y™ ∩∉⊂∪ zƒÏ%©! $#uρ šχθçG‹ Î6 tƒ óΟÎγ În/t� Ï9 #Y‰¤f ß™ $ Vϑ≈uŠÏ%uρ ∩∉⊆∪   (( الى

�š((قوله  Í× ‾≈s9'ρé& šχ÷ρt“ øgä† sπsùö� äóø9$# $ yϑ Î/ (#ρç�y9 |¹ šχ öθ¤) n=ãƒ uρ $ yγŠÏù Zπ̈ŠÏt rB $ ¸ϑ≈n=y™uρ ∩∠∈∪ 

šÏ$ Î#≈yz $ yγŠÏù 4 ôM oΨÝ¡ym #v� s)tGó¡ ãΒ $ YΒ$ s)ãΒuρ ∩∠∉∪  ((]  ٧٩ -  ٦٣سورة الفرقان ا\يات[ .  

$nû’4((وقال تعالى  yftFs? öΝßγ ç/θãΖã_ Ç tã ÆìÅ_$ŸÒyϑ ø9$# tβθ ããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $ ]ùöθ yz $ YèyϑsÛuρ $ £ϑÏΒuρ 

öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξsù ãΝn=÷è s? Ó§ ø�tΡ !$̈Β u’Å∀ ÷z é& Μçλm;  ÏiΒ Íο§� è% &ãôãr& L !#t“ y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. 

tβθè=yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪ (( ] ١٧ -١٦ا\يتان  ةسورة السجد[ .  
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ô((وقال تعالى  ¨Βr& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u !$ tΡ#u È≅ø‹ ©9$# #Y‰É`$ y™ $ VϑÍ←!$ s%uρ â‘ x‹øt s† nοt� ÅzFψ$# (#θã_ ö�tƒ uρ sπuΗ÷q u‘ 

 ÏµÎn/u‘ 3 ö≅è% ö≅yδ “Èθ tGó¡ o„ tÏ% ©!$# tβθ çΗs>ôè tƒ tÏ%©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ 3 $ yϑ‾ΡÎ) ã� ©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈t7ø9F{$# ∩∪ 

  . ]٩سورة الزمر ا\ية  [)) 

(βÎ) tÉ¨((وقال تعالى  −Gßϑø9$# ’Îû ;M≈̈Ζy_ Aβθã‹ ããuρ ∩⊇∈∪ t É‹Ï{#u !$ tΒ öΝßγ9s?#u öΝåκ›5 u‘ 4 öΝ åκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. 

Ÿ≅ö6 s% y7Ï9≡sŒ tÏΨÅ¡øt èΧ ∩⊇∉∪ (#θ çΡ%x. Wξ‹ Î=s% z ÏiΒ È≅ ø‹©9$# $ tΒ tβθãè yföκ u‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ ptôāF{$$ Î/uρ öΛèε tβρã� Ï�øó tGó¡ o„ 

∩⊇∇∪ þ’Îû uρ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒr& A,ym È≅Í←!$ ¡¡=Ïj9 ÏΘρã�óspR ùQ $#uρ ∩⊇∪  ((] ١٩ -١٥سورة الذاريات ا\يات[  

  .واDيات في الباب كثيرة 

أفضل : ((  وسلمصلى � عليه وعن ابوھريرة رضي � عنه قال قال رسول � 
رواه ))  الصيام بعد رمضان شھر > المحرم وأفضل الص�ة بعد الفريضة ص�ة الّليل

  .مسلم 

يعقد الشيطان على قافية رأس : (( قال   صلى � عليه وسلمأن رسول � : وعنه 
عليك ليل طويل فارقد فإِن : احدكم اذا ھو نام ث�ث ُعقٍد يضرب على كل عقدٍة  

فذكر > أنحلت عقدة فإن توضأَ أنحلت عقدة فإن صلى انحلت ُعقدهُ كلھا  استيقظ
رواه البخاري ومسلم )) فأصبح نشطاً طيب النفس وإM ّ اصبح خبيث النفس كس�ن 

فيصبح نشطاً طيب النفس قد اصاب خيراً وان لم يفعل أصبح (( وابن ماجه إDّ أّنُه قال 
  .رواه ابن خزيمه فراد آخره ))  اكس�ن خبيث النفس لم يصب خيرً 

مؤخره ، والمراد بالعقد تثقيله ) قافية رأ سه ))  فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين(( 
بالنوم  وإطالته ، ومن العلماء من يقول انه سحر من الشيطان ويؤيده رواية ابن ماجه 

  )) . وعلى قافية رأس أحدكم حبل فيه ث�ث عقد(( 

 ١٩٤ – ٢) اRحسان ( وابن حبان في صحيحه  ٣٠١-٤سند واخرج اDمام احمد في الم
(( يقول   صلى � عليه وسلمعن عقبة بن عامر رضي � عنه قال سمعت رسول � 

الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه من الطھر وعليه عقد فاذا وّضأ يديه 
دة واذا وّضأ انحلت عقده واذا وّضأ وجه انحلت عقدة واذا مسح رأسه أنحلت عق
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أنظروا الى عبدي ھذا : رجليه أنحلت عقدة فيقول > عزوجل للذين وراء الحجاب 
  .رواه اDمام احمد وابن حبان ))  يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي ھذا فھو له

عن جابر رضي � عنه قال سمعت رسول  ١/٥٢١وأخرج اDمام مسلم في صحيحه 
إِن في الليل لساعة M يوافقھا رجل مسلم يسـأل > خيراً (( :  صلى � عليه وسلم� 

  )) .  من خير الدنيا واgخرة اM اعطاه إِّياهُ وذلك كل ليلة

 صلى � عليه وسلمأّول ما قدم رسول � : وعن عبد� بن سIم رضى � عنه قال 
واستثبته عرفُت ان وجھه المدينة انجفل الناس اليه فكنت فيمن جاءهُ فلما تأّملت وجھه 

ايھا الناس افشوا (( وكان أّول ما سمعت من كIمه ان قال : ليس بوجه كذاب قال 
 الس�م واطعموا الطعام وِصلُوا اMرحام وَصلiوا بليل والناس نيام تدخلوا الجنة بس�م

رواه الترميزي وقال حديث حسٌن صحيح وابن ماجة والحاكم وقال صحيٌح علي )) 
بالجيم أْي ذھبو اليه بأجمعھم ))  انجفل الناس(( بخاري ومسلم ، قوله  شرط ال

ُه (( ُمسرعين ، وقوله    أْي تحققته وتبينته  أه )) أْسَتْثَبت�

 �إِن في (( قال   صلى � عليه وسلموعن ابي مالك اDشعري رضي � عنه عن الّنًبي
ھا > لمن أطعم الطعام الجنة ُغرفاً ُيَرى ظاھرھا من باطنھا وباطنھا من  ظاھرھا أعّدً

رواه ابن حبان الحديث اOول حديث  بن ))  وأفشى الس�م وصلى بالليل والناس نيام
قال الترمزي ھذا  ٤٢كتاب صفة القيامة باب  ٤/٦٥٢سIم أخرجه الترمزي في سننه 

وقال حديث صحيح على شرط  ٣/١٣حديث صحيح وأخرجه الحاكم في المستدرك 
  اه:. أْي البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه الذھبي  الشيخين

اني اذا رايتك طابت نفسي : وعن ابي ھريرة رضي � عنه قال قلت يا رسول � 
قلت أخبرني بشًئ ))  كل شًئ خلق من الماءِ (( وقرت عيني أنبْئِني عن كل شًئ  قال 

اMرحام وصلq بالليل  أطعم الطعام وأفش الس�م وصل(( اذا عملته دخلت الجنة قال 
وابن حبان  ٢/٢٩٥أخرجه اDمام احمد في المسند )) والناس نيام تدخل الجنة بس�م 

وقال حديث صحيح  ٤/١٦٠والحاكم في المستدرك  ٤/١١٥في صحيحه اDحسان 
  أه ... اRِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذھبي 

ي � عنھا عن رسول � وخّرج البيھقي في الشعب بإسنادِه عن اسماء بنت يزيد رض
ُيحشر الناس في صعيد واحٍد يوم القيامة فينادي مناد (( قال   صلى � عليه وسلم
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فيقول أين الذين كانت تتجافى جنوبھم عن المضاجع ؟ فيقومون وھم قليل فيدخلون 
  أه )) :. الجنة بغير حساب ثم يْؤمر بسائر الناس الي الحساب 

كتاب التھجد بإِسناده عن سيدنا علي� رضي � عنه قال سمعت  وخّرج ابن ابي الدنيا في
الحديث بروايٍة  أُخرى )) صلى � عليه وسلم((يقول  صلى � عليه وسلمرسول � 

في جامع اDحاديث الكبير للحافظ جIل الدين عبدالرحمن السيوطي في المجلد الثالث 
   . ٧٦٤٤رقم الحديث  ١١٩طبعة دار الفكر الصفحة رقم 

إن في الجنة ((   صلى � عليه وسلمعن سيدنا علي رضي � عنه قال قال النبي 
لشجرة يخرج من أع�ھا الحللُ ومن إسفلھا خيل بلق من ذھب مسرجة ملجمة بالدر 
والياقوت Mتبول وM تروث ذوات اجنحة فيجلسوا عليھا اولياء > فتطير بھم حيث 

منھم ياھل الجنة ؟ ياناصفونا ؟ يارب ما بلغ بھُؤMِء ھذه  شاُءوا فيقول الذي في اسفل
الكرامة ؟ فقال > انھم كانوا يصومون وكنتم ُتْفِطُروَن وكانوا يقومون الليل وكنتم 

رواه ))  تنامون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا يجاھدون العدّو وكنتم تجبنون
  .علي رضي � عنه ابوالشيخ في العظمة والخطيب كلھم عن سيدنا 

وفي المتجر الرابح عن سيدنا عبد� بن مسعود رضي � عنه قال قال رسول � 
فضل ص�ة الليل على ص�ة النھار كفضل صدقة السر على ((  صلى � عليه وسلم

قال الھيثمي في المجمع  ٩/٢٣٢اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ))  صدقة الع�نية
  .قات وخّرجة ابو الشيخ ابن حبان بإِسناده رجاله ث ٢/٢٥١
ص�ة في  ((قال  صلى � عليه وسلمعن أنس رضي � عنه يرفعه الى النبي و

مسجدي تعدلُ بعشرة اgف ص�ة وص�ة في المسجد الحرام تعدل بمائة الف ص�ة 
ا والص�ة بأرض الرباط تعدل بالفي ألف ص�ة وأكثر من ذلك كلُه الركعتان يصليھم

وخّرج ابن أبي الدنيا في )) العبد في جوف الليل Mيريد بھما اM ما عند > عزوجل 
صلى � عليه كتاب التھجد بإسناده عن ابن عباس رضي � عنھما قال قال رسول � 

  )) . أشرف أّمِتي حماة القرآن واصحاب الليل (( وسلم

فقال  صلى � عليه وسلمالنبي  وعن سھل بن سعد رضي � عنه قال جاء جبريل الى
يا محمد عش ماشْئت فإنك ميqت ٌ واعمل ماشْئت فإنك مجزي به وأحبب من شْئت  ((

  رواه الطبراني ))  وأعلم ان شرف المؤمن قيام الليل وعزه إستغناه عن الناس

(( قال  صلى � عليه وسلموعن ابي امامه الباھلّي رضي � عنه عن رسول � 
بقيام الليل فإنه دْأُب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم وَمكْفًرٌة للسيئات ومنھاة  عليكم
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رواه الترمزي وابن خزيمه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم ))  عن اMثم
  .يخرجاه ووافقُه الذھبي 

صلى � وخّرج الترمزي بإسناده عن بIل والطبراني عن سلمان كIھما عن النبي 
عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم ومقربة الي ربكم  ((قال  وسلم عليه

  )) . ومكفرة للسيئات مطردة للداء عن الجسد

 صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة وابي سعيد رضي � عنھما قاD قال رسول � 
ين > كثيرا من استيقظ من الليل وايقظ أھله فصليا ركعتين جميعاً كتبا من الذاكر(( 

رواه ابوداود والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على )) والذاكرات 
  .شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه 

رحم > ((  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضى � عنه قال قال رسول � 
جھھا الماء ، ورحم رج� قام من الليل فصلى وايقظ إِمراته فصلت فان ابت نضح في و

 ))> إِمرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجھا فان ابى نضحت في وجھه الماء 
حبان والحاكم وقال صحيح على وابن خزيمه وابن رواه ابوداود والنسائى وابن ماجه 

  .شرط مسلم 

وخّرج الطبراني بإِسناده عن ابي مالك اDشعرى رضي � عنه قال قال رسول � 
مامن رجل يستيقظ من الليل فيوقظ إِمراته فان غلبھا النوم ((  � عليه وسلم صلى

نضح في وجھھا الماء فيقومون في بيتھا فيذكرانى > عزوجل ساعة من الليل 
  . ))اMغفرلھما 

أقرب (( يقول  صلى � عليه وسلموعن عمرو بن َعْبَسًة رضى � عنه انه سمع النبي 
�له من العبد في جوف الليل اgخر فان استطعت ان تكون ممن مايكون الرب جل ج

  .رواه ابن خزيمة والترمذى وقال حسن صحيح  ))يذكر > في تلك الساعة فكن 

صلى � وخّرج الطبرانى بإِسناده عن ابن عباس رضى � عنھما قال قال رسول � 
صلى تداركت حوله الحور من بات ليلة في خفة من الطعام والشراب ي((  عليه وسلم

  )) .العين حتى يصبح 

ث�ثة يحبھم (( يقول  صلى � عليه وسلموعن ابي الدرداء رضي � عنه عن النبي 
 l ويضحك اليھم ويستبشر بھم ؟ الذى اذا أنكشفت فئة قاتل وراءھا بنفسه <
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عبدى ھذا كيف عزوجل فإِما ان يقتل وإّما ان ينصره > ويكفيه فيقول انظروا الى 
صبر لي بنفسه ؟ والذى له إِمرأة حسنة وفراش لّين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر 
شھوته ويذكرنى ولو شاء رقد ؟ والذى اذا كان في سفر وكان معه ركب فسھروا ثم 

رواه الطبرانى بإسناد حسن أّما قوله )) ھجعوا فقام من السحر في ضّراء وسّراء 
  .ھم وقوله يستبشر بھم أي َيقَبل بھم يضحك اليھم أي يرضى من

عجب ربنا من (( قال  صلى � عليه وسلموعن ابن مسعود رضى � عنه عن النبي 
 �رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أھله وِحبqه الي ص�ته فيقول > جل� وع

رغبة فيما  أنظروا الى عبدى ثارا عن فراشه ووطائه من بين حبه واھله الي ص�ته: 
ا عندي ؟ ورجل غزا في سبيل > وأنھزم اصحابه فعلم ماعليه في  عندي وشفقة ِمم�

أنظروا الى عبدي رجع : اXِنھزام وماله في الرجوع فرجع حتى يھريق دمه فيقول > 
رواه اDمام احمد وبويعلي ))  رجاًء فيما عندى وشفقة ِمّما عندى حتى ُيھرق دمهُ 

  .وابن حبان 

Mحسد إ�Mِ في اثنين رجل ((  صلى � عليه وسلمابن مسعود قال قال رسول �  وعن
آتاه > القرآن يقوم به اناء الليل واطراف النھار ورجل آتاه > ماMً فھو ينفقه آناء 

  .رواه مسلم ))  الليل واطراف النھار
ضى � عنھما عن وخّرج الطبرانى بإِسناد حسن عن فضالة بن عبيد وتميم الدارى ر

من قرأ عشر آياٍت في ليلة كتب له قنطار والقنطار  (( قال صلى � عليه وسلمالنبي 
خيٌر من الدنيا وما عليھا فاذا كان يوم القيامة يقول ربiك عزوجل له اقرأ وأرقى لكل 
 آية درجه حتى ينتھى الى آخر آيه معه يقول > عزوجل للعبد أقبض فيقول العبُد بيده

  )).يارب انت اعلم فيقول بھذه الخلد وبھذه النعيم 

من صلى في (( قال  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضي � عنه عن النبي 
ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى في ليلة بمائتي آية كتب من القانتين 

  .م ررواه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط مسل)) المخلصين 

صلى � وخّرج الطبراني بإِسناده عن ابي امامة رضي � عنه قال قال رسول � 
من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرآ اربعمائة آية ((  عليه وسلم

كتب من العابدين ومن قرآ خمسمائه آية كتب من الحافظين ومن قرآ ستمائه آية كتب 
انمائة آية كتب من المخبتين ومن قرأ ألف آية أصبح له من الخاشعين ومن قرأ ثم

قنطار والقنطار ألف ومائتا اوقية واJقية خيٌر مّما بين السماء واMرض اوقال خيٌر 
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والموجب ھنا ھو ))  مّما طلعت عليه الشمس ومن قرأ ألفى آية كان من الموجبين
  سلم الذي اتي بفعل يوجب له الجنة او كما قال صلى � عليه و

من ((  صلى � عليه وسلموعن عبد� بن عمرو رضى � عنھما قال قال رسول � 
قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام 

من ( قوله : رواه ابوداود وابن خزيمة وابن حبان )) بألف آية كتب من المقنطرين 
  .لھم قنطار من اOجر  أى ممن كتب) المقنطرين 

صلى � عليه وقد روي ابن حبان من حديث ابي ھريرة رضى � عنه ان رسول � 
 )) . القنطار إِثنا عشر الف أُوقية واMوقية خيٌر مما بين السماء واMرض ((قال  وسلم

( م صلى � عليه وسلوعن السيدة عائشة ام المؤمنين رضى � عنھا ان رسول � 
كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه فقلت لم تصنع ھذا وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك 

رواه البخاري و مسلم والشكور ھو )  وماتأخر ؟ قال أف� احب ان أكون عبداً شكورا
 D ف الشاكر وھو الذي الذي يشكر مرة بعد مرة  أْو ھو الذيIالمستديم علي العباد بخ

الشكر ھو صرف جميع ما انعم � به عليك له ويكون يستديم علي الشكر تعريف 
بالجنان ويكون باDكان ويكون سواء كان مقابل نعمة ام D ، بخIف الحمد ھو الثناء 

  . باللسان علي جميع إختياري علي جھة التعظيم والتبجيل 

ن Mتدع قيام الليل فإ( وعن عبد� بن قيس قال قالت السيدة عائشة رضية � عنھا 
)  كان M يدعه وكان إذا مرض او كسل صلى قاعداٌ  صلى > عليه وسلمرسول > 

  .  رواه ابوداود وابن خزيمة وخّرجه ابن ماجة بإسناده 

قالت ام سليمان ابن  ( صلى � عليه وسلمعن جابر رضى � عنه قال قال رسول � 
النوم بالليل تترك الرجل فقيراٌ يوم داود لسليمان يابني M تكثر النوم بالليل فان كثرت 

  )  القيامة

مكتوب في التوراة لقد اعد � للذين : وعن عبد� بن مسعود رضى � عنه قال 
 Dتتجافى جنوبھم عن المضاجع مالم تر عيٌن ولم تسمع أُذٌن ولم يخطر علي قلب بشر و

=Ÿξsù ãΝn ((نحن نقرؤھا : يعلمه َملٌك مقرب وD نبي مرسل قال  ÷ès? Ó§ ø�tΡ !$̈Β u’Å∀ ÷z é& Μçλ m; 
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ÏiΒ Íο§� è% &ãôãr& L!#t“ y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪ ((  يةDرواه الحاكم وقال  } ١٧السجدة ا

  . صحيح اDسناد 

صورة ديك برثنه أْي مخالبه من قال يوسف بن مھران بلغنى ان تحت العرش َمَلكاً في 
ذا مضى ثلث الليل اDّول ضرب من زبرجد اخضر فإ ه أْي أعلى رأسهلْؤ وصيصيتلؤً 

ذا ا الليل ضرب وقال ليقم المصلون فإبجناحيه َوَزَقا وقال ليقم المتھّجدون فاذا مضى ثلث
طلع الفجر ضرب وقال ليقم الغافلون وعليھم او زارھم قلت وقد روى ھذا مرفوعاً 

المنام جائزة بشرط بI  ورأى بعضھم رب العزة جّلً جIله في المنام ورأية � في
كيف وD إن حصار قال فسمعته يقول وعزتي وجIلي Oكرم̂ن مثوى سليمان التيمي 
فإنه صلى الغداة بوضوء العشاء ا\خرة اربعين سنة ، ويقال كان مذھبه ان النوم اذا 
خامر القلب بطل الوضوء وكان ابن مسعود رضي � عنه اذا ھدات العيون قام فيسمع 

كدوي النحل حتى يصبح وكان شداد بن أوٍس رضي � عنه اذا دخل فراشه  له دويّ 
يتقلى مثل الحب في المقلى وكان يقول اللھم ان ذكر النار قد منعني النوم ثم يقوم 
للصIة وكان طاوس يفرش فراشه فيضجع عليه فيتقلى كما تتقلى الحبه في المقلى ثم 

د ذكر جھنم نوم العابدين وكان عبدالعزيز يثب فيدرجه ويصلي الى الصبح ثم يقول طر
ابن أبي ر̂واٍد اذا جاء الليل عليه يأتي فراشه َفُيِمر1 يدهُ عليه ويقول إِلھى ليس مثلي 

ما كان يوجد : يطلب الجنة ولكن أجرني برحمتك من النار وقالت إمرأة مسروق 
ي كنت Oجلُس خلفُه و� إن: مسروق إDِ^ وساقاهُ منتفختان من طول الصIة وقالت 

فابكي رحمة له وقال الجنيد ما رأَيت أْعَبَد من ال̂سِري� أَتْت عليه ثماٌن وتسعون سنه 
وعن ابي محمد المغازلي قال َجاًورابومحمد .َماُرئي مضطجعاً إD^ في عل�ِة الموت 

يم̂د رجليه الجريري بمكة سنًة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند الى عموٍد وD الى حائط ولم 
 وقال المغيرة بن حبيب رمقُت مالك بن دينار فتو̂ضأ بعد العشاء ثم َقاَم الى مصIهُ 

ة فجل يقول اللھم َحّرْم شيبة مالك على النار إلِھي قد رْ فقبض على لحيتِه فخنقته الَعبَ 
مالك ؟ ولم َعلِْمَت ساكن الج̂نة من ساكن النار فأي1 الرجلين مالك ؟ وأي1 ال̂داَرْيِن دار 

يزل ذلك قولُُه حتى طلع الفجر وكان عمرو بن ُعتبة بن فرقد يخرج كل ليلة فيقف على 
يا أھل القبور لقد طويت الصحف ولقد رفعت اDعمال ثم يصف قدميه : القبور ويقول 

ويصلى الليل كله ثم يرجع فيشھد صIة الصبح  وقال عن علي بن ابي الحسن شبع 
السIم ليله من خبز الشعير فنام عن حزبه حتى أصبح فأْوَحى يحيى بن زكريا عليھما 

يا يحيى وجدت دار خيراً من داري ؟ أم ھل وجدت جواراً خيراً من جواري : � إليه 
؟ وعزتي وجIلي لو أّطلعت الى الفردوس إّطIعًة لذاب جسمك وذھبت نفسك إْشتَياقاً 
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يت الصديد بعد الدموع ولبست الحديد ، ولو إّطلعت الى جھنم إّطIعة لذاب جسمك ولبك
َسَھْوُت ليلًة عن وردي ونمت فإذا أنا في المنام : مع المسوح وقال مالك بن دينار 

بجاريٍة  كأحسن ما يكون في يدھا ُرقعة فقالت لي أتحسن ان تقرأ قلت نعم فدفعت إلّي 
  :الرقعه وإذا فيھا 

  البيض اOوانس في الجنانأألھتك اللذائذ واDماني                     عن 

  وتلھوا في الجنان مع الحسانD موت فيھا                   تعيش مخلداً         

  من النوم التھجد بالقرانك ان خيراً                    َتَن̂بْه من منام        

رأيت في المنام إِمرأة D تشبُه نساء : قال  –وكان من القوامين  –وعن ازھر بن مغيث 
: حوراُء فقلت زوجيني من نفسك فقالت : من انت ؟ فقالت : فقلت لھا اھل الدنيا 

اخطبني من سيدي وامھرني فقلت مامھرك ؟ فقالت طول التھجد ، وروى عن العIء 
Rِمرأتِه في بعض الليالي إني اجد الليلة : انه كان يختم كل ليلة ختمة فقال : بن زياٍد 

فأيقظيني قال فلّما أْيَقَظْتُه للوقت وجد ثقIً فقال فترة فإذا مضى من الليل قدٌر سماهُ لھا 
لھا دعيني ساعة ثم نام فأتاه آٍت في المنام فأخذ بمقدم شعر رأسه وقال قم يا ابن زياد 

ياماً الي ان فأذكر ر̂بك  يذكرك قال فقام فزعاً ولم تزل تلك الشعرات من مقدم رأسه ق
كنت ليلًة نائماً في : ابي بكر الطرطوشي قال لقيام ، َوَرِوَي عن اDمام  مات وإ̂نھن1 

  : المسجد اDقصى فلم َيُدعني إDِ̂ صوٌت يكاد يصدع القلب وھو يقول 

  أخوٌف وأمٌن ان ذالعجيب                      ثكلتك من قلب فأنت كذوب

  اما وجIل � لو كنت صادقاً                لما كان لIغماض منك نصيب

يا أبتي مالي : أبكى العيون واشجى القلوب ، وكانت إبنة الربيع ابن خيثم تقول فو� لقد 
أرى الناس ينامون وأراك D تنام ؟ قال يا ابنتاه إن اباك يخاف النار ، وقال الربيع اتيت 
أويساً فوجته جالساً قد صلى الفجر ثم جلس فقلت D أْشِغلُُه عن التسبيح فمكث مكانه 

قام الى الصIة حتى صلى العصر ثم جلس موضعه حتى صلى حتى صلى الظھر ثم 
المغرب ثم ثبت مكانه حتى صلى العشاء ثم ثبت مكانه حتى صلى الفجر ثم جلس مكانه 

اللُھ̂م اني اعوذ بك من عين نوامة ومن بطن D تشبع فقلت حسبي : فغلبته عيناه فقال 
علم ان الجنة ترين  فوًقُه  وان يا عجباً لمن ي: وقال احمد بن حرب : ھذا منه ثم رجعت 

  النار تسعر تحتِه كيف بينھما ؟
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وكان صلُة بن أشيم قد تعقدت ساُقُه من طول القيام وبلغ اRِجتھاد مالو قيل القيامة غداً 
ما وجد مزيداً وكان اذا جاء الشتاء أضطجع على السطوح ليضربه البرد واذا كان في 

لغ̂م فI ينام ومات وھو ساجد وكان يقول اللھ̂م الحر أضطجع داخل البيت ليجد الحر وا
إني أِحب1 لقاءك فأحب لقائي ، وقال الخواص دخلنا على رحلة العابدِة وكانت قد صامت 
حتى أْسَو̂دْت وبكت حتى عميت وصلت حتى أقعدت وكانت تصلى قاعدة فسلمنا عليھا 

ت علمى بنفسى قرح فؤادى ثم ذكرنھا شيئاً من العفو لنھون عليھا اOمر فشھقت ثم قال
وكَلَم كبدى و� انى لوددت � لم يخلقنى ولم أُك شيئاً مذكوراً ثم أْقَبَلْت على صIتھا ، 

أنھا كانت اذا صلت العتمة قامت على سطٍح لھا وشدت : َوَمْروى1 عن حبيبه العدوية 
وغلقت الملوك  إِلِھى قد غارت النجوم ونامت العيون: عليھا درعھا وخمارھا ثم قالت 

ابوابھا وخلى كل حبيب بحبيبه وھذا مقامى بين يديك ثم تقبل على صIتھا فاذا كان 
إِلھى ھذا الليل قد أدبر وھذا النھار قد أسفر فليت شعرى :السحر وطلع الفجر قالت 

أَقِبْلَت منى ليلتى فأُھنا ؟ ام رددتھا علّي فأُعّزى ؟ وعزتك لھذا دْأبي ودأبك مابقيتنى 
تك لو أنتھرتنى من بابك َلماَ برحت لِماَ وقع في نفسى من جودك ، وكانت ُمعاذة وعز

ھذا يومي الذي اموت فيه فما َتْطَعُم حتى ُتْمسي فاذا جاء : العدوية اذا جاء النھار تقول 
  .الليل تقول ھذه ليلتى التى اموت فيھا فتصلى حتى تصبح 

Dعندنا بالمحصب وكان له أھل وبنات وقال القاسم بن راشد الشيبانى كان زمعه ناز 
وكان يقوم ويصلى ليIً طويI فاذا كان السحر نادى بأعلى صوته أي1ھا الركب الّعِرسون 
أُك̂ل ھذا الليل ترقدون ؟ أفI تقومون فترحلون ؟ فيتوثبون فتسمع من ھاھنا باكياً ومن 

الفجر نادى بأعلى صوته ھاھنا داعياً ومن ھاھنا قارئاً ومن ھاھنا متوضئاً فإذا طلع 
َرى والّسرى السير ليIً وھذا مثل ضربه سيدنا خالد بن  عند الصباح يحمد القوم الس1

  .الواليد رضى � عنه حين بعثه سيدنا ابوبكر الصديق رضى � عنه الى العراق 
ث َحَلَف صفوان بن سليم Dيضع جنبُه باDرض حتى يلقى � فمك:وقال سفيان بن ُعيينه 

اء وأشتّد به النزع والعلِّة وھو جالس على ذلك أكثر من ثIثين سنًة فلما حضرته الوف
قال إِبنُه ياأبتى لووضعت جنبك فقال إذاً ماوفيت P بالنذر والحلف فمات وھو جالس ، 
وأخبرنى الحفار قال حفرت قبر لرجل فاذا انا قد وقعت على قبر فوافيت جمجمة فاذا 

؟ ھذا قبر صفوان السجود قد أثر في العظم فقلت Rنسان قبر من ھذا ؟ قال اوما تدرى 
  .بن سليم رحمُه � تعالى 
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  ـ:ثواب من نوى ان يصلى باليل فغلبته عيناه بالنوم 
مامن  (( صلى � عليه وسلمعن ابي زرx او ابي الدرداء شك شعبة قال قال رسول � 

ُث نْفسُه بقيام ساعة من الليل فينام عنھا إ�M كان نوُمُه صدقة تصدق > qبھا  عبد ُيحد
رواه ابن حبان ورواه النسائي1 وابن ماجه وابن خزيمة ))  عليه وكتب له أجر مانوى

من أتى فرشُه وھو ينوى ان يصلى من (( عن ابي الدرداء من غير شك ولفظه قال 
  )) . الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له مانوى وكان نومُه صدقة عليه من ربه

مامن (( قال  صلى � عليه وسلمان رسول �  عن السيدة عائشه رضى � عنھا 
إمرٍئ تكون له ص�ة بليٍل فيغلُبه عليھا النوم إMّ كتب له أْجر صِ�تِه وكان نومه عليه 

  .رواه ابوداُود والنسائي1 )) صدقة 

  ـ:ثواب من نام عن ورده فقضاه 

((  عليه وسلم صلى �عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى � عنه قال قال رسول � 
من نام عن حزبه وعن شيٍ منه فقرأه  فيما بين ص�ة الفجر وص�ة الظھر كتب له 

  .            رواه مسلم ))  كأنما قرأه من الليل
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  ـ:من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه 

ير ، والِخْصَلة بوْزن فعلة أَْي من تقرب فيه ِبِخْصَلٍة من الخ صلى � عليه وسلموقوله 
بِفْعَلٍة من أفعال الخير وأفعال الخير كثيرة ولكن تنحصر في ثIثة اDول قول باللسان 

  .والثانى فعل باOركان والثالث إِعتقاد بالجنان 

 ًM ـ اللسان ؟ تتلوا به القرآن وتقول به اDوراد واDذكار وتصلح به بين الناس : أَو�
ل وتقول به كلمة الحق وتشھد به شھادة الحق وتنصر به المظلوم وترشد به الضا

وتعرف به اRِجابة عند سالك وتنطق به العلم في حلقات العلم وَتعلِّم به غيرك وتصلح 
  .به ُمِسْئ العبادة وبه تنجح عند اRِمتحان وكما يقال عند اRِمتحان يكرم الَمْرُء أْو ُيھان 

َيَدان والِّرْجIَن والعْينان واOُْذنان والفرج ، اليدان للصدقة ـ َوْھَي ال:اOركان  ثانياً 
وللدفع الظلم عن المظلوم ولعون المحتاج بھما ترفع الرجل على ال̂دابة أْو َغسُل اليدين 

ث�ثه محقرات وأجرھّن (( قال  صلى � عليه وسلمأْو عدDن النعلين Ôن الرسول 
وَغسُل اليدين عندما )) وإعانة الرجل على الدابة  عظيم َغسلُ اليدين وعدل النعلين

تمسك اRِبريق وتغسل للناس بعد أكل الطعام وعدDن النعلين عندما يقوم صاحبھما 
فتعدل له َنْعَلْيِه وإعانة الرجل على الدابة بأن تسندھا له حتى يركب من محقرات ولكن 

م بالليل ، وأن تصل بھم أجرھن عظيم أْوكما قال المعصوم ، والرجلين لطول القيا
الرحم ، وان ت̂بر بھم الوالدين ، وان تمشى بھم للمساجد ، وا ن تمشى بھم للجمعة ، 
وان تمشى بھم للجماعات ، وان تصل بھم المريض ، وأن تمشى بھم الحلقات العلم ، 
وان تقف بھم لصIت الفرض والنفل ، وأن تمشى بھم للحج ، وان توصل بھم الذكاة 

، والعينان بالنظر الى كتاب � او الي كتاب من كتب الحديث أَْوإلي كتاب من Oھلھا 
كتب الفقه او بالنظر إِلى الوالدين بعين الرحمة والوقار واDْحترام والتودد والتعطف 
واRِجIل وبالنظر للضعيف بالرحمة والنظر للمريض بالشفقة والنظر للمحتاج بالعطية 

وقير والتعظيم واRجIل Oجل ان تستفيد منه ان لم تنظر له بھذه وبالنظر إلى العالم بالت
 صلى � عليه وسلمالكيفية لم تستفيد منه أبداً أبداً وان تفرح بتلك النظرة Oن الرسول 

ياابن مسعود نظُرك الى وجه الَعالِم نظرًة ففرحت بھا (( قال لسيدنا عبد� بن مسعود 
صلى � عليه أْو كما قال ))  كاً يستغفر لك الى يوم القيامةيخلق > من تلك النظرة َملَ 

تنزل على الكعبه كل  ((قال  صلى � عليه وسلموبالنظر الى الكعبه Oن الرسول  وسلم
صلى � او كما قال )) للناظرين  ٢٠للمصلين  ٤٠للطائفين  ٦٠رحمة  ١٢٠يوم 

بل وأكثر Ôن شيخ العلم ِيَرّبي وان ينظر الى شيخ الطريق بنفس النظرة  عليه وسلم
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العقل وشيخ الطريق ِيَرّبي الروح وينظفھا من الرعونات البشرية واOذنان ان تسمع 
بھما كIم � سبحانه وتعالى وھو القرآن وأن تسمع بھم الِعلم Oن العلم سماعه فريضه 

وقال صلى ))  العلم فريضة على كل مسلم((  صلى � عليه وسلمكما قال رسول � 
(( وقال عليه الصIة والسIم ))  أطلُُب العلم من المھد الى الّلحد(( � عليه وسلم 

اذاً فشنف  صلى � عليه وسلم او كما قال))  أطلب العلم ولو بينك وبينُه بحٌر من نار
صلى آذانك بسماع العلم Ôن فضله Dيحد وDيعد ويكفيك في فضله والترغيب فيه قوله 

من تعلم باباً من العلم ينتفع به في دنياه او أُخراه خيٌر له من عمر ((   عليه وسلم�
صلى او كما قال ))  الدنيا سبعة آلف سنه صام نھارھا وقام ليالھا مقبول غير مردود

(( إِنه قال  صلى � عليه وسلموقال ابن الحاج في المدخل قد ورد عنه  � عليه وسلم
اذاً ))  د > أفضل من عبادة ألف سنه Mيعصى > فيھا طرفة عينلمجلس عالٍم عن

فضل العلم Dُيدانا وDُيضاھا عليك به فھو اDمام والعمل تابعه وھو السراج في الدنيا 
وا\خرة وبه ُعرف � وبه ُعِبْد والناس إثنان عالم ومتعلم وبقية الناس ھمج وُرعاع 

  .لعلم بالنواجز Dتفاضل بينھم اذاً َعض� على ا

القلب وھو إعتقاد الجنان وھو إن يكون إعتقاُدك في P عزوجل وفي ُرسوله  والثالث
وفي كتبه التى أنزلھا ومIئكته وفي اليوم ا\خر وفي القدر خيره   صلى � عليه وسلم

وشره وفي اولياهُ الصالحين وباDخص شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة وان تكون سليم 
عالي الھمة وان تكون حسن الظن Dن � سبحانه وتعالى قال في الحديث القلب ، 
والحسن ھو ان تعمل الحسنه وتظن ظن ))  انا عند حسن ظن عبدي بي(( القدسي 

قاطع ان � يقبلھا منك وبعدھا تظن دخول الجنه لكن ان لم تعمل حسنه وتريد ان تدخل 
تزوج ويسأل � ان يعطيه الوDدة ومثلك الجنه في ھذه الصورة مثلك مثُل من لم يكن م

ليست اMيمان بالتمنى ((  صلى � عليه وسلممثل َتِمّني الكاذبين الذى قال فيه الرسول 
ولكن ماوقر في القلب وصدقُه العمل إن� أُناٌس الھتھم أَمانى المغفرة يخرجون من 

انوا يحسن الظن باl الدنيا وMحسنه لھم يقولون إِنا نحسن الظن باl كذبوا لوك
، وحسن ظن من افضل اDعمال Oَّن  صلى � عليه وسلماو كما قال ))  Jحسن العمل

اgن يدخل عليكم رجل (( قال Oصحابه وھم في المسجد  صلى � عليه وسلمرسول � 
من أھل الجنة فدخل عليھم رجل وفي اليوم الثاني قال يدخل عليكم رجل من أھل الجنة 

نفس الرجل وفي اليوم الثالث قال يدخل عليكم رجل من أھل الجنة دخل نفس  دخل
الرجل فقال الصحابة ماعملُه فقال أحدھم انا آتيكم بخبرِه فذھب اليه في البيت وقال له 
انا ضيفك فأستضافه الرجل ث�ثة ايام فقال كنت انظروا اليه ماعمله فكان يصلى 

لى ذلك حتى سألته ماعملك وأخبرتُه ماقال رسول الِعشاء في جماعة وينام وM يذيد ع
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> صلى > عيه وسلم في شأنه فقلت له اخبرني فقال ليس بكثير عمل إMّ أني اصلى 
أْي حسن الظن وسليم ))  في جماعة وأبيُت وليس في قلبي دغينة وMحسد على احد

الفي خير � يذيُد والفي  القلب Dيحقد على احد وDيحسد احد بل يتمنى الخير لُِك̂ل الناس
شر � يزيُل منه والفي عافيه � يديمھا عليه والفي مرض � يرفع منه والفي نعمة � 
يحفظھا له والفي فقر وحوجه يرزقه رزقاً حDIً طيباً ساھيD ًIتعب فيه وDنصب 

  . ويجعله له سبب دخول الجنة ءآمين 

اذا النية  القلب والتلفظ بھا خ�ف أJََْوَلى ومن عمل القلب النية وِھي� محلھا
من اعمال القلب فتدخل العبادة فتزيدھا أجراً وثواباً وتدخل العادات فتجعلھا عبادات 
فتثاب وتأجْر عليھا مثال اÔول كماً تؤضأَ في بيته ثم ذھب للمسجد فينوي الُخَطا Oن 

فأحسن الوضوء وأتى المسجد اذا تؤضأ احدكم  ((قال  صلى � عليه وسلمالرسول 
أخرجه ))  Mيريد إqMِ الص�ة لم يخط خطوة إM رفع له بھا درجة وحط عنه بھا خطئة

  .أبو داود  
إنما اJعمال بالنيات وإنما لكل امرٍئ ما نوى فمن كانت ((  صلى � عليه وسلموقال 

الى دنيا يصيبھا  ھجرتُه الى > ورسوله فھجرته الى > ورسوله ومن كانت ھجرته
  . صلى � عليه وسلماو كما قال ))  او إمرأة ينكحھا فھجرته الى ما ھاجر إليه

وكتب سالم بن عبد� الى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي � عنه أعلم يا عمر ان 
عون � للعبد بقدر النية فمن ثبتت نيته تَم عون � له ومن قصرت عنه نيته قصر عنه 

 عنه بقدر ذلك ، وكتب بعض الصالحين الى اخيه أخلص النية في أعمالك عون �
يكفيك قليل العمل وحكى القشيري رحمه � تعالى في التحبير له قال قيل ان رجIً من 
الصالحين رؤي في المنام فقيل له ما فعل � بك قال غفر لي ورفع درجاتي فقيل له 

لجود ، D بالركوع والسجود ، ويعطون بالنية D بالخدمة ، بماذا فقال له ھھنا ُيَعاِملون با
ويغفرون بالفضل D بالفعل ، إِذاً  النية بالنسبه Dعمال القلب رأس اDمر وذروة سنامه 

  .وعليھا المدار والِعْرفه في كل اDعمار القوليه والفعلية والقلبية فعليك بھا 

تعالى ونية زيارة بين � تعالى وإظھار ثم يضف الى نية الُخطا ، نية اداء فرض � 
شعار اDسIم وتحية المسجد وإذالة اOذى منه واRعتكاف فيه وينوي زيارة الصلحا 
وإقتباس بركة اRجتماع بھم وإقتباس بركة الصIة معھم كل ذلك يكون في المسجد ونية 

 من خرج يعود مريض خرج يخوض في(( عيادة المريض إن وجد ذلك لما ورد 
 صلى � عليه وسلمأو كما قال ))  الرحمه فإذا استقر عندھم استقرت الرحمه فيه

من عزى مصابا فله أجر مثل ((  صلى � عليه وسلموتعزية المصابين لما ورد عنه 
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فيحصل له ھذا الخير العظيم وينوي مع ذلك تشميت العاطس وينوي مع ))  المصاب
نوي رد السIم على المسلمين وينوي ذكر � تعالى ذلك إِبتداء السIم على المسلمين وي

وينوي إمتثال السنة في السعي الى المسجد وينوي الصدقة على المحتاج اذا وجد وينوي 
إِرشاد الضال وان يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر إن قدر على ذلك بشرطِه وينوي 

ِھْد أَْن تكثر من النية في جميع الصIة على الجنازة َوأَْن َيْحُضرھا إن وجد ذلك ثم أَْجتَ 
  .أعمالك حتى تنوي لعمل واحد نيات كثيرة 

ُخول الى المسجد والقعود فيه عبادة وُيمكن أَن يكون فيه  ويكفيك مثال واحد وھو ان الد1
لھا ان يعتقد انه بيت � عزوجل وأن داخله زائر � تعالى فينوي ذلك  �ثمانية امور أو

من قعد في المسجد فقد زار > سبحانه وتعالى وحق على ((  وسلم صلى � عليهقال 

ρç�É9#)....((ثانيھا المرابطة لقوله تعالى  ))المزور إِكرام زائرهُ  ô¹$# (#ρã� Î/$ |¹uρ (#θ äÜ Î/#u‘ uρ 

قيل معناھا انتظروا الصIة بعد الصIة وثالثھا   ]٢٠٠سورة ال عمران اDية  [ ))....
السمع والبصر واDعضاء عن الحركات المعتاده فإنه نوع من  اRعتكاف ومعناھا كف

تي القعود في المساجد((  صلى � عليه وسلم الصوم قال ورابعھا ))  رھبانية أُم�
الخلوة ودفع الشواغل للزوم السر والفكر في ا\خرة وكيف اDستعداد لھا أْي ا\خرة 

من غدا الى ((  لى � عليه وسلمصوخامسھا التجرد للذكر وإْسماعه وإستماعه لقوله 
وسادسھا ان ))  المسجد يذكر > تعالى ويذكر به كان كالمجاھد في سبيل > تعالى

يقصد إفادة علم وتنبيه من يسئ الصIة ونھي عن منكر وامر بمعروف حتى ينتشر 
ل بسببه خيرات كثيره ويكون شريك فيھا وسابعھا أن يترك الذنوب حياًء من � عزوج

بأن يحّسن نيته في نفسه وفي قوله وعمله حتى يستحي منه من رآه يقارف زنباً وقس 
على ھذا سائر أDعمال فبإجتماع ھذه النيات تزكوا اDعمال وتلتحق بإعمال المقربين 

))  الخ.... من تؤضأ فاحسن (( ،،، ما تقدم نقIً من المدخل Rبن الحاج من قوله 
  . ٤٠وص  ١٣ص  ١بتصرف وتقديم وتأخير ج

نرجع لشرح الحديث وقوله كان كمن ادى فريضة فيما سواه أَْي مثI صليت ركعتين 
نفل P عزوجل في نھار رمضان او في ليلِه فإنه يكتب لك ثواب فريضة ومعلوم ثواب 
الفريضة أكثر من ثواب النفل ويكف الفرض شرفا ورفعة ان فيه رضاء � ورضاء � 

Dنه سبحانه وتعالى امر بالفرض امر وجوب وأمر ھو قبول العمل مع اO ثابة عليه
بالنفل امر أستحباب وتصدق بصدقة مندوبه فإنه يأجر عليھا أجر الفريضة وافعال 
الخير كثيرة D تنحصر ولكن اعلم أنك مثIً صلية ركعتين في نھار رمضان كانما ھي 
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كعتين مثل ذلك درجة والر ٢٧فرض في غير رمضان والفرض في غير رمضان بي 
الدرجة في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما ((  صلى � عليه وسلموالدرجة كما قال 

ما بين الدرجة والدرجة لو اجتمعت (( وفي روايه اخره ))  بين السماء واMرض
معنى ذلك ان الجنة واسعة نعم وھي كذلك أنظر )) الخ�ئق كلھا في درجة لوسعتھم 

þθ#)((لقوله تعالى  ããÍ‘$ y™uρ 4’n<Î) ;οt�Ï� øótΒ ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π̈Ψy_uρ $ yγ àÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÞÚ ö‘F{$#uρ 

ôN £‰Ïãé& t É)−Gßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ ((]  يةD١٣٣سورة ال عمران ا [    

  .اذا كان ھذا الُعرض للجنة فكيف طولھا فإن طولھا D يعلمه إD � سبحانه وتعالى 
عزيز الدباغ رضي � عنه Dشك ان الصIة على النبي وفي اRبريز قال الشيخ عبدال

من افضل اDعمال وھي ذكر المIئكة الذين ھم على أطراف   صلى � عليه وسلم
انھم كلما ذكروھا زادت الجنة  صلى � عليه وسلمالجنة ومن بركة الصIة على النبي 

 ِRتفتر عن اD يفترون عن ذكرھا والجنة D تساع فھمRتساع فھم يجرون والجنة في ا
تجري خلفھم وDتقف الجنة عن اDتساع حتى ينتقل المIئكة المذكورون الى التسبيح 
وD ينتقلون إليه حتى يتجلى الحق سبحانه وتعالى Oھل الجنة في الجنة فإذا تجلى لھم 

قرت وشاھدوه المIئكة المذكورون اخذوا في التسبيح فإذا أخذوا فيه َوَقَفْت الجنة وإست
المنازل بأھلھا ولو كان عندما خلقوا أخذوا في التسبيح لم تزيد الجنة شيئاً فھذا من بركة 

  . صلى � عليه وسلم الصIة على النبي

ومن الفضائل التي تفعل في رمضان وغيره ، صIة التسابيح اخرج ابوداؤود في سننه 
كتاب إِقامة  ١/٤٤٣كتاب الصIة باب صIة التسابيح وابن ماجه في سننه  ٢/٢٩

والطبراانى  ٢/٢٢٣الصIة باب ماجاء في صIة التسابيح ، وابن خزيمة في صحيحه 
  جميعھم  ١١/٢٤٣في المعجم الكبير 

للعباس بن  صلى � عليه وسلمقال رسول � : عن ابن عباس رضى � عنھما قال 
وك ؟ اMافعل لك عشر ياعباس ياعّماه اMاعطيك ؟ اMامنحك ؟ اM احب(( عبد المطلب 

وخطأه . وجديده . وقديمه . واخره .خصال ؟ اذا فعلت ذلك غفر > لك ذنبك كله اّوله 
، وعمده ، وصغيره ، وكبيره ، وسره ، وع�نيته ، َعْشُر خصال ، أن تصلى اربع 
ل  ركعات تقرأ في كل ركعه بفاتحه الكتاب وسورة ، فاذا فرغت من القراءة في أَو�

سبحان > والحمدl وMاله اMّ > و> أكبر خمس عشرة مرة : وانت قائم  ركعة فقل
ثم تركع فتقول وانت راكع عشراً ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولھا عشراً ثم تھوى 
ساجداً فتقولھا وانت ساجد عشراً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولھا عشراً ثم تسجد 

السجود فتقولھا عشراً فذلك خمٌس وسبعون في كل فتقولھا عشراً ثم ترفع رأسك من 



رح الحديثش        سواه فيما فريضة ادى كمن كان ريخلا نم ةلصخب فيه برقت من     فضائل شھر رمضان   

 

٧١ 

 

ركعه تفعل ذلك في اربع ركعات ان استطعت ان تصليھا في كل يوم مرة افعل فأن لم 
تستطيع ففي كل جمعه مرة فان لم تفعل ففي كل شھر مرة فان لم تفعل ففي كل سنه 

عالج غفر مرة فان لم تفعل ففي عمرك مرة فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل 
  .انتھى من المتجر الرابح ))  > لك

وخرج الترميذى وابن ماجه والبيھقى في الشعب وغيرھا بأسانيدھم عن ابي رافع 
ياعمi اM أحبوك  ((للعباس  صلى � عليه وسلمقال رسول � : رضى � عنه قال 

تصلى اربع ( ال اMانفعك اMاصلك ؟ قال بلى ، يارسول > صلى > عليك وسلم ق
ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحه الكتاب وسورة فاذا انقضت القراءة فقل سبحان > 
والحمدl وMاله اM > و> أكبر خمس عشرة مرة قبل ان تركع ثم أركع فقلھا عشراً 
ثم ارفع رأسك فقلھا عشراً ثم اسجد فقلھا عشراً ثم أرفع رأسك فقلھا عشراً ثم اسجد 

عشراً ثم أرفع رأسك فقلھا عشراً قبل ان تقوم فذلك خمس وسبعون في كل  فقلھا
ركعة وھي ث�ثمأٍة في اربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرھا > لك ، 

قالھا في كل جمعة فان لم : قال يارسول > ومن لم يستطع يقولھا في كل يوم ؟ قال 
قال البيھقى كان عبد� بن المبارك )) سنٍة تستطع فقلھا في شھر حتى قال فقلھا في 

  .يفعلھا وتداولھا الصالحون بعضھم من بعض وفي ذلك تقوية للحديث المرفوع 

من صلى ((  صلى � عليه وسلموعن ابي الدرداء رضى � عنه قال قال رسول � 
صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى اربعاً كتب من العابدين ومن 

ستاً ُكِفى ذلك اليوم ومن صلى ثمانياً كتبه > من القانتين ومن صلى اثنتي عشرة 
ركعة بنى > تعالى له بيتا في الجنه وما من يوٍم وM ليلة اl ّM تعالى مٌن يمن به 

  رواه الطبرانى ))  على عباده وصدقة وما من > على عبده أفضل من ان يلھمه ذكره

قال  صلى � عليه وسلمن عبد � بن مسعود رضي � عنه عن النبي وخرج الحاكم ع
اثنتا عشرة ركعه تصّليھّن من ليل اونھار وتتشھد بين كل ركعتين فاذا تشھدت في (( 

آخر ص�تك فأْثِن على > عزوجل وصلي على النبي صلى > عليه وسلم ثم اسجد 
قل Mاله اMّ > وحده Mشريك له له الملك وأقرأ وانت ساجد فاتحه الكتاب سبع مراٍت و

وله الحمد وھو على كل شًئ قدير ، عشر مرات ثم قل اللھم اني اسألك بمعاقد العز 
من عرشك ومنتھى الرحمة من كتابك وإسمك اMعظم وجدك اJعلى وكلماتك التامة ثم 

انھم يدعون سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشماMً وM تعلموھا السفھاء ف
قال الحاكم قال ُحميدابن حرب قد جربته ووجدته حقاً وقال ايھُم ابن ))  بھا فيستجابون

بته فوجدُتُه حقاً وقال الحاكم قال لنا ابوزكرّيا قد جربته فوجدته حقا ْيلي قد جرعلي الدبَ 
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ل قال الحاكم قد جربته فوجدته حقا تفّرد به عامر ابن خداش وھو ثقه مامون ،،، من عم
بالباطل  صلى � عليه وسلمبھذا الحديث ولم يجد ماطلبه فIيتھم حديث رسول � 

ولكن فليتھم نفسه بالتقصير أو بنقص اDعتقاد او بأكله شٌئ غير حIل فيحجب اRجابه 
او تكون اRجابه واحد من ثIثه إما اDجابه في الدنيا او اRِجابه في ا\خرة او تكون 

ا بIء كان نازل فيتصارعان D البIء ينزل وD اRِجابه تصعد ھكذا اRِجابه يصرف بھ
صلى � الى يوم القيامه ، ذكرُت علة عدم اRِجابه على ان Dيتھم حديث رسول � 

  .بالكذب فيتبوْء مقعده من النار انتھى من المتجر الرابح  عليه وسلم

ن العلل قال � سبحانه وتعالى ومن خصل الخير الصدقة P سبحانه وتعالى D لعلة م

))$Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ 

tβθãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà) Ï�Ζãƒ  ((] الى قوله تعالى  ]٣-١سورة البقرة ا\يات

šÏ%©!$# šχθà)Ï�Ψãƒ Οßγs9≡uθøΒ ((وقال تعالى ))  ونھم المفلح((  r& È≅øŠ©9$$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9$#uρ #v� Å™ 

ZπuŠÏΡŸξtãuρ óΟßγn=sù öΝèδ ã�ô_ r& y‰ΨÏã öΝ ÎγÎn/u‘ Ÿω uρ ê’öθ yz óΟÎγ ø‹ n=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ ós tƒ ∩⊄∠⊆∪ ((] 

نفقوا اD إبتغآَء وما تنفقوا من خير فأنفسكم ومات(( وقال تعالى  ] ٢٧٤سورة البقرة ا\ية 

š ((وقال تعالى ))  وجه � وماتنفقوا من خير ُيَوّف اليكم وانتم Dتظلمون Ï%©!$# 

šχθßϑ‹É)ãƒ nο4θ n=¢Á9$# $ £ϑ ÏΒuρ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà) Ï�Ζãƒ ∩⊂∪y7Í× ‾≈s9'ρé& ãΝèδ tβθãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# $ y)ym 4 öΝçλ °; 

ìM≈y_ u‘yŠ y‰ΨÏã óΟ Îγ În/u‘ ×οt� Ï�øó tΒuρ ×− ø—Í‘uρ ÒΟƒÌ� Ÿ2 ∩⊆∪ ((  ]  نفال ا\ياتD٤ - ٣سورة ا[     

%tÏ ((ل تعالى اوق ©! $#uρ (#ρç�y9 |¹ u !$tó ÏGö/$# Ïµô_ uρ öΝÍκ Íh5u‘ (#θãΒ$ s%r& uρ nο4θn=¢Á9$# (#θ à) x�Ρr& uρ $ £ϑÏΒ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ 

#u�Å� Zπu‹ ÏΡŸξtãuρ šχρâu‘ ô‰tƒ uρ ÏπoΨ|¡ ptø:$$ Î/ sπy∞ÍhŠ¡¡9$# y7Í×‾≈ s9'ρé& öΝçλ m; t<ø)ãã Í‘#¤$!$# ∩⊄⊄∪  ((]  سورة
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$!.....  4((وقال تعالى  tΒuρ Ο çF ø) x�Ρr& ÏiΒ & óx« uθ ßγsù …çµà� Î=øƒä† ( uθ èδuρ ç�ö�yz š Ï%Î—≡§�9$# ∩⊂∪ (( ] 

  .] ٣٩سورة سبأ ا\ية  

βÎ) tÏ%©!$# šχθ¨ ((وقال تعالى   è=÷Gtƒ |=≈tGÏ. «!$# (#θ ãΒ$ s%r& uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ à)x�Ρr& uρ $ £ϑÏΒ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ #u�Å� 

ZπuŠÏΡŸξtãuρ šχθã_ö�tƒ Zοt�≈pgÏB ©9 u‘θç7s? ∩⊄∪ óΟ ßγuŠÏjùuθ ã‹ Ï9 öΝèδu‘θã_ é& Νèδy‰ƒ Ì“ tƒ uρ  ÏiΒ ÿ Ï& Î#ôÒsù 4 …çµ‾ΡÎ) 

Ö‘θà� xî Ö‘θ à6x© ∩⊂⊃∪  ((]   ٣٠ - ٢٩سورة فاطر ا\يات  [   

$$!» θãΖÏΒ#u#)((وقال تعالى  Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ (#θ à)Ï�Ρr&uρ $£ϑ ÏΒ / ä3n=yè y_ tÏ� n=ø⇐tGó¡ •Β ÏµŠÏù ( tÏ% ©!$$sù (#θãΖtΒ#u 

óΟä3ΖÏΒ (#θ à)x�Ρr&uρ öΝ çλ m; Ö� ô_r& ×�� Î7x. ∩∠∪  ((]  وا\يات في الباب كثيرة  ]  ٧سورة الحديد ا\ية

وفي ھذا كفاية وزيادة من كان له قلب والقى السمع والى � مرجعنا وھو الغفور 
  .الودوود 

مامن يوم ((  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضى � عنه قال قال رسول � 
تصبح العباد فيه اMوَمَلَكاِن ينزMن فيقول احدھما اللھم اعط منفقاً خلفاً ويقول اgخر 

رواه البخارى ومسلم أْى متفق عليه اخرجه البخارى في ))  اللھم اعط ممسكاً تلفاً 
ومسلم فى صحيحه ))  فأّما من اعطى(( لزكاة باب قوله كتاب ا ٣/٣٠٤صحيحه 

  .كتاب الزكاة باب في المنفق والممسك  ٢/٧٠٠

ان ملكا بباب من ابواب ((   صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة قال قال رسول � 
السماِء يقول من يقرض اليوم يجزى غذاً وَملك بباب آخر يقول اللھم أْعِط منفقاً خلفاً 

  .رواه الطبرانى وابن حبان )) ممسكاً تلفاً واعط 

ماطلعت (( قال   صلى � عليه وسلموعن ابي الدرداء رضى � عنه ان رسول � 
شمٌس قط اMوبجنبيھا ملكان يناديان اللھم من انفق فأعقبه خلفاً ومن امسك فأعقبه 

  .ل صحيح اDسناد رواه اDمام احمد إبن حبل والشيخ ابن حبان والحاكم وقا))  تلفاً 
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قال > (( قال  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضى � عنه ان رسول � 
تعالى أَْنِفْق أُْنِفْق عليك وقال يد > مrى Mَيغيُضھا نفقة سّحاُء اللّيل والّنھار أرأيتم 
ماانفق منُذ خلق السموات واMرض فانه لم يغض مابيدِه وكان عرشه علي الماء 

  .أْى Dينقصھا ))  Mيغيضھا((رواه البخارى ومسلم ، ))  وبيده الميزاُن يخفض ويرفع

َمَثلُ البخيل والمنفق (( يقول  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة انه سمع رسول � 
كمثِل رجلين عليھما ُجنتاِن من حديد من ثديھما الى تراقيھما فاما المنفق ف� ينفق 

على جلده حتى يخفي بنانه ويعفو أثره اما البخيل ف� يريد ان ينفق اMسبقت أْو وفرت 
الُجّنُة :(رواه البخاري ومسلم ))  شيئاً إMّ لزقت كل حلقٍة مكانھا فھو يوُسعھا ف� تتسع

  ھي الدرع او الوقايه أْي التقيه ) 

س فى وھو جال  صلى � عليه وسلموعن ابي ذرx رضي � عنه قال انتھت الى النبي 
ھم اMخسرون ورب الكعبه قال فجئت حتى جلسُت فلم (( ظل� الكعبة فلّما رآنى قال 

 Mا ًMكثرون أْمواJأتقاّر ان قمُت فقلت يارسول > فداك ابي وأُِمّى من ھم ؟ قال ھم ا
 من قال ھكذا ھكذا ھكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ماھم

  .ومسلم  رواه البخارى)) 

عن عبد� ْبِن مسعود رضى � عنه قال قال  ١/٣٥٨وخرج الطبرانى في الصغير 
نشر > عبدْيِن من عباده أكثر لھما من المال ((   صلى � عليه وسلمرسول � 

والولد فقال Jحدھما اى ف�ن ابن ف�ن قال لبيك رّب وسعديك قال ألم أكثر لك من 
لى أْي ربq قال كيف صنعت فيما آتيتك ؟ قال تركته لولدي مخافة المال والولد ؟ قال ب

الَعْيلة قال اما إِنك لو تعلم العلم لضحكت قلي�ً ولبكيت كثير أَما ان الذى تخوفت عليھم 
قد انزلُت بھم ويقول لvخر أْي ف�ن ابن ف�ن فيقول لبيك أْي رّب وسعديك قال ألم 

لى أْي رّب قال فكيف صنعت فيما آتيتك قال أنفقُت في أُكثر لك من المال والولد ؟ قال ب
طاعتك وثقُت لولدي من بعدى بحسن طولك قال أَما انك لو تعلم العلم لضحكت كثيراً 

والَعيلة ھي الفقر والحاجه والطول ))  ولبكيت قلي�ً اما إن� الذى وثقت به قد انزلت بھم
  .ھو الفضل والقدرة والغناء 

يأ ابن آدم : ((  صلى � عليه وسلم� عنه قال قال رسول �  وعن ابي أُمامة رضي
إنك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شرp لك وM ت�م على كفاف وابدأ بمن تعول 

رواه مسلم والفضل مازاد على قدر الحاجة ))  واليد العليا خير من اليد السفلى
  .ولم يزد على قدر الحاجة والكفاف ھو ماكف الحاجة الى الناس مع القناعة 
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  صلى � عليه وسلمعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جّده رضي � عنه عن النبي 
اذا تصدقِت المرأةُ من بيت زوجه كان لھا أجٌر ولزوجه مثل ذلك Mينقص كل (( قال 

  .رواه الترميزي ))  واحٍد منھما من أجر صاحبه شيئاً له بما كسب ولھا بما أنفقت

(( قال   صلى � عليه وسلمالسيدة عائشة ام المؤمنين رضى � عنھا ان النبي وعن 
اذا انفقت المرأة من طعام بيتھا غير مفسدة كان لھا أجرھا بما أنفقت ولزوجھا أجره 

رواه البخاري ))  بما أكتسب وللخازن مثل ذلك Mينقص بعضھم من اجر بعِض شيئاَ 
  . العمل الصالح  ومسلم من المتجر الرابح في ثواب

صوم شعبان تعظيما (( عن انس بن مالك قال قيل يارسول � أي1 الصوم افضل ؟ قال 
اخرجه الترميزي و ))  صدقة في رمضان(( قيل فأي1 الصدقة افضل ؟ قال ))  لرمضان

البغوي والطحاوي ابن ابي شيبة و ابو يعلي و البيھقي في السنن وجامع الشعب في 
  .  ٣١٦٧رقم /  ٥٦ص/٦مان جزء جامع شعب اDي

لّما خلق > اMرض جعلت ((   صلى � عليه وسلمعن أنس رضى � عنه عن النبي 
َتميُد فخلق الجبال فألقاھا عليھا فاستقرت ، فعجبت الم�ئكة من شّدة الجبال فقالت 

قك نعم الحديد قالت يارب ھل من خل: يارب ھل من خلقك شٌئ أشّد من الجبال ؟ قال 
شٌئ أشدi من الحديد ؟ قال نعم النار قالت يارب ھل من خلقك شٌئ أشدi من النار ؟ قال 
نعم الماء قالت يارب ھل من خلقك شٌئ أشدi من الماِء ؟ قال نعم الريح قالت يارب ھل 

ق بيمينه فيخفيھا من شماله ))  من خلقك شٌئ أشدi من الريح ؟ قال نعم ابن آدم يتصد�
 ٣/١٢٤واDمام احمد في المسند  ٣٣٦٩رقم  ٤٥٤/ ٥يزي في التفسير أخرجه الترم

  . ٧/٢٨٦وابو يعلي في مسنده 

((   صلى � عليه وسلمقال رسول � : عن زينب إِمرأة ُعبد� بن مسعود قالت 
فرجعت الى ُعبد� فقلت إنك رجل : قالت ))  تصدقن يا معشر الّنساء ولو من حليكن

صلى � وإّني أُنفق عليك ، وعلى أيتام في حجري ، وإِّن رسول �  خفيف ذات اليد ،
قد أمر بالصدقة فأِتِه فاْسأله فإن كان ذلك يجزئني وإD صرفتھا الى غيركم   عليه وسلم

فأنطلقت وإَذا إمرأة من اDنصار بباب : بلى إْئتي أْنِت قالت : فقال لي ُعبد� : قالت 
صلى � عليه وكان رسول � : حاجتھا حاجتي قالت  وسلم صلى � عليهرسول � 

إئت رسول � صلى : وخرج علينا بIل فقلنا له : قد أُْلِقيت عليه المھابُة قالت   وسلم
� عليه وسلم فاخبره أن إمرأتين بالباب تسأDنك أُتجزئ الصدقة عنھما على ازواجھما 

صلى � دخل بIل على رسول � : ن قالت وOيتام في حجورھما ، وD تخبره من نح
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إمرأة من : من ھما ؟ قال  ((  صلى � عليه وسلمفسأله فقال رسول �   عليه وسلم
اجر : لھما أجران : (( إمراة عبد� قال : قال ))  أّي الزيانب: (( اMنصار وزينب قال 

  .متفق عليه البخاري ومسلم )) القرابة واجر الصدقة 

ليس ((  صلى � عليه وسلمأبي ھريرة رضي � عنه يقول قال رسول � عن 
المسكين الذي تردهُ التمرة والتمرتان وM اللقمة واللقمتان إِّنما المسكين الذي يتعّفف 

  .....متفق عليه البخاري ومسلم ،،، ))  Mيسئلون الناس إلحافاً )) (( اقرأوا ان شئتم 

منھا ان يتصدق بأحب أمواله إليه وانفسھا عنده ، عن اسحاق قال البيھقي رحمه � و
 �بن عبد� ابن ابي طلحة انه سمع أنس بن مالك يقول كان ابوطلحة أكثر انصاري
بالمدينة ماDً من نخل وكان أحب أمواله بيرحاء وكانت مستقبI المسجد وكان رسول 

طيب قال أنس فلما أنزل � يدخلھا ويشرب من ماٍء فيھا  صلى � عليه وسلم� 

s9 (#θä9$((عزوجل ھذه ا\ية  oΨs? §�É9 ø9$# 4®L ym (#θ à)Ï�Ζè? $ £ϑÏΒ šχθ™6 ÏtéB 4 (( ]  سورة آل عمران

فقال يا رسول � ان �   صلى � عليه وسلمقام ابو طلحة الى رسول �   ]  ٩٢ا\ية 

s9 (#θ(( يقول  ä9$ oΨs? §�É9 ø9$# 4 ®Lym (#θ à)Ï�Ζè? $£ϑ ÏΒ šχθ ™6 ÏtéB  ((]  ٩٢سورة آل عمران ا\ية  

وإّن أحّب أموالي بيرحاء وإنھا صدقة P ارجوا برھا وذخرھا عند � عزوجل فضعھا ]
بٍخ لك مال رابح او ((   صلى � عليه وسلميارسول � حيث اراك � فقال رسول � 

Jفقال ابو طلحة أفعل يا  ))  قربينرايح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلھا في ا
  .متفق عليه البخاري ومسلم ))  رسول > فقسمھا ابو طلحة في أقاربه وبني عمه

من انفق (( قال  صلى � عليه وسلمعن ابي ھريرة رضي � عنه عن رسول � 
روجين من ماله في سبيل > ُدِعَي ابواب الجنة ، وللجنة ابواب فمن كان من اھل 
الص�ة ُدِعيِ من باب الص�ة ومن كان من اھل الصيام ُدِعَي من باب الريان ومن كان 
 من اھل الصدقة ّدِعَي من باب الصدقة ومن كان من اھل الجھاد ّدِعَي من باب الجھاد

فقال سيدنا ابو بكر الصديق يا رسول � ما على احد من ضرورٍة من اّيھا دعى فھل )) 
وفي ))  نعم وأرجوا ان تكون منھم((   صلى � عليه وسلما ؟ فقال ُيدعى احد منھا كلّھ

رواية أخرى قال سيدنا ابوبكر و� يارسول � ما على احد من ضرورة من أيھا دعي 
))  نعم وإني ارجوا ان تكون منھم(( فھل ُيدعي منھا كلّھا احد يا رسول � ؟ قال 

رواه مسلم في الزكاة ولم . لى الجھاد والصيام والباقي سواء غير انه قدم ذكر الصدقة ع
  . يسق لفظه 
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كان ليعقوب النبي عليه ((   صلى � عليه وسلمعن أنس بن مالك قال قال رسول � 
الس�م أٌخ ُمؤاِخ في > فقال ذات يوم يايعقوب ماالذى أذھب بصرك ؟ وما الذى قّوس 

يوسف وأما الذى قّوس ظھرى  ظھرك ؟ فقال أّما الذى أذھب بصرى فالبكى على
فالحزن علي بن يامين قال فأتاه جبربيل عليه الس�م فقال يايعقوب إِن > تبارك 
وتعالى يقرئك الس�م ويقولُ أما تستحى ؟ تشكونى الى غيرى ؟ قال فقال يعقوب إِّنمأ 

يا يعقوب أشكوا بثqى وحزنى الى > قال فقال جبربيل عليه الس�م > أعلم بما تشكو 
قال ثم قال يعقوب أْي ربq اما ترحم الشيخ الكبير ؟ أذھبت بصرى وقّوسَت ظھرى 

يل صنع بى ما أردَت ، قال فأتاه جبرفاْرُدْد على� ريحانتي أُشّمه شّماً قبل الموت ثم أ
فقال إِن > يقرئك الس�م ويقول لك أبشر وليفرح قلُبك فوعزتى لو كانا ِمّيَتْيِن 

لك ، فأصنع طعاماً للمساكين فإّن احّب عبادى الّى اJنبياء والمساكين لنشرتھما 
وتدري لَِم اذھبُت بصرك وقوسُت ظھرك وصنع إخوة يوسف به ما صنعوا ؟ إِّنكم 
ذبحتم شاًة فأتاكم مسكيٌن يتيٌم وھو صائم فلم تطعموه منھا شيئاً قال فكان يعقوب بعد 

ى أM َمْن كان صائما من المساكين فليفطر مع ذلك اذا اراد الغداء امر منادياً ُيناد
والطبرانى في الصغير  ٢/٣٤٨أخرجه الحاكم في المستدرك ))  يعقوب عليه الس�م

واسحاق بن راھويه ھذا الحديث في التفسير وذكره الھيثمى في مجمع الزوايد ، ورواه 
وابن ابي  ٤/٥٧٤الطبرانى في الصغير واDوسط ، وذكره السيوطى في الدر المنثور 

الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة ، وابن ابي حاتم وابي الشيخ والحاكم والبيھقى في 
  .  ٢/٤٨٨وساقه ابن كثير في تفسيره  ٣١٣١ـ ر٢٢صـ ٦جامع الشعب ج

بينما رجل بف�ة (( قال   صلى � عليه وسلمعن ابي ھريرة رضى � عنه عن النبي 
سق حديقة ف�ن فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماَءه من اJرض فسمع صوتاً في سحابه ا

فى حرة فاذا شرجُة من تلك الشراج قد إِستوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذا رٌجل 
قائٌم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد> ما اسمك ؟ قال ف�ن ل�سم 

اسمى ؟ قال اني سمعت الذى سمع في السحابه فقال له يا عبد> لَِم سألتنى عن 
صوتا في السحاب الذى ھذا ماؤه يقول اسِق حديقة ف�ن Mسمك فما تصنع فيھا ؟ قال 

وارد� دق بثلثه وآكل انا وعيالي ثلثاً أّما اذ قلت ھذا فانى انظر الي مايخرج منھا فأتص
  .   رواه اDمام مسلم في الصحيح ))  فيھا ثلثا
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  :ن ادى فيه فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وم

أنظر وتأمل في ھذا المن والعطاء في ھذا الشھر العظيم لھذه اOُمة الخيرية التى 
أخرجت للناس أُعطيت ھذا الفضل من أجل نبّيھا الحبيب المصطفى صلوات � 

رمضان يساوي  وسIمه عليه وعلى اله وصحبه ما دام الوجود ، اذا كان الفرض في
،،، واعلم ان الفرض بخمسة وعشرون ُجزء اذا صليتُه في جماعة فھذا  سبعين فرضاً 

ھو الحديث اOول او بسبع وعشرون درجة وھذا ھو الحديث الثاني اذا صليتُه في 
جماعة ، والشيخ التاتئي رضي � عنه قال و� يضاعف لمن يشاء فالنضرب الخمسة 

 ٢٥درجة زائد الخمسة وعشرون اOصل  ٦٧٥=٢٧*٢٥وعشرون في سبع وعشرون 
درجة وھذا في غير رمضان أ̂ما الفرض في رمضان بسبعين فرض   ٧٠٠= ٦٧٥+ 

درجة و� يضاعف لمن يشاء ومع ھذا اذا كان في  ٤٩٠٠٠=  ٧٠٠*  ٧٠نضرب 
زمن فاضل ومكان فاضل وجماعة أفاضل مثIَ في المدينة المنورة على صاحبھا أفضل 

Iة وأّما في رمضان الصIم الفرض فيھا في غير رمضان بعشرة الف صIة والس
وھذا في غير الكعبة  ٧٠٠.٠٠٠=  ٧٠*  ١٠.٠٠٠أضرب العشرة الف في السبعين 

اما في الكعبة الفرض فيھا في غير رمضان بمائة الف صIة واما في رمضان 
اضل D يعلم وا̂ما في ھذه اOماكن ومع جماعة أف ٧٠٠٠٠٠٠=  ٧٠*  ١٠٠.٠٠٠

أجرھا وثوابھا إD � سبحانه وتعالى اعلم ان ھذا الضرب كله في وقت واحد في 
رمضان واضرب كل وقت صليُت في جماعة في رمضان في نھار او ليل او في 
المدينة المنورة او في مكة المشرفة بھذا اOجر وبھذا الفضل وبھذه المضاعفة في اOجر 

  .اء بغير حساب والثواب و� يضاعف لم يش

ھذا اOجر والثواب في الفرض Oّنُه أمر به � سبحانه وتعالى لذلك زيادة اجر وثواب 
الفرض على النافلة Oّن الفرض أفضل من النافلة وقال اDمام السرى السقطى من 
عIمات الموت على سوء الخاتمة الجھل وترك الفرض واRِنشغال بالنوافل ، وضربت 

دون الفرائض اOُخرى Oن الصIة ممارسه بكثرة ، ومن عظمتھا كل  المثل بالصIة
الفروض  فرضت في اDرض إDّ الصIة من عظمتھا فرضت في السماء عندما عرج 

راى مIئكة قيام وراى مIئكة ركوع وراى مIئكة سجود   صلى � عليه وسلمالنبي 
وفرضھا عليه وعلى أمته خمسين  فتمنى ان تكون ھذه العبادة Oمته فأعطاه � ماتمنى

صIة ولعظمت نبّيه وحبيبُه فرضت خمسة وقال له البصلي الخمسة له أجر الخمسين ، 
Oن الصIة  ومن تركھا فقد ترك الدين Oن الصIة عمود الدين فمن أقامھا فقد أقام الدين
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ك عن ان لم تنھيك ص�ت((  صلى � عليه وسلمتنھى عن الفحشاء والمنكر ، وقال 
  . ))  فحشاء وM منكر فإنك لست بمصلي فإنك لست بمصلي فإنك لست بمصلي

يحكى ان سيدنا عيسى عليه السIم مرى بقرية انھارھا جارية واشجارھا مثمرة 
وعماراتھا شامخة فلما عاد اليھا وجد اDنھار نشفت واDشجار يبست والعمارات سقطت 

قال يارب عصوك قال D لم يعصوني ولكن  فقال يارب كفروا بك قال D لم يكفروا بي
مّرة بھم تارك صIة فغسل وجھه في انھارھم فغضبت عليھم فنشفت انھارھم ويبست 

  .اشجارھم واسقطت عمارتھم 

ان سيدنا موسى عليه السIم جاته إِمراة قالت له اني زنيت ھل عندي توبة قال  ويحكى
ندي توبة قال لھا نعم فذھبت لھا نعم فذھبت وعادت وقالت حملت مما زنيت ھل ع

وعادت وقالت قتلت الذي حملت به ھل عندي توبة قال لھا إِذھبي حتى D يغضب � 
عزوجل فيصيبنا غضبُه بسببك فجاءه جبريل عليه السIم وقال يا موسى يقول لك � 
لماذا لم ُتقبل توبتھا وفي الخلق ما ھو أشر منھا قال موسى يا رب ومن ھو اشر منھا 
قال تارك الصIة  ،،،،  ومن اخر الصIة عن وقتھا اRختياري وصIھا في الوقت 

  .ه �  يضيعك  مثل ما ضيعتني الضروري من غير عذر تقول له الصIة وتدعوا علي

انتظار الص�ة بعد الص�ة ذلكم الرباط ذلكم ((  صلى � عليه وسلمويقول الرسول 
أّداء الفرض في وقتِه الذي امر به � :  ليه وسلمصلى � عاو كما قال ))  الرباط

سبحانه وتعالى من أفضل اDعمال الى � سبحانه وتعالى Oنه يرضي � سبحانه 
وتعالى ورضاء � أكبر المكاسب للعبد ان يجد � راضي عنه ورضاء � ھو َقُبول 

على عملك الذي عملته في العمل مع اRثابت أْي الّثواب عليه اي يرضا عنك ويوجرك 
الوقت اRختياري  ، سواء كان ھذا الفرض صIة او ذكاء او صوم او حج او اي 

  .فرض من الفروض التي فرضه � سبحانه وتعالى 

ليس كل مصٍل يصلي أتقبل ص�ته إنما اتقبل الص�ة ممن  (( وفي الحديث القدسي
ر بذكري وأوى الغريب تواضع لعظمتي وكفى الشھوات عن محارمي وقطع النھا

ا أن أكلُه  وأطعم الجايع وكسى العريان إن نور وجھه عندي Jضوُءوا من الشمس َعَلي�
بقوتي واستحفظه م�ئكتي وان اجعل له في الجھالة علم وفي الظلمة نور إن مثله 

أنظر الي ھذه  أخي )) عندي مثل الجنان اJعلى في الفردوس التي M يتثنى ثمارھا
حسنه الجميلة البراقه التي تماِسْس القلب وتشغل الفكر وتكون دائماً في البال الصفات ال

وكل احد يتمناھا لنفسه وينشغل بھا ولكن مطلبھا عزيز وثمنھا غالي ومھرھا D ينال 
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أتريد ان يكون وجھك كالشمس في رابعة النھار بدون ان تكد وتجتھد وتدفع الثمن 
د وجد ومن وجد أجتھد ومن أجتھد وصل الحد ، والمھر والصداق D و� Oن من ك

اتريد ان يكلك بقوته وD تبذل له قوتك ھل ترضى ان يأخذ احد بضاعتك وD يبذل لك 
مقابلھا شئ D اظنك ترضى Oن ھذا مبني على المشاحا أْي الَبْيع أتريده ان يستحفظك 

ل الجنان اOعلى عند مIئكته وان يعلمك في الجھل وينورك في الظلمه وان يجعلك مث
أتريده سبحانه وتعالى ان يخرق لك العادات وأنت D تخرق له عادت نفسك Oجل ان 
توفر له الشروط السته وھي التواضع وكف الشھوات عن المحارم وقطع النھار بالذكر 
وتأوى الغريب وتطعم الجايع وتكسى العريان ، ھذا ھو المھر والصداق لخطب ما 

ان تناله ولو تكلمنا على تفاصيل الشروط السته كل واحد على  ترغب وتتمنى فيه Oجل
حدى لعجز القلم وسجد في محرابھم وكلت الھمم من التطويل ولكن في ھذا القدر كفاية 
لمن كان عنده علم ودراية ، قال اRمام الغّزالي روح الصIة ثIثه وھي النيه 

ه تكون َمْيت D روح فيھا أْي واDخIص والحضور اذا فُقَِدْت واحدة من ھذه الثIث
بمعنى جنازة فھذه الثIثه تضاف الي الشروط السته يكون المجموع تسعه شروط في 
َقبول الصIة فإذا فُقَِد شرط منھا لم تقبل الصIة ولذلك ّصل̂ھا في جماعة تكون قريبه من 

اشّد قربا وكل ما الَقبول و� سبحانه وتعالى مع اRثنان ومع الثIثه أقرب ومع اDربعه 
كثرت الجماعة كان معھم وقريب منھم قرب الشعرة من العجين بل يكون أقرب من 

لم تسعني  ((في الحديث القدسي  حبل الوريد ومن شدة قربه من عبده الصالح قال
Oنه سبحانه وتعالى رب قلوب  )) ارضي وM سمائي ولكن وسعني َقْلُب عبدي المؤمن

tΠ(( حيث قال  öθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ tβθãΖt/ ∩∇∇∪ āωÎ) ô tΒ ’tAr& ©!$# 5=ù=s) Î/ 5ΟŠÎ=y™ ∩∇∪ (( 

  . ] ٨٩سورة الشعراء ا\ية [
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  وھو شھر الصبر والصبر ثوابه الجنة 

إذاً ھذا الشھر يسمى شھر الصبر Oن الصائم يصوم عن كف شھوتي البطن والفرج  
عن اOكل والشرب وما يقوم مقامھما  من طلوع الفجر الي غروب الشمس يكف الصائم

من شٍم أو تزوق وتصبر علي الكف عنھم والكف عن اOكل والشرب يسبب ضيق 
الُخلُق ان لم تصبر وُحسُن الُخلُق أثقل شئ في الميزان وبُحسَن الُخلُق تصل درجة 
 الصائم القائم وحسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل اDبرار ، D يكون بسبب الصيام
تكسب خلق سيْئ كأنك يا أبازيد ما غزيت او جاء يكحلھا عماھا مع أنو مطلوب في ھذا 
الشھر الصبر على اOذا والضيق حتى يظھر نتاج ھذا الشھر فيك ولماذا سمي شھر 
الصبر Oجل ان تصبر على الضيق والعدم ويرى � منك الصبر والتجلد ويمتحنك � 

لي اليقين والصدق ، وكذلك ُمطالب بكف شھوة الفرج في ھذا الشھر كثيراً حتى تصل ا
وما يقوم مقامھا َوَشْھَوَتُه ھي الجماع وما يقوم مقامھا ھي المقدمات من قبلة او مIعبه 
او مباشرة او نظر او فكر وھذه المقدمات من ذكٍر او أنثى تتسبب في خروج مني او 

ك والقضاء وعليه الكفارة ان مذي فإذا خرج احدھما بطل صوم اليوم ويجب فيه اRمسا
كان الخارج مني وكان خروجه بقبلة او مIعبه او مباشرة وھذه الثIثه اقوى من النظر 
والفكر واذا أمنى بالنظر والفكر D يجب عليه الكفارة إDّ اذا استدامه حتى أمنى ويجب 

  .عليه اDمساك استدامه أْم D كان أمنى او أمذى 

  والمباشرة والنظر والفكر  ماھي القبلة والم�عبه

   ًDالقبلة تكون في الفم : او  

  المIعبة يIعب الزوج زوجته او الزوجه زوجھا يھيؤھا او تھيؤه للجماع: ثانياً 

  المباشرة وھي مIقة جسم لجسم آخر لطلب معني فيه: ثالثھا 

رت النظر من زوج Rمراته أْو من إِمرأة لزوجھا نظر لمحاسنھا او نظ: رابعھا 
لمحاسنه من حسن وجھھا او حسن شعرھا او حسن جسمھا او حسن صوتھا وھي كذلك 

  تنظر الي ذلك منه 

الفكر ينزل منزلة النظر في الُحكم والوصف والنظر والفكر في الحكم : خامسھا 
أضعف من الثIثه اÔول اي القبلة والمIعبه والمباشرة فھذه الثIثة حكمھا قوي ھذه 

للصائم اDقدام عليھا مطلقاً والمراد من اRطIق سواًء تيقن او ظّن ظناً  المقدمات يكره
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ينزل منزلة اليقين أنه لم يخرج منه مني وD مذي أّما اذا شك او توھم حرم اDقدام 
عليھا ولو لم يخرج شئ واذا خرج شئ ان كان مذى فعليه اDمساك والقضاء وان كان 

ة ان كان من قبلة او مIعبة او مباشرة وإن من مني فعليه اDمساك والقضاء والكفار
نظر او فكر ان استدامه حتى أنزل اي أمنى فعليه الكفارة اD فI ، ويقول القطب 

كره مقدمات جماٍع لصائم ان (( الدرديري رضي � عنه في شرح أقرب المسالك 
لبطن سمي شھر الصبر يصبر فيه لتركه شھوتي ا)) علمت السIمة واDّ فالحرمة 

والفرج وما يقوم مقامھما والصبر على الترك مع حسن الخلق ثوابه الجنة يقول � 

$ 3((سبحانه وتعالى  yϑ‾ΡÎ) ’®û uθãƒ tβρç�É9≈ ¢Á9$# Ν èδt�ô_r& Î�ö� tóÎ/ 5>$|¡ Ïm ∩⊇⊃∪ ((]  يةDسورة الزمر ا

 كل عمل ابن آدم له الحسنة(( وفي الحديث القدسي يقول � سبحانه وتعالى  ] ١٠
اذا ا\ية ))  بعشر امثالھا الي سبعمائه ضعف إ�Mِ الصوم فإنه لي وانا اجزي به

والحديث اتفقن ان الصوم D مقدارOجره وثوابه اي ليس َلُه مقدار فيقدر وليس له 
حساب فيعد ولذلك الصوم ثIث ترباع اRيمان بنص اDحاديث الوارد فيه حيث يقول 

الصوم (( وفي حديث آخر ))  الصبر نصف اXيمان((  صلى � عليه وسلمالرسول 
وھذا الشھر يشمل الصوم والصبر اي ثIث ترباع اRيمان فال̂تقِي � ))  نصف الصبر

  .في الربع ا\خر 

والصوم ((  صلى � عليه وسلمعن ابي ھريرة رضي � عنه قال قال رسول � 
رواه البيھقي في جامع شعب ))  صيامنصف الصبر وان لُِكل� شئ زكاة وزكاة الجسد ال

اRيمان واخرجه الطبراني في الكبير ، اذاً ھذا الشھر يجب المحافظ عليه مما يضيعه 
من رزيلة من الرزائل واذا حفظته حفظت ثIث ترباع إيمانك وكل الصالحين يتمنون 

يارب بجاه الموت على اRيمان نسأل � حسن الخاتمه انه كريم العطايا المنان الحنان 
  .ن ءآمينسيدنا محمد حبيبك وبجاه اھل بيته العظام عندك اختم لنا بخاتمة السعادة اجمعي
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  ةشھر المواسا

على قسمين القسم اDول على جيھة ال̂تْھِنَئه والتصبر والقسم الثاني على جيھه  ةوالمواسا
لك رمضان كريم و� أكرم المساوة والعدل بين الغني والفقير ، اذا قلنا على التھنئة بقو

ورمضان كريم والبحُب كل كريم واما على جيھة التصبر بأن تصبر اخوانك الصائمين 
بأن ھذا اليوم حار وھذا اليوم بارد ھذا اليوم ھدية من � سبحانه وتعالى وھذا اليوم 
 وسط D حار وD بارد واما على جيھة المساوة بين الفقير والغني فإنھم يتساون في

اDمساك واDفطار D يمكن ان يقال للفقير امسك قبل طلوع الفجروللغني امسك بعد 
طلوع الفجر كذلك في اDفطار ما ممكن يقال للفقير افطر بعد غروب الشمس وللغني 
أفطر قبل غروب الشمس او المساوة في اDجر والثواب في المرض والصحة اي 

Dعزار الذين يجوز لھم اDفطار في نھار رمضان وھم احدى عشر المريض من اھل ا :
نفساء طھرت   - ٥حائض طھرت   - ٤مسافر قدم   -٣مريض صح   -٢صبي بلغ   - ١
سكران بحIل أفاق   - ٩مغمي عليه أفاق   -٨مجنون أفاق   -٧مرضعة مات طفلھا   - ٦

الشيخ الھرم وصاحب المرض المستديم ھؤDِء  -١١من أفطر لشدة جوع وعطش   - ١٠
ينوا صيام الشھر فيكتب � أْجره لھم كما في الحديث القدسي أكتبوا لعبدي  عليھم ان

كذا وكذا من اDعمال فتقول المIئكة يارب ما عمل تلك اDعمال فيقول � انه حبسه 
  .الخ ....المرض فكتبوا ما حبسه المرض عنه ، وكذلك انما اDعمال بالنيات 
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  شھر يزاد فيه رزق المؤمن  

حقيقة ھذا الشھر فيه رزق ما عادي ماعادي ماعادي ابداً Oن ما ينفق في ھذا الشھر  
يتفوق ماينفق في السنة وأكثر حتى اOسواق يحصل لھا فيه الرواج والحركة والكسب 
والبيع والشراء مثل ما D يحصل في بقية السنة كل ذلك Oن رزق المؤمن في ھذا 

ؤكل في ھذا الشھر لحارت عقولنا ، عند اRفطار تجد الشھر يزاد ولو نظرنا الي ما ي
مائدة الفقير الضعيف المسكين حافلة بأنواع المأكوDت والمشروبات تجد ھذه المائدة 
تحتوي على العصيده واDدام اي المIح والبليلة بنوعيھا عدسي وكبكبي وبلح 

مديدة وليمون والمشروبات بأنواعھا آبري ابيض واحمر وكركدي وعرديب وقمر دين و
وبرتقال وقنقليس وجميع المشروبات ، والمكيفات الشاي والقھوة ، ھذه وجبة دسمه 
كاملة مكتمله لو وجدھا اRنسان في غير رمضان لكفته يومه كله ولما احتاج لشٍئ ذلك 
اليوم ولكان فرحاً مبسوت مما استطعمه ، كل ھذا في وجبت اDفطار واما وجبت 

مما تجود به اليد كل ما لذة وطاب تجد مائدة العشاء مليئة  الَعشاء فحدث وD حرج
باDطعمه باللحم و الرز والدمعه والفول والبيض والطعميه والصلطات طماطم واسود 
وروب وحمراء ، وبعد ذلك التحلية بأنواعھا من فواكه وكستر وجلى وكريمه وصلطة 

السحور فيه مالم يكن في غيره فواكه ، والشاي ساده او بلبن ، وھذه وجبت العشاء واما 
لبن و رز بلبن ورقاق بلبن وغير ذلك ما يؤكل ويشرب في السحور ھذه مائدة الفقير 
فكيف مائدة الغني فيھا حدث وD حرج اخي لو سالناكم حق ھذه المأكوDت التي تقدم 
ذكرھا من اDفطار الي السحور يكون كم سعرھا طيب من اين اتينا بحقھا وسعرھا 

D تدري ولكني انا أعرف وھي شھٌر أPَ يزيد فيه رزق المُؤمن بل ال̂نِفْس في  قطعاً 
سائر السنه تكون شحيحة بخيلة D تجود بشٍئ وعندما يدخل رمضان تكون ھاشه باشه 
كريمه عطايه متصدقة تحب من يأكل أكلھا ويشرب شرابھا وتكون مبسوتة وفرحانة 

والبنات كلھم في خدمة ھذه المواِئد وبھذا الفعل وراضيه بل يكون اOب واOم واOبناء 
تكون ال̂نِفْس نّفذت أمر � سبحانه وتعالى وما تنفقوا من شئ فھو يخلفه طيب ھذه ا\ية 
ألم تكن قبل رمضان بل الشْئ الذي كان يمنع النفس من اDنفاق قد صفد وأُلغي في 

يا وا\خرة فقر الدنيا ھو ما تنفقوا البحر وھو الشيطان والشيطان يعدكم الفقر اي فقر الدن
من شٍئ فھو يخلفه وفقر ا\خرة ھو اذا منعك الصدقة منعك اDجر والثواب وتكون يوم 
القيامة فقيراً ولذلك الصدقة في رمضان تكون كثيرا جداً لماذا Oمرين ھما ھذا الشھر 

يؤكل وكذلك يزاد في رزق المؤمن والثاني ھو كثرة اDنفاق فيه تجد اOب يحمل ما 
اOبناء يحملون ما يؤكل ومع ذلك الدار عامرة لم ينقصھا شئ وعندما يستعد الضيف 
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العزيز والشھر الكريم الي الرحيل في آخر ليلة لم يجد اRنسان ما يتعشاء به وOنه 
ضيف فإن الضيف يأتي برزقه ويخرج بذنوب القوم وشھر كامل نأكل في رزق ھذا 

  .الضيف وھو رمضان 
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من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق لرقبته من النار وكان له مثل 
  أجره من غير أن ينقص من أجره شئ 

انظر الي ھذه المنن والعطايه والمنح والھبات الربانية في ھذا الشھر ھذه ثIثه جوائز 
 تعم الصائم رمضان وغير الصائم رمضان لعذر والثIثه ھي المغفرة والعتق واOجر ،

والنعطي نظرًة كي نمشي على بينٍة وھدى ، فقد خ̂رج الطبراني عن سلمان رضي � 
من فطر صائماً على طعاٍم وشراب من ((  صلى � عليه وسلمعنه قال قال رسول � 

))  ح�ل صلْت عليه الم�ئكة في ساعات شھر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر
من  ((قال  صلى � عليه وسلم عنه عن النبي وعن زيد بن خالد الجھني رضي �

وعنه عن ))  فطر صائماً  كان له مثل أجره غير أنه Mينقص من أجر الصائم شيئاً 
من جّھز غازياً او جھز حاجاً او خلفه في اھله (( قال  صلى � عليه وسلمرسول � 

رواه ))  شيئاً او فطر صائماً كان له مثل أجورھم من غير ان ينقص من أجورھم 
صلى � النسائي1 وبن خزْيمة ، وخ̂رج الترمذي عن انٍس رضي � عنه قال سئل النبي 

وعن أم� ُعمارة اOنصارية ))  صدقٌة في رمضان(( أُي الصدقة أفضل ؟ قال  عليه وسلم
(( دخل عليھا فقدمت إليه طعاما فقال   صلى � عليه وسلمرضي � عنھا ان النبي 

ان الصائم تصلى ((  صلى � عليه وسلمفقالت إني صائمٌة فقال رسول � ))  كلى
رواه الترمذي وحسنه و ابن ماجْه وابن )) عليه الم�ئكة اذا أُكل عنده حتى يفرغوا 

صلى خزيمة ، وخ̂رج ابن ماجه والبيھقي عن ُبريدة رضي � عنه قال قال رسول � 
صلى > عليه داء يا ب�ل فقال إني صائم قال رسول > الغ ((لبIل  � عليه وسلم

نأُكل ارزاقنا وفضل رزق ب�ل في الجنة شعرت يا ب�ل ان تسبح عظاُمُه  وسلم
وبعد ھذه اDحاديث في من فطر صائماً له ثIثة ))  وتستغفر له الم�ئكة ما أُكل عندهُ 

واحدة على ِحدى ونوضحھا جوائز وھي المغفرة والعتق ومثل̂ية اDجر ، نشرح كل 
  .ونبينھا وضوحاً ظاھراً كظھور الشمس 

تعريف المغفرة ھي محو الذنب من الصحيفة مع عدم العقوبة عليه أْي  :اوMً المغفرة 
اذا غفر � الذنب D يعاقب عليه وD تجده انت في صحيفتك ھذه فائدة من فطر صائماً 

لصحيفة فقط بل يمحا من ذاكرة المIئكة حتى يمحو ذنبه وD يعاقب عليه ، D يمحا من ا
D ُتأنبه عليه وھو على الصراط فتسأله عليه انت الذي في يوم كذا وكذا وفي مكان كذا 
وكذا فعلت كذا ، بل من فطر صائماً يمحوا � الذنب من ذاكرة المIئكة حتى D ُتأنبه 

ن الصحيفة وذاكرة بالسأل عنه وتأخره عن المسير على الصراط ، بل D يمحا م
المIئكة فقط كذلك يمحا من الُعضوا الذي فعلت به ذلك الذنب وھذه اDعضاء إّما ان 
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تشھد لك او عليك تشھد لك بالطاعة فتكون سعيداً او تشھد عليك بالمعصية فتكون شقيا 
، يوم اعضاك عليك تشھد ما فيش حل إD الرسول احمد ، اليوم نختم على افواھھم 

ديھم وتشھد ارجلھم بما كانوا يكسبون أْي في ذلك اليوم كل عضو منك يتكلم وتكلمنا اي
ولكن اذا فطر الصائم يمحا ذلك الذنب من الصحيفة ومن ذاكرة المIئكة ومن الُعضوا 
الذي فعلت به ذلك الذنب ، بل يمحا من المكان الذي فعلت فيه ذلك الذنب Oّن المكان 

من واظب الصلواة الخمسة في المسجد فإنه يكون له إِّما ان تفعل فيه طاعة كالمسجد 
يوم القيامة سفينه على الصراط من ركب فيھا نجا ومن تخلف عنھا غرق ، واذا فعلت 
في المكان معصيه يشھد عليك يوم القيامة ، ولكن اذا فطرت الصائم يمحا ذلك الذنب 

الذنب والمكان الذي من الصحيفة ومن ذاكرة المIئكة ومن الُعضوا الذي فعلت به ذلك 
فعلت فيه ذلك الذنب بل يمحا من اليوم الذي فعلت فيه ذلك الذنب Oن1 ماَ من يوم جديد 

اغتنم خمساً قبل خمس ((  صلى � عليه وسلمإD وعليك شھيد أْي ما ذا فعلت وقال 
شبابك قبل ھرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، 

أغتنم حتى D يحصل لك الندم في  صلى � عليه وسلماو كما قال ))  ل موتكوحياتك قب
يوم D ينفع فيه الندم يوم D ينفع فيه ماٌل وD بنون إDّ من اتى � بقلب سليم اذا محوا 
الذنب يكون من خمسة مواضع من الصحيفة ومن ذاكرة المIئكة ومن العضوا الذي 

ن الذي فعلت فيه ذلك الذنب ومن اليوم الذي فعلت فيه فعلت به ذلك الذنب ومن المكا
  .ذلك الذنب يمحا من الخمسة مواضع وذلك بفضل من فطر صائماً وھذه ھي اDولى 

عتق رقبته من النار والعتق ھو التحرير من ِرْبق العبودية  واما الفائدة الثانية ھي
فھذا صك براءة من ولكن ھذا من مخلوق الى مخلوق واما من الخالق الي المخلوق 

النار والحساب والنجاة من اھوال يوم القيامة وھذا الصك يكون معُه َملٌك من المIئكة 
وقيل ھو جبريل عليه السIم ينادي بين الخIئق ھذا فIن ابن فIن من كان عنده عليه 
دين فليأخذه من عند � سبحانه وتعالى فيقوم اصحاب الحقوق عليه فيقولوا ياربنا 

تقت فIن وعندنا عليه حق فيقول � سبحانه وتعالى لھم انظروا ماذا ترون يقولون اع
لمن   نرى جنان وأشجار وانھار وقصور وحور عين فيقولون لمن ھذه يارب فيقول

اوفاني حقھا فيقولون و من يملك حقھا يارب فيقول من عفا عن عبدي اعطيته ما راء 
اذا . خذوا بيدي صاحبكم وادخلوا به الجنة  فيقولون عفونا عنه فيقول الرب عزوجل

العتق يدخل صاحبه ومن له عليه حق الجنه وكما يقولوا العارفين ورد العتق وھو انواع 
منھا ختم القرءآن كله وعدد سبعين الف من D اله إD � وعدد اDخIص ثمانين الف 

لتھليل سبعين الف وھو وأوراد العتق ُكًثْر كلھا تعتق صاحبھا من النار منھا حديث ا
حديث ضعيف ولكن الشيخ ُمحي الدين ابن عربي سلطان العارفين قال ھذا الحديث 
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صح عندي بالكشف وذلك قلت ھذا العدد لنفسي وأتفق ان كنا على مائدة ومعنا ولد 
ُه ماتت وھو  شاب لم يبلغ الُحلُْم وھو يبكي فقلت ما بال ھذا الشاب يبكي فقيل لي ان أُم1

تعذب في النار فقلت في نفسي وھبت لھا عدد السبعين الف فلم يطول بنا المقام يراھا 
في ذلك المكان  فإذا الشاب قام يرقْص طربا وقال اOن اخرجو امي من النار وادخلوھا 
الجنة فقال الشيخ محي الدين بذلك صح عندي الحديث وبذلك يكون ورد العتق لك او 

لوالدين او غيرھم كان قريب لك او غريب عنك ، لغيرك  كان حيا او ميتا كان من ا
  شرطه ان يكون مسلماً ، ومن فطر صائما يكون له عتٌق من النار ،،، 

واOجر  ھذه ھي الفائدة الثالثهوكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شْئ 
وصلت ما المقصود به الصيام َوْحدهُ بل الصIة والصيام والذكاة والصدقة وبر الوالدين 

الرحم والُعْمرة التي تكون في رمضان واDذكار واDوراد مثل التھليل والتسبيح والتكبير 
وقيام الليل  صلى � عليه وسلموالحسبنا والحوقله واDستغفار والصIة على المختار 

والتراويح والتھجد وصIة الجماعة وتعمير المسجد بالعبادة وتIوة القرءآن وإماتط 
مسجد والسIم ورد السIم وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشيع اDذى في ال

الجنازة وقد يكون يفطر غيره كأن كان معه ضيوف وانت أتيت بما يفطر به ھو 
وضيوفُه او كان شيخ طريقك وله حيران يفطرون عنده وانت أتيت له بجوال الدقيق 

لشخص ھو عمك او خالك والبصل والويكه والبھارات او القھوة وتبعاتھا او كان ھذا ا
او ابوك او امك او اخوك او اختك او خالتك او عمتك او قريب من اقربائك او غريب 
من الُغُرَبة شرطه ان يكون مسلم وھل يكون ھذا اDجر في يوم واحد ھو الذي فطرته 
فيه ام يكون سائر الشھر بل يكون ھذا اDجر مدت ما يكون أثر ھذا الطعام في بطنه 

ته التي يعبد بھا � يعطى ھذا اOجر والثواب للذي فطر الصائم من غير ان وجسده وقو
ينقص من أجره شْئ إٍنما يكون ھذا اOجر فضٌل زائد على اجر الصائم يزيُدهُ � 
سبحانه وتعالى ويعطيه من فطر الصائم ھو كرم زائد من عند � سبحانه وتعالى Oن 

شر امثالھا الى سبعمائه ضعف الى أضعاف كثيرة الحسنه عند � سبحانه وتعالى بع
و� يضاعف لمن يشاء جل سبحانه ما اكرمه وما ارحمه خلق عبده وخلق عمله 
الصالح كله منه له ويْؤجره عليه ، إذاَ َعَبَدهُ العبد بلسانِه يؤجره عليه وھو الذي خلق 

الناھي لھذه الجوارح اللسان للعبد وخلق العبد وھكذا بقية الجوارح والقلب ھو ا\مر 
M يستقيم إيمان عبد (( وھو اDمير في إمارته والملك في مملكنه وفي الحديث الشريف 

قال اDمام الجرداني ومعنى استقامته كونه ممتلئاً من محبة � ))  حتى يستقيم قلبه
  . ومحبة طاعته وكراھة معصيته
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سيده شاة وقال له اذبحھا وائتني  إن لقمان الحكيم كان عبداً حبشياً فدفع اليه وقيل  
بأطيب مضغتين منھا فأتاه بالقلب واللسان ، ثم بعد ايام دفع له اخرى وقال له أذبحھا 
وائتني بأخبث مضغتين منھا فأتاه بالقلب واللسان فسأله عن ذلك فقال ھما اطيب شْئ اذا 

ء احدھا قراءة ان صIح القلب في تسعة أشيا وذكر العلماءطابا واخبث شْئ اذا خبثا 
القرءآن بالتدبر ثانيھا خIء البطن بتقليل اDكل ثالثھا قيام الليل بالعبادة رابعھا التضرع 
عند السحر خامسھا مجالسة الصالحين سادسھا الصمت عما Dيعني سابعھا العزلة عن 
اھل الجھل ثامنھا ترك الخوض في اعراض الناس تاسعھا أكل الحIل وھو رأسھا فإنه 

القلب ويصلحه فتذكو بذلك الجوارح وتدرأ المفاسد وتكثر المصالح ، وأكل الحرام ينور 
 D والشبھات يصدئ القلب ويظلمه ويقسيه وقد قيل يخاف على أكل الحرام والشبھه ان

$..... ((يقبل له عمل صالح وD يرفع له دعاء لقوله تعالى  yϑ‾ΡÎ) ã≅¬7s) tGtƒ ª!$# zÏΒ tÉ) −F ßϑø9$# 

وآكل الحرام والمسترسل في الشبھات ليس بمتق على   ]٢٧سورة المائدة ا\ية  [)) ∪∠⊅∩

  .اDطIق 
صلى � عليه عن ابي عبد� النعمان بن بشير رضي � عنھما قال سمعت رسول � 

ان الح�ل بين وان الحرام بين وبينھما امر مشتبھات M يعلمھن كثير (( يقول  وسلم
شبھات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبھات وقع من الناس فمن اتقى ال

 Mوان لكل ملك حمى ا Mفي الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه أ
وان حمى > محارمه اM وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا 

  متفق عليه البخاري ومسلم ))  فسدت فسد الجسد كله أM وھي القلب
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 qجر قالوا يارسول > ليس كلنا يجد ما يفطJر الصائم قال إن > يعطي ھذا ا
  من فطر صائماً على تمرٍة او مزقة لبن او شربة مآء 

الشرح اما قولھم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ، لَِواحد من سببين اولھا لعدم ما يجدون 
ھم الفقراء الذين D يجدون ما يقتاتون أي بما يتصدقون به او الذين سألوا ھذا السؤال 

ما يفّطِرون به  صلى � عليه وسلممايأكلونه فلذلك سألوا ھذا السؤال وقلّْل لھم الرسول 
الصائم وھو تمرٍة او مزقة لبن او شربة ماء واّما السبب الثاني استعجاباً من كثرة ھذا 

ال واجابھم بھذا الجواب قليل فعله اDجر والثواب وقلة ما يعطونه ولذلك سألوا ھذا السؤ
وكما قال ))  اتقوا النار ولو بشق تمرة((  صلى � عليه وسلمكثير اجره وكما قال 
((  صلى � عليه وسلموكما قال ))  تصدق ولو بكلمة طيبه((  صلى � عليه وسلم

  .))  تبسمك في وجه اخيك صدقة

يا رب اني اجد في  ((ة الذي انزل عليه وكما قال سيدنا موسى عليه السIم في التورا
ال�واح أّمة يعملون العمل القليل وتثيبھم الثواب الكثير اجعلھم امتي قال تلك امتة 

كنتم خير أمة اخرجت للناس  ((ويقول � عزوجل  )) صلى > عليه وسلماحمد 
المين دائنين بالدين الذي ارتضاه رب الع ))تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر

يأمرون به انفسھم وغيرھم من أصولھم وفروعھم D يخشون في � لومة Dئم في تبتل 
  .واخIص وحسن خلق وفي غيرھم برأفة وعطف بقول وفعل مع تأدب 

ثIثة اشياء للفطر بھا وھي تمرة مزقة لبن شربت  صلى � عليه وسلمذكر رسول � 
  :ماء فلنوضح ھذه الثIثة توضيحاً شافياً 

 صلى � عليه وسلملماذا قدمھا Dنه امر بالفطر بھا وفطر ھو بھا امر  :أْوMً التمرة 
صلى من كان صائماً ان يفطر على تمراٍة وتراً فإن لم يجد حسا حسواٍت من ماٍء كان 

صلى � يفطر على تمراٍت رطباٍت وإD حسا حسوات من ماٍء وامره  � عليه وسلم
بالفطر بھا للصائم Dن التمرة فيھا جميع التغذية وترد للصائم جميع بالتمرة  عليه وسلم

ما فقده من نظر وسمع وقوة في البدن والعقل وتقتل السموم التي تفرذھا المعده وتحل 
اDمساك وتعدل المعده والمصران من اDضرابات و� سبحانه وتعالى امر السيدة مريم 

ضعت ان ھزي اليك من جزع النخل تساقط اليك ام سيدنا عيسى عليھما السIم عندما و
رطبا جنيا Dنھا اخرجت في وضوع دم كثير وبلغت في الوضوع جھداً اضعفھا ول̂ما 
اكلت الرطب من البلح الذي تساقط عليھا ر̂د عليھا فقد الدم والضعف الذْين كانا في 

 ان نُرد ما ضاعان نفطر بتلك البلحة Dجل  صلى � عليه وسلمالوضوع ولذلك امرنا 
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)  أيما بيت لم يكن فيه تمر اھله جياع(  صلى � عليه وسلممن ذلك الصيام ولذلك قال 
لجاريٍة  صلى � عليه وسلمان سيدنا جبريل عليه السIم جاء الى رسول �  ويحكى

كانت تخدم عند السيدة عائشه فقال له جبريل امر عائشه ان تخرجھا من البيت فإنھا من 
النار فخرجت تلك الجارية تبكي وكان في ِمْرِطَھا تمرة اكلت نصفھا وتصدقت  اھل

فقال ْأمر عائشة ان  صلى � عليه وسلمبصنفھا فجاء جبريل عليه السIم الي الرسول 
ترجعھا فإنھا من اھل الجنة فقال له عجبا لك يا اخي يا جبريل قلت اخرجھا انھا من 

من اھل الجنة ما وراَءك قال انھا لّما خرجت من عندكم اھل النار ثم قلت ارجعھا انھا 
  .  كان في ِمْرِطَھا تمره أكلت نصفھا وتصدقت بالنصف ا\خر فجعلھا � من اھل الجنة 

ق  ((قال  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضي � عنه عن رسول �  من تصد�
ب فإن > يتقبلھا بيمينه ثم يربيھا ِبِعْدِل تمرة من كسب طيب وM يقبل > اM الطي

بكسر  وقول من تصدق ِبِعْدلِ ))  لصاحبھا كما يربي احدكم فلّوه حتى تكون مثل الجبل
العين ھو ماعادل الشئ من غير جنسه وبفتحھا ھو ما عادله من جنسه تقول عندي ِعدل 

او (( له تعالى دراھمك من الثياب وزعم ابن قُتيبية ان الَعدل بالفتح المثل وأحتج بقو
من شرح زاد المسلم لIمام الجكني . والِعدل بالكسر القيمه إنتھى )) عدل ذلك صياما 

وأفضل التمر على اRِطIق تمر المدينة المنورة على  فيما اتفق عليه البخاري ومسلم
  .صاحبھا عليه افضل الصIة والسIم 

ما (( دين السمھودي ما نصه وفي كتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفى للشيخ نورال
من أكل سبع تمرات مما بين (( وفي صحيح مسلم حديث )) جاء في ان تمرھا شفاء 

من تصبح (( وفي الصحيحين حديث )) Mَ َبَتْيَھا حين يصبح لم يضره شْئ حتى يمسي 
رواه اDمام احمد برجال ))   بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم وM سحر

من أكل سبع تمرات عجوة مما بين M بتي المدينة على الريق لم (( لفظ الصحيح ب
وان أكلھا حين يمسي لم (( قال فليح واظنه قال ))  يضره يومه ذلك شئ حتى يمسي

وقد صح في سنن ابي داود عن سيدنا سعد بن ابي وقاص ))   يضره شئ حتى يصبح
يعودني فوضع يده بين  سلمصلى > عليه ومرضت مرضا فأتاني رسول > (( قال 

إِنك رجل مفؤد ائت الحارث بن كلدة اخا : ثديي حتى وجدت بردھا على فؤادي فقال 
ك بھن  ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأھن ثم لَِيلٌد�

 اي فليدفھن وبه سميت الوجيئة وھو تمر يبل بلبن ثم ُيدق حتى)) فليجأھن (( وقوله )) 
  .سقاه الدواء في احد جانبي الفم اي يسقيك يقال لّده باللُّدود اذا)) ثم لَِيلٌ̂دك (( يلتئم وقوله 
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َوام ان يأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة (( وفي كامل ابن عدي حديث   نفيع من الد�
وفي غريب الحديث للخطابي عن السيدة عائشة رضي )) كل يوم يفعل ذلك سبعة ايام 

َؤام بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات على الريق(( ا � عنھ iانھا كانت تأمر للد  ((
َوام ھو الدوار وھو ما يأخذ اRنسان في رأسه فيدومه ومنه تدويم الطائر وھو ان  والد1

  يستدير في طيرانه  ،،، 

وانواع تمر المدينة كثيرة فبلغ مائة وبضعاً وثIثين نوعاً ومنھا النوع المسمى 
ْيحاني وھذا النوع غير معروف اليوم وقد اسند ال̂صْدُر ابراھيم بن محمد بن مؤيد بالص̂ 

كنت مع النبي  (الحموي في كتابه فضل اھل البيت عن سيدنا جابر رضي � عنه قال 
يوما في بعض حيطان المدينة وَيُد سيدنا علّي في يده قال فمررنا  صلى > عليه وسلم

مد سيد اMنبياء وھذا علّي سيد اMولياء ابو اMئمة الطاھرين بنخل فصاح النخل ھذا مح
صلى > ثم مررنا بنخل فصاح ھذا محمد رسول > وھذا علّي سيف > فالتفت النبي 

  )  الى علي فقال له يا علي سمه الصيحاني فسمي من ذلك اليوم الصيحاني عليه وسلم

اي شرفة او :  )) او مذقة لبنٍ ((   لمصلى � عليه وسنرجع الى شرح الحديث وقوله 
جرعة واللبن فيه تغذية اDنسان وقوتُه وبنيته البدنية والجسمانية ويجمع اللبن الطعام 
والشراب اذا كان اRنسان جائعاً وتناوله شبعه واذا كان اRنسان عطشان وتناوله ارتوى 

من بين الثIثه التي  ه وسلمصلى � عليواللبن اعظم طعام يتناوله اRنسان Oنه اختاره 
اللبن  صلى � عليه وسلمقدمت له في ليلة اRسراء والمعراج لبن ومآء وخمر فختار 

فقيل له اخترت الفطرة ، بكسر الفاء ھي الخلقة فالمراد اخترت ما ينبت به اللحم ويشتد 
ھا اDسIم به العظم اي ما تقوم به الخلقه اDصليه لUنسان حين الرضاع ، او المراد ب

وفي الكIم حذف مضاف اي عIمة اDسIم وانما كان اللبن عIمة اDسIم واDستقامة 
Dنه طيب طاھر سائغ للشاربين ولذاً D يغص شاربه ابداً ، اي D يكون ُغّصة في حلق 

إنتھى من حاشية القطب الدريري على . الشارب له وبه يكون جسم اRنسان وقوامه 
  ج لنجم الدين القيطياDسراء والمعرا

و� إني كنت Oعمد بكبدي على  ((نقل عن مجاھد انه قال كان ابو ھريرة يقول 
اDرض من الجوع وإني كنت Dشد الحجر على بطني من الجوع وقد قعدت يوما على 

ابوبكر فسألته عن آية من كتاب � وما سألته إD َعَل̂ي طريقھم الذي يخرجون منه فمر 
عمر فسألته عن آية من كتاب � وما سألته إD  َعَلي̂ فلم يفعل ثم مرة  ليستتبعني

فعرف ما في وجھي  صلى � عليه وسلمليستتبعني فلم يفعل فمر ابوالقاسم سيدنا محمد 
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فتبعته فدخل  ))الحقني  ((قلت لبيك يا رسول � قال  ))اباھر  ((وما في نفسي فقال 
فقالوا اھداه لنا  ))من اين لكم ھذا اللبن  ((في قدح فقال  واستأذنت فاذن لي فوجد لبناً 

انطلق الى اھل الصفة  ((قلت لبيك يا رسول � قال  ))اباھر  ((فIن او آل فIن قال 
اقوى بھا بقية  قال فاحزنني ذلك وكنت ارجوا ان اصيب من اللبن شربةً  ))فادعھم 

نت انا الذي يعطيھم فلم يبقى لي من ھذا يومي وليلتي قلت انا المرسال فإذا جاء القوم ك
اللبن شئ ولم يكن من طاعه � وطاعة رسوله غيرھا ابداً فانطلقت فدعوتھم فاقبلوا 

فاخذت  ))اباھر خذ فأعطھم يا  ((فاستاذنوا فاذن لھم فاخذوا مجالسھم من البيت ثم قال 
القدح فاعطيه القدح فجعلت اعطيھم فياخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد 

ا\خر فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح حتى اتيت على آخرھم ودفعته الى رسول � 

فاخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة ثم رفع رأسه فنظر الي وتبسم فقال  ملسو هيلع هللا ىلص

فقعدت فشربت ثم قال لي  ))فاقعد فاشرب  ((فقلت لبيك يا رسول � قال  ))اباھر  ((
فشربت فمازال يقول لي اشرب واشرب  ))اشرب  ((م قال لي فشربت ث ))أشرب  ((

ناولني  ((حتى قلت والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا ولو وجدت مسلكا لسلكته قال 
فة ثمانين يزيدون او  ))القدح  فرددت اليه القدح فشرب من الفضلة ، واھل الص1

ئسھم ابوھريرة وO Dحد ينقصون ، واھل الصفة ھم الذين D تجارة لھم وD صناعة ور
  .منھم جيب في جIبيته وھم القوم الذين امر � نبيه ان يكون معھم 

اعظم ما يتصدق به الماء Dن الماء به حياة اRِنسان و� سبحانه   ) ماءاو شربة  (
وعن ابي ھريرة رضي � عن النبي )) وجعلنا من الماء كل شئ حْي (( وتعالى قال 

عن الحسن وسعيد بن )) ليس صدقٌة اعظم اجراً من ماٍء (( قال  وسلم صلى � عليه
ان أّمي ماتت أفاتصّدق  صلى � عليه وسلمالمسيب ان سعد بن عبادة سأل رسول � 

اسق (( او قال )) سقي الماء (( فأّي الصدقة أفضل ؟ قال : قال )) نعم (( عنھا ؟ قال 
  . المدينة اليوم اي في زمن الحسن البصري قال الحسن فسقاية أّم سعد ب)) الماء 

بينما رجل  ((قال  صلى � عليه وسلمعن ابي ھريرة رضي � عنه ان رسول � 
ّد عليه العطش فوجد بئراً ، فنزل فيھا فشرب ثم خرج فإذا كلب يلھث تيمشي بطريق اش

الذي كان لقد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل : يأكل الثرى من العطش فقال الرجل 
 ئر فمLْ ُخ̂فه ثم امسكه بفيه حتى أرتقى فسقى الكلب فشكر � له فغفر لهببلغني فنزل ال

متفق  )) في كل ذات كبٍد رطبٍة اجرٌ فقالوا يا رسول � وان لنا في البھائم Oجراً ؟ فقال 
  .عليه البخاري ومسلم 
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عن الضالة  عليه وسلم صلى �عن سراقة بن مالك ابن جعشم قال سألت رسول � 
من اRبل ترد حياضاً لي قد لطتھا Rِبلي ھل لي فيھا اجر أْن اسقيھا ؟ فقال رسول � 

  .))  في كل ذات كبد حّرى اجرٌ ((   صلى � عليه وسلم

M تحقرّن من المعروف ! يا اباذر ( قال صلى � عليه وسلموعن ابي ذر ان رسول � 
           ) بوجه منبسط ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستقى شيئا ولو ان تلقى اخاك

صلى حدثنا ابوموسى قال سألت ابن عباس اي الصدقة افضل ؟ قال سألت رسول � 
الم تر الي اھل النار اذا  (( قال ُث̂م قال )) اسق الماء ((فقال لي  � عليه وسلم

  . ))من الماء او مما رزقكم >  افيضوا علينا )) ((استغاثوا بأھل الجنة قالوا 

حدثنا حاتم بن الجراح قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك 
وقد عالجُت  وسأله رجل يا  ابا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين

بأنواع العIج وسألت اDطباء فلم انتفع به قال اذھب فانظر موضعاً يحتاج الناس الى 
الماء فاحفر ھناك بئراً فإني ارجوا ان تنبع ھناك عيٌن ويمسك عنك الدم ففعل الرجل 

  .فبرئ 

قال البيھقي رضي � عنه وفي ھذا المعنى قرحة شيخنا الحاكم ابي عبد� رحمه � 
فانه قرح وجھه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذھب وبقى فيه قريبا من سنة فسأل اDستاذ 

في عثمان الصابوني ان يدعوا له في مجلسه يوم الجمعة فدع له وأكثر الناس  اDمام ابا
بأنھا عادت مكتوباً فيھا التأمين فلما كانت الجمعة آDخرى أْلَغْت إمرأة في المجلس رقعة 

إلى بيتھا واجتھدت في الدعاء للحاكم ابي عبد� تلك الليلة فرات في منامھا رسول � 
 ))يوسع الماء على المسلمين : قولي Oبي عبد�  ((كأ̂نُه يقول لھا  صلى � عليه وسلم

َفجئت بالرقعة الي الحاكم ابي عبد� فأمر بسقاية الماء بنيت على باب دارِه وحين 
فرغوا من البناء امر بصب الماء فيھا وطرح الجمد في الماء واخذ الناس في الشرب 

وزالت تلك القروح وعاد وجھه الى احسن ما  فما مّر عليه  اسبوع حتى ظھر الشفاء
  . انتھى من جامع شعب اRيمان لUمام البيھقي. كان وعاش بعد ذلك سنين 
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  شھر أّوله رحمة وأْوسطه مغفرة وآخره عتق من النار
الشھر على ثIثة أثIث الثلث اOّول ھو العشرة اOولى فيھا  صلى � عليه وسلمقسم    

ھي المنة والعطية من � سبحانه وتعالى رحمك معناة اعطاك  والرحمة الرحمة
واعطاك معناة رحمك اذاً الرحمة ھي المنه والعطية والرحمة ھي النعمة حيث قال 

))βÎ) uρ (#ρ‘‰ãès? sπyϑ ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøt éB 3 āχÎ) ©!$# Ö‘θà� tós9 ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊇∇∪(( ] يةDسورة النحل ا

فI تحصى اي D ُتعد ومن نعمُه علينا في رمضان وباOخص اذا نعم � كثيرة  ] ١٨
العشرة اDولى وفي العشرة اDولى وباDخص اليوم اDول تكون النفس خائفة من الصيام 
يدخل فيھا الرعب والھلع وعدم اRنقياد الي طاعة الباري عزوجل فينزل � عليھا 

ة ر̂بھا بل وتفرح بھا عند اDفطار رحمته وَمنتُه وكرمُه بعد ذلك تجدھا تنقاد الي طاع
ويدخلھا السرور كونھا اّدت طاعة َرب�ھا بل تكون العشرة اOّول كلھا فرح وسرور 
وابتھاج بل قبل رمضان ان طالبتھا بالصيام D تصوم وD تنقاد لك َمْھَما فَعلت لھا 

وجبات التي وترجيتھا وحلفتھا وتزللت لھا D تطيعك بل لو طلبتھا في ترك وجبة من ال
كنت تعطيھا إيھا في تركھا D تتركھا َمْھَما فعلت لھا من حليفة باP ومIئكته وكتبه 
ورسله وبيته الحرام D تطيعك بل D تلتفت اليك وD تعيرك نظرة وعندما يھل رمضان 
وتنزل عليھا الرحمة تجدھا منقادة مبسوطة فرحانه كانھا لم يحرموھا من اDكل 

فات يا سبحان � ما اعظم فعائله جعل النفس من عدوة للطاعة الي والشراب والمكي
  .محبة لھا 

واوسطه اي العشرة الثانية من رمضان وفي العشرة الثانية تكون واوسطه مغفرة  
النفس ھداءة من ھيجانھا من طلب الشھوة وتنظف من ُرُعوناتھا وخباثھا ودسائسھا 

للغفران َفُيْغَفْر لھا عند ذلك كل ما فعلته في  الخبيثة الّدنيئة فتكوُن متھيئة وجاھزة
رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان من أفعاٍل قبيحة من قوٍل او فعل من حرمة او 

D على جيھة العبادة او ضياع وقت  او مباح على جيھة الشھوة مكروٍه او خIف اOْولى
م القيامة على فيما Dيجوز فيه ضياع الوقت Oن ھذا الوقت يسأل عنه اRنسان يو

الصراط الذي ھو ارقة من السبيبة واحّد من السيف واعفن من الجيفة وأظلم من الليل 
ولذلك اRنسان في غناً عن ذلك السأل ولذلك عندما تأتي العشرة الوسط من رمضان 

�¤$‘ÎoΤÎ)uρ Ö’((يغفرله ذلك كله وأكثر من ذلك كله Oن � سبحانه وتعالى قال  tós9  yϑÏj9 z>$ s? 
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تضيرهُ ھذه المعاصي وD تنقصُه ھذِه المغفرة كما Dتزيده الطاعة وD اRعتقادات 
الجازمة كذلك D تضرُه المعاصي وD الكفربه Oنه سبحانه وتعالى Dُيسأل ع̂ما َيْفَعْل 

م مسُئولون عّما يفعلون ج̂ل شأنه وعظم سلطانه وعّز اسمه وD إله إD ھو سبحانه وھ
  .وتعالى نسألك ان D تسألنا يوم نقدم عليك يا كريم 

  وآخرهُ عتٌق من النار

وحقيقًة له عتقاء في رمضان وفي غير رمضان سنبين ذلك بل عتقاء ممن قد استوجبوا 
ان l عزوجل عند كل  (( صلى � عليه وسلم عن ابي امامة قال قال رسول �النار 

وعن اخرجه اDمام احمد في مسندِه  و الطبراني في الكبير   ))فطرٍة عتقاء من النار  
ان l عزوجل في كل  (( صلى � عليه وسلمابي سھل عن الحسن قال قال رسول � 

 يلة اعتق بعدد من مضىليلة من رمضان ستمائة الف عتيق من النار فإذا كان آخُر ل
  والسيوطي في الدر المنثور  كره المنذر في الترغيب والترھيب ،ھكذا جاء مرسل ذ)) 

اذا كان أّول ليلة من  (( صلى � عليه وسلم � وعن عبد� ابن مسعود عن رسول
شھر رمضان فتحت ابواب الجنان فلم يغلق منھا باب واحد الشھر كله وغلقت ابواب 

لم يفتح منھا بواٌب واحد الشھر كله وغلت عتاد الجن ونادى مناد من السماء النار ف
كل ليلة الى انفجار الصبح يا باغي الخير يمم وابشر ويا باغي الشر اقصر وابصر ھل 
من مستغفر يغفر له ؟ ھل من تائب يتوب عليه ؟ ھل من داٍع يستجيب له ؟ ھل من 

فطر من شھر رمضان كل ليلة عتقاء من سائٍل يعطى سْؤله ؟ وl عزوجل عند كل 
النار ستون الف ، فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشھر ث�ثين مرة 

ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وذكره المنذر في  ))ستين الف ستين الف 
Uيمان لRمن جامع شعب ا ًIمام الترغيب والترھيب وقال ھو حديث حسن ما تقدم نق

  . ١٨٢البيھقي جزء سته ص 

ومن اDحاديث التي تدل على العتق من النار حديث بن عباس الذي تقدم ذكره ان الجنة 
لتبخر ، وفيه P عزوجل في كل يوم من شھر رمضان عند اDفطار الف الف عتيق من 

بقدر ما النار كلھم قد استوجب النار فإذا كان آخر يوم من الشھر اعتق � في ذلك اليوم 
  اعتق من اّول الشھر الي آخرهُ ،،،

واما في ليلة القدر فحدث وD حرج في العتق عندهُ سبحانه في كل ساعة من ساعاتھا 
الف الف عتيق ممن قد استوجب النار ھذا العتق في رمضان أّما غير رمضان كذلك 
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م الجكني حدث وD حرج ففي زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه لIما
  . ٦٤٦حديث رقم  ١٤٧ص  ٢جزء 

ليدخلن الجنة  (( صلى � عليه وسلمقال رسول �  عن سھل بن سعد الساعدي قال
متماسكين آخذ بعضھم ) شك من الراوي ( من امتي سبعون الفاً او سبعمائة الف 

وقد  )) ببعض Mيدخل اّولھم حتى يدخل آخرھم وجھھم على ضوء القمر ليلة البدر
دت احاديث في الصحيحين بتعين اوصاف من يدخلھا بغير حساب فقد اخرج مسلم ور

يدخل  ((قال  صلى � عليه وسلمرسول �  عن عمران بن الحصين رضي � عنه ان
 M الجنة من امتي سبعون الفاً بغير حساب قالوا من ھم يا رسول > ؟ قال ھم الذين

  . )) لى ربھم يتوكونيسترقون و M يتطيرون وM يكتون وع

 ((انه قال  صلى � عليه وسلمعن النبي  واخر ايضا عن ابن عباس رضي � عنھما
ُعرضت علّى اMمم فرايت النبي ومعه الرھط والنبي ومعه الرجل والرج�ن والنبي 
وليس معه احد ، اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انھم امتي فقيل لي ھذا موسى وقومه 

ى اMفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل انظر الى اMفق اgخر فنظرت فإذا ولكن انظر ال
سواد عظيم فقيل ھذه امتك ومعھم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب وM عذاب 
فقال بعضھم فلعلھم الذين صحبوا رسول > وقال بعضھم لعلھم الذين ولدوا في 

ج عليھم رسول > صلى > عليه اMس�م فلم يشركوا باl شيئا وذكروا اشياء فخر
 Mيسترقون و Mيرقون و M وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال لھم الذين
يتطيرون وعلى ربھم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادع > ان يجعلني منھم 

كاشة فقال انت منھم ثم قام رجل آخر فقال ادع > ان يجعلني منھم فقال سبقك بھا ع
وفي حديث اDمام احمد وصححه ابن خزيمة وابن حيان عن رفاعة الجھني مرفوعا )) 
الفاً بغير حساب واني Oرجوا ان وعدني ربي ان يدخل من امتي الجنة سبعين  ((
ووجه ذلك ان  ))من صلح من ازواجكم مساكن في الجنة ودخلوھا حتى تبوؤا انتم ت

 D تستلزم انھم افضل من غيرھم بل فيمن يحاسبون مزية السبعين بالدخول بغير حساب
وفي حديث ابي  عدد المذكور التكثير او حقيقته ؟يكون افضل منھم ، وھل المراد بال

سألت ربي  (( صلى � عليه وسلمقال  ھريرة عند اDمام احمد والبيھقي في البعث قال
فاستزدُت ربي  عزوجل فوعدني ان يدخل الجنة من امتي زمرة ھم سبعون الفاً وزاد

دني ربي ان ُيدخل الجنة من وع (( وعن ابي امامة رفعه )) فزادني مع كل الف الفاً 
وثIث حثيات  )) امتي سبعين الفاً مع كل الف سبعين الفاً M حساب عليھم وM عذاب

  . من حثيات ربي ، وعند الكI بادي في معاني اDخبار
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إن� اتياً  ((قال  صلى � عليه وسلم رسول � عن السيدة عائشة رضي � عنھا ان
اتاني من ربي فبشرني ان > ُيدخل من امتي سبعين الفاً بغير حساب وM عذاب ثم 
اتاني فبشرني ان > ُيدخل من امتي مكان كل واحد من السبعين الفاً سبعين الفاً بغير 

كل واحد من السبعين حساب وM عذاب ثم اتاني فبشرني ان > ُيدخل من امتي مكان 
المضاعفه سبعين الفاً بغير حساب وM عذاب فقلت يا رب M تبلغ ھذا امتي ذلك العدد 

انتھى من شرح زاد المسلم  )) قال أكملھم لك من اMعراب ممن M يصوم وM يصلي
             .فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لIمام الجكني 
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خصلتان ترضون بھما ربكم وخصلتان  فاستكثروا فيه من اربعة خصال
Mغناء بكم عنھما أّما الخصلتان اللتاني ترضون بھما ربكم شھادة ان Mاله 
اMّ > وتستغفرونه واما الخصلتان اللتان Mغناء عنھما تسألون > الجنة 

  وتعذون به من النار 

وق علينا الرحيم بنا ھذه اDربعة َطَلَب منا رسولنا الكريم الحليم العظيم الشف :شرح 
الشفعيع لنا المنجي المخلص نبي1 الرحمة شافع اDمة كاشف الغمة الل̂نا رحمة ولنا مرشد 
ومن إِرشادهُ لنا امرنا أن نستكثر من ھذه اDربعة التى ھّي اموال اھل الجنة في الجنة 

ال له سيدنا ان نكون اغنياء اثرياء داخل الجنة ولذلك ق صلى � عليه وسلم فيريُد منا
اقرى امتك مني ال̂سIم واخبرھم ان الجنة طيبة التربة : ابراھيم الخليل عليه السIم 

عزبة الماء وان غراسه سبحان � والحمدP وDاله اD � و� اكبر وقال � تبارك 

u�ŸÑ ª!$# WξsW< ...... ((وتعالى  tΒ Zπyϑ Î=x. Zπt6 ÍhŠsÛ ;οt�yft± x. Bπt7Íh‹sÛ $ yγ è=ô¹r& ×MÎ/$rO $ yγ ããö� sùuρ ’Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ÎA ÷σè? $ yγn=à2é& ¨≅ä. ¤Ïm ÈβøŒ Î*Î/ $ yγÎn/u‘..... ((] ياتD٢٥و٢٤سورة ابراھيم ا [ 

من اسعد  صلى � عليه وسلم عن ابي ھريرة رضي � عنه قال قلت يارسول �و
لقد ظننت يا ابا ((  عليه وسلم صلى �الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول � 

ھريرة ان M يسألني عن ھذا الحديث احد اّول منك ، لما رايت من حرصك على 
M اله اM > خالصاً من قلبه : اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال . الحديث 
  .كتاب العلم باب الحرص الحديث  ١/١٩٣رواه البخاري في صحيحه ))  اونفسه

قال  ((انه قال  صلى � عليه وسلميد الخدري رضي � عنه عن النبي عن ابي سع
موسى عليه الس�م يارب علمني شيئاً اذكرك به وادعوك به قال قل M اله اM > قال 
يارب كل  عبادك يقولُ ھذا قال قل M اله اM > قال انما اريُد شيئاً تخصنى به قال 

واMرضين السبع في كفة وM اله اM > في كفٍة مالت  ياموسى لْو ان السماوات السبع
 < Mاله ا M رواه النسائي وابن حبان والحاكم  ))بھم.  

انظر الى عظمة ھذه الكلمة وإجIلھا وُكْبِرَھا وإعزازھا ورفع مكانته وكثرة  اجرھا 
تعتقد وثوابھا وفضلھا وانظر كيف ان البارى عظمھا مع انھا كلمة تقال باللسان و

بالجنان وتطاع باDركان Oن اصلھا ثابت وفرعھا في السماء اصلھا ثابت في قلوب 
المؤمنين وفرعھا في البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون الف ملك فI يعودون 

  .اليه الى يوم القيامة 
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 من قال M اله اM > ومدھا ھدمت له أربعة ((ومنھا ماورد عن انس رضي � عنه 
آلف ذنب من الكبائر قيل فإن لم يكن له ھذه الكبائر ؟ قال يغفر له ذنوب ابويه وأھله 

وھذا يفيد ان الكبائر تكفر باDعمال الصالحة ، وDحرج على فضل � ))  وجيرانه
  .ولكن الراجح ان D يكفرھا اD التوبة او الحج المبرور اوعفو � تعالى 

اذا قال العبد المؤمن ((  صلى � عليه وسلمسول � ومنھا ماورد عن انس قال قال ر
M اله اM > خرقت السماوات حتى تقف بين يدي > تعالى فيقول اسكني فتقول كيف 

ومعنى ))  اسكن ولم تغفر لقائلي ؟ فيقول ما اجريتك على لسانه اM وقد غفرت له
ان � يجعل لھا صورة ومثاDً . خرقھا السماوات ومخاطبة � تعالى لھا ومخاطبتھا له 

فتصعد فتخترق وتخاطب ، ونظير ذلك بعث القرآن يوم القيامة في صورة رجل يجادل 
. عن صاحبه ، وصعود سورة تبارك الملك الى العرش لشفاعتھا فيمن كان يقرؤھا 

  .انتھى من حاشية السنواني على مختصر ابي جمرة للبخاري 

لعمل الصالح عن يعلي بن شداد قال حدثني ابي شداد بن وفي المتجر الرابح في ثواب ا
(( فقال  صلى � عليه وسلماوٍس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال كنا عند النبي 

( يعني من اھل الكتاب فقلنا M يارسول > فامر بغلق الباب وقال )  ھل فيكم غريب
< Mاله ا M اللھم انك ( ا ساعة ثم قال فرفعنا ايدين)  ارفعوا ايدكم وقولوا l الحمد

ثم قال اM ابشروا )  بعثتني بھذه الكلمة ووعتني عليھا الجنة وانك M تخلف الميعاد
، انظر ماذا فعل رسول  ٤/١٢٤اخرجه اDمام احمد في مسنده ))  فان > قد غفر لكم

جماعة اّول مافعله ا الذكر في جمعھم واغلق عليھم الباب ، اذَ  صلى � عليه وسلم� 
واصحابه اذا الذكر في جماعة ليس بدعة ، وانظر سأل  صلى � عليه وسلمرسول � 

عن الغريب أْي من اھل الكتاب لماذا سأل عن ذلك Oّنھم يرفضون ذكر � وكل من 
  .يرفض ذكر � في جماعة فھو منھم 

يرة رضي � عنه عن عن ابي ھر ٤/٦)) كشف اDستار (( وخرج البزار في مسنده 
ان l تبارك وتعالى عموداً من نور بين يدي العرش (( قال  صلى � عليه وسلمالنبي 

فاذا قال العبد M اله اM > اھتز ذلك العمود فيقول > تبارك وتعالى اسكن فيقول كيف 
الكلمة انظر لھذه ))  اسكن ولم تغفر لقائلھا فيقول اني قد غفرت له فيسكن عند ذلك

كيف شغلت عرش الرحمن ھزت عموده ولم يسكن حتى غفر لصاحبه أمآ حٌق علينا ان 
نكثر منھا بل Dنغفل عن قولھا وخاصة في رمضان الذي اوصانا ان نكثر منھا في 
رمضان وDتفتر عنھا Oنھا كلمة اDخIص والخIص من عذاب � ، وOنھا كلمة 

وOنھا كلمة التھليل للواحد اOحد الجليل وOنھا  التوحيد ويصبر به اDنسان P موحد
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كلمة يعرف به المسلم من الكافر وOنھا كلمة ترجح بالسماوات السبع واDرضين السبع 
اذا وضعت في الميزن وOنھا الكلمة التي طاشة بتسعة وتسعين سجل من الذنوب 

ھا انه من اھل والمعاصي والسيئات كل سجل منھا مد البصر حتى ايقن صاحبھا وفعال
النار فؤتي بتلك الكلمة في ورقٍة قدر اOُنملة فوضعت في الكفة اOُخرة فطاشة بتلك 

وحديث السجIت اخرجه اDمام . السجIت كلھا ونجي صاحبه من النار وادخل الجنة 
كتاب اRيمان باب ماجاء فيمن يموت وھو يشھد ان D اله اD / ٥/٢٤الترميذي في سننه 

كتاب الزھد باب مايرجي من رحمة � يوم /  ٢/١٤٣٧ه بن ماجة في سننه � واخرج
واخرجه الحاكم في /  ١/٢٢٤) الحسان ( القيامة واخرجه ابن حبان في صحيحه 

  وقال الذھبي صحيح ، اليك الحديث بتمامه وكماله / ١/٥٢٩/المستدرك 

:  ى � عليه وسلمصل عن عبد� بن عمرو بن العاص رضي � عنھما ان رسول �
إن > يستخلص رج�ً من امتي على رؤس الخ�ئق يوم القيامة َفَيْنُشُر عليه تسعة  ((

وتسعين سج�ً كل سجل مثل َمدq البصر ثم يقول اتنكر من ھذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي 
 الحافظون ؟ فيقول M يا رب فيقول أفلك عذر ؟ فقال M يا رب فيقول > تعالى بلى إن

لك عندنا حسنة فإنه M ُظلم اليوم فيخرج بطاقة فيھا اشھد ان M إله إM > واشھد ان 
محمداً عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يارب ماھذه البطاقة مع ھذه السج�ت 
؟ فقال فإنك Mتظلم فتوضع السج�ت في كفة والبطاقة في كفة فطاشة السج�ت وثقلت 

آْه من ذلك اليوم الذي يحتاج الواحد منا ان تكون  )) سم > شيئٌ البطاقة وM يثقل مع ا
له حسنة عند احد الناس وان كان من اقاربه بل وان كان من اشد اقاربه بل ولو كانا 
ابويه او احدھما بل في ذلك اليوم يقول اDب Dبنه يا بني كان جيبي لك عطية وظھري 

ل ذلك ميزاني ينقص حسنة واحده ادخل لك مطية واسمي لك ھدية وجسمي لك محمية ك
بھا الجنة فاعطينيھا فيقول يا ابتي الحصل لك قد يحصل لي ، وقد تأتي اOُُم وتقول 
ياُبنيا بطني كان لك وعآءاً وثدي كان لك سقآًء وفخذي كان لك وطآًء ويدي كانت لك 

فيقول  خدامة وعيني كانت سھرانة كل ذلك فإن ميزان حسناتي ينقص حسنة فأعطينيھا
يا امآْه ما حصل لك قد يحصل لي ومع تلك الحوجة اذا وجدت D إله إD � في ميزانك 
فإنھا ترجح بالسموات السبع وما في ھنة واDرضين السبع وما في ھنة وتطيُش بتلك 
السجIت التسعة والتسعين كل سجل مد البصر جل جIله ما اعظم شأنه وارفع في 

D اله اD ھو عظيم اDحسان ظاھر  فينا امكانه وأَع̂ز عندنا ُسلطانُه وقلوبنا مكانُه وأْنَفْز 
  البيان ُمَعل�م اRِنسان باللطف والحنان ،،،
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ذكر الحاكم في تاريخ نيسابور ونقله عن المناوي ان علياً الرضي بن موسى الكاظم بن 
نيسابور في  جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين لّما دخل

قُ̂بٍة مستورة على بغلة شھباء وقد شق بھا الشوق فعرض له اRمامان الحافظان الجليIن 
ابو زرعة الرازي وابن اسلم الطوسي ومعھما من اھل العلم والحديث ما D يحصى 
 فقاD أي1ھا السيد الجليل ابن الساده اOِئمة بحق� آبائك اOْطھرين واسIفك اDكرمين إD ما

صلى � عليه أريتنا وجھك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك وعن جدك 
نذكرك به ؟ فاستوقف غلمانه وامر بكشف المظلة وأقّر ُعيون الخIئق برْؤيته  وسلم

وطلعته البھية فكانت له ذوابتان متدليتان على عاتقه والناس قيام على طبقاتھم ينظرون 
في التراب وُمَقب�ل لحافر بغلته وعI الّضجيج من جمال  ما بين باك وصارخ ومتمرق

وجھه الميمون ، فصاحت اOئمة اOعIم معاشر الناس أْنصتوا وأْسمعوا وأُعوا ما 
ينفعكم وD تْؤُذونا بصراخكم ، وكان المستعلى بالصوت ابو زرعا والطوسي فقال سيدنا 

عفر الصادق فقال حدثني ابي علي الرضي حدثني أبي موسى الكاظم فقال حدثني ابي ج
محمد الباقر فقال حدثني ابي علي زين العابدين فقال حدثني ابي شھيد كربIء سيدنا 
الحسين فقال حدثني ابي عليw المرتضى ابن ابي طالب فقال حدثني حبيبي وقرت عيني 

ة قال حدثني جبريل عليه السIم قال حدثني َر̂ب العز صلى � عليه وسلمرسول � 
سبحانه يقول كلمة D اله اD � حصني فمن قالھا دخل حصني ومن دخل حصني أِمَن 
من عذابي ثم ارخى السيد الستر على القبه وسار َفُعّدً اھل المحابر والدواوين الذين 

 كانوا يكتبون فأنافوا أْي زادوا على عشرين الفاً ،،، 

بھذا السند ببعض اOمراء فكتبُه  وقال اDستاذ ابو القاسم القشري أتصل ھذا الحديث
بالّذھب وأوصى ان يدفن في قبرِه فرْؤي في المنام بعد موته فقيل له ما فعل � بك ؟ 

   صلى � عليه وسلمفقال غفر لي بتلفظي بI إله إD � وتصديقي بأن محمد رسول � 
ذا الحديث بسنده وذكر الحمال الّزرندي في مراج اDصول ان الحافظ أبا نعيم روى ھ

سيد  صلى � عليه وسلمعن اھل البيت الي عليx سيد اDولياء قال قال رسول � 
 Dإله إ D � ئكة قال قال � تعالى اني اناIم سيد المIنبياء حدثني جبريل عليه السDا

دخل انا فاعبدوني فمن جاء منكم بشھادة ان D إله إD � باDخIص دخل حصني ومن 
  .حصني أِمَن عذابي 

امير المؤمنين ونحوه خبر الحاكم في تاريخه ) عن علي ( في اDلقاب )) الشيرازي (( 
وابونعيم عن سيدنا علي كرم � وجھه ورضي � عنه انظر الى ھذا الحديث والى 

إِبتھاج الوجه جمالِِه َورْوْنِقِه وحIوة َطIَوِتِه وإْنِشَراح الصدر لَُه وطمانينة القلب فيه و
رور به Oن1 فيه الطمانينة واOمان وOنُه الحصن من العذاب  Iعه والفرح والس1 �عند إِط
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والحصن ھو السور يكون من العدو ، ُيْبنى السور من ھجوم العدو ويكون السور 
حصن على اھله واصحابه فI يستطيع العدو الوصول اليھم Oّن حصونھم َماِنعتھم لذلك 

اري جّل جIله D إله إD � حصني ومن قالھا دخل حصني ومن دخل حصني يقول الب
أِمَن من عقابي أْي عذابي وَمن اراد أْن ينجو من عذاب � وعقابه فاليدخل حصنه 
Oجل ان ينجو والنجاة يوم القيامة من عذاب النار أغلى  شئ عند اRنسان ومن وجدھا 

أكثار قولك D إله إD � ، واRِكثار خاصة في  فالَيُعض عليھا بالنواجز والنجاة ھي
قال أكثروا منھا في شھر رمضان Oن  صلى � عليه وسلمشھر رمضان Oن الرسول 

ھذه الكلمة ھي اساس مبنى اDسIم واRيمان إذا ُوِجَدْت ُوِجَدى وإِذا فقدت فقَدا اذا 
ب � وعقابه وان لم وجدت عند صاحبھا كان صاحبھا في حصن � وأمانه من عذا

توجد عنده لم يكن ھو صحابھا وD ھي صاحبته ولم يكن ھو في حصن � وD امان 
د لَِساُنناَ عليھا ويوفقنا  �من عذاب وعقاب � ولذلك نسأل � بجاه حبيبه ونبيه أن يعو

  .لقولھا واRكثار منھا وان يتقبلھا ِمّنا وان يؤجرنا عليھا َءآمين 

ن عبد� بن ابي طلحة عن أبيه عن جده وھو زيد بن سھل اDنصاري عن اسحاق ب
من قال M إله إM > دخل ((  صلى � عليه وسلمرضي � عنه قال قال رسول � 

الجنة او وجبت له الجنة ومن قال سبحان > وبحمده مائة مرة كتب > له مائة الف 
ا رسول > اذا M يھلك منا احد قال بلى ان حسنٍة وأربعة وعشرين الف حسنة قالوا ي

َعْم فتذھب بتلك ثم  qاحدكم لينجُئ بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجُئ الن
رواه الحاكم وقال صحيح اDسناد ))  بعد ذلك برحمته)) أي يتفضل (( يتطاول الرب 

ابي رباٍح عن عن عطاء بن  اليماميورواه الطبراني بنحوه من طريق ايوب بن عتبة 
  .ابن عمر ووافق الذھبي الحاكم في صحته وقال لم يخرجاه 

عن ام ھانئ اخت سيدنا علّي كرم � وجھه واسمھا فاخته او ھند قالت قلت يا رسول 
سبحي > مائة (( � كبر سني ورق عظمي فدلني على عمل يدخلني الجنة قال 

حمدي > مائة تحميدة فانھا تعدل لك تسبيحة تعدل لك مائة رقبة من ولد اسماعيل وا
مائة فرس مسرجه ملجمه تحملين عليھا في سبيل > وكبر > مائة تكبيرة فانھا 
تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة وھللي > مائة تھليلة فانھا تمrُ ما بين السماء 

رواه )) ت واMرض وM يرفع يومئٍذ Jحد عمل أفضل منھا اM ان يأتي بمثل ما اتي
  اDمام احمد والطبراني والحاكم 

عن ابن ابي أْوَفى اسمه عبدِ� بن خالد اDسلمي صحابي ابن صحابي رضي � عنھما 
ھجرية قال  ٨٩شھد بيعة الرضوان وھو آخر من مات بالكوفى من الصحابة وذلك سنة 
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يجزْئ من القرآن  قال اعرابي يا رسول � اني عالجت القرآن فلم استطعه فعلمني شيئاً 
سبحان > والحمد M l إله إM > و> أكبر فقالھا وامسكھا بأصابعه وقال (( قال قل 

يا رسول > ھذا لربqي فما لي ؟ قال تقول اللھم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني 
مr ذھب اMعرابي وقد  صلى > عليه وسلمواھدني ومضى اJعرابي فقال رسول > 

رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الذكر والبيھقي في الشعب وزاد وD حول )) يديه خيراً 
  . ٣/١٤٨وD قوة اD باP ، واخرجه الشيخ بن حبان في صحيحه الحسان 

 صلى � عليه وسلموخرج الطبراني عن ابي امامة رضي � عنه قال قال رسول � 
لھم لك الحمد M إله إM انت أنت ربي وانا عبدك من قال حين يصبح ث�ث مرات ال(( 

آمنت بك مخلصا لك ديني اني اصبحت على عھدك ووعدك ما استطعت اتوب اليك من 
َسِيئq عملي واستغفرك لذنوبي التي M يغفرھا إMِّ انت فإِن مات في ذلك اليوم دخل 

ّبي وانا عبدك آمنت الجنة وان قالھا حين يمسي اللھم لك الحمد M إله إM انت أنت ر
 qبك مخلصا لك ديني اني امسيت على عھدك ووعدك ما استطعُت اتوب اليك من َسِيئ

ثم ))  عملي واستغفرك لذنوبي التي M يغفرھا إMِّ انت فمات في تلك الليلة دخل الجنة
و> ما (( يحلف ما D يحلف على غيره يقول  صلى � عليه وسلمكان رسول � 

بٌد في يوٍم فيموت في ذلك اليوم اMّ دخل الجنة وان قالھا حين يمسي فتوفي� في قالھا ع
  . ٢٣١/ ٨اخرجه الطبراني في الكبير )) تلك الليلة دخل الجنة 

ِه قال قال رسول �  �من ((  صلى � عليه وسلموعن َعْمِرو ابن شعيب عن ابيه عن جد
 qَح > مائًة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرٍس في سبيل > او  سب�

قال غزا مائة غزوٍة ومن ھللّ > مائة بالغداة ومائًة بالعشى كان كمن اعتق مائة 
رقبة من ولد اسماعيل ومن كبر > مائة بالغداة ومائة بالعشى لم يأِت في ذلك اليوم 

رواه الترمذي في سننه )) ال بأكثر مما أتى به اMّ من قال مثل ما قال او زاد على ما ق
وقال ھذا حديث صحيح اDسناد ولم يخرجاه  ٦٢كتاب الدعوات باب رقم  ٥/٥١٣

من قال سبحانه (( ووافقه الذھبي واخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة اD أ̂نُه قال 
> مائة مرٍة قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا كان افضل من مائة بدنٍة ومن قال 

l مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا كان افضل من مائة فرس يحمل الحمد 
عليھا ومن قال > أكبر مائة قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا كان افضل من عتق 
مائة رقبة ومن قال M إله إMّ > وحده M شريك له  له الملك وله الحمد وھو على كل 

ل غروبھا لم يجْئ يوم القيامة احٌد بعمل شئ قدير مائة مرٍة قبل طلوع الشمس وقب
  )) .افضل من عمله اM من قال مثل قوله او زاد 
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قال ((  صلى � عليه وسلمعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي � عنه ان رسول � 
من دخل السوق فقال M إله إMّ > وحده M شريك له  له الملك وله الحمد يحي ويميت 

بيده الخير وھو على كل شئ قدير كتب > له الف الف حسنة  وھو حيM i يموت
رواه الترمذي باسناد حسن وبن )) ومحا عنه الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة 

ماجه والحاكم وقال صحيح اDسناد ورواه الحاكم ايضا من حديث عبد� بن عمر وقال 
ھذا إسناد صحيح على شرط وقال  ١/٥٣٩الحاكم صحيح اDسناد اخرجه في المستدرك 

 .الشيخين ولم يخرجاه 

  صلى � عليه وسلموخرج البيھقي عبد� بن عمر رضي � عنھما قال قال رسول � 
كالمقاتل خلف الفارين وذاكر > في الغافلين مثل مصباح )) ذاكر > في الغافلين (( 

ه من الجنة وھو حْي وذاكر > في في بيت مظلم وذاكر > في الغافلين يريه > مقعد
زاد في )) الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وأعجم والفصيح بنو آدم واMعجم البھائم 

وذاكر > في الغافلين ينظر > اليه نظرًة M يعذبه بعدھا ابداً وذاكر > في (( رواية 
  )) . السوق له بكل شعرة نور يوم القيامة

من قال M إله إM > وحده M ((  صلى � عليه وسلمال قال النبي وعن ابن ابي أوفي ق
شريك له ، الھا واحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ، احدى عشرة مرة 

،  ٧/٢٢٦٣٢جامع الحديث الكبير ))  كتب > له الفي الف حسنه ومن زاد زاده >
  .والطبراني  عبد بن حميد واDمام احمد وابن عسكر
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  وتستغفرونه 

اRِستغفار ھو طلب المغفرة من � سبحانه والطلب ھو الّرجآَء أْي يرجوا من : الشرح 
� ان يمحا ذنبُه وD ُيَعاقَِبُه عليه أْي يمحاه من صحيفة عبده وD يعاقبه بسببه Oنه محاه 

%šÏ((وعفا عنه سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى  ©!$#uρ #sŒÎ) (#θè=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (#þθ ßϑn=sß 

öΝæη|¡à�Ρr& (#ρã�x. sŒ ©!$# (#ρã� x� øótGó™$$ sù öΝÎγ Î/θçΡä‹Ï9 tΒuρ ã� Ï�øó tƒ šUθçΡ—%!$# āω Î) ª!$# öΝ s9uρ (#ρ•�ÅÇãƒ 4’n?tã $ tΒ 

(#θè= yèsù öΝ èδuρ šχθßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7Í× ‾≈s9'ρé& Νèδäτ !#t“ y_ ×οt� Ï�øó ¨Β  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×M≈̈Ψy_uρ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øt rB 

ã�≈pκ÷ΞF{$# š Ï$Î#≈yz $ pκ�Ïù 4 zΝ÷è ÏΡuρ ã� ô_ r& t,Î#Ïϑ≈yèø9$# ∩⊇⊂∉∪ (( ] ١٣٥ا\يات آل عمران سورة – 

١٣٦[   

θs9uρ öΝ((وقال تعالى  ßγ‾Ρr& Œ Î) (#þθ ßϑn=¤ß öΝßγ|¡ à�Ρr& x8ρâ !$ y_ (#ρã�x� øótGó™$$ sù ©!$# t� x�øó tGó™$# uρ ÞΟßγs9 

ãΑθ ß™§�9$# (#ρß‰ỳ uθs9 ©!$# $\/#§θs? $VϑŠÏm  ] ٦٤ ا\ية النساءسورة [ ))  ∪⊇∌∩ ‘§

$((وقال تعالى   tΒuρ šχ%Ÿ2 ª!$# öΝßγt/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ�Ïù 4 $ tΒuρ šχ%x. ª!$# öΝßγ t/Éj‹yèãΒ öΝèδuρ 

tβρã� Ï�øó tGó¡ o„ ∩⊂⊂∪ (( ]  يةDنفال اD٣٣سورة ا [  

&Èβr((وقال � تعالى  uρ (#ρã� Ï�øó tFó™$# ö/ ä3−/u‘ §ΝèO (#þθ ç/θè? Ïµø‹ s9Î) Νä3÷è ÏnGyϑ ãƒ $ �è≈tG̈Β $ �Ζ|¡ym #’ n<Î) 9≅ y_r& 

‘wΚ |¡•Β ÏN ÷σãƒ uρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 9≅ôÒsù …ã& s#ôÒsù (  ((]  ٣سورة ھود ا\ية [.  

ÏΘöθ: ((وقال تعالى حكاية عن رسوله ھوٍد صلى � عليه وسلم  s)≈tƒ uρ (#ρã�Ï� øótF ó™$# öΝä3−/u‘ ¢Ο èO 

(#þθç/θè? Ïµø‹ s9Î) È≅Å™ö� ãƒ u !$ yϑ¡¡9$# Νà6ø‹ n=tæ #Y‘#u‘ô‰ÏiΒ öΝà2÷ŠÌ“ tƒ uρ ¸ο§θè% 4’n< Î) öΝ ä3Ï?§θè%  ..... (]  سورة

  . ]٥٢ھود اDية 
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%θçΡ#)((وقال تعالى  x. Wξ‹ Î=s% z ÏiΒ È≅ø‹ ©9$# $tΒ tβθ ãè yföκ u‰ ∩⊇∠∪ Í‘$pt ôāF{$$ Î/uρ öΛ èε tβρã� Ï�øó tGó¡o„ ∩⊇∇∪  ((

(àMù=à: ((وقال تعالى حكاية عن رسوله نوح عليه السIم   ]١٨ -١٧سورة الذاريات [ sù 

(#ρã� Ï�øó tFó™$# öΝ ä3−/u‘ …çµ‾ΡÎ) šχ%x. #Y‘$ ¤�xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™ö� ãƒ u !$yϑ ¡¡9$# / ä3ø‹ n=tæ # Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ / ä.÷Š Ï‰ôϑãƒ uρ 

5Α≡uθøΒr' Î/ tÏΖt/uρ ≅yè øg s† uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζy_ ≅yè øgs† uρ ö/ ä3©9 # \�≈pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪   ((]  ١٢ـــ ١٠اآلياتسورة نوح[    

يروي عن > عزوجل : ((  صلى � عليه وسلمي ذرx رضي � عنه عن النبي وعن اب
يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً ف� تظالموا يا : انه قال 

 Mمن ھديته فاستھدوني اھدكم يا عبادي كلم جائع ا Mمن اطعمته عبادي كلكم ضال ا
فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عاٍر اM من كسوُتُه فاستكسوني اكسكم يا عبادي 

رواه ))  انكم تخطئون بالليل والنھار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفرلكم
  .مسلم ورواه ابن ماجه ولفظه 

ي كلكم مذنب اM ان تبارك وتعالى يقول يا عباد((  صلى � عليه وسلمقال رسول � 
من عافيته فسلوني المغفرة اغفر لكم ومن علم منكم اني ذو قدرة على المغفرة 

كتاب الذھد باب  ١٤٢٢/ ٢اخرجه ابن ماجه في سننه ))  واستغفرني بقدرتي غفرُت له
  .ذكر التوبة 

إِن العبد : (( قال  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضي � عنه ان رسول � 
اخطأ خطيئة نكتت في قلبه ُنكتٌة فإن ھو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيھا  اذا

≅āξx. ( 2ö(( حتى تغلف قلبه فذلك الّراُن الذي ذكره > تعالى t/ tβ#u‘ 4’n? tã ΝÍκ Í5θè= è% $ ¨Β (#θ çΡ%x. 

tβθ ç6 Å¡õ3tƒ ∩⊇⊆∪((  ] يةDاي نكتت في قلبه أثر فيه اثراً نزع اي كف تغلف ] ١٤المطفيفين ا

صار له غIف ومعنى َراَن أي غلب على قلبه ، رواه الترمذي وصححه النسائي وابن 
 ٤٣٤/ ٥ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ، الترمذي في سننه 

وابن حبان في  ١٤١٨/ ٢وابن ماجة في سننه  ٣١٧والنسائي في اليوم والليلة ص 
  .  ٥١٧/ ٢ والحاكم في المستدرك ١٤١٢صحيحه الحسان 
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  صلى � عليه وسلمنس رضي � عنه ان رسول � وخرج البيھقي في الشعب عن أ
/  ١٠وقال الھيثمي في ))  إِن للقلوب َصَدأَ َكَصَدإِ الن1حاس وجIؤھا اDستغفار (( قال 
  .رواه الطبراني في الصغير واDوسط   ٢٠٧

قال > (( يقول  � عليه وسلمصلى وعن انس رضي � عنه قال سمعُت رسول � 
تعالى يا َبِن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وM أَُبالي يا َبِن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك وM أبالي يا َبِن آدم انك لو 

))  رابھا مغفرةً اتيتني بقراب اMرض خطايا ثم لقيتني M تشرك بي شيئاً Jتيتك بق
  كتاب الدعوات باب في التوبة واDستغفار ،،، ٥/٥٤٨اخرجه الترمذي في سننه 

لونظرنا في ھذه اDحاديث وتفحصنا معانيھا وابعادھا ، Oعطتنا يقيننا أن D ذنب مع 
اDستغفار مالم يكن اRِصرار على الذنب Oن اDستغفار ھو اRِْستيك المحاية للذنوب 

ذنوب وتراكمت بل ولو مLت اDرض وتراكمت فوق بعضھا البعض ولو كثرت ال
وبلغت عنان السماء فإن لھا رٌب غفور فإنه يمحاه ويصفح عنھا ويسامح فيھا وD ُيعاقب 
 Dعليھا اذا اعترف العبد بھا فإنه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يعفوا ويصفح عنھا و

ا ثم اھتدى يغفر لمن يشاء ويعذب يعاقب عليھا إِنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالح
من يشاء D ُيسأل عما يفعل واننا لمسُؤلون في ذلك اليوم الذي D ينفع فيه ماٌل وD بنون 
اD من اتى � بقلب سليم من الشوائب واRِحن واDدغان ، وُنسأُل على متن الصراط 

ليس صعبا بل من  ياليته لو كان ھذا السؤال على اDرض وياليته لو كان ساھI بسيطا
صعوبته يسقط منه لحم الوجه ويترك الوجه عظم بI لحم ھذا في السؤال الذي ليس فيه 
عذاب وھو سؤال توبيخ وعتاب واما سؤال العذاب ما لنا له قدرة وD لنا به طاقٌة نسألُه 

له بمنِه وعطفِه وكرمِه ان َيُمّنً علينا ويعطف بنا ويكرمنا في ذلك اليوم بعفوِه عن سؤا
لنا بسؤال عتاب او عذاب يا كريم يا وھاب وبجاه نبيه محمد صلى � عليه وسلم رحمة 

  .الوھاب وبجاه ا\ل واDصحاب 

قال ابليس (( قال  صلى � عليه وسلمعن ابي سعيد الخْدري رضي � عنه عن النبي 
ي M وعزتك M ابرح اغوي عبادك مادامت ارواحھم في اجسادھم فقال وعزتي وج�ل

والحاكم في  ٢٩/ ٣اخرجه اDمام احمد في المسند ))  ازالُ اغفر لھم ما استغفروني 
  .   ٥١١/ ١المستدرك 

انظر كيف اقسم الملعون في غوايتنا ومعصيتنا ومخالفتنا يغوينا مادامت ارواحنا في 
اجسادنا ھو عليه لعنة � والمIئكة والناس اجمعين يجري في عروقنا مجرى الدم 
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عروف ان الدم D يفارقنا ليI وD نھاراً وكذلك الملعون D يفارقنا مادامت ارواحنا وم
في اجسادنا فالنحزره حزراً شديداً خوفا من غوايته لكن غفار الذنوب وستار العيوب 
رحمان الدنيا وا\خرة ورحيمھما قال له انت اقسمت بعزتي ولكن أنا اقسمت بعزتي 

ادام جعلوني قبلة Rِستغفارھم وD أُبالي بما عصوني به بل وجIلي D ازال اغفر لھم م
وعزتي وجIلي وارتفاعي Oُبدل لھم سيئاتھم حسنات نكاية بك وكيدة لك Oنھم 

  .استغفروني وعصيتني 

والذي نفسي (( قال  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضي � عنه عن النبي 
اخرجه )) اء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لھم بيده لو لم تذنبوا Jذھب > بكم ولج

  .كتاب التوبة باب سقوط الذنوب باDستغفار والتوبة  ٢١٠٦/ ٤مسلم في صحيحه 

انظر الى ھذا الحديث وتفحص معانيه وانظر الى ابعاده ومراميه Oْصَلج صدرك 
نستغفر ولشرح قلبك وOتاك اليقين ان اRستغفار يسقط من الصحيفة الذنوب بل لو لم 

سواًء اذنبنا او لم نذنب اذھبنا � وأتا بقوم يستغفرونه  ويحكى ان ابراھم ابن ادھم 
طلب من � ان يخلو له المطاف فانزل � المطر فخليه المطاف من كل طائف فخرج 
ابراھيم ابن ادھم فتعلق باستار الكعبة فقال اللھم اعصمني من المعصية لك فقال له يا 

تطلب مني العصمة وغيرك يطلب مني العصمة وان لم تعصوني اغفر  ابراھيم انت
لمن وكيف تظھر رحمتي ، وانظر الى الحديث ان الصادق المصدوق اقسم لو لم نذنب 
 Dجل ان يستغفروا فيغفر لھم سبحانه يغير وO ذھبنا � واتى بقوم غيرناD ونستغفر

اDجابة جدير ، انه سبحانه وتعالى يتغير بيده ملكوت كل شئ وھو على كل شٍئ قدير وب
يقسم والرسول صلى � عليه وسلم يقسم ان ھذا الذنب D يكون وD يوجد مع اDستغفار 

  .اذاً علينا بكثرة اDستغفار كما اوصانا عليه المصطفى صلى عليه وسلم في رمضان 

من لزم ( (: صلى � عليه وسلموعن ابن عباس رضي � عنھما قال قال رسول � 
 M ستغفار جعل > له من كل ھٍم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيثMا

كتاب الصIة باب اDستغفار والنسائي في  ٢/٨٥اخرجه ابوداود في سننه ))  يحتسب
كتاب اDداب باب اDستغفار  ١٢٥٤/ ٢وابن ماجه في سننه  ٣٣٠اليوم والليلة ص 

ال حديث صحيح اDسناد ولم يخرجاه أْي البخاري وق ٢٦٢/ ٤والحاكم في المستدرك 
ومسلم ، انظر الى الفاظ الحديث لوجدت البشرى في ثIث اشياء اوDً الفرج وثانياً 
المخرج وثالثا الرزق ، يكون احُدنا في ھمw يشغل فكره وعقله وينتحل جسمه ويصفر 

اذا حل به ، ولكن  لونه ويكون مشغول البال D ينتبه Oي شئ يحصل له وD يفتكر له
اذا اكثر اDستغفار فرج له ذلك الھم1 الذي شغله كل ھذا الشغل الذي منع منه اDحساس 
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والشعور ، وثانياً المخرج من الضيق سواًء كان الضيق في البدن او الولد او اDھل او 
المال او اDرض او العرض او الجاه او المنصب وكل شئ حصل لك فيه ضيق اذا 

Dستغفار ُيجعل لك مخرجا تخرج منه وD تعبأْ بذلك الضيق الذي حصل لك أكثرت  ا
كأنه لم يحصل لك ذلك لكل من يكثر من اDستغفار ويIزمه مIزمة شديدة ، وثالثاً 
الرزق الذي شغل كل الناس صالحھا وطالحھا مستقيمھا ومعوجھا عفيفھا و زليلھا 

م بل اُؤلئك نادرون ندور الكبريت اDحمر زاھدھا وطامعھا اDّمن رحم رّبي وقليٌل ما ھ
بل نادرون ندور التوفيق الذي ذكره � سبحانه وتعالى في كتابه القرءان مرًة واحده 

  ]٨٨سورة ھود اDية [ ).... َوَما َتْوفِيِقي إDِ̂ ِباPِ̂ ۚ.... ((ولم يذكره بعد ذلك قوله تعالى 
ليس ھم المقصودين من اDولياء والصالحين  ھُؤDء الناس الذين D يشغلھم طلب الرزق

بل انما نقصد بھذا الكIم انفسنا وامثالنا وإِن أردنا كثرْت الرزق علينا ان نكثر من 
اDستغفار الذي بسببه نرزق من حيث D نحتسب اذاً ھذه الثIثه اشياء ھّي غاية المراد 

تغفار Oنه يغفر الذنوب ويستر واDمل والمقصد اذا علينا اDعتناء واDھتمام بكثرة اDس
  .العيوب ويمL الجيوب 

بأخرة اذا :  صلى � عليه وسلمعن رافع بن خديج رضي � عنه قال كان رسول � 
سبحانك اللھم وبحمدك اشھد ان M إله إM ( أجتمع اليه اصحابه فأراد ان ينھض قال 

لي انه M يغفر الذنوب  انت استغفرك واتوب اليك عملت سواًء وظلمت نفسي فاغفر
قال قلنا يا رسول > ان ھذه الكلمات إحدثناھّن ؟ قال اجل جاءني جبريل ) إM انت 

والحاكم  ٣٢١اخرجه النسائي في اليوم والليلة )) فقال يا محمد ھن كفارات المجلس 
  ) .أْي لم تقولُھّنا قبل ذلك ) إحدثناھّن ( وقوله (  ٥٣٧/  ١في المستدرك 

ان > ((  صلى � عليه وسلمھريرة رضي � عنه قال قال رسول �  وعن ابي
سبحانه وتعالى ليرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول يا رب أن�ى لي ھذه فيقولُ عزوجل 

رواه اRمام احمد تخريج المعنى عن حمل اOسفار في اOسفار في )) باستغفار ولد لك 
  .لزين الدين العراقي  تخريج ما في اDحياء من اDخبار

اذا أذنب العبد ذنبا فقال : ((  صلى � عليه وسلمعن ابي ھريرة قال قال رسول � 
اللھم اغفر لي فيقول > عزوجل أذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر 

متفق عليه وعن شداد ابن أوٍس قال قال ))  الذنب عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك
ان افضل اMستغفار اللھم انت ربي وانا عبدك : ((  صلى � عليه وسلمسول � ر

خلقتني وانا على عھدك ووعدك ما استطعُت اعوذ بك من شر ما صنعُت ابوُء لك 
بنعمتك َعَلْي وابوُء على نفسي بذنبي فقد ظلمت نفسي واعترفُت بذنبي فاغفر لي 
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اخرجه )) غفر الذنوب جميعھا إ�Mِ انت ذنوبي ما قدمت منھا وما اخرت فإنه M ي
  البخاري

ومن ا\ثار قال خالد بن معدان يقول � عزوجل إِن احب عبادي ال̂ي المتحابون بحبي 
والمتعلقه قلوبھم بالمساجد والمستغفرون باDسحار أولئك الذين اذا اردت بأھل اDرض 

  .بعقوبٍة ذكرُتھم فتركتھم وصرفت العقوبة عنھم 

تادة رحمه � ، القرآن يدلكم على دائكم و داؤكم اما داُؤكم فالذنوب واما دواؤكم وقال ق
  .فاDستغفار 

وقال سيدنا علي كرم � وجھه العجب ممن يھلك ومعه النجاة قيل وماھّي قال 
  .اDستغفار وكان يقول ما ألھم � سبحانه وتعالى عبداً اDستغفار وھويريد ان يعذبه 

بن عياض قول العبد استغفر � تفسيرھا يا رب اقلني ذنوبي ، وقال  وقال الفضيل
بعض العلماء العبد بين ذنب ونعمة D يصلحھما اD الحمد واDستغفار ، وقال الربيع بن 
الخيثم رحمه � D يقولن احدكم استغفر � واتوب اليه فيكون ذنبا وكذباً ان لم يفعل ، 

وب علْي ، وقال الفضيل رحمه � اDستغفار بI إِقIع توبة ولكن ليقل اللھم اغفرلي وت
الكذابين ، وقالت رابعة العدويه رحمھا � استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير ، وقال 
بعض الحكماء من قدم اDستغفار على الندم كان مستھزئاً باP عزوجل وھو Dيعلم ، 

ول اللھم إِّن استغفاري مع اصراري للْؤم وُسمع اعرابي وھو متعلق بأستار الكعبة يق
وان تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز فكم تتحبب الي بالنعم مع غناك وكم 
اتبغض اليك بالمعاصي مع فقري اليك يا من اذا وعد وّفى واذا أْوعد عفا أْدخل عظيم 

ن عليك مثل جرمي في عظيم عفوك يا ارحم الراحمين ، وقال ابوعبد� الوراق لو كا
عدد القطر وزبد البحر ذنوبا لمحيت عنك اذا دعوت ربك بھذا الدعاء مخلصاً ان شاء 
� ، اللھم اني استغفرك من كل ذنب تبت اليك منه ثم عدت فيه واستغفرك من كل ما 
وعدتك به من نفسي ولم اوفي به واستغفرك من كل عمل اردت به وجھك فخالطه 

انعمت بھا علْي فاستعنت بھا علي معاصيك واستغفرك  غيرك واستغفرك من كل نعمه
ياعالم الغيب والشھادة من كل ذنب اتيته في ضياء النھار وسواد الليل في مL او خIء 

  . وسر وعIنية يا حليم 
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ا الخصلتاِن ال�تاِن M غناء بكم عنھما تسألون > الجنه وتعوذون به من  وام�
  النار 

قيقة D غناء عنھما وDعن واحدةٌ منھما ، وحقيقة محتاجون ھذه الخصلتان ح الشرح
لھما جميعاً Dن الغناء عن واحدة منھما الھIك D محاD وطلب النجاة من أَھ̂م المھمات 
التي D غناء عنھا بأّي حال من اDحوال مھما كلف من اموال وانفُس واوDد َبل يبذل 

في طلبھما وُيصَبْر عليه كل الصبر  َفيھم من غاٍل ورخيص وحقير ونفيس ويجتھد
Oنھما الغاية والُمنى والفرح والھنا ومن نالھما نال ما تمنا Oّن الجنه فيھا ما D عين 
رأت وD أذن سمعت وD خطر على قلب بشر وقد وصفھا � وصفاً يحي�ُر عقول 

لمتقين العاقلين من البشر ويفرُح بھذا الوصف الطائعين الطالبين والمخلصين وا
والعابدين والعاكفين والقانتين التائبين واOوابين والمستغفرين والجنه ھي سلعة � 
الغالية وباعھا للمؤمنين وأشتروھا المؤمنين بأنفسھم واموالھم ليس لھم حق في انفسھم 
وD في اموالھم وD اوDدھم وD أھليھم Oنھم باعوھا كلھا P سبحانه وتعالى ومن باع 

سلمه صاحبه وليس له حق التصرف فيه إDِّ يكون رجع في بيعه فيخسر الدنيا شيئاً 
وا\خرة ويكون من اOخسرين اعماDً الذين ضّل سعيھم في الدنيا وا\خرة ويكونون 
بذلك ساقطين من كل حساب الجنه دخولھا برحمة � سبحانه وتعالى واDعمال 

عالى اذا بفعلك اDعمال الصالحه تكون الصالحه تجعلك محط نظر رحمه � سبحانه وت
ضمنت دخول الجنه وما فيھا فمدح � جنته وأثنى عليھا وعلى اھلھا وبشرھم بقوله 
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Ò=|ÁtΡ $ tΒuρ Νèδ $ pκ÷]ÏiΒ t Å_ t� ÷‚ßϑÎ/ ∩⊆∇∪  ((] وأْسَكَن فيھا  ]٤٨- ٤٥ ا\يات الحجرسورة

%βÎ) šÏ¨إ((الذين يؤمنون ويعملون الصالحات فقال  ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# $ ‾ΡÎ) 

Ÿω ßì‹ ÅÒçΡ t�ô_r& ôtΒ z |¡ôm r& ¸ξyϑ tã ∩⊂⊃∪ y7Í× ‾≈s9'ρé& öΝ çλ m; àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã “Ì�øg rB  ÏΒ ãΝÍκ ÉJøtrB ã�≈pκ÷ΞF{$# 
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tβöθ‾=pt ä† $ pκ�Ïù ôÏΒ u‘ Íρ$ y™r& ÏΒ 5=yδsŒ tβθ Ý¡t6 ù= tƒ uρ $ ¹/$ u‹ÏO #Z�ôØäz ÏiΒ < ß̈‰Ζß™ 5−u�ö9 tGó™Î) uρ tÏ↔Å3 −G•Β 

$ pκ�Ïù ’ n? tã Å7Í←!#u‘ F{$# 4 zΝ÷è ÏΡ Ü>#uθ ¨W9$# ôMoΨÝ¡ ymuρ $ Z)x� s?ö� ãΒ ∩⊂⊇∪((  ]  ٣١و ٣٠اآلياتالكهف سورة [  

.x‹≈yδ Ö�ø#((وقال تعالى  ÏŒ 4 ¨βÎ)uρ t É)−Fßϑ ù=Ï9 z ó¡ßs s9 5>$ t↔tΒ ∩⊆∪ ÏM≈̈Ψy_ 5βô‰tã Zπys−Gx� •Β ãΝçλ °; 

Ü>≡uθö/F{$# ∩∈⊃∪ tÏ↔Å3−GãΒ $ pκ�Ïù tβθãã ô‰tƒ $ pκ�Ïù 7πyγÅ3≈ x�Î/ ;οu�� ÏWŸ2 5>#u� Ÿ°uρ ∩∈⊇∪ * óΟ èδy‰ΖÏãuρ 

ßN≡u�ÅÇ≈s% Å∃ö� ©Ü9$# ë>#t� ø?r& ∩∈⊄∪ #x‹≈yδ $ tΒ tβρß‰tãθè? ÏΘ öθu‹Ï9 É>$|¡ Ïtø:$# ∩∈⊂∪ ¨βÎ) #x‹≈yδ $oΨè%ø—Ì� s9 $ tΒ 
…çµs9  ÏΒ >Š$ x� ‾Ρ ∩∈⊆∪ (( ]  ٥٣-٤٨ اآلياتص سورة [  

(βÎ) tÉ¨((وقال تعالى   −F ãΚø9$# ’ Îû BΘ$ s)tΒ &ÏΒr& ∩∈⊇∪ ’Îû ;M≈̈Ζy_ 5χθã‹ãã uρ ∩∈⊄∪ tβθ Ý¡ t6 ù=tƒ ÏΒ 

< ß̈‰Ζß™ 5−u�ö9 tGó™Î)uρ šÎ=Î7≈ s)tG•Β ∩∈⊂∪ y7Ï9≡x‹ Ÿ2 Νßγ≈oΨô_̈ρy—uρ A‘θçt ¿2 &Ïã ∩∈⊆∪ tβθ ããô‰tƒ $ yγŠ Ïù 

Èe≅ä3Î/ >πyγÅ3≈sù šÏΖÏΒ# u ∩∈∈∪ Ÿω šχθè%ρä‹ tƒ $ yγŠÏù šVöθyϑø9$# āω Î) sπs?öθyϑ ø9$# 4’ n<ρW{$# ( óΟßγ9 s%uρuρ 

z>#x‹ tã ÉΟŠÅs pg ø:$# ∩∈∉∪ WξôÒsù  ÏiΒ y7Îi/¢‘ 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ã—öθx� ø9$# ÞΟŠÏà yèø9$# ∩∈∠∪ ((]  الدخانسورة 

  ] ٥٧-٥١االيات 

≅ã((وقال تعالى  sẄΒ Ïπ̈Ψpg ø:$# ÉL©9$# y‰Ïããρ tβθà) −Gßϑø9$# ( !$ pκ�Ïù Ö�≈pκ÷Ξr&  ÏiΒ >!$ ¨Β Î� ö� xî 9Å™#u Ö�≈pκ ÷Ξr& uρ  ÏiΒ &t ©9 

óΟ©9 ÷� ¨� tótGtƒ …çµßϑ ÷è sÛ Ö�≈pκ ÷Ξr& uρ ôÏiΒ 9� ÷Ηs~ ;ο©% ©! tÎ/Ì�≈¤±= Ïj9 Ö�≈pκ ÷Ξr& uρ ô ÏiΒ 9≅|¡ tã ’ y∀|Á•Β ( öΝ çλm; uρ $ pκ�Ïù  ÏΒ Èe≅ä. 

ÏN≡t� yϑ̈V9$#(( ]  ١٥االية   محمدسورة [  

'× ((قال تعالى  ©#èO z ÏiΒ t,Î! ¨ρF{$# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Î=s%uρ z ÏiΒ tÌ� Åz Fψ$# ∩⊇⊆∪ 4’n? tã 9‘ç� ß� 7πtΡθ àÊöθ ¨Β ∩⊇∈∪ 

tÏ↔ Å3−G•Β $ pκ ö�n= tæ šÎ=Î7≈s) tGãΒ ∩⊇∉∪ ß∃θäÜ tƒ öΝ Íκ ö�n=tã ×β≡t$ ø!Íρ tβρà$©#sƒ ’Χ ∩⊇∠∪ 5># uθø. r' Î/ t,ƒÍ‘$ t/r& uρ < ù̈(x. uρ 

ÏiΒ &Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ āω tβθ ãã£‰|Áãƒ $ pκ÷]tã Ÿωuρ tβθ èùÍ”∴ ãƒ ∩⊇∪ 7πyγÅ3≈sùuρ $ £ϑÏiΒ šχρ ç�̈� y‚tGtƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟ øtm:uρ 
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9�ö� sÛ $ £ϑÏiΒ tβθåκ tJô± o„ ∩⊄⊇∪ î‘θãm uρ × Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈sVøΒr(x. Çυä9÷σ o=9$# ÈβθãΖõ3yϑ ø9$# ∩⊄⊂∪ L !#t“ y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. 

tβθè=yϑ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ Ÿω tβθ ãè yϑó¡ o„ $ pκ�Ïù #Yθ øós9 Ÿωuρ $ ¸ϑ‹ÏOù' s? ∩⊄∈∪ āω Î) WξŠÏ% $Vϑ≈n= y™ $ Vϑ≈n=y™ ∩⊄∉∪ Ü=≈pt õ¾r& uρ 

ÈÏϑ u‹ø9$# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾r& È Ïϑu‹ø9$# ∩⊄∠∪ ’ Îû 9‘ô‰Å™ 7ŠθàÒøƒ¤Χ ∩⊄∇∪ 8xù= sÛuρ 7ŠθàÒΖ̈Β ∩⊄∪ 9e≅Ïß uρ 7Šρß‰ôϑ ¨Β 

∩⊂⊃∪ & !$ tΒuρ 5>θä3 ó¡̈Β ∩⊂⊇∪ 7πyγ Å3≈sùuρ ;οu�� ÏWx. ∩⊂⊄∪ āω 7πtãθäÜø) tΒ Ÿωuρ 7πtãθ ãΖøÿxΕ ∩⊂⊂∪ < ã̧� èùuρ >πtãθèùö� ¨Β 

∩⊂⊆∪ !$ ‾ΡÎ) £ßγ≈tΡù' t±Σr& [!$t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £ßγ≈oΨù=yè pg mc #�‘%s3ö/r& ∩⊂∉∪ $¹/ã� ãã $ \/# t�ø?r& ∩⊂∠∪ É=≈ysô¹ X{ È Ïϑu‹ø9$# 

∩⊂∇∪ ×' ©#èO š∅ÏiΒ tÏ9̈ρF{$# ∩⊂∪ (( ]  ٣٩-١٣ االيات واقعةالسورة [  

'Βr̈$((وقال تعالى  sù  ô tΒ š†ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ãΑθ à)u‹sù ãΠ äτ !$yδ (#ρâ t� ø%$# ÷µu‹ Î6≈tF Ï. ∩⊇∪ ’ÎoΤ Î) 

àMΨuΖsß ’ÎoΤ r& @,≈n=ãΒ ÷µu‹ Î/$ |¡Ïm ∩⊄⊃∪ uθ ßγsù ’Îû 7πt±ŠÏã 7πu‹ ÅÊ#§‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π̈Ψy_ 7πuŠÏ9%tæ ∩⊄⊄∪ $ yγ èùθäÜè% ×πu‹ ÏΡ#yŠ 

∩⊄⊂∪ (#θè= ä. (#θ ç/u�õ°$#uρ $O↔ÿ‹ ÏΨyδ !$ yϑÎ/ óΟçF ø�n= ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒ F{$# Ïπu‹ Ï9$sƒ ø:$# ∩⊄⊆∪(( ]  سورة الحاقة ا\يات

٢٤-  ١٩ [   

ãΝßγ9s%uθ ((وقال تعالى  sù ª!$# §�Ÿ° y7Ï9≡sŒ ÏΘöθu‹ ø9$# öΝßγ9 ¤)s9uρ Zοu�ôØ tΡ # Y‘ρç�ß� uρ ∩⊇⊇∪ Νßγ1t“ y_ uρ $ yϑÎ/ 

(#ρç�y9 |¹ Zπ̈Ζy_ #\�ƒÌ� ymuρ ∩⊇⊄∪ tÏ↔Å3−G•Β $ pκ�Ïù ’n? tã Å7Í←!#u‘ F{$# ( Ÿω tβ÷ρt� tƒ $ pκ�Ïù $ T¡ôϑ x© Ÿω uρ #\�ƒÌ� yγøΒy— 

∩⊇⊂∪ ºπu‹ ÏΡ#yŠ uρ öΝÍκö� n=tã $ yγè=≈n=Ïß ôMn=Ïj9èŒ uρ $ yγèùθ äÜ è% Wξ‹Ï9õ‹s? ∩⊇⊆∪ ß∃$sÜ ãƒ uρ ΝÍκ ö� n=tã 7πu‹ ÏΡ$ t↔Î/ ÏiΒ 7πāÒÏù 

5>#uθø. r&uρ ôM tΡ% x. O#t�ƒÍ‘#uθs% ∩⊇∈∪ (#t�ƒ Í‘#uθ s% ÏΒ 7πāÒÏù $yδρâ‘ £‰s% # \�ƒ Ï‰ø) s? ∩⊇∉∪ tβöθ s)ó¡ ç„uρ $ pκ�Ïù $U™ù(x. tβ%x. 

$ yγã_#z•ÏΒ ¸ξŠÎ6 pgΥ y— ∩⊇∠∪ $ YΖøŠtã $ pκ�Ïù 4‘£ϑ|¡ è@ Wξ‹ Î6 |¡ ù=y™ ∩⊇∇∪ * ß∃θäÜtƒ uρ öΝÍκ ö�n= tã ×β≡t$ø!Íρ tβρà$ ©#sƒ ’Χ #sŒÎ) 

öΝåκtJ÷ƒ r& u‘ öΝåκ tJö6 Å¡ ym #Zσä9 ÷σä9 #Y‘θ èVΖ̈Β ∩⊇∪ #sŒ Î)uρ |M÷ƒ r& u‘ §Ν rO |M ÷ƒ r& u‘ $ \Κ‹Ïè tΡ %Z3ù= ãΒuρ #���Î7x. ∩⊄⊃∪ öΝåκ u�Î=≈tã 



شرح الحديث    فضائل شھر رمضان                  فاستكثروا فيه من اربعة خصال                 

 

١١٧ 

 

Ü>$ u‹ÏO C ß̈‰Ζß™ ×�ôØäz ×− u�ö9 tGó™Î)uρ ( (#þθo= ãmuρ u‘ Íρ$ y™r& ÏΒ 7πāÒÏù öΝ ßγ9s)y™uρ öΝåκ ›5 u‘ $ \/#t� x© #�‘θ ßγsÛ ∩⊄⊇∪ 

¨βÎ) # x‹≈yδ tβ%x. ö/ ä3s9 [!# t“y_ tβ% x.uρ Οä3ã‹ ÷è y™ #�‘θ ä3ô± ¨Β ∩⊄⊄∪ (( ] نسانR١١ا\يات  سورة ا- 

٢٢ [.  

×νθã_ãρ 7‹Í×((قال تعالى  tΒöθ tƒ ×πuΗ¿å$ ‾Ρ ∩∇∪ $ pκ È�÷è |¡Ïj9 ×πu‹ ÅÊ#u‘ ∩∪ ’Îû >π̈Ζy_ 7πu‹ Ï9% tæ ∩⊇⊃∪ āω ßìyϑó¡ n@ 

$ pκ�Ïù Zπu‹ Éó≈s9 ∩⊇⊇∪ $ pκ�Ïù × ÷ tã ×πtƒ Í‘% ỳ ∩⊇⊄∪ $pκ�Ïù Ö‘ ç�ß� ×πtãθ èùö�̈Β ∩⊇⊂∪ Ò>#uθ ø.r& uρ ×πtãθàÊ öθ̈Β ∩⊇⊆∪ ä−Í‘$ oÿsςuρ 

×πsùθ à�óÁtΒ ∩⊇∈∪ ÷’Î1#u‘ y—uρ îπrOθ èVö7tΒ ∩⊇∉∪ (( ]  ١٦ -٨سورة الغاشية [.  

وا\ياُت في صفة الجنة كثير جداً نكتفي بھذا القدر منھا ، ومن اDحاديث التي تتكلم عن 
ھا وعل̂و مكانھا وغIوتھا في قلوب كل من صفتھا وقدرھا ومافيھا وعن مقامھا ورفعت

اطلع على ھذه اDحاديث وكل من اطلع عليھا ملكت عقله وقلبه وفكره وغالبه وُكلُُه ، 
من جمال الجنة وجمال ما فيھا يحير العقول وُيعجُزھا عن التفكير من ان يصفھا Oنھا 

        ،،،     . سلعة � ، و\ن سلعة � غالية أ\ وھي الجنة  

قال >  (( صلى � عليه وسلمفعن ابي ھريرة رضي � عنه قال قال رسول �  
اعددُت لعبادين الصالحين ماM عين رأت وM اذٌن سمعت وM خطر على قلب : عزوجل 

Ÿξsù ãΝ ( بشٍر إِقرُؤوا ان شئتم n=÷ès? Ó§ø� tΡ !$ ¨Β u’Å∀ ÷zé& Μçλ m;  ÏiΒ Íο§�è% &ã ôãr& L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ%x. 

tβθè=yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪   ((] كتاب  ٣١٨/ ٦رواه البخاري في صحيحه  ] ١٧سورة السجدة ا\ية

 ٢١٧٤/ ٤بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وانھا مخلوقة  ومسلم في صحيحه 
  .  ٥١كتاب الجنه وصفة نعيمھا باب رقم 

لما خلق ((  ليه وسلمصلى � عوعن ابن عباس رضي � عنھما قال قال رسول � 
> ِجنة عدٍن خلق فيھا ما Mعين رأت وM اذن سمعت وM خطر على قلب بشر ثم قال 

خلق > جنة عدٍن بيده ودلّى (( وفي رواية ))  لھا تكلمي فقالت قد افلح المْؤمنون
ثمارھا وشق فيھا انھارھا ثم نظر اليھا فقال لھا تكلمي فقالت قد افلح المؤمنون فقال 

  .  ١٨٤/ ١١اخرجه الطبراني في الكبير )) وعزتي وج�لي M يجاورني فيك بخيل 
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من يدخل الجنة (( قال  صلى � عليه وسلموعن ابي ھريرة رضي � عنه عن النبي 
ينعم وM َيْيأَْس M ُتْبَلى ِثيابه وM يفنى شبابه في الجنة ما Mعين رأت وM أُذٌن سمعت 

  . ٢١٨١/  ٤اخرجه مسلم في صحيحه )) وM خطر على قلب بشر 

(( وعن ابي ھريرة رضي � عنه قال قلنا يا رسول � حدثنا عن الجنة ما بناُؤھا قال 
َلِبَنٌة ذھٍب ولبنة فضة وم�طھا المسك وحصباؤھا اللؤلؤ والياقوت وترابھا الزعفران 

رواه ))  وM يفنى شبابهَمْن يدخلھا ينعم وM َيْيأْس ويخلد وM يموت M تبلى ثياُبُه 
  .الترمذي وابن حبان 

  :وعن سيدنا علي رضي � عنه وكرم � وجھه في وصفه للجنة قال 

  وُدورنا لخراب الدھر نبنيھا      اموالنا لِذوي الميراث نجمعھا 

  اD التي انت باDعمال بانيھا      Dدار ياصاحي بعد الموت تسكنھا 

  ن بناھا بشر خاب وافيھاوم        من بناھا بخير طاب مسكنه 

  والجار احمد والرحمن ناشيھا      اعمل لَِدار غٍد رضوان خازنھا 

  والزعفران حشيش نابت فيھا      قُصورھا ذھب والمسك طينتھا 

  في ظل طلوبا او قصراً من مبانيھا        ومن اراد من الجنات منزلة 

  ھاويترك الھوى والدنيا وما في            موDه وليعبدهفاليتقي �

اّول زمرة ((  صلى � عليه وسلمعن ابي ھريرة رضي � عنه قال قال رسول � 
 Mيتمخطون و Mيبصقون فيھا و M تلج الجنة صورھم على صور القمر ليلة البدر
يتغوطون آنيتھم فيھا الذھب امشاطھم من الذھب والفضة ومجامرھم اللؤلّوة وريحھم 

رى مخ ُسوقِِھماَ من وراء اللحم من الحسن M المسك ، لكل واحد منھم زوجتان ي
رواه )) اخت�ف بينھم وM َتَباُغض قلوبھم قلب واحد يسبحون > بكرة وعشياً 

  . البخاري ومسلم 

يساق (( وعن عاصم بن ضمرة عن سيدنا عليw رضي � عنه وكرم � وجھه قال 
ھم الى الجنة زمراً حتى اذا انتھوا ال ى باٍب من ابوابھا وجدوا عنده الذين اتقورب�

شجرة يخرج من تحِت ساقھا عينان تجريان فعمدوا الى احدھما كأنما امروا بھا 
فشربوا منھا فاذھبت ما في بطونھم من اذى او قذى او بأس ثم عمدوا الى اJُخرى 
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فتطھروا منھا فجرت عليھم بنضرة النعيم فلن تغير ابشارھم او تغير بعدھا ابداً ولن 
أشعارھم كأنما ُدھنوا بالدھان ثم انتھوا الى َخَزَنِة الجنة فقالوا س�م عليكم  تشعث

طبتم فادخلوھا خالدين قال ثم يلقاھم الولدان يطوفون بھم كما يطيف ولدان اھل الدنيا 
بالحميم يقدم من غيبة فيقولو ابشر اعد� > لك من الكرامة قال ينطلق غ�م من اولِئك 

ازواجه من الحور العين فيقول قد جاء ف�ن باسمه الذي يدعى به الولدان الي بعض 
في الدنيا فتقول انت رأيته فيقول انا رايته وھو ذا بأثري فيستخفi احداھّن الفرح حتى 
تقوم على اسكف بابھا فاذا انتھى الى منزله نظر الى اي شٍئ اساس بنيانه فاذا ُجنُدلُ 

ر ومن كل لون ثم رفع راسه فنظر الى سقفه اللْؤلَؤ فوقه صرح اخضر  واصفر واحم
رهُ له Jلم� ان يذھب ببصره ثم طأطأ راسه فنظر الى  فاذا مثل البرق لوM ان > قد�
ازواجه واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فنظروا الى تلك النعمه 

ن ھدانا > ثم ينادي ثم اتكُؤوا وقالوا الحمد l الذي ھدانا لھذا وماكنا لنھتدي لوM ا
))  مناٍد تحيون ف� تموتون وتقيمون ف� ُتظعنون ابداً وتصحون ف� تمرضون ابداً 

  .   رواه ابن ابي الدنيا والبزار في كشف اDستار 

صلى � عن عمران بن حصين وابي ھريرة رضي � عنھما قاD سئل رسول � 
َبًة فِي َج̂ناِت َعْدٍن ۚ َوَمَساكِ .... ((عن قوله تعالى  عليه وسلم �التوبة سورة  [ )).... َن َطي

قصر في الجنة من لُْؤلُْؤٍة فيھا سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل (( قال  ]٧٢ا\ية 
داٍر سبعون بيتاً من زمردة خضراء في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون 

مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من فراشاً على كل فراش إِمرأة في كل بيت سبعون 
الطعام في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفه يعطى المؤمُن من القوة ما يأتي على ذلك 
دة  iكله في غداة واحدة قلت ففي ھذا القصر الشريف تسعون واربعمائِة بيت من زُمر
خضراء ومن اMسرِة ثمانية وعشرون الف سريٍر وستمائة وث�ثون سريراً ومن 

صائف كذلك ومن الموائد كذلك ومن الُفُرش الف الف فراش واربعة اgف فراش الو
ومائُة فراش ومن النساء مثل ذلك ومن الوان الطعام مثل ذلك فسبحان َمْن M يحصى 

  . ٣١/  ٧اخرجه الطبراني في اDوسط والھيثمي في المجمع )) فضله وM ينفد عطاوه 

يقولون ان �  صلى � عليه وسلم�  وعن سليم بن عامر قال كان اصحاب رسول
اقبل اعرابي يوماً فقال يا رسول > ذكر > في (( لينفعنا باDعراب ومسائلھم قال 

الجنة شجرة مؤذية وما كنت ارى ان في الجنة شجرة تؤذي صاحبھا قال رسول > 
صلى ال رسول > ن له شوكاً مْؤذيا ققال السدر فإ) وما ِھَي (  صلى > عليه وسلم

َخَضد > شوكه فجعل مكان .: في سدٍر مخضوٍد : اليس > يقول ((  > عليه وسلم
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كل شوكة ثمرة فإنھا لتنبُت ثمراً تفتق منھا عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما فيھا 
  .  ١٨٧رواه ابن ابي الدنيا والبيھقي في كتاب البعث والنشور ص ))  لون يشبه اgخر

ان (( قال  صلى � عليه وسلمعن انس بن مالك رضي � عنه يرفعه الى النبي و
اسفل اھل الجنة اجمعين من يقوم على رأسه عشر اgف خادم مع كل صفحتان واحدة 
من فضة وواحد من ذھب في كل صفحة لون ليس في اMخرى مثله يأكل من آخره كما 

ماM يجُد Jّوله ثم يكون ذلك َرْشُح مسٍك M  يأكل من اّوله يجُد gخره من اللذة والطعم
طون وM يتمخطون   .رواه ابن ابي الدنيا والطبراني والبزار ))  يبولون وM يتغو�

إِن الرجل (( يقول  صلى � عليه وسلمعن ميمونة رضي � عنھا انھا سمعت النبي 
انه لم يصبه دخان ولم ليشتھي الطير في الجنة فيجُئ مثل الُبْخِتيi حتى يقع على خو

ُه ناٌر فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير اخرجه ابن ابي الدنيا والبزار في مسنده ))  تمس�
  .كشف اDستار 

ان (( قال  صلى � عليه وسلمعن ابي سعيد الخدري رضي � عنه عن رسول � 
تضرب َمْنِكَبُه الرجل ليتكُئ في الجنة سبعين سنة قبل ان يتحول ، ثم تأتيه اْمَراةٌ ف

ھا اصفى من المرآة وإِّن ادنى لُْؤلُُؤٍة عليھا تضُئ ما بين المشرق  qفينظر َوْجَھُه في َخد
ُه ليكون  iم ويسألھا من أنت فتقول انا من الَمِزيِد وإن�والمغرب فُتسلم عليه فيردi الس

ْعَماِن من طوبى فينفذھا بصره يرى  iمخ ساقھا من عليھا سبعون ثوبا ادناھا مثل الن
وراء ذلك وان عليھا من التيجان وان ادنى لُْؤلُْؤٍة منھا لتضُئ ما بين المشرق 

  . رواه اDمام احمد وابن حبان ))  والمغرب

حدثني (( قال  صلى � عليه وسلمعن انس رضي � عنه قال حدثني رسول � 
)  بالمعانقة والمصافحة يدخل الرجل على الحوراء فتستقبلُهُ ( جبريل عليه الس�م قال 

فباّي بنان ُتَعاِطيِه لو أن بعض بنانھا بدا لغلب (  صلى � عليه وسلمقال رسول � 
ضْوُؤهُ ضْوُء الشمس والقمر ولو ان طاقة من شعرھا بدت لمLت مابين المشرق 
والمغرب من طيب ريحھا فبينما ھو متكئ على اريكته إِذ أشرق عليه نور من فوقه 

ان � عزوجل قد أشرف على َخْلقِِه فإذا ُحوراء تناديه يا ولّى � اما لنا فيك من فيظن 

$ ....( دولة فيقول من انِت ياھذه فتقول انا من الل^واتي قال � تبارك وتعالى  oΨ÷ƒt$s! uρ 

Ó‰ƒ Ì“tΒ ∩⊂∈∪  ((]  فيتحّول عندھا فاذا عندھا من الجمال والكمال ماليس  ]٣٥ا\ية ق سورة

ع اDُؤلى فبينما ھو ُمتكٌئ معھا على اريكته واذا َحْوَراُء أُخرى تناديه يا ولى � اما لنا م
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Ÿξsù ãΝn=÷è(فيك من دولة فيقول ومن انِت ياھذه فتقول ان من الل^َواتي قال � عزوجل  s? 

Ó§ ø�tΡ !$ ¨Β u’Å∀ ÷zé& Μçλ m; ÏiΒ Íο§� è% &ãôã r& L!# t“y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪  (( ] ية سورةMالسجدة ا

اخرجه الطبراني في اDوسط والھيثمي في )) فI يزال من زوجٍة الى زوجة  ]١٧
  .المجمع 

عن الشيخ عبدالواحد بن زيد رضي � عنه قال بينما نحن ذات يوم جلوس في مجلسنا 
ينا آيتين فقرأ قد تھينا للخروج الى الجھاد في سبيل � وقد امرت اصحابي ان يقرُؤ عل

©βÎ) ©!$# 3“u�tIô¨((رجل في مجلسنا  $# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9$# óΟ ßγ|¡ à�Ρr& Νçλ m;≡uθøΒr& uρ �χr' Î/ ÞΟßγs9 

sπ̈Ψyf ø9$# .....(( ] ية سورةDم في مقدار خمسة عشرة سنة وقد  ]١١١التوبة اIفقام غ

©βÎ) ©!$# 3“u�tIô¨((مات ابوه  وو̂رَثُه ماD كثيراً فقال ياعبدالواحد بن زيد  $# š∅ÏΒ 

šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# óΟ ßγ |¡ à�Ρr& Νçλ m;≡uθøΒr& uρ �χr' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ̈Ψyf ø9$# .....( ] يةD١١١سورة التوبة ا[  

فقلت نعم ياحبيبي  فقال اني اشھدك اني قد بعيت نفسي ومالي بان لي الجنة فقلت له ان 
وتعجز عن ذلك فقال يا ح̂د السيف اش̂د من ذلك وانت صبي وانا اخاف ان D تصبر 

عبدالواحد ابايع � تعالى بالجنة ثم اعجز ؟ انا أُشھد � تعالى اني قد بايعته قال عبد 
الواحد فتقاصرت الينا انفسنا وقلنا صبي يعقل ونحن D نعقل فخرج من ماله كله 
وتصدق به اD فرسه و سIحه فلما كان يوم الخروج كان اّول من طلع علين فقال 

Iم عليك ياعبدالواحد فقلت وعليك السIم ربح البيع ثم سرنا نمِشي وھو معنا يصوم الس
النھار ويقوم الليل ويخدمنا ويخدم دوابنا ويحرسنا اذا نمنا حتى اذا انتھينا الى دار الروم 
فبينما نحن كذلك اذا به قد أقبل وھو ينادي واشوقاه الى العيناء المرضية فقال اصحابي 

لھذا الصبي وختلط عقله فقلت له حبيبي وما ھذه العيناء المرضية ؟ فقال لعله ُوسوس 
اني غفوت غفوة فرايت كأ̂نُه اتاني آٍت فقال لي اذھب الى العيناء المرضية فھجم بي 
على روضة فيھا نھر من ماٍء غير آسن ، واذا على شط النھر حوراء عليھن من الحلي 

ننى استبشرن بي وقلن ھذا زوج العيناء المرضية والحلل ماD اقدر ان اصفه فلّما  راي
فقلت السIم عليكن افيكن العيناء المرضية ؟ فقلن نحن خدمھا وإِماُؤھا امض امامك 
فمضيت امامى فاذا انا بنھر من لبن لم يتغير طعمه ، فيه روضة فيھا من كل زينة فيھا 
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ن بي وقلن ھذا و� حوراء لما ريتھن افتتنت بحسنھن  وجمالھن فلما ريننى استبشر
زوج العيناء المرضية فقلت السIم عليكن افيكن العيناء المرضية ؟ فقلنا وعليك السIم  
ياولى1 � نحن خدمه وإماُؤھا فتقدم امامك فتقدم فاذا انا بنھر من خمر لذة للشاربين 

عيناء وعلى شط النھر حوراء انستني ما خلْ̂فَت ورائي فقلت السIم عليكن افيكن ال
المرضية ؟ قلن D نحن خدمھا وإِماُؤھا امض امامك فمضيت فاذا انا بنھر آخر من 
عسل مصفى وحوراء عليھن من النور والجمال ما انساني ماخلفت ورائي فقلت السIم 
عليكن افيكن العيناء المرضية ؟ قلن يا ولّى � نحن خدمھا امض امامك فمضيت امامى 

بيضاء وعلى باب الخيمة جاريه عليھا من الحلي والحلل ما فوصلت الى خيمة من درة  
D اقدر ان اصفه فلما رأتني استبشرت ونادت من في الخيمة ايتھا العيناء المرضية ھذا 
بعلك قد قدم قال فدنوت من الخيمة ودخلت فاذا ھي قاعدة على سرير من ذھب مكلل 

رحباً يا ولي � قد دنا لك القدوم بالدر� والياقوت فلما رأيتھا افتتنت بھا وھي تقول م
علينا فذھبت Oعتنقه فقالت مھI فانه لم يأتي لك ان تعانقني Oن فيك روح الحياة وانت 
تفطر الليلة عندنا ان شاء � تعالى قال فانتبھت يا عبدالواحد Dصبر لي عنھا قال 

Iم عليھم فعددت تسعة عبدالواحد فما انقطع حتى ارتفعت لنا سرية من العدّو فحمل الغ
من العدّو قتلھم وكان ھو العاشر فمررت وھو يتشحط في دمه وھو يضحك ملَء فيه 

  )) .حتى فارق الدنيا رضي � عنه 
خرج الترمذي وابن ماجه عبدالحميد وھو كاتب اDوزاعي عن حسان بن عطية عن 

اسأل � ان يجمع سعيد بن المسيب انه لقية ابي ھريرة فقال ابي ھريرة رضي � عنه 
صلى بيني وبينك في سوق الجنة قال سعيد او فيھا سوق ؟ قال نعم اخبرني رسول � 

أن اھل الجنة اذا دخلوھا نزلوا فيھا بفضل اعمالم فيؤذن لھم (( قال  � عليه وسلم
ى لھم في روضة  بمقدار الجمعة من ايام الدنيا فيزورون > ويبرز لھم عرشه ويتبد�

اض الجنة فتوضع لھم منابر من نور ومنابر من لْؤلْؤء ومنابرمن ياقوت من ري
 pومنابر من زبرجر ومنابر من ذھب ومنابر من فضة ويجلس ادناھم وما فيھم دني
على كثبان المسك والكافور ما يرون ان اصحاب الكراسي افضل منھم مجلسا قال 

تمارون في روية الشمس ابوھريرة قلت يا رسول > ھل نرى ربنا قال نعم ھل 
والقمر ليلة البدر قلنا M قال كذلك M تمارون في رؤية ربكم عزوجل وM يبقى في ذلك 
المجلس احد اM حاضر > محاضرة حتى انه ليقول للرجل منكم اM تذكر يا ف�ن يوم 
عملت كذا و كذا يذكره بعض عثراته في الدنيا فيقول يارب افلم تغفر لي فيقول بلى 

بسعة مغفرتى بلغت منزلتك ھذه فبينما ھم كذلك غشيتھم سحابة من فوقھم فامطرت ف
عليھم طيبا لم يجُدوا مثل ريحه شيئاً قط ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا الي ما 
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اعددُت لكم من الكرامه فخذوا ما اشتھيتم قال فيأتى سوقا قد حفت به الم�ئكه فيه ما 
مع اMذان ولم يخطر على القلوب قال فيحمل لنا ما لم تنظر العيون مثله ولم تس

اشتھينا ليس يباع فيه شئ وMيشترى ، وفي ذلك السوق يلقى اھل الجنة بعضھم 
بعضا قال َفُيْقبلُ ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من دوُنُه وما فيھم دنيi فيروعُه مايرى 

منه وذلك انه Mينبغى عليه من اللباس فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه احسن 
Mحٍد ان يحزن فيھا قال ثم ننصرف الي منازلنا فتتلقانا ازوجنا فيقلنا مرحبا واھ�ً بك 
لقد جئت وان لك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا عليه فيقول انا جالسنا اليوم 

اخرجه الترمذي في سننه )) ربنا الجبار عزوجل وبحقنا ان ننقلب بمثل ما انقلبنا 
باب صفة  ٢/١٤٥٠باب ما جاء في سوق الجنة ، واخرجه ابن ماجه في سننه  ٤/٦٨٥

  .الجنة 

ان موسى ((  صلى � عليه وسلموعن المغيرة بن شعبة رضى � عنه عن النبي 
عليه الس�م سأل ربه ما ادنى اھل الجنة منزلة فقال رجل يجئ بعد ما دخل اھل الجنة 

يقول يا رب كيف وقد نزل الناس منازلھم واخذوا اخذاتھم الجنة فيقال له ادخل الجنة ف
فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملٍك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يارب فيقول له 
لك مثله ومثله ومثله فقال في الخامسه رضيت فيقول ھذا لك وعشرة امثاله ولك ما 

ى عليه الس�م ربq اشتھت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربq ، قال اي سيدنا موس
فاع�ھم منزله ؟ قال اولئك الذين اردت غرس كرامتھم بيدى وختمت عليھا فلم ترى 

 ١/١٧٦اخرجه مسلم في صحيحه ))  عين ولم تسمع أُذٌن ولم يخطر على قلب بشر
  .كتاب اRيمان باب ادنى اھل الجنة منزله  فيھا 
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  ون به من النار وتعوذ 

ارة اى اجرني يا � من النار ومن كان في جوار � D تمسه اDستعازة ھي اDستج
من قال اللھم اجرني من النار سبعة ((  صلى � عليه وسلمولذلك قال رسول � 

مرات صباحا وسبع مساء تقول النار اللھم ان عبدك استجار بك منى فاجره فيجيره 

  . صلى � عليه وسلماو كما قال )) > منھا 

ل ان � سبحانه وتعالى اوقد النار الف عام حتى احمرت والف عام حتى ابيضت ويقا
والف عام حتى اسودت حتى صارت مثل الليل الكاحل ، وفيھا حيات وعقارب مثل 
البغل اDسود لھا سبعون شوكة اذا طعنتك بشوكه واحدة منھا يغلي سمھا في جسدك 

  .الف عام 

ونعتھا فقال  صلى هللا عليه وسلمصفھا على لسان نبيه ذكر هللا عزوجل النار في كتابه وو

))Hξx. ( $ pκ ¨ΞÎ) 4‘sà s9 ∩⊇∈∪ Zπtã#̈“ tΡ 3“ uθ ¤±=Ïj9 ∩⊇∉∪  ((]  يةGالشوى جمع .]١٦ -١٥سورة المعارج ا

tΒuρ y71$!((شواة وھي جلدة الراس ، وقال تعالى  u‘ ÷Šr& $ tΒ ã� s)y™ ∩⊄∠∪ Ÿω ’Å+ ö7è? Ÿω uρ â‘x‹ s? ∩⊄∇∪ 

×πym#§θ s9 Î�|³t6 ù=Ïj9 ∩⊄∪  ((]  ياتG٢٩ -٢٧سورة المدثر ا[.  

$!((وقال  tΒuρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ÷µu‹ Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$ tΡ 8πuŠÏΒ%tn ∩⊇⊇∪  ((]  ياتG١١ -١٠سورة القارعة ا[ .

āξx. ( ¨βx‹t6((وقال تعالى  .⊥ ãŠs9 ’Îû Ïπyϑ sÜçt ø:$# ∩⊆∪ !$ tΒuρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ èπyϑ sÜçt ø:$# ∩∈∪ ((  ]  سورة الھمزة

  .]٥ -٤ات اGي

(( قال  صلى � عليه وسلمذكر ابن المبارك عن خالد بن ابي عمران اسنده الى النبي 
ان النار تأكل اھلھا حتى اذا طلعت على افئدتھم انتھت ثم تعود كما كانت ثم تستقبله 

$‘â ((فذلك قوله تعالى  ))  ايضا فتطلع على فؤاده وھو كذلك ابداً  tΡ «!$# äοy‰s%θ ßϑø9$# ∩∉∪ 

 ÉL©9$# ßìÎ= ©Ü s? ’n? tã Íοy‰Ï↔øùF{$# ∩∠∪  ((] اخرجه بن المبارك في .]٧ -٦ات ا\ي ھمزةسورة ال

  . ٣٠٦الزھد 
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اي اوقدت .]١٢ا\ية  تكويرسورة ال [))  ∩⊆⊅∪ ρu)ÎŒs#  #$:øgpsÅΛã ™ßèiÏ�tNô((وقال تعالى 

الموحدين  واضرمت فأوعد � بھا الكافرين وخوف بھا الطغاة والمتمردين والعصاة من

βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yè((لينزجروا عّما نھاھم عنه فقال وقوله الحق  ø� s? s9uρ (#θè=yè ø�s? (#θà) ¨?$$ sù u‘$̈Ζ9$# 

 ÉL©9$# $yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9$# äοu‘$yf Åsø9 $#uρ ( ôN£‰Ïãé& tÌ� Ï�≈s3 ù=Ï9 ∩⊄⊆∪  ((] ٢٤ا\ية  بقرةسورة ال[.  

βÎ) t¨(وقال تعالى  Ï%©!$# tβθ è=à2ù'tƒ tΑ≡uθøΒr& 4’ yϑ≈tGuŠø9$# $ ¸ϑù= àß $yϑ ‾ΡÎ) tβθè=à2ù'tƒ ’Îû öΝÎγÏΡθ äÜç/ #Y‘$ tΡ ( 
šχöθn=óÁ u‹y™uρ #Z��Ïè y™ ∩⊇⊃∪ (( ]  ١٠سورة النساء ا\ية[.  

وقال ميمون بن مھران لما خلق � جھنم امرھا فزفرت زفرًة فلم يبقى في السموات 
Iله ارفعوا رُءوسكم اما علمتم اني السبع ملك اDخّر على وجھه فقال لھم الجبار جل ج

خلقتكم لطاعتي وعبادتي وخلقت جھنم Oھل معصيتي من خلقي فقالوا ربنا D نأمنھا 

%βÎ) tÏ¨(حتى نرى اھلھا فذلك قوله تعالى  ©!$# Νèδ ôÏiΒ ÏπuŠô±yz ΝÍκÍh5 u‘ tβθà)Ï� ô± •Β ∩∈∠∪ ( ] 

  .]٥٧سورة المؤمنون ا\ية 

ومعه  صلى � عليه وسلمال جاء جبريل الى النبي وعن بن وھب عن زيد بن اسلم ق
واذا اسرافيل منكسر الطرف متغير   صلى � عليه وسلماسرافيل فسلما على النبي 

يا جبريل مالي ارى اسرافيل منكسر الطرف : ((  صلى � عليه وسلماللون فقال النبي 
ذلك الذي ترى من كسر متغير اللون ؟ قال Mحت له آنفاً حين ھبط لمحًة من جھنم ف

ه ترتعد وفرائص صلى � عليه وسلموفي ذات مرٍة جاء جبريل الي النبي ))  طرفه
فقال له ما وراك يا جبريل قال لمحة ُ جھنم فقال له صفھا لي فقال ارضھا الرصاص 

لو نظرنا الى ھذه اDحاديث وجدنا في قلوبنا )) وسقفھا النحاس وجدرانھا الكبريت 
ذا كان ھؤDء المIئكة بل كبار المIئكة ورؤسأھم وقوادھم ونبراسھم عظة بليغة ا

والمIئكة ھم معصومون ومحفوظون من العذاب تحصل عليھم ھذه اDحوال فما بالك 
بحالنا التي لم يعرف حالھا ومآلھا ومصيرھا والى أّي منقلب ننقلب ، ومن فضلك ان 

الطاعة فاقدين للخIص الذي ھو كان عندك اجابه أجب Oننا كثيري الذنوب عديمي 
ثمرة التقوة التى لم توجد عندنا اصIً والتوفيق الذي لم نتذوقُه Dننا عديمي العلم 
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والمعرفة وھذه الصفات كلھا موجودة ومتوطنة في المIئكة الذين ھم مبرئين من شائبة 
الرحمة نسأل � ان يرأف بنا ويعطف علينا ويحسن فينا يا حنان يا منان يا كثير 

  .والفضل واDحسان ،،، 

اذا كان (( انه قال  صلى � عليه وسلمعن ابي ھريرة رضي � عنه عن رسول � 
 Mإله إ M رض فاذا قال عبدMيوم حار القى > سمعه وبصره الى اھل السماء واھل ا

بداً من > ما اشد حر ھذا اليوم اللھم اجرني من حر نار جھنم قال > لجھنم ان ع
عبادي استجار بي منك واني أُشھدك اني اجرته اذا كان يوم شديد البرد القى > 
سمعه وبصره الى اھل السماء واھل اMرض فإذا قال العبد M إله إM > ما اشد برد 
ھذا اليوم اللھم اجرني من زمھرير جھنم قال > لجھنم ان عبداً من عبادي قد استجار 

ريرك أُشھدك اني قد اجرته ، فقالوا وما زمھرير جھنم ؟ قال جب بي منك ومن زمھ
اخرجه البيھقي في اDسماء ))  يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده بعضه من بعض

  . ١٧٧والصفات ص 

من : ((  صلى � عليه وسلموعن انس بن مالك رضي � عنه قال قال رسول � 
جنة اللھم ادخله الجنة ومن استجار باl من النار سأل > الجنة ث�ث مرات قالت ال

  .  ٢٥٧٢صحيح اخرجه الترمذي  ))  ث�ث مرات قالت النار اللھم أجره من النار

ان فتى من اDنصار دخلته : عن ابن المبارك قال اخبرنا محمد بن مطرف عن الثقة 
فذكر ذلك للنبي  خشية من ذكر النارفكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت

اعتنقُه الفتى  صلى � عليه وسلمفجاءه في البيت فلما دخل النبي  صلى � عليه وسلم
جھزوا صاحبكم فإن الفرق من النار قد فلذ (  صلى � عليه وسلمفخر ميتاً قال النبي 

  . ٣٢٠اخرجه في الزھد ))  كبده

غيرات اDلوان عليھن مدارع وروى ان عيسى عليه السIم مرة بأربعة آDف امرأة مت
ما الذي غير الوانكم معاشر النسوة ؟ ذكر ( الشعر والصوف فقال عيسى عليه السIم 

ذكره ) النار غير الواننا يا ابن مريم ان من دخل النار D يذوق فيھا برداً وD شراباً 
  .الخرائطي في كتاب القبور 

βÎ)uρ tΛ¨((وروى ان سلمان الفارسي لّما سمع قوله تعالى  ©yγ y_ öΝèδß‰Ïãöθ yϑs9 t ÏèuΗ ød r& ∩⊆⊂∪   ((

َف̂ر ثIثة ايام ھارباً من الخوف D َيْعِقْل فجْئ به الى النبي  ]٤٧ا\ية  سورة الحجر [
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βÎ)uρ tΛ©yγ¨((فساله فقال له يا رسول � انزلت ھذه قوله عزوجل  صلى � عليه وسلم y_ 

öΝèδß‰Ïãöθ yϑs9 tÏèuΗød r& ∩⊆⊂∪ ((]  فو الذي بعثك بالحق نبياً لقد قطعت  ]٤٧سورة الحجر ا\ية

سورة الحجر ا\ية  [)) ) ١٥(إِ̂ن اْلُم̂تقِيَن فِي َج̂ناٍت َوُعُيوٍن  ((قلبي ، فانزل � تعالى 
اخرجه الثعالبي ، ان ھذا قدر كافي وفيه الموعظة البليغة التي تقرع القلوب عن ]٤٧

جوع الى طاعة � لمن كان له قلب او القى السمع وأناب امر اDعضاء بالمعاصي والر
  . الي سبحانه وتعالى نسأله ان يحجبنا عن النار ويدخلنا الجنة مع اDبرار ءآمين 
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  من خفف عن مملوكه فيه غفر > له واعتقه من النار    

ْي خففته ، والمملوك والخفيف ضد الثقيل والتخفيف ھو التقليل ، قللت الشئ أالشرح 
ھو العبد او غير اما العبد ا\ن لم يوجد Oّن العبوديه سببھا الّرق والرق سببه الكفر 
وا\ن D يوجد ِرٌق حتى يوجد عبيد ، ومن قال \خر يا عبد فان الحاكم يؤ̂دُبُه في ھذه 

دية ويكون بھتان المقوله ، وحراٌم عليه قولھا Oنه َيِشيُن ُحراً بقولھا ولم تكن فيه العبو
عظيم او تكون فتنٌة يحصل منھا البغضاء والشحناء والغل والكراھيه العداوة والتفرقه 
والمنابزة باOلغاب بئس اRِثم الفسوق بعد اRِيمان فيه الشقاق والنفاق وُسوء اDخIق 
نعوذ باP منه ومن قوله وَمْن يقوله ويتبع قوله ، Oنه D يترك لصاحبه حسنة من 

لحسنات بل يأخذھا لمن ِقيَلْت له ھذه الكلمة ُتشين قائلھا اذا قالھا واذا لم يقولھا ولو عن ا
طريق الُمزاح فقد نجى من عذاب � وبقيت له حسناته ،،، اذا المملوك العبد لم يوجد 
ا\ن ، فضل غيرهُ وھو كثير مثل العامل الذي يعمل عندك ان تخفف عنه بان D تكثر 

خفف له أْي D تحمله اكثر من طاقته وفي رمضان ان تقسم له العمل عليه العمل ت
النصف او اقل من ذلك او تقصر له الساعات الطوال او تجعله يأخذ قسطا من الراحة 

يخفف عنه بأن D يحمله كثيراً وD يشغلھا كثيراً  او يكون المملوك دابة من الدواب
  . أخذ قسطا من الراحة وان يقصر لھا المسافات الطويله وان يجعلھا ت

ان يخفف عنھا بان يحمل على ظھرھا كل من ھو محتاج  وان كان المملوك سيارة
: للحمل او كان يحمل شيئا فحمله له ، وتكون بذلك دخلت في قوله صلى � عليه وسلم 

من كان ذا ظھر فليُعد به على َمْن D ظھر له وتكون دخلت في التعاون على البر 
ن ِنْلَت المغفرة ِمَن � سبحانه وتعالى وِنْلَت العتق ِمَن ال̂نار وكسبت والتقوى وتكو

عطف وحنان الناس اليك وتكون كسبت اDخوان واDصدقاء واDحباب واDخIء بعملك 
الخير وتكون بكثرت عمل الخير محط نظر رحمة � التي ھي مراد كل ما خلق � 

وجماد وحيوان في اDرض او في السماء وكلھم سبحانه وتعالى من انس وجن ومIِئكة 
 صلى � عليه وسلمينتظرون رحمة � التي ھي الغاية والمراد ، وارشدنا الرسول 

على طريقھا ومكانھا فقال في رمضان أْي شھر رمضان ، من خفف عن مملوكه فيه 
لك زمام غفر � له واعتقه من النار ، لذلك التخفيف مطلوب في شھر رمضان لمن تم

امره في الّنھيِ واDمر ان تخفف عليه وأن ُتَقل�ْل عليه الحمل والعمل وان ُتكثر وتجزل 
صلى له اDجرأْي ما أَ̂جْرُتُه ِبه من مال وان تجزل أَْي ان تعجل له أُجَرَتُه Oن الرسول 

 صلى �اوكما قال ))  اعطوا اMجير اجره قبل ان يجف� عرقه(( قال  � عليه وسلم
نسأل � ان يوفقنا للعمل في شھر رمضان وفي غير شھر رمضان في أي�  عليه وسلم
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زمان وفي أي� مكان ونسأله القبول في كل اDعمال ياحنان يا منان يا كثير اDحسان 
  .احسانك القديم ءامين ءامين ءامين 
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حتى  ظمأ بعدھا أبداً ن حْوِضي شربة M يفيه صائما سقاه > م ومن سقى
  يدخل الجنة 

فيه صائما ، خّرج غير الصائم وغير الصائم قد يكون فاطر  قوله من سقىالشرح 
لعذٍر او فاطر لغير عذٍر ان كان فاطر لعذٍر والعذر عذٌر شرِعي يجوز معه الفطر فيعد 

عذر  صاحبه صائما وانما منعه العذر عن الصيام وھذا ان كان بعذٍر واما ان كان بغير
انظر َمْن يسقيُه يسقيُه � بقدرته وجIله وارتفاع مكانته  وقوله سقاه >فليس بصائم ، 

، لماذا احدنا يجُد ھذا العلو ورفعة الشأن Oنُه سقا صائم في شھر رمضان انظر لھذه 
انظر حْوض َمْن حوض وقوله من حْوِضي العظمه التي نجدھا في عمل اق̂ل من القليل 

مشفع المخلص المنجي يوم D ذو شفاعة اD شفاعتُه انت تشرب من ذلك الشفيع ال
الحْوض ويمنع من ُيشرُب منه من َيْشرُب Dن ذلك الحْوض D َيشَرُب منه كل احد بل 
َيْشَرُب منه من فيه صفة من صفاٍت معينٍة لذلك من وجدت فيه صفه من ھذه الصفات 

علم انه من اھل ھذا الحوض، وفي أُناس ا\ِت بيانھا وجدت فيك كلھا او بعضھا فالي
يمنعون ان يشرُب من ھذا الحوض ويقرعون بسياط من نار والذي يقرعھم المIئكة 
لھم سياط من نار إDِّ من كانت فيه ھذه الصفات كلھا او بعضھا ولو كانت فيه صفه 

ويأمر  لمصلى � عليه وسواحدة ، وفي أُناٍس يمنعون من الشراب منه فيأتي رسول � 
 .  صلى � عليه وسلمالمIئكة ان تتركھم ان يشربوا فيشربون بشفاعته 

ويقال ان على أحد اركان الحوض سيدنا ابابكر الصديق وعلى الثاني سيدنا عمر بن 
الخطاب وعلى الثالث سيدنا عثمان وعلى الرابع سيدنا عليw رضي � عنھم اجمعين 

ن جھة الرأي فھو مرفوع وقد رفعه صاحب الغيIنيات قال القُرطبي قلت ھذا D يقال م
ان على حوضي ((  صلى � عليه وسلممن حديث حميد عن انس قال قال رسول � 

اربعة أركان فأول ركن منھا في يد ابي بكر ، والركن الثاني في يد عمر ، والركن 
فمن احب )) معين الثالث في يد عثمان ، والركن الرابع في يد علّي رضي > عنھم اج

ابابكر وابغض عمر لم يسقه ابابكر ومن احب عمر وابغض ابابكر لم يسقه عمر ومن 
احب عثمان وابغض علّياً لم يسقه عثمان ومن احب علّياً وابغض عثمان لم يسقه علّي 

ان حوضي ما (( قال  صلى � عليه وسلموذكر الحديث عن ثوبان مولى رسول � 
ياضا من اللبن واحلى من العسل أكوابه كعدد نجوم السماء من بين عد ايلة اشد ب

: يشرب منه لم يظمأ بعدھا ابداً واول الناس من يرد علي الحوض فقراء المھاجرين 
مات وM تفتح لھم ابواب السدد قال  qينكحون المتنع M ْث رُءوساً الذين ن�س ثياباً الشiع� iالد

فقال لكني نكحت المتنعمات وفتحت لي ابواب  ثوبان فبكى عمر حتى ابتّلت لحيتهُ 
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السدد M جرم أّني M اغسل ثوبي أل�َذْي يليي جسدي حتى يتسخ وM ادھن رأسي حتى 
  .اخرجه الترمذي وابن ماجه ))  يشعث

صلى > اول من يرد الحوض على رسول > (( وقال انس بن مالك رضي � عنه 
))   ائحون الذين اذا جاءھم الليل استقبلوه بالحزنالذابلون الناحلون الس عليه وسلم

فھذه تسعة من الصفات الزميمه المانعه من الشرب من حوض النبي صلى � عليه 
وسلم أ̂ولھا الباغض لواحد من الخلفاء اDربعة ثانيھا الغنى ثالثھا صاحب الرفاھية في 

الُحسنوات روجوه منھا  الثياب رابعھا الذي يعتني بشعر رأسه خامسھا الذي اذا طلب
سادسھا الذي تفتح له اDبواب المغلقة من الحرام سابعھا الذي ُترى أثُر النعمة عليه من 

ثامنھا البادَنُة اجسامھم من الحرام تاسعھا الذين يتطاولون في ) المبذرين ( التبزير 
وض البنيان بالسحت ، ويتبين من ذلك ان الذي يحب الخلفاء اDربعة يشرب من الح

والفقراء خاصة فقراء المھاجرين يسبقون الى الحوض فيشربون منه وان الذي D يجد 
 D يجد ما يغسل به شعر رأسه وان الذي D ما يستر عورته وان الذي Dمن الثياب ا
يجد ما يتزوج به D مال وD جاه وD وجه حسن وان الذي اذا طرق اDبواب D تفتح له 

ن الجوع والعطش وان الذي D يجد بيتاً يسكن فيه وان الذين اذا وان الذي ذابلًة شفتيه م
جاءھم الليل استقبلوه بالحزن وكابدوه بالعبادة ، ھذه الصفات ندرت وعدمت وقّل ما 

  .  توجد ا\ن يتغمضن � برحمته 

في كتابه  صلى � عليه وسلمذكر اDمام والمفسر كتاب � والشارح لحديث رسول � 
 صلى � عليه وسلمرة في الموتى وامور ا\خرة في باب ما جاء في حوض النبي التذك

. في الموقف وسعته وكثرة انيته وذكُر اركانه ومن عليھا ، ولكن بتصرف واختصار 
)  كتاب قوت القلوب Dبي طالب المكي ( قال اDمام القرطبي ذھب صاحب القوت أْي 

انما ھو يكون بعد الصراط ،  ه وسلمصلى � عليوغيره الى ان حوض النبي 
حوضين احدھما في الموقف والثاني في الجنة  صلى � عليه وسلموالصحيح ان للنبي 

وكIھما يسَمى كوثراً والكوثر في كIم العرب الخير الكثير واختلف في الميزان 
والحوض ايھما قبل ا\خر فقيل الميزان قبل وقيل الحوض قال ابوالحسن القابسي 

الصحيح ان الحوض قبل ، قال الُقرطبي قلت المعنى يقتضيه فان الناس يخرجون و
  .عطاشا من قبورھم فيقدم قبل الصراط والميزان و� اعلم 

ان : وقال ابوحامد في كتاب كشف علوم ا\خرة وحكى بعض السلف من اھل التصنيف 
ال ابو حامد الحوض يورد بعد الصراط وھو غلط من قائلِه قال المؤلف ھو كما ق

  ) .كذا في تذكرة القرطبي . ( الغزالي  
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 صلى � عليه وسلموقد روى البخاري عن ابي ھريرة رضي � عنه ان رسول � 
بينما انا قائم على الحوض اذا زمرة حتى اذا عرفتھم خرج رجل من بيني (( قال 

شأنھم فقال انھم قد  وبينھم فقال ھلم فقلت الى أين ؟ فقال الى النار و> ، قلت ما
ارتدوا على ادبارھم القھقري ، ثم اذا زمرة اخرى حتى اذا عرفتھم خرج من بيني 
وبينھم رجل فقال لھم ھلم فقلت الى أين  ؟ قال الى النار و> قلت ما شأنھم قال انھم 

قلت فھذا الحديث مع ))  ارتدوا على ادبارھم ف� اراه يخلص منھم اM مثل ھمل النعم
ه اد̂ل دليل على ان الحوض يكون في الموقف قبل الصراط Oن الصراط انما ھو صحت

جسر على جھنم ممدود ُيجاز عليه فمن جاز سلم من النار وكذا حياض اDنبياء عليھم 
  .السIم تكون ايضا في الموقف 

عن  صلى � عليه وسلموروى عن ابن ع̂باس رضي � عنھما قال سئل رسول � 
أْي والذي نفسي بيده ان فيه الماء (( بين يدي � تعالى ھل فيه ماء ؟ قال  الوقوف

وان اولياء > تعالى ليردون حياض اMنبياء ويبعث > سبعين الف ملك بايديه ِعَصي 
  )) . من نار يذودون الكفار عن حياض اMنبياء

(( الحوض ؟ قال  وعن مسلم عن ابي زٍر رضي � عنه قال قلت يا رسول � مآنية
والذي نفسي بيده gنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبھا في الليلة المظلمة 
المصحيه ، انية الجنة من شرب منھا لم يظمأ ، آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من 
الجنة ، من شرب منھا لم يظمأ مثل طوله ما بين عمان الى أيلة ماؤه اشد بياضاً من 

  )) . من العسل الثلج واْحَلى 

صلى � عليه وعن عبد� بن عمرو بن العاص رضي � عنھما قال قال رسول � 
حوضي مسيرة شھر ورواياه سواء ، وماءه ابيض من الورق وريحه اطيب (  وسلم

اخرجه )  من المسك كيزانه لنجوم السماء من ورد فشرب منه لم يظمأ بعده ابداً 
  .البخاري 

ان حوضي (( قال  صلى � عليه وسلمرضي � عنه ان رسول � وعن ابي ھريرة  
ابعد من ايلة الى عدن لھو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن ، وgنيته 
أكثر من عدد النجوم واني Jصد الناس كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه قالوا يا 

ليس Jحد من اMمم تردون علي غّراً رسول > اتعرفنا يومئٍذ ؟ قال نعم لكم سيما 
اخرجه مسلم ، فصل ظن بعض الناس ان ھذه التحديدات )) محجلين من اثر الوضوء 

صلى � عليه في احاديث الحوض اضطراباً واختIفاً وليس لذلك ، وانما تحدث النبي 



 فضائل شھر رمضان            ومن سقى فيه صائماً سقاه � من حوضي              شرح الحديث
 

١٣٦ 

 

فة بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيھا تلك اDلفاظ المختلفه مخاطبا لكل طائ وسلم
بما كانت تعرف من مسافات مواضعھا فيقول Dھل الشام ما بين اذرح وجربا ، وDھل 
اليمن من صنعاء الى عدن وھكذا وتارة اخرى يقدر بالزمان فيقول مسيرة شھر ، 
والمعنى المقصود انه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا فكان ذلك بحسب من حضر 

  .لجھة التي يعرفونھا ممن يعرف تلك الجھات فخاطب كل قوم با

اعيذك : (( صلى � عليه وسلموروى الترمزي عن كعب بن عجرة قال قال رسول � 
باl يا كعب ابن عجرة من امراء يكونون من بعدي فمن َغِشَي ابوابھم فقصدھم في 
كذبھم واعانھم على ظلمھم فليس مني ولست منه وM يرد علّي الحوض ومن َغِشَي 

قصدھم في كذبھم ولم يعنھم على ظلمھم فھو مني وانا منه وسيرد علّي ابوابھم ولم ي
))  الحوض يا كعب ابن عجرة انه M يربو لحم نبت من سحت اM كانت النار اولى به

ولذلك من سقا صائماً سقاه � من حوض نبيُه اذا كان ليس فيه صفة من الصفات التي 
ه D يظمأ ابدا ولو عذب بالنار D يطرد بسببھا يشرب من ذلك الحوض ومن شرب من

حتى يدخل الجنة ،  صلى � عليه وسلميعذب بالعطش Oنه شرب من حوض النبي 
  . ومن شرب منه ضمن دخول الجنة 

ھذا اخر ما تيسر من شرح حديث سيدنا سلمان الفارسي وت̂م بحمد � وكرمه وبما منُه 
ابريل / ١١ھجريه الموافق  ١٤٣٥الثاني علينا َما َمْن وتم في يوم الجمعة عشرة جماد 

م يوم الجمعة الساعة الحادية عشر اD ربعاً ونشكره سبحانه وتعالى على توفيقه ٢٠١٤
واعانته واحسانه وكرمه واستودعه شھادة ان D إله إD � وان سيدنا محمد رسول � 

الموجود وبالحق  صلى � عليه وعلى آله واصحابه  وسلم ماَدام الوجود P الواحد
معبود واستغفره من قوٍل بIعمل واساله القبول لي ولكم والتوفيق لIعمال الصالحه 

    .ءآمين ءآمين ءآمين 
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 حجر بن علي بن أحمد الحافظ لUمام ، البخاري صحيح بشرح الباري فتح  - ١
 . التقوى دار ، العسقIني

 النووي شرف بن يحي زكريا أبي دينال محي لUمام ، النووي بشرح مسلم صحيح  -  ٢
 . م٢٠٠٣ – ه١٤٢٣ ، المنار دار ،

 � حبيب محمد سيدي اRمام للعIمة ، ومسلم البخاري عليه إتفق فيما المسلم زاد  -  ٣
 التراث إحياء دار ، الشنقطي المالكي اليوسفي الجكني بأبي المشھور أحمد سيدي بن

 . العربي

 إدارة ، البيھقي الحسين بن أحمد بكر أبي الحافظ لUمام ، اRيمان لشعب الجامع  - ٤
 . م٢٠٠٨ ، قطر دولة ، اRسIمية الشؤون

 ، الفكر دار ، المالكي العربي إبن لUمام ، الترمذي جامع بشرح اOحوزي عارضة - ٥
 . م٢٠٠٥

 عبدالرحمن الدين جIل الحافظ لUمام ، الصغير الجامع بشرح القدير فيض  -  ٦
 . م٢٠١٠ ، القاھرة ، الحديث دار ، السيوطي

 دار ، النووي شرف بن الدين محي زكريا أبي لUمام ، المھذب شرح المجموع  -  ٧
 . م٢٠١٠ ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر

 اOنصاري أحمد بن محمد عبد� Oبي ، القرطبي تفسير القرآن Oحكام الجامع  -  ٨
 . اھرةالق ، التوفيقية المكتبة ، القرطبي

 كثير بن إسماعيل الفداء أبي الدين عماد الحافظ لUمام ، العظيم القرآن تفسير  -  ٩
  . م١٩٩٩ ، الشارقة ، الفتح دار ، الدمشقي

 الدين شرف محمد أبي للحافظ ، الصالح العمل ثواب في الرابح المتجر  -  ١٠
 . م٢٠٠١ ، بيروت ، والنشر للطباعة خضر دار ، الدمياطي شرف بن عبدالمؤمن
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 فرح بن أحمد بن الدين شمس ، اOخرة وأمور الموتى أحوال في التذكرة  -  ١١
 . م٢٠٠٨ ، القاھرة ، التوفيقية المكتبة ، القرطبي

 . العربية الكتب إحياء دار ، الغزالي لUمام ، الدين علوم إحياء -  ١٢

 . م١٩٨١ ، الفكر دار ، الحاج Rبن ، المدخل  -  ١٣

 مؤسسة ، السمھودي أحمد بن علي الدين نور ، المصطفى دار بأخبار فاالو وفاء  -  ١٤
 . م٢٠٠٩ ، بيروت ، العربي التاريخ

 عبدالرؤوف العابدين زين الكبير ثالمحد ، القدسية باOحاديث السنية اRتحافات  -  ١٥
 . بيروت ، الشعبية المكتبة ، الحدادي العابدين زين بن علي بن

 عبد� بن أحمد نعيم أبي الحافظ لUمام ، اOصفياء طبقاتو اOولياء حلية  -  ١٦
 . م٢٠٠٧ ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، الشافعي اOصفھاني

 أبي دھره ووحيد عصره حافظ العIمة اOمام للشيخ ، الكبرى الخصائص  -  ١٧
 . بيروت ، القلم دار ، السيوطي بكر أبي عبدالرحمن الدين جIل الفضل

 أحمد السيد المشرفة بمكة الشافعية السادة مفتي ، المحمدية واOثار النبوية ةالسير -  ١٨
  . بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، دحIن زيني
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  الفھرس

  أ  ا"ستھ�ل

  ب  ا"ھداء

  د –ج   نبذة عن المؤلف

  ه   المقدمة

  و  الحديث

  ل –ز   سيرة راوي الحديث

  -  شرح الحديث

   ٤ -  ١  مبارك ظيمع شھرٌ  اظلكم قد

  ٣١ – ٥  شھر فيه ليلة خير من ألف شھر

  ٤٦-  ٣٢  شھر جعل هللا صيامه فريضة

  ٦٨ – ٤٧  وقيام ليله تطوعاً 

  ٨١-  ٦٩  من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدي فريضة فيما سواه

  ٨٤-  ٨٢  ومن أدي فيه فريضة كان كمن أدي سبعين فريضة فيما سواه

  ٨٦ – ٨٥  ثوابه الجنة وھوشھر الصبر والصبر

  ٨٧  وھو شھر المواساة

  ٨٩ – ٨٨  شھر يزاد فيه رزق المؤمن

  ٩٣ – ٩٠  من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق لرقبته من النار

  ٩٩ – ٩٤  قالوا يارسول هللا ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم

  ١٠٣ – ١٠٠  شھر أوله رحمه وأوسطة مغفرة وآخره عتق من النار



 

١٤٠ 

 

  ١٣١ – ١٠٤  تكثروا فيه من أربعة خصالفاس

  ١٣٣ - ١٣٢  من خفف عن مملوكه فيه غفر هللا له وأعتقه من النار

  ١٣٨ – ١٣٤  ومن سقى فيه صائماً شربة ماء سقاه هللا من حوضي

  ١٤٠ – ١٣٩  المراجع والمصادر

  ١٤٢ – ١٤١  الفھرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عمر حاج الصديق حاج أحمد حاج حمد بشارة ود محمد شوين 

ودرسُت على يده أيضاً 
التوحيد والفقه ثم درسُت عليه العشماوية ودرسُت حاشية الصفتي على ّيد الشيخ 
نھم عبدالرحمن الشيخ دفع � الشيخ المسلمي ود الحاج طه ود الكباشي رضي � ع

أجمعين ، ثم درسُت على ّيد موDنا الشيخ طارق حسب � بابكر العشماوية والعزّية 
ورسالة أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي شرح أبي الحسن الشازلي وشرح أقرب 

،المسالك للقطب الدرديري وذخيرة الفقه الكبرى للشيخ الطاھر محمد سليمان 

ودرست أيضاً على يد موDنا الشيخ طارق حسب � بابكر ملخصه في الطھارة وكتابه 
.وجوھرة التوحيد و الخريدة البھيه 

خبة الفكر في القول الحثيث في مصطلح الحديث و شرح ن

.وزاد المسلم فيما إتفق عليه البخاري ومسلم 

.ثم درسُت على موDنا عبد� بله متن الرسالة Oبي زيد القيرواني 

ودرسُت على شيخي وقدوتي اRمام العالم العIمة العارف باP سيدي وشافعي عند � 
على زين العابدين بن عوض رضي � عنه وارضاه درسُت عليه شرح 
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: السيرة الذاتية للمؤلف 

عمر حاج الصديق حاج أحمد حاج حمد بشارة ود محمد شوين 

.ودعلي ودأحمد ود ُبت1ْق 

  .بطحاني القبيلة ، بتقابي الفرع ، شوينابي البيت 

  .مالكي ، عقيدتي أشعري ، طريقي قادري ختمي 

  .م ١/١٩٦٧/

:  

ودرسُت على يده أيضاً  )والدي ( حمد القرآن في مسيد حاج الصديق حاج أ
التوحيد والفقه ثم درسُت عليه العشماوية ودرسُت حاشية الصفتي على ّيد الشيخ 
عبدالرحمن الشيخ دفع � الشيخ المسلمي ود الحاج طه ود الكباشي رضي � ع

أجمعين ، ثم درسُت على ّيد موDنا الشيخ طارق حسب � بابكر العشماوية والعزّية 
ورسالة أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي شرح أبي الحسن الشازلي وشرح أقرب 

المسالك للقطب الدرديري وذخيرة الفقه الكبرى للشيخ الطاھر محمد سليمان 

ودرست أيضاً على يد موDنا الشيخ طارق حسب � بابكر ملخصه في الطھارة وكتابه 
وجوھرة التوحيد و الخريدة البھيه  وفي التوحيدالتلقين في التوحيد ودرست عليه 

.درسُت عليه الورقات في أصول الفقه 

القول الحثيث في مصطلح الحديث و شرح ن  مصطلح الحديث
.مصطلح أھل اOثر 

وزاد المسلم فيما إتفق عليه البخاري ومسلم  موطا اRمام مالك و

ثم درسُت على موDنا عبد� بله متن الرسالة Oبي زيد القيرواني 

ودرسُت على شيخي وقدوتي اRمام العالم العIمة العارف باP سيدي وشافعي عند � 
على زين العابدين بن عوض رضي � عنه وارضاه درسُت عليه شرح 

  .العشماوية ومنھاج العابدين لUمام الغّزالي 

 السيرة الذاتية للمؤلف 

عمر حاج الصديق حاج أحمد حاج حمد بشارة ود محمد شوين : اXسم   

 ودعلي ودأحمد ود ُبت1ْق 

بطحاني القبيلة ، بتقابي الفرع ، شوينابي البيت  : النسب

مالكي ، عقيدتي أشعري ، طريقي قادري ختمي  :المذھب 

/١ :المي�د تاريخ 

:لعلم مراحل طلب ا

القرآن في مسيد حاج الصديق حاج أ قرأة
التوحيد والفقه ثم درسُت عليه العشماوية ودرسُت حاشية الصفتي على ّيد الشيخ 
عبدالرحمن الشيخ دفع � الشيخ المسلمي ود الحاج طه ود الكباشي رضي � ع

أجمعين ، ثم درسُت على ّيد موDنا الشيخ طارق حسب � بابكر العشماوية والعزّية 
ورسالة أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي شرح أبي الحسن الشازلي وشرح أقرب 

 المسالك للقطب الدرديري وذخيرة الفقه الكبرى للشيخ الطاھر محمد سليمان 

ودرست أيضاً على يد موDنا الشيخ طارق حسب � بابكر ملخصه في الطھارة وكتابه 
 التلقين في التوحيد ودرست عليه 

درسُت عليه الورقات في أصول الفقه  وفي أصول الفقه  

مصطلح الحديثوفي 
 مصطلح أھل اOثر 

موطا اRمام مالك و الحديثوفي   

ثم درسُت على موDنا عبد� بله متن الرسالة Oبي زيد القيرواني     

ودرسُت على شيخي وقدوتي اRمام العالم العIمة العارف باP سيدي وشافعي عند � 
على زين العابدين بن عوض رضي � عنه وارضاه درسُت عليه شرح الشيخ 

العشماوية ومنھاج العابدين لUمام الغّزالي 


