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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ، من هيده اهلل فال 

مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 

  . ورسوله ، أما بعد 

ُلُق  َوَربَُّك )) : لفيقول اهلل عز وج َتارُ  َيَشاءُ  َما ََيْ ةُ  ََلُمُ  َكانَ  َما َوََيْ ََيَ
ُكونَ  َعامه  َوَتَعاَلى  اهللهِ ُسْبَحانَ  اْْلِ  . ((ُيْْشِ

 ( .  26سورة القصص ) 

واختار من ، األنبياءإلنسان واختار من بينهم فخلق ا، واختار، واملكان، والزمان، نسانفاهلل عز وجَل خلق اإل

، حممدًا صىل اهلل عليه وسلمواختار من بني ُأويل العزم ، ولوا العزمأواختار من بني الرسل ، بني األنبياء الرسل

عليه  ثم نوح،  عليه السالم ثم عيسى،  عليه السالم ثم موسى،  عليه السالم ثم إبراهيم، فكان خَي اْللق 

 . ويل العزم كام يقول املحققون من أهل العلم هذا هو ترتيب األفضلية ألُ ،  السالم

وخلق قد  وفضلهام عىل سائر األماكن ، ملفاختار مكة واملدينة وبيت ا، وخلق اهلل عز وجل املكان واختار 

 . واختار لياًل ، واختار هنارًا ، واختار أشهرًا ، فاختار اهلل عز وجل من الزمان أيامًا ، الزمان واختار 

واتفقت فيها سنته يف كونه ، وحكمته يف اختياره تواطأت ، والختياره حكمة ال يعلمها إال هو سبحانه وتعال 

 ( . 42)  األعراف سورة ، ((اْلَعامَلنِيَ  َربُّ  اهللهُ َتَباَركَ  َواأْلَْمرُ  اْْلَْلُق  َلهُ  َأاَل )) ، قال تعال :وسنته يف رشعه 

وشاء اهلل تعال أن دلنا عىل اجلمعة وهدانا إليها ، اختار اجلمعة من بني سائر أيام السنة  ،لزمان واختارفخلق ا

 . واختار النصارى األحد ، فاختار اليهود السبت ، دوَن من قبلنا 



 

اختار أيامًا واختار ليايل و، وكذلك َفضل جل يف عاله األشهر فاختار شهر رمضان عىل سائر أشهر السنة 

من بني سائر الليايل فهو  : من سلِم له يوم اجلمعة من بني سائر األيام وليلة القدر عض السلفقال ب، أيضاً 

حيتاج منا لتدبر وإن شاء اهلل تعال يظهر يف هذا املجلس املبارك يف هذا اجلمع عميق جدا هذا كالم بخَي ، 

 املسجد يشء من أرساره بعد قليل.املبارك يف هذا 

،  وضيعوا خَيا كثَياً ، وعرفوه يومًا دون األعامل التي ينبغي أن تكون فيه ، ملسلمون أقول يوم اجلمعة ضيعه ا

وقد َأمجَل هذا اْلَي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام أخرجه أمحد وأبو داوود بسند جيد عن أو  بن 

 ] من َبَكر وابتَكر  : يوم اجلمعةاهلل عليه وسلم عن : قال رسول اهلل صىل  رَشحبيل ريض اهلل تعال عنه قال

، [  وغسل واغتسل ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام ومل َيلغو إال كان له بكل خطوة َيطوها قياُم سنة وصيامها

وعملت به فإن لك يف الثابت من كالم نبينا صىل اهلل عليه ، بكل خطوة ختطوها إن راعيت هذا احلديث وفقهته 

وهذا كام تعلمون ، ملسجد يف الذهاب واإلياب قيام سنة وصيامها وسلم بكل خطوة ختطوها من بيتك إل ا

 . أجر عظيم 

مكث يدعو قومه ألف مثاًل ومن كان قبلنا كام أخرب ربنا عن نوح ، أعامرا  ونحن أقرص األمم، خر األمم أنحن 

حد منهم كان يعيش فالوا، ن ومخسني سنة بنص القرآإل اهلل تسعامئة  يف الدعوة َفُعمره ، عام إال مخسني سنة 

ا ملن يعيش الستني إل السبعني يف غالب أعامر أمة حممد صىل اهلل ، فأن  ولعله يصل إل األلفني وزيادة ، األلف 

] أعامر أمتي بني الستني والسبعني  :سلم قال عليه وسلم كام ثبت عند الرتمذي أن النبي صىل اهلل عليه و 

فأنى من يعيش ، قل من يتجاوز ذلك ، قَل من أعامر هذه األمة من يتجاوز السبعني [ ،  وز ذلكمن جي أقلهمو

 . بني الستني والسبعني أن يدرك من عاش األلف واأللفني إال بأن يعطيه اهلل عز وجَل  مواسم 



 

وسلم فكان  بينا صىل اهلل عليههذه املواسم أوالً  ختص ن، فربنا وله احلمد واملِنة خصنا نحن آخر األمم بمواسم 

فنحن يف نعمة َنغفل عنها ، واحدا منا يتمنى لو كان وكان بعض أنبياء اهلل كموسى كليم اهلل ، خَي اْللق هو 

 . نحن يف نعمة عظيمة أننا من أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم ، وال نقدرها ، وال نعلمها 

 : هلل عليه وسلم يقول يف الصحيحنيالنبي صىل ا -مكة املكرمة-وكذلك خصنا ربنا تعال بمواسم مكانية 

لو أنك عملت ِحسبة عىل اآللة احلاسبة املئة ألف  [ ،  الصالة يف بيت اهلل احلرام بمئة ألف صالة فيام سواه]

صالة بكل يوم مخس صلوات وعملت ِحسبة جتد صالة يوم واحد يف بيت اهلل احلرام َيعدل صالة مخس 

لو صليت يوم بخمس صلوات يف بيت اهلل احلرام يضاف إل عمرك يف الطاعة مخسة ومخسني ، ومخسني عاما 

 هل يمكن لنا أن ندرك من قبلنا ؟ ، عاما 

 . يمكننا أن ندرك من قبلنا ، كل خطوة قيام سنة وصيام سنة كل خطوة  ،-خذ اجلمعة- ،خذ الزمان

لكني مضطر ألن أركز عىل كليات وأنبه عىل أمور ما و، الكالم طويل والوقت قصَي، أريد أن ُأمجِل ثم أفصل 

 . ينبغي ملن َيقُدم عىل رمضان أن يغفل عنها وينبغي أن نحتاط وأن نتيقظ وأن ننتبه َلا شديدا 

علم األشباه )إذا أردت أن تعلم فضل هذا الشهر الذي نحن ُمقِدمون عليه هناك يشء يف علم الفقه يسمى 

 . وتفهم األمور فهام فيه دقة، بجانب النظَي تتعمق عندك النظرة النظَي ووضعت النظَيفإذا وجدت  (والنظائر 

جيعلك تدرك شيئا من  وهذا التعميق، أريد أن ُأعمق أمرًا مهاًم جدًا ، لدريس هذاهي مقدمة وفأنا هبذه املناسبة 

 . فضل الشهر الذي نحن ُمقبلون عليه 

من سائر األشهر فانظر باألشباه والنظائر إل فضل حممد صىل اهلل إذا أردت أن تعرف فضل رمضان عىل غَيه 

 .ليه وسلم بالنسبة إل سائر اْللقع



 

لو أننا عملنا مقارنة بني شخص من عامة أفراد أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم مع حممد صىل اهلل عليه وسلم كم 

 ؟  الفرق بينهام

 . وهكذا الفرق بني رمضان كشهر وبني سائر األشهر 

ففضل مكة بالنسبة إل غَيها من األماكن ، إذا أردنا أن نعقد مقارنة بني مكة املكرمة وغَيها من األماكن 

 .مضان بالنسبة إل غَيه من األشهركفضل ر

واألمر حيتاج إل ِِهة رجيحة يكون العبد فيها قد مَجَع أمره عىل اهلل عز وجل ، فالفضل كبَي واملوسم ربيح 

َضى  َرب   إَِلْيَك  َوَعِجْلُت )) ل:قوله تعاو وهورفع شعارًا  يف وامتثل أمر اهلل عز وجل ، ( 62)  طه سورة ،((لرَِتْ

وا))قوله تعال :  نْهُ  َلُكم إِّن   اهللهِ إَِل  َفِفرُّ بنِي   َنِذير   م   . ( 41)  الذاريات سورة  ((مُّ

 . ذا ُيعمق فينا معرفة فضل رمضانوه بعض أيام رمضان وبعض أيام السنة، العلامء ُيفاضلون بني

لكن هناك بعض أيام بالنسبة لرمضان حتتاج منا إل ، رمضان كشهر أفضل بال شك أنه من سائر األشهر 

  . ودائام الصواب يف التفضيل التفصيل ، تفصيل 

 : أرضب لكم أمثلة 

 هلل أو أن تقول استغفر اهلل؟ .  أهيام أفضل أن تقول سبحان اهلل واحلمد

 تفصيل. ال

 .ابن اجلوزيهذا السؤال ُسئَله لإلمام 



 

 .والتهليل والتكبَي طيب الطائعني والتسبيح، االستغفار صابون العصاة  : فقال ابن اجلوزي

، من كان متلبسا باألوساخ والقاذورات ال يضع الطيب  صابون والطائع حيتاج إل طيب ، فالعايص حيتاج إل

 ؟ وهكذا بالنسبة لسائر األشياء ، حيتاج أن يغسل القاذورات وبعد أن يغسل القاذورات يتطيب 

 ؟  أهيام أفضل القيام أم السجود

 التفصيل. 

 جود خَي من هيئة القيام . ذكر القيام أفضل خَي من ذكر السجود وهيئة الس

 ؟ جد أم البيت البعيد من املسجد أهيام أفضل البيت القريب من املس

 التفصيل. 

 امليش من البيت البعيد أفضل . البيت القريب أفضل و

خواننا يف درو  العلم اوالحب ، وفيه كالم كثَي ونتكلم دائام مع التفصيل يف التفضيل باب واسع وهكذ 

 الدقيقة ونْشح هذا رشحا أرجو أن يكون  فيه إن شاء اهلل تعال فائدة.

[ أفضل يوم من ثم يوم الَقر، أفضل األيام يوم النحر ] ثبت عند أمحد أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: 

هذا اليوم الذي يعبث فيه ، هذا أفضل يوم من أيام السنة  -اليوم العارش من ذي احلجة-، أيام السنة يوم النحر 

أفضل  : يوم االستقرار بِمنى أيام التْشيق هذه بيوم الَقر ،ثم يوم الَقر واملراد، النا  كام يعبثون يوم اجلمعة 

 أيام عند  اهلل عز وجل ذلك. 



 

 . اليوم يشء والليلة يشءإذًا 

اإِ )) أفضل الليايل عند اهلل عز وجل ليلة القدر التي قال اهلل عز وجل عنها:  َأْدَراكَ  َوَما( 0) اْلَقْدرِ  َلْيَلةِ  يِف  َأنَزْلنَاهُ  نه

نْ  َخَْي   اْلَقْدرِ  َلْيَلةُ ( 6) اْلَقْدرِ  َلْيَلةُ  َما ُل ( 3) َشْهر   َأْلِف  م  وُح  امْلَاَلِئَكةُ  َتنَزه ِم بِإِْذنِ  فِيَها َوالرُّ ن َرهب  ( 2) َأْمر   ُكل   م 

 (.4-0) القدر ،((( 4) اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحتهىى  ِهَي  َساَلم  

شهر لو ، ألف  أكثر من ألف شهرتعال لقيامها ما لك من األجر ، وفقك اهلل يلة القدر إن للو عملت ِحسبة ل

 ؟ قلبتها لسنوات كم تكون

، سبعني سنة ، يمكن واحد من أفراد أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم يعيش ستني سنة ، ُقرابة مخس وثامنون عام 

جعلها اهلل تعال لنا املواسم  ، هذهواسم املهذه يف ويزاحم من قبلنا ، أربعني سنة ، ممكن يعيش ثالثني سنة 

ونتعامل معها ، لكن ينبغي أن نتعامل معها بفهم وعلم وفطنة ، َجرَبَ اهلل تعال فيها ِقرَص أعامرنا ، مكسبًا وجربًا 

أن ، منا مألوف يف رمضان  ل  لكُ ، وأن ال يرسقنا املألوف الذي ورثناه عن اآلباء واألجداد ، أيضا هبمة عالية 

 . طاعة ربنا جَل يف عاله  ىلِهنا علوف وأن ُنجمع نخرج من املأ

يف العْش األواخر من لح االعلامء فاضلوا بني العمل الصالح يف العْش األوائل من ذي احلجة مع العمل الص

 ليايل رمضان. 

أن العمل الصالح يف األوائل من ذي احلجة خَي من اجلهاد يف : ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

 نهار خَي من اجلهاد يف سبيل اهلل. األوائل من ذي احلجة يف أعامل ال العْش ، سبيل اهلل 

 ؟ العمل الصالح يف العْش األوائل من ذي احلجة أم العمل الصلح يف العْش األواخر من رمضان أهيام أفضل 



 

مل الصالح يف هنار العْش األوائل من ذي احلجة أفضل من العمل الصالح يف هنار العْش : الع قال أهل العلم

ايل أفضل من العمل الصالح يف لي  العْش األواخر من رمضان األواخر من رمضان ، والعمل الصالح يف ليايل

 العْش األوائل من ذي احلجة . 

َباَرَكة   َلْيَلة   يِف  َأنَزْلنَاهُ  إِنها) :تعالولذا رمضان ُفِضَل بليلة القدر التي سامها اهلل   الدخان سورة ،( ُمنِذِرينَ  ُكنها إِنها مُّ

                                           أمة اإلسالم(هر ويبدو لنا أهنا خاصة بنا نحن ) وهذه الليلة فيام يظ، نلليلة أنزل اهلل تعال فيها القرآهذه ا، ( 3) 

كام أن من قبلنا حام حول ، وأن من قبلنا حاموا حوَلا ، مة حممد صىل اهلل عليه وسلم ( من أأمة االستجابة ) 

 اجلمعة. 

] أنزل اهلل تعال صحف إبراهيم يف اليوم  : والدليل عىل ذلك ما ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال

وأنزل اهلل تعال اإلنجيل يف اليوم الثاّن عْش من ، ن رمضان وأنزل اهلل التوراة يف السابع م، األول من رمضان 

وأنزل اهلل تعال القران يف أربعة وعْشين ، وأنزل اهلل تعال زبر داوود يف الثامن عْش من رمضان ، رمضان 

، ()بليلة القدرَفمن قبلنا مل َُيصوا هبذا األمر ، أي يف ليلة اْلامس والعْشين من رمضان ، [ مضت من رمضان

واتصل فيها جربيل بالنبي صىل اهلل ، ن در هي الليلة التي نزل فيها القرآوليلة الق، َفخصنا ربنا تعال بليلة القدر 

 فكان ينزل عىل قلبه. ، عليه وسلم 

لبكاء والذي هيجهم ل، ملا زار أبو بكر وعمر أم أيمن بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم وكانت حاضنته بكوا 

 . انسجام خرب األرض يكون يف بينهامهذه الليلة أن خرب السامء مع فربكة، السامء انقطع عن خرب األرضن خرب أ

ن يف األرض والذين يعيشون يكونو لع دون شعاع من شدة املالئكة الذينن شمسها تطليلة القدر متتاز بإ لذا

عباد اهلل عز ، وجل الذين يفعلون ما ُيؤمرون  عباد اهلل عز، عباد اهلل امُلكرمون ، فهذه الليلة كلها بركة معنا ، 



 

بركة السامء مع األرض ، ولذا يعيشون معنا ويكونون معنا يف هذه الليلة ، وجل الذين ال َيعصون اهلل تعال أبدا 

 وليلة القدر ليلة باقية .  ، ال تنقطع إل يوم الدين يف ليلة القدر

 عنها ؟  مبكراليس الكالم أ كيف نستقبل رمضان ؟ ونحن نتكلم عن ن كالمنا عن ليلة القدر ما شأ

 . أن هُيمل الكالم عن ليلة القدر عن كيف نستقبل رمضان  ال جيوز ملن أراد أن يتكلم: ال ،  اجلواب

 ال جيوز له ذلك ؟ ملاذا

وباجتامع األمرين تارة ، واجلهل تارة أخرى ، بسبب الغفلة تارة ، والقائمني ، والصائمني ، كثَي من املصلني 

 . وهو الغالب يغفلون عن أشياء ، ثالثة 

ولكن ، قد ُيوفق العبد أن يكون ببدنه يف املسجد ، وليس مجيع اْللق ، ليلة القدر ليلة يدركها فريق من اْللق 

ال :  يقولونكان السلف ، ليسألُه جل يف عاله ، رقة يف قلبه ليناجَي ربه بس لسانه وال ينطلق وال يشعر بحُي 

اهلل ال يصنع ذلك فإذا أطلق اهلل لسانك بالدعاء واملناجاة فإن ، نحن نحمل َهم الدعاء ، ستجابة نحمل َهم اإل

ومن ، َتعبد من ال ُيغلب  توأن، أنت تناجي من ال يعجزه يشء ستجابة ، إال ليستجيب لك، ال حتمل َهم اإل

 . إذا ليس كل اْللق يوفق لليلة القدر ، ف ظاهرك وباطنك اهلل ال يعرف ظاهرك فقط يعر، يعرف الرس وأخفى 

األدب العايل الذي يقع فيه اختالف ، هي مناظرة لكنها بأدب الصحابة ، وذه املناظرة واملحاورة َلسمع ا

 . وعند التدقيق جتد أن اْلالف لفظي وليس بحقيقي ، وجهات نظر 

عبد اهلل الذي كان النبي صىل ابن مسعود أبو عبد الرمحن ، ن بني صحابيني كالِها إمام يف القرآاملحاورة جرت 

: ُأيب بن  الثاّن، [من أحب أن يسمع القران غضًا كام ُأنزل فليسمعه من ابن أم عبد ] : يف حقه اهلل عليه وسلم



 

 يح مسلم أن يقرأ عىل ُأيبأمر اهلل تعال نبيه كام يف صححاب حممد صىل اهلل عليه وسلم  ، اقرأ أص، كعب 

قال ُأيب للنبي صىل [ ، ] إن ريب أمرّن أن اقرأ عليك القران : ذهب إليه النبي صىل اهلل عليه وسلم وقال، القران

فبكى [ ، ] نعم  : قال  - أي ذكر اسمي -؟  َسامّن، اهلل أمرك أن تقرأ عيل القران : يا رسول اهلل  اهلل عليه وسلم

األمة اآلن أليُب بن كعب نصيب يف ن كل بركة القرآعىل ُأيب بن كعب ، : اقرأ  يعني اهلل سمى ُأيَب قال له ، ُأيب

 ا تلتقي به ريض اهلل تعال عنه.فاألسانيد كلهمنها ، كبَي 

: سمعت  يف صحيح مسلم برقم سبعامئة واثنان وستني ساق سنده إل زر ابن ُحبيش ريض اهلل تعال عنه قال

من قام ليايل السنة فقد أصاب عبد اهلل بن مسعود يقول : : إن  قيل لهُأيب ابن كعب ريض اهلل تعال عنه يقول أو 

 . ليلة القدر

 ؟ يا أهيا الغافل

 ؟ عىل فعل املعايصيا من أنت مرص

ول اعلم أن هذه األوساخ حت، يا من دخلت رمضان ومل تتطهر بالتوبة وأنت مرص أن تبقى األوساخ عليك 

فليلة القدر للعابدين الصادقني املخلصني املجدين ، قيام ليلة القدرن تنال دون أن تنال بركة هذا الشهر ، وأ

 ريصني عىل قيام الليل طوال السنة.املجتهدين احل

 . قام ليايل السنة أدرك ليلة القدر: من  فإن ابن مسعود كان يقول

جاء من مسلسل ، بعض النا  عايص ، العباد ُرَتب ،  كيف الوزارات واجليش ُرَتب( مرتبة ) ليلة القدر منِزَلة 

، ر يعبدون الصليب ويفعلون املصائبمباريات وكفا، وسخيف ومشاهدات تغضب الرب عز وجل 

تأيت وقلبك منْشح باملعايص وتأيت لبيت اهلل تعال تريد رب الربيات وتريد أن تعبد اهلل عز ويتربعون للكفار ، 



 

انك باملناجاة وُتقِعدك وُتنِزلك عن املرتبة التي ينبغي أن علم أن هذه األوساخ حتول دون انطالق لسأوجل ف

 . تكون عليها يف رمضان 

 . ولعلك تنال الشهادة يف هذا الشهر ، لعلك ُتفلح ، وتوبة خالصة ، ينبغي أن تستقبل رمضان هبمة عالية 

قال ُأيب ريض اهلل تعال ،  : إن من أقام ليايل السنة فقد أصاب ليلة القدر قيل أليُب بن كعب إن ابن مسعود يقول

 .  : واهلل الذي ال إله إال هو إهنا لفي رمضان حَيلف وال يستثني عنه

 ؟ جيهل أن ليلة القدر يف رمضان أنا اسأل هل ابن مسعود

 ال واهلل ما جيهل . اجلواب : 

 ؟  : من أقام ليايل السنة فقد أصاب ليلة القدر معنى قوله ما 

وكيف يوفق إليها املتوسخ ، فكيف يوفق إليها صاحب الكبائر ، والعايص أن ليلة القدر ال يوفق إليها الغافل 

 ؟ بالقاذورات واْلطيئات 

 لذا ليلة القدر متى تبدأ ؟ 

 الليل متى يبدأ ؟ 

 . من املغرب 

 متى ينتهي؟ الليل 

 (. الفجر الثاّن ) بالفجر الصادق 



 

كان سعيد بن املَسيب ، رمحه اهلل تعال هم أبو حممد سيد التابعني وافقه، يقول سعيد ابن املَسيب سمع ماذا أ

 . : من صىل املغرب يف مجاعة يف ليايل رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر يقول

متكث من العشاء حتى الفجر وأنت قائم وتصيل الفجر وأنت نائم و ، ليست ليلة القدر ليلة السابع والعْشين 

تصيل صالة الفجر قبل أن َيرج الفجر الصادق وتنام ،ولعلك تصيل الفجر قبل طلوع الفجر ، شبه نائم 

ِذينَ : ))يصدق فيها قوله تعال ليلة القدر: أنا أصبت ليلة القدر ،  وتقول ُقُلوهُبُ  آَتوا َما ُيْؤُتونَ  َواله ُمْ  َوِجَلة   مْ وه  َأهنه

ِمْ  إَِلى  ملعايص حتبط و ال يقبل منك ، فاَياف أن ال يغفر اهلل ذنبك ، تأيت ما أتيت وقلبك َوِجل ، (( َراِجُعونَ  َرهب 

 . تبقى مستمرا عىل الطاعة ثبت تت ، أن الطاعا

َا َيا: لهلل عليه وسلم قول اهلل عز وجمن أكثر اآليات التي َخوَفت أصحاب النبي صىل ا ِذينَ  َأهيُّ  َأطِيُعوا آَمنُوا اله

ُسوَل  َوَأطِيُعوا اهللهَ إذا ما ثبتت عىل الطاعة َعرضَت العمل للبطالن ،  (33) حممد سورة ، َأْعاَمَلُكمْ  ُتْبطُِلوا َواَل  الره

فإن السيئات ،  {إن احلسنات ُيذهبن السيئات } : وكذلك املعايص كام يقول اهلل عز وجل ،وأحبطت عملك، 

 . أيضا ُيذهبن احلسنات 

 القيامة يوم يأتون منأمتي أقواًما ألعلمن : وبان عند ابن ماجه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالثبت عن ث

 أال ، لنا َجل هم ، لنا صفهم اهلل رسول يا:  ثوبان قال منثورا هباءً  اهلل فيجعلها ، بيضاً  هتامة جبال أمثال بحسنات

 ، تأخذون كام الليل من ويأخذون جلدتكم ومن ، إخوانكم إهنم أما:  قال ، نعلم ال ونحن منهم نكون

 .( انتهكوها اهلل بمحارم خلوا إذا أقوام ولكنهم

يركب طائرة ويذهب للعمرة ويرجع ، عندهم أموال ، حسناهتم مثل جبال هِتامة ، ال تنفعهم يوم القيامة 

فلام سئل ، يأيت بحسنات مثل جبال هِتامة ثم تصبح هذه األعامل هباًء منثورا ، ويتصدق وُيطعم اآلف الفقراء 



 

فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم : إهنم كانوا إذا ًخلو بمحارم اهلل ، النبي صىل اله عليه وسلم عن رس هذا 

 .  يقيم َلا وزنًا ال، إذا خال بمحارم اهلل انتهكها ، فاجر واحد والعياذ باهلل واليف اْللوة هو ، انتهكوها 

 . وأن ُنحِصل التقوى ، وأراد منا أن نتوب ، منا يف  رمضان أن نقبل بقلوبنا عليه  اهلل يريد

 . وأن اهلل َخصنا بليلة القدر ، أن اهلل عز وجل أكرمنا هبذا الشهر : لذا إخواّن نخلص ونقول 

َا َيا: كام قال اهلل عز وجل، الصيام واجب علينا وعىل من قبلنا  ِذينَ  َأهيُّ َيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكتَِب  آَمنُوا اله  َعىَل  ُكتَِب  َكاَم  الص 

ِذينَ   .(063) البقرة سورة ، َتتهُقونَ  َلَعلهُكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمن اله

 . تقوى الوهذه الشهادة هي شهادة ، وهذه املدرسة امُلتخرج منها ينبغي أن يتخرج بشهادة ، هذا الصيام مدرسة 

 ؟  التقوىما هي 

فإذا زينت لك نفسك ورصخ بك ، جتعل واقي بينك وبني املعايص ، أنت جتعل بينك وبني حمارم اهلل وقاية 

تاج إل دورة وقادك إل املعايص وتسَي وراءه مهروالً وال ختاف اهلل عز وجل يف الغيب أنت َبعد حت كشيطان

 . إغالق ملداخل الشيطانوفيه ، شهر رمضان فيه هتذيب للنفس ، مثل دورة شهر رمضان

استنبط أهل العلم من [ ،  أتاكم شهر رمضان  ] : يف مسند أمحد عن أيب هريرة يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم

، هذا فيه داللة عىل جواز التهنئة برمضان  : قالوا[ ،  أتاكم شهر رمضان : ] قول النبي صىل اهلل عليه وسلم

وكان إذا ، وكان اإلمام أمحد ال يبتدئ بالتهنئة ، التهنئة  ، هذا ُيفيد جواز [ أتاكم شهر رمضان ] : النبي قال

أتاكم شهر رمضان ُتفَتُح فيه أبواب اجلنان وُتغلق فيه أبواب النَيان وتغل فيه ، وأما هو ال يبتدئ ، ُهنئ رد 

 َأن اهللهُ ُيِريدُ : أهيا اإلنساناهلل يقول عنك ة ، صفد ألنك يف دورة تقويتُ ، سلسل تُ ، غل الشياطني تُ ،  الشياطني



 

َف  نَسانُ  َوُخلَِق  َعنُكمْ  َُيَف   إِنه  الذي أنت وإياه يف رصاع: ، واهلل يقول عن عدوك (66) النساء سورة ، َضِعيًفا اإْلِ

ْيَطانِ  َكْيدَ   . 62) النساء سورة ، َضِعيًفا َكانَ  الشه

 ف يصارع ضعيف من الذي يغلب ؟ ضعي 

 . ومن يدخل يف دورات التقوية ، من يستنجد بالقوي 

 يتغلب عىل عدوه .  يقوي اإلنسان فيها إيامنه حتى، فرمضان دورة تقوية 

إذا مل تنتبه إليه ، ُمزلزل ، هنالك هدف خطَي ، ف ضان حتى حتدد هدفك وال تبقى ضائعاهيا املستعد لرمفيا أ

، دعا عليك خَي مالئكة اهلل جربيل ، الويل  لك ، فقد دعا عليك أمني السامء وأمن عىل دعاءه أمني األرض 

 . وأمن عىل دعاءه خَي أنبياء اهلل حممد صىل اهلل عليه وسلم 

كام ثبت ،  وبالنسبة لبعض الصائمني، رمضان عذاب بالنسبة لبعض املصلني، رمضان ليس رمحة لكل اْللق 

وُرَب قائم ليس له ، ُرِب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش  ] : عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال

 . من قيامه إال السهر والتعب[

 إياك أن تكون من هذا الصنف. 

ُغفر أن خَترج من رمضان وقد كالصيام  ييا أهيا امُلقِدم عىل رمضان حدد هدفك وجيب عليك وجوب عين

   . ذنبك

ومعنى ، واملصدر الَرمض ، فعل الثالثي من رمضان َرَمَض الوفعالن من ، : رمضان فعالن  يقول علامء اللغة

حتى املستعد لدخول  رمضاناوسمي رمضان  ،حتول إل سكن أرَمَض فأصبح رمضااليشء إذا ،  سكنَ  َرَمَض 



 

وأن ُيغفر ذنبك أمر واجب ، فُيغفر ذنبه ، إليه رمضان  فيكون بالنسبة، رقت ذنوبه حهذا الشهر ََيرج منه وقد أُ 

 . يف حقك ومن َقرَصَ أثم 

ُل : يقول اهلل، عذاب عىل آخرين و ،ن رمحة عىل أقوامالقرآ ْلُمْؤِمننِيَ  َوَرمْحَة   ِشَفاء   ُهوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َوُننَز   َواَل  ل 

 .(66) األرساء ، َخَساًرا إاِله  الظهاملنِِيَ  َيِزيدُ 

ن ال يقوم سامل إما اجلالس مع القرآ ،  فإما له وإما عليه، قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القران وقام ساملا 

 . هوإما علي هل

 ؟ ولذا ثبت يف صحيح مسلم أن عمر ملا زار مكة سئل من أمَي مكة وحواليها 

 . فقيل له : ابن أبزه

 ؟  تضعونه أمَي عىل مكة وحوايل مكة ابن أبزهوجدتم إال ، : ما وجدتم إال عبدا ما  قال

] إن اهلل يرفع هبذا الكتاب أقواما  :ـم فقال النبي صىل اهلل عليه وسل،  فقال له املجيب: إنه أحفظنا لكتاب اهلل

 سورة ، (َتْعِقُلونَ  َأَفاَل  ِذْكُرُكمْ  فِيهِ  كَِتاًبا إَِلْيُكمْ  َأنَزْلنَا َلَقدْ ):  تعال قال ن،اهلل رفعنا بالقرآ،  [ وَيفض به آخرون

 َأَفاَل  ِذْكُرُكمْ  فِيهِ  كَِتاًبا إَِلْيُكمْ  َأنَزْلنَا َلَقدْ ):  تعال قال دهاتردنصب عينيك دائام اجعل هذه اآلية ، (01) األنبياء

، ن ملا متسكنا به رفعنا ربنا القرآ، ن آالقربعدنا عن واهلل أخفضنا اآلن بسبب ،  (01) األنبياء سورة ،(َتْعِقُلونَ 

 .  أقوام القرآن اهلل يرفع هبذا، وملا وضعناه وراء ظهورنا أخفضنا رُبنا 

، اهلل يرفع أقوام وَيفض آخرين ، : أقوام  قال النبي ما قال ابن أبزه، الكالم عن أبن أبزه ، ي احلديث تأمل مع

 فالقرآن رمحة لقوم وعذاب عىل قوم.



 

  خترج وقد غفرت ذنوبك فالويل لك. إذا دخلت يف مدرسة رمضان وملعىل بعض األقوام ، عذاب رمضان 

وقف عىل الدرجة ، صعد املنرب عىل غَي العادة أن النبي من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم  ةثبت عن سبع

ثم صعد الثانية آمني ،  : وقف عىل الدرجة األول قال، ودرجات منرب النبي صىل اهلل عليه وسلم ثالثة ، األول 

، َفُسئل النبي صىل اهلل عليه وسلم ، وأهنى اْلطبة وقال : آمني ،  صعد الثالثةآمني ، ثم  : قال، ثم وقف قليال 

فقال النبي صىل اهلل عليه ؟ ،  عت صوتك آمني آمني ثالث مراتأمنت ورف، ملاذا أمنت عىل خالف املعتاد 

: يا  وقال يل - جربيل، ليس أي ملك ، أتاّن جربيل ، وأنا صاعد عىل املنرب  –] لقد آتاّن جربيل آنفا  : وسلم

َبُعَد رجل عن اْلَيات ، ويف رواية َبُعَد رجل ، أي أصبح أنفه يف الرتاب ِذلة وَمهانة  - حممد َرِغَم أنف رجل

: آمني ،  قلف  اجلنة ِها ومل يدخل هبام، َبُعَد رجل أدرك أبويه أو أحدواجلنات ورضا رب الربيات والسموات 

ومل يصل عليك  : يا حممد َرِغَم أنف رجل أو َبُعَد رجل صىل اهلل عليه وسلم ُذكرت عنده ثم قال: آمني ،  فقلت

َد رجل : يا حممد صىل اهلل عليه وسلم َرِغَم أنف أو َبعُ  ثم قال: آمني ،  فقلت: آمني ،  فقل صىل اهلل عليه وسلـم

 .  : آمني فقلت: آمني ،  فقلأدرك رمضان ومل يغفر له ، 

 واجب علينا قبل أن ندخل رمضان ؟ما هو ال

 . أن نحدد اَلدف 

 ما هو اَلدف من صيامنا ؟ 

 ؟ املدرسة املباركةما هو اَلدف من هذه 

ويف ، فدت الشياطني يف رواية يف الصحيحني ُص ، يف قيود ، أصبح يف ِغل ،  لغِ ، ُصفد ،  لاَلدف عدوك ُغل

: يا باغي اْلَي أقبل ، يا باغي  ق ينادي عليك مناد السامءطليأنت حر ، رواية عند أمحد ُصفدت مردة الشياطني 



 

، رباك ، والقيام ، أشغل ليلك بالطاعات ، هنارك يف حرمك من ملذاتك ، اهلل هيأ  لك األسباب ، الْش أقرِص 

وحتى خترج وقد ، حتى خترج من هذه املدرسة بشهادة التقوى ، مأل وقتك باْلَي ، صنع لك برنامج تربية 

هذا العدو ، هذا العدو الذي ينازعك عىل جنة اهلل ، غفرت ذنوبك وحتى خترج وأنت تستعد ملالقاة العدو 

 . امتدت املعارك معه من أبينا آدم الذي

كانت  ان األمر الذي ُيقاتل عليه نفيساوكلام ك،  عند العسكريني املعركة كلام طالت احتاجت إل صرب زائد

نحتاج ، فوكل ما كان العدو عنده عنرص املفاجأة واالختباء احتاج اإلنسان أن يكون فطنا يقظا ،  املعركة أرش

 . يف قدوم هذه املدرسة أن نكون يقظني 

يف النهار باحلرمان من االسرتسال يف شهوات ، الطاعات يف الليل والنهار ور لذا إخواّن هذه املدرسة متتاز بظه

، ويف الليل أشغلك وإتيان اللذة والشهوة ، منعك اهلل من إتيان األهل ، منعك اهلل الطعام والْشاب ، نفس ال

 بالقيام . 

فقط ، وقت ألقاء هذه املحارضة (  6102ر ، فنحن يوم األحد ) هذا بالنسبة لسنة رمضان ليله يسبق هنا

 . ناصائمون يقي

 كيف يثبت رمضان؟ 

 : رمضان يثبت بطريقتني

فقد ، ، وإن مل نكمل شهر شعبانمناإذا رأينا اَلالل ُص اَلالل،  ، إذا ُغَم علينا: أن نكمل شعبان الطريقة األول 

ثالثني  ل أبقينا شعبان قبل رمضانُغَم علينا اَلالا فإذ، وقد يكون ثالثني يوم، يكون شعبان تسع وعْشون يوم

 . د التاسع والعْشين نبتدئ بالصيامفإن رأينا اَلالل بع، يوماً 



 

نحن ليلة السبت ال بد ، ولذا نحن نقوم قبل أن نصوم، ألن الليل سابق النهار ، بل النهارفرمضان يبدأ بالليل ق

إذا قيام رمضان  ، يعني غد بعد العشاء يفقمنا ليلة غد  اجلمعة حمتمل إن كان الصيام سبتاأن نقوم لكن ليلة 

صالة قيام يوم  وإذا مل يكن فيقينا نكون قد أكملنا شهر شعبان ثالثني يوما وتكون أولكان الصيام سبتا، 

 السبت بعد العشاء. 

 ؟  لذا ليلة العيد ليس فيها قيام رمضان ينتهي متى

صىل اهلل عليه النبي ، جواب عىل أسئلة إخواننا املعتمرين وهذا ، بآذان مغرب اليوم األخَي من أيام رمضان 

 . : ]عمرة يف رمضان تعدل حجة معي[  وسلم يقول

 ؟  متى يبدأ رمضان

من أحرم بالعمرة يف أول ليلة من ليايل رمضان وإن مل َيُصم أوقع عمرته يف هنار رمضان ونال ثواب حديث أم 

ع حممد صىل اهلل ِحجة م[ ، :] عمرة يف رمضان تعدل ِحجة معي مُحيد الساعدية الذي أخرجه اإلمام البخاري

من ، كأنك حججت معه صىل اهلل عليه وسلم إذا اعتمرت يف رمضان ولو أنك اعتمرت يف الليل ، عليه وسلم 

 واَلالل ُيرتاءى وجيب وجوبا، فالليل يسبق النهار ، اعتمر يف ليلة العيد بعد آذان املغرب ما اعتمر يف رمضان 

 . عىل األمة املحمدية أن تراقب اَلالل  كفائيا

وهذا احلديث أفرده اإلمام ، : ترائينا اَلالل يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم  وقد ثبت عن ابن عمر يقول

وأثبت فيه بأمر ال حيتمل الشك أن رؤية رجل واحد َلالل ، اْلطيب البغدادي يف جملد وهو جيمع طرقه 

] صوموا  : عليه وسلم كام ثبت يف الصحيحنيولذا قال النبي صىل اهلل ، رمضان ُيوجب الصيام عىل مجيع األمة 

 . [ لرؤيته وأفطروا لرؤيته



 

 ؟ صوموا لرؤية ماذا

 . هالل رمضان رؤية ل

 ؟ ماذا  وأفطروا لرؤية هالل

 .  شوال هالل 

 ؟  مسألة هل جيوز أن نأخذ باحلسابات الفلكية وأن ال نرى

عىل ، والتفصيل و ال حمالة التفصيل  صوابا والذي أراهطئ من أطلق الكالم بنعم أو ال ، اجلواب دقيق وخم

 : النحو اآليت 

ويبقى واجب عىل هذه األمة ، وال ُيسِقُطه ُمسِقط ملسو هيلع هللا ىلص مة وهذا أمر واجب كان يف زمن النبي أوال جيب عىل األ

ينا والواجب عل ، ونرتاءى اَلالل، فريق يرى اَلالل  اأن يكون من، الواجب أن نرتاءى اَلالل ، إل قيام الساعة 

رواية ثابتة عند النسائي وعند أمحد يقول ابية وال الرؤية الفلكية ، ذلك لأن نعمل بالرؤية العينية ال الرؤية احلس

 صوموا لرؤيته(يف الصحيحني )ملسو هيلع هللا ىلص ( هذه أبلغ يف املعنى من قوله  ال تصوموا إال لرؤيته : ) يقولملسو هيلع هللا ىلصفيها النبي 

فيها  (ال تصوموا إال لرؤيته)ملسو هيلع هللا ىلص لكن قوله ، تمل أن يكون هنالك وسائل أخرى غَي الرؤية صوموا لرؤيته حُي ، 

، احلسابات الفلكية ُيستأنس هبا ، حرص  وقرص  عىل عدم ثبوت رمضان إال بالرؤية العينية ال تصوموا إال لرؤيته 

ختالف العقل -ملعقول من أدعى عىل آخر دعوة ختالف ا: هنالك عند الفقهاء يف مبحث القضاء يقولون 

 . ال يسمعهاقال القايض  -واملنطق أو ختالف العادة



 

، وقال يا سيدي هذا أيب هذا َيالف املنطق والعقل ، للقايض  اًل لو جاء رجل  كبَي ويصحب ولدا صغَيامث

 ، يسمع الدعوة وال يرده ويوبخه ؟ ؟يعمل القايض ال ُينفق عيل ماذا ،  قال هذا أيب َيوأشار للصغ

عي ي  هذا َيالف يب وأيب هذا ال ُينفق عيلل كبَي يأيت بولد صغَي يقول هذا أيعني رج، رد الدعوة ويوبخ املد 

 . املنطق وَيالف العقل

 . وختالف العادة القايض ال يسمعهافالدعوة التي ختالف املنطق ختالف العقل 

أو اشرتى مني يشء واهلل امللك استدان مني مخس قروش : يعني لو أن رجاًل سوقًيا عامًيا ذهب للقايض وقال 

قضية هذه ختالف عليه أرفع أريد أن عطاّن إياها و عْشين قرش وال عْش قروش ما أوبقي نصف دينار أ

 . تاج هذا لدليل هذا َُيالف العادةالعادة يرده ويأنبه هذا ليس بصحيح ما حي

رأيت أنا قال يا مجاعة ودخل رجل ن رى ، لو واحد اآلأن يُ الل يف وقت ال ُيمكن لو جاءنا رجل قال رأيت اَل

 ؟ نعتمد عىل كالمههل  اَلالل

 . ال نعتمد عىل كالمه 

كثة وعليه مهابة وكان أبو حنيفة يتبسط وهو بني طلبته وكانت تأمله حلية اإلمام أبو حنيفة وكان ذا إل رجل جاء 

فلام  رأى هذا ، رجله وكان يمد رجله بني الطلبة ويتبسط بني الطلبة يعلمهم ورجله ممدودة لألمل الذي فيها 

قال  فبعد أن فرغ أبو حنيفة من الدر ، الشيخ صاحب اللحية الكثة عليه مهابة أخذ عىل نفسه ومل يمد قدمه 

 . فسقط قلب أيب حنيفة بني رجليه، هذا الشيخ عندي سؤال 

 . سل، سل ، قال اسأل يا شيخ 



 

 ؟ قال متى يفطر الصائم 

 . بعد أذان املغرب إذا غربت الشمس : قال 

 . إذا غربت الشمس يف النهار، إذا غربت يف النهار : وقال 

 . وقال آن اليب حنيفة أن يمد قدمه فأبو حنيفة مد قدمه

خوة املهتمني بالفلك يف بعض وزارّن بعض اإل،  كثَي من البلدان فبعض النا  وهذه حقيقة مصيبة تقع يف

يعني إذا كان ، بعض النا  يقول رأيت اَلالل وزعمه يف الرؤيا مثل كالم الفقهاء يف ما يستحيل ، األعوام 

مل يتولد وأن اَلالل ال يمكن أن ُيرى  أهل الفلك يعتقدون إعتقادا جازما ال خالف بني اثنني منهم أن اَلالل

كذا وكذا هذه دعوة  أيت كقول السابق هذا أيب ويل عىل امللك البتة فجاءهم رجل فقال إّن رأيت فقوله إّن ر

 . ترد وال تقبل 

وال نعتمد عىل قوَلم وال ، تصاص هل اإلخنستقبل شهر رمضان أننا نستأنس بأولذا الذي أراه صواًبا ونحن 

 . فالواجب علينا أال نصوم إال لرؤيته ، ال تصوموا إال لرؤيته ملسو هيلع هللا ىلص غي قول نبينا ُنل

 نتوب إل اهلل عز وجل .   الواجب علينا ونحن نستقبل شهر رمضان أن

فتتوب إل اهلل  ، راماحلأن التوبة ليست من فعل ، بارك اهلل لك ويل يف الكتاب والسنة ، ياك اعلم علمني اهلل وإ

وهي ، وأقرب إل اهلل من هذه التوبة ، هم من هذه التوبة وأعظم من هذه التوبة هنالك توبة أ، ال ، وترتك

 . التوبة من ترك الواجبات



 

شيخ اإلسالم ابن تيمية قاعدة دلل ببضع ل، ترك املأمور عند اهلل أعظم من فعل املحظور : العلامء يقولون 

 . ن فعل املحظور وعْشين دليال عىل أن ترك املأمور أعظم عند اهلل م

 .تأمل معي

 . بليسإو آدم

 . بليسإأول من عىص اهلل آدم و

 . بليسإني وقعت من آدم وول معصيتأ

 . بليسإي طبيعة معصية آدم وطبيعة معصية تأمل مع

 ؟  بليس ترك مأمورا أم فعل حمظوراإ

 . دم فلم يسجدأمره اهلل أن يسجد آل

 هذا ترك مأمور أم فعل حمظور ؟ 

 . ترك مأمور 

 . اه اهلل أن يأكل من الشجرة فأكلدم هنوآ

 دم ترك مأمور أم فعل حمظور ؟ ذنب آ

 . فعل حمظور 

 املأمور أم من فعل املحظور ؟  هيام من حيث العاقبة كان ذنبه أشد من تركَ أ



 

 . من ترك املأمور 

ن وبر الوالدين وحلقات العلم، آلقرأن ترتك قراءة الرحم أعظم عند اهلل من رشب اْلمر، أن ترتك صلة ا يعني

 . أن ترتك األوامر التي أمرك اهلل هبا أعظم عند اهلل من فعل املحظور 

والتوبة إنام ، احلرام  تكون برتكالنا  تظن أن التوبة ، يف أذهان النا  مفهوم غَي رشعي فالتوبة لألسف 

 . مسنون فيتوب إل اهلل ويفعله لل اومن كان تارك، اهلل فيفعله ا املأمور فيتوب تارككان تكون من 

 . يا أهيا املدخن تعلم من رمضان 

 افل عن قيام الليل تعلم من رمضان. يا أهيا الغ

 . أن تثبت لك قياما ، ن تثبت لك يوم صيام يف األسبوع ُخذ من هذه الدورة أ

معنى أن تتوب ، بأو حتاًم  اً ك املأمورات سواًءا كان األمر ندبفالتوبة تكون من فعل املحظورات وتكون من تر

 . فتفعل السنن، إل اهلل من ترك السنن 

 . فمفهوم التوبة مفهوم رشعي واسع 

 ها أن جيتمع الصائمون عىل القيام. وليايل اهلل جل يف عاله حيب في، ن ليايل رمضان ليايل عامرة بالقرآ

حب إل اهلل تعال أن فاأل ،من التطوع كل صالة تطوع ُيسن  أن تكون يف البيوت إال نوعني: م يقولونأهل العل

 : تكون يف املساجد 



 

ر اجلمعة :  النوع األول أحب إل اهلل فعل التطوع قبل أن يصعد اإلمام املنرب يف املسجد ، التطوع يف حق من بك 

 . من التطوع يف البيت

، ل أن يصعد اإلمام املنرب ن ركعات قب، ثامكرين يصلون ست ركعات ولذا كان ابن عمر وابن عبا   يأتون مب

 وليست سنة مجعة قبلية . ، تطوع مطلق وهذا 

)من قام مع اإلمام حتى ينرصف ُكتبت له  :يقولملسو هيلع هللا ىلص الصالة يف املسجد يف قيام رمضان ولذا النبي : النوع الثاّن

فأبقى مع ، ة اهلل كريم جل يف عاله إذا صليت مع اإلمام حتى ينرصف اإلمام ُكتبت لك قيام ليل، قيام ليلة ( 

 اإلمام حتى ينرصف. 

من كان من السابقني ، ( )سابقون و، لطون وأغلب النا  خُم  ،(خُملط ( ، ) ُمقرص : ) لكن النا  أصناف

وأن يطيل ، وأن يسمع كالم اهلل ، وأن يتلذذ باملناجاة كم منهم ينبغي أن َيص القيام بطول ، جعلني اهلل وإيا

 جل يف السجود . وأن يسأل اهلل عز و، السجود 

من ، ويف باب ما جاء يف قيام رمضان املوطأ  همالك يف كتاب أنس يف موطأما ذكره اإلمام مالك بن  لكم أذكر 

وشيوخ مالك ، مالك ما خرج من املدينة اال ملكة حاًجا ، مدّن وخ اإلمام مالك من التابعني ، هو وم أن شياملعل

ثقات ن أذكرها عواألسانيد التي س، أو رجلني  انيد قصَية عن رجلن ينقل لنا بأس، ومالك اآلمن التابعني 

 .حال الصحابة ، بلكيف كانوا يصلون ، حال التابعني ، ويعطينا صورة عن حال السلف 

أذكر لكم حال ن أذكر حال الصحابة يف القيام ، أل وجز لكم حال الصحابة ريض اهلل عنهم يف القيام وقبأ

 . وة لناقد عز وجل أن يمن  علينا وأن جيعله أسأل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص نبيكم حممد 



 

، مل وجت  ، وجعل شعره ضفَيتني ، تشط وام، كتحل وكان إذا دخل الليل ا، كان أعرف النا  بربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

فالعباد الصاحلون حيبون  ، دخل الليل خال احلبيب بحبيبه إذا: وقالوا ،  اووقف بني يدي اهلل مناجيً ، وتطيب 

الشتاء :  فقد ثبت عن غَي واحد من السلف كان يقول، يف أيام الشتاء  سيام إذا كان الليل طويالً وال ، الليل 

يعلمون من أزواج كانوا الصحابة ، يصيل ملسو هيلع هللا ىلص فكان النبي ، وقرص هناره فصامه ، ربيع املؤمن طال ليله فقامه 

، من الليايل مع ولده عبد اهلل بعض احلريصني كعمه العبا  أرسل هدية يف ليلة ، حواله شيئا من أ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ميمونة من أزواج النبي اسمها وعبد اهلل له خالة ، حيبه ملسو هيلع هللا ىلص وعبد اهلل كان النبي ، عبد اهلل بن عبا  كان صغَيا 

ملسو هيلع هللا ىلص من ميمونة ألنه إذا ذهب ودخل وليلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبوه العبا  كان يتحني متى ليلة النبي ، وفهو صغَي  ملسو هيلع هللا ىلص

،  ليس كام يدخل عىل بيت عائشة مثالً ، ملسو هيلع هللا ىلص خالته ال يؤاخذه النبي هو ينام عند كان ،  كالشإ من ميمونة ما يف

فدخل عليه ملسو هيلع هللا ىلص رسل ولده بيشء إل النبي نوبة النبي من ميمونة ح مسلم العبا  مل ا علم ففي رواية يف صحي

يف ملسو هيلع هللا ىلص مدرسة النبي من ، يريد يتعلم من النبي ، متأخرا حتى يشفق النبي عليه ما يعود ، وأرسله بعد العشاء 

كان يضمه مرتني يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي ابن عبا  ، ففهم ابن عبا  ، ملسو هيلع هللا ىلص تعلم كيف كان ليل النبي ، يريد يبيته 

األحاديث يعلم أن احلادثة تكررت كام يقول ابن حجر كان النبي يضمه إل طرق  مليتأالذي ، األحاديث 

، اللهم فقهنا يف الدين وعلمنا التأويل ، تأويل اللهم فقهه يف الدين وعلمه ال: صدره يضمه وهو صغَي ويقول 

فتوضأ ، يف الليل ملسو هيلع هللا ىلص ظ النبي قياست، أيقظيني ملسو هيلع هللا ىلص وقال ْلالته مل ا يستقيظ النبي ، ملسو هيلع هللا ىلص نام ابن عبا  عند النبي 

، ملسو هيلع هللا ىلص فاستفتح النبي  :قال، ووضعه عىل يمينه أذنه  فالنبي أخذه من، ملسو هيلع هللا ىلص وقف عىل شامل النبي وابن عبا  

، البقرة ويركع ملسو هيلع هللا ىلص ينهي النبي : قال قلت، اففتح بسورة ال يركع حتى ُيتمها دهم حأا إذالعباد ، فبدأ بالبقرة 

، ثم عمران  ورجع إل آلقرأ النساء ، قلت يقرأ النساء ويركع ، بالنساء واستفتح البقرة ملسو هيلع هللا ىلص أهنى النبي قال ف

 . النبي يف ركعةقرأة  هذه، آل عمران وركع  أتم



 

، لعل  بعضنا يرتد عن دين اهلل لو صىل  خلف رسول اهلل ركعتني ، ملسو هيلع هللا ىلص ما أدركنا النبي  احلمد هلل الذي: قولوا 

 ي ما أدركنا رسول اهلل تدرون مل ؟ الذوأنا أقول احلمد هلل 

 . السابقون السابقون: ألن اهلل يقول

، أما يف زمن  ياك نكون من السابقنيالزمان لعيل  وإ يف هذا، متي سابقون أيف كل قرن من : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 

 نكون سابقني. أنا لنا أن ، ا وإياك الصحابة أن  

ا عىل يعل ق سوطكان ، الزاهد العابد ، لتابعي الكبَي اأبو أدريس اْلوالّن ) عبداهلل بن ثوب الدمشقي ( ، 

: إّن أريد أن ويقول ، وجيلد نفسه  القيام كان يأخذ السوط ال يطيلينام ووكان كل ام أراد أن يتعب و، حائطه 

هذا ملسو هيلع هللا ىلص م عىل رسول اهلل وأريد أن ُأزامحه،  وأهنم تركوا رجاالً  ،أهنم ما خل فوا نساءاً ملسو هيلع هللا ىلص صحاب حممد يعلم أ

 . ن شعارهكا

ا ته النار ففيه  وكان نائامً  اْلوالّن رق بيت أبو إدريسُح  م  فلام  بلغ خربه ، حرقت النار كل يشء إال هو ، ام مس 

رأى أبا ادريس  ملسو هيلع هللا ىلصواهلل لو أن  نبينا ، براهيم إد هلل الذي جعل يف أمة حممد مثل ل احلمفرح عمر وقا،  إل عمر

 ألحبه. 

 . لذا التابعون كانوا عباد ،  الصحابةموا من تعلي ، والتابعونملسو هيلع هللا ىلص فكانوا الصحابة يتعلموا من النبي 

 ة عالية. ِهحتتاج إل ، مواسم وهذه مواسم خَي 



 

قريب عهد ،  063مات سنة و 33مالك ولد سنة ، اإلمام مالك حتى تعلموا موطأ ثار يف األر لكم بعض ذكأ

، مخس ومخسني مات أبو هريرة ، مخس وستني هجري شة وأبو هريرة ماتوا مخس ومخسني ، يعني عائ، التابعني 

 . ملسو هيلع هللا ىلص يعني شيوخه ممن رأى أصحاب حممد ، ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي رأى درك من نقل له من يعني أ

 ؟ اسمع ماذا يقول 

، رة يف رمضان هم يلعنون الكثا أدركت النا  إال و: مأنه سمع األعرج يقول  احلصنييقول عن داوود بن 

فإن قام هبا يف اثنتي عْشة ركعة ، يقرأ سورة البقرة يف ثامن ركعات ي يف صالة الرتاويح  أ، وكان القارئ : قال 

إذا قرأ الوتر فيها ، البقرة يف ثامن ركعات ، ن ركعات هذا املتوسط يعني يقرأ يف ثام، رأى النا  أنه قد خفف 

 . يعني خفف 

، كنا ننرصف يف رمضان فنستعجل اْلدم خمافة أن يدركنا الفجر : ويروي عن عبد اهلل بن ايب بكر عن ابيه قال 

 . يامهم أغلب الليل ق، يعني إذا تأخرنا ال نتسحر ، الفجر قرب ، ملا نروح من الرتاويح نقول للخدم تعجلوا 

حتى النساء كن يقمن ، فكان يقرأ َلا يف رمضان ،  لعائشة فأعتقته كوان أبا عمر كان عبداً وروى أيضا أن ذ

 . الصالة ويطلن الصالة يف رمضان 

 يف هذا الشهر. لذا إخواّن املقبل عىل هذا الشهر ينبغي أن حيفز ِهته 

أن اإلمام قرأ سورة اإلخالص واهلل لو ، فم اإلمام متى يسل يف الصالة وهو داخل ينتظربعض النا  يدخل 

 قد طول.  لرأه

 خل وال تسأل عن يشء. اد



 

 . ليلتك  ادخل وفرغ

ملسلسالت الرمضانية رين والعاهرات يف اث أمام املجرمني واملجرمات والعاهيمك،  النا بعض عجب من أ

وم ام رمضان يف نصف ساعة تققوإذا اإلمام أ ،امتر كأهنا حلظات وال ينتبه َلساعات طوال و من قبل الفجر

 . الدنيا و ال تقعد

 ؟ لذة رمضان عندك منزلة وهذه أ

وأن تطيل القيام بني يدي اهلل عز ، ن تقوم د ألواستع، وحفز اَلمة  ،دة فيا من تستقبل شهر رمضان أعد العُ 

 . وجل 

 ؟ تدري مل، أعلم أن من رمحة اهلل بنا أن اهلل تعال جعل ليلة القدر يف أواخر رمضان ومل جيعلها يف أوله وأ

 ، ويدخل عليك الثلث الثالث وأنت عىليف الثلث الثاّن ، وتدرب نفسك حتى تدرب نفسك يف الثلث األول 

 . متام اإلستعداد 

والثالث ، يام رمضان اجعل اليوم الثاّن خَي من األول ن أ، واجعل كلام مىض يوم مغل يف هذا اْلَي برفق أو

 . فتصل إل ليلة القدر وقد استعددت متام اإلستعداد ، القدر ، حتى تصل إل ليلةخَي من الثاّن 

من صىل املغرب يف : قول سعبد بن املسيب ، تذكرال ترتك اجلامعة ، ياك أن ترتك اجلامعة يف صالة املغرب إ

 . مجاعة فقد أدرك نصيبا من ليلة القدر 



 

من  ابن مسعود ومجعً ن اأ جدا وينبغي أن نعلم علام مهاًم ، ذا اخواّن املطلوب منا يف هذا الشهر أن نستعد له ل

عىل أحد من  ل  ال نستقبل  هذا الشهر ويف القلب غ: أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم كانوا يقولون 

 .  نياملسلم

خربنا أن اهلل يف ليلة النصف من شعبان ينزل أالنبي ، واملساحمة بني النا  ، اخواّن شهر رمضان شهر الغفران 

بسبب الدنيا وما أكثر ( املتخاصامن)املتشاحنان ، ال ملْشك أو مشاحن إالسامء الدنيا ويغفر لكل النا   إل

ريب وابن ، والقوبني اجلار وجاره ، وبني الولد وأبيه ، خيه وأ يف مشاحنة بني األخ اليوم، املشاحنة هذه األيام 

 . ل اهلل املشتكى وال حول وال قوة إال باهلل ، وإعمه 

وتساحمنا ،  احلسابات فيام بيننا ، وأن نستقبل رمضان أن نصفياهلل جل يف عاله يريد منا قبل أن ندخل رمضان 

 . نحن اْللق فيام بيننا 

فيا من أنت مقبل عىل ، حق العبد مقدم يف الْشع عىل حق اهلل ، فإن اهلل كريم ، ما بالنسبة للتقصَي يف حق اهلل أ

لم أن عملك الصالح مهام بلغ ال ُيرفع ع، وأنظر إل عالقاتك مع النا  ، وأدخول هذا الشهر تفقد أحوالك 

،  -املتشاحنني–اإلثنني واْلميس إال أعامل املتهاجرين األعامل كام يف الصحيحني ترفع إل اهلل يومي ، ل اهلل إ

فحتى ترفع لك األعامل عند اهلل عز وجل تفقد ،  ادعوهم حتى يصطلح :اهلل جل يف عاله يقول للمالئكةف

حتى تقبل عىل هذه املدرسة وذمتك بريئة من حقوق ، واطلب املساحمة ، ليه ، واعتذر ملن أسأت إأحوالك 

فإن اهلل يعفو ويصفح جل يف ، فإنك إن برأت ذمتك بالنسبة إل اْللق ، بينك وبني اهلل ويبقى األمر ، اْللق 

عتديت بغيبة أو نميمة أو أكلت فيا من أ، تعال به إال أن يسامح صاحبه به أما حق اْللق فال يسامح اهلل، عاله 



 

، وتأخذ بركاهتا ، خَياهتا  قبل عىل هذه املدرسة فتنالحق اْللق أو ظلمتهم فاطلب منهم املساحمة حتى تُ 

 . رفع أعاملك إل ربك عز وجل وت

لعلنا غدا ، الليلة األخَية أو الليلة القادمة هي لعل الليلة هذه ،  -يف هناياته-، ن يف سلخه شهر شعبان نحن اآل

ا إذا كان هذا اَلجران ضيعت فيه تفقد أحوالك خصوًص ، بقيت لك ساعات قليالت نقوم ،  ، لعلنا غدا نصوم

: فإن الرحم تتعلق يوم القيامة وتقول ، ا له أو يكون الرجل قد هجر رمحً ، كأن يكون الولد عاقا ، ترك مأمور 

وبرئ ، لت ذمتك يف حقوق اْللق اتق ربك ، فيا من ُشغاللهم اقطع من قطعني ، اللهم صل من وصلني 

 . وافزع إل اهلل جل يف عاله ، القصور  وختلص من هذا، ذمتك 

فلينظر ، وأن من أراد أن يعلم أن اهلل قبل منه أم ال ، وأن للسيئة أخوات ، مما ينبغي أن يعلم أن للحسنة أخوات 

ا من ، وأمفإن اهلل قد تقبل منه ، فمن ثبت عىل العمل الصالح بعد رمضان فليحمد اهلل ، إل ثباته بعد العمل 

 واملألوف أنه يف هذا الشهر أقيض ، ويف العادةىل العبادة بحكم العادة واملألوفومن أقبل ع، الشهركان يعبد 

 . فهذه والعياذ باهلل تعال عالمة من عالمات اْلذالن ، وبعد رمضان ينتهي كل يشء وأميض ، 

، ومن يف اْللوات  خالص وفعل الطاعاتأسباب الثبات اإل ربوأخَيأ اعلموا علمني اهلل وإياكم أن من أك

ر ما بينك وبني اهلل، سباب اإلنتكاسات فعل املعايص والعياذ باهلل تعال يف اْللوات أكرب أ ، أصدق اهلل  ،عم 

 ، وال ألمر مألوف. لعادات متبعة ال  ألمر ربكل م امتثاالً ، صاخلص يف صيامك 

خر ا يوم لقائك واجعل أيامناجعل خَي أاللهم ، وجنبنا الْشور واملوبقات ، ياكم للخَيات وفقني اهلل وإ

كالمنا يف هذه احلياة ال إله إال اهلل وثبتنا يا ربنا عىل طاعتك واعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك 

 ها وما بطن وما خفي منها وما علن.ربنا أن جتمبنا وبالدنا الفتن ما ظهر من



 

 . له وصحبه أمجعني وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آوأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اللهم 

صالة خواننا احلضور جزاه اهلل خَيا كتب هذه الورقة بسم اهلل واحلمد هلل والأأحد الفضالء من السؤال : 

كثار منها ومن الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ليلة اجلمعة يستحب اإل، ملسو هيلع هللا ىلصوالسالم عىل رسول اهلل 

؟  أهنا خترج العبد من الظلامت إل النور ملاذاملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي بركات الصالة   

ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسل  ُموا َتْسلِياًم ((،  َا اله اجلواب : اهلل يقول: ))إِنه اهللهَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعىَل النهبِي   َيا َأهيُّ

هِ ينًا((.    ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعده ََلُْم َعَذاًبا مُّ ِذيَن ُيْؤُذوَن اهللهَ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللهُ يِف الدُّ  وقال بعدها : )) إِنه اله

فإن اهلل  ،ِزلوا منزلتهفإذا كنتم أنتم تطعنون فيه لُتن، ه نويا من تؤذونه فإنكم لن ترضو، من تطعنون يف حممد  يا

َن  ِذي ُيَصيل  َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتهُ  لُِيْخِرَجُكم م  ومالئكته يصلون عليه ، فأنى لكم أن ترضوه ، اهلل يقول : ))ُهَو اله

ُلاَمِت إَِل النُّوِر  َوَكانَ  بِامْلُْؤِمننِيَ  َرِحياًم ((.   الظُّ

؟  متى يصيل اهلل علينا  

فإذا ، يل عليك عْشة اهلل يص، ملسو هيلع هللا ىلص من صىل عيل مرة صىل اهلل هبا عليه عْشة أنت تصيل عىل النبي : النبي يقول 

امت إل النور فمن أسباب خروج العبد من الظل، ( ليخرجكم من الظلامت إل النور ): ال اهلل قصىل اهلل عليك 

. ملسو هيلع هللا ىلص كثرة الصالة عىل رسول اهلل   

ن حرض خَي اجلزاء  َياخ ملثل هذا فليعمل العاملون وجزاكم اهلل: أخونا يقول السؤال :  يا حبذا  مالحظة، عم 

ايل وهذه اللي في عىل هذه األوقاتلتضتغلها وهي أن تكون هناك خطة ممنهجة مربجمة ونسأن نعمل هبا 

توق إل هذه نا تكام أن نفوس، ليه الثقايف الديني الذي نحن بحاجة إ يف تعميق الوعي نفحات إيامنية تسهم

ينة أرجوا فنحن نشعر بفراغ روحي وفجوة ب، ن تتكرر هذه اجللسات ال أن تكون نادرة احلدوث ، وأالتوعية 



 

الستامع وا أن التواجد ، فاملالحظأن يكون وعد بتكرار اللقاءات هنا يف هذا املسجد املميز والقائمني عليه 

. بل ومريح جدا واهلل ويل التوفيق ، واالستفادة كثَي  

زلت يف هل بعلمكم أن املتدينني ممن عندهم الكتب الساموية يدركون أن هذه الكتب ن: املالحظة الثانية

؟ رمضان   

 يع الربحدنى من ضيع رأ  املال يض، فسيضيعون األهم ضيعوا األعىل ، هم واهلل أعلم ال يدركون اجلواب : 

. ن يضيعون هذه األشياء آرالقن ومن ضيع آالقرضيعوا دين اهلل احلق ضيعوا  ملسو هيلع هللا ىلصضيعوا حممدا   

ك إن سمعت لكن مما ينبغي أن يعلم حتى نتمم الفائدة أن ،ياكم عىل اْلَيز وجل أن يعينني وإوأرجوا اهلل ع

عليه وأرجوا اهلل أن  فالعلم ينبغي للعبد أن حيرص،  ً بدر  علم بغَي املسجد الذي تصيل فيه أحرض اليه أيضا

ىل فعل الطاعات ياكم عإطاعة هناك أرجو اهلل أن يعينني وملكة أرجو اهلل أن يعينني عىل ال يعينني وأنا عىل سفر

.  كةوعىل اإلكثار من الدرو  وأخونا اإلمام ان شاء اهلل وباقي املشايخ يف هذا املسجد فيهم خَي وبر  

ه اال أنه يرفض قعن نفيس ساحمته وأديت حقووسؤال : شيخنا بارك اهلل فيك بيني وبني قريبي خصومة ال

 املساحمة ؟

يب طل له وال سيام إن كنت أنت الظامل ، مداخل وأرسل إليه ُأناسا وادع اهلل تعامن : أدخل عليه  اجلواب

وأرسل له كام يقولون يف تعبَينا الدارج اليوم من يمون عليه .، خاطره   

يرصع عند القراءة  كثَيا من النا  وما املقصود بتسلسلها وقد نرى، : أخ يقول كيف تصفد الشياطنيالسؤال

؟ يف رمضان عليه  



 

؟ كيف ُيرصع اإلنسان والشياطني مصفدة ل اإلمام أمحد ئاجلواب : ُس   

سيئات و، املعايص إخواّن تكون من النفس، قال الوسوسة هذه وسوسة الشيطان وهذه من إستجابة املحل 

ومن الشيطان. ، العمل   

أنت ، ئات أعاملنا وذ باهلل من رشور أنفسنا وسي: ونعكالم يقوليف كل جملس قبل أن يبدأ بالملسو هيلع هللا ىلص كان النبي و

والسيئة  السيئة َلا أخوات واحلسنة َلا أخوات، ا من سيئات عملك ، وإمتفعل املعصية إما من رشور نفسك 

، عصية قليلة فإياك أن يسول لك الشيطان أن هذه م، والطاعة جتر إل طاعة أكرب منها  ،جتر إل سيئة أكرب منها

 هي بريد ملعصية كبَية. 

روهات بريد للوقوع يف و املك، فيها بريد للوقوع يف املكروهات  ر يف املباحات والتوسعطقولون التبالعلامء يلذا 

  تعال. وع يف الكفر والعياذ باهللوالبدع بريد للوق، واملحرمات بريد للوقوع يف البدع ، املحرمات 

 رمضان عيص ربنا يفوبعض النا  ي، يطان هو سبب من أسباب فالش، فأنت اجلم نفسك من البداية 

ني مسلسلة هو أصبح شيطان. والشياط  

أو  ان جنياً أي َبُعَد فكل من كان بعيدا عن طاعة اهلل فهو شيطان سواءا ك وفعل شطنَ  ،الشيطان من فعل شطنَ 

من اإلنس  جلن يعوذون برجالوأنه كان رجال من ا ): واهلل يقول ،  (شياطني اإلنس واجلن: )اهلل يقول،  إنسياً 

  (.فزادوهم رهقا 

ا شيطان النا  يقول لك هذفبعض ، وجيوز أن نقول عن اإلنيس شيطان ، لذا جيوز أن نقول عن اجلني رجل 

عمل معايص ؟ هذا ي مصفد ملاذا  



 

جمه وسار عىل دربه الشيطان بر ، هو ما حيتاج إل وسوسة الشيطان،  ايص ألنه هو شيطان والعياذ باهللاملع يعمل

ء ليشقر ابعض النا  حي، وحقر ما عظم الْشع ، واتبع طريقته فقب ح ما حسن الْشع وعظم ما حقر الْشع 

نا  عىل فبعض ال، وهذا والعياذ باهلل أشقى اْللق ، وبعض النا  يعظم الذي حقره اهلل ، الذي عظمه اهلل 

 املعصية من هذا الباب .

بالذات وما  فكيف بام يقع يف مكة املكرمة يف مواسم احلج والعمرة ورمضان،  االط حمرم رشع: اإلخت سؤالال

؟ السبيل النجاة من الفتنة يف مكة  

يد يتأثر مما و شهلقى السمع وه، وما أظن أحد له قلب وأأوال مكة وهلل احلمد واملنة ليست فيها فتنة  اجلواب :

ِْنُ ِ قِْذُه م ُلٍمِنِ  يراه من النساء، واهلل يقول جل يف عاله يف سورة احلج عن مكة )) َوَن ِيمْرُدِْفيْ ِْبإُْلَحاٍدِْبظم

 َعقَِذاٍبِأَلْيمٍِ((.ِ

الصالة بمئة الف صالة.   

 هل املعصية بمئة ألف معصية؟

؟ هل املعصية يف مكة تتضاعف   

، النا  جل عند اهلل عز وولكنها تكون عظيمة  ،تتضاعف والملعصية يف مكة تعظم ا، ال : أهل العلم يقولون 

ا نطوف بعيدين كن: والصحابة كام يف صحيح البخاري عن عائشة قال ملسو هيلع هللا ىلص الزمن األول األنور يف زمن النبي يف 

هن بعيدين كل اء َيرجن بليل يبتعدن عن الرجال يف مكة ويطفن و، النسعن الرجال بليل وما كان يف أضواء 

، ن عنهم جال كانوا بعيدي، يعني الرا كنا إذا رأينا الرجال أسدلن: نت تقول عائشة كا، لذا البعد عن الرجال 

وال حول وال قوة إال باهلل.  اختلف متاماً مر اآلن األ طبعاً   



 

ب عىل والواج، وأن املعصية تعظم فيه عند اهلل عز وجل ، الواجب عىل اإلنسان أن يعلم أن هذا املكان عظيم 

وال يوجد  ،عند اهلل األجر يانة ويبتغي دالأهل من كل من يذهب أن وهلل احلمد واملنة ، املسلم أن يغض برصه 

. ، إال ملن كان قلبه مريضصاحب القلب املريض إال عند ياذ باهلل فتنة اال والع  

دم فام حكم مشاهدة بسبب اختالف معه يف تشجيع فريق كرة ق ة والدهالسؤال : قبل أيام قتل رجل عمته شقيق

؟ املباريات التي تثَي الفتنة  

ني اْليل من رعى الرياضة املحمدية والنبي بنفسه سابق بملسو هيلع هللا ىلص والنبي ، الرياضة املحمدية حممودة : اجلواب 

كذا.  مسجد بني شيبة ملسجد بني  

 ل ، املساجد يفء القبائولذا اإلمام البخاري يف صحيحه استنبط من هذا احلديث سنية تسمية املساجد بأسام

سامء القبائل. زمن النبي كانت تسمى با  

ليس  وهذا ،لالرماية والسباحة وركوب اْليأوالدكم علموا : مر كان يقول ، وعابة مارسوا السباحة والصح

ر ريض اهلل تعال عنه. نه حديث وهو من قول عمالنا  عىل ألسنة بحديث هذا منتْش عىل أ  

لام ، ف بالقوةإال ة قوي ما يسلمكان، رق عليه بقوة بدنه بنفسه ثالث مرات ورصعه وتصد ةكانالنبي صارع ر

 ، ما كان نبي أشهد أنك رسول اهلل فقال واهلل ال يضعني عىل األرض إال، عىل يشء  النبي صارعه وتشارطَ 

وهذا عالج. وكان يسلم إال هبذه الطريقة ،   

نة ووجد من أطراف املديملسو هيلع هللا ىلص جاء النبي تح ملا دخلوا مكة ومن مسلمة الفاألحنف بن قيس كان شحيحًا وكان 

أشهد أنك ، ي واهلل ال يعطي هذه العطية إال نب: فقال، فالنبي أقطعه جبل)جبال ( ملسو هيلع هللا ىلص قطعان من الغنم  للنبي 

يغلب من ريقة طاملربني، ه طريقة ، هذالدخول يف اإلسالم  عىلعاجله هبذا العالج حتى ُيؤلف قلبه ، رسول اهلل 



 

وهذا شأن  ،هذا شأن املصلحني ، سب والرواتب واملكااصب واملنض واألطامع والشهوات املبادئ عىل األعرا

ن عباد اهلل عز وجل . املخلصني م  

: كرة القدم فيها ثالثة حماذير  

للمباريات  فيها هدر للطاقات واألوقات ولو أن الطاقات واألوقات التي تبذل يف وقت النظر: املحذور األول

.الكلية دش حُتل بدش مثال األزمة اإلقتصادية يف بنغالالعمل دخله يكون يف بنغال يعمل هبا عمل وهذا  

لنا  يف والنجوم هم الذين يضيؤون ل، أصحاب الكرة أصبحوا هم النجوم ، قلب املوازين : الثاّناملحذور 

وليست  ،يضيئون دربنا  هم الذين، ومن سار عىل هنجهم ، فنحن نجومنا انبيائنا وصحابتهم ، الظلامت 

موازين . ير كرة القدم فيها قلب للفمن حماذ، عبي الكرة ال للمطربني وال للمطربات وال ال النجوم عندنا  

يف إذا وصل فك، هذه جاهلية ووالتعصب املقيت لألندية  : أن فيها إحياء للجاهلية والنعراتالثالثملحذور ا

  .  فهذا من أنكر املنكراتاألمر والعياذ باهلل تعال إل القتل 

  فامر  الرياضة. رياضياً إن كنت ، ممارسة الرياضة أحب إل اهلل من النظر اليها 

ر أنه كالم ونحن ال نشع ن يف الصحة يرددون وهم ال يشعروناألطباء ومن يتكلموُاسمعكم حديثا اليوم كل 

احلديث أخرجه ابن ماجةملسو هيلع هللا ىلص نبينا  اد صحيح قال فيه النبي صىل اهلل عليه وسلم نسبإ   

األطباء آلن كل ا ،  برسعة يشمتيش وأنت مشتد ومتوا النسالن أن قال، النسالن  ، قالوا : ماعليكم بالنسالن 

يش وبدل ما تركب بسيارتك ام، برسعة األطباء يقولون للمرض امشوا  يقولون للمرض امشوا برسعة

فجر يف العشاء يف الصلوات ال سيام يف الذهاب واياب ل وتضيع وقت من بيتك بدل ما تضيع ما، اكسب أجر 



 

يض تضطر تروح عىل نادي رياما مشيت رح ذا ش واكسب خطوات وصحة وخَي وبركة وإيف املغرب ام

د واكسب خَيات مديات ومعنويات . وقات ومال ال أنت امش من بيتك للمسجوتضيع أ  

خالل :بامكانكم متابعتنا من للتواصل   

) يبث من خالله الدروس ( سلمان آل حسن بن مشهور للشيخ الرسمي الموقع – 1  

http://meshhoor.com/ 

: بوك الفيس على صفحتنا – 2  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

قناتنا على التيلغرام : -  3  

http://t.me/meshhoor 

: األرقام هذه خالل من للرجال اب الواتس خدمة – 4  

 # صوتيات MP3 + تفريغات نصية

{  00 962 776757052  } 

: الرقم هذا خالل من للنساء اب الواتس خدمة – 5  

 # صوتيات MP3 + تفريغات نصية

{ 00 962 790975351 } 

https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

