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إف اغبمد هلل رممده ونستعينو ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من 
وحده ال شريك لو، ضلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا يهده هللا فال مضل لو، ومن ي

  عبده ورسولو ، أما بعد . وأشهد أف دمحماً 

َورَبَُّك طَمُْلُق َما َيَشاُء َوطَمَْتاُر َما َكاَف ؽَبُُم اػْبِيَػَرُة ُسْبَحاَف اَّللِه َوتَػَعاََلٰ َعمها )) : ليقوؿ هللا عز وجف
 ( .  68صص ) سورة الق . ((ُيْشرُِكوفَ 

واختار من بينهم  ،إلنساففخلق ا، واختار، واؼبكاف، والزماف، نساففاهلل عز وجَل خلق اإل
واختار من بٌن أُويل ، العـز ويلأواختار من بٌن الرسل ، واختار من بٌن األنبياء الرسل، األنبياء
عليو  مث موسى،  لسالـعليو ا مث إبراىيم، فكاف خًن اػبلق ، صلى هللا عليو وسلػم حممًداالعـز 

  ىذا ىو ترتيب األفضلية أُلويل العـز،  عليو السالـ مث نوح،  عليو السالـ مث عيسى،  السالـ
 . كما يقوؿ احملققوف من أىل العلم

وفضلهما على سائر قدس، ؼبفاختار مكة واؼبدينة وبيت ا، وخلق هللا عز وجل اؼبكاف واختار 
 لياًل و ،  هنارًاو ،  أشهًراو ،  تار هللا عز وجل من الزماف أايًمافاخ، وخلق الزماف واختار، األماكن

واتفقت ، وحكمتو يف اختياره تواطأت ،والختياره حكمة ال يعلمها إال ىو سبحانو وتعاَل ، 
)  سورة األعراؼ. ((َأاَل َلُو اػْبَْلُق َواأْلَْمرُ  ))قاؿ تعاؿ:  فيها سنتو يف كونو وسنتو يف شرعو،

54). 

وشاء هللا تعاَل أف دلنا على اعبمعة ، اعبمعة من بٌن سائر أايـ السنة  اف واختارلزمفخلق ا
 . واختار النصارى األحد، فاختار اليهود السبت ، وىداان إليها دوَف من قبلنا 
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اختار و ، وكذلك َفضل جل يف عاله األشهر فاختار شهر رمضاف على سائر أشهر السنة 
 . أايًما واختار ليايل أيًضا

من بٌن سائر  من سِلم لو يـو اعبمعة من بٌن سائر األايـ وليلة القدر) :  ؿ بعض السلفقا
 .(الليايل فهو خبًن

 .ضمتاج منا لتدبرا عميق جدً ىذا كالـ 

ا  وضيعوا خًنً ، األعماؿ اليت ينبغي أف تكوف فيو دوف وعرفوه يوًما، يـو اعبمعة ضيعو اؼبسلموف 
فيما أخرجو أضبد وأبو داوود بسند  صلى هللا عليو وسلػمؿ هللا ىذا اػبًن رسو  صبلوقد أ، ا كثًنً 

عن  صلى هللا عليو وسلػم: قاؿ رسوؿ هللا  جيد عن أوس بن َشرحبيل رضي هللا تعاَل عنو قاؿ
إال  وغسل واغتسل ومشى ومل يركب ودان من اإلماـ ومل يَلغو  ] من َبَكر وابتَكر  : يـو اعبمعة

(، صحيح النسائي 1420. األلباين )ت[سنة وصيامها اـكاف لو بكل خطوة طمطوىا قي
1380 . 

وعملت بو فإف لك يف الثابت من كالـ ، بكل خطوة زبطوىا إف راعيت ىذا اغبديث وفقهتو 
يف الذىاب واإلايب قياـ  ،بكل خطوة زبطوىا من بيتك إَل اؼبسجد صلى هللا عليو وسلػمنبينا 

 . أجر عظيم وىذا ، سنة وصيامها 

مكث مثاًل ومن كاف قبلنا كما أخرب ربنا عن نوح ، اأعمارً  ورمن أقصر األمم، ر األمم خرمن أ
وطبسٌن سنة بنص إَل هللا تسعمائة  يف الدعوة فَػُعمره ، يدعو قومو ألف عاـ إال طبسٌن سنة

 .ولعلو يصل إَل األلفٌن وزايدة، فالواحد منهم كاف يعيش األلف ، ف القرآ
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] أعمار أميت بٌن الستٌن والسبعٌن  :سلم قاؿ  صلى هللا عليو و ثبت عند الرتمذي أف النيب
  . 3550( صحيح الرتمذي 1420[. األلباين )ت وز ذلكأقلهم من صمو 

 الستٌن والسبعٌن أف يدرؾ ن يعيش بٌنؼب فأان، مار ىذه األمة من يتجاوز السبعٌنقَل من أعف
 . مواسم  إال أبف يعطيو هللا عز وجَل  ،األلف واأللفٌن من عاش

صلى هللا بينا زبص ن ىذه اؼبواسم أواًل ، خر األمم دبواسم نة خصنا رمن أبنا ولو اغبمد واؼبفر 
يتمىن لو كاف وكاف بعض أنبياء هللا كموسى كليم هللا ، خًن اػبلق فكاف ىو  ،عليو وسلػم
ة أننا من رمن يف نعمة عظيم، وال نقدرىا، غفل عنها وال نعلمها فنحن يف نعمة ن، واحدا منا 

 .  صلى هللا عليو وسلػمأمة دمحم 

يقوؿ يف  صلى هللا عليو وسلػمالنيب  -مكة اؼبكرمة-وكذلك خصنا ربنا تعاَل دبواسم مكانية 
، إال اؼبسجد اغبراـ فيما سواه صالة يف مسجدي ىذا خًن من ألف صالة  ] : الصحيحٌن

   (.1394).ومسلم 1190(، صحيح البخاري 256تالبخاري ) [.

صالة بكل يـو طبس صلوات وعملت  لو أنك عملت ِحسبة على اآللة اغباسبة اؼبئة ألف
لو صليت ، ا عدؿ صالة طبس وطبسٌن عامً ة يـو واحد يف بيت هللا اغبراـ تذبد صال، سبة ح

 .ايـو خبمس صلوات يف بيت هللا اغبراـ يضاؼ إَل عمرؾ يف الطاعة طبسة وطبسٌن عامً 

 قبلنا ؟ ىل ظمكن لنا أف ندرؾ من 

 .خطوة قياـ سنة وصياـ سنةكل   ،-خذ اعبمعة- ،خذ الزماف
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 . ظمكننا أف ندرؾ من قبلنا 

قدموف عليو ىناؾ شيء يف علم الفقو يسمى )رمضاف( الذي رمن مإذا أردت أف تعلم فضل 
، جبانب النظًن تتعمق عندؾ النظرة فإذا وجدت النظًن ووضعت النظًن (علم األشباه والنظائر)

ا من فضل الشهر الذي رمن صمعلك تدرؾ شيئً  وىذا التعميق، ا فيو دقةاألمور فهمً وتفهم 
 . ُمقبلوف عليو 

والنظائر إَل ه من سائر األشهر فانظر ابألشباه إذا أردت أف تعرؼ فضل رمضاف على غًن 
 ابلنسبة إَل سائر اػبلق. صلى هللا عليو وسلػمفضل دمحم 

صلى هللا مع دمحم  صلى هللا عليو وسلػممة أفراد أمة دمحم لو أننا عملنا مقارنة بٌن شخص من عا
 ؟ كم الفرؽ بينهما  عليو وسلػم

  كبًن. 

 . وىكذا الفرؽ بٌن رمضاف كشهر وبٌن سائر األشهر 

ففضل مكة ابلنسبة إَل غًنىا ، إذا أردان أف نعقد مقارنة بٌن مكة اؼبكرمة وغًنىا من األماكن 
 إَل غًنه من األشهر. مضاف ابلنسبةمن األماكن كفضل ر 

مره على واألمر ضمتاج إَل شِمة رجيحة يكوف العبد فيها قد صَبَع أ، فالفضل كبًن واؼبوسم ربيح 
 ،(84سورة طو )  قولو تعاَل:))َوَعِجْلُت إِلَْيَك َربِّ لِتَػْرَضٰى((،هللا عز وجل ورفع شعارًا  
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ْنُو َنِذيٌر مُِّبٌٌن((  سورة ))َفِفرُّوا إِ يف قولو تعاَل : وامتثل أمر هللا عز وجل  ََل اَّللِه ِإيّنِ َلُكم مِّ
 (.  50الذارايت ) 

ذا يُعمق فينا معرفة فضل وى بعض أايـ رمضاف وبعض أايـ السنة، العلماء يُفاضلوف بٌن
لكن ىناؾ بعض أايـ ابلنسبة ، من سائر األشهر رمضاف كشهر أفضل بال شك ، رمضاف

  . الصواب يف التفضيل التفصيل  ودائماً  ،لرمضاف ربتاج منا إَل تفصيل 

 : أضرب لكم أمثلة 

 هلل أو أف تقوؿ استغفر هللا؟ .  أيهما أفضل أف تقوؿ سبحاف هللا واغبمد -

 تفصيل. ال

 ابن اعبوزي.لإلماـ سئل ىذا السؤاؿ 

 والتهليل والتكبًن طيب الطائعٌن. والتسبيح، االستغفار صابوف العصاة  : فقاؿ ابن اعبوزي

ا ابألوساخ والقاذورات ال من كاف متلبسً  صابوف والطائع ضمتاج إَل طيب ، العاصي ضمتاج إَلف
وىكذا ابلنسبة ، ات وبعد أف يغسل القاذورات يتطيبضمتاج أف يغسل القاذور ، يضع الطيب 

 ؟ لسائر األشياء 

 ؟  أيهما أفضل القياـ أـ السجود -

 التفصيل. 

 . جود خًن من ىيئة القياـود وىيئة السذكر القياـ أفضل خًن من ذكر السج



 

7 
 

 جد أـ البيت البعيد من اؼبسجد ؟ أيهما أفضل البيت القريب من اؼبس -

 التفصيل. 

 . اؼبشي من البيت البعيد أفضلو  ،البيت القريب أفضل

. [ مث يـو الَقر، يـو النحر عند هللا األايـ  أعظم] أنو قاؿ: صلى هللا عليو وسلػمأف النيب ثبت  
أفضل يـو من (، 1765. أخرجو أبو داوود )1064مع ( ، صحيح اعبا1420لباين )تاأل

ىذا ، ىذا أفضل يـو من أايـ السنة  -اليـو العاشر من ذي اغبجة-، أايـ السنة يـو النحر 
: يـو  مث يـو الَقر واؼبراد بيـو الَقر، يـو اعبمعة يف اليـو الذي يعبث فيو الناس كما يعبثوف 

 أفضل أايـ عند  هللا عز وجل ذلك.  ىذه ، أايـ التشريق ىن،االستقرار دب

َلِة )) اليت قاؿ هللا عز وجل عنها:، يايل عند هللا عز وجل ليلة القدرأفضل الل ِإانه أَنَزْلَناُه يف لَيػْ
َلُة اْلَقْدِر )1اْلَقْدِر ) ْن أَْلِف 2( َوَما أَْدرَاَؾ َما لَيػْ ٌر مِّ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ ( تَػنَػزهُؿ اْلَماَلِئَكُة 3َشْهٍر )( لَيػْ

 (.5-1، القدر )((( 5( َساَلـٌ ِىَي َحَّتهٰ َمْطَلِع اْلَفْجِر )4َوالرُّوُح ِفيَها ِبِِْذِف َرّبِِّم مِّن ُكلِّ أَْمٍر )

أكثر من ستجد تعاَل لقيامها ما لك من األجر ، وفقك هللا يلة القدر إف للو عملت ِحسبة ل
 ؟ و قلبتها لسنوات كم تكوفشهر لألف شهر، ألف 

 قُرابة طبس وشبانوف عاـ.

دمكن يعيش ، سبعٌن سنة، يعيش ستٌن صلى هللا عليو وسلػمظمكن واحد من أفراد أمة دمحم 
جعلها هللا تعاَل لنا ، ىذه اؼبواسم واسم اؼبىذه يف ويزاحم من قبلنا ، أربعٌن سنة ، ثالثٌن
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لكن ينبغي أف نتعامل معها بفهم وعلم ، ِقصَر أعماران َجبَػَر هللا تعاَل فيها ،  مكسًبا وجربًا
ل منا لكُ ، وأف ال يسرقنا اؼبألوؼ الذي ورثناه عن اآلابء واألجداد ، شمة عالية و ، وفطنة 

 . طاعة ربنا جَل يف عاله  ىلشمنا عأف زمرج من اؼبألوؼ وأف ذُممع ، مألوؼ يف رمضاف 

يف العشر حل ااألوائل من ذي اغبجة مع العمل الص العلماء فاضلوا بٌن العمل الصاحل يف العشر
 األواخر من ليايل رمضاف. 

ما من أايـ العمل الصاحل فيهن »قاؿ:  صلى هللا عليو وسلػمالنيب  ت يف الصحيحٌن أفثب
وال اعبهاد يف »قالوا: وال اعبهاد يف سبيل هللا! قاؿ: «. أحب إَل هللا منو يف ىذه األايـ العشر

)أخرجو البخاري: « رجل خرج بنفسو ومالو ومل يرجع من ذلك بشيء سبيل هللا، إال
[2/457.)] 

العمل الصاحل يف العشر األوائل من ذي اغبجة أـ العمل الصلح يف العشر أيهما أفضل 
 ؟ األواخر من رمضاف 

: العمل الصاحل يف هنار العشر األوائل من ذي اغبجة أفضل من العمل الصاحل  قاؿ أىل العلم
  العشر األواخر من رمضاف ر العشر األواخر من رمضاف ، والعمل الصاحل يف ليايليف هنا

 ايل العشر األوائل من ذي اغبجة .أفضل من العمل الصاحل يف لي

َلٍة مَُّبارََكٍة ِإانه ُكنها ُمنِذرِي) ) تعاَل:ولذا رمضاف ُفِضَل بليلة القدر اليت ظباىا هللا  َن ِإانه أَنَزْلَناُه يِف لَيػْ
ر ويبدو هوىذه الليلة فيما يظ، فلليلة أنزؿ هللا تعاَل فيها القرآىذه ا، (3) ، سورة الدخاف((

وأف ،  صلى هللا عليو وسلػممة دمحم من أ -أمة االستجابة -لنا أهنا خاصة بنا رمن أمة اإلسالـ 
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بت عن والدليل على ذلك ما ثكما أف من قبلنا حاـ حوؿ اعبمعة، ،  من قبلنا حاموا حوؽبا 
)) أُنزلْت صحُف إبراىيَم أوَؿ ليلٍة من شهِر رمضاَف،  : أنو قاؿ صلى هللا عليو وسلػمالنيب 

وأُنزلِت التوراُة لستٍّ مضْت من رمضاَف، وأُنزؿ اإلذميُل بثالِث عشرَة مضْت من رمضاَف، وأُنزَِؿ 
 خلْت من رمضاَف((.  الزبوُر لثماِف عشرَة خَلْت من رمضاَف، وأُنزَؿ القرآُف ألربٍع وعشرينَ 

 حسن. .  ٜٚٗٔ(، صحيح اعبامع ٕٓٗٔاين )ت األلب

خصنا ربنا تعاَل ف، صوا بليلة القدرمن قبلنا مل طمف، أي يف ليلة اػبامس والعشرين من رمضاف 
صلى هللا واتصل فيها جربيل ابلنيب ، ف در ىي الليلة اليت نزؿ فيها القرآوليلة الق، بليلة القدر 
 فكاف ينزؿ على قلبو. ،  عليو وسلػم

ُ عْنو، بَػْعَد َوفاِة َرُسوِؿ هللِا   صلى هللا عليو ))عن أنس بن مالك قاؿ: قاَؿ أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلله
يَػُزوُرىا،  صلى هللا عليو وسلػملُِعَمَر: اْنطَِلْق بنا إَل أُّـِ أظَْمََن نَػُزوُرىا، كما كاَف َرُسوُؿ هللِا  وسلػم

ٌر لَِرُسولِِو فَػَلّما انْػتَػَهيْ  ؟ صلى هللا عليو وسلػمنا إلَْيها َبَكْت، َفقاال ؽَبا: ما يُػْبِكيِك؟ ما ِعْنَد هللِا َخيػْ
ٌر لَِرُسولِِو  ، َوَلِكْن صلى هللا عليو وسلػمَفقاَلْت: ما أَْبِكي َأْف ال َأُكوَف َأْعَلُم أفه ما ِعْنَد هللِا َخيػْ

َن السهماِء، فَػَهيهَجتػُْهما على الُبكاِء. َفَجَعال يَػْبِكياِف معها((.مسلم أَْبِكي أفه الَوْحَي َقِد انْػَقَطَع مِ 
 . ]صحيح[  .  ٕٗ٘ٗ(، صحيح مسلم ٕٔٙ)ت 

 . خرب األرض يكوف يف بينهما انسجاـىذه الليلة أف خرب السماء مع  فربكة

يف األرض ف يكونو  لع دوف شعاع من شدة اؼبالئكة الذينف مشسها تطليلة القدر سبتاز أب لذا
كرموف ، فهذه الليلة كلها بركة ، والذين يعيشوف معنا

ُ
عباد هللا عز وجل الذين ، عباد هللا اؼب
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يعيشوف معنا ويكونوف  اعباد هللا عز وجل الذين ال يَعصوف هللا تعاَل أبدً ، يفعلوف ما يُؤمروف 
 ، ن يف ليلة القدربركة السماء مع األرض ال تنقطع إَل يـو الدي، ولذا معنا يف ىذه الليلة 

 وليلة القدر ليلة ابقية . 

  ورمن نتكلم عن كيف نستقبل رمضاف ؟ ف كالمنا عن ليلة القدر ما شأ

 عنها ؟  امبكرً ليس الكالـ أ

 : ال.  اعبواب

 . همل الكالـ عن ليلة القدرأف يعن كيف نستقبل رمضاف  ال صموز ؼبن أراد أف يتكلم

 ؟ال صموز لو ذلك ؼباذا

، واعبهل اترة أخرى، بسبب الغفلة اترة ، والقائمٌن ، والصائمٌن ، ؼبصلٌن كثًن من ا
 . وىو الغالب يغفلوف عن أشياء ، وابجتماع األمرين اترة اثلثة 

قد يُوفق العبد أف يكوف ببدنو يف ، وليس صبيع اػبلق ، ليلة القدر ليلة يدركها فريق من اػبلق 
ليسألُو جل يف ، رقة يف قلبو ليناجَي ربو ال يشعر بو  ،بس لسانو وال ينطلقولكن ضم، اؼبسجد 

 .عاله 

فإذا أطلق هللا ، رممل َىم الدعاء(،وإسما ستجابة ال رممل َىم االرمن ):  كاف السلف يقولوف
ستجابة ، إال ليستجيب لك، ال ربمل َىم اال هللا ال يصنع ذلكلسانك ابلدعاء واؼبناجاة فإف 
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هللا ال ، ومن يعرؼ السر وأخفى، غلب تَعبد من ال ي تأنو ، أنت تناجي من ال يعجزه شيء 
 . ا ليس كل اػبلق يوفق لليلة القدر إذً ، ىرؾ وابطنكيعرؼ ظا ،يعرؼ ظاىرؾ فقط

األدب العايل الذي يقع ، ىي مناظرة لكنها أبدب الصحابة و ، ناظرة واحملاورة وإليك ىذه اؼب
 . وليس حبقيقي الؼ لفظيوعند التدقيق ذبد أف اػب، فيو اختالؼ وجهات نظر 

عبد هللا الذي  ابن مسعود أبو عبد الرضبن ، ف بٌن صحابيٌن كالشما إماـ يف القرآاحملاورة جرت 
)) من أحبه أف يقرأ القرآَف غضًّا كما  :يقوؿ يف حقو يف حقو صلى هللا عليو وسلػمكاف النيب 

.  ٖٕٔٓ(، السلسلة الصحيحة ٕٓٗٔ )ت أُنزَِؿ، فْليْقَرْأه على قراءِة ابِن أّـِ عبٍد((. األلباين
 .إسناده حسن . 

 .صلى هللا عليو وسلػمحاب دمحم اقرأ أص، : ُأيب بن كعب  الثاينوالصحايب 

صلى هللا ذىب إليو النيب ، فلقرآيح مسلم أف يقرأ على ُأيب اأمر هللا تعاَل نبيو كما يف صح
َئك القرآَف. قاؿ: آهللُ ظَبّاين لك؟ قاؿ: نَعْم، إفه هللَا قد أَمَرين أْف أُْقر )) : وقاؿ عليو وسلػم

صحيح. أخرجو .  ٕٖٗٗٔ(، زبريج اؼبسند ٖٛٗٔؤوط )ت . شعيب األران((فجَعَل يَػْبكي
 .(، ومسلم ٜٓٙٗالبخاري )

 : اقرأ على ُأيب بن كعب . هللا ظبى ُأيَب قاؿ لو

ا تلتقي سانيد كلهفاأل،  منهااألمة اآلف أُليب بن كعب نصيب كبًن يف ف القرآقراءة كل بركة 
 بو رضي هللا تعاَل عنو.
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يف صحيح مسلم برقم سبعمائة واثناف وستٌن ساؽ سنده إَل زر ابن ُحبيش رضي هللا تعاَل 
ابن كعب رضي هللا تعاَل عنو يقوؿ: وقيل لو إف عبد هللا بن مسعود، : ظبعت ُأيب  عنو قاؿ
وهللا الذي ال إلو إال ىو، إهنا لفي : »، فقاؿ أيب«من قاـ السنة أصاب ليلة القدر»يقوؿ: 

رمضاف، ضملف ما يستثين، و وهللا إين ألعلم أي ليلة ىي، ىي الليلة اليت أمران ّبا رسوؿ هللا 
بقيامها، وىي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارهتا أف تطلع الشمس يف  صلى هللا عليو وسلػم

 . 762رقم  رواه مسلم حبديث« . صبيحة يومها بيضاء ال شعاع ؽبا

اي من دخلت رمضاف ومل تتطهر ،  !؟على فعل اؼبعاصي اي من أنت مصر،  !؟اي أيها الغافل
وؿ دوف أف تناؿ بركة اعلم أف ىذه األوساخ رب، ابلتوبة وأنت مصر أف تبقى األوساخ عليك 

ن فليلة القدر للعابدين الصادقٌن اؼبخلصٌن اجملديف تناؿ قياـ ليلة القدر، ىذا الشهر ، وأ
قاـ ليايل من ))فإف ابن مسعود كاف يقوؿ: ريصٌن على قياـ الليل طواؿ السنة، اجملتهدين اغب

 . ((السنة أدرؾ ليلة القدر

، بعض الناس عاصي ، العباد رَُتب ، كيف الوزارات واعبيش رَُتب،  -مرتبة-ليلة القدر منزَِلة 
ر يعبدوف كفامبارايت و ، و جاء من مسلسل سخيف ومشاىدات تغضب الرب عز وجل 

أتيت وقلبك منشرح ابؼبعاصي وأتيت لبيت هللا ، ويتربعوف للكفار ، الصليب ويفعلوف اؼبصائب
نطالؽ اعلم أف ىذه األوساخ ربوؿ دوف فأ ،وجلتعاَل تريد رب الربايت وتريد أف تعبد هللا عز 

 . مضاف لسانك ابؼبناجاة وتُقِعدؾ وتُنزِلك عن اؼبرتبة اليت ينبغي أف تكوف عليها يف ر 

ولعلك تناؿ الشهادة يف ، لعلك تُفلح ، وتوبة خالصة ، ينبغي أف تستقبل رمضاف ّبمة عالية 
 . ىذا الشهر 
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، إف من أقاـ ليايل السنة فقد أصاب ليلة القدر )) :  قيل أُليب بن كعب إف ابن مسعود يقوؿ
 ((. ال يستثين، ضَملف ضاف: وهللا الذي ال إلو إال ىو إهنا لفي رم قاؿ ُأيب رضي هللا تعاَل عنو

 ؟ صمهل أف ليلة القدر يف رمضاف ىل ابن مسعودسؤاؿ: 

 ال وهللا ما صمهل . اعبواب : 

 ؟  معىن قولو: من أقاـ ليايل السنة فقد أصاب ليلة القدر ما 

، فكيف يوفق إليها صاحب الكبائر ، والعاصيأف ليلة القدر ال يوفق إليها الغافل اعبواب: 
 ؟ سخ ابلقاذورات واػبطيئاتها اؼبتيوكيف يوفق إل

 لذا ليلة القدر مَّت تبدأ ؟ 

 الليل مَّت يبدأ ؟ 

 . من اؼبغرب يبدأ الليل 

 مَّت ينتهي؟ الليل 

 (. )الفجر الثاينابلفجر الصادؽ ينتهي 

 ؟رضبو هللا تعاَل هم فقهأبو دمحم سيد التابعٌن وأ، يقوؿ سعيد ابن اؼبَسيب ماذا 

 ايف صباعة يف ليايل رمضاف فقد انؿ نصيبً من صلى اؼبغرب )) :  قوؿكاف سعيد بن اؼبَسيب ي
 . ((من ليلة القدر
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سبكث من العشاء حَّت الفجر وأنت قائم وتصلي ، ليست ليلة القدر ليلة السابع والعشرين 
تصلي صالة الفجر  ،ولعلك تصلي الفجر قبل طلوع الفجر، الفجر وأنت انئم و شبو انئم 

يصدؽ فيها  ليلة القدر: أان أصبت ليلة القدر ،  الصادؽ وتناـ وتقوؿقبل أف طمرج الفجر 
سورة اؼبؤمنوف  قولو تعاَل: ))َوالهِذيَن يُػْؤتُوَف َما آَتوا وهقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة أَنػهُهْم ِإََلٰ َرّبِِّْم رَاِجُعوَف ((

ت ، أف ط الطاعاؼبعاصي رببمنك ، فا اؼ أف ال يقبلزب، أتيت ما أتيت وقلبك َوِجل (، 60)
 . تبقى مستمرا على الطاعة وأف ثبت ت

اَي أَيػَُّها )) قوؿ هللا عز وجل:  صلى هللا عليو وسلػممن أكثر اآلايت اليت َخوَفت أصحاب النيب 
َ َوَأِطيُعوا الرهُسوَؿ َواَل تُػْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم  ما ثبتت إذا ، (33سورة دمحم ) ((.الهِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّلله

وكذلك اؼبعاصي كما يقوؿ هللا عز  ،وأحبطت عملك، على الطاعة َعرضَت العمل للبطالف 
 . ذىنب اغبسنات فإف السيئات أيضا ي{ ، إف اغبسنات يُذىنب السيئات } : وجل

)) ألعلمنه أقواًما من أميت أيتوف يوـَ  :قاؿ صلى هللا عليو وسلػمأف النيب وابف ثبت عن ث
اٍت أمثاِؿ جباِؿ هتامَة بيًضا فيجعُلها هللاُ عزه وجله ىباًء منثورًا قاؿ ثوابُف اي رسوَؿ القيامِة حبسن

هللِا ِصْفهم لنا َجلِّهم لنا أف ال نكوَف منهم ورمُن ال نعلُم قاؿ أما إهنم إخواُنكم ومن ِجلدِتكم 
ـٌ إذا َخْلوا دبحارـِ هللِا  انتهُكوىا((. األلباين )ت وأيخذوف من الليِل كما أتخذوف ولكنههم أقوا

 صحيح.   ٕٖٗٗ(، صحيح ابن ماجو ٕٓٗٔ

ب يركب طائرة ويذى، عندىم أمواؿ ، حسناهتم مثل جباؿ هِتامة ، ال تنفعهم يـو القيامة 
مث تصبح ىذه  ،أييت حبسنات مثل جباؿ هِتامة، ؼ الفقراء للعمرة ويرجع ويتصدؽ وُيطعم ألو 

صلى هللا فقاؿ النيب ، لنيب صلى الو عليو وسلم عن سر ىذا فلما سئل ا، األعماؿ ىباًء منثورا 
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فاجر واحد والعياذ واليف اػبلوة ىو ، ا إذا ًخلو دبحاـر هللا انتهكوىا((إهنم كانو )) :  عليو وسلػم
 .  ال يقيم ؽبا وزانً ، إذا خال دبحاـر هللا انتهكها، ابهلل 

 . وأف رُمِصل التقوى ، راد منا أف نتوبوأ، منا يف  رمضاف أف نقبل بقلوبنا عليو  هللا يريد

 . وأف هللا َخصنا بليلة القدر ، هللا عز وجل أكرمنا ّبذا الشهر فإذا 

اَي أَيػَُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب )) : كما قاؿ هللا عز وجل،  الصياـ واجب علينا وعلى من قبلنا 
ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمن  َيا  (.183، سورة البقرة ) ((قَػْبِلُكْم لََعلهُكْم تَػتػهُقوفَ َعَلْيُكُم الصِّ

تخرج منها ينبغي أف يتخرج بشهادة ، ىذا الصياـ مدرسة 
ُ
وىذه الشهادة ، وىذه اؼبدرسة اؼب

 تقوى.الىي شهادة 

 ما ىي التقوى؟ 

 فإذا زينت لك نفسك، ذبعل واقي بينك وبٌن اؼبعاصي ، ذبعل بينك وبٌن حماـر هللا وقاية  أف
وال زباؼ هللا عز وجل يف الغيب  إَل اؼبعاصي وتسًن وراءه مهرواًل  وقادؾ كوصرخ بك شيطان

وفيو ، شهر رمضاف فيو هتذيب للنفس تاج إَل دورة مثل دورة شهر رمضاف، أنت بَعد رب
 إغالؽ ؼبداخل الشيطاف. 

َرٌؾ، فرض هللاُ : أاتكم شهُر رمضاَف شهٌر مبا صلى هللا عليو وسلػمعن أيب ىريرة يقوؿ النيب 
عليكم صياَمو، تُػَفتهُح فيو أبواُب السماِء، وتُػْغَلُق فيو أبواُب اعبحيِم، وتُػَغلُّ فيو َمَرَدُة الشياطٌِن، 

 هلِل فيو ليلٌة خًٌن من ألِف شهٍر، من ُحِرـَ خًنَىا فقد ُحِرـَ. 
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ئي .جيد لشواىده .أخرجو النسآٖٜٔ(، زبريج مشكاة اؼبصابيح ٕٓٗٔاأللباين )ت 
[ ،  أاتكم شهر رمضاف : ] صلى هللا عليو وسلػماستنبط أىل العلم من قوؿ النيب  (.ٜٕٔ/ٗ)

 .ىذا فيو داللة على جواز التهنئة برمضاف : قالوا

 وأما ىو ال يبتدئ. ، وكاف إذا ُىنئ رد ، وكاف اإلماـ أضبد ال يبتدئ ابلتهنئة 

 ة. يألنك يف دورة تقو  ،صفدتُ ، سلسل تُ ، غل الشياطٌن تُ 

نَساُف َضِعيًفا)): هللا يقوؿ عنك أيها اإلنساف ، وهللا يقوؿ  (28النساء )سورة  ، (( َوُخِلَق اإْلِ
 . (76النساء )سورة ، (فه َكْيَد الشهْيطَاِف َكاَف َضِعيًفاع، )إِ الذي أنت وإايه يف صرا  عن عدوؾ

 ف يصارع ضعيف من الذي يغلب ؟ ضعي 

 . يف دورات التقوية ومن يدخل ، من يستنجد ابلقوي 

 يتغلب على عدوه .  يقوي اإلنساف فيها إظمانو حَّت، فرمضاف دورة تقوية 

، ُمزلزؿ ، هنالك ىدؼ خطًن ، فضاف حَّت ربدد ىدفك وال تبقى ضائعاً يها اؼبستعد لرمفيا أ
دعا ، لك ، فقد دعا عليك أمٌن السماء وأمن على دعاءه أمٌن األرض  إذا مل تنتبو إليو الويل

 .  صلى هللا عليو وسلػموأمن على دعاءه خًن أنبياء هللا دمحم ، ليك خًن مالئكة هللا جربيل ع

وابلنسبة لبعض ، رمضاف عذاب ابلنسبة لبعض اؼبصلٌن، رمضاف ليس رضبة لكل اػبلق 
)) ُربه صائٍم حظُُّو ِمن صياِمِو  : قاؿ صلى هللا عليو وسلػمكما ثبت عن النيب ،  الصائمٌن 
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(، صحيح الرتغيب ٕٓٗٔين )ت األلبا. ((والعطُش، وُربه قائٍم حظُُّو ِمن قياِمِو السههرُ اعبوُع 
 صحيح لغًنه. ، ٖٛٓٔ

 . ؟إايؾ أف تكوف من ىذا الصنف

أف زَبرج من كالصياـ   وصمب عليك وجوب عيين ،ـ على رمضاف حدد ىدفكقداي أيها اؼب
   . رمضاف وقد ُغفر ذنبك

واؼبصدر ، َرَمَض  :فعل الثالثي من رمضافالوفعالف من ، فعالف  :يقوؿ علماء اللغة: رمضاف
وظبي  ،اربوؿ إَل سكن أرَمَض فأصبح رمضً الشيء إذا ،  سكنَ :  ومعىن َرَمضَ ، الَرمض 
فيكوف ابلنسبة ، رقت ذنوبوححَّت اؼبستعد لدخوؿ ىذا الشهر طَمرج منو وقد أُ  رمضاانً رمضاف 

 . ر ذنبك أمر واجب يف حقك ومن َقَصَر أمث وأف يُغف، فُيغفر ذنبو، إليو رمضاف

َونُػنَػّزُِؿ ِمَن اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء )) يقوؿ:  هللا، عذاب على آخرين و  ،ف رضبة على أقواـالقرآ
 .(82األسراء ). سورة ((َوَرضْبٌَة لِّْلُمْؤِمِنٌَن َواَل يَزِيُد الظهاِلِمٌَن ِإاله َخَسارًا

 . فإما لو وإما عليو،  اً أحد مع القراف وقاـ ساؼب قاؿ بعض السلف: ما جلس

 ؟ ولذا ثبت يف صحيح مسلم أف عمر ؼبا زار مكة سئل من أمًن مكة وحواليها 

 . ىفقيل لو : ابن أبز 

 ؟  تضعونو أمًن على مكة وحوايل مكة ىابن أبز ما وجدمت إال ، ا : ما وجدمت إال عبدً  قاؿ

 . حفظنا لكتاب هللافقاؿ لو اجمليب: إنو ا
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اغبديث: عن أيب الطفيل عامر بن واثلة الليثي:[ أفه ُعَمَر بَن اػبطّاِب رِضَي هللاُ عنو استعَمَل 
انفَع بَن عبِد اغبارِث على مكهَة فتلّقاه بُعْسفاَف، فقاؿ: َمِن اسَتخَلْفَت على الوادي؟ فقاؿ: 

وًَل لنا، قاؿ: اسَتخَلْفَت عليهم اسَتخَلْفُت عليهُم ابَن أْبزى، قاؿ: وَمِن ابُن أْبزى؟، قاؿ: مَ 
ؤِمنٌَن، إنهو قارٌئ لكتاِب هللِا، عاملٌ بفرائِض هللِا، قاٍض. فقاؿ ُعَمُر: إفه 

ُ
َموًَل؟، قاؿ: اي أمًَن اؼب

(، ٖٛٗٔؤوط )ت هللَا عزه وجله يَرَفُع ّبذا الكتاِب أقواًما، وَيَضُع بو آَخريَن. شعيب األران
 .إسناده صحيح على شرط الشيخٌن.   ٘ٗٗ/ ٘ زبريج مشكل اآلاثر 

 ف.هللا رفعنا ابلقرآ

 . (10( ، سورة األنبياء )()َلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتااًب ِفيِو ذِْكرُُكْم أََفاَل تَػْعِقُلوفَ )قاؿ تعاَل : 

، ف آالقر بعدان عن وهللا أخفضنا اآلف بسبب ، دىاتردا نصب عينيك دائمً اجعل ىذه اآلية 
 القرآف هللا يرفع ّبذا، وؼبا وضعناه وراء ظهوران أخفضنا ربُنا ، ف ؼبا سبسكنا بو رفعنا ربنا القرآ
 .  ، وطمفض بو أقواـأقواـ

، هللا يرفع أقواـ وطمفض آخرين ، : أقواـ  قاؿ ىالنيب ما قاؿ ابن أبز ، ىالكالـ عن أبن أبز 
.  فالقرآف رضبة لقـو وعذاب على قـو

 زبرج وقد غفرت ذنوبك إذا دخلت يف مدرسة رمضاف وملقواـ ، على بعض األعذاب رمضاف 
 فالويل لك. 

، صعد اؼبنرب على غًن العادة أف النيب  صلى هللا عليو وسلػممن أصحاب النيب  ةثبت عن سبع
وقف على ،  -ثالثة صلى هللا عليو وسلػمودرجات منرب النيب -، وقف على الدرجة األوَل 
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 صعد الثالثةآمٌن ، مث  : قاؿ، مث  مث صعد الثانية وقف قليالً آمٌن ،  : الدرجة األوَل قاؿ
ؼباذا أمنت على خالؼ ،  صلى هللا عليو وسلػمَفُسئل النيب ، وأهنى اػبطبة : آمٌن ، وقاؿ

صلى هللا عليو فقاؿ النيب ؟ ،  ثالث مراتآمٌن عت صوتك آمٌن آمٌن أمنت ورف، اؼبعتاد 
، ليس أي ملك ، أاتين جربيل ، وأان صاعد على اؼبنرب  -نفا] لقد آاتين جربيل آ : وسلػم
ويف رواية ، أي أصبح أنفو يف الرتاب ِذلة وَمهانة  - : اي دمحم َرِغَم أنف رجل وقاؿ يل - جربيل

، بَػُعَد رجل أدرؾ بَػُعَد رجل عن اػبًنات واعبنات ورضا رب الربايت والسموات ، بَػُعَد رجل 
: اي دمحم َرِغَم أنف  مث قاؿ: آمٌن ،  فقلت: آمٌن ،  قلف ّبما اعبنة  شما ومل يدخلأبويو أو أحد

 صلى هللا عليو وسلػمعليك  يومل يصل ذُكرت عنده صلى هللا عليو وسلػمرجل أو بَػُعَد رجل 
َد رجل َرِغَم أنف أو بَػعُ  صلى هللا عليو وسلػم: اي دمحم  مث قاؿ: آمٌن ،  فقلت: آمٌن ،  فقل

 .  : آمٌن فقلت: آمٌن ،  فقلغفر لو ، أدرؾ رمضاف ومل ي

:  رِغَم أَنُف رجٍل ذُِكرُت صلى هللا عليو وسلػماغبديث: عن أيب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
عنَدُه فلم يصلِّ عليه، وَرِغَم أنُف رجٍل دخَل عَليِو رمضاُف مثه انسلَخ قبَل أف يُغَفَر َلُو، ورغَم 

صحيح الرتمذي (، ٕٓٗٔاأللباين )ت  ُه اعبنهَة.الكرَب فلم يُْدِخال أنُف رجٍل أدَرَؾ عنَدُه أبواهُ 
( واللفظ ٖ٘ٗ٘( خمتصراً بنحوه، والرتمذي )ٕٔ٘٘أخرجو مسلم )، حسن صحيح، ٖ٘ٗ٘

 ( ابختالؼ يسًن.ٗٗٗٚلو، وأضبد )

 واجب علينا قبل أف ندخل رمضاف ؟ما ىو ال

 . أف رمدد اؽبدؼ



 

20 
 

 ما ىو اؽبدؼ من صيامنا ؟ 

يف رواية يف الصحيحٌن ، يف قيود ، أصبح يف ِغل ،  لغِ ، ُصفد ،  لوؾ ُغلاؽبدؼ عد
ق ينادي طليأنت حر ، ويف رواية عند أضبد ُصفدت مردة الشياطٌن ، ُصفدت الشياطٌن 

، لك األسباب هللا ىيأ ، : اي ابغي اػبًن أقبل ، اي ابغي الشر أقِصر  السماء يعليك مناد
صنع لك برانمج ، رابؾ ، والقياـ ، غل ليلك ابلطاعات أش، هنارؾ يف حرمك من ملذاتك 

وحَّت زبرج وقد ، حَّت زبرج من ىذه اؼبدرسة بشهادة التقوى ، مأل وقتك ابػبًن ، تربية 
ىذا العدو الذي ينازعك على جنة ، وحَّت زبرج وأنت تستعد ؼبالقاة العدو  ،غفرت ذنوبك

 . لوقتنا ا آدـامتدت اؼبعارؾ معو من أبين ىذا العدو الذي، هللا 

اف األمر الذي يُقاتل وكلما ك، عند العسكريٌن اؼبعركة كلما طالت احتاجت إَل صرب زائد 
وكل ما كاف العدو عنده عنصر اؼبفاجأة واالختباء احتاج ، كانت اؼبعركة أشرس  اعليو نفيسً 

 . نحتاج يف قدـو ىذه اؼبدرسة أف نكوف يقظٌن ، ف ايقظً و ا اإلنساف أف يكوف فطنً 

يف النهار ابغبرماف من االسرتساؿ يف ، الطاعات يف الليل والنهار ور ىذه اؼبدرسة سبتاز بظهذا ل
وإتياف اللذة ، منعك هللا من إتياف األىل ، منعك هللا الطعاـ والشراب ، نفس الشهوات 
 ، ويف الليل أشغلك ابلقياـ . والشهوة 

 كيف يثبت رمضاف؟ 

 : رمضاف يثبت بطريقتٌن

 . : أف نكمل شعباف وَلالطريقة األ
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فقد يكوف شعباف ، ، وإف مل نكمل شهر شعبافمناإذا رأينا اؽبالؿ صُ فاؽبالؿ،  إذا ُغَم علينا
 ؿ أبقينا شعباف قبل رمضافُغَم علينا اؽبالا فإذ، وقد يكوف ثالثٌن يـو، تسع وعشروف يـو

 . د التاسع والعشرين نبتدئ ابلصياـفإف رأينا اؽبالؿ بع، اثالثٌن يومً 

ال رمن ، ولذا رمن نقـو قبل أف نصـو، ألف الليل سابق النهار ، بل النهارفرمضاف يبدأ ابلليل ق
 قبل ليلة من صيامنا. بد أف نقـو 

 لذا ليلة العيد ليس فيها قياـ. 

 رمضاف ينتهي مَّت؟ 

،  جواب على أسئلة إخواننا اؼبعتمرينوىذا ، آبذاف مغرب اليـو األخًن من أايـ رمضاف ينتهي 
 . : ]عمرة يف رمضاف تعدؿ حجة معي[  يقوؿ صلى هللا عليو وسلػمالنيب 

ُعمرٌة يف رمضاَف  :صلى هللا عليو وسلػمقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن جابر بن عبدهللااغبديث: 
أخرجو البخاري .  صحيح.  ٕٗٗٗ(، صحيح ابن ماجو ٕٓٗٔ )ت األلباين. تعدُؿ حجهةً 

 .(  ٜ٘ٚٗٔ(، وأضبد )ٜٜٕ٘خرجو موصوالً ابن ماجو )(، وأٖٙٛٔمعلقاً بصيغة اعبـز )

 ؟  مَّت يبدأ رمضاف

رمضاف وانؿ ثواب وإف مل َيُصم أوقع عمرتو يف من أحـر ابلعمرة يف أوؿ ليلة من ليايل رمضاف 
:] عمرة يف رمضاف تعدؿ ِحجة  حديث أـ ضُبيد الساعدية الذي أخرجو اإلماـ البخاري

إذا  صلى هللا عليو وسلػمكأنك حججت معو ،   ليو وسلػمصلى هللا عِحجة مع دمحم ، [معي
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من اعتمر يف ليلة العيد بعد آذاف اؼبغرب ما ، اعتمرت يف رمضاف ولو أنك اعتمرت يف الليل 
على األمة  كفائيً   وصمب وجوب، اءرت الؿ يواؽب، فالليل يسبق النهار ، تمر يف رمضافاع

 . احملمدية أف تراقب اؽبالؿ 

وىذا ،  صلى هللا عليو وسلػمينا اؽبالؿ يف زمن النيب : تراء عمر يقوؿوقد ثبت عن ابن 
وأثبت فيو أبمر ال ضمتمل ، جلد وىو صممع طرقو أفرده اإلماـ اػبطيب البغدادي دباغبديث 

ولذا قاؿ النيب ، الشك أف رؤية رجل واحد ؽبالؿ رمضاف يُوجب الصياـ على صبيع األمة 
 [. صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو] :  الصحيحٌنكما ثبت يف  صلى هللا عليو وسلػم

:  صوموا لُرؤيِتِو، وأفِطروا صلى هللا عليو وسلػماغبديث: عن أيب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
.  ٕٚٔٔ(، صحيح النسائي ٕٓٗٔين )ت األلبا لرؤيِتِو، فإف ُغمه عليُكم فاقُدروا َثالثٌَن.

(، والنسائي ٗٛٙ(، والرتمذي )ٔٛٓٔ(، ومسلم )ٜٜٓٔصحيح . أخرجو البخاري )
 ( . ٕٜٚٗ( واللفظ لو، وأضبد )ٕٛٔٔ)

 ؟ صوموا لرؤية ماذا

 . ىالؿ رمضافرؤية ل

 ؟ ماذا  وأفطروا لرؤية ىالؿ

 . شواؿ ىالؿ 

 ىل صموز أف أنخذ ابغبساابت الفلكية وأف ال نرى؟ مسألة:  -
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، و ال حمالة التفصيل  صواابً  والذي أراهطئ من أطلق الكالـ بنعم أو ال ، وخم ،اعبواب دقيق
 : على النحو اآليت والتفصيل 

وال ُيسِقطُو  صلى هللا عليو وسلػمزمن النيب مة وىذا أمر واجب كاف يف صمب على األ :أواًل 
أف يكوف ، اؽبالؿ  الواجب أف نرتاء، ويبقى واجب على ىذه األمة إَل قياـ الساعة ، ُمسِقط

والواجب علينا أف نعمل ابلرؤية العينية ال الرؤية  ، ؽبالؿا ونرتاء، فريق يرى اؽبالؿ  امن
صلى أضبد يقوؿ فيها النيب رواية اثبتة عند النسائي وعند وال الرؤية الفلكية ، ذلك لابية، اغبس

  (. ال تصوموا إال لرؤيتو : )هللا عليو وسلػم

تَروُه، وال تُفِطروا  قاؿ: ال تصوموا حَّّت  صلى هللا عليو وسلػمعن النيب  عن عبدهللا بن عمر
 . ٕٕٔٔ(، صحيح النسائي ٕٓٗٔين )ت حَّّت تَروُه، فإف ُغمه عليكم، فاقُدروا َلُو. األلبا

 . صوموا لرؤيتو(يف الصحيحٌن ) صلى هللا عليو وسلػمىذه أبلغ يف اؼبعىن من قولو 

 عليو صلى هللالكن قولو ، تمل أف يكوف ىنالك وسائل أخرى غًن الرؤية صوموا لرؤيتو ضمُ 
 ثبوت رمضاف إال ابلرؤية العينية.  فيها حصٌر وقصٌر على عدـ (ال تصوموا إال لرؤيتو) وسلػم

 اغبساابت الفلكية ُيستأنس ّبا.

خر دعوة زبالف اؼبعقوؿ        أدعى على أمن : ء يقولوفىنالك عند الفقهاء يف مبحث القضا
 معها. ال يسالقاضي  وا:قال -العادةو زبالف العقل واؼبنطق  -
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، وقاؿ ىذا طمالف اؼبنطق والعقل ، للقاضي  اا صغًن كبًن ويصحب ولدً   الً لو جاء رجلمث# 
 .علي ال يُنفق، ،  قاؿ ىذا أيب ًناي سيدي ىذا أيب وأشار للصغ

 ؟يعمل القاضي ماذا 

 ؟ يرده ويوخبويسمع الدعوة أـ 

 ،ييب وأيب ىذا ال يُنفق علأل كبًن أييت بولد صغًن يقوؿ ىذا رجف، يرد الدعوة ويوبخ اؼبّدعي
 ىذا طمالف اؼبنطق وطمالف العقل. 

 وزبالف العادة القاضي ال يسمعها. زبالف العقل و فالدعوة اليت زبالف اؼبنطق 

أو وهللا اؼبلك استداف مين طبس قروش : ا عامًيا ذىب للقاضي وقاؿ سوقي لو أف رجاًل # 
قضية، عليو أرفع أريد أف عطاين إايىا أما و عشرين قرش اشرتى مين شيء وبقي نصف دينار أ

 ىذا طُمالف العادة.  ،تاج ىذا لدليلما ضم ،ىذا ليس بصحيح ،نبوىذه زبالف العادة يرده وأي

اي  :قاؿو ف دخل رى ، لو واحد اآلالؿ يف وقت ال ظُمكن أف يُ رأيت اؽب: لو جاءان رجل قاؿ# 
 ؟ نعتمد على كالموىل  رأيت اؽبالؿأان صباعة 

 . د على كالمو ال نعتم

أبو حنيفة يتبسط  وعليو مهابة وكاف ،كثةغبية  اإلماـ أبو حنيفة وكاف ذا إَل رجل جاء # 
ويتبسط بٌن الطلبة يعلمهم ، وكاف ظمد رجلو بٌن الطلبة  ،كانت أتؼبو رجلووىو بٌن طلبتو،  

لحية الكثة ىذا الشيخ صاحب الاإلماـ أبو حنيفة فلّما رأى ، ورجلو دمدودة لألمل الذي فيها 
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فبعد أف فرغ أبو حنيفة من الدرس قاؿ ىذا الشيخ ، عليو مهابة أخذ على نفسو ومل ظمد قدمو 
 فسقط قلب أيب حنيفة بٌن رجليو. ، عندي سؤاؿ 

 . قاؿ اسأؿ اي شيخ

 ؟ قاؿ مَّت يفطر الصائم 

 . إذا غربت الشمس : اإلماـ أبو حنيفة قاؿ

  غربت الشمس يف النهار. إذا: و الشيخقاؿ 

 يب حنيفة أف ظمد قدمو. : آف ألوقاؿ ،فأبو حنيفة مد قدمو

زارين بعض ،  كثًن من البلدافوىذه حقيقة مصيبة تقع يف، ل ىذا السائلو مثحالفبعض الناس 
و يف الرؤاي بعض الناس يقوؿ رأيت اؽبالؿ وزعم، خوة اؼبهتمٌن ابلفلك يف بعض األعواـ اإل

ا ال خالؼ بٌن ا جازمً عتقادً كاف أىل الفلك يعتقدوف ا  إذاف، ما يستحيلمثل كالـ الفقهاء في
 ،اثنٌن منهم أف اؽبالؿ مل يتولد وأف اؽبالؿ ال ظمكن أف يُرى البتة فجاءىم رجل فقاؿ إين رأيت

 . ىذه دعوة ترد وال تقبل ، كذا وكذا أيت كقوؿ السابق ىذا أيب ويل على اؼبلك  فقولو إين ر 

وال نعتمد ، تصاصخىل االل شهر رمضاف أننا نستأنس أبنستقب ورمن لذا الذي أراه صواابو 
فالواجب علينا أال ، (ال تصوموا إال لرؤيتو) صلى هللا عليو وسلػمغي قوؿ نبينا على قوؽبم وال نُل
 . نصـو إال لرؤيتو 
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التوبة ليست من فعل ، و نتوب إَل هللا عز وجل الواجب علينا ورمن نستقبل شهر رمضاف أف
، ىم من ىذه التوبة وأعظم من ىذه التوبة ىنالك توبة أ، ال، إَل هللا وترتؾفتتوب  ، راـاغب

 وىي التوبة من ترؾ الواجبات. ، وأقرب إَل هللا من ىذه التوبة 

ترؾ اؼبأمور ) على أف قاعدة دلل ببضع وعشرين دلياًل لو  -رضبو هللا-شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 . (أعظم عند هللا من فعل احملظور 

 . أوؿ من عصى هللا، ىم بليسوإ آدـ

 ؟  اا أـ فعل حمظورً بليس ترؾ مأمورً إ

 ؟ ىذا ترؾ مأمور أـ فعل حمظور، دـ فلم يسجدأمره هللا أف يسجد آل

 . ترؾ مأمور 

 دـ ترؾ مأمور أـ فعل حمظور ؟ ذنب آ، اه هللا أف أيكل من الشجرة فأكلدـ هنآ

 . فعل حمظور 

 اؼبأمور أـ من فعل احملظور ؟  من ترؾَ  يهما من حيث العاقبة كاف ذنبو أشدأ

 . من ترؾ اؼبأمور 

ف وبر الوالدين لقرآأف ترتؾ قراءة الرحم أعظم عند هللا من شرب اػبمر، أف ترتؾ صلة ا يعين
 . أف ترتؾ األوامر اليت أمرؾ هللا ّبا أعظم عند هللا من فعل احملظور وحلقات العلم، 
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، اغبراـ تكوف برتؾالناس تظن أف التوبة ، غًن شرعي  يف أذىاف الناس مفهـوفالتوبة لألسف 
للمسنوف  اومن كاف اتركً ، يفعلو هللا و إَل لمأمور فيتوب ل ااتركً كاف والتوبة إسما تكوف من  

 . فيتوب إَل هللا ويفعلو 

 . اي أيها اؼبدخن تعلم من رمضاف 

 افل عن قياـ الليل تعلم من رمضاف. اي أيها الغ

 . اأف تثبت لك قيامً ، ف تثبت لك يـو صياـ يف األسبوعأ ُخذ من ىذه الدورة

، اأو حتمً  كاف األمر ندابً   سواءً ؾ اؼبأمورات فالتوبة تكوف من فعل احملظورات وتكوف من تر 
 فتفعل السنن. ، عىن أف تتوب إَل هللا من ترؾ السنن دب

 . فمفهـو التوبة مفهـو شرعي واسع 

ها أف صمتمع الصائموف على وليايل هللا جل يف عاله ضمب في ،ف ليايل رمضاف ليايل عامرة ابلقرآ
 القياـ. 

حب فاأل ،أف تكوف يف البيوت إال نوعٌن من التطوع كل صالة تطوع ُيسن: م يقولوفأىل العل
 :  هللا تعاَل أف تكوف يف اؼبساجدإَل

ؼبنرب يف فعل التطوع قبل أف يصعد اإلماـ ا، لجمعة التطوع يف حق من بّكر ل: النوع األوؿ
 أحب إَل هللا من التطوع يف البيت. اؼبسجد 
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ل أف ف ركعات قبا، شبكرين يصلوف ست ركعات أيتوف مبولذا كاف ابن عمر وابن عباس 
 وليست سنة صبعة قبلية . ، تطوع مطلق وىذا ، يصعد اإلماـ اؼبنرب

 الصالة يف اؼبسجد يف قياـ رمضاف. : النوع الثاين

ـُ ليلةٍ  :يقوؿ و وسلػمصلى هللا عليولذا النيب   . أنو َمن قاـ مَع اإلماـِ حَّت ينصرَؼ ُكِتَب لو قيا
 صحيح.، ٚٗٗ(، إرواء الغليل ٕٓٗٔ)ت األلباين 

 ينصرؼ اإلماـ ُكتبت لك قياـ ليلة.هللا كرمي جل يف عاله إذا صليت مع اإلماـ حَّت 

 بقى مع اإلماـ حَّت ينصرؼ. نت أفأ

  من، ( )سابقوف و، لطوفوأغلب الناس خمُ  ،(، )خُملط( : )ُمقصرأصناؼ ثالثة لكن الناس
، وأف يسمع كالـ هللا ، وأف يتلذذ ابؼبناجاة ينبغي أف طمص القياـ بطوؿ ، كاف من السابقٌن 
 . جل يف السجودوأف يسأؿ هللا عز و ، وأف يطيل السجود 

وخ ـو أف شيمن اؼبعل، و يف ابب ما جاء يف قياـ رمضاف ه أنس يف موطأإلماـ مالك بن ذكر ا
وشيوخ ، ال ؼبكة حاًجا إمالك ما خرج من اؼبدينة ، مدين اإلماـ مالك من التابعٌن ، ىو 

ن عواألسانيد ، أو رجلٌن  ف ينقل لنا أبسانيد قصًنة عن رجل، ومالك اآلمالك من التابعٌن 
حاؿ  ، بلكيف كانوا يصلوف ،  حاؿ التابعٌن ، ثقات ويعطينا صورة عن حاؿ السلف 

 .ةالصحاب
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وة قدسأؿ هللا عز وجل أف ظمّن علينا وأف صمعلو ن، يف القياـ صلى هللا عليو وسلػمدمحم حاؿ النيب 
 لنا. 

، تشط وام، كتحل وكاف إذا دخل الليل ا ، كاف أعرؼ الناس بربو   صلى هللا عليو وسلػمالنيب 
 يناجيو. ووقف بٌن يدي هللا ، وتطيب ، مل وذبّ ، وجعل شعره ضفًنتٌن 

وال سيما إذا  ، فالعباد الصاغبوف ضمبوف الليل  ، ((الليل خال اغببيب حببيبوجن  إذا)): وقالوا 
الشتاء )):  فقد ثبت عن غًن واحد من السلف كاف يقوؿ،  يف أايـ الشتاء كاف الليل طوياًل 

(، السلسلة ٕٓٗٔاأللباين )ت  وقصر هناره فصامو((.، ربيع اؼبؤمن طاؿ ليلو فقامو 
(، ٖٔ« )فضل قياـ الليل»جري يف اآل. إسناده فيو ضعف . أخرجو   ٙ٘٘/ٗ الصحيحة 

(، ٔٙٓٔ(، وأبو يعلى )ٖٗٚٔٔ(،وأخرجو أضبد )ٙ٘ٗٛ« )السنن الكربى»والبيهقي يف 
مسند »(، والقضاعي يف ٕٖ٘/ ٛ« )حلية األولياء وطبقات األصفياء»وأبو نعيم يف 

  ( ابلفقرة األوَل. ٔٗٔ« )الشهاب

صلى هللا عليو يعلموف من أزواج النيب كانوا الصحابة  ، يصلي   عليو وسلػمصلى هللافكاف النيب 
بعض اغبريصٌن كعمو العباس أرسل ىدية يف ليلة من الليايل مع ولده ، حوالو ا من أشيئً  وسلػم

، ضمبو  صلى هللا عليو وسلػموعبد هللا كاف النيب ، ا عبد هللا بن عباس كاف صغًنً ، عبد هللا 
أبوه العباس  ، و فهو صغًن  صلى هللا عليو وسلػمميمونة من أزواج النيب اظبها خالة  وعبد هللا لو

ألنو إذا ذىب ودخل وليلة النيب  ،من ميمونة صلى هللا عليو وسلػمكاف يتحٌن مَّت ليلة النيب 
ال يؤاخذه النيب  ،خالتوىو يناـ عند كاف ،   كاؿشإ من ميمونة ما يف صلى هللا عليو وسلػم

ح مسلم ففي رواية يف صحي،  ليس كما يدخل على بيت عائشة مثاًل ،  عليو وسلػمصلى هللا 
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فدخل  صلى هللا عليو وسلػمرسل ولده بشيء إَل النيب انوبة النيب من ميمونة ا علم العباس ؼب
يريد يتعلم من مدرسة النيب ، ا حَّت يشفق النيب عليو ما يعود متأخرً ، وأرسلو عليو بعد العشاء 

ففهم ابن ،  صلى هللا عليو وسلػمتعلم كيف كاف ليل النيب ، يريد ييف بيتو  ليو وسلػمصلى هللا ع
 مليتأالذي ، كاف يضمو مرتٌن يف األحاديث   صلى هللا عليو وسلػمالنيب ابن عباس ، عباس 
وىو جر كاف النيب يضمو إَل صدره األحاديث يعلم أف اغبادثة تكررت كما يقوؿ ابن حطرؽ 

(، تصحيح العقائد ٕٓٗٔ. األلباين )ت (للهم فقهو يف الدين وعلمو التأويلا): صغًن ويقوؿ
 .إسناده صحيح، وىو يف الصحيحٌن دوف قولو: "وعلمو التأويل". ٚٙٔ

صلى هللا عليو ظ النيب قيا يستوقاؿ ػبالتو ؼب،  صلى هللا عليو وسلػمانـ ابن عباس عند النيب 
وقف على و فتوضأ ابن عباس ، يف الليل  ليو وسلػمصلى هللا عظ النيب استيق، يقظيين ا وسلػم

فاستفتح  :قاؿ، ووضعو على ظمينو أذنو  فالنيب أخذه من،  صلى هللا عليو وسلػممشاؿ النيب 
ح بسورة ال يركع تفتادىم حأا إذالعباد فقاؿ قلت: ، فبدأ ابلبقرة ،  صلى هللا عليو وسلػمالنيب 

صلى أهنى النيب ، قاؿ فالبقرة ويركع  هللا عليو وسلػمصلى ينهي النيب : قاؿ قلت، حَّت يُتمها 
 ورجع إَل آؿقرأ النساء ، قلت يقرأ النساء ويركع ، ابلنساء واستفتح البقرة  هللا عليو وسلػم

 النيب يف ركعة. ة اءقر  ىذه، آؿ عمراف وركع  ، مث أمتعمراف 

ضنا يرتد عن دين هللا لو صّلى لعّل بع،  صلى هللا عليو وسلػماغبمد هلل الذي ما أدركنا النيب 
 سوؿ هللا ركعتٌن.خلف ر 

 تدروف مل ؟ 



 

31 
 

 (. 10سورة الواقعة ). (( السابقوف السابقوفو )) : ألف هللا يقوؿ

(، ٕٓٗٔ)) لكلِّ قرٍف من أُمهيِت سابُِقوَف((. األلباين )ت :  صلى هللا عليو وسلػمقاؿ النيب 
 . صحيح.   ٕٚٔ٘صحيح اعبامع 

لنا  كوفي وإايؾ أف ، أما يف زمن الصحابة أانّ ايؾ نكوف من السابقٌن عّلي وإالزماف ل يف ىذا
 سابقٌن. ال أف نكوف من

 السابق من؟

يعّلق كاف ،  الزاىد العابد ، لتابعي الكبًن ا( ، دريس اػبوالين )عبدهللا بن ثوب الدمشقيأبو إ
وصملد نفسو  أيخذ السوطـ القيا يناـ وال يطيلوكاف كّلما أراد أف يتعب و ، ا على حائطو سوطً 

وأهنم تركوا  ،أهنم ما خّلفوا نساءً  صلى هللا عليو وسلػمصحاب دمحم : إين أريد أف يعلم أويقوؿ ، 
 . صلى هللا عليو وسلػمعلى رسوؿ هللا  همزاضباوأريد أف ،  رجااًل 

كل شيء إال حرقت النار  ، ما مّستو النار ففيو  اوكاف انئمً  اػبوالين رؽ بيت أبو إدريسحُ  اؼبّ 
، براىيم د هلل الذي جعل يف أمة دمحم مثل إاغبم :فرح عمر وقاؿ، فلّما بلغ خربه إَل عمر، ىو

 دريس ألحبو. رأى أاب إ صلى هللا عليو وسلػموهللا لو أّف نبينا 

لذا ،  الصحابةموا من تعلي ، والتابعوف صلى هللا عليو وسلػمفكانوا الصحابة يتعلموا من النيب 
 . كانوا عباد  التابعوف

 ة عالية. شمربتاج إَل و ، وىذه مواسم خًن
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قريب عهد ، (179)مات سنة و  (93)مالك ولد سنة ، اإلماـ مالكموطأ اثر يف األبعض 
طبس وطبسٌن مات ، طبس وستٌن ىجري شة وأبو ىريرة ماتوا طبس وطبسٌن ، عائ، التابعٌن 
 اشيوخو دمن رأو  ،  هللا عليو وسلػمصلى أصحاب النيب رأى درؾ من نقل لو من أ، أبو ىريرة

 .  صلى هللا عليو وسلػمأصحاب دمحم 

ىم يلعنوف ا أدركت الناس إال و : مأنو ظبع األعرج يقوؿ  اغبصٌنعن داوود بن مالك  يقوؿ 
، يقرأ سورة البقرة يف شباف ركعات  -ي يف صالة الرتاويحأ-، وكاف القارئ ، رة يف رمضاف الكث

 عشرة ركعة رأى الناس أنو قد خفف.  ثنيتافإف قاـ ّبا يف 

كنا ننصرؼ يف رمضاف فنستعجل اػبدـ )) : بيو قاؿ ويروي عن عبد هللا بن أيب بكر عن أ
إذا أتخران ، الفجر قرب، ؼبا نروح من الرتاويح نقوؿ للخدـ تعجلوا ،  ((خمافة أف يدركنا الفجر

 . يامهم أغلب الليل قكاف   ،ال نتسحر

حَّت ، فكاف يقرأ ؽبا يف رمضاف ، ا لعائشة فأعتقتوكاف عبدً و أاب عمر  كوافوروى أيضا أف ذ 
 . النساء كن يقمن الصالة ويطلن الصالة يف رمضاف 

يف بعض الناس يدخل ، يف ىذا الشهرينبغي أف ضمفز شمتو  اؼبقبل على شهر رمضافلذا 
قد  قاؿة اإلخالص لأف اإلماـ قرأ سور هللا لو  و، فم اإلماـ الصالة وىو داخل ينتظر مَّت يسل

 . اؿ بنا اإلماـطأ

 . ليلتك  ادخل وفرغ، خل وال تسأؿ عن شيءاد
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ؼبسلسالت رين والعاىرات يف اوالعاى ،ث أماـ اجملرمٌن واجملرماتظمك،  الناسبعض من  عجيب
اـ قوإذا اإلماـ أ ،سبر كأهنا غبظات وال ينتبو ؽباساعات طواؿ و  ةالرمضانية من قبل الفجر 

 . ـو الدنيا و ال تقعدساعة تق رمضاف يف نصف

 ؟ لذة رمضاف عندؾ منزلة و ىذه أ

وأف تطيل القياـ ، ف تقـود ألواستع، وحفز اؽبمة  ،دة فيا من تستقبل شهر رمضاف أعد العُ 
 . بٌن يدي هللا عز وجل 

 أواخر رمضاف ومل صمعلها يف أولو.  علم أف من رضبة هللا بنا أف هللا تعاَل جعل ليلة القدر يفوأ

 ؟ تدري ملأ

، ويدخل عليك الثلث يف الثلث الثاين ، وتدرب نفسك حَّت تدرب نفسك يف الثلث األوؿ 
 . ستعدادسباـ اال الثالث وأنت على

والثالث ، ايـ رمضاف خًن من األوؿ ، واجعل كلما مضى يـو من أغل يف ىذا اػبًن برفق أو 
 . ستعدادلقدر وقد استعددت سباـ االفتصل إَل ليلة ا القدر حَّت تصل إَل ليلة ،خًن من الثاين

من صلى )) : د بن اؼبسيبيقوؿ سع، كما كاف يايؾ أف ترتؾ اعبماعة يف صالة اؼبغرب إ
 .  ((اؼبغرب يف صباعة فقد أدرؾ نصيبا من ليلة القدر
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بن مسعود ف اأ ا جدامهمً ا وينبغي أف نعلم علمً ، أف نستعد لو  رمضاف شهراؼبطلوب منا يف 
ال نستقبل  ىذا الشهر ويف : كانوا يقولوف   صلى هللا عليو وسلػمحاب النيب ا من أصوصبعً 

 .  على أحد من اؼبسلمٌن لٌ القلب غ

 واؼبساحمة بٌن الناس.، شهر رمضاف شهر الغفراف 

ال السماء الدنيا ويغفر لكل الناس إ خربان أف هللا يف ليلة النصف من شعباف ينزؿ إَلالنيب أ
 ؼبشرؾ أو مشاحن.

قاؿ: إفه هللاَ تعاَل لَيطهِلُع  صلى هللا عليو وسلػمث: عن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر عن النيب اغبدي
(، ٕٓٗٔين )ت األلبايف ليلِة النصِف من شعباَف فيغفُر عبميِع خْلِقو، إال ؼبشرٍؾ أو مشاحٍن. 

 حسن. . ٜٔٛٔصحيح اعبامع 

 .بسبب الدنيا ( )اؼبتخاصمافاؼبتشاحناف 

 كثر اؼبشاحنة ىذه األايـ؟وما أ

، ريب وابن عمو ، والقوبٌن اعبار وجاره ، وبٌن الولد وأبيو، خيويف مشاحنة بٌن األخ وأ اليـو
 . َل هللا اؼبشتكى وال حوؿ وال قوة إال ابهلل وإ

 ناصفيف نكوف قد ، وأف نستقبل رمضاف أهللا جل يف عاله يريد منا قبل أف ندخل رمضاف 
فإف ، ما ابلنسبة للتقصًن يف حق هللا أ، ساحمنا رمن اػبلق فيما بينناوت،  اغبساابت فيما بيننا

 العبد مقدـ يف الشرع على حق هللا. حق ، هللا كرمي 
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، نظر إَل عالقاتك مع الناس ، وأتفقد أحوالك  رمضاف شهرفيا من أنت مقبل على دخوؿ 
الصحيحٌن ترفع إَل هللا  يف األعماؿ كما، َل هللا لم أف عملك الصاحل مهما بلغ ال يُرفع إعوأ

اهلل جل يف عاله يقوؿ ، ف-اؼبتشاحنٌن-ثنٌن واػبميس إال أعماؿ اؼبتهاجرين يومي اال
 . : دعوىم حَّت يصطلحاللمالئكة

قاؿ: تُفَتُح أبواُب اعبنهِة يوـَ االثنٌِن  صلى هللا عليو وسلػماغبديث: عن أيب ىريرة عن النيب 
وجله ِلكلِّ عبٍد ال ُيشرُِؾ ابهلِل شيًئا، إاّل رجاًل كاَف بيَنو وبٌَن أخيِو واػبميِس، فيغفُر هللاُ عزه 

أنِظروا ىذيِن حَّّت  شحناء، فيقوؿ: أنظروا ىذيِن حَّّت يصطلحا، أنِظروا ىذيِن حَّّت يصطِلحا،
( ٕ٘ٙ٘.صحيح .أخرجو مسلم ) ٕٔٗ(، غاية اؼبراـ ٕٓٗٔاأللباين )ت  يصطِلحا.

 ابختالؼ يسًن. 

واطلب ، ليو ، واعتذر ؼبن أسأت إلك األعماؿ عند هللا عز وجل تفقد أحوالك  فحَّت ترفع
ويبقى األمر بينك وبٌن ، اؼبساحمة حَّت تقبل على ىذه اؼبدرسة وذمتك بريئة من حقوؽ اػبلق 

أما حق ، جل يف عالهفإف هللا يعفو ويصفح ، إف برأت ذمتك ابلنسبة إَل اػبلق فإنك، هللا
 .تعاَل بو إال أف يسامح صاحبو بو هللااػبلق فال يسامح 

عتديت بغيبة أو سميمة أو أكلت حق اػبلق أو ظلمتهم فاطلب منهم اؼبساحمة حَّت افيا من 
 . رفع أعمالك إَل ربك عز وجل ، وتوأتخذ بركاهتا ، قبل على ىذه اؼبدرسة فتناؿ خًناهتا ػػتُ 

بقيت نقـو ،  ، لعلنا غدا نصـولعلنا غدا ،  -يف هناايتو-، ف يف سلخو شهر شعباف رمن اآل
،  ا إذا كاف ىذا اؽبجراف ضيعت فيو ترؾ مأمور تفقد أحوالك خصوصً ، لك ساعات قليالت 
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فإف الرحم تتعلق يـو القيامة ، ا لو أو يكوف الرجل قد ىجر رضبً ، ا كأف يكوف الولد عاقً 
 اللهم اقطع من قطعين.، اللهم صل من وصلين : وتقوؿ 

: الرهِحُم معلهقٌة صلى هللا عليو وسلػمأـ اؼبؤمنٌن قالت: قاؿ رسوؿ هللا اغبديث: عن عائشة 
(، غاية اؼبراـ ٕٓٗٔاأللباين )ت ابلعرِش تقوُؿ: َمن َوَصلين وصَلو هللاُ وَمن قطعين قطعو هللاُ. 

 ( .ٕ٘٘٘.صحيح . أخرجو مسلم ) ٙٓٗ

، ص من ىذا القصور وزبل، وبرئ ذمتك ، لت ذمتك يف حقوؽ اػبلق اتق ربك فيا من ُشغ
 . وافزع إَل هللا جل يف عاله 

وأف من أراد أف يعلم أف هللا قبل ، وأف للسيئة أخوات ، دما ينبغي أف يعلم أف للحسنة أخوات 
فمن ثبت على العمل الصاحل بعد رمضاف فليحمد ، فلينظر إَل ثباتو بعد العمل ، منو أـ ال 

لى العبادة حبكم العادة ومن أقبل ع، الشهراف يعبد ا من ك، وأمفإف هللا قد تقبل منو ، هللا 
، وبعد رمضاف ينتهي كل شيء أمضي ، واؼبألوؼ أنو يف ىذا الشهر  ، ويف العادةواؼبألوؼ

 . فهذه والعياذ ابهلل تعاَل عالمة من عالمات اػبذالف 

اب سب، ومن أكرب أخالص وفعل الطاعات يف اػبلوات أسباب الثبات اإل ربأف من أك واعلم
أصدؽ  ،عّمر ما بينك وبٌن هللا، نتكاسات فعل اؼبعاصي والعياذ ابهلل تعاَل يف اػبلوات اال
 ، وال ألمر مألوؼ. لعادات متبعة ال  ألمر ربك م امتثاالً ، صاخلص يف صيامك ، هللا
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مكانكم متابعتنا من خالل :إبخبدمة الدرر احلسان للتواصل   

  

ر بن حسن آؿ سلماف ) يبث من خاللو الدروس (اؼبوقع الرظبي للشيخ مشهو  – 1  

http://meshhoor.com/ 

 

صفحتنا على الفيس بوؾ : – 2  

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

 

قناتنا على التيلغراـ : -  3  

http://t.me/meshhoor 

 

خدمة الواتس اب للرجاؿ من خالؿ ىذه األرقاـ : – 4  

 

 للرجاؿ {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

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

