
 

1 
 

 :حمارضة بعنوان

 

  ستقبل شهر رمضانكيف ن

 

 .نمشهور بن حسن آل سلامالشيخ 

 

 تالع العيل – عامن –ألقيت يف مسجد الصادق األمني 

 م 2014 -  6 – 26بتاريخ : 



 

2 
 

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

وحده ال رشيك من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

  عبده ورسوله ، أما بعد .  له، وأشهد أن حممدا  

ُلُق  َوَربَُّك )) : ليقول اهلل عز وجف َتارُ  َيَشاءُ  َما ََيْ مُ  َكانَ  َما َوََيْ ةُ  ََلُ ََيَ
 َعامه  َوَتَعاَلى  اهللهِ ُسْبَحانَ  اْْلِ

ُكونَ   ( .  68سورة القصص )  . ((ُيْْشِ

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

واختار من بني ، العزم ويلأواختار من بني الرسل ، واختار من بني األنبياء الرسل، األنبياء

 ثم موسى،  عليه السالم ثم إبراهيم، فكان خَي اْللق ، حممدا  صىل اهلل عليه وسلمُأويل العزم 

هذا هو ترتيب األفضلية ألُويل ،  عليه السالم ثم نوح،  عليه السالم ثم عيسى،  عليه السالم

 . كام يقول املحققون من أهل العلم العزم

وفضلهام عىل سائر ، قدسملفاختار مكة واملدينة وبيت ا، وخلق اهلل عز وجل املكان واختار 

،  اواختار أشهر  ،  اتار اهلل عز وجل من الزمان أيام  فاخ، وخلق الزمان واختار، األماكن

 .  واختار ليال  ،  اواختار هنار  

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

ْلُق  َلهُ  َأاَل  )):فيها سنته يف كونه وسنته يف رشعه،  .(54)  األعراف سورة. ((َواأْلَْمرُ  اْْلَ
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وشاء اهلل تعال أن دلنا عىل ، اختار اجلمعة من بني سائر أيام السنة  ،لزمان واختارفخلق ا

 . واختار النصارى األحد، فاختار اليهود السبت ، اجلمعة وهدانا إليها دوَن من قبلنا 

ا اختار أيام  و، وكذلك َفضل جل يف عاله األشهر فاختار شهر رمضان عىل سائر أشهر السنة 

 . اض  واختار ليايل أي

من بني سائر  بني سائر األيام وليلة القدرمن سلِم له يوم اجلمعة من ) :  قال بعض السلف

 .حيتاج منا لتدبرا عميق جد  هذا كالم ، (الليايل فهو بخَي

وضيعوا ، األعامل التي ينبغي أن تكون فيه دون اوعرفوه يوم  ، يوم اجلمعة ضيعه املسلمون 

هذا اْلَي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام أخرجه أمحد وأبو داوود  وقد َأمجل، ا ا كثَي  خَي  

اهلل عليه : قال رسول اهلل صىل  بسند جيد عن أوس بن رَشحبيل ريض اهلل تعال عنه قال

وغسل واغتسل ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام  ] من َبَكر وابتَكر  : يوم اجلمعةوسلم عن 

(، صحيح 1420. األلباين )ت[وة َيطوها قياُم سنة وصيامهاومل َيلغو إال كان له بكل خط

 . 1380النسائي 

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

يف الذهاب واإلياب قيام  ،نبينا صىل اهلل عليه وسلم بكل خطوة ختطوها من بيتك إل املسجد

 . لمون أجر عظيم وهذا كام تع، سنة وصيامها 
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مكث  مثال  ومن كان قبلنا كام أخرب ربنا عن نوح ، اأعامر   ونحن أقرص األمم، خر األمم أنحن 

ومخسني سنة بنص إل اهلل تسعامئة  يف الدعوة َفُعمره ، يدعو قومه ألف عام إال مخسني سنة

ملن يعيش ى فأن ،ولعله يصل إل األلفني وزيادة ، فالواحد منهم كان يعيش األلف ، ن القرآ

الستني إل السبعني يف غالب أعامر أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم كام ثبت عند الرتمذي أن 

. [ وز ذلكمن جي أقلهم] أعامر أمتي بني الستني والسبعني و :سلم قال النبي صىل اهلل عليه و 

  . 3550( صحيح الرتمذي 1420األلباين )ت

 الستني والسبعني أن يدرك ن يعيش بنيمل افأن، السبعني امر هذه األمة من يتجاوزقَل من أع

 . إال بأن يعطيه اهلل عز وجَل  مواسم  ،األلف واأللفني عاشمن 

بينا صىل اهلل ختص ن هذه املواسم أوال  ، خر األمم بمواسم أبنا وله احلمد واملِنة خصنا نحن فر

يتمنى لو كان وكان بعض أنبياء اهلل كموسى كليم اهلل ، خَي اْللق عليه وسلم فكان هو 

نحن يف نعمة عظيمة أننا من ، وال نقدرها ، غفل عنها وال نعلمها فنحن يف نعمة ن، واحدا منا 

 . أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم 

النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول يف  -مكة املكرمة-وكذلك خصنا ربنا تعال بمواسم مكانية 

 .[ ، إال املسجد احلرامفيام سواه صالة يف مسجدي هذا خَي من ألف صالة  ] : حنيالصحي

   (.1394. ومسلم )1190(، صحيح البخاري 256البخاري )ت
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صالة بكل يوم مخس صلوات وعملت  لو أنك عملت ِحسبة عىل اآللة احلاسبة املئة ألف

لو صليت ، ا مخس ومخسني عام  عدل صالة ة يوم واحد يف بيت اهلل احلرام يجتد صال، سبة ح

 .ايوم بخمس صلوات يف بيت اهلل احلرام يضاف إل عمرك يف الطاعة مخسة ومخسني عام  

 هل يمكن لنا أن ندرك من قبلنا ؟ 

 .خطوة قيام سنة وصيام سنةكل  ،-خذ اجلمعة- ،خذ الزمان

 . يمكننا أن ندرك من قبلنا 

قدمون عليه هناك يشء يف علم الذي نحن م)رمضان( إذا أردت أن تعلم فضل هذا الشهر 

بجانب النظَي  فإذا وجدت النظَي ووضعت النظَي (علم األشباه والنظائر)الفقه يسمى 

 .  فيه دقةوتفهم األمور فهام  ، تتعمق عندك النظرة

ا من فضل الشهر الذي نحن جيعلك تدرك شيئ   وهذا التعميق،  ا جد  مهام   اأريد أن ُأعمق أمر  

 . ُمقبلون عليه 

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

 .ليه وسلم بالنسبة إل سائر اْللقفضل حممد صىل اهلل ع
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لو أننا عملنا مقارنة بني شخص من عامة أفراد أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم مع حممد صىل 

 ؟   عليه وسلم كم الفرق بينهاماهلل

 . وهكذا الفرق بني رمضان كشهر وبني سائر األشهر 

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

 .مضان بالنسبة إل غَيه من األشهرمن األماكن كفضل ر

مره عىل إل ِِهة رجيحة يكون العبد فيها قد مَجَع أ واألمر حيتاج، فالفضل كبَي واملوسم ربيح 

((، َرب   إَِلْيَك  ل:))َوَعِجْلُت قوله تعا  ااهلل عز وجل ورفع شعار   ََضى  ،(84)  طه سورة لرَِتْ

وايف قوله تعال : وامتثل أمر اهلل عز وجل  نْهُ  َلُكم إيِن   اهللهِ إَِل  ))َفِفرُّ (( َنِذير   م  بنِي   سورة  مُّ

 . ( 50)  الذاريات

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

لكن هناك بعض أيام بالنسبة ، من سائر األشهر رمضان كشهر أفضل بال شك ، رمضان

  .  الصواب يف التفضيل التفصيل ودائام  ، لرمضان حتتاج منا إل تفصيل 

 : أرضب لكم أمثلة 

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

 .ابن اجلوزيلإلمام  سئلهذا السؤال 

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

ا باألوساخ والقاذورات متلبس  من كان  صابون والطائع حيتاج إل طيب ، فالعايص حيتاج إل

 . ات وبعد أن يغسل القاذورات يتطيبحيتاج أن يغسل القاذور، ال يضع الطيب 

 ؟ وهكذا بالنسبة لسائر األشياء 

 ؟  أهيام أفضل القيام أم السجود -

 التفصيل. 

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

 جد أم البيت البعيد من املسجد ؟ البيت القريب من املسأهيام أفضل  -

 التفصيل. 

 . امليش من البيت البعيد أفضلالبيت القريب أفضل و



 

8 
 

. [ ثم يوم الَقر، يوم النحر عند اهلل األيام  عظمأ] أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: ثبت 

أفضل يوم من (، 1765. أخرجه أبو داوود )1064مع ا( ، صحيح اجل1420األلباين )ت

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

: يوم  بيوم الَقر ،ثم يوم الَقر واملراد، يوم اجلمعة يف اليوم الذي يعبث فيه الناس كام يعبثون 

 فضل أيام عند  اهلل عز وجل ذلك. أ هذه ، االستقرار بِمنى أيام التْشيق

 . اليوم يشء والليلة يشء نإذ

 َلْيَلةِ  يِف  َأنَزْلنَاهُ  إِنها)) التي قال اهلل عز وجل عنها:، يايل عند اهلل عز وجل ليلة القدرأفضل الل

نْ  َخَْي   اْلَقْدرِ  َلْيَلةُ ( 2) اْلَقْدرِ  َلْيَلةُ  َما َأْدَراكَ  َوَما( 1) اْلَقْدرِ  ُل ( 3) َشْهر   َأْلِف  م   امْلَاَلئَِكةُ  َتنَزه

وُح  ِم بِإِْذنِ  فِيَها َوالرُّ ن َرِّب   (.5-1) القدر ،((( 5) اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحتهىى  ِهيَ  َساَلم  ( 4) َأْمر   ُكل   م 

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

 ؟ لو قلبتها لسنوات كم تكون شهرشهر، ألف 

، ىل اهلل عليه وسلم يعيش ستنييمكن واحد من أفراد أمة حممد ص، ُقرابة مخس وثامنون عام 

، هذه واسم املهذه يف ويزاحم من قبلنا ، أربعني سنة ، ممكن يعيش ثالثني، سبعني سنة

لكن ينبغي أن ، ا ِقرَص أعامرنا َجرَبَ اهلل تعال فيه،  اا وجرب  جعلها اهلل تعال لنا مكسب  املواسم 

وأن ال يرسقنا املألوف ، ا ِّبمة عالية ونتعامل معها أيض  ، نتعامل معها بفهم وعلم وفطنة 
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أن نخرج من املألوف وأن ، ل منا مألوف يف رمضان لكُ ، الذي ورثناه عن اآلباء واألجداد 

 . طاعة ربنا جَل يف عاله  ىلِهنا عُنجمع 

يف لح االعمل الصالح يف العْش األوائل من ذي احلجة مع العمل الصالعلامء فاضلوا بني 

 العْش األواخر من ليايل رمضان. 

أن العمل الصالح يف األوائل من )) : أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالت يف الصحيحني ثب

 ((. ذي احلجة خَي من اجلهاد يف سبيل اهلل

ما من أيام »النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: عن ابن عباس ريض اهلل عنهام عن احلديث: 

قالوا: وال اجلهاد يف سبيل اهلل! «. العمل الصالح فيهن أحب إل اهلل منه يف هذه األيام العْش

« وال اجلهاد يف سبيل اهلل، إال رجل خرج بنفسه وماله ومل يرجع من ذلك بيشء»قال: 

 [(.2/457)أخرجه البخاري: ]

 نهار خَي من اجلهاد يف سبيل اهلل. حلجة يف أعامل الاألوائل من ذي ا العْش 

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

 ؟ األواخر من رمضان 
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: العمل الصالح يف هنار العْش األوائل من ذي احلجة أفضل من العمل  قال أهل العلم

 العْش األواخر من رمضان ، والعمل الصالح يف ليايلالصالح يف هنار العْش األواخر من 

 ايل العْش األوائل من ذي احلجة . أفضل من العمل الصالح يف لي رمضان 

ا) ) :تعالولذا رمضان ُفِضَل بليلة القدر التي سامها اهلل  َباَرَكة   َلْيَلة   يِف  َأنَزْلنَاهُ  إِنه ا مُّ  ُكنها إِنه

ر هوهذه الليلة فيام يظ، نلليلة أنزل اهلل تعال فيها القرآهذه ا، ( 3)  الدخان سورة ،(( ُمنِذِرينَ 

مة حممد صىل اهلل عليه من أ - أمة االستجابة- ويبدو لنا أهنا خاصة بنا نحن أمة اإلسالم

والدليل عىل ذلك ما ، كام أن من قبلنا حام حول اجلمعة، وأن من قبلنا حاموا حوَلا ، وسلم 

ُأنزلْت صحُف إبراهيَم أوَل ليلة  من شهِر  )) : اهلل عليه وسلم أنه قالثبت عن النبي صىل 

رمضاَن، وُأنزلِت التوراُة لستٍّ مضْت من رمضاَن، وُأنزل اإلنجيُل بثالِث عْشَة مضْت من 

رمضاَن، وُأنِزَل الزبوُر لثامِن عْشَة خَلْت من رمضاَن، وُأنزَل القرآُن ألربع  وعْشيَن خلْت 

 . حسن.  ١٤٩٧(، صحيح اجلامع ١٤٢٠اين )ت األلب. ((من رمضانَ 

، )بليلة القدر(صوا ِّبذا األمر َفمن قبلنا مل َي، أي يف ليلة اْلامس والعْشين من رمضان 

واتصل فيها ، ن در هي الليلة التي نزل فيها القرآوليلة الق، خصنا ربنا تعال بليلة القدر ف

 فكان ينزل عىل قلبه. ، جربيل بالنبي صىل اهلل عليه وسلم 
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أم أيمن بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم وكانت ريض اهلل عنهام ملا زار أبو بكر وعمر 

 .ن خرب السامء انقطع عن خرب األرضلبكاء أوالذي هيجهم ل، بكوا  ،حاضنته

 ملسو هيلع هللا ىلصقاَل َأُبو َبْكر  َريِضَ اهللهُ عنْه، َبْعَد َوفاِة َرُسوِل اهللِ قال:  عن أنس بن مالك))احلديث: 

َيُزوُرها، َفَلاما اْنَتَهْينا إَلْيها َبَكْت،  ملسو هيلع هللا ىلصلُِعَمَر: اْنَطلِْق بنا إل ُأم  َأْيَمَن َنُزوُرها، كام كاَن َرُسوُل اهللِ 

َفقاَلْت: ما َأْبكِي َأْن ال َأُكوَن َأْعَلُم أنه ما  ؟ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسولِِه  َخَْي  َفقاال ََلا: ما ُيْبكِيِك؟ ما ِعنَْد اهللِ 

امِء، َفَهيهَجْتُهام عىل الُبكاِء.  ،ملسو هيلع هللا ىلصِعنَْد اهللِ َخَْي  لَِرُسولِِه  َوَلكِْن َأْبكِي أنه الَوْحَي َقِد اْنَقَطَع ِمَن السه

 .[  صحيح].   ٢٤٥٤(، صحيح مسلم ٢٦١)ت  مسلم.((َفَجَعال َيْبكِياِن معها

 . انسجام خرب األرض يكون يف بينهامهذه الليلة أن خرب السامء مع  فربكة

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

عباد اهلل عز وجل الذين ، عباد اهلل امُلكرمون ، فهذه الليلة كلها بركة ، والذين يعيشون معنا

يعيشون معنا ، اعباد اهلل عز وجل الذين ال َيعصون اهلل تعال أبد  ، يفعلون ما ُيؤمرون 

بركة السامء مع األرض ال تنقطع إل يوم الدين يف ليلة ، ولذا ويكونون معنا يف هذه الليلة 

 وليلة القدر ليلة باقية .  ، القدر

  ونحن نتكلم عن كيف نستقبل رمضان ؟ ن كالمنا عن ليلة القدر ما شأ

 عنها ؟  امبكر  ليس الكالم أ
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 . : ال اجلواب

 . أن هُيمل الكالم عن ليلة القدرعن كيف نستقبل رمضان  ال جيوز ملن أراد أن يتكلم

 ؟ال جيوز له ذلك ملاذا

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

 . وهو الغالب يغفلون عن أشياء ، وباجتامع األمرين تارة ثالثة 

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

ليسألُه جل يف ، رقة يف قلبه ليناجَي ربه وال يشعر ب ،بس لسانه وال ينطلقولكن حي، املسجد 

 .عاله 

فإذا أطلق اهلل ، (نحن نحمل َهم الدعاء، ستجابة ال نحمل َهم اال):  يقولونكان السلف 

ستجابة ، إال ليستجيب لك، ال حتمل َهم اال اهلل ال يصنع ذلكلسانك بالدعاء واملناجاة فإن 

اهلل ال ، ومن يعرف الرس وأخفى، َتعبد من ال ُيغلب  توأن، أنت تناجي من ال يعجزه يشء 

 . ا ليس كل اْللق يوفق لليلة القدر إذ  ، هرك وباطنكيعرف ظا ،يعرف ظاهرك فقط

األدب العايل الذي يقع ، هي مناظرة لكنها بأدب الصحابة و، ناظرة واملحاورة وإليك هذه امل

 . وليس بحقيقي وعند التدقيق جتد أن اْلالف لفظي، فيه اختالف وجهات نظر 
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عبد اهلل ابن مسعود أبو عبد الرمحن ، ن آبني صحابيني كالِها إمام يف القراملحاورة جرت 

من أحب أن يسمع القران غضا  كام ُأنزل  : يف حقه الذي كان النبي صىل اهلل عليه وسلم

 . فليسمعه من ابن أم عبد

من أحبه أن ))  قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن عبداهلل بن مسعوداحلديث: 

ا كام   ((. ُأنِزَل، فْليْقَرْأه عىل قراءِة ابِن أم  عبد  يقرأ القرآَن غضًّ

( ١٣٨) ماجه ابن أخرجه.  حسن إسناده.  ٢٣٠١(، السلسلة الصحيحة ١٤٢٠)ت األلباين 

 . ( مطوال  ٤٢٥٥لفظ له، وأمحد )وال

 .حاب حممد صىل اهلل عليه وسلماقرأ أص، : ُأيب بن كعب  الثاين

ذهب إليه النبي صىل اهلل عليه ، نآلقرأن يقرأ عىل ُأيب ايح مسلم أمر اهلل تعال نبيه كام يف صح

: يا  قال ُأيب للنبي صىل اهلل عليه وسلم[ ، ] إن ريب أمرين أن اقرأ عليك القران : وسلم وقال

 .فبكى ُأيب[ ، ] نعم  : قال، ذكر اسمي ؟  َسامين، اهلل أمرك أن تقرأ عيل القران رسول اهلل 

: إنه اهللَ قد أَمَرين أْن ُأْقرَئك القرآَن. قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النهبي   عنِ  عن أنس بن مالكاحلديث:  قال أليَُبٍّ

ين لك؟ قال: نَعْم، فجَعَل َيْبكي.   آهللُ َساما

 البخاري أخرجه .صحيح.  ١٣٤٤٢(، ختريج املسند ١٤٣٨األرنؤوط )ت  شعيب

 . ( واللفظ له ١٣٤٤٢(، وأمحد )٧٩٩) ومسلم ،(٤٩٦٠)
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 .: اقرأ عىل ُأيب بن كعب  ُأيَب قال لهيعني اهلل سمى 

ا تلتقي سانيد كلهفاألمنها ، األمة اآلن أليُب بن كعب نصيب كبَي يف ن القرآقراءة كل بركة 

 به ريض اهلل تعال عنه.

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

عبد اهلل بن مسعود : إن  ريض اهلل تعال عنه يقول أو قيل له: سمعت ُأيب ابن كعب  عنه قال

 . من قام ليايل السنة فقد أصاب ليلة القدر: يقول

حدثنا حممد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا األوزاعي، حدثني احلديث: 

من »عبدة، عن زر، قال: سمعت أيب بن كعب، يقول: وقيل له إن عبد اهلل بن مسعود، يقول: 

واهلل الذي ال إله إال هو، إهنا لفي رمضان، حيلف ما »، فقال أيب: «قام السنة أصاب ليلة القدر

إين ألعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا ِّبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  يستثني، وواهلل

 بيضاء يومها صبيحة يف الشمس تطلع أن وأمارهتا وعْشين، سبع صبيحة ليلة هيوبقيامها، 

 .  762رواه مسلم بحديث رقم .  «َلا شعاع ال

  !؟يا أهيا الغافل

  !؟عىل فعل املعايصيا من أنت مرص
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اعلم أن هذه ، يا من دخلت رمضان ومل تتطهر بالتوبة وأنت مرص أن تبقى األوساخ عليك 

فليلة القدر للعابدين ، ن تنال قيام ليلة القدرول دون أن تنال بركة هذا الشهر ، وأاألوساخ حت

 ريصني عىل قيام الليل طوال السنة.الصادقني املخلصني املجدين املجتهدين احل

 . ((قام ليايل السنة أدرك ليلة القدرمن ))ن يقول: فإن ابن مسعود كا

 ؟كيف الوزارات واجليش ُرَتب-مرتبة–ليلة القدر منِزَلة 

جاء من مسلسل سخيف ومشاهدات تغضب الرب عز ، بعض الناس عايص ، العباد ُرَتب 

تأيت ، ويتربعون للكفار ، ر يعبدون الصليب ويفعلون املصائبمباريات وكفا، ووجل 

 ،وجلوقلبك منْشح باملعايص وتأيت لبيت اهلل تعال تريد رب الربيات وتريد أن تعبد اهلل عز 

نطالق لسانك باملناجاة وُتقِعدك وُتنِزلك عن املرتبة التي إعلم أن هذه األوساخ حتول دون أف

 . ينبغي أن تكون عليها يف رمضان 

ولعلك تنال الشهادة يف ، لعلك ُتفلح ، وتوبة خالصة ، ينبغي أن تستقبل رمضان ِّبمة عالية 

 . هذا الشهر 

، إن من أقام ليايل السنة فقد أصاب ليلة القدر )) :  قيل أليُب بن كعب إن ابن مسعود يقول

 ((. ال يستثنيحَيلف ، : واهلل الذي ال إله إال هو إهنا لفي رمضان قال ُأيب ريض اهلل تعال عنه

 ؟ جيهل أن ليلة القدر يف رمضان عودأنا اسأل هل ابن مس
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 ال واهلل ما جيهل . اجلواب : 

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

 .والعايصأن ليلة القدر ال يوفق إليها الغافل 

 ؟ ها املتوسخ بالقاذورات واْلطيئاتوكيف يوفق إلي، فكيف يوفق إليها صاحب الكبائر 

 لذا ليلة القدر متى تبدأ ؟ 

 الليل متى يبدأ ؟ 

 . من املغرب يبدأ الليل 

 متى ينتهي؟ الليل 

 (. الفجر الثاين ) بالفجر الصادق ينتهي 

 ؟رمحه اهلل تعال هم فقهأأبو حممد سيد التابعني و، يقول سعيد ابن املَسيب ماذا 

من  ايف ليايل رمضان فقد نال نصيب  من صىل املغرب يف مجاعة )) :  كان سعيد بن املَسيب يقول

 . ((ليلة القدر



 

17 
 

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

تصيل صالة الفجر  ،ولعلك تصيل الفجر قبل طلوع الفجر، الفجر وأنت نائم و شبه نائم 

يصدق فيها  ليلة القدر: أنا أصبت ليلة القدر ،  قبل أن َيرج الفجر الصادق وتنام وتقول

ُقُلوُِّبُمْ  آَتوا َما ُيْؤُتونَ  : ))َوالهِذينَ قوله تعال ُمْ  َوِجَلة   وه ِمْ  إَِلى  َأهنه سورة املؤمنون  (( َراِجُعونَ  َرِّب 

(60.) 

وأن ثبت تت ، أن ملعايص حتبط الطاعامنك ، فا قبلاف أن ال يخت، تأيت ما أتيت وقلبك َوِجل 

 . تبقى مستمرا عىل الطاعة 

ا َيا)) : هلل عليه وسلم قول اهلل عز وجلمن أكثر اآليات التي َخوَفت أصحاب النبي صىل ا َ  َأهيُّ

ُسوَل  َوَأطِيُعوا اهللهَ َأطِيُعوا آَمنُوا الهِذينَ   .(33) حممد سورة ((. َأْعاَمَلُكمْ  ُتْبطُِلوا َواَل  الره

وكذلك املعايص كام  ،وأحبطت عملك، إذا ما ثبتت عىل الطاعة َعرضَت العمل للبطالن 

 . ذهبن احلسنات فإن السيئات أيضا ي،  {إن احلسنات ُيذهبن السيئات } : يقول اهلل عز وجل

ا ألعلمن))  : أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالوبان ثبت عن ث  يوم يأتون منأمتي أقوام 

 اهلل رسول يا:  ثوبان قال منثورا هباء   اهلل فيجعلها ، بيضا   هتامة جبال أمثال بحسنات القيامة

 ومن ، إخوانكم إهنم أما:  قال ، نعلم ال ونحن منهم نكون أال ، لنا َجل هم ، لنا صفهم

 .(( انتهكوها اهلل بمحارم خلوا إذا أقوام ولكنهم ، تأخذون كام الليل من ويأخذون جلدتكم
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ا من أمتي يأتون ))  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: عن ثوبان مولاحلديث:  ألعلمنه أقوام 

ا قال ثوباُن يا  ا فيجعُلها اهللُ عزه وجله هباء  منثور   أمثاِل جباِل هتامَة بيض 
يوَم القيامِة بحسنات 

ال أما إهنم إخواُنكم ومن رسوَل اهللِ ِصْفهم لنا َجل هم لنا أن ال نكوَن منهم ونحُن ال نعلُم ق

 ((. ِجلدتِكم ويأخذون من الليِل كام تأخذون ولكنههم أقوام  إذا َخْلوا بمحارِم اهللِ انتهُكوها

 . صحيح  ٣٤٤٢(، صحيح ابن ماجه ١٤٢٠األلباين )ت 

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

ثم تصبح  ،يأيت بحسنات مثل جبال هِتامة، للعمرة ويرجع ويتصدق وُيطعم اآلف الفقراء 

فقال النبي صىل ، فلام سئل النبي صىل اله عليه وسلم عن رس هذا ، هذه األعامل هباء  منثورا 

لو بمحارم اهلل انتهكوهاإهنم كانو)) اهلل عليه وسلم :  فاجر واحد والهو  يف اْللوة، ((ا إذا خ 

 .  اال يقيم َلا وزن  ، إذا خال بمحارم اهلل انتهكها ، والعياذ باهلل 

 . 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 ِّبذا الشهر :اْلالصة  لذا

ا َيا)) : كام قال اهلل عز وجل، الصيام واجب علينا وعىل من قبلنا  َ  َعَلْيُكمُ  ُكتَِب  آَمنُوا الهِذينَ  َأهيُّ

َيامُ   .(183) البقرة سورة ، ((َتتهُقونَ  َلَعلهُكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمن الهِذينَ  َعىَل  ُكتَِب  َكاَم  الص 
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وهذه الشهادة ، وهذه املدرسة امُلتخرج منها ينبغي أن يتخرج بشهادة ، هذا الصيام مدرسة 

 .تقوىالهي شهادة 

 ما هي التقوى؟ 

فإذا زينت لك نفسك ، جتعل واقي بينك وبني املعايص ، جتعل بينك وبني حمارم اهلل وقاية  أن

 وال ختاف اهلل عز وجل يف إل املعايص وتسَي وراءه مهروال   وقادك كورصخ بك شيطان

، شهر رمضان فيه هتذيب للنفس ، تاج إل دورة مثل دورة شهر رمضانالغيب أنت َبعد حت

 . وفيه إغالق ملداخل الشيطان

 .[ أتاكم شهر رمضان  ] : عن أيب هريرة يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم

شهر  أتاكم شهُر رمضاَن قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن أيب هريرةاحلديث: 

، فرض اهللُ عليكم صياَمه، ُتَفتهُح فيه أبواُب السامِء، وُتْغَلُق فيه أبواُب اجلحيِم، وُتَغلُّ  مباَرك 

، من ُحِرَم خََيها فقد ُحِرمَ   . فيه َمَرَدُة الشياطنِي، هللِ فيه ليلة  خَي  من ألِف شهر 

 النسائي أخرجه. لشواهده جيد.١٩٠٣(، ختريج مشكاة املصابيح ١٤٢٠األلباين )ت 

(٤/١٢٩). 
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هذا  : قالوا[ ،  أتاكم شهر رمضان : ] استنبط أهل العلم من قول النبي صىل اهلل عليه وسلم

 [ ، هذا ُيفيد جواز أتاكم شهر رمضان ] : النبي قال، فيه داللة عىل جواز التهنئة برمضان 

 .التهنئة

 . وأما هو ال يبتدئ، وكان إذا ُهنئ رد ، وكان اإلمام أمحد ال يبتدئ بالتهنئة 

 . ةألنك يف دورة تقوي ،صفدتُ ، سلسل تُ ، غل الشياطني تُ 

نَسانُ  َوُخلَِق )): اهلل يقول عنك أهيا اإلنسان ا اإْلِ ، واهلل يقول  (28) النساء سورة ، (( َضِعيف 

ْيَطانِ  َكْيَد  إِنه ))  الذي أنت وإياه يف رصاع: عن عدوك ا َكانَ  الشه  النساء سورة ،(( َضِعيف 

(76) . 

 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 

، ُمزلزل ، هنالك هدف خطَي ، فضان حتى حتدد هدفك وال تبقى ضائعا  هيا املستعد لرمفيا أ

دعا ، لك ، فقد دعا عليك أمني السامء وأمن عىل دعاءه أمني األرض  إليه الويل إذا مل تنتبه

 . وأمن عىل دعاءه خَي أنبياء اهلل حممد صىل اهلل عليه وسلم ، عليك خَي مالئكة اهلل جربيل 
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وبالنسبة لبعض ، رمضان عذاب بالنسبة لبعض املصلني، رمضان ليس رمحة لكل اْللق 

ُربه صائم  حظُُّه ِمن صياِمِه ))  : النبي صىل اهلل عليه وسلم قال كام ثبت عن، الصائمني 

هرُ   (( . اجلوُع والعطُش، وُربه قائم  حظُُّه ِمن قياِمِه السه

 . لغَيه صحيح. ١٠٨٣(، صحيح الرتغيب ١٤٢٠ين )ت األلبا

 إياك أن تكون من هذا الصنف. 

أن خَترج من كالصيام  يوجيب عليك وجوب عين ،يا أهيا امُلقِدم عىل رمضان حدد هدفك

   . رمضان وقد ُغفر ذنبك

، َرَمَض  :فعل الثالثي من رمضانالوفعالن من ، فعالن  :: رمضان يقول علامء اللغة

 ،احتول إل سكن أرَمَض فأصبح رمض  اليشء إذا ،  سكنَ :  ومعنى َرَمَض ، واملصدر الَرمض 

، رقت ذنوبهححتى املستعد لدخول هذا الشهر ََيرج منه وقد أُ  ارمضان  وسمي رمضان 

 . وأن ُيغفر ذنبك أمر واجب يف حقك ومن َقرَصَ أثم ، فُيغفر ذنبه، فيكون بالنسبة إليه رمضان

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

ة   ا إاِله  الظهاملنِِيَ  َيِزيُد  َواَل  ل ْلُمْؤِمننِيَ  َوَرمْحَ  .(82) األرساء ، (( َخَسار 

 . فإما له وإما عليه،  اقال بعض السلف: ما جلس أحد مع القران وقام سامل  
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 ؟ 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 أبزهما وجدتم إال ، ا إال عبد  : ما وجدتم  قال

 . حفظنا لكتاب اهللافقال له املجيب: إنه 

 . [ ] إن اهلل يرفع ِّبذا الكتاب أقواما وَيفض به آخرون :ـم فقال النبي صىل اهلل عليه وسل

اْلطااِب ريِضَ اهللُ عنه استعَمَل عن أيب الطفيل عامر بن واثلة الليثي:[ أنه ُعَمَر بَن احلديث: 

اه بُعْسفاَن، فقال: َمِن اسَتخَلْفَت عىل الوادي؟ فقال:  َة فتلقا نافَع بَن عبِد احلارِث عىل مكه

اسَتخَلْفُت عليهُم ابَن أْبزى، قال: وَمِن ابُن أْبزى؟، قال: َمول  لنا، قال: اسَتخَلْفَت عليهم 

؟، قال: يا أمََي امُلؤِمننيَ  . فقال ُعَمُر: إنه َمول  ، إنهه قارئ  لكتاِب اهللِ، عامِل  بفرائِض اهللِ، قاض 

ا، وَيَضُع به آَخريَن.   اهللَ عزه وجله َيرَفُع ِّبذا الكتاِب أقوام 

صحيح عىل رشط  إسناده.  ٤٤٥ /٥(، ختريج مشكل اآلثار ١٤٣٨شعيب األرنؤوط )ت 

 . الشيخني

 .ناهلل رفعنا بالقرآ

ا إَِلْيُكمْ  َأنَزْلنَا )َلَقْد ):  تعال قال  . (10) األنبياء سورة ، ((َتْعِقُلونَ  َأَفاَل  ِذْكُرُكمْ  فِيهِ  كَِتاب 
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، ن آالقربعدنا عن واهلل أخفضنا اآلن بسبب ،  دهاترد نصب عينيك دائام  اجعل هذه اآلية 

 القرآن اهلل يرفع ِّبذا، وملا وضعناه وراء ظهورنا أخفضنا رُبنا ، ن ملا متسكنا به رفعنا ربنا القرآ

 .  ، وَيفض به أقوامأقوام

، اهلل يرفع أقوام وَيفض آخرين ، : أقوام  قال النبي ما قال ابن أبزه، الكالم عن أبن أبزه 

 فالقرآن رمحة لقوم وعذاب عىل قوم.

 خترج وقد غفرت رمضان وملإذا دخلت يف مدرسة عىل بعض األقوام ، عذاب رمضان 

 ذنوبك فالويل لك. 

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

وقف عىل ، ودرجات منرب النبي صىل اهلل عليه وسلم ثالثة ، وقف عىل الدرجة األول 

 صعد الثالثةآمني ، ثم  : قالثم  ، ثم صعد الثانية وقف قليال  آمني ،  : الدرجة األول قال

، ملاذا أمنت عىل خالف املعتاد ، َفُسئل النبي صىل اهلل عليه وسلم ، وأهنى اْلطبة : آمني ، وقال

] لقد  : فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم؟ ،  عت صوتك آمني آمني ثالث مراتأمنت ورف

:  وقال يل - جربيل، ليس أي ملك ، أتاين جربيل ، وأنا صاعد عىل املنرب  –آتاين جربيل آنفا 

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

، َبُعَد رجل أدرك أبويه أو رجل عن اْلَيات واجلنات ورضا رب الربيات والسموات 
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: يا حممد َرِغَم أنف رجل أو  ثم قال: آمني ،  فقلت: آمني ،  قلف ِها ومل يدخل ِّبام اجلنة أحد

: آمني  فقل عليك صىل اهلل عليه وسلـم ومل يصيل َبُعَد رجل صىل اهلل عليه وسلم ُذكرت عنده

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

 .  : آمني فقلت: آمني ،  فقلومل يغفر له ، 

رِغَم َأنُف رجل  ُذكِرُت  قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن أيب هريرةث: احلدي

، وَرِغَم أنُف رجل  دخَل عَليِه رمضاُن ثمه انسلَخ قبَل أن ُيغَفَر َلُه، ورغَم  عنَدُه فلم يصل  عيله

 ُه اجلنهَة.أنُف رجل  أدَرَك عنَدُه أبواُه الكرَب فلم ُيْدِخال

( ٢٥٥١) مسلم أخرجه.   صحيح حسن.   ٣٥٤٥صحيح الرتمذي  (،١٤٢٠)ت األلباين 

 .يسَي باختالف( ٧٤٤٤) وأمحد له، واللفظ( ٣٥٤٥) والرتمذي بنحوه، خمترصا  

 واجب علينا قبل أن ندخل رمضان ؟ما هو ال

 . أن نحدد اَلدف 

 ما هو اَلدف من صيامنا ؟ 

 ؟ املدرسة املباركةما هو اَلدف من هذه 
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يف رواية يف الصحيحني ُصفدت ، يف قيود ، أصبح يف ِغل ،  لغِ ، ُصفد ،  لعدوك ُغلاَلدف 

 يق ينادي عليك منادطليأنت حر ، ويف رواية عند أمحد ُصفدت مردة الشياطني ، الشياطني 

حرمك من ملذاتك ، اهلل هيأ  لك األسباب ، : يا باغي اْلَي أقبل ، يا باغي الْش أقرِص  السامء

مأل وقتك ، صنع لك برنامج تربية ، رباك ، والقيام ، أشغل ليلك بالطاعات  ،هنارك يف 

 ،وحتى خترج وقد غفرت ذنوبك، حتى خترج من هذه املدرسة بشهادة التقوى ، باْلَي 

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

 . امتدت املعارك معه من أبينا آدم الذي

ان األمر الذي ُيقاتل وكلام ك، عند العسكريني املعركة كلام طالت احتاجت إل صرب زائد 

وكل ما كان العدو عنده عنرص املفاجأة واالختباء احتاج ، سكانت املعركة أرش اعليه نفيس  

 . نحتاج يف قدوم هذه املدرسة أن نكون يقظني ، ف اا يقظ  اإلنسان أن يكون فطن  

يف النهار باحلرمان من االسرتسال ، الطاعات يف الليل والنهار ور هذه املدرسة متتاز بظهلذا 

وإتيان اللذة ، منعك اهلل من إتيان األهل ، منعك اهلل الطعام والْشاب ، نفس اليف شهوات 

 ، ويف الليل أشغلك بالقيام . والشهوة 

 كيف يثبت رمضان؟ 

 : رمضان يثبت بطريقتني
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 . : أن نكمل شعبان الطريقة األول 

فقد يكون شعبان ، ، وإن مل نكمل شهر شعبانمناإذا رأينا اَلالل ُص فاَلالل،  إذا ُغَم علينا

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

 . د التاسع والعْشين نبتدئ بالصيامفإن رأينا اَلالل بع، اثالثني يوم  

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

 قبل ليلة من صيامنا. ال بد أن نقوم 

 . لذا ليلة العيد ليس فيها قيام

 رمضان ينتهي متى؟ 

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

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

ُعمرة  يف رمضاَن :قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن جابر بن عبداهللاحلديث: 

ة    . تعدُل حجه

 بصيغة معلقا   البخاري أخرجه.  صحيح.  ٢٤٤٤(، صحيح ابن ماجه ١٤٢٠ )ت األلباين

 .(  ١٤٧٩٥(، وأمحد )٢٩٩٥جه موصوال  ابن ماجه )وأخر ،(١٨٦٣) اجلزم
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 ؟  متى يبدأ رمضان

رمضان ونال وإن مل َيُصم أوقع عمرته يف من أحرم بالعمرة يف أول ليلة من ليايل رمضان 

:] عمرة يف رمضان تعدل ِحجة  الذي أخرجه اإلمام البخاري ثواب حديث أم مُحيد الساعدية

كأنك حججت معه صىل اهلل عليه وسلم إذا ، ِحجة مع حممد صىل اهلل عليه وسلم [ ، معي

من اعتمر يف ليلة العيد بعد آذان املغرب ما ، اعتمرت يف رمضان ولو أنك اعتمرت يف الليل 

عىل األمة  اكفائي   اوجيب وجوب   االل ُيرتاءواَل، فالليل يسبق النهار ، تمر يف رمضاناع

 . املحمدية أن تراقب اَلالل 

وهذا ، ينا اَلالل يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ء: ترا وقد ثبت عن ابن عمر يقول

وأثبت فيه بأمر ال حيتمل ، مجلد وهو جيمع طرقه بأفرده اإلمام اْلطيب البغدادي احلديث 

ولذا قال النبي ، الشك أن رؤية رجل واحد َلالل رمضان ُيوجب الصيام عىل مجيع األمة 

 . [صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته] : صىل اهلل عليه وسلم كام ثبت يف الصحيحني

صوموا لُرؤيتِِه، وأفطِروا  قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن أيب هريرةاحلديث: 

 .لرؤيتِِه، فإن ُغمه عليُكم فاقُدروا َثالثنيَ 

 ،(١٩٠٩) البخاري أخرجه.  صحيح.  ٢١١٧(، صحيح النسائي ١٤٢٠ين )ت األلبا

 . ( ٩٤٧٢( واللفظ له، وأمحد )٢١١٨) والنسائي ،(٦٨٤) والرتمذي ،(١٠٨١) ومسلم
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 ؟ صوموا لرؤية ماذا

 . هالل رمضانرؤية ل

 ؟ ماذا  وأفطروا لرؤية هالل

 . شوال هالل 

 هل جيوز أن نأخذ باحلسابات الفلكية وأن ال نرى؟ : مسألة -

، و ال حمالة التفصيل  اوالذي أراه صواب  طئ من أطلق الكالم بنعم أو ال ، وخم ،اجلواب دقيق

 : عىل النحو اآليت والتفصيل 

ويبقى ، وال ُيسِقُطه ُمسِقطملسو هيلع هللا ىلص النبي زمن مة وهذا أمر واجب كان يف جيب عىل األ :أوال  

فريق يرى  اأن يكون من، اَلالل  االواجب أن نرتاء، واجب عىل هذه األمة إل قيام الساعة 

وال ، ابيةوالواجب علينا أن نعمل بالرؤية العينية ال الرؤية احلس ، اَلالل ىونرتاء، اَلالل 

ال تصوموا  : )ملسو هيلع هللا ىلصأمحد يقول فيها النبي رواية ثابتة عند النسائي وعند الرؤية الفلكية ، ذلك ل

  .( إال لرؤيته

ال تصوموا حتاى تَروُه، وال عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: عن عبداهلل بن عمراحلديث: 

 . ُتفطِروا حتاى تَروُه، فإن ُغمه عليكم، فاقُدروا َلهُ 
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 . صحيح.   ٢١٢١(، صحيح النسائي ١٤٢٠األلباين )ت 

 . صوموا لرؤيته(يف الصحيحني )ملسو هيلع هللا ىلص هذه أبلغ يف املعنى من قوله 

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

 . ثبوت رمضان إال بالرؤية العينية فيها حرص  وقرص  عىل عدم (تصوموا إال لرؤيته

 .احلسابات الفلكية ُيستأنس ِّبا

        خر دعوة ختالف املعقولأأدعى عىل من : ء يقولونهنالك عند الفقهاء يف مبحث القضا

 . ال يسمعهاالقايض  وا:قال -ختالف العقل واملنطق أو ختالف العادة -

وقال ، هذا َيالف املنطق والعقل ، للقايض  اا صغَي  كبَي ويصحب ولد   ال  لو جاء رجلمث# 

 .عيل ، ال ُينفق،  قال هذا أيب َييا سيدي هذا أيب وأشار للصغ

 ؟يعمل القايض ماذا 

 ؟ يرده ويوبخهأم يسمع الدعوة 

عي  يب وأيب هذا ال ُينفق ل كبَي يأيت بولد صغَي يقول هذا أيعني رج، يرد الدعوة ويوبخ املدا

 . هذا َيالف املنطق وَيالف العقل ،عيل

 . وختالف العادة القايض ال يسمعهاختالف العقل وفالدعوة التي ختالف املنطق 
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أو واهلل امللك استدان مني مخس قروش : سوقي ا عامي ا ذهب للقايض وقال  لو أن رجال  # 

أريد عطاين إياها و عْشين قرش وال عْش قروش ما أاشرتى مني يشء وبقي نصف دينار أ

 ،تاج هذا لدليلما حي ،هذا ليس بصحيح ،نبهأختالف العادة يرده ويهذه ، قضيةعليه أرفع أن 

 . هذا َُيالف العادة

يا  :قالون دخل رى ، لو واحد اآلالل يف وقت ال ُيمكن أن يُ رأيت اَل: لو جاءنا رجل قال # 

 ؟ نعتمد عىل كالمههل  رأيت اَلاللأنا مجاعة 

 . ال نعتمد عىل كالمه 

أبو حنيفة يتبسط وهو  وعليه مهابة وكان ،كثةحلية اإلمام أبو حنيفة وكان ذا إل رجل جاء # 

ويتبسط بني الطلبة يعلمهم ، وكان يمد رجله بني الطلبة  ،كانت تأمله رجله، بني طلبته

هذا الشيخ صاحب اللحية الكثة اإلمام أبو حنيفة فلاما رأى ، ورجله ممدودة لألمل الذي فيها 

فبعد أن فرغ أبو حنيفة من الدرس قال هذا الشيخ ، عليه مهابة أخذ عىل نفسه ومل يمد قدمه 

 . فسقط قلب أيب حنيفة بني رجليه، عندي سؤال 

 . قال اسأل يا شيخ

 ؟ قال متى يفطر الصائم 

 . إذا غربت الشمس : اإلمام أبو حنيفة قال
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 . غربت الشمس يف النهارإذا إذا : والشيخقال 

 . يب حنيفة أن يمد قدمهآن أل :وقال ،فأبو حنيفة مد قدمه

 ل هذا السائل.ه مثحالفبعض الناس 

 . كثَي من البلدان وهذه حقيقة مصيبة تقع يف

بعض الناس يقول رأيت اَلالل ، خوة املهتمني بالفلك يف بعض األعوام زارين بعض اإل# 

ا عتقاد  ايعني إذا كان أهل الفلك يعتقدون ، ام يستحيل الفقهاء فيه يف الرؤيا مثل كالم وزعم

ا ال خالف بني اثنني منهم أن اَلالل مل يتولد وأن اَلالل ال يمكن أن ُيرى البتة فجاءهم جازم  

هذه ، كذا وكذا أيت كقول السابق هذا أيب ويل عىل امللك فقوله إين ر ،رجل فقال إين رأيت

 . دعوة ترد وال تقبل 

ا ونحن و وال ، تصاصخهل االنستقبل شهر رمضان أننا نستأنس بألذا الذي أراه صواب 

فالواجب علينا أال نصوم ، (ال تصوموا إال لرؤيته )ملسو هيلع هللا ىلص غي قول نبينا نعتمد عىل قوَلم وال ُنل

 . إال لرؤيته 

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

 . فتتوب إل اهلل وترتك ، راماحلالتوبة ليست من فعل 
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، وأقرب إل اهلل من هذه التوبة ، هم من هذه التوبة وأعظم من هذه التوبة هنالك توبة أ، ال 

 . وهي التوبة من ترك الواجبات

 . (ترك املأمور عند اهلل أعظم من فعل املحظور) : العلامء يقولون 

ترك املأمور )  عىل أن ببضع وعْشين دليال  قاعدة دلل  -رمحه اهلل–شيخ اإلسالم ابن تيمية ل

 . (أعظم عند اهلل من فعل املحظور 

 . بليسإو آدم

 . بليسإأول من عىص اهلل آدم و

 . بليسإني وقعت من آدم وول معصيتأ

 ؟  اا أم فعل حمظور  بليس ترك مأمور  إ

 . دم فلم يسجدأمره اهلل أن يسجد آل

 ؟ هذا ترك مأمور أم فعل حمظور

 . ترك مأمور 

 . اه اهلل أن يأكل من الشجرة فأكلدم هنآ
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 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 آلقرأن ترتك قراءة الرحم أعظم عند اهلل من رشب اْلمر، أن ترتك صلة ا يعني

 . أن ترتك األوامر التي أمرك اهلل ِّبا أعظم عند اهلل من فعل املحظور وحلقات العلم، 

، احلرام تكون برتكالناس تظن أن التوبة ، يف أذهان الناس مفهوم غَي رشعي فالتوبة لألسف 

للمسنون  اومن كان تارك  ، يفعله واهلل لمأمور فيتوب ل اتارك  كان والتوبة إنام تكون من 

 . فيتوب إل اهلل ويفعله 

 تعلم من رمضان. 

 . يا أهيا املدخن تعلم من رمضان 

 افل عن قيام الليل تعلم من رمضان. يا أهيا الغ

 .ن تثبت لك يوم صيام يف األسبوعُخذ من هذه الدورة أ

 . اأن تثبت لك قيام  
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ا كان األمر ندب  ك املأمورات فالتوبة تكون من فعل املحظورات وتكون من تر ، أو حتام   اسواء 

 . فتفعل السنن، معنى أن تتوب إل اهلل من ترك السنن ب

 . فمفهوم التوبة مفهوم رشعي واسع 

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

 القيام. 

 ،أن تكون يف البيوت إال نوعني من التطوع كل صالة تطوع ُيسن: م يقولونأهل العل

 : حب إل اهلل تعال أن تكون يف املساجد فاأل

ر : النوع األول  فعل التطوع قبل أن يصعد اإلمام املنرب يف ، لجمعة لالتطوع يف حق من بكا

 . أحب إل اهلل من التطوع يف البيتاملسجد 

ل أن ن ركعات قب، ثامكرين يصلون ست ركعات ولذا كان ابن عمر وابن عباس  يأتون مب

 وليست سنة مجعة قبلية . ، تطوع مطلق وهذا ، يصعد اإلمام املنرب

 . الصالة يف املسجد يف قيام رمضان: النوع الثاين

 .حتى ينرصف ُكتبت له قيام ليلة ( )من قام مع اإلمام :يقولملسو هيلع هللا ىلص ولذا النبي 
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أنه َمن قام مَع اإلماِم )) عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  عن أيب ذر الغفارياحلديث: 

 .صحيح.  ٤٤٧(، إرواء الغليل ١٤٢٠)ت األلباين  .(( حتى ينرصَف ُكتَِب له قياُم ليلة  

 .ينرصف اإلمام ُكتبت لك قيام ليلةاهلل كريم جل يف عاله إذا صليت مع اإلمام حتى 

 بقى مع اإلمام حتى ينرصف. نت أفأ

 من، ( )سابقون و، لطون وأغلب الناس خُم  ،(خُملط ( ، ) : )ُمقرصأصناف ثالثة الناسلكن 

، وأن يسمع كالم اهلل ، وأن يتلذذ باملناجاة ينبغي أن َيص القيام بطول ، كان من السابقني 

 . جل يف السجودوأن يسأل اهلل عز و، وأن يطيل السجود 

وخ وم أن شيمن املعل، ويف باب ما جاء يف قيام رمضان ه أنس يف موطأإلمام مالك بن ا ذكر

ا ، مدين اإلمام مالك من التابعني ، هو  وشيوخ مالك ، مالك ما خرج من املدينة اال ملكة حاج 

واألسانيد التي ، أو رجلني  ن ينقل لنا بأسانيد قصَية عن رجل، ومالك اآلمن التابعني 

، كيف كانوا يصلون ، حال التابعني ، سلف ثقات ويعطينا صورة عن حال الن أذكرها عس

 .حال الصحابة بل

 يف القيام.ملسو هيلع هللا ىلص حممد النبي حال 

 . وة لناقدسأل اهلل عز وجل أن يمنا علينا وأن جيعله ن
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وجعل شعره ، تشط وام، كتحل وكان إذا دخل الليل ا، كان أعرف الناس بربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 يناجيه. ووقف بني يدي اهلل ، وتطيب ، مل وجتا ، ضفَيتني 

وال سيام إذا ، فالعباد الصاحلون حيبون الليل  ، ((الليل خال احلبيب بحبيبهجن  إذا)): وقالوا 

الشتاء )) :  فقد ثبت عن غَي واحد من السلف كان يقول،  يف أيام الشتاء كان الليل طويال  

(، السلسلة ١٤٢٠األلباين )ت  ((.وقرص هناره فصامه، ربيع املؤمن طال ليله فقامه 

 ،(١٣) «الليل قيام فضل» يف اآلجري أخرجه.  ضعف فيه إسناده.   ٤/٥٥٦الصحيحة 

 ،(١٠٦١) يعىل وأبو ،(١١٧٣٤) أمحد ،وأخرجه(٨٤٥٦) «الكربى السنن» يف والبيهقي

 مسند» يف والقضاعي ،(٣٢٥ /٨) «األصفياء وطبقات األولياء حلية» يف نعيم وأبو

  . ( بالفقرة األول١٤١) «الشهاب

بعض ، حواله ا من أشيئ   ملسو هيلع هللا ىلصيعلمون من أزواج النبي كانوا الصحابة ، يصيل ملسو هيلع هللا ىلص فكان النبي 

عبد اهلل بن عباس ، احلريصني كعمه العباس أرسل هدية يف ليلة من الليايل مع ولده عبد اهلل 

ميمونة من أزواج النبي اسمها وعبد اهلل له خالة ، حيبه ملسو هيلع هللا ىلص وعبد اهلل كان النبي ، ا كان صغَي  

ألنه إذا ذهب  ،من ميمونةملسو هيلع هللا ىلص أبوه العباس كان يتحني متى ليلة النبي ، وفهو صغَي  ملسو هيلع هللا ىلص

ال يؤاخذه النبي  ،خالتههو ينام عند كان ،  كالشإ من ميمونة ما يفملسو هيلع هللا ىلص ودخل وليلة النبي 

نوبة لم ح مسلم العباس ملاا عففي رواية يف صحي،  ليس كام يدخل عىل بيت عائشة مثال  ، ملسو هيلع هللا ىلص 

ا متأخر  ، وأرسله فدخل عليه بعد العشاء ملسو هيلع هللا ىلص رسل ولده بيشء إل النبي النبي من ميمونة 
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تعلم كيف ، يريد ييف بيته ملسو هيلع هللا ىلص يريد يتعلم من مدرسة النبي ، حتى يشفق النبي عليه ما يعود 

، كان يضمه مرتني يف األحاديث ملسو هيلع هللا ىلص النبي ابن عباس ، ففهم ابن عباس ، ملسو هيلع هللا ىلص كان ليل النبي 

جر كان النبي يضمه إل األحاديث يعلم أن احلادثة تكررت كام يقول ابن حطرق  مليتأالذي 

(، ١٤٢٠ين )ت األلبا .(اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل) : وهو صغَي ويقول  صدره

 . "التأويل وعلمه": قوله دون الصحيحني يف وهو صحيح، إسناده.١٦٧تصحيح العقائد 

ملسو هيلع هللا ىلص ظ النبي يقاست، أيقظيني ملسو هيلع هللا ىلص وقال ْلالته ملاا يستقيظ النبي ، ملسو هيلع هللا ىلص نام ابن عباس عند النبي 

ووضعه عىل أذنه  فالنبي أخذه من، ملسو هيلع هللا ىلص وقف عىل شامل النبي وفتوضأ ابن عباس ، يف الليل 

ح بسورة ال تفتادهم حأا إذالعباد فقال قلت: ، فبدأ بالبقرة ، ملسو هيلع هللا ىلص فاستفتح النبي  :قال، يمينه 

البقرة ملسو هيلع هللا ىلص أهنى النبي ، قال فالبقرة ويركع ملسو هيلع هللا ىلص ينهي النبي : قال قلت، يركع حتى ُيتمها 

آل  ، ثم أتمعمران  ورجع إل آلقرأ النساء ، قلت يقرأ النساء ويركع ، بالنساء واستفتح 

 . النبي يف ركعةقرأة  هذه، عمران وركع 

اهلل سول لعلا بعضنا يرتد عن دين اهلل لو صىلا خلف ر، ملسو هيلع هللا ىلص احلمد هلل الذي ما أدركنا النبي 

 .ركعتني

 . ي ما أدركنا رسول اهللالذاحلمد هلل 

 تدرون مل ؟ 
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 (. 10سورة الواقعة ). (( السابقون السابقونو)) : ألن اهلل يقول

تِي سابُِقونَ )) : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي   ((. لكل  قرن  من ُأمه

   . صحيح. ٥١٧٢(، صحيح اجلامع ١٤٢٠اين )ت األلب

نكون لنا أن  ا وإياك ، أما يف زمن الصحابة أنا ياك نكون من السابقني الزمان لعيلا وإ يف هذا

 سابقني. 

 السابق من؟

كان ، الزاهد العابد ، لتابعي الكبَي ادريس اْلوالين ) عبداهلل بن ثوب الدمشقي ( ، إأبو 

وجيلد  يأخذ السوطالقيام  ال يطيلينام ووكان كلاام أراد أن يتعب و، ا عىل حائطه يعلاق سوط  

وأهنم تركوا  ،اأهنم ما خلافوا نساء  ملسو هيلع هللا ىلص صحاب حممد : إين أريد أن يعلم أويقول ، نفسه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصم عىل رسول اهلل وأريد أن ُأزامحه،  رجاال  

 . هذا كان شعاره

ته النار ففيه  وكان نائام   اْلوالين رق بيت أبو إدريسُح  املا  حرقت النار كل يشء إال ، ام مسا

، براهيم إد هلل الذي جعل يف أمة حممد مثل احلم :فرح عمر وقال،  إل عمرفلاما بلغ خربه ، هو

 دريس ألحبه. إرأى أبا  ملسو هيلع هللا ىلصواهلل لو أنا نبينا 
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لذا التابعون كانوا ،  الصحابةموا من تعلي ، والتابعونملسو هيلع هللا ىلص فكانوا الصحابة يتعلموا من النبي 

 . عباد 

 ة عالية. ِهحتتاج إل ، مواسم وهذه مواسم خَي 

قريب عهد ، (179)مات سنة و (93)مالك ولد سنة ، اإلمام مالكموطأ ثار يف األبعض 

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

يعني شيوخه ، ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي رأى درك من نقل له من يعني أ، ومخسني مات أبو هريرة

 . ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب حممد  وممن رأ

 : أنه سمع األعرج يقول  احلصنيعن داوود بن مالك  يقول 

ي يف صالة أ-، وكان القارئ ، رة يف رمضان هم يلعنون الكثا أدركت الناس إال وم

عْشة ركعة رأى الناس أنه  ثنتيأفإن قام ِّبا يف ، يقرأ سورة البقرة يف ثامن ركعات   -الرتاويح

 . قد خفف

 . إذا قرأ الوتر فيها يعني خفف ، هذا املتوسط  ،يعني يقرأ يف ثامن ركعات

كنا ننرصف يف رمضان فنستعجل اْلدم )) : بيه قال أيب بكر عن أويروي عن عبد اهلل بن 

إذا ، الفجر قرب ، ملا نروح من الرتاويح نقول للخدم تعجلوا ،  ((خمافة أن يدركنا الفجر

 . يامهم أغلب الليل ، يعني قتأخرنا ال نتسحر 
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حتى ، فكان يقرأ َلا يف رمضان ،  ا لعائشة فأعتقتهكان عبد  وأبا عمر كوان وروى أيضا أن ذ

 . النساء كن يقمن الصالة ويطلن الصالة يف رمضان 

 يف هذا الشهر. ينبغي أن حيفز ِهته  )شهر رمضان( املقبل عىل هذا الشهرلذا 

اإلمام قرأ أن واهلل لو ، فم اإلمام يف الصالة وهو داخل ينتظر متى يسلبعض الناس يدخل 

 قد طول.  سورة اإلخالص لرأه

 خل وال تسأل عن يشء. اد

 . ليلتك  ادخل وفرغ

رين والعاهرات يف ث أمام املجرمني واملجرمات والعاهيمك،  الناسبعض من  يعجب

وإذا  ،متر كأهنا حلظات وال ينتبه َلاساعات طوال و ةملسلسالت الرمضانية من قبل الفجرا

 . وم الدنيا و ال تقعدنصف ساعة تقام رمضان يف قاإلمام أ

 ؟ لذة رمضان عندك منزلة وهذه أ

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

 . بني يدي اهلل عز وجل 

 . لهأواخر رمضان ومل جيعلها يف أو علم أن من رمحة اهلل بنا أن اهلل تعال جعل ليلة القدر يفوأ



 

41 
 

 ؟ تدري ملأ

، ويدخل عليك الثلث يف الثلث الثاين ، وتدرب نفسك حتى تدرب نفسك يف الثلث األول 

 . متام اإلستعداد  الثالث وأنت عىل

والثالث ، يام رمضان خَي من األول ، واجعل كلام مىض يوم من أغل يف هذا اْلَي برفق أو

لقدر وقد استعددت متام ليلة افتصل إل ، القدر حتى تصل إل ليلة،خَي من الثاين 

 . اإلستعداد

من صىل املغرب )) : قول سعبد بن املسيبكام كان ي، ياك أن ترتك اجلامعة يف صالة املغرب إ

 .  ((يف مجاعة فقد أدرك نصيبا من ليلة القدر

بن مسعود ن اأ  جدامهام   وينبغي أن نعلم علام  ، أن نستعد له  رمضان شهراملطلوب منا يف 

ال نستقبل  هذا الشهر ويف : ا من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم كانوا يقولون ومجع  

 .  عىل أحد من املسلمني ل  القلب غ

 .واملساحمة بني الناس، شهر رمضان شهر الغفران 

ال إالسامء الدنيا ويغفر لكل الناس  خربنا أن اهلل يف ليلة النصف من شعبان ينزل إلأالنبي 

 .ملْشك أو مشاحن
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إنه اهللَ ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  عن أيب موسى األشعرياحلديث: 

 . تعال َليطهلُِع يف ليلِة النصِف من شعباَن فيغفُر جلميِع خْلِقه، إال ملْشك  أو مشاحن  

 . حسن.  ١٨١٩(، صحيح اجلامع ١٤٢٠اين )ت األلب

 .بسبب الدنيا ( )املتخاصامناملتشاحنان 

 ؟وما أكثر املشاحنة هذه األيام

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

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

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

 . وتساحمنا نحن اْللق فيام بيننا ،  فيام بيننا

 . العبد مقدم يف الْشع عىل حق اهللحق ، فإن اهلل كريم ، ما بالنسبة للتقصَي يف حق اهلل أ

، نظر إل عالقاتك مع الناس ، وأتفقد أحوالك  رمضان شهرفيا من أنت مقبل عىل دخول 

األعامل كام يف الصحيحني ترفع إل اهلل ، ل اهلل لم أن عملك الصالح مهام بلغ ال ُيرفع إعوأ

اهلل جل يف عاله يقول ، ف -املتشاحنني–يومي اإلثنني واْلميس إال أعامل املتهاجرين 

 . ادعوهم حتى يصطلح :للمالئكة
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فَتُح أبواُب اجلنهِة يوَم االثننِي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: تُ  عن أيب هريرةاحلديث: 

هللُ عزه وجله لِكل  عبد  ال ُيِْشُك باهللِ شيئ ا، إالا رجال  كاَن بينَه وبنَي أخيِه واْلميِس، فيغفُر ا

شحناء، فيقول: أنظروا هذيِن حتاى يصطلحا، أنظِروا هذيِن حتاى يصطلِحا،أنظِروا هذيِن 

 .حتاى يصطلِحا

 ( باختالف يسَي. ٢٥٦٥) مسلم أخرجه. صحيح. ٤١٢(، غاية املرام ١٤٢٠باين )ت األل

واطلب ، ليه ، واعتذر ملن أسأت إفحتى ترفع لك األعامل عند اهلل عز وجل تفقد أحوالك 

ويبقى األمر بينك وبني ، املساحمة حتى تقبل عىل هذه املدرسة وذمتك بريئة من حقوق اْللق 

أما حق ، فإن اهلل يعفو ويصفح جل يف عاله ، فإنك إن برأت ذمتك بالنسبة إل اْللق ، اهلل 

 .تعال به إال أن يسامح صاحبه به فال يسامح اهللاْللق 

عتديت بغيبة أو نميمة أو أكلت حق اْللق أو ظلمتهم فاطلب منهم املساحمة حتى فيا من أ

 . رفع أعاملك إل ربك عز وجل ، وتوتأخذ بركاهتا ، قبل عىل هذه املدرسة فتنال خَياهتا تُ 

بقيت نقوم ،  ، لعلنا غدا نصوملعلنا غدا  ، -يف هناياته-، ن يف سلخه شهر شعبان نحن اآل

، ا إذا كان هذا اَلجران ضيعت فيه ترك مأمور تفقد أحوالك خصوص  ، لك ساعات قليالت 

فإن الرحم تتعلق يوم القيامة ، ا له أو يكون الرجل قد هجر رمح  ، ا كأن يكون الولد عاق  

 .اللهم اقطع من قطعني، اللهم صل من وصلني : وتقول 
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ِحُم معلهقة  قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن عائشة أم املؤمننياحلديث:  الره

 . بالعرِش تقوُل: َمن َوَصلني وصَله اهللُ وَمن قطعني قطعه اهللُ

 .( ٢٥٥٥) مسلم أخرجه.  صحيح. ٤٠٦(، غاية املرام ١٤٢٠باين )ت األل

، وختلص من هذا القصور ، وبرئ ذمتك ، لت ذمتك يف حقوق اْللق اتق ربك فيا من ُشغ

 . وافزع إل اهلل جل يف عاله 

وأن من أراد أن يعلم أن اهلل قبل ، وأن للسيئة أخوات ، مما ينبغي أن يعلم أن للحسنة أخوات 

فمن ثبت عىل العمل الصالح بعد رمضان فليحمد ، فلينظر إل ثباته بعد العمل ، منه أم ال 

ىل العبادة بحكم العادة ومن أقبل ع، الشهرا من كان يعبد ، وأمفإن اهلل قد تقبل منه ، اهلل 

فهذه ، وبعد رمضان ينتهي كل يشء أميض ، واملألوف أنه يف هذا الشهر  ، ويف العادةواملألوف

 . والعياذ باهلل تعال عالمة من عالمات اْلذالن 

سباب ، ومن أكرب ألطاعات يف اْللوات خالص وفعل اأسباب الثبات اإل ربأن من أك واعلم

ر ما بينك وبني اهلل، اإلنتكاسات فعل املعايص والعياذ باهلل تعال يف اْللوات  أصدق اهلل  ،عما

 ، وال ألمر مألوف. لعادات متبعة ال   ألمر ربكلم امتثاال  ، صاخلص يف صيامك ، 
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 األسئلة

 ،عن نفيس ساحمته وأديت حقوقهو ،اهلل فيك بيني وبني قريبي خصومةسؤال : شيخنا بارك ال

؟املساحمة اال أنه يرفض  

وال سيام إن كنت أنت  ،ل لهوادع اهلل تعا ،امداخل وأرسل إليه ُأناس  من : أدخل عليه  اجلواب

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

ا من الناس وما املقصود بتسلسلها وقد نرى كثَي  ، السؤال: أخ يقول كيف تصفد الشياطني

؟ يف رمضان يرصع عند القراءة عليه  

؟  ةيف ُيرصع اإلنسان والشياطني مصفدكل اإلمام أمحد ئ: ُس اجلواب  

.ستجابة املحلاوسوسة الشيطان وهذه من ، سوسة هذه الو: قال   

ومن الشيطان. ، وسيئات العمل ، تكون من النفس املعايص  

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

  .ا من سيئات عملك، وإمأنت تفعل املعصية إما من رشور نفسك  ،وسيئات أعاملنا

والطاعة جتر إل طاعة  ،والسيئة جتر إل سيئة أكرب منها ،السيئة َلا أخوات واحلسنة َلا أخوات

هي بريد ملعصية كبَية. ، فإياك أن يسول لك الشيطان أن هذه معصية قليلة ، أكرب منها   
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و ، فيها بريد للوقوع يف املكروهات  ر يف املباحات والتوسعقالتب :قولونالعلامء يلذا 

والبدع بريد ، واملحرمات بريد للوقوع يف البدع ، املكروهات بريد للوقوع يف املحرمات 

والعياذ باهلل تعال. ، وع يف الكفر للوق  

عيص ربنا يف وبعض الناس ي، هو سبب من أسبابفالشيطان ، البداية  ذفأنت اجلم نفسك من

. والعياذ باهلل ني مسلسلة هو أصبح شيطانرمضان والشياط  

أي َبُعَد فكل من كان بعيدا عن طاعة اهلل فهو شيطان  وفعل شطنَ  ،الشيطان من فعل شطنَ 

ُه َكاَن  سواءا كان جنيا   أو إنسيا   ، اهلل يقول: )شياطني اإلنس واجلن( ، واهلل يقول : ))َوَأنه

ا(( سورة اجلن ) 6 ( .   ن  َفَزاُدوُهْم َرَهق  َن اجْلِ  م 
نِس َيُعوُذوَن بِِرَجال  َن اإْلِ  ِرَجال  م 

.وجيوز أن نقول عن اإلنيس شيطان، لذا جيوز أن نقول عن اجلني رجل   

عمل معايص ؟ هذا ي مصفد ملاذا ههذا شيطان :الناس يقول لكبعض   

الشيطان  ، هو ما حيتاج إل وسوسة الشيطان،  ايص ألنه هو شيطان والعياذ باهللاملع يعمل

وحقر ما ، وعظم ما حقر الْشع  ،برجمه وسار عىل دربه واتبع طريقته فقباح ما حسن الْشع

وبعض الناس يعظم الذي حقره اهلل ، ء الذي عظمه اهلل ليشبعض الناس حيقر ا، عظم الْشع 

فبعض الناس عىل املعصية من هذا الباب .، وهذا والعياذ باهلل أشقى اْللق ،   
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بامكانكم متابعتنا من خالل :بخدمة الدرر الحسان للتواصل   

 

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

http://meshhoor.com/ 

 

صفحتنا على الفيس بوك : – 2  

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

 

قناتنا على التيلغرام : -  3  

http://t.me/meshhoor 

 

خدمة الواتس اب للرجال من خالل هذه األرقام : – 4  

 

 للرجال {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

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

