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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء 
 ..وادلرسلُت
 د: ػػوبع

يف ىذه األياـ ينتظر ألف مليوف مسلم يف مشارؽ األرض 
ومغارهبا ضيًفا عظيًما طادلا انتظروه، وطادلا دعوا هللا أف يبلغهم إياه 

 وفر احلظ والنصيب من اخلَت. بعفوه ومعافاتو، وأف يكتب ذلم فيو أ
إنو شهر رمضاف، اختاره هللا، واختار صيامو ركًنا من أركاف 

 اإلسالـ، وجعل صيامو فريضة وقيامو طريًقا موصاًل إليو.
يَا أَي َُّها الَِّذيَن وقد خاطب هللا ادلكلفُت هبذا التشريع فقاؿ: 

َياُم َكَما ُكِتَب عَ  َلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ُقونَ   .تَ ت َّ

فخاطبهم باإلشناف، ألف أىل اإلشناف ىم الذين يعظموف أوامر 
هللا، مث بُت ذلم هللا بأنو قد كتبو على من قبلهم من األمم السابقة، 
فلم يشرعو عليهم ألوؿ مرة حىت يهوف عليهم وطأة التشريع، 

نو بأنو مل يفرض الصياـ من أجل أف ويشجعهم عليو، مث ذكر سبحا
ذبوع األحشاء أو تظمأ األمعاء، ولكنو فرضو عليهم ليتقوه، من أجل 

ُقونَ تزكية النفوس وإصالحها فقاؿ:   .َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
فالصياـ ال يقف عند اإلمساؾ عن الطعاـ والشراب، بل يتعداه 

 إىل صياـ اجلوارح، فمن صاـ فليصم قلًبا وقالًبا.
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ياـ عبادة وطاعة يؤديها الصائم حبب وخضوع وتعظيم هلل، فالص
وأعظم شبرة للصياـ أنو يورث تقوى هللا وتقوى هللا معناىا أال يفقدؾ 

إف »هللا حيث أمرؾ وال رندؾ حيث هناؾ، ففي احلديث الصحيح: 
 .«هللا فرض فرائض فال تضيعوىا وحد حدوًدا فال تنتهكوىا

 أَيَّاًما َمْعُدوَداتٍ اف مث ذكر سبحانو أنو فرض صياـ رمض
ثالثُت أو تسعة وعشرين يوًما. مث استثٌت من ىذا التكليف ادلريض 

 وادلسافر ومن يعجز عن الصياـ أو سناؼ عليو منو.
مث ذكر سبحانو دلاذا خص شهر رمضاف وشرع صومو، ألنو 

َن اذْلَُدى الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرَآُن ُىًدى ِللنَّاِس َوبَ يَِّناٍت مِ الشهر 
 .َواْلُفْرقَانِ 

ومن ىنا نالحظ أف بُت القرآف والصياـ صالة وعالقة متينة، ففي 
القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول »مسند أضبد 

الصائم: منعتو الطعام والشراب والشهوات بالنهار، ويقول 
ك فتصور أن «القرآن: منعتو النوم بالليل، فشفعين فيو، فيشفعان

تأيت يـو القيامة، وعندؾ ذنوب كثَتة وتفاجأ بالصياـ والقرآف يدافعاف 
 عنك.

مث بُت سبحانو أف ىذا التشريع اإلسالمي للصـو ليس ادلراد منو 
إرىاؽ الناس أو إجهادىم، وإدنا الغرض منو العبادة والطاعة وتقوى 

سو هللا، وذلذا خفف هللا عن ادلسافر وادلريض والعاجز واخلائف على نف
ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر منو، فرخص يف الفطر والقضاء يف أياـ أخر  َفِعدَّ

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ   .يُرِيُد اَّللَّ
ُوا اَّللََّ مث بُت دلاذا شرع القضاء فقاؿ:  َة َولُِتَكّبِّ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ



أسعد الناس يف شهر رمضان   
 

 

ٚ 

 .ْشُكُرونَ َعَلى َما َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم تَ 
وإذا عرؼ ىذا، فقد ضرب علماؤنا لشهر رمضاف مثااًل رائًعا 
بليًغا فقالوا: إف شهر رمضاف كالسوؽ القائم، مث ينفض، ربح فيو من 
ربح، وخسر فيو من خسر؛ فتعالوا لنرى ماذا يُعرض يف ىذا السوؽ، 
لقد جعل هللا صيامو فريضة وركًنا من أركاف اإلسالـ، وجعل قياـ ليلة 
تطوًعا، وفيو ليلة خَت من ألف شهر، ىو شهر الصرب، والصرب ثوابو 

قالوا: يا رسوؿ هللا!  «من فطر فيو صائًما كان لو مثل أجره»اجلنة، 
يعطي هللا ىذا األجر من »ليس كلنا رند ما يفطر الصائم فقاؿ: 

شهٌر أولو رضبة،  «فطَّر صائًما على مترة، أو شربة ماء، أو مذقة لنب
غفرة، وآخره عتق من النار، تضاعف فيو احلسنات، وتكفر وأوسطو م

 فيو السيئات، فيا ترى من الرابح يف ىذا السوؽ، ومن اخلاسر؟ 
 .إن الرابح يف شهر رمضان من مجع سبعة أمور

: وىذا السبب ىو من أعظم إن الصيام شرع لعلة وسبب -1
 األشياء وأجلها عند هللا، ومن حصل يف صيامو وقيامو على ىذه
الغاية فقد فاز، أال وىو اإلخالص؛ فأنت صمت هلل ثالثُت أو تسعة 
وعشرين يوًما، فيعلمك الصياـ كيف تعيد النظر يف قولك، ويف 
عملك؛ فإذا قلت فقل هلل، وإذا عملت فاعمل هلل، ألنك عبد هلل 
فإىل مىت وأنت زبدع نفسك، وال زبلص عملك؟ فيعلمك كيف تتجو 

 ىذا النفاؽ والكذب والغ؟؟ إف الصياـ باللـو على نفسك، فإىل مىت
 يعلمك كيف تريد هللا وحده وال تريد شيًئا سواه.

َلَعلَُّكْم فهنيًئا دلن استفتح صيامو بالسر األعظم: مراقبة هللا 
ُقونَ  وأشار إىل قلبو ثالثًا  «أال إف التقوى ىاىنا»ويف احلديث  تَ ت َّ
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عبد وربو، فال تراه وفيو إشارة إىل اإلخالص ألنو سر دفُت بُت ال
العيوف وال تسمع بو اآلذاف، إف اإلخالص ال يظهر إال باألثر، فمن 
أخلص طيبو هللا حًيا وميًتا، وما من عبد يصرؼ ما هلل لغَت هللا إال 

 خاب وخسر وخاب رجاؤه وخسر الدنيا واآلخرة. 
، وال ىذه الطاعة تعلمك الصّب على طاعة هللا ومرضاتو -2

كوف الصرب حينما تصرب على ما هتوى النفس ومن شك أف أعظم ما ي
ىنا رتب هللا على دخوؿ اجلنة أمرين فذكر منها ترؾ ىوف النفس، 

، َواَّللَُّ ُيُِبُّ الصَّاِبرِينَ يقوؿ عمر: وجدنا ألذ عيشنا يف الصرب، 
فعبادة الصياـ فيها سر زنبو هللا، أال وىو الصرب، وإذا استشعر الصائم 

ىذا الصرب ويثيبو عليو استجمعت نفسو وارتاحت، أف هللا زنب منو 
فيقف يف هناية اليـو وقد ظمأ أو جاع ووجد ادلشقة والعناء فقاؿ: 

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذىب الظمأ وابتلت »
 فهذه ال شك معاملة راحبة. «العروق، وثبت األجر إن شاء هللا

فحري بك  أنت تعلمت أثناء الصيام أن تًتك احلالل هلل، -3
أف تًتؾ احلراـ فال تأكل حراًما، وال تشرب حراًما، فإذا صمت عن 
احلالؿ فيجب عليك أيًضا أف تصـو جوارحك عن احلراـ، يأتيك 
الشخص يسأؿ عن قطرة ادلاء دخلت جوفو أثناء الوضوء، ولكن 
ذبده ينظر حراًما ويسمع حراًما ويأكل حراًما ويشرب حراًما؛ تقوؿ 

عنها: "من أراد أف يسبق الدائب اجملتهد فليقف عند عائشة رضي هللا 
زلاـر هللا" ويقوؿ عمر بن عبد العزيز: "ليست التقوى أف تقـو الليل 
وتصـو النهار مث زبلط بُت ذلك، ولكن تقوى هللا أف تؤدي فرائض 
هللا وتقف عند زلاـر هللا" فهذا أبو بكر الصديق ما سبق الناس بكثرة 
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شيء وقر يف قلبو، ودلا قدـ لو اخلادـ طعاًما صالة وال صياـ ولكن ب
وكاف جائًعا فأكل لقيمات مث سألو: من أين أتيت هبذا الطعاـ؟ فذكر 
لو بأهنا من كهانة تكهنها يف اجلاىلية أدخل يده يف فمو، وقاؿ: "وهللا 
ألخرجنها حىت لو مل زبرج إال مع روحي" ومن ىنا فقد ذكر رسوؿ 

 يع الفنت والشهوات. أف الصياـ عالج جلم هللا 
فالصـو لو تأثَت عجيب يف حفظ اجلوارح الظاىرة والقوى الباطنة 
والسؤاؿ ادلهم واألىم: مىت يورث الصياـ تقوى هللا؟ واإلجابة: حينما 

 تتوافر فيو ثالثة أمور: 
 اإلمساك عن شهويت البطن والفرج. -ٔ
 .ترك ادلعاصي -ٕ
يصـو مسايرة ، فال النية أن يصوم بغرض الطاعة هلل -ٖ

من مل يبيت الصيام »للمجتمع، وال خوؼ مالمة، وال زبفيًفا للوزف 
 ]رواه أضبد[. «من الليل فال صيام لو

يعلمك كيف تصوف لسانك فال تسب وال  الصيام مدرسة، -ٗ
فإن سابو »تصخب وال ذبهل، فإف سابك أحد سازلو، ففي احلديث 

تصوف لسانك،  فهذه العبادة تعلمك كيف «أحد فليقل إين صائم
 وكيف يعف الصائم عن أعراض ادلسلمُت، وصدؽ رسوؿ هللا 

]رواه  «ادلسلم من سلم ادلسلمون من لسانو ويده»حينما قاؿ: 
 مسلم[.

ولنا وقفة قصَتة مع اللساف: إنو عضو خلقو هللا وجعلو دلياًل 
، فهو عضو صغَت خطَت يقود َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكمْ على وحدانيتو 
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بو إىل الروح والرزناف، أو يقوده إىل دركات النَتاف، وىذا اللساف صاح
حلمة صغَتة سبحاف من أنطقها، خلقو هللا وجعل لكل دابة صوتًا 
ولغة، وعرؼ سبحانو لغاهتا وأصواهتا وحوائجها، فهذا سليماف شنر 
على وادي النمل، وقد علمو هللا منطق الطَت فسمع صوت النملة 

 قد قص هللا علينا كالمها يف سورة النمل.ومناجاهتا لرهبا، و 
ومع اختالؼ األصوات فال يشغلو صوت عن صوت، فقد وسع 

 مسعو صبيع األصوات.
خلق هللا اللساف ليعرب عما يف الصدور، انظر إىل األخرس وقد 
وقف وعجز أف يعرب عما يف صدره وهللا أنطقك، وإذا ُعرؼ ىذا فإف 

 اللساف ثالث: للساف زالت وىنات، فمن أعظم زالت 
نسأؿ هللا العظيم أف يعيذنا من ىذا البالء،  الكفر باهلل: -1

فقد كفر اإلنساف حينما قاؿ: ال إلو واحلياة مادة، لقد كفر حينما 
لقد كفر يـو نادي غَت هللا  َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدِّاقاؿ: إف هلل ولًدا 

 أو استغاث بغَت هللا.
، ستهزئ بالدين وأىل الدينومن آفات اللسان يوم ي -2

سلم منك أىل الفساد واالحنالؿ ومل يسلم منك الراكعوف 
الساجدوف، أمل تعلم أف من عادى هلل ولًيا فقد أذنو هللا باحلرب؟! 
فكن على حذر، ضاقت عليك الدنيا فلم ذبد من تستهزئ بو إال 
عباد هللا الصاحلُت، إف من استخف بالعلماء والصاحلُت فلو نصيب 

قاؿ العلماء:  ُقْل أَبِاَّللَِّ َوَآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْستَ ْهزِئُونَ قولو  من
من استخف بالعلماء فقد استخف بالقرآف ألف العلماء ضبلة كتاب 
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 هللا.
، وىو من أسباب دخوؿ ومن آفات اللسان السب واللعن -3

وذكر  «قل خَتًا أو اصمت»النار وزنـر الشفاعة، وعالج ىذا اللساف 
اآلخرة، يقوؿ ابن دقيق العيد: وهللا ما تكلمت كلمة منذ أربعُت سنة 

 إال وأعددت ذلا جوابًا عند هللا.
: عندما يشتد بك الظمأ فال سبر ساعة إال األمر اخلامس -٘

وىي أشد من اليت قبلها، فإذا كانت آخر ساعة من النهار يقف 
لتعب؟ فإذا أذف الصائم موقف ادلتأمل كيف مرت مع ما فيها من ا

، وعندىا يقوؿ: «للصائم فرحتان عند فطره وعند لقاء ربو»فرح 
وىكذا يقف  «ذىب الظمأ وابتلت العروؽ وثبت األجر إف شاء هللا»

ادلسلم يف آخر أعتاب الدنيا، عندما ينتهي العمر فيكوف كحاؿ 
الصائم، وقد ذىب العناء والتعب وبقي األجر وفرح بلقاء هللا، فما 

، يوصي ب و العلماء: أف يتصور العبد كل يـو يف رمضاف أنو آخر يـو
أناـ أوؿ الليل رجاء »فماذا تتمٌت فيو، فاجتهد؛ يقوؿ بعض العلماء: 

أف أقـو آخره فأناـ، فأحزف على ذلك مع أنٍت أعلم أف هللا يكتب يل 
أجر القياـ، ولكن حينما أقـو وأفعل القياـ حقيقة فليس كمن يكتب 

 .«لو األجر
أؿ هللا أف رنعلنا من السعداء األتقياء الشهداء، ومن ىنا مىت نس

يتبُت للعبد الغنب يف الطاعات عند ادلوت واحلشر؛ فهذا فرعوف قاؿ 
، فال زالت تذىب بو أَنَا رَبُُّكُم اأْلَْعَلىيف زماف ادلهلة والصحة: 

َآَمْنُت نفسو حىت ادعى الربوبية، ولكنو ماذا قاؿ عند ادلوت قاؿ: 
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، وكم من عبد طلب نَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ الَِّذي َآَمَنْت ِبِو بَ ُنو ِإْسَرائِيلَ أَ 
ْرَتيِن ِإََل َأَجٍل َقرِيٍب ادلهلة حلظات عند ادلوت يقوؿ:  َربِّ َلْوََل َأخَّ

َق َوَأُكْن ِمَن الصَّاحِلِيَ  ُ فكانت اإلجابة  فََأصَّدَّ َر اَّللَّ َوَلْن يُ َؤخِّ
، أما عند احلشر، فنحن نعرؼ أطواره وحنن َجاَء َأَجُلَها نَ ْفًسا ِإَذا

خنرج من القبور  –وهللا  –اآلف نسمع ونعلم ماذا يكوف فيو، وغًدا 
ونشاىد البعث والنشور، وتصور لو خرجت من قربؾ وأعمالك 
نصفها رياء كيف تكوف حسرتك؟! فاجعل نصب عينك أمرين: 

علك تسأـ من احلياة ادلوت، وكيف ادلصَت بعد ادلوت؛ فهذه ذب
وتستعد للموت، فوهللا لو نظرت نظرة يف اجلنة ما تركت العمل ذلا 
لياًل أو هنارًا، ولو نظرت نظرة إىل النار ما جفت لك دمعة، وال 
تلذذت بطعاـ أو شراب، وقد تعلمت يف رمضاف، كيف تكوف هناية 

 عمر.الطاعة فرحة عند الفطر، وفرحة عند لقاء الرب؛ وكذلك هناية ال
خاصة العشر األواخر،  احرص على قيام رمضان ما أمكن: -6

فقد جعل هللا من أسباب ادلغفرة قياـ رمضاف، واعلم أف أحب 
األعماؿ إىل هللا أدومو وإف قل، وإياؾ والغلو فإف العبد قد ربصل لو 
ذنة عالية فيصلي صالة طويلة حىت إنو ردبا ذىب إىل احلـر فيحتقر 

ولكن نصيحيت للجميع التدرج يف العبادة، وعدـ صالهتم إىل صالتو، 
اإلكثار، فقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنو ينبغي للمسلم أف 
يكوف وسطًا بُت اإلذناؿ والكسل واجلد يف طاعة هللا، فال رنتهد إىل 
درجة يُعرض فيها عن راحة بدنو فال يرحم نفسو، وال يكسل ويهمل 

ت الشريعة بالوسط بُت الغايل القياـ فيشارؾ أىل الغفلة؛ فجاء
واجلايف خوفًا من السآمة وادللل، ودلا فيها من ظلم النفس، وإذا أجهد 
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نفسو فوؽ طاقتها سنشى عليو عدـ احملافظة على ذلك الورد الطويل، 
بأصحابو ليلة إىل نصف الليل مث  ومن ىنا دلا صلى رسوؿ هللا 

من قام مع اإلمام حىت »انصرؼ، فقالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا فقاؿ: 
والسبب خوؼ السآمة وادللل، وألف  «ينصرف كتب لو قيام ليلة

ينصرؼ العبد من صالتو وىو نشط ولو رغبة خَت من أف ينصرؼ 
الشر على أف سنتموا ادلسلسالت عند وقد سئم، من ىنا حرص أىل 

أحسن مشهد حىت تتعلق النفوس بو ويكوف عندىا شوؽ إليو يف 
الليلة األخرى، ومن ىنا اجعل لك برنارًلا يف نوافلك مشتًقا من يسر 
الدين حىت تستمر، فقد نظم الشرع حياة الناس وراعى ترتيب 

تضيع احلقوؽ، فلو قمت الليل كلو فسوؼ تناـ النهار كلو وقد 
 الفرائض وحقوؽ الناس.

وقياـ الليل من أعظم الطاعات اليت يراد هبا وجو هللا، ولكن قد 
يدخلها الرياء، وكل عبد يتهم نفسو وال يزكيها مهما بلغ من 
الصالح، فال يغًت دبا ىو فيو من اخلَت، دائًما زنتقر نفسو ويعتقد 

قل أف تقل التقصَت، فإنو إذا صار عندؾ ىذا الشعور قل أف تنتكس و 
دلا امتنع يف الليلة الثالثة  منك طاعة؛ ولذلك ذكر العلماء أف النيب 

صلوا يف بيوتكم فإن أفضل صالة ادلرء يف بيتو إَل »قاؿ: 
، فرد الناس للبيوت وجعل أعظم شيء يف الطاعة، واخلَت «ادلكتوبة

جعلو يف اخلفاء، يقوؿ ابن سَتين: أدركت أقواًما يدخل عليهم 
خرج من عند الضيف فيتأخر عليو الشيء القليل، وىو الضيف، في

يظن أنو عند أىلو وىو قائم يصلي، ومن ىنا ذكر العلماء فوائد قياـ 
 الليل، ومن أشهرىا أمراف: 
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فقد كاف الرجل يسافر مع الرفقة فيسبقهم إىل  :أهنا خفية -1
 فراشو حىت إذا ناموا قاـ فصلى.

ما عند هللا على ىوى نفسو فيؤثر : أهنا ساعة الراحة واللذة -2
رحم هللا امرًأ قام من الليل فأيقظ أىلو »وراحتها، ففي احلديث: 

والعكس كذلك، أي أف هللا  «فإن أبت نضح يف وجهها ادلاء
 سَتضبو.

وينبغي لإلماـ أف يرفق باألمة ويتحرى السنة، فيحرص على 
باإلطالة تطبيقها يف الصالة والقراءة، وإذا أحس بأف الناس ال يرغبوف 

 فال يطيل حبيث ينفرىم.
بقي أمر واحد رنب التنبيو عليو وىو عدـ إطالة الدعاء والتقيد 
بالوارد، وعدـ إحداث ألفاظ زائدة أو عبارات، بل زنرص على 
األدعية ادلأثورة حىت يصيب السنة، ويتعلمها الناس منو، وعليو 

 باألدعية اجلامعة.
عبد من الدنيا  فما خرجأوصيكم بالتقوى والصالة:  -ٚ

بشيء أكـر وال أحب إىل هللا من زاد التقوى، وأفضل شيء بعد 
استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن »تقوى هللا الصالة، ففي احلديث: 

فحافظوا يف رمضاف وغَته على الفرائض فما  «خري أعمالكم الصالة
وإياكم »تقرب عبد إىل هللا بشيء أحب إليو مما افًتضو هللا عليو 

 هر يف رمضاف وىو ثالثة أقساـ: والس
َسِهَر يف طاعة هللا، وَضيَّع فرائض هللا: فهذا سهره حراـ،  -1

سواء كاف سهر طاعة أو معصية، بل ادلعصية أشد، فمن َسِهَر يف 
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رمضاف، وَضيَّع صالة الفجر، فقيامو حراـ، يقوؿ بعضهم: أسهر حىت 
لو سهر، أصلي الفجر، مث يفرط يف صالة الظهر والعصر، وىذا 

 وصلى الفجر، فقد أضاع ليلو وهناره.
أف يكوف سهرًا مباًحا وال يًتتب عليو تضييع واجب: فهذا  -2

 .«كاف يكره النـو قبل العشاء واحلديث بعده»سهر مكروه حلديث: 
أف يكوف سهرًا يف طاعة هللا وال سنل بواجب من الواجبات:  -3

ياًل ِمَن اللَّْيِل َما َكانُوا َقلِ فهذا سهر مستحب وىو منهج السلف 
، فكانوا يناموف أوؿ الليل ويقوموف وسطو ويستغفروف يَ ْهَجُعونَ 

 باألسحار.
ومن ىنا ماذا أستفيد عندما أسهر بالليل؟ وقد يقوؿ قائل: كاف 

زُنيي ليلو كلو يف العشر األواخر، واإلجابة: نعم لكن  رسوؿ هللا 
لقاؿ، فهذا نومو خَت لو من بطاعة هللا، أما أف أحيي ليلي بالقليل وا

سهره؛ مث قد يسهر البعض يف قياـ الليل ويضيع الظهر والعصر، وقد 
يضيع صالة اجلماعة، وبعضهم إف صلى فكأنو فاقد الوعي، ودبجرد 
، وإذا بو  ما يسلم اإلماـ يسقط، حىت إف البعض سجد يف احلـر
، وبعضهم يصلي الفجر يف رمضاف  يشخر يف السجود من النـو

 اقل.بتث
وخالصة األمر أنو رنب على العبد أف يهتم بالفرائض يف 
رمضاف، نعم السهر يف طاعة هللا، لكن رنب أال يؤثر ذلك على 
الواجبات، كرب الوالدين، أو العمل، حىت أنك لًتى بعضهم عندما 
يذىب إىل ادلسجد أو عملو كأدنا ذبرىم جرًا وإذا دخلوا وجلسوا 
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 ض القلوب بسبب السهر.يتثاءبوف، وىذا دليل على مر 
من صياـ وقياـ وتالوة للقرآف اَلعتكاف دورة إميانية:  -ٛ

ودعاء وصدقة ولزـو للمسجد وتعويد النفس على طاعة هللا وحبسها 
على مرضاتو، حىت سنرج العبد منها بأعظم زاد وىو زاد التقوى، فهي 
خلوة شرعية يف مدة معينة، ال يًتتب عليها ضياع احلقوؽ سواء حق 
هللا أو حق النفس، أو حق األىل، فإذا صبعت الفضائل ادلكانية 

 والزمانية وفضيلة احلاؿ والصفة كانت نورًا على نور.
فأما فضيلة ادلكاف فعلى أقصى درجات الكماؿ إذا كاف يف 

مث أدىن الكماؿ  ادلسجد احلراـ، مث أوسط الكماؿ مسجد النيب 
دـ بعد ذلك ادلسجد ادلسجد األقصى لورود السنة بذلك، مث  يق

ْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم اجلامع  َس َعَلى الت َّ َلَمْسِجٌد ُأسِّ
صالة الرجل مع »، مث يقدـ ادلسجد األكثر صباعة حلديث ِفيوِ 

]رواه  «الرجل أفضل من صالتو وحده، وكلما كان أكثر كان أزكى
ضربت لو  ألف النيب  البخاري[، مث سنتار ادلسجد الذي سنشع فيو

قبة داخل ادلسجد من أجل االنقطاع إىل هللا واعتزاؿ اخللق واخللوة مع 
هللا، أما باقي األمور فتختص بالشخص من حيث قرب اخلدمات 

 واخلالء.
، والصـو يقرب إىل  وأما فضيلة احلاؿ فال أكمل من حاؿ الصـو

بالكتاب  أعلى درجات الكماؿ، وإذا تبُت ىذا فإف االعتكاؼ ثابت
فوصف  َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجدِ والسنة واإلصباع، قاؿ تعاىل: 

َل اعتكاف إَل يف »هللا ادلساجد بأهنا معتكف ادلؤمن، أما حديث 
، فهو زلموؿ على االعتكاؼ الكامل، فالنفي نفي  «ادلساجد الثالثة
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ؿ بالقو  كماؿ ال نفي صحة، أما السنة فد بينها رسوؿ هللا 
دلا اعتكف رسوؿ هللا يف العشر الوسطى قل لو »والعمل، أما القوؿ 

من اعتكف »فقاؿ رسوؿ هللا:  «جربيل: الذي تطلبو أمامك
، كذلك السنة الفعلية فقد ضربت قبة من ادـ يف «فليعتكف معنا

 مسجده، فاعتكف واعتكف معو أصحابو.
 حكم اَلعتكاف: مستحب

النية.  -3العقل.  -2اإلسالـ.  -1 شروط اَلعتكاف مخسة:
 لزـو ادلسجد اجلامع. -5الطهارة من احلدث األكرب.  -4

وقيد االعتكاؼ هبذه األمور ألف العبادة ال تنفع إال بتوحيد 
وإخالص، كذلك قصد االعتكاؼ واالنقطاع عن اخللق؛ وذلذا فسر 
االعتكاؼ بأنو لزـو ادلسجد لطاعة هللا، أما شرط الطهارة من 

فألف اجلنب واحلائض ممنوع من دخوؿ ادلسجد، أما احلديث األكرب؛ 
 ادلسجد فال يصح االعتكاؼ يف أي موضع إال ادلسجد.

 َعاِكُفونَ  واالعتكاؼ ال سنتص برمضاف ألف النصوص عامة 
أصل عاـ لكن يتأكد االستحباب يف رمضاف، أما سائر السنة فجائز 

دلا سأؿ االعتكاؼ يف رمضاف قضاه يف شواؿ، و  حلديث دلا فاتو 
عمر رسوؿ هللا عن اعتكاؼ ليلة مل يأمره بتحري العشر، أما الواجب 

 فهو بالنذر ساعة أو يوًما أو ليلة كما يف حديث عمر.
 واَلعتكاف يشتمل على ثالثة أمور: 

: سواء فيما بينك وبُت هللا، كالتوحيد أعمال قلبية -1
سد واإلخالص، أو فيما بينك وبُت الناس كطهارة القلب من احل
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 والكرب والبغضاء وسوء الظن.
سواء فيما بينك وبُت هللا من صالة وصياـ،  أعمال ظاىرة: -2

 أو فيما بينك وبُت الناس من كف شرؾ عنهم.

سواء فيما بينك وبُت هللا من الذكر وقراءة  حفظ اللسان: -3
القرآف واالستغفار، أو فيما بينك وبُت الناس من اجتناب الغيبة 

 ىا.والنميمة وغَت 
أنو خلوة شرعية، ادلراد هبا  وخالصة األمر يف اَلعتكاف:

العبادة عشرة »االنقطاع إىل هللا، ومن ىنا قاؿ عيسى عليو السالـ: 
ألنو رنمع القلب والعاشر يف اعتزاؿ  «أجزاء تسعة منها يف الصمت

، فإف قساوة القلب قد ربصل بسبب كثرة اللغو، ففي احلديث «اخللق
م بغري ذكر هللا، فإن كثرة الكالم بغري ذكر هللا َل تكثروا الكال»

ي القلب، وإن أبعد القلوب من هللا القلب القاسي ؛ فال «تقسِّ
ينشغل ادلعتكف بغَت ما التـز بو، فقد كانت عائشة سبر بادلريض 
فتسأؿ عنو وال تعرج عليو، وال رنلس عند ادلريض، وال سنرج بغَت 

كاف ىناؾ مكاف قريب وآخر بعيد   عذر، إال لضرورة، وأما الطعاـ فإذا
مل يذىب للبعيد، وال يكثر الكالـ وال سنرج إال بقدر احلاجة، وينبغي 
عليو أف يهيء نفسو ويرتب ما يعينو على أداء االعتكاؼ، ولو خرج 
لغَت عذر انقطع االعتكاؼ ووجب عليو أف رندد نيتو يف االنقطاع 

 إىل هللا، ويرجع مرة أخرى إىل معتكفو.
العلماء: ودلا كاف فضوؿ الطعاـ والشراب وادلخالطة وفضوؿ يقوؿ 

الكالـ وادلناـ مما يزيد القلب شعثًا اقتضت حكمة هللا شرعية 
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االعتكاؼ والصياـ، حىت يذىب فضالت الطعاـ والشراب ويستفرغ 
من القلب أخالط الشهوات، وشرع بقدر ادلصلحة حبيث ينتفع بو 

وال يقطعو عن مصاحلو العاجلة العبد يف دنياه وأخراه، وال يضره 
 ]زاد ادلعاد[« واآلجلة

مىت يبدأ االعتكاؼ؟ واجلواب يدخل ادلعتكف قبل غروب مشس 
يـو عشرين من رمضاف، أما ما ورد من دخولو يف القبة بعد الفجر من 

ألنو قاؿ يف حديث عائشة فهذا داخل ادلسجد، والصحيح ما ذكر 
 .«اٍء َوِطيٍ مَ رأيت َأيّنِ َأْسُجُد يف »احلديث: 
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 ة  اخلامت

فإذا انقضت ليايل وأياـ رمضاف فمن الناس من ىو رابح، ومنهم 
من ىو خاسر وليلة العيد تسمى يف السماء ليلة اجلائزة، فإذا كاف يـو 

يا أيها »العيد نادت ادلالئكة بصوت يسمعو كل شيء إال الثقلُت: 
فإذا  «العظيم الناس اخرجوا إىل رب كرمي يُعطي اجلزيل ويغفر الذنب

برزوا إىل مصالىم سأؿ هللا ادلالئكة سؤاؿ تشريف وتكرمي للعامل: 
قالوا: توفيو أجره، فقاؿ:  «ما جزاء األجري إذا انتهى من عملو؟»
أشهدكم يا مالئكيت أين جعلت جزائي من صيامهم وقيامهم »

 .«مغفريت ورضواين
 وعليو فأحواؿ الناس بعد هناية شهر رمضاف ثالثة أحواؿ:

فمنهم من صاـ وقاـ وأرى هللا منو خَتًا، فكانت جائزتو أف  -1
غفر هللا لو ما تقدـ من ذنبو، فخرج يـو العيد كيـو ولدتو أمو، وخرج 
بصفحة بيضاء وقلب أبيض، ولبس اجلديد من الثياب، وألبس هللا 

يا  »وجهو نورًا، وال شك أف أفضل أياـ احلياة يـو يغفر هللا لك 
 .«يـو منذ ولدتك أمك تاب هللا عليككعب! أبشر خبَت 

ومنهم من خرج يـو العيد وقد أعتقو هللا من النار: فتاب  -2
توبة نصوًحا، وكاف قبل دخوؿ شهر رمضاف قد استوجب النار، لكن 
ناؿ العتق يف ىذا الشهر ادلبارؾ، نسأؿ هللا أف رنعلنا من عتقائو من 

 النار.
ففي احلديث  ومنهم من خرج من شهر رمضاف مفلًسا: -3
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وقد يكوف  «رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر لو»الصحيح: 
عنده أعماؿ جليلة من صياـ وقياـ، ولكنو مصر على ادلعاصي من 

رب »: ترؾ الصالة أو مالزمة احلراـ، فكاف ممن قاؿ فيهم النيب 
صائم ليس لو من صيامو إَل اجلوع والعطش، ورب قائم ليس لو 

؛ فًتاه ينظر إىل احلراـ، ويسمع احلراـ، «ب والسهرمن قيامو إَل التع
 وشنشي يف احلراـ.

إذا سخط هللا على عبد استعملو يف أحسن »يقوؿ العلماء: 
وكم رأينا يف  «عماؿ، زيادة يف عقوبتو والعكساألوقات بأخس األ

احلـر من نساء كاسيات عاريات متعطرات فاتنات مفتونات، خرجن 
نة وىن متربجات وال أدري ىل ىن مسعن إىل حـر هللا يف أحسن زي

أـ ال؟ يا معشر النساء يعٍت غَت متزينات،  «سنرجن تفالت»حبديث: 
أقرب ما تكون ادلرأة من رمحة رهبا وىي يف »أمل تسمع ادلرأة حبديث 

رواه الًتمذي وحديث أـ ضبيد الصحيح دلا ذكر أف صالة ادلرأة  «بيتها
)رواه اإلماـ أضبد   يف بيتها أفضل من صالهتا خلف النيب

 والبخاري(.
فال يظن ظاف أنو إذا كاف زاىًدا عابًدا تارًكا ألىلو يسرحوف 
وشنرحوف كيفما يشاؤوف، ويسهروف على احملرمات، أنو ناج من عذاب 

 هللا!
أسأؿ هللا العظيم أف يبلغنا شهر رمضاف بعفوه ومعافاتو، وأف 

لهم اجعلنا من يكتب لنا فيو أوفر احلظ والنصيب من اخلَت، ال
الصوامُت القوامُت ادلرحومُت ادلقبولُت ادلخلصُت، اللهم ما قسمت يف 



د الناس يف شهر رمضان أسع  
 

 

ٕٕ 

ىذا الشهر من الرضبة والربكة والعفو لعبادؾ فاكتب لنا فيو أوفر احلظ 
والنصيب من اخلَت، واجعلنا ممن صاـ رمضاف واستكمل األجر وحاز 

إلو إال أنت على عظيم األجر، وأدرؾ ليلة القدر، اللهم أنت هللا ال 
)ثالثًا(، نسألك أال ربوؿ بيننا وبُت رضبتك دبا كاف من ذنوبنا 
وإساءتنا وتقصَتنا، اللهم ارحم ضعفنا واجرب كسرنا واسًت عوراتنا 
وآمن روعاتنا وأعظم لنا األجر وادلثوبة فإنك أنت الكرمي الذي ال 
ينتهي كرمو، وال ينقطع فضلو وإحسانو، يا رب إنا حنسن الظن يف 

ضلك ومنك وكرمك، اللهم افتح علينا من واسع فضلك ورضبتك ف
ومنِّك فإنو ال شنلكها إال أنت اللهم إنا نسألك بكل اسم ىو لك أف 

 ترزقنا يف ىذا الشهر الكرمي سداد القوؿ وصالح العمل والقلب.
سبت ىذه الرسالة وهلل احلمد وادلنة، أواًل وآخرًا وظاىرًا وباطًنا ضبًدا  

مبارًكا فيو كما زنب ربنا ويرضى، والصالة والسالـ على  كثَتًا طيًبا
 خَت من صلى وصاـ وقاـ، وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتًا.
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