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جَهوجِغَظثُ  َاِديَثُ ُال
ج
ونَُُاْل رُُِحَلجلَثُُِفََضائِل ُ:َُوالجِػْشج 

 الجَقدج

 

َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه  ـْ  ََلُم َطَؾك َم ََلُة َوالسَّ  َوْحَدُه َوالصَّ
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحْؿُد هلل

 :ا بَْعُد  أَمَّ

تِل َش  َفِػي الَْعْشرِ اْْلََواِخرِ: َـّ َلْقَؾُة اْلَؼْدِر الَّ َفَفا اهلُل َتَعاَلك َطَؾك َغْقِرَها، َوَم رَّ

ِة بَِفا، َوَأْكَعَؿ َطَؾْقَفا بَِجِزيِؾ َخْقِرَها، َوَأَشاَد اهلُل َتَعاَلك بَِػْضؾَِفا: َفَؼاَل  ُمَّ ْٕ َطَؾك َهِذِه ا

﴿ :ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ 

 .[4 -3]الدخان: 

نَّ َهَذا اْلُؼْرآَن اْلُؿَباَرَك ُأْكِزَل فِقَفا، َوَقْد َوَصَػَفا اهلُل أَ  ِمْن بََرَكِة لَقْؾَِة الَْؼْدِر:

تِ   اْلُؿْحَؽَؿِة اْلَعظِقَؿِة اْلُؿْتَؼـَِة، الَّ
ِ
ـْ َأَوامِِر اهلل

ل َتَعاَلك بَِلكَُّف ُيْػَرُق فِقَفا ُكؾُّ َأْمٍر َحؽِقٍؿ مِ

َٓ َباصٌِؾ ﴿ َٓ َكْؼٌص َو  .[96]اْلكعام:  ﴾ڄڦ ڦ ڄ َلْقَس فِقَفا َخَؾٌؾ َو

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ َقاَل تَعالَى فِي بَقَاِن َفْضِل لَقؾَِة الَْؼْدِر:

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ

 .الؼدر[سورة: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ

َنَّ َلقْ  الَْؼْدُر:
ِ

َرِف َوالتَّْعظِقِؿ، َأْو بَِؿْعـَك التَّْؼِديِر َواْلَؼَضاِء: ٕ َؾَة اْلَؼْدِر بَِؿْعـَك الشَّ

 ُسْبَحاَكُف فِل 
ِ
ـْ َأْمِر اهلل

ـٌ مِ
ْقِح اْلَؿْحُػقِظ إَِلك اْلَؽَتَبِة َما ُهَق َكائِ ـَ الؾَّ

ُيْػَصُؾ فِقَفا مِ

َْرَزاِق  ْٕ ـَ ا
ـَِة مِ َجالِ  ،تِْؾَؽ السَّ ْٔ . ،َوا رِّ  َواْلَخْقِر َوالشَّ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ا َيُدلُّ َطَؾك َطظِقِؿ َقْدِرَها، َوِرْفَعِة َش  ْلكِفا، َوَجؾِقِؾ َقْدِرَها: َأنَّ اهلَل َأْكَزَل فِقَفا َومِؿَّ

ـَ َيَدِي   بِتََِلَوتَِفا إَِلك َأْن َيْرَفَع اهلُل اْلؽَِتاَب اْلَؿِجقَد َبْق
ِ
ُسقَرًة بَِرْأِسَفا: ُتْتَؾك، ُيَتَعبَُّد هلل

ُطقِر. ُدوِر َوالسُّ ـَ الصُّ
اَطِة مِ  السَّ

 اِلَطِذِرىاِلَأَواِخِر؟ىَوَلِكْنىَمَتىىِهَيىَتْحِدوّداىِفي

َْطَقاِم، َبْؾ » ْٕ ََواِخِر فِل َجِؿقِع ا ْٕ َٓ َتْخَتصُّ َلْقَؾُة اْلَؼْدِر بَِؾْقَؾٍة ُمعقَّـٍَة فِل اْلَعْشِر ا

 ، ـَ ـَ َمَثًَل، َوفِل َطاٍم َلْقَؾَة َخْؿٍس َوِطْشِري َتـَْتِؼُؾ، َفَتُؽقُن فِل َطاٍم َلْقَؾَة َسْبٍع َوِطْشِري

 َتَعاَلك، َوِحْؽَؿتِِف.َوَهَؽذَ 
ِ
 ا... َتَبًعا لَِؿِشقَئِة اهلل

الْتَِؿُسوَها فِي تَاِسَعٍة تَْبَؼى، فِي َسابَِعٍة تَْبَؼى، فِي : »ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلف َوَدلِقُل َذلَِك: 

 .(1)«َخاِمَسٍة تَْبَؼى

َِخقرِ »: (2)«الَػتِْح »قَاَل الَْحافُِظ فِي  ْٕ َْرَجُح: َأكََّفا فِل اْلَعْشِر ا ْٕ  .(3)««، َوَأكََّفا َتـْتَِؼُؾ ا

ََواِخِر  َفاْْلَْرَجُح َطؾَى َحَسِب َدََلََلِت الـُُّصوِص: ْٕ َأنَّ َلْقَؾَة اْلَؼْدِر فِل اْلَعْشِر ا

ـْ َشْفِر َرَمَضاَن، َوَأكََّفا فِل َأْوَتاِر اْلَعْشِر، َوَأكََّفا َتـَْتِؼُؾ: َفَؾْقَسْت فِل َلْقَؾٍة بَِعْقـَِفا، 
مِ

َْرَجُح.َتُؽق ْٕ  ُن َثابَِتًة فِل ُكؾِّ َطاٍم: َوَلؽِـََّفا َتـَْتِؼُؾ َكَؿا ُهَق ا

                                                            

ـِ َطبَّاٍس 0201، رقؿ )4/062 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)  .ڤ(، مـ حديث: اْب

ِهَي فِي الَعْشرِ اْلََواِخرِ، ِهَي فِي تِْسٍع يَْؿِضقَن، »(، بؾػظ: 0200)ويف رواية لف أيضا رقؿ 

 َيْعـِل: َلْقَؾَة الَؼْدِر. «،أَْو فِي َسْبٍع يَْبَؼقْنَ 

 .066و  065/ 4 :«فتح الباري» (0)

، 347/ 02ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (3)

 (.هـ1413، 0)الرياض: دار القصـ، ط
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ونَُُاْل رُُِحَلجلَثُُِفََضائِل ُ:َُوالجِػْشج 

 الجَقدج

ـِ اْلِعَبادِ َتْحِديَد َلقَْؾِة اْلَؼْدِر بَِؼْطٍع: َرْحَؿًة بِِفْؿ: لِ  َوَقْد َأْخَػك اهلُل » َر ثُ قَؽْ َط

َطاِء َطَؿُؾُفؿ فِل َصَؾِب َلقَْؾِة اْلَؼْدِر فِل تِْؾَؽ الؾَّقَالِل اْلَػاِض  ََلةِ، َوبِالدُّ ْكِر َوالصَّ َؾِة، بِالذِّ

 الثََّقاُب، 
ِ
ـَ اهلل

 ُقْربًا، َولِقَْؽثَُر َلُفْؿ مِ
ِ
ـَ اهلل

كَابَِة: لِقَْزَداُدوا مِ ْخبَاِت، َوبِالبَُؽاِء َواْْلِ َواْْلِ

ـْ َكاَن َكْسََل  ا فِل َصَؾبَِفا، َحِريًصا َطَؾقَْفا مِؿَّ ـْ َكاَن َجادًّ  .(1)«َن ُمتََفاِوكًاَولِقُْعَؾَؿ َم

 
ِ
: َأْي: لَِتْزَداُدوا اْجتَِفاًدا (2)«أَْن يَُؽوَن َخقًرا لَُؽمْ  َوَطَسى: »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

ْرُتْؿ  َدٍة: َتَقفَّ َكَُّؽْؿ إَِذا َطؾِْؿُتْؿ َتْحِديَدَها بَؼْطٍع فِل َلْقَؾٍة ُمَحدَّ
ِ

فِل اْلِعَباَدِة َوالطََّؾِب، ِوٕ

ْقَؾِة، ُثؿَّ َكِس ِة فِ َطَؾك اْلِعَبادَ  َٓ ل تِْؾَؽ الؾَّ ْكِر، َو ـِ اْلِعَباَدِة َوالذِّ ْؾُتْؿ َبْعَد َذلَِؽ، َوَفَتْرُتْؿ َط

ـَ  َمِق ْٕ : َفنِنَّ الـَّبِلَّ ا ـَ َقْد َأْخَبَرُه َأكَُّف َقْد  َمَع َأنَّ اهلَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكَذلَِؽ فِْعُؾ اْلُؿتَِّؼق

ـْ َذْكبِ 
َم مِ َّٓ َأكَُّف َغَػَر َلُف َما َتَؼدَّ َم َقَدَماهُ »ِف: إِ   ......... ،(3)«َكاَن يَُؼوُم الؾَّقَْل َحتَّى تَتََورَّ

                                                            

 الؿصدر السابؼ بتصرف يسقر. (1)

امِِت، 49، رقؿ )1/113 :«الصحقح»أخرجف البخاري يف  (0) ـِ الصَّ (، مـ حديث: ُطَباَدَة ْب

 
ِ
، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ ـَ الُؿْسؾِِؿق

إِكِّي »َخَرَج ُيْخبُِر بَِؾْقَؾِة الَؼْدِر، َفَتََلَحك َرُجََلِن مِ

ْم بِؾَقْؾَِة الَؼْدِر، َوإِكَّهُ تَََلَحى فََُلٌن َوُفََلٌن، َفُرفَِعْت، َوَطَسى أَْن يَُؽوَن َخقًْرا َخَرْجُت ِْلُْخبَِركُ 

ْبِع َوالتِّْسِع َوالَخْؿسِ   .«لَُؽْم، التَِؿُسوَها فِي السَّ

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 1132، رقؿ )3/14 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (3)

ـِ ُشْعَبَة، قال: إِْن َكاَن الـَّبِلُّ (، مـ حد0819، رقؿ )4/0171 ُؼقُم َلقَ  ملسو هيلع هللا ىلصيث: اْلُؿِغقَرِة ْب

َر! -َأْو َساَقاهُ -َقَدَماُه  لُِقَصؾَِّل َحتَّك َتِرمَ  ـْ َذْكبَِؽ َوَما َتَلخَّ
َم مِ ، َقاُلقا: َقْد َغَػَر اهلُل َلَؽ َما َتَؼدَّ

 .«؟!أََفََل أَُكوُن َطْبًدا َشُؽوًرا»َقاَل: 

َصؾَّك َحتَّك اْكَتَػَخْت َقَدَماُه، َفِؼقَؾ َلُف: َأَتَؽؾَُّػ َهَذا َوَقْد  ملسو هيلع هللا ىلصلؿسؾؿ: َأنَّ الـَّبِلَّ ويف رواية 

رَ  ـْ َذْكبَِؽ َوَما َتَلخَّ
َم مِ  ...الحديث.؟!َغَػَر اهلُل َلَؽ َما َتَؼدَّ



  
8 

ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ا ُروِجَع فِل َذلَِؽ َقاَل:(1)«تَتََػطََّر َقَدَماهُ  َحتَّى» أَفَََل أَُكوُن َطْبًدا » ، َفَؾؿَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص «؟!!َشُؽوًرا

 
ِ
ابِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـَ َأُبق «: َعِة َوالَخاِمَسةِ الْتَِؿُسوَها فِي التَّاِسَعِة َوالسَّ َبقَّ

ابَِعُة َواْلِعْشُروَن،  ڤَسِعقٍد  ابَِعُة ِهَل: الرَّ َأنَّ التَّاِسَعَة ِهَل: الثَّاكَِقُة َواْلِعْشُروَن، َوالسَّ

اِدَسُة َوالِعْشُرونَ   .(2)َواْلَخامَِسُة ِهَل: السَّ

                                                            

/ 4: «الصحقح»(، ومسؾؿ يف 4837، رقؿ )584/ 8 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

 ڤ(، مـ حديث: َطائَِشَة 0802ؿ )، رق0170
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

َيُؼقُم مِ

، َوَقْد َغَػَر اهلُل 
ِ
َر َقَدَماُه، َفَؼاَلْت َطائَِشُة: لَِؿ َتْصـَُع َهَذا، َيا َرُسقَل اهلل ْقِؾ َحتَّك َتَتَػطَّ َلَؽ َما الؾَّ

َر؟ َقاَل  ـْ َذْكبَِؽ َوَما َتَلخَّ
َم مِ  .«؟!أََفََل أُِحبُّ أَْن أَُكوَن َطْبًدا َشُؽوًرا»: َتَؼدَّ

ـْ َأبِل 1167، رقؿ )0/806 :«الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (0) (، مـ صريؼ: َأبِل َكْضَرَة، َط

 
ِ
، َقاَل: اْطَتَؽَػ َرُسقُل اهلل ـْ َرَمَضاَن، َيْؾَتِؿُس َلْقَؾَة  ملسو هيلع هللا ىلصَسِعقٍد اْلُخْدِريِّ

َْوَسَط مِ ْٕ اْلَعْشَر ا

َض، ُثؿَّ ُأبِقـَْت َلُف َأكََّفا فِل اْلَعْشِر اْلَؼدْ  ـَ َأَمَر بِاْلبِـَاِء َفُؼقِّ ا اْكَؼَضْق ِر َقْبَؾ َأْن ُتَباَن َلُف، َفَؾؿَّ

ََواِخِر، َفَلَمَر بِاْلبِـَاِء َفُلِطقَد، ُثؿَّ َخَرَج َطَؾك الـَّاِس، َفَؼاَل:  ْٕ يَا أَيَُّفا الـَّاُس، إِكََّفا َكاكَْت »ا

ـَْت لِي لَقْؾَةُ الَْؼْدِر، َوإِكِّي َخَرْجُت ِْلُْخبَِرُكْم بَِفا، فََجاَء َرُجََلِن يَْحتَؼَّاِن َمَعُفَؿا أُبِق

قتَُفا، َفالْتَِؿُسوَها فِي الَْعْشرِ اْْلََواِخرِ ِمْن َرَمَضاَن، الْتَِؿُسوَها فِي التَّاِسَعِة  قْطَاُن، َفـُسِّ الشَّ

ابَِعِة َوالَْخاِمسَ   .«ةِ َوالسَّ

ـُ َأَحؼُّ بَِذلَِؽ مِـُْؽؿْ »َقاَل أبق كضرة: َيا َأَبا َسِعقٍد، إِكَُّؽْؿ َأْطَؾُؿ بِاْلَعَدِد مِـَّا، َقاَل:  ، «َأَجْؾ، َكْح

ابَِعُة َواْلَخامَِسُة؟ َقاَل:  تِل َتؾِقَفا »َقاَل: َما التَّاِسَعُة َوالسَّ إَِذا َمَضْت َواِحَدٌة َوِطْشُروَن، َفالَّ

ابَِعُة، َفنَِذا ثِـَْتقْ  تِل َتؾِقَفا السَّ ـَ َوِهَل التَّاِسَعُة، َفنَِذا َمَضْت َثََلٌث َوِطْشُروَن، َفالَّ ـِ َوِطْشِري

تِل َتؾِقَفا اْلَخامَِسةُ   «.َمَضك َخْؿٌس َوِطْشُروَن َفالَّ
= 
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جَهوجِغَظثُ  َاِديَثُ ُال
ج
ونَُُاْل رُُِحَلجلَثُُِفََضائِل ُ:َُوالجِػْشج 

 الجَقدج

َ  ڤَفَػِفَؿ  ْٕ ـَ َأنَّ َلْقَؾَة اْلَؼْدِر َقْد َتُؽقُن فِل ا
َْوَتاِر مِ ْٕ ْشَػاِع َكَؿا َقْد َتُؽقُن فِل ا

ْسََلِم  ـْ َرَمَضاَن، َوإَِلك َهَذا َأَشاَر َشْقُخ اْْلِ
ََواِخِر مِ ْٕ  .(1)$اْلَعْشِر ا

إَِذا «: (2)فِي تَاِسَعٍة تَْبَؼى، فِي َسابَِعٍة تَْبَؼى، فِي َخاِمَسٍة تَْبَؼى، فِي ثَالِثٍَة تَْبَؼى»

ْفرُ  . َكاَن الشَّ ـَ  تِْسَعًة َوِطْشِري

َْوَتاِر، َكَؿا َيْصُدُق َأْن  ْٕ ـَ َيْقًما: َفَقْصُدُق َأْن َتُؽقَن فِل ا ْفُر َثََلثِق َوإَِذا َكاَن الشَّ

َْشَػاِع. ْٕ  َتُؽقَن فِل ا

ـْ َأَراَد َأْن ُيِصقَب َلْقَؾَة اْلَؼْدِر َفَعَؾْقِف َأْن َيْجَتِفَد فِل اْلَعْشِر َوَطؾَقْهِ  ََواِخِر : َفَؿ ْٕ ا

َلِة الـُُّصقِص  َٓ َْوَتاَر بَِؿِزيِد ِطـَاَيٍة َفََل َبْلَس: لَِد ْٕ ـْ َغْقِر َما َتْؿقِقٍز، َوإِْن َخصَّ ا
َفا مِ ُكؾِّ

 َطَؾك َذلَِؽ.

                                                            
= 

ـْ َأبِل َسِعقٍد « الصحقحقـ»والحديث يف   ، بـحقه.ڤمـ صريؼ آخر، َط

 .085و 084/ 05 :«مجؿوع الػتاوى» (1)

 :«الجامع»هذا الؾػظ: ]َثالَِثٍة َتْبَؼك[ لقس يف الصحقحقـ، وإكؿا أخرج كحقه الترمذي يف  (0)

التَِؿُسوَها فِي تِْسٍع يَْبَؼقَْن، »، بؾػظ: ڤ(، مـ حديث: َأبِل َبْؽَرَة 794، رقؿ )3/151

 .«ثَََلِث أََواِخرِ لَقْؾَةٍ  أَْو فِي َسْبٍع يَْبَؼقَْن، أَْو فِي َخْؿٍس يَْبَؼقَْن، أَْو فِي

الْتَِؿُسوَها فِي »(، بؾػظ: 3681، رقؿ )9/132 :«الؿسـد»ويف رواية طـد البزار يف 

 .«أَْو ثَالِثٍَة تَْبؼَى َوآِخرِ لَقْؾَةً  ،أَْو َخاِمَسٍة تَْبَؼى ،أَْو َسابَِعٍة تَْبَؼى ،تَاِسَعٍة تَْبَؼى

ـٌ َصحِ »قال الترمذي:  صحقح »والحديث صححف إلباكل يف «، قٌح َهَذا َحِديٌث َحَس

 ، كحقه.ڤ(، وثبت طـ أبل سعقد 1043، رقؿ )1/068 :«الجامع
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

 ُدَعاٌء َىَبِويٌّ ِِف َلْوَلِة اْلَقْدرِ 

 َ ي لَقْؾَِة الَْؼْدِر فِي الَْعْشرِ اْْل  َواِخرِ؟َماَذا يَُؼاُل ِطـَْد تََحرِّ

ـٍ -فِل َلْقَؾِة اْلَؼْدِر  ُيْسَلُل اهلُل   اْلَعْػَق َواْلُؿَعاَفاَة. -َوفِل ُكؾِّ ِحق

َكَؿا - ڤفِل َلقَْؾِة اْلَؼْدِر اْلَعْػَق َواْلُؿَعاَفاَة: َقاَلْت َطائَِشُة  َيْسَلُل اْلَعبُْد َربَُّف 

ِحقِح    ُقؾُْت:: -فِل اْلَحِديِث الصَّ
ِ
َأَرَأْيَت إِْن َواَفْؼُت َلْقَؾَة اْلَؼْدِر: َما  !َيا َرُسقَل اهلل

 .(1)«َفاْطُف َطـِّي :ُقولِي: الؾَُّفمَّ إِكََّك َطُػوٌّ تُِحبُّ الَعْػوَ »َأُققُل فِقَفا؟ َقاَل: 

ـْ َهَذا: َلَذَكَرُه الـَّبِلُّ 
 .ڤلَِعائَِشَة  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾْق َكاَن ُهـَاَك َصَؾٌب ُهَق َأْطَؾك مِ

ـَّةِ َفاْحِرْص فِل  ََواِخِر َطَؾك التَّْصِػَقِة َوالتَّْزكَِقِة، َطَؾك اْلؽَِتاِب َوالسُّ ْٕ  ،اْلَعْشِر ا

ِة، َوَخؾِّْػ ُدْكَقاَك َوَراَءَك، َوَأْقبِْؾ   ك.َصِحقًحا: َحتَّك َتِصقَر ُمَعافً َومِـَْفاِج الـُُّبقَّ

ُفؿَّ إِكََّؽ َطُػقٌّ ُتِحبُّ اْلَعْػقَ فَ   .[*]َفاْطُػ َطـَّا :الؾَّ

                                                            

/ 0 :«السـن»(، وابـ ماجف يف 3513، رقؿ )534/ 5 :«الجامع»أخرجف الترمذي يف  (1)

 .ڤ(، مـ حديث: َطائَِشَة 3852، رقؿ )1065

ـٌ َصِحقٌح »قال الترمذي:  : «الصحقحة»ديث صححف إلباكل يف ، والح«َهَذا َحِديٌث َحَس

 (.3337، رقؿ )1228/ 7

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ائُِؿقنَ : »ُخْطَبةِ مِ  هـ1430 رمضان مـ 19 الجؿعة - «الُؿْػؾُِسقن الصَّ

 .م0211-8-19: الؿقافؼ
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جَهوجِغَظثُ  َاِديَثُ ُال
ج
ونَُُاْل رُُِحَلجلَثُُِفََضائِل ُ:َُوالجِػْشج 

 الجَقدج

 ِصْدُق اْلَعِزيَمِة ِِف اْلَعْْشِ اْْلََواِخرِ 

ُسقَل  ِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الرَّ َقال َة لَِفِذِه الؾَّ ، ُيِعدُّ اْلُعدَّ ل اْلُؿَباَرَكاِت: َكاَن َيْسَتِعدُّ َوُيِعدُّ

الُِقْدِرَك لَ  ـْ ُحِرَم َخْقَرَها َفُفَق اْلَؿْحُروُم َحؼًّ َنَّ َم
ِ

ـْ ُفُققِض ، َوفِق(1)ْقَؾَة اْلَؼْدِر: ٕ
َفا مِ

َؿاَواِت  َْرِض َوالسَّ ْٕ َّٓ َربُّ ا َٓ َيْعَؾُؿُف إِ َٓ َيْدِري َقْدَرُه َو  .اْلَعَطاَءاِت َما 

بِقِب،  َفَؼْط َطَؾْقَؽ َأْن َتْعِرَض َكْػَسَؽ   َوَمْن ُهَو؟َطَؾك الطَّ

 .إِكَُّف اهللُ 

 «.َمْن أَكَْت؟»لَِرُجٍؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصَيُؼقُل الـَّبِلُّ 

 ا َصبِقُبَفا.َقاَل: َأكَ 

 .(2)«صَبِقُبَفا اللُ »َقاَل: 

                                                            

، َقاَل: ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 0126/، رقؿ )4 :«الؿجتبى»أخرج الـسائل يف  (1)

  َقاَل 
ِ
َطؾَقُْؽْم ِصقَاَمهُ،...، لِؾَِّه  أَتَاُكْم َرَمَضاُن َشْفٌر ُمَباَرٌك َفَرَض اللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

 الحديث. ،«فِقِه لَقْؾَةٌ َخقٌْر ِمْن أَلِْف َشْفرٍ َمْن ُحرَِم َخقَْرَها َفَؼْد ُحرِمَ 

، رقؿ 585/ 1 :«صحقح الترغقب والترهقب»والحديث صححف لغقره إلباكل يف 

 ، بـحقه.ڤ(، وروي طـ أكس 999)

(، مـ حديث: َأبِل ِرْمَثَة، َقاَل: َقاَل 4027، رقؿ )86/ 4: «السـن»أخرجف أبق داود يف  (0)

ِذي بَِظْفِرَك، َفنِكِّل َرُجٌؾ َصبِقٌب، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأبِل لِؾـَّبِلِّ  اللُ الطَّبِقُب، بَْل أَكَْت »: َأِركِل َهَذا الَّ

 .«قٌق، صَبِقُبَفا الَِّذي َخؾََؼَفاَرُجٌل َرفِ 
= 
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

اهلُل الطَّبِقُب، َفَقْلتِل اْلَعْبُد اْلَؿْؽُؾقُم بَِحْسَرِة اْلَؼْؾِب، بُِحْزِن اْلُػماِد، َيْلتِل اْلَعْبُد 

ُكقُب، َوَتَؽاَثَرْت َطَؾْقِف اْلَؿَعائُِب، َواْكَدَلَؼْت طَ  َثْت َصْػَحَتُف َهِذِه الذُّ ِذي َلقَّ َؾك ُأمِّ الَّ

 َرْأِسِف َقاُذوَراُت اْلُعُققِب.

َة َقْد َبَؾَغْت بِل َمَبالَِغَفا، َوإِنَّ اْلَؿَرَض  َيْلتِل اْلَعْبُد إَِلك َسقِِّدِه إَِلك َصبِقبِِف: إِنَّ اْلِعؾَّ

َْرِض، َوَأْكَت  ْٕ ـْ ُهَق َذلِقٌؾ فِل ا ُف لُِؽؾِّ َم ُف، َأَذلَّ  َأْكَت اْلَعِزيُز. َقْد َأْسَؼَؿ ُفَماِدي َفَلَذلَّ

َٓ َيِحؾُّ َطَؾلَّ َبْعَدَها َسَخٌط َأَبًدا؟ تِل  ْحَؿِة الَّ َٓ َتـُْظُر إَِللَّ َكْظَرَة الرَّ  َأ

َٓ َتْلُخُذ بَِقَديَّ َوَأْكَت َأْكَت اْلَؽِريُؿ؟  َأ

كِل َخائًِبا!!  َقْد َطَرْضُت َكْػِسل َطَؾْقَؽ َفََل َتُردَّ

َٓ َأُطقُد َحتَّك َتْغِػَر لِل َيـَْطِرُح ُطَبْقُدَك اْلؿُ   ،
ِ
ـُ َطَؾك اْلَعَتَباِت َيُؼقُل: َواهلل َسْقؽِق

ُكقَب، َوَتْسُتَر اْلَؿَعائَِب َواْلُعُققَب، َوَأْكَت َأْكَت اْلَجَقاُد اْلَؽِريُؿ.  الذُّ

َٓ َتُعقُد. ْض َكْػَسَؽ لَِفِذِه الـَّْػَحاِت: َفنِكََّفا إِْن َذَهَبْت   َطرِّ

ـَ َوَصؾَّك  ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف َأْجَؿِعق ْؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .[*]اهلُل َوَسؾَّ

    

 

                                                            
= 

 (.1537، رقؿ )51/ 4 :«الصحقحة»والحديث صححف إلباكل يف 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
 .م5/11/0224 - «اْلَعِزيَؿةِ  ِصْدق: »ُخْطَبةِ مِ



 

 

 

ُ

ُ جَهوجِغَظث  ونَُُاثلَّانَِيثُ ال ُ:َوالجِػْشج 

ُ وس  ر  ُِنوُجُد 
ثُِ ُڠُي ون َسُُقِصَّ

ُ
ُ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُاثلَّانَِيثُ ُال ُ:َُوالجِػْشج  وس  ر  ثُُِِنوُجُد   ڠُي ون َسُُقِصَّ

 

َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه  ـْ  ََلُم َطَؾك َم ََلُة َوالسَّ  َوْحَدُه َوالصَّ
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحْؿُد هلل

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ـْ َأْكبَِقاِء َبـِل إِْسَرائِقَؾ اْلِعَظاِم،  ڠَفُققُكُس »
ـْ -ـََقى َبَعَثُف اهلُل إَِلك َأْهِؾ كِقمِ

مِ

 َتَعاَلك َفَلَبْقا َطَؾْقِف.َفَدَطاُهْؿ إِلَ  -َأْرِض اْلَؿْقِصؾِ 
ِ
 ك اهلل

ـِ َأْضُفِرِهْؿ،  ـْ َبْق
ْطَقَة َفَلَبْقا، َفَقَطَدُهُؿ اْلَعَذاَب، َوَخَرَج مِ َر َطَؾْقِفُؿ الدَّ ُثؿَّ َكرَّ

ِذي َيـَْبِغل، َوَلؽِـَُّف َأَبَؼ ُمَغاِضًبا َلُفْؿ. ْبَر الَّ  َوَلْؿ َيْصبِِر الصَّ

ا َذَهَب َكبِقُّ  َكاَبُة َبْعَدَما َشاَهُدوا َوُهْؿ َلؿَّ  َواْْلِ
ِ
ُفْؿ ُأْلِؼَل فِل ُقُؾقبِِفُؿ التَّْقَبُة إَِلك اهلل

َماِت اْلَعَذاِب، َفَؽَشَػ اهلُل َطـُْفُؿ اْلَعَذاَب.  ُمَؼدِّ

َوالظَّاِهُر َأنَّ ُيقُكَس َطؾَِؿ اْكؽَِشاَف اْلَعَذاِب َطـُْفْؿ، َواْسَتَؿرَّ فِل َذَهابِِف َطـُْفْؿ، 

 .[87]اْلكبقاء:  ﴾ک ک گَفَذا َقاَل َتَعاَلك: ﴿َولِ 

 .[041]الصافات:  ﴾ک ک گ گ گَوَقاَل َتَعاَلك: ﴿

ُطقا اْلَبْحَر َشاَرَفْت َفَركَِب فِل َسِػقـٍَة ُمَققَّ  ا َتَقسَّ َْحَؿاِل، َفَؾؿَّ ْٕ اِب َوا كَّ ـَ الرُّ
َرٍة مِ

 َطَؾك اْلَغَرِق.

ـَ َأْن َيْبؼَ َودَ  َْمُر َبْق ْٕ ـَ َأْن ُيْؾُؼقا َبْعَضُفْؿ بِِؿْؼَداِر قْ اَر ا ا َجِؿقًعا فِقَفا َفَقْفؾُِؽقا، َوَبْق

َِخقَر: لَِعْدلِِفْؿ َوَتْقفِقِؼِفْؿ. ْٕ ِػقـَُة: َفَقْسَؾُؿ اْلَباُققَن، َفاْخَتاُروا ا  َما َتِخػُّ السَّ
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، َولَِفَذا َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُس َفاْقَتَرُطقا َفَلَصاَبِت اْلُؼْرَطُة ُأَكاًسا مِـُْفْؿ، َومِـُْفْؿ ُيقكُ 

ـَ فِل اْلُؼْرَطِة.[040]الصافات:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿  : َأْي: اْلَؿْغُؾقبِق

فِل اْلَبْحِر اْبتََِلًطا، َلْؿ َيْؽِسْر َلُف َطْظًؿا، َوَلْؿ َيْؿُضْغ َلُف  َفُلْلُؼقا: َفاْبَتَؾَعُف ُحقٌت 

 َلْحًؿا.

ؾُ  ا َصاَر فِل َجْقِف اْلُحقِت فِل تِْؾَؽ الظُّ ڱ ڱ ں ں َؿاِت َكاَدى: ﴿َفَؾؿَّ

 .[87]اْلكبقاء: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .-َفَؽاَن فِل ُضْؾَؿِة َجْقِف اْلُحقِت، فِل ُضْؾَؿِة اْلَبْحِر، فِل ُضْؾَؿِة الؾَّْقؾِ -

ـَ 
ـْ َبْطـَِفا َكاْلَػْرِخ اْلَؿْؿُعقِط مِ

َفَلَمَر اهلُل اْلُحقَت َأْن ُتْؾِؼَقُف بِاْلَعَراِء، َفَخَرَج مِ

ْعِػ َواْلُفقِن، َفَؾَطَػ اهلُل بِِف، َوَأْكَبَت اْلَبْقَض  ـٍ ِة فِل َغاَيِة الضَّ ـْ َيْؼطِق
، َطَؾْقِف َشْجَرًة مِ

. َفا الظَّؾِقِؾ َحتَّك َقِقَي َواْشَتدَّ ْتُف بِظِؾِّ  َفَلَضؾَّ

َؿُفْؿ َوَيْدَطَقُهْؿ: َفاْسَتَجاَب   َأْهُؾ َبَؾِدِه مَِئةُ  َلفُ َوَأَمَرُه اهلُل َأْن َيْرِجَع إَِلك َقْقمِِف َفُقَعؾِّ

. ـٍ  َأْلٍػ َأْو َيِزيُدوَن، َفآَمـُقا َفَؿتَّْعـَاُهْؿ إَِلك ِحق

ِة ُيوُىَس   ڠُدُروٌس َوَفَواِئُد ِمْن ِقصَّ

ِة:  فِي َهِذِه الِْؼصَّ

 لُِققُكَس 
ِ
 -الؾَّطِقُػ  ملسو هيلع هللا ىلص* ِطَتاُب اهلل

ِ
ُسُف ، َوَحبْ - الؾَّطِقُػ لُِققُكَس َأْي: ِطَتاُب اهلل

اَرًة، َوآَيًة َطظِقَؿًة، َوَكَراَمًة لُِققُكَس  فِل ـِ اْلُحقِت: لَِقُؽقَن َكػَّ  .ڠَبْط
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ـْ َقْقمِِف، َفَؽْثَرُة َأْتَباِع 
 َطَؾْقِف َأكَُّف اْسَتَجاَب َلُف َهَذا اْلَعَدُد اْلَؽثِقُر مِ

ِ
ـْ كِْعَؿِة اهلل

* َومِ

ـْ ُجْؿَؾِة َفَضائِؾِِفْؿ.
َْكبَِقاِء مِ ْٕ  ا

َوإِكِّي َْلَْرُجو أَْن أَُكوَن أَْكثََرُهْم »فِل َقْقلِِف:  ملسو هيلع هللا ىلصَكصَّ َطَؾك َذلَِؽ الـَّبِلُّ َوَقْد -

 .-(1)«تَابًِعا يَْوَم الِْؼقَاَمةِ 

ِة يُوكَُس  ْشتَِباِه فِل َمَسائَِؾ  :ڠ* ِمْن َفَوائِِد قِصَّ
ِ

اْستِْعَؿاُل اْلُؼْرَطِة ِطـَْد آ

ْستِْحَؼاِق َواْلِحْرَماِن إِ 
ِ

ٌح ِسَقاَها. (2)َذاآ ـْ ُمَرجِّ  َلْؿ َيُؽ

ِػقـَِة َهَذا اْلَعَؿُؾ َدلِقٌؾ َطَؾك اْلَؼاِطَدِة اْلَؿْشُفقَرِة: َأكَُّف ُيْرَتَؽُب  َوفِل َطَؿِؾ َأْهِؾ السَّ

ـِ  َرَرْي ِذي ُهَق َأْكَبُر مِـُْف. :َأَخػَّ الضَّ َرِر الَّ  لَِدْفِع الضَّ

َٓ َرْيَب َأنَّ إِْلَؼاَء َبْعِض  ِفْؿ َوإِْن َكاَن فِقِف َضَرٌر، َفَعَطُب اْلَجِؿقِع إَِذا َلْؿ ُيْؾَؼ َأَحٌد َو

 َيُؽقُن َأْطَظَؿ.

ـَ - ِؼق َِخقَر، َوُهَق إِْلَؼاُء َبْعِضِفْؿ:  -َكَؿا َقاَل ُهقَ -إَِذْن: َكاُكقا ُمَقفَّ ْٕ َفاْخَتاُروا ا

َنَّ َطَطَب اْلَجِؿقِع إِ 
ِ

َذا َلْؿ ُيْؾَؼ َأَحٌد َأْطَظُؿ فِل التَّْضِحَقِة لَِعْدلِِفْؿ َوَتْقفِقِؼِفْؿ: ٕ

 بَِبْعِضِفْؿ لَِقْسَؾَؿ اْلَباُققَن.

                                                            

(، 7074، رقؿ )13/047( و4981، رقؿ )9/3 :«الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

 150، رقؿ )1/134 :«الصحقح»ومسؾؿ يف 
ِ
(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل

« ْططَِي ِمَن اْْليَاِت َما ِمثْؾُهُ آَمَن َطؾَقِْه الَْبَشُر،...أُ  بِقَاِء ِمْن كَبِيٍّ إَِلَّ َقدْ َما ِمَن اْْلَكْ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص

 الحديث.

 يف إصؾ: ]إذ[. (0)
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َرِر  َفَفِذِه ِهَي الَْؼاِطَدُة الَْؿْشُفوَرُة: : لَِدْفِع الضَّ ـِ َرَرْي َأكَُّف ُيْرَتَؽُب َأَخػُّ الضَّ

ِذي ُهَق َأْكَبُر مِـْفُ   .-الَّ

َف إَِلك َأنَّ اْلَعبْ  * ِمَن الَْػَوائِِد: ًة َمَع َربِِّف، َوَقْد َتَعرَّ َمٌة َخاصَّ َد إَِذا َكاَكْت َلُف ُمَؼدِّ

َخاِء، َأنَّ اهلَل يَ  َربِِّف فِل َحالِ  ِة بَِؽْشِػَفا ْشؽُ الرَّ دَّ ُر َلُف َذلَِؽ، َوَيْعِرُفُف فِل َحاِل الشِّ

ِة ُيق  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ُكَس: بِاْلُؽؾِقَِّة َأْو َتْخِػقِػَفا، َولَِفَذا َقاَل فِل قِصَّ

 .[044 - 043]الصافات:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ةِ  - دَّ َخاِء َيْعِرْفَؽ فِل الشِّ  فِل الرَّ
ِ
ْف إَِلك اهلل ْكَساُن إَِذا َكاَكْت َلُف (1)َتَعرَّ ، َواْْلِ

َخاِء: َفنِنَّ اهللَ  َف إَِلك َربِِّف فِل َحاِل الرَّ َمٌة َصالَِحٌة َمَع َربِِّف، َوَقْد َتَعرَّ  َتَعاَلك َيْشُؽُر َلُف ُمَؼدِّ

ُػَفا اهلُل  َة بِاْلُؽؾِقَِّة، َأْو ُيَخػِّ دَّ ِة، َوَيْؽِشُػ َطـُْف الشِّ دَّ  َطـُْف. َذلَِؽ فِل َحاِل الشِّ

 
ِ
ًبا إَِلك اهلل َخاِء، َحتَّك  اْجَتِفْد َأْن َتُؽقَن ُمَتَؼرِّ الَِحِة فِل َحاِل الرَّ َْطَؿاِل الصَّ ْٕ بِا

َجَفا اهلُل إَِذا َما َألَ  ٌة: َفرَّ ْت بَِؽ ِشدَّ َخاِء  ؿَّ َكََّؽ َطَرْفَتُف فِل الرَّ
ِ

َطـَْؽ: ٕ

ِة. دَّ  َفَعَرَفَؽ فِل الشِّ

                                                            

(، وطبد بـ حؿقد كؿا يف الؿـتخب 0823، رقؿ )1/327 :«الؿسـد»أخرج أحؿد يف  (1)

، رقؿ 131و 132ص :«الؼدر»(، والػريابل يف 636، رقؿ )014ص :«الؿسـد»مـ 

، والحاكؿ يف 003و 11/103 :«الؿعجم الؽبقر»(، والطبراكل يف 156و 155)

 540و 3/541: «الؿستدرك»
ِ
ـِ َطبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  يَا ابْنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، مـ حديث: اْب

َخاِء  ْف إِلَى اللِ فِي الرَّ َطبَّاٍس، اْحَػِظ اللَ يَْحَػظَْك، َواْحَػِظ اللَ تَِجْدُه أََماَمَك، َوتََعرَّ

ِة،... دَّ  الحديث. «يَْعرِْفَك فِي الشِّ

(، 318، رقؿ )1/139ٓبـ أبل طاصؿ: « السـة»والحديث صححف إلباكل يف تخريج 

 (.0961رقؿ )، 1/569 :«صحقح الجامع»ويف 
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وءِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ   .(1)«َصـَائُِع الَْؿْعُروِف تَِؼي َمَصاِرَع السُّ

ـْ َكََلِم الـَّبِ 
، َوإِكََّؿا ُهَق مِ َْلَباكِلُّ فِل ملسو هيلع هللا ىلصلِّ َوَلْقَس َهَذا بَِؿَثٍؾ َطَربِلٍّ ْٕ ، َوَقْد َذَكَرُه ا

وءِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ « َصِحقِح اْلَجامِعِ »  «.َصـَائُِع الَْؿْعُروِف تَِؼي َمَصاِرَع السُّ

ِة يُوكَُس  َدْطَوُة أَِخي ِذي : »ملسو هيلع هللا ىلصَما َقاَلُف الـَّبِلُّ  :ڠ* َوِمَن الَْػَوائِِد فِي قِصَّ

َج اللُ َطـْهُ  ََل إِلَهَ إَِلَّ أَكَْت ُسْبَحاكََك إِكِّي ُكـُْت ِمَن »: الـُّوِن َما َدَطا بَِفا َمْؽُروٌب إَِلَّ َفرَّ

 .(3)«(2)«الظَّالِِؿقنَ 

                                                            

(، والجصاص يف 8214، رقؿ )310/ 8 :«الؿعجم الؽبقر»أخرجف الطبراكل يف  (1)

 350/ 0: «أحؽام الؼرآن»
ِ
َصـَائُِع »: ملسو هيلع هللا ىلص، مـ حديث: َأبِل ُأَماَمَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

وِء،...  ، الحديث.«الَْؿْعُروِف تَِؼي َمَصاِرَع السُّ

، رقؿ 530/ 1 :«صحقح الترغقب والترهقب»والحديث حسـف لغقره إلباكل يف 

(، ولف شقاهد مـ رواية ابـ 3797، رقؿ )0/728 :«صحقح الجامع»(، ويف 889)

، وروي طـ أسؾؿ ڤمسعقد وأم سؾؿة وأبل سعقد الخدري ومعاوية بـ حقدة وأكس 

 الؼرشل وسعقد بـ الؿسقب مرسَل، بـحقه.

بـ أبل  (، مـ حديث: َسْعدِ 3525، رقؿ )5/509 :«الجامع»أخرجف الترمذي يف  (0)

 
ِ
إِْذ َدَطا َوُهَو فِي بَطِْن الُحوِت: )ََل  :َدْطَوُة ِذي الـُّونِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

طُّ إِلَهَ إَِلَّ أَكَْت ُسْبَحاكََك إِكِّي ُكـُْت ِمَن الظَّالِِؿقَن(، َفنِكَّهُ لَْم يَْدُع بَِفا َرُجٌل ُمْسِؾٌم فِي َشْيٍء قَ 

 .«إَِلَّ اْستََجاَب اللُ لَهُ 

، رقؿ 363و 0/080 :«صحقح الترغقب والترهقب»والحديث صححف إلباكل يف 

 (.1806و 1644)

لعبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي:  «تقسقر الؾطقف الؿـان يف خَلصة تػسقر الؼرآن» (3)

 هـ(.1400، 1، )الرياض: وزارة الشئقن اْلسَلمقة، ط039-037ص



  
21 

ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

، َوَصحَّ اْلَحِديُث َأْخَرَجُف  َْلَباكِلُّ فِل َغْقِر َما َمْقِضعٍ التِّْرمِِذيُّ ْٕ  .[*]َحُف ا

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :َقاَل اللُ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[88-87]اْلكبقاء:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ل لَِؽََلِم َربَِّؽ -َوَضْع فِل َذاكَِرتَِؽ  َفا اْلُؿَتَؾؼِّ ـِ َمتَّك  -َأيُّ َة ُيقُكَس ْب  ڠقِصَّ

ـِ َربِِّف، َضائًِؼا َصاِحِب ا ـْ َأْجِؾ ِدي
ـْ َقْقمِِف ُمَغاِضًبا َلُف: مِ ـَ اْكَصَرَف َط ْلُحقِت، ِحق

 َصْدُرُه بِِعْصَقاكِِفْؿ، ُدوَن َأْن َكْلُمَرُه بِِػَراقِِفْؿ.

ـْ غَ 
ـْ ُكَضقَِّؼ َطَؾْقِف: ِطَؼاًبا َلُف َطَؾك َتْرِك َقْقمِِف مِ َـّ بِاْجتَِفاٍد مِـُْف َأْن َل ْقِر َأْمِرَكا، َوَض

قِؼ َواْلَحْبِس، َواْلَتَؼَؿُف اْلُحقُت فِل اْلَبْحِر. ِة الضِّ  َفاْبَتََلُه اهلُل بِِشدَّ

ُؾَؿاِت  قِْؾ، َوُضْؾَؿِة اْلبَْحِر، َوُضْؾَؿِة َجْقِف َفِؿ -َفـَاَدى َربَُّف فِل الظُّ ُضْؾَؿِة الؾَّ

بًا ُمْعتَِرًفا بَِذكْبِِف بِتَْركِفِ  -اْلُحقِت 
َٓ إَِلَف َمْعبُقٌد بَِحؼٍّ  َتائِ بَْر َطَؾك َقْقمِِف: َقائًَِل:  الصَّ

َٓ َيؾِقُؼ  ـْ ُكؾِّ َما  ـْ ُكؾِّ َشِريٍؽ، َوَط ْهَت َط َّٓ َأكَْت، َتـَزَّ ِف إِ فِل اْلُقُجقدِ ُكؾِّ

ِهقَّتَِؽ. َٓ  بُِرُبقبِقَّتَِؽ َوإِ

ُد اْطتَِرافِل بَِذْكبِل: إِْذ َذَهْبُت ُمَغاِضبً  ـَ َلْؿ َيْسَتِجقُبقا لِل َقْبَؾ َأْن ُأَؤكِّ ِذي ا َقْقمِل الَّ

 َتْلَذَن لِل بِاْكِصَرافِل َطـُْفْؿ.

                                                            

ـْ ا َمرَّ ِذْكُرُه مَ  [*]  اْلُؿَحاَضَرة - «اْلُؼْرآنِ  َتْػِسقرِ  ُخََلَصةِ  فِل اْلَؿـَّانِ  الؾَّطِقِػ  َتْقِسقرِ  َشْرُح : »مِ

ـِ  - 16 ْثـَْق
ِ

ـْ  0 آ ةِ  ِذي مِ  .م0213-12-7/ هـ1434 اْلِحجَّ
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُاثلَّانَِيثُ ُال ُ:َُوالجِػْشج  وس  ر  ثُُِِنوُجُد   ڠُي ون َسُُقِصَّ

ْرَكا َأْن َيْؾِػَظُف اْلُحقُت  ُؾَؿاِت، َوَقدَّ ـْ تِْؾَؽ الظُّ
َفاْسَتَجْبـَا َلُف ُدَطاَءُه، َوَخؾَّْصـَاُه مِ

ـْ َشاصِِئ اْلَبْحِر، فَ 
 َػَعَؾ.َطَؾك اْلَقابَِسِة َقِريًبا مِ

ـَ َكامِؾِل  ادِقِق ـَ الصَّ ، كَُخؾُِّص َسائَِر اْلُؿْممِـِق ـَ اْلَغؿِّ
َومِثُْؾ َهَذا التَّْخؾِقِص مِ

كَا إَِذا َدَطْقكَا َواْستََغاُثقا  ـَ ُسـَّتِـَا فِل َتَصاِريِػـَا بِِعبَادِ ـَ اْلُؽُروِب، ِضْؿ
يَؿاِن مِ اْْلِ

 .[*]بِـَا

ىى ىُووُنَس ىاِذَتَمىڠَوَدْرَوُة ىالثََّلاَثِظ ىالتَّْوِحوِد ىَأِقَداِم ىَرَلى َتْوِحوِدىى-َلْت

ىالرُُّبوِبوَِّظ،ىَوَتْوِحوِدىاِلُأُلوِهوَِّظ،ىَوَتْوِحوِدىاِلَأْدَماِءىَوالصيَغاِت:

، َوِغَقاُث » ـَ ، َوَكَجاُة اْلَؿْؽُروبِق ـَ ، َوَمْػَزُع اْلَفاِربِق ـَ َفالتَّْقِحقُد َمْؾَجُل الطَّالِبِق

، َوَحِؼقَؼُتفُ اْلَؿْؾفُ  ـَ لِّ  :قفِق ْجََلِل َوالتَّْعظِقِؿ، َوالذُّ بِّ ُسْبَحاَكُف بِاْلَؿَحبَِّة َواْْلِ إِْفَراُد الرَّ

 .[2/*].(1)«َواْلُخُضقعِ 

ْطَقةُ طِ  ! َهِذِه الدَّ
ِ
تِل َدَطا بَِفا ُيقُكُس  اْلُؿَباَرَكةُ  َباَد اهلل ـِ  ڠالَّ َوُهَق فِل َبْط

َج اهلُل   َطـُْف بَِفا. اْلُحقِت، َفرَّ

ُج اهلُل  ـُ َأْن  َوَكَذلَِؽ ُيَػرِّ
ْكَساَن ُيْؿؽِ ، َحتَّك إِنَّ اْْلِ ـَ ـِ اْلُؿْممِـِق َط

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
-87: إكبقاء] -«اْلُؼْرآنِ  َتْػِسقرِ  َصرِ ُمْختَ  َطَؾك َوالتَّْعؾِقُؼ  اْلِؼَراَءةُ : »ِسْؾِسَؾةِ مِ

88.] 

 هـ(.1430، 1، )مؽة الؿؽرمة: دار طالؿ الػقائد، ط0/856 :«إغاثة الؾفػان» (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [0/*]
ـْ  اْلَبَقانِ  إِْطَراُب : »ُخْطَبةمِ ْكَسانِ  َأْطَؿاِق  َط ـْ  13 اْلُجُؿَعة - «اْْلِ ال مِ  َشقَّ

 .م0217-7-7/ هـ1438
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ْج  ا، َفنِكَُّف إَِذا َدَطا بَِفا، ُثؿَّ َلْؿ ُيَػرَّ ْطَقِة ِطـَْد اْلَؽْرِب اْلتَِػاًتا َخاصًّ َيْؾَتِػَت إَِلك َهِذِه الدَّ

ِف ا َنَّ اهلَل هلُل َطـُْف، َوَلْؿ ُيـَجِّ
ِ

 : َفَعَؾْقِف َأْن َيِؼَػ َصِقيًَل َمَع إِيَؿاكِِف: ٕ

الَِحِة اْلُؿَباَرَكِة: َجَعَؾ َهِذِه الـََّجاَة  ْطَقِة الصَّ ـَ إَِذا َأَخُذوا بَِفِذِه الدَّ َجَعَؾ َكَجاَة اْلُؿْممِـِق

ـِ اْلحُ  ڠَكـََجاِة ُيقُكَس  ا َدَطا بَِفا َوُهَق فِل َباصِ  قِت.َلؿَّ

َدائِِد: لَِؼْقلِِف َتَعاَلك:  * َوِمَن الَْػَوائِِد:» َْهَقاِل َوالشَّ ْٕ ـَ ا
ل مِ يَؿاَن ُيـَجِّ َأنَّ اْْلِ

 .[88]اْلكبقاء:  ﴾ھ ھ ے﴿

يَؿاكِِفْؿ بَِربِِّفْؿ  َدائِِد: ِْلِ  .»(1)َأْي: إَِذا َوَقُعقا فِل الشَّ

َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  ـَ َوَصؾَّك اهلُل َوَسؾَّ  .[*]ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأصَحابِِف َأجَؿِعق

    

                                                            

 .039ص :«تقسقر الؾطقف الؿـان» (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]  اْلُؿَحاَضَرة - «اْلُؼْرآنِ  َتْػِسقرِ  ُخََلَصةِ  فِل اْلَؿـَّانِ  الؾَّطِقِػ  َتْقِسقرِ  َشْرُح : »مِ

ـِ  - 16 ْثـَْق
ِ

ـْ  0 آ ةِ  ِذي مِ  .م0213-12-7/ هـ1434 اْلِحجَّ



 

 

 

ُ
ُ

ُ جَهوجِغَظث  ونَُُاثلَّاثِلَثُ ال ُ:َوالجِػْشج 

ت دُجُاللَُُةَلُِ َُفاعج
ُ
ُ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُاثلَّاثِلَثُ ُال ت دُجُاللَُُةَلُِ:َُوالجِػْشج   فَاعج

 

ََل  ََلُة َوالسَّ  َوْحَدُه َوالصَّ
ِ
َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه اْلَحْؿُد هلل ـْ   .ملسو هيلع هللا ىلصُم َطَؾك َم

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ـْ ِرْزقِِف َما ُيِعقـُُفْؿ  -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -َفنِنَّ اهلَل 
َخَؾَؼ اْلَخْؾَؼ لِِعَباَدتِِف، َوَهقََّل َلُفْؿ مِ

 چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ َطَؾك َذلَِؽ، َقاَل 

 .[58 -56 ]الذاريات: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ـَ اْلِػْطَرِة  َل َبْق ـَ الـَّاَس َطَؾك التَّْقِحقِد، َوَلْق ُخؾِّ َوَقْد َفَطَر اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

. ـَ ، َما َطَبَدْت ِسَقى َربِّ اْلَعاَلِؿق ـِ ي  َوالدِّ

ـْ َذلَِؽ  -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -َوَقْد َأْخبََر اهلُل  َا  َط ، َفَؼاَل َربُـّ ـِ : فِل كِتَابِِف اْلَؿتِق

ْرِك، ُمْستَِؼقًؿا َطَؾك اْلُفَدى َوالتَّْقِحقِد ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ ـِ الشِّ : َمائًَِل َط

﴿ ،  .[31]الروم:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېَواْلَحؼِّ

 
ِ
ـِ »َكَؿا فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل َرُسقُل اهلل ِحقَحْق َطؾَى الِػطَْرِة،  ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَدُ «: »الصَّ

َساكِِه.. َراكِِه، أَْو يَُؿجِّ َداكِِه، أَْو يُـَصِّ  .«َفلَبََواُه يَُفوِّ

ـْ ِرَواَيِة ِطَقاٍض 
ـُ ِحَؿاٍر اْلُؿَجاِشِعلِّ -َوفِل َحِديِث ُمْسؾٍِؿ مِ  ڤَقاَل  -ُهَق اْب

ـِ الـَّبِلِّ  ِة: ملسو هيلع هللا ىلصفِقَؿا َيْرِويِف َط ـْ َربِّ اْلِعزَّ ُت ِطَباِدي ُحـََػاَء ُكؾَُّفْم، إِكِّي َخؾَؼْ »، َط

قَاصِقنُ   «.َفاْجتَالَتُْفْم الشَّ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ـْ ِصَراصِِف َيِحقُدوَن، َحتَّك َدَخَؾ  َٓ َط وَن َطـُْف َو َٓ َيِشذُّ َوَكاَن الـَّاُس َطَؾك َذلَِؽ، 

َْصـَاِم: َبْدءً  ْٕ ِة بِِعَباَدِة ا ْرُك َطَؾك اْلَبَشِريَّ ا االشِّ ـَ اْلُغُؾقِّ فِل الصَّ
.مِ ـَ  لِِحق

ـْ َبْعِد آَدَم 
ـَ اْلَخْؾَؼ مِ  -ڠإَِلك َأْن َأْرَسَؾ ُكقًحا -َوَقْد َجَعَؾ اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

ذِ  ـْ  يَطَؾك التَّْقِحقِد الَّ ُروَن بِاْلَجـَِّة لَِؿ ، ُيَبشِّ ـَ ـَ َوُمـِْذِري ِري ْسََلُم، ُرُسًَل ُمَبشِّ ُهَق اْْلِ

َد اهلَل َوَطَبَدُه، َوَأْخؾَ  ـْ ِصَراِط َوحَّ ـْ َحاَد َط َص اْلِعَباَدَة لَِقْجِفِف، َوُيـِْذُروَن بِالـَّاِر َم

. ـَ ـَ اْلُؿْرَسؾِق اِر، َوَلْؿ َيْتَبْع ِدي  اْلَعِزيِز اْلَغػَّ

ْوِحوُد ُهَو َدْعَوُة ُكلِّ اْْلَْىِبَواِء َواْدُْرَسلَِي   التَّ

! َلَؼْد َأْكَزَل اهلُل اْلُؽُتَب، وَ 
ِ
ُسَؾ ِطَباَد اهلل َّٓ  :َأْرَسَؾ اهلُل الرُّ َوَما َكاَن َذلَِؽ َكَذلَِؽ إِ

ـَ لَِصْرِف اْلِعبَ   َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
 .اَدِة هلل

، َفََل َكبِلَّ َبْعَدُه  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ  ـَ ـَ َواْلُؿْرَسؾِق ـِ ملسو هيلع هللا ىلصُهَق َخاَتُؿ الـَّبِقِّق ، َجاَء بِِدي

ـُ ا ْسََلِم ُهَق ِدي ـُ اْْلِ ْسََلِم، َوِدي  لتَّْقِحقِد.اْْلِ

بِّ اْلَجؾِقِؾ  َنَّ َمْبـَاُه َطَؾك َتْقِحقِد الرَّ
ِ

ـُ التَّْقِحقِد: ٕ ، فِل َوإِكََّؿا قِقَؾ َلُف ِدي

َٓ َشِريَؽ َلُف. َماَتِة، َوالتَّْدبِقِر،  ْحَقاِء، َواْْلِ  اْلُؿْؾِؽ، َواْلَخْؾِؼ، َواْْلِ

ِد بِاْلَؽَؿاِل َواْلَجََلِل، بِ  َٓ َوَطَؾك التََّػرُّ َػاِت اْلُؿْثَؾك،  َْسَؿاِء اْلُحْسـَك َوالصِّ ْٕ ا

َٓ كِدَّ َلُف. َكظِقَر َلُف، َوَطَؾك إِْفَراِدِه   بِاْلِعَباَدِة 

 
ِ
ـْ َقْبؾِِف.ملسو هيلع هللا ىلصبَِفَذا َجاَء َرُسقُل اهلل

 ، َوَجاَء بِِف الـَّبِقُّقَن َواْلُؿْرَسُؾقَن مِ
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ـُ اْلَعظِقُؿ  ي ْسََلمِ -َوَهَذا الدِّ ـُ اْْلِ ـْ َلْؿ  -اْلَؽِريؿِ  ِدي َلُف ُرْكـَاِن َطظِقَؿاِن، َم

َة. َٓ َطَرَف اْلِؿؾَّ ، َو ـَ ي َؾ الدِّ ْؾُفَؿا: َفَؿا َحصَّ  ُيَحصِّ

َّٓ اهللَ    َٓ َيْعُبُد إِ
ِ
َٓ ُيَتابُِع َأَحًدا ِسَقى َرُسقِل اهلل َٓ َشِريَؽ َلُف، َو  .ملسو هيلع هللا ىلصَوْحَدُه 

ـَ   َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
 بِاْلِعَباَدِة، َوَتْقِحقٌد َلُف فِل َذلَِؽ. َفُفَق إِْفَراٌد هلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَق َتْقِحقُد اْلُؿَتاَبَعِة لِؾـَّبِلِّ 

ُل َواِجٍب َطَؾك اْلَعْبدِ  َّٓ اهلُل، َأْن َيْعُبَد اهلَل َربَّ  :َوَأوَّ َٓ إَِلَف إِ َأْن َيْشَفَد َأْن 

َٓ ُيْشِرَك بِِف َشْقًئا. ـَ َوْحَدُه، َو  اْلَعاَلِؿق

ْوِحوِد َأقْ   َساُم التَّ

ذِ التَّْقِحقُد  ـَ بَِلْفَعالِِف: بِاْلُؿْؾِؽ، َواْلَخْؾِؼ،  يالَّ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ُهَق إِْفَراُد اهلل

َماَتِة، َوُهَق َما ُيَؼاُل َلفُ  ْحَقاِء َواْْلِ ُبقبِقَّةِ » :َوالتَّْدبِقِر، َواْْلِ  «.َتْقِحقُد الرُّ

 َربِّ اْلَعاَلؿِ 
ِ
َػاِت اْلُؿْثَؾك، بِِصَػاِت َوإِْفَراُد اهلل َْسَؿاِء اْلُحْسـَك، َوالصِّ ْٕ ـَ بِا ق

َػاِت » :اْلَؽَؿاِل َواْلَجََلِل َواْلَجَؿاِل، َوُهقَ  َْسَؿاِء َوالصِّ ْٕ  «.َتْقِحقُد ا

 
ِ
ًػا َلَدْيِف، َوُهقَ  َوُهَق إِْفَراُد اهلل ًبا َوَتَزلُّ ، َوَتَؼرُّ

ِ
 بَِلْفَعاِل اْلَعْبِد: ِطَباَدًة هلل

ُُلقِهقَّةِ » ْٕ َّٓ اهللُ » :، َيْجَؿُعفُ «َتْقِحقُد ا  «.َٓ إَِلَف إِ

َٓ َيُؽقُن  َّٓ َفنِكَُّف  َٓ ُبدَّ َأْن َيْلتَِل اْلَعْبُد بِِفَؿا، َوإِ  ، ـِ َوَمْبـَك التَّْقِحقِد َطَؾك ُرْكـَْق

ًدا، ْثَباِت. ُمَقحِّ ـَ الـَّْػِل َواْْلِ
 َٓ ُبدَّ مِ
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ـَ اهللُ  ـَ َأكَُّف َيـَْبِغل َطَؾك  َوَقْد َبقَّ ـَ َذلَِؽ فِل كَِتابِِف اْلَؿِجقِد، َوَبقَّ َربُّ اْلَعاَلِؿق

ْرِك ُجْؿَؾًة، َوَهَذا َمْعـَك  ، َوُهَق َكْػٌل لِؾشِّ
ِ
َٓ إَِلَف »اْلَعْبِد َأْن َيْؽُػَر بُِؽؾِّ َمْعُبقٍد ُدوَن اهلل

َّٓ اهللُ  َّٓ «إِ َٓ َمْعُبقَد بَِحؼٍّ إِ   اهلُل.، َأكَُّف 

َٓ َيْسَتِحؼُّ  َكَُّف 
ِ

ـَ َفنِكََّؿا ُهَق َمْعُبقٌد بَِباصٍِؾ: ٕ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
َوُكؾُّ َمْعُبقٍد ُدوَن اهلل

ذِ اْلِعَبا ـْ َلُف َكَؿاُل  َيْسَتِحؼُّ  يَدَة َأْصًَل، َوإِكََّؿا الَّ َْسَؿاِء  اْلِعَباَدَة َم ْٕ ُبقبِقَِّة، َوَكَؿاُل ا الرُّ

ػَ  ذِ َوالصِّ ذِ  ياِت، الَّ َر َفَفَدى، َوالَّ ى، َوَقدَّ َأْطَطك ُكؾَّ َشْلٍء َخْؾَؼُف ُثؿَّ  يَخَؾَؼ َفَسقَّ

ذِ   َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر. قَ ِه َمَؼالِقُد ُكؾِّ َشْلٍء، ُوهُ بَِقدِ  يَهَدى، َوالَّ

ذِ  َجَؿاِل َواْلَجََلِل، َلُف َيْسَتِحؼُّ اْلِعَباَدَة ُهَق اْلَؿْقُصقُف بِِصَػاِت اْلَؽَؿاِل َوالْ  يالَّ

ذِ  َػاُت اْلُعَؾك، الَّ َْسَؿاُء اْلُحْسـَك َوالصِّ ْٕ ذِ  يا ـَ اْلَعَدِم، َوالَّ
ُيِؿقُت َمَتك  يَخَؾَؼ مِ

ذِ  ذِ  يَشاَء، َوالَّ َٓ َراِزَق َمَعُف، َوالَّ ْزِق  َد بِالرِّ ُيْحقِل َوُيِؿقُت،  يَيْرُزُق َوْحَدُه، َتَػرَّ

 َقِديٌر. َضُع، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلء، َوَيْرَفُع َويَ َوُيْعطِل َوَيْؿـَعُ 

ذِ  بُّ اْلَؽامُِؾ فِل ُرُبقبِقَّتِِف، اْلَؽامُِؾ فِل َأْسَؿائِِف  يالَّ َيْسَتِحؼُّ اْلِعَباَدَة ُهَق الرَّ

َفا لَِقْجِفِف اْلَؽِريِؿ. ـْ َصْرِف اْلِعَباَدِة ُكؾِّ
 َوِصَػاتِِف، َفََل ُبدَّ مِ

َّٓ اهللُ  َٓ إَِلفَ »  َربِّ «: إِ
ِ
، َوإِْثَباُت اْلِعَباَدِة هلل

ِ
ْرِك فِل ِطَباَدِة اهلل الـَّْػُل َكْػٌل لِؾشِّ

َنَّ اهلَل 
ِ

ٕ : ـَ َّٓ َمَع اْلُؽْػِر بُِؽؾِّ َمْعُبقٍد  اْلَعاَلِؿق َٓ َيِصحُّ َتْقِحقٌد إِ ـَ َأكَُّف  َبقَّ

﴿ ،
ِ
يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث ِسَقى اهلل

 .[256 ؼرة:]الب ﴾يث حج مج

 
ِ
ًدا َرُسقُل اهلل ا َشَفاَدُة َأنَّ ُمَحؿَّ : َطَؾك  -َأْيًضا-، َفَؿْبـَاَها ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ ـِ َطَؾك ُرْكـَْق

 
ِ
ََحٍد َقْبَؾ ُمَتاَبَعِة َرُسقِل اهلل

ِ
ُم ُمَتاَبَعٌة ٕ َٓ ُتَؼدَّ ْثَباِت، َأكَُّف   .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّْػِل َواْْلِ
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  إِْثَباُت «: ََل إِلَهَ إَِلَّ اللُ »َفـ 
ِ
ْركِ  ،اْلِعَباَدِة هلل  .َمَع َكْػِل الشِّ

ٌد َرُسوُل اللِ »  َمَع َكْػِل اْلبِْدَطِة. ،ملسو هيلع هللا ىلصإِْثَباُت اْلُؿَتاَبَعِة لِؾـَّبِلِّ  :«ُمَحؿَّ

 إِْصََلُح اْلَعِقوَدِة ُهَو َوِظوَفُة اْدُْرَسلَِي 

 َ ْٕ َنَّ ا
ِ

ٕ : ـَ ُف إِنَّ إِْصََلَح اْلَعِؼقَدِة ُهَق َوضِقَػُة اْلُؿْرَسؾِق فِل التَّْشِريِع َوَما -ْمَر ُكؾَّ

ـَ  :إِكََّؿا َيُعقُد فِل الـَِّفاَيِة إَِلك -َحْقَلفُ   َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
َحتَّك َيِصقَر  :إِْخََلِص اْلِعَباَدِة هلل

، َحتَّك َيِصقرَ  اْلَؿْرُء َطابًِدا لَِربِِّف  ًٓ ، ُكْطًؼا َوَقْق ًٓ ًٓ َوَفَعا  َباصِـًا َوَضاِهًرا، َحا

 َربِّ اْلَعاَلؿِ 
ِ
ـَ فِقَؿا َيْلتِل َوَما َيَذرُ َطابًِدا هلل  .ق

َما َدَطا الـَّاَس إَِلك َشْلٍء َقْبَؾ َهِذِه اْلَؼِضقَِّة، إِْذ ِهَل ُأمُّ اْلَؼَضاَيا  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ 

َنَّ 
ِ

ِذى َيُدوُر َحْقَلُف ُكؾُّ َهَذا اْلَخْؾِؼ: ٕ َفا: إِْذ ِهَل اْلِؿْحَقُر الَّ ـْ َأْجِؾ ُكؾِّ
اهلَل َخَؾَؼُف: مِ

 َأْن َيْعُبَدُه َخْؾُؼُف.

َّٓ لِِعَباَدتِِف  ُسَؾ، إِ َٓ َأْرَسَؾ الرُّ ـَ َما َأْكَزَل اْلُؽُتَب، َو ، ¢َواهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

بَّ  َ ُيَعؾُِّؿقَن اْلَخْؾَؼ َكْقَػ َيْعُبُدوَن الرَّ ِ
َٓ َيْسَتِؼؾُّ : ٕ  بَِذلَِؽ. نَّ اْلَعْؼَؾ 

َْصِؾ هَ  ْٕ ـَ بِِف، َمْبـَاُه َطَؾك َهَذا ا ِذى َأْكَرَمـَا اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق ـُ اْلَعظِقُؿ الَّ ي َذا الدِّ

ذِ  َِصقِؾ، الَّ ْٕ ْس  يا ، َوُهَق اْْلِ ـَ ـَ َأْجَؿِعق ـَ بِِف اْلُؿْرَسؾِق ََلُم َأْرَسَؾ اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

َّٓ ُيْعَبدَ  َّٓ اهلُل،  اْلَعاُم، َأ َّٓ ُيْعَبدَ إِ َّٓ بَِؿا َشَرَع. َوَأ  اهلُل إِ
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 َبِل اهلَل َفاْعُبْد!

َد اهلَل  َّٓ إَِذا َوحَّ ـُ َأْن َيُؽقَن َطابًِدا لَِربِِّف إِ
َٓ ُيْؿؽِ ْكَساِن َأْن َيْعُبَد َربَُّف، َو َطَؾك اْْلِ

 َٓ  َطَؿٌؾ، َو
ِ
َٓ ُيْؼَبُؾ ِطـَْد اهلل َكَُّف 

ِ
ٕ : ـَ َّٓ بِالتَّْقِحقِد.َربَّ اْلَعاَلِؿق  َيِصحُّ َأْصًَل، إِ

 َٓ ًدا: ُردَّ َطَؾْقِف َطَؿُؾُف، َوَصاَر َحابًِطا، َو ْكَساُن ُمْخؾًِصا ُمَقحِّ ـِ اْْلِ َفنَِذا َلْؿ َيُؽ

ـْ َذلَِؽ َأَحٌد، ﴿
ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ُيْعَػك مِ

 .[66-65]الزمر: ﴾ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ُف ال َم َما َحؼُّ َلِة اْلَؼْصِر.﴾﮾ ﮿ ﯀تَّْلِخقُر، ﴿َفَؼدَّ َٓ َم اْلَؿْػُعقَل بِِف: لَِد  ، َفَؼدَّ

َٓ َتْعُبْد َأَحًدا َمَعُف.﴾﮾ ﮿ ﯀﴿ َٓ َتْعُبْد َأَحًدا ِسَقاُه، َو  : 

ـْ َذلَِؽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﴿
ـَ مِ ﴾، َلْؿ يْعػ اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

 َربِّ اْلعَ 
ِ
ـْ َأْشَرَك بِاهلل ـَ َوَأْدَخَؾُف الـَّاَر.َأَحًدا، َوُكؾُّ َم َبُف اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق : َطذَّ ـَ  اَلِؿق

ةً -: َفَخََلُصـَا، َوَكَجاُتـَا َوَطؾَقْهِ  . -َأْفَراًدا َوُأمَّ ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
 إِكََّؿا ُهَق بَِتْقِحقِد اهلل

ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأْص  َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .[*]َحابِِف َأْجَؿِعقـَوَصؾَّك اهلُل َوَسؾَّ

    

                                                            

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*] / هـ1430 اْلِؼْعَدةِ  ِذي 03 اْلُجُؿَعة - «َفاْطُبدْ  اهللَ  َبؾِ : »ُخْطَبةِ  مِ

 .م01-12-0211



 

 

 

ُ
ُ

ُ جَهوجِغَظث  ونَُُالرَّاةَِػثُ ال ُ:َوالجِػْشج 
ُاتلَّوجِحيدُ 

ل ُ وَّ
َ
ُُأ َُُواِجب  ُالجَػتِيدََُُِعَ

ُ
ُ
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُالرَّاةَِػثُ ُال لُ ُاتلَّوجِحيدُ :َُوالجِػْشج  وَّ
َ
ُُأ َُُواِجب   الجَػتِيدََُُِعَ

 

 َوْح 
ِ
َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه اْلَحْؿُد هلل ـْ  ََلُم َطَؾك َم ََلُة َوالسَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصَدُه َوالصَّ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

َْجِؾ َهِذِه اْلَغاَيِة  َفنِنَّ اهلَل 
ِ

َٓ َشِريَؽ َلُف، َوٕ َخَؾَؼـَا: لِـَْعُبَدُه َوْحَدُه 

، َوَأْكَزَل اْلُؽُتَب،  ـَ ، َوَكبََّل الـَّبِقِّق ـَ َْجِؾ َتْحِؼقِؼ َهِذِه اْلَغاَيِة َأْرَسَؾ اهلُل اْلُؿْرَسؾِق
ِ

َوٕ

 
ِ
ْقَطاِن: َفِِلَْجِؾ َتْقِحقِد اهلل ـِ َوُجـِْد الشَّ ْحَؿ ـَ ُجـِْد الرَّ ، َقاَمِت اْلَؿْعَرَكُة َبْق

َْجِؾ إِْخََلِص اْلِعَباَدِة لَِقْجِفِف 
ِ

ُف. َوٕ  َكاَن َهَذا ُكؾُّ

ُل َما َأَمَر ا ! التَّْقِحقُد َأوَّ
ِ
ـَ الْ ِطَباَد اهلل

ـَ بِِف مِ ُل هلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق َقاِجَباِت، َوَأوَّ

َف بَِفا اهلُل  َأَوامِرِ  ِل َأْمٍر فِل ُسقَرِة اْلَبَؼَرةِ  اْلُؼْرآِن اْلَعظِقِؿ َتَقجَّ ُل  ،فِل َأوَّ َأوَّ

 .[20]البؼرة:  ﴾ڱ ڱ ں ںَأْمٍر فِل اْلُؼْرآِن اْلَعظِقِؿ: ﴿

ُل َأْمٍر فِل اْلُؼرْ  َْجؾِِف َهَذا َأوَّ
ِ

ـَ بِِف، َوَأْرَسَؾ ٕ آِن اْلَؽِريِؿ َأَمَر اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

َٓ َيْؼبَُؾ اهلُل  َْجؾِِف اْلُؽُتَب، َو
ِ

ُسَؾ َوَأكَْزَل ٕ ـْ َأَحٍد َأَخؾَّ بِِف  الرُّ
مِ

 .[*]َطَؿًَل 

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
قَّةُ : »ُمَحاَضَرةِ مِ ْبُت  - «التَّْقِحقدِ  َأَهؿِّ ـْ  1 السَّ -8-00/ هـ1432 َرَمَضانَ  مِ

 .م0229
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

 َمْعَنى ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ 

ُد َأْخبِْركِ ڠَقاَل ِجْبِريُؾ  ْسََلِم.: َيا ُمَحؿَّ ـِ اْْلِ  ل َط

ََلَة، » َفَؼاَل: ًدا َرُسوُل اللِ، َوتُِؼقَم الصَّ أَْن تَْشَفَد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ اللُ َوأَنَّ ُمَحؿَّ

َكاَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، َوتَُحجَّ الَْبقَْت إِِن اْستَطَْعَت إِلَقِْه َسبِقًَل   .(1)«َوتُْمتَِي الزَّ

ـِ َذَكَر أَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َفاَدَتْق ْسََلِم اْلَخْؿَسَة، َوَبَدَأ بِالشَّ َٓ إَِلَف  َأْن َتْشَفدَ  :ْرَكاَن اْْلِ َأْن 

َّٓ اهللُ   .إِ

َٓ مِْرَيَة  َٓ َرْيَب فِقِف َو َوَمْعـَك َذلَِؽ َأكََّؽ َيـَْبِغل َطَؾْقَؽ َأْن ُتِؼرَّ إِْقَراًرا َجاِزًما 

َلفُ  َتْعَتِريِف َأنَّ اهلَل  ـْ ُدوِن َجِؿقِع َما  ُهَق اْْلِ
، َوُهَق اْلَؿْعُبقُد َوْحَدُه مِ اْلَحؼُّ

ـْ َأْصـَاِف اْلَخْؾِؼ.
 ُيْعَبُد مِ

َّٓ اهللُ » َٓ إَِلَف إِ َّٓ اهلُل.«َأْن َتْشَفَد َأْن  َٓ َمْعُبقَد بَِحؼٍّ إِ َّٓ اهلُل َمْعـَاَها:   ، َفََل إَِلَف إِ

 َربِّ ا
ِ
، َوُكؾُّ َمْعُبقٍد ِسَقاُه َفُفَق َباصٌِؾ، َوِطَباَدُتُف َفُؽؾُّ َمْعُبقٍد ُدوَن اهلل ـَ ْلَعاَلِؿق

ـَ َوْحَدهُ  َّٓ اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق  .[*]َمْرُدوَدٌة َطَؾك َطابِِدِه، َفََل ُيْعَبُد إِ

                                                            

ـْ ُطَؿَر 8)، َرْقَؿ 36/ 1 :«الصحقح»َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ يف  (1) ـِ ُطَؿَر، َط ـْ َحِديِث: اْب
 .ڤ(، مِ

، بـحق رواية ڤمـ رواية: َأبِل ُهَرْيَرَة «، الصحقحقـ»يف  ڠوحديث جبريؾ 

 .ڤطؿر 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
َعاَدةِ  ِسرُّ : »ُمَحاَضَرةِ مِ  .«السَّ
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُالرَّاةَِػثُ ُال لُ ُاتلَّوجِحيدُ :َُوالجِػْشج  وَّ
َ
ُُأ َُُواِجب   الجَػتِيدََُُِعَ

ْوِحوِد َوَثَمَراُتُه  ُة التَّ وَّ  َأََهِّ

 !
ِ
اِطَباَد اهلل  لُِح، َوِمْن َغقْرِ التَّْوِحقِد ََل يُْؼَبُل َطَؿٌل،بَالتَّوِحقِد يُْؼَبُل الَْعَؿُل الصَّ

َٓ َتِصحُّ بَِغْقِر التَّْقِحقِد:  َْطَؿاُل  ْٕ َٓ َتِصحُّ بَِغْقِر َصَفاَرٍة، َفَؽَذلَِؽ ا ََلَة  َكَؿا َأنَّ الصَّ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿

 .[36]الؿائَِدة:  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 .[56]الزمر: ﴾ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴿ :َوَقاَل 

الَِحِة، ُمتََوقٌِّف َطؾَى التَّْوِحقِد.  َفَؼُبوُل اْْلَْطَؿاِل َواْْلَْقَواِل الصَّ

كْقَا َواْْلِخَرِة: ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ التَّْوِحقُد فِقِه اْْلَْمُن َواْْلََماُن فِي الدُّ

 .[82]اْلكعام: ﴾ پ پ پ ڀ ڀ﴾: َأْي بِِشْرٍك ﴿ٻ پ

ةُ  كْقَا،بِالتَّْوِحقِد تَُؽوُن الِْعزَّ ُة اْلَؿْرِء فِل  ، َويَتََحؼَُّق الـَّْصُر فِي الدُّ َوَتُؽقُن ِطزَّ

َّٓ بَِتْحِؼقِؼ التَّْقِحقِد. َٓ َيُؽقُن إِ ِخَرِة، ُكؾُّ َذلَِؽ  ْٔ  ا

]غافر: ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

50]. 

 .[039]آل ِطْؿَران: ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿

ُة َوالـَّْصُر ُدكْقَا وَ   آِخَرًة ََل يَتََحؼََّؼاِن إَِلَّ بِتَْحِؼقِق التَّْوِحقِد.َفالِْعزَّ

ُر الْعَْبَد ِمْن ِطَبادَةِ الِْعَبادِ: لِقَُؽوَن َطْبًدا للِ َربِّ الْعَالَِؿقَن َوْحَدهُ.  إِنَّ التَّْوِحقَد يَُحرِّ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ِؼ  ـَ التََّعؾُّ
ْكَساَن مِ ُر اْْلِ افِل ُيَحرِّ ُؼ الصَّ ـَ  َفالتَّْقِحقُد اْلُؿَحؼَّ

: مِ
ِ
بَِغْقِر اهلل

َطاِة اْلَباصَِؾِة. لَِفِة اْلُؿدَّ ْٔ ، َوا ـَ  اْلَؿْخُؾققِق

تِِف َوَكَراَمتِِف َطَؾك َما َيؾِقُؼ بِِف فِل َتْحِؼقِؼ  ْكَساَن َشاِطًرا بِِعزَّ َوَيْجَعُؾ التَّْقِحقُد اْْلِ

ِذي َخَؾَؼُف َوَبَرَأهُ  ـَ الَّ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
تِِف هلل اُه. ُطُبقِديَّ  َوَسقَّ

ُر َطْؼَؾُف  َر َقْؾَبفُ -التَّْقِحقُد ُيَحرِّ ـَ  :-َكَؿا َحرَّ
ـَ اْلُخَراَفاِت، مِ

ُر َطْؼَؾُف مِ ُيَحرِّ

 َٓ َّٓ اهلَل، َو َٓ َيْرُجَق إِ ، َو
ِ
ـَ اهلل

َّٓ مِ َٓ َيَخاَف إِ ـَ اْلُخَزْطَبََلِت، َحتَّك 
َهاِت، مِ التُّرَّ

، َوهَ 
ِ
َؼ بَِغْقِراهلل ـْ َأْطَظِؿ َثَؿَراِت التَّْقِحقِد َوَأْفَضالِِف.َيَتَعؾَّ

 ِذِه مِ

َِّة، َّْوِحقِد: دُُخوُل الَْجـ َٓ َيْدُخُؾَفا  َوأَْطظَُم ثََؿَرةٍ ِمْن ثََؿَراِت الت ُة  َفاْلَجـَّ

﴿ : ـَ ـَ َطَؾك اْلُؿْشِركِق ِؿق َعاَل َمَفا اهلُل َربُّ اْل ٌد، َحرَّ َّٓ ُمَقحِّ ِ ۇئ إ وئ  وئ 

ېئ ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  حئۇئ  جئ  ی ی  ی ی  ىئ  ىئ   ﴾ىئ 

 .[*].[00]الطَََّلق: 

 !
ِ
َوَكَؿا َأنَّ اهلَل  َطؾَقْـَا أَْن كَْجتَِفَد فِي تَْحِؼقِق التَّْوِحقِد لِؾَِّه َربِّ الْعَالَِؿقَن:ِطَباَد اهلل

  :إَِذا َأَتْقَت بَِشْرِط الطََّفاَرِة َّٓ ََلَة إِ أَْن تُِؼرَّ فَقَـَْبِغي َطؾَقَْك َٓ َيْؼَبُؾ مِـَْؽ الصَّ

 .[2/*]أَنَّ اللَ ََل يَْؼَبُل ِمـَْك َطَؿًَل َوََل َقْوًَل َوََل اْطتِؼَاًدا َحتَّى تَلْتَِي بَِشْرِط التَّْوِحقدِ 

                                                            

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*] َّٓ  إَِلفَ  َٓ : »ُخْطَبةِ  مِ دٌ  اهللُ  إِ   َرُسقُل  ُمَحؿَّ
ِ
 ُذو 10: اْلُجُؿَعةُ - «اهلل

 .م 0210 سبتؿبر 08/ هـ1433 الؼعدة

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [0/*]
قَّةُ : »ُمَحاَضَرةِ مِ ْبت - «التَّْقِحقدِ  َأَهؿِّ ـْ  1 السَّ -00/ هـ1432 َرَمَضانَ  مِ

 .م8-0229
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُالرَّاةَِػثُ ُال لُ ُاتلَّوجِحيدُ :َُوالجِػْشج  وَّ
َ
ُُأ َُُواِجب   الجَػتِيدََُُِعَ

ْوِحوِد َوَأْقَساُمُه   َمْعَنى التَّ

ُُلقِهقَِّة َوا :-ِطَباَد اللِ -التَّْوِحقُد  ْٕ ُبقبِقَِّة َوا  بِالرُّ
ِ
َػاِت.ُهَق إِْفَراُد اهلل َْسَؿاِء َوالصِّ ْٕ 

بُوبِقَِّة: ِذي  * تَْوِحقُد الرُّ اُق الَّ زَّ ْقَراُر بَِلنَّ اهلَل ُهَق اْلَخالُِؼ الرَّ َوُهَق اْلِعْؾُؿ َواْْلِ

َْمَر، َوُيْحقِل وُيِؿقُت. ْٕ  ُيَدبُِّر ا

طَ  * َوتَْوِحقُد اْْلُلُوِهقَِّة:  بِاْلِعَباَدِة: َكالدُّ
ِ
ْبِح، َوُهَق إِْفَراُد اهلل اِء، َوالـَّْذِر، َوالذَّ

ْستَِغاَثِة، َوَما َأْشَبَف.
ِ

 َوآ

َػاِت: َوُهَق إِْثَباُت َما َأْثَبَتُف اهلُل لِـَْػِسِف، َأْو َأْثَبَتُف َلُف  * َوتَْوِحقُد اْْلَْسَؿاِء َوالصِّ

َػاِت: َكَؿا َيؾِقُؼ بَِجََللِِف َوَطَظؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُلُف  َْسَؿاِء َوالصِّ ْٕ ـَ ا
ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ مِ

تِِف، مِ

َٓ َتْؿثِقٍؾ. َٓ َتْؽقِقٍػ َو َٓ َتْعطِقٍؾ َو  َو

َفا  َػاِت ُكؾُّ َْسَؿاِء َوالصِّ ْٕ ُُلقِهقَِّة، َوَتْقِحقُد ا ْٕ ُبقبِقَِّة، َوَتْقِحقُد ا َوَتْقِحقُد الرُّ

ـْ أَ  َخِر: َفَؿ ْٔ ـِ ا َٓ َيـَْػؽُّ َط َخِر: ُمَتََلِزَمٌة، ُكؾُّ َكْقٍع مِـَْفا  ْٔ َتك بِـَْقٍع مِـَْفا َوَلْؿ َيْلِت بِا

ًدا. ـْ ُمَقحِّ  َلْؿ َيُؽ

 
ِ
َْقَساُم الثَََّلَثُة فِل َقْقِل اهلل ْٕ ٱ ٻ : ﴿َوَقِد اْجَتَؿَعْت َهِذِه ا

 .[65]مريم: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ُبقبِقَِّة.ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ: ﴿َفَؼْقُلُف   ﴾ َهَذا: َتْقِحقُد الرُّ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ُُلقِهقَِّة.َهَذا ﴾پ پ پ﴿ ْٕ  : َتْقِحقُد اْلِعَباَدِة َأْو َتْقِحقُد ا

َػاِت. ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ َْسَؿاِء َوالصِّ ْٕ  َهَذا: َتْقِحقُد ا

َٓ َيِغقُظ  َكَُّف 
ِ

ِؿِف: ٕ ! َطَؾْقـَا َأْن َكْعَؾَؿ التَّْقِحقَد، َوَأْن َكْصبَِر َطَؾك َتَعؾُّ
ِ
ِطَباَد اهلل

ْطقَ  َّٓ الدَّ ْقَطاَن َشْلٌء إِ  الشَّ
ِ
َنَّ فِقَفا اْلُخُصقَمَة: َولَِذلَِؽ ُة إِلَّك َتْقِحقِد اهلل

ِ
ٕ :

ؽِقـَُة فِل َمَجالِِس َتْعؾِقِؿ التَّْقِحقدِ   .[*]َتـِْزُل السَّ

ْوِحوَد َفِإِّنِّ ُأِحبُّ َلُكْم َما ُأِحبُّ لَِنْفِس   َتَعلَُّموا التَّ

 -َتَعؾَُّؿقا التَّْقِحقَد 
ِ
: لَِذا ُأِريُد َلُؽْؿ َما ُأِريُد َفنِكِّل أُ  -ِطَباَد اهلل

ِ
ِحبُُّؽْؿ فِل اهلل

 لِـَْػِسل، َوُأِحبُّ َلُؽْؿ َما ُأِحبُّ لِـَْػِسل.

ـَ 
َلْت، َوَسَتْخُرُج مِ َسَتِجُدوَن اْلَحَقاَة َقْد َتَغقََّرْت، َوالـَّْظَرَة إَِلْقَفا َقْد َتَبدَّ

ـَ اْلَػْقَضك اْلِػْؽرِ 
، التَّْشِقيِش، َسَتْخُرُج مِ ََلِم اْلَعْؼؾِلِّ ، َوالسَّ ََلِم الـَّْػِسلِّ ِة إَِلك السَّ يَّ

َٓ اْلتَِقاَء. َٓ اْطِقَجاَج فِقِف َو ِذي  َقاِء الَّ  َوالسَّ

َـّ  َٓ َيُؾقَم ـْ َحِؼقَؼِة التَّْقِحقِد َفنِكَُّف َما َيَزاُل َقؾًِؼا، َو َبَْعُد بَِعقًدا َط ْٕ ا إَِذا َضؾَّ ا َأمَّ

َّٓ كَْػَسفُ   .إِ

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
قَّ : »ُمَحاَضَرةِ مِ ْبُت  - «التَّْقِحقدِ  ةُ َأَهؿِّ ـْ  1 السَّ -8-00/ هـ1432 َرَمَضانَ  مِ

 .م0229
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُالرَّاةَِػثُ ُال لُ ُاتلَّوجِحيدُ :َُوالجِػْشج  وَّ
َ
ُُأ َُُواِجب   الجَػتِيدََُُِعَ

َؼـَا بِالتَّْقِحقِد،  َأْسَلُل اهلَل  ، َوَأْن ُيَحؼِّ ـَ ِدي ـَ اْلُؿَقحِّ
َأْن َيْجَعَؾـَا َجِؿقًعا مِ

ـْ  ـْ ُدَطاِة التَّْقِحقِد، َوَأْن َيْحُشَرَكا فِل ُزْمَرِة َم
َؼ فِقـَا التَّْقِحقَد، َوَأْن َيْجَعَؾـَا مِ َوَأْن ُيَحؼِّ

ٍد َجاَء بِالتَّْقِحقِد َوُهَق َسقِّ  ـَ َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ ِدي  .ملسو هيلع هللا ىلصُد اْلُؿَقحِّ

ـَ  ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأصَحابِِف َأجَؿِعق َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .[*]َوَصؾَّك اهلُل َوَسؾَّ

    

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  7 الثََُّلَثاءُ  - «اْلَعِؼقَدةِ  فِل ُدُروٌس : »ِسْؾِسَؾةِ مِ -17/ هـ1431 َرَمَضانَ  مِ

 .م8-0212
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جَهوجِغَظثُ  َاِمَصثُ ُال
ج
ونَُُاْل ُ:ُوَالجِػْشج  َث  ُُاْلج عََُُِعَ  اتلََّواض 

 

ُ
ُ
ُ

ُ جَهوجِغَظث  َاِمَصثُ ال
ج
ونَُُاْل ُ:َوالجِػْشج 

ُ َث  ُُاْلج عََُُِعَ ُاتلََّواض 
ُ
ُ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 
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جَهوجِغَظثُ  َاِمَصثُ ُال
ج
ونَُُاْل ُ:ُوَالجِػْشج  َث  ُُاْلج عََُُِعَ  اتلََّواض 

 

َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه  ـْ  ََلُم َطَؾك َم ََلُة َوالسَّ  َوْحَدُه َوالصَّ
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحْؿُد هلل

  ُا بَْعد  :أَمَّ

ِحقِح »َفِػل » ـِ الـَّبِلِّ (1)«الصَّ يَّ أَْن تََواَضُعوا َحتَّى ََل لَ إِ  ىحَ وْ َوأَ : »ملسو هيلع هللا ىلص: َط

 َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«. يَْػَخَر أََحٌد َطؾَى أََحٍد، َوََل يَْبِغي أََحٌد َطؾَى أََحدٍ 

ىالتََّواُضُعىاِلَمْحُموُدىَنْوَراِن:

ُل: ، َوِطـَْد َكْفقِِف اْجتِـَابً  * اْلَوَّ ًٓ  اْمتَِثا
ِ
ا، َفنِنَّ الـَّْػَس َتَقاُضُع اْلَعْبِد ِطـَْد َأْمِر اهلل

ُل فِل َأْمِرِه، َفَقْبُدو مِـَْفا إَِباءٌ  اَحِة َتَتَؾؽَّ ِة،  :َوِشَرادٌ  (2)لَِطَؾِب الرَّ ـَ اْلُعُبقِديَّ
َهَرًبا مِ

َػِر بَِؿا َمـََع مِـُْف، َفنَِذا َتَقاَضعَ  (3)َوَتْثُبُت    (4)ِطـَْد َكْفقِِف َصَؾًبا لِؾظَّ
ِ
 الَعْبُد َكْػُسُف َْٕمِر اهلل

ِة.  َوَكْفقِِف َفَؼْد َتَقاَضَع لؾُعُبقِديَّ

                                                            

ـِ ِحَؿاٍر 0865، رقؿ )4/0198 :«صحقح مسؾم» (1) (، مـ حديث: ِطقَاِض بْ

 .ڤُؿَجاِشِعلِّ الْ 

 يف إصؾ: ]كقع إباء[. (0)

 يف إصؾ: ]َوَتثُِب[. (3)

 يف إصؾ: ]وَضع[. (4)
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

تِِف َوكِْبِرَيائِِف،  * َوالـَّْوُع الثَّاكِي: بِّ َوَجََللِِف، َوُخُضقُطُف لِِعزَّ َتَقاُضُعُف لَِعَظَؿِة الرَّ

ِدي َدُه بَِذلَِؽ، َوَغَضَبُف الشَّ بِّ َوَتَػرُّ َؿا َشَؿَخْت َكْػُسُف َذَكَر َطَظَؿَة الرَّ َد طؾك َمـ َفُؽؾَّ

]  َقْؾُبُف، ]َواْصَؿلنَّ
ِ
لَِفْقَبتِِف،  (1)َكاَزَطُف َذلَِؽ، َفَتَقاَضَعت إَِلْقِف َكْػُسُف، َواْكَؽَسَر لَِعَظَؿِة اهلل

 َوَأْخَبَت لُِسْؾَطاكِِف.

َل مِـ َغْقِر َطْؽٍس، َوالُؿَتَقاِضُع َحؼِ  قَؼًة َفَفَذا َغاَيُة التََّقاُضِع، َوُهَق َيْسَتْؾِزُم إَوَّ

ـِ  ـْ ُرِزَق إَْمَرْي  .[*].(2)«َم

ا َكاَن الـَّبِلُّ  َأْكَؿَؾ الـَّاِس ُخُؾًؼا، َوَأْحَسـَُفْؿ َأْخََلًقا، َكاَن َأْوَلك الـَّاِس  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ

ـِ  ـْ ُحْس
ـِ اْلُخُؾِؼ َمْبَؾًغا َمْرِضقًّا، َوَتَسـََّؿ مِ ـْ َبَؾَغ فِل ُحْس بِاْلُحبِّ َواْلُؼْرِب مِـُْف َم

 ُؾِؼ َمَؽاًكا َطؾِقًّا.اْلخُ 

ـْ َجابٍِر    ڤَط
ِ
ِمْن أََحبُِّؽْم إِلَيَّ َوأَقَربُِؽْم ِمـِّي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

َمْجِؾًسا يَْوَم الِْؼقَاَمِة: أََحاِسـَُؽْم أَْخََلًقا، َوإِنَّ أَبَْغَضُؽْم إِلَيَّ َوأَبَْعَدُكْم ِمـِّي َمْجِؾًسا 

ُقوَن، َوالُْؿتََػقِْفُؼونَ يَْوَم الِْؼقَاَمِة: ا  «.لثَّْرثَاُروَن، َوالُْؿتََشدِّ

ُققَن، َفَؿا اْلُؿَتَػْقِفُؼقَن؟ ِف! َقْد َطؾِْؿـَا الثَّْرَثاُروَن َواْلُؿَتَشدِّ  َقاُلقا: َيا َرُسقَل الؾّٰ

                                                            

 يف إصؾ: ]وتطاَمـ[. (1)

، 1، )مؽة الؿؽرمة: دار طالؿ الػقائد، ط659و 658ٓبـ الؼقؿ: ص «كتاب الروح» (0)

 هـ(.1430

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
 [.456 ،455: ص] «اْلِعْؾؿِ  َفْضُؾ : »كَِتاِب مِ
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جَهوجِغَظثُ  َاِمَصثُ ُال
ج
ونَُُاْل ُ:ُوَالجِػْشج  َث  ُُاْلج عََُُِعَ  اتلََّواض 

، َوَقاَل: (1)«الُْؿتََؽبُِّرونَ »َقاَل:  ـٌ ». َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َحُف ، َوَصحَّ «َحِديٌث َحَس

َْلَباكِلُّ  ْٕ  .[*]لَِغْقِرِه ا

ْهُي َعِن اْلِكْبِ  َواُضِع َوالنَّ  اْْلَْمُر ِبالتَّ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿ َقاَل تََعالَى:

 ﴾ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث خب مب

 .[09 -08]لؼؿان: 

، َضْع كَ 
ِ
ل آَياِت كَِتاِب اهلل َفا الُؿَتَؾؼِّ ْبـِِف، َوُهَق قِص َضْع يف َذاكَِرتَِؽ َأيُّ

ِ
َحَة ُلْؼَؿاَن ٓ

ْهَبَة.. ْغَبَة َوالرَّ  َيـَْصُحُف ُكْصًحا َمْؼُروًكا بَِؿا ُيثِقُر الرَّ

َٓ ُتْعِرْض بَِقْجِفَؽ َطـ الـَّاسِ َوِمن كََصائِِحِه:  َٓ َتْؿِش َفْقَق  :َو َتَؽبًُّرا، َو

ًٓ ُمَتَؽبًِّرا َٓ ُيِحبُّ  :إَْرِض ُمْخَتا ُكؾَّ ُمْخَتاٍل فِل مِْشَقتِِف، َفُخقٍر بَِؿا ُأوتَِل مِـ  إِنَّ اهلَل 

َٓ َيْشُؽُر اهلَل َطَؾْقَفا، َبْؾ ُيْبِغُضُف.  كَِعٍؿ 

طْ  ـَ  َمْشقَِؽ  فِل   َوَتَقسَّ بِقِب َمْشًقا ُيظْ  َبْق ْسَراِع َوالدَّ ـْ اْْلِ  ِفُر اْلَقَقاَر، َواْخِػْض مِ

                                                            

ـٌ »(، وقال: 0218، رقؿ )4/372: «الجامع»أخرجف الترمذي يف  (1) َهَذا َحِديٌث َحَس

 «.َغِريٌب 

 (.791، رقؿ )0/418 :«الصحقحة»والحديث صححف لغقره إلباكل يف 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـُ » كَِتاِب مِ  .«اْلُخُؾِؼ  ُحْس
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

َٓ َتْرَفْعُف َرْفًعا ُيمذِ  َْصَقاِت َلَصْقُت اْلَحِؿقِر بِاْرتَِػاِع  :يَصْقتَِؽ،  ْٕ إِنَّ َأْقَبَح ا

 .[*]َأْصَقاتَِفا

ِبيِّ   ملسو هيلع هللا ىلصَتَواُضُع النَّ

ْخبَاُت َواْلُخُشقعُ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الـَّبِلَّ  َفا َكقَْػ َيُؽقُن اْْلِ كْقَا ُكؾَّ َؿ الدُّ  ،َطؾَّ

 
ِ
َكَؿا أَصَْرِت  (1)ُروكِيََل تُطْ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؽاَن الـَّبِلُّ َوالتََّقاُضُع هلل

فَؼُولُوا: َطْبُد اللِ ، (2)الـََّصاَرى الَؿِسقَح ابَْن َمْريََم، فَنِكََّؿا أَكَا َطْبُد اللِ َوَرُسولُهُ 

 .(4)«(3)ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسولُهُ 

ـْ َأَخَذْتُف الَفقْبَُة  ملسو هيلع هللا ىلصَوكاَن الـَّبِلُّ  ـْ َأَخذَ  -َوُحؼَّ َلُف َأْن َتْلَخَذهُ -ُيَراِجُع َم  الَفقْبَةُ ْتُف َم

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
 سقرة تػسقر] «اْلُؼْرآنِ  َتْػِسقرِ  ُمْخَتَصرِ  َطَؾك َوالتَّْعؾِقُؼ  اْلِؼَراَءةُ : »ِسْؾِسَؾةِ مِ

 [.19 -18: لؼؿان

اْلصراء:  «ََل تطروين»(: َقْقلف: 3681، رقؿ )046/ 13 :«شرح السـة»قال البغقي يف  (1)

ا فِل مدح ِطقَسك ُمَجاوَزة اْلَحد فِل اْلَؿْدح َواْلؽذب فِقِف، َوَذلَِؽ َأن الـََّصاَرى أفرصق

 مـ َأن يطروه بِاْلَباصِِؾ. ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل  َباصِِؾ، وجعؾقه ولدا، َفَؿـعُفؿُ وإصرائف بِالْ 

َّٓ َطْبًدا، َفََل َتْعَتِؼُدوا فِلَّ َشْقًئا ُيـَافِل اْلُعُبقِديََّة. (0)  َأْي: َلْسُت إِ

َساَلِة، َفََل  (3) ِة َوالرِّ َكِّل َمْقُصقٌف بِاْلُعُبقِديَّ
ِ

ُُلقِهقَِّة ٕ ْٕ ـْ ُكُعقِت ا
َتُؼقُلقا فِلَّ َشْقًئا ُيـَافِقِفَؿا مِ

ُبقبِقَِّة.  َوالرُّ

، 144/ 10(، وفقف أيضا: 3445، رقؿ )478/ 6 :«الصحقح»أخرجف البخاري يف  (4)

ـِ َطبَّاٍس، طـ ُطَؿر 6832رقؿ )  .ڤ(، مـ حديث: اْب
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جَهوجِغَظثُ  َاِمَصثُ ُال
ج
ونَُُاْل ُ:ُوَالجِػْشج  َث  ُُاْلج عََُُِعَ  اتلََّواض 

ْن َطؾَقَْك، إِكََّؿا »، َفَؽاَن َيُؼقُل َلُف: (1)َفاْرَتَعَدت َفَرائُِصفُ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِذا َحَضَر ِطـَْد الـَّبِلِّ  َهوِّ

ةَ  (2)أَكَا ابُْن اْمَرأٍَة ِمن ُقَريٍْش َكاكَْت تَلُْكُل الَْؼِديدَ   .[*].(3)«ملسو هيلع هللا ىلصبَِؿؽَّ

 
ِ
ِريَػةِ ، كاَن َيْؽِسُر الُخْبَز بِ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َوَيْجَعُؾ َطَؾْقِف الؾَّْحَؿ،  ،َقِدِه الشَّ

ُر الُبْرَمةَ  َؿ َوَباَرَك َطَؾْقفِ - (4)َوُيَخؿِّ ُم َلُفُؿ الطََّعاَم َحتَّك -َصؾَّك اهلُل َوَسؾَّ ، َوُيَؼدِّ

ـَ   َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـَ اهلل

 .(5)َأْشَبَعُفْؿ َذلَِؽ الطََّعاُم َجِؿقًعا، َوِهَل َبَرَكٌة مِ

                                                            

ـَ )الَػَرائِص(: جؿع َفِريَصُة، وهل: ُلْحَؿٌة بَقْ  (1)
َٓ َتَزاُل ُتْرَطُد وتضطرب مِ ـَ اْلَجـِْب َواْلَؽتِِػ 

َكََّفا ِهَل الَّتل َتثُقر ِطـَْد الَغَضب وكحقه.
ِ

قبة وُطروقفا: ٕ ابَِّة، َوَأَراَد بَِفا َهاُهـَا طَصب الرَّ  الدَّ

 ، مادة )فرص(.3/431ر: قٓبـ إث «الـفاية يف غريب الحديث»اكظر: 

ؿس والفقاء، ثؿ يحؿؾ يف إسػار طـد  ،ويَؿؾَّح ،يؼطَّع )الَؼِديد(: َلْحؿٌ  (0) ويجػَّػ يف الشَّ

 العرب.

 ، مادة: )قدد(.4/00 :«الـفاية»اكظر: 

(، مـ حديث: َأبِل َمْسُعقٍد، 3310، رقؿ )0/1121 :«السـن»أخرجف ابـ ماجف يف  (3)

َؿُف، َفَجَعَؾ ُتْرَطُد فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَتك الـَّبِلَّ  ْن َطؾَقَْك،...»َرائُِصُف، َفَؼاَل َلُف: َرُجٌؾ، َفَؽؾَّ  «َهوِّ

 الحديث.

(، واكظر: 7250، رقؿ )0/1185 :«صحقح الجامع»والحديث صححف إلباكل يف 

 (.1876، رقؿ )4/496 :«الصحقحة»

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  14 اْلُجُؿَعةُ  - «اْلُخُشقُع؟ َيُؽقنُ  َكْقَػ : »ُخْطَبةِ مِ ةِ  ِذي مِ  اْلِحجَّ

 .م0216-9-16/ هـ1437

ـَ اْلَحَجِر، َوَجْؿُعَفا: بَِرام. (4)
 )اْلُبْرَمُة(: اْلِؼْدُر الؿّتَخذة مِ

 ، مادة )برم(.1/101 :«الـفاية»اكظر: 

(، ومسؾؿ يف 4120و 4121، رقؿ )396و 7/395: «الصحقح»أخرجف البخاري يف  (5)

 :(، مـ حديث: َجابٍِر، َقاَل 0239، رقؿ )3/1612 :«الصحقح»
= 
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

، الـَّبِلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َكانَ  ـَ ا َكاَن يف  ملسو هيلع هللا ىلصَسقَِّد اْلُؿَتَقاِضِعق ـْ َتَقاُضِعِف لَِربِِّف: َلؿَّ
مِ

ـَ َطَؾك َطاتِِؼِف  بِ   ............................. ،(1)ملسو هيلع هللا ىلصبِـَاِء َمْسِجِدِه، َكاَن َيْحِؿُؾ الؾَّ

                                                            
= 

َفَؼاُلقا: َهِذِه ُكْدَيٌة  ملسو هيلع هللا ىلصإِكَّا َيْقَم الَخـَْدِق َكْحِػُر، َفَعَرَضْت ُكْدَيٌة َشِديَدٌة، َفَجاُءوا الـَّبِلَّ 

، ُثؿَّ َقاَم َوَبْطـُُف َمْعُصقٌب بَِحَجٍر، َوَلبِْثـَا َثََلَثَة «أَكَا كَاِزٌل »َطَرَضْت فِل الَخـَْدِق، َفَؼاَل: 

َٓ َكُذوُق ذَ  اٍم  الِؿْعَقَل َفَضَرَب، َفَعاَد َكثِقًبا َأْهَقَؾ، َأْو َأْهَقَؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصَواًقا، َفَلَخَذ الـَّبِلُّ َأيَّ

ْمَرَأتِل: َرَأْيُت بِالـَّبِلِّ 
ِ

، اْئَذْن لِل إَِلك الَبْقِت، َفُؼْؾُت ٓ
ِ
َشْقًئا َما  ملسو هيلع هللا ىلصَفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َقاَلْت: ِطـِْدي َشِعقٌر َوطـاٌق، َفَذبََحِت العـاَق، َكاَن فِل َذلَِؽ َصبٌْر، َفِعـَْدِك َشْلٌء؟ 

ْحَؿ فِل الُبْرَمِة، ُثؿَّ ِجئُْت الـَّبِلَّ  ِعقَر َحتَّك َجَعْؾـَا الؾَّ ـُ َقدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَصَحـَِت الشَّ  َوالَعِجق

ـَ إَثَ  قْ ِ افِلِّ َقْد َكاَدْت َأْن َتـُْض اكَْؽَسَر، َوالبُْرَمُة بَ ٌؿ ل ل، َفُؼْؿ َأكَْت َيا َج، َفُؼْؾُت: ُصَعقِّ

 َوَرُجٌؾ َأْو َرُجََلِن، َقاَل:  َرُسقَل 
ِ
ٌِّب »َفَذَكْرُت َلُف، َقاَل:  «؟َكْم ُهوَ »اهلل ، َقاَل: «َكثِقٌر صَق

ُّوِر َحتَّى آتِيَ  ُقْل لََفا: ََل تَـِْزعِ » َفَؼاَم  «،ُقوُموا»، َفَؼاَل: «الُبْرَمةَ، َوََل الُخْبَز ِمَن التَـّ

ا َدَخَؾ َطَؾك اْمَرَأتِِف َقاَل: َوْيَحِؽ، َجاَء الـَّبِلُّ الُؿَفاِجُرو  ملسو هيلع هللا ىلصَن، َوإَْكَصاُر، َفَؾؿَّ

ـْ َمَعُفْؿ، َقاَلْت: َهْؾ َسَلَلَؽ؟ ُقْؾُت: َكَعْؿ، َفَؼاَل:  ـَ َوإَْكَصاِر َوَم ادُْخؾُوا َوََل »بِاْلُؿَفاِجِري

ُر الُبْرَمَة َوالتَّـُّقَر إَِذا َأَخَذ َفَجَعَؾ َيْؽِسُر الُخْبَز، َوَيْجَعُؾ  «تََضاَغطُوا َطَؾْقِف الؾَّْحَؿ، َوُيَخؿِّ

ُب إَِلك َأْصَحابِِف ُثؿَّ َيـِْزُع، َفَؾْؿ َيَزْل َيْؽِسُر الُخْبَز، َوَيْغِرُف َحتَّك َشبُِعقا َوَبِؼَل  مِـُْف، َوُيَؼرِّ

 .«ابَتُْفْم َمَجاَطةٌ فَنِنَّ الـَّاَس أََص  :ُكِؾي َهَذا َوأَْهِدي»َبِؼقٌَّة، َقاَل: 

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 447، رقؿ )1/541 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

، َقاَل لؿا ذكر بِـَاء الَؿْسِجِد: 0915، رقؿ )4/0035 (، مـ حديث: َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ

،... ا ـِ ـِ َلبِـََتْق اٌر َلبِـََتْق  لحديث.ُكـَّا َكْحِؿُؾ َلبِـًَة َلبِـًَة، َوَطؿَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، قال:  ـَ إَِلك بِـَاِء اْلَؿْسِجِد، »والحديث روي أيضا َط بِ َأكَُّفْؿ َكاُكقا َيْحِؿُؾقَن الؾَّ

 
ِ
 «.َمَعُفْؿ،... ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسقُل اهلل
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جَهوجِغَظثُ  َاِمَصثُ ُال
ج
ونَُُاْل ُ:ُوَالجِػْشج  َث  ُُاْلج عََُُِعَ  اتلََّواض 

 .(1)، َفَقْسبُِؼَفا َوَتْسبُِؼفُ ڤَكاَن ُيَسابُِؼ َطائَِشَة  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ 

َن يف َبْقتِِف َيِخقُط َثْقَبُف، َوَيْخِصُػ َكْعَؾُف، َوَيْؼِضل َحاَجَة َكْػِسِف َكا ملسو هيلع هللا ىلصَكبِقُُّؽؿ 

 .[*].(2)ملسو هيلع هللا ىلص، كاَن يف َبْقتِِف يف َحاَجِة َأْهؾِِف ملسو هيلع هللا ىلص

ِقَي اْدَُتَواِضِعَي  ُة َداُر اْدُتَّ نَّ  اْْلَ

ىى ىَواِنَدَفَع ىَنِطوٍم، ىُكلَّ ىَجَمَطْت ىَقْد ىالَِّتي ىاِلَجنََّظ ىاللُه ىُمَكديٍرىَجَطَل ىُكلُّ َرِنَؼا
ىاِلَأْرِض، ىِفي ىُرُلوًّا ىُوِروُدوَن ىال ىِللَِّذوَن ىَوَقَراّرا ىَداّرا ې ى ﴿ َقاَل تَعَالَى: َوُمَنعٍِّص

 .[83]الؼصص: ﴾ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
                                                            

 :«السـن»(، وابـ ماجف يف 0578، رقؿ )32و 3/09 :«السـن»أخرج أبق داود يف  (1)

فِل َسَػٍر، َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصَطائَِشَة َأكََّفا َكاَكْت َمَع الـَّبِلِّ  (، مـ حديث:1979، رقؿ )1/636

ا َحَؿْؾُت الؾَّْحَؿ َساَبْؼُتُف َفَسَبَؼـِل َفَؼاَل:  ، َفَؾؿَّ َهِذِه بِتِؾَْك »َفَساَبْؼُتُف َفَسَبْؼُتُف َطَؾك ِرْجَؾلَّ

ْبَؼةِ   «.السَّ

 (.0303)، رقؿ 7/309 :«صحقح أبي داود»والحديث صححف إلباكل يف 

ـِ َيِزيَد، َسَلْلُت 676، رقؿ )0/160 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (0) ـِ إَْسَقِد ْب (، َط

َكاَن يَُؽوُن فِي ِمْفـَِة أَْهِؾِه، َفنَِذا »، َيْصـَُع فِل الَبْقِت؟ َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص، َما َكاَن الـَّبِلُّ ڤَطائَِشَة 

 «.َسِؿَع اْلََذاَن َخَرجَ 

َكاَن يَِخقُط ثَْوبَهُ، َويَْخِصُف »، بؾػظ: 101و 126/ 6: «الؿسـد»ويف رواية ٕحؿد يف 

َجاُل فِي بُقُوتِِفمْ  َكاَن بََشًرا ِمَن »، بؾػظ: 6/056، ويف أخرى: «كَْعؾَهُ، َويَْعَؿُل َما يَْعَؿُل الرِّ

 .«الَْبَشرِ يَْػِؾي ثَْوبَهُ، َويَْحؾُُب َشاتَهُ، َويَْخُدُم كَْػَسهُ 

ـْ ْكُرُه َما َمرَّ ذِ  [*]
تِفِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َتَقاُضعُ : »ُخْطَبةِ مِ ـْ  01 اْلُجُؿَعةُ  - «َحجَّ  اْلِؼْعَدةِ  ِذي مِ

 .م0212-12-09/ هـ1431
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

َعُؾ َكِعقَؿَفا تِْؾَؽ اْلِجـَُّة اْلَبِعقَدُة اْلَؿَؽاِن َواْلَؿَؽاَكِة، اْلُؿْرَتِػَعُة اْلَؿـِْزَلِة، َكجْ 

َٓ اْستَِطاَلًة َطَؾك الـَّاِس، بَِتْحِؼقِؼ  يَؿاِن َو ـِ اْْلِ َٓ ُيِريُدوَن اْستِْؽَباًرا َط ـَ  ِذي ُمْسَتْؼَبًَل لِؾَّ

، َوَيـُْشُروَن 
ِ
ـَ َيْدُطقَن إَِلك ِطَباَدِة َغْقِر اهلل ِذي َٓ الَّ ْكَقا، َو ُحُظقِظ َأْكُػِسِفؿ مِـ الدُّ

َْخ َيْطرَ اْلَػاِحَشَة، وَ  ْٕ ُبَفاِت، َوُيْػِسُدوَن ا َداَب ُحقَن الشُّ ْٔ  .ََلَق َواْلِؼَقَؿ َوا

 بَِلَداِء 
ِ
ـِ اتََّؼك ِطَؼاَب اهلل َواْلَعاقَِبُة اْلَحَسـَُة اْلَؿْحُؿقَدُة فِل َجـَّاِت الـَِّعقِؿ لَِؿ

 .[*]َأَوامِِرِه َواْجتِـَاِب َكَقاِهقفِ 

َْخََلِق َيْؽَرُه َسَػاِسَػ  إنَّ اهلَل  ْٕ ُُمقِر، ُيِحبُّ َمَعالَِل ا ْٕ ، َفَعَؾك (1)ا

ـَ َأَكا؟!! ْكَساِن َأْن ُيْؼبَِؾ َطَؾك َكْػِسِف ُمَػتًِّشا فِقَفا، َأْي  اْْلِ

ـْ َأَكا؟!!  َوَم

ـَ َأِسقُر؟!!  َوإَِلك َأْي

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
 سقرة تػسقر] «اْلُؼْرآنِ  َتْػِسقرِ  ُمْخَتَصرِ  َطَؾك َوالتَّْعؾِقُؼ  اْلِؼَراَءةُ : »ِسْؾِسَؾةِ مِ

 [.83: الؼصص

/ 6ضؿـ مقسقطة ابـ أبل الدكقا الحديثقة:  «مؽارم اْلخَلق»أخرج ابـ أبل الدكقا يف  (1)

، ترجؿة 089و  088/ 14 :«تاريخ دمشق»(، وابـ طساكر يف 8، رقؿ )71و  72

ـِ َأبِل َوقَّاٍص 1585)  ڤ(، مـ حديث: َسْعِد ْب
ِ
إِنَّ اللَ َكرِيٌم »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل َرُسقُل اهلل

ويف «، ُه َسْػَساَفَفارَ َمَعالَِي اْْلَْخََلِق، َويَؽْ  ، َجَواٌد يُِحبُّ الُْجوَد، َويُِحبُّ يُِحبُّ الَْؽَرمَ 

 «.إِنَّ اللَ َكرِيٌم يُِحبُّ الُْؽَرَماَء، َجَواٌد يُِحبُّ الَْجَوَدَة،...»رواية: 

(، 4487، رقؿ )1070و  1071/ 0: «الؿشؽاة»والحديث حسـف إلباكل يف هامش 

ـِ َكِريٍز ڤطـ سفؾ بـ سعد وجابر والحسـ بـ طؾل وروي أيضا  ـْ َصْؾَحَة ْب ، وَط

 اْلُخَزاِطلِّ مرسَل، بـحقه.
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جَهوجِغَظثُ  َاِمَصثُ ُال
ج
ونَُُاْل ُ:ُوَالجِػْشج  َث  ُُاْلج عََُُِعَ  اتلََّواض 

ـْ َأْكَت  :َطَؾْقَؽ َأْن َتْسَلَل َكْػَسَؽ  ـْ َتُؽقنُ  ،َم   ؟!َم
ِ
َكَؿا  َأَأْكَت َطْبٌد هلل

 .[*]َيـَْبِغل َأْن َتُؽقَن؟!!

 !
ِ
ـَ الـَّاِس ُخُؾًؼا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ ِطبَاَد اهلل ُسقُل (1)َكاَن َأْحَس ـُ  ملسو هيلع هللا ىلص، َفالرَّ َأْحَس

ْجَؿاِع، بَْؾ إِنَّ اهلَل  َر َذلَِؽ فِل كِتَابِِف  الـَّاِس ُخُؾًؼا بِاْْلِ ِذي َقرَّ ُهَق الَّ

ْؾ فِل [4]الؼؾم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ںاْلَؿِجقِد، َقاَل: ﴿ تِل « َطَؾك»، َوَتَلمَّ َهِذِه الَّ

قَِّة، َفالـَّبِلُّ 
ْستِْعََلِء َواْلَػْققِ

ِ
ـَ اْلُخُؾِؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَتُؽقُن لَِل

اِء مِ ؿَّ ْرَوةِ الشَّ َفْقَق الذِّ

َؿ َوبَاَرَك َطَؾقْفِ -اْلَعظِقِؿ   .-َصؾَّك اهلُل َوَسؾَّ

ََذى، ُيَخالُِط الـَّاَس بِاْلَجِؿقِؾ َواْلبِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ  ْٕ ِؾ ا ْشِر، َوالؾُّْطِػ َوَتَحؿُّ

ْستَِطاَلِة َطَؾْقِفْؿ، 
ِ

ِع َوآ ُمْشِػًؼا َطَؾْقِفْؿ، َحؾِقًؿا بِِفْؿ، َصُبقًرا َطَؾْقِفْؿ، َتاِرًكا لِؾتََّرفُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصُمَتَجـًِّبا لِْؾِغْؾَظِة َواْلَغَضِب َواْلُؿَماَخَذِة 

َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمحَ  ـَ َوَصؾَّك اهلُل َوَسؾَّ ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأصَحابِِف َأجَؿِعق  .[2/*]ؿَّ

    

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  14 اْلُجُؿَعةُ  - «اْلُخُشقُع؟ َيُؽقنُ  َكْقَػ : »ُخْطَبةِ مِ ةِ  ِذي مِ  اْلِحجَّ

 .م0216-9-16/ هـ1437

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 6023قؿ )، ر12/580 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

أَْحَسَن الـَّاِس  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِيُّ »(، مـ حديث: َأَكٍس، َقاَل: 0152، رقؿ )3/1690

 الحديث.« ُخؾًُؼا،...

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [0/*] َؿائِؾِ  َشْرُح » مِ ِديَّةِ  الشَّ   َرُسقلِ  ُخُؾِؼ  فِل َجاءَ  َما َباٌب  - اْلُؿَحؿَّ
ِ
 - «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .م0214-6-04 الؿقافؼ هـ1435 شعبان مـ 06 الثَلثاء - 57 َرةُمَحاَض 
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جَهوجِغَظثُ  اِدَشثُ ُال ونَُُالصَّ ََكمُ :ُوَالجِػْشج  حج
َ
رَُُِزََكةُُِأ  الجِفطج

 

ُ
ُ
ُ

ُ جَهوجِغَظث  اِدَشثُ ال ونَُُالصَّ ُ:َوالجِػْشج 
ََكمُ  حج

َ
رَُُِزََكةُُِأ ُالجِفطج

ُ
ُ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 
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جَهوجِغَظثُ  اِدَشثُ ُال ونَُُالصَّ ََكمُ :ُوَالجِػْشج  حج
َ
رَُُِزََكةُُِأ  الجِفطج

(1) 

 َوْح 
ِ
َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه اْلَحْؿُد هلل ـْ  ََلُم َطَؾك َم ََلُة َوالسَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصَدُه َوالصَّ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

َأْن ُتَمدَّى َزَكاُة  -َشْفِر َرَمَضان-َفَؼد َشَرَع اهلُل َتَعاَلك َلـَا فِل ِخَتاِم َشفِرَكا َهَذا 

 الِػطِر َقْبَؾ َصََلِة الِعقد.

ىَفَأمَّاىُحْكُمَؼا:ى

 َفنِكََّفا َفِريَضٌة 
ِ
. ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَضَفا َرُسقُل اهلل ـَ  َطَؾك الُؿسؾِِؿق

 .[7 ]الحشر:﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ َقاَل تََعالَى:

ُكَثك، َواْلُحرِّ َوالَعبِد  ْٕ َكِر َوا ِغقِر، َوالذَّ َوَزَكاُة الِػْطِر َفِريَضٌة َطَؾك الَؽبِقِر َوالصَّ

. ـَ ـَ الُؿسؾِِؿق
 مِ

 َفَرَض رَ » :ڤ ُطَؿرَ  َقاَل َطبُد اللِ بنُ 
ِ
ـْ َرَمَضاَن  ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل

َزَكاَة الِػطِر مِ

ِغقِر  َكِر َوإُكَثك، َوالصَّ ، َوالذَّ َصاًطا مِـ َتْؿٍر، َأْو َصاًطا مِـ َشِعقٍر َطَؾك الَعبِد َوالُحرِّ

ـْ الُؿسؾِِؿقـ
ِحقَحقـ»َوالَحِديُث فِل «. َوالَؽبِقِر مِ  .(2)«الصَّ

                                                            

-02/391صبع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (1)

 ، باختصار يسقر.397

، 679-0/677 :«صحقح مسؾم»(، و1523، رقؿ )3/367 :«صحقح البخاري» (0)

أََمَر بَِزَكاِة الِْػطْرِ أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اللِ أَنَّ َرُس »...، (، وزاد يف روايتفؿا: 986و 984رقؿ )

ََلةِ   .«تَُمدَّى َقْبَل ُخُروِج الـَّاِس إِلَى الصَّ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

َٓ َتِجُب َطـ الَحْؿِؾ الِذي فِل ا َع بَِفا َطـُف َفََل َبلس: َفَؼد * َو َّٓ َأْن ُيَتَطقَّ ـِ إِ لَبط

ـَ ُطثَؿاُن  ـِ الَحؿؾِ  ڤَكاَن َأمقُر الُؿممِـِق  .(1)ُيخِرُجَفا َط

ـ َتؾَزُمُف مَ  ـْ َزوَجٍة َأْو َقِريٍب: إَِذا مُ * َوَيِجُب إِْخَراُجَفا َطـ َكػِسِف، َوَطؿَّ
َكُتُفْؿ مِ

ـْ َلك َأْن ُيخْ َتَطاُطقا َفإَوْ اْس  َفا َطـ َأكُػِسِفؿ، َفننِ َلْؿ َيسَتطِقُعقا إِْخَراَج   ِرُجقَها َط

َكَُّفؿ الُؿَخاَصُبقَن بَِفا َأْص َأكُػِسِفؿْ 
ِ

 .(2)ًَل : ٕ

                                                            

(، وطبد اهلل بـ أحؿد يف 12737، رقؿ )3/019 :«الؿصـف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  (1)

(، بنسـاد مـؼطع: َأنَّ ُطْثَؿاَن َكاَن ُيْعطِل 644، رقؿ )172ص :«مسائل اإلمام أحؿد»

ـِ اْلَحَبِؾ.  َصَدَقَة اْلِػْطِر َط

ِغقِر َواْلَؽبِقِر َحتَّك َطَؾك اْلَحَبِؾ »َوَقاَل أبق قََِلَبَة:  ـِ الصَّ َكاَن ُيْعِجُبُفْؿ َأْن ُيْعُطقا َزَكاَة اْلِػْطِر َط

فِ  ـِ ُأمِّ (، وابـ أبل 5788، رقؿ )3/319: «الؿصـف»أخرجف طبد الرزاق يف «، فِل َبْط

 ، بنسـاد صحقح، وروي طـ سؾقؿان بـ يسار كحقه.019و 3/173: «الؿصـف»شقبة يف 

رواية أبل  «مسائل اإلمام أحؿد»وهق مذهب أحؿد فقؿا إذا تبقـ وصار ولدا، كؿا يف 

(، 724، مسللة )4/054 :«الؿحؾى»، واختاره أبق محؿد ابـ حزم يف 104داود: ص

َحاَبَة َوَصحِ »وقال:  َٓ ُيْعَرُف لُِعْثَؿاَن فِل َهَذا َوَأُبق قََِلَبَة َأْدَرَك الصَّ َبُفْؿ َوَرَوى َطـُْفْؿ، َو

َحاَبةِ  ـْ الصَّ
 «.ُمَخالٌِػ مِ

ـْ 980، رقؿ )0/676 :«الصحقح»لؿا أخرجف مسؾؿ يف  (0) (، مـ حديث: أبل ُهَرْيَرَة، َط

 
ِ
ـْ َطؾِلٍّ ، و«لَقَْس فِي الَْعْبِد َصَدَقةٌ إَِلَّ َصَدَقةُ الِْػطْرِ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل ، ڤروي َط

َزَكاَة الِْػطْرِ َطؾَى ُكلِّ َصِغقرٍ أَْو َكبِقرٍ ُحرٍّ أَْو َطْبٍد ِمَؿْن  ملسو هيلع هللا ىلصفََرَض َرُسوُل اللِ »أكف َقاَل: 

كُوَن،... ْكَػاُق َطَؾْقِف َلِزَمْتُف َزَكاُة اْلِػْطِر َطـُْف. ، وطؾك هذا فُؽؾُّ «يَُؿوِّ ـْ َلِزَمُف اْْلِ  َم

(، وابـ أبل شقبة يف 5808، رقؿ )3/307 :«الؿصـف»يف فلخرج طبد الرزاق 

، رقؿ 3/67 :«السـن»(، والدارقطـل يف 12354، رقؿ )3/170 :«الؿصـف»

(، والبقفؼل يف 0002، رقؿ )65و 3/64 :«الؿستخرج»(، وأبق كعقؿ يف 0279)
= 
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جَهوجِغَظثُ  اِدَشثُ ُال ونَُُالصَّ ََكمُ :ُوَالجِػْشج  حج
َ
رَُُِزََكةُُِأ  الجِفطج

ا َيحَتاُجُف مِـ َكَػَؼِة َيقِم  َّٓ َطَؾك َمـ َوَجَدَها َفاِضَؾًة َزائَدًة َطؿَّ َٓ َتِجُب إِ * َو

َّٓ َأَقؾَّ مِـ َصاٍع َأخَرَجُف.الِعقِد َوَلقَؾتِِف، َفنِْن َلْؿ   َيِجد إِ

ىَوِحكَمُظىَصَدَقِظىالِغِطِرىَظاِهَرٌةىِجدًّا:ى

َماِل فِل َيْقِم اْلِعقِد: لُِقَشاِرُكقا  ـِ السُّ * َفِػقَفا إِْحَساٌن إَِلك اْلُػَؼَراِء، َوَكػٌّ َلُفْؿ َط

َغـَِقاَء فِل َفَرِحِفْؿ َوسُروِرِهْؿ بِِف، َولَِقُؽقنَ  ْٕ  ِطقًدا لِْؾَجِؿقِع. ا

تَِّصاُف بُِخُؾِؼ اْلَؽَرِم َوُحبِّ اْلُؿَقاَساِة.
ِ

 * َوفِقَفا آ

ـْ َكْؼٍص َوَلْغٍق َوإِْثٍؿ.
ا َيْحُصُؾ فِل ِصَقامِِف مِ ائِِؿ مِؿَّ  * َوفِقَفا َتطِفقُر الصَّ

 بِنِْتَؿاِم ِصَقاِم َشْفِر َرَمَضا
ِ
َن َوقَِقامِِف، َوفِْعِؾ َما * َوفِقَفا إِْضَفاُر ُشْؽِر كِْعَؿِة اهلل

الَِحِة فِقِف. َْطَؿاِل الصَّ ْٕ ـَ ا
َر مِ  َتَقسَّ

 » َقاَل: ڤَطن ابِن َطبَّاٍس 
ِ
ائِِؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَض َرُسقُل اهلل َزَكاَة الِػطِر ُصفَرًة لِؾصَّ

ََلِة َففِ  اَها َقْبَؾ الصَّ ـْ أدَّ : َفَؿ ـِ َفِث، َوُصْعَؿًة لِْؾَؿَساكِق ْغِق َوالرَّ ـَ الؾَّ
َل َزَكاٌة َمؼُبقَلٌة، مِ

َدَقاِت  ـَ الصَّ
ََلِة َفِفَل َصَدَقٌة مِ اَها َبْعَد الصَّ ـْ أدَّ  .(1)«َوَم

                                                            
= 

ـْ َكافٍِع، َقاَل: 7686و 7681، رقؿ )4/161 :«ىالسـن الؽبر» (، بنسـاد صحقح، َط

ـْ كَِسائِِف َوَمَؿالِقِؽ كَِسائِِف.كَ 
ـْ َيُعقُل مِ ـُ ُطَؿَر ُيَمدِّي َزَكاَة اْلِػْطِر بِاْلَؿِديـَِة َطؿَّ  اَن اْب

أيضا، وروي طـ أبل هريرة كحقه، وهق مذهب الجؿفقر: مالؽ  ڤوهق ققل طؾل 

 والشافعل وأحؿد وإسحاق.

الحاوي »، و371و 0/372 :«مواهب الجؾقل»، و0/41 :«بداية الؿجتفد»اكظر: 

 .323-4/321 :«الؿغـي»، و355-3/350 :«الؽبقر

 :«السـن»(، وابـ ماجف يف 1629، رقؿ )0/111 :«السـن»أخرجف أبق داود يف  (1)

 (.1807، رقؿ )1/585
= 
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ىَوِجِنُسىاِلَواِجِبىِفيىاِلِغِطَرى ـَ  :ى-َأْي:ىِفيىَصَدَقِظىالِغطِر-ِة ُهَق َصَعاُم أَدمِقِّق

، َأْو ُأْرٍز، َأْو َزبِقٍب، َأْو َأقٍِط  ِذي َلْؿ ُتـَزع وَ -مِـ َتؿٍر، َأْو ُبرٍّ ـُ الُؿَجػَّػ الَّ َب ُهَق الؾَّ

ـْ َصَعاِم َبـِل آَدَم. -ُزبَدُتفُ 
 إَِلك َغقِر َذلَِؽ مِ

 » قال: ڤَفَعِن ابِْن ُطَؿَر 
ِ
ـْ َرَمَضاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَض َرُسقُل اهلل

َزَكاَة اْلِػطِر مِ

ِعقُر َيقمَ  ،(1)«َصاًطا مِـ َتؿٍر، أْو َصاًطا مِـ َشِعقرٍ  َذاَك مِـ َصَعامِِفؿ، َكَؿا  َوَكاَن الشَّ

َصاًطا مِـ  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا ُكخِرُج َيقَم الِػطِر فِل َطفِد الـَّبِلِّ : »ڤَقاَل َأُبق َسِعقٍد الُخدِريُّ 

بِقَب َوإقِط َوالتَّؿرَ  ِعقَر َوالزَّ  .(2)«َصَعاٍم، َوَكاَن َصَعاُمـَا الشَّ

اع: : َفَحػ الصَّ ا الُؿدُّ .َأرَبَعُة َأمَداٍد، َوَأمَّ ـِ ق ُجِؾ الُؿعَتِدِل الَؽػَّ ِل الرَّ  ـٌَة بَِؽػَّ

اُع َأرَبَعُة َأمَداٍد.  َأرَبَعُة َأمَداٍد َصاٌع: َفالصَّ

قَؽ مِِلَُهَؿا: َفَفَذا ُمدٌّ   .-َأرَبَعُة َأمَداٍد َصاٌع -الُؿدُّ َأْن َتلُخَذ بَِؽػَّ

ى:ى-لِغطَرُةىِهَيىَصَدَقُظىالِغطِرَوا-ِمػَداُرىالِغطَرِةىى

ًٓ »الِذي َيبُؾُغ َوزُكُف بِالَؿَثاقِقِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصبَِصاِع الـَّبِلِّ  َصاعٌ  ـَ مِْثَؼا « َأرَبَع مِئٍة َوَثَؿاكِق

ـَ الُبرِّ الَجقِِّد، َوبِالِجَراَماِت َيبُؾُغ 
ـَ ِجَراًما»مِ ـِ اثـَقـ َوَأرَبِعق ـَ الُبرِّ الَجقِِّد: « كِقُؾَقي

مِ

                                                            
= 

إرواء »(، ويف 1407، رقؿ )5/317 :«صحقح أبي داود»والحديث حسـف إلباكل يف 

 (.843، رقؿ )3/330 :«الغؾقل

 تخريجف.تؼدم  (1)

( والؾػظ لف، وأخرجف أيضا 1512، رقؿ )3/375 :«الصحقح»أخرجف البخاري يف  (0)

 (، بـحقه.985، رقؿ )0/678 :«الصحقح»مسؾؿ يف 
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اَع الـَّ  ، َوَيَضَعَفا َفنَِذا َأَراَد َأْن َيعِرَف الصَّ ـَ الُبرِّ
ـَ ِجَراًما مِ ـِ َوَأرَبِعق بِقيَّ َفَؾَقِزن كِقُؾَقي

 فِل إَِكاٍء بَِؼدِرَها بَِحقُث َتؿَؾمُه ُثؿَّ َيؽِقُؾ بِِف.

ـْ َدقِقٍؼ، َأْو َما َأشَبَف 
ـْ َأقٍِط، َأْو مِ

ـْ ُأرٍز، َأْو مِ
َيؽِقُؾ بِِف َبعَد َذلَِؽ َما ُيخِرُجُف مِ

ـْ َصَعاِم 
 مِ

ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَبـِل آَدم: الُؿِفؿ َأكَُّف َصاَر ِطـَدُه َصاُع َرُسقِل اهلل

ىُوجوِبىالِغطَرِة:قُتىَوَوى

ـْ َأْهِؾ اْلُقُجقِب ِحقـََذاَك َوَجَبْت 
ـْ َكاَن مِ ؿِس مِـ َلْقَؾِة اْلِعقِد: َفَؿ ُغُروُب الشَّ

َّٓ َفََل.  َطَؾْقِف، َوإِ

ُروِب َوَلْق بَِدَقائَِؼ: َلْؿ َتِجْب َصَدَقُة اْلِػْطِر َطَؾْقِف، نَِذا َماَت َقْبَؾ اْلغُ َوَطَؾك َهَذا فَ 

 َوإِْن َماَت َبْعَد اْلُغُروِب َوَلْق بَِدَقائَؼ: َوَجَب إِخَراُج فِطَرتِف.

ُـّ  * َوَلْق ُولَِد َشخٌص َبْعَد اْلُغُروِب َوَلْق بَِدَقائَِؼ: َلْؿ َتِجْب فِطَرُتُف، َوَلؽِـ ُيَس

، َوَلْق ُولَِد َقْبَؾ اْلُغُروِب َوَلْق بَِدَقائَِؼ: َوَجَب ڤَكَؿا َفَعَؾ ُطثَؿاُن إِْخَراُجَفا 

 إِْخَراُج اْلِػْطَرِة َطـُْف.

ِذي  َكَُّف اْلَقْقُت الَّ
ِ

ـْ َلْقَؾِة اْلِعقِد: ٕ
ْؿِس مِ َوإِكََّؿا َكاَن َوقُت ُوُجقبَِفا ُغُروَب الشَّ

ـْ َرَمَضاَن،
ـْ  َيُؽقُن بِِف اْلِػْطُر مِ

َوِهَل ُمَضاَفٌة إَِلك َذلَِؽ: َفنِكَُّف ُيَؼاُل: َزَكاُة اْلِػْطِر مِ

 َرَمَضاَن: َفَؽاَن َمـَاُط اْلُحؽِؿ َذلَِؽ اْلَقْقَت.

ىَوَأمَّاىَزَمُنىَدفِطَؼا:ىَفَلُهىَوقَتان،ىَوقُتىَفِضوَلٍظ،ىَوَوقُتىَجَواٍز.ى

ا َوقُت الَػِضقؾَة: ََلة: لَِؿا ُرِوَي َطـ َأبِل َفُفَق ُصبُح َيقم الِعق * أَمَّ  َسِعقدٍ ِد َقبَؾ الصَّ
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 .(1)«َصاًطا مِـ َصَعامٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا ُكخِرُج َيقَم الِػطِر فِل َطفِد الـَّبِلِّ : »ڤاْلُخْدِريِّ 

أَمَر بَِزَكاِة الِػْطِر َقبَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ » :ڤَوفِقِه أَيًضا ِمن َحِديِث ابِن ُطَؿَر 

ََلةِ ُخُروِج الـَّاِس إلَ   .(2) «ك الصَّ

ا َوْقُت الَجَواِز: . * َوأَمَّ ـِ  َفُفَق َقْبَؾ اْلِعقِد َبَقْقٍم َأْو َيقَمْق

ِحقِح »ِطـَد الُبَخاِريِّ فِي  ـِ » ، َطن كَافٍع َقال:(3)«الصَّ ـُ ُطَؿَر ُيعطِل َط َكاَن اب

ِغقِر َوالَؽبِقِر، َحتَّك إِْن َكاَن َلُقْعطِل َطـ َبـِلَّ  ـَ ، َوكَ (4)الصَّ ِذي اَن ُيعطِقَفا الَّ

 «.َن َقبَؾ الِػطِر بَِققٍم َأْو َيقَمقـ، َوَكاُكقا ُيعُطق(5)َيؼَبُؾقَكَفا

َرَها َطـ َص  َٓ َيُجقُز َتلِخقُرَها َطـ َصََلِة الِعقد: َفنِْن َأخَّ  ََلِة الِعقِد بََِل ُطذٍر َلؿْ َو

                                                            

 تؼدم تخريجف. (1)

َم َتْخِريُجُف. (0)  َتَؼدَّ

 (.1511، رقؿ )3/375 :«صحقح البخاري» (3)

 .3/376«: فتح الباري»ظر: أي طـ أبـاء كافع مقلك ابـ طؿر، راوي الحديث، اك (4)

ـَ »َقْقلف: : »3/376 :«فتح الباري»قال ابـ حجر يف  (5) ِذي َوَكاَن ابـ ُطَؿَر ُيْعطِقَفا لِؾَّ

ُبُف اِْلَمام بؼبضفا، َوبِف جزم «، َيْؼَبُؾقَكَفا ِذي ُيـَصِّ : اَأِي: الَّ بـ بطال، َوَقاَل ابـ التَّْقِؿلِّ

ـْ َقاَل: َأَكا َفِؼق ـْ َصِريِؼ: َمْعـَاُه: َم
ُل َأْضَفُر،...، َوَقْد َوقع فِل ِرَواَية ابـ ُخَزْيَؿَة، مِ َوَّ ْٕ ٌر، َوا

ـْ َأيُّقَب: قؾت َمتك َكاَن ابـ ُطَؿَر ُيْعطِل؟ َقاَل:  «، إَِذا َقَعَد اْلَعامُِؾ »َطْبِد اْلَقاِرِث، َط

ـِ  َقْبَؾ اْلِػْطِر بَِقْقمٍ »ُقْؾُت: َمَتك َيْؼُعُد اْلَعامُِؾ؟ َقاَل:  لِ »َولَِؿالٍِؽ فِل «، َأْو َيْقَمْق «: اْلُؿَقصَّ

ـِ  ِذي ُيْجَؿُع ِطـَْدُه َقْبَؾ اْلِػْطِر بَِقْقَمْق ـْ َكافٍِع: َأن ابـ ُطَؿَر َكاَن َيْبَعُث َزَكاَة اْلِػْطِر إَِلك الَّ َط

 «.َأْو َثََلَثةٍ 
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َكَُّف ِخََلُف َما َأَمَر بِِف َرُسقُل 
ِ

  ُتؼَبْؾ مِـُف: ٕ
ِ
ََلِة َفِفَي َزَكاٌة » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َمن أَدَّاَها َقبَل الصَّ

َدَقاِت  ََلِة َفِفَي َصَدَقةٌ ِمَن الصَّ  .(1)«َمؼُبولَةٌ، َوَمن أَدَّاَها بَعَد الصَّ

َكَُّف َمعُذوٌر فِل َذلَِؽ، 
ِ

َرَها لُِعذٍر َفََل َبلَس َأْن ُيخِرَجَفا َوَلْق َبعَد الِعقِد: ٕ إِْن َأخَّ

ََلِة.َوالَقاجِ  َفا َأْو َوكِقؾِِف فِل َوقتَِفا َقبَؾ الصَّ  ُب َأْن َتِصَؾ إَِلك ُمسَتِحؼِّ

 * َوَمَؽاُن َدفِعَفا:

خَراِج: َسَقاٌء َكاَن َمَحؾَّ إَِقاَمتِِف  ِذي ُهَق فِقِف َوْقَت اْْلِ ُتْدَفُع إَِلك ُفَؼَراِء اْلَؿَؽاِن الَّ

َٓ ِس  هُ رَ َأْو َغقْ   ، ـَ ـْ بََِلِد الُؿسؾِِؿق
َة َوالَؿِديـَةِ قََّؿا إِْن َكاَن َمَؽاًكا مِ ، َأْو َكاَن َفاِضًَل َكَؿؽَّ

 ُفَؼَراُؤُه َأَشدَّ َحاَجًة.

ـَ فِقِف:  ق َٓ َيعِرُف الُؿسَتِحؼِّ ـْ َيدَفُع إَِلقِف، َأْو َكاَن  َفنِْن َكاَن فِل َبَؾٍد َلقَس فِقِف َم

ـْ َيدَفُعَفا َطـُف فِل َمَؽاٍن فِقِف مُ  َؾ َم  سَتِحؼ.َوكَّ

ىالِغطِر:ى ىِلَزَكاِة ـُ َكَؿا َبقَّـَُفْؿ -ُهُؿ اْلُػَؼَراُء  َوالُمدَتِحػُّوَن اْلُػَؼَراُء اْلَؿَساكِق

، َفَؼاَل:
ِ
 .(2)«صُعَؿةً لِؾَؿَساكِقن» َرُسقُل اهلل

ُؿ َفََل ُتْدَفُع َطَؾك َحَسِب َمَصاِرِف َزَكاِة اْلَؿاِل، َوإِكََّؿا َلَفا َمْصِرٌف َواِحٌد، َوهُ 

ـُ َواْلُػَؼَراُء.  اْلَؿَساكِق

 َهْلىُوْجِزُئىِإخَراُجىَزَكاِةىاِلِغِطِرىِقوَمِظىالطََّطاِم؟ى

 َٓ ُيجِزُئ إِخَراُج قِقَؿِة الطََّعاِم: لَِؿاَذا؟

                                                            

َم َتْخِريُجُف. (1)  َتَؼدَّ

 .ڤتؼدم تخريجف مـ حديث ابـ طباس  (0)
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

 
ِ
َنَّ َذلَِؽ ِخََلُف َما َأَمَر بِِف َرُسقُل اهلل

ِ
َمْن َطِؿَل »، َوَقد َثَبَت َطـُف َأكَُّف َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصٕ

ِحقِح »أخَرَجُف ُمسؾٌِؿ فِل «. لَقَس َطؾَقِه أَمُركَا َفُفَو َردٌّ  َطَؿًَل   .(1)«الصَّ

 َردٌّ وَ 
ِ
َنَّ إِخَراَج الِؼقَؿِة ُمَخالٌِػ لَِرُسقِل اهلل

ِ
، َوُمَخالٌِػ ملسو هيلع هللا ىلص: َأي: َمرُدوٌد: ٕ

 
ِ
َصَحاِب َرُسقِل اهلل

ِ
 : َفَؼد َكاُكقا ُيخِرُجقَكَفا َصاًطا مِـ َصَعاٍم، َوَقد َقاَل ڤٕ

 
ِ
ْ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل اِشِديَن الَْؿْفِديِّقَن ِمْن َوُسـَِّة الْ  ،ُؽْم بُِسـَّتِيَطؾَق ُخؾََػاِء الرَّ

 .(2)«ِديبَعْ 

ـْ  -
: َفََل ُيجِزُئ إِخَراُجَفا مِ ـٍ ـْ ِجـٍس ُمَعقَّ

َنَّ َزَكاَة الِػطِر ِطَباَدٌة َمػُروَضٌة مِ
ِ

َوٕ

َٓ ُيجِزُئ إِ  ، كَؿا  ـِ َنَّ الـَّبِلَّ َغقِر الِجـِس الُؿَعقَّ
ِ

: َوٕ ـِ خَراُجَفا فِل َغقِر الَققِت الُؿَعقَّ

                                                            

(، وذكره البخاري معؾؼا مجزوما بف يف 1718، رقؿ )1343/ 3 :«صحقح مسؾم» (1)

 .ڤ، مـ َحِديِث: َطائَِشَة 317/ 13 :«الصحقح»

 «.َمْن أَْحَدَث فِي أَْمرِكَا َهَذا َما لَقَْس ِمـْهُ َفُفَو َردٌّ »بؾػظ: « الصحقحقـ»والحديث يف 

 5/44 :«الجامع»(، والترمذي يف 4627، رقؿ )4/022: «السـن»أخرجف أبق داود يف  (0)

(، مـ 44و 43و 40، رقؿ )17-1/15 :«السـن»(، وابـ ماجف يف 0676، رقؿ )45و

ـِ َساِرَيَة   ڤحديث: الِعْرَباِض ْب
ِ
َذاَت َيْقٍم، ُثؿَّ َأْقَبَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َصؾَّك بِـَا َرُسقُل اهلل

مِـَْفا اْلُعُققُن َوَوِجَؾْت مِـَْفا اْلُؼُؾقُب، َفَؼاَل َقائٌِؾ: َيا َطَؾْقـَا َفَقَطَظـَا َمْقِطَظًة َبؾِقَغًة َذَرَفْت 

ٍع، َفَؿاَذا َتْعَفُد إَِلْقـَا؟ َفَؼاَل  ، َكَلنَّ َهِذِه َمْقِطَظُة ُمَقدِّ
ِ
 ،أُوِصقُؽْم بِتَْؼَوى اللِ »َرُسقَل اهلل

ْؿِع َوالطَّاَطِة، َوإِْن َطْبًدا َحَبِشقًّا،...  الحديث. «َوالسَّ

ـٌ َصِحقٌح »قال الترمذي:  إرواء »والحديث صححف إلباكل يف «، َهَذا َحِديٌث َحَس

 (.0455، رقؿ )8/127 :«لقالغؾ
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جَهوجِغَظثُ  اِدَشثُ ُال ونَُُالصَّ ََكمُ :ُوَالجِػْشج  حج
َ
رَُُِزََكةُُِأ  الجِفطج

َطقَّـََفا مِـ َأجـَاٍس ُمخَتؾَِػٍة، َوَأْقَقاَمَفا ُمخَتؾَِػٌة َغالًِبا: َفَؾق َكاَكِت الِؼقَؿُة ُمعَتَبَرًة  ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ ِجـْ 
ـَ إَْج َلَؽاَن الَقاِجُب َصاًطا مِ

 َرى.ْخ ـَاِس إُ ٍس، َوَما ُيَؼابُِؾ قِقَؿَتُف مِ

َنَّ إِخَراَج الِؼقَؿِة ُيخِرُج الِػطَرَة َطـ َكقكَِفا َشِعقَرًة َضاِهَرًة إَِلك َكقكَِفا  -
ِ

َوٕ

 ، ـَ ـَ الُؿسؾِِؿق َصَدَقًة َخِػقًَّة: َفنِنَّ إِخَراَجَفا )َصاًطا( مِـ َصَعاٍم َيجَعُؾَفا َضاِهَرًة َبق

ِغقِر َوالَؽبِقِر، ُيَشاِهُدوَن  َكقَؾَفا َوَتقِزيَعَفا، َوَيَتَباَدُلقَكَفا َبْقـَُفؿ، بِِخََلِف َمعُؾقَمًة لِؾصَّ

ـَ أِخذِ   .َما َلق َكاَكت َكْؼًدا ُيخِرُجَفا اِْلكَساُن ُخػَقًة َبقـَُف َوَبق

د، َكبقِّـا َطَؾك َوَسؾَّؿَ  اهللُ  َوَصؾَّك  .[*]أجَؿِعقـ َوَأصَحابِفِ  آلِفِ  َوَطَؾك ُمحؿَّ

    

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  ُمْخَتَصرٌ مِ  0 - هـ 1434 َرَمَضانَ  مِـ 04 - «َرَمَضانَ  َوَداعِ  فِل: »ُخْطَبةِ  مِ

 .م 0213 أغسطس
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جَهوجِغَظثُ  اةَِػثُ ُال ونَُُالصَّ َرَشثُ َُضانُ َرمَُ:َُوالجِػْشج  لِيمُ َُندج َُُتػج ِذيب   َوَتهج

 

ُ
ُ
ُ

ُا جَهوجِغَظث  اةَِػثُ ل ونَُُالصَّ ُ:َوالجِػْشج 
َُرَمَضانُ 

َرَشثُ  لِيمُ َُندج َُُتػج ِذيب  َُوَتهج
ُ
ُ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 
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جَهوجِغَظثُ  اةَِػثُ ُال ونَُُالصَّ َرَشثُ َُضانُ َرمَُ:َُوالجِػْشج  لِيمُ َُندج َُُتػج ِذيب   َوَتهج

 

َٓ َكبِ  ـْ  ََلُم َطَؾك َم ََلُة َوالسَّ  َوْحَدُه َوالصَّ
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصلَّ َبْعَدُه اْلَحْؿُد هلل

 :ا بَْعُد  أَمَّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
َة فِل َشْفِر َرَمَضاَن َكْقَػ َتُؽقُن َطابَِدًة هلل ُمَّ ْٕ َؿ ا َقْد َطؾَّ

 ِّْقَباِل َطؾك َرب ِؿ الطَّاَطاِت، َواْْلِ ْفُر َمْدَرَسًة لَِتَعؾُّ َْرِض  ، َفَصاَر الشَّ ْٕ ا

َؿَقاِت، َوَصاَطِة الـَّبِلِّ   فِل ُكؾِّ َكبِقٍر َوَصِغقٍر. ملسو هيلع هللا ىلصَوالسَّ

َؿ َكْقَػ َكْعُبُد اهلَل  ـْ َأْجِؾ َأْن َكَتَعؾَّ
َقاَم َمْدَرَسًة: مِ ـَ الصِّ َجَعَؾ اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

ُؾ التَّْؼَقى: ﴿ ، َوَكْقَػ ُكَحصِّ ـَ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ َربَّ اْلَعاَلِؿق

 .[083]البؼرة:  ﴾ڦ ڦ ڦڤ ڤ 

ـَ اْلَعْبِد َوَربِِّف،  َقاَم ِسرٌّ َبْق َنَّ الصِّ
ِ

ُؾقَن التَّْؼَقى بِِصَقامُِؽْؿ لَِربُِّؽْؿ: ٕ َفَلْكُتْؿ ُتَحصِّ

َم اهلُل َربُّ  ـُ َأْن ُيَرى َصائًِؿا َوُهَق فِل الَحِؼقَؼِة ُمْػطٌِر، آٍت بُِؽؾِّ َما َحرَّ
َوُيْؿؽِ

ـَ فِل ا َقاِم َطَؾقِف.اْلَعاَلِؿق  لصِّ

ـَ فِل  ، َوُهَق ُيَراقُِب اهلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق
ِ
َٓ َيطَّؾُِع َطَؾك َحِؼقَؼِة َأْمِرِه ِسَقى اهلل ـْ 

َوَلؽِ

. ـِ رِّ َواْلَعَؾ  السِّ

ْقِم، َفنِكَُّف َلْق َفَسَخ الـِّقََّة، َوَلْق َلْؿ َيْلُكْؾ وَ  َّٓ َيْػَسَخ كِقََّة الصَّ رِّ بَِل َلْؿ َيْشَرْب، فِل السِّ

َّٓ اهلُل، َوُهَق َقائٌِؿ َطَؾك  َٓ َيطَّؾُِع َطَؾقِف إِ ـٌ 
ٍر: َفَؼْد َأْفَطَر، َفَفَذا ِسرٌّ َباصِ َوَلْؿ َيْلِت بُِؿَػطِّ

َٓ َيْػَسُخَفا. َقاِم   كِقَِّة الصِّ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ـْ ُكؾِّ َما ُيْػطُِر، فِل الَجْؾَقِة َكَؿا  َْمِر َبِعقٌد َط ْٕ ُهَق فِل الَخْؾَقِة، فِل ُثؿَّ فِل َضاِهِر ا

. ـَ ِذي َيطَّؾُِع َطَؾك َذلَِؽ ُهَق اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق ، َوالَّ ـِ رِّ َكَؿا ُهَق فِل اْلَعَؾ  السِّ

ْكَساُن فِقَفا َكْقَػ  ُؿ اْْلِ ُؿـَا التَّْؼَقى، َوَشْفُر َرَمَضاَن َمْدَرَسٌة: َيَتَعؾَّ َقاُم ُيَعؾِّ َفالصِّ

 َربِّ اْلعَ 
ِ
ًَل لِؾتَّْؼَقى.َيُؽقُن هلل ـَ ُمَحصِّ  اَلِؿق

ـَ  قْ قَْؾ بَ ، َوَكقَْػ َيُؼقُم الؾَّ
ِ
ُؿ الَؿْرُء فِقَفا َكقَْػ ُيَصؾِّل هلل ُثؿَّ ُهَق َمْدَرَسٌة َيتََعؾَّ

َنَّ اهلَل 
ِ

ٕ :
ِ
ـِ  َيَدِي اهلل قِْؾ َشَرَف الُؿْممِ قَاَم الؾَّ

 .(1)َجَعَؾ قِ

ِقوَق  ْقَوى َشْهُر َرَمَضاَن ُيَعلُِّمَنا ََتْ  اْْلِْخََلِص َوالتَّ

 َوالتَّْؼَوى؟ َكقَْف كَُحؼُِّق اإْلِْخََلَص 

ـَ فِقِف  ُؿـَا اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق ْخؾُِص ُأُصقَل اْلِعَباَدِة: َكْقَػ كُ َشْفُر َرَمَضاَن ُيَعؾِّ

 
ِ
َْطَؿاَل هلل ْٕ ُؾ التَّْؼَقى؟ا  ، َكْقَػ ُكَحصِّ

                                                            

(، والحاكؿ يف 4078، رقؿ )4/326 :«جم اْلوسطالؿع»أخرجف الطبراكل يف  (1)

، 3/053 :«حؾقة اْلولقاء»(، وأبق كعقؿ يف 7901، رقؿ )305و 4/304: «الؿستدرك»

(، مـ 12258، رقؿ )106و 13/105: «شعب اإليؿان»(، والبقفؼل يف 042ترجؿة )

، َقاَل: َجاَء ِجْبِريُؾ إَِلك الـَّ  اِطِديِّ ـِ َسْعٍد السَّ دُ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصبِلِّ حديث: َسْفِؾ ْب  !يَا ُمَحؿَّ

 :َمْجِزيٌّ بِِه، َوِطْش َما ِشئَْت  َفنِكََّك  :َفنِكََّك ُمَػاِرُقهُ، َواْطَؿْل َما ِشئَْت  :أَْحبِْب َمْن ِشئَْت 

ُه اْستِْغـَاُؤُه َطِن الـَّا ،َفنِكََّك َمقٌِّت، َواْطؾَْم أَنَّ َشَرَف الُْؿْمِمِن ِققَاُمهُ بِالؾَّقْلِ   .«سِ َوِطزَّ

ْسـَادِ »قال الحاكؿ:  والحديث حسـف لغقره إلباكل يف «، َهَذا َحِديٌث َصِحقُح اْْلِ

 ، بـحقه.ڤ(، وروي طـ طؾل وجابر بـ طبد اهلل 831، رقؿ )0/483 :«الصحقحة»
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جَهوجِغَظثُ  اةَِػثُ ُال ونَُُالصَّ َرَشثُ َُضانُ َرمَُ:َُوالجِػْشج  لِيمُ َُندج َُُتػج ِذيب   َوَتهج

فِْعُؾ الَؿْلُمقَراِت، َوَتْرُك الَؿـِْفقَّاِت، َأْن  يَػاِت ِهَي:َوالتَّْؼَوى فِي أَْجَؿِع التَّْعرِ 

ا َطـُْف ُكِفقَت.  َتْػَعَؾ َما بِِف ُأمِْرَت، َوَأْن َتُؽػَّ َطؿَّ

ـْ َأْجَؿِع َما َيُؽقُن، َفنِْن َفَعْؾَتُف: َفَؼِد اْسَتَقى َضاِهُرَك 
َفَفِذِه ِهَل التَّْؼَقى، َوَهَذا مِ

َكََّؽ َوَباصِـَُؽ، َوكَ 
ِ

َْسـَك، َوُكـَْت مِـُْف َقِريًبا، َوَلَدْيِف َحبِقًبا: ٕ ْٕ  اْلَؿَحؾُّ ا
ِ
ـَ اهلل

اَن َلَؽ مِ

 َتْلتِل َما ُيِحبُُّف، َوَتَذُر َما ُيْبِغُضُف.

ـَ ُيِحبُّ  ، َواهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـْ َأْولَِقاِء اهلل

ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفُفَق مِ َوَم

ـْ َأَحٍد ُطْدَواًكا َطَؾْقِفْؿ. ¢َأْولَِقاَءُه، َوُهَق 
َٓ َيْؼَبُؾ مِ  ُيَدافُِع َطـُْفْؿ، َو

َقاِم. ُؾ التَّْؼَقى فِل َشْفِر َرَمَضاَن بِالصِّ  َفنَِذْن: ُتَحصَّ

ْبَ   َشْهُر َرَمَضاَن ُيَعلُِّمَنا الصَّ

بْ  ْبَر، َوالصَّ َْمِر َوفِل َشْفِر َرَمَضاَن َتَتَعؾَُّؿ الصَّ ْٕ ُر فِقِف إِكََّؿا َيُؽقُن َصْبًرا َطَؾك ا

َؿاِء  ـَ السَّ َلَة َبْق ـَ الُؿـَزَّ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
َنَّ َأَوامَِر اهلل

ِ
ٕ : َْمِر اْلَؽْقكِلِّ ْٕ ْرِطلِّ َوا الشَّ

َْرِض َشْرِطقٌَّة َوَكْقكِقٌَّة. ْٕ  َوا

ـَ َخَؾَؼ َسْبَع َسَؿَقاٍت، ، َوَجَعَؾ  َواهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق َـّ َْرِض مِْثَؾُف ْٕ ـَ ا
َوَخَؾَؼ مِ

ـَ  َْرِض، َشْرًطا َوَقَدًرا: لَِؽْل َكْعِرَف اهلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق ْٕ َؿَقاِت َوا ـَ السَّ ًٓ َبْق َْمَر ُمَتـَزَّ ْٕ ا

َػاِت. َْسَؿاِء َوالصِّ ْٕ  بَِلْسَؿائِِف َوِصَػاتِِف، َوَهَذا َتْقِحقُد ا

َْسؿَ  ْٕ ُُلقِهقَِّة، َوُمْستَْؾِزٌم لِتَْقِحقِد َوَتْقِحقُد ا ْٕ َػاِت ُمْستَْؾِزٌم لِتَْقِحقِد ا اِء َوالصِّ

بُقبِقَِّة، َفُفَق َتْقِحقٌد ُكؾُُّف، ﴿  .[02]الطَََّلق: ﴾ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبالرُّ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

َػةِ  َْرِض فِل الصِّ ْٕ َؿَقاِت َوا ـَ السَّ َٓ ِصَػًة، َفَشتَّاَن َما َبْق َـّ َطَدًدا  َواْلَؽؿِّ  مِْثُؾُف

َٓ ِصَػًة، ﴿ ىئ َواْلِؿْؼَداِر، َوإِكََّؿا َجَعَؾ َهِذِه َسْبًعا َوَهِذِه َسْبًعا، َفِفَل َكِؿْثؾَِفا َطَدًدا 

 ﴾ َقَدًرا َوَشْرًطا.يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

بُّ  ْرِطقَُّة فِقَؿا َيْصُؾُح بِِف الَخْؾُؼ، َوَما ُيقِحقِف الرَّ ََوامُِر الشَّ ْٕ  لُِرُسؾِفِ  ا

َراِط الُؿْسَتِؼقِؿ، َوُهَق اْلَقْحُل.  َوَأْكبَِقائِِف: لِِفَداَيِة الـَّاِس إَِلك الصِّ

َْرُض  ْٕ ِذي ُهَق اْلَؿَطُر َتْحَقا بِِف ا َكَُّف َتْحَقا بِِف اْلُؼُؾقُب، َفاْلَحَقا الَّ
ِ

َل َوْحًقا: ٕ َوُسؿِّ

َؿاءِ  بَِلْمِر َربَِّفا َوَخالِِؼَفا َوإَِلِفَفا، َفَؽَذلَِؽ اْلَقْحُل،  َبْعَد َمْقتَِفا إَِذا َما َأَصاَبَفا َغْقُث السَّ

ـْ  َْجَساُم َط ْٕ اِرَدُة، َوُتَعاُد بِِف ا َْرَواُح الشَّ ْٕ َتْحَقا بِِف اْلُؼُؾقُب الَؿْقَتُة، َوُتْسَتـَْؼُذ بِِف ا

 ُشُروِدَها َوكَِػاِرَها: لَِؽْل ُتَؼاَم َطَؾك ِصَراِط َربَِّفا.

َْمَر َفُقـَزِّ  ْٕ ، َوا ْرِطلَّ َْمَر الشَّ ْٕ َْرِض ا ْٕ َؿاِء إَِلك ا ـَ السَّ
ـَ مِ ُل اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

ِة  ْزِق، فِل الَؿَعزَّ َماتِِة، فِل الرِّ ْحَقاِء َواْْلِ اْلَؼَدِريَّ اْلَؽْقكِلَّ فِل َتْصِريِػ َخْؾِؼِف، فِل اْْلِ

لِ  َٓ ْذ ْطَزاِز َواْْلِ ِة، فِل اْْلِ ْفِع َواْلَخْػِض، فِل اْلَعَطاِء َوالَؿـِْع، َيْػَعُؾ َما َوالَؿَذلَّ ، فِل الرَّ

َب لُِحْؽِؿِف، ﴿ َٓ ُمَعؼِّ َٓ َرادَّ لَِؼَضائِِف َو َقَدًرا َوَشْرًطا  ﴾جت حت ختَيَشاُء، 

 .[02]الطَََّلق: ﴾ مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ﴿

َقاُم َكقَْػ كَْص  ْفُر َوالصِّ ْرِطقَِّة، ُيَعؾُِّؿـَا َهَذا الشَّ ـَ الشَّ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
بُِر َطَؾك َأَوامِِر اهلل

قَاَم، َوفِقِف ِحْرَماٌن. ـَ َفَرَض َطَؾقْـَا الصِّ َنَّ اهلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق
ِ

 َوَطَؾك َأْقَداِرِه اْلَؽْقكِقَِّة: ٕ

ْفَقِة فِقِف َضْبٌط لِؾْ  َراِب َوالشَّ ـَ الطََّعاِم َوالشَّ
ـْ َمْطَعٍؿ َفاْلِحْرَماُن مِ

َغِريَزِة مِ

 الُؿْسَتِؼقِؿ، َوَهَذا َأْمٌر َتَتَؿْؾَؿُؾ مِـُْف 
ِ
َوَمـَْؽٍح، فِقِف َضْبٌط لِؾـَّْػِس َطَؾك ِصَراِط اهلل

َّٓ إَِذا اْصَؿَلكَّْت بِِذْكِر َربَِّفا، َوَأَكاَبْت إَِلك َأَوامِِر َكبِقَِّفا  الـُُّػقُس، َوَتْجَزُع مِـُْف اْلُؼُؾقُب إِ
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جَهوجِغَظثُ  اةَِػثُ ُال ونَُُالصَّ َرَشثُ َُضانُ َرمَُ:َُوالجِػْشج  لِيمُ َُندج َُُتػج ِذيب   َوَتهج

ـَ ملسو هيلع هللا ىلص
ـَ اْلَعـَاِء، َومِ

َْواِء َومِ ـَ الِلَّ
ٌة، َفَقْحَتِسُب الَؿْرُء َما َيِجُد مِ ، َفِػل َهَذا َمَشؼَّ

ـَ الِحْرَماِن...
ـَ الُجقِع، َومِ

  اْلَعَطِش، َومِ
ِ
ُف َيْحَتِسُبُف ِطـَْد اهلل  .َهَذا ُكؾُّ

ـْ َأْمرٍ  َوُهَق َيْصبُِر َطَؾك َما َفَرَض َطَؾْقِف َربُُّف 
، َوَيُؽقُن ُمْحَتِسًبا فِقَؿا مِ

َّٓ الَخْقُر. ـْ َوَراِء َذلَِؽ إِ
َٓ َيـَاُلُف مِ َْمِر َشْرًطا َوَقَدًرا، َو ْٕ ـَ ا

 َأَصاَبُف مِ

 
ِ
ْفُر بِِصَقامِِف َكْقَػ َكْػَزُع إَِلك اهلل ُؿـَا َهَذا الشَّ ـْ  ُيَعؾِّ

بِِحْرَماِن الـَّْػِس مِ

: َحتَّك كُ  ـْ َلْؿ ُيْمتِِف اهلُل  ِحسَّ َبْعِض َما ُتِحبُّ ا َوِصْدًقا: بَِؿ  بِالَؿْحُروِم َحؼًّ

َْرِض، َفََل  ْٕ ـِ ا ـْ َحْبِس اْلَؼْطِر َط
ِذي ُيَعاكِل مِ َما آَتاَكا بِالَِّذي َيِجُد َمسَّ الُجقِع، َوالَّ

ـَ الَجَػاِف فِل الْ 
ـَ ُيَعاُكقَن مِ ِذي  َعالِِؿ!!َيِجُد َقْطَرَة الَؿاِء، َوَما َأْكَثَر الَّ

: َفاْحَؿِد اهلَل َطَؾك َما آَتاَك، َوَقْد َأْكَعَؿ َطَؾْقَؽ بَِغْقِر  يِّ َفنَِذا َأْكَت َوَصْؾَت إَِلك الرِّ

ُؾ َوْحَدُه،  َٓ َصْقٍل، َوإِكََّؿا ُهَق الُؿَتَػضِّ ٍة َو َٓ ُققَّ َٓ َحْقٍل َو َمْؾؽَِؽ، َوبَِغْقِر ُقْدَرٍة مِـَْؽ َو

 .[*]َدُه، َيْػَعُؾ َما َيَشاُء، َوَيْؼِضل بَِؿا ُيِريدُ َوُهَق الَؿانُّ َوْح 

 َرَمَضاُن َشْهٌر ِْلَِعاَدِة ِصَواَغِة اْدُْسلِمِ 

ََواِخِر:  ْٕ ! فِل َرَمَضاَن َما َيَزاُل اْلَحاُل َيْرَتِؼل بِالؿْسؾِِؿ إَِلك اْلَعْشِر ا
ِ
ِطَباَد اهلل

ـَ  ْفِر َوَقْد ُأِطقَدْت ِصَقاَغُتُف. َحتَّك َيْخُرَج اْلـَؿْرُء َبْعَد َذلَِؽ مِ  الشَّ

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  1 اْلُجُؿَعةِ  - َرَمَضاَن؟ َبْعدَ  َوَماَذا: ُخْطَبةِ مِ الٍ  مِ  -9-12/ هـ1431 َشقَّ

 .م0212
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

 َوَقْد َذَهَب َطـُْف ُخْبُثُف.

 َواْكَتَػك َطـُْف َوَضُرُه.

 َوَزاَلْت َطـُْف َأْقَذاُرُه، َوَطاَد َجِديًدا َصِحقًحا ُمْغُػقًرا َلُف.

ُفؿَّ َأْصؾِْح َأْحَقاَلـَا.  َفالؾَّ

َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ   .[*]ٍد، َوَطَؾك َآلِِف َوَصْحبِِف َوَسؾَّؿَ َوَصؾَّك اهلُل َوَسؾَّ

    

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  4 اْلُجُؿَعةُ  - «َواْلَؽَرمِ  لِؾُجقدِ  َوَدْطَقةٌ  َرَمَضانُ : »ُخْطَبةِ مِ  َرَمَضانَ  مِ

 .م0225-12-7/ هـ1406



 

 

 

ُ
ُ

ُ جَهوجِغَظث  ونَُُاثلَّاِنَنثُ ال ُ:َوالجِػْشج 
َورُ  ُِنوُجُص 

ودُِ ُملسو هيلع هللا ىلصُاجلَِّبُيَُوَكَرمُُِج 
ُ
ُ
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُاثلَّاِنَنثُ ُال َورُ :َُوالجِػْشج  ودُُِِنوُجُص   ملسو هيلع هللا ىلصُاجلَِّبُيَُوَكرَمُُِج 

 

َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه  اْلَحْؿدُ  ـْ  ََلُم َطَؾك َم ََلُة َوالسَّ  َوْحَدُه َوالصَّ
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصهلل

 :ا بَْعُد  أَمَّ

قَْخاِن فِي   َقاَل: ڤ: أَنَّ َطْبَد اللِ بَْن َطبَّاٍس (1)«َصِحقَحقِْفَؿا»َفَؼْد أَْخَرَج الشَّ

« 
ِ
ـَ َيْؾَؼاُه َأْجَقَد الـَّاِس، َوَكاَن َأْجَقَد َما َيُؽق ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل ُن فِل َرَمَضاَن ِحق

ـْ َشْفِر َرَمَضاَن َفُقَداِرُسُف اْلُؼْرآَن، 
ِجْبِريُؾ، َوَكاَن ِجْبِريُؾ َيْؾَؼاُه فِل ُكؾِّ َلْقَؾٍة مِ

 
ِ
يِح اْلـُؿْرَسَؾةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾَرُسقُل اهلل ـَ الرِّ

 «.ِحقـَئٍِذ َأْجَقُد بِاْلَخْقِر مِ

 َوَهَذا َتْشبِقٌف َطَؾك َأْبَؾِغ ُص 
ِ
يِح اْلـُؿْرَسَؾِة  ملسو هيلع هللا ىلصقَرٍة: إِْذ َشبََّف ُجقَد َرُسقِل اهلل بِالرِّ

 فِل ُطُؿقمَِفا، َوفِل َتَقاُتِرَها، َوفِل َخْقِرَها.

ـُ طبَّاٍس  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َكاَن الـَّبِلُّ  َحاَلُف  ڤفِل َشْفِر َرَمَضاَن َكَؿا َوَصَػ اْب

يِح اْلـُؿْرَسَؾةِ » ـَ الرِّ
 .(2)«َأْجَقُد بِاْلَخْقِر مِ

                                                            

، رقؿ 1823/ 4 :«صحقح مسؾم»(، و6، رقؿ )32/ 1 :«صحقح البخاري» (1)

(0328.) 

َكاَن يَؾَْؼاُه فِي ُكلِّ َسـٍَة فِي َرَمَضاَن َحتَّى يَـَْسِؾَخ،  ، إِنَّ ِجْبرِيَل »...ويف رواية لفؿا: 

 «.الُْؼْرآَن،... ملسو هيلع هللا ىلصَفقَْعرُِض َطؾَقِْه َرُسوُل اللِ 

 تؼدم تخريجف. (0)
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

فِل َحاَلتِِف َهِذِه َأْكَرَم الـَّاِس، َوَأْجَقَد الـَّاِس فِل ُكؾِّ اْلَعاِم،  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن ُهَق 

َـّ َرَمَضاَن فِقِف ِزَياَدٌة فِل َهِذِه اْلِعَباَدِة.
 َوَلؽِ

ِحقِح »َفِػل   ْقِف.بُِبْرَدٍة، َفَلْهَدْتَفا إِلَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت إَِلك الـَّبِلِّ (1)«الصَّ

 تَْدُروَن َما الُْبْرَدُة؟

ْؿَؾةُ   .(2)قِقَؾ: الشَّ

َزٌة بَِحاِشَقتَِفا، َمـُْسقَجٌة بَِحاِشَقتَِفا  .(3)َوقِقَؾ: َشْؿَؾٌة ُمَطرَّ

 ُمْحَتاًجا إَِلْقَفا َفَؾبَِسَفا. ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَخَذَها الـَّبِلُّ 

! ُاْكُسـِقفَ 
ِ
َْكَصاِر: َيا َرُسقَل اهلل ْٕ ـَ ا

 ا.َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

اَها.«. ِهَي لََك : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِلُّ   َوَأْطَطاُه إِيَّ

ُجِؾ، َأْقَبُؾقا َطَؾْقِف -َبْقَتُف، َفَلْقَبَؾ َأْصَحاُبُف  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َدَخَؾ الـَّبِلُّ  َأْي َأْصَحاُب الرَّ

. ـَ ئِِؿق َٓ 

ائَِؾ، َوَأكَُّف َلْؿ َيُؼْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاُلقا: َتْعَؾُؿ َأكَُّف  ، َوَأكََّؽ َمَتك َٓ َيُردُّ السَّ ، َقطُّ َٓ لَِشْلٍء: 

َٓ َمـََظَرٍة  ـْ َغْقِر َما َتْسِقيٍػ َو
ـْ َغْقِر َما -َسَلْلَتُف َأْن ُيْعطَِقَؽَفا َأْطَطاَكَفا مِ

َيْعـِل مِ

َٓ َتَريٍُّث   !!-اْكتَِظاٍر َو

                                                            

ـِ َسْعٍد 1077، رقؿ )143/ 3 :«صحقح البخاري» (1)  .ڤ(، مـ حديث: َسْفِؾ ْب

ْؿَؾُة: كَِساءٌ  (0) ٓبـ إثقر:  «الـفاية يف غريب الحديث»ػ فِقِف، اكظر: ُيَتَغطَّك بِِف وُيَتؾػَّ  الشَّ

 ، مادة )َشَؿَؾ(.521/ 0

حاِشقة ُكؾِّ َشْلٍء َجاكُِبُف وَصَرُفف، والؿراد: َأكََّفا َجِديَدٌة َلْؿ ُيْؼَطْع َصَرُفَفا َوَلْؿ ُتْؾَبْس َبْعُد،  (3)

 .143/ 3ٓبـ حجر:  «فتح الباري»اكظر: 
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُاثلَّاِنَنثُ ُال َورُ :َُوالجِػْشج  ودُُِِنوُجُص   ملسو هيلع هللا ىلصُاجلَِّبُيَُوَكرَمُُِج 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاٌج إَِلْقَفا َوَأَخُذوا َيُؾقُمقَكُف َيُؼقُلقَن: إِكَُّف إِكََّؿا َأَخَذَها، َوُهَق ُمْحتَ 

: َّٓ َرَجاَء َبَرَكتَِفا: إِْذ َجَعَؾَفا  َفَؼاَل اْْلَكَْصاِريُّ ! َما َأَخْذُتَفا إِ
ِ
َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَواهلل

َْرُجق  َٕ  !!َأْن َتُؽقَن َكَػـِل. َفَؽاَكْت ِجْؾِدِه، إِْذ َجَعَؾَفا َطَؾك َجَسِدِه، َوإِكِّل 

َٓ َيُردُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَن الـَّبِلُّ  تِِف َجِؿقِعَفا يف ُكؾِّ اْلَعاِم َأْجَقَد اْلَخْؾِؼ،  َٓ فِل َحا

َٓ َيْخَشك اْلَػْؼَر، َكَؿا فِل (1)َسائًَِل  ـْ  ِحقِح »، َوُيْعطِل َطَطاَء َم : َأنَّ َرُجًَل (2)«الصَّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَل الـَّبِلَّ  ـَ َجَبَؾْق  .(3)َغـًَؿا فِل ِشْعٍب َبْق

ُس  اَها َجِؿقَعَفا. ملسو هيلع هللا ىلصقُل َفَلْطَطاُه الرَّ  إِيَّ

َٓ َيْخَشك اْلَػْؼَر. ًدا ُيْعطِل َطَطاًء  ُجُؾ إَِلك َقْقمِِف َيُؼقُل: إِنَّ ُمَحؿَّ  َفَعاَد الرَّ

َٓ َيْخَشك اْلَػْؼَر. ملسو هيلع هللا ىلصُيْعطِل الـَّبِلُّ  ـْ   َطَطاًء بََِل ُحُدوٍد، َوُهَق ُيْعطِل َطَطاَء َم

                                                            

اِطِديِّ  كؿا يف حديث: َسْفؾِ  (1) ـِ َسْعٍد السَّ  ، وقد تؼدم.ڤْب

َما ُسئَِؾ »، َقاَل: ڤ(، مـ حديث: َأَكٍس 0310، رقؿ )1826/ 4 :«صحقح مسؾم» (0)

 
ِ
َّٓ َأْطَطاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ْسََلِم َشْقًئا إِ ، «َطَؾك اْْلِ ـِ ـَ َجَبَؾْق ، َفَجاَءُه َرُجٌؾ َفَلْطَطاُه َغـًَؿا َبْق

َٓ َيْخَشك اْلَػاَقةَ  :ِف، َفَؼاَل: َيا َقْقِم َأْسؾُِؿقاَفَرَجَع إَِلك َقْقمِ  ًدا ُيْعطِل َطَطاًء   «.َفنِنَّ ُمَحؿَّ

اُه،... َفَؼاَل َأَكٌس:  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية: َأنَّ َرُجًَل َسَلَل الـَّبِلَّ  ، َفَلْطَطاُه إِيَّ ـِ ـَ َجَبَؾْق إِْن »َغـًَؿا َبْق

ُجُؾ َلُقْسؾُِؿ َما ُيِريُد إِ  ـَ َكاَن الرَّ
ْسََلُم َأَحبَّ إَِلْقِف مِ ْكَقا، َفَؿا ُيْسؾُِؿ َحتَّك َيُؽقَن اْْلِ َّٓ الدُّ

ْكَقا َوَما َطَؾْقَفا  «.الدُّ

، اكظر: شرح الـقوي طؾك  (3) ـِ ـَ َجَبَؾْق / 15 :«صحقح مسؾم»َأْي: َكثِقَرًة َكَلكََّفا َتْؿَِلُ َما َبْق

70. 
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ُػ بِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن الـَّبِلُّ  َّٓ بِِزَماِم (1)اْلَعَطاءِ َيَتَللَّ َٓ ُتَؼاُد إِ ، َوبِاْلَبْذِل ُقُؾقَب َأْقَقاٍم 

َّٓ َلف. َٓ َتـَْؼاُد إِ  اْلَعَطاِء، َو

ـَ الـَّاِس، َوَأْجَؿَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن الـَّبِلُّ إَِذنْ  َأْجَقَد الـَّاِس، َوَأْكَرَم الـَّاِس، َوَأْحَس

ـَ   .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّاِس َأْجَؿِعق

ُسقُل َوَقْد ُسئَِؾ ال ـْ َأْكَرُم الـَّاِس؟طَ  ملسو هيلع هللا ىلصرَّ ! َم
ِ
 ـِ اْلَؽِريِؿ، َفِؼقَؾ: َيا َرُسقَل اهلل

 «.أَتَْؼاُهمْ »َقاَل: 

ـْ َهَذا َكْسَلُلَؽ.  َفَؼاُلقا: َلْقَس َط

ا: َقاُلق«. َفقُوُسُف كَبِيُّ اللِ، ابُْن كَبِيِّ اللِ، ابِْن كَبِيِّ اللِ، ابِْن َخِؾقِل اللِ »َقاَل: 

ـْ َهَذا َكْسَلُلَؽ.  َلْقَس َط

َفَعْن َمَعاِدِن الَعَرِب تَْسلَلُوِن؟ ِخقَاُرُهْم فِي الَجاِهِؾقَِّة ِخقَاُرُهْم فِي »َقاَل: 

 .(2)«اإِلْسََلِم، إَِذا َفُؼُفوا

ُسقُل  ـَ الرَّ ِذي َذَكَرُه فِل َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبقَّ َأنَّ اْلَؽَرَم َيُؽقُن َطَؾك َهَذا اْلَقْصِػ الَّ

 اْلَحِديِث.

                                                            

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 3146) ، رقؿ6/052 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

إِنَّ ُقَريًْشا »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ ڤ(، مـ حديث: َأَكٍس 1259، رقؿ )0/735

ََّػُفْم،...  الحديث. «َحِديُث َطْفٍد بَِجاِهِؾقٍَّة َوُمِصقَبٍة، َوإِكِّي أََرْدُت أَْن أَْجُبَرُهْم َوأَتَلَل

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 3353، رقؿ )6/387 :«الصحقح»أخرجف البخاري يف  (0)

َفلَْكَرُم ». ويف رواية لفؿا: ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 0378، رقؿ )4/1846

 الحديث. «الـَّاِس: يُوُسُف كَبِيُّ اللِ،...
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ُسقُل  َكاَن َأْجَقَد اْلَخْؾِؼ، َوَكاَن َأْجَقَد َما َيُؽقن فِل َرَمَضاَن، َبْؾ إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالرَّ

ـْ إَِصاِر ُشحِّ الـَّْػِس،  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ 
َيُحضُّ َطَؾك ُمَؿاَرَسِة اْلُجقِد، َواْلُخُروِج مِ

حُّ َأْبَؾُغ اْلُبْخِؾ، َوَأْطظَ   ُؿُف.َوإِْمَساكَِفا: إِِذ الشُّ

ـُ َلـَا َطَؾك لَِساِن َكبِقِّـَا  ـَ ُيَبقِّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَواهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق
َصِريَؼًة َطَؿؾِقًَّة: لِْؾُخُروِج مِ

ْكَساُن َطَؾك اْلَعَطاِء. َب اْْلِ ـْ َأْجِؾ َأْن َيَتَدرَّ
َفا: مِ ـْ َأْسِر ُشحِّ

 َقْقِد الـَّْػِس، َومِ

َٓ َيَتـَاَهك، َحتَّك إِكَُّف َحاَلًة مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَيْجَعُؾَفا الـَّبِلُّ  ِذي  ِت اْلَبْذِل الَّ َٓ ـ َحا

 .(1)«َوابْتَِساُمَك فِي َوْجِه أَِخقَك َصَدَقةٌ »َلَقُؼقُل: 

ـٍ ُمـَْبِسٍط  َْمِر، َوَلؽِـََّفا ُطـَْقاٌن َطَؾك َباصِ ْٕ َوَما آْبتَِساَمُة بَِشْلٍء فِل َحِؼقَؼِة ا

. ـَ  اْلُؿْممِـِق
ِ
 لَِخْؾِؼ اهلل

ـُ َأْن ُتبِضَّ َشْقًئا وَ 
ا اْلِغْؾَظُة َواْلَجَػاُء َوالَػَظاَضُة، َفََل ُيْؿؽِ ْبِع، َوَأمَّ ا َكَزاَزُة الطَّ َأمَّ

ـٌ َمْممِـًا، َوُيََلقِل بِِف ُمْسؾٌِؿ ُمْسؾًِؿا.
ـْ َفَرٍح، َيْؾَؼك بِِف ُمْممِ

َٓ َشْقًئا مِ ـَ اْبتَِساٍم، َو
 مِ

 الـَّاُس َيَتَصاَرُطقَن!!

                                                            

، ڤ(، مـ حديث: َأبِل َذرٍّ 1956، رقؿ )339/ 4 :«الجامع»أخرجف الترمذي يف  (1)

 
ِ
ُؿَك فِي َوْجِه أَِخقَك لََك َصَدَقةٌ،...»: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  الحديث. «تََبسُّ

صحقح »(، ويف 570، رقؿ )116/ 0 :«الصحقحة»والحديث حسـف إلباكل يف 

، 498/ 1 :«صحقح مسؾم»(، وأصؾف يف 0301، رقؿ )581/ 0 :«الترغقب والترهقب

َحِدُكْم َصَدَقةٌ، َفُؽلُّ تَْسبِقَحٍة يُْصبُِح َطؾَى ُكلِّ ُسََلَمى ِمْن أَ »(، بؾػظ: 702رقؿ )

 ، الحديث.«َصَدَقةٌ،...
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 ى أَيِّ َشْيٍء يَتََصاَرُطوَن؟!!َطؾَ 

يـَاِر:  ْرَهِؿ َوالدِّ َيَتَصاَرُطقَن َطَؾك آْقتِـَاِء َوآْستِْحَقاِذ، َوَطَؾك اْجتََِلِب الدِّ

، (3)بَِفا َشَعَف الِْجَبالِ  (2)، يَتَّبِعُ (1)يُوِشُك أَْن يَُؽوَن َخقُْر َماِل الُؿْسِؾِم َغـَمٌ »

 .(4)«رُّ بِِديـِِه ِمَن الِْػتَنِ َوَمَواقَِع الَْؼطْرِ: يَػِ 

 َفِػل َأيِّ َشْلٍء َيَتَؽاَثُروَن؟!!

َٓ ُقبُِّحقا، َأْلـَفاُهُؿ التََّؽاُثُر!  َأ

ا َهَذا  ِخَرةِ -َوَأمَّ ْٔ ْكَقا  -َصِريُؼ ا َنَّ َصِريَؼ الدُّ
ِ

ِذي ُهَق َمْػُتقٌح َطَؾك مِْصَراَطْقِف: ٕ الَّ

ِخرَ  ْٔ ا َصِريُؼ ا َٓ َيِضقُؼ بِِفْؿ: َضقٌِّؼ، َوَأمَّ ِة َفَقْحَتِؿُؾ اْلَجِؿقَع، َيَتـَاَفُسقَن َما َيَتـَاَفُسقَن 

 إِْذ إِنَّ اْلَؿْقِرَد ُمتَِّسٌع بََِل ُحُدوٍد.

                                                            

: «َغـَمِ »بِالـَّْصِب َطَؾك اْلَخَبِر، وَ  «َخقْرَ »َقْقُلُف: : »1/69 :«فتح الباري»قال ابـ حجر يف  (1)

: بَِرْفِع  ْسُؿ، َولِِْلَِصقؾِلِّ
ِ

طؾك  َطَؾك الخبرية، َويجقز رفعفؿا «َغـًَؿا»، َوَكْصِب «َخقْرُ »آ

ْبتَِداء َواْلَخَبر َويؼدر فِل يؽقن ضؿقر الشان، َقاَلف ابـ َمالؽ، َلؽِـ لؿ َتِجلء بِِف 
ِ

آ

َواَيةُ   «.الرِّ

 «.بَِتْشِديِد التَّاِء، َوَيُجقُز إِْسَؽاُكَفا «يَتَّبِعُ »َقْقُلُف: : »1/69 :«فتح الباري»قال ابـ حجر يف  (0)

ـِ اْلُؿْفَؿَؾِة: َجْؿُع  «َشَعِف »: »1/69 :«الػتح»قال ابـ حجر يف  (3) بَِػْتِح اْلُؿْعَجَؿِة َواْلَعْق

بِالـَّْصِب: َطْطًػا َطَؾك َشَعِػ، َأْي:  «َوَمَواِقَع الَْؼطْرِ »، َوِهل ُرُؤوس اْلِجَباِل، َقْقُلُف: ةػَ عْ َش 

َكَُّفَؿا َمَظانُّ اْلَؿْرَطك
ِ

ْكِر: ٕ ُفَؿا بِالذِّ َْوِدَيِة، َوَخصَّ ْٕ  «.ُبُطقَن ا

(، مـ حديث: َأبِل َسِعقٍد 19، رقؿ )1/69 :«الصحقح»أخرجف البخاري يف  (4)

 .ڤالُخْدِريِّ 
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جَهوجِغَظثُ  ونَُُاثلَّاِنَنثُ ُال َورُ :َُوالجِػْشج  ودُُِِنوُجُص   ملسو هيلع هللا ىلصُاجلَِّبُيَُوَكرَمُُِج 

ـَ اْلُجقِد.
ـَ اْلُجقِد َما ُهَق َأْبَؾُغ مِ

ـْ ِطـِْد َربِّـَا اْلـَؿْعُبقِد، فِقِف مِ
 َواْلَعَطاُء مِ

كْ  ا َصِريُؼ الدُّ َقا َفنِكََّفا َتُؽقُن لَِقاِحٍد: َفَؿْفَؿا َتَؽاَلُبقا َطَؾْقَفا يَتـَاَفُسقَها َوَأمَّ

َراَدِة  ِحًؼا، َكَؿا َأَتك َفَشُؾُفْؿ ِطـَْد اْْلِ َٓ َتَصاَرُطقا، َفَتَؼاَتُؾقا، َوِحقـَئٍِذ َيْلتِل َفَشُؾُفْؿ 

ِة َسابًِؼا.  َوُهُبقِط اْلِفؿَّ

 
ِ
ـَ َفاْلُجقَد اْلُجقَد ِطَباَد اهلل

: َفنِنَّ اْلُجقَد َأْطَؾك مِ
ِ
، َواْلَؽَرَم اْلَؽَرَم َيا َخْؾَؼ اهلل

ا  َٓ َمْسَلَلٍة، َوَأمَّ ـْ َغْقِر َما اْستِْحَؼاٍق َو
َنَّ اْلُجقَد َيُؽقُن مِ

ِ
اْلَؽَرِم، َواْلَؽَرُم َداِخٌؾ فِقِف: ٕ

َّٓ بِاْستِْحَؼاٍق َوَمْسَلَلٍة.  اْلَؽَرُم َفََل َيُؽقُن إِ

ـَ َوَص  ٍد َوَطَؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف َأْجَؿِعق َؿ َطَؾك َكبِّقـَا ُمَحؿَّ  .[*]ؾَّك اهلُل َوَسؾَّ

    

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  4 اْلُجُؿَعةُ  - «َواْلَؽَرمِ  لِؾُجقدِ  َوَدْطَقةٌ  َرَمَضانُ : »ُخْطَبةِ مِ  َرَمَضانَ  مِ

 .«م0225-12-7/ هـ1406
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ُ
ُ
ُ

ُ جَهوجِغَظث  ونَُُاتلَّاِشَػثُ ال ُ:َوالجِػْشج 
َاَشَتثُ َُرَمَضانُ  ِسَُُوُم  ُاجلَّفج

ُ
ُ
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ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

 

 

 

 

 

  

 



   
85 
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 ُ رِس   زجءُُِفِهج
ج
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َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه  ـْ  ََلُم َطَؾك َم ََلُة َوالسَّ  َوْحَدُه َوالصَّ
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحْؿُد هلل

 :ا بَْعُد  أَمَّ

َهبِيُّ فِي  قَرِ »َفَؼْد َذَكَر الذَّ ـْ » ، َطْن َسِعقِد بِْن َطْبِد الَْعِزيِز، َقاَل:(1)«السِّ َم

ـَ َفْؾَقْرُج الثََّقاَب  ، َأْحَس ا بَِغْقِر َحؼٍّ ـْ َأَخَذ ِطزًّ ـْ َأَساَء َفََل َيْسَتـْؽِِر اْلَجَزاَء، َوَم ، َوَم

ًٓ بُِظْؾٍؿ، َأْوَرَثُف اهلُل َفْؼًرا بَِغْقِر ُضْؾؿٍ  ـْ َجَؿَع َما ، َوَم ًّٓ بَِحؼٍّ  «.َأْوَرَثُف اهلُل ُذ

ـْ َأْح  ـَ َفْؾَقْرُج الثََّقاَب.. َفَؾْقَت ِشْعِري َم ـْ َأْحَس ـْ َأَساَء َم ـْ َأَساَء!! َوَم ـَ مِؿَّ َس

 .[*] َفََل َيْسَتـْؽِِر اْلَجَزاَء!!

                                                            

 هـ/1425، 3ممسسة الرسالة، ط ، )بقروت:8/36 :«سقر أطَلم الـبَلء» (1)

 م(.1985

(، وإسؿاطقؾ بـ 5142، رقؿ )7/369 :«شعب اإليؿان»وإثر: أخرجف البقفؼل يف 

، رقؿ 3/83( و163، رقؿ )1/145 :«الترغقب والترهقب»محؿد إصبفاكل يف 

(، وأبق 0514، ترجؿة )027و 01/026 :«تاريخ دمشق»(، وابـ طساكر يف 0118)

 (، بنسـاد صحقح.1516، رقؿ )444ص :«معجم السػر»صاهر السؾػل يف 

ـْ َما َمرَّ ذِْكُرُه  [*]
 - ُتَراٌب : »ُخْطبَةِ مِ

ِ
ـُ  -َواهلل ـْ  06 اْلُجُؿَعةُ  - «ُتَراٍب  َوابْ  َرَمَضانَ  مِ

 .م0211-8-06 - هـ1430
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

 َرَمَضاُن.. ُفْرَصٌة لِْلُمَحاَسَبِة 

! َهِذِه ُفْرَصٌة: ُفْرَصُة اْلُؿَراَجَعةِ 
ِ
َؿا َفَعَؾ كَ  ،َوُفْرَصُة اْلُؿَحاَسَبِة لِؾـَّْػسِ  ،ِطَباَد اهلل

َُسقِّ  ْٕ يُؼ ، اْلتَ ڤِديُّ َحـَْظَؾُة ا دِّ ُه كَِػاًقا، َفَؾِؼَقُف الصِّ َػَت َفَقَجَد َتَػاُوًتا فِل اْلَحاِل َفَعدَّ

َْكَبُر، َفَؼاَل: َكْقَػ َأْصَبْحَت؟ ْٕ  ا

 َأْصَبْحُت ُمـَافًِؼا!! َقاَل:

 َوْيَحَؽ! اْكُظْر َما َتُؼقُل. َقاَل:

ٍت َتْؽِسُر اْلَؼْؾَب َيْلتِل إَِلك اْلَؼْؾِب َوالـَّ  -َيا َأَبا َبْؽرٍ -َتَػاُوٌت  َقاَل: َٓ ْػِس بَِحا

ُسقِل  وَح َحْطًؿا، َكُؽقُن ِطـَْد الرَّ ـِ اْلَجـَِّة َوالـَّاِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكْسًرا، َوَتْحطُِؿ الرُّ ُثـَا َط ُيَحدِّ

، َكَلكَّا َكـُْظُر إَِلك اْلَجـَِّة َوَأْهؾَِفا فِقَفا، َوَكـُْظُر إَِلْقِفْؿ َوُهْؿ يَ  ـِ ُؿقَن، َكَلكَّا َرْأَي اْلَعْق َتـَعَّ

قَن، َفنَِذا َما اْكَصَرَفـَا إَِلك بُ قَفا َوَكَلكَُّفْؿ فِقَفا ُيَعذَّ َوَكَلكَّـَا َكـُْظُر إَِلك الـَّاِر َوإَِلك َأْهؾَِفا فِ 

َْمَقاَل َوَكِسقـَا َكثِقرً  ْٕ ْقَعاِت َوا ْوَجاِت َوالضَّ  ا!!َأْهؾِقـَا َوَضْقَعاتِـَا َوَأْزَواِجـَا: َطاَفْسـَا الزَّ

ِذي َتُؼقُل  َفَؼاَل: َِجُد فِل َكْػِسل مِْثَؾ الَّ َٕ  .(1)إِكِّل 

ْحَؿةُ -ُمَحاَسَبةٌ.. َوِهَي بَِذاتَِفا الَّتِي َجاَء بَِفا إِبَْراِهقُم التَّقِْؿيُّ   ، َقاَل:-َطؾَقِْه الرَّ

ـْ َأْكَفاِرهَ »
ا، َوُأَطاكُِؼ َأْبَؽاَرَها، ُثؿَّ َمثَّْؾُت َكْػِسل فِل اْلَجـَِّة، آُكُؾ ثَِؿاَرَها، َوَأْشَرُب مِ

                                                            

(، مـ حديث: َحـَْظَؾَة 0752، رقؿ )0127و  0126/ 4 :«الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (1)

َُسقِّ  ْٕ  .ڤِديِّ ا
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ـْ َصِديِدَها، َوُأَطالُِج َسََلِسَؾَفا 
ـْ َزقُّقمَِفا، َوَأْشَرُب مِ

َمثَّْؾُت َكْػِسل فِل الـَّاِر، آُكُؾ مِ

؟ ـَ  َوَأْغََلَلَفا: َفُؼْؾُت لِـَْػِسل: َأْي َكْػِسل، َأيُّ َشْلٍء ُتِريِدي

ْكَقا: َفَلْطَؿَؾ َصالًِحا!!ُأِريُد َأْن ُأَردَّ إَِلك  َقالَْت:  الدُّ

ُْمـَِقِة َفاْطَؿؾِل َقاَل: ُقؾُْت: ْٕ  .(1)«َفَلْكِت فِل ا

ْكَقا َبْعُد!! ُْمـِقَِّة َوَلْؿ ُتَغاِدِري الدُّ ْٕ  إِْذ إِكَِّؽ فِل ا

اِر: َفَؿا َمثَّْؾُت لِـَْػِسل اْلَجـََّة َوَمثَّْؾُت لِـَْػِسل الـَّاَر.. َفنَِذا َكاَن َواِحٌد فِل الـَّ 

 ُأْمـِقَُّتُف؟!!

ـْ َلْؿ َتُؿْت َبْعُد! َأْكَت فِ  ْكَقا: لَِقْعَؿَؾ َصالًِحا، َفَقا َم َٓ َأْن ُيَردَّ إَِلك الدُّ ْكَقا َفؾَِؿ  ل الدُّ

 َصالًِحا؟!! َتْعَؿُؾ 

                                                            

(، 12، رقؿ )5/085صبع ضؿـ مقسقطة ابـ أبل الدكقا الحديثقة:  «محاسبة الـػس» (1)

(، 0126، رقؿ )093ٕبقف: ص «الزهد»وأخرجف أيضا طبد اهلل بـ أحؿد يف زوائده طؾك 

 :«الؿـتظم»(، وابـ الجقزي يف 070، ترجؿة )4/011 :«حؾقة اْلولقاء»وأبق كعقؿ يف 

ـِ ُطَقْقـََة، قال: َقاَل إِْبَراِهقُؿ 503، ترجؿة )6/325 (، بنسـاد صحقح، طـ ُسْػَقاَن ْب

:  التَّْقِؿلُّ

ـْ َأْكَفاِرَها، َوُأَطاكُِؼ َأْبَؽاَرَها، ُثؿَّ َمثَّْؾُت »
َمثَّْؾُت َكْػِسل فِل اْلَجـَِّة، آُكُؾ ثَِؿاَرَها، َوَأْشَرُب مِ

ـْ َزقُّقمَِفا، وَ 
ـْ َصِديِدَها، َوُأَطالُِج َسََلِسَؾَفا َوَأْغََلَلَفا: َكْػِسل فِل الـَّاِر، آُكُؾ مِ

َأْشَرُب مِ

ْكَقا: َفَلْطَؿَؾ  ؟ َقاَلْت: ُأِريُد َأْن ُأَردَّ إَِلك الدُّ ـَ َفُؼْؾُت لِـَْػِسل: َأْي َكْػِسل، َأيُّ َشْلٍء ُتِريِدي

ُْمـَِقِة َفاْطَؿؾِل ْٕ  «.َصالًِحا َقاَل: ُقْؾُت: َفَلْكِت فِل ا
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َّٓ َفَشْفٌر َجاءَ  َوَشْفٌر اْكَصَرَم،  بَِفِذِه اْلُؿَحاَسَبِة َيـَْبِغل َأْن َيْلُخَذ اْلَؿْرُء َكْػَسُف، َوإِ

َٓ َشْلَء، َوإِكََّؿا َيْخُرُج اْلَؿْرُء َأْطَظَؿ إِْثًؿا، َوَأْكَبَر  ْت، َوَلَقاٍل َقَضْت، ُثؿَّ  اٌم َتَقلَّ َوَأيَّ

ُسقُل  فِل َتْلمِقـِِف َطَؾك ُدَطاِء  ملسو هيلع هللا ىلصِوْزًرا، َوَقْد َرِغَؿ َأْكُػُف َوَصاَر َذلِقًَل َكَؿا َأْخَبَر الرَّ

 َوَرِغَؿ َأْكُػ َطْبٍد اْكَسَؾَخ َطـُْف َرَمَضاُن َفَؾْؿ ُيْغَػْر َلُف، ُقْؾ آمِقـ!» ِجْبِريَؾ:

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص« آِمقن»َفَؼاَل: 

                                                            

اْلدب »(، والبخاري يف 48، رقؿ )04ص :«البر والصؾة»رجف الحسقـ بـ حرب يف أخ (1)

فضل الصَلة طؾى »(، والؼاضل إسؿاطقؾ بـ إسحاق يف 646، رقؿ )168ص :«الؿػرد

(، 5900، رقؿ )12/308 :«الؿسـد»(، وأبق يعؾك يف 18، رقؿ )34ص :«ملسو هيلع هللا ىلصالـبي 

ـْ َأبِل 927قؿ )، ر3/188بترتقب ابـ بؾبان:  «الصحقح»وابـ حبان يف  (، مـ صرق: َط

 ُهَرْيَرَة:

 
ِ
، َما ُكـَْت  «آِمقنَ  ،آِمقنَ  ،آِمقنَ »َرقَِل اْلِؿـَْبَر َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ِ
َفِؼقَؾ َلُف: َيا َرُسقَل اهلل

، «لَْم يُْغَػْر لَهُ َرِغَم أَكُْف َطْبٍد َدَخَل َطؾَقِْه َرَمَضاُن »َقاَل لِي ِجْبرِيُل: َتْصـَُع َهَذا؟ َفَؼاَل: 

«، َرِغَم أَكُْف َطْبٍد أَْدَرَك أَبََويِْه أَْو أََحَدُهَؿا لَْم يُْدِخََلُه الَْجـَّةَ »، ثُمَّ َقاَل: «آِمقنَ »َفُؼؾُْت: 

 «.قنَ آمِ »َفُؼؾُْت: «، َرِغَم أَكُْف َطْبٍد ُذكِْرَت ِطـَْدُه َفؾَْم يُِصلِّ َطؾَقَْك »ثُمَّ َقاَل: «، آِمقنَ »َفُؼؾُْت: 

َمْن أَْدَرَك َشْفَر َرَمَضاَن َولَْم يُْغَػْر لَهُ َفَدَخَل الـَّاَر َفلَبَْعَدُه اللُ، ُقْل: آِمقَن، »ويف رواية: 

 .«َفُؼؾُْت: آِمقَن،...

( 997، رقؿ )1/584 :«صحقح الترغقب والترهقب»والحديث صححف إلباكل يف 

طجرة وأكس وطبد اهلل بـ  (، وروي مثؾف طـ جابر وكعب بـ1679، رقؿ )0/099و

، وطـ سعقد بـ ڤالحارث وطؿار وجابر بـ سؿرة ومالؽ بـ الحقيرث وابـ طباس 

 (، مختصرا.0551، رقؿ )4/1978 :«صحقح مسؾم»الؿسقب مرسَل، وأصؾف يف 
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ـَ 
َٓ َكُؽقَن مِ ـَ َأْن ُيَؿتَِّعـَا بَِفا َفـَْبَتِفَؾَفا َحتَّك  َفِفَل ُفْرَصٌة َطَسك اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

َٓ اْلَخَزاَيا الْ  ـَ َو ، إِكَُّف َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ الـَّاِدمِق ـَ  .[*]َؿْحُزوكِق

َ َرَمَضاُن ِفوَك َشْوًئا؟!!  َهْل َغَّيَّ

! َقْد َمَضك َرَمَضاُن: َفَؿاَذا َكاَن؟!!
ِ
 ِطَباَد اهلل

ِذي َكاَن َطاِصًقا اْزَداَد َطَؾك اْلَؿْعِصَقِة ِطْصَقاًكا، َوالَِّذي َكاَن َصائًِعا  َٓ َشْلَء، الَّ

َٓ َكثِقًرا، ُخـُقٌع َوُخُضقٌع، َوَكَسٌؾ َوإِْحَباٌط!!َلْؿ يَ  َٓ َقؾِقًَل َو ْم بِالطَّاَطِة   َتَؼدَّ

 .(1)«َفَؿْن َكاكَْت َفتَْرتُهُ إِلَى ُسـَّتِي: َفَؼِد اْهتََدى: »ملسو هيلع هللا ىلصَيُؼقُل الـَّبِلُّ 

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  11 اْلُجُؿَعة - «ُمَحاَسَبةٍ  َوَوْقَػةُ .. َرَمَضانُ : »ُخْطَبةِ مِ  َضانَ َرمَ  مِ

 .م0225-12-14/ هـ1406

، 1/340 :«الؿسـد»، وابـ أبل أسامة يف 012و 0/188 :«الؿسـد»أخرجف أحؿد يف  (1)

: «الؿسـد»(، وابـ البزار يف 51، رقؿ )1/07 :«السـة»(، وابـ أبل طاصؿ يف 036رقؿ )

(، وابـ حبان يف 0125، رقؿ )3/093 :«الصحقح»، وابـ خزيؿة يف 6/337-342

شعب »(، والبقفؼل يف 11، رقؿ )188و 1/187بترتقب ابـ بؾبان:  «الصحقح»

ـِ َطْؿٍرو، َقاَل: َقاَل 3595، رقؿ )391و 5/392 :«اإليؿان  ْب
ِ
(، مـ حديث: َطْبِد اهلل

 
ِ
تُهُ إِلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ٍة َفتَْرًة، َفَؿْن َكاكَْت ِشرَّ ًة، َوإِنَّ لُِؽلِّ ِشرَّ ى ُسـَّتِي إِنَّ لُِؽلِّ َطَؿٍل ِشرَّ

تُهُ إِلَى َغقْرِ َذلَِك َفَؼْد َهؾََك   .«َفَؼْد أَْفؾََح، َوَمْن َكاكَْت ِشرَّ

(، 56، رقؿ )1/131 :«صحقح الترغقب والترهقب»والحديث صححف إلباكل يف 

ـِ ُهَبْقَرَة   ، بـحقه.ڤوروي طـ أبل هريرة وابـ طباس وَجْعَدَة ْب
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َٓ َتْؾَتػِ  ِريِؼ، َو ْؾ فِل َذاتَِؽ، َوَدْع َطـَْؽ ُبـَقَّاِت الطَّ ََحٍد: َفنِكََّؽ َمْسُئقٌل َوَتَلمَّ
ِ

ْت ٕ

ـْ َكْػِسَؽ بِـَْػِسَؽ َأَماَم َربَِّؽ  ، َأْكَت  َط ًٓ ـْ َتُعقُل، َأْكَت َأوَّ َقْبَؾ َأْن ُتْسَلَل َطؿَّ

ـْ َضِؿقِرَك!! ـْ َذاتَِؽ: َفَػتِّْش َط  بَِذاتَِؽ َقْبُؾ، َأْكَت َقْبَؾ ُكؾِّ َأَحٍد َمْسُئقٌل َط

 ٌء؟!!َأَتَغقََّر فِقَؽ َشْل 

ُتَؽ بَِؾْػظَِؽ   َوَحَرَكِة َحَقاتَِؽ؟!! ،َأْكَؽَسَرْت ِحدَّ

َخُب ِطـَْدَك ُهُدوًءا؟!!  َأَو َطاَد الصَّ

َػُف َلَدْيَؽ ِحْؾًؿا؟!!  َأَو َصاَر السَّ

َل اْلُبْخُؾ َلَدْيَؽ إَِلك َسَخاٍء َوَطَطاٍء؟!!  َأَو َتَحقَّ

َماِت ِطـَْدكَ  َفَقاِت؟!! َأَطاَد الـََّظُر إَِلك اْلُؿَحرَّ ـِ الشَّ  إِْمَساًكا َط

ْفرِ -َهْؾ َكاَن َأْكُؾ اْلَحَراِم الَِّذي َضؾَّ َماِضًقا  ُقْل لِـَْػِسَك: ، َهْؾ -َحتَّك فِل الشَّ

ـْ  ِذي َكاَن مِ ـْ َأْجِؾ الـََّظِر فِقِف َوالتَّْػتِقِش فِل َأْكِؾ اْلَحَراِم َجاَءْتُف وَ  َهَذا الَّ
ْقَػٌة بُِتَمَدٍة: مِ

ْؼَؿَة اْلَحََلَل فِل َفِؿِف َوفِل َفِؿ اْمَرَأتِِف؟!!َأصْ  ُجُؾ الؾُّ  َقائِِف: لَِقَضَع الرَّ

ْفِر  َهْؾ َراَجْعَت فِقِف ُسُبَؾ اْلَعْقِش،  -َوَقِد اْكَؼَضك-َهْؾ َراَجْعَت فِل َهَذا الشَّ

 َوَتْحِصقَؾ اْلَؽْسِب؟!!

ـْ َأْجِؾ َأْن َتْػَحَصَفا َهْؾ َراَجْعَت فِقِف َطَداَواتَِؽ، َوَراَجْعَت فِق
اتَِؽ: مِ ِف َمَقدَّ

 َبْدًءا َطَؾك َضْقٍء َجِديٍد َوفِل َضْقئِف؟!!
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ـْ َأْجِؾ َأْن 
تِل َقَطْعَتَفا: مِ تِل َتِصُؾَفا، َوِصََلتَِؽ الَّ َهْؾ َراَجْعَت ِصََلتَِؽ الَّ

ـَ َوَراَءَها؟!!  َتُؼقَل: َهِؾ اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

افِعُ  َْمَر َما  َوَهِؾ الدَّ ْٕ ـَ بَِؿْرَضاتِِف: َأْم َأنَّ ا ا آتِل َوَأْتُرُك ُهَق اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق مِؿَّ

 َزاَل َمْبـِقًّا َطَؾك ِطَباَدِة اْلَفَقى؟!!

 َٓ ْفِر، َو ـْ َهَذا الشَّ
ـِ اْكَتَػَع مِ َٓ إِكَُّف َما َزاَل َمْبـِقًّا َطَؾك ِطَباَدِة اْلَفَقى، َوَقؾَّ َم َأ

ـْ َيَشاُء َما َجرَ  َم: َفنِنَّ َربََّؽ ُذو َرَحَؿاٍت َغامَِرٍة، َوُذو ُفُققَضاٍت َباِهَرٍة، ُيْعطِل َم

ـَ  -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -َيَشاُء، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر، َوَطَسك َربُّـَا  َأْن َيْغِػَر َلـَا َأْجَؿِعق

َٓ ُيَبالِل، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء قَ   .[*]ِديرٌ َو

    

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ْخََلُص : »ُخْطَبةِ مِ ْسََلمِ  ُروُح  اْْلِ ـْ  09 اْلُجُؿَعةُ  - «اْْلِ / هـ1405 َرَمَضانَ  مِ

 .م10-11-0224
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ُ
ُ جَهوجِغَظث  ُ:اثلَََّلث ونَُال
َُرَمَضانََُُوَداعُ 
َنُ  َُوآَداة هُ ُالِػيدُُِوَش 

ُ
ُ
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ََلُم َطَؾك ََلُة َوالسَّ  َوْحَدُه َوالصَّ
ِ
َٓ َكبِلَّ َبْعَدُه  اْلَحْؿُد هلل ـْ   .ملسو هيلع هللا ىلصَم

 :ا بَْعُد  أَمَّ

 ُقْرًبا،  َفَؼْد َشَرَع اهلُل 
ِ
ـَ اهلل

فِل ِخَتاِم َشْفِرُكْؿ َهَذا ِطَباَداٍت َتِزيُدُكْؿ مِ

ًة، َوفِل ِسِجؾِّ َأْطَؿالُِؽْؿ َحَسـَاٍت.  َوَتِزيُد فِل إِيَؿاكُِؽْؿ ُققَّ

 َفَشَرَع اهلُل َلُؽْؿ َزَكاَة اْلِػْطِر.

ْؿِس َلْقَؾَة اْلِعقِد وَ  ـْ ُغُروِب الشَّ
ِة، َوَيْبَدُأ مِ َشَرَع َلُؽُؿ التَّْؽبِقَر ِطـَْد إِْكَؿاِل اْلِعدَّ

 إَِلك َصََلِة اْلِعقِد.

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: َقاَل اللُ 

 .(1)[085]الَبَؼَرة: ﴾ ې ې

                                                            

، بنسـاد صحقح، طـ َزْيد ْبـ َأْسَؾَؿ، يف ققلف: 0/157 :«جامع البقان»أخرج الطبري يف  (1)

ـَ َيَرى اْلِفََلَل إَِذا َرَأى اْلِفََلَل، َفا»َقاَل  ﴿َولِتَُؽبُِّروا اللَ َطؾَى َما َهَداُكْم﴾، ـْ ِحق
لتَّْؽبِقُر مِ

 َّٓ َماُم ُكػَّ َفََل ُيَؽبَُّر إِ َّٓ َأكَُّف إَِذا َحَضَر اْْلِ َماُم فِل الطَِّريِؼ َواْلَؿْسِجِد إ َحتَّك َيـَْصِرَف اْْلِ

 «.بَِتْؽبِقِرهِ 

ٓبـ  «الؿغـي»، ومذهب الحـابؾة كؿا يف 0/486 :«اْلم»وهق ققل الشافعل كؿا يف 

 .435و 0/434 :«اإلكصاف»، و3/011 :«الػروع»، و3/056دامة: ق
= 
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كْ   ِبَُّي ِِف اْلِعوِد، َوِصَفُتُه التَّ

، َوِصَػُتُف َأْن َيُؼقَل الؿْسؾُِؿ: َوالتَّْؽبِقُر َشِعقَرٌة مِ  ـِ ْسََلِم فِل اْلِعقَدْي ـْ َشَعائِِر اْْلِ

 (1)«اللُ أَْكَبُر، اللُ أَْكَبُر، ََل إِلَهَ إَِلَّ اللُ، َواللُ أَْكَبُر، اللُ أَْكَبُر، َوللِ الَْحْؿدُ »

                                                            
= 

ٌة َطَؾك َأكَُّفْؿ:  ََوائِِؾ مـ الصحابة والتابعقـ، َفَدالَّ ْٕ ـِ ا َْخَباِر َط ْٕ ا َسائُِر ا َكاكُوا يَُؽبُِّروَن »َوَأمَّ

 .«يَْوَم الِْػطْرِ ِحقَن يَْخُرُجوَن ِمْن بُقُوتِِفْم َحتَّى يَلْتُوا الُْؿَصؾَّى

ـِ َأبِل َصالٍِب، َوَأبِل  ـْ َطؾِلِّ ْب ـُ ُطَؿَر وأبق قتادة، َوُرِوَي َذلَِؽ َط ـْ َكاَن َيْػَعُؾ َذلَِؽ اْب َفِؿؿَّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ 
، َوَأبِل ُرْهٍؿ، َوَكاٍس مِ ، َوَفَعَؾ َذلَِؽ: طروة، ڤوَ  ملسو هيلع هللا ىلصُأَماَمَة اْلَباِهؾِلِّ

ـُ اْلُؿَسقِِّب، وأبق طبد ا ـُ ُجَبْقٍر، وَسِعقُد ْب ، َوَسِعقُد ْب لرحؿـ السؾؿل، وإِْبَراِهقُؿ الـََّخِعلُّ

ـِ َطْبِد  َكاِد، وجعػر بـ محؿد، َوُهَق َقْقُل: ُطَؿَر ْب ـُ َأبِل َلْقَؾك، َوَأُبق الزِّ ـِ ْب ْحَؿ َوَطْبُد الرَّ

ٍد، َواْلَحَؽؿِ  ـِ ُمَحؿَّ ـِ ُطْثَؿاَن، َوَأبِل َبْؽِر ْب ـِ اْلَعِزيِز، َوَأَباَن ْب اٍد، والزهري، َوَمالِِؽ ْب ، َوَحؿَّ

َْوَزاِطّل، َوبِِف َقاَل َأْحَؿُد َوإِْسَحاُق َوَأُبق َثْقٍر، واختاره ابـ الؿـذر. ْٕ  َأَكٍس َوا

لؾػريابل:  «أحؽام العقدين»، و165و 0/164ٓبـ أبل شقبة:  «الؿصـف»اكظر: 

 «إلمام أحؿدمسائل ا»، و051-4/049ٓبـ الؿـذر:  «اْلوسط»، و100-129ص

مسائل اإلمام أحؿد »(، و474و 473، رقؿ )109و 108رواية ابـف طبد اهلل: ص

 (.3557، رقؿ )9/4857 :«وإسحاق

ـِ َمْسُعقٍد  (1)  ْب
ِ
 .ڤوهق الثابت طـ َطْبِد اهلل

 :«اْلوسط»، وابـ الؿـذر يف 167و 0/165: «الؿصـف»فلخرج ابـ أبل شقبة يف 

(، بنسـاد 9538، رقؿ 9/327 :«عجم الؽبقرالؿ»، والطبراكل يف 324و 4/321

ـِ َمْسُعقٍد:   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َأكَُّف َكاَن ُيَؽبُِّر َصََلَة اْلَغَداِة َيْقَم َطَرَفَة إَِلك َصََلِة اْلَعْصِر »صحقح، َط

= 
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قَغِة.  َوَقْد َوَرَدْت ِصَقٌغ لِؾتَّْؽبِقِر ِسَقى َهِذِه الصِّ

َْسَقاِق َواْلُبُققِت: إِْطََلًكا وَ  ْٕ َجاِل بِالتَّْؽبِقِر فِل اْلَؿَساِجِد َوا ُـّ َجْفُر الرِّ ُيَس

، َوإِْضَفاًرا لِِعَباَدتِِف َوُشْؽِرِه َوَحْؿِدِه.
ِ
 بَِتْعظِقِؿ اهلل

ْسَراِر بِالصَّ  َـّ َمْلُمقَراٌت بِالتََّستُِّر، َواْْلِ َكَُّف
ِ

 ْقِت.َوُيِسرُّ بِِف الـَِّساُء: ٕ

ًٓ فِل ُكؾِّ َمَؽاٍن ِطـَْد  َوَما َأْجَؿَؾ َحاَل الـَّاِس َوُهْؿ ُيَؽبُِّروَن اهلَل َتْعظِقًؿا َوإِْجََل

 اْكتَِفاِء َشْفِر َصْقمِِفْؿ!!

 َوَيَخاُفقَن 
ِ
َفاَق َتْؽبِقًرا، َوَتْحِؿقًدا، َوَتْفؾِقًَل، َيْرُجقَن َرْحَؿَة اهلل ْٔ َيْؿَؾُموَن ا

 .[*].(1)َطَذاَبُف!

                                                            
= 

َّٓ اهلُل، َواهللُ  َٓ إَِلَف إِ ـْ َيْقِم الـَّْحِر، َيُؼقُل: اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر 
ِف اْلَحْؿدُ  مِ «، َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر َولِؾَّ

ـِ  ، كحقه، وهق ققل َسِعقدِ ڤوروي طـ طؿر بـ الخطاب وطؾل بـ أبل صالب  ُجَبْقٍر  ْب

ـِ  َوَطْبدِ  َوُمَجاِهدٍ  ـِ ْب ْحَؿ  َأبِل َلْقَؾك وغقرهؿ مـ الػؼفاء. الرَّ

َْحَؿَد: َكْقَػ (: قُ 409، رقؿ )88ص :«مسائل اإلمام أحؿد»وقال أبق داود كؿا يف 
ِ

ْؾُت ٕ

َّٓ اهلُل، َواهلُل َأْكَبُر اهللُ »التَّْؽبِقُر؟ َقاَل:  َٓ إَِلَف إِ ـِ َمْسُعقٍد، َيْعـِل: اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر،   َكَتْؽبِقِر اْب

ِف اْلَحْؿدُ  ـِ مسعقدٍ »وَقاَل َأْحَؿُد: «، َأْكَبُر، َولِؾَّ  «.َكبِّْر َتْؽبِقَر اْب

ـُ اْلُؿَباَرِك َيُؼقُل فِل اْلِػْطِر 435، رقؿ )89وقال أبق داود أيضا: ص َْحَؿَد: اْب
ِ

(: قِقَؾ ٕ

ِف َطَؾك َما َهَداَكا»َيْعـِل َمَع التَّْؽبِقِر:   «.َهَذا َواِسعٌ »، َقاَل: «اْلَحْؿُد لِؾَّ

 02/427صبع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (1)

 ، بتصرف يسقر.428و

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  03 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ مِ -12/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِ

 .م7-0215
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ِريِؼ إَِلك َأْن َتْجؾَِس فِل اْلُؿَصؾَّك.  َفُتَؽبُِّر بَِصْقٍت ُمْرَتِػٍع، َوَأْكَت َسائٌِر فِل الطَّ

ْكَساُن فِل اْلُؿَصؾَّك َطَؾْقِف َأْن ُيَؽبَِّر َوْحَدُه.  َوإَِذا َما َجَؾَس اْْلِ

ا َأْن َيُؽقَن ُهـَاَك َقائٌِد َيْلُخُذ اْلُؿَؽبَِّر  ْقِت ُمؽَ -َوَأمَّ َوَيُؼقُل: اهلُل َأْكَبُر...  -بَِّر الصَّ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َوُهْؿ َيِسقُروَن َخْؾَػُف مِْثَؾ اْلَؿايْستُِرو َمَع فِْرَقتِِف!! َفَفَذا َغْقُر َواِرٍد َط

ـْ َصَحاَبتِِف ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َط  .ڤ، َو

َٓ َكـَْسك َأنَّ َهَذا التَّ  ـَِّة َهَذا اْلِػْعُؾ، َو ـَ السُّ
ْؽبِقَر ِطَباَدٌة َمْبـَاَها َطَؾك َفَؾْقَس مِ

َٓ ُبْعًدا َيـَْبِغل َطَؾْقـَا َأْن َكْػَعَؾَفا َكَؿا َفَعَؾَفا   ُقْرًبا 
ِ
ـَ اهلل

التَّْققِقِػ: َفَحتَّك َكْزَداَد بَِفا مِ

 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

، بَِصْقٍت َفالتَّْؽبِقُر َطَؾك ُصقَرٍة َواِحَدٍة، َطَؾك كَِظاٍم َواِحٍد، فِل َكَػٍس َواِحدٍ 

 .[*]َواِحٍد بِْدَطةٌ 

 َصََلُة اْلِعوِد:

 َشَرَع اهلُل ُسْبَحاَكُف لِِعَباِدِه َصََلَة اْلِعقِد َيْقَم اْلِعقِد.

 
ِ
ـْ َتَؿاِم ِذْكِر اهلل

 َوِهَل مِ
ِ
ًٓ َوكَِساًء، َوَأْمُرُه  ملسو هيلع هللا ىلص، َأَمَر َرُسقُل اهلل َتُف ِرَجا بَِفا ُأمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصُمَطاٌع 
ِ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ : ﴿: لَِؼْقِل اهلل

د: ﴾ ڈ ڈ  .[33]محؿَّ

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  ُجْؿَؾةٌ : »ُمَحاِضَرةِ مِ ـِ  َأْحَؽامِ  مِ ـْ  1 «اْلِعقَدْي ال مِ -11/ هـ 1403 َشقَّ

 .م29-0226
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ىالنَِّداَءىَأْنىَوْخُرْجَنىِإَلىىَصَلاِةىاِلِطوِد:ىملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرىالنَِّبيُّى

ـَ إَِلك َصََلِة اْلِعقِد، َمَع َأنَّ اْلُبُققَت َخْقٌر  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َأَمَر الـَّبِلُّ  الـَِّساَء َأْن َيْخُرْج

ََلةَ  َـّ فِقَؿا َطَدا َهِذِه الصَّ ِدَها.َلُف  ، َوَهَذا َدلِقٌؾ َطَؾك َتَلكُّ

 ڤَقاَلْت َأمُّ َططِقََّة 
ِ
َـّ فِل اْلِػْطِر  ملسو هيلع هللا ىلص: َأَمَرَكا َرُسقُل اهلل َأْن ُكْخِرَجُف

َْضَحك: اْلَعَقاتَِؼ  ْٕ ـَ (2)َوالُحقََّض َوَذَواِت اْلُخُدورِ  (1)َوا ا اْلُحقَُّض َفَقْعَتِزْل ، َفَلمَّ

.، َوَيْشَفْدَن ا(3)اْلُؿَصؾَّك ـَ  ْلَخْقَر، َوَدْطَقَة اْلُؿْسؾِِؿق

َٓ َيُؽقُن َلَفا ِجْؾَباٌب. ، إِْحَداَكا 
ِ
 ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

 . ُمتََّػؼٌّ َطَؾْقِف.(4)«لِتُؾْبِْسَفا أُْختَُفا ِمْن ِجؾَْبابَِفا»َقاَل: 

 ِة.لَِباٌس َتْؾَتِحُػ فِقِف اْلَؿْرَأُة بَِؿـِْزَلِة اْلَعَباءَ  :َوالِْجؾَْباُب 

                                                            

ْج، اكظر: شرح )اْلعَ  (1) ـَ َأْن َتْبُؾَغ إَِلك َأْن َتْعـَُس َما َلْؿ َتَتَزوَّ َقاتَِؼ(: جؿع طاتؼ، وِهَل َما َبْق

 .6/178 :«صحقح مسؾم»الـقوي طؾك 

 )َذَواِت اْلُخُدوِر(: اْلُبُققت. (0)

ـَ  (3)
ـَ اْلُؿَصؾَّك(: فِقِف: َمـُْع اْلُحقَِّض مِ ا اْلُحقَُّض َفَقْعَتِزْل َٓ )َفَلمَّ  اْلُؿَصؾَّك، َوُهَق َمـُْع َتـِْزيٍف 

، 6/179 :«صحقح مسؾم»، واكظر: شرح الـقوي طؾك َتْحِريٍؿ، وهق ققل اْلُجْؿُفقرِ 

 .141/ 0ٓبـ رجب:  «فتح الباري»و

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 304، رقؿ )1/403: «الصحقح»أخرجف البخاري يف  (4)

 (.892، رقؿ )0/626
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ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ِبيِّ   ِِف اْلِعوِد: ملسو هيلع هللا ىلصِمْن ُسَنِن النَّ

ـَِّة فِي الِْعقِد:»  َوِمَن السُّ

ََلِة فِل ِطقِد اْلِػْطِر َتَؿَراٍت ِوْتًرا: َثََلًثا َأْو  - َأْن َيْلُكَؾ َقْبَؾ اْلُخُروِج إَِلك الصَّ

ـْ َذلَِؽ، َيْؼَطُعَفا َطَؾك ِوْتٍر: لَِؼْقِل َأكَ 
ـِ َمالٍِؽ َخْؿًسا َأْو َأْكَثَر مِ َكاَن »: ڤِس ْب

. َرَواُه (1)«ََل يَغُْدو يَْوَم الِْػطْرِ َحتَّى يَلُْكَل تَْؿَراٍت، َويَلُْكؾُُفنَّ ِوتًْرا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِيُّ 

 اْلُبَخاِريُّ 

ـْ ُطْذٍر َكَعْجٍز َوُبْعدٍ  -
َّٓ مِ َٓ َراكًِبا إِ  .[*].(3()2)َوَيْخُرُج َماِشًقا، 

                                                            

 (.953، رقؿ )0/446 :«الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

 :«السـن»(، وابـ ماجف يف 532، رقؿ )411و 0/412: «الجامع»أخرج الترمذي يف  (0)

ـَِّة أَْن تَْخُرَج إِلَى الِعقِد »، َقاَل: ڤ(، مـ حديث: َطؾِلٍّ 1096، رقؿ )1/411 ِمَن السُّ

 .«َماِشقًا، َوأَْن تَلُْكَل َشقْئًا َقْبَل أَْن تَْخُرجَ 

، َوالَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا الَحِديِث ِطـَْد َأْكَثِر َأْهِؾ الِعْؾِؿ: »ترمذي: قال ال ـٌ َهَذا َحِديٌث َحَس

ـْ ُطْذرٍ 
َّٓ مِ َٓ َيْرَكَب إِ ُجُؾ إَِلك الِعقِد َماِشًقا، َوَأْن   «.َيْسَتِحبُّقَن َأْن َيْخُرَج الرَّ

(، وروي طـ سعد 636، رقؿ )3/123 :«إرواء الغؾقل»والحديث حسـف إلباكل يف 

 ، وطـ الزهري مرسَل، كحقه.ڤبـ طائذ الؼرظ وابـ طؿر وأبل رافع 

 .02/429صبع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (3)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  03 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ مِ -12/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِ

 .م7-0215
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ُسقُل  - ـْ إِذَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن الرَّ
ـْ َصِريٍؼ، َوَيُعقُد مِ

ا َخَرَج إَِلك الُؿَصؾَّك َيْذَهُب مِ

ُفقِد َيقَم اْلِؼَقاَمةِ » :-َرْحَؿةُ اللِ َطؾَقِْفمْ -َقاَل الُعؾََؿاُء  :(1)َصِريٍؼ   «.إِكَُّف َأَراَد َتْؽثقَر الشُّ

َؿ َطَؾك َأهْ » وَقاَل بَْعُض أَْهِل الِْعؾِْم: ـِ إِكََّؿا َأَراَد َأْن ُيَسؾِّ ِريَؼْق  .[*]«ِؾ الطَّ

ـَ الثَِّقاِب: لَِؿا فِل  - َؾ، َوَيْؾَبَس َأْحَس ُجِؾ َأْن َيَتَجؿَّ ُـّ لِؾرَّ َصِحقِح »َوُيَس

ـِ ُطَؿَر (2)«اْلُبَخاِريِّ   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ إِْسَتْبَرٍق  ڤ: َط

َأْي: -َقاَل: َأَخَذ ُطَؿُر ُجبًَّة مِ

ـْ َحِريرٍ 
قِق، -مِ   ُتَباُع فِل السُّ

ِ
، اْبَتْع ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتك بَِفا َرُسقَل اهلل

ِ
، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ْؾ بَِفا لِْؾِعقِد، َواْلُقُفقِد.-يعـل: اْشَتِرَها-َهِذِه   ، َتَجؿَّ

 
ِ
 «.إِكََّؿا َهِذِه لَِباُس َمْن ََل َخََلَق لَهُ : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

 ِريًرا.َذلَِؽ: لَِؽْقكَِفا َح  ملسو هيلع هللا ىلص َوإِكََّؿا َقاَل 

َكَّ 
ِ

ـَ اْلَحِريِر: ٕ
ُه َطَؾْقِف، َوإِكََّؿا َردَّ َطَؾْقِف َما َدلَّ َطَؾْقِف مِ ُؾ َفنِكَُّف َلْؿ َيُردَّ ا التََّجؿُّ ُف َوَأمَّ

ٍد  ِة ُمَحؿَّ ـْ ُأمَّ
ُكقِر مِ ٌم َطَؾك الذُّ َهُب.ملسو هيلع هللا ىلصُمَحرَّ  ، َوَكَذا الذَّ

                                                            

 :«السـن»(، وابـ ماجف يف 1156، رقؿ )1/322 :«السـن»أخرج أبق داود يف  (1)

ـِ ُطَؿَر: 1099، رقؿ )1/410 أََخَذ يَْوَم الِْعقِد فِي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اللِ »(، مـ حديث: اْب

 «.صَرِيٍق، ثُمَّ َرَجَع فِي صَرِيٍق آَخرَ 

(، وروي طـ 1249، رقؿ )4/301: «صحقح أبي داود»والحديث صححف إلباكل يف 

 ، كحقه.ڤأبل هريرة وأبل رافع 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ََلةُ  اْلِعقِد، َأْحَؽامُ : »ُمَحاَضَرةِ مِ  .«اْلُؿَصؾَّك فِل َوالصَّ

 :«الصحقح»(، وأخرجف أيضا مسؾؿ يف 948، رقؿ )0/439 :«صحقح البخاري» (0)

 (.0268، رقؿ )3/1639



  
012 

ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ُجِؾ َأْن َيْؾَبَس َشْقًئا  َكَُّفَؿا َفََل َيُجقُز لِؾرَّ
ِ

َهِب: ٕ ـَ الذَّ
ـَ اْلَحِريِر، َأْو َشْقًئا مِ

مِ

ٍد  ِة ُمَحؿَّ ـْ ُأمَّ
ُكقِر مِ  .ملسو هيلع هللا ىلصَحَراٌم َطَؾك الذُّ

 َٓ َجًة َو َٓ ُمَتَبرِّ َٓ ُمَتَطقَِّبًة، َو َؾًة َو َٓ ُمَتَجؿِّ ا اْلَؿْرَأُة َفَتْخُرُج إَِلك اْلِعقِد:  َوَأمَّ

َكََّفا َمْلُمقَرةٌ 
ِ

ـِ التََّطقُِّب َحاَل  َسافَِرًة: ٕ يـَِة، َوَط ِج بِالزِّ ـِ التََّبرُّ بِالتََّستُِّر، َمـِْفقٌَّة َط

 .[*].(1)اْلُخُروِج 

ىَتَذكَّْرىِباْجِتَماِعىالنَّاِسىِفيىاِلُمَصلَّىىاْجِتَماَرُؼْمىَوْوَمىاِلِػَواَمِظ:ى

َٓ ِخََلَف َطَؾْقَفا َأْن َتُؽقَن َصََل  تِل  ـَِّة الَّ ـَ السُّ
ُة اْلِعقِد فِل اْلُؿَصؾَّك، َوَلْؿ َومِ

ُسقُل  َفا الرَّ َٓ َأْضَحك ملسو هيلع هللا ىلصُيَصؾِّ َٓ فِل ِطقِد فِْطٍر َو  ، ، َمَع َأنَّ (2)فِل اْلَؿْسِجِد َقطُّ

ََلُة فِقِف بَِلْلِػ َصََلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْسِجَد الـَّبلِّ   .[2/*]الصَّ

ََلَة بُِخُشقٍع َوُحُضقِر َقْؾٍب، وَ   َوُدَطائِِف، َفُقَمدِّي اْلُؿْسؾُِؿ الصَّ
ِ
ـْ ِذْكِر اهلل

ُيْؽثُِر مِ

ََلِة فِل اْلُؿَصؾَّك  ُر بِاْجتَِؿاِع الـَّاِس فِل الصَّ َوَيْرُجق َرْحَؿَتُف َوَيَخاُف َطَذاَبُف، َوَيَتَذكَّ

ـَ َيَدِي اْجتَِؿاَطُفْؿ فِل اْلؿَ  َْطَظِؿ َبْق ْٕ   َؼاِم ا
ِ
 فِل َصِعقِد َيْقِم اْلِؼَقاَمِة. اهلل

                                                            

 .02/429ع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ: صب «مجالس شفر رمضان» (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  03 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ مِ -12/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِ

 .م7-0215

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 956، رقؿ )449و 0/448 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (0)

، َقاَل: (، مـ حديث889، رقؿ )0/625  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللِ »: َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ

 الحديث. «يَْخُرُج يَْوَم الِػطْرِ َواْلَْضَحى إِلَى الُؿَصؾَّى،....

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [0/*]
ََلةُ  اْلِعقِد، َأْحَؽامُ : »ُمَحاَضَرةِ مِ  .«اْلُؿَصؾَّك فِل َوالصَّ
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ََََ

 ُ رِس   زجءُُِفِهج
ج
 اثلَّالِِثُُاْل

، -َيْعـِل إَِذا اْجَتَؿُعقا لَِصََلِة اْلِعقدِ -َلك َتَػاُضؾِِفْؿ فِل َهَذا اْلُؿْجَتَؿِع َوَيَرى إِ 

ُر بِِف التََّػاُض  ِخَرةِ َفَقَتَذكَّ ْٔ َْكَبَر فِل ا ْٕ  .َؾ ا

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ : ﴿َقاَل اهلُل 

 .(1)[20]اإِلْسَراء:  ﴾ڈ ژ

 :اْلَفَرُح َيْوَم اْلِعوِد ِمْن َشَعاِئِر اهللِ 

ـَ 
َر فِقِف مِ  َطَؾْقِف بِنِْدَراِك َرَمَضاَن، َوَطَؿِؾ َما َتَقسَّ

ِ
ـِ الؿْسؾُِؿ َفِرًحا بِـِْعَؿِة اهلل َوَلَقُؽ

ـَ الطَّاَطاِت.
َدَقِة، َوَغْقِر َذلَِؽ مِ َقاِم، َواْلِؼَراَءِة َوالصَّ ََلِة َوالصِّ  الصَّ

ْكقَ  ـَ الدُّ
ک گ گ گ گ ا َوَما فِقَفا، ﴿َفنِنَّ َهِذِه اْلِعَباَداِت َخْقٌر مِ

 .[58]يُوكُس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ُكقِب  ـْ َأْسَباِب َمْغِػَرِة الذُّ
َفنِنَّ ِصَقاَم َرَمَضاَن، َوقَِقاَمُف إِيَؿاًكا َواْحتَِساًبا مِ

َثاِم. ْٔ ـَ ا
 َوالتََّخؾُِّص مِ

ْقَم َواْلِؼَقاَم، َولَِتَخؾُِّص  ـُ َيْػَرُح بِنِْكَؿالِِف الصَّ
َثاِم.َفاْلُؿْممِ ْٔ ـَ ا

 ِف بِِف مِ

ِذي َكاَن َثِؼقًَل َطَؾْقِف  َقاِم الَّ ـَ الصِّ
يَؿاِن َيْػَرُح بِنِْكَؿالِِف: لَِتَخؾُِّصِف مِ َوَضِعقُػ اْْلِ

 َضائًِؼا بِِف َصْدُرُه.

                                                            

 .02/412ع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ: صبع ضؿـ مجؿق «مجالس شفر رمضان» (1)
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ُ  زجءُ )َُرَمَضانِيَّثُ َُمَواِغظ 
ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

ـِ َطظِقٌؿ!! ـَ اْلَػَرَحْق  .[*].(1)َواْلَػْرُق َبْق

اَلَفاٌت ُمْشَتِهَرٌة َيْوَم اْلِعوِد:  ُُمَ

َْشَقاِء اْلُؿَخالَِػِة  ْحِرُص إِْن َشاَء اهلُل َوكَ  ْٕ ـَ ا
َّٓ َكْلتَِل بَِشْلٍء مِ َطَؾك َأ

دٍ  تِل َتْحُدُث فِل َيْقِم اْلِعقِد. ملسو هيلع هللا ىلصلَِفْدِي َكبِقِّـَا محؿَّ ـَ اْلُؿـَْؽَراِت الَّ
 مِ

ِذي َطَؾقْ  َْمُر الَّ ْٕ ْحَقِة َوُهَق ا ـُ بَِحْؾِؼ الؾِّ ـْ َذلَِؽ: التََّزيُّ
َجاِل!!َومِ  ِف َأْكَثُر الرِّ

َْجـَبِقَّاِت. ْٕ ـَ الؿَخاَلَػاِت َأْيًضا: ُمَصاَفَحُة الـَِّساِء ا
 َومِ

ِج الـَِّساِء،  ـَ فِل اْلَؿََلبِِس، َواْستَِؿاِع اْلَؿَعاِزِف، َوَتَبرُّ اِر َواْلَغْربِقِّق َوالتََّشبُُّف بِالُؽػَّ

ـَ اتَِّخاِذ اْلُؿـَْؽَرا
َمْن تََشبَّهَ بَِؼْوٍم َفُفَو »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ الـَّبِلَّ  :ِت َوَغْقِر َذلَِؽ مِ

 .(2)«ِمـُْفمْ 

                                                            

 .02/412صبع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  03 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ مِ -12/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِ

 .م7-0215

ـِ ُطَؿَر 4231) ، رقؿ4/44 :«السـن»أخرجف أبق داود يف  (0)  .ڤ(، مـ حديث: اْب

(، وروي طـ 1069، رقؿ )5/129 :«إرواء الغؾقل»والحديث صححف إلباكل يف 

 ، كحقه.ڤحذيػة 
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 ُ رِس   زجءُُِفِهج
ج
 اثلَّالِِثُُاْل

ىَتْخِصوُصىَوْوِمىاِلِطوِدىِبِزَواَرِةىاِلُػُبوِرىِبْدَرٌظ:ى

ـَ الؿَخاَلَػاِت َأْيًضا: َتْخِصقُص َيْقِم اْلِعقِد بِِزَياَرِة اْلُؼُبقِر.
 َومِ

 
ِ
ـْ َهْدِي َرُسقِل اهلل

ـَ اْلبَِدِع  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْقَس مِ
َهَذا اْلَعَؿُؾ، َبْؾ ُهَق بِْدَطٌة مِ

ـَِّة. ـَ السُّ
َٓ مِ ـَ اْلؽَِتاِب، َو

َٓ مِ  اْلَؿْرُذوَلِة، َوَلْقَس َطَؾْقَفا َدلِقٌؾ: 

ىَحِدوٌثىُمِذَتِؼٌرىَلاىَوِصحُّ:ى

ِذي ُيَؼاُل إِكَُّف َقاَلُف الـَّبِلُّ  ْ »َوُهَق:  ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَحِديُث الَّ ؾَةَ الِْػطْرِ َمْن أَْحقَا لَق

 .(1)«َواْْلَْضَحى: لَْم يَُؿْت َقؾُْبهُ يَْوَم تَُؿوُت الُْؼؾُوُب 

َهَذا َحِديٌث َمْقُضقٌع َغْقُر َثابٍِت، َهَذا َلْقَس بَِحِديٍث َأْصًَل، َوإِكََّؿا ُهَق َكِذٌب 

 
ِ
 .[*]ملسو هيلع هللا ىلصُمْخَتَؾٌؼ َطَؾك َرُسقِل اهلل

                                                            

ـِ 159، رقؿ )1/57 :«الؿعجم اْلوسط»أخرجف الطبراكل يف  (1) (، مـ حديث: ُطَباَدَة ْب

امِِت  (، 373، رقؿ )1/048 :«الترغقب والترهقب»، وأخرجف إصبفاكل يف ڤالصَّ

 ڤمـ حديث: أبل أمامة الباهؾل 
ِ
َمْن َصؾَّى لَقْؾَةَ الِْػطِْر »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

 «.َواْْلَْضَحى، لَْم يَُؿْت َقؾُْبهُ يَْوَم تَُؿوُت الُْؼؾُوُب 

وروي طـ «، مقضقع»(، وقال: 502، رقؿ )0/11 :«الضعقػة»وأورده إلباكل يف 

، مسللة 10/069لؾدارقطـل:  «العؾل»ٓ يصح، واكظر: ، كحقه، وڤكردوس 

(0723.) 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  ُجْؿَؾةٌ : »ُمَحاِضَرةِ مِ ـِ  َأْحَؽامِ  مِ ـْ  1 «اْلِعقَدْي ال مِ -11/ هـ 1403 َشقَّ

 .م29-0226
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ج
ُُِاْل (اثلَّال ُث 

 

 ِِف َوَداِع َرَمَضاَن!!

ىْت،ىَوِمَنىاِلَمْوِتىَقرََّبْت:َأوَّاٌمىَأْدَبَر

َبْت. ـَ اْلَؿْقِت َقرَّ
اُم َقْد َأْدَبَرْت، َومِ َيَّ ْٕ ! َهِذِه ا

ِ
 ِطَباَد اهلل

ِم. َثاِم، َوفِل َصاَطِة اْلَؿؾِقِؽ اْلَعَلَّ ْٔ ُكقِب َوا َعاَدُة فِل اْجتِـَاِب الذُّ  َوالسَّ

قَِّئاِت  ُكقِب آَثاًرا  َفَلْقبُِؾقا َطَؾك َربُِّؽْؿ، َواتَُّؼقا السَّ ُكقَب، َواْطَؾُؿقا َأنَّ لِؾذُّ َوالذُّ

ـَ اْستِقَػائَِفا.
َٓ ُبدَّ مِ َؾًة، َو َؾًة َوُمَمجَّ  ُمَعجَّ

ُكقِب:  ـْ ُطُؼقَباِت الذُّ  َأكََّفا ُتِزيُؾ الـَِّعَؿ، َوُتِحؾُّ الـَِّؼَؿ.َفِؿ

َٓ َح  َّٓ بَِذْكٍب، َو ـِ اْلَعْبِد كِْعَؿٌة إِ َّٓ بَِذْكٍب.َفَؿا َزاَلْت َط  ؾَّْت بِِف كِْؼَؿٌة إِ

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب َوَقاَل َتَعاَلك: ﴿

وَرى: ﴾ حب  .[31]الشُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ َوَقاَل َتَعاَلك: ﴿

 .[53]اْْلَكَْػال: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

تِل َأْكَعَؿ بَِفا َطَؾك َأَح  -َتَعاَلك-َفَلْخَبَر  َٓ ُيَغقُِّر كِْعَؿَتُف الَّ ٍد: َحتَّك َيُؽقَن ُهَق َأكَُّف 

 بَِؿْعِصَقتِِف، َوُشْؽَرُه بُِؽْػِرِه، َوَأْسَباَب ِرَضاُه 
ِ
ِذي ُيَغقُِّر َما بِـَْػِسِف، َفُقَغقُِّر َصاَطَة اهلل الَّ

 بَِلْسَباِب َسَخطِِف.
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ٍم لِؾْ  َعبِقِد، َفنِْن َغقََّر َفنَِذا َغقََّر اْلَعْبُد ُغقَِّر َطَؾْقِف: َجَزاًء ِوَفاًقا، َوَما َربَُّؽ بَِظَلَّ

: َقاَل َتَعاَلك: ﴿ لَّ بِاْلِعزِّ ھ اْلَؿْعِصَقَة بِالطَّاَطِة: َغقََّر اهلُل َطَؾْقِف اْلُعُؼقَبَة بِاْلَعافَِقِة، َوالذُّ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

ْطد: ﴾     .[00]الرَّ

 إَِذا ُكـْتتتتَت فِتتتتي كِْعَؿتتتتٍة َفاْرَطَفتتتتا

  
 نَّ الَْؿَعاِصتتتتي تُِزيتتتتُل التتتتـَِّعمْ َفتتتتنِ 

   
 َوُحطَْفتتتتا بِطَاَطتتتتِة َربِّ الِْعَبتتتتتادِ 

  
 َفتتتتتَربُّ الِْعَبتتتتتاِد َستتتتترِيُع التتتتتـَِّؼمْ 

   
 َوإِيَّاَك َوالظُّؾْتَم َمْفَؿتا اْستتَطَْعَت 

  
 َفظُؾْتتتتُم الِْعَبتتتتاِد َشتتتتِديُد الْتتتتَوَخمْ 

   
 َوَستتتتافِْر بَِؼؾْبِتتتتَك بَتتتتقَْن الْتتتتَوَرى

  
 آثَتتتتتاَر َمتتتتتْن َقتتتتتْد ضَؾَتتتتتمْ لِتَْبُصتتتتتَر 

   
 َفتِؾْتتتتتتَك َمَستتتتتتاكِـُُفْم بَْعتتتتتتَدُهمْ 

  
 ُشتتتتتتتُفوٌد َطؾَتتتتتتتقِْفْم َوََل تَتتتتتتتتَِّفمْ 

   
 تَوَمتتتا َكتتتاَن َشتتتْيٌء َطؾَتتتقِْفْم أََضتتت

  
 رَّ ِمَن الظُّؾِْم َوُهَو الَِّذي َقْد َقَصمْ تت

   
 َفَؽتتتْم تََرُكتتتوا ِمتتتْن ِجـَتتتاٍن َوِمتتتنْ 

  
 ْم أُصُتتتتمْ ُقُصتتتتوٍر َوأُْختتتتَرى َطؾَتتتتقْفِ 

   
 تتتتَصتتؾُْوا بِتتالَْجِحقِم َوَفتتاَت الـَِّعق

  
(1)ُم َوَكاَن الَِّذي كَالَُفْم َكالُْحؾُمْ تت

 

   

 -اتَُّؼقا اهلَل 
ِ
اْغَتـُِؿقا َهِذِه ، َوُتقُبقا إَِلك َباِرئُِؽْؿ، َواْرِجُعقا إَِلْقِف، وَ -ِطَباَد اهلل

َْوَقاَت  ْٕ  .ا

                                                            

شعب »، والبقت إول كسبف البقفؼل يف 181ٓبـ الؼقؿ: ص «الجواب الؽايف» (1)

ـِ اْلؽِـِْدّي اْلَؼاِضل، وكسبف ابـ طساكر 4038، رقؿ )6/328 :«اإليؿان (، إلك َأبل اْلَحَس

( إلك بشر بـ الحارث الحايف، وكسبف 5952، ترجؿة )51/123 :«تاريخ دمشق»يف 

 ( إلك طؿر بـ طبد العزيز، واهلل أطؾؿ.6627، ترجؿة )54/72أيضا: 
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ؾٌِع َطَؾك َما فِل ُقُؾقبُِؽْؿ، َشِفق َواْطَؾُؿقا َأنَّ اهلَل  ٌد َطَؾقُْؽْؿ، ُمطَّ

ْرُتْؿ، َوَما َأْسَرْرُتْؿ َوَما َأَطَؾـُْتْؿ، َوَما ُهَق  ْمُتْؿ َوَما َأخَّ َوَسُقَحاِسُبُؽْؿ َطَؾك َما َقدَّ

 َأْطَؾُؿ بِِف مِـُْؽْؿ.

ا فِل مِْثِؾ َفاتَُّؼقا اهلَل، َواْحَذُروُه: َفنِكَُّف َقَطَع اْلَقَد فِل ُرُبِع ِدي ـَاٍر، َوَجَؾَد الظَّْفَر َحدًّ

ـَ اْلَخْؿِر.
ُبقِس مِ  َرْأِس الدَّ

َيـَْبِغل َأْن ُيْحَذَر ِطَؼاُبُف، َوَأْن ُيْحَذَر  اتَُّؼقا اهلَل، َواْحَذُروُه: َفنِنَّ اهلَل 

 .[*]َألِقُؿ َطَذابِِف، َوَأْن ُيْطَؿَع فِل َرْحَؿتِفِ 

ْفَر، َفـَْسَلُل اهلَل َربَّ العَ  َـّ َطَؾقـَا َوَأْكَرَمـَا بَِلْن َأْشَفَدَكا َهَذا الشَّ ـَ َكَؿا َم اَلِؿق

ـْ قَِقامِِف، َأْن ُيْحِس 
َؾ َطَؾقـَا بَِؿا َمرَّ َطَؾقـَا مِ ـْ ِصَقامِِف، َوَتَػضَّ

ـَ َلـَا َوَأَطاَكـَا َطؾك َما َمرَّ مِ

ـِ   .، َوبِاِْلَجاَبِة َجِديرٌ َقِديرٌ  إِكَُّف َتَعالك َطؾك ُكؾِّ َشلءٍ  :الِخَتاِم َأْجَؿِعق

ـَ  ٍد، َوَطؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف َأْجَؿِعق  .[2/*]َوَصؾَّك اهلُل َوَسؾََّؿ َطؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ

    

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [*]
ـْ  04 - «َرَمَضانَ  َوَداعِ  فِل: »ُخْطَبةِ مِ -8-0/ هـ 1434 َرَمَضانَ  مِ

 .م0213

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  [0/*]
ـْ  03 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ مِ / هـ1436 َرَمَضانَ  مِ

 .م12-7-0215
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ْزِء  الِِث ِفْهِرُس اْْلُ  الثَّ

 3   ....................... «الَْؼْدرِ  لَقْؾَةِ  َفَضائُِل »: َوالِْعْشُرونَ  الَْحاِديَةُ  الَْؿْوِطظَةُ  *

 12   .................................................. اْلَؼْدرِ  َلْقَؾةِ  فِل َكَبِقيٌّ  ُدَطاءٌ 

ََواِخرِ  اْلَعْشرِ  فِل اْلَعِزيَؿةِ  ِصْدُق  ْٕ  11   .......................................... ا

ةِ  ِمنْ  ُدُروٌس »: َوالِْعْشُرونَ  الثَّاكِقَةُ  الَْؿْوِطظَةُ  *  13   ............. «ڠ يُوكَُس  قِصَّ

ـْ  َوَفَقائِدُ  ُدُروٌس  ةِ  مِ  16   ....................................... ڠ ُيقُكَس  قِصَّ

ُبقبِقَِّة، َتْقِحقدِ  - الثَََّلَثةِ  التَّْقِحقدِ  َأْقَسامِ  َطَؾك اْشَتَؿَؾْت  ڠ ُيقُكَس  َدْطَقةُ  -  الرُّ

ُُلقِهقَِّة، َوَتْقِحقدِ  ْٕ َْسَؿاءِ  َوَتْقِحقدِ  ا ْٕ َػاِت  ا  01   ............................. َوالصِّ

 03   ............................. «َفاْطُبدْ  اللَ  بَلِ : »َوالِْعْشُرونَ  الثَّالِثَةُ  الَْؿْوِطظَةُ  *

 05   ............................................... التَّْقِحقدِ  َطَؾك الـَّاَس  اهللُ  َفَطرَ 

ابَِعةُ  الَْؿْوِطظَةُ  * ُل  التَّْوِحقدُ : »َوالِْعْشُرونَ  الرَّ  31   ......... «الَْعبِقدِ  َطؾَى َواِجٍب  أَوَّ

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َمْعـَك  34   ......................................................... اهللُ  إِ

قَّةُ   35   .................................................... َوَثَؿَراُتفُ  التَّْقِحقدِ  َأَهؿِّ

 37   .................................................... َوَأْقَساُمفُ  التَّْقِحقدِ  َمْعـَك

 38   ............................ لِـَْػِسل ُأِحبُّ  َما َلُؽؿْ  ُأِحبُّ  َفنِكِّل التَّْقِحقدَ  َتَعؾَُّؿقا
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 41   .................. «التََّواُضعِ  َطؾَى الَْحثُّ : »َوالِْعْشُرونَ  الَْخاِمَسةُ  الَْؿْوِطظَةُ  *

َْمرُ  ْٕ  43   ................................................ إَِلِفلٌّ  َوْحٌل  بِالتََّقاُضعِ  ا

 43   ................................................. انِ َكْقطَ  اْلَؿْحُؿقدُ  التََّقاُضعُ 

َْمرُ  ْٕ ـِ  َوالـَّْفُل  بِالتََّقاُضعِ  ا  45   .......................................... اْلؽِْبرِ  َط

 46   .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َتَقاُضعُ 

ـَ  َدارُ  اْلَجـَّةُ  ـَ  اْلُؿتَِّؼق  49   ............................................ اْلُؿَتَقاِضِعق

اِدَسةُ  الَْؿْوِطظَةُ  *  53   ..................... «الِْػطْرِ  َزَكاةِ  أَْحَؽامُ : »َوالِْعْشُرونَ  السَّ

 55   ................................................................. ُحْؽُؿَفا -

 57   ..................................................... رِ الِػطْ  َصَدَقةِ  ِحؽَؿةُ  -

 58   ......................................... الِػطرِ  َصَدَقةِ  فِل اْلَقاِجِب  ِجـُْس  -

 58   ..................................................... الِػطرِ  َصَدَقةُ  مِؼَدارُ  -

 59   .................................................. الِػطَرةِ  قِب َوُوُج  َوقُت  -

ـُ  -  59   .............................................................. َدفِعَفا َزَم

قنَ  -  61   ................................................ الِػطرِ  لَِزَكاةِ  الُؿسَتِحؼُّ

 61   ................................ الطََّعاِم؟ قِقَؿةِ  اْلِػْطرِ  َزَكاةِ  إِخَراُج  ُيْجِزُئ  َهْؾ 
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ابَِعةُ  الَْؿْوِطظَةُ  *  65   ......... «َوتَْفِذيٍب  تَْعِؾقمٍ  َمْدَرَسةُ  َرَمَضانُ : »َوالِْعْشُرونَ  السَّ

 67   ............................................ الطَّاَطاِت  لَِتَعؾُّؿِ  َمْدَرَسةٌ  َرَمَضانُ 
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ُؿـَا َرَمَضانَ  َشْفرُ  ْبرَ  ُيَعؾِّ  69   ................................................. الصَّ
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 98   ............................................................... اْلِعقدِ  َصََلةُ 
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 125   .................................................. َيِصحُّ  َٓ  ُمْشَتِفرٌ  َحِديٌث 

 126   ...................................................... !!َرَمَضانَ  َوَداعِ  فِل

ـَ  َأْدَبَرْت، َأيَّامٌ  َبْت  اْلَؿْقِت  َومِ  126   .......................................... َقرَّ

 129   .................................................  ِالثَّالِث الُْجْزءِ  فِْفرُِس * 

                

 

 

 

 

 د..ؿْ حَ الْ  للِ وَ  ،ىفَ تَ اكْ 


