
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 خمس وقفات مع شهر رمضان

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

هلل فال مضل امن ييده  ،وسيئات أعمالنا ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،حمده ونستعينو ونستغفرهن ،إن الحمد هلل
  عبده ورسولو. اً محمدد أن يشوأ ،ال شريك لو هوحد اهللإال ال إلو وأشيد أن  ،ومن يضمل فال ىادي لو ،لو
 .[ٕٓٔ:عمران آل] {ُمْسِمُمونَ  َوَأْنُتمْ  ِإلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاِتهِ  َحقَّ  المَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا}
 َواتَُّقوا َوِنَساءً  َكِثيرًا ِرَجاًل  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَمقَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَمَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَُّقوا النَّاُس  َأيَُّها َيا}

 .[ٔ:النساء] {َرِقيًبا َعَمْيُكمْ  َكانَ  المَّهَ  ِإنَّ  َواْْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي المَّهَ 
 المَّهَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َوَيْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِمحْ  * َسِديًدا َقْوًل  َوُقوُلوا المَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا}

 .[ٔٚ-ٓٚ:األحزاب] {َعِظيًما َفْوزًا َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسوَلهُ 
  :أما بعد

ياكم شير الصيام -تبارك وتعالى-فنحمد اهلل   -هجل جاللو وتقدست أسماؤ -كره ونكبره ما نشك ،الذي بمغنا وا 
 {َهَداُكمْ  َما َعَمى المَّهَ  َوِلُتَكبُِّروا اْلِعدَّةَ  َوِلُتْكِمُموا}ووفقنا في ىذا الشير الكريم  ،وأوالنا ،وحبانا ،عمى ما ىدانا

ىداية  دىوى ،حكام الصيام وما يتصل بذلكوالتعميم في ىذا الشير الكريم أل ىدى ىداية اإلرشاد ،[٘ٛٔ:البقرة]
 .في ىذا الشير الكريمشرعو و بو تحقيق ما أمر لمقيام و لمصيام و لو  ،فوفقيم لالستجابة هالتوفيق لمن شاء من عباد

-أسأل اهلل  ،خوانيوإلتذكرة لي  وىي ،يذه خمس وقفات ينبغي أن تكون ذكرى لنا جميعًا في بداية شيرنا ىذاف
ياكم عمى ذكره  ،أن ينفع بيا -تبارك وتعالى  وشكره وحسن عبادتو.وأن يعيننا وا 

تذكير بأن في ىذا الشير الكريم ثالث فرص لممغفرة ينبغي أن يستحضرىا المؤمن وىو يستقبل ال الوقفة اْلولى:
 ىذا الشير.

 .(ٔ)((فر لو ما تقدم من ذنبويمانًا واحتسابا غُ من قام رمضان إ)) -
 .(ٕ)((فر لو ما تقدم من ذنبومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُ )) -
 .(ٖ)((إيمانًا واحتسابًا ُغفر لو ما تقدم من ذنبو من قام ليمة القدر)) -

                                                           

 باب التراويح، صالة كتاب ،(ٜٕٓٓ) وبرقم ،(ٖٚ) برقم اإليمان، من رمضان قيام تطوع باب اإليمان، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ
 (.ٜ٘ٚ) برقم التراويح، وىو رمضان، قيام في الترغيب باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب ومسمم، رمضان، قام من فضل

 من باب الصوم، كتاب ،(ٜٔٓٔ) وبرقم ،(ٖٛ) برقم اإليمان، من احتسابا رمضان صوم باب اإليمان، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ
 برقم التراويح، وىو رمضان، قيام في الترغيب باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب ومسمم، ونية، واحتسابا إيمانا رمضان صام

(ٚٙٓ.) 
 المسافرين صالة كتاب ومسمم، ،(ٜٔٓٔ) برقم ونية، واحتسابا إيمانا رمضان صام من باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ

 (.ٓٙٚ) برقم التراويح، وىو رمضان، قيام في الترغيب باب وقصرىا،



فإن فاتتو  ،أدرك الثانية فإنو إن فاتتو واحدة ،منالمؤ  يافيذه ثالث فرص ال يصح بحال من األحوال أن يفوت
 ومن ضيع الثالث فيو مضيع بحق. ،الثانية أدرك الثالثة

-فقال النبي  ،((آمين :ُقل ،رمضان فمم يغفر لورغم أنف امرئ أدرك )) :-عميو السالم-وليذا لما قال جبريل 
 .(ٗ)((آمين)): -صمى اهلل عميو وسمم

فإن  ،أن يسعى لتحصيل ىذه المغفرة من أجل أن يسعد وينعم ويفوز ،ينبغي عمى المؤمن أن يضع ذلك ىدفاً ف
وىذا الفرح وذلك العيد إنما ىو بطاعة  ،واليوم الذي يعقبو يكون يوم عيد ،المؤمنين يفرحون في نياية ىذا الشير

 ،-هؤ وتقدست أسما جل جاللو-وىذا اإلفضال من اهلل  ،واليداية ،إنو فرح عمى التوفيق ،-تبارك وتعالى-هلل ا
 -جل جاللو-إظيارًا ليذا السرور والغبطة عمى ما وفق الرب  ،ويمبسون أحسن الثياب ،ظير الناس البيجةفيُ 

  وىدى.
نما ىو فرٌح بطاعة  ،لمتضييعوليس العيد  ،يطوليس العيد لمتفر   َوِبَرْحَمِتهِ  المَّهِ  ِبَفْضلِ  ُقلْ } ،-عز وجل-هلل اوا 

يجعل اإلنسان أوقات  مّ ومن ثَ  ،ينبغي أن نستحضرىايذه ف ،[ٛ٘:يونس] {َيْجَمُعونَ  ِممَّا َخْيرٌ  ُهوَ  َفْمَيْفَرُحوا َفِبَذِلكَ 
وال قاطعًة ليا مع أن المسافر يكتب لو ما كان عميو من  ،سفره وأشغالو بحيث ال تكون مزاحمًة ليذه الصالة

صالة -دوحة بحيث يستطيع اإلنسان أن يالزم ىذه الصالة نولكن إن كان عن ذلك م ،وىكذا المريض ،العمل
احتسابًا غفر لو ما من قام رمضان إيمانًا و )) األحوال ليتحقق فيو: فإنو ال يفرط بيا بحال من ،-قيام الميل ،الميل

 وىكذا باقي الصوارف والشواغل. ،اجعل السفر قبمو أو بعده ،احرص عمى ىذا، ((تقدم من ذنبو
أن يترك  ،؟!أن يجوع اإلنسان -هؤ جل جاللو وتقدست أسما-صود الشارع ىل مق ؟لماذا الصوم الوقفة الثانية:

  .؟!مةأن يغير المألوف من غير ع ،!؟طعامو وشرابو فحسب
من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدم من ))كما في الصحيحين يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
ذا أردنا أن نعرف لماذا نصوم فم ،((ذنبو    .؟إيمانًا بماذا ،((إيماناً )) ،رواياتوومن ىذا الحديث  ظنتأمل ألفاوا 

تبارك -هلل ابوعد  ،مصدقًا بوعد الثواب عميو ووأن يصوم ،-فرضية الصوم-اعتقادًا بحق فرضيتو  :أيإيمانًا 
 ،فيذعن وينقاد قمبو لذلك ،وأنو من شرائع الدين ،فيو يؤمن بأن اهلل فرض ذلك ،بالثواب واألجر دَ عَ وَ  ،-وتعالى

إال الصوم فإنو لي وأنا ))الصائمين أجرىم  يويوف ،-الصوم-وىو مؤمن أيضًا بأن اهلل يجزي عمى ىذا العمل 
رأى أىل  ،أو العادة ،فال يكون ذلك من باب الموافقة لمناس ،((إيماناً )) :فيذا كمو داخل في قولو ،(٘)((أجزي بو

نما يكون ذلك إيماناً  ،ال ،البيت يصومون فوافقيم قد قرأت في بعض المقابالت قبل سنوات مقابالت مع و  ،وا 
  ؟موا عن ىذافُسئ ،شباب نصارى في بعض البالد العربية يصومون

وذكروا  ،ثم ىناك الموائد عمى اإلفطار ،ا يصومونوأىل حينرمضان فيو تغيير فالمسممون من جيراننا  :فقالوا
فيكون ذلك بالنسبة إلييم لونًا من  ،فيم يتمتعون بالجموس عمى تمك الموائد ،صنوفًا من األطعمة والمشروبات
                                                           

 ،(ٛٛٛٔ) برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،(ٕٕ٘ٙ) برقم مسنده، في والبزار ،(ٙٗٙ) برقم المفرد، األدب في البخاري أخرجو - ٗ
 (.ٖٓ٘) برقم ،"صحيح حسن: "المفرد األدب صحيح في األلباني وقال
 الصيام، فضل باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(ٜٗٓٔ) برقم شتم، إذا صائم إني :يقول ىل باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٘

 (.ٔ٘ٔٔ) برقم



 أو أنيم يؤمنون بأن اهلل يجزي ،وليس ذلك الصيام قد صدر من إيماٍن بأن اهلل شرعو وفرضو ،التغيير لممألوف
 .((إيمانًا واحتساباً )) ،عمى ىذا العمل
مو عن معنى وأن يحتسب الثواب وذلك بأن يصو  ،-جاللوجل -فيو أن يطمب األجر من اهلل وأما االحتساب 
    وال مستطيل أليامو. ،غير مستثقل لصيامو ،نفسو بذلك طيبة ،الرغبة في ثوابو

ذا أردنا أن  ،((واحتساباً ))ىذا حاصل عبارات أىل العمم في تفسير ىذه الجممة في ىذا الحديث الشريف  وا 
 نفإذا أعم ،يستثقل ،فيو ال يحتسب في ىذا الصيام ،ا قد يخالفيانعرض واقعنا عمى ىذه الجممة نجد أن بعضن

ذا أعمن  ،وظير منو ما يدل عمى تبرمو وتسخطو ،دخول الشير تثاقل ذلك عن إكمال العدة في آخر الشير وا 
فينبغي عمى اإلنسان أن  ،غني عنو وعن عممو -تبارك وتعالى-فمثل ىذا اهلل  ،أيضًا يستثقل ذلك ويتبرم فيو

ال يخفى عميو شيء فإذا ظيرت مثل ىذه  ،يعمم السر وأخفى -وتعالى تبارك-وأن يعمم أن اهلل  ،يتقي ربو
ويتكمم بمسانو  ،إنسان يستثقل العبادة ،وال يكون لو من صيامو إال الجوع والعطش ،فقد تأتي عمى عممو الكممات

فيذا  ،ويتذمر ويضيق صدره بسبب ذلك ،ومن اقتراب شير الصوم ،امأمام اآلخرين يتأفف من الصيظير ذلك ويُ 
ولو كان عنده من اإليمان ما يكفي ويفي فإنو ال يمكن أن يصدر  ،((واحتساباً )) :ليس ممن يصدق عميو قولو

فإن  وأو بشرع -عز وجل-هلل اذا ضعف اليقين بوعد إولكن  ،تفوه بمثل ىذه الكمماتيوأن  ،منو مثل ىذا السموك
 والعبادة وشرائع اإلسالم. ،ويستثقل الطاعة ،اإلنسان يتبرم

وحصن حصين من  ،الصيام ُجنة))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ؟ما ىي حقيقة الصيام الوقفة الثالثة:
 ((كُجنِة أحدكم من القتال)) ،ي ُترس ووقايةأُجنة ، (ٚ)((كُجنِة أحدكم من القتالنة، ))الصيام جُ  ،(ٙ)((النار

فيكذا  ،وضرب السيوف فال يصل إلى جسده منيا شيء ،كالترس الذي يتقي بو اإلنسان النبال وطعن الرماح
  حصن حصين من النار.و  نةجُ  ،الصيام

فإن األسباب التي توصل  ،يتبعيا أمور في مضامينيا -صمى اهلل عميو وسمم-فيذه الجممة في كالم المصطفى 
جاء في  مّ ومن ثَ  ،وال منافاة ،كما يدل عميو روايات الحديث األخرى ،إلى النار يكون الصوم ُجنًة منيا أيضاً 

وال يحصل  ،أحدنا ترٌس مخرق مشقق فإنو ال يقيو لو كان مع ،(ٛ)((الصيام ُجنة ما لم يخرقيا)) :بعض الروايات
 ؟يخرقيا بماذا ((الصيام ُجنة ما لم يخرقيا)) :ىنا ،ومقصوده من حممو ومطموب

                                                           

 صحيح في األلباني وحسنو ،"حسن إسناد وىذا صحيح، حديث: "محققوه وقال ،(ٕٕٜ٘) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٙ
 (.ٖٔٛٛ) برقم الصغير، الجامع

 برقم الصائم، فضل في أمامة أبي حديث في يعقوب أبي بن محمد عمى االختالف ذكر الصيام، كتاب النسائي، أخرجو - ٚ
 وقال ،(ٕٛٚٙٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٜٖٙٔ) برقم الصيام، فضل في جاء ما باب الصيام، كتاب ماجو، وابن ،(ٖٕٕٓ)

 األلباني وصححو ،"مسمم سوى لو يخرج لم صحابيو أن غير الشيخين رجال ثقات رجالو مسمم، شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه
 (.ٜٖٚٛ) برقم الجامع، صحيح في
 برقم الصائم، فضل في أمامة أبي حديث في يعقوب أبي بن محمد عمى االختالف ذكر الصيام، كتاب النسائي، أخرجو - ٛ
 (.ٖٛٗٙ) برقم الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،(ٖٖٕٕ)



فدل ذلك عمى أن ىذا الصوم يكون حرزًا  ،(ٜ)((ما لم يخرقيا بالغيبة)) :جاء في بعض رواياتو الصحيحة
أراد ثاره التي آرق بالغيبة فإن ىذا الصوم يكون ناقصًا ال تحصل منو مقاصده و فإذا خُ  ،خرقما لم يُ  ولصاحب
  .أن تحصل وتتحقق الشارع

وما ىي األسباب التي توصل إلى  ،التي توصل إلى النار ومن األسبابفالمراد أن ىذا الصوم سترة من النار 
 ؟النار
و عن الشيوات في الدنيا كان سفمن كف نف ،والنار محفوفة بالشيوات ،لما فيو من اإلمساك عن الشيوات ؛اآلثام

 كان الصوم ُجنة. مّ ومن ثَ  ،ذلك ساترًا لو من النار
فإن سابو أحٌد  ،فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يسخط)) :-صمى اهلل عميو وسمم-ومن ذلك قول النبي 

  .(ٓٔ)((صائم ؤإني امر  :أو قاتمو فميقل
ن  ،ومقدمات الجماع في لغة العرب ،ويدخل فيو الجماع ،الكالم الفاحش ،يدخل فيو الكالم البذيءالرفث و  وا 

-ويدخل في الرفث الكالم في شيء من ذلك  ،إذا أمن من مواقعة الجماعتجوز كانت المباشرة والقبمة لمصائم 
 َولَ  َرَفثَ  َفَل  اْلَحجَّ  ِفيِهنَّ  َفَرَض  َفَمنْ } :عن الحج -تبارك وتعالى-وذلك في قولو  ،مع النساء -الجماعيعني 
ففي الحج يدخل فيو الجماع ومقدمات الجماع والحديث عن الجماع  ،[ٜٚٔ:البقرة] {اْلَحجِّ  ِفي ِجَدالَ  َوَل  ُفُسوقَ 

  بحضرة النساء.
وىكذا التشاتم  ،كل ذلك داخٌل فيو ،والجماع ،ءوالبذي الصوم فإنو يدخل فيو الكالم الفاحشب أما فيما يتصل

ذلك من المقاولة بالكالم أو  ويدخل فيو الباطل والمغو والزور بجميع صوره وأنواعو وأشكالو سواء كان ،والتالعن
 ،مالبستو بأي لون كانأو كان ذلك من معافستو و  ،-والزورمجالس الباطل -كان ذلك من حضور مجالسو 

الصيام ُجنة فال يرفث )): حديثقد جاء عنو في بعض روايات ىذا ال -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي  مّ ومن ثَ 
 .(ٕٔ)((فال يرفث وال يجادل)) :وفي رواية ،(ٔٔ)((وال يجيل

من  ًئاال يفعل شي :يأ ((ال يجيل)) :ومعنى، فيو كل ذلك ممتنع ،جادل وال يسخطال يرفث وال يجيل وال ي نإذ
 {اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ  اْْلَْصَواتِ  َأْنَكرَ  ِإنَّ } -رفع األصوات-وقد ذكر تحتو العمماء الصياح  ،أعمال أىل الجيل

كما يدل عميو بعض  ،ويدخل فيو أيضًا االعتداء عمى الناس وأذية الناس بأي لوٍن كان ،والسفو ،[ٜٔ:لقمان]
    .الروايات فيما سيأتي

                                                           

 سنن انظر ،"بالغيبة يعني: "محمد أبو قال: فقال ،((يخرقيا مالم جنة الصوم)): لرواية مفسراً  -اهلل رحمو- الدارمي قاليا - ٜ
/ ٗ) حجر البن الباري فتح ،"بالغيبة الدارمي زاد: "فقال -اهلل رحميما- لمدارمي حجر ابن الحافظ وعزاىا ،(ٖٚٚٔ) برقم الدارمي،

نما ،قال كما وليس ،(ٗٓٔ  .تقدم كما مفسراً  قاليا وا 
 فضل باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(ٜٗٓٔ) برقم شتم، إذا صائم إني :يقول ىل باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٓٔ

 (.ٔ٘ٔٔ) برقم الصيام،
 برقم لمصائم، المسان حفظ باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(ٜٗٛٔ) برقم الصوم، فضل باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٔٔ
(ٔٔ٘ٔ.) 

 .منصور بن لسعيد ،(ٗٓٔ/ ٗ) الباري فتح في حجر ابن الحافظ عزاىا - ٕٔ



يقارفيا اإلنسان بأيسر األسباب  ،ةمشرع ةذية اليوم صار ليا أبواب سيمواأل ،أذية المسممين ،العدوان عمى الناس
ويتكمم في ىذا عبر وسائل  ،ىذه الكتابات التي أصبحت في متناول الجميع يكتب في ىذا ،وىو في بيتو

ويشكك في نزاىة  ،ويقع في عرض ىذا ،ويطعن في ىذا ،يممز ىذا ،يكتب ما يشاء ،االتصال واإلعالم الجديدة
فإذا كان ال يممك من المقومات  ،أنا موجود :وأن يقول ،وأن يكتب ،الميم أن يتحدث ،وينتقص ىذا ،ىذا
بألوان لناس يتوجيون إلى كالمو ومقالو وكتابتو فإنو يستدعي ذلك منيم االفضائل والعمم الصحيح الذي يجعل و 

ك السيما إذا كان ذل ،وال حياء من الناس ،-تبارك وتعالى-الفجور والقبيح من القول من غير خوف من اهلل 
 .[ٛٔ:ق] {َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيهِ  ِإلَّ  َقْولٍ  ِمنْ  َيْمِفظُ  َما}يعمم ذلك  -تبارك وتعالى-ولكن اهلل  ،بأسماء مجيولة

 دألنو ق ؛وتتغير أخالقو مع الصوم ،وكثير من الناس ينفرط صبره ،وأما السخط فيدخل فيو الخصام والصياح
أو وقع لو شيء مما ال يروق لو فإنو ال يتورع من  فإذا كممو أحد ،من بعض مألوفاتو وشيواتو ولذاتو مفط

وال من  ،فيتكمم بكالم ال يميق بحال من األحوال أن يصدر من الصائم ،والمخاصمة ،ورفع صوتو ،إطالق لسانو
 .ولكنك تعجب حينما ترى ذلك ىنا أو ىناك حينما تراه يصدر من الصائمين ،غير الصائم

 (ٖٔ)في حال الغضب إنما األحالمُ  *** في حال الرضا ليست األحالمُ 
ند ذلك يبدي ليم بشاشًة وعاممو الناس بأحسن الوجوه وأكمميا فع ،ققت لو مطالبواإلنسان الحميم ىو الذي حُ  ليس

فانظر إلى حال بعضنا حينما يشعر أن بعض  ،ة ىي في حال الغضب واالستفزازينما األحالم الحقيقإ ،وتبسماً 
أو غير ذلك من األسباب فترى من الحماقات والتصرفات والجياالت ما  ،أو أن الطائرة تأخرت ،حقو قد انتقص

والعمل بو فميس هلل حاجٌة بأن  من لم يدع قول الزور والجيل)) :ىنا -صمى اهلل عميو وسمم-يذكرك بقول النبي 
  .((يدع طعامو وشرابو

والكالم في  ،يدخل في الباطل في جميع صوره من الكذب والغيبة ولمز الناس ((من لم يدع قول الزور))
 :كل ذلك داخل في قولو ،منواآونشر الفاحشة في الذين  ،والقول عمى اهلل بال عمم ،والتكمم بال عمم ،أعراضيم

   .((من لم يدع قول الزور والجيل))
والت اوانظر إلى صنوف المز  ،والعمل بالجيل ،العمل بالزورو  :والعمل بو ،والجيل: بالعدوان عمى الناس

 والتصرفات في أيامنا ىذه مما يدخل في الجيل والزور والعمل بيما.
وغالبًا ما  ،فتعرض بطريقة ممسوخة ،فيذا الزور قد يكون عبر مسمسل تشوه فيو الحقائق والرموز الكبار العظيمة

ثم يأتي الواحد منيم يحاول أن  ،عن الفضائل ُعرفوا بألوان الفجور والبعد ،ق ليميكون من يعرضيا قوٌم ال خال
 .فيذا من الزور ،يحاكي كذبًا وزورًا وتصنعًا تمجو القموب والفطر السميمة أن يحاكي أولئك القامات الكبار

 لَ  َوالَِّذينَ }: -وتعالىتبارك -ىذه كما قال اهلل  ،ويدخل في الزور والعمل بو حضور مشاىد ومجالس الزور
ورَ  َيْشَهُدونَ   ،فعجبًا لمن يصوم ثم يفطر عمى الزور ،فيدخل فيو جميع مجالس الباطل ،[ٕٚ:الفرقان] {الزُّ

دنا بعض أىل الزور والجيل من برامج ىابطة يعدونيا لشير الصيام وأقبح من ذلك ما عو   ،ومجالس الزور
 في كل عام يروجون زورًا جديدًا. ،وينقضون ذلك ،يستيزئون بيا بأىل اإليمان وبشرائع اإلسالم ،والقرآن

                                                           

 (.ٖٕ٘/ٕ) الحنبمي رجب ابن وتفسير ،(ٛ٘/ٜ) القصيد وبيت الفريد والدر ،(ٕٕ٘/ٕ) األبرار ربيع: انظر - ٖٔ



والجيل والعمل بو من لم يدع قول الزور ))فمثل ىذا ال يجوز ألحد أن يشيده فيكون مشاركًا ليؤالء في باطميم 
  .((فميس هلل حاجٌة بأن يدع طعامو وشرابو

 .(ٗٔ)((من لم يدع الخنا والكذب فال حاجة هلل أن يدع طعامو وشرابو)): -رضي اهلل عنو-وفي حديث أنس 
 .ه ويذيعو فينتشر في اآلفاقوينشر  ،أو كان يكتب ذلك ،يخاطب صاحبو فيكذب ،بكممة يقوليا الكذب

ىذا ال  تْ أثبِ  :ولو قيل لو ،ويدخل في ىذا الكذب ما ينشره بعضنا من أمور ال نتحقق منيا فيبادر إلى نشر ذلك
إنما ىي رسالة  ،نو ال يستطيع أن يثبتو بحال من األحوالإف ؟ىل عندك فيو برىان ؟ىل شيدت ذلك ،يستطيع

 وىو مشارك فيو وفي إشاعتو في المجتمع. ،وىذا كمو داخل في الكذب ،وصمت إليو فبادر إلى نشرىا
والزور تمك المشاىد التي تيدم الفضيمة في نفوس  ،ويدخل في الخنا أيضاً  ((من لم يدع الخنا والكذب))

وىكذا النساء الكاسيات العاريات في القنوات وفي غير  ،فيذا داخل فيو ،مشاىدييا في مواقع الرذيمة عبر الشبكة
من لم يدع الخنا والكذب فال حاجة هلل أن يدع طعامو ))، وسائل ذلك كثيرة كما تعرفون تأصبحالقنوات حيث 

  .((وشرابو
إنما المقصود ما وراء ذلك  ،ليس ىذا ىو المقصود ،وىذا يدل عمى أنو ال يراد من الصوم مجرد الجوع والعطش

فيحصل لإلنسان شيٌء  ،وتطويع النفس األمارة ،وكسر الشيوات ،والتيذيب ليذه النفوس ،والتزكية ،من المعاني
  عميو الصالة والسالم.-وألمر رسولو  ،واالستجابة ألمره -تبارك وتعالى-من الترويض واإلقبال عمى ربو 

أو الكذب  ،أو في المجالس ،أو الخصومات ،أنو يدخل في الحديث ألوان الكذب في البيع والشراء :المقصود
 ،ال حقيقة ليا اً أمور  نيذكرو  فقد، ونيمفويتكف ،ال الذين يسألون الناسؤ  الستدرار العطف أحيانًا من قبل بعض الس  

إنما الصيام من المغو  ،ليس الصيام من األكل والشرب)) :وفي الحديث ،ويدخل في ذلك اإلشاعات الكاذبة
 .((إني صائم ،إني صائم :ك أحد أو جيل عميك فقلفإن سابّ  ،والرفث

كما -اإلنسان  رقد ينفرط صب ،((و جيل عميكك أحٌد أإن سابّ ))، بمعنى العدوان جيلال ((عميكجيل أو ))
 قمت: ولكن كما ،فيرد بالمثل -سبق

 في حال الغضب * إنما األحالمُ *في حال الرضا* ليست األحالمُ 
 :وفي الحديث ،((إني صائم ،إني صائم)) :فيقول ،واألخالق ،والتربية ،إذا جاء االستفزاز فينا تظير التقوى

 ،وال أثر ليذا الصوم في التربية والتزكية ،ال أجر لو :يعني ،(٘ٔ)((من صيامو إال الجوع وليس ل صائمٍ  بّ رُ ))
ما أنو إ ؟لماذا لم يكن من قيامو إال السير ،-نسأل اهلل العافية- ،((ليس لو من قيامو إال السير ب قائمٍ ورُ ))

ما أنو ال حضور لقمبو في صالتو كميا من أوليا إلى  ،يرائي واإلنسان ليس لو من صالتو إال ما عقل  ،خرىاآوا 
ن من أعظم دواعي حضور القمب أن يتخفف ا  و  ،بحاجة إلى حضور القمب في ىذه الصالة كوانتبو أن ،منيا

فإن التخمة وكثرة األكل من أعظم الصوارف التي تصرفنا عن التدبر والتعقل في  ،اإلنسان من الطعام والشراب
                                                           

 عبد بو تفرد المجيد، عبد إال جريج ابن عن الحديث ىذا يرو لم: "عقبو وقال ،(ٕٕٖٙ) برقم األوسط، في الطبراني أخرجو - ٗٔ
 (.٘٘ٗٚ) برقم المصنف، في الرزاق وعبد ،(ٕٚٗ) برقم والصغير، ،"اإلسناد بيذا إال أنس عن روىيُ  وال الخطابي، عمر بن اهلل
 برقم الكبرى، في والنسائي ،(ٜٓٙٔ) برقم لمصائم، والرفث الغيبة في جاء ما باب الصيام، كتاب ماجو، ابن أخرجو - ٘ٔ
 (.ٖٛٛٗ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٕٖٙ)



ولكن قموبنا قد تكون منصرفًة من  ،خرىاآ ىنحن نسمع قراءة اإلمام من أوليا إل ،وقراءتنا وعباداتنا كميا ،صالتنا
ماذا قرأ في صالة  ،فإنو ال يدري ؟اإلنسان ماذا قرأ اإلمام في ىذه الصالةل خرىا بحيث لو ُسئآأول القراءة إلى 

ىذه العبادة ىذا الصيام  ،ىذه العبادة فييا امتحان ليذه النفس أن :المقصود ،ألن القمب معطل ؛ال يدري ؟العشاء
ويحصل بو فطام عن شيوات  ،ىذا الشير ىو ترويض ليذه الشيوات الجسمانية تروض بو النفوس الجامحة

 ،كد من الطعام والشرابآوذلك  ،وليس ذلك فحسب بل والمسان كما دلت عميو األحاديث األخرى ،البطن والفرج
    .((ليس لو من صيامو إال الجوع ب صائمٍ رُ )) :ىنا -صمى اهلل عميو وسمم-يذا قال النبي ول

فدل عمى أن  ((إنما الصيام من المغو والرفث ،الصيام من األكل والشربليس )) :وقال في الحديث الذي قبمو
 ،فيناك فطام لمنفوس من شيوة البطن والفرج وشيوة المسان واألذن والعين ،الصوم مطموب أيضًا في ىذه األمور

وأن ننظر ىل حققنا ذلك  ،فينبغي عمينا أن نتعاىد ىذا الصوم ،وما نقص من ذلك فيو نقص من حقيقة الصيام
عن  ن الصوم ليس بإمساكٍ إإذ  ،أو أن اإلمساك صار فقط عن الطعام والشراب والجماع ،عمى الوجو الصحيح

ليس الصيام بإمساك عن الطعام والشراب في النيار  ،بعض الشيوات ثم ىو انفالت في باقي الشيوات والمذات
وأن تكون األكباد ظامئًة في  ،ليس الصيام أن تجوع البطون ،ثم ينيمك اإلنسان في جميع شيواتو في الميل

ويظير معيا من سوء الخمق وبذاءة المسان  ،وتكون األعضاء في حال من الفتور تنقبض معيا األسارير ،النيار
نما ال يتحقق مطموب الشارع إال بفطام النفوس عن جميع الشيوات  ،ا ىو مقصود الشارعليس ىذ ،ما يظير وا 

تبارك -والعين ليا شيوات لمنظر إلى ما حرم اهلل  ،فاألذن ليا شيوات في االستماع ،التي قد وزعت عمى الجوارح
ض الناس من الطعام فالغيبة قد تكون في بعض األحيان ألذ عمى بع ،والمسان لو شيوات جامحة ،-وتعالى

    والشراب.
وال يقتصر  ،فيحتاج اإلنسان إلى مجاىدة كبيرة ،وىكذا أيضًا فإن شيوات المسان قد تربو عمى شيوات الجوارح

المجاىدة وترويض في ومن ىنا يكون الصوم مدرسًة  ،صبره ومجاىدتو عمى ترك الطعام والشراب فحسب في
   النفوس وتزكيتيا.

فإن ذلك يحصل  ؟،فحسب الصوم ىل نريد منو القدر المجزئىذا  ،اليدف في بداية ىذا الشيرينبغي أن نحدد ف
فيذا الصوم المجزئ الذي ال  ،ترك المفطرات من الطعام والشراب والجماع وما إلى ذلك من ألوان المفطراتب

فحدد  ،مراحلبق ذلك وأما الصوم الذي يكون تربية تتحقق فيو مقاصد الشارع فإنو فو  ،يطالب صاحبو بالقضاء
فيذا أمر ميسور حتى البييمة يمكن أن ال  ؟،ىل تريد صومًا مجزئاً  ؟،اليدف منذ البداية ماذا تريد من ىذا الشير

لكن ىل  ،منع عنيا الطعام والشرابثم في النيار يُ  ،عطى الطعام والشراب إال من بعد المغرب إلى آخر الميلتُ 
    إلى شيء آخر؟التزكية فتتحول و حصل ليا التيذيب 

 ،وال زلنا في أول الشير ،فمنحدد ىدفنا منذ البداية ،ولذلك نحتاج إلى أن نتعقل وأن نعرف ما نأتي وما نذر ،ال
والفضائل من  ،واألخالق ،والتقوى ،ىذا الشير مدرسة عممية تربى فييا النفوس عمى أمور من اإليمانصوم ف

وحده دون ما  -عز وجل-ومراقبة اهلل  ،األمانة في نفس اإلنسان وتربية ،والشعور باآلخرين ،والبذل ،السخاء
تمع لإلنسان من ألوان جفي ،وما يصحب ذلك من االشتغال بالقرآن وتدبره ،واإلقبال عمى سائر الطاعات ،سواه

أن يسر  هعمى عباد وونعم -عز وجل-هلل اوىذا من فضل  ،اليدايات واألنوار ما يحصل بو الزكاء والكماالت



الشيوات ومطالب الحياة  ةافسفالنفوس يحصل ليا شيء من الشرود والغفمة مع مع ،ىذا الشير في كل عام ليم
-هلل افتستقيم عمى أمر  ،ثم بعد ذلك يأتي ىذا الشير ليصقميا وليعيدىا إلى جادتيا وطريقيا الصحيح ،بأنواعيا

ن من الفكر وحياة القمب ما يحممو عمى ويكون لإلنسا ،وتحصل ليا الذكرى وتحصل ليا اليقظة -تبارك وتعالى
في  هولذلك نجد في قموبنا في ىذا الشير من الرغبة في الخير ما ال نجد ،طاعة مواله والكف عن كل ما ال يميق

فمن البداية  ،كل أىل اإليمان يجدون ذلك لكن عمى تفاوت ،وىذا ال يستطيع أحد أن يدفعو عن نفسو ،غيره
   لتحصل لنا ىذه التقوى. ؛ولنمأل النفوس باإليمان ومعاني اإليمان ،ىذه المعانير فمنكث  

وىذا يستشفي بو من  ،مرض البخل والشحمن فيذا يستشفي بو  ،هءيجد فيو كل مريض دوا فيذا الشير مستشفى
 ؛ومن مرض قسوة القمب وصالبتو وصدئ وىذا يستشفي بو ،وىذا يستشفي بو من مرض الغفمة ،طنةمرض البِ 

ليحصل الترويض ليذه  ؛وتارة في وقت االعتدال ،وتارة في الصيف ،وليذا كان ىذا الشير متنقاًل تارة في الشتاء
ومنيا ما ال يحصل  ،الترويض إال بيذا ايلفإن من النفوس ما ال يحصل  ،النفوس بجميع ىذه المواسم والفصول

وتارة  ،فتارة في الشتاء ،س وشيواتيم ومطموبات نفوسيمفكان دائرًا ال يتفق مع أىواء النا ،الترويض إال بذاك الي
 وىكذا. ،وتارة في غيرىما ،في الصيف

وأرادىا فإنو يحرر نفوسنا من أسر العادات التي  -عز وجل-يذا الصوم إذا كان عمى الطريق التي شرعيا اهلل ف
ال  ،لربو ومواله اذلك فيكون العبد حر  يذا يعتقنا من ف ،فال يستطيع اإلنسان الفكاك والخالص منيا ،تأسرنا أسراً 

قد تكون و  ،ىذه العبودية قد تكون لمبطن و،كون لو نوع عبودية لغير ربو وفاطره وخالقي وال ،تؤسر نفسو وال تنقاد
 وقد تكون لغير ذلك. ،وقد تكون لممال ،وقد تكون لمسان ،لمفرج

َلةَ  َأَضاُعوا فٌ َخمْ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َفَخَمفَ } :-عز وجل-وليذا قال اهلل   :ما قال [ٜ٘:مريم] {الشََّهَواتِ  َواتََّبُعوا الصَّ
لصاحبيا أحيانًا يتبعيا وينقاد ليا ويقدميا عمى  ةفيذه الشيوات تكون معبود "اتبعوا" :إنما قال ،وعافسوا الشيوات

حصل بذلك توأسر العادات ف ،نتحرر من رق الشيواتفبيذا الصوم  ،-هؤ وتقدست أسما جل جاللو-هلل ا محاب  
وأسر الشيوات بجميع صورىا  ،وىي الحرية من أسر الشيطان ،الحرية الحقيقية التي ينبغي أن يطمبيا الجميع

 .وحده دون ما سواه -عز وجل-لتكون العبودية هلل  ؛وأشكاليا
وليذا ينبغي عمينا أن نراعي ىذا من أول شيرنا ىل  [ٖٛٔ:البقرة] {َتتَُّقونَ  َلَعمَُّكمْ }وىكذا أمور كثيرة تجمعيا التقوى 

كان ذلك ال يحصل وال يتحقق في فإن  ؟ىذا الصوم وىذه الحال في مثل ىذه األيام تربي التقوى في نفوسنا أو ال
وأن نعيد النظر من أجل أن نصوم صومًا عمى الوجو الذي  ،حالنا التي نحن عمييا اآلن فينبغي أن نراجع

 .ارك وتعالىتب-يرضيو عنا 
 نفسو في خاصتو. وأن ينظر فيو مع ،وأن يتأممو ،يحتاج اإلنسان أن يراجعوىذا معنى كبير 

ْنَسانُ  َبلِ }يقول:  -تبارك وتعالى-واهلل  وخمجات  ،وواقعو ،اإلنسان أعمم بنفسو [ٗٔ:القيامة] {َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعَمى اْلِْ
 ومزاوالتو. ،وأعمالو ،نفسو

تبارك -اهلل  هة في بيان حقيقة الصوم الذي أرادستقى من مشكاة النبو الذي يُ بعد ىذا اإليضاح  :الوقفة الرابعة
 ؟أقول: ما ىي حالنا وواقعنا في رمضان -وتعالى



إذا نظرنا بنظرة عابرة لو جاء أحد من مجتمع آخر ونظر إلى  ؟ولكن موسم لماذا ،لألسف رمضان موسم كبير
ىذا شير الصيام والقيام والقرآن  ،[٘ٛٔ:البقرة] {اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  ُأْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ }واقع المسممين في رمضان 

ىو  ؟ما ىو واقعنا في رمضان ،ىذا شير التقوى ،وأنواع المعروف والبر والتقوى ،واإلحسان والبذل والجود ،فقط
 ،تكثر األطعمة ،موسم في كل شيء ،موسم تزدىر فيو وتزدان األسواق بجميع أنواعيا حتى قطع غيار السيارات

 وغير ذلك. ،والدعايات لألطعمة والعروض والتخفيضات المزعومة في الطعام والشراب واألثاث والمباس واآلنية
ا أرى في لوحة كبيرة دعائية في أرجاء البالد إني ألعجب حينم ؟وما عالقة ىذا بالصوم ؟فيل ىذا ىو المقصود

ما عالقة رمضان بالدعاية لمموائد  !،من طوليا إلى عرضيا صورة مائدة وتربط ىذه المائدة برمضان
 .؟!واألطعمة

ألنيم  ؛فيقل مرتادوىا ،رع لو الصوم أن تكون األسواق بحال من الضمور والكسادىذا شير الصوم مقتضى ما شُ 
 ،فميس لدييم أوقات يذىبون بيا إلى األسواق ،عام والشراب ويشتغمون بالصيام والقيام وقراءة القرآنمون من الطيتقم

وتكديس األطعمة وكأن البيوت خاوية من  ،فال يصح أن تنعكس القضية ويتحول رمضان إلى موسم لمتسوق
من أجل أن تشبع الجوارح فال تمتد إلى الحرام  ؛تجويع البطون ،عكس مقصود الشارع تماماً  ،الطعام والشراب

وأما  ،عو مقصود الشارعمىذا ال يمكن أن يتحقق  ،تعكس القضية ويتحول إلى شير الموائد إلى شير التخمة
 -واهلل تعالى أعمم-والذي يظير  ،فحدث وال حرج -وما أدراك ما البرامج والقنوات-البرامج الرمضانية والقنوات 

 ةفدت وكمت الميمن الشياطين المردة لما صُ أ ن ىؤالء في رمضانأشو والتعجب من حال ىؤالء طول التأمل  مع
فصاروا يعدون البرامج الرمضانية اليابطة  ،نس فقاموا بالميمة عمى أتم الوجوه وأكممياإلى ىؤالء المردة من اإل

 ،في نفوس المسممين ،اسفي نفوس الن ،التي تصادر معاني التقوى والفضيمة واإليمان في نفوس المجتمع
وينفقون األموال الطائمة من أجل إشغال الناس وصرف الناس عما قصده  ،فيستعدون قبل رمضان بمدة طويمة

اضطروا ليذا لكن و برامج رمضانية ولألسف صار كثير من الخيرين ولست أنتقد ذلك  ،الشارع وأراده ليم
ليصرفوا الكثيرين عن ىؤالء  ؛الضررينأخف وأدنى كبون فيرت ،ا لنقل الناس من شر الشرين إلى أدناهاضطرارً 

ولربما أقاموا ليم المالعب  ،أو عن أن يتحولوا إلى بعض الممارسات واألفعال التي يزاوليا الشياطين ،الشياطين
ألن ىؤالء ال ينتقل كثير منيم إلى البر  ؛ليشغموا ىؤالء عما ىو شر من ىذا ؛في رمضان وأناروىا واستعدوا لذلك

فيشغمونيم بيذا الميو المباح في ليالي ىذا الشير  ،وما ينفع -عز وجل- هللاوالمعروف والطاعة واالشتغال بكالم 
  الكريم الذي أنزل فيو القرآن.

أجل أن يشغموا من  ؛ووضعوا عمى ذلك ألوان الجوائز ،وعمد آخرون إلى أشياء أخرى من المسابقات والفوازير
 الذين يتخطفونيم.ىؤالء الناس عن أولئك الشياطين المردة 

لو نظرنا  ،-تبارك وتعالى-وأقبل عمى القرآن وما ينفعو ويرفعو عند اهلل  ،من عرف حقيقة الصوم ولكن الموفق
حالنا في ىذا الشير الكريم فإن بعضنا قد ال يزداد في ىذا الشير من العبادة والطاعة فال ترى من بعضنا  ىإل

زداد النوم في ىذا الشير اولربما  ،أو قراءة القرآن ،من اإلقبال عمى المساجد والتبكير إلى الصموات مثالً  اً مزيد
ىذه  ،وازدادت الغفمة والميو بجميع صنوفيا وأشكاليا ،اعمى أمور ال طائل تحتيلياليو  فيالكريم وازداد السير 

  رضي اهلل عنيم.-وقارن ىذا مع حال السمف  ،حال الكثيرين منا في رمضان



وكان بعض السمف يختم في قيام  ،(ٙٔ)يختم القرآن كل يوم مرة -رضي اهلل تعالى عنو-كان عثمان بن عفان 
ون في ءفكانوا يقر  ،وبعضيم في كل عشر في الصالة ،وبعضيم في كل سبع ،الصالةفي رمضان في كل ثالث 

  خارج الصالة أكثر من ذلك.
 .يقرؤىا في غير الصالة ،(ٚٔ)ةكان لو في رمضان ستون ختم -رحمو اهلل-فيذا الشافعي 

 .(ٛٔ)وكان األسود النخعي يقرأ القرآن في كل ليمتين في رمضان
 .(ٜٔ)، وفي العشر األواخر في كل ليمةفي رمضان في كل ثالثو  ،سبع دائماً  وكان قتادة يختم في كل

ليس الكالم ىنا أن الدعوة  ،(ٕٓ)أخبر أنو ال يفقو القرآن من قرأ في أقل من ثالث -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
اهلل صمى -يرون أن قول النبي  -رضي اهلل عنيم-إنما كان ىؤالء السمف  ،إلى قراءة القرآن في كل ليمة ةموجي

حالة فيرون أنيا  ،ليكثروا فكانوا يشمرون في رمضان ،ليس عمى سبيل المنع األكيد والتحريم -عميو وسمم
   .وطمب األجور والحسنات ،موسم لمتكثر من القراءة ،استثنائية

طعام القرآن تالوة ىو فإنما: "قال رمضان دخل إذاكان اإلمام محمد بن شياب الزىري  ن باو  ،(ٕٔ)"الطعام وا 
يفر من قراءة الحديث كان  توفى سنة مائة وأربع وعشرين لميجرة، ،(ٕٕ)شياب الزىري أول من جمع الحديث

  .ومجالسة أىل العمم ويقبل عمى تالوة القرآن من المصحف
اقرأ في التفسير من أجل و جعل لك وردًا من القرآن ا ،اقرأ :ربما يتردد اإلنسان حينما يقول ؟،ونحن نقبل عمى ماذا

ىذا التفسير يكون شاغاًل ليم عن قراءة  :يقول ،فيقع في نفس اإلنسان أحيانًا بعض الحرج ،تتعقل المعانيأن 
وعشرين  ابمغ أربعً ياليوم والميمة  ،؟القرآنمن رنا إلى واقعنا كم نقرأ ظلكن إذا ن ،فيال كان قبل رمضان ،القرآن

    ؟و أسرعأ ،ىؤالء الذين يسألون دائمًا ىل أراجع الحفظ أو أحفظ أو أقرأ أو أتدبر ؟،ساعة فكم يقرأ اإلنسان
 ؟ن يذىب الباقيأيف ،خمس ساعات ،ساعة ،أربع ساعات ،ثالث ساعات ؟،وردك من القرآن كم يبمغ :نقول ليم

 ؟عشرون ساعةالأين 
 ؟اجع الحفظ أو أحفظ الجديد أو أتموىل أر  ؟الحديث اآلن اإلشكال والمفاضمة ىل أتدبر أو أسرع في القراءة

في التالوة فيرد منو رق ساعات اليوم والميمة غستاىذا السؤال يمكن أن يرد من إنسان قد  ؟،فالباقي أين يذىب
أشياء أخرى نوم طويل  ىناكو  ،أما إذا كانت القسمة ثالثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية ،مثل ىذا السؤال

يمكن  ،فالتفسير والحفظ والمراجعة مع التالوة مع ورد من التدبر :فنقول ىنا ،وأكل كثير وزيارات وما أشبو ذلك

                                                           

 (.ٚٙٔ/ ٕٗ) الصحيح الجامع لشرح والتوضيح ،(٘ٛٗ/ ٚ) البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد: انظر - ٙٔ
 .(ٖٜٖ/ ٔ٘) عساكر البن ،دمشق تاريخ ، و(ٖٗٔ/ ٜ) األصفياء وطبقات األولياء حمية - ٚٔ
 (.ٖٓٔ/ ٕ) األولياء حمية - ٛٔ
 (.ٜٖٖ/ ٕ) المصدر السابق - ٜٔ
 برقم سننو، في والدارمي ،(ٜٖٗٔ) برقم القرآن، تحزيب باب وترتيمو، وتحزيبو القرآن قراءة أبواب داود، أبو أخرجو - ٕٓ
 (.ٕٓٙٔ) برقم داود، أبي صحيح في ،"الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "األلباني وقال ،(ٖٗ٘ٔ)

 .(ٔٚٔ: ص) رجب البن المعارف لطائف - ٕٔ
 (.ٕٖٗ/ ٔ) الترمذي عمل وشرح ،(ٜٗ/ ٔ) النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب: انظر - ٕٕ



تالوة بأوقات وساعات  ةفي كل ثالثة أيام ختم أويمكن أن تقر  ،في الشير لمتدبر ةأن تقرأ قراءة مترسمة ختم
   طويمة في اليوم والميمة.

منذ  ةولي ختم :يقول ،في كل سنة ةوختم ،في كل شير ةوختم ،بكل جمعة ةل العمم كانت لو ختمبعض أىو 
 ةواحد ةكون لنا ختمتو  ،ةبعد ختم ةفيمكن أن نقرأ ختم ،ألوان من التدبر فيذه ،(ٖٕ)بعدثالثين سنة ما فرغت منيا 
  في التدبر في سائر الشير.

ترك جميع  ،(ٕٗ)عمى قراءة القرآنكان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل  -رحمو اهلل-سفيان الثوري 
ىذا جيد لكن من وفق لقراءة القرآن  ،أنا أشتغل بالعمم والفقو :ىنا تأتي المفاضالت بعض الناس يقولو  ،العبادات

فمن استغرق أوقاتو في  ،وكذلك ىم درجات عند اهلل ،وىم في درجات ،فالناس في ىذه الدنيا مراتب ،فيذا أجود
من اشتغل بالعموم المقاصدية من الحديث ويأتي بعد ذلك  ،فيذا أكمل وأفضل وفي تدبره ،القرآن ومع القرآن

وما  ،والنحو ،وعموم الحديث ،ويأتي بعد ذلك ودونو من اشتغل بعموم اآللة كاألصول ،والتفسير ووالتوحيد والفق
  .ذلك وشاب

في  ويقرأ ،أو يتصفح في اإلنترنت ،يكتب منفيوقل مثل ذلك  ،بعموم نافعٍة أخرىويأتي بعد ذلك من اشتغل 
 والمنتديات وما إلى ذلك. ،الواردات والشاردات

 مواقع اإللحاد والزندقة والتشكيك. أو ،ر ممن يتصفح المواقع اإلباحيةىذا دون أولئك ولكنو خي
يتجول في األسواق ويتتبع عورات المسممين، فكما أن والذي يشتغل باألمور المباحة خير من ذلك الذي ذىب 

الجنة عمى مراتب والنار عمى دركات فكذلك أعمال الناس في ىذه الحياة الدنيا، فينبغي عمى العبد أن ينظر في 
 درجتو ومرتبتو فإن الجزاء من جنس العمل.

عة، والساعة يمكن أن يقرأ بيا وفسحة لمعبادة والتشمير، فيو سبعمائة وعشرون سا ،في ىذا الشير وقت طويل
معموم  ثالثة أجزاء من القرآن قراءة معتدلة، فذلك يكافئ ألفين ومائة وستين جزءًا من القرآن، والقرآن كما ىو

 .اثالثون جزءً 
 سعو ساعات وأيام ىذا الشير بكامميا.تا فذلك اثنتان وسبعون ختمة، يعني م

 لو بذلك ست وثالثون ختمة. فمو قرأ اإلنسان في نصف ساعات اليوم، فيكون
 يكون لو أربع وعشرون ختمة. -ساعات يفي ثمان-لو قرأ فقط في ثمث ساعات اليوم 

 لو قرأ في ربع ساعات اليوم فإنو يكون لو بذلك ثماني عشرة ختمة.و 
النتائج غير مرضية في  فحدد من البداية ماذا تريد أن تكون آخر الشير، وال تترك األمور ىكذا مبيمة فتكون

  .حدد ماذا تريد ،النياية
 ال تنقص عنو. اىذه أرقام حسابية، اجعل لك حد  

                                                           

 (.ٕٕٛ/ ٔ) الدين عموم إحياءانظر:  - ٖٕ
 (.ٔٚٔ: ص) رجب البن المعارف لطائف - ٕٗ



إن ليمة القدر دائرة في ىذا  :وىكذا في ىذا الشير في العشر األواخر منو ليمة القدر، وبعض أىل العمم يقول
ن كان ، و (ٕ٘)الشير وفي لياليو من أول الشير إلى آخره  مرجوحًا فقد قال بو بعض األئمة.ىذا القول وا 

والشير ثالثون يومًا فذلك يبمغ ثالثين ألف يوم، فإذا قسمناىا عمى أيام السنة  ،[ٖ:القدر] {َشْهرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ }
 وخمسين يومًا في السنة فإن ذلك يعني أن ليمة القدر تكافئ وتعادل أربعًا وثمانين سنة وزيادة. ةثالثمائة وأربع

 ليمة واحدة!.وىي 
في العمر فيذا يعني إذا أدرك ليمة القدر يعني أربعة آالف ومائتين وسبع  فمو صام اإلنسان خمسين رمضان

 .ىذا من أدرك خمسين رمضان ،وثالثين سنة وكسوراً 
 بميمة القدر. -عز وجل-ا كانت أعمار ىذه األمة قصيرة عوضيا اهلل لمّ  :وقد قال بعض أىل العمم

  ىل أعددت خطة الستقبال الشير؟ :الخامسةالوقفة 
ينبغي عمينا أن نعزم، أن يكون رمضان ىذا العام متميزًا في عباداتنا، في صومنا، طبيعة الصوم كما سبق، 
حقيقة الصوم في استغالل األوقات، أن نجعل لنا وردًا ال ينقص، قراءة القرآن، ىذه الصالة التي نصمييا ىي 

 مكن لإلنسان أن يشفع بركعة ثم يصمي من الميل ما شاء.صالة قصيرة كما ترون ي
ف، يكثر من الصدقة، من البر، من المعروف، يتقمل من يحرص اإلنسان عمييا وال يسو   ،وىكذا الصدقات

 الطعام والشراب، يتقمل ويتخفف من األشغال والصوارف.
لسوق من أجل أن ال يحتاج إلى اوليذا ينبغي لإلنسان أن يستعد قبل رمضان فيشتري كل ما يحتاج إليو 

 وىكذا. ،واالشتغال بمطالبو وحاجاتو
 ويعز كممتو. ،أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن ينصر دينو -تبارك وتعالى-فأسأل اهلل 

الميم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، الميم انصرىم في سوريا، وفي كل أرض، الميم انصرىم نصرًا 
 مرضاىم، وداِو جرحاىم، وفك أسراىم، وارحم موتاىم. يم اشفِ مالمؤزرًا، 

صيم عددًا، واقتميم بددًا، وال تغادر منيم أحلميم الميم عميك بأعداء الدين، الميم عميك بيم فإنيم ال يعجزونك، ا
 أحدًا.

ىزميم وانصرنا نصرنا عمييم، الميم ااالميم مجري السحاب، ومنزل الكتاب، وىازم األحزاب، الميم اىزميم و 
 وآلو وصحبو أجمعين.  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،عمييم، الميم اىزميم وانصرنا عمييم

                                                           

 ونخب ،(ٖٕٙ/ ٗ) حجر البن الباري وفتح ،(ٚ٘/ ٛ) مسمم عمى النووي وشرح ،(ٗٙ/ ٖٕ) البن عبد البر التمييد: انظر - ٕ٘
 (.ٕٗ٘/ ٖ) مسمم صحيح شرح المنعم وفتح ،(ٕٙٔ/ ٔٔ) اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقيح في األفكار


