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(محاضرة مفرغة]

الوصايا العشر العظام

لعمارة بيوتنا

يف شهر الصيام
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة
صؾ ظذ ٍ
احلؿد هلل رب افعودغ ،مهللا ّ
حمؿد وظذ آل حمؿد ـام
صؾقً ظذ إبراهقؿ وظذ آل إبراهقؿ إكؽ محقدٌ جمقد ،مهللا بورك
ٍ
حمؿد وظذ آل حمؿد ـام بورـً ظذ إبراهقؿ وظذ آل إبراهقؿ
ظذ
إكؽ محقدٌ جمقد.
أهيو إحبي ذم اهلل :كسلل اهلل ▐ بؿـّف وـرمف وظظقؿ
ؾضؾف أن يقؾؼو وإيوـؿ فؽؾ خر ،وأن جيعؾـو وإيوـؿ ممـ يستؿعقن
ظؾام كوؾ ًعو ،وؿؾ ًبو خوص ًعو،
افؼقل ؾقتبعقن أحسـف ،وأن يرزؿـو وإيوـؿ ً
ذاـرا ،ودظو ًء مستجوبو ،وأن جيعؾ شبقؾـو شبقؾ ادممـغ،
وفسوكًو ً
ورصاضـو افكا ط ادستؼقؿ ،وأٓ يزيغ ؿؾقبـو بعد إذا هداكو ،إن ويل
ذفؽ وافؼودر ظؾقف.
كظرا حو تعقشف أمي اإلشالم ذم حلظتفو افراهـي مـ
أهيو إحبيً :
ٍ
أمقر وأحقال بسبى مو ابتذ اهلل ▐ بف ظبوده حتك يعقد
رب افعودغ ،وحتك يصحح افـوس مسورهؿ ووجفتفؿ،
افـوس إػ ّ
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ويقحدوا ؿبؾتفؿ ذم آفتجوء إػ اهلل ▐ بسبى هذا افقبوء
وبوء ـقروكو ،ومو أصدرتف دوفتـو-وؾؼفو اهلل -بتعؾقؼ افصالة شقا ء
جل َؿعِ أو اجلامظوت أو صالة افساويح...
مو تع ّؾؼ بو ُ
ٍ
وشوظوت معدودات تؼبؾ
وكظرا ٕن أمتـو بعد أجو ٍم ؿالئؾ بؾ
ً
ٍ
مؼربي مـ هذا ادقشؿ افعظقؿ مـ
ظذ هذا افشفر ادبورك وظذ
مقاشؿ اخلرات وهق "مقشؿ صفر رمضون" ،افذي ؾرض اهلل
▐ ظذ إمي صقو َمف ،وافذي اكتخبف اهلل ▐ مـ
بغ شوئر افشفقر فقؽقن أظظؿ افشفقر ظذ اإلضالق :حتك تستغؾ
أمتـو أوؿوهتو...
وحتك كعؿر بققتـو بذـر اهلل ▐  ،وحتك ٓ تضقع
أظامركو مـ ؽر ضوظي ربـو ▐ ،وحتك كعقش ظبقديي
ٍ
حلظي مـ حلظوت حقوتـو :أردت -وؾؼـل اهلل وإيوـؿ
افقؿً ذم ـؾ
فؽؾ خر -أن أؿػ معؽؿ وؿػوت ؿبؾ حؾقل هذا افشفر ادبورك،
ظسك اهلل ▐ أن يب ّؾغـو وإيوـؿ هذا افشفر ادبورك ،وأن
يقؾؼـو وإيوـؿ ؾقف فطوظتف ▐ ظذ افقجف افذي يروقف.
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وحرصو ظذ أن كسوير ـؾ حلظوت أمتـو ادبورـي وأن كسوير هذه
ً
افؾحظوت ظز ادـفٍ افسؾػل وظز ادـفٍ افـبقي ،وحتك كؼيض
مجقع حلظوتـو ذم ضوظي اهلل ▐ خمؾصغ ذم ذفؽ هلل
▐ ،متَّبعغ ذم ذفؽ شـي رشقل اهلل ♀ :
أردت أن أوع بغ يدي إخقاين وصويو ظظقؿي ؿبؾ حؾقل هذا
افشفر ادبورك ،أشلل اهلل أن يبؾغـو وإخقاكـو رمضون ،وأن يرزؿـو
وافؼقوم وتالوة افؼرآن ظذ افقجف افذي يروقف.
وإخقاكـو ؾقف افصقو َم
َ
أهيو إحبي :وٓ أضقؾ ذم هذه ادؼدمي ،وأوع بغ يدي إخقا ين
افربوكقي
وأخقايت ذم افعومل اإلشالمل ـؾف هذه افقصويو افغوفقي ّ
افسؾػقي افسـقي ،افتل اشلل اهلل ▐ أن يـػعـو هبو ً
أوٓ وأن
يـػع هبو إخقاين ثوكق ًي.
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أيًا األحبة؛ الوصايا العشس-:
الوصية األوىل :ملاذا تدعو اهلل أى يبمغك زمضاى؟
كعؿ أهيو إحبي ،ؾنن شؾػـو افصوفح -رمحفؿ اهلل تعوػ-
إلدراـفؿ فعظقؿ هذا ادقشؿ افعظقؿ وهق "مقشؿ رمضون" مقشؿ
اخلرات ،مقشؿ افـػحوت ،وهلل ▐ ذم أجومف فـػحوت،
َّ
اشتغؾ أوؿوتف ،وؿه ظؿره ،وفـ
ومـ وؾؼف اهلل ▐
َ
يضقع حلظي افعبقديي ،بؾ ـون مستعدًّ ا هلو ً
مؼبال ظؾقفو.
وفؼد ـون شؾػـو افصوفح-أهيو إحبي -حيرصقن ظذ هذا
افشفر افعظقؿ ،وهلذا ؾـؼؾ ظـفؿ َمـ كؼؾ مـ ظؾامئـو أهنؿ ـوكقا
يدظقن اهلل ▐ أن يب ّؾغفؿ رمضون ،وورد أن ذفؽ ـون مـ
دظوء افصحوبي ،وأن افصحوبي ـوكقا يدظقن اهلل ▐ شتي
ٍ
أصفر
أصفر فقب ّؾغفؿ رمضون ،ثؿ يدظقن اهلل ▐ شتي
أخرى بعد رمضون أن يتؼ ّبؾف اهلل ▐ مـفؿ.
ٍ
ٍ
صحقح ظـ صحوبي
بسـد
وافذي أظؾؿف :أنف مل يثبً ذفؽ
ً
مـؼقٓ ذم
رشقل اهلل ♀  ،فؽـف ذم كػس افقؿً ـون
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ً
ومـؼقٓ ذم إمي ،وٕن افدظوء ظبود ٌة ظظقؿي :ؿول اهلل
افسؾػ
▐  :وإن احلريص ظذ اخلر فقدظق اهلل ▐ أن
يقؾؼف ،وأن يسدده ،وأن يب ّؾغف هذه ادقاشؿ افعظقؿي ،ؾوهلل
▐ فف ذم أجومف كػحوت.
ؾحرصو مـ اإلكسون ظذ أن يغتـؿ إوؿوت ،وأن ي ْبؾغ إزمـ ي
ً
حرصو مـف ظذ ذفؽ :يدظق اهلل ▐ ،ـام كؼؾ
افػووؾي
ً
َّ
معذ بـ افػضؾ -

تعوػ -ؿول" :ـوكقا يدظقن اهلل

▐ شتي أصفر أن يبؾّغفؿ رمضون ،ثؿ يدظقكف شتي أصفر
أخرى أن يتؼبّؾف مـفؿ" ،وؿول حيقك بـ أيب ـثر" :ـون مـ دظوئفؿ".
مقؿقف ظؾقف
ٌ
أجضو -ذم رؾعف فؾصحوبي :أنف
وافصحقحً -
 ،ـون يؼقل" :مهللا شؾّؿـل إػ رمضون ،وشؾؿ يل رمضون،
وشؾّؿف مـل متؼبال"  ،وؿد ورد هذا وكحقه ظـ شؾػ هذه إمي،
ومو هذا -بورك اهلل ؾقؽؿ -إٓ حلرص افسؾػ ظذ أن يبؾغقا هذه
ظظقام مـ افطوظوت إػ
إزمـي افػووؾي وظذ أن يضقػقا رصقدً ا
ً
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رب ف
رصقد ضوظتفؿ :ؾنن افعبد ٓ صؽ أن مقؿػف ؿد يتحدد ظـد فؼوء ّ
▐ بوحلسـي افقاحدة يتع ّبدهو هلل .
ؾوفتؽبرة كعؿي ،وافتسبقحي كعؿي ،وافصالة ظذ افـبل
♀ كعؿي ،وؿقل "ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل" كعؿي ،ؾنذا
مو ب ّؾغ اهلل ▐ اإلكسون إػ رمضون ؾال صؽ أن هذا مـ
كع ِؿ اهلل ▐ افعظقؿي.
ؾعؾقـو ً
أوٓ ذم وصقتـو إوػ :أن كدظقا اهلل ▐ أن
يب ّؾغـو رمضون وفق مو بؼل بقــو وبغ هذا افشفر ادبورك إٓ شقيعوت
ؿؾقؾي ،بؾ واهلل فق بؼل دؿوئؼ ؾنن اإلكسون يدظق اهلل ▐
أن يب ّؾغف هذا افشفر ادبورك افذي ؾرض اهلل ▐ صقومف،
وافذي أودظف اهلل ▐ مـ اخلرات موٓ يعؾؿف إٓ هق
▐ ،ترتػع ؾقف إجقر ،وتؽ ّػر ؾقف اخلطويو ،وتُعتؼ افرؿوب
ؾقف مـ افـور.
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ربف ▐ أن يب ّؾغف هذا افشفر
ؾعالم ٓ يدظق ادسؾؿ ّ
حريصو ظذ اخلرات ،وإذا ـون مق َؾ َؼو ،وإذا ـون
ادبورك :إذا ـون
ً
توجرا مع اهلل ▐؟!
ً
واهلل ▐ ؿولَ { :يو َأ ه َهيو ا َّف ِذي َـ آ َمـُقا َه ْؾ َأ ُد هف ُؽ ْؿ َظ َذ
ِ َ ِ ِ
دمور ٍة ُتـ ِْجقؽُؿ ِمـ َظ َذ ٍ ِ
ِ
وَّلل َو َر ُشقفِ ِف
اب َأخق ٍؿ ( )01ت ُْممـُقن ب َّ
ْ ْ
َ َ
ُ ِ َ ِ ِ ِ ِ
اَّلل بِ َل ْم َقافِؽُ ْؿ َو َأنْ ُػ ِسؽُ ْؿ َذفِؽ ُْؿ َخ ْ ٌر َفؽ ُْؿ إِ ْن ُــْت ُْؿ
َو َ
دموهدُ ون ذم َشبقؾ َّ
َت ْع َؾ ُؿ َ
قن} [افصػ.]00 ،01 :
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الوصية الثانية :أال حتمد اهلل أى بمغك زمضاى؟
رب ف
افقصقي افثوكقي-أهيو إحبي ذم اهلل :-أن حيؿد اإلكسون ّ
رب ف
▐ ظذ أن يب ّؾغف رمضون ،ؾنن افعبد يشؽر ّ
مؼوم
مؼوم افطوظي ،وظذ أن يؼقؿف
▐ ظذ أن يؼقؿف
َ
َ
افػضقؾي ،وظذ أن يستعؿؾف ذم ضوظي اهلل ▐ وككة ديـ
اهلل ▐ :ؾنكف ٓ يقن فؾطوظي إٓ هق ▐ ،وٓ
يق ِّؾؼ هلو إٓ هق ▐ .
وهلذا ؾنن افعبد ٓ ه
يـػؽ ظـ شمال اهلل ▐ أن يقؾؼف
اخلرات ،وأن يقؾؼف فؾطوظوت ،وأن يسلخف وأن يؾفٍ فسوكف بذـر
اهلل ▐ وبدظوء اهلل ▐ أن يقؾ َّؼف فؾطوظوت،
ؾقاهلل فقمل يقؾؼؽ اهلل ▐ فؾطوظي ؾنكّؽ فـ تؼقم هبو وفـ
تق َّؾؼ إفقفو.
إن افطوظي ٓ حتتوج إػ ذـوء ،وٓ حتتوج إػ مـصى ،وٓ حتتوج
ٍ
ومـ ظؾؿ اهلل
إػ ـثرة مول ،إكام حتتوج إػ
إخالص وإؿبولَ ،
خرا و َّؾؼف.
▐ ؾقف ً
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ؿول اهلل ▐ َ { :ؾ َل َّمو َم ْـ َأ ْظ َطك َوات ََّؼك (َ )5و َصدَّ َق
ِ
ِ
اش َت ْغـَك () 8
نى (َ )7و َأ َّمو َم ْـ َبخ َؾ َو ْ
بِ ْ ُ
ن ُه ف ْؾقُ ْ َ
وحل ْسـَك (َ )6ؾ َسـُقَ ِّ ُ
ِ
نى} [افؾقؾ.]01 - 5 :
َو َـ َّذ َب بِ ْ ُ
ن ُه ف ْؾ ُع ْ َ
وحل ْسـَك (َ )9ؾ َسـُ َق ِّ ُ
ِ
يـ ْاهتَدَ ْوا ُهدً ى}
اَّلل ا َّفذ َ
وؿول ▐ َ { :و َي ِزيدُ َّ ُ

[مريؿ:

.]76
ِ
وؿول ▐ { :إِكَّام ا ْد ْم ِمـ َ ِ
اَّلل َو ِج َؾ ًْ
َ ُ
ُقن ا َّفذ ي َـ إِ َذا ُذـ َر َّ ُ
قهب ْؿ َوإِ َذا تُؾِقَ ًْ َظ َؾقْ ِف ْؿ آ َيو ُت ُف َزا َد ْ ُهت ْؿ إِ َيامكًو َو َظ َذ َر ِّ ِهب ْؿ َيت ََقـَّ ُؾ َ
قن }
ُؿ ُؾ ُ ُ
[إنػول.]2 :
ؾوهلل ▐ يزيد افعبد إيامكًو ،ويزيد افعبد تقؾق ًؼو ،ويزيد
ً
وإؿبوٓ ظذ اهلل ▐ .
إخالصو
افعبد شدا ًدا إذا مو آكس مـف
ً
ؾؾـحؿد اهلل -أهيو إحبي -إذا ب ّؾغـو اهلل ▐ رمضون،
كحؿد اهلل ▐ وكؾفٌ بذـره ▐  :ؾنن بؾقغ
رمضون كعؿ ٌي ظظقؿي.
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ؿول احلوؾظ ابـ رجى-

تعوػ" :-بؾقغ صفر رمضون

وصقومف كعؿ ٌي ظظقؿ ٌي ظذ َمـ أؿدره اهلل ظؾقف" ،كعؿ ٌي ظظقؿ ٌي ظذ َم ـ
أؿدره اهلل ▐ ظؾقف.
كعؿ أهيو إحبي :ؾؾـتذـر مجق ًعو رمضون احويض ،ـون ؿد صو م
معـو ؾقف رجول وكسوء وـبور وصغور صبوب وصقبون ،ومـفؿ أن
مـ ُأ ِ
ودع ذم ؿزه وصور حبقس حػرتف فقس فف رـع ٌي يصؾقفو ،وٓ
يؽزهو...
تسبقح ٌي
ّ
يسبحفو ،وٓ تؽبر ٌة ّ
كعؿ يو إخقاينَ :
حقؾ بقـف وبغ افطوظوت وبغ ؾعؾ اخلرات ،مل
يعد ظـده ؾرص ٌي أن يصع وؿد ـون ظـده افػرصي ،أو أن يذـر اهلل
▐ وؿد ـون ظـده افػرصي أن يذـر اهلل ▐ ،أمو
هق أن ؾال ِذـْ ر ،وٓ صالة ،وٓ تسبقح ،وٓ ظبودة ،فقس هـوك
صؾقات مخس ،وفقس هـوك زـوة ،وفقس هـوك صقوم رمضون،
ٌ
حٍ إػ بقً اهلل احلرام ،وفقس هـوك ظؿر ٌة ببقً اهلل
وفقس هـوك ٌّ
عل بغ افصػو وادروة ،فقس
ٌ
▐
وضقاف حقل افؽعبي وش ٌ
ـؾ هذا هـوك...
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وأنً يو ُأ َخل ؿد ب ّؾغؽ اهلل ▐ هذا افشفر ادبورك
ؾالبد أن تستغؾف ،وأٓ تضقع حلظ ًي .
أهيو إحبي :فق ـوكً هـوك أمـق ٌي ٕصحوب افؼبقر أن يسلخقهو
رهبؿ ؾقجقبفؿ اهلل ▐ إفقفو -إخوفـل واهلل وإخوهلؿ أهنؿ
َّ
ٓ يسلخقن اهلل ▐ إٓ افعقد َة إػ افدكقو ؾتذـر أخسـتفؿ اهلل
▐ ،وتـبض ؿؾقهبؿ بطوظي اهلل ▐  ،وتستعؿؾ
جقارحفؿ ذم اإلؿبول ظذ اهلل ▐ .
ضؿقحوت وفق
وريب :فق ـوكً هلؿ أمـق ٌي وفق ـوكً هلؿ
ٌ
إي ّ
ـوكً هلؿ دظق ٌة تُستجوب فؼوفقا :كرجع إػ افدكقو ؾـعؿؾ مـ
افصوحلوت ،كرجع إػ افدكقو ؾـليت ادسوجد ،وكليت افطوظوت ،كرجع
إػ افدكقو ؾـذـر اهلل ،وكتؾقا افؼرآن ،وكطعؿ افطعوم ،وكستغؾ هذه
إوؿوت ،ؾنن اإلكسون ؽوف ًبو ٓ يدرك افـعؿي إٓ بعد ؾقات إوان.
ؾلنً-أهيو احلبقى -ؿد ب ّؾغؽ اهلل ▐ رمضونّ ،
هال
اشتغؾؾً هذا؟! ؿورن يو أخل :فق ــً ذم حػرتؽ أن وبغ دكقوك
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أن ،اشتغؾ بورك اهلل ؾقؽ :ؾنن ص َغؾتْؽ دمورتؽ -ؾامذا فق ــً ذم
ؿزك :تتوجر؟
ٓ واهلل فـ تتوجر وأنً ذم ؿزك ٓ ،واهلل فـ تؾتػً إػ وفد،
وٓ إػ أهؾ ،وٓ إػ زوجي وأنً ذم ؿزك ،بؾ إن ادقً يتبعف إػ
ؿزه ثالث :يتبعف ظؿؾف ،ويتبعف وفده وأهؾف ،ويتبعف موفف ،ؾرجع
اثـون ويبؼك واحدٌ  ،يرجع أهؾف ووفده وموفف ،ويبؼك معف
ظؿؾفَ {:ؾ َؿ ْـ َي ْع َؿ ْؾ ِم ْث َؼ َول َذ َّر ٍة َخ ْ ًرا َي َر ُه (َ )7و َم ْـ َي ْع َؿ ْؾ ِم ْث َؼ َول َذ َّر ٍة
َشا َي َر ُه } [افزفزفي.]8 ،7 :
َ ًّ
أهيو إحبيٌ :
ؾرق بغ أن يعطقؽ اهلل ▐ هذا افعؿر
ؾتستعؿؾف ذم ضوظي اهلل وبغ أن متقت ،وخذ هذا احلديٌ افذي رواه
ابـ موجي-

 -وهق يبغ ؾضقؾي افعؿر ،وـقػ أن اإلكسون فق

و ّطػ حقوتف ذم ضوظي اهلل ـقػ يسبؼ إػ اخلرات ،وـقػ يػقق مـ
موت ؿبؾف حتك وفق ـون مـ افصوحلغ؟
"ؾعـ ضَؾْح َي ب ِـ ظبق ِد اَّللِ
َ ْ ُ َ ْ َّ
َ ْ
ِم ْـ ؿُ َضو َظ َي ؿَ ِد َمو َظ َذ َر ُش ِ
قل

 ،أَ َّن َر ُجؾَ ْ ِ
غ ِم ْـ َب ِ ٍّع َو ُه َق َح ٌّل
اَّللِ ♀ َوـَو َن إِ ْش َال ُم ُف َام
َّ
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َمجِقعو ،ؾَؽَو َن أَحد ُُُهو أَ َص َّد اجتِفودا ِمـ ْأ َخ ِر" يعـل :أشؾام ذم ٍ
وؿً
ْ َ ً َ
ً
َ َ
واحد ،وـون أ حدُهو أصد اجتفو ًدا مـ أخر...
ِ
وشت ُْش ِفدَُ ،ث َّؿ َمؽ َ
ٌَ ْأ َخ ُر َب ْع َد ُه َشـ َ ًي ُث َّؿ
" َؾ َغ َزا ا ْد ُ ْجت َِف ُد مـْ ُف َام َؾ ْ
ً ِذم ا ْ َدـَو ِم َبقْـَو أَن َو
ذم ،ؿَ َول ضَؾْ َح ُي" ابـ ظبقد اهلل
َ " :ؾ َرأ َج ْ ُ
ت ُُق ِّ َ
ورج ِمـ ْ ِ ِ ِ ِ
ِظـْ َد َب ِ
اجلَـ َِّي ،إِ َذا َأن َو ِهبِ َام ؾَ َ
وب ْ
ذم
خ َر َج َخ ِ ٌ َ
اجلَـَّي ،ؾَلَذ َن فؾَّذي ت ُُق ِّ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يل" يعـل :أنف
ْأخ َر مـْ ُف َامُ ،ث َّؿ َخ َر َج ؾَلَذ َن فؾَّذي ْ
اشت ُْش ِفدَُ ،ث َّؿ َر َج َع إِ َ َّ
ممخرا -وؿد ظوش بعد افذي موت شـ ًي-
خرج وأخذ افذي موت
ً
ظؿؾ ؾقفو افطوظوت ،وأؿبؾ ظذ اهلل ▐ ؾقفو بلنقا ع
اخلرات ،ؾلخذه ً
أوٓ ؾلدخؾف اجلـي ،ثؿ خرج بعد ذفؽ ؾلخذ افثوين
افذي اشتشفد وأدخؾف اجلـي ،ثؿ أتك إػ ضؾحي َؾ َؼ َول:
"ار ِجع ؾَنِك ََّؽ َمل يلْ ِن َف َؽ بع ُد" أي مل ِ
يلن َ
فؽ بع ُد دخقل اجلـي،
َْ
َْ
ْ ْ
قل ِ
ِ
ِّث بِ ِف افـَّوس ؾَع ِ ِ ِ
حيد ُ
اَّلل
جبُقا ف َذف َؽ  ،ؾَبَؾَ َغ َذف َؽ َر ُش َ َّ
َ َ
"ؾَلَ ْصبَ َح ضَؾْ َح ُي ُ َ
احلَ ِد َ
♀ َو َح َّد ُثق ُه ْ
يٌ ،ؾَ َؼ َولِ « :م ْـ أَ ِّي َذف ِ َؽ َت ْع َج ُبق َن» ذم
رؤيو ضؾحي؟
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قل ِ
افر ُج َؾ ْ ِ
اجتِ َفو ًدا ُث َّؿ
غ ْ
"ؾَ َؼو ُفقاَ :يو َر ُش َ َّ
اَّللَ ،ه َذا ـَو َن أَ َص َّد َّ
اشت ُْش ِفدََ ،و َد َخ َؾ َه َذا ْأ ِخ ُر ْ
اجلَـ َّ َي ؿَ ْبؾَ ُف" هذا افذي كتعجى مـف ،
ْ
"ؾَ َؼ َول َر ُش ُ
اَّللِ ♀ « :أَخَقْ َس ؿَ ْد َمؽ َ
ٌَ َه َذا َب ْع َد ُه َشـَيً؟»،
قل َّ
َؿو ُفقا :ب َذ ،ؿَ َول« :وأَدر َك رم َضو َن ،ؾَصوم وص َّذ َـ َذا و َـ َذا ِمـ شجدَةٍ
ْ َ ْ
َ
َ َ َ َ
َ َْ ََ
َ
ِ
افسـ َِي» ،ؿَو ُفقاَ :ب َذ" وأدرك رمضون.
ذم َّ
ـثر مـ
إ ًذا :كعؿي أهيو إحبي أن تدرك رمضون ،وؿد موت ٌ
اإلخقان وإصدؿوء وإحبوب ،شـ ٌي ـومؾي ظشً بعدهؿ ،ـؿ
شجدت ؾقفو هلل ،وـؿ أضعً ؾقفو هلل؟! ـؿ ذـرت مـ ِذـْ ر؟! وـؿ
ش ّبحً مـ تسبقح؟! وـؿ أضعؿً مـ ضعوم؟! وـؿ تصدّ ؿً مـ
ٍ
صؾقات ذم افققم وافؾقؾي :ؾؽؿ صال ًة ذم افسـي؟!
صدؿي؟! مخس
ؾؽقػ إذا ـوكً شـقات؟!
«أَخَقْ َس ؿَ ْد َمؽ َ
ٌَ َه َذا َب ْع َد ُه َشـ َ ًي؟» ،ؿَو ُفقاَ :ب َذ ،ؿَ َولَ « :وأَ ْد َر َك
ٍِ
ِ
افسـ َِي» ،ؿَو ُفقاَ :ب َذ ،ؿَ َول
َر َم َضو َن ،ؾَ َصو َم َو َص َّذ َـ َذا َوـ ََذا م ْـ َش ْجدَة ذم َّ
قل ِ
افس َام ِء َو ْإ َ ْر ِ
ض»
اَّلل ♀« :ؾَ َام َبقْـَ ُف َام أَب ْ َع ُد ِممَّو َب ْ َ
َر ُش ُ َّ
غ َّ
صححف افعالمي إفبوين

تعوػ .
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أهيو إحبي :اظؾؿقا أن أظامرـؿ أنتؿ مسئقفقن ظـفو ،وؿد جوء
أجضو -ظـد افسمذي وؽره :أن افـبل
ذم احلديٌ افصحقح ً -
♀ ؿول ٓ« :ت َُز ُ
ول َي ْق َم ا ْف ِؼقَو َم ِي ؿَ َد َمو َظ ْب ٍد َحتَّك ُي ْسلَ َل َظ ْـ
أَ ْر َب ٍع » ومـ ذفؽ «وظـ ظؿره ؾقام أؾـوه».
وهلذا :افعؿر كعؿي ،ؿول افـبل ♀ ـام ذم حديٌ ظبد
اهلل ابـ ظبوس ¶ ذم افصحقح ،ؿول« :كعؿتون مغبق ٌن ؾقفام
ـثر مـ افـوس :افصحي وافػراغ».
ٌ

هذا افقؿً-أهيو إحبي -هق ادنح وهق ادجول ،هق رأس
مول ادممـ ،وهلذا ؾنن احلسـ افبكي -

تعول -ؿول:

"أدرـً أؿقا ًمو ـون حرصفؿ ظذ افقؿً أظظؿ مـ حرصؽؿ ظذ
افدرهؿ وافديـور".
وهلذا وفؼقؿي افقؿً أؿسؿ اهلل ▐ بف ذم ـتوبف-:
ك ( )0إِ َّن ْ ِ
ون َف ِػل ُخ ْ ٍ
 { َوا ْف َع ْ ِاإلك َْس َ
ن } [افعك.]2 ،0 :
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افض َحك (َ )0واف َّؾ ْق ِؾ ِإ َذا َش َجك} [افضحك.]2 ،0 :
 { َو هوهؽذا :ؾفذا افقؿً كعؿ ٌي ظظقؿي إذا أودظً ضوظي اهلل
▐.
أهيو إحبي :هذا احلرص ظذ افقؿً تـو ؾس ؾقف ادتـوؾسقن،
ادشؿرون وأدرـقا إن هذا افعؿر إكام
وصؿر ذم آجتفود ذم حؾبتف
ِّ
ّ
هق مراحؾ شػر تؼقدهؿ إػ اهلل ▐  ،وـؾام اكؼضً حمط ٌي
أؿبؾً أخرى ،ؾالبد أن تعؿر أوؿوتؽ ـؾفو بطوظي اهلل ▐ .
أهيو إحبي :ـون معو ٌذ بـ جبؾ

 ،هذا افصحويب اجلؾقؾ

افذي ـون أ ّم ًي ذم اخلر ،وافذي ـون مـ كجبوء افصحوبي ومـ
جمتفدي افصحوبي ،ومـ ظؾامء افصحوبي ،وؿد أرشؾف افـبل
♀ إػ أهؾ افقؿـ فقع ّؾؿفؿّ " ،حو كزل بف ادقت وـون ذم
حلظي آحتضور بؽك بؽو ًء صديدًا" ،ظذ أي يشء يبؽل أهيو إحبي:
ظذ ؾراق إحبي ،ظذ ؾراق إبـوء ،ظذ ؾراق افتجورة ،ظذ ؾرا ق
افضقعوت وإمقال وافتجورات؟
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أبدً ا واهلل" ،بؽك بؽو ًء صديدًا" ظذ أمقر :ومـفو" :بؽك ظذ
أجضو-
احلر ،وؿد ورد ذفؽ ً -
طؿل اهلقاجر" أي ظذ افصقوم ذم صدة ّ
ظـ ظبد اهلل ابـ ظؿر ¶ .
افسؾػ يػرحقن برمضون وحيؿدون اهلل ▐
ُ
فؼد ـون
أنف يب ّؾغفؿ رمضون ،ؿول احلسـ-

تعوػ" :-إن اهلل جعؾ

مضامرا خلؾؼف يستبؼقن ؾقف إػ مرووتف ؾسبؼ ؿق ٌم ؾػوزوا،
رمضون
ً
وختؾػ آخرون ؾخوبقا ،ؾوفعجى مـ افالظى افضوحؽ ذم افققم
افذي يػقز ؾقف ادحسـقن وخين ؾقف ادبطؾقن" ،ؾوفعجى مـ َمـ؟
افعجى :مـ افالظى افضوحؽ ذم افققم افذي يػقز ؾقف
ادحسـقن وخين ؾقف ادبطؾقن.
وهلذا :ـون إذا أتك رمضون ووع افسؾػ رحوهلؿ ذم هذا افشفر
افعظقؿ ،ؾجعؾقه فؼراءة افؼرآن ،وإضعوم افطعوم ،وافؼقوم،
وافساويح.
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ـون شػقون افثقري-

تعوػ -إذا أؿبؾ رمضون "ترك

مجقع إظامل ،وأؿبؾ ظذ ؿراءة افؼرآن".
ؾوفقصقي يل وإلخقاين :افقصقي يل ً
ادؼك ة
أوٓ إػ كػيس
ّ
َّ
كستغؾ رمضون ذم ضوظي اهلل ▐  ،وأٓ كض ّق ع
وإلخقاين أن
أوؿوتـو وكجؾس كتسومر وكتحدّ ث أموم صوصوت افتؾػوز وأموم
وشوئؾ اإلظالم وأن كـشغؾ بوحلديٌ ظـ ـقروكو ـقروكو.
ـقروكو ٓ تنق أوؿوتـو ،ـقروكو ٓ تنق ضوظوتـو ،ـقروكو ٓ
حتقل بقــو وبغ ضوظي ر ّبـو ▐ ،موذا ظسك أن تصـع
ـقروكو ذم أشقء ممو يؽقن بوفـسبي فبعض إصخوص؟ أخقس
ادقت-وفقس شقئًو وٓ يشء ،أؿقل بوظتبور بعض افـوس -أهيو
ومقً بغر ـقروكوَ { ،ؾ ِن َذا َجو َء َأ َج ُؾ ُف ْؿ َٓ
مقً بؽقروكو
ٌ
احلبقى إكّؽ ٌ
ون َشو َظ ًي َو َٓ َي ْس َت ْؼ ِد ُم َ
َي ْست َْل ِخ ُر َ
قن} [إ ظراف.]43 :
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الوصية الثالثة :جوائز وفضائن تهتظسك يف زمضاى
أهيو إحبي :هذا افشفر صفر اجلقائز ،هذا افشفر صفر ادـح،
هذا افشفر صفر افػضوئؾ -إي واهلل يو إخقاين ،جقائز وؾضوئؾ
ادشؿرون ،تـوؾسقا أهيو ادتـوؾسقن،
ؾفؾؿ أهيو
تـتظرك بعد أجوم،
ِّ
َّ
شوبؼقا أهيو ادتسوبؼقن.
أهيو اددرـقن فؼقؿي أظامهلؿ ،أهيو اددرـقن فػضقؾي أوؿوهتؿ،
أهيو افـوس :أؿبؾقا ،فؼد أؿبؾ صفر اجلقائز ،ومـ هذه اجلقائز:
مو حدثـو ظـف ♀  :ـام ذم افصحقحغ مـ حديٌ أيب
هريرة

أن افـبل ♀ ؿولَ « :مـ صوم رمضون

واحتسوبو ؽػر فف مو تؼدّم مـ ذكبف» ،هذه اجلوئز إوػ.
إيامكًو
ً
اجلوئزة إوػَ :مـ صوم رمضون ،وفؽـ صومف إفػو ،صومف
ظودةً ،صومف ؾومتـع ظـ افطعوم وافؼاب حقو ًء مـ افـوس؟! صومف
واحتسوبو فصقمف
واحتسوبو ،إيامكًو بػروقتف،
هلل ▐ إيامكًو
ً
ً
ظـد اهلل ▐  ،ؾجؿع بغ اإلخالص وبغ اإلتبوع وبغ
اإليامن.
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واحتسوبو ؽػر فف مو تؼدّم مـ ذكبف».
« َمـ صوم رمضون إيامكًو
ً
كعؿ :ادغػرة هذه -ظذ ؿقل مجوهر أهؾ افعؾؿ -أهنو إكام تؽقن
واحتسوبو ؾنكف شقستغػر مـ
فؾصغوئر ،فؽـ َمـ صوم رمضون إيامكًو
ً
افؽبوئر ،وإن افؽبوئر فتغػر بوٓشتغػور.
حري -إن صوء اهلل -بؿـ صوم رمضون إيام ًك و
وبوفتويل:
ٌ
مستغػرا مـ
مستغػرا مـ افصغوئر ،وأن يؽقن
واحتسوبو أن يؽقن
ً
ً
ً
افؽبوئر ،ؾقخرج مـ افصقوم ـققم وفدتف أ همف ،هذه جوئزتـو إوػ
متع ّؾؼ ٌي بوفصقوم.
جوئزتـو افثوكقي:
واحتسوبو ؽػر فف مو تؼدّم مـ ذكبف»َ « ،مـ
« َمـ ؿوم رمضون إيامكًو
ً
ؿوم فقؾف ،وؿوم
ؿوم رمضون إيامكًو
واحتسوبو ؽػر فف مو تؼدّم مـ ذكبف»َ ،
ً
واحتسوبو ؽػر فف مو
بوفساويح ،وأ ّدى افصؾقات ،وأضول افؼقوم إيامكًو
ً
تؼدّ م مـ ذكبف ،هذه اجلوئزة افثوكقي.
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اجلوئزة افثوفث ُي يو أمي اإلشالم« :و َمـ ؿوم فقؾي افؼدر إيامكًو
واحتسوبو ؽػر فف مو تؼدّم مـ ذكبف».
ً
خر مـ أخػ صفر{ ،إِكَّو
هذا افشفر دون شوئر افشفر :ؾقف فقؾ ٌي ٌ
َأن َْز ْفـَو ُه ِذم َف ْق َؾ ِي ا ْف َؼدْ ِر (َ )0و َمو َأ ْد َر َ
اك َمو َف ْق َؾ ُي ا ْف َؼدْ ِر (َ )2ف ْق َؾ ُي ا ْف َؼدْ ِر
َخر ِمـ َأ ْخ ِ
ػ َص ْف ٍر} [افؼدر.]4 - 0 :
ٌْ ْ
هذه افؾقؾي افعظقؿي افتل جعؾ اهلل ▐ اخلر ـؾف ؾقفو،
ؾنن اهلل أودظفو مـ اخلر مو مل يقدظف ذم ٍ
فقؾي أخرى ،بؾ ٓ أظؾؿ فقؾ ًي
ذم شوئر إم ِؿ مـحفؿ اهلل ▐ هبو مثؾ هذه افؾقؾي ادبورـي،
واحتسوبو ؽػر فف مو تؼدّ م مـ ذكبف ،وهذه
ؾؿـ أدرـفو وؿومفو إيامكًو
َ
ً
افؾقؾ ُي إكام تؽقن ذم افعؼ إخر مـ هذا افشفر ادبورك.
اجلوئزة افرابعي:
ـذفؽ أهيو إحبي :مـ اجلقائز ذم هذا افشفر ادبورك :أن افعؿر
ؾقف تعدل حج ًي مع رشقل اهلل ♀  ،حو جوء ذم
افصحقحغ مـ حديٌ ظبد اهلل ابـ ظبوس ¶ أن افـبل
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ٍ
ٓمرأة« :ؾنن ظؿرة ذم رمضون تعدل حجي» ،وذم
♀ ؿول
روايي« :تعدل حج ًي معل» أي مع رشقل اهلل ♀ ،ؾؿـ
أ ّدى ظؿر ًة ذم رمضون ظدفً ظؿرتف حج ًي مع رشقل اهلل
♀.
أهيو إحبي :جقائز ظظقؿي ،هذه اجلقائز مـفو :أن اهلل
▐ فف ذم ـؾ فقؾ ًي مـ فقويل هذا افشفر ادبورك ظتؼوء مـ
افـور ،ؾـسلل اهلل ▐ أن يعتؼ رؿوبـو مجق ًعو ،وأن جيعؾـو مـ
ظتؼوء افرمحـ ذم صفر افصقو ِم وافؼقوم.
افػضوئؾ
اختصورا،
أهيو إحبي :أمو افػضوئؾ ؾؽثر ٌة جدً ا ،وأنو اختك
ً
أمو افػضوئؾ ذم هذا افشفر ؾؽثر ٌة جدً ا ،مـفو-:
إوػ - :مو جوء ذم افصحقحغ مـ حديٌ أيب هريرة
أن افـبل ♀ ؿول« :ؿول اهلل ▐ :ـؾ ظؿؾ ابـ
آدم فف إٓ افصقم ؾنكف يل وأنو أجزي بف».
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ؾوفصقم-أهيو إحبي -مـ ؾضوئؾف :أن اهلل ▐
أووؾف إػ كػسف ،ؿول« :إٓ افصقم» ،مع أن إظامل ـؾفو هلل ،فؽـ مو
افن أن اهلل أووف افصقم فـػسف ؾؼول« :ـؾ ظؿؾ ابـ آدم فف إٓ
افصقم ؾنكف يل وأنو أجزي بف »؟
رب ف
ها بغ افعبد وبغ ّ
ٕن افعبد إذا أخؾص ـون صقمف هذا ً
افرب
▐« ،وأنو أجزي بف » ؾال يعؾؿ جزا ء هذا افصوئؿ إٓ ّ
▐  ،وإذا أخػك افغـل احلؿقد هذا إمر ؾقو ترى موذا
شقؽقن هذا إجر افعظقؿ افذي شقؿـحف اهلل ▐ هذه
إمي ادبورـي ذم هذا افشفر.
أجضو مـ افػضوئؾ :أن افصقم جـّ ٌي مـ افـور،
افثوكقي - :ـذفؽ ً
وؿوي ٌي مـ افـور.
أجضو -ذم احلديٌ ادتػؼ ظؾقف:
ؾنن افـبل ♀ ؿول ً -
«مـ صوم يق ًمو ذم شبقؾ اهلل ب ّعد اهلل وجفف ظـ افـور شبعغ خريػو»،
واحتسوبو ـون حر ًيو أن يب ّعد اهلل ▐ وجفف
ؾؿـ صوم إيامكًو
ً
ظـ افـور شبعغ خريػو.
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افثوفثي - :أهيو إحبي ،وـذفؽ مـ افػضوئؾ :أن افصوئؿ يػرح
بصقمف يقم افؼقومي.
إن افصقم ٌ
ظؿؾ تػرح بف يقم اف ؼقومي ،وـام جوء ذم احلديٌ
افصحقح ظـد مسؾؿ مـ حديٌ أيب هريرة

أن افـبل

♀ ؿول« :فؾصوئؿ ؾرحتون :ؾرح ٌي ظـد ؾطره ،وؾرح ٌي ظـد
ربف».
فؼوء ّ
ؾحري بـو -أهيو إحبي -أن كػرح بؼدوم هذا افشفر ادبورك،
ٌّ
وأن كػرح بوفصقوم ،فؽـ بؼط :أن يؽقن صقومـو إيامكًو واحتسوبو،
ربف ،ؾرح ٌي ظـد ؾطره ظـد متوم
يػرح
ُ
حقـئذ ُ
ادممـ بصقمف ظـد فؼوء ّ
هذا افشفر ادبورك ،وأنف إكام ؿضوه ذم ضوظي اهلل ▐ .
فقس يػرح ادممـ ظـد ؾطره بلنف ش ُق َّ
خذ بقـف وبغ صفقاتف:
يلـؾ مو يشوء ،يؼب مو يشوء ،يليت امرأتف وؿً مو صوء -أ بدً ا ،إن
ؾرحو مـ هذه إنقاع -وإن ـون هذا ضبقع ًي ،فؽـ
ؾرح ادممـ فقس ً
حيقل افطبقعي فعبقدييٕ :ن حقوتف ـؾفو مقؿقؾ ٌي هلل
ادممـ إكام ّ
▐.
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ِ ِ
َّلل رب ا ْفع َ ِ
غ () 062
{ ُؿ ْؾ إِ َّن َص َال ِيت َوك ُُس ِؽل َو َ ْ
ود َ
وي َو َ َمم ِويت َّ َ ِّ َ
حم َق َ

َٓ َ ِ
َش َ
غ} [إنعوم،]064 ،062 :
ت َو َأنَو َأ َّو ُل ا ْد ُ ْس ِؾ ِؿ َ
يؽ َف ُف َوبِ َذفِ َؽ ُأ ِم ْر ُ
ؾقػرح أن هداه اهلل ▐  :فتؽزوا اهلل ظذ مو هداـؿ
وفعؾؽؿ تشؽرون.
ِ
ربف بصقمف ِ
ؾر َح بذفؽٕ :نف شقـودى ظؾقف يقم افؼقومي
وإذا فؼ َل ّ
مـ ٍ
بوب ذم اجلـي ُيؼول فف بوب افريون ،ؾقدخؾ افصوئؿقن ،أٓ أهيو
افصوئؿقن ،ؾقؼقمقن ؾقدخؾقن مـ هذا افبوب.
افرا بعي - :أهيو إحبي :وـذفؽ مـ ؾضوئؾ هذا افشفر افعظقؿ:
أن أبقاب اجلـي تػتح ؾقف ،وأن أبقاب افـور تغ ّؾؼ ،وأن افشقوضغ
تص ّػد ،ـام ؿول افـبل ♀ ذم احلديٌ ادتػؼ ظؾقف :حديٌ
أيب هريرة

:

«إذا دخؾ رمضون ؾتِّحً أبقاب اجلـي وؽؾّؼً أبقاب جفـؿ
وشؾسؾً افشقوضغ».
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ؿول ابـ رجى-

تعوػ" :-ـقػ ٓ يبؼ ادممـ بػتح

أبقاب اجلـون؟! ـقػ ٓ يبؼ ادذكى بغؾؼ أبقاب افـران؟! ـقػ ٓ
ٍ
بقؿً ّ
يغؾ ؾقف افشقطون؟! مـ أجـ يشبف هذا افزمون
يبؼ افعوؿؾ
زمون"  ،اهلل أـز ،ـؾامت مـ كقر يؼقهلو احلوؾظ بـ رجى

:

"ـقػ ٓ يبؼ؟!"
أٓ أبؼ أهيو ادممـ ،أ ٓ أبؼ أهيو افصوئؿ ،ـقػ ٓ يبؼ
ادممـ بػتح أبقاب اجلـون ذم هذا افشفر ادبورك؟! ـقػ ٓ يبؼ
ادذكى بغؾؼ أبقاب افـران؟! ؾنكف صفر افتقبي ،صفر افرجقع ،إذا مل
ترجع ذم رمضون وأنً صوئؿ :متك ترجع أهيو افعويص؟ متك ترجع
أهيو ادذكى؟ متك ترجع أهيو افػوجر؟!
يو مـ م ألت فقؾؽ بودعويص ،يو مـ مألت هنورك بودعويص ،يو
مـ اكتفؽً احلُ ـ ُـرموت :جوءك صفر رمضون ،إذا مل تتى إػ اهلل ،وإذا
مل تعد إػ اهلل ،إذا مل تستغػر اهلل :ؿؾ يل بوهلل ظؾقؽ :متك شتتقب؟!
صفر أبقاب اجلـي تػتح ؾقف ،أبقاب افـرا ن
صفر ؾقف افػضوئؾٌ ،
ٌ
تُغ ّؾؼ ؾقف ،افش قوضغ تسؾسؾ :ؾال تصؾ ؾقف إػ مو ـوكً تصؾ ذم ؽر
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رمضون ،وإن ُشؾسؾً مردت افشقوضغ شؾسؾ ًي حؼقؼق ًي وتؼققدً ا
حؼقؼقًو -ظذ مو ؿوفف بعض أهؾ افعؾؿ -إٓ أن افقشقشي بوؿقي ،فؽـ
ٓ يستطقع افشقطون أن يصؾ ذم هذا افشفر إػ مو ـون يصؾ إفقف ذم
وكظرا فصعقد إظامل
كظرا إلؿبول افـوس ظذ افطوظوت،
ً
ؽرهً :
رب افزيوت ▐ .
افؽثرة إػ ّ
أٓ ؾوبؼ أهيو ادذكى ،أبؼ أهيو ادذكى ؾنن أبقاب افـران ؿد
ٍ
بقؿً
ؽ ّؾؼً ؾتُى إػ اهلل ▐  ،و"ـقػ ٓ يبؼ افعوؿؾ
ُي ه
غؾ ؾقف افشقطون؟! مـ أجـ يشبف هذا افزمون زمون".
ؾفذا صفر اجلقائز ،وهذا صفر افػضوئؾ ،وادحروم مـ ُح ِرم،
وافسعقد مـ َش ِعدْ  ،وافػوئز مـ ؾوز ،واظؾؿقا أن اهلل ▐
ادقشؿ ذم افطوظوت ؾنكف واهلل ؿد
إذا مل يق ِّؾؼ افعبد بوشتغالل هذا ْ
يؽقن رمضون ـسوئر صفقر افسـي وإظقام فـ يـتػع اإلكسون مـف
ً
أـػ
َّ
افرب ▐ راؾ ًعو
مؼبال ظذ
بحول ،إٓ إذا ـون
ّ
ربف ▐ أن يب ّؾغف رمضون.
افرضاظي ،شو ًئال ّ
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الوصية السابعة :يف دقائق  ..تعمم فقٌ صيام زمضاى
أهيو إحبي :افقصقي افرابعي خر مو كبدأ هبو هذا افشفر افعظقؿ:
ؾؼف افصقوم :حتك يؽقن صقومـو ـصقوم افـبل ♀ .
ٓبد أن كؽقن ؾؼفوء بلهؿ مسوئؾ افصقوم ،وأوع ذفؽ ذم ٍ
كؼوط
ظذ وجف افنظي-:
 شمال :أهيو إحبي :بام جيى صقوم رمضون؟
اجلقاب:
جيى صقوم رمضون بلمريـ- :
 إمو برؤيي هالل رمضون. أو بنـامل ظدّ ة صعبون ثالثغ يقمو.يدل ظذ ذفؽ :ؿقل افـبل ♀ « :صقمقا فرؤيتف
وأؾطروا فرؤيتف ،ؾنذا ؽ ّؿل ظؾقؽؿ ؾوؿدروا فف » وذم روايي« :ؾلمتقا
ظ ّدة صعبون ثالثغ يقمو».
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ِ
احلسوب افػؾؽل:
أٓ واظؾؿقا -أهيو إحبي -أنف ٓ جيقز اظتامد
ؾنن هذا مل يرتى افشورع ظؾقف أحؽومو ،وإكام رتّى افشورع إحؽوم
ظذ رؤيي اهلالل ،وؿد كؼؾ اإلمجوع ظذ ظدم اظتبور احلسوب افػؾؽل
ٍ
تعوػ ،
واحد مـ أهؾ افعؾؿ :ـشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي
ؽر
وافؼرذم

تعوػ ،ؾال جيقز اظتام ُد احلسوب افػؾؽل.

أجضو -أنف إذا مو رأت مككو اهلالل
أهيو إحبي :واظؾؿقا ً -
وضوفعتف ؾؾؿ تره أو ر َأتْ ُف وؿد اختؾػً مع ٍ
دول أخرى :ؾنن افعؾامء
ؿد اختؾػقا ذم هذه ادسلخي-:
 شمال :هؾ هذه افبؾدان افتل جيؿعفو مطؾ ٌع واحدٌ :هؾ إذا
رؤي ذم ب ٍ
ؾد فزم افبؾدان إخرى افصقوم أم ٓ؟
َ
اجلقاب :ظذ ؿقفغ ظـد أهؾ افعؾؿ ،وافذي هق مػتًو بف وظؾقف
افعؿؾ:
أن ـؾ ٍ
َّ
بؾد ترجع إػ افسؾطي افديـقي ؾقفو ،ؾنذا مو ر َأ ُوا اهلالل
وأمروا افـوس بوفصقوم صؿـو ،وإذا مو ر َأ ُوا اهلالل وؿوفقا ؽدً ا ادتؿؿ
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فشعبون ــو معفؿ ،ؾقؽق ن فؽؾ ٍ
بؾد مو خيصفو ذم ذفؽ ،وؿد ّ
دل ظذ
ذفؽ حديٌ ابـ ظبوس ¶ ـام ظـد مسؾؿ.
إ ًذا ٓ :داظع فالختالف ،وٓ داظع فؾػرؿي ،بؾ إكـو كؽقن مع
يتحر ْون افرؤيو،
شؾطتـو افديـقي ووٓة أمقركو افؼظقغ ضوحو أهنؿ
َّ
ٍ
حسوب ؾؾؽل ؾنكـو ٓ كعتؿد ظذ هذا،
أمو فق ـوكقا يعتؿدون ظذ
وإكام كصقم مع أؿرب افبالد إفقـو ،وفؽـ ّحو ـوكقا يطوفعقن اهلالل
ويتحر ْو ن اهلالل ؾنكـو كصقم معفؿ شقا ًء ذم دخقل افشفر أو ذم
َّ
اخلروج مـ افشفر.
 شمال :أهيو إحبي :وظذ مـ جيى صقم رمضون؟
اجلقاب :جيى صقم رمضون- :
يصح مـ ٍ
ـوؾر وإن ـون خمو َض ًب و
" - 0ظذ ـؾ مسؾ ٍؿ" ،ؾال
ّ
ِ
افؽوؾر ذم أثـوء افـفور ؾنكف جيى ظؾقف
افؼيعي ،فؽـ إذا أشؾؿ
بػروع
ُ
يتؿ صقمف ،وهؾ ظؾقف إظودة أم ٓ؟ ؿقٓن ٕهؾ
أن يؿسؽ وأن َّ
افعؾؿ ،وافراجح :أنف ٓ إظودة ظؾقف.
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" - 2ظذ ـؾ مسؾ ٍؿ بوفغٍ"  ،ؾال جيى افصقوم ظذ افصغر ،وإن
ستحى تعقيده ظذ افصقوم ،ومتك مو بؾغ افصغر ذم أثـوء
ـون ُي
ّ
تؿ صقمف وٓ ؿضوء ظؾقف -ظذ
رمضون وذم أثـوء افققم ؾنكف ُي ّ
افصحقح مـ ؿقيل أهؾ افعؾؿ.
ٍ
ظوؿؾ" ،ؾال جيى افصقوم ظذ ادجـقن،
" - 4ظذ ـؾ مسؾ ٍؿ بوف ٍغ
يتؿ
ومتك مو ظؼؾ ادجـقن ذم أثـوء افققم وجى ظؾقف أن يؿسؽ وأن ّ
صقمف وفقس ظؾقف ؿضو ٌء -ظذ افصحقح.
ٍ
ظوؿؾ بوف ٍغ مؼق ٍؿ" ؾال جيى ظذ ادسوؾر.
" - 3ظذ ـؾ مسؾ ٍؿ
 شمال :و هؾ يصقم ادسوؾر أم ٓ؟
اجلقاب :ادسوؾر فف ثالث ُي أحقال- :
ٍ
خمرا
* احلوفي إوػ :إمو أٓ َّ
يشؼ ظؾقف افصقم :وحقـئذ يؽقن ً
بغ افصقوم وبغ اإلؾطور ،وافصق ُم أؾضؾ.
ٍ
ؾحقـئذ ُيؽره
يرضه:
* احلوفي افثوكقي :أن َّ
يشؼ ظؾقف افصقوم وٓ ّ
فف افصقوم.
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ٍ
حيرم ظؾقف افصقوم.
يرضه افصقوم :ؾحقـئذ ُ
* احلوفي افثوفثي :أن َّ
هذه أحقال ادسوؾر ،ؾنن أؾطر { َؾ ِعدَّ ٌة ِم ْـ َأجَّو ٍم ُأ َخ َر}

[افبؼرة:

.]083
" - 5ظذ افؼودر"  ،جيى ظذ افؼودر ،أمو ادريض ؾنكف ٓ جيى
ِ
ادريض :ظذ أحقال-:
أجضو كؼقل ذم
ظؾقف افصقوم ،وـذفؽ ً
يشؼ ظؾقف ادرض :ؾقجى ظؾقف افصقم.
* إمو أٓ ّ
يشؼ ظؾقف وٓ يترضر :ؾقُؽ َْره فف افصقم.
* أو ّ
ٍ
وحقـئذ
ؾقحرم ظؾقف افصقم:
* أو يترضر بوفصقم  -ادريض -
ُ
ؾنكف ُيػطر وظؾقف{ َؾ ِعدَّ ٌة ِم ْـ َأجَّو ٍم ُأ َخ َر} [افبؼرة.]083 :
مريض و
ومـ ـون
ً
ويؾحؼ بذفؽ ً
أجضو :افعوجز ظـ افصقوم َ
مروو ٓ ُيرجك ُب ْرؤه ؾعؾقف
رجك ُب ْرؤه ،ؾنن ـون
مريضو ً
ً
ً
مروو ٓ ُي َ
مروو ُيرجك ْبرؤه ؾعؾقف افصقوم بعد
اإلضعوم ،وأمو إذا ـون
مريضو ً
ً
ذفؽ :فؼقل اهلل ▐َ { :ؾ َؿ ْـ ـَ َ
يضو َأ ْو َظ َذ َش َػ ٍر
ون ِمـْؽُ ْؿ َم ِر ً
َؾ ِعدَّ ٌة ِم ْـ َأجَّو ٍم ُأ َخ َر} [افبؼرة.]083 :
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" - 6أن يؽقن خوفقًو مـ ادقاكع ـوحلقض وافـػوس" ،ؾؿتك مو
حووً ادرأة أو وفدت وكزل ظؾقفو دم افـػوس بطؾ صقمفو ،وفق
أهنو أمسؽً ظـ افطعوم وافؼاب ؾؾقس هذا صقو ًمو َشظقو ،بؾ إهنو
ربام تلثؿ إذا ـوكً متـطع ًي ،ويـبغل أن يتسع صدرهو فؾرخصي ـام
اتسع صدرهو فؾعزيؿي.
ؾؿتك مو كزل افدم ظذ ادرأة (-دم احلقض ،أو دم افقٓدة) -ذم
أي جزء مـ أجزا ء افـفور :ؾنهنو يؽقن ؿد بطؾ صقمفو وظؾقفو
ضف َرت.
افؼضوء إذا مو ُ
وؿد جوء ذم افصحقحغ :أن معوذة -رمحفو اهلل -ؿد شلخً
احل ِوئ ِ ِ
افص ْق َم َ ،و َٓ َت ْؼ ِيض
ض َت ْؼيض َّ
ظوئشي ▲َ :مو َب ُول ْ َ
افص َال َة؟ ،ؾؼوفً" :أَ َح ُر ِ
ور َّي ٌي أَن ًِْ؟" ُؿ ْؾ ًُ  ٓ :واهلل َف ْس ًُ بِ َح ُرو ِر َّي ٍي
َّ
َ ،و َف ِؽـِّل َأ ْش َل ُل َؿو َف ًْ " :ــو كحقض ظذ ظفد رشقل اهلل
ِ
ِ
افص َالةِ".
افص ْق ِم َ ،و َٓ ك ُْم َم ُر بِ َؼ َضوء َّ
♀ َؾـ ُْم َم ُر بِ َؼ َضوء َّ
أجضو :مـ إمقر افتل كـبّف ظؾقفو هـو ؾقؿـ جيى ظؾقف افصقم
ً
بوفـسبي فؾحومؾ وادروع- :
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* ؾوحلومؾ وادروع إذا مو خوؾتو ظذ أنػسفام وٓ ظذ وفدهيام:
وجى ظؾقفام افصقوم.
* أمو إذا خوؾً احلومؾ أو ادروعي ظذ كػسفو أو خوؾً ظذ
وفدهو :ؾؾفو افػطر وظؾقفو افؼضوء بعد ذفؽ وفق تقافً رمضوكوت
بغ ٍ
أصح أؿقال أهؾ افعؾؿ.
محؾ ورووظي ؾعؾقفو افؼضوء ذم ّ
وبعض أهؾ افعؾؿ يرى أهنو إذا خوؾً ظذ افقفد وظذ افـػس:
ؾنهنو إكام يؽقن هلو مع افؼضوء ـػورةٌ ،وهذا تػعؾف ظذ وجف
آحتقوط ،وإٓ ؾوفراجح فديـو :أنف ٓ جيى ظؾقفو إٓ افؼضوءٕ :هنو
ـودريضي ،واهلل ▐ ؿولَ { :ؾ َؿ ْـ ـ َ
يضو َأ ْو َظ َذ
َون ِمـْ ُؽ ْؿ َم ِر ً
َش َػ ٍر َؾ ِعدَّ ٌة ِم ْـ َأجَّو ٍم ُأ َخ َر} [افبؼرة.]083 :
 شمال :أهيو إحبي :ب َؿ يبطؾ افصقم؟
اجلقاب:
 - 0يبطؾ افصقم -أهيو إحبي  :-بوٕـؾ وافؼب ظؿدًا.
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خمتورا بطؾ صقمف وظؾقف
ذاـرا
ً
ؾؿـ أـؾ أو َشب ظومدً ا ظو ًحو ً
ؿضوء هذا افققم وآشتغػورٕ :نف ؿد أتك ذك ًبو ظظقام ،أمو إذا أـؾ أو
ؾقتؿ صقمف وٓ يشء ظؾقف.
َشب كوش ًقو ّ
وؿد ؿول افـبل ♀ ـام ذم احلديٌ افصحقح« :مـ
أـؾ أو َشب كوشقًو ؾؾقت ّؿ صقمف ،ؾنكام أضعؿف اهلل وشؼوه».
أجضو :يؾحؼ بوفطعوم وافؼاب - :مو ـون ذم معـك
ـذفؽ ً
افطعوم وافؼاب.
اإلب ِر ادغذ َيي،
مو ـون ذم معـك افطعوم وافؼا ب مـ موذا؟ مـ َ
وإبر تغذي ؾنن اإلكسون إذا تـووهلو ذم هنور
ؾنذا ـوكً هـوك
ٌ
حؼـ ٌ
رمضون :ؾنكف يؽقن مػطرا ويبطؾ صقمف.
أجضو :مو يدخؾ جقف
 - 2إمر افذي بعد ذفؽ :مـ ادبطالت ً
اإلكسون مـ ؽر افطعوم وافؼاب.
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ؾؾق دخؾ إػ جقؾؽ أي ٍ
يشء شقا ًء ـون افطعوم أو افؼاب أو
صقمؽ ،ؾام وصؾ إػ اجلقف ؾنكف
فقس بوفطعوم وافؼاب :بطؾ
ُ
يبطؾ افصقوم.
أجضو يبطؾ افصقو َم :اجلامع.
 - 4ـذفؽ ً
وأظظؿ ادػسدات فؾصقوم ،ؾؿـ جومع
وهق أظظؿ ادبطالت،
ُ
ذاـرا خمت ًورا :بطؾ صقمف ،وظؾقف موذا؟ ظؾقف
ذم هنور رمضون ظو ًحو ً
آشتغػور وافتقبي ،وظؾقف ؿضوء هذا افققم ،وظؾقف افؽػورة ادغ ّؾظي،
ومو افؽػور ادغ ّؾظي؟
مو جوء ذم افصحقحغ مـ حديٌ أيب هريرة

 :أن

ً
رجال دخؾ ظذ افـبل ♀ ؾؼول :يو رشقل اهلل هؾؽً،
ؿول« :ومو أهؾؽؽ؟ » ؿول :وؿعً ظذ امرأت ذم هنور رمضون ،ؾؼول
فف افـبل ♀ « :دم ُد مو تعتؼ رؿبيً» ،ؿول ،ٓ :ؿول« :تصقم
صفريـ متتوبعغ » ؿول :مو أشتطقع ،ؿول« :تطعؿ شتغ مسؽقـو » ؿول:
ٓ أجد يو رشقل اهلل.
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ؾوفؽػورةً :
أوٓ :ظتؼ رؿبي ،إذا مل دمد ؾصقوم صفريـ متتوبعغ،
إذا مو أؾطر اإلكسون ؾقفام بغر ٍ
ظذر أظود افصقوم مـ أوفف ،ؾنذا مل
يستطع -وهذا بقـف وبغ اهلل -أضعؿ شتغ مسؽقـًو :يطعؿ ـؾ
مسؽغ كصػ صوع( ،كصػ صوع) يعـل :يسووي ـقؾق وربع تؼري ًب و
مـ إرز ،أو ـقؾق وكصػ مـ إرز إبقض :خيرج ذفؽ فؾػؼر.
ؾالبد مـ إضعوم شتغ مسؽقـو ،وٓ جيزئ أن يطعؿ ظؼة
مسوـغ شتي أجوم ً
مثال  ،إكام ٓبد أن يطعؿ افستغ مؽسقـًوٕ :ن
كص افشورع ظذ اظتبور افعدد ؾقف ؾالبد مـ وجقد
افؼوظدة" :أن مو ّ
هذا افعدد".
 شمال :وهؾ ظذ ادرأة -ـذفؽ  -ـػورة؟
اجلقاب :كعؿ ،ظذ ادرأ ة ـػورة إذا ضووظً ،أمو إذا ـوكً
ؽره ًي ؾال ـػور َة ظؾقفو.
ُم َ
أجضو :مـ ادػطِّرات ظذ ؿقل افؽثر مـ أهؾ افعؾؿ:
 - 3ـذفؽ ً
احلجومي.
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فؼقل افـبل ♀ « :أؾطر احلوجؿ وادحجقم».
أجضو :افذي بسع بوفدم ،ؾوفذي يتزع بوفدم ـذفؽ يؽقن
ومثؾ ً
ٍ
بلدوات
مػطرا ،بقد أن احلوجؿ افققم افذي يؼقم بعؿؾ احلجومي
ٍ
حديثي وـذا :هذا ٓ معـك فػطرهٕ :ن إول ظذ ظفد رشقل اهلل
إكام ـوكً احلجومي أن يؼقم افشخص بسحى افدم ظـ ضريؼ ٍ
ؿرن أو
ؽر ذفؽ ؾؽون ربام أ ّدى ذفؽ إػ كزول افدم إػ جقؾف...
أمو أن ؾنن هذه إدوات احلديثي ٓ تؼتيض أن ُيػسد صقمف
أو أن حيصؾ ؾسو ٌد فصقمف ،وظؾقف :ؾال يشء ظؾقف إن صوء اهلل ،إكام
ُيػطر ؾؼط ادحجقم :أي مـ ُص ـعً فف احلجومي ،وـام ؿؾً :يؾحؼ
ادتزع بوفدم.
بذفؽ ً
أجضو ّ
 شمال :أمو ظـ شوئر احلُ َؼـ :ؾفؾ تػطِّر أو ٓ؟
اجلقاب :شوئر احلؼـ شقى ادغذيي اختؾػ أهؾ افعؾؿ ؾقفو،
وافصحقح مـ أؿقال أهؾ افعؾؿ :أهنو ٓ تُػ ّطر.
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أجضو يسلل إخقة ظـ حؽؿ (بخوخ افربق) ،وكؼقل:
ـذفؽ ً
بخوخ افربق إذا ـون يـزل مود ًة شوئؾي(-يـزل هق يعـل) -يـزل ـامدة
شوئؾي إػ اجلقف :ؾنكف ُيػ ّطر ،وأمو إذا ـون يقشع افشعى ؾؼط وٓ
يؽقن ؿد أحدث ً
معـك فػطره وٓ يػسد
شوئال يصؾ إػ اجلقف :ؾال
ً
صقمف بذفؽ.
أجضوَ :مـ ؿوم بلخذ حتومقؾ (افؾبقشي) أو احلؼـ
ـذفؽ ً
أجضو ٓ ُيػطر وٓ يػسد صقمفٕ :ن هذا ٓ يصؾ إػ
افؼجقي :ؾنكف ً
اجلقف وفقس ً
مـػذا إػ اجلقف.
أجضو ظـ حؽؿ افؼطرة وؽر ذفؽ- :
ـذفؽ ً
أمو ؿطرة ُ
إذن وؿطرة افعقـغ :ؾنهنو ٓ تػ ّطرٕ :ن إذن فقس
أجضو فقسً ً
ً
مـػذا إػ اجلقف.
مـػذا إػ اجلقف ،وٕن افعقـغ ً
وأمو ظـ ؿطرة إنػ :ؾنكف يـبغل أن يسـفو ،فؽـ فق أنف ووع
ؿطر ًة ذم إنػ ؾبؾغً إػ احلؾؼ :أؾطر.
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وهلذا :افـبل ♀ ؿول ذم حديٌ فؼقط« :بوفغ ذم
صوئام» ،وذفؽ ٕن إنػ ٌ
مـػذ إػ اجلقف،
آشتـشوق إٓ أن تؽقن
ً
ِ
احلؾؼ وجمّف :ؾال يػطر إن
فؽـ فق تـوول صقئًو ذم إنػ ومل يصؾ إػ
صوء اهلل تعوػ ،هذا مو يتع ّؾؼ بودػ ّطرات.
وـذفؽ يؾحؼ بودػ ِّطرات :مو إذا اشتؼوء ظؿدً ا :ـام ؿول افـبل
♀ ،ؾنذا اشتؼوء ظؿدً ا :ؾنكف يػطر ،أمو َمـ ؿوء مـ ؽر
ٍ
ظؿد :ؾنكف ٓ ُيػطِر.
أهؿ
هذا مو يتع ّؾؼ بؿػسدات افصق ِم ومبطالت افصقوم ،وهذه ُ
إحؽوم افتل كحتوج إفقفو ذم صفر رمضون وهل وؿػتـو افرابعي.
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الوصية اخلامشة :سهو يف صوم زمضاى  ..حافظ عميًا
وشــ افصقوم ـثرة -أهيو إحبي ،وٓبد أن يصقم اإلكسون ظذ
وؾؼ مو صوم افـبل ♀  ،مـ ذفؽ-:
* تعجقؾ افػطر.
ؾنن تعجقؾ افػطر شـ ٌي ظظقؿي ،ـون ظؾقفو افـبل ♀
وؿول ـام ذم حديٌ شفؾ بـ شعد ذم افصحقحغ ٓ« :يزال افـوس
ٍ
ظجؾقا افػطر».
بخر مو ّ
ّ
يمخر افػطر ،وهلذا هنك افـبل
وٓ يـبغل فإلكسون أن
♀ ظـ افقصول ،وؿولَ « :مـ ـون ٓبد ً
ؾوظال ؾؾقؽـ ذفؽ
افس َح ْر » أو ـام ؿول ♀  ،فؽـ هذا دفقؾ جقاز...
إػ َّ
أمو آشتحبوب :ؾبال خالف :تعجقؾ افػطر ،وظالم يقاصؾ
افس َح ْر
اإلكسون وؿد هنك افـبل ظـ افقصول؟! وظالم يقاصؾ إػ َّ
جق َزه؟! ظالم ٓ يسورع اإلكسون
وافـبل ♀ ؽوي ٌي ؾقف أنف َّ
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ٍ
بخر مو
إػ افػطر؟! ؾنن افـبل ♀ ؿول ٓ« :يزال افـوس
ظجؾقا افػطر» ـام جوء ذم افصحقحغ.
ّ
أجضو مـ افســ :افسحقر وتلخر افسحقر.
* ـذفؽ ً
تسحروا ؾنن ذم
ؾؼد جوء ذم حديٌ أنس ذم افصحقحغّ « :
افسحقر برـي»  ،كعؿ أهيو إحبي :تسحروا ؾنن ذم افسحقر برـي" ،ذم
افسحقر" افذي هق ؾعؾ :وهق افؼقوم بوٕـؾ وافؼب ؾنن ؾقف برـ ًي
ظظقؿي ،برـي موديي وحسقي وهل :أن يتؼقى اإلكسون ظذ افصقوم،
وبرـي معـقيي إيامكقي وهق :أنف يتوبع افسـي.
وؿد جوء ذم إثر" :ؾصؾ مو بغ صقومـو وصقوم أهؾ افؽتوب
افس َح ْر"  ،ؾلـؾي افسحر تػصؾ بغ صقومـو وبغ صقوم أهؾ
أـؾي َّ
افؽتوب ،هلذا ؾوحرصقا ظذ افسحقر وفق بتؿرة ،وفق ٍ
يتحسوه
بامء
َّ
اإلكسون -أهيو إحبي.
أجضو أنف فقس هـوك وؿً فإلمسوك إٓ مو حدّ ه
واظؾؿقا ً
غ َف ُؽ ُؿ
اَش ُبقا َحتَّك َي َت َب َّ َ
افشورع ،ؿول اهلل ▐َ { :و ُـ ُؾقا َو ْ َ
اخلق ِ
ِ
ط َْ
اخل ْق ُط ْ َ
إ ْش َق ِد ِم َـ ا ْف َػ ْج ِر} [افبؼرة.]087 :
إبْ َق ُض م َـ ْ َ ْ
َْ
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يسؿك بؿدؾع اإلمسوك وأن يؿسؽ اإلكسون ؿبؾ افػجر
أمو مو ّ
بربع شوظي :هذا مل يرد ذم افؼع ،وإن افـبل ♀ ؿول« :إن
بالٓ يم ّذن ٍ
ً
بؾقؾ ؾؽؾقا واَشبقا حتك يم ّذن ابـ أ ّم مؽتقم».
وؿد « ـون افـبل ♀ ّ
يمخر افسحقر» ،ؿول زيد بـ
"شئؾ :ـؿ بغ إذان وافسحقر؟ ،ؿول:
ثوبً ـام ذم افصحقحغُ :
"ؿدر مخسغ آيي" ،ؾودستحى فإلكسون أن ّ
يمخر افسحقر.
أجضو مـ شــ افصقوم :تػطر صوئؿ.
* ـذفؽ ً
ؾعـ زيد بـ خو ٍ
فد

مرؾقظو :أن افـبل
اجلفـل
ً

صوئام ـون فف مثؾ أجره ؽر أنف ٓ
♀ ؿولَ « :مـ ؾطّر
ً
يـؼصف مـ أجر افصوئؿ صقئو» رواه افسمذي وابـ موجي ،وصححف
إفبوين

.

ؾبودروا-أهيو إحبي -إػ تػطر افصوئؿغ ،ؾفـقئًو دـ ؾ ّط ر
صوئام(-يعـلّ :
ضعومو وجب ًي
ظشوه) -وؿدّ م فف
صوئام ،ؾنن مـ ؾ ّطر
ً
ً
ً
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ـون فف -بنذن اهلل ▐ -ـلجر هذا افصوئؿ مـ ؽر أن
يـؼص مـ أجر هذا افصوئؿ يش ٌء ظذ اإلضالق.
أجضو :مـ شــ افصقوم :صالة افساويح.
* ـذفؽ ً
احلرص ظذ صالة افساويح ،احرصقا ظؾقفو :ؾنن افـبل
♀ ؿولَ « :مـ ؿوم رمضون إيامكًو واحتسوبو ُؽ ِػر فف مو تؼدّم
وكشطقا أوٓدـؿّ ،
مـ ذكبف» ،ؾوحرصقا ّ
كشطقا أزواجؽؿ ،ؿقمقا
ّ
شـصع ذم افبققت
م ًعو ،وهذه ؾرصي أن ذم هذا افشفر افعظقؿ أنـو
كؽقن مع إبـوء ،كؽقن مع إوٓد ،كؽقن مع إزواج ،ؾومجعقا
أوٓدـؿ وص ّؾقا هبؿ صالة افساويح :ـام هل شـي افـبل
♀.

أجضو :مـ شــ افصقوم -أهيو إحبي  :-آجتفود ذم
* ـذفؽ ً
افعؼ إخر.
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وفذا« :ـون افـبل ♀ يعتؽػ ذم هذه افعؼ»:
خر مـ أخػ صفر ،وأؾضؾ فقويل افسـي
ً
افتامشو فقؾي افؼدر ،ؾػقفو فقؾ ٌي ٌ
ـؾفو هل فقويل هذا افعؼ.
وهلذا :جوء ذم افصحقحغ« :أن افـبل ♀ ـون إذا
افعؼ ص ّد ِم َئزره ،وأجؼظ أهؾف ،وأحقو افؾقؾ» ،يؾتؿس فقؾي
أؿبؾ
ُ
افؼدر.
وفقؾي افؼدر :ربام ـوكً فقؾي احلودي وافعؼيـ ،افثوين
وافعؼيـ ،افثوفٌ وافعؼيـ ،إحوديٌ تػووتً ذم هذا-:
ؾجوء« :افتؿسقهو ذم افعؼ»  ،وجوء :افتامشفو ذم افقتر ،وجوء:
افتامشفو ذم افسوبع وافعؼيـ ،وؽر ذفؽ.
وهلذا اجلؿع بغ هذه ا ٕحوديٌ أن كؼقل :إن ظذ ادسؾؿ أن
يؾتؿس فقؾي افؼدر ذم ـؾ هذه افعؼ ،وآـد آفتامس :مو ـون ذم
افقتر ،وآـد افقتر :مو ـون ذم فقؾي افسوبع وافعؼيـ ،فؽـ ظذ
اإلكسون أن يعتؽػ ذم هذه افؾقويل ـؾفو -بورك اهلل ؾقؽؿ ،يدخؾ
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بعد ؽروب صؿس يقم افعؼيـ (أي فقؾي احلودي وافعؼيـ)،
وخيرج مع هالل صقال.
ّ
شـصع ذم افبققت :ؾال اظتؽوف -ـام
افسـَي وكحـ
أمو ذم هذه َّ
شقليت بقوكف إن صوء اهلل تعوػ.
هذه بعض افســ افتل ظؾقـو أن كم ّدهيو ذم هنور رمضون وذم شــ
افصقوم ،واهلل أظؾؿ.
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الوصية الشادسة :آداب يف الصيام  ..احسص عميًا
وآداب افصقم ـثر ٌة جدً ا ذم هذا افشفر ادبورك :مـفو-:
 تالوة القسآى:
أـثروا مـ تالوة افؼرآن ،ؾنن افسؾػ ـون يتغر حوهلؿ ذم هذا
افشفر افعظقؿ ،يؼبؾقن ظذ ادصوحػ ،ؾـؿفؿ َمـ ـون خيتؿ افؼرآ ن
ذم ثالثي أجوم ،ومـفؿ مـ ـون خيتؿف ذم شبع ،ومـفؿ َمـ ـون إذا
ختؿ ذم فقؾ تغ ،ومـفؿ مـ ـون خيتؿف ذم رمضون ـؾ
دخؾً افعؼ َ
يقم ،ؾنذا ؿول ؿوئؾ :فؽـ افـبل ♀ ؿول ٓ« :يػؼف مـ ختؿ
ذم أؿؾ مـ ثالثي أجوم»؟
ؿول احلوؾظ ابـ رجى

" :هذا ذم افزمـ افػووؾ ُيستثـك

مـف" ٕ :ن افسؾػ رمحفؿ اهلل ذم واؿعفؿ افعؿع ؿد اشتثـقا هذا
إمر ،ؾرأجـوهؿ تتـقع أحقاهلؿ وهؿ افعؾامء افـجبوء ،ممو يدل ظذ أن
افزمون افػووؾ ُيستثـك مـ ذفؽ ،وفؽـ ٓ يـبغل فإلكسون أن يداوم
ظذ هذا ضقال افعوم و ضقال افسـي ،ؾام َؾ ِؼ َف مـ ختؿ ذم أؿؾ مـ
ثالث ،فؽـ ذم افزمـ افػووؾ ُيغتػر ؾقف موٓ ُيغتػر ؾقف ؽره.
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وهلذا :ـون افقاؿع افعؿع فسؾػـو افصوفح ذم هذا افشفر :أهنؿ
يؽثرون مـ اخلتامت ،ؾؿـ اشتطوع أن خيتؿ ـؾ يق ٍم ؾعؾ ،أو ذم ـؾ
ٍ
ثالث ؾعؾ ،أو ذم ـؾ شبعٍ ؾعؾ ،ادفؿ أنف
يقمغ ؾعؾ ،أو ذم ـؾ
ُيؼبؾ ظذ افؼرآن ،ؾفذا صفر افؼرآن ومدارشي افؼرآن.
وهلذا" :ـون ذم رمضون يدارس جزيؾ افـبل ♀"،
وـقػ ٓ ورمضون صفر افؼرآن؟! { َص ْف ُر َر َم َض َ
ون ا َّف ِذي ُأن ِْز َل ؾِ ِقف
ا ْف ُؼ ْرآ ُن} [افبؼرة.]085 :
 ذكس اهلل:
أجضو ظؾقـو مـ اإلـثور مـ افذـر بجؿقع أنقاظف
ـذفؽ ً
وصـقؾف.
ش ّبحقا ،اشتغػروا ،هؾؾقا ،أؿبؾقا ظذ اهلل ▐ بجؿقع
أنقاع افذـر.
أجضو مـ ادحوؾظي ظذ آداب افصقم ،ومـ أداب
* ـذفؽ ً
كصقم جقارحـو.
افتل يـبغل أن كحوؾظ ظؾقفو :أنـو ّ
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ٌ
إمسوك ظـ ضعو ٍم وَشا ٍب
ؾبعض افـوس يظـ أن افصقوم إكام هق
ٌ
إمسوك ظـ ضعو ٍم وَشا ٍب
ؾؼط ،هذه ؾوئدة ٓ :يو إخقاين ،كعؿ :هق
وشوئر ادػ ّطرات مـ ضؾقع افػجر افصودق إػ ؽروب افشؿس،
فؽـ اظؾؿقا أن افـوس يشسـقن ذم هذا افصقم ،أمو صقم
افص وحلغ ،أمو صقم افعوبديـ :ؾنكف صقم اجلقارح ،افصقم اإليامين،
افصقم افعظقؿ افذي ّ
دل ظؾقف افـبل ♀« :مـ صوم
رمضون إيامكًو واحتسوبو ».
ؾنذا ـون صقم أحدـؿ ؾؾقصؿ معف شؿعف ،وفقصؿ معف بكه،
وفتصؿ معف جقارحف ،كعؿ أهيو إحبي :ؾنن هذا افشفر صفر
تدريى ،صفر افتدريى ظذ هذه افػضوئؾ واخلرات وافطوظوت،
ووبط افـػس.
وهلذا ؾنن افـبل ♀ ظ ّؾؿ اإلكسون ـقػ يضبط كػسف
امرؤ صوئؿ » فقضبط
ذم هذا افشفر ،ؿول« :ؾنن ؿوتؾف أح ٌد ؾؾقؼؾ :إين ٌ
كػسف.
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 إطعام الطعام:
أجضو مـ أداب وافطوظوت افعظقؿي افتل
أهيو إحبي :ـذفؽ ً
كقؿعفو ذم هنور رمضون:
ؾؾـطع ؿ افطعوم ،وفـخرج وكتعوهد افػؼرا ء وادسوـغ
وإرامؾ ،اجعؾ فـػسؽ يقمقًو وفق مسؽغ تطعؿف ،أو ذم افشفر-
ظذ حسى مو تستطقع ،ادفؿ :أن تطعؿ افطعوم ،وفقس إضعوم
خوصو بؿقائد افرمحـ ،إكام ْأر ِش ْؾ إػ همٓء افػؼراء وإػ
افطعوم
ً
همٓء ادسوـغ ،وإػ همٓء إجتوم ،تعوهدْ هؿ شقا ًء ــً تُعطقفؿ
ً
حلام كقئًو أو ؽر ذفؽ.
حلام
مطبقخو أو ً
ً
وأن ّب ف هـو :إػ أن مو يػعؾف افبعض مـ إخراج صـط رمضون مـ
أصح ؿقيل أهؾ افعؾؿ ،ؾنن زـوة احول
افزـقات :أن هذا ٓ جيقز ذم
ّ
خترج موٓ ،فؽـ إن ــً شتتصدق بغر افزـوة :ؾوٕمر ذم ذفؽ
ُ
واشع .
ٌ
يتغر حوفف ذم رمضون مـ جفي
وفؼد ـون افـبل ♀ ّ
إضعوم افطعوم ،ؾؼد جوء ذم افصحقحغ مـ حديٌ ظبد اهلل بـ
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ظبوس ¶  « :ـون افـبل ♀ أجقد افـوس ،وـون
أجقد مو يؽقن ذم رمضون حغ يؾؼوه جزيؾ ؾقدارشف افؼرآن،
ؾؾرشقل اهلل ♀ أجقد بوخلر مـ افريح ادرشؾي» ،واهلل
أظؾؿ.
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الوصية الشابعة :بسنامج مقرتح لمبيت املشمم يف زمضاى
وهل وصق ٌي مفؿ ٌي جدً ا ذم رمضون ،هذا افعوم ذم بققتـو ،أهيو
جمو فـػسؽ
جمو ٕوٓدك ،ووع بركو ً
احلبقى وأهيو إخ :وع بركو ً
وأهؾِؽ  ،وإكـل شلوع بغ يديؽ ُخط ًي فعؾؽ تـتػع هبو إن صوء اهلل،
ؾالبد مـ و وع بركومٍ ظوم فؽ وٕهؾ بقتِؽ ،وأن تتعوهدهؿ ذم
ذفؽ ،ويتؿثؾ هذا ذم أمقر و هذا ظذ شبقؾ ادثول وفقس ظذ شبقؾ
احلك.
بركومٍ -إن صوء اهلل -فؼضوء رمضون ذم بققتـو حتك
هذا
ٌ
ّ
كستغؾ أوؿوتـو-:
أوٓ :مدراشي افؼرآن ذم ٍ
ٍ
ً
مـوشى.
وؿً
َ
ددارشي افؼرآن :اؿتدا ًء برشقل اهلل ♀
اجعؾ حؾؼي
َ
حغ ـون يدارشف جزيؾ ،تع ّؾؿ ؾقف إوٓد :ـقػ يؼرأون افؼرآن؟
وتؼػ ظـد بعض ادعوين وبعض أيوت ادستػودة ،ؾتؼػ ذم ـؾ
جمؾس مع آيي أو آيتغ.
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ريب أوٓدك مـ خالل افؼرآن ،ظ ّؾؿفؿ ظذ أن ادراد مـ افؼرآ ن
ِّ
فقس أن تؼرأ إفػوظ ؾؼط وإكام أن تؼػ ظـد ادعوين وأن تتدبر
ادعوين بام يتـوشى مع أظامهلؿ.
هذا ً
ظكا  ،ـام حيؾق فؽ
طفرا،
ؾجراً ،
أوٓ :اجعؾ هذا افقؿً ً
ً
وـام يتـوشى مع أهؾؽ بقتِؽ ،حؾؼي مدراشي افؼرآن.
ثوكقًو :وع وردٍ فتالوة افؼرآن ٓ يؼؾ ظـ ثالثي أجزاء.
تضع ٕوٓدك بركوجمًو ذم ختامت افؼرآن ،ؾال يؼؾ افقرد ظـ
ثالثي أجزاء يؼرأُ هو أوٓدك يقم ًقو :حتك خيتؿ إوٓد ـؾ ظؼ،
وتتعوهدهؿ ذم ذفؽ.
ثوفثًو :ادحوؾظي ظذ افصقات اخلؿس ذم افبقً.
أن حت ّثفؿ ظذ افســ ؿبؾ افصالة وبعد افصالة ،وأن تع ّؾؿفؿ
شـي افـبل ♀  ،وإذا ـون ظـدك ذم افبقً ظد ٌد ـثر أـثر
افصػ إول« ،ؾؾق يعؾؿ افـوس مو ذم
ّ
مـ صػ ؾح ّثفؿ ظذ افتزام
افـداء وافصػ وإول ثؿ مل جيدوا إٓ أن يستفؿقا ظذ ذفؽ فػعؾقا ».
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ؾعقدهؿ ذفؽ ،وظ ّؾؿفؿ ذفؽِ ِّ ،
ورهب ْؿ ظذ ذفؽ :حتك يتع ّؾ ؿ
ّ
إوٓد افســ ،ومـ شــ افصالة :افسقاك :ؾنن افـبل
أصؼ ظذ أمتك ٕمرهتؿ بوفسقاك ظـد
♀ ؿول« :فقٓ أن ّ
ـؾ صالة».
هوت ٕوٓدك افصغور شقاـً و ،يؽقن افسقا ك ذم يدي
أحدهؿ -وـذفؽ ادرأة ،و ٓ ؾرق بغ ادرأة وافػتوة وبغ افرجؾ ذم
أصؼ ظذ
اشتعامل افسقاك :ؾنن افـبل ♀ ؿول« :فقٓ أن ّ
أ ّمتل » وفقس ظذ افرجول «ٕمرهتؿ بوفسقاك ظـد ـؾ صالة».
راب ًعو :ووع ِو ْرد ذم إذـور.
وهذا مفؿ جدً ا ،فقس ذم افؼرآ ن -ذم إذـور ،واكتخى هلؿ
أذـورا معقـي ،وضب ًعو هلو أظدا ًدا مع ّقـي ،وفقس هذا مـ افبدظي ذم
ً
يتعقد إوٓد ظذ ذفؽ ،وٓ تـسى هذا افعدد إػ
يشء ،إكام حتك ّ
افسـي وٓ يشء.
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ؾؿـ ذفؽ ً
مثال :ورد مع "ٓ إهل إٓ اهلل وحده ٓ َشيؽ فف ،فف
ادؾؽ وفف احلؿد ،وهق ظذ ـؾ يشء ؿدير" ،هذا ظذ إؿؾ موئي مرة
ذم افققم ،وؿد وردت افسـي هبذا افعدد.
أجضو" :افصالة ظذ افـبل ♀" اجعؾ هلو موئي
ـذفؽ ً
ً
صذ ظذ افـبل صال ًة ّ
أجضو" :ؾنن مـ ّ
ظؼا".
مثال ً
صذ اهلل هبو ظؾقف ً
أجضو ٓ" :حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل" اجعؾفو موئي ـذفؽ:
ـذفؽ ً
ؾنن افـبل ♀ ؿد ؿول ٕ يب مقشك إصعري ظبد اهلل بـ
ؿقس« :يو ظبد اهلل بـ ؿقس» ؿول :فبقؽ وشعديؽ يو رشقل اهلل،
ؿول« :أٓ أ ّدفؽ ظذ ــز مـ ــقز اجلـي؟» ؿول :بذ يو رشقل اهلل،
ؿول ٓ« :حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل».
أجضو مـ إوراد افتل أنصحؽ هبو" :آشتغػور" ،ـثرة
ـذفؽ ً
آشتغػور :ؾنن "افـبل ♀ ـوكقا يعدّون فف ذم افققم أـثر
أجضو أن تضع موئي مرة ذم
مـ موئي مرة أو مـ شبعغ مرة" ،ؾعؾقؽ ً
آشتغػور.

58

أجضو" :شبحون اهلل ،واحلؿد هلل ،وٓ إهل إٓ اهلل ،واهلل
ـذفؽ ً
أـز" ،أو "شبحون اهلل وبحؿده شبحون اهلل افعظقؿ" ،أو "شبحون
اهلل ،واحلؿد هلل" موئي مرة ،ؾنن هذا افتسبقح وافتحؿقد ظظقؿ ،وهلذا
ؿول افـبل ♀ « :شبحون اهلل ،واحلؿد هلل متمن أو متأل مو
بغ افسامء وإرض».
هذا بركومٍ مفؿ جدً ا شؾػل -إن صوء اهلل ،هذا أربعي.
خومسو :تدريى بعض إوٓد ظذ اإلمومي أحقوكًو :إذا ـون صبقًو
ً
ممقِّ ًزا .
تدريى بعض إوٓد ظذ ا إلمومي أحقوكًو :إذا ـون صبقًو ممقِّ ًزا :
هيي ،ثؿ بعد ذفؽ
ؾنكؽ تدربف ظذ اإلمومي أحقوكًو ،يصع صال ًة ّ
أجضو ظذ أحؽوم اإلمومي.
تعقده ً
يصع صال ًة جفريي :حتك ّ
أجضو :فق ترـً فف إؿومي افصالة أحقوكًو فقؼقؿ افصالة:
ـذفؽ ً
حتك حيرص ظذ ادـوؾسي وادسوبؼي وادسورظي ،ؾفذا يش ٌء حسـ.
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شودشو :تعوهدهؿ ظذ شــ افصقوم افسوبؼي.
ً
توبعفؿ ذم شــ افصقوم افتل ذـركوهو فؽ مـ ؿبؾ.
شوبعو :اؿتطوع ٍ
وؿً فعبودةٍ ظظقؿي كحـ كغػؾ ظـفو مجق ًعو ،أٓ
ً
وهل :ظبودة افتػؽّر.
افتػؽّر وافتدبر ذم آيوت اهلل :ذم شامء ،ذم أرض ،ذم إكسون { َو ِذم

ِ
ِ
ك َ
ون } [افذاريوت ،]20 :افتدبر وافتعؼؾ ،ؾوإلكسون
َأنْ ُػسؽ ُْؿ َأ َؾ َال ُت ْب ُ
يتدبر {إِ َّن ِذم َذفِ َؽ َٔي ٍ
وت فِ َؼ ْق ٍم َي َت َػ َّؽ ُر َ
ون} [افرظد :]4 :حتك خيشع
َ
ُ
افرب .
افؼؾى ،وحتك يع ّظؿ
اإلكسون ّ
تعوهد أوٓدك وؿؾ :تعول يو وفدي :أنً افققم ؾؽّ ْرت ذم أي
افتدبر،
تدبرت ذم أي يشء؟ ب عد أن تعطقفؿ ادـفٍ مـفٍ
ه
يشء؟ ّ
تدبر ذم افسامء :ـقػ رؾعفو اهلل بال ٍ
ٍ
أرض بسطفو اهلل
ظؿد؟ تدبر ذم
ٍ
جبول راشقوت ،تدبر ذم بحور ذات أمقاج،
وجعؾفو ؿرارا ،تدبر ذم
تدبر ذم ٍ
أهنور وؿػور ،تدبر ذم كػسؽ ،تدبر ذم ظقـقؽ ،تدبر ذم أذكقؽ،
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افرب وتعؾؿ أن اخلوفؼ اهلل ،وإذا ـون اخلوفؼ
تدبر ذم هذا حتك تع ّظؿ ّ
اهلل ؾودعبقد هق اهلل.
يتعقدوا ظبودة افتػ هؽ ر
وع هذا -بورك اهلل ؾقؽ -هلؿ :حتك ّ
{إِ َّن ِذم َذفِ َؽ َٔي ٍ
وت فِ َؼ ْق ٍم َي َت َػ َّؽ ُر َ
ون} [افرظد.]4 :
َ
ذات
ؾوف َب َع َر ُة تَدُ هل ظذ افبعر ،وافسر يدل ظذ ادَسرَ ،ؾسام ٌء ُ
وبحور ذات أمقاج ،أٓ ي ه
دل ظذ
ذات ؾِجوج،
أرض ُ
أبراج ،و ٌ
ٌ
افؾطقػ اخلَبر!
ٍ
خطي فؾتعوون بغ أؾراد افبقً.
ثومـًو :ووع
افتعوون :أنً ظؾقؽ ظؿؾ ـذا ،وأنً ظؾقؽ ظؿؾ ـذا ،وإن
أحسـؽؿ َمـ خيدم أخوهَ ،مـ خيدم أبوهَ ،مـ خيد ُم أ َّمف ،هذا صفر بر
افقافديـ ،بر افقافديـ -يو أوٓد -ذم افبقً ،هذا صفر ّبر افقافديـ،
إُ ّم ٓ تػعؾ صقئًو ،إب ٓ يػعؾ صقئًو ،شـؼقم كحـ بوخلدمي.
افـظوؾيٓ :بد أن تتحقل بققتـو ـلهنو مسوجد ،فقس هـوك مؽون
كحقل بققتـو ـلهنو مسوجد ،كظوؾي ،تعوون،
خمصص فؾصالة وؾؼطّ ،

60

روح افقد ،إفػي ٓ ،يرؾع أحدـؿ صقتف ظذ أ خر وإكام يـبغل أن
كؽقن مجوظ ًي واحدة ،وأن كتعوون ،وأن كساحؿ ،وأن يبذل أحدكو
ظقدهؿ اإليثور.
فمخر ـذا وـذاّ ،
ظقدهؿ اإليثور ،ظقدهؿ افصدؿي وافـػؼي ،هذه ظؼة
ـذفؽّ :
يتعقد افقفد
أمقر :إيثور ،صدؿي ،كػؼي ،وهلؿ مكوف جقبف حتك ّ
افصدؿي ؾقؽقن افشفر صفر افصدؿي ،وصفر افسبقي.
إن رمضون ـ ّؾف مغػرة ،وـؾف رمحي ،وـؾ ظتؼ مـ افـور ،هذه
ؾوئدة خذوهو ،فقس إثر ادروي :أوفف رمحي وأوشطف مغػرة وآخره
ظتؼ مـ افـور ٓ -يو إخقاين" ،ـؾف رمحي ،ـؾف مغػرة ،ـؾف ظتؼ مـ
افـور" ،ؾام مـ ٍ
فقؾي إٓ وهلل ▐ ظتؼوء مـ افـور ،ؾفذا افشفر
ـ هؾف صفر اخل رات ،صفر ادغػرة ،صفر افرمحي.
وحتقفً
اكتػع أوٓدـؿ
هذا بركومٍ فق ووعتؿقه ٕوٓدـؿ
ّ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ؾحقـئذ يؽقن
ظظقؿي،
إيامكقي
مدرشي
بققتـو ذم هذا افشفر ادبورك إػ
ظظقام مبورـًو إن صوء
صالتـو ويؽقن أدائـو فرمضون ذم افبقً أدا ًء
ً
اهلل ،واهلل أظؾؿ.
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الوصية الثامهة :مع أطفالك يف زمضاى
ظؾؿل كرـز ؾقف ظذ أهؿ إمقر ،فقؽـ مع
ووع جمؾس
ّ
ظؾؿل ،رـّ ز ؾقف ظذ أهؾ إمقر
جمؾس
أوٓدك ذم افققم وأهؾ بقتؽ ٌ
ّ
ؾقام يتع ّؾؼ بوفعؼقدةَ ( :مـ ربؽ؟ ،مو ديـؽ؟ مـ كبقؽ؟)( ،مو
إصقل؟ أصقل افسـي :مـ اإليامن بوهلل وبودالئؽي ،بوفؽتى،
وَشه).
بوفرشؾ ،بوفققم أخر ،بوفؼدر خره ّ
ظ ّؾؿفؿ حى افصحوبي ،ظ ّؾؿفؿ ضوظي وٓة إمقر ذم ضوظي اهلل
▐ وأٓ كخرج ظؾقفؿ ،وأنف فقس هـوك أحزاب وٓ
ضقائػ وٓ مجوظوت ،ظ ّؾؿفؿ آجتامع وكعؿي آجتامع وأنـو أم ٌي
مرحقمي ،ظ ّؾؿفؿ أن مـ أصقل أهؾ افسـي واجلامظي :آجتامع وكبذ
افػرؿي وجموكبي ِ
افػ َرق واجلامظوت افؼديؿي وادعورصة.
ظ ّؾؿفؿ أهؿ يشء ذم افعؼقدة ،ظ ّؾؿفؿ إفػوظ :أٓ حيؾػ
بوفـبل ،وأٓ حيؾػ بوفرشقل ،وأٓ حيؾػ بلبقف ،وإكام يؽقن حؾقػف
حؾِ ًػو بوهلل ▐  ،ظ ّؾؿف أن ٓ يـذر إٓ هلل ،وأن ٓ يذبح إٓ
هلل ،وأن ٓ يسلل إٓ اهلل« ،يو ؽالم إين أظؾّؿؽ ـؾامت :احػظ اهلل
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حيػظؽ ،احػظ اهلل دمده دموهؽ ،إذا شلخً ؾوشلل اهلل ،واذا
اشتعـً ؾوشتعـ بوهلل ،واظؾؿ أن إمي فق اجتؿعقا ظذ أن يـػعقك
بقء ؾؾـ يـػعقك إٓ بقء ؿد ـتبف اهلل فؽ ،وفق اجتؿعقا ظذ أن
يرضوك بقء ؾؾـ يرضوك إٓ بقء ؿد ـتبف اهلل ظؾقؽ».
أجضو :ظ ّؾؿفؿ أهؿ أصقوء ذم بوب افعبودة ؾقام يتع ّؾ ؼ
ـذفؽ ً
بوفطفورة :مـ افقوقء ،وافتقؿؿ ،وادسح ظذ اخلػغ ،وأحؽوم
احلقض وافـػوس وؽر ذفؽ ،ظ ّؾؿفؿ ـذفؽ افصالة ذم َشوضفو
وذم صػوهتو وذم أرـوهنو وواجبوهتو وآداهبو.
ظ ّؾؿفؿ افصقوم ،أهؿ يشء ذم افعبودات :أرـون اإلشال م
ٍ
ٍ
ٍ
وحٍ -بعد افشفودتغ،
وزـوة،
صالة ،وصقو ٍم،
اخلؿسي :مـ
أجضو أهؿ أبقاب أداب :افطعوم ،افؼاب ،افـقم ،افسػر،
ظ ّؾؿفؿ ً
أجض و
احلديٌ ،دخقل اخلالء ،ـؾ ذفؽ ظ ّؾؿفؿ إيوه ،ظ ّؾؿفؿ ـذفؽ ً
أهؿ أظامل افؼؾقب :مـ اخلقف ،مـ افرجوء ،مـ ادحبي ،مـ اإلكوبي،
مـ اإلخالص ،وؽر ذفؽ مـ هذه إصقوء.
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أجضو :أهؿ افساجؿ ،أهؿ افساجؿ ذم رجول إمي ،ؾنكـو
ظ ّؾؿفؿ ً
أمي كرتبط بؿـ شبؼـو ،ؾؾـ كؽقن أئؿي هدى حتك كؽقن كؼتدي بؿـ
شبؼـو ؾقؼتدي بـو مـ بعدكو :ـام جوء ذم تػسر ؿقل اهلل
ى َفـَو ِم ْـ َأ ْز َو ِ
اجـَو َو ُذ ِّر َّيوتِـَو ُؿ َّر َة َأ ْظ ُ ٍ
اج َع ْؾـَو
غ َو ْ
▐ َ { :ر َّبـَو َه ْ
غ إِ َم ًومو} [افػرؿون ،]73 :أي :أئؿ ًي كؼتدي بؿـ ؿبؾـو ويؼتدي بـو
فِ ْؾ ُؿت َِّؼ َ
َمـ بعدكو.
وظع)،
وأهؿ افساجؿ :اخلؾػوء إربعي (أبق بؽر وظؿر وظثامن
ّ
وترتقبفؿ ذم افػضؾ ـستقبفؿ ذم اخلالؾي ،اظطل ترمجي فؽؾ واحد
مـ همٓء ،ثؿ اكتؼؾ هبؿ إػ افػؼفوء إربعي( :أبق حـقػي ،موفؽ،
وافشوؾعل ،وأمحد) ،ثؿ اكتؼؾ هبؿ بعد ذفؽ إػ صقخ اإلشالم ابـ
تقؿقي :هذا افرجؾ افسؾػل صقخ اإلشالم افذي كػع اهلل بف أمي
افقهوب
اإلشالم ،ثؿ اكتؼؾ هبؿ إػ اإلموم ادجدد حمؿد بـ ظبد ّ
ِ
ٕوٓدك وأهؾ بقتِؽ أن همٓء إئؿي ؿد ا ْؾ ُ ِس َي
وبغ
ّ ،
ظؾقفؿ اؾسا ًء ظظقؿ.
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ؾع ّؾؿفؿ ـقػ أهنؿ ـوكقا أئؿي هدى ومصوبقح دجك ،فقسقا
أئؿي إرهوب ،وٓ أئؿي تؽػر بغر حؼ.
أجضو ُم ّر مع ظؾامء افعك ،وظذ رأشفؿ اإلموم ابـ بوز
ـذفؽ ً
رمحي اهلل ظؾقف ،واإلموم إفبوين رمحي اهلل ظؾقف ،واإلموم حمؿد ابـ
ظثقؿغ رمحي اهلل ظؾقف.
اربط أبـوءك وأهؾ ِ
بقتؽ بلـوبر إ ّمي وشددهو ذم شوئر
افعصقر ،و اهلل أظؾؿ.
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الوصية التاسعة :كيف حتاسب نفشك يف زمضاى يرا العام؟
كعؿ :اجعؾ ور ًدا ذم حموشبي افـػس ،هذه وصويو يو أمي اإلشالم،
واهلل فق ؿؿـو هبو وحرصـو ظؾقفو فؽون هذا افشفر -افذي ؿد يتبوـك
مـفجو إيامكقً و
افبعض أنـو فسـو ذم ادسوجد -ؿد يؽقن هذا افشفر
ً
ودؾع ًي ظظقؿ ًي جدً ا فتغقر بققتـو.
حوشى كػسؽ :إجيوبقوت ،شؾبقوت ،موذا ؾعؾً ،موذا
اشتػدت ،حموشبي افـػس «حوشبقا أنػسؽؿ ؿبؾ أن حتوشبقا ،وزكقا
أظامفؽؿ ؿبؾ أن تقزن فؽؿ» ،واهلل أظؾؿ.
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الوصية العاشسة :حتمى بًرا وختمى عو يرا يف زمضاى
ّ
ّ
مـفوجو ،خت ّؾ ْق ً
وافتحع ـؾ يقمٓ ،بد أن تضع فـػسؽ
افتخع
ً
ّ
ّ
وافتحع .
افتخع
ظـ موذا وحت ّؾ ْقً بامذا،
فؼد ــً صوحى معصقي معقـي :أتخ ّؾقْ ًَ ظـفو؟ ــً ت ْ
ُدخـ:
مػر ًضو ذم
تر ْـتَف؟ ــً تغتوب :تر ْـتَف؟ ــً تؽذب :تر ْـتَف؟ ــً ّ
افصالة :تر ْـتَف؟ ــً ــً ــً ،تطوفع مـوطر حمرمي :تر ْـتَف؟ ــً
تسؿع افغـوء :تر ْـتَف؟ ــً تعشؼ ؾتو ًة ذم حرام :ترـْ ًَ ذفؽ؟
"افتخع".
ّ
ّ
افتخع
افتحع ،مو افذي حت ّؾقً بف مـ افطوظوت؟
ثؿ اكظر إػ
ّ
وافتحع بوفطوظوت ومو يريض اهلل
مـ افذكقب وادعويص،
▐.
تغرت مع رمضون ،هؾ ـون رمضون
حوشى كػسؽ :هؾ ّ
مدرشي تغقر أم أنؽ أنً افذي دخؾً مـ أول فقؾي هق أنً افذي
خرجً ذم آخر فقؾي؟ إن ـون ـذفؽ ؾوظؾؿ أن حسـتؽ ؽر مؼبقفي،
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وإن ـون ؽر ـذفؽ خت ّؾقً ظـ ـثر وحت ّؾقً بوفؽثر :ؾلبؼ :ؾنن
هذا ظالمي ؿبقل اهلل ▐ فعؿؾِؽ.
أشلل اهلل ▐ بؿـف وـرمف أن يـػعـو هبذه افقصويو افتل
حووفً جوهدً ا أن أمجع صتوت اخلرات ؾقفو ،وأٓ أدع بنذن اهلل
مفام إٓ وو ْعتُف ،احلؼقؼي احلؼقؼي ٓ أخػقؽؿ :هذا
▐ ً
أمرا ً
افزكومٍ وهذه افقصويو افعؼ افعظوم افتل اكتخبتفو فؽ وؿطعً
وؿتًو مـ وؿتل حتك أنصح كػيس هبو ً
أوٓ وأنصح إخقاين هبو ثوكق ًي :
حتك أؿقؿ احلجي ظذ كػيس ً
أوٓ وظذ إخقاين ثوكق ًي .
ربوكقي ظظقؿي،
هذه افقصويو أراهو وصويو كوؾعي ،أراهو وصويو ّ
واهلل فق ووعً ذم بققتـو فؽون رمضون هذا افعوم ذم بققتـو ربام
ٍ
رمضوكوت مضً -أهيو إحبي.
يؽقن أنػع مـ
ٍ
مسجد أو ذم بقً ،ادسلخي أن
فقسً ادسلخي أن تعبد اهلل ذم
تعبد اهلل بحؼ ،وأن تعبد اهلل بوتبوع ،وأن ختؾص هلل ▐،
وهلذا :ؿػ :مـ صوم رمضون إيامكو ًواحتسوبو ذم ٍ
بقً أو ذم مسجد،
َ
ً
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مـ ؿوم رمضون إيامكًو واحتسوبو ذم ٍ
بقً أو مسجدَ ،مـ ؿوم فقؾي افؼدر
َ
ً

إيامكًو واحتسوبو ذم ٍ
بقً أو مسجد.
ً

إن افـػحوت ،إن افػضوئؾ ،إن اخلرات ،إن اجلقائز ،إن ادـح،
إن افعطويو فقس ُحي َر ُم مـفو مـ أؿوم رمضون ذم بقتف ،ؾوحرصقا أهيو
إحبي ظذ أن ٓ تضقعقا إوؿوت ،وأظقدوا شامع هذه افقصويو،
وشــزهلو إن صوء اهلل بنذن اهلل ▐ ؽدً ا فؽؿ إن صوء اهلل.
خرا ظذ
وبنذن اهلل :إن و ّؾؼ اهلل إخقاكـو -وجزاهؿ اهلل ً
كزاشو فـوَ ،مـ مل
جفقدهؿ -أن يـزفقهو وصق ًي وصقي :حتك تؽقن
ً
ؾقزظقهو واكؼوهو حتك يسؿعفو أـز ٍ
ؿدر :حتك كدخؾ
يسؿعفو ِّ
بؿـفوجقي ظظقؿي ،وكتخرج مـ رمضون برب ٍ
ٍ
وكقوت جؾقؾي.
رمضون
ّ
ّ
كسلل اهلل ▐ أن يـػعـو وإيوـؿ بام ؿؾـو ،وأن جيعؾـو
ّ
وصؾ اهلل
وإيوـؿ مـ افذيـ يستؿعقن افؼقل ؾقتّبعقن أحسـف،
وشؾؿ وبورك ظذ ظبد اهلل ورشقفف حمؿد وظذ آخف وأصحوبف
أمجعغ.
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