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ي�ضاعف  م��وا���ض��م  ��اع��ات  وال��طَّ للخري  جعل  ���ذي  الَّ هلل  احل��م��د 
موؤمنني  اإليه  بني  املتقرِّ ذنوب  فيها  وتغفر  للمجتهدين،  الأجر  فيها 
بركًة  واأكرثها  ف�ضاًل  املوا�ضم  هذه  اأعظم  اأنَّ  �ضكَّ  ول  حمت�ضبني، 
هر الَّذي قال  وخرًيا �ضهر رم�ضان الَّذي اأنزل فيه القراآن، هذا ال�ضَّ
يغتنموا فر�ضته  اأن  ته  اأمَّ ا  له وحاثًّ Í م�ضتقباًل  الكرمي  بيُّ  النَّ فيه 
اَن، �َشْهٌر ُمَباَرٌك، َفَر�َض اهلُل  الَّتي قد ل تعود اأبًدا: »اأََتاُكْم �َشْهُر َرَم�شَ

�ضائي والبيهقي وهو ح�ضن[. َياَمُه« ]رواه النَّ َعلَْيُكْم �شِ
الف�ضل، فر�ض اهلل  اأي: كثري اخلري، عظيم  فهو �ضهر مبارك، 
يام اأوجب وظائفه واأعظمها،  يام، وال�ضِّ علينا �ضيامه، فهو �ضهر ال�ضِّ
اإلَّ اأنَّ وظائف اأخرى اجتمعت معه زادت يف ف�ضله ودلَّت على بركته، 

ام. وكاأنَّ اهلل تعاىل اأراد لنا اأن جنمع اخلري كلَّه يف هذه الأيَّ
هر: بنا فيها يف هذا ال�شَّ 6 فمن الوظائف الَّتي رغَّ

دقة: 2 ال�شَّ
ادق امل�ضدوق Í؛  دقة برهاًنا كما نطق بها ال�ضَّ ا كانت ال�ضَّ ل�مَّ
يرجو  ل  تعاىل،  اهلل  عند  والحت�ضاب  الإمي��ان  �ضدق  على  برهاًنا 

ه � جلَّ وعال � ﴿ ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   املوؤمن من ورائها اإلَّ مر�ضاة ربِّ
.]Ë\[ ﴾ ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ

َياَم َفاإِنَُّه  يام: »اإِالَّ ال�شِّ يَّة يف ال�ضِّ وافق هذا الإخال�ض اإخال�َض النَِّ
ائم ل يريد من �ضيامه جزاًء ول �ضكوًرا  ِل َواأََنا اأَْجِزي بِه«؛ لأنَّ ال�ضَّ

ا�ض. ا�ض، بل يبتغي مر�ضاة ربِّ النَّ من النَّ
 ،Í ه  نبيَّ بها  اهلل  و�ضف  الَّتي  الأع��م��ال  اأعظم  من  والإن��ف��اق 
به من  ا�ض  النَّ اأعرف  هر كما و�ضفه  ال�ضَّ بها يف هذا  والَّتي متيَّز  بل 
ا�ض وكان اأجود ما يكون يف رم�ضان«؛  اأ�ضحابه بقوله: »كان اأجود النَّ
الإميان  اأهل  بني  وابط  الرَّ ي  يقوِّ الَّذي  والإح�ضان،  �ضهر اجلود  لأنَّه 

ويزيد يف الألفة بينهم.
بنا فيه ترغيًبا عظيًما،  دقات والإنفاق الَّذي رغَّ هذا عن عموم ال�ضَّ
ُق بالِك�ْشَرِة َتْرُبوا ِعْنَد اهلل ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ َحتَّى َتُكوَن  »اإِنَّ الَعْبَد َلَيَت�َشدَّ

ِمْثل اأُُحٍد« ]»�ضعيف اجلامع« )150(، وقال يف »�ضحيح الرتغيب«: ح�ضن[.

ائمني،  ال�ضَّ اإفطار  املبارك  هر  ال�ضَّ هذا  �ضدقات  اأخ�ضِّ  ومن 
اأَْجِرِه،  ِمْثُل  َلُه  َكاَن  اِئًما  َر �شَ َفطَّ »َمْن  واأجره:  ورد يف ف�ضله  الَّذي 
�ضائي وابن ماجه  مذي والنَّ اِئِم �َشْيٌء« ]الرتِّ َغْيَ اأَنَُّه اَل َيْنُق�ُض ِمْن اأَْجِر ال�شَّ

وهو �ضحيح[.

اهلل مبا  �ضبيل  والإن��ف��اق يف  اخل��ري  اإىل  و�ضارع  اأخ��ي،  يا  فبادر 
ر اإخواًنا لك قد اأرهقهم الفقر واأثقلت كواهلهم  ر اهلل لك، وتذكَّ ي�ضَّ

احلاجة، فاأح�ضن اإليهم، واحت�ضب هذا عند اهلل تعاىل.
2 2 2

2 تالوة القراآن:
هر كذلك، هي تالوة القراآن،  وظيفة اأخرى من وظائف هذا ال�ضَّ

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ﴿ هر:  ال�ضَّ بهذا  ق��رن  ��ذي  الَّ ال��ق��راآن 
ڱ﴾ ]^:185[.

يتدار�ضه   Í بيُّ  النَّ كان  وفيه  كتابه،  اهلل  اأن��زل  هر  ال�ضَّ هذا  يف 
اعات  بب يف م�ضاعفة الطَّ مع جربيل، بل اإنَّ هذه املدار�ضة كانت ال�ضَّ
وال�ضتزادة من القربات من قبله Í كما دلَّ عليه مفهوم قول الوا�ضف 
القلوب  تلني  فبالقراآن  ال��ق��راآن«،  فيدار�ضه  جربيل  يلقاه  »ح��ني  ل��ه: 
اعات وت�ضتاق اإىل بارئها � جلَّ وعال � وعلى هذا جرى عمل  ب الطَّ وترتغَّ
هر، كما روي عن الإمام  لف واجتهادهم مع كتاب اهلل يف هذا ال�ضَّ ال�ضَّ
مالك : اأنَّه كان اإذا دخل رم�ضان اأغلق كتبه واأخذ امل�ضحف ومنع 
ا�ض، وقال: »هذا هو �ضهر رم�ضان، هذا هو  النَّ الفتوى وامل�ضاءلة مع 

�ضهر القراآن، فيمكث يف امل�ضجد حتَّى ين�ضلخ �ضهر رم�ضان«.
عن  روي  بل  وغريهما،   : اأحمد  الإم���ام  ح��ال  ك��ان  وكذلك 
خمالفة  هذا  يف  كان  واإن  ليلة،  كلَّ  القراآن  يختم  كان  ��ه  اأنَّ بع�ضهم 
ة، اإلَّ اأنَّ الق�ضد بيان اجتهادهم، لذا ينبغي علينا اأن ن�ضري على  نَّ لل�ضُّ
�ض  اآثار القوم وجنتهد اجتهادهم لعلَّنا نقرتب من منازلهم، ولنخ�ضِّ
من اأوقاتنا وقًتا لتالوة القراآن و�ضماعه ومدار�ضة التَّف�ضري رجاء اأن 
ُتُه«  َوَخا�شَّ ْهــُل اهلل  اأَ الُقْراآِن  »اأَْهُل  القراآن،  اأهل  نكتب عند اهلل من 

]»�ضحيح اجلامع« )2528([.
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2 قيام اللَّيل: 
دقة اأبلغ يف  يام وال�ضَّ قال ابن رجب :: »اإنَّ اجلمع بني ال�ضِّ
�ضمَّ  اإن  ا  وخ�ضو�ضً عنها،  واملباعدة  م  جهنَّ قاء  واتِّ اخلطايا  تكفري 
غرًفا  ــة  اجلــنَّ يف  »اإِنَّ  احلديث:  يف  ورد  كما  اللَّيل،  قياَم  ذل��ك  اإىل 
قال: ملن هي  ُظُهوِرَها«،  ِمْن  َوُبُطوُنَها  ُبُطوِنَها  ِمْن  ُظُهوُرَها  ُيَرى 
َداَم  َواأَ َعاَم،  الطَّ ْطــَعــَم  َواأَ الــَكــاَلَم،  َطيََّب  »ِلـَمْن  قال:  اهلل؟!  ر�ضول  يا 
حيح«  لَّى باللَّْيِل َوالنَّا�ُض ِنَياٌم« ]رواه اأحمد وابن حبان يف »ال�ضَّ َياَم، َو�شَ ال�شِّ

وهو ح�ضن[.
النَّاَر،  املَاُء  ُيْطِفُئ  َكَما  اخَلِطيَئَة  ُتْطِفُئ  َدَقُة  »ال�شَّ ا:  اأي�ضً وقال 

ُجِل ِمْن َجْوِف اللَّْيِل« يعني اأنَّه يطفئ اخلطيئة«. َوِقَياُم الرَّ
اأنَّ كلَّ واحدة من هذه  رُّ يف زيادة ف�ضلها عند اجتماعها؛  وال�ضِّ
وحملها  لها  وقهر  اهلل  طاعة  على  ف�ض  للنَّ جماهدة  فيها  اعات  الطَّ
على خالف ما تهوى، ومن جهة اأخرى تدلُّ على اإخال�ض �ضاحبها 
يدلُّ  على حت�ضيله،  ديد  ال�ضَّ وحر�ضه  له،  ه  وحبِّ عمله  تعاىل يف  هلل 
بيِّ  النَّ Ê عن  اأبي هريرة  م�ضلم« عن  »�ضحيح  ماجاء يف  لهذا 
اأنا،  بكر:  اأبو  قال  اِئًما؟«  الَيْوَم �شَ ِمْنُكْم  َبَح  اأَ�شْ »َمْن  قال:  اأنَّه   Í
َقً  َت�َشدَّ »َمْن  اأنا، قال:  اأبو بكر:  َجَناَزًة؟« قال  الَيْوَم  َتبَع  »َمْن  قال: 
ا؟« قال اأبو  ب�َشَدَقٍة؟« قال اأبو بكر: اأنا، قال: »َفَمْن َعاَد ِمْنُكْم َمِري�شً
بكر: اأنا، قال: »َما ِاْجَتَمَعْت يف ِاْمِرٍئ اإِالَّ َدَخَل اجَلنََّة«؛ لأنَّها ل جتتمع 

.Ê يٍق اإلَّ ل�ضادق �ضدِّ
2 2 2

2 االعتكاف:
ومن هذه الوظائف العتكاف الَّذي يكون يف الع�ضر الأواخر من 
هر املبارك ويف هذا بيان لالأ�ضل العظيم � الأ�ضل يف الأعمال  هذا ال�ضَّ
ر  هاية ل بنق�ض البداية، فاإذا ق�ضَّّ النِّ اأو العربة بكمال   � باخلواتيم 
هر ومل يجتهد حقَّ الجتهاد، فالفر�ضة مواتية  امل�ضلم يف بداية ال�ضَّ

هر لعلَّه ي�ضتدرك ما فات.  نهاية ال�ضَّ
والعتكاف حقيقته قطع العالئق عن اخلالئق لالتِّ�ضال بخدمة 
اأورثت  به؛  والأن�ض  له  ة  واملحبَّ باهلل  املعرفة  قويت  وكلَّما  اخلالق، 

�ضاحبها النقطاع اإىل اهلل تعاىل بالكلِّيَّة، كما ذكرها احلافظ ابن 
رجب عليه :. ]»لطائف املعارف« )214([

ته العتكاف  نا الكرمي Í الَّذي �ضنَّ لأمَّ ولنا اأ�ضوة يف هذا بنبيِّ
الأواخ��ر دخل معتكفه وكذلك  الع�ضر  اإذا دخل  وواظب عليه، فكان 

اأ�ضحابه اقتداًء به.
حيحني« عن عائ�ضة á: »كان ر�ضول اهلل Í اإذا  ففي »ال�ضَّ
دخل الع�ضر �ضدَّ مئزره واأحيى ليله واأيقظ اأهله«، ويف رواية م�ضلم: 
يف  يجتهد  ل  ما  الأواخ���ر  الع�ضر  يف  يجتهد   Í اهلل  ر�ضول  »ك��ان 

غريه«.
به؛  وتطمئنُّ  ها  ربِّ بذكر  تاأن�ض  الَّتي  ة  كيَّ الزَّ النُّفو�ض  لأنَّ  هذا 
�ض للنَّفحات  د اإميانها وتتعرَّ جتدها ترغب يف اخللوة مع اهلل لتجدِّ
بهذا  ان  املنَّ الكرمي  اأكرمه  اإلَّ من  ق حالوتها  يتذوَّ ل  الَّتي  ة  الإميانيَّ
ا خلقنا لعبادته، وهو ل يعبد  ا كان اهلل تعاىل اإنَّ الف�ضل العظيم، ول�مَّ
واإظهار  الفائدة  لهذه  حتقيق  العتكاف  ة  �ضنَّ يف  كان  �ضرع،  مبا  اإلَّ 
ل  العتكاف  لأنَّ  املبارك؛  املو�ضم  هذا  يف  جتلَّت  الَّتي  ة  املزيَّ لهذه 
من املخ�ضو�ض ويف تلك الأماكن املخ�ضو�ضة:  يف�ضل اإلَّ يف هذا الزَّ

باع. »اَل ِاْعِتَكاَف اإِالَّ يف املَ�َشاِجِد الثَّاَلَثِة«، وهذا من متام التِّ
نيا و�ضواغلها، واإقبال  فالعتكاف انقطاع واإقبال، انقطاع عن الدُّ
لهم  »و�ضرع   :: م  القيِّ ابن  قال  كما  اأو  ة،  بالكلِّيَّ تعاىل  اهلل  على 
ته  وجمعيَّ اهلل  على  القلب  عكوف  وروحه  مق�ضوده  الَّذي  العتكاف 
عليه واخللوة به، والنقطاع عن ال�ضتغال باخللق وال�ضتغال به وحده 
�ضبحانه، بحيث ي�ضري ذكره وحبُّه الإقبال عليه يف حملِّ هموم القلب 

وخطراته في�ضتويل عليه بذلها« ]»زاد املعاد« )86/2([.
2 2 2

2 العمرة:
هر ت�ضاعف فيه  الَّة على اأنَّ هذا ال�ضَّ ة الدَّ رعيَّ من الوظائف ال�ضَّ
ات  رجات، كيف ل؟! وللعمرة يف رم�ضان بالذَّ الأجور وترفع فيه الدَّ
، ما ورد  ف�ضل كبري، بل اإنَّ العمرة يف رم�ضان متيَّزت بف�ضل خا�ضٍّ
بيِّ Í فيما يرويه البخاريُّ  يف غريها من القربات، فقد �ضحَّ عن النَّ

1234



ة يف رم�ضان  عاء وخا�ضَّ ة ل�ضتجابة الدُّ يام مظنَّ رحمهم اهلل �، وال�ضِّ
حيث خ�ضَّ اهلل فيه كلَّ م�ضلم با�ضتجابة دعوة من دعائه، »اإِنَّ هلل 
ِل ُم�ْشِلٍم  اَن، َواإِنَّ ِلكُّ يف ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيلٍَة ُعَتَقاَء ِمَن النَّاِر، يف �َشْهِر َرَم�شَ

َدْعَوًة َيْدُعو بَها، َفُي�ْشَتَجاُب َلُه« ]احلاكم وهو �ضحيح[. 
من  واأك��رث  الكرمي  هر  ال�ضَّ هذا  يف  اأخ��ي!  يا  اهلل،  على  فاأقبل 
عاء حال �ضيامك وقيامك، واجتهد يف هذه الوظائف اجلليلة  الدُّ

ڱ   ڱ   ڳ      ﴿ لعلَّ اهلل يتقبل منك طاعة فتكون من الفائزين: 
ٻ   ٻ     ﴿ٱ    وع��ًدا:  قال  ثمَّ   ،]a \[  ﴾ ں   ڱ   ڱ  

.]Í\[ ﴾ ٻ  
فبادر اأخي الكرمي! لغتنام هذه الفر�ضة الثَّمينة، مبلء الأوقات 
وتطهرًيا  لإميانك،  جتديًدا  القربات؛  يف  يادة  والزِّ اعات  الطَّ باأنواع 
واأعتقت  ذنوبهم  غفرت  ��ذي��ن  الَّ �ضمن  بعده  تكون  لعلَّك  لذنوبك، 
�ض من اغتنم الفر�ض واأقبل على طاعة موله يف مثل  رقابهم، فالكيِّ

هذا املو�ضم الكرمي.
ب�ادر ال�ف�ر�ض���ة واح����ذر ف���وت��ها

ف��ب��ل��وغ ال�ع��زِّ ف�ي ن��ي��ل الف��ر�ض

6  6  6

6

ًة َمِعي«، تعدل  ًة � اأو قال: � َحجَّ اَن َتْعِدُل َحجَّ اأنَّه قال: »ُعْمَرٌة يف َرَم�شَ
بيِّ Í يف ف�ضلها ودرجتها. ة مع النَّ حجَّ

زق! اأن تغتنم  ع اهلل عليك يف الرِّ فاحر�ض اأخي الكرمي، يا من و�ضَّ
اهلل  بيت  رح��اب  يف  اإميانيَّة  اأج��واء  لتعي�ض  العظيمة  الفر�ضة  هذه 

احلرام.
2 2 2

ي ليلة القدر: 2 حترِّ
ليلة القدر اأعظم ليلة عند اهلل تعاىل واأكرثها بركة: ﴿پ  پ  
پ  پ        ڀ﴾ ]©: 3[، وبركتها تكمن يف ا�ضطفاء اهلل تعاىل 
يها  ل فيها القراآن، واأنَّه حلدث عظيم، وحترِّ لها لتكون اللَّيلة الَّتي تنزَّ
ة يف الليايل بالعبادة من  يكون باجتهاد املوؤمن يف الع�ضر الأواخر وخا�ضَّ
قيام وقراءة للقراآن وذكر ودعاء؛ لأنَّ ثواب العبادة يف هذه اللَّيلة اأف�ضل 

ة واجلالل: ﴿ ڀ  ٺ   ٺ   من ثوابها يف األف �ضهر كما قال ربُّ العزَّ
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ﴾ ]\à[، ليلة هذا ف�ضلها، من حِرَمها فقد 
بيُّ Í يف  ب النَّ حِرَم اخلري كلَّه ول يحرم خريها اإلَّ حمروم، وقد رغَّ
ا ترغيب بقوله: »َمْن َقاَم َلْيَلَة الَقْدِر اإمَِياًنا  قيامها وطلب موافقتها اأميَّ

َم ِمْن َذْنبِه« ]البخاري وم�ضلم[. َوِاْحِت�َضاًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
اعني  الدَّ دع��اء  لقبول  م�ضتلزم  »و�ضرفها  وكاين ::  قال ال�ضَّ
حابة على ذلك،  �ض ال�ضَّ Í بالتما�ضها، وحرَّ اأمرهم  فيها، ولهذا 
وؤال عنها  روا ال�ضُّ حابة على ذلك غاية التَّحري�ض، وكرَّ �ض ال�ضَّ وحرَّ

اكرين« )55([. وتالحوا يف �ضاأنها í« ]»حتفة الذَّ
 á عاء فيها جماب؛ ما �ضحَّ عن عائ�ضة ا يدلُّ على اأنَّ الدُّ وممَّ
اأن  Í قال لها  بيَّ  النَّ اأنَّ  مذي وابن ماجه واحلاكم  فيما رواه الرتِّ

بُّ الَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«. تقول يف ليلة القدر: »اللَُّهمَّ اإِنََّك َعُفوٌّ حُتِ
2 2 2

عاء: 2 الدُّ
هر  ال�ضَّ ه��ذا  وظائف  اأعظم  من  ع��اء  ال��دُّ اأنَّ  يتبنيَّ  �ضبق  ��ا  ممَّ
َعاُء  املبارك، كيف ل؟! وهو �ضهر الإقبال على اهلل والتَّبتُّل اإليه و»الدُّ
 � اأحمد وغريه  Í فيما رواه  بيِّ  النَّ الِعَباَدُة« كما �ضحَّ هذا عن  ُهَو 
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