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مقدمة المصنف

احلم�د هلل رب العاملني، وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل، وأن حممًدا 
عبده ورسوله 0 أما بعد.

ف�إن ش�هر رمض�ان منح�ة رباني�ة وعطيَّة إهلي�ة، أنع�م اهلل هبا 
علين�ا، وه�ذا الش�هر املبارك في�ه الكثر من اخل�رات والربكات، 
 ،D وُحق للمس�لم أن يفرح يف هذا الش�هر املب�ارك بطاعة اهلل

قال تعاىل: ]ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ[ ]يونس:58[.

وقد مجعُت يف هذه الورقات مجلة من أس�باب الفرح يف ش�هر 
رمض�ان، لنعلمه�ا ونعم�ل هب�ا، أس�أل اهلل أن جيعلن�ا وإياكم من 
الس�ابقني إىل اخلرات، وصلِّ اللهم وسلم وبارك عىل حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.

كتبه/ أبو عبد اهلل
محمد أنور محمد مرسال
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رمضان شهر الفرح

رمض�ان هو ش�هر الصيام وش�هر القرآن وش�هر القي�ام، ولو 
قلنا إن رمضان هو ش�هر الفرح، ملا أخطأنا يف هذه التس�مية، ألن 
رمض�ان فيه الكثر من اخلرات وال�ربكات والطاعات التي جتعل 

املس�لم فِرًح�ا س�عيًدا، ق�ال اهلل D: ]ک گ  گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ[ ]يونس:58[.

فض�ل اهلل ورمحت�ه: ه�و م�ا آتان�ا اهلل D من اهل�دى ودين 
احلق وأن جعلنا من أهل هذا الدين فمنَّ علينا باإلس�ام والقرآن 

والسنة))).

كثر  ابن  وتفسر   )300/8( القرطبي  وتفسر   )247-245/6( الطربي  تفسر   )((
.(505/2(
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أنواع الفرح

اعلم أخي احلبيب أن الفرح أنواع:

النـــوع األول: )فـــرح مذمـــوم(: وهو ف�رح الِكرب والبط�ر والفرح 
بمعصية اهلل، وقد ذمَّ اهلل هذا النوع يف القرآن فقال تعاىل يف قصة قارون: 

]ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې   [ ]القصص:67[.

ٍ وإعج�اب  فه�ذا ف�رح مذم�وم ألن�ه ف�رح ك�رب وبط�ر وأرَشرَ
بالنفس.

وقال تعاىل: ]ڭ ڭ ۇ[ ]هود:0)[، وذلك ألن كثًرا 
من بني آدم إذا جاءته النعم يفخر هبا عىل عباد اهلل، وهذا حيمله عىل 

األش والبطر واإلعجاب والتكرب واحتقار الناس وازدرائهم.

وق�ال تع�اىل: ]ۅ ۉ ۉ          ې ې ې ې 
ى[ ]غافر:75[.

النـــوع الثاني: )فرح جائز لكنه منقطع وليس بدائم(: وهو 
الف�رح بنعمة أنعمها اهلل ع�ىل العبد من نعم الدني�ا، كاملال والولد 
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ونحو ذلك، من زينة احلياة الدنيا فيفرح املسلم هبذه النعم، ويشكر 
ربه عليها.

وه�ذا الفرح ال يدوم؛ ألن اإلنس�ان يموت ويرتك هذه النعم 
أو ت�زول عنه هذه النعم قبل موته، ولذلك قال اهلل D: ]ڱ 
ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ 

ہھ ھ ھ ھ ے[ ]طه:)3)[.

فتأم�ل لقوله: ]ۀ[ فش�بَّه متاع الدني�ا بالزهرة، والزهرة 
عمرها قصر ورسعان ما تذبل وتذوى.

النـــوع الثالث: )الفرح بطاعة اهلل D(: قال تعاىل: ]ک 
ڱ[  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  
]يون�س:58[، ه�ذا ه�و الف�رح احلقيق�ي، الف�رح الدائ�م الذي ال 

نَّة، قال تعاىل:  ينقطع، الفرح بأن هدانا اهلل لإلس�ام والقرآن والسُّ
ڄ  ڦڦ ڄ ڄ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ]ڤ ڤ 

ڄ    ڃ[ ]الرعد:36[.
اللهم ارزقنا الفرح بطاعتك يف الدنيا واآلخرة
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أسباب الفرح في رمضان

اعلم أخي احلبيب.. أن شهر رمضان )شهر الفرح( هو منحة 
ربانية، وعطية إهلية أنعم اهلل هبا علينا، فاحلمد هلل عىل نعمته.

وأن ش�هر رمضان فيِه كثر من أس�باب الفرح، وإليك بعض 
هذه األفراح..

ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     ]ک    :6
ڳ   ڱ[ ]I: 58[، ويف ق�راءة »فبذلك فلتفرحوا هو خرٌي 

.D مما جتمعون«، فاملسلم يفرح بطاعة اهلل

الفرحة األولى- إدراك رمضان:

نَّ علينا وبلغنا رمضان، وهذه نعمٌة ال  نف�رح ألن اهلل D مرَ
يعرف قيمتها الكثر من الناس!!.

فهناك الكثر من إخواننا ممن كانوا معنا قدر اهلل عليهم املوت 
ومل ُيدركوا معنا رمضان.
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قصة:

�رَّ النب�ي 0 عىل ق�رٍب فق�ال: »من صاح�ب هذا  مرَ
الق�ر؟« قال�وا: ُف�ان، فق�ال: »ركعت�ان أح�ب إىل هذا م�ن بقية 
ُدنياكم«))). فاملوتى يتمنون الرجوع لُيس�بحوا تسبيحة، أو ُيصلوا 

ركعتني، أو يصوموا يوًما من رمضان.

أخـــي احلبيـــب.. س�يأيت ي�وٌم علي�ك وتك�ون صاح�ب هذه 
القصة، فيكون صيام رمضان أحب إليك من الدنيا وما فيها، وال 

تستطيع أن ُتدركه، فانتبه..

ولك�ي تعل�م أخي احلبي�ب قيمة وأمهي�ة وِعظم نعم�ة إدراك 
رمضان إليك هذا النبأ:

ِلىٍّ )حي من  ع�ن أيب هريرة I  قال: كان رج�ان من برَ
قضاعة( أس�لام مع رس�ول اهلل 0، فاستش�هد أحدمها 
وُأِخ�رَّ اآلخر س�نة. ق�ال طلحة ب�ن ُعبيد اهلل: رأي�ت املؤخر منهام 
ُأدخ�ل اجلنة قب�ل الش�هيد، فعجبت لذلك، فأصبح�ت، فذكرت 

))( صحيح: رواه الطرباين ]920[.
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ذل�ك للنبي 0 فق�ال: »أليس قد صام بع�ده رمضان، 
وصىل س�تة آالف ركعٍة وكذا وكذا ركعًة صالَة س�نٍة؟!«))). ويف 

رواية: »فام بينهام أبعد من السامء واألرض«.

فتأمل أخي احلبيب -رمحنا اهلل وإياك-!.

الرج�ل الذي أدرك رمضان كان أفضل وأعىل منزلة من أخيه 

الشهيد، والفرق بينهام كان أبعد من السامء واألرض!!.

أعلمت قيمة اخلري الذي أنت فيه؟

نَّ عليك  فاش�كر نعمة اهلل عليك واجتهد يف طاعة اهلل الذي مرَ

بإدراك هذا الشهر.
الفرحة الثانية- للصائم فرحتان:

أبشـــر أخي احلبيـــب بفرحتـــن: فرحة يف الدني�ا، وفرحة يف 

اآلخرة.

))( حسٌن صحيح: رواه أمحد ]8380[، وابن ماجه ]3925[، وابن حبان ]2982[.
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قال رسول اهلل 0: »للصائم فرحتان يفرحهام: إذا 
أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه«))).

فرحـــة يف الدنيـــا: يفرح ب�زوال تعبه وجوعه وعطش�ه وبتامم 
برَ�لرَ اهلل الن�اس عليها، وهي حمب�ة الطعام  عبادت�ه، وه�ذه فط�رة جرَ
والرشاب بعد اجلوع والتعب، فيفرح املسلم بطعامه وشابه الذي 

رزقه اهلل إياه بعد جوعه وعطشه.

وم�ن العلامء من ق�ال: املقصود بقول النب�ي 0: »إذا 
أفطر فرح بفطره«، قالوا: يفرح بفطره يف يوم العيد بعد انتهاء الشهر.

بالطع�ام  تك�ون  الدني�ا  ففرح�ة  قل�ت: وكامه�ا صحي�ٌح، 
والرشاب، وبيوم العيد، وانقضاء عبادة ش�هر الصيام، وتوفيق اهلل 

للعبد للصيام والقيام.

فرحـــة يف اآلخرة: ه�ذه الفرحة تكون يوم القيامة عند لقاء العبد 
رب�ِه، يف�رح بصومه وبام ُيعطيه اهلل من ثواب عىل هذا الصوم؛ كام جاء 

يف رواية: »... وإذا لقى اهلل D  فجزاُه فرح«.

))( رواه البخاري ]904)[، ومسلم ])5))[.
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وتأمل أخـــي! ففي الدنيا يفرح اإلنس�ان بالطع�ام والرشاب، 
ويف اآلخرة تتغر املوازين فيفرح املس�لم بجوعه وعطشه ملا ُياقيه 

من عظيم ثواب اهلل D، فاللهم ارزقنا فرح الدنيا واآلخرة.

الفرحة الثالثة- شفاعة الصيام والقرآن:

اعلم أخي احلبيب -رمحنا اهلل وإياك- أن صومك، وتاوتك 
كانك، وسيشفعان لك عند اهلل إن شاء اهلل. ُ للقرآن ال يرَرترْ

ق�ال رس�ول اهلل 0: »الصي�ام والق�رآن يش�فعان 
للعب�د يوم القيامة، يقول الصي�ام: أي ربِّ منعته الطعام والرشاب 
والش�هوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني 

فيه فيشفعان«))).

فافرح أخي وأبرش بشفاعة الصيام والقرآن لك.

اللهم شفع فينا الصيام والقرآن... اللهم آمني.

فلن يرتكك الصيام وال القرآن حتى وأنت يف القرب. قال رسول اهلل 
0 يف ش�أن الرجل املؤمن يف قربه: »..ويأتيه رجل حس�ن 

))( صحيح: رواه أمحد ]6626[، واحلاكم ]2036[.
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الوجه، حس�ن الثي�اب، طيب الرائحة فيق�ول -للميت- أبرش بالذي 
َيُسك، هذا يومك الذي كنت ُتوعد، فيقول امليت: من أنت، فوجهك 

الوجه احلسن جييء باخلري؟ فيقول: أنا عملك الصالح...«))).

الفرحة الرابعة- الفرح بمغفرة الذنوب:

أب�رش أخي احلبي�ب بمغفرة الذن�وب، فإن رمضان هو ش�هر 
مغفرة الذنوب.

ق�ال رس�ول اهلل 0: »م�ن ص�ام رمض�ان إيامًن�ا 
واحتساًبا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه«)2).

وقال: »من قام رمضان إيامًنا واحتساًبا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه«)3).

وقال: »من قام ليلة القدر إيامًنا واحتساًبا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه«)4).

))( صحيح: رواه أمحد ]8443)[، وأبو داود ]4753[.
البخاري ])90)[، ومسلم ]759[، وأبو داود ]372)[، والرتمذي ]683[،  )2( رواه 

والنسائي ]2023[.
البخاري ]2009[، ومسلم ]759[، وأبو داود ]372)[، والرتمذي ]808[،  )3( رواه 

والنسائي ]04)2[.
البخاري ])90)[، ومسلم ]759[، وأبو داود ]372)[، والرتمذي ]683[،  )4( رواه 

والنسائي ]2023[.
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إيامًن�ا: يعني إيامًنا ب�اهلل D، ُمصدًقا بوعد اهلل بالثواب عىل 
هذا الصيام.

احتساًبا: إخاًصا هلل، قاصًدا وجه اهلل طلًبا لألجر.

فهذه ثالث فرص ملغفرة الذنوب:

)- صيام رمضان إيامًنا واحتساًبا.
2- قيام رمضان إيامًنا واحتساًبا.

3- قيام ليلة القدر إيامًنا واحتساًبا.

أخـــي احلبيـــب.. إن مل ُيغف�ر ل�ك يف ش�هر مغف�رة الذن�وب، 
�ُيغفر ل�ك؟!. إن الذي ُيدرك رمض�ان وال ُيغفر له خارس  فمتى سرَ
مغبون يس�تحق أن يدعو عليه جربيل S، وأن ُيؤِمن النبي 

0 عىل دعاء جربيل.

ع�ن أيب هريرة I أن النب�ي 0 صعد املنرب، 
فق�ال: »آم�ني آمني آمني« قيل: يا رس�ول اهلل! إن�ك صعدت املنرب 
فقل�ت: »آم�ني آمني آم�ني«، فق�ال: »إن جري�ل S  أتاين، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أسباب الفرح  يف رمضان
(4

فقال: من أدرك رمضان ومل ُيغفر له، فدخل النار، فأبعده اهلل. ُقل: 
آمني، فقلت: آمني«))).

سؤال: ما املقصود مبغفرة الذنوب يف هذه األحاديث؟

اجلواب: املقصود الصغائر.

والدليل: قول رسول اهلل 0: »الصلوات اخلمس، 
واجلمع�ة إىل اجلمع�ة، ورمضان إىل رمضان ُمكف�رات ملا بينهن إذا 

اجُتنِبت الكبائر«)2).

الفرحة الخامسة- العتق من النار:

اعلم أخي احلبيب.. أن هلل يف كل يوٍم وليلة من رمضان ُعتقاء 
من النار.

قال رسول اهلل 0: »هلل D عند كل فطر ُعتقاء 

من النار«)3).

))( حسٌن صحيح: رواه ابن خزيمة ]888)[، وابن حبان ]907[.
)2( رواه مسلم ]233[.

)3( حسٌن صحيح: رواه أمحد ]02)22[، والطرباين يف »الكبر« ]8088[، والبيهقي يف 
»الُشعب« ]3605[.
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وقال رسول اهلل 0: »إن هلل تبارك وتعاىل ُعتقاء يف 

كل يوٍم وليلة، يعني يف رمضان...«))).

اللهم اعتق رقابنا من النار... اللهم آمني.

الفرحة السادس���ة- الف���وز  بثواب قيام الليل من العش���اء 

حتى الفجر:

سؤال: هل جربت يف عمرك أن تصلي من بعد صالة العشاء 
إىل الفجر قيام ليل؟

- هل حتب ان تفوز بأجر من صلى من العشـــاء إىل الفجر 
دون أن ينام؟

إذا أردت ذل�ك فعليك بأن تصيل صاة القيام يف املس�جد مع 
اإلمام حتى تنتهي الصاة.

قال رسول اهلل 0: »... إن الرجل إذا صىل مع اإلمام 
-يعني يف قيام رمضان- حتى ينرصف ُحسب قيام ليلة...«)2).

))( صحيٌح لغره: رواه البزار يف »كشف األستار« ]962[.
والنسائي  والرتمذي ]806[،  داود ]375)[،  وأبو  أمحد ]3)3)2[،  رواه  )2( صحيح: 

]364)[، وابن ماجه ]327)[.
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حتى ينرصف: حتى ينتهي اإلمام من الصاة.

فتأمـــل أخـــي احلبيب!  ُتص�يل  مع اإلمام س�اعة فُيكتب لك 
أجر من قام الليلة كلها فتكون نائاًم ويكتب لك أجر من يصيل.

خطـــأ.. بع�ض الن�اس يصل�ون أرب�ع ركع�ات وينرصف�ون 
وُيضيعون عىل أنفس�هم هذا اخلر العظيم!! فاحرص أخي املسلم 

عىل أن تصيل مع اإلمام حتى هناية الصاة.
الفرحة السابعة- دعوة مُستجابة:

أبشر أخي احلبيب! فإن للصائم دعوة ُمستجابة.

قال رسول اهلل 0: »إن هلل تبارك وتعاىل ُعتقاء كل 
ي�وٍم وليل�ة، يعني من رمض�ان، وإن لكل مس�لٍم يف كل يوٍم وليلة 

دعوة ُمستجابة«))).

وقال رس�ول اهلل 0: »ثالث دعوات ال ُترد:دعوة 
الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة املسافر«)2).

))( صحيح: رواه البزار يف »كشف األستار« ]962[.
»الصحيحة«  األلباين يف  الضياء«، وحسنه  »الثاثيات  مهروية يف  بن  احلسن  أبو  رواه   )2(

.](797[
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فاحرص أخي املسلم عىل اإلكثار من الدعاء يف كل يوٍم وليلة 
من رمضان.

الله�م ارزقنا دعوة ُمس�تجابة يف رمضان نس�عد هب�ا يف الدنيا 
واآلخرة... اللهم آمني.

الفرحة الثامنة- من فطر صائمًا:

سؤال: كم عدد أيام رمضان؟
اجلواب: ]29[ يوًما أو ]30[ يوًما.

فرصة عظيمة..
أخـــي احلبيـــب.. تس�تطيع بفض�ل اهلل أن جتعل أي�ام رمضان 

بالنسبة لك ]00)[ يوم أو ]200[ يوم أو أكثر!!

كيـــف ذلـــك ورمضان شـــهٌر واحد يف الســـنة، كيـــف تزيد 
أيامه بالنسبة لي؟!.

اجلواب: عن طريق إفطار الصائمني.

فأنت تصوم ش�هًرا، ولو فطرت ثاثني صائاًم ُيكتب لك أجر 
الثاثني فيكون رمضان بالنسبة لك ]60[ يوًما.
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قال رس�ول اهلل 0: »م�ن فطر صائ�اًم كان له مثل 
أجره غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيًئا«))).

فاحرص أخي املس�لم عىل إفطار الصائم�ني يف رمضان، وال 
ت�رضرَ أن يك�ون ثوابك ش�هًرا وحًدا، بل ُكن ع�ايل اهلمة واطلب 

املزيد، وأكثر من إفطار الصائمني.

تنبيه..!

ابدأ بإفط�ار أقربائك؛ لتفوز بأجرين، أج�ر إفطار الصائمني، 
وأجر صلة الرحم.

الفرحة التاسعة- حجة مع النبي0:
أخي احلبيب.. لقد ُحرمن�ا من رؤية النبي 0.)2)  
وُحرمن�ا من أن نصيل خلفه ونتعبد هلل معه صلوات ريب وس�امه 

عليه. بأيب هو وأمي ونفيس.

))( صحيح: رواه أمحد ]570)2[، والرتمذي ]807[، وابن ماجه ]764)[.
)2( واملقصود ُمعارصته، وإال فقد يرى املسلم 0 يف منامه، كام يف احلديث: »من 
رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثل يب«، لو رأى املسلم النبي 0 
عىل نفس أوصافه التي وردت يف األحاديث الصحاح فقد رآه صلوات ريب وسامه 

عليه.
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فهل حتب أن تفوز بأجر ِحجة مع النبي 0؟

ق�ال رس�ول اهلل 0: »... عم�رة يف رمضان تعدل 
ِحجة معي«))).

الله�م ارزقنا عم�رة يف رمضان ال تنقط�ع إال بموتنا... اللهم 
آمني.

الفرحة العاشرة- الثواب الكبير:

اعلـــم أخي احلبيـــب.. أن ثواب الصائم�ني ال يعرفه إال رب 
العاملني.

ق�ال رس�ول اهلل 0: »كل عمل اب�ن آدم ُيضاعف 
احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف. قال اهلل تعاىل: »إال الصوم 

فإنه يل وأنا أجزي به، يدع طعامه ورشابه من أجيل...«)2).

فاللهم ارزقنا ثواب الصائمني... اللهم آمني.

))( رواه البخاري ]782)[، ومسلم ]256)[، والنسائي ]0))2[، وابن ماجه ]2994[. 
)2( رواه مسلم ])5))[.
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الفرحة الحادية عشر- الفرح بالقرآن:
سؤال: هل حتب أن تأخذ كل يوم ناقتن مسينتن جماًنا 

رم؟ بغري ماٍل وال فعٍل حمحُ
اجلواب: نعم.

لك ما هو خٌر من ذلك! خرج رس�ول اهلل 0عىل 
أصحاب�ه يوًم�ا فق�ال: »أيك�م حيب أن يغ�دو كل ي�وٍم إىل بطحان 
أو العقي�ق في�أيت من�ه بناقت�ني كوماوي�ن من غ�ري إث�ٍم وال قطيعة 
رحٍم،فقلن�ا: كلن�ا نحب يا رس�ول اهلل، فقال: أف�ال يغدو أحدكم 
إىل املس�جد فيتعل�م أو يقرأ  آيتني من كتاب اهلل خ�رٌي له من ناقتني 

وثالث وأربع ومن أعدادهن من اإلبل«))).

بطحان والعقيق: أسواق باملدينة ُيباع فيها اإلبل.

كوماوين: سمينة عظيمة السنام.

اهلل أكرب ، يا هلا من فرحة! جمرد أن تأيت إىل املسجد فتقرأ آيتني 
أو تتعل�م آيت�ني يف درس علم؛ هذا خٌر م�ن ناقتني وثاث وأربع 

ومن أعدادهن.

))( رواه مسلم ]803[، وأبو داود ]456)[.
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نفرح بش�فاعة الق�رآن:  قال رس�ول 0: »اقرءوا 
القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا ألصحابه«))).

نفرح بكثرة ثواب من يقرأ القرآن.

ق�ال رس�ول اهلل 0: »من قرأ حرًف�ا من كتاب اهلل 
فله حس�نة، واحلس�نة بع�رش أمثاهل�ا، ال أقول )امل( ح�رف، ولكن 

)ألف( حرف، و )الم( حرف، و )ميم( حرف«)2).

الفرحة الثانية عشر- الفرح ببكاء الشيطان:
أخي احلبيب.. إننا يف رمضان ُنكثر من قراءة القرآن ونسمعه 

.D يف القيام، وكلام مررنا بسجود تاوة نسجد هلل

هل تعلم أن الش�يطان يبكي عندما يس�جد املسلم هلل سجوده 
للتاوة؟!.

ق�ال رس�ول اهلل 0: »إذا ق�رأ اب�ن آدم الس�جدة 
فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا وييل! ُأِمَر ابن آدم بالسجود 

فسجد فله اجلنة، وُأمرت بالسجود فأبيت فيل النار«)3).

)2( صحيح: رواه الرتمذي ]0)29[.))( رواه مسلم ]804[.     
)3( رواه مسلم ])8[، وابن ماجه ]052)[. 
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السجدة: يعني آية فيها سجدة تاوة.

فنفرح ألن عدونا الشيطان يبكي.

الفرحة الثالثة عشر- السحور المبارك:
هل تعلم أخي املسلم بركة وفضل السحور؟

قال رسول اهلل 0: »تسحروا فإن يف السحور بركة«))).

وقال رس�ول اهلل 0: »الركة يف ثالثة: يف اجلامعة، 
والثريد، والسحور«)2).

عن رجل من أصحاب النبي 0 قال: دخلت عىل 
النبي 0 وهو يتس�حر فق�ال: »إهنا برك�ة أعطاكم اهلل 

إياها فال تدعوه«)3).

وق�ال رس�ول اهلل 0 عن الس�حور: »ه�و الغداء 
املبارك«)4).

))( رواه البخاري ]923)[، ومسلم ]095)[، والرتمذي ]708[، والنسائي ]46)2[، 
وابن ماجه ]962)[.

)2( حسٌن لغره: رواه الطرباين يف »الكبر« ]27)6[.
)3( صحيح: رواه النسائي يف »الكربى« ]2472[.

)4( صحيٌح لغره: رواه ابن حبان ]3464[.
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نفرح ألن اهلل ومائكته يصلون عىل املتسحرين.

قال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل ومالئكته يصلون عىل 
املتسحرين«))).

وق�ال رس�ول اهلل 0: »الس�حور كل�ه برك�ة ف�ال 
تدع�وه، ولو أن جيرع أحدكم جرعة ماء، فإن اهلل D ومالئكته 

ُيصلون عىل املتسحرين«)2).

اهلل ومالئكت�ه ُيصل�ون عىل املتس�حرين: يعن�ي يذكره�م اهلل بالثناء 
احلسن ىف املأل األعىل و سرمحهم، واملائكة تدعو هلم بالرمحة واملغفرة.

سؤال: وما املقصود بالربكة يف السحور؟

أي أن هذه العبادة س�بب يف الربك�ة، بركة يف الطاعة، بركة يف 
الثواب، بركة يف الرزق، بركة يف البدن، بركة يف البيت.

) أ ( ومن بركات الس�حور أن املس�لم يقوم يف هذا الوقت املبارك 
ال�ذي ين�زل في�ه اهلل D إىل الس�امء الدني�ا فيدع�و املس�لم 

ويستغفر يف هذا الوقت املبارك.

))( حسٌن صحيح: رواه الطرباين يف »األوسط« ]6434[، وابن حبان ]3467[.
)2( حسٌن لغره: رواه أمحد ]334))[.
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)ب( وم�ن ب�ركات الس�حور أن�ه ُيع�ني ع�ىل أداء ص�اة الفجر، 
ولذل�ك ت�رى الناس يف املس�اجد يف صاة الفج�ر يف رمضان 

أكثر من غره من الشهور.
)ج�( ومن بركات السحور أنه ُيقوي عىل الصيام.

) د ( وم�ن ب�ركات الس�حور أن�ه يتدارك ب�ه نية الص�وم ملن غفل 
عنها.

)ه�( ومن بركاته خمالفة أهل الكتاب.
) و ( ومن بركاته أن اهلل ومائكته ُيصلون عىل املتسحرين.

)ل( ومن بركاته أن املسلم يستن بسنة النبي 0.

وغر ذلك من بركات السحور املبارك.

الفرحة الرابعة عش���ر- الفرح بفتح أب���واب الجنة وغلق 
أبواب جهنم:

قال رسول اهلل 0: »إذا جاء رمضان ُفتحت أبواب 
اجلنة، وغلقت أبواب النار، وُصفدت الشياطني«))).

))( رواه البخاري ]998)[، ومسلم ]079)[.
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الفرحة الخامسة عشر- الفرح بليلة القدر:

فاملس�لم يفرح بليلة القدر ويتحراها يف العرش األواخر؛ لينال 
خرها.

6: ] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      
ڀ     ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    [ ]6: )-3[.

هذه الليلة أفضل من ألف شهر، يعني ]83[ سنة.

سؤال: لكن أفضل من ]83[ سنة بكم؟

اجلواب: اهلل أعلم.

فالعبادة يف هذه الليلة أفضل من عبادة ]83[ س�نة، فاملحروم 
املغبون اخلارس من ُحرم خر هذه الليلة املباركة.

ع�ن أن�ٍس I  ق�ال: دخ�ل رمض�ان فق�ال رس�ول اهلل 
0: »إن هذا الش�هر ق�د حرضكم، وفي�ِه ليلة خرٌي من 
أل�ف ش�هر من ُحرمه�ا فقد ُحرم اخل�ري كله، وال حُي�رم خريها إال 

حمروم«))).

))( حسٌن: رواه ابن ماجه ]642)[.
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ق�ال رس�ول اهلل 0: »أتاكم ش�هر رمضان ش�هر 
مب�ارك ف�رض اهلل عليكم صيامه، تفتح فيِه أبواب الس�امء، وتغلق 
فيِه أبواب اجلحيم، وُتغل فيه مردة الش�ياطني، هلل فيِه ليلٌة خرٌي من 

ألف شهر، من ُحرم خريها فقد ُحرم«))).

فاملحروم هو من ُحرم ليلة القدر.

الله�م ارزقنا قي�ام ليلة الق�در، ووفقنا فيها لذكرك وش�كرك 
وُحسن عبادتك... اللهم آمني.

الفرحة السادسة عشر- االعتكاف:

سؤال: كم مرة اعتكفت يف حياتك؟

إين ألعجب من رجٍل عمره ثاثون، أو أربعون، أو مخس�ون، 

أو يزيد، ومل يعتكف يف حياته وال مرة واحدة، فحرموا أنفسهم من 

ل�ذة االنقطاع لطاعة اهلل واألُنس واخلل�وة باهلل D، والتهجد، 

والدعاء، والترضع هلل D وحتري ليلة القدر.

))( صحيٌح لغره: رواه النسائي ]06)2[.
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م�ع أن أفض�ل خل�ق اهلل؛ حمم�د 0 كان يعتك�ف 
الع�رش األواخر من رمض�ان حتى توفاه اهلل، ث�م اعتكف أزواجه 

من بعده))).

والعج�ب أن كثًرا من الن�اس حيرصون كل عام عىل املصيف 
 ،D دون أّي�ة ضوابط شعية، بل ذهب�وا للتعري ومعصية اهلل

ويأخذون من األعامل إجازات وينفقون األموال.

ورغم هذا مل حيرصوا يف حياهتم ولو ملرة واحدة عىل االعتكاف، 
م�ع أن اهلل أنعم عليهم بنعمة إدراك رمضان، لكن هناك صنًفا من 
الن�اس لن يعرف نعمة إدراك ش�هر رمضان إال وهو حتت الرتاب 

مع األموات وإنا هلل وإنا إليِه راجعون.

فاملس�لم يفرح باالعتكاف، بل وينتظر االعتكاف؛ ليجتهد يف 
.D طاعة اهلل

:D الفرحة السابعة عشر- الفرح بتقوى اهلل

قال تعاىل: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    

ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  [ ]83:2)[.

))( رواه البخاري ]2026[، ومسلم ]72))[، وأبو داود ]2462[، والرتمذي ]790[.
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ف�اهلل D  مل يف�رض علينا الصي�ام لُيعذبنا -تع�اىل اهلل عن 
ذلك- إنام فرضه علينا لننال التقوى.

فاملسلم يفرح ألنه يزداد ُتقى هلل D  يف شهر الصيام.

الفرحة الثامنة عشر- الفرحة بزكاة الفطر:

أبِشـــر أخـــي احلبيـــب.. ق�د يش�وب صومك بع�ض النقص 
واللغ�و، لك�ن اهلل D، الرحيم ف�رض علينا م�ا ُيطهر وُيكمل 

نقصنا يف عبادة الصوم.

ولوال أن ف�رض اهلل علينا زكاة الفطر لصارت عبادة كثر من 
املسلمني ناقصة.

قال ابن عباس L: فرض رسول اهلل 0 زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني))).

فاملس�لم يف�رح بزكاة الفط�ر ألهنا طهرة، وجترب ك�ر عبادته، 
وطعمة إلخوانه املسلمني.

))( حسٌن: رواه أبو داود ])37)[، وابن ماجه ]7)8)[، واحلاكم ]488)[.
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الفرحة التاسعة عشر- الفرح بيوم العيد:

فإذا انقىض ش�هر الصيام وأيت أول أيام ش�وال، وهو يوم عيد 
الفط�ر، يف�رح املس�لمون بيوم عيده�م، ألن اهلل وفقه�م للصيام، 
والقيام، وتاوة القرآن يف ش�هر الصيام، ويس�تبرشون بثواب اهلل 
هلم، وأنه كام رزقهم الفرح يف الدنيا بالعيد س�رزقهم بمنه وفضله 

الفرح يف اآلخرة بالثواب اجلزيل.

الفرحة العشرون- الفرح بصوم الدهر:

فإذا صام املس�لم شهر رمضان الذي فرضه اهلل عليه، ثم أتبعه 
بسٍت من شوال، كان له كصيام الدهر))).

ق�ال رس�ول اهلل 0: »من صام رمضان وس�ًتا من 
شوال فقد صام السنة«)2).

.D فأية فرحٍة بعد هذا الفضل العظيم من اهلل

قل بفضل اهلل وبرمحته فبذلك فليفرحوا.

))( صحيح: رواه مسلم ]64))[، وأبو داود ]2432[، والرتمذي ]759[.
)2( صحيح: رواه ابن حبان ]3635[.
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A

إخواين! هل فيكم من قام بام عرف.
قت مهمكم إىل نيل الرشف. وهل تشوَّ

. أهيا املحسن فيام مىض ُدمرْ
رْ. وأهيا املسيئ وبِّخ نفسك عىل التفريط ومُل

إذا خرت يف هذا الشهر فمتى تربح.
ح. وإذا مل تسافر فيه نحو الفوائد فمتى ترَربرْ

هلل درُّ أقوام تفكروا فأبرصوا.
ح قلوهبم. ورْ وجعلوا الليل ررَ

والصيام غذاء أبداهنم.
والصدق عادة ألسنتهم.

واملوت نصب أعينهم.

واحلمد هلل الذي بنعمت�ه تتم الصاحلات، وصلِّ اهلل عىل حممد 
وعىل آله وصحبه وسلم.

كتبه/ أبو عبد اهلل
حممد أنور حممد مرسال
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