
اجمللد العشرون، العدد اخلامس -  شعبان ورمضان  ١٤٢٨ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧ م

٣٠

هللا  
حلمـد 
�عظم   cلذ

>فع  مبا  
ملّنة..   ª<عبا على 
عنهم كيد 
لّشيطا	 (فّنه.. 
ظّنه..  (خّيب  �مله   <ّ�)
حصن¡  
لّصو@  جعل   a-
 �
�بو uم  (فتح  أل(ليائه 
�ّ	 (سيلة  
جلّنة.. (عّرفهم 
قـلوֲדم   +- 
لّشيـطا	 

ملستـكّنة..   2ُ

لّشـهو

لّنفس  تصبح  بقمعها   	ّ�)

ملطمئّنة ظاهر� 
لّشوكة � 

ملّنة..  قوّية  قصم خصمها 
قائد  $مٍد  على  
لّصال� )
(على  
لّسّنة  (ممّهد  
خللق 
�له (�صحابه (سّلم تسليم¡ 

كث&�. �ما بعد.. 

إلميا	  �بع  
لّصو@  فإّ	 

هللا � 
لصو@  Fسو� Fلقو
 �  Fقا)  ،Dلّص
 نصف 

إلميا	،  نصف   Dلّص

 ªفيما حكا تعا+  
هللا  Fقا)
حسنٍة  كل   � نبّيه  عنه 
سبعمائة   +- �مثاuا  بعشر 
 � فإّنه  
لّصيا@  -ال  ضعف 

هللا  Fبه. (قد قا cنا �جز�)
اِبُر(َ	  تعا+: ﴿-ِنََّما ُيَوفَّى 
لصَّ
 ﴾�ِحَساٍ ِبَغْيِر  َ�ْجَرُهم 
 :�  Fقا)  .(١١ 
لزمر: )


لذc نفسي بيدª خللو� فم 
لّصائم �طيب عند 
هللا من )”

هللا عّز (جل -ّنما يذ� شهوته (طعامه  Fملسك“. يقو
�يح 
(شر
به ألجلي فالّصو@ � (�نا �جزc به. (قاF �: ”للجّنة 
باٌ� يقاF له 
لّرّيا	 ال يدخله -ال 
لّصائمو	 (هو موعوٌ> 
بلقا� 
هللا تعا+ � جز
� صومه. (قاF �: للّصائم فرحتا	 
فرحٌة عند -فطا�ª (فرحٌة عند لقا� �ّبه“. (قاF �: لكل 

لعبا>� 
لّصو@. (قاF نو@ 
لّصائم عبا>�.  �شيٍ� باٌ� (با

 >خل شهر �مضا	 a- Fبو هرير� � �ّنه � قا� y)�)

لّنا� (صّفد2 
لّشياطني  �

جلّنة (غلقت �بو �
فتحت �بو
(نا>y مناٍ> يا باغي 
خل& هلم (يا باغي 
لّشر �قصر. (قد 
 	ّ- Fلّصو@ فقا

هللا � بني 
لّزهد � 
لدنيا (بني  F7ع �سو
 �
لعابد فيقوF �ّيها 
لّشاّ �
هللا تعا+ يباهي مالئكته بالّشا

ألجلي  شهوته   dلّتا�

 cشبابه � �نت عند Faلبا

 � Fكبعض مالئك§. (قا
عّز  
هللا   Fيقو 
لّصائم   �
مالئك§  يا   

نظر( (جل.. 
-+ عبدc ترd لّذته (طعامه 
(شر
به من �جلي. (قيل � 
قوله تعا+ ﴿َفَال َتْعَلُم َنْفٌس 
مَّا ُ�ْخِفَي َلُهم مِّن ُقرَِّ� َ�ْعُيٍن 
َيْعَمُلوَ	﴾   
َكاُنو ِبَما   �
َجَز
قيل   ..(١٨ 
لسجد�: )
ألّنه  
لّصيا@  عملهم  كا	 
اِبُر(َ	  قاF ﴿-ِنََّما ُيَوفَّى 
لصَّ
 ﴾�ِحَساٍ ِبَغْيِر  َ�ْجَرُهم 


لزمر: ١١))

لّطاعا2   Fعما� (7يع 
مبشهٍد من 
خللق (مر�y -ال 
عّز  
هللا  -ال   ª
ير ال  
لّصو@ 

لباطن   � عمٌل  فإّنه  (جّل 
قهٌر  (هو  
ملجّر>..   Dبالّص
(لذلك  
لّشيطا	  
هللا  لعدّ( 
 	ّ-  � 
هللا   Fسو�  Fقا

بن  من   cليجر 
لشيطا	 
 
فضّيقو 
لّد@   yرµ  @<�
 Fا�يه باجلو�، (لذلك قاµ

هللا عنها  لعائشة �ضي   �

جلّنة..   �با قر�  
(مي <


؟ قاF باجلو�. aقالت مبا

لعبد..  فالبد
ية باجلهد من 

بتصر� من كتا� -حيا� علو@ 
لدين لإلما@ $مد بن $مد 
لغز
� (��ه 
هللا)

املفطر الّصائم
 والّصائم املفطر

-عد
>: �ä $مد مأمو	 
لّز
يد   (سو�يا)



٣١

اجمللد العشرون، العدد اخلامس -  شعبان ورمضان  ١٤٢٨ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧ م

�هللا  من  با�د�ية  ��جلز�� 
قا�  �لذلك  �جل  عّز 
َجاَهُد��  ﴿َ��لَِّذيَن   :�تعا
ُسُبَلَنا﴾  لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا 
 ,ّ-� (�لعنكبو2:٧٠). 
مرتع  هي  �لّشهو�2 
فما  �مرعاهم  �لّشياطني 
ينقطع   @ Cصبًة  �Eمت 
 ,�EEّمو� يتر�E هم �ماEEّتر
@ ينكشف للعبد جال� �هللا 
سبحانه �كا, KجوبI عن 

لقائه. 
�قد قا� بعض �لعلما� كم 
من صائٍم مفطٍر �من مفطٍر 
�لّصائم  ��ملفطر  صائم.. 
جو�Wحه  Yفظ   Zلذ� هو 

عن �آلثا[ �يأكل �يشر].. 
 Zما �لّصائم �ملفطر هو �لذ`
�يطلق  �يعطش   cوd
 eمع فهم  �من  جو�Wحه. 
 ,ّ` علم   fسّر� �لّصو[ 
�ألكل  عن  كّف  من  مثل 
مبخالطة  �`فطر   cجلما��
على  مسح  كمن  �آلثا[ 
 nثال `عضائه  من  عضٍو 
 p  Eلعد� ��فق  فقد  مّر�2 
�لّظاهر �لكّنه ترq �ملهم �هو 
 tٌE�Eمر فصالته  �لغسل.. 
عليه vهله. �مثل من `فطر 
باألكل �صا[ vو�Wحه عن 
 f�كمن غسل `عضا fWملكا�
 ,- متقّبلٌة  مّرtً فصالته   tًمّر

�ألصل  إلحكامه  �هللا  شا� 
�-, ترq �لفضل. �مثل من 
zع بينهما كمن غسل كل 
فجمع  مّر�2ٍ   nثال عضٍو 
�هو  ��لفضل  �ألصل  بني 

�لكما�. 
 ,ّ` �ملؤمن  `خي  ��علم 
يتأّكد  �لّصو[  �ستحبا] 
�فو�ضل  �لفاضلة  �أليا[   p
 p يوجد  بعضها  �ألّيا[ 
 p كل سنٍة �بعضها يوجد
�بعضها p كل  شهر  كل 
 �`سبوc. �قيل p قوله تعا
ِبَما   Iَهِنيئ َ��ْشَرُبو�  ﴿ُكُلو� 
َْ̀سَلْفُتْم ِفي �ْألَيَّاِ[ �ْلَخالَِيِة﴾ 
هي  قيل   ..(٢٥ (�حلاقة: 

تركو�   �- �لّصيا[  `يا[ 
��لّشر].  �ألكل  فيها 
�قا� Wسو� �هللا �: ”صو[ 
`فضل  حر�ٍ[  شهٍر  من  يوٍ[ 
من ثالثني من غ�f �صو[ 
`فضل  Wمضا,  من  يوٍ[ 
شهٍر  من  ثالثني  من 

حر�[.“ 
�هللا  �مد  بد`نا  �كما 
 �كث�  fمد��  Eنعو  �تعا
�لّسال[  سبل  هد�نا   ,ْ`
�`هـد�نـا   ..tلّنجـا��
 ..IكWمبـا  �شـهــر
ما  خل�  فيه  �هللا  �ّفقـكم 
منكـم  �تقـّبل  يرضى.. 

�`عانكم. 

مبزيد من �ألسى تنعى `سرt "�لتقو�" �ملرحومة سعيدt بانو `Wملة �لد�عية �إلسالمي �أل�دZ حضرt جال� �لدين �س �
 ���لدt �ألستا� من� �لدين �س �كيل �لتصنيف باجلماعة.. �ل� توفيت p كند� عن عمر ٩٤ عاما.

 Zجلالندهر� �لعطا� �` tحضر Zملة �لد�عية �إلسالمي �أل�دW` بيجم tكما تنعى  �ملرحومة سعيد
���لدt �ألستا� عطا� �ملجيب �Wشد -ما[ مسجد �لفضل p لند,.. ��ل� توفيت p لند, عن عمر ٩٥ عاما.

جدير �كرf `, �ملرحومني حضرt جال� �لدين �س �حضرt `� �لعطا� �جلالندهرZ �ا `�� �Eعيتني `�ديني
�صال �لبالE �لعربية p عشرينّيا2 �لقر, �ملاضي، �قد �عت��ا �خلليفة �لثا� � من خو�لد �أل�دية.

نسأ� �هللا للفقيدتني �لر�ة ��ملغفرt �فسيح �جلنة، �ألهلهما �لص� ��لسلو�,.
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