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افتتاحية
والســام عىل سيدنا
رب العاملنيَّ ،
احلمد هلل ِّ
والصالة َّ

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبـعــــد :فبمناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،يرس
« دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدب��ي » أن ترفع
أســمى التهاين ،وأطيب األماين ،إىل مقام صاحب الســمو
الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة  -حفظه اهلل -
وإىل أخيه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولــة ،رئيــس جملــــس الوزراء ،حاكـم
ديب  -رعــاه اهلل  -وإىل إخواهنــا أصحاب الســمو حكام
اإلمـــارات ،وإىل شــعب اإلمــارات الكريــم ،وإىل مجيع
يمـن عليهـم بالـرمحة
املسلمني ،سائـلـني املـوىل القديـر أن َّ

والغفران ،والعتق من النريان.
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وهبذه املناســبة الكريمة تقدِّ م دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمــل اخلــري بــديب ،إصدارهــا اجلديــد بعنــوان:
« من أحوال رسول اهلل ﷺ يف رمضان ».
نسأل اهلل تعاىل أن يعيننا واملسلمني عىل الصيام والقيام،
وأن يعيد هذا الشهر الكريم عىل األمة اإلسالمية وهي ت َْر ُفل

ٍ
لباس من التقوى واإليامن ،وقد حتقق هلا ما تصبو إليه من
يف
رب العاملني.
العز واالطمئنان ،واحلمد هلل ِّ

إدارة البحـوث
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والســام عىل أرشف
املرســلني ،وســيد العابدين ،ورمحــة اهلل للعاملني ســيدنا
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني والتابعني هلم بإحســان إىل
يوم الدين .وبعد:
فقد كانت عناية رســول اهلل ﷺ بشهر رمضان العناية
البالغة ،ولــه فيه الســرة الرائقة واألحــوال الفائقة التي
تتناســب مع رفعة قدر هذا الشــهر عند اهلل ،وما خصه اهلل
به من خصائص ،وما أنعم اهلل فيه عىل رســوله ﷺ من نعم
ســابغة ،فقد اختار اهلل تعاىل هذا الشهر لترشيف النبي ﷺ
فيه بالنبوة ،وليكون بداي ًة إلنزال أعظم كتبه ،وأكر َم اهللُ فيه
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رســو َله ﷺ بأعظم االنتصارات والفتوحات ،وجعله اهلل
موعد ًا يتكرر كل عام ألداء ركن عظيم من أركان اإلسالم،
واختصــه بمنحة ليلة القدر التي هي خري من ألف شــهر،
وجعل صيامه وقيامه إيامن ًا واحتســاب ًا سبب ًا ملغفرة الذنوب،
وع َّظــم اهلل تعاىل فيه األجر ،ويعتق فيــه كل ليلة عتقاء من
ويسها
النار ،ودعا عباده املؤمنني إىل التسابق فيه إىل طاعتهَّ ،

عليهم بتصفيد الشياطني.

وإذا كان املؤمــن حمتاج ًا إىل معرفة هدي رســول اهلل
وأحوالــه وأفعاله عامــة؛ حتقيق ًا ألمر اهلل تعــاىل باالقتداء
برســوله ﷺ بقولــه تعــاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

[األحزاب ،]21 :وحتقيق ًا ملحبــة اهلل تعاىل يف قوله﴿ :ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
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ﭻ ﭼ ﴾ [آل عمرا]31 :؛ فإنه أشــد حاج ًة إىل معرفة
هديه ﷺ وأحواله يف هذا الشهر العظيم.

وإذا كانــت هداياته ﷺ وأحوالــه كلها تدور يف فلك

الكامل ،وتؤكد صدق نبوته ،وكامل شخصيته ورفعة مقامه
وتزيــد يف حمبته ويف اإليامن به ،فــإن أحواله ﷺ يف رمضان

لتؤكد ذلك وتؤدي إىل ذلك.

ومن هذه املنطلقات جاءت هذه الرسالة« :من أحوال

النبــي ﷺ يف رمضان» توقفنا عــى يشء من أحواله ﷺ يف
هذا الشــهر مع ربه ،ونامذج من أحواله وهداياته مع أهله،

وأمته ،ومــع غري املســلمني ،وتعرفنا كيــف كان تعظيمه

هلذا الشــهر ،وعبادته فيــه ،وحاله مع القــرآن ،وهديه يف
اإلفطار والسحور ،وكيف كان جوده فيه ،وعنايته بالفقراء
واملحتاجني ،وجهاده وصربه ،وتواضعه وزهده ،وحرصه

عىل تأليف القلوب ،وسامحته ﷺ وتر ُّفقه وعفوه ،وموازنته
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بني حقوق اهلل وحقوق نفســه وحقوق أمته وحقوق أهله،
وكيف كان هذا الشــهر شــهر عمل دؤوب يف كل ميادين
اإلصالح والتوجيه.
هذه األحوال النبوية ختتص برمضان بعد أن فرض اهلل

صيامه ،وقد ُفرض يف العام الثــاين بعد اهلجرة ،ولكن ربام
مرت برســول اهلل ﷺ يف
عر ُ
جت لبعــض األحداث التي ّ
َّ
رمضان قبل اهلجرة كتمهيد أو فائدة اقتضاها السياق.

هذا وأسأل اهلل تعاىل أن يسدد هذا العمل ويتقبله وينفع
به ،وأن يرزقنا حسن التأيس برسول اهلل ﷺ ،وأن جيعلنا ممن

يغتنمون شهر رمضان و َي ْقدرون له قدره.

ومــا توفيقي إال بــاهلل ،عليــه توكلت وإليــه أنيب،
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
•

•

•
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ُحبِّب إليه ﷺ فيه اخللوة ّ
وحتمل فيه أمانة النبوة
حب اخللوة يف رمضان ،فكان
أهلم اهلل سيدنا حممد ًا ﷺ َّ
خيلو يف غار حراء يعبد اهلل ،مســبح ًا متأم ً
ال يف ملكوته تعاىل
بعيد ًا عن صخــب الناس وضالالهتم ،واختار اهلل شــهر
رمضان لبدء الوحي إليه ،هكــذا كان أول رمضان يف بعثة
رســول اهلل ﷺ ،رمضان اخللوة ورمضان النبوة ،ورمضان
القرآن ،خري رمضان مر عىل البرشية.
انتقل رسول اهلل ﷺ يف هذا الشهر من حال برشية طاملا

ألِفها إىل حال جديدة ُألقيت عليه إلقا ًء ،فاجأته دون اختيار
أو توقع أو استرشاف ،أتاه جربيل عليه السالم ليحمل أمانة
النبوة ،ويتلقى عن اهلل منهج إصالح عباد اهلل ،املنهج الذي
ارتضاه خللقه عقيدة ورشيعة.
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جاء يف حديث بدء الوحي عن السيدة عائشة ريض اهلل

عنهــا ،قالت :أول مــا ُبدئ به رســول اهلل ﷺ من الوحي
الرؤيــا الصاحلة يف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل

َف َلق الصبح.

ــب إليــه اخلــاء((( ،وكان خيلو بغــار حراء
ثم ُح ِّب َ

ف َيتَحنث فيــه  -وهو التع ُّبــد  -الليــايل ذوات العدد قبل

أن َي ِ
نـــزع إىل أهلــه ،ويتزود لذلك ،ثــم يرجع إىل خدجية

فيتــزود ملثلها ،حتــى جاءه احلــق((( وهو يف غــار حراء،

فجــاءه امللــك فقــال :اقرأ ،قــال« :مــا أنا بقــارئ(((»،
((( أي العزلة« .قال أبو ســليامن اخل ّطايب رمحه اهللُ :ح ّببت العزلة
إليــه ﷺ ألن معها فراغ القلب ،وهي معينة عىل التفكر ،وهبا
ّ
ويتخشع قلبه .واهلل أعلم» .رشح
ينقطع عن مألوفات البرش،
النووي عىل مسلم .198/2
((( أي :جاءه الوحي بغتة.
((( قال النووي« :معناه :ال ُأحســن القراءة ،فــا نافية ،هذا هو
الصواب» .رشح النووي عىل مسلم .198/2
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قال« :فأخذين فغ ّطني((( حتى بلغ مني َ
اجلهد ثم أرســلني،

فقــال :اقرأ ،قلت :ما أنــا بقارئ ،فأخــذين فغ ّطني الثانية
جلهد ثم أرســلني ،فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا
حتى بلغ مني ا َ

بقارئ ،فأخــذين فغ ّطني الثالثة ثم أرســلني ،فقال ﴿ :ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ﴾ [العلق ،»]3-1:فرجع هبا رســول اهلل ﷺ يرجف
فؤاده ،فدخل عىل خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها ،فقال:

(((
الروع ،فقال
«ز ِّملوين ز ِّملوين » ،فز َّملــوه حتى ذهب عنه َّ

خشــيت عىل نفيس» ،فقالت
خلدجية وأخربها اخلرب« :لقد
ُ

خدجيــة :كال واهلل ما خيزيك اهلل أبــد ًا ،إنك لتصل الرحم،

وحتمل الك ََّل ،وتكســب املعدوم ،وتَقري الضيف ،وتعني

عىل نوائب احلق.(((...

((( أي :ضمني.
((( أي :غطوين بالثياب ولفوين هبا.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3ومسلم ،حديث رقم .160
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هذا أول رمضان يف مبعث رسول اهلل ﷺ ،وهذه خلوته
التي ُح ِّببت إىل قلبه ﷺ قبيل البعثة ،والتي هلا داللة عظيمة،

وأمهية كــرى يف حياة املســلمني عامــة والداعني إىل اهلل
بصورة خاصة ،فهي توضح أن املســلم ال يرقى يف مدارج
الكامل حتى جيمع مع الفضائل وألوان العبادات ســاعات
من العزلة واخللوة حياسب فيها النفس ،ويراقب اهلل تعاىل،
ويفكر يف مظاهر الكون ودالئل ذلك عىل عظمة اهلل(((.
وهذه كذلك مفاجأة الوحي وشدته ،وهذا أول ما نزل
من كتاب اهلل ،وهذه بداية الرمحة التي رحم اهلل هبا اإلنسانية.
يقــول عــز وجــل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾
[البقرة.]185 :
((( فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة ،للدكتور
حممد سعيد رمضان البوطي ،ص  60بترصف.
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ي ِّ
ُعظمه ﷺ ويبشر بدخوله
شــهر رمضــان أ ّيام تعظيم
كان رســول اهلل ﷺ ُي َع ِّظم
َ

وحيتفــي به أ ّيــا احتفاء ،ومــن مظاهر تعظيمه له تبشــر

أصحابه بقدومه ،وبيانُه فضل صيامه وقيامه ،وفضل أفضل

لياليه ،ليلة القدر ،وح ُّثهم ريض اهلل عنهم عىل االجتهاد فيه
باألعامل الصاحلة ،وبيانه ما ينبغــي أن يكون عليه الصائم
من اآلداب.

فعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل

ﷺ يبرش أصحابه« :قد جاءكم شــهر رمضان شهر مبارك،
افرتض اهلل عليكم صيامه ،يفتح فيه أبواب اجلنة ،ويغلق فيه

أبواب اجلحيم ،و ُت َغ ُّل فيه الشــياطني ،فيه ليلة خري من ألف
خريها فقد حرم»(((.
شهرَ ،من ُح ِرم َ

((( سنن النســائي ،حديث رقم  ،2016ومسند أمحد ،385/2
وهذا لفظ أمحد.
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يقول املال عيل القاري رمحه اهلل معلق ًا عىل هذا احلديث:
«هو أصل يف التهنئة املتعارفة يف أول الشهور باملباركة»(((.
وعــن أيب هريرة عن رســول اهلل ﷺ قــال« :إذا كان
الشياطني و َم َرد ُة اجل ِّن،
أول ليلة من شــهر رمضان ُص ّفدت
ُ

أبواب النار فلم يفتــح منها باب ،وفتحت أبواب
و ُغ ّلقت
ُ
اجلنة فلــم يغلق منها بــاب ،وينادي ٍ
مناد :يــا باغي اخلري

ِ
ص ،وهلل عتقا ُء مــن النار ،وذلك
َأ ْقبِــل ويا باغي الــر َأ ْق ْ

َّ
كل ليلة»(((.

طالب اخلري َأ ْقبِل
ومعنى «يا باغي اخلري أقبــل» أي :يا
َ
عىل فعل اخلري.
((( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح .648 /2
((( ســنن الرتمذي ،حديث رقــم  ،682وابــن ماجه ،حديث
رقم .1642
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الرش
ومعنــى« :يا باغي الــر أقرص» أي :يــا
َ
طالب ِّ

ْ
وتب فإنه أوان قبول التوبة.
أمسك ْ

فهكذا كان رســول اهلل ﷺ يســتقبل شــهر رمضان،
ويعلن فضله وحيث عىل اغتنامه.
•

•

•
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يتدارس ﷺ فيه القرآن
كان لرسول اهلل ﷺ يف رمضان ٌّ
حظ عظيم من تالوة القرآن
ومدارسته ،فقد كان يقوم به الليل يف بيته ويف معتكفه ،وكان
جربيل عليه الســام ينزل كل عام من رمضان كل ليلة يقرأ
عليه القرآن الذي نزل حتى هذا العام ،ويقرأ عليه رسول اهلل
ﷺ كذلك ،فيسمع القرآن من جربيل عليه السالم ،ويسمعه
جربيل منه(((.
يقول عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام يف ذلك« :كان
جربيل عليه السالم يلقاه كل ليلة يف رمضان ،حتى ينسلخ،
َي ْع ِرض عليه النبي ﷺ القرآن»(((.
((( ينظر فتح الباري .45 ،44 /9
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3361 ،1803
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يقول احلافظ ابن حجر تعليق ًا عىل هذا احلديث« :هذا

ظاهــر يف أنه كان يلقاه كذلك يف كل رمضان منذ ُأنزل عليه
القرآن وال خيتص ذلك برمضانات اهلجرة ،وإن كان صيام
شهر رمضان إنام فرض بعد اهلجرة»(((.
ويف العام الذي تويف فيه رسول اهلل ﷺ قرأ عليه جربيل
عليه الســام القرآن مرتني ،يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه:
فلم كان العام
«وكان يعرض عليه القــرآن يف كل عام مرةّ ،
الذي ُقبض فيه ُعرض عليه مرتني»(((.

وكان ذلك إشــارة إىل قرب أجله ﷺ ،كام أخرب بذلك
رســول اهلل ﷺ وهو يف مرض موته ،تقول الســيدة فاطمة
أرس إ َّيل النبي ﷺ« :أن جربيل كان يعارضني
ريض اهلل عنهاَّ :
((( فتح الباري .44/9
((( سنن ابن ماجه ،حديث رقم .1769
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بالقرآن َّ
كل ســنة ،وإنه عارضني العام مرتني ،وال أراه إال
َح َض أجيل»(((.
فهكذا كان رســول اهلل ﷺ مع القرآن يف شهر رمضان
الذي هو شهر القرآن.
•

•

•

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3426
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يتضاعف فيه ُجوده ﷺ
كان جــوده ﷺ يتضاعف يف شــهر رمضان عىل غريه
من الشــهور ،فعن ابن عباس ريض اهلل عنهــا قال« :كان
رســول اهلل ﷺ أجود النــاس ،وكان أجود مــا يكون يف
رمضان حــن يلقاه جربيــل ،وكان يلقــاه يف كل ليلة من
ُ
رسول اهلل ﷺ أجود باخلري من
رمضان فيدارســه القرآن ،ف َل
الريح املرسلة»(((.
وروي بزيــادة يف آخــره وهي« :ال ُيســأل عن يشء
ُ

إال أعطاه»(((.

واجلود :هو سعة العطاء وكثرته.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،6وصحيح مســلم ،حديث
رقم .2308
((( مسند أمحد .481/3
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يقول اإلمام النووي رمحه اهلل« :يف هذا احلديث فوائد:

منها :بيان ِع َظم جوده ﷺ،

ومنها :استحباب إكثار اجلود يف رمضان،
ومنها :زيادة اجلود واخلري عند مالقاة الصاحلني وعقب

فراقهم للتأثر بلقائهم،

ومنها :استحباب مدارسة القرآن»(((.
ويقول احلافظ ابن حجر رمحــه اهلل« :وفيه أن مداومة

التالوة توجب زيادة اخلري ،وفيه استحباب تكثري العبادة يف

آخر العمر»(((.

فهكــذا كان جود النبي ﷺ يف رمضــان ،وهكذا كان

شكر رسول اهلل ﷺ عىل نعمة مدارسة جربيل له بالقرآن.
•

•

•

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم .69/15
((( فتح الباري .45 /5
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يعتكف ﷺ فيه العشر األواخر ويوقظ أهله فيها
من أحواله ﷺ يف رمضان ،اعتكافه يف املســجد العرش

تفرغ ًا للعبادة ،والتامســ ًا لليلة القدر،
األواخر من رمضان ُّ
يعتكف يف حجرة من حصري أو نحو ذلك.

فعن عائشــة ريض اهلل عنها زوج النبي ﷺ« :أن النبي

ﷺ كان يعتكف العرش األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل،
أزواجه ِم ْن بعده»(((.
ثم اعتكف
ُ

وأ ّما عن إيقاظ النبي ﷺ أه َله للعبادة والصالة يف هذه
ِ
وشدة اجتهاده ﷺ يف العبادة فيها
العرش زياد ًة عىل عادهتم،

فتقول السيدة عائشــة ريض اهلل عنها« :كان رسول اهلل ﷺ

وجدَّ وشدَّ املئزر»(((.
إذا دخل العرش أحيا الليل وأيقظ أهله َ

((( صحيــح البخاري ،حديــث رقم  ،1921ومســلم حديث
رقم .1171
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1174
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ويقول اإلمام النــووي يف معنى« :أحيــا الليل» أي:

استغرقه بالسهر يف الصالة وغريها.

ويقول يف معنى «شــد املئزر»« :قيل :هو االجتهاد يف

العبادات زيــاد ًة عىل عادته ﷺ يف غريه ،ومعناه التشــمري

دت هلــذا األمر مئــزري :أي
يف العبــادات ،يقــال :شــدَ ُ

غت ،وقيل :هو كناية عن اعتزال النساء
وتفر ُ
تشــم ُ
رت له ّ
َّ

لالشتغال بالعبادات»(((.

وتصف السيدة عائشة ريض اهلل عنها أيض ًا شدَّ ة اجتهاد

النبي ﷺ فيها فتقول« :كان رســول اهلل ﷺ جيتهد يف العرش
األواخر ما ال جيتهد يف غريه»(((.

وكان اعتكافه ﷺ يف ُق ّبة ِم ْن ل ّبود أو حجرة من حصري،
أو يف ِخباء .يقول زيد بن ثابت ريض اهلل عنه :إن رسول اهلل
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم .71/8
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1175
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ﷺ اختــذ حجرة ،قال :حســبت أنه قــال« :من حصري يف
رمضان فصىل فيها ليايل»(((.
ويقول أبو ســعيد اخلــدري ريض اهلل عنه« :اعتكف
العرش األوسط يف ُق ّبة تركية((( عىل ُسدّ هتا حصري.(((»...
وتقول السيدة عائشــة ريض اهلل عنها« :كان النبي ﷺ
يعتكــف يف العرش األواخــر من رمضــان فكنت أرضب
له ِخباء»(((.

وهذا من زهده وتواضعه ﷺ.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .698
((( أي :خيمــة صغرية من لبود .ينظر رشح النووي عىل مســلم
 ،62/8وفتح الباري .169/1
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1167
((( صحيح البخاري ،حديث رقــم  .1928واخلباء :اخليمة ِم ْن
وبــر أو صوف تنصب عىل عمودين أو ثالثة .ينظر حاشــية
السندي عىل سنن ابن ماجه .32/4
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يضاعف ﷺ اجتهاده فيه يف العام الذي تويف فيه
كان أكثــر اعتكافه ﷺ يف العرش األواخر من رمضان،

ويف العام الــذي تويف فيــه اعتكف عرشين يومــ ًا ،يقول
أبو هريــرة ريض اهلل عنه« :كان النبــي ﷺ يعتكف يف كل
فلم كان العام الذي قبض فيه اعتكف
رمضان عرشة أيــامّ ،

عرشين يوما»(((.

وإنــا فعل ذلك ألنــه مل يعتكف عام ًا قبله النشــغاله
بالسفر فيه فاعتكفه قضا ًء ،والظاهر أنه عام الفتح((( ،وفعل
ذلك أيض ًا استعداد ًا للقاء ربه تعاىل ،وشكر ًا هلل عىل معارضة

جربيل له القرآن مرتني يف رمضان من هذا العام(((.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1939
((( قاله الســندي يف حاشــية عىل ســنن ابن ماجــه .538/1
وينظر فتح الباري .46/9
((( ينظر فتح الباري .46/9 ،285/4
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قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف ذلك« :قيل الســبب

يف ذلك أنه ﷺ َع ِلــم بانقضاء أجله فأراد َأ ْن يســتكثر من

ليبي((( ألمته االجتهاد يف العمل إذا بلغوا أقىص
أعامل اخلري ِّ
العمر((( ليلقوا اهلل عىل خري أحواهلم.

وقيــل :الســبب فيــه أن جربيــل كان يعارضــه
بالقــرآن يف كل رمضــان مرة ،فلام كان العــام الذي قبض
فيــه عارضه بــه مرتــن ،فلذلــك اعتكف قدر مــا كان
يعتكف مرتني.(((»...
((( يف مصــادر أخري «ليســ َّن» ،منها :التوضيــح لرشح اجلامع
الصحيح  ،667/13وعمدة القاري رشح صحيح البخاري
 .157/11وكالمها صحيح.
((( هذا هو الصواب ،وجــاء يف املطبوع «العمل» .وهو حتريف.
وقــد جاءت عىل الصواب يف مصادر عــدة ،منها :التوضيح
لــرح اجلامع الصحيح  ،667/13وعمــدة القاري رشح
صحيح البخاري .157/11
((( فتح الباري .285/4
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فهكذا كان اجتهــاده ﷺ يف العبــادة يف آخر رمضان
من عمره.
•

•

•
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يْ
ُف ِطر ﷺ فيه على ُر َطبات أو ما تيسر له
ويفعل ذلك يف السحور
كان ﷺ يفطر عىل ما تيرس له ،فكان يفطر عىل ُر َطبات،

فإن مل جيد فعىل ماء -وهــذا من زهده ﷺ وتواضعه وعدم
تكلفه ،مع ما فيه مــن احلفاظ عىل صحة البدن -فعن أنس
ريض اهلل عنه قــال« :كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصيل عىل

ُر َطبات ،فإن مل تكــن ُر َطبات فتُمريات ،فإن مل تكن ُتريات
حسا حسوات من ماء»(((.

وكان ﷺ يقول« :إذا أفطر أحدُ كم فليفطر عىل متر فإنه

فم ْن مل جيد فليفطر عىل ماء فإنه طهور»(((.
بركةَ ،

((( ســنن الرتمذي ،حديث رقم  ،696وسنن أيب داود ،حديث
رقم  ،2356وإسناده صحيح.
((( ســنن الرتمذي ،حديث رقم  ،695وابن ماجه ،حديث رقم
 ،1699وقال الرتمذي« :حديث حسن صحيح».
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وأما َعشــاؤه الذي يأكلــه بعد إفطاره فــكان يكفيه
القليل ،يقول عبد اهلل بن ُأنيــس األنصاري ريض اهلل عنه:

«كنت يف جملــس بني س ِ
أصغرهــم ،فقالواَ :م ْن
ــلم َة وأنا
ُ
ُ
َ
رســول اهلل ﷺ عن ِ
َ
ُ
ليلة القدر؟ وذلك صبيح َة
يســأل لنا
يت مع
إحدى وعرشيــ َن من رمضــان،
فخرجــت ،فوا َف ُ
ُ

ِ
فمر
رســول اهلل ﷺ صال َة املغــرب ،ثم ُ
قمت ببــاب بيتهَّ ،
يب فقــالُ :
أكف عنه
«ادخل»
ت ب َعشــائه فرآين ُّ
ُ
فدخلتُ ،فأ ِ َ

من ِق َّلته»(((.

ويفعل ذلك يف الســحور ،يتسحر عىل ما تيرس له طلب ًا
لربكة الســحور ،يقول أنس ريض اهلل عنه« :قال رسول اهلل
ﷺ وذلــك عند الســحور« :يا أنــس إين أريــد الصيام،
((( سنن أيب داود ،حديث رقم .1379
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أطعمني شيئ ًا» ،فأتيته بتمر وإناء فيه ماء ،وذلك بعد ما أذن
بالل .(((»...يعني األذان األول.
هكذا كان هديه ﷺ يف إفطاره وسحوره.
•

•

•

((( سنن النسائي ،حديث رقم .2167
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ُيعَجِّل ﷺ فيه الفطر ّ
السحور
ويؤخر ّ
عجل الفطــر ويقدّ مه عىل الصالة ،ويقول:
وكان ﷺ ُي ّ
«ال يــزال الناس بخري مــا عجلوا الفطــر»((( ،يقول أنس
ريض اهلل عنــه« :إن النبي ﷺ مل يكن يصــي املغرب حتى
يفطر ولو عىل رشبة من ماء»(((.
وكان ﷺ يؤخر السحور ،حتى إنه كان ينتهي منه قبل
الفجر بدقائق يســرة ،فعن أنــس ريض اهلل عنه أن زيد بن
ثابت ريض اهلل عنه حدثه :أهنم تســحروا مع النبي ﷺ ثم
((( صحيح البخــاري ،حديث رقم  ،1856وصحيح مســلم،
حديث رقم .1098
((( صحيح ابــن حبان ،حديث رقم  ،3505 ،3504والســنن
الكــرى للبيهقــي  ،239/4حديــث رقــم ،8390
والضيــاء يف املختــار ،حديــث رقــم ،1999 ،1998
وصحح إسناده .وهذا لفظ البيهقي.
ّ
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قلت :كم بينهام؟ قال :قدر مخســن أو
قاموا إىل الصــاةُ .

ستني ،يعني آية»(((.

ويف رواية أخرى :قال أنس« :قلت :كم كان بني األذان
والسحور؟ قال :قدر مخسني آية»(((.
يقول اإلمام السندي رمحه اهلل يف ذلك« :وهذا ِم ْن باب

الرأفة بالصائمني وتسهيل مشــقة الصيام عليهم وختفيفها
بقدر اإلمكان؛ ّ
فإن التأخري بالســحور ومباكرة اإلفطار مما

هيون الصيام»(((.
ِّ
هكذا كان هديه ﷺ يف إفطاره وسحوره.
•

•

•

((( صحيــح البخــاري ،حديث رقــم  ،550ومســلم حديث
رقم .1097
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1821
((( مسند اإلمام الشافعي برتتيب السندي .277/1
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حيرص ﷺ فيه على الدعاء عند اإلفطار
كان النبي ﷺ حيرص عىل الدعاء عند إفطاره ،وخيرب أن
للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة.
فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :قال رسول اهلل

ﷺ« :إن للصائــم عند فطره لدعوة ما تر ّد»((( .وقال أيض ًا:

سمعت رســول اهلل ﷺ يقول« :للصائم عند إفطاره دعوة
مســتجابة» .فكان عبد اهلل بــن عمرو إذا أفطــر دعا أهله
وولده ودعا(((.
ومن دعائــه ﷺ عند اإلفطــار ،مــا رواه عبد اهلل بن
عمــر ريض اهلل عنهــا قــال :كان النبــي ﷺ إذا أفطــر
((( ســنن ابن ماجه ،حديث رقــم  ،1753وصحح البوصريي
إسناده يف مصباح الزجاجة .81/2
((( مســند أيب داود الطياليس ص  ،299برقم  ،2262وشــعب
اإليامن للبيهقي  ،406 /3برقم .3907
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األجر
ــت
قــال« :ذهب الظمــأ وابتلــت العــروق وث َب َ
ُ
ْ
إن شاء اهلل»(((.

ومــن دعائه ﷺ عند اإلفطار مــا رواه حصني بن عبد

الرمحن عن رجل عن معاذ قال« :كان رسول اهلل ﷺ إذا أفطر

قال« :احلمد هلل الذي أعانني فصمت ،ورزقني فأفطرت»(((.
الضبي مرس ً
ال قال« :كان إذا أفطر قال:
وعن أيب زهرة ّ

أفطرت»(((.
صمت ،وعىل رزقك
اللهم لك
ُ
ُ

فهكــذا كان حرصه ﷺ عىل الدعاء عند إفطاره ،وهذا

بعض ما روي من دعائه.

((( ســنن أيب داود ،حديث رقم  ،306وسنن النسائي الكربى،
حديث رقم  ،3315وســنن الدارقطنــي ،حديث رقم ،25
وحسن إسناده.
((( شعب اإليامن  ،406 /3برقم .3902
((( ســنن أيب داود ،حديث رقم  ،2358ومصنف ابن أيب شيبة،
حديث رقم .9837
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يعتين ﷺ فيه جبسده الطاهر
هذا من مظاهر كامله ﷺ ،فقد كان يستاك وهو صائم،
وكان يمشــط شــعره وينظفه وهو معتكف يف املســجد،
ويغتسل وهو صائم.
تقــول الســيدة عائشــة ريض اهلل عنهــا« :كان النبي

رجلــه ،وكان ال يدخل
ﷺ إذا
َ
اعتكــف ُيدْ ين إ َّيل رأســه ُفأ ّ

البيــت إال حلاجــة اإلنســان»((( .أي إال لــرورة قضاء
احلاجة ،ونحوها.
ومعنى « ُيدين» أي يقرب إ ّيل رأســه ،فتتناوله ريض اهلل

عنها وهــي يف حجرهتا ورســول اهلل ﷺ يف املســجد(((.
«فأرجله» أي :أمشط شعره وأرسحه وأنظفه.
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .297
((( ينظر حاشية السندي عىل سنن النسائي .193/1
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تســوك النبي ﷺ وهو صائم يقول عامر بن ربيعة
ويف
ّ

يتســوك وهو
النبي ﷺ ما ال ُأحيص
ريض اهلل عنه:
ُ
ّ
«رأيت َّ
صائم»(((.

وعن رجل مــن أصحاب النبي ﷺ قال« :رأيت النبي
يصب املاء عىل رأسه من احلر وهو صائم»(((.
ﷺ
ُّ
•

•

•

((( ســنن أيب داود ،حديث رقم  ،725وسنن الرتمذي ،حديث
رقم  .725وحسنه.
((( مسند أمحد  ،63/4وهذا لفظه ،وسنن أيب داود ،حديث رقم
 ،2365بسند صحيح.
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يعطي فيه حق األهل من التلطف وحسن العشرة
كان ﷺ يعطــي أهله ح ّقهــم من حســن العرشة بام
ال يشــغله عن اجتهاده يف عبادته ورعايته ألصحابه ،وهذا

من التوازن والوســطية ال َّلذيــن كان يراعيهام ﷺ ،فكانت
زوجاته يزرنه وهو معتكــف يطمأنِ َّن عليه ،ويعرضن عليه
حاجاهتن إن كانت هلن حاجة ،فيستمع هلن وحيدثهن ،وكان

يعلمهن ويوقظهن للصالة بالليل.
وكان ﷺ يدخل فيتعشــى يف بيته ،ربــا ق َّبل بعضهن

وهو صائم((( يف غــر وقت اعتكافه ،وربام أتى أهله يف ليل
رمضان((( ،يف غري وقت اعتكافه.
((( ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم  ،1826ومسلم ،حديث
رقم .1106
((( ينظر املوطأ ،حديث رقم  ،1016وسنن أيب داود ،حديث رقم
.2388
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ترجل شعره ﷺ
وكانت السيدة عائشة ريض اهلل عنها ِّ

وهو معتكف يف املسجد ،وتناوله بيدها بعض ما حيتاج إليه

وهــو معتكف ،كام جاء يف مناولتها لــه ﷺ اخلُمرة – وهي
الســجادة التي يصيل عليها -وهو يف معتكف يف املســجد

وهي حائض(((.

بل إنه ﷺ تزوج بعض زوجاته يف رمضان ،وهي السيدة

زينب بنت خزيمة أم املســاكني ســنة ثالث من اهلجرة(((،
وروي أنه تزوج الســيدة سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها يف

شهر رمضان سنة عرش من النبوة قبل اهلجرة إىل املدينة(((.

((( كام يف صحيح مسلم ،حديث رقم  ،298وينظر رشح النووي
عىل مسلم .481 /1
((( وذلك بعد استشــهاد زوجها ،ينظر سري أعالم النبالء ،قسم
السرية  ،465/1واإلصابة .672/7
((( ينظــر الطبقات الكــرى البن ســعد  .217 ،53 /8وهو
من رواية الواقــدي عن الزهري ،واملطلــب بن عبد اهلل بن
حنطب ،وغريمها.
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زيارهتن له ﷺ يف معتكفه:
ففي زيارة زوجاته له وهو معتكف ،تقول السيدة صفية

بنــت ُح َي ّي زوج النبي ﷺ« :كان رســول اهلل ﷺ معتكف ًا،
فأتيته أزوره ليــ ً
فانقلبت ،فقام معي
قمــت
ا فحدثته ،ثم
ُ
ُ

لِ َي ْق ِلبني .وكان مسكنها يف دار أســامة»((( .ومعنى يقلبني:
أي يوصلني إىل بيتي.

ومل تكن السيدة صفية وحدها يف هذه الزيارة ،بل كان
معها زوجاته ﷺ ،كام جاء يف رواية أخرى لعيل بن احلسني
ريض اهلل عنه ،قال :كان النبي ﷺ يف املسجد وعنده أزواجه
ُفر ْح َن ،فقال لصفية بنت ُح َيــي« :ال َت ْع َجيل حتى أنرصف
معك»((( .وهذا من إكرامه ﷺ هلا.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3107ومســلم حديث رقم
.2157
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1933
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تعليم وتوجيه بالتي هي أحسن:
ومــن تعليمهــن واإلجابة عىل أســئلتهن ما جاء عن
الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها قالت :قلت :يا رسول اهلل
علمت أي ٍ
أرأيــت ْ
ليلة ليل َة ال َقدْ ر مــا أقول فيها؟ قال:
إن
َ
ُ َّ

حتب العفو فاعف عني»(((.
كريم ُّ
قويل« :اللهم إنك ٌ
عفو ٌ

ومن ُحسن سريته ﷺ مع زوجاته يف هذا الشهر أنه أذن

لزوجتني منهن يف االعتكاف يف املســجد ملا استأذنتاه ،ثم ملا
وجد خيمة ثالثة لزوجة أخرى أنكر ذلك ومل يرضه خمافة أن
يكون احلامل هل ّن عىل ذلك املباهاة والتنافس الناشــئ عن

الغرية ،حرص ًا عىل القرب منه خاصــة فيخرج االعتكاف
عن موضوعه ،مع ما فيه من مظنة اطالع الناس عليهن(((،
((( ســنن الرتمــذي ،حديــث رقــم  .3513وقــال« :حديث
حسن صحيح».
((( ينظر نيل األوطار .314/4
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فأمر بخيامهن أن تُرفع ،وقطع اعتكافه يف هذا العام .فكان
حفظ ًا هلن وإرشــاد ًا وتعلي ًام ،وشاركهن يف قطع االعتكاف

فكان مواساة أيض ًا وتعلي ًام.

تروي ذلك السيدة عائشة فتقول« :كان رسول اهلل ﷺ،
يعتكف يف كل رمضان ،وإذا صىل الغداة دخل مكانه الذي
اعتكف فيه ،فاستأذنته عائشة أن تعتكف ،فأذن هلا ،فرضبت
فيه ُق ّبة ،فسمعت هبا حفصة ،فرضبت قبة ،وسمعت زينب

هبا ،فرضبــت قبة أخرى ،فلام انرصف رســول اهلل ﷺ من
الغداة أبرص أربع قباب ،فقال« :ما هذا؟»ُ ،فأخرب خربهن،

فقــال« :ما محلهن عىل هــذا؟ آلرب؟ انزعوها فــا أراها»،
عــت ،فلم يعتكــف يف رمضان حتــى اعتكف يف آخر
فن ُِز ْ

العرش من شوال»(((.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،1936ومســلم حديث رقم
 ،1172وهذا لفظ البخاري.
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إيقاظهن لقيام الليل:
حق أهله يف ليايل رمضان ما جاء عن السيدة
ومن أداء ِّ
عائشــة قالت« :كان رســول اهلل ﷺ إذا دخل العرش أحيا
وجدَّ  ،وشدَّ املئزر»(((.
الليل ،وأيقظ أهلهَ ،
حرصه ﷺ عىل قيام أهله الليل يف قوهلا« :أحيا
ويظهر
ُ

الليــل وأيقظ أهله» ،وكذا فيام جاء عن أيب ذر ريض اهلل عنه
يف صالة النبي ﷺ قيام الليل يف رمضان مجاعة ،حيث قال:
ختوفنا
«وصىل بنا يف الثالثة ودعا أهله ونســاءه فقام بنا حتى ّ

ال َفالح»((( .أي الســحور .يعني ختوفوا فوات السحور ِم ْن
طول ما ّ
صل هبم.

•

•

•

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1174
((( سنن الرتمذي ،حديث رقم  ،806وقال« :هذا حديث حسن
صحيح».
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يرفع ﷺ فيه ّ
همة أصحابه
ب أصحابه يف الصيام ويعظمه يف نفوسهم،
كان ﷺ حي ِّب ُ
ويرفع مهتهم لالجتهاد يف هذا الشــهر ،ويبني هلم ما ينبغي
أن يتح َّلــوا به من اآلداب ،وما جيــب أن يمتنعوا عنه وهم
صائمون مما ُح ِّرم عليهم أو مما ال يليق بالصائم.
ِ
فم ْن بيانه ﷺ هلم ِع َظم شــأن الصيــام وما ينبغي أن
يكونــوا عليه فيه من اآلداب ،مــا رواه أبو هريرة ريض اهلل
عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ« :قال اهللُّ :
كل عمل ابن آدم
له إال الصيام فإنــه يل وأنا أجزي به .والصيــا ُم ُجنّ ٌة ،وإذا
بْ ،
فإن ســا ّبه
كان يــوم صوم أحدكم فال َي ْر ُف ْث وال َي ْص َخ ْ
نفس حممد
أحــدٌ أو قاتله فليقــل إين امرؤ صائم .والــذي ُ
بيده خللوف فــم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املســك.
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للصائــم فرحتان يفرحهــا :إذا أفطر فــرح ،وإذا لقي ربه
فرح بصومه»(((.
ويقــول ﷺ هلم رفعــ ًا هلممهم لالجتهــاد يف العبادة

وإخالصها هلل تعاىلَ « :م ْن صام رمضان إيامن ًا واحتساب ًا ُغ ِفر

له ما تقدَّ م من ذنبه ،و َمن قام ليلة القدر إيامن ًا واحتساب ًا ُغفر
له ما تقدَّ م من ذنبه»(((.

وحيثهم ﷺ عىل تو ِّقي الذنوب وتطهري النفوس ،فيقول
َ
والعمل به فليس هلل حاجة يف أن
هلمَ « :م ْن مل يدع قول الزور

يدع طعامه ورشابه»(((.

((( صحيــح البخاري ،حديــث رقم  ،1805ومســلم حديث
رقم .1151
((( صحيح البخــاري ،حديث رقم  ،1910ومســلم ،حديث
رقم .760
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1804
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وحســن مناجاة اهلل
ويرشــدهم إىل آداب االعتكافُ ،
تعاىل ،وينبههم إىل عدم تشــويش بعضهم عىل بعض برفع
الصــوت يف القراءة ،فيقول هلم وهــم معتكفون معهَّ :
«إن
ّ
وجــل فلينظر أحدكم بام يناجي ربه،
عز
املصيل يناجي ربه ّ
وال جيهر بعضكم عىل بعض بالقراءة»(((.
فهكذا كان رســول اهلل ﷺ يرشــد أصحابــه ويرفع
مهمهم.
•

((( مسند أمحد .67 /2

•

•
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ّ
يرتفق ﷺ فيه بأصحابه
كان رســول اهلل ﷺ كــا وصفــه ربه ﴿ﯘ

ﯙ ﯚ﴾.

ومــن مظاهر ذلك يف رمضان أنــه كان ينهى أصحا َبه

عم يشــق عليهم ،فنهاهم عن وصــال الصيام يف رمضان،
ّ
ُ
والوصال هو متابعة الصوم لي ً
ال وهنار ًا دون إفطار.

ومن مظاهره تركُه ﷺ قيــام الليل مجاعة بعد أن صىل

هبم ليايل خشية أن يفرض عليهم.

وأنه مل يعنف َم ْن جاء يشتكي إليه ذنب ًا اقرتفه يف رمضان

بل َد ّله عىل كفارته وأعانه عليها.

وختيريه ﷺ أصحابه يف اإلفطار أو الصيام يف الســفر،

وأ ْم ُرهم باإلفطار يف ســفرهم للجهاد وإفطاره ﷺ ليكون

قدوة هلم.
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ِ
وم ْن ذلك أنه خريهم يف اعتكاف العرش األواخر حني

اعتكف يف سنة أكثر الشهر التامس ًا لليلة القدر.
هنيه عن الوصال:

ففي هنيه ﷺ أصحابه عن الوصال تقول السيدة عائشة

ريض اهلل عنها :هنى رســول اهلل ﷺ عن الوصال رمح ًة هلم،
لست كهيئتكم ،إين يطعمني
فقالوا :إنك تواصل .قال« :إين ُ

ريب ويســقني»((( .ويف رواية أليب هريرة ريض اهلل عنه قال:
«فا ْك َلفوا من األعامل ما تطيقون»(((.
تركه قيام الليل مجاعة:
ويف تركــه ﷺ قيام الليل بأصحابــه مجاعة يف رمضان

خشــية أن ُيفرض عليهــم بعد أن صىل هبم ثــاث ليال،
((( صحيح البخــاري ،حديث رقم  ،1863وصحيح مســلم،
حديث رقم .1105
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1103
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فلم كانــت الليلة
تقول الســيدة عائشــة ريض اهلل عنهــاّ :
الرابعة عجز املســجد عن أهله فلم خيرج إليهم رسول اهلل
ٌ
رجــال منهم يقولون :الصالةَ ،فلم خيرج إليهم
ﷺَ ،ف َط ِف َق

فلم قىض الفجر
رســول اهلل ﷺ حتى خرج لصالة الفجرّ ،

أقبل عىل الناس ثم
عيل
تشــهد فقال« :أما بعد ،فإنه مل َي َ
ّ
ْف َّ
شــأنُكم الليل َة ،ولكني خشــيت أن تُفرض عليكم صالة
الليل فتعجزوا عنها»(((.
ترفقه باملخطئ:
ويف رمحتــه وترفقــه ﷺ باملخطــئ يقول أبــو هريرة

هلكت .قال:
ريض اهلل عنه« :جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال:
ُ
وقعت عىل امرأيت يف رمضان .قال :هل
وما شــأنك؟ قال:
ُ

جتد مــا تعتق رقب ًة؟ قال :ال .قال :فهل تســتطيع أن تصوم
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،1908ومسلم ،حديث رقم
 .761وهذا لفظ مسلم.
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شــهرين متتابعني؟ قال :ال .قال :فهل تســتطيع أن تُطعم
ستني مسكين ًا؟ قال :ال أجد.
ٍ (((
متر فقالُ :خ ْذ هذا فتصدّ ْق
ت
ُفأ ِ َ
ُّ
النبــي ﷺ بِ َع ْرق فيه ٌ

به .فقال :أ َعىل أفقر منّا ،ما بني البتيها أفقر منّا .ثم قال :خذه
فأطعمه أهلك»(((.
ويف رواية مسلم قال« :فام بني البتيها أهل بيت أحوج
النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ،ثم قال :اذهب
إليه منّا ،فضحك ُّ

فأطعمه أهلك».

ِ
ومــ ْن كريم خلقه ﷺ أنه حــن رأى ليلة القدر وعلم

موعدها ثم نســيها عىل إثــر ارتفاع أصــوات رجلني من
أصحابــه باخلصومــة يف املســجد وانشــغاله باإلصالح
((( أي :مكتل.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،6333ومسلم .1111
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بينهام((( ،مل ينقل أنه عنّفهام ،بل اكتفى باإلخبار بفعلهام تنبيه ًا

هلام ،وأمر أصحابه بالتامســها يف ٍ
ليال معينة ،وقال« :وعسى
أن يكون خري ًا لكم».
يقول عبادة بن الصامــت ريض اهلل عنه« :خرج النبي
ﷺ ليخربنا بليلة القدر فتالحى رجالن من املسلمني فقال:
خرجت ألخربكم بليلة القدر فتالحى فالن وفالن ُفرفِعت،
ُ

وعسى أن يكون خري ًا لكم ،فالتمسوها يف التاسعة والسابعة
واخلامسة»(((.
ختيريه أصحابه يف اإلفطار يف السفر:
من ذلك مــا روي عن أنس بن مالــك ريض اهلل عنه

ِ
ب الصائم عىل املفطر،
قال« :كنا نسافر مع النبي ﷺ فلم َيع ْ
((( ينظر فتح الباري .268 /4
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1919
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وال املفطر عىل الصائم»((( ،وما روي عن أيب سعيد اخلدري

ست عرشة
ريض اهلل عنه ،قال« :غزونا مع رســول اهلل ﷺ لِ ِّ
مضت من رمضان ،فمنا َم ْن صام ومنا َم ْن أفطر ،فلم يعب
الصائم عىل املفطر ،وال املفطر عىل الصائم»(((.
إفطاره يف السفر ليقتدوا به:
ويف إفطاره ﷺ يف الســفر رمحة بأصحابه حني اشــتد
هبــم العطش ليقتــدوا به ﷺ ،مــا روي عن ابــن عباس
ريض اهلل عنهــا قال« :خرج رســول اهلل ﷺ عام الفتح يف
مر بغديــر يف الطريق -وذلك
شــهر رمضان فصام حتــى َّ
يف نحــر الظهرية -قــال :فعطش النــاس وجعلوا يمدون

أعناقهم وتتوق أنفســهم إليه ،قال :فدعا رســول اهلل ﷺ
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1845
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1116
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بقدح فيه ماء فأمســكه عىل يده حتى رآه الناس ثم رشب،
فرشب الناس»(((.

ختيريه أصحابه يف االعتكاف:
ويف ختيريه ﷺ هلم يف االعتكاف شــفق ًة عليهم وبعد ًا

عن إحراجهم ريض اهلل عنه ،ما جاء عن أيب سعيد اخلدري
ريض اهلل عنه أنه ﷺ قــال ألصحابه« :إين اعتكفت العرش

اعتكفت العرش األوســط ،ثم
األُ َول ألتمس هذه الليلة ،ثم
ُ
أحب منكم أن
ُأتِ ُ
فمن َّ
يــت فقيل يل :إهنا يف العرش األواخرَ ،

يعتكف فليعتكــف .فاعتكف الناس معه .قال :وإين أريتها

ليلة وتر وأين أسجد صبيحتها يف طني وماء ،فأصبح من ليلة
إحدى وعرشين وقد قام إىل الصبح فمطرت السامء فوكف
املسجد((( فأبرصت الطني واملاء فخرج حني فرغ من صالة

((( مسند أمحد  ،366 /1بسند صحيح.
((( أي قطر ماء املطر من سقفه.

54

من أحوال رسول اهلل ﷺ يف رمضان

ور ْوثة أنفه((( فيهام الطني واملاء ،وإذا هي ليلة
الصبح وجبينه َ
إحدى وعرشين من العــر األواخر»((( .ويف رواية« :ليلة

ثالث وعرشين»(((.
•

•

•

((( أي :طرف أنفه.
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1167
((( صحيح مســلم ،حديث رقم  1168عن عبــد اهلل بن ُأنيس
ريض اهلل عنه.
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يْ
ُكِرم ﷺ فيه أصحابه
مــن أحــوال رســول اهلل ﷺ وأعامله يف هذا الشــهر
التي تدعو إىل التقارب واملحبة وتدل عىل شــدة تعلقه ﷺ
بأصحابه ،حرصه عىل التســحر معهم ،فالطعام مع الناس
من ســنن اخلــر التي تثمــر األلفة واملحبــة ،ولذلك كان
مــن أول خصال اخلري التي دعا إليهــا أصحابه حني هاجر
إىل املدينة.
فمن دعوة رســول اهلل ﷺ أصحابه إىل التســحر معه،

ما رواه ِ
العرباض بن ســارية ريض اهلل عنه قال :ســمعت
رســول اهلل ﷺ وهو يدعو إىل الســحور يف شهر رمضان،
وقال« :ه ُل ُّموا إىل الغداء املبارك»(((.
((( سنن النسائي ،حديث رقم .2163
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وعن أنس ريض اهلل عنه عن زيد بن ثابت ريض اهلل عنه
قال« :تَســحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إىل الصالة ،قلت :كم
كان بني األذان والسحور؟ قال :قدر مخسني آية»(((.
فهكذا كان خيالط أصحابــه يف رمضان ،يأكل معهم،
ويدعوهم إىل تناول الســحور ســواء معــه أو يف بيوهتم،
ويســميه بالغداء املبــارك ،ملا فيــه ِم ْن تقــوي الصائم به

عىل صيامه.
•

•

•

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1821
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يعتين ﷺ فيه بالفقراء واحملتاجني
من مظاهر عنايته ﷺ بالفقراء يف شــهر رمضان دعوته
إىل اغتنام فضيلة تفطري الصائم ،فكان يقول ألصحابهَ « :م ْن

فطر صائ ًام كان لــه مثل أجره ،غري أنــه ال ينقص من أجر

الصائم شيئ ًا»(((.

الســعة من أصحابه
ومن عنايته هبم وصيتُه ﷺ ألهل َّ

الصفة ،فكان يقول كــا يروي عبد الرمحن بن
بتفطري أهل ُّ
أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهامَ « :من كان عنده طعام اثنني
فليذهب بثالث ،وإن أربع فخامس أو سادس»َّ .
وإن أبا بكر

النبي بعرشة(((.
جاء بثالثة فانطلق ُّ
((( ســنن الرتمذي ،حديث رقــم  .807وقــال« :هذا حديث
حسن صحيح».
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،577ومســلم ،حديث رقم
.2057
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ويــروى يف ذلك عن واثلة بن األســقع ريض اهلل عنه
الصفة فصمناه ،فكنا إذا
قال« :حرضنا رمضان ونحــن يف ُّ
كل رجل منا ٌ
أفطرنا أتى َّ
رجل فأخذه فانطلق معه ّ
فعشــاه،

فأتت علينا ليلــ ٌة مل يأتنا أحدٌ ثم أصبحنــا صيام ًا ،ثم أتت
القابلــة علينا فلم يأتنــا أحدٌ  ،فانطلقنا إىل رســول اهلل ﷺ
فأخربناه بالذي كان ِمن أ ْم ِرنا فأرسل إىل ِّ
كل امرأة من نسائه

أرســلت
يســأهلا هل عندها يشء ،فام بقيت منهن امرأة إال
ْ
ُت ْق ِسم ما أمسى يف بيتها ما يأكل ذو كبد ،فقال هلم رسول اهلل
ﷺ :اجتمعوا ،فدعا رسول اهلل ﷺ فقال :اللهم إنا نسألك
من فضلك ورمحتك فإهنام بيدك ال يملكهام أحد غريك .فلم

ٌ
ومستأذن يستأذن فاذا شا ٌة َم ْص ِل ّية وأرغف ٌة ،فأمر هبا
يكن إال
رسول اهلل ﷺ فوضعت بني أيدينا فأكلنا حتى شبعنا»(((.

((( حليــة األوليــاء  ،22/2ودالئل النبــوة للبيهقي ،229/6
وتاريخ مدينة دمشق .457/16
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فرضه ﷺ زكاة
ومن عنايتــه بالفقراء يف هذا الشــهر ُ
الفطر يف رمضان ،يقول ابن عباس ريض اهلل عنهام« :فرض
رسول اهلل ﷺ زكاة الفطر ُطهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكني»(((.
فهذه بعض مظاهر عناية النبي ﷺ بالفقراء واملحتاجني
يف رمضان.
•

•

•

((( سنن الرتمذي ،حديث رقم  .1609وهو حديث حسن.
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يصرب ﷺ فيه ويصابر
كان لرســول اهلل ﷺ يف رمضــان النصيــب الوافــر
من الصرب واملصابــرة ،فإضافة إىل صربه فيــه عىل الصيام
والقيام ،صرب فيه عىل جهاد أعدائه ،وعىل السفر فيه يف شدة

احلر ،وصرب فيه عــى َف ْق ِد أحبابه ،وعــى النيل من عرضه
احلق ،فهو شــهر الصرب كام وصفه
الرشيف حتى أظهر اهلل َّ
رسول اهلل ﷺ(((.
جهاده يف رمضان:
ففي الغزو يف رمضان يقول أبو سعيد اخلدري ريض اهلل
عنه« :كنا نغزو مع رسول اهلل ﷺ يف رمضان»(((.
((( فقــد روى اإلمام أمحد يف مســند ( )77/5عــن أعرايب من
رسه أن
أصحاب رســول اهلل ﷺ قال« :ســمعته يقولَ :م ْن ّ
يذهب كثري ِمن َو َحر صدره فليصم شهر الصرب.»...
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1116
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يف رمضــان من العام الثاين من اهلجرة كانت وقعة بدر

الكربى ،ويف العام الثامن فتح مكة ،يقول عمر ريض اهلل عنه:

«غزونا مع النبي ﷺ يف رمضان يوم بدر ويوم الفتح»(((.

ويف العام التاسع كانت غزوة تبوك خرج رسول اهلل ﷺ

إليها يف رجب وعاد منها يف رمضان((( ،يقول ابن إسحاق:

«قدم رســول اهلل ﷺ املدينة من تبوك يف رمضان»((( .وقال
احلافظ ابن حجر« :وكان رمضان من ســنة تسع دخل وهو

(((
حر
ﷺ يف غزوة تبوك»  .وهي غــزوة العرسة وكانت يف ٍّ

شديد وسفر بعيد ،وهي آخر غزوة غزاها بنفسه(((.

((( سنن الرتمذي ،حديث رقم  ،714ومسند أمحد .22/1
((( ينظر الطبقات الكربى البن سعد .167 ،165/2
((( السرية النبوية البن هشام .222/5
((( فتح الباري .46/9
ً
مطوال يف صحيح مســلم ،حديث رقم ،2769
((( ينظر حديثها
وســنن الرتمذي ،حديث رقــم  ،3102وينظــر الطبقات
.167/2
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صربه عىل األذى وفقد األحباب:

وأمــا الصرب عىل َف ْق ِد أحبابه يف هذا الشــهر ،فقد تويف
يف رمضــان من العام العارش من النبــوة أم املؤمنني خدجية
حب زوجاته إليه وأكرمهم
ريض اهلل عنــه لعرش مضني(((َ ،أ ُّ

عليه ،التي آزرته وصربت معه ،وخ ّففت عنه ،وأعانته عىل
تبليغ رســالته من أول يوم ُأنزل فيه عىل رسول اهلل ﷺ إىل

أن توفاهــا اهلل ،والتــي يقول ﷺ يف فضلهــا« :آمنت يب إذ
كفر يب الناس ،وصدقتني إذ كذبني الناس ،وواســتني بامهلا
إذ حرمني الناس ،ورزقنــي اهلل عز وجل ولدها إذ حرمني
أوالد النســاء»((( .وقــد حزن عليها حزن ًا شــديد ًا ،وصرب
عىل فراقها.
((( ينظــر الطبقات الكربى  ،217 ،18/8وســر أعالم النبالء
 ،94/3واإلصابة .604/7
((( مسند أمحد .117/6
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وقبلهــا بأيام قالئل تويف عمه أبو طالب((( ،الذي َك َفل
رســول اهلل ﷺ يف صباه وأحاطه بحنانــه وعنايته وكان له
بمنزلة األب ،ثم أحاطه ﷺ بنُرصته بعد أن أوحى اهلل إليه،
ودفع عنه الكثري من أذى املرشكني .فكان صربه ﷺ يف هذا

الشهر صرب ًا كبري ًا.

وتوفيــت يف رمضان من العام الثاين مــن اهلجرة ابنته
الســيدة رقية ريض اهلل عنها ،وكانت مرضــت قبيل بدر،
فخ ّلــف النبي ﷺ عليها زوجها عثــان بن عفان ريض اهلل

عنه؛ فتوفيت ورسول اهلل ﷺ ببدر(((.
ويف رمضــان من العــام اخلامس صــر ﷺ عىل حمنة

اإلفــك التي ُّاتِمت فيها الســيدة عائشــة أم املؤمنني كذب ًا
((( ينظر جامع األصول .91/12
((( ينظر سري أعالم النبالء  ،219/3واإلصابة يف متييز الصحابة
 ،649 /7وجامع األصول .108 /12
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وزور ًا(((ُ ،
وش ِغل هبا أ ّيام شــغل ،ثم أنزل اهلل بعد يف تربئتها
ريض اهلل عنها عرش آيات من القرآن.
فهذا من صرب رسول اهلل ﷺ يف رمضان.
صيامه يف السفر واحلر الشديد:
احلر،
وأما الصرب فيه عىل الصيام يف الســفر يف شــدة ِّ

فيقول أبو الدرداء ريض اهلل عنه« :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ
حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده
يف شهر رمضان يف ٍّ

عىل رأســه من شــدة احلر وما فينا صائم إال رسول اهلل ﷺ
وعبد اهلل بن رواحة»(((.
((( ينظر تاريخ اإلســام للذهبي  ،349/2وكانت يف غزوة بني
املصطلق ،وقد نقل الذهبي عن أصحاب السري أن رسول اهلل
ﷺ خرج إليها لليلتني خلتا من شــعبان ســنة مخس ،وقدم
املدينة هلالل رمضان.
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1122
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وصــر كذلك عــى الصيــام يف غزوة فتــح مكة يف
احلــر ،فلــا كان بالكَديــد((( قريب ًا من مكــة أفطر
شــدَّ ة
ِّ

عدوهم،
ليكون قــدوة ألصحابه
ليتقــووا عىل مواجهــة ّ
َّ
فقــد روى اإلمــام مالك عن رجــل من الصحابــة قال:
ــر ِج يصب املــاء عىل
«لقــد رأيــت رســول اهلل ﷺ بال َع ْ
احلر ،ثم قيل لرســول اهلل ﷺ:
رأســه من العطش أو مــن ِّ
يا رســول اهلل َّ
صمت.
إن طائفة من الناس قد صاموا حني
َ

فلم كان رســول اهلل ﷺ بالكَديــد دعا بقدح فرشب
قالّ :
فأفطر الناس»(((.

((( الكديد :موضــع باحلجاز عىل اثنني وأربعــن ً
ميال من مكة
بني عســفان وأمج .مراصــد االطالع عىل أســاء األمكنة
والبقــاع  ،1152/3وينظــر رشح النــووي عــى مســلم
.784/2
((( املوطأ ،حديث رقم  ،651وبنحوه يف ســنن أيب داود ،حديث
رقم .2365
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وهكذا كان لرسول اهلل ﷺ النصيب الوافر من الصرب
واملصابــرة يف رمضان ،جهاد ًا ،وصــر ًا عىل األذى ،وعىل
فقد األحباب.
•

•

•
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يفاوض ﷺ فيه الوفد وي ّ
ُفقه وي ْ
ُكرم
كان ذلك يف رمضان مع وفد قبيلة ثقيف إحدى أشــد
قبائــل العرب وأكثرها أنفة وقــوة و َمنَعة ،وما جرى معهم
يظهر ما كان عليه ﷺ من عظيم اخللق واحلرص عىل تأليف

قلوب الناس وإنجائهم من الكفر ،ويؤكد أن شهر رمضان
يف حياة رســول اهلل ﷺ مل يكن شهر عبادة فقط ،بل كان مع
ذلك شهر عمل دؤوب وتعليم ودعوة.
مفاوضة الوفد وتأليف قلوهبم:
يقول ابن إسحاق« :قدم رسول اهلل ﷺ املدينة من تبوك
يف رمضان وقدم عليه يف ذلك الشهر وفد ثقيف»(((.
((( الســرة النبوية البن هشــام  ،222 /5والسرية النبوية البن
كثــر  ،53/4وينظــر الــدرر يف اختصار املغازي الســر،
ص .262

68

من أحوال رسول اهلل ﷺ يف رمضان

قدم وفــد ثقيف وفيهم كبــار رجاهلم ،قيــل« :كانوا

بضعة عرش رجــاً»((( ،قدموا يريدون إبــرام صلح بينهم
وبني رســول اهلل ﷺ ويأخذون بذلك كتاب ًا ،وذلك ملا رأوا

دخول العرب يف اإلســام ،وأهنم ال طاقة هلم برسول اهلل

ﷺ ،وظل الوفد خيتلفون إىل رسول اهلل ﷺ ،وهو يدعوهم
إىل اإلســام ،فاشرتطوا رشوط ًا ،فوافق رسول اهلل ﷺ عىل

بعض مــا طلبوا تأليفــ ًا لقلوهبم ،ورفض بعضــ ًا ،ودامت
املفاوضات بينهم فأسلموا يف منتصف شهر رمضان ،وكان

الواســطة بينهم وبني رســول اهلل ﷺ يف هذه املفاوضات
خالد بن ســعيد بن العاص ريض اهلل عنه ،وهو الذي كتب

هلم كتاب رسول اهلل ﷺ.

وكان رســول اهلل ﷺ حريص ًا عىل تأليفهم ليدخلوا يف
اإلسالم وينجوا من الكفر ،وهو الذي دعا هلم ِم ْن قبل حني
((( السرية النبوية البن كثري  ،55/4وهذا قول موسى بن عقبة.
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حارصهم واســتعصوا عليه ورموا أصحابه بالنبال ،قائالً:
«اللهم اهد ثقيف ًا»((( .فاستجاب اهلل له.
من سامحته ﷺ معهم:
وكان ممــا طلــب الوفد مــن رســول اهلل ﷺ يف هذه
املفاوضات أال هيــدم أكرب أصنامهم الذي كانوا يعبدونه يف
يروعوا قومهم بذلك ول َي ْس َلموا
اجلاهلية ،وهو (الالت) لئال ّ

من ســفهائهم وأهليهم ،فإذا أسلم قومهم ومتكن اإلسالم
منهم هدموه ،سألوه ﷺ أن يرتكه ثالث سنني فأبى ،فسألوه
أن يرتكه سنة فأبى ،وأن يرتكه شهر ًا واحد ًا فأبى.
وســألوه ﷺ «أن يعفيهــم من الصــاة ّ
وأل يكرسوا
أوثاهنــم بأيدهــم ،فقــال رســول اهلل ﷺ :أ ّمــا كــر
((( ســنن الرتمذي ،حديث رقم  ،3942ومسند أمحد ،343/3
وقال الرتمذي« :حديث حسن صحيح».
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أوثانكم فســنعفيكم منــه ،وأ ّما الصالة فــا خري يف دين
ال صالة فيه»(((.
ومن حرصه ﷺ عىل إسالمهم أهنم حني اشرتطوا ّأل
صدقة عليهم وال جهاد أعفاهم رسول اهلل ﷺ منهام ،وقال
ألصحابه« :سيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا»(((.
وســألوه ّأل يؤ ِّمــر عليهــم أحــد ًا مــن غريهــم،
فأعطاهم ذلك(((.
((( الســرة النبوية البن هشــام  ،225 /5والــدرر يف اختصار
املغازي والسري ،ص .263
((( ســنن أيب داود ،عن جابر بن عبــد اهلل ،حديث رقم .3025
قال الشــوكاين يف نيل األوطار (« :)668/2سكت أبو داود
واملنذري عنه ...وإسناده ال بأس به».
((( ينظــر حديث عثــان بن أيب العــاص فيام اشــرطته ثقيف
يف ســنن أيب داود ،حديــث رقــم  ،3026ومســند أمحــد
.218 /2
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وذكر أهل السري أهنم سألوا رسول اهلل ﷺ أن يأذن هلم
يف أمور فقالوا:
«أرأيت الزنا ،فإنا قوم نغرتب وال بد لنا منه؟
قال :هو عليكم حرامّ ،
إن اهلل يقول﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [اإلرساء.]32 :
قالوا فالربا ،قال :والربا.
قالوا :إنه أموالنا كلها.
قال :فلكم رؤوس أموالكم ،قال اهلل﴿ :ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ﴾
[البقرة.]278 :
قالوا :فاخلمر ،فإهنا عصري أرضنا والبد لنا منها.
قالّ :
إن اهلل قد حرمها ،قال اهلل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
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ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﴾ [املائدة.(((»]90 :
أســلم الوفد وصاموا بقيــة رمضان مع رســول اهلل

ﷺ((( ،وملا أرادوا العــودة إىل قومهم «أ ّم َر عليهم عثامن بن
أيب العاص وكان َأحدَ ثهم ســنّا ،ورآه أحرصهم عىل تعلم
القرآن ورشائع اإلســام ،وأمر أن يصيل هبم وأن يقدرهم
طول عليهم»(((.
بأضعفهم وال ُي ّ

((( دالئل النبوة للبيهقي  301/5وتاريخ املدينة املنورة البن شبة
 342 /1كالمها عن موســى بن عقبــة ،وذكره الواقدي يف
املغازي  ،966/ 3والكالعي يف االكتفاء .241/2
((( تنظــر الروايــات يف ذلك يف ســنن ابن ماجــه ،حديث رقم
 ،1760واملعجــم الكبــر  ،169/17 ،177/6والســنن
الكــرى للبيهقي ،حديث رقــم  ،8567وجممــع الزوائد
.195/3 ،39/2
((( الســرة النبوية البن هشــام  ،226 /5والــدرر يف اختصار
املغازي والســر ،ص  .264 -263وينظر حديث عثامن بن
أيب العاص يف ذلك ،يف مسند أمحد .216/4
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وعاد وفد ثقيــف إىل قومهم ،فأبــى قومهم الدخول
يف اإلســام أنفــ ًة ومح ّيــ ًة واســتعدوا لقتال رســول اهلل
ﷺ ،ثــم ألقــى اهلل الرعــب يف قلوهبــم ،ورشح اهلل
صدورهم لإلسالم(((.
أسلمت ثقيف ِســ ْل ًام بربكة دعوة رسول اهلل ﷺ ،وهم
الذين أخرجــوه ﷺ من قبــل من ديارهم حــن جاءهم
يدعوهم إىل اإلســام« ،وأغروا به ســفهاءهم وعبيدهم
يســبونه ويصيحون بــه حتى اجتمــع عليه النــاس»(((،
ورموه باحلجارة حتى أدموا قدميه وشــجوا رأسه((( ،يقول
املغرية بن شــعبة ريض اهلل عنه« :فال أعلم قوم ًا من العرب
((( ينظر االكتفاء للكالعي .242/2
((( السرية النبوية البن هشام .267/2
((( ينظر الطبقات الكربى البن سعد .212/1
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بنــي ٍ
أصح إســام ًا وال أ ْبعدَ أن يوجد
أب وال قبيلة كانوا ّ
فيهم ّ
غش هلل ولكتابه منهم»(((.

وه ِدمت (الالت) وكانــت من أعظم الطواغيت التي
ُ

يعبدها العرب ،وبني حملها مســجد الطائــف بتوجيه من
رســول اهلل ﷺ لعثامن بــن أيب العــاص ريض اهلل عنه(((،
وظهرت شــعائر التوحيد واإلســام يف املكان الذي كانوا
يظهرون فيه شعائر الكفر.
إكرام الوفد وتعليمهم وتفقيههم:
من إكرام رسول اهلل ﷺ لوفد ثقيف أنه رضب لبعضهم
خيمة يف ناحية املســجد لريوا أحوال املســلمني يف املسجد
((( الطبقات الكربى البن سعد .314/1
((( ينظر حديث عثامن أيب العاص يف أمر النبي ﷺ بذاك يف ســنن
أيب داود ،حديث رقم  ،450ســنن ابن ماجــه برقم ،743
واملعجم الكبري للطرباين .49/9
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ويسمعوا ما يقال فيه من اخلري فيكون َّ
أرق لقلوهبم ،وأدعى
إلسالمهم ،ورضب لبقيتهم خيمتني ،فأسلموا.
ومن إكرامه أن ضيافتهم كانت عىل رســول اهلل ﷺ،
فكان يأتيهم بالطعام ،وأنه قىض دين ًا كان عىل بعض أهلهم.
ومــن تعليمه هلم أنه كان ﷺ يأتيهــم َّ
كل ليلة يعلمهم
واقف عىل قدميه ويطيل القيام حتى تتعب
وحيدثهــم ،وهو
ٌ
قدماه فيعتمد عىل إحدى قدميه لرييح األخرى ،وع ّلم أحد
شباهبم الفقه ول ّقنه بعض ســور القرآن ملا رأى من حرصه
عىل ذلك.
يقول ســفيان بن عبد اهلل الثقفــي ريض اهلل عنه« :كنا
يف الوفد الذين وفدوا عىل رســول اهلل ﷺ فرضب لنا قبتني
عند دار املغرية بن شــعبة ،فكان بالل يأتينا بفطرنا فنقول:
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يا بالل أفطر رســول اهلل ﷺ؟ فيقول :نعم ما جئتكم حتى
ُ
ُ
ونــأكل ،وكان بالل
فيأكل
أفطر رســول اهلل ﷺ ،فيضــع
يأتينا بسحورنا»(((.
وممــا روي يف ذلك أيضــ ًا مــا روى أوس بن حذيفة
ريض اهلل عنه قال :قدمنا عىل رسول اهلل ﷺ يف وفد ثقيف،

ِ
األحالف عىل املغرية بن شــعبة ريض اهلل عنه،
فنزلت
قال:
ُ
وأنزل رسول اهلل ﷺ بني مالك يف ُق ّبة لهَّ ،
كل ليلة يأتينا بعد
العشــاء حيدِّ ثنا قائ ًام عىل رجليه حتى يراوح بني رجليه من
طــول القيام ،فأكثر ما حيدثنا ما لقــي من قومه من قريش،
َ
مســتذ ِّلني بمكة.
ثم يقول« :ال ســواء ،وكنَّا مســتضعفني
فلام خرجنا إىل املدينة كانت ســجال احلــرب بيننا وبينهم
((( املعجم الكبري للطرباين  ،70/7حديث رقم .6400
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فلم كانت ليلــة أبطأ عنا
نُــدال عليهــم و ُيدالون علينــا»ّ ،
أبطأت علينا الليلة؟
الوقت الذي كان يأتينــا فيه فقلنا :لقد
َ
َ
فكرهت أن أجيء
عيل جزئي ِمن القــرآن
ُ
فقــال« :إنه طرأ َّ

ِ
ـمـه»(((.
حتى ُأت َّ

واألحالف :هــم القبائل التي دخلــت يف حلف مع
قبيلة ثقيف.
ومعنى «يــراوح بني رجليــه» أي :يعتمد عىل إحدى
الرجلني مــرة وعــى األخرى مــرة ليوصــل الراحة إىل
كل منهام.
ومعنى« :ال ســواء» أي :حالنا اآلن غري ما كانت عليه
قبل اهلجرة.
((( مســند أمحد  ،343 /4وسنن أيب داود ،حديث رقم ،1393
وسنن ابن ماجه ،حديث رقم .1345
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قضاؤه دين بعضهم:
ومن إحســانه ﷺ إليهم أنه قىض دين ًا عىل رجلني من
ثقيــف ،أحدمها كان عــى رجل مات مرشك ًا ،فقد ســأله
أبو مليح بن عــروة أن يقيض دين أبيه مــن مال (الطاغية)
– وهي الــات التي كانــوا يعبدوهنا  -فقــال النبي ﷺ:
«نعم» ،فسأله قارب بن األســود((( أن يقيض دين ًا كان عىل
أبيه« ،قال له قارب بن األســود :وعن األسود يا رسول اهلل
فاقضه ،وعرو ُة واألسو ُد أخوان ألب وأم ،فقال رسول اهلل

ﷺّ :
إن األســود مات مــرك ًا .فقال قارب لرســول اهلل
ﷺ :يا رســول اهلل :ولكــن ت َِص ُل مســل ًام ذا قرابة  -يعني

((( أســلم أبو املليح بن عروة بن مســعود وقارب بن األســود
قبل قدوم وفد ثقيف ،وأقاما عند رســول اهلل ﷺ حتى قدم
الوفد .ينظر الطبقات الكربى البن سعد  ،504/5واإلصابة
.402/5
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عيل وإنام أنا الذي ُأطلب به»(((« .فقال
نفســه  -إنام الدَّ ين َّ
رسول اهلل ،ﷺ :إذ ًا أ ْف َعل .فقىض عن عروة واألسود دينهام
من مال الطاغية»(((.

يقول احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعليق ًا عىل ذلك« :قلت:

كان األسود قد مات مرشك ًا ،ولكن أمر رسول اهلل ﷺ بذلك

تأليف ًا وإكرام ًا لولده قارب بن األسود ريض اهلل عنه»(((.
تعليمه أحد شباهبم:

هذا الشــاب هــو عثامن بــن أيب العــاص ،يقول ابن
ســعد يف ترمجته ريض اهلل عنهَ « :ق ِ
ــد َم عثامن بن أيب العاص
((( السرية النبوية البن هشام  ،224 /5والسرية النبوية البن كثري
.55/4
((( الطبقــات الكربى البن ســعد  .505/5واخلرب يف الســرة
النبوية البن هشــام  ،227/5والــدرر يف اختصار املغازي
والسري ،ص .250-249
((( السرية النبوية .61/4
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عىل رس��ول اهلل ﷺ مع وفــد ثقيــف ،وكان أصغر الوفد

ســن ًا ،فكانــوا ُي ِّلفونه عىل رحاهلــم يتعاهدها هلــم ،فإذا
رجعــوا من عند رســول اهلل ﷺ ونامــوا وكانت اهلاجرة،
ِ
َ
ُ
س ًا منهم
عثــان
أتــى
رســول اهلل ﷺ ،فأســلم قبلهــم ّ
وكتمه��م ذلك ،وجعل يس��أل رس��ول اهلل ﷺ عن الدين
ويســتقرئه القرآن ،فقرأ ســور ًا ِمن يف((( رس��ول اهلل ﷺ،

وكان إذا وجد رســول اهلل ﷺ نائ ًام َع َمدَ إىل أيب بكر فسأله
واستقرأه ،وإىل أيب بن كعب فســأله واستقرأه ،فأعجب به

رسول اهلل ﷺ .(((»...
فهكذا كان رسول اهلل ﷺ يف رمضان ،يكرم وفده ويعد

له مكان ن ُُزلِــه ،ويزوره ويعلم ويفقه أهله ،ويقيض حاجته،
وينزل الناس منازهلم.

((( أي :من فم.
((( الطبقات الكربى .509/5
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وهبذا شــهد الوفد حيث قالوا لقومهم« :وجدناه أتقى
الناس وأوفاهم وأرمحهــم وأصدقهم ،وقد بورك لنا ولكم
يف مسرينا إليه وفيام قاضيناه عليه»(((.
وهكذا كانت حياة رســول اهلل ﷺ يف رمضان ،عمل
دؤوب ،وإكرام ،ورمحة ،وتعليم ،وحكمة.
•

•

•

((( دالئــل النبوة للبيهقي  ،303 /5والســرة النبوية البن كثري
.62/4
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يفتح فيه مكة ويسامح وي ّرب ويصفح
هكذا فعل رســول اهلل ﷺ حني فتــح اهلل عليه مكة يف
العام الثامن من اهلجــرة ،أ ّمن أهلها وعفا عنهم ،يف موقف
هو من أعظم مواقف العفو يف تاريخ اإلنسانية ،فهم الذين
اضطهدوه منــذ البعثة ،وتآمــروا عىل قتله مــرار ًا ،وآذوا
أصحابه وعذبوهــم وأخرجوه وأخرجوهــم من ديارهم
وأمواهلــم ،وحاربــوه مرار ًا وألبــوا عليه قبائــل العرب،
واستمروا عىل ذلك عرشين سنة ،ثم خانوا العهد وخالفوا
فلم متكن منهم حقن
بنود الصلح الذي كان بينه وبينهــمّ ،
وأرص عىل القتال.
دماءهم وأ ّمنهم ،ثم عفا عنهم إال َمن أ َبى
َّ
بــل أعــدّ ﷺ لفتحها جيشــ ًا كبري ًا مــن عرشة آالف
مقاتل حتى ال يتمكنوا من املقاومة ،وأخفى مســره إليهم
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فحقنت بذلك دماء كثرية ،وجعل يوم فتحها
لئال يستعدّ واُ ،
يوم مرمحة ال يوم ملحمة ،كل ذلك كان يف رمضان.
يوم تأمني وعفو وص ْفح:
يقول أبــو هريــرة ريض اهلل عنه يف تأمــن النبي ﷺ
 ألهل مكة وهو واقف عىل الصفا  :-فجاء أبو ســفيان،فقال :يا رســول اهللُ ،أبيدت خــراء قريش ال قريش بعد
اليوم ،قال أبو ســفيان :قال رسول اهلل ﷺ« :من دخل دار
أيب سفيان فهو آمن ،ومن ألقى السالح فهو آمن ،ومن أغلق
بابه فهو آمن»(((.
ويف روايــة ابن عبــاس ريض اهلل عنهام قــال« :و َمن
دخــل املســجد فهو آمــن» ،قــال :فتفــرق النــاس إىل
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1780
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دورهــم وإىل املســجد»(((« .و َع َمــد صناديــد قريــش،
فغص هبــم ،وطاف النبــي ﷺ ،وصىل
فدخلــوا الكعبــة َّ

خلف املقام»(((.

ثم خطب رســول اهلل ﷺ بمكة خطبــة عظيمة أبانت

عن كرم خلقه وحلمــه وعفوه وجتاوزه((( ،حيث قال فيها:

«يا معرش قريش ،مــا تقولون؟» قالوا :نقول :ابن أخ ،وابن
عم رحيم كريم ،ثم عــاد عليهم القول ،قالوا((( مثل ذلك،

قــال« :فإين أقول كام قال أخي يوســف﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ

((( سنن أيب داود ،حديث رقم .3022
((( ســنن أيب داود ،حديــث رقــم  ،3024عــن أيب هريــرة
ريض اهلل عنه.
ِ
ج ُ
يــل العرب من ســرة خري البرش،
يــح األ َثر و َ َ
((( ينظــرَ :صح ُ
ص.255
((( كــذا ،ويف ختريــج األحاديــث واآلثــار الواقعة يف تفســر
الكشــاف للزيلعي -عند النسائي« :-ثم أعاد عليهم القول،
فقالوا.»...
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ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾
[يوسف »]92 :فخرجوا فبايعوه عىل اإلسالم(((.
أوسع العفو ،وهكذا حتقق له ﷺ
فهكذا كان عفوه ﷺ
َ

مــا كان يرجوه من إيامن قومه حني جــاءه ملك اجلبال قبل
هجرتــه فعرض عليه أن يطبق عليهــم اجلبلني ،فقال« :بل
أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يرشك

به شيئ ًا»((( .هكذا عفو النبوة.
يوم َب ٍّر وحلم ووفاء:

ويف يوم الفتــح نزل قول اهلل تعــاىل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [النســاء .]58 :فأعــاد
((( السنن الكربى للنسائي ،حديث رقم  ،11234عن أيب هريرة
ريض اهلل عنه بسند صحيح.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3059ومســلم حديث رقم
.1795
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رســول اهلل ﷺ مفتــاح الكعبة لعثامن بــن طلحة ،والبن
(((
أقر هلم
حل َجبي بعــد أن أخــذه ّ ،
عمه شــيبة بن عثــان ا َ

ســدانة الكعبة ،وذكر ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن
رســول اهلل ﷺ قال لعثامن« :هاك مفتاحك يا عثامن ،اليوم
يوم بر ووفاء»(((.
((( تنظر ذلــك يف ترمجتهام يف جامع األصول ،597 ،503/12
وهتذيب األســاء واللغات  ،320/1وســر أعالم النبالء
 ،8 ،6/5واإلصابة .450 /4
وهذا هو املشــهور يف نزوهلا قال احلافظ ابن كثري يف تفســر
القرآن العظيم (« :).340/2ذكر كثري من املفرسين أن هذه
اآلية نزلت يف شــأن عثامن بن طلحة بن أيب طلحة ...وسبب
نزوهلا فيه ملا أخذ منه رسول اهلل ﷺ مفتاح الكعبة يوم الفتح،
ثم رده عليه» .وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري « 114/2رواه
أبو صالح عن ابن عباس ،وبــه قال جماهد ،والزهري ،وابن
جريج ،ومقاتل».
((( الســرة النبوية البن هشام  ،74/5والسرية النبوية البن كثري
.570 /3
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وعن ابــن عمر ريض اهلل عنهام ،قــال :أقبل النبي ﷺ
عام الفتح ،وهو مردف أســامة عىل القصواء ،ومعه بالل،
وعثــان بن طلحة ،حتى أناخ عند البيــت ،ثم قال لعثامن:
«ائتنا باملفتاح» .فجاءه باملفتاح ففتح له الباب ،فدخل النبي
ﷺ ،وأسامة ،وبالل ،وعثامن.(((»...
وروي عــن ابــن عبــاس يف دفــع رســول اهلل
ﷺ إليهــم املفتــاح أنــه قــال« :خذوهــا يا بنــي طلحة
خالــدة تالــدة ،ال ينزعهــا منكــم إال ظــامل» .يعنــي
حجابة الكعبة(((.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .4139
((( املعجم الكبري للطرباين  ،120/11واملعجم األوسط ،حديث
رقم  ،488وتاريخ مدينة دمشــق  .389/38وقال اهليثمي
يف املجمع (« : )285/3رواه الطرباين يف الكبري واألوســط،
وفيه عبد اهلل بن املؤمل ،وثقه ابن حبان وقال :خيطئ ،ووثقه
ابن معني يف رواية ،وضعفه مجاعة».
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ومن حلمه ﷺ وتل ُّطفه عفوه ما ذكر أهل السري يف قصة
فتح مكة أن َفضالة بن عمري أراد قتل النبي ﷺ وهو يطوف
بالبيت فأخربه بام يف نفسه ،ثم رشح اهلل صدره فأسلم.
يقول ابن هشام يف ذلك« :وحدثني  -يعني من أثق -
أن َف َضالــة بن ُعمــر بن امللوح الليثــي أراد قتل النبي ﷺ
فلم دنا منه قال رســول اهلل
وهو يطوف بالبيت عام الفتحّ ،
ﷺ :أفضالــة؟ قال :نعم ،فضالة يا رســول اهلل ،قال :ماذا
كنت حتدِّ ث به نفســك؟ قال :ال يشء ،كنت أذكر اهلل .قال:
فضحك النبي ﷺ ثم قال :اســتغفر اهلل ،ثم وضع يده عىل
صدره فسكن قل ُبه ،فكان فضالة يقول :واهلل ما رفع يده عن
صدري حتى ما من خلق اهلل يشء أحب إيل منه»(((.
((( السرية النبوية البن هشام  ،80/5وينظر السرية النبوية البن
كثري .584/3
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يوم شكر ومحد وتواضع هلل:
وأما عن تواضع النبي ﷺ هلل تعاىل شكر ًا له ،فهكذا كان

حاله ﷺ حني دخل مكة ،دخلها هلل خاشع ًا حامد ًا شاكر ًا.

يصــف احلافظ ابن كثــر رمحه اهلل ذلــك فيقول« :ملا

دخل رســول اهلل ﷺ مكة يوم فتحهــا دخلها وهو راكب

ناقته ،وهو متواضع حامد شــاكر ،حتى أن ُعثنونه  -وهو
طــرف حليتــه  -ليمس مــورك َر ْح ِلــه مما يطأطئ رأســه

عز ّ
وجل ومعه اجلنود واجليوش ممن ال يرى منه
خضعان ًا هلل ّ
إال احلدَ ق»(((.

وهكذا كان هذا الفتح األعظم يف رمضان ،وهكذا كان

حال النبي ﷺ فيه ،أحلم النــاس ،وأبر الناس ،وأعظمهم
((( البدايــة والنهاية البن كثري  .293/4طبعــة مكتبة املعارف،
وتنظــر الروايــات يف ذلــك يف دالئــل النبــوة للبيهقــي
 .69-68/5واحلَدَ ق :العيون.
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عفو ًا ،وأحرصهم عىل ســامة الناس ،وأشــدهم تواضع ًا
وشكر ًا لربه.
وبعد ،فهذا ما و ّفق اهللُ تعاىل إىل مجعه وتأليفه من أحوال
وهديه يف شــهر رمضان ،ونسأل اهلل تعاىل أن
املصطفى ﷺ َ
يوفقنا إىل حسن التأيس برسول اهلل ﷺ.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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 -األحاديــث املختــارة للضيــاء املقــديس ،حتقيــق:

عبد امللك بن دهيش ،ط1410 ،1هـ1990 -م.

 -اإلصابــة يف متييز الصحابة البن حجر العســقالين،

حتقيق :عيل حممد البجاوي ،طبعــة دار اجليل ،بريوت ،ط،1

 1412هـ.

 -االكتفــاء بام تضمنه من مغازي رســول اهلل والثالثة

اخللفــاء للكالعي ،حتقيق :حممد كــال الدين عز الدين عيل،
طبعة عامل الكتب ،بريوت ،ط1417 ،1هـ.

 -البدايــة والنهايــة البن كثري ،طبعــة مكتبة املعارف،

بريوت ،دون تاريخ.

 -تاريخ اإلســام ووفيات املشاهري واألعالم للذهبي،

حتقيق :عمر عبد الســام تدمري ،طبعــة دار الكتاب العريب
بريوت ،ط1413 ،2هـ1993 -م.

92

من أحوال رسول اهلل ﷺ يف رمضان

 تاريخ مدينة دمشــق البن عســاكر ،طبعة دار الفكر،بريوت ،ط 1415 ،1هـ 1995-م.
 تاريــخ املدينة املنورة البن شــبة ،حتقيق :حممد فهيمشــلتوت ،طبع عــى نفقة الســيد حبيب حممــود أمحد ،عام
1399هـ.
 ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفســر الكشافللزخمرشي ،للزيلعي ،طبعــة دار ابن خزيمة ،الرياض ،ط،1
1414هـ.
 التوضيح لرشح اجلامع الصحيح البن امللقن ،حتقيق:دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،طبعة دار النوادر،
دمشق ،ط1429 ،1هـ2008 -م.
 تفســر القرآن العظيم البن كثري ،حتقيق :ســامي بنحممد سالمة ،طبعة دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ
1999 -م.
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 هتذيب األســاء واللغــات للنووي ،طبعــة املطبعةاملنريية ،تصوير دار الكتب العلمية ،بريوت ،دون تاريخ.
 جامــع األصــول يف أحاديث الرســول البن األثري،حتقيق :عبد القادر األرناؤوط ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،ط،2
 1403هـ 1983-م.
 حاشية السندي عىل ســنن ابن ماجه للسندي ،طبعةدار اجليل ،بريوت ،دون طبعة.
 حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصفهاين،مصورة دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1405 ،4هـ.
 الــدرر يف اختصار املغازي والســر البــن عبد الرب،حتقيق :شوقي ضيف ،طبعة وزارة األوقاف املرصية-املجلس
األعىل للشؤون اإلســامية-جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،
القاهرة ،ط 1415 ،1هـ 1995 -م.
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 زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي ،طبعة املكتباإلسالمي ،بريوت ،ط 1404 ،3هـ.
 ســنن الرتمذي ،حتقيــق وتعليق :أمحد حممد شــاكروآخرين ،طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة،
ط 1395 ،2هـ  1975-م.
 سنن الدارقطني ،حتقيق :الســيد عبد اهلل هاشم ياميناملدين ،طبعة دار املعرفة ،بريوت1386 ،هـ 1966-م.
 ســنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،مصورة املكتبة العرصية ،بريوت ،دون تاريخ.
 السنن الكربى للبيهقي ،مصورة دار املعرفة ،بريوت،1413هـــ  1992 -م ،عــن طبعــة جملس دائــرة املعارف
النظامية ،اهلند ،حيدر آباد ،ط 1344 ،1هـ.
 -الســنن الكربى للنسائي ،حتقيق :حســن عبد املنعم
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شلبي ،بإرشاف شــعيب األرنؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط 1421 ،1هـ  2001-م.
 سنن ابن ماجه ،برتقيم وتعليق :حممد فؤاد عبد الباقي،طبعــة دار إحياء الــراث العــريب ،بــروت 1395 ،هـ –
1975م.
 سنن النسائي (املجتبى) ،برتقيم :عبد الفتاح أبو غدة،نرش مكتب املطبوعات اإلســامية ،حلب ،ط 1414 ،3هـ
1994م. سري أعالم النبالء للذهبي ،حتقيق :شعيب األرناؤوط،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414 ،3هـ 1994-م.
 الســرة النبوية البن كثري (مــن البداية والنهاية البنكثري) ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،طبعة دار املعرفة للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان1395 ،هـ 1976-م.
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 السرية النبوية البن هشــام ،حتقيق :طه عبد الرؤوفسعد ،طبعة دار اجليل ،بريوت 1411 ،م.
 رشح صحيح مســلم للنووي ،حتقيق :خليل مأمونشيحا ،طبعة دار املعرفة ،بريوت ،ط1414 ،1هـ – 1994م.
 شعب اإليامن للبيهقي ،حتقيق :أيب هاجر حممد السعيدبسيوين ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1410 ،1هـ-
1990م.
 صحيــح األثــر ومجيل العرب من ســرة خــر البرشملحمد بن صامل السلمي ،وعدة مؤلفني ،طبعة مكتبة روائع
اململكة ،جدة ،ط1431 ،1هـ2010 -م.
 صحيح مســلم ،برتقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعةدار إحياء الكتب العربية ،نرش دار الكتب العلمية1413 ،هـ
 1992-م.
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 صحيــح البخاري ،بعناية :مصطفى ديب البغا ،طبعةدار ابن كثري ،دمشق ،ط 1414 ،5هـ 1993-م.
 الطبقــات الكــرى البن ســعد ،طبعــة دار صادر،بريوت ،ط1968 ،1م.
 عمدة القاري رشح صحيح البخاري للعيني ،نرش دارإحياء الرتاث ،بريوت ،دون تاريخ.
 فتــح الباري رشح صحيــح البخــاري البن حجرالعسقالين ،برتقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،وعناية حمب الدين
اخلطيب ،نرش دار الفكر ،عن الطبعة السلفية.
 فقه الســرة النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدةملحمد ســعيد رمضان البوطــي ،طبعة دار الفكر ،دمشــق،
ط1412 ،11هـ1991 -م.
 جممــع الزوائد ومنبع الفوائــد للهيثمي ،مصورة دارالكتاب العريب ،بريوت ،ط 1402 ،2هـ1982 -م.
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 مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع للقطيعي،طبعة دار اجليل ،بريوت ،ط1412 ،1هـ.
 مرقــاة املفاتيــح رشح مشــكاة املصابيــح للمــاعيل القــاري ،نرش دار الفكــر ،بــروت ،ط1422 ،1هـ-
2002م.
 مسند أمحد بن حنبل ،مصورة مؤسسة قرطبة ،القاهرة،عن الطبعة امليمنية ،بدون تاريخ.
 مسند أيب داود الطياليس ،حتقيق :حممد بن عبد املحسنالرتكــي ،طبعــة دار هجــر ،مــر ،ط 1419 ،1هـــ -
1999م.
 مســند الشــافعي برتتيب حممد عابد الســندي ،قدّ مللكتــاب :حممد زاهــد الكوثري ،نرش دار الكتــب العلمية،
 1370هـ 1951-م.
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 مصبــاح الزجاجة يف زوائد ابن ماجــه للبوصريي،حتقيق :حممد املنتقى الكشــناوي ،طبعة دار العربية ،بريوت،
ط1403 ،2هـ.
 املصنف البن أيب شيبة ،حتقيق :كامل يوسف احلوت،طبعة مكتبة الرشد ،الرياض ،ط 1409 ،1هـ.
 املعجــم األوســط للطــراين ،حتقيــق :طــارق بنعوض اهلل بن حممد ،وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ،طبعة
دار احلرمني ،القاهرة 1415 ،هـ.
 املعجــم الكبري للطرباين ،حتقيق :محــدي عبد املجيدالســلفي ،طبعة مكتبــة العلــوم واحلكم ،املوصــل ،ط،2
1404هـ – 1983م.
 مغازي الواقدي ،حتقيق :مارسدن جوسن ،طبعة داراألعلمي ،بريوت ،ط 1409 ،3هـ1989 -م.
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 املوطــأ ملالك بن أنس ،برتقيم :حممد فؤاد عبد الباقي،طبعــة دار إحياء الــراث العــريب ،بــروت 1406 ،هـ -
1985م.
 نيل األوطار من أحاديث ســيد األخيار رشح منتقىاألخبار للشوكاين ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،طبعة دار
احلديث ،مرص ،ط1413 ،1هـ1993-م.
•

•

•
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 -يعتني ﷺ فيه بجسده الطاهر

 يعطي فيه حق األهل من التلطف وحسن العرشةزيارهتن له ﷺ يف معتكفه

تعليم وتوجيه بالتي هي أحسن
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