
 
 

  
  

  َشهُر َرَمَضاَن َشهُر َرَمَضاَن 
  َفْضُلُه َفْضُلُه   
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ال ـِه ربِّ العاملَني, والصَّ د وعىل آله وصحبه احلمُد للَّ ف األنبياِء واملُرَسلَني نبيِّنا ُحممَّ الُم عىل َأْرشَ ُة والسَّ
ين, أما بعدُ    :أمجعَني, ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدِّ
املباركة النافعة حول شهر رمضان, فضله  )١(فإننا اخرتنا أن تكون افتتاحية هذا العدد من هذه املجلة

ـه سبحانه وتعاىل قد من علينا هبذا الشهر الكريم املبارك, زمن  .وبعض ما يرشع فيه من العبادات فإن اللَّ
ـِه  ـه بمزيد من اخلصائص من بني سائر الّشهور, فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن كتاب اللَّ فاضل خصه اللَّ

ـُه عّز وجّل  m   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h :العظيم يقول اللَّ

ts l  ]يف هذا الشهر تفتح أبواب الرمحة , وتغلق أبواب النريان ]  ١٨٥: رة , اآلية سورة  البق
 :  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  ه , يقولوتصفد الشياطني , فتكون النفوس املؤمنة مقبلة عىل طاعة رهبا , معرضة عن معاصي

َياطُِني إَِذا َدَخَل َرَمَضاُن ُفتَِّحْت َأبَْواُب اجلَنَِّة, َوُغلَِّقْت َأبَْواُب َجَهنَّ  « َرَواُه اجلََامَعُة إالَّ أَبا َداُوَد  »َم َوُسلِْسَلِت الشَّ
ـُه عنه    .بِألفاٍظ ُمتقاربة َعن أيب ُهريرَة ريض اللَّ

ِمِذيُّ وابُن َماَجْه والنََّساِئيُّ ِيف ِرَوايةٍ  و خلَْريِ َيا َباِغَي ا: ُينَاِدي ُمنَاٍد  «: جاَء ِعنَد َبعِضهم َعن َغِريِه , وزاَد الرتِّ
ِ ُعَتَقاُء ِمَن النَّاِر , َوَذلَك ُكلُّ َليَْلٍة  ِّ َأقِْرصْ , َوهلِلَّ واياِت تقييد التَّصفيد  »َأْقبِْل , َوَيا َباِغَي الرشَّ وِيف َبعض الرِّ

َياطِنيِ  «والغل    :; فاختلفت أنظار العلامء يف رشحه وبيانه فمنهم من قال » بَِمَرَدِة الشَّ
   .مردة الشياطني دون غريهم تقليال للرش يف هذا الشهرإن التصفيد خاص ب
  .إن هذا الفضل إنام حيصل للصائمني الصوم الذي حوفظ عىل رشوطه , وروعيت آدابه : وقال بعضهم
إن تصفيد الشياطني عىل حقيقته , وال يلزم من :  −وهو األقرب إىل الصواب بإذن اهللا− وقال آخرون 

ع رش وال معصية ; ألن لذلك أسبابا غري الشياطني , كالنفوس اخلبيثة تصفيد مجيع الشياطني أن ال يق
والعادات القبيحة , والشياطني اإلنسية , فاملقصود أنه وبكل حال فإن هذا الشهر فرصة ملن وفقه اهللا 

ويستفاد من هذا . وفتح عىل قلبه لإلقبال عىل طاعته , والبعد عن معاصيه لتوفر أسباب ذلك ودواعيه 
 .بزياداته فضيلة أخرى , وهي أن هللا يف هذا الشهر عتقاء من النار وذلك كل ليلة  احلديث

                                                 
 .١٤٢١, من رجب إىل شوال لسنة ٦١: جملة البحوث اإلسالمّية , العدد  )١(
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  . عظيمة ذكرنا فيام مىض طرفا منها وفضائل هذا الشهر الكريم كثرية 
  

  : ر الكريم ال يثبت إال بأحد أمرينودخول هذا الشه

ـِه تعاىللقوِل  ;اع املسلمنيفيثبت الشهر بذلك بإمج. رؤية هالل رمضان  :األول  m   w  v  u: اللَّ

y   x zl  ] ١٨٥: سورة  البقرة , اآلية [  

ـِه   ـُه َعنُْهَام َأنَّ َرُسوَل اللَّ إَِذا َرَأْيتُُموُه َفُصوُموا , َوإَِذا َرَأْيتُُموُه  «: قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَوِيف َحِديِث ابِن ُعَمَر َرِيضَ اللَّ
ُمتََّفٌق َعَليْهِ  »َفَأفْطُِروا   

ـُه , عدل واحد من املسلمني برؤيته له لرؤية إخبارويكفي يف ثبوت ا ِحيِح, لَِقوِل ابِن ُعَمَر َرِيضَ اللَّ َعَىل الصَّ
ـِه « :َعنُْهَام  ُت َرُسوَل اللَّ َرَواُه َأُبو َداُوَد  »َأينِّ َرَأْيُتُه, َفَصاَم , َوَأَمَر النَّاَس بِِصَياِمهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَراَءى النَّاُس اْهلِالََل , َفَأْخَربْ
َحُه ابُن َح و اِرِميُّ واْبُن ِحبَّاَن واحلَاِكُم والَبيَْهِقيُّ , َوَصحَّ .ْزٍم الدَّ      

َأَتْشَهُد : " ـ َيْعنِي َرَمَضاَن ـ َفَقاَل  إِينِّ َرَأْيُت اْهلِالََل : , َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َأْعَراِيبٌّ إَِىل النَّبِيِّ «:  َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َوِيف 
 َ ُ   إِالَّ َأْن َال هلِإَ ِ ? : " َنَعْم, َقاَل : , َقاَل "?اهللَّ ًدا َرُسوُل اهللَّ ْن ِيف : " َنَعْم , َقاَل : , َقاَل "َأَتْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ َيا بِالَُل , َأذِّ

نَنِ  » النَّاِس َفْليَُصوُموا َغًدا   .َرَواُه أْصَحاُب السُّ
  

ل عدة شعبان ثالثني يوما , فإنه إذا مل ير اهلالل الذي يثبت به دخول شهر رمضان ; إكام :األمر اآلخر
ْهُر تِْسٌع  «: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ أكملت عدة شعبان ثالثني يوما , سواء كان اجلو صحوا أو غائام أو قرتا ; لقول  الشَّ

ةَ  وَن َليَْلًة , َفالَ َتُصوُموا َحتَّى َتَرْوُه , َفِإْن ُغمَّ َعَليُْكْم َفَأْكِمُلوا الِعدَّ ُمتََّفٌق َعَليِْه واللَّْفظ للُبَخاِريِّ  » َثالَثِنيَ  َوِعْرشُ
تَِّة وَغِريها  وَمن رأى اهلِالَل فردت شهادته فإنَّه ال يصوم إال يوم . , وِيف َمعنَاه َأحاِديث ُأخرى يف الُكُتِب السِّ

ْوُم َيْوَم َتُصوُمونَ  «: ملسو هيلع هللا ىلصصوم النَّاس ; لقول النَّبِيِّ  ْ  » الصَّ   .ِمِذيُّ َأْخَرَجُه الرتِّ
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وال يثبت دخول الشهر بغري هذين األمرين , فال عربة بقول أهل احلساب والفلك يف هذا األمر , فإنه أمر 
رشعي ينبني عليه عبادات املسلمني ضبطها الشارع بضوابط ال جيوز لنا جتاوزها , وقد دلت األدلة عىل أن 

  . أو بإكامل عدة شعبان ثالثني يوما ثبوت شهر رمضان ال يكون إال بالرؤية الرشعية املعتربة , 
ما يدّل عىل عدم اعتباره , ففي  ملسو هيلع هللا ىلصبل قد صّح عن النَّبِيِّ ومل يأت دليل يعلق دخول هذا الشهر باحلساب , 

ـُه َعنُْهام عن النَّبِيِّ  ُه قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَصِحيِح الُبَخاِريِّ َعن ابِن ُعَمَر ريض اللَّ يٌَّة , َال  « :أنَّ ٌة ُأمِّ َنْكتُُب َوَال َنْحُسُب , إِنَّا ُأمَّ
ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا  ًة َثالَثِنيَ " الشَّ يَن , َوَمرَّ ًة تِْسَعًة َوِعْرشِ حلساب وظاهره نفي تعليق فنفى املعرفة با. » َيْعنِي َمرَّ
ـِه , يوضح ذلك احلكم به َة َشْعَباَن  َفِإْن ُغبَِّي َعَليُْكمْ  «: قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصما يف الُبَخاِريِّ أيًضا أنَّ رسوَل اللَّ َفَأْكِمُلوا ِعدَّ

  .»َثالَثَِني 
َلِف بل إن بعض العلامء قد نقل إمجاع  عىل عدم اعتبار احلساب يف ثبوت شهر رمضان , وإذ قد ظهر  السَّ

ذلك فإن االعتامد عىل احلساب يف إثبات الشهر عمل غري مرشوع ; لعدم الدليل عليه , مع خمالفته لظواهر 
َكام ِيف َحِديِث  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيُّ اع سلف األمة , فيكون القول به مردودا عىل صاحبه , يقول األدلة وما نقل من إمج

ـُه َعنُْهَام الذي َأخرَجُه ُمْسِلٌم ِيف َصِحيِحهِ    » َمْن َعِمَل َعَمالً َليَْس َعَليِْه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ  «: َعاِئشَة ريض اللَّ
, وإن مل يتمكنوا ري رؤية هالل رمضان فهو املتعنيمتكنوا من حتواجلاليات املسلمة يف البالد الكافرة إن 
, وال جيوز هلم العمل باحلساب بحال ب بلد مسلم يعمل بالرؤية الرشعيةفالواجب عليهم أن يتبعوا أقر
  . الد اإلسالمكغريهم من املسلمني يف ب

  
فإن هذا  , ورد املظامل إىل أهلها ,ويرشع استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة إىل اهللا من الذنوب واخلطايا 

ـُه عّز وجّل مرشوع كل وقت ,    m Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í l: يقول اللَّ
سورة [  m  H  G  F  E  D  C  B  Al : ويقول سبحانه ] ٣١: سورة النّور, اآلية [ 

وعظم أجر األعامل الصاحلة  , ويتأكد أمر التوبة يف مثل هذه األزمان الفاضلة لرشفها ] ٨: الّتحريم, اآلية 
  . فيها 

َمْن َصاَم  «: هذا وإنه مما ينبغي التنبيه له أنه ال جيوز للمسلم أن يصوم يوم الشك , يقول عامر ريض اهللا عنه
ويوم الشك هو يوم الثالثني إذا مل حيل دون منظر هالل  » ملسو هيلع هللا ىلصاْليَْوَم الَِّذي ُيَشكُّ فِيِه َفَقْد َعَىص َأَبا اْلَقاِسِم 
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وإذا دخل هذا الشهر الكريم , فإنه ال بأس من التهنئة بدخوله ; ألنه قد ثبت ذلك عن . ليلته غيم أو قرت 
ـُه َعنُه قاَل وأصحابه ,  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ـِه : َفِفي ُسنَِن النَّساِئيِّ ِمن َحديِث أيب ُهَرْيرَة َرِيضَ اللَّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقاَل َرُسوُل اللَّ

َامِء, َوُتَغلَُّق فِيِه  َأَتاُكْم َشْهُر َرَمَضاَن, َشْهرٌ  « ـُه َعزَّ وَجلَّ َعَليُْكْم ِصَياَمُه, ُتْفتَُح فِيِه َأبَْواُب السَّ ُمَباَرٌك, َفَرَض اللَّ
ـِه فِيِه َليَْلٌة َخْريٌ ِمْن َألِْف َشْهٍر َمْن ُحِرَم َخ  َياطِِني, لِلَّ َها َفقَ َأبَْواُب اْجلَِحيِم, َوُتَغلُّ فِيِه َمَرَدُة الشَّ وجاء  . »ْد ُحِرمَ ْريَ

ـِه  احلديث  » . . .ِيف َرَمَضاَن ُتَغلَُّق فِيِه َأبَْواُب النَّارِ  «: قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصِيف ُمْسنَِد اِإلماِم َأْمحََد بَِسنٍَد َصِحيٍح أنَّ رسوَل اللَّ
ِّ : َوُينَاِدي فِيِه َمَلٌك  «: ملسو هيلع هللا ىلصإىل أن قاَل    .  »َينَْقِيضَ َرَمَضانُ  ىَأقِْرصْ , َحتَّ  َيا َباِغَي اْخلَْريِ َأبِْرشْ , َيا َباِغَي الرشَّ

  
 اإلسالم يقول ثم إن أعظم العبادات يف هذا الشهر الكريم هي عبادة الصيام , و صيام رمضان رابع أركان

ْسالَُم َعَىل َمخْسٍ  «: ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ًدا رَ : ُبنَِي اْإلِ ـُه, َوَأنَّ ُحمَمَّ َ إِالَّ اللَّ الَِة, َوإِيَتاِء َشَهاَدِة َأنَّ َال هلِإَ ـِه, َوإَِقاِم الصَّ ُسوُل اللَّ
َكاِة, َو َوَصْوِم َرَمَضاَن, َوَحجِّ اْلَبيِْت  ـُه َعنُْهَام , واللَّفظ ِملُْسِلمٍ . » الزَّ   . ُمتََّفٌق َعَليِْه ِمن َحِديِث اْبِن ُعَمَر َرِيضَ اللَّ

  
m  W       V  U  T  S : تعاىل وهو فرض بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع , أما الكتاب فقوله

  ̀ _    ̂ ]  \  [       Z    Y  Xl ] نَِّة َحديث  ] ١٨٣: سورة البقرة, اآلية وِمن السُّ
ابق  .ابِن ُعَمَر السَّ

  .وقد أمجع املسلمون عىل فرضية صيام رمضان 
 : لسالممطلق اإلمساك , يقول اهللا تعاىل عن مريم أم عيسى عليه ا: و معنى الصوم يف اللغة

 m    S  R  Q  P  O     N  M  L   Kl  ] ٢٦: سورة مريم, اآلية  . [  
  

  : وقال الشاعر
  حتت العجاج وأخرى تعلك اللجام* * * * خيل صيـام وخيـل غيـر صـائمـة 

اإلمساك عن الطعام والرشاب واجلامع وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب : وهو يف الرشع
  .  سبحانه وتعاىل الشمس , طاعة هللا
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  :والصوم له فوائد عظيمة يف الدنيا واآلخرة
m  ]  \  [       Z    Y  X  W       V  U  T  S : فمنها أنه سبب حلصول التقوى

     ̀ _   ^l  ] ١٨٣: سورة البقرة, اآلية . [  
ـُه َعنُه قاَل َفَعن َأيب ُهَرْيرة َرِيض وهو وقاية للمسلم من الذنوب , ووقاية من عذاب اهللا ,  َسمعُت :  اللَّ

ـهِ  َياُم ُجنٌَّة, َوِحْصٌن َحِصٌني ِمَن النَّارِ «: يقول ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اللَّ أْخَرَجُه َأْمحَُد والَبيَْهِقيُّ ِيف ُشَعِب اإليامِن   »الصِّ
ِحيَحْنيِ    . وَأصله ِيف الصَّ

ـُه بالصوم تضيق جماري الشيطان , وختف دواعي الشهوة التي تردي صاحبها ;  َفَعن ابِن َمْسُعوٍد َرِيضَ اللَّ
ـهِ : َعنُْه قاَل  ُه َأَغضُّ لِلْبََرصِ , «: ملسو هيلع هللا ىلص قاَل َرُسوُل اللَّ ْج , َفِإنَّ َباِب َمِن اْستََطاَع ِمنُْكُم الَباَءَة َفْلَيتََزوَّ َيا َمْعَرشَ الشَّ

ْوِم ,    . ُمتََّفٌق َعَليْهِ  »َفِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ َوَأْحَصُن لِلَْفْرِج , َوَمْن َملْ َيْستَطِْع َفَعَليِْه بِالصَّ
ـُه َعنهُ  َأِيب ُهَرْيَرةَ َفَعن الصوم سبب إلجابة الدعاء  ـِه : , َقاَل َرِيض اللَّ َثالََثٌة َال ُتَردُّ َدْعَوُهتُْم  «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللَّ

ائُِم َحتَّى ُيْفطَِر :  ِمِذيُّ احلديث  »…الصَّ ْ   . َأْخَرَجُه الرتِّ
ص الصيام من بني سائر األعامل بمزيد فضل ومزية , من ذلك أن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا وقد خ

ـُه َعنهُ  َأِيب ُهَرْيَرةَ َفَعن من ريح املسك ,  ـِه : , َقاَل َرِيض اللَّ ٍد بَِيِدِه, «:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللَّ َوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ
 ْ ائِِم َأطْيَُب ِعن ائِِم َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَام َخلُُلوُف َفِم الصَّ ـِه ِمْن ِريِح املِْسِك, لِلصَّ إَِذا َأفَْطَر َفِرَح بِِفطِْرِه, َوإَِذا َلِقَي : َد اللَّ

ُه َفِرَح بَِصْوِمهِ    . ُمتََّفٌق َعَليْهِ  » َربَّ
  

ثرية , إال ومن ذلك أيضا أن مجيع األعامل جزاؤها احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف إىل أضعاف ك
ُكلُّ َعَمِل ابِْن «: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ يقول . الصوم فإن اهللا سبحانه أضافه إىل نفسه وتوىل سبحانه جزاءه بغري حرص 
ـُه  ْوَم , َفإِ : آَدَم َلُه, اْحلََسنَُة بَِعْرشِ َأْمَثاِهلَا إَِىل َسبِْعِامَئِة ِضْعٍف إَِىل َأْضَعاٍف َكثَِريٍة, َقاَل اللَّ ُه ِيل َوَأَنا َأْجِزي إِالَّ الصَّ نَّ

  . »بِهِ 
َفِفي  الصائمون هلم باب خيصهم من أبواب اجلنة ال يدخل معه أحد غريهم , يقال له باب الريان ,

ـُه َعنُْه , َقاَل  ِحيَحْنيِ عْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِيضَ اللَّ ـِه : الصَّ اُن , إِنَّ ِيف اْجلَنَِّة َباًبا ُيقَ  «:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللَّ يَّ اُل َلُه الرَّ
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ُهْم , ُيَقاُل  ائُِموَن َيْوَم اْلِقَياَمِة , َال َيْدُخُل َمَعُهْم َأَحٌد َغْريُ ائُِموَن ? َفيَْدُخُلوَن ِمنُْه , َفِإَذا : َيْدُخُل ِمنُْه الصَّ َأْيَن الصَّ
  .»َدَخَل آِخُرُهْم , ُأْغلَِق َفَلْم َيْدُخْل ِمنُْه َأَحدٌ 

لصوم املنصوص عليها يف الرشع , وهناك فوائد أخرى يذكرها أهل الطب وغريهم هذه بعض فضائل ا
مثل كون الصوم عالج للبدن وتنقية له من األخالط الرديئة التي ترضه , وقد كان كبار أهل الطب يصفونه 

  . عالجا ملرضاهم 
ذلك عند اهللا فإنه ثم إن الصائم جيب عليه أن خيلص هللا عز وجل يف صيامه وأن حيافظ عليه , وحيتسب 

ـُه َعنُْه , َقاَل سبب ملغفرة الذنوب , ف ـِه : َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اللَّ َمْن َصاَم َرَمَضاَن , إِيَامًنا  «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللَّ
َم ِمْن َذْنبِهِ    . ُمتََّفٌق َعَليْهِ  »َواْحتَِساًبا , ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

اك أمور تنايف كامل وهن.  حقيقة الصوم وتبطله, جيب عىل الصائم البعد عنهامورا تنايفهذا وإن هناك أ
  . الصوم وجترحه, وتنقص ثوابه, جيب تركها كل وقت, ويتأكد ذلك يف رمضان, حلرمة الزمان

  
  :أما مبطالت الصوم فقسامن 

  قسم جممع عىل كونه مفسدا للصوم ,* 
 : دليل ذلك قوله تعاىل. ار رمضان من العامد املختار وهو ثالثة أمور األكل والرشب واجلامع , يف هن

 m   T             S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  HG    F  E  D  C  B  A
   g  f  e  d  c  ba   ̀ _   ̂ ]    \  [  ZY  X  W  V  U

  }   |{  z  y  x  w  v  ut  s   r  q     p  on  m     l  k  j  i  h
  ̀ _  ~    i   h  g   f  e  d      c  bal  ] ١٨٧: سورة البقرة, اآلية  . [  

ـُه عَ  و ـِه َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اللَّ َياُم ُجنٌَّة َفالَ َيْرُفْث َوَال َجيَْهْل , َوإِِن اْمُرٌؤ  «: , َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص نُْه , َأنَّ َرُسوَل اللَّ الصِّ
ـِه َتَعاَىل ِمْن رِ : َقاَتَلُه َأْو َشاَمتَُه َفْلَيُقْل  ائِِم َأطْيَُب ِعنَْد اللَّ َتْنيِ ـ َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه َخلُُلوُف َفِم الصَّ يِح إِينِّ َصائٌِم ـ َمرَّ

َياُم ِيل  َوَأَنا َأْجِزي بِِه َواحلََسنَُة بَِعْرشِ  اَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجِيل, الصِّ ُك َطَعاَمُه َوَرشَ َرَواُه  » َأْمَثاِهلَااملِْسِك, َيْرتُ
نَِن , َوِيف َلفِظ لِلُبَخاِريِّ  َبُه ِمْن َأْجِيل  « :الُبَخـاِريُّ َوَغُريُه ِمن َأْهِل السُّ   .  » َيَدُع َشْهَوَتُه َوَأْكَلُه َوُرشْ

  . وقد أمجع املسلمون عىل أن هذه األمور الثالثة مفطرة للصائم مفسدة لصومه 
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  :اتالقسم الثاين من املفطر* 
  : ما وقع فيه اخلالف بني العلامء هل يعد مفطرا أم ال ? وهذا القسم حتت أنواع

ـُه َعنُْه , َقاَل َعْن َراِفِع ْبِن َخِديٍج احلجامة , والصحيح أهنا تفطر الصائم , ف: منها ـِه : َرِيضَ اللَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ
اَرَواُه َأْمحَ  » َأفَْطَر احلَاِجُم َواَملْحُجومُ  «:  ملسو هيلع هللا ىلص ِمِذيُّ وَغُريُمهَ ْ اِد ْبِن َأْوٍس,  .ُد والرتِّ َوِيف الَباِب َعْن َثْوَباَن, َوَشدَّ

ـُه َعن اجلَِميعِ  اْألَْشَجِعيِّ َوَأِيب ُهَرْيَرَة, َوَعاِئَشَة, َوُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد, َوَمْعِقِل ْبِن ِسنَاٍن    .َرِيضَ اللَّ
ـ َن أُبو ُزرَعَة : ُه َقاَل اِإلماُم َأْمحَُد َرِمحَُه اللَّ اِد ْبِن َأْوٍس, َوَحسَّ ٍء ِيف َهَذا الَباِب َحِديُث َثْوَباَن , َوَشدَّ َأَصحُّ َيشْ

ـُه هذا احلديَث من طريِق أيب ُهَريرةَ    .َرِمحَُه اللَّ
 بحديث ثوبان وشداد بن أوس » َأفَْطَر احلَاِجُم َواَملْحُجومُ  «صح عندي حديث : وقال الدارمي رمحه اهللا

يشد بعضها  » َال نَِكاَح إِالَّ بَِوِيلٍّ  «و  » َأفَْطَر احلَاِجُم َواَملْحُجومُ  «أحاديث : وقال اإلمام أمحد . وأقول به 
ويف . وكالم أئمة احلديث يف االحتجاج هبذا احلديث كثري , يصعب رسده هنا . وأنا أذهب إليها . بعضا 

  . معنى احلجامة التربع بالدم 
أيضا ما كان بمعنى األكل والرشب مما حيصل به غذاء البدن , كاإلبر املغذية , وكحقن الدم ومن املفطرات 

يف جسم الصائم , وكذلك أيضا األدوية والعالجات التي تؤخذ من األنف أو الفم; ألهنام منفذان للجوف 
َة  ملسو هيلع هللا ىلصفدليله قول النَّبِيِّ أما الفم فواضح , وأما األنف  َوَبالِْغ ِيف اِالْستِنَْشاِق , إِالَّ َأْن َتُكوَن  «: لَِلِقيِط ْبِن َصِربَ

  . » َصائًِام 
إنزال املني بشهوة , بنحو استمناء أو تكرير نظر لام تقدم من عموم حديث أيب هريرة : ومن املفطرات أيضا

اَبُه َوَشْهَوَتهُ  «: ريض اهللا عنه عند البخاري  ُك َطَعاَمُه َوَرشَ   . » َيْرتُ
ـُه  ملسو هيلع هللا ىلصلَِقوِل النَّبِيِّ الم وال باإلنزال الناتج عن التفكري ; وال يفطر باالحت َكَام ِيف َحِديِث َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اللَّ

َثْت بِِه َأنُْفَسَها , َما َملْ َتْعَمْل َأْو َتتََكلَّمْ  « :َعنُْه  تِي َما َحدَّ ـَه َجتَاَوَز ِيل َعْن ُأمَّ   . ُمتََّفٌق َعَليْهِ  » إِنَّ اللَّ
  
من تعاطى شيئا من املفطرات السابقة يف هنار رمضان عامدا خمتارا , وجب عليه املبادرة إىل التوبة و

ومع التوبة جيب عليه يوم مكان ذلك . والترضع إىل اهللا عز وجل لعله أن يعفو عنه ويغفر له تلك الزلة 
  . اليوم الذي أفطره 
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لتوبة النصوح , وقضاء يوم مكان كل يوم أفسده واملجامع يف هنار رمضان عامدا خمتارا جيب عليه مع ا
باجلامع , كفارة عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني , فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا , والدليل 

ـُه َعنُْه َقاَل  ما َرَواُه اجلََامَعُة بألَفاٍظ ُمَتقارَبٍة ِمن َحِديِث َأِيب ُهَرْيَرةَ عىل ذلك ما  َجاَء َأْعَرِيبٌّ إَِىل النَّبِيِّ «: َرِيضَ اللَّ
ـِه, َفَقاَل َهَلْكُت يَ : , َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َهْل  : ِيت ِيف َرَمَضاَن , َفَقاَل َوَقْعُت َعَىل اْمَرأَ : َقاَل  َوَما َأْهَلَكَك ? :  ا َرُسوَل اللَّ

َفَهْل َجتُِد َما : َال , َقاَل : َقاَل  َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ ?  َتُصومَ َفَهْل َتْستَطِيُع َأْن : , َقاَل َال :  َجتُِد َما ُتْعتُِق َرَقَبًة ?  َقاَل 
ْق ِهبََذا , َوَقاَل :  بَِعَرٍق فِيِه َمتٌْر, َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص, ُثمَّ َجَلَس , َفُأِيتَ النَّبِيُّ َال : اَل قَ  ُتطِْعُم ِستَِّني ِمْسِكينًا ?  َفَهْل : َتَصدَّ

: َحتَّى َبَدْت َنَواجُذُه, ُثمَّ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَام َبْنيَ َالَبَتيَْها َأْهُل َبيٍْت َأْحَوُج إَِليِْه ِمنَّا, َفَضِحَك النَّبِيُّ َعَىل  َأْفَقَر ِمنِّي ? فَ 
  . »اْذَهْب َفَأطِْعْمُه َأْهَلَك 

ومن أخر قضاء يوم من رمضان حتى دخل عليه شهر رمضان اآلخر , وجب عليه مع القضاء , كفارة 
  . تى بذلك مجع من الصحابة كأيب هريرة وابن عباس وابن عمر ريض اهللا عن اجلميع للتأخري , أف

   :ومن تعاطى شيئا من املفطرات ناسيا أو جاهال أو بغري اختياره فهو معذور وال يشء عليه ; لقوله تعاىل

 m  ¾½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶l ] ٢٨٦: سورة البقرة, اآلية [  
أو دواء جرح وإن وجد طعمه يف احللق , وال بخروج الدم من السعال أو وال يفطر الصائم بنحو قلع سن 

الرعاف , أو الناسور أو الباسور , وال يفطر أيضا بشم الطيب , وال البخور , لكن ينبغي له التحرز من 
وال بأس باستعامل معاجني األسنان , . االستعاط بالبخور واستنشاقه ; ألن له جرما ربام وصل إىل اجلوف 

نحوها من املنظفات مع التحفظ عند استعامهلا لئال يتحلل يشء منها فيذهب إىل اجلوف , وترك ذلك يف و
. هنار رمضان أحوط للصائم ; ألن له نفوذا قويا   

تِي َألََمْرُهتُ  «:  ملسو هيلع هللا ىلصقول النَّبِيِّ ويرشع للصائم كغريه السواك أول النهار وآخره ; لعموم  ْم َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَىل ُأمَّ
َواِك ِعنَْد ُكلِّ َصالَةٍ  ـُه َعنْهُ  َحِديِث َأِيب ُهَرْيَرةَ َأْخَرَجُه اجلََامَعُة ِمن  » بِالسِّ ومل يصح يف النهي عنه . َرِيضَ اللَّ

  . للصائم حديث فيام نعلم 
املحرمات  −ويتأكد ذلك عليه يف رمضان حلرمة الزمان −وإن مما جيب عىل املسلم تركه يف كل وقت

ها , فأعظم ذلك رصف يشء من أنواع العبادة لغري اهللا , كمن يذبح أو ينذر لغري اهللا من حجر أو بأنواع
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شجر أو نبي أو ويل أو ملك , أو يطلب منه املدد أو الغوث , فإن ذلك كله من الرشك باهللا يقول اهللا عز 
  ]   ١٨: سورة اجلن, اآلية [  m    n  m  l  k  j  i  h   gl  :وجل

سورة النساء, [ m �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rl : الرشك وخيمة يقول اهللاوعاقبة 
m  x  w  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    j : ويقول سبحانه]  ٤٨: اآلية 

    yl ] ٧٢: سورة الامئدة , اآلية . [  

إن أمرها عظيم , من حفظها وحافظ عليها ومما جيب عىل العبد التنبه له يف هذا الشهر أيضا أمر الصالة ف
حفظ دينه , ومن ضيعها فهو لام سواها أضيع , فاحلذر احلذر من التساهل فيها أو أدائها يف غري وقتها , فإن 

m    ¢  ¡  �~  }  |  {  z     y  x  w: هذا فعل أهل السوء يقول اهللا سبحانه

     £l  ] ٥٩: سورة مريم, اآلية  . [  
  

عقوق الوالدين , والسحر , وأكل مال اليتيم , وقتل النفس التي حرم : رمات التي جيب التنبه هلاومن املح
اهللا إال باحلق , والزنا , والربا , وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات , وشهادة الزور , والكذب , 

وغري ذلك من املحرمات . الغيبة والنميمة : ومنها. واخليانة , ورشب اخلمر , وأكل أموال الناس بالباطل 
التي جيب عىل املسلم البعد عنها كل وقت , ويتأكد عليه يف هذا الشهر الكريم أن ينزه عنها صومه , حتى 

  . يكون من الصائمني املحافظني عىل صيامهم 
. ثم إن الصائم سواء كان رجال أو امرأة , قد يعرض له من العوارض ما يرشع معه الفطر يف هنار رمضان 

 :ن األعذارفم
سورة البقرة, [ m  po  n  m   l  k  j    i  h    g     f  el : املرض , يقول اهللا عز وجل

  ] .  ١٨٤: اآلية 
 

  : واملريض له أحوال 
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أن يكون مرضه خفيفا عارضا , ال يؤثر فيه الصوم , ال بشدة يف املرض , وال بتأخر يف زمن الربء ,  :أوهلا
ال يباح له الفطر , وهذا كمن يعرض له بعض الصداع يف هنار صيامه , ونحو فمن كانت هذه حاله فإنه 

  . ذلك 
  . أن يكون الصوم يؤثر عىل صحته إما باشتداد املرض , أو بتأخر زمن الربء , فهنا يستحب له الفطر  :ثانيها

كد تأكدا كبريا , إبقاء أن يكون الصوم مرضا به رضرا بينا , وقد يؤدي به إىل اهللكة , فهنا يتأ :ثالث األحوال
ُسوُل  عىل نفسه ودفعا للرضر عنها , ارَ «: يقول ملسو هيلع هللا ىلصفالرَّ َر َوَال ِرضَ  : , واهللا سبحانه وتعاىل يقول »َال َرضَ

 m ®¬  «  ª  ©    ̈ §l  ] ويقول سبحانه] .  ٢٨٦: سورة البقرة, اآلية : m  y  x  w
   zl  ] ١٦: سورة التغابن, اآلية  . [  

[  m   yx      w  v  u     tl : بوجوب الفطر يف هذه احلال ; ألن اهللا تعاىل يقول: ومن العلامء من قال
. بعدم الوجوب , وأن الصوم مكروه فقط وليس بمحرم : ومنهم من قال].  ١٩٥: سورة البقرة, اآلية 

. والقول بالوجوب أقرب   
عىل شدة املرض أو زيادته , وأن ذلك ربام أدى به إىل  وبكل حال ; فإن العبد إذا علم من نفسه عدم الصرب

التشكي والتسخط , فإنه واحلالة هذه جيب عليه أن يفطر; ألن صوم من هذه حاله وسيلة إىل املحرم , وهو 
  . وال ينبغي أن يكون يف هذا خالف . التسخط واجلزع , وما كان وسيلة إىل املحرم فهو حمرم 

  
  : ر بسبب املرض لزمه أحد أمرينفإذا أفطر من رشع له الفط

إما القضاء بعدد األيام التي أفطرها , أو اإلطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام , عىل 
فاملريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر لزمه القضاء , وال يلزمه اإلطعام , وال جيزئه لو : التفصيل اآليت بيانه

  . فعله 
ومل يتمكن من القضاء , حتى مات , مل يلزمه يشء , وال يلزم ورثته أيضا  فإذا استمر به املرض بعد رمضان

ِحلَِديِث ُأمِّ أما إن متكن من القضاء ففرط ومل يصم حتى مات ; فإنه يرشع لوليه أن يصوم عنه; . يشء 
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 ِ ـُه َعنَْها , َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ُمتََّفٌق  »اَت َوَعَليِْه َصْوٌم َصاَم َعنُْه َولِيُُّه َمْن مَ  «: , َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاملُْؤِمنَِني َعاِئَشَة َرِيضَ اللَّ
  . ; وألنه دين عليه ; ودين اهللا أحق بالوفاء  َعَليْهِ 

, وله أن يطعم أما املريض الذي ال يرجى برؤه, فإنه ال يلزمه إال اإلطعام, فإن أطعم سقط عنه الفرض
, بأن يصنع هلم وليمة ويدعوهم إليها أو يوزعها دح, يف يوم واملساكني بعدد األيام التي أفطرهامجعا من ا

  . عليهم 
وإن مات وهو مل . فإن شفي من املرض بعدما أطعم مل يلزمه القضاء ; ألنه فعل الواجب عليه فربئت ذمته 

يطعم , أطعم عنه من ماله قبل قسمة الرتكة ; ألنه دين ثابت يف ذمته , حتى لو مات يف أثناء الشهر ومل 
  . ىض من األيام أطعم عنه من ماله يطعم عام م
  : , فإن املسافر مسافة قرص يرشع له الفطر لقوله تعاىلذار املبيحة للفطر يف هنار رمضان, السفرومن األع

 m  po  n  m   l  k  j    i  h    g     f  el ] ١٨٤: سورة البقرة, اآلية  . [  
  . مكان كل يوم من رمضان أفطره يف سفره  , لزمه القضاء بصيام يومفإذا أفطر املسافر يف سفره

والتفضيل بني الفطر والصوم يف السفر مسألة مشهورة عند أهل العلم , واخلالف فيها معروف ولكل دليله 
, وينبغي أن يعلم أن هذا اخلالف فيام إذا كان الصوم ال يشق عىل املسافر , أما إن كان شاقا عليه , فال شك 

َفِر  «:  ملسو هيلع هللا ىلصلَِقْوِل النَّبِيِّ ; حينئذ يف استحباب فطره  ْوم ِيف السَّ َليَْس : َلامَّ َرَأى َرُجالً َقْد ُظلَِّل َعَليِْه, َقْد أعَياُه الصَّ
َفرِ  َياُم ِيف السَّ   . »ِمَن اْلِربِّ الصِّ

  
: َلامَّ َبَلَغ ُكَراَع الَغِميِم, ِقيَل َلُه َلامَّ َخَرَج َعاَم الَفتِْح َوَكاَن َصاِئًام, فَ قد شدد يف هذا كثريا , فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ النَّبِيَّ بل 

ْوُم, َفَأْفَطَر َوَأَمَر النَّاَس بِالِفطِْر, َفبلَغُه َأنَّ ُأَناًسا َال يَزاُلوْ   :  ملسو هيلع هللا ىلصَن ِصَياًما, َفَقاَل إِنَّ النَّاَس َقْد َشقَّ َعَليِْهُم الصَّ
   .» ُأوَلئَِك الُعَصاُة, ُأوَلئَِك الُعَصاةُ  «

قوم صحبة يف سفر , وكان بعضهم صائام وبعضهم مفطرا , فإنه ال ينبغي أن ينكر هذا عىل هذا ; وإذا كان ال
 بَِقْولِِه وبِِفْعِلهِ واملفطر عمل . يف غالب أسفاره  ملسو هيلع هللا ىلصبِِفْعِل النَّبِيِّ ألن كال منهام قد اتبع سنة , فالصائم عمل 

ـِه م يف أسفارهم يف بعض أسفاره; وألن الصحابة ريض اهللا عنهم كانت هذه حاهل ملسو هيلع هللا ىلص ,  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرُسوِل اللَّ
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ـُه َعنْهُ  َأَنٌس يقول  ِ  «:  َرِيضَ اللَّ ائُِم َعَىل  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُنَسافُِر َمَع َرُسوِل اهللَّ ائُِم َوِمنَّا اْملُْفطُِر, َفَلْم َيِعْب الصَّ َفِمنَّا الصَّ
ائِمِ   . » اْملُْفطِِر , َوَال اْملُْفطُِر َعَىل الصَّ

الكرب , فالكبري إذا شق عليه : التي يرشع ألجلها الفطر للصائم سواء كان رجال أو امرأة ومن األعذار
m  u   t  s      r  q : الصوم أفطر , وأطعم عن كل يوم مسكينا , دليل ذلك قوله تعاىل

  wvl  ] ـُه َعنُْهَام ] .  ١٨٤: سورة البقرة, اآلية يُْخ . َسْت بَِمنُْسوَخةٍ َليْ : " َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِيضَ اللَّ ُهَو الشَّ
ْرَأُة اْلَكبَِريُة, َال َيْسَتطِيَعاِن َأْن َيُصوَما, َفُيطِْعَامِن َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسِكينًا   . َرَواُه الُبَخاِريُّ "  اْلَكبُِري, َواْملَ

  
هلا الصوم, وال  احليض والنفاس, فاحلائض ال جيوز: التي خيتص هبا النساء دون الرجالومن األعذار 

ِيف  ملسو هيلع هللا ىلصَقْول النَّبِيِّ دليل ذلك . , وذلك باإلمجاع يصح منها لو فعلت, وهي آثمة بصومها حال حيضها
ُجِل احلَاِزِم ِمنُْكنَّ َيا مَ  « :َحِديِث ُخطَْبتِِه ألحد العيدين ْعَرشَ َما َرَأْيُت ِمْن َناقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب لُِلبِّ الرَّ

ُجِل ? ُقلَْن : ان َعَقِلنَا َوِدينِنَا ? َقاَل َوَما ُنْقَص : ِء, ُقلَْن َلهُ النَِّسا . َبَىل : َأَليَْس َشَهاَدُة اْملَْرَأِة ِمثُْل نِْصِف َشَهاَدِة الرَّ
َفَذلَِك ِمْن : َقاَل . َبَىل : لَْن َأَليَْس إَِذا َحاَضِت اْملَْرَأُة َملْ ُتَصلِّ َوَملْ َتُصْم ?, قُ . َفَذلَِك ِمْن ُنْقَصاِن َعْقلَِها:  َقاَل 

ـُه َعنْهُ ُمتََّفٌق َعَليِْه ِمن َحِديِث َأِيب َسِعيٍد اْخلُ  » ُنْقَصاِن ِدينَِها   . والنفساء هلا حكم احلائض . ْدِريِّ َرِيضَ اللَّ
,  وجيب عىل كل من احلائض والنفساء , قضاء يوم عن كل يوم أصاهبا فيه احليض والنفاس أثناء رمضان

ـُه َعنَْها  حلدي َا َسَأْلْت َعاِئَشَة َرِيضَ اللَّ الََة  «: ِحلَِديِث ُمَعاَذَة , َأهنَّ ْوَم َوَال َتْقِيض الصَّ َما َباُل اْحلَائِِض َتْقِيض الصَّ
ٌة َأنِْت ? َقاَلْت : ? َقاَلْت  ٍة َوَلِكنَّنِّي َأْسَأُل : َأَحُروِريَّ ِ  َكانَ : َقاَلْت . َلْسُت بَِحُروِريَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُيِصيُبنَا َمَع َرُسوِل اهللَّ

الَةِ  ْوِم َوَال ُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ   . َرَواُه اجلََامَعُة بَِألَفاٍظ ُمَتَقارَبةٍ  » َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ
  

ومـن األعـذار التي خيتـص هبـا النسـاء أيضـا , احلمل واإلرضاع , فإن احلامل أو املرضع إذا خافتا عىل 
فإن أفطرت احلامل .  أو ولدهيام جاز هلام الفطر , أفتى بذلك بعض الصحابة ريض اهللا عنهم أمجعني نفسيهام

وإن أفطرتا خوفا عىل . أو املرضع خوفا عىل نفسها , لزمها قضاء يوم مكان كل يوم أفطرته بسبب ذلك 
ـُه  َوَهذا َمرِوي عن اْبنِ ولدهيام , لزمهام مع القضاء إطعام مسكني عن كل يوم ,  َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر َرِيضَ اللَّ

 : َعنُْهم َأْمجَِعَني ثم أنه حيسن ُهنا التَّنبيه لبعض األُمور 
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أن النية يف شهر رمضان واجبة , ويكفي أن ينوي العبد املسلم أنه سيصوم رمضان يف أول الشهر ,  :أوال 
ه وال بنيته , فإن قطعه بفعل أو بنية لزمه ويستصحب حكمها بقية الشهر , بمعنى أال يقطع الصيام ال بفعل

  . استئناف نية جديدة 
وأمر النية قد يشكل عىل كثري من املسلمني , وقد يورث عند بعضهم الوسوسة , وهو أمر يسري , فالنية إنام 
ه هي العزم عىل الصيام , والعبد املسلم منذ أن يعلم أن غدا من رمضان وهو عازم عىل صيامه إال إن كان في

  . مانع من املوانع , وحمل النية القلب وال جيوز التلفظ هبا 
ـُه َعنْهُ ِحلَِديِث َسْهِل ْبِن َسْعٍد ينبغي للمسلمني أن حيرصوا عىل السنة يف تعجيل الفطور ,  :ثانيا َأنَّ :  َرِيضَ اللَّ

ُلوا الِفطْرَ  «: , َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ    . ُمتََّفٌق َعَليْهِ  » َال َيَزاُل النَّاُس بَِخْريٍ َما َعجَّ
  

ـُه َعنُْه , َقاَل ويف تأخري السحور  ـِه  «: َجاَء َحِديث َزْيِد ْبِن َثابٍِت َرِيضَ اللَّ ْرَنا َمَع َرُسوِل اللَّ , ُثمَّ ُقْمنَا  ملسو هيلع هللا ىلصَتَسحَّ
الَةِ  اِوي َعن َزْيٍد ـ . إَِىل الصَّ   .  ُمتََّفٌق َعَليْهِ  » ِسَني آَيةً َمخْ : َكْم َكاَن َقْدُر َذلَِك? َقاَل : ُقلُْت ـ َأي الرَّ
يالحظ عىل كثري من املسلمني السهر يف ليايل هذا الشهر الكريم عىل امللهيات , حتى إذا اقرتب وقت  :ثالثا

السحر ناموا , ففاهتم فضل السحور وفضل إدراك وقت النزول اإللـهي , وربام فاتتهم صالة الفجر والعياذ 
د احلزم يف ذلك , وأن جيعل شهره هذا موسام لالزدياد من الطاعات , وأن ال باهللا , فالواجب عىل العب

  . ينشغل بام يصده عن اهللا من امللهيات 

ومن العبادات املرشوعة يف هذا الشهر الكريم عبادة القيام , قيام الليل فإنه دأب الصاحلني , وقد رشعه 
m     D  C  B: عليهم ثم خفف اهللا عنهم يقول اهللا وألمته يف كل أيام العام , بل كان واجبا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا لنبيه 

  ]\   [  Z  Y  X  W  VU  T   S  R  QP  O  N   M  L  K  J   I  H  G  F  E
   s  rq  p  o  n  m  l  k  j   ih  g  f  e  d  cb  a    ̀ _  ^

    j     i  h  g  fe  d  c  b  a    ̀ _  ~  }|   {  z  y  xw    v  u  t  k
     z  y  x  w  vu  t  sr  q  p       o  n  m   ll  ] ٢٠: سورة املزمل, اآلية  .[  
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سورة الذاريات, اآلية [  m    a   ̀   _  ~  }  |l : وقد أثنى اهللا عىل عباده املؤمنني بقيام الليل فقال
 :١٧ [  .  

ـُه َعنُْه, َقاَل َفَعْن َأِيب ُهَريْ وصالة الليل هي أفضل الصلوات بعد الفرائض ;  ـِه  «: َرَة َرِيضَ اللَّ ُسئَِل َرُسوُل اللَّ
الَِة َأفَْضُل َبْعَد اْملَْكتُوَبِة ? َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص الَُة ِيف َجْوِف اللَّيِْل : َأيُّ الصَّ احلَِديُث َرَواُه ُمْسِلٌم َوَأُبو َداُوَد  »الصَّ

ِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ  ْ   . َوالرتِّ
ـُه َعنُْهَام الليل إىل جوف الليل ملن وثق بالقيام ;  واألفضل تأخري قيام ـِه َرِيضَ اللَّ َأنَّ : َفَعن َجابِِر ْبِن َعبِْد اللَّ

يْ  «: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  ُقْد , َوَمْن َوثَِق بِِقَياٍم ِمن آخر اللَّ ُكْم َخاَف َأْن َال َيُقوَم ِمْن آِخِر اللَّيِْل َفْليُوتِْر, ُثمَّ لَِريْ  لِ َأيُّ
ِمِذيُّ واْبُن َماَجْه َوَأْمحَدُ  »َفْليُوتِْر ِمْن آِخِرِه , َفِإنَّ ِقَراَءَة آِخِر اللَّيِْل َحمُْضوَرٌة , َوَذلَِك َأفَْضُل  ْ   . َرَواُه ُمْسِلٌم والرتِّ

ـُه َعنُْهَام واألصل يف صالة الليل أن تكون مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ,  َأنَّ َرُجالً : َفَعِن اْبِن ُعَمَر َرِيضَ اللَّ
 ِ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأَل َرُسوَل اهللَّ َصالَُة اللَّيِْل َمثْنَى َمثْنَى , َفِإَذا َخِيشَ َأَحُدُكُم  «:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َصالَِة اللَّيِْل, َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ

بَْح َصىلَّ َرْكَعًة َواِحَدًة ُتوتُِر َلُه َما َقْد َصىلَّ    . ُمتََّفٌق َعَليْهِ  »الصُّ
ُ َعنُْهَام , َأنَّ النَّبِيَّ َقاَل ; خيتم صالته بالليل عىل وتر ضل أنواألف ـِه ْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللَّ : ملسو هيلع هللا ىلصِحلَِدْيِث َعبِْد اللَّ

  .» اْجَعُلوا آِخَر َصالَتُِكْم بِاللَّيِْل ِوْتًرا«
 ; فإن هذاليل فإن صىل إحدى عرشة ركعة فحسن, وإن صىل ثالث عرشة فحسن أيضاوال حد لصالة ال

ـُه َعنَْها ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ مما واظب عليه  فإن صىل ثالثا أو مخسا أو سبعا أو . َكَام َقاَلت ُأمُّ املُْؤِمنَِني َعاِئَشُة َرِيضَ اللَّ
تسعا , أو زاد فصىل مخس عرشة أو سبع عرشة , أو إحدى وعرشين أو ثالثا وعرشين , أو أكثر من ذلك 

اْبِن يف صالة الليل عدم التحديد كام تقدم من اآلية , وحلديث  فال بأس إذا قطعها عىل وتر ; ألن األصل
ـُه َعنُْهَام  ـِه . » َصالَُة اللَّيِْل َمثْنَى َمثْنَى «: املتقدم ُعَمَر َرِيضَ اللَّ ِملَن سأله َعن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا َجَواٌب ِمن َرُسوِل اللَّ

   ., ولو كانت حمدودة بعدد قلة وكثرة لبني ذلك له َصالِة اللَّيلِ 
ـُه َفَعْن َأِيب هُ ; إن مل يدرك ذلك فال أقل من الوتر, ولم ينبغي أال يغفل عن صالة الليلواملس َرْيَرَة َرِيضَ اللَّ

َحى , َوَأْن ُأوتَِر قَ  «: بَِثالٍَث  ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَصاِين َخِليِيل  «: , َقاَل َعنْهُ  اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر , َوَرْكَعتَِي الضُّ بَْل بِِصَياِم َثالََثِة َأيَّ
  . ُمتََّفٌق َعَليْهِ  »َأْن َأَناَم 
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َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَامًنا «: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ , وإن قيام الليل ليتأكد يف رمضان ويزيد فيه األجر والفضل يقول هذا
َم ِمْن َذْنبِهِ    . َرَواُه اجلََامَعةُ  » َواْحتَِساًبا, ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
أنه فعل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ فقد صح عن ) الرتاويح(م قيام الليل مجاعة وهو ما يسمى بـ ويرشع يف هذا الشهر الكري

ِحيَْحْنيِ ذلك مع أصحابه ريض اهللا عنهم ثالث ليال , أخربت بذلك  ـُه َعنَْها َكَام ِيف الصَّ . َعاِئَشُة َرِيضَ اللَّ
ـُه َعنُْه طوال الشهر وهذوقد سنه  ِحيَحْنيِ أيًضاُعَمُر ْبُن اخلَطَّاِب َرِيضَ اللَّ   . ا ثابت عنه يف الصَّ

وينبغي لإلمام مراعاة حال مأموميه قوة وضعفا , فال يطيل هبم إطالة تشق عليهم , وال خيل بمقصود 
الصالة فينقرها نقرا , بل تكون صالته معتدلة نافعة يسمع فيها من يصيل خلفه القرآن , من غري مشقة 

  . زائدة عليهم 
ة يف هذا الشهر الكريم , تالوة القرآن كتاب اهللا العزيز , الذي ال يأتيه الباطل من ومن العبادات املرشوع

m   n  m  l  k  j  i   h: بني يديه وال من خلفه , وشهر رمضان هو شهر القرآن

ts  r  q  p   o l  ] ١٨٥: سورة البقرة, اآلية  .[  
ِحيَحْنيِ وَغِريِمها َأنَّ ِجربي الُم , كاَن يدارس النَّبِّي َوَقد َثَبَت ِيف الصَّ القرآن مرة كّل عام وذلك  ملسو هيلع هللا ىلصَل عليه السَّ

  . َمَرَتْني يف َرَمضانَ  ملسو هيلع هللا ىلصيف َرَمضاَن , ودارسه إياه عام قبض 
, واملقصود هنا التنبيه عىل أفضل ما ا مع القرآن يف هذا الشهر الكريموقد كان للسلف أحوال يطول ذكره

, وإن كان جنسها مرشوعا يف غري رمضان لكن فضلها يف رمضان يممن العبادات يف هذا الشهر الكريرشع 
  . أكرب وأجرها أعظم 

ـِه َفَعِن ,  ملسو هيلع هللا ىلصومما يرشع أيضا يف هذا الشهر كثرة البذل والصدقات ; فإن هذا من سنة املصطفى  ْبِن َعبِْد اللَّ
ـُه َعنُْهَام َعبَّاٍس  ـِه  «: , َقاَل  َرِيضَ اللَّ , َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِيف َرَمَضاَن أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللَّ ْجَوَد النَّاِس بِاخلَْريِ

الَُم َيلَْقاُه ُكّل َليَْلٍة ِيف َرَمَضاَن َحتَّى ينسلخ, َيْعِرُض  يُل َعَليِْه السَّ يُل , َوَكاَن ِجْربِ  ملسو هيلع هللا ىلص َعَليِْه النَّبِيُّ ِحَني َيلَْقاُه ِجْربِ
ي يِح اْملُْرَسَلةِ اْلُقْرآَن, َفِإَذا َلِقَيُه ِجْربِ الَُم َكاَن َأْجَوَد بِاْخلَْريِ ِمَن الرِّ   .» ُل َعَليِْه السَّ

  
  . ومما يرشع يف هذا الشهر الكريم من العبادات االعتكاف 
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  . من العكوف , وهو بمعنى اإلقامة عىل اليشء , ولزومه : واالعتكاف يف اللغة 
. يوت اهللا , من شخص خمصوص , عىل صفة خمصوصة التعبد هللا عز وجل , بلزوم بيت من ي: ويف الرشع 

سورة [  m   |{  z  y  x  w  vl : وهو مرشوع يف املساجد كلها لعموم قوله تعاىل
واختلفوا يف أقله , فمن قائل أقله يوم وليلة , ومن قائل بل . وال حد ألكثره باتفاق ]  ١٨٧: البقرة, اآلية 

ومنهم من اشرتط . هم من قال بل يكفي املرور بنية االعتكاف يوم أو ليلة , ومن قائل بل ساعة , ومن
ـُه َعنُْه , َقاَل الصوم لالعتكاف , والصحيح عدم اشرتاطه;  ـِه : ِحلَِديِث ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب َرِيضَ اللَّ َيا َرُسوَل اللَّ

 »َأْوِف بِنَْذِرَك َفاْعتََكَف َليَْلًة  «:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلََراِم , َفَقاَل النَّبِيُّ إِينِّ َنَذْرُت ِيف اجلَاِهِليَِّة َأْن َأْعتَِكَف َليَْلًة ِيف اَملْسِجِد 
  . َرَواُه الُبَخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

ِحيَْحْنيِ َأنَّ ُأمَّ ويتجنب املعتكف اخلروج من املسجد إال حلاجة اإلنسان , وهو البول أو الغائط ;  َفِفي الصَّ
ـِه  «: ـُه َعنَْها َقاَلْت املُْؤِمنَِني َعاِئَشَة َرِيضَ اللَّ  ُلُه,  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِْن َكاَن َرُسوُل اللَّ َلُيْدِخُل َرأَْسُه َوُهَو ِيف اَملْسِجِد , َفُأَرجِّ

, َوَزاَد ُمْسِلمٌ  » َوَكاَن َال َيْدُخُل الَبيَْت إِالَّ ِحلَاَجٍة إَِذا َكاَن ُمْعتَِكًفا .  » نَْسانِ إِالَّ ِحلَاَجِة اْإلِ  «:  َهَذا َلْفُظ الُبَخاِريِّ
  . وفرسها الزهري رمحه اهللا بالبول والغائط 

. وكذلك جيوز له اخلروج من املسجد لألكل والرشب إذا مل يكن له من حيرض الطعام والرشاب يف معتكفه 
وإذا اعتكف يف مسجد ال تقام فيه مجعة , وأدركته اجلمعة وجب عليه اخلروج ليصليها يف مسجد تقام فيه 

  . خيرج لغري ذلك من احلوائج ال لعيادة مريض وال التباع جنازة وال غريها , إال إذا رشطها وال . اجلمعة 
َمَع  ملسو هيلع هللا ىلصلِفعِل النَّبِيِّ  وجيـوز لزوج املعتكف وأهله زيارته يف معتكفه. واجلمـاع يفسـد االعتكـاف بـاإلمجـاع 

: ِيف اَملْسِجِد َوِعنَْدُه َأْزَواُجُه, َفُرْحَن, َفَقاَل لَِصِفيََّة بِنِْت ُحيَيٍّ   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ  «: َأزَواجه, َفَعْن َعِيلِّ ْبِن احلَُسْنيِ 
َف َمَعِك    . احلَِديُث َرَواُه الُبَخاِريُّ  »َال َتْعَجِيل َحتَّى َأنَْرصِ

, وينبغي للمعتكف أن يستشعر حقيقة هذه العبادة , وأن يمأل وقته يف املسجد , بأنواع العبادات من صالة 
وتالوة لكتاب اهللا وذكر ودعاء واستغفار , والتنويع بني العبادات يبعث العبد عىل النشاط يف العبادة 

  . وعدم امللل , فيحصل له بذلك األجر الكثري 
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وينبغي هنا التنبيه عىل ما يفعله بعض إخواننا من اختاذ املعتكف مكانا ملجلبة الزوار , وجتاذب أطراف 
. بأمور الدنيا ومتابعتها , إما من طريق من يزورهم أو عرب هواتفهم ونحو ذلك  األحاديث , واالنشغال

  . وكل هذا ينايف املقصود من االعتكاف وهو اإلقامة عىل طاعة اهللا وملء الوقت بعبادة اهللا 
وأفضل األوقات لالعتكاف هو شهر رمضان وأفضل أيام الشهر ولياليه , هو العرش األخرية منه , وقد 

َفَعن َأِيب َسَلَمَة ْبَن عىل االعتكاف يف العرش األخرية من رمضان حتريا لليلة القدر ,  ملسو هيلع هللا ىلصسنة النبي  استقرت
ْمحَِن , َقاَل  ـُه َعنُْه , ُقلُْت  «: َعبِْد الرَّ ـِه : َسَأْلُت َأَبا َسِعيٍد اخلُْدِريَّ َرِيضَ اللَّ , َيْذُكُر  ملسو هيلع هللا ىلصَهْل َسِمْعَت َرُسوَل اللَّ

ـِه : ِر ? َقاَل َليَْلَة الَقدْ  َفَخَرْجنَا َصبِيَحَة : الَعْرشَ األَْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن , َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَنَعِم , اْعتََكْفنَا َمَع َرُسوِل اللَّ
يَن , َقاَل  ـهِ : ِعْرشِ يَن َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَخَطَبنَا َرُسوُل اللَّ ِسيتَُها , إِينِّ ُأِريُت َليَْلَة الَقْدِر , َوإِينِّ ُأنْ : َصبِيَحَة ِعْرشِ
ـِه نيٍ , َفِإينِّ َرَأْيُت َأينِّ َأْسُجُد ِيف َماٍء َوطِ الَعْرشِ األََواِخِر ِيف ِوْترٍ َفاْلتَِمُسوَها ِيف  , َوَمْن َكاَن اْعتََكَف َمَع َرُسوِل اللَّ
ِجْع , َفَرَجَع النَّاُس إَِىل اَملْسِجِد, َومَ  ملسو هيلع هللا ىلص َامِء َقَزَعةً َفلَْريْ , َوُأِقيَمِت َفَجاَءْت َسَحاَبٌة, َفَمَطَرْت :  , َقاَل ا َنَرى ِيف السَّ

ـِه  الَُة , َفَسَجَد َرُسوُل اللَّ   . َرَوُه الُبَخاِريُّ  » ِيف الطِِّني َوالَامِء, َحتَّى َرَأْيُت الطَِّني ِيف َأْرَنَبتِِه َوَجبَْهتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ
ِحلَِديِث يوم احلادي والعرشين; ويرشع ملن أراد اعتكاف العرش أن يدخل معتكفه بعد صالة الصبح من ال

ِحيَْحْنيِ  ـُه َعنَْها ِيف الصَّ بَْح َدَخَل ُمْعتََكَفهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  «: َعاِئَشَة ُأمِّ املُْؤِمنَِني َرِيضَ اللَّ ُمتََّفٌق  » َكاَن إَِذا َصىلَّ الصُّ
  . َعَليْهِ 

فه من غروب شمس يوم العرشين من رمضان وقد ذكر بعض العلامء أن املعتكف ينبغي له أن يبدأ يف اعتكا
; ليدرك ليلة إحدى وعرشين وهي إحدى الليايل الوتر التي يرجى فيها ليلة القدر , بل قد حصل ذلك يف 

  . حديث أِيب َسِعيٍد اخلُدِريِّ فكانت ليلة القدر هي ليلة إحدى وعرشين , كام مر قريبا يف  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ عهد 
ـُه َعنَْها َعن وأجاب هؤالء العلامء  املعتكف يف  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ إنام ذكرت دخول َحِديِث َعاِئَشَة بأهنا َرِيضَ اللَّ

كان يتخذ مكانا مهيأ له يف املسجد ليعتكف فيه , وهذا ال  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ صبيحة إحدى وعرشين , ومعلوم أن 
تكف بعد قد مكث يف املسجد من غروب الشمس حتى الصبح , ثم دخل املع ملسو هيلع هللا ىلصيمنع كون الرسول 

  . صالة الصبح , ولعل هذا القول هو األقرب 
  

وهيتدي هبديه , وحيرص عىل اتباع سنته , فيعتكف اعتكافا كام اعتكفه  ملسو هيلع هللا ىلص بِالنَّبِيِّ وينبغي للمسلم أن يتأسى 
  يف وقته وهيئته وأن يبتعد عام خيدش ذلك أو يبطل اعتكافه من األقوال واألعامل فاألمر يسري  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِّي 
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  . ام قليلة , فعىل العبد أن يوطن نفسه عىل الصرب يف مواطن الطاعات , فإن ذلك من أجل القربات واألي
ثم إن عىل املسلم أن حيرص يف آخر هذا الشهر بكثرة العبادات واالجتهاد فيها خصوصا يف ليايل العرش , 

يا ليله , وإحياء الليل يكون فقد كان النبي صىل اهللا عليه وسلم إذا دخل العرش شد املئزر وأيقظ أهله وأح
  . بالصالة والذكر والدعاء وتالوة القرآن واالستغفار , وغري ذلك من العبادات 

  
إخواين إن شهر رمضان من األزمان الفاضلة واملواسم اخلرية التي ينبغي للمسلم اغتنامها بالصاحلات , 

بله , وكم ممن استقبله مل يكمله , وكم واحلرص عىل الطاعات , فكم من أخ لنا انتظر هذا الشهر ومل يستق
  . ممن أكمله مل يدركه من قابل 

  
واهللا سبحانه تفضل عىل عباده املسلمني هبذا الشهر الكريم ورشع هلم من العبادات ما يكون هلم به األجر 

صرية , وقد خص اهللا هذه األمة عىل سائر األمم بمزيد منه وعطائه , فاألعامر ق. العظيم , واخلري الكثري 
ـُه َعنُْهَام واألعامل قليلة , واألجور مضاعفة كثرية ,  ـِه : َفَعِن اْبِن ُعَمَر َرِيضَ اللَّ إِنََّام  «: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ

ْمِس, ُأوِيتَ َأْهُل التَّ  ْوَراِة التَّْوَراَة, َفَعِمُلوا َبَقاُؤُكْم فِيَمْن َسَلَف ِمَن األَُمِم, َكَام َبْنيَ َصالَِة الَعْرصِ إَِىل ُغُروِب الشَّ
, َفَعِمُلوا بِِه َحتَّى ِهبَا َحتَّى اْنتََصَف النََّهاُر ُثمَّ َعَجُزوا, َفُأْعُطوا قَِرياًطا ِقَرياًطا, ُثمَّ ُأوِيتَ َأْهُل اِإلنِْجيِل اِإلنِْجيَل 

ْمُس,  ُصلِّيَِت الَعْرصُ ُثمَّ َعَجُزوا, َفُأْعُطوا ِقَرياًطا ِقَرياًطا, ُثمَّ  ُأوتِيتُُم الُقْرآَن, َفَعِمْلتُْم بِِه َحتَّى َغَرَبِت الشَّ
, َفَقاَل َأْهُل الِكَتاِب  ـُه : َفُأْعطِيتُْم قَِرياَطْنيِ قَِرياَطْنيِ َهْل َظَلْمتُُكْم ِمْن : َهُؤالَِء َأَقلُّ ِمنَّا َعَمالً َوَأْكثَُر َأْجًرا, َقاَل اللَّ

ُكْم َشيًْئا ? َقاُلوا   . َرَواُه الُبَخاِريُّ  » َفُهَو َفْضِيل ُأوتِيِه َمْن َأَشاءُ : الَ, َقاَل :  َحقِّ
  

اللهم اجعلنا ممن أدرك هذا الشهر الكريم , ووفقته فيه للصيام والقيام والذكر والدعاء وسائر الطاعات , 
ر , اللهم واجعلنا اللهم واجعل عملنا فيه صاحلا , ولوجهك خالصا , اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النا

ممن أدرك ليلة القدر , فكتبت له فيها عظيم األجر , اللهم وفقنا لألعامل الصاحلة بعد رمضان , وأعده 
ٍد وعىل . علينا أعواما عديدة واألمة اإلسالمية يف خري حال يا رب العاملني  ـُه وسلَّم عىل نبيِّنا ُحممَّ وصىلَّ اللَّ

ينآله وصحبه وَمن سار عىل دربِه و  .اقتفى أثره إىل يوم الدِّ
 


