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 اإلهداء

 
 إىل فلذات كبدي الشهداء الذين آثرن جوار 

 اهلل تعاىل وهم يف مقتبل العمر أبنائي:

 أمحد، بديعة، إميان، تغريد وحممد أزهر

 تهم إىل صدرها عطفًا وحنانًا وموّدةهم اليت ضمَّمُّوُأ

 من اهلل عزَّ وجلَّ أن جيمعنا  راجيًا

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع سيدنا رسول

 األعلى يف اجلنة.يف الفردوس 

 

 أقدِّم هذا الكتاب
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 مقدمة الطبعة الثانية

ن ِّعمًا دائمة على عباده إلى الحمد هلل تعالى على ما أنعم وتكرَّم  
 يوم الدين. 

والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين البشير النذير  
ر ألحكام الشريعة والسراج المنير الهادي إلى توحيد رب ِّ  العالمين المفس ِّ

 وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ين وفرائض الد ِّ 
د كبير من المؤمنين الذين طلبوا إعادة نشر هذا استجابة لعد 

ح ل ٍّ ألحكام فريضة  الكتاب المفيد الموض ِّ باختصار شديد غير ُمخِّ
يرة من واجبات ونوافل الصيام، ثم ما يحتاجه المؤمن في أداء هذه الشع

وآداب وتوجيهات وما في الشهر من مناسبات هامة بما فيها من الفوائد 
كليلة القدر، ثم ما يتخلله الشهر من سنة االعتكاف إلى فضل العمرة في 
رمضان مع التأكيد على ليلة القدر وما فيها من الفضائل انتهاء بصدقة 

 طر وأخيرًا االحتفال بيوم العيد.الف
مه في   لذلك هرعت لتقديم علم ُينتفع به ليكون ذخرًا للمسلم يقد ِّ

 حياته من أجل آخرته. 
سائاًل المولى جلَّت قدرته أن يكون هذا العمل ابتغاء وجه هللا  

الكريم لينال جزاءه المؤلف والكاتب وكل من ساهم في نشر هذه الطبعة 
 اء للجميع. ماديًا أو معنويًا، وكذا القارئ الذي نطلب منه الدع

 وهللا ولي التوفيق
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقدمـــة

، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، هالحمد هلل حق حمد 
 وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. 

 أما بعــد: 
فها هو رمضان أقبل فرحًا مستبشرًا يحمل في طياته أجمل  

 هدايا، وأعظم األعطيات ألنه شهر عظيم مبارك وكريم. ال
فرمضان شهر القرآن، شهر صقل النفوس، وتنوير القلوب، 

 وعالج لألرواح.
ورمضان شهر البر واإلحسان، شهر تفقد الفقراء والمساكين 

 . الضعفاءومساعدة 
ورمضان شهر السمو  الروحي إلى فضاء الخواطر العذبة التي 

 والقلب طمأنينة. تكسب النفس سكينة
والدعاء وقراءة القرآن ورمضان شهر مجالس الذكر والعبادة 

 الكريم.
ورمضان شهر النشاط الدنيوي واألخروي، وتوليد القوة، ورياضة 

 الروح. 
ورمضان شهر الراحة النفسية التي يتخلص فيها اإلنسان من 

 االلتصاق بمطالب الدنيا والمادة. 



7 
 

ة، والتقويم الفردي، فهو الحد ورمضان شهر المحاسبة الذاتي
الفاصل بين سابقه وال حقه. لتجريد النفس من كل ما علق بها من اآلثام 

 والمفاسد. 
ومطالب المادة ورمضان شهر االنتصار على األهواء والشهوات، 

 ران الحياة. دوأ
إذا دخل ود ع الصحابة بعضهم إلى العيد، إنه الشهر الذي كان 

لينصرفوا إلى طاعة هللا وعبادته، وليفَروا بأرواحهم وأجسامهم وقلوبهم 
إلى هللا. فإذا الح نور هالله في األفق، سطع في القلوب فأنارها 
وأحياها، وامتد بضيائه داخل المنازل فأضاءتها بضياء المحبة والهدى 

عبادة، ورفعوا أكفهم للدعاء، واتجهوا بقلوبهم والفالح، ثم حفزت العباد لل
 إلى هللا تائبين مستغفرين. 

وما أن يحل ِّ ذلك الضيف الكريم فإن المؤمن الصالح يغدو أكثر 
قوة من أي وقت مضى كالنسر المحلق في الفضاء يضرب بجناحيه في 
طباق الجو، ليتخلص من المطامع والشهوات، ويقوم الليل متهجدًا طالبًا 

حمة والمغفرة، مجيبا ربه حيث ينادي منادي الحق أال من سائل، الر 
ني على فيجيب المؤمن يارب اغفر لي، اللهم أعني على طاعتك، وقو ِّ 

 الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. 
وفي رمضان ُتفك القيود التي طوقت القلوب بقيود الهوى، واغالل 

 من حمأة الرذيلة، وفساد المادة. الضالل، وُتغسل القلوب 
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وفي الوقت نفسه تعرج الروح النقية الطاهرة إلى ربها تائبة 
 مستغفرة، تسأله حرث الدنيا واآلخرة معًا.

وفي رمضان يجوع المؤمنون كلهم ال فرق في ذلك بين غنيهم 
وفقيرهم، وال بين كبيرهم وصغيرهم المكلف، وال بين رجل وامرأة، والكل 

، والكل المفطرات والكل ينتظرون غروب الشمس لإلفطار يمسكون عن
يقولون بعد ذلك الحمد هلل رب العالمين، اللهم اغفر لنا، اللهم تقبل منا، 
وبعد ذلك يقيمون الصالة والتراويح، ويسهرون مع بعضهم على طاعة 

 هللا ورسوله.
فرمضان روضة في واحة تعبق فيها األزهار، وتشدو فيها البالبل 

فنن األشجار بصوت عذب ندي، وتؤنس المياه العذبة بمنظرها على 
نظره ع الجميل، والمؤمن داخل هذه الروضة يتنفس الهواء العليل، ويمت ِّ 

رب ألصوات البالبل، ففي ذلك كله ُأنس الروح، طبالماء واألزهار، ويض
 وراحة للنفس، وسعادة وهناء، فما بعد ذلك إذًا؟

لشهر الكريم بما يعود علينا باألجر ما علينا إال أن نغتنم هذا ا
 والمغفرة والثواب. 

ورمضان شهُر مليء باالنتصارات التي كانت من أسباب تحويل 
مجرى التاريخ في العالم، كغزوة بدر الكبرى، وفتح مكة، وهو وسيلة من 
الوسائل التربوية الفردية واالجتماعية حيث تتحقق وحدة المسلمين حقيقة 

ًا وعماًل، قواًل ومعاملة. سواء داخل األسرة، أو خارجها قلبا وقالبا، سلوك
 بين أفراد المجتمع,
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من أجل ذلك، أعددت للقارئ الكريم موجزًا عن الصيام في 
هداية للصائم، رمضان جعلته على شكل دروس منفصلة كمنارات 
 وكمنهج عمل يومي يرجع إليه خالل هذا الشهر العظيم. 

وتوخيت في عملي اإليجاز من غير اإلخالل بالمعنى، والسهولة 
 -إن شاء هللا-في التأليف حتى ال يشق على القارئ وليستفيد منه 

الكبير والصغير، الرجل والمرأة، كي نلقى هللا جميعًا وهو راضٍّ عنا، وقد 
عرفنا الشهر حق المعرفة، وبوأناه المكانة الالئقة في نفوسنا وقلوبنا 

 حنا وأعمالنا. وجوار 
من اثنى عشر درسًا، بدأتها فجاء هذا الكتاب كما هو بين يديك 

بضيف الرحمن وعكفت بعدها على ما جاء في القرآن العزيز ثم السنة 
وتابعت يعدها بما يحتاجه المؤمن في رمضان كفوائد الصيام، النبوية 

 وفقهه، وليلة القدر، واالعتكاف وزكاة الفطر، والعيد.
أل أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به وهللا أس

الناس، وأن يكون عماًل صالحًا لنا بعد موتنا، وأن يمدنا بقوته للعمل 
ة، نَّ على ما فيه خير المؤمنين، فإن وفقت في قصدي فلله الحمد والمِّ 

ن أخطأت أو قَ  رت فما هو قصدي فأستغفر هللا وأتوب إليه، صَّ وا 
. السالم على نبينا محمد وآله وسلموبحمده والصالة و  وسبحان هللا العظيم
 ين. والحمد هلل رب العالم
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- 1 - 
 ضيف الرحمــن

 
 

 أهاًل بك أيها الزائر العزيز
 ومرحبًا بك في ربوع األمة اإلسالمية
 فإنك قادم ومعك كل الخير واإلحسان
 وأنت شهر التوبة والطاعة والغفران

وينا ع   فاهلل  العبادة نس أ أن َيقي
 ويرَزقينا جنة الفردوس األع   
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 ضيف الرحمن
 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا  
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرًا صلى هللا عليه وسلم قال: )

أو ليصمت، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان 
 واليوم اآلخر فليكرم ضيفه(.يؤمن باهلل 

ينب هنا إليها اإلسالم وقيم نبيلة، آداب سامية، وأخالق فاضلة،  
قواًل، وعماًل، معاملة وسلوكًا في حياتنا الدنيا كي ويحثنا على تطبيقها 

نعيش فيها كرماء، ومن ثم لتكون تلك األعمال الصالحة، والشيم 
 الكريمة، ذخرًا لنا من أجل آخرة سعيدة.

ا هو فخر الكائنات عليه أفضل الصالة والتسليم يأمرنا وه 
بااللتزام بتلك القواعد السلوكية، واألهداف المثلى ، ويجعلها من لوازم 
يافة(  اإليمان باهلل واليوم اآلخر ومن هذه القواعد الخلقية اإليمانية )الض ِّ

 فهي خلق األنبياء والصالحين، وأدب من آداب المسلمين الصادقين. 
الذي يقصدنا من البشر وال تقتصر الضيافة على إكرام الضيف  

فحسب، إنما هناك نوع آخر من الضيوف يحمل نفس المعنى ولكنه 
 معنوي كضيافة شهر رمضان للمسلمين في كل عام هجري.

فرمضان ضيف الرحمن، وقد بوَّأه المولى عز وجل مكانة كريمة،  
 ق به كشهر كريم عزيز. وجعل له منزلة عالية بين شهور السنة، تلي
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فذكره باسمه في القرآن الكريم  -جلت قدرته–لقد عظَّمه ربُّنا  
 من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱمصداق ذلك قوله سبحانه: 

 .185البقرة:  َّ ميزي ري ٰى ين  ىن نن
وهو الشهر الذي نزل فيه القرآن، وأوحى به إلى النبي العربي  

 مل خل ُّٱالتسليم لقوله عز وجل: الكريم عليه أفضل الصالة وأزكى 
 َّ من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل

. 3 - 1الدخان: 
بدليل والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن العزيز هي ليلة القدر  

.1القدر:  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ :قول المولى جل جالله

وبدليل ما رواه قتادة عن وائلة أن النبي صلى هللا عليه وسلم  
صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وُأنزلت التوراة  قال: )ُأنزلت

وُأنزلت الزبور الثنتي عشرة من رمضان، ت  َمَضْين من رمضان، سِّ لِّ 
وُأنزل اإلنجيل لثمان عشرة من رمضان وُأنزل القرآن ألربع وعشرين 
َمضت من رمضان( ثم قيل: ُأنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه 

 الليلة، ثم ُأنزل َنْجمًا َنْجمًا في سائر األيام على حسب اتفاق األسباب. 
ليلة مباركة خير من ألف شهر، إنها ليلة  موفي هذا الشهر الكري 

القدر، الليلة التي ابتدئ فيها تطبيق الشريعة اإلسالمية في األرض، 
ألرض، وكانت بداية الليلة التي بزغ فيها نور الحق، نور السموات وا

ز  هاق الباطل، وا عالء كلمة هللا، وتحرير اإلنسان من إحقاق الحق وا 
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وتوجيه العبادة لإلله الواحد الذي ال شريك عبودية المخلوقات أن ى كانت 
 له. 

للعباد بخيرات إنها الليلة التي تنزل المالئكة األطهار إلى األرض  
الم الذي يعم أرجاء المعمورة،  ال يعلمها إال هللا، ومن هذا الخير، السَّ

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٱُّٱٱٱ:بدليل قوله عز وجل
.5 – 4القدر:  َّ  ىل مل يك ىك مك لك

ما دام  1الذي َتحدثت عنه اآلية ممتد لكل األزمانفسالم ليلة القدر 
 َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱٱٱٱ:القرآن باق إلى يوم القيامة

.22 - 21البروج: 
 جه ين ٱُّٱ :وفي هذه الليلة المباركة يقول المولى عز وجل 
، وقال ابن عباس: يحكم هللا أمر الدنيا 4الدخان:  َّ  جي يه ىه مه

إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق. 
وفي شهر رمضان وقعت فتوحات عظيمة كان لها األثر في  

ة الشعوب مين، وتغيير مجريات كثيرة في حياتاريخ اإلسالم والمسل
ومواعظ، منها غزوة بدر الكبرى التي كانت ومازالت دروسا واألمم، 

مو،  زَّة والسُّ وعبر ومواقف، ُتتَّخُذ حتى اليوم أنموذجًا َحي ًا لمن أراد العِّ
المصطفى  والرفعة والسؤدد، باالقتداء بمنهجية اإلسالم، والتأسي بسيرة

زوة بدر مضرب المثل للمسلمين في الصبر عليه الصالة والسالم، وغ
                                                             

 انظر ما جاء في ليلة القدر فيما بعد. -1
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سبحانه ومشيئته، قال  واإليمان، والثَّبات والنصر المؤي د بإرادة هللا
 مي خي حي جييه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱسبحانه: 

وقد كانت بدر يوم سبعة عشر من  ،123آل عمران:  َّ ىي
رمضان في يوم جمعة لثمانية عشر شهرًا من الهجرة، وقد نصر هللا 
المؤمنين مع قِّل ة عددهم حيث كانوا ثالثمائة وثالثة عشر أو أربعة عشر 
رجاًل، بينما كان عدو هم ما بين التسعمائة إلى األلف، وفي هذه الغزوة 

المؤمنين بالقتال، فكان نزولهم سببًا من  أنزل هللا تعالى المالئكة يؤي دون 
أسباب النصر إلى جانب اإليمان القوي الذي عم ر شغاف قلوب مؤمنة 
عرفت هللا سبحانه حق المعرفة، فمضت في سبيله بكل عوامل النصر 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، تبتغي سبيل هللا، وترجو التي تلقوها 
ما االستشهاد في سبيل هللا تعالى والجنة،رضوانه، فإما النصر والعزة،   وا 

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نتٱٱٱٱٹٱٱٹ

 جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

.8 – 7األنفال:  مت  حض جض

زة وكرامة للمسلمين،   ومن الفتوحات المؤزرة التي كانت انطالق عِّ
الذي قال وَنصرٍّ عظيم في تاريخ الدعوة اإلسالمية )فتح مكة( ذلك الفتح 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱنتٱ: وجلَّ  ه المولى عزَّ ق ِّ حَ بِّ 



16 
 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
 .3 – 1النصر:  متزث رث يت ىت متنت  زت

ولقد كان فتح مكة في شهر الصيام حيث بدأت أفواج الناس  
تعتنق دين التوحيد،، دين الفطرة التي فطر هللا الناس عليها، دين 

ين الذي ال له الد ِّ به األديان، وجع ين الذي ختم هللافية السمحاء، الد ِّ يالحن
ٱٱٹٱٹيقبل غيره من إنسان بعد أن أرسل هللا تعالى محمدًا باإلسالم، 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱنتٱ

 .85آل عمران:  مت  مب زب

في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: َلما كان  وقد روى البخاري  
المهم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت الفتح بادر كل قوم بإس

األحياء تتل وم بإسالمها فتح مكة يقولون: دعوه وقومه، فإن ظهر عليهم 
فهو نبي(، وفعاًل فقد أخذ الناس يدخلون في اإلسالم أفواجًا، قبيلة قبيلة، 
بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدًا واحًد، أو اثنين اثنينن وبنتيجة ذلك ساد 

بية، وبدأت أمواج األمن، وعمت الطمأنينة، وزال الخوف من الجزيرة العر 
النور اإللهي، المتمثلة في الشريعة اإلسالمية، بمبادئها اإلنسانية المثلى، 
تحقق المحبة، وتدعو إلى الرحمة، وتأمر بالعدل واإلحسان وتطلب 
نما في كل رقعة من  اإلخاء والمساواة ال داخل الجزيرة العربية فحسب، وا 

حمد نبيًا ورسواًل، وباإلسالم أصقاع المعمورة يؤمن أهلها باهلل ربًا، وبم
 منهجًا وشريعة. 
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فرمضان شهر كريم، زاخر باألحداث العظام التي يفخر بها  
المؤمن، ويتخذها قاعدة متينة لتحقيق الخالفة اإللهية على األرض، في 
رساء صرح الحضارة اإلنسانية للوصول إلى سعادة  التشييد والبناء، وا 

 التكريم...اإلنسان في األرض، أفال يستحق 
أجل.... إنه يستحق التكريم... وفعال فقد نال درجة عالية من  

ذلك، فقد كرَّمه هللا تعالى أيما تكريم سواء بما ُذكر آنفًا، أو بما جعل فيه 
تق من النار، أو بما أعد  هللا به  من الخير والمغفرة والرحمة واألجر والعِّ

 . للصائمين من أجر غير محدود، وثواب غير ممنون 
فعن سهل بن سعد رضي هللا عته، عن النبي صلى هللا عليه  

ي ان يدخل منه الصائمون يوم  وسلم قال: )إن  في الجنة بابًا يقال له الر 
القيامة، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا 
دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد()رواه البخاري ومسلم(، وعن أبي هريرة 

ضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )من صام رمضان ر 
 إيمانًا واحتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه()رواه البخاري ومسلم والنسائي(.

هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا  يوعن أبي هريرة رض 
عليه وسلم: )قال هللا عز وجل: كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي 
ذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال  وأنا أجزي به، والصيام ُجنَّة، وا 
يصخب، فإن ساب ه أحٌد أو قاتله فليقل إني امُرؤ صائم، والذي نفس 

هللا من ريح المسك، وللصائم  دأطيب عن محمد بيده لخلوف فم الصائم
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ذا لقى ربه فرح بصومه()رواه  فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وا 
 ومسلم(. -واللفظ له–البخاري 
م فيه   إذًا: فلنستقبله استقبااًل يليق به، ولنكر مه كما كرمه هللا، ولنقد 

ن الن ار، والن جاة ممن الصالحات ما يكون سببًا في الفوز بالجن ة، 
ولنر حب به ضيفًا كريما في بيوتنا، وأماكن عملنا، وفي مساجدنا، وأثناء 

 عباداتنا ومعامالتنا. 
ليشرفنا في بيوتنا فنحييها بذكر هللا والعبادة، بالقول السديد، 
والعمل الرشيد، بتربية األبناء والبنات على محبة هللا ورسوله، وتهذيبهم 

الشريعة اإلسالمية، وفق أخالق القرآن الكريم،  تهذيبًا الئقًا كما جاءت به
وعلى هدى من سيرة سيد المرسلين، ولنغرس في نفوسهم حب الناس، 
وفعل الخيرات، وأعمال البر واإلحسان، وكل ما فيه تحقيق أخوة اإليمان 
على مستوى األسرة الواحدة الصغيرة التي تحتضن األب واألم واألوالد، 

بير ألن المؤمنين إخوة وال يتحقق اإلخاء إال وعلى مستوى المجتمع الك
لغيره كما يحب لنفسه، وفي نفس الوقت يشعر األفراد  بمحبة المؤمن

جميعًا بالعطف والمحبة والمرحمة من الكبار نحو الصغار، واالحترام 
 والتوقير من الصغار للكبار. 

تجاه األوالد، والزوج والزوجة وليعرف كل من الوالدين واجباتهم 
يعرف كل منهما ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ليكون كل 
عضو في المجتمع العائلي الصغير عارفًا بما له وما عليه فهو راع 
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ومسؤول عن رعيته، ولذلك يتجه كل منهم نحو األفضل واألمثل بسلوك 
 مستقيم، ومعاملة طيبة، وخير يعم الجميع. 

يخي م  -مثالً –ضان معنا في أماكن عملنا، ففي األسواق وليكن رم
، رمضان بروحانيته الصافية على الجميع، فتجد الصائم رحيمًا، عطوفاً 

وانطالقًا من تلك األهداف النبيلة  .ًا إيمانياً برًا، صادقًا، محبًا للناس حب  
 اإلنسان يطِّ عْ التي تستقيها روح الصائم من العبادة المثلى في رمضان يُ 

ه، ويقدم المساعدة لمن يستحقها، والمعونة لمن حقَّ  كل صاحب حقٍّ  
يحتاجها، وفي نفس الوقت يبتعد الصائم عن كل ما فيه من األذى أو 

 الضرر بالناس، سواء كان ذلك عن طريق القول أو العمل. 
فالمؤمن أخو المؤمن، والمؤمن من آمنه الناس على أموالهم 

 اس من لسانه ويده. ودمائهم، والمسلم من سلم الن
وأهاًل برمضان ضيفًا كريمًا يحل  على المؤمنين في أماكن العمل، 
في المتجر، والمصنع، والمدرسة والمزرعة، والمؤسسة والوظيفة، 
والمعمل والثكنة العسكرية، وفي كل ميدان من ميادين العمل والسعي، 

دها يأخذ العمل والجد والنشاط، والحيوية والفعالية والتشييد والبناء، وعن
وجه اإلخالص والعبادة، واإلتقان والتحسين، والمحاسبة الذاتية، والخير 
الدائم، والمسؤولية التضامنية من الفرد نحو المجتمع والعكس، ورائد 
العمل في كل وقت االتقان والعمل الجاد، والجهد المخلص، واإلسهام 

لناس، والسعادة الفعال في تقديم ثمار يانعة فيها الخير كل الخير ل
 الحقيقية المنبعثة عن اإليمان واإلسالم لجميع أبناء األمة. 
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وأهاًل بك يا رمضان، يا ضيف الرحمن، أهاًل بك معنا في كل 
مرفق من مرافق حياتنا العملية، وفي كل معامالتنا لبعضنا البعض، 
المادية والمعنوية، في البيع والشراء، والقضاء، والوفاء وكل ما ينبغي أن 
يكون شعاره اإلحسان الذي يت وج هامة معاملتنا بتاج الفضيلة والتقوى 

 واإليثار، والمحبة، والتواضع، والرحمة. حيث االحترام المتبادل، 
ومرحبًا بك يا شهر التقوى والعبادة في مساجدنا التي يعمرها 

وبالذكر وقراءة القرآن، ذين آمنوا باهلل ورسوله، بالقيام والعبادة، ال
والبر وأعمال اإلحسان، وبالدعاء، واالستغفار، واالعتكاف، والصدقة 

ة الفضيلة واإلقدام، والبذل والتضحية  ئوكل ما يعب ِّ  القوى النفسية بعد 
 والفداء في سبيل رب السموات واألرض.

ق أشعة النور اإليمانية في عنان ففي هذا الشهر الكريم تنطل
طريق العلم النافع، علم الدين والدنيا، ليعود على الفضاء، تنير لألجيال 

ومن ثم ينطلق المؤمن بهمة قوية، اإلنسان واإلنسانية بالخير والسعادة، 
لتوطيد دعائم القوة والعزَّة والكرامة  طوعزيمة متينة من أجل العمل والنشا

في األرض، وتحقيق المبادئ اإلنسانية التي دعا إليها اإلسالم بكل 
مصادره التشريعية من قرآن وسنة لتطبيق القيم السامية والمعاني النبيلة 
التي تأخذ بيد الصائم إلى دنيا كريمة عزيزة وسعيدة، وآخرة فيها عيشة 

 راضية في جنات الخلد.
 أهاًل بك يا شهر التوبة واإلحسان ف

 ومرحبًا بك من أجل الخير واإلحسان 
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وهللا نسأل أن يعيننا على الطاعات وفعل الخيرات، والهدى 
والصالحات، وأن يجعلنا من المقبولين عنده، الفائزين بِّنعمه الظاهرة 

 والباطنة. آمين
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- 2 - 

 الصيام في القرآن الكريم
 
 

185البقرة:  َّحئ   جئ يي ىي نيٱُّ
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 ) قبسات من نور التنزيل في صيام رمضان (
 فريضة الصيام في القرآن

 
 خي  حي جي يه ىه ٱُّٱقال تعالى في سورة البقرة:  
  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
  يل  ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام
 حب جب هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني زيمي
  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت  جت هب مب خب

 مص  خص حص مس خس حس جس مخ
 جغمغ مع جع مظ  حط مض  خض  حض جض
 مك لك خك حك جك  حقمق مف خف حف جف

 ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  حل جل

  يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي
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 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 مث زث رث ىتيت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب

  ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف  يثىف ىث نث

187 - 183البقرة:  َّ  رن  مم ام يل
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 أ  – 2
 رمضان شهر التقوى 

 
 : الصيام عبادة قديمة -

المؤمنين، ويناديهم  وجلَّ  في اآليات السابقة يخاطب المولى عزَّ  
بأنه سبحانه قد فرض عليهم الصيام، وليس هذا التشريع جديدًا على 
نما هو تشريع قديم، وعبادة فرضها هللا على المسلمين كما  المسلمين، وا 
فرضها على المؤمنين من قبل من أهل الملل األخرى من لدن آدم عليه 

من كل دين ألنه  السالم )وقد كتب على أهل الملل السابقة فكان ركناً 
من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب، وفي إعالم هللا تعالى لنا بأنه 

بوحدة الدين في  اً فرضه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا إشعار 
وفي ذلك  1فيها( اً ألمر هذه الفرضية وترغيب اً أصوله ومقصده، وتأكيد

 راحة للنفوس، وطمأنينة للمشاعر والقلوب.
 

  

                                                             

 .143الجزء الثاني، صفحة:  –تفسير  -1
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 :الغاية من الصوم -
وبعد أن فرض هللا تعالى الصيام على المؤمنين بين لهم الغاية  

النفس المؤمنة لتقوى هللا  دُّ عِّ من الصيام، والحكمة العليا منه، وهو أنه يُ 
واحتسابًا تعالى، بترك المباح من شهوات النفس امتثااًل ألمر هللا تعالى، 

من المعاصي واآلثام  لألجر عنده سبحانه، والصوم وقاية للمؤمن
 والرذائل والمنكرات. 

 :فضي ة التقوى  -
فُظ النَّفس عما ُيشينها وُيعرضها لِّل  َمالمِّ أو العذاب، التقوى: هي حِّ

خط والعقوبة.   وذلك بترك أسباب السُّ
وهي فِّعل الفرائض المَنجية المؤدية إلى النعيم والثواب، ويتم ذلك  

 بترك المباحات. 
إلحكام العالقة ما بين اإلنسان والخالق، وما بين وهي فضيلة  

اإلنسان وأخيه اإلنسان، وذلك من ثمار اإليمان باهلل تعالى، وَفهمِّ كتابه، 
 ومعرفة سن ة رسوله، والعمل والتَّدبُّر المخلص.

والتقوى تعني اتقاء الشر، والضر، وكل ما يلحق بالنفس من آثام  
الدنيا، هني ة فائزة بنعيم الجنة  وأضرار بحيث تكون سعيدة مطمئنة في

 في اآلخرة. 
والتقوى رديف اإليمان فقد وصف هللا المتقين بصفات ال يصل  

 مل خل ٱُّٱإليها إال الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، بدليل قوله تعالى: 
 مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه
4 - 1البقرة:  َّ  ِّ ُّ

كما نجد البر والصدق واإليمان والعبادة والصدقة والوفاء بالعهد والصبر 
 جم يل ىل مل  ٱُّٱمن صفات المتقين كما في قوله سبحانه 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

 مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

البقرة:  َّ مث زث رث يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب

177

فكثيرة وتعود بالفائدة على الفرد والمجتمع معًا، أما ثمرات التقوى  
ألن الفرد عضو من أعضاء المجتمع، فإذا صلح عاد ذلك الصالح على 
مجتمعه فكان مجتمعًا سعيدًا قويًا متضامنًا، وباإلضافة إلى ذلك فللمتقين 

 أعظم األجر عند هللا تعالى يوم القيامة، ومن ذلك:
يضلون وال يذلون بل يفلحون * المتقون على هدى من هللا فال  

 157األعراف:  َّ ٰى ين ىن نن ٱُّٱويفوزون لقوله سبحانه:

زقهم وموفقهم، ا* المتقون على توفيق من هللا تعالى، فهو ر  
وجاعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، حيث يقول المولى 
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ٱٱُّتبارك وتعالى:   زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱٱ

  مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف  يث ىث نث مث

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل

 هت مت خت جتحت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي

3 - 2الطالق:  َّ جح مج حج مث

ٱٱٱٹٱٹ* التقوى خير زاد يتزود به المؤمن للدنيا واآلخرة  

  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ

197البقرة: 

ٱ* وهي وقاية للمؤمن من عذاب النار باتقائه منها لقوله سبحانه: 

  َّمص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ

ٱ6التحريم: 

لقوله  سان ويجعله عزيزًا ُمهابًا ُمصاناً * هي خير لباس يزين اإلن 
  ىب نب مب  زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ تعالى:

 .26األعراف:  َّ  زتمت   رت  يب
        مت زت ُّٱ* والتقوى هي درجة المفاضلة بين الناس:  

 .13الحجرات:  َّ ىث نث  مث زث رث يت  نتىت
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* والتقوى سبل األخالق القويمة، والسلوك المستقيم، بدليل قوله  
8المائدة:  َّ خسمس  حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱتعالى: 

 .237البقرة:  َّ    لكمك   خك حك جك ُّٱ  وقوله تعالى:
م النفس على والتقوى وسيلة من وسائل التربية اإليمانية   التي ُتقو ِّ

سبحانه أن يراه حيث نهاه، االستقامة والمراقبة هلل تعالى، والحياء منه 
المؤمن إعدادًا إيجابيًا فتجعله ُمنضبط النَّفس،  دُّ عِّ وهذه التربية المثلى تُ 

صادق القول والعمل، إيجابي المعاملة مع غيره من الناس، صافي القلب 
نقي ِّ الضمير، طاهر السريرة، يحبُّ لغيره كما يحب لنفسه، وعندئذ يترك 
الشرور واآلثام، والمعاصي والملذات، وفي الوقت نفسه يراقب هللا تعالى 

عمل الخير، وينصح ويرحم، ويعدل ويستقيم، ويصلح بين فيهرع إلى 
الناس، ويقول كلمة الحق ال تأخذه في هللا لومة الئم، من أجل ذلك يقول 
عليه الصالة والسالم: )إنما الصوم ُجن ة فإذا كان أحدكم صائمًا فال 
ن امرٌؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم(.  يرفث وال يجهل وا 

يخان من حديث أبي هريرة(.)أخرجه الش
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ٱُّٱولقوله تبارك وتعالى:  
201األعراف:  َّ مل يك ىك مك  لك اك

فغاية الصوم إذًا التقوى التي تقي صاحبها من عذاب النار يوم  
 القيامة. 
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 : ة الصيامد  مَ  - 
، أن الصوم الذي فرضه علينا، قد حدده وجلَّ  ثم بين المولى عزَّ  
ينات بالعدد وهي أيام رمضان كما سنذكرها في بحث فقه الصوم عَّ بأيام مُ 

فعلى كل مكلف إذا ثبت دخول شهر رمضان، أو علم به،  -فيما بعد–
 أن يصوم كما أمر هللا تعالى. 

وصيام شهر رمضان غير شاق على اإلنسان بالنسبة للسنة  
ه إال في الوقت الذي جعل هللا فيه للصائم من األجر ما ال يعلمكلها، 

هللا تعالى )لما جاء في الحديث القدسي: )كل حسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به(. )أخرجاه من حديث 

 أبي هريرة(.
 :يسر اإلسالم في الصوم -

من مزايا الشريعة اإلسالمية التيسير في العبادات بقدر ما تطيق  
. 286البقرة:  َّ  جخمخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱنفس المؤمن لقوله تعالى: 

وقد تضافرت اآليات الكريمة في القرآن العزيز تشيد باليسر والتيسير في 
 هب مب خب حب  جب هئ ٱُّٱاإلسالم بدليل قوله تبارك وتعالى: 

 .78الحج:  َّ جتحت

  َّ خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن ُّٱوكقوله:  

28النساء: 
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 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱوكقوله:  

  َّ اك يق ىق يف ىف يث

6المائدة: 

وفي السنة النبوية يبين المصطفى عليه الصالة والسالم )إن هذا  
روا وال تعسروا، وسكن وا وال  الدين يسر ولن يشاد الدين أحًد إال غلبه، يس 
تنفروا( )أخرجه البخاري عن أبي هريرة وأنس( ولقد استجاب هللا تعالى 

دعاءهم عندما توجهوا بقلوب خاشعة  -رضوان هللا عليهم–للصحابة 
 خف حف  جف مغ جغٱُّٱصادقة قائلين قول هللا تبارك وتعالى: 

 جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف

اإلسالمي كل ما كان من عسر هللا من الشرع  فرفع .286البقرة:  َّحمخم
يستطع الوضوء تيمم، ومن لم يستطع فمن لم في الشرائع السابقة، 

ر على المسافر بتقصير سَّ قائمًا صالها جالسًا أو مضطجعًا، ويَ الصالة 
 1الصالة الرباعية، وأما في الصوم فقد أباح اإلفطار للمريض والمسافر

والحامل والمرضع عند الخوف على النفس أو الولد أو هما والعاجز 
معًا، ولمن وجد في الصيام تعبًا ومشقة شديدين كالعامل المجتهد في 

كان مضطرًا للعمل وال يستطيع القيام به مع الصوم بشرط أن عمله إذا 
يصبح ناويًا الصيام فحينما يشعر بالتعب الشديد الذي يمنعه عن العمل 

وكذا المريض الذي أو يحدث عنده مرضًا أو هالكًا فيباح له اإلفطار، 
                                                             

 والصوم في السفر أحب إلى المالكية.  -1
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ال يرجى برؤه فهو كالشيخ الهرم. فهؤالء جميعًا يجوز لهم أن يفطروا 
أما من لم يستطع لك األيام بعد رمضان وعند زوال العذر، ويقضوا ت

القضاء كالشيخ الهرم، والمريض الذي ال يرجى شفاؤه فعليهما الفدية، 
 . -فيما بعد–وذلك كله مذكور في حديث فقه الصوم 

ثم قال تعالى بعد بيان الفرض الواجب والرخص فيه كقوله  
بأن زاد على تلك األيام   184البقرة:  َّ ىث نث مث ٱُّٱتعالى: 

ٱٱٱٱَّىق يف  ىف يثٱُّالمعدودات  ٱ ألن ثواب ذلك العمل الذي تطوع به لوجه ٱ
 هللا تعالى يعود على المؤمن.

 : الخير في الصيام - 
ثم بين المولى عز وجل أن الخير الذي يبحث عنه المؤمن،  

 ويسعى جاهدًا للوصول إليه، ليبلغ الهدف الذي ذكره هللا تعالى في كتابه
واآلخرة، إنما  المؤمن إلى رضاء هللا في الدنيا العزيز )العبادة( وليصل

 َّ مك لك اك يق ىقٱٱُّيحصل المؤمن على ذلك الخير من الصيام 
لما في الصيام من رياضة الجسد والنفس، وتربية اإلرادة،  184البقرة: 

وتقوية العزيمة، وتغذية اإليمان بمراقبة هللا تعالى وبالتقوى، قال أبو 
أمامة للنبي صلى هللا عليه وسلم مرني بأمر آخذه عنك قال: )عليك 
بالصوم فإنه ال مثل له( )رواه النسائي بسند صحيح(، فعليكم بصيام 

موا تطوعًا هلل تعالى ألن في الصيام الخير العميم غير الفريضة، وصو 
وفيها  ثم الجنةالمحدود إن كنتم تعلمون أن في الصيام الفضيلة والتقوى 
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نما يريد لعباده السعادة السعادة األبدية،  فاهلل غني عن العالمين، وا 
 والخير والطمأنينة والسكينة في الدارين. 
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 ب – 2
 رمضان شهر القرآن

 
  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱقال سبحانه: 
 خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين
 حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج
.185البقرة:  َّ خض حض جض مص  خص

ام، شهر العبادة رمضان شهر التقوى، شهر الصيام والقي 
 شهر الخير واإلحسان.  والصدقة،
كبيرة ومزايا إنه الشهر الذي كر مه المولى عز وجل بخصائص  

عديدة، وهو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، وأفيضت على العالمين 
فيه هداية الرحمن، ببعثه خير ولد عدنان، والقرآن الكريم، الكتاب اإللهي 
المنزل على سيدنا محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، المتعبد 

 .1المصحف بتالوته، المعجز للبشر جميعًا، والمحفوظ بين دفتي

                                                             

هذا جزء من التعريف الشامل للقرآن الكريم. ألن التعريف الشامل أمر ال تصل إليه طاقة  -1
اإلنسان، وال يسمو إليه قلم أو لسان، لما يحويه من معجزات تحدت البشر وستبقى المعجزة إلى 

 يوم القيامة. 
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وقد وصفه النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم ببعض ما فيه حين  
تبارك  سأله علي كرم هللا وجهه عن المخرج من الفتن فقال: )كتاب هللا

وتعالى، فيه نبأ ما قبلكم، وخير ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل 
غيره ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابتغى الهدي في 

هو حبل هللا المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو أضله هللا، 
الصراط المستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، 
وال تتشعب معه اآلراء، وال يشبع منه العلماء، وال يمل ه األتقياء، وال يخلق 

ته الجن إذ سمعته أن عن كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تن
. من علمه سبق، ومن قال به 1الجن:  َّ   خن  حن جن يم ٱُّٱقالوا:

دي إلى جر، ومن اعتصم به هُ صدق، ومن حكم به عدل، وعمل به أُ 
 صراط مستقيم(.

األمة اإلسالمية تعالى ى هللا والقرآن الكريم هو الكتاب الذي ربَّ  
على أحكامه وتشريعاته وأخالقه، وهو المنظم لحياة البشر على وجه 
األرض ألنه يتناول ما تصلح له وبه حياة البشر، ونظم عالقة الفرد 
بربه، وعالقة الفرد بالمجتمع، وعالقة الحاكم بالمحكوم، وعالقات األسرة 

ع غيرهم من األمم والمجتمع، وعالقة المسلمين فيما بينهم، وعالقاتهم م
 األخرى، غير المسلمة. 

وهو الكتاب الذي يدعو إلى العلم والمعرفة، والتفكير والتبصير،  
بر السنن التي تحكم حياة اإلنسان. ولقد خاطب أحمد شوقي النبي دُّ وت  

 عليه الصالة والسالم قائاًل: 
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 جاء النبيون باآليات فانصرمت        وجئتنا بحكيم غير منصرم
 آياته كلمــــا طــال المـــدى جــــدد        يزينهن جالل العتق والقـــدم

 للناس، وآياته بينات واضحات ال لبس في حقيقتها.  القرآن هديٌ  
فهو الذي يجعل المؤمن به، العامل بأحكامه، المتدبر آلياته، من  

المهتدين.. والمهتدون هم الذين يميزون بين الحق والباطل، وبين الرذائل 
خير وما هو شر، هو ما وبين الضالل والهدى، فيفرقون بينوالفضائل، 

 وبالتالي يكونون من الفائزين. 
الداللة ما  ففي ذلك من مضان بنزول القرآن،ر وأما اقتران شهر  

، أن تكون هدايتنا في خاصة في رمضان، و يجب علينا في كل شهر
شهر نزول القرآن أعم وأكمل، فإذا ما دخل رمضان وشرعنا في الصيام، 
وبدأنا في التدريب على التقوى واالهتداء بالقرآن، والتخلق بأخالقه فإننا 

  تعالى. هلل الشكر في نعمة كبيرة ال نرى قواًل أو عماًل نعمله إال
والشواهد العملية على ذلك كثيرة، منها أن جبريل عليه السالم  

كان ينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيدارسه القرآن. كما كان 
السلف يتدارسون القرآن، ويقومون الليل كي يزدادوا من االهتداء بالقرآن، 

 والتقوى من الصيام، واألجر والمغفرة من القيام. 
ائل فقال: نحن نعلم أن القرآن الكريم نزل منجمًا واألن إذا سأل س 

 زن رن مم  ُّٱٱمتفرقًا مدة ثالث وعشرين سنة، فكيف واآلية الكريمة: 
 . التي نفهم من معناها أنه أنزل دفعة واحدة؟. 185البقرة:  َّ من
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 ىئ نئ مئ زئ ُّٱ :في قوله تعالىوالجواب على ذلك واضح  
نزوله كان في رمضان، في  وهذا يعني أن ابتداء ، 1القدر:  َّ رب يئ

وهذا ال إشكال فيه ألن لفظ القرآن يطلق على الكتاب العزيز ليلة القدر، 
كله، أو يطلق على بعضه، وما علينا إال التصديق الجازم بما جاء في 
كتاب هللا تعالى، والعمل بما يقتضيه ذلك التنزيل في شهر رمضان وفي 

القرآن الذي فيه هدايتنا  غيره من شهور السنة، فشهر رمضان هو شهر
 وشعائر ديننا وعبادتنا. 

 : ثبوت الشهر -
أما ثبوت الشهر فإننا سنتكلم عنه فيما بعد في )فقه الصوم( وهنا  

يبين المولى عز وجل، أن من حضر من المؤمنين دخول الشهر بأن لم 
نما عبَّ يكن  ر مسافرًا، فقد ُفرض عليه الصوم. قال اإلمام محمد عبده )وا 

( ولم يقل خئ حئ  جئ يي ىي نيبهذه العبارة )
مثل الحكمة التي لم يحدد القرآن مواقيت الصالة ألجلها،  )فصوموه(

وذلك أن القرآن خطاب هللا العام لجميع البشر، وهو يعلم أن من المواقع 
بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة ما ال شهور فيها وال أيام معتدلة، 

مدة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي كالجهات القطبية، فال
ويقصر الليل نصف السنة يكون القطب الجنوبي في نهار وبالعكس، 

والنهار، ويطوالن على نسبة القرب والبعد عن القطبين ويستويان في خط 
 االستواء وهو وسط األرض.
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أرأيت هل يكلف هللا تعالى من يقيم في جهة القطبين وما يقرب  
أن يصلي في يومه )وهو سنة أو مقدار عدة أشهر( خمس منهما 

صلوات إحداها حين يطلع الفجر، والثانية بعد زوال الشمس... إلخ 
 .1ويكلفه أن يصوم شهر رمضان بالتعيين، وال رمضان له وال شهور؟(

وقد اجتهد الفقهاء في مسألة التقدير بعد معرفتهم للبالد التي  
عكس، واختلفوا في التقدير على أي بالد يطول ليلها ويقصر نهارها وال

يكون؟ فقيل على المعتدلة التي وقع فيها التشريع، وقيل على أقرب البالد 
 ألنه أمر اجتهادي ال نص فيه. المعتدلة منها، وكل ذلك جائز 

 : الرخصة في الصيام -
الرخصة في الصوم، ويبينها النبي على ثم يؤكد المولى عز وجل  

سلم  بالسنة العملية، ويأمر الصحابة باإلفطار عندما صلى هللا عليه و 
 كانوا مسافرين في رمضان، وسمي الممتنع عن اإلفطار عاصيًا.

والعلة في ذلك بيان اليسر والسماحة في الشريعة اإلسالمية، وأن  
 عزائمه.  ىؤتَ تُ رخصه كما يحب أن  ىؤتَ هللا تعالى يحب أن تُ 

قة أو عسر النتفاء يلحقه مشذا لم واألفضل للمسافر أن يصوم إ 
 نه الفقهاء رحمهم هللا في الفقه.الخ وهذا ما بيعلة الرخصة... 

 :إكماأ عدة الشهر -
فمن أخذ بالرخصة في حال المرض أو السفر فعليه أن يكمل  

 عدة الشهر بقضاء األيام التي أفطرها بعد انقضاء رمضان وزوال العذر 

                                                             

 .163 – 162تفسير المنار: الجزء الثاني، ص:  - 1
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 الذي كان سببًا لفطره.
 :ع   نعمهشكر هللا  -

الكثيرة التي أنعم هللا بها على الصائمين من  ومقابل هذه النعم 
ما على المؤمن وهداية وتقوى وخير.  رٍّ سْ ويُ  ،أجر جزيل، وثواب عظيم

 يليق بعظمة هللا وعزته وجالله. إال أن يشكر هللا تعالى شكراً 
 لخير،والشكر هلل تعالى يكون باإلكثار من الذكر والعبادة وأفعال ا 

كل مؤمن أن يتذكر عظمة هللا تعالى  وأعمال البر واإلصالح، فعلى
من وكبرياءه، وحكمته في إصالح عباده، وأنه سبحانه يريهم بما يشاء 

األحكام، ويشرع لهم بما يشاء من التكاليف، ويتفضل عليهم بنعمه 
حسانه وجوده وكرمه وفضله.  وا 

يامًا معدودات، ) إن إكمال العدة تعليل لكون الصيام المشروع أ 
العزيمة، وقضاء في حال الرخصة، ال بد من استيفائها أداء في حال 

رادة اليسر دون العسر تعليل للرخص الثالث للسفر والمرض والمشقة  وا 
التي تقتضي الفدية والتكبير تعليل إلكمال العدة بصيام الشهر كله، 

ه عامة ليلومظهره األكبر في عيد الفطر، إذ شرع فيه التكبير القولي 
لى ما بعد صالته، وبذلك كله ن كون من الشاكرين له على هذه النعم وا 

 .1كلها وعلى غيرها(

                                                             

 .165المرجع السابق. صفحة:  - 1
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 جـ – 2
 العبادة خالدعاء م

 
 حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ٱُّٱٱٱٹٱٹ 
  َّ  حل جل مك لك خك حك جك  حقمق مف خف

186البقرة: 

روي في سبب نزول هذه اآلية روايات كثيرة منها: ما روى ابن  
جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، أن أعرابيًا جاء للنبي صلى هللا عليه 
وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه، أو بعيد فنناديه؟ فسكت عنه، فأنزل هللا 

 اآلية. 
ولقد نزلت هذه اآلية بين آيات الصوم، فلها صلة بما قبلها من  

ر هللا على ما كب ِّ األحكام، وقد ذكرنا فيما سبق أن المؤمن الصادق يُ 
هداه، ويشكره على ما أنعم به عليه، والتكبير والشكر يكونان بالقول مثل 
ما ذكر هللا تعالى بالتوحيد والتسبيح والتحميد والتكبير، كما يكونان 

ير بالعمل مثل: صيام التطوع، وصالة النافلة، والصدقة، وفعل الخ
والبر، ومن الشكر القولي: )الدعاء( وهو التوجه إلى هللا تعالى بالدعاء 

 بطلب الهداية والخير، والتوفيق، وتفريج الهموم، وزوال الكربات. 
فما على المؤمن إال أن يؤمن بأن هللا قريب منه ليس بينه وبين  

، بل يكون واسطة بين العبد وربهوال شفيع هللا حجاب وال واسطة وال ولي  
 التوجه والدعاء يكون مباشرة هلل وحده. 
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وقال البيضاوي في وجه االتصال: واعلم أنه تعالى لما أمرهم  
بصوم الشهر ومراعاة العدة، وحثهم على القيام بوظائف التكبير، 
والشكر، عق به بهذه اآلية الدالة على أنه خبير بأحوالهم، سميع ألقوالهم، 

 لهم، تأكيدًا له وحثًا عليه. أ.هـمجيب لدعائهم، مجاز على أعما
 : حقيقة الدعاء - 
الدعاء أمر فطري في اإلنسان، فإذا ما شعر بالشدة والسوء  

ى يدعوه لكشف ما ألمَّ به وأصابه، وقساوة األحداث، هرع إلى هللا تعال
 ىن من خن ٱٱُّفهو صلة بين اإلنسان وخالقه. قال سبحانه: 

  ىي مي خي حي جي يه ىه  جهمه ين
 .60غافر:  َّ ٰذ يي

فالدعاء سؤال من اإلنسان متجه إلى رب السموات واألرض،  
والمؤمن الصادق يتوجه بوجهه، وبقلبه، وبلسانه، وبجوارحه إلى هللا 

 خئ حئ جئ يي ىي ني ٱٱٱُّنه: تعالى. قال سبحا
، فالمؤمن يتوجه 79األنعام:  َّهب مب خب حب   هئجب مئ

إلى هللا خالق الخلق، واهب الرزق، المحيي المميت، ليكشف الضر 
 ويزيل األلم. 

ولقد فطر هللا تعالى جميع الخلق على فطرة التوحيد، فهم يلجأون  
ويهرعون إليه عندما ويفزعون إليه أثناء األزمات، إلى هللا عند النوائب، 
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حدثنا القرآن عن كبير الطغاة تلم  بهم الكربات، وتصيبهم النكبات. وي
 لى هللا باإليمان سائاًل النجاة. فرعون حيث لجأ إ

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من ُّٱقال تعالى:   
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي حيخي
.90يونس:  َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ

وكل إنسان مهما كانت عقيدته يتجه بفطرته إلى خالقها في وقت  
ة.   األزمات والشدَّ

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱٱٱٹٱٹ
 مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
12يونس:  َّ جح مج حج مث  هت

بالدعاء، وهللا يجيب دعوة المضطر إذا يتجه إلى هللا فاإلنسان  
من غير واسطة. ألن هللا خالق اإلنسان، عليم بما توسوس به دعاه 

نفسه بدون واسطة، وهذا دليل على أن هللا تعالى يجيب كل داع إن شاء 
 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱلقوله سبحانه: 

.41األنعام:  َّ جخ مح جح
وقد ورد في الحديث الصحيح أن اإلجابة تكون بإحدى ثالث،  

فليعرف الناس ذلك وليتجهوا إلى هللا بقلب خاشع، ولسان صادق ذاكر، 
 فاهلل يجيب دعاء الداعين إليه سبحانه. 
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)وأما كيفية إجابته إياهم فليس من موضوع اآلية، وال شك أن  
لقه ال يقصد بدعائه ربه ، والعالم بشرعه وبسنته في خالعارف باهلل تعالى

إال هدايته إلى الطرق واألسباب التي جرت سنته تعالى بأن تحصل 
أن يزيد في فهو إذا سأل هللا تعالى الرغائب بها، وتوفيقه ومعونته فيها، 

يقصد أن يكون العلم وحيًا يوحى، وال أن تمطر له علمه أو في رزقه فال 
فاء مرضه أو مريضه الذي السماء ذهبًا وفضة، وكذلك إذا سأل هللا ش

أعياه عالجه فإنه ال يريد بذلك أن يخرق هللا العادات. أو يجعله مؤيدًا 
نما يريد المؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من  بالمعجزات واآليات، وا 
توفيق هللا إياه بإلهام إلهي، فكم هلل من عناية بالمتوجهين إليه الداعين له 

باب فلم يفلحوا. ومن عنايته الهداية إلى بعدما اجتهدوا في األخذ باألس
لهام النفس العمل المفيد، وتقوية المزاج على األرض، وال  سبب جديد، وا 
دليل في اآلية على أن كل دعاء يجاب بل هي نفسها دليل على أنه ال 

 ىئ  نئ  ٹٱٹٱُّٱيجيب الدعاء إال هللا، فيجب أن ال يدعي سواه، 
أن يهتدي بهذا الموسومون فعسى  18الجن:  َّ ىب نب مب زب رب يئ

بسمة اإليمان الذين يدعون عند الضيق غير الرحمن، ويتوجهون إلى 
م والعرفان، ويتأول لهم هذا الشرك أدعياء العلالقبور يا فالن ويا فالن، 

: 1بأن الكرامات ثابتة عندهم لألموات كاألحياء ولكن هللا تعالى يقول لهم
  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ٱُّٱ

 41األنعام: 
                                                             

 .170المرجع السابق. صفحة:  - 1
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فعلى كل مؤمن أن يتوجه بالدعاء إلى هللا رب العالمين بصدق  
نابة، فال ملجأ من هللا إال إليه. وال يخفى على المؤمن  خالص ورجاء وا  وا 
أن عليه اتخاذ األسباب والطرق القويمة قبل الدعاء. وعندها يطلب 

 واألرض. المعونة من هللا والتوفيق من بيده ملكوت السموات
ولو سأل سائل ما الحكمة في طلب الدعاء؟ مع أن هللا يعلم ما  

 في النفوس وفي قضائه وقدره كل ما كان وما هو كائن وما سيكون...
 والجواب على ذلك يكون من عدة أوجه منها:  
احتياج العبد المؤمن إلى ربه وسؤاله إياه دليل االعتماد عليه في  

بقدرته وعلمه وسمعه وبصره، وأنه المجيب الملبي كل األمور، واإليمان 
لة.  دعاء عبده الذي توجه إليه سبحانه بقلب خاشع، ونفس منيبة َوجِّ

الدعاء هو تلبية لفطرة اإلنسانية التي خلق هللا اإلنسان عليها،  - 
 والتي تتجه إلى خالقها عند كل مصيبة أو مكروه شديد. 

تعالى خالق الخالق، مدبر  إلى هللاالدعاء هو شعور بالحاجة  - 
 الكون، رازق الرزق، كي يمن على سائله بما دعاه. 

الدعاء دليل ضعف اإلنسان وعجزه عن تغيير ما أصابه وما  - 
هو محيط به، وال يزيل الكارثة، وال يخفف األلم، وال يقضي على 
المريض، وال يمد القلب بالصبر، إال هللا القوي المتين الذي قال عن 

 ن أنه ُخلق ضعيفًا.اإلنسا
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الدعاء قمة العمل الصالح. فالمؤمن ال يتجه إلى هللا إال بعد  - 
الشفاء من غير فحص عند  اتخاذ األسباب الضرورية، فهو ال يسأله

 الدواء، وال يسأله الرزق إال بعد السعي والجد والعمل.  طبيب وشرب
علم الدعاء ال ينافي اإليمان بالقضاء والقدر ألن ما في   - 

ر إال مالك الملك قدَّ الغيب ال يعلمه إال هللا تعالى، وال يقضي ما هو مُ 
رب العالمين. والمؤمن في أمور القضاء والقدر مطالب باألسباب، 

 والدعاء سبب من األسباب. 
الدعاء فزع القلب، والتجاء المؤمن إلى من عنده األمن  - 

الغني الرازق المحي والسكينة، والمعونة للعبد فيما يطلبه من القوي 
 المميت. 
وللدعاء فوائد روحية تعود على المؤمن بالخير والصالح في  

 -الدنيا واآلخرة، ومن هذه الفوائد:
الدعاء عالج نفسي لما فيه من تفريج الكرب التي سببت  - 

القلق، فعندما يفضي المحزون إلى ربه مما يعانيه، وسؤاله المعونة 
لكثير من المشكالت النفسية التي سببت وتفريج الهم، ففي ذلك حل 

المجيب دعاء أمراضًا نفسية أفضى بها المؤمن إلى ربه السميع البصير 
 عبده الذي سأله سبحانه. 

الدعاء سبيل للعروج بالروح إلى مصاف الكماالت حيث يترفع  - 
المؤمن عن الدنايا وسفاسف األمور المادية ويتجه إلى خالق األرض 
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ا تسمو روحه، وتزكو نفسه وتتطهر جوارحه باالتجاه إلى والسماء. وعنده
 العزيز الحكيم. 

رى اإليمان في القلب الذي فزع إلى هللا توثيق عُ الدعاء سبب ل - 
 سبحانه. 
وللدعاء آداب وسلوك خلقي يلتزم بها المؤمن ألنه يخاطب  

المولى عز وجل، ولذا ينبغي أن يكون في مقام يتناسب والعظمة 
 اإللهية، وجالل هللا وكبريائه. 

اء كما يكون في رَّ من أجل ذلك يحسن أن يكون الدعاء في السَّ  
نابة ورجاء، وخوف وطمع في هللارَّ الضَّ   رب اء، وفي موقف كله خشوع وا 

العالمين. فإذا أنعم المولى على عبده ونجاه فعليه بالمزيد من الشكر 
 والعبادة والطاعة واإلقبال على هللا، والذكر الدائم لذي الجالل واإلكرام. 

 : اإليمان باهلل دائم الحياة في الق ب - 
فالمؤمن الذي اتجه إلى هللا سائاًل داعيًا، ألنه يؤمن بأن هللا  

فما على المؤمن إال أن يستجيب هلل تعالى ويعظمه يجيب دعاء سائله، 
في أوامره ونواهيه، عليه باالستجابة لنداء هللا تعالى فيؤمن به إيمانًا 
صادقًا راسخًا، ويعبده عبادة صحيحة كاملة، ويتخلق بأخالق القرآن 

لكريم، ويتطوع في اإلكثار من النافلة في الصالة، والصوم، والصدقة، ا
فاإلله الذي ينفرد وحده بإجابة دعاء اإلنسان، هو وحده الذي يطاع 

وقد قال المفسرون في األمر باإليمان هنا إنه أمر بالمداومة عليه ويعبد. 
ما  ألن الخطاب للمؤمنين. وهذا يستلزم محاسبة النفس اإلنسانية عن كل
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صدر ويصدر عنها كل يوم، كما يتطلب اإلخالص في العبادة والعمل 
بالطاعة والعمل هلل رب العالمين. فإن من التزم باإليمان فهو ملتزم 

الصالح، والعبادة والخلق الكريم، وفي ذلك السلوك القولي والعملي يصبح 
 مك ٱُّٱالمؤمن من الراشدين المهديين لقوله سبحانه وتعالى : 

 .186البقرة:  َّ  جل
ونختم موضوع الدعاء بالحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي  

صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ثالثة ال ترد دعوتهم: اإلمام العادل، 
والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها هللا دون الغمام يوم القيامة، 

)رواه  –ين( وتفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي ألنصرنك ولو بعد ح
 أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة(. 

والحديث الذي رواه عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم: )إن للصائم عند فطره دعوة ال ترد( قال عبيد هللا بن أبي 
مليكة: سمعت عبد هللا بن عمرو يقول إذا أفطر: )اللهم إني أسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي(. )رواه ابن ماجه وأخرجه 

  بنحوه(.  الطيالسي
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 د – 2
 الرفث إل  النساء لي ة الصوم

 
  خممم   حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱٹٱٹ

  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُِّّ  َّ ٍّ

 مث زث رث يت ىت  نت  مت زت رت يب ىب  نب مب زب

  ىل مل يك ىك  لكمك  اك يق ىق يف    يثىف  ىث نث

 .187البقرة:  َّ مم ام      يل
روي في سبب نزول هذه اآلية أن أصحاب النبي صلى هللا عليه  

ن  وسلم إذا كان الرجل صائمًا فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وا 
)قيس بن صرمة( األنصاري كان صائمًا وكان يومه ذلك يعمل في 
أرضه، فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: 

وجاءت امرأته، فلما رأته ب لك، فغلبته عينه فنام، ال، ولكن أنطلق فأطل
نائمًا قالت: خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك 

 ىل مل خل ٱُّٱللنبي صلى هللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية: 
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 زئ رئ ّٰ  -إلى قوله  - خممم حم جم يل

 .187البقرة:  َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ

عن البراء قال: لما نزل صوم ففرحوا بها فرحًا شديدًا، ولفظ البخاري 
رمضان كانوا ال يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم 

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱفأنزل هللا: 

وعن ابن عباس قال: كان المسلمون في  .187البقرة:  َّ ىي مي
شهر رمضان إذا صل وا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من 
القابلة، ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر 

بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فشكوا ذلك رمضان 
 مه جه ين ُّٱإلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تعالى: 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه

  .1ومعنى الرفث: مجامعة النساء. 187البقرة:  َّٰر
هذه اآلية بيان واضح لتحديد وقت الصيام الذي ُيمسك فيه ففي  

الصائم عن المفطرات ومنها مجامعة النساء. فقد أحل الشرع اإلسالمي 
 في ليلة الصيام األكل والشرب والرفث. 

فقد ذكر باسمه على غير عادة القرآن في ذكر ذلك أما الرفث  
دخلتم بهن، فلما باسم )المستم النساء، أو أفضى بعضكم إلى بعض، أو 

                                                             

 165-164مختصر تفسير ابن كثير، المجلد األول. صفحة:  - 1
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اها حملت( فالغرض من ذلك كما يقول المفس ِّ  ن إشارة إلى رو تغش 
 استهجانه في شهر الصوم. 

ولقد رخص المولى للمسلمين بذلك في ليلة الصوم لما بين الرجل  
وزوجته من المالبسة والمخالطة، التي تجعل اجتناب الزوجة أمر 

ٱٱَّٱمن خن حن جن  يم ىم ُّٱعسير. قال تعالى:  . 187البقرة: ٱ
حصان له، وهو بمعنى الغشيان  ألن كاًل من الزوجين ستر لآلخر وا 

 ة. يَّ وجالذي هو من وظيفة الزَّ 
 َّٱجي  يه ىه مه جه ينُّثم قال تعالى:  
أي تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب هللا  187البقرة: 

 ٰىٱُّعليكم فجامعوهن وابتغوا الولد من الجماع، ألنه سبب النسل. 

ابتغوا الرخصة التي كتب هللا لكم أي ما أحل وقيل  ٱٱَّٱُّ َّ ٍّ ٌّ
وفي ُبضع أحدكم صدقة( قالوا يا رسول هللا أيأتي لكم. وفي الحديث )

 ل: )أرأيتم لو وضعها في حرام أكانقاأحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له 

 .1أجر
  

                                                             

 الحديث في صحيح مسلم. - 1
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 :الصوم وقت تحديد -
 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱُّٱٱٹٱ 

.187البقرة َّ ىتيت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب
فاإلباحة في األكل والشرب وسائر المفطرات في أي وقت من  

الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وقد عبر 
القرآن عن ذلك بالخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر، وهنا 
يتضح األمر في أن اإلمساك يبدأ مع طلوع الفجر الصادق وما بعد 

 الفجر من النهار. 
بن حاتم قال: لما نزلت هذه اآلية عمدت إلى عقالين ي غدعن و  

واآلخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أحدهما أسود 
أنظر إليهما، فلما تبي ن لي األبيض من األسود أمسكت، فلما أصبحت 
غدوت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: 

لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل(.  )إن وسادك إذن
 )أخرجاه في الصحيحين(. 

إذًا: يمسك الصائم قبل الفجر بقليل أو معه. ويستمر اإلمساك  
إلى غروب الشمس كما جاء في الصحيحين: )إذا أقبل الليل من ههنا 

الليل يكون  ابتداء والمعنى 1(وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم
بغروب قرص الشمس وما يلزمه من ذهاب شعاعها من جدران البيوت 

                                                             

 متفق عليه. - 1
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والمآذن، وال يلزم أهل األغوار والقيعان ذهاب شعاعها عن شناخيب 
 .1الجبال العالية بعيدة كانت أو قريبة

وقت بدء الصيام من كل يوم موضع اجتهاد. جملة القول: فإن و  
بقول أئمة المذاهب المدونة المت بعة وأخذ الناس كلهم أو أكثرهم فيه 

ن وقت اإلفطار من 2أضبط وأحوط وأوفى بحاجة سكان األمصار . وا 
 كل يوم واضح بغروب الشمس. 

 : النهي عن مباشرة المعتكف -
هذا  َّ    يثىف  ىث نث مث زث رثُّقوله تعالى:  

استثناء من عموم اإلباحة أي ال تباشروا النساء عندما تعتكفون في 
المساجد للعبادة. قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في 
رمضان أو في غير رمضان، فحر م هللا عليه أن ينكح النساء لياًل أو 
 نهارًا حتى يقضي اعتكافه. فالمباشرة تبطل االعتكاف ولو لياًل، كما

 .3تبطل الصيام نهارًا(
 والمراد بالمباشرة الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك.  

 : ال يجوز التعدي ع   حدود هللا -
ٱٱَّ  لكمك  اك يق ىق يفُّقوله تعالى:   فإن ما بينه المولى ٱ

عز وجل من أحكام تتعلق بالصيام، وما أحل ه هللا لعباده، وما حر مه 
                                                             

 .180صفحة:  –تفسير المنار. الجزء الثاني  - 1
 .184المرجع السابق. صفحة:  - 2
 سنفرد بحثًا فقهيًا في االعتكاف فيما بعد. - 3
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عليهم، وما ذكره من رخص وعزائم إنما هي التشريعات التي شرعها هللا 
حال من األحوال تجاوزها أو التعدي تعالى، والتي ال يجوز وال بأي 

عليها أو تغييرها. وحدود هللا محارمه المبينة بالنهي عنها أو بتجديد 
 الحالل المقابل لها. 

تحوموا حولها حتى ال تقعوا والنهي هنا بقوله )فال تقربوها( أي ال  
فيها، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ففي الصيام ال ينبغي 
للرجل أن يقترب من زوجته نهارًا فقد ال يملك إربه فيقع في المباشرة 
المحرمة أو يفسد صومه باإلنزال. وكالمبالغة في المضمضة واالستنشاق 

ا، وحر م عوهَ ضي ِّ  تُ للصائم. وفي الحديث )إن هللا فرض فرائض فال
حرمات فال تنتهكوها، وحد  حدودًا فال تعتدوها وسكت عن أشياء من 
غير نسيان فال تبحثوا عنها( )رواه أبو داود والترمذي والنسائي 

 . (والدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني
 وفي رواية زيادة )رحمة بكم من غير نسيان(. 
ريعاته وأحكامه للناس أتم ثم بين المولى عز وجل أنه يوضح تش 

هم البيان وأكمله حتى يُ  باع النفس باعد عن الهوى وات ِّ للتقوى والتَّ عد 
والوهم، وليعرفوا كيف يطيعون هللا فيسعدون في الدنيا، ويفوزون بالجنة 

مطاف يوم القيامة فقد بدأ الغاية من الصيام بالتقوى، وها هي خاتمة 
ع األحكام للوصول إلى التقوى والعمل أحكام الصيام تبين الغاية من تشري

 الصالح. 
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- 3 - 
 الصيام في الَسنة

 
النبي الكريم ص   هللا ع يه وس م: )هو شهَر  يقوأ 

اة، وشهَر  بر، والصبر ثوابه الجنة، وشهَر المواسي الص 
يزاد في رزق المؤمن فيه، من فيّطر فيه صائمًا كان 

وكان له مثل أيْجره  ه، وعتقي رقيبيِته من النار،نوبمغفرة لذ
من غير أن ينقص من أجره شيء، قالوا: يا رسوأ هللا، 
ليس ك نا يجد ما يفطر الصائم، فقاأ ص   هللا ع يه 

وس م: يعطي هللا هذا الثواب لمن فطر صائمًا ع   تمرة، 
 أو شربة ماء، أو مذقة لبن(

 زيمة في صحيحه ثم قال: صح الخبر()رواه البيهقي وابن خ
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- 3 – 
 الصيام في السنة

 
ال يخفى علينا بأن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد  

القرآن الكريم، والسنة هي أقوال النبي صلى هللا عليه وسلم وأفعاله 
وتقريراته، وفي هذا الحديث سنتكلم عن السنة العملية، وما كان الرسول 

 عليه الصالة والسالم يفعله في رمضان. 
 

 أ - 3
 القولية في الصيامالسنة 

 
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا  -1 

كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي عليه وسلم: قال هللا عز وجل: )
ذا كان يوم صوم أحدكم فال يرقث وال  وأنا أجزي به، والصيام ُجن ة، وا 

يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس 
محمد بيده لَخلوُف فمِّ الصائم أطيُب عند هللا من ريح المسك. وللصائم 

ذا لقى ربه فرح بصومه. فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره،  رواه –وا 
 البخاري )واللفظ له( ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا  -2 
 عليه وسلم: الصوم نصف البر( أخرجه الترمذي وَحسنَّه.
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عن أبي عبد الرحمن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي  -3 
ُبني هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )

قام  اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا، وا 
يتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان(  رواه البخاري  –الصالة، وا 

 ومسلم. 
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا  -4 

عليه وسلم قال: )إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب 
يا باغي الخير هل م ويا باغي الشر  النار، وصف دت الشياطين ونادى منادٍّ 
 أخرجه الترمذي. -أقصر( )متفق عليه دون قوله نادى(

وعنه رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  -5 
)من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، ُغفر له ما تقدم من ذنبه( )أخرجه 

إيمانًا واحتسابًا البخاري ومسلم( وفي رواية النسائي )ومن قام ليلة القدر 
 ُغفر له ما تقدم من ذنبه(.

والترمذي من حديث  1وقد روى اإلمام أحمد رضي هللا عنه -6 
الحارث األشعري عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )إن  هللا 
سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى هللا عليه وسلم بخمس كلمات 

يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن 
فقال له عيسى عليه السالم: إن  هللا تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل 

                                                             

. من كتاب الوابل الصيب في الكالم الطيب 690 – 688مجموعة الحديث النجدية ص:  - 1
 البن القيم الزرعي.
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ما أن آمرهم، وا بها، فإبها وتأمر بني إسرائيل أن يعمل ما أن تأمرهم، وا 
فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي وأعذب، فجمع الناس 

ا على الشرف. فقال: إن هللا في بيت المقدس، فامتأل المسجد وقعدو 
 : تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهنَّ
أولهن أن تعبدوا هللا ال تشركوا به شيئًا، وأن مثل من أشرك باهلل كمثل 
رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال هذه داري وهذا 

، فكان يعمل ويؤ  دي إلى غير سي ده، فأي كم يرضى عملي فاعمل وأد ِّ إلي 
لتفتوا فإن أن يكون عبده كذلك. وأن هللا أمركم بالصالة فإذا صليتم فال ت

في صالته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام  هبدهللا ينصب وجهه لوجه ع
فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صر ة فيها مسك فكلهم يعجب 

ن ريح الصائم أطيب عند هللا تعالى من ريح  -أو يعجبه– ريحه، وا 
يده المسك، وآمرهم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثق 

فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه 
نفسه منهم، وآمركم أـن تذكروا هللا تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 

ثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم العدو في إ
كذلك العبد ال يحرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا تعالى، قال النبي 

، السمع والطاعة  صلى هللا عليه وسلم )وأنا آمركم بخمسٍّ  هللا أمرني بهن 
ربقة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 

ي سالم من عنقه إال أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جنَّ اإل
ن صلى وصام. )فادعوا بدعوى هللا  جهنم( فقال رجل يا رسول هللا. وا 
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( قال الترمذي هذا حديث 1الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد هللا
 حسن صحيح. 

صلى هللا عليه  وعن سهل بن سعد رضي هللا عنه عن النبي -7 
ي ان يدخل منه الصائمون يوم  وسلم قال: )إن في الجنة بابًا يقال له الرَّ

القيامة، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا 
 .-رواه البخاري ومسلم-دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد( 

 عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا -8 
)ما من عبد يصوم يوما في سبيل هللا تعالى إال باعد هللا عليه وسلم 

بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا( )رواه البخاري ومسلم 
 وغيرهما(.
عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه  -9 

وسلم قال: )الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى 
 كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر( )رواه مسلم(.رمضان، م

وعن أبي هريرة رصي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى  -10 
هللا عليه وسلم: )ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين إال رجل كان 

 يصوم صومًا فليصمه(. 

                                                             

ذكرت الحديث بأكمله لما له من كبير األهمية وعظيم الشأن في أمور العقيدة والعبادات  - 1
 والصدقة والذكر والطاعة والجهاد وااللتزام بذلك كله لمرضاة هللا تعالى. 
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عن أنس بن مالك رضي هللا تعالى عنه قال: قال رسول  -11 
روا فإن في السحور بركة( )رواه البخاري هللا صلى هللا  عليه وسلم: )تسح 

 ومسلم(.
عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه  -12 

وسلم قال: )من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه 
 هللا وسقاه(.

: كنا نسافر مع  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال -13 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر وال المفطر 

 على الصائم. 
بن سعد الساعدي رضي هللا تعالى عنه قال: أن  عن سهل -14 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ال يزال الناس بخير ما عجل وا 
وا السحور( )أخرجه الشيخان(.الفطر وأ  خر 
وعن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم: )يقول هللا  -15 

 أعجلهم فطرًا( )رواه أحمد والترمذي(. عبادي إليَّ  عز وجل: )أحبُّ 
عن عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه قال: قال  -16 

ههنا. وأدبر النهار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إذا أقبل الليل من 
 من ههنا فقد أفطر الصائم( )متفق عليه(.

حديث )فصل ما بين السحور وصالة الفجر( حديث زيد  -17 
نا مع النبي صلى هللا عليه وسلم ثم قام إلى الصالة. بن ثابت:  تسحر 

فسأل أنس كم كان بين األذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. فقال 
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عند ذكر اآليات: أي متوسطة ال طويلة وال  الحافظ في شرحه من الفتح
 قصيرة وال سريعة وال بطيئة. )أي ما يعادل خمس دقائق(.

عن عائشة رضي هللا تعالى عنها أن رسول هللا صلى هللا  -18 
عليه وسلم قال: )ال يمنعكم أذان بالل عن سحوركم فإنه ينادي بليل. 

نه ال يؤذن حتى يطلع فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإ
 الفجر( )رواه البخاري ومسلم(.

عن أبي سعيد الخدري رضي هللا تعالى عنه عن النبي  -19 
عوه ولو أن  أحدكم )السحور أكلة بركة فال َتدَ صلى هللا عليه وسلم قال: 

رين( )رواه تجر ع جرعة ماء، فإن هللا ومالئكته يصل ون على المتسح ِّ 
 اإلمام أحمد(.

ومنها: عن  1أحاديث كثيرة في النهي عن الوصال ثبتت -20 
عائشة رضي هللا تعالى عنها قالت: نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: )إني لست كهيئتكم 
إني يطعمني ربي ويسقيني( أما من أحب أن يمسك إلى وقت السحر فله 

 ذلك. 
  

                                                             

 : هو أن يصل الصائم يومًا بيوم آخر وال يأكل بينهما شيئًا.الوصال - 1



62 
 

 ب – 3
 مشكاة النبّوةضياء من 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف المرسلين الحمد هلل رب العالمين،  
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

 أما بعد: 
ته ما هم بحاجة إليه من نَّ بسُ ح للمؤمنين فإن النبي الكريم وضَّ  

لما جاء في كتاب هللا العزيز، ومشروعًا للناس ما يلزمهم  البيان والتفسير
تهم ومعامالتهم وسلوك حياتهم. وها هي بعض أحاديثه الشريفة العباد

التي اخترناها من سنته القولية فيما يتعلق ببحث الصوم، نضعها بين 
من مشكاة النبوة الغر اء التي تنير  يدي القارئ الكريم لتكون ضياءً 

 راط المستقيم الذي هداهم هللا تعالى إليه.للمؤمنين الص
وسنأتي فيما يلي لنبسط تلك الزهور الفو احة الجميلة ليشعر الرائي  

ومن ثم ليستنشق من عبيرها  بجمال منظرها، ويرتاح لتناسق مظهرها،
سرته بما أعطريًا، ويأخذ بعضًا منها إلى منزله ليسعد بها وتسعد  شذىَّ 

 بة ومظهر بديع. تحويه من جمال ورائحة طي
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 :ومالص   ر  ِس  –1
الصوم عبادة يتجه بها الصائم إلى وجه هللا تعالى الذي فرض  

عليه هذه العبادة. وتمتاز بأن فاعلها يخشى هللا سبحانه وتعالى فيمتنع 
عن المفطرات، ويبتعد عن الشهوات، ويجتنب الصغائر، ويفر  من 
م الصدقات بالسر  ال بالجهر، خشية هللا  الكبائر، ويعمل الصالحات، ويقد 

 المفاخرة. و من العباد، امتثااًل ألمر هللا تعالى ال للرياء والسمعة  ال خوفاً 
وهكذا... الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق ال تدركه  

حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن اآلثام، ولسانه عن 
الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن 

ن فعل لم يفعل ما يفسد الرفث، فإن تكلم لم ي تكلم بما يجرح صومه، وا 
صومه فيخرج كالمه كله نافعًا صالحًا، وكذلك من جالس الصائم انتفع 
بمجالسته، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم... ففي الحديث 
الشريف )من لم يَدع قول الزور والعمل  به والجهل  فليس هلل حاجة أن 

حظه من صيامه  )وفي الحديث: )رب صائم، 1يدع طعامه وشرابه
 .2الجوع والعطش(

                                                             

 حديث أبي هريرة عند أحمد والبخاري وأصحاب السنن مرفوعًا. -1
، من الوابل الصيب البن القيم الزرعي. وللحديث 700مجموعة الحديث النجدية. ص:  -2

رواه النسائي وابن روايات أخرى منها )كم من صائم ليس له من صومه إال الجوع والعطش(. )
 ماجة(.
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فالصيام عبادة فرضها هللا تعالى على المسلمين كما فرضها على  
أمم قبلهم لما للصوم من أثر عظيم في تربية النفوس، وصقل القلوب، 

يقاف اإلنسان عند حده المشروع له. وتهذيب الط ِّ   باع وا 
عن الطعام والشراب  وليس المقصود من الصيام االمتناع 

والجماع وسائر المفطرات بل حبس النفس عن االسترسال في الشهوات، 
وفطامها عما تميل إليه من المألوفات، وا عدادها لتقوى خالق األرض 

موات، وتهيئتها لتحمل  مشاق التكليفات، وترغيبها في الرحمة والسَّ 
في أعماق النفس بالمساكين والعطف على الفقراء، وتقوية الوازع الديني 

االنسانية لتصبح مراقبة هللا شعورًا داخليًا ينطلق من داخل القلب ليوجه 
 الجوارح نحو الصالحات، واكتساب األخالق الفاضلة في كل حين. 

ومن حكمة هللا سبحانه وتعالى أنه جعل الصوم أمرًا موكواًل إلى  
نفس الصائم وسرًا بين العبد وربه ال يطل ع عليه أحد سواه. ومن هنا تنشأ 
المراقبة الذاتية والخشية القلبية من رب العالمين، فيتربى المؤمن على 

 عبادة هللا، عبادة صادقة يخشى هللا ويعبده كأنه يراه. 
من أجل ذلك ينتبه المؤمن إلى الغاية من خلقه، والهدف من  

تنفيذ وجوده في هذه الدار المحدودة المؤقتة بزمن ما، ويبحث عن كيفية 
المسؤولية الملقاة على عاتقه، وما هو السبيل القويم للوصول إلى 

ها هللا لعباده الطائعين الصالحين.   السعادة في الدار األبدية التي أعد 
ستعمل عقله وفكره وجوارحه في الوجوه التي ُترضي هللا فهو ي 

ورسوله ويكون بعد ذلك من الفائزين بالنعيم، الناجين من الجحيم، وهذا 
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نما تزداد المحاسبة النفسية  األمر ال يقتصر على رمضان أثناء الصوم وا 
في رمضان كدورة تدريبية لبقية أشهر السنة، فهو كالجندي الذي تدرب 

على أهبة  وتعرف على مختلف األسلحة، ليكون لقتال، على فنون ا
 سيخوضها.  االستعداد للمعركة التي

فالمؤمن يملك قلبًا خاشعًا، خائفًا من هللا تعالى، ممتلئًا باإليمان  
الصادق، حيًا محاسبًا على كل كلمة تبدر من صاحبه متذكرًا قول هللا 

وواضعًا أمامه قول  18ق:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱتعالى: 
يوم أحكم فال يرفث وال يجهل صوم النبي صلى هللا عليه وسلم: )إذا كان 
ن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم(.   وا 

أما اللسان فإنه ال ينطق إال بالحق، وال يقول إال بما يرضي هللا  
تعالى، ويكون سببًا في سعادة صاحبه في الدارين، فكم من كلمة يقولها 

يلقى لها بااًل تكون وبااًل عليه وتسبب له المتاعب واألحزان اإلنسان ال 
والقلق في الدنيا، والعذاب الشديد في اآلخرة. فتراه يمسك لسانه عن 

المِّراء و الكذب واللغو واليمين الفاجرة والغيبة والنميمة والفحش 
 والخصومة. 

وأما العين واألذن، واليد، والرجل، والفرج، وغيرها، كلها تمتنع  
و الغاية المنشودة بل توجه كلها نحعن اقتراف اآلثام وارتكاب المحرمات 

التي هي التقوى. إذ أن التقوى غاية ما يتوصل إليه الصائم بصورة 
خاصة، وكل مؤمن بصورة عامة ألنها هي الحكمة األولى واألخيرة من 

 لصيام. شرعة ا
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مثمرة للتقوى!! وليس انسياق النفس مع نزعتها طنة فليست البِّ  
الشيطانية ووساوسه مثمرة للتقوى!! وال انطالق الجوارح من عقالها 
لترتكب المنكرات، وتقع في المحرمات مثمرة للتقوى!! فسبيل التقوى 

ع وعبادته عبادة المؤمن بأن هللا يراه. وقيام حصن منيخشية هللا تعالى، 
حول الجوارح يحميها ويقيها من المؤثرات الخارجية والمحرمات التي نهى 
هللا عنها، فيسمو الصائم بتقواه على الطبيعة المادية التي تلصق 

 صاحبها باألرض وربما تدفعه للمحرمات. 
فالصيام يهذب النفس، ويعودها على االنضباط، ويقوي اإلرادة  

فيتحكم الصائم في هوى نفسه وجماح شهواته، ويدربه على الصبر 
وتحمل المكاره، ويذكره بنعم هللا التي ال تعد وال تحصى عليه، ويجعل 
القلب رحيمًا عطوفًا يواسي الفقراء، ويشعر بآالم وأحزان المساكين 

يد العون والمساعدة  لمساعدة المحتاجين ومد ِّ  فيهبُّ والمعوزين. 
للمصابين، وعندها تطيب نفسه، وَيسعد بهذه المواساة اإللهية الصادرة 

 مخ ٱُّٱعن قلب ممتلئ باإليمان. كل ذلك تصديقًا لقوله سبحانه وتعالى: 
.5البينة:  َّ مص خص  حص مس خس حس جس
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 : جزاء الصوم -2
ٱ   هللا  بدليل قوله سبحانه: لكل عمل يعمله اإلنسان جزاؤه عند 

 َّ  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ميٱُّ

التي يفعلها المؤمن يجزيه هللا عليها ، واألعمال الصالحة 8 - 7 الزلزلة:
جزاًء موفورًا، فالحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف بدليل قوله 

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱسبحانه: 
 ىك مك  لك  اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث زث
، وقد تربو الحسنة أضعافًا كثيرة ال يعلمها 261البقرة:  َّ ىل مل يك

إال هللا تعالى، واألجر الذي ُيجزى المؤمن عليه عندما يعمل الصالحات 
  يت  ىت  نت  مت زت ٱُّٱغير ممنون بدليل قوله سبحانه: 

 .6التين:  َّ نث  مث  زث  رث
أما أجر الصائم فهو عظيم غير مقدر وال محدد ألن هللا سبحانه  

جعل األجر إلرادته سبحانه، ألن الصائم من الصابرين، فقد قال تعالى 

. وبدليل 10الزمر:  َّ  هث مث هت مت هب  مب ٱُّٱوقوله الحق: 
الخاصية التي جعل هللا أجر الصائم له من بين سائر األركان، إذ قال 

)كل حسنة بعشر هللا تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى هللا عليه وسلم 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به( )أخرجه 

وبقية  وألن الصائم ترك األكل والشرابالشيخان من حديث أبي هريرة( 
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المفطرات أثناء الصوم استجابة لنداء هللا رب العالمين فاستحق قول 
 َّ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱالحق تبارك وتعالى: 

، انها نعمة عظيمة، وسعادة أبدية، وحياة طيبة في جنات 24الحاقة: 
َحُسنت مستقرًا ومقاما. وألن الصائم يخشى هللا تعالى، ويخافه سبحانه، 
ويرجو عفوه ومغفرته. وعندما يكون صائمًا ال يقترب من المفطرات وال 
من شهوات النفس، وال رقيب عليه إال هللا، فهو كالمالئكة األطهار 

صداق ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم )إن هللا تعالى المقربين، م
يباهي مالئكته بالشاب العابد فيقول: أيها الشاب التارك شهوته ألجلي 

لي أنت عندي كبعض مالئكتي( )أخرجه عدي من حديث المبذل شبابه 
 ضعيف(. بسندابن مسعود 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ وقيل في قوله تعالى: 
. قيل: كان عملهم الصيام ألنه 17السجدة:  َّ خب حب جب  هئ

للصائم فيفرغ . 10الزمر:  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ  هث مث هت مت هب  مب ٱُّٱ :قال
جزاؤه إفراغًا، ويجازف جزافًا فال يدخل تحت وهم تقدير، وجدير بأن 
ن كانت  يكون كذلك ألن الصوم إنما كان له ومشرفًا بالنسبة إليه، وا 
العبادات كلها له، كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه. واألرض كلها له، 
لمعنيين، أحدهما: أن الصوم كف وترك وهو نفسه سر ليس فيه عمل 

وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى، والصوم ال يراه  يشاهد،
 إال هللا عز وجل فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. 
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لعنه -والثاني: أنه قهر لعدو هللا عز وجل فإن وسيلة الشيطان  
نما تقوى الشهوات باألكل والشرب، ولذلك قال صلى  -هللا الشهوات، وا 

ان ليجري مجرى الدم فضي قوا مجاريه بالجوع( هللا عليه وسلم: )إن الشيط
. فلما كان الصوم على الخصوص قمعًا للشيطان وسدًا ((متفق عليه))

لمسالكه وتضيقًا لمجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى هللا عز وجل، 
ففي قمع عدو هللا، نصرة هلل سبحانه، وناصر هللا تعالى موقوف على 

. 7محمد:  َّ مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱٱٱٹٱٹالنصرة له. 
فالصوم  1فالبداية بالجهد من العبد، والجزاء بالهداية من هللا عز وجل

له من ي الصائم من الذنوب واآلثام، وتجعباب العبادة، وهو ُجنَّة تق
 المقربين عند هللا تعالى. 

 
 : َخَ َق الصائم -3

األخالق الكريمة الفاضلة التي يتمتع الصائم بدرجات عالية من  
فع بمنزلته بين الناس إلى مستوى المالئكة األطهار، فهو باإلضافة تر 

إلى ما يتحلى به المؤمن من خلق كريم ثمرة للعبادات التي يؤديها لرب 
العالمين، فإن الصائم له حس مرهف أثناء الصيام أكثر من أي وقت 
آخر نظرًا لصفاء قلبه، ونقاء سريرته، وقوة الوازع الديني لديه، ودقة 

 راقبة الذاتية والمحاسبة النفسية. الم

                                                             

 .232 – 231الجزء األول. ص:  -إحياء علوم الدين، لإلمام أبي حامد الغزالي - 1
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تطبيقًا فعااًل، آخذًا بعين البصيرة تدب ر آيات إنه يطبق أخالق  - 
 مث هت مت خت حت ُّٱالقرآن الكريم كما في قوله سبحانه: 

 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
 مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص
65 - 63الفرقان:  َّ  خف حف جف

ذا وَ قَ دَ فالصائم إذا قال َص  -  ذا أتمن أدى وف ى  دَ عَ ، وا  بوعده، وا 
ذا اسُتْنصِّ  ذا عاهد وفى بما عاهد عليه، وا  َر َنَصر في الحق، األمانة، وا 

ذا استعين به َل عماًل أخلص فيه.  وا  ذا َعمِّ  أعان على البر والتقوى، وا 
إنه كريم ب ر رحيم يكثر من الصدقات ليرفع الشقاء عن البائسين، 

يواسي المنكوبين والمساكين، التزامًا ويمسح العبرات من وجوه الضعفاء، و 
بقول الرسول عليه الصالة والسالم: )السخي  قريب من هللا، قريب من 

 بعيد من النار(. )رواه الترمذي(.الناس، قريب من الجنة، 
والصائم صبور، الصبر ضياء كما يقول النبي عليه الصالة  - 
 والسالم.
 مض ٱُّٱومن أخالق الصائم: القصد والعفاف لقوله تعالى:  - 

 خك حك جك حقمق مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط

 َّ  من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  مكجل لك

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱولقوله سبحانه:   77القصص: 
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  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن  يم ىم مم
12محمد:  َّ خي حي جي

وهو كثير الحياء، ألن الحياء دليل على أن ضمير صاحبه  - 
، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  حي، ومعدنه نقي، وعنصره زكي 

 اإلسالم الحياء( )مالك(. )إن لكل دين خلقا، وُخلق 
وهو يحقق قواًل وفعاًل كل معاني األخوة اإليمانية المادية  - 

اآلخرين من أبناء المجتمع على هذا  والمعنوية فنراه، يوطد عالقاته مع
المبدأ العظيم، فيتعاون معهم على البر والتقوى، ويحب لهم كما يحب 
لنفسه، ويعاملهم المعاملة الحسنة التي يرغب أن يعاملوه بها، ويؤثرهم 

لحهم فيرعاها ومصاعلى نفسه ولو كان به خصاصة، ويعرف حقوقهم 
ذائهم، حتى أنه يمنع األسباب كره مضرتهم أو إييو لهم ويحافظ عليها، 

التي تضرهم، ويعمل بكل قواه لرفع الحزن عنهم، فيعود مريضهم، 
ويساعد محتاجهم، ويب ر ضعيفهم، وينصح كبيرهم وصغيرهم، ويتألم 

ٱٱٹٱٹلمصابهم ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم، ويدفع الظلم عنهم. 

 َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخٱُّ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )المسلم أخو المسلم . 10الحجرات: 

ومن ال يظلمه وال يثلمه. من كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته، 
ف رج عن مسلم ُكربة ف رج هللا عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن 

 ستر مسلمًا ستره هللا يوم القيامة( )رواه البخاري ومسلم(. 
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فكل األخالق اإليجابية التي تتطلبها أخوة اإليمان يلتزم الصائم  
بتنفيذها بوحي من أعماق مشاعره، وبدافع من قلبه الممتلئ بنور 

 اإليمان. 
وهو في نفس الوقت يتجنب كل خلق ذميم يؤذي األخوة  

اإليمانية، تلك التي نهى اإلسالم عنها كالظن والتجسس، والتحاسد، 
الف، والعداوة، والهجران، والظلم، والخذالن، والتباغض، واالخت

 واالحتقار، والغيبة والنميمة، والهمز، واللمز، والتكبر. 
عام والشراب، وشعوره بالجوع، وهو رحيم فعاًل، فبامتناعه عن الط 

يكون ذلك اإلمساك سببًا في اإلحساس بجوع الفقراء، وصبرهم على 
 الحرمان والفقر. 

امه إلى التقوى بتدبر قول هللا سبحانه: فالصائم الذي يصل بصي 
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي ُّٱ
األعراف:  َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

. ولذا تتجلى مظاهر الرحمة بكل المخلوقات التي خلقها هللا 157 - 156
تعالى، فالصائم رحيم بالمؤمنين، رحيم باإلنسان، رحيم بالنبات، رحيم 

 بالحيوان. 
وهذه نبذة من أخالق الصائم أتينا بها على سبيل المثال، عل نا  - 

في رمضان وفي غيره من شهور السنة لنكون من نتخلق بها أثناء حياتنا 
المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه. فاهلل نسأل أن يجعلنا من 

 أولئك المؤمنين الين أثنى عليهم هللا تعالى في كتابه الكريم. 
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 : حة الصائمفر  -4
مما الريب فيه فإن الصائم يفرح بصيامه، فرحة ال تعد لها فرحة،  

 وقد ذكر النبي عليه الصالة والسالم أن للصائم فرحتين. 
عند فطره حيث يحمد هللا تعالى الذي أعانه على  األول : 

الصيام، وغض البصر، وحفظ اللسان، يشكر هللا على النعم الكثيرة التي 
وكر مه بالعقل والنطق، ومن  أنعم بها عليه، فقد خلقه من بني اإلنسان، 

ه من عنده  عليه بالفطرة السليمة، وهداه إلى اإليمان، ونَّوره في قلبه، وأمد 
كان طفاًل ضعيفًا، فأسبح قادرًا على التكليف والعبادة، وها هو  بعد أن

يؤدي الواجب الذي فرضه هللا عليه، فالحمد هلل على ما أنعم، والشكر هلل 
 على ما هدى وأولى.

ثم يزداد فرحًا بالتوجه إلى المولى عز وجل داعيًا اللهم اغفر  - 
صراطًا مستقيما، وتقبل لنا، اللهم ارحمنا، وهيئ لنا أمرنا رشدا، واهدنا 

 منا صيامنا وقيامنا. 
فرحته كبيرة بأداء الواجب وما ترتب على تنفيذه من األمور  - 

الصالحة واألعمال الكريمة، واالبتعاد عن الشرور واآلثام، والمعاصي 
 والذنوب. 
فرحته بما رزقه هللا من طعام وشراب عند اإلفطار والسحور،  - 

نة وخالل حياته كلها. ولذا فإنه يسأل هللا وفي كل وقت من أوقات الس
فاغفر المزيد بعد الشكر والحمد. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، 

 لي ما قدمت وما أخرت. 
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اللهم لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت  
العروق، وثبت األجر إن شاء هللا، يا واسع المغفرة اغفر لي. الحمد هلل 

ني فصمت، ورزقني فأفطرت. اللهم أعني على الصيام والقيام الذي أعان
وغض  البصر وحفظ اللسان، وأدخلني الجنة بسالم مع األبرار المتقين 

 األخيار. 
وهذه الفرحة التي تغمر قلب الصائم المتجه إلى هللا بالدعاء،  - 

إنما هي ثمرة من ثمار اإليمان باهلل تعالى، فالصائم الذي علم بقول 
ي صلى هللا عليه وسلم: )إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد(، أليست النب

 لعبده المؤمن الصائم؟!!دلياًل على محبة هللا تعالى 
إنها توطيد لإليمان الذي استقر في القلب نورًا من نور هللا، ثم  

أضاء السبيل المستقيم للمؤمن في حياته فسار على هدى وبصيرة، نحو 
 الفوز في الدارين. 

هي عند لقاء ربه فإنه يفرح والفرحة األخرى للصائم إنما  الثانية: 
 بصومه.

وكفر عنه سيئاته، وجعله عنده من المقربين  فقد غفر هللا له ذنوبه،
األطهار، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: )من صام رمضان إيمانًا 

رٌّ لمعاصي، وبمن ا وقايةواحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه( فالصيام 
حسان ُيحسن إلى الناس، و   ق بالخلق الكريم، فقد غفر هللا للصائمتخلُّ وا 

لم يأكل حق ذنوبه إن كان قد ارتكبها في الدنيا، مع أنه لم يظلم أحدًا و 
غفر لصاحبها قوق العباد يجب الوفاء بها، فال يُ أن حألنه يعلم  غيره
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مبنية  حتى يأخذ صاحب الحق حقه. ولذلك قال الفقهاء: )حقوق هللا
على المسامحة، وحقوق العبد مبنية على المشاحنة(. فاهلل يعفو عن 
ما  حقه، ولكن حق العبد ال يسقط إال بإحدى اثنتين إما بإعطائه حقه، وا 

ف يع م الصائم أن الذنوب التي تغفر بالصوم هي بالمسامحة منه. )
 الصغائر، أما الكبائر وحقوق العباد فتحتاج إل  التوبة وأداء الحق

 (. والمسامحة
الثقة التي يمنحها المولى سبحانه للمؤمن الصائم بإعطائه أجرًا  - 

غير ممنون، والتفضل عليه بثواب ال يعلمه إال هللا، ومباعدة وجهه عن 
النار، فهو آمن من عذاب هللا تعالى ألنه جاهد في هللا حق جهاده، 
وصبر على المصاعب، وتحم ل المشاق في سبيل هللا، وحارب 

على المغريات والشهوات، واجتنب الصغائر، فهو الشيطان، وتغلب 
مطمئن القلب، ساكن النفس، فرح بالجنة التي أعدها هللا له، فمن صام 

 في مباعدة وجه الصائم عن النار. هلل تعالى كان الصيام سببًا 
إنه فرح بالمزي ة الخاصة التي يتميز بها الصائمون عن غيرهم  - 

المالئكة، أين الصائمون، ليدخلوا الجنة يوم القيامة، وذلك عندما ينادي 
 من باب ال يدخل منه غيرهم هو )الري ان(.

إنه فرح بلقاء ربه وهو متميز عن غيره بتلك الرائحة الطيبة  - 
التي تنبعث عنه دون غيره من العباد إنها خلوف فم الصائم الذي 
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ظهر ألن ثمار األعمال ونتائجها ت .1أصبحت رائحته كالمسك يوم القيامة
يوم القيامة، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر 
يوم القيامة رائحة دم المكلوم في سبيل هللا كرائحة المسك، وغير ذلك 

 مما أخبر عنه النبي صلى هللا عليه وسلم. 
ن كانت مكروهة عند الناس   وهذه الرائحة )رائحة فم الصائم( وا 

  تعالى. في الدنيا، فإنها محبوبة عند هللا
وهو فرح بلقاء ربه ألنه استجاب لندائه عندما جاء رمضان  - 

ونادى مناد يا فاعل الخير أقبل، فأقبل بقلبه الصادق موجها وجهه إلى 
هللا، فاعاُل الخير، متخلقًا بالفضائل، واستجاب للنداء كذلك، و يا فاعل 
الشر أقصر، فهرب من الشرور واآلثام هروب السليم من المجذوم، 
وفرار اإلنسان الضعيف من الوحش الكاسر في غابة كثيفة مكتظة 

 المفترسة.  بالوحوش
                                                             

اختلف العلماء في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في اآلخرة على  - 1
 قولين: 

ك يوم القيامة، أحدهما: إنها في اآلخرة كما ذكروا أن خلُوف فم الصائم أطيب من ريح المس
مستندين إلى حديث رواه أبو هريرة وفيه ))لخلوف فم الصائم أطيب عند هللا يوم القيامة من ريح 

 المسك((.
قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقًا بينهم وبين  

من ريح المسك ليعرفوا سائر األمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب 
 من بين ذلك الجمع بذلك العمل. 

والثاني: إنها في الدنيا لحديث أبي هريرة ومنه: ))ولخلوف فم الصائم حين يخلف من  
الطعام أطيب عند هللا من ريح المسك((. وأحاديث أخرى، والذي نرجحه األول لتضافر أدلته مع 

 مه كالمسك. حديث الشهيد الذي يأتي يوم القيامة ورائحة د
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 فقد رضي هللا عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.  
 
  فقه الصوم: -5

ومن خالل األحاديث اآلنفة الذكر إلى جانب األحاديث األخرى  
فقه الصيام كما قاله وفعله النبي الصحيحة في كتب الصحاح نستنتج 

عليهم صلى هللا عليه وسلم وكما أقر عليه الصحابة الكرام رضوان هللا 
من ذلك ثبوت الشهر، وصوم يوم الشك وحكم الناسي، واإلفطار بالسفر، 
وتعجيل الفطور، وتأخير السحور، ووقت الصيام وزمانه، وكل ما يتعلق 
بموضوع الصيام، وسنفرد فيما يلي بحثًا خاصًا في فقه الصوم على 

 مذهب السادة المالكية وباهلل التوفيق.
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 جـ –2
يامية في م السّنة الع  الصِّ

 
عليه الصالة والسالم هو القدوة المثلى للمسلمين في القول  النبي 

اتباعه في والفعل والخلق والسيرة الحميدة. ولهذا وجب على المسلمين 
جميع سنته وخاصة ما يتعلق بأمور التشريع، من لدن نزول الوحي عليه 

لى أن يرث هللا األرض ومن عليها، عبر العصور واألزمان.   وا 
عليه الصالة والسالم في وسنتكلم فيما يلي عن سنته العملية  

شهر رمضان لتكون لنا معشر المسلمين األنموذج الحي في عبادتنا، 
والمثل األعلى في معامالتنا وسلوكنا. فنحن مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم في كل وقت وحين، ونحن معه اآلن في منهجه العملي في 

 المغفرة واإلحسان والتوبة. شهر الصوم والخير و 
ن يدخل شعبان إال والنبي عليه الصالة والسالم يشرع في إوما  

التهيئة واالستعداد لشهر رمضان، فكان عليه الصالة والسالم يصوم 
شعبان استعدادًا الستقبال رمضان، وهذا االستعداد الروحي والمادي 
شعال جذوة اإليمان في القلوب،  واالجتماعي غايته إيقاظ الضمائر، وا 

 لعبادة السامية. وتدريب الجسم على ا
وعندما يقترب حلول شهر الصيام ينبه الرسول المسلمين إليه،  

فيخطب فيهم مبرزًا لهم أهميته، موضحًا لهم الغاية النبيلة، والمقصد 
األسمى من صيام الشهر الكريم، وما فيه من شمائل كريمة يتسامى فيها 



79 
 

وضمائر الصائمون، كي يقبلوا عليها بنفوس مطمئنة، وقلوب مؤمنة، 
 مرتاحة هادئة، وجوارح متحفزة للمزيد من البر والتقوى والعمل الصالح. 

روى النسائي والبيهقي عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي  
صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض هللا 

، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب صيامهعز وجل عليكم 
يم، وتغل فيه مردة الشياطين، هلل فيه ليلة خير من ألف شهر، من الجح

 ُحرم خيرها فقد ُحرم(.
فالرسول عليه الصالة والسالم يبين للمسلمين مكانة ذلك الضيف  

الكريم وما يحمله في ثناياه من خير عظيم، وهذا ما يبعث البشرى 
طاعة هلل واألمل في نفوس المسلمين كي يشحذوا الهمم، ويقبلوا على ال

 رب العالمين. 
وفي الوقت نفسه يحثهم عليه الصالة والسالم على تلك الفريضة  

المحكمة ليؤدوها بإخالص وصدق، وكان عليه الصالة والسالم يعلم 
والعبادة، وتحري كيفية استقبال الشهر،  -رضوان هللا عليهم–أصحابه 

بي نة من أمرهم. فيقول عليه  خلوا العبادة علىرؤية الهالل، حتى يد
عن ابن عمر رضي هللا عنهما:  الصالة والسالم فيما رواه األئمة الخمسة

)ال تصوموا حتى تروا الهالل، وال تفطروا حتى تروه فإن غم  عليكم 
تعذرت الرؤية فبإكمال فأقدروا له( فقد عل ق الصيام على الرؤية، فإن 

ودفعًا لاللتباس، وتوحيدًا للمسلمين  عدة شعبان ثالثين يومًا رفعًا للحرج،
جميعًا. وحتى ال تبقى هذه العبادة مجال اختالف بين العلماء، واألرجح 
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األخذ بقول علماء الفلك واألرصاد  -كما ذهب إليه الشافعية–من اآلراء 
 الجوية العتمادهم على العلم والتكنولوجيا الحديثة.

اه الشيخان عن ابن ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم فيما رو  
عمر رضي هللا عنهما: )إنا أمة أم ية ال نكتب وال نحسب، الشهر هكذا 
وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثين( فالحديث لم ينص على 
نما يشير إلى أنه علم عزيز. واألمة كلها تعمل  عدم العمل بالحساب، وا 

الصالة والصوم به في أوقات الصالة، وهي قرينة الصوم، فال فرق بين 
، والدليل من الكتاب العزيز على ذلك قوله 1فكالهما من أركان اإلسالم

 . 16النحل:  َّ  جه ين ىن من خنُّٱ تعالى:
بأنه عليه الصالة والسالم كان يعل م ، نستدل من ذلك كله 

أصحابه فقه العبادات ليدخلوا ميدان الطاعة والعبادة وهم على بصيرة 
ال يقدم المرء المسلم –من أمرهم كما هي القاعدة التي قررها الفقهاء 

 .-على أمر حتى يعلم حكم هللا فيه
والتي هي ركن في كل  -الني ِّة–عل مهم أركان الصيام وأولها  

بادات بمثابة العمود الفقري للجسم كما جاء في الحديث النبوي )إنما الع
األعمال بالنيات( فقال فيما رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابنن حب ان 
عن حفصة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنها، قال: )من 

 قبل الفجر فال صيام له(.  ملم يجمع الصيا

                                                             

 انظر موضوع ثبوت الشهر في بحث فقه الصوم فيما بعد. - 1
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ملي في: السحور فقد كان عليه الصالة وهذه النية تظهر بشكل ع 
ر ويأمر أصحابه بذلك. ألن في الحور البركة، وألنه  والسالم يتسح 
يساعد الصائم على القيام بأعماله في النهار بما يجده من قوة بدنية 
أثناء ذلك. فكان يحض  عليه. وهنا يتراءى لنا السؤال عن الغاية الشرعية 

جده في قوله عليه الصالة والسالم من السحور، والجواب على ذلك ن
ر في ذلك ) فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر( فالس 

مخالفة اليهود، ونحن مأمورون شرعًا بمخالفة اليهود والنصارى في 
 عاداتهم وتقاليدهم.

ولقد بي ن عليه الصالة والسالم مقدار وقت السحور، ورغب في  
تأخيره إلى الجزء األخير من الليل، وجعل ما بين السحور وأذان الفجر 

 قدر ما يتلو القارئ خمسين آية كسورة المرسالت مثاًل. 
ومن هديه عليه الصالة والسالم تعجيل الفطور بعد  الفطور: 

و تمر أو ماء لفائدة الجسم، وقبول تحقق الغروب، وكونه على رطب أ
، فإن لم يجد 1هذه المادة الغذائية في المعدة بارتياح ولفوائد طيبة أخرى 

عنها  لَّ حسا حسوات من الماء، ولشرب الماء فوائد كذلك، فالكبد التي قَ 
الماء أثناء الصيام تأخذ حظها قبل بدء الطعام فتترطب ليكمل انتفاعها 

 فيما بعد. بالغذاء الذي سيأتيها 
                                                             

في اإلفطار على الرطب أو الثمر أو أي شيء سكر ي له فائدة طبية كبيرة، وهذا ما وجدته  - 1
بنفسي عندما كنت أشعر بصداع في آخر اليوم من الصيام، ولما سألت الطبيب على ذلك أشار 

ن السكريات، والعلة في ذلك أن السكريات يتمثلها الجسم بسرعة علي باإلفطار على أي شيء م
 لتعويض نسبة الكوليسترول التي نقصت من الدم أثناء الصيام. 
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وكان عليه الصالة والسالم بعد اإلفطار يتوجه إلى هللا تعالى  
ذهب ( وفي رواية )ال هم لك صمت وع   رزقك أفطرتداعيًا قائاًل: )

 (. الظم  وابت ت العروق وثبت األجر إن شاء هللا
كما أنه عليه الصالة والسالم عل م أصحابه اآلداب السامية،  

واألخالق الفاضلة، في كل األمور والمناسبات، ومنها عندما يفطر 
أحدهم عند أخيه فإنه بعد االنتهاء من الطعام يقول: )أفطر عندكم 
 الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، وصل ت عليكم المالئكة( ابن ماجة. 

لكي يصل المؤمن إلى عبادة صحيحة ال بد له : و حفظ الجوارح 
من اتباع المنهج النبوي الصحيح، وسلوك الطريق المستقيم الذي سلكه 
نبي الرحمة عليه الصالة والسالم. ولقد حث النبي عليه الصالة والسالم 

نما في كل ضالمؤمنين على حفظ الجوارح ال في رم ان فحسب وا 
ظة عليها في رمضان ألنه شهر األوقات واألزمان، وشدد على المحاف

ُنسك وتدريب، وتربية واستقامة على أخالق القرآن ألن هللا تعالى يقول: 
اإلسراء:  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك ٱُّٱ

. ويكون حفظ الجوارح إيجابيًا باستغاللها في وجوه الخير وفيما يعود 36
على المؤمن باألجر والثواب والسعادة. وسلبيًا بامتناعها عن كل شر 

ثم يعود على المؤمن بالخسارة والغضب من هللا تعالى.   وسوء وا 
وفي شهر الصوم يضع النبي صلى هللا عليه وسلم القاعدة  

األساسية لحفظ الجوارح لتكون بالتالي منطلقًا لعمل المسلم بعد ذلك في 
شتى مرافق الحياة. ولقد روى البخاري وأصحاب السنن عن أبي هريرة 
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رضي هللا عنه قوله عليه الصالة والسالم )من لم يدع قول الزور والعمل 
رابه( فليس الصوم امتناعًا عن حاجة في أن يدع طعامه وش به فليس هلل

نما هو صوم الجوارح عن اآلثام الط عام والشراب وسائر المفطرات وا 
 والموبقات كي نستقيم على الطاعات وفعل الصالحات. 

: يصوم عن كل ما يضر ويؤذي النفس اإلنسانية، ويعتدي فالفكر 
 على اآلخرين. يبالتال

 النظر إلى المحرمات ألن العين بريد الزنى.  : تصوم عنوالعين 
: يصوم عن كالم السوء والفحش والسباب والقذف والغيبة وال سان 

 والنميمة وشهادة الزور، واللعن، والكذب، والهمز واللمز و.
هللا تعالى  بغض: تصوم عن السماع عن كل ما يُ واألذن 

لمجون، والغيبة، غضب الرسول صلى هللا عليه وسلم فال تستمع إلى اويُ 
 سماعه بالمؤمن الصالح.وكل ما ال يليق 

تصوم عن األذى والسفك والظلم واالعتداء والبطش  واليد: 
 والغضب والسرقة و...

: تصوم عن السير في طريق الحرام، واالعتداء، واآلثام والرجل 
 و....

 تصوم عن تناول المحرمات من المأكوالت والمشروبات. : والبطن 
يصوم عن الزنا واألفعال الخبيثة التي ال يمكن وال بأي  :والفرج 

حال من األحوال أن يقترب منها مؤمن يؤمن باهلل تعالى ورسوله الكريم 
 صلى هللا عليه وسلم.
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حفظ الجوارح من الترد ي في مهاوي الرذيلة، وسم و فالصيام إذًا  
 بها إلى معالي الفضيلة. 

اغتنام الحسنات ألن األجر فيه ورمضان زمان : الذكر والتالوة 
وأنا أجزي عظيم، والجزاء على الصيام غير محدد ألن هللا يجزي عليه )

(. فكان من هدي المصطفى عليه الصالة والسالم اإلكثار من الذكر به
بشتى أنواعه من تسبيح هلل، وتحميد، وتكبير، وتهليل، وشكر، وركوع، 

 وسجود، وتالوة لكتاب هللا العظيم. 
ا أن رمضان شهر نزول القرآن، فقد كان عليه الصالة وبم 

والسالم يكثر من تالوة القرآن، وكان جبريل عليه السالم يدرسه القرآن 
يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينقضي  -فيما يروى –حين يلقاه، وكان 

الشهر، والرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن 
 )القرآن والصيام يشفعان(. الكريم. وكان يقول 

فكان عليه الصالة والسالم يخص  رمضان بالعبادة ما ال يخص   
غيره من الشهور، فكان يكثر فيه من الصالة، وكان يصلي بالناس 
ولكنه إذا صل ى بهم لم يكن ليطيل الصالة رحمة بهم وعلى األخص 

م بهم العمر، ومن كان ت عنده بالعاجزين والمرضى والشيوخ الذين تقد 
 حاجة. أما إذا صلى في بيته فكان يطيلها. 

: وكان من سنته الحكيمة عليه الصالة والسالم قيام قيام ال يل 
، الليل. كما أنه كان يصلي التراويح بعد صالة العشاء وقبل الشفع والوتر



85 
 

بدليل ما . 1غير أنه لم يكن يحث عليها أصحابه بل كان يرغ ب فيها
كان النبي صلى هللا عليه وسلم يرغ ب رة قال: روى الخمسة عن أبي هري

في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: )من قام رمضان 
وتوفي رسول هللا صلى هللا عليه ايمًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه( 

وسلم واألمر كذلك ثم كان األمر على ذلك في خالفة أبي بكر، وصدرًا 
 من خالفة عمر رضي هللا عنهما(. 

وكان يقوم الليل في بيته، وكان يستهل  القيام بالدعاء اآلتي بقوله  
سرافيل، فاطري قبل البدء في الصالة وهو: )  ال هم رب  جبريل وميكائيل وا 

عالمي الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فما السموات واألرض، 
كانوا فيه يخت فون، اهِدني لما اخت ف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي 

 ( )رواه مسلم عن عائشة(. من تشاء إل  صراط مستقيم
بالناس في المسجد فنستدل عليها من حديث عائشة وأما صالته  

ج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رضي هللا عنها حيث تقول: )خر 
جوف الليل فصل ى في المسجد، وصل ى رجال بصالته، فأصبح الناس، 
فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصل وا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر 
أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

عجز المسجد عن أهله، ليلة الرابعة فصل ى، فصل وا بصالته، فلما كانت ال
حتى خرج لصالة الصبح، فلما قضي الفجر أقبل الناس، فتشه د، ثم 
قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم 

                                                             

 عن صالة التراويح. -إن شاء هللا–سنتكلم فيما بعد  - 1
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عنها، فتوفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألمر على ذلك.  فتعجزوا
 )فكان عليه الصالة والسالم يقطع الليل تسبيحًا وقرآنًا(.

قة:  من التوجيهات اإلسالمية التي يؤجر المؤمن عليها أجرًا  الصد 
 يب ىب نب ٱُّٱمضاعفًا كما في قوله تعالى حيث يقول سبحانه: 

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
. 261البقرة:  َّ يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف

ولقد حث النبي صلى هللا عليه وسلم على الصدقات ورغَّب فيها، وبين 
يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله )رجل تصدق أن من الذين 

 بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما أنفقت يمنيه( )من الحديث(.
وهذا التوجيه اإلسالمي بعامة والنبوي بخاصة ال يتوقف على  

نما هو مستمر للعمل به واألخذ بتلك التوجيهات على  شهر الصيام وا 
مدى األيام. أما في شهر الطاعة، شهر التسابق على فعل الخيرات، 

من النفوس البائسة، واألخذ بيد صاحب وتقديم المساعدات، ورقع األسى 
ته، فإن األمر يغدو أكثر من غيره في األشهر الحاجة لقضاء حاج

األخرى ألن المؤمن أخو المؤمن، وألن هللا في عون العبد ما كان العبد 
 في عون أخيه. 

والقدوة المثلى، واألسوة الحسنة لنا نبينا عليه الصالة والسالم كان  
يكثر من الصدقة واإلحسان في شهر رمضان، وكان عليه الصالة 

ما يكون في ذلك الشهر، وهو أجود من الريح المرسلة في والسالم أجود 
 الجود والكرم. 
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وها هو يرغ ب المؤمنين في البحث عن المحتاجين والفقراء  
حتى أنه فيما إذا لم والمساكين واليتامى واألرامل لتقديم يد المساعدة لهم، 

يكن هناك فقير أو مسكين رغ ب عليه الصالة والسالم في تفطير 
من غير أن ينقص من الصائمين، وجعل لمن فط ر صائمًا مثل أجره 

. بدليل ما جاء في الحديث الشريف )من فط ر صائمًا ءأجر الصائم شي
. ر أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء(كان له من األجر مثل أجره غي

 رواه الترمذي وأحمد. 
ولقد استجاب المسلمون إلى ذلك فلم يعرف في مجتمعهم بأن  

فقيرًا أو جائعًا بات ليلة من غير إفطار، بل الكل باتوا حامدين شاكرين 
لرب العالمين، فيا حبذا لو تمسك المسلمون اليوم بهذه الخصال الحميدة 
التي تدفع بالبؤس خارجًا عن رقعة المجتمع اإلسالمي، فالكل يتعاونون، 

فإلى كتاب هللا مؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد  بعضه بعضا. وال
لى سنة النبي ا كون ممن لكريم نقتدي بها ونطبقها فعاًل لنتعالى نتدبره، وا 

 رضي هللا عنهم، ففازوا بسعادتي الدنيا واآلخرة. 
: وكان النبي صلى هللا عليه وسلم المصدر الرئيسي التشريع 

ض لهم سواء ما تعلق سلمين في كل ما يعر إلصدار الفتاوى لجميع الم
 بغيره من األحكام الشرعية.  بفقه الصوم أم

وتعتبر السنة النبوية المصدر الثاني في التشريع اإلسالمي بعد  
القرآن الكريم، وذلك بأمر من هللا تعالى، باتباع الرسول صلى هللا عليه 

 ري ٰى ُّٱٱواجتناب ما نهى عنه. فقال سبحانه:وسلم فيما أمر، 
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 َّ مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي
 . فمن فتاويه في الصيام: 7الحشر: 
فتوى لمن أكل أو شرب ناسيًا )سهوًا( عليه أن يتم  صومه  - 

بل معل اًل بأن هللا أطعمه وسقاه، وقد أخذ جمهور الفقهاء بذلك فال يفطر 
 يواصل صومه وال شيء عليه. وخالف المالكية في ذلك لتأويل لهم. 

وفي ذلك أشار إلى عدم  –فتوى لمن ذرعه القيء وهو صائم  - 
 فطره إذا لم يرجع منه شيء. 

فتوى بشأن الوصال، فقد نهى عليه الصالة والسالم عنه،  - 
سألوه عن مواصلته هو، فقد كان يواصل أحيانًا فقال: )إني أبيت وعندما 

ى عند ربي فيطعمني ويسقيني( وهذا األمر من خصوصيات النبي صل
 هللا عليه وسلم. 

وكان جوابه لمن سأله عن المباشرة والقبلة بأنه يرخ ص فيها  - 
للشيخ الكبير في السن الذي يضبط نفسه ويملك زمام إرادته. وقد منعها 
للشاب الذي ما زال في عنفوان شبابه ألنه ال يقدر على كبح جماح 

 نفسه، خشية أن يخرج منه ما يكون سببًا في إفساد صومه. 
ر فكان عليه الصالة والسالم فووضح أمر الفطر في السَّ  - 

وخي ر في السفر أو يفطر أحيانًا، يسافر في رمضان، وكان يصوم 
الصحابة بين األمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدو هم ليقووا 
على القتال، وقد سافر في رمضان في أعظم الغزوات كبدر وفتح مكة 
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رعية في السفر، فقد أفطر دحية بن ششترط المسافة الوأفطر فيهما. ولم ي
 خليفة الكلبي في سفر ثالثة أميال. 

وكان عليه الصالة والسالم يدركه الفجر وهو جنب من أهله  - 
 فيغتسل بعد الفجر ويصوم. 

 وكان عليه الصالة والسالم يكتحل في رمضان.  - 
بأقواله  والنبي صلى هللا عليه وسلم ما يزال يشرح للمسلمين 

وأفعاله كل ما يتعلق بأمور التشريع والعبادات والسلوك واألخالق، فقد 
ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ولقد أجاب السائلين 
ألمور الدين واإلسالم على أسئلة ال تتعلق بزمان معين وال بمكان محدد 

–، فمن ذلك بل إنها قواعد فقهية يعتمد عليها المسلم في كل وقت وحين
جوابه عليه الصالة والسالم لمن سأله عن الوضوء  -على سبيل المثال

 -أتممه وأت به كاماًل بفعلك لواجباته وسنته –فقال له )أسبغ الوضوء 
 وخل ل بين األصابع، وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائمًا(.

استنتج الفقهاء بأن المبالغة في المضمضة  ومن هذا الحديث 
 واالستنشاق مكروهة للصائم. 

وتمتاز هذه األحكام بالتيسير والرفق بالمؤمن، فهو يؤدي  
الفرائض والواجبات على قدر استطاعته من غير حرج وال مشقة، وال 

البقرة:  َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ُّٱنصب... 

. فقد شرح الرسول الحاالت التي رخ ص فيها الشرع بالفطر للصائم، 185
كالحبلى والمرضع، والمريض، والشيخ الهرم، والمسافر، وأصحاب 
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األمراض المزمنة. فقد جاء في بعض األحاديث إن هللا وضع عن 
ل  المسافر نصف الصالة والصوم، ورخ ص للحبلى والمرضع. كما فص 

ل في قضية المرأة الحائض والنفساء حيث عليه الصالة والسالم القو 
أجاب النبي صلى هللا عليه وسلم لمن سأله هل تقضي الصالة والصوم 

 الحائض والنفساء؟ فأجاب بقضاء الصوم دون الصالة.
فهذه األحكام التي رخ ص اإلسالم فيها، لهي أكبر دليل على أن  

درنا أن نجعله فما أجاإلسالم دين يسر. وال يكلف النفس إال بمقدرتها. 
مرجعنا ومنهجنا في أمورنا كلها لما في ذلك الخير كل الخير، والعزة 

 والرفعة، والفوز بالدنيا واآلخرة. 
حياء العشر األواخر   : فضل لي ة القدر وا 
ليلة ))ومن المزايا الكريمة التي من  هللا بها على أمة اإلسالم  
التي تعدل العبادة فيها عبادة ألف شهر، إن في ذلك لفضل كبير  ((القدر

يكر م به هللا تعالى علينا معشر المؤمنين، ولكن أكثر الناس يجهلون أو 
 يتجاهلون ومنهم الذين ال يعلمون. 

ونظرًا لما لهذه الليلة من فضل ومكانة كبيرة، ليلة نزول القرآن  
واإلنسانية الحق ة، سماها القرآن  وهداية الناس إلى الحق والخير والصالح

ليلة مباركة. ولهذا فإن النبي الكريم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم، 
الذي أمر المسلمين باغتنام الفرص التي تعود على الفرد أو األمة 
بالخير، فإنه عليه الصالة والسالم وهو القدوة العظمى، واألسوة الحسنة 

القرآن، وفي الوقت والقيام والعبادة وقراءة للمؤمنين، كان يحيها بالذكر 
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نفسه حث المؤمنين على إحيائها بقوله: )من قام ليلة القدر إيمانًا 
 واحتسابًا ُغفِّر له ما تقدم من ذنبه(. 

إذا دخل عليه العشر األواخر من فقد كان عليه الصالة والسالم  
من تلك النفحات ، شدَّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، ليستفيدوا 1رمضان

اإللهية. وفي ذلك إشارة ألولياء األمور في منازلهم أن يتأسوا برسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فال يقتصروا على وقاية أنفسهم وأهليهم نار جهنم، 
بل أن يدربوهم على الطاعات وفعل الصالحات، واالستزادة من الخيرات 

 .2حياتهموالمبرات في شهر الخير والمغفرة وكل يوم من 
 االعتكـاف: 
واالعتكاف، وال سيما في العشر األواخر من رمضان، عادة  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )كان إذا دخل العشر األواخر، طوى 
الفراش، وشد المئزر ودأب، وأدأب أهله( )متفق عليه من حديث عائشة 

 (.((أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر))بلفظ 
دخل المسجد ليعتكف بجسمه وروحه وقلبه على وفي االعتكاف ي 

ولما في االعتكاف من صفاءٍّ لمرآة القلب في مناجاة الرب هللا تعالى، 
واالنشغال باإلقبال وانقطاع عن الدنيا ومطالبها،  ولهفة إلى عفوه وحب ه،

اعتكف من غير صيام.  هعلى هللا رب العالمين. ولم ينقل عن النبي أن
وكان يعتكف في كل سنة عشرة أيام. واعتكف عشرين يومًا في السنة 

                                                             

ألنه أشار عليه الصالة والسالم بأنها في الليالي الوتر من العشر األواخر من رمضان،  - 1
 ليلة إحدى وثالث وخمس وسبع.فقيل 

 أي داوموا النصب في العبادة. - 2
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التي انتقل فيها إلى الرفيق األعلى، وكأنه يشير إلى وداع الدنيا ولقاء 
 رب العالمين.

ها هو، أخي المؤمن، رسولنا الكريم الذي غفر هللا تعالى له ما تقدم من 
بدًا شكورًا لرب العالمين، فحري  بنا أن ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان ع

نقتفي أثره، ونتبع هداه، ونكثر من التوبة واالستغفار، آملين أن نكون من 
 عباد هللا المقبولين عنده في جنات النعيم. 

 : العمرة في رمضان 
روى البخاري وللعمرة في رمضان أجر كبير يساوي ثواب حجة.  

من األنصار سماها... ما )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المرأة 
ْح فركبه أبو فالن وابنه  –منعك أن تحج ي معنا؟ قالت كان لنا ناضِّ

وترك ناضحا ننضح عليه، قال: فإذا كان رمضان  -لزوجها وابنها
 اعتمري. فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال(. 

مسلم قال: )فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة وفي رواية  
 .1معي(

ومما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه اعتمر أربع مرات  
 إال التي مع حجته. 2كلهن  في ذي القعدة

واختلف العلماء في أفضل العمرة هل إذا أديت في رمضان أم  
ما في في شهر الحج، فقيل إن العمرة في رمضان لغير النبي أفضل، وأ

                                                             

 العمرة في رمضان أو في غيره من شهور السنة ال تسقط فريضة الحج.  - 1
اعتمر عليه الصالة والسالم في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك  - 2

 فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور. 
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حقه فما صنعه أفضل للرد على أهل الجاهلية وهذا ما ذهب إليه جمهور 
 العلماء. 
 الترهيب لمن انتهك حرمة الشهر: 
ونظرًا لما لهذا الشهر الكريم من مكانة كبيرة في اإلسالم، فقد  

فقال عليه الصالة ُجعلت عقوبة من انتهك حرمة الشهر عقوبة كبيرة، 
من رمضان في غير رخصة رخ صها هللا له لم والسالم )من أفطر يومًا 

ن صامه(. )رواه الخمسة إال مسلمًا(. أما من  يقض عنه صيام الدهر وا 
تعتريه الغفلة فال عقاب عليه ألن هللا رفع عن هذه األمة المسلمة 

 )الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( فيا لها من شريعة سمحاء. 
ليس له من صيامه إال الجوع أما من لم يتخلق بأخالق القرآن ف 

والعطش، وليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لشمول معنى 
الصيام، ولكونه وسيلة من الوسائل التربوية القويمة الناجعة التي تربي 

الة قويمة هادفة.   المؤمن تربية فع 
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- 4 - 
 الحكمة من الصوم وفوائده

 
 

 الصيام مدرسة يت ق  فيها الصائم أسس 
 ومبادئ التربية المث  ،

 ج منها وقد َأعد إعدادًا كاماًل،ليتخر 
 فرديًا، اجتماعيًا،
 َخ قيًا، اقتصاديًا،

 ل دين والدنيا معًا. 
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-4  - 
 الحكمة من الصوم وفوائده

 
الصيام عبادة شاملة ومنهج أخالقي، وتربية اجتماعية وفردية  

تعالى له استجابة وامتثااًل ألمر معًا. ففيه يترك المؤمن ما أحل  هللا 
والباطل وقول الزور والظلم واالعتداء تعالى. كما يتجنب الكذب والخداع 

على الغير بأي شكل من األشكال كان االعتداء ماديًا أو معنويًا. ويذكر 
في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن لنا النبي عليه الصالة والسالم 

له: )كم من صائم ليس له من صيامه إال النبي صلى هللا عليه وسلم قو 
 .-أخرجه النسائي وابن ماجة–الجوع والعطش( 

فللصيام دوره الفع ال اإليجابي في تربية المؤمن تربية إيمانية  
روحية على الطاعة واالمتثال لرب العالمين، والصدق في القول والعمل، 
واالستجابة للنداء اإللهي دون رقيب وال محاسب، ألن المؤمن يقر  في 
أعماق قلبه أن هللا سميع عليم رقيب خبير... وفي الصيام يبحث الصائم 
دائمًا عن المثل األعلى في كل شيء، في أقواله، وفي أفعاله، وفي 

حياته، إن ه يضع تصرفاته، وفي معامالته للناس، وفي أخالقه وسلوك 
عينيه في المثل األعلى )اإلحسان( والذي قال عنه النبي عليه نصب 

الصالة والسالم أن تعبد هللا كأنك تراهـ فإن لم تكن تراه فهو يراك. وهذه 
المراقبة الداخلية المنبعثة من أعماق النفس اإلنسانية تأخذ بيد المؤمن 

 نحو الخير والصالح، والبر والتقوى. 
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الصوم فإننا نرى أننا أمام محيط وعندما نبحث في الحكمة من  
زاخر باألمور التي تعود على المؤمن بالهداية واالستقامة، والمصلحة 

إال وفيه الخير  هللا ما بأمروالسعادة في الدنيا واآلخرة. ألننا نعلم بأن 
والمفسدة التي لضرر ائدة لنا، وما نهانا عن شيء إال لوالمصلحة والف

ر بنا إن لم ننته عنها.   تض 
وسنتكلم عن الفوائد التي يجنيها الصائم من الصوم تلك التي  

يمكن لإلنسان أن يشعر بها ويحس بها. أما الفوائد األخرى الدينية 
والروحية واألخروية، فكل صائم هلل ممتثل لندائه، معظ م ألوامره ونواهيه، 
 فإنه مؤمن بقوله تعالى في الحديث القدسي: )الصوم لي وأنا أجزي به(. 

فالصوم عبادة، وما من عبادة يؤديها المؤمن إلى ربه طائعًا،  
اًل، خاشعًا، إال ونال آجرها مضاعفًا أضعافًا م  كثيرة. حبًا، خائفًا، َوجِّ

وفي نفس الوقت يستقيم في حياته على النهج السليم الذي  
 ارتضاه المولى سبحانه وتعالى لعبادة الطائعين. 

تمد في تربية أبنائها على ية، تعلصيام مؤسسة تربوية اجتماعوا 
المبادئ المثلى، واألسس المتينة، واألهداف السامية، كما أنها تطلب من 
كل متربص فيها أن يعمل بنفسه ويتوصل إلى تحقيق الغايات المنشودة 
بتطبيقه للمبادئ واألسس والقواعد تطبيقًا شخصيًا، فهو مطبق، ومجرب، 

والثمار التي منها يستفيد لنفسه، ومنفذ، ومفكر، وباحث عن النتائج 
 -وهذه الثمرات نذكر منها مايلي:ولغيره. 
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 التربية الروحية:
فالصيام عامل قوي في تربية روح المؤمن وما يتعلق بها من  

تقوية لإلرادة، وتربية للعزيمة، وسمو  بالروح نحو المثل األعلى، والكمال 
 المطلق. 
فالصائم يصبر على الجوع والعطش، ويقاوم وساوس الشيطان،  

ويتغلب على مطالب النفس األمارة بالسوء، إنه يجاهد ويكافح الشيطان، 
ومغريات الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها، وبالتالي ينتصر على كل ذلك 
بالصبر الذي استمده من اإليمان باهلل، وبالمراقبة الذاتية والنفسية 

فأنار له عن النور اإللهي الذي مأل قلب المؤمن بضيائه  الصادرة
السبيل فسار على طريق الهداية والفالح، ألنه بالصوم يضي ق اإلنسان 

 مجاري الشيطان في نفسه. 
إنه صابر كي ينال األجر والثواب الذي وعده هللا به، فهو صادق  

مل في عمله، مخلص هلل في عبادته، وما امتناعه عن المفطرات كا
اليوم، مع قدرته على الوصول إليها لتلبية نداء الجوع أو العطش أو.... 
إال إخالصًا، وصدقًا، وطاعة، وصبرًا، ومحبة هلل رب العالمين. وشكرًا 
له على نعمه. فالثمرة اليانعة التي جناها الصائم، قوة اإلرادة، والصدق، 

، ولهذا تسيئاوالصبر، واإلخالص، والعف ة، وفعل الخيرات، واجتناب ال
 يقول عنه النبي )الصيام ُجنة(. 

لى جانب ذلك يقوم الصيام بتربية الوازع الديني عند المؤمن،   وا 
فيصبح حيًا، حساسًا، متيقظًا. فهو يؤمن بمراقبة هللا تعالى. فعندما يمتنع 
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ن لم تره عيون  عن المفطرات يؤمن بأن هللا يراه إن اقترف مخالفة، وا 
وف من هللا، والرجاء بثوابه ونعيمه، ألكل أو شرب العباد. ولوال الخ
 حض جض مص خص ُّٱ ار الخلق، فجزاؤه عظيم عند هللا:متواريًا عن أنظ

.41 - 40النازعات:  َّ حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
فاألمر سماوي، واالستجابة له عبادة، واإلخالص والصدق  

 وسيلة، ورضاء هللا غاية.
ولو لم يكن األمر كذلك لحاول اإلنسان المخالفة كلما علم تفلت  

ألن المؤمن  يعتقد بأن هللا عليم خبير  -إال من رحم رب ك–الرقابة عنه 
رَّ و سميع بصير، يعلم خائنة األعين، وما ت سوس به الصدور، ويعلم الس ِّ

 وأخفى، من أجل ذلك يقبل الصائم على العبادة هلل تعالى، بروح راضية،
ونفس مستبشرة، وجوارح مطيعة، وأماني عذبة برضاء هللا تعالى. والفوز 

 بجنته. 
ولن تجد البشرية وسيلة من الوسائل الصالحة الناجعة القويمة في  

عالج النفس والهوى والتغلب على وساوس الشيطان، كالصوم، بدليل 
. ومتى وصل اإلنسان إلى هذه الدرجة َّ يي ىي ٱُّٱقوله تعالى: 

من التقوى يتلقى التربية اإليمانية في الصيام، فإنه يسمو بخلقه، ويغدو 
كريمًا بين قومه، وعضوًا صالحًا في مجتمعه. يفعل الخيرات ويجتنب 

 المضرات. 
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 : التربية الجسمية والصحية
وللصوم فوائد ملموسة تعود على المؤمن بالخير في صحته  

 -سمه من ذلك:وج
راحة المعدة عن عملها المتواصل أثناء السنة قبل شهر  - 

ها الستئناف العمل المتواصل بنشاط  يها وتعد  الصيام. وهذه الراحة تقو 
 بعد انقضاء شهر رمضان )والمعدة بيت الداء( كما جاء في الخبر. 

ذابة الزوائد المتخلفة عن بقايا الخاليا التي  -  حرق الرواسب، وا 
كت في الجسم بدليل قول النبي عليه الصالة والسالم )صوموا هل

وا(.    تصح 
وقال بعض أساطين الطب من اإلفرنج )إن صيام شهر واحد في  

 .1السنة يذهب بالفضالت الميتة في البدن مدة سنة كاملة(
وفي الصيام تنظيم لتناول وجبات الطعام والشراب عند الفطور  - 

 والسحور، ألن في عدم تنظيم وجبات الطعام ضررًا كبيرًا للجسم. 
ومن فوائده الصحية قوة النظر )جاء في إحدى الجرائد الشرقية  - 

ال تفارق عينيه النظارات، فلما صام مدة معينة عاد إليه أن شخصًا كان 
 .2قبل(نظر كما كان 

وبالصيام يتنشط الفكر، وبالتالي يحسن اإلنتاج الفكري، ففي  - 
الحديث الشريف )من أكل كثيرًا نام كثيرًا، ومن نام كثيرًا فإنه خير كثير( 

                                                             

 .409كتاب: مقاصد القرآن. ص: عن  - 1
 .410المرجع السابق. صفحة:  - 2
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كما يروى عن لقمان الحكيم في وصيته البنه، قوله: )يا بني  إذا امتألت 
العبادة، المعدة، نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت األعضاء عن 
 وصفاء القلب، ورقة المدرك بهما لذة المناجاة، والتأثر بالذكر(. 

وقد علل النبي عليه الصالة والسالم قل ة األمراض في عهده  
ذا أكلنا ال نشبع(.   بقوله: )نحن قوم ال نأكل حتى نجوع، وا 

 : التربية االجتماعية
والصيام أكبر حافز نفسي يوجه المؤمن نحو اآلخرين من أبناء  

المجتمع، ألنه يحس بإحساسهم ويشعر بشعورهم. إنه يشعر من أعماق 
وجدانه بآالم وحرمان كثير من الخلق مثله يجوعون فيتعرضون لذل 
الحاجة، ومرارة الفاقة، وألم الحرمان وخلو اليد، وطلب القوت من غير 

ه هذا واندفاعه نحو إخوانه رحيمًا، شفوقًا، متعاونًا، ظفر به. ففي شعور 
ب ِّرًا، فإنه يهرع نحو الفقراء والمساكين، فيمسح دموع الحرمان، ويدخل 
السرور على قلوب الفقراء، بالعطف واإلحسان، وتقديم ما هم بحاجة إليه 

 من مطالب الحياة. 
م من دائوهذا الشعور األخوي الفي اض بالرحمة والحنان يجعل المؤ  

، مما يقو ي الروابط األخوية في البذل، مستمر المعونة والتناصر
وبالتالي يزول حقد الفقراء على األغنياء، ويصبح المجتمع المجتمع، 

كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر 
 والحم ى.
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مي لتي تعم أرجاء العالم اإلسالأضف إلى ذلك الوحدة الشاملة ا 
ن شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، وكأن المسلمين أسرة م

واحدة، يأكلون بعد غروب الشمس، ويتناولون السحور قبل الفجر، 
ويسكون عند الفجر، الكل  يتجهون بعبادتهم إلى إله واحد ال شريك له، 
يصومون النهار، ويقومون الليل، يتفقدون بعضهم بعضا، ويتعاونون 

وآالم وآمال واحدة، فالصوم لتقوى، ويجمعهم شعور واحد، على البر وا
)يعمل على توحيد مشاعر األمة طيلة النهار، ويغرس فيهم حب النظام، 
فيمسكون عن المفطرات في وقت واحد، ويتناولون الطعام في وقت واحد 
في نظام بديع يجمع الماليين من أبناء المسلمين شاكرين هللا على ما 

وعلى ما رزقهم من طيبات، وتوحيد مشاعر األمة وفقهم من طاعة، 
على هذا النسق الساحر خطوة لها حسابها في توحيد العمل والسلوك 

. وهذه الوحدة تدعوهم إلى وحدة أعم وأشمل في كل نواحي 1والكلمة(
الحياة، في الفكر والعلم، والعمل والكسب، والتناصر والتعاون، والسياسة 

  من خن ُّٱجتماع، ليحققوا كلمة هللا: واالقتصاد، والتبادل واال
. فاهلل 92األنبياء:  َّيه ىه مه جه ين ىن

نسأل أن يجمع كلمتنا على الحق، ويوحد صفوف أمتنا لما فيه الخير 
 والعزة والنصر على أعداء هللا ورسوله وأعداء المسلمين. اللهم آمين.

  

                                                             

 .23الجائر والممنوع في الصيام. دكتور عبد العظيم المطعني. ص:  - 1
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 التربية االقتصادية:
لى واإلسراف فالتبذير وفي الصيام دعوة إلى محاربة   ي النفقة، وا 

ط واالعتدال لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: الترغيب في التوسُّ 
حكم كل أسرة في )االقتصاد في النفقة نصف المعيشة( ففي رمضان تت

فتكسب الحالل لتنفقه باعتدال على أعضائها من ها. نفقاتها واقتصاد
رين، من األقرباء غير سرف وال تقتير، ومن ثم لتعود خيراتها على اآلخ

  خف حف جف مغ ٱُّٱٱٱٹٱٹوالمساكين والجيران والمحتاجين، 
 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف
. فإذا 27 - 26اإلسراء:  َّ  جن مم خم حم جم هلمل

استطاع كل مسؤول في األسرة أن يحسن التدبير، والتصر ف في الكسب 
 واإلنفاق، في رمضان، أصبح قادرًا على ذلك في بقية أيام السنة.

جهة أخرى فإن المؤمن في رمضان يبتغي الكسب الحالل ومن  
الذي يجعله متوخيًا وسائل الكسب المشروعة، مبتعدًا عن الحرام، وفي 
ذلك فائدة كبيرة للمجتمع بأسره حيث ال غش، وال تطفيف للكيل 

وال فحش في الريح، ومجاوزة الحد في األسعار، ألن الرحمة  والميزان،
ن تجعل المعاملة الطيبة شعارها أنَّ من َيرَحْم المنبعثة عن القلب المؤم

عباد هللا َيرَحْمه هللا، فال احتكار وال جشع، وال غبن وال سوء كيلة، وال ربا 
واستغالل، وال غضب وال اختالس، وال فساد في بيع أو شراء، أو قضاء 
أو استقصاء، أو دين أو وفاء، أو تبادل... فالكل يذكر ويطبق القاعدة 

 القائلة )ال ضرر وال ضرار(.  الفقهية
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وبناء على ذلك تغدو مقاييس العمل إيجابية في المتجر  
والمصنع، وفي المزرعة والمدرسة، وفي الوظيفة والمؤسسة، وفي كل 
ميدان من ميادين الحياة العملية حيث االتقان والجودة والصدق 

 واإلخالص. 
من فوائد وال يخفى علينا مقدار ما تؤديه الصدقة في رمضان  

كثيرة، أو ما يدفعه الصائم كفارة أو فدية، أو ما يخرجه من إطعام. إنما 
 هو وسيلة للقضاء على الفاقة والحرمان. 

 :التربية الخ قية
وشهر رمضان شهر التسابق بين المؤمنين في األعمال  

واألخالق الفاضلة، ففيه يتمسك الصائمون بأنبل األخالق، الصالحة، 
وأسمى المكرمات، وأقوم القيم وأعالها شأنًا ال على المستوى الفردي 

نما على المستوى االجتماعي.   وا 
فهو شهر فاضل ينظمه المؤمن بالنوافل والطاعات، والذكر  

األعمال تنطلق  والقربات، والعبادة والصدقات، والقيام وتالوة القرآن، وهذه
بالصائم إلى مزيد من التطبيق لمكارم األخالق، ومحاسن األعمال، 
فالصائم صادق القول، طيب العمل، يفيد ويستفيد، وينصح ويأمر 

 بالمعروف وينهى عن المنكر، كما يتقبل النصيحة والهدى والرشاد. 
وفي نفس الوقت فإنه يقلع عن كل خلق ذميم حتى ال يخسر  

اب الذي وعده هللا به، فهو يقبل على العبادات بعزيمة األجر والثو 
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صادقة، ونفس زكية طاهرة، وقلب نقي من الشك والشرك، والرياء 
 والنفاق، وسوء األخالق. 

وبنتيجة ذلك كله تصقل القلوب، وتهذب النفوس، وتستقيم  
الجوارح، وعندها يحقق المؤمن الغاية من وجوده في األرض، وأداء 

حم له هللا إياها، وجعله خليفة له في األرض. فاهلل نسأل أن  األمانة التي
 يجعلنا عنده من الصالحين الفائزين. 

 :فوائده
  -نذكر فوائد الصيام فيما يأتي: 

 -:الفوائد الصحّية
 -الفوائد الصحي ة للصيام ما يأتي:من 

االنقطاع عن الغذاء طوال اليوم يجعل الجسم يغذي نفسه من * 
المخزون الداخلي في األنسجة وحرقها )باستثناء القلب واألعصاب(، ما 
يحافظ على أنسجة الجسم صحي ة بعيدًا عن تراكم المخزون الغذائي فوق 

% دون أي ة 45-%40الطبيعي. وتكون كمي ة المخزون في الجسم 
ة، و  ل كريات الدم أخطار على الصح  هو األمر الذي يساعد على تبد 

 الحمراء كبيرة العمر بُأخرى شاب ة. 
يحافظ الصوم على حجم الكليتين، لكن حجم الكبد يتقل ص * 

نتيجة انخفاض نسبة الجليكوجين )السكر المختزن( بسبب التغذية الذاتية 
يا للجسم، إال أن انخفاض هذا المخزون ال يؤث ر سلبًا على تركيب خال

ها بسوء.   الكبد أو يمس 
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يام على *  أعلى من األيام  راحتهيحصل القلب في فترة الصِّ 
نبضة، ليخف  العبء  600العادية، فتنخفض الضربات القلبية إلى 

ل   ساعة.  24دقة كل  28800بمعد 
 -:الفوائد التربوية األخالقية

 من الفوائد التربوية واألخالقية للصيام ما يأتي: 
م *  يام بالسيطرة على شهواته، فيتحك  يتعل م المسلم من خالل الصِّ 

م برغباته دون اإلضرار  بها ويكبحها، وبهذا يكون قادرًا على التحك 
 بحاجاته الجسدية. 

الصوم مدرسة للجود؛ فيجود المسلم بماله للمحتاجين، فهو * 
يشعر بجوعهم وحاجتهم، ويجود بوقته في مساعدة اآلخرين ومد  يد 

 لعون لهم. ا
يام في النفس حب عمل الخير، ويدر بها على *  ُينم ي الصِّ 

هذا اإلكثار منه ومالزمته كل ما ُأتيحت الفرصة، فالعمل الصالح في 
ع المسلم على اإلكثار من األعمال يالشهر  تضاعف، األمر الذي ُيشج 

 الصالحة طمعًا في األجر. 
يام على االلتزام بالقواعد والقوانين، واحترام الحدود *  يساعد الصِّ 

 المرسومة، دون زيادة أو نقصان. 
يام الكَِّبر في القلب، فيرى األعداد العظيمة من *  يكسر الصِّ 

المسلمين المقبلين على العبادات، فيقوم بدوره بالسعي إلى المزيد من 
 مكانتهم االجتماعية.  العبادات ليلحق بمن سبقوه، دون النظر إلى
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يام مبني  *  ية في أعمال الخير، فالصِّ  يام على السر  ع الصِّ  ُيشج 
على العالقة بين العبد ورب ه دون تدخ الت أو حاجة إلى أن يعرف 

ينية الجميع بذلك، فيتصد ق صمتًا، ويساعد اآلخرين صمتًا.  الفوائد الدِّ
  -:العقائدي ة

  -يأتي:من الفوائد الدينية للصيام ما 
يام في رمضان إلى تجديد الني ة، وتنقيتها مم ا َعلِّق *  يهدف الصِّ 

بها، واحتساب هذه النية عند هللا تعالى، لقول الرسول عليه السالم: )َمن 
 .) َم من ذنبِّهِّ  صاَم رمضاَن إيماًنا واحتساًبا ، ُغفَِّر َلُه ما تقدَّ

د العالقة بين المسلم ورب ه في رمضان، من خ*  الل قراءة تتجد 
نة النبوي ة، واإلقبال  القرآن الكريم، واالبتعاد عن الُمحر مات، وتطبيق الس 

 على صالة التراويح وقيام الليل. 
يام: قول القلب الذي يكون *  تجتمع أركان اإليمان في الصِّ 

يام، وعمل القلب الذي يكون باالحتساب، وفعل  بالتصديق واإليمان بالصِّ 
 البتعاد عن المحر مات.الجوارح الذي يكون با

يام المسلم على التأقلم بسرعة عند تغي ر الظروف،  * يساعد الصِّ 
 فيصبح أكثر مرونة وتقبُّاًل لتقل بات الحياة السريعة. 

يام من روحاني ة المسلم، ونقاء روحه، وارتقائه عن *  يزيد الصِّ 
 الشهوات والحاجات المادي ة. 

يام المسلم فقه األولوي ات، فيعرف أهمي ة األعمال *  ُيعل م الصِّ 
الصالحة، ومستوياتها، فيرت بها حسب ذلك الُسلَّم، كما ُيرب يه على فقه 
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يام،  االختالف، فإن كانت هذه الدولة قد رأت هالل رمضان وبدأ الصِّ 
التعاليم  فإن الدولة المجاورة لم تره، وبهذا يقبل المسلم التنو ع والمرونة في

 اإلسالمية. 
 -:الفوائد النفسي ة

يام ما يأتي:   من الفوائد النفسيَّة للصِّ 
يام فرصة التدريب *  صقل لقدرات النفس وتهذيبها، إذ يتيح الصِّ 

 على التوازن الداخلي اإليجابي، فينعكس على الفرد والمجتمع. 
مة التدر ب على تهذيب الشهوات وكبحها، وتقوية اإلرادة والعزي* 

ده الشخص لنفسه.   واإلصرار على الوصول إلى الهدف الذي يحد 
م بالسلوكات الشخصية، ومحاسبة الذات، وتنمية *  التحك 
 الضمير. 
التدر ب على االسترخاء، والقبول والتقب ل، والتعايش حسب * 

 الظروف المتنوعة. 
تنمية الشعور باآلخرين، مشاركتهم وجدانيًا، والحديث عن * 

 الشعور الداخلي والوجداني للفرد. 
لمشاكل القدرة على تحم ل الضغوط النفسية، ومواجهة ا* 

 .ون اللجوء إلى المساعدةدالنفسية، وحل ها فردي ًا 
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 ائمينمراتب الّص 

 
 

 إن أجر الصائمين متفاوت فيما بينهم
در ما يحّققه الصائم من:   ِبقي
 نية خالصة هلل تعال ، 

 واالمتثاأ الصادق لرب العالمين، وبالطاعة
 وباالستقامة ع   األحكام التشريعية،

 وبتطبيق األحكام تطبيقًا فّعااًل بدافع إيماني،
حسان لعباد هللا.وبقدر   ما يقدم من خير وا 
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 مراتب الّصائمين

 
للصائم جزيل األجر، ومزيد الثواب الذي نسبه فيما سبق أن رأينا  

 هللا تعالى إليه. لمضاعفة األجر وأنه غير محدود.
ولكي يصل الصائم إلى تلك الدرجات العالية من األجر والثواب  

يجب أن يكون الصيام خالصًا هلل تعالى، وأن يكون صيامًا نظيفًا من 
 الشوائب التي تعكره، سليمًا من المعاصي قواًل وفعاًل. 

وبناء على ذلك فإن أجر الصائمين متفاوت فيما بينهم، بالنسبة  
ما يجب أن يكون عليه الصائم. فأكثرهم أجرًا لدرجة الطاعة وااللتزام ل

من أطاع هللا تعالى وامتثل بقلبه وروحه وجوارحه ألوامر هللا رب 
العالمين، واستشعر تلك العبادة الحق ة وما فيها من معانٍّ سامية يحققها 

 الصائمون القائمون هلل رب العباد. 
العبادة التي  وأقلهم أجرًا أقلهم طاعة وامتثااًل واستشعارًا لمعنى 

يؤديها فيظن أن الصوم امتناع عن الطعام والشراب والشهوة وال يبالون 
 بما وراء ذلك. 

من الضروري أن نبحث عن األسباب التي توصل الصائم إذن:  
وقد كتب اإلمام الغزالي رحمه هللا  -بمشيئة هللا تعالى–إلى الجزء األوفى 

أفضل ما اختصره للقارئ الكريم فرأيته  1في كتابه إحياء علوم الدين
                                                             

 .237 – 234انظر الجزء األول. ص:  - 1
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ليطل ع عليه، وليعمل بما يعود عليه بالخير العميم، والثواب الدائم عند هللا 
  -تعالى. وأذكر منها ما يلي:

  -:درجات الصوم -1
صوم العموم، وصوم الخصوص، للصوم ثالث درجات هي:  

 وصوم خصوص الخصوص. 
 هو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة.  صوم العموم: -أ 
: هو كف السمع والبصر واللسان واليد صوم الخصوص -ب 

 والرجل وسائر الجوارح عن اآلثام. 
هو صوم القلب عن الهمم  صوم خصوص الخصوص: -ج 

الدني ة، واألفكار الدنيوية، وكف ه عما سوى هللا عز وجل بالكل ية، ويحصل 
ر فيما سوى هللا عز وجل واليوم اآلخر، الفطر في هذا الصوم بالفك

لدين، فإن ذلك من زاد اآلخرة، وهذه لفكر في الدنيا، إال دنيا ُتراد لوبا
ديقين المقربين. وهي شاقة علينا في هذه األيام، إذًا،  رتبة األنبياء والص 

 ما هوم صوم الخصوص؟ 
: هو صوم الصالحين، ويتم  بتحقيق أمور ستة صوم الخصوص 
 شغل عن ذكر هللا عز  ه عن كل ما يَ غض البصر وكف  : األوأ هي:
 . وكّفه عن كل ما يذم ويكره. وجل  

الثاني: حفظ ال سان عن الهذيان والغيبة والنميمة والفحش  
لزامه السكوت، وشغ ه بذكر هللا  والجفاء والخصومة والمراء، وا 

 سبحانه، وتالوة القرآن. 
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ل  كل مكروه، ألن كل ما الثالث: كف السمع عن اإلصغاء إ 
ولذلك سو ى هللا سبحانه بين المستمع ّحَرمي قوَله َحِرمي اإلصغاء إليه. 

 مل خل ُّٱ: وآكل السحت. فالسكوت ع   الغيبة حرام لقوله سبحانه
. ولقوله ع يه الصالة والسالم: )المغتاب 140النساء:  َّ جمهل

 والمستمع شريكان في اإلثم(. غريب.....
بقية الجوارح عن اآلثام من اليد والرجل عن الرابع: كف  

المكاره، وكف البطن عن الشبهات وقت اإلفطار. فال معن  ل صوم 
 الذي أفطر صاحبه ع   الحرام. والحرام سّم مه ك ل دين.

ت اإلفطار بحيث الخامس: أاّل يستكثر من الطعام الحالأ وق 
 األحيان. ه عن القيام، وقد يضره في كثير من يمت ئ جوفه، فيعيق

ق به بعد اإلفطار مع قًا، مضطربًا بين يكون السادس: أن  
د  ع يه؟  الخوف والرجاء. إذ ليس يدري أَيقبل صومه أو َيري

فعلى المؤمن الذي مي زه هللا تعالى عن غيره من المخلوقات  
األخرى بالنطق والعقل أن يسمو على مرتبة غيره من المخلوقات األخرى 

وامتثال أوامر هللا، واجتناب قمع الشهوات مثاًل. ويتم ذبك بوانات كالحي
ر التي نهى هللا سبحانه وتعالى عنها. فحري بنا أن نتسابق و ماأل

ل عليها الصالحون من عباد هللا  للوصول إلى الدرجات العلى التي حص 
تعالى. فنسأل هللا أن يوفقنا لنكون من الصالحين أصحاب صوم 

 . الخواص. وهللا المجيب
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 ومـــآداب الص

 
 الصوم عبادة، والعبادة طاعة 

 والتزام ل منهج اإللهي، 
 والمؤمن يؤدي العبادة ع   الوجه الصحيح، 

 العبادة الالئقة برب العالمين.
 من أجل ذلك 

 فإنه يتخ ق ب خالق القرآن الكريم، 
 ويهتدي بسيرة خير األنام. ع يه الصالة والسالم، 

 فيت دب في العبادة مع هللا تعال . 
 وهذه اآلداب تثمر لديه س وكًا خ قيًا في حياته.
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 آداب الصوم

 
عى كل مسلم أن يقتدي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يس 

ة عالية استجابة ألمر الواحد األحد الفرد الصمد، كي يصل إلى مرتب
ر صفاء عك ِّ كل صغيرة وكبيرة. وكل شائبة تُ  للصائمين الذين صاموا عن

 تلك العبادة الكريمة. 
  -وللصيام آداب كثيرة ال بد منها للصائم نذكر منها: 
عند رؤية الهالل أن يتأسى المؤمن بقول النبي صلى هللا عليه *  

وسلم )اللهم أهل ه علينا باألمن واإليمان، والسالمة واإلسالم، رب ي وربك 
 هللا، هالل رشد وخير(. )رواه الترمذي(. 

* استقبال الشهر استقبااًل حسنًا، يالئم ذلك الضيف الكريم الذي  
 -ويكون هذا االستقبال بـ:رفع هللا منزلته بين الشهور، 

 نية صيامه إيمانًا واحتسابًا هلل رب العالمين.  - 
فتح صفحة جديدة لألعمال الصالحة في سجل األعمال الذي  - 

 يكتب فيه )رقيب عتيد(. 
زيادة األعمال الصالحة التي فيها الخير والصالح والفائدة لكل  - 

 الناس حسب االستطاعة. 
لذي قال عنه صلى هللا عليه وسلم )وينادي االستجابة للنداء ا - 

 (. مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر
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المحاسبة اليومية، والمراقبة الذاتية لما سبق وما يعمله الصائم  - 
 في يومه. 

اعتبار شهر رمضان نقطة انطالق نحو الفضائل والمثل العليا  - 
 واألخالق الكريمة بعده. 

وضع منهج علمي، وخطة يومية لألعمال اإليجابية، واألفعال  - 
لى الفجر.   الصالحة من الفجر وا 

: التخلي عن الرذائل، اجتناب الرفث وهو الفحش من القول، مثل 
والعبارات البذيئة وترك الصخب، والبعد عن كل ما يغضب هللا تعالى، 

 ويغضب النبي صلى هللا عليه وسلم. 
فَّة وسكينة، ي بالفحل ِّ التَّ   ضائل كالتحل ي بمكارم األخالق من عِّ

حسان.  وحلم، ووقار، وعفو، وتسامح، ولين، وصبر، وا 
فعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه  

وسلم: )من صام رمضان، َوَعرِّف حدوده، وتحفظ مما ينبغي له أن 
حيحه والبيهقي بسند يتحفظ، كف ر ما قبله(. )رواه أحمد وابن حبان في ص

 جيد(.
* الجود والكرم، ومساعدة الضعفاء، وتقديم الصدقات بجميع  

أنواعها، فمن فطَّر صائما له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر 
الصائم شيء، كما أن الثواب يتضاعف في رمضان وقد كان النبي 

 صلى هللا عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان.
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ما يسيء إلى اآلخرين في سلوكهم * االبتعاد عن كل  
وعالقاتهم، كالفتنة والنميمة، والغيبة، والظلم واالعتداء، والكذب والبهتان، 
واالفتراء والتجسس، والهمز واللمز، والتكبر واالستعالء، وكل ما من 
شأنه االضرار بالمؤمنين كشهادة الزور، والسخرية بالناس وتتبع 

 عوراتهم.
يئة بالحسنة، وادفع بالتي السَّ  لِّ ابِّ ئم )قَ * أن يكون شعار كل صا 

هي أحسن( ألن ذلك من آداب اإلسالم، ومن أخالق القرآن التي 
يستشعرها كل مؤمن في حياته. فالصائم يتذكر دائما قول النبي صلى 

قاتله، فليقل: إني صائم.. إني صائم( عليه وسلم: )فإن شاتمه أحد أو 
(. ويتميز الصائم بميزات عباد )من حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي
 مث هت مت خت حت ُّٱالرحمن الذين وصفهم هللا تعالى بقوله 

 .63الفرقان:  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
قبل الصائم على تالوة القرآن في الليل والنهار، أثناء * أن يُ  

الصالة، وخارجها ففي الحديث: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان أجود الناس، وكان أجود 

جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فالرسول صلى هللا 
عليه وسلم حين يلقاه جبريل، أجود بالخير من الريح المرسلة( متفق 

 عليه.
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والصيام والقرآن يشفعان للمؤمن يوم القيامة، يقول الصيام )أي  
بالنهار فشف عني فيه، ويقول القرآن منعته  رب منعته الطعام والشهوات

 ( رواه أحمد بسند صحيح.-فيشفعان -النوم بالليل فشف عني فيه
، ـ، ذاكراً ساجداً  وباإلضافة إلى ذلك فالصائم يقوم الليل راكعاً  

داعيًا لرب العالمين، فهو يكثر من العبادات والنوافل لما فيها من أجر 
عليه وسلم: )لتسبيحة واحدة  هللا صلى بدليل قول النبي زائد في رمضان

 في رمضان أفضل من سبع مئة تسبيحة فيما سواه(.
* شهر رمضان شهر العبادة والطاعة والشعور النفسي بالجوع  

والعطش، فالصائم ال يكثر من النوم نهارا حتى يحس بالجوع والعطش، 
 ويستشعر ضعف القوى، فعند ذلك يصفو قلبه، وترق  مشاعره، وعندها
يقدم الخير والمعروف للمحتاجين، ويطعم الجائعين، فرمضان شهر 
بر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة والصدقات، والصدقات  الص 
أجرها كثير في الدنيا واآلخرة، فمن فط ر صائما كان مغفرة لذنوبه، 

 وعتق رقبته من النار.
صائما  وال ُيحرم متوسط الحال ذلك األجر والثواب، حتى لو فط ر 

فله في ذلك  -أي جرعة لبن -على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة لبن
 الثواب والمغفرة من هللا تعالى.

* وفي رمضان شهر التقوى، شهر الجد والنشاط، والعمل  
واإلنتاج، إنه الشهر الذي يزيد فيه اإلنتاج ألنه شهر الصبر، يتسلح فيه 

ع المؤمن الصائم بدافع من العزيمة، فيسر الصائم بقوة اإلرادة، ومضاء 
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اء، والجد  المثمر، اإليمان الصادق الذي وقر في القلب نحو السعي البنَّ 
فعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم قال يوما وقد حضر رمضان:
)أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم هللا فيه، فينزل الرحمة، ويحط   

ويستجيب فيه الدعاء، ينظر هللا تعالى إلى تنافسكم فيه، الخطايا، 
ويباهي بكم مالئكته، فاروا هللا من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه 

 رحمة هللا عز وجل( رواه الطبراني.
 * ومن آداب الصوم كذلك: 
اإلفطار فور غروب الشمس، وعدم تأخيره، وأن يكون قبل :  

 صالة المغرب.
لى رطب أو تمرات وترًا، أو على شراب حلو الطعم : اإلفطار ع 

ال فعلى ماء.  وا 
: الدعاء عند اإلفطار لإلنسان وإلخوانه من أبناء األمة المسلمة.  

لقوله عليه الصالة والسالم )إن للصائم عند فطره دعوة ال ترد( رواه ابن 
 ماجة.
: التسحر قرب الفجر لما في ذلك عون على العمل والنشاط  
 النهار.أثناء 

 : التهجد في الليل إحياء لسنة المصطفى عليه الصالة والسالم. 
 : حضور صالة الصبح في جماعة مع المسلمين في المسجد. 
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: تجنب اإلفطار في الطعام والشراب، واالبتعاد عن اإلسراف  
ن ة في الطعام )فثلث لطعامه، وثلث لشرابه،  والتبذير، واالنتباه إلى الس 

كذا تقسم األرزاق في المعدة، حتى ال يصاب الصائم بعد وثلث لنفسه( ه
 إفطاره بالتخمة واألمراض والكسل.

: االقتصاد في النفقة، وعلى قدر الحاجة في الحدود الشرعية  
 جن  يم ىم ُّٱ: وجلَّ  عزَّ  هللا لقاالتي أحلها هللا تعالى حيث 

 .31األعراف:  َّ جه ين ىن من خنحن
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- 7- 
يـــام  فقـــه الصِّ

 
 

 (يرد هللا به خيرًا يفقهه في الدين من)
 حديث شريف 

 
 

 فإل  مزيد من الخير
 بمعرفة الفقه معرفة كام ة
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- 7- 
يـــام  فقـــه الصِّ

 
سنوجز فيما يأتي األمور الفقهية الضرورية التي يحتاج الصائم  

 -، وذلك وفق ما يلي:1إلى معرفتها
: الصوم هو اإلمساك عن المفطرات. مخالفة تعريف الصوم -1 

الهوى في طاعة المولى سبحانه بنية قبل الفجر أو معه. في نهار ال 
 يحرم صومه. 

: الصيام في رمضان فرض عين على كل حكمه الشرعي -2 
 مكلف. 
 -دليل وجوبه: -3 
  حي جي يه ىه ٱُّٱ: : لقوله تعالىأ: من القرآن الكريم 
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
. 183البقرة:  ََّّ

قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )بني اإلسالم من السنة: ب:  
قام الصالة  على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا وا 

يتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان(.   .-رواه البخاري ومسلم–وا 

                                                             

 ومن أراد المزيد من المعرفة فليرجع إلى أهل العلم وكتب الفقه.  - 1
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: وبذلك أجمعت األمة على وجوب صوم شهر من اإلجماعجـ:  
رمضان. وأنه أحد أركان اإلسالم الخمسة. وهو مما ُعلم من الدين 
بالضرورة. ولم يخالف فيه أحد من المسلمين. ولذلك فمنكر فريضته 

ال ُقتل مرتدًا ومن امتنع من صومه يستتاب ثالثًا،  1كافر فإن تاب. وا 
. ُيجبر عليه. فإن لم يفعل قتل حدًا. والمقتول حدًا تجرى  فهو عاصٍّ

 ام المسلمين. عليه أحك
هر -4  : أجمع العلماء على وجوب صوم رمضان عند َثبوت الش 

 -التأكد من دخول الشهر، ويثبت ذلك بما يأتي:
أ: برؤية هالل ليلة الثالثين من شعبان إذا كانت السماء صحوًا.  

وال يوجد فيها ما يمنع الرؤية لقوله عليه الصالة والسالم: )صوموا 
ة( تثبت الرؤية بشهادة  لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم  عليكم فأكملوا العد 

ن لم ير  فع عدلين أو أكثر ومن رآه وجب عليه الصوم ولو كان واحدًا. وا 
 ذلك إلى الحاكم. فإذا رآه اثنان وجب عليهما رفعه للحاكم. 

كما تثبت الرؤية بمشاهدة الهالل من قبل جماعة مستفيضة وفي  
 كلتا الحالتين وجب الصوم وعم  سائر البالد. 

وفي أيامنا هذه ومع تقدم العلم والتكنولوجيا الحديثة توصل  
نة التي يظهر فيها في زمن العلماء إلى رصد حركات القمر. وبيان األمك

والرصد محدد. ومعرفة أوائل الشهور القمرية بالحسابات والمراقبة العلمية 

                                                             

يصلى عليه وال ُيدفن في مقابر المسلمين وال يورث ماله بل  والكافر ال ُيغسل وال يكفن وال - 1
 يصير فيئنًا في بيت مال المسلمين.
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. ولذا فمن الممكن االعتماد على محطات األرصاد الجوية الفلكي الدقيق
التي تعتمد في الرؤية أو الرصد لحركات القمر على الوسائل العلمية 

رع يخشى هللا تعالى في عمله. وعند الدقيقة. والتي يعمل بها مسلم تقي و 
 ذلك يثبت أول شهر رمضان. 

هذه األيام للمحافظة ومن الضروري االعتماد على الرصد الجوي  
على وحدة المسلمين من أجل تأدية الفريضة في يوم واحد. حتى ال يقع 
اختالف فيما بينهم، ومن جهة أخرى فلم يعد المسلمون كما كانوا قديمًا 
يهتمون لرؤية هالل كل شهر بصورة عامة. ورمضان بصورة خاصة. 

ننسى بأن ومن جهة أخرى ال ي. الجو ِّ مما جعلهم بحاجة إلى الرصد 
اإلسالم دين العلم والمعرفة. والعقل والتفكير، ولهذا فإنه ال ينكر وال بأي 
شكل من األشكال ما توصل إليه العلم من معطيات وحقائق وفي الوقت 

ا توصل إليه في إصدار أحكامها لم دَ مِّ نفسه فإن كثيرًا من الفتاوى اعتُ 
 العلم الحديث. 

الجوية في كثير من أقطار  ومن أجل ذلك اجتمع علماء األرصاد 
العالم اإلسالمي في استانبول ومكة والجزائر لتوحيد كلمة المسلمين حول 

 هذا األمر فجزاهم هللا عن اإلسالم والمسلمين خيرًا. 
مسألة تحديد مواقيت ))تحت عنوان  1جاء في تفسير المنار 

 ((القطعيالصالة والصيام والحج والعيدين في األقطار، والعمل بالحساب 

بحثًا واضحًا مفصاًل هادفًا إلى توحيد كلمة األمة، مبينًا ذلك كله في 

                                                             

  188-185تفسير المنار. الجزء الثاني. صفحة:  - 1
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إن من مقاصد خمس مسائل نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي: )
اتفاق وسيلة ومقصدًا، فإما أن الشارع اتفاق األمة في عبادتها ما أمكن 

ع تتفق كلها أو أهل كل قطر منها على العمل بظواهر نصوص الشر 
وعمل النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه في الصدر األول في 
مواقيت الصالة والصيام والحج من رؤية الفجر والظل والغروب والشفق 
والهالل عند عدم اإلمكان، وبالتقدير أو رؤية العالمات عند اإلمكان... 
ما أن تعمل بالحساب والمراصد عند ثبوت إفادتها العلم القطعي بهذه  وا 

واقيت التي جرى عليها العمل في جميع بالد الحضارة اإلسالمية في الم
الصالة )ولو( مع المحافظة على االستهالك ورؤية الهالل في حال عدم 
المانع من رؤيته للجمع، بين ظاهر النص والمراد منه ومن المعلوم من 
الدين بالضرورة، أن الصالة عماد الدين فهي أفضل من الصوم وأعم، 

حالة الصحو وعدم المانع من رؤية الهالل يكون إثبات بإكمال  وفي غير
العدد ثالثين ظنيًا أو دون الظني، ومن قواعد الشريعة المتفق عليها أن 
العلم مقدم على الظن فال يعمل بالظن مع إمكان العلم، فمن أمكنة رؤية 

يؤديه الكعبة ال يجوز له أن يجتهد في التوجه إليها ويعمل بظنه الذي 
 ليه االجتهاد. إ

مكان إنَّ إفادة الحساب ل إذا قيل  لعلم القطعي بوجود الهالل، وا 
وقد اختلف العلماء في العلم به كما  رؤيته خاص بالفلكي الحاسب،

ذكرتم وال يكون علمهم حجة على غيرهم )قلنا( إن الذين لم يبيحوا العمل 
بالحساب قد عللوه بأنه ظن وتخمين ال يفيد علمًا وال ظنًا كما نقلناه عن 
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شرح البخاري للحافظ ابن حجر، والحساب المعروف في عصرنا هذا 
يمكن ألئمة المسلمين وأمرائهم الذين ثبت يفيد العلم القطعي كما تقدم و 

ذلك عندهم أن يصدروا حكمًا بالعمل به فيصير حجة على الجمهور، 
مع وهذا أصح من الحكم بإثبات الشهر بإكمال عدة شعبان ثالثين يومًا 

ر وال سحاب الثالثين والسماء صحو ليس فيها قتعدم رؤية الهالل ليلة 
ذا وص األحاديث الصحيحة )وكيمنع الرؤية، فإن هذا مخالف لنص

ن كان عداًل لكثرة  الحكم برؤية الواحد للهالل ألن شهادة الواحد ظنية وا 
ما يعرض فيها من الخطأ والوهم الذي ثبت بالقطع كشهادة بعض 

 العدول برؤية الهالل بعد غروب الشمس كاسفة(....
إذا تقرر لدى أولي األمر العمل بالتقاويم الفلكية في مواقيت  

هري الصيام والحج كمواقيت الصالة وصيام كل يوم من الفجر إلى ش
الليل امتنع التفرق واالختالف بين المسلمين في كل قطر أو في البالد 
التي تتفق مطالعها، وهذه ال ضرر في االختالف في صيامها كما أنه ال 

 ضرر في االختالف في صلواتها. 
وجملة القول أننا بين أمرين: إما أن نعمل بالرؤية في جميع  

مواقيت العبادات أخذًا بظواهر النصوص وحسبانها تعبدية، وحينئذ يجب 
على كل مؤذن أن ال يؤذن حتى يرى نور الفجر الصادق مستطيرًا 

 منتشرًا في األفق، وحتى يرى الزوال والغروب... إلخ. 
ما أن نعمل بالحساب المقطوع به ألنه أقرب إلى مقصد   وا 

الشارع، وهو العلم القطعي بالمواقيت وعدم االختالف فيها، وحينئذ يمكن 
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فيها هالل كل شهر في تبين فيه األوقات التي يرى  1وضع تقويم عام
كل قطر عند عدم المانع من الرؤية وتوزع في العالم، فإذا زادوا عليها 

عة في كل مكان، فإن رأوه كان ذلك نورًا على نور، وأما استهالل جما
هذا االختالف وترك النصوص في جميع المواقيت عماًل بالحساب ما 
عدا مسألة الهالل فال وجه، ال دليل عليه، ولم يقل به إمام مجتهد بل 

البقرة:  َّ مبنب  زب رب يئ ىئ ٱُّٱهو من قبيل: 

 . وهللا أعلم وأحكم أ.هـ.85
صاد الجوية في ألر نعتمد على الحسابات الفلكية واإذًا: إذا كنا  

معرفة مواقيت الصالة، فلماذا ال نأخذ بما جاء فيها من علم يفيد القطع 
فيما يتعلق برؤية الهالل. وال يخفى علينا مقدار التقدم العلمي 
والتكنولوجي في كثير من ميادين العلم والمعرفة في أيامنا هذه. ولهذا 

الختالف، ونهجر التفرقة، ونتجه إلى الوحدة حري بنا أن نترك ا
 .2التضامن والمحبةو 

بإكمال عدة شعبان ثالثين يومًا، وذلك عند االعتماد على  -ب 
الرؤية الرؤية البصرية المباشرة، فإذا كانت السماء مغي مة، وامتنعت 

المجردة فيكتمل شهر شعبان. وصبيحة يوم الثالثين من المباشرة بالعين 
شعبان يسمى يوم الشك. ذلك اليوم الذي له فقهه فيما يتعلق بإمساك 

                                                             

 كما هو المعمول به في الجزائر.  - 1
لمزيد من االطالع أنظر كتاب: االجتهاد الديني المعاصر )قضايا وآفاق( ألبي المجد  - 1

 – 143. بحث )أوائل الشهور العربية بين الرؤية المجردة والحساب الفلكي(. صفحة: أحمد
 م.1985هـ/1405قسنطينة.  –. )نشر دار البعث 161
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ذلك اليوم حتى قدوم المسافرين فإن ثبت رمضان وجب قضاء ذلك 
 اليوم. إال أن العمل بالحساب والتقويم فإنه يقطع الشك. 

لنية واإلمساك عن للصوم ركنان هما: ا أركان الصوم: -5 
 المفطرات. 

الني ة: ومكانها القلب، وال تصح العبادة بغير ني ة لقوله صلى  –أ  
نما لكل امرئ ما نوى( وصيغتها  هللا عليه وسلم )إنما األعمال بالنيات، وا 

بأداء ما افترض عليه من استغراق طرفي النهار التقرب إلى هللا 
 باإلمساك عن المفطرات. 

يمها قبل الليل، أي قبل غروب شمس اليوم. وتصح وال يجوز تقد 
في أول ليلة إذا لم ينقطع التتابع. فينوي في أول ليلة من رمضان صيام 
الشهر كله. وال بد من تبيت الني ة كل ليلة في كل صوم يجوز تفريقه 
 لقوله عليه الصالة والسالم: )ال صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل(. 

وال يضر األكل أو الشرب أو اتيان الزوجة بعد النية ما دام ذلك  
 قبل طلوع الفجر. 

اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب  –ب  
 ىئ  نئ مئ زئ رئ  ّٰٱٱُّالشمس بدليل قوله تعالى: 

 َّ ىتيت نت   مت  زت  رت يب ىب نب  مب زب رب يئ
 . 187البقرة: 
  -والمفطرات هي: 
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 الجماع.  -1 
بلة إذا الجماع كالنظر أو التفكر أو المباشرة أو القمقدمات  -2 

 ي. سببت إنزال المني أو المذ
القيء إذا استدعاه ولو لم يرجع منه شيء أو خرج غلبة  -3 

 ورجع منه شيء. 
ن لم  -4  وصول مانع من شراب أو دهن أو نحوهما لحلق وا 

 يصل إلى المعدة. 
بخالف  ع للمعدة عن طريق الفموصول شيء غير مائ -5 

 وصوله للحلق. 
وصول بخور أي دخان متصاعد من حرق مادة ما  -6 

ومنه التدخين بكافة كالجاوي، وكبخار القدر إذا وصل إلى الحلق، 
 أنواعه وأشكاله، والنف ة وما شابههما. 

وصول شيء غالب سبقه إلى حلقه كماء المضمضة أو  -7 
 االستنشاق. 

 شروط الصوم: -6
وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة للصوم شروط وجوب،  

 -معًا وهي:
 :شروط الوجوب هي -أ 
: فال صيام على الصبيان وال وجوبًا وال استحبابًا خوفًا الب وغ - 

ولعل في أمر األب لألطفال الذين هم دون سن البلوغ من المشق ة. 
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اهروا بالصوم. وهذا بالصوم أن يلجأوا سرًا إلى تناول المفطرات، ثم يتظ
األمانة في العبادة، ولذا فقد كر ه اإلمام مالك أمر األولياء  م عنما يبعده

 بالصيام لمن هم دون البلوغ. 
: فالمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا هالكًا القدرة ع   الصوم - 

أو حدوث علة على نفسيهما أو الطفل أو الجنين أو هما معًا. فعليهما 
كمه. وكذلك الشيخ اإلفطار. ويستحب اإلفطار للمريض ومن في حُ 

 الطاعن في السن الذي ال يقدر على الصوم. 
فال يجب على الصبي قبل البلوغ، وغير القادر،  الحضور: - 

 وكذا المسافر، ويصح منهم إن وقع. 
  -شروط الصحة: –ب  
 : فال يصح صيام الكافر ولو صامه. اإلسالم - 
: فال يصح الزمان المقابل ل صوم وعدم الت ّبس بالمنافي - 

الصيام في غير الزمان المخصص له وهو شهر رمضان للصيام 
 الواجب الركن. 

 -:شروط الوجوب والصحة معاً  -جـ  
فال يصح صيام من جن قبل الني ة واستمر بعدها  العقل: - 

 وكذلك المغمى عليه والسكران. 
: فال يصح صيام الحائض الخ و من دم الحيض والنفاس - 

ة( قبل  والنفساء وال يجب عليهما، ومتى طهرت المرأة )بجفوف أو بقص 
 الفجر أو معه عليها أن تصوم. 
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: بما تثبت به الرؤية، إذ ال يجب صيام شهر دخوأ الشهر - 
رمضان قبل دخوله وال يصح ممن صامه قبل دخوله بني ة أداء الواجب 

 المقبل. 
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 أ – 7
 مبيحة ل فطراألعذار ال

 
  -تنقسم األعذار المبيحة للفطر إلى قسمين: 
 أولها: األعذار التي توجب الفطر وهي:  
: إذا خافت على نفسها، أو الجنين أو هما معًا حدوث الحامل -أ 

 هالك أو علة، وليس عليها إطعام )على المشهور( وتقضي. 
: إذا خافت على نفسها أو طفلها أو هما معًا المرضع –ب  

حدوث علة أو هالك، أو عندما ال تجد مرضعة، أو عندما ال يقبل 
 الطفل غيرها، أو لم تملك وال والده ثمن اإلرضاع. 

: الذي يشق معه الصوم والذي يخاف على نفسه المريض -جـ  
 حدوث علة أو زيادة مرض أو تأخر الشفاء. 

ت اآلنفة الذكر يجب الرجوع إلى طبيب مسلم وفي جميع الحاال 
 تقي ورع حتى يفتي بذلك. 

 : التي تحيض نهارًا، فإنها تفطر بقية يومها. المرأة –د  
  -ثانيهما: األعذار التي تبيح الفطر وهي: 
المريض الذي ال يشق معه الصوم والذي يرجى شفاؤه وعليه  –أ  

 القضاء. 
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الشيخ الكبير المسن، والمرأة العجوز يفطر كل منهما  –ب  
 . إال إن كان فقيرًا ال يقدر. 1ويفدى عن كل يوم

 السفر بشروطه وهي:  –د  
 ( أن يكون سفرًا تقصر فيه الصالة. 1 
 ( أن يكون سفرًا مباحًا )واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا(. 2 
 ( الشروع فيه قبل الفجر إن كان في أول يوم. 3 
( أن يبي ت الفطر في غير اليوم األول كما يشترط تبييته في 4 

أول يوم منه. )والصوم في السفر أحُب إلينا( هكذا يقول فقهاء المالكية 
 رحمهم هللا. 

  

                                                             

 الفداء هو طعام مسكين كحد أدنى عن كل يوم يفطره أحدهم. ومن زاد فله أجره.  - 1
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 ب  - 7 -
 مبطالت الصيام
 والقضاء والكفارة

 
يبطل الصوم في حالة من الحاالت : مبطالت الصوم -1 
  -اآلتية:
: وهو الذي يوجب الغسل، ويفسد به صوم البالغ سواء الجماع - 

كان فاعاًل أو مفعواًل به، أما إذا جامع بالغ صغيرة ال تطيقه فال يفسد 
صومه إال بإنزال. وكذا إذا جامع صبي بالغة، فال يفسد صومها إال 

 بإنزال. 
ولو تفكرًا، أو نظرًا،  بمقدمات الجماع:إخراج مني أو مذي  - 

 -فإنه يبطل الصيام ويوجب الكفارة بشرطين:
: إدامة النظر والفكر، فلو نظر إلى امرأة ثم غض بصره بدون أولهما 

 أن يطيل النظر ثم أمنى بهذا فال قضاء وال كفارة عليه. 
ادته : أن تكون عادته اإلنزال عند استدامة النظر، فإن لم يكن عثانيهما

 اإلنزال عند استدامة النظر ففي الكفارة وعدمها قوالن:
ذا خرج المني بمجرد نظر أو فكر مع لذة معتادة بال استدامة،   وا 

 وجب القضاء. 
 وأما إخراج المذي فإنه يوجب القضاء فقط على كل حال.  
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: سواء مأل الفم أم ال. فمن فعل ذلك إخراج القيء وتعمده - 
فعليه القضاء والكفارة وأما من غلبه القيء فإنه ال يفسد عمدًا لغير علة، 

 صومه إال إذا رجع منه شيء ولو غلبه فيفسد صومه.
سواء كان  وصوأ مائع إل  الح ق من أذن أو عين أو أنف: - 

 أو غيره إذا وصل عمدًا وعند ذلك يجب القضاء. المائع ماء 
ء إلى وأما إذا وصل سهوًا كما لو كان يتمضمض فسبق الما 

 حلقه فيجب القضاء. 
وكذا لو وصل خطأ. ومثال ذلك كما لو أكل نهارًا معتقدًا بقاء  

الليل أو غروب الشمس أو شاكًا في ذلك لم تظهر الصحة، كأن تبين 
ال فيفسد صومه.   أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس، وا 

: كبخور العود وصوأ البخور الذي تتكيف به النفس - 
ونحوها للحلق إذا وصل باستنشاق. سواء كان والجاوي والمصطكي 

المستنشق صانعه أو غيره، أما لو وصل بغير اختياره فال قضاء. سواء 
 كان صانعًا له أو غيره. )على المعتمد(. 

يفسد الصوم بمجرد وصوله التدخين الذي اعتاد الناس شربه:  - 
ولو لم يصل إلى المعدة، أما دخان الحطب فال أثر له، وكذا كما  للحلق

وكذا وصول بخار القدر للحلق، فإذا وصل لو شم  رائحة الطعام، 
فعليه القضاء سواء كان صانعه أم ال، أما إذا وصل بغير  هباختيار 

 اختياره فال شيء عليه سواء كان صانعه أو ال. 



136 
 

: إذا وجد طعم الكحل في حلقه فسد صومه، االكتحاأ نهاراً  - 
فإن كان عامدًا فعليه الكفارة والقضاء أما من اكتحل لياًل ثم وجد طعمه 

 نهارًا فال يفسد صومه. 
ومن دهن شعره عامدًا، بدهن، بدون عذر، فوصل الدهن إلى  

 حلقه من مسام الشعر فسد صومه وعليه الكفارة. 
لغير عذر، فوجدت  -عمداً –ومن استعملت الحن اء في شعرها  

 طعمها في حلقها فسد صومها وعليها الكفارة. 
وصوأ شيء من ماء المضمضة أو االستنشاق إل  الح ق  - 

ويوجب القضاء وأما في غير رمضان فال يفسد الصوم  في رمضان: 
 يفسد الصوم. 

: ولو لم يأكل أو يشرب بشرط أن تكون رفض نية الصوم - 
 نهارًا، أو كانت لياًل واستمر الرفض حتى طلوع الفجر. 

  مث ٱُّٱ: لقوله تعالى: الردة عن اإلسالم )والعياذ باهلل( - 

.65الزمر:  َّ مخ جخ مح جح مج حج
 -القضاء: – 2

تعويض يوم أو أكثر بداًل عما أفطر فيه، وبراءة الذمة، وهو  
ويجب القضاء على من أفطر في رمضان لعذر إن وسقوط الواجب، 

  -التالية: رًا على الصيام. فيجب على األفرادكان قاد
 من كان له عذرًا أبيح له به اإلفطار، كالمريض والمسافر.  - 
 من ال يصح صيامه كالمرأة الحائض والنفساء.  - 
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وكذا من ابتلع  ناسيًا. سواء أكل أو شرب ناسياً  من أفطر - 
واك ناسيًا.  1جوزاء  السِّ

 من تناول مفطرًا شاكًا بطلوع الفجر، معتقدًا بقاء الليل.  - 
 فأفطر.  2من تأول تأوياًل قريباً  - 
 من ذرعه القيء فوصل إلى فمه ثم رجع شيء منه إلى حلقه.  - 
استعمال دواء في عين أو أذن، ثم وصل أثره إلى الحلق  - 

 وكذلك الحن اء. 
 الجهل في التقدير، واإلكراه أي )الُمكر ه(.  - 
من أفطر لعذر كمرض أو حيض أو إغماء أو  :1مالحظة  

جنون في صوم النذر المعين فال قضاء عليه لفوات وقته. فإن زال عذره 
 وبقى منه شيء وجب صومه. 

لنسيان أو إلكراه أو خطأ في الوقت. أما إن أفطر لغير عذر،  
ي النذر المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فال وجب عليه القضاء وف

بد  من قضائه، كعدم تعين وقته، وفي الصوم النفل ال قضاء فيه إال إذا 
 أفطره عمدًا. 

 حكم القضاء للمجنون والمغمى عليه، له حالتان:  :2مالحظة  

                                                             

 الجوزاء قشر يتخذ من أصول شجر الجوز. - 1
 ويل وصوره وأقسامه فيما بعد.سنذكر معنى التأ - 2
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: إذا جنَّ الصائم أو أغمى عليه مع الفجر فعليه الحالة األول  
القضاء لعدم صحة صومه بسبب زوال عقله وقت النية. إذا جن أو 

 أغمى عليه بعد الفجر، وبقى كل يومه أو جل ه. فعليه القضاء. 
قبل الفجر، وأفاق  من كان مجنونًا أو مغمى عليه: الحالة الثانية 

 قت النية. وقت الفجر فال قضاء عليه لسالمته و 
إذا جن أو أغمى عليه بعد الفجر نصف يومه أو أقل من ذلك  

 فال قضاء عليه. 
يجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه  مت  يجوز القضاء؟ 

التطوع بالصوم، وال يقضي في األيام الممنوع فيها الصوم. مثل )صيام 
ع الذي يوم الفطر، ويوم النحر، اليومان اللذان بعد يوم النحر إال المتمت

ال يجد هديًا( إلخ. ويجوز له أن يقضي ما عليه من أيام متتابعة أو 
 متفرقة ويسن له التعجيل بالقضاء. 

 -الكفارة: -3
 الكفارة لغة: التغطية أو الستر أو المحو.  
واصطالحًا: هي ما يكف ر به الذنب المترتب على من أفطر  

عالمًا بالحرمة، غير مستند لعذر شرعي، وال رمضان متعمدًا، مختارًا، 
 لتأويل قريب. 

وهي واجبة على منتهك حرمة رمضان إذا كان مسلمًا بالغًا ذكرًا  
 أو أنثى، حرًا أو عبدًا. 
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أما الحكمة من الكفارة، فهي صون الشريعة من انتهاك حرمتها،  
كانت عقوبة على وجه التغليظ حتى ال يستهين المفطر بالعبادة كما  اولذ

أنها تطهر نفس المسلم من آثار ذنب المخالفة التي ارتكبها. وبالتالي 
 لتظهر عظمة ذلك الشهر الذي عظ مه هللا تعالى. 

هي رحمة باألمة المسلمة، حيث إن إالَّ والكفارة في الحقيقة إن  
ن اْتَباع السيئة بالحسنة تمحها. فنسأل هللا الحسنات يذهبن السيئات و  ا 

 العفو والمغفرة. 
 -:الذين تجب ع يهم الكفارة 
 المنتهك لحرمة رمضان بجماع أو غيره.  -1 
ن بإدامة فكر أو نظر،  -2  المخرج للمني بمباشرة أو غيرها، وا 

هذا ما لم تكن عادته السالمة، أما إذا كانت عادته السالمة فال كفارة 
 عليه. 
وكر ه صاحب المختصر مقدمات الجماع كقبلة وتفكر في محاسن  

ال حرمت.  النساء إن أمنت السالمة وا 
 وللمسألة تفصيالت يرجع إليها من أراد في كتب الفقه. * 
تمر رفضه للصوم من رفض نية الصوم نهارًا، أو لياًل واس -3 

 حتى طلوع الفجر. 
 أو غيره للمعدة من الفم عمدًا.  عمن أوصل مفطرًا من مائ -4 
من استقاء فخرج منه القيء فابتلعه، أو ابتلع شيئًا منه ولو  -5 
 غلبة. 
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من كان جاهاًل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفطر  -6 
 فأفطر.
 من تأول تأواًل بعيدًا فأفطر لتأوله.  -7 
من تعمد االستياك بجوزاء نهارًا فابتلعها ولو غلبة. بغير ما  -8 

 لو استاك بها لياًل إذ يجب الكفـارة في صـورة واحـدة وهي 
 إن ابتلعها نهارًا عمدًا، أما لو ابتلعها غلبة أو نسيانًا فالقضاء.

من أفطر لعزمه على السفر في ذلك اليوم ولم يسافر فيه.  -9 
 لقضاء. فلو سافر فعليه ا

من سافر سفرًا غير مباح كالسفر للسرقة أو لقطع الطريق  -10 
 فأفطر فالكفارة ألنه انتهك حرمة الشهر. 

  -وتجب الكفارة على المسافر في ثالثة مسائل: -11 
إذا بي ت الفطر بحضر ولم يشرع في السفر قبل الفجر  األول : 

يعذر بتأويل. فإن  بأن شرع فيه بعده، وأولى إذا لم يسافر أصاًل. وال
 عدى مكان اإلقامة قبل الفجر فال شيء عليه. 

للصوم  : إذا بيت الصوم بسفر وطلع عليه الفجر وهو ناوالثانية 
 ثم أفطر. 
: إذا بيت الصوم بحضر كما هو الواجب، ولم يسافر قبل الثالثة 

الفجر، وقد عزم على السفر بعده وأفطر قبل الشروع فيه بال تأويل، أما 
 إذا تأول بأن ظن إباحة الفطر فأفطر فال كفارة عليه. 
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  الت ويل:
هو حمل اللفظ على خالف ظاهره استنادًا إلى أمر محقق أو  

 -مين:قسم إلى قسنموهم. ولذا ي
وهو ما ظهر موجبه. وعلى المتأول تأوياًل  الت ويل القريب: -أ 
 -ومسائله هي: ((القضاء))قريبًا 

من أفطر ناسيًا وظن بجهله أن من أفطر ناسيًا ُيتم يومه  -1 
 مفطرًا، فأتم  يومه فعليه القضاء. 

من أصبح جنبًا ولم يغتسل حتى طلع الفجر، فظن أن  -2 
الجنابة فأفطر فالقضاء وكذا من طهرت من الجنابة الصوم ال يصح مع 

قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر فظنت أن الصيام غير صحيح 
 فأفطرت.
لياًل وظن أن صوم اليوم التالي ال يجب  من قدم من سفره  -3 

 عليه فأفطر فالقضاء. 
من سافر دون مسافة القصر )كالراعي( فظن أن الفطر  -4 

 القضاء. مرخص له فأفطر ف
ر قرب الفجر فظن أن من تسحر قرب الفجر فسد  -5  من تسح 

 صومه فأفطر فالقضاء. 
من رأى هالل شهر شوال في النهار فظن أن الهالل لليلة  -6 

 الماضية، وظنه يوم العيد فأفطر فالقضاء. 
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: وهو ما خفي موجبه، وعلى المتأول هنا الت ويل البعيد -ب 
  -مر موهم ومسائله هي:ألنه استند أل ((الكفارة))

من رأى هالل رمضان لوحده، فأصبح مفطرًا لكونه لم تقبل  -1 
شهادته، ظانًا أن حكم رمضان ال يتبعض في حق المكلفين، فالكفارة 

 والقضاء. 
المرأة التي جرت عادتها أن تحيض في يوم معين فأفطرت  -2 

 ولو حاضت. –ظانه الحيض ولم تحض فعليها الكفارة والقضاء 
من كانت الحمى تأتيه كل ثالثة أو أربعة أيام فأصبح مفطرًا  -3 

 في اليوم الثالث فعليه القضاء والكفارة سواء أتته الحمى أم ال. 
من احتجم نهارًا فظن أن الحجامة تفسد الصوم فأفطر فعليه  -4 

 الكفارة والقضاء. 
فطر فعليه منن اغتاب شخصًا فظن أن الغيبة تفسد الصوم فأ -5 

 الكفارة والقضاء. 
 أنواع الكفارة:

 -كفارة الفطر في رمضان ثالثة أنواع على التخيير: 
بمد  1مد   اً : أي إطعام ستين مسكين لكل مسكيناإلطعام أواًل: 

النبي صلى هللا عليه وسلم وال يكفي أن يعطي مدين لثالثين مسكين، وال 
نصف مد لمائة وعشرين مسكين. وال يجوز أن يغديهم أو يعشيهم 

                                                             

 والمد هو ملئ اليدين المتوسطتين ال مقبوضتين وال مبسوطتين. - 1
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بخالف كفارة اليمين. والمراد بالمسكين هنا المحتاج. واإلطعام أفضل 
 األنواع الثالثة. 

: وهو تحرير رقبة مؤمنة سواء كانت ذكرًا أو أنثى، العتق ثانيًا: 
من العيوب )كالعور أو البكم أو الكفر أو الصم( وأال وأن تكون سالمة 

يكون فيها شائبة من الحرية )كمكاتب والمبعض، والمدير،وأم ولد( وغير 
 ذلك. وهذا من مستحيالت العصر الحالي.

تكفي فيهم نية : وهو صيام شهرين متتابعين، و الصوم: ثالثاً  
كل صوم واجب ))واحدة من أول الشهرين إلى آخرها للقاعدة الفقهية 

ذا فصل بينهما متعمدًا بطل ما صامه  ((اتباعه تكفي فيه نية واحدة وا 
وعليه أن يستأنف من جديد، أما إذا فصل ناسيًا أو لعذر فليمسك وال 

 يستأنف.
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 جـ – 7
 الجائز والمكروه في الصوم

 
 ما يجوز ل صائم فع ه وال شيء ع يه:  -أوالً  
 القيء الخارج غلبة ولم يرجع منه شيء.  -1 
 دخول ذباب إلى الفم غلبة.  -2 
 غبار الصنعة. وغبار الطريق ودخان المصانع، وغبار كيل القمح.  -3 
 االستياك بسواك يابس.  -4 
 الحقنة في اإلحليل.  -5 
  يغتسل منها قبل طلوع الفجر.اإلصباح بجنابة، بحيث لم  -6 
  ف.رح في البطن أو الجنب الواصل للجو دهن جائفة، وهي الج -7 
 نزع المأكول والمشروب والفرج في مبدأ طلوع الفجر. -8 
 أو للعطش، وكذا االبتراد بالماء. ر ِّ المضمضة للحَ  -9 
ابتالع فلقة طعام كانت بين أسنانه غلبة وقد عجز عن  -10 
ها.   مج 

 -مسائل في المرض:
 األول : مريض بالّ ثة ويسيل الدم منها:  
إذا كان الدم يسيل في بعض األوقات وينقطع في بعض آخر،  - 

 وقد تبقى هذه الحالة مالزمة للمريض بعض رمضان أو جل ه أو كله. 
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ه،   فإذا كان سيالن الدم كل اليوم أو جل ه أو نصفه، وعسر مج 
ال فال يعفى عنه، ويجب ُعفي عنه، واستحب ...... ا لقضاء منه. وا 

ه حتى يبي ض الريق، فإن بلعه متغيرًا بالدم فسد صومه. )وال يحل  مجَّ
 ابتالع الريق المختلط بدم ألنه متنجس(. 

وأما لو بقي بعض النجاسة في فمه وابتلعه، فإن كان غلبة  
ن لم يكن غالبًا  فالحكم كالمسائل التي تجري غلبة كغبار الطريق. وا 

 فعليه القضاء. أما الكفارة فتجري على مسائل ما ابتلعه من الفم. 
 الثانية: التداوي بالحقنة. 
إذا وصف الطبيب المسلم الورع، الحقنة للتداوي فذلك جائز ال  

ال كره ومما أثر عن األئمة والسلف الصالح، الكراهية  كراهة فيه وا 
 باستعمالها إال من ضرورة غالبة. 

 الثالثة: استعماأ اإلبرة.  
استعمال اإلبرة في رمضان أثناء الصيام ال يفطر إال إذا كانت  
 للتغذية. 
 الرابعة: مرض  السكري. 
على مريض السكر المثول أمام طبيب مسلم تقي ورع لفحصه  

ومعرفة درجة السكر، فإن أفتى له بالفطر فعليه الفطر، أما إذا أخبره 
 يه أن يصوم.بأن الصوم ال يضره فعل

  ثانيًا: ما يكره ع   الصائم فع ه.
 من على تركه وال يعاقب على فعله.المكروه هو ما يثاب المؤ  
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  -والمكروهات في الصيام أمور منها: 
ه  -1  ذوق الطعام ولو كان صانعًا له. فإن ذاقه فعليه أن يمج 

فالقضاء،  حتى ال يصل إلى حلقه شيء منه. فإن غلبه ووصل إلى حلقه
ن تعمد فالكفارة.   وا 

مضغ شيء كتمر أو لبان، فإن سبقه شيء إلى حلقه  -2 
 فالقضاء. 
مداواة حفر األسنان نهارًا. إال أن يخاف الضرر بالتأخير إلى  -3 

 الليل فال تكره بل تجي إذا خاف شديد أذى أو هالكًا بالتأخير. 
مقدمات الجماع كالقبلة والفكر والنظر إن علمت السالمة  -4 

من اإلمذاء واإلمناء، فإن شك في السالمة وعدمها، أو علم عدم 
ال  السالمة حرمت. فإذا لم يحصل له إمذاء وال إمناء فصيامه صحيح، وا 

ن مني فالمذي يوجب القضاء إال إذا سال من غير نظر أو تفكير،  وا 
فالقضاء والكفارة إن كانت المقدمات محرمة. كما لو علم الناظر عدم 

 السالمة أو شك فيها. 
ال جاز في كل  -5  االستياك بالرطب الذي يتحلل منه شيء، وا 

 النهار، بل هو مستحب إن كان لصالة أو وضوء. 
من زيادة الحجامة والفصد إن كان مريضًا وشك في السالمة  -6 

 ي تؤدي إلى الفطر فإن علم السالمة جاز كل منهما. المرض الت
غزل الكتان للنساء ما لم تضطر المرأة لذلك وعندها ال  -7 

 كراهة، هذا إذا كان له طعم يتحلل. 
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الحصاد للصائم حتى ال يصل إلى حلقه شيء من الغبار إال  -8 
 أن يكون مضطرًا لذلك العمل. 

الواجب تعظيم الشهر بحفظ كثرة الكالم لغير ذكر هللا، ألن  -9 
 الجوارح واللسان. كما عظمه هللا. 

المبالغة في المضمضة واالستنشاق خشية وصول شيء  -10 
 إلى الحلق. 

ضياع الوقت باللهو واللعب غير المفيد كاللعب بالنرد،  -11 
والورق. أما األلعاب الرياضية المفيدة فال تكره إال إذا أضعفت جسمه 

 عن أداء الصوم، أو سببت له اإلعياء الشديد. 
أال تبالغ المرأة في التزين، وال تخرج متبرجة أو متزينة من  -12 

ن خرجت فالتخرج بحشمة وأدب منزلها حتى ال تكون مصدر إثارة و  ا 
 وأخالق كريمة بعيدة عن الصخب والعبث. 

أال ينشغل الصائم باألمور الحقيرة التافهة كاالستماع  -13 
والتلفظ بالكلمات النابية، ومشاهدة العروض السينمائية لألغاني الماجنة، 

 الخليعة، والمجالت الهزيلة الساقطة والجلوس في الطرقات. 
أفطر في رمضان لعذر، أن يتوارى عن أعين  وعلى من -14 

 الناس إذا أراد تناول مفطر أو التدخين. 
االكتحال نهارًا فإن وصل شيء منه إلى الحلق حرم.  -15 

 والتطيب نهارًا، وشم الطيب نهارًا ولو مذكرًا . 
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 -كروهات ع   الصائم في غير رمضان:ومن الم
في كل شهر باأليام  تحديد صيام األيام الثالثة المستحبة -1 
 . من كل شهر.15 -14 -13البيض 
صيام ستة أيام من شوال بقيود خمسة: مواصلتها في نفسها  -2 

من اعتقد سنتها  –ممن ُيقتدى به  –إظهار صيامها  –اتصالها بالعيد  –
 لرمضان كالرواتب للصالة. 

صوم نذر مكرر ككل خميس وأولى صوم الدهر. حتى ال  -3 
 على األمر المتكرر دائمًا.تندم النفس 

 صوم التطوع قبل قضاء صيام الواجب.  -4 
 صوم يوم المولد النبوي الشريف. -5 
 صوم الضيف تطوعًا بغير إذن صاحب المنزل. -6 

 -أقسام الصوم:
 ينقسم الصوم من حيث حكمه الشرعي إلى األقسام اآلتية: 
الواجب: وهو صوم رمضان. وقضاؤه على من ترتب عليه،  -1 

 وصوم النذر، والكفارات. 
السن ة: يوم العاشر من شهر المحرم. وقيل يومي التاسع  -2 

 والعاشر. 
وهو شهر شعبان، –المستحب: وهو صوم األشهر الحرم  -3 

 –وعشر ذي الحجة، ويوم عرفة، لغير الحاج. وثالثة أيام من كل شهر
ر األول من محرم، ويوم الخميس، ويوم األثنين، ويوم الجمعة إذا والعش
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وصل بيوم قبله أو بعده، وستة من شوال، وشهر رجب، ويوم النصف 
من شعبان لمن أراد االقتصار على هذا اليوم، أما السادس عشر وما 
فطار يوم كصيام داود عليه  بعده فال يجوز للكراهة فقط، صيام يوم وا 

 السالم. 
لنافلة: وهو كل صوم كان لغير سبب يستحق صومه، أو ا -4 

 يمنع فيه الصوم. 
المكروه: وهو صوم الدهر، واالنفراد بصوم يوم الجمعة،  -5 

وتخصيص يوم السبت بالصيام، ويوم عرفة للحاج، وآخر يوم من 
شعبان لالحتياط، ويوم مولد النبي صلى هللا عليه وسلم، وتعيين األيام 
الثالثة من كل شهر باأليام البيض، وتكرار الصوم في يوم محدد، 

 ام الواجب. والتطوع بالصيام قبل صي
المحرم: وهو صوم يوم الفطر ويوم النحر، وصيام الحائض  -6 

والنفساء، ومن خاف على نفسه الهالك، وأيام التشريق الثالثة لغير 
 المتمتع من الحجاج، وصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها وهو حاضر. 
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- 8 - 
 حـــــتراويـــالة الـــــص

 
 النبي ص   هللا ع يه وس م  ولقد رّغب
 ق القيام في ليل رمضان.في مط 

فقد روى الجماعة عن أبي هريرة رضي هللا عنه قاأ: 
 كان رسوأ هللا ص   هللا ع يه وس م

 َيرّغب في قيام ال يل،
 ن غير أن ي مر فيه بعزيمة فيقوأ:م

 ))من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
 غفر له ما تقدم من ذنبه((. 

 
 تراويح من قيام ال يل.وال

  



152 
 

- 8 – 
 صـــــالة الـــتراويـــــح

 
صالة التراويح كل ليلة من رمضان من النوافل التي ُأكد عليها  

فهي من المستحب ات واعتبرت من قيام رمضان، وتصلى جماعة في 
المسجد استحبابًا الستمرار العمل على الجمع. ويجوز االنفراد بصالتها 

للسالمة من الرياء بشرط أال تعط ل صالة الجماعة في في البيوت طلبًا 
ألن صالته بالمسجد أفضل،  1المساجد. وأال يكون فاعلها آفاقيا بالمدينة

ن فعلها في بيته فعليه أن ينشط لها وأال يتقاعس عنها فإن شعر  وا 
 بالتقاعس صالها بالمسجد. 

 ووقتها بعد صالة العشاء أي وقت الوتر على المعتمد.  
فقد روى فِّْعُل الرسول صلى هللا عليه وسلم  دلي ها وعدد ركعاتها: 

الشيخان أنه صلى هللا عليه وسلم خرج من جوف الليل، ليالي رمضان 
والسابع وهي ثالث متفرقة: ليلة الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، 

والعشرين، وصلى في المسجد، وصلى الناس بصالته فيها، وكان يصلي 
، ويكملون باقيها في بيوتهم، فكان يسمع لهم أزيز كأزيز بهم ركعات

 النحل. 
يصلونها متفرقين، حتى  -رضوان هللا عليهم–وقد ظل الصحابة  

رأى عمر رضي هللا عنه في خالفته أن يجمعهم على صالتها بالمسجد 
                                                             

 المقصود المسجد النبوي أو الحرم المكي في المسجد الحرام. - 1
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وراء إمام، فكانت صالة التراويح جماعة بهذا العدد مما استحسنه عمر 
 رضي هللا عنه ووافقه عليه الصحابة وسار عليه المسلمون من بعده. 

وجاء في الجزء الثاني من شرح العالمة الخرشي على مختصر  
رضي هللا عنه أن يجمعهم على إمام فأمر )ثم رأى عمر  1سيدي خليل

أبي ا
داري أن يصليا بهم إحدى عشر ركعة بالوتر يقرأون وتميما ال 2

فكانوا يقومون فف في القيام وزيد في الركوع، بالمئين فثقل عليهم فخ
بثالث وعشرين ركعة بالوتر وكان يقرأ بالبقرة في ثمان ركعات وربما قام 
بها في اثنتي عشر ركعة، وقيل كان من ثالثين آية إلى عشرين إلى يوم 

وزيد في  ةفثقل عليهم طول القيام فنقصوا في القراءدية، وقعة الحرة بالم
ثالثين ركعة، والوتر بثالث فمضى األمر على و الركوع فجعلت ستًا 

نها  ذلك. ثم جعلت تسعًا وثالثين، أي ثم بعد وقعة الحرة جعلت. إلخ. وا 
أمر عمر أبي ا وتميمًا الدراي بإحدى عشر ركعة دون غيره من األعداد 

 الصالة والسالم لم يزد في رمضان وال غيره على هذا العدد(.ألنه عليه 
وروى اإلمام مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: )كان  

الناس في زمن عمر رضي هللا عنه يقومون في رمضان بثالث وعشرين 
وقد جمع  –أي زيادة الشفع والوتر ثالث ركعات على التراويح  –ركعة( 

د في المسجد، ووافقه الصحابة على ذلك، ولم عمر الناس على هذا العد
يجد لهم مخالف ممن بعدهم، وقد ذكر أصحاب هذا الرأي أن النبي 

                                                             

 .7الجزء الثاني. بحث النوافل. صفحة:  - 1
2 -  .  أبي ا: أي أبي  بن كعب لقوله عليه الصالة والسالم أقرؤهم أبي 
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ن كان قد صلى بالناس في المسجد في الليالي  صلى هللا عليه وسلم وا 
التي خرج إليهم فيها، ثمان ركعات إال أنهم كانوا يكملون العشرين في 

 بيوتهم. 
وكعتين، وبعد كل أربع ركعات يجلس  : تصلى ركعتينكيفيتها 

، فإن كان هناك مسبوق قضى في االستراحة 1اإلمام والمأموم لالستراحة
 ما فاته.
إن –ويستحب ختم القرآن كله في التراويح أي في جميع الشهر  
ليوقف المأمومين على سماع جميع القرآن الكريم. وتكفي السورة  -أمكن

 في جميع الشهر عن قراءة الختم.
ومن كان مسبوقًا بركعة فيأتم باإلمام في الركعة الثانية وبعد  

سالم اإلمام يقوم لصالة الركعة التي فاتته مخففة، ويلحق اإلمام في 
أولى الترويحة الثانية ويبدأ المسلمون بصالتها في أول ليلة من رمضان 

 بعد التثبت من دخول الشهر. 
ونذكر هنا ما وقع ويقع خالف بين المسلمين من أجل عدد  

ركعاتها، فمنهم من يقول ثمانية، ومنهم من يقول عشرة، ومنهم من يقول 
هي عشرون ركعة، والذي نريد أن نقوله بادئ األمر أن هذا االختالف 
ال يجوز وال بأي شكل من األشكال ألن األمة اإلسالمية كالجسد الواحد، 

مرصوص، وذكرهم هللا في محكم تنزيله باألمة الواحدة، وأمر وكالبنيان ال

                                                             

ويروى عن المالكية: لكي يندب الجلوس ينبغي أن يكون قد أطال في صالته فإن أوجز فال  - 1
 يجوز له أن يحلس. 
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المسلمين جميعًا باالتحاد والمحبة، ونهاهم عن التفرقة والتنازع. وأما ما 
جاء من فعل النبي صلى هللا عليه وسلم لها بحيث أنه عليه الصالة 
والسالم صالها بالناس في المسجد في الليالي التي خرج بها ثمان 

 أن الصحابة كانوا يكملون العشرين في بيوتهم. ركعات إال 
وأما من صالها عشرة فقد أخذ بالحديث الذي روته السيدة عائشة  

رضي هللا عنها بأن النبي صلى هللا عليه وسلم )ما كان يزيد في 
من الحديث الذي رواه  رة ركعة(شرمضان وال في غيره على إحدى ع

ومن صالها عشرين  ن صالها عشر ركعات فقد أصابالخمسة )فم
 ركعة فقد أصاب(. 

أما من يريد االنتهاز ليوجد التفرقة بين صفوف المسلمين فإنه  
ذا احتج بقول عمر لمن سأله عن صالتها عشرين  مخطئ كل الخطأ، وا 

جمُع المسلمين على قارئ واحد )نعمت البدعة( فالمقصود بكلمة البدعة 
، ولجمع المسلمين في مواظبة في المسجد، ولئن ذلك أنشط للمسلمين

شهر التفاضل فيما بينهم بالبر والتقوى، وليتفقدوا بعضهم بعضا، مع أن 
الصالة في أصلها جائزة لصالة النبي صلى هللا عليه وسلم لها، وال 
يخفى علينا بأن للخلفاء الراشدين الحق الشرعي في اإلتيان بسنة فيها 

اشدين من بعدي تمسكوا خير للمسلمين )فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الر 
ياكم ومحدثات األمور...( من الحديث  بها وعضوا عليها بالنواجد، وا 
رباض بن سارية. فإلى السنة النبوية معشر  الذي رواه أهل السنن عن العِّ
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المسلمين، ودعوا الخالفات الفرعية التي تضر وال تنفع، وهللا سبحانه 
 يؤيد المسلمين بتوفيقه ورحمته ومغفرته. 
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- 9 - 
 االعتــــــــكـــــــاف

 
 

 االعتكاف رياضة.
 االعتكاف رياضة روحية، وتزكية نفسية،

 وتنقية لمرآة الق ب كي تعكس نور اإليمان 
 الذي مأل شغاف الق ب في حياة المؤمن 

 إل  كل الجهات واالتجاهات فيسير ع   هدى وبصيرة، 
 ويس م من المزالق والمضار.

  



158 
 

- 9 – 
 االعتكاف

 
تقربًا إلى هللا عز وجل هو مالزمة المسجد للعبادة  االعتكاف 

والتفكر بالصالة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، ومناجاة الخالق العليم، 
فهو تزكية للنفس، ورياضة للروح، وصفاء في خلق السموات واألرض، 

لمرآة القلب والعقل من أدران الشهوات، وأغراض الدنيا وزينتها، فيهرع 
 إليه المحبون هلل، الشواقون إلى عفوه ومغفرته ورضاه. 

وهو مندوب مؤكد )مستحب على المشهور( والمواظبة عليه  
نية، وأفضله في العشر األواخر من رمضان ال لتماس ليلة تقتضي الس 

 القدر.
والدليل عليه الحديث المروي عن عائشة رضي هللا عنها أن  

النبي صلى هللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى 
توفاه هللا، ثم اعتكف أزواجه من بعده. )رواه البخاري ومسلم(، وكان 

العام عليه الصالة والسالم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان 
 الذي ُقبض فيه، اعتكف عشرين يومًا. 
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فيه، النية، والصوم )على المشهور( والتتابع )إال إذا نذر ويشترط  
وأال يقل عن يوم  )ال مسجد المنزل( 1متفرقًا( وكونه في مسجد عام

 .2وليلة، وال حد ألكثره. والمندوب عشرة أيام
فيستطيع االعتكاف: المسلم، العاقل، المميز، الحر، وأن يكون  

على طهارة، وكذا تستطيع المرأة إذا أذن لها زوجها. ويحتاج إلى نية 
ومكث في المسجد طيلة مدة االعتكاف والصوم، والكف عن الجماع 

 ومقدماته. 
فإذا دخل المسلم المعتكف لزمه المكوث فيه، ويجوز له الخروج  

 -ف في خاالت هي:من المعتك
* لقضاء حاجته كالبول والغائط في موضع قريب على أن ال  

 يدخل منزاًل فيه أحد أقاربه. 
 * لجلب طعام أو شراب إذ لم يكن معه في المعتكف.  
 * للوضوء أو الغسل أو لمقتضيات العبادة.  
  يه إذا كان اآلخر على قيد الحياة.* لحضور جنازة أحد والد 
في غير ذلك الخروج من المعتكف، فإن خرج استأنف  وال يجوز له 

  -والحاالت التي ال يجوز له الخروج فيها:اعتكافه من جديد، 
 * عيادة مريض ولو كان داخل المسجد أو خارجه.  

                                                             

ومن األفضل االعتكاف في مسجد جامع )تصلى فيه الجمعة( وذلك حتى ال يخرج من  - 1
ال  المسجد لصالة الجمعة في المسجد الجامع إن اعتكف في مسجد. إال إذا كانت أيام االعتكاف

 يتخللها يوم جمعة.
 ومن نذر اعتكافًا لزمه اإلتيان به.  - 2
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 * للصالة على جنازة ولو كانت مالصقة للمسجد.  
 * لحضور شهادة أمام المحكمة أو التحاكم بين اثنين مثالً  
 * لعمل تجاري أو بيع أو شراء أو عمل دنيوي.  
 * النتظار ثوبه المغسول إذا غسله ولم يكن معه غيره.  
* الخروج لسطح المسجد أو المنارة لألذان )وال يبطل اعتكافه بل  
 يكره(. 
ن بعد. * إقامة الصالة للجماعة،    والسالم على الغير وا 
  -ويبطل االعتكاف أمور منها: 
يبطل االعتكاف وعليه استئنافه كما في الحاالت التي ال ما  -1 

 يجوز له فيها الخروج من المعتكف.
 ما يخص زمنه وال يبطل ما قبله وينقسم إلى ثالثة أقسام:  -2 
ما يمنع الصوم والمكوث في المسجد، كالحيض : القسم األوأ 

باقية حتى والنفاس، أو الجنون واإلغماء، فله الخروج، وحرمة االعتكاف 
  عودته بمجرد زوال العذر، ويستمر لما مضى.

: ما يمنع المكوث في المسجد، كسلس البول، القسم الثاني 
سالة دم من جرح أو دم ل.   وا 

  ما يمنع الصوم فقط كالعيد، والمرض الخفيف.: القسم الثالث 
  -ومن مبطالته أيضًا: 
 تعمد فطر بخالف من أفطر ناسيًا أو مكروهًا.  - 
 تعمد مسكر لياًل.  - 
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ن لم تحصل اللذة، أو طلبها  -  تعمد وطء أو قبلة بشهوة لياًل وا 
 ولم يجدها. 

 : ومن المكروهات 
االعتكاف بفناء المسجد أو ساحته المعدة للتوسعة، واألكل  -1 
 والمطلوب داخل المعتكف. بالفناء، 
االعتكاف لغير قادر عليه حتى ال تضطره الحاجة لكسب  -2 

 الرزق أو العمل للخروج من المعتكف. 
دخول المعتكف منزاًل فيه زوجته أو أحد أفراد أسرته لقضاء  -3 
 حاجة. 
انشغاله بالعلم ولو الشرعي سواء كان معل ما أو متعلمًا، وكذا  -4 

 الكتابة ولو كانت لمصحف. 
مهما كانت صفته إال العبادة والصالة  القيام بأي عمل -5 

 والذكر والدعاء وقراءة القرآن واالستغفار. 
 حلق الشعر والحجامة إال لمضطر.  -6 
سالمه على من كان –اقراء قرآن على غيره ويجوز للمعتكف:  
إذا  -عقد زواج له ولمن تحت كفالته وواليتهاجراء –التطيب  -قريبا منه

يقص ظفرًا أو شاربًا أو عانة أو إبطًا خارج  خرج لغسل له أن يحلق، أو
 المسجد. 
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  ومن مندوبات االعتكاف:
أن يكون في رمضان، وفي العشر األخيرة منه، ولمدة عشرة  -1 
 أيام. 

االعتكاف في مؤخرة المسجد ليبتعد عن الناس حتى ال  -2 
 ينشغل معهم في أمور الدنيا. 

 اصطحاب ثوب آخر معه للمعتكف. -3 
اشتغاله بالعبادة، والذكر، وقراءة القرآن، والتفكر في خلق  -4 

 السموات واألرض، واالستغفار، والدعاء. 
أن يحضر معه إلى المعتكف ما يحتاج إليه من مأكل  -5 

 ومشرب. 
أن يبقى في المعتكف طيلة العشر األخير من رمضان،  -6 

 عبادة. ويبيت ليلة العيد في المعتكف حتى يخرج من عبادة إلى 
أن يدخل المعتكف قبل غروب الشمس في االعتكاف المنوي  -7 

 ولو يومًا ليتحقق له كمال الليلة. 
وة عنده لنكون من التوابين وهللا نسأل أن يكتب لنا الحظ 

ويوفقنا للقيام بالعبادات والنوافل والصلوات، وأعمال البر واألوابين، 
والخير والصدقات، ويلهمنا الهداية واالستقامة واإلخالص، وااللتزام 
بقرآنه وسنة نبيه، ويجعلنا من الفائزين بجنة الفردوس، ويتقبل منا ما 
كان صالحًا، ويهدينا ألصلح األعمال إنه سميع مجيب الدعاء، اللهم 

 آمين. 
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- 10 - 
 لي ــــــة القـــــدر

 
 

 : قاأ عز وجل 
 

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

  َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 

 صدق هللا العظيم
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- 10 – 
 درـــة القــــلي 

 
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱٱٱٹٱٹ 
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت
 . َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

لشرف العظيم، فقد عظم هللا هذه الليلة لنزول القرآن هو االقدر  
. 3الدخان:  َّ جنيم  ىم مم خم حم ُّٱبدليل قوله سبحانه:الكريم فيها 

 فهي ليلة القدر وهي ليلة مباركة وهي ليلة إنزال القرآن العزيز. 
قال الحافظ بن حجر: اختلف في المراد بالقدر الذي أضيف إليه  

 )ليلة( في قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. 
 مل خل ُّٱٱفقال بعض الفقهاء: هو بمعنى التعظيم كقوله تعالى: 
. فتعظيمها لنزول القرآن فيها، ونزول 91األنعام:  َّ  جم يل ىل

المالئكة، والرحمة التي يستفيد منها العباد، وكل عمل صالح فيها عظيم 
 األجر عند هللا. 

برامها الذي يرد كثيرًا   وقال آخرون: إنها بمعنى تقدير األمور وا 
فيها ما جرى فيه القضاء  لضاء، والمعنى أنه الليلة التي يفصمع الق

 مالئكة. ويكشف لل
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سبحانه وتعالى هللا وقال الشوكاني: قيل سميت ليلة القدر ألن  
يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة. وقال الخليل: ألن األرض 

.1تضيق فيها بالمالئكة
ر فيها ما   وأيًا كان المعنى فهي ليلة مباركة عظمها هللا تعالى وقد 

 في علمه سبحانه. 
ات كثيرة ال توجد في غيرها من ليالي السنة. فقد ولهذه الليلة ميز  

ذكر هللا الليلة ألن العبادة الصادقة الخالصة هلل تعالى، البعيدة عن 
الرياء تتم في الليل حيث يطرق المتهجد باب الرجاء في الوقت الذي 
يرقد فيه الناس، في الوقت الذي يبتهل العبد ويشكر لمواله، ويدعو إليه، 

صفاء والهدوء وصدق التعبير. وهذه الليلة تعم الدنيا يث الويسأله، ح
كلها بفضل هللا ورحمته ألنها سالم وأمن، سالم من كل مكروه، وأمن 

هم وحزن يدخل القلب، ألن ليلة القدر كل ِّ من كل خوف، وطمأنينة من 
تذكرنا بالقرآن، تذكرنا بالهدى والنور، وتذكرنا بالمغفرة والرحمة، وتذكرنا 

لذي أطعمنا من جوع، وآمننا من خوف، تذكرنا في بدء العمل بالخالق ا
 بالشريعة اإلسالمية في األرض. 

ومن أجل ذلك ينبغي أن تكون هذه الليلة محل حفاوة بما أنزل  
الحفاوة تكون بإحياء هذه الليلة المباركة ألنها يوم ميالد  هذهو هللا فيها، 

                                                             

انظر في معنى ليلة القدر، مجالس التذكير من حديث البشير النذير، اإلمام عبد الحميد بن  - 1
 .210-209. ص: 1983باديس. نشر دار البعث. الطبعة األولى 



166 
 

للقرآن الكريم الذي يفرح كل مسلم به، وبيوم نزوله ألن فيه الهدى 
 والفالح. 
ويحيها المؤمن ألنها زمان نزول قدر هللا تعالى من اللوح  - 

 الدنيا ليقضي بها بين العباد كما أراد هللا تعالى. المحفوظ إلى السماء 
ويحيها المؤمن ألن هللا سبحانه يتجلى في هذه الليلة على  - 

 باده بالرحمة والسالم واألمن والمغفرة والهداية والخير. ع
ويحيها المؤمن ألنها خير من ألف شهر، بمعنى أن العمل  - 

سنة  83فيها خير من عمل يعمله المؤمن في ألف شهر أي ما يعادل )
أشهر(، وقد ذكر هللا األلف ألن العرب آنذاك تعتقد أن األلف هي  4و

نها خير من الزمن كله مهما طال. فالعبادة فيها نهاية األرقام. والمعنى أ
 ؤمن على فعلها. فهذا فضل كبير منإال هللا مقدار ما يجازي المال يعلم 

محمد عليه ض أمة وَّ رب العالمين في إنعامه على المسلمين )حيث عَ 
سع له ما أخذه غيرهم في الزمن الصالة والسالم في الزمن اليسير ما يتَّ 

 .1الطويل(
إلى األرض ويحيها المؤمن ألن المالئكة تتنزل بأمر هللا تعالى  - 

برحمة هللا تعالى. فللمالئكة تنزالت أخرى غير القرآن ليباشر كل ملك 
ه هللا به.   مهمته في الناموس الذي خص 

ويحيها المؤمن ألنها ليلة كلها سالم وأمن وطمـأنينة وبشرى  - 
 من كل جزع وخوف وهلع. 

                                                             

 .61لشعراوي. الجزء األول. ص: المنتخب من تفسير القرآن الكريم، الشيخ محمد متولي ا - 1
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مؤمن ألنها ليلة فيها الرحمة والبركة والمغفرة والنجاة ويحيها ال - 
 من العذاب يوم القيامة. 

ويحيها المؤمن اقتداء بخير البشرية وسيد ولد آدم عليه  - 
 الصالة والسالم ألنه أحياها. 

فعن أنس قال: )العمل في ليلة القدر والصدقة والصالة والزكاة  
 . 1أفضل من ألف شهر(

 المؤمن لي ة القدر؟ولكن بمي يحي  
يحيها المؤمن بالتقرب إلى هللا تعالى فيها، بحيث ينشط المؤمن  

والتهليل والحمد والتكبير والصالة على النبي، لذكر هللا تعالى بالتسبيح 
والدعاء، فعن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت: يا رسول هللا إن وافقت 

نك عفو تحب العفو فاعف اللهم إ))ليلة القدر فما أدعو؟ قال: )قولي: 
( )رواه الخمسة( ألن ليلة القدر يحيها المؤمن ابتغاء الدين واآلخرة ((عني

ال لطلب الدنيا. كما يحيها بالصالة والصدقة للفضل الكبير الذي 
له بسبب تلك الليلة. وفي نفس الوقت يشكر المؤمن ربه على نعمه  يحص 

حسانه، فبالشكر تدوم النعم، وبالشك ر يزداد الخير والفالح وفضله وا 
 للمؤمن في الدنيا واآلخرة. 

فاعلم أيها المؤمن أن إحياء ليلة القدر يكون بالمنهج الرباني  
الذي يسلكه المؤمن كما جاء في كتاب هللا تعالى وسنة رسوله، وبه 

                                                             

 (.370: 6أخرجه عبد هللا بن حميد، نقله في الدر المنشور ) - 1
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تمتلئ الروح إجالاًل لرب العباد، وتشعر النفس بحالوة المناجاة لرب 
 بنور هللا الذي أنار السموات واألرض. العالمين، ويشرق القلب 

 تحديد ال ي ة:
نما ذكر بأنها الليلة التي نزل فيها لم يحدد القرآن   ليلة القدر، وا 

القرآن، والقرآن نزل في رمضان، ورمضان يقع في السنة القمرية التي 
تختلف عن السنة الشمسية، بمعنى أن رمضان يأتي في كل فصول 

ي في كل يوم من أيام السنة منذ بدء الخليقة إلى السنة، فليلة القدر تأت
 يوم القيامة، فهي تشمل الزمن كله. وهي رمضان. 

فهي غير محددة، إال أن النبي عليه الصالة والسالم وضح  
للمسلمين عنها الشيء الهام وهو التماسها في العشر األواخر من 

 رمضان أو في وتر العشر األخير من رمضان. 
خبر يالرسول صلى هللا عليه وسلم خرج إلى المسجد ل)ويروى أن  

الناس بها وقال: كنت قد خرجت ألخبركم بليلة القدر... إال أنه تالجى 
فالن وفالن... أي تشاجرا في المسجد... فُرفعت عني... فالتمسوها في 

فكان سبب إخفائها المشاجرة التي وقعت بين اثنين  1العشر األواخر..(
 في المسجد.

شاجر ميدان الشيطان لمعارك الشر. وهذا يقف سدًا منيعًا فالت 
أمام الخير فيمنعه. ولكن المؤمن العاقل من يستعيذ باهلل من شر 
 الشياطين، ويقف في وجه الشر مهما كان هذا الشر، وهللا ولي المتقين. 

                                                             

 .63المنتخب في تفسير القرآن. الشيخ الشعراوي. الجزء األول. صفحة:  - 1
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وروي بأن لها عالمات، فعن ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا  
طلقٌة، ال حارة وال باردة،  ليلة القدر: )ليلة سمحةٌ عليه وسلم، قال في 

أخرجه أبو داود الطيالسي. – 1وتصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء(
 (.257: 9ونقله ابن كثير )

والصحيح أنها في رمضان وفي وتر العشر األخير منه. ويكاد  
نما أبهمت ليلة القدر  يجمع العلماء على أنها ليلة السابع والعشرين. وا 
ولم تحدد ليكثر ترقبها بالطاعات والذكر والعبادات والصالحات والتفكر 

 ٱُّٱٱٹٱٹٱفي رب السموات واألرض وطلب حرث اآلخرة منه سبحانه. 

 زي ري ٰى  ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل

.20الشورى:  َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
اللهم إنا بسطنا إليك أكف  الضراعة، متوسلين إليك بأسمائك  

تجعلنا ممن يريدون حرث اآلخرة، وأن تتفضل علينا بزيادة الحسنى أن 
النبيين  نصيبنا في اآلخرة سعادة أبدية مع األجر والثواب، وأن تجعل

 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. 
  

                                                             

ولنحذر من تدجيل أصحاب البدع والخرافات الذين يقولون عن عالماتها أشياء غير  - 1
ا تطهير عقولنا من الخرافات وتنوير قلوبنا بالطاعات، واغتنام الفرص منطقية وال معقولة فعلين

 بالخيرات. 
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- 11 - 
 زكـــــــاة الفـــــطر

 
 

 -يقوأ ابن عباس رضي هللا عنه:
يه وس م زكاة الفطر طهرة ص   هللا ع  )فرض رسوأ هللا

 ل صائم من ال غو والرفث، وطعمة ل مساكين(
 )رواه أبو داود(
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- 11 – 
 زكاة الفطر

 
هي ما يخرجه المسلم من ماله آخر شهر رمضان طهرة له ممن  
 عن السؤال يوم العيد.  والرفث، وطعمة للمساكين إلغنائهم اللغو

لقة بمعنى )زكاة طرة أي الخِّ ألنه من الفِّ  ،ج فطرةرَ خويقال للمُ  
 لقة(. الخِّ 

الوجوب )على المشهور( وقيل: إنها سنة  وحكمها الشرعي: 
واجبة )مؤكدة( وجاء في الرسالة )وزكاة الفطر سنة، فرضها رسول هللا 

رها وأوجبها(،  وفي سنن الترمذي أن رسول صلى هللا عليه وسلم أي قد 
عث مناديًا ينادي في فجاج مكة )طرقها( أال هللا صلى هللا عليه وسلم: ب

 إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. 
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ٱُّٱ: من القرآن الكريم: ودلي ها 
 .15 – 14األعلى:  َّ ىي مي

عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: ومن السنة النبوية: )ما روي  
فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر ٍّ أو عبدٍّ ذكرًا أو 

 أنثى من المسلمين(. 
ن على مشروعيتها ولم يتأخروا يومًا عن وقد أجمع المسلمو  

 إخراجها بشكل فعلي  في وقتها. 
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  أما حكمتها التشريعية:
فهي سد حاجة المعوزين من المسلمين، وسد حاجتهم، والرفق 
بالفقراء والمساكين، وا غناؤهم عن الطلب في يوم العيد، قال عليه الصالة 
والسالم: )أغنوهم في هذا اليوم عن الطلب(. وبهذا العمل الطيب، وبتلك 

يقي بين المسلمين، المساعدة االيجابية يظهر التضامن بشكل عملي وحق
 وتبدو سمة الرحمة آخذة طريقها لرفع الحزن والهم عن قلوب المؤمنين. 

ن في ذلك دلياًل على المحبة، واإلخاء، والشفقة، والرفق،   وا 
واإلحسان، ألن المؤمن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، ولذا فإنه يسعى 

للفقراء ما بكل ما أوتي من فضل هللا أن يقدم للمحتاجين ما يحتاجونه، و 
يتوجب عليهم وعلى أمثالهم في يوم العيد، حتى تبدو الفرحة تغمر وجوه 

فال يفرح اهم، حيَّ الجميع، والسرور يمأل نفوسهم، والبسمة تبدو على مُ 
 مسلم دون غيره لفقر ألم  به. 

نها وسيلة كريمة من وسائل التكافل االجتماعي، وأسلوب كريم   وا 
 للتراحم بين المسلمين. 

وفي نفس الوقت فإن زكاة الفطر يخرجها المؤمن تقربًا إلى هللا  
العلي القدير، وتطهيرًا لما قد اعترى صيامه من لغو أو رفث، فإن 
الحسنات يذهبن السيئات، وبدليل قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين( )رواه أبو داود 

 اكم على شرط البخاري(. والح
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ولقوله عليه الصالة والسالم: )واتبع السيئة الحسنة تمحها( )رواه  
 أحمد والترمذي(. 

بدليل ماروي عن النبي صلى هللا  1وهي السبب في قبول الصيام 
عليه وسلم أنه قال: )شهر رمضان معلق بين السماء واألرض، وال ُيرفع 

ابن شاهين وابن الجوزي في علله وابن إلى هللا إال بزكاة الفطر( )رواه 
 ماجه(.

 شروط وجوبها:
وتجب زكاة الفطر على المسلم القادر على إخراجها: حرًا أم  

 عبدًا، كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى. 
ومن يقدر على إخراجها: من عنده قوت يومه مع صاع إن كان  

م العيد، إن وحده، أو قوته وقوت عياله مع صاع إن كان له عيال، يو 
 كانت ال تجحف به، 

ومن ال يلحقه ضرر بإخراجها من إفساد معاشه أو جوعه وجوع  
 عياله ومن يقدر على قضائها فإنه يتسلفها ويخرجها. 

 : عّمن يخرجها
 يخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته بسبب:  
األوالد )الذكور ، القرابة: كالوالدين الفقيرين، زوجة األب الفقيرة - 

 الذين ال مال لهم حتى يشتغلوا، والبنات إلى أن يدخل بهن  الزوج(. 

                                                             

ولكن هذه الحكمة فيها ضعف ألن الصيام عبادة مستقلة عن صدقة الفطر وبالصيام يؤدي  - 1
 المؤمن الواجب، إال أن قبوله عند هللا تعالى فهذا أمر يتعلق بمشيئة هللا تعالى. 



175 
 

احد من وعن خادم و ، الزوجية: يخرجها عن زوجته المسلمة -
 .خدم زوجته الذي ال بد منه

الرق: يخرجها عن عبده وأمته إن كانوا مسلمين أو عبيد والديه  - 
 أو عبيد ولده. 
  شروط صحتها:

أن تكون صاعًا كاماًل غير أن يجيء وقت وجوبها، الني ة،  - 
 منقوص، أن ال تدفع لقريب تلزم نفقته. 

 : مقداراها
من غالب ما يأكله أهل البلد إال إذا أراد  يجب على كل فرد صاع 

ويستحب أن  1غرامًا( 1977أن يخرج أحسن منه. ويقدر الصاع بـ:)
ألنه من باب العبادة ومن لم يقدر إال على يتقيد بالصاع وال يزيد عليه 

بعض صاع أخرجه، ومن وجب عليه عدة آصع ولكنه لم يقدر على 
 إخراج بعضها أخرج على قدر استطاعته فال يكلف هللا نفسًا إال وسعها. 

وتخرج من القمح، أو الشعير، أو السلت، أو الزبيب، أو التمر،  
 ...2زأو الذرة، أو األقط، أو الدخن، أو األر 

                                                             

لجزائر عن مقدار الصاع وزنًا فقدر بنحو كيلوغرامين ومئتين وأربعين وقد صدر إفتاء في ا -1
 غ( يخرجه من جنس قوته أو أفضل منه. 2240غرامًا )

 السلت: هو ضرب من الشعير ليس له قشر، يشبه القمح ويكون بالقور والحجر.  - 2
مة األقط: هو لبن محم ض، يخفف حتى يستحجر ثم يطبخ أو يطبخ به، ويسميه العا    

 )كليلة(. 
الدخن: نبات عشبي من النجليات، حبه صغير كحب السمسم )الجيجالنية( وينت الدخن بريًا    

 ومزروعًا. 
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 . 1وزاد ابن حبيب صنفًا آخر هو )العلس(
 الحالي. واألسعارويجوز إخراج قيمتها نقدًا حسب السعر )) 

 .((تختلف من دولة ألخرى 
 وقت إخراجها:

 لوقت إخراجها قوالن:  
 األول: تجب بغروب الشمس من ليلة عيد الفطر.  
تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر. فمن مات قبل فجر الثاني:  

 يوم العيد سقطت عنه. 
والمستحب: إخراجها بعد طلوع الفجر، وقبل الغدو إلى المصلى.  

ن أداها قبل ذلك بيوم أو يومين ال أكثر فذلك جائز.   وا 
رها عن وقتها، ومن   ومن ترت بت في ذمته فال تسقط عنه إذا أخ 

رها عن وقتها مع قدر  ته على إخراجها للغروب من يوم العيد، أثم، أما أخ 
ليه قضاؤها فورًا.   من لم يخرجها فع 

  لمن تصرف؟ 
ون مسلمًا، حرًا، لفقير أو مسكين بشرط أن يكتدفع زكاة الفطر:  

لينفقوه  غير هاشمي، كما تدفع للمسافرين المغتربين الذين ال مال معهم
صرفها  والمساكين. واألفضل على شؤونهم، وللدور المشرفة على الفقراء

                                                             

العلس: هو ضرب من البر )القمح( تكون حبتان منه أو ثالث في قشرة، وهو طعام أهل  - 1
 صنعاء.
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 نفع بها. وله أن يزيد فقيرًا على كلمن المحتاجين حتى يعم ال على عدد
 حال لحاجته.

 :زكاة فطر المسافر
المسافر يخرجها أهله عنه إذا أوصاهم بذلك أو كان من عادتهم  

ال فال يجزئه لفقد النية.  إخراجها عنه عندما يكون مسافرًا. وا 
إذا لم يترك لهم ما يخرجوه يخرجها عن أهله  ويجوز للمسافر أن 

 عنهم في بلده. 
 :نق ها إل  ب د آخر

رة مكروه عند فقهاء إن نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر لغير ضرو  
ذا أو  -مثالً –كان في بلد آخر غير مسلم فقير أو مسكين  المالكية، وا 

، أو ال يوجد في البلد ألقارب الذين ال تلزمه نفقتهم فُتنقليوجد فقراء من ا
فقراء فتنقل، أو عند اكتفاء أهل البلد. أو إذا نقلها أفضل لمصلحة 

 المسلمين، أو لطالب العلم، ونحوه. 
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 رأي:
وأرى من األفضل هذه األيام أن تخرج الزكاة قبل العيد بأيام كي  

يتسنى للفقير تأمين ما هو بحاجة إليه. وذلك ألن العصر الذي نعيش 
لف عن العصور الماضية، فقد تعقدت أمور الحياة، وتشعبت، فيه يخت

وكثرت، ولهذا يجب إعطاء مستحقي زكاة الفطر قبل العيد بمدة كافية 
حتى يتمكنوا من االستعداد للعيد. وهذا ما نلمحه في فتاوى السادة 
المالكية حيث جوزوا تقديم إخراجها بيوم أو يومين ال أكثر. فمن الحكمة 

الفقراء في العيد ألنه يوم فرحة ومساواة في المظهر والمأكل  أن ينتفع بها
والمشرب بين جميع المسلمين المحتاجين المتآخين المتعاونين 

 المتراحمين. 
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- 12 - 
 العـــــيـــــد

 
 

 العيد فرحة وسرور وبهجة
 

 ف تكن هذه المعاني هدف كل مس م
 ليحققها فعاًل في ضوء األحكام التشريعية.
 فما أزاأ مؤمن كربة أخيه في الدنيا 

 ال وأثابه المول  سبحانه أضعاف عم ه إ
 فيزيل عنه كربات يوم القيامة. 

 وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
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- 12 - 
 العـــيـــد

 
األيام السعيدة المباركة التي نبهنا إليها اإلسالم  من يوم العيد 

 وأمرنا أن نحتفل بها احتفااًل الئقًا بها، ألنها أيام سرور وبهجة وفرحة. 
ففيها يظهر كل عمل كريم، وخلق نبيل، ومحبة صادقة، وبر  

 وتقوى، بخالف ما كان الناس في الجاهلية. 
ولهم المدينة فعن أنس قال: قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في 
هللا قد أبدلكما خيرًا منهما األضحى ويوم الفطر(. الجاهلية. فقال: )إن 

 )رواه أبو داود(. 
الصالحة واآلداب ولهذا فقد رغب الشارع في القيام باألعمال  

 -الكريمة ومنها:
إحياء ليلة العيد بالعبادة والذكر وقراءة القرآن والصالة على النبي  -1

صلى هللا عليه وسلم لقول النبي )من أحيا ليلة الفطر وليلة األضحى 
محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب( )رواه الطبراني( ومن األفضل 

 حضور العشاء والصبح في جماعة. 
غسل العيد كغسل الجمعة، ويدخل وقته في السدس األخير من  -2

 الليل، وكونه بعد صالة الصبح. 
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استعمال الطيب للرجال واألطفال ولو لم يخرجوا إلى مصلى العيد.  -3
أما المرأة التي تخرج لمصلى العيد فال يصح لها التطيب أو التزين خشية 

 الفتنة. فإذا بقيت في منزلها يحسن ذلك. 
ارتداء اللباس الجميل )الجديد أو النظيف( للجميع، باستثناء المرأة  -4

التي تخرج للمصلى، إال أنها تتزين وترتدي المالبس األنيقة والجميلة في 
 منزلها بعد عودتها من المصلى. 

تناول الفطور قبل الذهاب إلى المصلى يوم الفطر ويكون على  -5
ال حسا حسوات من ما  ء. رطب أو تمرات وا 

زالة األوساخ. تحسين الهيئة،  -6  ويكون بقص الشعر، وتقليم األظافر، وا 
والرجوع من غير الطريق الذهاب ماشيًا إلى المصلى من طريق،  -7

 الذي ذهب منه. 
ن كانت داره قريبة، أو  -8 الخروج إلى لمصلى بعد طلوع الشمس، وا 

في الوقت الذي يراه مناسبًا كي يتمكن من الوصول إلى المصلى قبل 
 خروج اإلمام للصالة. 

التكبير في حال الخروج من المنزل ويستمر على التكبير إلى أن  -9
 يصل إلى المصلى. 

ضحى. أما اإلمام ويستحب أن يكون جهرًا في جماعات يوم األ 
وللتكبير صيغ مأثورة  فإنه يستمر على تكبيره إلى أن يدخل المحراب.

منها: )هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر، هللا أكبر، وهلل 
 الحمد(.
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اًل وال ر بعد كل صالة فريضة حاضرة )ال نفوفي عيد النحر يكب 
باشرة وقبل التسبيح والتحميد قضاًء( ويستمر في التكبير بعد الصالة م

والتكبير. وما يزال يكبر دبر الصلوات حتى صالة الصبح من اليوم 
 صالة. 16-15الرابع للعيد أي بمعدل 

أن تصلى صالة العيد في مصلى كي يجتمع فيه أكبر عدد ممكن  -10
 من أهل البلد، ألنه يوم تعارف وتحابب، وتعاون وتآلف, 

المعبرة عن البشاشة وطالقة الوجه، واالبتسامة الظاهرة على الوجه  -11
حب صادق لآلخرين، وفرحة وبشر بذلك اليوم المجيد. فإذا التقى المسلم 

في وجهه، وسل م عليه، وبارك له في العيد، ودعا كل  شَّ بأخيه المسلم ب  
يه يبر والصدقات، والعطف والمرحمة، فف رَّ منهما ألخيه، إنه يوم البِّ 

اإلنسان بوالديه، ويعطف على الجار وذي القربى، والفقير والمسكين، 
واألرملة واليتيم، وحبذا لو قام نفر من المسلمين بزيارة المستشفيات، 
فتفقدوا المرضى، وواسوا المصابين، كما يقومون بزيارة دور العجزة، 

وس وذوي العاهات، ودور رعاية اليتامى، حتى يدخلوا الفرحة في نف
 أولئك المصابين، كل واحد بما يستطيع. 

ويجب على من وجبت عليه زكاة الفطر أن يخرجها قبل خروجه  -12
 إلى المصلى أو قبل صالة العيد. 

وعن جبير بن نفير قال: )كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  -13
 وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض )تقبل هللا منا ومنك( )قال

 الحافظ: إسناده حسن(. 



183 
 

 العـــيـــدصالة 
 

صالة العيد سنة مؤكدة، تلي الوتر في التأكيد، أما في كونها سنة  
عين أو سنة كفاية ففي المسألة قوالن: فمن اعتبرها سنة عين، فإنه 

 يستحب لمن حضرها مع اإلمام أن يصليها فذا. 
ووقتها من وقت حل  النافلة )أي بارتفاع الشمس عن األفق قيد  

رمح( وتكره بعد شروق الشمس مباشرة، وتحرم حال الشروق وال تجزئ. 
بعد الشروق. ويستمر  -دقيقة 20-وتكون الصالة بمعدل ثلث ساعة 

 وقتها إلى زوال الشمس )منتصف النهار( فال تصلى بعد ذك وال تقضى. 
تجب عليه صالة الجمعة )المسلم، البالغ، ويؤمر بها كل من  

الذكر، الحر، المقيم ببلد الجمعة أو النائي عنها كفرسخ منها( وفي 
ا الشابة مَّ الن: وندبت للمرأة غير الشابة. أغيرهم من النساء والعبيد قو 

فتحرم في حقها خشية االفتتان. وندبت كذلك لغير مأمور الجمعة من 
 الصبيان والعبيد. 

ومن األفضل أن ُتصلى بالمصلى )خارج بناء المدن( إال في 
مكة فاألفضل أن تصلى في بيت هللا الحرام. فإذا تعذر المصلى صليت 

 في المساجد التي تصلى بها الجمعة. 
مكروه قبلها وبعدها بخالف فإذا صليت في المصلى فالنافلة  

 المسجد فال كراهة لصالة النافلة فيه. 
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 : كيفيتها
ركعتان، تصليان بغير أذان وال إقامة، وال استدعاء بقول  وهي 

 أحدهم )الصالة جامعة(. 
)برفع اليدين( ثم يكبر اإلمام في الركعة األولى تكبيرة اإلحرام  

يكبر بعد ذلك ست تكبيرات )من غير رفع اليدين( ثم يقرأ الفاتحة وسورة 
 جهرًا ويتمم الركعة. 

وعند القيام إلى الركعة الثانية، يكبر تكبيرة القيام، ثم يكبر بعدها  
 خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة جهرًا، ثم يتمم الركعة ويسلم. 

وبعد السالم: يقوم اإلمام للخطبة، وهي كخطبة الجمعة، يجلس  
في أول الخطبة ثم يقوم للخطبة فيفتتحها بسبع تكبيرات، ثم يخطب، 

العبادة كزكاة الفطر، وآداب العيد، وأخالق المسلم في  رالناس أمو  فُيعل م
 مجتمعه. أما في عيد النحر فيعلمهم أمور األضحية وأحكامها. 

ويأمر وينهي ويوعظ ويرشد ويبين للناس ما عليهم من واجبات،  
وما حق هللا عليهم، وما حق العباد عليهم. ويكبر أثناء الخطبة ثالث 

 تكبيرات ويجلس.
ثم يقوم للخطبة الثانية فيفتتحها بالتكبير، ويتم الوعظ والتكبير  

 جم هل مل خل  حل  جل ُّٱالكريمة:  والدعاء وينهيها باآلية
 - 180الصافات:  َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم

. ثم يذهب الجميع إلى بيوتهم. )وفي يوم األضحى يباشرون نحر 182
 أضاحيهم(.
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 : حكم المسبوق والساهي في صالة العيد
: إذا نسي اإلمام تكبيرات العيد، وقرأ ثم تذكر التكبير اإلمام -1 

أثناء القراءة أو بعدها، كب ر ثم قرأ ثانية، وبعد السالم يسجد سجودًا بعديًا 
 لسهو لزيادة القراءة األولى. ل

إذا تذكر أثناء الركوع أو عند الرفع منه، فإنه يتمادى ويسجد  - 
 للسهو قبل السالم. 

 رك تكبيرة واحدة سجد لها للسهو ألنها سنة مؤكدة. ولو ت - 
أما إذا كب ر اإلمام في األولى أكثر من سبع، أو كب ر في الثانية  

 أكثر من خمس، فال يتبعه المأموم في الزيادة. 
: إذا أدرك اإلمام أثناء القراءة في الركعة األولى، الم موم -2 

 فإنه يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة اإلحرام، ويتابع وراء اإلمام. 
إذا أدرك اإلمام في بعض التكبير، كب ر معه، ثم كب ر ما  - 
 نقصه. 
إذا أدرك اإلمام في الركوع، كب ر تكبيرة اإلحرام، وركع مع  - 

 اإلمام وال شيء عليه. 
إذا أدرك اإلمام أثناء القراءة في الركعة الثانية فإنه يكبر تكبيرة  - 

اإلحرام، ثم خمس تكبيرات يعدها ثم يلتحق باإلمام )ألن تكبيرة القيام 
ساقطة عنه( ثم إذا قضى بعد اإلمام الركعة الثانية قام بتكبير ثم كبر 

 بعد ذلك. 
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هذه الجولة القصيرة والسريعة في رياض الشهر الكريم نسأل  وبعد 
هللا تعالى أن يجعلنا عنده من المقبولين، ولواجباته من الطائعين، ولسنة 

 نبيه من المقتدين، ولجنته من الوارثين. 
إال أننا وقد خرجنا من هذه الدورة التدريبية فإننا لنأمل أن نكون  

ذا الدرس بداية حياة جديدة تتسم بكل فيها من الفائزين، ولنتخذ من ه
خير، وتمتاز بالسير على صراط هللا المستقيم، وهنا البد لنا أن نتذكر 
دائمًا بأن حياتنا هذه ما هي إال مزرعة للدار اآلخرة. ولذا علينا أن 

 نحسن انتقاء البذور الصالحة حتى نجني ثمارًا طيبة. 
الصالحات والخيرات فرمضان أكبر حافز لنا على المضي قدمًا ب 

والمكرمات، وهو أفضل دافع يذكرنا بما علينا من الواجبات. فالذكرى 
 ضرورية لما فيها من خير وفائدة لنا معشر المؤمنين. 

 ولكي نكون من المفلحين يترتب علينا أن:  
نعرف هللا حق المعرفة ونتعمق باإليمان الصادق الذي ينير  - 

ه عظيم في أوامره ونواهيه، ونحبُّ التَّ  هللا تعالى حقَّ  مُ ظ ِّ عَ حياتنا كلها فنُ 
ًً حب   صادقًا ينبعث من أعماق قلوبنا الممتلئة خوفًا ورغبة وخشية من هللا  ًا

 تعالى. 
نحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطاعته، واالقتداء به،  - 

 والعمل بسنته، والتخلق بأخالقه. 
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 على علم، وأن ال نقصر كي نعبد هللامعرفة األحكام الشرعية  -
أو نتقاعس أو نتكاسل في أداء العبادات على الوجه المشروع الذي 

 يرضي هللا ورسوله. 
االستفادة من العبادات، كسبل تقويم ألقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا  -

في الحياة مع أنفسنا ومع غيرنا، فيما بيننا وبين هللا، وفيما بيننا وبين 
 الناس. 
ارح كما أمرنا هللا، بدافع إيماني، وخشية صادقة من حفظ الجو  -

رب العباد فال تصدر عنا كلمة نابية، وال غيبة قاسية، وال نظرة جافية، 
وال تخطر على بالنا خطرة شيطانية، وال تبطش يدنا، وال نعتدي، وال 
نظلم، وال نخون، وال نغش بل نعط كل ذي حق حقه، وننصح في الدين، 

ومعروفًا، ونساعد كل من يحتاج إلى مساعدة،  ونسدي للناس خيراً 
 ن في كل عالقاتنا مع الناس. يونكون إيجابي

ين في أمورنا، ص في القول والعمل، وأن نكون جاد ِّ اإلخال - 
فنبعد عنا الهزل والعبث، وضياع الوقت من غير فائدة، حتى يكون 

اس شهدًا أحدنا في مجتمعه كالنحلة التي ترتشف رحيق األزهار لتقدم للن
 صافيًا فيه شفاء للناس. 

عمل حقه، وللراحة حقها، لتنظيم أوقاتنا تنظيمًا دقيقًا لنعط ل - 
لألهل حقهم، وللمجتمع حقه، فالوقت إذا ذهب فلن يعود مرة أخرى، 

 والعاقل من استفاد من حاضره ليومه ولغده ولمستقبله. 
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ف وفي ذلك كله مرجعنا كتاب هللا وسنة رسوله وعمل السل 
الصالح، نستنير بهداهم سائلين المولى أن يوفقنا لكل هدى وخير، وعمل 
صالح، ونتضرع إلى هللا أن يكون لنا خير عون على أداء األمانة التي 

 ا إياها، ويمدنا بالصبر واإليمان والتوفيق لخير الناس جميعًا. نَ لَ مَّ حَ 
 والحمد هلل رب العالمين
  



191 
 

هرس
 الف 

 3 اإلهداء
 5 الثانية مقدمة الطبعة

 6 المقدمة
 11 ضيف الرحمن

 23 الصيام في القرآن 
 26 الصيام عبادة قديمة
 35 رمضان شهر القرآن 

 41 الدعاء مخ العبادة
 49 الرفث إلى النساء ليلة الصوم

 55 الصيام في السنة
 56 السنة القولية في الصيام 
 62 ضياء من مشكاة النبوة

 78 السنة العملية في الصيام
 96 وفوائدهالحكمة من الصوم 

 109 مراتب الصائمين
 113 آداب الصوم
 121 فقه الصيام



192 
 

 132 األعذار المبيحة للفطر
 134 مبطالت الصوم والقضاء والكفارة

 144 الجائز والمكروه في الصوم
 151 صالة التراويح

 157 االعتكاف
 163 ليلة القدر
 171 زكاة الفطر

 179 العيد
 183 صالة العيد

 187 الخاتمة
 191 الفهرس 

 


