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 الطبعة الثالثة مقدمة
نا حممد وعلى آله ، والصالة والسالم على خري خلق اهلل ، نبي  ب العاتمني ر احلمد هلل 

 ، وبعد ، وصحبه
ها لكم أقد م  ، لكتايب ) شهر رمضان : أحكام وآداب وتربية (  فهذه هي الطبعة الثالثة

اإلنرتنت يف عدد من مواقع  بصورة كبرية  وانتشارِها ، الثانية الطبعة  صدورمن سنتني بعد 
مها بعض اليت صم   ألعمال الفنية والبطاقات العلميةا بعضَ  ، وبعد أن رأيت  واتمنتديات 

 اإلقبال ، وبعد رأيت  ونشروها يف مواقع اإلنرتنت من مادة الكتاب وحمّب  اخلري ،  اتمتطو عني
يف نشر كبري كان له دور    والذيد ( يف موقع ) صيد الفوائ همنتنزيل النسخة الرقمية على الكبري 

 اجلزاء . ، جزى اهلل القائمني عليه خريوتوزيعه الكتاب 
، ، وتفصيالت جديدة متفرقة زيادات نافعة من الكتاب هذه النسخة  ت  وقد تضمن

 ؛نفعًا فائدة و وأكثر لناحية العلمية أكثر نضجًا من ا وتعديالت يف بعض اتمسائل ؛ جتعل منه
 أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره . فأسأل اهللَ 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ..
 يوسف بن عبد اهلل العريفي                     

 هـ  1437  شعبان 28الدمام ،                           
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 الطبعة الثانية مقدمة
وعلى آله ، والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل ، نبينا حممد ب العاتمني ر  احلمد هلل

 ، وبعد ، وصحبه
فهذه هي الطبعة الثانية لكتايب ) شهر رمضان : أحكام وآداب وتربية ( أقد مها لكم بعد 

؛ إضافة  ابعد أن قمت  بإجراء بعض التعديالت فيهست سنوات من نشر الطبعة األوىل ، و 
يف عدد من  -نسخته اإللكرتونية ب –انتشاره شج عين على ذلك  للنواقص . تكميالً و وتصحيحاً 

 .على شبكة اإلنرتنت اتمواقع واتمنتديات 
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ..

 يوسف بن عبد اهلل العريفي                       
 هـ  1434 شعبانغرة الدمام ،                           
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 مقدمة
ف الشهور واألعوام ، وأشهد أن ال إله مصر   األيام ،الليايل و خالق  ب األنام ،ر احلمد هلل 

خري الصائمني وأفضل العابدين ، ، أن حممداً عبده ورسوله أشهد و  ،وحده ال شريك له اال اهلل 
 ، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد

ونفحات الرمحة القيام ا فيه من الصيام و تم ؛عند اهلل م العاشهور فإن رمضان هو أعظم 
 شهر. ويتضمن  سالم اإلنسان اال بهال يكتمل إ ركن عظيمكربى و  عبادة هوصيام   ،والغفران 

ليعبد اهلل ؛ اتمسلم معرفتها األحكام اليت جيمل بو واآلداب عمال األمن  بار  مجموعةاتم رمضان
 .بصرية علم و فيه على 

كون ليهـ  1411ن عام ألحكام وآداب شهر رمضاكتابة خمتصر أت بقد بد وكنت  
تعاىل أن وشاء اهلل وسفري . لي بسبب تنق  ضمن أوراقي الكثرية  همث فقدت  سر ي ، مرجعًا يل وأل

فوجدهتا فرصة جيدة ، عند انتقايل لإلقامة يف الرياض هـ  1424عام أعثر على هذه األوراق 
 ، أنشرهو  أطبعهأشخاص أن  . وقد أشار إيل   هموضوعاتو  هسائلمتمراجعته وتعديل بعض 

يف اتمطبوعة لكثرة الكتب  ؛فقط  يف حدود األسرة أن أنشره رأيت  لكين فأعجبتين الفكرة ، 
يف تأليفه على منهج علمي أنسب فيه األقوال إىل  وقد سرت  . ورمضان الصيام عن اتمكتبات 
فيه  زت  كما رك  موضوعاً أو شديد الضعف ،   اً يثذكر فيه حدمل أو من علماء اتمذاهب ، أصحاهبا 

أذكر فيها أقوال العلماء طريقة علمية باخلالفية  هسائلم توعرض ، على اتمسائل الكربى
مراعيًا آداب اخلالف  وقد ال أفعل ؛بينها  حرج  السابقني مع ذكر بعض أقوال اتمعاصرين وقد أ

رمضان والصيام . وانب الرتبوية واألخالقية لاجل إىل يف التعامل مع هذه اتمسائل ، كما أشرت  
 فأسأل اهلل تعاىل أن ينتفع به من يقرأه ويطلع عليه .

 الصاحلات .تتم بنعمته واحلمد هلل الذي 
 يوسف بن عبد اهلل العريفي                    
 هـ  1428غرة شهر رمضان الرياض ،              
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 الفصل األول
 ناس فيهاستقبال رمضان وأحوال ال

الرمحة و والقيام والصدقة القرآن الصيام و شهر رمضان .. سلم شهر اتميرتقب أن  ما أمجلَ 
 حلبيبه ! احملبانتظار ؛  منؤ الذي ينتظره اتم والغفران ،
 ة .م لشهر رمضان إىل أصناف عد  قباهلع الناس يف استيتنو  

تقوى عليه مجاري  وعطشًا اله ، إال جوعًا ال تتحمله أعصاب  ه فمنهم من ال يرى في
بالصائمني ، متظاهر بالصيام  عازم على اإلفطار ، مستخف  م من الصيام ، مترب  ، فهو عروقه

 أمامهم ، مجاهر بالفطر مع أمثاله وأشباهه .
ساحنة  للموائد الزاخرة بأصناف الطعام والشراب ، وفرصة يرى فيه اال مواماً ومنهم من ال

يف النهار حىت غروب  الليل إىل بزوغ الفجر ، والنومِ يف وتقليب القنوات للسهر واللهو 
قل عليه أداء واجبه ، وث، ساءت معاملته ، وازداد كسله ، ظيفة فإن كان ذا عمل وو  الشمس .

 .ر وتأفف وتضج  
  عليه عظيم ، وضيف كرمي حيل   شهر   و يف نظرهفه ،منزلته و قدر رمضان من عرف ومنهم 

،  بنور اإلميان واليقني لتغذية روحه وأخالقه، وحمطة كربى  ، وهدية عظيمة من خالقهكل عام 
ح هلم أبواب اجلنان ، . هؤالء هم الذين تفت   وهتذيب سلوكه وأخالقه روحية لتنمية إميانهومدرسة 

، حقيقة الروح وأسباب قوهتا و  حقيقة رمضان ،هم الذين عرفوا ق عنهم أبواب النريان ، و غل  وت
  أصناف غذائها ، كما قيل :ا بشىت  وهنيغذ  فيه فأقبلوا إليها 

 رانــسأتطلب الربح فيما فيه خ        ه خلدمت كم تسعى  مِ ـاجلس يا خادمَ 
 انـفأنت بالروح ال باجلسم إنس     ا ـأقبل إىل النفس واستكمل فضائله

شهر رمضان بالفرحة يستقبلون الذين الثالث ، الصنف هذا باتمؤمن أن يكون من  فحري  
 والسالم ؛د اتمرسلني عليه الصالة بقدومه . وهذا هو شأن سي   وتبادل التهاينرور والسوالشوق 

،  ه وسلم خطيبًا يف أصحابهففي أواخر شهر شعبان من إحدى السنوات قام صلى اهلل علي
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فرض اهلل  ان ، شهر مبار  ،: ) أتاكم شهر رمض قائالً إياهم بقدوم رمضان ، ومبش رًا ئًا هن  م
، نيفيه مردة الشياط ق فيه أبواب اجلحيم ، وتغل  وتغل  ، ح فيه أبواب السماء فت  صيامه ، ت عليكم

النسائي والبيهقي ، وهو يف رواه رم ( ) م خريها فقد ح  رِ هلل فيه ليلة خري من ألف شهر ، من ح  
بن قال اكما م شهر رمضان ،  و يف التهنئة بقد هذا احلديث أصل  و  ( . 989صحيح الرتغيب 

 .  رجب رمحه اهلل
اهلل ستة كانوا يدعون ) أهنم ، هم به وفرحِ رمضان لسلفنا الصاحل ة اشتياق من شد  كان و 

بن  عل ىعن مهذا جاء  .(  منهمله يتقب   مث يدعونه ستة أشهر أن  ، غهم رمضان يبل   أشهر أن  
أدعية  أقوال و جاءت عنهم يف هذا و  التابعني .الصحابة و عن  ، حكايةً أحد التابعني ،  الفضل

،  ر رمضانإذا حضَ ذلك ما جاء عن حيي بن أيب كثري ، وهو من التابعني ، أنه من ،  ريةكث
 .) رواه أبو نعيم ( ( متقبالً  وتسل مه مين،  رمضان يل موسل  ،  رمضانمين لسل   اللهم  )  : قال

يف وجوه اخلري أيامه ولياليه  وقضاءِ رمضان شهر استغالل على  عزمعقد الي ،ق اتموف  اتمؤمن 
، وظروفه حسب استطاعته  وصدقة ، كل  وإطعام  وقيام وقراءة قرآن ودعاء   من صوم   ة ؛لطاعوا
، صوحالتوبة النو ، اإلنابة إىل اهلل  رمضان بني يدي ميقد  و  الستثمار رمضان .خطة  كون لديهفت

، وصيام ما يستطيعه  بالصفح والتسامحوالشحناء البغضاء ، وختليص قلبه من وتوديع اتمعاصي 
وتزداد ، ه يعظم رب  ، و ه ه منفيزداد انتفاع  ، لرمضان  هأ نفس  تتهي   كي  ؛   (1)شعبان شهر  من

                                                 
الصحيحني: "ما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إال . تقول عائشة كما يف شعبانيسن اإلكثار من صيام ( 1)

مل أر  تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من  : يا رسول اهلل،"قلت   ، ويف حديث أسامةرمضان، وما رأيته يف شهر أكثر صيامًا منه يف شعبان"
 (ذلك شهر يغفل عنه الناس بني رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل رب العاتمني، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)قال:  ؟شعبان

  نصف الشهر األول ونصفه الثاين.بني يف ذلك ولعل يف ذلك تدريباً للنفس وهتيئًة هلا على صيام شهر رمضان، وال فرق. (رواه أبو داود)
لع اهلل يف يط  أما ليلة النصف من شعبان، فقد ورد يف فضلها أحاديث أكثرها ضعيفة وموضوعة، منها حديث معاذ أنه عليه الصالة والسالم قال: )

باين واتمنذري، وضعفه آخرون(. وقد ( )رواه الطرباين وابن حبان؛ وحسنه األلفيغفر جلميع خلقه إال تمشر  أو مشاحن ،ليلة النصف من شعبان
قال ابن تيمية : )وأما ليلة النصف من استحب مجع من الفقهاء قيامها للتعرض لنفحات اهلل، وكان كثري من التابعني يفعلونه فرادى يف البيوت. 

: ومثله ختصيصها بعدد ركعات ق االجتماع فيها إلحيائها يف اتمساجد بدعة(. شعبان ففيها فضل، وكان يف السلف من يصلي فيها، لكن   لت 
أو هيئة معينة أو قراءة أو أدعية خمصوصة، فهذا كله من البدع. ويرى علماؤنا كابن باز وغريه تضعيف أحاديثها وتبديع إحيائها )كصالة األلفية( 

ضًا ختصيص يومها بالصوم. فهذا ال أصل له  . ومن البدع أي، ومن حس ن حديثها منهم مل ير ارتباطًا بني فضل الليلة وبني استحباب قيامها مطلقاً 
 األعمال بالنيات.، و  كما يقول ابن تيمية، إال إذا كان الصوم ألجل شعبان أو ألجل أنه من األيام البيض ، فهنا جيوز
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إىل فيه  فمىت يربح ! ومن مل يقرتب  رمضان يف  من مل يربح  ف ؛مكاسبه يف هذا اتموسم العظيم 
 عن اتمعاصي فمىت يقلع ؟فيه  يقلع ومن مل! اهلل فمىت يقرتب 

 انــــــــــــــــــــــــه يف شهر شعبحىت عصى رب           رجب يا ذا الذي ما كفاه الذنب يف
 انــــــــــــــــــــــــــاً شهر عصـيـه أيضفال تصري            ـوم بعدمها ــــــــــــــــــــــلقد أظلك شهر الصـ

 رآنــــــــــــح وقـــــــــــــــهر تسبيـــــــــــــــــــــــــــــفإنه ش          ـتهداً ح فيه مجــــــــــــــــــــــــــــــ  واتل القران وسب
 وانـــــــــــــــــــــــــــل وجريان وإخــــــمن بني أه          كم كنت تعرف ممن صام يف سلف

 داين ـــا أقرب القاصي من الـــــاً فمـحي           ا  بعــدهم  ــــــــــــــــــأفناهم اتموت واستبق
قبلوا إليه كي يدائماً وأبداً ؛  رين واتمفرطني اتمقص  عباده ينادي الكرمي سبحانه وتعاىل واتموىل 

يقول اهلل تعاىل يف . وتطهري النفس إىل اهلل لرجوع لأنسب األوقات هو رمضان و خمبتني ، تائبني 
إن اهلل يغفر الذنوب ، : ) قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل ذلك 
 ؛رحفال أشد  كما أنه سبحانه يفرح هبذه التوبة ،  (  53الزمر : ) ه هو الغفور الرحيم ( إن، مجيعاً 

فرحاً بتوبة عبده حني  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) هلل أشد  يقول ويف ذلك بعباده ،  رمحةً 
تت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس من أحدكم كان على راحلته بأرض فالة فانفل، يتوب إليه 

هي قائمة  فبينما هو كذلك إذ   ،منها ، فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها وقد أيس من راحلته 
ا ربك ، أخطأ من شدة اللهم أنت عبدي وأن شدة الفرح :ن عنده ، فأخذ خبطامها مث قال م

 .( رواه مسلم ) الفرح ( 
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 الحياة الرمضانية
قدر استطاعته  -، وجيتهَد  اتهرمضانه خالصًا هلل تعاىل يف كل حلظ على اتمسلم أن جيعل

أن يعيش رمضاَن كما كان ، و ل  ليله وهناره مبا ي رضي اهلل تعاىل أن  يستغِ  - (1) ةووفق السن  
التنافس و  اتيعيشه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحاب ه وصاحل اتمؤمنني ؛ بالتسابق يف اخلري 

 ، والتزام أخالق اإلسالم وآدابه . وأعمال  اخلري والطاعاتوهي كثرية ومتنوعة ،  الطاعاتيف 
 ، ومنها على سبيل اتمثال : (2) اتمشروعة يف رمضان كثرية

وأمهها ، وال معىن لرمضان بغري الصيام ، الذي رمضان أعمال الصوم هو رأس  : الصوم
، بل أيضاً يف هناره فحسب نسية د االمتناع عن الطعام والشراب والشهوة اجلهو ليس مجر  

ًا ال يف إميانه تساميمبا جيعل اإلنسان م، الفعلية والقولية مات واحملر  االمتناع عن اتمعاصي واآلثام 
الصيام ج نة ، ويف احلديث : )  .بل أيضًا يف أخالقه وتعامله مع الناس ، فقط وتعامله مع اهلل 

ب ، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل إين صائم ( فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرف ث وال يصخ
 )متفق عليه ( .
كما ،  من أعظم القربات يف رمضان الرتاويح صالة ى سم  قيام الليل أو ما يف يل :قيام الل  

قال فيهم : الليل وجعلهم من عباد الرمحن ، و  فقد مدح اهلل تعاىل أهل قيام يف غريه ؛هي 
كما يف الذنوب  هو سبب تمغفرة ، و (  64الفرقان : ) امًا ( يبيتون لرهبم سجدًا وقي) الذين 

، ) متفق عليه ( ه ( احلديث : ) من قام رمضان إميانًا واحتسابًا غفر اهلل له ما تقدم من ذنب

                                                 
، للمعتكف، إال حلاجةا مجالس الناس أو التسوق أو سفرالتجارة أو عن العمل أو على اإلنقطاع يف رمضان أن يعزم اإلنسان من السنة ليس ( 1)

السفر أو التسوق أو التجارة أو العمل، وإن كان األوىل أن يتخف ف اإلنسان فيه من فرمضان ال مينع من  يف الدين؛ تنطعوهذا إن وجد فهو من ال
 ،معتاد عليهاها راغب في وهوأو التهجد أو غريها من أعمال رمضان من صالة الرتاويح أو جتارته أو سفره اتمهم  ه. ومن منعه عملفضول أعماله

 كما يف احلديث، فاحلمد هلل.  فله أجرها
وأدىن الكمال أن يصوم ويصلي الرتاويح ويكون له نصيب  ناسبه حسب قدرته وظروفه.ما ياألصل أن يأخذ الواحد منا من أعمال رمضان ( 2)

، ومكثفةدقيقة رمضانية برامج لعامة الناس  يقرتح. وهنا  من جباتوإطعام الطعام ويرت  احملرمات واتمفطرات ويفعل الوا الصدقةو  قراءة القرآنمن 
صيب الناس فهذه الربامج ت، ومفصلة أو مبنية على ما يناسب العباد والصاحلنيعامة ال برامج دقيقة أفكارًا وخطوطًا  تكان  ونافع إذاد وهذا جي  
أمر يرت  هلم هلم خطوط وأفكار ومقرتحات عامة لالستفادة من وقت رمضان و ت عطى أن اأَلوىل و  يف قدراهتم وظروفهم. خمتلفونالناس ؛ فباإلحباط

 .ميناسب ظروفهواألخذ مبا  تنظيم أوقاهتم
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ظهره اهلل على وجوه نور الطاعة الذي ي  ي بالتحل  و ، تحصيل الثواب العظيم من اهلل تعاىل لسبب و 
 . (الليل حسن وجهه بالنهار حسنت صالته بمن  )األثر : يف القائمني ، و 

الذي أنزل فيه شهر رمضان ) القرآن شهر رمضان هو ف تالوة القرآن ومدارسته :
عليه وقد كان جربيل من أعظم القربات . وقراءته وتدارسه فيه ، (  185البقرة : ) القرآن ( 

وكان للسلف رمحهم اهلل ان ، عليه وسلم القرآن يف كل رمض يدارس اتمصطفى صلى اهللالسالم 
ينشغلون به ، حيث  وأهل اخلري ؛، وهكذا الصاحلون رمضان يف القرآن الكرمي إقبال كبري على 

يف اهلجران  هو موغل  ف، ومن مل يقرأ القرآن يف رمضان .  همهنار هم و يلوخيتمونه يف ليتلونه ف
ل فيها تمث  اإلميانية اليت تقرآن هي القراءة اتمطلوبة للالقراءة و . لن يقرأه يف غريه و ، د عن اهلل البعو 

" يف ذلك : ابن مسعود رضي اهلل عنه . يقول وتفاعل وخشوع من تأن وتدبر تالوة ، الآداب 
كوا به القلوب ، وال يكن وحر  ، فوا عند عجائبه الشعر ، قِ  وه هذ  ال تنثروه نثر الدقل ، وال هتذ  

 السورة " . أحدكم آخرَ  هم  
يف رمضان ،  من أعظم أعمال الرب  الطعام طعام الصدقة وإ ام الطعام:الصدقة وإطع
ويف احلديث : .  الصاحلونوسار عليه وكان صحابته عليه الصالة والسالم وهكذا كان الرسول 

، ويف ) رواه البخاري ( ( الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان  كان رسول اهلل أجودَ )
فله مثل أجره من غري أن ينقص من أجر الصائم شيئ (  : ) من فطر صائماً اآلخر احلديث 

إمنا هو قراءة القرآن وإطعام ) كان الزهري إذا دخل رمضان يقول : ) رواه الرتمذي وغريه ( ، و 
 ( .الطعام 

ل اهلل تكف  وقد ستجاب الدعوات ، ل الرمحات وت  نز  تففي رمضان ت واالستغفار : ءالدعا
كما يف حديث : ) وإن لكل مسلم يف كل يوم وليلة دعوة   تعاىل باستجابة دعاء الصائمني

، كما أن اهلل تعاىل ذكر يف كتابه آية استجابة  ( البزار وصححه األلباين) رواه مستجابة ( 
قال تعاىل :  ني .إشارة إىل أن الدعاء من أعمال الصائم، ويف ذلك الدعاء بني آيات الصيام 

إذا دعاين فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب  يب دعوة الداعي عين فإين قريب أج) وإذا سألك عباد
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ع من التضر   هاإلكثار فياستثمار ذلك ، و فعلى اتمسلم . (  186البقرة : ) لعلهم يرشدون ( 
 وقت اإلفطار ووقت السحر وحنوها .مثل ، أوقات االستجابة يف والدعاء وخاصة 

أخرى  مجموعةً ايا الكتاب يف ثنوسوف أورد الرمضانية ، واألعمال بعض اآلداب هذه 
 .ها من

 وأوسطه أو  بأولهبشهر رمضان ، سواء اتمتعلقة   الصفحات التالية األعماليفنتناول و 
 . دالالتآداب و أحكام و من  ذلكخروجه ، وما يف 
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 الفصل الثاني
 وحكمته وفضله يام رمضان : تعريفه وحكمهص

 تعريف الصيام
 مسا  عن األكل والشرباإل، وهو لعبد وربه سبحانه وتعاىل بني اسرية الصيام عبادة 

 حىت غروب الشمس .من طلوع الفجر تعاىل بنية التعبد هلل وسائر اتمفطرات  والشهوة
 حكم صيام رمضان

أهم العبادات اليت يتقرب هبا أركان اإلسالم اخلمسة ، وأحد  أحد  هو صوم رمضان 
قول اهلل تعاىل : ووجوبه ركنيته  ودليل  وم اإلسالم بدونه. فهو ركن ال يقاتمسلم إىل اهلل تعاىل ، 
تب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( ) يا أيها الذين آمنوا ك  

ناس وبينات هدى للر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، ، وقوله تعاىل : ) شه(  183البقرة : ) 
من دليله . و (  185البقرة : ) لشهر فليصمه ... ( فمن شهد منكم امن اهلدى والفرقان ، 

ين يه وسلم : ) ب  رسول اهلل صلى اهلل عل: قال السنة حديث ابن عمر رضي اهلل عنه قال 
 . ( ه يمتفق عل) وصوم رمضان (  –وذكر منها  –... سالم على مخس اإل

بل حىت  ،على أحد منهم ال خيفىمجيع اتمسلمني  أمر يعرفهجوب الصوم يف رمضان وو 
 .فهو من اتمعلوم بالدين بالضرورة  على غري اتمسلمني ؛

يف شهر شعبان كما قال ابن حجر لصوم يف السنة الثانية للهجرة ، ااهلل سبحانه فرض 
 .(1)اهلل عليه وسلم تسع رمضانات ، فصام رسول اهلل صلى النووية يف شرح األربعني اهليثمي 

                                                 
مبراجعة برامج حتويل التاريخ، نستنتج أن التسع رمضانات اليت صامها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانت توافق جزءًا من فصل الربيع، ( 1)

ونقل عن ابن تيمية أن الرمضانات  .اير، يناير، ديسمرب(يف الشهور: )مارس، فرب أهنا كانت دينة، وكامل فصل الشتاء، أي: حيث بداية احلر يف اتم
 .اليت صامها الرسول كانت يف الصيف، فلعله يقصد أهنا كانت يف احلر، وهذا صحيح، ففي فصل الربيع تبدأ احلرارة يف االرتفاع، واهلل أعلم
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هو ري بني اإلطعام أو الصوم مع كون الصوم على التخيرض الصيام كان وأول ما ف  
، مث جاء بعد ذلك األمر (  184البقرة : ) ) وأن تصوموا خري لكم (  . قال تعاىل : فضلاأل

 . (  185البقرة : ) بوجوب الصيام يف قوله تعاىل : ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( 
 ل الصيامائفض

 أنه :كثرية ، منها  فضائلللصيام بشكل عام 
ن هبا العبد من النار ( ة يستجِ ن  ، لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) الصيام ج   وقاية من النار

، وقال عليه الصالة والسالم : ) ما من عبد يصوم يومًا يف  ( الطرباين وصححه األلباين) رواه 
، ويف حديث  ه عن النار سبعني خريفاً ( ) متفق عليه (هَ ج  سبيل اهلل اال باعد اهلل بذلك اليوم وَ 

 . ( الرتمذي) رواه جعل اهلل بينه وبني النار خندقاً كما بني السماء واألرض ( إال آخر : ) 
الزواج من ، فقد أوصى النّب صلى اهلل عليه وسلم من مل يستطع  وقاية من آثار الشهوة

ري البخارواه ) قائاًل : ) ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (  بالصومالشباب 
 ، أي قاطعاً للشهوة ومهدئاً هلا .( ومسلم

، فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) إن يف اجلنة باباً  باب الريان للصائمين
ق لِ غ  قال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غريهم ، فإذا دخلوا أ  ي  

 البخاري ومسلم ( .رواه فلم يدخل منه أحد ( ) 
قال اهلل ، فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) جزاؤه على اهلل وفضائل أخرى 

ذا كان يوم ة ، فإن  كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به ، والصيام ج  : عز وجل 
لذي نفس حد أو قاتله فليقل إين صائم ، واه أفإن ساب  ، ث وال يصخب صوم أحدكم فال يرف  

فرحتان  وف ) أي رائحة ( فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح اتمسك . للصائمل  خلَ بيده  حممد
 .إذا لقي ربه فرح بصومه ( ) متفق عليه ( و ، يفرحهما : إذا أفطر فرح 
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عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : ) الصيام والقرآن ف، الصيام يشفع للصائم يوم القيامه
، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشف عين  : أي رب   يقول الصيام،  يشفعان للعبد يوم القيامة

 .) رواه أمحد ( (  : فيشفعان قال .: منعته النوم بالليل فشفعين فيه ، ويقول القرآن فيه
 

اهلل قال رسول  وعظم الثواب .زاد األجر  يف الصوم جلوع والعطش ازادت مشقة وكلما 
) رواه  بك ونفقتك (لك من األجر على قدر نصَ  ) إن  صلى اهلل عليه وسلم لعائشة : 

الصيام يف النهار أجر يف اتمناطق الباردة ، و  هكأجر ق احلار ة ليس  اطالصيام يف اتمنأجر ؛ فاحلاكم (
جو بارد يف يف النهار القصري . لكن  من يس َر اهلل له الصوم يف هنار قصري أو أجره الطويل ليس ك

 ة  مغني، وهو له  من اهلل عليه ، وأجر ه كامل  ال ناقص و فضل  فهأو يف بيوت ومساجد مكيفة ، 
 . ( الرتمذييف الشتاء ( ) رواه  وم  ) الغنيمة الباردة ، الص: ديث احلباردة كما يف 

 

 ل شهر رمضانائفض
 اختص اهلل تعاىل شهر رمضان بفضائل عديدة وميزات عظيمة ، ومن ذلك :و 

اخلري ل فيه القرآن هاديًا للناس إىل نزِ ر الذي أ  فشهر رمضان هو الشه شهر القرآن :أنه 
، قال تعاىل : ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والرشد 

 .(  185البقرة : ) والفرقان ( 
ق وتغل  ، أبواب اجلنان ح فيه تفت  : ومن فضائله أنه  وغلق أبواب النار فتح أبواب الجنة

بعبادته وتنشرح ل القلوب فيه إىل اهلل وتأنس قبِ فت  ، د فيه الشياطني وتصف  ، ن فيه أبواب النريا
 ، قت أبواب النريانوغل  ، حت أبواب اجلنة : ) إذا جاء رمضان فت  والقرب منه . ويف احلديث 

 البخاري ومسلم ( .رواه ( )  (1)دت الشياطني وصف  
                                                 

معناه : أهنا ت شد  باألصفاد وهي األغالل، بيث ال ميكنها التأثري يف اتمسلمني كما هو قبل رمضان. ويف معىن التصفيد يف  تصفيد الشياطني( 1)
على  رمضان قوالن: األول، أنه تصفيد حقيقي هلا عن الصائمني مبجر د دخول الشهر، مبا يضعف قدرهتا على التأثري فيهم، فيكون إقبال الصائمني

، أن التصفيد هو نتيجة إلقبال الصائمني على اهلل بالصيام والقيام وقراءة القرآن وما مينت اهلل  . والثاين عة هو أحد نتائج هذا التصفيداخلري والطا
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األخذ  إىلفيه ق العبد ف  إذا و   رة الذنوب: فرمضان من أعظم ميادين مغف غفران الذنوب
رسول صلى اهلل عليه وسلم : ) من صام رمضان اليقول  .والتعر ض لنفحات اهلل أسباب اتمغفرة ب

 ارواه) ويف رواية ) وما تأخر ( ، (  ) متفق عليهما تقدم من ذنبه ( له فر اهلل إميانًا واحتساباً غ  
إمياناً  هصيامإذا كان للصائم  الفضلا هذحيصل و .  (العلماء ضعفها أكثر و  8989أمحد 

 ال عادة أو تقليدًا لآلخرين .، اىل واحتسابًا لألجر من اهلل تع، بوجوب الصيام من اهلل تعاىل 
: ، جاء جربيل عليه السالم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال له خر اآلديث احلويف 

 مني (آ، فقال عليه الصالة والسالم : مني آل غفر له ، قأنف امرئ أدر  رمضان فلم ي   مَ غِ رَ ) 
ى من فاتته نفحات الرمحة يف رمضان وفر ط ، وهي دعوة عل( صححه األلباين رواه البزار، و ) 

 .باخلسارة  ،فيها
يف كل ليلة الصائمني بذلك ر اتمصطفى صلى اهلل عليه وسلم : فقد بش   العتق من النار

البزار وصححه رواه ) ( تقاء من النار كل ليلة عتعاىل فقال : ) إن هلل تبار  و من رمضان ، 
 . أي يف رمضان(  األلباين

حلديث السابق : ) وإن لكل مسلم يف كل يوم وليلة دعوة امتام : ويف  استجابة الدعاء
 .أي يف رمضان  مستجابة ( 

قال تعاىل: يف فضل ليلة القدر : :  ليلة القدرمضاعفة األجر ومغفرة الذنوب في 
( ، أي: عبادهتا خري  من عبادة ألف شهر.  3يلة القدر خري من ألف شهر ( ) القدر : ) ل

) من قام ليلة القدر إميانًا واحتساباً : رسول صلى اهلل عليه وسلم اليف احلديث الصحيح يقول و 
 .) متفق عليه ( فر له ما تقدم من ذنبه ( غ  
 

                                                                                                         
 هللعلى الصائمني من العفو والقبول ، فال حيصل للشياطني من التأثري فيهم كما حيصل هلم قبل رمضان ، فهو خاص بأهل الطاعة واإلقبال على ا

وبكل من القولني قال العلماء،  ومن يراعي أخالق الصائمني دون غريهم ، فيكون التصفيد معنوياً أي : فيكونوا كاتمصفدين ، وقد يكون حقيقياً .
فيد خاص لكن  القول الثاين أوجه ، وهو ما نقله ابن حجر عن احلليمي وهو قول ابن تيمية ، ويؤيده بقية احلديث . وقال بعض العلماء أن التص

أن معىن ذلك هو  من العلماءمبسرتقي السمع ، وقيل هو خاص باتمردة منهم كما يف بعض الروايات ) صفدت مردة الشياطني ( ، ومل يقل أحد 
 بل تقليل ذلك وختفيفه . ،منع تأثري الشيطان يف اإلنسان بالكلية
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 م شهر رمضانك  ح  من 
صبح  ع ، وهبا ي  ِر ، من أجلها ش  جليلة ظيمة ومعان تربوية م عكَ للصيام يف شهر رمضان حِ 

كتب عليكم الصيام  يا أيها الذين آمنوا  ) والتقوى رمضان مدرسة روحية لرتبية اإلميان واألخالق 
فضاًل عن كونه وسيلة ، (  183البقرة : ) لعلكم تتقون ( كما كتب على الذين من قبلكم ، 

م راعي اتمسلم آداب الصياوتتحقق هذه الفوائد عندما ي  لتحقيق فوائد اجتماعية وصحية . 
ض فوائد وحكم احلياة يف بع يف فصل الحق . وفيما يليسيأ ي ذِكرها وأخالق الصائمني اليت 

 . األجواء الرمضانية
 سمو الروح وزيادة اإليمان :

اءة بالصوم وقر ه هنار ، يف وامو روحه ، اهلل  رمضان اتمسلم على القرب منشهر  يريب  
يف اتمساجد اإلمياين الرمضاين  وقراءة القرآن ، كما أن اجلو  بصالة القيام  هويف ليل، القرآن 

، واتمواعظ والصدقة القيام و وقراءته القرآن واماع مظاهر الصوم  يف واحلياة العامة متمثالً البيوت و 
 .الطاعة  طمأنينةالشعور بو ق حالوة اإلميان تذو  يساعد اتمسلم على 

 :والورع ص اإلخال
؛ ومراقبته العمل هلل تعاىل إخالص  الصائم على يريب  ومن فوائد الصوم يف رمضان أنه 

فكونه ميتنع عن  هبا إال اهلل ؛ ملعبادة سرية بني الصائم وربه ، ال يعيف حقيقته أن الصوم ذلك 
تعاىل  معناه أنه يفعله هلل، ذلك مع قدرته على األكل والشرب يف السر حيث ال يراه أحد 

اتمباحات من التلذذ بسلم اتمحيث يرت  ؛ ع التور  يف الصائم كما يريب الصوم . وليس لآلخرين 
اليت هي حمرمة يف كل وقت وليس يف وقت الصيام فقط أكل وشرب وشهوة ، فكيف باحملرمات 

مات عن اتمكروهات واحملر  يف الصوم  أن ينجحأحرى فهو اتمباحات ينجح يف الصوم عن من و ؟! 
  ه الصوم يف نفوس الصائمني .يما يرببعض غريها وكبريها . وهذا ص
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 :وقوة اإلرادة  الصبر
وطول  وخاصة يف أيام احلر  ، لعطش اجلوع اعلى آالم  وم يف اتمسلم الصربَ يريب الصحيث 

ى به يف سائر لقاً يتحل  الصرب خ  ليصبح ، والثواب من اهلل تعاىل األجر النهار ، يف سبيل كسب 
به يعرف من غري أن لفعل ًا سر  فطر أراد أن ي  مبحض إرادته ، ولو فعل ذلك وهو يَ  .ه حيات

 دليل  ، عاناة اتمشقة و اتمما فيه من ، مع عن األكل والشرب شهرًا كاماًل اتمسلم صيام فأحد . 
 . وسعادةإىل لذة واتمشقة ل اتمعاناة حتو  اليت وهي ، امو الغاية علو الدافع و و اإلرادة  ةعلى قو  

حتقيق الكثري من األعمال بإمكانه دليل على أن اإلنسان شهرًا كاماًل الصيام جناح اتمسلم يف و 
 أرادهو إذا ، العادات اجليدة ي بوالتحل  ، ة ، وتر  العادات السيئاتمنال اليت يراها اآلخرون صعبة 

 .وصرَب ر وقر  
 : اآلخرينمعاناة الشعور ب

من اليني باتمره الطعام والشراب ، كما يذك  نعمة ره بيذك  والعطش إحساس الصائم باجلوع 
 ويعانون َأملَ ، الطعام والشراب جيدون  الذين الاألرض وغرهبا يف شرق واتمساكني ه الفقراء إخوان

تربية إميانية ذلك ويف . وآالمهم مبعاناهتم  وحيس  ، طوال العام ، فيشعر بشعورهم  شاجلوع والعط
، حيث جتماعية اتربية كما فيه ،   باوالشر الطعام  ةعلى نعمحيمده ليشكر اهلل تعاىل و للصائم 

 .الصائمني  تفطريو واتمواساة بالصدقة ؛ ة الفقراء للعمل على ختفيف معانا يدفعه ذلك
 : واصوموا تصح  

ختفى على أحد ، وخاصة يف هذا العصر الذي سادت فيه ثقافة  فوائد الصوم الصحية ال
ويطلبوهنا ، وينصح هبا عنها الناس ث واألنظمة الغذائية اليت يتحد   الطعاموالتخفيف من احلمية 

من أمراض  وما يرتبط هبا، حيث إن السمنة  ،للتخلص من السمنة األطباء وأخصائيو التغذية 
على صحة آثار سيئة نتج عنها من وما ي( القلب والشرايني وأمراض الدم سكر وضغط ) كال

حيمي . فالصوم  اإلفراط يف األكل والشربمن آثار احدة و إمنا هي ، اإلنسان ومنط حياته 
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االعتدال يف على الصائم  دكما يعو  ،  اجليدة الصحة  مينح اإلنسانو ، وآثارها ة ناجلسم من السم
 .أثناء الصيام وبعده له عادة ذلك صبح لياألكل 

 : دواء للشهوة
تبعًا لذلك  ، ويضعفللصائم اجلسمية  قدرةضعف البسبب تر  الطعام والشراب ت

الذي  ابَ صى النّب صلى اهلل عليه وسلم الش، ولذلك أو القوة الدافعة للشهوة و  ه اجلنسينشاط
ه له فإن، فعليه بالصوم  -أي الزواج  –بقوله : ) ومن مل يستطع ، الصوم ع الزواج بيال يستط

 .(  البخاري ومسلم رواه )(  -أي قاطعاً للشهوة ومهدئاً لها  -جاء وِ 
 على الصياموتعويدهم ألوالد تربية ا

  ،  هتعريفهم بعلى الوالدين ، فحىت يكون صيام رمضان قيمة راسخة يف نفوس الناشئة 
قبل منهم صوم هم ، في  ومبا ال يشق عليهم أو يضر بشكل متدرج ، وتعويدهم عليه منذ صغرهم 

 ، وذلكوأخالقه ه فون آدابويعر  عون عليه شج  وي  من باب التدريب ، معينة أيام نصف يوم أو 
م و الصهبذا يصبح . و  هامن أطفال الثامنة وما فوقويطيقونه معىن الصوم يدركون  نالذيألطفال ل

كان الصحابة . و سن التكليف  همبلوغعند فعله ويسهل عليهم ، يف نفوسهم قيمة راسخة 
األلعاب هلم  صنعونيو  -حينما كان واجباً  -يف يوم عاشوراء صبياهنم مون صو  رضي اهلل عنهم ي  

( . هذا  البخاري ومسلم رواه البكاء ) صرفهم عن معاناة اجلوع و ل -الصوفأي - هنمن العِ 
يكون الذي البلوغ ، و بلصوم ال جيب إال وإال فاعلى الصوم ، من باب الرتبية والتعويد كله 

 .لألنثى احليض للذكر و خروج اتمين ظهور شعر العانة أو عشرة أو  اخلامسة سنبلوغ ب
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 الفصل الثالث
 أحكام دخول رمضان

 ثبوت دخول رمضان
يثبت دخول و من ثبوت دخوله . وغريها  وصوم   له من قيام  تبدأ أحكام رمضان وأعما

 أمرين :  رمضان بأحد
البخاري ) رواه حلديث ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ( ؛ رؤية هالل رمضان ،  األول

يف جهة  (1)) ليلة الرتائي (من ليلة الثالثني شمس الغروب بعد الرؤية تكون و ، (  ومسلم
  .الغرب 

لقول ابن عمر : تراءى الناس اهلالل فأخربت  ؛ بشهادة عدل واحدية اهلالل وتثبت رؤ 
أبو داوود ) رواه فصامه وأمر الناس بصيامه ، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أين رأيته 

إىل أن عدد الشهود مالك والثوري واألوزاعي وذهب  . الشافعية واحلنابلةهذا قول ، (  واحلاكم
خاصة ،  أصح  الذي يشرتط الشاهدين القول الثاين  ولعل   . الواحد ال يكفي أنان و الرؤية اثنب

ن وجيب أن يكون الشاهدا: قلت   فيه العلم باهلالل . يف هذا الزمن الذي كثر فيه اخلطأ وقل  
وأن ، فيها أو اخلطأ  ؤوعدم التواطقوة الشهادة ، ن لضما؛ مكانني خمتلفني مستقلني، أي: يف 

                                                 
ظهوره اتمعتاد عند رؤيته و  هذا هو موعد. يذهب ضوء الشمس  ثني ( حني) ليلة الثال يكون بعد غروب مشس التاسع والعشرين ( ترائي اهلالل1)

ب ثبت دخول الشهر . هذا هو ، وهو خيط أبيض رفيع ، فإذا ر ؤي بعد الغرو  يف النهار مينع رؤية اهلالل؛ ألن ضوء الشمس  الفقهاء والفلكيني
،  يف مداره من األرض اً ، وقريبمثاًل (  ساعة 20فوق كبريًا ) عمره  :  حني يكون قبل الغروب ) بعد العصر (. وقد ي رى يف أحوال قليلة األصل

ظهرًا )  رى اهلالل. وال ميكن أن ي   ة البصر أو باتمساعدات البصريةتمن ع رفوا بد  بالعني ، وذلك  اماء صافيةيف وخارج دائرة شعاع الشمس ، و 
فجر التاسع وقد ي رى اهلالل بعد .  عاعهايف دائرة ش  الساطعة و  يكون مالصقاً للشمسها حين؛ ألنه  بات( ال بالعني وال باتمقر  حوله وقت الزوال أو 

واآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني . له ، فليس له عالقة بالليلة القادمة بل باليت بعدها ال أو  الشهر  آخرهالل ه لكن  ،  جهة اتمشرقيف والعشرين 
. أما ذلك  وقوعحيث هذا من قبل طلوع الشمس ) بعد الفجر ( أو ما بعد العصر يف الظروف اليت ذكرت  . برؤية اهلالل هنارًا حممولة على ما 

ال بالعني  غري ممكنة ه ظهراً رؤيت  ، فال اعتبار برؤيته يف دخول الشهر ، وكذا  لشهر السابقاع فهالل ما بعد الفجر يتبمن حيث اعتبار تلك الرؤية ، 
وهو ، عترب بذلك حىت ي رى بعد غروب الشمس ال ي  لكن  كما هو قول اجلمهور ، ،  هو لليلة اتمستقبلة ف،  عصراً  ؤيإذا ر  أما  وال باتمقربات العادية .

فإذا مل يَر بعد الغروب بعد ادعاء رؤيته عصرًا ،  .للناس مجيعًا  وأوضح أسهلَ رؤيته تكون ب ( و ) أي بعد الغر وحينها قول احلنفية والشافعية ، 
 هنا رؤية غري صحيحة .فمعناه أ
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حىت تكون الشهادة ؛ كما هو شأن أهل البادية النظر ومعرفة اهلالل  ة د  ب ارفيكونا ممن ع  
بل ، وال يلزم أن تكون رؤية اهلالل بالعني اجملردة  آخر .برؤية شيء  الل وليس اهلبرؤية  شهادةً 

 تلفة واتمراصد الفلكية .يصلح أن تكون بأجهزة التقريب اتمخ
اهلالل  رَ هو إمتام شعبان ثالثني يومًا إذا مل يـ  الذي يثبت به دخول رمضان  واألمر الثاني

يف األفق  كونه غري موجودلأو ، سواء بسبب سحاب أو غبار حجب رؤيته ، ليلة الثالثني 
ة شعبان ثالثني عد   ملواعليكم فأك م  ، ودليل ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) فإن غ  أصاًل 
 .(  البخاري) رواه يوماً ( 

أو إمتام شعبان ثالثني ليلة الثالثني الل اهلأن دخول رمضان إمنا يكون برؤية  وهبذا يتبني  
رؤية د ذلك مل تؤي   إذا، لنظري الفلكي اناء على احلساب وليس ب، إذا مل يَر ليلة الثالثنييومًا 

واجلهات اتمسؤولة عن الرؤية على القضاة وينبغي المية . كما تفعل بعض البالد اإلس،  اهلالل 
تها ت أو تأكد من صحأحد دون تثب   من أي  ها فال تقبل، بالرؤية قبول الشهادة  ت عندالتثب  

 التثب تِ  وضعف   ع  فيه التسر   رَ كثـ    خاصة يف هذا الزمن الذي، ظهور اهلالل فعاًل موافقتها لمن و 
ت فيه رَ وكثـ  ، أماكن ظهوره حركته و اهلالل و بعرفة اتمفيه  ت  وقل  ،  اخلاطئة بالرؤية والشهادات  

شهد رجل ، أنه فقد ،  وها هو عمر بن اخلطاب يفعل ذلك. األجسام اليت تسبح يف الفضاء 
شعرة  عينك ، فمسحها، مث قال له : تراه ؟ قال : ال. قال : لعل   رأى اهلالل. فقال له : امسح  

انضباط و البن قدامة( .  اتمغين: )انظر  ها هالالً ، فظننتَ  على عينك تقو ست من حاجبك
،  ، وليلة القدر ة، وبدء أوتار العشر األخري  دخول العشرانضباط يضمن رمضان شهر دخول 

 ودراسة مواجلهات اتمسؤولة عن األهلة تعل  جيب على القضاة  كماووقت ترائي هالل شوال .
ومن ، اليت ميكنها رصد اهلالل بشكل دقيق د الفلكية واالستفادة من اتمراص، علم رؤية اهلالل 

وهي معلومات دقيقة وقطعية ه وارتفاع هوغروباهلالل لضبط مواعيد والدة ؛ احلساب الفلكي 
فق عليه من علم اتمعروف اتمت  الرؤية الصحيحة للهالل ال ميكن أن ختالف علمًا بأن  .مفيدة و 

وغريها من وزاوية انفصاله عن الشمس وارتفاعه  هغروبومواعيد اهلالل والدة وقت  يفالفلك 
 . االعتبارات
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ومن  شهادته ،  ت  د  ور   ه  وحدَ م من رأى اهلالل ك  ح  ؛ الل اهلومن اتمسائل اتمتعلقة برؤية 
 . الرؤية ثبوتخطأ أو دخول الشهر  ناً خبطأكان متيق  

أو لفسقه اله للجهل ب ت شهادتهرد  ف، رؤيته  وحده وكان متيقنًا منالهالل  رأىمن 
 ففي؛ اإلدالء بشهادته ن من أو مل يتمك  ، أو لعدم وجود الشاهد الثاين على القول بالشاهدين 

 : ثالثة أقوال حكمه 
صوموا لرؤيته  حلديث : )؛ ( رمضان ويفطر للعيد يصوم لف) يعمل برؤيته أنه  األول

 .الشافعية هو قول و ، اً وال يظهره يفعل ذلك سر   ، لكن   رآه وأفطروا لرؤيته ( ؛ ألنه
كما يف القول ق بني دخول رمضان وخروجه ، ففي دخول رمضان يصوم  : يفر   الثاني

حلديث : ) الصوم يوم بل يتم صيامه مع اتمسلمني  ألنه رآه ، ويف خروجه ال يفطراألول 
ابن اختار هذا القول  وهذا قول مالك وأبو حنيفة وأمحد . ... ( تفطرون والفطر يوم تصومون  

فنكون قد احتطنا يف الصوم والفطر. ففي الصوم ، من باب االحتياطوهذا ، قال : "عثيمني 
 ." قلنا له: صم، ويف الفطر قلنا له: ال تفطر بل صم

، يف الصوم والفطر بلده يف وإمنا يتبع ما عليه اتمسلمون ، رؤيته أنه ال يعمل ب:  الثالث
ى يوم صومون والفطر يوم تفطرون واألضحمراعاة للجماعة ، حلديث : ) الصوم يوم ت

 .ابن تيمية أمحد يف رواية ، واختارها قول وهو  تضحون ( ) رواه الرتمذي ( .
تفاق أكثر الصوم بالرؤية الشخصية هو حمل ابدء أن األول والثاين القول من يالحظ و 
ذي يرى أن الاألول القول أن واهلل أعلم يظهر و . فقط الفطر يف  وأن اخلالفَ ، العلماء 

ثبوت الدخول والخروج في حقه ، ل؛ هو الراجح ، فيصوم ويفطر ، يعمل الشخص برؤيته 
سرًا يحقق عدم ه وفطره يكون صوم   والقول بأن، عنه شيء خارج فهو الشهادة  رد  أما و 

 .كما تقدم  قول الشافعيةوهو  مخالفة الجماعة وعموم المسلمين .
عدم وجود لعلمه ب؛ ثبوت الرؤية و دء الشهر خطأ في بالأما من كان متيقنًا من 

يصوم أنه فحكمه ،  نحو ذلكعدم ثقة أو عدالة الشاهد و أو ة رؤيته استحال وأالهالل 
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وليست فهي األصل ؛ ألن العربة بالرؤية ؛ ويفطر مع الناس وال يعمل مبا لديه من حساب 
 .هر وثبوت الرؤية الشدخول متيقناً من اخلطأ يف  حىت لو كانسيأ ي ، باحلساب كما 

 بالحساب الفلكي في إثبات رمضانعمل ال
باحلساب الفلكي يف إثبات بداية رمضان أو غريه  العملمسألة اتمهمة هنا ، ومن اتمسائل 

 يف هذه اتمسألة على ثالثة أقوال . العلماء اختلف . من الشهور 
ر إليه أو وعدم النظ على اإلطالقالحساب الفلكي  رفضإىل  الفريق األولفذهب 
ة ال نكتب وال وحديث : ) إنا أمة أمي  السابق ، حلديث : ) صوموا لرؤيته ( ؛ االستفادة منه 

لفلكي من التنجيم احلساب اوألن  ، (  البخاري ومسلم) رواه حنسب ، الشهر هكذا وهكذا ( 
هيئة كبار ، وعليه فتوى أكثر العلماء قدميًا وهذا قول  علوم الظنية .ومن الق ، الذي ال يصد  

 .العلماء يف اتمملكة العربية السعودية
أو لرؤية جعله مساويًا لو  على اإلطالققبول الحساب الفلكي إىل  الفريق الثاينوذهب 
هو األصل يف إثبات إمكانية أن يكون و يف إثبات الشهر أو نفي الشهادة ، مقدمًا عليها 

واستدل بعضهم لذلك بديث :  . ينينضبط لمئات السنو  اً وقطعي اً دقيق لكونه؛ الشهور 
وذهبوا إىل أن ) فإن غ م عليكم فاقدروا له ( على أن معناه : فاقدروا طلوعه باحلساب واتمنازل ، 

ما وليس فيه وسلم  حال األمة وقت الرسول صلى اهلل عليه حديث ) إنا أمة أمية ( إمنا يبني  
أمحد وحديثًا مثل السبكي مثل قدميًا يدل على رفض احلساب . وهذا قول بعض العلماء 

 شاكر .
باعتبارها هي األصل في الهالل رؤية يراعي إىل رأي وسط وذهب الفريق الثالث ، 

، ويستفيد من الحساب الفلكي  ) صوموا لرؤيته .. ( لحديث :  رمضان أو غيرهإثبات 
، اخلسوف كدقته يف حتديد الكسوف و وقطعيًا  باعتباره علماً دقيقاً ؛ مع الرؤية  كعامل مساعد

ويرى . ووقت غروبه وارتفاعه وشكله ه موقعوالدة اهلالل و حتديد ضبط الرؤية و ومفيدًا يف 
إضافة إىل االستفادة من احلساب يف ضبط الرؤية وحتديد مكان اهلالل  -أصحاب هذا القول 
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ثبت يال ) بيث ال يف اإلثبات ) أي رد الشهادة اتمخالفة له ( النفي يف به  يكون العمل  أن  -
القطعي أن الفلكي احلساب ت فإذا أثب، اهلالل (  رَ  يـ  إذا مل دخول الشهر بناء على احلساب

أنه قريب من الشمس بيث ال ميكن أو ، قبل غروب الشمس  بَ رَ أو أنه غَ ، ولد اهلالل مل ي  
مث جاءت الشهادة برؤيته على وصف  معينة أو أنه بشكل معنييف جهة  أن مكانهأو ، رؤيته 

وحتمل الشهادة على لقطعيته يؤخذ باحلساب ف، القطعي عليه احلساب الفلكي  ف ما دل  خيال
القرضاوي وابن كمن علماء اليوم   الرأي كثري   وعلى هذا.  ةكثري أحيان  الذي حيصل يف اخلطأ 

مطالبة و هلالل اترائي أن ال يتم  وقطعيتهالتسليم بدقة احلساب يرتت ب على و .  اع وغريمهمني
، هذه السنوات كما حيصل يف كثري من األحيان يف األفق  موجود غري هو و يه بتحر   اتمسلمني

للرتائي ما دام احلساب واحلس  فال معىن  ولد بعد .كونه مل ي  سواء بغروبه قبل الشمس أو  
لكنها مل تكن متاحة للسابقني ،  عرفةاتم وهذهاهلالل غري موجود وقت الرتائي.  يقطعان بأن

والتوث ق التأكد  نار علم الفلك ومراصده والربامج الفلكية ، وميكنبسبب تطو  ؛  متاحة لنا اليوم
 والدقيقة .  باألجهزة والربامج اتمتطورة من ذلك

مع هذه المسألة في ضوء التعامل مع مسائل الخالف وليس يتم التعامل ويجب أن 
 .ن ا تبي  خالفية كمفقهية و هي  ، إذ  المسائل المتفق عليها أو المسائل الكبرى 

 رؤية الهالل في بلد دون بلد
 فهل يدخل رمضان جلميع البلدان  يف بلد أخرى ، مضان يف بلد ومل يرَ إذا رؤي هالل ر 

 أم خيتص بأهل البالد اليت رؤي فيها ؟ يف هذه اتمسألة رأيان للعلماء :
،  ت دخول رمضان يف غريها من البالدأن رؤية اهلالل يف بلد يلزم منها ثبو  األول :

 ،  ) صوموا لرؤيته (لقوله صلى اهلل عليه وسلم :  ؛وجيب الصوم على اتمسلمني يف مجيع البلدان 
، وهو  بوحدة المطالع عن هذا الرأي لكل األمة ، ويعرب  يف احلديث هو باعتبار أن اخلطاب 

 مذهب احلنابلة .
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رأته والبالد اتمتوافقة  يف البلد اليترمضان أن رؤية اهلالل يف بلد يثبت هبا دخول  الثاني :
دون اتمتوافقة معها يف اتمطالع البالد و معها يف اتمطالع ، فيجب الصوم على أهل هذه البالد 

ودليل هذا الرأي  . باختالف المطالعه  عنعرب  ، ويالبالد األخرى ، وهذا رأي كثري من العلماء 
اتمدينة ، فقال ابن عباس مىت مث قدمت ، ريب قال : رأيت اهلالل بالشام ما رواه مسلم عن ك  

ه ؟ قلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام رأيتَ  رأيتم اهلالل ؟ قلت : ليلة اجلمعة ، فقال : أنتَ 
معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نكمل العدة ، فقلت : أوال تكتفي 

أن لكل وذلك  صلى اهلل عليه وسلم . برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : ال ، هكذا أمرنا رسول اهلل
يف بلد وال يطلع يف أخرى . قال ابن تيمية : وهو األصح عند اهلالل بلد مطلعها ، فقد يطلع 

 الشافعية وقول يف مذهب اإلمام أمحد .
 لكن   البلدان والدول يف دخول اهلالل ،ختتلف الرأيني ، فأقول : رأيًا وسطًا بني ح وأرج  

اليت جتعل بعض البلدان متفقة السياسية ة أو التوجهات يالسياساجلغرافية و ليس حسب احلدود 
جتعل ، ن اهلالل وتكو  وحركته أو خمتلفة ، وإمنا حسب سنن كونية يعرفها اخلرباء بالقمر 

من مكان ما يف األرض ) وليكن مكة اهلالل رؤية فتبدأ إمكانية  .االختالف مربرًا ومقبواًل 
وال يستطيع أهل البالد الشرقية عنه ) كأسرتاليا أو ه رؤية اهلالل أهل  بيث يستطيع  مثاًل (

الواقعة يستطيع أهل البالد  لكن  ، و حيث يغرب عندهم قبل غروب الشمس ته ، ماليزيا ( رؤي
اهلالل،  ما اجتهنا غرباً زاد عمر  ألننا كل   ؛ه تَ ) مصر واتمغرب العريب وأوروبا ( رؤيغرب هذا اتمكان 

نا  من يزيد إمكانية رؤيته . وه وبالتايل تزيد  ، وزادت زاوية انفصاله عن الشمس ، عه وزاد ارتفا
البلد الرائية يف جزء من  ه احلالة يثبت أيضًا يف كل البالد اليت تشرت  معفريى أن اهلالل يف هذ

حيث يكون بعض هذه البالد يف وقت متأخر من ، لكنه غري ملزم  قول مقبول  هو و  ،الليل 
فال يدل على أن مطلع الشام خيتلف ، أما حديث كريب السابق  الصوم .معه ال ميكنهم  الليل

ا أهل اتمدينة الذين مل يرو  يدل على أن ولكن  ، وليس فيه شيء عن ذلك عن مطلع اتمدينة 
وخاصة مع صعوبة ، بذلوا وسعهم ألهنم ؛ معذورون إال بعد يوم من رؤيته يف الشام اهلالل 
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حيث ميكن نقل أخبار الرؤية ، وهذا ال ينطبق على عصرنا  ذلك الزمن . خبار يفوصول األ
 .بلحظة حلظة عرب التلفزيون ومواقع اإلنرتنت إىل كل العامل وصورهتا 

فهم  يفخلل لسنوات اتماضية تعطينا داللة على وجود امني يف والتجارب الواقعية للمسل
النزاعات بني األفراد ، وحتدث يف كل عام زعني ظهرنا خمتلفني ومتنا، مما ي  وتطبيقه وضوع هذا اتم

قد يصل إىل  رق  بفَ وختتلف بدايات الصوم يف هذه الدول والدول بسبب ذلك ، واجلماعات 
،  ثنني وأخرى يوم اال وأخرى يوم األحد تصوم بعض البالد يوم السبت مثالً أيام ، بيث  ةثالث

شرع .  وال وال يقبله فلك  تمسلمني اال يليق بهـ بشكل  1427 من عام كما حدث يف رمضان
من يصوم مع بلده ومن يصوم مع بلد آخر ، بيث ينقسم أهل وعلى مستوى األفراد ، هنا  

وهذه دعوة ال إىل توحيد اتمسلمني على رؤية  .يف بدء الصوم بل والبيت الواحد  بلد الواحدال
يف  ن يكون االختالف  على أ ، ولكن  وتباعد األماكن بالرغم من اختالف الظروف واحدة 

السياسية واألهواء ، ال على أساس الوالءات وفق القواعد العلمية والشرعية ،  دخول الشهر
 . راً حمدوداً ومرب  وهبذا يكون 

منها برؤية دولة أي  إلسالمية على أن تصوم الدول ا الحلول اتفاق   وقد يكون أحد  
ن الليل ، بعد تحديد جهات معينة في تشترك معها في جزء م ما دامت  دولة إسالمية أو ل 

المعلومات المساعدات البصرية وبمستعينة ب؛ هذه الدول تعمل على ترائي الهالل ورصده 
لجميع الدول . وهذا يزيد من توح د يتم توفير  هذه المعلومات ، و التي يوفرها علم الفلك 

م تتمكن  إحدى الدول ، أنه إذا ل الدول اإلسالمية في رؤية الهالل . ويترت ب على ذلك
من رؤية الهالل بسبب الغيم أو الغبار فيها ، أن  ال تعلن إتمام شعبان ثالثين ، بل تنتظر  ما 
يأتي من الدول األخرى من أخبار ؛ ليكون اإلعالن بناًء على حال السماء ونتائج الترائي 

دخول وتوحد المسلمين في دخول الشهر يضمن توحدهم في  .في هذه الدول جميعاً 
وهو وقت  –ووقت ترائي هالل شوال ،  العشر، وبدء أوتار العشر األخير ، وليلة القدر

 .واحد ال متعدد 
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 رؤية الهالل أثناء النهارالعلم ب
كان حيصل يف اتماضي بسبب ضعف كما  يف هنار اليوم التايل  الل برؤية اهل إذا علم الناس  

على وجوب اإلمسا  من وقت وصول اخلرب لماء العأكثر االتصاالت ونقل األخبار ، فهنا اتفق 
ذلك اليوم أم ي الناس ، واختلفوا هل يقضعند من بلغه اخلرب لثبوت دخول رمضان ؛ والعلم به 

  : رأينيعلى  ؟ ال
 . اجلمهورقول احلنابلة و ، وهو ذلك اليوم قضاء : وجوب  األول
عمر بن عبدالعزيز و قول وه، ألهنم أكلوا جاهلني ومعذورين عليهم قضاء ال :  الثاني

  ابن تيمية .ابن حزم و و 
حديث سلمة بن األكوع قال : القائل بأنه ال قضاء عليهم الثاين  الرأيويدل على قوة 

من أكل فليصم بقية  ن يف الناس أن  أذ   أن   مَ لَ س  أمر النّب صلى اهلل عليه وسلم رجاًل من أَ ) 
وراء ( ) أخرجه البخاري ( ، وذلك عندما كان ، ومن مل يكن أكل فليصم ، فإن اليوم عاشيومه

يوم عاشوراء  الرسول صلى اهلل عليه وسلم من أكل أولَ  ا مل يأمر  ، فلم  هعاشوراء مفروضًا صيام  
على أن احلكم يشمل صيام رمضان قياساً عليه . ذلك  دل   –مفروضًا  صيامه كانو  –بالقضاء 

 عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه . به أفىتو 
 وم يوم الشك ويوم الثالثين من شعبانص

مل كانت السماء صافية و لثالثني من شعبان إذا  هو يوم ا -عند احلنابلة  –يوم الشك 
إذا كان حيرم صوم هذا اليوم حيول دون رؤية هالل رمضان . ) أي غبار (  ر  قتَـ  غيم أوها يكن في

فقد عصى أبا القاسم ، فيه  شك: ) من صام اليوم الذي ي   حلديث عمارَ  ؛من باب االحتياط 
 ع الشك وتبني  ا قطننظراً ال؛ ه صوم مَ ر  حَ إمنا البخاري تعليقاً ( ، و رواه صلى اهلل عليه وسلم ( ) 

ويف  . لالحتياط فال مكان، حيث السماء صافية ومل يظهر اهلالل ، عدم دخول رمضان 
 مذهب اإلمام أمحد يكره صيام هذا اليوم وال حيرم. 
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يوم شك ى ) ويف هذه احلالة ال يسم   رَت غيم أو قَـ يف السماء دون رؤية اهلالل أما إذا حال 
جواز ، ومنهم ابن عمر ، ، فرأى بعض الصحابة ( عند اجلمهور  يسمى  شكو عند احلنابلة 

واجعلوه تسعة  ضيقوا له: قدروا له ( ، وقد فهموا أن ذلك مبعىن ؛ حلديث ) فاصومه احتياطًا 
؛ منع صومهورأى أكثر الصحابة ، نابلة وذهبوا إىل وجوب صومه احتياطاً به احلأخذ  . وعشرين

أن ال يتم  األقربَ  ولعل  . يف خالف مشهور بينهم  ( فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما حلديث )
وال ا اهلالل لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) ال تصوموا حىت ترو ؛ كره بل ي  ، صومه 

، فاتمشروع يف حالة (  مالك) رواه ( ثالثني عليكم فأكملوا العدة  م  فإن غ  تفطروا حىت تروه ، 
أكثر الصحابة وهذا هو قول والبقاء على الفطر . ، إكمال شعبان : اإلغمام حسب احلديث 

، ( البخاري ) رواه يومني .. ( يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو ، وحلديث ) ال  اجلمهورو 
 يوم ممنوع هبذا احلديث .م هذا الفاالحتياط بصو 

: صفاء السماء  الثالثني من شعبان ) يف كال احلالني ه للتطوع يومَ أما من وافق صوم  
تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني يحلديث ) ال ؛ فال حرج من صيامه (  ووجود الغيم

 .(  رواه البخاري) فليصم ذلك اليوم ( ، اال رجل كان له صوم 
 لد والفطر في بلد آخربدء الصوم في ب

وبدء العيد رمضان بدء  بلد ثم سافر إلى بلد آخر وكان إذا بدأ المسلم صومه في 
صيامه يف بلد بدأ فيه بدأ إن كان قد ف ؛ يفطر مع البلد الذي هو فيه، فمختلفًا في البلدين 

إنه مًا ، فيو  31مبكرًا مث دخل عليه العيد يف بلد متأخر عن البلد األول بيث يصوم  رمضان  
بلد  سافر إىليف بلده مث  ى العصرَ يومًا كما لو صل   31وإن صام  يتم صيامه مع البلد الثاين

لد صام مع بذا ، إومثله . ابن عثيمني وهذا قول بعد بلده األصلي ، ه غريب تغرب الشمس في
بيث يصوم ل ثبت فيه العيد قبل البلد األو عليه العيد يف بلد  متأخرًا مث دخل بدأ فيه رمضان  

ابن عثيمني يوماً ، فإنه يعي د مع البلد الذي هو فيه ويقضي ما عليه بعد العيد ، وهذا قول  28
 ) الصوم يومديث : حل؛ وال خيالفهم ، فيصوم اتمسلم مع الناس ويفطر معهم  وابن باز .

 ( .الرتمذي رواه ( ) واألضحى يوم تضحون ، والفطر يوم تفطرون ، تصومون 
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 بقدوم رمضان التهنئة
 عضهم بعضًا بقدومه ، وأصل  رمضان بالفرح والسرور وهتنئة بشهر يستقبل اتمسلمون 

ففي أواخر شهر شعبان من إحدى السنوات قام  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؛ ذلك فعل  
: ) أتاكم رمضان ، فقال شهر ئًا إياهم بقدوم ن  صلى اهلل عليه وسلم خطيبًا يف أصحابة ، مه

ق فيه وتغل  ، ح فيه أبواب السماء فرض اهلل عليكم صيامه ، تفت  رمضان ، شهر مبار  ،  شهر
م خريها رِ من ألف شهر ، من ح   فيه مردة الشياطني ، هلل فيه ليلة خري   أبواب اجلحيم ، وتغل  

وهذا قال ابن رجب : ( .  989صحيح الرتغيب وهو يف  النسائي والبيهقيرواه فقد حرم ( ) 
ثبوت رمضان وهو  التهنئة بعدَ وتكون  .م شهر رمضان و أصل في التهنئة بقد الحديث
وكل   ، مثل رمضان مبار ، أو قبله بقليل ، وبأي لفظ أو صيغة تدل على اتمقصود األصل، 

 .وبأي وسيلة ،  (1) عام وأنتم خبري ، وغريها من الصيغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، أدعو لكم بالربكة :، ومعىن أبر   لكم أيشهر رمضان( أبار  لكم)من قول: لغوياً  أصح   ( يف التهنئة برمضانأبر   لكم شهر رمضانقول: )( 1)

 . لغة وهنا  من جو ز )أبار (
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 الفصل الرابع
 أحكام الصيام والقضاء

 الصيام شروط وجوب
، تسمى شروط الصيام ، صفات  ستط لوجوب الصيام على اإلنسان حتقق شرت ي  

 : هي و 
  ( منه  وال يصح  غري اتمسلم على الصوم ه الكفر ، فال جيب ) وضد   اإلسالم (1)

 صغري (اله الصغر ، فال جيب على ) وضد   البلوغ (2)

  (1) (منه  وال يصح  نون اجمله اجلنون ، فال جيب على ) وضد   العقل (3)

 (، فال جيب على اتمريض أو العاجز رض مؤقت أو دائم تمها العجز وضد  ) القدرة  (4)

 (سافر اتم، فال جيب على ها السفر وضد  ) اإلقامة  (5)

، فال جيب على  باتمرأة خاص ( ، وهووهي احليض والنفاس من اتموانع )  اخللو   (6)
 . وال يصح منهماحائض أو نفساء 

 الصيام األحكام المتعلقة بشروط
ي شروط وجوب هذه الشروط وهي : اإلسالم ، والعقل ، واخللو من اتموانع هثة من ثال

 وهي : البلوغ ، والقدرة ، واإلقامة ، هي شروط وجوب فقط .وصحة ، والثالثة األخرى 
، هابعضفيه  من ختلفو ، رمضان عليه صوم  الصفات الستة وجبمجيع فيه ققت حتمن ف

هذه الشروط أو ، حيث تنقسم يل اتمذكور الحقًا حسب التفصالصيام غري واجب عليه ف
 قسمني .إىل الصفات 

                                                 
إعاقة عقلية أو بمع الوالدة كمن ي ولد ذلك  و جد، سواء مييز والتتعطل قدرات العقل مبا مينع اإلنسان من اإلدرا   ي راد به( اجلنون وصف عام 1)

 إصابات الدماغ وحنوه ذلك. و كربه، كاألمراض العقلية واخلرف يف   ى اإلنسانطرأ عل
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إن فهي ،  البلوغ (3)العقل و (2)اإلسالم و( 1): وهي  الصفات الثالثة األولىأما 
فال جيب الصوم ال أداء يف أو صغرياً ، مجنوناً ) غائب العقل ( ن كافراً أو بأن كان اإلنسا فت  ختل  

: يف احلديث و ، حسب الشريعة غري مكلف حينئذ  الشخصَ  ألن؛  رمضان وال قضاًء بعد ذلك
الصّب حىت يبلغ ، وعن اجملنون حىت عن القلم عن ثالثة : عن النائم حىت يستيقظ ، و فع ) ر  

 ) رواه أمحد ( . (عقل يَ 
بأن أسلم الكافر أو بلغ الصّب أو ، هذه الصفات يف اإلنسان أثناء رمضان  جدت  إذا و  ف

 يوممنذ حينئذ يف منتصف رمضان مثاًل ، فيجب الصوم وعادت له قدرته العقلية  اجملنونأفاق 
 .فاً مكل  مل يكن فيها حيث ، وليس عليه قضاء األيام األوىل من رمضان ، اتموِجبة وجود الصفة 

  .العلماء قول مجهور يذا وهب
اجب أن أثناء هنار رمضان ، فالو صفة التكليف جدت و  إذا فذا فيما خيص األيام ، ه

د سبب وجوب الصوم لوجو نظراً  منذ تلك اللحظة ؛وينوي الصيام ، ميسك عن األكل والشرب 
أنه ال للصواب  األقربَ  لعل  ف، الذي كان مفطرًا يف أوله ، قضاء ذلك اليوم أما . أثناء النهار 

 عليهفعل ما جيب قد من أهل وجوب الصيام يف أول النهار ، و  مل يكن هألن؛ ؤه قضا عليهجيب 
ابن  مالك والشافعي وأحد قويل أمحد واختارههذا قول . بعد حتقق سبب الوجوب من الصيام 

 عثيمني .
، وضدها العجز ) وهو إما طارئ   القدرة( 4)وهي ،  الصفات الثالثة األخرىوأما 

( ، شفاؤه الذي ال يرجى اتمزمن ما مستمر كاتمرض ، وإشفاؤه الذي يرجى العارض كاتمرض 
يض والنفاس وهي ) وهي احل الخلو من موانع الصيام( 6)وها السفر ، وضد   قامةاإل( 5)و

وإمنا ، فت يف اإلنسان فإنه ال جيب عليه الصوم أداء يف وقته ختل  إن  ، فهذهخاصة باتمرأة ( 
 .الحقاً بياهنا وأدلة هذه الشروط كثرية سيأ ي بعد ذلك ، عليه القضاء جيب 

احليض والنفاس ( هي من و السفر ، و جز أو اتمرض ، الع الصفات ) وهيهذه أضداد و 
أثناء  ت هذهأداًء يف رمضان ، فإذا زالالصيام وجوب نع الفطر ومتللمسلم يح باألعذار اليت ت

 لقوله تعاىل : ) فمن كان منكم مريضًا أو على؛ قضاء ذلك اليوم لزم اتمسلم ، رمضان هنار 
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اتمريض ، واتمسافر ، وهم ) اتمعذورين ألن  ؛(  184البقرة : ) سفر فعدة من أيام أخر ( 
 فيلزمهم القضاء لفطرهم .، ل النهار أو يف أصالً الصوم من أهل وجوب واحلائض ( 
أو جيوز مسا  بقية اليوم اإل األعذار أثناء النهارهذه زوال عند هل جيب  ولكن  

 ؟ للعلماء يف ذلك رأيان :االستمرار بالفطر 
كما لو زال قبل رمة الوقت  وح  أو العذر لزوال اتمانع  ؛اليوم  : جيب اإلمسا  بقية األول

 .وأمحد حنيفة أيب قول و وه .الفجر 
، مالك والشافعيوهذا قول ، ه لعدم االستفادة من ب اإلمسا  بقية اليوم ؛: ال جي الثاني

 ورواية ألمحد .
 بإمسا  بقية اليوم  لزم اتمذكورينالذي ال ي  الثاين ، الرأي  أن  واهلل أعلم ، والذي يظهر 

لعدم استفادهتم من هذا اليوم ، حيث سوف يقضونه بعد  هو الراجح ؛، بعد زوال العذر 
ابن قال ، وقد أهنم كانوا يأكلون أول النهار بدليل ؛ ليست هلم رمة الوقت فذلك . أما ح  

ذهب مالك مهو هذا و  ابن أيب شيبة ( .رواه أكل آخره " ) مسعود : " من أكل أول النهار فلي
 ؛ هم سراً طر  ينبغي مراعاة أن يكون فِ  ، لكن  ابن عثيمني والشافعي وأحد قويل أمحد واختيار 

 .خلفاء عذرها لآلخرين وخاصة احلائض  مراعاةً 
  الصيام .يف عذار األاهتا عند احلديث عن وتوضيح من هذه األحكام وسوف يأ ي مزيد  

 نية الصيام
ف أن ينوي صيام رمضان من على كل مسلم مكل   بَ جَ إذا ثبت دخول شهر رمضان وَ 

رواه فال صيام له ( ) ت الصيام من الليل ه وسلم : ) من مل يبي  لقوله صلى اهلل علي؛ تلك الليلة 
ويدل على ، للحديث  شرط  ة من الليل الني  و ( ،  6411صحيح اجلامع ، وهو يف  النسائي

فصيام اتمسلم  م الواجب اال به فهو واجب ؛ال يت القاعدة الفقهية اليت تقول : ماأيضًا ذلك 
الصيام قبل  يتحقق ذلك اال بأن ينوي واجب ، والالشمس  إىل غروبفجر المن طلوع 

 لليل واجباً .، فيكون تبييت النية من االفجر
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 الني ة، ألن لسان إىل نطق الأو تفتقر وال حتتاج مجيع العلماء عند وحمل النية هو القلب 
؛  يف مشروعية النطق هبا على قولنياختلفوا لكن .  على الفعلواإلرادة اجلازمة  العزم القلّبهي 

وألنه ًا ليوافق اللسان القلب النطق هبا سر  األحناف والشافعية واحلنابلة مجاعة من  فاستحب  
؛ ألنه مل يرد عن غري مستحب  هبا النطقإىل أن من اتمالكية واحلنابلة ذهب مجاعة ، و أوكد

القول بعدم االستحباب بل ابن تيمية واختار . الصالة والسالم وال عن صحابته  الرسول عليه
 ، والصائم لـم ا فقد نوى غداً ومن خطر بقلبه أنه صائم : "بدعة ، وقال  رأى أن النطق هبا

 ق بني عشاء ليلة العيد وعشاء ليايل رمضان" .من يريد الصيام ... وهلذا يفر   ى عشاءَ يتعش  
 .، وإال مل يصح الصومدة أو معلقة بال معينةلنية جازمة ال مرتد  وجيب أن تكون ا

تكفي نية واحدة لجميع ، بل كل ليلة من ليايل رمضان يف  أن ينوي اتمسلم لزم يال و 
كالسفر أو اتمرض لعذر من األعذار  الصوم انقطع ، إال إذا ألنه عبادة متتابعة ؛  من أولهالشهر 

 مالك وأمحد يف رواية عنه ، ورجحته اللجنة الدائمة لإلفتاء .قول . هذا فيحتاج إىل جتديد النية 
 .أيسر و  أصح  ب النية لكل ليلة ، واألول لشافعي وأمحد إىل أنه جتاأبو حنيفة و وذهب 

 في الصياموالمعذورون األعذار 
، والكبري، واتمريض ، اتمسافر : على وجه اجلواز والرخصة اإلفطار يف هنار رمضان عذر بي  

منها الصيام . وفيما  . أما احلائض والنفساء فيجب عليهما اإلفطار وال يصح  احلامل رضع و واتم
 .ذلك باتمتعلقة يلي األحكام 

 فراسمال
لقوله تعاىل : ) ومن كان مريضًا أو على ؛ من اهلل تبار  وتعاىل  الفطر يف السفر رخصة  

إن اهلل وضع عن اتمسافر شطر  : )( ، ويف احلديث  185البقرة : ) ة من أيام أخر ( سفر فعد  
( . وقد صام الرتمذي والنسائي رواه  ) بلى (ضع واحل  عن اتمسافر وعن اتمر  والصومَ ، الصالة 

 ، الصحابة عن الصيام يف السفر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف السفر وأفطر ، وسأله أحد  
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أن يصوم فال جناح عليه (  فقال : ) هي رخصة من اهلل ، فمن أخذ هبا فحسن ، ومن أحب
 مسلم ( .رواه ) 

، يبيح قصر الصالة هو السفر الذيالسفر الذي يبيح الفطر بيح الفطر : السفر الذي ي  
ده ، فهنا  من حيد  وقصر الصالة فطر يف حتديد السفر الذي يبيح ال وبني العلماء اختالف  

يام ، وهنا  من يرى أن مرجع ده باألوهنا  من حيد  ، ، وهو قول اجلمهور  كيالً   80مبسافة 
يه الناس سفراً . وقد اختار شيخ االسالم ابن تيمية ما يسم   يف كل   ز الفطرَ فيجو  ؛ ذلك للعرف 

  80وحتديده باتمسافة ) .بدون حتديد فطر فيه الصائم ي  ، ه الناس سفرًا فهو سفر أن ما عد  
 كياًل( هو األشهر عند العلماء.

، أم إذا فارق بيته من راد الصائم السفر فمىت يفطر ؟ أذا إمتى يفطر المسافر ؟ 
  ؟ للعلماء يف ذلك رأيان :البيوت

نياهنا ، وهو مذهب وجتاوز ب  فارق بيوت مدينته اليت بدأ منها السفر إذا يفطر األول : أنه 
 .، وهو الصحيح أكثر العلماء أمحد و 

حلسن وعطاء وفعل أنس بن من بيته ، وهو قول االسفر ء إنشاالثاين : أنه يفطر وقت 
 ، ضريف احلهذ اإلنسان  ال يزال إذ   ؛مرجوح قول   وهو. مالك واختاره ابن القيم يف زاد اتمعاد 

 سافر !ال ي  وقد مينعه مانع ف
، السفر رخصة من اهلل تبار  وتعاىلالفطر يف ؟ فطر الصوم أم ال :هما أفضل للمسافرأي  

م يف السفر وأفطر ، وسأله أحد الصحابة عن الصيام يف وقد صام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
فقال : ) هي رخصة من اهلل ، فمن أخذ هبا فحسن ، ومن ، كما يف احلديث السابق السفر  

أن اآلثار و والذي تدل عليه األحاديث  .مسلم ( رواه أحب أن يصوم فال جناح عليه ( ) 
وكانوا يرون أنه  ل أبو سعيد اخلدري : ). قا هفي حق  وهو األفضل ،  األرفق بهيفعل المسافر 

الرتمذي والبغوي رواه )  حسن ، ومن وجد ضعفًا فأفطر فحسن (ة فصام فجد قو  من وَ 
 وصححه ( .
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 عالحامل والمرض
هما للتغذية مراعاة حلاجت ؛ احلامل واتمرضع: يف رمضان اإلفطار بص هلم الشرع خ  وممن رَ 

، وقد يكون واجبًا إذا  فالفطر هلما رخصة.  دأو بالول امهب يضر  ، وألن الصوم قد  أكثر اليوم
ال  أن  يف بعض احلاالت للحامل  يفض لونبالصيام . واألطباء الضرر عليهما أو على الولد ثبت 

؛ فليست كل  يف حاالتبه ، ويسمحون هلا يف بعض احلاالت من الصوم ا نعوهنميَ ، و تصوم 
، فاألفضل أن يكون قرار  هلذا .صيام على اجلنني مراحل احلمل وحاالته واحدة يف تأثري ال

غلبة التجربة أو ذلك أيضًا بتبني  طبيب ، وقد يرأي ال إىلمستندًا الصوم أو الفطر للحامل 
ألن الرخصة ؛ أم ال  طبيب   ذلكسواء أخرب بفطر ت  احلامل  أن   طلبة العلموقال بعض .  الظن
رت  ذلك . واألقرب أن ي  إلفطار اة عل  فهما ، ر الضر دوث ال ب احلمل والرضاعةوجود قة بمعل  

. أما إذا كان من أجلها هي ، فيجوز هلا أن إذا كان ذلك من أجل اجلنني خاصة للطبيب 
 من أعراض اتمرض . وغريهوالضعف تفطر إذا كانت تشعر بالتعب والغثيان 

وحده ،  ضاء ليهما القنفسيهما وولديهما فعلنفسيهما أو ل وإذا أفطرت احلامل واتمرضع
كاتمريض . قال ابن قدامه : " ال نعلم فيه بني أهل العلم اختالفاً ، ألهنما مبنزلة اتمريض اخلائف 

 ، ففي ذلك أربعة أقوال : إذا أفطرتا من أجل ولديهما فقط ولكن  " ، على نفسه 
نة به اللج وأفتت، قياساً على اتمريض ، وهو قول أيب حنيفة األول : عليهما القضاء فقط 

 . 14/109الدائمة لإلفتاء 
، فعن ابن عباس أنه الذي جيهده الصوم كبري قياسًا على الالثاين : عليهما اإلطعام فقط 

عليك اجلزاء وليس عليك  من الذين ال يطيقونه . أنتِ "ولد له حاماًل أو مرضعاً فقال :  رأى أم  
حتمالية يستطيعان القضاء ال ، وألهنما قد ال( صحيح  بإسنادالدار قطين رواه ) القضاء " 

 إما حامل أو مرضع . وهذا قول ابن عمر .قد تكون استمرار العذر ، فاتمرأة 
 ، وهو قول أمحد والشافعي واختيار ابن تيمية .الثالث : عليهما اإلطعام مع القضاء 
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، الرابع : إن احلامل تقضي وال تطعم كاتمريض ، يف حني على اتمرضع القضاء واإلطعام 
 ذا قول مالك .وه

) اإلطعام والثاين ) القضاء فقط ( هو القول األول إىل الصواب أقرب األقوال  ولعل  
 ، فالعن الصيام  اإلطعام بدل   أما اجلمع بني القضاء مع اإلطعام فيمكن اعرتاضه بأن  . فقط ( 

 .، واهلل أعلم مع بينهما جي  
 الرجل الكبير والمرأة الكبيرة

، وهو على قسمني : السن كبري اإلنسان  يف رمضان يف اإلفطار  ص هلم الشرعوممن رخ  
فهذا ال ، بيث ال يدر  الوقت والصيام اهلذيان ف و رَ اخلَ مرحلة الكبري الذي بلغ األول: هو 

يدر  الكبري الذي الثاين: هو و  لسقوط التكليف عنه .؛ م عنه طعَ وال ي  ، جيب عليه الصوم 
تعاىل :  لقوله؛ بداًل عنه سقط عنه الصوم ويلزمه اإلطعام ، فهذا يَ عليه  يشق   لكن  ه الصوَم ويعيَ 

يستطيعونه : ( ومعىن يطيقونه أي  184البقرة : ) ( فدية طعام مسكني ) وعلى الذين يطيقونه 
نزلت يف الشيخ الكبري واتمرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما ". قال ابن عباس : وكلفة مبشقة 

 البخاري ( .رواه مسكيناً " )  فيطعمان مكان كل يوم
، ًا ب  حَ الكفارة أو  الطعامق بني أن يفر  ، وغريه ممن يطعم ) القسم الثاين (  الكبري وخيري  

لكل مسكني نصف صاع من األرز ) كيلو وربع من األرز ( ، أو أن يصنع طعامًا فيدعو إليه 
ه ضعف عن الصوم عامًا فصنع كما ورد عن أنس بن مالك أن،  فقراء بعدد األيام اليت يفطرها 

يفعل له أن  الدار قطين بإسناد صحيح ( .رواه ) م ودعا ثالثني مسكينًا فأشبعه ثريد   جفنةَ 
 كما فعل أنس رضي اهلل عنه .،  أو يف آخر الشهر دفعة واحدة ، ذلك يوماً بيوم 
 المريض

.  هبسببشفاؤه أخر يام أو يتبالص ر  الذي يتضر   ريض  اإلفطار يف رمضان اتمجيوز هلم وممن 
لطعام أثناء النهار ، ال وحيتاج اتمريض فيه للدواء وا ضعف اجلسمَ يصدق ذلك على كل مرض ي  

 الدم  ضغطكاألمل واجلرح اخلفيف ، وكارتفاع ال تؤث ر يف الصيام ،   ؛ فهنا  أمراض  أي  مرض 
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سواء  ي ضعفه الصوم الذي اليت يكفي تناول عالجها بالليل . ويفطر اتمريض والسكري وحنوها ، و 
اتمؤثر يف  اتمرضوجود قة بالرخصة معل   ألن   تجربة شخصية ؛أو بكان ذلك برأي طبيب ثقة 

 . ؛ فال يَتالعب هبا العبادة العظيمة  واإلنسان مستأمن على هذه .فهو علة اإلفطار ، الصيام 
ب رجى زوال مرضه كاتمصاي  ) مؤقت ( نوعان : مريض الذي حيتاج للفطر اتمريض و 

القلب  ىضبعض مر رجى زوال مرضه كال ي  ) دائم ( ، ومريض  هحنو و واحلمى الشديدة األنفلونزا ب
إذا  وغريهم من اتمرضى الذين قد حيتاجون للفطر الفشل الكلويالكبد و والشرايني والسكري و 

 .ذلك  يبالطبقر َر هلم 
؛ مرضه  ذا خف  بعد رمضان إعليه القضاء إذا أفطر ف، رجى زوال مرضه اتمريض الذي ي  

، أما (  185البقرة : ) ة من أيام أخر ( ) ومن كان مريضًا أو على سفر فعد  : لقوله تعاىل 
الستمرار ؛ طعم ي  فطر و فحكمه كحكم الشيخ الكبري ، ي  ، رجى زوال مرضه اتمريض الذي ال ي  
 .وحاجته للفطر عجزه عن الصوم 

 أحكام القضاء
 عدا اجلماع ،أو باتمفطرات اليت سيأ ي ذكرها قة ، من األعذار الساب ذر  من أفطر بع  

ذا القضاء متتابعاً هأن يكون ويصح . بعد رمضان  ما عليه قضاءفعليه ، والصوم واجب عليه 
القادم بقدر ما عليه من األيام ، له أن يؤخر القضاء إىل أن يبقى من شعبان كما قًا .  أو مفر  

وأوسع فرصة ، أسرع يف إبراء الذمة ألنه ؛ أفضل ذلك  كانكلما  لقضاء  لمبادراً  كلما كان  لكن  
 لصيام التطوع .

 إذ   ؛بغري عذر  إذا كان الفطر  وجيدر التنبيه إىل أن القضاء ال يقوم مقام الصوم يف رمضان 
: ) من الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ويف احلديث يقول . ض الصيام يف رمضان شيء  ال يعو  

 9002ه صيام الدهر وإن صامه ( ) رواه أمحد ذر مل يقضع   ر يومًا من رمضان بغريأفط
عظم مكانة يعين    القضاء ، بلوهذا ال يعين تر  وضعفه األلباين ( .محد شاكر ه أوصحح
 عذر . بغرييف رمضان الفطر عظم إمث و ، الصوم 
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 .رمضان صوم لي بعض األحكام اتمتعلقة بقضاء وفيما ي
 رمضان آخردخول حتى قضاء المن أخر 
عليه ف، عذر مقبول لذي يليه رمضان العليه دخل رمضان حىت صيام قضاء  من أخ ر

أما  .(  184البقرة : ) ة من أيام أخر ( ) فعد  : تعاىل لقوله  ؛فقط عند مجيع العلماء القضاء 
 لكن  ، تأخريه إمث و القضاء عليه فمن اإلنسان بتفريط وإمهال وتسويف القضاء تأخري كان   إذا

 يف ذلك قوالن للعلماء : ؟جزاء تفريطه ارة إطعام ع القضاء كف  هل عليه م
وي عن ابن ر  ل مالك والشافعي وأمحد ، و وهذا قو  . عليه الكفارة مع القضاء األول :

 .ابن باز به يفيت ، و عباس وبعض الصحابة 
وإبراهيم حنيفة  احلسن البصري وأيبأيب هريرة و عليه القضاء فقط ، وهو مذهب  الثاني :

وجب اال القضاء ، ولو كانت ذلك ألن اهلل تعاىل مل ي   واختاره ابن عثيمني ؛ لنخعي والبخاريا
. قال الشوكاين : ها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نَ أو بيـ  رها اهلل تعاىل كالكفارة واجبة لذ 

 ل عليه ،صحيح يعو   شيء"والصحيح أنه مل يثبت عن النّب صلى اهلل عليه وسلم يف اإلطعام 
وإمنا جاء ذلك يف أقوال الصحابة موقوفًا ، والرباءة األصلية قاضية بعدم االشتغال باألحكام 

 التكليفية حىت يقوم الدليل الناقل عنها ، وال دليل صحيح ههنا ، والظاهر عدم الوجوب " .
 قبل الوفاء به ماتأو عليه صوم نذر فر قضاء رمضان من أخ  
 قبل القضاءمات فأو كان عليه صيام نذر ، من رمضان ر اإلنسان قضاء ما عليه إذا أخ  

بيث مل يتمكن ، لعذر أو لغري عذر . فإن كان لعذر ، فإما أن يكون تأخريه هذا  والوفاء به
 ول األئمة األربعة .فال شيء عليه ، وهو ق، تمرضه أو الوفاء من القضاء 

 فحينها :مات ،  ذر حىتره بغري ع  أخ  مث أو الوفاء متكن من القضاء أما إذا 
قول أيب حنيفة ، و ، وهو مذهب عائشة وابن عباس  ي طعم عنه عن كل يوم مسكيناً  .1

 قبل تقسيمها .ته ركاإلطعام يكون من تو . وأمحد  ومالك والشافعي يف اجلديد
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حلديث : ) من مات وعليه صوم ؛ ما عليه من أيام  هعنه ولي  ) يقضي ( يصوم أو  .2
، ، وهو القريب الوارث من باب اإلحسان من وليه، (  متفق عليه) صام عنه وليه ( 

وهذا قول اجلمهور وبه قال النووي واختاره ابن باز ،  وجيوز أن يتربع به غري القريب . 
  الذين جعلوه خاصاً بصيام النذر .عدا احلنابلة 

، صوم كل ما على الميت من   أو الصيام ، فيجواز اإلطعام جمهور العلماء يرون ف
، خاصا بالنذر ، فيجعلون الصوم احلنابلة أما  بين صيام النذر وصيام القضاء .ريق دون تف
؛ النذرب اً خاصحديث : ) من مات وعليه صوم ... ( وجيعلون ، القضاء صوم خاصا ب واإلطعام

حلديث سعد بن عبادة رضي اهلل عنه أنه استفىت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال : إن أمي 
وقد أجاب اجلمهور على  .نذر ، فقال : "اقضه عنها " ) رواه البخاري ومسلم (  ماتت وعليها

 . ، وإمنا هي واقعة عني النذرصيام به ال يوجد يف احلديث ما خيص  ، فقالوا :  ذلك
 التطوع قبل القضاءصيام 

لتطوع اهل جيوز ولكن التطوع . األصل أن يصوم اتمسلم ما عليه من قضاء رمضان قبل 
صيام األيام الفاضلة مثل الستة أيام من  ليتمكن من،  اءرمضان قبل القض أيام منه تمن علي

 ؟شوال أو عاشوراء أو يوم عرفة 
 على عدة أقوال :اختلف العلماء يف ذلك 

سواء بالستة أيام من شوال أو  القضاءصيام قبل مطلقًا بالصيام يجوز التطوع  األول :
، واختيار ابن قدامة اجلمهور هو قول و ه يلوأمحد يف أحد قو مذهب احلنفية  وهوغريها ، عرفة أو 

التنفل  جيوزعبادة موسعة القضاء  نأل قوي ؛قول وهذا  .نه مع الكراهة و ز اتمالكية والشافعية جيو  و 
ر قضاء رمضان إىل قبل مجيء تؤخ  عائشة رضي اهلل عنها ، حيث كانت  فعلهو قبلها ، و 

وجد دليل صحيح يف منع وال ي   !التطوع تصوم  مل تكن  ا عقل أهنرمضان الذي بعده ، وال ي  
القضاء هو تقدمي آراء تعين أن إما ضعيف أو اجتهادات و فهو ورد من النهي عنه  بل كل   ،ذلك

 ليس أكثر .و وىل األَ 
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قبل القضاء سواء بصيام الستة أيام من شوال أو وال يصح ال جيوز التطوع مطلقاً  الثاني :
ديث : ) من صام تطوعاً ، واستدل أصحاب هذا القول بند احلنابلة قول عوهذا ، غريها 

لكنه حديث ضعيف ، فإنه ال يتقبل منه حىت يصومه ( ، ، وعليه من رمضان شيء مل يقضه 
قال سعيد و . و مرتو  يعة وفيه ضعف ويف سياقه ما هقال ابن قدامه : " واحلديث يرويه ابن هلَِ 

قال أبو بكر ) البخاري تعليقاً ( ، و  "صلح حىت يبدأ رمضانال ي"يف صوم العشر :  بن اتمسيب
  . الفريضة ": " إن اهلل ال يقبل النافلة حىت تؤدى وي عنه فيما ر  رضي اهلل عنه 
ستة أيام من الصيام فيما عدا وهو خالف األوىل ، جيوز التطوع قبل القضاء  : الثالث

ن بأ رأيه خبصوص الستة أيام من شوالاهلل ويعلل الشيخ رمحه  هذا قول ابن عثيمني .و  .شوال 
الذي عليه أيام من رمضان مل يقضها ال يقال أنه صام رمضان ، واحلديث يقول : ) من صام 

 .( مسلم ) رواه  ان مث أتبعه ستاً من شوال ... (رمض
دين  يف ألن القضاء  قبل التطوع ؛قضاء الب وىل البدءاألَ  أن   من هذه األقوالالذي يظهر و 

، من حيث اجلواز أما . العلماء اتمانعني حتمل كثري من أقوال على هذا ، و  ذمة خبالف التطوعال
قبل قضاء أو عاشوراء  أو عرفةمن شوال أيام صيام الستة بسواء بالصيام يجوز التطوع فإنه 

قضاء بسبب  نوخاصة للنساء الالتي عليه، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم ، رمضان 
 :ات القول باجلواز ما يلي حج  . وملخص مر  فاس أو الحملض أو النالحي

ر قضاء رمضان إىل قبل مجيء تؤخ  فعل عائشة رضي اهلل عنها ، حيث كانت  -1
 .توقع منها رضي اهلل عنها أهنا مل تكن تصوم التطوع ي  رمضان الذي بعده ، وال 

اديث األحورد من ما ال يوجد دليل صحيح يف منع التطوع قبل القضاء بل كل  -2
أواًل تعين أن القضاء ل اأقو أو ية حتتاج إىل دليل ، اجتهادآراء أو ، ضعيف فهو 
 .اجلميع عند وهذا شيء متفق عليه وال تقصد عدم اجلواز والصحة . األوىل هو 

، والذي قبل القضاء حتديدًا تة أيام من شوال صحة صيام السجواز و بعدم القول  -3
وخاصة النساء الال ي يغلب أن يكون سلمني ق على اتمفيه تضييابن عثيمني ، رآه 
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لمني الذين للمس -أن يكون قضاء رمضان يعين ألنه  قضاء بعد رمضان ؛عليهن 
 !يف شهر شوال فقط  -مبختلف أنواعه يرغبون صيام التطوع 

أيام من رمضان ابن عثيمني من أن الذي عليه الشيخ ذكره ذي لتعليل الم لسل  ال ي   -4
ان ديث : ) من صام رمضمن حاستنباطاً ؛ أنه صام رمضان  له يقضها ال يقال مل

صام تعين : من  "رمضان صامحيث يرى أن "من مث أتبعه ستًا من شوال ... ( ، 
من : أن واألقرب أن اتمراد يف احلديث ، م فهوم غري مسل  اتمهذا و ه ، رمضان كل  

. فمن ه بعضأغلبه أو كله أو ه  صامغض النظر عن كونه بام يف شهر رمضان ص
يف : ، أي يصدق عليه أنه صام رمضان  ولو عليه بعض األيامرمضان صام 

) من صام يؤكد هذا اتمعىن قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث آخر : و رمضان . 
 .( واه النسائي ر ان متام السنة ( ) ستة أيام بعد الفطر ك
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 لفصل الخامسا
 رات ومباحات الصيامالمفط  

 راتالمفط  
د فسما يرمضان هنار يف أو الكفارة إذا فعل  القضاءعليه وجيب اتمسلم صيام د فس  يَ 
. إثنان منها جاءت يف القرآن وعليها اإلمجاع  السنة وأمن اتمفطرات الثابتة يف القرآن صومه 

الناس يشيع لدى ما  وليس كل  . وهي : األكل والشرب، واجلماع ، والباقي جاءت يف السنة 
اال بدليل إبطالها ال يجوز فالعبادات التي تثبت بالشرع  ؛حقيقة مفطر  هواتمفطرات  أنه من

 : وهي،  ستةالعلماء أكثر د الصيام حسب رأي فسِ اليت ت  واتمفطرات .  صحيحشرعي 
 لكم اخليط األبيض من تعاىل : ) وكلوا واشربوا حىت يتبني ، لقوله األكل والشرب -1

فهوم تم، و (  187البقرة : ) متوا الصيام إىل الليل ( اخليط األسود من الفجر ، مث أ
، فليتم صومه قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 

أو  كثرياً شرب  أكل أو ، فمن  ( البخاري ومسلمرواه ) (  فإمنا أطعمه اهلل وسقاه
 فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء .؛ قليالً 

يف التغذية ، كاحلقن اتمغذية مثل مقام األكل والشرب  يقوم ما ويقاس على ذلك كل  
 .إيصال الطعام إىل اتمعدة بأنبوب أو حنوه وغريه ، وكاجللوكوز 

حل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم ( إىل أ  ، لقوله تعاىل : )  جماع الزوجة -2
، (  187البقرة : ) فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهلل لكم ... ( قوله : ) 
وللحديث  ،فبطل صومه زوجته يف هنار رمضان  األعرايب الذي جامعوحلديث 

هو واجلماع  . البخاري (رواه )  من أجلي (يدع طعامه وشرابه وشهوته  القدسي : )
يف مجاعًا تامًا ) معاشرة جنسية تامة ( فإذا جامع الصائم زوجته  أعظم اتمفطرات ؛

قضاء ذلك عليه ووجب ، د فسد صومه فق، هنار رمضان والصوم واجب عليه 
فصيام شهرين متتابعني ، فإن جيد  ملفإن ، عتق رقبة مؤمنة : لكفارة ، وهي وا، اليوم
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 يب هريرة يف قصة األعرايب الذي جامعحلديث أ؛ مل يستطع فإطعام ستني مسكينًا 
 .زوجته يف هنار رمضان 

 من الشهوة اليت ال يكونه ك أنذلزوجة ، السواء باستمناء أو مبداعبة ،  إنزال المني -3
من يدع طعامه وشرابه وشهوته  جتناهبا كما يف احلديث القدسي : )الصوم اال با

 .العلماء مجهور هذا قول البخاري ( . رواه )  أجلي (

روج خعند العلماء ، ومثله ر يف االحتالم فال يفط  بغري إرادته كما اتمين خروج وأما 
لعدم ورود ما ؛ أيضًا ال يفطر فإنه ، بيل أو تعمد التفكري عند اتمباشرة أو التقاتمذي 

واختاره ابن ة والشافعية ، يفناحلقول  وهذا .من اتمفطرات  يدل على أن خروجه
أقوى القول األو ل و اتمذي من اتمفطرات ، خروج إىل أن مالك وأمحد ذهب و ، تيمية

 .؛ لعدم إمكانية التحر ز من ذلك لشريعة يسر اأقرب لو 

فخروجه من اتمرأة ولو قبل غروب الشمس بلحظات ،  ج دم الحيض والنفاسخرو  -4
حديث : ) أليس إذا حاضت مل تصل ومل يفسد الصوم ويوجب القضاء ، كما يف 

 . البخاري ومسلم (رواه ) تصم ؟ ( 

قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) من ذرعه ل، وهو إخراج ما يف اتمعدة قصدًا ،  التقيؤ -5
أمحد وغريه وصححه رواه قضاء ، ومن استقاء عمدًا فليقض ( )  القيء فليس عليه

 احلاكم ( .

؛ باحلجامة من اتمفطرات الفاسد يرى اإلمام أمحد أن خروج الدم  . (1) جامةالح   -6
( ، ويرى األئمة الثالثة  أبوداوود وغريهحلديث : ) أفطر احلاجم واحملجوم ( ) رواه 

الصالة والسالم ) احتجم وهو  ؛ ألنه عليهئم أن احلجامة ال تفطر الصا) اجلمهور ( 

                                                 
يف احلجامة ، ال يسحب الدم .  بعد إحداث خدوش سطحية يف اجللداإلنسان احلجامة هي سحب أو مص الدم الفاسد من سطح جلد ( 1)

 . أسود  ذا لون، ويكون دماً متجلطاً ن الدورة الدموية بل من اجللد مالفاسد 
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أفطر ) م ، واحتجم وهو صائم ( ) رواه البخاري ( ، وقالوا أنه ناسخ حلديث : حمر 
 فالتفطري باحلجامة مسألة خالفية بني العلماء .  ؛( احلاجم واحملجوم 

روح يف اجلأو ع لترب  لالكثري الدم خروج عثيمني باز وابن اتمعاصرين كابن بعض قاس و 
على احلجامة ؛ فجعلوه من اتمفطرات . أما احلنابلة الذين رأوا التفطري باحلجامة ، 

ولو كان ، على احلجامة الرعاف أو اجلروح أو  (1)بالفصد  يقيسوا خروج الدملم ف
الذي القليل كالدم . أما ومثله إخراج الدم للتربع وهو قول اجلمهور ، ،  كثرياً الدم  
، أن خروج  ذلك ةوخالص .اجلميع  ر عندّب ، فهو ال يفط  التحليل الطيف  خيرج
على ذلك ، مع اخلالف يف ؛ لعدم الدليل  هقلياًل أو كثريًا ال يفطر من الصائم الدم 

 .احلجامة خاصة 
 

 شروط التفطير بالمفطرات :
 وفيما يلي شرح ، عاتمًا .خمتارًا ، ذاكرًا  ذا فعلهارات اال إال يفطر الصائم هبذه اتمفط  

 : هذه الشروط الثالثة
فلو أكل أو شرب أو استقاء ناسيًا أنه صائم  ؛فطره أنه صائم  ول : أن يكون ذاكرًا عنداأل
؛  مل يفطر  ؛مفطر الفعل أو ناسيًا أن ذلك  -كما حيصل للناس يف األيام األوىل من رمضان   -

) رواه وسقاه (  حلديث : ) من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهلل
لعموم ؛ اتمفطرات حىت اجلماع إذا فعله ناسيًا  ينطبق على مجيع وهذا البخاري ومسلم ( .

رواه ابن خزمية وابن حبان حديث : ) من أفطر يف رمضان ناسياً فال قضاء عليه وال كفارة ( ) 
 ( .وصححه ابن حجر 

                                                 
. وهو خمتلف عن احلجامة وفيه تكون كمية الدم كبرية والتحليل، التربع بالدم عند هو إخراج الدم الوريدي من العرق مباشرة كما يتم  الفصد( 1)

  ) انظر تعريف احلجامة يف اهلامش السابق (.
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كره على فعل ما من أ  أما  .له  مختاراً لفعل المفطر ) عامدًا ( قاصدًا : أن يكون  الثاني
عن أميت يل حلديث : ) إن اهلل جتاوز ؛ فطر فإنه ال ي  ال يبقى له معه اختيار ر إكراه إجلاء يفط  

 أما إذا كان اإلكراه إكراهَ و  .(  ابن ماجه والبيهقيرواه ) اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 
فله أن يفطر ، يصيبه األذى إن مل يفعل  لكن  هتديد يبقى معه اختيار بيث يستطيع اال يفطر 

أو حدث  من فعل يعذر أيضاً و  عليه القضاء .ألنه معذور ، و إمث عليه  وال، ألجل ذلك اإلكراه 
، أو أو السباحة بغري قصد منه ، كمن دخل اتماء إىل جوفه يف االستنشاق  له أحد اتمفطرات

أنزل اتمين بسبب مداعبته لزوجته ، فهذا  إن  فطر ، خبالف ما ؛ فهذا ال ي  احتلم وهو نائم من 
وعليه اإلمث والقضاء لتفريطه ؛ وإمنا جاز ذلك تمن ميلك نفسه ، كما يف عند اجلمهور ،  يفطر  

 احلديث .
شيئًا من ففعل ،  احلكمبكان جاهاًل فلو   ؛ رما يفعله مفط   الثالث : أن يكون عالمًا بأن  

رمضان ظناً منه أن هنار طرات ، كأن يستقيئ أو يستمين يف وهو ال يعلم أنه من اتمفاتمفطرات ، 
 فلم يأمره الرسول،  العقالنيقصة يف عدي بن حامت حلديث  ؛بذلك ر ر ، فال يفط  ال يفط   ذلك

يف و جوده  تصو ر. وهذا الشرط ليس على إطالقه ، في   جلهله؛ بالقضاء  عليه الصالة والسالم
ال  ، لكن   وما شابهكم القيء أو احلجامة أو االستمناء حالناس ، ك عنختفى اتمفطرات اليت 

، تمن يعيش بني ألهنا  يف هنار رمضان ؛واجلماع  بكم األكل والشرب ههلأبدًا جباتمسلم يعذر 
الدين ، وهذه م أساسيات بتعل   واتمسلم مطالب   .مبنزلة اتمعلوم من الدين بالضرورة اتمسلمني ، 

 باجلهل . ونعذر أهل البوادي ، في  م و عهد باإلسالالديث ، إال حمنها 
ومن عاش يف وه بديث العهد باإلسالم خص   مإال أهنالشافعية مذهب اجلهل هو عدم التفطري بو 

. وذهب لكل جاهل باحلكم عامًا جعاله  لكن  ،  عثيمنيتيمية وابن واختاره ابن  ،البادية 
ر ، فيفطر عندهم من فعل اتمفط  صوم ال مينع فساد الباحلكم احلنابلة واتمالكية إىل أن اجلهل 

عذر في والخالصة أن الجاهل بالحكم ال ي  .  ه تفيت اللجنة الدائمة لإلفتاء، وبجاهاًل به 
ط ألنه مفر   ؛ ة في القرآن كاألكل والشرب والجماعارتكاب المفطرات الواضحة المذكور 

  .، فيعذر  هد بإسالم أو كان من أهل الباديةإال إذا كان حديث ع،  في التعلم
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 :متفرقة في الفطر بالظن مسائل 
ر ظانًا عدم من أكل أو فعل ما يفط  :  ه طلوعهن لمن أكل ظانًا عدم طلوع الفجر ثم تبي   

 يكن مفرطًا . قال يف اتمغين : نص عليه مل ه فال قضاء عليه إذاله طلوعطلوع الفجر مث تبني 
ألن األصل بقاء  فعي وأصحاب الرأي ؛األوزاعي والشاأمحد ، وهذا قول ابن عباس وعطاء و 

، واألول وقال مالك : عليه القضاء ودليل ذلك حديث عدي ابن حامت مع العقالني . الليل . 
 فعليه القضاء لتفريطه . طاً بيث مل يتحر  أما إذا كان مفر   .أصح 

األصل  اتمشهور أن عليه القضاء ألن:  عدم غروبهان له من أكل ظانًا غروب الشمس ثم تبي   
، واختار ابن تيمية أنه ال قضاء على من أكل أو . هذا قول مالك والشافعي وأمحد بقاء النهار 

 عمل بغلبة ظنه . ألنه ؛جامع معتقدًا أنه ليل فبان هنارًا ، وقال به طائفة من السلف واخللف 
غيم  ويدل على ذلك ما جاء يف صحيح البخاري من حديث أاماء أن الصحابة أفطروا يف يوم

ذكر يف احلديث أنه أمرهم ومل ي   ، على عهد النّب صلى اهلل عليه وسلم مث طلعت الشمس
 يأمرهم ا مل ينقل دل على أنه ملقل فطرهم ، فلم  شاع كما ن  بالقضاء لن قل و أمرهم ، ولو بالقضاء

وثبت عن  .كما قال ابن عثيمني من قضاء ، فهو رأيه   د  ب   وَ وأما قول هشام يف الرواية : أَ  به .
مث . قال ابن ضي فإنا مل نتجانف إلق: ال ن النهار فقال أنه أفطر مث تبني  رضي اهلل عنه عمر 

هذا إذا مل يكن   تيمية : " وهذا القول أقوى أثراً ونظراً وأشبه بداللة الكتاب والسنة والقياس " .
 مفر طاً .

 
 : روما ال يفط   مباحات الصيام

وال يؤثر  جيوز فعله يف الصوم ؛احملرمات فعل و ذكورة اتم الستةتمفطرات ما سوى ا كل  
ا جارحة هنو اليت تشتبه على الناس فيظنفعال وهنا  مجموعة من األ. بناء على األصل فيه؛ 

هي  ، و منعها للصائم أو كوهنا مفطرة يرد يف الشرع ما يدل على  ملمع أنه ، مفسدة له للصيام 
 كما يلي :
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بسبب الرعاف واجلروح أو لتربع الطّب أو لالتحليل و فحص ج الدم للخرو :  الدم خروج
خروج الدم  و كثرياً ؛ لعدم الدليل على أنأو يفسده ، قلياًل كان الدم أ ومالص ال يضر   والفصد

إخراج الدم للتربع إىل أن ابن باز وابن عثيمني وذهب  .قول اجلمهور هو هذا من اتمفطرات . 
 وقول اجلمهور هو األقرب .. ر حكم احلجامة سابقاً ( ظ) انر قياساً على احلجامة يفط  

ومنها إبرة  -الدواء سواء كانت يف العضل أو يف الوريد  حقن: الحقن العالجية 
هبا ، حيث هي عالج يذهب لعدم الدليل على التفطري ؛ ر ال تفط   -األنسولني تمرضى السكر 

اتمغذية فقط احلق هي الصائم اليت تفطر  نقاحل. أكاًل وال شربًا إىل اتمعدة وليست ال إىل الدم 
 مثل اجللوكوز .، اليت تقوم مقام األكل والشرب 

يف أو الشرج سواء كانت يف باستعمال التحميلة ال يفطر الصائم : ) التحميلة (  الحقنة
 اومثله اختيار شيخ االسالم ابن تيمية .هو كما ) الذكر (  حليل اإليف أو ) اتمهبل ( الفرج 

 ، ال يفطر . ار اتمهبلي والشرجياتمنظ
ذلك أن العني ح للصائم القطرة يف العني واألذن ؛ ومما يبا :  القطرة في العين واألذن

طعمها وصول حىت لو وجد طعمها يف حلقه ؛ ألن واألذن ليستا من اتمنافذ الطبيعية للمعدة ، 
كثرية بيث   ، إذا مل تكن   ومثلها القطرة يف األنف .ؤث ر ي الللحلق إن و جد فهو شيء قليل 

احتياطاً على الصائم مراعاة أن ال تكون القطرات كثرية  . لكن  ر ، فهي ال تفط  تصل للحلق 
 .للصيام 

حل من أن الك  من أحاديث ومما يباح للصائم االكتحال يف العني ، وما ورد :  االكتحال
النخعي بالكحل للصائم اهيم ير أنس واحلسن وإبر  قال البخاري : " ومليفطر فال يصح . 

 ، وهذا اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .بأساً"
كما قال رسول اهلل يف كل وقت  وحمبوب ب جائز للصائم بل مستحب التطي  :  بالتطي  
ة عيين يف الصالة ( ب إىل من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قر  ب  عليه وسلم ) ح  صلى اهلل 

وال فرق يف ذلك بني الطيب السائل يفطر ، الطيب  ما يدل على أن، ومل يرد (  النسائيرواه ) 
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الذي ذهب إليه بعض العلماء والقول بالتفطري بالبخور ، فاجلميع مباح للصائم البخور  وأ
 .ال يصح من حيث الدليل وال من حيث القياس اتمعاصرين 

عليه وسلم :  لقوله صلى اهللللصائم ولغري الصائم السوا  سنة يف كل وقت :  السواك
، ومل (  البخاري ومسلمرواه ) ) لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسوا  عند كل صالة ( 

رواه ستثن الصائم من ذلك ، وهو سنة يف أول النهار ويف آخره كما قال ابن عمر ) ي  
 يقر وال يفطر الصائم مبا يبتلعه من  ن النهي عنه بعد الزوال فال يصح .، وما ورد مالبخاري (

ومثل السوا   البخاري ( .رواه السوا  . قال عطاء : " إن ازدرد ريقه ال أقول يفطر " ) 
 جائز للصائم .ه فإنواتمعجون فرشاة تنظيف األسنان بال

فيما دون الفرج ، تما ويباشرها زوجته ل قب  يباح للصائم أن يو :  تهامباشر الزوجة و  يلقبت
ل وهو قب  ي  اهلل عليه وسلم كان رسول اهلل صلى : )  نها أهنا قالتثبت عن عائشة رضي اهلل ع

رواه البخاري صائم ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم إلربه ( ، أي لشهوته ) 
، ولذا فهو خيتلف من عن الوقوع يف اجلماع أو اإلنزال وهذا تمن ميلك نفسه  .( ومسلم 

إىل باتمباشرة أو القبلة  لتدرجفسه اإلنزال أو اإذا خشي الصائم على ن، فآخر شخص إىل 
حينئذ اتمباشرة حترم بلة و الق  فإن  -أو شديدي الشهوة كما هو حال حديثي الزواج   -اجلماع 

بلة أو اتمباشرة إذا أمذى بسبب الق  الصائم وال يفطر اتمفضية إىل إفساد الصيام . سدًا للذريعة 
هني الرسول يعارض اتمباشرة للصائم ال وجواز القبلة و  .اتمذي التفطري خبروج لعدم الدليل على 

يف هذا احلديث  ثَ فَ الر  ( ألن  .) فال يرفث ..: يف قوله وسلم الصائم عن الرفث صلى اهلل عليه 
؛ بلة تمن ميلك نفسه اتمباشرة أو الق  مبعىن إليه وليس ؤدي اجلماع أو ما يالكالم الفاحش أو هو 

 .وسلم  اآلخر من فعله صلى اهلل عليهبدليل احلديث 
مث يغتسل ،  عليه الفجر وهو جنب أن ميسكجيوز تمن طلع :  أن يصبح الصائم جنباً 

حلديث عائشة رضي اهلل عنها قالت : " كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله مث يغتسل ويصوم " ) متفق عليه ( ، ويشمل هذا احلكم اتمرأة احلائض إذا 

 أن تنوي الصيام مث تغتسل .، فجر ومل تغتسل طهرت قبل ال
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ين ( اتمأو يباشر وخرج منه أنه جيامع كرآى يف نومه  ) أي إذا احتلم اإلنسان :  االحتالم
 عليه ألنه ليس باختياره . شيءفال ، يف هنار رمضان وهو صائم 

جلواز واالغطس يف اتماء للصائم كرهه بعض العلماء وأجازه بعضهم ، :  الغطس في الماء
) رواه البخاري  فيه ماء ينزل فيه وهو صائم ضبن مالك حو وقد كان ألنس هو األظهر . 

اإلنسان ذو غطس اء حال الغطس ، فإذا ًا لدخول اتميطبيعمنفذًا ليست واألذن  .تعليقًا (
حكم اتمبالغة يف اتمضمضة أخذ فإنه يدخل لو منها ، و فإن اتماء ال يدخل األذن السليمة 

 .، فال يضر إن شاء اهلل ق كما قال ابن قدامه يف اتمغين واالستنشا
تما ورد عن ابن عباس رضي ؛ ذوق الطعام للصائم ال يفطر اال إذا ابتلعه :  ذوق الطعام

رواه وهو صائم " )  ما مل يدخل حلقه الشيءاهلل عنهما قال : " ال بأس أن يذوق اخلل أو 
 قدر احلاجة .كون ذلك بوينبغي أن ي .( ء وحسنة األلباين يف اإلرواالبخاري تعليقاً 

ر تمرضى الربو واحلساسية ، ومثله التبخ  الطّب خاخ وجيوز استعمال الب البخاخ الطبي :
 .وإمنا يدخل إىل الرئتني ، ألنه ليس أكالً أو شرباً يذهب إىل اتمعدة العود وحنوه كبالطيب  

باتمباحات كممارسة عن نفسه فيه والرت الرتويح جيوز للصائم  الليل :و نهار الفي اللهو 
ال  الذيالنشيد اتمباح اماع اللعب أو مشاهدهتا أو مشاهدة التمثيليات اهلادفة أو رياضة أو ال

يف  وزيارة الناس ومجالستهم وخمالطتهمأو التسو ق أو السمر ، ماً من صورة أو صوت يتضمن حمر  
رآن قالقراءة  وهي يةرمضاناله عن وظائفه عليه بيث يعطل   أن ال يطغى الليل أو النهار ، شريطةَ 

 .، أو جيرح صيامه بإمث ومعصية وغريها صالة وال
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 الفصل السادس
 الصائمين وأعمالآداب الصيام 

يظهر هبا و ،  هوهنار رمضان  يليف لالصائمون ن هبا يتزي  عبادات وأخالق رمضان يف شهر 
روحانيته و نته ل الصائمني وتضفي عليهم سكيم  جت  وهي اليت ، الروحاين مذاقه و اإلمياين  مجاله

داف الصوم يف نفوسهم وأرواحهم . قيق أهعلى حتهم تعينو تريب أخالقهم و ، ته لذ   موتذيقه
، بل هو ذلك اتمفطرات احلسية و د االمتناع عن األكل والشرب مجر  هو الصيام ليس ذلك أن 

إىل اهلل ب التقر  مو األخالقي ، و أداء الواجبات ، واجتناب احملرمات ، والسعليه وزيادة 
زيد اليت تطاعات من الوغريها لصائمني صدقة وتفطري لو وعمرة وقراءة قرآن قيام بالطاعات من 

. قال تعاىل : ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب إىل اهلل  تقوى الصائم وتقربه
 امهتقوى اهلل وهتذيب الروح ف، (  183البقرة : ) على الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون ( 

 رمضان .األامى من صيام  اتمقصد
 أداء الواجبات والفرائض

ها ، وأمهوالواجبات الشرعية الفرائض على  احملافظةعلى الصائمني من اآلداب الواجبة 
، وهذا هو أصل رمضان هنار يف وسائر اتمفطرات  واتمعاشرة اجلنسيةاالمتناع عن األكل والشرب 

اتمسلم  اليت هي عمود الدين والفرق بني -وات اخلمس الصلة على ظاحملافومنها  . الصيام
ه هذ الشبابالصائمني الغالب على . و وبأركاهنا وواجباهتا وسننها أوقاهتا بأدائها يف  -والكافر 

بسبب ؛ حىت خيرج وقتها بالنوم عنها  -وخاصة الظهر والعصر  -يف الصالة التفريط األيام 
 بطل صومهشى على صاحبه أن يأ كبري وإمث عظيم خي  خطوهذا  .حىت الصباح الليل سهرهم يف 

 هبتفريطيصوم عن احلالل ويرتكب احلرام ن مَ الصيام ثواب وكيف يرجو  .ذلك لإن كان متعمداً 
 !ن اإلسالم اركأيف أعظم 
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 اجتناب المحرمات 
تتعارض مع أهداف الصيام  اليتالقولية والفعلية ، مات احملر  اجتناب آداب الصيام  ومن

بني الكالم  نقل  ، و ) الِغيبة ( اآلخرين مبا يكرهون الكالم  يف ومن ذلك ، وال تليق بالصائم 
يف تعامالت  والغش  والسب واللعن ، ، أو مبا يؤدي إليه غالباً ) النميمة ( بقصد اإلفساد الناس 
يه وسلم : ) من غش فليس مين ( لقوله صلى اهلل عل؛ ودراسة وشراء من بيع  ؛كلها احلياة  

ومواقع اإلنرتنت يف القنوات الفضائية  احملرمة الصورالعورات و  مشاهدة  ، و (  رواه مسلم) 
يف  واجللوس  ، الكذب والزور  قول  و ،  الغناء احملرمإىل  ، واالستماع  واهلواتف الذكية واجملالت 

 .ذلك كله  مجالس
نفسه ،  دليل على ظهور آثار الصيام يف لسيئةاع اتمسلم عن تلك اتممارسات اامتن إن  

ويف . وقد حيرمه ذلك أجر الصيام وثوابه ، انتفاعه بالصيام ضعف على دليل  وقوعه فيهاو 
فليس ، ى اهلل عليه وسلم : ) من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل احلديث يقول الرسول صل

كل األعن ليس احلقيقي فالصيام . (  يالبخار ) رواه حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه (  هلل
 هه من صيامقد يكون حظ ، راعي ذلكي  ال  نمَ و  .ما حرم اهلل عن أيضًا بل فقط  والشرب

ويف احلديث اآلخر : ) ... فإذا كان يوم صوم أحدكم فال اجلوع والعطش كما يف احلديث . 
راد به الفاحش ، وقد ي  ال يتكلم بالكالم : أي ومعىن ال يرفث يرفث ... ( ) متفق عليه ( 

فليصم امعك وبصر   يقول جابر رضي اهلل عنه : ) إذا صمتَ  .اجلماع أو قضاء الشهوة 
ولسانك عن الكذب واحملارم ، ودع عنك أذى اجلار ، وليكن عليك وقار وسكينة ، وال يكن 

 يوم صومك ويوم فطر  سواء ( .
نقص األجر وجيرح الصيام وقد م ي  الصيا السيئة حالاألخالق مات و التساهل يف احملر  إن 

ذهب قد و  ( .أمحد والنسائي نة ما مل خيرقها ( ) رواه ، ويف احلديث : ) الصيام ج   ذهب أجرهي  
أهنا تفسد الصوم وتوجب  مبعىن، تفطريًا معنويًا ر الصائم تفط  يبة بعض السلف إىل أن الغِ 

تفسد وذهب بعضهم إىل أهنا  القضاء، وهو قول عائشة واألوزاعي وابن تيمية وابن حزم ،
نقص أهنا ت  على مجهور الفقهاء لكن  وجب القضاء ، ال ت   لكن  ذهب أجره ت  مبعىن أهنا الصوم 



 

 52                                                                       وتربية شهر رمضان : أحكام وآداب  

وهذا ال خيص .  ، وهو الصحيح إن شاء اهلل أو توجب القضاء وال تبطل الصومأجر الصائم 
ما يؤثر فيه وجيرحه حتريز صومه من كل . فالواجب على الصائم يشمل كل احملرمات الغيبة بل 

ذكر من كثرة صالهتا وصدقتها فالنة ي   اهلل : إن   يا رسولَ  ويف احلديث : قال رجل  حملرمات . من ا
 ( . اإلمام أمحد) رواه ( هي يف النار ) . قال :  وصيامها غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا

 السمو األخالقي
 نفسه وتعامله مع اآلخرين ، فال تظهر آثار الصيام يف امو أخالق الصائم يفجيب أن 

ع ومقابلة السيئة بالسيئة ، بل يرتف  والصراخ م واجلدل والشت السب  كيدخل يف مهاترات كالمية  
الصرب وكف األذى وبذل اتمعروف والكلمة الطيبة : وهي عن ذلك بأخالق الصائم العالية ، 

وي ، عندما أرشد الرسول التوجيه النبمعىن وهذا هو وجتنب الدخول يف جداالت عقيمة . 
والغفلة عن هذا  : " إين صائم" .قول لصائم إذا سابه أحد أو شامته أن يصلى اهلل عليه وسلم ا

 نقص أجر الصائم .ي   اجلميل وخرقه ؛ ي ضعف أثر الصوم و اتمعىن
 قراءة القرآن

رس مضان كثرة تالوة القرآن ومدارسته ، فقد كان جربيل يدااتمستحبة يف ر ومن اآلداب 
ومنهم اإلمام مالك ، إذا الرسول صلى اهلل عليه وسلم القرآن يف كل رمضان ، وكان السلف ، 

وكان ابن الزهري يقول إذا  ونه .دبر يتلونه ويتدروسهم وأقبلوا على كتاب اهلل  رمضان تركوادخل 
  و قراءة القرآن وإطعام الطعام ( .دخل رمضان : ) إمنا ه

أو كل كل ليلة، خيتمه  بعضهم  ؛  رمضان عدة ختماتيفالقرآن خيتمون  كان السلفو 
، وأخبارهم يف ذلك  وع، أو كل عشر ليال، أو كل أسبوعنيكل أسبليلتني، أو كل ثالث، أو  

كيف ال ، وهو شهر القرآن ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبيانات . ثابتة
تالوة القرآن على يف رمضان احلرص اتمسلم فعلى . (  185البقرة : ) من اهلدى والفرقان ( 

أفضل ،  أكمل و فهو أو عشرًا أو أربعًا على األقل ، وإن زاد فقرأ ختمتني أو ثالثًا مرة ه ختمو 
هو اتمنهي ، كما  من ثالث ليال يف أقل   قرأ القرآنف زاد ؛ حىت لووظروفه استطاعته كل  حسب 
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؛ بال كراهة أما يف رمضان فيجوز عند العلماء ،  ليهع يكره اتمداومة  إمنا ، فهذا  عنه يف احلديث
يف اتمسجد دائمًا ؛ ورفيقه  يكون القرآن أنيس الصائمأن يعين هذا و  .(1) استثمارًا لفضل زمانه

 .الليل والنهار يف  والبيت،
والسرعة  ب اهلذ  جتن  مراعاة جيب لكن  ، كما قال ابن حجر  الوةتيف هذه الجيوز اإلسراع و 
، ه قرأء ما ، اليت ختفي احلروف وال خترجها من خمارجها وال يفهم معها القارى اتمخلةو اتمفرطة 

معاين القارىء ؛ حىت يفهم فهذا هو ما أنكره ابن مسعود يف قوله : ) وال هتذ وه هذ الشعر ( 
ن يقرأ اتمسلم يف أ هنااتمفيد من  ولعل   .عليه اليت متر  والتوجيهات  اتمواعظبنتفع يفيات اآل

القارىء  رغبوإن  .ليسهل عليه الوصول تمعاين الكلماتفردات اتماتمصحف اتمهمش مبعاين 
عدم اإلسراع يف تالوته مع التدب ر يف اآليات التأين و االكتفاء خبتمة واحدة أو ما حوهلا و 

 خري . ، ويف كل  أيضاً ني فحسن مجع بني االثن، وإن فحسن  وتفسريهاواالهتمام باتمعاين 
، هدي ثواب قراءته لوالده أو والدته أو غريمها من أموات اتمسلمني ي  من اتمسلمني من و 

 . بعض العلماء بهفيت ي  كما ال بأس به  وهذا 
يفعل  كما كانمبا أحب من الدعاء ،  ختمه  عندأن يدعو يستحب تمن خيتم القرآن و 

 ،(الدارمي رواه )  فدعاع أهل بيته ، حيث كان إذا ختم القرآن مجأنس بن مالك رضي اهلل عنه 
وفيه  أمحد( ) رواه  دعوة مستجابةفله آن ختم القر  من : )قوله من  مسعودوي عن ابن ر  و 

وال يوجد حديث مرفوع . ( عند كل ختمة دعوة مستجابة: )يقول البخاري ، وكان  ضعف(
ارج الصالة خأن استحباب الدعاء عند ختم القرآن  احلاصل. و (2)صحيح صريح يف ذلك 

                                                 
محلوا ذلك و ، (  رواه الرتمذي وغريه ( ) ديث : ) ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل  من ثالث؛ حلقراءة القرآن يف أقل  من ثالث  ماء أكثر العلكره ( 1)
فأما يف األوقات اتمفضلة كشهر رمضان خصوصاً الليايل اليت يطلب فيها ليلة القدر ، أو يف : "يف لطائف اتمعارف قال ابن رجب . لى اتمداومةع

كان قتادة خيتم و : "رمحه اهللقال و . ماكن اتمفضلة كمكة تمن دخلها من غري أهلها فيستحب اإلكثار فيها من تالوة القرآن اغتناماً للزمان واتمكاناأل
، وعن ، ويف العشر األواخر كل ليلة ، وكان للشافعي يف رمضان ستون ختمة يقرؤها يف غري الصالة يف كل سبع دائمًا، ويف رمضان يف كل ثالث

 ". أيب حنيفة حنوه
من قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) اقرؤوا مشروعية ذلك فهم هنا  من و  الدعاء بعد ختم القرآن.صحيح يف استحباب مرفوع ال يوجد حديث ( 2)

  لكنه غري صريح.صحيح حديث وهو ؛  القرآن وادعوا اهلل به ( ) رواه أمحد وأبو داوود (
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لكن ال يوجد دعاء خاص وهو مذهب مجهور الفقهاء ، ثابت من فعل أنس رضي اهلل عنه ، 
اتمنسوب البن تيمية أو  دعاءالتم اتمعروفة كاخلببعض أدعية  ، وإن دعايدعو مبا أحب  ، بلله

 دعاء اخلتم للشيخ اخلليفي فال بأس .
 صالة التراويح

مجل ، من أوسلم اها رسول اهلل صلى اهلل عليه كما ام  رمضانصالة الرتاويح أو قيام 
، فعلى اتمسلم احلرص عليها مع اتممي ز نكهته وطعمه رمضان ليل رمضان اليت تعطي أعمال 

يف  الرسول صلى اهلل عليه وسلم على أدائها لينال األجر الذي رتبهاتمسلمني يف اتمساجد ، 
. وللمزيد ) متفق عليه ( ( ما تقدم من ذنبه قوله : ) من قام رمضان إميانًا واحتسابًا غفر له 

 الفصل الثامن .عن صالة الرتاويح انظر 
 العمرة

، ففي وأجرها لعظم فضلها إن أمكنه ذلك ؛ احلرص على العمرة يف رمضان على اتمسلم 
ويف رواية ) تعدل حجة (  البخاري ومسلمرواه ) : ) عمرة يف رمضان تعدل حجة (  احلديث

أو وسطه رمضان أول صلى اهلل عليه وسلم . وحيصل هذا األجر تمن اعتمر يف  معه: معي ( أي 
ر الذنوب ومتحو . والعمرة تكف  على غريه للعمرة ليوم معني خاصة ، وليس هنا  مزية أو آخره 

ما ( لعمرة إىل العمرة كفارة تما بينها) : احلديث اخلطايا اليت حيتاج اتمسلم إىل حموها ، كما يف 
ولو  ، السفرة الواحدة بعمرة واحدة يف أن يكتفي اتمسلم  واألوىل. (  لبخاري ومسلمارواه ) 

فإهنما ؛ بني احلج والعمرة تابعوا  لقوله صلى اهلل عليه وسلم : )؛  ما مينعكر رها فليس يف ذلك 
 . ( رواه أمحد)  ( احلديد خبثَ  كما ينفي الكري    ينفيان الفقر والذنوبَ 

 الدعاءالذكر 
حلديث : ) إن للصائم دعوة ما ، كثرة الدعاء يف رمضان  للصائم ستحبة عمال اتمومن األ

.. يفطر  حىتثالث ال ترد دعوهتم : الصائم ترد ( ) رواه ابن ماجه والبيهقي ( وحديث : ) 
حني الصائم لرتمذي ) الرواية ؛ وقت اإلفطار خاصة يف و ( أمحد والرتمذي احلديث ( ) رواه 
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صيام والدعاء واضحة يف القرآن ال. والعالقة بني السحر  وقتاآلخر و يل ثلث اللو ، فطر ( ي  
بني آيات الصيام ، فقال بعد يف آية هم دعاءلعباده أنه يستجيب سبحانه  بني  يث حالكرمي ، 

: ) وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاين  فرضية الصيام بني  أن 
 .(  186البقرة : ) لعلهم يرشدون (  فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب

 االعتكاف

يف رمضان االعتكاف يف ينبغي أن حيرص عليها اليت الصائم كما أن من أعمال 
زمها يف العشر األواخر من ، وهو سنة فعلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والاتمساجد
عتكاف يف رمضان  فضلها يف عدة أحاديث . فحري باتمسلم أن حيرص على اال، وبني  رمضان

شهر أو الوميكن أن يكون االعتكاف يف أول  .، أيامًا أو يومًا أو ليلة أو ساعة قدر استطاعته 
 ، ويف العشر األواخر أفضل .وسطه 

 اإلحسان إلى الفقراء وتفطير الصائمين

حلديث ابن عباس يف وصف  بالفقراء ؛ من الصدقة والرب   اإلكثار  يف رمضان ستحب وي  
عليه صلى اهلل اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان حني قال : ) كان رسول اهلل حال رسول 
الناس ، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن ،  وسلم أجودَ 

 البخاري ( .رواه ن الريح اتمرسلة ( ) فلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني يلقاه جربيل أجود م
لألجر  ؛ ء كانوا من الفقراء أو اجلريان أو األقاربفطري الصائمني ، سواويدخل يف ذلك ت

ئمًا فله مثل أجره من غري أن ينقص فطر صامن ) : ففي احلديث  العظيم اتمرتتب على ذلك ؛
يف البيوت أو يف موائد ( ، وسواء كان ذلك  الرتمذي وغريهرواه ) (  من أجر الصائم شيئ

، ففضل اهلل واسع وأبواب اخلري أو عن طريق اجلمعيات اخلريية  يف اتمساجداإلفطار العامة 
 بطعام  وحيصل تفطري الصائمني بإعطائهم اتماَء والتمَر ، لكن  األكمَل أن يكون  متعددة .

 تلك الليلة . ي شبعهم ويكفيهم
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 تعجيل اإلفطار وتأخير السحور 
، وكذا مباشرة روب الشمس عليها ، تعجيل اإلفطار بعد غاحلرص ومن السنن اليت ينبغي 

، وقوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وقت الفجر . وهذا هو فعلب تأخري السحور إىل قر 
 .(  أمحدرواه ) ) ال تزال أمىت خبري ما عجلوا الفطر ( يف احلديث : و 

 والشرب االعتدال في األكل
ب الشبع وجتن  ، رب األكل والش توسط يفال: مراعاهتا اليت ينبغي ومن أخالق الصائم 

الذي هو ختفيف غرض الصيام لالف خم الشبعزيادة ذلك أن  ؛الليل وأثناء عند اإلفطار اتمفرط 
وبعض . لفوائد الصحية والروحية للجوع والعطش احىت حيصل الصائم على  ؛األكل والشرب 

، مما  من الشهور أضعاف ما يأكله ويشربه يف غريهيف ليايل رمضان ويشرب يأكل الصائمني 
الرتكيز متعة و اخلشوع لذة حيرمه ، و له الكسل والنعاس لب وجي، ثقله وي سبب له التخمة ويضرهي

أنواع اتمأكوالت واتمشروبات الصائم عند فطره بهذا ال يعين أن ال يستمتع و  . صالة القياميف 
الصائم ، فاألكل والشرب من الفطر الذي يفرح به  ؛اليت اعتاد اتمسلمون تناوهلا يف رمضان 

يأكل ويشرب ويدخل يف قوله صلى اهلل عليه وسلم ) وإذا أفطر فرح ( ، وإمنا اتمقصود أن 
 .بال إفراط  لكن  عليه من لذيذ اتمأكوالت واتمشروبات نعم اهلل ا أويستمتع مب
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 الفصل السابع
 آداب السحور واإلفطار

 حورس  ال
ط نش  ي -ل اهلل عليه والصالة والسالم و اه رسهو الغداء اتمبار  كما ام  و  -حور الس  

ويقلل شعوره باجلوع الصوم مشقة حتم ل ويزوده بطاقة تعينه على أثناء الصوم ويقويه لصائم ا
في ف،  أن اهلل ومالئكته يصلون على اتمتسحرينوبركة حور فضاًل ويكفي الس   والعطش .

 رَع، فال تدعوه ولو أن جَي   بركةه حور كل  صلى اهلل عليه وسلم : ) الس  احلديث يقول الرسول 
ديث يف احل، و (  أمحد) رواه رين ( عة من ماء ، فاهلل ومالئكته يصلون على اتمتسح  ر  أحدكم جَ 

 . روا فإن يف السحور بركة ( ) متفق عليه (تسح  ) : اآلخر 
ال ي قال لطعام الليل يف رمضان سحور اال إذا أكل بعد منتصف الليل إىل وقت السحر ، 

 ل ذلك هو عشاء ال سحور . وقب
عن أنس رضي فوهو وقت السحر ،  ،بقليل يستحب تأخري السحور إىل ما قبل الفجر 

اهلل عنه عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه قال : ) تسحرنا مع النّب صلى اهلل عليه وسلم مث قام 
البخاري واه ر إىل الصالة ، قلت : كم كان بني األذان والسحور ؟ قال : قدر مخسني آية ( ) 

،  " إن بالاًل يؤذن بليلويف احلديث اآلخر يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  ومسلم ( .
"  قال : ومل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذافكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم ، 

وتقوية ، لسنة تطبيق ل( ر السحَ قبيل الفجر ) وقت ويف تأخري السحور إىل  ) متفق عليه ( .
 لى إدرا  صالة الفجر يف وقتها .عة له وإعان ، للصائم على الصوم

أكلة وي وحبذا أن حتتالصائم ، يتقوى به أو شراب أي طعام تناول بالسحور ويتحقق 
قد جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للتمر مزية خاصة حني على التمر واتماء ، فالسحور 

، فإن مل يوجد فاتماء كاف كما يف (  أبو داوودرواه ) التمر (  قال : ) نعم سحور اتمؤمن
 وكالمها يساعدان على تقليل شعور الصائم بالعطش أثناء الصوم . احلديث السابق .
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طرفان ووسط ، فمنهم عن األكل عند الفجر والناس يف وقت اإلمسا   وقت اإلمساك:
أكثر من وقت طلوع الفجر مع علمه  وميتنع عن األكل والشرب قبل عشر دقائق أوبالغ من ي

،  (1)الصادق بعد دخول الفجر  هشربه و ط ويستمر يف أكل، ومنهم يفر  الصادق بوقت الفجر 
يطلع إىل أن ويشرب ط ، حيث جيوز للمسلم أن يأكل وس  تاخلري يف االعتدال وال واخلري كل  

ه وقتدخل طلع الفجر و  فإذا، الذي ي رى بالعني خارج اتمدن ) أي : الصادق ( الفجر بياض 
مع مالحظة أن الفجر الصادق يتأخر عن الوقت ، امتنع عن األكل والشرب وبدأ يف الصيام 

 واحلالة هذه -ه التنب  وينبغي  .تقريبًا دقيقة  15بنحو كتقومي أم القرى التقاومي  بعض اتمذكور يف 
حىت ال ؛ دد يف التقاومي احملعن وقت األذان دقيقة  15مبقدار الفجر ضرورة تأخري صالة إىل  -
 10أو  5بـ يف رمضان بعد األذان صالة الفجر تقيم اتمساجد ألن معظم  قبل وقتها ؛ى ؤد  ت

 .دقائق 
وال يوجد في الشرع ما يسمى وقت االحتياط أو اإلمساك الذي يسبق وقت الفجر 

 لكم ىت يتبني  ، لقوله تعاىل : ) ... وكلوا واشربوا ح اإلمساكياتبعض بعشر دقائق كما في 
ليه لقوله صلى اهلل ع( و  187اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ... ( ) البقرة : 

، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم ، فقد كان رجاًل أعمى  وسلم : " إن بالاًل يؤذن بليل
اآلية  فأباحت لنا، ) رواه البخاري ومسلم ( " .. أصبحت ال يؤذن حىت يقال له أصبحت 

 عليه وسلم األكل والشرب أباح لنا رسول اهلل صلى اهللإىل طلوع الفجر ، و األكل والشرب 
يشرب أو  وإذا امع اتمسلم األذان وهواحتياط .  الفجر بالطلوع سمع األذان اتمعلن لنحىت 

لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) إذا امع ؛ الذي قد شرع فيه يكمل شربه وأكله له أن يأكل ف
 .) رواه أبو داوود ( حدكم النداء واإلناء يف يده ، فال يضعه حىت يقضي حاجته منه ( أ

                                                 
يسبق  )أفقي(الذي هو أول حلظات ضوء النهار، وهو خيط ضوئي عرضي احلقيقي فهو الفجر  ،. أما الصادقكاذبو ( الفجر فجران، صادق 1)

 ،ويسمى ضوء الربوج ،أما الكاذب، وبظهوره حتل  الصالة وحيرم األكل. و السماءضوء عم  حىت ي ينتشرشروق الشمس بنحو ساعة وربع، مث 
، وسببه انعكاس ضوء عند االعتدال اخلريفي اً بساعة تقريبًا؛ ويكون واضحالصادق  الفجر بشكل ضوء هرمي )رأسي( ناحية الشرق قبل يشاهدف

الشمس على جزيئات الغبار اتموجودة جهة دائرة الربوج، وهو الذي شبهه الرسول صلى اهلل عليه وسلم بذَنب الِسرحان، أي: ذنب الذئب حني 
 بالصالة والصيام. والفجر الكاذب من الليل وليس له عالقة .يكون مرتفعاً 
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طلوع الفجر يكون  ذلك أن  واماع أذانه ،  ح يف األكل والشرب مع طلوع الفجرتساموي  
وي عن تدرجيياً خبالف غروب الشمس الذي يكون يف حلظة واحدة حمددة ، قال ابن كثري : "ر  

 " .عند مقاربة الفجرسلف أهنم يتساحمون يف السحور طائفة كثرية من ال
 اإلفطار

و ول، وبدأ وقت اإلفطار فقد انتهى النهار حتت األفق إذا غربت الشمس وغاب قرصها 
غروب  اإلفطار هيعالمة ألن   يسمع اتمسلم األذان ؛أو مل بقي ضوء الشمس ساطعاً يف األفق

سرنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو  أوىف قال : حلديث عبد اهلل ابن أيب الشمس ؛
صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم : ) يا فالن إنزل فاجدح لنا ( فقال : يا رسول اهلل 

إنزل فاجدح لنا ( ،  ، قال : إن عليك هنارًا ، وقال : )انزل فاجدح لنا  :؟ قال  لو أمسيتَ 
ليه وسلم مث قال : ) إذا رأيتم الليل أقبل من قال فنزل فجدح هلم فشرب رسول اهلل صلى اهلل ع
إذا أقبل الليل ( ) متفق عليه ( ، ويف رواية ) ههنا فقد أفطر الصائم ، وأشار بيده قبل اتمشرق 

 .(  مسلمرواه ) هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (  من ها
حلديث : ) ال ، األذان اتمعلن له اماع فور غروب قرص الشمس أو ويستحب تعجيل اإلفطار 

 نالذيشيعة ولل، خالفًا لليهود والنصارى  ؛(  أمحدرواه ) لوا الفطر ( تزال أمىت خبري ما عج  
إىل مخس تني دقيقاتمغرب وقد اعتاد بعض اتمؤذنني تأخري أذان  .يأخرون اإلفطار إىل ظلمة الليل 

وال كما سبق خمالف للسنة  وهذا  . ًا للصيامواحتياطمتكينًا للوقت الشمس غروب بعد دقائق 
بدقيقة أو دقيقتني ، إال  الشمس غروباتمغرب بعد وقت دخل وخاصة أن التقاومي ت   ،حاجة له 

ر قلياًل هو سبق الغروب ، هنا فقط يكون التأخالتقومي ياتمغرب يف أن وقت يقينًا إذا علمنا 
  اتمطلوب .

س خيتلف حسب ارتفاع واخنفاض أفق اتمنطقة اليت وجيدر التنبيه إىل أن وقت غروب الشم
غروب مركز الشمس حسب أفق وقت هبا اإلنسان ، وأن الوقت اتمسجل يف التقاومي إمنا هو 

اعتبار مستوى ارتفاع اتمنطقة عند بسطح البحر ، لذا ينبغي مراعاة ذلك مبراقبة الشمس أو 
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بسبب وجود اجلبال واتمرتفعات  )فالشمس تغرب يف السهول واألودية حساب وقت الغروب ، 
 اتمرتفعة ، وهكذا .و اتمستوية اتمناطق قبل يف األفق ( 

، فإن مل جيد  (2) تمرال، فإن مل يكن فعلى  (1)طب ر  اليستحب أن يفطر اتمسلم على و 
فاتماء كاف ، حلديث : ) إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فإنه بركة ، فإن مل جيد متراً فاتماء فإنه 

ى اهلل عليه وسلم يفطر على ، وكان رسول اهلل صل (أبو داوود والرتمذي رواه ) ور ( طه
رواه )   حسوات من ماء فإن مل تكن متريات حسا، (3)رطبات فتمريات فإن مل جيد رطبات، 
 ( . والرتمذي دأبو داوو 

ألنه وقت استجابة ، فقد قال صلى ؛ مبا حيب اإلنسان ويستحب الدعاء عند اإلفطار 
) رواه ( يفطر  حنيالصائم وذكر منهم .. اهلل عليه وسلم : ) ثالث ال ترد دعوهتم : 

، كما يستحب للصائم إذا أفطر أن يقول : ) ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت (الرتمذي 
، أو ) اللهم لك صمت وعلى رزقك (  أبو داوود والنسائيرواه ) إن شاء اهلل ( جر األ

 .(  ودأبو داو رواه ) أفطرت ( 
لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ؛ كما يستحب تفطري الصائمني وخاصة احملتاجني والفقراء 

الرتمذي رواه ) (  شيء) من فطر صائمًا كان له مثل أجره غري إنه ال ينقص من أجر الصائم 
ى إفطارًا وهو الماء ما يسم   بأقل  لمن فعل ذلك ويحصل أجر تفطير الصائمين  .(  وغريه

في اإلفطار ، وهو إشباع أن يكون بما اعتاده الناس وتعارفوا عليه  األكمل   ولكن  ،  والتمر
  يكفيه كامل الليلة .الصائم بما 

                                                 
    داً يف الثالجات من الصيف كما يفعل الناس اليوم . وهو موسم قصري، أو كان مجم   ،هذا إذا وافق شهر رمضان موسم الرطب يف الصيف( 1)
خيضر  ويكون صغريًا  ، وهو أصل الثمرة، مث "اخَلالل"، حنيهو أول اتمراحل ن من مراحل تطو ر التمر. "الطلع"حلتاالر طب والتمر ميثالن مر ( 2)

، مث "البلح"، وهو أخضر صلب، مث "البسر"، وهو أصفر أو أمحر صلب، مث "اتمناصف" أو اتمنصف، حني يكون نصفه بسر ونصفه ومستديراً 
يؤكل اخَلالل والبسر و . رِطب، مث "الر طب"، حني تلني الثمرة بالكامل ومييل لوهنا للبين أو الذهّب، مث "التمر"، حني جيف  ويسود  ويتماسك ويتجع د

يف الصيف بعد خرفه من النخل، أي: قطفه من العذوق مع بقاء العذوق يف النخل )وهو اتموسم األول(، ويؤكل التمر يف الربيع والرطب واتمنصف 
  تقطع العذوق من النخلة )اتموسم األخري(. ، والصرام هو أن والشتاء واخلريف بعد صرامه يف الربيع

 رطب حني يكون الرطب موجوداً يف موامه، وعلى التمر حني ينتهي موسم الرطب.يفطر على ( 3)
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، قليل طعام بعند الغروب يفطرون هم بعض؛ ف همإفطار  طريقة تناوليتنو ع الصائمون يف و 
، وقد يؤخرون طعام شاء اتمغرب يتناولون العَ على اتماء والتمر بعض احلساء وبعد صالة  ونفيزيد

مائدة واحدة قبل صالة يف  هعشاءو  هإفطارَ جيمع وهنا  من  العشاء بعد صالة الرتاويح ،
، اإلفطار مائدة ط يف ينبغي مراعاة االعتدال والتبس   لكن  . ، واألمر يف ذلك واسع اتمغرب

ويشغل اتمرأة رتاويح الصالة لف هدف الصيام ويثقل الصائم عن سراف مبا خياواإلالغة ب اتمبوجتن  
إلى  كان أقرب فطار أبسط  إلوكلما كان االة وقراءة القرآن ، عن الصبالطبخ طول اليوم 

 .إلى الصحة  ، وأقرب   هاتقو ل المغرب في أو  صالة ن على أداء ، وأعو  السنة
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 الفصل الثامن
 ) صالة التراويح ( قيام رمضان

والشعائر اجلميلة اليت يتمي ز هبا شهر ، من السنن العظيمة  ى الرتاويحسم  ، ويرمضان قيام 
الذي عليه ل اتمفض  هذا هو وقتها  أول الليل .،  عد صالة العشاءبتصلى الرتاويح  ن .رمضا

وحىت اليوم ، وهو مذهب اإلمام أمحد ، سواء   (1)ومجع عمر  من زمن الصحابةعمل اتمسلمني 
مام أمحد : تؤخ ر القيام يعين يف الرتاويح إىل آخر الليل ؟ قيل لإل . يف أول رمضان أو يف آخره

 وميتد وقتها إىل الفجر . قال : ال ، سنة اتمسلمني أحب  إيل .

كما فعلها ،  وراء اإلمام  جدمجاعة يف اتمس،  من وقت ثبوت الشهرالرتاويح تصلى و  
تركها خوفًا من أن مث ة ليال عد  يف مسجده ، حيث صالها  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

من قام إنه حديث: ) ويف .  (3)يف عهده بن اخلطاب ا عمر  أحياها مث  ، (2) ت فرض على الناس
 فصالة الرتوايح. وراء اإلمام دليل على مشروعيتها  ( مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة

 .وجيوز صالهتا يف البيوت ،  السنةهي مجاعة يف اتمساجد 
 إىل اتمسجددوا صالة العشاء عاهر رمضان بعد انصرافهم من بدخول ش س  وإذا علم النا

  ا يف بيوهتم .أن يصلوهجيوز و وها مجاعة ، صل  ف

                                                 
ام واحد هو صالهتا أول الليل،  الذي عليه العمل عند الصحابة حني مجعهم على إم عمر رضي اهلل يرى أداءها آخر الليل أفضل، لكن  كان ( 1)

 .(وكان الناس يقومون أوله  ،يقومون يريد آخر الليل واليت ينامون عنها أفضل من اليت حديث عمر التايل : )كما جاء يف
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج ليلًة من جوف الليل فصل ى يف اتمسجد، وصل ى رجال  بصالته، ( 1)

فكثر أهل اتمسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول اهلل صلى فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصل ى فصل وا معه، فأصبح الناس فتحدثوا 
اهلل عليه وسلم فصلى لصالته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز اتمسجد عن أهله حىت خرج لصالة الصبح، فلما قضى الفجر، أقبل على الناس 

 . رواه البخاري يف كتاب صالة الرتاويح.جزوا عنها(فتشهد مث قال: )أما بعد فإنه مل خيف علي  مكانكم، ولكين خشيت أن تفرتض عليكم فتع
 فكانت صالته عليه الصالة والسالم لقيام رمضان بالناس ثالث ليال.

رضي اهلل عنه ليلة يف رمضان إىل اتمسجد فإذا الناس أوزاع عمر بن اخلطاب خرجت مع كما يف البخاري : عبد الرمحن بن عبد القاري  يقول  (1)
مث ( ، هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل  إين أرى لو مجعت  : ) فقال عمر ، متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط 

واليت ينامون عنها أفضل ، نعم البدعة : )قال عمر . ون بصالة قارئهم معه ليلة أخرى والناس يصل   مث خرجت  ، بن كعب  عزم فجمعهم على أيب  
 . وكان الناس يقومون أوله ،يريد آخر الليل ( من اليت يقومون

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14937
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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كانوا يطيلوهنا ويسرتحيون   ألن اتمسلمني يف العصر األول؛ بالرتاويح صالة رمضان  يت  وام  
 وهكذا كانت تسمى يف كتب السنن والفقه . بني ركعاهتا .

قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) من قام عظيم ، كما يف فضل رمضان يل يف اللصالة لو 
،  ينبغي احلرص عليهالذا ، (  متفق عليه) فر له ما تقدم من ذنبه ( رمضان إميانًا واحتسابًا غ  

مينع من  لعذر من سفر أو مرض وعدم تركها إال، واحتساب األجر يف ذلك واتمبادرة إليها ، 
العبد أو  مرضحلديث : ) إذا  كتب اهلل له أجرها ؛لعذر وهو معتاد عليها   من تركهاأدائها ، ف

 .(  البخاريما كان يعمل صحيحاً مقيماً ( ) رواه مثل ب له تِ ك  سافر  
قيام رمضان على عدة أقوال أشهرها  اختلف العلماء قدميًا وحديثًا يف عدد ركعاتقد و 

 القولني التاليني :
ًا رضي اهلل عنه ، لألثر الوارد أن أبي  مع الوتر ث وعشرون : أن عدد ركعاهتا ثال األول

بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن يصلي  عندما أمره عمر  ين صالها ثالثًا وعشرين أو إحدى عشر 
مجهور العلماء من احلنفية والشافعية واحلنابلة البيهقي ( . وهذا قول رواه عبد الرزاق و بالناس ) 

 ل يف أكثر بلدان العامل اإلسالمي ويف احلرمني الشريفني .، وعليه العموبعض اتمالكية 
، حلديث عائشة عندما سئلت  مع الوتر : أن عدد ركعاهتا إحدى عشرة ركعة  الثاني

كيف كانت صالة النّب صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان ؟ فقالت : ) ما كان يزيد يف رمضان 
بن اخلطاب ولألثر الوارد بأن عمر ،  (1)عشرة ركعة ( ) متفق عليه (  وال غريه على إحدى

أهل و  مالكوهذا قول مجع الناس على إحدى عشرة ركعة ) رواه مالك ( ، رضي اهلل عنه 
 .واأللباين عثيمني باز وابن ابن  واختارهاحلديث 

كان  أنهحسب وصف عائشة رضي اهلل عنها ، عليه الصالة والسالم عنه فالثابث 
أهنم كانوا يصلوهنا رضي اهلل عنهم الصحابة عمر و ثابت عن إحدى عشرة ركعة ، وال يصليها

إحدى عشرة أهنم صلوها زمن عمر أيضًا جاء و ، وعشرين ركعة  وثالثاً ركعة إحدى وعشرين 

                                                 
  ( .مث يصلي ثالثا، مث يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطوهلن  ، فال تسل عن حسنهن وطوهلن يصلي أربعاً  : ) ...عائشة ومتام حديث ( 1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2119&idto=2122&bk_no=52&ID=740#docu
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، الواردة عن الصحابة الروايات بني يف الفتح حجر  ابن  مجع و . أو ثالث عشرة ركعة ركعة 
واالختالف فيما زاد عن العشر ختفيفها ، ، أو بسب تطويل القراءة و األحوال باختالف 

 . والعشرين إىل االختالف يف الوتر 
هو سنة الرسول صلى اهلل عليه ف األولبالعدد فمن أخذ  ؛ واحلمد هللاألمر فيه سعة ف

 .، ويف كل خري  فهو سنة اخللفاء الراشدينالثاين بالعدد ، ومن أخذ  وسلم
لقوله صلى اهلل عليه وسلم :  ؛ اتمذكورالعدد على يف الرتاويح يد اتمسلم وجيوز أن يز 

قال ، (  مسلمرواه ) ) صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة ( 
ف أنه ليس في ذلك حد ال يزاد عليه وال ينقص منه ، وإنما الخالف وال خال" القاضي : 

على السنية  وحديث عائشة يدل ،فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم وما اختاره لنفسه "  في
وهبذا  هذا هو قول مجهور العلماء .، واألفضلية ، واحلديث األخري يدل على جواز الزيادة 

 . الزيادة على إحدى عشرة ركعةرمة بدعية أو ح  من األلباين إليه يتضح خطأ القول الذي ذهب 
 صلى مع اإلمام إذاتمن صلى يف اتمسجد وحيصل فضل قيام رمضان اتمذكور يف احلديث 

لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) إنه  ؛ولو كانت صالته قصرية حىت ينتهي من صالته ويوتر معه 
بعد أن صلى بالصحابة حني قال ذلك . (1)حىت ينصرف كتب له قيام ليلة (  من قام اإلمام

.  ه الليلة: لو نف لتنا قيام هذ بقي من رمضان مخس ليال فقام هبم حىت ذهب شطر الليل فقالوا
 .(  الرتمذي وأبو داوودرواه ) 

، وحماولة القرب من صالة ما أمكن ينبغي تطويل القراءة والركعات يف صالة الرتاويح و 
والقراءة مبا ال يشق على الركعات طول يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصالة الصحابة 

                                                 
قصرية الصالة من صلى الرتاويح كاملة مع اإلمام حىت يوتر فإنه حيصل له أجر قيام ليلة )كاملة( حىت لو كانت  أن   :حديث أيب ذر يعين( 1)

ى يف بيته أو انصرف قبل انتهاء الوتر، مجاعة، خبالف من صل   وهذه ميزة صالة الرتاويح يف .قضى بقية الليل نائماً لو )نصف ساعة أو ساعة( و 
ه من الليل )عشر الليل أو نمنه أو سدسه أو ربعه(؛ وال يؤثر أن يصليها وراء إمامني يف مسجد واحد؛ فالعربة در ما صال  بقيكون فإن أجر قيامه 

أول الليل وآخره، فيصلي  :لقسمنيالصالة أن يصليها يف مسجدين كما حيدث عند تقسيم أيضًا . وال يضر يف اتمسجد بأداء الصالة كاملة
 لة حادثة.أوهي مس ؛يف آخر؛ ألنه يكون صالها مع اإلمام كاملة الرتاويح يف مسجد والتهجد
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: أمر حابة رضي اهلل عنهم يف وصف صالة الصيقول السائب بن يزيد  اتمصلني .النفس أو 
ني حىت كنا وكان القارئ يقرأ باتمئ ، أيب بن كعب ومتيماً الداري أن  يقوما للناس عمر بن اخلطاب

ولو  . )رواه مالك( وما كنا ننصرف إال يف فروع الفجر ، نعتمد على العصي من طول القيام
؛ ألنه يصدق عليها   بأس، فالاليوم ، بطول ساعة أو ساعتني  كما يفعل الناسأقصر  صالها 

 .وصف القيام 
؛ فيبدؤون بالبقرة ) الرتاويح ( صالة القيام القرآن كاماًل يف  ختموكان من عادة السلف 

وإليه ، من اإلمام ن القرآن كاماًل سمع اتمصلو بيث يوهو األكمل واألفضل وخيتمون بالناس ، 
أو البدء بأول اتمصحف ، السور  بعضقراءة وجيوز االقتصار على ذهب كثري من العلماء . 

وهذا أقرب  .القراءة تطويل  ، إذا روعي يف ذلككما يفعل كثري من األئمة اليوم وعدم إكماله  
. وال بأس أو آيات قصرية كما يفعل األئمة صار السور االقتصار على قراءة قلسنة من إىل ا

ءة القراآداب مبا ال خيل بلكن   القرآن كامالً  قراءة والصالة عنديف القراءة قلياًل اإلسراع ب
 . الصالة الطمأنينة يف بو 

جيوز يقرأ من حفظه ، لكن  ل ؛حافظًا للقرآن الرتاويح األصل أن يكون اإلمام يف صالة و 
الذي كان يصلى ) ذكوان ( لفعل عائشة رضي اهلل عنها مع غالمها  ؛من اتمصحف له القراءة 

 .( ) البخاري تعليقاً اتمصحف قراءة من هبا 
 :وهذه بعض اتمسائل اتمتفرقة عن صالة الرتاويح 

اإلنكار يف عدد ركعات صالة الرتاويح ؛ فاخلالف يف التنازع و ينبغي جتن ب اجلدال و  -1
، وال جيوز أن يكون بل هو من اختالف التنوع كما تقد م عددها قدمي وسائغ 

 ال واجب .سبباً يف التنازع واختالف القلوب ؛ فهي يف النهاية سنة مستحبة 

صالة الرتاويح ، قيام وعبادة ال سباق ومسابقة ؛ لذا ينبغي جتن ب الصالة وراء  -2
هذا ا عشرين ركعة يف عشرين دقيقة . األئمة الذين يسابقون هبا الريح ؛ فيؤدوهن

خمالف  للسنة وللمقصود من الصالة ، إذ الواجب أن ي قام ركوعها وسجودها 
ركعة أو ثالثًا وعشرين ؛ فصالة قيام رمضان  وقراءهتا ، سواء صليت إحدى عشرة
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 بل هيها عن ظهورنا ونتخلص منها هبذه الطريقة ، ليست محاًل ثقياًل حىت نرميَ 
  خشوع وراحة وسكينة وطمأنينة .

 ؛ األصل أن يصلي اتمسلم يف اتمسجد القريب منه ، وجيوز له تركه إىل مسجد آخر -3
ن اخلاشع يعني على التدبر وإيقاظ ، فالصوت احلسطلبًا حلسن الصوت واخلشوع 

ينبغي أن يتحول ذلك إىل سلو  يومي بيث يتنقل ال  ، لكن  وترقيقه القلب 
 تنويعاً لألصوات .ساجد اتمسلم بني اتم

اخلشوع هو خشوع القلب يف الصالة والقراءة ، ومنه البكاء عند اماع القراءة  -4
الصوت بالبكاء ، مبا يشوش اخلاشعة أو الدعاء ، لكن ينبغي جتن ب الصراخ ورفع 

 على اتمصلني وخيالف السكينة واخلشوع .

،  أن يكون دعاء القنوت باألدعية الواردة فيه : احلرص علىعلى األئمة ينبغي  -5
ب التطويل جتن  ، و ما أمكن  جبوامع الدعاءكون الدعاء يالزيادة على الوارد وعند 
اإلمام  وقد رأى، والركعة قراءة مبا ال يتناسب مع طول الاألئمة اليوم ه يفعل الذي
أو  مخس دقائققرابة  : ، أيالقنوت بقدر سورة االنشقاق  دعاءأن يكون أمحد 

قاً متعل   ب اتمبالغة يف التلحني والتطريب ليكون القلب  جتن  ينبغي وأيضًا ، حنوها 
  ظعكوسيلة للو ب استخدام دعاء القنوت  بالدعاء نفسه ال باألنغام ، وأيضًا جتن  

السماء  التنبه إىل عدم رفع البصر إىلأيضًا ينبغي . و  يفعل بعض األئمة اليوم كما
 . منهي عنه، ني لدى كثري من اتمصل  وهو خطأ شائع حال الدعاء 

ن رج، لكن جيب التنب ه إىل أن ال خي  مظهر حسن يح او لصالة الرت نساء حضور ال -6
ون صالة النساء يف ، مع أمهية أن تكبالزينة جات مترب  متطيبات إىل اتمساجد 

صغرية أو حواجز زجاجية من خالل فتحات يرين فيه اإلمام أو الرجال مكان 
مام االئتتم ي، لكما هو احلال يف مساجدنا اليوم وليس يف حجرة منفصلة  معتمة 
أو يف ات عند انقطاع صوت اتمكرب  حيصل الذي ن يف التشويش ع  قَ ال يَـ و  باإلمام

ت جد وقتمسقرب إىل وضع صالة النساء يف اأوهذا  .حال سجدات التالوة 
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من  . ولعل  يصلني يف نفس اتمسجد  حيث كن  الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
أن يتم نقل يف حال صعوبة وجود النساء يف مكان يرين فيه اإلمام احللول اتمناسبة 

نية ) الدائرة التلفزيو اتمباشر التلفزيوين النساء عرب التصوير مصلى الة الرجال إىل ص
 .اتمغلقة( 
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 الفصل التاسع
 أحكام أواخر رمضان

ته عزمي مبا يشد   اإلسالميأ ي ،  وطاقتهة اتمسلم وتضعف قو  رمضان شهر  عندما يأ ي آخر  
ومضاعفة احلسنات ، األجر خاصة يف  ةً مزي  األواخر منه العشر ء إعطا، ومن ذلك ومهته 

اجلهد مما يتطلب مضاعفة  ؛للتعر ض لنفحات الرمحن ى أخر فرص  جديدة و عبادات إضافة و 
اليت فيها  ليايل اتمباركاتالهذه يف ض لنفحات اهلل وفضله والتعر  والثواب لنيل األجر ؛ والعمل 

 . اتمباركة الليايل هذه يف فضل كثرية جاءت أحاديث  قد و  .ليلة القدر 
صلى اهلل عليه وسلم بني النوم  خيلط الرسولمن رمضان يف ليايل العشر األوىل والثانية 

يف العبادة د جته: اأي )  مئزره  العشر األواخر شد   تذا دخلفإ ي وينام ،فيصل  ، والعبادة 
إحياء هذه الليايل مفهوم أوسع إن  .والصالة للعبادة ؛ وقظ أهله ، وأه حىي ليله كل  وأ،  ( رومش  

.  والصدقة وغريها من أعمال الرب واخلري الصالة وقراءة القرآن والدعاء؛ فهو يشمل من قيامها 
قراءة القرآن ب؛ أفضل ليايل العام وهي ، استغالل هذه العشر احلرص على باتمسلم  فحري  

  .غ هلا قدر استطاعته والتفر  والصالة والصدقة والدعاء 
 .) بعد اتمغرب ( بدخول ليلة احلادي والعشرين األواخر تدخل العشر و 

 .ا األحكام اتمتعلقة هبال و األعمأهم وفيما يلي 
 صالة القيام

اليت ) الرتاويح (  ، بل هي صالة قيام رمضان اخاصة هب صالة  ليس للعشر األواخر 
صالة واحدة بعد العشاء ) أول الليل (  -يف األصل  -وهي يصليها الناس يف أوله ووسطه ، 

عدد سواء بزيادة ، األواخر شر العيف هذه الصالة  االجتهاد يف اتمقصود زيادة  و يف رمضان كله . 
سار الذي  هذا هو األصل .أكثر من ذي قبل القراءة أو تطويل  الركعات أو بتطويل اكعاهتر 

 حيث، عندنا ، وهي قليلة  اتمساجدبعض تفعله وهذا ما  عليه اتمسلمون منذ عهد الصحابة .
 .. فهذا هو األفضل بذلك وتوتر وتكتفي ) أول الليل ( يف العشر األواخر الرتاويح صالة ل تطي
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 على قسمني :يف العشر صالة قيام رمضان توزيع من اليوم مساجدنا  تفعله أكثر  وما 
 مع الوتر( آخر الليل ) ، وبعضها الرتاويح (  ) تسم ى أول الليل( بعد العشاء )  بعضها

عمول به اتماألوىل ، وإن كان خالف  بعض السلفوفعله قال به ، ، فجائز التهجد (  ) تسم ى
ما تفعله بعض وكذلك  .، وذهب الشيخ األلباين إىل بدعيته ، والراجح جوازه يف عهد الصحابة 

و وهلتهجد ، ، مث الرجوع آخر الليل ل صالة الرتاويح أول الليل مع الوترإمتام من  اتمساجد
ى جوازه كما أكثر العلماء علو ، أمحد أقره ، فال بأس به أيضاً  اتمسمى "التعقيب" عند الفقهاء .

 . كرهه مجاعة من العلماءلكنه خالف األوىل اتمعمول به يف عهد الصحابة ، و ، قال ابن قدامة 
عات من ركما كتب اهلل له يف بيته ، يف اتمسجد ، بعد صالته الرتاويح  اتمسلم ولو صل ى

السلف . بعض عن وقد جاء ذلك  ؛ فحسن   ،آخره الليل و  ، أولَ لينال أجر إحياء الليل القيام 
 .األمر واسع واحلمد هلل و 

 .يف العشر األواخر رمضان قيام عن  اتوفيما يلي بعض اتمالحظ
) بعد هي الرتاويح يكتفي بعض األئمة أو اتمصلني بصالة واحدة يف أول الليل  -1

العشاء ( ، وهذا ال بأس به إذا كانت هذه الصالة متصفة بطول القيام وطول قراءة 
ألصل فيما يظهر من اآلثار الواردة عن السلف ، واليت كانوا بل هذا هو االقرآن ، 

 يطيلوهنا ويسرتحيون بني ركعاهتا .

أكثر مساجدنا تقسم صالة الليل يف العشر األواخر إىل قسمني : يف أول الليل ويف  -2
آخر الليل ، بيث تصلي جزءًا بعد العشاء ) أربع ركعات أو ست ركعات أو 

آخر الليل . وهنا  من يلتزم بالعدد ) إحدى عشرة  أكثر (، وتصلى اجلزء اآلخر
ركعة ( بيث ال يزيد مجموع الركعات يف كل الليل عن هذا العدد ، وأحيانًا حيدث 
بسبب ذلك خالفات بني بعض اتمصلني واألئمة ؛ حتقيقًا للسنة وخشية من الزيادة 

االكتفاء  ، فيجوزرمضان ألكثر قيام  ال حد  عليها ، والصحيح كما تقدم أنه 
، وال يصح   ويجوز الزيادة عليهاأو ثالث وعشرين ركعة ، بإحدى عشرة ركعة 
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قول من قال برمة الزيادة على إحدى عشرة ركعة ، كما تقدم عند احلديث عن 
 عدد ركعات صالة القيام ) الرتاويح ( .

 ا يف، تم( ه اآلخر أي ثلث) من الصالة يف آخر الليل  اً جزءاتمسلم أن جيعل  حيسن -3
ل الرب تبار  وتعاىل يف هذا الوقت  تنز  ل؛ الصالة يف آخر الليل من الفضل واألجر 

يف الرتاويح صلى بعد أن يسواء فعل ذلك وحده يف بيته  .يف السنة كما هو معروف 
اليت ، أو مع اتمساجد اليت جتعل جزءاً من صالهتا يف آخر الليل صالها أو ،  اتمسجد
  .آخر ها يف آخر الليل لرتاويح بيث يقعتطيل ا

عدد كبري  من اتمساجد يف العشر األواخر يصلي جزءاً من الرتاويح أول الليل ويؤجل  -4
الوتر مع صالة التهج د آخر الليل . وهذا حيرم نسبًة كبرية من اتمصلني الذين يكتفون 

ه حىت إمتام أداء الرتاويح مع، من صالة الوتر مع اإلمام و بالرتاويح أول الليل لظروفهم 
، فلعل  األنسب مراعاة هذه الفئة اليت قد تصل إىل النصف ، بإمتام الرتاويح  ينصرف

، ويكون التهج د إن  أحبوا يف آخر الليل يف اتمسجد بعد العشاء وصالة الوتر بعدها 
 العلماء كما تقدم . بعض . وهذا جائز عند ) التعقيب ( بال وتر 

جد احلرام يف السنوات اتماضية ، يصلون الوتر بعض اتمساجد ، كما هو احلال يف اتمس -5
مرة ه يصليبل مرتني ، ففي هذه احلالة ال جيوز للمسلم أن يصلي الوتر مرتني ، 

ال تكون وتراً ، حىت تشفعها يم اإلمام بركعة لسبعد تاألخرى يأ ي اتمرة واحدة ، ويف 
 .(  أبو داوود والرتمذيرواه ) (  ال وتران يف ليلة) : ديث حل

قبيل صالة النوم ) التهجد ( لقيام صالة اليف ليايل العشر السهر على  ب  د يرتت  ق -6
القيام سنة وصالة الفجر واجبة صالة علماً بأن ، ها تفويتوبالتايل النوم عنها و الفجر 

ذلك أن ينام الشخص يف النهار أو ل. ومن احللول اتمناسبة مة على القيام وهي مقد  
يف ) التهجد ( أو يصلي القيام ، ليكون نشيطًا يف آخره ح بعد الرتاويول الليل يف أ

فيدر  ، ينام مث مسجد يؤخرها إىل قبيل الفجر مث ينتظر حىت يصلي الفجر 
 .الفضلني 
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رضي اهلل كما ورد عن أنس خارج الصالة   الصحابةدعاء ختم القرآن معروف لدى  -7
وإمنا يفعله يف الصالة ، حد منهم أنه كان عن أ ، لكن مل يرد  (  الدارميرواه عنه ) 

اليت ختتم  ناساجدواتمعتاد يف م. واإلمام أمحد عن بعض أتباع التابعني ذلك ورد 
بعد إمتام صالة اليف آخر ركعة من  هتمخعند  أن تدعوالرتاويح القرآن يف صالة 

بن بن حنبل وفعل سفيان أمحد قول استنادًا ل ) قبل الوتر ( ؛ قبل الركوعالقراءة و 
ومنهم من يدعو به ، ومنهم من جيعل دعاء اخلتم مع دعاء القنوت يف الوتر  .عيينة 

 بعدأن يكون في مكان دعاء ختم القرآن ولى األ  و . مفصواًل عنها بعد الصالة 
حتى ال يضاف في صلب الصالة  ل  وال يجع   ، الصالة أو في الوتر مع القنوت

 . والشيخ بكر بو زيده اهلل هذا رأي ابن عثيمني رمح، و إلى الصالة عمل ليس منها 
فال جيوز ؛ ال واجبة مستحب ة يف صالة  مسائل اخلالفمن هذه ينبغي التنبه إىل أن و 

ليس ه إىل أنه ، كما ينبغي التنب   التنازعاخلالف و اإلنكار و للجدال و سببًا أن تكون 
 من مواطن استحباب الدعاء ختم القرآناتمقصود أن خلتم القرآن دعاء خاص وإمنا 

 .رضي اهلل عنه  أنسحسب فعل أو إجابته 

 االعتكاف
من العبادات اليت بدأ إحياؤها يف السنوات األخرية بعد أن هجرت سنوات االعتكاف 

 ويصح   .قرآن ودعاء وذكر  وتالوةمن صالة ، هو لزوم اتمسجد للتفرغ للعبادة ، و  طويلة
، ( 187ن يف اتمساجد ( ) البقرة : يف كل اتمساجد لقوله تعاىل : ) ... وأنتم عاكفو اإلعتكاف 

صلى اهلل عليه وسلم : ) من لقوله  مستحبة يف كل وقت ؛بل  ةمشروععبادة االعتكاف و 
اعتكف يومًا ابتغاء وجه اهلل تعاىل جعل اهلل بينه وبني النار ثالث خنادق كل خندق أبعد ما 

وإذا كان االعتكاف  . ( نه البعض وضعفه آخرو نبإسناد حس  الطرباين رواه خلافقني ( ) بني ا
فعل ل هو يف العشر األواخر آكد وآكد ؛، و آكد رمضان فاستحبابه يف ، مستحباً يف كل وقت 

كان صلى اهلل عليه وسلم يعتكف يف العشر األواخر   : )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فقد 
  .(  ومسلمالبخاري رواه ) من رمضان حىت توفاه اهلل مث اعتكف أزواجه من بعده ( 
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 وفيما يلي بعض األحكام اتمتعلقة باالعتكاف :
 االعتكاف والصوم :

العلماء مجمعون على استحباب الصوم مع االعتكاف ، وخمتلفون يف صحة االعتكاف 
 على قولني :، حينما يكون يف غري رمضان بال صوم 

هلل عليه ألنه مل يرد أن رسول اهلل صلى ا ؛ ن الصيام شرط في االعتكافإ:  األول
وسلم اعتكف بال صوم ، ولقول عائشة رضي اهلل عنها : ) والسنة فيمن اعتكف أن يصوم ( 

 ، هذا قول مالك أبو حنيفة ورواية ألمحد .(  أبو داوودرواه ) 
سلم ورد أن النّب صلى اهلل عليه و  ألنه،  االعتكاففي الصوم ال يشترط :  الثاني

قد ومنها يوم العيد وهو ال يصام ، و (  لبخاري ومسلمارواه ) اعتكف العشر األول من شوال 
فأمره رسول اهلل صلى اهلل ، بن اخلطاب نذر أن يعتكف ليلة يف اتمسجد احلرام أن عمر رد و 

رضي اهلل قول عائشة أما والليل ليس وقتاً للصوم .  سلم بذلك ومل يبني له حكم الصوم .عليه و 
. هنا لفظ مشرت  بني اتمستحب والواجب  ةة ألن السنال يدل على الشرطيفتمذكور آنفًا اعنها 
 . الشافعي وأمحد ورجحه الشوكاين قولوهذا 

 .واهلل أعلم ، لألدلة اتمذكورة  أقوىالثاين القول ولعل 
 أقل مدة لالعتكاف :

يف االعتكاف اعتكافًا ى سم  االعتكاف هو اتمكث يف اتمسجد مدة من الزمن ، وال ي
بقاء ومكث ومالزمة للمكان ، فليس للمسلم أن ينوي االعتكاف كلما  كان فيهإذا  اال اللغة 

 فيه ، فذلك ال يسمى اعتكافاً يف اللغة وال يف الشرع .  دخل اتمسجد أو مر  
أهنا يوم إىل وقد اختلف العلماء يف أقل مدة يصح فيها االعتكاف ، فذهب بعضهم 

، فيصح ه ألقل   ال حد  إىل أنه  جلمهورًا حلديث عمر السابق ، وذهب ااستناد؛ وليلة أو ليلة 
وهو فيصدق على الساعة وأقل منها ، اعتكاف في اللغة ،  اطلق عليهي  في أي  مدة 

ألنه المعروف عند سلف هذه األمة ، فقد ورد عن يعلى بن أمية أنه ؛ األقرب إن شاء اهلل 
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رواه عبد )  اال ألعتكف ( ما أمكث  الساعة ، و إني ألمكث في المسجد قال : ) 
وأما حديث عمر السابق فال يدل على أن أقله يوم وليلة ألنه إمنا حيكي ما نذره . الرزاق ( 

، وإن  مل يرد لكنه و واالعتكاف عبادة مشروعة ، فلو كان ألقله حد لورد هذا التحديد  فقط .
كاف  يتيسر له اعتفمن مل يومًا وليلة حلديث عمر السابق .االعتكاف كان األفضل أن يكون 

عند مكثه يف اتمسجد االعتكاف حتقيق ذلك بنية ميكنه أو ليلة أو يوم وليلة  العشر أو يوم
اتمغرب كما لو جلس بني صالتني ،  الجلوسه يف اتمسجد بني عند لساعة يقرأ فيها القرآن أو 

ا يف كمالذي ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به اهلل الدرجات  الرباط من هذا الرتاويح وحنو ذلك ، و و 
   .احلديث 

 قبل، فإنه يدخل  ااتمؤكد استحباهباتمسلم اعتكاف العشر األواخر ، وهي الليايل وإذا أراد 
، عشر ليالحىت يتم ، وهو قول مالك وأبو حنيفة وأمحد والشافعي الواحد والعشرين مغرب ليلة 

بل اتمغرب أي يدخل ق –وهكذا يفعل ، أصح األول ، و احلادي والعشرين فجر وقيل يدخل من 
يبدأ من اتمغرب ، وتكون الليلة السابقة تابعة الشرعي فاليوم . إذا أراد أن يعتكف يومًا وليلة  -

 .لليوم الذي بعدها 
 ما يجوز للمعتكف وما ال يجوز :

ب كل ما وجتن  والعلم النافع والصالة األصل أن يشغل اتمعتكف وقته بالذكر وقراءة القرآن 
التواصل االجتماعي فوق جديد واالنشغال برسائل اجلوال و  تهجتار عة متاب ينايف االعتكاف من

كاألكل والشرب وقضاء لحاجة اليت ال بد منها  اخلروج من اتمسجد اال له ال جيوز ل. و احلاجة 
لقوله تعاىل : ، وال مقدمات اجلماع من تقبيل ومالمسة معاشرة زوجته احلاجة ، كما ال جيوز له 

، ويباح له التحدث مع زوجته (  187البقرة : ) عاكفون يف اتمساجد ( ) وال تباشروهن وأنتم 
 .والتواصل باهلاتف ومتابعة برامج التواصل االجتماعي بقدر احلاجة ومع اآلخرين بالكالم اتمباح 

ت ة ويفو  مدة اعتكافه حىت ال حيقق سن   يفأهله وأوالده  تأمني احتياجاتعلى اتمعتكف وينبغي 
كما ينبغي عليه ،  ه على االعتكاف يعوعلى الزوجة مساعدة زوجها وتشج، هله بإمهاله أل اً واجب

إن كان صاحب وظيفة أو عمل حىت ال يرتتب على االعتكاف إضرار تدبري شؤون عمله 
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من  وباتمعتكفنيه فيه إضرار بما ب ن  بنظافة اتمسجد وجتأن يعتين على اتمعتكف و مبصاحل الناس . 
باتمسجد واتمصلني  أو األكل أو الشرب وغري ذلك مما يضر  ش ر  لف  وضع ل وأتعليق للمالبس 

 .ويؤذيهم 
 ليلة القدر

 والليلة اتمباركة اليت عبادهتا خري  ، اليت نزل فيها القرآن الكرمي العظيمة هي الليلة ليلة القدر 
ر ، ليلة ) إنا أنزلناه يف ليلة القدر ، وما أدرا  ما ليلة القدمن عبادة ألف شهر ، قال تعاىل : 

، تنزل اتمالئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر ، سالم هي حىت القدر خري من ألف شهر 
) إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين ،  ، وقال سبحانه :(  5-1القدر : ) مطلع الفجر ( 

  .(  4-3الدخان : ) فيها يفرق كل أمر حكيم ( 
) ليلة  هبذا االسميت وام   . تلك السنةيف اخلالئق  مقاديرَ  ر اهلل تعاىليف ليلة القدر يقد  

 فيها .واآلجال أو لتقدير األشياء ، عند اهلل مكانتها ومنزلتها قدرها و لعظم ؛ القدر ( 
 ، ألف شهرعبادة من  خري  ليلة القدر ؛ فعبادهتا واألحاديث فضائل  اآلياتنت وقد بي  

ل فيها اتمالئكة بالربكة والرمحة ، وهي سالم وخري وبركة وتتنز  من ثالث ونمانني سنة ، خري : أي 
فر له ما فإن اهلل يغمن قامها بالصالة والعبادة  أن  فضائلها ومن ، حىت مطلع الفجر و  من بدايتها

م فر له ما تقدقال صلى اهلل عليه وسلم : ) من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غ   تقدم من ذنبه .
كل فاته  رمها فقد ومن ح  ،  اخلريكل فقد حاز  ها لقيام قومن وف  ،  (عليه  متفق) من ذنبه ( 

 ( . ابن ماجهرواه ) ه ( رم اخلري كل  رمها فقد ح  احلديث : ) من ح  ويف ،  رياخل
بصالة الرتاويح  - الفجرطلوع وهي من غروب الشمس إىل  -وحيصل قيام ليلة القدر 

أصناف العبادات من دعاء وصالة ب هافياالجتهاد ستحب وي  . اهلل ذكر قراءة القرآن و و والدعاء 
وعن الدعاء تقول عائشة رضي اهلل  .وعظيم أجرها ، ؛ لفضل وقتها تسبيح وقراءة قرآن و 

أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : ) قويل :  إن علمت   يا رسول اهلل : أرأيتَ  عنها : قلت  
 .(  الرتمذي والنسائيرواه )  إنك عفو حتب العفو فاعف عين (، اللهم 
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 تحديدها
،  واحدة جلميع األرضوهي لعشر األواخر من رمضان ، امن ليايل ليلة القدر هي ليلة 

متتد امتداد الليل يف األرض كلها . ولالهتداء إليها جيب العناية بضبط دخول شهر رمضان ؛ 
ركت بل ت  ؛ معينة ا يف ليلة يف النصوص الشرعية ما جيزم بتحديده ومل يأتِ لتعلقها بذلك . 

يف مجيع ليايل بالعبادة والتماسها يها جيتهد الصائمون يف حتر   حىتمبهمة يف أكثر األحاديث 
رواه )  ( ) التمسوها يف العشر األواخرويف احلديث  .، وإن كانت األوتار أحرى  العشر

ر ها يف السبع األواخر ( اآلخر : ) فمن كان متحر يها فليتحاحلديث ، ويف  ( البخاري ومسلم
على هي ثابتة أم متنقلة وهل اختلف العلماء يف حتديد ليلتها ، قد . و ) رواه البخاري ومسلم ( 

 :، كما يلي  اتفاقهم على أهنا يف أوتار العشربعد ،  قولني
تقل نمعي نة كل  عام ال تواحدة : ذهب مجع من العلماء إىل أن ليلة القدر هي ليلة  األول

قد تكون ليلة يف أوتار العشر ، مبهمة ليلة جعلها فريقان : األول كذلك ها  رآومن .  تتغريوال 
 .، وأرجاها عندهم ليلة إحدى وعشرين وهم الشافعية إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين ، 

ليلة سبع وعشرين ؛ حلديث أيب  بن  حمددة يف إىل أهنا ذهب ،  كثراألوهم ، الفريق الثاين و 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلل إين ألعلم أي ليلة هي الليلة اليت أمرنا رسول كعب قال : و 

،  إهنا ليلة سبع وعشرين :ابن عباس ، هي : ليلة سبع وعشرين ) رواه مسلم ( ، وقال بقيامها
القول بأهنا و  ) رواه أمحد وأبو داوود ( . ( ليلة القدر ليلة سبع وعشرين : ) يف احلديث جاء و 

دائماً وذهب بعض العلماء إىل أهنا  ، العلماءو الصحابة كثري من مذهب   وعشرين هوليلة سبع 
 ليلة ثالث وعشرين .يف 

تتنقل بني أوتار العشر األواخر العلماء إىل أن ليلة القدر من آخر مجع ذهب و :  الثاني
ليلة تكون ا ألنه ورد يف األحاديث أهن ؛ هن يف كل عام يف أحد أوتار بيث تكو  من رمضان ،

ويف  عشرين .وتسع و ، وسبع وعشرين ، ومخس وعشرين ، ثالث وعشرين و ، إحدى وعشرين 
، احلديث : ) التمسوها يف تاسعة تبقى ، سابعة تبقى ، خامسة تبقى ( ) رواه البخاري ( 

يف ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثالث وعشرين ، وليلة مخس وعشرين ، كما حتروها : واتمعىن 
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على اعتبار أن حسبها من آخر الشهر ، وقد  هذا هو معىن احلديثف .اهلل  قال مالك رمحه
علم إال بعد انقضاء تكون يف األشفاع وأن ذلك ال ي  ، وليس معناه أهنا  الشهر ناقص دائماً 

، يف تسع وعشرين ، وسبع وعشرين:  أيوقال ابن حجر :  . (1)كما قال بعض العلماء   الشهر
اليت بني األحاديث  مجع   -أي تنقلها بني أوتار العشر  –قول ويف هذا ال ومخس وعشرين .

وا ليلة القدر يف الوتر من . ويف احلديث ، يقول صلى اهلل عليه وسلم : ) حتر   كرت هذه الليايلذَ 
الوتر ليايل  كل    أن   صحاب هذا القولويرى أ .البخاري ( رواه العشر األواخر من رمضان ( ) 

ليلة هي األرجى ذهب الشافعية إىل أن و .  ألرجى منهاعشرين هي اليلة سبع و  لكن  حمتملة 
ري وأمحد وابن حجر هو قول مالك والثو ، والقول بتنقلها  .إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين 

 . نيابن عثيمو لالفتاء قول اللجنة الدائمة والنووي ، و 
أحد أو ثالثاء من ليلة ل  كيف  القدر  أن ليلةرى من يَ قول  يف األوتار تنقلها ب تبع القولَ ويَ 

ن كان تابعاً للقول وإالقول هذا ، و  ية معينةحساب بناء على طريقة   رمضانكل يف   األواخر العشر
 ،ليلة األحد أو الثالثاء ( ) ديد دليل على هذا التحال ، إال أنه  العشر األواخريف أوتار  هاتنقلب

 عدة أحاديث . لوروده يف؛  هو معترب  ف، اسم الليلة حتديد دون حتديدها يف الوتر خبالف 

                                                 

َسب  ( 1) باعتبار ما مضى من الشهر ، في قال : ليلة ثالث وعشرين ، ومنها حديث : ) ليلة القدر ليلة سبع ليلة  القدر يف األحاديث غالبًا حت 
( ، وهي الطريقة الشائعة يف حساب األيام ، وتقول فيها العرب : أربع ليال  خلون أو مضني من الشهر . وحتسب أحيانًا باعتبار ما بقي وعشرين 

 ( ، من الشهر ، ومنها حديث : ) التمسوها يف تاسعة تبقى ، سابعة تبقى ، خامسة تبقى ( ) رواه البخاري ( ، ويف بعض رواياته : ) لتسع  بقني
ث هي أيضًا طريقة معروفة عند العرب يف التأريخ بعد منتصف الشهر . وذهب مالك رمحه اهلل إىل أن معناه : يف ليلة إحدى وعشرين وليلة ثالو 

ة صيغ وعشرين ، على اعتبار أن الشهر ناقص  دائمًا ، أو على اعتبار عدم احتساب الليلة اتمذكورة أو آخر ليلة إن كان تامًا . وبالتايل تكون
يث احلديث تعبريًا عن حتديدها يف الوتر لكن  بأسلوب خمتلف ، ودون النظر إىل هل سيكون الشهر تامًا أو ناقصًا . ويؤكد هذا ما جاء يف حد

 التمسها يف هذه) : له ، فقال  اثنتان وعشرون ليلة ، وقد خلت   سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ليلة القدرحني عبد اهلل بن أنيس 
.  وذهب بعض العلماء إىل واتمباركفوريوقد رج حه ابن رجب ، وأوهلا ليلة ثالث وعشرين .  ( ) رواه أمحد ( السبع األواخر اليت بقني من الشهر

لف ألكثر ، وهو قول ضعيف خما تكون يف االشفاعباعتبار أن الشهر تام  دائمًا ، أي أهنا أن معناه : يف الثانية والعشرين والرابعة والعشرين ؛ 
قول من قال بأن موعدها يتغري  حسب كون الشهر تامًا أو ناقصًا ، فإن كان ثالثني فتكون يف وال يصح . اليت جتعلها يف األوتار األحاديث 

حهما وهو قول ابن بطال والقسطالين يف شر  تايل ال ت عرف قبل انتهاء رمضان !األشفاع ، وإن كان تسعًا وعشرين فتكون يف األوتار ، وبال
 .  ، ولطائف اتمعارف البن رجبانظر يف ذلك : مرقاة اتمفاتيح شرح مشكاة اتمصابيح للمباركفوري م اهلل . للبخاري وقول ابن تيمية ، رمحه
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في  من ليلة إلى أخرىعبر السنوات ليلة القدر تتنقل  واهلل أعلم ، أن   األقرب لعل  و 
ع بني ويف هذا مج ، ليلة سبع وعشرينفي تكون الغالب أن  إن كانو ، العشر األواخر أوتار 

الرتباطها  ؛الوتر من ليلة معينة يف دائمًا ا هبزم يصعب اجل األدلة . ولكن  خمتلف القولني وبني 
؛ يؤثر على حساب الليايلدخول الاخلطأ يف  أن  ذلك  خطأ ؛من قد يقع فيه بدخول الشهر وما 

السادسة  هيتكون ن والليلة السابعة والعشرو ، يل الشفع تكون هي الليافالليايل الوتر 
فإذا مل يكن .  بيقنيإال  فال ي دخل الشهردخول ضبط العناية بقتضي ي مما ، وهكذا ،نوالعشرو 

، كما هو الوتر ليايل يف  ي ليلة القدرحتر  شك يف دخول الشهر ، وهو األصل ، فيكون  ةنم  
) رواه ) التمسوها يف تاسعة تبقى ، يف سابعة تبقى ، يف خامسة تبقى ( التوجيه النبوي 

، والسابع العشرين واخلامس و ، والثالث والعشرين ، ، أي : يف احلادي والعشرين البخاري ( 
يف مجيع ليايل يها ، فيتم حتر  يف الدخول ل اشكإ ةوإذا كان نم   .، والتاسع والعشرين والعشرين 

وال  .ال لشيء آخر فقط  إشكالية الدخول ألجل؛  فعاً الحتمالية أن تكون وترًا أو ش؛ العشر 
كما هو ا  ري مؤثر يف حساهبألن هذا غ تام  أو ناقص ؟هو هل إىل هناية الشهر ها حتر يعند نظر ي  

 انقضاءعلم إال بليايل الوتر ال ت  يقتضي أن  هن  أل، و  لعلماء ؛ خالفًا تمن قال بتأثريهاأكثر قول 
؛  ال معىن له األحاديثيف كما ددة  احملليايل البالتماسها يف النبوي  عل األمرَ وهذا جي؛ رمضان 
اعتبار هناية الشهر يف  عدم  لذا ف !؟ الشهر بعد انقضاء إال تعرفَ  ي ليايل لن  حتر  طلب فكيف ي  
  .(1)فتحسب على أن الشهر ناقص دائماً  ، ولو اعتربيسر الشريعة هو األقرب إىل  حساهبا

 : عالماتها
مات يظهر بعضها أثناء الليلة عالمات ليلة القدر ، وهي عال وردت عدة أحاديث عن

فيها بالشهب ( ، ويظهر بعضها بعد انقضائها  رمىوال ي  ، ومعتدلة احلرارة ، أهنا مضيئة منها ) 
اهلل عليه وسلم : ) صبيحة صلى عاع ( ، ومن ذلك قول الرسول ش   منها طلوع الشمس بال) 

مسلم ( ، وحديث : رواه ليلة القدر تطلع الشمس ال شعاع هلا كأهنا طست حىت ترتفع ( ) 

                                                 
 . مت توضيح ذلك يف اهلامش السابق، فراجعه( 1)
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، وال ي رمى فيها بنجم ، ومن عالمة ال حارة وال باردة  -أي مضيئة  -) ليلة القدر ليلة بلجة 
فهل هذه عالمات عامة ( . األلباين وحسنه الطرباينرواه يومها تطلع الشمس ال شعاع هلا ( ) 

خاصة برمضانات أم هي ؟ (  مستمرة )أحد وتكون دلياًل دائمًا عليها يف كل مرة  يراها كل  
 ؟خاصة ببعض الناسعالمات هنا  ، وهل ث عنها الرسول صلى اهلل عليه وسلم معينة حتد  

أكثرها أو  هالكنعالمات اتمذكورة صحيحة وثابتة ، ال ، واهلل أعلم ، أن  يل  الذي يظهر
لصحابته ليعرفوا هبا ليلة وسلم ذكرها الرسول صلى اهلل عليه بوقت معني ، عالمات خاصة 

، لكل رمضان ة وليست دائمة ومستمر القدر يف رمضانات معينة يف وقته عليه الصالة والسالم 
مثل اتمطر واعتدال اجلو ، وهذا خيتلف باختالف ، ية موامية بدليل أهنا تتعلق بظواهر كونية وجو  

يكون يف  الفصل الذي يكون فيه رمضان ، فأحيانًا يكون يف الصيف حيث ال مطر ، وأحياناً 
بأن خروج علمًا  ؛، كما خيتلف ذلك باختالف البالد ، وهكذا  الشتاء حيث الربد القارس

الغبار ؛ نتيجة دون غريه  وقد حيدث يف مكان  ، الشمس بال شعاع إمنا يكون بعد انقضائها 
 وعلى افرتاض استمرارية هذه العالمات .عامة لكل األرض  ، وليس عالمةً والرطوبة والضباب 

 جلميع .يراها ابل عامة ليست خاصة بأحد هي كل عام ، ف  يف
أو ، أن اتمياه اتماحلة فيها تصبح حلوه ددها الشرع مثل مل حيعامة وأما افرتاض عالمات 

افرتاض عالمات أو وحنو ذلك ، ، أو أن صياح الديكة يزداد فيها ، أن الكالب ال تنبح فيها 
وحنوه ، اتمالئكة ، سالم اماع أو ، األنوار حىت يف األماكن اتمظلمة كرؤية لبعض الناس  خاصة 
وذكر ابن . صحيح وليس له مستند ، القول فيه باالجتهاد جيوز دليل عليه وال ا ال فهذا مم

ليلة مجعة ، فهي أرجى من  إن وقع يف ليلة من أوتار العشرأنه : رجب رمحه اهلل عن ابن هبرية 
رمحه واختار الطربي  . بهال دليل عليه ، وإن كان ميكن االستئناس اجتهاد أيضًا هذا . و غريها 

اليت أشار هلا القرآن  امن عالماهت لكن   . ؤية شيء وال اماعهال يشرتط حلصوهلا ر : أنه اهلل 
هنا ألو ، نتيجة تنز ل اتمالئكة  ؛ صدرال، وانشراح ة راحالو طمأنينة ، الشعور اإلنسان بالكرمي : 

قوله تعاىل : ) تنزل اتمالئكة والروح فيها ، بإذن رهبم من كل أمر ، سالم ، وهذه يف ليلة سالم 
 .( 5-4) القدر : (  هي حىت مطلع الفجر
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يف الليايل الوترية وقيامها ع عالماهتها ، أن ينشغَل بتحر يها بتتب  اإلنسان وىل من انشغال وأَ 
. كما أن  إن شاء اهلل يوافقها ويفوز هباجيعله مما  اليت أخرب هبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،

قد ، و  اسها يف غريهاعن التم يتقاعس اإلنسانجيعل ة معينة ، للييف  أو أهنااجلزم بعالمة معينة 
 م . كما تقد  ومبهمة  خمفية علمنا أهنا 

أو يعرف  أن يعلم أنها ليلة القدرهذه الليلة  ينال المسلم فضل  لليس من الضروري و 
 .ويوافقها ؛ طلباً لها ، وقراءة القرآن والدعاء القيام يكفي أن يجتهد فيها ب؛ بل عالماتها 

 

 زكاة الفطر
رج عن الصائم عند انتهاء شهر رمضان ، وخت   اخيرجهصدقة أو زكاة واجبة هي فطر زكاة ال

حلديث ابن عمر : ) فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؛ الصغري والكبري والذكر واألنثى 
على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري ، زكاة الفطر صاعًا من متر أو صاعًا من شعري 

رعت ( . وقد ش  متفق عليه ( ) ى قبل خروج الناس إىل الصالة وأمر هبا أن تؤد  ،  من اتمسلمني
وإدخااًل للسرور ، من نواقص ومعاصي يف صيامه تطهرياً تما يكون وقع فيه الصائم ؛ هذه الزكاة 

، فعن ابن عباس قال : " فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه يف يوم العيد على فقراء اتمسلمني 
وابن أبو داوود رواه " )  ...وطعمة للمساكني رفث هرة للصائم من اللغو والالفطر ط   وسلم زكاة

فهي ال ترتبط باحلالة اتمالية للصائم ، بل لذا  على اإلنسان ال على اتمال ؛وهي زكاة  ( . ماجه
  .غنياً أو فقرياً جتب على كل مسلم ميلك قوت يومه 

ن يعول ، وجيوز أن يوكل شخصًا أو مو واألصل أن خيرجها اتمسلم بنفسه عن نفسه 
 بشرائها وتسليمها للمستحقني .خريية مؤسسة 

 :  مادتها ونوعها
، أو غري ذلك رزًا أو بـ ر ًا أأكان ج زكاة الفطر من الطعام الذي هو قوت البلد سواء رَ خت  

نه ، بل مق   بـ ر  من جاء ب، فعن ابن عباس رضي اهلل عنه قال : ) صدقة رمضان صاع من طعام 
لت ) نوع من الشعري له ومن جاء بشعري قبل منه ، ومن جاء بتمر قبل منه ، ومن جاء بس  
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 (1)ويق حسبه قال : من جاء بسَ قشر يشبه القمح ( قبل منه ، ومن جاء بزبيب قبل منه ، وأ
 ( . بإسناد صحيح ابن خزميةرواه ل منه ( ) قب

يف  اتمذكورةمن األصناف أن خترج  ال يصلحف، يف ذلك رف والزمن الع   راعىي  وجيب أن 
كان الشعري  ف ؛ال فائدة فيها ة ألهنا يف هذه احلالة تصبح شكلي   ؛احلديث بدون هذه اتمراعاة 

بل هو طعام للحيوانات الناس اليوم معظم لدى لكنه ليس طعامًا يف زمن مضى  رئيسياً طعامًا 
طعام  وغالب  . من الناس دون غريهم ، أو يكون طعامًا لفئة قط والزبيب ، ومثله األَ والطيور 

، حَسَب  هغري اتمعكرونة أو وقد يكون  ،رة ذكو وهو من غري األصناف اتم ، رزهو األاليوم الناس 
،  األطعمةمن األرز أو اتمعكرونة أو غريها من الزكاة ، فت خرج  إذا كان كذلكف .كل  بلد عادة  

هكذا يف مذهب اإلمام  .الفقري ومواساته إطعام هو  ها؛ ألن  غرضأو غريه  اً بحَ  سواء كانت
ال من الغايل وال من ، اتمعتادة اتمتوسطة من األطعمة الفطر رج زكاة خت  أن أيضًا راعى وي  أمحد . 

د الطعام  إخراج  ي راعى أيضًا و الرديء .  ،  بغض النظر عن قيمته، وهو الصاع ، مبقداره احملد 
رياالت أو  10بلغ صاعه حدود الـ رز الذي ياأل كما هو احلال يف إخراج األقل قيمةفيجوز 

، رياالً أو يزيد 30صاعه حدود الـ يبلغ التمر الذي كما هو احلال يف إخراج األغلى  وكذا ، تزيد 
 .مادام طعاماً ي طعم الفقرَي ويواسيه 

 : مقدارها
 اء واستثىن بعض الفقهمن الطعام كما يف السنة ، مقدار زكاة الفطر بالكيل صاع كامل 

بعض جاء عن بناء على ما ) مد ان ( يكفي فيه نصف الصاع ، فقالوا ) القمح (  ر  البـ  
لرت . أما بالوزن فمقدار  2.75ويقدر باللرت بنحو ومقدار الصاع أربعة أمداد ،  .الصحابة 

، فوزن صاع القمح يزيد اتموزون  الطعاموخيتلف الوزن باختالف  ،رز كغم من األ  2.50الصاع 
هو الكيل  ألن األصل في مقدار زكاة الفطر؛  فليتنبهلثقله وكذا التمر ، صاع األرز  وزنعن 

 .وليس الوزن 

                                                 
  فظون به ويتزو دون به يف أسفارهم.( الس ويق هو: طعام ي صنع من دقيق احلنطة أو الشعري بعد أن حيم ص يف النار. وحيت1)
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 إلى من تدفع ؟
عمة وط  ... ) يف احلديث السابق قول ابن عباس وتدفع زكاة الفطر للفقراء واتمساكني ل

دفع أكثر من وجيوز  .أهل الزكاة الثمانية ، وال تدفع لغريهم من (  أبو داوودرواه )  للمساكني (
ألن اتمقصود إخراجها من كل من وجبت  ؛زكاة تمسكني واحد ، ودفع زكاة واحد لعدة مساكني 

، العيد يكون فيه اتمسلم ليلة لفقراء البلد الذي الزكاة وتدفع  عليه إىل أهلها ال إىل واحد بعينه .
 .للحاجة أو اتمصلحة خراجها يف غري البلد وجيوز إ

 النقود ؟جها من هل يجوز إخرا
لف العلماء يف جواز إخراجها اختمن الطعام . و إخراجها األصل يف زكاة الفطر كما تقدم 

 :على قولني قدمياً وحديثاً ا نقود
الطعام للنص عليه وال جتزئ من غري : ال جيوز إخراجها من النقود وأهنا ال تصح  األول

 . لةاتمالكية والشافعية واحلنابيف احلديث . وهذا قول 
عمر بن عبد وذهب إليه ، حنيفة  ، وهو مذهب أيب : جيوز إخراجها من النقود الثاني

 .العلماء اتمعاصرين التابعني و دد من عو  والبخاريوسفيان الثوري واحلسن البصري العزيز 
كما هي السنة أهل البلد  طعام على اتمسلم إخراجها من واهلل أعلم أن والذي يظهر 

وهو  -عند احلاجة واتمصلحة من النقود قيمة الطعام  وجيوز إخراج، هو األصل و النبوية اتمعهودة 
بيث ال يتمكن من دفع يوم العيد الوقت من ضاق به كحال  -يف اتمسألة القول الثالث 

النقود أنفع . ويدخل يف ذلك ما إذا كانت ابن تيمية حلنابلة واختاره اعند قول ، وهو الطعام 
هبا لو دفعت إليه  ال ينتفعقد ، فبعضهم  من البلدانيف كثري اليوم سلمني كما هو حال اتمللفقري  

 .كون النقود أنفع له وتمن الطعام 
 : وقتها
رأي الشافعية هو . هذا رمضان  بغروب مشس آخر يوم منوجوب زكاة الفطر وقت يبدأ 

،  در  وقت الوجوبألنه مل ي؛ الزكاة رج عنه خت  فمن مات قبل الغروب فال ، وعليه  .واحلنابلة 
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ألن ه خرج عنه فت  الغروب أسلم قبل أو لد من و  كذا و  .ه مات بعدأدر  الغروب و رج عنه لو وخت  
لد أو أسلم بعد الغروب و  من على إخراجها ب جيوال  . وجوبوقت ال زكاةالمن أهل  يكون

 . اوجوهبمن أهلها وقت  ألنه ليس
حباب ، فيستحب إخراج زكاة الفطر وأما إخراجها فله وقتان : وقت جواز ووقت است

ر قبل خروج لى اهلل عليه وسلم أمر بزكاة الفطقبل صالة العيد حلديث ابن عمر أن النّب ص
البخاري ومسلم ( . وال جيوز تأخري زكاة الفطر إىل ما بعد صالة العيد رواه الناس إىل الصالة ) 
ي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد اها قبل الصالة فه: ) ... من أد  السابق حلديث ابن عباس 

 .(  أبو داوود وابن ماجهرواه ) الصالة فهي صدقة من الصدقات ( 

، فما بعدها  (1) 28، أي ليلة يومني فإنه جيوز تقدميها قبل العيد بأما وقت اجلواز ، و 
) وكانوا يعطون قبل  لقول نافع عن الصحابة :، واختاره ابن باز وهذا مذهب اإلمام أمحد 

إىل الفقري يف  تعجيل إخراجها. ومعىن ذلك ، جواز البخاري ( رواه ر بيوم أو يومني ( ) فطال
 . ، وهذا ما عليه أكثر العلماء ذلك الوقت 

إىل  زكاةالبتسليم تربأ إىل اتمؤسسات اخلريية فإن ذمته الفطر زكاة ن اتمسلم سيدفع وإذا كا
ات هي وكيل الفقري ، فإذا وصلت إىل وكيل ألن اتمؤسس ؛اتمذكور يف الوقت اخلريية سة سؤ اتم

 .يف إيصاهلا إليه الوكيل  فكأمنا وصلت إىل الفقري ، ولو تأخر ريالفق

                                                 
، أي: قبل ثالثة أيام. هذا هو 28إخراج الصحابة لزكاة الفطر قبل يومني مع احتمال أن يكون الشهر تامًا يقتضي جواز إخراجها ليلة ( 1)

سب هنا باعتبار نقصانه دائمًا، وال حتسب ليلة العيد يف ذلك، فت خرج من  مذهب احلنابلة وبه يفيت ابن باز. فالشهر يكون تاماً ويكون ناقصًا، وحي 
ًا فوقعت قبل ثالث ليال فال بغض النظر عن كون الشهر تامًا أو ناقصًا يف احلقيقة ، فإن كان ناقصًا وقعت قبل ليلتني، وإن كان تام 28ليلة 
مًا . وحيتمل أن يكون تقدميها قبل يومني ؛ ألنه العربة بنقصان الشهر ، وهذا هو مقتضى فعل الصحابة وابن عمر يف حال كان الشهر تايضر  

هو الصحيح، فإن كان الشهر ناقصاً وقعت قبل ليلة،  29باعتبار متام الشهر دائماً وأنه ال جيوز تقدميها أكثر من ذلك ، فيكون إخراجها من ليلة 
تاماً الشهر كان   نإبن عثيمني. وهنا  من يقول أنه: وإن كان تامًا وقعت قبل ليلتني، وهذا قول من يراعي اليومني وال جييز الزيادة عليها ، كا

، وهو ضعيف وغري ممكن، إذ كيف يعرف 28قبل ليلتني وهي ليلة فيكون إخراجها  وإن كان ناقصاً ، 29قبل ليلتني، وهي ليلة  فيكون إخراجها
، وأنه ال جيوز جتاوزمها، وال ت قبل قبل ذلك. وقد يكون هد لذاتو ذكر الليلتني مقص على افرتاض أن   اهذاإلنسان: هل سيكون الشهر تاماً أم ناقصًا؟ 

جيلها ذكر العدد للتقريب، وهو حمتمل، فقد جاء عن ابن عمر يف اتموطأ أنه ي عطي قبل ثالثة أيام، وهذا ما فهمه بعض الفقهاء الذين أجازوا تع
 عن ذلك.  واأَلوىل االلتزام مبا ورد عن الصحابة من الثالثة أيام، وال يزاد .قبل ذلك
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 الفصل العاشر
 يومهالعيد و وآداب ليلة أحكام 

 وتكرمي الفائزينالصائمني جائزة ، تأ ي يف شهر كامل تعب الصيام والقيام وبعد 
حينما يفرح اجملتمع اتمسلم س ، و على النفوأسعدها العام ام كافأهتم ، يف يوم هو من أمجل أيوم

رائعة من بذلك يف مظاهر اتمسلمون وحيتفل  الصيام والقيام .إمتام غه اهلل أن بل  بالفطر بعد 
 ، من خالل التوس عالصغار والكبار هبا األغنياء والفقراء ، يفرح اليت ، سرور الو البهجة الشكر و 

بالرغم من مشاعر نه علِ وي  هذا الفرح ر اتمسلم ظهِ ي  و . اتمالهي لرتفيه و االلعب والزينة و أصناف يف 
واللحظات والطاعة واخلري يشعر هبا على فراق رمضان وما فيه من العبادة قد احلزن اليت 

يما فكلها ، بل ساعة وساعة . و ، أن ال تكون احلياة عبادة أو جدًا  . فهذه سنة اهلل اجلميلة 
 اتمبار  .الفطر   يلي أحكام وأعمال عيد

 ثبوت العيد
اهلالل  رَ يف حال مل يـ  رين ، إما بإكمال رمضان ثالثني يومًا أميثبت دخول العيد بأحد 

، من غيم أو قرت ته وجود ما مينع رؤيأو بيف األفق بسبب عدم وجوده مساء التاسع والعشرين 
قوله صلى اهلل هو ل شوال الشاهدين يف رؤية هالاشرتاط ودليل وإما برؤية عدلني هلالل شوال . 

) انظر الفصل أمحد ( . رواه نان فصوموا وأفطروا ( ) حلديث : ) فإن شهد اثعليه وسلم يف ا
وإذا ثبت دخول شوال بدأت أحكام عيد .  اهلالل (رؤية أحكام تمزيد من التفصيل عن  الثالث
 .بعد الفجر يبدأ بعضها من الليل و يبدأ ها عضبواليت  ؛ هوأعمالالفطر 

 آداب ليلة العيد
 من األعمال واألحكام اتمتعلقة بليلة العيد ما يلي :

من وقت تكبري العيد يبدأ و  يتم إكمال عدة رمضان .ثبوت العيد ، ب:  التكبير -1
ولعلكم وا اهلل على ما هداكم ولتكرب  ولتكملوا العدة ... ه تعاىل : ) ل، لقو الثبوت 

 هار اختو  ، وعامة العلماءأمحد و افعي الشهذا قول  .( 185البقرة : ) ( تشكرون 
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اتمساجد بعد الصلوات  يف. ويكون هذا التكبري ابن عثيمني و ابن تيمية النووي و 
العيد  ز ليلة واضحة متي   ظاهرةً شعرية ويف الطرقات واألسواق بيث يصبح التكبري 

 التكبري حىتهذا والصالة . ويستمر القرآن تالوة بليايل رمضان  زت قبلهكما متي  
ا كان يتأكد التكبري بصورة أكرب ، وهو محيث وقت اخلروج إىل صالة العيد ، 

حني  يكرب  رضي اهلل عنه ن ، فقد كان ابن عمر حيرص عليه الصحابة والتابعو 
دخول تكبري مع وينتهي ال ،(  ابن أيب شيبةالدار قطين و رواه ) خروجه إىل اتمصلى 

 انتهاء خطبة العيد .اإلمام أو 

تكبري رسول صلى اهلل عليه وسلم يف صفة يغة حمددة من الال يوجد ص
وردت عن الصحابة رضي اهلل عنهم ، منها  ، والصيغ اتمعروفة هي صيغالعيد 

اهلل أكرب اهلل أكرب ) هي صيغة ، و الواردة عن ابن مسعود صيغة التكبري اتمشهورة 
بتثليث التكبري األول (  اهلل أكرب ال إله إال اهلل ، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد

) اهلل وهي ابن عباس صيغة التكبري الواردة عن ، و ( ابن أيب شيبة رواه ) تثنيته و 
اهلل أكرب وهلل احلمد ، اهلل أكرب وأجل اهلل أكرب على ما هدانا ( أكرب اهلل أكرب 

) اهلل ، وهي سلمان الفارسي ، ومنها صيغة التكبري الواردة عن ( البيهقي رواه ) 
 . ومجيع هذه الصيغ طيبة  ( عبد الرزاق رواه ) رب اهلل أكرب اهلل أكرب كبريًا ( أك

اليوم يف اتمسجد احلرام  ةاتمشهور ثل الصيغة مبوحسنة ، وال بأس بالزيادة عليها 
 .كما قال اإلمام الشافعيواتمساجد عموماً  

بصورة ، بيث يكرب كل واحد لنفسه  فردياً التكبري أن يكون السنة و 
إن كان ذلك عفويًا غري مجاعي بأس أن يتم التكبري بصوت واحد  ، والية جهر 

يلتقون على حلن  حني، بسبب كثرة أصوات اتمكربين عادة ما حيدث ك،   مقصود
 .دون قصد وإيقاع واحد 

 ؛فشأهنا كغريها من الليايل  ،خاص هبا  بقيام ليلة العيدختصيص ليس من السنة  -2
 .ألجل عادته ال ألجل أهنا ليلة العيد ذلك يفعل ايل فيف سائر الليله عادة من إال 
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العلماء إىل استحباب قيامها من  مجع  وذهب  هبذا أفتت اللجنة الدائمة لالفتاء .
، حمتسباً هلل العيد  حديث : ) من قام ليليت؛ استناداً إىل ال يف اتمساجد يف البيوت 

اإلمام ضعيف كما قال لكنه  ( ، ابن ماجهمل ميت قلبه يوم متوت القلوب ( ) رواه 
، وقال ابن تيمية أنه مكذوب وقال األلباين أنه ووي وابن حجر وغريمها الن

يف  للرسول عليه الصالة والسالمبل السنة العملية  ،، فال تثبت به سنة موضوع
ومل ) ليلة عيد األضحى ( يف ح جته  مزدلفة ليلةختالفه ، حيث نام عيد األضحى 

 ابن القيم .  كما قال يقم فيها

زكاة  وجتهيز بالتكبريينشغل الناس ، و  دون من اتمساجفاتمعتكِ خيرج العيد ليلة ويف 
  . واالستعداد للعيدالفطر 

ب االنشغال يف هذه الليلة بشراء احتياجات العيد من مالبس بغي جتن  وين
وقت كاف ال كما يفعله كثري بالعيد قبل ليلة ك ، وأن يكون ذلوحنوها وحلويات 

 من الناس اليوم .

صالة العيد ، وقد تقدم الذهاب إىل قبل يف الليل أو بعد الفجر  إخراج زكاة الفطر -3
 . الفطر ى أحكام زكاة الكالم عل

 العيد يومآداب 
 من األعمال واألحكام اتمتعلقة بيوم العيد ما يلي :

ة ب  ج  عليه وسلم  صلى اهلل ّبللن: فقد كان  من الثياب الجميللبس الزينة و  -1
كان يلبس عن ابن عمر أنه  ، وورد (  ابن خزميةرواه ) يلبسها يف العيدين واجلمعة 

وال يلزم أن يكون  .( البيهقي وصححه ابن حجر رواه ) به يف العيدين أحسن ثيا
كما ميكن أن ،  وحسنة ة يلالثياب مجكون ة بل يكفي أن تاجلديدالثياب ل بالتجم  
ألي  ال كان شراء اجلديد غري متاح حاتمالبس يفاستئجار ل الشخص بيتجم  

هو مظهر شكلي ال جيوز أن بالثياب التجمل مع مراعاة أن ، سبب من األسباب 
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 .كما يفعل األطفال ويدور يف فلكه  الكبري اتمسلم به يكون هاجساً أو مهاً ينشغل 
 مراعاة أن تكون اتمالبس اليت نتجمل هبا مما يليق باتمسلم لبسه ، فالأيضًا وجيب 

 للمرأة .قصرياً شفافاً أو كاشفاً للعورة أو للرجال ، وال يكون أو ذهباً يكون حريراً 

يوم يف صلى اهلل عليه وسلم  يقول رسول اهلل التطيب ، والتسوك :االغتسال ، و  -2
فاغتسلوا  ، يا معشر اتمسلمني إن هذا يوم مجعة جعله اهلل لكم عيداً  )اجلمعة : 

يوم الجمعة طلب االغتسال في ، و  ( الطرباينلك و ما) رواه  ( وعليكم بالسوا 
وكان ابن . سل يف العيد الغ   دل على استحبابي، مما كونه عيدًا معلل بهنا 

 .( مالك وعبد الرزاق رواه ) عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إىل اتمصلى 
 وذكر اإلمام النووي اتفاق العلماء على استحباب االغتسال لصالة العيد .

 قبل الذهاب إىل صالة العيد ؛أو مخس أو سبع (  ) ثالث وتراً تمرات ل أك -3
يوم الفطر حىت  يغدو كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال: أنس قال حلديث 

لزوم أحد أن ال يظن ولعل احلكمة من ذلك هو  .( البخاري رواه ) يأكل مترات 
د هلل فيه بالفطر تعب  ذي ي  ال العيدبيان الفرق بني يوم الصوم حىت يصلي العيد ، ول

ي العيد مما هن  صيام يومي ، حيث د هلل فيه بالصيام تعب  الذي ي  الذي قبله يوم الو 
 .عنه، فال جيوز 

مع مجوع اتمسلمني ، كما ) خارج بنيان البلد (  يفي المصلالعيد صالة أداء  -4
حال وامع واجلهي سنة اتمصطفى صلى اهلل عليه وسلم ، وجيوز صالهتا يف اتمساجد 

أبوداوود واحلاكم رواه ) وقت النّب صلى اهلل عليه وسلم يف اتمطر كما حدث 
 ى .لهم اتمصل  حم  تكثرة الناس بيث ال يالربد الشديد أو يف حال  ، أو (  وصححه

 واألمر فيه سعة .

عند  سنة مؤكدة اليت ينبغي احلرص عليها ، وهي ةمن الشعائر العظيمالعيد صالة  -5
احلنابلة إىل أهنا فرض كفاية ، وذهب وذهب  ، العلماء وأكثرافعية اتمالكية والش

ابن تيمية . اختاره و ،  عني فرضأهنا إىل ، وهو قول للشافعية وللحنابلة ، احلنفية 
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حىت الزم صالة العيدين ومما يدل على أمهيتها أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
صغارًا وكبارًا باخلروج إليها ،  ونساءً مجيع اتمسلمني رجااًل  أمرَ ومل يرتكها ، و مات 

صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل  نا) أمر أم عطية : حديث في ض . فحىت احلي  
ض ض وذوات اخلدور . فأما احلي  خنرجهن يف الفطر واألضحى ، العواتق واحلي  

. ( البخاري ومسلم رواه ) ( ى ، ويشهدن اخلري ودعوة اتمسلمني فيعتزلن اتمصل  
  :العيد صالة ا يلي بعض األحكام اتمتعلقة بيموف

، إال إذا كانت صالة العيد يف وال بعدها قبل صالة العيد ال يوجد نافلة  -أ 
 فيصلى حتية اتمسجد . اتمسجد

ِقيد  ارتفاع الشمسوقت صالة الضحى ، وهو عند يبدأ وقت صالة العيد  -ب 
بعد ه بالزمن ، وتقدير عن األفق درجات تقريبًا  4بقدر  رمح، أي:

 ، تزيد أو تنقص قلياًل حسب الصيف والشتاء .دقيقة  15بنحو طلوعها 

الصالة . هذا هو قول مجهور العلماء ؛ قياساً بعد تان طبة العيد خطبخ   -ج 
قال النووي وهو قول السعدي واللجنة الدائمة لالفتاء . و ، على اجلمعة 

. يشري  معةمل فيه بالقياس على اجلمل يرد يف تكرير اخلطة شىيء وإمنا ع  
وذهب بعض ضعيف . الوارد فيها وهو حديث جابر ديث إىل أن احل

وهذا هو . ؛ لضعف احلديث خطبة واحدة ة العيد بخطالعلماء إىل أن 
وبكل  .اخلطبتني  بأسًا يفابن عثيمني  ير مل، و واأللباين بن عثيمني اقول 

اديث قال العلماء ؛ لضعف حديث اخلطبتني ، وعدم صراحة األحالرأيني 
 .ال خطبة واحدة األخرى ، واألكثر على أهنا خطبتان 

ذهب مجهور العلماء إىل استحباب بدء خطبة العيد بالتكبري ؛ لبعض  -د 
اآلثار الواردة عن التابعني . وذهب ابن تيمية وابن القيم والشوكاين إىل 

صحيح حديث قالوا : وال يوجد ، كغريها من اخلطب أهنا تبدأ باحلمد  
 يكون التكبري يف ثنايا اخلطبة .إمنا  تبدأ بالتكبري . كر أهناذ يَ 
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، غري واجب  مستحب  واإلنصات إليها  العيد واالستماعة بحضور خط -ه 
لكن ينبغي على اتمسلم  .حضورها أو التحدث أثناءها تر  بيث جيوز 

قدم فيها توجيهات احلرص على هذه اخلطبة اليت يتوقع من اخلطيب أن ي
 .نافعة 

فإن اتمساجد تقيم اجلمعة ، أما ، يف يوم واحد معة واجلالعيد  جيتمععندما  -و 
فهو  وإن صالها، صلى العيد هو إذا طالب بضور اجلمعة فال ي اتمسلم

اجتمع يف يومكم : ) يف احلديث صلى اهلل عليه وسلم لقوله ، حسن 
داود ( ،  أبورواه عيدان ، فمن شاء أجزأه عن اجلمعة ، وإنا مجم عون ( ) 

صالة الجمعة عمن صلى العيد ال  وسقوطقول أمحد والشافعي . وهذا 
،  في بيتهبل يجب عليه صالة الظهر ، عنه صالة الظهر يعني سقوط 

بن تيمية عطاء واوذهب بعض العلماء ومنهم  .أكثر العلماء وهو قول 
ط الظهر ، قِ س  اجلمعة فت  صالة العيد تقوم مقام صالة إىل أن والشوكاين 

 وهو قول األكثر. ، رجح أصح و واألول أ

العلماء على أنه يقضيها  ته صالة العيد مع اتمسلمني ، فأكثر  من فات -ز 
ركعتني كصفة صالة له أن يصليها القضاء ،  . وعنداستحبابًا ال وجوبًا 

العيد ، هذا هو رأي أنس وفعله وعطاء واحلسن والنخعي ، وهو مذهب 
تيار اللجنة الدائمة لالفتاء ؛ احلنابلة والشافعية واتمالكية والبخاري واخ

، كأي صالة   نيركعتيصليها لعموم حديث ) وما فاتكم فاقضوا ( ، أو 
ة كالصالأربع ركعات  يصليها أو وهو رأي بعض التابعني ، ، بال تكبريات 

كما هو   خمري  بني تلك الصفات وهو رأي ابن مسعود .هو كما الرباعية  
صالة مجاعية ال تقضى  إىل أهناالشافعي . وذهب احلنفية أمحد و مذهب 

 ه ابن تيمية وابن عثيمني . ر اختا إذا فاتت .
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، بالتكبريات أن يقضيها بصفتها ، وهو األقرب قول اجلمهور هو  ولعل  
، كما قال ابن قدامة يف  لوحدهيف مجاعة أو  ،سواء يف اتمصلى أو يف بيته 

 .اتمغين 

، شيًا ، ما مل يكن اتمصلى بعيدًا ما أن يذهب اتمسلم إىل صالة العيد ةنالسومن  -6
، كما يف حديث  من أخرىيرجع ق و يطر  طريق ، بيث يذهب منالأن خيالف و 

رواه ) جابر ) كان النّب صلى اهلل عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ( 
 .( البخاري 

،  يهينء بعضهم بعضاً إذا التقوا يوم العيد أهنم داب الواردة عن الصحابة ومن اآل -7
بالعيد والتهنئة  .حسنه بن حجر ( ) احملامليات ، و (  : ) تقبل اهلل منا ومنك بقول

ه اتمسلم على حصول ما يسر  هنئة بتيف عموم سنته صلى اهلل عليه وسلم داخلة 
. وال يوجد صفة حمددة للتهنئة ،  عليه ، والفرح لفرحهإدخال السرور و ، ويفرحه 

ار  ( و ) كل عبارة أخرى ، مثل ) عيدكم مب ي  فتكون بالعبارة اتمذكورة ، أو بأ
تتضمن ذلك مجيل وحسن . و  لفايزين ( ، كل  من العايدين واعام وأنتم خبري ( و) 

فيها و وهو ما يتمناه كل مسلم ، الطاعات بقبول  دعاءً الواردة عن الصحابة التهنئة 
له  دعىي  الذي هو ف،  هوقام ههو من صامبالعيد يهنأ الذي إشارة إىل أن 

كما فتكون يوم العيد بعد الصالة  ، وقت التهنئة دقيق لحتديد وال يوجد !! بالقبول 
أو ، كما هو التكبري وقد تبدأ منذ ثبوت العيد  وهو األفضل ، ، هو فعل الصحابة 

 قبله أو بعده بقليل .

وإدخال ، التوسعة على األهل واألوالد بالعيد و والسرور إظهار الفرح ومن السنة  -8
وتناول اتمأكوالت  والضرب بالدفوفاتمباحة األغاين األلعاب و ب عليهم السرور

دخل البهجة ذي يالوالرتفيه النظيف واتمشروبات وغريها من أنواع اتمالهي اتمباحة 
ط حمرم من اختال، يف حمظور ذلك ، شريطة أن ال يوقع على النفوس يف هذا اليوم 

يف فرحة العيد والفقراء   األيتام حيسن أيضاً إشراو  وكشف للعورات وغناء فاحش .
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اليت  حلفالت  ا،  إظهار الفرحومن .  وإدخال السرور عليهم باهلدايا واأللعاب
هذه و  .تكون يف حميط األسرة أو تلك اليت تكون على مستوى اجملتمع أو البلد 

مظاهر شكل في بدو وإن كان ي، بالعيد وهذا الفرح واالحتفال  ، التوسعة
أي  -أيام التشريق احلديث : ) . ويف  من الدين ومن شعائرهنه اجتماعية إال أ

يف و . ( متفق عليه ) يام أكل وشرب وذكر هلل تعاىل ( أ -عيد األضحى  أيام
: دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعندي جاريتان عائشة حديث 

 ل وجهه ، ودخل أبو بكراث ، فاضطجع على الفراش وحو  عَ تغنيان بغناء بـ  
وقال مزمارة الشيطان عند النّب صلى اهلل عليه وسلم !؟ فأقبل عليه ، فانتهرين 

فإن ويف رواية ) يا أبا بكر ، ، ( دعهما ) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال : 
، كما كانت األحباش (  البخاري ومسلمرواه ) ( لكل قوم عيد ، وهذا عيدنا 

، األلعاب احلربية يف يوم عيد بوسلم  يلعبون يف مسجد الرسول صلى اهلل عليه
وكانت عائشة تنظر إىل لعبهم ، ويف ذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 

 . (  أمحدرواه ) سحة ( أن يف ديننا ف   ) لتعلم يهود  

قوله صلى اهلل عليه وسلم يف  ةاتمذكور  ة األوىلالفرحداخلة يف وفرحة العيد 
، يف العيد حله الفر  من حيق  و . (  متفق عليه)  ( فرح ) وإذا أفطريف حق الصائم : 

،  ىل التقو وحص  مضان بالصيام والقيام والطاعات ر شهر ه اهلل يف قَ هو من وفـ  
صوم بعد اتمنع واللفطر وباوتيسري الصيام للخري فالفرحة هي هبذا الفضل وبالتوفيق 

يونس : ) (  ه ، فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعونتل بفضل اهلل وبرمح) ق
نوع إال أنه اجتماعية يظهر يف صورة وإن كان أو االحتفال بالعيد  الفرحف؛ ( 58

 من العبادة .

عاين فيه اتمسلمون من التشرد العيد يف وقت ي  ج من الفرح بتحر  وهنا  من ي
أو إخواننا واالحتالل ، ويقول : كيف نفرح بالعيد وحنن واحلروب والضياع والتقتيل 

حيتاجه اتمسلم  لذاته ، الصحيح أن الفرح يف العيد مقصود  لة ؟! لكن  يف هذه احلا
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، كما أنه نوع من إىل الفرح الفطرية اجته حلوإشباع النفس لرتويح عن اكنوع من 
 .به بالعيد وأظهر فرحه عليه وسلم العبادة ، وقد فرح رسول اهلل صلى اهلل 

دينية واجتماعية  د تمعاينيفرحون بالعيالكبار وجيدر التنبيه إىل أن 
أكثر منها اليت قد تكون للصغار  اتمظاهر الشكلية وألمالبس ، وليس لونفسية
احلصول على وهو أن انشغال الناس بالتنبه إىل أمر مهم ،  رجيد. كما للكبار 
يف الليايل األخرية من من حلويات ومالبس الفرح بالعيد واالستعداد له مظاهر 

اتمسلم أن  على، ف من اخلري يف ليايل رمضان ريرمضان مينعهم من حتصيل الكث
ووسطه رمضان أو يف أوله قبل  هللعيد بشراء احتياجاتويستعد يوازن األمر 

 ليكسب اخلريين .

ما اعتاده الناس من التزاور العيد  ةومن العادات واألعمال اجلميلة الداخلة يف فرح -9
 بني األقارب واجلريان واألصدقاء .وتبادل التهاين 

ني : عن صيام يوم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنىن ؛ أليوم العيد رم صيام حي -10
 ( . متفق عليه)  النحرالفطر ويوم  يوم

وصيام الستة  للعيد .بدأ قضاء رمضان أو صيام الست من شوال من اليوم الثاين ي -11
ان مث من صام رمضأيام من شوال سنة مستحبة ، لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) 

( ) رواه مسلم ( . هذا هو مذهب كان كصيام الدهر بعه ستًا من شوال  أت
مالك إىل كراهة صيامها ؛ خشية أن الشافعي وأمحد وكثري من العلماء ، وذهب 

 ؛ استحباب صيامهاالصحيح و  برمضان ، أو أهنا متصلةيظن الناس  وجوهبا 
ليم والتنبيه والتذكري . وما خافه اإلمام مالك رمحه اهلل ميكن جتن به بالتعللحديث 

  .بأهنا مستحبة ال فريضة

ومني أو ثالثة أيام يوم العيد ويَ غون من أعماهلم يتفر  يف هذه السنوات وألن الناس 
األقارب  معاالجتماع الفرح و الزيارات والتهاين و  تبادلل) إجازة رامية (  بعده

يومني أو وال أيام من شالستة صيام وىل تأجيل بدء فقد يكون األَ ،  اءصدقاأل
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 صومطوا يف ، دون أن يفر   ؛ ليتحقق هلم مقصود االجتماع واألكلبعد العيد ثالثة
 . الست
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 خاتمة
 ، مذكراً  هنارمضان والعيد ، أحببت أن أدو  شهر وحكم آداب من أحكام و  هذه مجموعة

ته يف هذا ون ما دونأن يك وقد اجتهدت   من إخواين وأخوا ي .هبا نفسي ومن يطلع عليها 
واتمسائل وأن أقدم شيئًا نافعًا وشاماًل لألحكام والرتبية واآلداب عقاًل ، الكتاب صحيحًا نقاًل و 

خطأ  يل ما يكون قد وقع فيه من يغفريكتب يل أجره ، وأن فأسأل اهلل تعاىل أن ،  االجتماعية
 .أو زلل ، وأن ينفع به من قرأه 

 م الصاحلات ،،هلل ، الذي بنعمته تتد مواحل
  يوسف بن عبد اهلل العريفي

 الرياض

 
 
 


