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 (1)الشعائز التعبدية يف شوز رمضان 
 الشعائز التعبدية يف شوز رمضان وآثارها:

إذا رشف افزمان أو ادؽان رشف تبًعا هلام ما يؼع ؾقفام من األظامل افصاحلة، 

 ،شفر رمضان ؾضقؾة ظذ بؼقة افشفور، ؾام يؼع ؾقه من أؾعال اخلر ـصالة افؾقلؾؾ

ظتؽاف، ؾؽل هذه األظامل وؽرها ذم واال ،واالظتامر ،وتالوة افؼرآن ،وافصدؿة

 رمضان أؾضل مـفا ذم ؽره ذم شائر افشفور يدل ظذ ذفك:

كل عؿل ابن آدم يضوعف ): ؿال: ؿال رشول اهلل  أيب هريرة حديث   -1

: إال الصوم فنكه يل وأكو أجزي به، احلسـي عرش أمثوهلو إىل شبعامئي ضعف، قول اهلل 

لؾصوئم فرحتون فرحي عـد فطره وفرحي عـد لؼوء يدع صفوته وضعومه من أجيل، 

(خلؾوف فقه أضقى عـد اهلل من ريح ادسكربه، و
(2)

. 

مو أجود الـّوس وكون أجود  كون رشول اهلل )ؿال:  حديث ابن ظباس  -2

يؽون يف رمضون حني يؾؼوه جزيل، وكون يؾؼوه يف كل لقؾي من رمضون فقدارشه الؼرآن، 

(خلر من الريح ادرشؾيأجود بو فؾرشول اهلل 
(3)

وأجود أـرم افـّاس  . ؾؼد ـان 

وال خياف حرماًكا، وـان يستؼبل  ،افـّاس، إذا أظطى أظطى ظطاء من ال خيشى ؾاؿة

                                                 

  ." صوموا فرؤيته"بعـوان  أصل هذا افبحث جزء من ـتاب فؾؿمفف (1)

 (. 1151(، ومسؾم )برؿم:5937رواه افبخاري )برؿم:  (2)

 (. 2338رؿم:(، ومسؾم )ب6رواه افبخاري )برؿم:  (3)
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ظذ رمضان بػقض من اجلود، حتى يؽون أجود باخلر من افريح ادرشؾة افتي تـطؾق  

 فرخاء ذم ـل مؽان.شجقتفا وهتب ظذ ضبقعتفا، تسوق افسحاب ذم ـل واد وتبث ا

ؾقخصون  ،ذم ذفك وفؼد ـان افصاحلون ذم ـل وؿت وزمن يؼتدون بـبقفم 

ويتػرؽون ؾقه فألظامل افصاحلة، بل ـاكوا إذا جاء  ،هذا افشفر بؿزيد من االهتامم

وترـوا حؾؼات افعؾم، مما يبغ ظظؿة هذا افشفر  ،رمضان اكشغؾوا بسائر أظامل افز

 ذم كػوشفم.

 التعبدية اليت تستحب يف هذا الشوز املبارك: ومن الشعائز
 وافؽالم ظؾقفا من وجوه: : صالة الرتاويح،األمز األول

 تعريف صالة افساويح:الوجه األول: 

اكوا  :هي ؿقام رمضان من أول افؾقل، ويؼال افسوحية ذم صفر رمضان ـ  ألهنم

ل تسؾقؿتغ ظائشة فرمحن  أكه شلل أيب شؾؿة بن ظبد اـام جاء ذم حديث  :يسسحيون بغـ 

يزيد  يف رمضون فؼولً: مو كون رشول اهلل  كقف كوكً صالة رشول اهلل ) 

 يف رمضون وال يف غره عذ إحدى عرشة ركعي، يصيل أربًعو فال تسل عن حسـفنّ 

(ثّم يصيل ثالًثو وضوهلنّ  ثّم يصيل أربًعو فال تسل عن حسـفنّ  وضوهلنّ 
(1)

. ودل ؿوهلا 

 ،ظذ أن هـاك ؾاصاًل بغ األربع األوػ (يصيل أربًعوثّم . . . ويصيل أربعً : )

 واألربع افثاكقة.

 ؾضل صالة افساويح:الوجه الثوين: 

                                                 

 (. 738(، ومسؾم )برؿم:1147رواه افبخاري )برؿم:   (1)
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 :دفقل ذفك ما يعإيامًكا واحتساًبا ؽػر فه ما تؼدم من ذكبه، ؿام رمضان من  

من قوم رمضون إيامًكو : )ؿال أن رشول اهلل  حديث أيب هريرة   -1

(، غػر له مو تؼدم من ذكبهواحتسوًبو
(1)

. 

ألن افؽبائر البد هلا من توبة، وهذا  :وهذا افغػران يشؿل افصغائر دون افؽبائر

 مؼوط بلمرين:

أن يؽون ذفك إيامًكا، وهو افتصديق بلهنا حق رشظفا اهلل،  :الرشط األول

 وما جاء به. وتصديًؼا بام ؿال رشول اهلل 

 رجوه من اهلل خمؾًصا فه افؼقام ابتغاء مرضاته وؽػراكه.احتساًبا فؾثوب ي :الرشط الثوين

من قوم مع اإلموم حتى يـنف ): رشول اهلل ؿال: ؿال  حديث أيب ذر  -2

(حسبً له بؼقي لقؾته، وذم رواية )(كتى اهلل له ققوم لقؾي
(2)

. 

                                                 

ذم افساـن افؽاازى  جااء ظـااد افـساائي(، وؿاد 759(، ومساؾم )باارؿم:37واه افبخااري )بارؿم:  ( 1)

 ( وهي زيادة مـؽرة. ومو تلخرزيادة ) ،(3/127)

حاديث حسان (، وؿاال: 836(، وافسمذي ذم شاــه )بارؿم:1375رواه أبو داود ذم شــه )برؿم:  ( 2)

ذم مسـده  والطيالسي (، 1327(، وابن ماجه ذم شــه )برؿم:1635. وافـسائي ذم شــه )برؿم:صحقح

(، وماان ضريؼااه افبقفؼااي ذم افسااـن افؽاازى 4/254(، وظبااد افاارزاق ذم مصااـػه )1/373)

 (، واباان أيب افاادكقا ذم2/1115(، وافاادارمي ذم شااــه )23474(، وأمحااد ذم مسااـده )2/696)

(، وابان 116:ص(، وافػرياايب ذم افصاقام )9/434وافبزار ذم مساـده ) (،71:صؾضائل رمضان )

(، وابان ادـاذر ذم األوشااط 3/337صاحقحه ) ذم(، وابان خزيؿاة 138:صاجلاارود ذم ادـتؼاى )

، (6/288(، وابان حباان ذم صاحقحه )1/349(، وافطحاوي ذم رشح معاين اآلثاار )5/187)

 (. 836شـن افسمذي  )برؿم: صححه األفباين ذم صحقح
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 حؽم صالة افساويح:الوجه الثولٌ:  

 :ؼوفه وؾعؾهب شـفا رشول اهلل  ،أهنا شـة ممـدة

من قوم : )ؿال أن رشول اهلل  -افسابق- من ؿوفه، حديث أيب هريرة  -1

 (.رمضون إيامًكو واحتسوًبو غػر له مو تؼدم من ذكبه

خرج من جوف الؾقل ) ، أن رشول اهلل ومن ؾعؾة، حديث ظائشة -2

فلصبح الـّوس يتحدثون بذلك فوجتؿع أكثر ، فصذ يف ادسجد فصذ رجول بصالته

يف الؾقؾي الثوكقي، فصؾوا بصالته فلصبح الـّوس يذكرون ذلك  رشول اهلل  مـفم فخرج

الرابعي عجز فخرج فصؾوا بصالته فؾام كوكً الؾقؾي ، فؽثر أهل ادسجد من الؾقؾي الثولثي

فطػق رجول مـفم يؼولون: الصالة  فؾم خيرج إلقفم رشول اهلل ، ادسجد عن أهؾه

رج لصالة الػجر، فؾام قه الػجر أقبل عذ حتى خ  فؾم خيرج إلقفم رشول اهلل

الـّوس ثّم تشفد فؼول: أمو بعد فنكه مل خيف عيل صلكؽم الؾقؾي ولؽـي خشقً أن 

، وذلك يف رمضون(تػرض عؾقؽم صالة الؾقل فتعجزوا عـفو
(1)

. 

ـام شقليت بعد  هلذا خيطئ بعض افـّاس حقـام يؼوفون أن افذي شـفا ظؿر 

ؿؾقل حديث ذفك
(2)

. 

 مؼوظقة اجلامظة ذم صالة افساويح:جه الرابع: الو

 :بام يع ذفك ة ومالزمة اإلمام حتى يـرصف، دَل ظذيؼع فصالة افساويح اجلامظ

                                                 

 (. 761(، ومسؾم )برؿم:924واه افبخاري )برؿم:   (1)

 (. 4/78يـظر: افؼح ادؿتع )  (2)
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 .اظةمج صؾفا بافصحابة  أن رشول اهلل افسابق، حديث ظائشة   -1 

 خرجً مع عؿر بن اخلطوب )ظبد افرمحن بن ظبد افؼاري أكه ؿال: حديث  -2

ويصيل  ،رمضون إىل ادسجد فنذا الـّوس أوزاع متػرقون يصيل الرجل لـػسه لقؾي يف

إين أرى لو مجعً همالء عذ قورئ ":  الرجل فقصيل بصالته الرهط، فؼول عؿر 

ثّم خرجً معه لقؾي أخرى ، ثّم عزم فجؿعفم عذ أيب بن كعى  "،واحد لؽون أمثل

عـفو لبدعي هذه والتي يـومون كعم ا": والـّوس يصؾون بصالة قورئفم قول عؿر 

(يريد آخر الؾقل وكون الـّوس يؼومون أوله "،أفضل من التي يؼومون
(1)

 :. ؿول ظؿر

افػعل مل بذفك: أن هذا  مؼصوده ادعـى افؾغوي، ومراد ظؿر  "،كعؿً البدعي هذه"

ام شبق ذم حؽؿفا.  يؽن ظذ هذا افوجه ؿبل هذا افوؿت، فؽن فه أصوفه ذم افؼيعةـ 

من قوم مع اإلموم ): رشول اهلل ؿال: ؿال  -افسابق- حديث أيب ذر   -3

 .(حتى يـنف كتى اهلل له ققوم لقؾي

 وؿت صالة افساويح:الوجه اخلومس: 

بصالة  الشروعإذا ُصؾقت صالة افعشاء مع شـتفا افراتبة، رشع بعد ذفك 

 ويح.افسا

                                                 

 (. 2313رواه افبخاري )برؿم:  (1)
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ؽر خر افؾقل أؾضل ذم : ]ؿال أبو حػص: وإكام يؽون افوتر آؿال ابن افؼقم  

 :صفر رمضان، ؾلما ذم رمضان ؾافوتر أول افؾقل تبع فإلمام أؾضل، فؼوفه افـبي 

[(من صذ مع اإلموم حتى يـنف كتى له ققوم لقؾي)
(1)

. 

 ظدد رـعات صالة افساويح:الوجه السودس: 

 اختؾف افعؾامء ذم ظدد صالة افساويح، واختالؾفم ذم األؾضل.

هنا أربعغ رـعة، ؿال به بعض افسؾفأافؼول األول: 
(2)

. 

أهنا شت وثالثغ رـعة، وهو ؿول مافكافؼول افثاين: 
(3)

. 

وأمحد ،وافشاؾعي ،حـقػة أيبأهنا ظؼين رـعة، وهو ؿول  افؼول افثافث:
(4)

 ،

كون يصيل يف صفر رمضون عرشين  أن الـبي ) اشتدفوا: بحديث ابن ظباس 

(ركعي
(5)

. 

                                                 

 (. 4/112بدائع افػوائد )  (1)

 (. 2/634(، وادغـي )4/32ادجؿوع )يـظر:  (2)

 (. 2/634(، وادغـي )4/32)(، وادجؿوع 1/487بداية ادجتفد )يـظر:  (3)

(، وادغـي 4/32(، وادجؿوع )1/487بداية ادجتفد )، و(2/144ادبسوط :فؾرسخيس: )يـظر:  (4)

(2/634 .) 

(، وافطزاين ذم ادعجام 218:صوظبد بن محقد ذم مسـده )، (2/164)رواه ابن أيب صقبة ذم مصـػه   (5)

وافبقفؼي ذم افساـن  (،1/391ذم افؽامل ) وابن ظدي (،1/243األوشط )و(، 11/393افؽبر )

ضعػه افزيؾعي ذم كصب افراية  (،86:صوأبو ضاهر ذم مشقخة )(، وؿال ضعقف، 2/496افؽزى )

وؿال األفبااين  (4/235(، وابن حجر  ذم ؾتح افباري )2/73(، وافسقوضي ذم احلاوي )2/153)

 . (: موضوع2/191اإلرواء )
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ثالث وظؼين رـعةافؼول افرابع: أهنا  
(1)

 : ما يعدفقل ذفك ، 

ـان افـاس يؼومون ذم زمان ظؿر بن )أكه ؿال: يزيد بن رومان أثر  -1

(ذم رمضان بثالث وظؼين رـعة اخلطاب 
(2)

. 

 ؿال: )ـاكوا يؼومون ظذ ظفد ظؿر بن اخلطاب  افسائب بن يزيد بلثر  -2

ذم صفر رمضان بعؼين رـعة(
(3)

. 

أهنا ثالث ظؼة رـعةافؼول اخلامس: 
(4)

 حديث ابن ظباس : دفقل ذفك ،

(يصيل من الؾقل ثالث عرشة ركعي كون رشول اهلل ؿال: )
(5)

. 

اختاره ابن باز وابن ظثقؿغ ،افؼول افسادس: أهنا إحدى ظؼة رـعة
(6)

دفقل  ،

 :ذفك ما يع

                                                 

 (.2/177(، واإلكصاف )2/634(، وادغـي )4/32(، وادجؿوع )1/487بداية ادجتفد ) يـظر: (1)

وافبقفؼاي ذم افساـن (، 132:صافػريايب ذم افصاقام )(، ومن ضريؼه 1/138رواه مافك ذم ادوضل )   (2)

(،  ويزيد بن 91)ص: وادروزي ذم ؿقام افؾقل  (،4/42ومعرؾة افسـن واآلثار )(، 2/496افؽزى )

، ؾفو مـؼطع، ؿال افبقفؼي: ويزيد بن رومان مل يادرك  يدرك زمن ظؿر رومان تابعي ثؼة: فؽـه مل

 (. 2/192األفباين ذم اإلرواء )األثر ظؿر، ضعف 

(: رواه افبقفؼي 1/576(، ؿال افـووي ذم اخلالصة )2/699رواه افبقفؼي ذم افسـن افؽزى ) (3)

(، يـظر: توجقه 57:صاويح )بنشـاد صحقح. وؿد أضال األفباين افؽالم ظع تضعقػه ذم صالة افس

  (.1/42ـالم األفباين ذم تـبقه افؼارئ )

 (. 2/177(، واإلكصاف )2/634(، وادغـي )4/32ادجؿوع )يـظر:  (4)

 (. 764(، ومسؾم )برؿم:1138رواه افبخاري )برؿم:   (5)

 (.71-4/73(، وافؼح ادؿتع )11/312يـظر: جمؿوع ؾتاوى ابن باز ) (6)
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ـقف ـاكت  أيب شؾؿة بن ظبد افرمحن أكه أخزه أكه شلل ظائشة حديث  -1 

يزيد يف رمضون وال   مو كون رشول اهلل) ذم رمضان ؾؼافت:  الة رشول اهللص

(عذ إحدى عرشة ركعي ،يف غره
(1)

. 

 أمر ظؿر بن اخلطاب أيب بن ـعب ومتقاًم )ؿال:  افسائب بن يزيد أثر  -2

وؿد ـان افؼارئ يؼرأ بادئغ حتى : افداري أن يؼوما فؾـاس بنحدى ظؼة رـعة، ؿال

(وما ــا كـرصف إال ذم ؾروع افػجر ،ظذ افعيص من ضول افؼقامــا كعتؿد 
(2)

. 

 ،: ]وافساويح إن صالها ـؿذهب أيب حـقػة ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة

ظؼين رـعة، أو ـؿذهب مافك شتًا وثالثغ، أو ثالث ظؼة،  ،وأمحد ،وافشاؾعي

قؽون تؽثر أو إحدى ظؼة، ؾؼد أحسن، ـام كص ظؾقه أمحد، فعدم افتوؿقف، ؾ

وتؼؾقفا بحسب ضول افؼقام وؿرصه[ عاتافرـ
(3)

. 

ؾقػفم من هذا أن افساويح فقس هلا ظدد معغ ال جيوز ؽره، ـام جاء ذم حديث 

صالة ): ظن صالة افؾقل ؾؼال رشول اهلل   أن رجاًل شلل رشول اهلل ابن ظؿر 

صذ(له مو قد  فنذا خم أحدكم الصبح صذ ركعي واحدة توتر ،الؾقل مثـى مثـى
(4)

. 

                                                 

 (. 749(، ومسؾم )برؿم:1147بخاري )برؿم:رواه اف  ( 1)

(، وافطحاوي ذم 4/424افـسائي ذم افسـن افؽزى )(، ومن ضريؼه 1/115رواه مافك ذم ادوضل )   (2)

(، 2/496، وافبقفؼاي ذم افساـن افؽازى )(129:صافػريايب افصقام )و (،1/293رشح معاين اآلثار )

 : صحقح جًدا. (53:ص) صالة افساويحبنشـاد صحقح، ؿال األفباين ذم 

 (. 64)ص: االختقارات    (3)

 (. 738(، ومسؾم )برؿم:993رواه افبخاري )برؿم:   (4)
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أوتر  عشرين ؾؾو صذ أربعغ رـعة أوتر بثالث، أو شتًا وثالثغ أوتر بثالث، أو 

 ، أو صذ إحدى ظؼ  ؾال حرج.بثالث

ذفك، احلديث ذم  لصراحة إحدى ظؼة رـعة، :هذه األؿوال، افؼول بلهنا أرجح لؽن

 ظائشة أكه شلل  أيب شؾؿة بن ظبد افرمحن أكه أخزهـام جاء مرصح به من  حديث 

  مو كون رشول اهلل) ذم رمضان ؾؼافت:  ـقف ـاكت صالة رشول اهلل -فسابقا-

 .(يزيد يف رمضون وال يف غره عذ إحدى عرشة ركعي

 من أراد أن يشػع افوتر آخر افؾقل:الوجه السوبع: 

 هـوك ثالث ضرق لشػع الوتر:

دق ظؾقه أكه ؿام مع اإلمام أن ال يوتر مع اإلمام، وهذا ال يص :الطريؼي األوىل

 حتى يـرصف.

- أن يوتر مع اإلمام وهذا هو األـؿل، حلديث أيب ذر  :قيالطريؼي الثوك

حتى بؼي شبع  رمضون فؾم يؼم بـو الـبي   صؿـو مع رشول اهلل)ؿال:  -افسابق

فؾام ، من الشفر فؼوم بـو حتى ذهى كحو من ثؾٌ الؾقل، ثّم كوكً شودشي فؾم يؼم بـو

ً اخلومسي قوم بـو حتى ذهى كحو من صطر الؾقل قؾـو يو رشول اهلل: لو كػؾتـو كوك

ققوم هذه الؾقؾي، قول: إن الرجل إذا صذ مع اإلموم حتى يـنف حسى له ققوم لقؾي، 

قول: ثّم كوكً الرابعي فؾم يؼم بـو، فؾام بؼي ثؾٌ من الشفر أرشل إىل بـوته وكسوئه 

 .ـو أن يػوتـو الػالح ثّم مل يؼم بـو صقئو من الشفر(وحشد الـّوس فؼوم بـو حتى خشق

 أن يوتر مع اإلمام ؾنذا شؾم اإلمام ؿام وجاء برـعة تؽون فه صػًعا. :الطريؼي الثولثي

رصف، ظذ ؿوفغ:  وؿد اختؾف افعؾامء ذم هذا هل يصدق ظؾقه أكه ؿام مع اإلمام حتى ـي
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، اختاره ابن بازتى يـرصف، افؼول األول: أكه يصدق ظؾقه أكه ؿام مع اإلمام ح 

وابن ظثقؿغ
(1)

، ؾجعل من قوم مع اإلموم حتى يـنف(ؿال: ) ألن افرشول : 

: من ؿام مع اإلمام ؾاكرصف معه ـتب ؽاية افؼقام حتى يـرصف اإلمام، ومل يؼل 

 فه ؿقام فقؾة.

افؼول افثاين: أن ال يصدق ظؾقه أكه ؿام مع اإلمام حتى يـرصف، ؿافوا: إن ؾعؾه 

 ال يصدق ظؾقه أكه اكرصف مع اإلمام حؼقؼة.هذا 

، واحلؿد هلل أن األمر ذم ذفك واشع، ؾنكه يؼع دن أحاب األولهو افؼول  األقرب

 ؾؼاد ثبات أن افرشاول أن يصع من آخر افؾقل، أن يصع ما صاء فؽن من ؽر وتار، 

الاوتر  يصايل بعادكاون  أن الـبي ) صذ من بعدما أوتر، ـام ذم حديث أم شؾؿة 

(ركعتني
(2)

. 

شئل افشقخ ابن ظثقؿغ: من صذ مع اإلمام األول صالة افساويح ثم اكرصف، 

من ؿام مع اإلمام حتى يـرصاف ـتاب فاه ؿقاام "وؿال: يل ؿقام فقؾة بـص احلديث: 

 ، ؾنكـي بدأت مع اإلمام واكرصؾت معه؟"فقؾة

. ؾفاذا (لقؾاي من قوم مع اإلموم حتى يـنف كتى لاه ققاوم)ؾلجاب: أما ؿوفه: 

حغ ضؾب مـه افصحابة أن يـػؾفم بؼقة افؾقل، وؿد ؿطاع  صحقح ثبت ظن افـبي 

                                                 

 .(14/259جمؿوع ؾتاوى ورشائل افعثقؿغ )(، 11/312اكظر: جمؿوع ؾتاوى ابن باز ) (1)

افؽبار وافطازاين ذم  (،1195(، وابان ماجاه )471(، وافسمذي بارؿم )26313رواه أمحد برؿم ) (2)

 (.471صححه األفباين ذم صحقح شـن افسمذي برؿم )(. 33/32(، وافبقفؼي )23/364)

 (483و  1/459فؾؿمفف ) "صؾوا ـام رأيتؿوين أصع"يـظر:  صالة افوتر وافساويح من ـتاب  لالشتزادة
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إكه من قاوم ماع )افصالة فـصف افؾقل ؾؼافوا يا رشول اهلل فو كػؾتـا بؼقة فقؾتـا، ؾؼال:  

، وفؽن هل اإلمامان ذم مسجد واحاد يعتاز (اإلموم حتى يـنف كتى له ققوم لقؾي

 ، أو أن ـل واحد مـفام كائب ظن افثاين؟احد مـفم مستؼالً ـل و

وظاذ أن ـل واحد مـفام كائب ظن افثاين مؽؿال فاه،  ،االحتامل افثاين :افذي يظفر

هذا ؾنن ـان ادسجد يصع ؾقه إمامان ؾنن هذين اإلمامغ يعتزان بؿـزفاة إماام واحاد، 

 األول.ؾة فصالة ؾقبؼى اإلكسان حتى يـرصف اإلمام افثاين، ألكـا كعؾم أن افثاكقة مؽؿ

رصؾوا هنائقًا ـا ذم احلرم حتى ـي وظذ هذا ؾافذي أكصح به إخواين أن يتابعوا األئؿة ه
(1)

.  

 : اإلكثار من تالوة القزآن اجملًد:األمز الثانٌ
ٍزَِل فِيُِ ٱۡهُقۡرَءاُن ﴿: ذم صفر رمضان أكزل افؼرآن ـام ؿال 

ُ
ِٓي أ ُر َرَمَضاَن ٱَّلذ ّۡ َش

د   َذاِس ى ُِ َدىَٰ َوٱهُۡفۡرقَانِ  َبّيَِجَٰج  وَ ّهِو ُّ ۡ ٌَ ٱل وكزول افؼرآن ذم رمضان إحياء ؿوي  .(2)﴾ّيِ

 ، وهذا افشفر افعظقم ،هلذه األمة، مما يبغ االرتباط افوثقق بغ هذا افؼرآن ادبارك

هدى فؾـّاس.  ،شفر افذي أكزل ؾقهبافؼرآن، ؾفو اف وصقةشفر افصوم خصهلذا فنَّ وإ

اختاره من و ر،صفَر افصقام من بغ شائر افشفاآلية افؽريؿة ذم  امتدح اهلل  فذا

يؾؼى جزيل ـل فقؾة من رمضان  ـان افرشول  ، هلذابقـفنَّ إلكزال افؼرآن افعظقم

أجود الـّوس وكون  كون رشول اهلل )ؿال:  ؾقدارشه افؼرآن، ؾعن ابن ظباس 

ل لقؾي من رمضون أجود مو يؽون يف رمضون حني يؾؼوه جزيل، وكون يؾؼوه يف ك

                                                 

  .(14/236جمؿوع ؾتاوى ورشائل افعثقؿغ )(1)

 . 185افبؼرة: (2)
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(أجود بوخلر من الريح ادرشؾي فقدارشه الؼرآن، فؾرشول اهلل  
(1)

. ؾؾو ـان يشء 

أو ذم بعض األوؿات مع تؽرار  ،أظظم من افؼرآن افؽريم أو مساوًيا فه فػعاله دائاًم 

 اجتامظفام.

وؿد صار افسؾف افصافح ظذ هذا افطريق، ؾؽاكوا إذا ؿدم رمضان اكشغؾوا 

 ون ؽره حتى حؾؼات افؼرآن.بافؼرآن د

 ،، أكه إذا َهلَّ هالل رمضان أوؿف حؾؼات افعؾمثبت ظن اإلمام مافك 

 وـف ظن افتدريس وافػتقا، وؿال: هذا صفر رمضان ؾقـبغي أن كتػرغ فه.

تدل ظذ ؾضل ثواب افؼرآن وظظقم ثواب تالوته،  ةوؿد ورد أحاديث ـثر

 ؾؿن ذفك:

اقرءوا )يؼول:  ال: شؿعت رشول اهلل ؿ أمامة افباهع حديث أيب  -1

الؼرآن فنكه يليت يوم الؼقومي صػقًعو ألصحوبه، اقرءوا الزهراوين البؼرة وشورة آل 

عؿران فنهنام تلتقون يوم الؼقومي كلهنام غاممتون، أو كلهنام غقويتون، أو كلهنام فرقون من 

و بركي وتركفو ضر صواف حتوجون عن أصحوهبام، اقرءوا شورة البؼرة فنن أخذه

(حرسة وال تستطقعفو البطؾي
(2)

. 

مثل ادممن ): ؿال: ؿال رشول اهلل   حديث أيب موشى األصعري  -3

الذي يؼرأ الؼرآن مثل األترجي رحيفو ضقى وضعؿفو ضقى، ومثل ادممن الذي ال يؼرأ 

                                                 

 (. 2338(، ومسؾم )برؿم:6رواه افبخاري )برؿم: (1)

 (. 834رواه مسؾم )برؿم:  (2)



 
 

 

 صوموا لرؤيته                                                                                                                                                                                                 
] 

 

04 

 

04 

 الؼرآن مثل التؿرة ال ريح هلو وضعؿفو حؾو، ومثل ادـوفق الذي يؼرأ الؼرآن مثل 

الرحيوكي رحيفو ضقى وضعؿفو مر، ومثل ادـوفق الذي ال يؼرأ الؼرآن كؿثل احلـظؾي 

(بدل ادـوفق الػوجروذم رواية ) (لقس هلو ريح وضعؿفو مر
(1)

. 

خركم من تعؾم الؼرآن ؿال: ) ظن افـبي  حديث ظثاّمن بن ظػان  -4

(وعؾؿه
(2)

. 

جتؿع قوم يف بقً من مو ا: )ؿال: ؿال رشول اهلل  حديث أيب هريرة  -5

بقوت اهلل يتؾون كتوب اهلل ويتدارشوكه بقـفم إال كزلً عؾقفم السؽقـي، وغشقتفم 

به  مل يسرعالرمحي، وحػتفم ادالئؽي، وذكرهم اهلل فقؿن عـده، ومن بطل به عؿؾه 

(كسبه
(3)

. وهذا يدل ظذ ظظؿة ؾضل االجتامع فتالوة افؼرآن ومدارشته، ؾام أمجل أن 

 وادتعؾم.ات ذم ادساجد ضؾقة أيام رمضان فتشؿل افؽبر وافصغر وافعامل تعؼد احلؾؼ

من قرأ حرًفو من ): ل: ؿال رشول اهلل ؿا ظبد اهلل بن مسعود حديث  - 6

ولؽن ألف  ،حرف ﴾الٓٓى ﴿كتوب اهلل فؾه به حسـي واحلسـي بعرش أمثوهلو، ال أقول 

(ومقم حرف ،والم حرف ،حرف
(4)

. 

                                                 

 (. 797(، ومسؾم )برؿم:5427رواه افبخاري )برؿم: (1)

 (. 5327رواه افبخاري )برؿم:  (2)

 (. 2699رواه مسؾم )برؿم:  (3)

هاذا و رؾعه بعضفم ووؿػه بعضفم ظن ابن مساعود،(، وؿال: 2913رواه افسمذي ذم شــه )برؿم:  (4)

، (53ص:ومان ضريؼاه افضاقاء ذم ؾضاائل افؼارآن ). صحقح ؽريب من هذا افوجاه حديث حسن

= 
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األدفة افتي تدل ظذ ؾضل تالوة افؼرآن ذم رمضان وؽر إػ ؽر ذفك من  

 فؽن ُخص صعر رمضان ظذ ؽره بخصائص، مـفا: :رمضان

 أكه أكزل ؾقه افؼرآن ادبارك ـام شبق. -1

 ذم هذا افشفر ـام شبق. مدارشة جزيل افؼرآن فؾرشول  -2

 كل عؿل ابن آدم يضوعف): ؿال: ؿال رشول اهلل  أيب هريرة حديث  -3

احلسـي عرش أمثوهلو إىل شبعامئي ضعف، قول اهلل عز وجل: إال الصوم فنكه يل وأكو 

أجزي به، يدع صفوته وضعومه من أجيل، لؾصوئم فرحتون فرحي عـد فطره وفرحي 

(عـد لؼوء ربه، وخلؾوف فقه أضقى عـد اهلل من ريح ادسك
(1)

تؽػل ذم  . ؾاهلل 

 افثواب ذم هذا افشفر.

يؽثر من تالوة افؼرآن ذم هذه األيام ادبارـة وافؾقايل  ؾقـبغي فؾصائم أن

افؼيػة، ؾنن فؽثرة افؼراءة ذم رمضان مزية خاصة فقست فغره من افشفور، فقغتـم 

رشف افزمان ذم هذا افشفر افذي أكزل ؾقه افؼرآن، وؿراءة افؼرآن ذم فقايل رمضان هلا 

 .فؾسان ظذ افتدبرويتواضل افؼؾب وامزية، ؾنن افؾقل تـؼطع ؾقه افشواؽل، ودمتؿع اهلؿم 

                                                 

صاححه (، 2/198ؿوام افسـة ذم احلجة ذم بقان ادحجة )، و(3/371وافبقفؼي ذم صعب اإليامن )

 (. 2913األفباين ذم صحقح شـن افسمذي )برؿم:

 (. 1151(، ومسؾم )برؿم:5937رواه افبخاري )برؿم: ( 1)
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 ،وؿد ـان افسؾف افصافح من هذه األمة يؽثرون من تالوة افؼرآن ذم رمضان 

وـاكوا إذا صاموا جؾسوا ذم ادساجد، وؿافوا: كحػظ صومـا وال كغتاب أحًدا. 

 وـاكوا يؼرأون افؼرآن ذم افصالة وؽرها.

افسؾف خيتؿه ذم ؿقام  خيتم افؼرآن ـل يوم مرة. وـان بعض ـان ظثاّمن 

 وبعضفم ذم ـل شبع وبعضفم ذم ـل ظؼ. ،ذم ـل ثالث فقال مضانر

يؼرأ افؼرآن ذم ـل فقؾتغ ذم رمضان. وـان ـان األشود بن يزيد افـخعي 

ؿتادة خيتم افؼرآن ذم ـل شبع دائاًم، وذم رمضان ـّل ثالث، وذم افعؼ األواخر ذم ـل 

 فقؾة. وأخبارهم ذم ذفك مشفورة
(1)

. 

إكام ورد افـفي ظن ؿراءة افؼرآن ذم أؿّل من ثالث ]: ؿال احلاؾظ بن رجب 

ؾلما األوؿات ادػضؾة ـشفر رمضان، وخصوًصا افؾقايل  :ظذ ادداومة ظذ ذفك

افتي تطؾب ؾقفا فقؾة افؼدر، أو ذم األماـن ادػضؾة ـؿؽة دن دخؾفا من ؽر أهؾفا، 

 ،اؽتـاًما فػضقؾة افزمان وادؽان، وهو ؿول أمحد ؾقستحب اإلـثار ؾقفا تالوة افؼرآن:

[وظؾقه يدل ظؿل ؽرهم ـام شبق ذـره ،وؽرمها من األئؿة ،وإشحاق
(2)

. 

 كام يـبغي لؼورئ أن يتلدب بآداب قراءة الؼرآن فؿن ذلك:

 .وأال يؽون ؿصد افؼارئ بتالوته إال وجه اهلل  إخالص افـقة هلل  -1

 افؼراءة. أن يتوضل ؿبل افؼوع ذم -2

                                                 

  .(29: صديث افصقام أحؽام وآداب )أحايـظر:  (1)

 (. 232 -231)ص: فطائف ادعارف  ( 2)
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 أن يستاك بافسواك ؿبل افتالوة، ألن افػم ضريق افؼرآن. -3 

َت ٱهُۡقۡرَءاَن ﴿ : أن يستعقذ باهلل من افشقطان افرجقم ـام ؿال  -4
ۡ
فَإَِذا قََرأ

ٌِ ٱلرذِجيىِ  ۡيَطَٰ ٌَ ٱلشذ ِ ِي  .(1)﴾فَٱۡسَخعِۡذ ةِٱَّللذ

ِ ﴿: يرتل افتالوة ـام ؿال أن  -5 ۡو زِۡد َعوَۡيُِ َوَرحّ
َ
 .(2)﴾ِن ٱۡهُقۡرَءاَن حَۡرتِيًل أ

ُُ إََِلَۡك ُيَبََٰرٞك ﴿:أن يتدبر افؼرآن، ويػفم معاكقه، ـام ؿال  -6 ٍَزۡهَجَٰ
َ
لَِتٌَٰب أ

ۡهَبَِٰب 
َ
ْ ٱۡۡل ْا ُ ْول

ُ
َر أ ْ َءاَيَٰخُِِۦ َوَِلََخَذلذ ةذُرٓوا َدذ ۡم ﴿ : وؿوفه . (3)﴾َّلِ

َ
فََل َحَخَدةذُروَن ٱۡهُقۡرَءاَن أ

َ
أ

َٰ قُوُ  ٓ لََعَ ا َّ ُ ۡقَفال
َ
 . (4)﴾ ٍْب أ

ؾقـبغي فؾؼارئ أن يتلمل ما يؼرأ وأن يعرف ما يطؾب مـه، ؾنن ـان ما ؿرّص ؾقه 

اظتذر واشتغػر، وإذا مّر بآية رمحة اشتبؼ وشلل، أو ظذاب أصػق وتعّوذ، أو تـازيه 

 كّزه وظظم، أو دظاء ترّضع وضؾب.

نن ال يتلتى معه تدبر بحال، أما افرسظة ادػرضة، أو هّذ افؼرآن ـفذِّ افشعر. ؾ

 وؿد يصل ذفك إػ افتحريم إذا ـان ؾقه إخالل بافؾػظ، ألكه تغقر فؾؼرآن.

ؼاط بعض احلروف أو إدؽام ما ؾنن ـاكت افرسظة فقس ؾقفا إخالل بافؾػظ بنش

 إدؽامه، ؾال بلس هبا: ألن من افـّاس من يسفل ظذ فساكه فػظ افؼرآن. ال يصح

                                                 

 . 98افـحل: (1)

مل: (2)  . 4ادزَّ

 . 29:"ص" (3)

 . 24حمؿد: (4)
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أال يؼطع افؼراءة دحادثة أحد، ؾنن من افـّاس من إذا جؾس يؼرأ وبجاكبه  -7 

ثر ؿطع افؼراءة وحمادثة جاره، وهذا ال يـبغي: ألكه إظراض ظن افؼرآن بال داع إكسان، ـأ
(1)

. 

ية شجدة، ذم أي وؿت ـان من فقل أو هنار، آأن يسجد افؼارئ إذا مّر ب -8

ثّم يرؾع من افسجود بدون  ،، ويدظو"ظذشبحان ريب األ"ؾقؽز فؾسجود. ويؼول: 

وال شالم ،تؽبر
(2)

. 

أال جيفر افؼارئ بحقث يتلذى بجفره من حوفه من ؿارئ أو مصّل أو كائم  -9

اعتؽف ؿال: ) ظن ذفك، ؾعن أيب شعقد اخلدري   وكحوهم، وؿد هنى افـبي 

سس، وقول: يف ادسجد. فسؿعفم جيفرون بولؼراءة، وهو يف قبي له فؽشف ال الـبي 

أال إن كؾؽم مـوج ربه، فال يمذين بعضؽم بعًضو، وال يرفعّن بعضؽم عذ بعض 

(بولؼراءة، أو قول: يف الصالة
(3)

. 

 : اإلنفاق يف وجىه اخلري.األمز الثالث

                                                 

 ( 139)ص: يـظر: افتذـار ذم أؾضل األذـار، فؾؼرضبي   (1)

تاب فالشتزادة يـظر:  (2) ام رأيتؿوين أصع"أحؽام  شجود افتالوة، منـ   (.  1/435ؾؿمفف )ف "صؾواـ 

–(، ومن ضريؼاه أيب داود 2/498) ذم مصـػهظبد افرزاق ، و(1332ذم شــه )برؿم:أبو داود رواه   (3) 

 ذم وافـساائي ،(278: ص) مساـده ذم محقاد بان وظبد ،(11486)برؿم: مسـده ذم وأمحد-شبق ـام

 ،(1/454) دركادست ذم واحلاـم ،(2/193) صحقحه ذم خزيؿة وابن ،(7/289) افؽزى افسـن

(، واخلطقب ذم تاريخ بغداد 5/157(، وابن ادـذر ذم األوشط )3/17فؼي ذم افسـن افؽزى )وافبق

، واألفباااين ذم شؾسااؾة األحاديااث (1/393افـااووي ذم اخلالصااة )صااحح إشااـاده  (،13/176)

 (. 4/134افصحقحة )
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وافعطاء واإلكػاق ذم شبقل اهلل وذم وجوه اخلر، ذم  ،رؽب اإلشالم ذم افبذل 

 :، ؾؿن ذفكظذ ذفك ـثر من األدفة ـل وؿت، دّل 

ٌ ﴿ : ؿوفه  -1 َ  يذ َ قَۡرًضا َحَس ِي ُحۡقرُِض ٱَّللذ ۡضَعاف  َذا ٱَّلذ
َ
ۥٓ أ ۥ ََلُ ُُ ا ا َفُيَضَٰعَِف

أرأيت افدظوة إػ اإلكػاق واجلود ذم صورة حقة حرـقة ـفذه افصورة ، (1)﴾َلثرَِية  

افتي ظرضفا افؼرآن افؽريم، إن ادال ال يذهب باإلكػاق إكام هو ؿرض حسن 

 يضاظػه أضعاًؾا ـثرة. ن ظـد اهلل مضؿو

ۢنَتَخۡج َسۡتَع ﴿: ؿوفه  -2
َ
َثِن َحتذٍث أ ًَ ِ َل ۡى ِِف َسبِيِن ٱَّللذ ُّ َ َٰل ۡيَو

َ
ٌَ يَُفُِقَْن أ ِي َثُن ٱَّلذ يذ

ِ ُسۢنُتوَث  
ََاةَِن ِِف ُكّ ُ َوَِٰسٌع َعوِيىٌ َوٱ ّيِاْئَُث َحتذث    َس ُۚ َوٱَّللذ ًٌَ يََشآُء ِ ُ يَُضَٰعُِف ل  .(2)﴾َّللذ

مو من يوم يصبح العبود فقه إال )ؿال:  أن افـبي  أيب هريرة حديث  -3

اآلخر الؾفم "، ويؼول: "أحدمهو الؾفم أعط مـػؼو خؾًػو"مؾؽون يـزالن فقؼول: 

("أعط ممسًؽو تؾًػو
(3)

. 

(مو كؼصً صدقي من مول)ؿال:  ظن رشول اهلل  أيب هريرة حديث  -4
(4)

. 

 ذم افبذل وافعطاء ألمرين: وذم رمضان يتلـد افرؽبة

                                                 

 . 245افبؼرة: (1)

 . 261افبؼرة: (2)

 (. 1313(، ومسؾم )برؿم:4142رواه افبخاري )برؿم:  (3)

 (. 2588رواه مسؾم )برؿم:  (4)
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ؿال:  -افسابق- ـام ذم حديث ابن ظباس  اؿتداًء بافـبي  :األمر األول 

ـّوس وكون أجود مو يؽون يف رمضون حني يؾؼوه جزيل،  كون رشول اهلل ) أجود ال

أجود بوخلر من  وكون يؾؼوه يف كل لقؾي من رمضون فقدارشه الؼرآن، فؾرشول اهلل 

 يعطي ظطاء من ال خيشى افػؼر. . ؾؼد ـان رشول اهلل (الريح ادرشؾي

أن األجر وافثواب خيتؾف ذم رمضان ظن ؽره من شائر افشفور،  :األمر الثوين

كل عؿل ابن آدم ): ؿال: ؿال رشول اهلل  -افسابق- أيب هريرة ديث حل

كه يل يضوعف احلسـي عرش أمثوهلو إىل شبعامئي ضعف، قول اهلل عز وجل: إال الصوم فن

وأكو أجزي به، يدع صفوته وضعومه من أجيل، لؾصوئم فرحتون فرحي عـد فطره 

(وفرحي عـد لؼوء ربه، وخلؾوف فقه أضقى عـد اهلل من ريح ادسك
(1)

. 

ُأِحبُّ فؾرجل افزيادة باجلود ذم صفر رمضان اؿتداء ]: ؿال اإلمام افشاؾعي 

ل ـثر مـفم بافصوم وافصالة ، وحلاجة افـّاس ؾقه إػ مصاحلفم وفتشاؽبافرشول 

[ظن مؽاشبفم
(2)

. 

وفعل مما حيرك داظي اإلكػاق أن يتذـر اإلكسان بافصوم كعم اهلل ظؾقه، وافـعؿة 

ال تعرف إال بػؼداهنا. ؾقشؽر كعؿة اهلل ظؾقه حقث يرس فه احلصول ظذ ما يشتفي مما 

اجون، ؾقجود ظؾقفم ويتذـر إخواكه افػؼراء افذين ال يتقرس هلم ما حيت ،أباح اهلل فه

 بافصدؿة واإلحسان.

                                                 

 (. 1151(، ومسؾم )برؿم:5937رواه افبخاري )برؿم:  (1)

 (. 6/382) "فؾبقفؼي"معرؾة افسـن واآلثار   (2)
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َن ﴿ :بؼوفه وظذ ادسؾم أن حيذر أن يؽون ممن وصػفم اهلل   ْۡ ٍخُۡى َهَُٰٓؤََلٓءِ حُۡدَع
َ
َهَٰٓأ

ا َحۡتَخُن َعٌ جذۡفِسُِۚۦُ  ًَ ُۖ َوَيٌ َحۡتَخۡن فَإِجذ ٌ َحۡتَخُن ًَُِكى يذ ِ فَ ْاْ ِِف َسبِيِن ٱَّللذ ُ ٱۡهَغِِنُّ ِِلَُفُِق َوٱَّللذ
ۡيَثَٰوَُكىوَ 

َ
ْ أ ْٓا ُكۡى ُثىذ ََل يَُكٍُْ ًْۡيا َغرۡيَ ْ يَۡستَۡتِدۡل قَ ا ْۡ هذ َْ ُۚ ِإَون َتَخ ٍُخُى ٱۡهُفَقَرآُء

َ
 فيخسر، (1)﴾أ

 ويـدم يوم ال يـػع افـدم، ؾنن ادال ذم اإلشالم وشقؾة وفقس ؽاية.

 : العنزة يف رمضان:األمز الزابع
ة ذم رمضان تعدل ثواب ظذ ظباده أن جعل ثواب افعؿر من ؾضل اهلل 

ؿال: المرأة من األكصار يؼال هلا: أم شـان  أن افـبي  حجة، ؾعن ابن ظباس 

حٍ  -زوجفو–قولً: كوضحون كوكو أليب فالن ؟ مو مـعك أن تؽوين حججً معـو)

هو وابـه عذ أحدمهو، وكون اآلخر يسؼي عؾقه غالمـو قول: فعؿرة يف رمضون تؼيض 

(حجي، أو حجي معي
(2)

. 

وهذا يدل ظذ ؾضل افعؿرة ذم رمضان حقث صارت افعؿرة بؿـازفة احلج ذم 

افثواب باكضامم رمضان إفقفا، وهذا يدل ظذ أن ثواب افعؿل يزيد بزيادة رشف 

افوؿت، ـام يزيد بحضور افؼؾب وخؾوص افؼصد، واهلل تعاػ مـعم متػضل. 

  راّد فػضؾه.يتػضل بام يشاء ظذ من يشاء ؾقام يشاء، ال معؼب حلؽؿه، وال

وافعؿرة حتصل بلداء مـاشؽفا، وفو مل يؿؽث ادعتؿر بعدها ذم مؽة، فؽن من 

وؾؼه اهلل تعاػ فؾبؼاء بجوار بقته احلرام صفر رمضان، أو ما تقرس مـه ؾؼد مـح كعؿة 

                                                 

 . 38حمؿد: (1)

 (. 1256(، ومسؾم )برؿم:1863رواه افبخاري )برؿم:  (2)
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ظظقؿة ال يؼدرها ؿدرها إال افصاحلون ادشؿرون افذين يدرـون ؿقؿة األوؿات  

 ة.افؼيػة واألماـن افػاضؾ

إن بؼاء اإلكسان بجوار بقت اهلل احلرام ذم هذه األيام ادبارـة فه أثر ـبر ذم 

ظن افدكقا بؼؾبه وؿافبه، حاؾًظا  ، معرًضاوإؿبافه ظذ اهلل تعاػ ،وظبادته ،كشاط ادسؾم

 فوؿته، يسفل ظؾقه ؾعل افطاظة من افصالة وافصدؿة، وافذـر وتالوة افؼرآن.

 أن افـبي  ادسجد احلرام حديث أيب هريرة  وؿد جاء ذم ؾضل افصالة ذم

(صالة يف مسجدي هذا خر من ألف صالة فقام شواه إال ادسجد احلرام)ؿال: 
(1)

. 

صالة يف مسجدي أفضل من ألف )ؿال:  أن رشول اهلل   جابروحديث 

صالة فقام شواه إال ادسجد احلرام، وصالة يف ادسجد احلرام أفضل من موئي ألف 

(قام شواهة فصال
(2)

. 

                                                 

 (. 1394(، ومسؾم )برؿم:1193رواه افبخاري )برؿم:  (1)

وابن ادـذر ذم األوشاط (، 14847(، وأمحد ذم مسـده )برؿم:1436رواه ابن ماجه ذم شــه )برؿم: ( 2)

(، وابان 3/127(، ورشح معااين اآلثاار )2/62(، وافطحاوي ذم رشح مشؽل اآلثار )5/139)

 (: هذا إشـاد صاحقح رجافاه1/453ؿال افبوصري ذم افزوائد )(، 2/745األظرايب ذم معجؿه )

(: إشاـاده صاحقح، إال أكاه اختؾاف ؾقاه ظاذ ظطااء. 4/439ؿال ابن حجر افتؾخقص )ثؼات. و

ومؼصود احلاؾظ ابن حجر أكه اختؾف ؾقه ظذ ظطاء، هل هاو مان حاديث جاابر، أم مان حاديث 

(: وجاائز أن 6/26) ؿال ابن ظبادافز افتؿفقاد ، ظبداهلل بن افزبر، أم من حديث ابن ظؿر 

وظاذ ذفاك حيؿؾاه أهال  ،ؾقؽوكان حديثغ ،ذفك ظن جابر وظبد اهلل بن افزبريؽون ظـد ظطاء ذم 

ماا يعاارض هاذا  ،وال ضاعقف ،من وجه ؿوي أبو ظؿر ومل يرو ظن افـبي  :افػؼه ذم احلديث ؿال

= 
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افزمان  لشرفؾعذ ادسؾم أن يستػقد من وؿته، ويغتـؿه ذم األظامل افصاحلة  

ات تـؼيض رسيًعا، يربح ؾقفا ادؿتثل ادطقع. وخيرس دوادؽان. وما هي إال أيام معدو

فقؽتب ؾقفا افعايص ادضقع، وظؾقه أن يصع افساويح خؾف اإلمام، وال يـرصف ؿبؾه، 

  تؼدم أول افؽتاب.يؾة، ـامفه ؿقام ل

ومن صحب أهؾه ؾعؾقه أن حيػظفم ويتػؼدهم، ؾنن من افـّاس من هيؿل كساءه 

وأوالده من بـغ وبـات، ؾفم ذم هلو وفعب من خروج فألشواق وتسؽع ذم افطرؿات، 

افـساء وهذا من ضعف افؼوامة، وؽؾبة  :وإيذاء فعباد اهلل، وذم هذا ؾساد ظريض

 مة، ومثل همالء األوفقاء بؾدهم خر هلم فو ـاكوا يعؾؿون.واألوالد، كسلل اهلل افسال

وظذ اإلكسان أن يؿـع كساءه من افتطوع بافطواف ضوال أيام افشفر رمضان، 

بل إكـي أكصح افرجل  :دا ذم ذفك من ادحاذير افعظقؿة، بسبب افزحام ضوال األيام

طوف ضواف كػسه أال يؽثر من افطواف أوؿات افزحام، بل يدع ادجال دن ي

افـسك، وظؾقه أن يشتغل بافصالة وتالوة افؼرآن وؽر ذفك من أكواع افطاظة
(1)

. 

 : تفطري الصائه:األمز اخلامس

                                                 

إال دتعساف.  :وهاو حاديث ثابات ال مطعان ؾقاه ألحاد، وال ظن أحد من أصحابه  ،احلديث

 (.1427(، واألفباين ذم صحقح ابن ماجه )برؿم:2/214هقب )صححه ادـذري ذم افسؽقب وافس

  .(39: صأحاديث افصقام أحؽام وآداب )يـظر:  (1)
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مما يستحب فؾصائم ؾعؾه ذم هذا افشفر ادبارك تػطر افصائؿغ دا ذم افتػطر  

: ؿال: ؿال رشول اهلل  زيد بن خافد اجلفـي  يثحدمن افثواب افعظقم، ؾعن 

(غر أكه ال يـؼص من أجر الصوئم صقًئو ، كون له مثل أجرهفطر صوئاًم  من)
(1)

. 

أو َدُؾع ماٍل  ،وتػطر افصائم فه جماالت متعددة من إضعام افػؼر ما يلـل

 يشسي به ضعاًما، ظؾاًم أن ذفك فقس خاص بافػؼر، بل األجر يشؿل اجلؿقع.

أن ُيشبعهوادراد بتػطره:  : ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة
(2)

. 

 :تـويه

                                                 

(، وؿااال: حااديث حساان صااحقح، واباان ماجااه ذم شااــه 837رواه افسمااذي ذم شااــه )باارؿم:  (1)

 ظبد بان، و(2/1362)ذم شــه افدارمي ، و(4/311) ذم مصـػه ظبد افرزاق و(، ، 1746)برؿم:

، (9/233) ذم مسـدهافبزار ، و(3/375)ذم افسـن افؽزى فـسائي ، وا(117ص: ) ذم مسـدهمحقد 

، (2/7األوشاط )، و(5/256ادعجم افؽبار )، وافطزاين ذم (3/277)ذم صحقحه ابن خزيؿة و

، وإشاـاده ضاعقف (4/434افساـن افؽازى )، وافبقفؼي ذم (13/491) ذم صحقحهابن حبان و

، يـظار: ؿافه ظع بن اداديـيـام زيد بن خافد اجلفـي، يسؿع من طاء بن أيب رباح مل ظالكؼطاظه، ؾنن 

حتػاة افتحصاقل ذم ذـار ، و(155 ص:ادراشقل البن أيب حاتم )، و(66 ص:) "البن ادديـي"افعؾل 

، (837وإن ـان األفباين ذم صححه ـام ذم صحقح شـن افسمذي )برؿم:. (228 ص:رواة ادراشقل )

فه صواهد: فؽن مجقعفا ال حتؾو مان مؼاال: إال أكاه يؿؽان أن يساتدل فاه باافعؿوم أدفاة واحلديث 

ِسريرًيا ﴿: ـؼوفه  اإلضعام، 
َ
ا َوأ  ً ا َوَيتِي  َ َٰ ُحّتُِِۦ ِمۡسِمي َعاَم لََعَ َْن ٱهطذ ًُ ُكريۡى  ٨َوُيۡطعِ ًُ ريا ُجۡطعِ ًَ إِجذ

ِ ََل ٍُرِيُد ِيَُكۡى َجَزآء  َوََل ُشُمًْرا َْۡجُِ ٱَّللذ ِ أن رشاول  أيب هريرة  وحديث. 13اإلكسان: ﴾٩ ل

 . (2244(، ومسؾم برؿم)2363رواه افبخاري )برؿم: (.يف كل كبد رضبي أجر: )ؿال اهلل 

  (.4/463افػتاوى افؽزى  ) (2)
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طفر ذم هذا افعرص مشاريع افتػطر فؾصائؿغ ذم صفر رمضان خاصة،  

افعؿل ذم ، وؿد اشتحساهنا افـاس وتتابعوا صصة فتػطر افعامفة افواؾدةوؽافبقتفا خم

هذه افعؿل، وال بحسن كقة ادتزظغ ؾقفا مادًيا ومعـوًيا،  ػضلهبا، وال يشك أحد ب

ؾؿن أيد ذفك كظر  -مميد، ومماكع-ؼسؿوا ؾقه ظذ ؿسؿغ اك ادعارصينإال أن 

تعؾقؿفم فؾؼرآن ادجقد،  :فؾجاكب اإلجيايب ؾقه من دظوة هلمالء افواؾدين تتؿثل ذم

وتصحقًحا فعؼائدهم، وتػؼفقفم ذم أحؽام افدين، ومن ماكع ذفك كظر فضعف 

واؾدين األحاديث من جاكب، ومن جاكب آخر  أن ذوي افؼربى أوػ من همالء اف

باإلحسان، وثافث هذه اجلواكب أن ظامة همالء افواؾدين ممن ال ُيرىض ديـه وال 

خؾؼه، ؾبتػطره يتؼوى ظذ ادعايص ذم هذا افشفر افعظقم، ويؿؽن فـظرة بعد 

 اإلؾطار وؿبل صالة ادغرب أن تظفر فك ذفك.

، جيابقة: يـبغي أن تؽون كظرتـا فألمور كظرة صؿوفقة إاهلل ب ـًاقمستعوأؿول 

ذم افدين، حق افضقاؾة واجب ظؾقـا دماهفم، فـا  ناؾفمالء األخوة افواؾدين هم إخو

وإن ـان يظفر ظؾقفم  بعض ادخافػات افديـة، ؾفم اآلن ؿد أتوا إفقـا ذم وؿت ال 

اشتغالل هذه  ةبؿعاد، ؾؿن افػرصافغػرة يؿؽن ألحد أن جيؿعفم هبذه األظداد 

اإليامكقة، هلذه خيطئ بعض من يؼترص ظذ تغذية  هذه األجواء ظداد، وبؿثلاأل

ا، خر لك من واحًد  ألن هيدي اهلل بك رجالً ف)افبطون، ويسك أو يتـاشى افعؼول، 

(أن يؽون لك محر الـعم
(1)

 ،. أما ؿول من ؿال: أن ذوي افؼربى أوػ بذفك، ؾصحقح

                                                 

 (.. 2435(، ومسؾم )برؿم:3731افبخاري )برؿم: رواه (1)



 
 

 

 صوموا لرؤيته                                                                                                                                                                                                 
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أما ؿوهلم أن ؾاألؿربون أوػ بادعروف: فؽن ما اداكع من اجلؿع بغ احلسـقغ،  

 األحاديث ذم ذفك ضعقػة، ؾعؿوم أدفة إضعام افطعام صامؾة هلمالء وؽرهم.

    ـام أكه يـبغي دراشة هذه ادشاريع أـثر، وتريبفا أظذ، فتؽون افـتائج أـز. 

 

*   *   * 


