رسالة يف فضائل شهر رمضان
مع نصائح وإرشادات
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املدقمة....
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ونَ}
يَتَقَ َ َ

ونشهم أن ال اله اال اهلل وحمه ال رشيك له وأن حممما عبمه ورسوله شهادتني
تصعمان الدقول وترفعان العمل وتثدقالن امليزان ونصيل ونسلم عىل سيمنا حممم وعىل
( )1البدقرة [. ]181-181
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آله الدقائل« :إن ربكم يدقول كل حسنه بعرشة أةثاهلا إىل سبعامئ .ضعف والصوم يل وأنا
أجزي به ,والصوم جن.

ةن النار وخللوف فم الصائم أطيب عنم اهلل ةن ريح

املسك ,وإن جهل عىل أحمكم جاهل وهو صائم فليدقل إين صائم».
فصالة اهلل وسالةه عليك يا سيمي يا رسول اهلل وعىل أهل بيتك املدقتفني آلثارك
الدقائمني بسنتك ,وريض اهلل عن صحابتك الراشمين والتابعني هلم بإحسان إال يوم
المين.

فإن شهر رةضان املبارك ضيف عىل كل الدقلوب ,يفعمها باإليامن ,ويزكيها ةن
مجيع الذنوب واألدران ,ضيف ال كاألضياف ,إذ جيمي وال يستجمي ,ويعطي وال
يستعطي ,بفوده تفتح أبواب اجلنان وتغلق أبواب النريان وتصفم الشياطني ,شهر
رمح .وتوب .وغفران ,شهر المعاء والرتاحم والتعاطف شهر فيه ليل .خري ةن ألف
شهر ,أال وهي ليل .الدقمر التي أنزل فيها الذكر احلكيم ,شهر ةنحه اهلل لعباده رمح .هبم
ليمحصهم فيه ةن الذنوب التي كانوا قم اقرتفوها يف سائر العام.
فيا ترى ةاذا أعمدنا هلذا الضيف الكريم؟!!!
هل ليس إال بشارة ةلئت الدقلوب؟ وهي وإن كانت فضيل .طيب .خصل .محيمة,
لكن هذا ال يكفي هلذا الدقادم الكريم ,ةن ةؤةن خياف ةن وعيم رب العاملني وطاةع
يف عفو اهلل وةغفرته ,إذ البم ةن إكراةه وحسن ضيافته ,وذلك باإلكثار فيه ةن

( )1جن :.وقاي..
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الطاعات وقراءة الدقرآن يف كثري ةن الساعات ,وأن نشغل ألسنتنا بالذكر واالستغفار
ونصوم هناره ونحيي ليله قائمني ,راكعني ,ساجمين ,تائبني ,وأن نروض أنفسنا عىل
العبادة خالل هذا الشهر الكريم ,وأن يستشعر الغني ةنا حال الفدقري ,فيسعى إىل فعل
اخلري والرب واإلحسان وأن يتعلم املؤةنون ةنه الصرب ,فإنه فرص .ةا بعمها فرص .فال
تفوتنا فإهنا إن فاتتنا فلن ترجعها النماة ,.وكام قال أةري املؤةنني عيل « :ترك
الفرص .غص ,».وليعلم كل ةسلم أنه ليس الصوم صوم عن املأكل واملرشب فدقط ,بل
هو صوم عن الطعام والرشاب ومجيع املعايص ,صوم عن السب والشتم ,وشكاس.
األخالق ,واإلساءة إىل اآلخرين ,وسوء املعاةل..
إنه البم عىل الصائم أن حيسن خلدقه ويلطف ةعاةلته وأن جيتهم يف طلب املغفرة
ةن اهلل عام أسلف ةن اآلثام قبل أن يفوته هذا الشهر الكريم فإنه إن فاته هذا الشهر
الكريم ومل يغفر له فإنه عنم ذلك ةن املبعمين كام ورد يف ذلك يف صحيح األخبار عن
سيم النبيني واملرسلني.
فيا أيها الصائمون :حتروا اإلخالص هلل يف صياةكم وال تبطلوا أعاملكم
َمََ
َحَتََىََي
َََتَبََ َ
اِشَبَوَاََ َ َ
نيَ ََلََكَ َ
وتذكروا أن اهلل سبحانه وتعاىل قال يف كتابه العزيزَ ﴿ :وَكَ َلوَاََ َ ََوََ َ َ
َ
َاْلَيَ َ
اْلَيَ َطََََاألََبَيَ َضََ ََمَ َنَََ َ
َ َ
َََلَيََ َلَ}.
َالصَيَاَمََإَََ ََلََاَل
طََََاألََ َسَ َوَ َدََ ََمَ َنََاَل
َََفَ َجَ َرَََثََ َمَ ََأََِتَوَاَََََ َ
وأنه قم حمد لنا جل وعال بماي .الصوم وهنايته وحسب املسلم الصائم فضال
وثوابا عنم اهلل أن يلدقاه اهلل سبحانه وقم أتم صياةه وأدى ةا أفرتضه اهلل عليه عىل
أكمل وجه ,وأي غاب .للمرء وبغي .أفضل ةن أن يغفر اهلل له ةا تدقمم ةن ذنبه ,وكفى
املرء الصائم خيب .وحرسة ونماة .أن يلدقى اهلل يوم الدقياة .ويف صحيفته أنه أفطر يوةا
-5-

ةن رةضان قبل حتل .يوةه مل يتحر لذلك ومل يتم صياةه إىل الليل بل ظن أنه حترى
للسن .وهو بذلك قم فرط يف الواجب ,ومل حيصل السن ,.ثم ليعلم الصائم أنه قم صرب
كاةل يوةه ممسكا عن طعاةه ورشابه حتى إذا جاءت فيحبط فيها بالعجل .عمله
ويبطل صوةه ولو يعلم ةا يف ذلك ةن الوعيم لصرب أكثر مما يتطلبه ةن التحري.
كام ال ننسى أن ننبه املؤذنني بأهنم ةؤمتنون وأن عليهم التحري للوقت فإن كثريا
ةن الناس ةعتممون عىل أذاهنم فليتدقوا اهلل يف هذا األةر وليعلموا أهنم حمملون
وةسئولون أةام رب العاملني.
هذا وإن كان الصيام ركنا ةن أركان اإلسالم ,فإن عىل املرء أن يدقيم هذا الركن عىل
الوجه املطلوب ةنه ,وأن يلتمس ةن العلامء ةا جيب عليه يف هذا الشهر الكريم,
ويسأل عام يلزةه جتاه هذا الركن العظيم ,وةا يصحه وةا يفسمه فليس اجلهل عذرا
للمسلم طاملا والعلامء بني أظهرنا.
َمَ ََأَََمََةََ
َنَمَنَكَ َ
وقم رأينا أنه ةن المعوة إىل اخلري ,وإنطالقا ةن قوله تعاىلَ ﴿ :وََلتَكَ َََ
ْلعَرَ َ َ
ونَ َإَََ ََلَ ََ َ
وفَ} ...اآلي ,.أن ندقوم بعمل هذه الرسال .وهذا
َاْلََ َْيَ َ ََوَيََأََمََرَ َ َ
يَ َدَ َعَ َ َ
ونَ َبَََاَ َ َ
املبحث املخترص واملفيم -إن شاء اهلل -حول هذا الشهر الكريم وفضله واآلداب التي
جيب عىل املسلم أن يتحىل هبا ,واألخالق التي جيب عليه اجتناهبا ,ةلتمسني ذلك ةن
الكتاب العزيز وةن السن .الرشيف ,.ةبتغيا بذلك األجر والثواب عنم اهلل ,وإبالغ
املجتمع بام يلزم يف هذا الشهر الكريم وةا ال يلزم ,ونسأل اهلل العيل الدقمير أن جيمع
شمل هذه األة .املحممي .عىل رضاه وتدقواه إنه عىل كل يشء قمير وباإلجاب .جمير
وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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الفصل األول :يف فضائل شهر رمضان الكريم
شهر رةضان شهر اهلل املعظم ,كله فضائل ,وكتب احلميث ةسنمة بذكر فضائله,
عن نبيكم الكريم × وةن قبل ذلك كله رصائح كتاب اهلل العزيز احلكيم.
وإنني سأختار لك عزيزي الدقارئ أحاديث كريم ,.عظيم ,.جاةع .ألكثر فضائل
شهر رةضان املبارك ,الذي كان أصحاب رسول اهلل "رضوان اهلل عليهم" يدقسمون
السن .قسمني ,فنصف ينتظرون فرحني ,ونصف بعم ذهابه حزنني -أي هم يف حزن
عليه -واليك بعضا ةن ذلك:
 -1عن أةري املؤةنني عيل بن أيب طالب  قال :خطب رسول اهلل ÷ يف آخر
مجع .ةن شهر شعبان؛ فحمم اهلل وأثنى عليه ثم قال« :أهيا الناس إنه قم أضلكم شهر فيه
ليل .خري ةن ألف شهر ,وهو شهر رةضان ,فرض اهلل عز وجل صياةه وجعل قيام ليل.
ةنه بتطوع صالة كمن تطوع سبعني ليل .يف ةا سواه ةن الشهور ,وجعل ملن تطوع فيه
بخصل .ةن خصال اخلري كأجر ةن أدى فريض .ةن فرائض اهلل عز وجل يف ةا سواه ةن
الشهور ,وهو شهر الصرب ,وإن الصرب ثوابه اجلن ,.وهو شهر املواساة ,وهو شهر يزيم
اهلل تعاىل فيه رزق املؤةن ,وةن فطر فيه ةؤةنا صائام ,كان له عنم اهلل عز وجل بذلك
عتق رقب .وةغفرة لذنوبه يف ةا ةىض؛ فدقيل له :يا رسول اهلل ليس كلنا يدقمر عىل أن يفطر
صائام؛ فدقال :إن اهلل تعاىل كريم يعطي هذا الثواب ةن ال يدقمر إال عىل ةذق .ةن لبن
يفطر هبا صائام ,أو برشب .ةن ةاء عذب أو متريات ال يدقمر عىل أكثر ةن ذلك ,وةن
خفف فيه عن مملوكه خفف اهلل عز وجل حسابه ,فهو شهر أوله رمحه ,وأوسطه ةغفرة,
( )1فائمة الني .واجب .يف مجيع األعامل وةنها شهر رةضان فالني .واجب .لكل يوم يصوةه ,ويستحب تبييتها ةن الليل.
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وآخره إجاب .وعتق ةن النار ,وال غنى بكم عن أربع خصال خصلتان ترضون اهلل تعاىل
هبا وخصلتان ال غنى بكم عنهام ,أةا اللتان ترضون اهلل تعاىل هبام ,فشهادة أن ال إله إال
اهلل وإين رسول اهلل ,وأةا اللتان ال غنى بكم عنهام ,فتسألون اهلل تعاىل العافي .وتتعوذون
به ةن النار».
أخي الصائم املسلم :لدقم مجعت هذه اخلطب .النبوي .الرشيف .الكثري ةن الفضائل
املبارك- .كام ترى -وقم تفرقت يف بعض كتب احلميث بألفاظ ةتدقارب .واملعنى واحم,
وال غرو إن سمعت فضل هذا الشهر يف هذا احلميث الواحم إذ هو ةن كالم سيم
اخللق وأرشف ولم آدم وخاتم األنبياء واملرسلني صلوات اهلل عليه وعىل آله وسلم.

 -2عن عيل 

قال :ملا كانت أول ليل .ةن شهر رةضان قام رسول اهلل صىل

اهلل عليه وآله وسلم ,فحمم اهلل وأثنى عليه ثم قال« :أهيا الناس قم كفاكم اهلل عموكم
وِّنَ ََأََ َسَتَ َ
ةن اجلن ووعمكم اإلجاب ,.وقال﴿ :اَدَ َعَ َ َ
َمَ} ,أال وقم وكل اهلل بكل
َجَ َ
بَ ََلََكَ َ
شيطان ةريم سبع .ةن املآلئك.؛ فليس بمحلول حتى يندقيض شهر رةضان ,أال وإن
أبواب السامء ةفتح .ةن أول ليل .ةنه إىل آخر ليل ,.اال والمعاء فيه ةدقبول»؛ فلام أن
كان أول ليل .ةن العرش األواخر شمر وشم املئزر وبرز ةن بيته واعتكف العرش
األواخر وأحيا الليل كله ,وكان ÷ يغتسل بني العشائني.
وسئل اإلةام زيم بن عيل  ةا ةعنى شم املئزر؟ فدقال :كان يعتزل النساء فيهن.
( )1أخرجه اإلةام أبو طالب يف األةايل [ ,]168,161وهو يف كتاب الرتغيب والرتهيبب [ ]222,221/2واببن
خزيم .والبيهدقي وغريهم.
( )2أخرجه اإلةام زيم بن عيل يف جمموعه [ 1/1ةن الشبرح] ,أةايل أيب طالب [ ]111وأخرجبه السبيوطي يف مجبع
اجلواةع وابن حجر يف جممع الزوائم وآخره أخرجه الست .مجيعا ةن حميث عائش .وله ألفاظ وروايات ةتدقاربب.
فيها ويف ةصنف ابن أيب شيب .وغريهم.
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وقم روى اإلةام ابو طالب نحوه بطريدق .أخرى وفيه زيادة بعم ةا تدقمم :فام ةنكم
أحم يمعوا دعوة إال استجيب له ةا مل يمع بإثم ,أو قطيع .رحم ,أو يستعجل فيدقول:
دعوت فلم أجب ,وإنه ÷ قال« :إذا كانت أول ليل .ةن رةضان ,صفمت ةردة
الشياطني حتى يندقيض ...وينادي ةناد كل ليل .يا باغي اخلري هلم ,ويا باغي الرش
أقرص ,وهلل يف كل ليل .عتدقاء ,يعتدقهم ةن النار ,عنم كل فطر ,فإذا كان آخر ليل .أعتق
ةثل ةا أعتق يف سائر الشهر».
ويف لفظ آخر ةن حميث ابن عمر قال :سمعت رسول اهلل ÷ يدقول« :تفتح
أبواب اجلن .كلها يف أول ليل .ةن رةضان ,ال يغلق ةنها باب إىل آخر ليل .ةن رةضان,
وتغلق أبواب جهنم كلها ةن أول ليل .ةن رةضان إىل آخر رةضان ال يفتح ةنها باب».
 -1عن أةري املؤةنني عيل  قال :سمعت رسول اهلل ÷ يدقول« :إذا كان يوم
الدقياة .نادى ةناد أين الظاةئ .أكبادهم؟ وعزيت وجاليل ألروينهم اليوم .قال :فيؤتى
بالصائمني ,فتوضع هلم املوائم ليأكلوا والناس حياسبون» .
 -4وعن رسول اهلل ÷« :إذا كان أول ليل .ةن شهر رةضان نرض اهلل إىل خلدقه
[نظر رمحته] وإذا نظر اهلل إىل عبم [أي رمحه وغفر له] مل يعذبه أبما وهلل يف كل يوم ألف
ألف عتيق ةن النار ,فإذا كان ليل .تسع وعرشين أعتق اهلل فيها ةثل مجيع ةا أعتق يف
الشهر كله ,فإذا كانت ليل .الفطر ,نادى ةناد :يا ةعرش املالئك .ةا جزاء األجري إذا ويف
عمله؟ تدقول املالئك :.يوىف أجره؛ فيدقول اهلل تعاىل :أشهمكم أين قم غفرت هلم».
ونحو هذه الرواي .يف الرتغيب والرتهيب [ ]224/2ورواه األصبهاين وغريهم.
( )1أخرجه اإلةام أبو طالب يف األةايل [.]168
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 -5عن أنس بن ةالك ريض اهلل عنه قال :دخل رةضان فدقال رسول اهلل ÷« :إن
هذا الشهر قم حرضكم ,وفيه ليل .خري ةن ألف شهر ,ةن حرةها فدقم حرم اخلري كله,
وال حيرم خريها إال حمروم» قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب [ ]225/2رواه ابن
ةاجه وإسناده حسن إن شاء اهلل تعاىل .أ هب.
ويف حميث طويل عن ابن عباس ةرفوعا ,وفيه «إن احلور تتزين ةن احلول إىل
احلول لمخول شهر رةضان ...وأنه إذا كانت أول ليل .ةن شهر رةضان هبت ريح
ةن حتت العرش فتربز احلور العني فينادين :هل ةن خاطب إىل اهلل فيزوجه؛ فيجعل
خطاهبن ةن صائمي شهر رةضان ,وفيه :يدقول اهلل تعاىل :يا عبادي سلوين فوعزيت
ألسرتن عليكم عثراتكم ةا راقبتموين».
وهو حميث طويل رواه ابن حبان يف كتاب الثواب ,والبيهدقي ,وهو يف الرتغيب
والرتهيب [ ,]228-226/2وةنها «يعتق اهلل يف كل ليل .ستني ألفا فإذا كان آخر ليل.
أعتق ةثل ةا أعتق يف مجيع الشهر ثالثني ةرة ستني ألفا ستني ألفا» ,واحلميث حسن
رواه املنذري والبيهدقي ةن حميث طويل ألبن ةسعود.
وةنها «ةن قام ليل .الدقمر إيامنا واحتسابا غفر له ةا تدقمم ةن ذنبه»« ,ةن صام
رةضان إيامنا واحتسابا غفر له ةا تدقمم ةن ذنبه» رواه البخاري وةسلم وأبو داوود
والنسائي وابن ةاج .ويف رواي .النسائي قال :ويف حميث قتيب« .وةا تأخر» .أ هب.
وقتيب .ابن سعيم ثدق .ثبت ,ورواه أمحم بإسناد حسن هبذه الزيادة.
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الفصل الثاني :بداية الصوم ونهايته
َمَ ََ َ
َاْلَيَ َطَ َََاألََبَيَ َضَ َ ََمَ َنََ
َحَتََىَ ََيََتَبََ َ
اِشَبَوَاََ َ َ
نيَ ََلََكَ َ
يدقول ذو اجلالل واإلكرامَ ﴿ :وَكَ َلوَاََ َ ََوََ َ َ
َ
اْلَيَ َ
َ َ
َََلَيََ َلَ}.
َالصَيَاَمََإَََ ََلََاَل
طََََاألََ َسَ َوَ َدََ ََمَ َنََاَل
َََفَ َجَ َرَََثََ َمَ ََأََِتَوَاَََََ َ
يف هذه اآلي .الكريم .بني لنا ربنا جل وعال وقت التحريم يف أوهلا ثم نبهنا كذلك
إىل وقت التحليل ةن الصيام يف آخرها ,فجعلهام وقتني.
َمَ ََ َ
َاْلَيَ َطَ َََاألََبَيَ َضَ َ ََمَ َنََ
فأما الوقت األول :وهو قوله عز سلطانهَ ﴿ :حَتََىََي
َََتَبََ َ
نيَ ََلََكَ َ
اْلَيَ َ
َ َ
َََفَ َجَ َرَ}.
طََََاألََ َسَ َوَ َدََ ََمَ َنََاَل
وقم فرسه النبي ÷ وذلك بام رواه البخاري وةسلم وأمحم وابن أيب شيب.
والرتةذي وأبو داود وابن جرير وابن املنذر وسعيم بن ةنصور والبيهدقي وسفيان ابن
َمََ
َحَتََىََي
َََتَبََ َ
اِشَبَوَاََ َ َ
نيَ ََلََكَ َ
عيينه عن عمي بن حاتم قال« :ملا أنزلت هذه اآليَ ﴿ .وَكَلَوَاََ َ ََوََ َ َ
َاْلَيَ َ
اْلَيَ َطَ َََاألََبَيَ َضَ َ ََمَ َنَ ََ َ
َ َ
طَ ََاألََ َسَ َوَ َدَ} عممت إىل عدقالني أحممها أسود واألخر أبيض
فجعلتهام حتت وساديت فجعلت أنظر إليهام فال يتبني يل األبيض ةن األسود فلام
أصبحت غموت إىل رسول اهلل ÷ فأخربته بالذي صنعت؛ فدقال :إن وسادك إذا
لعريض إنام ذلك بياض النهار ةن سواد الليل» .
قلت :روى هذا احلميث املرشم باهلل يف أةاليه وغريه.

( )1المر املنثور [.]481-484/2
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وأخرج وكيع وابن أيب شيب .وةسلم وأبو داود والرتةذي والنسائي وابن جرير عن
النبي ÷ إنه قال« :ال يمنعكم ةن سحوركم أذان بالل وال الفجر املستطيل ولكن
الفجر املستظهر يف األفق» .
فبهذا ظهر أن الشعاع املستطيل إىل األعىل ال يعتم به يف حتريم األكل عىل املبيت
للصيام وإنام هو الفجر الكاذب وهو ةا يعرف بالنخل .وبذلك ال ينبني عليه وإنام
العربة واإلعتامد عىل ظهور اخليط األبيض الذي خيتاط األفق الرشقي ويمتم ةن جنوبه
إىل شامله وهو ةعنى قوله ÷« :ال تؤذن حتى يستدقيم لك الفجر» كام رواه أبو داود
وغريه.
وقم قال اإلةام زيم بن عيل  يف جمموعه الرشيف« :ةن أذن قبل الفجر فدقم
أحل ةا حرم اهلل وحرم ةا حرم اهلل»  ,أةا حتليل ةا حرم اهلل سبحانه فالصالة يف غري
وقتها وأةا حتريم ةا أحل اهلل سبحانه فهو اإلةتناع عن األكل والرشب للصائم ,وقم
تبني لنا ذلك مما أخرجه المار قطني واحلاكم وصححه والبيهدقي عن ابن عباس عن
النبي ÷ قال « :الفجر فجران فجر حيرم فيه الطعام والرشاب وحيل فيه الصالة
وفجر حيل فيه الطعام وحيرم فيه الصالة» .
يؤخذ مما سبق أن الواجب عىل املسلم أن يتحرى دخول الوقت ,ال سيام املؤذنني لئال
يدقع يف حتليل ةا حرم اهلل وحتريم ةا أحل اهلل ,وألن املؤذن ةؤمتن إذ يعتمم عىل أذانه
( )1المر املنثور [.]266/1
( )2الروض النضري [.]544/1
( )1المر املنثور [.] 482/2
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الكثري ةن الناس ويعولون عليه يف صياةهم ,وةرادنا اإلختصار والتذكري وإال فاملدقام
واسع.
أما الوقت الثاني :الذي حمدته اآلي .يف حتليل األكل والرشب واجلامع وهو قول
َ
َََلَيََ َلَ}.
َالصَيَاَمََإَََ ََلََاَل
رب العاملنيَ﴿ :ث َمَ ََأََِتَوَاَََََ َ
قال الدقرطبي يف تفسري هذه اآلي :.أةر يدقتيض الوجوب ةن غري خالف و﴿إىل}
غاي ,.فإذا كان ةا بعمها ةن جنس ةا قبلها كدقولك :اشرتيت الفمان إىل حاشيته أو
اشرتيت ةنك ةن هذه الشجرة إىل هذه الشجرة واملبيع شجر فإن الشجرة داخل .يف
املبيع ,بخالف قولك :اشرتيت الفمان إىل المار ال تمخل يف املحمود إذ ليست ةن
جنسه فرشط تعاىل متام الصوم حتى يتبني الليل كام جوز األكل حتى يتبني النهار .أ هب
قلت :وال خالف يف أن األة .جممع .عىل أن وقت اإلفطار هو بعم غروب
الشمس ,وإنام اخلالف يف العالة .التي يعرف هبا الغروب ودخوله الليل ,وقم
اختلفت أقوال العلامء يف ذلك.
فمنهم ةن رأى أنه ال يتبني إال بظهور كوكب لييل وةنهم ةن قال :ال بل حتى
يغشى سواد الليل فهناك يفطر الصائم وهذان الدقوالن ةتدقاربان.
وةنهم ةن يرى ذلك عنم اشتباك النجوم وهم الرافض ,.وسنبني تلك األقوال ةن
خالل اإلعتامد عىل األدل..
وقم بينت السن .الرشيف .ذلك غاي .البيان ,وةن ذلك ةا أخرجه ةسلم يف صحيحه
يف [ ,]112/6برشح النووي بسنمه إىل أيب برصة الغفاري قال صىل بنا رسول اهلل
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÷ العرص باملخمص فدقال« :إن هذه الصالة عرضت عىل ةن كان قبلكم فضيعوها
فمن حافظ عليها كان له أجره ةرتني وال صالة بعمها حتى يطلع الشاهم والشاهم
النجم».
وقم رواه البيهدقي يف [ ]614/2ةن سننه الكربى ,والنسائي []264-259/1
ةن سننه ,فهذا احلميث صحيح كام ترى وبه يتحدقق للناظر أن دخول أول الليل ال
يكون إال بظهور هذه العالة .وهي ظهور الشاهم -أي النجم -فعنم ذلك أفطر
الصائم وحتلل ةن صوةه ,وقمنا بام أةرنا ةن املبادرة إىل صالة املغرب ويوضح لنا
ذلك ةا رواه المار قطني يف سننه [ ]264/1عن أيب أيوب األنصاري قال سمعت
رسول اهلل ÷ يدقول« :بادروا صالة املغرب طلوع النجم».
وهذان احلميثان ونحومها ةن األحاديث قم بينا الوقت الذي يكون به إفطار
الصائم وصالة املغرب.

وعيد شديد للمتساهل

إذا ثبت بام قمةنا عىل أن الصائم جيب عليه أن يتحرى يف صياةه وأن ال يفطر قبل
دخول الليل ,فال بم وأن نسمع ةن مل يتحرى يف ذلك الوعيم الشميم ,الذي أخربنا به
املصطفى ÷يف احلميث الذي رواه احلاكم وصححه عن أيب اةاة .قال سمعت
رسول اهلل ÷ يدقول« :بينام أنا صائم إذا أتاين رجالن فأخذا بضبعي فأتياين جبال
وعرا ,فدقاال يل :أصعم ,فدقلت :إين ال أطيدقه ,فدقال :سنسهله لك ,فصعمت حتى إذا
كنت يف سواء اجلبل وإذا أنا بأصوات شميمة ,فدقلت ةا هذه األصوات؟ قالوا :هذا
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عواء أهل النار ,ثم انطلدقا يب فإذا أنا بدقوم ةعلدقني بعراقيبهم ةشدقدق .أشماقهم تسيل
أشماقهم دةا ,قلت :ةن هؤالء؟ قال :هؤالء الذين يفطرون قبل حتلت صوةهم».
نعم وأخرجه احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب [ ]214/2وقال عدقبه رواه
ابن خزيم .وابن حبان يف صحيحهام وقوله« :قبل حتل .صوةهم» ةعناه يفطرون قبل
وقت اإلفطار .أ هب.
ورواه البيهدقى يف سننه [.]165/4
فإذا كان هذا الوعيم الشميم ملن يفطر قبل حتل .يوةه وقبل أن يمخل الليل وجب
عىل املسلم أن يتحرى العالةات التي يظهر هبا الليل وهي ةا قمةناها يف األحاديث
التي رواها ةسلم والنسائي المار قطني وغريهم.
أخي المؤمن الصائم :كفى هبذا الوعيم الشميم عنمةا تظل يوةك كله صائام
فتستعجل الدقليل فيذهب العمل كله ,فأصرب ,وال تطع الشياطني ,فالفرق بينك وبني
املستعجل يشء يسري جما ,وةا يف هذا احلميث ةن الرتهيب ةا يدقتنع به كل صائم
خائف ةن اهلل العزيز العليم.

بيان ما يرد من األدلة على تعجيل اإلفطار وإطالق الوقت
ندقول :املعلوم ةن األحاديث الرشيف .الواردة باحلث يف تعجيل اإلفطار صحيح.
وكثرية كام سنورد بعضها ونوضحها ,فشأهنا شأن سائر األواةر الرشعي .المال .عىل
التعجيل يف أول الوقت بعم دخوله.
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فمثال أةرنا بتعجيل الصالة والتبكري هبا وذلك ال يكون إال بعم دخول الوقت فإنه
ال يصح أن نعجل صالة الظهر ةثال عنم الزوال وال قبله بل عنم دخول الوقت,
فكذلك الصوم ,وعىل ذلك فدقس سائر األةور الرشعي..
واآلن لندقتطف سويا شيئا ةن هذه األحاديث التي تمعوا إىل التعجيل باإلفطار أو
ظاهرها اإلطالق:
 -1أخرج البخاري وةسلم والبيهدقي واحلاكم يف املستمرك وأبو داود والرتةذي
والنسائي وابن أيب شيب ,.وهو يف أةايل اإلةام أمحم بن عيسى ورواه يف رشح التجريم
بمعناه والشفاء وغريهم عن النبي ÷« :إذا أقبل الليل ةن هاهنا وأدبر ةن هاهنا
وغربت الشمس فدقم أفطر الصائم» ويف رواي .بعم أقبل الليل ةن هاهنا «وأشار بيمه
إىل املرشق» .
 -2حميث سهل بن سعم أن رسول اهلل ÷ قال« :اليزال الناس بخري ةا عجلوا
الفطر» رواه الشافعي وةالك وابن أيب شيب .والبخاري وةسلم والرتةذي والبيهدقي
وغريهم بألفاظ خمتلف .ةتدقارب .املعاين.
فهذه األحاديث كلها دال .عىل استحباب تعجيل اإلفطار ,وذلك ال يكون إال
بمخول وقت املغرب كام أسلفنا ,ويمل عليه فعل النبي ÷ فيام رواه احلافظ املنذري
يف الرتغيب والرتهيب [ ]266/2عن أنس قال« :ةا رأيت رسول اهلل ÷ قط صىل
صالة املغرب حتى يفطر ولو عىل رشب .ةن ةاء» وقال عدقب .رواه أبو يعىل وابن خزيم.

( )1سيأيت ةزيم توضيح ملعناه.
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وابن حبان يف صحيحهام والبيهدقي يف سننه وله ألفاظ ةتعمدة رواها أبو داود
والرتةذي وغريهم.
فيظهر ةن هذه األحاديث واألحاديث املتدقمة .يف الفصل األول أن السن .يف
اإلفطار هو التحري إىل دخول الليل ,لئال يدقع يف فساد صوةه ,وعنمةا يمخل الليل
فإنه ينمب له أن يعجل الفطر ,وعىل هذا كان السلف ةن الصحاب .والتابعني ,كام فعل
اخلليفتان عمر وعثامن فيام رواه عنهام البيهدقي أهنام كانا يصليان املغرب حني ينظران إىل
الليل األسود ثم يفطران بعم الصالة وذلك يف رةضان .أ هب .ةن البيهدقي [.]441/4
ويف صفح )444( .ذكر تأخري اإلفطار عن أيب ةوسى ,وقال أخرجه ةسلم يف
الصحيح .أ هب.
وأيضا فالتأخري املذةوم إنام هو تأخري ةن يؤخر اإلفطار إىل ةنتصف الليل وةا بعمه
وذلك بظهور اشتباك النجوم وهو فعل اليهود والنصارى فإهنم كانوا يؤخرون
اإلفطار إىل أن تشتبك النجوم.
يدقال :وانتم فدقم أظهرتم يف الفصل الثاين أدل .عىل التوقيت بالنجوم لمخول وقت
املغرب فهل هناك ةوافدق .بني هذا الدقول ةع قول اليهود؟
فاجلواب :حاشا هلل وةا كان ينبغي هذه املدقارن .إال إلطالق بعضهم ملثل هذا
الكالم إةا عن جهل وإةا عن تعنت ,هذا ةع أن األدل .التي أوردناها يف الفصل الثاين
ظاهره وواضح .أهنا حتمد دخول الليل بظهور النجوم ال باشتباكها ,أةا التوقيت
باشتباكها فنهي عنه ,لدقول الرسول ÷« :التزال أةتي بخري ةا مل يؤخروا املغرب إىل
أن تشتبك النجوم».
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ويف لفظ «التزال أةتي عىل الفطرة ةامل يؤخروا املغرب إىل أن تشتبك النجوم»
أخرجه ابن السامن وأمحم وأبو داود وابن خزيم .والطرباين يف الكبري واحلاكم يف
ةستمركه والضياء يف املختارة عن ايب أيوب وعدقب .بن عاةر.
وأخرجه ابن خزيم .واحلاكم يف ةستمركه والضياء وابن عساكر والبيهدقي يف سننه
وابن ةاج .عن العباس بن عبم املطلب.

وأخرج البيهدقي يف سننه [ ]658/1عن السائب بن يزيم قال :إن رسول اهلل ÷
قال« :ةا تزال أةتي عىل الفطرة ةا صلوا املغرب قبل طلوع النجوم» واملراد به اشتباك
النجوم وأةا عالة .دخول الليل بظهور نجم فام يف ذلك ةانع ملا قمةنا ةن األحاديث
وقم صارت توقيتا للصلوات كام رواه البيهدقي يف سننه [ ]558/1عن أيب هريرة قال:
قال رسول اهلل ÷« :أال إن خيار أة .حممم ÷ الذين يراعون الشمس والدقمر
والنجوم ملواقيت الصالة» فهذه العالة .ةن عالةات املصلني أهل اإليامن ,ولسنا
نوجب ذلك عىل املسلمني لكن ندقول إن هذه ةن عالةات دخول الليل وهو وقت
صالة املغرب حني إفطار الصائم.
ومما يتبني به املغرب ودخول الليل هو غشيان الليل "أي الظالم" عىل ضوء النهار
كام جاءت بذلك األخبار عن النبي ÷« :إذا أقبل الليل ةن هاهنا -أي ةن املرشق-
وأدبر النهار ةن هاهنا -أي ةن املغرب -فدقم أفطر الصائم» وقم قمةنا هذا اخلرب
الرشيف وخترجيه.
وةعناه دخول الظالم ةن املرشق حتى يعم غشيانه وإدبار النهار ةن املغرب فهو
ذهاب الضوء ةن هذه اجله- .أي جه .املغرب -وهذا وإن كان فيه عموم فإن ةعناه
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انتشار الظالم وذهاب الضوء ةن جه .املغرب بحيث إن الضوء املنعكس ةن عىل
جمران البيوت يف البلم أو املمين .أو الدقري .يذهب ذهابا كليا فإذا مل تر هذا الضوء عىل
البيوت أو اجلمران فدقم أدبر النهار ةن املغرب وحتدقق غروب الشمس فعنم ذلك
يكون إفطار الصائم.
وليتحرى أيام الغيم واألةطار أكثر ةن غريها ةن األيام.

توجيه إىل املؤذنني
يدقول الرسول املصطفى صلوات اهلل عليه وآله «اإلةام ضاةن واملؤذن ةؤمتن»
فيجب عىل املؤذن أن يتحرى الوقت وينظر بنفسه إىل غشيان الليل يف املغرب وإىل
ظهور الفجر كام قمةنا ,وال يعتمم عىل الساعات والمقائق فإنام هي ةدقرب .للوقت ,وال
يتبع ملؤذن يف أذانه أحما ةن الناس وإن ندقم عليه ةن ندقم بل يتحرى بنفسه فالذة .ذةته
يف حتمل رقاب الناس يوم الدقياة .فهم يتبعونه يف اإلفطار عنم أذانه.
فللمؤذن فضل حينام يتحرى وال يعتمم إال عىل األوقات الزةني .التي حمدها ديننا
اإلسالةي احلنيف يف املرشق أو املغرب وإذا كانت األرض كروي .فإن األذان خيتلف
ةن ةنطدقه ألخرى ,بني ةك .واملمين .وبني صنعاء وصعمة أو بني صنعاء وحوث أو
بني سائر املناطق؛ فالتحري الزم أكيم والذة .ذة .املؤذنني ليس غريهم ,ثم ةن شاء أن
يدقمم عىل الوقت احلدقيدقي للمغرب أو الفجر فذنبه عىل نفسه واهلل سبحانه يدقول:
ََ
﴿ َوَذَكَََرَََفََإَ َنََََ َ
نيَ} ونحن عملنا بذلك ةن باب التذكري وةا جيب عىل
َالذَكََرَىَت
ََََنَفَ َعََاََْلَ َؤَمَنَ َ
املؤةن إال النصيح .ألخيه وإال فهو اآلثم واهلل يدقولَ ﴿ :وَ َََتََ ََزَ َرََ ََوََ َازَ َرَةََ َ
ََوَزَ ََرَ ََأََ َخََرَىَ}
والله حسبنا وهو ولينا فنعم المولى ونعم النصير
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الفصل الثالث :قيام شهر رمضان
ةن املعلوم لمى اخلاص والعام أن ديننا اإلسالةي احلنيف رغبنا يف قيام الليل
السيام يف آخره والذكر هلل باألسحار ,فدقال ذو اجلالل الدقاهر والسلطان يف ةمح أهل
َخَوَفَاََ ََوَ َطمَعَاََ ََوَ َ
ْل َضَ َ َ
َوُبَ َمَ َ ََعَ َنَ َاََ َ
َجَ َ َ
ِمَاَ َ ََرَ َزَ َقنَ َ َاهَ َمََ
اجَعَ ََيََ َدَ َعَ َ َ
ُبَ َمَ َ َ َ َ َ َ
اَفَ َ َ
اإليامن ﴿تَتَ َ
ونَ َ ََرَ ََ
َجَنَ َ ََ
ونَ}.
يََ َنفَقَ َ َ
ونَ} وقال سبحانه وتعاىل:
وقال ذو العزة والكربياء ﴿ َوَبَََاألََ َسَ َحَ َ َارَ َ ََهَ َمَ ََيََ َسَتَغَ ََفََرَ َ َ
َ
َََََيَ َلَ َ ََسَ َ َ
اجَدَاََ َ ََوَقَائَََ َ
ْحَةَ َ ََرَبَ َهَ َقَ َلَ َ ََهَ َلَ ََيََ َسَتَ ََوَيَََ
َََ ََاءَال َل
تَ َآن
َم َ َ
﴿َأََمَ َنَ َ ََهَ َوَ َقَانَََ َ
وَرَ َ
ََيَ َذَ َرَ ََََاآلَخََرَةَ َ َ
ََوَيََرَ َجَ ََ َ
اَلََ َذَ َينََيََعَلَمَ َ َ َ
واَاألََلَبَ َ َ
ََمَََيََتَ ََذَكَََرَ ََأََ َوَلَ َََََ
ابَ}.
ينََََ ََََيََعَلَ َمَ َ َ
ونََ َوَاَلََذَ َ َ
ََ َ
ونََإَََنَ َ
وغري ذلك مما حبب اهلل عباده بالتدقرب إليه بام استطاعوا فذلك نور هلم يف دنياهم
وقبورهم وأخرهتم.
وقم حمثنا نبينا األةني ÷ عىل املماوة .عىل يشء ةن الطاع .يف مجيع األوقات
خصوصا بالليل والناس نيام سيام يف ليايل شهر رةضان.
وقم بني صلوات اهلل عليه وعىل آله بأبني البيان فضيل .اخللوة يف البيوت وأن ال
نجعلها قبورا وذلك ملا فيها ةن اإلخالص واإلبتعاد عن ةواقف الرياء والسمع.
ولنستمع إخواننا األكارم هلذه التعاليم العظام.
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فمن ذلك ةا رواه البخاري وةسلم والنسائي والبيهدقي وغريهم عن زيم
بن ثابت أن رسول اهلل ÷« :اختذ حجرة قال حسبت أنه قال ةن حصري يف رةضان
فصىل فيها ليايل».
ويف رواي .للرتةذي :لليلتني فصىل بصالته ناس ةن أصحابه فلام علم هبم جعل
يدقعم فخرج إليهم فدقال قم عرفت الذي رأيت ةن صنيعكم فصلوا أهيا الناس يف
بيوتكم فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوب..
قال احلافظ النووي يف رشح ةسلم يف [ ]44,19/6يف رشحه حلميث ةن قام
رةضان إيامنا واحتسابا غفر له ةا تدقمم ةن ذنبه ...الخ احلميث والذي بعمه ,ةا لفظه:
قال ةالك وأبو يوسف وبعض الشافعي .وغريهم األفضل فرادى يف البيت لدقوله
÷« :أفضل الصالة صالة املرء بيته إال املكتوب ».ثم ساق يف رشح احلميث الثاين إال
أن قال :قوله «فتوىف رسول اهلل ÷ واألةر عىل ذلك ثم كان األةر عىل ذلك يف
خالف .أيب بكر وصمرا ةن خالف .عمر» ةعناه استمر األةر هذه املمة عىل أن كل واحم
يدقوم رةضان يف بيته ةنفردا ...إىل آخره .أهب .املراد ةنه.
قلت :وقم ظهر لنا أخوة اإليامن وأحب .الدقرآن وصوام شهر رةضان أن نبينا الكريم
قم علمنا وأرشمنا إىل أن نصيل يف بيوتنا ةا نحيي ليايل هذا الشهر الكريم فنكون عنم

( )1يف صحيحه.
( )2يف [ ] 14,69/6برشح النووي يف استحباب صالة النافل .يف البيت.
( )1يف سننه [ ]198/1يف باب احلث عىل الصالة يف البيوت.
( )4يف سننه الكربى يف [.] 696/2
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اهلل ممن تدقبل ةنهم صياةهم وصالهتم ورواتبهم ومجيع طاعاهتم "نسأل اهلل للجميع
قبول ذلك كله آةني".
ولكن ال فالح إال هبذا العمل وترك الكسل واجلم كل اجلم بعزيم .وقوة وتشمري
واجتهاد يف الدقيام بصالة الليل ولو مل يكن إال يف شهر رةضان.
ولكن يا ترى كم عمد الركعات التي كان يواظب عليها رسول اهلل ÷؟!
أةا عمد الركعات التي واظب عليها رسول اهلل ÷ ةن صالة الليل فهي ثامن
ركعات ,ركعتان ركعتان ةثنى ةثنى وثالث الوتر .كام رواه أئمتنا عليهم السالم.
ويمل عىل ذلك ةا أخرجه البخاري

وةسلم

والنسائي

والبيهدقي

عن

عائش .إهنا قالت« :ةا كان رسول اهلل ÷ يف رةضان وال يف غريه يزيم عىل أحمى
عرشة ركع.».
فإن قلت :ملا ذا مل تكن أكثر ةن ذلك؟!

قلت :اعلم هماين اهلل وإياك أن هذه الركعات هي املعلوم ةن همي النبي ÷
وأيضا فإنه قم نبهنا يف احاديث عمة إىل هذا السبب فمنها يف املتفق عليه عن عائش .عن
النبي ÷ قال« :أحب األعامل إىل اهلل ةا دام وإن قل».

( )1البخاري [ ]122/2باب قيام النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بالليل يف رةضان وال يف غريه ,ويف [.]98/1
( )2ةسلم [  ]11,16/6رشح النووي.
( )1النسائي [ ]214/1رشح السيوطي.
( )4البيهدقي [.]698/2
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ويف رواي .قالت عائش« :.وإن آل حممم كان إذا عملوا عمال أثبتوه» واملعنى مل
يرتكوه.
فلو أن ةؤةنا حافظ عىل صالة ثامن ركعات ةن الليل يصليها ركعتني ركعتني حتى
يلدقى اهلل فإنه يستطيع املماوة .عليها سائر عمره ,أةا لو كان يصيل أكثر فدقم يأيت اليوم
الذي ال يستطيع املماوة .عىل ذلك.
وقم روي عن النبي ÷ أنه قال« :ةن صىل ثامن ركعات ةن الليل فتحت له
أبواب اجلن .الثامني .يمخل ةن أهيا شاء».
فهنيئا هنيئا لك أهيا املحافظ عليها يف بيتك حتى ختلو ةن مجيع الشوائب (رياء –
سمع – .حسن صيت – أي ليدقال أنك ةصل أو ديان .أو نحو ذلك).
فإذا أديتها يف بيتك ابتعمت عن ذلك وكنت خملصا ةن أولياء اهلل وأحبائه.
أخي املؤةن الصائم :لو ال خشي .اإلطال .ألكثرت ةن الندقل يف ةا ورد ةن صحاح
األخبار يف صالة ثامن ركعات وثالث ركعات ةتصل .بعمها وهي صالة الوتر.
وقم ورد ةن حميث أيب بن كعب وغريه أن النبي صىل اهلل عليه آله وسلم« :كان
يوتر بثالث وال يفصل بينهن».
نعم فكان يدقرأ يف األوىل الفاحت .وسورة األعىل ويف الثاني .سورة الفاحت .وسورة
الكافرون ويف الثالث .سورة الفاحت .وسورة اإلخالص ويف بعضها واملعوذتني( ,قل
أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ويدقنت بعم الركوع ةن آخر ركع .بام
يستحب ةن المعاء سيام أدعي .الدقرآن ثم بام ورد عن النبي ÷.
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وةن أمهها ةا علمه ولمه اإلةام احلسن بن عيل  ولفظه« :اللهم اهمين فيمن
هميت ,وعافني فيمن عافيت ,وتولني فيمن توليت ,وقني رش ةا قضيت إنك تدقيض
باحلق وال يدقىض عليك إنه ال يعز ةن عاديت وال يذل ةن واليت سبحانك ربنا
وتعاليت» وغري ذلك ةن األدعي .واهلل ويل التوفيق واهلماي..
هذا ولك أن تصيل ةا تشاء وتذكر اهلل كثريا واهلل فسأله الدقبول.

الفصل الرابع :مندوبات يف الصيام
أخي الصائم أختي الصائمة:
إن التزام اإلنسان بآداب الصيام والتحيل بذلك أةر حببه إلينا الشارع صلوات اهلل
عليه وآله ,بل هنانا عن بعض الترصفات اخلاطئ .ورغبنا يف األعامل احلسن..
وها أنا ذا أذكر بعض املنموبات يف شهر الصيام والبعض ةنها مما يلزم املؤةن
التحيل به يف سائر األيام.
َِفَََرَسَ َ َ
ولََ
أحب .اهلل أهل اإليامن :يدقول اهلل ربنا يف رصائح الكتاب﴿ :لَقَ َدََكَ َ َ
َمََ َ َ َ
َانَ ََلََكَ َ
ََوَاَلََيَ َوَمَََََاآلَ َخََرََ ََوَذَكَََرََاََّللََََكََثََْياَََ}.
ََحَ َسَنَةََْلَنَََكَ َ َ
َانَََيَََرَ َجَوَاَََّللََ َ
اَّللَ َََأََ َسَ َوَةََ َ
فهذا رسول اهلل صلوات اهلل وسالةه عليه وعىل آله ,صاحب اخللق املمموح ال
خيتلف الناس يف أن أخالقه الطاهرة مل تكن يف أحم ةن اخللق ,إن املرشكني الكفار مل
يعيبوا عىل النبي صلوات اهلل عليه وآله شيئا ةن أخالقه الفاضل ,.وهم أعمائه الذين
( )1وقم قال اإلةام اهلادي عليه السالم يف األحكام :وهذا الدقنوت يدقنت به بعم التسليم ةبن البوتر ,وال نحببه قببل
التسليم ألنه ليس بدقرآن وال يدقنت يف الصالة إال بام كان ةن كتاب اهلل عز وجل.
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كانوا يبحثون ملا يتهمون به النبي ÷ أو يتدقولون عليه فلم جيموا إال االعرتاف
بفضله وحسن خلدقه ,فكان صلوات اهلل عليه وآله كام وصفه الدقرآن بدقول امللك
اجلليل الميانَ ﴿ :وَإَنَ َ
َلَخَلَ َقََ ََعَظََيَمَ}.
َكَََلََعَ ََ َ
وأةا يف شهر رةضان ويف أيام الصيام فكان أقرب العباد إىل اهلل وأطوعهم
وأخشاهم وقم وصف صلوات اهلل عليه وآله بأنه كان يف شهر رةضان اجود ةن
الرياح املرسل ,.بمعنى أن الطيب والسعادة كانت ةوجودة يف النبي صلوات اهلل عليه
وآله كالرياح الطيب .التي حتمل البشارة واخلريات ونرش السعادة عليهم والربكات
فصلوات اهلل وسالةه عليك وعىل آلك يا سيمي يا رسول اهلل ةن عامل وةعلم وحاكم
وحكيم وةرب جليل كريم.

هذا ومن األداب الكريمة النبوية المباركة مايلي:
 -1اإلكثار ةن الذكر:
وةعنى ذلك أن جتعل لسانك رطبا بذكر اهلل يف مجيع حركاتك وسكناتك وذلك
بالتدقرب إىل اهلل بإكثار الصلوات "أي النوافل" ليل هنار ,واملماوة .عىل قراءة الدقرآن,
فله فضل كبري ,وأجر ال يعلمه إال الطيف اخلبري ,واإلكثار ةن الباقيات الصاحلات
وهن التسبيح والتحميم والتكبري هلل اجلليل والتهليل بالشهادة يف الغمو واآلصال,
أشهم أن ال إله إال اهلل وحمه ال رشيك له وان حممم عبمه ورسوله ,وةن قول (ال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم) فإهنا كنز ةن كنوز اجلن ,.واالبتهال إىل اهلل بالمعاء
والترضع إليه ,وإظهار النمم واحلرسة عىل التفريط والتوب .إليه وسؤاله أن يمخلك
ََََ َ َ
َارَ َ ََوََأَدَ َخَ َلَ ََ َ
َاْلَنَةَ ََفََقَ َدَ ََفََ َازَََ},
َحَ َزَ َحَ َ ََعَ َنَ َالن
اجلن .والفوز هبا والنجاة ةن النار﴿ ,فَ َمَ ََ
نَزَ َ
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َجَبَ ََلََكََمَ َإَََ َنَ َاَل َ
والمعاء هو العبادة أو ةخ العبادة قال ربكم تعاىل﴿ :اَدَ َعَ َ َ
ينََ
َََذَ َ َ
وِّنَ ََأََ َسَتَ َ َ َ
َ
ونَََعَنََ َ
ينَ}.
َعَبَاَدَ َِتََ ََسَيَ َدَ َخَ َل َ َ
َجَ َهَنَ ََمََدََاخَ َرَ َ َ
ونََ َ
ََِ َ َ َ َ
يَ َسَتَكَ َ َ
وأةا اإلستغفار فسيم المعاء وها أنا أنبهك عىل غنيم .وقتني يف الشهر املبارك:
الوقت األول :هو وقت السحور واهلل قم أثنى عىل عباده وجعلها ةن صف .أوليائه
َ
ينََبََََاألََ َسَ َحَ َ َارَ} ,وقال جل شأنهَ ﴿ :وَبَََ َ
ونَ}.
األَ َسَ َحَ َ َارََ ََهَ َمَََيََ َسَتَغَ ََفََرَ َ َ
فدقالَ ﴿ :وَاَْلَ َسَتَغََفَ َرََ َ
الوقت الثاني :هو وقت اإلفطار فدقم جاء يف األخبار املوثوق هبا عن النبي ÷:
«للصائم عنم إفطاره دعوة ةستجاب ».؛ فهذه ةنح .ةنحها اهلل لعباده ليستبدقوا يف
التدقرب إىل ةوالهم لينالوا اجلائزة املوعود هبا ةن ذو اجلالل واإلكرام.
بل إن شهر رةضان هو شهر اهلل املعظم كله فضل ورمح .وةغفرة ونجاة وعتق ةن
النار فالغنيم .الغنيم ,.صالة الفريض .فيه بسبعني صالة ,والنافل .فيه بفريض .فيام
سواه ,واملهم أن اإلنسان يكثر ةن المعاء بأي أنواعه وبام أراد ,وأهم ذلك التوفيق
والسماد والفوز برضاء الرمحن ونيل الفردوس أعىل ةراتب اجلنان والتوفيق بحسن
اخلتام واإلكثار ةن الصالة والسالم عىل سيم ولم عمنان رسول اهلل وعىل آله كام ورد
يف صحيح األخبار ,وقم علمنا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ذلك يف حميث
أخرجه البخاري وةسلم وغريمها ,عن أيب بن كعب ريض اهلل عنه قال« :قلنا :كيف
نصيل عليك يا رسول اهلل؟ فدقال :قولوا اللهم صيل عىل حممم وعىل آل حممم ...الخ»
احلميث وقم اخترصت ذلك وإنام أوردته لتعليم وتنبيه ةن يغفل أو ينسى كيفي.
املأةور به ةن الصالة عىل نبيه" صلوات اهلل وسالةه عليه وعىل آله".
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وشهر رةضان كله فضائل وقم ذكرنا ذلك يف أول هذه الرسال« ,.ولو يعلم الناس
ةا يف رةضان لتمنت أةتي أن السن .كلها رةضان» ,ونحو ذلك كتابا وسن..
 -2آداب األكل والرشب يف السحور واإلفطار:
مل يرتك نبينا ÷ حتى تعليم األكل والرشب بل وةا هو دونه وةن ذلك ةا ييل:
أ -االلتزام بالسحور وتأخريه :فدقم نمب الشارع ÷ إىل أمهي .السحور فدقال:
«تسحروا ولو بجرع .ةن ةاء» ,وال حيتاج إىل اإلهتامم بإكثار األكل فيه والرشب فإن
اهلل هو املعني جل وعال.
وأةا التأخري للسحور فمن أخالق وسنن املرسلني «تعجيل اإلفطار وتأخري
السحور» وقم كان بني سحور النبي ÷ وبني الفجر ةدقمار مخسني آي..
ب -تعجيل اإلفطار :وذلك بمخول أول وقت اإلفطار وال يكون أول وقته إال
عنم دخول الليل وغشيانه كام قمةنا ذلك وبيناه بفضل اهلل تعاىل.
وةن آدابه :أن يفطر بتمرات قبل أدائه لصالة املغرب فإن مل جيم مترات رطبات أو
نحوهن فليفطر برشب .ةاء أو ةذق .لبن كام ورد يف كيفي .إفطار النبي ÷.
تنبيه :يف إخراج طعام اإلفطار املساجد
ال بأس بإخراج الناس لطعام اإلفطار إىل املساجم ليأكل ةنه الغني واملسكني
والفدقري وغريهم وملا يرتتب عىل ذلك ةن املحب .واأللف .ولعل اإلنسان يفطر صائام
فيمخل حتت قول النبي ÷ «ةن فطر صائام فله ةثل أجره وال يندقص ةن أجره يشء»
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وقم كان الصحاب .رضوان اهلل عليهم يفطر بعضهم بعضا لينالوا تلك الفضيل..
ولكن أخي المؤمن  :يلزم التحيل بآداب املساجم ,فيلزةك االعتناء باملسجم ,ال
تأكل اليشء وترةي بدقشوره عىل أرض املسجم أو رصحه ,وأن تلتزم باهلموء والسكين.
عنم دخول املسجم ,واإلكثار ةن الذكر والمعاء ألنه وقت غنيم .كام قمةنا.
لكننا نشاهم عمم االهتامم ,بل االجتامع واحلميث يف أحوال المنيا ,وحتميم أةاكن
املدقيل وتناول الدقات ,ورفع األصوات داخل املسجم ,وكأنه ال حرة .لبيوت اهلل ,بل
الكثري ةن الناس تراه يرفع صوته ويصيح [ دخل الوقت ,أذن ,أذن قموه وقت ,ال
تصمق ملن بيدقلك عاده ةا قموه وقت هيا فالن أةا أنا بأفطر] وهكذا باأللفاظ العاةي,.
ويكثر الصياح وترديم هذه الكلامت ةن عمة ةن الناس.
وصار املسجم سوقا أو حمال للمستنكرات وذهبت حرةته –أي املسجم– وذهب
احلياء ةن الناس وارتفعت الروحاني .الرةضاني .املبارك .ومل يبق لنا أي صل .بدقول اهلل
َ
باري الربيات ﴿ َِفََبََيَ َ َ
ََََاَلََغَ ََدَ َوََ ََوَََاآلَ َصَ َ َ
وتَ ََأََ َذَ َنََاََّللَ َ
الََ
اَاسَ َمَهَََيََ َسَبَ َحَََلَََهََفََََ َيهَاَب
ََأََنَت
َ
َََََرََف َعََ ََوَيَ َذَكَََرََفَََ َيهَ َََ َ
َاءَالزَكَ َ
َِتَ َارَةَ ََوََ ََ َبََيَعَ ََعَ ََ َ
َ
ونَ ََيََ َوَمَاََ
َاةََ َ َ
َالصََالَ َةَ َ ََوَإَيتََ َ ََََ َ
ََيَاَفََ َ َ
ََوَإَقَاَمَ َََ َ
نَذَكَ ََرَ َاََّللَ َ َ
* َ َرَ َجَ ََالَ َََ ََ ََتََلَ َهََ َيهَ َمَ َ َ َ َ َ َ
وبََ ََوَََاألََبَ َصَ َ َارَ} هؤالء هم املؤةنون حدقا هم الدقانتون حدقا هم الصائمون
بََفََََ َيهََاَل
َََقَلَ َ َ
تَتَقَلَ َ
حدقا ,لنحرص أن نصل إىل درجاهتم العلي .أسأل اهلل أن يوفدقنا وأن جيعلنا ةنهم آةني.
قم يدقال :هي فرح..
قلت :هي فرح .ةهماة ةن اهلل ذي اجلالل ال بم عىل اإلنسان أن يستشعرها وأن
يذكر فيها فضل اهلل وإنعاةه عليه فيزداد ذكرا هلل ومحما وشكرا ألهنا فرح .اإليامن
فرح .الصيام ,وفيها وقت إجاب .المعاء كام قمةنا فليغتنم ذلك وال يدقلبن الفرح .إىل
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وزر وآثام كبرية بأذي .املساجم وبعض الصاحلني ةن املسلمني أولياء اهلل ,وقم قال
صلوات اهلل عليه وآله« :للصائم فرحتان فرح .عنم إفطاره وفرح .عنم لدقاء ربه».
وإذا حان وقت اإلفطار قال :بسم اهلل واحلمم هلل ,اللهم لك صمت وعىل رزقك
أفطرت سبحانك اللهم وبحممك تدقبله ةني أنك أنت السميع العليم ,يا واسع املغفرة
اغفر يل ,وقم ورد أخبار كثرية يف ذلك فليتخري ةن المعاء ةا شاء ,وليسم اهلل يف أوله
وحيمم اهلل يف آخره ويعدقم الني .ليوةه الثاين ةن عنم إفطاره وإال استحرضها يف سائر
ليله إذ التبييت للني .ةن الليل قم وردت به األخبار ,فليتحر املؤةن قمر ةستطاعه.
هذا واملرغب فيه هو اإلقتصاد يف األكل والرشاب ,لفوائم زاخرة كثرية ,وةا كان
ةن الزيادات يف املطعم واملرشب فأنفدقوها يف طريق الرب واإلحسان وإطعام الفدقراء
واليتاةى والنازحني واملترضرين ةن هذه احلرب الظامل .عىل اليمن وتفدقم اجلريان واهلل
املتدقبل واملعني.

آداب في معاملتك اليومية-:
 -1التحيل بالصرب وااللتزام به يف حتمل ةشدقات الصيام.
 -2التلطف يف ةعاةل .اآلخرين ةع أهلك وسائر إخوانك املؤةنني.
 -1الرتاحم والتعاطف وةواساة الفدقراء واملساكني وةسانمهتم وقضاء حوائجهم
واملسارع .يف خمةتهم والنفع لكل ةسلم يستطيع أن يساعمه بيشء أو يدقيض حاجته.
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«فمن فرج عىل ةؤةن كرب .يف المنيا فرج اهلل عنه كرب .ةن كرب المنيا واآلخرة
وةن نفس عىل ةؤةن نفس اهلل عليه يف المنيا واآلخرة» «واهلل ةع العبم ةا كان العبم يف
عون أخيه».
 -4عمم التلفظ بالكالم البذي الفاحش وليكن صوةه زاجرا له عن املدقبحبات
واملآثم والتلفظ بالكالم الفاحش لدقوله ÷ « :إذا كان صيام أحمكم فبال يرفبث
وال يصبخب فبإن سبابه أحبم أو شبامته فليدقبل إين صبائم» رواه البخبباري يف
الصحيح [.]62/1
فهذا أدب ةا بعمه أدب ملا فيه ةن الردع وةا فيه ةن التذكري بام يلزم عىل الصائم
«ورب صائم ليس له ةن صياةه إال اجلوع والعطش».
فرتاه إذا صام التزم الغضب وإذا كلمه أحم نفر وأعرض ويدقول[ :ال حتاكي صائم
بعم العرص ,وال تطالعها أنا صائم بأفعل بك وأفعل] هذه سيئات وخمالف .لميننا
اإلسالةي احلنيف.
يف املدقابل :إكثار الدقيل والدقال والغيب .والنميم .وثلب األعراض املصون ,.ولكن لو
تكلمت يف جملس بالوعظ واالرشاد أو ذكرهتم ,ندقموا عليك ,وقالوا :قم علمنا ذلك
وهكذا ال يوجم ةسلم إال هو ,قليل عدقل ...الخ ,وهكذا ...الخ.
لو أهنم تمارسوا آيات الدقرآن الكريم بينهم وتأةلوا ملعانيها وتمبروها لكان خريا
ََ
َآمَنَ َ
َلََ َقََلَ َ َ
ََََ ََ َ
وبَ ََأََقَفَ َ َ
آنَ ََأََمََ ََعَ َ
نََتَ َ
وُبَ َمََ
َواَأ
ونََاَل
َََقََرََ َ
هلم ﴿َأَفََالَََيََتَ ََدَبََرَ َ َ
اْلَاَ} ﴿ََأَ ََلََََيَََأَ َنََلََلَذَ َ َ
َشَ َعََ َقََلَ َ ََ
ينََََ
( )1كذا بالصاد املهمل .وهي رواي .األكثرين ويروى بالسني املهمل .ال يسخب وةعنى ذلك هو اخلصام والصياح.
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ََََزَََلَ َ ََمَ َنَ ََ َ
َاْلَ َقَ} بميال عن هذه ,هذا والتنافس يف الدقراءة يدقول أحمهم
لََ َذَكَ ََرَ َاََّللََََ َوََمَاَن
لآلخر كم قرأت؟ قرأت مخس ختم ,ثالث ,أربع ,وهكذا هذا مل نتعبم به أبما
فالواجب التأةل والتمبر لكتاب اهلل تعاىل عنم الدقراءة للدقرآن ال اهلذيان والرتداد له ةن
دون التمبر والسعي لتطبيدقه...
علينا يف املجالس واملدقايل أن نتذاكر ونتسائل يف األحاديث يف سن .نبينا ةن أخذ
دروس يف العلم الرشيف لتكون كلها خريا وأجرا وبرك..
وإذا سكت أهل املجلس يف احلميث عكفوا عىل اآلالت امللهي .ةن احللدقات
املسلي .عىل زعمهم واألغاين واخلالع .وربام تعلل عن ذكر اهلل آخر الليل بامذا؟
بحلدقات قال :هي حلدق .إسالةي..
اهلل املستعان :إسالةي !.ألن فيها أكاذيب عىل المين ,ألن فيها ةرغبا لرجالنا
وشبابنا باحلب واملياع .والغزل ألن فيها كاشفات شعرهن عاريات كاسيات.
أهذه حلدقات إسالةي.؟ !!!
الحظ أهنم قم أعطونا حلدقات زعموا أهنا اسالةي[ .عن الليث بن سعم ,عن
احلافظ البخاري ,عن اإلةام الشافعي...,الخ ] كلها مل تسلم هؤالء عن غزل وةياع.
وكذب.
ملاذا أهيا املؤةنون أهيا الصائمون مل نعدقل ,مل ننظر إىل الواقع ونرجع إىل ةا فيه نفعنا,
وإىل ةا فيه خرب ةن قبلنا وخرب ةن بعمنا وهو الدقرآن؟!!!
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أخي املؤةن :احذر كل احلذر أن ختادع نفسك وتغالطها بأن يف وسائل اإلعالم
أخبارا ,قناة اجلزيرة كلها أخبار ,قناة كذا ,قناة كذا ,أنت تعلم بالبحث والتمقيق
وإيدقاف نفسك بمتابع .األخبار والدقنوات الفضائي .أن ةعظم ذلك كذب ,بل إن
اإلعالم يلعب دورا سياسيا بل هو بعيم عن احلدقائق والصمق فال تشغل نفسك بذلك
وتضييع الفرص .والغنيم .بام ينفعك يف دنياك وآخرتك ال تسل نفسك باألعذار ﴿بَ َلََ
ىَمَعَ َ َ
انَََعَ َ َ َ َ
ََ َ
اذَََيرَهَ}.
نسَ َ َ َ
َلَََنََ َفسَهَََبََصَ َْيَةََ*َ َوََل َوَ ََأَََل َق َََ
اْلَ َ
«تنبيه مهم عن التلفونات»
أةا اليوم فدقم بلغ الفساد ةنتهاه ,ووصل إىل يم كل واحم ةنا ذكرا أو أنثى صغريا
كان أو كبريا اال وهي التلفونات وجاءت األنظم .الغربي .بام يضيع الوقت ويسلب
النفوس وتنغرس الشهوات بب«فيسبوك» و«الوتس آب» و«التويرت» واىل أخره ,وهذا
اإلنرتنت صار حيمل مجيع الفساد واملصائب فأشتغل شبابنا وشاباتنا بذلك ليل هنار,
بل وبعض الكهول واهلل املستعان تراه عاكفا عليه ليل هنار ,يف البيت ,يف املجلس  ,يف
املسجم ,وأةا الليل فعاكف عىل ذلك دون فائمة وال دين وال علم ,أةا آن لنا أن نعي
ونفهم ونخرج ةن ظلامت اجلهل وخطوات الشيطان وأعامله إىل النور واهلمى إىل
كتاب اهلل تعاىل وذكره ليل هنار ,وهذه نصيح .ةشفق إىل كاف .اإلخوان واألخوات
واألباء واألةهات ,وتمريب األبناء عىل تالوة الدقران وذكر اهلل عىل الموام لنكن ممن
﴿يَسَتَ َ
ونَ ََأََ َحَ َسَنَهَ}.
ونََاَل
َََقَ َوََلَََفََيَتَبَعَ َ َ
َمَعَ َ َ
َ
 -5اإللتزام باحلضور للصلوات اخلمس وإلزام نفسه قمر املستطاع بأداء ذلك يف
املساجم مجاع .يف أوقاهتا املرشوع .هلا.
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وال يفوتني أن أنبه ةن حيرض بعض الصلوات ويكثر األذي- .سيام قبل اإلقاة -.كام
يفعل عنم اإلفطار يف املغرب كام قمةنا ,فإذا قام الناس إىل الصالة حصلت ضج.
عظيم .حتى ال يسمع الناس صوت اإلةام عنم تكبرية اإلحرام -ةن ارتفاع
األصوات -هذا ليس ةن فعل النبي وال الصحاب .وال السلف الصالح بل كانوا
يرتعمون عنم وضوئهم وتصفر أبماهنم ملعرفتهم بني يمي ةن سيدقفون ,بني يمي
ةوالهم املنعم املتفضل عليهم.
فال بم ةن السكين .والوقار وترك الدقيل والدقال ورفع األصوات بام ال جيمي وال
ينفع بل بام يأكل حسناتنا ,نسأل اهلل أن يوفدقنا وأن يعلمنا وأن جيعلنا بام علمناه عاةلني
آةني اللهم آةني.
 -6اإلكثار ةن صالة النوافل يف البيوت واملحافظ .عىل قيام الليل وقم قمةنا ذلك.
 -1عمم اإلفراط يف النوم إذ يتهاون كثري ةن الناس يف أداء ةا جيب عليهم وةا
ينمب هلم يف شهر الصيام بل يتجاوز يف أن ينام ةن بعم صالة الفجر حتى املغرب أو
نحو ذلك ,أين صالة الظهر؟ أين العرص؟ أين صلواتك كلها؟ حافظ عىل الواجبات
دع عنك املنموبات ,تراه وقت صالة الفجر وهو يف تعب يريم أن ينام وصالة الظهر
نائم أو ةا زال ةرهدقا بالنوم وصالة العرص نائم أو ةستعجل يريم أن يبحث عن
الدقات!!! وصالة املغرب ةستعجل يريم أن يفطر وهكذا !!! وصالة العشاء يريم أن
يأكل الدقات فهو يف رسع..
فهذا هو حال الصلوات اخلمس يف شهر اهلل ,شهر اخلريات والدقربات والصمقات
والطاعات عنم ةن يتكاسل ويتبع شهواته.
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الفصل الخامس :تحذير عن الوقوع يف محظورات
الصوم والترهيب ىلع فاعل ذلك
أخي الصائم :إن ةفطرات الصوم ثالث جممع عىل ذلك بني املسلمني ,األكل,
والرشب ,واجلامع.
فأةا اإلنسان املسلم فلن يفطر يف شهر الصيام أبما إال لسفر أو ةرض ةوجب
لإلفطار ,وقم حذرنا الرشع عن التورط يف ذلك إذ أباح اإلسالم دم املتعمم لإلفطار
بعم اإلستتاب .لرتكه ركنا ةن أركان اإلسالم ,بل ورد يف بعض األخبار «ةن أفطر يوةا
ةن رةضان ةتعمما مل جيزه صوم المهر وإن صاةه» فام هذا إال ترهيب عظيم خييف
املؤةن اخلائف ةن ربه جل وعال وليجعله عىل كل حال نصب عينيه.
وةا أظن ةسلام خياف ربه وةواله يفعل ذلك أبما ولكن نود أن ننبه إىل أشياء قم
يرتكبها وهو ال يظن أن فعله هلا إفطارا لصياةه وندقضا.
ففي الرشب ةثال :قم يكثر ةن املضمض .واإلستنشاق حتى يمخل عليه املاء وقم
جاء عن النبي ÷ أنه قال« :بالغ يف املضمض .واإلستنشاق إال أن يكون صائام»
فاإلنسان حيذر ةن ذلك وةن استخمام السواك إال يف أوقات الصلوات وال يكثر ةن
استخماةه سائر اليوم حتى اإلفطار سيام ةن بعم صالة العرص ,وحيذر عن األكل أو
الرشب بعم دخول الفجر ولو لدقم .واحمة أو بعضها وكذلك قبل حلول وقت
اإلفطار فيتحرى لئال يضيع صياةه وال يبدقى ةنه إال اجلوع والعطش فدقط.
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وبدقي اجلامع :وهو جماةع .النساء فليس حيل ذلك ةن دخول وقت الفجر حتى
اإلفطار ويتحرى اإلنسان وذلك برتك ةدقمةاته يف حال صوةه ةن الدقبل .ونحوها
فيمخل يف املحظور ,وقم كره بعض األئم .الدقبل .للشاب الصائم حتى يفطر فالتحري
واجب وفرض الزم ,ليحذر كل احلذر أن يدقع يف هذه الرذيل .السيئ .وليتذكر الذنب
وعظمه وشمة املوقف يوم احلساب ,فإن اهلل ةعنا ولن خيفى عليه يشء ةن صنيعك
نََيَلََ َلََ ََعَ َليَ َهََ
أهيا املغرت ولن تفلت ةن قبضته وبطشه وسخطه إن خنته يف صوةك ﴿ َوََمَ ََ َ
َََقَوَمَ ََ َ َ
ونَ} وكم نحو ذلك كتابا
َضَبَيََف
غَ َ
اِسَ َ َ
َََقَ َدَ َ ََهَ َوَى}﴿ ,فَالََََيَََأََمَ َنَ َََمَكَََرَ َاََّللَََإَََ ََ َاَل َ َ
َاْلَ َ َ
ََ
َََ َوَ َرَ َ َيدَ}.
َحَبَ َلََاَل
َحَ َنَ ََأََقََرَ َبََإَََلَيَهَََمَ َنََ َ
وسن .فاملوعم الدقياة .واهلل يدقولَ ﴿ :وَنَ َ

فنصيحتي لشبابنا ورجالنا املتزوجني أن ينتبهوا وحيذروا ةن الوقوع يف هذه الرذيل.
الذةيم..
األخوة الشباب الذين مل يتزوجوا :فلينتبهوا أيضا فإن الصوم يبطل بإخراج
املني -وهو املاء المافق اخلارج لشهوة – بأي وسيل .ولو مل يكن بجامع – وذلك يف
اليدقظ .عليه أن يكثر ةن ذكر اهلل ويرتك التذكر واخليال الشيطاين الذي يتصور له
أحيانا فهذه ةن ةبطالت الصوم أعني إخراج املني يف اليدقظ..
فحذار حذار أهيا الشاب املؤةن أن ختل بصوةك ويبطل عليك بسبب شهوة حلظ.
حترةك لذة اإليامن ودخول جنات النعيم يا هلا ةن خسارة عظيم .ويا هلا ةن حادث.
خطرية وةا سبب ذلك إال اإلستبمال لذكر اهلل بذكر الشيطان وعمم استشعار الفضيل.
والنعم .اجللي .والعافي .يف جسمك وةا ةن اهلل عليك ةن الصح..
( )1أةا النائم الذي جاءه يف نوةه احتالم فال يرض صياةه بل يغتسل للتطهري وصياةه صحيح ليس عليه يشء.
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ولو أن العافي .سلبت عنك ساع .واحمة ةا كنت تعمل؟!! ستطلب ةن ةن عليك
بالعافي .أن يردها وهو اهلل تعاىل وكذلك املوت ةن يمفعه عنك وةن يدقيك ةنه؟!!!
فانتبه ةن سبات غيك وبطرك وةا أنت فيه ةن الغفل .واستح ةن اهلل حق احلياء
وذلك باإللتزام بام أةرك ةن الطاعات وباجتناب ةا هناك عنه ةن املحرةات فهو
َمَ ََأََيَ َنََََمَاَََكََنتََ ََمَ} ,وةا الوسوس .إال بسبب
الرقيب الذي يعلم الرس وأخفى ﴿ َوَ َهَ َوََََمَعَكَ َ
ةتابع .آالت اللهو والطرب والنظر إىل املحرةات وةتابع .احللدقات فاترك ذلك
وبَ}.
وارجع إىل اهلل ﴿َأَ َََبَََ َذَكَ ََرََاََّللََََتََطَ َمَئََ َنََاَل
َََقَلَ َ َ
فوئد مهمة للصائم
ملا كانت ةفسمات الصوم يف كل ةا نزل ةن احللق ةن أكل أو رشب لزم التنبيه إىل
هذه الفوائم التالي .ةن االحكام الرشعي .يف الصوم:
 اإلبر (احلدقن) :استخمام املريض لإلبر التي ترضب للمريض ليس عليه فيها
يشء وال يفطر باستخماةها.
 ةا دخل اىل اجلوف كالغبار والمخان أو غريمها مما ال يستطاع دفعه فال يفسم
الصوم.
 املضمض .واالستنشاق :فينبغي لإلنسان أن يدقل ةنها فإن دخل عليه يشء ةن
املاء ةن غري إرادة يف الثالث فال يشء عليه ,وكام اذا طعم اإلنسان الطعام يف
أعال اللسان كام يدقع للنساء يف املطبخ ونحوه فليس يرض ذلك صياةه ,وكذا
الدقبل .وهي تدقبيل الزوج زوجته فال يندقض عليه صياةه وتكره للشاب.
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 الدقيء ال يفسم إن بمر ومل يرجع ةنه يشء وإال أفسم إن تعمم وأخرجه هو
بنفسه ,لدقول النبي ÷ «ةن استدقاء فعليه الدقضاء» ويف املجموع الرشيف

عن أةرياملؤةنني عيل 

«إذا اذرع الصائم الدقيء مل يندقض صياةه وإن

استدقى أفطر وعليه الدقضاء»
 االكل والرشب ناسيا :عىل ةن أكل أو رشب ناسيا أن يتم صياةه وال قضاء
عليه ,عن أةرياملؤةنني عيل  قال« :ةن أكل ناسيا مل ينتدقض صياةه فإنام
ذلك رزق رزقه اهلل عز وجل» وهو يف أةايل اإلةام أمحم بن عيسى عليه السالم
وروي عن النبي ÷ ذلك ,وهذا هو قول اإلةام االعظم زيم بن عيل
والباقر والصادق واإلةام أمحم بن عيسى واحلسن بن حييى وحممم بن ةنصور
املرادي والنارص واإلةام حييى بن محزة وغريهم.

الفصل السادس :اإلعتكاف
هناك جيب علينا أن ننبه إىل أن اإلعتكاف يف شهر رةضان فضيل .كبرية وخصل.
للمؤةنني عظيم .وذلك باجللوس يف املسجم الذي يدقام فيه الصلوات اخلمس ال خيرج
ةنه إال لدقضاء احلاج .أو نحو ذلك كام هو ظاهر يف كتب الفدقه.

وال سيام اإلعتكاف يف العرش األواخر ةن شهر رةضان فدقم حافظ رسول اهلل ÷
عىل ذلك إال سن .واحمة واعتكف يف شهر شوال قضاء.
وقم ورد أن اإلعتكاف يف العرش كلهن يعمل حج .وعمرتني أو نحومها.
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وهذه الرسال .ال تسع لرسد فضيل .اإلعتكاف فهو أجر عظيم ةع إخالص الني.
واحلذر ةن ةماخل .الرياء والعجب فيمن يفعل ذلك فهذا مما يفسم األعامل.
وليس اإلعتكاف إلقاة .العبث والوالئم فيه أو للصياح – أي رفع األصوات بام ال
جيمي– أو املجادل .واملناقش .واجلمال بغري احلق وال بأس باألةر باملعروف والنهي عن
املنكر – إذ ذلك واجب – أو املجادل .واملناقش .األدبي .ملن يريم أن يفهم ويتعلم ال
َاْلَسَنَ ََةَََوَجَ َ َ
َ َ
اْلَكَ َ
َ
املعانم أو املكابر واهلل يدقول ﴿اَدَ َعََإَََ ََلََ ََسَبََ َ
ادَ َ
ْلَمَََ
َمَةََ ََوَاَْلَ َوَعَظَةَََ َ َ َ َ
يلََ ََرَبَ َكََبََََ َ َ
بَاَلََتََ ََ َ
يَهَ َيَ ََأََ َحَ َسَ َنَ}.
ويلزم عليك أن تكثر ةن التدقرب إىل اهلل بأنواع الطاعات والدقرب واهلل هو املعني
فذلك خري كبري وأجر كثري للمستطيع وذلك ةسنون ةرغب فيه ليس بواجب عىل
أحم ةن املسلمني.
هذا واستحب للمعتكف العرش أن يبيت ليل .الفطر يف املسجم.
نسأل اهلل اإلعان .والتوفيق وقبول األعامل وأن خيلصنا ةن الرياء والعجب والنفاق
وأن جيعل أعاملنا خالص .لوجهه الكريم إنه هو الرب الرحيم.
«من رخص له اإلفطار وعليه القضاء»
 املريض شميم املرض ,واملسافر ,كام قال اهلل تعاىل ﴿فَمَنَََكَ َ َ َ
يضَ َ
َََ َوََ
اَأ
َمَمَ َرََ َ
َانَ ََمَنَكَ َََ
َ
َلََ ََسَفَ َرَََفََ َعَ َدَةََََ َمَ َنَ ََأََيَاَمَ َ
َعَ َ
ََأََ َخََرَ}.
 احلائض والنفساء.
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 املرضع واحلاةل اذا خشيت الرضر عىل نفسها أو عىل جنينها ,وصاحب
العطش «ةرض السكر».
 الشيخ اهلم أو الكبري أو ةن ال يرجى زوال ةرضه ,فعليه أن يطعم عن كل يوم
نصف صاع للمساكني.
ويعود الصغري عىل الصيام حتى يطيق فإذا تكلف وجب عليه الصيام ,وهذا
للتذكري فدقط.

خاتمة
عنمةا يكون املرء املسلم قم أحس يف آخر يوم صياةه أنه قم جاع وظمأ وتعب
ونصب خالل يوةه باإلةساك عن األكل والرشب واجلامع واجلمال بغري احلق والسب
والغيب .والنميم .وحفظ لسانه ةن ذلك كله وحفظ عينه ةن رؤي .املحرةات ويمه ةن
بطش املساكني ورسق .أةواهلم ,ورجله ةن السري إىل نوادي السوء وغريها ةن جمالس
اللهو واللعب وجعل لسانه رطبا بذكر اهلل ,تاليا لكتاب اهلل ةدقيام للصلوات يف أوقاهتا,
جمالسا ألويل العلم ,عليه السكين .والوقار ,سهال يف ةعاةالته ةع الناس ,يبتسم يف
وجوههم وغريها ةن أعامل اخلري التي يعملها الصائم اخلري يف يوةه ,إذا كان قم أحس
يف آخر يوم صياةه عنم إفطاره أنه عمل هذا العمل يرجو به وجه اهلل عز وجل فإنه
سيتوجه بدقلبه ونفسه إىل اهلل عز وجل ليمعوه بالتدقبل هلذه األعامل ليغفر اهلل له ذنبه
وليجعله ةن املخلصني ةن الذين أكرةهم اهلل اجلن .وهو هبذا العمل ينفذ أةر اهلل عز
وِّنَ ََأََ َسَتَ َ
وجل ﴿اَدَ َعَ َ َ
َمَ}.
َجَ َ
بَََلََكَ َ
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وألن املسلم يتوخى لمعائه وقتا ةن األوقات املبارك .كآخر يوم صوةه أو عنم
سحره أو غريه ةن األوقات التي نمب لنا الشارع المعاء فيها ويكون قم أخلص عمله
هلل تعاىل ةن الرياء والسمع .والعجب بالنفس وهو يف نفس الوقت ةستحرض لدقلبه ةع
جسمه عنم دعائه بأنه سيمعو ةالك امللوك واجلبابرة ,باسط كفيه ال هتمه المنيا

وزينتها ,هنالك يسرتسل يف المعاء عىل النبي ÷
إليك خمتارات ةن األدعي .املأثورة وةن أحب أن يمعو ةن عنمه فليفعل وليمع بام
شاء فإن اهلل عز وجل قم وعم باإلجاب« :.اللهم أدم يل النعم .حتى هتنيني املعيش,.
اللهم اختم يل بخري حتى ال ترض يب ذنويب ,اللهم اكفني ةؤن .المنيا وكل هول يوم
الدقياة .حتى تمخلني اجلن ,.اللهم إين أسألك إيامنا يملئ قلبي ,ويدقينا حتى ال يصيبني
إال ةا كتبت عيل ,ورضني بام قسمت يل ,اللهم ارمحني برتك ةعاصيك أبما ةا أبدقيتني
وارمحني ةن تكلف ةا ال يعنيني ,وارزقني حسن النظر فيام يرضيك عني ,اللهم نور
بكتابك برصي وأطلق به لساين وأفرج به عن قلبي وارشح به صمري واستعمل به
جسمي وقوين عليه».
إذا رأى هالل شهر رةضان أو أي شهر ةن شهور السن .قال« :اللهم أهله علينا
باليمن واإليامن ,والسالة .واإلسالم ,ربنا وربك اهلل ,اللهم رب شهر رةضان الذي
أنزلت فيه الدقرآن وفرضت فيه الصيام حتى يندقيض وفضلته عىل ةا سواه ةن الليايل
واأليام ,وأدخله علينا بسالم وإسالم وإيامن وصح .يف اجلسم وفراغ ةن الشغل ,أعنا
فيه عىل الصالة والصيام وتالوة الدقرآن حتى يندقيض عنا وقم غفرت لنا ورضيت عنا».
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إذا أفطر الصائم قال «بسم اهلل واحلمم هلل ,اللهم لك صمت وعىل رزقك أفطرت
سبحانك وبحممك تدقبله ةني إنك أنت السميع العليم  ,يا واسع املغفرة اغفر يل,
ذهب الظامء واةتألت العروق وبدقي األجر إن شاء اهلل ,اللهم صل وسلم عىل حممم
وعىل آل حممم»
وال ينسى المعاء لوالميه وإخوانه وأصمقائه واملؤةنني واملؤةنات ,والمعاء لليمن
واليمنيني بأن ينرصهم عىل عموهم وعىل هذا العموان الغاشم الظامل وأن جيعل
المائرة عىل املتآةرين عىل اليمن وأن يفل حمهم ويكرس شوكتهم ويرفع عنا احلصار
والعناء واحلرب والشمة وأن يبملنا باخلري والرشم والسعادة ﴿ َرَبَنَ َ
َِاَََ
َاَأ
ََََف َرَ َغ َ ََعَ َليَنَ ََ َ
َاَصَ َ َ
َََكََافَََ َرََينَ} َ﴿ َرَبَنَ َ
َاَعَ َ
َاَمَ َسَلََ َمَنيَ}َ
َاَأ
َََقَ َوَمَ َاَل
َلَ َاَل
َوَثَبَ َ
َََِ َ
َََفَ َرَغَ َ ََعَلَيَنَ ََ َ
انُصَنَ ََ َ
تَ ََأََقَ َدَََامَنَ ََ َ
اَوَتَ ََوَفَنَ َََ
َاَوَََ َ َ
َاَصَ َ َ
َلََاَل َ
َاَوَ َََ َ َ
َََ َ
﴿رَبَنََاَََ َََتََ ََؤََ َ
َسَينََ َ
َْحَلَتَهََ ََعَ َ
ينََ ََمَنَََ
َاَأ
ََََنَن
اخَ َذَنََاَإ
ََمََ َ
َََذَ َ َ
َاَرَبَنَ ََ َ
َََ َوَ ََأََ َخَطََأَنَ ََ َ
َ
ْصَاَََكَ َ
ََتَمَ َلََ ََعَلَيَنََاَََإَ َ َ
فَََعَنَ ََ َ
َاَمَاَََ َََطَاَقَةَََلََنََاَب َ
َ
ْحَنَ َ
َاَوَ َََ َ
َاَعَ َ
َلََ
َآَأ
ََََ َ
َاَوََ َارَ َ
انُصَنَ ََ َ
َاَوََاغََفََرَََلََنَ ََ َ
ََََهََ ََوََ َاعَ َ َ َ
َاَرَبَنَ ََ َ
ََتَ َمَلَنَ َََ
قَبَلَنَ ََ َ
نتََََمَ َوَ ََنََاََفَ ََ َ َ
َََكََافَََ َرَ َينَ}
اَلََ َق َوَمَََاَل
وليخرت الصائم ةن المعاء ةا شاء.
وهذا كله تذكري إلخواننا املؤةنني الصائمني وطلبا ةنا ألن نكون عىل سن .رسوله
َمََ
والعمل بام أةرنا به ,هو الذي أةرنا بإتباعه حيث يدقول لنا ربنا جل وعال ﴿ َوََمَاَآت
َََََاَكَ َ

الرَ َسَ ََ
َََ ََهَواََ}.
َمََ ََعَنَهَََفََانت
ولَََفََ َخَ َذَوَهَََ ََوََمَ ََ َ
اََنَاَكَ َ
َََ

واهلل ةعنا وهو ولينا ليس لنا ةن نارص وال راحم سواه ,ولنكون قم تعلمنا ةن
شهر رةضان دروسا تكون نورا وضياء لنا يف سائر أيام السن .ويف قبورنا وبني يمي
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ربنا يف عرصات الدقياة .فذلك العمل هو ةن أسباب نيل الرمح .والسعادة ونيل اجلن.
دار الكراة .وهنر الرضوان ليس إال لصائم بمعناه الصحيح األكيم.
وربام أننا قم أطلنا فالعذر آبائنا وإخواننا واهلل ةعنا وةعكم وهو رازقنا مجيعا
واملعني لنا عىل طاعته ,اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ...آةني.
وصل اللهم وسلم وبارك وترحم وحتنن عىل حممم وعىل آل حممم كام صليت
وسلمت وباركت وترمحت وحتننت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيم جميم.



- 42 -

- 43 -

