
 



 



 
 عونـ70سـال 

 الرمضانية 

 
 

 د. عادل الغرايين



والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا    ،ب العاملنياحلمد هلل ر 
 :بعد أما  ، آله وسلمو  عليه

  ( السبعون الرمضانية)يتها  وسَ   ،فقد شرعت جبمع أحاديث الصيام
لكي   ؛قت على األحاديث بكالم العلماءوعل  ،   ابلرقم سبعةتفاؤًل 

معوانً  وبعد تكون  الرتاويح  يف  دروسهم  يف  واخلطباء  لألئمة   
 .وتقبل هللا منا ومنكم ،نفعنا هللا وإايكم ،وات الصل 

 
 د. عادل الغرايين
 ١٤٤٣من رمضان  ٨



 :احلديث األول
عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »ل تصوموا حىت   -[ 1]

 .()رواه البخاري ومسلم ؛غمي عليكم فاقدروا له«فإن أ   ،فطروا حىت تروهول ت   ،تروا اهلالل
اهلالل  :قوله صلى هللا عليه وسلم تروا  تروه  ، )ل تصوموا حىت  تفطروا حىت  أ    ،ول  غمي فإن 

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا    : ويف رواية   ، ) فاقدروا له ثالثني (   :ويف رواية   ،عليكم فاقدروا له( 
 ،االثني يومً فإن غم عليكم فصوموا ث  :ويف رواية   ، فاقدروا له  يكمعل  فإن غم    ،رأيتموه فأفطروا

رواية  فأكم    :ويف  عليكم  غمي  العددفإن  رواية   ،لوا  فعدوا    :ويف  الشهر  عليكم  عمي  فإن 
 .فإن أغمي عليكم فعدوا ثالثني :ويف رواية  ،ثالثني

 .فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني  :ويف رواية للبخاري
 ، معناه ضيقوا واقدروا له :ماءفقالت طائفة من العل ، يف معىن )فاقدروا له(لعلماء اختلف او  
 .قال هبذا أمحد بن حنبل وغريه ممن جيوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان 
معناه قدروه    :-مطرف بن عبد هللا وابن قتيبة وآخرون    :منهم  -وقال ابن سريج ومجاعة    -

 :هور السلف واخللف إىل أن معناهعي وأبو حنيفة ومجوذهب مالك والشاف  ،حبساب املنازل
 .اقدروا له متام العدد ثالثني يومً 

اللغة  أهل  وأقد     :يقال  :قال  أقدره  الشيء  واحدوقد    ، رهقدرت  مبعىن  وأقدرته  من   ،رته  وهو 
 فقدرن فنعم القادرون. :ومنه قول هللا تعاىل :قال اخلطايب ،التقدير

وهلذا مل    ، (وا له اقدر ـ)وهو تفسري ل  ،فأكملوا العدة ثالثني  ، ملذكورةواحتج اجلمهور ابلرواايت ا
رواية  هذا  ،جيتمعا يف  يذكر  اترة  هذا  ،بل  يذكر  السابقة  ،واترة  الرواية  له   :ويؤكده  )فاقدروا 

املازري  ،ثالثني( الفقهاء قوله صلى هللا عليه وسلم  :قال  له  :محل مجهور  على أن    ، فاقدروا 
كون املراد حساب ول جيوز أن ي  :قالوا  ،كما فسره يف حديث آخر  ،ثنياملراد كمال العدة ثال

لو كل     ؛املنجمني الناس  به ضاق عليهمألن  أفراد  ؛فوا  إل  يعرفه  يعرف    ،ألنه ل  إمنا  والشرع 
 . وهللا أعلم ،الناس مبا يعرفه مجاهريهم
معناه بينكم وبينه  :)فإن غم عليكم(  بتشديد م   مي وغ  غم وأغمي وغ    :يقال  ،غيم  ،حال  ي 

  ، وكلها صحيحة   ، بفتح الغني وكسر الباءيب  غَ   :ويقال  ،امليم وختفيفها والغني مضمومة فيهما
 .مت وأغمتوأغامت وتغي   ،وقد غامت السماء وغيمت



ول  ،ويف هذه األحاديث دللة ملذهب مالك والشافعي واجلمهور أنه ل جيوز صوم يوم الشك
 .إذا كانت ليلة الثالثني ليلة غيم شعبان عن رمضانيوم الثالثني من 

  : احلديث الثاين
»ل يتقدمن أحدكم رمضان    :عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -[ 2]

اليوم« ذلك  فليصم  صومه،  يصوم  كان  رجل  يكون  أن  إل  يومني،  أو  يوم  )رواه    ؛بصوم 
 البخاري ومسلم(. 

عنه  َة رضي هللا  ( َعْن َأيب  ه َريـْرَ 1651وابن ماجه )(  738( والرتمذي )3237روى أبو داود )
صححه األلباين   ؛)إ َذا انـَْتَصَف َشْعَبان  َفال َتص وم وا(  :َأن  َرس وَل اَّلل   َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم قَالَ 

 .(590يف صحيح الرتمذي )
 : قال النووي

َوَسل مَ  َعَلْيه   اَّلل   َصل ى  تـَقَ   :قـَْوله  يـَْوَمنْي    د م وا)ل  َول  يـَْوم  ب َصْوم   َيص وم َرَمَضاَن  َكاَن  َرج ل  إ ل   
فـَْلَيص ْمه ( َويـَْوَمنْي    ، َصْوًما  يـَْوم  ب َصْوم   َرَمَضان  ا ْست ْقَبال  َعْن  لنـ ْهي   اب  الت ْصر يح  ملَْ    ،ف يه   ل َمْن 

َا قـَْبله له  مب  له  َول صَ فَإ ْن مَلْ يَ  ،ي َصاد ف َعاَدة َله  أَْو َيص   .اهـ  ؛فـَه َو َحرَام ،اَدَف َعاَدةص 
  هذا احلديث الصحيح يدل على أن ه ل جيوز تقدم رمضان   : قال ابن ابز يف شرح بلوغ املرام

، هذا هو الواجب، وهذه عبادة حمددة  يوم ول يومني، بل جيب النتظار حىت يثبت الشهر 
عه هللا، بل جيب الت قيد بشرع هللا يف دخوهلا شرعها هللا، فليس ألحٍد أن يزيد فيها ما مل يشر 

وجها، وهي الصوم، إل  رجٌل له عادة فيصوم ول أبس، مثل: أن يصوم الثنني واخلميس، وخر 
فصادف يوم الثنني أو اخلميس آخر شهر شعبان، فال أبس أن يصوم بنية حاجته، أم ا أن  

، أو تكمل عد ة شعبان، فإم ا أن يثبت دخول    يصوم من أجل رمضان فال، حىت يثبت الشهر 
 أو إبكمال عد ة شعبان. الشهر ابلرؤاي،



 :حلديث الثالثا
عن عم ار بن ايسر قال: "من صام يوم الذي ي شك فيه، فقد عصى أاب القاسم حممًدا    -[ 3]

وسلم" عليه  هللا  ماجه    ؛صلى  وابن  والنسائي  والرتمذي  داود  أبو  السنن  أصحاب  )رواه 
 ين(. وصححه األلبا

 :قال احلافظ يف فتح الباري 
 . اهـ ؛َعَلى ََتْر مي َصْوم يـَْوم  الش ك   أَلن  الص َحايب   ل يـَق ول  َذل َك م ْن ق َبل  رَأْي ه  اْست د ل  ب ه  

حنوه أو  الغيم  بسبب  اهلالل  يـ َر  مل  إذا  شعبان  من  الثالثني  يوم  هو  الشك  يوم   ،ويوم  وس   ي 
ي   ؛شك أن  حيتمل  الثالثنيألنه  يوم  شعبان  كون  اليوم    ،من  يكون  أن  من  وحيتمل  األول 

 .رمضان
 .فيحرم صيامه إل ملن وافق عادة صيامه

 :( عن حكم صيام يوم الشك6/400قال النووي رمحه هللا يف اجملموع )
ْن َكاَن َعاَدت ه  َصْوَم الد    ،َوأَم ا إَذا َصاَمه  َتَطوًُّعا أَْو َصْوَم يـَْوٍم َوف ْطَر   ،ْهر  فَإ ْن َكاَن َله  َسَبٌب أبَ 

الٍف َبنْيَ َأْصَحاب َناأَْو    ،يـَْومٍ  ثـَْننْي  َفَصاَدَفه  َجاَز َصْوم ه  ب ال خ  ٍ َكيَـْوم  ال  َوَدل يل ه     ...َصْوَم يـَْوٍم م َعني 
ه َريـَْرةَ  َأيب   إ ل    :َحد يث   يـَْوَمنْي   َول  يـَْوم  ب َصْوم   َرَمَضاَن  تـََقد م وا  َصْوًما )ل  َيص وم  َكاَن  َرج ل 

 . اهـ بتصرف ؛مَلْ َيك ْن َله  َسَبٌب َفَصْوم ه  َحرَامٌ  َوإ نْ  ،فـَْلَيص ْمه (
 قال ابن ابز رمحه هللا يف شرح بلوغ املرام:

الس ماء  كانت  سواء  الثالثني،  يوم  وهو  الشك،  يوم  صوم  يتعمد  أن  جيوز  ل  أنه  املقصود 
وا َرَمَضاَن ) ل تـََقد م    :مني رمحه هللا يف شرحه حلديثبن عثي وقال ا  صافيًة، أو كانت مغيمًة،

 . .(.ب َصْوم  يـَْوم َول يـَْوَمنْي  
والصحيح أنه   ؟هل هو هني َترمي أو هني كراهة  :واختلف العلماء رمحهم هللا يف هذا النهي

 .(3/394شرح رايض الصاحلني ) ،اهـ ؛سيما اليوم الذي يشك فيه لو  ،هني َترمي
 :نيكون الصيام يف النصف الثاين من شعبان على قسمهذا يوعلى 
 .فهذا مكروه إل ملن وافق عادته  ،الصيام من اليوم السادس عشر إىل الثامن والعشرين :األول
 .فهذا حرام إل ملن وافق عادته ،أو قبل رمضان بيوم أو يومني ،صيام يوم الشك :الثاين



 
 : احلديث الرابع

رسول هللا صلى خري، عن األعرايب رضي هللا عنه قال: سعت  بن الش   عن يزيد بن عبدهللا    -٤
هللا عليه وسلم يقول: ))صوم  شهر  الصرب، وثالثة أايم من كل شهر، ي ذهنب وحَر الصدر((،  

 . رواه أمحد 
أشدُّ  وقيل:  العداوة ،  وقيل:  وغ شُّه،  ووساوس ه،  الصدر،  وَبالب ل   واحل ْقد ،  الغيظ ،   : الَوَحر 

 الغضب.
الْ  نديُّ: "َوق يَل: َما حَيْص ل  يف   يـ رَاد َهاه َنا وقال الس   َأْن  َبغ ي  َويـَنـْ َواْلَقْسَوة،  َقْلب  م ْن اْلك د ورَات  

، َفَكأَن ه  َأَشاَر إ   ؛ فَإ ْن شرَْع الص ْوم  ل َتْصق يل  اْلَقْلب  ْعت َياد  َعَلى اأْلَْكل  َوالشُّْرب  ل  َلة  اب    ىَل َأن  احْلَاص 
َأْن يـ َقال: طَال ب اْلع َباَدة َل َيْطَمئ نُّ قـَْلب ه  ب اَل ع َباَدٍة، فََأَشاَر    َهَذا اْلَقْدَر َيْكف ي يف  َذل َك. َوحَيَْتم ل

َنان  َهَذا اْلَقْدر  َواْلَباق ي زَائ ٌد َعَلْيه . َوَاَّلل  تـََعاىَل أَْعلَ  ئـْ ْطم  َ يف  ال  "حاشية    ؛م "إ ىَل َأن  اْلَقْدَر اْلَكايف 
 (.209و 208/ 2سنن النسائي" )

 :اخلامساحلديث 
َب النيب صلى هللا عليه وسلم قال: قيل  عن عمرو بن شرحبيل، عن رجل من بين أ قيش، َصح 
قالوا:   الدهر«،  َيْطَعم  مل  أنه  »ود دت   قال:  الدهر،  يصوم  رجل  وسلم  عليه  هللا  صلى  للنيب 

فن قالوا:  قال: »أكثر«،  ي ذهب  فثـ ل ثَيه،  قال: »أل أخربكم مبا  قال: »أكثر«، مث  وحر صفه، 
 . الصدر؟ صوم ثالثة أايم من كل شهر«، رواه أمحد والنسائي

(: الَوَحَرة: د ويبة محراء كالعضاة ت لزق  472/  7قال ابن بطال رمحه هللا يف "شرح البخاري" )
َر الصدر ي وَحر  وْحرًا، ذهبوا إىل لزوق   احلقد ابلصدر، فشبهوه إبلزاق  ابألرض، ومنه قيل: َوح 

 .، بتصرف281/ 5ا لسان العرب أيضً ينظر  ؛الوحرة ابألرض
(: ))صوم شهر الصرب((: هو رمضان؛ ملا 211/  4قال املناوي رمحه هللا يف "فيض القدير" )

َوَحَر  ي ذهنب  شهر  كل  من  أايم  ))وثالثة  املفطرات،  عن  اإلمساك  على  الصرب  من  فيه 
رين،  الص ْدر ((: غ ش ه فيه  يبقى  نفاقه، حبيث ل  أو  أو غيظه  أشد   أو حقده  أو  العداوة  أو 

 .الغضب
 :فوائد



 . الصوم يذهب األدران واألمراض
 .فس ويذهب الغل واحلقد والغش من القلبنالصوم يهذب ال

 

 :احلديث السادس
  عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا جاء رمضان  -٦

 . )رواه مسلم( ؛شياطني«وصفدت ال ،قت أبواب الناروغل    ،فتحت أبواب اجلنة 
قال اإلمام القرطيب رمحه هللا: "فإن قيل: كيف نرى الشرور واملعاصي واقعٌة يف رمضان كثريًا  

ص ف    الذي فلو  الصوم  الصائمني،  عن  تغل  إمنا  أهنا  فاجلواب:  ذلك؟  يقع  مل  الشياطني  دت 
، ل كلهم، أو  وعيت آدابه، أو املصف د بعض الشياطني، وهم املردةحوفظ على شروطه، ور 

فإن وقوع ذلك فيه أقل من غريه، إذ ل يلزم   ،املقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر حمسوس
معصية  ول  شر  يقع  أل  مجيعهم  تصفيد  أسباابً   ،من  لذلك  كالنفوس   ألن  الشياطني،  غري 

 .ني اإلنسية"اخلبيثة، والعادات القبيحة، والشياط

 : احلديث السابع
  ، ) إذا جاء رمضان   :هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالعن أيب هريرة رضي    7.

 متفق عليه. ؛وص ف  دت الشياطني ( ،وغلقت أبواب النار ،فتحت أبواب اجلنة 
قال وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  أن  هريرة  أيب  عن  الن سائي  ر   :وروى  جاء  إذا  مضان  ) 

أ الرمحةف تحت  جهنم  ،بواب  أبواب  الشياطني(وسلسل  ،وغلقت  يف   ،ت  األلباين  وصححه 
 . صحيح اجلامع

)إذا كان أول ليلة يف شهر رمضان ص ف  دت   : وروى الرتمذي وابن ماجه وابن خزمية يف رواية 
النار  ،الشياطني وَمَرَدة اجلن  فلم وفتحت أبواب اجلنة    ،فلم ي فتح منها ابب  ،وغلقت أبواب 

وهلل ع تقاء من النار    ،قبل، واي ابغي الشر أقصراي ابغي اخلري أ  :وينادي منادٍ   ،يغلق منها ابب
 .وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ؛ وذلك كل ليلة (

وقال اإلمام ابن خزمية يف صحيحه: ]ابب ذكر البيان أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أراد 
اجل  الشياطني مردة  الشياطنيبقوله: وصفدت  منهم، ل مجيع  يق  ؛ن  قد  الشياطني  اسم  ع إذ 



الدليل  مع  السيئات  والتقصري عن  اخلريات  إىل  امللك يف رمضان  بعضهم، وذكر دعاء  على 
منها ابب يغلق  مل  فتحت  إذا  اجلنان  أبواب  أن  إذا    ،على  النريان  أبواب  من  يفتح ابب  ول 

 أغلقت يف شهر رمضان.  
صي تقع يف رمضان  فنرى الشرور واملعا  :لَ طيب رمحه هللا: "فَإ ْن ق يقال اإلمام أبو العباس القر 

ا وقع شر   ،كثريًا
َ
 :فاجلواب من أوجه  ،فلو كانت الشياطني م َصف دة مل

َا تـ َغلُّ  َا إ من   أم ا ما   ،َعْن الص ائ م نَي الص ْوَم ال ذ ي ح وف َظ َعَلى ش ر وط ه  َور وع َيْت آَداب ه    أحدها: َأهن 
اف   .عن فاعله الشيطان   ظ عليه فال يـ َغلُّ مل حي 

ا ص ف  َدت عن كل   صائما أل  لكن ل يلزم من تصفيد مجيع الشياطني    ،لثاين: أن  لو سل منا أهن 
الشر لوقوع  ألن   ؛  شر  الشياطني  يقع  غري  أ َخر  اخلبيثة   ،أسبااًب  النفوس  والعادات   ،وهي: 

 . والشياطني اإلنسي ة  ،الركيكة 
َردة منهموالثالث: أن يكون هذا اإلخبار عن غالب الشياطني و 

َ
َردة    ،امل

َ
وأم ا َمن ليس م ن امل

 .فقد ل ي َصف د 
الشُّر ور   تقليل  رمضان  ، واملقصود:  موجود يف شهر  فيه   ؛وهذا  والفواحش  الشرور  وقوع  ألن  

تلخيص كتاب مسلم"   انتهى من "املفه م ملا أشكل من  ؛قليٌل ابلنسبة إىل غريه من الشهور"
(3 /136.) 

وتتعلق هبا اهلمم ويتشوق   ،"وإمنا تفتح أبواب اجلنة ليعظم الرجاء  : هللا  يقول ابن العريب رمحه 
النار أبواب  وتغلق  الصابر،  السيئات   إليها  وجوه  يف  ابحلسنات  وي صد  املعاصي،  لتقل   .. ،  

 فتذهب سبيل النار".

 : احلديث الثامن
قال رسول هللاوعن أيب هريرة رضي هللا  -٨ قال:  كم شهر   صلى هللا عليه وسلم: )أات عنه 

أبواب  فيه  وتغلق  اجلنة،  أبواب  فيه  تفتح  صيامه،  عليكم  هللا  فرض  مبارك،  شهر  رمضان، 
ليلة هي خري من ألف شهر، من حرم خريها فقد  الشياطني، وفيه  فيه مردة  اجلحيم، وتغلُّ 

 .رواه أمحد والنسائي صححه األلباين ؛حرم(
ا بشهر نئة الناس بعضهم بعضً قال بعض العلماء: هذا احلديث أصل يف هت  :ابن رجب  الوق

 . كيف ل يبشر املؤمن بفتح أبواب اجلنان! كيف ل يبشر املذنب بغلق أبواب النريان  ،رمضان



السلف بعض  ابن رجب عن  فيه  إن هللا جعل شهر رمضان مضمارً   : نقل  يستبقون  ا خللقه 
   .وختلف آخرون فخابوا ،م ففازواق قو فسب ،بطاعته إىل مرضاته

 : احلديث التاسع
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول: »الصلوات   -[٩

 ؛مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر«  ،ورمضان إىل رمضان  ،اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة 
 )رواه البخاري ومسلم(. 
علي هللا  صلى  النيب  وسلمقول  احل   :ه  يف  معناه  يف  اختلف  الكبائر(  اجتنب  على )إذا  ديث 

 معنيني:
الكبائر احلديث مشروط أبن جيتنب صاحبها  الصغائر يف  تكفري  أن  الرواية    ،األول:  ومثلها 

 السابقة يف احلديث الذي قبله:
إل كانت كفارة    ،حسن وضوؤها وخشوعها وركوعهافي    ،"ما من مسلم َتضره صالة مكتوبة 

فكأن عدم إتيان الكبائر شرط يف   ، ه" وذلك الدهر كل  ، كبرية  ما مل تؤتَ  ،قبلها من الذنوبملا 
وقالوا الصغائر،  أيضً   : تكفري  معترب  الشرط  هذا  َما   اإن  َكَبآئ َر  ََتَْتن ب واْ  إ ن  تعاىل: ﴿  قوله  يف 

َهْوَن َعْنه  ن َكف  ْر َعنك ْم َسي  َئات ك ْم ﴾ ]سورة النساء:   هذا املعىن تكون )إذا( يف [، فعلى  31تـ نـْ
 احلديث شرطية.

فتكون )إذا(    ،الثاين: أن التكفري املقصود يف احلديث يكون للذنوب كلها إل الكبائرواملعىن  
 ([. 106/ 3]انظر: "شرح مسلم" ) ؛يف احلديث مبعىن الستثناء: ورجح ذلك النووي

بيان لسعة رمحة هللا تعاىل ومجيل عفوه والكبائر   ،ل الصالة والصيامضف  :وفيه  ،ويف احلديث 
  .لتوبة واألوبة والرجوع والندم لعالم الغيوبا تغفر بشروطها ابأيضً 



 

 :احلديث العاشر 
فقال: آمني   -10 املنرب  النيب صلى هللا عليه وسلم صعد  أن  عنه:  عن أيب هريرة رضي هللا 

فقال: "إن جربيل آمني آمني، قيل: اي رسول هللا: إنك صعدت املنرب فقلت آمني آمني آمني،  
أدرك   من  فقال:  أاتين  السالم  قل عليه  فأبعده هللا،  النار  فدخل  له  ي غفر  فلم  رمضان  شهر 
(، وأصله عند مسلم 254-2/246(، وأمحد )192/ 3آمني، فقلت: آمني رواه ابن خزمية )

 (: حسن صحيح.997(. وقال عنه األلباين يف "صحيح الرتغيب والرتهيب" )2551برقم )
املس يسعلى  أن  استعدادً لم  ابلغً تعد  ابملغفرةا  للفوز  ويتحرى واحل   ،ا  ذنبه  يغفر  أن  على  رص 

 .أسباب املغفرة 
قال ابن القيم رمحه هللا: "وكان من هديه صلى هللا عليه وسلم يف شهر رمضان اإلكثار من 

 أنواع العبادات.
من ذنبه وما فكان صلى هللا عليه وسلم حيرص على العبادات ويكثر وهو من غفر ما تقدم  

 أتخر 
يكون ما  وأجود  الناس،  أجود  وتالوة    وكان  واإلحسان  الصدقة  من  فيه  يكثر  رمضان،  يف 

العبادة مبا ل خيص غريه من  القرآن، والصالة والذكر والعتكاف. وكان خيص رمضان من 
 .الشهور صلى هللا عليه وسلم

   : احلديث احلادي عشر
صام رمضان   ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »منعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسو  -١١

غفر له ما تقدم   ،فر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إمياًن واحتساابً اًن واحتسااًب غ  إمي
  .)رواه البخاري ومسلم( ؛من ذنبه«

يد ه ير ، أنأبنه حق مقتصد فضيلته، ومعىن احتساابً   ا: تصديقً وقال اإلمام النووي: معىن إميانً 
 مما خيالف اإلخالص. هللا تعاىل ل يقصد رؤية الناس ول غري ذلك

صومه بفرضية  العتقاد  ابإلميان:  املراد  الباري":  "فتح  يف  حجر  ابن  احلافظ    ، قال 
تعاىل هللا  من  الثواب  طلب  احتساابً   ،وابلحتساب:  اخلطايب:  أن    ؛وقال  وهو  عزمية،  أي: 



  ؛ بة نفسه بذلك غري مستثقل لصيامه ول مستطيل ألايمهيصومه على معىن الرغبة يف ثوابه طي
 اهـ.

إميانً   رمضان  من صام  القدير":  "فيض  املناوي يف  تصديقً وقال  أنه حق،   ا:  أو  بثواب هللا 
طالبً   واحتساابً  به،  هللا  املكلف    األمر  يفعل  فقد  رايء،  لنحو  ل  هللا،  وجه  إرادة  أو  األجر 

 بل لنحو خوف أو رايء.   ،اصً يفعله خمللكنه ل   ، أنه صادق االشيء معتقدً 

 : عشر احلديث الثاين
  واحتساابً عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: من صام رمضان إميانً -١٢

 غفر له ما تقدم من ذنبه.
صومه بفرضية  العتقاد  ابإلميان:  املراد  الباري":  "فتح  يف  حجر  ابن  احلافظ    ، قال 

ال طلب  تعاىلوابلحتساب:  هللا  من  احتساابً   ،ثواب  اخلطايب:  أن  أي:    ؛وقال  وهو  عزمية، 
  ؛ يصومه على معىن الرغبة يف ثوابه طيبة نفسه بذلك غري مستثقل لصيامه ول مستطيل ألايمه

 اهـ.  
، أنه يريد أبنه حق مقتصد فضيلته، ومعىن احتساابً   ا: تصديقً وقال اإلمام النووي: معىن إميانً 

 .ا خيالف اإلخالص صد رؤية الناس ول غري ذلك ممهللا تعاىل ل يق
يف  وقا املناوي  إميانً "ل  رمضان  صام  من  القدير":  تصديقً فيض  حق،   ا:  أنه  أو  هللا  بثواب 

طالبً   واحتساابً  به،  هللا  املكلف    األمر  يفعل  فقد  رايء،  لنحو  ل  هللا،  وجه  إرادة  أو  األجر 
 بل لنحو خوف أو رايء.  اأنه صادق لكنه ل يفعله خملصً  االشيء معتقدً 

 :  رمضان حبيثويف احلديث شروط املغفرة يف
 . وجيتنب الكبائر ،اويصومه حمتسبً  ،يصومه إميانً 

 :احلديث الثالث عشر
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من قام رمضان   ١٣-

 . البخاري ومسلم( واه)ر  ؛فر له ما تقدم من ذنبه«غ   ،إمياًن واحتساابً 
َرس وَل اَّلل   َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم قَاَل: َمْن قَاَم َرَمَضاَن إ ميَاًن َواْحت َسااًب غ ف َر َله   َعْن َأيب  ه َريـَْرَة َأن   
َم م ْن َذنْب ه    (. 759(، ومسلم )37رواه البخاري ) ؛َما تـََقد 



الذنوب، ومن صلى الرتاويح    وأنه من أسباب مغفرة  على فضل قيام رمضان،  احلديث دليلٌ 
قام رمضانكم فقد  ينبغي  إميانً   ،ا  بقوله:  إميانً   ،واحتساابً   واملغفرة مشروطة  نه إ : أي  ومعىن 

مؤمنً  قيامه  ومصدقً   احال  تعاىل،  تعاىل  ا ابهلل  عند هللا  أجره  وعظيم  القيام،  وبفضل   ، بوعده 
 آخر من رايء وحنوه.  تعاىل ل بقصدالثواب عند هللا ا: أي حمتسبً واحتساابً 

هرير   أيب  قيام وعن  يف  يرغب  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسول هللا  كان  قال:  عنه  هللا  رضي  ة 
غفر له ما تقدم   ،واحتساابً   رمضان من غري أن أيمرهم بعزمية، مث يقول: من قام رمضان إميانً 

 من ذنبه.
لى إمتامها مع إمامه، ول يفرط يف شيء فعلى املسلم أن حيرص على صالة الرتاويح، ويصرب ع

نصرف قبل إمامه، حىت ولو زاد إمامه على إحدى عشرة أو ثالث عشرة ركعة،  ي   منها، ول 
 لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة.  

 :احلديث الرابع عشر 
 عليه وسلم: "صلى يف املسجد ذات عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا-١٤ 

فكثر الناس مث اجتمعوا من الليلة   ،مث صلى من القابلة   ،فصلى بصالته نس  ،رمضان  ليلة يف
الرابعة  أو  فلم   ،الثالثة  الذي صنعتم  رأيت  قال: »قد  أصبح  فلما  إليهم رسول هللا  فلم خيرج 

 .رواه البخاري ومسلم() ؛فرض عليكم«"مينعين من اخلروج إليكم إل أين خشيت أن ت  
الرتاويح لصالة  يشري  منظور  ؛احلديث  ابن  بذلك؛    :قال  س  يت  رمضان  شهر  يف  وحية   الرت 

لسرتاحة القوم بعد كل أَربع ركعات، ويف احلديث صالة الرتاويح؛ أَلهنم كانوا يسرتحيون بني  
تسليمتني الراحة،    ،كل  من  الواحدة  املرة  وهي  َترو حية،  مجع  مثل والرتاويح:  منها؛  َتفع يلة 

 .ن العرب لسا : انظر ؛تسليمة من الس الم
 . رمحة النيب صلى هللا عليه وسلم ابألمة  -
 .الرتغيب يف قيام الليل -
 .سنية قيام الليل-
 .صالة النافلة يف البيت أفضل -



 :احلديث اخلامس عشر
: »أفضل الصيام  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -١٥

 . )رواه مسلم ( ؛فضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل« بعد شهر رمضان شهر هللا احملرم، وأ
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أفضل الصيام بعد 

 .رواه مسلم ؛شهر رمضان شهر هللا احملرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل«
م احملرم، فكيف أكثر منه يف شعبان إن أفضل الصوم بعد رمضان صو   :قال النووي: "فإن قيل

 . دون احملرم" 
التمكن من صومه يعلم فضل احملرم إل يف آخر احلياة قبل  لعله مل  أو لعله كان    ،واجلواب: 

 يعرض فيه أعذار متنع من إكثار الصوم فيه كفر ومرض وغريمها". 
( املناوي  رمضان["   :(1/41قال  شهر  بعد  الصيام  حمذوف  ،]أفضل  أف   ؛املضاف  ضل أي 

هبذه   ، وخص  اله وتفخيمً   ا سه تعظيمً ا  إضافة إليه عز    :قال الزخمشري  ، شهور هللا )شهر هللا(
فإنه اسه يف   ،ألنه اسم إسالمي  ؛امع أن فيها أفضل منه إمجاعً   ،اإلضافة دون بقية الشهور

 ".اء جاهلية وإسالمً متحدة األسا وبقية الشهور ،اجلاهلية صفر األول
 نبلي:قال ابن رجب احل 

"احلديث صريح يف أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان شهر هللا احملرم، وقد حيتمل 
  ، بعد رمضان، فأما بعض التطوع ببعض شهر   أنه يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاماًل 

يوم عرفة   أايمه كصيام  بعض  أفضل من  يكون  احلجة فقد  أايم من   ،أو عشر ذي  أو ستة 
كان يصوم شهر شعبان    -َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم    -ن النيب  إ  :ولكن يقال  ،وحنو ذلك  ،شوال

 ". نه كان يصوم احملرم، إمنا كان يصوم عاشوراء أومل ينقل 

 :احلديث السادس عشر
صلى هللا  -[١٦] رسول هللا  قال  قال:  عنهما  رضي هللا  عمر  ابن  »بين عن  وسلم:  عليه   

إ أن ل  وإيتاء  اإلسالم على مخس: شهادة  الصالة،  وإقام  وأن حممًدا رسول هللا،  إل هللا  له 
 )رواه البخاري ومسلم(. ؛الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان«



 : احلديث السابع عشر 
ل  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »رغم أنف رج  ١٧ 

رمضان مث انسلخ قبل أن ي غفر له،    علي، ورغم أنف رجل دخل عليه  ذكرت عنده فلم يصل   
اجلنة«  يدخاله  فلم  الكرب  أبواه  عنده  أدرك  رجل  أنف  وصححه    ؛ورغم  الرتمذي  )رواه 

 األلباين(. 
أنف« الذل  :رغم  النهاية   ؛كناية عن حصول  ور  غمً رَ   يـَْرَغم    وَرَغمَ   يـَْرَغم ،  َرغ مَ   :قال يف  ا غمً ا 

هذا هو األصل مث استعمل يف الذل   ،وهو الرتابأي ألصقه ابلرغام    ؛وأرغم هللا أنفه  ،اغمً ور  
النتصاف والنقياد على كره فأهلكه  ؛والعجز عن  وهذا يكون يف   ،أي: أصرعه هللا ألنفه 

 حق من مل يقم مبا جيب عليه من هذه اخلصال.
أنفه أذله هللا   ؛رغم  أنفه    ؛ أي:  الوجه  لذا  -ألن من لصق  ابلرتاب   -ي هو أشرف أعضاء 

 فقد انتهى من الذل إىل النهاية القصوى.  ،ألقدامالذي هو موطئ ا
الفاء استبعادية    :قال الطييب  -صلى هللا عليه وسلم  -فاخلصلة األوىل: ترك الصالة على النيب

فلم   ،بعيد على العاقل أن يتمكن من إجراء كلمات معدودة على لسانه فيفوز هبا  :واملعىن
فتقيد به ذم الرتاخي عن الصالة عليه عند   ، قيبإهنا للتع  :وقيل  ،فحقيق أن يذله هللا  ،يغتنمه

 ذكره صلى هللا عليه وسلم.
 . واحتساابً واخلصلة الثانية: من أدرك رمضان ومل يصمه إميانً 

ملدخل ن افإ  ،واإلسناد جمازي   ،والديه، لعقوقه وتقصريه يف حقهما  واخلصلة الثالثة: من مل يرب  
   .َتفة األحوزي ؛بسببهما اجلنة حقيقة هو هللا يعين مل خيدمهما حىت يدخل 



 

 :احلديث الثامن عشر 
َي هللا َعْنه  َعن  الن يب    َصل ى هللا  َعَلْيه  َوَسل َم قَاَل: )إ ن  يف  اجلَن ة  اَباًب يـ  عَ  َقال  ْن َسْهل  بن  َسعٍد َرض 

َيْدخ ل    ن ،  الر اي  َيدْ َله   لَ  الق َياَمة ،  يـَْوَم  الص ائ م وَن  ْنه   أَْيَن م   : يـ َقال  َغرْي ه ْم،  َأَحٌد  ْنه   م  خ ل  
ْنه  َأَحٌد( ْنه  َأَحٌد َغرْي ه ْم، فَإ َذا َدَخل وا أ ْغل َق فـََلْم َيْدخ ْل م  رواه    ؛ الص ائ م وَن؟ فـَيَـق وم وَن لَ َيْدخ ل  م 

ن، ل : )يف  اجلَن ة  ََثَان َية  أَبـَْواٍب، ف  لبخاريري ومسلم، ويف رواية عند االبخا يَها اَبٌب ي َسم ى الر اي 
 َيْدخ ل ه  إ ل  الص ائم ون(.
ا قال يف اجلن ة ومل يقل للجنة، لي شعَر أبن يف الباب املذكور من النعيم قال الز ْين  بن املن ري: "إمن

 . شوُّق إليه"فيكوَن أبلَغ يف الت   ،احة يف اجلن ة والر 
ما بني   َغزوان رضي هللا عنه أنه قال: "ولقد ذ ك ر لنا أن فعن ع تبة بن    ، سعة أبواب اجلنة   فيه

  ؛ حام" ة، وليأتني عليها يوم وهو كظيٌظ من الز ة مسرية أربعني سنم صراعني من مصاريع اجلن 
 رواه مسلم.

 : الراين ابب الصائمني
فهو راين من الري وهو ضد العطش   ،وإجالًل هذا خاص هبم ل يدخله إل هم كرامة هلم  

عن أيب هريرة رضي   ؛أبن اجلزاء من العمل مبا أنك صمت وظمئت فها هو اجلزاء ريليخربن  
رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م قال: )َمْن أنفق زوجني يف سبيل هللا نودي من   هللا عنه أن

الص الة د ع َي من ابب الص الة، وَمْن    أبواب اجلن ة: اي عبد هللا هذا خري، فمن كان من أهل
اجلهاد د ع َي م ْن ابب اجلهاد، وَمْن كان من أهل الص يام د ع َي من ابب الر اين،    كان من أهل 

وَمْن كان من أهل الص دقة د ع َي من ابب الص دقة( فقال أبو بكر رضي هللا عنه: أبيب أنت 
األبواب من ضرورة، فهل ي ْدَعى أحٌد من تلك وأمي اي رسول هللا! ما على من د ع َي من تلك 

 مت فٌق عليه.  ؛ب ك ل  ها؟ قال: )نعم، وأرجو أن تكون منهم(األبوا



 :احلديث التاسع عشر 
سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: سعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )َمْن   عن أيب-١٩

يـَْومً  َوْجَهه    اَصاَم  هللا  بـَع َد  هللا  َسب يل   َخر يًفا(يف   َسْبع نَي  الن ار   َعْن  و   ؛  عليه  لفظ متفق  هذا 
 البخاري، ويف لفظ مسلم: )ابَعد(. 

سلك به طريق التقرب   ،قال يف "النهاية": سبيل هللا عام يقع على كل خالص هلل  :سبيل هللا
على   إىل هللا تعاىل أبداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أ طلق فهو يف الغالب واقعٌ 

 . عليه" اجلهاد، حىت صار لكثرة الستعمال كأنه مقصورٌ 
ا: قال النووي: "معناه املباعدة عن النار واملعافاة منها، و)اخلريف( السنة، واملراد سبعني خريفً 

 سنة"، وم قتضى ذلك: األمن م ن َساع حسيسها، والنجاة منها وم ن د خوهلا. 

 :احلديث العشرون
»عمرة يف   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عنهما قال: قال  عن ابن عباس رضي هللا   -٢٠ 

 .)رواه البخاري( ؛ رمضان تعدل حجة«
قَاَل َرس ول  اَّلل   َصل ى اَّلل   َعَلْيه    :( عن اْبن َعب اٍس قال1256( ومسلم )1782روى البخاري )

اأْلَْنَصار   م ْن  ْمرَأٍَة  ل  ََت ج     :َوَسل َم  َأْن  َمنَـَعك   قَاَلتْ )َما  َمَعَنا؟  نَ   :ي  إ ل   لََنا  َيك ْن  َحان  مَلْ  ض 
حٍ   ،]بعريان[ َوابـْنـ َها َعَلى َنض  َوَلد َها  أَب و  َعَلْيه  ]نسقي عليه[   ،َفَحج   ح   نـَْنض  ًحا  لََنا َنض  َوتـََرَك 
فَاْعَتم ر ي  :قَالَ   ،األرض َرَمَضان   َجاَء  تـَْعد ل     ،فَإ َذا  ف يه   ع ْمَرًة  ملسلم  ، َحج ًة(فَإ ن   رواية   : ويف 

 .)حجة معي( 
رج ابن  )ص/قال  املعارف"  "لطائف  يف  خرٍي   :(249ب  عمل   عن  عجز  َمن  أن  "واعلم 

وفات   :منها  ؛وذكر أمثلة لذلك  ،ا لفاعله يف األجركان شريكً   ،وأتسف عليه ومتىن حصوله
  ، جيزئ من تلك احلجة  فلما قدم سألته عما ،بعَض النساء  احلجُّ مع النيب صلى هللا عليه وسلم

 . مرة يف رمضان تعدل حجة أو حجة معي(فإن ع ،)اعتمري يف رمضان  :قال
 أن عمرتك يف  : "معلوم أن مراده   :(294-26/293وقال ابن تيمية يف "جمموع الفتاوى" ) 

فأخربها مبا   ،فتعذر ذلك عليها  ،فإهنا كانت قد أرادت احلج معه  ، رمضان تعدل حجة معي
يظنه بعض اجلهال   ول يقول عاقل ما  ،من كان مبنزلتها من الصحابة  كذاوه ،يقوم مقام ذلك



فإنه من املعلوم ابلضطرار أن    ،أن عمرة الواحد منا من امليقات أو من مكة تعدل حجة معه
 ، معه   املفروض مل يكن كاحلج     احلج    والواحد منا لو حج    ،احلج التام أفضل من عمرة رمضان

يقات مبنزلة  أحدن يف رمضان من امل  له احلديث أن تكون عمرة  ص   فكيف بعمرة! وغاية ما حي
 . حجة"

 : احلديث الواحد والعشرون
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود   -٢١.  

الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كل ليلة من رمضان 
اب فيدارس أجود  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  فلرسول  القرآن،  املرسلة"ه  الريح  من  )رواه    ؛ خلري 

 البخاري ومسلم(. 
احلديث  هذا  آخر  يف  أمحد  ي    :عند  شيئً "ل  أعطاه"سأل  إل  يف   ،ا  الزايدة  هذه  وثبتت 

جابر حديث  من  هللا    :الصحيح  رسول  سئل  فقالشيئً   ملسو هيلع هللا ىلص"ما  النووي  ،ل"  :ا  يف   :وقال 
دة يف رمضان وعند الجتماع ومنها الزاي  ،احلث على اجلود يف كل وقت :منها ؛ائداحلديث فو 

الصالح اخلري  ،أبهل  وأهل  الصلحاء  زايرة  يكرهه  ،وفيه  ل  املزور  كان  إذا  ذلك    ، وتكرار 
إذ لو كان الذكر   ،وكوهنا أفضل من سائر األذكار  ،واستحباب اإلكثار من القراءة يف رمضان

والزايدة   ،ان حاصاٍل قلنا احلفظ ك ،املقصود َتويد احلفظ :فإن قيل ،، اله لفعأفضل أو مساوايً 
اجملالس  ببعض  يظهر   ،فيه َتصل  مما  ذلك  غري  إضافة  غري  من  رمضان  يقال  أن  جيوز  وأنه 

ابتداء نزول القرآن كان يف شهر رمضان; ألن نزوله إىل    :قلت  ،ابلتأمل وفيه إشارة إىل أن 
فكان جربيل   ،كما ثبت من حديث ابن عباس  ،يف رمضان  السماء الدنيا مجلة واحدة كان

فلما كان العام الذي   ،فيعارضه مبا نزل عليه من رمضان إىل رمضان  ،يتعاهده يف كل سنة 
 .كما ثبت يف الصحيح عن فاطمة رضي هللا عنها  ،تويف فيه عارضه به مرتني

 عليه وسلم أشجع ثبت يف الصحيح عن أنس بن مالك رضي هللا عنه: "كان النيب صلى هللا
فه بعضهم لكرم، وهو يف الشرع أعم من الصدقة، ولذا عر  اجلود هو او   ،"الناس وأجود الناس

 أبنه: )إعطاء ما ينبغي ملن ينبغي(.
تشبيه جود الرسول صلى هللا عليه وسم ابلريح املرسلة، بل هو أجود ابخلري منها وهذا يدل 

  .إعطاء الصدقات على سرعته يف



يه وسلم: »اي عائشة استرتي  عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا علشة رضي هللا فعن عائ  -
مترة بشق  ولو  النار  تسدُّ   ،من  الشبعان«  فإهنا  من  مسدها  اجلائع  إبسناد   ؛من  أمحد  رواه 

 حسن.  
  ويف رواية ملسلم: »من استطاع منكم أن يسترت من النار ولو بشق مترة فليفعل«. 

ل امرئ يف رسول هللا صلى هللا يقول: »كي هللا عنه قال: سعت  وعن عقبة بن عامر رض  -
فكان أبو مرثد ل خيطئه يوم إل وتصدق فيه   :قال يزيد  ،ظل صدقته حىت يقضى بني الناس

رواه أمحد وابن خزمية وابن حبان واحلاكم، وقال: صحيح على   ،ولو كعكة أو بصلة«  ،بشيء
 شرط مسلم. 

املعروف   عليه وسلم: »صنائع  ه قال: قال رسول هللا صلى هللاوعن أيب أمامة رضي هللا عن  -
الرب تطفئ غضب  السر  السوء، وصدقة  العمر«  ،تقي مصارع  تزيد يف  الرحم  رواه    ؛وصلة 

 الطرباين يف الكبري إبسناد حسن.  
فرأت منه ثقاًل فقالت   ،زوجة طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنهما دخل عليها زوجها طلحة 

ل "مالك؟  رضله:  نطلب  أي  فنعتبك  شيء  منا  رابك  ولعلك  ل،  قال:  املرء اك  حليلة   نعم 
، ولكن اجتمع عندي مال، ول أدري كيف أصنع به؟ قالت: وما يغم ك منه،  املسلم أنت 
قال:   قسم؟  كم  اخلازن  فسألت  بقومي،  علي   غالم!  اي  فقال:  بينهم،  فاقسمه  قومك  ادع 

   .أربعمائة ألف"
   :مدارسة القرآن

 . آن« أي جربيل يف كل ليلة من رمضان في دارسه القر يلقاه »وكان 
  .ن وقراءته بتدبر ومتعنٍ آا ملدارسة القر * ل بد من التشبه ابحلبيب وخنصص وقتً 



 

   : احلديث الثاين والعشرون 
عز -٢٢ قال هللا   « قال:  عليه وسلم  رسول هللا صلى هللا  أن  عنه  هريرة رضي هللا  أيب  عن 

فإذا كان يوم إل الصيام، فإنه يل وأن أجزي به، والصيام جنة،    وجل: كل عمل ابن آدم له
صوم أحدكم، فال يرفث يومئذ ول يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إين امرؤ صائم، 

  ؛ والذي نفس حممد بيده، خللوف فم الصائم أطيب عند هللا، يوم القيامة، من ريح املسك«
 )رواه البخاري ومسلم(. 

 : لث والعشروناحلديث الثا
ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »الصيام ج نة فال  عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسو -٢٣

 )البخاري ومسلم(. ؛يرفث ول جيهل، وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل: إين صائم مرتني« 
 ر. الصيام جنة: اجلنة هي الوقاية، والصوم جنة يف الدنيا من اآلاثم، ويف اآلخرة من النا

 ة اللسان من رديء القول.الرفث: هو اجلماع ودواعيه وقيل: ما يتعلق ببذاء
 . ول جيهل: أي ول يتعدى على أحد ول يفعل فعل أهل السفه واجلهل

   .عدم النتصار للنفس  :فيه
   .الشامت هذا سفيه أفضل إجابة عليه السكوت :فيه

 : احلديث الرابع والعشرون 
قال رسول هللاعن أيب هريرة رضي هللا  -٢٤  قال:  عليه وسلم: »ر ب    عنه    صائمٍ   صلى هللا 

السهر« إل  قيامه  من  له  ليس  قائم  ور ب  اجلوع،  إل  صيامه  من  له  ماجه    ؛ليس  ابن  )رواه 
 وصححه األلباين(. 

  ، إذا صمَت فليصم سعك وبصرك ولسانك عن الكذب  :وقال جابر بن عبد هللا األنصاري
ك ويوم ول َتعل يوم فطر   ،كن عليك وقار وسكينة يوم صومكليو   ،أذى اخلادم  ودعْ   ،واملأمث

 .صومك سواء
 : قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا



ابلصيام تضر  عائشة   ،"الغيبة  عن  األوزاعي   ،وقد حكي  قال  الصائم  :وبه  تفط  ر  الغيبة   ،إن 
ذاكر يبطله كل معصية من متعم  د هلا   :فقال ،وأفرط ابن حزم ،وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم

ولقوله صلى هللا عليه    ، )فال يرفث ول جيهل(  :هلعموم قول ؛أو قوًل  ،سواء كانت فعاًل  ،لصومه
 انتهى  ؛فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه(  ،)من مل يدع قول الزور والعمل به  :وسلم

 . ( 104/  4"فتح الباري " ) 

 :احلديث اخلامس والعشرون
قول   عليه وسلم: »من مل يدعال: قال رسول هللا صلى هللا  عن أيب هريرة رضي هللا عنه ق٢٥

 .)رواه البخاري( ؛الزور والعمل به، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه«
ولكنه من   ،ليس الصيام من الشراب والطعام وحده  :وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 . الكذب والباطل واللغو
الكذب  ذاإ  :وقال جابر بن عبدهللا األنصاري فليصم سعك وبصرك ولسانك عن    ، صمَت 

ول َتعل يوم فطرك ويوم   ،وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك  ،ودع أذى اخلادم  ،واملأمث
 .صومك سواء

بنت سريين   التابعني    -وعن حفصة  ما مل خيرقها   ،الصيام ج ن ة   :قالت   -وكانت عاملة من 
 .وخرقها الغيبة  ،صاحبها

 . ( 308 / 4احمللى )  ؛إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب : وعن ميمون بن مهران
فإنه جيمع الصرب على األنواع   ؛الصيام   :"وأفضل أنواع الصرب  : قال ابن رجب احلنبلي رمحه هللا

ألن العبد يرتك شهواته هلل   ؛وصرب عن معاصي هللا  ،ألنه صرب على طاعة هللا عز وجل  ؛الثالثة 
عمل )كل    :يف احلديث الصحيح أن هللا عز وجل يقول  ا جاءوهلذ  ،ونفسه قد تنازعه إليها

الصيام فإنه يل وأن أجزي به له إل   ، ألنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي(  ؛ابن آدم 
أيضً  والعطش"  :اوفيه  اجلوع  من  للصائم  حيصل  قد  مبا  املؤملة  األقدار  على    ؛ انتهى  ؛صرب 

 .( 219"جامع العلوم واحل َكم" ) ص 
ابن الناسا  "وه  :رمحه هللا القيم    قال  فيها  صرب   :أي الصربين أفضل  :وهي  هنا مسألة تكلم 

املعصية  عن  الطاعة   ،العبد  على  صربه  األول  :فطائفة   ؟أم  عن   :وقالت  ،رجحت  الصرب 
ول   ،أعمال الرب يفعلها الرب والفاجر  :كما قال بعض السلف  ،املعصية من وظائف الصد  يقني



  ؛ رك الطاعةوألن داعي املعصية أشد من داعي ت  :قالوا  ، صد  يقيقوى على ترك املعاصي إل
النفس تشتهيه  وجودي  أمر  إىل  املعصية  داعي  به  ،فإن  الطاعة   ،وتلتذ  ترك  إىل    : والداعي 

وألن العصيان قد اجتمع    :قالوا  ،ول ريب أن داعي املعصية أقوى  ،واملهانة   ،والبطالة   ،الكسل
النفس داعي  الدنيا  ،نوالشيطا   ،واهلوى  ،عليه  الرجل  ،وأسباب  التشبه    ، وقرنء  وطلب 

  ، ويطلب أثره  ، وكلُّ واحٍد من هذه الدواعي جيذب العبد إىل املعصية   ،وميل الطبع  ،اكاةواحمل
ولول أن   ،فأي صرب أقوى من صرب عن إجابتها  ،وتظاهرت على القلب  ،فكيف إذا اجتمعت

 .هللا يصربه ملا أتت ى منه الصرب
 .( 414) ص "طريق اهلجرتني"  ، انتهى ؛الظهور"رى حجته يف غاية وهذا القول كما ت

 : احلديث السادس والعشرون
عن حفصة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »من مل ي بيت الصيام    -٢٦

له« صيام  فال  الفجر،  األلباين(  ؛قبل  وصححه  النسائي  جي ْم ع     ،)رواه  مَلْ  »َمْن  روايٍة:  ويف 
يَ  َله  الص   َياَم  الَفْجر  َفاَل ص  قـَْبَل  يـَْفر ْضه    ولبن    ،«اَم  مَلْ  َياَم ل َمْن  : »َل ص  ماجه والداَرق ْطين    بلفظ 

»  .م َن الل ْيل 
 .ينوي الصيام من الليل :يبيت
الني ة والعزمية، يقال: أمجعت  الرأَي   :جيمع ـ: »معىن اإلمجاع: إحكام   قال اخلط ايبُّ ـ رمحه هللا 

 . وأَْزَمْعت مبعىًن واحٍد«
 :الظاهر من احلديث

 تبييت الني ة لك ل   يوٍم؛ ابعتبار  أن  صوم ك ل   يوٍم عبادٌة مستقل ٌة، وإىل هذا القول  َذَهب وجوب  
مالٌك وإسحاق وروايٌة   املالكية، وخالف  م َن  أبو حنيفة والشافعيُّ وروايٌة عن أمحد واألهبريُّ 

يف أو له؛ ابعتبار  أن    ى هؤلء إجزاَء الصوم  بني ٍة واحدٍة جلميع الشهر أخرى عن أمحد، حيث ير 
واستناًدا إىل قوله صل ى هللا عليه وسل م: »ل ك ل   اْمر ٍئ َما نـََوى« إذ    ،صوم الشهر عبادٌة واحدةٌ 

 . ليس للعامل م ْن عمله إل  ما نواه، وقد نوى صياَم شهرٍ 



 : احلديث السابع والعشرون 
اي   :لى هللا عليه وسلم ذات يومقال رسول هللا ص  :عائشة رضي هللا عنها ) قالت  عن  -٢٧ 

عندكم شيء  هل  رسول هللا  :فقلت  :قالت  ؟عائشة  قال  ،اي  عندن شيء   ، فإين صائم  :ما 
أو جاءن زور  :قالت لنا هدية  فأهديت  فلما رجع رسول هللا   ،فخرج صلى هللا عليه وسلم 

بأت لك أو جاءن زور وقد خ  ،أهديت لنا هدية   ،اي رسول هللا  :صلى هللا عليه وسلم قلت
قد كنت أصبحت   :فجئت به فأكل مث قال  ؛هاتيه  :قال  ،حيس  : قلت  .ما هو  :قال  ،شيئا

 :دخل علي النيب صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فقال  : ويف الرواية األخرى قالت  ،صائما (
إذن صائم  :قال  .ل  :قلنا  ؟هل عندكم شيء فقلناأات  مث  ،فإين  يوما آخر    ،اي رسول هللا  : ن 

 .)رواه مسلم( ؛أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل" :قال ،سأهدي لنا حي 
 من )ابب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفاًل   :بوب مسلم

 . غري عذر واألوىل إمتامه(
شرحه  يف  النووي  املهمل )احلَْ   :قال  احلاء  بفتح  واألقط  ، ة يس(  السمن  مع  التمر  وقال   ،هو 

ويقع الزور على   ،) الزور ( بفتح الزاي الزوارو   واألول هو املشهور  ، من أخالطثريدة    :اهلروي
جاءن زائرون    :معناه  ،)جاءن زور وقد خبأت لك(  :وقوهلا  ،الواحد واجلماعة القليلة والكثرية

فخبأت   ،هدي لنا بسببهم هدية ر فأ  جاءن زو   :أو يكون معناه  ،ومعهم هدية خبأت لك منها
 .لك منها
   .ملذهب اجلمهور أن صوم النافلة جيوز بنية يف النهار قبل زوال الشمس يلٌ وفيه دل

 :ويف الرواية الثانية 
واألكل يف أثناء    ،التصريح ابلدللة ملذهب الشافعي وموافقيه يف أن صوم النافلة جيوز قطعه

وممن   ،وكذا يف الدوام  ،إىل خرية اإلنسان يف البتداء  هوف  ،ألنه نفل  ؛ويبطل الصوم  ،النهار
وآخرون  وإسحاق  وأمحد  الصحابة  من  مجاعة  هبذا  معهم   ،قال  والشافعي  كلهم  ولكنهم 

وبه قال   ،ل جيوز قطعه وأيمث بذلك  :وقال أبو حنيفة ومالك  ،متفقون على استحباب إمتامه
البصري ومكحول والنخعي قال ابن عبد   ،ن أفطر بال عذر مَ وأوجبوا قضاءه على    ،احلسن 

 . وهللا أعلم ،أن ل قضاء على من أفطره بعذرٍ وأمجعوا على  :الرب



 : احلديث الثامن والعشرون 
عن عائشة وأم سلمة رضي هللا عنهما "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدركه -٢٨

 )رواه البخاري ومسلم(.  ؛الفجر وهو جنب من أهله مث يغتسل ويصوم"
ا عليه وقياسً   ،الفجر أو بعد األذان يدل على صحة صوم اجلنب وإن مل يغتسل إل بعد طلوع  

مث  فتصوم  انشغاهلا  بسبب  الغسل  عن  وأتخرت  الليل  اخر  طهرت  إذا  والنفساء  احلائض 
 . تغتسل

 . ويف احلديث أيضا جيوز التصريح مبا يستحى منه ألجل املصلحة 

 : احلديث التاسع والعشرون 
ه وسلم: »تسح روا فإن  رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليبن مالك  عن أنس    -٢٩

 )رواه البخاري ومسلم(. ؛يف السحور بركة«
ني (: أكل  َطعام  الس َحر   ني (: طعام  الس َحر  وشراب ه ،السُّح ور )بَضم   الس    ، والس حور  )ب َفتح  الس  

 .لض م   املصَدر  والف عل  نَفس هفهو ابلَفتح: اسم  ما يـ َتَسح ر  به، واب
السن   ومدافعة   ات  باع   الن شاط،  يف  والز  ايدة   العبادة ،  على  به  والتقو  ي   ، الك تاب  أهل   وخمالفة   ة، 

س وء  اخل ل ق  الذي ي ثري ه اجلوع ، والتسبُّب  ابلص َدقة  على من يسأل  إذ ذاك، أو جيَتم ع معه على 
، والتسبُّب    تدار ك  ني ة  الص وم  ل َمن أغَفَلها قبل أن  للذ  ْكر  والدُّعاء  َوقَت َمظ ن ة  اإلجابة ، و األكل 

( الباري(( لبن حجر  فتح  الص ائ م   ؛(4/140يناَم  تقويـَت ه  فيه:  الربكة   النووي: )وَسَبب   قال 
، وتنشيط ه له، وفـََرح ه به، وهَتوين ه عليه، وذلك َسَبٌب لكثر  (على الص وم  ))اجملموع((   ؛ة  الص وم 

ق العيد: )وهذه الرَبَكة جيوز  أن تعوَد إىل األمور  األخروي ة؛ فإن  إقامَة (. وقال ابن  دقي 6/360)
الص وم   على  الَبَدن  لق و ة   الدنيوي ة  األمور   إىل  تعوَد  أن  وحيتمل   وزايَدَته،  األجَر  ب   توج  السُّن ة 

به إجحاٍف  َغري   م ن  )  ؛(وتيسريه  األحكام((  ع ثيمني:  ،( 1/269))إحكام  ابن   )بركة     وقال 
الس حور : املراد  هبا الرَبَكة الشرعي ة، والرَبَكة البدني ة، أم ا الرَبَكة  الشرعي ة فمنها امتثال  أمر  الر سول  

  ؛ َبَدن  وقـ و ت ه على الص وم( والقتداء  به صل ى هللا  عليه وسل م، وأم ا الرَبَكة البدني ة؛ فمنها تغذية  ال
ورس فتاوى  )))جمموع  الع ثيمني((  على   ،(19/362ائل  َمعونٌة  أن ه  بـَرََكت ه  )وم ن  أيًضا:  وقال 

  ، ؛ فإذا تَسح َر كفاه هذا الس حور  إىل غروب  الش مس  يام  العبادة ؛ فإن ه ي ع ني  اإلنساَن على الص  



اإلفطار  أيك ل    أايم   أن ه يف  آخ  مع  الن هار ، ويف  الن هار ، ويف وَسط   أو ل   ويشرب  يف  الن هار ،  ر  
))شرح   ؛كثريًا، في نز ل  هللا  الربكَة يف الس حور ، يكفيه م ن قبل طلوع  الَفجر  إىل غ روب  الش مس(

 (.3/336رايض الصاحلني(( )

  : احلديث الثالثون
 صلى هللا عليه وسلم قال: »فصل  ما عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه أن رسول هللا٣٠ 

 )رواه مسلم(.  ؛يام أهل الكتاب أكلة  الس َحر«امنا وصبني صي
صومه على  للصائم  ومعونة  بركة  فيه  السحور  أن  ل   ،كما  فهم  الكتاب  ألهل  خمالفة  فهو 

 .يتسحرون

 : احلديث الواحد والثالثون
لنيب صلى هللا عليه وسلم مث قام عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال: "تسح رن مع ا   -٣١ 

قلت:   الصالة،  آية«"إىل  مخسني  »قدر  قال:  والسحور؟"  األذان  بني  كان  )متفق   ؛"كم 
 .عليه(

: أتخرَي السُّحور ،    ؛يستحب أتخري السحور قال ابن  رشد: )وأمجعوا على أن  م ن س َنن  الص وم 
 (. 307/ 1))بداية اجملتهد(( ) ؛وَتعجيَل الف طر (

 :  والثالثونالثاين احلديث
قال: "كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مؤذنن بالل عن ابن عمر رضي هللا عنهما  ٣٢ 

وابن أم مكتوم األعمى، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن بالًل يؤذ  ن بليل، فكلوا 
) رواه   ؛ويرقى هذا"  واشربوا حىت يؤذ  ن ابن أم مكتوم«، قال: ومل يكن بينهما إل أن ينزل هذا

 البخاري ومسلم(. 
 : الثونالثالث والث

م تَسح روا مع الن يب   صل ى  ثَه: ))أهن  َي هللا  عنه َحد  َي هللا  عنه أن  َزيَد بَن اثبٍت َرض  وعن أنٍس َرض 
 . هللا  عليه وسل م، مث  قاموا إىل الص الة ..((



 : احلديث الرابع والثالثون
ه رير -٣٣ أيب  َي هللا  عن  َرض  عَة  الن يب  صل ى هللا   أن   عنه  املؤم ن    ))ن ْعَم َسحور   قال:  ليه وسل م 

))  . حه ابن امللقن يف التوضيحوصح   ، داود رواه أبو ؛الت مر 
 : احلديث اخلامس والثالثون 

وسلم:   -٣٤ عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  عنه  هللا  رضي  اخلدري  سعيد  أيب  عن 
ء، فإن هللا ومالئكته يصلون  كلة بركة، فال تدعوه ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماالسحور أ

   .رواه أمحد  ؛على املتسحرين

 : احلديث السادس والثالثون
هللا ٣٥ إن  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  عنهما  هللا  رضي  عمر  ابن  وعن 

ه وابن حبان يف صحيحه وصحح  رواه الطرباين يف األوسط  ؛ومالئكته يصلون على املتسحرين
 األلباين. 

 :فوائد
   .حور بركة _ الس

   ._ السحور يعني على العبادة
  ._ السحور فيه خمالفة ألهل الكتاب

  ._ السحور يعترب نية فعلية للصيام
 _ من أفضل الطعام يف السحور التمر _ بيت ل متر فيه جياع أهله.

  . دم فوات صالة الفجرعني على الذكر وعوأتخري السحور ي ،_ من السنة أتخري السحور
 .اويكفي هذا شرفً  ،ئكته يصلون على املتسحرين_ هللا ومال

 : احلديث السابع والثالثون 
عن سهل بن سعد رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ل يزال   -[٣٦

 )رواه البخاري ومسلم(.  ؛الناس خبري ما عج لوا الفطر«
م ابن   )ي سنُّ قال  غ روب  فلح:  َتق َق  إذا  اإلفطار ،  تعجيل   وأتخري    الش مس  ]إمجاع[،  "ع" 

 (.30/ 5السُّحور "ع" ]إمجاع[ ما مل خَيَش طلوَع الَفجر (. ))الفروع(( )



 : احلديث الثامن والثالثون
َي هللا  عنه أن  الن يب  صل ى هللا  عليه وسل م قال: ))ل ي-٣٧ زال  الد  ين  ظاهرًا وعن أيب ه ريرَة َرض 

روَن((ما َعج َل الن اس  الف طرَ  (، وابن ماجه  2353رواه أبو داود )  ؛ ؛ ألن  الَيهوَد والن صارى يـ َؤخ  
(1698( وأمحد   ،)2/450(  )9809( خزمية  وابن   ،)3/275( حبان  وابن   ،)8/273 )
، وصحح  قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه  ،(1/596(، واحلاكم )3503)

 نه األلباين يف ))صحيح سنن أيب داود((. (، وحس6/359إسناده النووي يف ))اجملموع(( )
 . ن مل َتد فحسوات ماءإف ،و رطباتأوتفطر على مترات  ،من السنة تعجيل الفطر

 . ذَهَب الظ مأ  وابتل ت  الع روق  وثـََبَت األجر  إن شاَء هللا ( ،ن أقول عند الفطرأمن السنة 
( بعد قولهطييب:  قال ال َمأ( استبشاٌر منه؛ ألن ه َمن فاز بب غَيت ه )َذَهَب الظ    :)قوله: )ثبت األجر 

َد  ونل َمطلوبَه بعد التـ َعب والن َصب، وأراد الل ذ َة مبا أدرَكه، ذكر له تلك املشق ة، ومن مث محَ 
 (. 5/136))فيض القدير للمناوي(( ) ؛ أهل  اجلن ة يف اجلن ة(

سة احلاصلة  ابلَعَطش... وقال: )ثبت األجر(  أي: بزوال  الي بو  ؛ لقاري: )وابتل ت  الع روق(ل اوقا
)  (.4/474))مرقاة املفاتيح(( ) ؛أي زال التـ َعب وحصل الث واب 

 : احلديث التاسع والثالثون
عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا   -[3٨
)رواه    ؛بت الشمس، فقد أفطر الصائم«قبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغر أ

 .البخاري ومسلم(
صومه انقضى  اآل  ، ومتَ   معناه  يوصف  صائمٌ ول  أبنه  النهار ن  خرج  الشمس  بغروب  فإن   ،

 ويف هذا احلديث جواز الصوم يف السفر وتفضيله على   ،للصوم  ودخل الليل والليل ليس حماًل 
  ، انقضاء الصوم مبجرد غروب الشمس   وفيه بيان  الفطر ملن ل تلحقه ابلصوم مشقة ظاهرة،

وأن الفطر على التمر ليس   واستحباب تعجيل الفطر وتذكري العامل ما خياف أن يكون نسيه،
 وإمنا هو مستحب لو تركه جاز، وأن األفضل بعده الفطر على املاء. ،بواجب



 : احلديث األربعون
فطر قبل عليه وسلم ي    الك رضي هللا عنه قال: "كان النيب صلى هللانس بن معن أ  -[40]

بات، فإن مل تكن ر طَبات فت مريات، فإن مل تكن متريات حسا حسوات من أن يصلي على ر ط
 )رواه الرتمذي وحسنه األلباين(. ؛ماء"

 ا. الرطب هو َثر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصري مترً  رطبات 
 ، والتمر: البلح اليابس. ابلتصغري فتمريات

 شرب بتمهل. :حسا
 مجع َحسوة، وهي املرة من الشرب.  :حسوات

 -  كان يفطر  - صلى هللا عليه وسلم-خيرب أنس رضي هللا عنه يف هذا احلديث أن رسول هللا 
يفطر على اإذا كان صائمً  فإنه  فإن مل جيد رطبات،  املغرب،  قبل أن يصلي  ، على رطبات 

 -  عليه الصالة والسالم  -مل تكن عنده مترات، شرب شرابت من ماء، وبدايته    مترات، فإن
 .فال يبدأ ابلطعام الدسم لئال يتضرر  ،ألن الصائم تكون معدته خالية  ؛ابلتمر أو املاء مناسب

 

 : ربعوناحلديث الواحد واأل
ب  ل وهو  عن عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي ق  -[41] 

 )رواه البخاري ومسلم(.  ؛أَلَربه"صائم، وي باشر وهو صائم، ولكنه أملك ك م 
وثبت عن عمرو بن أيب سلمة رضي هللا عنهما، » أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
عليه وسلم  أن رسول هللا صلى هللا  فأخربته  له: سل هذه ألم سلمة،  فقال  الصائم؟  أيقبل 

ما أتخر، فقال له: أما قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك و   ،: اي رسول هللايفعل ذلك، فقال
 .رواه مسلم ؛وهللا إين ألتقاكم هلل وأخشاكم له«

فقالت: السؤال  الفتاوى عن هذا  جلنة  ميلك   أجابت  عليه وسلم كان  رسول هللا صلى هللا 
و  التقبيل  فجاز  وإنزال،  إىل مجاع  منه  ذلك  يفضي  أن  مقدمات  شهوته ول خيشى  من  حنوه 

سأل   أن رجاًل   :ته، وقد روى أبو داود عن أيب هريرةم  اجلماع، وجاز ملن كان يف حكمه من أ
فإذا الذي   ،ص له، وأاته آخر فسأله فنهاهفرخ    ،النيب صلى هللا عليه وسلم عن املباشرة للصائم



الذي هناه شاب« له شيخ، وإذا  ي  مَ   وعلى كل حال ٍ   ،رخص  فصومه   ،نزلن فعل ذلك ومل 
ن أمذى فال يفسد صومه على قضاء، أما مَ وعليه الغسل وال  ،صحيح، ومن أمىن فسد صومه

 الصحيح.

 : احلديث الثاين واألربعون 
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من نسي   -[42] 

 )رواه البخاري ومسلم(.  ؛ «فإمنا أطعمه هللا وسقاه ،فليتم  صومه  ،وهو صائم فأكل أو شرب 
 ، ا مً وهذا يدل على أن الذي يفطر هو من كان عال   ،فال شيء عليه ،امن أكل أو شرب نسيً 

 .ا غري نسٍ متذكرً  ،اخمتارً 
  ، شم مثل البخور   ما  –وهللا أعلم    -  األكل والشرب يفطر وما كان مبعناه وخيرج من ذلك  -

 .غذية وما أخذ ابإلبر للعالج ما مل تكن مبعىن الت
 :احلديث الثالث واألربعون 

النيب  عن أيب هريرة رضي   أفطر يف شهر رمضان نسيً   ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه أن  فال قضاء    اقال: من 
كفارة ول  )   ؛عليه  حبان  ابن  )8/288أخرجه  واحلاكم  يف    ،(1/430(،  األلباين  وحسنه 

 (.6070"صحيح اجلامع")
 :وهذا يندرج َتت القاعدة الكربى

 .كرهوا عليهأميت اخلطأ والنسيان وما است   إن هللا َتاوز يل عن
 . ا غري متعمد الواجب علينا نعلمهى من أيكل ويشرب نسيً _ من رأ



 

 : احلديث الرابع واألربعون
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »من َذَرعه القيء   -[42]

»  الرتمذي وصححه األلباين(.  )رواه  ؛فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمًدا فليقض 
ومن ذرعه القيء   ،"ومن استقاء فعليه القضاء  :(23/ 3 يف "املغين" )قال ابن قدامة رمحه هللا

 . "فال شيء عليه
استقاء مستدعيً تقي    : معىن  للقيءأ  منه  :وذرعه  ،ا  اختيار  غري  من  فعليه    ،خرج  استقاء  فمن 

قال   ؛وهذا قول عامة أهل العلم  ،ومن ذرعه فال شيء عليه  ، القضاء; ألن صومه يفسد به
   .ا"بني أهل العلم فيه اختالفً ل أعلم  :اخلطايب

 : احلديث اخلامس واألربعون
عن لقيط بن صربة رضي هللا عنه قال: قلت: "اي رسول هللا، أخربين عن الوضوء،   -[45]

صائمً  تكون  أن  إل  الستنشاق  يف  وابلغ  األصابع،  بني  وخل  ل  الوضوء،  »أسبغ    ؛ ا«" قال: 
 )رواه أمحد وأصحاب السنن وصححه األلباين(.  

غ الوضوء معناه إكماله حىت يغسل وجهه، كما أمر هللا، يستنشق ا سب إف : ال ابن ابز رمحه هللاق
ويستنثر ويتوضأ كما أمره هللا، ميسح رأسه وذراعيه كما أمره هللا، يغسل رجليه وكعبيه كما أمر  

 ه وإمتامه.هللا، هذا معىن إسباغه، يعين: إكمال
لل بني أصابع رجليه ويديه حىت ل ينبو عنها وخلل بني األصابع حىت ل ينبو عنها امل اء، خي 

 املاء.
وهو أن يستنشق املاء ويستنثر، إل أن يكون صائًما؛ ألن  املبالغة يف   ،وابلغ يف الستنشاق

أما إذا كان صائًما فال   حق   الصائم قد تذهب املياه إىل جوفه، ولكن ي بالغ إذا كان م فطرًا،
 لكن من دون مبالغٍة؛ لئال ي فضي ذلك إىل ذهاب املاء إىل جوفه. ي بالغ، يستنشق ويستنثر و 

السنة، ول  التثليث هو  أن  يدل على  يعين:  ثالاًث  أو  ثنتني ابلغتني  عباس:  ابن  ويف حديث 
الاًث هذا هو جيب، لو مضمض واحدة أو ثنتني كفى، لكن كونه يتمضمض ثالاًث، ويستنثر ث

 الكمال.



 : احلديث السادس واألربعون
عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -[46]

قالوا: رجل   ،يف سفرٍ  له؟«  الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: »ما  فرأى رجاًل قد اجتمع 
)رواه    ؛الرب أن تصوموا يف السفر«"صائم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ليس من  

  البخاري ومسلم(.
 : قال النووي

ْفت ْم الض َرر  :َمْعَناه   ي َهَذا الت ْأو يل  ،إ َذا َشق  َعَلْيك ْم َوخ  َياق احْلَد يث يـَْقَتض  فاحْلَد يث ف يَمْن   ...َوس 
لص ْوم    .َتَضر َر اب 

َواْشَتد  احْلَرُّ لَْيَس م ْن اْلرب     َعَلْيه  َوَسل َم ل َمْن ظ ل  َل َعَلْيه   ترجم البخاري اَبب قـَْول  الن يب    َصل ى اَّلل    
   .الص ْوم  يف  الس َفر  

احلافظ َوَسل مَ   :قال  َعَلْيه   اَّلل   َصل ى  قـَْوله  َسَبب  َأن   إ ىَل  الرت ْمَجَة  َذ ه   هب  اْلرب      :َأَشاَر  م ْن  "لَْيَس 
َيام  يف  الس    . َما ذََكَره  م ْن اْلَمَشق ة   ،َفر "الص  

َيام يف  الس َفر"  : َوأَم ا قـَْوله  :بن القيم يف هتذيب السننوقال ا  فـََهَذا َخرََج   ،"لَْيَس م ْن اْلرب   الص  
 ٍ فـََقاَل   ،ده الص ْومَوَجه    ،َرآه  َرس ول اَّلل  َصل ى اَّلل  َعَلْيه  َوَسل َم َقْد ظ ل  َل َعَلْيه    ،َعَلى َشْخص م َعني 

َلغلَْيسَ   :َأيْ   ،َهَذا اْلَقْول َا َهَذا اْلَمبـْ ْنَسان  نـَْفَسه  َحىت  يـَبـْل غ هب  َوَقْد َفس َح اَّلل    ،  اْلرب   َأْن جي ْه د اإْل 
   .َله  يف  اْلف ْطر

   : احلديث السابع واألربعون 
رسول هللا، أجد يب قوًة على عن محزة بن عمرو األسلمي رضي هللا عنه أنه قال: "اي    -[47]

علي  جناح؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »هي رخصة من الصيام يف السفر، فهل  
)رواه البخاري يف الصوم   ؛هللا، فمن أخذ هبا فحسن، ومن أحب  أن يصوم فال جناح عليه«

 .ومسلم(
 .  هذا احلديث يكفي يف الدللة على صحة الصوم يف السفر 

)َوأمت ُّوا   :لقوله تعاىل  ؛ ج أو عمرةإل يف ح  ،وإن شاء قطع  ،إن شاء أمضى  ،ل أمري نفسهاملتنف   
 . احلَْج  َواْلع ْمَرَة َّلل   (



   : احلديث الثامن واألربعون 
عن أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: "سافرن مع رسول   -[48]

عليه وسلم ا  ،هللا صلى هللا  بعض"فيصوم  على  بعضهم  يعيب  فال  املفطر،  ويفطر   ؛ لصائم، 
 واه مسلم(. )ر 

الشافعي  مَ   :قال  الذي  املفروض  الرب  من  ليس  املراد  يكون  أن  خالَ حيتمل  أَ ن  وقال   ،مث َ فه 
وليس املراد به إخراج الصوم   ،املراد ابلرب هنا الرب الكامل الذي هو أعلى املراتب  :الطحاوي

ي على لقاء ألن اإلفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقو     ا;يف السفر عن أن يكون برً 
وقد   ،نفي الرب املذكور يف احلديث حممول على من أىب قبول الرخصة   :وقال الشافعي  .العدو

}ليس من الرب أن تصوموا يف السفر وعليكم برخصة هللا لكم   :روى احلديث النسائي بلفظ
القطان  ،فاقبلوا{ ابن  الزايدةإسنادها ح   :قال  ابن   ،سن متصل يعين  الشافعي ورجح  ورواها 

 . األول مية خز 
نيل    :فائدة فيها  القصر  يباح  اليت  املسافة  هي  فيها  اإلفطار  يباح  اليت  املسافة 

 . .٤\٢٤٦،األوطار

   : احلديث التاسع واألربعون
النيب صلى هللا عليه وسلم يف السفر، فمنا   -[49] عن أنس رضي هللا عنه قال: "كنا مع 
فنزلناال قال:  املفطر،  يوم حار ٍ   صائم ومنا  أكثرن ظاًل منزًل يف  الكساء، ومنا من ،   صاحب 

يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الص و ام، وقام املفطرون فضربوا األبنيَة وسقوا الر  كاب، فقال 
 .)رواه البخاري ومسلم(  ؛رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ذهب املفطرون اليوم ابألجر«"

  م الدين سليمان الطويف احلنبلي: أو أخل  قال يف اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية لنج
وي أنه عليه الصالة والسالم كان يف سفر، فوقع الصوم عليه ببعض مصاحل اجلهاد، كما ر  

املفطرون، فنصبوا، واستقوا، وأسقوا، وطبخوا، فقال صلى هللا عليه وسلم:  الصائمون، وقام 
آخر: »أولئك من العصاة«،    املفطرون اليوم ابألجر«، وقال يف الصائمني يف موضع »ذهب  

»ليس من الرب الصيام يف السفر«، ففي هذه الصورة، وحنوها الفطر خري وأفضل، ختصيًصا هلا 
 من عموم: }َوَأْن َتص وم وا{.



 .فالفطر عند مالقاة العدو أفضل ،يعين الفطر ملصلحة ضرورية مثل اجلهاد 
 . ن استطعت فهو خريإ ني الصوم يف السفر يف ح

 : سوناحلديث اخلم
عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من مات وعليه    -[50]

 .)رواه البخاري ومسلم(  ؛صيام صام عنه وليه«
 .والويلُّ الذي يقضي عنه الص وَم: هو الوار ث  

 وقد   -  ن عن نذٍر أو كف ارٍة، أو عن صوم  َرَمضانَ سواٌء كا  -  َمن مات وعليه صوٌم واجبٌ 
فلَول ي  ه أن يصوَم عنه، فإْن مل يفَعْل أطَعَم عنه لك ل     ،متك َن من القضاء ، ومل يقض  حىت مات

، واختاره النوويُّ، وابن  ابز، وابن  ع ثيمني  .يَوٍم م سكيًنا، وهذا قول  الش افعي   يف القدمي 
نه، بل ي نَدب  له، وجيوز له  القدمي  يصوم  عنه وليُّه، أي: جيوز له الصوم  عقال الشربيين: )ويف

 (.1/439))مغين احملتاج(( ) ؛اإلطعام (
الص وم   الويل، سواٌء َصوم  رمضاَن والن ذر  وَغري ه من  جَبواز  َصوم   اجلَزم   )الصواب   النووي:  قال 

) ب   (.6/370))اجملموع(( )  ؛الواج 

   : د واخلمسوناحلديث الواح
 عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن زيد بن خالد اجلهين رضي هللا  -[51]

الصائم شيًئا« أنه ل ينقص من أجر  له مثل  أجر ه غرَي  )رواه أمحد   ؛»من فط ر صائًما كان 
 عن زيد بن خالد اجلهين رضي هللا عنه قال: قال رسول  ،وأصحاب السنن وصححه األلباين(

َأْجر    هللا صلى هللا عليه وسلم: )َمْن َفط َر َصائ ًما يـَنـْق ص  م ْن  أَن ه  َل  َغرْيَ  َأْجر ه ،  ْثل   َله  م  َكاَن 
ًئا(  حه الرتمذي وابن حبان.رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان، وصح   ؛الص ائ م  َشيـْ

ر أو فط    ،أو خلفه يف أهله  ،احاجً   زأو جه    ،ز غازايً ن جه  وعند ابن خزمية والنسائي بلفظ: )مَ 
 (. ه مثل أجورهم، من غري أن ينقص من أجورهم شيءٌ ا، كان لصائمً 

من الفقه   -أي يف هذا احلديث    -: "وفيه  -كما نقل عنه ابن بطال    -قال اإلمام الطربي  
 . فللمعني عليه أجٌر مثل العامل" ،أن كل من أعان مؤمًنا على عمل بر



الطييب   الصائم  قال اإلمام  ابن خزمية والنسائي: "نظم  الغازي يف شرحه على لفظ  يف سلك 
 .لخنراطهما يف معىن اجملاهدة مع أعداء هللا، وقدم اجلهاد األكرب"

 :احلديث فيه
سواء فطره على متر أو    ،فضل تفطري الصوام، وأن من يفطر الصائم يكون له مثل أجر الصائم

، فيستحب للمسلمني أن يتعاونوا يف هذا، وأن  أو على غري ذلك  ،أو على لنبٍ   ،على رطب
 . فإنه يورث اإلحراج ،ونبعد كل البعد عن التكلف ،فتنتشر احملبة  ،اعضهم بعضً يفطر ب

   : احلديث الثاين واخلمسون
  -  مَ َصلى هللا  َعَلْيه  َوَسل -أن رسول هللا    -  رضي هللا عنهما-عن عبد  هللا بن عمرو    -[52] 

والقرآن   )الصيام   يومَ قال:  للعبد   يشفعان  أي      الصيام :  يقول  الطعاَم  القيامة ،  منعت ه  رب 
رواه    ؛عان(لليل، فشفعين فيه، قال: فـَي َشفعين فيه، ويقول القرآن: منعت ه النوَم ابوالشهوَة، فشف   

 .واأللباين يف صحيح اجلامع ،على شرط مسلم :وقال ،أمحد وصححه احلاكم يف املستدرك
 :فوائد

لصاحبه يدافع عنه أمام ا  والشفاعة تعين أنه يقف حماججً   ،عامة وشفاعة خاصة هناك شفاعة  
 . هللا عز وجل

ألصحابه يشفع  أَلْصحاب ه (  :فالقران  َشف يًعا  الق ياَمة   يَوَم  أَيْيت  فإنه  الق ْرآَن  والصيام    ،)اقْـَرؤ وا 
 ل هم.ابب خاص للصائمني ل يدخله إ ، ويدخلون من ابب الراين ،ايشفع ألصحابه أيضً 

 .وهللا أعلم ،يئة أشخاص يدافعون عن صاحبيهمان والصيام أيتيان يوم القيامة على هآالقر  -

   : احلديث الثالث واخلمسون
عن عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل العشر   -[53]

 )رواه البخاري ومسلم(.  ؛شد  مئزره وأحيا ليله، وأيقظ أهله"
 ، وهو كناية عن اجتهاده يف العبادة  ،هعورت  الرجل من أسفله لسرت  به  زر  تَ ا امئزره: هو م  شد

 كناية عن اعتزاله للنساء.  :وقيل
الطاعات مواسم  الفوز يف  أجل  من  للمباحات  واهلجر  البعد  منه جواز  نستفيد  وهللا   ،وهذا 

 أعلم.



  : فروي عنه صلى هللا عليه وسلم  ،كربقراءة القرآن والصلوات والذ   : برتك النوم يعين  :أحيا ليله
 . هو احلديث لياًل  :السمر  ؛سر بعدها"  قبل العشاء ول"ما نم رسول هللا

 .على جواز إيقاظ النائم للعبادة والذكر دليلٌ  :أيقظ أهله

   : احلديث الرابع واخلمسون
يف   عن عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيتهد  -[54]

كان    :ن عائشة رضي هللا عنها قالتوع  لم()رواه مس  ؛العشر األواخر ما ل جيتهد يف غريه"
  ،رواه مسلم  ؛رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيتهد يف العشر األواخر ما ل جيتهد يف غريه

)كان رسول هللا إذا دخل العشر، أحيا   :رضي هللا عنها فيما رواه اإلمام مسلم  اوقالت أيضً 
 . وشد املئزر (  ،له، وأيقظ أهله، وجدَ لي

 ذل اجلهد يف طلب الطاعات، أو يف فعلها.هو: ب اجلدُّ 
  .. .   نآجيتهد يف قراءة القر   ،جيتهد يف الصدقات   ،جيتهد يف الصلوات يصلي حىت تتورم قدماه

 خل. إ
وجاء يف الصحيحني عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: »كان النيب إذا دخل العشر شد 

هللا عنها قالت: »كان النيب خيلط   ويف املسند عنها رضي  ،ره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله«مئز 
 فإذا كان العشر مشر وشد املئزر«. ،العشرين بصالة ونوم

وقال اإلمام النووي رمحه    ، أي سهره ابلطاعة   ؛ )وأحيا ليله(  :قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا 
ة  وقال يف عون املعبود: أي ابلصالة والذكر وتالو   ها،أي استغرقه ابلسهر يف الصالة وغري   :هللا

 . القرآن
: "وَصر َح به يف حديث علي عند بن أيب شيبة والبيهقي 269/  4قال ابن حجر يف "الفتح"  

من طريق عاصم بن ضمرة عنه قوله: )شد مئزره(؛ أي اعتزال النساء، وبذلك جزم عبدالرزاق  
 :عن الثوري واستشهد بقول الشاعر

ْطَهارَعن   ♦♦♦ٌم إ َذا َحاَرب وا َشدُّوا َمآز َره ْم قـَوْ   الن  َساء  َوَلْو اَبَتْت أبَ 
وذكر ابن أيب شيبة عن أيب بكر بن َعي اش حنوه، وقال اخَلط ايب: )حيتمل أن يريد به اجلد يف 
الت شمري  يراد  أن  وحيتمل  له،  تشمرت  أي  مئزري:  األمر  هلذا  شددت  يقال:  كما  العبادة؛ 

من يقول: طويل النجاد: لطويل القامة، وهو  لعتزال مًعا، وحيتمل أن يراَد احلقيقة واجملاز، كوا



ه، واعتزل النساء ومشر للعبادة(،  فلم حيل    ،طويل النجاد حقيقة، فيكون املراد شد مئزره حقيقةً 
لواو قلت: وقد وقع يف رواية عاصم بن ضمرة املذكورة: )شد مئزره واعتزل النساء(، فعطفه اب

أي سهره فأحياه ابلطاعة، وأحيا نفسه بسهره   قوله: )وأحيا ليله(؛  ،فيتقوى الحتمال األول
ابليقظة أحيا ليله    يَ ي  ألن القائم إذا حَ   ؛فيه؛ ألن النوم أخو املوت، وأضافه إىل الليل اتساًعا 

كاأل  فتكونوا  تناموا  ل  أي  قبورًا(؛  بيوتكم  َتعلوا  )ل  قوله:  حنو  وهو  فتكون    ،مواتحبياته، 
 انتهى.  ؛أي للصالة"قوله: )وأيقظ أهله(؛  ،بيوتكم كالقبور

   : احلديث اخلامس واخلمسون
يف   -[55] يعتكف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  "كان  قالت:  عنها  هللا  رضي  عائشة  عن 

 )رواه البخاري(. ؛العشر األواخر من رمضان"
عليه النفس  وحبس  الشيء  لزوم  لغة:  معناه  من اوشرعً   ،والعتكاف  املسجد  يف  "املقام   :

 (. 341/ 4)الفتح  ؛صوصة" شخص خمصوص على صفة خم
وهو سنة مؤكدة عن النيب صلى   :لطاعة هللا تعاىل  ،العتكاف هو لزوم املسجد بنية خمصوصة 

وسلم عليه  خبدمة   ،هللا  لالتصال  اخلالئق  عن  العالئق  قطع  وحقيقته:  العتكاف  فمعىن 
يب صلى هللا مع أن الن  ،تركوا العتكاف  ،للمسلمني  ا)عجبً   :هللاقال الزهري رمحه      ؛اخلالق"

 . عليه وسلم ما تركه منذ قدم املدينة حىت قبضه هللا عز وجل(
العشر األواخر من  النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعتكف  فعن عائشة رضي هللا عنها أن 

 .لبخاري ومسلمرواه ا ؛مث اعتكف أزواجه من بعده ،رمضان حىت توفاه هللا عز وجل
إذا دخل العشر األواخر أن يتهجد ابلليل   أحب إيل    : العن اإلمام سفيان الثوري رمحه هللا ق

 . لطائف املعارف ؛وجيتهد فيه، وينهض أهله وولده إيل الصالة إن أطاقوا ذلك
 عن عائشة رضَي هللا عنها زوج الن يب َصل ى هللا   ، املعتكف يلتزم املسجد ول خيرج إل لضرورة

َصل ى رسول هللا  كان  »وإن  قالت:  وَسل م  يف   عليه  وهو  رأسه  علي   ل  لي ْدخ  وَسل م  عليه  هللا 
 .رواه البخاري ؛حلاجة إذا كان معتكًفا« فأرجله، وكان ل يدخل البيت إلاملسجد 



 

   : احلديث السادس واخلمسون
 :حاديث ليلة القدرأ
 [56]: 
ال  -1 أن  عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن  القدر: عن  ليلة  يف  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  نيب 

)رواه البخاري، ورواه مسلم عن ابن عمر رضي   ؛وها يف العشر األواخر من رمضان«»التمس
 هللا عنهما(.  

َي هللا  عنه  عن  النيب صلى هللا عليه وسلَم أن عن أيب ه َري  -2 ه قال: ))َمن يـَق ْم ليلَة الَقْدر  رَة رض 
 .(760(، ومسلم )35) رواه البخاري ؛ َم من َذنب ه((غ ف َر له ما َتقد    واحتسااًب،إميانً 

 ؟مىت ليلة القدر
َي هللا  عنها قالْت: كان رسول  هللا ص  -٣ او ر يف الَعْشر لى هللا عليه وسلعن عائشَة رض  َم جي 
))ََتر  األ ويقول:  رمضاَن،  من  ر  رمضانَ واخ  من  ر  األواخ  الَعْشر  يف  الَقْدر  ليلَة  رواه   ؛((وا 

 .(1169(، ومسلم )2020) البخاري
َي هللا  عنه  عن أيب  ٤ َلَة القْدر ، مث  َم قال: ))أ ريت  ليأن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسل ه َريَرَة رض 

 .(1166رواه مسلم ) ؛يت ها؛ فاْلَتم سوها يف الَعشر  الَغواب ر ((أيقَظين  بعض  أهل ي فن س
يَ   ٥ يه وسلَم يقول  رسوَل هللا صلى هللا عل هللا  عنه ما قال: سعت   عن عبدهللا بن ع مَر رض 

الَقْدر: ))إن نًسا منكم قْد أ ر وا أهن الليلة   بع ع األ َول، وأ ر ي نٌس منكم أهنا يف السبلسا يف 
 . (1165رواه مسلم ) ؛الَغواب ر؛ فاْلتم سوها يف الَعْشر الَغواب ر (( 

َي هللا    ٦ نوا  : ))ََتَي  عنه ما قال: قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلمَ   عن عبدهللا بن ع مَر رض 
ر (( أو قال: يف الت  ،ليلَة الَقْدر  يف الَعْشر  األواخر    .(1165رواه مسلم ) ؛سع  األواخ 

ر:انتحر   ها يف الَعشر األواخ 
َي هللا  عنها أن  ٧ لَيلَة الَقْدر  يف    وارسوَل هللا صلى هللا عليه وسلَم قال: ))ََتر    عن عائشَة رض 

ر    .(2017رواه البخاري ) ؛من رمضاَن((  الَوْتر من الَعشر  األواخ 



َي هللا  عنه  قال: خطََبنا رسول  هللا  صلى هللا عليه وسلَم فقال:    يٍد اخل دريعن أيب سع  ٨ رض 
ن س))إين وإين  الَقْدر ،  ليلَة  أ ريت   فاْلتم    أ نسيت ها(؛  )أو  الَعشر   يت ها  يف  من كل سوها   األواخر  
 .(1167لم )(، ومس2036رواه البخاري ) ؛َوتٍر((

 :نلتمسها يف العشر األواخر 
َي هللا  عنه ما أن النيب صلى هللا عليه وسلَم قال: ))اْلتم سوها يف الَعشر   ٩ عن ابن  عباس رض 

ر من رمضانَ  رواه    ؛تـَبـَْقى((  لَيلَة الَقْدر يف اتسعٍة تَبَقى، يف سابعٍة تَبَقى، يف خامسةٍ   ،األواخ 
 . (2021البخاري )

َي هللا  عنه ما: قال: قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلَم: ))ه ي يف   عن ابن عباس  -١٠ رض 
 .(2022رواه البخاري ) ؛يعين: ليلَة الَقْدر ؛الَعشر، هي يف ت سع مَيض ني، أو يف َسْبٍع يَبَقني((

ص  -١١ النيب  خرَج  قال:  الصامت   بن  ع بادَة  الَقْدر، عن  بليلة   َن  لي خرب  وسلَم  عليه  لى هللا 
الَحى رج الن  من املسلمني، فقال: ))خرجت  أل خرب َكم بليلة  الَقْدر، فَتالَحى فالٌن وفالٌن؛  فتَ 

واخلامسة (( والسابعة   التاسعة   يف  فاْلتم سوها  لكم؛  خريًا  يكوَن  أْن  وعسى  رواه    ؛ فر ف عْت! 
 .(1174(، ومسلم )2023البخاري )

 .لا وَتادَ تشاجرَ  :فتالحى
 . سها يف السبع األواخرمن أراد الفوز فليلتم

وسلَم: 12 عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   قال  قال:  عنه ما  هللا   َي  رض  ع مَر  بن  عبدهللا   عن 
ر    : ليَلَة القْدر     -))اْلتم سوها يف الَعشر  األواخ   فإْن َضع َف أحد كم أْو َعَجَز، فال يـ ْغَلنَب   -يْعين 

 .(1165رواه مسلم ) ؛عَلى السْبع  البواق ي((
ر، وأن أ نًسا أ ر وا (١٣ َي هللا  عنه  أن أ نًسا أ ر وا ليلَة الَقْدر يف السبع األواخ  عن ابن ع مَر رض 

ر ((  السبع األواخ  النيب صلى هللا عليه وسلَم: ))اْلَتم سوها يف  فقال  ر،  الَعشر األواخ    ؛ أهنا يف 
 .(1165واللفظ له، ومسلم ) ،(6991رواه البخاري )

َي هللا  عنه ما عن النيبَر  عن ابن ع م١٤) صلى هللا عليه وسلَم قال: ))ََتروا ليَلَة الَقْدر  يف   رض 
ر ((  .(1165رواه مسلم ) ؛السْبع  األواخ 

َي هللا  عنه ما أن ١٥( ليلَة صلى هللا عليه وسلَم أ ر وا    ر جاًل من أصحاب النيب   عن ابن ع مَر رض 
ر، فقال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلَم: ))أََرى ر ؤايكم قد   الَقْدر يف املنام  يف السبع األواخ 



ر((  ر؛ فَمن كان م تحر  يَها، فْلَيتحرها يف السبع األواخ  رواه البخاري   ؛ َتواطأْت يف السبع األواخ 
 .(1165(، ومسلم )2015)

 إهنا ليلة  الثالث والع شرين: :وقيل
َي هللا  عنه  أن رسوَل هللاع١٦)  صلى هللا عليه وسلَم قال: ))أ ريت  ليلَة ن عبدهللا  بن أ نيٍس رض 

الَقْدر، مث أ نسيت ها، وأَراين ص بَحها أسج د  يف ماٍء وط نٍي((، قال: فم ط ْرن ليلَة ثالٍث وع شرين، 
  ، ني على َجبهته وأنف ه والط  أثـََر املاء  فصلى بنا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلَم فانصَرف، وإن

 .(1168رواه مسلم )  ؛أ نيٍس يقول: ثالث وع شرينقال: وكان عبدهللا بن 
 إهنا ليلة  السابع والع شرين: :وقيل
َي هللا  عنه  يف   ١٧  أَلعلم ها، وأكثر  ع لمي هي لَيلة  الَقْدر : ))وهللا ، إين   قال أ يب بن  َكعٍب رض 

رواه مسلم   ؛ٍع وع شريَن(( صلى هللا عليه وسلَم بق يام ها، هي ليلة  َسبالليلة  اليت أَمَرن رسول  هللا  
(762). 

 : من أمارات ليلة القدر
ا أْن    ( عن أ يب(١٨ َي هللا  عنه  قال: ))هي ليلة  َصبيحة  َسبٍع وع شرين، وأمارهت  بن  َكعٍب رض 

 .(762مسلم )رواه  ؛تطل َع الشمس  يف َصبيحة  يوم ها بيضاَء ل ش عاَع هلا((



 : احلديث السابع واخلمسون
شة رضي هللا عنها قالت: "قلت: اي رسول هللا، أرأيَت إن علمت  أي ليلٍة  عن عائ  -[57]

فيها؟" أقول  ما  القدر  فاعف    ،ليلة   العفو  إنك عفو َتب  اللهم  )رواه    ؛عين«  قال: »قويل: 
 أمحد وأصحاب السنن وصححه األلباين(. 

 .  نطيق العذابنسأل هللا العفو ألننا ل
  عاد رجاًل   -صلى هللا عليه وسلم  –»أن رسول هللا    :-رضي هللا عنه    –فعن أنس بن مالك  

: هل  -صلى هللا عليه وسلم  –من املسلمني قد خَفت، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول هللا  
 كنت تدعو هللا بشيء، أو تسأله إايه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقيب به يف 

فعج    هللا  اآلخرة  رسول  فقال  الدنيا،  يف  يل  وسلمص  –له  عليه  هللا  ل -لى  هللا!  سبحان   :
تطيقه، ول تستطيعه، أفال قلت: اللهم آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب 

 .وحسنة اآلخرة، هي املعافاة ،]صحيح مسلم[ ؛النار؟ قال: فدعا هللا به، فشفاه هللا تعاىل«
   :ق بني العفو واملغفرةالفر 

}َواْعف  َعنا َواْغف ْر لََنا َواْرمَحَْنا{ ]البقرة:   :يف تفسري قوله تعاىل  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
مث سألوه العفو واملغفرة والرمحة والنصر على األعداء؛ فإن هبذه األربعة تتم هلم النعمة   ،[286

إل الدنيا واآلخرة  فالعفو    املطلقة، ول يصفو عيش يف  والفالح؛  السعادة  مدار  هبا، وعليها 
بهمتضمن   ومساحمتهم  ق َبلهم  حقه  شر    ،إلسقاط  لوقايتهم  متضمنة  وإقباله    واملغفرة  ذنوهبم 

ن عفا عنه ول فإن العايف قد يعفو ول يقبل على مَ   ،خبالف العفو اجملرد  ،عليهم ورضاه عنهم
عنه تركٌ   ،يرضى  واملغفرة إحسان و حم    فالعفو  لألمرين مع ض،  متضمنة  والرمحة  فضل وجود، 

جمموع الفتاوى   ؛ فالثالثة تتضمن النجاة من الشر والفوز ابخلري ،ن والعطف والربزايدة اإلحسا
٤\١٤٠ . 

جتهاد يف األعمال فيها ويف ليايل وإمنا أمر بسؤال العفو يف ليلة القدر بعد ال  :قال ابن رجب
 ول ا ول حاًل  صاحلً مث ل يرون ألنفسهم عماًل   ،ألن العارفني جيتهدون يف األعمال  ؛العشر
 .فريجعون إىل سؤال العفو كحال املذنب املقصر ،مقاًل 

 . قال حيىي بن معاذ: ليس بعارف من مل يكن غاية أمله من هللا العفو
 رب … فشأنك عفو عن الذنب  ل أصلح للق   إن كنت  



ارضَ  اللهم  دعائه:  يف  يقول  مطرف  تر   كان  مل  فإن  عنا عنا  عظمت مَ   ،عنا   فاعف    ،ض  ن 
ومن كملت معرفته مل   ،وكان غاية أمله أن يطمع يف العفو  ، يف الرضا  ذنوبه يف نفسه مل يطمع

 نفسه إل يف هذه املنزلة. يرَ 
 اي رب عبدك قد أات … ك وقد أساء وقد هفا 
 يكفيه منك حياؤه … من سوء ما قد أسلفا
 ا فمحل الذنوب على الذنو … ب املوبقات وأسر  

 وقد استجار بذيل عفو … ك من عقابك ملحفا
 وىل من عفاوعافه … فألنت أ  رب اعف 

يتعرضوا  وأن  واألايم،  الليايل  هذه  الجتهاد يف  املباركة  الليلة  هذه  الراغبني يف َتصيل  فعلى 
 .ا لنفحات الرب الكرمي املنان، عسى أن تصيبكم نفحة من نفحاته ل يشقى العبد بعدها أبدً 

 : امن واخلمسوناحلديث الث
ق  -[58]  ابن عمر رضي هللا عنهما  ال: "فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة عن 

الفطر من رمضان على الناس، صاًعا من متر، أو صاًعا من شعري، على كل حر أو عبد،  
 . )رواه البخاري ومسلم( ؛ذكر أو أنثى، من املسلمني"

هنا  ) فرض   ( معىن  يف  الناس  مج  ،اختلف  واخللففقال  السلف  من  ألزم    :هورهم  معناه 
 .وآتوا الزكاة :لفطر فرض واجب عندهم لدخوهلا يف عموم قوله تعاىلفزكاة ا ،وأوجب

ويستحب أن خترج عن اجلنني كما قال أبو قالبة: )كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغري 
 رواه عبد الرزاق إبسناد صحيح. ؛ والكبري حىت احلمل يف بطن أمه(

 طر ل تعطى إل للفقراء واملساكني.زكاة الف
   .من غالب قوت البلد ،كيلو جرام  2.176والصاع =  ،ن كل مسلمصاع ع مقدارها:



 

 : احلديث التاسع واخلمسون
عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من   -[59]

 )رواه مسلم(. ؛هر«ا من شوال كان كصيام الدصام رمضان مث أتبعه ستً 
ليه وسلم قال: قال رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه وعن ثوابن موىل رسول صلى هللا ع

عشر  فله  ابحلسنة  جاء  من  السنة،  متام  كان  الفطر  بعد  أايم  من  ستة  صام  »من  وسلم: 
 .أمثاهلا«؛ رواه النسائي وابن حبان والبيهقي

 .و متفرقة والتتابع أفضل أيصومها متتابعة 
"سألت أيب: عن هذه األايم اليت تصام بعد   قال عبد هللا ابن اإلمام أمحد رمحهما هللا تعاىل:

 رمضان؟ 
قال: ل أبس بصيامها، إمنا قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ستة أايم من شوال(؛ فإذا صام 

هللا" )ص   انتهى من "مسائل أمحد رواية ابنه عبد  ؛ستة أايم من شوال ل يبايل فرق أو اتبع"
193 .) 

   :أييت ابلقضاء قبل التطوع -

 :يث الستوناحلد
عن أيب قتادة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ثالث من    -[60] 

  )رواه مسلم(. ؛كل شهر، ورمضان إىل رمضان، هذا صيام الدهر كله«
ٍم، فَإ ن   عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وفيه: وَ  ص ْم م َن الش ْهر  َثالَثََة َأاي 

َيام  الد ْهر .  َا، َوَذل َك م ْثل  ص   احَلَسَنَة ب َعْشر  أَْمثَاهل 
وعند مسلم من حديث أيب قتادة عن النيب صلى هللا عليه وسلم: َصْوم  َثاَلثٍَة م ْن ك ل   َشْهٍر،  

 َوَرَمَضاَن إ ىَل َرَمَضاَن، َصْوم  الد ْهر . 
وهي صيام ثالثة أايم من كل   ،خري البشرفعليه ابتباع نصيحة    ،من أراد أجر صيام العام كله

 ألن احلسنة بعشر أمثاهلا. ؛فصوم يوم يعدل عشرة أايم ،شهر
 .إضافة لصوم رمضان



والثالثة من   ،ألهنا وصية غالية من النيب صلى هللا عليه وسلم لصحايب جليل  ؛فنحافظ عليها
فعن أيب هريرة   ؛يبا ألكثر من صحاى هبوص أوهذه الوصية    ،ه آخره ل يضرالشهر أوله وسط

حىت أموت: صوم ثالثة أايم من كل   أوصاين خليلي بثالث ل أدعهن    :رضي هللا عنه قال
  .متفق عليه ؛شهر، وصالة الضحى ونوم على وتر"

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من صام من ك ل شهر ثالثة أايم   وعن أيب ذر 
ت فأنزل هللا عز وجل  الدهر،  حلَْسَ فذلك صيام  َجاَء اب  َمْن  فـََله   صديق ذلك يف كتابه: ﴿  َنة  

َا  [، اليوم بعشرة أايم رواه الرتمذي  160﴾ ]األنعام: َعْشر  أَْمثَاهل 
البيض   نصوم  أن  أيمرن  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  كان  قال:  ملحان  بن  قدامة  وعن 

   .رواه أبو داود ؛دهروأربع عشرة ومخس عشرة، قال: وقال: ه ن  كهيئة ال ثالث عشرة
 .فكان صلى هللا عليه وسلم من أي الشهر كان يصوم

أم    عائشة    عن  عنها-املؤمنني  هللا  عليه  -رضي  هللا   َصلى  النيب    َزْوَج  َعائ َشَة  َسأََلْت  )أهنَا   :
َأكاَن َرسول  هللا  َصلى هللا  عليه و  َأايٍم؟  وسلَم:  َثاَلثََة  َشْهٍر  نـََعْم،  قاَلْت:  سلَم َيص وم  م ن ك ل   

  ؛ َأايم  الشْهر  َيص وم (   : مَلْ َيك ْن يـ َبايل  م ن َأيَأايم  الشْهر  كاَن َيص وم ؟ قاَلتْ   فـَق لت  هَلَا: م ن َأي
  .رواه مسلم

   .ويصح صومها متتابعة ومتفرقة وهللا أعلم

 : احلديث الواحد والستون 
أي:   -عليه وسلم قال: )الصوم  ج ن ة  ( عن أيب ع بيدة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا  61)

قال:   -وقاية   خير ق ها؟  مبا  قيل  وزاَد:  "األوسط"،  يف  والطرباين  النسائي  رواه  خير قها(؛  مل  ما 
 )بكذ ٍب أو غ يَبة(.

 : احلديث الثاين والستون
َدَم َله  إ ل الَصوم،  َعَمل  اْبن  آ  ك لقَاَل هللا تـََعاىَل:    َوَسلم:  قال َرس ول  هللا َصلى هللا َعَلْيه    -62

 .رواه البخاري ؛فَإ نَه  يل  َوَأَن َأْجز ي ب ه ، َوخلَ ل وف  َفم  الَصائ م  َأْطَيب  ع ْنَد هللا م ْن ر يح  اْلم ْسك  



 

 : لثالث والستون ااحلديث 
: إن الصْوم يل    َسلم:قَاَل َرس ول  هللا َصلى هللا َعَلْيه  وَ   -63  َوَأَن َأْجز ي إ ن هللَا َعز َوَجل يـَق ول 

ب َيد ه   حم ََمد  نـَْفس   َواَلذ ي  َفر َح،  َفَجزاه   هللَا  َلق َي  َوإ َذا  َفر َح،  أَْفَطَر  إ َذا  فـَْرَحَتنْي :  ل لصائ م   إن    ب ه ، 
وهذا لفظه، وروى حنوه أمحد   ،رواه مسلم  ؛ْسك  خلَ ل وف  َفم  الَصائ م  َأْطَيب  ع ْنَد هللا  م ْن ر يح  اْلم  

 . ائيوالنس
 :شرح احلديث

القدير: فيض  املناوي يف  اإلَمام   الصْوم يل(  قَاَل  إن  يقول:  يـ تَـَعب  ؛)إن هللا  ل  أحٌد أي  به  د 
بيين وبني عبدي، ) وأن أجزي به ( صاحبه أبن أضاعف له اجلزاء من غري   غريي، أو هو سر  
الصائم ل يـ َقد ر   قَاَل القاضي: ثواب  ،للصائم فرحتني إذا أفطر فرح(  )إن  ،عدد ول حساب

بنفسه جزاءه  يتوىل  لذلك  هللا،  إل  إحصائه  على  يـَْقد ر  ول  مالئكته،   ،َقدره  إىل  يكله  ول 
ا يطَل ع عليه العباد م هبذا الفضل أمران: أحدمها: أن مجيع العبادة ممو واملوجب لختصاص الص

سر وب  والصوم  خالصً بينه  يفعله  هللا  طالبً   ، لوجهه  اني  به  مجيع ل  اوي عامله  أن  الثاين:  رضاه، 
احلسنات راجعٌة إىل صرف املال فيما فيه رضاه والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن  

رقة العطش، فبينه وبينهما أمٌد ضض اجلوع وح  مع َما فيه من الصرب على مَ   ،للنقص والتحول
بفطره: يوم موته  يق هللا له أو صومه وعونه، وحيتمل أن يكون املراد  بعيد خللوصه هلل، أو بتوف

فإ ن املؤمن صام عن لذاته احملرمة طول عمره، فدهره يف ذلك يوم موته وفطره يف آخره، وذلك 
 حني فرحه مبا يرى مما أعد هللا له من الكرامات، وإذا لقي هللا تعاىل فجزاه فرح.

ري  رحيه  أي تغ  ؛الصائم( بضم اخلاء   فم    )خللوف    ،ته وإرادتهأي بقدر   ؛)والذي نفس حممد بيده(
أو الدنيا    ،وذلك يوم القيامة كما يف خرب مسلم  ،املعدة عن الطعام، )أطيب عند هللا(  خللو   

إرادهتما من  مانع  ول  آخر،  خرٌب  عليه  يدل  هذا   ،كما  البيضاوي:  قَاَل  املسك(  ريح  )من 
ليه َما لي قاس ع  ؛من جنسه وهو املسك  لى أطيب َما ي ستَـَلذ من الصائم عتفضيٌل ملا ي سَتْكَره  
الص آاثر  من  خص  فوقه  غريه:  وقَاَل  ونتائجه،  غريه  ؛ ه ْوم  على  يؤثرونه  استعارة    ، ألهنم  وهو 

منا الطيبة  الروائح  بتقريب  عادتنا  تعليق   ،جلراين  ويف  تعاىل،  هللا  من  لتقريبه  ذلك  فاستعري 
 يوم القيامة، فريح الصْوم منها كاملسك.  تفوح  االقاضي: إن لألعمال رحيً 



 : رابع والستوناحلديث ال
َا   ك ل  قَاَل َرس ول  هللا َصلى هللا َعَلْيه  َوَسلم:  -64 ، احَلَسَنة  َعْشر  أَْمثَاهل  َعَمل  اْبن  آَدَم ي َضاَعف 

َوَأنَ  يل   فَإ نه   الَصوم،  إ ل  َوَجل:  َعز  هللا   قَاَل  ْعٍف،  ض  اَئة   َسْبع م  َشْهَوَته  إىل  َيدَع   ب ه ،  َأْجز ي   
م   ف يه  َوَطَعاَمه   َوخلَ ل وف   َرب ه ،  ل َقاء   ع ْنَد  َوفـَْرَحٌة  ف ْطر ه ،  ع ْنَد  فـَْرَحٌة   : فـَْرَحَتان  ل لَصائ م   َأْجل ي،  ْن 

اْلم ْسك   م ْن ر يح   لفظه، وروى حنوه أمحد والنسائي واب   ،رواه مسلم  ؛َأْطَيب  ع ْنَد هللا   ن وهذا 
 .ماجه

 :شرح احلديث
الباري بتصرفقَاَل اإلَمام  ابن حجر يف فت أي سبب    ؛قوله: )الصيام يل وأن أجزي به(  :ح 

 كونه يل أنه يرتك شهوته ألجلي. 
مع أن األعمال كلها   ،(الصيام يل وأن أجزي به)  :ولقد اختلف العلماء يف املراد بقوله تعاىل

 له وهو الذي جيزي هبا على أقواٍل: 
أعمال الرب كلها هلل، وهو الذي جيزي ا أن الصْوم ل يقع فيه الرايء كما يقع يف غريه، فمنه

وإمنا هو شيء   ،ألنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله  ؛الصيام  هبا، فنرى وهللا أعلم أنه إمنا خص  
 يف القلب.

أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حس  ،" وأن أجزي به"  :ومنها أن املراد بقوله ناته، وأما أين 
 الناس.فقد اطلع عليها بعض  ،غريه من العبادات

َفت مقادير ثواهبا للناس، وأهنا ت َضاَعف من عشرة  وقَاَل القرطيب: معناه أن األعمال قد ك ش 
 إىل سبعمائة إىل َما شاء هللا، إل الصيام فإ ن هللا ي ث يب  عليه بغري تقدير.

َقد   إنه   :أي ؛"الصْوم يل" ومنها معىن قوله: 
 
 م عندي. أحب العبادات إيل وامل

القرط مناسبة ألحواهلموقَاَل  العباد  معناه أن أعمال  فإنه مناسب لصفة من   ،يب:  الصيام  إل 
 إن الصائم يـَتَـَقرب إيل أبمٍر هو م تَـَعل ق بصفة من صفايت. :صفات احلق، كأنه يقول

غريأومنها:   به  ي عَبد  مل  الصيام  أن  إىل هللا  اإلضافة  والصدقة ن سبب  الصالة   هللا، خبالف 
 والطواف وحنو ذلك. 

  منها مظامل العباد إل الصيام. منها: أن مجيع العبادات تـ َوّف  و 



اخت ل َف يف كون اخللوف أطيب عند هللا من ريح   ،وقوله: )أطيب عند هللا من ريح املسك(
لم الشيء على َما هو املسك، مع أنه سبحانه وتعاىل م َنزه عن استطابة الروائح، ومع أنه يع

عند هللا أطيب  أنه  فاملعىن  عندكمعليه،  املسك  ريح  من  تقريب   ؛  من  أكثر  إليه  يقر ب  أي 
وأهنم يستطيبون ريح اخللوف أكثر مما   ،املسك إليكم، وقيل: املراد أن ذلك يف حق املالئكة

زيه يف اآلخرة، فتكون ن كهته أطيب من يستطيبون ريح املسك، وقيل: املراد أن هللا تعاىل جي 
ه تفوح م سكً ريح املسك كما أييت املكلوم ور يح ج    .ا رح 

َيدَع    ب ه ،  َأْجز ي  َوَأَن  يل   الَصوم   َوَجل:  َعز  هللا  يـَق ول   َوَسلم:  َعَلْيه   هللا  َصلى  هللا  َرس ول   قَاَل 
فَـ  َول لَصائ م   ج نٌة،  َوالَصوم   َأْجل ي،  م ْن  َوش ْربَه   َوَأْكَله   َوفـَْرَحٌة  َشْهَوَته   يـ ْفط ر   نَي  ح  فـَْرَحٌة   : ْرَحَتان 

 . رواه البخاري ؛نَي يـَْلَقى َربَه ، َوخلَ ل وف  َفم  الَصائ م  َأْطَيب  ع ْنَد هللا م ْن ر يح  اْلم ْسك  ح  
 : احلديث اخلامس والستون

َيام ج نٌة، و  قَاَل َرس ول  هللا َصلى هللا َعَلْيه  َوَسلم: -65 ْصٌن من حالص   صون  املؤم ن، وكل هو ح 
يام، يقول   يام  يل، وأن أجزي  به  عمٍل لصاحبه  إل الص  وقَاَل األلباين:    ،رواه الطرباين  ؛ هللا: الص 
 (. 3881)صحيح اجلامع:  ،حسن )صحيح اجلامع الصغري(

 :شرح احلديث
 قَاَل اإلَمام  املناوي يف فيض القدير:

الصيام  : لصاحبه إل الصيام يقول هللا ملٍ وكل ع ،من حصون املؤمن )الصيام جنة وهو حصنٌ 
، وأتوىل اكثريً   )وأن أجزي به( صاحبه جزاءً   ،ل ع عليه غرييهو خالٌص يل، ل يط  أي    ؛يل(

ألنه ملا    ؛بيين وبني عبدي  ألنه سر    ؛اجلزاء عليه بنفسي، فال أك له إىل َمَلٍك م َقرب ول غريه
  سبحانه إحسانه. هللانفسه عن شهواهتا ج وز َي بتويل    كف  



 : احلديث السادس والستون
َيام  ج نٌة، َفال يـَْرف ْث َول جَيَْهْل، َوإ ْن اْمر ٌؤ قَاتـََله    َل َرس ول  هللا َصلى هللا َعَلْيه  َوَسلم:قَا  -66 الص 

ي ب َيد ه  خلَ ل وف  َفم   الَصائ م  َأْطَيب  ع ْنَد هللا تـََعاىَل أَْو َشامَتَه  فـَْليَـق ْل: إ ين  َصائ ٌم َمَرَتنْي ، َواَلذ ي نـَْفس 
َيام  يل  َوَأَن َأْجز ي ب ه ، َواحلََْسَنة  م ْن ر ي ، َيرْت ك  َطَعاَمه  َوَشرَابَه  َوَشْهَوَته  م ْن َأْجل ي، الص  ح  اْلم ْسك 

َا  .رواه البخاري  ؛ ب َعْشر  أَْمثَاهل 
 :شرح احلديث

 قَاَل اإلَمام  ابن حجر يف فتح الباري: 
 لسرت.اجلَنة بضم اجليم الوقاية وا : قوله: )الصيام جنة(

 أي يقي صاحبه َما يؤذيه من الشهوات. ؛ قال: معىن كونه جنة  وصاحب النهاية 
أي سرتة، يعين حبسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده    ؛وقَاَل القرطيب: جنة

وهو إضعاف شهوات النفس، ويصح    ،وينقص ثوابه، ويصح أن ي راد أنه س رتة حبسب فائدته
 حبسب َما حيصل من الثواب وتضعيف احلسنات.أن ي راد أنه س رتة 

 أو من مجيع ذلك. ،وقَاَل عياض يف اإلكمال: معناه سرتة من اآلاثم أو من النار
 وق ال  اإلم اُم ابن حجر: 

، فإذا كان أحدكم  الصيام جنة  :ا، ويف املوطأأي الصائم، كذا وقع خمتصرً  ؛وقوله: )فال يرفث(
وجيوز يف ماضيه التثليث، واملراد ابلرفث هنا   ،ابلضم والكسرث  ويرف    ، خل...إ ا فال يرفث  صائمً 

املثلثة    - والفاء مث  الراء  بفتح  اجلماع    -وهو  هذا وعلى  على  ي طَلق  الفاحش، وهو  الكالم 
 عم منها.ا، وحيتمل أن يكون ملا هو أوعلى ذكره مع النساء أو مطلقً  ،وعلى مقدماته

 وحنو ذلك.  ،أفعال أهل اجلهل كالصياح والسفه ا من أي ل يفعل شيئً  ؛وقوله: )ول جيهل(
م ي باح فيه َما ذ ك ر، وإمنا املراد أن املنع من ذلك و وقَاَل القرطيب: ل ي فَهم من هذا أن غري الص

 يتأكد ابلصوم.
 وقَاَل اإلَمام  ابن حجر: 
لها على فقد اتفقت الرواايت ك  ،مته فليقل: إين صائم مرتني(له أو شاعن قوله: )وإن امرؤ قاتَ 

 ومنهم من اقتصر على واحدة.  ،فمنهم من ذكرها مرتني ،(إين صائمٌ ) :أنه يقول



 
 ويقول ابن حجر:

ألن القتل ي طَلق على اللعن، واللعن من مجلة السب،   ؛ هشامتَ   :(قاتله)  :إن كان املراد بقوله
 .( إين صائم) :بل يقتصر على قوله ،امله مبثل عملهفاملراد من احلديث أنه ل يع

أو يقوهلا يف   ،هل خياطب هبا الذي يكلمه بذلك  ،(فليقل إين صائم)  :اخت ل ف يف املراد بقولهو 
وقَاَل   ،وابلثاين جزم املتويل ونقله الرافعي عن األئمة، ورجح النووي األول يف األذكار  ؟نفسه

 ا.لقول ابللسان أقوى ولو مجعهما لكان حسنً منهما حسن، وا كل    :يف شرح املهذب
 فليتأكد النزجار منه أو ممن خياطبه بذلك. ،إين صائم  :رير قولهوأما تك

بقوله املراد  إن  الزركشي:  مرتني  :فليقل  :ونقل  صائم  بلسانه،    ،إين  ومرة  بقلبه  مرة  يقوله 
 نه. خصمه ع  وبقوله بلسانه كف   ،صمهفيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خَ 

 وقَاَل اإلَمام  ابن حجر: 
قوله صائ  :فائدة  أصر  إين  فإ ْن  بذلك،  عنه  يكف  أن  ميكن  أنه  فاألخف    م  ابألخف  دفعه 

حقيقةً  مقاتلته  يروم  فيمن  هذا  بقولهكالصائل،  املراد  كان  فإ ْن  من   ، هشامتَ   :لهقاتَ   :،  فاملراد 
 . إين صائم :احلديث أنه ل يعامله مبثل عمله، بل يقتصر على قوله

 وقَاَل اإلَمام  ابن حجر: 
 ا.ه( أقسم على ذلك أتكيدً قوله: )والذي نفسي بيد

 وقوله: )خللوف( املراد به تغري رائحة فم الصائم بسبب الصيام. 
 وقَاَل اإلَمام  ابن حجر: 

املوطأ  ،قوله: )يرتك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي(  يذر   :هكذا وقع هنا، ووقع يف  وإمنا 
 يصرح بنسبته إىل هللا للعلم به وعدم اإلشكال فيه.  ومل ،خل ...إشهوته 

 وقَاَل اإلَمام  ابن حجر: 
املذكورات  ترك  كان  فلو  به،  اخلاص  اإلخالص  هي  ذلك  الصائم  يستحق  هبا  اليت  واجلهة 

ل حيصل للصائم الفضل املذكور، لكن املدار يف هذه األشياء على   ،لغرض آخر كالتخمة 
ا يدور معه  الذي  القوي  يعرض يف خاطر ا وعدمً لفعل وجودً الداعي  مل  أن من  ه  ا، ول شك 

  ، شهوة شيء من األشياء طول هناره إىل أن أفطر ليس هو يف الفضل كمن عرض له ذلك 



شهوة  فجاهَ  احلديث  يف  ابلشهوة  واملراد  تركه،  يف  نفسه  الطعام    د  على  لعطفها  اجلماع 
 والشراب، وحيتمل أن يكون من العام بعد اخلاص. 

 عد العام. فيكون من اخلاص ب ،اية املوطأ بتقدمي الشهوة عليهاووقع يف رو 
َفت مقادير ثواهبا للناس، وأهنا ت َضاَعف من عشرة  وقَاَل القرطيب: معناه أن األعمال قد ك ش 

 إىل سبعمائة إىل َما شاء هللا، إل الصيام فإ ن هللا ي ث يب  عليه بغري تقدير.
َقدم عندي.  ه أحبُّ نإ :أي ؛ومنها معىن قوله: الصْوم يل

 
 العبادات إيل وامل

القر  الصياموقَاَل  مناسبة ألحواهلم إل  العباد  معناه أن أعمال  فإنه مناسب لصفة من   ،طيب: 
 ق بصفة من صفايت.أبمٍر هو م تَـَعل    إن الصائم يـَتَـَقرب إيل   :صفات احلق، كأنه يقول

بأومنها:   ي عَبد  مل  الصيام  أن  إىل هللا  اإلضافة  غري  ن سبب  والصدقة   ه  الصالة  هللا، خبالف 
 لك. والطواف وحنو ذ

  منها مظامل العباد إل الصيام. ومنها: أن مجيع العبادات تـ َوّف  
ْوم ل فاملعىن أن احلسنات ي ضاَعف جزاؤها، وثواب الص  ،وعن قوله: )واحلسنة بعشر أمثاهلا(

يه إل هللا تعاىل. يـ َقد    ص   ر َقْدرَه  ول حي 

 : ابع والستوناحلديث الس
َياَم فَإ نَه  يل    َلْيه  َوَسلم:قَاَل َرس ول  هللا َصلى هللا عَ   -67 قَاَل هللا : ك ل  َعَمل  اْبن  آَدَم َله  إ ل الص 

َيام  ج نٌة، َوإ َذا َكاَن يـَْوم  َصْوم  َأَحد ك ْم َفال يـَْرف ْث َول َيْصَخْب، فإ ْن َسابَه    َوَأَن َأْجز ي ب ه ، َوالص 
ائ ٌم، َواَلذ ي نـَْفس  حم ََمٍد ب َيد ه  خلَ ل وف  َفم  الَصائ م  َأْطَيب  ع ْنَد َأَحٌد أَْو قَاتـََله  فـَْليَـق ْل إ ين  اْمر ٌؤ صَ 

، ل لَصائ م  فـَْرَحَتان  يـَْفَرح ه َما، إ َذا أَْفَطَر َفر َح َوإ َذا َلق َي َربَه  َفر َح ب َصْوم ه   رواه   ؛هللا م ْن ر يح  اْلم ْسك 
 .البخاري والبيهقي والنسائي

 :شرح احلديث
 اَل اإلَمام  املناوي يف فيض القدير:قَ 

طالع  ل  ودخاًل   اأي كل عمل له فإ ن له فيه حظً   ؛عمل ابن آدم له(  كلُّ   :)قَاَل هللا تعاىل
و  منهم، إل الصيام فإنه خالٌص يل، فال يطلع عليه غريي، أ   فهو يتعجل به ثواابً   ،الناس عليه

ألنه يرجع إىل صفته الصمدية أن الصائم    ؛ل يعلم ثوابه املرتتب عليه، أو وصٌف من أوصايف



فتخلق ابسه الصمد، أو معناه أن األعمال يقتص منها يوم القيامة يف   ،ل أيكل ول يشرب
 . ااملظامل إل الصْوم فإنه هلل ليس ألحد من أصحاب احلقوق أن أيخذ منه شيئً 

 املناوي: وقَاَل اإلَمام  
له إىل َمَلٍك مقرب ول فال أك    ، اجلزاء عليه بنفسيىل  وأتو   ،اكثريً   )وأن أجزي به( صاحبه جزاءً 

أو حنو   ،أو ثوب جنسٍ   لع عليه غريي كصالة بغري طهرٍ بيين وبني عبدي ل يط    ألنه سر    ؛غريه
 مه إل هللا. ذلك مما ل يعلَ 
)وإذا    ،كما يدفع الرتس السهم  ؛لنار عن الصائمأي ترس يدفع املعاصي أو ا  ؛)والصيام جنة(

ل   :)ول يصخب(  ،ل يتكلم بقبيح  :يوم صوم أحدكم فال يرفث( بضم الفاء وكسرهاكان  
جيهل  ،يصيح يصخب  بدل  ملسلم  رواية  أحدٌ   ،ويف  سابه  تعر    ؛()وإن  يعين  شامته  ض أي 
بقلبه أو لسانه أو هبما وهو )فليقل(    ،أي أراد مقاتلته أو نزعه ودافعه   ؛)أو قاتله(  ،لشتمه

 نفسه عن مقاتلة خصمه.  ليكف   ،ئم()إين امرؤ صا ،ْوىَل أَ 
 : وا من فتحهاؤ وخط    ،)خللوف( بضم اخلاء  ،أي بتقديره وتصريفه  ؛ )والذي نفس حممد بيده(

َما ي سَتكَره من الصائم  أي عندكم، ففض    ؛)أطيب عند هللا من ريح املسك(  ،ته رائح تغريُّ  ل 
 آاثر الصوم.َما ي ستَـَلذ من جنسه، ليـ َقاس عليه َما فوقه من  على أطيب

 وقَاَل اإلَمام  املناوي: 
أي إبمتام صومه وسالمته من   ؛ ح( )إذا أفطر فر    ،أي يفرح هبما  ؛)وللصائم فرحتان يفرحهما(

أو مبا يعتقده من وجود   ،املفسدات خلروجه عن عهدة املأمور أو ابألكل والشرب بعد اجلوع
  ؛ )وإذا لقي ربه فرح بصومه(  ،تـ َرد إن للصائم عند فطره دعوة ل    :أو مبا ورد يف خرب   ،الثواب

 واألخري فرح اخلواص.  ،أو ابلنظر إىل وجه ربه ،أي بنيل الثواب وإعظام املنزلة 

 : احلديث الثامن والستون
َعَمٍل َكَفارٌَة، َوالَصوم  يل     : ل ك لقَاَل َرس ول  هللا َصلى هللا َعَلْيه  َوَسلم: قَاَل هللا َعز َوَجل  -68

 . رواه البخاري ؛ب ه ، َوخلَ ل وف  َفم  الَصائ م  َأْطَيب  ع ْنَد هللا م ْن ر يح  اْلم ْسك  َوَأَن َأْجز ي 
م ذ ْكر الن يب صلى هللا عليه وسل أخرَج البخاري يف ابب    :٢\١٣٥قال صاحب فيض الباري  

َرب  ه: »لكل عمٍل كفارة وال به« ورواية عن  َأْجز ي  »كل   : ويف »مسند أمحد«  ، صوم  يل وأن 
والفرق  بني اللفظني  َأن  العمَل على لفظ البخاري من السيئات وَكف ارته   ،خل«إ .. . مل كفارةع



ْسَند« من   ،واملعىن َأن  لكل   سيئٍة من بين آدم كف ارة من حسنة   ،من احلسنات 
 
وعلى لفظ »امل

للسيئ  ،احلسنات   كفارة  واجل   :واملعىن  ،اتفتكون  للسيئات،  كفارة  تكون   حسنة  ملة:  كلُّ 
 »والصوم يل« على ك ال التقديرين َوَقع َموق ع الستثناء ، يعين إل الصوَم فإ ن ه يل وأَن أجزي به.

ْسَند«
 
َكف ارة والصوم  يل وأن   ،والصواب عندي ما يف »امل فصار احلديث  هكذا: كل عمل 

ه  بلفظ الستثناء كما هو يف سياق آخر عندَ   ،فإ ن ه يل وأن أجزي به إل الصوم :أي  ؛أجزي به
َفَدل  احلديث على َأن  احلسنات ك ل ها   ، خل إ..  .   هكذا: كلُّ عمل  ابن  آدَم له إل الصوم فإ ن ه يل 

َزى به ل حمالَ   ، تـ ْؤَخذ يف الكف ارات خبالف  الصوم   ة، لكون ه له  فإ ن ه ل ي ؤخذ به فيها، ولك ن ه جي 
 لعبادات. فهذه خاصٌة للصوم دون سائر ا ،تعاىل

 

 : احلديث التاسع والستون 
َمام     :ه َريـَْرَة قَالَ   عن أيب  -69 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ثالثة ل تـ َردُّ َدْعَوهت  ْم اإل 

يـَْرفـَع هَ  اْلَمْظل وم   َوَدْعَوة   يـ ْفط ر   نَي  ح  َوالص ائ م   اْلَغَمام  اْلَعاد ل   فـَْوَق  أَبـَْواب    ،ا  هَلَا  الس َماء  َوتـ َفت ح    
نيٍ   :َويـَق ول  الر بُّ َعز  َوَجل   بـَْعَد ح  َوَلْو  (، وصححه  2525رواه الرتمذي )  ؛َوع ز يت  ألَْنص َرن ك  

 (. 2050الشيخ أمحد شاكر واأللباين يف "صحيح الرتمذي" )
 :شرح احلديث

الظلم  أي على   ؛)ودعوة املظلوم( امل  ،الظامل، أو يف اخلالص من  الغمام(  الغمام )دون  راد به 
تعاىل:   قوله  يف  ْلَغَمام    الس َماء    َتَشق ق    َويـَْومَ }املذكور  ]اب  قوله:    ،[25:  الفرقان{   َهلْ }ويف 

 .[210: البقرة{ ]اْلَغَمام   م نَ  ظ َللٍ  يف   اَّلل    أَيْت يَـه م   َأنْ  إ ل   يـَْنظ ر ونَ 
"وهلل عتقاء   :لى هللا عليه وسلموقال النيب ص  ،فاغتنم أوقات اإلجابة   ،صائم مستجابة دعوة ال

(، وصححه األلباين 7401رواه أمحد )  ؛يف كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة"
 (.2169يف "صحيح اجلامع" )
  .وميزة أخرى وهي كما قال احلبيب ،وهذه ميزة للصائمني

 



 : احلديث السبعون
َلةٍ : إ ن   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  اَّلل      : َجاب ٍر قَالَ َعنْ  رواه ابن   ؛َّلل    ع ْنَد ك ل   ف ْطٍر ع تَـَقاَء َوَذل َك يف  ك ل   لَيـْ

)إن  هلل عتقاَء يف    : وروى أمحد بسند صحيح  ،األلباينو   (، وصححه األرنؤوط 1643ماجه )
 . كل   يوم وليلة، لكل   عبد منهم دعوٌة مستجابة(

رمضان  وهذا يف  الكثري  يعتق  هللا  أبن  م    ،يفيد  لكل  يف   ،مستجابة   دعوةً   قٍ تَ عْ وأن  فتنافسوا 
  .الدعاء أيها العتقاء
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