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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن

يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين.
فبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نقدم
إلخواننا المسلمين هذه الرسالة المتعلقة بهدي
النبي صلى هللا عليه وسلم في رمضان مع بيان
بعض أحكام الصيام وآدابه.
ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علّمنا
وأن يف ّقهنا في الدين إنه سميع قريب.
وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا رسول هللا
وعلى آله وصحبه أجمعين .الخميس 47
شعبان 7241هـ
وفق 4002/9/72م.

يرفث يومئذ وال يصخب ،فإن سابه أحد أو قاتله
فليقل إني امرؤ صائم ،والذي نفس محمد بيده
لخلوف فم الصائم أطيب عند هللا يوم القيامة من
ريح المسك ،وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر
فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه) رواه
مسلم .فعلى المسلم أن يصوم رمضان مخلصا ً
هلل تعالى حتى ينال الجزاء األوفى وهو غفران
الذنوب فقد صح في الحديث عن أبي هريرة 
أن النبي  قال(:من صام رمضان إيمانا ً
واحتسابا ً غفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة
القدر إيمانا ً واحتسابا ً غفر له ما تقدم من ذنبه)
رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة  أيضا ً أنه  قال(:من قام
رمضان إيمانا ً واحتسابا ً غفر له ما تقدم من
ذنبه) رواه مسلم.

ِب َعلَ ْي ُك ُم
ِين َءا َم ُنوا ُكت َ
قال هللا تعالىَ :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
ين مِنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
ال ِّ
ِب َعلَى الَّ ِذ َ
ص َيا ُم َك َما ُكت َ
ون سورة البقرة اآلية  .181وقال رسول
َت َّتقُ َ
هللا (:إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ،وغلقت أبواب
جهنم فلم يفتح منها باب ،وصفدت الشياطين،
وينادي منادٍ :يا باغي الخير أقبل ،ويا باغي
الشر أقصر ،وهلل عتقاء من النار وذلك كل ليلة)
رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح.
وقال رسول هللا (:قال هللا عز وجل كل عمل
ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به
والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال

هدي النبي  في رمضان

فرض الصيام وفضله
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ال شك أن هدي النبي  في رمضان هو أكمل
الهدي ،وعمله  هو خير العمل ،وعلى كل
مسلم أن يبذل وسعه وطاقته في اإلقتداء برسول
هللا
ُول َّ ِ
هللا  ،قال تعالى:لَ َق ْد َك َ
ان لَ ُك ْم فِي َرس ِ
هللا َو ْال َي ْو َم ْاآلخ َِر
أُسْ َوةٌ َح َس َن ٌة لِ َمنْ َك َ
ان َيرْ جُو َّ َ
هللا َك ِثيرً ا سورة األحزاب اآلية .11
َو َذ َك َر َّ َ
وأبين هنا هدي سيدنا رسول هللا  في رمضان
كما صح عنه في دواوين السنة وكما ذكره
المحققون من أهل العلم .فمن المعلوم عند أهل
العلم أن فرض صيام رمضان كان في السنة
الثانية من الهجرة النبوية وقد صام النبي  تسع

رمضانات .وكان هدي رسول هللا  في أعلى
درجات الكمال وأعظم تحصيل للمقصود
وأسهله على النفوس كما قال العالمة ابن القيم.
فقد كان  يدخل في صوم رمضان برؤية محققة
أو بشهادة شاهد واحد كما ثبت في الحديث عن
ابن عمر  قال(:تراءى الناس الهالل فأخبرت
رسول هللا  أني رأيته فصامه وأمر الناس
بصيامه) رواه أبو داود وابن حبان وصححه
ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وإذا حالت دون رؤية الهالل غيوم أو قتر أو
نحوهما أكمل عدة شعبان ثالثين يوما ً كما ثبت
في الحديث عن أبي هريرة  أن النبي 
قال(:صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم
عليكم فاقدروا ثالثين) رواه البخاري ومسلم.
فإذا ثبتت رؤية الهالل أو أكملت عدة شعبان
ثالثين يوما ً فنصوم ،ويجب أن يعلم أن صوم
رمضان عبادة جماعية ال يجوز لجماعة أو أحد
أن ينفرد في بداية الصوم أو نهايته وإنما الصوم
مع جماعة الناس فقد صح في الحديث أن النبي
 قال(:الصوم يوم تصومون والفطر يوم
تفطرون واألضحى يوم تضحون) رواه أبو
داود والترمذي والبيهقي وهو حديث صحيح،
قال اإلمام الترمذي[:وفسر بعض أهل العلم هذا
الحديث فقال :إنما معنى هذا :الصوم والفطر مع
الجماعة وعظم الناس] .فإذا ثبت دخول شهر
رمضان فال بد من تبييت نية الصيام كما ورد
في الحديث عن حفصة رضي هللا عنها أن النبي

 قال(:من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام
له) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن
خزيمة وهو حديث صحيح .ومن المعلوم عند
أهل العلم أن النية محلها القلب وال عالقة للسان
بها لذا فإن التلفظ بالنية بدعة مخالفة لهدي
المصطفى.
ومن هدي النبي  في رمضان السحور فقد
صح في الحديث عن أنس  أن النبي 
قال(:تسحروا فإن في السحور بركة) رواه
البخاري ومسلم.
ومن السنة تأخير السحور وجعله قريبا ً من وقت
صالة الفجر فقد ورد في الحديث عن أنس 
عن زيد بن ثابت  أنه قال(:تسحرنا مع النبي 
ثم قام إلى الصالة .قلت :كم كان بين األذان
والسحور؟ قال :قدر خمسين آية) رواه البخاري
ومسلم.
ومن هدي المصطفى  تعجيل الفطر فمن
المعلوم أن الصوم ينتهي بحلول الليل كما قال
ص َيا َم إِلَى اللَّي ِْل سورة البقرة
تعالىُ :ث َّم أَ ِتمُّوا ال ِّ
اآلية  .181والليل يبدأ بعد غروب الشمس
مباشرة .وقد صح في الحديث أن النبي 
قال(:ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) رواه
البخاري ومسلم.
وكان الرسول  يفطر قبل أن يصلي المغرب،
فقد جاء في الحديث عن أنس  قال(:كان رسول
هللا  يفطر على رطبا ٍ
ت قبل أن يصلي فإن لم
تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا
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حسوا ٍ
ت من ماء) رواه أبو داود وقال األلباني
حسن صحيح.
ومن هديه  اإلفطار على الرطب كما تقدم في
حديث أنس فإن لم يتيسر الرطب  -وهو ثمر
النخيل الناضج  -أفطر على تمرات  -والتمر هو
ثمر النخل بعد أن يجف أو يقارب – فإن لم
يتيسر التمر أفطر على الماء.
قال العالمة ابن القيم[:وكان يحض على الفطر
بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء هذا من كمال
شفقته على أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة
الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله
وانتفاع القوى به وال سيما القوى الباصرة فإنها
تقوى به وحالوة المدينة التمر ومرباهم عليه
وهو عندهم قوت ،وأدم ورطبه فاكهة .فإن الكبد
يحصل لها بالصوم نوع يبس .فإذا رطبت بالماء
كمل انتفاعها بالغذاء بعده .ولهذا كان األولى
بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل األكل بشرب قليل
من الماء ثم يأكل بعده هذا مع ما في التمر
والماء من الخاصية التي لها تأثير في صالح
القلب ال يعلمها إال أطباء القلوب].
وكان من هديه  أن يقول عند الفطر ما ورد
في الحديث عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:
كان رسول هللا  إذا أفطر قال(:ذهب الظمأ
وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا) رواه
أبو داود وغيره وهو حديث حسن.

وروي أنه  كان يقول عند فطره(:الحمد هلل
الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت) رواه
أبو داود وابن السني وهو حديث مرسل.
وروي أنه  كان يقول إذا أفطر(:اللهم لك صمنا
وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا إنك أنت السميع
العليم) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة.
وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال:
قال رسول هللا (:إن للصائم عند فطره لدعوة
ما ترد) رواه ابن ماجة والحاكم وابن السني
وإسناده صحيح ورجاله ثقات .وصح أن النبي 
صلَّى صالة التراويح كما ورد في الحديث عن
عائشة رضي هللا عنها (أن رسول هللا  خرج
ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى
رجال بصالته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع
أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس
فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة
فخرج رسول هللا  فصلى بصالته فلما كانت
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج
لصالة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس
فتشهد ثم قال(:أما فإنه لم يخف عليَّ مكانكم
ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)
فتوفي رسول هللا  واألمر على ذلك) .رواه
البخاري ومسلم.
ثم إن المسلمين قد حافظوا على صالة التروايح
في كل ليلة من ليالي رمضان في جماعة واحدة
في المسجد منذ عهد عمر  فقد روى البخاري
ومسلم عن عبد الرحمن بن عب ٍد القاري

قال(:خرجت مع عمر بن الخطاب  ليلة في
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون
يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي
بصالته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت
هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم
فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة
أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر:
نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من
التي يقومون وكان الناس يقومون أوله).
وكان من هدي الرسول  االجتهاد في العبادة
في العشر األواخر من رمضان فقد ورد في
الحديث عن عائشة رضي هللا عنها(:أن النبي 
كان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل وأيقظ
أهله وشد المئزر) رواه البخاري ومسلم ،وفي
رواية عند مسلم(:كان  يجتهد في العشر
األواخر ما ال يجتهد في غيره).
وكان من هدي المصطفى  االعتكاف في
رمضان فقد صح في الحديث عن عائشة رضي
هللا عنها قالت (:كان النبي  يعتكف العشر
األواخر من رمضان حتى توفاه هللا) رواه
البخاري ومسلم.
ومن هدي المصطفى  في رمضان الجود
والكرم ومدارسة القرآن الكريم فقد صح في
الحديث عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
كان رسول هللا  أجود الناس وكان أجود ما
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وكان 
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أجود بالخير من الريح المرسلة ) رواه البخاري
ومسلم.

طائفة من أحكام الصيام
وآدابه
النية في الصيام:
النية فرض من فرائض العبادة ،سواء أكانت
صال ًة أو صياما ً أو حجا ً أو غيرها ،وقد ثبت في
الحديث الصحيح قول النبي (:إنما األعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) رواه
البخاري.
والصوم البد فيه من نية ،فال يصح الصوم
بدون نية ،سواء أكان الصوم فرضا ً أو نفالً أو
قضاءً ،وإن اختلف أهل العلم في وقت النية في
أنواع الصيام المذكورة ،وبالنسبة لصوم
رمضان ،فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ال بد
من تبييت النية ،أي البد أن ينوي المسلم الصيام
قبل طلوع الفجر ،ويدل على ذلك حديث ابن
عمر رضي هللا عنهما عن أخته حفصة رضي
هللا عنها أن رسول  قال(:من لم يجمع الصيام
قبل الفجر فال صوم له) رواه أبو داود وابن
خزيمة  ،وهو حديث صحيح ،ومعنى (يجمع)
في الحديث أي يعزم ،أي البد لمن أراد الصوم
أن يعزم على الصيام خالل الليل ،ويكون ذلك
من وقت المغرب إلى طلوع الفجر ،وكما قلت

فان المقصود من النية العزم على الصوم ،وليس
المراد أن يتلفظ بالنية ،كأن يقول بلسانه "نويت
أن أصوم يوم غ ٍد من شهر رمضان " ،أو نحو
ذلك من العبارات ،فإن التلفظ بالنية بدعة ال
أصل له في الشرع ،ألن النية من عمل القلب
وليست من عمل اللسان ،وقد اتفق أهل العلماء
على أن محل النية القلب ،والتلفظ بها بدعة ألن
ذلك لم ينقل عن الرسول  أنه علّم أصحابه
التلفظ بالنية ،وال أمر به أحداً منهم فلو كان ذلك
مشروعا ً لبينه عليه الصالة والسالم ،إما بالقول
أو بالفعل أو بهما وكل ذلك لم يكن.
وينبغي أن يعلم أن كل يوم من أيام رمضان
يحتاج إلى نية مستقلة ،على الراجح من أقوال
أهل العلم ألن كل يوم من أيام رمضان عبادة
مستقلة.

المفطرات المعتبرة:
إن الذي دل عليه كتاب هللا وسنة المصطفى 
أن ما يفطر الصائم هو الطعام والشراب
والجماع ومعلوم أن الطعام والشراب يتناوله
اإلنسان من منفذه الطبيعي وهو الفم فما كان
طعاما ً أو شرابا ً ودخل من المدخل الطبيعي فال
شك أنه يفطر الصائم ،وقد اجتهد فقهاء اإلسالم
في األمور المفطرة للصائم وذكروا أشياء كثيرة
من المفطرات حتى صارت كتب الفقه طافحة
بها على اختالف في المذاهب في كل منها ،هل
يعد مفطراً أم ال؟

والصحيح الذي أطمئن إليه وتؤيده األدلة أن
كثيراً مما ذكره الفقهاء من المفطرات ليس
كذلك ،ولم تقم األدلة الصحيحة على اعتباره
مفطراً للصائم ،وأنا أميل إلى التضييق في
المفطرات وعدم التوسع فيها لعدم ثبوت األدلة
على أن كثيراً مما عده الفقهاء من المفطرات أنه
مفطر بغض النظر من أين دخل ،فمثالً إذا
احتقن الصائم بدواء فإنه يفطر بل قال بعضهم
إذا استنجى الصائم فأدخل إصبعه في دبره أفطر
وإذا اكتحل أفطر  ...الخ .وهذا الكالم غير مسلَّم
وغير مقبول لماذا؟ ألن الصيام مما يبتلى به
عامة الناس في دين اإلسالم ولو كانت مثل هذه
األمور مفسدة للصوم لبينها الرسول  بيانا ً عاما ً
مفصالً.

صوم األطفال:
األطفال ليسوا من أهل التكليف شرعا ً لقوله
عليه الصالة والسالم(:رفع القلم عن ثالثة عن
النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر
وعن المجنون حتى يفيق) رواه ابن ماجة
وغيره بإسناد صحيح .فهم غير مكلفين شرعا ً
ولكنهم يؤمرون بالصيام إذا أطاقوه ،وهذا األمر
على سبيل التمرين والتعويد على الصوم وكذلك
يفعل معه بالنسبة لبقية األحكام الشرعية فقد ورد
في الحديث قوله عليه الصالة والسالم(:مروا
أبناءكم بالصالة وهم أبناء سبع واضربوهم
عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في
المضاجع) رواه أحمد وأبو داود والحاكم
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وصححه .وال شك أن الصوم أشق من الصالة
فلذلك فإن الصبي إذا أطاق الصوم يطلب منه
ذلك وال بد أن يكون صومه بالتدريج حتى ال
يكون شاقا ً عليه وقد يطيق الصبي الصوم وهو
ابن ثمان أو تسع أو عشر ويعود تحديد السن
إلى ولي أمره الذي يعرف مقدرة الصبي على
الصوم من عدمها.
ومطالبة الصبي بالصوم أمر معهود منذ عهد
الصحابة رضي هللا عنهم فقد ورد في الحديث
عن الربيع بنت معوذ رضي هللا عنها قالت:
أرسل الرسول  غداة عاشوراء إلى قرى
األنصار من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن
أصبح صائما فليصم قالت :فكنا نصومه بعد
ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن
فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى
يكون عند اإلفطار) رواه البخاري ومسلم.
وهكذا ينبغي أن يكون األمر في بقية التكاليف
الشرعية قال ابن عباس رضي هللا
عنهما(:اعملوا بطاعة هللا واتقوا معاصي هللا
ومروا أوالدكم بامتثال األوامر واجتناب
النواهي فذلك وقاية لهم ولكم من النار).

أكل الصائم ناسيا ً:
النسيان من طبيعة اإلنسان وهو من األمور
الخارجة عن إرادته ،وإن من يسر الشريعة
اإلسالمية أنها ال تكلف اإلنسان حال نسيانه

يقول هللا تعالىَ :ولَكِنْ ي َُؤاخ ُِذ ُك ْم ِب َما َك َس َب ْ
ت
قُلُو ُب ُك ْم والنسيان ليس من كسب القلوب ،وقد
ثبت في الحديث قوله (:رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه الطبراني
والدار قطني والحاكم وهو حديث صحح،
والمقصود بالرفع هنا هو حكم هذه األمور
الثالثة المذكورة في الحديث ،والحكم المرفوع
هو حكم الدنيا وحكم اآلخرة وهذا الكالم ينطبق
على من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فال إثم
عليه وال قضاء عليه وليتم صومه وقد ثبت في
الحديث الصحيح قوله (:من نسي وهو صائم
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه هللا
وسقاه) رواه البخاري ومسلم.
وبهذا يظهر أن من نسي وهو صائم فأكل أو
شرب فعليه أن يتم صومه وال قضاء عليه وال
كفارة وهذا الحكم في مطلق الصوم فرضا ً كان
أو نفالً،وال وجه لمن فرق بين صوم الفريضة
وصوم النافلة في هذا الحكم ،وكذلك ال فرق بين
أن يأكل الصائم أو يشرب قليالً أو كثيراً فالحكم
ال يختلف ما دام أن األمر وقع نسيانا ً فال حرج
في ذلك.
ويشرع في حق من رأى إنسانا ً يعلم أنه صائم
فرآه يأكل أو يشرب أن يذكره بصومه ،ألن ذلك
من باب التعاون على البر والتقوى يقول هللا
تعالىَ :و َت َع َاو ُنوا َعلَى ْال ِبرِّ َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َاو ُنوا
ان .ويتأكد هذا التذكير إذا
اإل ْث ِم َو ْالع ُْد َو ِ
َعلَى ْ ِ
كان الصائم يأكل أو يشرب في رمضان نسيانا ً

فعليه أن يذكره ألن األكل والشرب في نهار
رمضان من المنكرات ،والرسول يقول(:من
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف
اإليمان) رواه مسلم ،إال أن ذلك معفو عنه ألنه
وقع نسيانا ً ووقوعه نسيانا ً من الصائم ال يعفي
من رآه من تذكيره.

تأثير المعاصي واآلثام في الصيام:
ِب
ِين آ َم ُنوا ُكت َ
يقول هللا سبحانه وتعالىَ :ياأَ ُّي َها الَّذ َ
ِين مِنْ َق ْبلِ ُك ْم
َعلَ ْي ُك ْم ال ِّ
ِب َعلَى الَّذ َ
ص َيا ُم َك َما ُكت َ
ون" ولعل" في لغة العرب تفيد
لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُ َ
الترجي فالذي يرجى من الصوم تحقق التقوى
أي أن الصوم سبب من أسباب التقوى.
وبنا ًء على ذلك فليس الصوم هو مجرد االمتناع
عن المفطرات الثالث ،الطعام والشراب
والشهوة فحسب ،بل ال بد من صوم الجوارح
أيضاً ،فاليد ال بد أن تكف عن أذى الناس،
والعين ال بد من صوم الجوارح أيضاً ،فاليد ال
بد أن تكف عن أذى الناس ،والعين ال بد أن
تكف عن النظر إلى المحرمات ،واألذن ال بد أن
تكف عن السماع للمحرمات ،واللسان ال بد أن
يكف عن المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب
ونحوها ،والرجل ال بد أن تكف عن المحرمات
فال تمشي إلى ما حرم هللا .إن الصائم مأمور
بتقوى هللا عز وجل وهي امتثال ما أمر هللا
5

واجتناب ما نهى هللا عنه وهذه طائفة عطرة من
أحاديث رسول هللا  تشير إلى هذه المعاني:
 .1عن أبي هريرة  قال :قال رسول هللا (:قال
هللا تعالى عز وجل كل عمل ابن آدم له إال
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا
كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن
سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم) رواه
البخاري ومسلم.
 .2وعن أبي هريرة  قال :قال رسول هللا
(:من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه
البخاري.
 .3عن أبي هريرة  قال :قال رسول (:ليس
الصيام من األكل والشرب إنما الصيام من اللغو
والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني
صائم إني صائم) رواه ابن خزيمة والحاكم وقال
صحيح على شرط مسلم وصححه الشيخ
األلباني.
 .4وعن أبي هريرة  قال :قال رسول هللا
(:رب صائم ليس له من صيامه إال الجوع
ورب قائم ليس له من قيامه إلى السهر) رواه
النسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وقال
صحيح على شرط البخاري وصححه الشيخ
األلباني .فهذه األحاديث وغيرها يؤخذ منها أن
الصوم ال يقصد به مجرد االمتناع عن الطعام
والشراب ،بل ال بد من صوم الجوارح عن
المعاصي ،فعلى الصائم أن يتجنب كل

المحرمات وليلتزم بكل ما أمر هللا سبحانه
وتعالى به حتى تتحقق فيه معاني الصوم
الحقيقية ،وإن لم يفعل ذلك فإنه ال ينتفع بصومه
ويكون نصيبه من صومه مجرد الجوع
والعطش ،والعياذ باهلل ،كما أشار إلى ذلك
الحديث األخير ،وله رواية أخرى وهي (رب
صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب
قائم حظه من قيامه السهر) وهي رواية
صحيحة.

صالة التراويح
رغب الرسول  في قيام رمضان وحث عليه
في أحاديث منها :عن أبي هريرة  قال كان
رسول هللا  يرغب في قيام رمضان من غير
أن يأمر فيه بعزيمة فيقول ( :من قام رمضان
إيمانا واحتسابا ً غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه
البخاري ومسلم.
وقد صلى النبي  بالصحابة في رمضان في
عدة ليالي في أوله وفي آخره كما ثبت ذلك عنه،
وكان هديه  أن يصلي إحدى عشرة ركعة كما
ثبت ذلك عنه في حديث عائشة رضي هللا عنها
قالت(:ما كان رسول هللا  يزيد في رمضان وال
في غيره على إحدى عشرة ركعة) رواه
البخاري ومسلم ،ولم يثبت عن الرسول 
المداومة على صالة التراويح ألنه خشي أن
تفرض على األمة كما ثبت ذلك في الصحيحين.

وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات صالة
التراويح فأكثر الفقهاء يرون أنها تصلى
عشرون ركعة والوتر ثالث ركعات وهذا القول
مشهور عن عمر بن الخطاب  حيث ورد أنه
جمع الناس على إمام واحد يصلى بهم ثالثا ً
وعشرين ركعة كما ورد في الحديث عن عبد
الرحمن بن عبد القاري ،قال(:خرجت مع عمر
بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي
الرجل فيصلي بصالته الرهط فقال عمر :إني
أرى لو جمعت هؤالء على قارئ واحد لكان
أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة
قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي
ينامون عنها أفضل من التي يقومون .يعني آخر
الليل وكان الناس يقومون أوله) رواه البخاري.
وروى البيهقي بإسناد صحيح كما قال النووي
عن السائب بن يزيد الصحابي  قال(:كانوا
يقومون على عهد عمر بن الخطاب  في شهر
رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقومون
بالمئتين.)...
ومن أهل العلم من يرى عدم زيادة صالة
التراويح عن إحدى عشرة ركعة لحديث عائشة
السابق وغيره من األحاديث الثابتة في هدي
المصطفى .
وترى طائفة أخرى من أهل العلم عدم تحديد
عدد معين من الركعات في صالة قيام رمضان
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أي التراويح ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية
واإلمام الشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز
رحمهم هللا وأنا أميل إلى هذا القول  ،قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا ما نصه[ كما أن
نفس قيام رمضان لم يوقت النبي  فيه عدداً
معينا ً بل كان هو  ال يزيد في رمضان وال
غيره على ثالث عشرة ركعة لكن كان يطيل
الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب
كان يصلي بهم عشرين ركعة ألن ذلك أخف
على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم
كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة
ويوترون بثالث وآخرون قاموا بست وثالثين
وأوتروا بثالث وهذا كله سائغ فكيفما قام في
رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن .واألفضل
يختلف باختالف أحوال المصلين فإن كان فيهم
احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثالث
بعدها كنا كان النبي  يصلي لنفسه في رمضان
وغيره هو األفضل وإن كانوا ال يحتملونه فالقيام
بعشرين هو األفضل وهو الذي يعمل به أكثر
المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين األربعين
وأن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك وال يكره
شيء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من
األئمة كأحمد وغيره ،ومن ظن أن قيام رمضان
فيه عدد مؤقت عن النبي  ال يزاد فيه وال
ينقص منه فقد أخطأ].

المجاهرة بالفطر في رمضان

الصيام ركن من أركان اإلسالم فمن تهاون في
صيام رمضان فقد وقع في معصية كبيرة
والعياذ باهلل فإذا انضم إلى فطره مجاهرته في
ذلك فقد ازداد عصيانا ً وإثما ً حيث إنه أظهر
المعصية وتلبس بأفعال أهل المجون نسأل هللا
العفو والعافية.أما لو أن هذا المفطر قد ستر
على نفسه لكان ذنبه أهون وإن كان هو عظيم
في ذاته قال العالمة ابن القيم [:والمستخفي بما
يرتكبه أقل إثما ً من المجاهر المستعلن والكاتم له
أقل إثما ً من المخبر المحدث للناس به فهذا بعيد
من عافية هللا تعالى وعفوه كما قال النبي(:كل
أمتي معافى إال المجاهرين وإن من المجاهرة
أن يستر هللا تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر
هللا عنه يقول يا فالن فعلت البارحة كذا وكذا
فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر هللا عن
نفسه) رواه البخاري ومسلم .
وال شك أن المجاهرة باإلفطار فيها نوع من
التبجح واالفتخار بالمعصية ،وهذه وقاحة
عظيمة وقلة حياء فهذا العاصي المجاهر لم
يستح من هللا سبحانه وتعالى ولم يستح من
الناس.وينبغي أن يعلم أن اإلنسان إذا ابتلي
بمعصية من المعاصي فالواجب عليه أن يستر
نفسه وال يظهر شيئا ً من ذلك وعليه أن يتوب
إلى هللا تعالى فقد ورد في الحديث عن ابن عمر
رضي هللا عنهما أن النبي  قال(:اجتنبوا هذه
القاذورات التي نهى هللا عز وجل عنها فمن ألم
بشيء منها فليتستر بستر هللا عز وجل وليتب
إلى هللا فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب

هللا) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
وصححه األلباني .أخي المسلم الفطر في نهار
رمضان بدون عذر حرام شرعا ً ومن كبائر
الذنوب فإذا انضم إلى ذلك المجاهرة بالفطر فقد
ازداد إثما ً على إثم والواجب على من فعل ذلك
أن يتوب إلى هللا سبحانه وتعالى وأن يقضي ما
أفطر من رمضان.

زكاة الفطر
صدقة الفطر أو زكاة الفطر فريضة عند جمهور
أهل العلم وقدد ثبتدت بأحاديدث كثيدرة عدن رسدول
هللا  منهدددا :حدددديث ابدددن عمدددر قدددال (:فدددرض
رسدددول هللا  زكددداة الفطدددر صددداعا ً مدددن تمدددر أو
صاعا ً من شعير على العبد الحر والذكر واألنثى
والصددغير والكبيددر مددن المسددلمين وأمددر بهددا أن
تدددؤدى قبدددل خدددروج النددداس إلدددى الصدددالة ) رواه
البخاري ومسلم.
وعن أبي سعيد الخدري قدال (:كندا نعطيهدا فدي
زمان النبي  صاعا ً من طعام أو صاعا ً من تمر
أو صدداعا ً مددن شددعير أو صددـاعا ً مددن زبيددب فلمددا
جدددداء معاويددددة وجدددداءت السددددمراء  -أي القمددددح
الشامي  -قدال  :أرى مدداً مدن هدذه يعددل مددين )
رواه البخاري .
وجمهددور الفقهدداء المالكيددة والشددافعية والحنابلددة
يرون وجوب إخدراج األعيدان فدي صددقة الفطدر
كدددالتمر والشدددعير والزبيدددب أو مدددن غالدددب قدددوت
النددداس وال يجيدددزون إخدددراج القيمدددة أي إخدددراج
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النقود .ومذهب الحنفية جواز إخراج القيمة ونقل
هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسدن
البصري وعمدر بدن عبدد العزيدز والثدوري ونقدل
عن جماعة من الصحابة أيضا ً.
ووقت وجدوب صددقة الفطدر هدو غدروب شدمس
آخددر يددوم مددن رمضددان عنددد الجمهددور وطلددوع
فجر يوم العيد عند الحنفية .هدذا وقدت الوجدوب،
وقددد أجددازوا تقددديمها عددن وقددت الوجددوب وهددو
األصدددلح واألنفدددع للفقدددراء فعندددد الحنفيدددة يجدددوز
تعجيلهدددا مدددن أول العدددام وعندددد الشدددافعية يجدددوز
تعجيلهددا مددن أول شددهر رمضددان وعنددد المالكيددة
والحنابلة يجوز تقديمها بيوم أو يومين لقول ابدن
عمددر  ( :كددانوا يعطونهددا قبددل الفطددر بيددوم أو
يومين ) رواه البخاري .وهدذا قدول حسدن وثبدت
مددن فعددل جماعددة مددن الصددحابة تعجيلهددا بيددوم أو
يومين أو ثالثة حتى يتمكن الفقيدر مدن شدراء مدا
يلزمدده قبددل يددوم العيددد .وتصددرف صدددقة الفطددر
للفقراء والمساكين والمحتاجين فقط وال تصدرف
فددي مصددارف الزكدداة الثمانيددة علددى الددراجح مددن
أقوال أهل العلم.
وهللا الهادي إلى سواء السبيل

