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بسم اهللا الرمحن الرحيم   
احلمد هللا اللطيف الرؤوف املَنان، الْغنِي القوي السلْطَان، احلَلـيمِ الكَـرِمي   

فال شيء بعده، الظَاهرِ فـال  الرحيم الرمحن، األولِ فال شيٍء قبلَه، االخرِ 
   ـزعمبا يكونُ وما كـان، ي الْمع ه، احمليطونًء دين فال شقَه، الباطء فويش
ويذلُ، ويفْقر ويغنِي، ويفعلُ ما يشاء حبكْمته كلَّ يوم هو يف شان، أرسـى  

اٍء يحييها، وقَضـى  األرض باجلبالِ يف نواحيها، وأرسلَ السحاب الثِّقالَ مب
بالفناِء على مجيع ساكنِيها ليجزِي الذين أساؤوا بِمـا عملـوا ويجـزِي    

  . املُحسنني باِإلحسان

أحمده على الصفات الكاملة احلسان، وأشكره على نِعمه السابغة وبالشـكرِ  
 وحده ال شـريك لـه املَلـك    العطاء واالمتنان، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا يزيد

الديان، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه املبعوثُ إىل اِإلنس واجلان، صـلَّى اهللا  
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما توالـت األزمـان، وسـلَّم    

  . تسليماً

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى
  الطريق إىل اجلنة شبكةاملشرف العام على 

www.way2ganna.com 
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com 

  

 )حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية( 

  

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

اعسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـي  
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  من أحكام الصيام

  

  

  تعاىللفقري إىل اهللا امجع وحتقيق 
  
  

  غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده 
  .ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين

 :أما بعد

" جة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين"إجابته بأن أفرد من كتايب  فقد سألين من تعينت
بعض املواضيع املهمة يف حياة املسلم؛ لتكون قريبة التناول، خفيفة احململ، وألن الكتاب 
 - الصغري هو الذي يقرأ غالبا، ويكون يف متناول أيدي الناس؛ فأجبته إىل ذلك، سائالً  اهللا 

ا من طبعها أو قرأها أو مسعها، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي، ومن أن ينفع  - تعاىل 
أسباب الفوز لديه جبنات النعيم، وهو  حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العلي 

  .العظيم
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين

  
  املؤلف    

  هـ١/١/١٤٠٦
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  لصياما
  فضل شهر رمضان

قد : ((يبشر أصحابه، يقول �كان رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة  -١
 وتغلق اجلنة، أبواب فيه تفتح صيامه، عليكم اهللا كَتب مبارك، شهر شهر رمضان، جاَءكم

 فقد خريها، رِممن ح شهر، ألف من خري ليلة فيه الشياطني، فيه وتغلُّ اجلحيم، أبواب فيه
  .؛ رواه أمحد والنسائي))حرِم
أتاكم رمضان، شهر بركة، يغشاكم اهللا فيه، فيرتل الرمحة، وحيط (( :وعن عبادة مرفوعا -٢

اخلطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظُر اهللا إىل تنافُسكم فيه، ويباهي بكم مالئكته، فأَروا اهللا 
  .؛ رواه الطرباين، ورواته ثقات))فيه رمحةَ اهللا من أنفسكم خريا، فإن الشقي من حرم

أُعطيت أميت يف شهر : ((قال �عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة  -٣
 ريح من اهللا عند خلُوف فم الصائم أطيب :رمضان مخس خصال، لَم تعطها أمة قبلهم

 جنته، مث يوم كل - عز وجلَّ  - اهللا  ويزين يفطروا، حىت املالئكة هلم وتستغفر املسك،
 فيه إليك، وتصفَّد ويصريوا واألذى املؤنة عنهم يلقوا أن الصاحلون عبادي يوشك: يقولُ

 ،))ليلة آخر يف هلم يغفرو فيه إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريِه، خيلصون فال مردة اجلن،
 قضى إذا أجره يوفَّى إمنا عاملال ولكن ال،: ((قال القدر؟ ليلة أهي اهللا، رسول يا :قيل
  .١؛ رواه أمحد))عمله
يف آخر يوم من شعبان،  �خطبنا رسولُ اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - وعن سلمان  -٤

 ألف شهر، من القدر خري ليلة فيه شهر مبارك، عظيم شهر أظلَّكُم قد الناس، يا أيها: ((فقال
 كمن كان اخلري، من خصال خبصلة فيه تقَرب نم تطوعا، ليله قيامو فريضة، صيامه اهللا جعل
 سواه، فيما فريضة أدى سبعني كمن كان فريضة، أدى فيه منو سواه، فيما فريضة أدى
 فيه فطر من الرزق، فيه يزاد شهرو املواساة شهرو اجلنة، ثوابه الصربو الصرب، شهر هوو

                                           
الفتح الرباين لترتيب : "، وانظر٢٢٢ - ٢/٢١٤، للمنذري "الترغيب والترهيب"هذه األحاديث يف  انظر ١

 .٢٣٥ - ٢٢٥/ ٩" مسند اإلمام أمحد بن حنبل
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 من ينقص أن غري من أجره، مثل له كانو النار، من رقبته عتقو لذنوبه، مغفرة كان صائما
: � اهللا رسول قال الصائم، يفطر به ما جيد كلنا اهللا، ليس رسول يا: قالوا ،))شيء أجره
 سقى منو ماء، شربة أو مترة، أو لنب، مذقة على صائما فطر ملن الثواب هذا اهللا يعطي((

 هوو اجلنة، يدخل حىت بعدها يظمأ ال شربةً حوضي من -عز وجل  -اهللا  سقاه صائما
: خصال أربع من فيه فاستكْثروا النار، من عتق آخرهو مغفرة، أوسطهو رمحة، أولُه شهر

 ما ترضون اللتان اخلصلتان أما عنهما؛ بكم غناء ال خصلتنيو ربكم، ما ترضون خصلتني
 اهللا فتسألون ما،عنه بكم غناء ال اللتان أماو تستغفرونه،و اهللا إال إله ال أن فشهادة ربكم،
  .؛ رواه ابن خزمية والبيهقي وغريمها))النار من به تعوذونو اجلنة،

كل عمل ابن : ((قال �عن النيب  - رضي اهللا عنه  -ويف الصحيحنيِ، عن أيب هريرة  -٥
إال الصيام، فإنه يل، : -تعاىل  - آدم له، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهللا 

فرحة عند فطره، : ي به؛ ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتانوأنا أجز
  .))وفرحة عند لقاء ربه، ولَخلُوف فم الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسك

بترك هذه الشهوات املباحة يف غري حالة الصيام،  - تعاىل  - واعلم أنه ال يتم التقرب إىل اهللا 
من الكذب، والظلم والعدوان على : ك ما حرم اهللا عليه يف كل حالإال بعد التقرب إليه بتر

من مل يدع قول الزور والعمل به، : ((�الناس، يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم؛ وهلذا قال 
  .؛ رواه البخاري))فليس هللا حاجةٌ يف أن يدع طعامه وشرابه

الَّ بعد التقرب إليه بترك احملرمات، أن التقرب إىل اهللا بترك املباحات ال يكمل إ: وسر هذا
فمن ارتكب احملرمات، مث تقرب إىل اهللا بترك املباحات، كان مبثابة من يترك الفرائض 
ويتقَرب بالنوافل، وإن نوى بأكْله وشربه تقويةَ بدنه على القيام والصيام، كان مثابا على 

وي على العمل، كان نومه عبادة، ويف ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه يف الليل والنهار التق
نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله مضاعف، ودعاؤه مستجاب، : ((حديث مرفوع
  .٢))وذنبه مغفور

                                           
 .١٨٨ص/٢ج" اجلامع الصغري" ،رواه البيهقي عن عبداهللا بن أيب أوىف، ورمز السيوطي لضعفه ٢
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فالصائم يف ليله واره يف عبادة، ويستجاب دعاؤه يف صيامه وعند فطره، فهو يف اره 
كون فطره على حالل، فإن كان أن ي: صائم صابر، ويف ليله طاعم شاكر، ومن شرط ذلك

  .فطره على حرام، كان ممن صام عما أحل اهللا وأفطر على ما حرم اهللا، ومل يستجب له دعاء
جهاد لنفسه بالنهار على الصيام، وجهاد : واعلم أنَّ املؤمن جيتمع له يف شهر رمضان جهادان

وفِّي  -وقهما، وصرب عليهما بالليل على القيام، فمن مجع بني هذَين اجلهادين، ووفَّى حبق
  .أجره بغري حساب

صيامه وقيامه، وقيام : شهر رمضان تكثُر فيه أسباب املغفرة والغفران، فمن أسباب املغفرة فيه
الذِّكر، ويف حديث : تفطري الصوام، والتخفيف عن اململوك، ومنها: ليلة القدر، ومنها

االستغفار : ، ومنها٣))ائلُ اهللا فيه ال خييبذاكر اهللا يف رمضان مغفور له، وس: ((مرفوع
: ، ودعاء الصائم مستجاب يف صيامه وعند فطره، ويف حديث أيب هريرة)طلب املغفرة(

  .يأىب أن يستغفر اهللا: يا أبا هريرة، ومن يأبى؟ قال: ويغفر فيه إال ملن أىب، قالوا
  .استغفار املالئكة للصائمني حىت يفطروا: ومنها

أسباب املغفرة يف رمضان، كان الذي تفُوته فيه املغفرة حمروما غاية احلرمان، مىت ملا كثرت 
يغفر لمن مل يغفَر له يف هذا الشهر؟ مىت يقبل من رد يف ليلة القدر؟ مىت يصلح من ال يصلح 

  يف رمضان؟
، اللهم قد أظلَّنا شهر رمضان وحضر: كان املسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان

فسلِّمه لنا وسلِّمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه اجلد واالجتهاد، والقوة والنشاط، 
أن يبلِّغهم رمضان، مث يدعونه ستة أشهر : وأعذْنا فيه من الفتن، كانوا يدعون اهللا ستة أشهر

، وتسلمه مين اللهم سلِّمين إىل رمضان وسلم يل رمضان: أن يتقبله منهم، كان من دعائهم
  .متقبالً

؛ للشيخ عبدالرمحن بن قاسم، امللَخص من "وظائف شهر رمضان"انتهى ملخصا من (
  .)؛ البن رجب"لطائف املعارف"

                                           
 ".اإلميان شعب"، والبيهقي يف "األوسط"رواه الطرباين يف  ٣
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  من آداب الصيام
  :واعلموا أنه ال يتم الصوم إال باستكمال ستة أمور

  .غض البصر وكفه عن االتساع يف النظر إىل كل ما يذَم ويكره: األول
  .حفظ اللسان عن اهلذيان، والغيبة والنميمة، والكذب: الثاين

  .كف السمع عن اإلصغاء إىل كل محرم أو مكروه: الثالث
  .كف بقية اجلوارح عن اآلثام: الرابع

  .أال يستكثر من الطعام: اخلامس
 أن يكون قلبه بعد اإلفطار مضطربا بني اخلوف والرجاء؛ إذ ليس يدري أيقبل: السادس

  .٤صيامه فهو من املقربني، أو يرد عليه فهو من املمقوتني؟ وليكن ذلك يف آخر كل عبادة
 -اللهم اجعلنا ممن صام الشهر، واستكمل األجر، وأدرك ليلة القدر، وفاز جبائزة الرب  

  .آمني يا رب العاملني، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني - تبارك وتعاىل 
  
  
  

                                           
 .٦٠ - ٥٩ص" موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين" ٤
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  يف الصيامنبذ 
  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

فهذه نبذ يف الصيام وحكمه، وأقسام الناس فيه، واملفطِّرات، وفوائد أخـرى علـى وجـه    
  :اإلجياز

  .الشمس بترك املفطِّرات من طُلُوع الفجر إىل غروب -تعاىل  -هو التعبد هللا : الصيام -١
: بين اإلسالم على مخس(( :�صيام رمضان أحد أركان اإلسالم العظيمة؛ لقول النيب  -٢

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 
  .؛ متفق عليه))وحج البيت احلرام

  :أقسام الناس يف الصيام
  .الغ عاقل قادر مقيمالصوم واجب على كل مسلم ب -١
  .الكافر ال يصوم، وال جيب عليه قضاء الصوم إذا أسلم -٢
  .الصغري الذي مل يبلغ ال جيب عليه الصوم، ولكن يؤمر به ليعتاده -٣
انون ال جيب عليه الصوم، وال اإلطعام عنه، وإن كان كبريا، ومثله املعتوه الذي ال  -٤

  .متييز لهمتييز له، والكبري املهذري الذي ال 
العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبري واملريض مرضا ال يرجى برؤه، يطعم عن كل  -٥

  .يوم مسكينا
  .املريض مرضا طارئًا ينتظر برؤه، يفطر إن شق عليه الصوم، ويقضي بعد برئه -٦
احلامل واملرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل احلمل أو الرضاع، أو خافتا على  -٧

  .هما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال اخلوفولدي
  .احلائض والنفَساء ال تصومان حال احليض والنفاس، وتقضيان ما فاما -٨
  .املضطر للفطر إلنقاذ معصوم من غرق أو حريق، يفطر لينقذه ويقضي -٩

ا، كسفر املسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقضى ما أفطره، سواء كان سفره طارئً - ١٠
، فيفطرون إن شاؤوا ما )التكاسي واملرسيدس(العمرة، أم دائما كأصحاب سيارات األجرة 

  .داموا يف غري بلدهم
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  الصيام مفطرات
 -ال يفطر الصائم إذا تناول شيئًا من املفطِّرات ناسيا، أو جاهالً، أو مكرها؛ لقول اهللا  -١

 أُكْرِه من إِلَّا﴿: ، وقوله]٢٨٦ :البقرة[ ﴾أَخطَأْنا أَو ِسينان إِنْ تؤاخذْنا لَا ربنا﴿: -تعاىل 
هقَلْبو نئطْمم انوقوله]١٠٦ :النحل[ ﴾بِاِإلمي ، :﴿سلَيو كُملَيع احنا جيمف مطَأْتأَخ بِه 
نلَكا وم تدمعت كُم٥ :األحزاب[ ﴾قُلُوب.[  

و شرب، لَم يفسد صومه ألنه ناسٍ، ولو أكل أو شرب يعتقد أن فإذا نسي الصائم فأكل أ
الشمس قد غربت، أو أن الفجر لَم يطلع، لَم يفسد صومه؛ ألنه جاهل، ولو تمضمض 
فدخل املاء إىل حلقه بدون قصد، مل يفسد صومه؛ ألنه غري متعمد، ولو احتلم يف نومه مل 

  .يفسد صومه؛ ألنه غري خمتار
  :انية، وهياملفطِّرات مث -٢
وإذا وقع يف ار رمضان من صائم جيب عليه الصوم، فعليه مع القضاء كفارةٌ  :اجلماع) أ(

مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لَم جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني 
  .مسكينا

  .باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم، أو حنو ذلك إنزال املين يقظة) ب(
  .، سواء كان نافعا أو ضارا كالدخاناألكل والشرب) ـج(
اليت يستغىن ا عن الطعام؛ ألا مبعىن األكل والشرب، فأما اإلبر اليت  حقن اإلبر املغذية) د(

ال تغذي، فال تفطر، سواء استعملها يف العضالت أم يف الوريد، وسواء وجد طعمها يف 
  .حلقه أم مل جيد

  .والنفاسخروج دم احليض ) هـ(
فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن  :إخراج الدم باحلجامة وحنوها) و(

  .وحنوه، فال يفطر؛ ألنه ليس حجامة وال مبعىن احلجامة
  .، فإن قاء من غري قصد مل يفطرالقيء إن قصده) ز(
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  فوائد
  .جرجيوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب، مث يغتسل بعد طلوع الف -١
جيب على املرأة إذا طهرت يف رمضان من احليض أو النفاس قبل الفجر أن تصوم، وإن  -٢

  .لَم تغتسل إال بعد طلوع الفجر
جيوز للصائم قلع سنه، ومداواة جرحه، والتقطري يف عينيه وأذنيه، وال يفطر بذلك ولو  -٣

  .أحس بطعم القطور يف حلقه
  .النهار وآخره، وهو سنة يف حقه كاملفطرينجيوز للصائم أن يتسوك يف أول  -٤
  .جيوز للصائم أن يفعل ما خيفف عنه شدة احلر والعطش، كالتبرد باملاء واملكيف -٥
  .جيوز للصائم أن يبخ يف فمه ما خيفف عنه ضيق التنفس احلاصل من الضغط أو غريه -٦
٧- ضممتض إذا نشف فمه، من غري أن جيوز للصائم أن يبل باملاء شفتيه إذا يبستا، وأن ي

  .يتغرغر باملاء
يسن للصائم تأخري السحور قبيل الفجر، وتعجيل الفطور بعد غروب الشمس، ويفطر  -٨

على رطب، فإن مل جيد فعلى متر، فإن مل جيد فعلى ماء، فإن مل جيد فعلى أي طعام حالل، 
  .فإن مل جيد نوى الفطر بقلبه حىت جيد

  .ن الطاعات، وجيتنب مجيع املنهياتيسن للصائم أن يكثر م -٩
جيب على الصائم احملافظة على الواجبات، والبعد عن احملرمات، فيصلي الصلوات  - ١٠

اخلمس يف أوقاا، ويؤديها مع اجلماعة إن كان من أهل اجلماعة، ويترك الكذب والغيبة 
من مل يدع قول الزور ((: �والغش واملعامالت الربوية، وكل قول أو فعل حمرم؛ قال النيب 
  .؛ رواه البخاري))والعمل به واجلهل، فليس هللا حاجةٌ يف أن يدع طعامه وشرابه

  .واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  الفقري إىل اهللا تعاىل: كتبه

  حممد الصاحل العثيمني
  هـ١٤٠١شعبان سنة  ١٦يف 

  



١٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ام رمضان وقيامه، مع بيانفضل صي
  أحكام مهمة قد ختفى على بعض الناس

من عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني، سلك اهللا يب وم سبيلَ أهل 
  .اإلميان، ووفقين وإياهم للفقه يف السنة والقرآن، آمني

  .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ق بفضل صيام رمضان وقيامه، وفضل املسابقة فيه أما بعد، فهذه نصيحة موجزة تتعل

  .باألعمال الصاحلات، مع بيان أحكام مهمة قد ختفَى على بعض الناس
عليه الصالة  - أنه كان يبشر أصحابه مبجيء شهر رمضان، وخيربهم  �ثبت عن رسول اهللا 

واب جهنم، وتغلُّ فيه أنه شهر تفتح فيه أبواب الرمحة وأبواب اجلنة، وتغلق فيه أب - والسالم 
إذا كان أول ليلة من رمضان، فتحت أبواب اجلنة، فلم يغلق منها : ((�الشياطني، ويقول 

يا باغي  :باب، وغلِّقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفِّدت الشياطني، وينادي مناد
عليه  -قول ، وي٥))اخلري أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهللا عتقاُء من النار وذلك كل ليلة

جاءكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم اهللا فيه، فيرتل الرمحة، : ((- الصالة والسالم 
وحيط اخلطايا، ويستجيب الدعاء، ينظر اهللا إىل تنافسكم فيه، فيباهي بكم مالئكته، فأروا اهللا 

: - م عليه الصالة والسال -، ويقول ٦))من أنفسكم خريا، فإن الشقي من حرم فيه رمحة اهللا
من صام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إميانا واحتسابا ((

، ٧))غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه
 احلسنة له، مآد ابن عمل كل: - عز وجل  -يقول اهللا : ((- عليه الصالة والسالم  - ويقول 
ترك شهوته وطعامه  به؛ أجزي وأنا يل، فإنه الصيام، إال ضعف، سبعمائة إىل أمثاهلا بعشر

                                           
حديث غريب، وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه، والبيهقي، ورواه النسائي واحلاكم  :رواه الترمذي، وقال ٥

 .٢٢٠ص/٢ج" الترهيب والترغيب"صحيح على شرطهما؛  :بنحو هذا اللفظ، وقال
 .٢٢٢صدر السابق، صرواه الطرباين، ورواته ثقات، امل ٦
  .رواه البخاري ومسلم ٧
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 فم فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخلُلُوف: وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان
  .٨))املسك ريح من اهللا عند أطْيب الصائم

الصوم كثريةٌ، فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه  واألحاديث يف فضل صيام رمضان وقيامه وفضل
الفرصة، وهي ما من اهللا به عليه من إدراك شهر رمضان، فيسارع إىل الطاعات، وحيذر 
السيئات، وجيتهد يف أداء ما افترض اهللا عليه، وال سيما الصلوات اخلمس؛ فإا عمود 

مسلم ومسلمة احملافَظةُ  اإلسالم، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتني، فالواجب على كل
عليها، وأداؤها يف أوقاا خبشوع وطمأنينة، ومن أهم واجباا يف حق الرجال أداؤها يف 

: - عز وجل  -اجلماعة يف بيوت اهللا اليت أذن اهللا أن ترفع، ويذكر فيها امسه؛ كما قال 
: -تعاىل  - ، وقال ]٤٣ :البقرة[ ﴾الراكعني مع واركَعوا الزكَاةَ وَآتوا الصلَاةَ وأَقيموا﴿
عز  -، وقال ]٢٣٨ :البقرة[ ﴾قَانِتني ِهللا وقُوموا الوسطَى والصلَاة الصلَوات علَى حافظُوا﴿

: - عز وجل  - إىل أن قال  ﴾خاشعون صلَاتهِم في هم الَّذين* املُؤمنونَ  أَفْلَح قَد﴿: - وجل 
 هم الفردوس يرِثُونَ الَّذين * الوارِثُونَ  هم أُولَئك* يحافظُونَ  صلَواتهِم علَى هم ذينوالَّ﴿
  ].١١ -١ :املؤمنون[ ﴾خالدون فيها

  .٩))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركَها فقد كفَر: ((�وقال النيب 
 اَهللا ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما﴿: -عز وجل  - داء الزكاة؛ كما قال وأهم الفرائض بعد الصالة أ

نيصلخم لَه ينفَاَء الدنوا حيمقيلَاةَ ووا الصتؤيكَاةَ والز كذَلو يند ةمنة[ ﴾القَي٥ :البي[ ،
 :النور[ ﴾ترحمون لَعلَّكُم الرسولَ وأَطيعوا الزكَاةَ وَآتوا الصلَاةَ وأَقيموا﴿: -تعاىل  - وقال 
، وقد دل كتاب اهللا العظيم وسنةُ رسوله الكرمي، على أنَّ من لَم يؤد زكاة ماله يعذَّب ]٥٦

  .به يوم القيامة

                                           
 .رواه البخاري ومسلم ٨
 .٤٩٢ص" رياض الصاحلني"حديث حسن صحيح، : رواه الترمذي، وقال ٩
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وأهم اُألمور بعد الصالة والزكاة صيام رمضان، وهو أحد أركان اإلسالم اخلمسة املذكورة 
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،  :بين اإلسالم على مخس(( �النيب يف قول 

  .١٠))وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت
وجيب على املسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم اهللا عليه من األقوال واألفعال؛ ألنَّ 

وتعظيم حرماته، وجهاد النفس على خمالَفة  - سبحانه -املقصود بالصيام هو طاعة اهللا 
هواها يف طاعة موالها، وتعويدها الصرب عما حرم اهللا، وليس املقصود جمرد ترك الطعام 

الصيام جنة، فإذا كان : ((أنه قال �والشراب وسائر املفطِّرات؛ وهلذا صح عن رسول اهللا 
صوم أحدكم، فال يرفث وال يصخب، فإن ساب أو قاتله، فليقليوم ١١))إين صائم :ه أحد ،

من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هللا حاجة يف أن : ((أنه قال �وصح عنه 
  .١٢))يدع طعامه وشرابه

فعلم ذه النصوص وغريها أنَّ الواجب على الصائم احلذَر من كلِّ ما حرم اهللا عليه، 
ك يرجى له املغفرة والعتق من النار، وقبول الصيام واحملافظة على كل ما أوجب عليه، وبذل

  .والقيام
  

                                           
 .متفق عليه ١٠
 .متفق عليه ١١
  .رواه البخاري ١٢
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  أمور قد ختفى على بعض الناس
أن الواجب على املسلم أن يصوم إميانا  :وهناك أمور قد ختفى على بعض الناس؛ منها

واحتسابا، ال رياء، وال مسعة، وال تقليدا للناس، أو متابعة ألهله أو أهل بلده؛ بل الواجب 
أن يكون احلامل له على الصوم هو إميانه بأن اهللا قد فرض عليه ذلك، واحتسابه األجر عليه 

  .عند ربه يف ذلك
عليه  -وهلذا قال  ؛وهكذا قيام رمضان، جيب أن يفعلَه املسلم إميانا واحتسابا، ال لسبب آخر

ذنبه، ومن قام  من صام رمضان إميانا واحتسابا، غُفر له ما تقدم من: ((- الصالة والسالم 
رمضان إميانا واحتسابا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا، غُفر له 

  .١٣))ما تقدم من ذنبه
ما قد يعرِض للصائم من جراح، أو  :قد خيفَى حكمها على بعض الناس ومن اُألمور اليت

ين إىل حلقه بغري اختياره، فكلُّ هذه األمور ال تفسد رعاف، أو قيء، أو ذهاب املاء أو البرت
من ذرعه القيُء فال قضاء عليه، : ((�الصوم، لكن من تعمد القيء فسد صومه؛ لقول النيب 

  .١٤))ومن استقاء فعليه القضاء
ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخري غسل اجلنابة إىل طلوع الفجر، وما يعرض لبعض 

ري غسل احليض أو النفاس إىل طُلُوع الفجر، إذا رأت الطُّهر قبل الفجر، فإنه النساء من تأخ
يلزمها الصوم، وال مانع من تأخريها الغسلَ إىل ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس هلا تأخريه 
إىل طُلُوع الشمس؛ بل جيب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا 

لغسل إىل ما بعد طُلُوع الشمس؛ بل جيب عليه أن يغتسل ويصلِّي اجلُنب ليس له تأخري ا
الفجر قبل طلوع الشمس، وجيب على الرجل املبادرة بذلك؛ حىت يدرك صالة الفجر مع 

  .اجلماعة

                                           
 .متفق عليه ١٣
 .١٥٦ص" بلوغ املرام"رواه اخلمسة، وأعله أمحد، وقواه الدارقطين،  ١٤
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ومن اُألمور اليت ال تفسد الصوم حتليلُ الدم، وضرب اإلبر غري اليت يقصد ا التغذية، لكن 
دع ما يريبك إىل ما ال : ((�أحوط إذا تيسر ذلك؛ لقول النيب تأخري ذلك إىل الليل أوىل و

لدينه من اتقى الشبهات، فقد استربأ : ((- عليه الصالة والسالم  -، وقوله ١٥))يريبك
  .١٦))وعرضه

عدم االطمئنان يف الصالة؛ سواء كانت  :ومن اُألمور اليت قد خيفى حكمها على بعض الناس
على أنَّ الطمأنينة ركن  �األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا نافلة، وقد دلَّت  مفريضة أ

الصالة، ال تصح الصالة بدونه، وهي الركود يف الصالة واخلشوع فيها، وعدم  من أركان
العجلة، حىت يرجع كل فقار إىل مكانه، وكثري من الناس يصلِّي يف رمضان صالة التراويح 

ينقرها نقرا، وهذه الصالة على هذا الوجه باطلة، صالة ال يعقلها، وال يطمئن فيها؛ بل 
  .وصاحبها آمث غري مأجور

ظن بعضهم أن التراويح ال جيوز نقصها  :ومن اُألمور اليت قد خيفى حكمها على بعض الناس
عن عشرين ركعة، وظن بعضهم أنه ال جيوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة، أو ثالث 

لَّة عشرة ركعة، وهذا كله ظنيف غري حمله؛ بل هو خطأ خمالف لألد.  
على أن صالة الليل موسع فيها، فليس  �وقد دلَّت األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا 
أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة  �فيها حد حمدود، وال جتوز خمالفته؛ بل ثبت عنه 

ويف غريه، وملا سئل  ، ورمبا صلى ثالث عشرة، ورمبا صلى أقل من ذلك يف رمضان١٧ركعة
مثىن مثىن، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر : ((عن صالة الليل، قال �

  .؛ متفق على صحته))ما قد صلى

                                           
 .١١حديث رقم" األربعون النووية"حديث حسن صحيح، : النسائي، وقال الترمذيرواه الترمذي و ١٥
 .متفق عليه ١٦
 .متفق عليه ١٧
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رضي اهللا  - ولَم يحدد ركعات معينة، ال يف رمضان وال يف غريه؛ وهلذا صلى الصحابة 
يان ثالثًا وعشرين ركعة، ويف بعضها يف بعض األح - رضي اهللا عنه  - يف عهد عمر  - عنهم 

  .١٨وعن الصحابة يف عهده - رضي اهللا عنه  - إحدى عشرة ركعة، كل ذلك ثبت عن عمر 
وكان بعض السلَف يصلِّي يف رمضان ستا وثالثني ركعة، ويوتر بثالث، وبعضهم يصلي 

ريه من أهل وغ - رمحه اهللا  -إحدى وأربعني، ذَكَر ذلك عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أنَّ األمر يف ذلك واسع، وذكر أيضا أنَّ األفضل ملن أطال  -رمحه اهللا  -العلم، كما ذكر 

القراءة والركوع والسجود أن يقَلِّل العدد، ومن خفَّف القراءة والركوع والسجود زاد يف 
  .رمحه اهللا -العدد، هذا معىن كالمه 

ل سنن تأمذا كله هو صالة إحدى عشرة ركعة، أو ثالث علم أن األفضل يف ه �ته وم
يف غالب أحواله؛ وألنه  �عشرة ركعة يف رمضان وغريه؛ لكون ذلك هو املوافق لفعل النيب 

أرفَق باملصلِّني، وأقرب إىل اخلشوع والطمأنينة، ومن زاد فال حرج وال كراهة كما سبق، 
: �إال مع اإلمام؛ لقول النيب  واألفضل لمن صلى مع اإلمام يف قيام رمضان أال ينصرف

  .١٩))إن الرجل إذا قام مع اإلمام حىت ينصرف، كَتب اهللا له قيام ليلة((
ويشرع جلميع املُسلمني االجتهاد يف أنواع العبادة يف هذا الشهر الكرمي، من صالة النافلة، 

ري، واالستغفار، وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل، واإلكثار من التسبيح، والتحميد، والتكب
 -عز وجل  -والدعوات الشرعية، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والدعوة إىل اهللا 

ومواساة الفُقراء واملساكني، واالجتهاد يف بر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام اجلار، وعيادة 
اهللا إىل تنافُسكم  ينظر: ((يف احلديث السابق �املريض، وغري ذلك من أنواع اخلري؛ لقوله 

، ))فيه، فيباهي بكم مالئكته، فأروا اهللا من أنفسكم خريا، فإنَّ الشقي من حرِم فيه رمحة اهللا
، ولما روي عنه ))يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الشر أقصر: ((يف احلديث السابق �ولقوله 

                                           
  .١٣٨ص/١، ج"املوطأ"رواه مالك يف  ١٨
، وهو ٤٠٦ص/١ج" مشكاة املصابيح"حديث حسن صحيح، والنسائي  :رواه أبو داود والترمذي، وقال ١٩

  ).١٢٩٨(احلديث رقم 
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صلة من خصال اخلري، كان كَمن من تقَرب فيه بِخ: ((أنه قال - عليه الصالة والسالم  - 
؛ ٢٠))أَدى فريضة فيما سواه، ومن أَدى فيه فريضةً كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه

عمرة يف رمضان تعدل حجة، أو : ((يف احلديث الصحيح -عليه الصالة والسالم  -ولقوله 
  .٢١))حجة معي :قال

قة واملنافَسة يف أنواع اخلري يف هذا الشهر الكرمي واألحاديث واآلثار الدالة على شرعية املساب
كثريةٌ، واهللا املسؤول أن يوفِّقنا وسائر املسلمني لكلِّ ما فيه رضاه، وأن يتقَبل صيامنا وقيامنا، 

أن يصلح قادة  -سبحانه  -ويصلح أحوالنا، ويعيذنا مجيعا من مضالَّت الفنت، كما نسأله 
  .احلق؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه املسلمني، وجيمع كلمتهم على

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                             
  

                                           
  .١٩٢ - ١٩١ص/٣ج" حيحهص"رواه ابن خزمية يف  ٢٠
 .٣٠٥ص/٢ج" الترغيب والترهيب"رواه البخاري ومسلم وغريمها؛  ٢١
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  من فوائد الصيام
فرض اهللا الصيام على األمة اإلسالمية رمحةً ا، وإحسانا إليها؛ ليكَفِّر به سيئاتهم، ويرفع به 

فوائد عظيمة تعود على الفرد واتمع، ال درجاتهم، ويضاعف به حسناتهم، ولما فيه من 
حييط ا قلم كاتب، أو تعبري بليغ، وإمنا يتكلم اإلنسان يف ذلك حبسب ما بلغه، فالصيام بعد 

فيه امتثالٌ ألمر اهللا،  -كونه ركنا من أركان اإلسالم، وعبادةً من أبلغ العبادات وأمهها 
رب الدروس العملية اليت تعد الصائم الصادق وطلب لرضاه، وتعرض لفضله، فهو من أك

للتقوى؛ فهو مرب لإلرادة، ومروض للروح، يغرس يف نفس املؤمن ملَكةَ الصرب على 
الطاعات، والصرب عن املخالَفات، والصرب على أقدار اهللا املؤلمة، من مرضٍ، أو فقر، أو شدة 

  .تعاىل -  ترتل بالعبد، إذا أخلَص النية فيه هللا
وذه املناسبة، فإنين أنصح إخواين املسلمني الصائمني الذين ابتلوا بشرب الدخان، الضار 
بصحتهم وأبدام وأمواهلم، ودينهم ودنياهم وآخرم، أن يتسلوا عنه بالصوم، وأن يتركوه 

مث يفطروا على  هللا؛ فإنَّ من ترك شيئًا هللا، عوضه اهللا خريا منه، وأال يصوموا عن احلالل
  .احلرام

  .نسأل اهللا لنا وهلم وللمسلمني عموما العصمةَ والعافية والتوفيق واهلداية
والصوم طُهرة وزكاة للجسد، يطَهر اإلنسانَ من الذنوب، ويزيل عنه آثار الشح والبخل 
: واخلُيالء، ويطَهر جسمه من آفات فضالت األطعمة واألشربة، ويف احلديث الشريف

  .رواه ابن ماجه ؛))لكلِّ شيء زكاة، وزكاة اجلسد الصوم((
املُساواةُ فيه بني األغنياء والفُقَراء، واخلاصة والعامة، ويف  :ومن فوائد الصوم االجتماعية

مشاركة األغنياء للفُقراء يف اجلُوع إشعار هلم بلزوم العطف عليهم، وأداء حقوقهم اليت 
  .أمواهلم إىل الفقراءفرضها اهللا يف 

ففي الصوم إعالم الغين حبال الفقري، وإشعار الطاعم الكاسي باجلائع العاري، ويف هذا ما فيه 
  .من اخلري الكثري للناس أمجعني

ويف الصوم تنظيم األمة يف املعيشة، وإشعار بوحدة املسلمني، ومجع مشلهم على احلق 
طعام والشراب يف وقت واحد، ويفطرون يف وقت واهلدى، فجميع املسلمني ميسكون عن ال
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  .واحد، إذا كانوا يف إقليم واحد، ال يتقَدم أحد منهم على أحد، وال يتأخر عنه
ويف الصوم يتمثَّل الصدق واألمانة يف العبادة؛ ألنه أمر موكول إىل نفس الصائم وأمانته 

لذا فقد جعلَ اهللا عملَ العبد له  -اىل تبارك وتع -وعفته وشرفه، وال رقيب عليه فيه إال اهللا 
ه لنفسه، احلسنة بعشر أمثاهلا، إىل سبعمائة ضعف، إىل أضعاف كثرية، إالَّ الصيامصفقد اخت ،

: -تعاىل  - قال اهللا «: - صلى اهللا عليه وسلم  –قال وال يعلم مقدار ثواب الصيام إال اُهللا؛ 
متفق  ؛»هلا، إال الصيام، فإنه يل، وأنا أجزي بهكلُّ عمل ابن آدم له، احلسنة بعشر أمثا

  .عليه
وللصوم فوائد صحيةٌ؛ فإن املعدة بيت الداء، واحلمية رأس الدواء، وقد قال كثري من 

إنَّ يف الصوم أمانا من كثري من األمراض املزمنة، وال سيما السل والسرطان اجللدي  :األطباء
، "األوسط"رواه الطرباين يف  ؛»صوموا تصحوا«: والدملي، وأمراض املعدة، ويف احلديث

  .؛ فهو حيفظ الصحة، ويذيب الفضالت املؤذية)٢٢(ورواته ثقات
أنه يضيق جماري الدم، اليت هي جماري الشيطان، فإنَّ الشيطان جيري من  :ومن فوائد الصيام

  .ضبابن آدم جمرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر حدةُ الشهوة والغ
  .وبالصوم تعرف نِعم اهللا عليك معرفةً صحيحة؛ فإن الشيء ال يعرف حقا إال عند فَقْده

وبالصوم تعرف ضعفك وحاجتك إىل ربك، ومن عرف ضعفه واحتياجه زالت عنه الكربياء 
  .الكاذبة، فيعرف قدره، ورحم اهللا امرأً عرف قدره

هللا املقربني، الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويف الصوم تشبه بالروحانيني من مالئكة ا
  .ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار ال يفترون، وال يأكلون وال يشربون

وبالصيام يزيد اإلميان، ويستعني العبد على كثري من العبادات، من صالة وقراءة، وذكر 
 األمور احملرمة، فهو من أعظم وصدقة، ودعاء واستغفار وتوبة، ويردع النفس عن الوقوع يف

احلسنات املذهبة للسيئات، فهو جامع ملصالح الدين والدنيا واآلخرة، وذلك فضل اهللا يؤتيه 

                                           
؛ البن رجب "لطائف املعارف"، و١٤، ١٣؛ للشيخ حممد حممود الصواف، ص "الصيام يف اإلسالم" :انظر) ٢٢(

  .١٥؛ البن سعدي، ص "الرياض الناضرة"، و١٦٣ص
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من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد، وعلى آله 
  .وصحبه أمجعني
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  فضل تالوة القرآن الكرمي يف رمضان وغريه
مد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني، احل

والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد، الذي أرسله اهللا رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني
وبعد :  

قرآن فإنه يتأكد على املسلم الراجي رمحة ربه، اخلائف من عذابه، أن يكثر من تالوة ال
وطلَبا ملرضاته، وتعرضا لفضله وثوابه؛ فإنَّ  - تعاىل  - الكرمي يف رمضان وغريه؛ تقربا إىل اهللا 

القرآن الكرمي خري كتاب، أنزل على أشرف رسول، إىل خري أمة أُخرجت للناس، بأفضل 
  .الشرائع وأمسحها، وأمساها وأكملها

ويتفكر يف معانيه، وأوامره ونواهيه، مث يعمل به،  أنزل القرآنَ لكي يقرأَه املسلم ويتدبره،
  .فيكون حجة له عند ربه، وشفيعا له يوم القيامة

وقد تكَفَّلَ اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أالَّ يضل يف الدنيا، وال يشقى يف اآلخرة، بقوله 
، ولْيحذر املسلم من ]١٢٣: طه[ ﴾فَمنِ اتبع هداي فَالَ يضلُّ والَ يشقَى﴿: - تعاىل  - 

 - اإلعراض عن تالوة كتاب اهللا وتدبره والعمل مبا فيه، وقد توعد اهللا املعرضني عنه بقوله 
: - تعاىل  - وبقوله  ]١٠٠: طه[  ﴾وِزرا الْقيامة يوم يحملُ فَإِنه عنه أَعرض من﴿: - تعاىل 

﴿نمو ضرأَع نكْرِي عإِنَّفَ ذ ةً لَهيشعكًا منض هرشحنو موي ةاميى الْقمطه[  ﴾أَع :
١٢٤[.  

 وهدى شيٍء لكُلِّ تبيانا الْكتاب علَيك ونزلْنا﴿: - تعاىل  -قال اهللا  :ويف فضل القرآن
 اللَّه من جاَءكُم قَد﴿: - تعاىل  -، وقال ]٨٩: النحل[  ﴾للْمسلمني وبشرى ورحمةً

ورن ابتكو بِنيي * مدهي بِه نِ اللَّهم عبات هانولَ رِضبلَامِ سالس مهرِجخيو نم اتالظُّلُم 
: -تعاىل  -وقال  ،]١٦ - ١٥: املائدة[ ﴾مستقيمٍ صراط إِلَى ويهديهِم بِإِذْنِه النورِ إِلَى
 ورحمةٌ وهدى الصدورِ في لما وشفَاٌء ربكُم من موعظَةٌ جاَءتكُم قَد الناس أَيها يا﴿

نِنيمؤلْم؛»خريكم من تعلم القرآن وعلمه«: ����، وقال رسول اهللا ]٥٧: يونس[  ﴾ل 
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فإنه يأيت  ؛لقرآناقرؤوا ا«: - عليه الصالة والسالم  -رواه البخاري يف صحيحه، وقال 
يؤتى يوم «: - صلى اهللا عليه وسلم  –رواه مسلم، وقال  ؛»يوم القيامة شفيعا ألصحابه

 ،تقدمه سورة البقرة وآل عمران ،القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا
ا من قرأ حرفً«: -عليه الصالة والسالم  -رواه مسلم، وقال  ؛»حتاجان عن صاحبهما

 ،بل ألف حرف ؛واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول امل حرف ،من كتاب اهللا فله به حسنة
صلى  –حديث حسن صحيح، وقال : وقال ،رواه الترمذي ؛»وميم حرف ،والم حرف

 ،اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا :قال لصاحب القرآني«: - اهللا عليه وسلم 
حديث حسن : وقال ،رواه أبو داود والترمذي ؛»افإن مرتلتك عند آخر آية تقرؤه

  .صحيح
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفَرة الكرام «: -عليه الصالة والسالم  -وقال 

  .؛ متفق عليه»البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران
يتردد يف : ويتتعتع - تعاىل  - املطيعون هللا : الرسل من املالئكة، والبررة: واملراد بالسفَرة

  .أجر القراءة، وأجر املشقَّة ):له أجران(قراءته 
رجل آتاه اهللا القرآن، فهو يقوم : ال حسد إال يف اثنتني«: - صلى اهللا عليه وسلم  –وقال 

؛ متفق »ربه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه اهللا ماالً، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النها
  .عليه

  .الغبطة، وهي تمني مثل ما للغير: الساعات، واملراد باحلسد هنا: واآلناء
 -وفَّقك اهللا ملا يرضيه على تعلُّم القرآن وتالوته بنية خالصة هللا  -أيها املسلم  -فاحرِص 
الفضل  واحرص على تعلُّم معانيه والعمل به؛ لتنال ما وعد اهللا به أهل القرآن من - تعاىل 

 –العظيم، والثواب اجلسيم، والدرجات العال، والنعيم املقيم، فقد كان أصحاب رسول اهللا 
لَم يتجاوزوهن حىت  - تعاىل  - إذا تعلَّموا عشر آيات من كتاب اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .يتعلَّموا معانيهن والعمل ن
رمضان الـذي أنـزل فيـه     شهر﴿: -تعاىل  -كما قال  ؛وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن
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صـلى اهللا عليـه    –أن رسول اهللا : ، ويف الصحيحني عن ابن عباس]١٨٥: البقرة [ ﴾القرآن
  .كان يلتقي هو وجربيل يف رمضان يف كل ليلة، فيدارسه القرآن -وسلم 

 من على القرآن وعرض ذلك، على واالجتماع رمضان يف القرآن دراسة استحباب على فدلَّ
  .رمضان شهر يف القرآن تالوة من اإلكثار استحباب على دليل وفيه ه،من له أحفظ هو

صلى اهللا عليه  – اهللا رسـول  قال ومدارسته؛ القرآن لتالوة املساجد يف االجتماع فضل وفيه
 نزلت إال بينهم، ويتدارسونه اهللا، كتاب يتلون اهللا، بيوت من بيت يف قوم اجتمع وما«: -وسلم 
  .مسلم رواه ؛»عنده فيمن اهللا وذَكَرهم املالئكة، وحفَّتهم الرمحة، هموغشيت السكينة، عليهم

وبني جربيل  -صلى اهللا عليه وسلم  –أن املدارسة بني النيب : ويف حديث ابن عباس املتقدم
كانت ليالً، فدلَّ على استحباب اإلكثار من التالوة يف رمضان ليالً؛ فـإن الليـل تنقطـع فيـه     

إن ﴿: -تعـاىل   -كما قال  ؛اهلمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبرالشواغل، وجتتمع فيه 
  .]٦: املزمل[ ﴾ناشئة الليل هي أشد وطئًا وأقوم قيالً

 ؛ويستحب قراءة القرآن على أكمل األحوال متطهرا، مستقبل القبلة، متحريا ا أفضل األوقات
ائما وقاعدا ومضطجعا، وماشيا وراكبا؛ لقوله كالليل، وبعد املغرب، وبعد الفجر، وجتوز القراءة ق

والقرآن  ]١٩١: آل عمران [ ﴾الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم﴿: - تعاىل  - 
  .أعظم الذكر
أنَّ تالوة القرآن اليت ينتفع ا صاحبها هي التالوة املصحوبة بالتدبر  - أيها املسلم  - مث اعلم 

وأوامره ونواهيه، حبيث إذا مر القارئ بآية يأمره اهللا فيها بأمر ائتمر به والتفهم ملعانيه 
وامتثَلَه، وإذا مر بآية ينهاه اهللا فيها عن شيء، انتهى عنه وتركه، وإذا مر بآية رمحة سأل اهللا 
ورجا رمحته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ باهللا وخاف من عقابه، فهذا الذي يتدبر القرآن 

عمل به، يكون حجة له، أما الذي ال يعمل به، فإنه ال ينتفع به ويكون حجة عليه؛ قال وي
: ص[ ﴾الْأَلْبابِ أُولُو وليتذَكَّر آياته ليدبروا مبارك إِلَيك أَنزلْناه كتاب﴿: -تعاىل  -اهللا 
٢٩[.  

هم أهلُك وخاصتك يا أرحم الرامحني، اللهم اجعلنا ومجيع املسلمني من أهل القرآن، الذين 
  .واجعله حجة لنا ال حجة علينا يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام



٢٧ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  مىت أنزل القرآن؟ وملاذا أنزل؟
: -تعاىل  -كما قال  يف ليلة القدر من رمضان؛ �ابتدئ بإنزال القرآن الكرمي على النيب 

رهانَ ﴿شضمي رزِلَ الَّذأُن يهآنُ﴾  فا: -تعاىل  -، وقال ]١٨٥ :البقرة[القُرإِن﴿ اهلْنزي أَنف 
لَةرِ﴾  لَيل لرمضان؛ حيث خص بإنزال القرآن ]١ :القدر[القَدوكان يف ذلك مزيد فض ،
  .فيه

يعرفوا ما فيه من أوامر فيمتثلوها، ونواه أنزل القرآن لكي يقرأَه املسلمون، ويتعلموا معانيه، و
فيجتنبوها، وأحكامٍ فيطَبقوها، وأخبارٍ فيصدقوها، وما فيه من وعد بالثواب فريجوه، ومن 
وعيد بالعقاب فيخافوه، وبذلك يتحقَّق إميانهم، ويتم إسالمهم، ويستحقون الثواب العظيم، 

  .ة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لَم تعمل بهحجويسلمون من العذاب األليم، فالقُرآن 
بتالوة كتابه آناء الليل والنهار، فمن قرأ حرفًا من  - تعاىل  - إىل اهللا  -أيها املسلم  - فتقرب 

كتاب اهللا، فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، وتقرب إليه بفهم كالمه، ومعرفة معانيه 
وحرامه، ووعده ووعيده، وثوابه وعقابه،  اللهوأوامره ونواهيه، وأحكامه وحدوده، وح

ا ال يعرف معناه، لو أتاك خطاب من صديق لك لَم تطمئنبشخص يقرأ كالم ك  فقبيحنفس
مث إذا قرأته ! حىت تقرأه، وتعرف معناه، فكيف بكالم ربك الذي فيه سعادتك وجناتك؟

الً ألمر ربك، وطَلَبا ملرضاته وعرفت معناه، وجب عليك أن تعمل به يف مجيع شؤونك؛ امتثا
وثوابه الكرمي، وخوفًا من سخطه وعقابه األليم، فقد تكفَّل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه 

 ولَا يضلُّ فَلَا هداي اتبع ﴿فَمنِ: -تعاىل  -أال يضلَّ يف الدنيا، وال يشقى يف اآلخرة بقوله 
: م يف قراءة القرآن، أو قصر يف العمل به، فقد هجره، فإذا قصر املسل]١٢٣ :طه[ يشقَى﴾
   ].٣٠ :الفرقان[ مهجورا﴾ القُرآنَ هذَا اتخذُوا قَومي إِنَّ رب يا الرسولُ ﴿وقَالَ

 وهدى شيٍء لكُلِّ تبيانا الكتاب علَيك ﴿ونزلْنا: -تعاىل  - قال اهللا  ويف فضل القرآن
ةًومحى ررشبو  ﴾نيملسلْما: -تعاىل  - ، وقال ]٨٩ :النحل[لا ﴿يهأَي اسالن قَد كُماَءتج 

، وقال ]٥٧ :يونس[ للْمؤمنِني﴾ ورحمةٌ وهدى الصدورِ في لما وشفَاٌء ربكُم من موعظَةٌ
: - عليه الصالة والسالم  -البخاري، وقال ؛ رواه ))خريكم من تعلم القرآن وعلمه: ((�
ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم، إالَّ نزلت عليهم ((



٢٩ 
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؛ رواه مسلم، ))السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفَّتهم املالئكة، وذَكَرهم اهللا فيمن عنده
  .؛ رواه مسلم))مة شفيعا ألصحابهاقرؤوا القرآن؛ فإنه يأيت يوم القيا: ((وقال

وفضائل كالم اهللا وفوائده ال تحصى، اللهم اجعلنا ومجيع املسلمني من أهل القرآن الذين 
هم أهلك وخاصتك، يا أرحم الرامحني، واجعله حجة لنا ال حجة علينا، يا حي يا قيوم، يا 

  .ذا اجلالل واإلكرام، وصلى اهللا على حممد
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  من آداب الصائم
أن للصوم آدابا، جتب  - وفقين اهللا وإياك ملا حيبه ويرضاه  - ا املسلم الكرمي، اعلم أيه

  .مراعاتها والعمل ا يف الصوم واإلفطار، وإالَّ لَم يكُن للصائم من صومه إالَّ اجلوع والعطَش
؛ غض البصر عن النظر احملرم إىل العورات، وإىل النساء الاليت لسن من حمارمك :فمنها -١

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا ﴿: - تعاىل  –ألنَّ املرأة عورة وفتنة؛ قال 
إِنَّ السمع ﴿: -تعاىل  –، وقال )٢٣(﴾فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اَهللا خبِري بِما يصنعونَ

  .)٢٤(﴾والًؤئك كَانَ عنه مسوالْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَ
صون السمع عن اإلصغاء إىل كل ما حيرم أو يكره؛ ألن اإلنسان مسؤول عن مسعه،  -٢

وقائل القبيح واملستمع إليه شريكان  -كما يف اآلية السابقة  - كما هو مسؤول عن بصره 
  .يف اإلمث

تنب الصائم الكذب والغيبة حفْظ اللِّسان عن النطق بالفُحش والبهتان، فيجب أن جي -٣
والنميمة، واخلصومة والسب والشتم، وأن يلزم الصمت، أو االشتغال مبا يقربه إىل اهللا من 
تالوة القرآن، وذكر اهللا ودعاء واستغفار، وأمر مبعروف وي عن منكر، فكلُّ كالم ابن آدم 

  .عليه ال له، إال ذكر اهللا وما وااله من طاعة اهللا
ال يدخل اجلنة لَحم «: بطْن من أن يدخله حرام أكالً أو شربا، ويف احلديثحفْظ ال -  ٤

  .احلرام: ؛ رواه ابن حبان يف صحيحه، والسحت»نبت من سحت
فاملسلم يصوم عن احلالل ابتغاء مرضاة اهللا، فأوىل به أن ميتنع عن احلرام الذي به هالكه، فال 

سلعة باألميان الكاذبة، كما حيرم على املسلم املعاملة حيل ملسلم الغش يف املعاملة، أو إنفاق ال
  .بالربا الذي حرمه اهللا ولعن فاعله

من يضمن يل ما بني «: -عليه الصالة والسالم  - حفظ الفرج عن احلرام، قال  -  ٥
؛ رواه البخاري »أضمن له اجلنة«الفرج،  :؛ يعين»وما بني رجليه«اللسان،  :؛ يعين»حلييه

                                           
  .٣٠سورة النور آية ) ٢٣(
  .٣٦ة سورة اإلسراء آي) ٢٤(



٣١ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .يف صحيحه
فإنك مسؤول عن ذلك كله،  ؛صون اليد والرجل عن تناول احلرام، واملشي إليه - ٧، ٦

والواقع أن صيانة اجلوارح عن اآلثام مطلوب يف كل وقت وعلى كل حال، إال أن ذلك 
يتأكَّد على الصائم أكثر من غريه؛ لئال يبطل صومه، ويذهب أجره، فإذا صان جوارحه عن 

والنظَر احملرم، واالستماع احملرم، واألكل والشرب احملرم، واملشي أو اآلثام من الكالم احملرم، 
وجعل  ،وكان من الذين رضي اهللا عنهم وأرضاهم ،وقبل صومه ،البطش احملرم، كمل أجره

  .أن جيعلنا منهم أمجعني - تعاىل  -نسأل اهللا  ،احلنة مأواهم
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  صيام يوم عاشوراء
أفضل الصوم بعد رمضان «: واه مسلم يف صحيحهفيما ر -عليه الصالة والسالم  -قال 

؛ رواه »يكفِّر السنة املاضية«: وسئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال ،»شهر اهللا احملرم
املدينةَ مهاجرا، وجد اليهود يصومون يوم  -عليه الصالة والسالم  - مسلم، وملَّا قدم النيب 

ى اهللا فيه هذا يوم عظيم، جنَّ :قالوا، »ما هذا اليوم الذي تصومونه؟«: عاشوراء، فقال
 -موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا هللا، فنحن نصومه، قال 

لئن «: ، وقال، فصامه، وأمر بصيامه»حنن أحق مبوسى منكم«: -عليه الصالة والسالم 
و يوما بعده، صوموا يوما قبله أ«: ، ويف لفظ»بقيت إىل قابل ألصومن التاسع والعاشر

  .)٢٥(»صوموا يوما قبله، ويوما بعده«: ويف رواية »خالفوا اليهود
اليوم التاسع والعاشر واحلادي عشر؛ ليحصل على : فينبغي للمسلم أن يصوم األيام الثالثة

  :فوائد متعددة
م يصو �أنه يكتب له أجر صيام الشهر كله؛ ألن احلسنة بعشر أمثاهلا، وكان النيب : األوىل

  .ثالثة أيام من كل شهر، ويأمر ا
  .أن صوم هذا الشهر أفضل الصوم بعد رمضان، كما نص عليه احلديثُ املتقَدم: الثانية
  .خمالفة اليهود بصوم التاسع واحلادي عشر مع العاشر: الثالثة

  .سفقد صامه وأمر بصيامه، رواه البخاري ومسلم عن ابن عبا �االقتداء بالنيب : الرابعة
  .أنه يكَفِّر ذنوب سنة كاملة، واملراد ا الصغائر بشرط اجتناب الكبائر: اخلامسة

كلُّ عمل ابن آدم له، «: �والصوم من حيث هو أجره غري حمصور وغري حمدود، قال 
إال الصوم، فإنه يل، وأنا  :- تعاىل  - احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهللا 

إِنما يوفَّى ﴿: -تعاىل  –ألن الصيام من الصرب، وقد قال اهللا ؛ وذلك )٢٦(»أجزي به

                                           
 ٢/٦٩، البن القيم "زاد املعاد" :انظر(أخرجه أمحد وغريه، ويف سنده ابن أيب ليلى، وهو سيئ احلفظ؛ ) ٢٥(

  .بتحقيق األرناؤوط
  .متفق عليه) ٢٦(



٣٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

، والصوم يف الشتاء غنيمة باردة؛ ار قصري ]١٠: الزمر[ ﴾الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ
  .بارد، وأجر بال تعب، كما أن الصوم يف الصيف من أفضل األعمال

لَما خرج جبنوده، أتبعه  -عليه السالم  - وخالصتها أن موسى :)قصة موسى مع فرعون(
فرعون وقومه، فلما تراءى اجلمعان، وأقبل موسى بقومه حنو البحر، وأقبل عليهم فرعون 

إنا ملدركون، فأوحى اهللا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر، : وقومه، قال أصحاب موسى
ا دق، فلمره فانفلق اثنا عشر طريقًا، بعدد الفبلَه موسى وقومه وخرجوا منه، أتبعه فضرخ

فرعون وقومه، فلما تكاملوا فيه، أمره اهللا فانطبق عليهم، فصارت أجسامهم للغرق، 
النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم ﴿: -تعاىل  –وأرواحهم للنار واحلرق، قال اهللا 

عرلُوا آلَ فخةُ أَداعالس قُومذَابِتالْع دنَ أَشوصاروا عربة ملن اعترب، وتلك عاقبة )٢٧(﴾و ،
وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ ﴿: -تعاىل  -قال  ؛الذنوب واملعاصي

إِلَه إِال الَّذي آمنت بِه بنو وجنوده بغيا وعدوا حتى إِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ آمنت أَنه ال 
نيملسالْم نا مأَنيلَ وائرقيل له )٢٨(﴾إِس :﴿ ينفِْسدالْم نم تكُنلُ وقَب تيصع قَدآآلنَ و

ياتنا فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُونَ لمن خلْفَك آيةً وإِنَّ كَثريا من الناسِ عن آ *
أَنا ربكُم ﴿: ، فلفظه البحر ميتا ليتحققوا أنه مات بعد أن كان يقول)٢٩(﴾لَغافلُونَ
، وهكذا تكون عاقبةُ الظُّلم )٣١(﴾ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي﴿: ويقول )٣٠(﴾اَألعلَى

  .والطغيان، ولَعذَاب اآلخرة أشد وأبقى
ما : أنه سئل عن يوم عاشوراء، فقال - رضي اهللا عنهما  -ويف الصحيحني عن ابن عباس 

يوم عاشوراء،  :صام يوما يتحرى فضله على األيام، إال هذا اليوم؛ يعين �رأيت رسولَ اهللا 
                                           

، وهذه اآلية من أدلة عذاب القرب، ويكون للنفس والبدن مجيعا باتفاق أهل السنة ٤٦: سورة غافر، آية) ٢٧(
  .٣٤٨، ص "العقيدة الطحاوية شرح" :واجلماعة، انظر

  .٩٠: سورة يونس، آية) ٢٨(
  .٩٢ - ٩١: سورة يونس، آية) ٢٩(
  .٢٤: سورة النازعات، آية) ٣٠(
  .٣٨: سورة القصص، آية) ٣١(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 -ويوم عاشوراء له فضيلةٌ عظيمة، وحرمة قدمية، وصومه لفضله كان معروفًا بني األنبياء 
وقد كان أهل الكتاب  - عليهما السالم  - وقد صامه نوح وموسى -عليهم السالم 

يف صيامه أربع  �يصومونه، وكذلك قريش يف اجلاهلية كانت تصومه، وكان للنيب 
  :حاالت
رضي  - أنه كان يصومه مبكة، وال يأمر الناس بالصوم؛ ففي الصحيحني عن عائشة : األوىل
يصومه،  �كان النيب كان عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهلية، و: قالت - هااهللا عن

فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي 
  .يصومه، فترك صوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء أفطره

لَما قدم املدينة، رأى صيام أهل الكتاب له، وتعظيمهم له، وكان حيب  �أن النيب : الثانية
م يؤمر به، فصامه وأمر الناس بصيامه، وحثَّ عليه، حىت كانوا يصومونه موافقتهم فيما لَ

  .أطفاهلم، كما يف الصحيحني عن ابن عباس وغريه
أمر الصحابة بصيام عاشوراء وتأكيده  �أنه ملا فرض صيام شهر رمضان، ترك النيب : الثالثة

  .صيامه من غري تأكيدفيه، وقد سبق حديث عائشة يف ذلك، وأكثر العلماء على استحباب 
عزم يف آخر حياته على أال يصومه مفردا؛ بل يضم إليه يوما آخر؛  �أن النيب : الرابعة

أكملها  :فمراتب صومه ثالثة: -رمحه اهللا  - خمالفةً ألهل الكتاب يف صيامه، قال ابن القيم 
أكثر األحاديث، أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه 

ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، وكان طائفة من السلَف يصومون يوم عاشوراء يف 
رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت، ومن أعجب : السفر منهم ابن عباس، وقالوا

 أنه كان يصومه الوحش واهلوام والنمل، ومن فضائله أنه يوم تاب اهللا :ما ورد يف عاشوراء
 -فيه على قوم، ويتوب فيه على آخرين، كما يف احلديث الذي أخرجه الترمذي عن علي 

يف يوم  -تعاىل  - وفيه حث على جتديد التوبة النصوح إىل اهللا  �عن النيب  -  هرضي اهللا عن
من ذنوبه، تاب اهللا  -عز وجل  - عاشوراء، ورجاء قبول التوبة، فمن تاب فيه إىل اهللا 
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .)٣٢(عليه
تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، ووفقنا ملا اللهم 

حتب وترضى، إنك على كل شيء قدير، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد، وآله 
  .وصحبه أمجعني

  
  
  
  

                                           
  .٣٤٩، ص ١، البن القيم، جـ "زاد املعاد"، و٥٣ - ٤٥، البن رجب، ص "لطائف املعارف" :انظر) ٣٢(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  )٣٣(فوائد الصوم
صيام كَما كُتب علَى الَّذين من يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم ال﴿: - تعاىل  - قال 

للصوم هذه الفائدةَ العظمى، احملتوية على فوائد  -تعاىل  -، فذكر )٣٤(﴾قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
ليكون الصيام وسيلةً لكم إىل حصول التقوى،  :أي ؛﴾لَعلَّكُم تتقُونَ﴿: كثرية، وهي قوله

ملتقني، وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من فعل ولتكونوا بالصيام من ا
احملبوبات هللا ورسوله، وترك ما يكرهه اُهللا ورسوله، فالصيام هو الطريق األعظم حلصول هذه 
الغاية اجلليلة اليت توصل العبد إىل السعادة والفالح، فإن الصائم يتقرب إىل اهللا بترك ما 

عام وشراب وتوابعها؛ تقدميا حملبة اهللا على حمبة النفس، وكذلك اختصه تشتهيه نفسه من ط
  .)٣٥(»الصوم يل، وأنا أجزي به«: اهللا من بني األعمال، فقال

وبالصيام يزداد اإلميان، ويتمرن العبد على الصرب النفسي، الدافع الندفاع النفس البهيمية يف 
ى كثريٍ من العبادات، من صالة وقراءة، وذكر شهواا الضارة، وبالصيام يستعني العبد عل

وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع يف األمور احملرمة من أقوال وأفعال، وذلك من أصول 
  .التقوى

وبالصيام يعرف العبد نعمةَ اهللا عليه يف إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح 
بذلك، وإباحته يف بقية أوقاته، يذوق وتوابعها، فباالمتناع منها يف وقت وحصول الشقة 

طعم اجلوع والظمأ، ويعرف مقدار النعمة، وحينو على إخوانه املعدمني الذين ال يكادون 
  .جيدون القوت دائما

وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات، وعن املخالفات، وعلى أقدار اهللا املؤملة، بصربه 
ها، ويكون من الشاكرين هللا مبعرفة مقدار نعمة اهللا عليه عن املفطِّرات اليت يؤمل النفس تركُ

بالسعة والغىن، وبنعمته الكربى بتوفيقه للصيام؛ فإن نِعم اِهللا الدينية أكرب من نعمه الدنيوية، 

                                           
  .رمحه اهللا -خ عبدالرمحن الناصر السعدي ، للشي"الرياض الناضرة" :من كتاب) ٣٣(
  .١٨٣: سورة البقرة، آية) ٣٤(
  .رواه الترمذي وأصله يف الصحيحني) ٣٥(
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أن الصيام أحد مباين اإلسالم اخلمسة، وأنه يكفِّر الذنوب املتقدمة كلَّها، وأن  �وقد أخرب 
عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما، وأن من صام رمضان مث أتبعه بست من اهللا حيبه ويرضى 

شوال فكأمنا صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثالثةَ أيام فكذلك؛ فإن احلسنة بعشر 
أمثاهلا، وذلك يعدل صيام الدهر، فضالً من اهللا ومنة، ومن تيسري اهللا للصيام وتسهيله أنَّ اهللا 

واحد؛ ليتفق املسلمون كلُّهم على صيامه، وون املشقَّة  شرعه يف وقت واحد وشهر
باشتراكهم يف الصيام، فإن االشتراك يف العبادة له نفع عظيم، ومساعد جسيمة، وهللا يف 

  .العبادات حكَم وأسرار ولطف كبري
، فقد ذكر األطباء أنه حيفظ الصحة، ويذيب الفضالت املؤذية، وأما منافع الصيام البدنية

القوى، ويرد إليها قوا، وهو من أفضل أنواع احلمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهو  ويريح
  .جامع ملصالح الدين والدنيا واآلخرة، واهللا أعلم
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  أدعية جامعة نافعة ال يستغىن عنها
  .]٦٠:  غافر[ ﴾وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم﴿: -تعاىل  –قال اهللا 
  .؛ رواه أصحاب السنن األربعة»الدعاء هو العبادة«: �وقال 

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله
اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام، اجعلنا ومجيع املسلمني ممن صام رمضان وقامه 

  .برمحتك يا أرحم الرامحني إميانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
اللهم يا دائم اخلري واإلحسان، يا من كل يوم هو يف شان، يا من ال تنفعه الطاعةُ وال يضره 
العصيان، اجعلنا فائزين منك باملغفرة والرضوان، حائزين ألسباب السالمة والفوز والعتق من 

  .النريان
  .صنا فيه باألجر الوافر والعطاء اجلزيلاللهم اجعلنا من املقبولني يف هذا الشهر الفضيل، وخ

 - اللهم اجعلنا ممن صام الشهر، واستكمل األجر، وأدرك ليلة القدر، وفاز جبائزة الرب 
  .تبارك وتعاىل

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا جميب دعوة املضطر إذا دعاك، نسألك 
الرشد، والغنيمة من كل بِر، والسالمة من موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والعزمية على 

  .كل إمث، والفوز باجلنة، والنجاة من النار
اللهم إنا نسألك فواتح اخلري وخوامته وجوامعه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره، وعالنيته 

  .وسره، يا مالك امللك، يا قادرا على كل شيء، يا جميب دعوة املضطر إذا دعاك
  .يا ذا اجلالل واإلكرام، نسألك اهلدى والتقى، والعفاف والغىناللهم يا حي يا قيوم، 

اللهم إنا نسألك من اخلري كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما مل نعلم، ونعوذ بك من 
  .الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما مل نعلم

 ك ورسولك حممدحلون، ونعوذ وعبادك الصا �اللهم إنا نسألك من خري ما سألك منه عبد
 ك ورسولك حممدوعبادك الصاحلون �بك من شر ما استعاذك منه عبد.  

اللهم إنا نسألك اجلنة، وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول وعمل، ونسألك رضاك واجلنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك بوجهك 
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  .اجلنة، ونعوذ بوجهك من النار
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا، وأصلح لنا 

  .آخرتنا اليت إليها معادنا، واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري، واملوت راحة لنا من كل شر
 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبني معصيتك، ومن طاعتك ما تبلِّغنا به

  .جنتك، ومن اليقني ما ون به علينا مصائب الدنيا
  .اللهم متعنا بأمساعنا وأبصارنا، وقُواتنا ما أبقيتنا

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن مشاتة 
  .األعداء

  .ع سخطكاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجأة نقمتك، ومجي
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة 

  .املسيح الدجال
  .اللهم رمحتك نرجو، فال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني، وأصلح لنا شأننا كله ال إله إال أنت

  .ب اآلخرةاللهم أحِسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذا
اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالَنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من اخليانة، 

  .إنك تعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور
اللهم اكْفنا حباللك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا حي يا 

  .قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام
رقابنا من النار، وأوسع لنا من الرزق احلالل، واصرف عنا فسقة اجلن واإلنس، اللهم أعتق 

  .يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام
  .اللهم ارحم يف الدنيا غربتنا، وارحم يف القرب وحشتنا، وارحم يف اآلخرة وقوفَنا بني يديك

  .ري أيامنا يوم لقائكاللهم اجعل خري أعمالنا آخرها، وخري أعمارنا خوامتَها، وخ
اللهم آنس وحشتنا يف القبور، وآمن خوفنا يوم البعث والنشور، ويسر لنا يا إهلنا األمور، يا 

  .حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام
اللهم أصلح والة أمور املسلمني، ووفِّقهم للعدل يف رعاياهم، والرفق م واالعتناء 
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  .بب الرعية إليهممبصاحلهم، وحببهم إىل الرعية، وح
اللهم وفقهم لصراطك املستقيم، والعمل بوظائف دينك القومي، واجعلهم هداةً مهتدين، 

  .برمحتك يا أرحم الرامحني
  .اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك، واحلكم بشريعتك، وإقامة حدودك

  .اللهم وفِّقهم إلزالة املنكرات، وإظهار احملاسن وأنواع اخلريات
  .جعلهم آمرين باملعروف، فاعلني له، ناهني عن املنكر، تاركني لهاللهم ا

  . اللهم أصلح أحوال املسلمني، وأرخص أسعارهم، وآمنهم يف أوطام
 ه إليهم الكفرم، وكرنه يف قلوب إليهم اإلميان وزياللهم أصلح شباب املسلمني، وحب

  .ا أرحم الرامحنيوالفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، برمحتك ي
اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، وألِّف بني قلوم، وأصلح ذات 
بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبلَ السالم، وأخرجهم من الظلمات إىل 

اكرين النور، وبارِك هلم يف أمساعهم وأبصارهم، وأزواجهم وذريام ما أبقيتهم، واجعلهم ش
  .ها عليهم برمحتك يا أرحم الرامحنيلنِعمك، مثنني ا عليك قابليها، وأمتَّ

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا جميب دعوة املضطر إذا دعاك، نسألك أن 
تعز اإلسالم واملسلمني، وأن تذلَّ الشرك واملشركني، وأن تدمر أعداء الدين، وأن جتعل هذا 

  .منا مطمئنا، وسائر بالد املسلمني عامة، يا رب العاملنيالبلد آ
اللهم دمر اليهود والكفرة واملشركني والشيوعيني، الذين يصدون عن سبيلك، ويبدلون 

  .دينك، ويعادون املؤمنني، اللهم شتت مشلهم، وفرق كلمتهم، وأدر عليهم دائرة السوء
  .لقوم ارمني، برمحتك يا أرحم الرامحنياللهم أنزل م بأسك الذي ال يرد عن ا

اللهم اغفر جلميع موتى املؤمنني، الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا 
على ذلك، اللهم اغفر هلم وارمحهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزهلم، ووسع مدخلهم، 

خلطايا، كما ينقى الثوب األبيض من واغسلهم باملاء والثلج والربد، ونقِّهم من الذنوب وا
  .الدنس، وجازهم باحلسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا

  .اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا
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  .اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام
  .ب النارربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذا
  .ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إنَّ عذابها كان غراما

  .ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رمحة، إنك أنت الوهاب
  .ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفِّر عنا سيئاتنا، وتوفَّنا مع األبرار

  .ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار
  .نا من لدنك رمحة، وهيئ لنا من أمرنا رشداربنا آت

  .ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لَم تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا، ربنا 

ارمحنا، أنت موالنا فانصرنا على القوم وال حتملنا ما ال طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا و
  .الكافرين

  .ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم
آمني يا رب العاملني، يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى 

  .آله وصحبه أمجعني
 :مالحظات

الدعاء، واإليقـانُ باإلجابـة،   أكلُ احلالل، واإلحلاح يف : من أسباب إجابة الدعاء) أ(
وطاعةُ اهللا ورسوله بامتثال األوامر واجتناب النواهي، وافتتاح الدعاء باحلمد هللا والصـالة  

  .�والسالم على رسول اهللا، وختمه بالصالة على النيب 
أكلُ احلرام وشربه ولبسه، واستبطاء اإلجابـة، وأن يـدعو   : ومن موانع اإلجابة) ب(

ه، أو أن يدعو بإمث أو قطيعة رحم، أو أن يدعو وهو عاصٍ هللا ورسوله بتـرك  وقلبه غافل ال
  .الواجبات وفعل احملرمات

ينبغي للمسلم أن يالزم هذا الدعاَء دائما، وخصوصا يف الزمان الفاضل واملكـان  ) ج(
الفاضل، كرمضان يف حال الصيام، وعند الفطر، وعند السحور، ويف ليلة القدر، ويف احلج، 

شر ذي احلجة، ويف احلرمني الشريفني، ويف آخر الليل، وبني األذان واإلقامة، ويف يـوم  وع



٤٢ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .عرفة، ويوم اجلمعة، ويف السجود، ويكرر الدعاء ثالث مرات
  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  



٤٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  زكاة الفطر 
 - ١٤:  األعلى[ ﴾ذَكَر اسم ربه فَصلَّىو *قَد أَفْلَح من تزكَّى ﴿: -تعاىل  -قال اهللا 

زكاةَ الفطر على احلر  �فرض رسول اهللا : "قال -رضي اهللا عنهما  -، وعن ابن عمر ]١٥
والعبد، والذكرِ واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس 

  .؛ متفق عليه"إىل الصالة
عن نفسه، وعمن تلزمه مؤونته، صاعا من غالب قوت البلد، إذا  وجتب على كل مسلم

  .كان فاضالً عن قوت يومه وليلته وقوت عياله، واألفضلُ فيها األنفع للفقراء
  .العيد يومووقت إخراجها يوم العيد قبل الصالة، وجيوز قبله بيوم أو يومني، وال جيوز تأخريها عن 

زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث،  �هللا فرض رسول ا: "وعن ابن عباس قال
أي -اها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة وطعمةً للمساكني، فمن أد :

  .؛ رواه أبو داود وابن ماجه"فهي صدقة من الصدقات -صالة العيد 
  .وال جيزئ إخراج القيمة؛ ألنه خالف السنة

  .فطرهم الواحد، وأن يعطي الواحد فطرته اجلماعةوجيوز أن يعطي اجلماعةُ 
  .وال جيوز أن تعطى إال الفقري أو وكيله

وجتب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغـروب فـال   
  .زكاة عليه، وبعده تستقر يف ذمته

  : ومن احلكمة فيها
  .ا من األعوام، وأنعم عليه بالبقاءعام -تعاىل  -أا زكاة للبدن، حيث أبقاه اهللا  -١
أن فيها مواساةً للمسلمني أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ اجلميع لعبادة اهللا  -٢

  .والسرور بنِعمه -تعاىل  -
  .)٣٦(ومن أعظم حكمها أا من شكر نعم اهللا على الصائمني بالصيام -٣
للصائم من اللغو والرفث، وطعمة  ما تضمنه حديث ابن عباس املتقدم من أا طهرة -٤

                                           
  .٣٧له، ص " منهج السالكني"، و٨١، البن سعدي، ص "اإلرشاد إىل معرفة األحكام: "انظر) ٣٦(



٤٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .للمساكني
  .اللهم تقبل منا صالتنا وزكاتنا وصيامنا، ومجيع أعمالنا، إنك على كل شيء قدير

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



٤٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  العيد
العيد هو موسم الفرح والسرور، وأفراح املؤمنني وسرورهم يف الدنيا إمنا هو مبوالهم إذا 

كما  ؛ازوا بإكمال طاعته، وحازوا ثواب أعماهلم بوثوقهم بوعده هلم عليها بفضله ومغفرتهف
 ﴾قُلْ بِفَضلِ اِهللا وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير ممـا يجمعـونَ  ﴿: -تعاىل  -قال 
  .]٥٨:  يونس[

عن اهللا، فالغافلُ يفرح بلهوه وهواه، ما فرح أحد بغري اهللا إال لغفلته : قال بعض العارفني
  .والعاقل يفرح مبواله
إن اهللا قد أبدلكم يومني «: املدينة كان هلم يومان يلعبون فيهما، فقال �ملا قدم النيب 

  .أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ؛»يوم الفطر، واألضحى: خريا منهما
مندوب، وأن ذلك مـن الشـريعة،   واحلديث دليل على أن إظهار السرور يف العيدين 

فيجوز التوسعة على العيال يف األعياد مبا حيصل هلم من ترويح البدن، وبسط النفس، مما ليس 
  .مبحظور وال شاغل عن طاعة اهللا

وأما ما يفعله كثري من الناس يف األعياد من التوسع يف املالهي واملالعب، فال جيوز؛ ألن 
ذكر اهللا، فليست األعياد للهو واللعب واإلضاعة، وإمنا ذلك خالف ما شرع هلم من إقامة 

هي إلقامة ذكر اهللا واالجتهاد يف الطاعة، فأبدل اهللا هذه األمة بيومي اللعب واللهو، يومي 
  .الذِّكر والشكر واملغفرة والعفو

عيد يتكرر كل أسبوع، وعيدان يأتيان يف كل عام مرة : ففي الدنيا للمؤمنني ثالثة أعياد
  .ري تكرار يف السنةمن غ

فأما العيد املتكرر، فهو يوم اجلمعة، وهو عيد األسبوع، وهو مترتب علـى إكمـال   
  .الصلوات املكتوبات، وهي أعظم أركان اإلسالم ومبانيه بعد الشهادتني

وأما العيدان اللذان ال يتكرران يف كل عام، وإمنا يأيت كل واحد منهما يف العام مـرة  
الفطر من صوم رمضان، وهو مترتب على إكمال صيام رمضـان،   عيد: واحدة، فأحدمها

وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم ومبانيه، فإذا استكمل املسـلمون صـيام شـهرهم    
املفروض عليهم، استوجبوا من اهللا املغفرة والعتق من النار، فإن صيامه يوجب مغفرةَ ما تقدم 



٤٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 -ه من النار من استحقَّها بذنوبه، فشـرع اهللا  من الذنوب، وآخره عتق من النار، يعتق في
هلم عقب إكماهلم لصيامهم عيدا جيتمعون فيه على شكر اهللا وذكره وتكبريه على ما  -تعاىل 

هداهم له، وشرع هلم يف ذلك العيد الصالة والصدقة، وهو يوم اجلوائز، يستويف الصائمون 
  .فيه أجر صيامهم، ويرجعون من عيدهم باملغفرة

العيد الثاين عيد النحر، وهو أكرب العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال احلج، و
  .وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ومبانيه، فإذا أكمل املسلمون حجهم غفر هلم

فهذه أعياد املسلمني يف الدنيا، وكلها عند إكمال طاعة مـوالهم امللـك الوهـاب،    
  .)٣٧(والثوابوحيازم ملا وعدهم من األجر 

  

                                           
  .٢٨٨ -٢٨٥، البن رجب، ص "لطائف املعارف: "انظر) ٣٧(



٤٧ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  يف العيد ����هدي النيب 
ثالثًا،  :كان يلبس أمجلَ ثيابه، ويأكل يف عيد الفطر قبل خروجه مترات، ويأكلهن وترا

  .أو مخسا، أو سبعا
  .وأما يف عيد األضحى، فال يأكل حىت يرجع من املصلى، فيأكل من أضحيته

لفطرة، ويعجل صالة عيـد  وكان يؤخر صالة عيد الفطر؛ ليتسع الوقت قبلها لتوزيع ا
 ﴾وانحـر  لربك فَصلِّ ﴿: -تعاىل  -قال  ؛األضحى؛ ليتفرغ الناس بعدها لذبح األضاحي

  .]٢: الكوثر[
ال خيرج لصالة العيد حىت تطلع الشـمس،   -مع شدة اتباعه للسنة  -وكان ابن عمر 

  .ويكرب من بيته إىل املصلى
خلطبة، فيصلي ركعتني، يكرب يف األوىل سبعا متواليـة  يبدأ بالصالة قبل ا �وكان النيب 

بتكبرية اإلحرام، ويسكت بني كل تكبريتني سكتة يسرية، ومل يحفظ عنه ذكر معني بـني  
 -حيمد اهللا ويثين عليه، ويصلي على الـنيب  : التكبريات، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .مع كل تكبريةوكان ابن عمر يرفع يديه 

ويف الثانيـة   ،»ق«إذا أمتَّ التكبري أخذ يف القراءة، فقرأ يف األوىل الفاحتـة مث   �وكان 
  .»الغاشية«و »سبح«، ورمبا قرأ فيها بـ »اقتربت«

فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، مث يكرب يف الثانية مخسا متوالية، مث أخذ يف القراءة، فإذا 
  .وهم جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم وينهاهمانصرف قام مقابل الناس 

  .)٣٨(وكان خيالف الطريق يوم العيد، فيذهب من طريق ويرجع من آخر
كل أمر ذي بال «: يفتتح خطبه كلَّها باحلمد، وقال �وكان يغتسل للعيدين، وكان 

  .رواه أمحد وغريه ؛»ال يبدأ فيه حبمد اهللا، فهو أجذم
صلى يوم العيد ركعتني مل يصـلِّ   �أن النيب : "-هما رضي اهللا عن -وعن ابن عباس 

                                           
  .رمحه اهللا تعاىل -، البن القيم ٢٥٤ - ٢٥٠، ص ١، جزء "يف هدي خري العبادزاد املعاد : "انظر) ٣٨(



٤٨ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .؛ أخرجه البخاري ومسلم وغريمها"قبلهما وال بعدمها
واحلديث دليل على أن صالة العيد ركعتان، وفيه دليل على عدم مشروعية النافلة قبلها 

  .وبعدها يف موضعها، واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  صيام ستة أيام من شوال  فضل

من صام رمضان مث أتبعـه  «: قال �أن رسول اهللا  :- هرضي اهللا عن -عن أيب أيوب 
: رواه مسلم، وروى أمحد والنسائي عن ثوبان مرفوعا ؛»ستا من شوال، كان كصيام الدهر

، وعن »صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة«
من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأمنـا  «: مرفوعا - هرضي اهللا عن -ريرة أيب ه

: قـال  -رضي اهللا عنهما  -؛ رواه البزار وغريه، وروى الطرباين عن ابن عمر »صام الدهر
من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، خرج من ذنوبه كيوم ولدته «: �قال رسول اهللا 

  .»أمه
مضان وإتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر؛ ألن احلسنة بعشـر  وإمنا كان صيام ر

  .أمثاهلا، وقد جاء ذلك مفسرا يف حديث ثوبان املتقدم
  :ويف معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدةٌ

 -منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، يستكمل ا أجر صيام الدهر كله  -١
  .كما سبق
وشعبان كصالة السنن الرواتب قبل الصالة املفروضة وبعـدها،  وأن صيام شوال  -٢

فيكمل بذلك ما حصل يف الفرض من خللٍ ونقص؛ فإن الفرائض تكمل أو تجرب بالنوافـل  
  .من وجوه متعددة �كما ورد ذلك عن النيب  ؛يوم القيامة

  .عمالوأكثر الناس يف صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إىل ما جيربه ويكمله من األ
وأن معاودة الصيام بعد صيام رمضان عالمةٌ على قبول صوم رمضان؛ فإن اهللا إذا  -٣

  .ثواب احلسنة احلسنةُ بعدها: تقبل عمل عبد وفَّقه لعمل صاحل بعده، كما قال بعضهم
فمن عمل حسنةً مث أتبعها بعد حبسنة، كان ذلك عالمة على قبول احلسنة األوىل، كما 



٤٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .مث أتبعها بسيئة، كان ذلك عالمة رد احلسنة وعدم قبوهلاأن من عمل حسنة 
وأن  -كما سبق ذكـره   -وأن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب  -٤

الصائمني لرمضان يوفَّونَ أجورهم يف يوم الفطر، وهو يوم اجلوائز، فيكون معاودة الصـيام  
  .رة الذنوببعد الفطر شكرا هلذه النعمة، فال نعمة أعظم من مغف

أن  :فمن مجلة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان، وإعانته عليه، ومغفرة ذنوبه
  .يصوم له شكرا عقب ذلك

فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب املعاصي بعده، فهو من فعل من 
ي بعد انقضاء الصـيام،  بدل نعمة اهللا كفرا، فإن كان قد عزم يف صيامه على معاودة املعاص

فصيامه عليه مردود، وباب الرمحة يف وجهه مسدود، فهو كمن يبين مث يهـدم، ويغـزل مث   
  .]٩٢:  النحل[ ﴾وال تكُونوا كَالَّتي نقَضت غَزلَها من بعد قُوة﴿: -تعاىل  -قال  ؛ينقض
لعبد يتقرب ا إىل ربه أن األعمال اليت كان ا :ومن فوائد صيام ستة أيام من شوال -٥

يف شهر رمضان ال تنقطع بانقضاء رمضان؛ بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبـد حيـا،   
بعد الفار، وهو الذي يفر من القتال يف سبيل اهللا، مث يعود إليه؛  فالصائم بعد رمضان كالكار

لصيام وملله وطوله عليه، وذلك ألن كثريا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان؛ الستثقال ا
ومن كان كذلك فال يكاد يعود إىل الصيام سريعا، فالعائد إىل الصيام بعد فطره يوم الفطر، 

إن : ه ومل يستثقله وال تكَره به، وقيل لبعض السـلف يدلُّ على رغبته يف الصيام، وأنه مل ميلَّ
بـئس القـوم ال   : اد، فقالقوما يتعبدون وجيتهدون يف رمضان، فإذا انسلخ تركوا االجته

  .يعرفون اهللا حقا إال يف شهر رمضان، إن الصاحل الذي يتعبد وجيتهد السنةَ كلها
وينبغي ملن كان عليه قضاء من شهر رمضان أن يبدأ بقضائه يف شوال، فإنه أسرع لرباءة 

  .ذمته، مث يصوم ستة أيام من شوال؛ ألنه يصري قد صام رمضان، وأتبعه بست من شوال
واعبد ربك حتى يأْتيـك  ﴿: -تعاىل  -قال  ؛وعمل املؤمن ال ينقضي حىت يأتيه أجله

نيق٣٩(استمر على عبادة ربك حىت متوت :؛ أي]٩٩:  احلجر[ ﴾الْي(.  

                                           
  .٢٣٦ - ٢٣٢، البن رجب، ص "لطائف املعارف: "انظر) ٣٩(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 -ونوافل الصالة والصيام والصدقة اليت كان العبد يتقرب ا إىل ربه يف شهر رمضـان  
ائدها أا جترب ما نقص من الفرائض، وتكون سببا يف حمبة اهللا مشروعةٌ طول السنة، ومن فو

لعبده، وإجابة دعائه، وسببا يف تكفري السيئات، ومضاعفة احلسنات، ورفع الدرجات، واهللا 
  .املوفق، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  
  
  

جمموعة رسائل جمموعة رسائل جمموعة رسائل جمموعة رسائل 

        رمضانيةرمضانيةرمضانيةرمضانية

  تأليف الفقري إىل اهللا تعاىل
  
  
  

  غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ����املقدمة  ����

ـ   ه إال اهللا احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين، وأشـهد أن ال إل
وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين وقيوم السموات واألرضني، وأشهد أن حممدا 

للعاملني وحجة على اخلالئق أمجعـني، صـلوات اهللا    عبده ورسوله الذى أرسله رمحة
وسالمه عليه ورضى اهللا عن صحابته أمجعني وأزواجه أُمهات املؤمنني، ومجعنا وإياهم 

مع الَّذين أَنعم اُهللا علَيهِم من النبِيني والصديقني والشـهداِء  ����ووالدينا ىف جنات النعيم 
نيحالالصو����.  

فبناًء على وجوب التعاون على الرب والتقوى والتواصى باحلق والصرب عليه  :أما بعد
مجع وتأليف رسائل متعددة ىف مواضيع  –وله احلمد والشكر والثناء  –فقد يسر اهللا يل 

خمتلفة يف أركان اإلسالم اخلمسة وأصول اإلميان الستة ويف التوحيد والعقائد والعبادات 
خالق واآلداب حىت بلغت حوايل مئة كتاب ما بـني صـغري وكـبري    واملعامالت واأل

ومتوسط، وطبع كثري منها عدة طبعات ونشرت، بعضها طبع على نقفة بعض احملسنني 
وقد أشار علي بعض احملبني الناصـحني أن  . للتوزيع وكثري منها طبعته دور النشر للبيع

ا كمراجع فجمعتها يف حوايل مخس أمجع هذه الرسائل يف جمموعات لتبقى ويستفاد منه
  .عشرة جمموعة مبتدئًا بأركان اإلسالم اخلمسة

أسأل اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العال أن ينفع ا من كتبـها أو طبعهـا أو   
قرأها أو مسعها فعمل ا وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي ومن أسباب الفـوز لديـه   

وكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، ولعل جبنات النعيم، وهو حسبنا ونعم ال
خطباء املساجد أن يستفيدوا منها خلطبهم، ولعل أئمة املساجد أن يقرأوا منـها علـى   
مجاعتهم، ولعل أرباب األسر أن يقرأوا منها على أسرهم لتعم الفائدة وتقوم احلجة على 

بقراءة مقدمته وفهارسه حـىت  اجلميع، وطريقة االستفادة من الكتاب أن يبدأ القارئ 
تتكون لديه فكرة عن الكتاب، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آلـه وصـحبه   

  .أمجعني
����������������  
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  
  
  
  
  

  كيف نستقبل 
  شهر رمضان املبارك؟

  )تنبيهات على املخالفات الواقعة يف شهر رمضان: (يليها
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ����كيف نستقبل شهر رمضان املبارك؟  ����

احلمد هللا رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 
  : صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد –عبده ورسوله 

والتابعني هلم بإحسان يهتمـون   �فقد كان سلفنا الصاحل من صحابة رسول اهللا 
 أن يبلغهم رمضان مث يدعونـه أن  بشهر رمضان ويفرحون بقدومه، كانوا يدعون اهللا

يتقبله منهم، كانوا يصومون أيامه وحيفظون صيامهم عما يبطله أو ينقصه مـن اللغـو   
اللهو واللعب والغيبة والنميمة والكذب، وكانوا حييون لياليه بالقيام وتالوة القـرآن،  

وتفطـري  كانوا يتعاهدون فيه الفقراء واملساكني بالصدقة واإلحسان وإطعام الطعـام  
اهدون أعداء اإلسالم يف سـبيل اهللا  الصوام، كانوا جياهدون فيه أنفسهم بطاعة اهللا وجي

لتكون كلمة اهللا هي العليا، ويكون الدين كله هللا، فقد كانت غزوة بدر الكربى الـيت  
انتصر فيها املسلمون على عدوهم يف اليوم السابع عشر من رمضان، وكانت غزوة فتح 

رمضان حيث دخل الناس يف دين اهللا أفواجا وأصبحت مكـة دار  مكة يف عشرين من 
إسالم ن فليس شهر رمضان شهر مخول ونوم وكسل كما يظنه بعض الناس ولكنـه  
شهر جهاد وعبادة وعمل لذا ينبغي لنا أن نستقبله بالفرح والسرور واحلفاوة والتكرمي، 

روعية القيام وإنـزال  وكيف ال نكون كذلك يف شهر اختاره اهللا لفريضة الصيام ومش
القرآن الكرمي هلداية الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النور، وكيف ال نفرح بشـهر  
تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار وتغلّ فيه الشياطني وتضاعف فيه احلسنات 
وترفع الدرجات وتغفر اخلطايا والسيئات، ينبغي لنا أن ننتهز فرصة احليـاة والصـحة   

الشباب فنعمرها بطاعة اهللا وحسن عبادته وأن ننتهز فرصة قدوم هذا الشهر الكـرمي  و
فنجدد العهد مع اهللا تعاىل على التوبة الصادقة يف مجيع األوقات من مجيـع الـذنوب   
والسيئات، وأن نلتزم بطاعة اهللا تعاىل مدى احلياة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لنكون 

  .)٤٠(����إِال من أَتى اَهللا بِقَلْبٍ سليمٍ * ينفَع مالٌ وال بنونَ يوم ال����من الفائزين 

                                           
  .٨٩ – ٨٨سورة الشعراء آية ) ٤٠(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

وأن  )٤١(����ومن يطعِ اَهللا ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما����: وصدق اهللا العظيم إذ يقول
حنافظ على فعل الواجبات واملستحبات وترك احملرمات واملكروهات يف رمضان وغريه 

: حىت متوت وقوله تعـاىل  )٤٢(����واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقني����: ل اهللا تعاىلعمالً بقو
���� نيالَمالْع بي ِهللا راتممو اييحمي وكسني والتقُلْ إِنَّ ص*  ترأُم كبِذَلو لَه رِيكال ش

نيملسلُ الْما أَوأَن٤٣(����و(.  
هذا الشهر الكرمي بالعزمية الصادقة على صـيامه وقيامـه إميانـا    ينبغي أن نستقبل 

واحتسابا ال تقليدا وتبعية لآلخرين، وأن تصوم جوارحنا عن اآلثام من الكالم احملـرم  
والنظر احملرم واالستماع احملرم واألكل والشرب احملرم لنفوز باملغفرة والعتق من النـار،  

ام من تأخري السحور إىل آخر جـزء مـن الليـل    ينبغي لنا أن حنافظ على آداب الصي
وتعجيل الفطر إذا حتققنا غروب الشمس والزيادة يف أعمال اخلري وأن يقول الصائم إذا 

فال يسب من سبه وال يقابل السيئة مبثلها بل يقابلها بالكلمة اليت هي " إين صائم: "شتم
يف صالتنا وصـيامنا   أحسن ليتم صومه ويقبل عمله، جيب علينا اإلخالص هللا عز وجل

ومجيع أعمالنا فإن اهللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان صاحلًا وابتغى بـه وجهـه،   
  والعمــــل الصــــاحل هــــو اخلــــالص هللا املوافــــق لســــنة 

  .�رسوله 
 �ينبغي للمسلم أن حيافظ على صالة التراويح وهي قيام رمضان اقتـداء بـالنيب   

من قام «:  �لألجر والثواب املرتب عليها قال وأصحابه وخلفائه الراشدين واحتسابا 
متفق عليه وأن يقوم املصلي مع اإلمام  »رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

 )٤٤(حىت ينتهي ليكتب له قيام ليلة حلديث أيب ذر الذي رواه أمحد والترمذي وصححه
لقرآن والـذكر والـدعاء   وأن حييي ليايل العشر األواخر من رمضان بالصالة وقراءة ا

                                           
  .٧١سورة األحزاب آية ) ٤١(
  .٩٩سورة احلجر ) ٤٢(
  .١٦٣ – ١٦٢سورة األنعام آية ) ٤٣(
  ).ىت ينصرف كتب له قيام ليلةمن قام مع اإلمام ح: (ولفظه) ٤٤(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

ثالث ومثانني  –واالستغفار اتباعا للسنة وطلبا لليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر 
وهي الليلة املباركة اليت شرفها اهللا بإنزال القـرآن فيهـا وتـرتل     –سنة وأربعة أشهر 

تقدم من ذنبه،  املالئكة والروح فيها، وهي الليلة اليت من قامها إميانا واحتسابا غفر له ما
وهي حمصورة يف العشر األواخر من رمضان فينبغي للمسلم أن جيتهد يف كل ليلة منها 
بالصالة والتوبة الذكر والدعاء واالستغفار وسؤال اجلنة والنجاة من النار لعـل اهللا أن  
يتقبل منا ويتوب علينا ويدخلنا اجلنة وينجينا من النار ووالدينا واملسلمني، وقد كـان  

إذا دخل العشر األواخر من رمضان أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله ولنـا يف   �نيب ال
أسوة حسنة وشد املئزر فُسر باعتزال النساء وفُسر بالتشمري يف ال عبادة  �رسول اهللا 
يعتكف يف العشر األواخر من رمضان واملعتكف ممنوع من قرب النساء  ����وكان النيب 

أن حيافظ على تالوة القرآن الكرمي يف رمضان وغريه بتـدبر   ن وينبغي للمسلم الصائم
وتفكر ليكون حجة له عند ربه وشفيعا له يوم القيامة وقد تكفل اهللا ملن قـرا القـرآن   

فَمنِ اتبع هداي ����: وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة بقوله تعاىل
  .)٤٥(����فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى

وينبغي أن يتدارس القرآن مع غريه ليفوزوا بالكرامات األربع اليت أخرب ا رسول 
وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسـونه  «: بقوله �اهللا 

بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن 
  .رواه مسلم »عنده

مسلم أن يلح على اهللا بالدعاء واالستغفار بالليل والنهار يف حـال صـيامه   وينبغي لل
إن اهللا تعاىل يرتل إىل السماء الدنيا كل ليلة (وعند سحوره، فقد ثبت يف احلديث الصحيح 

من يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيـه، مـن   «: حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول
رواه مسلم يف صحيحه وورد احلث على الدعاء يف ) لفجرحىت يطلع ا »يستغفرين فأغفر له

حال الصيام وعند اإلفطار وأن من الدعوات املستجابة دعاء الصائم حىت يفطـر أو حـني   
سورة غافر [ ����وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم����يفطر وقد أمر اهللا بالدعاء وتكفل باإلجابة 

                                           
  .١٢٣سورة طه آية ) ٤٥(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

أوقات حياته القصرية احملدودة، فيما ينفعه من عبادة ربه  وينبغي للمسلم أن حيفظ ]٦٠: آية
املتنوعة القاصرة، واملتعدية ويصوا عما يضره يف دينه ودنياه وآخرته وخصوصا أوقـات  
شهر رمضان الشريفة الفاضلة اليت ال تعوض وال تقدر بثمن وهـي شـاهدة للطـائعني    

غفالم، وينبغي تنظيم الوقت بدقـة  بطاعام وشاهدة على العاصني والغافلني مبعاصيهم و
لئال يضيع منه شيء بدون عمل وفائدة فإنك مسئول عن أوقاتك وحماسب عليها وجمـزي  

  .على ما عملت فيها
  : تنظيم الوقت •

ويسرين أن أحتف القاريء الكرمي برسم خطة خمتصرة لتنظيم أوقات هذا الشـهر  
ياة القصرية فينبغي للمسـلم إذا  الكرمي، ولعلها أن يقاس عليها ما سواها من شهور احل

صلى الفجر أن جيلس يف املسجد يقرأ القرآن الكرمي وأذكار الصباح ويذكر اهللا تعـاىل  
حىت تطلع الشمس وبعد طلوعها حبوايل ربع ساعة أي بعد خروج وقت النهي يصـلي  
ركعتني أو ما شاء اهللا ليفوز بأجر حجة وعمرة تامة كمـا يف احلـديث الـذي رواه    

وأصحابه الكرام أسوة حسنة فقـد كـانوا إذا    �رمذي وحسنه ولنا يف رسول اهللا الت
صلوا الفجر جلسوا يف املسجد يذكرون اهللا تعاىل حىت تطلع الشـمس، ويالحـظ أن   
املسلم إذا جلس يف مصاله ال يزال يف صالة وعبادة كما وردت السنة بـذلك وبعـد   

ينسى مراقبة اهللا تعاىل وذكره يف مجيع  ذلك ينام إىل وقت العمل مث يذهب إىل عمله وال
أوقاته وأن حيافظ على الصلوات اخلمس يف أوقاا مع اجلماعة، والذي ليس عنده عمل 
من األفضل له أن ينام بعد الظهر لريتاح وليستعني به على قيام الليل فيكون نومه عبادة 

وبعد املغرب وقـت   وبعد صالة العصر يقرأ أذكار املساء وما تيسر من القرآن الكرمي
للعشاء والراحة وبعد ذلك يصلي العشاء والتراويح وبعد صالة التراويح يقضي حوائجه 
الضرورية حلياته اليومية املنوطة به ملدة ساعتني تقريبا مث ينام إىل أن حيني وقت السحور 
فيقوم ويذكر اهللا ويتوضأ ويصلي ما كتب له مث يشغل نفسه قبل السحور وبعده بذكر 

هللا والدعاء واالستغفار والتوبة إىل أن حيني وقت صالة الفجر، واخلالصة أنـه ينبغـي   ا
للمسلم الراجي رمحة ربه اخلائف من عذابه أن يراقب اهللا تعاىل يف مجيع أوقاته يف سره 
وعالنيته وأن يلهج بذكر اهللا تعاىل قائما وقاعدا وعلى جنبه كما وصف اهللا املـؤمنني  



٥٨ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

إِنما يتقَبلُ اُهللا من ����: القبول لزوم تقوى اهللا عز وجل لقوله تعاىل بذلك، ومن عالمات
نيقت٤٦(����الْم(.  

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وسلم تسليما كثريا
����������������  

                                           
  .٢٧سورة املائدة آية ) ٤٦(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
مالحظات وتنبيهات على أخطاء بعض الصائمني والقائمني يف شهر رمضان  ����

 !  
فإن : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد

شهر رمضان املبارك موسم عبادات متنوعة من صيام وقيام وتـالوة قـرآن وصـدقة    
فاملوفق من حفـظ  . وسؤال اجلنة والنجاة من النار –وإحسان وذكر ودعاء واستغفار 

ويقَربه إىل ربه على الوجه املشروع بال زيادة  أوقاته يف ليله واره وشغلها فيما يسعده
وال نقصان ومن املعلوم لدى كل مسلم أنه يشترط لقبول العمل اإلخالص هللا املعبـود  

  .�واملتابعة للرسول 
لذا يتعني على املسلم أن يتعلم أحكام الصيام، على من جيب، وشـروط وجوبـه   

يباح له وما هي آداب الصـائم   وشروط صحته ومن يباح له الفطر يف رمضان ومن ال
وما هي األشياء اليت تفسد الصيام ويفطر ا الصائم وما هـي  . وما الذي يستحب له

  !!!أحكام القيام
وكثري من الناس مقصر يف معرفة هذه األحكام لذا تراهم يقعون يف أخطاء كـثرية  

  : منها
فَاسـأَلُوا  ����: عاىلعدم معرفة أحكام الصيام وعدم السؤال عنها وقد قال اهللا ت - ١

من يرد اهللا به خريا «: وقال عليه الصالة والسالم )٤٧(����أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ
  .متفق عليه »يفقهه يف الدين

استقبال هذا الشهر الكرمي باللهو واللعب بدالً من ذكر اهللا وشكره أن بلّغهم  - ٢
لوه بالتوبة الصادقة واإلنابة إىل اهللا وحماسبة النفس هذا الشهر العظيم وبدالً من أن يستقب

  .يف كل صغرية وكبرية قبل أن حتاسب وجتزى على ما عملت من خري وشر
يالحظ أن بعض الناس إذا جاء رمضان تابوا وصلوا وصاموا فـإذا انقضـى    - ٣

ال يف ألم ال يعرفـون اهللا إ . فهؤالء بئس القوم. عادوا إىل ترك الصالة وفعل املعاصي
                                           

  ٤٣سورة النحل اآلية ) ٤٧(
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أمل يعلموا أن رب الشهور واحد وأن املعاصي حرام يف كل وقـت وأن اهللا  . رمضان
مطلع عليهم يف كل زمان ومكان فليتوبوا إىل اهللا تعاىل توبة نصوحا بتـرك املعاصـي   
والندم على ما كان منها والعزم على عدم العودة إليها يف املستقبل حىت تقبل توبتـهم  

  .اموتغفر ذنوم ومتحى سيئ
اعتقاد البعض من الناس أن شهر رمضان فرصة للنوم والكسـل يف النـهار    - ٤

والسهر يف الليل ويف الغالب يكون هذا السهر على ما يغضب اهللا عز وجل من اللـهو  
واللعب والغفلة والقيل والقال والغيبة والنميمة وهذا فيه خطر عظيم وخسارة جسيمة 

هدة للطائعني بطاعام وشـاهدة علـى العاصـني    وهذه األيام املعدودات شا. عليهم
  .والغافلني مبعاصيهم وغفالم

يالحظ ان بعض الناس يستاء من دخول شهر رمضان ويفرح خبروجه ألم  - ٥
يرون فيه حرمانا هلم من ممارسة شهوام فيصومون جماراة للناس وتقليدا وتبعيـة هلـم   

ركة ومغفرة ورمحة وعتق مـن النـار   ويفضلون عليه غريه من الشهور مع أنه شهر ب
  .للمسلم الذي يؤدي الواجبات ويترك احملرمات وميتثل األوامر ويترك النواهي

أن بعض الناس يسهرون يف ليايل رمضان غالبا فيما ال حتمد عقباه من املالهي  - ٦
واملالعب والتجول يف الشوارع واجللوس على األرصفة مث يتسحرون بعد نصف الليل 

  : ون عن أداء صالة الفجر يف وقتها مع اجلماعة ويف ذلك عدة خمالفاتوينام
يكره النوم قبل العشاء واحلديث بعـدها   �السهر فيما ال جيدي وقد كان النيب ) أ

ورمز السيوطي  »ال مسر إال ملصلٍّ أو مسافر«ويف احلديث الذي رواه أمحد . إال يف خري
  .حلسنه
ن بدون أن يستفيدوا منها شيئًا وسوف يتحسر ضياع أوقام الثمينة يف رمضا) ب

  .اإلنسان على كل وقت مير به ال يذكر اهللا فيه
  .تقدمي السحور قبل وقته املشروع آخر الليل قبيل طلوع الفجر) ج
واملصيبة العظمى النوم عن أداء صالة الفجر يف وقتها مع اجلماعة اليت تعدل قيام ) د

 ����ذي رواه مسلم يف صحيحه عن عثمان بن عفان الليل أو نصفه كما يف احلديث ال
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من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ومن صـلى  «: قال �أن رسول اهللا 
وبذلك يتصفون بصفات املنافقني الـذين ال  . »الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كله

ا وحيرمـون  يأتون الصالة إال وهم كساىل ويؤخروا عن أوقاا ويتخلفون عن مجاعته
  . أنفسهم الفضل العظيم والثواب اجلسم املرتب عليها

التحرز من املفطرات احلسية كاألكل والشرب واجلماع وعدم التحرز مـن   - ٧
املفطرات املعنوية كالغيبة والنميمة والكذب واللعن والسباب وإطالق النظر إىل النساء 

يهتم بصيامه وأن يبتعد عن  يف الشوارع واحملالت التجارية، فيجب على كل مسلم أن
هذه احملرمات واملفطرات فرب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش ورب قائم 
ــال       ــب، قـ ــهر والتعـ ــه إال السـ ــن قيامـ ــه مـ ــيس لـ   لـ

 »من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه«: �النيب 
  .رواه البخاري

 وعد من قامها إميانا واحتسابا مبغفرة ما مضى مـن  ترك صالة التراويح اليت - ٨
ذنوبه ويف تركها استهانة ذا الثواب العظيم واألجر اجلسيم فالكثري من املسـلمني ال  

ونقول نعم هي سنة . يؤديها ورمبا صلى قليالً منها مث انصرف وحجته يف ذلك أا سنة
ون له بإحسان وهي تقـرب  وخلفاؤه الراشدون والتابع �مؤكدة صالها رسول اهللا 

وتركها يعترب من احلرمان العظيم . ومن أسباب مغفرة اهللا لعبده وحمبته له. العبد إىل ربه
نعوذ باهللا من ذلك، ورمبا وافق املصلي ليلة القدر ففاز بعظيم املغفرة واألجر، والسـنن  

أسباب شرعت جلرب نقص الفرائض وهي من أسباب حمبة اهللا لعبده وإجابة دعائه ومن 
تكفري السيئات ومضاعفة احلسنات ورفع الدرجات ن وال ينبغي للرجل أن يتخلف عن 
صالة التراويح لينال ثواا وأجرها وال ينصرف منها حىت ينتهي اإلمام منها ومن الوتر 

من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام «: �ليحصل له أجر قيام الليل كله لقوله 
  .ن بسند صحيحرواه أهل السن »ليلة

فمثل . يالحظ أن بعض الناس قد يصوم وال يصلي أو يصلي يف رمضان فقط - ٩
  .هذا ال يفيده صوم وال صدقة ألن الصالة عماد الدين اإلسالمي الذي يقوم عليه

اللجوء إىل السفر إىل اخلارج يف رمضان بدون حاجة وضرورة بل من أجل  - ١٠
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مثل هذا السفر ال حيوز وال حيل له أن يفطر فيه، حبجة أنه مسافر و. التحيل على الفطر
واهللا ال ختفى عليه حيل احملتالني، وغالب من يفعل ذلك متعاطي املسكرات واملخدرات 

  .عافانا اهللا واملسلمني منها
الفطر على بعض احملرمات لوصفها كاملسكرات واملخدرات ومنها شـرب   - ١١

املال املكتسب من حرام كالرشوة وشهادة أو لكسبها ك »النار جيلة«الدخان والشيشة 
الزور والكذب واألميان الكاذبة واملعامالت الربوية، والذي يأكل احلرام أو يشـربه ال  

إن تصدق منه مل تقبل صدقته وإن حج منـه مل  . يقبل منه عمل وال يستجاب له دعاء
  .يقبل حجه
يها سرعة ختـل  يالحظ على بعض األئمة يف صالة التراويح أم يسرعون ف - ١٢

باملقصود من الصالة يسرعون يف التالوة للقرآن الكرمي واملطلوب فيهـا الترتيـل وال   
يطمئنون يف ركوعها وال سجودها، وال يطمئنون يف القيام بعد الركوع واجللوس بـني  

والواجب الطمأنينة يف القيام والقعـود  . السجدتني وهذا أمر ال جيوز وال تتم به الصالة
وقد قال رسـول  . لسجود ويف القيام بعد الركوع واجللوس بني السجدتنيوالركوع وا

وأسوأ الناس . متفق عليه »ارجع فصل فإنك مل تصل«: للذي مل يطمئن يف صالته �اهللا 
والصالة . سرقة الذي يسرق من صالته فال يتم ركوعها وال سجودها وال القراءة فيها

  .مطففنيمكيال، فمن وفَّى ويف له، ومن طفف فويل لل
تطويل دعاء القنوت واإلتيان فيه بأدعية غري مأثورة مما يسبب السآمة وامللل  - ١٣

يف دعاء قنوت الوتر كلمات يسرية وهي عن احلسن  �لدى املأمومني والوارد عن النيب 
كلمات أقوهلن يف قنـوت الـوتر    �علمين رسول اهللا : بن علي رضي اهللا عنهما قال

وبارك يل فيمـا  . وتولين فيمن توليت. وعافين فيمن عافيت اللهم اهدين فيمن هديت«
وقين شر ما قضيت فإنك تقضي وال يقضى عليك، إنه ال يذلك من واليت وال . أعطيت

حديث حسن وال يعرف عـن  : قال الترمذي »تباركت ربنا وتعاليت. يعز من عاديت
سـول اهللا  أن ر ����وعن علي بن أيب طالب . يف القنوت شيء أحسن من هذا �النيب 
اللهم إين أعوذ برضاك من سـخطك ومبعافاتـك مـن    «: كان يقول يف آخر وتره �
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رواه . »عقوبتك وأعوذ بك منك ال أُحصي ثناًء عليك، أنت كما أثنيت على نفسـك 
والناس يقولون هذا الدعاء يف أثناء قنوت الوتر مث يـأتون بأدعيـة   . أمحد وأهل السنن

  .ستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلكي �وقد كان النيب . طويلة ومملّة
فينبغي االقتصار يف دعاء . كما يف احلديث الذي رواه أبو داود واحلاكم وصححه

القنوت على األدعية املأثورة اجلامعة خلري الدنيا واآلخرة وهـي موجـودة يف كتـب    
  .ولئال يشق على املأمومني �اقتداء بالنيب . األذكار
ثالث مرات  »سبحان امللك القـدوس «عد السالم من الوتر السنة أن يقال ب - ١٤

للحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح والناس ال يقولوا وعلى أئمـة  
  .املساجد تذكري الناس ا

يالحظ على كثري من املأمومني يف صالة التراويح وغريها مـن الصـلوات    - ١٥
والقعود واخلفض والرفـع خـداعا مـن     مسابقة اإلمام يف الركوع والسجود والقيام

وحاالت املأموم مع إمامه يف صالة اجلماعة أربـع  . الشيطان واستخفافًا منهم بالصالة
. حاالت، واحدة منها مشروعة وثالثة ممنوعة وهي املسـابقة واملخالفـة واملوافقـة   

رة فال يسبقه واملشروع يف حق املأموم هو املتابعة بأن يأيت بأفعال الصالة بعد إمامه مباش
أما خيشـى الـذي   «: �ا وال يوافقه وال يتخلف عنه، واملسابقة مبطلة للصالة لقوله 

متفـق   »يرفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل اهللا رأسه رأس محار أو جيعل صورته صورة محار
ولو كانت له صالة لرجا له الثـواب  . وذلك إلساءته يف صالته ألنه ال صالة له. عليه

  .ه العقاب أن حيول اهللا رأسه رأس محارومل خيف علي
يالحظ على بعض املأمومني أم حيملون املصـاحف يف قيـام رمضـان     - ١٦

ويتابعون ا قراءة اإلمام وهذا العمل غري مشروع وال مأثور عن السلف وال ينبغي إال 
قـول  ملن يرد على اإلمام إذا غلط واملأموم مأمور باالستماع واإلنصات لقراءة اإلمام ل

سورة األعراف آية [ ����وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ����: اهللا تعاىل
٢٠٤[.  

وقد نبه علـى هـذه   . أمجع الناس على أن هذه اآلية يف الصالة: قال اإلمام أمحد
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لى املخالفات يف الصالة، املسالة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرٰمحن اجلربين يف التنبيهات ع
  .إن هذا العمل يشغل املصلي عن اخلشوع والتدبر ويعترب عبثًا: وقال

أن بعض أئمة املساجد يرفع صوته بدعاء القنوت أكثر من الالزم، وال ينبغي  - ١٧
ه ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِن����: رفع الصوت إال بقدر ما يسمع املأموم وقد قال تعاىل

يندتعالْم بحاهم الـنيب   ����ال ي م بالتكبريوملا رفع الصحابة رضي اهللا عنهم أصوا� 
رواه البخاري . »اربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصما وال غائبا«: عن ذلك وقال

  .ومسلم
يالحظ على كثري من األئمة يف الصلوات اليت يشرع تطويل القراءة فيهـا   - ١٨
ضان وصالة الكسوف أم خيففون الركوع والسجود والقيام بعد الركـوع  كقيام رم

فقد كان  �واملشروع أن تكون الصالة متناسبة اقتداء بالنيب . واجللوس بني السجدتني
مقدار ركوعه وسجوده قريبا من قيامه وكان إذا رفع رأسه من الركوع مكث قائمـا  

: السجود مكث جالسا حىت يقول القائلقد نسي وإذا رفع رأسه من : حىت يقول القائل
  .قد نسي

فوجدت قيامه فركعته فقيامه  �رمقت الصالة مع النيب : ����وقال الرباء بن عازب 
ويف رواية ما خال القيام . فسجدته فجلوسه بني السجدتني قريبا من السوا. بعد الركوع

الركوع والسـجود ومـا   واملراد أنه إذا أطال القيام أطال . )٤٨(والقعود قريبا من السوا
  .بينهما وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وما بينهما
يف زاد املعاد ويف كتاب  �وينصح أئمة املساجد أن يقرأوا صفة صالة رسول اهللا 

  .الصالة البن القيم رمحه اهللا فقد أجاد يف وصفها وأفاد
 وسلم على نبينا حممد وصلى اهللا. رمحه اهللا وغفر لنا وله ولوالدينا وجلميع املسلمني

  .وعلى آله وصحبه أمجعني
  عبد اهللا بن جار اهللا اجلار اهللا/ بقلم 

����������������  
                                           

  .رواه البخاري ومسلم) ٤٨(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ����النصائح الغالية  ����

  : أخي املسلم •
مبناسبة شهر رمضان املبارك يسرنا أن ديك هذه اموعة من النصـائح الغاليـة   

  .إياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا و
احرص على أن يكون هذا الشهر املبارك نقطة حماسبة وتقـومي ألعمالـك    - ١

  .ومراجعة وتصحيح حلياتك
ــد    - ٢ ــة فق ــراويح مجاع ــالة الت ــى ص ــة عل ــى احملافظ ــرص عل   اح
  .»من صلى مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة«: �قال 
ملال وغريه فاإلسراف حمرم ويقلل مـن حظـك يف   احذر من اإلسراف يف ا - ٣

  .الصدقات اليت تؤجر عليها
  .اعقد العزم على االستمرار بعد رمضان على ما اعتدت عليه فيه - ٤
  .اعترب مبضي الزمان وتتابع األحوال على انقضاء العمر - ٥
  .إن هذا الشهر هو شهر عبادة وعمل وليس نوم وكسل - ٦
  .الذكر وال تكن من الذين ال يذكرون اهللا إال قليالًعود لسانك على دوام  - ٧
عند شعورك باجلوع تذكر أنك ضعيف وال تستغين عن الطعام وغريه من نعم  - ٨
  .اهللا

  .انتهز فرصة هذا الشهر لالمتناع الدائم عن تعاطى ما ال ينفعك بل يضرك - ٩
  .اعلم أن العمل أمانة فحاسب نفسك هل أديته كما ينبغي - ١٠
  .سارع إىل طلب العفو ممن طلمته قبل أن يأخذ من حسناتك - ١١
  .احرص على أن تفَطٍّر صائما فيصري لك مثل أجره - ١٢
اعلم أن اهللا أكرم األكرمني وأرحم الرامحني ويقبل التوبة من التائبني وهـو   - ١٣

  .سبحانه شديد العقاب ميهل وال ميهل
اىل فاعلم أنه إنذار لـك لتتـوب   إذا فعلت معصية وسترك اهللا سبحانه وتع – ١٤



٦٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .فسارع للتوبة واعقد العزم على عدم العودة لتلك املعصية
اعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل أباح لنا الترويح عن النفس بغري احلرام ولكـن   - ١٥

  .التمادي وجعل الوقت كله تروحيا يفوت فرصة االستزادة من اخلري
ــة تف    - ١٦ ــن معرف ــتزادة م ــى االس ــرص عل ــرآن  اح ــري الق   س

  .فطلب العلم عبادة. وعلوم الدين –والسرية العطرة  - �وأحاديث الرسول  –
  .ابتعد عن جلساء السوء واحرص على مصاحبة األخيار الصاحلني - ١٧
إن االعتياد على التبكري إىل املساجد يدل على عظـيم الشـوق واألنـس     – ١٨

  .بالعبادة ومناجاة اخلالق
حتت إدارتك إىل ما ينفعهم يف دينهم فإم يقبلـون   احرص على توجيه من - ١٩

  .منك أكثر من غريك
ال تكثر من أصناف الطعام يف وجبة اإلفطار فهذا يشغل أهل البيت عـن   – ٢٠

  .االستفادة من ار رمضان يف قراءة القرآن وغريه من العبادات
شهر لئال قلل من الذهاب إىل األسواق يف ليايل رمضان وخصوصا يف آخر ال - ٢١

  .تضيع عليك تلك األوقات الثمينة
اعلم أن هذا الشهر املبارك ضيف راحل فأحسن ضيافته فما أسـرع مـا    - ٢٢

  .تذكره إذا وىل
احرص على قيام ليايل العشر األواخر فهي ليايل فاضلة وفيها ليلة القدر اليت  - ٢٣

  .هي خري من ألف شهر
جتعله يوم انطالق مما حبست عنـه  اعلم أن يوم العيد يوم شكر للرب فال  – ٢٤

  .نفسك يف هذا الشهر
تذَكَّر وأنت فرح مسرور بيوم العيد إخوانك اليتامى والثكاىل واملعـدمني   – ٢٥

واعلم أن من فضلك عليهم قادر على أن يبدل هذا احلال فسارع إىل شـكر الـنعم   
  .ومواسام
ان مل يقضه صـوم  احذر من الفطر دون عذر فإن من أفطر يوما من رمض - ٢٦
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  .الدهر كله ولو صامه
  .اجعل لنفسك نصيبا ولو يسريا من االعتكاف - ٢٧
  .يسن اجلهر بالتكبري ليلة العيد ويومه إىل أداء الصالة – ٢٨
اجعل لنفسك نصيبا من صوم التطوع وال يكن عهدك بالصيام يف رمضان  - ٢٩

  .فقط
  : حاسب نفسك يف مجيع أمورك ومنها - ٣٠

تفقـد   –بـر الوالـدين    –صلة األرحام  –الزكاة  –ة على الصالة مجاعة احملافظ
 –تربية من حتت يديك  –عدم اإلسراف  –الصفح عمن بينك وبينه شحناء  –اجلريان 

 –عدم صرف شيء مما وليت عليه لفائدة نفسك  –االهتمام بأمور إخوانك املسلمني 
 –خيك ما حتب لنفسـك  حبك أل –احلذر من الرياء  –استجابتك وفرحك بالنصح 

اخلشوع عنـد   –تالوة القرآن وتدبر معانيه  –عدم غيبة إخوانك  –سعيك باإلصالح 
  .هذا وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. مساعه

����������������  
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  رسالـة رمضـان
  

  فوائد –أحكام  –خصائص  –فضائل 
  توجيهات -فتاوى  –آداب 
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  مبسم اهللا الرمحن الرحي
  ����املقدمـة  ����

احلمد هللا الذى فضل شهر رمضان على سائر الشهور واختصه من بينهن إلنـزال  
القرآن وفريضة الصيام وجعله أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام ومكفـرا للـذنوب   
واآلثام وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك العالم القـدوس السـالم،   

ورسوله أفضل من صلى وصام الذي أرسله اهللا رمحة للعـاملني  وأشهد أن حممدا عبده 
وقدوة للسالكني وحجة على اخلالئق أمجعني صلوات اهللا وسالمه عليه وعلـى آلـه   

  .وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
فهذه رسالة خمتصرة جامعة فيما يهم املسلم يف شهر رمضان من صيام وقيـام  : أما بعد
جعلناها متوسـطة  . رآن وصدقة وغري ذلك مما ستراه موضحا فيها إن شاء اهللا تعاىلوقراءة ق

وكالم  �بني الطويل اململ والقصري املخل وهي مستفادة من كالم اهللا تعاىل وكالم رسول 
العلماء احملققني وأسندنا كل قول إىل قائله بذكر اجلزء ورقم الصفحة اليت أخذ منـها قيامـا   

العلمية ولريجع إليها من شاء وذكرنا أرقام اآليات القرآنية مـن سـورها يف   بواجب األمانة 
املصحف الشريف وأسندنا األحاديث النبوية إىل خمرجيها وذكرنا املراجع والفهرس يف آخـر  
الرسالة ونسال اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي ومن أسـباب  

أن ينفع ا من كتبها أو قرأها أو مسعها وهو حسبنا ونعم الوكيـل  الفوز لديه جبنات النعيم و
  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  ����فضائل شهر رمضان  ����
قد جاءكم «: يبشر أصحابه يقول �كان رسول اهللا : قال ����عن أيب هريرة  - ١

كتب اهللا عليكم صيامه فيه تفتح أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب  شهر رمضان شهر مبارك
رواه  »اجلحيم وتغل فيه الشياطني فيه ليلة خري من ألف شهر من حرم خريها فقد حـرم 

  .أمحد والنسائي
أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم اهللا فيـه  «: وعن عبادة بن الصامت مرفوعا - ٢

يه الدعاء، ينظر اهللا إىل تنافسكم فيه، ويباهي بكم فيرتل الرمحة وحيط اخلطايا ويستجيب ف
رواه الطـرباين   »مالئكته فأروا اهللا من أنفسكم خريا فإن الشقي من حرم فيه رمحـة اهللا 

  .ورواته ثقات
  : قال �عن رسول اهللا  ����وعن أيب هريرة  - ٣
خلوف فم الصائم : أعطيت أميت يف شهر رمضان مخس خصال مل تعطها أمة قبلهم«

ب عند اهللا من ريح املسك، وتسغفر هلم املالئكة حىت يفطروا، ويزين اهللا عز وجـل  أطي
يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤنة واألذى ويصـريوا  : كل يوم جنته مث يقول

إليك، وتصفد فيه مردة اجلن فال خيلصون فيه إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه، ويغفر 
ال ولكن العامل إمنا يوىف أجره «: رسول اهللا أهي ليلة القدر قال قيل يا »هلم يف آخر ليلة
  .رواه أمحد »إذا قضى عمله

ىف آخر يوم من شعبان  �خطبنا رسول اهللا : قال ����وعن سلمان الفارسي  - ٤
يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خري مـن ألـف   «: فقال

قيام ليله تطوعا من تقرب فيه خبصلة من خصال اخلري كان شهر جعل اهللا صيامه فريضة و
كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضـة فيمـا   
سواه، وهو شهر الصرب والصرب ثوابه اجلنة، وشهر املواساة، وشهر يزاد فيه الرزق، مـن  

وكان له مثل أجره من غـري أن  فطر فيه صائما كان مغفرة الذنوبه وعتق رقبته من النار 
ليس كلنا جيد ما يفطر به الصـائم قـال   : قالوا يا رسول اهللا. »ينقص من أجره شيء

يعطي اهللا هذا الثواب ملن فطر صائما على مذقة لنب أو مترة أو شربة ماء «: �رسول اهللا 
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ـ  . ةومن سقى صائما سقاه اهللا عز وجل من حوضي شربة ال يظمأ بعدها حىت يدخل اجلن
وهو شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيـه مـن أربـع    

خصلتني ترضون ما ربكم وخصلتني ال غناء بكم عنهما، أما اخلصلتان اللتان : خصال
ترضون ما ربكم وخصلتني ال غناء بكم عنهما، أما اخلصلتان اللتان ترضون ما ربكم 

وتسغفرونه، وأما اللتان ال غناء بكم عنهما فتسألون اهللا اجلنـة  فشهادة أن ال إله إال اهللا 
  .رواه ابن خزمية والبيهقي وغريمها »وتعوذون به من النار

 – ١٣ص  ٢انظر هذه األحاديث يف كتاب الترغيب والترهيب للمنذري جــ  (
١٨.(  

  
����������������  

  
  ����فضل الصيـام  ����
ابن آدم له احلسـنة   كل عمل«: قال �عن النيب  ����يف الصحيحني عن أيب هريرة 

إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به، تـرك  : (بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال اهللا تعاىل
فرحة عند فطره وفرحة عند لقـاء  «: للصائم فرحتان) شهوته وطعامه وشرابه من أجلي

  .»ربه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك
  ����مب يتم التقرب إىل اهللا؟  ����

اعلم أنه ال يتم التقرب إىل اهللا تعاىل بترك هذه الشهوات املباحة يف غـري حالـة   و
الصيام إال بعد التقرب إليه بترك ما حرم اهللا يف كل حال من الكذب والظلم والعدوان 

من مل يـدع قـول الـزور    «: �على الناس يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم وهلذا قال 
  .رواه البخاري »يدع طعامه وشرابهوالعمل به فليس هللا حاجة يف أن 

أن التقرب إىل اهللا تعاىل بترك املباحات ال يكمل إال بعد التقرب إليـه  : وسر هذا
فمن ارتكب احملرمات مث تقرب إىل اهللا بترك املباحات كان مثل مـن  . بترك احملرمات

  .يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل
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والصيام كان مثابا على ذلك، كمـا  وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام 
أنه إذا نوى بنومه يف الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة، ويف حـديث  

نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبـه  «: مرفوع
فالصائم يف ليله واره يف عبادة ويستجاب دعاؤه يف صيامه وعند فطـره   )٤٩(»مغفور
  .يف اره صائم صابر ويف ليله طاعم شاكر فهو

  : شروط الثواب على الصيام
ومن شرط ذلك أن يكون فطره على حالل فإن كان فطره على حرام كان ممـن  

  .صام على ما أحلَّ اهللا وأفطر على ما حرم اهللا ومل يستجب له دعاء
  : الصائم ااهد

  : واعلم أن املؤمن جيتمع له يف شهر رمضان جهادان
  .جهاد لنفسه بالنهار على الصيام - ١
  .وجهاد بالليل على القيام - ٢

فمن مجع بني هذين اجلهادين ووىف بعقوقها وصرب عليهمـا وفّـي أجـره بغـري     
  .)٥٠(حساب

  ����خصائص شهر رمضان املبارك ومزاياه  ����
يا ����: قال اهللا تعاىل. صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان اإلسالم ومبانيه -١

قُـونَ أَيتت لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذه� 
شهادة أن ال إلـه إال  : بين اإلسالم على مخس«: �وقالت النيب  ]١٨٣: سورة البقرة آية[

صوم رمضان، وحج بيـت اهللا  اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة و
  .متفق عليه »احلرام

من أفطر يوما من رمضان من غري عذر مل يقضه صـيام الـدهر وإن   «: ويف احلديث
والصيام من أعظم وسائل التقوى ومن أعظم األسـباب  . رواه الترمذي وغريه »صامه

                                           
  .رواه البيهقي عن عبد اهللا بن أيب أو ىف ورمز السيوطي لضعفه) ٤٩(
  .١٨٣و ١٦٥و ١٦٣انظر لطائف املعارف البن رجب ص ) ٥٠(
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 لتكفري السيئات ومضاعفة احلسنات ورفع الدرجات، وقد اختصه اهللا لنفسه من بـني 
للصائم فرحتان . الصوم يل وأن أجزي به«: �سائر األعمال، فقال فيما رواه عنه نبيه 

فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فم الصائم أطيب عنـد اهللا مـن ريـح    
  .متفق عليه »املسك

. متفق عليـه  »من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«: �وقال 
  : ل املغفرة بصيام رمضان من هذين الشرطني ومهافال بد حلصو

  .اإلميان الصادق ذه الفريضة) أ(
  .واحتساب األجر عليها عند اهللا تعاىل) ب(
  .ويف رمضان أنزل القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان - ٢
وأصحابه  �ويف رمضان تسن صالة التراويح وهي قيام رمضان اقتداء بالنيب  - ٣
 »من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبـه «: �قال . ئه الراشدينوخلفا

  .متفق عليه
ويف رمضان ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر وهي ثالث ومثانون سـنة   – ٤

وأربعة أشهر وهي ليلة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء ويقدر فيها مـا  
ــدار  ــن أقـــــ ــنة مـــــ ــون يف الســـــ   . يكـــــ

وهي . متفق عليه »من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«: �قال 
يف العشر األواخر منه، وترجى يف ليايل الوتر آكد من غريها فينبغي للمسلم الراجـي  
رمحة ربه اخلائف من عذابه أن ينتهز الفرصة يف تلك الليايل فيجتهد يف كل ليلة مـن  

الة وقراءة القرآن والذكر والدعاء واالستغفار والتوبة النصوح لعل اهللا ليايل العشر بالص
  .أن يتقبل منه ويغفر له ويرمحه ويستجيب دعاه

ويف رمضان كانت غزوة بدر الكربى اليت فرق اهللا يف صبيحتها بـني احلـق    - ٥
  .والباطل فانتصر فيها اإلسالم وأهله وازم الشرك وأهله

مكة ونصر اهللا رسوله حيث دخل الناس يف ديـن اهللا  ويف رمضان كان فتح  - ٦
  .على الشرك والوثنية الكائنة ىف مكة فأصبحت دار إسالم �أفواجا وقضى رسول اهللا 

  .ويف رمضان تفتح أبواب اجلنة وتغلق أبواب النار وتغل فيه الشياطني - ٧
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ىل اهللا وكم يف رمضان من الربكات واخلريات فيجب أن نغتنم هذه الفرصة لنتوب إ
  .توبة نصوحا ونعمل صاحلًا عسى أن نكون من املقبولني الفائزين

ويالحظ أن بعض الناس هداهم اهللا قد يصوم وال يصلي أو يصلي يف رمضان فقط، 
فمثل هذا ال يفيده صوم وال حج وال صدقة ألن الصالة عمود اإلسالم الـذي يقـوم   

ك رمضان فخرج ومل يغفر له فمـات  أتاين جربيل فقال يا حممد من أدر«: �عليه، وقال 
رواه ابـن خزميـة وابـن حبـان يف      »فدخل النار فأبعده اهللا قل آمني فقلت آمـني 

  .)٥١(صحيحه
فينبغي أن تستغل أوقات رمضان باألعمال الصاحلة من صالة وصدقة وقراءة قرآن 

  .وذكر هللا ودعاء واستغفار فهو مزرعة للعباد لتطهري قلوم من الفساد
فظ اجلوارح عن اآلثام من الكالم احملرم والنظر احملرم والسماع احملـرم  كما جيب ح

  .واألكل والشراب احملرم ليزكو الصوم ويقبل ويستحق الصائم املغفرة والعتق من النار
وهو شهر الصرب والصرب ثوابه اجلنة، وأوله «: �ويف فضل رمضان قال رسول اهللا 

  .رواه ابن خزمية يف صحيحه »رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار
رأيت رجالً من أميت يلهث عطشا فجاءه صيام شـهر  «: وقال عليه الصالة والسالم

  .رواه احلكيم الترمذي والديلمي والطرباين يف الكبري »رمضان فسقاه وأرواه
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملـا  «: �وقال 

فهذه الفروض تكفر الصغائر بشرط اجتنـاب  . رواه مسلم »كبائربينهن إذا اجتنبت ال
الكبائر، والكبائر مجع كبرية وهي ما فيه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة مثل الزنـا  
والسرقة وشرب اخلمر وعقوق الوالدين وقطيعة األرحام واملعاملة بالربا وأخذ الرشـوة  

  .وشهادة الزور واحلكم بغري ما أنزل اهللا
ولو مل يكن فيه  »صدقة يف رمضان: أفضل الصدقة«: أنه قال �الترمذي عنه ويف 

من الفضائل إال أنه كان وقتا لفريضة من فرائض اإلسالم وظرفًا لرتول القرآن وفيه ليلة 

                                           
  .٣٩ – ٣٧ص ) يةالنصائح الدين(انظر ) ٥١(
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  .)٥٢(القدر اليت هي خري من ألف شهر لكفى وباهللا التوفيق
  ����أحكام الصيام  ����

  : الصيام •
ب واجلماع من طلوع الفجر الثـاين إىل غـروب   هو اإلمساك عن الطعام والشرا

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود ����: الشمس قال تعاىل
  ]١٨٧: سورة البقرة آية[. ����من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ

  يثبت؟ مىت جيب صوم رمضان ومب
جيب صيام رمضان برؤية هالله أو بإكمال شعبان ثالثني يوما ويصام برؤية عـدل  

  .وال يقبل يف بقية الشهور إال عدالن
  على من جيب صوم رمضان؟

  .صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم
  : شروط وجوبه

  .القدرةاإلسالم والعقل والبلوغ و: شرط وجوب صوم رمضان أربعة وهي
  مىت يؤمر به الصيب؟

ويؤمر به الصيب إذا أطاقه ليعتاده كالصالة يؤمر ـا لسـبع سـنني    : قال العلماء
  .ويضرب عليها لعشر ليتمرن عليها ويعتادها

  : ستة: شروط صحة الصيام
  .فال يصح من الكافر حىت يسلم: اإلسالم -١
  .فال يصح من انون حىت يعقل: والعقل -٢
  .فال يصح من الصغري حىت مييز: والتمييز -٣
  .فال يصح من احلائض حىت ينقطع دمها: وانقطاع دم احليض -٤
  .فال يصح من النفساء حىت تطهر: وانقطاع دم النفاس -٥
من مل يبيت الصـيام  «: �لقوله . والنية من الليل لكل يوم يف الصوم الواجب -٦

                                           
  .٧٦ – ٧٤انظر كلمات خمتارة ص ) ٥٢(
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ى أنه ال يصـح الصـيام إال   رواه اخلمسة واحلديث دليل عل »قبل الفجر فال صيام له
  .بتبييت النية بأن ينوي الصيام يف أي جزء من الليل

  : وسنن الصوم ستة: سنن الصوم
  .تأخري السحور إىل آخر جزء من الليل ما مل خيش طلوع الفجر -١
  .وتعجيل الفطر إذا حتقق غروب الشمس -٢
ات اخلمـس يف  والزيادة يف أعمال اخلري ويف مقدمة ذلك احملافظة على الصلو -٣

أوقاا مع اجلماعة وأداء زكاة األموال إىل مستحقيها مث باإلكثار من نوافـل الصـالة   
  .والصدقة وتالوة القرآن وغري ذلك من فضائل األعمال

إين صائم فال يسب من سبه وال يشتم مـن شـتمه وال   : وأن يقول إذا شتم -٤
  .باألجر ويسلم من اإلمثيسيء إىل من أساء إليه بل يقابل ذلك باإلحسان ليفوز 

اللهم لك صمت وعلـى  : وأن يدعو عند فطره مبا أحب ومن ذلك أن يقول -٥
  .رزقك أفطرت سبحانك وحبمدك اللهم تقبل مين إنك أنت السميع العليم

  .)٥٣(وأن يفطر على رطب فإن عدمه فعلى متر فإن عدمه فعلى ماء - ٦
  : أحكام املفطرين يف رمضان
  : ألربعة أقسام من الناس يباح الفطر يف رمضان

الذي يتضرر به واملسافر الذي له القصر فالفطر هلما أفضل وعليهما : املريض - ١
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ مـن  ����: قال تعاىل. القضاء وإن صاما أجزأمها

رامٍ أُخاملريض واملسافر قضى بعد رمضان أي إذا أفطر  ]١٨٤: سورة البقرة من آية[. ����أَي
  .بعدة ما أفطر من أيام أخر

قالـت عائشـة   . تفطران وتقضيان وإن صامتا مل جيزئهما: احلائض والنفساء - ٢
فنؤمر بقضاء الصوم وال نـؤمر   –تعين احليض  –كان يصيبنا ذلك : (رضي اهللا عنها
  .متفق عليه) بقضاء الصالة

ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم  إذا خافتا على: احلامل واملرضع - ٣
                                           

  .١٢٤ص  ١انظر الروض املربع جزء ) ٥٣(
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مسكينا وإن صامتا أجزأمها، وإن خافتا على نفسيهما أفطرتا وقضتا فقط قاله ابن عباس 
  .)٥٤(فيما رواه أبو داود

العاجز عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل  - ٤
ومقدار اإلطعام مد من بر أو نصف  )٥٥(يوم مسكينا قاله ابن عباس فيما رواه البخاري

  .)٥٦(صاع من غريه

                                           
  .١٢٤ص  ١انظر الروض املربع جزء ) ٥٤(
  .٢١٥ص  ١انظر تفسري ابن كثري جزء ) ٥٥(
  .٢٨انظر عمدة الفقه البن قدامة ص ) ٥٦(
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  :حكم اجلماع يف ار رمضان
اجلماع يف ار رمضان حمرم وعلى من جامع القضاء والكفارة املغلظة وهي عتـق  
رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا، فإن مل جيد 

  .)٥٧(]٢٨٦: سورة البقرة من آية[. ����إال وسعها ال يكلف اهللا نفسا����سقطت عنه 
  : مفسدات الصوم

  .األكل والشرب عمدا فإن كان ناسيا مل يفسد صومه - ١
  .واجلماع يف الفرج - ٢
  .وإيصال األغذية إىل اجلوف ومن ذلك اإلبر املغذية وحقن الدم يف الصائم - ٣
وأما . يل وحنو ذلك باختيارهوإنزال املين يف اليقظة باستمناء أو مباشرة أو تقب - ٤

  .اإلنزال باالحتالم فال يفطر ألنه بغري اختيار الصائم
فمىت رأت املرأة احليض أو النفاس فسد صومها : وخروج دم احليض والنفاس - ٥

  .سواء يف أول النهار أو يف آخره قبل غروب الشمس
طريق الفـم  وهو إخراج ما يف املعدة من طعام أو شراب عن : والتقيؤ عمدا - ٦

القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمـدا فعليـه    -غلبه-من ذرعه «: �لقول النيب 
  .رواه اخلمسة إال النسائي فإن خرج من غري قصد مل يفطر »القضاء
: أعاذنا اهللا منها وهي حتبط مجيع األعمال قـال تعـاىل  : والردة عن اإلسالم - ٧

  .]٨٨: سورة األنعام آية[. ����ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون����
وال يفسد صوم من فعل شيئًا من مجيع املفطرات جاهالً أو ناسيا أو مكرها وال إن 

وإذا طهرت النفساء قبل متام األربعـني  . دخل الغبار حلقه أو الذباب أو املاء بغري قصد
  .اغتسلت وصلت وصامت

  : من واجبات الصائم
، )وهي ذكرك أخاك مبا يكره(ب والغيبة اجتناب الكذ: وجيب على الصائم وغريه

وهو الطـرد  (، واللعن )وهي نقل الكالم بني الناس على جهة اإلفساد بينهم(والنميمة 
                                           

  .١٠٨ – ١٠٢انظر جمالس شهر رمضان ص ) ٥٧(
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، والسب والشتم، وأن حيفظ مسعه وبصره ولسانه وبطنه عـن  )واإلبعاد عن رمحة اهللا
  .الكالم احملرم والنظر احملرم والسماع احملرم واألكل والشرب احملرم

  : م املستحبالصو
يستحب صيام ستة أيام من شوال، وثالثة أيام من كل شهر، واألفضل صيام أيـام  

. ويوم االثنني واخلميس) وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر ٠الليايل البيض 
وتسع ذي احلجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة ويوم عاشوراء العاشر من شهر حمـرم  

  .وصحابته الكرام وخمالفة لليهود �يوم بعده اقتداء بالنيب ويضاف إليه يوم قبله أو 
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  : توجيهات
انتهز فرصة حياتك وصحتك وشبابك واغتنمها باألعمال الصاحلة قبل : أيها املسلم

أن يرتل بك املوت وتب إىل اهللا تعاىل توبة صادقة يف مجيع األوقات من مجيع الذنوب 
وأوامره وابتعد عـن حمرماتـه ونواهيـه يف    واحملرمات، وحافظ على فرائض اهللا تعاىل 

رمضان وغريه واحذر أن تؤخر التوبة فتموت عاصيا قبل أن تتوب فإنـك ال تـدري   
  .أتدرك شهر رمضان القادم أم ال

واجتهد يف أمر أهلك وأوالدك ومن حتت يدك بطاعة اهللا تعاىل ويهم عن معاصيه 
ليهم ومسؤول عنهم أمام اهللا تعاىل وكن قدوة حسنة هلم يف مجيع ااالت فإنك راع ع

  .واخل بيتك من مجيع املنكرات الصادة عن ذكر اهللا وعن الصالة
واشغل نفسك وأسرتك يف ما ينفعك وينفعهم وحذرهم مما يضـرهم يف دينـهم   

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله . ودنياهم وآخرم وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه
  .وصحبه وسلم

  
����������������  
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  ����قيام رمضان  ����
من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر لـه  «: قال �عن رسول اهللا  ����عن أيب هريرة 

  .متفق عليه »ما تقدم من ذنبه
إن «: ذكر شهر رمضان فقـال  �أن رسول اهللا  ����وعن عبد الرٰمحن بن عوف 

رمضان شهر فرض اهللا صيامه وإين سننت للمسلمني قيامه فمن صـامه وقامـه إميانـا    
الصواب عـن أيب  : أخرجه النسائي وقال »احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمهو

  .هريرة
وحث عليها ورغب فيها وعمل ا  �فقيام رمضان سنة مؤكدة سنها رسول اهللا 

خلفاؤه الراشدون وسائر الصحابة والتابعون هلم بإحسان فينبغي للمسلم أن حيافظ على 
. ة القيام يف العشر األواخر منه طلبا لليلة القـدر صالة التراويح يف رمضان وعلى صال

: وقيام الليل مشروع يف مجيع ليايل السنة وفضله عظيم وثوابه جسيم قـال اهللا تعـاىل  
 )٥٨(����تتجاىف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفًا وطمعا ومما رزقناهم ينفقـون ����

كـانوا  ����: ا آخرين فقالومدح قوم. وهذا مدح وثناء للقائمني لصالة التهجد يف الليل
 – ١٧: سورة الـذاريات آيـة  [ ����قليالً من الليل ما يهجعون وباألسحار هم يستغفرون

وروى  ]٦٤: سورة الفرقان آية[ ����والذين يبيتون لرم سجدا وقياما����: وقال تعاىل ]١٨
 يا أيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا«: قال �الترمذي عن عبد اهللا بن سالم أن النيب 

  .»الطعام، وصلُوا األرحام، وصلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وإن قيام «: وللترمذي عن بالل مرفوعا

الليل مقربة لكم إىل ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن اإلمث ومطـردة للـداء عـن    
  .»اجلسد

إطعام الطعـام، وطيـب   : ومن الدرجات«: جات قالويف حديث الكفارات والدر
: �وقال الـنيب   )٥٩(صححه البخاري والترمذي »الكالم، وأن تقوم بالليل والناس نيام

                                           
  ).١٦(سورة السجدة آية ) ٥٨(
  . ٤٣ – ٤٢انظر وظائف رمضان البن قاسم ص ) ٥٩(



٨٢ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .رواه مسلم »أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل«
الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة فيوتر بركعة مفردة : ومن صالة الليل

  .رواه أبو داود والنسائي »أحب أن يوتر بواحدة فليفعل من«: �لقول النيب 
رواه أبـو داود   »من أحب أن يوتر بثالث فليفعل«: �أو يوتر بثالث لقول النيب 

فإن أحب سردها بسالم واحد وإن أحب صلى ركعتني وسـلم مث صـلى   . والنسائي
  .الثالثة

خرهن لقول الـنيب  وله أن يوتر خبمس فيسردها مجيعا ال جيلس وال يسلم إال يف آ
وعن عائشة رضي اهللا . رواه أبو داود والنسائي »من أحب أن يوتر خبمس فليفعل«: �

يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر من ذلك خبمس ال  �كان النيب : (عنها قالت
  .متفق عليه) جيلس يف شيء منهن إال يف آخرهن

 �كان النيب : (هللا عنهاوله أن يوتر بسبع فيسردها كاخلمس لقول أم سلمة رضي ا
  .رواه أمحد والنسائي وابن ماجة) يوتر بسبع وخبمس ال يفصل بينهن بسالم وال كالم

وله أن يوتر بتسع أو بإحدى عشرة أو بثالث عشرة ركعة واألفضل أن يسلم من 
  .كل ركعتني مث يوتر بواحدة

  .وصالة الليل يف رمضان هلا فضيلة ومزية على غريها
مل للصالة يف أول الليل ويف آخره، فالتراويح من قيام رمضـان  وقيام رمضان شا

وما هي إال . فينبغي احلرص عليها واالعتناء ا واحتساب األجر والثواب من اهللا عليها
  .ليالٍ معدودة ينتهزها املؤمن العاقل قبل فواا

 وال ينبغي للرجل أن يتخلف عن صالة التراويح لينال ثواا وأجرها وال ينصـرف 
مـن  «: �حىت ينتهي اإلمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله لقول النيب 

احلـديث رواه اهـل السـنن بسـند      »قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة
  .)٦٠(صحيح

والتراويح سنة وفعلها مجاعة أفضل وفعل الصحابة هلا مشهور وتلقته األمة عنـهم  

                                           
  . ٣٠ – ٢٦انظر جمالس شهر رمضان البن عثيمني ص ) ٦٠(



٨٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

معني فله أن يصلي عشرين ركعة أو ستا وثالثني ركعة خلفًا بعد سلف وليس هلا حد 
أو إحدى عشرة أو ثالث عشرة ركعة وكل حسن فيكون تكثري الركعات وتقليلـها  
حبسب طول القيام وقصره واملطلوب يف الصالة اخلشوع والطمأنينة وحضور القلـب  

عشـرة   وترتيل القراءة وذلك ال حيصل مع السرعة والعجلة ولعل االقتصار على إحدى
  .)٦١(ركعة يكون أوىل

����������������  
  ����تالوة القرآن يف رمضان وغريه  ����

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشـرى  
 والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد الذي أرسله اهللا رمحة للعـاملني، . للمسلمني

  : وبعد
ائف من عذابه أن يكثر مـن تـالوة   فإنه يتأكد على املسلم الراجي رمحة ربه اخل

القرآن الكرمي يف رمضان وغريه تقربا إىل اهللا تعاىل وطلبا ملرضاته وتعرضا لفضله وثوابه 
فإن القرآن الكرمي خري كتاب أنزل على أشرف رسول إىل خري أمة أخرجـت للنـاس   

  .بأفضل الشرائع وأمسحها وأمساها وأكملها
ويتدبره ويتفكر يف معانيه وأوامره ونواهيه مث يعمل أنزل القرآن لكي يقرأه املسلم 

  .به فيكون حجة له عند ربه وشفيعا له يوم القيامة
وقد تكفل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الـدنيا وال يشـقى يف   

. ]١٢٣: سورة طـه آيـة  [ ����فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى����: اآلخرة بقوله تعاىل
م من اإلعراض عن تالوة كتاب اهللا وتدبره والعمل مبا فيه وقد توعد اهللا وليحذر املسل

: سورة طـه آيـة  [ ����من أعرض عنه فإنه حيمل يوم القيامة وزرا����: املعرضني عنه بقوله
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا وحنشـره يـوم   ����: وبقوله تعاىل ]١٠٠

  .]١٢٤: سورة طه آية[ ����القيامة أعمى
  : قرآنمن فضائل ال

                                           
  .٣٦انظر وظائف شهر رمضان البن قاسم ص ) ٦١(



٨٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شـيء وهـدى ورمحـة    ����: قال اهللا تعاىل - ١
  .]٨٩: سورة النحل آية[ ����وبشرى للمسلمني

قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني يهدي به اهللا من اتبـع  ����: وقال تعاىل - ٢
ط رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات غلى النور بإذنه ويهديهم إىل صـرا 

ــتقيم ــة  [ ����مســـــ ــدة آيـــــ ــورة املائـــــ   : ســـــ
١٦ – ١٥[.  

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشـفاء ملـا يف   ����: وقال تعاىل – ٣
  .]٥٧: سورة يونس آية[ ����الصدور وهدىورمحة للمؤمنني

 »اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شـفيعا ألصـحابه  «: �وقال رسول اهللا  - ٤
  .رواه مسلم عن أيب أمامة

يـؤتى يـوم   «: يقول �مسعت رسول اهللا : قال ����وعن النواس بن مسعان  - ٥
القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمـران  

  .رواه مسلم »حتاجان عن صاحبهما
خريكم من تعلم القرآن «: �قال رسول اهللا : قال ����وعن عثمان بن عفان  - ٦
  .لبخاريرواه ا »وعلمه
من قرأ حرفًا من كتـاب اهللا  «: �قال رسول اهللا : قال ����وعن ابن مسعود  - ٧

فله حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول امل حرف بل ألف حرف والم حـرف ومـيم   
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال »حرف
ـ «: قال �وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب  - ٨ ال يق

لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن مرتلتك عند آخر آيـة  
  .حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال »تقرؤها
الذي يقرأ القـرآن  «: �قال رسول اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت - ٩

تعتع فيه وهو عليه شاق له وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويت
  .متفق عليه »أجران



٨٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

املطيعون هللا تعاىل، ويتعتع له أجران، : الرسل من املالئكة، والربرة: واملراد بالسفرة
  .أجر القراءة وأجر املشقة

: ال حسد إال يف اثنـتني «: قال �وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب  - ١٠
ورجل آتاه اهللا ماالً فهو ينفقه . اء الليل وآناء النهاررجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آن

  .متفق عليه »آناء الليل وآناء النهار
  .)٦٢(الغبطة وهي متين مثل ما للغري: واملراد باحلسد هنا. الساعات: واآلناء

فاحرص أيها املسلم وفقك اهللا ملا يرضيه على تعلم القرآن وتالوته بنية خالصـة هللا  
علم معانيه والعمل به لتنال ما وعد اهللا به أهل القرآن من الفضل تعاىل، واحرص على ت

 �العظيم والثواب اجلسيم والدرجات العال والنعيم املقيم فقد كان أصحاب رسول اهللا 
إذا تعلموا عشر آيات من كتاب اهللا تعاىل مل يتجاوزوهن حىت يتعلموا معانيهن والعمل 

  .ن
رآن اليت ينتفع ا صاحبها هي التالوة املصـحوبة  مث اعلم أيها املسلم أن تالوة الق

بالتدبر والتفهم ملعانيه وأوامره ونواهيه حبيث إذا مر القاريء بآية يأمره اهللا فيها بـأمر  
ائتمر به وامتثله، وإذا مر بآية ينهاه اهللا فيها عن شيء انتهى عنه وتركه، وإذا مر بآيـة  

ذاب استعاذ باهللا وخاف من عقابه، فهـذا  رمحة سأل اهللا ورجا رمحته، وإذا مر بآية ع
الذي يتدبر القرآن ويعمل به ويكن حجة له، أما الذي ال يعمل به فإنه ال ينتفـع بـه   

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ����: ويكون حجة عليه قال اهللا تعاىل
   ����أولـــــــــــــــو األلبـــــــــــــــاب 

  .]٢٩: سورة ص آية[
شهر رمضان الذي أنـزل  ����: كما قال تعاىل وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن

، وتقدم يف احلديث الصحيح عن ابن عباس أن ]١٨٥: سورة البقرة من آية[ ����فيه القرآن
  .كان يلتقي هو وجربيل يف رمضان يف كل ليلة فيدارسه القرآن �رسول اهللا 

فدل على استحباب دراسة القرآن يف رمضان واالجتماع على ذلـك، وعـرض   
                                           

  .٤٦٩ – ٤٦٧انظر رياض الصاحلني ص ) ٦٢(



٨٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

وفيه دليل على استحباب اإلكثار من تالوة القرآن يف . ن هو أحفظ له منهالقرآن على م
  .شهر رمضان

ــول    ــال رس ــرآن ق ــة الق ــاجد ملدارس ــاع يف املس ــل االجتم   ويف فض
وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينـهم إال  «: �اهللا 

رواه  »ئكة وذكرهم اهللا فيمن عندهنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املال
  .مسلم

  : ومدارسة القرآن هلا طريقتان
  .أن تقرأ ما قرأه صاحبك: األوىل
  ..واألوىل أوىل. أن تقرأ ما بعده: والثانية

وبني جربيل كانت لـيالً   �أن املدارسة بني النيب : ويف حديث ابن عباس املتقدم
ن ليالً، فإن الليل تنقطع فيه الشـواغل  فدل على استحباب اإلكثار من التالوة يف رمضا

إن ناشـئة  ����: وجتتمع فيه اهلمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر كما قال تعاىل
  .]٦: سورة املزمل آية[ ����الليل هي أشد وطئًا وأقوم قيالً

ويستحب قراءة القرآن على أكمل األحوال متطهرا مستقبل القبلة متحريا ا أفضل 
كاليل وبعد املغرب وبعد الفجر، وجتوز القراءة قائما وقاعدا ومضطجا وماشيا  األوقات

سـورة آل  [ ����الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنـوم ����: وراكبا لقوله تعاىل
  .والقرآن أعظم الذكر ]١٩١: عمران من آية

  : مقدار القراءة املستحبة
يوم سبعا من القرآن يف املصحف  يستحب ختم القرآن يف كل أسبوع يقرأ يف كل

فإن النظر فيه عبادة وفيما دون األسبوع أحيانا يف األوقات الفاضلة واألمكنة الفاضـلة  
كرمضان واحلرمني الشريفني وعشر ذي احلجة اغتناما للزمان واملكان، وإن قرأ القرآن 

ـ «: لعبد اهللا بن عمر �يف كل ثالثة أيام فحسن لقول النيب   )٦٣(»ل ثـالث اقرأه يف ك
ما أشد ما : قال اإلمام أمحد. ويكره تأخري ختم القرآن عن أربعني يوما إن خاف نسيانه

                                           
  .١٠٧وحاشية مقدمة التفسري البن قاسم ص  ١٧٢ – ١٦٩انظر فضائل القرآن البن كثري ص ) ٦٣(



٨٧ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .جاء يف من حفظه مث نسيه
ال ميسـه  ����: وحيرم على احملدث حدثًا أصغر أو أكرب مس املصحف لقول اهللا تعاىل

  .والدارقطينرواه مالك يف املوطأ  »ال ميس القرآن إال طاهر«: �وقوله  ����إال املطهرون
ال تقرأ احلائض وال اجلنـب  «: وحيرم على اجلنب قراءة القرآن حىت يغتسل حلديث

  .رواه أبو داود »شيئًا من القرآن
  : القرآن الكرمي كلية الشريعة
قد تقرر أن الكتاب العزيز كلية الشريعة وعمدة امللـة  : (قال الشاطيب يف املوافقات

بصار والبصائر وأنه ال طريق إىل اهللا سواه وال جناة وينبوع احلكمة وآية الرسالة ونور األ
بغريه وال متسك بشيء خيالفه، وإذا كان كذلك لزم ضرورة ملن رام االطـالع علـى   
كليات الشريعة وطمع يف إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه مسريه وأنيسه وأن 

يفوز بالبغيـة وأن يظفـر    جيعله جليسه على مر األيام والليايل نظرا وعمالً فيوشك أن
بالطلبة وأن جيد نفسه من السابقني ويف الرعيل األول فإن كان قادرا على ذلـك وال  
يقدر عليه إال من زاول ما يعينه على ذلك من السنة املبينة للكتاب وإال فكالم األئمـة  

  .)٦٤()السابقني والسلف املتقدمني آخذ بيده يف هذا املقصد الشريف
  : راءة القرآنحكم التطريب بق

إن شغل القاريء واملستمع باله بالتطريب وهو الترجيع والتمديد وحنو ذلك مما هو 
مفض إىل تغيري كالم اهللا الذي أمرنا بتدبره حائل للقلوب عن مراد الرب مـن كتابـه   
قاطع هلا عن فهم كالمه فيرته كالم الرب عن ذلك، وكره اإلمام أمحد التلحني بالقراءة 

  .هي بدعة: لغناء وقالالذي يشبه ا
إمنا هو حتسني : والغرض املطلوب شرعا: وقال ابن كثري رمحه اهللا يف فضائل القرآن

الصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه واخلشوع واخلضوع واالنقياد للطاعة، فأمـا  
األصوات بالنغمات احملدثة املركبة على األوزان واألوضاع امللهية والقانون املوسـيقائي  

                                           
  .٢٢٤ص  ٣ملوافقات للشاطيب جزء ا) ٦٤(



٨٨ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .)٦٥(القرآن يرته عن هذا وجيل ويعظم أن يسلك بأدائه هذا املسلكف
األحلان اليت كره العلماء قراءة القرآن ا هي الـيت  : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

تقتضي قصر احلرف املمدود ومد املقصور وحتريك الساكن وتسكني املتحرك يفعلـون  
لك تغيري نظـم القـرآن وجعـل    ذلك ملوافقة نغمات األغاين املطربة فإن حصل مع ذ

  .)٦٦(احلركات حروفًا فهو حرام
  

����������������  

                                           
  .١٢٦ – ١٢٥انظر فضائل القرآن البن كثري ص ) ٦٥(
  .١٠٧انظر حاشية مقدمة التفسري البن قاسم ص ) ٦٦(



٨٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����الصدقة يف رمضان  ����
ــال   ــهما ق ــي اهللا عن ــاس رض ــن عب ــن اب ــحيحني ع ــان : (يف الص   ك

أجود الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن  �النيب 
حني  �رآن فكان رسول اهللا وكان جربيل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه الق

وال يسـأل شـيئًا إال   (ورواه أمحد وزاد ) يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة
إذا دخـل رمضـان    �كان رسول اهللا : (وللبيهقي عن عائشة رضي اهللا عنها) أعطاه

  ).أطلق كل أسري وأعطى كل سائل
روى الترمذي عن سعد اجلود هو سعة العطاء وكثرته واهللا تعاىل يوصف باجلود، ف

فـاهللا   »إن اهللا جواد حيب اجلود، كرمي حيب الكـرم «: �عن النيب  ����بن أيب وقاص 
سبحانه أجود األجودين وجوده يتضاعف يف أوقات خاصة كشهر رمضـان وكـان   

أجود الناس على اإلطالق كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم يف مجيع  �رسول اهللا 
يتضاعف يف رمضان على غريه من الشهور كما أن  �األوصاف احلميدة وكان جوده 

  .جود ربه يتضاعف فيه أيضا
  : يف رمضان خبصوصه فوائد كثرية �ويف تضاعف جوده 

: منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه ويف الترمذي عن أنس مرفوعـا  - ١
  .»صدقة رمضان: أفضل الصدقة«

تهم فيستوجب املعني هلـم مثـل   ومنها إعانة الصائمني والذاكرين على طاع - ٢
ويف حديث . أجورهم كما أن من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا

من فطر صائما فله مثل أجره من غري أن ينقص مـن  «: قال �زيد بن خالد عن النيب 
  .رواه أمحد والترمذي »أجر الصائم شيء

ى عباده بالرمحة واملغفرة والعتق ومنها أن شهر رمضان شهر جيود اهللا فيه عل - ٣
من النار ال سيما يف ليلة القدر واهللا تعاىل يرحم من عباده الرمحاء فمن جاد على عباد 

  .اهللا جاد اهللا عليه بالعطاء والفضل واجلزاء من جنس العمل
 ����أن اجلمع بني الصيام والصدقة من موجبات اجلنة كما يف حديث علـي   - ٤



٩٠ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

قالوا  »يف اجلنة غرفًا يرى ظهورها من بطوا وبطوا من ظهورهاإن «: قال �عن النيب 
ملن طيب الكالم وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل «: ملن هي يا رسول اهللا؟ قال

  .رواه أمحد وابن حبان والبيهقي »والناس نيام
وهذه اخلصال كلها تكون يف رمضان فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة 
وطيب الكالم فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، والصالة والصـيام والصـدقة   

  .توصل صاحبها إىل اهللا عز وجل
أن اجلمع بني الصيام والصدقة أبلغ يف تكفري اخلطايا واتقاء جهنم واملباعـدة   - ٥

ة الصيام جن«: أنه قال �عنها خصوصا إن ضم إىل ذلك قيام الليل فقد ثبت عن النيب 
الصـوم  «: وألمحد أيضا عن أيب هريرة مرفوعا )٦٧(»أحدكم من النار كجنته من القتال

والصـدقة  «: أنه قال �عن النيب  ����ويف حديث معاذ  »جنة وحصن حصني من النار
يعـين أنـه يطفـيء     »تطفئ اخلطيئة كما يطفيء املاء النار وقيام الرجل يف جوف الليل

  .اخلطيئة أيضا
 بد أن يقع فيه خلل ونقص وتكفري الصيام للـذنوب مشـروط   أن الصيام ال - ٦

بالتحفيظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، وعامة صيام الناس ال جيتمع يف صومه التحفظ كما 
ينبغي فالصدقة جترب ما كان فيه من النقص واخللل وهلذا وجب يف آخر رمضان زكـاة  

  .الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
طعامه وشرابه فإذا أعان الصائمني على التقوي على طعامهم  أن الصائم يدع - ٧

وهلذا يشرع لـه تفطـري   . وشرام كان مبرتلة من ترك شهوته هللا وآثر ا وواسى منها
الصوام معه إذا أفطر ألن الطعام يكون حمبوبا له حينئذ فيواسي منه حىت يكون ممن أطعم 

ورده . لى نعمة إباحة الطعام والشراب لهالطعام على حبه، فيكون يف ذلك شاكرا هللا ع
  .)٦٨(له بعد منعه إياه فإن هذه النعمة إمنا يعرف قدرها عند املنع منها

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                           
  .رواه أمحد النسائي وابن ماجه عن عثمان بن أيب العاص ورواه ابن خزمية يف صحيحه) ٦٧(
  . ١٧٨ – ١٧٢انظر لطائف املعارف البن رجب ص ) ٦٨(



٩١ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  
����������������  



٩٢ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����تفسري آيات الصيام  ����
على الَّـذين   يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب����: قال اهللا تعاىل

أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفرِ فعدة * من قبلكم لعلكم تتقون 
من أيامٍ اخر وعلى الَّذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا فهو خري لـه  

  .]١٨٤ – ١٨٣: سورة البقرة آية[ ����وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون
ؤمنني من هذه األمة وآمرا هلم بالصيام وهو اإلمساك عـن  يقول اهللا تعاىل خماطبا امل

الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة هللا عز وجل، ملا فيه من زكاة النفوس وطهارـا  
وتنقيتها من األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة، وذكر أنه كما أوجبه علـيهم فقـد   

ء يف أداء هذا الفرض أكمل أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيهم أسوة وليجتهد هؤال
  .)٦٩(مما فعله أولئك

وقد علل فرضيته ببيان فائدته الكربى وحكمته العليا وهي أن يعد الصائم نفسـه  
لتقوى اهللا بترك الشهوات املباحة امتثاالً ألمره تعاىل واحتسابا لألجر عنـده، ليكـون   

  .)٧٠(حمارمهاملؤمن من املتقني هللا املمتثلني ألوامره اتنبني لنواهيه و
وملا ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخرب أا أيام معدودات أي قليلة سـهلة ومـن   
: سهولتها أا يف شهر معني يشترك فيه مجيع املسلمني، مث سهل تسهيالً آخـر فقـال  

وذلك للمشقة غالبا رخص  ����فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر����
ان البد من حتصيل العبد ملصلحة الصيام أمرمها أن يقضياه يف اهللا هلما يف الفطر، وملا ك

  .)٧١(أيام أخر إذا زال املرض وانقضى السفر وحصلت الراحة
أي  ����فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيـام أخـر  ����: وقوله تعاىل

املريض واملسافر ال يصومان يف حال املرض والسفر ملا يف ذلك من املشقة عليهما بـل  
  .ران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخريفط

                                           
  . ٣١٣ص  ١ابن كثري جزء  تفسري) ٦٩(
  .١٩٢ص  ١تفسري آيات األحكام للصابوين جزء ) ٧٠(
  . ٥٦انظر تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن البن سعدي ص ) ٧١(



٩٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

وأما الصحيح املقيم الذي يطيق الصيام فقد كان خمريا بني الصيام وبني اإلطعام إن 
شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا فإن أطعم أكثر من مسكني عـن  
ذا كل يوم فهو خري له وإن صام فهو أفضل من اإلطعام قاله ابن مسعود وابن عباس وهل

  )٧٢(����وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون����: قال تعاىل
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينـات مـن   ����: وقوله تعاىل

اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
ولتكربوا اهللا  من أيام أخر يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

  .]١٨٥: سورة البقرة آية[ ����على ما هداكم ولعلكم تشكرون
خيرب اهللا تعاىل أن هذا الشهر الذي فرض عليهم صيامه هو شهر رمضان ابتداء نزول 
القرآن الكتاب العظيم الذي أكرم اهللا به األمة احملمدية فجعله دستورا هلـم ونظامـا   

هلدى والضياء وهو سبيل السـعادة ملـن أراد أن   يتمسكون به يف حيام، فيه النور وا
  .يسلك طريقها، وفيه الفرقان بني احلق والباطل واهلدى والضالل واحلالل واحلرام

وقد أكد البارئ صيام هذا الشهر ألنه شهر ترتل فيه الرمحة اإلالهية على العبـاد  
يض واملسافر اإلفطار وأنه تعاىل ال يريد بعباده إال اليسر والسهولة ولذلك فقد أباح للمر

، وأمرهم بالقضاء ليكملوا عدة شهرهم، كما أمر بذكره وتكـبريه  )٧٣(يف أيام رمضان
يريد اهللا بكم اليسـر وال  ����: عند انقضاء عبادته عند متام شهر رمضان وهلذا قال تعاىل

 ����يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكم تشـكرون 
مبا أمركم اهللا به من طاعته بأداء فرائضه وترك حمارمه وحفـظ حـدوده    أي إذا قمتم

  .)٧٤(فعليكم أن تكونوا من الشاكرين هللا بذلك
وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ����: مث قال تعاىل

  .]١٨٦: سورة البقرة آية[ ����فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون
                                           

  .٢١٤ص  ١تفسري ابن كثري جزء ) ٧٢(
  .١٩٢ص  ١تفسري آيات األحكام للصابوين جزء ) ٧٣(
  .٢١٨ص  ١تفسري ابن كثري جزء ) ٧٤(



٩٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه : أن أعرابيا قال يا رسول اهللاروي : سبب الرتول
  .)٧٥(فأنزل اهللا هذه اآلية �فسكت النيب 
يبني تعاىل أنه قريب جييب دعوة الداعني ويقضي حوائج السائلني ولـيس  : التفسري

بينه وبني أحد من العباد حجاب فعليهم أن يتوجهوا إليه وحده بالدعاء والتضرع حنفاء 
  .)٧٦(خملصني له الدين

ويف ذكره تعاىل هذه اآلية الباعثة على الدعاء بني أحكام الصيام إرشاد إىل االجتهاد 
  .يف الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر

  : فضل الدعاء واحلث عليه
قد وردت نصوص كثرية يف احلث على الدعاء وفضله والترغيب فيه نذكر منها ما 

  : يلى
فقد  ]٦٠: سورة غافر آية[ ����وقال ربكم ادعوين أستجب لكم����: عاىلقال اهللا ت - ١

  .أمر اهللا تعاىل بالدعاء وتكفل باإلجابة
سـورة  [ ����ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتـدين ����: وقال تعاىل - ٢

  ]٥٥: األعراف آية
أي ال  ����إنه ال حيـب املعتـدين  ����ادعوا اهللا تذلالً وسرا خبشوع وخضوع : واملعىن

أي املتجاوزين للحد يف كل األمور، ومن االعتـداء يف  . حيب املعتدين يف الدعاء وغريه
الدعاء كون العبد يسأل اهللا مسائل ال تصح له أو يبالغ يف رفع صـوته بالـدعاء، ويف   

رفع الناس أصوام بالدعاء فقال رسول اهللا : الصحيحني عن أيب موسى األشعري قال
ى أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا إن الذي تدعون أربعوا عل: أيها الناس«: �

  .احلديث »مسيع قريب
: سورة النمل آية[ ����أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء����: وقال تعاىل - ٣
هل جييب املضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليـه املطلـوب واضـطر    : أي ]٦٢

                                           
  .٢١٩السابق ص  املصدر) ٧٥(
  .٢١٨ص  ١تفسري ابن كثري جزء ) ٧٦(



٩٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

والشر والنقمة إال  -أي البالء-وء للخالص مما هو فيه إال اهللا وحده، ومن يكشف الس
  .اهللا وحده
 »الدعاء هو العبادة«قال  �وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما عن النيب  - ٤

  .حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال
ما على األرض مسـلم  «: قال �أن رسول اهللا  ����وعن عبادة بن الصامت  – ٥

ا أو صرف عنه من السوء مثلها ما مل يدع بـإمث أو قطيعـة   يدعو اهللا بدعوة إال آتاه إياه
حديث : رواه الترمذي وقال »اهللا أكثر«: إذًا نكثر، قال: فقال رجل من القوم. »رحم

  .)٧٧(حسن صحيح
أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُـم وأَنـتم    *����: مث قال تعاىل

لوهراشفَاآلنَ ب كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن كُماُهللا أَن ملع نلَه اسب ن
   طـيالْخ ـنم ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو اُهللا لَكُم با كَتوا مغتابو

واَألس اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوهراشبال تلِ وإِلَى اللَّي اميوا الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم د
: سورة البقرة آية[ ����تلْك حدود اِهللا فَال تقْربوها كَذَلك يبين اُهللا آياته للناسِ لَعلهم يتقُونَ

١٨٧[  
 �كان أصحاب حممد : روى البخاري عن الرباء بن عازب أنه قال: رتولسبب ال

إذا كان الرجل صائما فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليلته وال يومه حـىت  
ميسي وإن قيس بن صرمة األنصاري كان صائما وكان يعمل بالنخيل يف النهار فلمـا  

ولكن أنطلق فأطلـب لـك   : ؟ قالت لهحضر اإلفطار أتى امرأته فقال هلا أعندك طعام
فكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبت لك فلما انتصـف  
ــك      ــذكر ذلـــ ــه فـــ ــي عليـــ ــهار غشـــ   النـــ

ففرحوا ا فرحا  ����أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم����فرتلت هذه اآلية  �للنيب 
كُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود مـن  و����: شديدا فرتلت

                                           
  .٩الصحيح املسند من أسباب الرتول ص) ٧٧(



٩٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .)٧٨(����الْفَجرِ
يقول تعاىل ميسرا على عباده ومبيحا هلم التمتع بالنساء يف ليايل رمضـان  : التفسري

. اآليـة  ����الرفَثُ إِلَى نِسـائكُم أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ ����: كما أباح هلم الطعام والشراب
اجلماع ودواعيه وقد كان ذلك من قبل حمرما عليهم ولكنه تعاىل أباح هلـم  : والرفث

الطعام والشراب والشهوة اجلنسية من االستمتاع بالنساء ليظهر فضله عليهم ورمحتـه  
و ستر هلا م، وقد شبه املرأة باللباس الذي يستر البدن فهي ستر للرجل وسكن له وه

وأباح معاشـرن إىل طلـوع    »هن سكن لكن وأنتم سكن هلن«: قال ابن عباس معناه
الفجر مث استثىن من عموم إباحة املباشرة مباشرن وقت االعتكاف ألنه وقـت تبتـل   
وانقطاع للعبادة مث ختم تعاىل هذه اآليات الكرمية بالتحذير من خمالفة أوامره وارتكاب 

اليت هي حدود له وقد بينها لعباده حىت جيتنبوها ويلتزموا بالتمسك احملرمات واملعاصي 
  .)٧٩(بشريعة اهللا ليكونوا من املتقني

����������������  
  

                                           
  .٩الصحيح املسند من أسباب الرتول ص) ٧٨(
  .١٩٣ص  ١تفسري آيات األحكام للصابوين جزء ) ٧٩(



٩٧ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����ما يستفاد من آيات الصيام  ����
  .وجوب صيام شهر رمضان على األمة اإلسالمية - ١
 .وجوب تقوى اهللا تعاىل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه - ٢
 .املسافرإباحة الفطر يف رمضان للمريض و - ٣
 .وجوب القضاء عليهما بعدة ما أفطرا من أيام أخر - ٤
دليل على أن من أفطر رمضـان لعـذر    ����فعدة من أيام أخر����: يف قوله تعاىل - ٥

يقضي عدد أيام رمضان كامالً كان أو ناقصا، وعلى أنه جيوز أن يقضي أياما قصـرية  
 .باردة عن أيام طويلة حارة وبالعكس

ومل يشترط  ����فعدة من أيام أخر����: ء رمضان ألنه قالأنه ال جيب التتابع يف قضا - ٦
 .التتابع أي سواء كانت متتابعة أو متفرقة ويف ذلك تيسري على الناس

أن من ال يطيق الصوم لكرب أو مرض ال يرجى برؤه فعليه فدية إطعام مسـكني   - ٧
 .لكل يوم
ل ما أن الصوم ملن أبيح له الفطر أفض ����وأن تصوموا خريا لكم����: يف قوله تعاىل - ٨

 .مل يشق عليه
من فضائل رمضان ختصيصه بإنزال القرآن فيه هلداية العباد وإخـراجهم مـن    - ٩

 .الظلمات إىل النور
 .أن املشقة جتلب التيسري ولذا أباح اهللا الفطر للمريض واملسافر -١٠
 .يسر اإلسالم ومساحته حيث إنه مل يكلف أحدا ما ال يطيق -١١
وأن وقته  ����وا اهللا على ما هداكمولتكرب����: مشروعية التكبري ليلة عيد الفطر -١٢

 .من إكمال العدة وهو غروب مشس آخر من رمضان
وجوب الشكر هللا على نعمه بالتوفيق للصيام والقيام وتالوة القرآن الكـرمي   -١٣

 .وذلك بطاعته وترك معصيته
 .احلث على الدعاء ألن اهللا أمر به وتكفل باالجابة -١٤
 .إلثابةقرب اهللا من داعيه باإلجابة ومن عابديه با -١٥



٩٨ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

وجوب االستجابة هللا باإلميان به واالنقياد لطاعته وإن ذلك شرط يف إجابـة   -١٦
 .الدعاء

إباحة األكل والشرب واجلماع يف ليايل رمضان إىل طلوع الفجر، وحترميهـا   -١٧
 .ارا

 .أن وقت الصيام من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس -١٨
لطاعة اهللا تعاىل والتفرغ لزوم املسجد : مشروعية االعتكاف يف املساجد وهو -١٩

 .فيه لعبادته، وأنه ال يصح إال مبسجد تقام فيه الصلوات اخلمس
 .حترمي مباشرة النساء على املعتكف وأن اجلماع من مفسدات االعتكاف -٢٠
 .����تلك حدود اهللا فال تقربوها����وجوب التقيد بأوامر اهللا ونواهيه وامتثاهلا  -٢١
 .عد معرفة ما يتقىاحلكمة من هذا البيان وهو حصول التقوى ب -٢٢
 .أن من أكل شاكًا يف طلوع الفجر صح صومه ألن األصل بقاء الليل -٢٣
 .استحباب السحور وأنه يستحب تأخريه -٢٤
 .أنه جيوز تأخري الغسل للجنب إىل طلوع الفجر -٢٥
 .)٨٠(الصوم مدرسة روحية لتهذيب النفس وتعويدها على الصرب -٢٦

����������������  

                                           
، وتيسري اللطيف املنان البن سعدي ص ٢٨ – ٢٤انظر اإلكليل يف استنباط الترتيل للسيوطي ص ) ٨٠(

٥٨ – ٥٦..  



٩٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����فوائد الصيام  ����
  : اعية وصحية وهيللصيام فوائد روحية واجتم

أنه يعود على الصرب ويقوي اإلرادة ويعلم ضبط : من الفوائد الروحية للصوم - ١
النفس ويساعد عليه، ويوجد يف النفس ملكة التقوى اليت هي احلكمة البارزة من الصوم 

تب علَى الَّذين من يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُ����: ويربيها، قال تعاىل
   ]١٨٣: سورة البقرة آية[. ����قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

  : مالحظة هامة •
أم بواسطة الصيام يسـتطيعون  ) املدخنني(وذه املناسبة نذَكِّر إخواننا املسلمني 

 ترك التدخني حيث إم يؤمنون مبضرته على النفس والبدن والدين واتمع ألنه مـن 
اخلبائث احملرمة بنص القرآن الكرمي ومن ترك شيئًا هللا عوضـه اهللا خـريا منـه وأن ال    

  .يصوموا عن احلالل مث يفطروا على احلرام نسأل اهللا لنا وهلم العافية
ومن الفوائد االجتماعية للصوم أنه يعود األمة النظام واالحتاد وحب العـدل   - ٢

فة الرمحة وخلق اإلحسان، كما يصون اتمع مـن  واملساواة، ويكون يف املؤمنني عاط
  .الشرور واملفاسد

أنه يطهر األمعاء ويصلح املعدة وينظف البـدن  : ومن الفوائد الصحية للصيام - ٣
ويف احلديث . من الفضالت والرواسب وخيفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم

قـال  . ()٨١(السـيوطي رواه ابن السين وأبو نعيم وحسنه  »صوموا تصحوا«: �عنه 
  .)٨٢()املنذري رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات

ومن فوائد الصوم كسر النفس فإن الشبع والري ومباشرة النساء حتمل النفس  - ٤
  .على األشر والبطر والغفلة

ختلي القلب للفكر والذكر فإن تناول هذه الشبهوات قد يقسي القلب : ومنها - ٥
لب والذكر والفكر ويستدعي الغفلة، وخلو البطن مـن الطعـام   ويعميه وحيول بني الق

                                           
  .٣٠٣منهاج املسلم ص ) ٨١(
  .٢٠٦ص  ٢الترغيب والترهيب جزء ) ٨٢(



١٠٠ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته وخيليه للذكر والفكر
أن الغين يعرف قدر نعمة اهللا عليه بإقداره له على ما منعه كثريا من الفقـراء   - ٦

صوص وحصول من فضول الطعام والشراب والنكاح فإنه بامتناعه من ذلك يف وقت خم
املشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على اإلطالق فيوجب له ذلك شكر نعمـة  

  .اهللا عليه بالغناء، ويدعوه إىل رمحة أخيه احملتاج ومواساته
ومنها أن الصيام يضيق جماري الدم اليت هي جماري الشيطان من ابن آدم فإن  - ٧

وتنكسر قوة . بالصيام وساوس الشيطان الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم فتسكن
الصوم وجاء لقطعه شهوة النكاح فأمر مـن ال   �الشهوة والغضب وهلذا جعل النيب 

  .يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم )٨٣(يستطيع الزواج بالصوم
����������������  

                                           
  .١٦٣انظر الطائف املعارف البن رجب ص ) ٨٣(



١٠١ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����الصوم مع ترك الصالة  ����
التوحيد وال من صام وترك الصالة فقد ترك الركن األهم من أركان اإلسالم بعد 

يفيده صومه شيئًا ما دام تاركًا للصالة ألن الصالة عماد الدين الذي يقوم عليه وتارك 
العهـد  «: كالصالة حمكوم بكفره والكافر ال يقبل منه عمل قال عليه الصالة والسالم

رواه أمحد وأهل السنن مـن حـديث    »الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
  . ����بريدة 

رواه مسلم  »بني الرجل والكفر ترك الصالة«: �قال رسول اهللا : جابر قالوعن 
  .وأبو داود والترمذي وابن ماجة
 ����وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُـورا ����: وقال تعاىل يف حق الكفار

اهللا تعاىل أبطلنـا ثواـا    يعين األعمال اليت عملوها لغري وجه ]٢٣: سورة الفرقان آيـة [
  .وجعلناها كاهلباء املنثور وهو الغبار الذي يرى يف شعاع الشمس

وكذلك التخلف عن الصالة مع اجلماعة وتأخريها عن وقتها معصـية ورد فيهـا   
سـورة  [ ����الَّذين هم عن صالتهِم ساهونَ *فَويلٌ للْمصلِّني ����: قال تعاىل. الوعيد الشديد

مل يعذر األعمى الذي  �أي غافلون عنها حىت خيرج وقتها، والنيب  ]٥ – ٤: اعون آيةامل
ليس له قائد يقوده إىل املسجد أن يصلي يف بيته فكيف مبن يكون صحيح البصر سليما 

  .ال عذر له؟
والصوم مع ترك الصالة أو التخلف عن مجاعتها دليل بين على أنه مل يصم امتثـاالً  

 ملا ترك الواجب األول والواجبات وحدة متماسكة ال تتجزأ يشد بعضها ألمر ربه وإال
  .بعضا

����������������  
  ����فوائـــد  ����

جيب على املسلم أن يصوم إميانا واحتسابا بال رياء وال مسعة وال تقليدا للناس  - ١
أو متابعة ألهله أو أهل بلده بل الواجب عليه أن يكون احلامل له على الصوم هو إميانه 

وهكذا قيـام رمضـان   . اهللا قد فرض عليه ذلك واحتسابه األجر عند ربه يف ذلكبأن 
: جيب أن يفعله املسلم إميانا واحتسابا ال لسبب آخر وهلذا قال عليه الصالة والسـالم 



١٠٢ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القـدر إميانـا   «
  .متفق عليه »م من ذنبهواحتسابا غفر له ما تقد

قد يعرض للصائم جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب املاء أو البرتين إىل حلقه  - ٢
بغري اختياره فكل هذه األمور ال تفسد الصوم، لكن من تعمد القيء فسد صومه لقوله 

رواه اخلمسة إال  »من ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء«: �
  .ئيالنسا
جيوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب مث يغتسل بعد طلوع الفجر وكذلك  - ٣

املرأة احلائض أو النفساء إذا طهرت قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم وال مانع من تأخريها 
الغسل إىل ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس هلا تأخريه إىل طلوع الشمس بل جيب عليها 

  .طلوع الشمس ألن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمسأن تغتسل وتصلي الفجر قبل 
وهكذا اجلنب ليس له تأخري الغسل إىل ما بعد طلوع الشمس بل جيب عليـه أن  
يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس وجيب على الرجل املبادرة بذلك حىت يدرك 

  .صالة الفجر مع اجلماعة
إلبر اليت ال يقصـد ـا   من األمور اليت ال تفسد الصوم حتليل الدم وضرب ا - ٤

دع مـا  «: �التغذية لكن تأخري ذلك إىل الليل أوىل وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النيب 
وقولـه  . حديث حسن صحيح: رواه النسائي والترمذي وقال »يريبك إىل ما ال يريبك
متفق عليه، أمـا   »من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه«عليه الصالة والسالم؛ 

  .)٨٤(غذية فال جيوز ضرا ألا يف معىن األكل والشرباإلبر امل
  .جيوز للصائم أن يتسوك يف أول النهار وآخره وهو سنة يف حقه كاملفطرين - ٥
 

����������������  

                                           
  . ٢٢ – ٢١انظر رسالة الصيام للشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ص ) ٨٤(



١٠٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 ����الصوم الكامل  ����
من أجل أن يكون صيامك كامالً حمققًا للغرض منه ينبغي لك أن تتبع : أخي املسلم
  : اخلطوات اآلتية

 »تسحروا فإن يف السحور بركـة «: �حور لقول رسول اهللا أن تستعني بالس - ١
استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلوله النهار «: ولقوله. رواه البخاري ومسلم

  .رواه ابن خزمية يف صحيحه »على قيام الليل
وكلما تأخر السحور كان أفضل حىت ال تتعرض لشدة اجلوع والعطش علـى أن  

  .من الطعام والشراب قبل الفجر بدقائق حىت ال تقع يف الشك تأخذ احليطة ومتتنع
اليـزال  «: �أن تعجل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس لقول الرسول  - ٢

  .رواه البخاري ومسلم والترمذي »الناس خبري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور
  .رةأن تغتسل من احلدث األكرب قبل الفجر لتؤدي العبادة على طها - ٣
أن تنتهز وجود رمضان فتشغله خبري ما نزل فيه وهو قراءة القرآن الكرمي فإن  - ٤

ــنيب   ــى الــ ــان يلقــ ــل كــ ــة  �جربيــ ــل ليلــ   يف كــ
أسـوة   �، ولنا يف رسول اهللا )رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس(فيدارسه القرآن 

  .حسنة
ور لقـول  أن تصون لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة واملشامتة وقول الز - ٥

من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجـة يف أن يـدع طعامـه    «: �الرسول 
  .رواه البخاري »وشرابه
أن ال خيرجك الصيام عن حدك فتغضب وتثور ألتفه األسباب حبجـة أنـك    - ٦

صائم فإنه ينبغي أن يكون الصيام سببا يف سكينة نفسك ال يف ثورـا، وإذا ابتليـت   
فال تقابله مبثل فعله بل عليك أن تعظه وأن تدفعه باليت هي أحسن لقول  جباهل أو شامت

وال يصخب فـإن   )٨٥(الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث«: �الرسول 
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، يقـول   »إين صائم: سابه أحد أو شامته فليقل

                                           
  .شدة الصوت: الفحش يف القول، والصخب: الرفث) ٨٥(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

لك مبا ينبغي له من الكـف عـن   ذلك حجزا لنفسه عن مسايرة شامته وتذكريا له كذ
  .الشتم والسب

  .أن خترج من صيامك بتقوى اهللا تعاىل ومراقبته وشكره واالستقامة على دينه - ٧
وأن ترافقك هذه النتيجة الطيبة طول عامك فأول مثرة من مثـرات الصـيام    - ٨

 ]١٨٣: سورة البقرة آية[ ����لَعلَّكُم تتقُونَ����: التقوى لقول اهللا تعاىل
أن تصون نفسك عن الشهوات حىت ولو كانت حالالً وذلك ليتحقق مقصود  – ٩

إذا صمت فليصـم مسعـك   : (قال جابر بن عبد اهللا. الصوم وتنكسر النفس عن اهلوى
وبصرك ولسانك عن الكذب واملآمث ودع أذى اجلار وليكن عليك وقار وسكينة يـوم  

  ).صومك، وال جتعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء
يكون طعامك من حالل وإذا كنت تتورع من احلرام يف غري رمضـان   أن - ١٠

  .ففي رمضان أوىل وال معىن ألن تصوم عن احلالل وتفطر على احلرام
أن تكثر من الصدقة واإلحسان وأن تكون أجود باخلري وأبر باألهل منك يف  - ١١

يف  أجود الناس باخلري وكان أجـود مـا يكـون    �غري رمضان فقد كان رسول اهللا 
  .رمضان
اللهم لك صـمت وعلـى   «: أن تسم اهللا تعاىل عند فطرك وتدعوه وتقول - ١٢

  .)٨٦(»اللهم تقبل مين إنك أنت السميع العليم. رزقك أفطرت
����������������  

                                           
  هـ ١٣٩٠ي لشهر رمضان عام انظر ملحق جملة الوعي اإلسالم) ٨٦(

  .٤٠ – ٣٨ص 
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 ����املقصود من الصيام  ����
املقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادا، 

ياا األبدية، ويكسر اجلوع والظمأ من حدا، ويـذَكِّرها  وقبول ما تزكو به مما فيه ح
حبال األكباد اجلائعة من املساكني، وتضييق جماري الشيطان من العبد بتضييق جمـاري  
الطعام والشراب، وهو لرب العاملني من بني سائر األعمال، فهو ترك احملبوبات حملبة اهللا 

قد يطلعون على ترك املفطرات الظاهرة، وأما  تعاىل، وهو سر بني العبد وربه ألن العباد
  .كونه ترك ذلك ألجل معبوده فأمر ال يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم

  : يف الصيام ����هدي النيب 
. وكان هديه فيه أكمل هدي، وأعظمه حتصيالً للمقصود، وأسهله على النفـوس 

ن جربيل يدارسـه  اإلكثار من أنواع العبادة، وكا: يف شهر رمضان �وكان من هديه 
القرآن يف رمضان، وكان يكثر فيه من الصدقة واإلحسان وتالوة القـرآن والصـالة   

  .وكان خيصه من العبادات مبا ال خيص غريه. والذكر واالعتكاف
وكان يعجل الفطر وحيث عليه، ويتسحر وحيث عليه ويؤخره ويرغِّب يف تـأخريه  

  .فعلى املاءوكان حيض على الفطر على التمر فإن مل جيده 
وسافر يف  »إين صائم«وى الصائم عن الرفث والسباب، وأمره أن يقول ملن سابه 
وكان يدركه الفجر . رمضان فصام وأفطر وخري أصحابه بني الفطر والصيام يف السفر

  .وهو جنب من أهله فيغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم
ن اهللا هو الـذي  إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا وأ �وكان من هديه 

  .أطعمه وسقاه
أنه يستاك وهو صائم، وذكر أمحد عنه أنه كان يصب على رأسـه   �وصح عنه 

املاء وهو صائم، وكان يستنشق ويتمضمض وهو صائم،ومنع الصائم من املبالغـة يف  
  .)٨٧(االستنشاق

����������������  
                                           

  .٣٣٨ – ٣٢٠ص  ١جزء ) زاد املعاج يف هدي خري العباد(انظر ) ٨٧(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 ����الصوم املشروع  ����
الطعام والشـراب   هو صوم اجلوارح عن اآلثام وصوم البطن عن: الصوم املشروع

فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا اآلثام تقطع ثوابه وتفسد مثرته فتصيره 
  .مبرتلة من مل يصم

هو الذي صامت جوارحه عن اآلثام ولسانه عن الكذب والفحش : فالصائم حقيقة
جيرح  وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث فإن تكلم مل يتكلم مبا

صومه وإن فعل مل يفعل ما يفسد صومه فيخرج كالمه نافعا صاحلًا وكذلك أعمالـه  
فهي مبرتلة رائحة املسك اليت يشمها من جالس حامل املسك، كذلك مـن جـالس   
الصائم انتفع مبجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلـم ويف احلـديث   

هذا هـو الصـوم    »عند اهللا من ريح املسك وإن ريح الصائم أطيب«: الذي رواه أمحد
مـن مل يـدع   «: املشروع ال جمرد اإلمساك عن الطعام والشراب ففي احلديث الصحيح

رواه أمحـد   »قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشـرابه 
رواه أمحد وهـو   »رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش«: ويف احلديث. وغريه
  .)٨٨(ث صحيححدي

 
���������������� 

                                           
  .٣٣ – ٣٢الوابل الصيب من الكلم الطيب البن القيم ص ) ٨٨(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 ����أسباب املغفرة يف رمضان  ����
  : شهر رمضان تكثر فيه أسباب املغفرة والغفران فمن أسباب املغفرة فيه

 »من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبـه «: �قال : صيامه - ١
  .متفق عليه

ا واحتسابا غفر من قام رمضان إميان«: �وقيامه بصالة التراويح والتهجد قال  - ٢
  .متفق عليه »له ما تقدم من ذنبه

وقيام ليلة القدر وهي يف العشر األواخر من رمضان وهي الليلة املباركة الـيت   - ٣
  . أنـــزل فيهـــا القـــرآن وفيهـــا يفـــرق كـــل أمـــر حكـــيم 

  .متفق عليه »من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«: �قال 
ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته «: �الصوام قال وتفطري  - ٤

  .رواه ابن خزمية والبيهقي وغريمها »من النار
ومـن  «: يف حديث سلمان املتقـدم  �والتخفيف عن اململوك واخلدم قال  - ٥

  .»خفف عن مملوكه فيه غفر اهللا له وأعتقه من النار
اكر اهللا يف رمضان مغفور له وسـائل  ذ«: وذكر اهللا تعاىل ويف حديث مرفوع - ٦

  .رواه الطراين يف األوسط والبيهقي يف شعب اإلميان »اهللا فيه ال خييب
طلب املغفرة والدعاء يف حال الصيام وعند الفطر وعند السحور : واالستغفار - ٧

ودعاء الصائم مستجاب يف صيامه وعند فطره، وقد أمر اهللا بالدعاء وتكفل باإلجابـة  
: ويف احلديث ]٦٠: سورة غافر من آية[ ����وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم����: قال تعاىل

رواه اإلمام أمحد والترمـذي   »الصائم حىت يفطر«وذكر منهم  »ثالثة ال ترد دعوم«
رواه ابـن   »إن للصائم عند فطره دعوة ما تـرد «: ويف احلديث. والنسائي وابن ماجة

  .ماجة
أن يكثر من الذكر والدعاء واالستغفار يف مجيع األوقات وخصوصا فينبغي للمسلم 

يف رمضان يف حال الصيام وعند اإلفطار وعند السحور وقت الرتول اإلهلي آخر الليل 
يرتل ربنا تبارك وتعاىل يف كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلـث الليـل   «: �قال 

رواه  »ين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر لهاآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له، من يسأل
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .مسلم
استغفار املالئكة للصائمني حىت يفطروا كما يف حديث : ومن أسباب املغفرة - ٨

  .أيب هريرة املتقدم رواه أمحد
ملا كثرت أسباب املغفرة يف رمضان كان الذي تفوته فيه املغفـرة حمرومـا غايـة    

الشهر؟ مىت يقبل من رد يف ليلة القدر؟ مـىت   احلرمان، مىت يغفر ملن مل يغفر له يف هذا
  .يصلح من ال يصلح يف رمضان؟

اللهم قد أظلنا شـهر رمضـان   (كان املسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان 
وحضر فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه اجلد واالجتهاد والقوة 

اهللا ستة أشـهر أن يـبلغهم رمضـان مث     كانوا يدعون) والنشاط وأعذنا فيه من الفنت
اهللا سلمين إىل رمضان وسـلم يل  (يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم، كان من دعائهم 

   .)٨٩()رمضان وتسلمه مين متقبالً
 ����من آداب الصيام  ����

  : اعلموا رمحكم اهللا أنه ال يتم الصوم إال باستكمال ستة أمور
  .نظر إىل كل ما يذم أو يكرهغض البصر وكفه عن االتساع يف ال: األول
  .حفظ اللسان عن اهلذيان والغيبة والنميمة والكذب: الثاين

  .كف السمع عن اإلصغاء إىل كل حمرم أو مكروه: الثالث
  .كف بقية اجلوارح عن اآلثام: الرابع

  .أالّ يستكثر من الطعام: اخلامس
يـدري أيقبـل   أن يكون قلبه بعد االفطار بني اخلوف والرجاء إذ ليس : السادس

وليكن ذلـك يف آخـر كـل    . صيامه فهو من املقربني أو يرد عليه فهو من املمقوتني
  .)٩٠(عبادة

اللهم اجعلنا ومجيع املسلمني ممن صام الشهر واستكمل األجر وأدرك ليلة القـدر  
                                           

  .٢٢٤ – ١٥٦انظر لطائف املعارف البن رجب ص ) ٨٩(
  .٦٠ – ٥٩انظر موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين ص ) ٩٠(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام وصلى اهللا علـى  . وفاز جبائزة الرب تبارك وتعاىل
  .آله وصحبه وسلم حممد وعلى

 
����������������  
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 ����ما جاء يف العشر األواخر من رمضان  ����
إذا دخـل   �كان رسـول اهللا  : (يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

أحيا الليـل  : (هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم) العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله
جيتهد  �كان رسول اهللا : (تويف رواية ملسلم عنها قال) وأيقظ أهله وجد وشد املئزر

خيص العشر األواخر من رمضان  �كان النيب ). يف العشر األواخر ما الجيتهد يف غريه
  : بأعمال ال يعملها يف بقية الشهر

فيحتمل أن املراد إحياء الليل كله، وحيتمل أن يراد بإحياء : فمنها إحياء الليل - ١
 �ما علمتـه  : (رضي اهللا عنها قالت الليل إحياء غالبه، ويف صحيح مسلم عن عائشة

  ).قام ليلة حىت الصباح
من أدرك رمضان صـحيحا  «: ويروى من حديث أيب جعفر حممد بن علي مرفوعا

مسلما فصام اره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ 
ألجـر وأدرك ليلـة   على صالته يف اجلماعة وبكَّر إىل مجعه فقد صام الشهر واستكمل ا

. جائزة ال تشبه جوائز األمـراء : قال أبو جعفر »القدر وفاز جبائزة الرب تبارك وتعاىل
  .رواه ابن أيب الدنيا

ويف ). كان يوقظ أهله للصالة يف ليايل العشـر دون غريهـا  ( �ومنها أنه  - ٢
قام م ليلة ثالث وعشرين ومخس وعشرين وسبع وعشرين ( �أنه  ����حديث أيب ذر 

، وهذا يدل على أنـه يتأكـد   )وذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة سبع وعشرين خاصة
كان ( �أنه  ����وروى الطرباين عن علي . إيقاظهم يف الليايل اليت ترجى فيها ليلة القدر

 �وصح أنه ) يوقظ أهله يف العشر األواخر من رمضان وكل صغري وكبري يطيق الصالة
وكان يوقظ عائشة بالليل . »أال تقومان فتصليان«: ولكان يطرق فاطمة وعليا ليالً فيق
  .إذا قضى جده وأراد أن يوتر

ويف . وورد الترغيب يف إيقاظ أحد الزوجني صاحبه للصالة ونضح املاء ىف وجهه
كان يصلي من الليل ما شاء اهللا حىت إذا كان نصف الليل أيقظ أهله  ����املوطأ أن عمر 
 ����وأْمر أَهلَك بِالصالة واصطَبِر علَيها����ة ويتلو هذه اآليةالصال. الصالة: للصالة يقول هلم
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .]١٣٢: سورة طه آية[
وورد أنـه مل  . واملراد به اعتزاله النساء) كان يشد املئزر: (�ومنها أن النيب  - ٣

  ).وطوى فراشه واعتزل النساء: (يأو إىل فراشه حىت ينسلخ رمضان ويف حديث أنس
ف العشر األواخر من رمضان واملعتكف ممنوع من قربان النساء يعتك �وقد كان 
  .وفسر شد املئزر بالتشمري يف العبادة. بالنص واإلمجاع

كان يف ليايل  ����ومنها تأخريه الفطور إىل السحور روي عن عائشة وأنس أنه  -٤
ال «: العشر جيعل عشاءه سحورا، ويف صحيح البخاري عن أيب سعيد مرفوعـا قـال  

. فإنك تواصل يا رسول اهللا: قالوا »ا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إىل السحرتواصلو
وهذا إشارة إىل ما  »إين لست كهيئتكم إين أبيت يل مطعم يطعمين وساق يسقيين«: قال

كان اهللا يفتح عليه يف صيامه وخلوته بربه ملناجاته وذكره من مواد أنسـه ونفحـات   
املعارف اإلهلية واملنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عـن  قدسه فكان يرد بذلك على قلبه من 

  .الطعام والشراب
ومنها االغتسال بني العشائني، روى ابن أيب حامت عن عائشة رضي اهللا عنها  - ٥

كان رسول اهللا إذا كان يف رمضان نام وقام فإذا دخل العشر شد املئزر واجتنب النساء 
  .اءواغتسل بني العشائني يعىن املغرب والعش

قال ابن جرير كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليايل العشر األواخر ومنهم 
  .من كان يغتسل ويتطيب يف الليايل اليت تكون أرجى لليلة القدرة

فيستحب يف الليايل اليت ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسـل  
وال يكمل التزين الظـاهر  . األعيادوالطيب واللباس احلسن كما شرع ذلك يف اجلمع و

إال بتزيني الباطن باإلنابة والتوبة وتطهريه من أدناس الذنوب فإن زينة الظاهر مع خراب 
  .الباطن ال تغىن شيئًا

واهللا سبحانه ال ينظر إىل صوركم وأموالكم وإمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم فمن 
يا بنِي آدم قَـد  ����: اس التقوى قال تعاىلوقف بني يديه فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلب

ريخ كى ذَلقْوالت اسبلا ورِيشو كُمَءاتوارِي سوا ياسبل كُملَيا علْنزسورة األعـراف  [ ����أَن  
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  .]٢٦: آية
 �أن الـنيب  (ففي الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها : ومنها االعتكاف - ٦

يعتكف يف هذه  �وإمنا كان ) اخر من رمضان حىت توفاه اهللاكان يعتكف العشر األو
العشر اليت تطلب فيها ليلة القدر قطعا ألشغاله وتفريغا لباله وختليا ملناجاة ربه وذكـره  

  .ودعائه
. قطع العالئق عن اخلالئق لالتصـال خبدمـة اخلـالق   : ومعىن االعتكاف وحقيقته

ف يف املساجد خصوصا يف شـهر رمضـان   فاخللوة املشروعة هلذه األمة هي االعتكا
يفعله، فاملعتكف قد حبس نفسـه   �وخصوصا يف العشر األواخر منه كما كان النيب 

على طاعة اهللا وذكره ودعائه وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه وعكف بقلبه على 
 .)٩١(ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى اهللا تعاىل وما يرضيه عنه وباهللا التوفيق

 
���������������� 

                                           
  .٢٠٣ – ١٩٦ر لطائف املعارف البن رجب ص انظ) ٩١(
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 ����العمرة يف رمضان  ����
روى البخاري يف صحيحه أن . للعمرة يف رمضان ثواب عظيم يساوي ثواب حجة

  .»حجة معي –أو قال  –عمرة يف رمضان تعدل حجة «: قال �رسول اهللا 
ولكن جيب أن يعلم أن العمرة يف رمضان وإن كان هلا مثل ثواب احلجة إال أا ال 

  .يه هذه الفريضةتسقط فريضة احلج عمن عل
صالة «: وكذلك الصالة تضاعف يف مسجدي مكة واملدينة كما ثبت يف الصحيح

ويف  »يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسـجد احلـرام  
  .رواه البخاري ومسلم وغريمها »فإنه أفضل«: رواية

 
����������������  



١١٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 ����ليلة القدر  ����
لَيلَةُ الْقَدرِ خير  *وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ  *ناه في لَيلَة الْقَدرِ إِنا أَنزلْ����: قال اهللا تعاىل

سالم هي حتـى   *تنزلُ الْمالئكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ  *من أَلْف شهرٍ 
  .����مطْلَعِ الْفَجرِ

وتعاىل أنه أنزل القرآن يف ليلة القدر وهي الليلة املباركة اليت قـال   خيرب اهللا سبحانه
وهي من شهر رمضان  ]٣: سورة الدخان آية[ ����إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة����: اهللا عز وجل

هللا أنـزل ا : (قال ابن عبـاس . ����شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ����: كما قال تعاىل
القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة من السماء الدنيا يف ليلة القدر مث 

  ).�نزل مفصالً حبسب الوقائع يف ثالث وعشرين سنة على رسول اهللا 
ومسيت ليلة القدر ذا االسم لعظم قدرها وفضلها عند اهللا تعاىل وألنه يقدر فيها ما 

فيها يفْرق كُلُّ أَمـرٍ  ����: رزاق وغري ذلك كما قال تعاىليكون يف العام من اآلجال واأل
  .]٤: سورة الدخان آية[. ����حكيمٍ

وما أَدراك ����: مث قال معظما لشأن ليلة القدر اليت اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها
أي العبادة  ����ن أَلْف شهرٍلَيلَةُ الْقَدرِ خير م����: وبني مقدار فضلها بقوله )٩٢(����ما لَيلَةُ الْقَدرِ

فيها وإحياؤها بالطاعة والصالة والقراءة والذكر والدعاء عبادة ألف شهر ليس يف شهر 
  .منها ليلة القدر وألف شهر ثالث ومثانون سنة وأربعة أشهر

مث أخرب عن زيادة فضلها وكثرة بركتها أن املالئكة يكثر ترتهلم فيها ويرتل معهـم  
مث . أمر من اخلري والشر قضاه اهللا وقدره ونزوهلم بأمر اهللا سـبحانه  جربيل يرتلون بكل
أي إا سالم وخري كلها ليس فيها  ����سالم هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ����: زاد يف فضلها فقال

جربيـل  : شر إىل مطلع الفجر وأن املالئكة تسلم فيها على املؤمنني يف األرض والروح
من قام ليلة القدر إميانا «: أنه قال يف فضل قيامها �اهللا  صح عن رسول. عليه السالم

حتروا ليلة القـدر يف  «: وقال يف وقتها. متفق عليه »واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
أي يف الليايل الفردية وهي ليلة إحدى وعشـرين   »الوتر من العشر األواخر من رمضان

                                           
  .٤٢٩ص  ٤انظر تفسري ابن كثري جزء ) ٩٢(
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  .وعشرين وثالث وعشرين ومخس وعشرين وسبع وعشرين وتسع
وقيامها إمنا هو إحياؤها بالتهجد فيها والصالة وقراءة القرآن والـذكر والـدعاء   

يا رسول اهللا أرأيت إن : قلت: قالت ����وعن عائشة . واالستغفار والتوبة إىل اهللا تعاىل
 »اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عـين : قويل«: قال. علمت ليلة القدر ما أقول فيها

  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال
  : ما يستفاد من السورة •
  .فضل القرآن الكرمي وعلو قدره وأنه أنزل ليلة القدر - ١
  .فضل ليلة القدر وعظمها وأا تعدل ألف شهر خالية منها - ٢
  .احلث على اغتنام مواسم اخلري كهذه الليلة الشريفة باألعمال الصاحلة - ٣

ة العظيمة وعلمت أا حمصورة ىف العشـر  إذا علمت أيها املسلم فضائل هذه الليل
األواخر من رمضان فعليك باجلد واالجتهاد يف كل ليلة منها بالصالة والذكر والدعاء 
والتوبة واالستغفار لعلك أن توافقها فتسعد سعادة ال تشقى بعدها أبـدا وعليـك أن   

  : تدعو فيها باألدعية اجلامعة خلري الدنيا واآلخرة ومنها
أصلح يل ديىن الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي الـيت فيهـا    اللهم« - ١

معاشي، وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري واملوت 
اللهم اعتق رقبيت من النار وأوسع يل من الرزق احلالل واصـرف  . راحة يل من كل شر

  .»عين فسقة اجلن واإلنس يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم  »نا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناررب« - ٢

  .يا ذا اجلالل واإلكرام
اللهم إين أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والعزمية علـى الرشـد   « - ٣

يا حي يا قيوم  »والغنيمة من كل بر والسالمة من كل إمث والفوز باجلنة والنجاة من النار
  .واإلكراميا ذا اجلالل 

اللهم إين أسألك فواتح اخلري وخوامته وجوامعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره « - ٤
وعالنيته وسره، اللهم ارحم يف الدنيا غربيت وارحم يف القرب وحشيت، وارحم يف اآلخرة 

  .يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام »وقويف بني يديك
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  .»فاف والغىناللهم إين أسألك اهلدى والتقى والع« - ٥
  .»اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين« - ٦
ال ... اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله« - ٧

  .»إله إال أنت
اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا مـن خـزي الـدنيا وعـذاب     « - ٨
  .»اآلخرة
  .»يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم« - ٩

  .صلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم
����������������  
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 ����التوبة واالستغفار  ����
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا إِنَّ ����: قال اهللا تعاىل

: وقـال تعـاىل  . ]٥٣: سورة الزمر آية[ ����إِنه هو الْغفُور الرحيم اَهللا يغفر الذُّنوب جميعا
  سورة النسـاء  [ ����ومن يعملْ سوًءا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اَهللا يجِد اَهللا غَفُورا رحيما����
   ]١١٠: آية

باده ويعفُو عنِ السـيئَات ويعلَـم مـا    وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن ع����: وقال تعاىل
  .]٢٥: سورة الشورى آية[ ����تفْعلُونَ

والَّذين عملُوا السيئَات ثُم تابوا من بعدها وآمنوا إِنَّ ربـك مـن   ����: وقال تعاىل
يمحر فُورا لَغهدع١٥٣: سورة األعراف آية[ ����ب[.  

: سورة النور آية[ ����وتوبوا إِلَى اِهللا جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ����: ىلوقال تعا
٣١[.  

: سورة املائدة آيـة [ ����أَفَال يتوبونَ إِلَى اِهللا ويستغفرونه واُهللا غَفُور رحيم����: وقال تعاىل
٧٤[  

َهللا هو يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويأْخذُ الصدقَات وأَنَّ اَهللا أَلَم يعلَموا أَنَّ ا����: وقال تعاىل
يمحالر ابوالت و١٠٤: سورة التوبة آية[ ����ه[  
يا أَيها الَّذين آمنوا توبوا إِلَى اِهللا توبةً نصوحا عسى ربكُم أَنْ يكَفِّـر  ����: وقال تعاىل

كُمنع ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج لَكُمخديو كُمئَاتي٨: سورة التحرمي آية[ ����س[ .  
: سورة طه آية[ ����وإِني لَغفَّار لمن تاب وآمن وعملَ صالحا ثُم اهتدى����: وقال تعاىل

٨٢[.  
أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَـروا اَهللا فَاسـتغفَروا    والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً����: وقال تعاىل

أُولَئـك   *لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِال اُهللا ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمـونَ  
ا اَألنهتحت نرِي مجت اتنجو هِمبر نةٌ مرفغم مهاؤزج    ـرأَج ـمنِعـا ويهف يندالخ اره

نيلاموا اَهللا����وقوله . ]١٣٦: سورة آل عمران آية[ ����الْعأي ذكروا عظمته وأمـره   ����ذْكُر
ويه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه فطلبوا منه املغفرة وعلموا أنه ال يغفر الـذنوب إال  
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عاصي أي مل يقيموا على فعلها وهـم يعلمـون   من امل ����ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا����اهللا 
ما أصر من استغفر وإن عاد يف «: بتحرميها عليهم ومغفرة اهللا ملن تاب منها ويف احلديث

رواه أبو يعلى املوصلي وأبو داود والترمذي والبزار يف مسنده وحسنه  »اليوم سبعني مرة
  .٤٠٨ص  ١ابن كثري يف تفسريه جزء 

  : �وقال رسول اهللا 
رواه  »يا أيها الناس توبوا إىل اهللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائـة مـرة  « - ١

كان عبـدا شـكورا    �مسلم، هذا وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه 
  .ومعلما حكيما ورءوفًا رحيما عليه من ربه أفضل الصالة وأمت التسليم

اهللا يبسط يده باليل ليتـوب مسـيء   إن «: قال �وعن أيب موسى عن النيب  - ٢
رواه  »النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس مـن مغرـا  

  .مسلم
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا تـاب  «: وقال عليه الصالة والسالم - ٣

رواه مسلم، فإذا طلعت الشمس من مغرا أغلق باب التوبـة، وكـذلك ال    »اهللا عليه
ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات ����: فع التوبة إذا نزل باإلنسان املوت قال تعاىلتن

  .]١٨: سورة النساء من آية[ ����حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت اآلنَ
رواه  »مل يغرغـر  إن اهللا يقبل توبة العبـد مـا  «: وقال عليه الصالة والسالم - ٤

بلوغ الروح احللقوم وهو من األوقات اليت ال تقبل فيهـا  : والغرغرة. الترمذي وحسنه
  .التوبة

فيجب على املسلم أن يتوب إىل اهللا تعاىل من مجيع الذنوب والسـيئات يف مجيـع   
األوقات قبل أن يفجأه املوت فيفوت األوان ويندم ويتحسر على تفريطه، وليس أحـد  

دم إن كان حمسنا ندم أن ال يكون ازداد إحسانا وإن كان مسيئًا ندم أن ال ميوت إال ن
  .يكون تاب واستغفر وأناب

من لزم االستغفار «: �قال رسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال - ٥
رواه أبو  »جعل اهللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب
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  .داود
أستغفر اهللا أستغفر اهللا ومعناها : يقول: مام األوزاعي كيف االستغفار؟ قالسئل اإل

  .أطلب املغفرة من اهللا
يا بـن آدم  : قال اهللا تعاىل«: يقول �مسعت رسول اهللا : قال ����وعن أنس  - ٦

إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل، يا بن آدم لو بلغـت  
 استغفرتين غفرت لك وال أبايل، يا بن آدم إنك لو أتيتين بقراب ذنوبك عنان السماء مث

  .رواه الترمذي وحسنه »األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئًا ألتيتك بقراا مغفرة
  .هو ما عن لك منها أي ظهر: هو السحاب وقيل: قيل: عنان السماء

أسـباب للمغفـرة   ملؤها أو ما يقارب مألها، ويف احلديث ثالثة : وقراب األرض
حتقيق : الثالث. االستغفار وهو طلب املغفرة من اهللا: الدعاء مع الرجاء، الثاين: أحدها

التوحيد وختليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع واملعاصي، واحلديث من الدالئل 
  .على سعة رمحة اهللا ومغفرته وجوده وإحسانه وكرمه
����������������  

  



١٢٠ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 ����شروط التوبة  ����
كل ذنب فإن كانت املعصية بني العبد وبني اهللا تعاىل ال تتعلق حبق  التوبة واجبة من

  : آدمي فلها ثالثة شروط
  .أن يقلع عن املعصية ويتركها: أحدها
  .أن يندم ويتأسف على فعلها: والثاين
  .أن يعزم أن ال يعود إىل مثلها أبدا: والثالث

  .فإن فقد أحد الثالثة مل تصح توبته
  : لق حبق آدمي فشروطها أربعةوإن كانت املعصية تتع

هذه الثالثة وأن يربأ من حق صاحبها فإن كانت ماالً أو حنوه رده إليه وإن كـان  
حد قذف وحنوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها وجيب أن يتوب 
إىل اهللا تعاىل من مجيع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل احلق مـن  

وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دالئل الكتاب والسنة وإمجاع األمة علـى   ذلك الذنب
فقد دعانا ربنا إىل التوبـة واالسـتغفار   . )٩٣(وجوب التوبة وتقدمت األدلة على ذلك

  .ووعدنا أن يغفر لنا ويتوب علينا ويرمحنا إذا تبنا إليه واستغفرنا وهو ال خيلف امليعاد
وصلى اهللا على نبينا حممد وعلـى آلـه   . لرحيماللهم تب علينا إنك أنت التواب ا

  .وصحبه وسلم
����������������  

                                           
  .٧٧٥ – ٧٧٢و ١٢انظر رياض الصاحلني ص ) ٩٣(
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 ����وداع رمضان  ����
من صـام رمضـان إميانـا    «: أنه قال �عن النيب  )٩٤(تقدم ما ثبت يف الصحيحني

ومن قـام   –وإسناده حسن  »وما تأخر«: وألمحد –واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
ا تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إميانا واحتسابا غفر ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له م

  .»غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر«: وزاد النسائي» له ما تقدم من ذنبه
من صام رمضان وعـرف حـدوده   «: والبن حبان والبيهقي عن أيب سعيد مرفوعا

  .»وحتفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله
مما ينبغي له أن يتحفظ منه من ترك الواجبات وفعـل  والتفكري مشروط بالتحفظ 

احملرمات واجلمهور على أن ذلك إمنا يكفر الصغائر ملا روى مسلم يف صحيحه أن النيب 
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن «: قال �

  : ويف معناه قوالن »ما اجتنبت الكبائر
  .مشروط باجتناب الكبائرأن التكفري : أحدمها

أن املراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة، واجلمهور على أن الكبائر : الثاين
  .ال بد هلا من توبة نصوح

صيام رمضان وقيامه : وحديث أيب هريرة املتقدم يدل على أن هذه األسباب الثالثة
جتنـاب الكبـائر   وقيام ليلة القدر كل واحد منها مكفر ملا سلف من الذنوب بشرط ا

  .بدليل احلديث املتقدم
وهي ما فيه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة كالزنا والسرقة : والكبائر مجع كبرية

وشرب اخلمر واملعاملة بالربا وعقوق الوالدين وقطيعة األرحام وأكل أمـوال اليتـامى   
  .ظلما

مات أن يكفر عنـه  وقد ضمن اهللا تعاىل يف كتابه العزيز ملن اجتنب الكبائر واحملر
إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ����: الصغائر من السيئات لقوله تعاىل

فقد تكفل اهللا تعاىل ذا الـنص ملـن    ]٣١: سورة النساء آية[ ����وندخلْكُم مدخالً كَرِميا
                                           

  .عن أيب هريرة) ٩٤(
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  .اجتنب الكبائر أن يدخله اجلنة
لصيام وسائر األعمال من وفاها فهو من خيار عباد اهللا املوفني ومن طفف فيهـا  فا

فويل للمطففني إذا كان الويل ملن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيـال  
  .الدين

وكان السلف الصاحل جيتهدون يف إمتام العمل وإكماله وإتقانه مث بعد ذلك يهتمون 
  .الذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة بقبوله وخيافون من رده وهؤالء هم

إِنما يتقَبـلُ  ����: كانوا يهتمون بقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل ألن اهللا يقول
نيقتالْم ن٢٧: سورة املائدة من آية[ ����اُهللا م[.  

كانوا يدعون اهللا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان مث يدعونه ستة أشـهر أن يتقبلـه   
  .منهم

كثرت أسباب املغفرة يف رمضان كان الذي تفوته فيه املغفـرة حمرومـا غايـة    ملا 
من أدرك شهر رمضان فلم يغفر : أتاين جربيل فقال«: احلرمان قال عليه الصالة والسالم

  .احلديث رواه ابن حبان »له فمات فدخل النار فأبعده اهللا قل آمني فقلت آمني
ه وقيام ليلة القدر والصدقة وقراءة القرآن واعلم أيها املسلم أن صيام رمضان وقيام

والذكر والدعاء واالستغفار يف هذا الشهر توجب املغفرة إذا مل مينع من ذلك مانع مع 
ترك واجب أو فعل حمرم، فإذا أتى املسلم باألسباب وانتفت املوانع فليثق باملغفرة قـال  

أي  ]٨٢: سورة طه آيـة [ ����لَ صالحا ثُم اهتدىوإِني لَغفَّار لمن تاب وآمن وعم����: تعاىل
 –استمر على هذه األسباب للمغفرة حىت ميوت وهي اإلميان الصادق والعمل الصـاحل  

واعبـد  ����: كما قال تعاىل. اخلالص هللا املوافق للسنة واالستمرار على ذلك حىت املوت
نيقالْي كيأْتى يتح كبفلم جيعل اهللا لعمل املؤمن أجـالً دون   ]٩٩: ةسورة احلجر آي[ ����ر

  .املوت
وملا كانت املغفرة والعتق من النار كل منهما مرتب على صيام رمضان وقيامه أمر 

ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اَهللا علَى ����: اهللا سبحانه عند إكمال العدة بتكبريه وشكره فقال
ت لَّكُملَعو اكُمدا هونَمكُرفشكر من أنعم علـى عبـاده   . ]١٨٥: سورة البقرة آية[ ����ش
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بتوفيقهم للصيام والقيام وشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام والقيام وإعانتـهم  
  .عليه ومغفرته هلم وعتقهم من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته

سوء أفعالك فكـم يف هـذه   فيا أيها العاصي وكلنا كذلك ال تقنط من رمحة اهللا ل
األيام من معتق من النار من أمثالك فأحسن الظن مبوالك وتب إليه فإنه ال يهلك علـى  

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة ����: قال تعاىل. اهللا إال هالك
مج وبالذُّن رفغاِهللا إِنَّ اَهللا ييمحالر فُورالْغ وه ها إِنواملغفـرة   ]٥٣: سورة الزمر آيـة [ ����يع

وينبغي أن خيتم صيام رمضان باالستغفار واالسـتغفار  . املذكورة يف هذه اآلية للتائبني
ختام األعمال الصاحلة كلها فتختم به الصالة واحلج وقيام الليل وختتم به االس فـإن  

 .)٩٥(ليها وإن كانت لغوا كان كفارة هلاكانت ذكرا كان كالطابع ع
  : تنبيه •

يالحظ أن بعض الناس إذا جاء رمضان تابوا وصلوا وصاموا فإذا انقضى عادوا إىل 
ترك الصالة وفعل املعاصي فهؤالء بئس القوم ألم ال يعرفون اهللا إال يف رمضـان أمل  

 مطلع علـيهم يف  يعلمواأن رب الشهور واحد وأن املعاصي حرام يف كل وقت وأن اهللا
كل زمان ومكان فليتوبوا إىل اهللا تعاىل توبة نصوحا بترك املعاصي والندم على ما كان 
منها والعزم على عدم العودة إليها يف املستقبل حىت تقبل توبتهم وتغفر ذنوم ومتحـى  

: سورة النور مـن آيـة  [ ����لحونَوتوبوا إِلَى اِهللا جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْ����سيئام 
٣١[����     كُمـنع كَفِّـرأَنْ ي كُـمبـى رسا عوحصةً نبووا إِلَى اِهللا توبوا تنآم ينا الَّذها أَيي  

ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج لَكُمخديو كُمئَاتي٨: سورة التحرمي من آية[ ����س[.  
بلسانه، وقلبه على املعصية معقود، وعزمه أن يرجع إىل املعاصي بعـد  فمن استغفر 

  .الشهر ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول يف وجهه مسدود
رب اغفر يل وتب . أستغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه

كثريا وال يغفـر   اللهم إين ظلمت نفسي ظلما. علي إنك أنت التواب التواب الرحيم
وصـلى  . الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

                                           
  .٢٢٨ – ٢٢٠انظر لطائف املعارف البن رجب ص ) ٩٥(
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  .اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 

���������������� 
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 ����مالحظات  ����
يالحظ أن كثريا من الناس يف رمضان يستعدون له بالتفنن بأنواع املأكوالت  - ١

ال ينبغي اإلفراط يف ذلك واإلسراف فيه بل  واملشروبات وهي وإن كانت مباحة إال أنه
وكُلُـوا  ����: الواجب االقتصاد يف املأكل واملشرب وغري ذلك من متع احلياة، قال تعاىل

   نيــرِف سالْم ــب حال ي ــه ــرِفُوا إِن سال توا وبــر اشــراف  [ ����و ــورة األع   س
ع الطب كلـه يف  إن اهللا مج: وهذه اآلية من أصول الطب قال بعض السلف ]٣١: آية

فأمر باألكل والشرب اللذين ما قوام البدن مث ى عن . )٩٦(نصف آية مث قرأ هذه اآلية
  .اإلسراف يف ذلك الذي فيه مضرة للبدن

كل واشرب والبس وتصدق يف غـري إسـراف وال   «: وقال عليه الصالة والسالم
 .أخرجه أبو داود وأمحد وعلقه البخاري »خميلة

حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه . بن آدم وعاء شرا من بطنهما مأل ا«: �وقال 
رواه اإلمام أمحد والنسائي . »فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

حديث حسن وهذا احلديث أصل جامع ألصول الطـب  : وابن ماجة والترمذي وقال
ن بطنه أكـرب مهـه وأن   ال ينبغي للمؤمن أن يكو: وعن مالك بن دينار قال. )٩٧(كلها

إن أردت أن يصح جسـمك ويقـل   : وقال سفيان الثوري. تكون شهوته هي الغالبة
إن أخوف ما أخـاف  «: قال �عن النيب  ����نومك فأقلل من األكل، وعن أيب هريرة 

  .رواه اإلمام أمحد »عليكم الشهوات اليت يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى
ملأكل واملشرب كثرة النوم والكسل عن صـالة  وأقل ما يترتب على اإلسراف يف ا

التراويح وتالوة القرآن يف الليل والنهار، فمن أكل كثريا شرب كثريا فنام كثريا فخسر 
كثريا، وضياع أوقات رمضان الشريفة الفاضلة النفيسة اليت ال تعوض وال يعادهلا شيء 

وقاتك وحماسب عليها واألوقات كلها حمدودة واألنفاس معدودة، وأنت مسؤول عن أ
وجمزي على ما عملت فيها فال تضيعها بغري عمل وال تفرط بساعات عمرك الـذاهب  

                                           
  .٢١٠ص  ٢انظر تفسري ابن كثري جزء ) ٩٦(
  .٤٥٢انظر اموعة اجلليلة ص ) ٩٧(
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  .بغري عوض وخصوصا يف هذا الشهر الكرمي واملوسم العظيم
يالحظ أن كثريا من الناس يف رمضان يقضون النهار يف النوم حىت ال حيسـوا   - ٢

ضة مع اجلماعة هداهم اهللا، ويقضون الليل بالصيام، حىت إن بعضهم ينام عن صالة الفري
يف القيل والقال واللهو واللعب والغفلة، وهذا فيه خطر عظيم وخسارة جسيمة عليهم 
فإن شهر رمضان موسم عبادة من صالة وصوم وقراءة قرآن وذكر هللا ودعاء واستغفار 
ـ   ني وهو أيام معدودة تنقضي بسرعة شاهدة للطائعني بطاعتهم وشاهدة علـى العاص

مبعاصيهم وينبغي للمسلم أن حيفظ أوقاته فيما ينفعه وأالَّ يكثر األكل بالليـل والنـوم   
. بالنهار وأال يضيع وقتا من أوقاته بغري عمل صاحل يعمله أو قربة يتقرب ـا إىل ربـه  

إن اهللا جعل شهر رمضان وقتا للمسابقة إىل اخلـريات  : (قال ����وعن احلسن البصري 
ويف املسند عن ) ل الصاحلات فسبق قوم ففازوا وختلف آخرون فخابواواملنافسة باألعما
فاأليام والليايل  »ليس من عمل يوم إال وخيتم عليه«: قال �عن النيب  ����عقبة بن عامر 

خزائن للناس ممتلئة مبا خزنوه فيها من خري أو شر ويف يوم القيامة تفتح هذه اخلـزائن  
عز والكرامة، واملذنبون املفرطون يف أوقام جيدون ألهلها فاملتقون جيدون يف خزائنهم ال

  .يف خزائنهم احلسرة والندامة
يالحظ أن بعض الناس يسهرون يف رمضان غالبا فيما ال حتمد عقبـاه مـن    - ٣

القيل والقال واللهو اللعب والتجول يف الشوارع مث يتسحرون بعد نصف الليل وينامون 
  : ماعة ويف ذلك عدة حمذوراتعن أداء صالة الفجر يف وقتها مع اجل

يكره النوم قبل صالة العشاء واحلديث  �السهر فيما ال جيدي وقد كان النيب ) أ(
المسر إال ملصـل أو  : (بعدها إال يف خري، ويف احلديث الذي رواه أمحد عن ابن مسعود

  . ورمز السيوطي حلسنه) مسافر
ـ ) ب( تفيدوا منـها شـيئًا   وضياع أوقام الثمينة يف رمضان سدى بدون أن يس

  .وسوف يتحسر اإلنسان على كل وقت مير به ال يذكر اهللا فيه
  .وتقدمي السحور قبل وقته املشروع آخر الليل قبيل الفجر) ج(
واملصيبة العظمى النوم عن أداء صالة الفجر يف وقتها مع اجلماعة اليت تعـدل  ) د(

أن  ����صحيحه عن عثمـان  قيام الليل أو نصفه كما يف احلديث الذي رواه مسلم يف 
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من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل، ومـن صـلى   «: قال �رسول اهللا 
  .»الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كله

وبذلك يتصفون بصفات املنافقني الذين يؤخرون الصالة عن وقتها ويتكاسـلون  
إِنَّ الْمنـافقني  ����: عنها وحيرمون أنفسهم الفضل العظيم والثواب اجلسيم قـال تعـاىل  

: سورة النسـاء آيـة  [ ����يخادعونَ اَهللا وهو خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصالة قَاموا كُسالَى
أن أثقل الصلوات على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو  �، وأخرب النيب ]١٤٢

  .ميعلمون ما فيها ألتومها ولو حبوا رواه البخاري ومسل
فينبغي للمسلم وخصوصا يف رمضان أن ينام مبكرا بعد صالة التراويح ويسـتيقظ  
مبكرا آخر الليل فيصلي ما كتب له مث يشتغل بالذكر والدعاء واالستغفار والتوبة قبـل  
السحور وبعده حىت يصلي الفجر إال إذا كان يقضي ليله بقراءة القـرآن ومدارسـته   
ــل    كفعــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السالم فهو أفضلمع جربيل عليه  �النيب 
 �وقد مدح اهللا املستغفرين باألسحار وأثىن عليهم يف كتابه وعلى لسان رسـوله  

وبِاَألسـحارِ هـم    *كَانوا قَليالً من اللَّيلِ ما يهجعـونَ  ����: قال تعاىل يف وصف املؤمنني
يرتل ربنـا  «: الموقال عليه الصالة والس. ]١٨ – ١٧: سورة الذاريات آية[ ����يستغفرونَ

من يدعوين : تبارك وتعاىل يف كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول
. رواه مسـلم  »فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له حىت يطلع الفجر

 فينبغي للمسلم الراجي رمحة ربه اخلائف من عذابه أن ينتهز هذه الفرصة فيدعو اهللا آخر
الليل لنفسه ولوالديه وأوالده ولعامة املسلمني ووالة أمورهم خاصة وأن يسـتغفر اهللا  
ويتوب إليه يف كل ليلة من ليايل رمضان بل ويف كل حلظة من حلظات عمره احملـدود  
قبل هجوم املوت وانقطاع العمل ومفارقة احلياة وانقطاع اللذات ودوام احلسرات قال 

 ]٣١: سورة النور من آيـة [ ����ِهللا جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَوتوبوا إِلَى ا����: تعاىل
اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  .وسلم
���������������� 
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  ����فتاوى  ����
  : يف الصوم ����من فتاوى النيب 

: ناسيا وأنا صائم فقالأكلت وشربت : يا رسول اهللا: رجل فقال �سأله  •
أمت صومك «ذكره أبو داود، وعند الدارقطين فيه بإسناد صحيح  »أطعمك اهللا وسقاك«

 .وكان أول يوم من رمضان »فإن اهللا أطعمك وسقاك وال قضاء عليك
هو بياض النهار وسواد «: عن اخليط األبيض واخليط األسود فقال ����وسئل  •
 .ذكره النسائي »الليل

وأنـا جنـب    -صالة الفجر: أي-تدركين الصالة : قالرجل ف �وسأله  •
لست مثلنا : فقال »وأنا تدركين الصالة وأنا جنب فأصوم«: �فأصوم فقال رسول اهللا 

واهللا إين ألرجـو أن  «: يا رسول اهللا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال
 .ذكره مسلم »أكون أخشاكم هللا وأعلمكم مبا أتقي

 »إن شئت صمت وإن شئت أفطرت«: لصوم يف السفر فقالعن ا �وسئل  •
 .ذكره مسلم

إين أجد يفَّ قوة على الصيام يف السفر فهل : محزة بن عمرو فقال �وسأله  •
هي رخصة اهللا فمن أخذ ا فحسن ومن أحب أن يصوم فال جنـاح  «: علي جناح فقال

 .ذكره مسلم »عليه
يك أرأيت لو كان على ذلك إل«: عن تقطيع قضاء رمضان فقال �وسئل  •

 »أحدكم دين قضى الدرهم والدرمهني أمل يكن ذلك قضاء؟ فاهللا أحق أن يعفـو ويغفـر  
 .ذكره الدار قطين وإسناده حسن

إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصـوم عنـها؟   : امرأة فقالت �وسألته  •
: القالت نعم ق »أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟«: فقال

 . )٩٨(متفق عليه »فصومي عن أمك«
 : من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                           
  ،٢٩٦ – ٢٩٥ص  ٤م املوقعني عن رب العاملني البن القيم جزء إعال) ٩٨(



١٢٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

سئل رمحه اهللا عن املضمضة واالستنشاق والسواك وذوق الطعام والقـيء   •
 .وخروج الدم واالدهان واالكتحال للصائم

أما املضمضة واالستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء وكان الـنيب  : فأجاب
وبالغ «: ضون ويستنشقون مع الصوم ولكن قال للقيط بن صربةوالصحابة يتمضم �

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجـة   »يف االستنشاق إال أن تكون صائما
  .وصححه ابن خزمية فنهاه عن املبالغة ال عن االستنشاق

فجائز بال نزاع لكن اختلفوا يف كراهيته بعد الزوال علـى قـولني   : وأما السواك
ورين مها روايتان عن أمحد ومل يقم على كراهيته دليل شرعي يصـلح أن خيـص   مشه

  .عمومات نصوص السواك
  .يكره لغري حاجة لكن ال يفطره، وأما للحاجة فهو كاملضمضة: وذوق الطعام

  .وأما القيء فإذا استقاء أفطر وإن غلبه القيء مل يفطر
  .واالدهان ال يفطر بال ريب
ميكن االحتراز منه كدم املستحاضة واجلـروح والـذي   وأما خروج الدم الذي ال 

  .يرعف وحنوه فال يفطر، وخروج دم احليض والنفاس يفطر باتفاق العلماء
ومـذهب  . أنه يفطر كالطيب: وأما الكحل الذي يصل إىل الدماغ فمذهب أمحد

واهللا  )٩٩(فال يريان الفطر بذلك: وأما أبو حنيفة والشافعي رمحهما اهللا. مالك حنو ذلك
  .أعلم

وال يفطر الصائم باالكتحال واحلقنة وما يقطـر يف إحليلـه   : وقال يف االختيارات
  .، واهللا أعلم)١٠٠(ومداواة املأمومة واجلائفة وهو قول بعض أهل العلم

 : من فتاوى الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي
 سئل من مات قبل أن يصوم الواجب عليه ما حكمه؟ •

أن يصوم الواجب عليه كمن مات وعليه قضاء رمضان وقد  إذا مات قبل: فأجاب
                                           

  .٢٦٧ – ٢٦٦ص  ٢٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم جزء ) ٩٩(
  .١٠٨االختيارات الفقهية ص ) ١٠٠(
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عويف ومل يصمه فإنه جيب أن يطعم عنه كل يوم مسكني بعدد ما عليه، وعند الشـيخ  
  .إن صيم عنه أيضا أجزأ وهو قوي املأخذ) ابن تيمية(تقي الدين 

أن ميوت قبل أن يتمكن من أداء ما عليه مثل أن ميرض يف رمضـان  : احلال الثاين
ميوت يف أثنائه وقد أفطر لذلك املرض أو يستمر به املرض حىت ميوت ولو بعد مـدة  و

  .)١٠١(طويلة فهذا ال يكفر عنه لعدم تفريطه وألنه مل يترك ذلك إال لعذر
 »من مات وعليه صيام صام عنه وليه«: قال �وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 

ي عن امليت وأنه إذا مات وعليـه  واحلديث دليل على مشروعية صيام احل. متفق عليه
  .صوم واجب أجزأ عنه صيام وليه

اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو : قال النووي
  نذر أو غريه هل يقضى عنه؟

وللشافعي يف املسألة قوالن مشهوران أشهرمها ال يصام عنه وال يصح عن ميـت  
يصوم عنه ويربأ به امليت وال حيتاج إىل إطعام وهذا  صوم أصالً والثاين يستحب لوليه أن

القول هو الصحيح املختار الذي نعتقده وهو الذي صححه حمققو أصحابنا اجلـامعون  
  .)١٠٢(انتهى واهللا أعلم. بني الفقه واحلديث هلذه األحاديث الصحيحة الصرحية

 : من فتاوى أئمة الدعوة يف جند
 عن املميز مىت يؤمر بالصيام؟سئل الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد  •

أي على (أما الصيب الذي مل يبلغ فهو إذا أطاق الصيام أمر به وأدب عليه : فأجاب
  ).تركه

عن املرأة إذا رأت الدم قبل غروب الشمس هل : سئل الشيخ محد بن عتيق •
 تعتد بصومها؟
  .صومها ذلك اليوم غري تام: فأجاب

 أكل يف رمضان؟سئل الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد عمن  •

                                           
  .٨٦ – ٨٥اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص ) ١٠١(
  .١٥٨اموعة اجلليلة ص ) ١٠٢(
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  .الذي يأكل يف رمضان أو يشرب يؤدب: فأجاب
  سئل الشيخ عبد اهللا أبا بطني عن وجود روائح األشياء؟ •

روائح األشياء إذا مشها الصائم فال بأس بذلك إال الدخان إذا مشه الصائم : فأجاب
متعمدا لشمه فإنه يفطر بقصد شم الدخان أي دخان كان وإن دخل يف أنفه من غـري  

واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى  )١٠٣(د لشمه مل يفطر ملشقة التحرز منهقص
  .آله وصحبه وسلم

  
����������������  

  ����أدعية جامعة نافعة ال يستغىن عنها  ����
  .]٦٠: سورة غافر آية[ ����وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم����: قال اهللا تعاىل

  . اب السنن األربعةرواه أصح »الدعاء هو العبادة«: �وقال 
  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام اجعلنا ومجيع املسلمني ممن صام رمضان 
  .وقامه إميانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر برمحتك يا أرحم الرامحني

ئم اخلري واإلحسان يا من كل يوم هو يف شأن يا من ال تنفعه الطاعة وال اللهم يا دا
يضره العصيان اجعلنا فائزين منك باملغفرة والرضوان حائزين ألسباب السالمة والفوز 

  .والعتق من النريان
اللهم اجعلنا من املقبولني يف هذا الشهر الفضيل وخصنا فيه باألجر الوافر والعطاء 

  .اجلزيل
اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل األجر وأدرك ليلة القدر وفاز جبائزة الرب اللهم 

  .تبارك وتعاىل
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام يا جميب دعوة املضطر إذا دعاك نسألك 
موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والعزمية على الرشد والغنيمة من كل بر والسالمة من 

                                           
  .٣٨٤و ٣٦٦ص  ٤الدور السنية يف األجوبة النجدية جزء ) ١٠٣(
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  .والنجاة من النار كل إمث والفوز باجلنة
اللهم إنا نسألك فواتح اخلري وخوامته وجوامعه وظاهره وباطنـه وأولـه وآخـره    
  .وعالنيته وسره يا مالك امللك يا قادرا على كل شيء يا جميب دعوة املضطر إذا دعاك
  .اللهم يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن

سألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما مل نعلم ونعوذ بـك  اللهم إنا ن
  .من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما مل نعلم

ــدك ورســولك   ــه عب ــا ســألك من ــا نســألك مــن خــري م ــهم إن   الل
وعبادك الصاحلون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك حممد  �حممد 
  .وعبادك الصاحلون �

م إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب الله
إليها من قول وعمل ونسألك رضاك واجلنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسـألك  

  .بوجهك اجلنة ونعوذ بوجهك من النار
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا اليت فيهـا معاشـنا   

آخرتنا اليت إليها معادنا واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري واملوت راحة لنا وأصلح لنا 
  .من كل شر

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنـا  
  .به جنتك ومن اليقني ما ون به علينا مصائب الدنيا
  .اللهم متعنا بأمساعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن مشاتـة  
  .األعداء

  .اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك وفجأة نقمتك ومجع سخطك
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن 

  .فتنة املسيح الدجال
نرجو فال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني وأصلح لنا شأننا كله ال إله إال اللهم رمحتك 
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  .أنت
  .اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننـا مـن   
  .صدوراخليانة إنك تعلم خائنة األعني وما ختفي ال

اللهم اكفنا حباللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا 
  .حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام

اللهم أعتق رقابنا من النار، وأوسع لنا من الرزق واصرف عنا فسقة اجلن واإلنس 
  .يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام

رب وحشتنا وارحم يف اآلخرة وقوفنا بـني  اللهم ارحم يف الدنيا غربتنا وارحم يف الق
  .يديك

  .اللهم اجعل خري أعمالنا آخرها وخري أعمارنا خوامتها وخري أيامنا يوم لقائك
اللهم آنس وحشتنا يف القبور وآمن خوفنا يوم البعث والنشور ويسر لنا يـا إهلنـا   

  .األمور يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام
ملسلمني ووفقهم للعدل يف رعايهم والرفق م واالعتنـاء  اللهم أصلح والة أمور ا

  .مبصاحلهم وحببهم إىل الرعية وحبب الرعية إليهم
اللهم وفقهم لصراطك املستقيم والعمل بوظائف دينك القومي واجعلـهم هـداة   

  .مهتدين برمحتك يا أرحم الرامحني
  .ودكاللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك واحلكم بشريعتك وإقامة حد

  .اللهم وفقهم إلزالة املنكرات وإظهار احملاسن وأنواع اخلريات
  .اللهم اجعلهم آمرين باملعروف فاعلني له ناهني عن املنكر تاركني له
  . اللهم أصلح أحوال املسلمني، وأرخص أسعارهم وآمنهم يف أوطام

يهم الكفر اللهم أصلح أحوال الشباب وحبب إليهم اإلميان وزينه يف قلوم وكره إل
  .والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برمحتك يا أرحم الرامحني

اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات وألف بني قلوم وأصـلح  
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ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السـالم وأخـرجهم مـن    
أزواجهم وذريام ما أبقيتـهم  الظلمات إىل النور وبارك هلم يف أمساعهم وأبصارهم و

واجعلهم شاكرين لنعمك مثنني ا عليك قابليها وأمتها عليهم برمحتـك يـا أرحـم    
  .الرامحني

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام يا جميب دعوة املضطر إذا دعاك نسالك 
وأن جتعل  أن تعز اإلسالم واملسلمني وأن تذل الشرك واملشركني وأن تدمر أعداء الدين

  .هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بالد املسلمني عامة يا رب العاملني
اللهم دمر اليهود والكفرة واملشركني والشيوعيني الذين يصـدون عـن سـبيلك    

اللهم شتت مشلهم وفرق كلمتهم وأدر عليهم دائرة . ويبدلون دينك ويعادون املؤمنني
  .السوء

  .عن القوم ارمني برمحتك يا أرحم الرامحني اللهم أنزل م بأسك الذي ال يرد
اللهم اغفر جلميع موتى املؤمنني الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيـك بالرسـالة   

اللهم اغفر هلم وارمحهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزهلم ووسـع  . وماتوا على ذلك
نقى الثـوب  مدخلهم واغسلهم باملاء والثلج والربد ونقهم من الذنوب واخلطايا كما ي
  .األبيض من الدنس وجازهم باحلسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا

  .اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيـوم يـا ذا اجلـالل    

  .واإلكرام
  .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

  .عذاب جهنم إن عذاا كان غراما ربنا اصرف عنا
  .ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب

  .ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار
  .ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار

  .ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
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  .ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من 
قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا علـى  

  .القوم الكافرين
  .نا تقبل من إنك أن السميع العليمرب

آمني يا رب العاملني يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام وصلى اهللا على نبينا حممد 
  .وعلى آله وصحبه أمجعني

 : مالحظات •
أكل احلالل واإلحلاح يف الدعاء واإليقان باإلجابـة  : من أسباب إجابة الدعاء) أ(

واجتناب النواهي وافتتاح الدعاء باحلمد هللا والصالة وطاعة اهللا ورسوله بامتثال األوامر 
  .�والسالم على رسول اهللا وختمه بالصالة على النيب 

أكل احلرام وشربه ولبسه واستبطاء اإلجابة وأن يـدعو  : ومن موانع اإلجابة) ب(
وقلبه غافل اله أو أن يدعو بإمث أو قطيعة رحم أو أن يدعو وهو عاص هللا ورسوله بترك 

  .ات وفعل احملرماتالواجب
ينبغي للمسلم أن يالزم هذا الدعاء دائما وخصوصا يف الزمان الفاضل واملكان ) ج(

الفاضل كرمضان يف حال الصيام وعند الفطر وعند السحور ويف ليلة القدر ويف احلـج  
وعشر ذي احلجة ويف احلرمني الشريفني ويف آخر الليل وبني األذان واإلقامة ويف يـوم  

  .م اجلمعة ويف السجود ويكرر الدعاء ثالث مراتعرفة ويو
  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  ����زكاة الفطر  ����
 ١٤: سورة األعلى آية[ ����وذَكَر اسم ربه فَصلَّى *قَد أَفْلَح من تزكَّى ����: قال اهللا تعاىل

زكاة الفطر علـى   �رض رسول اهللا ف: (، وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال]١٥ –
احلر والعبد والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني، وأمر ا أن تـؤدى قبـل   

  .متفق عليه) خروج الناس إىل الصالة
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وجتب على كل مسلم عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته صاعا من غالب قوت البلد 
  .واألفضل فيها األنفع للفقراء. إذا كان فاضالً عن قوت يومه وليلته وقوت عياله

ووقت إخراجها يوم العيد قبل الصالة وجيوز قبله بيوم أو يومني وال جيوز تأخريها 
  .عن يوم العيد

زكاة الفطر طهرة للصائم مـن اللغـو    �فرض رسول اهللا : (وعن ابن عباس قال
عـد  والرفث وطعمة للمساكني فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداهـا ب 

  .رواه أبو داود وابن ماجة) فهي صدقة من الصدقات –أي صالة العيد  –الصالة 
  .وال جيزئ إخراج القيمة ألنه خالف السنة

  .وجيوز أن يعطي اجلماعة ما يلزم الواحد، وأن يعطي الواحد ما يعطي اجلماعة
  .وال جيوز أن تعطي إال الفقري أو وكيله

لعيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فال وجتب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة ا
  .زكاة عليه، وبعده تستقر يف ذمته
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  : ومن احلكمة فيها •
  .أا زكاة للبدن حيث أبقاه اهللا تعاىل عاما من األعوام وأنعم عليه بالبقاء - ١
أن فيها مواساة للمسلمني أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ اجلميع لعبادة  - ٢

  .سرور بنعمهاهللا تعاىل وال
  .)١٠٤(ومن أعظم حكمها أا من شكر نعم اهللا على الصائمني بالصيام - ٣
ما تضمنه حديث ابن عباس املتقدم من أا طهرة للصائم من اللغو والرفـث   - ٤

  .وطعمة للمساكني
  .اللهم تقبل منا صالتنا وزكاتنا وصيامنا ومجيع أعمالنا إنك على كل شيء قدير

  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا على نبينا
����������������  

                                           
  .٣٧، ومنهج السالكني له ص ٨١انظر اإلرشاد إىل معرفة األحكام البن سعدي ص ) ١٠٤(
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  ����العيد  ����
العيد هو موسم الفرح والسرور وأفراح املؤمنني وسرورهم يف الدنيا إمنا هو مبوالهم 
إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعماهلم بوثوقهم بوعده هلـم عليهـا بفضـله    

بِذَلك فَلْيفْرحوا هـو خيـر ممـا    قُلْ بِفَضلِ اِهللا وبِرحمته فَ����: ومغفرته كما قال تعاىل
  .]٥٨: يونس آية سورة[ ����يجمعونَ

ما فرح أحد بغري اهللا إال لغفلته عن اهللا، فالغافل يفرح بلـهوه  : قال بعض العارفني
  .وهواه والعاقل يفرح مبواله

كم يومني إن اهللا قد أبدل«: املدينة كان هلم يومان يلعبون فيهما فقال �ملا قدم النيب 
  .أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح »خريا منهما يوم الفطر واألضحى

واحلديث دليل على أن إظهار السرور يف العيدين مندوب وأن ذلك من الشـريعة  
فيجوز التوسعة على العيال يف األعياد مبا حيصل هلم من ترويح البدن وبسط النفس ممـا  

  .ليس حبظور وال شاغل عن طاعة اهللا
وأما ما يفعله كثري من الناس يف األعياد من التوسع يف املالهي واملالعب فال جيـوز  
ألن ذلك خالف ما شرع هلم من إقامة ذكر اهللا فليست األعياد للهو واللعب واإلضاعة 

فأبدل اهللا هذه األمة بيـومي اللعـب   . وإمنا هي إلقامة ذكر اهللا واالجتهاد يف الطاعة
  .لشكر واملغفرة والعفوواللهو يومي الذكر وا

عيد يتكرر كل أسبوع وعيدان يأتيان يف كل عام : ففي الدنيا للمؤمنني ثالثة أعياد
  .مرة من غري تكرار يف السنة

فأما العيد املتكرر فهو يوم اجلمعة وهو عيد األسبوع وهو مترتب علـى إكمـال   
  .الصلوات املكتوبات وهي أعظم أركان اإلسالم ومبانيه بعد الشهادتني

وأما العيدان اللذان ال يتكرران يف كل عام وإمنا يأيت كل واحد منهما يف العام مرة 
عيد الفطر من صوم رمضان وهو مترتب على إكمال صيام رمضـان  . واحدة فأحدمها

وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم ومبانيه فإذا استكمل املسلمون صـيام شـهرهم   
املغفرة والعتق من النار فإن صيامه يوجب مغفرة مـا  املفروض عليهم استوجبوا من اهللا 
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تقدم من الذنوب وآخره عتق من النار يعتق فيه من النار من استحقها بذنوبه فشرع اهللا 
تعاىل هلم عقب إكماهلم لصيامهم عيدا جيتمعون فيه على شكر اهللا وذكره وتكبريه على 

وهو يـوم اجلـوائز يسـتويف    ما هداهم له وشرع هلم يف ذلك العيد الصالة والصدقة 
  .الصائمون فيه أجر صيامهم ويرجعون من عيدهم باملغفرة

والعيد الثاين عيد النحر وهو أكرب العيدين وأفضلهما وهو مترتب على إكمال احلج 
  .وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ومبانيه فإذا أكمل املسلمون حجهم غفر هلم

لها عند إكمال طاعة موالهم امللـك الوهـاب   فهذه أعياد املسلمني يف الدنيا وك
  .)١٠٥(وحيازم ملا وعدهم من األجر والثواب

  : يف العيد ����هدي النيب 
 –كان يلبس أمجل ثيابه ويأكل يف عيد الفطر قبل خروجه مترات ويأكلهن وتـرا  

  .ثالثًا أو مخسا أو سبعا
  .ضحيتهوأما يف عيد األضحى فال يأكل حىت يرجع من املصلى فيأكل من أ

وكان يؤخر صالة عيد الفطر ليتسع الوقت قبلها لتوزيع الفطرة ويعجل صالة عيد 
  .����فصل لربك واحنر����قال تعاىل . األضحى ليتفرغ الناس بعدها لذبح األضاحي

وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة ال خيرج لصالة العيد حىت تطلـع الشـمس   
  .ويكرب من بيته إىل املصلى

دأ بالصالة قبل اخلطبة فيصلي ركعتني يكرب يف األوىل سبعا متوالية يب �وكان النيب 
بتكبرية اإلحرام ويسكت بني كل تكبريتني سكتة يسرية ومل حيفظ عنه ذكر معني بـني  

حيمد اهللا ويثين عليه ويصلي على الـنيب  : التكبريات ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال
�.  

  .وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبرية
ويف الثانيـة   »ق«إذا أمت التكبري أخذ يف القراءة فقرأ يف األوىل الفاحتة مث  �وكان 

  .»الغاشية«و »سبح«ورمبا قرأ فيها بـ  »اقتربت«
                                           

  .٢٨٨ -٢٨٥انظر لطائف املعارف البن رجب ص ) ١٠٥(
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فإذا فرغ من القراءة كرب وركع مث يكرب يف الثانية مخسا متوالية مث أخذ يف القـراءة  
  .ظهم ويأمرهم وينهاهمفإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيع

  .)١٠٦(وكان خيالف الطريق يوم العيد فيذهب من طريق ويرجع من آخر
كل أمر ذي بال «يفتتح خطبه كلها باحلمد وقال  �وكان يغتسل للعيدين، وكان 

  .رواه أمحد وغريه »ال يبدأ فيه حبمد اهللا فهو أجذم
ـ  �أن النيب (وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  تني مل يصـل  صلى يوم العيد ركع

  .أخرجه البخاري ومسلم وغريمها) قبلهما وال بعدمها
واحلديث دليل على أن صالة العيد ركعتني وفيه دليل على عدم مشروعية النافلـة  

واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آلـه وصـحبه   . قبلها وبعدها يف موضعها
  .وسلم

                                           
  .البن القيم رمحه اهللا تعاىل ٢٥٤ – ٢٥٠ص  ١انظر زاد املعاد يف هدي خري العباد جزء ) ١٠٦(
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  ����فضل صيام ستة أيام من شوال  ����
من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال «: قال �أن رسول اهللا  ����عن أيب أيوب 
صيام شهر «وروى أمحد والنسائي عن ثوبان مرفوعا . رواه مسلم »كان كصيام الدهر

 ����وعن أيب هريرة . »رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة
ـ «: مرفوعا رواه البـزار   »يام الـدهر من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كص
من صام « �قال رسول اهللا : وروى الطرباين عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال. وغريه

  .»رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
وإمنا كان صيام رمضان وإتباعه بست من شوال يعدل صيام الـدهر ألن احلسـنة   

  . حديث ثوبان املتقدمبعشر أمثاهلا وقد جاء ذلك مفسرا يف
  : ويف معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة

منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل ا أجر صيام الـدهر   - ١
  .كله كما سبق

وأن صيام شوال وشعبان كصالة السنن الرواتب قبـل الصـالة املفروضـة     - ٢
ص فإن الفرائض تكمل أو جترب وبعدها فيكمل بذلك ما حصل يف الفرض من خلل ونق

  .من وجوه متعددة �بالنوافل يوم القيامة كما ورد ذلك عن النيب 
وأكثر الناس يف صيامه للفرض نقص وخلل فيحتاج إىل ما جيـربه ويكملـه مـن    

  .األعمال
وأن معاودة الصيام بعد صيام رمضان عالمة على قبول صوم رمضان فإن اهللا  - ٣

ثواب احلسـنة احلسـنة   : عمل صاحل بعده كما قال بعضهمإذا تقبل عمل عبد وفقه ل
فمن عمل حسنة مث أتبعها بعد حبسنة كان ذلك عالمة على قبول احلسنة األوىل . بعدها

  .كما أن من عمل حسنة مث أتبعها بسيئة كان ذلك عالمة رد احلسنة وعدم قبوهلا
ه وأن وأن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما سبق ذكـر  - ٤

الصائمني لرمضان يوفون أجورهم يف يوم الفطر وهو يوم اجلوائز فيكون معاودة الصيام 
  .بعد الفطر شكرا هلذه النعمة فال نعمة أعظم من مغفرة الذنوب
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فمن مجلة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن 
  .يصوم له شكرا عقب ذلك

مة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب املعاصي بعده فهو من فعل فأما مقابلة نع
من بدل نعمة اهللا كفرا؛ فإن كان قد عزم يف صيامه على معاودة املعاصي بعد انقضـاء  
الصيام فصيامه عليه مردود وباب الرمحة يف وجهه مسدود فهو كمن يـبين مث يهـدم   

سورة النحل [ ����تي نقَضت غَزلَها من بعد قُوةوال تكُونوا كَالَّ����: ويغزل مث ينقض قال تعاىل
  .]٩٢: من آية
ومن فوائد صيام ستة أيام من شوال ان األعمال اليت كان العبد يتقرب ا إىل  -٥

ربه يف شهر رمضان ال تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبـد  
الفار وهو الذي يفر من القتال يف سـبيل اهللا مث  حيا، فالصائم بعد رمضان كالكار بعد 

يعود إليه وذلك ألن كثريا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان الستثقال الصيام وملله 
وطوله عليه ومن كان كذلك فال يكاد يعود إىل الصيام سريعا فالعائد إىل الصيام بعـد  

ومل يستثقله وال تكَره به، وقيل فطره يوم الفطر يدل على رغبته يف الصيام وأنه مل ميله 
إن قوما يتعبدون وجيتهدون يف رمضان فإذا انسلخ تركـوا االجتـهاد   : لبعض السلف

بئس القوم ال يعرفون اهللا حقًا إال يف شهر رمضان إن الصاحل الذي يتعبد وجيتهد : فقال
  .السنة كلها

وال فإنه أسـرع  وينبغي ملن كان عليه قضاء من شهر رمضان أن يبدأ بقضائه يف ش
لرباءة ذمته مث يصوم ستة أيام من شوال ألنه يصري قد صام رمضان وأتبعه بست مـن  

  .شوال
واعبد ربـك حتـى يأْتيـك    ����: وعمل املؤمن ال ينقضي حىت يأتيه أجله قال تعاىل

نيق١٠٧(أي استمر على عبادة ربك حىت متوت ]٩٩: سورة احلجر آية[ ����الْي(.  
صالة والصيام والصدقة اليت كان العبد يتقرب ا إىل ربه يف شهر رمضان ونوافل ال

مشروعة طول السنة ومن فوائدها أا جترب ما نقص من الفرائض وتكون سببا يف حمبـة  
                                           

  .٢٣٦ – ٢٣٢انظر لطائف املعارف البن رجب ص ) ١٠٧(
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اهللا لعبده وإجابة دعائه وسببا يف تكفري السيئات ومضاعفة احلسنات ورفع الـدرجات  
  .مد وعلى آله وصحبه وسلمواهللا املوفق وصلى اهللا على نبينا حم

  
����������������  
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  ����اخلامتة  ����
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات واحلمد هللا الذي وفق األمة اإلسالمية لصـيام  
رمضان وقيامه وتالوة كتابه الكرمي واحلمد هللا الذي وفقنا إلمتام هذه الرسـالة فيمـا   

كام الصيام وفوائـده  حيتاج إليه املسلم يف هذا الشهر من ذكر فضائله وخصائصه وأح
املشجعة واملعينة للمسلم على القيام مبا شرعه اهللا له من العبادات املتنوعة على وفق مـا  

  .اللذين لن يضل من متسك ما ولن يشقى �جاء يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
وقد فسرنا آيات الصيام وذكرنا ما يستفاد منها واخترنا بعض الفتـاوى املهمـة   

يف الصيام والقيام وقراءة القـرآن والصـدقة    �لصيام كما ذكرنا هدي النيب املتعلقة با
لَقَد كَانَ لَكُم ����: ليقتدي به املسلمون ويتأسوا به عمالً بأمر اهللا هلم بذلك يف قوله تعاىل

سـورة  [ ����كَـثريا  في رسولِ اِهللا أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اَهللا والْيوم اآلخر وذَكَر اَهللا
  .فيفوزا بعظيم املثوبة واألجر املرتب على ذلك ]٢١: األحزاب آية

فيها  �وأخريا ذكرنا ما يتعلق باألعياد اإلسالمية وحكمتها ومناسبتها وهدي النيب 
واحلمد هللا رب العاملني محدا كثريا طيبا مباركًا فيه كما حيب ربنا ويرضى وكما ينبغي 

سلطانه وصلوات اهللا وسالمه على أشرف خلقه نبينا حممد وعلى  جلالل وجهه وعظيم
  .آله وأصفيائه وخلفائه وأتباعه إىل يوم الدين

����������������  
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  إحتاف أهل اإلسالم
  بأحكام الصيام
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور بفريضة الصيام ومشـروعية  

لقرآن الكرمي هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان وجعلـه مومسـا   القيام وإنزال ا
للمنافسة يف اخلريات واملسابقة يف األعمال الصاحلات ومضاعفة احلسنات وحمو السيئات 
ورفع الدرجات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبـده  

وبعد فبناء على ما أوجبه  –به أمجعني صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصح –ورسوله 
اهللا تعاىل من التعاون على الرب والتقوى وحمبة اخلري للمسلمني فقـد مجعـت لنفسـي    
وألحبايب وإخواين من املسلمني واملسلمات ما تيسر من أحكام الصيام الـيت ضـمنتها   

مسـتقلة   مث رأيت إفرادها يف رسـالة ] جة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين[كتايب 
لتكون خفيفة احململ قريبة التناول وزدت فيها ما تيسر مما يفيد القارئ وقد اشـتملت  
على فضل شهر رمضان املبارك وخصائصه وأسباب املغفرة فيه وفضل صيامه وقيامه مع 
بيان أحكام مهمة قد ختفى على بعض الناس، وذكر أقسام الناس يف الصيام من حيـث  

رات الصيام ومفسداته مع ذكر فوائد مهمة حيتاج إليهـا  الوجوب وعدمه، وبيان مفط
الصائم، وفضل تالوة القرآن الكرمي يف رمضان وغريه وبيان آداب الصائم وذكر أدعية 
جامعة نافعة ال يستغىن عنها مع بيان أسباب إجابة الدعاء وموانع اإلجابة وأحكام زكاة 

م من شوال، فينبغي للمسـلم أن  الفطر وبيان األعياد يف اإلسالم وفضل صيام ستة أيا
يتعلم أحكام الصالة والزكاة والصيام واحلج ليعبد اهللا على علم وليكون على بصرية من 

سورة املائـدة  [ ����إِنما يتقَبلُ اُهللا من الْمتقني����دينه ولتكون أعماله مقبولة لقول اهللا تعاىل 
جتناب نواهيه، وال ميكن ذلـك إال بعـد   وهم املطيعون اهللا بامتثال أوامره وا ]٢٧: آية

وكـالم   �معرفة ما يتقى، وهذه الرسالة مستفادة من كالم اهللا تعاىل وكالم رسول 
  ].إحتاف أهل اإلسالم بأحكام الصيام[احملققني من أهل العلم ومسيتها 

وجهـه  أسال اهللا تعاىل أن ينفع ا من كتبها أو طبعها أو قرأها أو مسعها وأن جيعلها خالصة ل
الكرمي ومن أسباب الفوز لديه جبنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا 

  هـ ٢٢/٦/١٤١١املؤلف   .العلي العظيم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

����������������  
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  ����نبذ يف الصيام  ����
 ،مد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حم

  :وبعد
فهذه نبذ يف الصيام وحكمه وأقسام الناس فيه واملفطرات وفوائد أخرى على وجه 

  .اإلجياز
هو التعبد هللا تعاىل بترك املفطرات من طلوع الفجـر إىل غـروب   : الصيام - ١
  .الشمس
على  بين اإلسالم«: �صيام رمضان احد أركان اإلسالم العظيمة لقول النيب  - ٢
وصوم . وإقام الصالة وإيتاء الزكاة. شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: مخس

  .متفق عليه. »رمضان وحج البيت احلرام
����������������  

  ����أقسام الناس يف الصيام  ����
 .الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .١
 .الكافر ال يصوم وال جيب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .٢
 .الذي مل يتبلغ ال جيب عليه الصوم ولكن يؤمر به ليعتاده الصغري .٣
انون ال جيب عليه الصوم وال اإلطعام عنه وإن كان كبريا ومثله املعتوه الذي  .٤

 .ال متييز له والكبري املُهذْرِي الذي ال متييز له
العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبري واملريض مرضا ال يرجى برؤه يطعم عن  .٥
 .مسكينا كل يوم
 .املريض مرضا طارئًا ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعد برئه .٦
احلامل واملرضع غذا شق عليهما الصوم من أجل احلمل أو الرضاع أو خافتـا   .٧

 .على ولديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال اخلوف
 .ن ما فامااحلائض والنفساء ال تصومان حال احليض والنفاس وتقضيا .٨
 .املضطر للفطر إلنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .٩
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املسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره سواء كان سـفره   .١٠
) التاكسـي واملرسـيدس  (طارئًا كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات األجـرة  

  .فيفطرون إن شاؤوا ما داموا يف غري بلدهم
  

����������������  
  ����ت الصيام مفطرا ����

ال يفطر الصائم إذا تناول شيئًا من املفطرات ناسيا أو جاهالً أو مكرها لقول  - ١
إِال مـن أُكْـرِه وقَلْبـه    ����: وقوله )١٠٨(����ربنا ال تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا����: اهللا تعاىل

انبِاِإلمي نئطْموقوله )١٠٩(����م :����كُملَيع سلَيو   تـدمعا تم نلَكو بِه مطَأْتا أَخيمف احنج
كُم١١٠(����قُلُوب(.  

ولو أكل أو شـرب  : فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب مل يفسد صومه لنه ناسي
ولـو  . يعتقد أن الشمس قد غربت أو أن الفجر مل يطلع مل يفسد صومه ألنه جاهـل 

ألنه غري متعمد، ولو احتلم . صومه متضمض فدخل املاء إىل حلقه بدون قصد مل يفسد
  .يف نومه مل يفسد صومه ألنه غري خمتار

  : املفطرات وهي -٢
وإذا وقع يف ار رمضان من صائم جيب عليه الصوم فعليه مع القضاء . اجلماع) أ(

كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام 
  .ستني مسكينا

  .إنزال املين يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو حنو ذلك )ب(
  .األكل والشرب سواء كان نافعا أو ضارا كالدخان) ج(
فأما  –حقن اإلبر املغذية اليت يستغىن ا عن الطعام ألا مبعىن األكل والشرب ) د(

                                           
  .٢٨٦ة البقرة آية سور) ١٠٨(
  .١٠٦سورة النحل آية ) ١٠٩(
  .٥سورة األحزاب آية ) ١١٠(
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وريد وسواء وجـد  اإلبر اليت ال تغذي فال تفطر سواء استعملها يف العضالت أم يف ال
  .طعمها يف حلقه أم مل جيد

  .خروج دم احليض والنفاس) ه(
فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف أو خروجـه  . إخراج الدم باحلجامة وحنوها) و(

  .بقلع سن وحنوه فال يفطر ألنه ليس حجامة وال مبعىن احلجامة
  .القيء إن قصده فإن قاء من غري قصد مل يفطر) ز(

����������������  
  ����فوائد  ����

 .وز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب مث يغتسل بعد طلوع الفجرجي .١
جيب على املرأة إذا طهرت يف رمضان من احليض أو النفاس قبـل الفجـر أن    .٢

 .تصوم وإن مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر
جيوز للصائم قلع سنه ومداواة جرحه والتقطري يف عينيه وأذنيه وال يفطر بذلك  .٣

 .حلقه ولو أحس بطعم القطور يف
 .جيوز للصائم أن يفعل ما خيفف عنه شدة احلر والعطش كالتربد باملاء واملكيف .٤
 .جيوز للصائم أن يتسوك يف أول النهار وآخره وهو سنة يف حقه كاملفطرين .٥
جيوز للصائم أن يبخ يف فمه ما خيفف عنه ضيق التنفس احلاصل من الضغط أو  .٦
 .غريه

يبستا وأن يتمضمض إذا نشف فمه من غري جيوز للصائم أن يبل باملاء شفتيه إذا  .٧
 .أن يتغرغر باملاء

يسن للصائم تأخري السحور قبيل الفجر وتعجيل الفطور بعد غروب الشـمس   .٨
ويفطر على رطب فإن مل جيد فعلى متر فإن مل جيد فعلى ماء فإن مل جيد فعلى أي طعام 

 .حالل فإن مل جيد نوى الفطر بقلبه حىت جيد
 .من الطاعات وجيتنب مجيع املنهياتيسن للصائم أن يكثر  .٩
جيب على الصائم احملافظة على الواجبات والبعد عن احملرمات فيصـلي   .١٠

الصلوات اخلمس يف أوقاا ويؤديها مع اجلماعة إن كان من أهـل اجلماعـة ويتـرك    
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من مل «: �الكذب والغيبة والغش واملعامالت الربوية وكل قول أو فعل حمرم، قال النيب 
رواه . »لزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامـه وشـرابه  يدع قول ا
 .البخاري

  .واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
  

����������������  
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  ����ااهدون هل يفطرون  ����
  .هل الذين حياربون العدو حيل هلم اإلفطار يف رمضان ويقضون بعده: س
حياربون الكفار مسافرين سفرا تقصر فيه الصالة، جاز هلـم أن  إذا كان الذين : ج

وإن كانوا غري مسافرين بأن هجم عليهم الكفار . يفطروا وعليهم القضاء بعد رمضان
يف بالدهم فمن استطاع منهم الصوم مع اجلهاد وجب عليه الصوم، ومن مل يسـتطع  

، جاز لـه أن يفطـر وعليـه    اجلمع بني الصيام والقيام مبا وجب عليه عينا من اجلهاد
  .القضاء، صوم األيام اليت أفطرها بعد انتهاء رمضان

  الدعوة  ٨٠٦. اللجنة الدائمة لإلفتاء
  

����������������  
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  ����فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام  ����
  مهمة قد ختفى على بعض الناس

سبيل  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني سلك اهللا يب وم
  .أهل اإلميان ووفقين وإياهم للفقه يف السنة والقرآن، آمني

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،
فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل املسابقة فيه . أما بعد

  .باألعمال الصاحلات مع بيان أحكام مهمة قد ختفى على بعض الناس
بشر أصحابه مبجيء شهر رمضان وخيربهم عليـه  أنه كان ي �ثبت عن رسول اهللا 

الصالةوالسالم أنه شهر تفتح فيه أبواب الرمحة وأبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب جهـنم  
إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب اجلنة فلـم  «: �وتغل فيه الشياطني ويقول 

اطني وينادي مناد يغلق منها باب وغلِّقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفِّدت الشي
ويقول  )١١١(»يا باغي اخلري أقبل ويا باغي الشر أقصر وهللا عتقاء من النار وذلك كل ليلة

جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم اهللا فيه فيرتل الرمحـة  «: عليه الصالة والسالم
 وحيط اخلطايا ويستجيب الدعاء ينظر اهللا إىل تنافسكم فيه فيباهي بكم مالئكته فأروا اهللا

  .)١١٢(»من أنفسكم خريا فإن الشقي من حرم فيه رمحة اهللا
من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من «: ويقول عليه الصالة والسالم

ذنبه ومن قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ومن قام ليلة القـدر إميانـا   
ام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن ق

  .)١١٣(»ذنبه
كل عمل ابن آدم له احلسـنة  «: يقول اهللا عز وجل: ويقول عليه الصالة والسالم

                                           
رواه الترمذي وقال حديث غريب وابن ماجة وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي ورواه النسائي ) ١١١(

  ).٢٢٠ص  ٢جالترغيب والترهيب (واحلاكم بنحو هذا اللفظ وقال صحيح على شرطهما 
  ).٢٢٢ملصدر السابق ص ا(رواه الطرباين ورواته ثقات ) ١١٢(
  .رواه البخاري ومسلم) ١١٣(
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بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به ترك شـهوته وطعامـه   
ة عند لقاء ربه وخللـوف فـم   وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرح

واألحاديث يف فضل صيام رمضان وقيامه  )١١٤(»الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك
وفضل الصوم كثرية فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من اهللا به عليه مـن  
إدراك شهر رمضان فيسارع إىل الطاعات وحيذر السيئات وجيتهد يف أداء ما افترض اهللا 

ه وال سيما الصلوات اخلمس فإا عمود اإلسالم وهـي أعظـم الفـرائض بعـد     علي
الشهادتني فالواجب على كل مسلم ومسلمة احملافظة عليها وأداؤها يف أوقاا خبشوع 
وطمأنينة، ومن أهم واجباا يف حق الرجال أداؤها يف اجلماعة يف بيوت اهللا الـيت أذن  

وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ واركَعوا ����: ل عز وجلاهللا أن ترفع ويذكر فيه امسه كما قا
نيعاكالر عـوا ِهللا    ����: وقوله )١١٥(����مقُومـطَى وسالْو ـالةالصو اتلَولَى الصظُوا عافح

نيونَ ����: وقال عز وجل )١١٦(����قَانِتنمؤالْم أَفْلَح قَد* اشخ هِمالتي صف مه ينونَالَّذإىل  ����ع
الَّذين  *أُولَئك هم الْوارِثُونَ  *والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ ����: أن قال عز وجل

  .]١١ – ١سورة املؤمنون آية [ ����يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ
وأهم  )١١٧(»كفـر  العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد«: �وقال النيب 

ومـا أُمـروا إِال ليعبـدوا اَهللا    ����: الفرائض بعد الصالة أداء الزكاة كما قال عز وجل
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيالةَ ووا الصيمقيفَاَء ونح ينالد لَه نيصلخوقـال   )١١٨(����م

وقد دل . )١١٩(����الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَوأَقيموا الصالةَ وآتوا ����: تعاىل
كتاب اهللا العظيم وسنة رسوله الكرمي على أن من مل يؤد زكاة ماله يعذب بـه يـوم   

                                           
  .رواه البخاري ومسلم) ١١٤(
  .٤٣سورة البقرة آية ) ١١٥(
  .٢٣٨سورة البقرة آية ) ١١٦(
  ).٤٩٢رياض الصاحلني ص (رواه الترمذي قال حديث صحيح ) ١١٧(
  .٥سورة البينة آية ) ١١٨(
  .٥٦سورة النور آية ) ١١٩(
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القيامة، وأهم األمور بعد الصالة والزكاة صيام رمضان وهو أحد أركـان اإلسـالم   
اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن بين «: �اخلمسة املذكورة يف قول النيب 

وجيـب   )١٢٠(»حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
على املسلم أن يصوم صيامه وقيامه عما حرم اهللا عليه من األقوال واألفعال ألن املقصود 

لى خمالفة هواها يف طاعة بالصيام هو طاعة اهللا سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس ع
موالها وتعويدها الصرب عما حرم اهللا وليس املقصود جمرد ترك الطعام والشراب وسائر 

الصيام جنة فإذا كـان يـوم صـوم    «: أنه قال �املفطرات وهلذا صح عن رسول اهللا 
وصح عنه  )١٢١(»أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين صائم

من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه «: الأنه ق �
  .)١٢٢(»وشرابه

فعلم ذه النصوص وغريها أن الواجب على الصائم احلذر من كل ما حرم اهللا عليه 
واحملافظة على كل ما أوجب عليه وبذلك يرجى له املغفرة والعتق من النـار وقبـول   

  .الصيام والقيام

                                           
  .متفق عليه) ١٢٠(
  .متفق عليه) ١٢١(
  .البخاري رواه) ١٢٢(
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  ����قد ختفى على بعض الناس أمور  ����
وهناك أمور قد ختفى على بعض الناس منها أن الواجب على املسلم أن يصوم إميانا 
واحتسابا ال رياء وال مسعة وال تقليدا للناس أو متابعة ألهله أو أهل بلده بل الواجـب  
به عليه أن يكون احلامل له على الصوم هو إميانه بأن اهللا قد فرض عليه ذلك واحتسـا 

  .األجر عند ربه يف ذلك
وهكذا قيام رمضان جيب أن يفعله املسلم إميانا واحتسابا ال لسبب آخر وهلذا قال 

من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومـن  «: عليه الصالة والسالم
  .)١٢٣(»قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

ليت قد خيفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض للصائم من جراح ومن األمور ا
أو رعاف أو قيء او ذهاب املاء أو البرتين إىل حلقه بغري اختياره فكل هذه األمـور ال  

من ذرعه القيء فـال  «: �تفسد الصوم لكن من تعمد القيء، فسد صومه لقول النيب 
  .)١٢٤(»قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء

ما قد يعرض للصائم من تأخري غسل اجلنابة إىل طلوع الفجر وما يعرض  ومن ذلك
لبعض النساء من تأخري غسل احليض أو النفاس إىل طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبـل  
الفجر فإنه يلزمها الصوم وال مانع من تأخريها الغسل إىل ما بعد طلوع الفجر ولكـن  

ها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع ليس هلا تأخريه إىل طلوع الشمس، بل جيب علي
الشمس وهكذا اجلنب ليس له تأخري الغسل إىل ما بعد طلوع الشمس بل جيب عليه ان 
يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس وجيب على الرجل املبادرة بذلك حىت يدرك 

  .صالة الفجر مع اجلماعة
اليت يقصد ا التغذية  ومن األمور اليت ال تفسد الصوم حتليل الدم وضرب اإلبر غري
دع ما يريبـك  «: �لكن تأخري ذلك إىل الليل أوىل وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النيب 

                                           
  .متفق عليه) ١٢٣(
  ).١٥٦بلوغ املرام ص (رواه اخلمسة وأعله أمحد وقواه الدار قطين ) ١٢٤(
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من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه «: وقوله عليه الصالة والسالم )١٢٥(»إىل ما ال يريبك
  .)١٢٦(»وعرضه

ة سواء ومن األمور اليت قد خيفى حكمها على بعض الناس عدم االطمئنان يف الصال
علـى أن   �كانت فريضة أو نافلة وقد دلت األحاديث الصحيحة عـن رسـول اهللا   

الطمانينة ركن من أركان الصالة ال تصح الصالة بدونه وهـي الركـود يف الصـالة    
واخلشوع فيها وعدم العجلة حىت يرجع كل فقار إىل مكانه، وكثري من الناس يصلي يف 

وال يطمئن فيها بل ينقرها نقرا وهذه الصـالة  رمضان صالة التراويح صالة ال يعقلها 
  .على هذا الوجه باطلة وصاحبها آمث غري مأجور

ومن األمور اليت قد خيفى حكمها على بعض الناس ظن بعضـهم أن التـراويح ال   
جيوز نقصها عن عشرين ركعة ظن بعضهم أنه ال جيوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة 

  .ه ظن يف غري حمله بل هو خطأ خمالف لألدلةركعة أوثالث عشرة ركعة وهذا كل
على أن صالة الليل موسع فيها  �وقد دلت األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا 
أنه كان يصلي من الليل إحدى  �فليس فيها حد حمدود، وال جتوز خمالفته بل ثبت عنه 

ورمبا صلى ثالث عشرة ورمبا صلى أقل من ذلـك يف رمضـان ويف    )١٢٧(عشرة ركعة
ه، ورمبا صلى ثالث عشرة ورمبا صلى أقل من ذلك يف رمضان ويف غريه، وملا سئل غري
مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد «: عن صالة الليل قال �

  .متفق على صحته »صلى
ومل حيدد ركعات معينة ال يف رمضان وال يف غريه وهلذا صلى الصحابة رضـي اهللا  

يف بعض األحيان ثالثًا وعشرين ركعة ويف بعضها إحدى عشرة  ����عنهم يف عهد عمر 
  .)١٢٨(وعن الصحابة يف عهده ����ركعة كل ذلك ثبت عن عمر 

                                           
  .١١حديث رقم ) األربعون النووية(حسن صحيح : رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي) ١٢٥(
  متفق عليه) ١٢٦(
  .متفق عليه) ١٢٧(
  .١٣٨ص  – ١رواه مالك يف املوطأ جـ) ١٢٨(
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وكان بعض السلف يصلي يف رمضان ستا وثالثني ركعة يوتر بـثالث وبعضـهم   
وغريه من  –رمحه اهللا  –يصلي إحدى وأربعني، ذكر ذلك عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أن األمر يف ذلك واسع، وذكر أيضا أن األفضـل   –رمحه اهللا  -ما ذكرك-أهل العلم 
ومن خفف القـراءة والركـوع   . ملن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد

علم أن األفضل  �والسجود زاد يف العدد، هذا معىن كالمه رمحه اهللا، ومن تأمل سنته 
شرة ركعة يف رمضـان وغـريه   يف هذا كله هو صالة إحدى عشرة ركعة أو ثالث ع

يف غالب أحواله وألنه أرفق باملصلني وأقـرب إىل   �لكون ذلك هو املوافق لفعل النيب 
اخلشوع والطمأنينة ومن زاد فال حرج وال كراهة كما سبق، واألفضل ملن صلى مـع  

إن الرجل إذا قام مع «: �اإلمام يف قيام رمضان أال ينصرف إال مع اإلمام لقول النيب 
  .)١٢٩(»مام حىت ينصرف كتب اهللا له قيام ليلةاإل

ويشرع جلميع املسلمني االجتهاد يف أنواع العبادة يف هذا الشهر الكرمي من صالة 
النافلة وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل واإلكثار من التسبيح والتحميد والتكبري واالستغفار 

لـدعوة إىل اهللا عـز وجـل    والدعوات الشرعية واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وا
ومواساة الفقراء واملساكني واالجتهاد يف بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام اجلار وعيادة 
ــري      ــواع اخلــ ــن أنــ ــك مــ ــري ذلــ ــريض وغــ   املــ

ينظر اهللا إىل تنافسكم فيه فيباهي بكم مالئكته فأروا اهللا «: يف احلديث السابق �لقوله 
يا «: يف احلديث السابق �ولقوله  »رمحة اهللا من أنفسكم خريا، فإن الشقي من حرم فيه

من «: وملا روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال »باغي اخلري أقبل ويا باغي الشر أقصر
تقرب فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة 

والسالم يف احلديث  ولقوله عليه الصالة )١٣٠(»كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه

                                           
 ٤٠٦ص  ١مشكاة املصابيح جـ(حديث حسن صحيح والنسائي : والترمذي وقالرواه أبو داود ) ١٢٩(

  ).١٢٩٨وهو احلديث رقم 
  .١٩٢ – ١٩١ص  ٣رواه ابن خزمية يف صحيحه جـ ) ١٣٠(



١٥٨ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .)١٣١(»حجة معي«: أو قال »عمرة يف رمضان تعدل حجة«: الصحيح
واألحاديث واآلثار الدالة على شرعية املسابقة واملنافسة يف أنواع اخلـري يف هـذا   
الشهر الكرمي كثرية واهللا املسؤول أن يوفقنا وسائر املسلمني لكل ما فيـه رضـاه وأن   

حوالنا ويعيذنا مجيعا من مضالت الفـنت كمـا نسـأله    يتقبل صيامنا وقيامنا ويصلح أ
سبحانه أن يصلح قادة املسلمني وجيمع كلمتهم على احلق إنه ويل ذلك والقادر عليـه  

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

����������������  

                                           
  ).٣٠٥ص  ٢الترغيب والترهيب جـ (رواه البخاري ومسلم وغريمها ) ١٣١(



١٥٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����من فوائد الصيام  ����
ام فرض اهللا الصيام على األمة اإلسالمية رمحة ا وإحسانا إليها ليكفر بـه سـيئ  

ويرفع به درجام ويضاعف به حسنام وملا فيه من فوائد عظيمة تعود علـى الفـرد   
واتمع ال حييط ا قلم كاتب أو تعبري بليغ وإمنا يتكلم اإلنسان يف ذلك حبسب مـا  
بلغه، فالصيام بعد كونه ركنا من أركان اإلسالم وعبادة من أبلغ العبادات وأمهها فيـه  

وطلب لرضاه وتعرض لفضله فهو من أكرب الدورس العملية اليت تعـد  امتثال ألمر اهللا 
الصائم الصادق للتقوى فهو مرب لإلرادة ومروض للروح يغرس يف نفس املؤمن ملكة 
الصرب على الطاعات، والصرب على املخالفات والصرب على أقدار اهللا املؤملة من مرض أو 

  . تعاىلفقر أو شدة ترتل بالعبد إذا أخلص النية فيه هللا
وذه املناسبة فإنين أنصح إخواين املسلمني الصائمني الذين ابتلوا بشرب الـدخان  
الضار بصحتهم وأبدام وأمواهلم ودينهم ودنياهم وآخرم أن يتسلوا عنه بالصوم وأن 
يتركوه هللا فإن من ترك شيئًا هللا عوضه اهللا خريا من وأن ال يصوموا عـن احلـالل مث   

  .راميفطروا على احل
  .نسأل اهللا لنا وهلم وللمسلمني عموما العصمة والعافية والتوفيق واهلداية

والصوم طهرة وزكاة للجسد يطهر اإلنسان من الذنوب ويزيل عنه آثـار الشـح   
ويف احلـديث  . والبخل واخليالء، ويطهر جسمه من آفات فضالت األطعمة واألشربة

  .واه ابن ماجةر »لكل شيء زكاة وزكاة اجلسد الصوم«: الشريف
ومن فوائد الصوم االجتماعية املساواة فيه بني األغنياء والفقراء واخلاصة والعامـة،  
ويف مشاركة األغنياء للفقراء يف اجلوع إشعار هلم بلزوم العطف عليهم وأداء حقوقهم 

  .اليت فرضها اهللا يف أمواهلم إىل الفقراء
عم الكاسي باجلائع العاري ويف هذا ففي الصوم إعالم الغين حبال الفقري وإشعار الطا

  .ما فيه من اخلري الكثري للناس أمجعني
ويف الصوم تنظيم األمة يف املعيشة وإشعار بوحدة املسلمني ومجع مشلهم على احلق 
واهلدى، فجميع املسلمني ميسكون عن الطعام والشراب يف وقت واحد ويفطـرون يف  



١٦٠ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .م أحد منهم على أحد وال يتأخر عنهوقت واحد إذا كانوا يف إقليم واحد ال يتقد
ويف الصوم يتمثل الصدق واألمانة يف العبادة ألنه أمر موكول إىل نفـس الصـائم   
وأمانته وعفته وشرفه وال رقيب عليه فيه إال اهللا تبارك وتعاىل لذا فقد جعل اهللا عمـل  

ام فقـد  العبد له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية إال الصـي 
كل عمـل  «: قال اهللا تعاىل: �اختصه لنفسه وال يعلم مقدار ثواب الصيام إال اهللا قال 

  .متفق عليه »ابن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به
وللصوم فوائد صحية فإن املعدة بيت الداء واحلمية رأسة الدواء، وقد قال كثري من 

أمان من كثري من األمراض املزمنة وال سيما السـل والسـرطان    األطباء إن يف الصوم
رواه الطـرباين يف   »صوموا تصـحوا «: اجللدي والدملي وأمراض املعدة ويف احلديث

  .فهو حيفظ الصحة ويذيب الفضالت املؤذية )١٣٢(األوسط ورواته ثقات
ان ومن فوائد الصيام أنه يضيق جماري الدم اليت هي جماري الشيطان فـإن الشـيط  

جيري من ابن آدم جمرى الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر حدة الشهوة 
  .والغضب

وبالصوم تعرف نعم اهللا عليك معرفة صحيحة فإن الشيء ال يعرف حقًا إال عنـد  
  .فقده

وبالصوم تعرف ضعفك وحاجتك إىل ربك ومن عرف ضعفه واحتياجه زالت عنه 
  .اهللا امرًءا عرف قدرهالكربياء الكاذبة فيعرف قدره ورحم 

ويف الصوم تشبه بالروحانيني من مالئكة اهللا املقربني الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم 
  .يسبحون الليل والنهار ال يفترون، وال يأكلون وال يشربون. ويفعلون ما يؤمرون

وبالصيام يزيد اإلميان ويستعني العبد على كثري من العبادات من صالة وقراءة وذكر 
قة ودعاء واستغفار وتوبة ويردع النفس عن الوقوع يف األمور احملرمة فهـو مـن   وصد

                                           
طائف املعارف البن رجب ول ١٤، ١٣انظر الصيام يف اإلسالم للشيخ حممد حممود الصواف ص ) ١٣٢(

  .١٥والرياض الناضرة البن سعدي ص  ١٦٣ص 
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

أعظم احلسنات املذهبة للسيئات فهو جامع ملصاحل الدين والدنيا واآلخرة وذلك فضل 
اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممـد وعلـى آلـه    

  .وصحبه وأمجعني
  ����من آداب الصائم  ����

أيها املسلم الكرمي اعلم وفقين اهللا وإياك ملا حيبه ويرضاه أن للصوم آدابـا جتـب   
مراعاا والعمل ا يف الصوم واإلفطار وإال مل يكن للصائم مـن صـومه إال اجلـوع    

  .والعطش
فمنها غض البصر عن النظر احملرم إىل العورات وإىل النساء الاليت لسن مـن   - ١

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا ����: وفتنة قال تعاىلحمارمك ألن املرأة عورة 
إِنَّ السـمع  ����: وقال تعـاىل  )١٣٣(����فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اَهللا خبِري بِما يصـنعونَ 

  .)١٣٤(����والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُوالً
صون السمع عن اإلصغاء إىل كل ما حيرم أو يكره ألن اإلنسان مسؤول عن  - ٢

مسعه كما هو مسؤول عن بصره كما يف اآلية السابقة وقائل القبيح واملسـتمع إليـه   
  .شريكان يف اإلمث

حفظ اللسان عن النطق بالفحش والبهتان فيجب أن جيتنب الصائم الكـذب   – ٣
سب والشتم وأن يلزم الصمت أو االشتغال مبا يقربه إىل والغيبة والنميمة واخلصومة وال

اهللا من تالوة القرآن وذكر اهللا ودعاء واستغفار وأمر مبعروف وي عن منكـر فكـل   
  .كالم ابن آدم عليه ال له إال ذكر اهللا وما وااله من طاعة اهللا

نة ال يدخل اجل«: حفظ البطن من أن يدخله حرام أكالً أو شربا ويف احلديث - ٤
  .احلرام: رواه ابن حبان يف صحيحه، والسحت »حلم نبت من سحت

فاملسلم يصوم عن احلالل ابتغاء مرضاة اهللا فأوىل به أن ميتنع عن احلرام الذي بـه  
كما حيرم على . هالكه فال حيل ملسلم الغش يف املعاملة أو إنفاق السلعة باألميان الكاذبة

                                           
  .٣٠سورة النور آية ) ١٣٣(
  .٣٦سورة اإلسراء آية ) ١٣٤(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  . ولعن فاعلهاملسلم املعاملة بالربا الذي حرمه اهللا
يعـين اللسـان    »من يضمن يل ما بني حلييه«: �حفظ الفرج عن احلرام قال  - ٥

  .رواه البخاري يف صحيحه. »أضمن له اجلنة«يعين الفرج  »وما بني رجليه«
صون اليد والرجل عن تناول احلرام واملشي إليه فإنك مسؤول عن ذلـك   -٧، ٦

م مطلوب يف كل وقت وعلى كل حال إال أن كله والواقع أن صيانة اجلوارح عن اآلثا
ذلك يتأكد على الصائم أكثر من غريه لئال يبطل صومه ويذهب أجره، فـإذا صـان   
جوارحه عن اآلثام من الكالم احملرم والنظر احملرم واالستماع احملرم واألكل والشـرب  

خول اجلنـة  احملرم واملشي أو البطش احملرم وبذلك يرجى له املغفرة والعتق من النار ود
  .وقبول الصيام والقيام

����������������  
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����صيام يوم عاشوراء  ����
 »أفضل الصوم بعد رمضان شهر اهللا احملـرم «: فيما رواه مسلم يف صحيحه �قال 

 �رواه مسلم وملَّا قدم النيب  »يكفِّر السنة املاضية«: وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال
 »ما هذا اليوم الذي تصومونه«: ء فقالاملدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشورا

قالوا هذا يوم عظيم جنى اهللا فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى 
: ، وقال»حنن أحق مبوسى منكم فصامه وأمر بصيامه«: �شكرا هللا فنحن نصومه، قال 

بله أو يومـا  صوموا يوما ق«: ، ويف لفظ»لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع والعاشر«
  .)١٣٥(»صوموا يوما قبله ويوما بعده«: ويف رواية »بعده خالفوا اليهود

اليوم التاسع والعاشر واحلادي عشر ليحصل : فينبغي للمسلم أن يصوم األيام الثالثة
  : على فوائد متعددة

 �أنه يكتب له أجر صيام الشهر كله ألن احلسنة بعشر أمثاهلا وكان النيب : األوىل
  .ثالثة أيام من كل شهر ويأمر ايصوم 

أن صوم هذا الشهر أفضل الصوم بعد رمضان كما نص عليـه احلـديث   : الثانية
  .املتقدم

  .خمالفة اليهود بصوم التاسع واحلادي عشر مع العاشر: الثالثة
فقد صامه وأمر بصيامه، رواه البخاري ومسلم عن ابن  �االقتداء بالنيب : الرابعة

  .عباس
  .نه يكفر ذنوب سنة كاملة واملراد ا الصغائر بشرط اجتناب الكبائرأ: اخلامسة

كل عمل ابن آدم «: �والصوم من حيث هو أجره غري حمصور وغري حمدود، قال 
له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال اهللا تعاىل إال الصوم فإنه يل وأنـا أجـزي   

إِنما يـوفَّى الصـابِرونَ   ����:  تعاىل، وذلك ألن الصيام من الصرب وقد قال اهللا)١٣٦(»به
                                           

 ٢/٦٩انظر زاد املعاد البن القيم (أخرجه أمحد وغريه ويف سنده ابن أيب ليلى وهو سيئ احلفظ ) ١٣٥(
  .بتحقيق األرنؤوط

  .متفق عليه) ١٣٦(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

والصوم يف الشتاء غنيمة باردة، ار قصري . ]١٠: سورة الزمر آية[ ����أَجرهم بِغيرِ حسابٍ
قصة موسـى مـع   (بارد وأجر بال تعب كما أن الصوم يف الصيف من أفضل األعمال 

بعه فرعون وقومه فلما تراء وخالصتها أن موسى عليه السالم ملا خرج جبنوده ات) فرعون
اجلمعان وأقبل موسى بقومه حنو البحر وأقبل عليهم فرعون وقومـه قـال أصـحاب    

إنا ملدركون فأوحى اهللا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق اثنا : موسى
عشر طريقًا بعدد الفرق فلما دخله موسى وقومه وخرجوا منه اتبعه فرعون وقومه فلما 

فيه أمره اهللا فانطبق عليهم فصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار واحلـرق  تكاملوا 
النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ ����: قال اهللا تعاىل
: ملعاصي، قال تعـاىل وصاروا عربة ملن اعترب وتلك عاقبة الذنوب وا )١٣٧(����أَشد الْعذَابِ

لْغرق وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ وجنوده بغيا وعدوا حتى إِذَا أَدركَه ا����
نيملسالْم نا مأَنيلَ وائرو إِسنب بِه تني آمإِال الَّذ ال إِلَه هأَن تنقيل لـه  )١٣٨(����قَالَ آم :

���� ينفِْسدالْم نم تكُنلُ وقَب تيصع قَدآآلنَ و*     ـنمكُـونَ لتل نِكـدبِب يكجنن موفَالْي
فلفظه البحر ميتا ليتحققوا أنه  )١٣٩(����خلْفَك آيةً وإِنَّ كَثريا من الناسِ عن آياتنا لَغافلُونَ

ما علمت لَكُم مـن إِلَـه   ����: ويقول )١٤٠(����أَنا ربكُم اَألعلَى���� :مات بعد أن كان يقول
  .، وهكذا تكون عاقبة الظلم والطغيان ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى)١٤١(����غَيرِي

ما : ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال
األيام إال هـذا اليـوم يعـين يـوم     صام يوما يتحرى فضله على  �رأيت رسول اهللا 

عاشوراء، ويوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قدمية وصومه لفضله كان معروفًا بني 
األنبياء عليهم السالم،وقد صامه نوح وموسى عليهما السالم، وقد كان أهل الكتـاب  

                                           
اآلية من ادلة عذاب القرب ويكون للنفس والبدن مجيعا باتفاق أهل السنة وهذه  ٤٦سورة غافر آية ) ١٣٧(

  .٣٤٨واجلماعة، انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 
  .٩٠سورة يونس آية ) ١٣٨(
  .٩٢ – ٩١سورة يونس آية ) ١٣٩(
  .٢٤سورة النازعات آية ) ١٤٠(
  .٣٨سورة القصص آية ) ١٤١(



١٦٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

يف صيامه أربـع   �وكان للنيب . يصومونه، وكذلك قريش يف اجلاهلية كانت تصومه
  : تحاال

أنه كان يصومه مبكة وال يأمر الناس بالصوم ففي الصحيحني عن عائشـة  : األوىل
 �كان عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهلية وكـان الـنيب   : رضي اهللا عنها قالت

يصومه فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزلت فريضة شـهر رمضـان كـان    
  .فمن شاء صامه ومن شاء أفطره رمضان هو الذي يصومه فترك صوم عاشوراء

ملا قدم املدينة رأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكـان   �أن النيب : الثانية
حيب موافقتهم فيما مل يؤمر به فصامه وأمر الناس بصيامه وحث عليـه حـىت كـانوا    

  .كما يف الصحيحني عن ابن عباس وغريه: يصومونه أطفاهلم
أمر الصحابة بصيام عاشوراء  �شهر رمضان ترك النيب  أنه ملا فرض صيام: الثالثة

وتأكيده فيه، وقد سبق حديث عائشة يف ذلك،وأكثر العلماء على استحباب صيامه من 
  .غري تأكيد

عزم يف آخر حياته على أن ال يصومه مفردا بل يضم إليه يوما  �أن النيب : الرابعة
فمراتب صـومه ثالثـة   : يم رمحه اهللاقال ابن الق(آخر خمالفة ألهل الكتاب يف صيامه 

أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثـر  
وكان طائفة من السلف يصـومون  . األحاديث ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم

ء رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشورا: يوم عاشوراء يف السفر منهم ابن عباس وقالوا
يفوت، ومن أعجب ما ورد يف عاشوراء أنه كان يصومه الوحش واهلوام والنمل، ومن 
فضائله أنه يوم تاب اهللا فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين كما يف احلديث الـذي  

وفيه حث على جتديد التوبة النصوح إىل اهللا  �عن النيب  ����أخرجه الترمذي عن علي 
التوبة فمن تاب فيه إىل اهللا عز وجل من ذنوبه تاب  تعاىل يف يوم عاشوراء ورجاء قبول

  .)١٤٢(اهللا عليه

                                           
  .٣٤٩ص  ١املعاد البن القيم جـ وزاد  ٥٣ – ٤٥انظر لطائف املعارف البن رجب ص ) ١٤٢(



١٦٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجلميـع املسـلمني   
ووفقنا ملا حتب وترضى إنك على كل شيء قدير، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله 

  .حممد وآله وصحبه أمجعني
����������������  



١٦٧ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ���� )١٤٣(فوائد الصوم ����
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّـذين مـن   ����: قال تعاىل

فذكر تعاىل للصوم هذه الفائدة العظمى احملتوية على فوائـد   )١٤٤(����قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
ن الصيام وسيلة لكـم إىل حصـول   أي ليكو ����لَعلَّكُم تتقُونَ����: كثرية وهي قوله تعاىل

التقوى ولتكونوا بالصيام من املتقني، وذلك أن التقوى اسم جامع لكل مـا حيبـه اهللا   
فالصـيام هـو   . ويرضاه من فعل احملبوبات هللا ورسوله، وترك ما يكرهه اهللا ورسوله

ـ  إن الطريق األعظم حلصول هذه الغاية اجلليلة اليت توصل العبد إىل السعادة والفالح، ف
الصائم يتقرب إىل اهللا بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعها تقدميا حملبة اهللا 

الصوم يل وأنا أجـزي  «: على حمبة النفس، وكذلك اختصه اهللا من بني األعمال فقال
  .)١٤٥(»به

وبالصيام يزداد اإلميان ويتمرن العبد على الصرب النفسي الدافع النـدفاع الـنفس   
وبالصيام يستعني العبد على كثري من العبادات من صـالة  . هواا الضارةالبهيمية يف ش

وقراءة وذكر وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع يف األمور احملرمة من أقوال وأفعـال،  
  .وذلك من أصول التقوى

وبالصيام يعرف العبد نعمة اهللا عليه يف إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب 
االمتناع منها يف وقت وحصول املشقة بذلك، وإباحتـه يف بقيـة   ومنكح وتوابعها، فب

أوقاته يذوق طعم اجلوع والظمأ ويعرف مقدار النعمة وحينو على إخوانه املعدمني الذين 
  .ال يكادون جيدون القوت دائما

وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات، وعن املخالفات، وعلى أقدار اهللا املؤملة 
فطِّرات اليت يؤمل النفس تركها، ويكون من الشاكرين هللا مبعرفـة مقـدار   بصربه عن امل

نعمة اهللا عليه بالسعة والغىن، وبنعمته الكربى بتوفيقه للصيام، فإن نعم اهللا الدينية أكرب 
أن الصيام أحد مباين اإلسالم اخلمسة، وأنـه يكفِّـر    �من نعمة الدنيوية، وقد أخرب 

                                           
  .من كتاب الرياض الناضرة للشيخ عبد الرمحن الناصر السعدي رمحه اهللا) ١٤٣(
  .١٨٣سورة البقرة آية ) ١٤٤(
  .رواه الترمذي وأصله يف الصحيحني) ١٤٥(



١٦٨ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

اهللا حيبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما، وأن من  الذنوب املتقدمة كلها، وأن
صام رمضان مث اتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثالثة 
أيام فكذلك، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، وذلك يعدل صيام الدهر، فضالً من اهللا ومنـة،  

واحد وشـهر واحـد ليتفـق    ومن تيسري اهللا للصيام وتسهيله أن اهللا شرعه يف وقت 
املسلمون كلهم على صيامه وون املشقَّة باشتراكهم يف الصيام، فـإن االشـتراك يف   

وأما . العبادة له نفع عظيم وفوائد جسيمة، وهللا يف العبادات حكَم وأسرار ولطف كبري
ح منافع الصيام البدنية فقد ذكر األطباء أنه حيفظ الصحة ويذيب الفضالت املؤذية ويري

القوى ويرد إليها قوا، وهو من أفضل أنواع احلمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهـو  
  .واهللا أعلم. جامع ملصاحل الدين والدنيا واآلخرة

����������������  
  ����إرشادات للصائم  ����

النية عند إرادة الصوم املفروض أو املنذور ركن ال بد منه، وهي فـرض يف   - ١
أن : واملـراد ـا  . من العبادة وحملها القلـب  مجيع العبادات، وهي اليت تفرق العادة

وال عربة بنطق اللسان، ويعرب عـن  . يستحضر الصائم إرادة الصيام ويعزم عليه يف قلبه
ذلك السحور واإلعداد له، واألحوط أن تكون النية ليالً، وأن يبيتها وجيددها كل ليلة 

  .من رمضان ما مل ينو الفطر لعذر من األعذار
اهللا أكرب، اللهم أهلّه علينا باألمن واإلميـان،  «: الل أي شهر فقلإذا رأيت ه - ٢

  .)١٤٦(»والسالمة واإلسالم، والتوفيق ملا حتب وترضى، ربنا وربك اهللا
على املسلم أن حيرص على صيام رمضان صوما مقبوالً، فرمضان إىل رمضان  - ٣

  .يكفر اهللا ما بينهما من صغائر الذنوب
واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، كفارة ملـا  الصلوات اخلمس، «: �قال 

  .)١٤٧(»بينهن إذا اجتنبت الكبائر
                                           

  .�أخرجه الدارمي عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا ) ١٤٦(
  .رواه مسلم عن أيب هريرة) ١٤٧(



١٦٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

اللهم إين «: أكثر من الدعاء عند اإلفطار فإنه مظنة اإلجابة، وقل عند فطرك - ٤
  .)١٤٨(»أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء أن تغفر يل

  .)١٤٩(» تعاىلذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا«: وقل أيضا
حيذر الصائم من حشو ألوان الطعام على مائدة اإلفطار، فالصـيام اقتصـاد    - ٥

وعبادة وتأديب وذيب، ال إسراف وتبذير، وإشباع رغبات وشهوات، وتنـافس يف  
  .املأكوالت واملشروبات

حسب الصائم أن يأكل ما يسد جوعه، ويشرب ما يروي ظمأه، وأن يقلل  - ٦
اب بقدر اإلمكان، حىت ال يعوض ما فاته بالنهار فيثقل معدته، ويشغله من الطعام والشر

األكل والشرب عن عبادة ربه وال سيما صالة التروايح، فما مأل ابن آدم وعاًء شرا من 
  .بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه

ال تصم عن احلالل مث تفطر على احلرام أو املكروه، أو ما فيه شبهة، سـواء   - ٧
كان ذلك يف مصدر الطعام أو الشراب، أم يف نفس الطعام أو الشراب، أم كان تعاطيا أ

  .كالدخان، أو احلبوب املخدرة أو غري ذلك
شهر رمضان صيام بالنهار وقيام بالليل، فال تضيع النهار يف النوم الكـثري وال   - ٨

ة اإلميـان  تضيع الليل بالسهر الطويل، وحاول أن تشعر بأمل اجلوع، وتتذوق حـالو 
  .والطاعة بقيام الليل وتالوة القرآن

حاول أن تستفيد من ترك التدخني ار شهر كامل، بأن خترج من الصـيام   - ٩
قوي اإلميان والعزم واإلرادة وتطَلِّق التدخني بغري رجعة دفعة واحدة، فمـن تركـه يف   

حال، مىت صدقت النهار يتركه يف الليل، ومن تعود ذلك أمكنه أن يتغلب عليه يف كل 
  .النية وقويت العزمية

استفد أخي املسلم من احملافظة على صالة اجلماعة يف شهر رمضان فواظب  -١٠
عليها بعد ذلك، وال تنتكس إىل اخللف فتترك صالة اجلماعة بعد شهر الصـيام، وإذا  

                                           
  .اجه عن عبد اهللا بن عمروأخرجه ابن م) ١٤٨(
  .�أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عمر عن رسول اهللا ) ١٤٩(



١٧٠ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

واظبت عليها وخصوصا صالة الفجر، فستجد هلا حالوة يتذوقها أهل اإلميان الصحيح، 
  .سأل اهللا تعاىل أن جيعلين وإياك وسائر املسلمني منهمن

حاول أن تؤدي علمك يف شهر رمضان على أكمل وجه فالصـيام جـد    - ١١
  .وحركة ونشاط، ال كسل ومخول وبطالة

الصيام يعلِّم احللم والصرب والصدق، فال تغضب على أحد وال جتزع مـن   - ١٢
ب الصيام، وإن سابك أحـد أو شـامتك   أحد، وال ختلف وعدا، وال تؤخر عمالً بسب

  .»إين صائم«: فقل
  .واحفظ جوارحك عن املعاصي واآلثام

لعب الورق واللغو والباطل، وقضاء الليل أمام برامج التلفزيون أو الفيـديو   - ١٣
غري األخالقية ال يتناسب مع املسلم دائما ال سيما مع الصيام، وفيه قدوة سيئة لألبناء، 

  .ملنكرات واستحساا، وقُرب من الشيطان وبعد عن الرمحنوإدمان على ا
  : صالة التراويح: ثانيا* 
قيام شهر رمضان، واملراد به صالة التراويح، يسبب غفران الذنوب املتقدمة،  -١

من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر لـه مـا   «: قال �أن رسول اهللا  ����عن أيب هريرة 
  .عليها أخي املسلم فاحرص )١٥٠(»تقدم من ذنبه

وليس يف صالة التراويح عدد معني، واألمر فيها على التوسعة، فمـن أحـب أن   
يصلي عشرين ركعة، أو عشر، أو مثان، خبالف الوتر، فكل ذلك جائز، واألفضل مـا  

غالبا، وهو أن يقوم بثماين ركعات يسلم من كل ركعتني، ويـوتر   �كان يفعله النيب 
  .أنينة، وترتيل القراءة وطوهلابثالث مع اخلشوع والطم

إذا كان لديك عذر مانع من املواظبة مع اإلمام على صالة التراويح يف بعض  - ٢
فلك أجر ما صليته مع اجلماعة، وال ) بصالة بعضها مع اإلمام(الليايل أو جزء من ليلة 

تنصرف  مينع هذا من أن تصلي ما فاتك منفردا يف أي جزء من الليل، ولكن حاول أالَّ
  .قبل اإلمام إال لعذر كي يكتب لك أجر قيام الليل كله

                                           
  .متفق عليه) ١٥٠(



١٧١ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

سبحان امللك القدوس ثالثًـا،  «: يف اية التراويح يستحب أن يقول املصلي - ٣
  .»رب املالئكة والروح«: مث يقول »يرفع صوته بالثالثة

جيوز لك أخي املسلم أن تصلي العشاء خلف إمام يصـلي التـراويح علـى     - ٤
  .ك أجر اجلماعة، وال عربة باختالف النية بني اإلمام واملأمومالراجح، فل

وجيوز القنوت ) رمضان وغريه(والقنوت جائز يف صالة الوتر يف مجيع السنة  - ٥
قبل الركوع وبعده، وال يلزم املواظبة عليه، مع أن بعض الفقهاء يرى أنه يف النصـف  

  .األخري من رمضان ال يف الشهر كله
إلنسان مع اإلمام مث عن له أن يصلي تطوعا قبل النوم أو بعـده،  وإذا أوتر ا - ٦

 )١٥١(صلى بعـد وتـره   �دون أن يوتر مرة أخرى فال مانع من ذلك ملا ثبت أن النيب 
اجعلوا آخر «: ركعتني وقد صرف هذا احلديث وغريه األمر الوارد يف احلديث الصحيح

  .)١٥٢(»صالتكم بالليل وترا
  : رالعشر األواخ: ثالثًا* 

وفيهـا   –علـى الـراجح    –متتاز العشر األواخر من رمضان بأن فيها ليلة القدر 
مشروعية االعتكاف يف املسجد، وإحياء هذه الليايل على وجه اخلصوص بقيام الليـل  

  .ومزيد من القنوت، وكثرة قراءة القرآن والصدقة »التهجد«
  : صالة التهجد -أ 

لطاعة، فيشمر فيها عن ساعد اجلد، حييي خيص هذه العشر مبزيد من ا �كان النيب 
الليل ويوقظ أهله، وكل كبري وصغري مميز، ولنا يف رسول اهللا أسوة حسنة، فينبغـي أن  
نروض أنفسنا وأبناَءنا وبناتنا وزوجاتنا على الصالة يف الثلث األخري من الليل، وأن نبدأ 

ليايل العام كله، فصـالة  بعشر رمضان من هذا العام حبول اهللا، مث اعتياد ذلك يف بعض 
ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسـى  ����: الليل هي أفضل صالة بعد الفريضة، قال تعاىل

                                           
  .رواه مسلم، وروى حنوه أمحد عن أيب أمامة والترمذي عن أم سلمة) ١٥١(
  .٧٩: اإلسراء) ١٥٢(



١٧٢ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

والَّذين يبِيتـونَ لـربهِم   ����: وهو دأب عباد الرمحن )١٥٣(����أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا
  .)١٥٤(����سجدا وقياما
أن تدعو اهللا بكل ما فيه خري، مما يستحب من األدعية املأثورة يف الركـوع  ولك 

  والســـــجود الطـــــويلني أثنـــــاء صـــــالة التهجـــــد 
  .�وغريها، وسأضع بني يديك بعض األدعية الواردة يف ذلك عن رسول اهللا 

ــل  ــوع الطوي ــة الرك ــن أدعي ــلم أن  : م ــحيح مس ــت يف ص ــا ثب   م
لك ركعت وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك اللهم «: كان إذا ركع يقول �النيب 

سبحان ذي اجلربوت وامللكـوت  «ومن ذلك  »مسعي وبصري، وخمي، وعظمي وعصيب
  .)١٥٥(»والكربياء والعظمة

 �ومن أدعية السجود الطويل ما ثبت يف صحيح مسلم عن على أن رسـول اهللا  
 اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي«: كان إذا سجد قال

ومن أدعيـة السـجود   . »خلقه وصوره، وشق مسعه وبصره، تبارك اهللا أحسن اخلالقني
اللهم أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، «: الطويل أيضا ما رواه مسلم

ومنه يف صـحيح   »وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
وأولـه  ) قليله وكـثريه (ذنيب كله، دقه وجله اهللا اغفر يل «: مسلم أيضا عن أيب هريرة

  .»وآخره، وعالنيته وسره
ومما يقال يف الركوع والسجود معا، ما ثبت يف صحيح مسلم عن عائشة أن النيب 

  .»سبوح قدوس، رب املالئكة والروح«: كان يقول يف ركوعه وسجوده �
جعلـها يل  اللـهم ا «يستحب أن تقول باإلضافة إىل ما سبق : ويف سجود التالوة

عندك ذخرا، واعظم ا أجرا، وضع عين ا وزرا، وتقبلها مين كما تقبلتـها مـن داود   
سـبحان ربنـا إن كـان وعـد ربنـا      «: كما يستحب أن تقول أيضا »عليه السالم

                                           
  .٦٤الفرقان ) ١٥٣(
  .أخرجه ابن ماجه عن عبد اهللا بن عمرو) ١٥٤(
  .ائي والترمذي عن عوف بن مالك بأسانيد صحيحةأخرجه أبو داود والنس) ١٥٥(



١٧٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

ثالثًا أجزأه، والدعاء السابق لـيس   »سبحان ريب األعلى«: وإن قال فيه. )١٥٦(»ملفعوالً
  .بشرط فيه

  : كافاالعت -ب * 
واالعتكاف وهو املكث يف املسجد بنية التقرب إىل اهللا تعاىل سنة مستحبة يف كل 
وقت ويتأكد ذلك يف العشر األواخر من رمضان، ومن نوى اعتكاف هـذه العشـر   

ويبقى يف املسجد ال خيرج منه إال  »ليلة العشرين«فليدخل معتكفه قبل غروب الشمس 
ويكثر من النوافل، وتالوة القرآن، وأنواع الذكر  حلاجة البد منها، وال يقرب النساء،

  .».…التسبيح والتحميد «
وال يشغل نفسه مبا ال يعنيه من قول أو عمل، وله أن يأكل ويشـرب وينـام يف   
املسجد، مث خيرج من املسجد بعد غروب مشس آخر يوم من رمضان، ويستحب له أن 

  .يبقى يف املسجد حىت خيرج لصالة العيد

                                           
  .أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن عوف بن مالك بأسانيد صحيحة) ١٥٦(



١٧٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  : لة القدرلي -جـ * 
يستحب حتري ليلة القدر، يف الوتر من العشر األواخر من رمضان، وال سيما ليلة 
السابع والعشرين منه وجيتهد فيها املسلم مبزيد من الطاعات والقربات، وقيام الليل، فإن 

من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما «: �ذلك يكون سببا لغفران الذنوب، قال 
  . )١٥٧(»من ذنبهتقدم 

وإحياء هذه الليلة  »اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين«وليكثر من هذا الدعاء 
يضيف إىل رصيده من احلسنات ما يعادل عمرا آخـر   –إن صادفها املسلم  –بالعبادة 

  .أي ما يربو على مثانني عاما »ألف شهر«
  : العمرة -د * 

مرة، فإن ثواب أدائهـا يف رمضـان   ومن أنواع الطاعات يف شهر رمضان أداء الع
يعدل ثواب حجة غري مفروضة، وال تسقط هذه العمرة احلج املفروض، عن ابن عباس 

  .)١٥٨(»عمرة يف رمضان تعدل حجة«: قال �رضي اهللا عنهما أن النيب 
  : الزكاة* 

زكاة املال والتجارة واألنعام، تؤدى حني حيول عليها احلول، وزكـاة الـزروع   
ومثلهما يف عدم اشتراط مضي احلول املعدن والركـاز،  . وقت حصادهاوالثمار تؤدى 

وال عالقة إلخراج هذه الزكاة اليت هي أحد أركان اإلسالم بشهر رمضان إال أن يوافقه 
احلول، أو يريد املسلم أن يعجل إخراج الزكاة فيه طلبا لزيادة األجر، وإمنا جيب إخراج 

  .وقت من العامالزكاة مىت حال عليها احلول يف أي 
أما صدقة التطوع فمجاهلا واسع، وباا مفتوح يف كل وقت وال سيما يف شـهر  
رمضان، وال بد لك أخي املسلم أن تطهر مالك من الربا أوالً قبل التفكري يف إخـراج  
الزكاة فإن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا، فال تتعامل مع البنوك الربوية، وإن وضعت 

ك ومل تأخذ الفائدة فإنك تزيد من السيولة الربوية، وتتعاون معها وتقويها، مالك يف البن
                                           

  .متفق عليه من رواية أيب هريرة) ١٥٧(
  .أخرجه أمحد وابن ماجة) ١٥٨(



١٧٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

وتفيدها، مبجرد إيداعك للمال عندهم، واألمر أخطر إذا كنت تساهم يف تأسيس بنك 
ربوي، حىت ولو جمرد شراء لألسهم مث بيعها بغية الربح، ويف احلالل ما يغين عن احلرام، 

  مـن احلـرام بشـىت أنواعـه بـأن ال يـؤول       كما أنه ال بد مـن تطهـري املـال    
إىل املسلم ريال واحد عن طريق غري مشروع، كالرشوة أو الظلم أو اهلديـة بسـبب   

  .املركز الوظيفي، أو التحايل على الكسب غري املشروع
  : زكاة الفطر* 

أما زكاة الفطر فهي اخلاصة بشهر رمضان، وهي واجبة على الصغري والكبري، من 
م من املسلمني، كما جيب إخراجها عن من يعـوهلم اإلنسـان مـن    صام ومن مل يص

املسلمني كالسائق واخلادمة، فضالً عن والديه وذريته وزوجته، ويسن إخراجها عـن  
من  »صاع«اجلنني يف بطن أمه، واألفضل أن يملَّك الفقري الزكاة ويعطى عن كل فرد 

  . كيلو ٢.٥الرب واألرز، وهو يساوي 
ك قوت يوم العيد وليلته، فالفقري الذي ميلك قوت يومه وليلتـه  وجتب على من مل

  .)١٥٩(يأخذ الزكاة من غريه ويدفعها عن نفسه وعمن يعول
����������������  

                                           
  .رسائل رمضانية إعداد الشئون الدينية باألمن العام يف اململكة العربية السعودية) ١٥٩(



١٧٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����بيان مسائل حيتاج إليها الصائم  ����
احلمد هللا رب العاملني، أمرنا باتباع رسوله ومعرفة احلق بدليله، والصالة والسـالم  

... حممد وآله وصحبه وكل من اتبعه إىل يوم الـدين  على خري خلقه وخامت رسله، نبينا
  : وبعد

  : ومنهانواصل الكالم يف بيان املسائل اليت قد تشكل على بعض الصائمني، 
  : املسألة األوىل* 

إن بعض النساء تسأل عن حكم تناول حبوب منع احليض لتتمكن من الصـيام يف  
  .رمضان والصالة فيه

بوب ال تضرها يف صحتها فال بأس بتناوهلا للقصد أنه إذا كانت هذه احل: واجلواب
  .املذكور، وإذا امتنع عنها الدم بسببها وصامت فصيامها صحيح إن شاء اهللا

  : املسألة الثانية* 
  من احتلم يف أثناء النهار وحصل منه إنزال فماذا عليه؟

إال  صيامه صحيح ال يؤثر عليه احتالمه ألنه بغري اختياره وال جيب عليـه : اجلواب
  .االغتسال من اجلنابة

  : املسألة الثالثة* 
  إذا نوى حاضر صوم يوم مث سافر يف أثنائه فهل له أن يفطر يف ذلك اليوم؟

له الفطر على الصحيح وال يلزمه إمتام ذلك اليوم يف السفر، وقال اإلمـام  : اجلواب
يف أثناء يوم وهو جاءت اآلثار عن الصحابة يف الفطر ملن أنشأ السفر : العالمة ابن القيم

  .انتهى.. مذهب أيب حنيفة والشافعي
 ����فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر����: وذلك لظاهر قوله تعاىل

وقد ثبت يف السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك 
أنه نوى الصوم يف السفر مث إنـه   �لصحيح عن النيب وقد ثبت يف ا �سنة رسول اهللا 

ولكن من نوى سفرا طارئًا يف أثناء اليوم ال جيوز له . دعا مباء فأفطر والناس ينظرون إليه
. اإلفطار إال إذا فارق بنيان بلده وخرج منه ائيا، فحينئذ يباح له اإلفطار كما ذكرنا



١٧٧ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .خالف من مل يبح له الفطرواألفضل له أن يتم ذلك اليوم خروجا من 
  : املسألة الرابعة* 

  من صام يوما قضاًء فهل جيوز له قطعه؟
يلزمه إمتام ذلك اليوم وال جيوز له قطعه بال عذر يبيح له الفطر، ألنه ملـا  : اجلواب

دخل فيه لزمه إمتامه، وكذلك كل واجب موسع إذا دخل فيه لزمه إمتامه، قال اـد  
  .ك خالفًاال نعلم يف ذل: وغريه

  : املسألة اخلامسة* 
  إذا صام اإلنسان نفالً فهل جيوز له قطعه؟

إذا صام اإلنسان نفالً جاز له قطعه وال يلزمه إمتامه لقول عائشة رضي اهللا : اجلواب
ــها ــيس   : عنــ ــا حــ ــدي لنــ ــول اهللا أهــ ــا رســ   يــ

متر خملـوط  : فأكل رواه مسلم وغريه، واحليس »أرنيه فلقد أصبحت صائما«: �فقال 
إمنا مثل صوم التطوع مثل الرجل خيرج مـن  «: بسمن وأقط، وزاد النسائي بسند جيد

لكن األفضل أن يتم صـوم التطـوع   . »ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها
  .خروجا من اخلالف

  : املسألة السادسة* 
  إذا قطع صوم النفل فهل يلزمه قضاؤه؟

ء من مبطالت الصيام السابقة مل يلزمـه  إذا صام نفالً مث أفسده بفعل شي: اجلواب
قضاؤه ألن القضاء يتبع املقضي، وإذا مل يكن املقضي واجبا مل يكن القضاء واجبا، لكن 

إن شـئت  «: قال هلـا  �عن أم هانئ أن النيب .. يستحب له قضاؤه كما روى أمحد
  .)١٦٠(واهللا أعلم - »فاقضي وإن شئت فال تقضي

  .د وآله وصحبهوصلى اهللا وسلم على نبينا حمم
����������������  

                                           
  .٨٧حتاف أهل اإلميان بدروس شهر رمضان للشيخ الدكتور صاحل الفوزان ص إ) ١٦٠(



١٧٨ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

    
  خالصة الكالم 
  يف أحكام الصيام

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ����أحكام الصيام  ����
احلمد هللا رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 
عبده ورسوله صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان 

  .دينإىل يوم ال
وبعد فهذه خالصة أحكام الصيام وشروطه وواجباته وسننه ومستحباته وبيان مـا  
يفطر الصائم وما ال يفطره مع ذكر فوائد مهمة جعلناها خمتصرة وحمصـورة باألرقـام   

وكـالم   �ليسهل حفظها وفهمها وهي مستفادة من كالم اهللا تعاىل وكالم رسـوله  
لكتاب والسنة تركنا ذكرها اختصارا وأسـأل اهللا  العلماء احملققني وأدلتها مشهورة يف ا

تعاىل أن ينفع ا كاتبها وقارئها، وسامعها وأن جيعلها خالصة لوجهه الكـرمي ومـن   
أسباب الفوز لديه جبنات النعيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال بـاهللا  

  .العلي العظيم
  .نكاح تقربا إىل اهللا تعاىلالصيام هو اإلمساك عن الطعام والشراب وال - ١
  .من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس: وقته - ٢
  .حكم صوم رمضان واجب وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم - ٣
  .جيب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم - ٤



١٧٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  : شروط وجوبه أربعة وهي - ٥
  .فال جيب على كافر حىت يسلم: اإلسالم -أ 

  .فال جيب على جمنون حىت يعقل: والعقل -ب 
فال جيب على صغري حىت يبلغ، لكن يؤمر به الصغري إذا أطاقـه  : والبلوغ -جـ 
  .ليعتاده
فال جيب على العاجز عنه لكرب أو مرض ال يرجى شفاؤه : والقدرة على الصوم -د 

  .ويطعم عن كل يوم مسكينا
  : شروط صحة الصوم ستة وهى - ٦
  .فال يصح من كافر حىت يسلم: ماإلسال -أ 

  .فال يصح من جمنون حىت يعقل: والعقل -ب 
  .فال يصح من الصغري حىت مييز: والتمييز -جـ 
  .فال يصح من احلائض حىت ينقطع دمها: وانقطاع دم احليض -د 

  .فال يصح من النفساء حىت تطهر: وانقطاع دم النفاس -هـ 
الواجب فال يصـح بغـري نيـة وحملـها     والنية من الليل لكل يوم يف الصوم  -و
  .)١٦١(القلب
  : وسنن الصوم ستة وهي - ٧
  .تأخري السحور إىل آخر جزء من الليل ما مل خيش طلوع الفجر -أ 

  .وتعجيل الفطر إذا حتقق غروب الشمس –ب 
والزيادة يف أعمال اخلري ويف مقدمة ذلك احملافظة على الصلوات اخلمـس يف   –ج 

أداء زكاة األموال إىل مستحقيها مث اإلكثار من نوافـل الصـالة   أوقاا مع اجلماعة و
  .والصدقة وتالوة القرآن والذكر والدعاء واالستغفار

وأن يقول إذا شتم إين صائم فال يسب من سبه بل يقابل ذلـك باإلحسـان    –د 
  .ليفوز باألجر ويسلم من اإلمث

                                           
  .٧٦، ٧٥انظر دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف ص ) ١٦١(



١٨٠ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

هم لـك صـمت   الل«: أن يقول: وأن يدعو عند فطره مبا أحب ومن ذلك -هـ 
  .»وعلى رزقك أفطرت فتقبل مين إنك أنت السميع العليم

  .وأن يفطر على رطب فإن عدمه فعلى متر فإن عدمه فعلى ماء –و 
  : أحكام املفطرين يف رمضان – ٨

  : يباح الفطر يف رمضان ألربعة أقسام من الناس وهم
  : املريض الذي يتضرر به واملسافر الذي له القصر -أ 

  .ا أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأمهافالفطر هلم
  .احلائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا مل جيزءمها –ب 
إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم : احلامل واملرضع –ج 

  .مسكينا وإن صامتا أجزأمها وإن خافتا على نفسيهما أفطرتا وقضتا فقط
لكرب أو مرض ال يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كـل  العاجز عن الصوم  –د 

  .)١٦٢(يوم مسكينا مد من بر أو نصف صاع من غريه
  : مفسدات الصوم – ٩
اجلماع يف الفرج يف ار رمضان حمرم وعلى من جامع القضـاء والكفـارة    -أ 

املغلظة وهي عتق فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يسـتطع فإطعـام سـتني    
  .نامسكي
  .األكل والشرب عمدا فإن كان ناسيا مل يفسد صومه -ب
حقن اإلبر املغذية وحقن الدم يف الصائم بسبب الرتيف مثالً، فأما اإلبر اليت  –ج 

ال تعذي فقد اختلف العلماء فيها واألوىل عدم ضرا إال لضرورة حىت يفطر، خروجا 
  .من اخلالف

أو مباشرة أو تقبيل وحنو ذلك باختياره، وأمـا  إنزال املين يف اليقظة باستمناء  –د 
  .اإلنزال باالحتالم فال يفطر ألنه بغري اختياره

  .خروج دم احليض والنفاس فمىت رأت املرأة احليض أو النفاس فسد صومها -هـ

                                           
  .٢٨انظر عمدة الفقه ملوفق الدين بن قدامة ص ) ١٦٢(



١٨١ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

التقيؤ عمدا وهو إخراج ما يف املعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم فإن  –و 
  .خرج من غري قصد مل يفطر

  .الردة عن اإلسالم أعاذنا اهللا واملسلمني منها –ز 
  : مالحظات* 
يشترط للفطر باملفطرات السابقة أن يكون عاملًا ذاكرا خمتارا فإن كان جاهالً  - ١

  .أو ناسيا أو مكرها مل يفسد صومه
كل ما ال ميكن االحتراز منه كغبار الطريق والرعاف والرتيـف واالحـتالم    - ٢

  .وحنو ذلك فإنه ال يفطروغلبة القيء 
  .جيب الفطر على من احتاجه إلنقاذ معصوم من هلكة كغرق وحنوه - ٣
كل من أفسد صومه بشيء مما ذكر فعليه القضاء بعدة ما أفطر مع التوبة إىل  - ٤

  .اهللا واالستغفار من ذلك
����������������  

  ����الصوم املستحب  ����
  .م الدهرصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يكمل ا أجر صيا - ١
  .صوم االثنني واخلميس ألما يومان تعرض فيهما األعمال على اهللا - ٢
صيام ثالثة أيام من كل شهر يكتب ا أجر صيام الدهر ألن احلسنة بعشـرة   - ٣
  .واألوىل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر. أمثاهلا
  .و يوم عرفة لغري احلاجصيام التسع األول من ذي احلجة وآكدها التاسع وه - ٤
  .صيام شهر حمرم وآكده التاسع والعاشر - ٥

  ����الصوم املنهي عنه  ����
  .صوم يوم الشك وهو يوم الثالثني من شعبان - ١
  .صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد األضحى – ٢
صيام أيام التشريق وهي احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشـر مـن ذي    - ٣

  .املتمتع أو القارن إذا مل جيد اهلدياحلجة لغري احلاج 
  .ختصيص يوم اجلمعة بالصوم - ٤



١٨٢ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .صوم املرأة تطوعا بغري إذن زوجها - ٥
  ����فوائــد  ����

  .جيب على الصائم أن يصوم رمضان إميانا واحتسابا ال لشيء آخر - ١
قد يعرض للصائم جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب املاء أو البرتين إىل حلقه  - ٢
  .اختياره فكل هذه األمور ال تفسد الصوم بغري قصد بغري

جيوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب مث يغتسل بعد طلوع الفجر وكذلك  - ٣
  .املرأة احلائض والنفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر

  .إذا طهرت النفساء قبل متام األربعني يوما اغتسلت وصلت وصامت - ٤
  .أول النهار وآخره وهو سنة يف حقه كاملفطرين جيوز للصائم أن يتسوك يف - ٥
جيب على الصائم وغريه احملافظة على الواجبات وترك احملرمـات وامتثـال    - ٦

  .األوامر واجتناب النواهي ليكون من املقبولني الفائزين
ينبغي أن تستغل أوقات رمضان باألعمال الصاحلة من صالة وصدقة وقـراءة   - ٧

  .واستغفار فهو مزرعة للعباد لتطهري قلوم من الفساد قرآن وذكر اهللا ودعاء،
جيب على الصائم وغريه حفظ جوارحه عن اآلثام من الكالم احملرم والنظـر   - ٨

احملرم واالستماع احملرم واألكل والشرب احملرم وتناول احملرم واملشي إليه ليزكو الصـوم  
  .ويقبل ويستحق الصائم املغفرة والعتق من النار

  .س ملن أبيح له الفطر يف رمضان كاملريض واملسافر أن يصوم فيه عن غريهلي - ٩
  .لو سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر حينئذ ووجب عليه الصيام -١٠
لو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصيام يف ار رمضان ناسيا أو  -١١

تعـاون علـى الـرب    جاهالً وجب على من رآه إعالمه وتذكريه ألن ذلك من باب ال
  .والتقوى
ودخان بغري قصد لعدم  –وغبار  –ال يفسد صوم من طار إىل حلقه ذباب  – ١٢

  .إمكان التحرز منه
من أكل شاكًا يف طلوع الفجر صح صومه ألن األصل بقاء الليل، ومن أكل  -١٣



١٨٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .شاكًا يف غروب الشمس مل يصح صومه ألن األصل بقاء النهار
  .ان وتالوة القرآن اقتداء بالنيب واحتسابا لألجريستحب اجلود يف رمض -١٤
من أسباب املغفرة يف رمضان صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إميانا واحتسـابا   -١٥

وقراءة القرآن والذكر والدعاء واالستغفار والتوبـة إىل اهللا تعـاىل وتفطـري الصـوام     
  .والصدقة
  .أفضل الصدقة صدقة يف رمضان – ١٦
  .لتتابع يف قضاء رمضان وال جيب وتستحب املبادرة بذلكيستحب ا – ١٧
  .جيوز أن يقضي أياما قصرية باردة عن أيام طويلة حارة وبالعكس -١٨
وأَنْ تصـوموا  ����: الصوم ملن أبيح له الفطر أفضل ما مل يشق عليه لقوله تعاىل -١٩

لَكُم ري١٨٤: البقرة[ ����خ[.  
  .فس وتعويدها على الصربالصوم مدرسة روحية لتهذيب الن -٢٠
  : من خصائص العشر األواخر من رمضان استحباب ما يلى -٢١
  .إحياء الليل بالصالة والعبادة –أ 
  .إيقاظ األهل للصالة -ب
  .اعتزال النساء والتشمري يف العبادة –ج 
  .املغرب والعشاء –االغتسال بني العشائني  –د 
  .تعاىلاالعتكاف وهو لزوم املسجد لطاعة اهللا  -هـ
رواه ابن  »صوموا تصحوا«الصوم مستشفى لكثري من األمراض ويف احلديث  -٢٢

  .)١٦٣(السين وأبو نعيم وحسنه السيوطي
يستحب التكبري ليلة عيد الفطر إىل صالة العيد وإظهاره يف املساجد والبيوت  -٢٣

 علَى مـا هـداكُم ولَعلَّكُـم    ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اَهللا����: واألسواق لقول اهللا تعاىل
  ).اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد(وصفته  )١٦٤(����تشكُرونَ

                                           
  .رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات: قال املنذري يف الترغيب والترهيب) ١٦٣(
  .١٨٥ سورة البقرة آية) ١٦٤(



١٨٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����خصائص شهر رمضان  ����
  .صوم رمضان إميانا واحتسابا الذي هو الركن الرابع من أركان اإلسالم - ١
  .الة التراويح والتهجد يف العشر األواخر منهقيام رمضان إميانا واحتسابا بص - ٢
  .]١٨٥: البقرة[ ����هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان����: إنزال القرآن فيه - ٣
فيه ليلة القدر اليت هي خري من الف شهر وهي ثالثة ومثانون سـنة وأربعـة    - ٤
  .أشهر
فرق اهللا يف صبيحتها بـني احلـق   يف رمضان كانت غزوة بدر الكربى اليت  - ٥

  .والباطل فانتصر اإلسالم واهله وازم الشرك وأهله
يف رمضان كان فتح مكة ونصر اهللا رسوله حيث دخل النـاس يف ديـن اهللا    - ٦

  .أفواجاص
ويف رمضان تفتح أبواب اجلنة والرمحة، وتغلق أبـواب النـار وتغـل فيـه      - ٧

  .الشياطني
  .م أطيب عند اهللا من ريح املسكفم الصائ) رائحة(خلوف  - ٨
  .تستغفر املالئكة للصائمني حىت يفطروا – ٩
ورد يف احلديث أن النافلة يف رمضان تعدل فريضة والفريضة تعدل سـبعني   – ١٠

  ].رواه ابن خزمية والبيهقي وغريمها[فريضة فيما سواه 
  .يف رمضان ترتل الرمحة وحتط اخلطايا ويستجاب الدعاء - ١١
  .رمحه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار) أوله(شهر وهو  - ١٢
  .والصرب ثوابه اجلنة. وهو شهر الصرب - ١٣
يغفر للصائمني يف آخر ليلة من رمضان وذلك أن العامل يـويف أجـره إذا    - ١٤

  .قضي عمله
وكم يف رمضان من الربكات واخلريات فيجب أن نغتنم هذه الفرصة لنتوب إىل اهللا 

  .ا عسى أن نكون من املقبولني الفائزينتعاىل ونعمل صاحلً
  ����توجيهـات  ����



١٨٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  : أخي املسلم* 
  .صم رمضان إميانا واحتسابا هللا تعاىل ليغفر لك ما مضى من ذنوبك - ١
  .احذر أن تفطر يوما من رمضان لغري عذر فإنه من كبائر الذنوب - ٢
در منـه إميانـا   قم ليايل رمضان لصالة التراويح والتهجد وال سيما ليلة الق - ٣

  .واحتسابا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك
. ليكن طعامك وشرابك ولباسك حالالً لتقبل أعمالك ويستجاب دعـاؤك  - ٤

  .واحذر أن تصوم عن احلالل مث تفطر على احلرام
  .فطر عندك بعض الصائمني لتنال مثل أجرهم - ٥
ثواا وحيفظـك اهللا  حافظ على الصلوات اخلمس يف أوقاا مع اجلماعة لتنل  - ٦

  .ا
  .أكثر من الصدقة فإن أفضل الصدقة صدقة يف رمضان - ٧
احذر أن تضيع أوقاتك بدون عمل صاحل فإنك مسؤول عنها وحماسب عليها  - ٨

  .وجمزي على ما عملت فيها
  .اعتمر يف رمضان فإن العمرة يف رمضان تعدل حجة - ٩
جزء من الليل ما مل ختش طلوع استعن على صيام النهار بالسحور يف آخر  – ١٠
  .الفجر

  .عجل الفطر بعد حتقق غروب الشمس لتنال حمبة اهللا لك -١١
  .اغتسل من اجلنابة قبل الفجر لتؤدي العبادة بطهارة ونظافة -١٢
انتهز فرصة وجودك يف رمضان واشغله خبري ما أنزل فيه وهو تالوة القرآن  – ١٣

  .ربك وشفيعا لك يوم القيامة الكرمي بتدبر وتفكر ليكون حجة لك عند
  .احفظ لسانك عن الكذب واللعن والغيبة والنميمة فإا تنقص أجر الصيام - ١٤
ال خيرجك الصيام عن حدك فتغضب ألتفه األسباب حبجة أنك صائم بـل   - ١٥

  .ينبغي أن يكون الصيام سببا يف سكينة نفسك وطمأنينتها
مراقبته يف السر والعالنية وشكر نعمه اخرج من صيامك بتقوى اهللا تعاىل و - ١٦



١٨٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .واالستقامة على طاعته بفعل مجيع األوامر وترك مجيع النواهي
أكثر من الذكر واالستغفار وسؤال اجلنة والنجاة من النار يف رمضان وغريه  – ١٧

  .وال سيما إذا كنت صائما وعند الفطر وعند السحور فإا من أهم أسباب املغفرة
الدعاء لنفسك ولوالديك وأوالدك وللمسلمني فقد أمر اهللا بالدعاء أكثر من  - ١٨

  .وتكفل باإلجابة
تب إىل اهللا تعاىل توبةً نصوحا يف مجيع األوقات بترك املعاصي والندم على  – ١٩

  .ما سلف منها والعزم على عدم العودة إليها يف املستقبل فإن اهللا يتوب على من تاب
ام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأمنا صام الدهر صم ستا من شوال فمن ص -٢٠

  .)١٦٥(كله
صم يوم عرفة التاسع من ذي احلجة لتفوز بتكفري ذنوب السـنة املاضـية    -٢١

  .)١٦٦(والسنة اآلتية
صم يوم عاشوراء العاشر من شهر حمرم مع التاسع لتفوز بـتكفري ذنـوب    -٢٢

  .)١٦٧(سنة
واعبد ����بعد رمضان حىت متوت  استمر على اإلميان والتقوى والعمل الصاحل -٢٣

نيقالْي كيأْتى يتح كب١٦٨(����ر(.  
لتظهر عليك آثار العبادات من صالة وصوم وزكاة وحج بالتوبة النصـوح   -٢٤

  .وترك العادات املخالفة للشرع
أكثر من الصالة والسالم على رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله  -٢٥

  .ه إىل يوم الدينوأصحابه وأتباع
اللهم اجعلنا ومجيع املسلمني ممن صام رمضان وقامه إميانا واحتسابا فغفر لـه مـا   

                                           
  .حلديث أيب أيوب رواه مسلم) ١٦٥(
  .حلديث أيب قتادة، رواه مسلم، واملراد تكفري الصغائر بشرط اجتناب الكبائر) ١٦٦(
  .حلديث أيب قتادة، رواه مسلم، واملراد تكفري الصغائر بشرط اجتناب الكبائر) ١٦٧(
  .٩٩سورة احلجر آية ) ١٦٨(



١٨٧ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .تقدم من ذنبه وما تأخر
اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل األجر وأدرك ليلة القدر وفاز جبائزة الرب 

  .تبارك وتعاىل
  .اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا

يا حي يا قيوم يا ذا اجلـالل واإلكـرام،   . ك أنت السميع العليمربنا تقبل منا إن
  .وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  ����زكاة الفطر  ����
  .هي زكاة البدن والنفس الواجبة بسبب الفطر من صوم رمضان - ١
  .جتب على كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته - ٢
ان فاضالً عن قوته وقوت عياله يوم مقدارها صاع من غالب قوت البلد إذا ك - ٣

  .العيد وليلته
مقدار الصاع النبوي أربعة أمداد واملد ملء الكفني املتوسـطني، ومقـداره    - ٤

  .بالكيلو كيلوان ونصف تقريبا
  .)١٦٩(����فَاتقُوا اَهللا ما استطَعتم����إذا مل جيد إال بعض صاع أخرجه  - ٥
  .واألفضل فيها األنفع للفقراء - ٦
  .ويستحب إخراجها عن احلمل وال جتب عليه - ٧
ووقت إخراجها يوم العيد قبل الصالة وجيوز قبله بيوم أو يومني وال جيـوز   - ٨

  .تأخريها بعد صالة العيد لغري عذر شرعي فيقضيها بعد ذلك
  .مكان إخراجها البلد الذي أنت مقيم فيه وقت اإلخراج - ٩
خبالف السنة إال إذا مل جيد طعامـا أو مل   وال جيوز فيها إخراج القيمة ألنه - ١٠

  .جيد من يقبله فله حينئذ إخراج قيمة صاع لكل فرد
وجتب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فمن أسلم بعده أو تزوج زوجـة أو   - ١١

  .ولد له ولد مل تلزمه فطرته ومن حصلت له هذه األشياء قبل الغروب لزمته فطرم
                                           

  .١٦سورة التغابن آية ) ١٦٩(



١٨٨ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .فطرهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته جلماعة وجيوز أن يعطي اجلماعة - ١٢
  .ومصرفها مصرف الزكاة واألوىل ا الفقراء واملساكني واملديونني - ١٣
  .والواجب أن تصل إىل مستحقها أو وكيله يف وقتها - ١٤
وحكمتها أا طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني وإغناء هلم  - ١٥

  .يها شكر هللا على التوفيق إلكمال الصيامعن السؤال يوم العيد، وف
واحلمد هللا رب العاملني وصلوات اهللا وسالمه على خري خلقه وأنبيائه نبينا حممـد  

  .وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين
����������������  

  
  
  
  

  
  



١٨٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  
  
  

  أحكام الزكـاة



١٩٠ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .تعريف الزكاة
 .حكم الزكاة يف الشريعة اإلسالمية •
 .حكم مانع الزكاة •
 .الزكاة والصدقة فوائد •
 .األموال اليت جتب فيها الزكاة •
  .مصارف الزكاة •



١٩١ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ����مقدمة  ����

احلمد هللا الذي فرض الزكاة يف أموال األغنياء ليزكي ـا نفوسـهم وأمـواهلم    
وليطهرهم ا من رذيلة البخل والشح ولينمي ا أمواهلم وليواسوا ا فقراءهم فتسـود  

احملبة واملودة والتكافل االجتماعي والتضامن اإلسالمي ليكونـوا كاجلسـد   فيما بينهم 
الواحد والبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا؛ وجعلها أحد أركان اإلسـالم ومبانيـه   
العظام اليت ال يقوم إال عليها، وال يستقيم إال ا فهي قرينة الزكاة يف كتاب اهللا كمـا  

يف عدة آيات من القرآن الكرمي كما وردت  ����وآتوا الزكَاةَ وأَقيموا الصالةَ����: قال تعاىل
نصوص كثرية من القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف فضل أداء الزكاة وحسن عاقبتها يف 

  .كما ورد الوعيد الشديد على من منعها أو خبسها أو خبل ا. العاجل واآلجل
مجعت هذه الرسالة وقد اشتملت وملا يف أداء الزكاة من فوائد ويف منعها من مضار 

على تعريف الزكاة لغة وشرعا وحكم الزكاة يف الشريعة اإلسالمية مع ذكر األدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة وبيان احلكم واألسرار يف مشروعيتها وحكم مانعها وبيـان  

كة فوائد الصدقة والزكاة بالنسبة للمعطي واملعطى واملال الذي أخرجت منه حبلول الرب
فيه وبيان األموال اليت جتب فيها الزكاة وبيان مصارفها وذكرت املراجع والفهـرس يف  
 �آخرها ونسبت كل قول إىل قائله وهي مستفادة من كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله 

  .وكالم احملققني من أهل العلم
وأن أسأل اهللا تعاىل أن ينفع ا من كتبها أو طبعها أو قرأها أومسعها فعمـل ـا   

جيعلها خالصة لوجهه الكرمي ومن أسباب الفوز لديه جبنات النعيم وهو حسبنا ونعـم  
الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى 

  .آله وصحبه أمجعني
����������������  



١٩٢ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����تعريف الزكاة  ����
قـال  . رع إذا منـا وزاد زكا الز: النماء والزيادة يقال: الزكاة لغة من الزكاء وهو

  .)١٧٠(النمو احلاصل عن بركة اهللا تعاىل: أصل الزكاة: الراغب
الطهارة والنماء والربكة واملدح : وأصل الزكاة يف اللغة: وقال ابن األثري يف النهاية

  .)١٧١(فالزكاة طهرة لألموال وزكاة الفطر طهرة لألبدان
أي طهـر نفسـه مـن    . ]٩: الشمس آيةسورة [ ����قَد أَفْلَح من زكَّاها����: قال تعاىل

  .الذنوب
 ]٣٢: سورة النجم آية[ ����فَال تزكُّوا أَنفُسكُم����: ومن استعمال الزكاة يف املدح قوله تعاىل

فال متدحوها على سبيل الفخر واإلعجاب ومن استعمال الزكاة يف الصـالح قولـه   : أي
أي صـالحا  . ]٨١: سورة الكهف آيـة [ ����را منه زكَاةًفَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهما خي����: تعاىل
  .وتقى

وأصل التسـمية  . وسمي املال املخرج زكاة ألنه يزيد ىف املخرج منه ويقيه اآلفات
  .]١٠٣: سورة التوبة آية[ ����خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها����: قوله تعاىل
إمنـا  : ألا تطهر مؤديها من اإلمث وتنمي أجره، وقال األزهريمسيت بذلك : وقيل

  .)١٧٢(تنمي الفقراء
وكل ذلك صحيح يف معىن التسمية فهي تزكي وتنمي املعطي واملعطى واملال الذي 

  .أخرجت منه
حق واجب يف مـال خمصـوص لطائفـة خمصوصـة يف وقـت      : والزكاة شرعا

  .)١٧٣(خمصوص
وهـو   »يف مال خمصـوص «واب الزكاة مقدر يف أب »حق واجب«شرح التعريف 

                                           
  .٣٩٨: واملعجم الوسيط ص ٢١٣: لقرآن صاملفردات يف غريب ا) ١٧٠(
  .٣٠٧: ص ٢النهاية يف غريب احلديث ج ) ١٧١(
: واملطلع على أبواب املقنع ص ٢١٨واملختار من صحاح اللغة ص  ٢٧٢: ص ١املصباح ج: انظر) ١٧٢(

  .٢٩١: ص ٥واموع شرح املهذب ج ١٠٧: ص ١والروض املربع ج  ٢٢٢
  .٢٤٢: ص ١ اإلقناع يف فقه اإلمام ابن حنبل ج) ١٧٣(



١٩٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 »لطائفة خمصوصة«. سائمة يمة األنعام واخلارج من األرض واألمثان وعروض التجارة
إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمسـاكنيِ  ����: وهم األصناف الثمانية املشار إليهم بقوله تعاىل

قُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع نيلامالْعـبِيلِ   وـنِ الساببِيلِ اِهللا وي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفو مه
يمكح يملاُهللا عاِهللا و نةً م٦٠: سورة التوبة آية[ ����فَرِيض[.  

وهو متام احلول يف املاشية واألمثان وعروض التجارة وعنـد   »يف وقت خمصـوص «
  .)١٧٤(رة اليت جتب فيها الزكاةاشتداد احلب يف احلبوب وعند بدو صالح الثم

����������������  

                                           
  .١٦٦ص : ٢كشاف القناع عن منت اإلقناع ج ) ١٧٤(



١٩٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����حكم الزكاة يف الشريعة اإلسالمية  ����
الزكاة ركن من أركان اإلسالم اخلمسة وفرض من فروضه فهي الركن الثالـث مـن   
 �أركان اإلسالم ومبانيه اليت ال يقوم إال عليها ودليل فرضيتها كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيـه  

  . وإمجاع األمة احملمدية
  : دلة الكتاب العزيزفمن أ
سـورة  [ ����وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكعني����: قول اهللا تعاىل - ١

  .]٤٣: البقرة آية
وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وما تقَدموا َألنفُِسكُم مـن خيـرٍ   ����: قوله تعاىل - ٢

 دنع وهجِدتريصلُونَ بمعا ت١١٠: سورة البقرة آية[ ����اِهللا إِنَّ اَهللا بِم[.  
يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم ����: قوله تعاىل - ٣

  .]٢٦٧: سورة البقرة آية[ ����من اَألرضِ
: سورة التوبة آيـة [ ����والهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِهاخذْ من أَم����: قوله تعاىل - ٤
١٠٣[.  
 ����وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ����: قوله تعاىل - ٥

  .]٥٦: سورة النور آية[
سـورة  [ ����للسائلِ والْمحـرومِ  *ق معلُوم والَّذين في أَموالهِم ح����: قوله تعاىل - ٦

  .واحلق املعلوم هو الزكاة ]٢٥ – ٢٤: املعارج آية
وما أُمروا إِال ليعبدوا اَهللا مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيمـوا الصـالةَ   ����: قوله تعاىل -  ٧

الْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيوة٥: سورة البينة آية[ ����م[.  
وقـد  . فدلت هذه اآليات الكرميات على وجوب الزكاة لألمر ا واألمر للوجوب

  .قرنت الزكاة بالصالة يف آيات كثرية من القرآن مما يدل على أمهيتها وعظيم شأا
  :ومن أدلة السنة على وجوب الزكاة

مسعت : رضي اهللا عنهما قالعن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب  - ١
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول : بين اإلسالم على مخس«: يقول �رسول اهللا 



١٩٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 )١٧٥(رواه البخاري ومسلم »اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
 :بتقدمي الصيام على احلج، وقال »وصيام رمضان واحلج«واللفظ للبخاري ولفظ مسلم 

وهذه الرواية أنسب للترتيب ألن فرض الصوم متقـدم علـى    �هكذا مسعته من النيب 
  .فرض احلج

: إىل اليمن فقال ����بعث معاذًا  �وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب  - ٢
ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا قد «

صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لـذلك فـأعلمهم أن اهللا    افترض عليهم مخس
رواه البخـاري   »افترض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

 )١٧٧(»فأخربهم أن اهللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم«: ويف رواية للبخاري )١٧٦(ومسلم
األوىل أا الزكاة وقد أفاد احلـديثان  وهي مبينة للمراد من الصدقة املفروضة يف الرواية 

وجوب الزكاة وفرضيتها وأا ركن من أركان اإلسالم وخص الفقـراء بالـذكر يف   
حديث ابن عباس من بني بقية األصناف الثمانية ملقابلة الفقراء باألغنياء وألن الفقـراء  

ـ  . )١٧٨(هم األغلب وحقهم يف الزكاة آكد من بقية األصناف ى وأمجع املسـلمون عل
واتفق الصحابة رضـي  .. وجوب الزكاة وأا أحد أركان اإلسالم وفريضة من فرائضه

  .)١٧٩(اهللا عنهم يف عهد أيب بكر على قتال مانعيها
����������������  

                                           
 ٢٢ص  ١وخمتصر صحيح مسـلم ج  ". دعاؤكم إميانكم " باب  ٨ص  ١صحيح البخاري ج ) ١٧٥(

    ".بين اإلسالم على مخس " باب 
 ١٣٦ص  ١وخمتصر صحيح مسـلم ج ". وجوب الزكاة "باب  ٩٠ص  ٢صحيح البخاري ج ) ١٧٦(

    ".وجوب الزكاة " باب 
  .١٠١ص  ٢صحيح البخاري ج  )١٧٧(
وأحكام األحكام شرح أصول األحكام  ٩ص  ٤انظر دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ج ) ١٧٨(

  ..٥ص ٢البن قاسم جـ 
، ١٣١ص  ١، واإلفصاح البن هبرية ج ٤٣٤ص  ٢انظر املغين البن قدامة مع الشرح الكبري ج ) ١٧٩(

  .٢٩٢ص  ٥واموع شرح املهذب ج 



١٩٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����احلكمة يف مشروعية الزكاة  ����
الزكاة يؤديها املستلم امتثاالً ألمر اهللا وطلبا ملرضاته ورغبة يف ثوابه وخوفًـا مـن   

نه احملتاجني من الفقراء واملساكني وحنوهم، فأداؤها من باب إعانة عقابه ومواساة إلخوا
الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض اهللا عليه من التوحيد 

  والعبادات
والزكاة تطهر نفس املؤدي من أجناس الذنوب وتزكي أخالقه بتخلق اجلود والكرم 

على حمبة املال وإمساكه فتتعود السـماحة وترتـاض    وترك الشح إذ أن النفوس جمبولة
خذْ ����: ألداء األمانات وإيصال احلقوق إىل مستحقيها وقد تضمن ذلك كله قوله تعاىل

  .]١٠٣: التوبة آية[ ����من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها
موال الفاضلة عن احلـوائج  وقد أنعم اهللا على األغنياء وفضلهم بصنوف النعم وباأل

األصلية وخصهم ا فيتمتعون ويتنعمون بلذيذ العيش فأداء الزكاة من باب شكر نعمة 
فالزكاة طهارة لنفس الغين من الشح البغيض، تلك اآلفة النفسية  )١٨٠(املال فكان فرضا

بيعـه  اخلطرة اليت قد تدفع من اتصف ا إىل الدم فيسفكه أو العرض فيبذله أو الوطن في
ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم ����: قال تعاىل. ولن يفلح فرد أو جمتمع سيطر عليه الشح

  .]١٦سورة التغابن آية [و ]٩: سورة احلشر آية[ ����الْمفْلحونَ
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من «: �وقال 

  .)١٨١(رواه مسلم »ن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهمكان قبلكم محلهم على أ
والزكاة يف اجلانب اآلخر طهارة لنفس الفقري من احلسد واحلقد على ذلك الغـين  

سورة [ ����يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده *جمع ماالً وعدده ����الكانز ملال اهللا عن عباد اهللا الذي 
سان أن يستميل قلب اإلنسان وقد جبلت القلـوب  ومن شأن اإلح. ]٣ – ٢: اهلمزة آية

  .على حمبة من أحسن إليها وبغض من أساء إليها
والزكاة طهارة للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه من عوامل اهلدم والتفرقة والصـراع  

                                           
  ٨١١ص  ٢ع الصنائع ج انظر بدائ) ١٨٠(
  .٢٤٣ص  ٢خمتصر صحيح مسلم ج) ١٨١(



١٩٧ 
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والفنت مث هي طهارة للمال فإن تعلق حق الفقري باملال جعله ملوثًا ال يطهر إال بإخراجه 
ء لشخصية الغين وكيانه املعنوي فإن اإلنسان الذي يسدي اخلري ويصنع مث هي منا. منه

املعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه يف الدين واإلنسانية وليقوم حبق اهللا 
عليه يشعر بامتداد يف نفسه وانشراحٍ واتساعٍ يف صدره وحيس مبا حيس به من انتصر يف 

ضرب رسول : عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال. همعركة وهو فعالً قد انتصر على نفس
مثل البخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد قـد اضـطرت    �اهللا 

أيديهما إىل ثديهما وتراقيهما فجعل املتصدق كلما هم بصدقة انبسطت عنه حىت تغشى 
ـ  اأنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مبكا .

يقول بإصبعه هكذا يف جيبه فلو رأيته يوسعها وال  �فأنا رأيت رسول : قال أبو هريرة
  .)١٨٣(رواه البخاري ومسلم. )١٨٢(تتوسع

والزكاة أيضا مناء لشخصية الفقري حيث حيس أنه ليس ضائعا يف اتمع وال متروكًا 
يعمل علـى إقالـة   لضعفه وفقره حىت يوديا به ويعجال الكه، كال إن جمتمعه املسلم ل

  .)١٨٤(عثرته ومحل أثقاله عند فيمد له يد املعونة بكل ما يستطيع
والزكاة بعد ذلك مناء للمال وبركة فيه فإن هذا اجلزء القليل الذي يدفعه يعود عليه 
: أضعافه يف الدنيا بالربكة واخللف العاجل ويف اآلخرة بالثواب العظيم قال اهللا تعـاىل 

����م مفَقْتا أَنمونيازِقالر ريخ وهو فُهلخي وٍء فَهيش وعـن أيب  . ]٣٩: سورة سبأ اآلية[ ����ن
رواه . »يا ابن آدم أنفق أنفق عليك: قال اهللا تعاىل«: قال �أن رسول اهللا  ����هريرة  

                                           
أي " انبسطت عنه " العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق، : وهو: مجع ترقوة" وتراقيهما : " قوله) ١٨٢(

: أي" قلصت " أي أثر مشيه لسبوغها، " وتعفو أثره " تغطي، " تغشى " انتشرت عنه اجلبة، 
فيه " يقول بإصبعه " أي من اجلبة " ل حلقة مبكاا وأخذت ك" تأخرت وانضمت وارتفعت، 

من تعليق حممد . اهـ. أي لتعجبت" فلو رأيته يوسعها ال وال تتوسع " التعبري بالقول عن الفعل 
  .فؤاد عبد الباقي على املرجع السابق

  .٢١٢ – ٢١١ص  ١اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج) ١٨٣(
  .٢٥٩ – ٢٥٨م للقرضاوي ص انظر العبادة يف اإلسال) ١٨٤(



١٩٨ 
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مـا  «: قـال  �وعنه أن رسول اهللا .. واجلزاء من جنس العمل. )١٨٥(البخاري ومسلم
ما من يوم يصبح «: قال �أن النيب  ����وعنه . )١٨٦(اه مسلمرو »نقصت صدقة من مال

اهللا أعط : اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول اآلخر: العباد فيه إال ملكان يرتالن فيقول أحدمها
  .)١٨٧(رواه البخاري ومسلم »ممسكًا تلفًا

من تصدق بعدل مترة من كسب طيـب وال  «: �ودعاء املالئكة مستجاب وقال 
الطيب فإن اهللا بتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه  يصعد إىل اهللا إال

  .)١٨٨(رواه البخاري ومسلم »حىت تكون مثل اجلبل
والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان االجتماعي الذي جاء به اإلسالم فإن 

زينـه  اإلسالم يأىب أن يوجد يف جمتمعه من ال جيد القوت الذي يكفيه، والثوب الذي ي
ويستره ويواريه واملسكن الذي يؤويه فهذه ضروريات وحقوق جيب أن تتوفر لكل من 
يعيش يف ظل اإلسالم واملسلم مطالب بأن حيقق هذه الضرورات من جهده وكسبه فإن 
مل يستطع فاتمع املسلم يكفله ويضمنه وال يدعه فريسة اجلوع والعـري واملسـكنة   

ن يكونوا كاجلسد الواحد وكالبنيان املرصوص يشـد  هكذا علم اإلسالم املسلمني يف أ
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد «: �قال رسول اهللا : قال ����عن أيب موسى . بعضه بعضا
: �قال رسول اهللا : قال ����وعن النعمان بن بشري  –وشبك بني أصابعه  »بعضه بعضا

ى منه عضو تداعى مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتك«
  .)١٨٩(روامها البخاري ومسلم. »له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

والزكاة مورد أساسي هلذه الكفالة االجتماعية املعيشية الـيت فرضـها اإلسـالم    

                                           
  .٣٠٢رياض الصاحلني للنووي ص ) ١٨٥(
  .٣٠٤املصدر السابق ص ) ١٨٦(
  .٢٠٨ص  ١اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج) ١٨٧(
، ١٣٧ص  ٢املصباح املنري ج. اهـ. املهر وهو ولد اخليل: ، والفلو٢٠٩املصدر السابق ص ) ١٨٨(

٢٥٠.  
  .١٤٧رياض الصاحلني ص ) ١٨٩(



١٩٩ 
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  .)١٩٠(للعاجزين واحملرومني
أمـا  . فللزكاة حكم كثرية وآثار واضحة يف املال والفرد املزكي واتمع اإلسالمي

تطهره وتزيده بركة وحتفظه من اآلفات ومينع اهللا عنـه أسـباب التلـف     يف املال فإا
رواه  »ما تلف مال يف بر وال حبر إال حببس الزكاة«ويف احلديث . )١٩١(والضياع بسببها

  .)١٩٢(الطرباين يف األوسط
وأما بالنسبة للفرد فإن اهللا يغفر ذنبه ويرفع درجاته ويضاعف حسناته ويشفيه من 

الصدقة تطفئ اخلطيئة كما «: �قال . والطمع واألنانية واالستئثار أمراض البخل والشح
حـديث حسـن   : رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل وقـال  »يطفيء املاء النار

وأما بالنسبة للمجتمع فإن الزكاة تعاجل جانبا خطريا منـه خصوصـا إذا   . )١٩٣(صحيح
زكاة جوانب عديدة يف اتمع عرفنا مصارف الزكاة وأدركنا أن اهللا تعاىل سد ذه ال

اإلسالمي، فالفقراء واملساكني الذين ال جيدون ما يسد حاجتهم واليتيم الذي ال مال له 
وال أهل ينفقون عليه واملديون الذي أعضلته الديون وال سداد عنده واملسافر املنقطـع  

نفوس حاقدة الذي ليس معه ما يوصله إىل بلده، كل هؤالء ينظرون إىل أموال األغنياء ب
إذا مل يعطهم األغنياء حقهم، أما حني توزع الزكاة على مستحقيها ويسـتغين الفقـري   
واملسكني واحملروم وذو احلاجة فإن هؤالء تصعد إىل اهللا دعوام مـن أجـل هـؤالء    
األغنياء الكرماء وقد قنعت نفوسهم ورضيت وطهرت قلوم مـن احلقـد واحلسـد    

خـذْ مـن   ����: وقد قال اهللا تعاىل )١٩٤(رعاهم ويكفلهموصاروا عونا للمجتمع الذي ي
   يعـماُهللا سو ـملَه كَنس كالتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم

يملوقوله تعاىل. ]١٠٣: سورة التوبة آية[ ����ع :����هِملَيلِّ عصثـل  أي ادع هلم، وقد امت ����و
                                           

   ٢وانظر فقه الزكاة ج  ٢٦١ – ٢٦٠ر العبادة يف اإلسالم ص انظ) ١٩٠(
  .٨٨٠ – ٨٥٧ص 

  .٨الزكاة يف اإلسالم حلسن أيوب ص ) ١٩١(
  .ورمز له بالصحة ١٤٤ص  ٢اجلامع الصغري للسيوطي ج ) ١٩٢(
  .١٣٤ص  ٢الترغيب والترهيب ج ) ١٩٣(
  .٨٨٠ – ٨٥٧ص  ٢وانظر فقه الزكاة ج  ٢٦١ – ٢٦٠انظر العبادة يف اإلسالم ص ) ١٩٤(
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 �كان النيب : عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال. هذا األمر فكان يدعو ملن أتاه بالصدقة �
اللهم «: فأتاه أيب بصدقته فقال »اللهم صل على آل فالن«: إذا أتاه قوم بصدقتهم قال

  . )١٩٥(رواه البخاري ومسلم »صل على آل أيب أوىف
اللـهم  : عطي فيقول دافعهاومن هنا استحب الدعاء عند دفع الزكاة من اآلخذ وامل

: اجعلها مغنما وال جتعلها مغرما وحيمد اهللا على التوفيق ألدائها ملا روى أبو هريرة قال
اللهم اجعلها مغنمـا  : إذا أعطيتم الزكاة فال تنسوا ثواا أن تقولوا«: �قال رسول اهللا 

أعطيت وبارك لك  آجرك اهللا فيما: ويقول آخذها. أخرجه ابن ماجه »وال جتعلها مغرما
  .)١٩٦(فيما أبقيت وجعله لك طهورا، ملا تقدم من اآلية واحلديث

يف الزكاة أكمل هدي  �كان هديه ): زاد املعاد(قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف 
يف وقتها وقدرها ونصاا ومن جتب عليه ومصرفها، قد راعى فيها مصـلحة أربـاب   

 سبحانه وتعاىل طهرة للمال ولصـاحبه وقيـد   األموال ومصلحة املساكني وجعلها اهللا
النعمة ا على األغنياء فما زالت النعمة باملال على من أدى زكاته بل حيفظه اهللا عليـه  
وينميه له ويدفع عنه ا اآلفات وجيعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا لـه فاقتضـت   

 ا حيتمل املواساة وال جيحفا ويكفي املسـاكني وال  حكمته أن جعل يف األموال قدر
حيتاجون معه إىل شيء ففرض يف أموال األغنياء ما يكفي الفقراء فوقـع الظلـم مـن    

الغين مينع ما وجب عليه، واآلخذ يأخذ ما ال يستحقه فتولـد مـن بـني    : الطائفتني
الطائفتني ضرر عظيم على املساكني وفاقة شديدة أوجبت هلم أنواع احليل واإلحلاف يف 

  .)١٩٧(املسألة
ففي مشروعية الزكاة ابتالء مدعي حمبة اهللا تعاىل بإخراج حمبوبه والترته عن صـفة  

  .)١٩٨(البخل املهلك وشكر نعمة املال
إنه ذا النظام املايل يف اإلسالم وذه الفكرة اإلسالمية يف ملكية األموال واإلنفاق 

                                           
  .٢٣٧ص  ١اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج ) ١٩٥(
  .١٠٨انظر الزكاة يف اإلسالم حلسن أيوب ص ) ١٩٦(
  .٣٠٨ – ٣٠٦ص  ١زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم ج ) ١٩٧(
  .٣٠خمتصر منهاج القاصدين ص ) ١٩٨(
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جتمـاعي  منها يف وجوه اخلري يتحاب املؤمنون ويقوى بينـهم شـعور بالتكافـل اال   
والتضامن اإلسالمي الذي حيفظ لكل فرد من أفراد اتمع اإلسالمي حقه يف العمـل  

ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن املسلمني لو . والرزق الذي جيعله حييا حياة إنسانية كرمية
عملوا مبا شرعه اهللا من حتصيل فريضة الزكاة وإعطائها ملستحقيها ملا بقي حمتاج ميـد  

: قـال  �فالزكاة من أعظم شعائر الدين وأكرب براهني اإلميان فإنـه   )١٩٩(يديه للسؤال
رواه مسلم، أي دليل على إميان صاحبها ودينه فمىت وضعت الزكاة  »والصدقة برهان«

يف حملها اندفعت احلاجات والضرورات واستغىن الفقراء أو خف فقرهم وقامت املصاحل 
أمواهلم ووضعت يف حملها لقامت املصاحل  اخلاصة والعامة فلو أن األغنياء أخرجوا زكاة

الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء وكان ذلك أعظم حـاجز  
وسد مينع عبث املفسدين وهلذا كانت الزكاة من أعظم حماسن اإلسالم ملا اشتملت عليه 

  .)٢٠٠(من جلب املنافع ودفع املضار
����������������  

                                           
  .٦٢ - ٥٥من حكم الشريعة وأسرارها ص : كتاب: انظر) ١٩٩(
  .١٩ – ١٧الرياض الناضر للشيخ عبد الرمحن السعدي ص انظر ) ٢٠٠(
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  ����حكم مانع الزكاة  ����
وجوب الزكاة جهالً به وكان ممن جيهل ذلك حلداثة عهده باإلسـالم أو  من أنكر 

  .ألنه نشأ ببادية نائية عن األمصار عرف وجوا وال حيكم بكفره ألنه معذور
وإن كان مسلما ناشئًا ببالد اإلسالم بني أهل العلم فهو مرتد جتري عليه أحكـام  

ن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة يف الكتـاب  املرتدين ويستتاب ثَالثًا فإن تاب وإال قتل أل
والسنة وإمجاع األمة فال تكاد ختفى على أحد ممن هذه حاله فإذا جحدها فال يكون إال 

  .)٢٠١(لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره ما
وإن منع الزكاة خبالً ا مع اعترافه بوجوا مل يكفر بال خالف ولكن يعزر وتؤخذ 

يف «: يقول �كيم عن أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا منه قهرا، ملا روى ز بن ح
 )٢٠٢(كل إبل سائمة، يف كل أربعني ابنة لبون، ال تفرق إبل عن حساا من أعطاها مؤجترا

من عزمات ربنا تبارك وتعاىل ال  )٢٠٣(فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة
قـال  . »وشطر ماله«: وقال. بو داودرواه أمحد والنسائي وأ »حيل آلل حممد منها شيء
  . )٢٠٤(وهو حجة يف أخذها من املمتنع ووقوعها موقعها) املنتقى(جمد الدين ابن تيمية يف 

فإذا كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة اإلمام قاتله ألن الصحابة رضي اهللا عنـهم  
اتل الناس أمرت أن أق«: �وقد قال رسول اهللا . ����قاتلوا مانعيها مع أيب بكر الصديق 

حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا 
رواه  »فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسـام علـى اهللا  

  .)٢٠٥(البخاري ومسلم
من  وكان أبو بكر وكفر من كفر �ملا تويف رسول اهللا : (قال ����وعن أيب هريرة 

                                           
  .٤٣٥ص  ٢واملغين مع الشرح الكبري ج ١٤١ – ١٤٠ص  ١املهذب ج ) ٢٠١(
  .مؤجترا أي طالبا لألجر) ٢٠٢(
من عزمات (بإسكان الزاي ) عزمة: (نصفه وقوله: قال يف املصباح شطر كل شيء) شطر إبله() ٢٠٣(

  .حق البد منه: بفتحها ومعناه) ربنا
  .١٣٨ص  ٤انظر نيل األوطار ج ) ٢٠٤(
  .٢٠٠ص  ١وصحيح مسلم ج  ١١ص  ١صحيح البخاري ج ) ٢٠٥(



٢٠٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

أمرت أن أقاتل النـاس  «: �كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا : العرب فقال عمر
حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبثها وحسابه على اهللا 

واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املـال،  : فقال أبو بكر »تعاىل
: لقاتلتهم على منعها قال عمـر  �منعوين عناقًا كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا واهللا لو 

رواه أمحد ) فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق
والبخاري ومسلم والترمذي وأيب داود والنسائي والترمذي لكنه يف لفظ مسـلم وأيب  

فهذان احلديثان يدالن داللـة   )٢٠٦(بدل العناق »ا يؤدونهلو منعوين عقاالً كانو«: داود
وقد ورد الوعيـد  . صرحية على أن مانع الزكاة يقاتل حىت يعطيها ولو أقر بالشهادتني

  .الشديد ملانع الزكاة
وال يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اُهللا من فَضله هـو  ����: ومن ذلك قول اهللا تعاىل

يخةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش ولْ هب ما لَهسورة آل عمـران، آيـة  [ ����ر :
١٨٠[.  

من آتاه اهللا ماالً فلم يؤد زكاته مثل «: �قال رسول اهللا : قال ����وعن أيب هريرة 
يعـين   –خذ بلهزمتيه يطوقه يوم القيامة مث يأ )٢٠٧(له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان

وال يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اُهللا ����مث تلى  »أنا مالك أنا كرتك: مث يقول –شدقيه 
ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش ولْ هب ما لَهريخ وه هلفَض ن٢٠٨(����.....م(.  

والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ وال ينفقُونها في سبِيلِ اِهللا فَبشـرهم  ����: وقال تعاىل
يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهـورهم   *بِعذَابٍ أَليمٍ 

: والكرت. ]٣٥ – ٣٤سورة التوبة آية [ ����ذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَهذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَ

                                           
  .األنثى من أوالد املاعز قبل استكماهلا احلول: والعناق ١٣٥ – ١٣٤ص  ٤نيل األوطار ج ) ٢٠٦(

  .احلبل الذي يعقل به البعري: والعقال
نقطتان سوداوان فوق : ر، والزبيبتاناألصلع من الشع: واألقرع. الذكر من احليات: الشجاع) ٢٠٧(

  .نقطتان منتفختان يف شدقيه: وقيل. عينيه
  .أن مينع اإلنسان احلق الواجب عليه: والبخل. ٩٩ص  ٢صحيح البخاري ج ) ٢٠٨(



٢٠٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .)٢٠٩(كل مال مل تؤد زكاته
ما من صاحب ذهب وال فضـة ال  «: �قال رسول اهللا : قال ����وعن أيب هريرة 

يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نـار  
ه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني جهنم فيكوى ا جنب

رواه مسـلم   »ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النـار 
  .)٢١٠(وغريه

وخص اجلباه واجلنوب والظهور بالكي ألن الغين البخيل إذا رأى الفقـري عـبس   
قرب منه وىل بظهره فعوقب بكي هـذه  وجهه وزوى ما بني عينيه وأعرض جبنبه فإذا 

  . )٢١١(األعضاء ليكون اجلزاء من جنس العمل
ومما تقدم من وعيد مانع الزكاة وأن ماله يكون عذابا عليه تارة بالطوق يف عنقـه  
وتارة بالكي يف جبينه وجنبه وظهره، من هذا يعلم أن منع الزكاة كبرية مـن كبـائر   

  . ها وباهللا التوفيقالذنوب جتب التوبة منها واإلقالع عن

                                           
  .٢٢٣ – ٢١٧ص  ٢انظر تفسري الطربي ج ) ٢٠٩(
  .١٣٨ص  ١خمتصر صحيح مسلم ج ) ٢١٠(
  .هرةاالستقامة بالقا/ ط . ٣٤الكبائر للذهيب ص ) ٢١١(



٢٠٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم وهي أحد أركانه  ����
والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ وال ينفقُونها في سبِيلِ اِهللا فَبشرهم ����: قال اهللا تعاىل

وى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهـورهم  يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْ *بِعذَابٍ أَليمٍ 
وال يحسبن الَّذين ����: وقال تعاىل. )٢١٢(����هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ

 ملَه رش ولْ هب ما لَهريخ وه هلفَض ناُهللا م ماها آتلُونَ بِمخبي موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس
ةامي١٨٠: سورة آل عمران آية[ ����الْق[.  

من آتاه اهللا ماالً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقـرع لـه   «: �وقال 
متفق عليـه   »أنا كرتك أنا مالك: مث يقول) يعين شدقيه(زبيبتان يطوقه مث يأخذ بلهزمتيه 

: قـال  �إن رسـول اهللا  : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال وروى البخاري ومسلم
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا ويقيمـوا   «

الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماَءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام 
  .»على اهللا

ئض اإلسالم وهي أحد أركانه دل على وجوا الزكاة فريضة من فرا: أخي املسلم
ومن خبل ا فهو معرض .. الكتاب والسنة واإلمجاع فمن أنكر وجوا فهو كافر مرتد

لعقوبة عظيمة يوم تصفح له أمواله صفائح من نار وحيمى عليها يف نار جهنم ويكوى 
ألف سـنة   ا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني

  .حىت يقضي اهللا بني العباد
وعملتنا اليوم تعترب ذهبا أو «والزكاة جتب يف أموال خمصوصة منها الذهب والفضة 

أي يف كـل  (والواجب فيها ربع العشر ) رياالً سعوديا ٥٦(فضة إذا بلغت نصابا وهو 
  ).»ريال واحد«أربعني رياالً 

ارات واألراضي والبيوت املعـدة  وكذلك جتب الزكاة يف عروض التجارة من العق
واشترط يف كل ما سبق أن حيول عليه احلول إال ربـح التجـارة   . للبيع وسائر السلع

فحوله حول أصله وعلى هذا لو ملك إنسان ألف ريال وعلى رأس احلول صار ألفـني  
                                           

  .٣٥ – ٣٤سورة التوبة آية ) ٢١٢(



٢٠٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .فيزكي عن األلفني مجيعا
ا مـن شـر املـال    إننا نرشدك إىل الطريقة السليمة اليت تتخلص .. أخي املسلم

النقـود  : ومسئوليته يف اآلخرة وذلك بأن حتدد يوما يف كل سنة حتصى مجيع أموالك
والعقارات املعدة للتجارة وسائر األشياء اليت ليست من حاجاتك اخلاصـة مث تقـدر   
قيمتها مبا تساويه حقيقة دون نقص مث حتسم ما عليك من ديون حالة مث ختـرج ربـع   

  .عشر الباقي
رمبا تكثر الزكاة أمامك بسبب كثرة ممتلكاتك فاحذر أن خيـدعك  .. لمأخي املس

الشيطان فتبخل مبا آتاك اهللا من فضله أو تنقص مما أوجبه اهللا عليك فيكون هذا املـال  
  .وباالً عليك ومصيبة يوم القيامة

  .وفقنا اهللا وإياك ألداء ما أوجب علينا... أخي املسلم
  .تهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

����������������  
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����نصيحة يف الزكاة  ����
من حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ إىل من يبلغه من املسلمني وفقين اهللا 

وبعد فإين أمحد اهللا . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وإياهم إىل صراطه املستقيم آمني
ل فيما صـح  رب العاملني، وأصلي وأسلم على رسول اهللا خامت النبيني، نصح أمته وقا

مث  )٢١٤(����وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِني����وأنزل اهللا عليه  )٢١٣(»الدين النصيحة«: عنه
إن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والذكري بفريضة الزكاة، اليت تساهل ا بعض 

وركن مـن   الناس وغفلوا عنها، مشتغلني بتدبري أمواهلم عن فريضة من فرائض الدين،
ولقد ذكر اهللا يف كتابه . أركان اإلسالم يكفر جاحده، وتقاتل الطائفة املمتنعة من أدائه

وما أُمـروا  ����: وقال )٢١٥(����وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ����: الزكاة مقرونة بالصالة فقال
يمقيفَاَء ونح ينالد لَه نيصلخوا اَهللا مدبعيإِال ل    يـند ـكذَلكَـاةَ ووا الزتؤيالةَ ووا الص

ةموأمر تعاىل رسوله بأخذها حيث يقول )٢١٦(����الْقَي :���� مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ مخ
: وجاء الوعيد الشديد على من خبل ا وقصر فيها قال اهللا تعـاىل  )٢١٧(����وتزكِّيهِم بِها

يوم  *زونَ الذَّهب والْفضةَ وال ينفقُونها في سبِيلِ اِهللا فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ والَّذين يكْنِ����
    متـزـا كَنـذَا مه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جي نا فهلَيى عمحي

تا كُنفَذُوقُوا م فُِسكُمونََألنكْنِزت من آتاه اهللا ماالً فلم «: ويف احلديث الصحيح. )٢١٨(����م
يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق به يـوم القيامـة مث يأخـذ    

  . )٢١٩(متفق عليه »أنا مالك، أنا كرتك: مث يقول) يعين شدقيه(بلهزميته 
ل وال سيما يف هذا الـزمن الـذي   وال خيفى ما من اهللا به على عباده من نعمة املا

                                           
  .١٢٤ص ) رياض الصاحلني(روه مسلم ) ٢١٣(
  .٥٥سورة الذَّاريات آية ) ٢١٤(
  .١١٠ – ٤٣سورة البقرة آية ) ٢١٥(
  .٥سورة البينة آية ) ٢١٦(
  .١٠٣سورة التوبة آية ) ٢١٧(
  .٣٥سورة التوبة آية ) ٢١٨(
  .٦١املصدر السابق ص ) ٢١٩(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

تكاثرت فيه املصاحل واخلريات، واتسعت فيه أسباب الرزق، وتضخمت فيه أموال كثري 
من الناس وما األموال إال ودائع يف أيدي األغنياء، وفتنة وامتحان هلم مـن اهللا لينظـر   

اء ومن شكرها وقيد النعمة أداء زكاا، والصدقة علـى الفقـر  . أيشكرون أم يكفرون
آمنوا بِاِهللا ورسوله وأَنفقُوا مما ����: واملساكني واإلنفاق مما استخلفهم اهللا فيه، قال تعاىل

كَبِري رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُمنوا منآم ينفَالَّذ يهف نيلَفختسم لَكُمع٢٢٠(����ج( .  
م الفقراء فلو قام األغنيـاء  ومن احلكمة يف تشريع الزكاة مواساة األغنياء إلخوا

ذه الفريضة حق القيام وصرفوا الزكاة مصرفها الشرعي حلصل للفقراء واملساكني مـا  
أما إذا منع األغنياء ما أوجب اهللا علـيهم مـن   . يكفيهم، وال حيتاجون معه إىل غريه

ذاب فريضة الزكاة فإنه ينشأ من هذا أضرار ومفاسد كثرية، من تعريض العبد نفسه للع
العظيم، وكراهة اهللا والناس له، وتسبب إلهالك املال وانتزاع الربكة منه، ففي احلديث 

، ومن ظلم للفقراء واملساكني وإيصـال  )٢٢١(»ما خالطت الزكاة ماالً قط إال أهلكته«
الضرر إليهم، ودعوة هلم إىل ارتكاب شىت احليل يف احلصول علـى لقمـة العـيش،    

احلرجة، واإلحلاح يف السؤال، بل رمبا اضطرم فاقتـهم  والتعرض للوقوف يف املواقف 
وشدة احلاجة إىل السرقة واإلقدام على بعض اجلرائم ملا يقاسونه من آالم الفقر واملسكنة 
اليت لو أحس ا الغين يوما من الدهر لتغريت نظرته إليهم ولعرف عظيم نعمة اهللا عليه، 

كني وم ضرورة إليها فإن فيهـا مصـلحة   وإذا كان يف الزكاة مصلحة للفقراء واملسا
ألرباب األموال وم ضرورة إىل أدائها من تطهري وتزكية هلم وبعد عن البخل املذموم 
  وقرب من فغل الكرم واجلود، واستجالب للربكة والزيادة والنماء، وحفظ للمال ودفع 

  . للشرور عنه
وابـن   –ه الطـرباين  روا »من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره«: �وهلذا قال 

يـا  : فقـال  �قال أتى رجل من متيم رسول اهللا  ����وعن أنس  –خزمية يف صحيحه 
رسول اهللا إين ذو مال كثري وذو أهل ومال وحاضرة فأخربين كيف أصـنع وكيـف   

خترج الزكاة من مالك فإا طهرة تطهرك وتصل أقربـاءك  «: �أنفق؟ فقال رسول اهللا 
                                           

  .٧سورة احلديد آية ) ٢٢٠(
  .٦٣ص  ٢الترغيب والترهيب ج " إال أفسدته " البزار والبيهقي بلفظ رواه ) ٢٢١(



٢٠٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

 �أن رسـول اهللا   ����وعن احلسن . رواه أمحد »سائلوتعرف حق املسكني واجلار وال
حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البالء بالدعاء «: قال

يدعو ملن جاء بالزكاة فتارة  �وكان الرسول  –رواه أبو داود يف املراسيل  »والتضرع
ولقد تـوىل اهللا قسـمة    هذا )٢٢٢(اللهم صل عليه: اللهم بارك له، وتارة يقول: يقول

الزكاةبنفسه وجزأها إىل مثانية أجزاء أما األشياء اليت جتب فيها الزكـاة فهـي أربعـة    
  : أصناف
  .اخلارج من األرض كاحلبوب والثمار -١
  .ويمة األنعام -٢
  .وعروض التجارة -٣
  .والذهب والفضة -٤

 جتب الزكاة وقد جتب يف غريهن ولكل من هذه األصناف األربعة نصاب حمدود ال
وأدىن نصاب الغنم أربعـون شـاة    –فيما دونه فنصاب احلبوب والثمار مخسة أوسق 

وأدىن نصاب اإلبل مخس وأدىن نصاب البقر ثالثون ونصاب الفضـة مئتـا درهـم،    
فإذا ملك اإلنسان نصابا من الذهب وقدره إحـدى   –ونصاب الذهب عشرون مثقاالً 

اجلنيهات السعودية ومثله من اجلنيه اإلفرجنـي أو  عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا من 
ملك نصابا من الفضة وقدره ستة ومخسون رياالً عربيا تقريبا وحال عليه احلول وجبت 

وكذلك األوراق اليت كثرت يف أيدي الناس وصار التعامل ا  –فيه الزكاة ربع العشر 
من الفضة وحال عليها احلـول  أكثر من غريها فإذا ملك اإلنسان منها ما يقابل نصابا 

فإنه خيرج منها زكاا ربع عشرها، أما العروض وهي ما اشتراها اإلنسان للربح فإـا  
تقَوم يف آخر العام وخيرج ربع عشر قيمتها وإذا كان لإلنسان دين على أحد فإنه يزكيه 

أن يؤخر  إذا قبضه فإن كان الدين على مليء فاألفضل أن يزكيه عند رأس احلول، وله
زكاته حىت يقبضه، وجيب إخراج الزكاة يف بلد املال إال لعذر شرعي، وال حظ فيهـا  

                                           
. »اللهم صل عليهم«: إذا أتاه قوم بصدقتهم قال �كان رسول اهللا : عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال) ٢٢٢(

بستان األحبار خمتصر نيل (متفق عليه » اللهم صل على آل أيب أوىف«: فأتاه أيب بصدقته فقال
  .٤٩٤ص  ١ج ) األوطار



٢١٠ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

: لغين وال لقوي مكتسب، وال جيوز صرفها لغري أهلها الثمانية الذين ذكرهم اهللا بقوله
ة قُلُـوبهم وفـي الرقَـابِ    إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَ����

والزكاة حق اهللا فال جتـوز   )٢٢٣(����والْغارِمني وفي سبِيلِ اِهللا وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من اِهللا
  .احملاباة ا وال أن جيلب اإلنسان ا لنفسه نفعا أو يدفع ضرا

ن الزكاة وما يقاسـيه  فاتقوا اهللا أيها املسلمون، وتذكروا ما أوجب اهللا عليكم م
الفقراء واملساكني من ويالت الفقر والفاقة، وبادروا إىل إخراج زكاة أموالكم طيبة ا 
نفوسكم خالصة لوجه اهللا ال من فيها وال أذى وال رياء وال مسعة، واغتنموا الفرصة قبل 

كُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم ال بيع فيه وال يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْنا����فوات األوان 
جعلين اهللا وإياكم ممن يستمعون القول  )٢٢٤(����خلَّةٌ وال شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ

. فيتبعون أحسنه ونفعنا ذه الذكرى وهدانا مجيعا إىل طريق احلق واخلـري والفـالح  
  .نا حممد وآله وصحبهوصلى اهللا وسلم على نبي

  .هـ ١٣٧٥رمضان املبارك  ١٠يف يوم اجلمعة 

                                           
  .٦٠سورة التوبة آية ) ٢٢٣(
  .٢٥٤سورة البقرة آية ) ٢٢٤(



٢١١ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ����حبوث هامة حول الزكاة  ����
أما بعد . احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه

فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكري بفريضة الزكاة اليت تسـاهل ـا   
لم خيرجوها على الوجه املشروع مع عظم شأا وكوـا أحـد   الكثري من املسلمني ف

بين اٍإلسالم على «: �أركان اإلسالم اخلمسة اليت ال يستقيم بناؤه إال عليها لقول النيب 
مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصـوم  

  .متفق على صحته »رمضان وحج البيت
الزكاة على املسلمني من أظهر حماسن اإلسالم ورعايته لشـئون معتنقيـه   وفرض 

لكثرة فوائدها ومسيس حاجة الفقراء املسلمني إليها فمن فوائدها تثبيت أواصر املـودة  
بني الغين والفقري ألن النفوس جمبولة على حب من أحسن إليها، ومنها تطهري الـنفس  

كما أشار القرآن الكرمي إىل هذا املعـىن يف   وتزكيتها والبعد اعن خلق الشح والبخل
ومنها تعويد املسـلم   )٢٢٥(����خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها����: قوله تعاىل

صفة اجلود والكرم والعطف على ذوي احلاجة، ومنها اسـتجالب الربكـة والزيـادة    
 )٢٢٦(����م من شيٍء فَهو يخلفُه وهو خير الـرازِقني وما أَنفَقْت����: كما قال تعاىل. واخللف

ــول    وقــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٢٢٧(»)يا ابن آدم أنفق ننفق عليك(يقول اهللا عز وجل «: يف احلديث الصحيح �النيب 

  .إىل غري ذلك من الفوائد الكثرية
: وقد جاء الوعيد الشديد يف حق من خبل ا أو قصر يف إخراجها قال اهللا تعـاىل 

يوم  *لَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ وال ينفقُونها في سبِيلِ اِهللا فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ وا����
    متـزـا كَنـذَا مه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جي نا فهلَيى عمحي

                                           
  .١٠٣سورة التوبة آية ) ٢٢٥(
  .٣٩سورة سبأ آية ) ٢٢٦(
  .٢٠٣ص  ١اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج . متفق عليه) ٢٢٧(



٢١٢ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

فكل مال ال تؤدى زكاته فهو كرت يعذب بـه   )٢٢٨(����وقُوا ما كُنتم تكْنِزونََألنفُِسكُم فَذُ
ما مـن  «: أنه قال �صاحبه يوم القيامة كما دل على ذلك احلديث الصحيح عن النيب 

صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى ا 

كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنـة وإمـا إىل   
صاحب اإلبل والبقر والغنم الذي ال يؤدي زكاا وأخرب أنه  �مث ذكر النيب  )٢٢٩(»النار

آتاه اهللا ماالً فلـم يـؤد   من «: أنه قال �يعذب ا يوم القيامة وصح عن رسول اهللا 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخـذ بلهزمتيـه   

  مث تـــال  »مث يقـــول أنـــا مالـــك أنـــا كـــرتك) يعـــين شـــدقيه(
را لَهم بلْ وال يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اُهللا من فَضله هو خي����هذه اآلية  �النيب 

ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش ومتفق عليه ����ه.  
والسائمة . اخلارج من األرض من احلبوب والثمار: والزكاة جتب يف أربعة أصناف

  .من يمة األنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة
ود ال جتب الزكاة فيما دونه فنصـاب  ولكل من هذه األصناف األربعة نصاب حمد

فيكـون مقـدار    �احلبوب والثمار مخسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع الـنيب  
 �النصاب من التمر والزبيب واحلنطة واألرز والشعري وحنوها ثالمثائة صاع بصاع النيب 

وأمـا نصـاب   . وهو أربع حفنات بيدي الرجل املعتدل اخللقة إذا كانت يداه مملوئتني
السائمة من اإلبل والبقر والغنم ففيه تفصيل مبني يف األحاديث الصحيحة عن رسـول  

ويف استطاعة الراغب يف معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ولوال قصد اإلجيـاز   �اهللا 
  .لذكرناه لتمام الفائدة

وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقاالً ومقداره بالدرهم العريب السعودي سـتة  
ونصاب الذهب عشرون مثقاالً ومقداره من اجلنيهات السعودية أحد . االًومخسون ري

                                           
  .٣٥سورة التوبة آية ) ٢٢٨(
  .٥٧ – ٥٦ص  ٢ج » الترغيب والترهيب«رواه البخاري ومسلم ) ٢٢٩(



٢١٣ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

عشر جنيها وثالثة أسباع اجلنيه والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابا منهما 
أو من أحدمها وحال عليه احلول والربح تابع لألصل فال حيتاج إىل حول جديد كما أن 

ويف حكـم  . ىل حول جديد إذا كان أصله نصابانتاج السائمة تابع ألصله فال حيتاج إ
الذهب والفضة األوراق النقدية اليت يتعامل ا الناس اليوم سواء مسيت درمهًا أو دينارا 
أو دوالرا أو غري ذلك من األمساء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الـذهب وحـال   

من الـذهب والفضـة   عليها احلول وجبت فيها الزكاة، ويلتحق بالنقود حلي النساء 
خاصة إذا بلغت النصاب املتقدم وحال عليها احلول فإن فيها الزكاة ولو كانت معـدة  

ما من صاحب ذهب «: �لالستعمال أو العارية يف أصح قويل العلماء لعموم قول النيب 
إخل .. )٢٣٠(»وال فضة ال يؤدي زكاا إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار

أتعطـني  «: أنه رأى بيد أمرأة سوارين من ذهب فقال�وملا ثبت عنه . تقدماحلديث امل
 »أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نـار «: ال، قال: قالت »زكاة هذا

أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن، وثبت عن أم . مها هللا ولرسوله: فألقتهما وقالت
يا رسول اهللا أكـرت  : أوضاحا من ذهب فقالتسلمة رضي اهللا عنها أا كانت تلبس 

مع أحاديث أخرى يف هـذا   )٢٣١(»ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكرت«: �هو؟ فقال 
أما العروض وهي السلع املعدة للبيع فإا تقوم يف آخر العام وخيرج ربع عشـر  . املعىن

ان رسول اهللا ك: قيمتها سواء كانت قيمتها مثل مثنها أو أكثر أو أقل حلديث مسرة قال
  .يأمرنا أن خنرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود �

ويدخل يف ذلك األراضي املعدة للبيع والعمارات واملكائن الرافعة للماء وغري ذلك 
أما العمارات املعدة لإلجيار ال للبيع فالزكاة يف أجورها . من أصناف السلع املعدة للبيع

ذاا فليس فيها زكاة لكوا مل تعد للبيع وهكذا السـيارات  إذا حال عليها احلول أما 
اخلصوصية والتكاسي ليس فيها زكاة إذا كانت مل تعد للبيع وإمنا اشـتراها صـاحبها   

                                           
  .٦١ص  ٢املصدر السابق ج . لبخاري ومسلمرواه ا) ٢٣٠(
صحيح على شرط البخاري ومسلم ومل خيرجاه وأخرجه أبو داود يف باب : أخرجه احلاكم وقال) ٢٣١(

  " اإلملام بأحاديث األحكام ) " الكرت ما هو؟(
  .٢٢٤ص 



٢١٤ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

لالستعمال، وإذا اجتمع لصاحب سيارة األجرة أو غريه نقود تبلغ النصاب فعليه زكاا 
لتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين إذا حال عليها احلول سواء كان أعدها للنفقة أو ل

أو غري ذلك من املقاصد لعموم األدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة يف مثل هذا، 
وهكذا أمـوال اليتـامى   . والصحيح من أقوال العلماء أن الدين ال مينع الزكاة ملا تقدم

عليها احلـول   واانني جتب فيها الزكاة عند مجهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال
 �وجيب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند متام احلول لعموم األدلة مثل قول النيب 

إن اهللا افترض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخـذ  «: يف حديث معاذ ملا بعثه إىل أهل اليمن
  .)٢٣٢(»من أغنيائهم وترد يف فقرائهم

ها وال أن جيلب اإلنسان ا لنفسه والزكاة حق اهللا ال جتوز احملاباة ا ملن ال يستحق
بل جيب علـى املسـلم   . نفعا أو يدفع ضرا وال أن يقي ا ماله أو يدفع ا عنه مذمة

صرف زكاته ملستحقيها لكوم من أهلها ال لغرض آخر مـع طيـب الـنفس ـا     
  .واإلخالص هللا يف ذلك حىت تربأ ذمته ويستحق جزيل املثوبة واخللف

إِنمـا  ����: حانه يف كتابه الكرمي أصناف أهل الزكاة فقال تعـاىل وقد أوضح اهللا سب
مني الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغـارِ 

، ويف ختم هذه اآلية )٢٣٣(���� عليم حكيموفي سبِيلِ اِهللا وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من اِهللا واُهللا
الكرمية ذين االمسني العظيمني تنبيه من اهللا سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العلـيم  
بأحوال عباده ومن يستحق منهم الصدقة ومن ال يستحق وهو احلكيم يف شرعه وقدره 

بعض الناس بعض أسـرار  فال يضع األشياء إال يف مواضعها الالئقة ا وإن خفي على 
حكمه ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا حلكمه واهللا املسئول أن يوفقنا واملسلمني للفقـه  
يف دينه والصدق يف معاملته واملسابقة إىل ما يرضيه والعافية من موجبات غضبه إنه مسيع 

  .قريب وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه
  بن باز عبد العزيز بن عبد اهللا

                                           
  .٢١٧ص " اإلملام بأحاديث األحكام . " رواه البخاري ومسلم) ٢٣٢(
  .٦٠سورة التوبة آية ) ٢٣٣(



٢١٥ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ���� )٢٣٤(فوائد الزكاة والصدقة ����
قد فرض اهللا على املؤمنني ذوي األموال الزكوية زكاة تدفع للمحتـاجني منـهم،   

إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني ����: وللمصاحل العامة النفع كما قال اهللا تعاىل
مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَياِهللا  ع نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اِهللا وي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفو

يمكح يملاُهللا عو����.  
ويف القرآن آيات كثرية يف األمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق اهللا والثنـاء علـى   

وبني ما  �ث عن النيب املنفقني واملتصدقني وذكر ثوام، وتواترت بذلك كله األحادي
جتب فيه الزكاة من املواشي واحلبوب والثمار والنقود واألموال املعدة للتجارة، وذكـر  
أنصبائها ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعها، واتفـق املسـلمون   
على نقصان إميان تاركها ودينه وإسالمه، وإمنا اختلفوا هل يكفر تاركها أم ال؟ وذلك 

  .ا يف الزكاة والصدقة واإلحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيويةمل
والصـدقة  «: قـال  �فمنها أا من أعظم شعائر الدين وأكرب براهني اإلميان فإنه 

  .أي على إميان صاحبها ودينه وحمبته هللا إذ سخى هللا مباله احملبوب للنفوس »برهان
طي واملعطى واملال الذي أُخرجت منه، أمـا تزكيتـها   ومنها أا تزكي وتنمي املع

للمعطي فإا تزكي أخالقه وتطهره من الشح والبخل واألخالق الرذيلة،وتنمي أخالقه 
فيتصف بأوصاف الكرماء احملسنني الشاكرين فإا من أعظم الشكر هللا، والشكر معـه  

ة تضاعف أضـعافًا كـثرية   املزيد دائما، وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفق
حبسب إميان صاحبها وإخالصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفـرح  
النفس وتدفع عن العبد من الباليا واألسقام شيئًا كثريا، فكم جلبت من نعمـة دينيـة   
ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت اآلالم،وكم أزالت مـن  

. وصداقات، وكم تسببت ألدعية مستجابة من قلوب صادقات عداوات وجلبت مودة
: �وهي أيضا تنمي املال املخرج منه، فإا تقيه اآلفات وحتل فيه الربكة األهلية، قـال  

                                           
  من كتاب الرياض الناضرة للشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا ) ٢٣٤(

  .١٧ – ١٥ص 



٢١٦ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخلفُه وهو ����: وقال تعاىل »ما نقصت صدقة من مال بل تزيده«
نيازِقالر ريما من صباح يوم إال ويرتل ملكـان  «: أنه قال �ويف الصحيحني عنه  ����خ
، والتجربة »اللهم أعط ممسكًا تلفًا: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول اآلخر: يقول أحدمها

تشهد بذلك فال تكاد جتد مؤمنا خيرج الزكاة وينفق النفقات يف حملها إال وقد صب اهللا 
  .كة ويسر له أسباب الرزقعليه الرزق صبا، وأنزل له الرب

وأما نفعها للمعطى فإن اهللا قد أمر بدفعها للمحتاجني مـن الفقـراء واملسـاكني    
والغارمني ويف الرقاب وللمصاحل اليت حيتاج املسلمون إليها فمىت وضـعت يف حملـها   
اندفعت احلاجات والضرورات واستغىن الفقراء أو خف فقرهم، وقامت املصاحل النافعة 

فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل، فلو أن األغنياء أخرجوا زكـاة أمـواهلم    العمومية،
ووضعت يف حملها لقامت املصاحل الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور 
الفقراء وكان ذلك أعظم حاجز وسد مينع عبث املفسدين، وهلذا كانت الزكـاة مـن   

    أعظم 
  .ملصاحل واملنافع ودفع املضارحماسن اإلسالم ملا اشتملت عليه من جلب ا

����������������  



٢١٧ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  ���� )٢٣٥(األموال اليت جتب فيها الزكاة ����
وما أُمروا إِال ليعبدوا اَهللا مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا الصالةَ ����: قال اهللا تعاىل

ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيأَ����: وقال تعاىل )٢٣٦(����وكَـاةَ   وـوا الزآتالةَ ووا الصيمق
ظَمأَعا وريخ واِهللا ه دنع وهجِدرٍ تيخ نم فُِسكُموا َألنمقَدا تما ونسا حضوا اَهللا قَرأَقْرِضو 

ربو عند اِهللا وما وما آتيتم من رِبا ليربو في أَموالِ الناسِ فَال ي����: وقال تعاىل. )٢٣٧(����أَجرا
  .)٢٣٨(����آتيتم من زكَاة ترِيدونَ وجه اِهللا فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ

واآليات يف وجوب الزكاة وفرضيتها كثرية وأما األحاديث فمنها ما يف صـحيح  
 بين اإلسالم على مخسة،«: قال �مسلم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب 

: فقال رجـل  »على أن يوحد اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، واحلج
. �، هكذا مسعته من رسول اهللا »ال، صيام رمضان واحلج«: احلج وصيام رمضان قال

  ).احلديث مبعناه(شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا : ويف رواية
يه العظام وهي قرينة الصالة يف مواضع كثرية من فالزكاة أحد أركان اإلسالم ومبان

كتاب اهللا عز وجل وقد أمجع املسلمون على فرضيتها إمجاعا قطعيا فمن أنكر وجوا 
مع علمه به فهو كافر خارج عن اإلسالم ومن خبل ا أو انتقص منها شيئًا فهو مـن  

  .شياءوجتب الزكاة يف أربعة أ. الظاملني املتعرضني للعقوبة والنكال
يا أَيها الَّـذين  ����: اخلارج من األرض من احلبوب والثمار لقوله تعاىل: األول - ١

: وقوله سبحانه )٢٣٩(����آمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم مـن اَألرضِ 
����هادصح موي قَّهوا حآت٢٤٠(����و(.  

فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر «: �زكاة وقال النيب وأعظم حقوق املال ال
                                           

  .٧٨ – ٧٤من جمالس شهر رمضان للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص ) ٢٣٥(
  .٥سورة البينة آية ) ٢٣٦(
  .٢٠سورة املزمل آية ) ٢٣٧(
  .٣٩سورة الروم آية ) ٢٣٨(
  .٢٦٧سورة البقرة من آية ) ٢٣٩(
  .١٤١ سورة األنعام من آية) ٢٤٠(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

وال جتب الزكاة فيه حىت يبلغ نصابا . رواه البخاري »وفيما سقي بالنضح نصف العشر
 »ليس يف حب وال مثر صدقة حىت يبلغ مخسة أوسق«: �وهو مخسة أوسق، لقول النيب 

نصاب ثالمثائة صاع بصاع فيكون ال �والوسق ستون صاعا بصاع النيب . رواه مسلم
الذي تبلغ زنته بالرب اجليد ألفني وأربعني جراما أي كيلُوين وخمسـي عشـر    �النيب 

الكيلو، فتكون زنة النصاب بالرب اجليد ستمائة واثين عشر كيلو، وال زكاة فيما دوـا  
ال ومقدار الزكاة فيها العشر كامالً فيما سقي بدون كلفة ونصفه فيما سقي يكلفة، و

ليس يف اخلضروات : جتب الزكاة يف الفواكه واخلضروات والبطيخ وحنوها، لقول عمر
ليس يف التفاح وما أشبهه صدقة، وألا ليست حبب وال مثر لكن إذا : صدقة وقول علي

  .باعها بدراهم وحال احلول على مثنها ففيه الزكاة
كانت أو ماعزا إذا كانت  يمة األنعام وهي اإلبل والبقر والغنم ضأنا: الثاين - ٢

سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا، وأقل النصاب يف اإلبل مخس، ويف البقـر  
ثالثون، ويف الغنم أربعون، والسائمة هي اليت ترعى الكأل النابت بدون بذر آدمي كل 
السنة أو أكثرها، فإن مل تكن سائمة فال زكاة فيها، إال أن تكون للتجارة، وإن أعدت 
للتكسب بالبيع والشراء واملناقلة فيها فهي عروض جتارة تزكى زكاة جتارة سواء كانت 

  .سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إىل جتارته
والَّذين يكْنِـزونَ  ����: الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعاىل: الثالث - ٣

فنال يةَ وضالْفو بيمٍ الذَّهذَابٍ أَلبِع مهرشبِيلِ اِهللا فَبي سا فهـي   *قُونا فهلَيى عمحي موي
نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُوا مـا  

نفاقها يف سبيل اهللا، وأعظم اإلنفاق يف سبيل واملراد بكرتها عدم إ )٢٤١(����كُنتم تكْنِزونَ
ما مـن  «: قال �أن النيب : ����ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة . اهللا إنفاقها يف الزكاة

صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صـفائح  
بردت أعيدت له  من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره كلما

  .»يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد
                                           

  .٣٤سورة التوبة آية ) ٢٤١(



٢١٩ 

 

  

  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

ما من صاحب كرت ال يـؤدي  «: )٢٤٢(واملراد حبقها زكاا كما تفسره الرواية الثانية
  ).احلديث( »زكاته

وجتب الزكاة يف الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تربا أو حليا يلبس أو يعار أو 
م األدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل وعن عبد اهللا بن غري ذلك، لعمو

ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتـها   �عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن امرأة أتت النيب 
ــب   ــن ذه ــان م ــكتان غليظت ــان(مس ــواران غليظ ــا ) أي س ــال هل   فق

هللا ما يوم القيامة أيسرك أن يسورك ا«: ال، قال: قالت »أتعطني زكاة هذا؟«: �النيب 
رواه . مها هللا ورسـوله : وقالت �فخلعتهما فألقتهما إىل النيب : قال »سوارين من نار؟

وعن عائشـة  . وإسناده قوي: قال يف بلوغ املرام. أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي
تعـين  (فرأى يف يدي فتخات من ورق  �دخل علي رسول اهللا : رضي اهللا عنها قالت

: قـال . صنعتهن أتزين لك يا رسـول اهللا : فقلت »ما هذا؟«: �فقال النيب ) من فضة
أخرجه أبو . »هو حسبك من النار«: أو ما شاء اهللا قال. ال: قالت »أتؤدين زكان؟«

داود والبيهقي واحلاكم وصححه وقالت على شرط الشيخني، وقال ابـن حجـر يف   
  .رط مسلمعلى ش: على شرط الصحيح، وقال ابن دقيق: التلخيص

قال يف  �وال جتب الزكاة يف الذهب حىت يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا ألن النيب 
واملراد . )٢٤٣(، رواه أبو داود»ليس عليك شيء حىت يكون لك عشرون دينارا«: الذهب

فيكـون  ) وزن املثقال أربعة غرامات وربـع (الدينار اإلسالمي الذي يبلغ وزنه مثقاالً 
  .مثانني غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثالثة أسباع جنيهنصاب الذهب مخسة و

ليس «: �وال جتب الزكاة يف الفضة حىت تبلغ نصابا وهو مخس أواق، لقول النيب 
متفق عليه، واألوقية أربعون درمهًا إسـالميا فيكـون   . »فيما دون مخس أواق صـدقة 

ال فيبلغ مائة وأربعني مثقـاالً  النصاب مائيت درهم إسالمي والدرهم سبعة أعشار مثق
وهي مخسمائة ومخسة وتسعون غراما تعادل ستة ومخسني رياالً عربيـا مـن الفضـة    

                                           
  .أي عند مسلم) ٢٤٢(
  .يف سنده ضعف لكن له شواهد يرتقي ا إىل درجة احلسن فيكون حجة وقد أخذ به عامة) ٢٤٣(
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  هللاتحفة اإلخوان بفقه الصيام ودروس رمضان لعبد اهللا اجلار ا

  .ومقدار الزكاة يف الذهب والفضة ربع العشر فقط
وجتب الزكاة يف األوراق النقدية ألا بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغـت  

لزكاة يف الذهب والفضة واألوراق النقديـة  نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة، وجتب ا
سواء كانت حاضرة عنده أم يف ذمم الناس وعلى هذا فتجب الزكاة يف الدين الثابـت  
سواء كان قرضا أم مثن مبيع أم أجرة أم غري ذلك، إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع 

، فإن كان ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حىت يقبضه مث يزكيه لكل ما مضى من السنني
على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فال زكاة فيه حىت يقبضه فيزكيـه لسـنة   

  .واحدة سنة قبضه وال زكاة عليه فيما قبلها من السنني
وال جتب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من املعادن وإن كان أغلى منهما إال أن 

  .يكون للتجارة فيزكى زكاة جتارة
ب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعـده للتكسـب   مما جت: الرابع - ٤

والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغريها من مجيع أصناف املـال  
فيقومها كل سنة مبا تساوي عند رأس احلول وخيرج ربع عشر قيمتها سـواء كانـت   

البقـاالت واآلالت  قيمتها بقدر مثنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر وجيب على أهل 
وقطع الغيارات وغريها أن حيصوها إحصاًء دقيقًا شامالً للصغري والكبري وخيرجوا زكاا 

  .فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم
وال زكاة فيما أعده اإلنسان حلاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات 

ليس على املسلم يف عبـده  «: �ة لقول النيب وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفض
  .متفق عليه. »وال فرسه صدقة

وال جتب الزكاة فيما أعد لألجرة من عقارات وسيارات وحنوها وإمنـا جتـب يف   
أجرا إذا كانت نقودا وحال عليها احلول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها ملا عنده من 

  .جنسها
ا نفسا فإا غنم ال غرم وربـح ال خسـارة    أدوا زكاة أموالكم وطيبوا: إخواين

وأحصوا مجيع ما يلزمكم زكاته واسألوا اهللا القبول ملا أنفقتم والربكة لكم فيما أبقيتم 
  .واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجيعن
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  ���� )٢٤٤(مصارف الزكاة ����
ات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم إِنما الصدقَ����: قال اهللا تعاىل

      ـيملاُهللا عاِهللا و ـنـةً مـبِيلِ فَرِيضـنِ الساببِيلِ اِهللا وي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفو
يمك٢٤٥(����ح(.  

زكاة وأهلها املستحقني هلا مبقتضـى  يف هذه اآلية الكرمية بين اهللا تعاىل مصارف ال
علمه وحكمته وعدله ورمحته وحصرها يف هؤالء األصناف الثمانية وبين أن صـرفها  
فيهم فريضة الزمة وأن هذه القسمة صادرة عن علم اهللا وحكمته فال جيـوز تعـديها   
وصرف الزكاة يف غريها ألن اهللا تعاىل أعلم مبصاحل خلقه وأحكم يف وضع الشـيء يف  

الفقراء : فالصنف األول والثاين )٢٤٦(����ومن أَحسن من اِهللا حكْما لقَومٍ يوقنونَ����ضعه مو
وكفاية عائلتهم ال من نقود حاضرة وال من . واملساكني وهم الذين ال جيدون كفايتهم

رواتب ثابتة وال من صناعة قائمة وال من غلة كافية وال من نفقات على غريهم واجبة 
فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم : اجة إىل مواساة ومعونة، قال العلماءفهم يف ح

ملدة سنة كاملة حىت يأيت حول الزكاة مرة ثانية ويعطى الفقري لزواج حيتاج إليـه مـا   
ويعطى من له راتب ال يكفيه . يكفي لزواجه وطالب العلم الفقري لشراء كتب حيتاجها

وأما من كان له كفاية فال جيوز . تهم ألنه ذو حاجةوعائلته من الزكاة ما يكمل كفاي
إعطاؤه من الزكاة وإن سأهلا بل الواجب نصحه وحتذيره من سؤال ما ال حيل له فعـن  

ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلقى «: قال �عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 
أن  ����وعن أيب هريرة . لمرواه البخاري ومس. »اهللا عز وجل وليس يف وجهه مزعة حلم

. »من سأل الناس أمواهلم تكثرا فإمنا يسأل مجرا فليسـتقل أو ليسـتكثر  «: قال �النيب 
إن هذا املال خضرة حلوة «: قال له �أن النيب  ����وعن حكيم بن حزام . رواه مسلم

فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه وكـان  
                                           

  .٧٨ – ٧٤من جمالس شهر رمضان للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص ) ٢٤٤(
  .٦٠سورة التوبة آية ) ٢٤٥(
  .٥٠سورة املائدة آية ) ٢٤٦(
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. رواه البخـاري ومسـلم  . »أكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفلىكالذي ي
ال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا «: قال �عن النيب  ����وعن عبد الرمحن بن عوف 

وإن سأل الزكاة شخص وعليه عالمة الغىن عنها وهو . )٢٤٧(رواه أمحد. »عليه باب فقر
ه أنه الحظ فيها لغين وال لقوي مكتسب ألن جمهول احلال جاز إعطاؤه منها بعد إعالم

إن شـئتما  «: أتاه رجالن يسأالنه فقلب فيهما البصر فرآمها جلـدين فقـال   �النيب 
  .)٢٤٨(رواه أمحد وأبو داود والنسائي. »أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب

ألمـور  العاملون عليها وهم الذين ينصبهم والة ا: من أهل الزكاة: الصنف الثالث
جلباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر علمهم وإن كانوا أغنياء 
وأما الوكالء لفرد من الناس يف توزيع زكاته فليسوا من العاملني عليها فال يسـتحقون  
منها شيئًا من أجل وكالتهم فيها لكن إن تربعوا يف تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد 

: قال �أن النيب  ����ء يف أجرها ملا روى البخاري عن أيب موسى األشعري كانوا شركا
يعطي ما أمر به كامالً موفرا طيبة بـه نفسـه   : اخلازن املسلم األمني الذي ينفذ أو قال«

وإن مل يتربعوا بتفريقها أعطاهم صاحب املال . »فيدفعه إىل الذي أُمر به، أحد املتصدقني
  .من ماله ال من الزكاة

املؤلفة قلوم وهم ضعفاء اإلميان أو من خيشى شرهم فيعطون من : نف الرابعالص
  .الزكاة ما يكون به تقوية إميام أو دفع شرهم إذا مل يندفع إال بإعطائهم

الرقاب وهم األرقاء املكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم : الصنف اخلامس
روا بذلك أنفسهم وجيوز أن يشترى عبد فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحر

  .فيعتق وأن يفك ا مسلم من األسر ألن هذا داخل يف عموم الرقاب
من حتمل : أحدمها: الغارمون الذين يتحملون غرامة وهم نوعان: الصنف السادس

محالة إلصالح ذات البني وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر محالته تشجيعا له على 
النبيل الذي به تأليف املسلمني وإصالح ذات بينهم وإطفاء الفتنـة وإزالـة   هذا العمل 

                                           
  .حسن صحيح: مذي من حديث أيب كبشة األمناري وقالروى حنوه التر) ٢٤٧(
  .ما أجوده من حديث: قال أمحد) ٢٤٨(
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: أسـأله فيهـا   �حتملت محالة فأتيت النيب : األحقاد والتنافر، وعن قبيصة اهلاليل قال
يا قبيصة إن املسألة ال حتل : أقم حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك ا، مث قال«: �فقال النيب 

وذكر متـام  . »ل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسكرجل حتم: إال ألحد ثالثة
  .رواه مسلم. احلديث

يف سبيل اهللا وهو اجلهاد يف سبيل اهللا الذي يقصد به أن تكـون  : الصنف السابع
كلمة اهللا هي العليا ال حلمية وال لعصبية فيعطى ااهد ذه النية ما يكفيه جلهاده مـن  

عتاد للمجاهدين يف سبيل اهللا حلماية اإلسالم والذود عنه الزكاة أو يشتري ا سالح و
  .وإعالء كلمة اهللا سبحانه

ابن السبيل وهو املسافر الذي انقطع به السفر ونفد مـا يف يـده   : الصنف الثامن
فيعطى من الزكاة ما يوصله إىل بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه لكن ال جيوز 

ألجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت ألنه حيلة على أخذ أن يستصحب معه نفقة قليلة 
وال تدفع لغـين  . وال تدفع الزكاة لكافر إال أن يكون من املؤلفة قلوم. ما ال يستحق

عنها مبا يكفيه من جتارة أو صناعة أو حرف أو راتب أو مغل أو نفقة واجبـة إال أن  
وال . و الغارمني إلصالح ذات البنييكون من العاملني عليها أو ااهدين يف سبيل اهللا أ

تدفع الزكاة يف إسقاط واجب سواها فال تدفع للضيف بدالً عن ضيافته وال ملن جتـب  
نفقته من زوجة أو قريب بدالً عن نفقتهما وجيوز دفعها للزوجة والقريب فيما سـوى  

ا عن  النفقة الواجبة فيجوز أن يقضي ا دينا عن زوجته ال تستطيع وفاءه وأن يقضي
وجيوز أن يدفع الزكاة ألقاربه يف سداد . والديه أو أحد من أقاربه دينا ال يستطيع وفاءه

وجيوز . نفقتهم إذا مل تكن واجبة عليه لكون ماله ال يتحمل اإلنفاق عليهم أو حنو ذلك
دفع الزوجة زكاا لزوجها يف قضاء دين عليه وحنوه، وذلك ألن اهللا سـبحانه علـق   

الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغريهم فمن اتصـف ـا كـان    استحقاق 
مستحقًا وعلى هذا فال خيرج أحد منها إال بنص أو إمجاع، ويف الصحيحني من حديث 

 �أمر النساء بالصدقة فسألت النيب  �زينب الثقفية امرأة عبد اهللا بن مسعود أن النيب 
دي حلي فأردت أن أتصـدق بـه   يا رسول اهللا إنك أمرت بالصدقة وكان عن: فقالت
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صـدق ابـن   «: �فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النيب 
أن النيب  ����، وعن سلمان بن عامر »مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم

رواه النسـائي  . »الصدقة على الفقري صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة«: قال �
صحيح اإلسناد، وذوو الرحم هم القرابة قربوا أم : واحلاكم وقالوالترمذي وابن خزمية 

  .بعدوا
. وال جيوز أن يسقط الدين عن الفقري وينويه عن الزكاة ألن الزكاة أخذ وإعطـاء 

إن اهللا افترض علـيهم  «: �وقال النيب  )٢٤٩(����خذْ من أَموالهِم صدقَةً����: قال اهللا تعاىل
، وإسقاط الدين عن الفقري ليس أخذًا وال »لى فقرائهمصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد ع

ردا وألن ما يف ذمة الفقري دين غائب ال يتصرف فيه فال جيزيء عـن مـالٍ حاضـر    
يتصرف فيه، وألن الدين أقل يف النفس من احلاضر وأدىن فأداؤه عنه كأداء الرديء عن 

هلها فتبني خبالفه فإا جتزئه اجليد، وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها ملن يظن أنه من أ
ويف الصـحيحني عـن أيب   . ألنه اتقى اهللا ما استطاع وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها

فوضـع  ) فذكر احلديث وفيه( »واهللا ألتصدقن: قال رجل«: قال �أن النيب  ����هريرة 
احلمد هللا، على غين، : صدقته يف يد غين فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غين فقال

أما صـدقتك  : أما الغين فلعله يعترب فينفق مما أعطاه اهللا، ويف رواية ملسلم: يت فقيل لهفأ
كان أيب خيرج دنانري يتصدق ا فوضعها عند : قال ����وعن معن بن يزيد . فقد تقبلت

واهللا ما إياك أردت فخاصـمته إىل  : رجل يف املسجد، فجئت فأخذا فأتيته ا فقال
  .رواه البخاري. »لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن«: �، فقال النيب �النيب 

إن الزكاة ال جتزيء وال تقبل حىت توضع يف احملل الذي وضعها اهللا فيـه  : إخواين
فاجتهدوا رمحكم اهللا فيها واحرصوا على أن تقع موقعها وحتل حملها لتربئـوا ذممكـم   

هللا املوفـق واحلمـد هللا رب   وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم وا
  .العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

����������������  
                                           

  .١٠٣سورة التوبة من آية ) تطهرهم وتزكيهم ا() ٢٤٩(
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  مسائل وفتاوى
  يف زكاة احللي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ����مقدمـة  ����

احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إىل اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن  
  : له، صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعنيحممدا عبده ورسو

   :أما بعد
فإن احلالل ما أحله اهللا ورسوله، واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله، والدين ما شـرعه  

  .اهللا ورسوله
وقد اختلف العلماء قدميا وحديثًا يف حكم زكاة احللي امللبوس وألفت فيه مؤلفات 

سـورة  [ ����تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اِهللا والرسـولِ فَإِنْ ����: عديدة وقد قال اهللا تعاىل
  . أي إىل الكتاب العزيز والسنة املطهرة ]٥٩: النساء، اآلية

وإذا رددنا هذا احلكم إىل الكتاب والسنة وجدنا نصوصا كثرية تدل على وجوب 
عموما، ونصوصا الزكاة فيه، نصوصا عامة تدل على وجوب الزكاة يف الذهب والفضة 

. خاصة تدل على وجوب الزكاة يف احللي وهي صحيحة، وليس هلا معارض صـحيح 
  .وإمنا استدل من ال يرى الزكاة فيها بأقوال وأفعال بعض الصحابة وهي معارضة مبثلها

وأما قياسهم احللي بالثياب واألواين فهـو  . وأما أقوال من بعدهم فليس فيها حجة
وقد رأيـت  . ال قياس مع النص كما هو مقرر يف علم األصولقياس يف مقابلة النص و

لعلمائنا األفاضل مؤلفات وفتاوى مؤيدة باألدلة الصحيحة الدالة على وجوب الزكاة يف 
  . احللي إذا بلغ نصابا وحال عليه احلول فجمعتها يف هذه الرسالة

  .الً ويرزقنا اجتنابهوأسأل اهللا تعاىل أن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باط
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  عبد اهللا اجلار اهللا 
����������������  
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  ����وجوب زكاة احللي  ����
احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصـحبه  

  : وبعد.. وسلم
كلمة يف وجـوب زكـاة    فقد كتب مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز،

احللي نشرت يف العددين العاشر واحلادي عشر من جملة راية اإلسالم يف السـنة األوىل  
هـ ضمنها مساحته األدلة من الكتاب والسنة، على وجـوب  ١٣٨٠من صدورها عام 

الزكاة يف حلي الذهب والفضة كما طبع للشيخ حممد الصاحل العثيمني رسالة مستقلة يف 
هـ ذكر فيها ما ذكره الشيخ من األدلة العامة واخلاصة على  ١٣٨٢ام هذا املوضوع ع

  .وجوب الزكاة يف احللي وزاد بذكر أدلة من ال يرى الزكاة فيها واإلجابة عنها
وأحب أن أخلص يف هذه الكلمة ما كتبه الشيخان ليقف من اشتبه عليه األمـر يف  

  .هذه املسألة على احلقيقة
لة ظاهرة على وجوب الزكاة يف حلي النسـاء مـن   وقد دل الكتاب والسنة دال

الذهب والفضة وإن كان معدا لالستعمال أو اإلعارة سواء كانت قالئد أو أسـورة أو  
إذا بلغ نصابا كل عام أو كـان عنـد   .. من أنواع الذهب والفضة.. خوامت أو غريها

ـ  ول هـو  مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب، وهذا الق
أصح أقوال أهل العلم يف هذه املسألة لداللة الكتاب والسنة واآلثار عليها فمـن أدلـة   

والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ وال ينفقُونها في سـبِيلِ  ����: القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل
ها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم يوم يحمى علَي *اِهللا فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

  .)٢٥٠(����وظُهورهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ
واملراد بكرت الذهب والفضة عدم إخراج ما جيب فيهما من زكاة وغريهـا مـن   

والفضة مل ختصص شيئًا دون شيء فمن ادعـى  احلقوق، واآلية عامة يف مجيع الذهب 
  : خروج احللي املباح من هذا العموم فعليه الدليل وأما السنة فمن أدلتها ما يلي

ما من صاحب ذهب «: ، أنه قال�ما ثبت يف صحيح مسلم عن رسول اهللا  - ١
                                           

  .٣٥ – ٣٤سورة التوبة آية ) ٢٥٠(
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فـأمحي  وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كانَ يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ 
عليها في نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبِينه وظَهره كلما بردت أعيدت له يف يومٍ كـان  

واملتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة وال دليـل  . »مقداره مخسني ألف سنة
على إخراجه من العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه حق الزكاة، فهـذان  

ن من الكتاب والسنة يعمان مجيع أنواع الذهب والفضـة ويـدخل يف   النصان العظيما
  .ذلك أنواع احللي، ومن األدلة اخلاصة على وجوب زكاة احللي

ما رواه الترمذي وأبو داود واللفظ له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  - ٢
ن مـن  غليظتا )٢٥١(، ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان�أن امرأة أتت رسول اهللا 

أيسرك أن يسـؤرك اهللا مـا   «: قال. ال: قالت »أتعطني زكاة هذا؟«: ذهب فقال هلا
  . »سوارين من نار

مها هللا ولرسوله، قـال يف بلـوغ   : فقالت. �فخلعتهما فألقتهما إىل النيب : قالت
  .وإسناده قوي: املرام
لنا على عائشـة  دخ: ما رواه أبو داود عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد أنه قال - ٣

، فرأى يف يدي فتخـات مـن ورق   �دخل علي رسول اهللا : رضي اهللا عنها فقالت
أتـؤدين  «: فقـال . صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا: فقلت »ما هذا يا عائشة«: فقال

: كيف تزكيه؟ قـال : قيل لسفيان. »هو حسبك من النارِ«: ال، قال: قلت »زكان؟
  .ديث صححه احلاكمتضمه إىل غريه، وهذا احل

من ذهـب،   )٢٥٢(كنت ألبس أوضاحا: ما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت - ٤
. »ما بلغَ أنْ تؤدي زكَاته فزكِّي فلـيس بكَنـزِ  «: يا رسول اهللا أكرت هو؟ فقال: فقلت

اشتراط النصاب : صححه احلاكم والذهيب، ففي هذا احلديث فائدتان جليلتان إحدامها
والفائدة . النصاب فال زكاة فيه، وال يدخل يف الكرت املتوعد عليه بالعذاب وإن مل يبلغ

  . أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكرت املتوعد عليه بالعذاب: الثانية

                                           
  .بفتح امليم والسني وهي األسورة واخلالخيل) ٢٥١(
  .نوع من احللي مسيت بذلك لبياضها: األوضاح) ٢٥٢(
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وهي الداللة على وجوب الزكاة  –وهي املقصود من ذكره : وفيه أيضا فائدة ثالثة
ان التحلي ممنوعا كما قاله مسـقطو الزكـاة يف   فإن قيل لعل هذا حني ك.. يف احللي
  .احللي

مل مينع من التحلي به بل أقره مع الوعيد  �أن هذا ال يستقيم، فإن النيب : فاجلواب
  .على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا ألمر خبلعه وتوعد على لبسه

ا رواه ابـن  فإن قيل ما اجلواب عن ما احتج به من ال يرى الزكاة يف احللي وهو م
عن عافية بن أيوب عن الليث ابن سعد عن أيب الزبري عن ) التحقيق(اجلوزي بسنده يف 

ورواه البيهقي يف معرفـة السـنن   . »ليس يف احلُلي زكاة«: ، قال�أن النيب  ����جابر 
  .واآلثار
  .اجلواب على هذا من ثالثة أوجه: قيل

وإمنا يروى عن جابر من قولـه،  إنه باطل ال أصل له، : أن البيهقي قال فيه: األول
  .وعافية بن أيوب جمهول

أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أيب حامت عن أيب زرعـة فإنـه ال   : الثاين
  .يعارض أحاديث الوجوب وال يقابل ا لصحتها واية ضعفه

مـا  أنا إذا فرضنا أنه مساوٍ هلا وميكن معارضتها به فإن األخذ ا أحوط و: الثالث
كان أحوط فهو أوىل باالتباع فقد دلَّت اآلية املتقدمة، واألحاديث األربعـة السـابقة   
داللة ظاهرة على وجوب الزكاة يف حلي الذهب والفضة وإن أعدت لالسـتعمال أو  

  .العارية
وأما اآلثار فمنها ما روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وعبد اهللا بن 

  .رأوا الزكاة يف احلليعمرو بن العاص أم 
مسعت أمحد : فإن قيل ما اجلواب عما استدلّ به مسقطو الزكاة فيما نقله األثرم قال

أنس بـن مالـك،   : مخسة من الصحابة كانوا ال يرون يف احللي زكاة: بن حنبل يقول
وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأمساء، فاجلواب أن بعض هؤالء روي عنهم الوجـوب،  

جلميعهم قوالً واحدا أو أن املتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب، فقد  وإذا فرضنا أن
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خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع جيب الرجوع إىل الكتـاب والسـنة   
  .وفيهما ما يدل على الوجوب كما سبق

تصدقن يا معشر النساء ولو من «: ، قال�فإن قيل قد ثبت يف الصحيحني أن النيب 
وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة يف احللي إذ لو كانت واجبة يف احللي ملا . »حليكُن

  .مضربا لصدقة التطوع �جعله النيب 
أن األمر بالصدقة ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه وال نفيـه  : فاجلواب على هذا

صدق ولو ت: عنه وإمنا فيه األمر بالصدقة حىت من حاجيات اإلنسان ونظري هذا أن يقال
من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا ال يدل على انتفاء وجوب الزكـاة يف هـذه   

  .الدراهم
ما الفرق بني احللي املباح وبني الثياب املباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة يف : فإن قيل

أن الشارع فرق بينهما، حيث أوجبها يف الذهب والفضة : األول دون الثاين، فاجلواب
ستثناء، بل وردت نصوص خاصة يف وجوا يف احللي املباح املستعمل كمـا  من غري ا

: �سبق، وأما الثياب فهي مبرتلة الفرس وعبد اخلدمة، اللذين قال فيهما رسـول اهللا  
فإذا كانت الثياب للبس فال زكـاة  . )٢٥٣(»ليس على املُسلمِ يف عبده وال فَرسه صدقَةٌ«

هل يصح قياس احللي املبـاح  : فإن قيل. ا زكاة التجارةفيها وإن كانت للتجارة ففيه
املعد لالستعمال على الثياب املباحة املعدة لالستعمال كما قاله من ال يوجبون الزكـاة  

منها أنه قياس يف مقابلة النص وكل قياس : ال يصح القياس لوجوه: يف احللي، فاجلواب
جتب فيها الزكاة أصالً فكان مقتضى أن الثياب مل : الثاين. يف مقابلة النص قياس فاسد

القياس أن يكون حكم احللي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغريه كما 
أن الثياب حكمها واحد ال زكاة فيها سواء أعدها للبس أو لغريه، وال يرد على ذلـك  

احللـي  وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا، ألن الزكاة حينئذ يف قيمتها، فإذا كان 
املباح مفارق للثياب املعدة للبس يف هذه األحكام فكيف نوجب أو جنوز إحلاقه ا يف 

إذا تبني ذلك، فإن الزكاة ال جتب يف احللي حـىت  .. حكم دل النص على افتراقهما فيه
                                           

  .لبخاريرواه ا) ٢٥٣(
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يبلغ نصابا، فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ومقدار ذلك من 
  .وجود حاليا هو أحد عشر جنيها سعوديا وثالثة أسباع جنيهالعملة من الذهب امل

ومقدار ذلك من العلمة الفضية احلالية ستة ومخسون رياالً سعوديا، فمن ملك املبلغ 
املذكور من الذهب والفضة أو ملك من النقود الورقية أو عروض التجارة ما يسـاوي  

ا حال عليها احلول وما كان دون ذلك املبلغ املذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذ
  .فليس فيه زكاة، ونسأل اهللا تعاىل أن يهدينا صراطه املستقيم

 ٢الواجب يف زكاة الذهب والفضة واألوراق النقدية ربـع العشـر أي   : مالحظة
وصلى اهللا وسلم على نبينـا  . وكذلك احلكم يف زكاة العروض من قيمتها% ونصف 
  .حممد

����������������  
  ����يف الذهب الذي تقتنيه املرأة للزينة  هل جتب الزكاة ����

هل جتب الزكاة يف الذهب الذي تقتنيه املرأة للزينة واالستعمال فقط وليس : سؤال
  .اخلرج –ع . بشري    للتجارة؟

يف وجوب الزكاة يف حلي النساء إذا بلغت النصاب ومل تكن للتجـارة  : اجلواب
اة إذا بلغت النصاب ولو كانت والصحيح أا جتب فيها الزك.. خالف بني أهل العلم

  .رد اللبس والزينة
ونصاب الذهب عشرون مثقاالً ومقداره أحد عشر جنيها وثالثة أسـباع اجلنيـه   
السعودي، فإن كان احللي أقل من ذلك فليس فيها زكاة إال أن تكون للتجارة ففيهـا  

ب الفضة فهو مئـة  الزكاة مطلقًا إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا، أما نصا
وأربعون مثقاالً ومقداره من الدراهم ستة ومخسون رياالً فإن كان احللي من الفضة أقل 
من ذلك فليس فيها زكاة إال أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقًا إذا بلغت قيمتـها  

  .نصابا من الذهب أو الفضة
للبس عموم قـول  والدليل على وجوب الزكاة يف احللي من الذهب والفضة املعدة 

ما من صاحبِ ذهبٍ وال فضة ال يؤدي زكاتها إالّ إذا كـان يـوم القيامـة    «: �النيب 
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هوظَهر هوجبين بها جن ىنارِ فيكو احلـديث رواه مسـلم   . [»صفحت له صفائح من
  ].وغريه

أن امرأة دخلت على النيب : وحديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما
: قـال . ال: قالـت  »أتعطني زكاةَ هـذا؟ «ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال ، �
مهـا هللا  : فألقتهما وقالـت .. »أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار«

  ].رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. [ورسوله
يـا  : لتوحديث أم سلمة رضي اهللا عنها أا كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقا

رواه أبو داود . [»ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بِكَنز«: ����أكرت هو؟ فقال ! رسول اهللا 
  ].والدار قطين وصححه احلاكم

لـيس يف  «: ، أنه قال�وما روي عن النيب . ، ليس يف احللي زكاة�ومل يقل هلا 
فهو حديث ضعيف ال جيوز أن يعارض بـه األصـل، وال األحاديـث    . »احللي زكاة

  .)٢٥٤(لصحيحة، واهللا ويل التوفيقا
عند زوجيت ذهب تلبسه، فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجـب  : سائل يقول* 

علي أم على زوجيت؟ وهل خترج الزكاة منه أم يقوم مبا يساوي القيمة ويزكي مبوجبه؟ 
  .الرياض –إبراهيم أ 

النصاب وهـو  الزكاة واجبة يف احللي من الذهب والفضة إذا بلغ وزا : اجلواب
عشرون مثقاالً من الذهب أو مئة وأربعون مثقاالً من الفضة، ومقدار نصاب الـذهب  

فإذا بلـغ احللـي مـن    .. بالعملة احلالية أحد عشر جنيها سعوديا وثالثة أسباع اجلنيه
  .الذهب، هذا املقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة ولو كان يلبس يف أصح قويل العلماء

ضة بالريال السعودي ستة ومخسون رياالً، فإذا بلغ احللي مـن  ومقدار نصاب الف
الفضة هذا املقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة 
وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف من املئة ومخسة وعشرون من األلف، وهكذا ما 

  .زاد على ذلك
                                           

  .١٠٠- ٩٩كتاب الدعوة فتاوى جملة الدعوة لسماح الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ص ) ٢٥٤(
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جها أو غريه عنها بإذا فال بـأس، وال  والزكاة على مالكة احللي، وإذا أداها زو
جيب إخراج الزكاة منه بل جيزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها احلول حسـب  

  .)٢٥٥(واهللا ويل التوفيق... قيمة الذهب والفضة يف السوق عند متام احلول
����������������  

  وجوب الزكاة يف حلي النساء  ����
  ����إذا بلغت النصاب ومل تكن للتجارة 

الزكاة يف الذهب الذي تقتنيه املرأة للزينة واالستعمال فقط وليس هل جتب : سؤال
  للتجارة؟

يف وجوب الزكاة يف حلي النساء إذا بلغت النصاب ومل تكن للتجـارة  : اجلواب
والصحيح أا جتب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت .. خالف بني أهل العلم

  .رد اللبس والزينة
قاالً ومقداره أحد عشر جنيها وثالثة أسـباع اجلنيـة   ونصاب الذهب عشرون مث

السعودي، فإن كان احللي أقل من ذلك فليس فيها زكاة إال أن تكون للتجارة ففيهـا  
الزكاة مطلقًا إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا، أما نصاب الفضة فهو مئـة  

فإن كان احللي من الفضة أقل وأربعون مثقاالً ومقداره من الدراهم ستة ومخسون رياالً 
من ذلك فليس فيها زكاة إال أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقًا إذا بلغت قيمتـها  

  .نصابا من الذهب أو الفضة
والدليل على وجوب الزكاة يف احللي من الذهب والفضة املعدة للبس عموم قـول  

إذا كـانَ يـوم القيامـة     ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي زكائها إالّ«: �النيب 
هوظهر هوجبين ها جنب ىنارِ فيكو ت له صفائح مناحلديث. [»صفح.[  

أن امرأة دخلت على النيب : وحديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما
: قـال . ال: قالـت  »أتعطني زكاةَ هذا؟«: ، ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال�
مهـا هللا  : فألقتهما وقالـت . »يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نارأيسرك أن «

                                           
  .١٠١ – ١٠٠املصدر السابق ص ) ٢٥٥(
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  .]رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن[ .ورسوله
يـا  : وحديث أم سلمة رضي اهللا عنها أا كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت

رواه أبو داود [ .»ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بِكَنزِ«: �أكرت هو؟ فقال ! رسول اهللا
وما روي عـن  . ، ليس يف احللي زكاة�ومل يقل هلا . ]والدارقطين وصححه احلاكم

فهو حديث ضعيف ال جيوز أن يعارض به األصل،  »ليس يف احللي زكاة«: النيب أنه قال
  .وال األحاديث الصحيحة، واهللا ويل التوفيق

  ]اللجنة الدائمة لإلفتاء – ٣٥جملة اجلندي املسلم [
����������������  
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  جتب الزكاة يف حلي املرأة اليت تتزين به  ����
  ����أو تعريه ذهبا كان أم فضة 

هل جتب الزكاة يف الذهب الذي تستعمله املرأة أو تعريه وإذا وجبت فكيف : سؤال
  تزكي؟

جتب الزكاة يف حلي املرأة اليت تتزين به أو تعريه ذهبـا كـان أم فضـة    : اجلواب
اب والسنة اليت دلت على وجوب الزكاة يف الـذهب  لدخول ذلك يف عموم أدلة الكت

والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ وال ينفقُونها في سـبِيلِ اِهللا  ����: والفضة مثل قوله تعاىل
م وجنـوبهم  يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِبـاهه  *فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

وما ثبت عن الـنيب  . )٢٥٦(����وظُهورهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ
ما من صاحبِ ذهبٍ أو فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كانَ يوم القيامة «: ، أنه قال�

نهي عليها يف نار جصفائح من نارٍ فأمح صفحت لَه  هـروظَه هتبهه وجا جنبم فيكوى بِه
 العباد ي اهللا بنيحىت يقض نةمخسني ألف س قدارهيف يومٍ كَانَ م دت أُعيدت عليهركلّما ب

وملا ثبت من حديث عبد اهللا بن . ]رواه مسلم[ »فريى سبيلَه إما إىل اجلنة وإما إىل النار
، ومعها ابنة هلـا  �ن امرأة جاءت إىل رسول اهللا عمرو ابن العاص رضي اهللا عنهما أ

ال، : قالـت  »أتعطني زكاة هذا؟«: ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هلا
فخلعتهما وألقتهما : قال. »أيسرك أنْ يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارينِ من نار«: قال

 ٧٤٠الدعوة [       .لّ ولرسولهمها هللا عز وج: ، وقالت�إىل النيب 
  .]ابن باز –

  ����زكاة احللي من الفضة  ����
لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام، وقد طلبت مـن  : سؤال

 ٢٣ومر عليهـا اآلن  . زوجي مرارا بأن يبيعها ويزكي عنها فيقول إا مل تبلغ النصاب
  سنة تقريبا ومل أزك عنها فماذا يلزمين اآلن؟

إذا كانت مل تبلغ النصاب فال زكاة فيها مع العلم بأن النصاب من الفضة : واباجل
مائة وأربعون مثقاالً، ومقدارها ستة ومخسون رياالً فضة، فإذا بلغ احللي من الفضة هذا 

                                           
  .٣٥ – ٣٤سورة التوبة آية ) ٢٥٦(
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والواجـب  .. املقدار وجبت فيها الزكاة يف أصح قويل العلماء كلما حال عليها احلول
من كل مئة ومخسة وعشرون من كل ألف، أما الذهب  ربع العشر وهو رياالن ونصف

فنصابه عشرون مثقاالً، ومقدارها أحد عشر جنيها ونصف باجلنيه السعودي وبـالغرام  
اثنان وتسعون غراما، فإذا حال احلول على احللي من الذهب البالغ هذا املقدار أو مـا  

ع العشر ومقدار ذلـك  هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة يف أصح قويل العلماء وهي رب
جنيهان ونصف من كل مئة جنيه أو قميتها من العملة الورقية أو الفضـة، ومـا زاد   

ما من صاحب ذهبٍ وال فضة ال يؤدي زكاـا إال إذا  «: �فبحساب ذلك لقول النيب 
كان يوم القيامة صفَحت له صفائح من نار فيكوى ا جبهته وجنبه وظهره يف يوم كان 

ألف سنة حىت يقضى بني العباد مث يرى سبيله إمـا إىل اجلنـة وإمـا إىل     مقداره مخسني
  .]احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه[ .»...النار

، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه قال المرأة دخلت عليه �وثبت عنه 
 :�قال هلـا  . ال: قالت. »أتعطني زكاة هذا؟«: ، ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب�
مهـا هللا  : فألقتها وقالـت . »أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارينِ من نار؟«

. واألحاديث يف هذا املعىن كثرية. ]أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح[ .ولرسوله
  .]ابن باز – ٩٧١الدعوة [  .واهللا ويل التوفيق

����������������  
  ����عاما  ٢٤عندي حلي ومل أزكه منذ : سائلة تقول ����

عاما ومنذ حوايل أربعة وعشرين  ٣٠أنا امرأة متزوجة وعمري ما يقارب : سؤال
عاما يوجد عندي قطع من الذهب مل تعد من التجارة وإمنا أعدت للزينة وأحيانا أقـوم  
ببيعها مث أضيف عليها بعض املال وأشتري أحسن منها، واآلن يوجد عنـدي بعـض   

املعد للزينة فأرجو إيضاح األمر يل، وإذا  احللي، وقد مسعت بوجوب الزكاة يف الذهب
كانت الزكاة واجبة علي فما احلكم يف املدة املاضية اليت مل أزك فيها مع العلم أنـين ال  

  أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنني؟
جيب عليك الزكاة من حني علمت وجوا يف احللي، وأما ما مضى قبل : اجلواب

قبل علمك فليس عليك فيها زكاة، ألن األحكام الشرعية إمنا تلـزم  ذلك من األعوام 
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بعد العلم، والواجب ربع العشر إذا بلغت احللي النصاب وهو عشرون مثقاالً مقـداره  
باجلنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف اجلنيه، فإذا بلغت احللي من الـذهب هـذا   

ف مخسة وعشـرون، وأمـا الفضـة    املقدار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة يف كل أل
فنصاا مئة وأربعون مثقاالً ومقدارها من الفضة ستة ومخسون رياالً أو ما يعادهلا مـن  

  .العملة الورقية والواجب يف ذلك ربع العشر كالذهب
وأما املاس واألحجار األخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس، أمـا إن كانـت   

واهللا . يمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصـاب للتجارة ففيها الزكاة على حسب ق
   .ويل التويف

  .]ابن باز – ٩٦٩الدعوة [
  ����حكم من جتهل وجوب زكاة احللي فيما مضى  ����

  : األخ فهد احلمايل من املزامحية بعث سؤاالً يقول فيه
امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب ومل تعلم بأنه جتب فيه الزكاة إال بعد مضي : سؤال
مخس سنوات عليه عندها فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه وال يوجد عندها حوايل 

غري هذا الذهب شيء، فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات اخلمس املاضـية؟  
علما أـا إن  . هل تبيع جزًءا منه أم ماذا تفعل؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة

ع إال أن تبيع بعضه كل سنة حيث ال يوجـد  أرادت أن تزكي دفعة واحدة ال تستطي
  لديها دخل ال قليل وال كثري؟ 

عليها أن خترج الزكاة مستقبالً عن حليها كل سنة إذا بلغت النصاب وهو : اجلواب
عشرون مثقاالً ومقدارها باجلنيه السعودي أحد عشر جنيها وثالثـة أسـباع اجلنيـه    

الذهب أو غريه من أمالكها فإن أداهـا   وبالغرام اثنان وتسعون غراما، ولو بيع بعض
عنها زوجها أو أبوها أو غريمها بإذا فال بأس وإال فإن الزكاة تبقى دينا يف ذمتها حىت 

وأما السنوات املاضية قبل علمها بوجوب الزكاة يف احللي فال شيء عليها عنها . تؤديها
كاة يف احللـي الـيت   جلهلها وللشبهة يف ذلك ألن بعض أهل العلم ال يرى وجوب الز

تلبس أو املعدة لذلك ولكن األرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها 
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 – ١٣٣الـدعوة  [ واهللا ويل التوفيق. احلول لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك
  .] ابن باز

  هل جتمع املرأة حلي بناا  ����
  ����عند إخراج الزكاة مع حليها؟ 

  ل هـل ذهـب املـرأة الـذي للزينـة عليـه زكـاة        يقـول السـائ  : سؤال
  أم ال؟

نعم ذهب املرأة عليه زكاة إذا كان يبلغ النصاب والنصاب عشرون مثقاالً : اجلواب
وقدرها مخسة ومثانون غراما فإذا بلغ هذا النصاب وجب عليها زكاته سواء ما تلبس أو 

لكن لو فـرض  . إا تزكيهالذي ال تلبسه إال أحيانا إذا كان ما عندها يبلغ النصاب ف
امرأة عندها حلي يبلغ النصاب وهلا بنات لكل بنت حلي ال يبلغ النصاب فإن حلـي  

أي ال جنمـع  . البنات ليس فيه زكاة ألن حلي كل بنت ملك هلا وهو ال يبلغ النصاب
  .حلي البنات بعضه إىل بعض ونزكيه فإن كل بنت مستقل ملكها عن البنت األخرى

  ����الذهب والفضة وكيفية إخراجها؟  ما مقدار زكاة ����
وزن زوجي ما أملك من احللي فكان حوايل تسعا وأربعـني  : تقول السائلة: سؤال

  جنيها سعودي فما مقدار زكاته وهل هي يف الذهب أم بالرياالت؟
مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشـر  : اجلواب

على أربعني فاخلارج بالقسمة هو الزكاة فهذا الـذهب   وكيفية ذلك أن تقسم احلاصل
الذي ذكرت السائلة نقول ننظر يف قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعني واحلاصل 
: يف القسمة هو مقدار الزكاة وسؤاهلا هل جيب أن خيرج من الذهب أو مـن القيمـة؟  

وذلك ألن مصلحة . نرى أنه ال بأس أن خيرج من القيمة وال جيب أن خيرج من الذهب
أهل الزكاة يف إخراجها من القيمة، فإن الفقري لو أعطيته سوارا من الذهب أو أعطيتـه  

  .)٢٥٧(قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له
  ����ما حكم زكاة الذهب املعد لالستعمال؟  ����

                                           
  .٢٣و ١٧ص ) من األحكام الفقهية يف الفتاوى النسائية(من فتاوى الشيخ حممد الصاحل العثيمني ) ٢٥٧(
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  يقول السائل هل يزكى الذهب الذي تلبسه املرأة يف احلفالت؟: سؤال
الصحيح أن الذهب الذي تلبسة املرأة جتب فيه الزكاة وذلك لعموم قول : باجلوا
والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ وال ينفقُونها في سبِيلِ اِهللا فَبشرهم بِعـذَابٍ  ����: اهللا تعاىل

هريـرة وهـو يف    ، فيما رواه أبو�ولعموم قول النيب . ]٣٤: سورة التوبة، آية[. ����أَليمٍ
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كـان يـوم   «: صحيح مسلم

القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها يف نار جهنم مث يكوى ا جنبه وجبينـه  
وظهره كلما بردت أعيدت يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد مث 

ولألحاديث اخلاصة يف احللي مثل ما أخرجـه  . »اجلنة وإما إىل النار يرى سبيله إما إىل
، �يف قصة امرأة جاءت إىل النيب  ����الثالثة من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

أتؤدين «: �ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعين سوارين غليظني فقال النيب 
  . »زكاة هذا؟
  .»ورك اهللا ما سوارين من نارأيسرك أن يس«: قال. ال: قالت

قال ابن حجر يف بلوغ املرام إن إسناده قوي وذكر له شواهد، وذا نعـرف أن  
القول الراجح وجوب زكاة احللي إذا كان من ذهب أو فضة لكن بشـرط أن يبلـغ   
النصاب وقد حررنا النصاب فإذا هو يف الذهب مخسة ومثانون غراما وأما يف الفضة فهو 

ة ومخسني رياالً عربيا سعوديا، وإذا ملكت املرأة حلي ذهب يبلـغ مخسـة   ما يزن ست
  .)٢٥٨(ومثانني جراما وجبت زكاته سواء كانت تلبسه دائما أو تلبسه يف املناسبات

����������������  
  
  
  

                                           
للشيخ حممد الصاحل ) دروس وفتاوى يف احلرم املكي(، وانظر كتاب ١٩ - ١٨السابق ص  املصدر) ٢٥٨(

فقد ذكر جوابا تفصيليا يف وجوب الزكاة يف احللي امللبوس ورد على شبهات  ١٠٩العثيمني ص 
  .من قال بعدم وجوب الزكاة فيه مبا فيه كفاية
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  ����ما حكم زكاة احللي امللبوس؟  ����
  هل جيب أن تزكي املرأة على الذهب الذي تلبسه إذا كان كثريا والعكس؟ : سؤال
لقد كثر اخلالف والكالم حول زكاة احللي الذي تلبسـه النسـاء مـن    : واباجل

الذهب والفضة وحنومها، فاجلمهور على أنه ال زكاة فيه، حيث إنه معد لالستعمال وال 
مناء فيه، وقيل زكاته عاريته والراجح من حيث الدليل أن يزكى كل عام فيقدر بقيمته 

املال، والدليل حديث عبد اهللا بن عمـرو بـن    احلالية وخيرج عنها وال ينظر إىل رأس
أتعطني زكـاة  «: �العاص يف املرأة اليت يف يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال هلا النيب 

وغريه مـن  . إخل. »أيسرك أن يسورك اهللا ما سوارين من نار«: قال. ال: قالت »هذا؟
  .األحاديث واهللا أعلم

  ]ابن جربين – ٥٤املسلمون [
����������������  

  


