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 رسائل الف�سبوك ا�ر�ضانية 

  :فضل العمرة

  .العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما -١

٢- والعمرة تنفي الفقر والذنوب املتابعة بني احلج.  

٣ - يب صلى اهللا عليه وسلمالعمرة يف رمضان تعدل حجة مع الن.  

 

  :آداب دخول مكة

  .واخلروج من أسفلها ،استحباب دخول مكة من أعالها -١

  .بل دخول مكةيستحب الغسل ق -٢

  .يستحب دخول مكة اراً -٣

  .عند دخوله بالطواف بالبيت باالشتغاليستحب للمحرم أن يبدأ  -٤

 

ويف كل يـوم مـن   ، العمرة جائزة يف كل وقت من أوقات السنة :امليقات الزماين لإلحرام بالعمرة

و كل ليلة من لياليها، امهاأي.  

 

والعمرة يف رمضان أفضـل مـن   ، مستحبة، باتفاق املذاهب الفقهية األربعة نالعمرة يف شهر رمضا

  .العمرة يف أشهر احلج

 

وجتاوز امليقات بغري إحرام فإنه جيب العود إليه، واإلحرام منه،  أو العمرة لنسك احلج من كان مريداً
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وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعةفإن مل يرجع وجب عليه الدم ،.  

 

اليت طافها يف أثناء الطواف بىن على اليقني، وهو األقل عند مجهور الفقهاء  لو شك يف عدد األشواط

ابـن  ، وابن بازاإلمجاع على ذلك، واختاره  ابن املنذروقد حكى . من املالكية، والشافعية، واحلنابلة

  .عثيمني

 

الرجوع إليه بعد الصالة، فإذا قضيت  فإنه يقطع الطواف بنية إذا أقيمت صالة الفريضة أثناء الطواف

  .باتفاق املذاهب الفقهية األربعةالصالة يبدأ من حيث وقف، وهو قول طائفة من السلف، وهذا 

 

وله أن يدعو اهللا مبا شاء من خريي الـدنيا  ، والدعاء يف طوافه ،يستحب للطائف أن يكثر من الذكر

ه وسلم ذكر أو دعاء خاص بالطواف، إال ما بـني  واآلخرة؛ إذ مل يرد عن رسول اهللا صلى اهللا علي

  ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار(: الركنني اليمانيني فإنه يقول

 

وقد اتفق العلماء أن املستحب هو أداؤها خلف ، صالة ركعتني خلف املقام بعد الطواف سنة مؤكدة

ر للمعتمر أداؤمها خلف املقام بسبب الزحام أو غريه فإنه يصليها يف املقام إن تيسر ذلك، فإذا مل يتيس

   .أي مكان تيسر يف املسجد، وهو قول مجاهري أهل العلم

 

من أدركه شهر رمضان مبكة فصامه، وقام منه ما تيسر، كتب اهللا له صيام مائة ألف شهر ((: حديث

اهللا، وكل ليلة محالن فرس يف سـبيل  رمضان يف غري مكة، وكان له كل يوم محالن فرس يف سبيل 

  حديث ال يصح...)) اهللا، وكل يوم له حسنة

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

  

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
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مـن  (( :وحديث)) واجلمعة دخل اجلنة ،واخلميس ،واألربعاء ،وشواالً ،من صام رمضان: ((حديث

  .ها باطلةكلُّ)) واخلميس دخل اجلنة ،واألربعاء ،ا من شوالضان وستصام رم

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

  

فإن  ،ولكن قويل شهر رمضان ،فإنه اسم من أمساء اللّه تعاىل ،ال تقويل رمضان ،يا محرياء : ((حديث

شـوال   :شوال؟ فقال ،يا رسول اللّه :فقلت :ن أرمض فيه ذنوب عباده فغفرها، قالت عائشةرمضا

  حديث ال يصح ))شالت هلم ذنوم فذهبت

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

  

)) ضان عند اإلفطار ألف ألف عتيق مـن النـار  إن هللا تبارك وتعاىل يف كل ليلة من رم : ((حديث

  حديث باطل

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread\  

  

  .باطل حديث )).رمضان باملدينة خري من رمضان فيما سواه: (( حديث

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

  

  .حديث باطل ال يصح)) من أفطر يوماً من رمضان من غري عذر فعليه صوم شهر: ((حديث

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

  

عة من شهر رمضان كان ذلك جابراً لكل صالة من قضى صالة من الفرائض يف آخر مج: ((حديث

  .ال أصل)) فاتت يف عمره إىل سبعني سنة

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
http://www.dorar.net/enc/hadith_spread/
http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
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http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

 

ه قضت عن ،من صلى يف آخر مجعة من رمضان اخلمس الصلوات املفروضة يف اليوم والليلة: ((حديث

  .حديث موضوع)) ما أخل به من صالة سنته

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

  

ال جتعله آخر العهد مـن   ،اللهم :وقل ،فودعه ،يا جابر هذه آخر مجعة من شهر رمضان: ((حديث

فإنه من قال ذلـك ظفـر بإحـدى     ،وال جتعلين حمروماً ،فإن جعلته فاجعلين مرحوماً ،صيامنا إياه

  .حديث باطل)) وإما بغفران اهللا ورمحته ،إما ببلوغ شهر رمضان: احلُسنيني

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

  

يت أن يكون رمضان السنة كلها، إن اجلنة لتتـزين  لو يعلم العباد ما يف رمضان لتمنت أم: (( حديث

  .ال يصح)) لرمضان من رأس احلول إىل احلول 

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread  

  

وتركـه   ،قمويدفع الـن  ،وجيلب النعم ،ويشرح الصدر ،فإن اإلحسان يفرح القلب: (ابن القيمقال 

تـرك   :والبخـل  ،ترك اإلحسان بالبـدن  :فاجلنب ،ومينع وصول النعم إليه ،والضيق ،يوجب الضيم

   )).املوسوعة األخالقية(() اإلحسان باملال

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/91  

  

واالبتعـاد عـن ذوي الغلظـة    ، جمالسة الرمحاء وخمالطتـهم : من األسباب املعينة على خلق الرمحة

http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
http://www.dorar.net/enc/hadith_spread
http://www.dorar.net/enc/akhlaq/91
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   .فاملرء يكتسب من جلسائه طباعهم وأخالقهم، والفضاضة

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/369  

  

وهو بسط املال  :مللوكوجود ا. وهو البذل لكل أحد على قدر استحقاقه :جود اإلله :أقسام اجلود

وهو البذل : وجود الصعاليك .وهو بذل املال للسؤال :وجود السوقة .على العفاة غنيهم وفقريهم

  .وهو اإلحسان إىل األقارب :وجود عوام الناس .والشرب ،والعاشرين، للندامى

q/261http://www.dorar.net/enc/akhla  

 

اجلواد يعطي من جاهه، ويعطي من عطفه وحنانه، ويعطي من حلو كالمه وابتسامته وطالقة وجهه، 

ويعطي من وقته وراحته، ويعطي من مسعه وإصغائه، ويعطي من حبه ورمحته، ويعطي من دعائه 

  .وشفاعته، وهكذا إىل سائر صور العطاء من النفس

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/265  

  

تنمية الروح  ،احتساب األجر، معرفة املسلم حلقوق املسلم عليه، التعارف :طرق تقوية التعاون

  .إحسان االختالط بالناس ،اإلخالص ،تطهري القلب من األمراض، فقه الواقع، اجلماعية

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/199  

  

ترك ما ال بأس به : (وعرفه القرايف بقوله .هو اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع يف احملرمات: الورع

  .)مما به البأس حذراً

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/956  

  

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/369
http://www.dorar.net/enc/akhlaq/261
http://www.dorar.net/enc/akhlaq/265
http://www.dorar.net/enc/akhlaq/199
http://www.dorar.net/enc/akhlaq/956
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العفة عن أموال الناس، والتجـاوز  : ال ينبل الرجل حىت يكون فيه خصلتان: (أيوب السختياينل قا

  .)عنهم

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/651  

  

  علماء وقادة ماتوا يف رمضان

  .)هـ٤٠رمضان ( علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ت 

  .)هـ١٨١رمضان (ن املبارك ت اب

  .)هـ٢٧٣رمضان (ابن ماجه ت 

  .)هـ٣٥٠رمضان (عبد الرمحن الناصر ت 

  .)هـ ٤٢٨رمضان (ابن سيناء ت 

  .)هـ٤٥٨رمضان (أبو يعلى الفراء ت 

http://www.dorar.net/enc/history  

  

 ، انتشرت يف السنوات األخرية إحياُء سنة االعتكاف بعد أنْ هجرها الكـثري من املظاهرِ اجليدة اليت

وختسر ، لكن من األخطاِء يف ممارسة هذه الشعرية أا تتحولُ أحياناً إىل مسامرة تضيع فيها األوقات

العبادة بسببها لذةَ هذه.  

//www.dorar.net/art/40http:  

 

)) كانَ رسولُ اِهللا صلى اُهللا عليه وسلم إذا دخلَ العشر األواخر شد املئزر وأيقظَ نسـاَءه (( :حديث

  .وليس فيه اقتصارها على العشر ،فيه زيادةٌ االجتهاد يف العبادة يف العشرِ األواخرِ

tp://www.dorar.net/art/40ht  

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/651
http://www.dorar.net/enc/history
http://www.dorar.net/art/40
http://www.dorar.net/art/40


  

٧ 

 رر ادرر رمضانیة(   ا(  www.dorar.net   

يب صـلى اهللا عليـه   ينبغي لإلمام إذا تأثر بالقرآن أو بالدعاء أن يدافع البكاء، فلم يكن من هدي الن

  .وسلم أن يبكي يف الصالة بصوت عالٍ ليبكي من خلفه

http://www.dorar.net/art/11  

 

والعدول عن ذلك باستعمال غرائب األدعية  ،واالكتفاء بالدعاء باملأثور ،نةسيئة لترك السمن اآلثار ال

  .املسجوعة واملتكلفة، ما يقع فيه بعض األئمة من عبارات تعد اعتداء يف الدعاء

http://www.dorar.net/art/11  

 

  والصرب.. الصوم

 :وهي الصوم أنواع الصرب الثالثة جتتمع يف

  .الصرب على طاعة اهللا، وعن معصية اهللا، وعلى أقداره سبحانه وتعاىل

  .فهو صرب على طاعة اهللا؛ ألن اإلنسان يصرب على هذه الطاعة ويفعلها

  .وعن معصية اهللا سبحانه؛ ألنه يتجنب ما حيرم على الصائم

ملٌ بالعطش واجلوع والكسل وضعف النفس؛ فلهذا كان وعلى أقدار اهللا تعاىل؛ ألن الصائم يصيبه أ

إِنما يوفَّى الصابِرونَ {:الصوم من أعلى أنواع الصرب؛ ألنه جامع بني األنواع الثالثة، وقد قال اهللا تعاىل

  .]١٠: الزمر[ }أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

  

جيمع الصرب على األنواع الثالثة؛ ألنه صرب  الصيام، فإنه: وأفضل أنواع الصرب: (ابن رجب احلنبليقال 

على طاعة اهللا عز وجل، وصرب عن معاصي اهللا؛ ألن العبد يترك شهواته هللا ونفسه قد تنازعه إليها؛ وهلذا 

عمل ابن آدم له إال الصيام، فإنه يل، وأنا أجزي  كلُّ((: جاء يف احلديث الصحيح أن اهللا عز وجل يقول

وفيه أيضاً صرب على األقدار املؤملة مبا قد حيصل للصائم  ،))عامه وشرابه من أجليبه، إنه ترك شهوته وط

  ).٢/٦٤٩) (جامع العلوم واحلكم) (من اجلوع والعطش

  

http://www.dorar.net/art/11
http://www.dorar.net/art/11
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  والصدق  ..الصوم

بني العبد ورب ه، إن أوىل ما يعلِّمه الصوم للصائم يف باب الصدق هو صدقه مع اهللا؛ إذ الصيام عملٌ سري

  .رء أن يدعي الصيام، مث يأكل خفيةً فيما بينه وبني نفسهوبإمكان امل

كل عمل : قال اهللا عز وجل(( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

 متفق عليه)) ابن آدم له إال الصوم، فإنه يل وأنا أجزي به

سائر األعمال؛ ألنه أعظم العبادات إطالقًا؛ فإنه  فجعل اهللا الصوم له، واملعىن أن الصيام خيتصه اهللا من بني

بني اإلنسان ورب ؛ إذ نيته باطنة؛ فلذلك كان أعظم سرأم مفطر علم هل هو صائمه؛ فاإلنسان ال ي

  .إخالصاً

  

ا والشهوة، ومن مكمالت الصوم، أن يكون الصائم متقرب ،والشراب ،الصائم يصوم ظاهراً عن الطعام

ده، مصدقًا مبا عند اهللا من املثوبة، مبتعداً عن املعاصي واآلثار، مقبالً بكامل قلبه على اهللا، بصيامه ملعبو

 .وبذلك يتطابق ظاهره وباطنه فيكون صادقاً

فإن الصائم ال يفعل شيئًا، وإمنا يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، : (رمحه اهللا ابن القيمقال 

لذذاا؛ إيثارا حملبة اهللا ومرضاته، وهو سر بني العبد وربه، ال يطلع عليه فهو ترك حمبوبات النفس وت

  ).٢/٢٧) (زاد املعاد...) (سواه

  

  والكرم واجلود..الصوم

إن الصائم الذي وهبه اهللا ولو شيئًا من املال، والذي قد تعود طوال العام على الرفاهية يف املطعم 

حري به أن يتغري سلوكه أثناء الصيام، وأن تظهر أحاسيسه جتاه ، واملشرب، فغفل عن الفقراء واملساكني

عن ابن  ..حني يشعر بأمل اجلوع والعطش، ومرارة احلرمان؛ فيستشعر ما يعانيه إخوانه الفقراء، غريه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، (( :عباس رضي اهللا عنهما قال

  ).٣٢٢٠) (أخرجه البخاري..)) ( يلقاه جربيلرمضان، حني يف يكون ما أجود وكان

  

  .. العفة

يب صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك يف وقد أشار الن، إن الصائم يترىب بالصيام على العفاف
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الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع  معشر يا(( :قوله

   ).١٤٠٠(، ومسلم )٥٠٦٦(أخرجه البخاري ( ))فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

فأوضح عليه الصالة والسالم أن الصوم وقايةٌ للصائم، ووسيلةٌ لعفته؛ وذلك ألن الشيطان جيري من ابن 

آدم جمرى الدم؛ والصوم يضيق تلك ااري؛ ويذكِّر باهللا العظيم؛ فيضعف سلطان الشيطان؛ ويقوى 

  .سلطان اإلميان

  

  رادةوقوة اإل.. الصوم

إن الصوم يريب يف الصائم قوة اإلرادة النابعة من إميانه باهللا تعاىل، وإرادة امتثال أمره بالصوم؛ ابتغاء 

، والسيطرة عليها، فالصيام يدرب الصائم على ضبط النفس. مرضاة اهللا؛ وطمعا يف نيل ثوابه األخروي

  . سعاداحىت تنقاد بإذن اهللا إىل ما فيه خريها و ،واإلمساك بزمامها

والصائم الذي أرغم نفسه ومحلها على أن جتتنب ما هو مباح هلا يف األصل، وسيطر على شهوات 

  .جسده، لقادر بإذن اهللا على أن جيتنب ما حرم عليه من باب أوىل يف مجيع أوقات العمر

  

  والسكينة..الصوم

دعالنفسي، األمن حنو املضيء الطريق وهو النفسي، التدمري قوى من للخالص طريقًا حقيقته يف الصوم ي 

ومن الدواعي اليت جتعل الصوم باعثًا للسكينة يف قلب الصائم، تكفريه  .الروحية بالسعادة والشعور

للذنوب واخلطايا، الذنوب اليت تورث قسوة القلب، وقلق الفؤاد، واالضطراب النفسي واجلسدي، ففي 

فتنة ((: اليت أخرب ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم، قال قصة عمر مع حذيفة رضي اهللا عنهما يف الفنت

أخرجه  ))واألمر والنهي ،والصدقة ،والصوم ،الصالة: وجاره، تكفِّرها ،وولده ،وماله ،الرجل يف أهله

   .البخاري

  

ي الصيام حيمل الصائم على أن يتخلى قلبه للفكر والذكر؛ ألن تناول الشهوات يستوجب الغفلة، ويقس

  .بالقل

املقصود من الصيام، حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن املألوفات، وتعديل قوا : (ابن القيمقال 

لتستعد لطلب ما فيه سعادا ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياا األبدية، ويكسر الظمأ  ؛الشهوانية
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ساكني، وتضييق جماري الشيطان من واجلوع من حدا وسورا، ويذكرها حبال األكباد اجلائعة من امل

زاد ) (العبد بتضييق جماري الطعام والشراب، وحتبس قوى األعضاء عن استرساهلا فيما يضرها يف معاشها

   .)املعاد

  

  :من مظاهر يسر الصيام

ام قليلة معدودة، وهو شهر يف السنة، ومل يفرض اهللا صيام من مظاهر اليسر يف الصيام املفروض أنه أي

، ولو شاء سبحانه لفرضه، ولكن رمحته وسعت مجيع األمم، وسـهلت  هوال صيام أكثر ،لدهر كلها

  .عليهم أمر هذا التكليف

ومن ذلك أنه مفروض، وملزم لألصحاء املقيمني، وشعور الفرد بإلزامية الصيام على اجلميع ميسر له، 

قت، وتغيري اإللف والعادة، كما أنَّ ترجى وخمفِّف عنه توهم املشقة النفسية؛ الناجتة عن احلرمان املؤ

  .احلصول على منافع الصيام، يهون هذه املشقة النفسية املتومهة ويزيلها

  

ومن مظاهر اليسر يف الصيام تشريع رخصة الفطر للمرضى، واملسافرين، واملطيقني، برغم الفوائـد  

ريا هلم من مشقات املرض والسـفر، ومشـقة   واملنافع اليت جينوا من الصيام إن صاموا، ختفيفًا وتيس

احلمل والرضاعة، وقلة الصرب على احلرمان من الغذاء لكبار السن، وحترمي الصيام عليهم إن حتقق هلم 

  .ضرر، أو فاتت مصلحة حيوية عامة أو خاصة بصيامهم

  

  : ومن مظاهر اليسر يف الصيام

بإعادة الصيام يف وقت آخر من العـام حـىت ال    إلزام ذوي األعذار املوقوتة، كاملرضى واملسافرين،

، -باتفـاق -حيرموا من فوائده ومنافعه، وإسقاط هذا اإللزام لذوي األعذار الدائمة ككبار السـن  

كاحلوامل واملرضعات، وذوي األمراض املزمنة اليت ال يرجي برؤها يف : ولذوي األعذار شبه الدائمة

  .الغالب، تيسريا ورأفةً ورمحةً م

  

  : من روائع األقوال

الصالة تبلِّغك نصف الطريق، والصوم يبلِّغك : (مسعت عمر بن عبد العزيز يقول: ابن أيب احلواريقال 
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  ).باب امللك، والصدقة تدخلك عليه

إذا مل تقدر على قيام الليل، وال صيام النهار، فاعلم أنك حمروم، قد كبلتك  (:احلسن البصريوقال  -

  ).نوباخلطايا والذ

إذا صام عرف نعمة اهللا عليه يف الشبع والري، فشكرها لذلك، فإنَّ النعم : (العز بن عبد السالموقال  -

  ).ال تعرف مقدارها إال بفقدها

  

  :من روائع األقوال

  ).فضالً للصيام على سائر العبادات" الصوم يل: "كفى بقوله: (ابن عبد الربقال 

وهو خمالفة اهلوى، : وهو قصر األمل، وصوم العقل: صوم الروح: ثةالصوم ثال: (ابن اجلوزيوقال 

  ).وهو اإلمساك عن الطعام والشراب واجلماع: وصوم اجلوارح

إني أعده لسفر طويل، والصرب : إنك شيخ كبري، وإنَّ الصيام يضعفك، فقال: (لألحنف بن قيسقيل 

  ).على طاعة اهللا أهون من الصرب على عذابه

بئس القوم ال يعرفون هللا حقًا إال يف : (إنَّ قوما يتعبدون، وجيتهدون يف رمضان فقط، قال: بشروقيل ل

  ).إنَّ الصاحل الذي يتعبد وجيتهد السنة كلها، رمضان

  

  :طرائف رمضانية

تصوم يوما : أفطرت يوما من شهر رمضان سهوا، فما علي؟ قال: جاء رجل إىل عامل يستفتيه فقال

: قال. وأتيت أهلي وقد عملوا حيسا، فسبقتين يدي إليه فأكلت منه، صمت يوما مكانهف: قال. مكانه

وأتيت أهلي وقد عملوا هريسة، فسبقتين يدي إليها ، لقد قضيت يوما مكانه: تقضي يوما آخر، قال

  .أرى أال تصوم إال ويدك مغلولة إىل عنقك: فأكلت منها، فما ترى؟ قال

  

  : فوائد الصيام الطبية

وللصوم تأثري عجيب يف حفظ اجلوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، ومحايتها عن : (القيمابن قال 

التخليط اجلالب هلا املواد الفاسدة، اليت إذا استولت عليها أفسدا، واستفراغ املواد الرديئة املانعة هلا 

بته منها أيدي من صحتها، فالصوم حيفظ على القلب واجلوارح صحتها، ويعيد إليها ما استل
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يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام {: الشهوات، فهو من أكرب العون على التقوى كما قال تعاىل

  .}كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

  

حيث يتحسن املؤشر الوظيفي للخاليا يقوي الصيام جهاز املناعة؛ فيقي اجلسم من أمراض كثرية، = 

اللمفاوية عشرة أضعاف، كما تزداد نسبة اخلاليا املسئولة عن املناعة النوعية زيادة كبرية، كما ترتفع 

بعض أنواع األجسام املضادة يف اجلسم، وتنشط الردود املناعية، نتيجة لزيـادة الـربوتني الـدهين    

  .منخفض الكثافة

  

ن مرض السمنة وأخطارها؛ حيث إنه من املعتقد أنَّ السمنة كما قد تنتج عن الصيام يعطي وقاية م= 

خلل يف متثيل الغذاء، فقد تتسبب عن ضغوط بيئية، أو نفسية، أو اجتماعية، وقد تتضافر هذه 

العوامل مجيعا يف حدوثها، وقد يؤدي االضطراب النفسي إىل خلل يف التمثيل الغذائي، وكل هذه 

من خالل االستقرار النفسي، : كن أن تنجم عنها السمنة، ميكن الوقاية منها بالصومالعوامل اليت مي

والعقلي، الذي جيىن بالصوم، نتيجة للجو اإلمياين الذي حييط بالصائم، وكثرة العبادة يف الذكر، 

وقراءة القرآن، واإلنفاق يف سبيل اهللا، والبعد عن االنفعال والتوتر، وضبط النوازع والرغبات، 

  .وتوجيه الطاقات النفسية اجلسمية توجيها إجيابيا نافعا

هذا فضالً عن تأثري الصيام املثايل، يف استهالك الدهون املختزنة، ووقاية اجلسم من أخطار أمـراض  

والسكتة القلبية، وانسداد الشرايني احمليطة بالقلب، وكمـرض   كاألمراض القلبية الوعائية،: السمنة

  .ها من الفوائدوغري. تصلب الشرايني

  

  :موعظة

كنا نغازي ومعنا عطاء اخلرساين، وكان حييي الليل صالة، : (عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال

يا ! يا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر! فإذا كان يف جوف الليل نادى من فسطاطه، يا يزيد بن جابر

وصيام هذا النهار، أهون من مقطعات قوموا فتوضئوا فصلوا، قيام هذا الليل، ! هشام بن الغاز

  ).احلديد، ولباس القطران الوحاء، مث الوحاء، مث الوحاء، النجاء مث النجاء مث يقبل على صالته
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  :تفطري الصائم عند السلف

وكـان  .. كان ابن عمر يصوم وال يفطر إال مع املساكني، فإذا منعه أهله عنهم، مل يتعش تلك الليلة

و على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فريجع وقد أكل أهله ما إذا جاء سائل وه

  .ومل يأكل شيئاً.. فيصبح صائماً، بقي يف اجلفنة

فسمع سائالً ، فوضع بني يديه عند فطوره، وكان صائماً، واشتهى بعض الصاحلني من السلف طعاماً

فخرج ، صحفةعدم من احلسنات، فقام فأخذ العبده امل: الغين؟ فقال، الويف، من يقرض امللي: يقول

  . اوبات طاوي ،ا إليه

  .وأصبح صائماً، فدفع إليه رغيفني كان يعدمها لفطره، مث طوى، اإلمام أمحدوجاء سائل إىل 

  

الصائم يدع طعامه وشرابه هللا، فإذا أعان الصائمني علـى  : (ابن رجبقال   :تفطري الصائم شكر هللا

هم وشرام، كان مبرتلة من ترك شهوة هللا، وآثر ا أو واسى منها، وهلذا يشرع له التقوي على طعام

تفطري الصوام معه إذا أفطر؛ ألن الطعام يكون حمبوباً له حينئذ فيواسي منه؛ حىت يكون ممن أطعـم  

منعه  الطعام على حبه، ويكون يف ذلك شكر هللا على نعمة إباحة الطعام والشراب له، ورده عليه بعد

  )إياه، فإن هذه النعمة إمنا عرف قدرها عند املنع منها

  

  :مقصود االعتكاف األعظم

ومجعيته  ،وشرع هلم االعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على اهللا تعاىل: (ابن القيمقال 

، كـره واالنقطاع عن االشتغال باخللق واالشتغال به وحده سبحانه حبيث يصري ذ ،واخللوة به، عليه

 ،ويصري اهلـم كلُّـه بـه   ، فيستويل عليه بدهلا ،واإلقبال عليه يف حمل مهوم القلب وخطراته ،وحبه

فيصري أنسه باهللا بدالً من أنسه ، والتفكر يف حتصيل مراضيه وما يقرب منه ،واخلطرات كلُّها بذكره

فهذا ، ما يفرح به سواه وال ،حيث ال أنيس له ،فيعده بذلك بأنسه به يوم الوحشة يف القبور ،باخللق

  .)هو مقصود االعتكاف األعظم

  

  :آداب الدعاء

   .كما أمر اهللا، بل يدعوه وحده ال شريك له، فال يدعو معه أحداً، إخالص الدعاء هللا تعاىل - ١
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  . والثناء عليه ومحده، وصفاته العليا، دعاء اهللا بأمسائه احلسىن - ٢

  .واالستعجال، طيعة الرحموق، والبعد عن اإلمث، الدعاء باخلري - ٣

  .حسن الظن باهللا تعاىل - ٤

  .وامللبس، واملشرب، إطابة املأكل - ٥

: واليت هي خري من ألف شهر؛ قال تعاىل، حتري أوقات إجابة الدعاء، واليت منها ليلة القدر - ٦

  ].٣:القدر[ }لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ{

  

  :ومنجي من عذاب اهللا، زكاهاوأ، الذكر خري األعمال

، أال أنبئكم خبري أعمالكم((: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال

وخري لكم من ، وخري لكم من إنفاق الذهب والورق، وأرفعها يف درجاتكم، وأزكاها عند مليككم

فقال معاذ . ذكر اهللا تعاىل: بلى؛ قال: قالوا ويضربوا أعناقكم؟، فتضربوا أعناقهم، أن تلقوا عدوكم

رواه الترمذي، وابن ماجه،  .))ما شيء أجنى من عذاب اهللا من ذكر اهللا: بن جبل رضي اهللا عنه

  .وأمحد وغريهم

  

  :ويف الذكر جالء القلوب

  )).وإن جالء القلوب ذكر اهللا عز وجل، إن لكل شيء جالء((: قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه

فيحفظ ، تعاىلمن هنا فعلى العبد وهو يتقرب إىل ربه يف شهر رمضان املبارك أن يرتبط بذكر اهللا و 

، والدخول إليه، وأذكار اخلروج من املرتل، وأذكار النوم، األذكار املأثورة من أذكار الصباح واملساء

والبعد يف هذا الشهر عن . ذا حنفظ أنفسنا وجمتمعنا من كلِّ سوء وشر، ويف سائر األحوال كلِّها

  .واملزاح الكثري، والنميمة، والغيبة، جمالس القيل والقال

  

  :العمرة يف رمضان

، الذين يرجون من اهللا جتارة لن تبور، يتذوقه املؤمنون الصادقون، للعبادة يف شهر رمضان طعم خاص

والعمرة إىل بيت اهللا . ومن هنا جند السباق بني هؤالء املؤمنني بأداء خمتلف العبادات مفروضة ونافلة
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عن ابن : فالعمرة فيه تعدل حجة. لشهورليس يف غريه من ا، يف هذا الشهر املبارك هلا مقام جليل

فإن . فإذا جاء رمضان فاعتمري((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس رضي اهللا عنهما قال

فاحلاصل أنه أعلمها أن العمرة يف رمضان تعدل احلجة يف : (ابن حجرقال . ))عمرة فيه تعدل حجة

  )الثواب

  

باإلضافة إىل الصيام فيهما خري كثري؛ حيث ، قراءة القرآن :لقيامةالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم ا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ، عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما. إما يشفعان للعبد يوم القيامة

منعته الطعام ، أي رب: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: (وسلم قال

  ).فيشفعان: منعته النوم بالليل فشفعين فيه، قال: نهار فشفعين فيه، ويقول القرآنوالشهوات بال

  

  :اإلكثار من قراءة القرآن وتالوته يف رمضان

ويكثر فيه من قراءة القرآن؛ ألن لكثرة  ،ينبغي على املسلم يف هذا الشهر الكرمي أن يغتنم أوقاته

 -صلى اهللا عليه وسلم- يعارض النيب  -ه السالمعلي-القراءة فيه مزية خاصة؛ فقد كان جربيل 

  .القرآن يف رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي تويف فيه عارضه مرتني

كان يعرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم القرآن كل عام مرة، ((: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ..)).فعرض عليه مرتني يف العام الذي قبض

  

خاصة يف شهر رمضان؛ ، وعن جمالس السوء، ل الفالح والكمال أن ميتنع اإلنسان عن اللغومن دالئ

، والنميمة، والسعي بينهم بالغيبة، والكالم يف أعراضهم، والسخرية منهم، فيمتنع عن انتقاص اخللق

اشعونَ والَّذين هم عنِ اللَّغوِ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ الَّذين هم في صالتهِم خ{ : قال تعاىل. وفحش القول

 .}معرِضونَ

يا لسان قل خرياً : أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال((: وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مث قال. من قبل أن تندم، واسكت عن شر تسلم، تغنم

  )).سانهأكثر خطايا ابن آدم يف ل: يقول
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  ):التراويح(رمضان وقيام الليل 

وينشغل فيه اخلاطر مبا يقرب إىل اهللا ، يتزود منها املؤمنون من اإلميان والتقوى، رمضان مدرسة إميانية

تلك  ؛وإن مما يشجع على هذا التسابق. وتسابق إىل جنات اخللود، يف تنافس حممود، عز وجل

أال وهي صالة ، وتتهيأ هلا نفوس املؤمنني ألدائها، ر املباركاليت يتسم ا الشه، الشعرية العظيمة

  .التراويح

أن رسول ، وفضيلة على غريه، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، فقيام الليل يف رمضان له مزية خاصة

  )).من قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه((: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  

  :واستبشاره بعبده، وضحكه، حب اهللامن أسباب 

، ويضحك إليهم، ثالثة حيبهم اهللا: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه

وإما أن ينصره ، ن يقتلفإما أ، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه هللا عز وجل: ويستبشر م

، والذي له امرأة حسنة. كيف صرب يل بنفسه، ىل عبدي هذاانظروا إ: فيقول. ويكفيه، جلاهللا عز و

والذي إذا كان يف . ولو شاء رقد، يذر شهوته ويذكرين: فيقول، فيقوم من الليل، وفراش لني حسن

  ).فسهروا مث هجعوا؛ فقام من السحر يف ضراء وسراء، وكان معه ركب، سفر

  

  :القيام جهاد بالليل

جهاد بالنهار على : جيتمع له يف شهر رمضان جهادان لنفسه اعلم أن املؤمن: (قال ابن رجب

، وصرب عليهما، ى حبقوقهماووفَّ، فمن مجع بني هذين اجلهادين، وجهاد بالليل على القيام، الصيام

  ).أجره بغري حساب يوفِّ

  

  :عاقبة من أدرك رمضان ومل يغفر له

، آمني، آمني:  عليه وسلم املنرب فقالصعد النيب صلى اهللا: (عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال

فأبعده ، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار، يا حممد: أتاين جربيل عليه السالم فقال: قال. آمني
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فأدخل ، فلم يغفر له، فمات، من أدرك شهر رمضان، يا حممد: قال. آمني: فقلت. آمني: قل. اهللا

فمات فدخل ، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك: قال. آمني: فقلت. آمني: قل. فأبعده اهللا، النار

  .)آمني: فقلت. آمني: قل. فأبعده اهللا، النار

  

  :سلوكيات خاطئة يف رمضان

ففي السهر تضيع .وال جمال فيه أن يقضيه يف السهر الفارغ الطويل، إن وقت املسلم مثني جدا: السهر

وما فيه من خري، وتضيع ، ويفوت وقت البكورفيها اخلشوع،  ويقلُّ، أو تتأخر عن وقتها، الفرائض

واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع : (قال ابن مفلح. والشعور باحلكمة من مشروعيته، لذة الصيام

يفوته فيها الثواب اجلزيل، وهذه األيام مثل املزرعة، ، منه حلظة، فكم يضيع اآلدمي من ساعات

أو  ،نا لك ألفاً، هل جيوز للعاقل أن يتوقف عن البذركلما بذرت حبةً أخرج: وكأنه قد قيل لإلنسان

  ).يتواىن؟

  

ئ العادات إضاعة الناس األوقات الفاضلة، واشتغاهلم ومن سي: (علي حمفوظوقال الشيخ : تابع السهر

كما يكون منهم يف ليايل شهر رمضان، فإم يلهون فيها بالسهر، وكله غيبة أو منيمة، وقد ، بالبطالة

حىت إذا فرغوا ، ف رضوان اهللا عليهم إذا دخل عليهم ذلك الشهر تناكر بعضهم من بعضكان السل

  .)اجتمعوا، وأقبل بعضهم على بعض

فالرجل احلازم هو الذي يتمشى يف رمضان على ما ينبغي من النوم يف أول الليل، : (ابن عثيمنيقال 

  ..)والقيام يف التراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر

  

  :يات خاطئة يف رمضانسلوك

  :كثرة النوم

كما ال ، وكرته الثمني الذي ينبغي أال يضيع منه، ومضمار سباقه، الوقت يف رمضان رأس مال املسلم

ففي النوم يف النهار تضيع للفرائض ، ككثرة النوم يف ار رمضان، ينبغي أن يفوته فيما ال ينفعه

واستشعار حكمة ، فتضيع معها لذة الصيام، الطاعاتوفوات كثري من ، ها عن وقتهاريوتأخ، املكتوبة
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، وكثرة الذكر، والتسبيح، فيجب على املسلم أن يقضي ار رمضان يف قراءة القرآن ،مشروعيته

  .  والعلوم املفيدة، ومطالعة ما يفيده من الكتب النافعة، واالستغفار

  

  

  : إضاعة اجلماعة

، إضاعة اجلماعة لعذر الكسل ؛الصائمني يف شهر رمضانمن السلوكيات اخلاطئة اليت يقع فيها بعض 

  . أو النوم، أو االشتغال مبا ال جيدي نفعاً

ضيع عليه الصالة يف أفضل بقاع األرض وهي املساجد، وأن تأنه بذلك  ؛وليعلم مضيع اجلماعات

صالة، عظم األجر مع كثرة اخلطا إىل املساجد، وأن املالئكة تدعو له وهو ما زال يف انتظار ال

ويصلون على الصف األول يف اجلماعة، وأن الشياطني ال تستحوذ عليه، وأن من خرج إىل املسجد 

فأين كل هذا من مضيع صالة . وإن مات دخل اجلنة، فهو ضامن على اهللا إن عاش رزق وكفي

  اجلماعة؟

  

  :كثرة األكل

فترضه اهللا على املسلمني ليضيقوا أصبح رمضان يف أذهان كثري من الناس مقترناً بكثرة األكل، وإمنا ا

ال يستكثر من : (قال أبو حامد الغزايل. على الشهوة مسارا، ويضيعوا على النفس األمارة مآرا

فما من وعاء أبغض إىل اهللا عز وجل من بطن مليء ، الطعام احلالل وقت اإلفطار حبيث ميتلئ جوفه

إذا تدارك الصائم عند فطره ما ، سر الشهوةوك، وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو اهللا. من حالل

  .)ورمبا يزيد عليه يف ألوان الطعام!! فاته ضحوة اره؟

  

والذكر جند من ، يف شهر رمضان وهو شهر العبادة: إضاعة األوقات بسماع الربامج واأللعاب

فىن الساعات يف وتضييع الوقت، فت، يةسلأقل أحكامها الكراهة، بغرض التالصائمني من يلعب ألعاباً 

إنَّ اهللا عز وجل جعل شهر : فقال، روي عن احلسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون. غري منفعة

ف أقوام فخابوا، فالعجب كل رمضان مضماراً خللقه، يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وختلَّ
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بطلون، أما واهللا لو كشف العجب للضاحك الالعب يف اليوم الذي فاز فيه السابقون، وخاب فيه امل

  .الغطاء، الشتغل احملسن بإحسانه، والسيئ بإساءته

  

  :سنة تعجيل اإلفطار

ال يزال الناس خبري ما ((: أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه

ن تعجيله بعد تيقن أل، ما داوموا على هذه السنة: أي: (رمحه اهللا املناويقال  .))عجلوا الفطر

وألن فيه خمالفة أهل الكتاب يف ، فمن حافظ عليه ختلق بأخالقهم، الغروب من سنن املرسلني

تأخريهم إىل اشتباك النجوم، ويف ملتنا شعار أهل البدع؛ فمن خالفهم واتبع السنة مل يزل خبري، فإن 

  ).وال ندبه فال ضري فيه ،أخر غري معتقد وجوب التأخري

  :السحورسنة تأخري 

خمالفني ، دون النظر إىل سنية تأخريه، جند يف شهر رمضان أنَّ هناك من الصائمني من يتعجل السحور

  . بذلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وتأخري ، تعجيل اإلفطار: ثالث من أخالق النبوة((: عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه رفعه قال

مث قام ، تسحرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم: (هللا عنه، قالوعن زيد بن ثابت رضي ا ...))السحور

  .)قدر مخسني آية: كم كان بني األذان والسحور؟ قال: قلت. إىل الصالة

   .ويف تعجيله خمالفة صرحية هلديه، فتأخري السحور هي سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

  الصوم عند بعض مشايخ الصوفية

 الكشف، وترك التكاليف، فريون أن اإلنسان مىت كُشف له شيٌء من أمر بعض الصوفية بنييربط 

سقط عنه التكليف، فال صالة، وال صيام، وال غري  -وما أكثر ما يتومهون يف هذا الشأن  -الغيب 

  ].٩٩:احلجر[ }واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقني{ :ويستشهدون على ذلك بقوله تعاىل! ذلك

من صام ثالثة أيامٍ، ال يفطر إال يف اليوم الرابع على ورقات، : (كان يقول ألتباعه احلالجأنَّ وروي 

  ).أجزأه ذلك عن صوم رمضان

  

 الغرائب الفقهية عند الشيعة اإلمامية يف مسائل الصوم 



  

٢٠ 

 رر ادرر رمضانیة(   ا(  www.dorar.net   

  .الصائم إذا ارمتس يف املاء فسد صومه �

الذي هو ) الشرائع(ويف كتـاب الصوم ال يفسد باإليالج، على ما ذهـب إليه أكثرهـم،  �

 األكل، والشرب، واجلماع قبالً: سعةوجيب اإلمساك عن ت: (أحد كتبهم املعتربة ما نصه

  .)الغالم تردد، وإن حرم ء، على األشهر، ويف فساد الصوم بوطاًودبر

أكل جلد احليوان ال يفسد الصوم، ولكن عند بعضهم، وعند بعضٍ آخر منهم، أن أكل  �

 .ار ال يفسد الصوم أيضا، وعند بعضهم ال يفسد الصوم أكل ما ال يعتادأوراق األشج

  

  الصوم عند اإلمساعيلية

الصوم هو الصمت بني أهل الظاهر، : (قال السجستاين. الصوم عند اإلمساعيلية هو الستر والكتمان

هر ومن شهد منكم الش... وصوم شهر رمضان هو ستر مرتبة القائم...وكتمان األسرار عنهم

  !!من أدرك زمان اإلمام فليلزم الصمت: فليصمه، أي

هلا تأويالت باطنةٌ ختالف ما : فيجعلون الشرائع املأمور ا، واحملظورات املنهي عنها: (ابن تيميةقال 

يعرفه املسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات اخلمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت، 

    ..).فة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهمإن الصلوات اخلمس معر: فيقولون

  

  )اآلغاخانية(الصوم عند اإلمساعيلية 

  : جاء يف بيان من اإلمساعيلية األغاخانية ما نصه

وصومنا حيتوي . وال يفسد صومنا باألكل والشرب. ما الصوم إال صوم العني، واألذن، واللسان(

لكن . لعاشرة صباحا، وذلك تطوعا ومشروطًا مبشيئتناعلى ثالث ساعات فقط، ونفطر يف الساعة ا

  ).طوال السنة نصوم يوم اجلمعة الذي يكون يف بداية الشهر

  

  )احلشاشون(الصوم  عند اإلمساعيلية الرتارية  

أي (عندهم ما يعرف بأركان احلقيقة، وقد حلت حمل الشريعة، فالشهادة هي أن تعرف اهللا باهللا 

، والصوم )األحكام الشرعية: أي(، والصالة هي أن جتتنب اآلداب والسنن املاضية )تعرف اهللا بالقائم

  !!اًحديثك مع املبطلني حىت تظل صائم هو أن تلتزم التقية يف
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  الصوم عند الطائفة النصريية

الصيام عند الطائفة النصريية، ليس هو عن األكل، والشرب، ومجيع املفطرات يف ار رمضان؛ بل 

 .ناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضانهو االمت

  الصوم عند الطائفة الدرزية

الدروز ال جييزون صوم شهر رمضان، إال أم يصومون يف أيامٍ خاصة، وهي التسعة أيام األوىل من 

الصوم يف أي شهرٍ غري  اًويبيحون أيضشهر ذي احلجة، وصيامهم هو االمتناع عن األكل والشرب، 

 .شهر رمضان

  عند الطائفة اليزيدية الصوم

  . صوم عمومي، وصوم خصوصي: هلم نوعان من الصوم

وهم يعتقدون بأن شهر رمضان كان أصم، فلما فرض اهللا الصوم على املسلمني، أمر اليزيدية به 

، " سه"، ومعناها بلغتهم ثالثةٌ ال ثالثون واليت هي "سي"كذلك، ولكن باللسان الكردي، فقال هلم 

يزيدية يصومونه ثالثة أيامٍ رمضان أطرش، فقد فهم الثانية مكان األوىل؛ هلذا فالوملا كان شهر 

   .خطأً اً، واملسلمون يصومونه ثالثني يوماًصحيح

كانون األول  ٢٠والورِع منهم هو الذي يصوم نصفها يف . اًأما الصوم اخلاص فهو مثانون يوم

  . متوز الشرقي ٢٠الشرقي، ونصفها يف 

 

  نصارى وفرقهاالصوم عند ال

هو االمتناع عن الطعام الدسم وما فيه شيٌء من احليوان أو مشتقاته، مقتصرين : الصيام عند النصارى

ويصومون يوم األربعاء؛ ألنه يوم  .على أكل البقول، وختتلف مدته، وكيفيته، من فرقة إىل أخرى

وصوم . حسب زعمهم املشاورة على موت املسيح عندهم، ويوم اجلمعة؛ ألنه صلب فيه املسيح

وأياماً أخرى وضعوها ملناسبات خاصة، ختتلف . يوماً تنتهي بعيد امليالد) ٤٣(امليالد، وعدد أيامه 

  . من كنيسة إىل كنيسة

 

  : الصوم عند النصارى األرثوذكس 
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هو االمتناع عن األكل حىت الغروب، ولغري املستطيع أن يصوم على قدر طاقته، ويعفى منه مخس 

املرضى، والرجل الشيخ، واملرأة العجوز، واألطفال أقل من اثنيت عشر سنة، واملرأة احلامل،  :فئات

واملرضع، وميكنهم أن يأكلوا تبعا ملا رسم هلم، باالمتناع عن اللحوم ومستخرجاا، ويقتصر على ما 

السابق لعيد  الصوم الكبري السابق لعيد القيامة، والصوم: وأنواع الصوم عندهم سبعة. تنبت األرض

امليالد، صوم يونان، صوم الرسل بني عيد اخلماسني وعيد الرسل، صوم السيدة العذراء، صوم 

  .الربمون

 

هو الصوم الكبري السابق لعيد الفصح، وجعل صوم اجلمعة  :الصوم عند النصارى الكاثوليك

  . والسبت، عبارة عن االنقطاع عن أكل اللحوم

، )االستعداد لالحتفاالت: أي(األربعة، فيما يعرف بصوم البارامون كما فرض أيضاً صوم األزمنة 

  .وهي السابقة ألعياد امليالد، والعنصرة، وانتقال العذراء، ومجيع القديسني

  .ويوجد خالف بني الكنيسة الالتينية، وطوائف الكنيسة الكاثوليكية الشرقية يف قواعد الصوم 

 

  الصوم عند الصابئة املندائيون

  : لصوم عند الصابئة على نوعنيكان ا

  .ويشمل الصوم عن كبائر الذنوب، واألخالق الرديئة: الصوم الكبري

يوماً متفرقةً على طول ) ٣٢(الذي ميتنعون فيه عن أكل اللحوم املباحة هلم، ملدة : والصوم الصغري

  .-على حد زعمهم -هللافيحرمون الصوم؛ ألنه من باب حترمي ما أحلَّ ا) صابئة اليوم(أما  .أيام السنة
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  :مسائل مهمة للصائمني

  .إذا أفطر الصائم مث أقلعت الطائرة به، فرأى الشمس مل تغرب فإنه يستمر مفطراً -

  .من املفطرات من نوى اإلفطار يف ار رمضان، فقد أفطر، وإن مل يتناول شيئاً -

  لبه القيء فال شيء عليه ، فقد أفطر، ويلزمه القضاء وال كفارة عليه، ومن غمن استقاء متعمداً -

  .شرب الدخان املعروف أثناء الصوم يفسد الصيام باتفاق العلماء -

  .استعمال خباخ الربو يف ار رمضان ال يفسد الصوم -

  .استعمال القطرة يف األنف يف ار رمضان أو السعوط يفسد الصوم -

 .استعمال غاز األكسجني يف التنفس ال يفسد الصيام -

  

  :منيمسائل مهمة للصائ

  .استعمال احلقن الوريدية املغذية يفسد الصيام -

أو حتـت   ،أو الوريد ،استعمال احلقنة غري املغذية ال يفسد الصوم سواء كانت احلقنة يف العضل -

  .اجللد

  .استعمال التحاميل يف ار رمضان ال يفسد الصوم -

  .أو دهناً فإنه ال يفطر ،إدخال الصائم يف إحليله مائعاً -

  .املرأة غري مفسد للصيام، وكذلك التحاميل املهبلية وضخ صبغة األشعة التقطري يف فرج -

 .من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك -
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اتباع السنة، وخمالفة أهل الكتاب، : والربكة يف السحور حتصل جبهات متعددة، منها السحور بركة،

مدافعة سوء اخللق الذي يثريه اجلـوع، والتسـبب   والتقوي به على العبادة، والزيادة يف النشاط، و

  .والدعاء وقت مظنة اإلجابة ،للذكر

  :واحلكمة منه

 .أنه معونة على العبادة، فإنه يعني اإلنسان على الصيام -

  .فإم ال يتسحرون ؛فيه خمالفة أهل الكتاب -

  

  :خمالفات يف دعاء القنوت

 . يصل أحياناً إىل حد الصياحاملبالغة يف رفع اإلمام صوته يف الدعاء، حىت -

  .املبالغة يف رفع الصوت بالبكاء -

 .اإلطالة املفرطة يف الدعاء -

 .االعتداء يف الدعاء، وتكلف السجع فيه -

  .مواظبة بعض األئمة على دعاٍء معنيٍ يف كل قنوت -

  :حكم االعتكاف

  . د مجهور أهل العلماالعتكاف سنةٌ للرجال بإمجاع أهل العلم، وهو سنة للنساء أيضاً عن 

  : وشروط صحته

اإلسالم، والعقل، والتمييز، والنية، وأن يكون يف املسجد، ويشترط إذن : يشترط لصحة االعتكاف

  . الزوج للمرأة املتزوجة

والعبادات املختصة به كقراءة القرآن، والذكر، والصالة يف  ،ويستحب للمعتكف أن يشتغل بالقُرب

ذلك؛ وذلك أن االعتكاف إمنا شرِع للتفرغ لعبادة اهللا عز وجل؛ ومجـع   غري وقت النهي، وما أشبه

  .القلب بكلِّيته على اهللا سبحانه وتعاىل
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، )وهي املسجد احلرام، واملسجد النبوي، واملسجد األقصى(يصح االعتكاف يف غري املساجد الثالثة 

ون يف مسجد مجاعة، وال يشـترط  فإن كان يتخلل االعتكاف صالة مجاعة، فيشترط لصحته أن يك

أن يكون االعتكاف يف مسجد مجعة، وعليه أن خيرج حلضور اجلمعة مث يرجع إىل املسـجد الـذي   

  .يعتكف فيه، ولكن األفضل أن يكون اعتكافه يف املسجد اجلامع

  

ه قضاء اليوم من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينة ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعلي

  .أو األيام اليت فاتته، أو بطل اعتكافه فيها

  

 :فضل ليلة القدر

 .أنزل فيها القرآن -

 .أا ليلة مباركة -

  .دة فيها تفضل العبادة يف ألف شهرباالع -

  .يرتل فيها جربيل واملالئكة باخلري والربكة -

 -  فهي ليلةٌ خاليةٌ من الشر واألذى: ليلة القدر سالم.  

  

  :وقت ليلة القدر

  .ثبتت باألحاديث أا يف العشر األواخر من رمضان، وهي يف األوتار أقرب من األشفاع 



  

٢٦ 

 رر ادرر رمضانیة(   ا(  www.dorar.net   

وهي ال ختتص بليلة معينة يف مجيع األعوام، بل تتنقل يف ليايل العشر األواخر من رمضان، وذلك تبعاً 

 ر عملهم يف طلبها يف م؛ ليكثملشيئة اهللا تعاىل وحكمته، وقد أخفى سبحانه علمها على العباد رمحة

  .تلك الليايل

ويشرع يف ليلة القدر قيام ليلها بالصالة واالعتكاف؛ فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   

إنك عفـو  اللهم (يعتكف يف العشر األواخر التماساً لليلة القدر، ويشرع العمل الصاحل والدعاء بـ 

  ). كرمي حتب العفو فاعف عين

  

من مل يدع قول الـزور  ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه، قال ريرةعن أيب ه

  )). والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

  

 واحتساباً من قام ليلة القدر إمياناً((: رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب هريرة

  .))غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباً من صام رمضان إمياناًغفر له ما تقدم من ذنبه، و

  

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري، وكان أجود ((: عن ابن عباس رضي اهللا عنها قال

ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان جربيل عليه السالم يلقاه كل ليلة يف رمضـان حـىت   

  ....)) صلى اهللا عليه وسلم القرآنيعرض عليه النيب ؛ينسلخ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جياور يف العشر األواخر من ((: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  )).ويقول حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان ،رمضان

  

  : الصيام عند اليهود

 ،وم الالحق، وميتنعون فيه عن الطعـام يبتدئ من قبل غروب الشمس إىل بعد غروب الشمس من الي

واجلماع، وبعض األيام يكون صيامهم فيه من شروق الشمس إىل غروا، وميتنعون فيـه   ،والشراب
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  .وهلم أيام متفرقة يصوموا .عن الطعام والشراب فقط

  

 .وغريهدلت األدلة الشرعية على أن احلسنات تضاعف أضعافًا كثريةً يف الزمان الفاضل، كرمضان 

فحري بالصائم الذي امتنع عن املباحات من املفطرات، وابتعد عن مجيع احملرمات، أن يكون ديدنه 

والعطاء،  ،والبذل ،االشتغال بالطاعات، على كثرة أنواعها، وتنوع أصنافها، ويتحلى خبلق الكرم

 .ومن ذلك تفطري الصائمني

 من فطَّر صائماً((: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: فعن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال

، وأمحد )٨٠٧(رواه الترمذي () غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئًا ؛كان له مثل أجره

  .وغريمها) ٤/١١٤(

  

  احللم وكظم الغيظ والعفو والصفح

إين صائم :أو قاتله أن يقول جهراً ،أو شامته ،ه أحدينبغي للصائم إن ساب. 

وإذا كان يوم صوم أحدكم فال ((:  هريرة رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالفعن أيب

أخرجه البخاري، ومسلم، ( ))إين امرؤ صائم: ه أحد، أو قاتله فليقلفإن ساب ،يرفث، وال يصخب

إن امرؤ وال جيهل، ف ،إذا أصبح أحدكم يوما صائما فال يرفث(( :ويف رواية أخرى قال .)واللفظ له

  .)أخرجه البخاري، ومسلم، واللفظ له()) إين صائم، إين صائم: أو قاتله فليقل ،شامته

  

  ترك الغيبة والكذب والبذاءة والفحش

إن الصائم احلق يتأثر سلوكه بالصيام يف تعامله مع اآلخرين، وأما من اختذ الصيام جمرد عادة، حبيث 

ومل يدخل مدرسة الصيام دخولًا إميانيا، أو هو يفسر الصوم بأنه ويفطر إذا أفطروا،  ،يصوم إذا صام الناس

جمرد إمساك عن املفطرات، فيطلق لسانه وبصره فيما حرم اهللا، مع أنه مينع نفسه مما هو مباح له يف 

من مل يدع قول ((: فهذا قد ينطبق عليه قوله عليه الصالة والسالم! األصل من الطعام والشراب والنكاح

  ) أخرجه البخاري( ))والعمل به، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابهالزور 
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جيب على الصائم خاصة، احلذر من املعاصي واجتناا، فهي جترح الصوم، وتنقص األجر، وذلك مثل 

الغيبة، والنميمة، والكذب، والغش، والسخرية من اآلخرين، ومساع األغاين، واملعازف، والنظر إىل 

  .ات، وغري ذلك من أنواع املعاصي واملنكراتاحملرم

وإذا كان يوم صوم أحدكم فال ((: فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

صائم: ه أحد، أو قاتله فليقليرفث، وال يصخب فإن ساب ومسلم، واللفظ ، أخرجه البخاري( ))إين امرؤ

  ).له

  

  :}وأَنْ تصوموا خير لَكُم{: ثالثة وجوه يف قوله تعاىل أنَّ للعلماء الرازيذكر 

وأن تصوموا أيها املطيقـون،  : أن يكون هذا خطابا مع الذين يطيقونه فقط، ويكون التقدير: أحدها

  .وحتملتم املشقَّة فهو خري لكم من الفدية

فر، والذين يطيقونـه، وهـذا   أنَّ هذا خطاب مع كل من تقدم ذكرهم، أعين املريض، واملسا: الثَّاين

  .أن يكون خمتصا م }وعلَى الَّذين يطيقُونه{: وال يلزم من اتصاله بقوله ،أوىل؛ ألنَّ اللفظ عام

  .كتب عليكم الصيام، وأن تصوموا خري لكم: أن يكون معطوفًا على أول اآلية، فالتقدير: الثالث
  

 

  


