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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما 
 : بعد

فهذه لطائف رمضانية، ومواعظ إميانية، وفوائد فقهية، انتقيناها 
، نسأل اهللا أن ينفع )ابن القيم، وابن اجلوزي(من كتب اإلمامني 

زون فيه جبزيل ا، وأن جيعلنا من الذين حيفظون حرمة الشهر، ويفو
 .الثواب واألجر

 : قدسية الصيام
الصيام إحرام، وذاك ألن «: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 ]غريب احلديث البن اجلوزي[ »الصائم جيتنب ما يثلم صومه
 : لطف اهللا تعاىل بعباده

كُتب : إن اهللا تعاىل قال يف املكروهات: قال بعض العلماء
اميالص كُملَيع على لفظ من مل يسم فاعله، وإن كان قد علم أنه ،

كَتب ربكُم : فلما جاء إىل ما يوجب الراحة قال. هو الكاتب
 ]صيد اخلاطر البن اجلوزي[ علَى نفِْسه الرحمةَ

 : فائدة يف سبب النهي عن استقبال رمضان بالصيام
مني، عن استقبال رمضان بيوم أو يو ى «: قال ابن القيم

لئال يتخذ ذريعة إىل الزيادة يف الصوم الواجب، كما فعل أهل 
 ]إغاثة اللهفان البن القيم[ »الكتاب
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 : يف ثبوت الشهر هدي النيب 
وكان من هديه أن ال يدخل يف صوم رمضان «: قال ابن القيم

إال برؤية حمققة، أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن 
أعرايب، واعتمد على خربمها، ومل يكلفهما عمر، وصام مرة بشهادة 

فإن ذلك إخبار، فقد اكتفى يف رمضان خبرب الواحد، . لفظ الشهادة
وإن كان شهادة، فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن مل تكن 

 .رؤية، وال شهادة، أكمل عدة شعبان ثالثني يوما

وكان إذا حال ليلة الثالثني دون منظره غيم أو سحاب، أكمل 
ومل يكن يصوم يوم اإلغماء، وال . دة شعبان ثالثني يوما، مث صامهع

أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثالثني إذا غُم، وكان يفعل 
فإن غم «: كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره، وال يناقض هذا قوله

هو احلساب املقدر، واملراد به : ، فإن القدر»عليكم فاقدروا له
واملراد باإلكمال، إكمال  لتكْملُوا الْعدةَو: كما قال لاإلكما

 ]زاد املعاد البن القيم[ »عدة الشهر الذي غم

 : وجوب النية يف صيام رمضان

سألت أيب عمن صام رمضان : نقل عبد اهللا بن اإلمام أمحد قال
ال يفعل هذا إنسان من أهل اإلسالم، ال : قال. وهو ينوي ا تطوعا
و أن رجالً قام فصلى أربع ركعات ال ينوي ا جيزئه حىت ينوي، ل

ال جتزئه صالة فريضة حىت : صالة فريضة أكان جيزئه؟ مث قال
 ]بدائع الفوائد البن القيم. [ينويها
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 :معىن تبييت النية
، »ال صيام ملن مل يبيت الصيام«: وقوله : قال ابن اجلوزي

غريب . [هأي مل ينوه من الليل، فيقطع من الوقت الذي ال صوم في
 ]احلديث البن اجلوزي

 :معىن إميانا واحتسابا
مؤمنا : ، أي»من صام رمضان إميانا واحتسابا«: قوله 

غريب احلديث البن . [بثواب اهللا، فيقع يف حسابه حصول األجر
 ]اجلوزي

 : الصيام دليل على اإلميان
ويف االمتناع عن املشتهى دليل على اإلميان بوجود الناهي، 

فإنه دليل على اإلميان بوجود . العطشان يف رمضان عن املاءكصرب 
 ]صيد اخلاطر البن اجلوزي. [من أمر بالصوم

 : فيمن يصوم رمضان على سبيل العادة
فإن بعض الناس لو ضرب بالسياط ما أفطر يف رمضان، عادة 

 !!قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأمواهلم عادة غالبة
لي وحيافظ على الصالة، مث ملا فكم قد رأيت هذا الشيخ يص
 ]صيد اخلاطر البن اجلوزي. [خاف فوت غرضه ترك الشرع جانبا

 : حفظ القوة من املقاصد الشرعية
فإنه سبحانه أمر املسافر واملريض أن يفطرا يف رمضان، ويقضي 
املسافر إذا قدم، واملريض إذا برئ، حفظًا لقوما عليهما، فإن 
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، واملسافر حيتاج إىل توفري قوته عليه، الصوم يزيد املريض ضعفًا
 ]إغاثة اللهفان البن القيم. [ملشقة السفر، والصوم يضعفها

 :أسباب الفطر
السفر، واملرض، واحليض، : أسباب الفطر أربعة: قال ابن القيم

واخلوف على هالك من خيشى عليه بصوم، كاملرضع، واحلامل، إذا 
بدائع الفوائد البن . [قخافتا على ولديهما، ومثله مسألة الغري

 ]القيم
 :حكم الفطر للتقوي على اجلهاد

وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على : قال ابن القيم
اجلهاد وفعله، وأفىت به ملا نازل العدو دمشق يف رمضان، فأنكر عليه 

هذا فطر : ليس سفرا طويالً، فقال الشيخ: بعض املتفيقهني، وقال
دو، وهو أوىل من الفطر للسفر يومني سفرا للتقوي على جهاد الع

مباحا أو معصية، واملسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام مل ميكنهم 
النكاية فيهم، ورمبا أضعفهم الصوم عن القتال، فاستباح العدو بيضة 
اإلسالم، وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أوىل من فطر السفر، وقد 

طار ليتقووا على عدوهم، فعلل أمرهم النيب يف غزوة الفتح باإلف
 .ذلك للقوة على العدو ال للسفر، واهللا أعلم

إذا جاز فطر احلامل واملرضع خلوفهما على ولديهما، : قلت
وفطر من خيلص الغريق، ففطر املقاتلني أوىل باجلواز، ومن جعل هذا 
من املصاحل املرسلة فقد غلط، بل هذا أمر من باب قياس األوىل، 

 ]بدائع الفوائد البن القيم. [ة النص وإميائهومن باب دالل
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 : أين أرباب الصيام
أين حراس ! أين أرباب الصيام؟ يا فرش النوم! يا سوق األكل

قف بنا على األطالل . الظالم؟ درست واهللا املعامل، ووقعت اخليام
قيام السحر يستوحش . يا من كان له قلب فانقلب. خنصها بالسالم

 .عنك، ليايل الوصال تعاتبك لك، صيام النهار يسأل
 أيــن أيامــك والــدهر ربيــع   

 
 

 والنــوى معزولــة والقــرب والْ   
 ]املدهش البن اجلوزي[ 
 :من فقه اإلمام أمحد

رأيت أبا عبد اهللا يف شهر رمضان، وقد جاء : قال حممد بن حبر
فضل بن زياد القطان، فصلى أبو عبد اهللا التراويح، وكان حسن 

ايخ وبعض اجلريان، حىت امتأل املسجد، فخرج القراءة، فاجتمع املش
ما هذا؟ : أبو عبد اهللا، فصعد درجة املسجد، فنظر إىل اجلمع، فقال

فصلى م ليايل مث صرفه ! تدعون مساجدكم وجتيئون إىل غريها؟
كراهية ملا فيه، يعين من إخالء املساجد، وعلى جار املسجد أن 

 ]يمبدائع الفوائد البن الق. [يصلي يف مسجده
 : يف رمضان عبادة النيب 

وكان من هديه يف شهر رمضان، اإلكثار من : قال ابن القيم
أنواع العبادات، فكان جربيل عليه السالم يدارسه القرآن يف 
رمضان، وكان إذا لقيه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة، وكان 
أجود الناس، وأجود ما يكون يف رمضان، يكثر فيه من الصدقة 
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 .واإلحسان، وتالوة القرآن، والصالة، والذكر، واالعتكاف
وكان خيص رمضان من العبادة مبا ال خيص غريه به من 
الشهور، حىت إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله واره 
على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له إنك 

) إين أظل: ويف رواية(لست كهيئتكم، إين أبيت «: تواصل، فيقول
 ]زاد املعاد البن القيم. [»عند ريب يطعمين ويسقيين

 : اجتهاد الصحابة يف رمضان
كان زيد بن أرقم حييي ليلة سبع عشرة من رمضان، فيصبح 
وكأن السخد على وجهه، السخد املاء الذي يكون مع الولد، 

غريب . [خا ملعاجلته السهرأخربه أنه أصبح مورما متهيجا منتف
 ]احلديث البن اجلوزي

 : قُبح املعصية يف رمضان
تتفاوت درجات الزنا حبسب الزمان واملكان واألحوال، 
وحبسب الفاعل، فالزنا يف رمضان ليالً أو ارا أعظم إمثًا منه يف 
غريه، وكذلك يف البقاع الشريفة املفضلة هو أعظم إمثًا منه فيما 

 ]ة اللهفان البن القيمإغاث. [سواها
 :قبح الغيبة

لئن آيت إىل كوز ماء فأشربه «: قال أبو هريرة رضي اهللا عنه
 .»يف رمضان أحب إيل من أن اغتاب مسلما
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 : تغليظ العقوبة على منتهك حرمة الشهر
نقل حنبل عن اإلمام أمحد فيمن شرب مخرا يف ار رمضان، 

وغلظ عليه مثل الذي قتل يف  أو أتى شيئًا حنو هذا، أقيم عليه احلد
 ]بدائع الفوائد البن القيم. [احلرم ودية وثلث

 : عقوبة الشرب يف رمضان
شرب يف رمضان زيد احلد عشرين تعزيرا كما فعله علي  إذا

جيلد مخسني، أربعني للشرب، : وقال أبو بكر. بالنجاشي، نص عليه
 ]بدائع الفوائد البن القيم. [وعشرة لرمضان
 : املذمومةمن احليل 

االحتيال على إسقاط ما هو واجب يف احلال، كاالحتيال على 
إسقاط اإلنفاق الواجب عليه، وأداء الدين الواجب بأن ميلك ماله 
لزوجته، أو ولده، فيصري معسرا فال جيب عليه اإلنفاق واألداء، 
وكمن يدخل عليه رمضان وال يريد صومه، فيسافر وال غرض له 

 ]إغاثة اللهفان البن القيم. [كسوى الفطر وحنو ذل
 : الطواف أفضل للمكيني من العمرة

وكان يدور بيين وبني املكيني كالم يف االعتمار : قال ابن القيم
كثرة الطواف أفضل منها، : من مكة يف رمضان وغريه، فأقول هلم

: ، فقلت هلم»عمرة يف رمضان تعدل حجة«: فيذكرون قوله 
ن مراد صاحب الشرع العمرة اليت خيرج حمال أن يكو: يف أثناء ذلك

إليها من مكة إىل أدىن احلل، وأا تعدل حجة، مث ال يفعلها هو مدة 
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مقامه مبكة أصالً، ال قبل الفتح وال بعده، وال أحد من أصحابه، مع 
أم كانوا أحرص األمة على اخلري، وأعلمهم مبراد الرسول، 

 .وأقدرهم على العمل به
عن هذا العمل اليسري واألجر العظيم، يقدر مث مع ذلك يرغبون 

أن حيج أحدهم يف رمضان ثالثني حجة أو أكثر مث ال يأيت منها 
حبجة واحدة، وختتصون أنتم عنهم ذا الفضل والثواب، حىت 
حيصل ألحدكم ستون حجة أو أكثر، هذا ما ال يظنه من له مسكة 

 .عقل
ليت فعلها، هو على العمرة املعتادة ا وإمنا خرج كالم النيب 

وأصحابه، وهي اليت أنشؤوا السفر هلا من أوطام، وا أمر أم 
، ومل يقل ألهل »عمرة يف رمضان تعدل حجة«: معقل، وقال هلا

مكة اخرجوا إىل أدىن احلل، فأكثروا من االعتمار، فإن عمرة يف 
. وباهللا التوفيق. رمضان تعدل حجة، وال فهم هذا أحد منهم

 ]م على سنن أيب داودحاشية ابن القي[
 : فيمن ترك الوتر عمدا

هذا : قال أمحد رضي اهللا عنه يف الرجل يترك الوتر متعمدا
، هذا ساقط العدالة، إذا رجل سوء، يترك سنة سنها رسول اهللا 

 ]بدائع الفوائد البن القيم. [ترك الوتر متعمدا
 : مقارنة بني العشر األواخر من رمضان وعشر ذي احلجة

سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عن عشر : ابن القيمقال 
أيام : ذي احلجة والعشر األواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ فقال
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عشر ذي احلجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليايل العشر 
األواخر من رمضان أفضل من ليايل عشر ذي احلجة، وإذا تأمل 

فيا كافيا، فإنه ليس من أيام الفاضل اللبيب هذا اجلواب، وجده شا
العمل فيها أحب إىل اهللا من أيام عشر ذي احلجة، وفيهما يوم 

وأما ليايل عشر رمضان فهي ليايل . عرفة، ويوم النحر، ويوم التروية
حيييها كلها، وفيها ليلة خري من  اإلحياء اليت كان رسول اهللا 

يديل حبجة  ألف شهر، فمن أجاب بغري هذا التفصيل مل ميكنه أن
 .صحيحة

 : التفضيل بني ليلة القدر وليلة اإلسراء
وسئل عن ليلة القدر وليلة اإلسراء بالنيب، أيهما أفضل؟ فأجاب 
بأن ليلة اإلسراء أفضل يف حق النيب، وليلة القدر أفضل بالنسبة إىل 
األمة، فحظ النيب الذي اختص به ليلة املعراج، منها أكمل من حظه 

أكمل من حظهم من ليلة وحظ األمة من ليلة القدر من ليلة القدر، 
 ]بدائع الفوائد البن القيم. [املعراج 

 : مقاصد االعتكاف
شرع االعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف : قال ابن القيم

القلب على اهللا تعاىل، ومجعيته عليه، واخللوة به، واالنقطاع عن 
ث يصري ذكره االشتغال باخللق واالشتغال به وحده سبحانه، حبي

وحبه، واإلقبال عليه يف حمل مهوم القلب وخطراته، فيستويل عليه 
بدهلا، ويصري اهلم كله به، واخلطوات كلها بذكره، والتفكر يف 
حتصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصري أنسه باهللا بدالً عن أنسه 



 
رمضانيةلطائف وفوائد  

 

 

١٤ 

باخللق، فيعده بذلك ألنسه به يوم الوحشة يف القبور حني ال أنيس 
 . ما يفرح به سواه، فهذا مقصود االعتكاف األعظمله، وال

وملا كان هذا املقصود إمنا يتم مع الصوم، شرِع االعتكاف يف 
أفضل أيام الصوم، وهو العشر األخري من رمضان، ومل ينقل عن 

أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي اهللا  النيب 
 ]البن القيمزاد املعاد . [»ال اعتكاف إال بصوم«: عنها

 :اإلمام أمحد ليلة العيد
شهدت أمحد ليلة الفطر، وقد اختلف : قال الفضيل بن زياد

الناس يف اهلالل، فصلى املكتوبة، وركع أربع ركعات، وجلس 
اذهب حنو أيب إسحاق، : يستخرب خرب اهلالل، فبعث رسوالً، فقال

ول، فلم يزل جالسا وحنن معه حىت رجع الرس. فاستخرب خرب اهلالل
بدائع . [فانتقل أمحد، مث قام فدخل مرتله. قد رئي اهلالل: فقال

 ]الفوائد البن القيم
 رون؟ ــأين املشم

نظر علي بن احلسني عليه السالم إىل الناس يضحكون يف يوم 
إن اهللا عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا خللقه، : فطر، فقال

ر آخرون يستبقون فيه إىل مرضاته، فسبق أقوام ففازوا، وقص
فخابوا، فالعجب من الضحك الالهي يف اليوم الذي يفوز فيه 
احملسنون، وخييب فيه املبطلون، أما واهللا لو كشف الغطاء لشغل 

 .حمسن بإحسانه، ومسيء بإساءته عن جتديد ثوب وترجيل شعر
 ]التذكرة احلمدونية[


