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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء 
 .. وإمام املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

فإن شهر رمضان شهر عبادة وطاعة وتقربٍ إىل اهللا تبارك 
يف  وتعاىل بأنواع القربات واألعمال الصاحلات، وكان من هديه 

هر رمضان اإلكثار من أنواع العبادات، وكان خيص رمضان من ش
يرغب أصحابه  العبادة مبا ال خيص غريه به من الشهور، وكان 

: يف العبادة والطاعة، واإلقبال على اهللا تعاىل يف هذا الشهر فيقول
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة «

تح منها باب، وفتحت أبواب اجلن، وغلقت أبواب النار فلم يف
اجلنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة، يا باغي اخلري 

 عتقاء من النار، وذلك كل أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهللا
 ). متفق عليه(» ليلة

 : يف رمضان ومن عبادات النيب 
 : صيام رمضان: أوالً

سورة [ لْيصمهفَمن شهِد منكُم الشهر فَ: قال تعاىل
 ]. ١٨٥:البقرة

من صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما «: وقال النيب 
 ). متفق عليه( »تقدم من ذنبه

أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض اهللا «: وقال 
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 ).رواه النسائي وصححه األلباين لغريه(» عليكم صيامه
واالنسالخ  من ترك اغتنام فضائل هذا الشهر، وحذر النيب 

أن  منه دون مغفرة للذنوب ورفع للدرجات، فعن أيب هريرة 
يا رسول اهللا : قيل »آمني، آمني، آمني«: صعد املنرب فقال النيب 

 . »آمني، آمني، آمني « : إنك صعدت املنرب فقلت! 
من أدرك شهر : إن جربيل عليه السالم أتاين فقال«: قال

: آمني، فقلت: فأبعده اهللا، قل رمضان، فلم يغفر له، فدخل النار،
 ). رواه ابن خزمية وابن حبان وقال األلباين حسن صحيح( »آمني 

فعلى كل مسلم أن حيذر من إضاعة أوقات هذا الشهر فيما 
يسخط اهللا عز وجل، أو يف املباحات اليت ال يؤجر عليها، فإن 

أن لو املسيء إذا رأى احملسنني يوم القيامة، ندم على إساءته، ومتىن 
كان أحسن مثلهم، ولكن هيهات أن ينفع الندم، أو جيدي البكاء 

 . واحلسرة واألمل
أن من الناس من يصوم على سبيل العادة،  وقد أخرب النيب 

فال يكون للصيام أثر يف تعديل سلوكه، وال يف ذيب منطقة، فال 
يعرف من معاين الصيام شيئاً سوى االمتناع عن الطعام والشراب 

من مل يدع قول الزور «: من الزمن، فهذا من قال فيه  فترة
 »والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

 ). رواه البخاري(
 »رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش«: وقال 

واملعىن أنه ليس له أجر ) رواه أمحد وابن ماجة وصححه السيوطي(
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بأنواع املعاصي واملنكرات،  الصائمني؛ ألنه هتك حرمة الصيام
وقد . أهون الصيام ترك الطعام والشراب: ولذلك قال بعض السلف

أن الصيام احلق وقاية من كل فعل ذميم وخلق مرذول،  بني النيب 
الصيام جنة، فإذا كان يوم صيام «: فقال عليه الصالة والسالم

إين : أحدكم فال يرفث وال يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل
فهذا هو الصيام املطلوب الذي ) متفق عليه(» صائم، أين صائم 

يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم : يصل بصاحبه إىل نيل املرغوب
 الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

 ]. ١٨٣:البقرة[
 : قيام رمضان: ثانيا

 يام رمضان هو صالة الليل يف رمضان، وقد كان النيب ق
قُمِ * يا أَيها الْمزملُ : يقوم طوال العام، امتثاال لقول اهللا تعاىل

وقد امتدح اهللا تعاىل القائمني لصالة ] ٢املزمل ا ،[ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا
: الفرقان[ دا وقياماوالَّذين يبِيتونَ لربهِم سج: الليل فقال

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا : ، وقال]٦٤
: وقال النيب ] ١٦: السجدة[ وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ

 ). رواه مسلم( »أفضل بالصالة بعد الفريضة صالة الليل«
يام رمضان مبزيد من االهتمام، كان خيص ق وقد ثبت أنه 

رغب يف قيام رمضان، وأخرب أنه سبب يف املغفرة  ومن ذلك أنه 
من قام رمضان «: مثل صيام رمضان، فقال عليه الصالة والسالم

 ). متفق عليه( »إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
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٨ 

وقيام رمضان هو قيامه بالتهجد بالصالة ذات اخلشوع 
 . باً إىل اهللا تعاىل يف هذه الليايل الشريفةواخلضوع تقر

أي باهللا ومبا » إميانا«: ومعىن قوله : قال الشيخ ابن عثيمني
 . أعده من الثواب للقائمني

أي طلبا لثواب اهللا، مل حيمله على  »احتسابا«: ومعىن قوله
 . ذلك رياء، وال مسعة، وال طلب مال وال جاه

الليل وآخره، وعلى هذا  وقيام رمضان شامل للصالة يف أول
فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي احلرص عليها، واالعتناء ا، 
واحتساب األجر والثواب من اهللا عليها، وما هي إال ليال معدودة 

وإمنا مسيت تراويح؛ ألن الناس . ينتهزها املؤمن العاقل قبل فواا
 . قليالً كانوا يطيلوا جدا، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا

أول من سن اجلماعة يف صالة التراويح يف  وكان النيب 
ففي الصحيحني . املسجد، مث تركها خوفا من أن تفرض على أمته

صلى يف املسجد ذات  أن النيب  «عن عائشة رضي اهللا عنها
ليلة، وصلى بصالته ناس، مث صلى من القابلة، وكثر الناس، مث 

الرابعة، فلم خيرج إليهم رسول اهللا اجتمعوا من الليلة الثالثة أو 
قد رأيت الذي صنعتم، فلم مينعين من : ، فلما أصبح قال

وكان ذلك يف . اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم
 . )0F١( »رمضان

                              
 ). ١٨(جمالس شهر رمضان ص  )١(
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واألمر على ذلك، مث إن عمر بن اخلطاب  فتويف رسول اهللا 
 يح، فأحيا مجع الناس يف املسجد على إمام واحد يف صالة التراو

أن تفرض  هذه السنة، بعد زوال العلة اليت من أجلها خاف النيب 
وقد أمجع املسلمون من  على أمته، فقد انقطع الوحي بوفاة النيب 
، مل يشذ عنهم إال أهل أهل السنة على مشروعية ما فعله عمر 

 . البدع
قام  ومما يدل على املشروعية أيضا ما رواه أبو الدرداء أنه 

 م ليلة ثالث وعشرين إىل ثلث الليل، وليلة مخس وعشرين إىل
فقال عليه  –أي زدتنا بقية ليلتنا  –لو ثقلتنا : نصف الليل، فقالوا

إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف، « :الصالة والسالم
 ). رواه أهل السنن وحسنه الترمذي( »كتب له بقية ليلته

ل من اإلمام يكتب به قيام كل وفيه دليل على أن قيام بعض اللي
إذا «: الليل، وإن كان ذلك البعض دون الثلث، كما دل عليه قوله

 »حىت ينصرف«: لكن ظاهر قوله »صلى مع اإلمام حىت ينصرف
أنه البد من قيامه معه إىل انصرافه، فلو انصرف قبله مل يكتب له 

 . ذلك
 وعن اإلمام أمحد أنه كان يأخذ ذا احلديث، ويصلي مع

(اإلمام 
1F

١( . 
وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من انصرافهم بعد ركعتني أو 

وانظر إىل . أربع أو ست، حيرمهم من إدراك ثواب قيام ليلة كاملة
                              

 ). ١٩٣(إحتاف أهل اإلسالم خبصوصيات الصيام ص  )١(
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١٠ 

إىل نصف الليل، ومع ذلك طلبوا  الصحابة كيف صلى م النيب 
منه أن يزيدهم، وهذا يدل على قوة إميام وشدة اجتهادهم يف 

وإذا نظرت اليوم إىل أحوال كثري من األئمة، جتد أم . طاعة اهللا
يصلون صالة التراويح كاملة يف نصف ساعة أو أقل أو أكثر، ومع 

ام، وهذا دليل ذلك فإن الناس ال يصربون على إمتامها كاملة مع اإلم
على االنشغال بالدنيا، ومتكن حبها من النفوس، وطول األمل 

 . والزهادة يف أعمال اآلخرة
 : مدارسة القرآن: ثالثا

مدارسة القرآن، ففي : يف رمضان ومن عبادات النيب 
أجود الناس،  كان النيب «: قال   الصحيحني عن ابن عباس 

اه جربيل فيدارسه وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلق
القرآن، وكان جربيل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، 

 »حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة فلرسول اهللا 
 ). متفق عليه(

ودل احلديث أيضا على استحباب : (قال اإلمام ابن رجب
دراسة القرآن يف رمضان واالجتماع على ذلك، وعرض القرآن 

 . ن هو أحفظ لهعلى م
وفيه دليل على استحباب اإلكثار من تالوة القرآن يف شهر 

أنه  ويف حديث فاطمة رضي اهللا عنها عن أبيها . رمضان
أن جربيل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه : أخربها

 . يف عام وفاته مرتني
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وبني جربيل كانت  ويف هذا احلديث أن املدارسة بني النيب 
، وهذا يدل على استحباب اإلكثار من التالوة يف رمضان ليالً ؛ ليالً

وجيتمع فيه اهلم، ويتواطأ فيه لقلب . فإن الليل تنقطع فيه الشواغل
إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد : واللسان على التدبر كما قال تعاىل

 ]. ٦:لاملزم[ وطْئًا وأَقْوم قيلًا
شهر : ية بالقرآن كما قال تعاىلوشهر رمضان له خصوص
 ] ١٨٥:البقرة[ رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرَآنُ
 : ولتالوة القرآن آداب منها

 . إخالص النية هللا تعاىل فيها-١
 . أن يقرأ بقلب حاضر، يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه-٢
  .أن يقرأ على طهارة؛ألن هذا من تعظيم كالم اهللا تعاىل-٣
أال يقرأ القرآن يف األماكن املستقذرة أو يف جممع ال ينصت -٤

 . فيه لقراءته؛ ألن قراءته يف مثل ذلك إهانة له
أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، وال -٥

 . يقرأ البسملة إال يف أول السورة
 . أن حيسن صوته بالقرآن-٦
 . حكام التالوةأن يرتل القرآن ترتيالً، ويطبق أ-٧
أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء يف أي وقت -٨

سبحان ريب األعلى، ويدعو مث يرفع : كان من ليل أو ار، فيقول
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١٢ 

(من السجود بدون تكبري وال سالم
2F

١( . 
 : الذكر والدعاء: رابعا

يذكر ربه يف كل وقت وعلى كل حال،  لقد كان النيب 
 رمضان، ومن األذكار النبوية وكان أكثر ذكرا هللا تعاىل يف

اهللا أكرب، اهللا أكرب، «: كان إذا رأى اهلالل قال الرمضانية، أنه 
اللهم أهله علينا باألمن واإلميان، والسالمة واإلسالم، والتوفيق 

 ). رواه الدارمي( »ملا حتب وترضى، ربنا وربك اهللا
ذهب الظمأ وابتلت العروق «: إذا أفطر قال وكان النيب 

 ).رواه أبو داود والنسائي( »ثبت األجر إن شاء اهللاو
إن ! قلت يا رسول اهللا: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

اللهم إنك عفو حتب «: قويل: علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال
وقال ). حسن صحيح: رواه الترمذي وقال( »العفو فاعف عين

القرآن وغريه من يستحب أن يكثر يف االعتكاف من تالوة : النووي
 . األذكار

ثالثة ال ترد دعوم الصائم حىت «: أما الدعاء فقد قال 
 ). رواه الترمذي وحسنه( »يفطر، واإلمام العادل، دعوة املظلوم

 :كثرة اجلود واإلنفاق:خامسا
كان أجود ما يكون  ففي حديث ابن عباس السابق أن النيب 

 ). متفق عليه. (يح املرسلةيف رمضان، وكان فيه أجود باخلري من الر
                              

 . ختصاربا) ٦٣-٦١(جمالس شهر رمضان ص  )١(
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هو أجود بين آدم على اإلطالق، كما أنه أفضلهم  فالنيب 
 وأعلمهم وأكملهم يف مجيع األوصاف احلميدة، وكان جوده 

جبميع أنواع اجلود، من بذل العلم واملال، وبذل نفسه هللا تعاىل يف 
إظهار دينه ، وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من 

 . عام جائعهم، ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وحتمل أثقاهلمإط
أحسن  كان رسول اهللا «: ويف الصحيحني عن أنس قال

 . »الناس، وأشجع الناس وأجود الناس
على  ما سئل رسول اهللا «: ويف صحيح مسلم عن أنس قال

اإلسالم شيئا إال أعطاه، فجاء رجل، فأعطاه غنما بني جبلني، 
يا قوم أسلموا، فإن حممداً يعطي عطاء من ال : ه فقالفرجع إىل قوم
 . »خيشى الفاقة 

يتضاعف يف شهر رمضان على غريه من  وكان جوده 
الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإن اهللا جبله على 

(ما حيبه من األخالق الكرمية، وكان على ذلك من قبل البعثة
3F

١( . 
من «: صائمني لقول النيب تفطري ال: ومن اجلود يف رمضان

رواه أمحد والنسائي وصححه ( »فطر صائماً فله مثل أجره
أنه كان كله هللا ويف ابتغاء  ، ومن خصائص جود النيب )األلباين

مرضاته، فإنه كان يبذل املال إما لفقري أو حمتاج، أو ينفقه يف سبيل 
وكان يتألف به على اإلسالم من يقوى اإلسالم بإسالمه،  أواهللا، 

يؤثر على نفسه وأهله وأوالده، فيعطي عطاء يعجز عنه امللوك مثل 
                              

 . باختصار) ٢٢٩-٢٢٦(لطائف املعارف ص  )١(
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١٤ 

كسرى وقيصر، ويعيش يف نفسه عيش الفقراء، فيأيت عليه الشهر 
والشهران ال يوقد يف بيته نار، ورمبا ربط على بطنه احلجر من 

(اجلوع 
4F

١( . 
 : االعتمار يف رمضان:سادسا

نه رغب يف أداء مل يعتمر يف رمضان، إال أ ومع أن النيب 
عمرة يف رمضان «: العمرة يف رمضان، فقال عليه الصالة والسالم

، وهذا يدل على )متفق عليه( »حجة معي –أو قال  –تعدل حجة 
مضاعفة ثواب العمل الصاحل يف رمضان، فمن حرم فضل اهللا تعاىل 

 . ورمحته ومغفرته الواسعة يف هذا الشهر فهو احملروم حقيقة
 :افاالعتك: سابعاً

فعن عائشة رضي اهللا . واالعتكاف سنة ثابتة عن رسول اهللا 
يعتكف العشر األواخر من رمضان،  كان النيب «: عنها قالت

 ). متفق عليه(» حىت توفاه اهللا، مث اعتكف أزواجه من بعده
يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام،  كان النيب «: ويف لفظ

رواه (» ين يومافلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشر
 ). البخاري
 : زيادة االجتهاد يف العشر األواخر: ثامنا

كان جيتهد يف العشر  أن النيب «فعن عائشة رضي اهللا عنها 
 ). رواه مسلم( »األواخر ما ال جيتهد يف غريه

                              
 ). ٢٢٩(املصدر السابق  )١(
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إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا  كان النيب «: وقالت
 ). متفق عليه( »ليله، وأيقظ أهله
لالجتهاد يف مجيع أنواع العبادة من صالة وقرآن  وهذا شامل

فنسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا التباع هذا النيب . وذكر وصدقة وغريها
 . والفوز بشفاعته يوم القيامة
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