
1 

 

 حال السلف يف رمضان
احلمد َّلله وحده، والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل، وأصحابه، وأتباعه 

 بإحسان إىل يوم ادلين، أما بعد:
َشْهُر ﴿فإن حال السلف الصالح يف رمضان اكن عظيماً، وذلك لفقههم قول اَّلله تعاىل: 

نِْزَل فِيِه الُْقْرآُن ُهدًى 
ُ
ِي أ ولفقههم قول  ؛(1)﴾لِلنذاِس َوَبيِّناٍت ِمَن الُْهدى َواْلُفْرقانِ َرَمضاَن اَّلذ

ُل ََلْلٍَة ِمْن َرَمَضانَ إَِذا »: انليب  وذ
َ
َياِطيُ  ،ََكَن أ َدِت الشذ بَْواُب و ،ُصفِّ

َ
، َوُغلَِّقْت أ ِنِّ

ْ
َمَرَدةُ اْل

 َ
ْ

بَْواُب اْل
َ
َ ُمَناٍد: يَ  يَنادِ يُ ، فَلَْم ُيْغلَْق ِمْنَها بَاٌب، وَ ةنذ انلذارِ، فَلَْم ُيْفَتْح ِمْنَها بَاٌب، َوُفتَِّحْت أ ِِ ا بَا

ِ ُعَتَقاُء ِمَن انلذارِ  ، َوّلِِلذ ْقِِصْ
َ
ِّ أ َ الَّشذ ِِ ْقبِْل، َويَا بَا

َ
َْْيِ أ خاري: ، ويف لفظ للب«، َوَذلَك ُُكذ ََلْلَةٍ اْلْ

َماء»  ، ويف لفظ للبخاري«أبَْواُب الرذْْحَةِ َوفُتَِحْت »، ويف لفظ ملسلم: «وفُتَحْت أبْواُب السذ
َياِطيُ  ُت وُسلِْسلَ »ومسلم:  قال: دخل رمضان، فقال رسول اَّلله  وحلديث أنس  ؛(2)«الشذ

 :« َْهَر َقْد َحَض ََلْلٌَة َخْْيٌ ِمْن أْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَمَها، َفَقْد ُحرَِم اْلَْْيَ  وفِيهِ  ُكْم،إنذ َهَذا الشذ
َمْن َصاَم »: يف حديث أيب هريرة  ولقول انليب  ؛(3)«الَ ُُيَْرُم َخْْيَُها إالذ ََمُْرومٌ وُُكذُه، َ

َم ِمْن َذنْبِِه،  َوَمْن قَاَم ََلْلََة الَقْدرِ إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ََلُ َما َتَقدذ
َم ِمْن َذنْبِهِ  َمْن قَاَم »: أيضاً: قال: قال رسول اَّلله  وحلديث أيب هريرة  ؛(4)«ََلُ َما َتَقدذ

َم ِمْن َذنْبِهِ  ريها يه اليت جعلت وهذه األدلة وغ ،(5)«َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر ََلُ َما َتَقدذ
غوا أكمل ، فبليف األعمال الصاحلة يف شهر رمضان السلف الصالح جيتهدون اجتهاداً عظيماً 

م شأنه  ميف هذا الشهر املبارك العظيم، اذلي عظه  األحوال يف عبادتهم َّلله  اَّلله شأنه، وعظه
اكنوا يدعون اَّلله ستة أشهر  :قال بعض السلف»:  :؛ وهلذا قال اإلمام ابن رجب رسول اَّلله 

واكن بعض السلف  ،(6)«ه منهملَ به يف أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون اَّلله ستة أشهر أن يتقَ 

                                 
 .851سورة ابلقرة، االية: ( 1)

 .2780، والنسايئ، برقم 212واللفظ هل: برقم (، والرتمذي، 8708) -2، ومسلم، برقم 8188، ورقم 8181ابلخاري، برقم ( 2)

 «.حسن صحيح»: 858/ 2، وقال األبلاين يف صحيح ابن ماجه، 8211ابن ماجه، برقم ( 3)

 .027، ومسلم، برقم 2781ابلخاري، برقم ( 4)

 .058، ومسلم، برقم 278ابلخاري، برقم  (5)

بََهايِنّ َعن ُمعىل بن »فقال:  151/ 8تفسريه ادلر املنثور، ، وذكر هذا األثر السيويط يف 602لطائف املعارف، ص ( 6) صأ
َ َوأخرج األأ

ن يبلغهم شهر َرَمَضان الأفضل قَاَل: اَكنُوا يدعوَن اهلل 
َ
ن يتََقبهل ِمنأُهم ،ِستهة أشهر أ

َ
 «.َويدعوَن اهلل ِستهة أشهر أ
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ومما يدل ىلع  ،(1)«مين إىل رمضان، وسلم رمضان يل، وتسلمه مين متقبالً امهلل سل  »يقول: 
 األحوال اآلتية: األدلة يف الصالح يف هذا الشهر العظيم، واجتهاد السلف اجتهاد نبّينا 

أجود   قد اكن رسول اَّلله ف املبارك،يف شهر رمضان  والكرم مضاعفة اْلود -1
حني يلقاه جربيل، واكن يف هذا الشهر املبارك أجود  انلاس، واكن أجود ما يكون يف رمضان

 . (2)باخلري من الريح املرسلة حني يلقاه جربيل

يف لك سنة يف رمضان  ، اكن جربيل يلىق انليب رمضان يفمدارسة القرآن  -2
ىلع جربيل القرآن؛ حلديث ابن   وذلك يف لك يللة فيدارسه القرآن، فيعرض رسول اَّلله 

أجود انلاس، واكن أجود ما يكون يف رمضان حي   َكن رسول اّلِلذ ))، قال: بعباس 
أجود باْلْي من   يف ُكِّ َللة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول اّلِلذ  يلقاه جربيل

أجود باْلْي من الريح   لقيه جربيل َكن رسول اّلِلذ فإذا ))، ويف لفظ: «الريح املرسلة
 . (3)(«املرسلة

ََسه إيله انليب  ، قالت:ل،عن فاطمة لوعن اعئشة 
َ
أن جربيل َكن يعارضين »: أ

 . (4)«، و ال أراه إال حض أجيلبالقرآن ُّك سنة، وإنه اعرضين العام مرتي
يف العرش يف رمضان، و جيتهد اكن انليب  ؛شهر رمضان يف االجتهاد يف العبادة -3

جيتهد يف   َكن رسول اهلل» قالت: ،لحلديث اعئشة  األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف غريه؛
 .(5) «العَّش األواخر ما ال جيتهد يف غْيه

                                 
يعلمنا هؤالء اللكمات إذا  ة بن الصامت قال: اكن رسول اهلل عن عباد: »202/ 65، يف جامع األحاديث، :قال اإلمام السيويط ( 1)

 ،وادليليم ،882، برقم 212/ 8 ادلاعء، يف الطرباين «متقبالً  وتسلمه مين ،وسلم رمضان يل ،لرمضان جاء رمضان امهلل سلمين
 «.وسنده حسن

 . 2032، ومسلم برقم 6( متفق عليه: ابلخاري برقم 2)
 . 2032، ومسلم، برقم 3004برقم  و، 0553برقم و، 0223برقم و، 1032( متفق عليه: ابلخاري، برقم 3)
 . 3002، واحلديث رقم 3004( ابلخاري، قبل احلديث رقم 4)
 . 1145برقم  مسلم، (5)
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،   َكن رسول اهلل»قالت:  لوعنها  إذا دخل العَّش أحىي الليل، وأيقظ أهله، وجدذ
ر واجتهد يف العبادات، وقيل: كناية عن اعزتال  :. ومعىن شده املزئر: أي(1)«وشد املزئر شمه

 النساء. 

 –خيلط العَّشين بصالة ونوم، فإذا َكن العَّش  َكن انليب »قالت: لوعن اعئشة 
 .(2)«شّمر وشّد املزئر –يعين األخري 

يُْت َرُسوَل اهللِ »قالت:  لوعن اعئشة 
َ
َباِح، َوَما َصاَم َشْهًرا  َوَما َرأ قَاَم ََلْلًَة َحَّتذ الصذ

  .(3)«ُمَتَتابًِعا إاِلذ َرَمَضانَ 

وا َللة »قال:  أن رسول اهلل  لعن اعئشة فاالجتهاد يف حتري َللة القدر،  -4 حترذ
وا َللة القدر يف العَّش ))، ويف لفظ: «رمضانالقدر يف الوتر من العَّش األواخر من  حترذ

: ب، وقد تكون يللة القدر يف األشفاع؛ حلديث ابن عباس (4)((األواخر من رمضان
يه يف العَّش األواخر، يه يف )): ، ويف لفظ هل عن انليب (5)(( وعَّشيناتلمسوها يف أربع ))

عَّش األواخر اتلمسوها يف ال))، يعين يللة القدر. ويف لفظ: ((تسع يمضي، أو يف سبع يبقي
 .(6)(( ، َللة القدر يف تاسعة تبىق، يف سابعة تبىق، يف خامسة تبىقمن رمضان

جيتهدون يف العرش األواخر اجتهاداً عظيماً؛ وهلذا قالت  و قد اكن الصحابة 
امهلل  :قويل)): يا رسول اهلل أرأيت إن علمت أي يللة يللة القدر، ما أقول فيها؟ قال: لاعئشة 

 . (7)((إنك عفوٌّ كريٌم حتب العفو فاعُف عين

                                 
 . 1143ومسلم، برقم  ،2323( متفق عليه: ابلخاري، برقم 1)
 ، وصحح إسناده حمققو املسند.21868برقم ، 858/ 17أخرجه أمحد يف املسند، ( 2)

 .012أخرجه مسلم، برقم ( 3)

 . 2323، ورقم 2314( ابلخاري، برقم 4)
 .2322،2321( ابلخاري، برقم: 5)
 .2322،2321(ابلخاري، برقم: 6)
، وصححه األبلاين يف صحيح ((حسن صحيح ))، ورواه بقية اخلمسة، وحسنه الرتمذي، فقال: 0510( الرتمذي، برقم 7)

 .  0/336سنن الرتمذي، 
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ن ألنهم اكنوا يسرتحيووسميت بذلك  ؛االجتهاد يف قيام رمضان وصالة الرتاويح -5
 .(1)((بعد لك أربع ركعات

يه قيام رمضان أول الليل، ويقال: الرتوحية يف شهر رمضان؛ ألنهم اكنوا  والرتاويح:
الة رسول أنها ُسئلت: كيف اكنت صليسرتحيون بني لك تسليمتني، بناًء ىلع حديث اعئشة 

يزيد يف رمضان وال يف غريه ىلع إحدى عرشة  يف رمضان؟ قالت: ما اكن رسول اهلل  اهلل 
، ثم يصيل أربعاً فال تسأل عن حسنهنه ركعة : يصيل أربعاً فال تسأل عن ُحسنهنه وطوهلنه

 ىلع أن هناك ((يصيله أربعاً ... ثم يصيل  أربعاً... )): ل. ودل قوهلا (2)((وطوهلّن، ثم يصيل  ثالثاً...
فصاًل بني األربع األوىل واألربع اثلانية، واثلالث األخرية، ويسلم يف األربع من لك 

يصيل من الليل إحدى عرشة ركعة  اكن رسول اهلل ))قالت:  ل؛ حلديث اعئشة (3)ركعتني
. وهذا يُفِّس  احلديث (4)((يسلم بني لك ركعتني ويوتر بواحدة)). ويف لفظ: ((يوتر منها بواحدة

 . (5)((صالة الليل مثىن مثىن)): يسلم من لك ركعتني، وقد قال  األول ، وأنه 
، وال  (6)((اتفق العلماء ىلع استحبابها)): يف شأن صالة الرتاويح :قال اإلمام انلووي 

شك أن صالة الرتاويح سنة مؤكدة أول من سنها بقوهل وفعله رسول اهلل 
(7) . 

قال: صمنا مع رسول اهلل  حلديث أيب ذر  اإلمام حىت ينرصف؛ مالزمةواألفضل 
 لم  ، فقام بنا حىت ذهب ثلث الليل، ثميف رمضان فلم يقم بنا حىت بيق سبع من الشهر

لتنا  يقم بنا يف السادسة، وقام بنا يف اخلامسة حىت ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول اهلل، لو نفه
، ويف ((إنه من قام مع اإلمام حَّت ينِصف، كتب اهلل َل قيام َللة))بقية يللتنا هذه؟ فقال: 

،فلما اكنت الرابعة لم يقم، فلما اكنت اثلاثلة مجع أهله، ونساءه، ((ُكتَِب َل قيام َللة))لفظ: 
وانلاس، فقام بنا حىت خشينا أن يفوتنا الفالح، قال، قلت: ما الفالح؟ قال: السحور، ثم لم 

                                 
 .2/362، ولسان العرب البن منظور، باب احلاء، فصل الراء،222( انظر: القاموس املحيط، باب احلاء، فصل الراء، ص1)
 .402، ومسلم برقم 1134( متفق عليه: ابلخاري، برقم 2)
 .3/66( انظر: الرشح املمتع للعالمة ابن عثيمني،3)
 .406مسلم،برقم ( 4)
 .430، ومسلم، برقم 003( متفق عليه: ابلخاري، برقم 5)
 .6/226( رشح انلووي ىلع صحيح مسلم،6)
 .2/631( انظر: املغين البن قدامة،7)
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خرج يللة من جوف الليل فصىله  أن رسول اهلل  ل ؛ وحلديث اعئشة(1)((يقم بنا بقية الشهر
ثون بذلك، فاجتمع أكرث منهم، فخرجبصالتهيف املسجد، فصىله رجاٌل   ، فأصبح انلاس يتحده

يف الليلة اثلانية فصلُّوا بصالته، فأصبح انلاس يذكرون ذلك، فكرث أهل  إيلهم رسول اهلل 
املسجد من الليلة اثلاثلة، فخرج فصلوا بصالته، فلما اكنت الليلة الرابعة عجز املسجد 

رجال منهم يقولون: الصالَة، فلم خيرج  (2)، فطفقعن أهله فلم خيرج إيلهم رسول اهلل 
صالة الفجر، فلما قىض الفجر أقبل ىلع انلاس،ثم حىت خرج ل إيلهم رسول اهلل 

د،فقال: أما بعد،فإنه لم خيف يلعذ شأنكم، ولكين خشيت أن تُفرض عليكم صالة ))تشهه
 . (3)((، وذلك يف رمضان((الليل فتعجزوا عنها

أن  ب ادلاري قد أمر أيب بن كعب وتميماً   واكن عمر: »:قال اإلمام ابن رجب 
عتمدون ىلع حىت اكنوا ي ،فاكن القارىء يقرأ باملائتني يف ركعة ،رمضان يقوما بانلاس يف شهر

ثم اكن يف زمن اتلابعني  ... ،وما اكنوا ينرصفون إال عند الفجر ،من طول القيام العيص
نه قد فإن قرأ بها يف اثنيت عرشة ركعة رأوا أ ،يقرؤون بابلقرة يف قيام رمضان يف ثمان ركعات

 .(4)«خفف
واكن يصيل بهم يف رمضان:  ،قال أمحد بلعض أصحابه»أيضاً:  :وقال اإلمام ابن رجب 

ي ووقد رُ  ،قال: فقرأت فختمت يللة سبع وعرشين ،سبعاً  ،ستاً  ،اقرأ مخساً  ،هؤالء قوم ضعىف
والكم  ،ست آيات ،احلسن: أن اذلي أمره عمر أن يصيل بانلاس اكن يقرأ مخس آيات عن

غريه  وقاهل أيضاً  ،فال يشق عليهم ،يف القراءة حال املأمومني راَع اإلمام أمحد يدل ىلع أنه يُ 
قام بهم يللة  عن أيب ذر أن انليب وقد روي  ،من الفقهاء من أصحاب أيب حنيفة وغريهم

لتنا نفه  فقالوا هل: لو ،ويللة مخس وعرشين إىل نصف الليل ،ثالث وعرشين إىل ثلث الليل

                                 
، 1024، وابن ماجه، برقم 236، والرتمذي، برقم 1635، والنسايئ، برقم 1045برقم  ،، وأبو داود5/150( أمحد، 1)

 ، ويف غريه.1/050صحيح سنن النسايئ،  وصححه األبلاين يف
 طفق: أي جعل.( 2)
 .461،ومسلم واللفظ هل،برقم 023( متفق عليه:ابلخاري، برقم 3)
 .682لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، ص ( 4)
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خرجه  «إن الرجل إذا صىل مع اإلمام حَّت ينِصف كتب َل بقية َللته»فقال:  ؟بقية يللتنا
 .(1)«وحسنه الرتمذي ،أهل السنن

يللًة يف  وعن عبد الرمحن بن عبٍد القارّي أنه قال: خرجت مع عمر بن اخلطاب 
رمضان إىل املسجد، فإذا انلاس أوزاع متفرقون، يصيل  الرجل نلفسه، ويصيل الرجل فيصيل  

 ، ثم عزم((إين أرى لو مجعت هؤالء ىلع قارئ واحد لاكن أمثل))بصالته الرهط، فقال عمر: 
يب ب

ُ
ن كعٍب، ثم خرج معه يللة أخرى وانلاس يصلون بصالة قارئهم، قال فجمعهم ىلع أ

واكن  -يريد آخر الليل  - نعم ابلدعُة هذه واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون))عمر: 
 .(2)((انلاس يقومون أوهل

نعم )): يقول عن قول عمر  :اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز  شيخنا وسمعت
ابلدعة هنا يعين من حيث اللغة، واملعىن أنهم أحدثوها ىلع غري مثال سابق )): ((ابلدعة هذه 

 .(3)((يلايل وإال فيه سنة فعلها  باملداومة عليها يف رمضان لكه، وهذا وجُه قول عمر 
يللة ثالث وعرشين إىل ثلث الليل  قمنا مع رسول اهلل ))قال:  وعن انلعمان بن بشري 

، ثم قمنا معه يللة مخس وعرشين إىل نصف الليل، ثم قمنا معه يللة سبع وعرشين حىت األول
ونه السحور ملا  أن انليب )): . ويف حديث أيب ذر (4)((ظننا أن ال ندرك الفالح. واكنوا يَُسمُّ

 .(5)((اكنت يللة سبع وعرشين مجع أهله ونساءه وانلاس فقام بهم
صالة )): وإنما قال انليب  ال جيوز غريه، حمدود ليس هل حد   عدد صالة الرتاويح:و

. فلو (6)((، فإذا َخيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة تُوتُِر َل ما قد صىّل الليل مثىن مثىن
صىل عرشين ركعة وأوتر بثالث، أو صىل ستاً وثالثني وأوتر بثالث، أو صىل إحدى وأربعني 

                                 
، 172، والرتمذي، برقم 8605داود، برقم ، واحلديث أخرجه أبو 682لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، ص ( 1)

 .8275والنسايئ، برقم 

 .2313( ابلخاري، برقم 2)
 .2313( سمعته أثناء تقريره ىلع صحيح ابلخاري، احلديث رقم 3)
 قبل يسري. ،وتقدم حديث أيب ذر 1/053، وصححه األبلاين يف صحيح النسايئ،1636( النسايئ، برقم 4)
، وتقدم 1024، وابن ماجه، برقم 236، والرتمذي، برقم 1635، والنسايئ، برقم 1045، وأبو داود، برقم 5/150( أمحد، 5)

 خترجيه. 
 ، وتقدم خترجيه.430، ومسلم، برقم 003( متفق عليه: ابلخاري، برقم 6)
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وهو ثالث عرشة ركعة، أو إحدى عرشة  ، ولكن األفضل ما فعله رسول اهلل (1)فال حرج
؛ (2)((يصيل من الليل ثالث عرشة ركعة اكن رسول اهلل ))قال:  لركعة، حلديث ابن عباس 

يزيد يف رمضان وال يف غريه ىلع إحدى  ما اكن رسول اهلل ))قالت:  لوحلديث اعئشة 
، ولو صىل بأكرث من ذلك فال حرج (4)، فهذا هو األفضل واألكمل يف اثلواب(3)((عرشة ركعة

ا م صالة الليل مثىن منىث، فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر َل)): لقوهل 
. واألمر واسع يف ذلك ، لكن األفضل إحدى عرشة ركعة، واهلل املوفق (5)((قد صىل
 .(6)سبحانه
 قال اإلمام ابن االجتهاد يف اإلكثار من قراءة القرآن يف صالة الرتاويح والقيام، -6

 سبع وبعضهم يف لك ،ثالث يلالواكن بعض السلف خيتم يف قيام رمضان يف لك »: :رجب 
واكن السلف يتلون القرآن  ،أبو رجاء العطاردي :منهم ،وبعضهم يف لك عرشة ،قتادة :منهم

اكن األسود يقرأ يف لك يللتني يف رمضان واكن انلخيع  ،يف شهر رمضان يف الصالة وغريها
م يف لك سبع دة خيتيفعل ذلك يف العرش األواخر منه خاصة ويف بقية الشهر يف ثالث واكن قتا

ستون  واكن للشافيع يف رمضان ،ويف العرش األواخر لك يللة ،دائما ويف رمضان يف لك ثالث
 ،وعن أيب حنيفة حنوه واكن قتادة يدرس القرآن يف شهر رمضان ،ختمة يقرؤها يف غري الصالة

 .(7)«واكن الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تالوة القرآن وإطعام الطعام
جاء عن اإلمام ابلخاري : أنه اكن خيتم يف رمضان أكرث من أربعني ختمة، و

 ]ابلخاري[ اكن حممد بن إسماعيل»قال مسب ح بن سعيد: » قال اإلمام اذلهيب ::

                                 
، وسبل السالم 110-20/112، وفتاوى ابن تيمية، 2/633، واملغين البن قدامة، 0/161( انظر: سنن الرتمذي، 1)

 .20-0/23للصنعاين، 
 ، وتقدم خترجيه.463( مسلم، برقم 2)
 ، وتقدم خترجيه. 402، ومسلم، برقم 1134( متفق عليه: ابلخاري، برقم 3)
 .3/42( انظر: الرشح املمتع البن عثيمني، 4)
 ، وتقدم خترجيه.430، ومسلم، برقم 003( ابلخاري، برقم 5)
 .023-11/023اإلمام ابن باز، ( انظر: فتاوى 6)
 .681لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، ص ( 7)
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خيتم يف رمضان يف انلهار لك يوم ختمة، ويقوم بعد الرتاويح لك ثالث يلاٍل 
 .( 1)«خبتمة

اكن حممد بن إسماعيل »وقال مقسم بن سعد: »وقال احلافظ بان حجر :: 
إذا اكن أول يللة من شهر رمضان جيتمع إيله أصحابه، فيصيل بهم،  :ابلخاري 

ويقرأ يف لك ركعة عرشين آية، وكذلك إىل أن خيتم القرآن، واكن يقرأ يف السحر ما 
، واكن خي تم بني انلصف إىل اثللث من القرآن، فيختم عند السحر يف لك ثالث يلاٍل

يف انلهار يف لك يوم ختمة، ويكون ختمه عند اإِلفطار لك يللة، ويقول: عند لك 
 .( 2)«ختمة دعوة مستجابة

.. اكن أبو عبد اَّلّل يصيل يف وقت السحر »وقال حممد بن أيب حاتم الوراق: 
 ،أو ذات يللة ،يصيل ذات يوم :واكن  ،(3)«ثالث عرشة ركعة، ويوتر منها بواحدة

فلسعه الزنبور سبع عرشة مرة، فلما قىض صالته قال: انظروا أي يشء آذاين يف 
 ً مه يف سبعة عرش موضعا  ،(4)«ه، ولم يقطع صالتصاليت، فنظروا فإذا الزنبور قد وّر

وقد قيل: إن هذه الصالة اكنت اتلطوع بعد صالة الظهر، وقيل هل بعد أن فرغ من 
كنت يف سورةٍ فأحببت »لسعك؟ قال:  صالته: كيف لم خترج من الصالة أول ما

 .( 5)«أن أتمها

 ومن شعره رمحه اهلل تعاىل: 
 فعىس أن يكون موتك بغتة 

 
 اغتنم يف الفراغ فضل ركوع 

  (6)ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
 

 
 

 كم صحيح رأيت من غْي سقم
قال ابن عبد احلكم: اكن مالك إذا دخل رمضان يفر من »: :وقال اإلمام ابن رجب  

ىلع تالوة القرآن من املصحف قال عبد الرزاق:  [قبليو]قراءة احلديث وجمالسة أهل العلم 

                                 
 . 300/ 3/  2سري أعالم انلبالء لذلهيب، (1)
 . 321هدي الساري البن حجر، ص ( 2)

 . 331/ 3/  12، وسري أعالم انلبالء لذلهيب، 45/  1، ، وتهذيب األسماء واللغات للنووي321املرجع السابق ص  (3)

 . 323، وهدي الساري البن حجر، ص 332/ 3/  2انظر: سري أعالم انلبالء لذلهيب، (4)

 . 332/ 3/  2 سري أعالم انلبالء لذلهيب، (5)

 ، وعزاه إىل احلاكم يف تارخيه. 321ذكره ابن حجر يف هدي الساري، ص  (6)
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ة وأقبل ىلع قراءة القرآن واكنت اعئش ،اكن سفيان اثلوري: إذا دخل رمضان ترك مجيع العبادة
فإذا طلعت الشمس نامت وقال سفيان: اكن  تقرأ يف املصحف أول انلهار يف شهر رمضان ل

 .(1)«زبيد ايلايم إذا حرض رمضان أحرض املصاحف ومجع إيله أصحابه
 ،منها ويكرث ،ينبيغ أن حيافظ ىلع تالوته»يف تالوة القرآن:  :وقال اإلمام انلووي 

فروى ابن أيب داود عن بعض  ،هلم اعدات خمتلفة يف قدر ما خيتمون فيه واكن السلف 
 ،وعن بعضهم يف لك شهر ختمة ،أنهم اكنوا خيتمون يف لك شهرين ختمة واحدة السلف 

 لك وعن األكرثين يف ،وعن بعضهم يف لك ثمان يلال ،وعن بعضهم يف لك عرش يلال ختمة
 ،عوعن بعضهم يف لك أرب ،وعن بعضهم يف لك مخس ،وعن بعضهم يف لك ست ،سبع يلال

 ،لة ختمةوختم بعضهم يف لك يوم ويل ،وعن بعضهم يف لك يللتني ،كثريين يف لك ثالثوعن 
ضهم ثمان وختم بع ،ومنهم من اكن خيتم ثالثاً  ،ومنهم من اكن خيتم يف لك يوم ويللة ختمتني

 فمن اذلين اكنوا خيتمون ختمة يف الليل وايلوم عثمان ،بانلهار وأربعاً  ،بالليل أربعاً  :ختمات
 .وآخرون ،: والشافيع ،: وجماهد ،: وسعيد بن جبري، وتميم ادلاري  ، بن عفان

قايض مرص يف خالفة   رتأ ومن اذلين اكنوا خيتمون ثالث ختمات سليم بن عِ 
و عمر وروى أب ،وروى أبو بكر بن أيب داود أنه اكن خيتم يف الليلة أربع ختمات ،معاوية 

الصالح أبو  قال الشيخ ،الكندي يف كتابه يف قضاة مرص أنه اكن خيتم يف الليلة أربع ختمات
خيتم  اكن ابن الاكتب  :سمعت الشيخ أبا عثمان املغريب يقول :عبد الرمحن السليم 
ى روو ،وهذا أكرث ما بلغنا من ايلوم والليلة ،وبالليل أربع ختمات ،بانلهار أربع ختمات

أنه اكن  اد اتلابعني به ن عُ مان ذعن منصور بن زا ،السيد اجلليل أمحد ادلوريق بإسناده
ان إىل فيما بني املغرب والعشاء يف رمض وخيتمه أيضاً  ،خيتم القرآن فيما بني الظهر والعرص

ني اكن خيتم القرآن فيما ب وروى أبو داود بإسناده الصحيح أن جماهداً  ،أن يميض ربع الليل
وعن منصور قال اكن يلع األزدي خيتم فيما بني املغرب والعشاء لك يللة  ،املغرب والعشاء

 .اكن أيب حيتيب فما حيل حبوته حىت خيتم القرآن :وعن إبراهيم بن سعد قال ،من رمضان

                                 
 .681فيما ملواسم العام من الوظائف، ص لطائف املعارف ( 1)
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 ،فمن املتقدمني عثمان بن عفان ،وأما اذلي خيتم يف ركعة فال حيصون لكرثتهم
 .ختمة يف لك ركعة يف الكعبة وسعيد بن جبري  ،وتميم ادلاري

وعبد اهلل بن  قل عن عثمان بن عفان نُ  ،وأما اذلين ختموا يف األسبوع مرة فكثريون
 ،كعبد الرمحن بن يزيد ،وعن مجاعة من اتلابعني ،وأيب بن كعب  ،وزيد بن ثابت ،مسعود

 .(1)«وإبراهيم رمحهم اَّلله  ،وعلقمة
فمن َكن يظهر َل  ،واالختيار أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص»: :قال اإلمام انلووي 

َكن  وكذا من ،فليقتِص ىلع قدر ما ُيصل َل كمال فهم ما يقرؤه ،بدقيق الفكر لطائف ومعارف
 فليقتِص ىلع قدر ال ،ومصالح املسلمي العامة ،أو غْيه من مهمات ادلين ،بنَّش العلم مشغوالً 

فليستكرث ما أمكنه  ،وإن لم يكن من هؤالء املذكورين ،ُيصل بسببه إخالل بما هو مرصد َل
ل ويد ،وقد كره مجاعة من املتقدمي اْلتم يف يوم وَللة ،من غْي خروج إىل حد امللل واهلذرمة

ال يَْفَقُه من »:  اَّلله قال: قال رسوُل  ب بن عمرو بن العاص عليه احلديث الصحيح عن عبد اَّلله 
 .(3)«(2)«قَرَأ القرآَن يف أقلذ مِْن ثالٍث 

وإنما ورد انليه عن قراءة القرآن يف أقل من ثالث ىلع »: :وقال اإلمام ابن رجب 
خصوصا الليايل اليت يطلب  لة كشهر رمضانضذ فَ فأما يف األوقات المُ  ،املداومة ىلع ذلك

فيستحب  ،أو يف األماكن املفضلة كمكة ملن دخلها من غْي أهلها ،فيها َللة القدر
وغْيهما  ،وإسحاق ،وهو قول أْحد ،للزمان واملاكن اإلكثار فيها من تالوة القرآن اغتناماً 

 .(4)«وعليه يدل عمل غْيهم كما سبق ذكره ،من األئمة
واألقرب واَّلله أعلم واألفضل أال خيتم القرآن يف أقل من ثالث، فخري اهلدي هدي حممد 

 املرشوع للمؤمن واملؤمنة، العناية باتلدبر »: :، قال اإلمام عبد العزيز بن عبد اَّلله بن باز
 ئدة، قصد العلم، قصد خشوع القلب، واالستفادة منواتلعقل، واإلكثار من اتلالوة؛ لقصد الفا

، وأن خيشع قلبه، فريق قلبه الكم اَّلله  ، ال جمرد أنه ختم، املقصود أن يستفيد من الكم اَّلله
                                 

 .12اتلبيان يف آداب محلة القرآن، ص ( 1)

، وقال األبلاين يف صحيح سنن أيب داود، برقم 8680، وابن ماجه برقم 2857، والرتمذي، برقم 8681رواه أبو داود، برقم ( 2)
 «.ىلع رشط الشيخني إسناده صحيح»: 8227

 .12ن، ص اتلبيان يف آداب محلة القرآ( 3)

 .681لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، ص ( 4)
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ويعمل، ويعلم ما يتلو، وإذا رتّل القرآن، وختم يف ثالٍث، أو يف مخٍس، أو يف سبٍع فال بأس، 
ىت حواألفضل أال خيتم يف أقل من ثالث، أقل يشء ثالث، لك يوم عرشة أجزاء، حىت يتدبر، 

ل، حىت ال يعأجَ   .(1)«ل، وّفق اَّلله اجلميعيتَعقه
غ ملناجاته  لطاعة املساجدشهر رمضان، ولزوم  يف االعتاكف -7 اهلل تعاىل،واتلفرُّ
َكن يعتكف العَّش األواخر من  أن انليب »، زوج انليب  لحلديث اعئشة  سبحانه؛
 . (2)((، واعتكف أزواجه من بعدهحَّت توفاه اهلل تعاىل رمضان

يعتكف يف ُك رمضان عَّشة أيام، فلما َكن  َكن انليب »، قال:  وعن أيب هريرة 
 .(3)«العام اَّلي قبض فيه اعتكف عَّشين يوماً 

القرآن ُك اعم مرة، فعرض عليه  َكن يعرض ىلع انليب »قال يف جربيل:  وعنه 
يف العام اَّلي ُقبَِض فيه، واكن يعتكف يف ُك اعٍم عَّشاً، فاعتكف عَّشين يف العام  مرتي

 .(5)، واملراد بالعرشين: العرش األوسط، والعرش األخري(4)«اَّلي قبض فيه
واعلم أن املؤمن جيتمع هل يف »: :، قال اإلمام ابن رجب جهاد املؤمن يف رمضان -8

مجع  فمن ،وجهاد بالليل ىلع القيام ،ار ىلع الصيامشهر رمضان جهادان نلفسه: جهاد بانله
القرآن ، و(6)«أجره بغري حساب يّف وُ  ،وصرب عليهما ، قحقوقهماووّف  ،بني هذين اجلهادين

ِ  ب  بن عمروعن عبد اَّلله ف ،يوم القيامة  عند اَّلله  لعبدوالصيام يشفعان ل نه رَُسوَل اَّلله
َ
 أ

  :َياُم »قَاَل َعاَم الصِّ ، َمَنْعُتُه الطذ ْي َربِّ
َ
َياُم: أ َوالُْقْرآُن يَْشَفَعاِن لِلَْعْبِد يَْوَم اْلِقَياَمِة، َيُقوُل الصِّ

ْعيِن فِيهِ  ْعيِن فِيِه، َويَُقوُل الُْقْرآُن: َمَنْعُتُه انلذْوَم بِاللذْيِل، فََشفِّ َهَواِت بِانلذَهارِ، َفَشفِّ ، قَاَل: «َوالشذ
عَ »  .(7)«انِ فَيَُشفذ

                                 
 .817، ص :ىلع كتاب وظائف رمضان للشيخ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  :رشح سماحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز ( 1)

 . 1142برقم  ، ومسلم،2326برقم  (  متفق عليه:ابلخاري،2)
 . 2333برقم  ابلخاري، (3)
 . 3002( ابلخاري، برقم 4)
 . 0/36( انظر: فتح ابلاري، البن حجر، 5)
 .681لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، ص ( 6)

، 261/ 8، وقال األبلاين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 551/ 8، واحلاكم، 2222، برقم 100/ 11مسند أخرجه أمحد يف (7)
 «.حسن صحيح»: 811برقم  
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واَّلله أسأل بأسمائه احلسىن، وصفاته العال أن يُوف ق مجيع املسلمني للك خري، وللك 
 كما حيبه ربنا تبارك وتعاىل. ، ولالقتداء بانليب ما يرضيه 

، وسلّم ىلع نبيّنا حممٍد، وىلع آهل، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إىل يوم ادلين.  وصىل اَّلله
 كتبه

 وهف القحطاينسعيد بن يلع بن 
 ه1306/ 5/ 24حرريوم األربعاء 

 
  

 
 
 


