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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيدنا

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة

إصدارها اجلديد « مع صحابة رسول اهلل ﷺ
البحوث » أن تقدِّ م
َ

يف شهر رمضان » جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفة.

ويأيت هذا الكتاب ،واألمة اإلسالمية تتهيأ الستقبال شهر

القرآن الكريم :نعمة اهلل العظمى ،ورمحته الكربى لألمة.

حيث يعرض لنا صور ًا من سرية صحابة رسول اهلل ﷺ

يف رمضان ،كيف عاشوه وأكرموه ،وسعدوا به ونعموا ،وهم
حمل القدوة لنا واألسوة احلسنة؛ ألهنم تربوا حتت رعايته ﷺ.

إهنا رحلة طيبة لذاك الرعيل املتألق يف رحاب القرآن ،يف

شــهر تنزله ،نرجو أن تكون زاد ًا طيب ًا نستصحبه يف رمضاناتنا

كلها ،وهناجر به إىل رحاب خالقنا عز وجل.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعاىل التي حتــب العلم وأهله،

وتؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بكل متيــز وإقدام ،ويف

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل

مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع

أصحابه و ُطالبه .

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيــد من العطاء عىل درب
التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل
وآخــر دعوانــا أن احلمد هلل رب العاملــن،

وســ َّلم عىل النَّبــي األمــي اخلاتم ســ ّيدنا حممــد وعىل آله

وصحبـه أمجعني.

إدارة البحـوث
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احلمــد هلل رب العاملــن ،والصالة والســام عىل
أرشف املرسلني ورمحة اهلل للعاملني ،سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني.
وبعد:

ِ
َ
َّ
رمضــان منزل ًة عظمى عند املســلمني،
لشــهر
فإن
وال يزال املسلمون جيتهدون فيه بالقربات ،ماال جيتهدون

يف غريه ،تزود ًا من اخلري يف هذا الشهر الذي تضاعف فيه
احلســنات ،وتُيرس فيه الطاعات بتصفيد الشياطني ،ويعم
تعتق فيــه الرقاب من النار،
فيه نــزول الرمحات ،والذي ُ
وينــادي فيه ملك كل ليلة إىل طلوع الفجر :يا باغي اخلري
أقبل ،ويا باغي الرش أقرص ،وال يزال هذا االهتامم من لدن
عهد رسول ﷺ واحلمد هلل إىل وقتنا هذا.
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وقــد كان أصحــاب رســول اهلل ﷺ يولــون هذا

الشهر عناي ًة كبريةً ،يســتعدون له ،ويرتبون فيه األوقات

واألعامل ،وال يضيعون فيــه وقت ًا إال يف طاعة ،يصومون

هنــاره ،ويقضون معايشــهم ،ويتح َّفظون فيــه ويتوقون
ما اســتطاعوا عن كل ما ال يليــق بالصائم من اهلفوات،
ويقيمون ليله بالقربــات ،يعمرون بيوت اهلل لي ً
ال وهنار ًا،

ويعتكف فيه كثري منهم تفرغ ًا لعبادة هلل تعاىل ،اتباع ًا لسنة

رســول اهلل ﷺ ،والتامســ ًا لليلة القدر التي هي خري من
ألف شهر ،ويقبلون عىل القرآن قراء ًة وتدارس ًا ،وينفقون
فيه النفقات الكبرية ،فحياهتم يف هذا الشــهر حياة خاصة

مفعمة باإلقبال عــى اهلل تعاىل ،فضال ًعام وقع هلم فيه من

اجلهاد يف سبيل اهلل.

وحتى نتعرف عىل هدي هؤالء األصحاب لنتأســى

هبم ،ونشحذ مهمنا بمعرفة ســرهم ،ونعيش معهم هذه
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األجواء اإليامنية ،لنغتنم مواســم اخلــرات ،فض ً
ال عن

معرفــة قدرهم ،أحببــت أن أمجع هذه الرســالة املفيدة
إن شــاء اهلل تعاىل ،والتي مل أقصد هبــا اإلحاطة بام كانوا
عليه ،وإنام رضب ًا لألمثلة بام تيرس يل((( ،وجعلتها بعنوان:

« مع صحابة رســول اهلل ﷺ يف شــهر رمضان » ،نعرف
من خالهلا:

 -كيــف كان الصحابــة يســتقبلون هذا الشــهر

الكريم.

الســحور واإلفطار ،وما
 -وكيــف كان هدهيم يف ُّ

كانوا يستحبون أن يد ُعوا به عند إفطارهم.

 -وكيف كان يدعــو بعضهم بعضــ ًا إىل الطعام،

وكيف كان اهتاممهم بالفقراء.

((( وأســأل اهلل تعاىل أن يتســع يل الوقت فأمتها يف طبعات تالية
بحيث تشمل أكثر ما كانوا عليه رضوان اهلل عليهم أمجعني.
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 -وكيــف كان هدي الصحابــة يف الصيام والقيام

يف السفر.

 -وكيف كانت مساجدهم وبيوهتم عامرة بالطاعة،

وكيف كانوا حييون ليايل هذا الشــهر ،ويقســمون ليله،

ويوقظون األهل ،ويلتمسون ليلة القدر.

 -وكيف كان اهتامم اخللفاء الراشدين هبذا الشهر،

وما يرتِّبون له ،وغري ذلك من هذا اهلدي والتاريخ املشوق

ألهل اإليامن مما سنتعرف عليه يف هذه الرسالة إن شاء اهلل،
وربام استطردت للحاجة يف مواضع يسرية بذكر يشء من

بعض هدي السلف عامة ،وبيان بعض األحكام الفقهية.
من فضائل هذا الشهر:

وقبل البدء يف هذه الرســالة ،ن َُذكِّر ببعض ما جاء يف

شهر رمضان ،من األحاديث النبوية الرشيفة.
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 -يقول رســول اهلل ﷺ يف فضل هذا الشــهر « :إذا

ِ
أبواب النار،
اجلنــة ،وغ ِّل َقت
أبواب
رمضان فت َِّحت
جاء
ُ
ُ
ُ
وص ِّفدت الشياطنيُ »(((.
ُ
 وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهللﷺ ُي َبرش أصحابه « :قد جاءكم شهر رمضان ،افرتض اهلل
عليكم صيامهُ ،يفتح فيه أبــواب اجلنة ،و ُيغلق فيه أبواب

اجلحيم ،و ُتغ َُّل فيه الشياطني ،فيه ليلة خري من ألف شهر،

من ُح ِر َم َخريها فقد ُح ِرم »(((.

 ويف ِعت ِْــق الرقاب فيه من النار يقول املصطفى ﷺ

((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،672 /2برقم  ،1800صحيح
مسلم  ،758 /2برقم  ،1079واللفظ له.
((( سنن النسائي  ،129/4برقم  ،2016ومسند أمحد ،385/2
وهذا لفظ أمحد.
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وجل عند ِّ
إن هلل ع َّز َّ
كل فِ ْط ٍر
 كام روى أبو ُأمامة عنه َّ « :-عتقاء من النار »(((.
َ
 -ويقول ﷺ « :إذا كان ّأو ُل ليلة من شــهر رمضان

أبواب النار،
اجلــن ،و ُغ ِّلقت
وم َرد ُة
ُص ِّفدت
ُ
ُ
ِّ
الشــياطنيَ ،

باب ،وفتحت أبواب اجلنة ،فلم ُيغلق منها
فلم يفتح منها ٌ

ٍ
باغي اخلري َأ ْقبِ ْ
الرش
ــل ،ويا َ
باب ،وينــادي مناد :يا َ
باغي ِّ
عتقاء من النار ،وذلك َّ
كل ليلة »(((.
َأ ْق ِص ،وهللِ
ُ
 وفيام فيه من املغفرة وتكفري الســيئات يقول ﷺ:ورمضان إىل
الصلوات اخلمس ،واجلمعــ ُة إىل اجلمعة،
«
ُ
ُ
الكبائر »(((.
َب
رمضان،
ٌ
مكفرات ما بينهن إذا اج َتن َ
َ
((( فضائل األوقات للبيهقي ص  ،166برقم .50
((( سنن الرتمذي  ،57 /3برقم .682
((( صحيح مسلم ،209 /1.برقم .233
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رمضان
 ويف فضــل قيام ليله يقــول ﷺَ « :م ْن قا َمَ
إيامن ًا واحتساب ًاُ ،غ ِف َر له ما تقدَّ م من ذنبه »(((.
 -وقال رســول اهلل ﷺ « :ومن قام ليلة القدر إيامن ًا

واحتساب ًا ُغ ِف َر له ما تقدم من ذنبه »(((.

 ويف فضل الصوم والصائمني يقول رسول اهلل ﷺ:« يقول اهلل عز وجل :الصوم يل وأنا أجزي بهَ ،يدَ ُع شهوتَه

وأك َله ُ
وشبه من أجيل ،والصو ُم ُجنَّ ٌة ،وللصائم فرحتان:

وف َف ِم
فرح ٌة حني ُي ْفطر ،وفرحة حني يلقى ر َّبهَ ،ولـــخُ ُل ُ
يب عند اهلل من ريح املِسك »(((.
الصائم َأ ْط ُ






((( صحيح البخاري ،برقم  ،37ومسلم ،برقم .759
(((صحيح البخاري ،برقم  ،1910وصحيح مسلم ،برقم .760
((( صحيــح البخار ي ،برقــم ،7054وصحيح مســلم ،برقم
.1151
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استقبال اخللفاء الراشدين شهر رمضان بتعليم
أحكامه وآدابه
كان من هدي اخللفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم إذا
تعليم الناس أحكام وفضائل وحقوق
دخل شهر رمضان
ُ

شهر رمضان ،اقتداء هبدي رسول اهلل ﷺ يف ذلك.

 فقد روى الشــعبي عن عيل بــن أيب طالب ريضاهلل عنــه :أنــه كان خيطب إذا حرض رمضــان ،ثم يقول:
« هذا الشــهر املبارك الذي فــرض اهلل صيامه ومل يفرض
قيامــه ،ليحذر رجل أن يقول :أصــوم إذا صام فالن ،أو
أفطــر إذا أفطر فــان ،أال إن الصيام ليس مــن الطعام
والرشاب ،ولكــن من الكذب والباطــل واللغو ،أال ال
َت َقدَّ موا الشهر((( ،إذا رأيتم اهلالل فصوموا ،وإذا رأيتموه
((( يعني بصيام يوم أو يومني ،واهلل أعلم.
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فأفطروا ،فإن ُغ َّم عليكم فأكملوا العدة » .قال :كان يقول

ذلك بعد صالة الفجر وصالة العرص(((.

 وكذلك كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه خيطببنحو ما روي عن عيل يف استقبال رمضان ،روى ذلك ابن
أيب شيبة وغريه عن الشعبي ،عن مرسوق ،عن عمر(((.
وعيل ريض اهلل عنهام يف ذلك ســائران عىل
 وعمرٌّ

هدي النبي ﷺ ،فقــد روى البيهقي وغريه عن أيب هريرة
ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ليس الصيام من
األكل والــرب فقط ،إنام الصيام من ال َّلغْو والر َف ِ
فإن
ثْ ،
َّ

سا َّب َ
ك أحدٌ أو جهل عليك فقل :إين صائم »(((.

((( فضائــل األوقات للبيهقــي ص  ،183برقم  ،60واملصنف
البن أيب شيبة  ،147 ،69 /6برقم  9122 ،8964بنحوه.
((( السابق ،ومصنف عبد الرزاق  ،265/4برقم .7748
((( فضائل األوقات ص  ،187برقم .63
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ِ
ــرص اخللفاء الراشــدين عىل ن ُْصح
فهكــذا كان ح ُ
هدي رسول اهلل ﷺ.
رعيتهم ،وهكذا كان اتباعهم َ






التوقي َّ
من هديهم رضي اهلل عنهم املبالغة يف َّ
والت َحُّفظ
يف شهر رمضان
كان من هدي أصحاب رسول اهلل ﷺ يف هذا الشهر
املبالغــ ُة يف التح ُّفظ من املعايص ومن اللغو ،ومما ليس فيه
كثري فائدة ،وقل ُة الكالم فيه إال من خري ،ولزو ُم السكينة،
واإلقــال من خمالطة النــاس تفرغ ًا للعبــادة ،والوصية

بالتَّحفظ تعلي ًام وتذكري ًا للناس.
 -فهــذا أبــو ذر ريض اهلل عنه يــويص بذلك ،فعن

ِ
فتح َّف ْظ
َطليق بن قيــس ،قال :قال أبــو ذر « :إذا ُص ْم َت َ
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طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم
ما
اســتطعت » وكان ٌ
َ
خيرج إال لصالة(((.

 وعن جابر بن عبــد اهلل ريض اهلل عنهام قال « :إذاوبرصك ولســانُك عن الكذب
ُص ْم َت فل َي ُص ْم ســم ُعك
ُ

وقار وسكين ٌة يوم
واملآثم ،و َد ْع أذى اخلادم ،وليك ْن عليك ٌ
صيامك ،وال ْ
جتعل يوم فِطرك ويوم صيامك سوا ًء »(((.

 وعن الشــعبي قال :قال عمر « :ليس الصيام منالطعام والرشاب وحده ،ولكنه مــن الكذب ،والباطل،
حل ِلف »((( .أي :الكاذب ،وروى الشعبي نحوه
وال َّل ْغو ،وا َ

عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه(((.

((( مصنف ابن أيب شيبة  ،98/6برقم .8970
((( مصنف ابن أيب شيبة  ،100 /6برقم .8973
((( مصنف ابن أيب شيبة  ،101 /6برقم .8975
((( السابق برقم .8977
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وهذا كلــه من معني قولــه ﷺ « :إذا كان يوم صوم

أحدكم فال يرفث ،وال جيهل فإن جهل عليه أحد فليقل:
إين امرؤ صائم »(((.

وقولــه ﷺ « :من مل يدع قــول الــزور والعمل به،

فليس هلل حاجــ ٌة بأن يدع طعامه ورشابه »((( .يعني أن اهلل
تعاىل ال يلتفت إىل صيامه وال يقبله.

وجــاء يف التَّحفــظ والتوقي أيض ًا مــا رواه البيهقي

ــريَّ ،
أن امرأة كانت تصوم عىل عهد
وغريه عن أيب ال َب ْخ َ

ظت،
النبي ﷺ يف لساهنا َذ َر ٌب ،فقال « :ما صامت » فت ََح َّف ْ
فقــال النبي ﷺ « :اآلن »((( .ومعنى ذرب :أي ســاطة

((( مصنف ابن أيب شيبة  ،99 /6برقم .8971
((( صحيح البخاري  ،673 /2برقم .1804
((( املصنــف البن أيب شــيبة  ،101 /6برقــم  ،8979ودالئل
النبوة للبيهقي  ،289 /6وشعب اإليامن له  ،248 /5برقم
 ،3377وهذا اللفظ يف الشعب.
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اللسان ،وفساد املنطق

(((







من هديهم احلرص على عمارة املساجد يف نهار رمضان
فقد أخرج ابن أيب شيبة عن أيب املتوكل « :أن أبا هريرة
وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا يف املسجد »((( .والظاهر
أن هذا بالنهار أثناء صيامهم بعد فراغهم من أعامهلم.
وكان كثري من أصحاب رســول اهلل ﷺ يعتكفون يف
املساجد يف شــهر رمضان ،خاصة يف العرش األواخر منه،
وسيأيت بيانه.






((( ينظر النهاية يف غريب احلديث ،مادة (ذرب).
((( املصنف  ،100 /6برقم .8974
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بالسحور
من هديهم ووصيتهم َّ
السحور،
كان أصحاب رسول اهلل ﷺ حيرصون عىل ُّ

السحر للت َق ِّوي عىل الصيام ،ويوصون
وهو األكل يف وقت َّ

به ،ولو كان عىل يشء قليل ،ولو رشبة ماء ،اتباع ًا لســنته
ﷺ ،وطلب ًا لربكة الســحور ،ومفارق ًة ملا بيننا وبني صوم
أهل الكتاب ،حيث كانوا ال يتسحرون.

 فعن ســويد بن َغ َفلــة ريض اهلل عنه قال « :كانتالسحور » (((.
تُرجى برك ُة َّ
 وعن حفصــة أم املؤمنــن ريض اهلل عنها قالت:« تســحروا ولو برشبــة من مــاء ،فإهنا قد ذكــرت فيه
دعوة »(((.
((( مصنف ابن أيب شيبة  ،115 /6برقم .9011
((( مصنف ابن أيب شيبة  ،115 /6برقم .9012
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السحور
وهذا مصداق قوله ﷺ « :تســحروا فإن يف َّ

برك ًة »(((.

وقولــه ﷺَ « :ف ْص ُل ما بــن صيامنــا وصيام أهل

السحر » (((.
الكتابَ ،أكل ُة َّ

يقول املحب الطربي رمحه اهلل « :وكان أهل الكتاب
إذا نامــوا بعد اإلفطار مل حيل هلم معاود ُة األكل والرشب،
وكذلك كان األمر يف مبادئ اإلســام ثم نُســخ بإباحة
األكل والرشب إىل الليل »(((.






((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،678 /2برقم  ،1823ومسلم
 ،770 /2برقم .1095
((( صحيح مسلم  ،770 /2برقم .1096
((( غاية اإلحكام يف أحاديث األحكام .421 /4
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ما كانوا يستحبون اإلفطار عليه والدعاء عند اإلفطار
أ -ما تيرس:
كان من هدي الصحابة رضوان اهلل عليهم أن يفطروا
قبل الصــاة عىل ما تيرس هلم ،فعن أيب َب ْر َز َة األســلمي:

« أنــه كان يأمر أهلــه أن يفطــروا َقبل الصــاة عىل ما
تيرس هلم »(((.
ب -متر وماء:

 -وكان الصحابة يستحبون أيض ًا أن يفطروا عىل متر،

فإن مل جيدوا فعىل ماء ،ملا روي عن النبي ﷺ أنه قال « :إذا

أفطر أحدكم فل ُيفطر عىل متر ،فإن مل جيد فليفطر عىل ماء،
فإنه طهور »(((.

((( مصنف ابن أيب شيبة  ،348 /6برقم .9883
((( ســنن الرتمذي  ،68 /3برقــم  ،695وابن ماجه ،542 /1
برقم  ،1699وقال الرتمذي « :حديث حسن صحيح ».
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 ويف رواية أخرى قال « :من وجد متر ًا فليفطر عليه،وم ْن ال فليفطر عىل ماء ،فإن املاء طهور »(((.
َ
 وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال « :كان النبيﷺ يفطر قبــل أن يصيل عىل ُر َطبات ،فإن مل تكن ُر َطبات
فتُمريات ،فإن مل تكن ُتريات حسا حسوات من ماء »(((.

 وعن ابن أيب شــيبة عن عبد الواحد بن أيمن عنأبيه عن أيب ســعيد ،قال « :دخلــت عليه  [ -أي عىل أيب
سعيد اخلدري ]  -فأفطر عىل متر » (((.
((( سنن الرتمذي  ،68 /3برقم .694
((( ســنن الرتمذي  ،70 /3برقم  ،696وأبــو داود ،306 /2
برقم  ،2356وقال الرتمذي « :هذا حديث حسن غريب ».
ونقل النووي يف املجمــوع ( )362 /6تصحيح الدارقطني
إلسناده.
((( املصنف  ،350 /6برقم .9891
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دعوة مستجابة:
 وأما الدعاء عنــد اإلفطار ،فقد أخرب النبي ﷺ أنللصائم عند فطره دعو ًة مســتجابة ،وقــد ذكر العلامء أنه
يستحب أن يقول الصائم عند إفطاره( :اللهم لك صمت

وعىل رزقك أفطرت) ،وغريه مــن األدعية املأثورة ،فقد
روى أبو زهرة معاذ بن زهر الضبي مرســ ً
ا قال « :كان

ت
رســول اهلل ﷺ إذا صام ثم أفطر قال « :اللهم لك ُص ْم ُ

وعىل رزقك أفطرت »(((.

 ومن الدعاء عند اإلفطار ما رواه أبو داود والنسائيعن ابن عمــر ريض اهلل عنهام قــال « :كان النبي ﷺ إذا
((( ينظر املجموع  ،362 /6واحلديث أخرجه أبو داود يف ســننه
 ،306 /2برقم  ،2358وابن أيب شيبة يف املصنف ،329 /6
برقم  .9837زاد النووي يف املجموع قال « :ورواه الدارقطني
من رواية ابن عباس مسندا متص ً
ال بإسناد ضعيف ».
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أفطر قال « :ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن
شاء اهلل تعاىل » (((.

دعــاء عبــد اهلل بــن عمــر ،وعبــد اهلل بــن عمرو

ريض اهلل عنهم:

كان مــن دعاء عبد اهلل بن عمــر ريض اهلل عنهام عند

اإلفطار أنه كان يقول « :يا واسع املغفرة ،اغفر يل ».

وكان عبد اهلل بــن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام

جيمع أهله عنــد الدعــاء ،وكان من دعائــه عند فطره:

« اللهم إين أسألك برمحتك التي وسعت كل يشء أن تغفر

يل ذنويب ».

 فقد روى البيهقي وغــره عن نافع ،قال ابن عمر((( ســنن أيب داود  ،306 /3برقــم  ،2357والســنن الكربى
وحسن الدارقطني إسناده
للنسائي  ،374 /3برقم .3315
َّ
يف سننه  ،156 /3حديث رقم .2279
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ريض اهلل عنهام :كان يقالَّ :
إن لكل مؤمن دعوة مستجابة
عنــد إفطاره ،إمــا أن يعجل له يف دنيــاه ،أو يدَّ خر له يف
آخرته » .قال :فكان ابن عمر يقول عند إفطاره « :يا واسع
املغفرة اغفر يل »(((.
 وروى ابن ماجه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص:إن للصائم عند فطره دعو ًة ما تُرد ».
« أن النبي ﷺ قالَّ « :
قال ابن أيب ُمليكة :ســمعت عبد اهلل بن عمرو ،يقول إذا

أفطر :اللهم إين أســألك برمحتك التي وســعت كل يشء

أن تغفر يل »(((.






((( شعب اإليامن  ،407 /3برقم  ،3903وفضائل األوقات ص
 ،301برقم .143
((( ســنن ابن ماجه  ،557 /1برقم  .1753وقال البوصريي يف
إحتاف اخلرية  « :29/3إسناده صحيح ».
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السحور وتعجيل الفطر
من هدي الصحابة تأخ ُري ُّ
تأخري
 كان مــن هــدي أصحاب رســول اهلل ﷺُ
السحور ،وتعجيل الفطر ،اتباع ًا لسنته ﷺ ،فعن عمرو بن
ُّ

جرير ،قال « :كان أصحاب رسول اهلل ﷺ ،أعجل الناس

إفطار ًا ،وأبطأهم سحور ًا »(((.

 -وعن ســهل بن ســعد ريض اهلل عنه ،قال « :كنت

أتســحر يف أهيل ،ثم تكون رسعتي أن أدرك السجود مع
رســول اهلل ﷺ »((( .ومعنى « أدرك السجود » أي :أدرك

صالة الفجر.

 -وعن ِص َل َة بن ُز َفر ،قال « :تســحرت مع حذيفة،

ثم خرجنا إىل املســجد ،فصلينا ركعتي الفجر ،ثم ُأقيمت
الصالة فصلينا »(((.

((( مصنف ابن أيب شيبة  ،120 /6برقم .9025
((( صحيح البخاري  ،220 /1برقم .552
((( سنن النسائي  ،142 /4برقم .2154
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 -وعــن ِز ِّر بن ُحبيش قال « :تســحرت مع حذيفة

ثم خرجنا إىل الصــاة فلام أتينا املســجد صلينا ركعتني
وأقيمت الصالة وليس بينهام إال ُهنَيهة » (((.

 وعــن أيب الــدرداء ريض اهلل عنه قــال « :إن منأخالق النبيني اإلبالغ يف السحور »((( .ومعنى اإلبالغ يف
السحور ،أي تأخريه.
ُّ
 وقد قال رســول اهلل ﷺ « :ال يــزال الناس بخريما عجلوا الفطر »(((.






((( سنن النسائي  ،142 /4برقم .2153
((( مصنف ابن أيب شيبة  ،116 /6برقم .9014
((( متفق عليــه :صحيــح البخــاري  ،692 /2برقم ،1856
وصحيح مسلم  ،771 /2برقم .1098
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املقدار املستحب لإلمساك قبل طلوع الفجر
يقول اهلل عــز وجــل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [البقــرة،]187:

وبي النبي ﷺ أن للمســلم أن يأكل ويرشب ،حتى يطلع
َّ
الفجر ،وأن السنة أن يمسك املسلم عن الطعام والرشاب

قبل طلــوع الفجر بمقدار قراءة مخســن أو ســتني آية،
طلب ًا للتحري.

إن بالالً يؤذن بليل
فقد قال النبي ﷺ ألصحابــهَّ « :

ابن ُأ ِّم مكتوم »((( .وكان أذان
فكلوا وارشبوا حتــى يؤذن ُ
بالل إعالم ًا بقــرب طلوع الفجر ،ليوقــظ النائم ،وينبه

للســحور ولصــاة الفجــر ،وكان أذان ابن أم
الغافلُّ ،
مكتوم إعالم ًا بطلوع الفجر.

((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،224 /1برقم  ،597ومسلم
 ،768 /2برقم .1092
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وكان مقــدار ما يمســكون عن الطعــام قبل طلوع
الفجر ،هو مقدار ما تُقرأ فيه مخســون أو ســتون آية من
القــرآن ،فعن قتادة عن أنس بن مالــك ريض اهلل عنه أن
زيد بن ثابــت ريض اهلل عنه حدثه « :أهنم تســحروا مع
النبــي ﷺ ،ثم قاموا إىل الصالة ،قلــت :كم بينهام؟ قال:
قدر مخسني أو ستني »  ،يعني آية(((.
والســحور؟
ويف روايــة :قلت :كم كان بني األذان ُّ

قال « :قدر مخسني آية »(((.






((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،210 /1برقم  ،550ومسلم
 ،770 /2برقم  ،1097وهذا لفظ البخاري.
((( صحيح البخاري  ،678 /2برقم .1821
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ِمن َه ْدي الصحابة يف صيام رمضان يف السفر
ِمنّا الصائم ِ
ومنّا ا ُملفطر يف السفر:
 -عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،قال « :غزونا

لســت عرش َة مضت من رمضانِ ،
فمنّا
مع رسول اهلل ﷺ
َ

من صام ِ
ومنّا َمن أفطر ،فلم َي ِ
الصائم عىل املفطر ،وال
عب
ُ
َ
املفطر عىل الصائم »(((.

مفصلة قال « :كنــا نغزو مع
 -ويف روايــة أخــرى َّ

رســول اهلل ﷺ يف رمضان ،فمنّا الصائم ومنّا املفطر ،فال

َي ِ
املفطر عىل الصائم ،يرون
الصائم عىل املفطر ،وال
ـــجدُ
ُ
ُ

فإن ذلك حســن ،ويرون َّ
أن َمــن وجد قو ًة فصام َّ
َّ
أن من
وجد ضعف ًا فأفطر فإن ذلك حسن »(((.

((( صحيح مسلم ،برقم .1116
((( صحيح مسلم ،برقم .1116
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ِ
ب
 -وعن ابن عبــاس ريض اهلل عنهام ،قال « :ال تَع ْ

عىل َمن صام ،وال عىل َمن أفطر ،قد صام رســول اهلل ﷺ
يف السفر وأفطر »(((.

ذهب املفطرون باألجر:
 -وعــن أنس ريض اهلل عنه قــال :كنا مع النبي ﷺ،

أكثرنا ظِ ً
ال الذي يســتظل بكســائه ،وأمــا الذين صاموا
الركاب
فلم يعملوا شــيئ ًا ،وأمــا الذين أفطروا فبعثــوا ِّ
وامتَهنوا وعاجلــوا ،فقال النبــي ﷺ « :ذهب املفطرون

اليوم باألجر »(((.






((( صحيح مسلم ،برقم .1113
((( متفق عليــه :صحيح البخاري  ،2733ومســلم ،788 /2
برقم .1119
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ُ
اجلود والكرم يف شهر رمضان
عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام أنه كان يقول:

« كان رسول اهلل ﷺ أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف

رمضان حني يلقاه جربيل ،وكان جربيل يلقاه يف كل ليلة
من شهر رمضان فيدارسه القرآن »(((.

قــال ابن رجب احلنبــي رمحه اهلل « :قال الشــافعي
ِ
ــب للرجل الزياد َة يف اجلود يف شــهر
ريض اهلل عنهُ :أح ُّ

رمضــان اقتــدا ًء برســول اهلل ﷺ ،وحلاجــة الناس فيه
إىل مصاحلهم ،ولتشــاغل كثري منهــم بالصوم والصالة

عن مكاســبهم .اهـ ،وكذا قال القــايض أبو يعىل وغريه

من أصحابنا »(((.

((( صحيح البخاري  ،6 /1برقم  ،1177 /3 ،6برقم ،3048
وغري ه.
((( لطائف املعارف ص .315
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صناعتهم الطعام للفقراء ِّ
والضيفان والوفود
كان الصحابة رضوان اهلل عليهم ِ
يطعمون الطعا َم يف

عامهم ك ِّله ما وجدوا إىل ذلك ســبيالً ،وخاصة يف شهر
رمضان ،لرتغيب رسول اهلل ﷺ يف ذلك حيث قالَ « :م ْن
َف َّطــر صائ ًام كان له مثل أجره ،غــر أنه ال ينقص من أجر
الصائم شيئ ًا »(((.

 ولعظم ثواب هذا الفعــل كان النبي ﷺ يدعو بهألصحابه ،فعن أنــس ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ جاء إىل
ســعد بن ُعبادة ريض اهلل عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم

قال النبي ﷺ « :أفطر عندكم الصائمون ،وأكل طعامكم

ت عليكم املالئكة » (((.
األبرار ،وص َّل ْ

((( ســنن الرتمذي  ،162 /3برقم  ،807وقال الرتمذي « :هذا
حديث حسن صحيح ».
((( سنن أيب داود  ،395 /2برقم  ،3854بسند صحيح.
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 -ويف رواية :كان رســول اهلل ﷺ إذا أفطر عند أهل

بيت قال « :أفطــر عندكم الصائمــون ،وأكل طعامكم
األبرار ،وتنزلت عليكم املالئكة »(((.
الصفة:
إطعام أهل ُّ

الصفة،
وكانوا رضــوان اهلل عليهم يطعمــون أهل ُّ

وهم فقراء املسلمني وضعفاؤهم الذين يأوون إىل مسجد

رسول اهلل ﷺ ،سواء كانوا من أهل املدينة أو من غريها،
ويطعمون غريهم ،فقد روي عن واثلة بن األسقع ،قال:

« حرض رمضان ونحن يف الصفة فصمناه فكنا إذا أفطرنا

ٍ
رجل منا ٌ
أتى َّ
كل
رجل فأخذه فانطلق معه فعشاه.(((» ...
((( رواه النســائي يف الكــرى  ،311 /6برقم ،6902 ،6901
عن أنس ،وقــال « :حييى بن أيب كثري مل يســمعه من أنس ».
وأخرجه أمحد  ،118/3وأبو يعىل  ،292 /7برقم .4320
((( حليه األوليــاء  .22 /2ودالئل النبــوة للبيهقي ،129 /6
وتاريخ دمشق .457 /16
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إيثارهم عىل أنفسهم:
قال ابــن رجب احلنبــي رمحــه اهلل « :كان كثري من
السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون ،كان
ابن عمر ريض اهلل عنهام يصوم وال يفطر إال مع املســاكني
فإذا منعــه أهله عنهم مل يتعش تلك الليلة ،وكان إذا جاءه
سائل وهو عىل طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه
جلفنة فيصبح
الســائل فريجع وقد أكل أهله ما بقــي يف ا َ
صائ ًام ومل يأكل شيئ ًا »(((.
اإلفطار مع اخللفاء:
وكان الصحابة وغريهــم يفطرون عند إخواهنم من

اخللفاء ومعهم ،فيقدمون هلم ما جيدونهٌّ ،
كل عىل حســب
سعته ،فقد روى الطربي بسند ضعيف من طريق الواقدي
((( لطائف املعارف ص .314
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عن عبد اهلل بن عامر ،قال « :كنت أفطر مع عثامن يف شهر
رمضــان ،فكان يأتينا بطعام هو ألــن من طعام عمر ،قد
رأيت عــى مائدة عثامن الدَّ ْر َم َ
جل ِّيد ،وصغار الضأن
ــك ا َ

كل ليلــة ،وما رأيت عمر قط أكل مــن الدقيق منخوالً،
وال أكل مــن الغنم إال مســاهنا ،فقلــت لعثامن يف ذلك،
فقال :يرحم اهلل عمر! ومن يطيق ما كان عمر يطيق! »(((.
احلــواري ،وهو الناعم الذي نخل
والدَّ ْر َم ُك هو الدقيق
َّ
مرة بعد مرة(((.

والضيفان:
إطعام الوفود ِّ
وكانوا يصنعــون الطعام للوفــود والضيفان ،فعن
علقمة بن ســفيان بن عبد اهلل الثقفــي عن أبيه قال « :كنا
((( تاريخ الطربي .401/4
((( ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر (درمك ،وحور)
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يف الوفد الذين وفدوا عىل رسول اهلل ﷺ فرضب لنا قبتني
عند دار املغرية بن شعبة ،فكان بالل يأتينا بفطرنا فنقول:

يا بالل أفطر رسول اهلل ﷺ؟ فيقول :نعم ،ما جئتكم حتى
أفطر رســول اهلل ﷺ ،فيضع فيأكل ونــأكل ،وكان بالل

يأتينا بسحورنا »(((.

وعن عبد اهلل بن رباح ،عن أيب هريرة ،قال « :و َفدت

وفود إىل معاوية وذلك يف رمضــان ،فكان يصنع بعضنا
ِ
يدعونا إىل
ــر أن
َ
لبعض الطعــام ،فكان أبو هريرة مما ُيكْث ُ
رح ِل ِ
ــه ،فقلت :أال أصنــع طعاما فأدعوهــم إىل رحيل،
َ ْ

العيش
فأمــرت بطعــام يصنع ثم لقيــت أبا هريرة مــن
ِّ

((( املعجــم الكبري للطرباين  ،70 /7برقم  ،6400وقال اهليثمي
يف جممــع الزوائــد ( « :)152 /3رواه البــزار والطرباين يف
األوســط والكبري بنحوه إال أنه قال :علقمة بن ســفيان عن
عبد الكريم عن علقمة ،ومل أجد من اســمه عبد الكريم وقد
سمع من صحايب ،وبقية رجاله ثقات ».
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فقلت :الدعو ُة عندي الليل َة ،فقال :سبقتني .قلت :نعم،

فدعوهتم.(((» ...

فهكذا كانــوا يضيفون الضيفــان ،ويصنع بعضهم

لبعض الطعام.







السحور
دعوة بعضهم بعضًا إىل تناول َّ
الرسول ﷺ يدعوهم:

كان النبي ﷺ كثري ًا ما يتسحر مع أصحابه يف رمضان،

ويدعوهم إىل ذلك.

 فعن ِالع ْرباض بن سارية ،قال :سمعت رسول اهلل

ﷺ وهو يدعو إىل الســحور يف شــهر رمضــان ،وقال:

« َه ُل ُّموا إىل الغداء املبارك » (((.

((( صحيح مسلم  ،1405 /3برقم .1780
((( سنن النسائي  ،145 /4برقم .2163
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 ويف روايـة عن ِالع ْـرباض قال :دعـاين رسـول اهلل

ــم إىل الغداء
الســحور يف رمضان فقــالَ « :ه ُل َّ
ﷺ إىل َّ
املبارك »(((.

 وعن َأنَس ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺوذلك عند السحور « :يا َأنَس ،إين أريد الصيامِ ،
أطعمني
َّ

شــيئ ًا » ،فأتيته بتمر وإناء فيه ماء ،وذلك بعد ما أذن بالل
 [ يعنــي األذان األول ]  ،-فقال « :يا أنس ،ا ْن ُظ ْر رج ًال

يأكل معي » ،فدعوت زيد بن ثابت ،فجاء ،فقال :إين قد

رشبت رشبة َســويق وأنا أريد الصيام ،فقال رســول اهلل
ﷺ « :وأنا أريد الصيام » ،فتســحر معــه ،ثم قام فصىل
ركعتني ،ثم خرج إىل الصالة(((.

((( ســنن أيب داود  ،303 /2برقم  ،2344النســائي ،146 /4
برقم  ،2165وهذا لفظ أيب داود.
((( سنن النسائي  ،147 /4برقم .2167
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 -وقد سبق حديث زيد بن ثابت « :أهنم تسحروا مع

النبي ﷺ » ،هكذا بصيغة اجلمع.

سحور عمر وعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهم:
ومن ذلك دعوة عمر بن اخلطاب ابن عباس للسحور

معه ،فقد روي عن طاوس رمحه اهلل أنه :سمع ابن عباس

ريض اهلل عنهــا يقول « :دعاين عمر ريض اهلل عنه أتغدى

عنده  -يعني السحر  -فسمع َهيع َة الناس ،فقال :ما هذا؟
فقلت :الناس خرجوا من املســجد »((( .واهليعة :ارتفاع

والض َّجة.
الصوت َّ

ســحور عند عبد اهلل بن مســعود وحذيفة بن اليامن

ريض اهلل عنهام:

وكان عبد اهلل بن مسعود يتسحر أحيان ًا معه تالمذته،
((( خمترص قيام الليل ص .97
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ويتســحرون ولو عــى القليل ،ويؤخرون ســحورهم،
فقد أخرج ابن أيب شــيبة عن عامر بن مطر ،قال « :أتيت

عبد اهلل يف داره ،فأخرج لنا َف ْض َل َسحوره ،فتسحرنا معه،
فأقيمت الصالة فخرجنا فصلينا معه »(((.

وقد ســبق حديث ِص َلة بن ُز َف َر ،قال « :تسحرت مع

حذيفة ،ثم خرجنا إىل املسجد ،فصلينا ركعتي الفجر ،ثم

أقيمت الصالة فصلينا »((( .وســبق حديث تسحر ِز ِّر بن
ُحبيش مع ُحذيفة بن اليامن ريض اهلل عنهام.

فهذه أمثلة لتسحرهم  -بعضهم مع بعض  -وإكرام

بعضهم بعض ًا.







((( املصنف  ،120 /6برقم .9024
((( سنن النسائي  ،142 /4برقم .2154 ،2153
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ُ
دعوة بعضهم بعضًا إىل تناول اإلفطار
كان بعــض الصحابة كثري ًا ما يفطــر معه تالمذته أو

أصحابــه أو زواره ،كعبــد اهلل بن مســعود وعبد اهلل بن
عباس ريض اهلل عنهم وغريمها كثري.

دعوة عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام:
الضبعي « :أنه كان يفطر
فعن أيب َجرة نرص بن عمران ُّ

مع ابن عباس يف رمضان ،فكان إذا أمســى بعث ربيب ًا له
يصعد ظهر الدار ،فلام غربت الشمس أ َّذ َن فيأكل ونأكل،

فإذا فرغ أقيمت الصالة فيقوم يصيل ونصيل معه »(((.

وقد أقام أبو مجــرة مد ًة عند ابن عباس ،قال « :كنت

ُأتَرجم بني يدي ابن عبــاس ،وبني الناس »((( أي أوصل

((( املصنف البن أيب شيبة  ،124 /6برقم .9036
((( صحيــح مســلم  ،47 /1برقــم  ،17والبخــاري معلقــ ًا
.2631/6
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صوته ملن مل يســمعه ،وذلــك عند اجتــاع الناس عليه
وكثرهتــم ،وكان ابن عبــاس ريض اهلل عنهام يكرمه ،فقد

قال « :كنت أقعــد مع ابن عباس جيلســني عىل رسيره،
فقال :أقم عندي حتى أجعل لك ســه ًام من مايل ،فأقمت

معه شهرين »(((.

دعوة عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه:
ومن ذلك أيض ًا إكرام عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل

بج ْفنة،
عنه لتالمذته وزوراه ،فعن علقمة ،قالُ :أيت عبدُ اهلل َ
فقال للقوم « :ادنوا فكلوا » فاعتزل رجل منهم ،فقال له

عبد اهلل « :ما َلك؟ » قال :إين صائم ،فقال عبد اهلل « :هذا،
والــذي ال إله غريه ،حني َح َّل الطعام آلكل »((( .ويف هذا

دليل عىل تعجيل اإلفطار.

((( صحيح البخاري  ،29 /1برقم .53
((( املصنف البن أيب شيبة  ،126/6برقم .9041
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عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه وآل بيته:
ُّ

أخر ج ابن األثري عن عثامن بن املغرية قال « :ملا دخل

عيل يتعشــى ليلة عند احلسن ،وليلة
شــهر رمضان جعل ٌّ
عند احلســن ،وليلة عند عبد اهلل بــن جعفر .(((» ...ويف
هذا إكرام الكبري أهله ،وودهم وزيارته هلم.

فهكذا كانت بيوهتم وجمالســهم مفتوحة ألصحاهبم

وطلبتهم وزوارهم وأهليهم.






من هديهم اإلكثار من قراءة القرآن يف رمضان
كان الســلف الصالح من الصحابة وغريهم يقبلون

عىل قــراءة القرآن يف رمضان ويزيدون يف قراءهتم له أكثر

من غريه ،بل كان بعضهم يتفرغ له ،وجيعله شغله الشاغل
فيقرأه يف صلواته الفرائض والنوافل ،وخارج الصالة.

((( أسد الغابة  .615 /3وكان ذلك عام وفاته ريض اهلل عنه.
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فقد روى املروزي وغريه عن القاسم قال « :كان ابن

مسعود ريض اهلل عنه ،يقرأ القرآن من اجلمعة إىل اجلمعة،
ويف رمضــان يف كل ثالث ،وما يســتعني عليه من النهار
إال باليسري »(((.

وكانت السيدة عائشة ريض اهلل عنها تقرأ يف املصحف

َّأو َل النهار يف شهر رمضان ،فإذا طلعت الشمس نامت(((.
وكان الصحابة يقرؤونه وهم معتكفون يف املساجد،

وكان بعضهم ربام ارتفع صوته بالقراءة فكان رســول اهلل

ﷺ يأمرهم أال يشــوش بعضهم عىل بعــض يف القراءة،

فعن أيب حازم ،قال :اعتكف رســول اهلل ﷺ يف املسجد

يف رمضان يف قبــة له ،عىل باهبا حصــر ،فرفع احلصري،
((( خمتــر قيــام الليل ،والســنن الكربى للبيهقــي ،396 /2
واملعجم الكبــر  ،142 /9برقــم  ،8706وحلية األولياء
.166/7
((( لطائف املعارف ص .171
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إن املصيل يناجي ربه،
وأطلع رأسه فأبرص الناس ،فقالَّ « :

فلينظر أحدكم بام يناجي ربه تعاىل ،وال جيهر بعضكم عىل
بعض بالقرآن »(((.

وســيأيت كيف كان طول قيامهم الليل بالقرآن ،وقد

قال ﷺ « :الصيام والقرآن يشفعان للعبد ،يقول الصيام:

َر ِّب إين منعته الطعا َم والشــهوات بالنهار فشــفعني فيه،
ويقول القرآن :منعته النو َم بالليل ،فيشفعان »(((.

((( الزهــد البن املبارك برقــم  ،1144واملوطأ خمترص ًا ،80 /1
برقم  ،177وصحيح ابن خزيمة  ،2237 ،350 /3وشعب
اإليامن للبيهقي  ،541 /2برقم  ،2657والكربى له ،11/3
ورواه البيهقي عن أيب ســعيد اخلدري يف الشعب ،543 /2
برقم  ،2658ويف الكربى  ،11 /3ورواه أمحد يف املسند عن
ابن عمر  .129 ،67 ،36 /2وهذا لفظ ابن املبارك.
((( مســند أمحد  ،174 /2واملستدرك  ،554 /1وشعب اإليامن
 ،346 /2برقم  ،1994وقال احلاكم « :هذا حديث صحيح
عىل رشط مســلم و مل خيرجاه » ،وقال اهليثمي يف املجمع=  
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السلف وقراءة القرآن يف رمضان:
 -روى أبو نعيم عن ورقاء قال « :كان سعيد بن جبري

خيتم القرآن فيام بني املغرب والعشاء يف شهر رمضان »(((.

وذلك أهنم كانوا يؤخرون صالة العشاء يف رمضان تأخري ًا
شديد ًا ،كام ذكر اإلمام البيهقي وغريه(((.

-وروى ابن أيب شيبة وغريه عن قتادة أنه « :كان خيتم

القرآن يف كل سبع ليال مرة ،فإذا جاء رمضان ختم يف كل
ثالث ليال مرة ،فإذا جاء العرش ختم يف كل ليلة مرة »(((.

 « -وكان حممد بن إســاعيل البخاري رمحه اهلل :إذا

كان أول ليلة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه فيصيل
= ( « :)235/3رواه أمحــد والطــراين يف الكبــر ورجال
الطرباين رجال الصحيح ».
((( حلية األولياء .273 /4
((( شعب اإليامن  ،415 /2برقم .2253
((( حلية األولياء .338 /2
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هبم ،فيقرأ يف كل ركعــة عرشين آية ،وكذلك إىل أن خيتم
القرآن ،وكذلك يقرأ يف الســحر ما بني النصف إىل الثلث

من القرآن ،فيختم عند الســحر يف كل ثالث ليال ،وكان

ختم ُه عند اإلفطار كل
خيتم بالنهار كل يوم ختمة ،ويكون ُ
ٍ
ليلة ،ويقول « :عند ِّ
ختمة دعو ٌة مستجابة »(((.
كل
وقال اإلمام النووي رمحه اهلل « :وروى السيد اجلليل

أمحد الدورقي بإســناده عن منصور بن زاذان -من ُع ّباد
التابعني ريض اهلل عنهم -أنه كان خيتم القرآن ما بني الظهر
والعرص ،وخيتمه أيض ًا فيام بني املغرب والعشــاء ،وخيتمه

فيام بني املغرب والعشاء يف رمضان ختمتني وشيئ ًا ،وكان
يؤخر العشــا َء يف رمضان إىل أن يميض ربع الليل ،وروى

ابن أيب داود بإســناده الصحيح ّ
أن جماهــد ًا رمحه اهلل كان

خيتم القرآن يف رمضان فيام بني املغرب والعشاء »(((.
((( شعب اإليامن للبيهقي  ،524 /3برقم .2058
((( األذكار للنووي ص .102

50

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

جامع لبعض َهدْ ِي الســلف يف قراءة القرآن يف
ن ٌَّص
ٌ

رمضان:

ذكر ابن رجب رمحه اهلل يف شدة تعلق السلف بقراءة

القــرآن يف رمضان وإقباهلــم عليه ،قــال « :كان بعض
ِ
ثالث ٍ
السلف خيتم يف قيام رمضان يف كل
ليال ،وبعضهم

يف ِّ
كل ســبعٍ ،منهم قتادة ،وبعضهــم يف كل عرش ،منهم

أبو رجاء ال ُعطاردي.

وكان السلف يتلون القرآن يف شهر رمضان يف الصالة

وغريها ،كان األسود يقرأ يف كل ليلتني يف رمضان ،وكان

النخعي يفعل ذلك يف العرش األواخر منه خاصة ويف بقية

الشــهر يف ثالث ،وكان قتادة خيتم يف كل سبع دائ ًام ،ويف
ٍ
ثالث ،ويف العرش األواخر كل ليلة.
رمضان يف كل
وكان للشافعي يف رمضان ســتون ختمة يقرؤها يف

غري الصالة ،وعن أيب حنيفة نحوه.

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

51

وكان قتــادة يدرس القرآن يف شــهر رمضان ،وكان

الزهري إذا دخــل رمضان قال :فإنام هو تــاوة القرآن

وإطعام الطعام.

قال ابن عبد احلكم :كان مالك إذا دخل رمضان َي ِف ُّر
ِ
وجمالســة أهل العلم ،وأقبل عىل تالوة
من قراءة احلديث

القرآن من املصحف.

قال عبد الرزاق :كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان

ترك مجيع العبادة وأقبل عىل قراءة القرآن.

وكانت عائشــة ريض اهلل عنها تقرأ يف املصحف أول

النهار يف شهر رمضان فإذا طلعت الشمس نامت.

وقال ســفيان :كان زبيد اليامــي إذا حرض رمضان

أحرض املصاحف ومجع إليه أصحابه.

وإنام ورد النهي عن قــراءة القرآن يف أقل من ثالث

عىل املداومة عىل ذلك ،فأ ّما يف األوقات املفضلة ،كشــهر
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رمضان ،خصوص ًا الليايل التي يطلب فيها ليلة القدر أو يف

األماكن املفضلة كمكة ملن دخلها من غري أهلها فيستحب
اإلكثار فيها من تالوة القرآن اغتنام ًا للزمان واملكان ،وهو

قول أمحد وإسحاق وغريمها من األئمة ،وعليه يدل عمل

غريهم كام سبق ذكره »(((.






ِم ْن هديهم إحيا ُء ليل رمضان بالقيام
كان مــن هــدي أصحــاب رســول اهلل ﷺ إحيا ُء

ليل رمضــان بالعبــادة ،وذلك لوصية رســول اهلل ﷺ
حيث قالَ « :م ْن قام رمضان إيامن ًا واحتســاب ًاُ ،غ ِف َر له ما
تقدَّ م من ذنبه »(((.

((( لطائف املعارف  .172 ،171وقلت :وكانوا يشتغلون بتالوة
القرآن الكريم حتى يظن الظان أهنم تركوا النوافل األخرى.
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،707 /2برقم  ،1905ومسلم
 ،523 /1برقم .759
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قال اإلمام النووي رمحــه اهلل « :معنى إيامن ًا :تصديق ًا

بأنه حــق مقتصد فضيلته ،ومعنى احتســاب ًا :أن يريد اهلل

تعاىل وحده ،ال يقصد رؤية الناس وال غري ذلك مما خيالف
اإلخالص ،واملراد بقيام رمضان :صالة الرتاويح »(((.
قيامهم خلف النبي ﷺ:
كانــوا ريض اهلل عنهم يقومون الليل بالصالة وقراءة

القرآن ،وقد كانوا يقتدون بصالة رسول اهلل ﷺ فيصلون

خلفه بالليل ،فعلوا ذلك ليايل ،فلام كانت الليلة الثالثة أو
الناس خيش رسول اهلل ﷺ أن ُيفرض عليهم
الرابعة و َك ُث َر ُ

قيام الليل يف رمضان ،فلم خيرج إليهم.

فعن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها :أن رسول اهلل

ﷺ صىل ذات ليلة يف املســجد ،فصــى بصالته ناس ،ثم
((( رشح صحيح مسلم للنووي .39 /6
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صــى من القابلة ،فكثــر الناس ،ثم اجتمعــوا من الليلة
الثالثــة أو الرابعة ،فلم خيرج إليهم رســول اهلل ﷺ ،فلام

أصبح قال « :قــد رأيت الذي صنعتــم ،ومل يمنعني من

اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم وذلك يف

رمضان »(((.

ويف رواية أخرى أنه ﷺ قال « :أما بعد ،فإنه مل َ ْ
ي َ
ف

عيل شأنُكم الليل َة ولكنِّي خشيت أن ُت ْف َر َض عليكم صالة
َّ
الليل فتعجزوا عنها » (((.

وأمرهم النبــي ﷺ أن يصلوا يف بيوهتم ،حيث قال:

« ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ســيكتب عليكم،
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،380 /1برقم  ،1077ومسلم
 ،524 /1برقم .761
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،3132 /1برقم  ،882ومسلم
 ،524 /1برقم  ،761وهذا لفظ مسلم.
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فإن خري صالة املرء يف بيته إال
فعليكم بالصالة يف بيوتكمَّ ،
الصالة املكتوبة »(((.
فالنبــي ﷺ مل ينههــم عن قيــام الليل يف املســجد

مجاعة ،وقد قاموا خلفه عــدة ٍ
ليال ،ولكنه خاف فقط أن
يفرض عليهــم قيام الليل إن اســتمروا عىل صالة الليل
خلفه ﷺ ،فلــم خيرج إليهم يف الليلــة الثالثة أو الرابعة،
وأرشــدهم إىل األخــف ،وحثهــم عىل النافلــة عموم ًا
يف البيت.






((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،256 /1برقم  ،698ومسلم
 ،188 /2برقم  ،1861وهذا لفظ مسلم.
قال احلافظ ابن حجر تعليق ًا عىل هذا احلديث « :ظاهره أنه يشمل
مجيع النوافل؛ ألن املراد باملكتوبة املفروضة ،لكنه حممول عىل
ما ال يرشع فيه التجميع » .فتح الباري .215 /2
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حكم صالة الرتاويح ووقتها
أما عن حكم صالة الرتاويح فقد قال اإلمام النووي

رمحه اهلل « :اتّفق العلام ُء عىل اســتحباهبا ،واختلفوا يف أن
األفضل صالهتا منفرد ًا يف بيته أم يف مجاعة يف املسجد.

فقال الشــافعي ومجهور أصحابه وأبو حنيفة وأمحد

وبعــض املالكيــة وغريهم :األفضل صالهتــا مجاعة كام

فعله عمر بن اخلطاب والصحابة ريض اهلل عنهم واستمر

عمل املســلمني عليه؛ ألنه من الشــعائر الظاهرة فأشبه
صالة العيد.

وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغريهم:

األفضل فرادى يف البيت »(((.

وتكون صــاة الرتاويح يف أي جزء مــن الليل بعد

صالة العشــاء ،وقد جرى العمل يف مساجد املسلمني أن
((( رشح صحيح مسلم للنووي .39 /6
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يصلوا الرتاويح بعد صالة العشــاء مبارشة ،ألنه األوفق

هلــم .فعن عمران بــن ُحدير رمحه اهلل قال :أرســلت إىل
احلســن البرصي رمحه اهلل فســألته عن صالة العشاء يف

رمضــان :أنصيل ثم نرجع إىل بيوتنا فننــام ،ثم نعود بعد
ذلك؟ فأبى ،قال « :ال ،صالة العشــاء ثم القيام »[ .قال]

أبو داود رمحه اهلل :قيل ألمحد رمحه اهلل وأنا أســمع :يؤخر
القيام -يعني الرتاويح -إىل آخر الليل؟ قال « :الُ ،ســنة
أحب إ َّيل »(((.
املسلمني ُّ

وقــد ورد أن الصحابة صلوا خلــف النبي ﷺ قيام

رمضان أول الليل بعد العشــاء ،فقــد روى أمحد وغريه

عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت « :كان الناس يصلون يف
مسجد رسول اهلل ﷺ يف رمضان بالليل أوزاع ًا((( ،يكون

((( خمترص قيام الليل ص .235
((( أي متفرقني :أفراد ًا ،ومجاعات متفرقة.
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مع الرجل اليشء من القرآن ،فيكون معه النفر اخلمسة أو
الســتة أو أقل من ذلك أو أكثر ،يصلون بصالته ،قالت:
فأمرين رســول اهلل ﷺ ليلة من ذلك أن أن ِْصب له حصري ًا

عىل باب حجــريت ،ففعلت ،فخرج إليه رســول اهلل ﷺ
بعد أن صىل العشــاء اآلخرة ،قالت :فاجتمع إليه َم ْن يف
املسجد ،فصىل هبم رسول اهلل ﷺ لي ً
ال طويالً ،ثم انرصف

رسول اهلل ﷺ.(((» ....







َْ
الناس على إمام واحد يف صالة الرتاويح
عمر َ
ج ُع َ
َّ
ظــل الصحابــ ُة رضــوان اهلل عليهم يصلــون قيام

رمضان ،أكثرهــم يف بيته ،خاصة ممــن حيفظون القرآن،
أو جــزء ًا منه يقومــون به ،وبعضهم يف املســجد فرادى
((( مســند أمحد  ،268 /6ورواه أبو داود خمترص ًا  ،50 /2برقم
.1374
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ومجاعــات متفرقة ذات أعداد قليلــة ،يصلون خلف من
حيفظ القــرآن أو بعضه ،حتى مجعهم عمــر بن اخلطاب

ريض اهلل عنــه يف خالفته يف العام الرابــع عرش عىل إمام
واحد يف املســجد ،وكتب بذلك إىل بلدان املســلمني(((،

إذ إنــه بعد وفاة رســول اهلل ﷺ مل يعد هنــاك خوف من

زيــادة الفرائض؛ ألن الدين قد كمــل ،وقد « رجح عند

عمــر ذلك ملا يف االختــاف من افــراق الكلمة ،وألن
االجتامع عىل واحد أنشــط لكثري من املصلني ،وإىل قول

عمر جنح اجلمهور »((( .يقــول البيهقي رمحه اهلل « :وقد

ذهــب أكثر الصحابة إىل ما فعل عمر من مجعه الناس عىل
قارئ واحد »(((.

((( ينظر الطبقات الكربى البن سعد  ،208/3وينظر هدهيم يف
ذلك يف خمترص قيام الليل للمروزي ص .100-99
((( فتح الباري .252 /4
((( فضائل األوقات للبيهقي ص .272
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فقد أخرج البخاري عن عبد الرمحن بن ٍ
عبد القاري،

أنه قال ( :خرجت مع عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ليل ًة

أوزاع متفرقون ،يصيل
يف رمضان إىل املسجد ،فإذا الناس
ٌ

الرجل لنفسه ،ويصيل الرجل فيصيل بصالته الرهط ،فقال

عمــر « :إين أرى لو مجعت هؤالء عىل قارئ واحد ،لكان
أ ْم َث َل » ثم عــزم ،فجمعهم عىل ُأيب بن كعب ،ثم خرجت

معه ليلة أخرى ،والناس يصلون بصالة قارئهم ،قال عمر:
« نِ ْع َم البدعة هــذه((( ،والتي ينامون عنها أفضل من التي
يقومون » يريد آخر الليل ،وكان الناس يقومون ّأوله )(((.

((( قال احلافظ ابن حجــر « :والبدعة أصلها ما ُأحدث عىل غري
مثال سابق وتطلق يف الرشع يف مقابل السنة فتكون مذمومة،
والتحقيق أهنا إن كانت مما تندرج حتت مستحســن يف الرشع
فهي حســنة ،وإن كانت مما تندرج حتت مســتقبح يف الرشع
فهي مســتقبحة ،وإال فهي من قســم املباح »( .فتح الباري
.)253/4
((( صحيح البخاري  ،707 /2برقم .1906
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فالغالب يف صــاة الرتاويح أهنــا كانت تصىل أول

الليــل ،وإال فقــد ورد أيض ًا -كام ســيأيت -أهنــم كانوا

ينرصفون مــن الصالة قبــل الفجر ،وذلــك إذا أخروا
صالة القيام ،أو العشــاء والقيام ،وهذا يدل عىل اختالف
األحوال يف صالهتا ،واهلل أعلم (((.






علي بن أبي طالب لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما
دعا ُء ِّ

َّ
وصلها
يقول اآلجري رمحه اهلل يف صالة الرتاويح« :

عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،فلام أفضت اخلالفة إليه،
بالصالة،وترحم عىل عمر ريض اهلل عنه فقال:
صالها وأمر
َّ

« َّنور اهلل قربك يا ابن اخلطاب ،كام نورت مساجدنا »(((.

((( ينظر املنتقى رشح املوطأ .210 /1
((( الرشيعة  1780 ،1779 /4وأورد يف ذلك عدة روايات برقم
عيل هبا يف التمهيد=  
 .1240 ،1239 ،1238وينظر أمــر ٍّ
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 وقد أخرج ابن األثري وابن عســاكر وغريمها عنإسامعيل بن زياد قالَ « :م َّر عيل بن أيب طالب عىل املساجد

يف شــهر رمضان وفيها القناديل فقــالَّ :نور اهلل عىل عمر
قربه كام نور علينا مساجدنا »(((.

عيل بن أيب طالب ريض اهلل
 -وعن جماهد قال « :خرج ّ

عنه ذات ليلة يف شهر رمضان فسمع هتافت الناس بقراءة
عيلّ :نور اهلل عىل عمر قربه كام
القرآن يف املســاجد ،فقال ّ
ّنور مساجدنا »(((.

عيل بن
 -وعن أيب إســحاق اهلمداين قــال « :خرج ُّ

أيب طالــب يف أول ليلة من رمضــان والقناديل تزدهر يف
=  البن عبــد الــر  ،98 /4وخمترص قيــام الليل ص ،94
واملغنى البن قدامة .606 /2
((( أسد الغابة  ،669 /3وتاريخ دمشق .280 /44
((( ذكره ابن اجلوزي يف مناقب عمر ص .66
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املســاجد ،وكتاب اهلل يتىل ،فجعل يناديَّ :نور اهلل لك يا
ابن اخلطاب قربك ،كام نورت مساجد اهلل بالقرآن »(((.






ترتيب اخللفاء األئمة من حفظة القرآن للصالة
بالرجال والنساء
إمام للرجال وإمام للنساء:
رتَّب اخللفاء الراشدون ريض اهلل عنهم من عهد عمر

األئم َة احلفظة للقرآن ،ليقوموا بالناس يف صالة الرتاويح،
فجعل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه للرجال من يؤم هبم
يف مسجد رسول اهلل ﷺ ،وللنســاء من يؤم هب َّن ،فقارئ

الرجال  -كام سبق  -هو سيد القراء ُأيب بن كعب ريض اهلل

عنه ،ومعه أيض ًا متيم الداري ريض اهلل عنه.
((( خمترص قيام الليل ص .94
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َّ
وصل هبم كذلك زيدُ بن ثابــت ريض اهلل عنه ،فقد

روى املروزي عن َحن ٍ
َــشَّ « :
أن ُأيب بن كعب ملا تُويف قام

يب تويف
هبم زيد بــن ثابت ريض اهلل عنه »((( .فــإن كان ُأ ٌّ

يف زمن عمــر ،فتكون إمامــة زيد غالبــ ًا يف زمن عمر،
ْ
يب يف زمن عثــان ،فتكون إمامة زيد يف
وإن كانــت وفاة ُأ ٍّ

زمن عثامن(((.
وأما قارئ النســاء ،فهو عمرو بن ُحريث ريض اهلل
عنه ،حيث قال « :أمرين عمر ريض اهلل عنه أن أؤم النساء
يف رمضان »(((.
((( السابق ص .94
((( ينظــر االختالف يف زمن وفــاة أيب بن كعــب ،يف ترمجته يف
اإلصابة .182 /1
((( ســر أعــام النبــاء ترمجة عمرو بــن ُحريــث املخزومي
.417/3
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ومن األئمة الذين رتَّبهم عمر أيض ًا لصالة الرتاويح
بالناس « أبو َحليمــة معاذ بن احلارث األنصاري القارئ
ريض اهلل عنه »(((.

واإلرساع يف القراءة:
طء
ُ
ال ُب ُ

كان من هــدي عمر بن اخلطــاب ريض اهلل عنه أن
يراعي رسعــ َة وبط َء القارئ الذي يــؤم الناس ،فيويص

املرسع منهــم أن يزيد يف عدد اآليات يف الركعة الواحدة،
ويويص املبطــئ أن ُي ِق َّل يف عددها ،حتــى تكون الصالة

وســط ًا ،فقد روى البيهقــي وغريه ،قــال « :روينا عن
أيب عثامن النَّهدي أنه قال :دعا عمر بن اخلطاب ريض اهلل
عنه بثالثة قراء فاســتقرأهم ،فأمر أرسعهم قراءة أن يقرأ
((( ينظر اجلرح والتعديل البن أيب حاتم  ،246 /8واالستيعاب
البن عبد الرب .364 /3
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للناس يف رمضان ثالثني آية ،وأمر أوسطهم أن يقرأ مخس ًا
وعرشين ،وأمر أبطأهم أن يقرأ للناس عرشين آية »(((.
وســيأيت معنا يف طول قراءهتم أهنــم كانوا يقرؤون
باملئــن يف كل ركعة ،ويف روايــة (باملائتني) ويطولون يف
القراءة ،واملئني مجع مائة ،وهي الســور التي يزيد عددها
عن مائة آية ،والظاهر أن املراد به التقريب يف عدد اآليات

ال التحديد ،وأن ذلك كان يف ٍ
زمن من خالفة عمر (((.

((( فضائل األوقات للبيهقــي ص  ،278برقم  ،127واملصنف
البن أيب شــيبة  ،220 /5برقم  ،7754وخمترص قيام الليل
ص .96
((( ينظر رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري  ،148 /4ومرقاة
املفاتيح رشح مشكاة املصابيح .174 /2
قال احلافظ ابن حجر « :واجلمع بني هذه الروايات ممكن باختالف
األحوال ،وحيتمل أن ذلك االختالف بحسب تطويل القراءة
وختفيفها فحيث يطيــل القراءة تقل الركعــات وبالعكس،
وبذلك جزم الداودي وغريه »( .فتح الباري .)353 /3
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(ر َحبة
صالة النســاء يف الساحة أمام باب املســجد َ

املسجد)(((:

عمر عليه الناس أيض ًا ليصيل هبم يف شــهر
وممن َ َ
جع ُ

ُ
سليامن بن أيب َح ْثمة القريش العدوي ،وكان من
رمضان،

فضالء املســلمني وصاحليهم ،واستعمله عمر عىل سوق

املدينة ،وهو معدود يف كبار التابعني((( ،وقد روي أنه كان
يصيل بالنســاء يف َر َح َبة املسجد ،وأنه كان يصيل بالرجال

والنساء يف زمن عثامن.

فقد روى ذلك ابن ســعد عن أيب بكر بن سليامن بن

أيب َح ْثمة :أن عمر بن اخلطاب أمر ســليامن بن أيب حثمة
الر َحب ُة بفتح الــراء واحلاء املهملة
((( قال احلافظ ابن حجــرَّ « :
بعدها موحدة هي بناء يكون أمام باب املســجد غري منفصل
عنه ،هذه رحبة املسجد »( .فتح الباري.)155 /13
((( تنظر ترمجة ســليامن يف االســتيعاب البن عبد الرب ،210 /2
وأسد الغابة .296 /2
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أن يقوم للنســاء [ .وقال ] :أخربنا حممــد بن عمر قال:
ــرة عــن عمر بن عبــد اهلل العنيس أن
أخربين ابن أيب َس ْ

يب بن كعب ومتي ًام الداري كانا يقومان يف مقام النبي عليه
ُأ َّ

الســام يصليان بالرجالَّ ،
وأن سليامن بن أيب َحثمة كان
يقوم بالنســاء يف رحبة املســجد ،فلام كان عثامن بن عفان
مجع الرجال والنســاء عىل قارئ واحد :ســليامن بن أيب

َحثمة ،وكان يأمر النســاء ف ُيحبســن حتى يميض الرجال

ثم ُيرسلن »(((.

إمام الرتاويح بمكة:

أما أهل مكة فقد جعل عمر هلم عبد اهلل بن السائب بن

أيب الســائب املخزومي ريض اهلل عنه « ،وكان من حفظة
القرآن ،و ُيعرف بقارئ أهل مكة »(((.

((( طبقات ابن سعد .19 /5
((( ينظر ترمجته يف الطبقات الكربى البن سعد  ،4 /6واإلصابة
يف متييز الصحابة .89 /4
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فقد أخرج ابن سعد عن ابن أيب ُم َليكة ،قال « :بلغني

أن عمــر بن اخلطاب أمر عبد اهلل بن الســائب املخزومي
حني مجع النــاس يف رمضان أن يقوم بأهــل مكة ،فكان
يصيل وراء املقام مستأخر ًا عن املقام ،ويصيل بصالته َمن

شــاء ،و َمن شــاء أن يطوف طاف ،و َمن شاء أن يصيل يف
ناحية املســجد َّ
صل ،فكان عىل ذلك حتى مات يف زمن

ابن الزبري .قال ابن أيب ُمليكة :فجئت أسامء فكلمتها يف أن

تكلم عبد اهلل بن الزبري أن يأمرين أن أقوم بالناس ،فقالت:
ذلك له .فقال :ت َِرينَه يطيق ذلك؟ قالت :قد طلبه .فأمرين
فقمت بالناس حتــى قدم عمر بن عبد العزيز ،فقال :لقد

ٍ
واحد .فقلتُ :ســنَّ ٌة قد
مهمــت أن أمجع الناس عىل إمام

كانت قبيل ،فرتكتهم .وكان ابــن أيب ُم َليكة يقوم بالناس
حتــى أصيب يف برصه يف زمن عمر بــن عبد العزيز .قال
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نافع :بلغني أن قيام عبد اهلل بن الســائب وابن أيب مليكة

عرشين ركعة ،عرشين ركعة »(((.

صالة عمر ريض اهلل عنه خلف اإلمام بمكة:
َّ
صل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وراء عبد اهلل بن

الســائب وهو أمري للمؤمنني عندما جاء إىل مكة معتمر ًا،
فقد روى البغوي عن عبد اهلل بن [ السائب ] املخزومي،

قال « :ركعت ركعة وأنا أقوم للناس يف رمضان ،فسمعت

تكبري عمــر بن اخلطــاب فعرفت تكبريه ،قــدم معتمر ًا
فصىل ورائي »(((.

((( الطبقات الكربى البن ســعد ،اجلزء املتمم للطبقات ،الطبقة
الرابعــة من الصحابــة  ،353 /1برقــم  ،160وينظر نحو
األثــر عن نافع بن عمر اجلمحي يف املصنف البن أيب شــيبة
 ،223 ،221/5رقم .7765 ،7756
((( معجم الصحابة للبغــوي  ،13 /4برقم  ،1556وذكره ابن
حجر يف اإلصابــة  ،202 /4كالمها يف ترمجة عبد اهلل بن  =
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عيل يف زمن عثامن:
إمامة ٍّ

روى املروزي وغريه عن قتادة عن احلســن البرصي

عيل بــن أيب طالب ريض اهلل عنه يف
رمحــه اهلل قال « :أ َّمنا ُّ

زمن عثامن ريض اهلل عنه عرشيــن ليلة ثم احتبس ،فقال
تفرغ لنفسه ،ثم أ َّمهم أبو َحليمة معاذ القاري
بعضهم :قد َّ
فكان يقنت »(((.

عيل ريض اهلل عنه:
يف خالفة ٍّ

وأمــا يف خالفة عيل بــن أيب طالــب ريض اهلل عنه،

فقــد روي أنه أمر بصــاة الرتاويــح مجاعــ ًة((( -وقد
وصوب احلافظ أن اســمه عبد اهلل بن السائب،
=  املسيب،
َّ
البغوي :رواه حجاج ،عن ابن جريج ،عن حممد
فقال « :قال
ُّ
ابن عباد ،عن عبد اهلل بن السائب .وهو الصواب عندي ».
((( خمترص قيام الليل ص  ،94والسنن الكربى للبيهقي .298/2
((( سيأيت أنه صىل هبم الرتاويح يف خالفته.
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عــي للرجال إمام ًا
ســبقت الروايات يف ذلك -وجعل
ٌّ
وللنساء إمام ًا.

فعن َع ْر َفجة الثقفي ،قــال « :كان عيل بن أيب طالب

ريض اهلل عنه يأمــر الناس بقيام شــهر رمضان ،وجيعل
للرجال إمام ًا ،وللنســاء إمام ًا ،وقال َع ْر َفجة :فكنت أنا
إمام النساء »(((.

وأمر عيل ريض اهلل عنه أيض ًا ُشحي ًا القايض أن يصيل
بالناس القيام يف رمضان(((.






((( املصنــف البــن أيب شــيبة  ،327 /4برقــم  ،6152ولعبد
الرزاق  ،258/4برقــم  ،7722وفضائل األوقات للبيهقي
ص  ،272حديــث رقم  .125وشــعب اإليــان للبيهقي
 ،177/3برقم .3273
((( الطبقات الكربى البن سعد .188 /6
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إمامة بعض الصحابة َ
أهل بيته وغريَهم يف قيام رمضان
كان بعض الرجال ممن حيفظون القرآن أو قدر ًا كبري ًا

منه يصلون يف بيوهتم بأهليهــم وبغريهم حتى ال حيرموا

نســاءهم الاليت ال حيفظن القرآن أو قــدر ًا كبري ًا منه من
الصالة به يف الليل.

فعــن جابر بن عبــد اهلل ريض اهلل عنهــا ،قال :جاء

يب بن كعب إىل رســول اهلل ﷺ فقال :يا رســول اهلل ،إن
ُأ ُّ

كان منــي الليلة يشء ،يعني يف رمضــان ،قال « :وما ذاك
يا ُأ ّيب؟ » ،قال :نســوة يف داري ،قلن :إنــا ال نقرأ القرآن

فنصيل بصالتــك ،قال :فصليت هبن ثــاين ركعات ،ثم

أوترت ،قال :فكان شبه الرضا ومل يقل شيئ ًا (((.

((( أخرجــه أبو يعىل يف مســنده  ،336 /3برقــم  ،1801وابن
حبان يف صحيحــه ،290 /6برقم  .2549وقال اهليثمي يف
املجمع  « :74/2رواه أبو يعىل والطرباين بنحوه يف األوسط،
وإسناده حسن ».
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زوجات النبي ﷺ:
 كانت بعــض زوجات النبــي ﷺ  -حرص ًا عىلصالة القيــام يف مجاعة  -جتعل من يؤم هبــا من الصبيان
أو العبيد ممن حيفظون القرآن وحيسنون قراءته ،فقد روى
البيهقي وغريه عن هشام بن عروة عن أبيه ،أن َذكوان أبا
عمرو كان عبد ًا لعائشــة زوج النبي ﷺ فأعتقته عن ُد ُبر
منها وكان يقوم يقرأ هلا يف رمضان »(((.
ومعنى « أعتقته عن ُد ُبر » أي إنه يعتق بعد وفاهتا.
 وكانت السيدة عائشــة ريض اهلل عنها تؤم النساءيف رمضــان ،فعن إبراهيم بن يزيد النخعي ،عن عائشــة
((( املوطأ لإلمام مالك  ،116 /1برقم  ،254وفضائل األوقات
للبيهقي ص  ،280برقم .130
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« أهنــا كانت تؤم النســاء يف رمضان تطوعــ ًا ،وتقوم يف
وسط الصف »(((.
 وكانت السيدة أم ســلمة ريض اهلل عنها أيض ًا تؤمالنســاء ،كام روى املروزي عن أم احلسن -أي البرصي-
قالــت « :رأيت أم ســلمة ريض اهلل عنها تؤم النســاء يف
رمضان وهي يف الصف معهن ال تقدمهن »(((.
ترتيب األئمة يف البيوت:
َّب ألهل بيته من يصيل
وكان بعــض الصحابة ربام رت َ

هبن من النســاء املتقنــات لقراءة القــرآن ،كام روي عن
ربيعة بن عبد اهلل بن اهلدير التيمي ،وكان ذا نساء كثري ،أنه
كان يأمر جارية له قارئة للقرآن فتصيل بنسائه يف رمضان،
((( اآلثار ملحمد بن احلسن الشيباين  ،603 /1برقم .217
((( خمترص قيام الليل ص .98
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فكان يأمرها أن تقوم يف وســط منهن ،ويقمن عن يمينها

ويسارها ثم تصيل هبن »(((.

فهكذا كانت أوقاهتم وبيوهتم عامرة بالعبادة خاصة

يف شهر رمضان.







طول قراءتهم يف قيام ليل رمضان
كان الصحابة رضــوان اهلل عليهم حريصني عىل أال

يض ِّيعــوا أي وقت من رمضان ،فكانــوا يقضون أعامهلم

وحاجات بيوهتم ثم يتفرغون للعبادة فيه ما اســتطاعوا،

وحيرصون عــى قيام ليلــه بصالة الرتاويــح والتهجد،
وقراءة القرآن ،واالســتغفار وغري ذلك مــن القربات،

وكانــوا يطيلون قيامهم بالقرآن ،اســتجابة ملا ر َّغبهم فيه
((( خمترص قيام الليل ص .98
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رسول اهلل ﷺ ،يف قوله « :من قام رمضان إيامن ًا واحتساب ًا
غفر له ما تقدم مــن ذنبــه »((( .وكان ﷺ  -كام ذكر ابن
رجب رمحه اهلل  « :-يطيل القراءة يف رمضان بالليل أكثر
من غريه »(((.

قيامهم ثلث الليل ونصفه وأكثره:

 -فعــن أيب ذر ريض اهلل عنــه ،قــال « :صمنــا مع

رســول اهلل ﷺ رمضان ،فلم يقم بنا شيئ ًا من الشهر حتى
بقي ســبع ،فقام بنــا حتى ذهب ثلث الليــل ،فلام كانت
السادسة مل يقم بنا ،فلام كانت اخلامسة قام بنا حتى ذهب

شــطر الليل ،فقلت :يا رســول اهلل ،لو ن َّفلتنــا قيام هذه

َ
الرجــل إذا صىل مع اإلمام حتى
إن
الليلــة ،قال :فقالَّ « :
ينرصف ُح ِســب له قيام ليلة » ،قال :فلام كانت الرابعة مل

((( متفق عليه ،صحيح البخاري  ،707 /2برقم  ،1905ومسلم
 ،523 /1برقم .759
((( لطائف املعارف ص .316
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يقم ،فلام كانت الثالثة مجع أهله ونســاءه والناس ،فقام بنا
حتى خشــينا أن يفوتنا الفالح ،قال :قلت :وما الفالح؟

قال :السحور ،ثم مل يقم بقية الشهر »(((.
انرصافهم قبل الفجر:

عــن عبد اهلل بــن أيب بكر بــن حممد بــن عمرو بن

حــزم ،أنه قال :ســمعت َأيب ريض اهلل عنــه يقول « :كنا

ننرصف يف رمضان من القيام فنســتعجل اخلَدَ َم بالطعام
خمافــة الفجــر »((( .والظاهــر أن ذلــك كان يف زمــان

عمــر كام جاء مرصح ًا به عن الســائب بــن يزيد ،حيث

قــال « :ومــا كنا ننــرف إال يف فــروع الفجــر »(((.
((( ســنن أيب داود  ،50 /2برقم  ،1375والرتمذي ،160 /3
برقم  ،806والنسائي  ،83 /3برقم .1364
((( موطأ مالك  ،116 /1وفضائل األوقات للبيهقي ص ،280
برقم .129
((( موطأ مالك .115 /1
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ويف روايــة « :إال يف بزوغ الفجــر »((( .أي :أوائله وأول
ما يبدو منه.

تقسيم الليل:

وجــاء أهنم كانــوا يقســمون ليلهم أربعــة أرباع،

يقومون بالصالة نصف الليــل غالب ًا ،ويروحون بني كل
أربــع ركعات قدر ما يتوضأ املتوضئ ،فقد روى املروزي
عن احلســن البرصي رمحــه اهلل « :أن عمــر بن اخلطاب
((( فضائل األوقات ص  ،146برقم .126
قــال اإلمام أبو الوليد الباجي « :قولــه :وما كنا ننرصف إال
يف بزوغ الفجر ،وهــي أوائله وأول ما يبدو منه ،يعني بذلك
أهنم كانوا ال يقضون صالهتم لطول القيام إال لقرب الفجر،
وهذه صالة من كانت له قوة عىل قيام آخر الليل ،وقول عمر:
والتــي ينامون عنها خري من التي يقومون ،ملن كان يقوم أول
الليــل خاصة ،وهذا يدل عىل أن أحوال الناس كانت ختتلف
فمنهم من كان يصيل أول الليل ،ومنهم من كان يصيل آخره،
ومنهم من كان يصيل مجيعه »( .املنتقى .)209 /4
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ريض اهلل عنه أمــر ُأب ّي ًا ريض اهلل عنــه فأمهم يف رمضان،
فكانوا ينامون ربع الليل ويقومون ربعيه ،وينرصفون بربع

لسحورهم وحوائجهم.(((» ....

وقال احلسن البرصي رمحه اهلل « :كان الناس يصلون

العشــاء يف شــهر رمضــان يف زمان عمر بــن اخلطاب،
وعثامن بن عفــان ريض اهلل عنهم ربــع الليل األول ،ثم

يقومون الربع الثاين ،ثم يرقدون ربع الليل ،ويصلون فيام

بني ذلك »(((.

ِ
يص:
طول القراءة والتوكؤ عىل الع ِّ

 -أخرج البيهقي وغريه عن الســائب بن يزيد قال:

« كانوا يقومــون عىل عهد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
يف شــهر رمضان بعرشين ركعة » ،قال « :وكانوا يقرؤون
((( خمترص قيام الليل للمروزي ص .96
((( خمترص قيام الليل للمروزي ص .97
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باملئني ،وكانوا يتوكؤون عــى عصيهم يف عهد عثامن بن
عفان ريض اهلل عنه من شدة القيام »(((.
وعن عبــد الرمحن بن عراك بن مالــك ،عن أبيه،قال « :أدركت الناس يف شهر رمضان ،يربطون هلم احلبال
يستمسكون هبا من طول القيام »(((.
 وقــال األعرج تلميــذ أيب هريــرة ريض اهلل عنهوراوي ُت ُه « :ما أدركت النــاس إال وهم يلعنون الكفرة يف

رمضان » قال « :وكان القارئ يقرأ ســورة البقرة يف ثامين
ركعات ،فإذا قــام هبا يف اثنتي عرشة ركعــة رأى الناس

ف »(((.
أنه قد خ َّف َ

((( الســنن الكربى  ،496 /2وخمترص قيام الليل  ،96وهذا لفظ
البيهقي ،وقد سبقت رواية املوطأ بنحوه.
((( املصنف البن أيب شيبة  ،222 /5برقم .7760
((( موطأ مالك .115 /1
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قــال اإلمام أبو الوليد الباجي رمحه اهلل مبين ًا اختالف

أحواهلــم يف القراءة ،تبع ًا ملا هو أرفــق بالناس « :وقوله:

(وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة يف ثامين ركعات) خمالف
لقولــه :كان يقرأ باملئني ،وذلك أنــه كان يقرأ هبا يف ثامين
ركعــات بعد أن خففــت الصالة عن القــراءة باملئني ملا

رأى عمر ريض اهلل عنه أن ذلك أرفق بالناس وأدعى هلم

إىل الصالة »(((.

 -وقال حممد بن كعب ال ُق َرظي « :كان الناس يصلون

يف زمان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف رمضان عرشين
ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون بثالث »(((.

وأكثر الروايات عن عمر أنه مجع الناس عىل عرشين
ركعة يف صالة الرتاويح ،وقد ورد عنه يف إحدى الروايات
((( املنتقى رشح املوطأ .210 /1
(((خمترص قيام الليل ص .95

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

83

أنه أمر ُأيب بن كعب ،ومتي ًام الداري أن يقوما بالناس بإحدى
عرشة ركعــة ،وهذه الرواية موافقة ملا روي عن الســيدة
عائشــة يف عدد ركعاهتا ،وقد مجع البيهقي بني الروايتني
عــن عمر فقال « :وكأن عمر بــن اخلطاب ريض اهلل عنه
أمر هبذا العدد زمان ًا ،ثــم أمر[ أي بالعرشين ركعة] »(((.
((( فضائل األوقــات ص  ،275وقال ابن عبد الرب « :روى غري
مالك يف هذا احلديــث إحدى وعرشون وهو الصحيح ،وال
أعلم أحد ًا قال فيه إحــدى عرشة إال مالك ًا « ( .رشح املوطأ
للزرقاين )419 /1
قال أبو الوليد الباجي « :ولعل عمر إنام امتثل يف ذلك صالة
النبــي ﷺ من الليل عىل ما روته عائشــة « أنه كان يصيل من
الليــل إحدى عرشة ركعة » .وقد اختلفــت الرواية فيام كان
ُيصىل به يف رمضــان يف زمان عمر فروى الســائب بن يزيد
إحدى عرشة ركعة ،وروى يزيد بــن رومان ثالث ًا وعرشين
ركعــة ،وروى نافع موىل ابن عمر أنــه أدرك الناس يصلون
بتســع وثالثني ركعة يوترون منها بثالث وهو الذي اختاره
مالــك ،واختار الشــافعي عرشين ركعة غــر الوتر عىل  =
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وهــذا الذي جــرى عليه العمــل عند أكثــر أصحاب
=  حديــث يزيد بن ُر ْومان ،وحيتمــل أن يكون عمر أمرهم
بإحدى عــرة ركعة وأمرهم مع ذلك بطــول القراءة ،يقرأ
القــارئ باملئني يف الركعــة؛ ألن التطويــل يف القراءة أفضل
الصالة ،فلام ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثالث وعرشين
ركعة عىل وجه التخفيف عنهم من طول القيام واســتدراك
بعض الفضيلة بزيادة الركعات ،وكان يقرأ ســورة البقرة يف
ثامين ركعــات أو اثنتي عرشة عىل حديث األعرج ،وقد قيل:
إنه كان يقرأ من ثالثني آية إىل عرشين ،وكان األمر عىل ذلك
إىل يوم احلرة فثقل عليهم القيــام فنقصوا من القراءة وزادوا
يف عدد الركعات فجاءت ســت ًا وثالثني ركعة والوتر بثالث،
فمــى األمر عىل ذلك ،وأمر عمر بن عبد العزيز يف أيامه أن
يقرأ يف كل ركعة بعرش آيات ،وكره مالك أن ينتقص من ذلك
وتر القراءة ،وهو الذي مــى عليه عمل األئمة واتفق عليه
رأي اجلامعة فكان هو األفضل بمعنى التخفيف .قال الشيخ
أبو القاســم :وهــذا يف اآليات الطوال ويزيــد عىل ذلك يف
اآليات اخلفــاف » (املنتقى  .)209 -208 /1وينظر اجلمع
بــن الروايات وأهنا باختالف األحوال يف الفتح ()353 /4
ورشح صحيح البخاري البن بطال (.)148 /4
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رسول اهلل ﷺ ،وجرى عليه العمل من بعدهم ،واختاره
أكثر األئمة(((.

 -وكان عبــد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنه يطيل

القراءة أيض ًا ويصــي بعرشين ركعة ،فقد أخرج املروزي

عن زيد بن وهــب رمحه اهلل « :كان عبد اهلل بن مســعود
ريض اهلل عنه يصيل بنا يف شــهر رمضان فينرصف وعليه

ليل » ،قال األعمش « :كان يصــي عرشين ركعة ويوتر
بثــاث » وقال عطــاء « :أدركتهم يصلــون يف رمضان

عرشين ركعة ،والوتر ثالث ركعات »(((.

((( قال اإلمام الشــافعي « :رأيت الناس يقومون باملدينة بتســع
وثالثني ،وبمكة بثالث وعرشيــن ،وليس يف يشء من ذلك
ضيــق » ،وعنه قــال « :إن أطالــوا القيام وأقلوا الســجود
فحسن ،وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن ،واألول
أحب إ َّيل » (فتح الباري .)353 /4
ُّ
((( خمترص قيام الليل ص .95
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عيل ريض اهلل عنه باملسلمني يف رمضان:
صالة ٍّ

وكان عيل ريض اهلل عنه يصيل باملســلمني قيام الليل

زمــن خالفته بعرشين ركعــة ،فقد ذكــر البيهقي ،قال:
« وروينا عن ُشــتَري بن َشــكَل وكان مــن أصحاب عيل
ريض اهلل عنــه أنه كان يؤمهم يف شــهر رمضان بعرشين
ركعة ويوتر بثالث ،وعن ُســويد بن َغ َفلة أنه كان يؤمهم
يف رمضان ،فيصيل مخس تروحيات عرشين ركعة »(((.
تعليق:
ال يفهم من ذلك أن قيام رمضان ال يكون إال بطول

القــراءة فيــه ،واألَ ْوىل أن يراعي اإلمام أحــوال الناس

ونشــاطهم ،فتكون قراءتــه وســط ًا ،وإن كان األفضل

((( فضائــل األوقــات للبيهقي ص  ،277والســنن الكربى له
.496/2
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واألكمل هو طول القراءة ملن اســتطاع ذلك ،وقد سئل
مالك عن قيام رمضــان ،بكم يقرأ القارئ؟ قال « :بعرش
عرش ،فإذا جاءت السور اخلفيفة فليزدد ،مثل الصافات،
وطسم ،فقيل له :مخس؟ قال :بل عرش آيات .وسئل أمحد
عن الرجل يقرأ القرآن مرتني يف رمضان يؤم الناس ،قال:
هذا عندي عىل قدر نشاط القومَّ ،
وإن فيهم العامل! وقال

النبي ﷺ ملعاذ « :أفتان أنت يا معاذ » »(((.
وقــال اإلمام موفــق الدين ابن قدامــة « :قال أمحد

رمحه اهلل :يقرأ بالقوم يف شهر رمضان ما َ ِ
ف عىل الناس،
ي ُّ
وال يشــق عليهم ،وال سيام يف الليايل القصار ،واألمر عىل
ما حيتمله الناس .وقال القايض [ أبو يعىل] :ال يســتحب
النقصان عن ختمه يف الشهر؛ ليسمع الناس مجيع القرآن،
((( خمترص قيام الليل للمروزي ص .97
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وال يزيد عىل ختمه كراهية املشقة عىل من خلفه .والتقدير

بحال الناس أوىل؛ فإنــه لو اتفق مجاعة يرضون بالتطويل

وخيتارونه ،كان أفضل »(((.






قيامهم رمضان وهم خارج ديار اإلسالم
كانــوا رضــوان اهلل عليهم حيرصون عــى قيام ليل

رمضان ،ولو كانوا عىل سفر أو يف غري ديار اإلسالم طاملا

استطاعوا ذلك ،فقد روى املروزي قال :حدثنا يزيد بن أيب
مريم ،حدثني أبو عبيد اهلل قال « :كنا بأرض الروم وعلينا

ابن َمســلمة وفينا أناس كثري من أصحاب رسول اهلل ﷺ
فأقمنا يف منزل فصمنا فيه رمضان وقمنا »(((.




((( املغني .606 /2
((( خمترص قيام الليل ص .107
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اعتكافهم العشر األواخر من رمضان يف املسجد
واجتهادهم فيها وحتريهم ليلة القدر
كان كثري مــن الصحابة رضوان اهلل عليهم يعتكفون

مــع رســول اهلل ﷺ يف املســجد يف رمضــان ،التامســ ًا
لليلة القدر وتفرغــ ًا للعبادة يف هذا الشــهر العظيم قدر

اســتطاعتهم ،وكان أكثر اعتكافه ﷺ يف العرش األواخر،
وهو الــذي أوىص به أصحابه ،وكانوا جيتهدون فيها أكثر
من غريها ،وقد بدأ اعتكافهم مع الرســول ﷺ يف العام
الثاين من اهلجرة الذي فرض فيه صيام رمضان.
عرفه الفقهاء :هو « ا ُملكث يف املسجد
واالعتكاف كام َّ

من شخص خمصوص بنية العبادة » ،وقد أمجع املسلمون عىل
استحباب االعتكاف وأنه ليس بواجب ،وعىل أنه متأكد
يف العرش األواخر من رمضان ،وال يشرتط فيه الصوم عند
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الشافعية ومن وافقهم ،ويشرتط عند احلنفية واملالكية(((.
 -فعن عبد اهلل بن عمــر ريض اهلل عنهام قال « :كان

رسول اهلل ﷺيعتكف العرش األواخر من رمضان » (((.

-وعن عائشــة ريض اهلل عنها زوج النبي ﷺ « :أن

النبي ﷺ كان يعتكــف العرش األواخر من رمضان حتى

توفاه اهلل ،ثم اعتكف أزواجه من بعده » (((.
إيقاظ النبي ﷺ أهله يف العرش:

كان ﷺ يوقظ أهله للعبــادة والصالة بالليل يف هذه

العــر زيادة عىل عادهتــم ،فعن عائشــة ريض اهلل عنها
((( ينظر صحيح مسلم برشح النووي  ،307 /8وغاية اإلحكام
يف أحاديث األحكام .436 /4
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،712 /2برقم  .1921ومسلم
 ،830 /2برقم رقم .1171
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،713 /2برقم  ،1922ومسلم
 ،830 /2برقم .1172

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

91

قالت « :كان رســول اهلل ﷺ إذا دخل العرش أحيا الليل،
وجدَّ وشدَّ املئزر »((( .وشد املئزر:كناية عن
وأيقظ أهلهَ ،
شدة ِجدِّ ه ﷺ واجتهاده يف العبادة.
قــال اإلمام النووي يف معنى (شــد املئــزر) « :قيل

هو االجتهاد يف العبادات زيــادة عىل عادته ﷺ يف غريه،
ومعناه التشــمري يف العبادات .يقال :شــددت هلذا األمر

مئزري :أي تشــمرت له وتفرغت ،وقيل :هو كناية عن

اعتزال النساء لالشتغال بالعبادات »(((.
اعتكاف نساء النبي ﷺ يف املسجد:

عن عائشة ريض اهلل عنها :أن رسول اهلل ﷺَ ،ذكَر أنه

يعتكف العرش األواخر من رمضان فاستأذنته عائشة ،فأذن

هلا ،وسألت حفصة عائشة أن تستأذن هلا ،ففعلت ،فلام رأت
((( صحيح مسلم  ،823 /2برقم .1174
((( رشح صحيح مسلم للنووي .71 /8
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ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء ،فبني هلا قالت :وكان

رســول اهلل ﷺ إذا صىل انرصف إىل بنائه ،فبرص باألبنية،
فقال « :ما هذا؟ » قالوا :بناء عائشــة ،وحفصة ،وزينب،
آلـرب أر ْد َن هبذا؟ ما أنا بمعتكف »،
فقال رسول اهلل ﷺَّ « :

فرجع ،فلام أفطر اعتكف عرش ًا من شــوال((( ،ويف رواية
مسلم « :فأمر [ -أي النبي ﷺ ]ِ -
بخبائه ف ُق ِّو َض ،وترك

االعتكاف يف شهر رمضان حتى اعتكف يف العرش األُول
من شوال»ِ .
واخلبا ُء :البنا ُء من الصوف أو الوبر أو الشعر،

ويكون عىل عمودين أو ثالثة(((.

قال اإلمام النووي « :ويف هذا احلديث دليل لصحة

اعتكاف النســاء؛ ألنه ﷺ كان أذن هل َّن ،وإنام َمنَعهن بعد
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،285 /4برقم  ،1940ومسلم
 ،830 /2برقم  .1172وهذا لفظ البخاري.
((( ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ،مادة (خبا).
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ذلك لعارض ،وفيه أن للرجل منع زوجته من االعتكاف

بغري إذنه ،وبه قال العلامء كا ّفة »(((.

وقــال احلافظ ابــن حجر يف توجيه فعــل النبي ﷺ

ذلك « :وكأنه ﷺ خــي أن يكون احلامل هلن عىل ذلك
املباهاة والتنافس الناشــئ عن الغرية حرص ًا عىل القرب

لـمـا أذن
منه خاصة فيخرج االعتكاف عن موضوعه ،أو ّ
لعائشة وحفصة أوالً كان ذلك خفيف ًا بالنسبة إىل ما يفيض

إليه األمر من توارد بقية النسوة عىل ذلك فيضيق املسجد
عىل املصلني »(((.

واألفضــل للنســاء أن ال يعتكفن يف املســجد؛ ألن

اعتكافهن يف املسجد يعرضهن لكثرة من يراهن ،ولذلك

أطلق الشافعي القول بكراهته هلن يف املسجد الذي تُصىل
((( رشح صحيح مسلم للنووي .70 /8
((( فتح الباري .276 /4

94

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

فيه اجلامعة ،وأجاز احلنفية للمرأة أن تعتكف يف مســجد
بيتها ،وهو املكان املعــد للصالة فيه ،ويف رواية هلم أن هلا
االعتكاف يف املسجد مع زوجها (((.
اجتهادهم وإيقاظ أهلهم:

 -عن أيب ســعيد اخلدري وأيب هريرة ريض اهلل عنهام

قاال :قال رســول اهلل ﷺ « :من استيقظ من الليل وأيقظ
امرأتــه فصليا ركعتني مجيع ًا كُتِبا مــن الذاكرين اهلل كثري ًا
والذاكرات »(((.

 -وكان عبــد اهلل بــن عمــر ريض اهلل عنهام وغريه

يوقظون أهلهم يف العرش كام كان يفعل رســول اهلل ﷺ،
((( ينظــر الســابق ،277 /6 ،ورشح صحيح مســلم للنووي
.68/8
((( ســنن أيب داود  ،70 /2برقم  ،1451وابن ماجه ،423 /1
برقم .1335
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فقد أخرج ابن أيب شــيبة عن جماهد ،عن عمر قال « :كان

يوقظ أهله يف العرش األواخر »(((.

 وروى الرتمــذي وغريه عن عيينة بن عبد الرمحن،قال :حدثني أيب قــالُ :ذ ِكرت ليلة القــدر عند أيب بكرة
فقال :ما أنا ملتمسها ليشء سمعته من رسول اهلل ﷺ إال

يف العرش األواخر ،فإين سمعته يقول « :التمسوها يف تسع
ِ
ثالث
يبقني ،أو يف ســبع يبقني ،أو يف مخــس يبقني ،أو يف
ِ
أواخر ليلة » وكان أبو بكرة يصيل يف العرشين من رمضان
كصالته يف سائر السنة ،فإذا دخل العرش اجتهد(((.

 -وكان من عادة أيب هريرة ريض اهلل عنه عام ًة تقسيم

الليل مع أهله ،فعن أيب عثامن قال « :تض َّيـــفت أبا هريرة

((( املصنف  ،274 /6برقم .9638
((( سنن الرتمذي  ،151 /3برقم  ،794واملصنف البن أيب شيبة
ببعضه  ،274 /6برقم  ،9640وصححه الرتمذي.
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ســبع ًا ،فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبــون الليل أثالث ًا،
يصيل هذا ثم يوقظ هذا »(((.

فهكــذا كان حال رســول اهلل ﷺ وحــال آل بيته،

وحال أصحابه.







اعتكافه ﷺ يف عام أكثر شهر رمضان
اعتكف رســول اهلل ﷺ ومعه بعض أصحابه يف عام

والعرش الوســط من رمضان،
العرش األوائل
من األعوام
َ
َ

ثم اســتمروا يف اعتكافهم يف العــر األواخرُّ ،
كل ذلك

يطلبون فضل ليلة القدر ،ولعل هذا كان أول عام اعتكف
فيه النبي ﷺ (((.

((( صحيح البخاري  ،2073 /5برقم .5125
((( فقــد روى الطرباين يف الكبــر ( ،412 /23برقم  )994عن
زينب بنت أيب ســلمة خترب ،عن أمها أم ســلمة ريض اهلل =
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فقد بــدأ ﷺ فاعتكف العــر األول فجاءه جربيل
فأخربه أن ليلة القدر التي تطلبها أمامك ،فاعتكف العرش
الثانية ،فجاءه جربيل فأخربه أن ليلة القدر أمامك ،أي يف
ِ
النبي ﷺ أهنا يف العرش األواخر
العرش األواخر ،فلام ُأ ْعل َم ُّ

أمرهم أن يلتمسوها فيها.

وقد أخرج البخاري ومســلم عن أيب َســ َلمة قال:

« انطلقت إىل أيب ســعيد اخلدري فقلت :أال خترج بنا إىل
ســمعت
النخل نتحدث ،فخرج فقال :قلت :حدِّ ْثني ما
َ
ُ
رسول اهلل ﷺ
من النبي ﷺ يف ليلة القدر؟ قال :اعتكف
العــر األول ،ثم
= عنها ،أن النبي ﷺ اعتكف أول ســنة
َ
العرش األواخر ،وقال:
اعتكف العرش األوسط ،ثم اعتكف
َ
« إين رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها » ،فلم يزل رسول اهلل ﷺ
يعتكف فيهن حتى تويف رسول اهلل ﷺ .قال اهليثمي يف املجمع
( « :)173 /2رواه الطرباين يف الكبري ،وإسناده حسن».
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عرش األول من رمضان واعتكفنا معه ،فأتاه جربيل فقال:
َ

َّ
العرش األوسط فاعتكفنا
تطلب أما َم َك فاعتكف
إن الذي
ُ
َ

ُ
جربيل فقالَّ :
َ
أمامك .قام النبي
تطلب
إن الذي
معه ،فأتاه
ُ
ﷺ خطيب ًا صبيحة عرشيــن من رمضان فقالَ « :م ْن كان

اعتكف مع النبي ﷺ فلريجع ،فإين ُأ ِريت ليلة القدر وإين
نسيتها ،وإهنا يف العرش األواخر ،ويف ٍ
وتر ،وإين رأيت كأين

أســجد يف طني وماء » وكان سقف املسجد جريد النخل

وما نرى يف الســاء شيئ ًا ،فجاءت َق َزعة ُفأمطرنا َّ
فصل بنا

أثر ال ِّط ِ
ني واملاء عىل جبهة رسول اهلل
النبي ﷺ حتى ُ
رأيت َ

ﷺ وأرنبته
تصديق رؤياه »((( .ومعنى ُأ ِريت ليلة القدر:
َ
أي :أبرصت عالماهتا ،وعلمت وقتها.

((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،280 /7برقم  ،780ومسلم
 ،824 /2برقم  .1167وهذا لفظ البخاري.
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 -ومن شــفقته ﷺ بأصحابه وحرصه أال حيرجهم

خي َمــن كان معتكف ًا معه عند رشوعه يف اعتكاف العرش
َّ َ

األخرية ،فقد جاء يف روايــه أخرى هلذا احلديث ،أنه ﷺ
قال هلم « :إين اعتكفــت العرش األول ألتمس هذه الليلة،
يــت فقيل يل :إهنا يف
ثم اعتكفت العرش األوســط ،ثم ُأتِ ُ

َ
يعتكف فليعتكف »
أحب ِمنكم أن
العرش األواخر ،فمن
َّ

فاعتكف الناس معه(((.

فهكذا كان حرصهم عىل االعتكاف ما اســتطاعوا،

تفرغ ًا للعبادة ،والتامســ ًا لليلة القــدر ،التي هي خري من
ألف شــهر ،وما فيها من بركة كإجابة الدعاء وما تتنزل به
املالئكة من اخلري عىل املؤمنني خاصة املقيمني هلا.






((( صحيح مسلم  ،824 /2برقم .1167
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اعتكافه ﷺ يف آخر عام من عمره
عرفنــا أن النبي ﷺ بعــد أن هاجــر إىل املدينة كان

يعتكف يف رمضان بعد ما فرض عليه الصيام ،وقد جاء أنه
مل يعتكف يف العام التاسع؛ ألنه كان مسافر ًا ،فلام كان العام
العارش -وهو العام الذي تويف فيه ﷺ  -اعتكف عرشين

يومــ ًا تعويض ًا عام فاته يف العام التاســع .وجاء أيض ًا :أن

جربيل كان يعارضه بالقرآن يف رمضان مرة ،فلام كان العام

العارش عارضه مرتني ،فزاد العرش أيض ًا شكر ًا هلل تعاىل(((.
وقيل يف ســبب ذلــك أيض ًا « :أنه ﷺ علم بانقضاء

أجله فــأراد أن يســتكثر من أعــال اخلري ليبــن ألمته
االجتهاد يف العمــل إذا بلغوا أقىص العمل ليلقوا اهلل عىل

خري أحواهلم »(((.

((( ينظر فتح الباري .46 /9 ،285 /4
((( فتح الباري .285 /4
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 فعن ُأيب بن كعب ريض اهلل عنه « :أن النبي ﷺ كانيعتكف العرش األواخر من رمضان فلم يعتكف عام ًا فلام
كان العام املقبل اعتكف عرشين ليلة »(((.
 وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال « :كان النبي ﷺيعتكــف َّ
كل عا ٍم عرش َة أيا ٍم ،فلــا كان العا ُم الذي ُقبض

ــرض عليه القرآن
فيه ،اعتكف عرشيــن يوم ًا .وكان ُي ْع َ
ــض فيه ُع ِر َض
يف كل عام مرة .فلــا كان العام الذي ُقبِ َ

عليه مرتني » (((.






((( سنن أيب داود  ،331 /2برقم  ،3463وابن ماجه ،562 /1
برقم .1770
((( ســنن ابن ماجــه  ،526 /1برقــم  ،1769ورواه البخاري
خمترص ًا  ،719 /2برقم .1939
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رؤية الصحابة لليلة القدر وعالمات هذه الليلة املباركة
كان الصحابة لشدة تعلقهم بليلة القدر ،وإخالصهم

وصفاء رسائرهم ،ربــا رأوا يف منامهم رؤيا بوقتها أو ما

يدل عليها من املرائي احلسان ،وخيربون بذلك رسول اهلل
ﷺ ،وكذلــك أعلمهــم النبي ﷺ بعالمــات ظاهرة هلا

ســواء يف ليلتهــا أو صبيحتها ،تعرف هبا غالبــ ًا ،فكانوا
ريض اهلل عنهم يرقبون تلك العالمات ليعرفوها ،فيزداد

فرحهم ،ويزداد معه إيامهنم.

 -فعن ابــن عمــر ريض اهلل عنهــا :أن رجاالً من

أصحــاب النبــي ﷺ ُأروا ليل َة القدر يف املنام يف الســبع
األواخر ،فقال رسول اهلل ﷺ « :أرى رؤياكم قد تواطأت

فم ْن كان متحرهيا فليتحرها يف السبع
يف الســبع األواخرَ ،
األواخر »(((.

((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،709 /2برقم  ،1911ومسلم
 ،882 /2برقم .1165
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يب بن كعب
 -وعن ِز ِّر بــن ُحبيش ،قال :ســألت ُأ َّ

ريض اهلل عنــه ،فقلت :إن أخاك ابن مســعود يقول :من

َ
يصب ليلــ َة القدر؟ فقال رمحــه اهلل :أراد أن
احلــول
ي ُقم
ْ

ال يت َ
َّــكل الناس ،أمــا إنه قد علم أهنــا يف رمضان ،وأهنا
يف العــر األواخر ،وأهنا ليلة ســبع وعرشين ،ثم حلف
ال يستثني أهنا ليلة سبع وعرشين ،فقلت :بأي يشء تقول
ذلك يا أبا املنذر؟ ،قال :بالعالمة ،أو باآلية التي « أخربنا
رســول اهلل ﷺ أهنا  [ -أي الشــمس]  -تطلــع يومئذ،

ال شعاع هلا »(((.
 وروى ابن أيب شيبة عن أيب عقرب األسدي ،قال:أتينا ابن مســعود يف داره ،فوجدناه فوق البيت ،فسمعناه
يقــول قبل أن ينزل :صدق اهلل ورســوله ،فلام نزل ،قلنا:
((( صحيح مسلم  ،828 /2برقم .762
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يا أبا عبد الرمحن ،ســمعناك تقول :صدق اهلل ورســوله،
فقال « :ليلة القدر يف النصف ،من السبع األواخر ،وذلك
أن الشــمس تطلع يومئذ بيضاء ال شعاع هلا » فنظرت إىل
فكربت(((.
ثت
ُ
الشمس فوجدهتا كام ُحدِّ ُ
قال النــووي رمحه اهلل يف صفة هذه الليلة وعالماهتا:
حار ٌة وال باردةَّ ،
وإن الشمس َت ْط ُلع يف
« إهنا ليلة َط ْل َق ٌة ال َّ
صبيحتها بيضاء ليس هلا كثري شعاع »(((.






((( املصنف  ،26 /6برقم .8756
((( املجموع رشح املهذب للنووي  ،450 /6وقد رويت أماراهتا
يف أحاديث أخرى :عــن جابر ريض اهلل عنه يف (صحيح ابن
حبــان  ،444 /8برقــم  )3688وعن عبــادة بن الصامت
ريض اهلل عنــه يف (خمترص قيام الليل ص  )112وغريه ،وعن
ابن عباس يف (خمترص قيام الليل ص  )112وغريه.
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اسرتجاؤهم ليلة القدر يف بعض ليالي العشر
وإيقاظهم أهلهم للعبادة فيها
« ليلة القدر رشيفة مباركــة ُم َع َّظمة مفضلة ،قال اهلل

تعــاىل ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [القدر .]3 :قيل:
معناه العمل فيها خري من العمل يف ألف شــهر ليس فيها
ليلة القدر ...وسامها مباركة ،فقال تعاىل ﴿ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [الدخــان .]3 :وهــي ليلة
القدر؛ بدليل قوله ســبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾
[القدر ]1 :وقال تعــاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﴾ [البقرة.(((» ]185 :
وكان الصحابــة كام ســبق حييون العــر األواخر،
وكان بعضهــم جيتهد يف بعض الليايل منها ما ال جيتهده يف
((( املغني البن قدامة .447 /4
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البعض اآلخر ،حسب ما روى عن النبي ﷺ أو ُروي له،

أو حسب الليلة التي شهدها مع النبي ﷺ وعلم أهنا ليلة
القدر ،أو حسب رؤية العالمات ،واهلل أعلم ،وبذلك مجع
العلامء بني ما روي عنهم يف ذلك(((.
ابن عباس وأبو ذر ريض اهلل عنهام:

روى املــروزي وغريه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام
« أنــه كان َين َْضح املاء عىل أهلــه ليلة ثالث وعرشين من

رمضــان يوقظهم .وكان أبو ذر ريض اهلل عنه إذا كان ليلة
((( قال ابن قدامة (املغني  « :)453 /4قال الشــافعي :كان هذا
عندي -واهلل أعلــم  -أن النبي ﷺكان جييــب عىل نحو ما
يسأل.اهـ ،فعىل هذا كانت يف السنة التي رأى أبو سعيد النبي
ﷺ يســجد يف املاء والطني ليلة إحدى وعرشين ،ويف السنة
التــي أمر عبد اهلل بن أنيس ليلة ثالث وعرشين ،ويف الســنة
التي رأى أيب بن كعب عالمتها ليلة سبع وعرشين ،وقد ترى
عالمتها يف غري هذه الليايل ».
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ثالث وعرشين من رمضان أمر بثيابه فغسلت و ُأمجرت(((،
ثم قام تلك الليلة وهي ليلة ثالث وعرشين »(((.
عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها:
 -وعــن األســود بن يزيــد النخعي « :أن عائشــة

ريض اهلل عنها كانت توقظ أهلها ليلة ثالث وعرشين ».

ترجح عندهم أن ليلة القدر
فلعلهــم ريض اهلل عنهم َّ

هي ليلة ثالث وعرشين ،وهذا ال يعني أهنم جيزمون بذلك،

فقد روي أن السيدة عائشة ريض اهلل عنها سئلت عن ليلة
القــدر فقالت « :ال أدري أي ٍ
علمت
ليلة ليلة القدر ،ولو
ُ
َّ
أي ٍ
ليلة ليلة القدر ما سألت اهلل فيها إال العافية »(((.
َّ

((( أي ُب ِّخرت بال ِّطيب.
((( خمترص قيام الليل ص  ،111وروى ابن أيب شيبة أثر ابن عباس
يف مصنفه  ،273 /6برقم .9634
((( خمترص قيام الليل ص .112
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زيد بن ثابت ريض اهلل عنه:
 -وعــن خارجة بن زيــد « :أن زيد بــن ثابت كان

ال ييي ليل ًة مــن رمضان كإحيائه ليلة ســبع وعرشين،
ُ
وليلة ثالث وعرشين ،قال خارجة :وال كإحيائه ليلة سبع

عرشة وكان يصبح صبيحتها وعىل وجهه السجدة ،يعني
الورم والصفرة وأثر السهر »(((.

عبد اهلل بن ُأنيس اجلهني ريض اهلل عنه:
 -وعن ابن عبد اهلل بن ُأنيس اجلهني ،عن أبيه ،قال:

قلت :يا رسول اهلل ،إن يل بادي ًة أكون فيها ،وأنا أصيل فيها
بحمد اهلل ،فمرين بليلة أنزهلا إىل هذا املسجد ،فقال « :انزل

ليلة ثالث وعرشين » ،فقلت البنه :كيف كان أبوك يصنع؟
قال « :كان يدخل املسجد إذا صىل العرص ،فال خيرج منه

((( خمترص قيام الليل ص .112
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حلاجة حتى يصيل الصبح ،فــإذا صىل الصبح وجد دابته
عىل باب املسجد ،فجلس عليها فلحق بباديته »(((.
َتنَ ُّقل ليلة القدر يف الوتر من العرش:

ليلة القدر -كام جاء عن رســول اهلل ﷺ -يف العرش

األواخــر من رمضان ،وقد أخفاهــا اهلل تعاىل عىل العباد

حتى جيتهدوا يف طلبهاِ َ ،
ويدُّ وا يف العبادة ،ومجهور العلامء

عىل أهنا تتنقل فيها.

قال املوفق ابن ُقدامة رمحه اهلل « :واختلف أهل العلم

يب بن كعــب وعبدُ اهلل بن
يف أرجى هذه الليــايل ،فقال ُأ ُّ
عباس :هي ليلة ســبع وعرشين ....وقيــل :آكدها ليلة
ثالث وعرشين ،..وقيل :آكدهــا ليلة أربع وعرشين...

وقيل :آكدها ليلة إحــدى وعرشين ...قال الرتمذي :قد
((( سنن أيب داود  ،53 /2برقم  ،1380وصحح احلافظ إسناده
يف الفتح (.)263 /4
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روي أهنا ليلة إحدى وعرشيــن ،وليلة ثالث وعرشين،

وليلة مخس وعرشين ،وليلة ســبع وعرشين ،وليلة تسع
وعرشين ،وآخــر ليلة .وقــال أبو ِقالبة :إهنــا تنتقل يف

ليايل العرش »(((.

مرحج ًا أهنا تنتقل يف ليايل العرش:
وقال اإلمام النووي ِّ

« وهذا هو الظاهر املختار لتعارض األحاديث الصحيحة

يف ذلك »((( ،وقال « :لكن ليايل الوتر أرجاها »(((.






من دعائهم يف الليلة اليت ُتبتغى فيها ليلة القدر
عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قلت :يا رسول اهلل،
((( املغني  ،453 -450 /4وتنظــر األقوال فيها يف فتح الباري
( ،263 /4وما بعدها).
((( املجموع رشح املهذب .448 /6
((( السابق .449 /6
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علمت أي ٍ
أرأيــت ْ
ليلة ليل َة القدر ما أقول فيها؟ قال:
إن
ُ َّ

« قويل :اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عني »(((.

ويف روايــة أخرى عــن عائشــة ريض اهلل عنها أهنا
قالت للنبــي ﷺ :أرأيت لو علمت ليلــة القدر ما كنت
أدعــو به؟ قــال « :تقولني :اللهم إنك عفــو حتب العفو
فاعف عني »(((.






َن ّ
مْ
صلى ليلة القدر العشاء والفجر يف مجاعة
َم ْن مل يســتطع قيام الليل ،فال تفوتنَّه صالة العشاء يف

مجاعة ،فمن فعل ذلك فقد أصاب ح ّظ ًا من القيام.

((( سنن الرتمذي  ،534 /5برقم  ،3513وقال الرتمذي « :هذا
حديث حسن صحيح ».
((( سنن ابن ماجه  ،1265 /2برقم .3850
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 -فعــن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه قال :ســمعت

رســول اهلل ﷺ ،يقولَ « :من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام

ومــن ّ
صل الصبح يف مجاعة فكأنام صىل
قام نصف الليلَ ،
الليل كله »

(((

-وعن عبد اهلل بــن عمرو ريض اهلل عنهام قالَ « :من

ّ
صل العشــاء اآلخرة أصاب ليلة القدر » وعن الضحاك:

« َمن ّ
صل املغرب والعشــاء يف مسجد مجاعة يف رمضان
فقد أصاب من ليلة القدر حظ ًا وافي ًا »(((.

 -وقال ســعيد بن املسيب « :من شــهد العشاء ليلة

القدر ،فقد أخذ بحظ منها »(((.






((( صحيح مسلم  ،454 /1برقم .656
((( خمترص قيام الليل ص .264
((( رشح السنة للبغوي .390 /6
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اعتمار الصحابة يف رمضان
للعمــرة يف رمضان ٌ
فضل كبري عن غريها يف ســائر

العــام ،وقد كان النبي ﷺ حيض أصحابــه عليها ،ويبني

هلم فضلها.

فقد جاءت امرأة َّ
تعذ َر عليها احلج إىل رسول اهلل ﷺ

ّ
فدلا عىل العمرة يف رمضان ملا هلا من األجر العظيم ،وإن

كانت ال تُســقط فريضة احلج ،فعن عطاء ،قال :سمعت
ابن عبــاس ،حيدثنا قال :قال رســول اهلل ﷺ المرأة من
ِ
منعك
األنصار  -سامها ابن عباس فنسيت اسمها  « :-ما

فحج
حتجي معنا؟ » قالت :مل يكن لنــا إال ناضحانَّ ،
أن ِّ

ٍ
ناضح وترك لنا ناضح ًا ننضح عليه،
أبو ولدها وابنها عىل
فإن ُعمرة فيه تعدل
قال « :فإذا جاء رمضان فاعتمــريَّ ،

حجة »((( والناضح :هو البعري الذي ُيستقى عليه املاء.

((( مسلم  ،917 /2برقم  .1256والبخاري بنحوه.1764 ،
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ويف رواية أخــرى يف الصحيحني عــن ابن عباس:

« فــإن عمرة يف رمضان تقيض حجــة أو حجة معي »(((،
وعند أيب داود « :وأخربها أهنا تعدل حجة معي ».

فقــد روى أبــو داود عن ابــن عباس قــال « :أراد
ُ
احلج فقالت امرأة لزوجهاَ :أ ِح َّجنِي مع
رســول اهلل ﷺ َّ
رســول اهلل ﷺ عىل مجلك ،فقال :ما عنــدي ما ُأ ِح ُّج ِك
ٍ
عليه ،قالــتَ :أ ِحجنِي عىل َ َ ِ
يس
جل َك ُفالَن ،قال :ذاك َحبِ ٌ
َّ

ّ
وجــل ،فأتى رســول اهلل ﷺ فقالَّ :
إن
عز
يف ســبيل اهلل ّ

امــرأيت تقــرأ عليك الســام ورمحة اهلل ،وإهنا ســألتني
احلج معك ،قالتَ :أ ِح َّجنِي مع رســول اهلل ﷺ ،فقلت:
َّ
ج ِل َك
ما عنــدي ما ُأ ِح ُّج ِك عليه ،فقالــتَ :أ ِح َّجنِي عىل َ َ
ٍ
يس يف ســبيل اهلل ،فقالَ « :أما َ
إنك
ُفالَن ،فقلت :ذاك َحبِ ٌ

لو َأ ْح َج ْجتَها عليه كان يف ســبيل اهلل » قال :وإهنا أمرتني
((( البخاري  ،659/2برقم  .1764ومسلم .1256 ،917/2
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ْ
أن أســألك ما يعدل حج ًة معك ،فقال رســول اهلل ﷺ:
« أقرئها الســام ورمحة اهلل وبركاته ،وأخربها أهنا َت ْع ِد ُل

حج ًة معي » .يعني :عمر ًة يف رمضان(((.

عمــر يف رمضان كــا روى البغوي عن
وقد اعتمر
ُ

عبــد اهلل بــن [ الســائب ] املخزومي ،قــال « :ركعت
ركعــة وأنا أقــوم للنــاس يف رمضان ،فســمعت تكبري
عمــر بــن اخلطــاب فعرفــت تكبــره ،قــدم معتمر ًا
فصــى ورائــي »((( .واعتمر فيــه غريه مــن الصحابة،
وكذلك بعض زوجاته ﷺ كالســيدة عائشــة ريض اهلل
عنها وغريها.






((( سنن أيب داود  ،205 /2برقم .1990
((( سبق خترجيه.
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زكاة الفطر وتوسعتهم على الفقراء يوم العيد
كان الصحابــة رضوان اهلل عليهــم ُيرجون صدقة
الفطر يــوم العيد قبل الصــاة  -إغناء للفقــراء يف هذا
اليوم  -عن أنفسهم و َمن يعولوهنم ،كبريهم وصغريهم،

ذكرهم وأنثاهم ،وكذلك عن عبيدهم.

فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،قال « :فرض رسول اهلل
ﷺ زكاة الفطر صاع ًا من متر ،أو صاع ًا من شعري عىل العبد
واحلر ،والذكر واألنثى ،والصغري والكبري من املسلمني،
وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة » (((.
فكانوا يوزعوهنا بأنفســهم ،وبعضهم كان يبعث هبا
إىل رســول اهلل ﷺ؛ ليوزعهــا هو ﷺ عــى الفقراء أثناء
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،547 /2برقم  ،1432ومسلم
 ،677 /2برقم  ،984وهذا لفظ البخاري.
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الشــهر ،وكذلك يوم العيد ،كام جاء يف حديث أيب هريرة
ريض اهلل عنه قال « :وكّلني رســول اهلل ﷺ بحفظ زكاة
رمضان » ...احلديث(((.
وهكذا سار الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني
من بعده ﷺ فكان بعضهم خيرجها يوم العيد قبل الصالة،
وبعضهم قبله بأيام.
فقد روى عبد الرزاق عن عطاء ،أنه سمع ابن عباس
يقول « :إن اســتطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصالة أو بني
يدي الصالة  -يعني صالة الفطر »(((.
وممن كان خيرجها قبل العيــد بأيام عبد اهلل بن عمر
ريض اهلل عنهام  -كام روى عبد الرزاق وغريه  -فعن نافع
((( صحيح البخاري  ،812 /2برقم .2187
((( مصنف عبد الرزاق  ،328 /3برقم .5834
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قــال « :كان ابن عمر يبعث صدقــة رمضان حني جيلس
الذين يقبضوهنا ،وذلك قبل الفطر بيوم أو يومني »(((.
توسعتهم عىل الفقراء عامة غري زكاة الفطر:
وكانوا ريض اهلل عنهم يوســعون عــى الفقراء عامة
بقدر اســتطاعتهم يوم الفطر ،بخالف مــا خيرجونه من
صدقــة الفطر ،فقد روى البخــاري يف صحيحه عن ابن
عبــاس ريض اهلل عنهامَّ « :
ّ
صــى يوم الفطر
أن النبي ﷺ
ركعتني مل ّ
يصل قبلها وال بعدها ،ثم أتى النساء ومعه بالل
فأمرهن بالصدقة ،فجعلن ُيلقــن :تُلقي املرأة ُخ ْرصها،

ِ
ــخاهبا »(((ُ .
وس َ
واخل ْرص هي احللقة التي تعلق يف األذن.
والسخاب :القالدة.

((( مصنف عبد الرزاق  ،329 /3برقم .5838 ،5837
((( صحيح البخاري  ،327 /1برقم .921

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

119

قال ابن اجلوزي رمحه اهلل « :وينبغي ملن َو َّســع عليه

أن ُي َو ِّســع عىل الفقراء يف هذا اليوم ،ويتطوع بإطعام َم ْن
قدر .أخربنا حممد بن نارص بسنده عن أيب سعيد اخلدري
ريض اهلل عنه قال « :كان رسول اهلل ﷺ يأمرنا يوم الفطر
أن نفطر الفقراء من إخواننا »(((.
فهكذا كانت استجابة الصحابة لدعوة رسول اهلل ﷺ
هلم إىل التصدق بام يستطيعون.
وبعد هذه اجلولة الرسيعة يف رياض الصحابة الكرام،
وما وقفنا عليــه من جليل اهتاممهــم ،وعظيم تقديرهم
ملكانة شــهر رمضان ،وما كانوا يفعلونه فيه من املسارعة
يف جتويــد عباداهتم ،وتكثري قرباهتم :ينبغي علينا أن نقف
((( التبرصة البن اجلوزي .107 /2
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وقفة تأمل واعتبار ،وحماســبة واســتذكار ،مع أنفســنا
وأهلينا ،لنرى البون الشاســع ،واالختالف الواسع ،بني
واقع أولئك الصحابة الكرام ،ونظرهتم لألمور وتعاملهم
ٍ
وتفان وإخــاص ،ومتابعة لقدوهتم
معهــا ،بكل صدق

رسول اهلل ﷺ ،وبني واقعنا األليم ،وحالنا السقيم ،وسري
كثري منا بعيد ًا عن الطريق املستقيم؛ عسى ّ
ولعل أن تنهض
عزائمنا ومهمنا ،وتصح أرواحنا وأشباحنا ،وتكرب آمالنا
وأشواقنا ،فنحاول  -بعون اهلل تعاىل  -السري عىل هداهم،
والتأيس بآثارهم .واهلل من وراء القصد.
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 -اآلثار ملحمد بن احلســن ،أيب عبد اهلل حممد بن احلسن

الشــيباين ،حتقيق أبو الوفا األفغاين ،نرش دار الكتب العلمية،
بريوت.

 -إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،ألمحد بن

أيب بكر بن إسامعيل البوصريي ،طبعة دار الوطن1420 ،هـ
1999 -م.

 -األذكار للنــووي ،أيب زكريــا حميي الديــن حييى بن

رشف النووي ،حتقيق :عبد القادر األرنؤوط ،طبعة دار الفكر
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت1414 ،هـ 1994 -م.

 -االســتيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب ،أيب

عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب القرطبي ،طبعة
دار الكتب العلمية ،بريوت ،حتقيق عيل حممد معوض ،وعادل
أمحد عبد املوجود ،ط1415 ،1هـ1995 -م.

122

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

 -أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري ،عز الدين

أيب احلســن عيل بن حممد الشيباين اجلزري ،طبعة ،دار الفكر،
بريوت1409 ،هـ 1989 -م.

 -اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر ،شهاب الدين

أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق عادل أمحد
عبد املوجود ،وعيل حممد معوض ،طبعة دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1423 ،2هـ 2002 -م.

 -التبــرة البــن اجلوزي ،مجــال الديــن أيب الفرج

عبد الرمحــن بن عيل بن حممد بن اجلــوزي ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.

 -تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،للذهبي،

شــمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بــن عثامن بن َقا ْيامز

الذهبي ،حتقيق عمر عبد السالم التدمري ،طبعة دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط1413 ،2هـ 1993 -م.

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

123

 -تاريخ الطربي ،املسمى تاريخ األمم والرسل وامللوك،

أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،طبعة دار الرتاث ،بريوت،
ط1387 ،2هـ.

 -تاريخ مدينة دمشــق البن عساكر ،أيب القاسم عيل بن

احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر ،حتقيق حمب الدين أيب

سعيد عمر بن غرامة العمري ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،ط،1
1418هـ 1997 -م.

 -التمهيــد ملا يف املوطأ مــن املعاين واألســانيد ،البن

عبد الرب ،أيب عمر يوســف بن عبد اهلل بــن حممد بن عبد الرب

النمري ،األندليس ،حتقيق أســامة بن إبراهيم ،نرش الفاروق
احلديثة للطباعة والنرش ،القاهرة ،ط1422 ،2هـ 2001 -م.
 -اجلـــرح والتعديــل ،البــن أيب حـــاتم ،أيب حممد

عبد الرمحــن بن حممد بن إدريس بن املنــذر الرازي ،مصورة
دار الكتب العلمية ،بــروت ،عن طبعة جملس دائرة املعارف
العثامنية بحيدر آباد الدكن ،اهلند ،دون تاريخ.
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 حليــة األولياء وطبقات األصفيــاء ،لإلمام أيب نعيماألصفهاين ،مصورة دار الفكر ،بريوت ،دون تاريخ.
 دالئــل النبوة للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلســن بنعيل البيهقي ،حتقيق د .عبد املعطي قلعجي ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ 1985 -م.
 الزهـــد والرقـــائق البن املبـــارك ،أيب عبد الرمحنعبد اهلل بن املبارك بن واضــح احلنظيل ،حتقيق حبيب الرمحن
األعظمي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت.
 ســنن الرتمذي ،ملحمد بن عيسى بن ســـورة ،نرشدار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شــاكر
وآخرين ،دون تاريخ.
 ســنن الدارقطنــي ،أيب احلســن عيل بن عمـــر بنأمحد البغــدادي الدارقطني ،حتقيق وضبط وتعليق شــعيب
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األرنؤوط ،وحسن عبد املنعم شلبي ،وغريمها ،طبعة مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط1424 ،1هـ 2004 -م.

 -سنن أيب داود ،مصورة املكتبة العرصية ،بريوت حتقيق

حممد حميي الدين عبد احلميد.

 -الســنن الكربى للنســائي ،أيب عبــد الرمحن أمحد بن

شــعيب بن عيل اخلراساين ،النســائي حتقيق حسن عبد املنعم
شلبي ،بإرشاف شــعيب األرنؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط1421 ،1هـ 2001 -م.

 -الســنن الكربى للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلسني بن

عيل البيهقــي ،مصــورة دار املعرفة ،بــروت1413 ،هـ -
1992م ،عــن طبعة جملــس دائرة املعــارف النظامية ،اهلند،
حيدر آباد ،ط1344 ،1هـ.

 -سنن ابن ماجه ،نرش دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،

حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي1395 ،هـ 1975 -م.
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 -ســنن النســائي ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شــعيب

النســائي ،اعتنى به الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة ،نرش مكتب
املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1414 ،3هـ 1994 -م.

 -ســر أعالم النبالء للذهبي ،شمس الدين أيب عبد اهلل

حممد بــن أمحد بن عثامن بــن َقا ْيامز الذهبي ،حتقيق شــعيب

األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة بريوت ،ط1414 ،10هـ

994 -م.

 -رشح موطأ اإلمام مالك للزرقاين ،حممد بن عبد الباقي

بن يوســف الزرقاين املــري األزهري ،حتقيــق :طه عبد
الرؤوف ســعد ،طبعة مكتبة الثقافة الدينية  -القاهرة ،ط،1

1424هـ 2003 -م.

 -رشح الســنة للبغوي ،أيب حممد احلسني بن مسعود بن

حممد بن الفراء البغوي الشــافعي ،حتقيق زهري الشــاويش،

وشعيب األرناؤوط ،طبعة املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط،2
1403هـ 1983 -م.

 صحابة رسول اهلل ﷺ يف رمضان 

127

 -رشح صحيح مســلم ،للنووي املسمى املنهاج رشح

صحيح مســلم بن احلجاج ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،طبعة
دار املعرفة ،بريوت ،ط 1414 ،1هـ 1994 -م.

 -الرشيعة لآلجري ،أيب بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل

اآلج ِّر ُّي البغدادي ،طبعة دار الوطن ،الرياض ،حتقيق عبد اهلل
ُ

بن عمر بن سليامن الدميجي ،ط1420 ،2هـ 1999 -م.

 -شــعب اإليامن للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلسني بن

عيل البيهقي ،حتقيق أيب هاجر حممد السعيد بسيوين ،طبعة دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1410 ،1هـ 1990 -م.

 -صحيح البخاري ،بعناية د .مصطفى ديب البغا ،طبعة

دار ابن كثري ،دمشق ،ط1414 ،5هـ 1993 -م.

 -صحيح ابن حبــان برتتيب ابن بلبان (اإلحســان)،

ملحمد بن حبــان بن أمحد أيب حاتم التميمي البســتي ،حتقيق

شــعيب األرنؤوط ،طبعة مؤسسة الرســالة ،بريوت ،ط ،2
1414هـ 1993 -م.
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 -صحيح مســلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة

دار إحياء الكتب العربية ،نرش دار الكتب العلمية1413 ،هـ

1992 -م.

 -الطبقات الكربى البن ســعد ،حممد بن سعد بن منيع

اهلاشــمي البرصي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،حتقيق
حممد عبد القادر عطا ،ط1410 ،1هـ1990 -م.

 -الطبقات الكربى البن سعد (اجلزء املتمم للطبقات،

الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أســلم عند فتح مكة وما بعد
ذلــك) ،حتقيق الدكتور عبد العزيز عبد اهلل الســلومي ،طبعة
مكتبة الصديق ،الطائف ،ط1416 ،1هـ1995 -م.

 -غاية اإلحكام يف أحاديث األحكام للمحب الطربي،

أيب جعفر أمحد بن عبد اهلل الطربي ،طبعة دار الكتب العلمية،
بــروت ،حتقيق د .محــزة أمحــد الزيــن ،ط1424 ،1هـ-
2004م.
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 فتح البــاري رشح صحيح البخــاري ،للحافظ ابنحجر العســقالين ،ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،وعناية حمب
الدين اخلطيب ،نرش دار الفكر ،عن الطبعة السلفية.
 فضائل األوقات للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلسني بنعيل البيهقي ،دراسة وحتقيق عدنان عبد الرمحن حميد السلفي،
طبعة مكتبة املنارة ،مكة املكرمة ،ط1410 ،1هـ 1990 -م.
 لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف ،البنرجــب احلنبيل ،زيــن الدين عبد الرمحن بــن أمحد بن رجب
البغدادي ،احلنبيل ،طبعة دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،حتقيق
ياسني حممد السواس ،ط 1420 ،5هـ 1999 -م.
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،أيب احلسن نورالدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ،مصورة دار الكتاب
العريب ،بريوت ،الثانية 1402هـ 1982 -م.
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 -املجمــوع رشح املهذب ،للنووي ،نــر دار الفكر،

بريوت ،بدون تاريخ.

 -خمتــر قيــام الليل وقيــام رمضان وكتــاب الوتر،

للمــروزي ،أيب عبد اهلل حممد بن نرص بــن احلجاج ا َمل ْر َو ِزي،
اختصار العالمة أمحد بن عيل املقريــزي ،مصور عامل الكتب
بــروت (الثانية 1403 ،هـ 1983 -م) ،عن طبعة رفاه عام،

الهور1320 ،هـ.

 -مســند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق حســن سليم أسد،

طبعة دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.

 -مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،مصورة مؤسسة قرطبة،

القاهرة ،عن الطبعة امليمنية ،بدون تاريخ.

 -املوطــأ لإلمام مالك بــن أنس ،حتقيــق حممد فؤاد

عبد الباقي ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1406 ،هـ
1985 -م.
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 -معجــم الصحابــة للبغوي ،أيب القاســم عبد اهلل بن

حممد بن عبد العزيز بــن ا َمل ْر ُزبان البغــوي ،طبعة مكتبة دار
البيان ،الكويــت ،حتقيق حممد األمني بن حممد اجلكني ،ط،1

1421هـ 2000 -م.

 -املعجم الكبري للطرباين ،أيب القاســم سليامن بن أمحد

الطرباين ،حتقيق محدي عبد املجيد الســلفي ،طبعة دار إحياء
الرتاث ،بريوت ،ط ،2بدون تاريخ.

 -املصنف البن أيب شــيبة ،أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن

أيب شيبة العبيس الكويف ،حتقيق حممد عوامة ،طبعة رشكة دار
القبلة ،جدة ،ومؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،ط1427 ،1هـ

2006 -م.

 -مرقاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح ،للمال عيل بن

ســلطان القاري اهلروي ،نــر دار إحياء الــراث العريب،
بريوت ،بدون تاريخ.
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 املغني البــن قدامة ،موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بنأمحــد بن حممد بن قدامة املقديس احلنبيل ،حتقيق د .عبد اهلل بن
عبد املحســن الرتك ،ود .عبد الفتاح حممــد احللو ،طبعة دار
هجر ،القاهرة ،ط1412 ،2هـ 1992 -م.
 مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،البن اجلوزي،أيب الفــرج عبد الرمحن بن عيل بن حممــد بن اجلوزي ،حتقيق
أيب أنس املرصي حلمي بن حممد بن إســاعيل1416 ،هـ-
1996م ،دون بيانات أخرى.
 النهاية يف غريب احلديث واألثر ،لإلمام جمد الدين أيبالسعادات اجلزري ،حتقيق حممود حممد الطناحي ،طبعة املكتبة
العلمية ،بريوت ،بدون تاريخ.
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