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  ٨٠السؤال 

  خالل شهر رمضان؟ يومه آيف آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظم  

  : جواب الدآتور محمد الخرشافي
د رسول اهللا       ال نستطيع أن نضع برنامجا  ام رمضان عن وم من أي يسير   آامال لكل ي

الم   ،عليه ام         ولكننا نستطيع أن نضع مع ه الصالة والسالم في سائر أي ه علي ألعمال
  : رمضان

  :وهي آاآلتي 

  :حال إفطاره وسحوره صلى اهللا عليه وسلم 

أول أمر نلحظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يفطر قبل أن ُيصلي 
  .يتناوله قبل أذان الفجر الثاني بقليل  المغرب، وآان يؤخر السحور حيث آان 

ت العروق، وثبت ذهب الظمأ، وابتل: وآان صلى اهللا عليه وسلم إذا أفطر دعا فقال 
  .١)األجر إن شاء اهللا

  .وآان إفطاره عليه الصالة والسالم على رطب أو تمر أو ماء

: حديث أنس رضي اهللا عنه قال: والنصوص الدالة على هذه األمور عديدة، منها 
يفطر قبل أن يصلي على ُرَطبات، فإن لم تكن ُرَطبات فُتميرات، فإن  آان النبي (

، وحديث عبد اهللا بن أبي أوفى رضي اهللا ٣)من ماء ٢حسوات لم تكن ُتميرات حسا
في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس   آنا مع رسول اهللا (: عنه  قال

لنا، قال يا رسول اهللا إن عليك نهارًا، قال انزل فاجدح  ٤يا فالن انزل فاجدح: قال
إذا غابت الشمس من : ثم قال بيده  فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي : لنا، قال
، وحديث عبد اهللا بن الحارث عن ٥)وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ،ها هنا

إنها برآة : وهو يتسحر، فقال دخلت على النبي (: قال رجل من أصحاب النبي 
تسحرنا (: ، وحديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال٦)أعطاآم اهللا إياها فال تدعوه

قدر : آم آان بين األذان والسحور، قال: م إلى الصالة، قلتثم قا مع النبي 
                                                            

هذا حديث : (وقال  )١٤٨٤ح (، ورواه الحاآم في مستدرآه )حديث حسن. (٢٠٦٦:ح)  ٤٤٩/  ٢(صحيح أبي داود  ١
  ).صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع

 .جمع حسوة وهي الجرعة من الشراب: حسوات  ٢
  .صحيح: وقال الشيخ األلباني . ٦٩٦:رواه الترمذي ح ٣
  .حرك الحنطة والشعير بالماء واللبن ونحوه حتى يستوى: اجدح  ٤
  .١٩٤١: ح) ١٧٩/  ٤(لبخاري آامال ابن حجر فتح الباري مع متن ا ٥
  .٢١٦٢: ح) ١٤٥/  ٤: (بأحكام األلباني  -سنن النسائي  ٦
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ـ وذلك عند  قال رسول اهللا (: وحديث أنس رضي اهللا عنه أنه قال   ٧)خمسين آية
السحور ـ يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا؛ فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك 

سروق على عائشة رضي دخلت أنا وم(: ، وحديث أبي عطية قال٨)بعد ما أذن بالل
، آالهما ال يألو عن رجالن من أصحاب محمد : اهللا عنها؛ فقال لها مسروق

من : الخير، أحدهما يعجل المغرب واإلفطار، واآلخر يؤخر المغرب واإلفطار، فقالت
  .٩)يصنع هكذا آان رسول اهللا : عبد اهللا، فقالت: يعجل المغرب واإلفطار؟ قال

صه على تعجيل اإلفطار وتناول السحور، ولو بأقل حر والملحوظ من حاله 
قط  ما رأيت رسول اهللا (: القليل، يدل لذلك حديث أنس رضي اهللا عنه أنه قال

، وحديث عبد اهللا بن عمرو رضي ١٠)صلى المغرب حتى يفطر، ولو على شربة ماء
  .١١)تسحروا ولو بجرعة من ماء(:  قال رسول اهللا : اهللا عنهما قال

ال يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول 
ال يزال الناس بخير ما َعجَُّلوا : ( ، وقوله ١٢)ألن اليهود والنصارى يؤخرون

فصل ما بين صيامنا : ( ، وقوله ١٣)َعجُِّلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. الفطر
  .١٤)وصيام أهل الكتاب أآلة السحر

واألحاديث . ١٥ام أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادةالصي وصاله 
ال (: قال  حديث أنس رضي اهللا عنه، عن النبي : الدالة على ذلك عديدة منها

أو إني  -لست آأحد منكم؛ إني أطعم وأسقى : قال . إنك تواصل: قالوا . تواصلوا
 نهى رسول اهللا (: ، وحديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال١٦ )أبيت ُأطعم وُأسقى

إنك تواصل يا رسول اهللا؟ : عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين
وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال : قال

لو تأخر لزدتكم آالتنكيل لهم حين : واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهالل، فقال
  .١٧ )اأبوا أن ينتهو

  .الليل في رمضان قيامه 

                                                            
  .١٩٢١:ح ٤/١٣٨فتح الباري مع صحيح البخاري  ٧
  .٢١٦٧: ح) ١٤٧/  ٤(بأحكام األلباني   -سنن النسائي  ٨
  .١٠٩٩: ح) ٧٧١/  ٢(ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي   ٥/ ١صحيح مسلم  ٩
وهذا الحديث ال نعلمه يروى بهذا اللفظ إالَّ من هذا الوجه : (وقال البزار عقبه . ٧١٢٧:ح) ٣٣٧/  ٢: (ند البزار مس ١٠

، ورواه الطبراني )بهذ اإلسناد والقاسم بن الغصن ليس بالقوي في الحديث وإنما يكتب من حديثه ما ال يحفظ عن غيره
  ).إال سعيد والعن سعيد إال شعيب تفرد به محمد بن عبد العزيز لم يرو هذا الحديث عن قتادة: (في األوسط وقال 

] : شعيب األرناؤوط[قال محقق الكتاب . ٣٤٧٦:ح) ٢٥٣/  ٨)  (هـ٣٥٤(اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ١١
  ).إسناده حسن(

  ).٢٠٦٣: (، وحسنه األلباني في صحيح السنن)٢٣٥٣(أبو داود  ١٢
  .حسن صحيح): ١٣٧٨(ي في صحيح السنن ، وقال األلبان)١٦٩٧(ابن ماجة  ١٣
  ).١٠٩٦(مسلم  ١٤
  .٢/٣٢زاد المعاد البن القيم : انظر  ١٥
  ).١٩٦١:ح ٤/٢٠٢(صحيح البخاري مع الفتح  ١٦
  .١٩٦٥: ح) ٢٠٥/  ٤(صحيح البخاري مع الفتح  ١٧
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  :ما يلي وقد جاءت نصوص عديدة تبين صفة ذلك، ولعل أبرز ما تميز به قيامه 

لم يكن يزيد في قيامه على إحدى عشرة رآعة أو ثالث عشرة رآعة، آما  أنه . ١
يزيد في  ما آان رسول اهللا : (يدل لذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت

وحديثها اآلخر رضي اهللا عنها   ١٨)ره على إحدى عشرة رآعةرمضان وال في غي
يصلي بالليل ثالث عشرة رآعة، ثم يصلي إذا سمع النداء  آان رسول اهللا : (قالت

  .١٩)بالصبح رآعتين خفيفتين

لم يكن يقوم الليل آله، بل آان يخلطه بقراءة قرآن وغيره، يدل لذلك  أنه . ٢
قرأ القرآن آله في ليلة،  وال أعلم نبي اهللا (: حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت

، وحديث ابن عباس ٢٠)وال قام ليلة حتى أصبح، وال صام شهرًا آامًال غير رمضان
وآان جبريل يلقاه آل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض : (رضي اهللا عنهما، وفيه

  .٢١)القرآن عليه النبي 

القيام على أمته، يدل لذلك آان منفردًا خشية أن يفرض  أن غالب قيامه . ٣
يصلي في رمضان، فجئت  آان رسول اهللا : (حديث أنس رضي اهللا عنه  قال

أنَّا  ، فلما حس النبي ٢٢فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضًا، حتى آنا رهطًا
قلنا : خلفه جعل َيَتجوَّز في الصالة، ثم دخل رحله فصلى صالة ال يصليها عندنا، قال

نعم، ذاك الذي حملني على الذي : فقال: أفطنت لنا الليلة؟ قال: بحناله حين أص
خرج من جوف الليل  أن رسول اهللا (، وحديث عائشة رضي اهللا عنها  ٢٣)صنعت

فصلى في المسجد، فصلى رجال بصالته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع 
، فأصبح الناس في الليلة الثانية فصلوا بصالته أآثر منهم فخرج رسول اهللا 

يذآرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصالته، فلما آانت 
فطفق رجال  الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول اهللا 

حتى خرج لصالة الفجر، فلما  الصالة، فلم يخرج إليهم رسول اهللا : منهم يقولون
أما بعد فإنه لم َيْخَف علي شأنكم : ناس، ثم تشهد فقالقضى الفجر أقبل على ال

، وحديث أبي ٢٤)الليلة، ولكني خشيت أن ُتفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها
فلم يصل بنا حتى بقي سبع من  صمنا مع رسول اهللا : (ذر رضي اهللا عنه قال

م بنا في الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقا
يا رسول اهللا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، : الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له

ثم لم يصل بنا حتى بقي . إنه من قام مع اإلمام حتى ينصرف آتب له قيام ليلة: فقال
                                                            

  ).١١٤٧:ح ٣/٣٣(صحيح البخاري مع فتح الباري  ١٨
  ).١١٧٠:ح(صحيح البخاري  ١٩
  ).٧٤٦:ح ١/٥١٢(في صحيحه  الحديث رواه مسلم ٢٠
  ).١٩٠٢:ح(صحيح البخاري  ٢١
  .الرهط من الرجال ما دون العشرة: قال ابن األثير في النهاية ) الرهط( ٢٢
  .١١٠٤:  ح) ٧٧٥/  ٢(بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . صحيح مسلم ٢٣
  .واللفظ له) ٧٦١(، ومسلم )١١٢٩:ح(صحيح البخاري  ٢٤
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ثالث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا 
  .٢٥)السحور: لفالح؟ قالوما ا: الفالح، قلت له

  :لصالة القيام إطالته  
آيف آانت صالة رسول اهللا : آما يدل لذلك قول عائشة رضي اهللا عنها حين سئلت

ما آان يزيد في رمضان وال في غيره على إحدى عشرة : (في رمضان؟ فقالت
يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فال تسل عن : رآعة

يا : يا رسول اهللا أتنام قبل أن توتر؟ قال: وطولهن، ثم يصلي ثالثا، فقلتحسنهن 
، وحديث النعمان بن بشير رضي اهللا ٢٦)عائشة إن عيني تنامان وال ينام قلبي

في شهر رمضان ليلة ثالث وعشرين إلى ثلث  قمنا مع رسول اهللا : (عنهما قال
الليل، ثم قمنا معه ليلة  الليل األول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف

  .٢٧)وآانوا يسمونه السحور. سبع وعشرين حتى ظننا أن ال ندرك الفالح

  .القرآن مع جبريل عليه السالم مدارسته * 

وآان : (حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، وفيه: وقد جاءت بذلك نصوص منها
 النبي  جبريل عليه السالم يلقاه آل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه

إن جبريل آان يعارضني القرآن آل : (َأَسرَّ إلى فاطمة ، وفيه أن النبي ٢٨)القرآن
: ، قال ابن حجر٢٩)سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين، وال أراه إال حضر أجلي

فكان جبريل يتعاهده في آل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، (
  .٣٠)عارضه به مرتين فلما آان العام الذي توفي فيه

وقول ابن عباس رضي اهللا عنهما  في الرواية ) يعارضني( والمستفاد من قوله 
أن آًال منهما آان يقرأ تارة واآلخر يستمع؛ ألن صيغة : ٣١) فيدارسه(األخرى 

؛ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن المفاعلة تفيد وقوع الشيء من الجانبين
  . ٣٢جبريل

الحرص وتلك العناية بمدارسة القرآن ممن جمع اهللا له القرآن في  فإذا آان هذا
َفِإَذا ) ١٧(ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه {: صدره، وتولى تفهيمه إياه آما قال تعالى 

فما ]! ١٩ - ١٧: القيامة[} )١٩(ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه ) ١٨(َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه 

                                                            
  .، و قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح)٨٠٦:ح ٣/١٦٩(جامع الترمذي  ٢٥
  ).٢٠١٣:ح(صحيح البخاري  ٢٦
  .وهو حديث صحيح). ١٦٠٦:ح ٣/٢٠٣، السنن الصغرى ١٢٩٩:ح ١/٤١١السنن الكبرى للنسائي  ٢٧
  ).١٩٠٢ :ح(رواه البخاري  ٢٨
  .٣٦٢٤: صحيح البخاري  ح ٢٩
  .٣١/ ١فتح الباري  ٣٠
 ).٦(البخاري  ٣١
  .٨/٦٥٩: فتح الباري البن حجر: انظر ٣٢
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نا إلى مثل هذه المدارسة لننعم بهداية القرآن الكريم ولتستقر معانيه في أحوج
  .صدورنا، لننطلق إلى العمل به؟

آان : (، يدل لذلك حديث أنس رضي اهللا عنه   قالتواضع فطوره وسحوره ـ 
يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فُتميرات، فإن لم تكن  النبي 

قال : (، وحديثه اآلخر رضي اهللا عنه قال٣٥)من ماء ٣٤واتَحَس ٣٣ُتميرات حسا
يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته : -ـ وذلك عند السحور  رسول اهللا 

  .٣٦) بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بالل

ومن المعلوم أنه في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان آذانان، آذان بالل 
؛ روى البخاري ومسلم األول، وآذان ابن أم مكتوم وهو اآلذان الثاني وهو اآلذان

إن بالال يؤذن (: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمن حديث عبد اهللا بن عمر 
بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم قال وآان رجال أعمى ال ينادي حتى 

  ٣٧).يقال له أصبحت أصبحت

: من سعف، آما في حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما  قال في بيت اعتكافه 
في العشرة األواخر من رمضان فاتخذ له فيه بيت من  اعتكف رسول اهللا (

  .٣٨.. ) سعف

آنت : (، يدل لذلك ما رواه ضمرة بن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه قالقلة طعامه 
عن ليلة  اهللا  فقالوا من يسأل لنا رسول -وأنا أصغرهم  -في مجلس بني سلمة 

فخرجت فوافيت مع رسول اهللا  -وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان  -القدر 
  فدخلت، فُأتي بعشائه ". ادخل: "صالة المغرب ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال

  .٣٩... ) فرآني أآفُّ عنه من قلِّته فلما فرغ

  .من اإلحسان والبر والصدقة إآثاره 

آان : (ذلك حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما  قال ومن النصوص الدالة على
أجود الناس، وآان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل،  رسول اهللا 

حين  وآان جبريل يلقاه في آل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فَلَرَسوُل اهللا 
  .٤٠) يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة

                                                            
  .تناول جرعة بعد جرعة: حسا  ٣٣
  .جمع ُحسوة وهي الجرعة من الشراب بقدر ما يحسي مرة واحدة: الحسوات  ٣٤
، األحاديث المختارة للضياء ١٥٧٦) ٥٩٧/  ١(المستدرك على الصحيحين الحاآم   ٢٠٦٥: سنن أبي داود ح  ٣٥

  .١٥٨٤:ح) ٤١١/  ٤(المقدسي 
  .٢١٦٧:سنن النسائي ح ٣٦
 ).١٠٩٢:ح ٢/٧٦٨(؛ صحيح مسلم )٦١٧ :ح(ري مع صحيح البخاري فتح البا ٣٧
  .وهو حديث صحيح. ٥٣٤٩:ح) ٦٧/  ٢: ( ٦/ ١مسند أحمد بن حنبل  ٣٨
  .١٣٧٩:ح) ٤٣٨/  ١)  (بترقيم عبيد الدعاس(سنن أبي داود   ٣٩
  .٦: ح) ٣٠/  ١(فتح الباري مع متن البخاري آامال ابن حجر  ٤٠
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أن مدارسة القرآن تجدد له العهد : (ضان عنه في غيرهفي رم وعلة زيادة جوده 
  .٤١)بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود

) أجود بالخير من الريح المرسلة: (ويستفاد من قول ابن عباس رضي اهللا عنهما
في الجود واإلحسان في رمضان، واستنفاع الجميع بذلك آما  سرعة مبادرته 

  .لجميع ما تهب عليه هي سرعة الريح المرسلة، وعمومها

أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر : (قال ابن المنيِّر في شرحه للحديث
والحاجة، ومن هو بصفة الغنى والكفاية أآثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح 

  .٤٢)المرسلة 

  .-سبحانه  -وخلوته بربه  اعتكافه * 

  :والمتأمل في حاله في االعتكاف يلحظ ما يلي

رضي في المدينة في رمضان من آل سنة، يدل لذلك حديث عائشة  عتكافه ا. ١
  .٤٣) يعتكف في آل رمضان آان رسول اهللا : (اهللا عنها  قالت

في االعتكاف في آل عشر من الشهر، ثم استقراره في آخر األمر على  تقلبه . ٢
ة على ذلك االعتكاف في العشر األواخر منه، إلدراك ليلة القدر، والنصوص الدال

إني اعتكفت العشر اُألَول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت : ( قوله : عديدة، منها
إنها في العشر األواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف : العشر األوسط، ثم أتيت فقيل لي
 أن النبي : (، وحديث عائشة رضي اهللا عنه ٤٤) فليعتكف، فاعتكف الناس معه
  .٤٥)ن رمضان حتى توفاه اهللاآان يعتكف العشر األواخر م

بأن يضرب له خباء في المسجد يلزمه يخلو وحده فيه بربه، يدل لذلك  ه ُرمأ. ٣
اعتكف في قبة ترآية على  أن رسول اهللا : (حديث أبي سعيد رضي اهللا عنه 

فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أْطَلع رأسه : سدتها قطعة حصير، قال
 أن رسول اهللا (، وما رواه نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  ٤٦) فكلم الناس

وقد أراني عبد اهللا رضي اهللا عنه : آان يعتكف العشر األواخر من رمضان، قال نافع
  .٤٧) من المسجد المكان الذي آان يعتكف فيه رسول اهللا 

                                                            
  ..٣١/ ١فتح الباري  ٤١
  .٤/١١٦باري فتح ال ٤٢
  ).٢٠٤١(البخاري  ٤٣
  ).١١٦٧: (مسلم ٤٤
  ).٢٠٢٦(البخاري  ٤٥
  ).١٤٣٧(، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجة )١٧٧٥(ابن ماجة  ٤٦
  ).١١٧١(مسلم  ٤٧
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ه   لالعتكاف في آخر عمره، آما في حديث أبي هريرة رضي اهللا عن مضاعفته . ١
يعتكف في آل رمضان عشرة أيام فلما آان العام الذي قبض فيه  آان النبي : (قال

  .٤٨) اعتكف عشرين يوما

رضي اهللا عنها، مع جبريل القرآن مرتين آما في حديث فاطمة  مدارسته . ٢
إن جبريل آان يعارضني القرآن آل سنة مرة وإنه عارضني العام : أسر إلي: (وفيه

  .٤٩) إال حضر أجلي مرتين وال ُأراه

آان يعرض : (قال وقد جاء األمران مجموعان في حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه 
القرآن آل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه،  على النبي 

  .٥٠)وآان يعتكف آل عام عشرًا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه

آل هذا تحصيال لمقصود االعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال : (قال ابن القيم
من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف األحاديث 

  ٥١) بينهم، فهذا لون، واالعتكاف النبوي لون، واهللا الموفق

عتكافها، يدل معتكفه إذا صلى فجر اليوم األول من العشر التي يريد ا دخوله . ٤
إذا أراد أن يعتكف  آان رسول اهللا : (لذلك حديث عائشة رضي اهللا تعالى  قالت

  .٥٢) صلى الفجر ثم دخل معتكفه

وهو معتكف على حسن مظهره ونظافة جسده، آما في حديث عروة  حرصه . ٥
وهي حائض  -  تعني رأس رسول اهللا  - أخبرتني عائشة أنها آانت ترجِّل : (قال

حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله  هللا ورسول ا
وفي الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسل : (، قال ابن حجر٥٣)وهي حائض

والحلق والتزين إلحاقًا بالترجل، والجمهور على أنه ال يكره فيه إال ما يكره في 
  .٥٤)المسجد

يشهد جنازة وال يمس امرأة وال في اعتكافه ال يعود مريضا وال  أنه آان . ٦
السُّنَّة على المعتكف أن ال : (يباشرها، يدل لذلك قول عائشة  رضي اهللا عنها  قالت

يعود مريضا وال يشهد جنازة وال يمس امرأة وال يباشرها وال يخرج لحاجة إال لما 
  .٥٥...)ال بد منه

                                                            
  ).١٩٠٣(البخاري  ٤٨
  ).٣٦٢٤(البخاري  ٤٩
  ).٤٩٩٨(البخاري  ٥٠
  .٢/٩٠: زاد المعاد البن القيم ٥١
  ).١١٧٣(مسلم  ٥٢
  ).٢٩٦(البخاري  ٥٣
  .٤/٣٢٠فتح الباري  ٥٤
، وقال األلباني )غير عبد الرحمن ال يقول فيه قالت السنة قال أبو داود جعله قول عائشة: (، وقال)٢٤٧٣(أبو داود  ٥٥

  .حسن صحيح): ٢١٦٠(في صحيح السنن 



www.epanouissement.org  

8 

 

ديث صفية  رضي له في حال اعتكافه وحديثه معهن، يدل لذلك ح زيارة أهله . ٧
، ٥٦)معتكفًا فأتيته أزوره ليًال فحدثته ثم قمت آان رسول اهللا : (اهللا عنها  قالت
  .٥٧...) في المسجد وعنده أزواجه فُرْحَن آان النبي : (وفي رواية قالت

: من معتكفه إال لحاجة، يدل لذلك قول عائشة  رضي اهللا عنها  عدم خروجه . ٨
، وحديث صفية  رضي اهللا ٥٨)إال لحاجة إذا آان معتكفًاآان ال يدخل البيت ( أنه 

معتكفًا فأتيته أزوره ليًال فحدثته ثم قمت فانقلْبُت،  آان رسول اهللا : (عنها  قالت
  .٥٩) فقام معي ليقلبني، وآان مسكنها في دار أسامة بن زيد

إخراج بعض جسده من المعتكف لحاجة، يدل لذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها  . ٩
  .٦٠) آان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض: (... قالت

االعتكاف في رمضان لمصلحة راجحة مع قضائه له في العشر األول  ترآه . ١٠
آان : (من شوال من نفس العام، يدل لذلك حديث عائشة  رضي اهللا عنها  قالت

فه، وإنه أمر بخبائه إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتك رسول اهللا 
فُضرب لما أراد االعتكاف في العشر األواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها 

 بخبائه فضرب، فلما صلى رسول اهللا  فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي 
فأمر بخبائه فُقوِّض وترك االعتكاف في ! آلبر تردن؟: الفجر نظر فإذا األخبية، فقال
  .٦١)في العشر األول من شوال شهر رمضان حتى اعتكف

من معتكفه مصبحًا ال ممسيًا من الليلة التي تلي اعتكافه، آما في  خروجه . ١١
آان يعتكف في العشر  أن رسول اهللا (حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه  

األوسط من رمضان، فاعتكف عامًا حتى إذا آان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة 
  .٦٢)بيحتها من اعتكافهالتي يخرج من ص

لم يعتكف عامًا لخروجه في سفر فاعتكف من العام القادم عشرين، يدل  أنه . ١٢
يعتكف في العشر  آان النبي : (لذلك حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه  قال

 ٦٣) األواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما فلما آان في العام المقبل اعتكف عشرين
آان يعتكف في العشر األواخر من رمضان، ( رسول اهللا وحديث أبي بن آعب أن 

  .٦٤) فسافر ولم يعتكف، فلما آان من العام المقبل، اعتكف عشرين

                                                            
  ).٣٠٣٩(البخاري  ٥٦
  ).١٨٩٧(البخاري  ٥٧
  ).٢٠٢٩(البخاري  ٥٨
  ).٣٢٨١(البخاري  ٥٩
  ).١٨٩٠(البخاري  ٦٠
  .، واللفظ له)٢٧٠٠(، مسلم )١٩٠٠(ري البخا ٦١
  .٣/٣٥٢: صحيح ابن خزيمة: ، وانظر)٢٠٢٧(البخاري  ٦٢
  ).٦٤٤(حسن صحيح، وصححه األلباني في صحيح السنن : ، وقال)٨٠٣(الترمذي  ٦٣
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال األرنؤوط)٣٦٦٣(ابن حبان  ٦٤
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وانقطاعه من نفسه ليجتهد في ذآر ربه وعبادة مواله مع آونه  وفي اعتكافه 
دليل على مسيس حاجة الدعاة إلى .. المنتصب لدعوة الناس القائم بشؤون األمة

  .خلوة ومراجعة ومحاسبةأوقات 

والتقصير في ذلك يرسخ عيوب النفس ويزيد أمراضها حتى تكون مزمنة، آما أن 
حرمان القلب من زاِدِه مورث لقسوته وغفلته وقلة بصيرته وُفرَقانه، وأيضًا فإن 

ومن أفضل السبل ... ترك استمداد عون المعين طريق الخذالن وبوابة الخسران
  .لنفس لتجديدها، وال أفضل من االعتكاف لتحقيق ذلكالخلوة با: لتدارك ذلك

! عجبًا للمسلمين: (وقد آثر في الناس ترك هذه السنة المبارآة، قال اإلمام الزهري
عز ، ما ترآه منذ قدم المدينة حتى قبضه اهللا ترآوا االعتكاف، مع أن النبي 

  .٦٥) وجل

  .من ألف شهر على تحري ليلة القدر، تلك الليلة التي هي خير حرصه 

حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه : والنصوص الدالة على ذلك عديدة، منها
إني اعتكفت العشر األول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت : (قال أن رسول اهللا 

العشر األوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر األواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف 
  .٦٦)فليعتكف فاعتكف الناس معه

  .في العشر األواخر  اجتهاده * 

آان : (حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت: واألحاديث الدالة على ذلك عديدة منها
أيها الناس : ] قال أن الرسول : وفيه... [الناس يصلون في المسجد في رمضان

، وحديثها  رضي ٦٧)أما واهللا ما بت ليلتي هذه بحمد اهللا غافًال وال خفي علي مكانكم
يجتهد في العشر األواخر ما ال يجتهد في  آان رسول اهللا : ( عنها  قالتاهللا

إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ  آان رسول اهللا : (، وحديثها اآلخر قالت٦٨)غيره
  .٦٩)أهله وجد وشد المئزر

آان يخلط الليالي العشرين  أنه ) إذا دخل العشر أحيا الليل: (ويستفاد من قولها
شهر بعبادة ونوم فإذا دخلت العشر لم يأت الفراش فيها، وآانت آلها األول من ال

٧٠.عبادة من صالة وقرآن وذآر وغير ذلك، واهللا أعلم
  

  !!وثمرة الزهد، وآفى.. إنه أثر القرآن
                                                            

  .٤/٣٣٤فتح الباري  ٦٥
  ).١١٦٧(مسلم  ٦٦
  .حسن صحيح): ١٢٢٦(، وقال األلباني في صحيح السنن )١٣٧٤(د أبو داو ٦٧
  ).١١٧٥(مسلم  ٦٨
  ).١١٧٤(مسلم  ٦٩
وآان رسول اهللا صلى اهللا : (بسند ضعيف عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ٦/١٤٦: ورد في حديث ضعيف في المسند ٧٠

 ).عليه وسلم يخلط العشرين بصالة ونوم فإذا آان العشر شمر وشد المئزر وشمر
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يا : حديث عائشة رضي اهللا عنها حين قالت: ولعل من األحاديث الدالة على ذلك
قولي اللهم إنك : (القدر ما أقول فيها، قالرسول اهللا أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 

٧١)عفو آريم تحب العفو فاعف عني
  

  .لهن رضي اهللا عنهن على فعل الخير وإتيان العمل الصالح حثه 

آان يوقظ  أن النبي (ومن األحاديث الدالة على ذلك حديث علي رضي اهللا عنه 
: عنها  قالت ، وحديث عائشة  رضي اهللا٧٢)أهله في العشر األواخر من رمضان

تحروا ليلة القدر : يجاور في العشر األواخر من رمضان، ويقول آان رسول اهللا (
ثم لم (... ، وحديث أبي ذر رضي اهللا عنه قال ٧٣)في العشر األواخر من رمضان

يصل بنا حتى بقي ثالث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام 
: (... ، وفي رواية قال٧٤)وما الفالح؟ قال السحور: له بنا حتى تخوفنا الفالح، قلت

ثم آانت الرابعة فلم يقم بنا فلما بقي ثالث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد 
  .٧٥)الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا

  .لزوجاته رضي اهللا عنهن باالعتكاف معه إذنه * 

ذآر أن يعتكف العشر  سول اهللا أن ر: (يدل لذلك حديث عائشة  رضي اهللا عنها 
األواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن 

فاستأذنته فأذن لي، واستأذنته حفصة فأذن : (، وفي رواية قالت٧٦... )لها ففعلت
  .٧٧)لها

آان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه اهللا، ثم اعتكف  أن النبي (
٧٨)من بعدهأزواجه 

  

في  آيف آانت صالة رسول اهللا : (وحديث عائشة رضي اهللا عنها  حين سئلت
ما آان يزيد في رمضان وال في غيره على إحدى عشرة رآعة، : رمضان؟ فقالت

يصلي أربعا فال َتَسْل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فال َتَسْل عن حسنهن 
يا عائشة إن :  أتنام قبل أن توتر؟ قالوطولهن، ثم يصلي ثالثًا فقلت يا رسول اهللا

  ٧٩).عيني تنامان وال ينام قلبي

                                                            
  ).١١٤٧(مسلم  ٧١
من حديث ) ٢٠٢٤(، وفي البخاري )٧٣٦(، وقال حسن صحيح، وصححه األلباني في صحيح السنن )٧٩٥(الترمذي  ٧٢

  ).وأيقظ أهله ...آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل العشر:  (عائشة رضي اهللا عنها 
  ).٢٠٢٠(البخاري  ٧٣
  ).٦٤٦(ني في صحيح السنن ، وقال حسن صحيح، وصححه األلبا)٨٠٦(الترمذي  ٧٤
  ).١٢٩٢: (، وصححه األلباني في صحيح السنن)١٣٦٤(النسائي  ٧٥
  ).٢٠٤٥(البخاري  ٧٦
  .، وهو حديث صحيح)٨٠٣١(المصنف لعبد الرزاق  ٧٧
  ).٢٠٢٦(البخاري  ٧٨
  ).٢٠١٣(البخاري  ٧٩
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إذا دخل العشر شدَّ مئزره  آان النبي : (حديث عائشة  رضي اهللا عنها  قالت
٨٠.)وأحيا ليله وأيقظ أهله

  

  واهللا أعلم

  

 

                                                            
  ).٢٠٢٤(البخاري  ٨٠


