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 /2/  على أبواب شهر رمضان

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

ُُ عَ  ُكِتبَ  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها يَا : يف كتابه الكرمي ربنا تبارك وتعاىليقول  ؛ها املسلمونعد فيا أي  أما ب  َليكُك
ُك  ِمنك  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصَِّيامُ  ُك  قَ بكِلُك ُك  َكانَ  َفَمنك  َمعكُدوَدات   أَيَّاًما  تَ ت َُّقونَ  َلَعلَُّك  ًضاَمرِي ِمنكُك

يَة   يُِطيُقونَهُ  الَِّذينَ  َوَعَلى ُأَخرَ  أَيَّام   ِمنك  َفِعدَّة   َسَفر   َعَلى َأوك  ِكن  مِ  طََعامُ  ِفدك رًا َتَطوَّعَ  َفَمنك  سك  َخي كر   فَ ُهوَ  َخي ك
ُك  َخي كر   َتُصوُموا َوَأنك  َلهُ  ُك  ِإنك  َلُك رُ   تَ عكَلُمونَ  ُكنكُت ِِ لِ  ُهًدى الكُقركَآنُ  ِفيهِ  أُنكزِلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشهك  َوبَ ي َِّنات   لنَّا

َُدى ِمنَ  ُُ  َشِهدَ  َفَمنك  َوالكُفركقَانِ  اْلك رَ  ِمنكُك هُ  الشَّهك  ُأَخرَ  أَيَّام   ِمنك  َفِعدَّة   َسَفر   َعَلى وك أَ  َمرِيًضا َكانَ  َوَمنك  فَ لكَيُصمك
ُُ  اللَّهُ  يُرِيدُ  رَ  ِبُك ُُ  يُرِيدُ  َوَل  الكُيسك رَ  ِبُك ِمُلوا الكُعسك ُك  َما َعَلى اللَّهَ  ب ُِّرواَولُِتكَ  الكِعدَّةَ  َولُِتكك ُك  َهَداُك ُكرُ  َوَلَعلَُّك   ونَ َتشك
يُبوافَ لكيَ  َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدعكَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيب   فَِإّنِّ  َعّنِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا ِِ َت  ُك َلَعلَّهُ  ِب  َولكيُ ؤكِمُنوا ِل  سك

إذا جاء »: الق صلى اهلل عليه وسلُ أن النيب رضي اهلل عنه أب هريرةعن  الشيخانوى ر و   يَ ركُشُدونَ 
ن أيًضا عن الشيخاوروى ، «؛ فُ تِّحت أبواب اجلنة، وُغلِّقت أبواب النار، وصفدت الشياطنرمضان

صيام ابن آدم له، إل الصيام فإنه ل، وأنا أجزي به، وال كل عمل» أنه قال: النيب صلى اهلل عليه وسلُ
جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكُ فال يرفث ول يسخط، فإن سابَّه أحد أو شتمه فليقل: إّن امرئ  

ام رمضان إميانًا صَ  َمنك »: عن النيب صلى اهلل عليه وسلُ أنه قال ب هريرة رضي اهلل عنهوعن أ، «صائُ
، «ما تقدم ِمن ذنبه، وَمنك قَاَم ليلَة القدر إميانًا واحتسابًا ُغفَر لُه َما تقدَم ِمنك ذنبهِ  واحتسابًا ُغفر له

 لهُ  رَ فِ ا غُ احتسابً ا و رمضان إميانً  قامَ  نك مَ »: وروى البخاري أيضا عن النيب صلى اهلل عليه وسلُ أنَّه قال
 «ذنبهِ  نك مِ  ا تقدمَ مَ 

تعداد غياب أحد عشر شهرًا، فينبغي أن حنسن الس رمضان بعدحنن مقبلون على شهر  ؛ها املسلمونأي  
لستقباله، ولعله فرصة قد ل تتغري يف حياة املرء مرة أخرى بعد هذا العام، فما يدري املرء مىت يكون 
أجله، وحسن الستعداد لستقبال هذا الشهر يكون بأمور متعددة لعل من أمهها جمالس العلُ اليت 

الشهر، أحكام صيامه وآداب صيام هذا الشهر وشروطه، ومفسدات الصوم وما  تفقهنا بأحكام هذا
يتعلق به من أمور فقهية جيب أن نتعلمها، فحسن الستعداد يقتضي منا أن نكون متعلمن متفقهن 
بأحكام هذا الشهر بدقة كاملة، ولعل املرء خالل عام مضى ينسى بعض األحكام لذلك فمن املهُ 
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لعلُ اليت ميكن أن تزودنا مبعرفة تلك األحكام والشروط واآلداب، األمر اآلخر هو أن نالزم جمالس ا
، أوْلا: بشروطها وقد ذكر النووي أن شروط التوبة ثالثة فيما يتعلق حبقوق اهلل عزَّ وَجلَّ التوبة إىل اهلل 

ان متعلق الذنب كاإلقالع عن الذنب، مث الندم على فعله، مث العزم الصادق على عدم العود، وإذا هذا 
يقتضي  -زَّ وَجلَّ عصدق الستغفار والتوبة إىل اهلل –حبقوق العباد فأن نرد احلق لصاحبه، هذا األمر 

منا تربئة ذمننا فيما يتعلق حبقوق اهلل وفيما يتعلق حبقوق العباد، فأن أسعى جاهًدا لتربئة ذميت من 
 ور أسأت فيها علي أن أستدرك فأتوب وأندممن أم من صيام فاتّن من زكاة مل أسددهاصالة فاتتّن 

وأصحح ما أفسدت وأرجع إىل هنج الصواب والسداد، هذا فيما يتعلق حبقوق اهلل، أمَّا فيما يتعلق 
حبقوق العباد؛ فهي كما هو معلوم حقوق مادية وحقوق معنوية، احلقوق املادية جيب أن تُرد إىل 

نًا حًقا أنكره، أو كانت ديو ، سواء كان غصًبا أو كان إىل أصحاهبا احلقوق أن تُرد لبدَّ أصحابه، 
تناساها أو كانت ودائع أودعت عنده فلُ حيفظها، عليه أن يربئ ذمته جتاه هذا األخ الذي وثق به أو 
الذي فرَّط حبقه أن يعيد احلق لصاحبه، يربئ ذمته ألن بقاء تلك احلقوق ل ميكن أن يتِاوز اهلل عنه 

يساحمه صاحب احلق، وميكن أن يبدي َمن ضاقت به يده إىل صاحب احلق  حبال من األحوال حىت
فيقر له حبقه ويعده أنه إذا متكن أن يسدد احلق الذي عليه، ويستسمحه، ويبدي ندمه وأسفه الصادق 
من التعدي الذي ارتكبه، وكذلك األمر بالنسبة للحقوق املعنوية من غيبة ومنيمة وشُ وإساءة وقطيعة 

جلار أو لقريب أو لصديق أو لغريهُ أن أبرئ الذمة من احلقوق املتعلقة هبا جتاه إخواننا، وهِر، سواء 
هذا أمر مهُ يف حسن استقبال شهر رمضان، ألن اإلناء القذر لو وضعت فيه خري الطعام أفسدته، 

و ه فينبغي أن نطهر اإلناء لتحل هذه الطاعات واألنوار يف إناء نظيف ويف وعاء طاهر، هذا الوعاء
من األمهية مبكان، و األمر اآلخر هو فيما يتعلق بقلب اإلنسان  قلبك هو صحائف أعمالك وهذا أمر  

ظاهر اإلمث: املعاصي املتعلقة باجلوارح سواء كان  َوبَاِطَنهُ  اإلكِمثكِ  ظَاِهرَ  َوَذُروااملؤمن، اهلل تعاىل يقول: 
تعديًا ماديًا أو غيبة أو منيمة أو غري ذلك، أمَّا باطن اإلمث فهو احلقد واحلسد والرياء والكرب والعِب، 
هذه األمراض اليت تفتك بدين املرء أشد من فتك املعاصي املادية أو احملسوسة، لذلك عليه أن جياهد 

ِاء مراض اليت يف نفسه اليت يعاّن منها يف وجدانه ونفسه، والسبيل إىل ذلك هو اللتيف معاجلة هذه األ
ياًة ول نشورا، ح إىل اهلل وكثرة ذكر اهلل وأن يدرك أنه عبد  فقري ل ميلك لنفسه ضرًا ول نفًعا ول موتًا ول

، هذا الذي ريرته، وإخالص وجدانها حيددها مدى صفاء سيوم القيامة إمنَّ  عزَّ وَجلَّ وأن منزلته عند اهلل 
ان وحنن مكلفون بأن نعاجل تلك اآلفات القلبية، فكُ من إنس ،عزَّ وَجلَّ حيدد إمكان قبوله عند اهلل 
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لكنه كان يرائي الناِ بذلك، فعمله مردود على صاحبه، وكُ من إنسان وجد لنفسه علًوا  ح ظاهرهصلُ 
 يف ت ل متلكها، هي من فضل اهلل عليك، لذلك اتق اهللوتفوقًا وفضاًل على إخوانه، أي صفة فيك أن

النعمة اليت أنعمها اهلل عليك ول تُعِب هبا و ل تستكرب هبا فالذي منحك قد مينعك، وقد حيرمك، 
ل تتكرب بعلُ فقد يُنسيك اهلل ذلك العلُ، ول تتكرب مبال فكُ من صاحب مال جترد عن ماله يف 

ة تتمتع هبا، كل ذلك آلء ونعُ أحاطك اهلل هبا ليسرت فسادك، امحد حلظة واحدة، ول تتكرب بسمع
اهلل أن مل يكشف عورة أخالقك ومساوئ جبلتك استغفر اهلل وعد إليه، سله أن يسرت ما خفي من 

أن يطهر قلبك من تلك األوصاف، هذا من الضرورة  عيوبك واستغفر من تلك األمراض والتِئ إليه
لستقبال هذا الشهر ألن هذه اآلثام احلسية واملعنوية، وآثام اجلوارح وآثام  مبكان يف ُحسن الستعداد

القلب قد حتِب قلبك عن أنوار الفضل اإلْلي، وقد تكون سبًبا يف احلرمان وعدم استِابة الدعاء، 
 ِإَذا الدَّاعِ  عكَوةَ دَ  ُأِجيبُ  َقرِيب   َفِإّنِّ  َعّنِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا أَما قال يف آخر آية  من صفحة الصوم

يُبوا َدَعانِ  ِِ َت ُك  ِب  َولكيُ ؤكِمُنوا ِل  فَ لكَيسك استِب هلل يف تطهري نفسك وقلبك يف أن تدع  يَ ركُشُدونَ  َلَعلَُّه
ظاهر اإلمث وباطنه لتكون حمل عناية اهلل وفضل اهلل وإحسان اهلل ونعُ اهلل وحفظ اهلل، حنن اليوم أيها 

ُمِلحَّة إىل رمحة اهلل، إىل الفرج، إىل رفع هذه الغمة عنا، إىل كشف هذا البالء املسلمون حباجة شديدة 
عن بالدنا وعن أمتنا وليس من سبيل إىل ذلك سوى صدق اللتِاء إىل اهلل وصدق اإلنابة إىل اهلل، 

ن أصدق اإلنابة إىل اهلل سبيل الستِابة، سبيل الوصول إىل ما نبتغي، هذا بالنسبة لالستعداد قبل 
ندخل شهر رمضان، أمَّا إذا دخل شهر رمضان فينبغي أن نستذكر أمورًا أخرى، األمر األول: الصوم  
كما تعلمون إمساك عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من املعاشرة الزوجية وغريها، وهذه األمور 

، والشراب طعام مباح، فالاليت نصوم عنها هي يف احلالة املألوفة أو احلالة العادية هي من املباحات
مباح، ومعاشرة الزوجة مباح، لكنها يف رمضان منسك عنها، فإن كنا منسك عن املباحات فأجدر بنا 
أن منسك عن احملرمات، أن منسك ألسنتنا عن الغيبة والنميمة والكذب وإيذاء اآلخرين، أن منسك 

لسان وشىت وجوه اليت تتعلق بال جوارحنا عن سائر املعاصي اليت تتعلق بالكسب وما أكثرها، واملعاصي
اإليذاء باللسان واليدي وغريمها، أن منسك عن ذلك كله، فالصيام صيام عن املباحات وصيام من باب 
أوىل عن احملرمات، وليس هذا يف رمضان فحسب، بل يف رمضان وسائر األيام، لكن شهر رمضان 

 األمر اآلخر: احلرص على عبادات هذا يذكرنا بضرورة اإلمساك عن خمالفة ومعصية اهلل جلَّ شأنه،
الشهر، الصوم أمر مفروغ من وجوبه ول شك يف مطالبتنا ألنفسنا ويف مطالبة ربنا لنا، كتب عليكُ 



 رمضان البوطيد. محمد توفيق   /2/ على أبواب شهر رمضان

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                     4

لشهر قيام رمضان هبا يف هذا ا عزَّ وَجلَّ الصيام.. من األمور اليت ينبغي أن حنرص على التقرب إىل اهلل 
أي صالة الرتاويح، صالة الرتاويح أمر  مهُ ومن الضرورة مبكان احلرص عليها، ومثة لغط يدور حول 
هذه املسألة صالة الرتاويح هي مثان ركعات، صالة الرتاويح هي عشرون ركعة، تصدير هذا الكالم 

مسكوا أئمتهما ملسلمن، مع أن احلرمن الشريفن يتانطلق من جهة معينة معروفة تريد إثارة البلبلة بن ا
بعشرين ركعة يف رمضان ومثان يف آخر الليل يسموهنا قيام رمضان أو التهِد، أي بثمان وعشرين ركعة 
تضاف إليها ثالث ركعات الوتر، هذه الصالة ليست فريضة، لكن احلرص عليها أمر  من األمهية مبكان، 

نا وهذا هو سوق التِارة الراحبة قد فتحت أبوابه وعرضت بضائعه وما فنحن هذا مومسنا، وهذه فرصت
علينا إل أن ننهل من هذا املوسُ العظيُ وبركاته وعظيُ مراحبه ومكاسبه، مث إن املرء له أن يصلي 

ته، هذا على ما ساعده عليه جسده وأعانته عليه طاقوله أن يقتصر  ،عشرين ركعة، وله أن يزيد هتًِدا
ب من غري عزمية، هكذا وصف النيب صلى اهلل عليه وسلُ رمضان، أي ليست فريضة، لكن هو املطلو 

 ضعًفا؛ جيدر سبعن -يف بعض الروايات -مهة اإلنسان املسلُ يف هذا الشهر الذي ُيضاعف فيه األجر
يح هي و بنا أن ل نفوت الفرصة ول خنسر هذه التِارة الراحبة، أما هذا الكالم الفارغ من أن صالة الرتا

مثان أم عشرون، صلي ما وسعك، والصالة خري مشروع، وأمجع أئمة املذاهب األربعة أن صالة الرتاويح 
عشرون ركعة بأدلتها اليت استدلوا هبا، لكن إن شئت أن تصلي مثان عشر ركعة فلك ذلك، أو عشر 

لق ل يتع ركعات فلك ذلك، لكن ل تقل إهنا مثان ركعات، ألن احلديث الذي ورد يف ذلك هو
برمضان، هو يتعلق بصالة الوتر اليت ما زاد النيب صلى اهلل عليه وسلُ يف رمضان ول غريه على إحدى 
عشرة ركعة يف صالة الوتر، صالة الرتاويح صالة خاصة هبذا الشهر، لكن الناِ يريدون أن يثريوا من 

وعن عبادته،   عزَّ وَجلَّ طاعة اهلل  هذه املسألة لغطًا ل مربر له ول مسوغ له، يصرفون بذلك الناِ عن
األمر اآلخر: اهلل تعاىل أشار إىل أمهية الربط بن شهر رمضان والقرآن، شهر رمضان الذي .. فإذا  
كنت لك ورد من القرآن يف هذا الشهر فضاعف هذا الورد وزد يف نشاطك فيه، ضاعف مهتك وأقبل 

تدبر، ومن أمجل ما ميكن أن يكون يف هذا الشهر أن على اهلل مبزيد من اْلمة يف تالوة القرآن مع ال
تعقد جمالس القرآن اليت يستطيع اإلنسان أن يقوم قراءته من خالْلا، فنحن اليوم كثري منا ل يتقن تالوة 

بتالوته على  ىل، أي أن نأيتالقرآن، وحنن مكلفون أن نرتل القرآن ترتيال، هكذا أمرنا ربنا تبارك وتعا
تاله رسول اهلل وكما علمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلُ ألصحابه وكما أنزله اهلل الوجه الذي كما 

عزَّ وَجلَّ ، مع احملافظة على خمارج حروفه ومدوده والوقف البتداء وغري ذلك، األمر اآلخر الذي ينبغي 
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اعف مهة ضأن هنتُ به كل األمهية هذا شهر الرمحة والرامحون يرمحهُ الرمحن، هذا شهر ينبغي أن ت
العباد فيه يف الرتاحُ والتباذل والعطاء، ولعلنا يف هذه الظروف اليت نعيشها الظروف الصعبة القاسية 
اليت يعاّن فيها الناِ الشدة والفاقة والضنك؛ حنن اليوم ينبغي أن نضاعف مهتنا يف الستكثار من 

 هذا ام الناِ يضاعفون جهودهُ يفالصدقات والبذل والعطاء وشامنا وهلل احلمد هتتُ هبذا األمر، وكر 
ويبحثون عن املستحقن وينفقون املال هنا وهناك، ولكن علينا مجيًعا أن نرحُ فقراءنا واملعوزين ومن 
ضاقت هبُ سبل املعيشة، فنخفف عنهُ من األسعار واألجور، وأن نبذل ْلُ ما وسعنا من العطاء 

لنيب صلى من اخلريات واملربات يف هذا الشهر وا واخلري، فنحن ينبغي أن نضاعف مهتنا يف الستكثار
من فرج عن مسلُ كربة من كرب الدنيا، فرج اهلل كربة من كربات يوم القيامة، »اهلل عليه وسلُ يقول: 

 .«ومن سرت أخاه املؤمن يف الدنيا سرته اهلل يف اآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه

 

 
 م2012/  05/ 19معة في جخطبة ال

 


