اليوم الرابع من رمضان
السؤال :1هل ٌشرع استقبال رمضان ،وهل فعله النبً؟
الجواب :رمضان ضٌف كرٌمٌ ،حل كل عام ،و العادة والعرف أن الضٌف ٌكرم ،والناس فً استقبالهم لرمضان أصناف:
منهم من ٌستقبله بالفرح والسرور وٌراه فرصة لربح الحسنات ونٌل االجر ،فٌصومون نهاره وٌقومون لٌله ،وٌتقربون فٌه
الى هللا تعالى بخصال الخٌر وانواع البر.
وصنف ٌراه ضٌفا ثقٌالٌ ،تمنون عدم قدومه ،فإن جاء انتظروا رحٌله بفارغ الصبر .لٌعودوا إلى مألوفهم من الطعام و
الشراب والشهوات على حد تعبٌر شوقً:
رمضان ولى هاتها ٌا ساقً•• مشتاقة تمشً إلى مشتاق.
وفً واقع الناس تصرفات تدل على استقبال هذا الشهر ،فالتجار ٌجتهدون فً توفٌر السلع على اوسع نطاق ،والزبائن
ٌتسابقون فً شراء و تخزٌن أكبر كمٌة من المواد الغذائٌة ،والمشرفون على الفضائٌات ٌتنافسون فً تقدٌم برامج متنوعة
من أفالم ومسلسالت ومضاحٌك ،وغٌرها.
واالستقبال الالئق برمضان ٌكون باستغالل أٌامه المعدودات فً عمل الخٌر ،والذٌن ٌضعون برنامجا لهذا الشهر هم أكثر
نجاحا ،واستغالال ألٌام ولٌالً الشهر الفضٌل.
أما عن فعل النبً صلى هللا علٌه و سلم ،فقد كان ٌبشر اصحابه كثٌرا ،فقد بشرهم باحدى الطائفتٌن ،وبشر كعبا بتوبة هللا
علٌه ،وبشر عددا منهم بالجنة على رأسهم العشرة.
وعن رمضان ذكر النبً صلى هللا علٌه و سلم ،عدة احادٌث مبٌنا ما فٌها من أجر ،ومبشرا بما فٌها من ثواب.
ومن البشارة بقدوم رمضان ،ما اخرجه االمام أحمد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال ":قد
جاءكم شهر رمضان شهر مبارك ،افترض هللا علٌكم صٌامهٌ ،فتح فٌه أبواب الجنة ،وٌغلق فٌه أبواب الجحٌم ،وتغل فٌه
الشٌاطٌن ،فٌه لٌلة خٌر من ألف شهر ،من حرم خٌرها فقد حرم" .ومثله حدٌث ابن ماجة عن انس رضً هللا عنه.
السؤال:2ما معنى صفدت الشٌاطٌن؟ وهل هً كلها؟
الجواب :معنى صفدت ،اي سلسلت ،وقد جاء فً حدٌث الشٌخٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه و
سلم قال":إذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار ،وصفدت للشٌاطٌن".
وقد فهم بعض العلماء أن الشٌاطٌن كلها تصفد.
وقال آخرون :ال تصفد كل الشٌاطٌن ،بل تصفد المردة أي عتاة الجن ،واستدلوا برواٌة اخرى صحٌحة عند ابن خزٌمة
عن اب ً هرٌرة ،عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ،أنه قال":إذا كان أول لٌلة من رمضان صفدت للشٌاطٌن مردة الجن".
السؤال  :3غٌرت زوجتً ثٌابها أمامً ،فداعبتها وقبلتها ،ولكن تذكرت أنً صائم ،فهل فسد صومً ؟
الجواب :المداعبة والتقبٌل للصائم ،ال تفسد الصوم ،ولكن تكره ،ألن الصائم قد ال ٌتحكم فً نفسه ،خاصة إذا كان شابا
فٌجره ذلك إلى الجماع فً نهار رمضان.
وهللا أعلم

