لفضيلة الشَّيخ علي بن حييى احلدادي
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إنَّ َّاحلمد َّهلل َّنحمده َّونستعينه َّونستغفرهَّ ،ونعوذ َّباهلل َّمن َّرشور َّأنفسنا َّوسيئاتَّ
أعاملناَّ،منَّهيدهَّاهللَّفالَّمضلَّلهَّ،ومنَّيضللَّفالَّهادىَّ،وأشهدَّأنَّالَّإلهَّإالَّاهللَّوحدهَّالَّرشيكَّ
َّكثرياَّ.
لهَّ،وأشهدَّأنََّّحممداَّعبدَّاهللَّورسولهَّ،صّلََّّاهللَّعليهَّوعّلَّآلهَّوصحبهَّوسلمَّتسليام ً
ََََّّّّأمَّاَّبعدََّّ:
الصيامَّ،ومنَّفضائلَّالصائمنيََّّ.
فموضوعَّهذهَّالكلمةَّالتَّذكريَّبجملةَّمنَّفضائلَّ ِّ
ِ
وذلكَّحلكمَّبالغةَّ،ومنهاَّماَّيف َّالصوم َّمنَّ
الصيام َّ
إنَّ َّاهللَّ– عزَّ َّوجل–َّرشعَّلعبادهَّعبادةَّ ِّ
املنفعةَّالعاجلةَّواآلجلةَّللصائمَّ ،وهوَّعبادةٌَّحبيب ٌة ََّّإىلَّاهللَّ– عزَّ َّوجلَّ– َّوعبادةٌَّعظيم ٌة َّالَّغنىَّ
للعبادَّعنَّالتَّعبدَّوالتَّقربَّإىلَّاهللَّ– عزَّ َّوجل– َّهباَّ،وهلذاَّرشعهَّاهللَّ– سبحانهَّوتعاىلَّ -وكتبهَّ
عّلَّهذهَّاألمَّةَّكامَّأنَّهَّأيضاَّكتبهَّعّلَّاألممَّالسَّابقةَّ ،فقالَّ– سبحانهَّوتعاىل :-ﭽﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [البقرة]٣٨١ :

الصيامَّوإىلَّعظيمَّخطرهَّبترصحيهَّبأنَّهَّقدَّكتبهَّعّلَّاألممَّالسَّابقةَّ،وأيضاَّكتبهَّعّلَّ
َّفنبَّهَّإىلَّمك َِّ
انةَّ ِّ
هذهَّاألمَّةَّاإلسالميةَّ،األمَّةَّاملحمديةََّّ.
والصوم َّمنَّالعباداتَّالَّتكيةَّ،يعني َّأنَّ َّاهللَّ– عزَّ َّجل–َّتعبدَّإىلَّالعبادَّبَّتك َّأشياءَّحمبوبةَّ
ٍ
إليهَّفطر ًَّةَّوجبلةَّمن ٍ
َّورشبَّونكاحَّ،والعباداتَّتتفاوتَّوختتلفََّّ
َّأكل
فمنهاَّماَّهوَّفعلَّيَّؤمرَّبهََّّ،
ومنهاَّماَّهوَّكفََّّوهنيَّعنَّأشياءَّيتقربَّالعبدَّإىلَّر َِّّبهَّ– سبحانهَّوتعاىل–َّبَّتكهاََّّ،
ومنهاَّماَّهيَّعباداتَّبالبدنَّ،
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ومنهاَّماَّهيَّعباداتَّباملالَّ،
ومنهاَّماَّهيَّبالقلبَّ،
ومنهاَّماَّهيَّبال َِّّلسانَّ،
ومنهاَّعباداتَّجتمعَّهذهَّاألنواعََّّ.
واهلل َّ– عزَّ َّوجلَّ– َّيتعبَّد َّعباده َّبام َّشاء َّمن َّأنواع َّالقربَّ ،والعبادات َّالقوليَّة َّوالعمليَّةَّ،
حيكمَّبامَّيشاءَّوعّلَّالعبادَّالرضاَّوالتَّسليمَّ
َِّّ
الظاهرةَّوالباطنةَّ،الفعلَّوالَّتَّكَّ َّ،اهللَّ– عزَّ َّوجلَّ– َّ
َّلرهبمَّ-جلََّّوعزَََّّّ.-
واخلضوعَّواالنقياد ِّ َّ
كانَّأوالَّ
ً َّ
الصيامَّبمراحلَّيفَّهذهَّاألمةَّ،فإنََّّالنبيَّ– صّلََّّاهللَّعليهَّوسلم–َّ
وقدَّمرََّّترشيعَّ ِّ
يصومَّعاشوراءَّويأمرَّالناسَّبصيامهََّّ،
َّاختياراَّمستحبَّاَّمنَّشاءَّصامَّومنَّشاءَّملَّيصمََّّ،
ثمََّّملَّاَّفرضَّرمضانَّصارَّصومَّعاشوراء
ً
أيضا َّيف َّترشيع َّصوم َّرمضان َّكان َّيف َّأول َّاإلسالم َّعّل َّالتَّخيري َّعّل َّأول َّما َّرشعَّ
ثمَّ َّ ً َّ
الصومَّ ،فكانَّقدَّرشعَّيف َّالسَّنةَّالثَّانيةَّمنَّهجرةَّالنبيَّ–صّلَّ َّاهللَّعليهَّوسلم–َّفكانَّاملسلمَّخمريََّّ
بنيَّأنَّيصومَّ،وبنيَّأنَّيطعمَّرمحة َّمنَّاهللَّ– عزَّ َّوجل–َّوختفي ًَّفا َّعّلَّالناس َّحينامَّرشعَّهلمَّهذاَّ
األمرَّالعظيمَّ،فمنَّأجلَّأنَّيتمرَّنواَّعليهَّوأنَّيعتادواَّعليهَّ،ابتدأَّاهللَّ– عزَّ َّوجل– َّالصوم َّهبذهَّ
الطَّريقةَّ ،منَّشاءَّصامَّومنَّشاءَّأفطرَّوأطعمَّ،والصوم َّأفضل َّكامَّقالَّ– سبحانهَّوتعاىل–:ﭽ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [البقرةََّّ .]٣٨١ :
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َّالزما َّفقالَّ– سبحانهَّ
بصومَّشهرَّرمضانَّأمراَّحمت ًام ًَّ
ثمَّ َّبعدَّذلكَّأمرَّاهللَّ– عزَّ َّوجلَّ– َّ
ً
وتعاىل–:ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﭼ [البقرة،]٣٨١ :

صومَّرمضانَّالزماَّإالَّمنَّعذرَّكاملرضَّ ،أوَّالسَّفرَّ ،أوَّأنَّيكونَّللمرأةَّعارضَّ
فصار َّ
ً
منَّحيضَّأوَّنفاسَّ،فأذنَّاهللَّهلؤالءَّبالفطرَّ،ثمَّيقضونَّبعدَّذلكَّبعددَّاأليامَّالتيَّأفطروهاََّّ،
َّإنَّشاءَّصامَّوإنَّشاءَّأفطرَّ،واملريضَّأيضاَّخمريَّ َّإنَّشاءَّصامَّ
ً َّ
وبالنسبةَّللمسافرَّهوَّخمريَّ
عرضَّنفسهَّللمضةَّواهللكةََّّ،
َّيضهَّالصومَّفالَّينبغيَّأنَّيَّ َِّّ
وإنَّشاءَّأفطرَّ،لكنَّإنَّكان ر َّ
وأماَّبالنسبةَّللحائضَّوالنَّفساءَّفإنَّهَّجيبَّعليهنََّّالفطرَّوجو ًباَّ،والَّيصحَّمنهنَّال ِّصيامَّيفَّ
حالَّوجودَّالعذرَّ،ثمَّيقضيانَّبعدَّذلكَّالصومَّوالَّيقضيانَّالصالةَّ.
وكان َّمن َّاألحكام َّالتي َّعليها َّاألمر َّيف َّأول َّما َّرشَّع َّالصوم َّأنَّ َّالصائم َّإذا َّنام َّقبل َّأنَّ
يفطرَّ ،إذا َّغربت َّالشَّمس َّونام َّالصائم َّقبل َّأن َّيذوق َّشيئًا َّمن َّاإلفطارَّ ،حرَّم َّعليه َّاألكل َّوَّ
ر
الرشبَّإىلَّأنَّتغيبَّالشَّمسَّمنَّاليومَّالثَّاينَّ،فحصلَّبسببَّذلكَّمشقَّةَّعظيمةَّبالغةَّعّلَّبعضَّ
املسلمنيَّ ،وكانواَّأصحابَّعملَّ ،أصحابَّمهنَّومزارعَّونحوَّذلكَّ ،فيأيت َّالرَّجلَّإىلَّبيتهَّمعَّ
غروبَّالشَّمسَّوقدَّأهنكهَّالعملَّ ،فربامَّيتأخرَّاإلفطارَّعليهَّقليالَّفينامَّوهوَّينتظرَّ ،ثمَّ َّيستيقظَّ
ولكنَّيكونَّاحلكمَّالرشَّعيَّقدَّتعلقَّبهَّوهوَّأنَّهَّجيبَّعليهَّالكفََّّعنَّالطَّعامَّوالرشَّابَّإىلَّاليومَّ
الثاينَّفإذاَّغربتَّالشَّمسَّأفطرََّّ.
فأقولَّتعرَّضَّبعضَّاملسلمنيَّبيشءَّمنَّاحلرجَّواملشقةَّالبالغةَّبسببَّهذاَّاألمرَّ،فخفَّفَّ
اهللَّ– عزَّ َّوجل– َّعّلَّالعبادَّوأذنَّهلمَّأنَّيأكلواَّويرشبواَّمنَّبعد َّغروبَّالشَّمسَّإىلَّأنَّيطلعَّ
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الفجرَّالصَّادقَّ،ولوَّحصلَّأوَّختلَّلَّذلكَّنومَّ ،كامَّقالَّ-سبحانهَّوتعاىل :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ [البقرةََّّ ]٣٨١ :
فرضَّ
فهذهَّبعضَّاألطوارَّواملراحلَّالتيَّمرََّّهباَّترشيعَّالصومَّيفَّاإلسالمَّ،فصومَّرمضانَّ ٌ َّ
حمتَّمَّولهَّمنزل ٌَّة َّعاليةَّ ،إذَّهوَّأحدَّأركانَّاإلسالمَّاخلمسةَّكامَّيف َّحديثَّجربيلَّ ،وكامَّيف َّحديثَّ
إل ْس َالم َّ َع َّل َََّ ٍ
َّاهللَّوإِ َقا ِم َّالص َالَةَِّ
ْس ََّش َها َدة َّ َأنَّ َّ َال َّإِل َه َّإِال َّاهلل َََّو َأنََّحمم ًَّدا َّ َرسول
ابنَّعمر((َّ :بن ِ َى َّ ْا ِ َّ
َ
وإِيت ِ
ان ََّو َْ
احلجَّ))َّفهوَّأحدَّاملباينَّالعظيمةَّالتيَّيقومَّعليهاَّدينَّاإلسالمََّّ.
َاءَّالزكَاةِ ََّو َص ْوم ََِّر َم َض َ
َ
وقدَّرغبَّاهللَّ-عزَّ َّوجلََّّ -عبادهَّيف َّالصوم َّوذلكَّبذكرَّمجلةَّمنَّالفضائلَّوأنواعَّاملثوبةَّ
ِ
منَّحكمَّالصوم َّحتقيقَّتقوىَّاهللَّ
التي َّرتَّبهاَّعّلَّالصومَّ،ومنَّذلكَّتنبيههَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ-أنَّ َّ
-عزََّّوجلَّ-وذلكَّيفَّقوله -سبحانهَّوتعاىلَّ:-ﭽﭯ ﭰﭼ ملَّاَّقالَّ:ﭽﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [البقرةََّّ ]٣٨١ :
وال َّشكَّ َّأنَّ َّتقوى َّاهلل َّ-سبحانه َّوتعاىلَّ -هي َّوصيَّته َّ-سبحانه َّوتعاىلَّ -لألولنيَّ
واآلخرين َّوهي َّجممع َّالفضائل َّوجممع َّالثَّواب َّيف َّالدر نيا َّواآلخرةَّ ،وقد َّوعد َّاهلل َّ-سبحانهَّ
وتعاىلَّ-املتَّقنيَّبكلَّخريَّ،يفَّدنياهمَّويفَّأَّخراهمَّفقالَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ:-ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﭼ [الطالقَّ ]١ – ٢ :
وقالَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ:-ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [الطالقََّّ .]١ :
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قالَّ– سبحانه :-ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉﭼ [الطالقََََّّّّ.]١ :
وقالَّ– سبحانهَّوتعاىل :-ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [الحجرََّّ ]١١ :
وقالَّ–

سبحانه :-ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [المرسالتََّّ.]١٣ :

وقالَّسبحانه :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
[القمر ]١١ – ١١ :إىلَّغريَّذلكَّمنَّاآلياتَّالتي َّوعدَّاهللَّفيهاَّاملتقنيَّبالثَّوابَّالعاجلَّ ،والثَّوابَّ
اآلجلََّّ.
وكونَّالصومَّمنَّأسبابَّتقوىَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-يتجّلَّذلكَّمنَّخاللَّعدةَّأمورََّّ:
األوَّل َّمنهاَّ :أنَّ َّالصوم َّفيه َّتعويد َّللمسلم َّعّل َّإخالص َّالعمل َّهلل َّ-سبحانهَّ
وتعاىلَّ -فإنَّ َّالصوم َّسَّ َّبنيَّالعبدَّوبنيَّربَّهَّالَّيطَّلعَّعليهَّأحدَّإالَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -إالَّأنَّخيربَّ
الصائمَّعنَّنفسهَّ،فالصومَّلكونهَّكفََّّعنَّاألكلَّوَّ ر
الرشبَّالَّيطلعَّعليهَّأحدَّفهوَّسََّّبنيَّالعبدَّ
وبنيَّربهَّ،فكونَّالعبدَّيتعوَّدَّالتَّقربَّهللَّ-عزََّّوجلَّ-هبذاَّالعملَّاخلفيَّهذاَّيعينهَّعّلَّاإلخالصَّ
هَّالَّيريدَّبشىء َّمنَّأعاملهَّإالَّوجهَّاهللَّ– سبحانهَّوتعاىلَّ -منَّصالةٍ
َّوزكاةٍَّ،
َّ
ٍَّ
يف َّمجيعَّعملهَّ ،وأنَّ
وقراءةَّقرآنَّ،وحجَّ،ودعوة َّإىلَّاهللَّ،وأمر َّبمعروفَّ ،وهني َّعنَّمنكرَّإىلَّغريَّذلكَّمنَّاألعاملَّ
الصَّاحلةَّ.
كذلكَّأيضاَّ :يف َّالصوم َّتربي ٌة َّللمسلمَّعّلَّأنَّيراقبَّربَّهَّ-عزَّ َّوجلََّّ -فإنهَّيكفََّّ
ً َّ
عنَّالطَّعامَّوعنَّالرشَّابَّوعنَّشهوتهَّ،وهوَّيفَّحالةَّالَّيطلعَّفيهاَّعليهَّإالَّاهللَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ-
لكنه َّيكفرَّ َّعنَّذلكَّلكونهَّيستحضَّأنَّ َّربَّهَّ-عزَّ َّوجلَّ -مطلعَّعليهَّالَّختفى َّعليهَّ-سبحانهَّ
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ثالثنيَّيوما َّيف َّشهرَّرمضانَّكانَّذلكَّمَّاَّ
ًَّ
وتعاىلَّ-منَّأحوالهَّخافيةَّ ،فإذاَّتعودَّذلكَّمدَّةَّالصوم َّ
كلَّساعاتهَّمن ٍ
َّليلَّ،وَّ
يعينهَّبإذنَّاهللَّعّلَّمراقبةَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-يفَّمجيعَّأحوالهَّيفَّمجيعَّأيَّامهَّ،يفَّ ِّ َّ
ٍ
َّجهارَّ.
ٍَّ
سَّأو
هنارَّيفَّ ٍّ
كذلكَّأيضاَّ :نجدَّأنَّ َّالصائم َّيَّتكَّتعبرَّدً اَّهللَّأشياءَّكانتَّيف َّاألصلَّمباحةَّلهَّمنَّ
ً َّ
طعام َّو َّرشاب َّونكاحَّ ،وهذا َّيعينه َّبإذن َّاهلل َّ– عزَّ َّوجلَّ -عّل َّترك َّاملحرَّمات َّاألصلية َّالتيَّ
حرَّمهاَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -عّل َّاملسلمَّيف َّمجيعَّاألحوالَّمنَّزناَّ،سقةَّ،رشب ََّرَّ،شهادةَّزورَّ،
وأكلَّرباَّ،إىلَّغريَّذلكَّماَّحرمهَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-عّلَّعبدهَّ.
كذلكَّأيضاَّ :منَّالوجوهَّالتي َّكانَّهباَّالصوم َّمعينًَّاَّعّلَّتقوىَّاهللََّّ -عزَّ َّوَّجلَّ ََّّ-
ً َّ
أنهَّيكرسَّالشهوةَّوَّيضعفَّمنَّتط رَّلعهاَّإىلَّمعصيةَّاهلل َّ-عزَّ َّوجلََّّ -وهلذاَّقالَّ-صّلَّ َّاهللَّعليهَّ
ابَّم ِنَّاستَطَ ِ
اءةََّ َف ْليَتَزَو ْجَّ َفإِنه ََّأ َغ رضَّلِ ْلبَ َ ِ
رص ََّو َأ ْح َصنَّلِ ْل َف ْرجِ َّ
َ
رشَّالشبَ ِ َ ْ
وسلمََّ ((َّ:-ي َ
اع َّمنْكمَّالْبَ َ
اَّم ْع َ َ
َو َم ْن ََّملََّْ ْي َستطِ ْع َّ َف َع َل ْي ِه َّ َّبِالصوم َّ َفإِن َهَّلَه َِّو َجاء)) َّفالصوم َّلكونه َّيَّضعف َّالبدنَّ ،فيَّتتَّب َّعّل َّذلكَّ
ضعفَّتطلعَّالعبدَّإىلَّمعصيةَّاهللَّ-تباركَّوتعاىل.َّ-
وكذلكَّأيضاَّ :يمألَّالقلبَّبإذنَّاهللَّإيام ًَّناَّوخشيةَّومراقبةَّاهللََّّ -سبحانهَّوتعاىلَّ-
ً َّ
فيكونَّفيهَّعو ًَّناَّعّلَّتركَّ َّاملعايص َّوالَّسيامَّ َّاملعايص َّالشَّهوانيةَّالتيَّتدعوَّإليهاَّالغريزةَّأو َّاجلبلةَّ
َّأيضاَّ ،أو َّمن َّهذا َّمن َّاألسباب َّالتي َّجاءت َّمن َّأجلهاَّ
َّبالسوءَّ ،وهلذا َّالسبب ً َّ
والنَّفس َّاألمَّارة ر َّ
اآلية َّيف َّقوله َّ– سبحانه َّوتعاىلَّ :-ﭽﮱ
ﯕﯖﭼ

َّفعطف َّأو َّذكر َّاهلل َّ-عزَّ َّوجلَّ -حفظ َّالفروج َّبعدَّ
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الصومَّ ،وذلكَّأقولَّلعلَّ َّمنَّاألسبابَّيفَّهذاَّالَّتَّتيبَّأنَّ َّالصوم َّيعنيَّعّلَّحفظَّالفروجَّكامَّنبَّهَّ
َّاملتقدمَّذكرهَّ.
إىلَّذلكَّالنبيَّ-صّلََّّاهللَّعليهَّوسلمَّ-يفَّاحلديث َِّّ
وإذاَّكانَّ-النبي َّصّلَّ َّاهللَّعليهَّوسلمَّ-قدَّأرشدَّالشَّبابَّخاصةَّوغريَّالشَّبابَّمنَّعمومَّ
َّغض َّالبرص َّمن َّأجل َّالوقاية َّمن َّالوقوع َّيف َّالفتنةَّ ،فإنَّ َّهذا َّفيه َّتنبيه َّعّل َّتركَّ
املسلمني َّإىل ِّ َّ
الوسائلَّاألخرىَّالتيَّقدَّتدعوَّإىلَّالوقوعَّيفَّالفاحشةَّمنَّاخللوةَّ،أوَّسفرَّاملرأةَّمنَّغريَّحمرمَّ،أوَّ
مصافحةَّاملرأةَّاألجنبيةَّ،ونحوَّذلكَّمنَّوسائلَّالوقوعَّيفَّالفتنةَّ،وغضََّّالبرصَّالَّشكََّّأنَّهَّواحدَّ
منَّهذهَّالطرَّرقَّالتيَّ ،أوَّإطالقَّالبرصَّهذهَّال َّطررقَّالتي َّقدَّتؤ َِّّدي َّإىلَّالفاحشةَّمنَّمجلةَّأسبابَّ
ووسائلَّأخرىَّ،فعّلََّّاملسلمَّاحلريصَّعّلَّسالمةَّنفسهَّمنَّالوقوعَّفيامَّيغضبَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-
أن َّيستند َّكل َّالوسائل َّالتي َّتؤ َِّّدي َّبهَّإىل َّالوقوع َّفيام َّحرم َّاهللَّ-عزَّ َّوجل َّعليهَّ -وال َّسيام َّمنَّ
األسبابَّاملؤ َِّّديةَّإىلَّالوقوعَّيفَّفاحشةَّالزناَّ-أعاذناَّاهللَّوإياكمَّمنهاََّّ.-
الصيام َّمنَّأجلهاَّمَّعي ًَّناَّعّلَّتقوىَّاهللَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ -فهذاَّ
هذهَّمنَّالوجوهَّالتي َّكانَّ ِّ َّ
فيهَّتنبيهَّعّلَّفضيلةَّمنَّأعظمَّفضائلَّالصوم َّوهوَّالبلوغَّإىلَّدرجةَّاملستقيمَّ،ومنَّبلغهاَّووصلَّ
َّالدنياَّ،وفازَّبخريَّاآلخرةََّّ.
إليهاَّ،وفَّقَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-فقدَّفازَّبخري رَّ
كامَّوعدَّاهللََّّ-عزَّ َّوجلَّ-الصائمنيَّبأنَّ َّهلمَّبا ًَّباَّيف َّاجلنة َّيقالَّلهَّبابَّالرَّيانَّالَّيدخلَّمنهَّ
أحدَّإالَّالصائمونَّ،وجاءَّذلكَّيفَّحديثَّسهلَّبنَّسعدَّالسَّاعديَّ-ريضَّاهللَّعنهَّ-عنَّالنبيَّ-
صّلَّ َّاهلل َّعليه َّوسلمَّ -أنه َّقال((َّ :إِن َِّيف َْ
َّاجلن ِة َّ َبا ًبا َّي َقال َّلَه َّالريانَ َّ ،يدْ خل َِّمنْه َّالصائِمو َن َّ َي ْو َمَّ
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ون َِّمنْهَ َّ،فإِ َذاَّد َخ َل ِ
الْ ِق َي َام ِة َ
َّآخره ْمَّ،
ون؟َّ َف َيدْ خل َ
َّ،ال َّ َيدْ خل ََّم َعه ْم ََّأ َحدٌ َّ َغ ْريه ْمَّ،ي َقالََّ َّ:أ ْي َن َّالصائِم َ
َ
أ ْغلِ َقَّ َف َل ْمَّ َيدْ خ ْل َِّمنْه ََّأ َح ٌَّد))َّأخرجهَّالشَّيخانَّالبخاريَّومسلمََّّ،
قولهَّ-صّلَّ َّاهللَّعليهَّوسلم((َّ :-إِن َّيف َّاجلنة َّ َبا ًبا)) َّ َّإنَّ َّللتَّأكيدَّ ،إنَّ َّيرادَّهباَّتأكيدَّالكالمَّ،
والنبيَّ-صّلََّّاهللَّعليهَّوسلمَّ-هوَّالصَّادقَّاملصدوقَّنجزمَّبصدقهَّ-عليهَّالصَّالةَّوالسَّالمَّ-ولوَّ
ملَّيؤ َِّّكدَّخربهَّوكالمهَّبيش ٍَّء َّمنَّاملؤ َِّّكداتَّاللَّفظيةَّأوَّاملعنويةَّ-صلواتَّاهللَّوسالمهَّعليه((َّ-إِنََّّ
يفَّاجلنةَّ َبا ًبا))َّأشارَّبابَّرشَّاحَّاحلديثَّإىلَّهذاَّالتَّعزيزَّالنَّبويَّالكريمَّ،ملَّاَّقالَّإنََّّيفَّاجلنةَّوملَّيقلَّ
إنَّ َّللجنَّةَّ ،أتىَّبحرفَّاجلرَّ َّ"يف" َّوملَّيستعملَّحرفَّاجلرَّ َّ"الالم" َّبلَّقالَّيف َّاجلنةَّ ،وأشارَّكامَّ
قلتَّهؤالءَّالرشاحَّالذينَّتعرَّضواَّهلذهَّاجلملةَّإىلَّأنََّّاحلكمةَّمنَّذلكََّّ-واهللَّأعلمَّ-أنَّين َِّّبهَّعّلَّ
ر َّ
أنَّ َّالبابَّنفسهَّفيهَّمنَّالنَّعيمَّماَّفيهَّلكونهَّيف َّاجلنةَّ ،فهمَّيتنعمونَّيف َّهذاَّالبابَّحنيَّدخولهَّ،
ودخوهلمَّإىلَّمقرهمَّالذي َّأعدهَّاهللَّ– عزََّّ
َِّّ
إضافةَّإىلَّالنَّعيمَّالذي َّسينالونهَّبعدَّجماوزةَّالبابَّ ،
وجلََّّ-لكلَّمنهمَّ((إِنَّيفَّاجلنةَّ َبا ًبا))َّأيَّمنَّمجلةَّأبوابَّواهللَّ-عزََّّوجلَّ-قدَّجعلَّللجنةَّثامنيةَّ
أبواب َّ ،فباب َّيدخل َّمنه َّأهل َّالصالةَّ ،وباب َّيدخل َّمنه َّأهل َّالصدقةَّ ،وباب َّيدخل َّمنهَّ
املجاهدونَّ،إىلَّغريَّذلكَّمَّاَّأعدَّهَّاهللَّ-عزََّّوجلََّّ.-
َّالري َّاالرتواء َّضد َّالعطشَّ
((إِن َّيف َّاجلنة َّ َبا ًبا َّي َقال َّلَه َّالريانَّ)) َّهذا َّاالسم َّمشتق َّمن ِّ
منَّأكثرََّّماَّيشق َّعليهَّيف َّصومهَّماَّيتعرَّضَّلهَّ
ر َّ
والظَّمأَّ،وذلكَّملناسبةَّعظيمةَّ ،وهي َّأنَّ َّالصائم َّ
ٍ
ٍَّطويلة َّفإنَّمشقَّةَّالعطشَّ
أيامَّحر َّوصيفَّيف َّأيام
ٍَّّ
منَّالظَّمأَّوالعطشَّ ،والسيامَّإذاَّكانَّالصوم َّيف َّ
فيهَّالريَّالكاملَّالَّيذوقونَّ
والظَّمأَّأشدَّمنَّمشقةَّاجلوعَّ،فجعلَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-هذاَّالبابَّبا ًباَّ
ِّ
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بعدَّدخولهَّشي ًَّئاَّمنَّظمأَّبفضلَّاهللََّّ-سبحانهَّوتعاىلَّ-ثمََّّبامَّكابدوهَّوعانوهَّمنَّالنصبَّواملشقةَّ
دنياهمَّبسببَّصيامهمَّوتقرهبمَّإىلَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -يف َّهذهَّالعبادةَّاجلليلةَّالعظيمةَّ ،قالَّ-
رَّ
يف َّ
ون َّ َي ْو َم َّالْ ِق َي َام َِّة)) َّيعني َّالذينَّصامواَّصومَّالواجبَّ
صّلَّ َّاهلل َّعليهَّوسلمَ ((َّ :-يدْ خل َِّمنْه َّالصائم َ
الذي َّافَّتضهَّاهللََّّ -عزَّ َّوجلَّ -عليهمَّ ،سواءَّمنَّهذهَّاألمَّةَّأوَّمنَّاألممَّالسَّابقةَّ،أمَّةَّإبراهيمَّ،
أمَّةَّموسىَّ ،أمَّةَّعيسىَّ ،وأمَّةَّنوحَّ،وغريهمَّمنَّاألممَّالتي َّرشعَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -فيهاَّالصومَّ،
فإهنَّمَّداخلونَّيفَّهذاَّالوعدَّالكبريََّّ.
((الَ َّ َيدْ خل ََّم َعه ْم ََّأ َحدٌ َّ َغ ْريه َّْم)) َّيعني َّمن َّغريَّمنَّملََّّيتقرَّبَّإىلَّاهللَّ-عزَّ َّوجلََّّ -هبذهَّ
العبادة َّاجلليلة َّالعظيمةَّ ،كام َّلو َّأنَّ َّ ً
َّرجال َّأسلم َّثم َّصّلَّ َّوتصدَّق َّوأدَّى َّبعض َّاألعاملَّ
ً َّ
مثال
الصَّاحلةَّ،لكنهَّماتَّقبلَّأنَّيدخلَّعليهَّشهرَّرمضانَّ،فامتَّقبلَّأنَّيتقرَّبَّإىلَّاهللَّبعبادةَّالصومَّ،
فإنَّالظَّاهرَّمنَّهذاَّاحلديثَّأنَّهَّالَّيدخلَّمنَّبابَّالرَّيانَّ،الَّيدخلَّاجلنةَّمنَّبابَّالرَّيانَّلكونهَّملَّ
ََّ
ونَّ َي ْو َمَّالْ ِق َي َام ِةَّ،
الصيامَّ،ولكنَّيدخلَّاجلنةَّمنَّأبواهباَّاألخرىَّ(( َيدْ خل َِّ
َّمنْهَّالصائم َ
يكنَّمنَّأهلَّ ِّ
ون؟َّ))َََّّّ
الََّ َيدْ خل ََّم َعه ْم ََّأ َحدٌ َّ َغ ْريه ْمَّ،ي َقال ََّأ ْي َنَّالصائم َ
وقد َّجاء َّيف َّاحلديث َّاآلخر َّيف َّالرواية َّأخرىَّ ،أنَّ َّعّل َّهذه َّاألبواب َّأبواب َّاجلنة َّدعاةَّ،
لدخول َّمنَّتلك َّاألبوابَّ ،ففي َّحديث َّأيب َّهريرةَّ
لعلَّهم َّمن َّاملالئكةَّيدعون َّأهل َّاإليامنَّإىل َّا رَّ
ِ
ي َِّم ْن ََّأ ْب َو ِ
اب َّاجلنة َّ َياَّ
يف َسبِ َِّ
ني ِ َّ
ق َّ ز َْو َج ْ َِّ
ن َأ ْن َف َ َّ
يقول َّ-صّلَّ َّاهلل َّعليه َّوسلمَ ((َّ :-م َّْ
يل اهللِ نود َ
تعال َّأدخلَّمنَّهذاَّالبابَّ ،كلَّمالئكةَّبابَّحريصونَّ
اهللَّ َه َذاَّخَ ْ ٌري َّ)) َّيعني َّهلمََّّ ،أق َّبِلَّ َ َّ ،
َع ْب ََّد ِ
ون؟َّ َفيدْ خل ِ
واَّمنْه َّ َفإِ َذاَّ َدخَ َلَّ
عّلَّأنَّيدخلَّاملؤمنَّمنَّباهبمَّالذي َّيقفونَّعليه َّ((ي َقال ََّأ ْي َن َّالصائم َ َ

www.miraath.net

11

ِ
آخره ْم َّأ ْغلِ َق َّ َف ََّلم َّ َيدْ خ َل َِّمنْه ََّأ َح ٌَّد)) َّ َّفهذه َّبشارةَّعظيمةَّللصائمني َّنسألَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -أنَّ
جيعلناَّوإيَّاكمَّمنهمََّّ.
الصيامَّوأهلهَّ،حديثَّأيبَّهريرةَّيفَّالصَّحيحنيَّأيضاَّ
ومنَّاألحاديثَّالتيَّوردَّفيهاَّفضلَّ ِّ
عنَّالنبيََّّ-صّلََّّاهللَّعليهَّوسلمَّ-أنَّاهللَّ-عزََّّوجلََّّ-قالَ ((َّ:ق َالَّاهللَّ-عزََّّ َو َجلَََّّ-ك رلَّ َع َم ِلَّا ْب ِنَّ
ِ

ِ

َّالص َيام َّ َفإِنه َّيل َّ َو َأن َ
الَّ
ث َّ َو َ َّ
ال َّ َي ْرف ْ َّ
َان َّ َي ْومَّ َّ َص ْو َِّم َّ َأ َحدك َّْم َّ َف َ َّ
َاَّأ ْج ِزىَّبِهَّ ،والصيام َّجنةَّ َفإِ َذا َّك ََّ
آ َد َم َّلَه َّإِال ِّ
ِ

ِ

ٍ

ِِ

م َّالصائمَّ
حمم َّد َّبِ َيد َّه َّ َخللوفَّ َّ َف َِّ
ل َّإِ ِّ َّ
ب َّ َفإِ َّْن َّ َسابهَّ َّ َأ َح ٌَّد َّ َأ َّْو َّ َقا َت َلهَّ َّ َف ْل َيق ْ َّ
َي ْصخَ ْ َّ
ين َّ ْامرَّ ٌَّؤ َّ َصائمَ َّ ،والذي َّ َن َّْفسَّ َّ َ

ِ

ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

يَّ
حَّبِفطْ ِر َّهَ َّ،وإِ َذاَّلَق ََّ
َانَّ َي ْف َر ْحه َ َّامَّإِ َذاَّ َأ ْفطَ ََّرَّ َف ِر ََّ
كَّ،للصائ َِّمَّ َف ْر َحت َِّ
نَّ ِريحََِّّامل ْس َّ
أ ْط َيبََّّعن ََّْدَّاهللَِّ َي ْو ََّمَّالْق َي َام َّةَّم َّْ

متفقَّعليهََّّ،
حَّبِ َص ْو ِم َِّه))َّ ٌ َّ
ََّربَّهََّّ َف ِر ََّ
هذاَّاحلديثَّاجلليلَّفيهَّذكرَّمجلةَّمنَّفضائلَّالصومَّ،ومنَّفضائلَّالصائمنيََّّ.
أوالَّ َّ :قوله َّ-صّلَّ َّاهلل َّعليه َّوسلمَ ((َّ -ق َال َّاهلل َّ-عزَّ َّ َو َجلََّّ ))َّ -هذا َّيسمى َّعند َّعلامءَّ
ً َّ
املصطلحَّباحلديثَّالقديسَّأوَّباحلديثَّاإلهلي ،وهوَّليسَّبقرآنَّ،اهللَّ-عزََّّوجلَّ-تكلَّمَّبهَّ،لكنَّهَّ
ليسَّبقرآنََّّ.
وهلذاَّجيوزَّللجنبَّأنَّيقرأهَّ،وجيوزَّملنَّكانَّحمدثاَّأنَّيمسََّّورقةَّفيهاَّحديثَّقديسََّّ.
َّحتدى َّبه َّكالقرآنَّ
كذلك َّأيضا َّما َّخيتلف َّبه َّعن َّالقرآن َّالكريمَّ ،أنه َّليس َّبمعجز َّفال َِّّ
الكريمََّّ،
أيضا َّخيتلف َّعن َّالقرآن َّفإنه َّال َّيتعبد َّبه َّهلل َّ-عزَّ َّوجلَّ -يف َّالصَّالةَّ ،وهناك َّأحكامَّ
ً َّ
للحديثَّالقديسَّخيتلف هباَّعنَّالقرآنَّالكريمََّّ.
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ويفَّقولهَّ-صّلََّّاهللَّعليهَّوسلمَ ((َّ-ق َالَّاهللَّ-عزََّّ َو َجلََّّ))-فيهَّإثباتَّصفةَّالكالمَّهللَّ-عزََّّ
نةَّواجلامعةَّيؤمنونَّهبذهَّالصفةَّاجلليلةَّالعظيمةَّ
ِّ َّ
وجلَّ -وأنَّهَّيتكلمَّبامَّشاءَّمتَّىَّشاءَّ ،وأهلَّ َّ ر َّ
الس
التي َّوصف َّاهلل َّهبا َّنفسهَّ ،ووصفه َّهبا َّرسوله َّ-صّلَّ َّاهلل َّعليه َّوسلمَّ َّ -بأنَّ َّاهلل َّيتكلم َّحقيقةَّ
بصوتَّوحرفَّ،كامَّيليقَّبجاللهَّعّلَّالقاعدةَّاملعروفة :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭼ [الشورىَّ ]٣٣ :فنثبتَّهللَّ– عزَّ َّوجلَّ -ماَّأثبتهَّلنفسهَّأوَّأثبتهَّلهَّرسولهَّ-صّلَّ َّاهللَّ
لصفاتَّلكنَّدونَّأنَّنم َّثِّلَّاهللَّبيشءَّمنَّخلقهََّّ.
عليهَّوسلمَّ-منَّاألسامءَّوا ِّ َّ
رسَّقولهَّيفَّهذاَّاحلديثَّكلَّعملَّابنَّآدمَّ
قالَّاهللَّ-عزََّّوجل((َّ-ك رلَّ َع َم ِلَّا ْب ِنَّآ َد َمَّلَهَّ))َّف ِّ َّ
لهَّ،بمعنىَّأنََّّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-قدَّقدَّرَّثوابَّاألعاملَّالصَّاحلةَّاحلسنةَّبعرشَّأمثاهلاَّ،أماَّالصومَّفإنَّ
الصيام َّإالَّاهللَّ-سبحانهَّ
اهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -قدَّادخرَّثوابهَّلنفسهَّ ،فال َّيعلمَّمقدارَّاملضاعفةَّعّلَّ ِّ
وتعاىلََّّ.-
َّيل َّ َو َأن َ
َاَّأ ْج َِّزي َّبِ ِه َّ)) َّبأنَّهَّإذاَّكانَّيومَّ
َّالص َيام َّ َفإِنه ِ َّ
رس ً َّ
كامَّف ِّ َّ
َّأيضاَّقولهَّهبذاَّاحلديثَّ((َّ :إِال ِّ
حصلَّالقصاصَّبنيَّالعبادَّ ،فإنَّهَّقدَّيأيت َّالعبدَّبحسنات َّمنَّصدقاتَّ،صيامَّ ،صالةَّ،
َِّ
القيامة َّو
حجَّوعمرةَّ،وغريَّذلكَّويأيت َّوعليهَّمظاملَّقدَّظلمَّهباَّبعضَّاخللقَّ ،فيَّعطىَّاملظلومَّمنَّحسناتَّ
هذا َّالظَّاملَّ ،يؤخذ َّمن َّحسناته َّويَّعطى َّللظامل َّمقابل َّاملظلمة َّالتي َّحصلت َّمنه َّووقعت َّمنه َّيفَّ
الدنياَّ ،ومات َّقبل َّأن َّيتوب َّإىل َّاهلل َّمنهاَّ ،وقبل َّأن َّيتحلَّل َّهذا َّاملظلوم َّمنهاَّ ،فيأخذ َّاهلل َّ-عزََّّ
رَّ
وجلَّ -منَّحسناتَّهذاَّالعبدَّالظَّاملَّوتَّعطىَّللمظلومَّ ،إالَّحسناتَّالصوم َّوهذاَّتفسريَّسفيانَّ
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بنَّعيينةَّفإنَّ َّحسناتَّالصوم َّالَّيأخذَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -منهاَّشيئًاَّ ،ويعطيهاَّللظَّاملَّوإنَّامَّيريضََّّ
الظاملَّبثوابَّمنَّعندهَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ.َّ-
َّالص َيامَّ
فهذهَّبعضَّالتَّفسرياتَّالتي َّفرسَّ َّهباَّقولهَّسبحانهَّيف َّهذاَّاحلديثَّالقديس َّ((َّإِال ِّ
َّيلَّ َو َأ َنا ََّأ ْج َِّزيَّبِ ِهَّ))ََّّ.
َفإِنه ِ َّ
األعاملَّيدخلهاَّالرياءَّلكونَّاألعاملَّإماَّمسموعة َّوإمَّاَّ
َِّّ
وهناكَّأيضا َّتفسريَّآخرَّوهوَّأنَّ َّ
ً
هَّيكونَّخالصا َّهللَّ-سبحانهَّ
مرئيةَّ،أماَّالصوم َّفإنَّهَّسَّالَّيطلعَّعليها َّإالَّاهللَّفمنَّهذهَّاجلهةَّفإنَّ
ً
كةَّمعَّاهللَّبالرياءَّ ،لكونهَّسَّ َّالَّيطلعَّعليهَّإالَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -اللَّهمَّ
َِّّ
وتعاىلَّ-الَّتدخلَّفيهَّالرشَّ
إالَّإذاَّحدثَّالصائمَّ،وأخربَّعنَّنفسهَّهبذاَّالعملََّّ.
عّلَّالسَّتَّوالتَّغطيةَّ،
ِّ َّ
تدل َّ
ن َّ ،ر َّ
نَّوالنونَّجنََّ ََّ
ََّ
الصيام َّجنة)) َّهذهَّاملادة َّاجليمَّوالنو
وقوله((َّ :و ِّ
وسميت َّاجلنة َّجنَّةَّ ،سَّ َِّّمي َّالبستان َّجنَّةَّ ،وذلك َّلكثرة َّاألشجار َّالتي َّفيه َّفتغ َّطِّي َّما َّبداخلهاَّ،
َِّّ
الَّتس َّالذي َّيتَّقي َّبهَّاملقاتلَّ
َِّّ
سَّ َِّّمي َّاجلننيَّجني ًَّنا َّلكونهَّمستَّتَّعنَّاألعنيَّيف َّ
بطنَّأمهَّ،ويسمىَّ ِّ
يسمىَّجنَّةَّلكونهَّيقيهَّويسَّتهَّعنَّسالحَّالعدوََّّ.
الصيامَّجنة))َّيعنيَّسَّتَّيستَّتَّبهَّالعبدَّمنَّعقوبةَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-يقيهَّمنَّ
وقولهَّهنا((َّ:و ِّ
عذابَّاهللَّ-تباركَّوتعاىلَّ -وذلكَّأنَّهَّكاحلصنَّاحلصنيَّللعبدَّمنَّنارَّجهنَّمَّ،ولكنَّهذهَّاجلَّنةَّ
وهذاَّالسَّتَّوهذهَّالوقايةَّ ،إنَّامَّتنفعَّصاحبهاَّبإذنَّاهلل َّإذاَّحافظَّعليهاَّ،أمَّاَّإذاَّملَّحيافظَّعّلَّهذهَّ
ِّ َّ
اجلَّنةَّ ،فإهناَّتضعفَّوتتخرَّقَّفتصيبهَّالعقوبةَّ-والعياذَّباهللَّ-وختريقَّهذهَّاجلَّنة َّوإضعافهاَّيكونَّ
بمعصية َّاهلل َّ-تبارك َّوتعاىلَّ -ألنَّ َّمن َّالصائمني َّمن َّيصوم َّعن َّالطَّعامَّ ،وعن َّالرشَّابَّ ،وعنَّ
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ال َِّّنكاحَّ ،ولكنهَّخيوضَّيفَّاملفطراتَّالتي َّيسميهاَّالعلامءَّباملفطراتَّاملعنويةَّوهي َّ َّاملعايص َّفينظرَّ
يف َّاحلرامَّ ،ويتكلم َّباحلرامَّ ،ويأكل َّاملال َّاحلرام َّيف َّأثناء َّصومهَّ ،ويستمع َّإىل َّالصَّوت َّاملحرَّمَّ
األغاينَّواملعازفَّ،ونحوَّماَّحرمَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-فهذاَّيكونَّصاحبَّسَّتةََّّضعيفةَّالَّتكادَّتقيهَّ
منَّعذابَّاهللَّ-نسألَّاهللَّالسَّالمةَّوالعافيةََّّ.-
الصيام َّجنة)) َّومنَّأجلَّاملحافظةَّعّلَّهذهَّاجلَّنة َّأنَّتكونَّقويَّةَّمؤ َِّّدية َّللغرضَّمنهاَّ
(( َّو ِّ
ِ

الَّ
ث َّ َو َ َّ
ال َّ َي ْرف ْ َّ
َان َّ َي ْومَّ َّ َص ْو َِّم َّ َأ َحدك َّْم َّ َف َ َّ
قالَّ-صّلَّ َّاهللَّعليه َّوسلمَّ -يف َّاجلملةَّالتي َّبعدها َّ(( َفإِ َذا َّك ََّ

ب)) َّالرَّفثَّيطلقَّعّل َّاجلامعَّومقدماتهَّ ،يطلقَّعّلَّ َّاملعايصَّ ،وقولهَّالَّيصخبَّيعني َّالَّ
َي ْصخَ ْ َّ
يرفعَّصوتهَّيفَّجدالَّيفَّخصومةَّونحوَّذلكَّيفَّأثناءَّصيامهَّ،فإنََّّهذاَّيتعارضَّمعَّأدبَّالصومََّّ.
ين َّ ْامر ٌَّؤ َّ َصائِم)) َّسابهَّأحدَّتكلمَّعليهَّبكالمَّيسءَّ
ل َّإِ ِّ َّ
قالَ ((َّ:فإِ َّْن َّ َسابهَّ َّ َأ َح ٌَّد َّ َأ َّْو َّ َقا َت َلهَّ َّ َف ْل َيق ْ َّ
ؤَّ
ين َّ ْامر ٌَّ
ل َّإِ ِّ َّ
تعرضَّلهَّبأذىَّبيدهَّمثال َّقالَّ-عليهَّالصَّالةَّوالسَّالمَ ((َّ -ف ْليَق ْ َّ
ً َّ
شتمهَّ ،أوَّقاتلهَّيعني َّ

َصائِم)) َّأرشدَّالصائم َّإىلَّعدمَّاملبادلةَّباملثلَّ ،إىلَّعدمَّالرَّدَّباملثلَّ،فإذاَّسبكَّشتمكَّتعرَّضَّلكَّ
املطلوبَّمنكَّأهياَّالصائمَّأالَّتردَّعليهَّبمثلَّماَّفعلَّهذاَّاملعتديَّمعَّأنَّهَّجيوزَّللمسلمَّ
ر َّ
بأذىَّ،فإنََّّ
أنَّيقابلَّالسَّيئةَّبالسَّيئةَّلكنَّالصائم َّمندوبَّإىلَّاحلالةَّاألكملَّواألفضلَّ ،وهي َّاإلعراضَّعنَّ
ويرصح َّهبذه َّالكلمة َّال َّيقوهلا َّيفَّ
امرؤ َّصائمَّ ِّ َّ ،
هذا َّالسَّابَّ ،عن َّهذا َّاملقاتلَّ ،وأن َّيقول َّلهَّإين َّ ٌَّ
نفسهَّ ،وإنَّام َّيتكلم َّهبا َّبصوت َّيسمعه َّهذا َّالشَّخص َّالذي َّتعرَّض َّله َّباألذىَّ ،وذلك َّلفوائدََّّ:
ومنهاَّأنَّيعلمَّهذاَّاخلصمَّأنَّكَّتستطيعَّأنَّتردََّّعليهَّعدوانهَّلستَّبضعيفَّ،ولكنَّالذيَّيمنعكَّ
الصيامََّّ،
منَّالرَّدَّعّلَّإساءتهَّباملثلَّ،هوَّتل رَّبسكَّهبذهَّالعبادةَّاجلليلةَّوهيَّ ِّ
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َّأيضا َّمن َّفوائدها َّأنَّه َّربام َّيستحيَّ ،وخيجل َّأن َّيتعرَّض َّهبذا َّاألذى َّالقويل َّإىلَّ
كذلك ً َّ
العميلَّملسلمَّقدَّتلبَّسَّهللَّ-عزََّّوجلََّّ-هبذهَّالعبادةَّاجلليلةَّالعظيمةَّف َّيَكَّفَّرشهََّّ،
متثال َّهلذاَّاحلديثَّاجلليلَّ،
امرؤ َّصائمَّ ،ليسَّفيهَّرياءَّ ،بلَّهوَّا ٌ َّ
وليسَّيف َّقولَّالصائم َّإين َّ ٌَّ
فليسَّهوَّمنَّبابَّاملراءاةَّبالعملَّ،وإنَّامَّهوَّمنَّاإلعذارَّإىلَّهذاَّاملؤذيَّلعلَّهَّأنَّيكفََّّرشهَّ،وهذهَّ
سواء َّكانَّالصائم َّصيامَّفرضَّأو َّكانَّالصائم َّصيام َّنافلةَّ ،فاحلديثَّيعمَّ
يستوىَّفيهَّالصائم َّ ًَّ
األمرينَّمجيعاَّ،فإذاَّسبَّكَّأحدَّ،وأنتَّصائمَّصيامَّفرضَّأوَّصيامَّنافلةَّفالَّحرجَّأنَّتقولَّلهَّإينَّ
وأنَّختربهَّامتثاالَّملاَّأرشدَّإليهَّالنبيَّ-صلواتَّاهللَّوسالمهَّ
ً َّ
امرؤَّصائمَّ،وأنَّترفعَّصوتكَّبذلكَّ،
ٌَّ
عليهَّ-يفَّهذاَّاحلديثَّ،
حمم ٍَّدَّبِ َي ِد َِّهَّ)) َّيقسمَّنبيناَّ-صّلَّ َّاهللَّعليهَّ
َّثمَّ َّقالَّ-عليهَّالصَّالةَّوالسَّالمَ ((َّ:-وال ِذيَّ َن َّْفسََّّ َ
وسلمَّ -بر َِّّبهَّ-عزَّ َّوجلَّ -فإنَّ َّهوَّالذي َّبيدهَّاألنفسَّحيييهاَّ ،ويميتهاَّ ،ويد َِّّبرَّأمرهاَّ،املخلوقَّالَّ
حيلف َّإال َّبخالقهَّ ،املخلوق َّال َّحيلف َّإال َّباهلل َّ-جلَّ َّجاللهَّ -ال َّحيلف َّبيش ٍء َّمن َّاخللقَّ ،الَّ
باألنبياءَّ ،والَّباألولياءَّ،الَّباملالئكةَّ ،والَّبالصاحلنيَّ ،والَّباآلباءَّ ،والَّباألمهاتَّ ،والَّالعرضَّ،
والَّالرشَّفَّ ،والَّبغريَّذلكَّمنَّخلقَّاهللَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ-إنَّامَّحيلفَّالعبد َّبربهَّفقطَّ،كامَّقالَّ-
ِ
َان ِ
ِ
صّلََّّاهللَّعليهَّوسلمَ َّ((َّ:-ال َ ْ ِ
َِّأوَّلِ َي ْصمتَّْ))َّواحللفَّ
َّحال ًفاَّ َف ْل َي ْحلفْ َّبِاهلل ْ
َّ،م ْنَّك َ َ
َّحتلفواَّبِآ َبائك ْم َ
َّح َل َ ِ
َ َ
ك))ََّّ.
رش ََّ
بغريَّاهللَّرشكَّ،احللفَّبغريَّاهللَّرشكَّ،كامَّيفَّاحلديثَّ(( َم ْن َ
فَّبِغ َْريَّهللَِّ َف َقدْ َّ َك َف َرَّأ ْوَّأ ْ َ
فعّلَّاملسلمَّأنَّين َِّّقيَّلسانهَّ،وينزههَّعنَّاحللفَّبغريَّاهللَّ،بعضَّالناسَّيكونَّقدَّتعوَّدَّينشأَّ
يف َّبيئة َّأسة َّاستمرأت َّوتعودَّت َّاحللف َّبغري َّاهللَّ ،فيكرب َّويعرف َّاحلكم َّالرشَّعي َّلكن َّبعد َّأنَّ
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اعتادَّلسانهَّعّلَّهذاَّالنوعَّمنَّالقسمَّاملحرمَّ،فنقولَّ:حتىَّولوَّكنتَّقدَّتعوَّدتَّفيجبَّأنَّتكفََّّ
نفسكَّ،وأنَّجتاهدهاَّعّلَّتركَّهذهَّالعادةَّالسَّيئةَّالتيَّتوقعكَّيفَّاحلرجَّالعظيمَّويفَّاإلثمَّالكبريََّّ.
اخللوفَّالرَّائحةَّالتي َّتنبعثَّمنَّاجلوفَّ،
حمم ٍَّد َّبِ َي ِد َِّه َّ َخللوفَّ َّ َف َِّم َّالصائم)) َّ ََّ
(( َوال ِذي َّ َن َّْفسَّ َّ َ
خترجَّعنَّطريقَّالفمَّ َّرائحةَّمستقبحةَّ ،مستقذرةَّمستكرهةَّ َّ،تعافهاَّاألنفسَّ ،ولكنَّهاَّعندَّاهللَّ-
َّامل ِسكََّّ.
عزََّّوجلََّّ-رائحةَّطيبةَّحبيبةَّحتَّىَّإهنَّاَّعندَّاهللَّأطيبَّمنَّريح َّ
ِ

ٍ

ِ

ِِ

ِ

ِ

ِ ِ

ن َّ ِريحََِّّ
حمم َّد َّبِ َيد َّه َّ َخللوفَّ َّ َف َِّم َّالصائم َّأ ْط َيبَّ َّعن ََّْد َّاهللِ َّ َي ْو ََّم َّالْق َي َام َّة َّم َّْ
قالَ ((َّ :والذي َّ َن َّْفسَّ َّ َ

ك)) َّملاذا؟َّألهنَّاَّناجت ٌَّة َّعنَّعبادةَّحمبوبةَّإىلَّاهللَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ -فأحبَّ َّاهللَّهذهَّالرائحةَّ،
امل ِ ْس ِ َّ
وهيَّعندهَّأطيبَّمنَّريحَّاملسكَّلكوهناَّنتيجةَّهذهَّالعبادةَّالتيَّتقرَّبَّهباَّهذاَّاملسلمَّإىلَّر َِّّبهََّّ.
ِ

ِ

ام)) َّماَّمها؟َّقال((َّ :إ ِ َذا َّ َأ ْفطَ ََّرَّ
َانَّ َي ْف َر ْحه َ َّ
ثمَّقالَّ-عليهَّالصَّالةَّوالسَّالم((َّ :-وللصائ َِّمَّ َف ْر َحت َِّ

فرحَّجبيلَّ ،يفرحَّحيثَّأباحَّاهللَّ-عزَّ َّوجلََّّ -وأذنَّلهَّأنَّيأكلََّّ،
ِّ َّ
ح َّبِ ِفطْ ِر َِّه)) ََّّهذاَّفرحَّطبيعي َّ
َف ِر ََّ
َّساعاتَّطويلةَّفيفرحَّهبذاَّاألمرََّّ.
ٍ َّ
وأنَّيرشبَّ،وأنَّينكحَّبعدَّأنَّمَّنعَّمنه
حا َّدين ًَّيا َّحيثَّوفقهَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -للصومَّوأعانهَّعليهَّويرسهَّلهَّ
كذلكَّأيضاَّيفرحَّفر ًَّ
ً َّ
فكم َّمن َّالناس َّعّل َّوجهَّهذه َّاألرضَّال َّيصومون َّخمذولون َّ-والعياذ َّباهللَّ -إمَّا َّأهنم َّكفَّار َّملَّ
يتقربواَّهللَّأصال َّباإلسالمَّوبالدخولَّيف َّدينَّاهللَّ ،فحرمواَّمنَّهذاَّاخلريَّالعظيمَّاجلليلَّ ،أوَّأهنَّمَّ
ً َّ
ارةَّبالسوءَّاستحكمتَّعليهمَّالغفلةَّ
ر َّ
منَّأهلَّاإلسالمَّولكنَّغلبتَّعليهمَّالغفلةَّواألنفسَّاألمَّ
-والعياذَّباهللَّ-فيفطرونَّهتاو ًَّناَّهبذهَّالشَّعريةَّالعظيمةََّّ،
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وأنتَّوفقكَّاهللَّوأهلمكَّويرسَّلكَّوأعانكَّفصمتَّ ،وأمتمتَّصومكَّبفضلَّاهللَّ-عزََّّ
وجلَّ-فتفرحَّهبذهَّالنَِّّعمةَّاجلليلةَّالتيَّمنَّاهللَّهباَّعليكَّوحرمَّمنهاَّغريكََّّ.
ح َّبِ َص ْو ِم َِّه)) َّإذاَّلقي َّربهَّيومَّالقيامةَّفرحَّبصومهَّ ،ملاَّيرى َّمنَّالكرامةَّ
ي َّ ََّر َِّّبهَّ َّ َف ِر ََّ
(( َوإِ َذا َّلَ ِق ََّ
التيَّأعدهاَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-للصائمنيَّ،فقدَّجاءَّيفَّالقرآنَّالكريمَّيفَّسورةَّاحلاقَّةَّقولهَّ-سبحانهَّ

وتعاىل :-ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [الحاقةََّّ ]٢١ :
ي َّ ََّأيَّامَّ َّالص َّْو َِّم" َّفلامَّ َّامتنعواَّعنَّاألكلَّ ،وعنَّ َّ ر
الرشبَّ ،وعنَّالنَِّّكاحَّمنَّ
قالَّوكيعَِّ "َّ :ه ََّ
أجل َّاهلل ََّّ -سبحانه َّوتعاىلَّ -أثاهبم َّاهلل َّهذا َّالثَّواب َّالعظيمَّ ،فأطعمهم َّوسقاهم َّبأنواع َّاملآكلَّ
َّالدنياََّّ.
واملشاربَّثوا ًَّباَّ،مثوب ًَّةَّهلمَّعّلَّعبادهتمَّالتيَّتقرَّبواَّإىلَّاهللَّ– عزََّّوجلَّ-هباَّيفَّدار رَّ
الصيامَّوفضائلهَّماَّجاءَّيفَّالصَّحيحنيَّمنَّحديثَّأيبَّهريرةَّعنَّ-
كذلكَّأيضاَّمنَّفوائدَّ ِّ
احتِ َسا ًباَّغ ِف َرَّلَه ََّماَّ َت َقد َم َِّم ْنَّ َذ ْنبِ َِّه))َّ
َّصا َم ََّر َم َض َ
انَّإِ َيام ًنا ََّو ْ
النبيَّصّلََّّاهللَّعليهَّوسلمَّ-أنهَّقالَ ((َّ:م ْن َ
ىل َّ ْ
َّاخل ْمس ََّو ْ
ويف َّاحلديث َّاآلخر َّيقول َّ-صّلَّ َّاهلل َّعليه َّوسلم((َّ :-الص َل َوات َْ
اجلم َع ِةَّ
اجلم َعة َّإِ َ َّ
تَّالْ َك َبائِرََّّ))َّأخرجهَّمسلمَّيفَّالصَّحيحََّّ،
َّاجتنِبَ ْ
َو َر َم َضانَّإِ َىل ََّر َم َضاَ ٍنَّمك ِف َر ٌ
اتََّّ َماَّ َب ْينَهنَّإِ َذا ْ
هذهَّاألحاديثَّوماَّجاءَّيف َّمعناهاَّفيهاَّالتَّنبيهَّعّلَّفضيلة َّمنَّفضائلَّالصومَّ ،وهوَّأنَّ َّاهللَّ
عزَّ َّوجلَّ-جعلهَّكفار ًَّة َّملاَّتقدَّمَّمنَّذنوبَّالعبدَّ،ويف َّهذاَّاحلديثَّالنَّصَّ َّعّلَّأنَّ َّالصوم َّالذيَّان))َّ ،ويف َّاحلديثَّاآلخر َّ(( َو َر َم َضان َّإ ِ َىلَّ
َّصا َم ََّر َم َض ََّ
حيصلَّبهَّالتَّكفريَّهوَّصومَّرمضانَ ((َّ ،م ْن َ
َر َم َضاَ ٍَّن))ََّّ.
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ولكنَّقدَّثبتَّيف َّالصَّحيحَّمنَّحديثَّحذيفةَّأنَّ َّالصوم َّمطل ًَّقا َّكفارةَّسواءَّيعني َّكانَّيفَّ
رمضان َّأو َّصوم َّنافلة َّيف َّغري َّرمضان َّوذلك َّملَّا َّسأل َّعمر َّعن َّالفتنةَّ ،من َّحفظ َّاحلديث َّعنَّ
رسولَّاهللَّ-صّلَّ َّاهللَّعليهَّوسلمَّ -يف َّالفتنةَّقالَّحذيفةَّأناَّ،ثمَّساقَّاحلديثَّأنَّ َّفتنةَّالرجلَّيفَّ
الصيام َّوالصَّدقةَّ ،يعني َّأنام َّيصدر َّمنه َّمن َّالظلمَّ
أهله َّوجاره َّوملوكهَّ ،ت َِّّ
كفرها َّالصَّالة َّو ِّ
والعدوانَّسواءَّبالقولَّأوَّبالفعلَّعّلَّاألهلَّأوَّعّلَّاجلارَّأوَّعّلَّاململوكَّفإنَّ َّصالتهَّ ،وصيامهَّ،
األحاديثَّأيضاَّدالةَّعّلَّ
ً َّ
وصدقاتهَّتك َِّّفرَّهذهَّاألخطاءَّ،وهذهَّالزالتَّالتيَّوقعَّفيهاَّ،كامَّجاءَّيفَّ
أنََّّمنَّصيامَّالنَّافلةَّماَّيك َِّّفرَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-بهَّسيئاتَّعبادهَّكامَّجاءَّيفَّصومَّيومَّعرفةَّأنَّهَّيك َِّّفرَّ
سيئاتَّسنتنيَّ،وجاءَّيفَّصومَّعاشوراءَّأنَّهَّيك َِّّفرََّّسيئاتَّسنةََّّ.
احتِ َسا ًبا)) َّإيامنًا َّيعني َّتصدي ًقاَّ
َّصا َم ََّر َم َض َ
ان َّإ ِ َيامنًا ََّو ْ
قوله َّ-صّلَّ َّاهلل َّعليه َّوسلمَ ((َّ :م ْن َ
َّيصومَّرياءَّ،
ًَّ
واعتقا ًداَّبأنََّّاهللَّرشعَّصومَّرمضانَّ،واحتسا ًباَّيعنيَّيريدَّاألجرَّوالثَّوابَّمنَّاهللَّفال
الَّيصومَّتقليداَّ ،الَّيصومَّعّلَّأنَّ َّالصوم َّجمردَّعادةَّسنويَّةَّالَّ،وإنَّامَّيصومَّيريدَّمنَّصيامهَّاألجرَّ
ًَّ
واملثوبةَّمنَّاهللَّ-سبحانهَّوتعاىلََّّ.-
قالَّ-صّلَّ َّاهللَّعليهَّوسلم((َّ :-غ ِف ََّر)) َّمبني َّملاَّملَّيسمَّ َّفاعلهَّ ،أوَّكامَّيقولَّالنَّحويونَّمبنىَّ
منَّيغفرَّالذنوبَّإالَّاهللَّوهوَّ
رَّ
للمجهولَّ ،واملقصودَّأنَّ َّالذي َّيغفرَّله َّهوَّاهللَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ -
َّالذنوبَّ ،تكفري َّالسَّيئات َّال َّيملك َّأحد َّمن َّاخللق َّتكفري َّالسَّيئات َّوحموهاَّ
الذي َّبيده َّتكفري رَّ
ومغفرةَّالذنوبَّ،الَّيملكَّهذاَّأحدَّمنَّاخللقَّكائنًاَّمنَّكانَّفاملغفرةَّإنَّامَّيملكهاَّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-
رَّ
كامَّقالَّ-سبحانهَّوتعاىلَّ -عنَّنفسهَّ ﭽ ﭭ ﭮ ﭼ
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[غافر]١ :

ولألسفَّمع َّكونَّهذاَّاألمرَّ

واضحا َّوجل ًَّيا َّيف َّكتابَّاهللَّ ،ويف َّسنةَّرسولَّاهللَّ-صّلَّ َّاهللَّعليهَّوسلمَّ-إالَّأنَّ َّمنَّاملسلمنيَّ ،أوَّ
ًَّ
الذنوبَّ،وهذاَّ
مَّنَّينتسبَّإىلَّاإلسالمَّمنَّيظنَّأنََّّمنَّاخللقَّمنَّيملكَّتكفريَّالسَّيئاتَّ،ومغفرةَّ رَّ
رقَّالصوفيةَّ-والعياذَّباهللَّ-فمنهمَّمنَّيعتقدَّأنَّلشيخَّالطَّريقةَّ
ر َّ
يوجد َّعندَّكثريَّمنَّأصحابَّالطرَّ
يخَّيقدمَّلهَّشيئًا َّمنَّاملالَّ ،شيئًاَّ
َِّّ
القدرةَّعّلَّتكفريَّسيئاتهَّ ،وعّلَّمغفرةَّذنوبهَّفتجدهَّيأيت َّإىلَّالشَّ
هَّالَّيغفرَّالذنوبَّإالَّاهللَّ
رَّ
منَّاهلداياَّألجلَّأنَّيمحوَّعنهَّسيئاتهَّوذنوبهَّالتي َّسلفتَّ ،فاملقصودَّأنَّ
عّلَّالعبدَّأنَّيطلبَّمغفرةَّالذنوبَّمنَّر َِّّبهَّ ،أنَّيطلبَّتكفريَّالسَّيئاتَّمنَّر َِّّبهَّ ،والَّ
رَّ
عزَّ َّوجلَّ-ٍ
وهذهَّالذنوبَّالتي َّيك َِّّفرهاَّاهللَّ-عزََّّ
رَّ
يطلبهاَّمنَّأحد َّمنَّاخللقَّ ،كائنًا َّمن َّكان َّذلكَّاملخلوقَّ ،
َّالذنوبَّ ،كام َّجاء َّيف َّاحلديث َّاآلخرَّ
الصيام َّاألصل َّأهنَّا َّالصَّغائرَّ ،أهنَّا َّصغائر رَّ
وجلَّ -بسبب َّ ِّ
ات َّ َّ َما َّ َب ْينَهن َّإِ َذاَّ
الذي َّتقدَّمَّمعناَّقبلَّقليلَّ ،إذاَّاجتَّنبتَّالكبائر َّ(( َو َر َم َضان َّإِ َىل ََّر َم َضاَ ٍن َّمك ِف َر ٌ
الذنوبَّتنقسمَّإىلَّقسمنيَّ:كبائرََّّ،وصغائرََّّ.
تَّالْ َكبَائِرَّ))َّفإنََّّ رَّ
اجتنِبَ ْ
ْ
الكبائرَّ:ماَّتَّوَّ َِّّعدَّعليهَّبوعيدَّخاصَّمنَّلعنةَّ،أوَّغضبَّ ،أوَّنارَّ ،أوَّتربَّأ َّاهللَّ ،أوَّ
تربَّأَّالرَّسول َّ-صّلَّ َّاهللَّعليهَّوسلمَّ -منَّفاعلهَّ ،أوَّنحوَّذلكَّمنَّصورَّالوعيدَّ ،أوَّترتَّبَّعليهَّ
الدنياَّكالرسَّقةَّ،كال َِّّزناَّ،قذفَّاملحصناتَّهذهَّالكبائرَّ ،وهذهَّاألصلَّفيهاَّأهنَّاَّالَّتَّكفَّرَّإالَّ
حدٌّ َّيف َّ رَّ
بالتَّوبةَّالَّتَّكفَّرَّإالَّبالتَّوبةَّالنَّصوحَّ،التَّوبةَّالصَّادقةَّ،التَّوبةَّاحلقيقيةَّالتيَّفيهاَّندمَّوفيهاَّإقالعَّعنَّ
الذنبَّ ،فيهاَّالعزَّمَّعّلَّعدمَّالعودةَّ،وإذاَّكانَّالذنبَّيتعلقَّبحقوقَّاآلدمينيَّفالَّبدَّمنَّر َِّّد َّهذاَّ
الدنياَّ.
احلقَّإليهَّ،أوَّطلبَّالعفوَّواملساحمةَّمنهَّيفَّدارَّ رَّ
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الذنوبَّالتي َّليستَّبكبائرَّ ،التي َّدونَّالكبائرَّ،
أماَّالصَّغائرَّ :فهي َّماَّدون َّذلك َّ ،رَّ
مَّالذنوبَّإىلَّقسمنيَّ:كامَّقالَّسبحانه :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
واهللَّ-عزََّّوجلَّ-قدَّقسَّ رَّ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [النساءَّ ]١٣ :أيَّإذاَّاجتنبتمَّالكبائرَّكفَّرناَّعنكمَّالصَّغائرَّ ،قالَّ–
سبحانهَّوتعاىلَّ-يف َّاآليةَّاألخرىَّﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﭼ [النجم]١٢ :

ٌ
هذاَّقول َّخمالفٌ َّ
الذنوبَّليسَّفيهاَّكبريَّوصغريَّبلَّكلَّهاَّكبريةَّ،
ويف َّهذاَّر ٌّد َّعّلَّمنَّيقولَّإنَّ َّ رَّ
لكتابَّاهللَّ،وخمالفَّلسنَّةَّرسولَّاهللَّ-صّلََّّاهللَّعليهَّوسلمََّّ-
فاملقصودَّأنَّ َّاألصلَّيف َّالصومَّ ،ويف َّاألعاملَّالصَّاحلةَّمنَّصالةَّوصدقةَّوعمرةَّوحج َّوغريَّ
ذلكَّمنَّاألعاملَّالصَّاحلةَّ،أنََّّالتَّكفريَّإنَّامَّحيصلَّفيهاَّللصَّغائرَّدونَّالكبائرَّ،ومعَّذلكَّفإنَّهَّالَّ
َّالذنوب َّمجيعهاَّ ،ولو َّكانت َّكبريةَّ ،فقدَّ
يمتنع َّأن َّمن َّاألعامل َّالصَّاحلة َّما َّحيصل َّبه َّتكفري رَّ
يتفضَّلَّ-عزََّّوجلََّّ-عّلَّبعضَّعبادهَّفي َِّّكفرَّعنهمَّمجيعَّذنوهبمَّ،يغفرَّهلمَّمجيعَّذنوهبمَّبسببَّ
ص َّعظيمَّ ،عنَّ
نتجَّعنَّإيامن َّعظيمَّ ،عنَّإخال ٍَّ
ٍَّ
عملَّصالحَّتقرَّبوا َّبهَّإىلَّاهللََّّ -عزَّ َّوجلََّّ -
تذللَّهللَّ-عزََّّوجلَّ-فيثيبَّاهللَّ– عزََّّوجلَّ-ويتفضلَّعليهَّفيك َِّّفرَّبذلكَّالعملَّالواحدَّمجيعَّ
سيئاتَّعبدهَّ،كبريهاَّوصغريهاََّّ.
لعَّإىلَّأهلَّبدرَّفقالَّ:اعملواَّماَّشئتمَّفقدَّ
ٍَّ
وهذاَّكامَّحصلَّألهلَّبدرَّفإنََّّاهللَّ-عزََّّوجلَّ-اط
غفرتَّلكمَّ،قالَّالنبيَّ-صّلََّّاهللَّعليهَّوسلمَّ-لعمرَّيفَّحديثَّقصةَّحاطبَ ((ََّّ:و َماَّيدْ ِر َ
يكَّ
الَّ:اعملواَّما ِ
َّشئْت ْمَّ َف َقدْ َّ َغ َف ْرتَّلَك َّْم))ََّّ.
َياَّع َمرَّلَ َعلَّاهللََّاط َل َعَّ َع َّل ََّأ ْه ِلَّ َبدْ ٍَّرََّ َّ،ف َق َ َّ ْ َ َ
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وملَّاَّتقرَّبَّعثامنَّ-ريض َّاهللَّعنهَّوأرضاهَّ -يف َّجتهيزَّجيشَّالعرسةَّ ،ماذاَّقالَّالنبيَّ-صّلَّ َّاهللَّ
عليهَّوسلم-؟َّقالَ َّ((َّ:ما َ
ََّضَّعثْ َام َن ََّماَّ َف َع َلَّ َب ْعدَ َّالْ َي ْو َِّم))ََّّ.
كامَّأيضاَّ
ً َّ
فإ ًذا َّهناكَّمنَّاألعاملَّالصَّاحلةَّما َّقدَّيك َِّّفرَّاهللَّ-عزَّ َّوجلَّ -بهَّمجيعَّذنوبَّعبادهَّ ،
جاءََّّيف َّحديثَّاملرأةَّالبغيَّمنَّبنىَّإسائيلَّالتي َّسقتَّكلبًاَّ ،فشكرَّاهللَّهلاَّفغفرَّهلاَّ ،كذلكَّ
الرَّجل َّبنى َّإسائيل َّالذي َّأخَّر َّشوكًا َّعن َّطريق َّالناسَّ ،فغفر َّاهلل َّ-عزَّ َّوجلََّّ -له َّبذلكَّ
العملَّمجيعَّذنوبهَّوسيئاتهَّوأدخلهَّبهَّاجلنةَّ.
هذهَّبعضَّفضائلَّالصوم َّواحلديثَّيف َّهذاَّيطولَّولكنَّنكتفي َّهبذاَّالقدرَّ،ونسألَّاهللَّ-
سبحانهَّوتعاىلَّ -أنَّجيعلناَّوإياكمَّمنَّالصائمنيَّالقائمنيَّعّلَّالوجهَّالذي َّيرضيهَّ ،وأنَّجيعلناَّ
منَّتقبلَّاهللَّ–عزََّّوجلََّّ-صيامهَّوقيامهَّوغفرَّلهَّذنبهَّ،وكتبَّلهَّالعتقَّمنَّالنَّارَّوالفوزَّباجلنةَّإنَّهَّ
جوادَّكريمَّ،هذاَّواهللَّأعلمََّّ،
وصّلََّّاهللَّوسلمَّوباركَّعّلَّعبدَّورسولهَّحممدََّّ
والسَّالمَّعليكمَّورمحةَّاهللَّوبركاتهَّ.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم اهلل خريا
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