سلسلة مراعاة
مراعاة الشهر
معىن الصوم و فضله
احلمد هلل الذي أعظم على عباده املِنَّة ،مبا دفع عنهم كي َد الش ي ي ي ي يييواد وفنَّه ،وّد أمله و ي

نَّه،

وجنة وفتح هلم أبواب اجلنة.
إذا جعل الصوم حصناً ألوليائه ُ
ّوى الش ي ي ي ي يييريياد ع أا جرءرةم ا إذا جيياو ّمضي ي ي ي ي يياد فتهي

أبواب اجلنيية و ل ي

أبواب جهنم

وسلسل الشياطني .
وأمحد ،والشيراد ،واألّبعة عنهما م صام ّمضاد إمياانً واحتساابً فر له ما قدم م ذنبه ا
الصي ييوم لاةم اكمسي يياع والشي ع الشي ييمو  ،ء اال صي ييام ع الش م أي أمس ي ي عنه ،قاال عا
إ باّاً ع مرمي ا إين نذّت للرمح صوماً ا أي صمتاً وإمساكاً ع الش م
وقاال العربم صام النهاّ ،إذا وقي سري الشمس وسط النهاّ عند الظهرية .
وش ييرعاًم جو اكمس يياع عاّاً ع املفورات ،بنية م أجله م طلور الفغر إ

روب الش ييمس .أي

أد الصي ييوم امتنار فعلم ع شي ييهوو البو والفرل ،وع كل شي ييمو حسي ييم ءد ل اجلو م دواو
وحنوه ،ويف زم معني ،وجو طلور الفغر الثاين أي الصياد إ

روب الشيمس ،م شيرم معني

أجل له ،وجو املسي ييلم العاقل ري احلائل والنفسي يياو  ،بنية وجم ع م ال ل على إلاد الفعل ج ماً
بدود ردد لتميي العبادة م العادة.
واعلم أءها الصائم أد الصوم ّبع اكمياد مب تضى قوله صلى هللا عليه وسلمم
( الص ييوم نص ييي الص ييض  ،ومب تض ييى قوله ص ييلى هللا عليه وس ييلم ( الص ييض نص ييي اكمياد

جو

متمي خباصية النسبة إ هللا عا م بني سائر األّكاد إذ قاال هللا عا فيما حشاه عنه نبيه صلى
هللا عليه وسلم ا كل حسنة بعشر أمثاهلا إ سبعمائة ضعي إال الصيام فإنه يل وأان أج ي به ا
وقد قاال هللا عا ا إمنا ءويف الصي ييابرود أجرجم باري حسي يياب ا والصي ييوم نصي ييي الصي ييض ف د جاوز
ثوابه قانود الت دءر واحلساب
وانجي يف معرفة فضييله قوله صييلى هللا عليه وسييلم ا والذي نفسييم بيده الو فم الصييائم أطي
عند هللا م ّءح املس ي ء وال هللا ع وجل إمنا ءذّ شييهو ه وطعامه وش يرابه ألجلم فالصييوم يل وأان
أج ي به ا
وقاال صييلى هللا عليه وسييلم ا للغنة ابب ء اال له الر د ال ءد له إال الصييائمود وجو موعود بل او
هللا عا يف ج او صي ييومه ا قاال صي ييلى هللا عليه وسي ييلم ا للصي ييائم فرحتاد فرحه عند إفواّه وفرحه
عند ل ائه بربه.

وقاال وكيع يف قوله عا ا كلوا واشي ي يربوا جني اً مبا أس ي ييلفتم يف األ م ااالية ا وجم أ م الص ي يييام إذ
ركوا فيها األكل والشرب
وقيل يف قوله عا ا ف علم نفس ما أ فم هلم م قرة أعني ج او مبا كانوا ءعملود ا
قيل كاد عملهم الصيام ألنه قاال ( إمنا ءوىف الصابرود أجرجم باري حساب فيفرغ للصائم ج اؤه
ِ
وجم دءر ،وجدءر أبد ءشود كذل ألد الص ي ييوم إمنا كاد له
إفرا اً ولاز ج افاً ف ءد ل حت
ومش ي َّيرفاً ابلنس ييبة إليه وإد كان العبادات كلها له ،كما َشي ي ُر َ البي ُ ابلنس ييبة إ

نفس ييه واألّ

كلها له ملعنينيم
أحدمهام أد الصي ييوم َك ر
ي و رع وجو يف نفسي ييه س ي ير ليس فيه عمل ءشي يياجد و يع أعماال الواعات
مبشهد م االق ومرأى ،والصوم ال ءراه إال هللا ع وجل فإنه عمل يف الباط ابلصض اجملرد
والثاينم أنه قهر لعدو هللا ع وجل ،فإد وسيييلة الشيييواد لعنه هللا الشييهوات وإمنا وى الشييهوات
ابألكل والش ييرب ،ولذل قاال ص ييلى هللا عليه وس ييلم إد الش يييواد ليغري م اب آدم جمرى الدم
فضيِ وا جماّءه ابجلور.

وملا كاد الصييوم على ااصييوع قمعاً للشيييواد وسييداً ملسييالشه و ضيييي اً جملاّءه اسييتهق الترصيييم
ابلنسبة إ هللا ع وجل ففم قمع عدو هللا نصرة هلل سبهانه و عا  ،وانصر هللا عا موقو على
النصرة له
قاال هللا عا ( إد نصييروا هللا ءنصييركم وءثب أقدامشم فالبداءة ابجلهد م العبد واجل او ابهلداءة
م هللا ع وجل ولذل قاال عا ( والذء جاجدوا فينا لدءنهم س ي ي ي ي ييبلنا وقاال عا ( إد هللا ال
ءاري ما ب وم حىت ءاريوا ما أبنفسييهم وإمنا التايري شثري الشييهوات ،فهم مر ع الشييياطني ومرعاجم
فما دام خمص ييبة ن ءن وع رددجم ،وما داموا ءوددود ن ءنشش ييي للعبد ج ال هللا س ييبهانه وكاد
حمغوابً ع ل ائه وقاال صلى هللا عليه وسلم ا لوال أد الشياطني حيومود على قلوب بين آدم لنظروا
إ ملشوت السموات فم جذا الوجه صاّ الصوم ابب العبادة وصاّت جنة .
وّوى اب ماجه  ،واب حباد ،واحلاكم والبيه م ع أىب جرءرة ا إذا كاد أوال ليله م شهر ّمضاد
صفدت الشياطني ومردة اجل  ،و ل

أبواب الناّ فلم ءفتح منها ابب ،وفته أبواب اجلنة فلم

ءالق منها ابب
وءنادي منادي كل ليلة اب م ااري أقبل و اب م الشي يير أقصي يير ،وهلل عت او م الناّ ،وذل كل
ليلة ا

وءؤ ذ م جذا احلدءث أد فتح أبواب اجلنة و لق أبواب على ح ي ته ،إع ماً للم ئشة و ريجم
بعظيم فضييل ّمضيياد وم ءد ثوابه ،وأد الشيير ء ل فيه وااري ءشثر فيه  ،لتصييفيد الشييياطني واملردة
ح ي ة يف أكثر ال م  ،أو جمازاً كناءة ع كي أكثر إفس ييادجم وإ وائهم ع أكثر الناس ،ف ءنايف
ذل ح ي ة ما جو مشاجد م وقور كثري م املعاصم ،بل الشبائر ،م كثريء يف ّمضاد .
وّوى أمحد  ،والبيه م عنه ا أ لَّشم شييهر ّمضيياد جذا ،مبهلو ّسييوال هللا صييلى هللا عليه وسييلم
مر على املس ييلمني ش ييهر جو ري هلم منه ،وال ملو على املناف ني شي يهر جو ش يير هلم منه ،إد هللا
ما َّ
ءشت أجره وثوابه م قبل أد ءد ل  ،وءشت وزّه وش اوه قبل أد ءد ل .
وذل أد املؤم ءُِع ُّد فيه النف ة لل وة يف العبادة ،وءُِع ُّد فيه املنافق ا تياب املؤمنني وإ بار عوّهتم،
فهو ُْن ٌم للمؤم ون مة على الفاجر.
وأ رل امحد ،والنسييائم ع أا جرءرة قاالم كاد النل صييلى هللا عليه وسييلم ءبشيير أصييهابه ب دوم
ّمض يياد ،ء وال ا قد جاوكم ش ييهر ّمض يياد ش ييهر مباّع ،كت هللا عليشم ص يييامهُ ،فتح فيه أبواب
السي ي ي ييماو وُالق فيه أبواب اجلهيم ،وُياَ ُّل فيه الشي ي ي ييياطني ،فيه ليلة ري م ألي شي ي ي ييهر ،م ُحرم
ريجا ف د ُحرم ا.
أصل يف هتن ة الناس بعضهم بعضاً بشهر ّمضاد .
قيل ،جذا احلدءث ٌ

أسراّ الصوم وشروطه
ليتم له صومه ،مراعاة األموّ التاليةم
وال بد للصائم َّ
األوالم ل البصيير وكفه ع اال سييار يف النظر إ كل ما ءذم وءشره وإ ما ءشييال ال ل وءلهم
ع ذكر هللا ع وجل
قاال صييلى هللا عليه وسييلم ا النظر سييهم مسييموم م سييهام إبليس لعنه هللا فم ركها وفاً م هللا
آاته هللا ع وجل إمياان لد ح و ه يف قلبه .
الثاينم حفظ اللس ي ي ي يياد ع اهلذ د والايبة والنميمة والفهو واجلفاو وااص ي ي ي ييومة و املراو ،وإل امه
السشوت وشاله بذكر هللا سبهانه و وة ال رآد فهذا صوم اللساد .
وقد قاال سفيادم الايبة فسد الصوم ّ .واه بشر ب احلاّث عنه
وّوى ليث ع جماجدم صلتاد ءفسداد الصيام الايبة والشذب.
الثالثم كي السمع ع اكصااو إ مشروه ألد كل ما حرم قوله حرم اكصااو إليه ولذل َس َّوى
هللا ع وجل بني املستمع وآكل السه ف اال عا م
( مسَّاعود للشذب َّ
أكالود للسه

وقاال ع وجل ( لوال ءنهاجم الرابنيود واألحباّ ع قوال هلم اك وأكلهم السي ييه

فالسي ييشوت

على الايبة حرام
وقاال عا ( إنشم إذا مثلهم .
الرابعم كي ب ية اجلواّح ع اآلاثم م اليد والرجل ع املشاّه ،وكي البو ع الش ي ييبهات وق
اكفواّ ،ف معىن للصوم وجو الشي ع الوعام احل ال اكفواّ على احلرام فمثاال جذا الصائم
مثاال م ءبىن قصرا ،و ءهدم مصرا
فإد الوعام احل ال إمنا ءضي يير بشثر ه ال بنوعه ،فالصي ييوم لت ليله .واتّع االسي ييتشثاّ م الدواو وفاً
م ضرّه إذا عدال إ ناوال السم كاد سفيها .واحلرام سم مهل للدء واحل ال دواو ءنفع قليله
وءضر كثريه .وقصد الصوم ليله،
ُّ
وقد قاال صي ييلى هللا عليه وسي ييلم ا كم م صي ييائم ليس له م صي ييومه إال اجلور والعوو ،ف يل جو
الذي ءفور على احلرام ،وقيل جو الذي ميسي ي ي ي ع الوعام احل ال وءفور على حلوم الناس ابلايبة
وجو حرام ،وقيل جو الذي ال حيفظ جواّحه م اآلاثم.
ااامسم أد ال ءستشثر م الوعام احل ال وق اكفواّ حبيث ميتلئ جوفه .

وكيي ءُستفاد م الصوم قهر عدو هللا وكسر الشهوة إذا داّع الصائم عند فوره ما فا ه ضهوة
عاّه و ّمبا ء ءد عليه يف ألواد الوعام ؟
حىت اس ي ييتمرت العادات يف أد ُ َّد ر يع األطعمة لرمض ي يياد فيؤكل م األطعمة فيه ماال ءؤكل يف
عدة أشهر.
ومعلوم أد م ص ييود الص ييوم ااواو وكس يير اهلوى لت وى النفس على الت وى ،وإذا دفع املعدة م
ضهوة عاّ إ العشاو حىت جاج

شهوهتا وقوء ّ بتها أطعم م اللذات وأشبع زادت

لذهتا و ضاعف قوهتا وانبعث م الشهوات ما عساجا كان ّاكدة لو رك على عادهتا .
يعيي ال ُ َوى الل جم وس ييائل الش يييواد يف العود إ الش ييروّ ،ول حيص ييل
فروح الص ييوم وس ي ُّيره ض ي ُ
ُ
ذل إال ابلت ليل ،وجو أد ملكل أكلته الل كاد ملكلها كل ليلة لو ن ءص ي ي ي ي ييم ف ما إذا ع ما كاد
ملكل ضهوة إ ما كاد ملكل لي ً فلم ءنتفع بصومه .
بل م اآلداب أد ال ءشثر النوم ابلنهاّ حىت حيس ابجلور و العوو و ءسي ي ييتشي ي ييعر ضي ي ييعي ال ُ َوى
فيص ي ييفو عند ذل قلبه ،و ءس ي ييتدمي يف كل ليلة قدّاً م الض ي ييعي حىت وي عليه هتغده وأوّاده،
فعسى الشيواد أد ال حيوم على قلبه فينظر إ ملشوت السماو

السي ي ي ي ييادسم أد ءشود قلبه بعد اكفواّ معل اً مضي ي ي ي ييورابً بني ااو و الرجاو إذ ليس ءدّي أء بل
صومه فهو م امل ربني أو ءرد عليه فهو م املم و ني؟
مر
و ليش كذل يف آ ر كل عبادة ءفرغ منها ،ف د ّوي ع احلس ي ب أا احلس ي البصييري أنه َّ
ب وم وجم ءضهشود ف االم
ي
إد هللا ع وجل جعل شهر ّمضاد مضماّاُ ال ه ءستب ود فيه لواعته ،فسبق قوم ففازوا ،وختلَّ َ
أقوام فرابوا،فالعغ كل العغ للضيياح ال ع يف اليوم الذي فاز فيه السيياب ود و اب فيه
املبولود ،أما وهللا لو ُك ِشي الاواو الشتال احملس إبحسانه ،واملسمو إبساو ه.
أي كاد سروّ امل بوال ءشاله ع اللع  ،وحسرة املردود سد عليه ابب الضه .
وع األحني ب قيس أنه قيل له م إن شيخ كبري ،وإد الصيام ءضعف  ،ف االم
إين ُّ
أعده لسفر طوءل ،والصض على طاعة هللا أجود م الصض على عذابه.

أداب الصييوم
منها املبادّة ابلفورعند حت ق الاروبم

ع عبد هللا ب أا أويف قاال م كنا مع ّسوال هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر شهر ّمضاد ،
فاج َدح لنا } قاال م ّسوال هللا ،إد علي عاّاً ،قاالم
فلما اب الشمس قاال م { ب ال إن ال ْ
{إن ال فاجدح لنا } ،قاالم فن ال فغدح ف ى به فشرب النل صلى هللا عليه وسلم ،قاالم {إذا
اب الشمس م جهنا وجاو الليل م جهنا ف د افور الصائم}ّ .واه البراّي ،مسلم.
ويف أ رى ألا داود م فلما رب الشمس قاال م { ب ال إن ال فاجدح لنا }
قاال م ّسوال هللا ،لو أمسي  ،قاالم { إن ال فاجدح لنا } قاال م إد علي عاّاً .
قاال م { إن ال فاجدح لنا } فن ال فغدح فشرب ّسوال هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قاال م { إذا
ّأءتم الليل قد أقبل م جهنا ف د أفور الصائم وأشاّ إبصبعه قبل املشر }.
ط الشمو باريه ،واملراد جنا لط السوءق ابملاو وحترءشه حىت ءستوي .
ح } َ ْل ُ
{واجلَ ْد ُ
قاال النووي م ومعىن احلدءث أنه صلى هللا عليه وسلم وأصهابه كانوا صياماً  ،فلما رب الشمس
أمر ب ال ابجلدح ليفوروا ،فرأى املراط آاثّ الضياو واحلمرة الل ب ى بعد روب الشمس ،و
أد الفور ال حيصل اال بعد ذجاب ذل  ،فاحتمل عنده أنه صلى هللا عليه وسلم ن ءرجا ،ف ّاد ذكريه
وإع مه بذل .

وءؤءد جذا قوله م { اد علي عاّاً }  ،لتومهه أد ذل الضوو م النهاّ الذي ل صومه ،وجو
معىن قوله يف الرواءة األ رىم { لو أمسي }
و شرءره املراجعة لالب ة اعت اده أد ذل عاّ حيرم األكل فيه مع جتوء ه أنه صلى هللا عليه وسلم ن
ءنظر إ ذل الضوو نظراً اتماً  ،ف صد ز دة االع م بب او الضوو .
ْ
ومعىنم { ف د أفور الصائم } ،أنه قد صاّ يف حشم املفور وإد ن ملكل ون ءشرب .
وقيلم معناه أنه د ل يف وق الفور وجاز له آد ءفور ،كما ء االم أصبح إذا د ل وق الصبح،
وكذا أمسى وأ هر.
وع سهل ب سعد اد ّسوال هللا صلى هللا عليه وسلم م { ال ء اال الناس خبري ما عغل الفور }
ّواه البراّي  ،ومسلم .
وع أا جرءرة ّضم هللا عنه قاال م قاال ّسوال هللا صلى هللا عليه وسلم م { ال ء اال الدء

اجراً ما

عغل الناس الفور ألد اليهود والنصاّى ءؤ رود } ّواه ابو داود
َّ
ومنهام إءثاّ اكفواّ م بني سائر امل كوالت واملشروابت على ّط

متر ماو

أ رل اعة ع أنس أنه صلى هللا عليه وسلم م { كاد ءفور قبل أد ءصلم على ّطبات فإد ن
لد ّطبات فتمرات  ،فإد ن لد مترات حسا حسوات م ماو } .حسنه الومذي.

وقاال الداّقوينم إسناده صهيح  .وقاال احلاكم م على شرط مسلم .

ومنهام األذكاّ الل اال ع

الفورم

ع معاذ ب زجرة بلاه أد ّسوال هللا كاد إذا افور قاالم
{ اللهم ل صم وعلى ّزق افورت }
وع اب عمر ّضم هللا عنهما،كاد ّسوال هللا صلى هللا عليه وسلم اذا أفور قاال م { ذج الظم
وابتل العرو وثب األجر إد شاو هللا عا } .
ّواه أبو داود  ،والنسائم.
وكاد اب عمر إذا أفور قاالم اللهم إين أس ل برمحت الل وسع كل شمو أد افر يل }.زاد اب
ّزء يف أوله م { احلمد هلل }
نبيهم
م نفسه
ءنبام أد ءشود ما ملكله الياً ع الشبهة ،فإذا كاد بعل ماله فيه شبهة وبعضه ح ال َّ
يف احل ال ،م ءعوال.
ومنها السهوّ ،وفيه نوعاد م

األوالم يف احلث عليه م
أ رل امحد  ،والشيراد ع أنس  ،الومذي والنسائم  ،واب ماجه م ع أنس والومذي والنسائم
م ع أا جرءرة وع اب مسعود  ،وأمحد م ع أا سعد أنه صلى هللا عليه وسلم قاالم { سهروا
فإد يف السهوّ بركة }
وّو أءضا م { ال ء اال الناس خبري ما عغلوا الفور وا روا السهوّ }.
والنسائم ع ّجل قاالم د ل

على النل صلى هللا عليه وسلم وجو ءتسهر ف االم { إعا بركة

أعواكم هللا إ جا ف دعوه }.
وامحد ،ومسلم ،والومذي ،وأبو داود ،والنسائم ،واب حباد م
ع عمرو ب العاع ّضم هللا عنه قاالم قاال ّسوال هللا صلم هللا عليه وسلمم { فضل ما بني صيامنا
وصيام أجل الشتاب ،أكلة السهر }.
الثاينم يف وقتهم
ع زءد ب اثب ّضم هللا عنه قاالم سهران مع ّسوال هللا صلم هللا عليه وسلم قمنا إيل الص ة،
قاال أنس ب مال قل م كم كاد ق ْدّ ما بينهما؟
قاالم ق ْدّ مخسني آءة .أ رجه البراّي ومسلم

وأمحد ع أا ذّ أنه صلم هللا عليه وسلم م{ ال اال أمل خب ٍري ما عغلوا اكفواّ وأ روا السهوّ
}.
قاال شيخ اكس م اب دقيق العيدم وإمنا س أت ري السهوّ ألنه أقرب إيل حصوال امل صود منه
وجو التَّي َ ِوي.
ومنها م حيث الصوم ،كي اللساد واجلواّح ع احملاّمم
أ رل الشيراد ،وأبو داود،واب ماجهم ع أا جرءرة أنه صلم هللا عليه وسلم قاالم{ إذا كاد ءوم
صوم أحدكم ف ءرفث وال لهل  ،فإد أمرؤ قا له أو شامته فلي لم إين صائم}.
والبراّي ،وأبو داود ،والومذي عنهم { م ن ءدر قوال ال وّ والعمل به فليس هلل حاجة يف أد ءدر
طعامه وشرابه }.
والدءلمم ع أا جرءرة م {الصائم يف عبادة هللا ما ن ءات مسلماً أو ءؤذءه }.
وفائدة ذل أد الصوم ءن م ابملعاصم وإد ن ءبول هبا ،فإذا ا تاب حصل اك املو

عليه يف

نفسه للنهم املولق عنه الذي جو للتهرمي ،وحصل خمالفة أمر الندب بتن ءه الصوم ع ذل  ،ون م
الصوم بتل املرالفة اااصة به م حيث جو صوم.
منهم عنه يف ري احلج.
ومثله قوال عا { ف ّفث وال فسو وال جداال يف احلج } مع أد ذل
ر

ومنهام أد ءعشى الصائمني ،وإال فليفورجم ولو جبرعة ماوم
واألفضل أد ملكل معهم لألحادءث الشثرية يف ذل  ،ومنها احلدءث الصهيحم
{ م فوَّر صائماً فله مثل أجره م

ري أد ءن م م أجر الصائم شمو }.

وم ذل احلدءث الصهيحم الصائم صلى عليه امل ئشة إذا أكل عنده حىت ءفر ه

ومنهام بل جو آكدجا كثرة اجلود ،ودّس ال رآد ومداّسته ،والتهغد م
أ رل الشيراد ع اب عباس ّضم هللا عنهما قاالم
{ كاد النل صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ،وأجود ما ءشود يف ّمضاد ،حني ءل اه جضءل
فيداّسه ال رآد ،وكاد جضءل ءل اه كل ليله فيداّسه ال رآد ،فلرسوال هللا صلى هللا عليه وسلم حني
ءل اه جضءل أجود اباري م الرءح املرسلة }.
وّوي الومذيم { أفضل الصدقة يف ّمضاد}.

فوائد الصوم

منهام شر ال ماد مبا قد علم مما رّ جنا ،ومضاعفة أجر العمل فيه مبا علم مما قدمناه يف
الفضائل.
ومنهام إعانة الصائمني وال ائمني واملتعبدء على طاعتهم.
ومنهام أد اجلمع بني الصيام والصدقة م موجبات اجلنة كما يف حدءثم
{ إد يف اجلنة رفاً رى هوّجا م بووعا وبووعا م
قالوام مل

هوّجا }

ّسوال هللا؟

قاالم { مل طيَّ الش م وأطعم الوعام وأدام الصيام وصلى ابلليل والناس نيام}.
ومنهام أد اجلمع بني الصيام والصدقة أبلغ يف شفري ااوا وا او جهنم واملباعدة عنها ،ويف
احلدءثم { الصدقة وفئ ااوي ة كما ءوفئ املاو الناّ ،وقيام الرجل يف جو الليل }.
الثاين م كثرة وة ال رآد يف ّمضاد فيس ذل  ،سيما لي ً ،ملا يف احلدءث م أد املداّسة كان
وسره أد الليل ن وع فيه الشوا ل ،وجتتمع فيه اهلمم،
بينه وبني جضءل صلى هللا عليه وسلم لي ًُّ .
وءتواط فيه ال ل واللساد على التدبر ،كما قاال عا م{ إد انش ة الليل جم أشد وط وأقوم قي ً
}.

وشهر ّمضاد له صوصية اتمة ابل رآد ،ملا مر أنه ر كن اله لة و فصي ً ،وعرضاً وإحشاماً،
وم

كاد صلى هللا عليه وسلم ءويل ال راوة يف قيام ّمضاد لي ً أكثر م

ريه.

وقد كا د م السلي م وتم يف قيام ّمضاد يف كل ث ث لياال ،وم وتم يف كل سبع ويف كل
عشر ك ا ّجاو ،وم ء رأ يف ّمضاد يف الص ة و اّجها  ،فيرتم يف كل ليلتني كاألسود وكذا
النرعم يف العشر األ ري ،وفيما عداه وتم يف كل ث ث.
وكاد قتادة وتم يف كل سبع دائماً ،ويف ّمضاد يف كل ث ث ،ويف العشر األ ري كل ليلة.
وكاد ال جري ّضم هللا عنه إذا د ل ّمضاد قاالم إمنا جو وة ال رآد وإطعام الوعام.
وكاد مال ّضم هللا عنه إذا د ل ّمضاد ءَِف ُّر م قراوة احلدءث وجمالسة أجل العلم وء بل على
وة ال رآد يف الصهي.
وكاد الثوّي ءوع يع العبادة وء بل على وة ال رآد.
َّ
أمحدمأد ال رآد ءل ى صاحبه ءوم ال يامة حني ءنشق عنه قضه ء والم جل عرفين ؟
ويف حدءث عند

أان صاحب

الذي أ م

يف اهلواجر ،وأسهرت ليل  ،وكل مت ِ
َّغ ٍر وّاو جتاّ ه  ،فيُعوم املل
ُ

وضع على ّأسه اتل الوقاّ ،ء اال لهم إقرأ واصعد يف دّل اجلنة و رفها،
بيمينه واالد بشماله ،وءُ َ
فهو صعود ما دام ء رأَّ ،
جذاً كاد أو مر ً}.
وإذا كاد ال رآد مع صاحبه الذي قام حب وقه هبذا النفع العظيم.
فينبام كما قاال اب مسعود لصاحبهم أد ءُعر بليله إذ الناس ءنامود ،وبنهاّه إذ الناس ءفورود،
وببشائه إذ الناس ءضهشود وبوّعه إذ الناس ولوود ،وبصمته إذ الناس ووضود ،وخبشوعه إذ
الناس وتالود ،وحب نه إذ الناس ءفرحود.

وأنشد ذو النود ّمحة هللا عا م
منع ال رآد بوعده ووعيده
ُم َ َل العيود فليلها ال هتغع
فهموا ع املل اجلليل ك مه
فهماً ذال له الرقاب وختضع

لوائي يف حدءث
{ كل عمل اب ادم له ،احلسنة بعشر أمثاهلا إ سبعمائة ضعي ،قاال هللا عا م إال الصوم فإنه يل
و أان اج ي به ،إنه رع شهو ه وطعامه و شرابه م أجلم .للصائم فرحتاد ،فرحة عند فوره و فرحة
عند ل او ّبه ،والو فم الصائم عند هللا أطي م ّءح املس { .
و يف ّواءةم } كل عمل اب آدم له إال الصيام ف نه يل {.
و يف أ رى للبراّيم }لشل عمل كفاّة ،و الصوم يل و أان أج ي به {.
فهنا استثناوادم
االستثناو يف الرواءة األو م املضاعفة
واالستثناو م األ ري ني م التشفري .
فيما ءتعلق ابالستثناو األوالم
أنه ءفهم م استثناو الصوم م املضاعفة أد األعماال كلها ضاعي ا سبعمائة ،بل وأكثر ،على
ما مر يف ّواءة } اال الصيام { ،فإنه ال ءتهصر ضعيفه يف جذا العدد ،بل ءضاعفه هللا عا أضعافاً
مر يف احلدءث الومذي،
كثرية باري حصر عدد  .ومما ءؤدءه ،أد الصيام م الصض ،بل نصفه كما َّ
وم

مسى صلى هللا عليه وسلم شهر ّمضاد شهر الصض كما ّوى .

وقد قاال عا م { إمنا ءويف الصابرود أجرجم باري حساب } على أد م اصد الصض -م الصض
على الواعة وع املعصية وعلى ما قضى به عا م املؤن الذي ال ء ئم النفس  -كلها جمتمعة يف
الصوم
فإد فيه صضاً على طاعة هللا عا  ،و صضاً على ما َّ
حرم هللا على الصائم م املفورات ،و صضاً
على ما ءؤمله م اجلور والعوو وضعي النفس والبدد  .و م

ّوى اب

مية يف صهيهه م

حدءث سلماد ّضم هللا عنه يف شهر ّمضاد م (و جو شهر الصض و الصض ثوابه اجلنة .

وور فيه خبصلة
و مما ءدال على املضاعفة التامة يف ّمضاد أءضا ،ما يف حدءث سلماد املرفورم( م َّ
م

صاال ااري كاد كم أدى فرءضة فيما سواه .

ومما ءتعلق ابكستثناو الثاين _ أعين أنه ءعود إ التشفري ابألعماال _
ما قاله سفياد اب عيينة م أنه ،إذا كاد ءوم ال يامة حياس هللا عبده ،فيؤدي ما عليه م املظان
م سائر عمله ،حىت ال ءب ى إال الصوم
فيتهمل هللا ع و جل ما ب ى عليه م املظان و ءد له ابلصوم اجلنة.
َّ

قاالم و جذا م أجود األحادءث و أجلِها.
َّرل ذل البيه م يف ( شع اكمياد و ريه .
قاال بعل األئمةم وجذا م أحس ما قيل يف معىن ذل .
وعلى جذا فيشود املعىن ،أد الصيام هلل ع وجل ،ف سبيل ٍ
ألحد إ أ ذ أجره م الصيام ،بل
أجره مد ر لصاحبه عند هللا ع وجل.
فإد قل َ م ءنايف ما قاله اب عيينة ما يف مسلمم ( أنه ءؤ ى ابلرجل الذي عليه مظان ءوم ال يامة
فيؤ ذ م ص ه و صيامه _ احلدءث ،يف (أ دّود م املفلس ؟ .
قل ُ م ميش اجلمع حبمل ك م اب عيينة على م صام صوماً َّ
ظ فيه م
حتف َ

يع ما ءنايف كماال

الثواب مما مر يف األحادءث الساب ة آنفا ،فهذا ءشود مضافاً إ هللا عا ال ءؤ ذ منه ٍ
ألحد شمو،
ألنه لشماله استهق ل اكضافة الظاجرة فيما قاله اب عيينة.
و ُحيمل ما يف مسلم على الصوم الذي ن ءستو ِ شروط الشماال ،فإنه ملا ن ءتصل به يع آاثّه
املو بة عليه يف األحادءث الساب ة ،كاد عرض ًة لأل ذ وساقواً ع الت جل إ الوقِم لتل اكضافة
ِ
املشرفة له .

فإد قل َ م إمنا حيتال للغمع حيث عاّ

حدءثاد صهيهاد ،و جنا ليس كذل  ،ألد ك م اب

مصادم حلدءث مسلم ،فشيي حيس أد ء ابل خبض مسلم ولمع بينهما ؟
أي له
ٌ
عيينة إمنا جو ّ ٌ
قل ُ م ذل إمنا جو على فر أد لذل دلي ً صهيها ،و ن نبهث عنه حتسيناً للظ ابب عيينة،
فإنه كاد م اجل لة مبشانة تضم أنه ال ء وال ذل قِبَ ِل ّأءه ،وإمنا فيه مستن ٌد وإد ن نعلمه
و ءؤءده ثناو بعل العلماو على م الته جذه كما علم  ،على أنه ال ءبعد أد استنباطه لتل امل الة
الظاجرة فيها جتعل مل الته نوعاً م ال بوال ،حىت حيتال إ اجلمع بينها و بني ما الفها.
فعُلم أد سائر األعماال إال الصوم ءشفر هبا ذنوب صاحبها حىت ال ءب ى له أجر  ،ملا ّوى أنه ءوازد
ءوم ال يامة بني السي ات واحلسنات ،و ء تم بعضها م بعل ،فإد بَِ َى م احلسنات حسنة د ل
هبا صاحبها اجلنة ،فيهتمل أد ء اال إد الصوم ال ءس ط ثوابه مب اصة وال ريجا ،بل ءُوفَّر أجره
لصاحبه حىت ءد ل اجلنة َّ
فيويف أجره فيها .انتهى .
جذا ما ءتعلق ابكستثناو ب سميه .
و أما ما ءتعلق ب ولهم ( فإنه يل .
أوهلمام

رع يع حظوظ النفس وشهواهتا األصلية الل ُجبِل على اجلبل إليها ،هلل عا ،
أد الصوم فيه ُ
وال ءوجد ذل يف عبادة أ رى.
اثنيهمام
أد الصيام سر بني العبد وّبِه ال ءوَّلع عليه ريه ،ألنه مرَّك

م نية ابطنة ،وإمساع خمصوع،

واهلي ة املركبة منهما ءستهيل االط ر عليها عادة.

واعلم أءها الصائمم
أد الصائمني على قسمنيم
ّجاو عظيم فضله وثوابه ،فهؤالو اتجروا مع هللا
منهمم م رع طعامه وشرابه وشهو ه م أجل هللا َ
وعاملوه ،وجو ال ءضيع أجر العاملني ،سيَّما م أحس عم  ،ف وي م عامله ،بل ءربح عليه
أعظم الربح و أكمله.
أ رل أمحدم أنه صلى هللا عليه وسلم قاال لرجلم
( إن ل در شي اً ا او هللا إال آاتع هللا رياً منه

وم الصائمني م ءصوم يف الدنيا عما سوى هللا  ،فيهفظ الرأس و ما حوى  ،و حيفظ البو وما
وعى ،وءذكر املوت والبلى ،وءرءد اآل رة فيوع زءنة الدنيا.
شهر الصيام ل د علوت مشرما
و دوت م بني الشهوّ معظما
صائمم ّمضاد جذا شهركم
فيه أابحشم املهيم مانما
ءيا فوز م فيه أطار إهله
حرما
مت راب متغنبا ما َّ
فالوءل كل الوءل للعاصم الذي
يف شهره أكل احلرام وأجرما

تاماً

مضم شهر ّمضاد على املسيئ ابكساوة وعلى احملس ابكحساد ،وحصل كلر على ما قُسم له م
ّبح و سراد ،فيا حسرة ِ
املفرط ف د أضار ال ماد،و

يبة ِ
املسو ك نه أ ذ م املوت األماد أو

علم أد ال ضاو ميهله إيل صوم ّمضاد اثد
جذا شهركم قد انتص لشم مودعا ،وساّ مسرعا ،ف ء البشاو لرحيله؟
وأء االستدّاع ل ليله؟
وأء االقتداو بفعل ااري ودليله؟
فَ ِيللَّه ما كاد أطي

زمانه م صوم وسهر ،وما كاد أصفى أوقا ه م آفات الشدّ ،وما كاد ألذ

االشتااال فيه ابآل ت والسوّ
فيا لي شعري م قام بواجبا ه وسننه؟
وم اجتهد يف عماّة زمنه؟
وم الذي أ لم يف سره وعلنه؟
وم الذي أ لم م آفات الصوم وفتنه؟
ّزقنا هللا عا امتثاال الفضائل ،واجتناب الرذائل ،وم َّ علينا حبس ال بوال والثواب اجل ءل آمني.
وآ ر دعواان أد احلمد هلل ّب العاملني وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصهبه أ عني

