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L  وظائف شهر شعبان  J
وَيْشَتِمُل على مجالَس:

اجمللس األوَّل

L  يف صيامه  J
َج اإلماُم أْحَمُد والّنسائِيُّ ِمن حديِث ُأساَمَة بِن َزْيٍد،  خرَّ
حتَّى  َيْسُرد  األيَّاَم  َيصوُم    اهللِ  رسوُل  كاَن  قاَل: 
َنقوَل ال ُيْفطُِر، وُيْفطُِر األيَّاَم حتَّى ال َيكاُد َيصوُم، إالَّ يومين 
َيُكن  ولْم  صاَمُهما.  وإالَّ  صياِمِه،  يف  كانا  إْن  الجمعِة  ِمن 
رسوَل  يا  فُقْلُت:  شعباَن.  ِمن  َيصوُم  ما  هوِر  الشُّ ِمن  َيصوُم 
َتصوُم  َتكاُد  وُتْفطُِر حتَّى ال  ُتْفطُِر،  َتكاُد  َتصوُم ال  إنََّك  اهللِ! 
»أيُّ  قاَل:  صمَتُهما.  وإالَّ  صياِمَك  يف  َدَخال  إْن  يوميِن  إالَّ 
»ذانَِك  قاَل:  الخميِس.  ويوُم  االثنيِن  يوُم  ُقلُت:  يوميِن؟«. 
وُأِحبُّ  العالميَن،  ربِّ  على  األعماُل  فيِهما  ُتْعَرُض  يوماِن 
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ِمن  َتصوُم  أَرَك  ولم  ُقلُت:  صائٌم«.  وأنا  عملي  ُيْعَرَض  أْن 
النَّاُس  َيْغُفُل  هوِر ما َتصوُم ِمن شعباَن. قاَل: »ذاَك شهٌر  الشُّ
إلى  فيِه األعماُل  ُتْرَفُع  بيَن رجٍب ورمضاَن، وهَو شهٌر  عنُه 

ربِّ العالميَن ، وُأِحبُّ أْن ُيْرَفع عملي وأنا صائٌم«)1(.

َن هذا الحديُث ذكَر صياِم النَّبيِّ  ِمن  قد َتَضمَّ
نِة، وصياِمِه ِمن أيَّاِم األسبوِع، وصياِمِه ِمن شهوِر  جميِع السَّ

نِة. السَّ

  نِة، فكاَن ا صياُم النبي  ِمن السَّ فأمَّ
ُيقاَل:  حتَّى  فَيصوُم  أحياًنا،  والِفْطَر  أحياًنا  ياَم  الصِّ  َيْسُرُد 

ال ُيْفطُِر، وُيْفطُِر حتَّى ُيقاَل ال َيصوُم.

ْهَر  وقد كاَن النَّبيُّ  ُينْكُِر على َمن يصوم الدَّ
وال ُيْفطُِر منُه، وُيْخبُِر عن نفِسِه أنَّه ال َيْفَعُل ذلك.

أخرجه أحمد )21753(، وأبو داود )2436(، والنسائي )2357(، وقّوى   )1(
إسناده جمع من أهل العلم كالمنذري وابن حجر واأللباين. 
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  َّحيحيِن عن َعْبِد اهللِ بِن عْمٍرو، أنَّ النَّبي ففي الصَّ
قاَل لُه: »أتصوُم النَّهاَر وَتقوُم الليَل؟«. قاَل: نعم. فقاَل النَّبيُّ 
وأَمسُّ  وأناُم،  ي  وُأصلِّ وُأفِطُر،  أصوُم  »لكنِّي   :

تِي، فليَس منِّي«)1(. النِّساَء، فَمن َرِغَب عن سنَّ

  ِّوفيِهما عن أَنٍس، أنَّ نفًرا ِمن أصحاِب النَّبي
آُكُل  ال  بعُضُهم:  وقاَل  النِّساَء،  ُج  أَتَزوَّ ال  بعُضُهم:  قاَل 
اللَّحَم، وقاَل بعُضُهم: ال أناُم على فراٍش. فَبَلَغ ذلَك النَّبيَّ 
كذا  يقولوَن  أقواٍم  باُل  »ما  وقاَل:  فَخَطَب   ،
ُج النِّساَء،  ي وأناُم، وأصوُم وُأفِطُر، وأَتَزوَّ وكذا؟ لكنِّي ُأَصلِّ

فَمن رِغَب عن سنَّتي، فليَس منِّي«)2(.

ْرداِء،  الدَّ أبا  زاَر  َسْلماَن  أنَّ   ،» البخاريِّ »صحيح  ويف 
الدْرداِء  ُأمَّ  فَرأى  بينَُهما،  آخى  قد    النَّبيُّ  وكاَن 
أبا  أخاَك  إنَّ  فقاَلْت:  َلًة؟  متبذِّ شْأُنِك  ما  لها:  فقاَل  َلًة،  متبذِّ

أخرجه البخاري )1153(، ومسلم )1159(.   )1(
أخرجه البخاري )5063(، ومسلم )1401(.   )2(
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َب  َقرَّ رداِء،  الدَّ أبو  ا جاء  فلمَّ نيا.  الدُّ لُه يف  ْرداِء ال حاجَة  الدَّ
بآكٍل  أنا  قاَل: ما  إنِّي صائٌم.  قاَل:  ُكْل.  لُه:  فقاَل  لُه طعاًما، 
رداِء لَِيقوَم،  ا كاَن الليُل، َذَهَب أبو الدَّ حتَّى تْأُكَل. فأكَل. فلمَّ
ا كاَن  فقاَل لُه َسْلماُن: َنْم. ثمَّ َذَهَب لَيقوَم، فقاَل لُه: َنْم، فلمَّ
فقاَل  يا.  فَصلَّ فقاما  اآلَن.  ُقِم  َسْلماُن:  قاَل  الليِل،  آخرِ  ِمن 
َسْلماُن: إنَّ لِنفِسَك عليَك حّقًا، وإنَّ لضيِفَك عليَك حّقًا، 
ُه. فأتيا النَّبيَّ  وإنَّ ألهِلَك عليَك حّقًا، فأْعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
، فَذَكرا ذلَك لُه، فقاَل: »صَدَق َسْلماُن«)1(. ويف 
ُه! لقد ُأْشبَِع  حيِح، قاَل: »َثِكَلْت َسْلماَن ُأمُّ روايٍة يف غيرِ الصَّ

ِمن العلِم«)2(.

وهكذا قاَل النَّبيُّ  لعْبِد اهللِ بِن َعْمرِو بِن العاِص 
ْهَر، فنَهاُه وأَمَرُه أْن َيصوَم صوَم داوَد، َيصوَم  ا كاَن َيصوُم الدَّ لمَّ

أخرجه البخاري )1968(.   )1(
لسلمان  َمدٌح  الرواية  هذه  ويف   .)7637( األوسط  يف  الطبراين  أخرجها   )2(
فإنها  بأس،  فيها  فليس  أمه(  )ثكلته  كلمة  أما  وحكمته،  علمه  من  وتعجٌب 
ُتطلق وال يراد بها معناها، ومثلها قولهم: تربت يداك ونحوها من الكلمات.
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يوًما وُيفطَِر يوًما. وقاَل لُه: »ال أفضَل ِمن ذلَك«)1(.

ا هَو أفضُل  وِم أالَّ ُيْضِعَف البدَن حتَّى َيْعِجَز عمَّ فأفضُل الصَّ
منُه، ِمن القياِم بحقوِق اهللِ أو حقوِق عباِدِه الالزمِة، فإْن أْضَعَف 

ا هَو أفضُل منُه، كاَن ترُكُه أفَضَل. عن شيٍء ِمن ذلَك ممَّ

عِن  أو  الِة  الصَّ عِن  البدَن  ياُم  الصِّ ُيْضِعَف  أْن  مثُل  فاألوَُّل: 
كرِ أو العلِم، كما قيَل يف النَّهِي عن صياِم الجمعِة ويوِم عرفَة  الذِّ

عاِء يف هذين اليوميِن.  كرِ والدُّ ُه ُيْضِعُف عِن الذِّ بعرفَة: إنَّ

ُه َيْمنَُعني  ياَم وَيقوُل: إنَّ وكاَن ابُن َمْسعوٍد  ُيِقلُّ الصِّ
 . ِمن قراءِة القرآِن، وقراءُة القرآن أحبُّ إليَّ

ياِم. َنصَّ عليِه ُسفياُن الثَّوريُّ  فقراءُة القرآِن أفضُل ِمن الصِّ
ُم العلِم النَّافِع وتعليُمُه أفضُل  وغيُرُه ِمن األئمِة. وكذلَك تعلُّ

ياِم. ِمن الصِّ

ُة األربعُة على أنَّ طلَب العلِم أفضُل ِمن  وقد َنصَّ األئمَّ

م تخريجه، وهو يف الصحيحين.  تقدَّ  )1(
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ِع بِه، فَيكوُن  ياِم المتطوَّ الُة أفضُل ِمن الصِّ صالِة النَّافلِة، والصَّ
العلَم مصباٌح  فإنَّ  األْولى،  بطريِق  ياِم  الصِّ ِمن  أفضَل  العلُم 
ُيْسَتضاُء بِه يف ظلمِة الجهِل والهوى، فَمْن ساَر يف طريٍق على 

غيرِ مصباٍح، لم يأَمْن أْن َيَقَع يف بئرٍ بواٍر فَيْعَطَب. 

قاَل ابُن ِسيريَن: إنَّ قوًما َتَركوا العلَم واتَّخذوا محاريَب 
علٍم  بغيرِ  أحٌد  َعِمَل  ما  واهللِ؛  علٍم،  بغيرِ  وَصلَّوا   فصاموا 

ا ُيْصِلُح. إالَّ كاَن ما ُيْفِسُد أكثَر ممَّ

أِو  للعياِل  الكسِب  ياُم عِن  الصِّ ُيْضِعف  أْن  مثُل  والثَّاني: 

وجاِت، فَيكون ترُكُه أفضَل. وإليِه اإلشارُة  القياِم بحقوِق الزَّ
بقولِِه : »وإنَّ ألهِلَك عليَك حًقا«.

لنفِسَك  »إنَّ  بقولِِه:    إليِه  أشاَر  ما  ومنها: 
ُه«؛ ُيشيُر إلى أنَّ النَّفَس  عليَك حًقا... فأعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
ها  ها، وِمن حقِّ وديعٌة هللِ عنَد ابِن آَدَم، وهَو مأموٌر أْن َيقوَم بحقِّ

اللطُف بها حتَّى توِصَل صاِحَبها إلى المنزِل.
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فأْصِلحوا  ربُِّكم،  إلى  مطاياُكم  نفوُسُكم  الَحَسُن:  قاَل 
مطاياُكم توِصْلُكم إلى ربُِّكم.

على  بِه  ي  التَّقوِّ ِة  بنيَّ المباِح  ِمن  ها  حظَّ نفَسُه  ى  َوفَّ فَمن 
اعاِت، كاَن مأجوًرا يف ذلَك، كما قاَل ُمعاٌذ: إنِّي  أعماِل الطَّ
ها  حقِّ يف  ر  َقصَّ وَمن  قومتي.  أْحَتِسُب  كما  نومتي  أْحَتِسُب 
أشاَر  هذا  وإلى  لها.  ظالًما  كاَن  َرْت،  وَتَضرَّ َضُعَفْت  حتَّى 
 بقولِِه لَعْبِد اهللِ بِن َعْمرٍو: »إنََّك إذا َفَعْلَت ذلَك 
َنِفَهْت لُه النَّفُس وَهَجَمْت له العيُن«)1(. ومعنى َنِفَهْت: كلَّْت 

وأْعَيْت. ومعنى َهَجَمِت العيُن: غاَرْت.

ياِم ونحِوِه،  َلها ما ال ُتِطيقُه ِمن الصِّ َب نفَسُه بأْن َحمَّ فَمن َعذَّ
َر ذلَك يف ضعِف بدنِِه وعقِلِه، فَيفوُتُه ِمن الطَّاعاِت  أثَّ فربَّما 

ياِم. ا َيْحُصُل لُه بتعذيبِِه نفَسُه بالصِّ الفاضلِة أكثُر ممَّ

البخاري  أخرجه  الذي  العاص  بن  عمرو  بن  عبداهلل  حديث  من  جزء  هذا   )1(
ومسلم، ومعناه: أنَّ الذي يصوم الدهر أو يقوم كل الليل ُيتعب نفسه إتعاًبا 

شديًدا فتمّل وتكّل وال تستطيع اإلتيان ببقية األعمال الصالحة. 
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ها  حقَّ نفِسِه  إعطاِء  يف  ُط  َيَتَوسَّ   النَّبيُّ  وكاَن 
وَيْعِدُل فيها غاَيَة العدِل: فَيصوُم وُيْفطُِر، وَيقوُم وَيناُم، وَينْكُِح 
والعسِل  كالحلواِء  الطَّيِّباِت  ِمن  َيِجُد  ا  ممَّ وَيْأُكُل  النِّساَء، 

جاِج. وتارًة يجوُع حتَّى َيْربَِط على َبطنِِه الحجَر. ولحِم الدَّ

فاْختاَر  لنفِسِه أفضَل األحواِل، لَِيْجَمَع بيَن 
ضى. برِ والرِّ كرِ والصَّ مقامِي الشُّ

تِِه  فَمن َعِمَل عماًل َيْقوى عليِه بدُنُه يف طوِل عمرِِه يف قوَّ
ُه قد َيحُدُث  وضعِفِه، اْسَتقاَم سيُرُه. وَمن َحَمَل ما ال ُيطيُق، فإنَّ
يَِّة وقد َيْسأُم وَيضَجُر فَيْقَطُع  لُه مرٌض يْمنَُعُه ِمن العمِل بالكلِّ

العمَل فَيصيُر كالُمنَْبتِّ ال أرًضا قَطَع وال ظهًرا أْبقى.

ا صياُم النَّبيِّ  ِمن األيَّاِم، أْعني: أيَّاَم األسبوِع،  وأمَّ
ى صياَم االثنيِن والخميِس. فكاَن َيَتَحرَّ

ى  وكذا ُرِوَي عن عائَِشَة: أنَّ النَّبيَّ  كاَن َيَتَحرَّ
َجُه اإلماُم أْحَمُد والنسائِيُّ وابُن  صيام االثنيِن والخميِس. َخرَّ
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نَُه. ماَجْه والتِّْرِمِذيُّ وَحسَّ

َج ابُن ماَجْه ِمن حديِث أبي ُهَرْيَرَة ، قاَل: كاَن  وَخرَّ
النَّبيُّ  َيصوُم االثنيِن والخميَس. فقيَل: يا رسوَل 
إنََّك تصوُم االثنيِن والخميَس؟ فقاَل: »إنَّ يوَم االثنيِن  اهللِ! 
للمتهاجريِن،  إالَّ  مسلٍم،  لكلِّ  فيِهما  اهلُل  َيْغِفُر  والخميِس 

فَيقوُل: َدعوُهما حتَّى َيْصَطِلحا«)1(.

وأكثُر العلماِء على استحباِب صياِم االثنيِن والخميِس.

فكاَن  نَِة،  السَّ أشهرِ  ِمن    النَّبيِّ  صياُم  ا  وأمَّ
هوِر. َيصوُم ِمن شعباَن ما ال َيصوُم ِمن غيرِِه ِمن الشُّ

حيحيِن عن عائَشَة، قاَلْت: ما َرأْيُت رسوَل اهللِ  ففي الصَّ
 اْسَتْكَمَل صياَم شهرٍ قطُّ إالَّ رمضاَن، وما رأيُتُه يف 
شهرٍ أكثَر صياًما منُه يف شعباَن)2(. زاَد الُبخاريُّ يف روايٍة: كاَن 

م تخريج هذه األحاديث الثالثة.  تقدَّ  )1(
أخرجه البخاري )1969(، ومسلم )1156(.   )2(
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ُه،  ُه. ولمسلٍم يف روايٍة: كاَن َيصوُم شعباَن كلَّ َيصوُم شعباَن كلَّ
كاَن َيصوُم شعباَن إالَّ قليالً. ويف روايٍة للنّسائيِّ عن عائَِشَة، 
أْن    اهللِ  رسوِل  إلى  هوِر  الشُّ أحبَّ  كاَن  قاَلْت: 

َيصوَم شعباُن، كاَن َيِصُلُه برمضاَن.

َح طائفٌة ِمن العلماِء - منُهُم ابُن المباَرِك وغيُرُه -  وقْد َرجَّ

أنَّ النَّبيَّ  لْم َيْسَتكِمْل صياَم شعباَن، وإنَّما كاَن 
يصوُم أكثَرُه.

حيحيِن عِن ابِن عبَّاٍس؛ قاَل: ما صاَم رسوُل اهللِ  ويف الصَّ
 شهًرا كامالً غيَر رمضاَن. وكاَن ابُن عبَّاٍس َيْكَرُه 

أْن َيصوَم شهًرا كامالً غيَر رمضاَن)1(.

صياُم  ياُم  الصِّ »أفضُل   : قاَل  فقد  قيَل:  فإْن 
َيُصْم كذلَك، بل  داوَد، كاَن َيصوُم يوًما وُيْفِطُر يوًما«، ولم 
اثنيِن  وكلَّ  شعباَن  وَيصوُم  سرًدا،  وُيْفطُِر  سرًدا  َيصوُم  كاَن 

أخرجه البخاري )1971(، ومسلم )1157(.   )1(
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َرُه  ياِم قد َفسَّ َلُه على الصِّ وخميٍس. قيَل: صياُم داوَد الذي َفضَّ
وكاَن  هرِ،  الدَّ شطرِ  صوُم  بأنَّه  آخَر  حديٍث  يف   
هرِ  الدَّ َيْبُلُغ صياَم نصِف  ُجِمَع  إذا    النَّبيِّ  صياُم 
أو َيزيُد عليِه، وقد كاَن يصوُم مَع ما َسَبَق ذكُرُه يوَم عاشوراَء 
ُق صياَمُه وال َيصوُم يوًما  ُيَفرِّ ِة، وإنَّما كاَن  وتسَع ذي الِحجَّ
ى صياَم األوقاِت  َيَتحرَّ  كاَن  ه  يوًما؛ ألنَّ وُيْفطُِر 
ياِم والفطرِ أكثَر ِمن يوٍم ويوٍم  الفاضلِة، وال َيُضرُّ تفريُق الصِّ
ياِم ِمن  َي على ما هَو أفضُل ِمن الصِّ إذا كاَن القصُد بِه التََّقوِّ
سالِة وتبليِغها والجهاِد عليها والقياِم بحقوِقها، وكاَن  أداِء الرِّ

صياُم يوٍم وفطُر يوٍم ُيضِعُفُه عن ذلَك. 

ن  ا ُسئَِل النَّبيُّ  يف حديِث أبي َقتاَدَة عمَّ ولهذا لمَّ
ْقُت ذلَك«)1(.  َيصوُم يوًما وُيْفطُِر يوميِن، قاَل: »َوِدْدُت أنِّي ُطوِّ

ا َكبَر َيْسُرُد الفطَر  وقد كاَن عبُد اهللِ بُن َعْمِرو بِن العاِص لمَّ

قُت ذلك: أي أطقُته وقدرُت عليه. أخرجه مسلم )1162(. ومعنى ُطوِّ  )1(
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ياِم ثمَّ َيعوُد فَيصوُم ما فاَتُه؛ محافظًة  ى بِه على الصِّ أحياًنا لَيَتَقوَّ
هرِ.  على ما فاَرَق عليِه النَّبيَّ  ِمن صياِم شطرِ الدَّ
هرِ وأزيُد منُه  فَحَصَل للنَّبيِّ  أجُر صياِم شطرِ الدَّ
ياِم  الصِّ تتابِع   أجُر  لُه  ِق، وَحَصَل  المتفرِّ بصياِمِه 
منُه  أهمُّ  هَو  بما  االشتغاُل  عنُه  عاَقُه  وإنَّما  لذلَك،  بتمنِّيِه 

وأفضُل. واهللُ أعلُم.

رجٍب  بيَن  عنُه  النَّاُس  »َيْغفُل   : قولِِه  ويف 
ورمضاَن«؛ إشارٌة إلى أنَّ بعَض ما َيْشَتِهُر فضُلُه ِمن األزماِن أِو 
ا مطلًقا أو  األماكِن أِو األشخاِص قد يكوُن غيُرُه أفضَل منُه إمَّ
لخصوصيٍَّة فيِه ال َيَتَفطَُّن لها أكثُر النَّاِس فَيْشَتِغلوَن بالمشهوِر 

توَن تحصيَل فضيلِة ما ليَس بمشهوٍر عنَدُهم. عنُه وُيَفوِّ

النَّاِس  غفلِة  أزماِن  عمارِة  استحباِب  على  دليٌل  وفيه 
ِمن  طائفٌة  كاَن  كما   ، هللِ  محبوٌب  ذلَك  وأنَّ  اعِة،  بالطَّ
الِة ويقولوَن:  لِف َيْسـَتِحبُّوَن إحياَء ما بيَن العشاءيِن بالصَّ السَّ
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هَي ساعُة الغفلِة، وكذلَك فضُل القياِم يف وسِط الليِل لشموِل 
 : قاَل  وقد  كرِ،  الذِّ فيِه عن  النَّاِس  الغفلِة ألكثرِ 
اعِة فُكْن«.  ن َيْذُكُر اهلَل يف تلَك السَّ »إِن استَطْعَت أْن َتكوَن ممَّ
َر العشاَء  ولهذا المعنى كاَن النَّبيُّ  ُيريُد أْن ُيؤخِّ
ِة على  َل ترَك ذلَك بخشيِة المشقَّ إلى نصِف الليِل، وإنَّما َعلَّ
ا َخَرَج  على أصحابِِه وُهم َينَْتظِروَنُه  النَّاِس. ولمَّ
لصالِة العشاِء، قاَل لُهم: »ما َيْنَتِظُرها أحٌد ِمن أهِل األرِض 
يف  اهللِ  بذكرِ  ِد  التََّفرُّ فضيلِة  إلى  إشارٌة  هذا  ويف  غيُرُكم«)1(. 

وقٍت من األوقاِت ال يوَجُد فيِه ذاكٌر لُه.

اعِة فوائُد. � ويف إحياِء الوقِت املغفوِل عنُه بالطَّ

ُه َيكوُن أخفى، وإخفاُء النَّوافِِل وإْسراُرها أفضُل،  منها: أنَّ
إنَّه  قيَل:  العبِد وربِِّه، ولهذا  بيَن  فإنَّه سرٌّ  ياُم؛  الصِّ وال سيَّما 

ليَس فيِه رياٌء.

أخرجه البخاري )570(، ومسلم )636(.   )1(
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لِف أربعيَن سنًة ال َيْعَلُم بِه أحٌد، كاَن  وقد صاَم بعُض السَّ
ُق بِِهما وَيصوُم،  وِق ومَعُه رغيفاِن، فَيَتَصدَّ َيْخُرُج ِمن بيتِِه إلى السُّ

ُه أَكَل يف بيتِِه. وِق أنَّ ُه أكلُهما، وَيُظنُّ أهُل السُّ فَيُظنُّ أهُلُه أنَّ

وَن لَمن صاَم أْن ُيْظِهَر ما ُيْخفي بِه صياَمُه. وكاُنوا َيْسَتِحبُّ

هنين. فعِن ابِن َمْسعوٍد قاَل: إذا أصبْحُتْم صياًما، فأْصبِحوا مدَّ

ِهَن حتَّى َتْذَهَب عنُه  ائِم أْن َيدَّ وقاَل قتاَدُة: ُيْستَحبُّ للصَّ
ياِم. ُغْبَرُة الصِّ

صاَم  إذا  الحيِّ  ومشيخَة  أبي  أدَرْكُت  يَّاِح:  التَّ أبو  وقاَل 
َهَن وَلبَِس أحسَن ثيابِِه. أحُدُهم ادَّ

يوُم  كاَن  إذا  قاَل:    َمْرَيَم  ابَن  عيسى  أنَّ  وُيروى 
صوِم أحِدُكْم، فْلَيْدَهْن لحيَتُه وْلَيْمَسْح شفتيِه ِمن دهنِِه حتَّى 

ُه ليَس بصائٍم. َينُْظَر النَّاظُِر إليِه فَيرى أنَّ

دِق َينُمُّ عليِِهم. ادقوَن أحواَلُهم وريُح الصِّ كم َيْسـُتُر الصَّ
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قلوُب  َتْسَتنِْشُقُه  المسِك،  ريِح  ِمن  أطيُب  ياِم  الصِّ ريُح 
ُة  ُة، ازداَدت قوَّ المؤمنيَن وإْن ُأْخِفَي، وكلَّما طاَلْت عليه المدَّ

ريِحِه.

ما أَسرَّ أحٌد سريرًة إال أْلَبَسُه اهللُ رداَءها عالنيًة.

رَّ أْو ُقْلُت َغْيَرُه رائُِرَوَهْبني َكَتْمُت السِّ أَتْخفى َعلى أهِل الُقلوِب السَّ
رَّ يف الَوْجِه ناطٌِق وأنَّ ضميَر الَقْلِب يف الَعْيِن ظاِهُرأبى ذاَك أنَّ السِّ

ها  أشقُّ النُّفوِس، وأفضُل األعماِل  ُه أشقُّ على  أنَّ وِمنها: 
على النُّفوِس. 

ُتشاِهُدُه ِمن أحواِل  بما  ى  تتأسَّ النُّفوَس  أنَّ  وسبُب ذلَك 
أبناِء الجنِس، فإذا َكُثَرْت َيَقَظُة النَّاِس وطاعاُتُهم؛ َكُثَر أهُل 
الطَّاعِة لكثرِة المقتديَن بِهم، فَسُهَلِت الطَّاعاُت. وإذا َكُثرِت 
ى بِهم ُعموُم النَّاِس، فَيُشقُّ على نفوِس  الغفالُت وأهُلها، َتأسَّ

ِة َمن َيْقَتدوَن بِهم فيها. المتيقِّظيَن طاعاُتُهم، لقلَّ
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: »للعامِل منُهم أجُر  النَّبيُّ  ولهذا المعنى قاَل 
خمسيَن منُكم، إنَُّكم َتِجدوَن على الخيِر أعواًنا وال َيِجدوَن«)1(.

»َبَدأ اإلسالُم غريًبا، وَسَيعوُد غريًبا   : وقال 
كما بدأ، فطوبى للغرباِء«)2(. ويف روايٍة: قيَل: وَمِن الغرباُء؟ 

قاَل: »الذيَن ُيْصِلحوَن إذا َفَسَد النَّاُس«.

ويف »صحيح مسلم«: ِمن حديِث: َمْعِقِل بِن َيساٍر، عِن 
 .)3(» النَّبيِّ ؛ قاَل: »العبادُة يف الَهْرِج كالهجرِة إليَّ
 .» َجُه اإلماُم أْحَمُد، ولفُظُه: »العبادُة يف الفتنِة كالهجرِة إليَّ وَخرَّ

َيتَّبِعوَن أهواَءُهم،  الفتِن  النَّاَس يف زمِن  أنَّ  وسبُب ذلَك 
وال َيرِجعوَن إلى ديٍن، فَيكوُن حاُلُهم شبيًها بحاِل الجاهليَِّة، 
وَيتَّبُِع  ربَُّه  وَيْعُبُد  بدينِِه  ُك  َيَتَمسَّ َمن  بينِِهم  ِمن  انَفَرَد  فإذا 

قوله:  الحاكم  وأخرج   ،)3058( والترمذي   ،)4341( داود  أبو  أخرجه   )1(
)للعامل منهم أجر خمسين( وقال: صحيح اإلسناد. 

أخرجه مسلم )145(.   )2(
أخرجه مسلم )2948(.   )3(
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بيِن  ِمن  هاَجَر  َمن  بمنزلِة  كاَن  مساخَطُه،  وَيْجَتنُِب  مراِضَيُه 
متَّبًعا  بِه  مؤمنًا    اهللِ  رسوِل  إلى  الجاهليَِّة  أهِل 

ألوامرِِه مجتنًبا لنواهيِه.

والغفلِة  المعاصي  أهِل  بيَن  بالطَّاَعِة  المنفرَد  أنَّ  ومنها: 
َيْحِميِهم وُيدافُع  ُه  النَّاِس كلِِّهم، فكأنَّ بِه البالُء عِن  ُيْدَفُع  قد 

عنُهم.

���
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L  فْصٌل  J
َمن كاَن عليِه شيٌء ِمن قضاِء رمضاَن؛ َوَجَب عليِه قضاُؤُه 
مَع القدرِة، وال َيجوُز لُه تْأِخيُرُه إلى ما بعَد رمضاَن آخَر لغيِر 

ضرورٍة. 

مضانيِن،  فإْن فَعَل ذلك وكاَن تْأخيُرُه لعذٍر مستمٍر بيَن الرَّ
كان عليِه قضاُؤُه بعَد رمضاَن الثَّاين، وال شيَء عليِه مَع القضاِء. 

القضاِء  مَع  وُيْطِعُم  َيْقضي  فقيَل:  عذٍر:  لغيِر  كاَن  وإْن 
افعيِّ وأْحَمَد اتِّباًعا  لكلِّ يوٍم مسكيًنا، وهَو قوُل مالٍِك والشَّ
آلثاٍر وَرَدْت بذلَك. وقيَل َيْقضي وال إطعاَم عليِه، وهَو قوُل 

أبي حنيفَة.

ريفِة وَضيَّعها وأْوَدَعها األعماَل  َط يف األوقاِت الشَّ يا َمن َفرَّ
يِّئَة، وبئَس ما اْسَتْوَدَعها! السَّ
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فيِه أْحَسنَْت  وما  َرَجــٌب  الُمباَرْكَمضى  َشْعباَن  َشــْهــُر  ــذا  وه

َجْهالً ـــاَت  األْوق َضــيَّــَع  ــْن  َم ــواَرْكفيا  َب َواْحـــَذْر  ــْق  أفِ بُِحْرَمتِها 
َقْهرًا اِت  ــذَّ ــَل ال ُتــفــاِرُق  َوُيْخلي الَمْوُت َكْرًها ِمنَْك داَرْكَفــَســْوَف 
الَخطايا ِمَن  اْسَتَطْعَت  ما  َمــَداَرْكَتَداَرْك  َواْجَعْل  ُمْخِلٍص  بَِتْوَبِة 
َجِحيٍم ِمْن  الَمِة  السَّ َطَلِب  َتداَرْكَعلى  َمْن  الَجرائِِم  ذوي  َفَخْيُر 

���
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اجمللس الثاني

L  يف ذكر نصف شعبان  J
حديِث:  ِمن  والتْرِمِذيُّ  داوَد  وأبو  أْحَمُد  اإلماُم  َج  َخرَّ
حمِن، عن أبيِه، عن أبي ُهَرْيَرَة، عِن النَّبيِّ  الَعالِء بِن َعْبِد الرَّ
َتصوموا حتَّى  فال  اْنَتَصَف شعباُن،  »إذا  قاَل:   ،

َحُه التِّْرِمِذيُّ وغيُرُه. رمضاَن«)1(. وَصحَّ

ِة هذا احلديِث ثمَّ يف العمِل بِه: � واْخَتَلَف العلماُء يف ِصحَّ
َحُه غيُر واحٍد، منُهُم التِّْرِمِذيُّ وابُن  ا تصحيُحُه، فَصحَّ فأمَّ
َمن  فيِه  َم  وَتَكلَّ  ، الَبرِّ َعْبِد  وابُن  والطَّحاويُّ  والحاكُِم  ِحبَّاَن 
هَو أكبُر ِمن هؤالِء وأعلُم وقالوا: هَو حديٌث ُمنْكٌر، منُهم 
اِزيُّ  الرَّ ُزْرَعَة  وأبو  أْحَمُد  واإلماُم  َمْهِديٍّ  بُن  حمِن  الرَّ عْبُد 

واألْثَرُم. 

أخرجه أحمد )9707(، وأبو داود )2337(، والترمذي )738(، ودرجته   )1(
مبيَّنة يف كالم المؤلف ، وخالصة القول فيه أنَّه حديث منكر. 



2424

خمتصر كتاب )لطائف املعارف( لإلمام ابن رجب

ُه بحديِث  وقاَل أْحَمُد: لْم َيْرِو العالُء حديًثا أنكَر منُه. وَردَّ
موا رمضاَن بصوِم يوٍم أو يوميِن«، فإنَّ مفهوَمُه جواُز  »ال َتَقدَّ

ِم بأكثَر ِمن يوميِن.  التَّقدُّ

وقاَل األثَرُم: األحاديُث كلُّها ُتخالُِفُه. ُيشيُر إلى أحاديِث 
ُه ووصِلِه برمضاَن ونهيِه  صياِم النَّبيِّ  شعباَن كلَّ
ِم على رمضاَن بيوميِن، فصاَر الحديُث حينئٍذ شاًذا  عِن التََّقدُّ

حيحِة.  مخالًفا لألحاديِث الصَّ

: هَو منسوٌخ. وَحَكى اإلجماَع على ترِك  حاويُّ وقاَل الطَّ
ُه ال ُيْعَمُل بِه. العمِل بِه. وأكثُر العلماِء على أنَّ

ياِم بعَد نصِف شعباَن. ُه يف الصِّ هذا كلُّ

ُه ِمن جملِة  ا صياُم يوِم النِّْصِف منُه، فغيُر منهٍي عنُه، فإنَّ فأمَّ
أيَّاِم البيِض الغرِّ المندوِب إلى صياِمها ِمن كلِّ شهرٍ.

َدٌة، وقِد  ويف فضِل ليلِة نصِف شعباَن أحاديُث ُأَخُر متعدِّ
َح ابُن ِحبَّاَن بعَضها  َفها األكثروَن، وَصحَّ اخُتِلَف فيها، فَضعَّ
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َجُه يف »صحيحه«. وخرَّ

اِم كخالِِد  وليلُة النِّصِف ِمن شعباَن كاَن التَّابعوَن ِمن أهِل الشَّ
ُيَعظِّموَنها  وغيرِهم  عاِمرٍ  بِن  وُلْقماَن  وَمْكحوٍل  َمْعداَن  بِن 
فضَلها  النَّاُس  أخَذ  وعنُهم  العبادِة،  يف  فيها  وَيْجَتهدوَن 
ا  ُه َبَلَغُهم يف ذلَك آثار إسرائيليٌَّة. فلمَّ وتعظيَمها، وقد قيَل: إنَّ
اْشَتَهَر ذلَك عنُهم يف البلداِن، اخَتَلَف النَّاُس يف ذلَك، فمنُهم 
َمن َقبَِلُه منُهم وواَفَقُهم على تعظِيِمها - منُهم طائفٌة ِمن ُعبَّاِد 
أهِل  ِمن  العلماِء  أكثُر  ذلَك  وأْنَكَر  وغيرِِهم،  البصرِة  أهِل 
حمِن  الحجاِز - منُهم عطاٌء وابُن أبي ُمَلْيَكَة، وَنَقَلُه عْبُد الرَّ
بُن َزْيِد بِن أْسَلَم عن فقهاِء أهِل المدينِة، وهَو قوُل أصحاِب 

ُه بدعٌة. مالٍِك وغيرِِهم - وقالوا: ذلَك ُكلُّ

ِمن  َتْمنَُع  التي  نوَب  الذُّ َيَتَجنََّب  أْن  المسلِم  وَيَتَعيَُّن على 
رُك،  عاِء يف تلَك الليلِة. وقد ُرِوَي أنَّها: الشِّ المغفرِة وقبوِل الدُّ
نوِب عنَد اهللِ  الذُّ الثَّالثُة أعظُم  نى. وهذِه  النَّفِس، والزِّ وقتُل 
ُه  أنَّ تِِه،  المتَّفِق على صحَّ َمْسعوٍد  ابِن  ، كما يف حديِث 
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نِب أعظُم؟ قاَل: »أن َتْجَعَل  َسأَل النَّبيَّ : أيُّ الذَّ
ولَدَك  َتْقُتَل  »أْن  قاَل:  ؟  أيٌّ ثمَّ  قاَل:  َخَلَقَك«.  وهَو  ا  ندًّ هللِ 
؟ قاَل: »أن ُتزانَِي حليلَة  خشَيَة أْن َيْطَعَم مَعَك«. قاَل: ثمَّ أيٌّ

﴿ ٱ ٻ ٻ  تعاَلى تصديق ذلَك:  فأنَزَل اهللُ  جاِرَك«. 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الفرقان: 68[)1(.

حناُء، وهَي  الشَّ أيًضا  المغفرِة  المانعِة ِمن  نوِب  الذُّ وِمن 
َيْمنَُع  لُه لهوى نفسِه، وذلَك  المسلِم على أخيِه بغًضا  حقُد 
كما  حمِة،  والرَّ المغفرِة  أوقاِت  أكثرِ  يف  المغفرِة  ِمن  أيًضا 
أبواُب  »ُتْفَتُح  ُهَرْيَرَة مرفوًعا:  أبي  يف »صحيح مسلم«: عن 
ِة يوَم االثنيِن والخميِس، فُيْغَفُر لكلِّ عبٍد ال ُيْشِرُك باهللِ  الجنَّ
شيَئا، إال رجاًل كاَنْت بيَنُه وبيَن أخيِه شحناُء، ُيقاُل: أْنِظروا 

هذيِن حتَّى َيْصَطِلحا«)2(.

أخرجه البخاري )4477(، ومسلم )86(.   )1(
لوا.  روا وأجِّ أخرجه مسلم )2565(، ومعنى: أنظروا أي: أخِّ  )2(
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كلِّها،  حناِء  الشَّ أنواِع  ِمن  دِر  الصَّ سالمُة  األعماِل:  فأفضُل 

المُة ِمن شحناِء أهِل األهواِء والبدِع التي َتْقَتِضي  وأفضُلها السَّ
واعتقاَد  عليِهم  والحقَد  وبغَضُهم  ِة  األُمَّ سلِف  على  الطَّْعَن 
تكفيرِِهم أو تبديِعِهم وتضليِلِهم، ثمَّ يلي ذلَك سالمُة القلِب 
حناِء لعموِم المسلميَن وإرادُة الخيرِ لُهم ونصيحُتُهم  ِمن الشَّ

وأْن ُيِحبَّ لُهم ما ُيِحبُّ لنفِسِه.

﴿ پ  َيقولوَن:  بأنَُّهم  المؤمنيَن عموًما  اهلُل  َوَصَف  وقد 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الحشر: 10[.

قاَل    النَّبيَّ  أنَّ  أَنس؛  عن  »المسند«:  ويف 
ِة«.  ألصحابِِه ثالثَة أيَّاٍم: »َيْطُلُع عليُكُم اآلَن رجٌل ِمن أهِل الجنَّ
فَيْطُلُع رجٌل واحٌد. فاستضاَفُه َعْبُد اهللِ بُن َعْمرٍو، فناَم عنَدُه 
ثالًثا لَِينُْظَر عمَلُه، فلم َيَر لُه يف بيتِِه كثيَر عمٍل، فأْخَبَرُه بالحاِل، 
فقاَل لُه: هَو ما َترى، إالَّ أنِّي أبيُت وليَس يف قلبي شيٌء على 
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أحٍد ِمن المسلميَن. فقاَل عْبُد اهللِ: بهذا َبَلغ ما َبَلَغ)1(.

ويف »سنن ابن ماَجْه«: عن َعْبِد اهللِ بِن َعْمرٍو؛ قاَل: قيَل: 
يا رسوَل اهللِ! أيُّ النَّاِس أفضُل؟ قاَل: »كلُّ مخموِم القلِب 
صدوِق اللساِن«. قالوا: صدوُق اللساِن َنْعرُِفُه، فما مخموُم 
ِقيُّ النَّقيُّ الذي ال إِْثَم فيِه وال بغَي وال  القلِب؟ قاَل: »هَو التَّ

غلَّ وال حسَد«)2(.

دوِر  الصُّ سالمُة  األعماِل  أفضُل  لِف:  السَّ بعُض  قاَل 
ِة. وبهذِه الخصاِل َبَلَغ َمن  وسخاوُة النُّفوِس والنَّصيحُة لألُمَّ

الِة. وِم والصَّ َبَلَغ ال بكثرِة االجتهاِد يف الصَّ

موالُه  مغفرَة  العبَد  َتْحرُِم  التي  نوَب  الذُّ اْجَتنِبوا  إْخواين! 
حمِة والتَّوبِة واالستغفار.  ار يف مواسِم الرَّ الغفَّ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ﴿ ُه  فإنَّ ْرُك؛  الشِّ ا  أمَّ

 :)1836  /4( اإلحياء  تخريج  يف  العراقي  قال   .)12697( أحمد  أخرجه   )1(
رواه أحمد بسند صحيح. 

أخرجه ابن ماجه )4216(، وقال البوصيري: إسناده صحيح.   )2(
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ا  وأمَّ ]المائدة:72[.   ﴾ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
قتِل  األرِض على  وأهُل  مواِت  السَّ أهُل  اجتمَع  فلِو  القتُل؛ 

؛ ألَكبَُّهُم اهللُ جميًعا يف النَّار.  رجٍل مسلٍم بغيرِ حقٍّ

ِض لسخِط الجبَّار، الخلُق  نى، فحذاِر حذاِر ِمن التَّعرُّ ا الزِّ وأمَّ
كلُُّهم عبيُدُه وإماؤُه واهللُ َيغار، ال أحَد أغير ِمن اهللِ أْن َيْزنِي عبُدُه 
َم الفواحَش وأَمَر بغضِّ األبصار.  أو َتْزنَِي أَمُتُه فِمن أجِل ذلَك َحرَّ

لُه  وَقَصَد  وَء  السُّ ألخيِه  أْضَمَر  َمن  فيا  حناُء؛  الشَّ ا  وأمَّ
اإلضرار! ﴿ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
َيكفيَك  ]إبراهيم:42[،   ﴾ ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

حرماُن المغفرِة يف أوقاِت مغفرِة األوزار.
ــَمــْو ــــاَرَز ال ـــاَب َعــْبــٌد ب الَمعاصيخ بِأْسباِب  َلــى 
ـــاُه ـــن ــــا َج الِقصاِصَوْيـــــَحـــــُه ِمــــمَّ َيْوَم  َيَخْف  َلْم 
ــــ ـــُد األْق ـــْرع ــِه َت ــي النَّواصيَيـــــْوَم ف َشْيِب  ِمْن  ـداُم 
اْزِديـــــــاٍد يف  ــــــوٌب  ُذن اْنـــتـِــَقـــاِصلـــي  يف  َوَحــــيــــاٌة 
ــــ ــى أْعــــَمــــُل مـــا أْع ــت ــَم ــِه َخــالصــيَف ــي ــــُم لــي ف َل
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يا مغروًرا بطوِل األمل! يا مسروًرا بسوء العمل! ُكْن ِمن 
الموِت على َوَجل، فما َتْدري متى َيْهُجُم األجل.

لِف: كم ِمن مستقبٍل يوًما ال َيْسَتْكِمُلُه، وِمن  قاَل بعُض السَّ
مؤّمٍل غًدا ال ُيْدِرُكُه، إنَُّكم لو َرأْيُتُم األجَل ومسيَرُه ألبَغْضُتُم 

األمَل وغروَرُه.
والَمنايــا ــَد  ُأَخلَّ أْن  ــُل  النَّواحيُأْؤمِّ ُكلِّ  ِمْن  َعَليَّ  َتدوُر 

باِحوَما أْدري َوإْن أْمَســْيُت َيوًما الصَّ إلى  أِعيُش  ال  َلَعلِّي 

اِن  ُسكَّ ِمن  أْصَبَح  َغدا  أو  نيا  الدُّ طلِب  يف  راَح  ن  ِممَّ كم 
القبوِر غدا.

بِالُمِضيِّ إلى َســبيِلْك ُز يف َرِحيِلْككأنََّك  َوَقْد َجدَّ الُمَجهِّ

اْفَرْغ ِمن َغسيِلْكَوجيَء بِغاِســٍل َفاْســَتْعَجلوُه َلُه  بَِقْولِِهُم 

َقليِلْكَوَلْم َتْحِمْل ِسوى َكَفٍن َوُقْطٍن أْو  َكثيرَِك  ِمْن  إَلْيِهْم 

جاُل إلْيَك َنْعًشــا بِطولِْكَوَقــْد َمدَّ الرِّ َمْمدوٌد  َعَلْيِه  َفأْنَت 

َتداعــْوا ُهــُم  إنَّ ُثــمَّ  ــْوا  لَِحْمِلَك يف ُبكوِرَك أو أصيِلْكَوَصلَّ



31 31

خمتصر كتاب )لطائف املعارف( لإلمام ابن رجب

ــا أْســَلموَك َنَزْلــَت َقْبــًرا الَمِة يف ُنزولِْكَفَلمَّ َوَمْن َلَك بِالسَّ

َرؤوٌف بِالِعباِد َعلى ُدخولِْكأعاَنــَك َيــوَم َتْدُخُلــُه َرحيــٌم

َفَذْرنِي ِمْن َقصيرَِك أو َطويِلْكَفَسْوَف ُتجاِوُر الَمْوَتى َطويالً

َقبولِْكأِخي ها َقْد َنَصْحُتَك َفاْسَتِمْع لي َعلى  اْسَتَعنُْت  َوبِاهللِ 

ُتِصيُبَك يف أخيَك ويف َخليِلْكَأَلْســَت َترى الَمنايا ُكلَّ حيٍن

���
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L  فصٌل  J
اِل أنَّ الفطَر قبَل رمضاَن يف قولِِه  ولربَّما َظنَّ بعُض الجهَّ
موا رمضاَن بصوِم يوٍم وال يوميِن«، ُيراُد  : »ال َتَقدِّ
هواِت قبَل أْن  بِه اغتناُم األكِل، لتأُخَذ النُّفوُس حظَّها ِمن الشَّ
ياِم، ولهذا يقولوَن: هَي أيَّاُم توديٍع لألكِل،  ُتْمنََع ِمن ذلَك بالصِّ
قاَل  وَمن  النَّحساِت.  األيَّاِم  ِمن  واشتقاُقُه  َتنحيًسا،  ى  وُتَسمَّ
 ، هَو تنهيٌس بالهاِء فهَو خطٌأ منُه. َذَكَرُه ابُن ُدُرْسَتَوْيِه النَّحويُّ
ُهم َيْفَعلوَنُه عنَد  ًى ِمن النَّصارى، فإنَّ وَذَكَر أنَّ أصَل ذلَك ُمَتلقَّ
ن َظنَُّه. وربَّما لْم  ُه خطٌأ وجهٌل ممَّ قرِب صياِمِهم. وهذا كلُّ
ى  هواِت المباحِة بل َيَتَعدَّ َيْقتِصْر كثيٌر منُهم على اغتناِم الشَّ

ماِت، وهذا هَو الخسراُن المبيُن. إلى المحرَّ

وأْنَشَد بعُضُهم يف المعنى:
بِالنَّهاِرإَذا الِعْشُروَن ِمْن َشْعباَن َولَّْت َلْيِلَك  ُشْرَب  َفواِصْل 

غاِرَوال َتْشــَرْب بِأْقــداٍح ِصغــاٍر فإنَّ الَوْقَت ضاَق َعلى الصِّ
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وقاَل آخُر:
ياِم الَغماِمجاَء َشــْعباُن ُمنْــِذًرا بِالصِّ بِماِء  فاْسِقيانِي خمًرا 

َوَمن كاَنْت هذِه حالُه، فالبهائُم أعَقُل منُه، ولُه نصيٌب ِمن 
قولِِه تعاَلى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]األعراف:179[.

فهاُء َيْسَتْثِقلوَن رمضاَن الستثقالِِهُم العباداِت  وهؤالِء السُّ
اِل ال ُيَصلِّي إالَّ  ياِم. فكثيٌر ِمن هؤالِء الجهَّ الِة والصِّ فيِه ِمن الصَّ
نوِب إالَّ  يف رمضاَن إذا صاَم، وكثيٌر منُهم ال َيْجَتنُِب كبائَر الذُّ
يف رمضاَن، فَيطوُل عليِه، وَيُشقُّ على نفِسِه مفارقُتها لمأُلوفِها، 
وَن  فهَو َيُعدُّ األيَّاَم والليالَي ليعوَد إلى المعصيِة، وهؤالِء مصرُّ
على ما َفَعلوا وُهم َيْعَلموَن، فُهم هلكى، ومنُهم َمن ال َيْصبُِر 

على المعاصي، فهَو يواِقُعها يف رمضاَن.

قلبِِه  يف  نَُه  وَزيَّ اإليماَن  إليِه  َحبََّب  خيًرا  بِه  اهلُل  أراَد  فَمن 
اشديَن،  الرَّ الكفَر والفسوَق والعصياَن فصاَر ِمن  إليِه  َه  وَكرَّ
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يطاُن فَحبََّب  وَمن أراَد بِه شًرا خلَّى بينَُه وبيَن نفِسِه فأتَبَعُه الشَّ
إليِه الكفَر والفسوَق والعصياَن فكاَن ِمن الغاويَن.

الحذَر الحذَر ِمن المعاصي! فكم َسَلَبْت ِمن نعٍم! وكم 
َبْت ِمن ديار! وكم أْخَلْت دياًرا ِمن  َجَلَبْت ِمن نقٍم! وكم َخرَّ
أهِلها فما َبِقَي منُهم ديَّار! كم أخَذْت ِمن العصاِة بالثَّار! كم 

َمَحْت لُهم ِمن آثار!
ْنِب ال َتْأَمْن َعواِقَبُه ْنِب ُتْخشى َوْهَي ُتنَْتَظُريا صاِحَب الذَّ َعواِقُب الذَّ
َوَزُرَفُكلُّ َنْفٍس َسُتْجزى بِالَِّذي َكَسَبْت َديَّانِِهْم  ِمن  لِْلَخْلِق  َوَلْيَس 

ُه  كلُّ دهُرُهم  كاَن  قوٍم  ِمن  الحمقى  هؤالِء  حاُل  أيَن 
رمضاَن، ليُلُهم قياٌم ونهاُرُهم صياٌم؟!

ا َقُرَب شهُر رمضاَن، َرأْتُهْم  لِف جاريًة، فلمَّ باَع قوٌم ِمن السَّ
فقالوا:  فَسأَلْتُهم،  وغيرِها،  باألطعمِة  وَن  َوَيْسَتِعدُّ لُه  بوَن  َيتأهَّ
َنَتهيَُّأ لصياِم رمضاَن، فقاَلْت: وأنُتم ال َتصوموَن إالَّ رمضاَن؟! 

لقد ُكنُْت عنَد قوٍم كلُّ زمانِِهم رمضاُن، ُردُّوين عليِهم.
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الليُل،  انَتَصَف  فلَما  لُه،  جاريًة  صالِحٍ  بُن  الَحَسُن  وباَع 
أَطَلَع  قالوا:  الَة!  الصَّ الَة  الصَّ اِر!  الدَّ أهَل  يا  فناَدْتُهْم:  قاَمْت 
ثمَّ جاَءْت  المكتوبَة؟!  إالَّ  ُتَصلُّوَن  قاَلْت: وأنُتم ال  الفجُر؟ 
إالَّ  ُيَصلُّوَن  ال  سوٍء  قوِم  على  بْعَتني  فقاَلْت:  الَحَسِن  إلى 

الفرائَض، ُردَّين ُردَّين.

نيا واْجَعل فطَرَك الموَت. لِف: ُصِم الدُّ قاَل بعُض السَّ

هواِت  ها شهُر صياِم المتَّقيَن، َيصوموَن فيِه عِن الشَّ نيا كلُّ الدُّ
ماِت، فإذا جاَءُهُم الموُت، فقِد انَقَضى شهُر صياِمِهم  المحرَّ

واْسَتَهلُّوا عيَد فطرِِهم.
اِت َدْهرَِي ُكلِّها ِصياِميَوَقْد ُصْمُت َعْن لذَّ فِْطُر  ذاَك  لِقاُكْم  ــْوَم  َوَي

وَمن  مماتِِه،  بعَد  عليها  أْفَطَر  شهواتِِه؛  عن  اليوَم  صاَم  َمن 
َم عليِه قبَل وفاتِِه، عوِقَب بحرمانِِه يف اآلخرِة وفواتِِه. َل ما ُحرِّ َتَعجَّ

وشاهُد ذلُك: قوُلُه َتعاَلى: ﴿ ىئ ىئ ىئ ی ی 
 : النَّبيِّ  وقوُل  ]األحقاف:20[.  ی...﴾  ی 
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َيْشَرْبها يف اآلخرِة«، و»َمن  لْم  نيا،  الدُّ الخمَر يف  َشِرَب  »َمن 
نيا، لْم َيْلبْسُه يف اآلخرِة«)1(. َلبَِس الحريَر يف الدُّ

ـــاٍت ـــَت َش داِر  يف  ــــــَت  ـــْب لِــَشــتــاتِــْكأْن َفـــَتـــأهَّ
ــا َكــَيــْوٍم ــي ْن ــدُّ ـــِل ال ـــَع ُصــْمــَتــُه َعـــْن َشــَهــواتِــْكَواْج
ــَد الـ ــنْ ــْن فِــْطــُرَك ِع ــُك ــَي ـــْكَوْل َوفـــاتِ ـــــْوِم  َي ــِه يف  ـــلَّ

���

 . أخرجهما البخاري )5575(، ومسلم )2003( عن ابن عمر  )1(


