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مـقـدمـ ـة:
احلمد هلل رب العئملني ،والصالة والسالم على نبينئ دمحم وعلى آله وصحبه
أمجعني ،أمئ بعد:
فإن علم العقيدة أشرف العلوم ،إذ شرف العلم بشرف املعلوم ،وال حيئة
للقلوب ،وال نعيم وال طمأنينة ،إال أبن تعرف رهبئ ومعبودهئ وفئطرهئ ،أبمسئله
وصفئته وأفعئله ،ويكون مع ذلك كله أحب إليهئ ممئ سواه ،ويكون سعيهئ فيمئ
يقرهبئ إليه دون غريه من سئلر خلقه.
وإن من املقئصد العظيمة يف فرض صيئم شهر رمضئن ،واحلث على صيئم
النئفلة ،تلك املقئصد العقدية اليت ترسخ يف قلب العبد املسلم تعلقه بربه ،
وتعزز معتقده؛ ليصمد أمئم الفنت واألهواء واملغرايت.
وإن املسلم إذا كئن قوي املعتقد راسخئ فيه ،فال يضره شيء إبذن هللا ،
وإذا كئن خفيف املعتقد غري راسخ فيه ،فقد هتزه أدىن شبه ،وتركسه أدىن شهوه،
فإن القلب مىت مئ عمر ابملعتقد الصحيح أمثر االستقئمة على السنة ،والثبئت
عليهئ ،ومىت مئ اهتزت العقيدة فيه ،أو عمر ابملعتقد الفئسد احنرفت اجلوارح إىل
البدع ،وسئرعت إىل الزيغ.
وابلتأم يف نصوص الصيئم الواردة يف القرآن والسنة ،يتبني مدى هذه
العالقة ،وأن عبئدة الصيئم تشري إىل دالالت ملسئل عقدية كثرية ،كشأن سئلر

َ َ
العبئدات ،ولذا خئطب هللا  أه الصيئم بوصف (اإلميئن) فقئلَٰٓ ﴿ :
يأ ُّي َها
َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ
ُ َ ذ ُ
ذ َ َ َُ ْ ُ َ ََ ُ
لَع ذٱَّل َ
ِين مِن ق ۡبل ِك ۡم ل َعلك ۡم
ٱلصيام كما كتِب
ٱَّلِين ءامنوا كت ِ
ب عل ۡيك ُم ِ

َذُ َ
ون﴾ [البقرة ،]381:قئل ابن القيم
تتق

" :وافتتح اآلية ابلنداء ابسم اإلميئن املشعر

أبن املطلوب منهم من موجبئت االسم الذي نودوا به ،وخوطبوا به ...ففي هذا
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إشئرة إىل أنكم إن كنتم مؤمنني ،فئإلميئن يقتضي منكم كذا وكذا ،فإنه من

موجبئت اإلميئن ومتئمه"(.)3

والنيب  قد بني أن الصيئم من اإلميئن؛ للداللة على هذا االرتبئط بني البئطن
قئل :إن َوفْ َد َعْبد ال َقْيس لَمئ أَتَـوا النيب ... 
والظئهر ،فعن ابن عبئس

ئل" :أتد ُرون ما اإلميا ُن ِبَّلل وحدهُ" قَئلوا :اَّلل
أ ََمَره ْم :ابإلميَئن ابَّلل َو ْح َده ،قَ َ
ئلَ " :ش َه َئدة أَ ْن الَ إلَهَ إال اَّلل َوأَن حمَمدا َرسول اَّللَ ،وإقَئم الصالَة،
َوَرسوله أ َْعلَم ،قَ َ

س.) ("...
َوإيتَئء الزَكئة ،وصي ُ
ام رمضانَ ،وأَ ْن تـ ْعطوا م َن املَْغنَم اخلم َ
" :فتبني...أن هذه الشجرة املبئركة  -شجرة
قئل عبدالرمحن السعدي
اإلميئن  -أبرك أشجئر وأنفعهئ وأدومهئ ،وأن عروقهئ وأصوهلئ وقواعدهئ؛ اإلميئن
وعلومه ومعئرفه ،وسئقهئ وأفنئهنئ؛ شرالع اإلسالم ،واألعمئل الصئحلة ،واألخالق
الفئضلة املؤيدة واملقرونة ابإلخالص هلل ،واملتئبعة لرسول هللا.
وأن مثئرهئ وجنئهئ الدالم املستمر؛ السمت احلسن ،واهلدي الصئحل ،واخللق
احلسن ،واللهج بذكر هللا وشكره ،والثنئء عليه ،والنفع لعبئد هللا  -حبسب القدرة

 نفع العلم والنصح ،ونفع اجلئه والبدن ،ونفع املئل ،ومجيع طرق النفع ،وحقيقةذلك كله :القيئم حبقوق هللا ،وحقوق خلقه.
وأن هذه الشجرة  -يف قلوب املؤمنني  -متفئوتة تفئوت عظيمئ ،حبسب مئ
قئم هبم ،واتصفوا به من هذه الصفئت ،وأن منئزهلم يف اآلخرة تبعه هلذا كله ،وأن
ََ ُ
الفض يف ذلك كله هلل وحده ،واملنة كلهئ له سبحئنه ﴿ :بَل ذ ُ
ٱَّلل َي ُم ُّن عل ۡيك ۡم
ِ

( )3الرسئلة التبوكية ص.13
( ) رواه البخئري .)31( 2/3

تذكري األانم ابملسئل العقدية يف الصيئم..

َۡ

ۡ

د .زاهر بن دمحم بن سعيد الشهري

ُ

َ
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نت ۡم َص ٰ ِدق َ
َ َ ُ ۡ
ِي﴾ [احلجرات.)3(" ]31:
أن هدىٰكم ل ِِۡل ِ ِ
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ومن يتأم فيمئ شرعه هللا  من العبئدات الظئهرة والبئطنة من صالة وصوم
وحج وغريهئ ،جيد جبالء أن توحيد هللا  وإفراده ابلعبئدة من أعظم مقئصد
وح َكم هذه العبئدات.

وإن الصوم قد حوى من معئمل التوحيد وأسراره الشيء الكثري ملن تدبره ،وعرف
مقصد الشئرع من تشريعه ،وسوف أشري يف هذا البحث إىل بعض تلك املعئي
ابختصئر ،ودون حصر واستقصئء ،فئلقصد هو الذكرى ،وأسأل هللا تعئىل اإلعئنة
والسداد ،وال حول وال قوة إال ابهلل العزيز احلكيم.
كتبه

دَ .زاهـ ــر بن حمـمـد بن َس ْعيد الشهري

يف وقت حظر التجوال بسبب وابء (فريوس كوروان) من عئم 3443هـ
zamohsa@hotmail.com
 @zaher3411تويرت

( )3التوضيح والبيئن لشجرة اإلميئن ص.323
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املسألة األوىل :الصيام ومنهج التلقي
مفهوم الصوم جنده عند كثري من الدايانت والفرق والطوالف ،بكيفيئت
متعددة ،وطرق خمتلفه ،وك ينطلق يف صيئمه من أهداف متنوعة:
منهئ :مئ هو مبين على أسئس تعبدي ديين ،حسب شرعة ك أحد وملته.
ومنهئ :مئ هو من منطلق من مبدأ فلسفي؛ لتهذيب النفس واالرتقئء ابلروح.
ومنهئ :مئ هو طيب دنيوي ،هبدف االستشفئء ومعئجلة عل البدن اليت تنجم
عن اإلفراط يف استهالك الطعئم ،وغريهئ من األهداف واملقئصد.
والعبد املسلم املوحد ابعثه على الصيئم الوحي الرابي ،وليس اهلوى ،أو رغبئت
النفس ،أو إمالء العق  ،أو غريهئ ،ولذلك هو يصوم ،وميتنع عن املفطرات
والشهوات يف زمن حمدد؛ ألن هللا  أمره هبذا ،وهو كذلك يفطر يف وقت حمدد؛
ألن هللا  أمره هبذا ،فهو ال حيص من وراء ذلك مصلحة دنيوية فقط  -وإن
كئن الصوم له فوالد دنيوية قد أتيت تبعئ ،لكنهئ ليست مقصود العبئدة واالمتثئل
 فئملسلم ميتث أمر هللا  يف الصيئم؛ ألنه يصوم هلل  ال لغريه ،ويطيع هللا ال غريه.
إن من أمم األرض من يعبد الشجر ،ومنهم من يعبد احلجر ،ومنهم من يعبد
الشمس والقمر ،ومنهم من يعبد البقر ،ومنهم من يعبد هواه ،وكلهم يف حرية
واضطراب ،ويف شقئق واختالف ،بينمئ أه اإلسالم هلم مصدر واحد يف التلقي
عقئلدهم،
 كتئب هللا  وسنة نبيه  - فهم ينهلون من هذا املنه العذب َوعبئداهتم ،ومعئمالهتم ،وسلوَكهم ،وأخالقَهم ،فال تذبذب وال اضطراب ،ومن
تطلب اهلداية بعيدا عن هذين األصلني فهو الواقع يف َشَرك الضالل والعيئذ ابهلل.
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املسألة الثانية :الصيام وحتقيق توحيد الربوبية واأللوهية
من معامل حتقيق توحيد هللا  يف شهر الصيام (رمضان) ،حتقيق الطئعة

فيه والعبودية هلل  ،واالتبئع واالقتداء ابلنيب  ،وهذا من حتقيق توحيد اإلهلية
الذي هو :إفراد هللا تعئىل ابلعبئدة والطئعة؛ فعندمئ يطيع املؤمن ربه  فيصوم
رمضئن ،امتثئال ألمر هللا تعئىل ،وعندمئ يتبع هدي النيب  يف أحكئم وآداب

َ
َ
الصيئم ،فهو بذلك حيقق العبودية هلل  ،امتثئال لقوله تعئىل ﴿ :ف َمن ش ِه َد
َۡ
ُ ذ َ ُ َ ََ
ذ
ُ
مِنك ُم ٱلش ۡه َر فل َي ُص ۡم ُه[ ﴾...البقرة ،]383:وامتثئال لقوله تعئىل ﴿ :أحِل لك ۡم َۡللة
ذَ ُ َ
َ ُُ ْ َ ۡ َ ْ
ٓ ُ
ٱۡش ُبوا َح ذ ٰ
ٱلص َي ِ
َّت
ٱلرفث إ ِ َٰل ن َِسائِك ۡم[ ﴾...البقرة ،]381:وقوله تعئىل ﴿ :وُكوا و
ام
ِ
َ
ۡ
ۡ
َ َ َ
َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ذ َ ُّ ْ
َ
ۡ ُ
ُ
َ
ََ ذَ
ٱلصيام إَِل
يتبَي لك ُم ٱۡل ۡي ُط ٱۡلب َيض مِن ٱۡلي ِط ٱۡلسودِ مِن ٱلفجرِِۖ ثم أت ِموا ِ
ذۡ
ٱَل ِلِۚ [ ﴾...البقرة ،]381:وذلك كله حتقيق لتوحيد األلوهية.

ومن معاين حتقق التوحيد يف صيام شهر رمضان ،مئ جعله هللا  من

ارتبئط دخول رمضئن وثبوته ،ووجوب صومه ،حبركة هذا الكون املئدي ،حيث
أانط  ثبوت شهر رمضئن برؤية اهلالل ،وهذا فيه حتقيق:
لتوحيد هللا تعاىل يف ربوبيته ،حيث حركة القمر وتغريه ،وخفئؤه وظهوره،

فيعتقد العبد أن اخلئلق  هو املسري للقمر ،واملنظم حلركته.

وحتقيق لتوحيد األلوهية ،حيث وجوب االلتزام ابلصوم إبعالن رؤية هالل
شهر رمضئن ،فيطيع العبد ربه؛ ويصوم شهره ،فئجتمع اخللق (القمر) ،وتشريع

َۡ
َ َ َُ َۡ ۡ
ٱۡلل ُق َوٱۡل ۡم ُر[ ﴾...األعراف ،]34:عن ابن عمر
األمر(الصيئم) ﴿ أَل َل

قئل :مسعت النيب  يقول" :إ َذا َرأَيْـتموه فَصومواَ ،وإ َذا َرأَيْـتموه فَأَفْطروا.)3("...
( )3رواه البخئري  ،)3322( 3/1ومسلم .)3282( 162/
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ومن حتقيق توحيد الربوبية يف صيئم رمضئن ،أن هللا تعئىل يطعم الصئلم

الذي أيك انسيئ ،ويسقي الصئلم الذي يشرب انسيئ ،وهذا من معئي تدبري هللا

تعئىل أمور اخللق ،قئل " :إذا نسي فأكل وشرب ،فـليُتم صومهُ ،فإَّنا أطعمهُ
هللا وسقاهُ"( ،)3فك ذلك من ربوبية هللا تعئىل لعبئده الصئلمني؛ فهم يَنسون
إبذنه ،وهم أيكلون ويشربون حئل نسيئهنم هذه بتقدير هللا وإذنه ،وإطعئمه  هلم
وسقيئه هلم ،أبن يسَر هلم ذلك ورزقهم إايه ،وسئقه إليهم كمئ سئقهم إليه ،قئل هللا

ذ
ُ
 يف دعئء إبراهيم  ﴿ :ذٱَّلِي َخلَ َقِن َف ُه َو َي ۡ
ِين َ ٧٨وٱَّلِي ه َو ُي ۡطعِ ُم ِِن
د
ه
ِ
ِ
َوي َ ۡسقِ ِي ﴾ [الشعراء.]13-18:

وعلى ك حئل فئلصيئم له أثر يف التوحيد الذي يعمر قلب العبد مبحبة هللا
 واخلشية منه ،وذلك أن الصيئم يطهر القلب من حمبة الفواحش ،ويزيد يف

تقواه وقربه من مواله ،ويضعف الشهوة ،ويكسر من حدهتئ.
قئل املنئوي

" :قئل بعضهم :إَّنا ُشرع الصوم كسرا لشهوات النفوس،

وقطعا ألسباب االسرتقاق والتعبد لألشياء ،فإهنم لو داوموا على أغراضهم
الستعبدهتم األشياء ،وقطعتهم عن هللا ،والصوم يقطع أسباب التعبد لغريه،
ويورث احلرية من الرق للمشتهيات؛ ألن املراد من احلرية أن ميلك األشيئء
ال متلكه ،فإذا ملكته فقد قلب احلكمة ،وصري الفئض مفضوال ،واألعلى أسفال
َ َ َ َ َۡ ذ َ
ُ ۡ َ َ ُ َ َ ذ َ ُ ۡ ََ
لَع ۡٱل َعٰلَم َ
ي ﴾ [األعراف،]342:
ۡي ٱَّلل ِ أبۡغِيكم إِلٰها وهو فضلكم
﴿ قال أغ
ِ

واهلوى إله معبود ،والصوم يورث قطع أسبئب التعبد لغريه"( ).

( )3رواه البخئري .)3311( 13/1
( ) فيض القدير . 33/4
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ومن حتقيق التوحيد يف الصيام؛ تعظيم شهر رمضئن ،فتعظيم العبد له هو

من تعظيمه لشعئلر هللا  ،وتعظيمه لشعئلر هللا  هو من تعظيم هللا تعئىل،

َ َ
وتعظيم هللا تعئىل هو من حتقيق العبد للتوحيد ،قئل تعئىل ﴿ :ذٰل ِك َو َمن ُي َع ِظ ۡم
َۡ َ ُۡ ُ
َش َ َٰٓ َ ذ َ ذ َ
وب ﴾ [احلج ،]1 :وهذا من حقيقة توحيد هللا 
عئِر ٱَّللِ فإِنها مِن تقوى ٱلقل ِ
ۡ
يف أمسئله وصفئته ،قئل تعئىل ﴿ :فَ َسب ۡح ب ۡ
ٱس ِم َرب ِ َك ٱل َع ِظي ِم ﴾ [الواقعة.]14:
ِ ِ
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املسألة الثالثة :الصيام وداللته على بعض أمساء هللا  احلسىن وصفاته العلى
ال تكئد ختلو آية من آايت القرآن الكرمي ،وكذا أحئديث النيب  من ذكر
ألمسئء هللا احلسىن وصفئته العليئ ،وك عبئدة من العبئدات تتجلى فيهئ معئي أمسئء
هللا  وصفئته ،ومن ذلك عبئدة الصيئم ،ففيهئ دالالت على بعض أمسئء هللا
وصفئته الثئبتة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة ،ومن ذلك:
 داللة الصيام على صفة العلو:

فئهلل  له العلو املطلق؛ علو الذات ،وعلو القدر ،وعلو القهر ،وإنزال
القرآن الكرمي من هللا  كئن أوله يف شهر الصيئم" ،واإلنزال ال يكون إال من
علو ،ومن علو منزلة الصيئم عند هللا  أنه أنزل فيه القرآن؛ ليبني فضله
ذ

ُ َ

ۡ

َ ُۡ ََ َ َ
َُۡ ُ
()3
ٓ
ان [ ﴾...البقرة.]383:
نزل فِيهِ ٱلقرء
وأمهيته"  ،قئل تعئىل﴿ :شهر رمضان ٱَّلِي أ ِ

 داللة الصيام على اسم (ال ـع ـ ُف ـو) وصفة (ال ـع ـف ـو):

وال ـع ـ ُف ـو :هو الذي ميحو السيئئت ،ويتجئوز عن املعئصي ،وقد شرع هللا 

الصيئم وغريه من العبئدات؛ ليظهر أثر هذه الصفة يف عفوه عن عبئده الصئلمني،
وجتئوزه  عن مسيئهم ،وعن خمطئهم ،وقد جئء يف احلديث الدعئء بطلب العفو
 :اي نيب هللا ،إ ْن
من هللا يف ليلة القدر من شهر رمضئن ،قئلت عئلشة
ف
َوافَـ ْقت لَْيـلَةَ الْ َق ْدر ،فَب َم أ َْدعو؟ قَ َ
ئل " :قول :اللهم إنك ع ُف ٌّو ُحت ُّ
ب العفو ،فاع ُ

ع ن" ( ).

( )3مقئل :مسئل عقدية يف الصيئم ،مرعيد الشمري ،موقع األلوكه
( ) رواه أمحد .) 3184( 16/4
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والصيئم من أهم األعمئل الصئحلة اليت يغفر هللا هبئ الذنوب ،ويتجئوز به عنهئ،
ولذلك يفتح هللا  يف رمضئن أبواب اجلنئن ،ويغلق أبواب النريان ،ويصفد مردة
الشيطئن؛ لريجع العبئد إىل الرحيم الرمحن ،عن أيب هريرة  قئل :قئل رسول هللا
اب
" :أ ََتك ْم َرَم َ
ض هللا َ علَْيك ْم صيَ َئمه ،تُـفت ُح فيه أبـو ُ
ضئن َش ْهر مبَ َئرك ،فَـَر َ
اب اْلحيم ،وتُـغ ُّل فيه مردةُ الشياطنيَّ ،لل فيه لَْيـلَة َخْيـر
السماء ،وتُـغل ُق فيه أبـو ُ
()3
الزور
م ْن أَلْف َش ْه ٍرَ ،م ْن حرَم َخْيـَرَهئ فَـ َق ْد حرَم"  ،وقئل " :من مل يدع قـول ُّ
( )

والعمل به ،فـليس َّلل حاجةٌ يف أن يدع طعامهُ وشرابهُ"  ،فإن هللا تعئىل مل
يكلفنئ بعبئدته حلئجته لنئ ،ب حلئجتنئ له ،وافتقئران غئية االفتقئر لرمحته وعفوه،
ورمحته إمنئ تنئل بطئعته.
 داللة الصيام على اسم (الغفور) وصفة (املغفرة):
فمن أمسئء هللا  وصفئت الظئهرة يف صيئم شهر رمضئن ،اسم (الغفور)،

وصفة (املغفرة)؛ قئل النيب  قئل" :من صام رمضان إميان واحتساِب غُفر لهُ ما

تـقدم من ذنبه ،ومن قام ليـلة القدر إميان واحتساِب غُفر لهُ ما تـقدم من
ذنبه"( ،)1فمن حتقيق الصئلم للتوحيد؛ أن يصدق مبغفرة هللا تعئىل اليت هي من
آاثر امسه الغفور ،جزاء على صيئم العبد ،وجزاء على قيئمه شهر رمضئن.

( )3رواه النسئلي .) 326( 3 3/4
( ) رواه البخئري .)3321( 6/1
( )1رواه البخئري  ،) 234( 43/1ومسلم .)162( 3 1/3
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 داللة الصيام على صفة احملبة:

فهو  حيب عبئده املؤمنني ،وحيب األعمئل الصئحلة منهم ،ومنهئ صيئم
شهر رمضئن ،وغريه من نواف الصيئم ،ففي احلديث اإلهلي يقول هللا تعئىل" :وما
ٍ
ت عليه"( ،)3وبني النيب  أن هللا
تـقرب إَل عبدي بشيء أحب إَل ِما افـتـرض ُ
ب الصيام إىل هللا
 حيب الصيئم ،ومن ذلك صيئم داود  ،قئل " :أح ُّ
وم يـوما ويـُفط ُر يـوما.) ("...
ص ُ
ام د ُاود ،كان ي ُ
صي ُ
 داللة الصيام على اسم (احلكيم) ،وصفة (احلكمة):

من أمسئء هللا تعئىل( :احلكيم)؛ واحلكيم من اتصف ابحلكمة ،و(احلكمة):

إتقئن األمور ووضعهئ يف مواضعهئ ،ومقتضى هذا االسم من أمسئله تعئىل؛ أن ك
مئ خلقه هللا تعئىل أو شرعه فهو حلكمة ابلغة ،علمهئ من علمهئ ،وجهلهئ من
جهلهئ ،وللصيئم الذي شرعه هللا وفرضه على عبئده حكم عظيمة ،وفوالد مجة
كمئ هو معلوم لك أحد.
 داللة الصيام على امسي (الرمحن والرحيم) ،وصفة (الرمحة):

ويظهر ذلك يف حكمته يف التشريع ،فلم يعنت عبئده ،ومل يفرض عليهم

ذ
َ
ذُ َۡ
َ ُ
ٱَّلل نف ًسا إَِل ُو ۡس َع َها﴾...
اآلصئر ،إمنئ فرض عليهم مئ يف وسعهمَ ﴿ :ل يُكل ِف
[البقرة86:

] ،ففرض عليهم شهرا واحدا يف العئم ،وهذا من رمحة هللا  بعبئده،

كمئ أنه فرض عليهم من عبئدة الصالة مخس صلوات فقط ،ويف احلج مرة واحدة
يف العمر ،وهكذا جند الرمحة يف فرالض هللا  ،ويف مجيع أحكئمه.
( )3رواه البخئري .)632 ( 323/8
( ) رواه البخئري  ،)14 2( 363/4ومسلم .)3333( 836/
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ويظهر ذلك أيضئ فيمئ شرعه هللا تعئىل من ال ـرخص الرمضئنية لعبئده
املكلفني ابلصيئم؛ فمن رمحته  رخص ألصحئب األعذار الفطر يف رمضئن،
ومل يكلفهم فوق طئقتهم؛ فجع ال ـرخصة ابإلفطئر للمسئفر ،وللمريض ،ولكبري

َ
َ
السن العئجز ،وملن يلحق هبم ممن ال يطيقون الصيئم ،قئل تعئىل ﴿ :ف َمن ش ِه َد
ُ ُ ذ ۡ َ ََۡ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ً َۡ ََ
لَع َس َفر فَعِ ذدة  ٞم ِۡن َأيذام أ ُ َخ َر يُر ُ
ٰ
يد
مِنكم ٱلشهر فليصمه ومن َكن مرِيضا أو
ٍ
ِ
ُ ُ ُۡ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ْ ۡ ذ َ َ ُ َ
ذُ ُ ُ ُۡ ۡ َ ََ ُ ُ
ّبوا ْ ذ َ
ك ُ
ٱَّلل َ َ ٰ
لَع َما
ٱَّلل بِكم ٱليۡس وَل يرِيد بِكم ٱلعۡس وِلِ ك ِملوا ٱلعِدة وِلِ ِ
َ َ ٰ ُ ۡ َََذ ُ ۡ َۡ ُ ُ َ
ون ﴾ [البقرة ،]383:وعن محزة بن عمرو األسلمى 
هدىكم ولعلكم تشكر

أنه قئل :اي رسول هللا ،أجد يب قوة على الصيئم يف السفر ،فه علي جنئح،
فقئل رسول هللا " :هي ُرخصةٌ من هللا ،فمن أخذ ِبا ،فحس ٌن ومن أحب أن

صوم فَل ُجناح عليه"(.)3
ي ُ

" :فمئ استعئن أحد على تقوى هللا ،وحفظ حدوده،
قئل ابن القيم
واجتنئب حمئرمه؛ مبث الصوم ،فهو شئهد ملن شرعه وأمر به؛ أبنه أحكم
احلئكمني ،وأرحم الرامحني ،وأنه إمنئ شرعه إحسئان إىل عبئده ،ورمحة هبم ،ولطفئ
هبم ،ال خبال عليهم برزقه ،وال جمرد تكليف وتعذيب خئل من احلكمة واملصلحة،
ب هو غئية احلكمة والرمحة واملصلحة ،وإن شرع هذه العبئدات هلم من متئم نعمته
عليهم ،ورمحته هبم"( ).

( )3رواه مسلم .)33 3( 132/
( ) مفتئح دار السعئدة .4/
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 داللة الصيام على اسم (القريب) وصفة القرب:

ذكر هللا  هذه الصفة بني آايت الصيئم؛ ليبني أن الصئلم قريب من ربه
 ،وأنه  قريب من عبئده ،جييب دعوة من دعئه ،وحيقق طلب من سأله،

َ َ ََ َ
ٱدل ِ َ َ َ
يب َد ۡع َوةَ ذ
ك ع َِبادِي َعِن فَإّن قَريب أُج ُ
قئل تعئىلِ ﴿ :إَوذا سأل
اع إِذا دَع ِنِۖ
ِ
ِ ِِ ِ
ََۡ ۡ َ ُ ْ َُۡۡ ُ ْ ََ ذُ ۡ َۡ ُ ُ َ
ون ﴾ [البقرة.]386:
جيبوا َِل وَلؤمِنوا ِِب لعلهم يرشد
فليست ِ

ويف شهر رمضان يتحقق يف العبد أسباب القرب من هللا  ،ومن ذلك:

أوال :قربه بتشريف هللا  له؛ حيث اختص الصوم عن غريه من العبئدات.
اثنيا :القرب إىل هللا  ابلصوم ،فإن الصئلم قد تقرب إىل هللا تعئىل مبئ يوافق

صفئته وصفئت ماللكته ،قئل ابن حجر " :االستغنئء عن الطعئم والشراب
وغريه من الشهوات من صفئت الرب  ،فلمئ تقرب الصئلم إليه مبئ يوافق
صفئته أضئفه إليه"( ،)3وقئل القرطيب " :إن أعمئل العبئد منئسبة ألحواهلم إال
الصوم ،فإنه منئسب لصفة من صفئت احلق ،كأنه يقول :إن الصئلم يتقرب إل
أبمر هو متعلق بصفة من صفئيت"( ).
اثلثا :القرب ابلدعئء ،فقد ذكر هللا  آية الدعئء مع آايت الصوم ،فقئل

َ َ ََ َ
ٱدل ِ َ َ َ
يب َد ۡع َوةَ ذ
ك ع َِبادِي َعِن فَإّن قَريب أُج ُ
تعئىلِ ﴿ :إَوذا سأل
اع إِذا دَع ِنِۖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ََۡ ۡ َ ُ ْ
ََذُ ۡ َۡ ُ ُ َ
ۡ ۡ
ون ﴾ [البقرة.]386:
يبوا َِل َوَلُؤم ُِنوا ِِب لعلهم يرشد
ج
فليست ِ

رابعا :القرب بكثرة النواف  :ففي رمضئن تشرع الرتاويح ،ويكثر العبد من نواف

الطئعة والعبئدة ،وقد قئل هللا  يف احلديث اإلهلي" :وما تـقرب إَل عبدي
( )3فتح البئري .328 /4
( ) املرجع السئبق .328 /4
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ٍ
ب إَل ِبلنـوافل حَّت
ت عليه ،وما يـز ُ
بشيء أحب إَل ِما افـتـرض ُ
ال عبدي يـتـقر ُ

أُحبهُ ،فإذا أحبـبـتُهُُ :كن ُ
ت مسعهُ الذي يسم ُع به ،وبصرهُ الذي يـُبص ُر به ،ويدهُ
ش ِبا ،ورجلهُ الِت ميشي ِبا ،وإن سألن ألُعطيـنهُ ،ولئن استـعاذين
الِت يـبط ُ

ألُعيذنهُ"(.)3

خامسا :القرب وقت السحر :وهو وقت النزول اإلهلي ،قئل النيب " :يـنز ُل
ربـُّنا تـبارك وتـعاىل ُكل ليـل ٍة إىل السماء ُّ
ث الليل اآلخ ُر
الدنـيا حني يـبـقى ثـُلُ ُ

ول :من يدعُوين ،فأستجيب لهُ من يسألُن فأُعطيهُ ،من يستـغف ُرين فأغفر
يـ ُق ُ
لهُ"( ).
سادسا :القرب بتالوة القرآن :وهو أج القرابت إىل هللا  ،قئل تعئىل:

ذُ َذَ َ ۡ َ َ ۡ
َ ٰ ُّ َ َ
ذ َ َ َ ۡ َ ُّ ۡ ُ ُ ُ ُ
ود ذٱَّل َ
َ
ٰ
ِين
اّن تقشعِر مِنه جل
ث
م
ا
ه
ب
ش
ت
م
ا
ب
ِت
ك
ِيث
د
ٱۡل
﴿ٱَّلل نزل أحسن
ِ
ِ
ِ
ذ
َ ۡ ذ َ َ ُ
َۡ َ ۡ َ َذُ ۡ ُ ذ َ ُ ُ ُ ُ
ود ُه ۡم َوقُلُ ُ
وب ُه ۡم إ ِ َٰل ذِك ِر ٱَّللِ ذٰل ِك ه َدى ٱَّللِ َي ۡهدِي
َيشون ربهم ثم تل ِي جل
ذُ َ َ
َ ٓ
ۡ
ٱَّلل ف َما َُلۥ م ِۡن َها ٍد ﴾ [الزَمر.] 1:
بِهِۦ َمن يَشا ُء َو َمن يُضل ِِل

فهنيئئ للصئلم قربه من مواله ،بتالوته لكتئب ربه .

 داللة الصيام على اسم (الصمد) و(الغن) و(القيُّوم) وما فيها من صفات:
ٱَّلل ذ
ٱَّلل أَ َحد  ١ذ ُ
قئل هللا  ﴿ :قُ ۡل ُه َو ذ ُ
ٱلص َم ُد ﴾

[اإلخالص-3:

] ،ومن

معئي (الصمد) أنه الذي يصمد إليه يف احلوالج ،وهو الذي قد انتهى سؤدده،
وهو الصمد الذي ال جوف له ،وال أيك وال يشرب ،وهو البئقي بعد خلقه
َۡ
ُۡ َ َ َۡ ذ
ٱَّللِ َأ ذَّت ُِذ َو َِلا فَاطِر ذ َ َ
ۡرض َو ُه َو ُي ۡطعِ ُم َو ََل ُي ۡط َع ُم قُ ۡل إ ِ ِ ٓ
ت َوٱۡل ِ
ّن
﴿ قل أغۡي
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ
( )3رواه البخئري .)632 ( 323/8
( ) رواه البخئري  ،)3343( 31/ومسلم .)138( 3 3/3
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ُ َ ذ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ ذ َ ُ ۡ
ۡ ُ
ۡشك َِي ﴾ [األنعئم ،]34:فهو
أمِرت أن أكون أول من أسلم وَل تكونن مِن ٱلم ِ

َح ۡٱل َق ُّي ُ
الغين ال حيتئج إىل شيء ،وال حيتئج إىل أحد ﴿ٱ ذ ُ
َّلل ََلٓ إ ِ َل ٰ َه إ ِ ذَل ُه َو ٱلۡ َ ُّ
وم﴾...

[البقرة ،] 33:والقيوم :هو القئلم بنفسه املقيم خللقه.
فإذا شهد العبد عظمة ربه  ،وغنئه ،وقدرته ،وقيوميته؛ فإن ذلك ميلؤ
القلب هبذه العظمة والغىن ،ومينح القلب قوة يف السري إليه سبحئنه ،ممئ جيع
العبد يستغين به  عن رؤية املخلوقني ،والتوك عليهم ،واالرتبئط والتعلق هبم،
ويطهر القلب من آفئت ال تعد وال حتصى(.)3
ومن ذلك أن يعتقد العبد أن هللا  ليس حبئجة إىل صيئمنئ ،حىت لو كئن
صيئمنئ مربورا ،ب حنن الفقراء إىل هللا .
ولذلك ال بد أن نفهم معىن احلئجة املنسوبة إىل هللا  يف أحئديث الصيئم
الزور والعمل به ،فـليس َّلل
فهمئ صحيحئ؛ قئل رسول هللا " :من مل يدع قـول ُّ

حاجةٌ يف أن يدع طعامهُ وشرابهُ"( ) ،فال يفهم من احلديث أن من ترك قول الزور
والعم به؛ فإن هللا  حبئجة لصيئمه؛ ألن "قوله (فـليس َّلل حاجةٌ) هذا ال

۞ي َأ ُّي َها ٱنلذ ُ
اس أَ ُ
مفهوم له؛ فئهلل  غين عن العبئد ،قئل هللا تعئىلَٰٓ َ ﴿ :
نت ُم
ۡ
َُۡ َُٓ َ ذ
ٱۡلم ُ
ٱَّلل ِ َو ذ ُ
ٱَّلل ُه َو ۡٱل َغ ُّ
يد ﴾ [فئطر ،]33:فال حيتئج ربنئ  إىل أحد
ٱلفقراء إَِل
ِن َ ِ
ِ

من عبئده ،وإمنئ خلقهم ليعبدوه ،مل خيلقهم من قلة؛ فيستكثر هبم ،وال من ضعف؛
ليستنصر هبم ،وال من وحشة؛ فيستأنس هبم؛ فمن ظن هذا فقد ظن بربه ظن
السوء ،وهذا من أقبح أنواعه وهو كفر ابتفئق أه العلم.

( )3انظر :أسرار احملبني يف رمضئن ،دمحم املصري ص .342
( ) رواه البخئري .)3321( 6/1
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فئملعىن الصحيح للحديث :أن من مل يدع قول الزور والعم به واجله ؛ فئهلل
 غين عن إمسئكه عن الطعئم والشراب؛ فهذا من حتقيق التوحيد يف الصيئم،
أن نفقه أن هللا  ال حيتئج إىل صيئمنئ ،وإن كئن صيئمنئ يرضيه  عنئ.

د .زاهر بن دمحم بن سعيد الشهري
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املسألة الرابعة :الصيام واإلخَلص
اإلخالص شرط من شروط قبول العم  ،والعبئدة إذا فقدت شرط اإلخالص
بطلت وصئرت وابال على صئحبهئ.
ومن أعظم آاثر الصيئم أنه يريب يف املؤمن توحيد هللا ،وإخالص العم له

وحده ال شريك له ،فهو يعود املسلم على مراقبة ربه تبئرك وتعئىل ،حىت يرتقي
هبذه املراقبة إىل أعلى درجئت التوحيد ،وكمئل اإلميئن؛ ألن الصيئم عم خفي
بني العبد وبني ربه  ،قئل النيب ":يـَقول هللا  :الصو ُم َل وأن أجزي به،

يدعُ شهوتهُ وأكلهُ و ُشربهُ من أجلي"(.)3

والصوم هو العبئدة الوحيدة اليت خصت ابلنسبة إىل هللا "الصوم َل" ،قئل

القرطيب

" :ملئ كئنت األعمئل يدخلهئ الرايء ،والصوم ال يطلع عليه مبجرد

فعله إال هللا ،فأضئفه هللا إىل نفسه ،وهلذا قئل يف احلديث (يدع شهوته من
أجلي)"( ).

وقئل ابن اجلوزي " :مجيع العبئدات تظهر بفعلهئ ،وق أن يسلم مئ يظهر
" :إن يف الصوم خصيصة
من َشوب خبالف الصوم"( ،)1وقئل ابن قدامة
ليست يف غريه؛ وهي إضئفته إىل هللا  ،حيث يقول سبحئنه( :الصوم َل وأن
أجزي به)؛ وكفى هبذه اإلضئفة شرفئ ،كمئ شرف البيت العتيق إبضئفته إليه يف
قولهَ ﴿ :و َط ِه ۡر بَيۡ ِ َ
َّت﴾...

[احلج6:

]؛ وإمنئ فض الصوم ملعنيني:

( )3رواه البخئري  ،)143 ( 341/3ومسلم .)3333( 821/
( ) فتح البئري .321 /4
( )1املرجع السئبق .321/4
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أحدمها :أنه سر وعم ابطن ال يراه اخللق ،وال يدخله رايء.
الثاين :أنه قهر لعدو هللا؛ ألن وسيلة العدو الشهوات ،وإمنئ تقوى الشهوات

ابألك والشرب ،ومئ دامت أرض الشهوات خمصبة ،فئلشيئطني يرتددون إىل ذلك

املرعى ،وبرتك الشهوات تضيق عليهم املسئلك"(.)3
ومن األدلة الدالة على وجوب إخالص الصوم والقيئم يف رمضئن هلل تعئىل ،مئ
جئء عن أيب هريرة  قئل :قئل النيب " :من يـ ُقم ليـلة القدر ،إميان
واحتساِب ،غُفر لهُ ما تـقدم من ذنبه"( ) ،وعنه  عن النيب  قئل" :من صام

رمضان إميان واحتساِب غُفر لهُ ما تـقدم من ذنبه ،ومن قام ليـلة القدر إميان
واحتساِب غُفر لهُ ما تـقدم من ذنبه"(.)1

قئل ابن رجب

" :فإذا اشتد توقئن النفس إىل مئ تشتهيه مع قدرهتئ عليه،

مث تركته هلل  يف موضع ال يطلع عليه إال هللا ،كئن ذلك دليال على صحة
اإلميئن ،فإن الصئلم يعلم أن له راب يطلع عليه يف خلوته ،وقد ح ـرم عليه أن يتنئول
شهواته اجملبول على املي إليهئ يف اخللوة ،فأطئع ربه ،وامتث أمره ،واجتنب هنيه؛

خوفئ من عقئبه ،ورغبة يف ثوابه"(.)4

( )3خمتصر منهئج القئصدين ص .41
( ) رواه البخئري .)13( 36/3
( )1رواه البخئري  ،) 234( 43/1ومسلم .)162( 3 1/3
( )4لطئلف املعئرف ص .331
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املسألة اخلامسة :الصيام ومقام اإلحسان
مقئمئت الدين ثالثة؛ اإلسالم واإلميئن واإلحسئن ،ومقئم اإلحسئن هو أعلى
هذه املقئمئت واملراتب ،وقد عرفه النيب  بقوله جلربي " :أن تـعبُد هللا
كأنك تـراهُ ،فإن مل ت ُكن تـراهُ فإنهُ يـراك"(.)3
والعبد يتدرج ويرتقي يف منئزل الدين الثالثة بقيئمه ابلعبئدات الظئهرة والبئطنة؛
عبئدات القلوب واجلوارح ،ومنهئ عبئدة الصيئم.

والصيئم عبئدة سرية بني العبد وربه  ،يستحضر فيهئ الصئلم مراقبته هلل ،
ألن الصيئم عم خفي بني العبد وبني ربه  ،وهذا هو جوهر منزلة اإلحسئن،
و"اإلحسئن...إمنئ ينشأ من كمئل اإلميئن ابهلل وأمسئله وصفئته ،حىت كأنه يرى هللا
سبحئنه فوق مسواته مستواي على عرشه يتكلم أبمره وهنيه ،ويدبر أمر اخلليقة...
فيشهد ذلك كله بقلبه ،ويشهد أمسئءه وصفئته ،ويشهد قيومئ حيئ ،مسيعئ بصريا،
عزيزا حكيمئ ،آمرا انهيئ ،حيب ويبغض ،ويرضى ويغضب ،ويفع مئ يشئء،
وحيكم مئ يريد ،وهو فوق عرشه ال خيفى عليه شيء من أعمئل العبئد ،وال أقواهلم،
وال بواطنهم ،ب يعلم خئلنة األعني ومئ ختفي الصدور.
ومشهد اإلحسئن أص أعمئل القلوب كلهئ ،فإنه يوجب احليئء ،واإلجالل،
والتعظيم ،واخلشية ،واحملبة ،واإلانبة ،والتوك  ،واخلضوع هلل سبحئنه ،والذل له...
وجيمع القلب واهلم على هللا ،فحظ العبد من القرب من هللا على قدر حظه من
مقئم اإلحسئن ،وحبسبه تتفئوت"( ) أعمئل العبئد من صالة وصيئم وغريهئ.
( )3رواه البخئري  ،)32( 33/3ومسلم .)8( 16/3
( ) رسئلة ابن القيم إىل احد إخوانه ص .18
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املسألة السادسة :الصيام والدعـ ـ ـ ـاء
الدعئء مقتضى من مقتضيئت التوحيد ،وعبئدة من العبئدات ،ب العبئدات

َ َ َ َ ُّ ُ ُ ۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ُ
ك ۡم إ ذن ذٱَّل َ
ِين
جب ل
ِ
وِن أست ِ
كلهئ دعئء ،قئل تعئىل ﴿ :وقال ربكم ٱدع ِ
َۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َۡ ُ ُ َ
ون َج َه ذن َم َداخِر َ
ين ﴾ [غئفر. ]62:
يستك ِّبون عن عِباد ِِت سيدخل
ِ

وهللا  ملئ حث عبئده على الصوم ،ورغب يف صيئم رمضئن ،قئل بعد

َ
َ
َ
ُ ُ َ ۡ ََ ذ ِ َ َ
َ َ ََ َ
َ
َ
جيب دعوة ٱدلاع إِذا دَع ِنِۖ
ذلكِ ﴿ :إَوذا سألك عِبادِي ع ِِن فإ ِ ِّن قرِيب أ ِ
ََۡ ۡ َ ُ ْ َۡ ۡ ُ ْ ََذُ ۡ َۡ ُ ُ َ
جيبوا َِل وَلُؤمِنوا ِِب لعلهم يرشدون ﴾ [البقرة]386:
فليست ِ

قئل ابن كثري " :ويف ذكره  هذه اآلية البئعثة على الدعئء ،متخللة
بني أحكئم الصيئم ،إرشئد إىل االجتهئد يف الدعئء عند إكمئل العدة ،ب وعند

ك فطر"(.)3

( )3تفسري القرآن العظيم .323 /3
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()3

املسألة السابعة :الصيام وأركان اإلميان

فأركئن اإلميئن هي املذكورة يف حديث جربي  ملئ سأل النيب  عن
ئل:
َخ ْربي َعن ْاإلميَئن ،قَ َ
اإلسالم واإلميئن واإلحسئن ،قئل جربي للنيب  :فَأ ْ

"أن تُـؤمن ِبهلل ،ومَلئكته ،وُكتُبه ،وُر ُسله ،واليـوم اآلخر ،وتُـؤمن ِبلقدر
خريه وشره"( ) ،وقد دلت نصوص الصيئم على هذه األركئن ،كمئ يلي:
 -1اإلميان ِبملَلئكة:

وقد دلت األدلة على وجودهم ،وصفئهتم ،وأعمئهلم ،ومن ذلك نزوهلم يف
ليلة من ليئل شهر رمضئن وهي (ليلة القدر) ،ويف تنزهلم دلي على فض الصيئم،
َ َ ذ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ
ٱلر ُ
ك ُة َو ُّ
وح
وفض هذه الليلة املبئركة ،يقول تعئىل عن ليلة القدر ﴿ :تَنل ٱلملئ ِ
ِيها بإ ۡذن َربهم مِن ُ َ ۡ
َ
ك أمر ﴾ [الق ْدر]4:
ف ِِ ِ ِِ
ِ

قئل ابن القيم  ":وأمئ الصوم فنئهيك به من عبئدة تكف النفس عن شهواهتئ،
وخترجهئ عن شبه البهئلم إىل شبه املاللكة املقربني ،فإن النفس إذا خليت ودواعي
شهواهتئ ،التحقت بعئمل البهئلم ،فإذا كفت شهواهتئ هلل ،ضيقت جمئري الشيطئن
وصئرت قريبة من هللا برتك عئدهتئ وشهواهتئ حمبة له ،وإيثئرا ملرضئته ،وتقراب إليه،
فيدع الصئلم أحب األشيئء إليه وأعظمهئ لصوقئ بنفسه من الطعئم والشراب
واجلمئع من أج ربه ،فهو عبئدة وال تتصور حقيقتهئ إال برتك الشهوة هلل"(.)1

( )3داللته على اإلميئن ابهلل  تقدم ذكره ص .3 ،6
( ) رواه مسلم .)8( 16 /3
( )1مفتئح دار السعئدة .1 /
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 -2اإلميان ِبلكتب وأهنا منزلة من عند هللا :

اختص هللا " شهر الصوم إبنزال أفض كتئب على نبينئ دمحم ؛ ليدل
على فضيلة الصوم ،وأن هللا قد اختص وقته هبذه الفضيلة العظيمة"( ،)3قئل تعئىل:

َ ُۡ ََ َ َ ذ ٓ ُ َ
ُۡ ُ
نزل فِيهِ ٱلق ۡر َءان ﴾...
﴿شهر رمضان ٱَّلِي أ ِ

[البقرة.]383:

 -3اإلميان ِبلرسل عليهم الصَلة والسَلم:

واإلميئن ابلكتب يلزم منه اإلميئن ابلرس ؛ ألهنم هم الذين أنزلت عليهم،
والقرآن الكرمي أنزله هللا  على نبينئ دمحم  يف شهر رمضئن كمئ تقدم.
ومن داللة الصيئم على نبوة نبينئ دمحم  خئصة ،إخبئره مبئ جيده العبد من
الفرح إذا أفطر بعد إمتئم صومه ،وقيئمه بفرضه ،حيث قئل " :للصائم فـرحتان:

فـرحةٌ عند فطره ،وفـرحةٌ عند لقاء ربه"( ) ،فإن ك صئلم ينتئبه شعور ابلفرح
احلسي ،والطمأنينة يف القلب عند فطره ،أي عند انتهئء صومه اليومي ،وعند
إمتئمه صيئم شهر رمضئن وحلول العيد ،وهذا من آاثر الطئعة ،ومثرات االستقئمة،
نسأل هللا  أن يفرح قلوبنئ بلقئله  يوم القيئمة.
 -4اإلميان ِبليوم اآلخر:

فئملسلم ال يرجوا من صومه مدحئ ،أو تعويضئ مئداي ،ب حيتسب أجر الصوم
ئسب فيه النئس على أعمئهلم ،وجي َئزى ك عبد على حسن
عند هللا  يف يوم حي َ

ۡ
ۡ َۡ َ َ
َ
َ
أو سوء فعله ،قئل تعئىل ﴿ :ف َمن َي ۡع َمل مِثقال ذ ذر ٍة خ ۡۡيا يَ َرهُۥ َ ٧و َمن َي ۡع َمل
َ َ
م ِۡث َقال ذ ذرة َۡشا يَ َرهُۥ ﴾ [الزلزلة.]8-1 :

( )3مقئل :مسئل عقدية يف الصيئم ،مرعيد الشمري ،موقع األلوكه
( ) رواه مسلم .)3333( 821/

https://www.alukah.net/
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والصئلم الذي حرم نفسه من الشهوات املشروعة يف يوم الصوم ،وصرب على
اجلوع والعطش والسهر ،يرجوا هبذه العبئدة  -بك مئ فيهئ من حرمئن ومعئانة -
األجر والثواب يوم القيئمة ،والنجئة من عذاب النئر ،وقد قئل " :من صام

رمضان ،إميان واحتساِب ،غُفر لهُ ما تـقدم من ذنبه"( ،)3وقئل " :من صام
يـوما يف سبيل هللا ،بـعد هللا وجههُ عن النار سبعني خريفا"( ).

ومن داللة الصيئم على اإلميئن ابليوم اآلخر أن النيب  شبه فرحة الصئلم

بفطره ،بفرحة املؤمن بلقئء ربه يوم القيئمة ،فقئل " :للصائم فـرحتان :فـرحةٌ
()1
عند فطره ،وفـرحةٌ عند لقاء ربه"
ويتفرع عن هذا األص :

أوال :اإلميان ِبْلنة والنار وأهنما خملوقتان اآلن ،قئل " :إذا جاء رمضا ُن
ني"(" ،)4ففتح
صفدت الشياط ُ
اب النار ،و ُ
اب اْلنة ،وغُلقت أبـو ُ
فُـتحت أبـو ُ

أبواب اجلنة ،وإغالق أبواب النئر يف شهر الصيئم ،دلي على وجودمهئ ،ودلي

على بركة هذا الشهر ،ومئ يرجى للعئم فيه من اخلري ،وأن الصئلم قريب من
اجلنة ،بعيد عن النئر"(.)3
وقد وعد هللا  الصئلمني ابلدخول من ابب خمصوص للصئلمني من أبواب
اجلنة الثمئنية وامسه (ابب الراين) ،واملؤمن يصدق هبذا اجلزاء الغييب الذي ادخره
( )3رواه البخئري .)18( 36/3
( ) رواه البخئري .) 842( 6/4
( )1رواه مسلم .)3333( 821/
( )4رواه مسلم .)3213( 813/
( )3مقئل :مسئل عقدية يف الصيئم ،مرعيد الشمري ،موقع األلوكه

https://www.alukah.net/
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ال لهُ الرَّي ُن،
هللا لعبئده الصئلمني ،قئل رسول هللا " :إن يف اْلنة ِبِب يُـق ُ
ال :أين
يد ُخ ُل منهُ الصائ ُمون يـوم القيامة ،ال يد ُخ ُل منهُ أح ٌد غيـ ُرُهم ،يـُق ُ
ومون ال يد ُخ ُل منهُ أح ٌد غيـ ُرُهم ،فإذا دخلُوا أُغلق فـلم يد ُخل
الصائ ُمون؟ فـيـ ُق ُ

منهُ أح ٌد"(.)3

اثنيا :إثبات الشفاعة يوم القيامة :فعم املؤمن يشفع له يوم القيئمة ،ومن

ام
ذلك الصيئم ،عن عبدهللا بن عمرو
قئل :قئل رسول هللا " :الصي ُ
ام :أي رب ،منـعتُهُ الطعام
وال ُقرآ ُن يشفعان للعبد يـوم القيامة ،يـ ُق ُ
ول الصي ُ
ول ال ُقرآ ُن :منـعتُهُ النـوم ِبلليل ،فشفعن
والشهوات ِبلنـهار ،فشفعن فيه ،ويـ ُق ُ

فيه" ،قال" :فـيُشفعان"( ).

 -5اإلميان ِبلقضاء والقدر:

فإن األمور كلهئ بيد هللا  ،وك شيء يقع يف الكون فهو بتقديره وقضئليه،
وبعلمه وقدرته ،وهذا يؤرث العبد صربا على أقدار هللا تعئىل الكونية ،وصربا على
أومره ونواهيه الشرعية ،والصيام جيمع أنواع الصرب الثَلثة :الصرب على املأمور،
والصرب على احملظور ،والصرب على املقدور ،ومن استكم هذه األنواع ،فقد
استكم حقيقة الصرب ،وبلغ ذروته؛ فيكون صربا على املأمور؛ ألن الصئلم حيبس

نفسه على امتثئل أمر هللا له ابلصوم ،وصربا على احملظور؛ ألن الصئلم جيتنب مئ
حرم عليه ،وصربا على املقدور؛ ألن الصئلم حيبس نفسه على الرضى مبئ قدر عليه
من أمل اجلوع والعطش.
( )3رواه البخئري .)3836( 3/1
( ) رواه أمحد  ،)66 6( 333/33وصححه األلبئي يف صحيح الرتغيب والرتهيب .313 /3
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وقد مسى هللا  ليلة القدر من ليئل الصيئم بذلك؛ ألنه تقضى فيهئ

ذٓ َ َۡ
َ َ َۡ
نزل َنٰ ُه ِِف َۡللةِ ٱلق ۡدرِ ﴾
األمور ،وتقدر اآلجئل واألرزاق ،قئل تعئىل ﴿ :إِنا أ
َ
َ ۡ ُ
نز ۡل َنٰ ُه ِف َ َۡللَة ُّم َبٰ َر َك ٍةِۚ إنذا ُك ذنا ُمنذِر َ
[القدر ،]3:وقئل  ﴿ :إ ذنا ٓ أ َ
ِيها ُيف َرق
ين  ٣ف
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
َ
ُ
ٓ
ُ ُّ
ذ
ك أ ۡمر َحكِيم  ٤أ ۡمرا م ِۡن عِندِنَا إنا ك ذنا ُم ۡر ِ َ
سل ِي ﴾ [الدخئن]3-1:
ِ
ٍ
ٍ
َ ُ ۡ ُ ُ ُّ َ
ۡ
َ
َ
ِيم
قئل دمحم األمني الشنقيطي
" :قوله تعئىل ﴿ :فِيها يفرق ك أم ٍر حك ٍ
َ
ٓ
 ٤أ ۡمرا م ِۡن عِندِنَا ﴾ معىن قوله :يفرق ،أي يفص ويبني ،ويكتب يف الليلة

املبئركة اليت هي ليلة القدر  -ك أمر حكيم ،أي ذي حكمة ابلغة؛ ألن ك مئ
يفعله هللا مشتم على أنواع احلكم البئهرة.
وقئل بعضهم :حكيم ،أي حمكم ،ال تغيري فيه وال تبدي .
وكال األمرين حق؛ ألن مئ سبق يف علم هللا ال يتغري وال يتبدل ،وألن مجيع أفعئله
يف غئية احلكمة ،وهي يف االصطالح وضع األمور يف مواضعهئ ،وإيقئعهئ يف
مواقعهئ.
وإيضئح معىن اآلية أن هللا  -تبئرك وتعئىل  -يف ك ليلة قدر من السنة ،يبني
للماللكة ،ويكتب هلم ابلتفصي واإليضئح ،مجيع مئ يقع يف تلك السنة إىل ليلة
القدر من السنة اجلديدة.
ني يف ذلك اآلجئل واألرزاق ،والفقر والغىن ،واخلصب واجلدب ،والصحة
فَـتَـبَـ َ
واملرض ،واحلروب والزالزل ،ومجيع مئ يقع يف تلك السنة كئلنئ مئ كئن...قئل
بعضهم :حىت إن الرج لينكح ويتصرف يف أموره ويولد له ،وقد خرج امسه يف

املوتى يف تلك السنة"(.)3

( )3أضواء البيئن .1 2/1
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املسألة الثامنة :الصيام واإلميان بوجود الشياطني وأعماهلم
فئلشيطئن جيري من ابن آدم جمرى الدم ،قئل " :إن الشيطان جيري من ابن

آدم َمرى الدم"( ،)3والصيئم يضيق هذه اجملئري على الشيطئن فال يقوى على
الصئلم ،وقد أخرب النيب  أن من الشيئطني من يصفد عند دخول شهر رمضئن،
وهم املردة ،فعن أيب هريرة  قئل :قئل رسول هللا " :إذا دخل شه ُر رمضان

ني"( ) ،وعنه
اب جهنم ،و ُسلسلت الشياط ُ
اب السماء ،وغُلقت أبـو ُ
فُـتحت أبـو ُ
ض اَّلل َ علَْيك ْم
 قئل :قئل رسول اَّلل " :أ ََتك ْم َرَم َ
ضئن َش ْهر مبَ َئرك فَـَر َ

صيَ َئمه ،تـ ْفتَح فيه أَبْـ َواب الس َمئءَ ،وتـ ْغلَق فيه أَبْـ َواب ْ
اجلَحيم ،وتُـغ ُّل فيه مردةُ
()1
الشياطنيَّ ،لل فيه لَْيـلَة َخْيـر م ْن أَلْف َش ْه ٍرَ ،م ْن حرَم َخْيـَرَهئ فَـ َق ْد حرَم"

إن الصوم حصن حيمي املسلم إبذن هللا  من كيد الشيطئن ووسوسته
ومكره ،والصوم كذلك هو سرت ووقئية للعبد من النئر ،ومن املعئصي املؤدية إليهئ،

فعن أَيب هريرة  ،عن النيب  قئل" :يقول اَّلل  ...:والصو ُم ُجنةٌ "(،)4

ئع البَئءَ َة
وعن َعْبد اَّلل بن مسعود  قئل :كنئ َم َع النيب  فَـ َق َ
استَطَ َ
ئلَ " :من ْ
صن ل ْل َف ْرج ،ومن مل يستطع فـعليه ِبلصوم ،فإنهُ
صرَ ،وأ ْ
َح َ
فَـ ْليَـتَـَزو ْج ،فَإنه أَ َغض ل ْلبَ َ
لهُ وجاءٌ"(.)3
قئل ابن القيم

س النفس عن الشهوات،
" :ملئ كئن املقصود من الصيئم َحْب َ

( )3رواه البخئري .)1313( 12/3
( ) رواه البخئري .)3833( 3/1
( )1رواه النسئلي .) 326( 3 3/4
( )4رواه البخئري .)143 ( 341 /3
( )3رواه البخئري .)3323( 6/1
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طئمهئ عن املألوفئت ،وتعدي َ قوهتئ الشهوانية؛ لتستعد لطلب مئ فيه غئية
وف َ
سعئدهتئ ونعيمهئ ،وقبول مئ تزكو به ممئ فيه حيئهتئ األبدية ،ويكسر اجلوع والظمأ
وس ْورهتئ ،ويذكرهئ حبئل األكبئد اجلئلعة من املسئكني ،ويضيق َماري
من حدهتئ َ
الشيطان من العبد بتضييق َماري الطعام والشراب ،وحيبس قوى األعضئء عن
اسرتسئهلئ حلكم الطبيعة فيمئ يضرهئ يف معئشهئ ومعئدهئ ،ويسكن ك عض ٍو منهئ،
ٍ
لجم بلجئمه ،فهو جلئم املتقني ،وجنة احملئربني ،ورايضة
وك قوة عن مجئحه ،وت َ
األبرار واملقربني ،وهو لرب العئملني من بني سئلر األعمئل"(.)3

( )3زاد املعئد . 1/
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املسألة التاسعة :الصيام وزَّيدة اإلميان ونقصانه
دلت النصوص الشرعية من القرآن والسنة ،على أن اإلميئن يزيد ابلطئعة

ٱَّلل َوجلَ ۡ
ِين إذَا ُذك َِر ذ ُ
ذ َ ُۡ ۡ ُ َ ذ َ
ت
وينقص ابملعصية ،قئل هللا  ﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون ٱَّل ِ
ِ
ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َُٰ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َٰ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ذ ُ َ
ون ﴾ [األنفئل،] :
قلوبهم ِإَوذا تل ِيت علي ِهم ءايتهۥ زادتهم إِيمنا ولَع ربِهِم يتوُك

ئل َرسول هللا " :اإلميا ُن بض ٌع وسبـعُون  -أو بض ٌع
ئل :قَ َ
و َع ْن أَيب هَريْـَرَة  قَ َ
وستُّون ُ -شعبة ،فأفضلُها قـو ُل ال إله إال هللاُ ،وأدنها إماطةُ األذى عن
الطريق ،واحلياءُ ُشعبةٌ من اإلميان"(.)3
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ
وإن الصيئم هو أحد أسبئب زايدة اإلميئن ،قئل َٰٓ ﴿ :
يأيها ٱَّلِين ءامنوا
َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ
ُ َ ذ ُ َ ُ َ
ُ َ ََ ُ
لَع ذٱَّل َ
ِين مِن ق ۡبل ِك ۡم ل َعلك ۡم ت ذتقون﴾
ٱلصيام كما كتِب
كت ِ
ب عل ۡيك ُم ِ

[البقرة ،]381:فئلغئية من الصيئم حتقيق التقوى ،والتقوى يتفئض النئس فيهئ ،فدل
على أن العبد إذا قئم ابلعبئدة وفق مئ شرعه هللا  ،وكملهئ بفع املستحبئت

َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ
والسنن؛ زاد إميئنه ،وحتققت التقوى يف قلبه وعمله ﴿ َٰٓ
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا
َُ
َ َ َ ُ ُ ذ ذ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ذَ
ون ﴾ [آل عمران ،]32 :والنفس حني
ٱَّلل َح ذق تقاتِهِۦ وَل تموتن إَِل وأنتم مسل ِم

تنئهلئ التقوى ابلصيئم؛ فإهنئ تزكو ،وتنقى من األفعئل املئنعة من كمئل أجر الصيئم،
فئلصوم كمئ وصفه هللا  أبنه جنة( ) ،واجلـ ــنـ ــة وقئية تقي صئحبه مئ يؤذيه من
الشهوات ،فئلصوم مينع مئ يوقع النفس يف الشهوات أو يف املعئصي اليت ترديهئ يف
النئر ،وذلك أبن يزكي له نفسه؛ فرتتقي على علية الفضئل  ،وحتقق العبودية

الكئملة هلل تعئىل.
( )3رواه مسلم .)13( 61/3
( ) انظر :ص . 6
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ومن دالئل شهر رمضان على زَّيدة اإلميان ،وتفئض األعمئل ،أن يف ليلة

القدر منه ،يرتفع إميئن العبد ،وذلك مبئ حيص من إقبئل للنفس على الطئعة،
وخضوع للقلب بني يدي ربه  يف حمراب الدعئء والذكر والعبئدة ،وك له من
زايدة اإلميئن حبسب مئ قئم بقلبه من تعظيم ربه ،ومئ قئمت به جوارحه من أعمئل

ذَٓ َۡ
َ َُ َۡ
َ َ َۡ
ٓ َۡ َ
نزل َنٰ ُه ِِف َۡللةِ ٱلق ۡدرِ َ ١و َما أد َرىٰك َما َۡللة ٱلق ۡد ِر
صئحلة ،قئل هللا تعئىل ﴿ :إِنا أ
َۡ َُ َۡ ۡ َ ۡ َۡ ۡ ٞ
َ
ۡ
َ ٢للة ٱلقدرِ خۡي مِن أل ِف شهر ﴾ [الق ْدر.]1-3:
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املسألة العاشرة :الصيام والربكة

الربكة :هي النمئء والزايدة ،وإثبئت الربكة يف ٍ
شيء يفتقر إىل دلي صريح
وصحيح ،فال جيوز إثبئت الربكة لزمن ،أو مكئن ،أو شخص ،أو بقعة ،أو غري
ذلك إال بدلي من القرآن أو السنة ،فئهلل  هو الذي يهب الربكة ملن يشئء،
وغريه ال ميلك ذلك.
ومن األزمنة املبئركة اليت أثبت هللا  هلئ الربكة شهر رمضئن ،ومنه ليلة

ذٓ َ َۡ
ذٓ
َ َ َۡ
نزل َنٰ ُه ِِف َۡللةِ ٱلق ۡدرِ ﴾ [الق ْدر ،]3:وقئل  ﴿ :إِنا
القدر ،قئل تعئىل ﴿ :إِنا أ
َۡ
َ
َ
َ ُ ۡ َ ُ ُ ُّ
ك أ ۡمر َ
نز ۡل َنٰ ُه ِف َ َۡللَة ُّم َبٰ َر َك ٍةِۚ إنذا ُك ذنا ُمنذِر َ
أ َ
ِيم  ٤أمرا
ك
ح
ق
ر
ف
ي
ا
ِيه
ف
٣
ين
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
ٓ
م ِۡن عِندِنَا إنذا ك ذنا ُم ۡر ِسل َ
ِي ﴾ [الدخئن.]3-1:
ِ

وأخرب النيب  أن أكلة السحر يف الصيئم فيهئ بركة ،فعن أنس بن مئلك 

قئل :قئل النيب " :تسح ُروا فإن يف الس ُحور بـركة"( ،)3وعن أيب سعيد اخلدري
ور أكلُهُ بـركةٌ ،فَل تدعُوهُ ،ولو أن جيرع
 قئل :قئل رسول هللا " :الس ُح ُ
أح ُد ُكم ُجرعة من م ٍاء ،فإن هللا  ومَلئكتهُ يُصلُّون على ال ُمتسحرين"( ).

تسحروا فإن يف الس ُحور بـركة) ه َو
قئل ابن حجر " :قَـ ْوله يف َحديث أنس ( ُ
َجر َوالثـ َواب فَـيـنَئسب الضم؛ ألَنه
ب َفْتح السني َوب َ
ضم َهئ؛ ألَن الْمَر َاد ابلْبَـَرَكة ْاأل ْ
ص َدر مبَْع َىن الت َسحر أَو الْبَـَرَكة؛ ل َك ْونه يـ َقوي َعلَى الص ْومَ ،ويـنَشط لَهَ ،وخيَفف
َم ْ
ضمن م َن
الْ َم َشقةَ فيه ،فَـيـنَئسب الْ َفْت َح؛ ألَنه َمئ يـتَ َسحر به ،وقيل :الْبَـَرَكة َمئ يـتَ َ
السحور حتصل ِبه ٍ
ات
اال ْستي َقئظ َوالد َعئء يف الس َحر ،واألوىل أن البـركة يف ُّ ُ
ُُ
( )3رواه البخئري .)33 1( 3/1
( ) رواه أمحد .)33286( 332/31
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ُمتـعددةٍ؛ َوه َي اتبَئع السنةَ ،وخمَئلََفة أ َْه الْكتَئبَ ،والتـ َقوي به َعلَى الْعبَ َئدة،
اجلوعَ ،والت َسبب ابلص َدقَة
اخللق الذي يثريه ْ
َوالزَاي َدة يف الن َشئطَ ،وم َدافَـ َعة سوء ْ
ت
َعلَى َم ْن يَ ْسأَل إ ْذ َذ َاك ،أ َْو َْجيتَمع َم َعه َعلَى ْاألَ ْك َ ،والت َسبب للذ ْكر َوالد َعئء َوقْ َ
َمظنة ْاإل َجئبَةَ ،وتَ َدارك نية الص ْوم ل َم ْن أَ ْغ َفلَ َهئ قَـْب َ أَ ْن يـَنَ َئم"(.)3

( )3فتح البئري .342/4
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املسألة احلادية عشر :الصيام وخمالفة املشركني والكفار من أهل الكتاب وغريهم

خمئلفة املشركني والكفئر من اليهود والنصئرى وغريهم ،أص من أصول

ذ َ َ
ۡ
َ ذ
َت ُد ق ۡوما يُؤم ُِنون بِٱَّلل ِ
العقيدة ،ومقتضى من مقتضيئت التوحيد قئل َ ﴿ :ل ِ
ُ ٓ ُّ َ َ ۡ َ ٓ ذ ذ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ ۡ َۡ
ۡ
َوٱَلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر ي َوادون من حاد ٱَّلل ورسوَلۥ ولو َكن ٓوا َءابا َءهم أو أبنا َءهم أو
ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ْ َ َٰٓ َ
ۡ
َ ُ
ب ِف قُلُوبه ُم ۡٱۡل َ
ك َك َت َ
يم ٰ َن َوأيذ َدهم ب ِ ُروح مِن ُه
ِ
إِخونهم أو عشِ ۡيتهم أولئ ِ
ِِ
ِ
َ
َۡ َ ۡ َۡ ُ َٰ َ َ َ َ ذُ َ ُۡ ۡ َ َ ُ ْ
ُ
َۡ
ذ
َو ُي ۡدخِل ُه ۡم َجنٰت َترِي مِن َتتِها ٱۡلنهٰر خ ِِلِين فِيها ر ِِض ٱَّلل عنهم ورضوا
َ ۡ ُ ُ ْ َ َٰٓ َ ۡ ُ ذ َ َ ٓ ذ ۡ َ ذ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون ﴾ [اجملئدلة.] :
عنه أولئِك حِزب ٱَّللِ أَل إِن حِزب ٱَّلل ِ هم ٱلمفل ِح

وقد متثلت خمئلفة املشركني يف الصوم فيمئ يلي:

 -1أكلة السحر :فإن خمئلفة املشركني فيهئ جئء صرحيئ يف النصوص

َ َ
ِين َء َ
ام ُنوا ْ ُكت ِ َ
يأ ُّي َها ذٱَّل َ
الشرعية ،فئلصيئم وإن كئن قد شرع على من قبلنئ ﴿ َٰٓ
ب
َ ُ َ َ ُ َ ََ
َۡ ُ
ََ ُ
لَع ذٱَّل َ
ِك ۡم ﴾ [البقرة ]381:إال أن هللا 
ِين مِن قبل
ٱلصيام كما كتِب
عل ۡيك ُم ِ

جع ألمة اإلسالم مئ خيتصون به عن سئلر األمم ،ومن ذلك أكلة السحور؛ فهي
فئرقة بني صيئم أه اإلسالم وصيئم غريهم من األمم ،قئل " :فص ُل ما بـني
" :معنئه:
صيامنا وصيام أهل الكتاب ،أكلةُ السحر"( ،)3قئل النووي

الفئرق واملميز بني صيئمنئ وصيئمهم السحور ،فإهنم ال يتسحرون ،وحنن يستحب

لنئ السحور"( ).

 -2تعجيل الفطر وأتخري السحور:

فقد حث النيب  بتعجي الفطر مىت حتقق غروب الشمس ،خبالف اليهود

( )3رواه مسلم .)3236( 112/
( ) شرح مسلم للنووي . 21 /1
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ال
والنصئرى فإهنم يؤخرون الفطر ،فعن أيب هريرة  قئل :قئل النيب " :ال يـز ُ

اس الفطر؛ ألن اليـ ُهود والنصارى يـُؤخ ُرون"(.)3
الد ُ
ين ظاهرا ما عجل الن ُ

احلَنيفي على
قئل الطييب
" :يف هذا التعلي دلي على أن ق َو َام الدين ْ
خمئلفة األعداء؛ من أه الكتئب ،وأن يف موافقتهم تلفئ للدين"( ) ،وقئل املـنئوي
(" :ال يزال النئس خبري مئ عجلوا الفطر) أي :مئ داوموا على هذه السنة؛ ألن
تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن املرسلني ،فمن حئفظ عليه ختلق أبخالقهم؛
وألن فيه خمئلفة أه الكتئب يف أتخريهم إىل اشتبئك النجوم ،ويف ملتنئ شعئر أه
البدع( ،)1فمن خئلفهم واتبع السنة مل يزل خبري.)4("...
وقئل النووي

" :فيه احلث على تعجيله بعد حتقق غروب الشمس،

ومعنئه :ال يزال أمر األمة منتظمئ وهم خبري مئ داموا حمئفظني على هذه السنة ،وإذا
أخروه كئن ذلك عالمة على فسئد يقعون فيه"( ،)3وقئل ابن تيمية " :وهذا
نص يف أن ظهور الدين احلئص بتعجي الفطر؛ ألج خمئلفة اليهود والنصئرى،
وإذا كئن خمئلفتهم سببئ لظهور الدين ،فإمنئ املقصود إبرسئل الرس أن يظهر دين
هللا على الدين كله ،فيكون نفس خمالفتهم من أكرب مقاصد البعثة"(.)6

( )3رواه أبو داود .) 131( 123/
( ) الكئشف عن حقئلق السنن .3383 /3
( )1كئلشيعة الذين يؤخرون الفطر حىت تظهر النجوم ،جئء يف صحيحي ابن خزمية وابن حبئن عن سه
 مرفوعئ" :ال تزال أميت على سنيت مئ مل تنتظر النجوم".
( )4فيض القدير .432 /6
( )3شرح النووي على مسلم . 28 /1
( )6اقتضئء الصراط املستقيم ملخئلفة أصحئب اجلحيم . 23 /3
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املسألة الثانية عشر :الصيام وداللته على الوسطية واالعتدال واجتناب البدع

َ َ َ
ۡ ُ
وصف هللا  أمة اإلسالم أبهنئ أمة وسط ،فقئل َ ﴿ :وكذٰل ِك َج َعل َنٰك ۡم
ُ
أ ذمة َو َسطا[ ﴾...البقرة ،]341:قئل ابن حرير الطربي " :وأرى أن هللا تعئىل ذكره

إَّنا وصفهم أبهنم (وسط)؛ لتوسطهم يف الدين ،فال هم أه غلو فيه ،غلو

النصئرى  -الذين غلوا ابلرتهب ،وقيلهم يف عيسى مئ قئلوا فيه  -وال هم أه
تقصري فيه ،تقصري اليهود  -الذين بدلوا كتئب هللا ،وقتلوا أنبيئءهم ،وكذبوا على
رهبم ،وكفروا به  -ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ،فوصفهم هللا بذلك ،إذ كئن

أحب األمور إىل هللا أوسطهئ"(.)3
وقد بني هللا  تفئصي العبئدات يف القرآن الكرمي ،وبينهئ النيب  بقوله
وفعله ،ومن ذلك الصيئم ،فقد بينت أحكئمه ابلتفصي ؛ فهو جزء من اليوم،
وليس اليوم كله ،وهو شهر من السنة ،وليس يف السنة كلهئ ،وهلذا هنى النيب 

عن الوصئل ،وهو وصئل الصوم إىل اللي  ،فعن أَيب هريرة  قئل" :نـَ َهى َرسول
ول
ك تـ َواص َاي َرس َ
صئل يف الص ْوم" فَـ َق َ
ني :إن َ
املسلم َ
هللا َ عن الو َ
ئل لَه َرج م َن ْ
ئلَ " :وأَيك ْم مثْلي ،إي أَبيت يطْعمين َريب َويَ ْسقني" ،فَـلَمئ أَبـَ ْوا أَ ْن يـَْنـتَـهوا َعن
هللا ،قَ َ

ئل" :لو أتخر لزدتُ ُكم"
اص َ هب ْم يـَ ْومئ ،مث يـَ ْومئ ،مث َرأَوا ا ْهل َال َل ،فَـ َق َ
صئلَ ،و َ
الو َ
كالتـنكيل هلُم حني أبـوا أن يـنـتـ ُهوا( ) ،فخئطبهم هبذا على وجه الزجر هلم
والتحذير من التشديد على أنفسهم يف دين هللا تعئىل.

( )3جئمع البيئن عن أتوي آي القرآن .34 /1
( ) رواه البخئري .)3363( 11/1
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وملئ َجئءَ ثَالَثَة َرْه ٍط إ َىل بـيوت أ َْزَواج النيب  ،يَ ْسأَلو َن َع ْن عبَ َئدة النيب  ،فَـلَمئ
وهئ ،فَـ َقئلواَ :وأَيْ َن َْحنن م َن النيب ؟ قَ ْد غفَر لَه َمئ تَـ َقد َم م ْن
أ ْخربوا َكأَنـه ْم تَـ َقئل َ
آخر :أ ََان أَصوم
صلي اللْي َ أَبَداَ ،وقَ َ
ذَنْبه َوَمئ َأتَخَر ،قَ َ
ئل َ
َحده ْم :أَمئ أ ََان فَإي أ َ
ئل أ َ
آخر :أ ََان أ َْعتَزل الن َسئءَ فَالَ أَتَـَزوج أَبَدا ،فَ َجئءَ َرسول هللا 
الد ْهَر َوالَ أفْطرَ ،وقَ َ
ئل َ

ئل" :أنـتُ ُم الذين قُـلتُم كذا وكذا ،أما وهللا إين ألخشا ُكم َّلل وأتـقا ُكم
إلَْيه ْم ،فَـ َق َ
ج النساء ،فمن رغب عن ُسنِت
ص ُ
لهُ ،لكن أ ُ
وم وأُفط ُر ،وأُصلي وأرقُ ُد ،وأتـزو ُ
فـليس من"(.)3

ولذلك جيب على العبد أن حيذر من البدع واملخئلفئت الشرعية اليت تنتشر يف
مواسم اخلريات ،ومنهئ شهر رمضئن املبئرك ،ومن ذلك:
ضرب املدافع عند اإلفطئر ،وبدعة التسحري (أن يقول املؤذنون ابملسجد:
تسحروا ،كلوا واشربوا ،أو مئ أشبه ذلك) ،وبدعة القرقيعئن يف منتصف الشهر،
وغريهئ من البدع.
فينبغي احلذر من ذلك ،ومن ك بدعة حمدثة يف كيفية صالة الرتاويح ،أو

إحيئء ليلة القدر ،أو يف كيفية الدعئء وصيغته.
ومن األمور احملدثة املتعلقة بوداع رمضئن ،تنئق رسئل احلزن والعزاء يف وداع
رمضئن عرب وسئل التواص االجتمئعي.
ومن ذلك " مئ يفعله بعض اخلطبئء يف آخر مجعة من رمضئن ،من ندب فراقه
ك عئم ،واحلزن على مضيه ،وقوله :ال أوحش هللا منك اي شهر كذا وكذا .ويكرر
هذه الوحشيئت مسجعئت مرات عديدة.
( )3رواه البخئري .)3261( /1
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ومن ذلك قوله :ال أوحش هللا منك اي شهر املصئبيح ،ال أوحش هللا منك
اي شهر املفئتيح.
فتأم  -هدان هللا وإايك  -ملئ آلت إليه اخلطب ،السيمئ خطبة آخر هذا
الشهر اجللي  ،النئس فيه حبئجة مئسة إىل آداب يتعلموهنئ ملئ يستقبلهم من صدقة
الفطر ،ومواسئة الفقراء ،واالستمرار على مئ ينتجه الصوم من األمور الفئضلة،
واآلاثر احلميدة ،وجتنب البدع ،وغري ذلك ممئ يقتضيه املقئم"(.)3
لف
لف
وك ش ٍر يف ابتداع من َخ ْ
وك خ ٍري يف اتبئع من َس ْ

( )3البدع احلولية ،د .عبدهللا التوجيري ص ،118وانظر :ردع اإلخوان عن حمداثت آخر مجعة رمضئن ،دمحم
عبد احلي اللكنوي اهلندي.
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املسألة الثالثة عشر :الصيام وعظم الرابطة بني أهل اإلميان
حيث جئء الصيئم لتعزيز هذا االرتبئط وتقويته قئل رسول هللا " :من فطر

ص من أجر الصائم شيـئا"( ،)3وكذلك
صائما كان لهُ مث ُل أجره ،غيـر أنهُ ال يـنـ ُق ُ
شرع هللا زكئة الفطر يف هنئية الشهر؛ لسد رمق احملتئج من املسلمني.
وأمر  ابلكف عن اخلصومة وقت الصيئم ،وأمر ابلرد على من خئصمه يف

وقت الصيئم أن يقول له( :إين صائم)؛ ألن الصيئم يريب النفس على حسن
اخللق ،واحللم واألانة ،وحتم إيذاء النئس ،ويعودهئ على كظم الغيظ ،وسكون
الغضب ،قئل " :إذا أصبح أح ُد ُكم يـوما صائما ،فَل يـرفُث وال جيهل ،فإن

ام ُرٌؤ شاَتهُ أو قاتـلهُ ،فـليـ ُقل :إين صائ ٌم ،إين صائ ٌم"( ) ،فيحفظ الصئلم نفسه
من أن تـ مضي مئ هي قئدرة على إمضئله ،ابستمكئهنئ ممن غئظهئ ،وانتصئرهئ ممن
ظلمهئ ،قئل ابن حجر

(" :فَل يرفث)...واملراد ابلرفث هنئ...الكالم

الفئحش ،وهو يطلق على هذا ،وعلى اجلمئع ،وعلى مقدمئته...وحيتم أن يكون
ملئ هو أعم منهئ ،قوله( :وال جيهل) :أي ال يفع شيئئ من أفعئل أه اجله

؛كئلصيئح والسفه ،وحنو ذلك"( ،)1ويف هذا درء للسيئة ابحلسنة ،ودفع ملئ قد يقع
بني املتخئصمني من املسلمني ،من احلقد والعداوة إثر اخلصومة ،وهذا من أعظم
مئ يعزز املواالة بني املؤمنني وحيفظ هذه الرابطة العظيمة.

( )3رواه الرتمذي .)821( 36 /1
( ) رواه مسلم .)3333( 826/
( )1فتح البئري .324 /4
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املسألة الرابعة عشر :الصيام واالعتكاف وعبودية القلب
االعتكئف هو :لزوم املسجد ،بنية لعبئدة هللا فيه ،وهو سنة وقربة هلل تعئىل

َ َ َُٰ ُ ُ ذ ََ ُ َ ُ َ
نت ۡم عٰكِفون ِِف
وطئعة ،دل على ذلك قول هللا تعئىل ﴿ :وَل تب ِۡشوهن وأ
ۡ
ٱل َم َ ٰ
ول
س ِج ِد[ ﴾...البقرة ،]381:وعن عبد هللا بن عمر
قئل" :كان رس ُ

ُ
ف العشر األواخر من رمضان"( ،)3وعن عئلشة كٰاهنع يضر :أن النِب
هللا  يـعتك ُ

ف العشر األواخر من رمضان حَّت تـوفاهُ هللاُُ ،ث اعتكف
 ،كان يـعتك ُ
اجهُ من بـعده"( ).
أزو ُ

ويف االعتكئف صالح القلب ،فإن القلب يتقلب بني أحوال متعددة ،وترد
عليه الشهوات والشبهئت بصور خمتلفة ،فيمرض وقد ميوت ،ولذا أكد هللا 
على أمهية االعتنئء ابلقلب وأنه حم نظر الرب .
وممئ يعني على نقئء القلب وصفئله وقربه من هللا تعئىل ،أن ينقطع عن
العاللق ،ويقطع العوالد ،ويعتكف يف حمراب العبودية والتعبد ،كمئ يعتكف البدن
يف اجلوامع واملسئجد ،قئل ابن القيم " :ملئ كئن صالح القلب ،واستقئمته،
على طريق سريه إىل هللا تعئىل ،متوقفئ على مجعيته على هللا ،ومل شعثه إبقبئله
ابلكلية على هللا تعئىل؛ فإن شعث القلب ال يلمه إال اإلقبئل على هللا تعئىل ،وكئن
فضول الطعئم والشراب ،وفضول خمئلطة األانم ،وفضول الكالم ،وفضول املنئم ممئ
يزيده شعثئ ،ويشتته يف ك واد ،ويقطعه عن سريه إىل هللا تعئىل ،أو يضعفه،
أو يعوقه ،ويوقفه :اقتضت رمحة العزيز الرحيم بعبئده أن شرع هلم من الصوم
( )3رواه البخئري  ،) 2 3( 41/1ومسلم.)331 ( 812/ ،
( ) رواه البخئري  ،) 2 6( 41/1ومسلم .)331 ( 813/
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مئ يذهب فضول الطعئم والشراب ،ويستفرغ من القلب أخالط الشهوات املعوقة
له عن سريه إىل هللا تعئىل ،وشرعه بقدر املصلحة حبيث ينتفع به العبد يف دنيئه
وأخراه ،وال يضره ،وال يقطعه من مصئحله العئجلة واآلجلة.
وشرع هلم االعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على هللا تعئىل،

ومجعيته عليه ،واخللوة به ،واالنقطئع عن االشتغئل ابخللق ،واالشتغئل به وحده
سبحئنه ،حبيث يصري ذكره ،وحبه ،واإلقبئل عليه ،يف حم مهوم القلب وخطراته،
فيستول عليه بدهلئ ،ويصري اهلم كله به ،واخلطرات كلهئ بذكره ،والتفكر يف حتصي
مراضيه ،ومئ يقرب منه ،فيصري أنسه ابهلل بدال من أنسه ابخللق ،فيعده بذلك
ألنسه به يوم الوحشة يف القبور ،حني ال أنيس له ،وال مئ يفرح به سواه ،فهذا

مقصود االعتكئف األعظم"(.)3

( )3زاد املعئد .81 /
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املسألة اخلامسة عشر :ختم شهر رمضان إبعَلن التوحيد والشكر هلل 

َ ُ ۡ ُ ْ
وذلك بتكبري هللا ،وتعظيمه ،قئل هللا  يف آايت الصيئم ﴿ :وِلِ ك ِملوا
ۡ ذ َ َ ُ َ ُ ْ ذ َ َ َٰ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ ذ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
ون ﴾ [البقرة ،]383:والتكبري
ٱلعِدة وِلِ ك ِّبوا ٱَّلل لَع ما هدىكم ولعلكم تشكر

هو تعظيم الرب  وإجالله ،واعتقئد أنه ال شيء أكرب ،وال أعظم منه ،فيصغر
دون جالله ك كبري ،فهو الذي خضعت له الرقئب ،وذلت له اجلبئبرة ،وعنت له
الوجوه ،وقهر ك شيء ،ودانت له اخلاللق  ،وتواضعت لعظمة جالله وكربايله

وعظمته وقدرته األشيئء ،واستكئنت وتضئءلت بني يديه وحتت حكمه وقهره
املخلوقئت .
واملناسبة – وهللا أعلم -يف اقرتان التكبري ِبلصيام :أن املسلم يف جهئد مع
الشيطئن ،فه و مينعه من أداء الطئعئت ،ويقف كئلسد املنيع بينه وبني فع مئ
جيب جتئه ربه ،ويف أايم رمضئن تصفد الشيئطني ،فيقوى املسلم حينهئ على
الطئعئت ،وتنجذب نفسه إىل فع اخلريات ،وترعوي عن الشر وفع السيئئت،
فينتصر وازع اإلميئن على النزعئت الشيطئنية ،فجئء التكبري بعيد هذا االنتصئر
العظيم على املعوقئت ،وهذا كتكبري املسلم يف اجلهئد ،والنصر على األعداء .
قئل دمحم الطئهر بن عئشور

" :وإثبئت األعظمية هلل يف كلمة (اهلل أكرب)

كنئية عن وحدانيته ابإلهلية؛ ألن التفضي يستلزم نقصئن من عداه ،والنئقص غري
مستحق لإلهلية؛ ألن حقيقتهئ ال تالقي شيئئ من النقص ،ولذلك شرع التكبري يف
الصالة؛ إلبطئل السجود لغري هللا ،وشرع التكبري عند حنر البدن يف احلج؛ إلبطئل
مئ كئنوا يتقربون به إىل أصنئمهم ،وكذلك شرع التكبري عند انتهئء الصيئم هبذه
اآلية ،فمن أج ذلك مضت السنة أبن يكرب املسلمون عند اخلروج إىل صالة
العيد ،ويكرب اإلمئم يف خطبة العيد.
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ويف لفظ التكبري عند انتهاء الصيام خصوصية جليلة وهي :أن املشركني
كئنوا يـ ـت ـ ـزلفون إىل آهلتهم ابألك  ،والتلطيخ ابلدمئء ،فكئن لقول املسلم :هللا
أكرب ،إشئرة إىل أن هللا يعبد ابلصوم ،وأنه متنزه عن ضراوة األصنئم"(.)3

َََذ ُ ۡ َۡ ُُ َ
ون ﴾ [البقرة :]383:شكر هللا  على مئ
ويف قوله ﴿ :ولعلكم تشكر

هدى إليه عبئده من صيئم رمضئن وقيئمه ،والشكر من لوازم التوحيد ومقتضيئته،

َ َ ََۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
َ
َ
كمئ قئل تعئىلَٰٓ ﴿ :
ٰ
ٰ
ت ما رزقنكم وٱشكروا
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ُكوا مِن طيِب ِ
ُ ُۡ ذ ُ َُُۡ َ
ذ
َِّلل ِ إِن كنتم إِياه تعبدون ﴾ [البقرة]31 :

ومسى  نفسه شئكرا وشكورا ،ومسى الشئكرين هبذين االمسني ،فأعطئهم من

وصفه ،ومسئهم ابمسه ،وحسبك هبذا حمبة للشئكرين وفضال.
والنيب  كئن يقوم من اللي حىت تورمت قدمئه ،فقي له :تفع ذلك وقد
غفر لك مئ تقدم من ذنبك ومئ أتخر ،فقئل " :أفَل أ ُكو ُن عبدا ش ُكورا"

( )

وحقيقة الشكر ظهور نعمة هللا على لسئن عبده :ثنئءا واعرتافئ ،وعلى قلبه:
شهودا وحمبة ،وعلى جوارحه :انقيئدا وطئعة.
واملناسبة بني الشكر وبني الصيام :أن هللا  عدد على عبئده فضئل هذا

الشهر العظيم؛ من إنزال القرآن فيه ،الذي هو نور وتبيئن لك شيء ،ومئ شرع
فيه من الصيئم ،وك ذلك ألج أن يعظم العبئد رهبم ،وأن يقوموا بشكره على
هذه النعم العظيمة.
وعد
وفيه مناسبة أخرى :أن الشكر على النعم من أعظم األمور اليت تَـ َ
( )3تفسري التحرير والتنوير .316 /
( ) رواه البخئري  ،)3312( 32/ومسلم .) 833( 313 /4
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َ َ َ ٓ َ ۡ َ ََۡ ذ َ
الشيطئن بصد العبئد عنهئ ،كمئ قئل  ﴿ :قال فب ِ َما أغ َو ۡيت ِِن ۡلق ُع َدن ل ُه ۡم
َ َ
َۡ َ
َ ۡ
َذُ
ُذ
ِ َ َ َ ُۡ ۡ َ َ
ي أيۡدِي ِه ۡم َوم ِۡن خلفِ ِه ۡم َوع ۡن أيۡ َمٰن ِ ِه ۡم
صرٰطك ٱلمستقِيم  ١٦ثم ٓأَلت ِينهم مِ ۢن ب ِ
َ َ َ َٓ ۡ ََ َ ُ َ ۡ ََ ُ ۡ َ
شكِر َ
ٰ
ين ﴾ [األعراف ،]31-36:فشكر العبد لربه
َتد أكَثهم
وعن شمائِل ِ ِهم وَل ِ
ِ

 على متئم العبئدة فيه إرغئم للشيطئن ،وإذالل له وإصغئر.
والعبد إذا أك أو شرب فحمد هللا  ،فإن هللا حيبه ويرضى عنه ،قئل :

"إن هللا ليـرضى عن العبد أن َي ُكل األكلة فـيحمدهُ عليـها ،أو يشرب الشربة

فـيحمدهُ عليـها"( )3فكيف مبن يتم عبئدة ربه ويكملهئ ،وحيسن يف فعلهئ ،مث حيمد
ُ

َ ذ
َ ذَ َ ُۡۡ َ
ٱلشكِر َ
ين ﴾ [الزَمر.]66:
ربه  ويشكره على ذلك ﴿ ب ِل ٱَّلل فٱعبد وكن مِن ٰ ِ

( )3رواه مسلم .) 114( 233/4
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املسألة السادسة عشر :الصيام والتسليم واالنقياد ألحكام الشرع
وهذه املسألة يف غئية األمهية ،ليس يف الصيئم فقط ،وإمنئ يف ك أحكئم
الدين وأخبئره ،فيجب على العبد التسليم واالنقيئد ألحكئم الشرع ،وإن مل يظهر

ُۡ ذ
له احلكمة من امتثئهلئ ،فئالسالم هو التسليم واإلنقيئد ألوامر هللا تعئىل ﴿ ،قل إِن
َ
ُ
َ َۡ
َ َ َ
يك َ َُلۥ َوب َذٰل َِك أُم ِۡر ُ
اي َو َم َماِت ِ ذَّللِ َر ۡ َ َ َ
َم َي َ
ت
ۡش
َصَل ِِت َون ُس ِِك و
ِ
ِ
ب ٱلعٰل ِمي َ ١٦٢ل ِ
ِ
َ َ۠ ُ ۡ
َوأنَا أ ذول ٱل ُم ۡسلِ ِم َي ﴾ [األنعئم.]361-36 :

قئل أبو جعفر الطحئوي

" :وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظهر

التسليم واالستسالم"( ،)3يعين أن من خئض يف مسئل اإلميئن واإلسالم ،ومسئل
الشريعة والعقيدة ،يف الفروع واألحكئم ،إذا خئض فيهئ مدققئ ليس مستسلمئ،
وإمنئ منئقشئ يف ك مسألة؛ فإنه حيجب عنه اإلميئن؛ ألن هذا الدين؛ ب األداين
بعئمة مبنية على االستسالم للغيب ،هلذا أول إميئن يف القرآن هو اإلميئن ابلغيب:

َ
ذ َ ۡ
ب فِيهِ ُهدى ل ِۡل ُم ذتق َ
َ َ ۡ َ ُ َ َۡ َ
ٓٓ
ِين يُؤم ُِنون
ي  ٢ٱَّل
ِ
﴿ الم  ١ذٰل ِك ٱلكِتٰب َل ري َۛ ِۛ
َۡۡ
ب[ ﴾...البقرة ،]1-3:فأص الدين الذي جئء من عند هللا هو اإلميئن ابلغيب،
بِٱلغي ِ
َ َ َُ َۡ ۡ ُ َ ۡ َ
ۡ
ُ
وذلك معىن قوله  ﴿ :أَل َل ٱۡللق وٱۡلمر [ ﴾...األعراف ،]34:فله اخللق

(توحيد الربوبية) ،وله األمر (توحيد اإلهلية) ،فهو  الذي يفرض حكمه؛ فيبيح
لعبئده مئ شئء ،وحيرم عليهم مئ شئء ،ويتجلى ذلك يف الصيئم ،فقد حرم عليهم مئ
أابحه هلم من الطعئم والشراب والنكئح وقتئ من الزمئن ،وهو هنئر رمضئن ،فإذا
كئن وقت الفطر أفطر ،وإذا كئن يوم العيد حرم عليهم صيئم ذلك اليوم.

( )3العقيدة الطحئوية ص.41
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اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وختئمئ اعلموا أن العقيدة الصحيحة أص الفالح ،ومرتكز النجئح،
فئحرصوا – اي عبئد هللا  -على حتقيق التوحيد واإلميئن ابهلل  ،وحسن االعتقئد
والعم  ،وإايكم والتهئون يف املعتقد ،وذلك بتعريض القلوب لسيئط الشهوات،
وجمئلسة أه األهواء والشبهئت ،أو االستمئع هلم ،أو القراءة يف مقئالهتم،
أو كتبهم ،أو متئبعة حسئابهتم يف وسئل التواص االجتمئعي ،فئإلصغئء أله
األهواء مطية الزيغ والزل  ،وسالمة املعتقد من ك زيغ وضالل ال يعدله شيء.

َذَ َ ُ ۡ ُُ ََ َۡ َ ۡ َ َ ََۡ َ َ ۡ َ
ذُ َ َ ًَۡ ذ َ
ك أَ َ
نت
ب نلَا مِن دلنك رۡحة إِن
﴿ ربنا َل ت ِزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا وه
ٱل ۡ َو ذه ُ
اب ﴾ [آل عمران.]8:
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