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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:
فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

ِ
ِ
الصيام » إىل مجهور
أن تقدِّ م
إصدارها اجلديــد « م ْن َوحي آيات ّ
َ
القراء واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

وهو كتاب يقدم لنا بعــض اللفتات اإليامنية التي تفطن هلا
املؤلف من تدبره آليات الصيام الواردة يف سورة البقرة ،منها ما
كان واضح ًا بنص اآليات ،ومنها ما كان مالزما له باالستنتاج.
ومن أهم اللفتات املتضمنة يف هذا الكتاب تلك اللفتات التي
تبي درجات :التقوى والشكر والرشد واإلحسان واإلخالص
ّ
َ
مستخل َص ٌة من فريضة الصيام وما تشتمل عليه.
والصرب ،وكلها
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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آيـات ّ
الصيـام
-1ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ

-2ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ

-3ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
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ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ

 -4ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ

 -5ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ [البقرة.]187 - 183 :
•

•

•
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َ
وأنزل
الصيام،
احلمدُ هلل الذي امت ّن عىل أ ّمة اإلســام بشهر ّ

َ
القرآن عىل خري األنام ،خري مــن اعتكف وصام ،وهنى عن
فيــه
فاحش الكالم ،ال ّلهم َف َص ِّل وس ّل ْم وبارك عليه وعىل آله وصحبه

مصابيح الظالم.
ّأما بعد:

الصيــام احلَر ّية بأن
تضمنتها
فهــذه
ُ
ٌ
آيــات ّ
لفتات إيامن ّيــة ّ

يغرتف الصائم من بحــر فيوضاهتا أعذب كؤوس التّقوى ،وأن
يرتشف من رحيقها أكمل معاين ّ
الشــكر والنّجوى ،بعثني عىل
تد ّبرها ما تشــتمل عليه من لفتات إيامن ّية؛ ُبغية التّزلف إىل املوىل
 تبارك وتعــاىل  -بتد ّبر كالمهّ ،متوخي ًا يف إخراجها شــيئ ًا من
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أغنت
لغوي
تفســري
التّجديد ،متجافي ًا عن تكرارها يف قالب
ْ
ّ
ّ
عزمــت عىل الكتابة يف
وإن حني
ُ
عنه كتب التّفســر املتداولةّ ،
طفقت أبحث عن دراســات سابقة مشرتط ًا فيها
هذا املوضوع
ُ
ثالثة رشوط:
َ
ْ -1
الســابقة دراســة جلميع اجلوانب
أن
تكون الدّ راســة ّ

الصيام.
اإليامن ّية يف مجيع آيات ّ

َ
ْ -2
خاصــة باجلوانــب اإليامن ّيــة
تكــون الدّ راســة
أن
ّ
ال تشمل غريها.
تكون دراسة منشورة يف كتاب مستقل ،ليست مقاالً
َ
ْ -3
أن
وال حمارضة.
وقفت عليها ومل تتوافر
أردت التّمثيل للدّ راسات التي
ولو
ُ
ُ
لطالت هــذه املقدّ مة إىل حــدٍّ ال ينبغي هلا
فيهــا هذه الــروط
ْ
أن تبلغه.

آيات ّ
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و ّملا مل أقف عىل دراســة ســابقة بالرشوط املذكــورة آنف ًا،

عز ّ
وجل  -جاع ً
ال اخل ّطة مبن ّية
ُ
رشعت يف الكتابة مستعين ًا باهلل ّ -
عىل (ســت عرشة) لفتة ،غري زاعم ّ
أن آيات الصيام مل حتو غريها
من اللفتات اإليامنية ،كيف وكتاب اهلل بحر ال ســاحل له ،وإنّام
هي ما عرض يل دون استقصاء وال إحصاء ،بل ّ
إن من الفضالء
من اقــرح إضافة لفتات أخرى عن ّْت له عند قراءته هلذا الكت ّيب
يف مراحله النهائية ،ولكن مل يسعف الوقت بكتابتها.
وإنام مل أستقص مراعاة حلجم هذا الكتيب الذي أعدّ هبدف
الصائمني ،والتّذكري ممّا ال ينبغــي أن يطول مقاله ،وهلذا
تذكــر ّ
فاقترصت يف التوثيق عىل
جتنبت إثقال احلوايش:
الغرض نفســه
ُ
ُ
ذكر اســم الكتاب دون املؤلف أو بيانات الطبعة مستغني ًا بذكر
خرجت مجيع األحاديث
ذلك يف قائمة املصادر واملراجع ،كام أين
ُ
من مصادرها بذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث ،ومل أتوســع
أعز إىل املعاجم عند
باحلكم عليها هلذا الغرض نفســه ،كام أين مل ُ

12

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

رشح املفردات؛ القتصاري  -غالب ًا  -عىل (املصباح املنري ،وخمتار
عزوت إليه.
الصحاح) ،وما كان من غريمها
ُ
يت بخامتة وبفهرس
بقت هذه اللفتات بمقدمة ،و ُأ ّن ْ
وقد ُس ْ

للمحتوى وبقائمة للمصادر واملراجع.

فأســأله تعــاىل أن جيعل عمل هــذا العبد خالصــ ًا ملواله،
وأن يمــ ّن عليه بام ســأله ورجاه ،إنّه قريب جييــب دعوة الدّ اع

إذا دعاه.

املؤلف
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اللفتة األوىل
مكانة شهر رمضان
ُّ
الصيام
أســتهل هذه اللفتات اإليامن ّية باللفتة إىل مكانة شهر ّ

ِ
وردت اإلشــارة إىل فضله حتت قوله تعاىل﴿ :ﮘ
وفضله ،فقد

فأظهر صفاته
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [البقرة،]185 :
ُ

تنزل اهلدى
تنــزل القرآن الكريــم ،أيُّ :
وأعىل نعوته أنّه شــهر ُّ
والنّور مجلة واحدة إىل سامء الدنيا؛ إيذان ًا ببعثة خاتم األنبياء ﷺ

وإعالم ًا بختم األديان الساموية ،قال ابن كثري« :يمدح تعاىل شهر

رمضان من بني سائر ّ
الشهور بأن اختاره من بينه ّن إلنزال القرآن

العظيم فيه»(((.

ترشف هبا هذا ّ
الشهر الفضيل حتى
فياهلا من مفخرة عظيمة ّ

اختصه اهلل  -تعاىل  -بخصائص م ّيزته عىل ســائر ّ
الشهور ،وإن
ّ

من أعظم خصائصه:

((( تفسري ابن كثري .216/1
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الصيام
ِم ْن وَحي ِ

 -1أنّه شهر مبارك:
فعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل ﷺ:
«أتاكم رمضان شــهر مبارك»((( ،وأنّه شــهر افــرض اهلل علينا
صيامهّ ،
وأن صيامه أحد أركان اإلســام اخلمســة ،وأنّه شهر
تُفتّح فيه أبواب ِ
اجلنان ،وتُغ ّلق فيه أبــواب النّريان ،وتُص ّفد فيه

الشــياطني ،فعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه َ -أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ
ِ
قال« :إذا جاء َر َم ُ
واب النّار،
واب اجلَنَّةَ ،و ُغ ِّل َق ْت َأ ْب ُ
ضان ُفت َِّح ْت َأ ْب ُ

وص ِّفدَ ِ
ت َّ
ياطني»(((.
الش
ُ
َ ُ

أن يف أول ليلــة منــه ينادي ٍ
ّ -2
مناد :يا باغــي اخلري أقبل،
ويا باغي الرش أقرص:
فعــن أيب هريــرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رســول اهلل
((( أخرجه النسائي  ،129/4برقم (.)2106

((( متفق عليه  :البخاري  ،671/2برقم ( ،)1799ومســلم ،412/4
برقم (.)2492

آيات ّ
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ضان ص ِّفدَ ِ
ٍ
ت َّ
ــياطني
الش
ُ
ــه ِر َر َم َ ُ
ﷺ« :إذا كان َأ َّو ُل َل ْي َلــة من َش ْ

اجلن ...وينــادي م ٍ
باغــي ِ
باغي
ناد يا
ُ
ــر َد ُة ِ ِّ
اخلري َأ ْقبِــل ويا َ
َ
ُ
و َم َ

ِ
ص.(((» ...
الش َأ ْق ْ
َّ ِّ

 -3أنّه شهر العتق من النّار:
ّ
ّ
وجــل  -عتقــا َء مــن النّــار «وذلك يف
عــز
فــإن هلل ّ -
ّ
كل ليلــة ،»....فعــن أيب هريــرة  -ريض اهلل عنــه  -قــال:
ٍ
ــه ِر َر َم َ
ضان
قــال رســول اهلل ﷺ« :إذا كان َأ َّو ُل َل ْي َلــة مــن َش ْ
ص ِّفدَ ِ
ــياطني و َم َر َد ُة ِ
اجل ِّن ...وهلل ُعتَقــا ُء من النّار و َذ َ
ت َّ
لك
الش
ُ
ُ

ك ُُّل َل ْي َل ٍة»(((.

 -4أنه شهر املغفرة:
فأبــواب املغفرة تفتح فيه من ّ
كل جانــب ،فمن صامه إيامن ًا
((( أخرجه الرتمذي  ،66/3برقم (. )681
((( أخرجه الرتمذي  ،66/3برقم (.)681
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واحتســاب ًا غفر له ما تقدم من ذنبه((( ،ومن قامه إيامن ًا واحتساب ًا
غفر له ما تقدم من ذنبه(((.
وقد أخــرج احلاكم من حديث كعب بــن عجرة ،أنه قال:
ضنا ،فلام ارتقى درجة،
قال رسول اهلل ﷺ« :احرضوا املنربَ ،ف َح َ ْ
قال :آمني .فلام ارتقــى الدرجة الثانية ،قــال :آمني .فلام ارتقى
الدرجة الثالثة ،قال :آمني.
فلام نزل قلنا :يا رســول اهلل ،لقد سمعنا منك اليوم شيئ ًا ما
كنّا نسمعه ،قالّ :
والسالم  -عرض يل
إن جربيل  -عليه ّ
الصالة ّ
رقيت
قلت :آمني .فلام
ُ
فقالُ :بعد ًا ملن أدرك رمضان فلم ُيغفر لهُ ،

((( قالﷺ :من صا َم َر َم َ
واحتِســاب ًا ُغ ِف َر له مــا َت َقدَّ َم من َذنْبِ ِه.
ضان إيامن ًا ْ
متفــق عليه :البخاري  ،22/1برقم ( ،)38ومســلم  ،76/4برقم

(.)1778

((( قال ﷺ « :من قام َر َم َ
واحتِســاب ًا ُغ ِف َر له ما َت َقدَّ َم من َذنْبِ ِه».
ضان إيامن ًا ْ
متفق عليــه :البخاري  ،22/1برقم ( ،)37ومســلم  ،75/4برقم

(. )1777
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ذكرت عنده فلم ِّ
قلت :آمني.
الثانيــة قال :بعد ًا ملن
يصل عليكُ ،
َ
رب عنده أوأحدُ مها
فلــا
ُ
رقيت الثالثة قال :بعد ًا ملن أدرك أبواه الك َ
فلم ي ِ
قلت :آمني»(((.
دخاله اجلنةُ ،
ُ

فهذه بعض فضائل شــهر رمضان الذي فضائله أكثر من أن
حتىص ،ويف هذا القدر كفاية ،ملن ح ّفته العناية.
•

•

•

((( أخرجه احلاكم يف املستدرك  ،112/5برقم (.)7338
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الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة الثانية
درجة ّ
املتقني
الرتبة اإليامن ّية
أشارت اآلية األوىل من آيات ّ
الصيام إىل هذه ّ

إشــارة رصحية يف قوله تعاىل ﴿ :ﭯ ﭰ﴾ [البقرة،]183 :

بالصوم أن يقوى َرجاؤكم يف التّقى»(((،
واملعنى« :أنه ينبغي لكم ّ

الصيام لتبلغوا رتبة التّقــوى التي هي« :اتّقاء
أي كتب عليكــم ّ
الــرك فام دونه من ذنــب ،من ّ
كل ما هنى اهلل عنــه ،أو تضييع
ّ
واجب ممّا افرتضه اهلل»(((.

فمن صام رمضان إيامن ًا واحتساب ًا ملتزم ًا بآدابه وسننه ،جمتنب ًا

نواهيه ،فإنّه يكون ممّن ُب ّش ببلوغ رتبة التّقوى التي من بلغها كان

نص عليه
من ّ
املبشين باجلنّة((( ،فاجلنّة إنّام أعــدّ ْت للمتّقني كام ّ

القرآن الكريم يف قوله تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
((( تفسري الواحدي .559/3
((( الرعاية حلقوق اهلل .21

((( ينظر :املصدر السابق .20
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [آل عمــران:

 ،]133ويف قولــه﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [القمر ،]54 :ويف
قوله﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [الدخان.]51 :
«الصوم
فالصيام ُســ ّل ٌم لبلوغ مرتبة التّقوى ،قال ابن تيميةّ :
ّ

إنــا ُشع لتحصيل التّقوى»((( ،وقال ابــن القيم« :هو من أكرب
«الصيام من
املعينات عىل التّقوى»((( ،وجاء يف تفسري السعديّ :

أكرب أسباب التّقوى»(((.

عقبات
قلت :ولكــن دون الوصــول إىل درجة التّقــوى
ٌ

يقول رائيها (((:

كيف الوصول إىل سعاد ودوهنا
			

قلل اجلبـال ودوهنـن ُحـتُــوف

((( منهاج السنة النبوية .133/5
((( زاد املعاد .28/2
((( .84

((( البيتان منسوبان للشافعي ،ومثبتان يف ديوانه .82
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

َـب
والرجل حـافي ٌة ،وما يل مرك ٌ
ِّ
			

صفر ،وال ّطريق َمُـوف
ّ
والكف ٌ

ّ
وإن أشــدّ عقباهتا :عقبة ّ
الشــيطان ،وعقبة النّفس ،وعقبة
اهلوى ،وعقبة الدّ نيا ،املجموعة يف قول بعضهم(((:
إين بليـت بأربـــع ما ُسـ ّلـطــوا
			

إال ل ُعـ ْظم بليــتـي وشـقـــائـي

إبليـس والدنيـا ونفيس واهلـوى
			

كيف اخلالص؟ وكلهم أعدائي!

فلن يتمكــن العبد من فعل ما ُأ ِمر به وتــرك ما ُني عنه إال

بعــد التّخلص  -قدر املســتطاع  -من أعدائــه األربعة ،مبتدئ ًا
ّ
بالشيطان والنّفس.
ليت)  :اخت ُِب ُت .و( ُع ْظم) اليشء
((( التذكرة للقرطبــي  .473ومعنى ( ُب ُ
بوزن ُق ْفل :أكثره و ُم ْع َظ ُم ُه.
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

فأ ّما خالصه من ســلطان ّ
الشــيطان فيتح ّقق  -معظمه -

بالصيام((( ،وأ ّما خالصه من سلطان النّفس فيتح ّقق بتزكيتها(((،
ّ
وأ ّما خالصه من ســلطان اهلوى فبمخالفته ،وأ ّما خالصه من
فبالزهد فيها واإلعراض عنها.
سلطان الدّ نيا ّ
•

•

•

((( ينظر  :اللفتة (اخلامسة عرشة) بكامهلا ،يف هذا الكتيب.
((( ينظر  :اللفتة (الرابعة عرشة) بكامهلا ،يف هذا الكتيب.
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة الثالثة
درجة ّ
الشاكرين
ِ
ِ
الرتبة إشارة
أشــارت اآلية ال ّثالثة من آيات ّ
الصيام إىل هذه ّ

رصحية يف قوله تعاىل ﴿ :ﯦ ﯧ﴾ [البقرة،]185 :

فاإلشــارة إليها ّ
تدل عىل ِع َظ ِم رتبة ّ
الشكر الذي هو كام قال ابن
«نصف اإليامن»(((.
مسعود  -ريض اهلل عنه :-
ُ
ّ
تــدل عىل النّعمــة قبلها وهي
واإلشــارة إىل هذه الدّ رجة

عــز ّ
وجل  -ما ّ
ويس وقال:
نعمة ُيرس التّكليف ،فإنّه ّ -
رخص ّ

﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقــرة:

 ]185إال ليقوم العبد بواجب ّ
الشــكر ،قال األجهوري« :قوله:
للتخيص والتّيســر ،فكأنّه
﴿ ﯦ ﯧ﴾ ،ع ّلة ّ
قال :إنّام ّ
رخصنا لكم يف اإلفطار لكي تشكروا»(((.
((( ينظر :إحياء علوم الدين .67/12
((( فضائل شهر رمضان . 51

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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أما حقيقة ّ
«تصور النعمــة وإظهارها»((( ،فإذا
الشــكر فهو
ّ
تصور العبد نعمة اهلل  -تعاىل  -عليه وامتأل قلبه باســتحضارها،
ّ
وشــهد ّأنا من خالقــه ال من أحد ســواه ،كان ذلك من أعظم

صور ّ
الشكر.

وبــا ّ
أن ّ
والصــر  -أيض ًا -
الشــكر نصــف اإليــان(((ّ ،

الشــكر((( ،فإنّه
صابــر متو َّق ٌع منه
والصائم
نصف اإليــان(((،
ُ
ٌ
ُ
ُيرجــى للصائم كامل اإليــانّ ،
فإن ممّا ير ّقــي العبد إىل درجات

((( التوقيف عىل مهامت التعريف . 435
((( تقدم آنف ًا.

((( ينظر :املســتدرك  ،237/3برقم ( ،)3718مــن حديث َاأل ْع َم ِ
ش،
ِ
قــالُ :كنّا َن ْع ِ
يانَ ،
عــن َأيب َظ ْب َ
ــف ِعند َعل َق َمــ َة َف َق َر َأ
ــر ُض
املصاح َ
يــات لِلم ِ
ٍ
ه ِ
قالَ :
نني»َ ،ف َ
قــال َع ْبدُ اهلل:
ــذ ِه اآل َيــ َة« :إِ َّن يف َذلِ َك َل
وق َ
َ
ُ
اإليامن ُك ُّلــه وقر َأ ِ
ُ
هــذ ِه اآل َيــ َة ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
اليقــن
ُ
ُ
َ
َ
فقــال َع ْبــدُ اهلل:
قــال:
ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [إبراهيــم]5 :
ِ
اإليامن» ،وينظــر أيض ًا اللفتة (الســابعة) كلها ،يف
ف
ــر نِ ْص ُ
َّ
«الص ْ ُ
هذا الكتيب.

((( لقوله تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ﴾ [البقرة.]185 :
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

بالشــكر والصــر مع ًا ،ومهــا مرجــو ِ
اإليــان التّحقق ّ
ان يف
َْ ُ ّ
ّ
شهر الصيام.
ولكن هاتني الرتبتني حتتاجــان إىل مقدّ ٍ
وبواعثّ ،
َ
وإن
مات
ّ
ّ

الشعور ّ
الشكرّ :
من أعظم البواعث عىل ّ
الصيام نعمة
بأن فريضة ّ
كــرى تتضمن مصالح فخيمة ومنافع عظيمــة ،قال ابن القيم:

ليمةِ ،
«إ ّن مصالح الصوم ّملا كانت مشهود ًة بالعقول الس ِ
والف َط ِر
َ ّ
ّ
املســتقيمة ،رشعه اهللُ لعباده رمحة هبم ،وإحســان ًا إليهمِ ،
وحي ًة

وجنَّ ًة»(((.
هلم ُ
الصيام من املصالح اجلســد ّية واملنافع النّفس ّية ما يقف
ففي ّ

ٍ
ِ
الروح،
عليها َمــ ْن
أخلص ّ
َ
الصو َم لر ِّبه ،فإنّه يشــعر بِراحــة يف ّ
وصحة يف اجلســد ،ونشاط يف العبادة ،وصفاء يف القلب ،جاء يف
ّ
بعض التّفاسريّ :
الصحة ،وخي ّلص
ويقوي ّ
الصيام «جيدّ د البنيةّ ،
أن ّ
((( زاد املعاد .30/2
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

الضارة ،ويريح األعضاء،
اجلســد من الرواســب
والتخمرات ّ
ّ
ويقوي الذاكرة»
ّ

(((.

والــراب أكثر من انتفاعه
فاجلســد ينتفع باعتدال ال ّطعام
ّ
بكثرهتام ،يشهد لذلك قوله تعاىل ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾
جالب للدّ اء ،بل هو
بالص ّحة
[األعراف ،]31:فاإلرساف
ٌ
مــر ّ
ٌّ

سبب معظم األدواء ،كام قال ّ
الشاعر(((:
ُ
أكـثـر مـا تــرا ُه
فـإن الــدا َء
ُ

حيول من الطعام أو الرشاب

ومن ثم فقد أرشــدنا نب ُّينا ﷺ إىل كيفية توزيعهام بقوله« :ما

مي ِوعا ًء َش ًا من َب ْط ٍن ،بِ َح ْس ِ
ُالت ُي ِق ْم َن ُصل َب ُه
ب ابن آ َد َم ُأك ٌ
مأل آ َد ٌّ
طعام ِه و ُث ُل ٌث لِرشابِ ِه و ُث ُل ٌث لِنَ َف ِس ِ
َفإِ ْن كان ال َما َل َة َف ُث ُل ٌث لِ ِ
ــه»(((،
َ
َ

((( تفسري الزحييل .132/2

((( هو ابن الرومي ،ديوانه .108/1

ُالت) بضمتني ،مجع
((( أخرجه الرتمذي  ،590/4برقم ( .)2385و( ُأك ٌ
( ُأكْلة) بضم فسكون ،وهي «اللقمة الواحدة».
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

الروح ،وينشــط به
فاالعتدال يف ال ّطعام ّ
والشاب مما تســمو به ّ
ويصح به البدن.
اجلسد،
ّ

الصيام ،إخراج النّ ْفس عن
الص ّحــة اخلف ّية التي جيلبها ّ
ومن ّ

فالرتابة تورث امللل ،والعادة تصبح طبع ًا.
رتابتها وعاداهتاّ ،

وبام ّ
الرتابة وعىل التّشــبث بالعادات(((،
أن املرء مطبوع عىل ّ

ّ
الصيــام خترجه مــن رتابته ،وتفــرض عليه ترك
فــإن فريضة ّ
بالص ّحــة والعافية،
بعــض عاداته ،فينعكس ذلك عىل اجلســد ّ
بالراحة واالنــراح ،جاء يف (فيــض القدير):
وعــى القلــب ّ

وصحته ورزقــه ٌّ
حظ وافر
«الصائــم يناله من اخلري يف جســمه
ّ
ّ
ِ
صحة للبــدن والعقل بالتّهيئة
مع عظــم األجر يف اآلخرة ،ففيه ّ
والتقي إىل
للتّد ّبر والفهم ،وانكســار النّ ْفس إىل رتبــة املؤمنني ّ

رتبة املحسنني»(((.
((( ينظر :تفسري الرازي .249/23
((( .213/4
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

فإذا استشــعر املؤمن ّ
كل هذه الفوائــد واملصالح واملنافع،
فال ريــب ّ
أن لســانه وقلبــه ســيلهجان باحلمد ّ
والشــكر هلل
رب العاملني.
•

•

•
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة الرابعة
درجة الرّاشدين
الصيام أربع إشــارات إىل اهلدايــة :ثالث ًا
تضمنّت آيــات ّ
رصحيات وواحد ًة ضمن ّية:
فاألوىل يف قوله تعاىل ﴿ :ﮞ ﮟ﴾ [البقرة.]185 :
وال ّثانية يف قوله تعاىل ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [البقرة.]185 :
وال ّثالثة يف قوله تعاىل ﴿ :ﯺ ﯻ﴾ [البقرة.]186 :
الصرب ّ
وأن
الصيام مــن ّ
والرابعــة تُفهم ممّا اشــتمل عليــه ّ
ّ
الصابرين هم املهتدون ،كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ
ّ

ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [البقرة:

.]157-155

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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ٍ
ٍ
تكليف ٍ
وهــذا ك ّله يعني ّ
وختفيف
وأمر
الصيام بام فيه من
أن ّ

ٍ
وصرب ،يثمر اهلداية والرشد.

ٌ
مؤذن باهلداية ملن شاء اهلل هدايته؛ ألنّه شهر
فشــهر رمضان
شمســ ُه
وأرشقت
نور ُه
ْ
ُ
القرآن ،والقــرآن (هدى للنّاس) أضاء ُ
قمر ُه ،يف شهر رمضان املبارك ،قال ابن كثري« :وقوله هدى
وبزغ ُ
للناس ...هذا مدح للقــرآن الذي أنزله هدى لقلوب العباد ممن
آمن به وصدقه واتبعه»(((.
ائــم ٌ
الصائم
أمــر ر ِّبه بصيام رمضان ،وصيــا ُم ّ
ّ
ممتثل َ
والص ُ

مؤش اهلداية؛ ولذلك
طاعــة ،وال ّطاعة
ٌ
توفيق ر ّباين ،والتوفيــق ّ
ِ
بالصيام ﴿ :-ﯡ ﯢ ﯣ
قــال اهلل  -تعاىل بعدَ
األمر ّ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [البقــرة ،]185 :فمــن ثامر
والرشد.
ّ
الصيا ِم اهلداي ُة ُّ
((( تفسريه .268/1
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

وأما اإلشارة ال ّثالثة فهي يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾

[البقرة ،]186 :أيّ :
الرشــد هي ال ّثمرة التي يبلغها
إن بلوغ درجة ّ
العبد بعد تر ّقيه من التّقوى إىل ّ
الشكر ثم إىل اإلحسان ،فإذا تر ّقى

يف ّ
الراشدين،
الرتب
ّ
استحق أن ُي َ
نعت بأنّه من املهتدين ّ
كل هذه ّ
والرجاء ،والتّوكل عىل اهلل ،وكثرة
الذين مــن عالماهتم :اخلوف ّ

التّرضع والدّ عاء ،والنّشاط يف العبادة؛ ولقد أحسن من قال(((:
وإذا ح ّلـت اهلـدايـة قـلـبـ ًا

نشطت يف العبادة األعضـاء
ْ

ربم رغب ًا ورهب ًا،
فاملهتدون يسارعون يف اخلريات ويدعون ّ

فبداية اهلداية هي املسارعة يف اخلريات والتّقرب إىل املوىل بالعمل
الصالح ،ولذلك جاء قوله تعاىل ﴿ :ﯺ ﯻ﴾ [البقرة:

 ،]186بعــد احلــث عىل الدّ عــاء الذي هو مــن أفضل األعامل
الصاحلة ،إذ هو «مخ العبادة»(((.
((( هو البوصريي ،ديوانه .14

((( أخرجه الرتمذي  ،456/5برقم (.)3380
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

ففي قوله تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾
الرتبة.
[البقرة ،]186 :حث عىل الدعاء ،فمن استجاب بلغ ّ
•

•

•
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة اخلامسة
درجة اإلحسان
ِ
الصيام إىل هذه الدّ رجة حتت
الرابعة من آيات ّ
أشارت اآلية ّ
قوله تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮ﴾ [البقرة ،]186 :فإذا استشــعر العبدُ
املرجو
قرب ر ّبه منه وأنّه يســمعه ويراه ،فإنّــه حينئذ يكون من
ّ
َ
الت ّقــي يف درجات اإليامن درجة فدرجــة ،حتى يبلغ درجة
له ّ
عرفها النّبي ﷺ جلربيل  -عليه السالم  -حينام
اإلحســان التي ّ
ســأله :عن اإلحسان؟ فقال« :أن تعبد اهلل كأنّك تراه فإن مل تكن
تراه فإنّه يراك»(((.
فمن عاش هذا الشعور ،قوي خوفه من ربه وزاد رجاه فيه،
الرتبة
وعلت رغبته فيام أعدَّ ه له،
ْ
وأرس إليه بالقول وناجاه ،فهذه ّ
َّ
((( متفــق عليــه :البخــاري  ،27/1برقم ( ،)50ومســلم ،16/2
برقم (. )93

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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الصيام،
الرتب اإليامن ّية التي ُأ
شــر إليها ضمن آيات ّ
هي إحدى ّ
َ
ربم
وهي إحدى درجات األبــرار ّ
الصاحلني الذيــن يعبدون ّ

كأنم يرونه؛ ليقينهم بأنّه يراهم.
ّ

الصيام ،وثمر ٌة من ثامرهّ ،
ألن
أثر من آثار ّ
فدرجة اإلحسان ٌ

الصيام عمل خالص ال يشوبه رياء؛ وهو عبادة خف ّية ال يعلم هبا

عز ّ
وجل.
إال املوىل ّ

الصيام تُر ّقــي العبد إىل درجة اإلخالص،
ومــن َث ّم فعبادة ّ

ثــم إىل درجة املراقبة واإلحســان ،بل ّإنــا  -أيض ًا  -متأل قلب
ٍ
حينئــذ إال اهلل ،وال يرجو إال اهلل،
العبــد يقين ًا بر ّبه ،فال خيــاف

فهــو يف َعر ِ
صات املراقبة دائ ًام ،عمله هلل ،ووصاله هلل ،وفراقه هلل،
َ
وح ّبه هلل ،وبغضه هلل ،وإنكاحه هلل(((.

((( هذا مضمون حديث نبوي أخرجه الرتمذي  ،670/4برقم ()2526
ولفظه « :من أعطى هلل ومنع هلل وأحب هلل وأبغض هلل وأنكح هلل فقد

استكمل إيامنه».

34

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

الراشــدين املهتدين
فإذا صار هــذا حال العبد صــار من ّ
املحسنني ،وهذا معنى قوله تعاىل ﴿ :ﯺ ﯻ﴾ [البقرة:

احلق ،فمن رشد
احلق((( ،وإىل طريق ّ
 ،]186أي هيتدون إىل إصابة ّ
فقد اهتدى.
حيض النّاس عىل استشــعار قرب اهلل منهم،
وقــد كان ﷺ ّ
فعن أيب موس��ى األش��عري  -ريض اهلل عنــه  -قــالُ :كنّا َم َع
ــرون بِال َّتك ِ
ْبريَ ،
َ
َّبي
ي َه
َّبي ﷺ يف َســ َف ٍر َف َج َع َل الن ُ
ّاس َ ْ
فقال الن ُّ
الن ِّ

ِ
ــس تَدْ َ
عون
ّاس ْار َب ُعــوا َعىل َأ ْن ُفســك ُْم ،إِ َّنك ُْم َل ْي َ
ﷺَ « :أ ُّيــا الن ُ

َأصم وال ِ
غائب ًا إِ َّنك ُْم تَدْ ُع َ
ــو َم َعك ُْم،(((»...
ون َســميع ًا َقريب ًا َو ُه َ
َ َّ
((( تفسري ابن عاشور .180/2

((( متفــق عليــه :البخــاري  ،1091/3برقــم ( ،)2830ومســلم
ــز ِة َو ْص ٍ
ــل َوبِ َفت ِ
ْــح
 ،294/8برقــم (،)6802
و«(ار َب ُعــوا) ِ َب ْم َ
ْ
ِ
البــاء ا ُمل َو َّحــدَ ِةَ ،معناهْ :ار ُف ُقــوا بِ َأ ْن ُف ِســك ُْم» .املنهاج رشح صحيح
مسلم .26/17

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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ويف رواية أخــرى« :إِ َّن الذي تَدْ ُع َ
ــر ُب إِىل َأ َح ِدك ُْم ِم ْن
ــون َأ ْق َ
ُعن ُِق ِ
راح َلتِ ِه»(((.

ففــي قوله ﷺ ّ
«إن الذي تدعون أقــرب ...إلخ» ،موعظة
بليغة للمؤمنني ،تُر ّقيهم إىل درجة اإلحســان بعد ْ
أن بلغوا درجة
الصيام ،كرتقيته ﷺ أليب
اإليامن التي خوطبوا هبا يف م ْطلع آيات ّ
الصديق  -ريض اهلل عنه  -بقوله( :إِ َّن اهللَ َم َعنا) ،فسجل اهلل
بكر ّ

تعاىل هذه الكلمــة يف القرآن الكريم يف ســورة التوبة ،يف اآلية
األربعــن .وكرتقيته البــن ع ّباس  -ريض اهلل عنهــا  -بقوله:
«احفظ اهلل جتده جتاهك»(((.
وهــذا دأب األنبيــاء  -صلوات اهلل عليهــم أمجعني  -مع
أتباعهــمُ ،ير ُّقوهنم يف ّ
كل موقــف ،ويوصلوهنم باهلل  -تعاىل -
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  ،374/32برقم (.)19599
((( أخرجه الرتمذي  ،667/4برقم (. )2521
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

يف ّ
كل مناســبة ،فهذا س ّيدنا موســى  -عليه وعىل نبينا الصالة
والسالم  -يقول لقومه ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [الشعراء.]62 :
ّ

الصاحلــون إىل هذا املقام فجاهدوا أنفســهم
ثم تن ّبه ّ
ومــن ّ

وورثــوه ملن بعدهم ،كام حكى اإلمام املقديس يف
للوصول إليهّ ،
(خمترص منهاج القاصدين)((( ،عن سهل التسرتيّ :
أن خاله ع ّلمه
ٍ
كلامت يقوهل ّن ّ
كل ليلة ثالث مرات،
 وهو ابن ثالث ســنني -فكانت ســبب ًا يف صالحــه ،وهي( :اهلل معــي ،اهلل ناظر إ ّيل ،اهلل
ْ
كلامت يبعث َن يف القلب ّ
الشعور بشدّ ة قرب اهلل
فإن ّن
ٌ
شاهدي)ّ ،

 تعاىل  -من عبده ،وبأنّه م ّطلع عليــه يراه ويراقبه ،فك ّلام قويالشعور ُرجي للعبد ْ
هذا ّ
أن يبلغ درجة اإلحسان.
•

((( .161

•

•
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة السادسة
درجة املخلصني
ّ
أكثر من جت ّليه يف العبادات
يتجل اإلخالص يف عبادة ّ
الصيام َ
الصيام وسائر العبادات ،إذ
األخرى ،للفرق اجلوهري بني عبادة ّ
وكف ،وغريه عبادات فعل وإقدام ،وعبادات
الصيام عبادة ترك
ّ
ّ
تــم بمرأى من الناس
الفعل غالب ًا
تتــم بمرأى من النّاس ،وما ّ
ّ
يش عليه الرياء.
ُخ َ
أما عبادات َّ ِ
تتم ُخ ْفية ال يراها غري اهلل  -تعاىل ،-
فإنا ّ
التك ّ
ْ
ّ
وال ي ّطلــع عىل أدائها إال هو  -ســبحانه  ،-وذلــك أقرب إىل
اإلخالص وأبعد عن الرياء.
اخلفــي ،ولذلــك فهــو
والصيــام مــن ذلــك النّــوع
ّ
ّ
رس بــن العبــد ور ّبــه ،ألنّه مــن األعــال التــي ال يدخلها
ّ
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

الريــاء ،جــاء يف بعــض التفاســر« :وال يدخــل الريــاء
ّ
يف الصوم»(((.
الصيام من أمارات اإلخالص فقد اســتخلصه اهلل
وملــا يف ّ
 تعــاىل  -له ،فقــال« :إال الصــوم فإنه يل» ،ومل خيــر بثوابهتعظي ًام لشــأنّه ،وإنّام قال« :وأنا أجزي به» ،دليل ذلك ما جاء يف
الصحيحني من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه ّ -
أن رسول اهلل
عز ّ
الصيام،
ﷺ قال :قال اهلل ّ -
وجل « :-ك ُُّل َع َم ِل ابن آ َد َم له إال ّ
أجزي بِ ِه»(((.
فإنّه يل وأنا ْ

((( تفســر اهلرري  .156/22قلت  :يعني :أن فعله بحد ذاته مبني عىل
االمتناع عن األكل والرشب ونحومهــا ،واالمتناع عن ذلك ال يدل
رضورة عىل فعل الصيام ،ومن ثم ال خيشــى فيه الرياء إال إذا حتدث

خميش عند الــكالم ال عند الفعل ،ويف ذلك تفصيل
به ،فالياء حينئذ
ٌ
ليس هذا حمله.

((( متفق عليه :البخاري  ،673/2برقم ( ،)1805ومســلم ،482/4
برقم (. )2698
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

والتك ورجاء
الصيام وملا فيهــا من
الكف ّ
ّ
فلعظيم فريضة ّ

الصيام إليه ،فهو جيزي صاحبه
اإلخالص ،ن ََســب اهلل  -تعاىل ّ -

رس بني
بغري حســاب ،قال اإلمــام أبو حامد الغــزايلّ :
«الصوم ّ
العبد ور ّبه ليس فيه ٌ
عمل ُيشاهد ،ومجيع أعامل الطاعات بمشهد

والصوم ال يــراه إال اهلل عز وجل»((( ،قلت:
من اخللق ومرأىّ ،
ولذلك امتاز عىل سائر العبادات باإلخالص.
•

((( إحياء علوم الدين .224/1

•

•
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة السابعة
درجة ّ
الصابرين
املهمة يف هذه اآليــات ،اللفتة إىل
ومــن اللفتات اإليامن ّيــة ّ

الصابرين ،فقد أشــر إليها ضمن ًا حتت قوله تعاىل ﴿ :ﭦ
درجة ّ

فالصيام صرب ،وشهر رمضان
ﭧ ﭨ ﴾ [البقرةّ ،]183 :

الصرب((( ،إذ هو حبس للنّفس عن مشــتهياهتا ورغباهتا،
شــهر ّ
حبــس للنّفس عن مشــتهياهتا ورغباهتا،
الصــر فإنّه
ٌ
وكذلك ّ

والصرب :االمتناع يف ٍّ
فالصائم
الصيام
كل .ومن َث ّم ّ
ّ
فاجلامــع بني ّ

الصرب ،فريتقي
بامتناعه عن املف ّطرات ُيثمــر لديه التّخ ّلق بخلق ّ
الصابرين.
إىل درجة ّ

ّ
بالكل ،إذ ّ
الصيام جزء
والصيام عالقة اجلزء
إن ّ
الصرب ّ
فبني ّ

فالصيام
«الصوم نِ ْص ُ
الصــر»(((ّ ،
ف ّ
الصرب ،كام قــال ﷺّ :
من ّ
((( من حديث طويل أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه . 191/3

((( أخرجه الرتمذي  ،536/5برقم ( )3528واإلمام أمحد .219/30

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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فالصائم
الصرب ،وهي نسبة عظيمةّ ،
يشكّل (ما نسبته  )%50من ّ
صابــر عن تناول املف ّطــرات وعن التّمتّع ّ
بالشــهوات ،ولذلك
ٌ
«ترتبــى [لديــه] العزيمــة واإلرادة عىل ضبــط النّفس ،وترك
ّ
الصيام مدرسة
والصرب عنها»((( ،ولذلك كان ّ
املحرمة ّ
الشهوات ّ
يتدرب املؤمن فيها عىل كثري من األخالق
من مدارس األخالقّ ،
الصرب يف مقدّ متها.
التي يأيت ّ
ّ
والصرب جيد بينهام شــبه ًا
الصيام ّ
وإن مــن يتت ّبع العالقة بني ّ
آخر ،يتم ّثــل يف ّ
أن ك ً
فالصيام كام
ال منهام ثوابه بغري حســابّ ،
َ
ّ
وجــل  -يقول عن
عز
ورد يف احلديــث القــديس أن ر ّبنــا ّ -
الصوم فإنّــه يل وأنا أجزي به»((( ،وقال ســبحانه
ثوابــه« :إال ّ
الصــر ﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﴾ [الزمــر:
عــن ّ
((( تفسري املراغي .68/2

((( متفق عليه :البخاري  ،673/2برقم ( ،)1805ومســلم ،482/4
برقم (.)2698

42

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

 ،]10فكالمهــا جــزاؤه غري حمــدّ د ،فكيف بالعبــد إذا مجع بني
والصرب!
الصيام ّ
ّ
جعلنــي اهلل وإ ّياكــم ممّن تق ّبــل اهلل صيامه ،وو ّفــاه أجره
بغري حساب.
•

•

•
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة الثامنة
فضيلة األمانة
بالصيام يف قوله
اإلشارة إىل خلق األمانة
ْ
اندرجت يف األمر ّ

تعاىل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [البقرة ،]183:ذلك ّ
الصيام
أن ّ

أمان ٌة ألنّه عمل ال يشــاهد« ،ومجيع أعامل الطاعات بمشهد من
اخللق ومرأى»(((.
جاء يف تفســر الســلمي« :األمانات شــتى :عــى النّفس

أمانة ،وعــى القلب أمانــة ،وعىل الــر أمانة ،وعــى الفؤاد
أمانة ،وعــى الروح أمانــة ،ويف العينــن أمانة ،ويف اللســان
أمانــة ،وعــى الســمع أمانــة ،وعــى الرجلني أمانــة ،وعىل
اليديــن أمانة ،فمن مل يــراع أمانة اهلل عليه عنــده ،ضيع أوقاته
وخاب سعيه»(((.
((( إحياء علوم الدين .34/3
((( .152/2
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

فاجلــوارح أمانات ينبغي حفظــــها من املعــايص وعدم
استعامهلا يف املحرمات ،جاء يف تفسري الرازي« :أمانة اللسان أن ال
يستعمله يف الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش
وغريها ،وأمانة العني أن ال يستعملها يف النظر إىل احلرام ،وأمانة
الســمع أن ال يستعمله يف سامع املالهي واملناهي وسامع الفحش
واألكاذيب وغريها ،وكذا القول يف مجيع األعضاء»(((.
أمر بحفظ األمانات كلها التي منها
ومن َث ّم فاألمر ّ
بالصيام ٌ

اجلوارح ،قال أبو حامد الغزايل« :ولــوال ّأنا [يعني :اجلوارح]

من أمانات الصوم ملا قال ﷺ :فليقل إين صائم ،أيّ :إن ُأ ِ
ود ْع ُت
ّ
لساين ألحفظه ،فكيف أطلقه يف جوابك؟!»(((.
•

((( .1472/1

((( إحياء علوم الدين .42/3

•

•
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة ّ
التاسعة
إجابة ّ
الدعاء
الصيام ،لفت ٌة إىل استجابة
أهم اللفتات اإليامن ّية يف آيات ّ
من ّ

جاءت تلك اللفتة حتت
الصائم مطلق ًا والس ّيام يف رمضان،
ْ
دعاء ّ

قوله تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﴾ [البقرة:

مرجو اإلجابة ،وإىل ّ
 ،]186فاآلية تلفت إىل ّ
أن شهر
الصائم
ُّ
«أن ّ

مرجو ٌة دعواته ،وإىل مرشوع ّية الدّ عاء عند انتهاء ّ
كل يوم
رمضان
ّ
من رمضان»((( ،كام أنّا تشــر إىل «شــدّ ة قرب العبد من ر ّبه يف
مقام الدّ عاء»(((.

املفسين مــن خالل ورود
وهــذه اللفتة اســتنبطها بعض ّ

«ويف ِذك ِْر ِه
الصيام ،ق��ال ابن كثريَ :
آية الدّ عاء متخ ّللة بني آيات ّ

ِ
َ ِ ِ
الصيام،
تعال هذه اآلي َة الباع َث َة عىل الدّ عــاء متخ ّللة بني أحكام ّ
((( تفسري ابن عاشور .179/2
((( املرجع السابق.
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

العــدَّ ِة ،بل ِ
ْامل ِ
إرشــا ٌد إىل االجتهــاد يف الدّ عاء ِعنْــدَ إِك ِ
وعندَ
َ
ك ُِّل فِ ْط ٍر»(((.

إذن ففي اآلية إشــارة إىل اســتجابة الدّ عاء يف شهر رمضان
الــذي تُفتّح فيه أبــواب الدّ عــاء للصائمني ،فعــن أيب هريرة
 -ريض اهلل عنــه  -قــال :قال رســول اهلل ﷺ« :ثالثــة ال تر ّد

الصائم حتى يفطر ،واإلمام العــادل ،ودعوة املظلوم
دعوهتــمّ :

يرفعهــا اهلل فوق الغامم ويفتح هلا أبواب الســاء ،ويقول الرب:
وعزيت ألنرصن َّك ولو بعد حني»(((.
ّ
ِ
أوقات االستجابة لي ً
ال وهنار ًا :يف صيامه
فالصائم يتقلب بني
ّ

وقيامه ،وساع َة إفطاره ،ويف رمضان كله عىل وجه اخلصوص.

ِ
لفتــات آية الدّ عاء ،لفتــ ٌة إىل أن الدّ عاء مقام رشيف،
ومن

مترضع ًا ،فيكون يف أرشف
ُيقبل فيه العبد عىل ر ّبه داعي ًا خاضع ًا
ّ
((( تفسري ابن كثري .374/1

((( أخرجه الرتمذي  ،578/5برقم (.)3607
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حاالته وأعىل مقاماته ،إذ الدّ عاء أعــى مقامات العبود ّية  -كام
«قرر اجلمهور ّ
أن الدّ عاء
قرر اجلمهور -قال بعض أهل التفسريّ :
أهم مقامات العبود ّية»(((.
ّ
والدّ عاء يف نفســه عبادة ،بل هو ّ
مخ العبــادة ،فقد ورد يف

حديــث ِ
أنس بن مالِ ٍك  -ريض اهلل عنه  -عن النّبي ﷺ أنّه قال:

«الدّ عاء م ُّخ ِ
العبا َد ِة»((( ،قال الشــيخ ّ
الشعراوي« :وقد ال يكون
ُ
ح ّظك من الدّ عاء اإلجابة ،وإنّام يكون ح ّظك منه العبادة»(((.
وملــا يف الدّ عاء من العبود ّية التّا ّمة فقد ُجعل مفتاح ًا ألبواب
الرمحة ،ومفتاح ًا ألبواب اإلجابة ،قــال ﷺ« :من فتح له منكم
ّ
الرمحة »((( ،وقال أيض ًاَ « :م ْن ُفتِ َح
باب الدّ عاء
ْ
فتحت له أبــواب ّ

((( تفسري الزحييل .153/2

((( أخرجه الرتمذي  ، 456/5برقم (. )3380
((( تفسريه .788/2

((( أخرجه الرتمذي  ،552/5برقم (.)3557
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الصيام
ِم ْن وَحي ِ

ِ
ِ ِ
ِ
بواب اإلجا َب ِة»((( .والدعاء من
َل ُه م َن الدُّ عاء منْك ُْم ُفت َح ْت َلــ ُه َأ ُ
حيث اإلجابة عىل أنواع:
 -1أن ُيستجاب للعبد بعني املطلوب عاج ً
ال(((.
 -2أن ُيستجاب للعبد بعني املطلوب آج ً
ال(((.
السوء بمثله(((.
رص َ
ف عن العبد من ّ
 -3أن ُي َ
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه .200/10

((( كإجابته تعاىل دعاء موســى  -عليه السالم  -حني َ
قال ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [القصص .]25 ،24 :
((( كإجابته تعاىل  -أيض ًا  -دعاء موســى وأخيه هارون  -عليهام السالم
 -عىل فرعون ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ [يونس ،88 :

 ،]89قال الطربي يف تفسريه « : 161/11قال ابن جريج :يقولون:

إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعني سنة».
((( لقولــه ﷺ« :مــا ِمــن مس ِ
ــم َوال
ــل ٍم َيدعــو بِدَ ْع َو ٍة
َ
ليــس فيها إِ ْث ٌ
ْ ُ ْ
ٍ
ِ
َقطي َعــ ُة َر ِحــ ٍم إِ ّل َأ ْعطــا ُه اهلل هبا إ ْحــدى َثالث»وعدّ منهــا َ « :أ ْن
ف عنْه ِمن الس ِ
َي ْ ِ
ــوء ِم ْث َلهــا» .أخرجه اإلمام أمحد يف مســنده
ــر َ َ ُ
ُّ
.213/17
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 -4أن جيد العبد ثواب دعائه يف اآلخرة(((.
آداب الدعاء:
ّ
وعيت فيه آدابه وهي كثرية،
إن الدّ عاء أرجى ما يكون إذا ُر
ْ

من أمهها:

 -1الشمول(((:
أي بأن يكون الدّ عاء شــام ً
ال لنفســه وغريه ،كام حكى ر ّبنا

الســام  -حني دعاه فقال﴿ :ﯭ
عن ســ ّيدنا إبراهيم  -عليه ّ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [إبراهيم ،]41:وعن ســ ّيدنا نوح
الســام  -حني دعا فقال﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
 -عليه ّ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [نوح ،]28 :إذ نالحظ
يف دعائهام  -عليهام السالم  -الشمول والعموم.
((( لقوله ﷺ« :ما ِمن مس ِ
ــل ٍم َيدْ ُعو بِدَ ْع َو ٍة َل ْي َس فيها إِ ْث ٌم َوال َقطي َع ُة َر ِح ٍم
ْ ُ ْ
اآلخرة»ِ
الث» ،وعدّ منها « َأ ْن يدَّ ِخرها َله يف ِ
إِ ّل َأ ْعطاه اهللُ ِبا إِحدَ ى َث ٍ
َ َ ُ
ْ
ُ
َ
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .213/17
((( ينظر  :تفسري ابن كثري .513/4
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

 - 2تقديم النّفس عىل الغري يف الدّ عاء(((ّ ،
ألن الدعاء قربة،

واإليثار بال ُق َرب مكروه(((.

ختي األزمنة واألمكنة الفاضلة(((:
ّ -3
للدّ عــاء أزمنــة وأمكنة جتعلــه فيه ّن أقــرب إىل اإلجابة،

هيمنا هنا هو ذكر ما يتع ّلق بشــهر رمضــان ،فقد ورد عن
ومــا ّ

ِ
لص ِائ ِم ِعنْــدَ فِ ْط ِر ِه َلدَ ْع َو ًة
ســ ّيدنا رســول اهلل ﷺ أنّه قال« :إِ َّن ل ّ
ما ت َُر ُّد»(((.

ولذلــك فينبغي للمؤمن ْ
باملهــم يف تلك اللحظة،
أن يدعو
ّ

وأهــم ما يطلبه املغفرة ،قال ابن أيب ُم َل ْي َك َة :ســمعت عبداهلل بن
ّ
((( حلديث أيب بن كعب ،أنه قال « :كان رسول اهلل ﷺ إذا دعا بدأ بنفسه».
أخرجه أبو داود  ،185/4برقم (.)3984

((( هذه قاعدة من قواعد الفقه ،ينظر :األشباه والنظائر .116/1

((( ينظر :مرقاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح  ،1531/4وفيه ...« :
ورعاية رشوط الدعاء :كحضور القلــب ،وترصد األزمنة الرشيفة
واألمكنة املنيفة».

((( أخرجه ابن ماجه  ،350/2برقم (. )1753
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عم ٍ
ــرو  -ريض اهلل عنهام  -يقول إذا َأ ْف َط َر« :اللهم ّإن َأ ْســأ ُل َك
ْ
بِرحتِ َك التي و ِســعت ك َُّل َ ٍ
ِ
ــر يل»((( ،بل ّ
الصائم
َ ْ
َ َْ
إن ّ
َ
شء َأ ْن َت ْغف َ
ْ

ال ير ّد دعاؤه ما دام صائ ًام ،كام تقدّ م.
 - 4البدء باحلمد وال ّثناء(((:

ّ
إن مــن آداب الدّ عاء البد ُء باحلمد وال ّثناء عىل اهلل  -تعاىل -

هيمنا منها ما
ّ
والســام عىل رسول اهلل ﷺ ألد ّلة كثريةّ ،
والصالة ّ

الصيام ،فقد ذكر الطاهر بن عاشورّ :
أن
أشــر إليه ضمن آيات ّ
َ

مناســبة ورود آية الدّ عاء َب ْعدَ ِذك ِْر ّ
الشكر الدَّ ال َل ُة « َع َل َأ َّن الدّ عاء
َِ
القرطبي يف تفسريه((( عن
ب َأ ْن َي ْسبِ َق ُه ال َّثنا ُء»((( .وأورد اإلمام
ي ُ
ّ

الصاحلنيّ ،
أن للدّ عاء سبـعة آداب:
بعض ّ

((( أخرجه ابن ماجه  ،350/2برقم (. )1753

((( قال البغوي« :وينبغي ملن يريد الدعاء أن يبدأ بحمد اهلل ثم يصيل عىل
ثم يسأل حاجته» .رشح السنة .204/5
النبي ﷺ ّ

((( تفسريه .179/2
((( .311/2
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

َّضع.
 أوهلا :الت َ ُّ وثانيها :اخلوف.الرجاء.
 وثالثهاَّ :داو َمة.
 ورابعها :ا ُمل َ وخامسها :اخلُشوع. وسادسها :ال ُع ُموم. وسابعهاَ :أك ُْل احلالل.بل ّ
إن أكل احلالل هــو أعظم رشوط الدّ عــاء ،ملا أخرجه
ٍ
ــاص  -ريض اهلل عنــه َ -
قال :يا
الطــراين أن َســ ْعدَ ْب َن َأيب َو ّق

ِ
َ
َّبي
َر
ي َع َلني ُم ْست َ
ســول اهلل ،ا ْد ُع اهللَ َأ ْن َ ْ
َجاب الدَّ ْع َوة ،فقال َل ُه الن ُّ

ِ
َجاب الدَّ ْع َو ِة.(((»...
ب َم ْط َع َم َك َت ُك ْن ُم ْست َ
ﷺ« :يا َس ْعدُ َأط ْ
((( املعجم األوسط .311/6
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الصيام
ِم ْن وَحي ِ

ويف حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه ّ -
أن رســول اهلل ﷺ

طيل الس َفر َأ ْشع َث َأ ْغب يمدُّ يدَ ي ِه إىل الس ِ
امء يا َر ِّب
ََ َ ُ َ ْ
الر ُج َل ُي ُ َّ َ َ
َّ
« َذك ََر َّ
ذي
ش ُب ُه حرا ٌمَ ،و َمل َب ُســ ُه حرا ٌم ،و ُغ َ
يا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه حرا ٌمَ ،و َم ْ َ
َجاب لِذلِك»((( ،فأكل احلرام من أكرب موانع
باحلرا ِم ،فأنَّى ُي ْســت ُ
إجابة الدّ عاء.
•

•

•

((( صحيح مسلم  ،337/4برقم (. )2343
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اللفتة العاشرة
تالوة القرآن الكريم
الرابطة
أهم ما
أشــارت إليه ُ
ْ
آيات ّ
الصيام ،اإلشارة إىل ّ
من ّ
والصلة املتينة بني القرآن الكريم وشــهر رمضان ،ففي
العميقة ّ
قوله تعــاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [البقرة:

 ،]185إشــارة جل ّية إىل ما بني القرآن الكريم وشهر رمضان من

عالقــة واتّصال ،فالقرآن الكريم ُأنزل يف شــهر رمضان ،فصار
ّ
لتنزل القرآن فيه ،فبينهام عالقــة الظرفية ،قال ابن
الشــهر ظرف ًا ّ
كثري« :وأ ّما القرآن فإنام ن ََزل ...يف شهر رمضان»(((.
بــل ّ
إن بني القرآن الكريم والصيام عالقة ّ
الشــفاعة للعبد،
فإنام يشفعان للعبد يوم القيامة ،فعن عبداهلل بن عمرو  -ريض اهلل
ّ

عنهام ّ :-
«الصيام والقرآن يشــفعان
أن رســول اهلل ﷺ قــالّ :
((( تفسريه .501/1
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رب ّإن منعته ال ّطعام ّ
والشــهوات
الصيــامّ :
معــ ًا للعبد ،يقول ّ
بالنّهار فشــفعني فيــه ،ويقول القــرآن :منعته النّــوم بالليل،
ف ُي َش ّفعان»

(((.

فــإذا استشــعر العبد قــوة العالقة بــن القــرآن الكريم
والصيــام ،وما بينهــا من شــدة االتّصال وعــدم االنفصام،
ّ
الصيام ظرفــ ًا لقراءة القــرآن الكريم،
أســفر عن ّاتاذه شــهر ّ
وهذا مــاكان عليه رســول اهلل ﷺ فقــد ّاتذه زمن ًا ملدارســة
القــرآن الكريــم ،فــكان يأتيه جربيــل  -عليه الســام ّ -
كل
ليلة فيتدارسانه.
روى الشــيخان يف صحيحيهــا مــن حديث ابــن َع ّب ٍ
اس

ــو َد النّاس
 ريض اهلل عنهــا  -أنــه قــال« :كان النّبي ﷺ َأ ْج َِْ
كــون يف َر َم َ
ُ
ضان حني َيلقــا ُه ِج ْب ُيل،
باخلــر ،وكان َأ ْج َو ُد ما َي

((( أخرجه احلاكم يف املستدرك  ،255/1برقم (. )2080
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يــل  -عليــه الســام  -يلقــاه ك َُّل َلي َل ٍ
وكان ِج ْب ُ
ــة يف
ْ
ُ
َ
ّ

ضــان حتــى ينْس ِ
ــل َخَ ،ي ْع ِ
ــر ُض عليــه النّبــي ﷺ ال ُق ْر َ
َ
آن
َر َم
َ َ
ِ
ــو َد بِ ِ
اخلري من
الســام  -كان َأ ْج َ
فــإذا َلق َيــ ُه ج ْب ُيل  -عليــه ّ

الر ِ
يح ا ُمل ْر َس َل ِة»(((.
ّ

فهذا حال النّبي ﷺ مع القرآن يف شــهر رمضان ،ثم ســار
الصاحلــون من بعده عىل آثــارهّ ،
فاتذوا من رمضان مدرســة
ّ
خصصوه لقراءة القرآن الكريم اقتداء بســ ّيد اخللق
قرآنية ،فقد ّ
ﷺ فكان ابن مســعود  -ريض اهلل عنــه « -خيتم يف رمضان يف
ثــاث ،(((» ...وكان منهم من خيتم يف رمضــان كل ليلتني(((،
وكان منهم من خيتم بني املغرب والعشاء كل ليلة من رمضان(((،
((( أخرجه البخاري  ،672/2برقم (.)1803

((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه .149/1
((( ينظر  :سنن سعيد بن منصور .150/1

((( ينظر  :التبيان يف آداب محلة القرآن .60/1
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وكان أبو حنيفة والشــافعي خيتامنه يف رمضان ستني مرة((( .وما
ذلك إال اغتنام ًا لفضيلة الشهر ،واقتداء بس ّيد اخللق ﷺ.
•

•

•

روجعت يف مضمون هذا
((( ينظر :تفســر ابن عجيبة  ،251/8وقــد
ُ
فوجدت النووي قد قــال يف (التبيان « :)65ومنهم من كان
النص،
ُ

خيتم يف كل يوم وليلة ختمتني».
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اللفتة احلادية عشرة
ليلة القدر
الصيام،
أهم اللفتات اإليامن ّية التــي ّلو ْ
حت إليها آيات ّ
من ّ
اإلشــارة إىل ليلة القدر حتت قولــه تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [البقرة ،]185 :فنزول القرآن الكريم  -كام
هو معلوم -مل يســتغرق ّ
الشهر ك ّله ،وإنّام ُأنزل يف ليلة واحدة من
املرصح هبا يف قوله
ليايل شهر رمضان ،تلك الليلة هي ليلة القدر ّ
تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ [القدر.]1 :

تنزله بحسب الليايل يف ليلة القدر،
إذن فالقرآن الكريم كان ُّ
وبحسب ّ
الشهور يف شــهر رمضان ،فليلة القدر جزء من أجزاء
كرت معه
رمضان وليلة من لياليه ،فال ُيذكر شهر رمضان إال و ُذ ْ
ليلة القدر ،فهي جوهرة خمبأة يف جوهرة العرش األواخر ،وتلك
العرش خمباة يف جوهرة الشهر الذي هو سيد الشهور ،فليلة القدر

آيات ّ
الصيام
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جوهرة يف جوهرة يف جوهرة ،ولذلك ليس من اليسري الوصول
ثم حثنا رسول اهلل ﷺ عىل حترهيا.
إليها ،ومن ّ
اختصهــا اهلل  -تعاىل  -به من
وإنّــا كانت هبــذه املكانة ملا
ّ
مهها:
اخلصائص والفضائل التي من أ ّ
وأنا أفضل
ّأنــا الليلة التــي ُأنزل فيهــا القرآن الكريــمّ ،

ليــايل الدهر كلهّ ،
وأن من قامها إيامن ًا واحتســاب ًا ُغفر له ما تقدّ م
من ذنبــه(((ّ ،
خري مــن العمل الصالح
وأن العمل الصالح فيها ٌ

ٍ
شــهر فيام ســواها ،لقوله تعاىل ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
يف ألف

ﭡ ﭢ﴾ [القــدر ،]3 :ولقولــه ﷺ عن رمضــان« :فيه ليلة
خري من ألــف شــهر»((( ،وذلك يســاوي ثالث ًا وثامنني ســنة
وأربعة أشهر.
((( هــذا مضمون حديث متفــق عليه ،ينظر :البخــاري  ،22/1برقم
( ،)37ومسلم  ،76/4برقم (.)1779

((( أخرجه النسائي  ،129 /4برقم (.)2106
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ومن خصائصها ّ
أن املالئكة َتنْزل فيها فال تدع بيت ًا فيه مؤمن

وال مؤمنة ،قائــم أو قاعد يذكر اهلل ،إال قالــت له« :يا مؤمن يا
السالم»(((.
السالم يقرئك ّ
مؤمنة ّ
الشور واألمراض
ومن خصائصها أيض ًاّ :أنا ليلة سالم من ّ

رش والمرض والبالء والسقم،
والباليا واألسقام ،فال ينزل فيها ّ

رش فيها»(((.
قال القرطبي« :ليلة القدر سالمة وخري كلها ال َّ

وهي ليلة يستجاب فيها الدّ عاء ،ولذلك استعدّ ْت هلا عائشة

علمت
فقالت :يا رســول اهلل :إذا
 ريض اهلل عنهــا  -بالدّ عاء،ُ
ْ
أي ٍ
ليلة هي ليلة القدر ،فامذا أقول؟ قال :قويل« :اللهم إنك عفو
ّ

كريم حتب العفو فاعف عني»(((.

((( تفسري الرشبيني  ،568/4ويف تفســر البغوي «: 491/8املالئكة
ينزلون فيه ،كلام لقوا مؤمن ًا أو مؤمنة ســ َّلموا عليه من ربه حتى يطلع
َ
مرون عىل كل ُمؤمن
الفجر» ،ويف تفســر للســيوطي َ « : 570/8ي
َ
السالم َع َل ْيك يا ُمؤمن».
َي
قولونَّ :

((( تفسريه .134/20

((( أخرجه الرتمذي  ،534/5برقم (.)3522

آيات ّ
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فهي ليلة عظيمة الفضل كثرية اخلري ،تفتح فيها أبواب السامء
فيســتجاب فيها الدّ عاءّ ،
وإن يومها مثلها يف الفضل ،فيستجاب
فيه الدّ عاء كام يستجاب فيها.
وليلة القدر هي ليلة مباركــة ،أنزل اهلل  -تعاىل -يف فضلها
تبي مكانتهــا وفضلها وثــواب العمل فيها قال
ســورة كاملةّ ،
تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [ ســورة القــدر]،
أي
يبي اهلل  -تعاىل ّ -
فثبوهتا ال شــك فيه ِّ
بنص القرآن ،ولكن مل ّ
ليلة هي من ّ
الشهر حلكمة أرادها سبحانه.
وقد ذهب بعض العلــاء إىل أن احلكمة مــن إخفائها ،أن
جيتهد العباد بإحياء الليايل الكثرية رجاء موافقتها(((.
((( ينظر  :تفسري ابن اجلوزي .189/9
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الصيام
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قلت :وهكذا حال األشــياء النفيســة ال حتصل إال بتط ّل ٍ
ب
وسعي واجتهاد ،وقد كان ســ ّيدنا رسول اهلل ﷺ املبعوث رمحة
للعاملــن ،من هو باملؤمنني رؤوف رحيــم ،يريد أن يع ّينها ألمته
لوال ّ
الصامت،
أن رجلني تالحيا فرفع تعيينهــا ،فعن عبادة بن ّ
قال« :خرج رســول اهلل ﷺ ليخرب النّاس بليلة القدر ،فتالحى
«خرجــت ألخربكم
رجــان من املســلمني ،قــال النّبي ﷺ:
ُ
رفعت ،وعسى أن يكون خري ًا لكم،
وإنا
ْ
فتالحى فالن وفالنّ ،
فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة»(((.
ففي هذا احلديث َحصها يف ثالث ٍ
ليال ،ويف رواية أخرى
ْ ُ

أرشــد ﷺ إىل التامسها يف مخس ٍ
ليال ((( ،ويف رواية أخرى أرشد
((( أخرجه البخاري  ،711/2برقم (.)1919

((( هــي رواية البخــاري  ،710/2برقم ( )1913من حديث عائشــة
 ريض اهلل عنها  -أن رســول اهلل ﷺقال« :حتروا ليلة القدر يف الوترمن العرش األواخر من رمضان» ،فهذه مخس ليال.

آيات ّ
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ﷺ إىل التامسها يف ســبع ٍ
ليال((( ،ويف رواية رابعة أرشد ﷺ إىل
التامسها يف العرش األواخر كلها((( ،وهناك روايات أخرى كثرية
مل أوردها لعدم تطلب االستقصاء.
وملا هلذه الليلة من الفضيلة فقد ُعني العلامء هبا وبذلوا اجلهد
بغية حتديد وقتها ،من خالل ما بأيدهيــم من النّصوص املتعلقة
هبا ،فهذا حرب األ ّمة ابن ع ّباس  -ريض اهلل عنهام  -اســتنبط من
ســورة القدر ّأنا ليلة الســابع والعرشين ،أخذ ًا من قوله تعاىل:
﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [القــدرّ ،]5:
فإن قوله تعاىل ﴿ :ﭯ﴾،

وقعت يف الرتتيب الســابع والعرشين بني كلامت السورة البال ِغ
ْ
((( هي رواية مســلم  ،505/4برقم ( )2754من حديث ا ْب ِن ُع َم َر -
الســ ْب ِع
رىض اهلل عنهام َ -ع ِن النَّبِ ِّى ﷺ أنه قالَ َ :
«ت َّر ْوا َل ْي َل َة ال َقدْ ر يف َّ
ِ
األواخ ِر».
((( ينظــر الصحيحــان :البخــاري  ،710/2برقم ( )1916ومســلم
 ،510/4برقــم ( ،)2768من حديث ِ
عائ َشــ َة  -رىض اهلل عنها -
ِ
ــر ْوا َل ْي َل َة ال َقــدْ ِر يف ال َع ْ ِ
قال َر ُس ُ
قا َل ْتَ :
األواخ ِر
ش
ــول اهلل ﷺ َ َ
«:ت َّ
ِم ْن َر َم َ
ضان».
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عددهــا ثالثني كلمة ،جاء يف (القبــس يف رشح موطأ مالك بن
أنــس)« :وكان ابن عباس حيلــف أهنا ليلة ســبع وعرشين...
ويقول :أعــددت حــروف ﴿ ﭑ ﭒ﴾ ،فقولــك( :هي)،
هو احلرف الســابع والعــرون»((( .وهبذا العدّ اســتأنس ابن
ٍ
وأنا ليلة
عباس وفهم ّأنا إشــارة قرآنية إىل حتديد ليلــة القدرّ ،

السابع والعرشين.

ٍ
واحد مــن أهل العلم ،فقد نظر
غري
وقد َع َضد اب َن ع ّباس ُ

بعضهم إىل ســورة القدر وإىل عدد مرات ورود كلمة (القدر)،
وإىل جمموع حروف كلمة (القدر) مكررة ،فاســتنبط من جمموع
ذلك ّأنا ليلة الســابع والعرشين ،حيث نظــر إىل عدد حروف
الكلمــة وإىل عدد مرات تكرارهــا ،فجمع ثم رضب ،أي :مجع
حروف الكلامت الثالث ثم رضهبا يف عدد مرات تكرارها ،فإذا
الناتج سبعة وعرشون أيض ًا.
((( .536
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«قال أبو َبك ٍ
قــال القرطبيَ :
الو ّر ُاقَّ :
ــم
ْــر َ
إن اهللَ تعاىل َق َّس َ

ِ ِ ِ ِ
َ
ليايل هذا َّ
ــور ِة،
ــهر َر
ــه ِر َ -ش ْ
الش ْ
الس َ
مضان  -عىل كلامت هذه ُّ
َف َلم ب َل َغ الســابِع َة ِ
هي ،وأيض ًا َفإِ َّن
والع ْشي َن َأ
َ
ّ َ
شــار إليها فقالَ :
َ
ّ

ات ،وهي تِسع ُة َأحر ٍ
الث مر ٍ
ِ
فَ ،فتَجي ُء
َ َ ْ َ ُْ
َل ْي َل َة ال َقدْ ر ك ُِّر َر ذك ُْرها َث َ َ ّ
َس ْبع ًا َو ِع ْشي َن»(((.

نظرت يف ســورة (القدر)،
ويقــول كاتب هذه األســطر:
ُ

ٍ
مــرات ،واقعة يف
تكررت ثــاث
فوجدت كلمــة (القــدر)
ْ
ُ
ثالثة مواقع:
 -1يف الرتتيب اخلامس.
 -2يف الرتتيب العارش.
 -3يف الرتتيب الثاين عرش.
((( تفسريه .136/20
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فجمعت أرقــام مواقعهــا( :اخلامس ،والعــارش ،والثاين
ُ
عرش) ،فإذا الناتج سبعة وعرشون.
وفه ٌم
ُ
قلت :وهذا ك ّله اســتئناس ال يرقى إىل درجة اليقنيْ ،

ال يصل إىل رتبة الدليل.

وهناك أقوال كثرية يف تعيني ليلتها ،وأرجح األقوال ما عليه
وأنا تنتقل»(((.
اجلمهور ،أهنا «يف الوتر من العرش األواخرّ ،
أعامل ليلة القدر:
ليلة القدر أفضل ليايل الدهر ،وهي ليلة مباركة ،يســتجاب
فيها الدعاء ،ويطلب فيها العمل الصالح ،ولذلك ح ّثنا ســ ّيدُ نا

رســول اهلل ﷺ عىل حترهيا والتامسها وترقبها ،فقال« :حتروا ليلة
(((
حترهيا ومراقبتُها
القدر يف العرش األواخر من رمضان»  ،فينبغي ّ

((( فتح الباري .313/4

((( متفق عليه :البخاري ،710/2برقم ( )1916ومسلم  510/4برقم
(. )2768
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وخــوف حرماهناّ ،
فإن «مــن ُحرمها فقد ُحرم
رجــا َء موافقتها
َ
(((
وخري ما يعمله العبدُ
خريها إال حمروم» ُ .
اخلري كله ،وال ُي َ
ــر ُم َ

يف ليلتها:

 -1القيام:
لقوله ﷺ« :من قام ليلة القدر إيامن ًا واحتساب ًا غفر له ما تقدم
من ذنبه»(((.
 -2الدّ عاء:
وخري مــا يدْ عــو به فيهــا طلب العفــو ،بدليــل حديث
عائشــة  -ريض اهلل عنهــا  -قالــت :قلــت :يــا رســول اهلل
علمت أي ليلــة ليلة القــدر ما أقول فيهــا؟ قال:
أرأيــت إن
ُ
فاعــف عني»(((،
العفو
حتــب
قــويل« :اللهم إنــك عفو كريم
ُ
َ
ُّ
((( أخرجه ابن ماجه  ،298/2برقم (.)1644
((( أخرجه البخاري  ،22/1برقم (. )37

((( أخرجه الرتمذي  ،534/5برقم (.)3522
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وقــال حييى بــن معــاذ« :ليس بعارف مــن مل يكــن غاية أمله
من اهلل العفو»(((.
 -3االعتكاف:
ودليله من فعــل النبي ﷺ فقد كان يعتكف العرش األواخر
من رمضان(((.
•

((( لطائف املعارف .232/1

•

•

((( هذا حديــث بمعناه ،وهو متفــق عليه  :البخــاري  ،713/2برقم
( ،)1922ومســلم  ،6/5برقم ( )2776ولفظه عندمهاَ « :أ َّن النَّبِ َّى
ِ
كان ِ
عز َّ
األواخ َر ِم ْن َر َم َ
ﷺ َ
وجل
ش
يعتك ُ
ضان حتى ت ََو ّفا ُه اهلل َّ
ف ال َع ْ َ
واج ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه».
ُث َّم اعتك َ
َف َأ ْز ُ

69

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة الثانية عشرة
االعتكاف
الصيام إشــار ًة رصحية إىل عبادة االعتكاف
أشــارت ُ
ْ
آيات ّ
يف قوله تعــاىل ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ﴾
والصيام
[البقــرة ،]187 :فهذه إشــارة إىل مــا بني االعتــكاف ّ
من االرتباط.
يشــار إليه يف آيات
وإنّــا كان االعتكاف هبذه املكانة حتى
َ
الصيام؛ ّ
الصيام قاســ ًا مشــرك ًا هو حبس النّفس
ألن بينه وبني ّ
ّ
يف ّ
والشاب،
فالصيام حبــس النّفس عن ال ّطعــام ّ
كل منهــاّ ،
واالعتكاف حبــس النّفس عىل ذاهتا ويف مكاهنا((( ،ولذلك كان

ِ
ﷺ يعت ِ
مضان يف ال َع ْ ِ
َ
األواخ ِر ،كام صح من حديث
ش
ــف يف َر
َك ُ
َْ
((( رشح الزرقاين  ،273/2وعرفه بأنــه « :لزوم اليشء وحبس النفس
عليه خري ًا أو رش ًا».
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

«كان ي ِ
ف يف ال َع ْ ِ
ش
عتك ُ
ا ْب ِن ُع َم َر  -رىض اهلل عنهام َ -أ َّن النَّبِ َّى ﷺ َ َ
مضان»((( ،ومن حديث ِ
ِ
َ
عائ َشــ َة  -رىض اهلل عنها
األواخ ِر ِم ْن َر

ِ
كان ي ِ
ــر ِم ْن َر َم َ
ضان َحتَّى
عتك ُ
ــى ﷺ َ َ
ش األواخ َ
 َأ َّن النَّبِ َّف ال َع ْ َ

عز ّ
واج ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه(((.
وجل ُ -ث َّم اعتك َ
ت ََو ّفا ُه اهللُ ّ -
َف َأ ْز ُ

فاالعتكاف عبادة عظيمــة ،حافظ عليها النّبي ﷺ وحافظ
عليها نســاؤه من بعده ،ملــا فيه من تص ّفية الكــدورات ،وتنقية
اخلواطر ،ومجع شتات القلب ،واخللوة بني العبد ور ّبه.
•

•

•

((( أخرجه مسلم  ،5/5برقم (.)2772
((( أخرجه مسلم  6/5برقم (. )2776
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة الثالثة عشرة
الت ْ
ُي ْس ُر ّ
كليف
ّ
منح
إن املؤمن ّ
الر ّبان ّية عىل ّأنا ٌ
احلق هــو َم ْن يقرأ التكاليف ّ

وعطايا ،فــإذا قرأها هبذه الطريقة ،وفهم عــن اهلل  -تعاىل ّ -
أن
التّكاليف نِعم ِ
باتّ ،
فإن لســانه وقلبه ســيلهجان ّ
بالشــكر
وه ٌ
َ ٌ
واحلمد والثناء آناء الليل وأطراف النّهار.
وهبــذا الفهم ينبغي للمؤمن أن يفهم مراد اهلل  -تعاىل  -من
الصيامّ ،
الصيام تكليف ،وفيه مش ّقة وعناء((( ،ولك ْن
فإن ّ
فريضة ّ

مع ّ
كل تلك املشــ ّقة ّ
الصيام بكثري
فإن ّ
الشع قد أحــاط فريضة ّ
من صور التّخفيف والتّيســر ،جتد ذلــك رصحي ًا يف قوله تعاىل:
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقــرة:

ّ ،]185
وإن من أظهر صور اليرس يف فريضة الصيام:
((( ينظر :تفسري اخلازن  ،110/1وجاء فيه« :الصوم عبادة شاقة».
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

 -1التخفيف العا ّم بقلة أيامه:
ّ
الصيام حمدّ دة بأيام ال بشهور ،قال تعاىل﴿ :ﭲ
إن فريضة ّ

ﭳ﴾ [البقرة« ،]184 :أي :إنّه ليس يف ّ
يشق
كل يوم ،لئال ّ
عىل النّفــوس فتضعف عن محله وأدائه»((( ،بــل ّ
إن قوله تعاىل:
ألنا يف لغــة العرب تدل عىل
﴿ ﭳ﴾ مشــعر بالتقليلّ ،
العدد القليــل ،ومن َث ّم فالتّكليف إنّام هــو بأ ّيا ٍم قالئل ال تصل

أربعني يوم ًا ،فهذا ختفيف من أول األمر.

 -2التخفيف اخلاص ملرض أو سفر:
ّ
إن هذا ّ
الشــهر قد أباح اهلل  -عز وجــل  -فيه اإلفطار ملن
كان مريض ًا أوعىل ســفر ختفيف ًا وتيسري ًا عىل العباد((( ،قال تعاىل:
﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾
وفس ابن كثري هذه اآلية فقال« :معناه :و َم ْن كان
[البقرةّ ،]184 :
((( تفسريابن كثري .265/1
((( مع وجوب القضاء.

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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الصيام معــه أو يؤذيه ،أو كان عىل
به مرض يف بدنه
ّ
يشــق عليه ّ
خاص
سفر ،أي يف حال سفر ،فله أن يفطر»((( ،ويف هذا ختفيف
ّ
بمن اتصف بأحد هذين الوصفني أو كليهام.
ّ -3
حل َل ْي ِل ِه:

ّ
ومن صــور التّخفيــف ّ
أحــل يف َل ْي ِل ِه ما
أن اهلل  -تعاىل -

الصيام َ
أول
َح ّرمه يف هناره ،رخص ًة بعدَ العزيمة التي كان عليها ّ
الواجب صيام الليــل والنهار كليهام إال من
اإلســام ،فقد كان
ُ
املغرب إىل العشاء ،أو من املغرب إىل النوم قبل العشاء.
ثم خ ّفف اهلل  -تعاىل -عن عباده ّ
فأحل الليل ك ّله ملا َح ّرمه
يف هنار رمضان ،قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ﴾ [البقرة ،]187 :وقــال أيض ًا﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﴾ [البقــرة،]187:
((( تفسريه .269/1
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

إلرادته  -تعاىل  -بعباده ال ُيرس تأكيد ًا لقوله ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة.]185 :
قال ابن كثري  -عند تفسريه لقوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ور ْف ٌع
ﭔ﴾ « :-هذه رخصة من اهلل  -تعاىل  -للمسلمنيَ ،

ملا كان عليه األمر يف ابتداء اإلســام ،فإنّه كان إذا أفطر أحدهم
إنّام ّ
والشب واجلامع إىل صالة العشــاء أو ينام قبل
حيل له األكل ّ
ذلك ،فمتى نام أو ّ
والشاب
صل العشــاء حرم عليــه ال ّطعام
ّ
واجلــاع إىل الليلة القابلــة ،فوجدوا من ذلك مشــقة كبرية...
فنزلت هذه اآلية ،ففرحوا هبا فرح ًا شديد ًا»(((.
 -4أنّه فرض عا ٌّم:
ومن صور التيسري ّ
الصيام قد فرضها اهلل عىل سائر
أن فريضة ّ
األمــم ال عىل أمة حممد ﷺ فقط ،قــال تعاىل ﴿ :ﭦ ﭧ
((( .274-273/1
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [البقرة ،]183 :وما
تطييــب ألنفس املخاطبني به،
خف ،قال أبو الســعود« :فيه
عم َّ
ٌ
َّ
َّ
ّ
سهل عم ُله»(((.
فإن
عم ُ
الشاق إذا ّ

الصائم ّ
ــف بجميع هذه
أن صيامه قد ُح ّ
فإذا ما استشــعر ّ

األنواع من التّخفيف والتّيسري ،فإنّه  -بفضل اهلل  -سيكون من
احلامدين الشاكرين عىل ذلك.
•

((( تفسريه .198/1

•

•
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة الرابعة عشرة
تزكية ّ
النفس
ّ
الصيام هو هتذيب النّفس وتزكيتها
إن املقصود األعظم من ّ

«وتنقيتها من األخالط الرديئــة واألخالق الرذيلة»((( ،قال ابن
«الصوم فيه تزكية للنّفس»((( .وقــال غريه :وفيه هتذيبها
كثــرّ :

بإمســاكها عن ّ
تتشــوف إليه برتك عاداهتــا ومألوفاهتا؛
كل ما
ّ
فيتوجه العبــد لر ّبه منقاد ًا،
ربــا ،وطلب ًا لرضاه،
ّ
خضوع ًا ألمر ّ
ّ
فتتهذب نفسه وجيتمع شتاته(((.

ّبسط يف ّ
الشهوات
وهذا غاية طالب اآلخرة ،فإنّه ال يليق به الت ّ

ّ
الروح وجتاهلها،
وامللذات ،وتغذية النّفــس وتقويتها مع إمهال ّ

ّ
فإن «ذلك ال يليق باملؤمنني املؤثرين للدّ ين عىل الدّ نيا»(((.
((( املصباح املنري هتذيب تفسري ابن كثري .139
((( تفسريه .497/1

((( ينظر  :مفتاح الباب املقفل .67
((( املصدر السابق .68

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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وقــد جاءت اإلشــارة إىل تزكية النّفس حتــت قوله تعاىل:
﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [البقــرة ،]183 :فالصيــام ينضوي
عىل أمرين عظيمني ّ
كل منهام سبب يف تزكية النّفس:
الكف عن ّ
الشهوات:
األمر األول-
ّ
ِ
حبــس النّفس عن
الصيام
ُ
ق��ال ابن الق ّيم« :املقصــو ُد من ّ

ِ
قوهتا ّ
ّ
الشهوان ّية،
الشــهوات ،وفطامها عن املألوفات ،وتعديل ّ
ِ
لتستعدَّ لطلب ما فيه غاي ُة ســعادهتا ونعيمها ،وقبول ما تزكو به
حياتا األبدية»(((.
ممّا فيه ُ
الكف عن ّ
الشــهوات نســبه ربنا إليه يف
الصوم من
ّ
وملا يف ّ
الصوم فإنّه يل»((( ،والذي يؤكّد
قوله يف احلديث
القــديس« :إال ّ
ّ
ّ
الشهوات أ ْم ُر النّبي ﷺ ّ
الكف عن ّ
للشباب
معني عىل
ّ
أن الصيام ٌ

((( زاد املعاد .28/2

((( متفق عليه :البخاري  ،683/2برقم ( ،)1805ومســلم ،482/4
برقم (. )2698
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

ِ
ش َّ
َطاع منكم البا َء َة
الش
اســت َ
ّ
ــباب من ْ
بالصيام بقولــه« :يا َم ْع َ َ

َفل َيت ََز َّو ْج ،فإنّــه َأ َغ ُّض لِل َب َ ِ
ص َو َأ ْح َص ُن لِل َف ْرجَ ِ،و َم ْن مل َي ْســتَطِ ْع

ِ
فالصيام كام أخرب عنه ﷺ م ِ
لج ٌم
الصوم فإنّه له ِوجا ٌء»(((ّ ،
َف َع َل ْيه بِ ّ
ُ
للشــهوة ،بل ّ
ّ
رضب من رضوب
إن االنكفاف عن الشــهوات
ٌ
منزهون عن ّ
الشهوات»(((.
«فإنم ّ
التش ّبه باملالئكة الكرام ّ
و األمر اآلخر  -االمتثال ألمر اهلل تعاىل:
ٌ
حرم
الصيام
ففي عبادة ّ
امتثال ألمــر اهلل  -تعاىل  -برتك ما ّ

عىل الصائم من أكل ورشب ورفث ،فكونه خيضع هلذا التّحريم
الرباينّ ،
فإن ذلك ممّا ُيرقي النّفس و ُيزكّيها ويب ّلغها رتبة التّقوى،
ّ
«الصيام من أكرب أسباب التّقوىّ ،
ألن فيه امتثال
السعديّ :
قال ّ
فمم اشتمل عليه من التّقوىّ :
الصائم
أن ّ
أمر اهلل واجتناب هنيهّ ،

((( متفق عليه :البخاري  ،673/2برقم ( ،)1806ومســلم 294/5
برقم (. )3384

((( إحياء علوم الدين .41/3
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

حرم اهلل عليه من األكل والرشب واجلامع ونحوها ،التي
يرتك ما ّ

متقرب ًا بذلك إىل اهلل ،راجي ًا برتكها ثوابه ،فهذا
متيل إليها نفســهّ ،
من التّقوى»(((.

وكف نفسه عن ّ
الشهوات فقد
فمن امتثل أمر اهلل بالصيام،
ّ
وزكت نفســه ﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾
فاز وأفلــح
ْ
[فاطر.]18 :
•

((( تفسريه .86

•

•
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

اللفتة اخلامسة عشرة
َق ْهر ّ
الشيطان
ِ
الصيام َم ْق َه َر ٌة ّ
يتوصل
للشيطان و َم ْغ َي َظ ٌة له و َمدْ َح َرةٌ ،ألنه ال ّ
ّ

إىل إغــواء العبــد إال من خــال جريانه يف الــدّ م ،وكلام قوي

جريانه قوي ســلطانه ،وقوة جريانه ناتج عن كثرة تناول ال ّطعام

والشاب ،ومن ثم ف َيض ُعف
والصيام يمنــع ال ّطعام ّ
ّ
والشابّ ،
جريانه يف الدم ،ف ُيقهر ويغتاظ ويندحر ،وقد جاءت اإلشارة إىل

ذلك حتت قوله تعاىل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [البقرة.]183 :
وضعفت
ضعفت قــواه
فإذا صام العبــد وعطش وجاع،
ْ
ْ

حركة الدّ م يف العروق ،وبضعف حركة الدّ م تضيق العروق التي
الشــيطان ،فتصعب عىل ّ
هي جماري ّ
الشــيطان احلركة ويضعف

متكّنه وســلطانه؛ ألنّه صار جيرى يف ٍ
جمار ض ّيقة ويسلك مسالك
فيتحرر العبد من ســلطان ّ
ويتوجه إىل طاعة
الشــيطان،
وعرة،
ّ
ّ

الرمحن وعصيان ّ
الشيطان ،يبلغ املرء مرتبة أويل
الرمحن ،وبطاعة ّ
ّ
التّقوى واإلحسان.

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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واخلالصة ّ
أن قوة جريان ّ
الشيطان يف الدّ م إنّام ت ْقوى بكثرة
والشاب
والشاب ،والعكس بالعكــس ،فبق ّلة ال ّطعام ّ
ال ّطعام ّ
يضعف جريان ّ
الشــيطان يف دم اإلنســان ،وهو مــا هتدف إليه
الصيام ،ويؤكّد ذلك قوله ﷺ« :إِ َّن ّ
ي ِرى ِم َن
فريضة ّ
الشــيطان َ ْ
اإلن ِ
ِ
ْسان جمرى الدّ م»(((.
فهي سلســلة متّصلةّ ،
كل حلقة منها تــؤ ّدي إىل األخرى،

فامتالء البطــن ّأول طريق املعصية ،وخــاء البطن ّأول طريق
ب َأ َّن الدّ م
ال ّطاعــة ،جاء يف جمموع الفتاوى البن تيم ّيــة« :ال َر ْي َ
والشابَ ،وإِذا َأك ََل َأ ْو َ ِ
ش َب ات ََّســ َع ْت جماري
َيت ََو َّلدُ ِمن ال ّطعام ّ
ِ
ِ
َّ
اخلريات
لوب إىل فِ ْع ِل
الش
ــياطني[ ...و] إذا ضا َق ْت ا ْن َب َع َث ْت ال ُق ُ

ِ
َــرات ا َّلتي ِبا ُت ْفت َُح
ــواب اجلَن َِّةَ ،وإىل ت َْر ِك ا ُملنْك
ا َّلتي ِبا ُت ْفت َُح َأ ْب
ُ
واب النّار»(((.
َأ ْب ُ

((( متفق عليه :البخاري ،717/2برقم ( ،)1933ومســلم ،275/7
برقم (. )5642

((( جمموع الفتاوى .246/25
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

ويمكن تصوير هذه السلسلة املتصلة بالشكل اآليت:
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

«الصيام
السعدي ذلك يف تفسريه حني قالّ :
ويؤكّد الشــيخ ّ

يض ّيق جماري ّ
الشــيطان ،فإنّــه جيري من ابــن آدم جمرى الدّ م،
فبالصيام يضعف نفوذهّ ،
وتقل منه املعايصَّ ...
الصائم  -يف
وأن ّ
ّ

الغالب -تكثر طاعته ،وال ّطاعات من خصال التّقوى»

(((.

ورسه تضعيف القوى
«ر ُ
وقال أبو حامد الغزايلُ :
وح الصوم ّ

التي هي وسائل ّ
الشيطان»(((.

الصيام نعمــة ر ّبان ّية ورمحة رمحان ّيــة ،ملا تضمنّته
ففريضــة ّ

الرتب العالية واحلقائــق اإليامن ّية وتزكية النّفس
مــن ّ
التقية إىل ّ

وقهر ّ
الشيطان».

الصــوم عىل اخلصوص قمع ًا ّ
للشــيطان وســدّ ًا
و ّملا كان ّ

اســتحق التّخصيص بالنّسبة إىل اهلل
ملســالكه وتضييق ًا ملجاريه،
ّ
عز ّ
وجل»(((.
ّ
((( . 84

((( إحياء علوم الدين .40/3
((( املصدر السابق .34/3
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

فشهر رمضان شهر َق ْهر ّ
الشــيطان ودحره وتصفيده وغ ّله

بالسالسل ،روى البخاري ّ
أن رسول اهلل ﷺ قال« :إذا دخل شهر
ّ
ِ
وسلسلت
رمضان :فتّحت أبواب السامء ،وغ ّلقت أبواب جهنم،
الشياطني»((( ،وروى مســلم« :إذا جا َء َر َم ُ
بواب
ضانُ :فت َِّح ْت َأ ُ
اجلن َِّة ،و ُغ ِّل َق ْت َأبواب الن ِّار ،وص ِّفدَ ِ
ت َّ
ياطني»(((.
الش
ُ
َ ُ
ُ
َ َ
•

•

•

((( صحيح البخاري  ،672/2برقم (.)1800
((( صحيح مسلم  ،412/4برقم (. )2492
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الصيام
ِم ْن وَحي ِ

السادسة عشرة
اللفتة ّ
حفظ اجلوارح
الصيــام لفتة تلوحي ّية
الصحيــة يف آيات ّ
مــن اللفتات غري ّ

إىل حفــظ اجلوارح ،وذلك حتت قوله تعــاىل ﴿ :ﭦ ﭧ
ﭨ﴾ [البقرة.]183 :
الشاب ،ثم
فالصيــام يقتيض منع البطــن عن ال ّطعــام و ّ
ّ

فالصيام التّام يقتيض حفظ مجيع
ينسحب املنع إىل سائر اجلوارحّ ،
املحرمات ،فيصــوم عن منكرات األخالق ،وعن
اجلوارح عن ّ

اقرتاف اآلثامّ ،
الصيــام تزكية النّفس و«تنقيتها
ألن من غايات ّ
الرذيلة »(((.
من األخالق ّ

الصيام الكامل ،الذي
فحفظ اجلوارح ك ّلها عــن اآلثام هو ّ

ُيثمر التّقوىّ ،
والرشد ،واالهتداء ،وقبول
والشكر ،واإلحسانّ ،

الدعاء ،و تزكية النّفس ،و قهر ّ
الشيطان.
((( تفسري ابن كثري .265/1

86

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

عم كان حالالً،
أ ّما ّ
الصيام اجلزئي الذي هو صيــام البطن ّ
ثم إطــاق البطــن والقلب وســائر اجلــوارح يف املحرمات،
فليــس لصاحبه مــن صيامــه إال اجلوع والعطــش((( ،ثبت يف
مســند اإلمام أمحد من حديث َأيب هريــرة  -ريض اهلل عنه  -أنه
ِ
ــول اهلل ﷺ «كَم ِمــن ِ
قال َر ُس ُ
قالَ :
َ
صيام ِه
صائ ٍم َل ْي َس َلــ ُه ِم ْن
ْ
ْ

اجلوع.(((»...
إِ ّل
ُ

فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون صيامه كامالً ،فيصوم ببطنه
الصاحلني الذي يسميه اإلمام
وبقلبه وبجوارحه ،وهذا هو صيام ّ
الصيام
قســم ّ
أبــو حامد الغزايل( :صيام اخلصوص) ،حيث إنّه ّ
ثالثة أقسام:
 -1صوم العموم.
((( ينظر :بداية اهلداية .166

(((  ،428/15برقم ( ،)9685ومتامه « :وكم من قائم ليس له من قيامه
إال السهر».

آيات ّ
الصيام
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 -2صوم اخلصوص.
 -3صوم خصوص اخلصوص.
كف البطن والفرج عن قضاء
ثم قال :أ ّما صوم العموم فهو ّ
ّ
كــف اجلوارح عن اآلثام،
الشــهوة ،وأ ّما صوم اخلصوص فهو
ّ
وأ ّما صوم خصــوص اخلصوص فهو صــوم القلب عن اهلمم
الدّ ن ّية واألفكار الدّ نيو ّية (((.
إذن فــا ّ
كف
أقــل مــن صيــام الصاحلــن ،الذي هــو ّ
الســمع والبــر واللســان واليــد والرجــل عــن مجيــع
ّ
اآلثام واملنكرات.
ألن ّ
السمع بحفظه عن «اإلصغاء إىل كل مكروهّ ،
كل
فصيام ّ
ما حرم قوله حرم اإلصغاء إليه»(((.
((( ينظر :إحياء علوم الدين .38/3
((( املصدر السابق .39/3
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

ّ
عن«كل مــا ُي َذ ّم ويكره ويشــغل
وصيــام البــر بحفظه

ويلهي عن ذكر اهلل عــز وجل»((( ،وبِ َغ ّضه  -أيض ًا -عن
القلب ّ

النّظر بشــهوة ،فقد قال ﷺ« :النّظرة ســهم من ســهام إبليس
مسمومة ،فمن تركها من خوف اهلل أثابه ّ -
وعز  -إيامن ًا جيد
جل ّ
غض
حالوته يف قلبه»((( ،وقد ســئل اجلنيد عام يســتعان به عىل ّ

البــر؟ فقالِ :
«علمــك ّ
أن نظر اهلل إليك أســبق من نظرك إىل
ما تنظره»(((.
وأ ّما صيام اللســان فبحفظه عن «اهلذيان والكذب والغيبة

السكوت
والنّميمة والفحش واجلفاء واخلصومة واملراء وإلزامه ّ

وشغله بذكر اهلل  -سبحانه  -وتالوة القرآن»((( ،ولذلك هنى ﷺ
الســفيه بسفهه ،فعن أيب هريرة
الرفث ،وعن مقابلة ّ
الصائم عن ّ
((( ينظر :إحياء علوم الدين .38/3

((( أخرجه احلاكم يف املستدرك  ،446/5برقم (.)7945
((( جامع العلوم واحلكم .409/1
((( إحياء علوم الدين .39/3

آيات ّ
الصيام
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«الصيام جنّة فال يرفث
 ريض اهلل عنه  :-أن رسول اهلل ﷺ قالّ :وال جيهل ،وإن امرؤ قاتله أوشامته ،فليقلّ :إن صائم ،مرتني»(((.
ِ
الز ِ
حاج ٌة يف
وقال أيض ًا« :من مل َيدَ ْع َق ْو َل ُّ
ور وال َع َم َل بِه َف َل ْي َس هلل َ

َأ ْن َيدَ َع طعا َم ُه َورشا َب ُه»(((.

وأ ّما اليد فصيامهــا بحفظها عن إيذاء النّاس والبطش هبم،

ــلم من س ِلم ا ُملس ِ
ِ
ــل ُم َ
ون ِم ْن لِسانه َو َي ِد ِه»((( .وأ ّما
قال ﷺ« :ا ُمل ْس ُ َ ْ َ َ ْ

الرجل فصيامها بحفظها عن امليش إىل احلرام.
ّ

وأما البطن فصيامه بحفظه عن أكل احلرام والشبهات(((.
وأما القلب فصيامه بحفظه من احلسد ،واحلقد ،والعجب،
بحب الدّ نيا.
والرياء ،والتّعلق
ّ
والكربّ ،
((( أخرجه البخاري  670/2برقم (.)1795

((( أخرجه البخاري  673/2برقم (. )1804

((( متفق عليــه :البخاري  ،13/1برقم ( ،)10ومســلم  ،95/2برقم
(. )161

((( ينظر :بداية اهلداية .204
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

فبحفظ العبد مجيــع جوارحه يكتمل صيامــه وجيد معنى
الصوم وآثــاره ،وإال فال معنى لصيامه ،قــال اإلمام أبو حامد
ثــم اإلفطار عىل احلرام ،فمثال
الغــزايل« :فال معنى ّ
للصوم ّ ...
الصائم مثال من يبني قرص ًا وهيدم مرص ًا»(((.
هذا ّ
•

((( إحياء علوم الدين .39/3

•

•

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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أتم من النّعم ،التي من أعظمها نعمة فريضة
احلمد هلل عىل ما ّ

الصيام التي جاء هذا الكتيب من وحي آياهتا ،وقد عنّت يل نتائج
ّ

مهمة أورد أمهها هنا:
ّ

ّ -1
الصيام تشتمل عىل لفتات إيامن ّية كثرية مل حيوها
إن آيات ّ

هذا الكتيب املوجز.

ّ -2
إن مجيع آيات األحكام تشتمل عىل جوانب إيامن ّية قياس ًا

عىل آيات الصيام.

ّ -3
الصيام فريضة ذات أثر مزدوج يف املســلم،
إن فريضة ّ

فهي تعطي ومتنع ،وتزكّي وتر ّقي ،وتضعف ســلطان ّ
الشيطان
والنّفس واهلوى والدّ نيا.
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

وأما التوصيات فأمهها:
ْ -1
الصيام دراسة أوسع وأشمل.
ُدرس آيات ّ
أن ت َ
ْ -2
فإنا حرية بالدراســة
أن ت
َ
ُــدرس مجيع آيات األحكامّ ،

إلبراز ما فيها من جوانب إيامن ّية.

تم مــا قصدته ،واكتمل ما رمته ،فأمســك ِعنان القلم
وإ ْذ ّ

وأنعم
املتفضل ،عىل ما وهــب وأجزل،
حامد ًا شــاكر ًا للمنعم
ّ
َ

وتفضل ،فله احلمد أوالً وآخر ًا.((( .
•

•

•

((( تم يف  20رجب الفرد 1440هـ //27-03-2019 -ن .81

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ
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إحياء علــوم الدين ،لإلمام أيب حامــد الغزايل ،دائرة

&

األوقاف والشؤون اإلســامية بديب ،بتخريج احلافظ العراقي،
بدون ط ،وبدون ت.
&

األشــباه والنظائر ،للســيوطي ،دار الكتــب العلمية

ببريوت ،ط1990 ،1م.
&

بدايــة اهلداية ،أليب حامد الغــزايل ،دار املنهاج ،ط،1

2004م.
التبيــان يف آداب محلة القرآن ،للنــووي ،حتقيق حممد

&

رضوان عرقسويس ،مؤسسة الرســالة بدمشق وبريوت ،ط،1
2015م.
&

التذكــرة يف أحوال املوتى وأمــور اآلخرة ،للقرطبي،

املكتبة العرصية ببريوت2005 ،م .بدون ط.
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

&

تفســر البغــوي ،املســمى( :معامل التنزيــل) ،حتقيق

حممد عبد اهلل النمــر وآخرين ،دار طيبة للنــر التوزيع ،ط ،4

1997م.

& تفســر ابــن اجلوزي ،املســمى( :زاد املســر يف علم

التفســر) ،حتقيق عبــد الرزاق املهــدي ،دار الكتــاب العريب
ببريوت ،ط1422 ،1هـ.

& تفســر اخلــازن ،املســمى( :لباب التأويــل يف معاين

التنزيل) ،دار الكتب العلمية ببريوت ،ط 1415 ،1هـ.
&

تفسري الرازي ،املســمى( :مفاتيح الغيب) ،دار إحياء

الرتاث العريب ببريوت ،ط 1420 ،3هـ.

& تفســر الزحييل ،املسمى( :التفســر املنري) ،دار الفكر

املعارص بدمشق ،ط 1418 ،2هـ.
&

تفســر السعدي ،املســمى( :تيســر الكريم الرمحن

يف تفســر كالم املنان) ،بعناية ســعد بن فواز الصميل ،دارابن

اجلوزي بالدمام ،ط1431 ،1هـ.

آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

&
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تفسري أيب الســعود ،املسمى( :إرشاد العقل السليم إىل

مزايــا الكتاب الكريم) ،دار إحياء الــراث ببريوت .بدون ط.
وبدون ت.
&

تفسري السلمي ،املسمى( :حقائق التفسري) ،حتقيق سيد

عمران ،دار الكتب العلمية ببريوت2001 ،م .بدون ط.
&

تفسري الســيوطي ،املســمى( :الدر املنثور يف التفسري

باملأثور) ،دار الفكر ببريوت1993 ،م .بدون ط.
&

تفسري الرشبيني ،املسمى( :الرساج املنري يف اإلعانة عىل

معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري) ،دار الكتب العلمية
ببريوت .بدون ط .وبدون ت.
& تفسري الشعراوي ،أخبار اليوم بالقاهرة ،ط1995 ،1م.
&

تفسري ابن عاشور ،املســمى( :التحرير والتنوير) ،دار

سحنون بتونس 1997 ،م .بدون ط.
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آيات ّ
الصيام
ِم ْن وَحي ِ

&

تفسري ابن عجيبة ،املسمى( :البحر املديد) ،دار الكتب

العلمية ببريوت ،ط2002 ،2م.
& تفسري القرطبي ،املسمى( :اجلامع ألحكام القرآن) ،دار
احلديث بالقاهرة ،ط1994 ،2م.
& تفسري ابن كثري ،حتقيق سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة
للنرش والتوزيع ،ط 1999 ،2م.
&

تفسري املراغي ،مطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده

بمرص ،ط 1946 ،1م.
&

تفسري اهلرري ،املســمى( :حدائق الروح والرحيان يف

روايب علوم القرآن) ،إرشاف د .هاشــم حممــد عيل ،دار طوق
النجاة ببريوت ،ط 2001 ،1م.
& تفســر الواحدي ،املسمى( :التَّفســر ال َبسيط) ،عامدة

البحــث العلمــي بجامعة حممد بن ســعود اإلســامية ،ط،1
1430هـ.
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&
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التوقيــف عىل مهامت التعريف ،للمنــاوي ،حتقيق د.

حممد رضوان الداية ،دار الفكر ببريوت ودمشق ،ط2002 ،1م.
& جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع
الكلم ،البن رجب احلنبيل ،حتقيق شــعيب األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة ببريوت ،ط 2001 ،7م.
&

ديوان البوصريي ،دار املعرفة ببريوت ،ط2007 ،1م.

& ديوان ابن الرومي ،دار الكتب بالقاهرة ،ط2003 ،3م.
&

ديوان الشــافعي ،حتقيق عبدالرمحــن املصطاوي ،دار

املعرفة ببريوت ،ط2005 ،3م.
&

الرعاية حلقوق اهلل ،للحارث املحاسبي ،رشكة القدس

بالقاهرة ،ط2008 ،1م.
& زاد املعــاد يف هــدي خري العباد البن القيم ،مؤسســة
الرسالة ببريوت ،ط1994 ،27م.
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&

سنن الرتمذي ،بعناية هشام سمري البخاري ،دار إحياء

الرتاث العريب ببريوت1995 ،م .بدون ط.
&

س��نن أيب داود ،حتقيق حممد عوامة ،دار القبلة والريان

واملكية ،بجدة وبريوت ومكة1998 ،م .بدون ط.
& سنن سعيد بن منصور ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي،
الدار السلفية باهلند ،ط1982 ،1م.
&

ســنن ابن ماجه ،رشح السندي ،وحتقيق خليل شيحا،

دار املعرفة ،بريوت ،ط 2000 ،3م.
& سنن النسائي برشح السيوطي وحاشية السندي ،اعتنى
به عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشــائر اإلســامية ببريوت ،ط،3
 1994م.
&

رشح الزرقاين عــى موطأ اإلمام مالــك ،دار الكتب

العلمية ببريوت1411 ،هـ ،بدون ط.
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& رشح الســنة ،للبغوي ،حتقيق زهري الشاويش وشعيب
األرناؤوط ،املكتب اإلسالمي ببريوت ،ط1983 ،2م.
& صحيح البخاري ،عناية د .مصطفى البغا ،دارا ابن كثري
والياممة بدمشق وبريوت ،ط1993 ،5م.
&

صحيح ابــن خزيمة ،حتقيق حممد مصطفى األعظمي،

املكتب اإلسالمي ببريوت .بدون ط .وبدون ت.
&

صحيح مســلم برشح النووي ،عنايــة حممد فؤاد عبد

الباقي ،حتقيق عرفان حسونة ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت،
ط 2000 ،1م.
& فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،البن حجر
العسقالين ،دار املعرفة ببريوت1379 ،هـ .بدون ط.
&

فضائل شــهر رمضــان ،لألجهــوري ،حتقيق د.أمحد

السايح ،دار القايض عياض بالقاهرة ،بدون ت .بدون ط.
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فيض القدير رشح اجلامع الصغــر ،للمناوي ،املكتبة

&

التجارية الكربى بمرص ،ط1356 ،1هـ.
&

القبــس يف رشح موطأ مالك بن أنــس ،البن العريب،

حتقيق د .حممد عبد اهلل ولد كريم ،دار الغرب اإلســامي ،ط،1
1992م.
& لطائــف املعارف البن رجب احلنبيل ،حتقيق عبداهلل بن
عامر ،دار احلديث بالقاهرة2002 ،م .بدون ط.
& جممــوع فتاوى ابن تيمية ،حتقيق أنور الباز ،دار الوفاء،
ط 2005 ،2م.
&

خمتار الصحاح للرازي ،بعناية يوســف الشيخ ،املكتبة

العرصية ببريوت ،ط1999 ،5م.
& خمتــر منهاج القاصدين البــن قدامة املقديس ،عناية
شــعيب األرنؤوط وآخر ،مكتبة دار البيان بدمشــق وبريوت،
1978م .بدون ط.
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مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،ملال عيل القاري،

دار الفكر ببريوت ،ط2002 ،1م.
&

املســتدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري ،دار

املعرفة ببريوت ،ط 1998 ،1م.
&

مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق شعيب األرنؤوط

وآخر ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،ط1999 ،1م.
& املصباح املنري هتذيب تفســر ابــن كثري ،إرشاف صفي
الرمحن املباركفوري ،دار السالم بالرياض ،ط2013 ،1م.
&

ُمصنف ابن أيب شــيبة ،حتقيق حممــد عوامة ،بدون ن.

&

املعجــم األوســط ،للطــراين ،حتقيــق طــارق بن

وبدون ط .وبدون ت.

عوض اهلل بن حممد وآخــر ،دار احلرمني بالقاهــرة .بدون ط.
وبدون ت.
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& مفتــاح الباب املقفل لفهم القرآن املنزل ،أليب احلســن
احلرايل املراكيش ،حتقيق حمامدي اخلياطي ،ط1997 ،1م .بدون.
&

منهاج السنة النبوية ،البن تيمية ،حتقيق د .حممد رشاد

سامل ،مؤسسة قرطبة ،ط .1بدون ت.
& املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجاج ،للنووي ،دار
إحياء الرتاث العريب ببريوت ،ط1392 ،2هـ.
•

•

•
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