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قمدةم
احلـمد هلل فـرض الصيـام ليجـمل الصـائمني بجـامل ُعامر ملكـوته األعىل ،ويـرفعهم عىل
مالئكـته املقربـني بجهادهـم أنفسهم قهـر ًا هلا عىل تـرك ما ال غنـى هلا عنـه من طعام ورشاب
هناراً ،ومن نوم وراحة ليالً ،ففرض سبحانه علينا صيام النهار ،وسن لنا ص قيام الليل.
والصالة والسـالم عىل من أكمل اهلل به دينه الـذى به نيل السعـادتني ،وأتم علـينا به ص
نعمته التى هبا كامل الـنفس بمعرفة اهلل وعلم أيامه وأحكـامه ،وحكمة أحكامه ،وكامل اجلسم
بام بينه لـنا ص بعمله وقـوله وحاله من أنـواع العبادات والقـربات ،ومكـارم األخالق ومجال
املعـامالت ،حتـى أصبح املـسلمـون وهم ىف هيـاكلهـم اإلنسـانيـة وعـىل وجه األرض كلهم
مالئكة مقربون ،بام جتملوا به من العمل لنيل حماب اهلل ومراضيه سبحانه ،ورضوان اهلل تعاىل
يغـشى رجاالًً صـدقوا ما عـاهدوا اهلل عليـه ،وقاموا لـرهبم ونبيهم بام نـالوا به فـضله سبحانه،
ورضوانه األكرب من أفـراد الصحابة وأبدال السلف وأئمـة اخللف ،خصوصاً العاملني منهم ىف
هـذا الزمـان الذى صـارت فيـه الفتن كقـطع الليل املـظلم ،وهم عـىل ما كـان عليـه السلف
الصالـح كاألنجم املضيئـة ىف ظلمة الليل احلـالك ،ال تشغلهم زينـة احلياة الدنيـا وال تنسيهم
حمنها ذكر اآلخرة والعمل هلا.
وبعد:
فيقـول خويدم الفقراء حممـد ماضى أبو العزائـم :إن الواجب املقدس عىل كل املعارصين
ىل وخصوصاً ملن عـرفتهم من أحبابـى ىف اهلل املسارعني لـلعمل بام كان عليه سلفـنا الصالح،
ألزمنى أن أحب هلم ما أحبه لنفسـى ،ىف أوقات فرض اهلل علينا عامرهتا بـالصيام والقيام فيها
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له سبحـانه بنوافل الرب ،وكـان شهر رمضـان املعظم خري شهـور السنة ألن اهلل فـرض صيامه
وسن رسول اهلل ص لنـا قيامه ،وبني لنـا بقوله فضله ،وبعمـله الرشيف قدره ،فكتـبت لنفسى
وإلخـوتى املسلمني مجيعاً ،مـا أحب أن أقوم به بتوفيق اهلل وحسن عنـايته ،لنفوز بمعية رسول

اهلل ص ،وجـوار األحبة ىف فـردوس اهلل األعىل( ،يَوcمَ لهَ نيَفضَعُ مَالٌ وَلهَ بَؤُونَ ،إَِّ مَن cأَتهَ eللهََّ بِضَلcبٍ
سَلِمٍ) الشعراء  88و.89
* * *
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الباب األول

اصلايم
من معانى الصيام:
الصيام :جهاد اجلسم ،وسياحة العقـل ،ومشاهدة الروح ،ومن صام بتلك احلقائق فقد نفذ
مـن أقطـار الـسمـوات واألرض بـسلطـان احلق ،ومن صـام صيـام أهل العـادة فرتك األكل
والرشب ومالمسـة النسـاء ،ومل جياهد جـسمه ومل يسح بعقلـه ومل يشهد بـروحه ،فليس له من
صيامه إال اجلوع والعطش وال من قيامه إال العناء والسهر.
والصيام التجـرد من اإلنسانية بعـد التجرد من احليوانيـة وكيف ال يكون كذلك واهلل تعاىل

يقول( :إِنِّ نضَذهَرcتؤُ لِرلهَّحcمَ^نِ صَوcمًا فضَلهَن cأُكضَلِّمَ eلَcوcمَ إِنسِيًّا) مريم  ،88ألن الصيـام خروج عن مرتبة
اإلنسانية ،لالحتاد بـاملكانة امللكوتية ،فالصائم ال يتكلم مع اإلنسان مع أنه جمانسه ومشاكله،

وقال سـبحانه( :قضَالهَ ءَايَُكَ أََّ تؤُكضَلَِّ eنلهَّاسَ ثهَلهَ^ثضَ لهََالٍ سَوِيًّا) مـريم  ،10فنـفت اآلية األوىل كالم
األناسى وأثبتت الكالم مع املـالئكة ،وىف اآلية الثانية نفت كالم األناسى وأثبتت الكالم مع
املالئكـة ،وذلك ألن احلقـائق احليـوانيـة أمـسكت عـام تقتـضيه املجـانسـة ،جمـاهـدة لتفـوز
باملشاهدة ،رزقنا اهلل الصيام الذى به نجانس العامل األعىل إنه جميب الدعاء رب العاملني.
والصيام جتريد مما يناسب اإلنسـانية ،وختلية عام يناسب امللكية ،واتصال بعامل الالهوت ىف
صورة الناسوت وهو العجب العجاب.
والصيـام ترك ما حتب ،مسـارعة إىل ما حيب سبحـانه ،وخروج من سور احليطـة والتحديد
وباعث الشهوة والتجديد بل ولوازم احلياة اإلنسانية تشبهاً بأخالق رب الربية.
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اصلامئون
الصائمون أربعة أنواع:
تـارك لشهـوته ،وتارك لـرغبته ،وتـارك لوجـوده ،وتارك لـشهوده ،فـالسـالك :يصـوم برتك
شهـواته ،والــواصل :يصــوم برتك رغبـاته من كـرامـة وواليـة وشهـرة وحظ عـاجل وآجل،
واملتمكن :يصوم مشـاهد ًا أكمل مشاهد التوحيـد فريى الصيام باهلل وهلل ومن اهلل ،فيفنى عن
شـهود عمله فإذا حلظـه استغفر ،واملتحد :يـرتك ىف صيامه شهود تلك املعـانى وهو وارث مقام

(قُلِ eللهَُّ> ثُمهَّ ذضَرcهُ cفِ خَوcضِم cيَلَcبُون) االنعام  ،91وهـذا هو صيام ورثـة رسول اهلل ص ،وألبداله من
الـصديقني والـشهداء شمـيم من هذا الـعبري ،وىف هذا املقـام صيام أهل (ال حـول وال قوة إال
باهلل) وهناك صيـام فوق ذلك ملن ذاق حالوة التنزل للامء املهـني ـ فخذ بذوقك ـ الذى صورك
هو الذى وفقك ،والذى مجلك بمعانى الصفات هو الذى أقامك ،فمن أنت إذا حتققت.
والـصيام رس من أرسار الـصمديـة فاحفـظ الرس عن غري أهله ،مـنحنى اهلل وإيـاك صيام
أهل االحتاد إنه جميب الدعاء.

صوم رضمان
الصيام فريضة عىل كل مسلم:

قـال تعـاىل( :يَ^dأَيَُّا eلَِّنيَ ءَامَؤُواْ كُتِبَ عَلهَcكُمُ eصلِّيَامُ كهََا كُتِبَ عَلهَ eلَِّنيَ مِن قهَcلِكُم cلهََلَّكُمc
تهَىَّقُون ،أَيهَّامًا مىَّcدُودَ^تٍ Pفضَمَن كضَانَ مِكُم مهَِّضيًا أَو cعَلهَ سَفضَرٍ فضَعِدقَّةٌ مِّن cأَيهَّامٍ أُخَ Pوَعَلهَ eلَِّنيَ يؤُِيقُونضَهؤُ /فِدcيَةٌ طهَعَامُ
مِcكِيٍ> فضَمَن تضَهَوهَّعَ خَيًcا فضَُوَ خَي ٌcلَُّ P/وَأَن تضَُومُواْ خَي ٌcلَّكُم >cإِن كُنتؤُم cتضَcلهَمُون) البقرة 183و.184
(يَ^dأَيَُّا eلَِّنيَ ءَامَؤُوا) أى يا أهيـا الذين صدقـوا باهلل ورسوله ( ،كُتِبَ عَلهَcكُمُ eصلِّيَام) أى
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فرض ،والصـيام لغة مصـدر صام وهو الرتك ،والـصيام رشعاً هـو اإلمساك ،ومن تـدبر الصوم
فعلم أن اهلل تعاىل حرم عـلينا ىف الصوم مـا أباحه لنا ىف الفطـر ،األمر الذى يقتـضى ما حرمه
علينـا ىف الفطـر من صغرية وكبـرية ،فقول الـفقهاء :اإلمـساك عـن شهوتـى البطـن والفرج.
يقتضى حبس مجيع اجلوارح عن االستطالة فيام أباحه اهلل تعاىل من الرضوريات ،فال يسمع
ما يـكره سامعه رشعـاً ،وال يتكلـم وال يشم وال يمـس إال بقدر الـرضورة ،مع مراقبـة أنفاس
الصـوم واستحضار أنه صـائم ،ومن أمسك عـن شهوتى البـطن والفرج وتوسع بـاجلوارح فيام
أباحه اهلل أو تعدى حدود اهلل تـعاىل فقد أنتهك حرمة الصوم .وفـاته من أجر الصيام بقدر ما
أفرط به من جوارحه ،وهذا هو الصيام رشعاً.

(كهََا كُتِبَ عَلهَ eلَِّنيَ مِن قهَcلِكُم) ووجه الـشبه جـائـز أن يكــون ىف حكم الفـرضيـة فقط،

وجائز أن يكـون فيها وىف تعيني الـزمان والعمل ،فإن كـان األول فيكون تعيني زمـان صيامنا

وبـيان مقداره ىف كل يـوم خاصاً بنـا .وهذا ما يـظهر بدلـيل قوله( :أَيهَّامًا مىَّcدُودَ^تٍ) وبام ورد
أن الـصيام كان أول فـرضه ثالثة أيام مـن كل شهر ثم نسخ بقـوله تعاىل( :شضَcرُ رَمََان)

الـبقرة

 ،185وبـدليل الفديـة التى جـعلها اهلل رمحة بـنا ىف أول عهدنـا بالصـيام بعد أن أبـاح للمريض
واملسافـر القضاء ىف هذه اآليـة ،ثم نسخ هذا احلكـم بآية قولـه تعاىل( :شضَcرُ رَمََان) البقرة ،185

وذكـر املريض واملسـافر أيضاً بيـاناً للناسخ واملنـسوخ ،وإن كان احلكم الـثانى ،وهو أن وجه
الشبـه املطابقة ىف كل مـعانى الصيـام ،يكون الذى فـرض علينا هو مـا فرض عىل الذين من
قبلـنا وهـو شهر رمـضان ،وكـان الصـائم يـرتك األكل والنكـاح من صالة العـشاء إىل صالة

العشـاء ،حتـى خفف اهلل عنـا بقـوله تعـاىل( :وَكُلُواْ وَeشَcبُواْ حَتىَّ يَتضَيهََّ لهَكُمُ eلcخضَيe ُcلَبcيَؤُ مِنَ
eلcخضَيe ِcلَcسcوَدِ مِنَ eلَcجcر) البقرة  ،187وبقـوله سبحانه( :أُحِلَّ لهَكُم cلهَcلهَضَ eصلِّيَامِ eرلهَّفضَُ إِلهَ نِسَاdئِكُم)Pc
البقرة  ،187إىل آخر اآلية .وقد ورد هذان التأويالن عن أفراد من الصحابة.

وقوله تعاىل( :لهََلَّكُم cتهَىَّقُون) أى تتقون من الوقوع ىف املفطرات فتنالوا بتقواكم رضوان

اهلل تعاىل.

قوله تعاىل( :أَيهَّامًا مىَّcدُودَ^تٍ) منصوبة عىل الظرفية بنزع اخلافض أو أهنا مفعول به لفعل
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حمذوف تقـديره أن تصوموا أياماً معدودات ،وتأوهلـا عطاء أهنا صيام ثالثة من كل شهر بحجة
أن الشهر ال يقـال له أياماً معـدودات ،وقال بعضهم أن األيـام املعدودات هى شهـر رمضان
وأن الثالثـة األيام التـى كان يصـومها ص قبل نـزول اآلية كـانت تطـوعاً ،وهـذا هو األوىل
لسياق اآلية ،ألنه مل يرد نـص رصيح وال برهان عىل أن اهلل فرض علينـا أوالً صيام ثالثة أيام
وعليه عمل األمة سلفاً وخلفاً.

قـوله تعـاىل( :فضَمَن كضَانَ مِكُم مهَِّضيًا أَو cعَلهَ سَفضَرٍ فضَعِدقَّةٌ مِّن cأَيهَّامٍ أُخَ )Pيـبني اهلل لنـا أن املـريض

الـذى ال يقوى عىل الصيـام خوفاً من تـأخري برء أو زيادة مـرض ،فاحلكم أنه يفطـر ويقضى
عـدة األيام التـى أفطرهـا بعد شفـائه ،وأن املسافـر الذى ال يـقوى عىل مشـقة السفـر يفطر
ويقـضى عدد األيـام التى أفطـرها ،مالحظـاً حرمة الـشهر ىف بقيـة اجلوارح ،حتـى يكون من
أهل التقوى الصائمني بكل اجلوارح إال البطن.

قـوله تعـاىل( :وَعَلهَ eلَِّنيَ يؤُِيقُونضَهؤُ /فِدcيَةٌ طهَعَامُ مِcكِيٍ) رفع اهلل تعـاىل عن املـريـض وعن

املسافـر مشقة الصوم رمحـة هبام ،وخفف عمن امتحنهـم بفرض الصيام فـرخص هلم ىف الفدية
عن الصيام حـتى نسخ هذا احلكم باآلية التالية .وجـائز أن يكون طاق يطيق قام به بسهولة،
وأطاق يـطيق كعرس علـيه أو صعب كالـشيخ اهلرم وكـاملرأة احلـامل واملرضع ،إن طـال محلها
ورضاعها وظهـر ضعفها ،أو كمن ال جيد حملة يأوى إليها عـند فطره وسحوره حتى جيد ،فإن
وجـد صام بقيـة الشهـر وقضى عـدد األيام الـتى أفطـرها ،ويكـون حكم هذه اآليـة مل ينسخ

بالنـسبة ملن ذكـرناهم( ،فِدcيَةٌ طهَعَامُ مِcكِيٍ) الفديـة هى مـا يفديـه املفطر ،بـدالً عن صومه
لـلمسكني طـاعة حلـكم اهلل تعاىل ،والفـدية هـى صاع مـن بر أو شعري أو طعـام ،ولفظة فـدية
مـرفوعـة عىل أهنا خرب ملـبتدأ ملحـوظ أى فحكمه فـدية أو مبتـدأ خلرب حمذوف تقـديره فعليه

فديـة( ،فضَمَن تضَهَوهَّعَ خَيًcا فضَُوَ خَي ٌcلَُّ) والتطـوع هو نـوافل الرب ،واملعـنى أن اهلل يـرغبنـا ىف عمل
اخلري ىف رمضان ،بأن من أطعم مسكـينني عن اليوم أو أكثر كان ذلك تـطوعاً منه مقبوالً .وقد
برش املتطوعني أن التطوع خري هلم عند اهلل ووعد اهلل العبد بخري ال تعلم نفس قدره.

قولـه تعاىل( :وَأَن تضَُومُواْ خَي ٌcلَّكُم >cإِن كُنتؤُم cتضَcلهَمُون) يبـني اهلل تعاىل لـنا العـمل األفضل
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لـديه بـعد أن رخـص للمـريض واملـسافـر ىف الفطـر وكلفهام بـالقضـاء ،ألن القـضاء يـسقط
العقوبـة ،ثم رغبنـا ىف األفضل فقـال ،وصيام املـريض واملسـافر خري له ،لـينال فـضل صيام

رمضان ىف رمضان (إِن كُنتؤُم cتضَcلهَمُون) أى تعلمون خري اخلريين فتسارعون إليه وهو الصيام.

قـوله تعاىل( :شضَcرُ رَمََانَ eلَِّي dأُزنِلهَ فِهِ eلcؤُرcءَانؤُ هؤُدًي لِّلهَّاسِ وبَيِّنَ^تٍ مِّنَ eلُcدضَى وَeلcؤُرcقضَانِ Pفضَمَن شضَِدضَ
مِكُمُ eلشقَّcرَ فضَلcيَُمcهؤُ> وَمَن كضَانَ مَِضيًا أَو cعَلهَ سَفضَرٍ فضَعِدقَّةٌ مِّن cأَيهَّامٍ أُخَ< يُِيدُ eللهَُّ بِكُمُ eلcيؤُس َcوَلهَ يُِيدُ بِكُمُ eلُcسَc
وَلِؤُكcمِلُواْ eلِcدقَّةضَ وَلِؤُكهَبُِّواْ eللهََّ عَلهَ مَا هَدضَىكُم cوَلهََلَّكُم cتهَشcكُُونَ) البقرة .185
عني اهلل لنا زمان فـريضة الصوم بعـد أن قال سبحانه( :أَيهَّامًا مىَّcدُودَ^تٍ) ،فـشهر رمضان
بـدل من الـصيـام ىف قــوله سبحــانه( :كُتِبَ عَلهَcكُمُ eصلِّيَام) ،ولك أن تقـول أنه خـرب ملبتـدأ
شرُ ) الشهـرة ألن الشهر مـواقيت ملصـالح الناس
حمذوف أو مبتـدأ خلرب حمذوف ومعـنى ( ضَ c
وقضاء حوائجهم .ومعنى (رَمََان) مأخوذ من الرمضاء التى ترمض فيه الفصال من حرارة

وس ْم َّى هبذا االسم ألنه جاء ىف زمن الصيف حـال التسمية ،وجائز أن تقول :ترمض
الصيفُ ،
فيه معاصى العباد أى تزول بالصيامe( .لَِّي dأُزنِلهَ فِهِ eلcؤُرcءَان) أى املوصوف بإنزال القرآن.

ومعلـوم أن القرآن أنزل نجومـاً متفرقة ،فكيف يصح أن يكـون أنزل ىف رمضان؟! ،واجلواب
أن القـرآن نسخـته السـفرة الكـرام من أم الكتـاب ليلـة النـصف من شعبـان إىل ليلـة الرابع
والعـرشين من شهر رمضان ،وأُنزل إىل سـامء الدنيا ىف الليلة اخلامـسة والعرشين منه ،وجائز
أن يفتتـح اهلل إنزال بعضه ىف رمضـان فيكون كـإنزال ال ُكل( ،هؤُدًي لِّلهَّاسِ) أى بيانـاً ملا فيه

سعـادة العامل ىف دينهم وأخـراهم وىف مصاحلهـم الدنيويـة( ،وَ بَيِّنَ^تٍ

مِّ َن eلُ cدضَى وَeل cؤُر cق ضَا ِن) أى

مبيـنة للحقـائق التى هبـا تزكـية النفـوس ،وتثقيف العـقول ،وعامرة القلـوب بالغيـب املصون،

الذى ترتسم أرساره عىل جواهر النفوس .وهذا معنى (مِّنَ eلُcدضَى).

وقوله ( :وَeلcؤُرcقضَانِ) أى اآليات الفارقـة بني احلق والباطل فـيام يتعلق باألخالق واآلداب

االجتـامعية املنـزلية وبـاملجتمعات ىف املـدن وباملجتمع الـعام اإلسالمى ومـا يتعلق بتلك من
أحكام ىف املعامالت التى تـقتضى املعارضات واملفاوضات ،وقـد ينتج منها املعارضات فبهذا
الفرقان يظهر العدل وامليزان .فهذا الكتاب الذى أنزله اهلل عىل نبيه ص جامع ملا يلزم الفرد
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واملجتمع من عقـائد التـوحيد ومـن عبادة اهلل تعـاىل ومن أخالق ومعـامالت ،من أول وضع
النـطفة ىف رحم األم إىل أن يدخل أهل اجلنـة اجلنة وأهل النار النـار ،قال عىل عليه السالم:
(لو ضاع منى عقال بعري لوجدته ىف كتاب اهلل).
وإنام سعـد سلف األمة بالعـمل بام أنزله اهلل عىل نبيه ص ومـا ذل من ذل من اخللف حتى
متكن مـنهم من كانوا بـاألمس عبيد ًا يبـاعون ىف أسواقهم مـن بنى األصفر إال بمخـالفة هذا
الكتاب املجيد ،قال أبو هريرة رضى اهلل عنه( :إنام يسعد آخر هذه األمة بام سعد به أوهلا).
قـوله تعـاىل( :فضَمَن شضَِدضَ مِكُمُ eلشقَّcرَ فضَلcيَُمcهؤُ) أى من أدركـه الشهـر وهـو بني أهله فـاحلكم

صيامه ،وقد تعـينت فرضية صـوم رمضان بقوله تعـاىل( :كُتِبَ عَلهَcكُمُ eصلِّيَام) ،وبقوله تعاىل:

(فضَلcيَُمcهؤُ) ،وىف تلك اآلية إشـارة روحانيـة وهى أن تلـقى هذا الـكتاب املجيـد ال يكون إال
بـالروح املجـردة من مالبـسة مقـتضيـات اهليكل اإلنـسانـى .وإنام حتجب الـروح بمـيل هذا
اهليـكل إىل لوازمه الرضوريـة والكامليـة ،وحرصهـا عىل حتصيلهـا وبذلـك حتجب الروح عن
مكاشفة الغـيوب ،بشغل اجلوارح فيام يدعـوا إليه اجلسم ،فأمرنا اهلل بـصوم الشهر الذى أنزل
فيه الكتـاب ،ألن الصيام رياضـة تصفوا هبا النفـس فتتلقى أرسار القدس ،ألن تلك األرسار
العلية ال جتـانس املادة ولوازمها ،ففـرض اهلل علينا تزكيـة النفس بالصيـام لتتأهل لقبول تلك
األرسار ،ومـن هذا نعـلم أن السـالك إىل اهلل تعـاىل جيب أن جيـعل له رياضـة خاصـة بجهاد
قـاهر يكـبح به مجاح النـفس ،من الطـمع ىف غري مطمع ممـا أباحه اهلل تعـاىل لنا ممـا يقوى به
الدم ،وتنفتح له العروق وجيعل اإلنسان كالسبع الضارى ال يتسىل عن مألوفه ،وقد عني اهلل
تعـاىل زمن الصيام حمـدود ًا بعد أن أخرب عنه ىف اآليـة السابقـة بأيام معـدودات ،ومل يرد حكم
رصيح يعني عددها وزماهنا إال هذه اآلية.

(وَمَن كضَانَ مَِضيًا أَو cعَلهَ سَفضَرٍ فضَعِدقَّةٌ مِّن cأَيهَّامٍ أُخَ<) تقـدم تأويلـها ومل تأت هـذه اآلية هنـا تكرار ًا

ألهنا بيان وتفسري لآلية السابقة ىف التأويل الذى أولناه أن اآلية السابقة املراد هبا رمضان ومل

يـذكر هنـا سبحانه (وَعَلهَ eلَِّنيَ يؤُِيقُونضَه) عىل هذا التـأويل ببقائهـا عىل حكمها .وقـد بينت
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ذلك حمصور ًا ىف الرجل الكهل واملرأة العجوز وىف املرضع واحلبىل كام قررنا.

(يُِيدُ eللهَُّ بِكُمُ eلcيؤُس َcوَلهَ يُِيدُ بِكُمُ eلُcس )َcوقـبل أن نكـتب تـأويل هـذه اآليـة نبـني رس ًا جتب

رعايته .يقـول اهلل تعاىل( :يُِيدُ eللهَّ) ،لفظـة (يُِيد) هنا ليـست من اإلرادة الواجبـة الوقوع
بل هى من اإلرادة املحبوبة هلل التى هى األمر .فإن اإلرادة قسامن :قسم واجب الوقوع وهى
بمعنـى قدر وقضى ،وإرادة حمبوبة وهـى ممكنة الوقوع وهى بمـعنى أمر ورغب كام قال تعاىل:

(يُِيدُ eللهَُّ أَن يُضَفِّفضَ عَكُم ) Pcالـنســاء  ،28وقال سبـحانه( :لَّ يُِبُّ eللهَُّ eلcجَcرَ بِeسلُّوdءِ مِنَ eلَcوcلِ إَِّ مَن
ظُلِ) النـسـاء  ،148أى ال يـأمـر اهلل بـاجلهـر بـالسـوء من القـول إال مـن ظلم ،وهنـا يـأمـركم اهلل
بـاإلفطار ىف حالـة املرض والسفر ختفـيفاً عنكم بدلـيل قوله تعاىل( :وَأَن تضَُومُواْ خَي ٌcلَّكُم)c
ألهنا لـو كانت مـن اإلرادات الواجبـة الوقـوع مل يقل تعاىل( :وَأَن تضَُومُواْ خَي ٌcلَّكُم >cإِن كُنتؤُمc
تضَcلهَمُون) ،وهبـذه اآلية يـظهر لنـا جلياً أن اهلل تعـاىل مل يكلفنـا هبذه األحكـام ليشق عـلينا أو
يكـلفنا مـا ال نطيق ،إنـام ذلك لتظهـر حمبتنـا له وإيثارنـا ألوامره العلـية وإخالصنـا لذاته ىف
معامالتنا وعباداتنا وأقوالنا وأحوالنا.

* * *
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الباب الثانى

حِمك اصلوم
احلكمة األوىل
وللصيام حكمة صحية وحكمة اجتامعية وحكمة رشعية.
حكمة الصيام الصحية
معلوم أن املعـدة بيت الداء ،واحلمية رأس الدواء ،وأن أكثر األمراض سببه املعدة ،ولذلك
فإن الـطبيب يـأمر املـريض بـرتك األكل والرشب ىف كل األمـراض ،واخلالق العـظيم أرحم
بخلقه مـن أنفسهـم ،ومن رمحته هبم أمـرهم برتك األكل والـرشاب ومالمسـة النسـاء هنار ًا ىف
رمضـان لتقوى املعدة وتصح اجلوارح ويـتوفر الدم ،رمحة هبم وعنـاية منه سبحانه ،وقبل منهم
هـذا العمل عبادة له سبحانه ووعدهـم عليه بالنعيم املقيم ،فسبحـان من أمرنا بام هو خري لنا
وهو الغنى عنا وعن أعاملنا وأثابنا عليه باجلنة ،وعبد يكرمه مواله فيأمره بام هو صحة وعافية
وخري ،ثـم يتفضل فـيعطيه اجلـنة جـزاء للعبـد عىل ما هـو نفع له ،والعبـد اللئـيم يظلـم نفسه
فيخالف ربه فـيقع ىف باليا األمراض ىف الدنيا وشديد العـذاب يوم القيامة ،أسأله سبحانه أن
يعلمنا حكمة العبادة ويعيننا عليها حتى نسعد ىف الدنيا واآلخرة.
بينت حكمـة الصيام الصحية ليـعلم الصائم أنه إنام يصوم لـصحته وعافيته وألن كل عضو
من أعضـاء اجلسم يـسرتيح عنـد النـوم إال املعدة والقـلب ،فجعل اهلل الصـيام راحـة للقلب
وراحـة للمعدة ،ألن الـصائم ال حيتـاج إىل حركة جتهـد املعدة للهـضم وال يتولـد دم غليظ من
كثرة األكل يتعب القلب.
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حكمة الصيام االجتامعية
معلوم أن اإلنسان ال يـمكنه أن يقوم بنفسه بجميع لوازمها كـاحليوانات التى ال حيتاج فرد
من أنواعها إىل مسـاعدة غريه ىف مجيع لوازمه ،فاإلنسان الواحد حيتاج إىل كثري من األناس

واحليوانات واآلالت البخاريـة والكهربائية ىف نيل مـا البد له منه قال سبحانه( :وَتضَضَاوَنُواْ عَلهَ
eلcبِّ وَeلىَّقcوَى) املائدة  ،2إذا تقرر ذلك فالصيام يكسب قلب األغنياء رمحة بالفقراء وقلب الرؤساء
عـطفاً عـىل العامل ،وقلب امللـوك شفقة بـالرعـية فـيصبح املـجتمع كام قـال سبحـانه وتعاىل:

(رُحَاdءُ بَيَcهُم ) >cالفتح  ،29وغنى مل يـذق أمل اجلوع والعطش كيف يـرحم الفقراء؟ ورئيس مل حيس
بفقد مشتهيـاته خضوعاً لسلطان الرشيعـة كيف حيسن إىل من والهم عمله؟! وملك ال جياهد
نفسه بالصيام كيف يعـدل ىف رعيته ويمنح األمة احلرية واملسـاواة؟ فالصيام هو العمل الذى
يزكى النفس وهيذهبا ،وجيعل اإلنـسان حيس بأنه عبد مقهور لقهـار قادر وعابد ملعبود قوى،
ال فرق بني الغنى والفقري عنده وامللك واململوك لديه.
فإذا نحـن تركنـا الصيـام انقلبت النـفس اإلنسـانية فـصارت نفـساً إبليـسية أو وحـشية،
فأفسدت املجتمع بقدر مـا تطيقه من تنفيذ أغراضها لنيل شهواهتا .فاملسلم تارك الصيام رش
عىل األمة ،رش عـىل الوطن ،رش عىل أرسته وعىل نفسه ..وأمـة ترى مسلام ً يفـطر رمضان وال
تقوم ىف وجهه مشنعة عليه لريتدع ،فتحت عىل نفسها أبواب غضب اهلل تعاىل ،ألن املفطر ىف
رمضان دون عذر رشعى أغضب ربه سبحانه بمخالفة أمره ونبيه ص برتك التشبه به ،ورجل
يغضب ربه كيف يـرضى والديه أو قومه؟ ولعل الذين بحوا حنـاجرهم بقوهلم حييا الوطن وهم
حيـاربون الرشيـعة ويعقون الـوالدين ويقطعـون األرحام ،ظهرت هلـم نتيجة أعامهلـم بتسليط
األعداء عليهم ،ولو عملوا بأوامر دينهم وبـوصايا نبيهم جلمعهم سبحانه عىل احلق ،وأعزهم

وأذل أعداءهم ..قال سبحانه( :وَمَا eنلهَّص ُcإَِّ مِن cعِدِ eللهَّ) األنفال .10

فالصيام عـمل يكسب الصائم رمحة وعزة واستجابة للدعاء ،وبذلك يسعد املجتمع وتتحد
الكلـمة وتصبح األمـة كاألرسة يكـون رئيسهـا والد ًا عطـوفاً رحيام ً واثقـاً ببنيه ،وتـكون األمة
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أبناء بررة واثقني بوالدهم ،وتلك النتائج مقدماهتا القيام بأحكام الرشع احلنيف.
ً
حكمة الصيام الرشعية
معلوم رشعاً أن اإلنسان هو املخلوق الوسط بني عامل األرواح املجردة وعامل احليوان ،وهو
خليفـة ربه ىف األرض منحه ما بـه ُيسخر كل األنـواع التى حتـيط به فهى خملـوقة له ،ال فرق
بني مـا ىف الـسمـوات مـن األفالك واألمالك واجلنـة وغريهـا ،ومـا ىف األرض مـن اجلامدات
والنبـات واملعادن واحليـوانات ،وما ىف األجـواء من اهلواء واألمطـار والسحب ،فـاإلنسان ىف
احلقـيقة ونفـس األمر له كل شـىء ،ألنه سبحـانه خلق األشيـاء وهو غنـى عنها ،ومـن نظر
بعقله ىف العـامل أعاله وأسفله يظهـر له أنه ُخلق لنفع اإلنسـان ،وبقدر مـا يناله اإلنـسان من
العلم تـكون له القـدرة عىل تسخري مجـيع الكائـنات ،فقـد يبلغ اإلنـسان بعقلـه أن يقهر كل
شىء لينتفع به ،وقد يبلغ بتـزكية نفسه مقاماً ختدمه فـيه املالئكة ،ولو َعل َ َّم اإلنسان نفسه ِعلْام ً
مؤيد ًا بنـور الكشف لتضاءلت ىف عينه أكمل مراتـب الدنيا ،واضمحل ىف نظره كل خري فيها
وفـر هبمـة لنيل كـامله الروحـانى ،لـيفوز بـاخلري احلقيقـى ىف جوار األطهـار حيث الـبقاء ىف
مرسات احلياة وصفاء الـعيشة ،آنسة روحه بام جيانسهـا من عامل ال ُطهر ،وعقله بام يشاكله من
مجـال اآليات ،وجسـمه بام يطيب به مـن ملذات ومرسات ،مـن غري شوب عنـاء أو جهاد وال
كدر انقطاع وزوال.
الصيام:
اقتضته حكمـة إجياد اإلنسان ممتعـاً بكل احلقائق ،ومعلوم أن شكـر النعمة متعني عىل كل
منعـم عليه ،ففـرض اهلل تعـاىل الصـيام لـنشكـره سبحـانه عىل نعـمته عليـنا بـتسخـريه ما ىف
السموات لنا من األفالك واألمالك واآليات واألرسار ،وتسخري السحاب وترصيف الرياح،
وملا كانـت املالئكة التى سخرها اهلل لنا أرواحـاً جمردة ال تأكل وال ترشب وال تالمس النساء،
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تقـوم لنا بـام ال غنى لنـا عنه ،وكذلك األفالك ،لـزمنا أن نتقـرب إىل اهلل املنعم املتفـضل علينا
برتك األكل والرشب عـبادة له سبحانه ،فـإننا نشـكره عىل تسخري مالئكـته وأفالكه لنا وهى
أول حكمة من حكم الصيام.
احلكمة الثانية
أن الصائم يتحقق أنه عبد مملوك هلل بطبعه ،إذا أمره برتك رضورياته ألن العبد ال يترصف
وال ىف نفـسه إال بأمر سيـده ،وىف ذلك من السعادة للعـبد التى من أجلهـا رضوان سيده عنه،
وإسباغ إحسانه عليه ،مما ال يمكن لألرواح أن تشهده وهى ىف عامل األشباح.
احلكمة الثالثة
أن الـصائم أشبه املالئكة ،فتكون لروحه ملكـوتية تقتبس فيها نفسه قبـساً نورانياً ملكوتياً
جتـمل به العقل واحلـس واجلسـم ،فيلحـظ الصـائم أنـوار ًا مـن احلكمـة العـاليـة وأرسار ًا من
اآليـات املنبلجة ىف نفسه وىف اآلفـاق ،فيميل بكليته إىل الفـضائل التى جتعـله قريباً من ربه،
متخلقـاً بأخالقه ،متصفـاً بصفاته من الـرمحة والعطف واحلنـان ،واإلحسان والـعلم والعرفان،
مسارعاً إىل نيل كامله الروحانى ،لينفع نفسه وأهل عرصه بام يناله من هذا اخلري.
احلكمة الرابعة
أن الصائم يشعر من نفسه أنه تشبه بأفضل الرسل عليه وعليهم الصالة والسالم ،فيكون
له من الفرح والبهجة وعلو اهلـمة ما جيعله يكره املعاصـى ويتباعد عن رضر اخللق ،وحيسن
إىل من أساء إليه وبذلك يعيش عزيز ًا ىف الدنيا آنساً بمعية األخيار يوم القيامة.
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احلكمة اخلامسة
هى أن الـصائم بإمـساكه عن لوازم احلـيوانية ،يقل نـومه وينشط لعامرة األوقـات بالعبادة
وحتـصيل العلم وتالوة القرآن ،وتزهد نفسه ىف شهوات احلـيوانات ،ومالذ البرشية ومقتضيات
اإلبليسيـة ،حتى يكون ىف نومه ُمشـاهد ًا ملا تقتبسه روحه من الـعامل األعىل ،وىف يقظته ُمراقباً
ربـه ،وبذلك تتكشف له غيـوب بام يرد عىل قلبه من الـروح لصفائها وراحتهـا من عناء تدبري
اجلسم الشهـوانى ،فيـكون اجلسم جمـانساً لـلروح ،وىف هذا املقـام يكون اإلنـسان أفضل من
املالئكة ،ألنـه ُجم ِاهد واملالئكـة مفطورون عىل اخلري ،و( Pضَذ^لِكَ ضَفcلُ eللهَّ ِ يؤُ cتِ ِه مَن ي َ َشاdءُ Pوَeللهَّ ُ ذُو

eل ضَcفcلِ

eل َcعِيمِ) احلديد .21

* * *
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الباب الثالث

رمابت اصلوم
أوالً ـ صوم العامة:
ترك األكل والرشب ومالمسة النساء ،من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.
ثانياً ـ صوم العلامء:
ترك شهـوتى البطن والفرج ،مع حفظ اجلوارح من االستـطالة ،فإن الصوم إذا أطلق أريد
منه الرتك مطلقاً.
ولكل عضو صـيام بحسبه ،فـصيام اللسـان ترك الكالم إال ىف ذكر اهلل أو مـا ال بد له منه،
وصيـام األُذن ترك اإلصـغاء إال إىل علـم أو ما البـد منه قـال سبحـانه( :إِنِّ نضَذهَرcتؤُ لِرلهَّحcمَ^نِ
صَوcمًا فضَلهَن cأُكضَلِّمَ eلَcوcمَ إِنسِيًّا) مريم .26

والعـلامء يمتازون عن العـامة بصيـام كل جوارحهم ،ولكن العـامة يصومـون برتك شهوتى
البطن والفرج ،وشتان بني الصيامني.
ثالثاً ـ صوم العارفني باهلل:
وصيام العارفني باهلل عامرة األنفاس ىف اليقظة بمراقبة اهلل تعاىل ،وعامرهتا ىف النوم بسياحة
الـروح ىف ملكوت اهلل األعىل ،لتقتـبس لطائف العـوارف من عامل الطهـر والصفاء ،وتعود إىل
اهليكل اإلنـسانـى بتـحف الروحـانيني من محـلة العـرش واحلافـني حوله ،ألهنـم تركـوا لوازم
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احليـوانية هناراً ،فتشبهـوا باملالئكة الكرام ،وقـاموا بني يدى موالهم ُركعـاً ُسجد ًا يبتغون فضله
ورضـوانه ،فتـشبهـوا بعـامل الطهـر من عليـني وأعىل عليـني ،فإذا نـاموا لـي ًال رست أرواحهم
الطاهرة إىل فضاء هذا العامل ألهنا جمانسة له.
هذا مقـام فوق العـبارة بل فـوق اإلشارة ،وقـد أملعت إىل غـوامض هـذا املقام ىف كـتاب
(معارج املقربني) و(النور املبني) وكتاب (اإلسالم دين اهلل).
رابعاً ـ صوم املقربني:
أما صيام املقربني ممن أخلصهم اهلل لذاته ،فهـو تنزيه رس الصائم عن خطور ما سوى اهلل
عليه ،ألهنم شغلـوا باملعـروف عن املعرفـة ،وباملعـلوم عن العـلم بعد حتـصيل العلم واملعـرفة،
وأهل هـذا املقام عمرهم كله رمضـان ،إال أهنم ىف هذا الشهر املبـارك يرتكون ما أباحه اهلل هلم
والـسنة ورعايـة لواجب الوقـت ،الذى ال يشغلهم عـنه أعظم شأن من
هناراً ،قيامـاً بالفرض ُ
شئـون املشاهـدة ،فإن القيام بـفرائض اهلل تعاىل فـوق كل مقام ،ومن ظن أن الـشهود يسقط
الفرائض التى فـرضها اهلل وقام هبا رسول اهلل ص ،أوقـع نفسه ىف مهاوى اهللكة ،قال ص ىف
احلـديث القدسـى الطويل( :ومـا تقرب عبـدى بشـىء أحب إىل من أداء مـا افرتضته عليه)
رواه البخارى.
وأهل هذا املقام ىف صيام طول عمرهم ولو أكلوا ورشبوا ىف غري رمضان هناراً ،ألهنم صاموا
بـست جوارح ىف غـري رمضان ،وصـاموا ىف رمضـان بثامنى جـوارح ،وغريهم يصـوم ىف رمضان
بجـارحتني ،وربام يفطر باجلوارح البـاقية ،فيكون صائام ً عـند نفسه فقط ،وإن أسقط بعلمه ما
فرضه اهلل عليه ،وطلب العلم فـريضة عىل كل مسلم ،وأول مـا ُيسأل عنه املسـلم يوم القيامة:
(هل تعلمت أم ال؟).
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خامساً ـ صوم املحبوبني:
وهؤالء يعلمون أن رمـضان شهر اهلل تعاىل ،ونـسبة هذا الشهـر إليه سبحانه دليل عىل أنه
يقـرب من أوليـائه فيـؤنسـهم فيه كام نـسب إليه الكـعبة فـسميت بـيت اهلل ،فسـارعوا إىل أن
يـعمروا األنفـاس باحلـضور مع مـوالهم ،فحرصـوا عليه كـل احلرص ،ونظـروا إىل أمر اهلل ىف
رمضان ،فظهـر هلم أنه حرم عليهم املباح ىف هناره ،ورغبهم ىف إحـياء ليله بالقيام ،فظهرت هلم
حكمة عنـاية اهلل هبذا الشهـر من التشبه بـالعامل األعىل ،عامل األرواح النـورانية املجردة من

العنـارص السفلية ،عامل اللـطائف الروحانيـة الذين (لَّ يَعُcونَ eللهََّ مَا dأَمَهُ cوَيضَcعَلُونَ مَا يؤُcمَُونَ)
التحـريـم  ،6فسـاحوا بـأرواحهم ىف فسـيح امللكوت حـضور ًا أو استحـضار ًا وفكـراً ،وجتردوا عن
وجودهم الباطل بالوجود احلق ،وختلقوا بأخالق اهلل حلام ً ورمحة ورأفة وعطفاً وكرماً وإحساناً
وفضالً ،أحسنوا إىل من أساء إليهم ومن قطعهم ،واستحرضوا عظمة اهلل وجالله ،فانكرست
قلوهبـم بني يديه ،فكـان سبحانه عـندهم بام هـو أهله من مجال وقـرب وحب ووالية وعنـاية،
أوحشهم أنـسه عن كل أنس من سـواه ،وآنسهم بجـامله ففروا ممن سـواه وما سـواه ،وأقبلوا
بكليـتهم به سبحانه علـيه ،فكانوا كـأهنم ىف ضيافـة اهلل عىل بسائـط مؤانسته ومـوائد كرامته،
أرواحهم سـائحـة ىف ملكـوته ،ورسهم مـرشف عىل قـدس عــزته وجربوته ،فهـم بني النـاس
بأجسامهم ومع اهلل بـأرواحهم ،اجتباهم حلرضته فـأفردهم له ،وواجههم بجامل وجهه العىل،
ففروا به إليه سبحانه ،تلذذوا بام يتأمل به أهل اجلهالة وفرحوا بام حيزن منه أهل الغرور ،تصعد
أنفـاسهم إىل امللكوت فتـضىء عوامل عليـني ،يناجون اهلل تعـاىل بكالمه حتى كـأهنم يسمعونه
منه سبحـانه ،ويضعون وجههم لي ًال عىل تراب الذل متلقـاً بني يدى موالهم ،أمنيتهم أن يكون
الدهر كله رمضان ،وحزهنم أن يمضى نفس منهم ىف غري احلضور مع امللك الديان ،انكشفت
هلم حقيقة الدنيا واآلخرة ،ففارقـوا ما يزول بقلوهبم وزهدته أجسامهم ،وسارعوا إىل ما يبقى
عليه طمعاً ىف شهود الوجه العىل الكريم ىف النعيم املقيم.
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سادساً ـ صوم الصوفية:
الـصيام ل ُـ َغ ًة الصـ ْمت ،والصيـام عند الـصوفيـة صولـة الروح عىل اجلـوارح ،صولـة جتعلها
جتانسهـا جمانسـة ما .فتجـاهد ىف سبيل االحتـاد هبا من حيث مـا تقتضيه الـروح ىف حقيقتها،
وبـكامل تلك احلقيقيـة متنح اجلوارح قبـساً من امللكـوت األعىل تنال به الـرفعة عـند ردها إىل
أسفل سـافلني ،وبتلك الرفعـة تتلقى من رهبـا كلامت اإلنابة املـوصلة إىل املقام الـذى أكرمها
رهبا به ىف املرتبة اآلدمية ،إال أن آدم أُسكن ىف مقام الزوجية الـنفسانية اجلنة متمتعاً بنعيمها،
وهـذا الصـائم يكـرم بدخـول جنـة الرضـا متنعـام ً بأرسارهـا لتجـرده عن مقـتضيـات اجلوارح
املجرتحة برتك مـا أبيح له مما البـد منه ،واإلقامـة ىف حماب اهلل ومـراضيه ،فيكـون صائام ً بكل
جوارحه مع وجـود املقتـضى ال فقـده ،وهو :اجلهـاد األكرب ــ جهـاد احلس والـنفس والعقل
واجلسم ــ معنـى قوله ص( :الـصيام ُجنـة) ،وليس بـصائم من تـرك ما أبيـح له ووقع فيام ُحرم
عليه ،وعالمـة قبـول الصيـام ختلق الصـائم بـأخالق اهلل أو عىل األقل بـأخالق عامل الـ ُطهر
الروحانى من عوامل امللكوت.

والصيام سيـاحة عظـمى ،قال تعـاىلe( :لسهَّ^dئِحُون) التوبـة  ،112بمعنـى الصائـمني ،والصيام

صرب عىل خـرق العـادة مـن طبعه ،وهـو الـذى بـرشه اهلل بمعـيته ،قـال تعـاىل( :إِنىَّ eللهََّ مَ
eلصهَّ^بِنيَ) البـقرة  ،153والصـابرون من معناهـا الصائمون .فـجاهد نفسـك ىف الصيام أن تتخلق
بتلك األخالق مهام ضحـيت بكل ٍ
غال ورخيص ىف سـبيل ذلك ،لتفوز بمـعية اهلل لك ،وبقدر
نزوع النفس إىل مـا خيالف تلك اآلداب وقهرهـا عليها تكون رفعـتك وقربك ونيلك وحظك،
ولعلك فهمت أشارتى وأنت ىف فاحتة الشهر فاستعن باهلل وقل( :ال حول وال قوة إال باهلل).

* * *
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الباب الرابع

رؤةي هالل رضمان
قـال اهلل تعاىل( :فضَمَن شضَِدضَ مِكُمُ eلشقَّcرَ فضَلcيَُمcهؤُ) البـقرة  ،185معـنى هذه اآليـة من حرض ىف بلد
وثبتت عنده رؤية اهلالل رشعاً وجب عليه أن يصوم ما مل يكن لديه مانع من مرض أو حيض
أو نفاس.
إثبات الرؤية:
ىف املثـل (املقصد يربر الـوسيلة) ،ومن ذلك مـا يقوم به النـاس ىف آخر يوم مـن شعبان من
االجتامع واملرور ىف الشوارع بنظام حتى يـصلوا إىل حمل الرؤية ،فريى بعض من ال ينظرون
إىل األشيـاء بعني احلكـمة أن هـذا من البـدع املضلـة ،التـى مل يكـن عليهـا ىف زمن الـسلف
الصـالح ،ونعم مل تـكن تعمل ىف زمـن السلف ،ألن كل مـسلم ىف زمن الـسلف الصـالح كان
يتحرى مـن رجب ليثـبت لديه رمـضان أمـا اآلن وقد انتـرشت الفتن وحجب اهلـوى واحلظ
القلوب ،فقـد أصبحنا ىف حـاجة إىل ما يـنبه الناس إىل إثبـات هالل رمضان ،فـالوسيلة وإن
كانت بدعة إال أن املقصود يربرها ،وإنام األعامل بالنيات.
ما ورد ىف إثبات رمضان:
عن ابن عمر رضى اهلل عنهام( :أن رسول اهلل ص ذكر رمضان فقال :ال تصوموا حتى تروا
اهلالل وال تفـطروا حتـى تروه فـإن غم عليكم فـاقدروا له) أخـرجه الستـة إال الرتمذى .وىف
رواية للبخارى( :فـإن غم عليكم فأكملـوا العدة ثالثني) .وملسلـم والنسائى عـن أبى هريرة:
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(فإن غم عليكم فصوموا ثالثني يوماً).

* * *

الباب اخلامس

ماورد ىف ضفل رضمان وضفالئ اصلوم نعد األئـمة
ما ورد ىف فضل رمضان:
1ــ عن أبـى هريرة رضـى اهلل عنه قال :قال رسـول اهلل ص( :كل عمل ابن آدم يضاعف،
احلسـنة عرش أمـثاهلا إىل سـبعامئة ضعف ،قـال اهلل تعاىل :إال الصـوم ،فإنه ىل وأنـا أجزى به،
يدع شهـوته وطعامه من أجىل)( ،لـلصائم فـرحتان فـرحة عنـد فطره وفـرحة عنـد لقاء ربه)،
(وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك).
2ــ وىف روايـة( :الصيام ُجنَّـه فإذا كان يوم صـوم أحدكم فال يرفث وال يـصخب ،فإن شامته
أحد ًا أو قاتله فليقل إنى صائم إنى صائم) أخرجه الستة.
3ــ وعن سهل بن سعيد رضى اهلل عـنه قال :قال رسول اهلل ص( :إن ىف اجلنة باباً ُيقال له
الريان ال يـدخله إال الصائمـون فإذا دخلوا أُغـلق فال يدخل منه أحداً) أخـرجه اخلمسة إال
أبا داوود ،وزاد الرتمذى( :ومن دخله ال يظمأ أبداً).
4ــ وعن أبى هـريرة رضـى اهلل عنه قال :قـال ص ( :من أفطـر صائام ً كـان له مثل أجره،
غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئاً).
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ـحت أبواب اجلنة،
5ــ وعنه رضـى اهلل عنه قال :قال رسـول اهلل ص( :إذا دخل رمضان ُفتَ َ
ِ
وسل ْ ِسلَت الشياطني) أخرجه الستة إال أبا داود.
و ُغلقَت أبواب النارُ ،
وىف أخرى للنسائى( :وينادى منادى كل ليلة يا باغى اخلري َهل ُ َم ويا باغى الرش أقرص).
ما ورد ىف فضائل الصوم عن األئمة رضى اهلل عنهم:
قال اإلمام أبـو طالب املكى رضى اهلل عنه ىف كتابه (قـوت القلوب) ىف ذكر فضائل الصوم
ووصف الصـائمني :صـوم اخلصـوص حفـظ اجلوارح الـست :غض الـبرص عن اإلتـساع ىف
الـنظر ،وصـون السـمع عن اإلصغاء إىل حمـرم .أو الوزر أو القـعود مع أهل البـاطل ،وحفظ
اللسان عن اخلـوض فيام ال يعنى مجلـة ،مما إن كتب عنه كـان عليه ،وإن حفظ له مل يكن له،
ومراعاة القلب بعكوف اهلم عليه وقطع اخلواطر واألفكار التى كف عن فعلها ،وترك التمنى
الـذى ال جيدى وكف اليد عن الـبطش إىل حمرم من مـكسب أو فاحشـة .وحبس الرجل عن
السعى فيام مل يؤمر به ومل يندب إليه من غري أعامل الرب.
فمن صام تطوعاً هبذه اجلوارح الـست وأفطر بجارحتى األكل والرشب واجلامع ،فهو عند
اهلل من الـصائمني ىف الفـضل ألنه من املوقنـني احلافظني لـلحدود ،ومن أفطـر هبذه الست أو
بـبعضها وصـام بجارحتـى البطن والفـرج فام ضيع أكثـر مما حفظ ،فهـذا ُمفطر عـند العلامء،
صائم عند نفسه.
وقد قـال أبو الدرداء :أيـا حبذا نوم األكـياس كيف يعيبـون قيام احلمقـى وصومهم ،ولذرة
مـن تقوى أفـضل من أمثـال اجلبـال عبـادة من املغرتيـن .ومثل من صـام من األكل وأفـطر
بمخالفة األمر مثل من مـسح كل عضو ،فصالته مردودة عليه جلهله ،ومثل من أفطر باألكل
واجلامع وصـام بجوارحه عـن النهى مـثل من غسل كـل عضو مـرة واحدة وصىل ،فهـو تارك
للفضل ىف العـدد إال أنه مكمل للفرض بحسن العمل ،فصـالته متقبلة إلحكامه لألصل وهو
مفـطر للسعة صائم ىف الفضل ،ومثل مـن صام عن األكل واجلامع وصام بجوارحه الست عن
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اآلثام ،كمـثل من غسل كل عضـو ثالثاً ثالثـاً فقد مجع الفـرض وأكمل األمر والـندب ،فهو
مـن املحسـنني وعنـد العلـامء من الصـائمني وهـذا صـوم املمـدوحـني ىف الكتـاب املـوصـوفني
بالذكرى من أوىل األلباب.
ومن فـضائل الصـوم أن جيتنـب حظوظ اجلـوارح والشبهـات من األشيـاء ويفضل احلالل
ويـرفض الشهـوات الداعيـة إىل العادات ،وال يفـطر إال عىل حالل متقـل ًال منه ،فبذلـك يزكو
الصيام ،وال ُيقَبل إمرأته ىف صومه وال يبارشها بظاهر جسمه ،فإن ذلك إن مل يبطل صومه فإنه
ينقصه وتـركه أفضل إال لقوى مـتمكن مالـك إلربه ،وليقل نومه بـالنهار لـيعقل صومه بعامرة
األذكار ،وليجد من جـوعه وعطشه ،وقد كانـوا يتسحرون بالتمـرتني والثالث ،وباحلبات من
الـزبيـب واجلرعـة من املـاء ،ومنهم مـن كان يقـضم من شعـري دابته التـامساً لـربكة الـسحور،
وليكثر ذكر اهلل تعـاىل وليقلل ذكر اخللق بلسانه ،ويسـقط االهتامم هبم عن قلبه ،فذلك أزكى
لصومه وال جيادل وال خياصم ،وإن ُش ِت َم أو ُ ِ
رض َب ،مل يكاىفء عىل ذلك ألجل حرمة الصوم ،وال
هيتم لعشائه قبل حمل وقتهُ ،يقال إن الصائم إذا اهتم بعشائه قبل حمل وقته أو من أول النهار
كتبت عليه خطيئة .ولريضى باليسري مما قسم له أن يفطر عليه ،ويشكر اهلل تعاىل كثري ًا عليه.
ومن فـضائل الـصوم الـتقلل من الـطعام والـرشاب ،وتعجيل الفـطور وتـأخري الـسحور،
ويفطر عىل رطب إن كان ،وإال عىل متر إن وجد فإنه بركة أو عىل رشبة من ماء فإنه طهور.
هكذا روى عن رسـول اهلل ص أنه كان يفـطر عىل جرعـة ماء أو مذقـة من لبن أو مترات
قبل أن يصىل ،وىف اخلرب( :كم من صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش).
قيل :هـو الذى جيـوع بالنهـار ويفطـر عىل حرام ،وقيل :هـو الذى يصـوم عن احلالل من
الطعام ،ويفطر بالغيبة من حلوم الناس ،وقيل :هو الذى ال يغض برصه ،وال حيفظ لسانه عن
اآلثـام ،ويقال :إن العبـد إذا كذب أو اغتـاب أو سعى ىف مـعصية ىف سـاعة من صـومه خرق
صومه .وىف احلديـث (الصوم جنة مـا مل خيرقها بكـذب أو بغيبة) .وكانـوا يقولون :الغـيبة تفطر
الصائم ،وكانوا يتوضأون من أذى املسلم.
وروى عن برش بن احلرث عن سفيان( :من اغتاب فسد صومه).
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وروينا عن ليث عن جماهد( :خصلتان تفسدان الصوم الغيبة والكذب) .وروى عن جابر
عـن رسول اهلل ص( :مخـس يفطـرن الصـائم ،الكـذب والغيـبة والـنميـمة والـيمني الـكاذب
والنظر بشهوة).
ويقال :إن من النـاس من يكمل له صوم رمضـان واحد ىف عرش رمضـانات أو ىف عرشين
ُ
مثل سـائر الفرائض مـن الصالة والزكاة الـتى حياسب عليهـا العبد ،فإن وجـدت كاملة وإال
متمت من سائر تطوعه.
وىف اخلرب( :من اغتاب خرق صومه فلريقعه بـاالستغفار) .واملراد من الصيام جمانبة اآلثام
ال اجلوع والعـطش ،كام أن املراد من األمـر بالصالة االنتهـاء عن الفحشاء واملـنكر ،كام قال
رسول اهلل ص( :من مل يرتك قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة ىف أن يرتك طعامه).

* * *

الباب السادس

سنن اصلوم وأراكهن
سنن الصوم:
مـن سنن الصـوم تعجيل الفـطر وتـأخري السحـور ،لقوله ص( :ال يـزال الناس بـخري ما
عجلوا الفطر) ،ومن سننه السحور ،لقوله ص( :تسحروا فإن ىف السحور بركة).
ومن السـنة أن يقـول الصـائم عنـد فطـره ( :اللهم أنـى لك صمت وعىل رزقك أفـطرت)،
25

وقـال ص( :من مل يـدع قـول الـزور والعـمل به فليـس هلل تعـاىل حـاجـة ىف أن يـدع طعـامه
ورشابه).

أركان الصوم
الركن األول ـ النية:
عـن حفصـة رضـى اهلل عنهـا( :مـن مل جيمع الـصيـام قـبل الفجـر فال صيـام له) أخـرجه
أصحاب السنن.
وحمل الـنية القلب ويكفى أن ينوى اإلنـسان صيام رمضان من أول لـيلة ،والقيام للسحور
فيه ،واملناسب أن يـستحرض الصائم أنه يصوم طاعة ألمـر اهلل وتقرباً إليه سبحانه ابتغاء نيل
فضله سبحانه وتعاىل.
الركن الثانى ـ اإلمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إىل غروب
الشمس:
فال ينوى رفض الـصيام ىف النهـار ،وهنا جيب عليه أن يـراعى بقدر اسـتطاعته املحـافظة
عىل جـوارحه من الوقـوع ىف مكروه أو حمـرم ،فإن اهلل أمـرنا ىف رمضـان برتك املباحـات لنعلم
وجوب تـرك املكروهات ومـن باب أوىل املحرمـات التى تظن أهنـا ال تفطر ،وهـى ىف احلقيقة

تفطـر ،وقـد أخربنـا اهلل تعـاىل بقـوله( :أَيُِبُّ أَحَدُكُم cأَن يَأcكُلَ لهَح َcأَخِهِ مَcتًا) احلجـرات  ،12أن
الغيبة تفطر الصائم.
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ما يفطر وما ال يفطر:
الذى يفطـر معلوم ،أمـا الذى ال يفطـر القىء قهـر ًا وقبلة الـرجل امرأته أو نـومه معها ىف
فراش واحـد ،إذا كان متـمكناً ال خيـشى عـىل نفسه حصـول ما يـفطر ،أمـا إذا كان شـاباً أو
عاجـز ًا عن ملك نفـسه ،فاألوىل تـرك ذلك .قال ص( :مـن ذرعه القىء فلـيس عليـه قضاء.
ومـن استقـاء عمـد ًا فلـيقض) ،وقـال ص( :ثالثــة ال يفطــرن الصــائم ،احلجـامـة والقـىء
واالحتالم) وإنام كرهت احلجامة للصائم خوفاً عليه من الضعف.
عامرة أوقات رمضان بالطاعات:
الذى يـرتك املباح له مما هـو رضورى حلياته ،األوىل له أن يرتك مـا ال ينفعه وال يرضه ،مما
تعوده ىف غري رمـضان ليتمكن من عامرة أوقـات الشهر بالقـربات ،فيعمل بالـنهار بعد فراغه
ممـا ال بد مـنه من عمل ملعـاشه ،بتالوة القـرآن وعلم نـافع ويذكـر اهلل تعاىل بـأعامل الرب من
اإلصالح بني النـاس ،ومن إدخال الـرسور عىل الفقراء ،ومن إغـاثة امللـهوف وبر الـوالدين
وصلة الـرحم ،ويعمر الليل بالـقيام والتهجد ،وعمل الـرغائب من جمالسـة الصاحلني ،وزيارة
املـتقني وإطعـام الفقـراء وغـشيـان جمــالس الـذكـر والعـلم وتالوة القـرآن املجيـد وسامعه،
ومـسارعته إىل حـفظ قلبه لرتد علـيه واردات الصوم ،فـإنه تشبه بـاملالئكة الكـرام ومن تشبه
بقوم كان منهم.
القيام:
القيـام ىف الرشيعـة ،الصالة ىف النهـار قبل الليل والـتهجد بـالصالة ىف اللـيل بعد الـنوم،
والقيام ىف رمضان سنة ويتأكد ىف العـرش األواخر من رمضان خصوصاً ىف اللياىل الوترية فإنه
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ص قام فيها.
قال ص( :من قام رمضان إيامناً واحتساباً ،غفر له ما تقدم من ذنبه).
األوقات التى جياب فيها الدعاء:
كل أوقات رمضان مؤكدة فيها اإلجابـة والقبول ،ولكن رسول اهلل ص برشنا بأن ربنا جل
جالله ينزل ىف آخر كل ليلـة من لياىل رمضان ،إلجـابة السائلـني وقبول توبة الـتائبني وللعفو
واإلحسـان ،فتعني من هـذا أن آخر الليـل من كل لياىل شهـر رمضان مـرغب فيه ،وعىل كل
مقـبل عىل اهلل تعاىل أن يكون حارض القلب واجلسم مع اهلل تعـاىل ىف رمضان ليفوز بام يبتغيه
من فضل اهلل ورضوانه األكرب.
وخري دعاء عينه رسول اهلل ص أن يقول( :اللهم أنى أسألك العفو والعافية).
والسـالك ىف طريق اهلل أعلـم بحاجته ،فله أن يـرفعها بعـد محد اهلل ،والثنـاء عليه والصالة
والسالم عىل أفضل رسله ،فقد ورد أن هذا حيقق اإلجابة والقبول وإذا دعا الداعى فاألوىل
أن يعمم الـدعاء مـوقناً بـاإلجابـة ،وقد بـينا ىف كـتابنـا (نيل اخلـريات) ،األدعية والـصلوات
واالستغاثات ،التى تناسب تلك األوقات.

* * *
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الباب السابع

األايم ارملوج فهيا اخلري
األيـام املـرجـو فيهـا اخلـري والقبـول ،كام ورد ىف األحـاديـث الصحــاح ،مخسـة ىف الـعرش
األواخر من رمضان ،وهى ليلة إحدى وعرشين فاللياىل الفردية إىل التسع والعرشين.
وما ورد عـن أئمة اهلدى ،فليـلة الفرقان ،ويـومها يوم الفـرقان وهو اليـوم السابع عرش ،أو
الثامن عرش عىل روايـة أخرى ،واألحوط أن حيـى الصائم الـيومني أو الليلتـني ،ويكثر فيهام
الدعاء ،وهو يوم بدر ،وغزوة بدر مشهورة ،وما أكرم اهلل به رسوله ص مبني ىف القرآن املجيد،

ىف قوله تعاىل( :يَوcمَ eلcؤُرcقضَانِ يَوcمَ eلَcقضَ eلcجَمcعَان) األنفال .41

ويوم اجلـمعة وليلتـه من كل أسبوع ،وللـسالكني عنـاية خاصـة لتلك الليـاىل واأليام ،وهلم
فيها مواجهات وإحسان يواليهم به اهلل تعاىل فيها.
* * *
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يلةل اقلدر
عظم اهلل ىف القرآن تلك الليلة املباركة فذكرها ىف موضعني عظيمني:
قـال تعاىل( :مح،dوَeلcكِتَ^بِ eلcمُبِي،إِنقَّا dأَزنَلcنَ^هؤُ فِ لهَcلهٍَ مُّبَ^رَكهَ) الـدخـان  ،3-1وأكثـر العلامء عىل
أهنا ليلة القدر وبعض العلامء يقول :إن السفرة الكرام ابتدأوا بنسخ القرآن ىف الليلة اخلامسة
عرشة من شعبان ثم أمتوا نسخه وأنزل إىل سامء الدنيا ليلة القدر ىف رمضان.

وقـال سبحانه( :إِنقَّا dأَزنَلcنَ^هؤُ فِ لهَcلهَِ eلَcدcرِ) القـدر  ،1فعظمهـا اهلل سبحانه وتعاىل بـإنزال القرآن

فـيها ،وبأهنـا خري من ألف شهر ،وبـأن املالئكة تـنزل إىل األرض للسالم عىل املـصلني فيها،
ويبني أن هـذا الفضل العـظيم يـدوم حتـى مطلع الفجـر .وقد خـصصت رسـالة بـرشح هذه
السورة املبـاركة ،ومل يعني لـنا رسول اهلل ص وقـتها إال بحالـة ال جتعل العامل حيكم أهنـا ليلة
كذا من الشهر ولكنه حرصها ىف اللياىل الفردية من العرش األواخر لينال العامل أجر إحياء
تلك اللياىل ،ويفوز بقيامه ىف ليلة القدر ضمناً.
اقتـداء بعمل رسول اهلل ص ،وكثري ًا
وكان أئمة الـسلف يعتكفون تلك الليـاىل ىف املساجد،
ً

مـن العامل املخلصـني يرون املالئكـة بعيـون أرواحهم عنـد صفائهـا من لوازم اجلـسم ،ألهنم
تـشبهوا بصفات العـامل األعىل من الصيام والقيـام والتسبيح ،ومن تالوة القـرآن والذكر ،وقد
يرى بعض احلارضين ىف املجلـس املالئكة وغريه ال يراها ،ألن الرؤيا كانت بعيون الروح ال

بعيون الرأس ،قال سبحانه( :وَeلَِّنيَ جَ^هَدُواْ فِنَا لهَنَcدِيَنىَُّم cسُبُلهََا) العنكبوت .69

وسواء ىف األجـر من رأى املالئكـة ومن مل يـرهم إذا وفقه اهلل إلحيـاء تلك الليلـة ،ورؤية
املالئكـة ألهل الصفا فضل يعجله اهلل هلم ال يقتضى نقـص أجر العاملني ،الذين مل يروا ،قال

سبحانه( :إِنََّا يُوَفَّ eلصهَّ^بُِونَ أَجَcهُ بَِي ِcحِسَابٍ) الزمر .10
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فضل ليلة القدر
قال اهلل تعاىل:

بِّسcمِ eللهَِّ eرلهَّحcمَ^نِ eرلهَّحِمِ
َىك مَا هَلcلهَ ُ eلc َ cدرِ  2#هَلcلهَ ُ eلc َ cدرِ خَي ٌ cمِّ cن أ َِ cل ضَ cشرٍ 3#تضَنضَ قَّلُ eلcمَلهَ^dئ هَ ُ
ِك
(إِنقَّا dأَزنَ لcنَ^ ؤُه ِف هَلcلهَ ِ eلc َ cدرِ 1#وَ مَا dأَ cدر َ
وَeرلُّوحُ فِهيَا بِإِ cذ ِن ر َِّبِم مِّن ك ُِّل أَمَ 4# ٍ cسلهَ^ ٌم ِ َه ح ىََّت َ cملهَعِ eلc َ cجرِ) 5#
(إِنقَّا dأَزنَلcنَ^هؤُ فِ لهَcلهَِ eلَcدcر) أشار اهلل عـز وجل إىل فضل القـرآن العظيـم ىف هذه اآليـة من
ثالثة أوجه:

أوهلـا :أنه أتى بـالضمري الـدال عىل الذات املقـدسة بـصيغة اجلـمع فقال( :إِنقَّا ) dومل يقل

إنـى ،وقـال( :أَزنَلcنَ^ه) ومل يقل أنـزلـته ،ومعلـوم لكـل ذى عقل وروح أن ذلك للـتعظـيم ال
للتعدد وال ُينَ ِزل العظيم إال العظيم.
والثـانى :أنه عرب عـن املنزل بـالضمـري ىف مكان اإلظهـار إشارة إىل أنه غـنى عن الـبيان
لشهرته وفضله ورشفه.
والثالث :أنه أنـزل ىف ليلة القدر التـى هى خري من ألف شهر ومل خيـرت إلنزاله تلك الليلة،
إال لعظم قدره وسموه .واختلف العلامء ىف ليلة القدر هل هى ليلة واحدة ىف الدهر كله أم هى
مـتكررة ىف كل سنة ،واحلق أهنـا ليلة خمصوصـة رشفها اهلل بنزول القـرآن فيها كام رشف بعض
األمكـنة املخـصوصـة وبعض الليـاىل ،كبيت اهلل احلـرام وبيت املقـدس وليلـة اجلمعـة وشهر

رمضـان ،وال يقال ملاذا خص بعض املكـان والزمان بالـترشيف ،فإن (ذضَ^لِكَ فضَcلُ eللهَِّ يؤُcتِهِ مَن
فضل بعـض األناسـى عىل غريهـم وذلك لغري علـة بل بمحض املـنة
يَشَاdءُ ) Pاملـائـدة  ،54كـام أنه َّ
والفضل ،وجعلها متكـررة رمحة باألمة املحمدية ،وذلك أن الـصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا
يتـذاكرون ىف أخبـار الغابـرين من األمم ،فـذكر لـرسول اهلل ص أن رج ًال مـن بنى إرسائيل،
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محل الـسالح عىل عـاتقه ىف سـبيل اهلل ألف شهـر فعجب رسـول اهلل ص لـذلك ومتنـى ذلك
ألمته ،وقال( :يا رب جعـلت أمتى أقرص األمم أعامر ًا وأقلها أعامالً) ،وحـزن الصحابة لذلك
ملا رأوا أن الـرجل يعيـش منهم مخـسني أو ستني سنـة يضيع أكـثر من ثالثـة أرباعهـا ،فإهنم
يرصفون من اليـوم ثامن ساعات نوماً وساعتني بـني أكل ورشب وقضاء احلاجة وسبع ساعات
عىل األقل ىف االشتغـال بالدنـيا ،وساعتني بـني هلو ولعب ،فلم يبق إال أوقـات الصالة وليتها
ختلص هلـم ،فإن الشيطـان ال حتلو له الوسـوسة ىف وقت ما كام حتلـو ىف الصالة ،فيشتغل قلب
املصىل بـالدنيـا واخلوف من الـناس وحب الـشهوات واملـلذات والنـساء ،حتـى إذا قال اهلل
أكرب ،قالت املالئكة :كـذبت فإن النقود ىف قلبك أكـرب من اهلل أو النساء أو األمالك أو اجلنة
أو مقعـد الصـدق ،إذا كان مـشتغ ًال هبـا أو بغريهـا ،فحزن لـذلك رسول اهلل ص فـأذهب اهلل

حزنه ألنه هو الذى كرمه اهلل بقوله تعاىل( :وَسلهََوcفضَ يُعِcيكَ رَبُّكَ فضَتضَcضَ )dالضحى  ،5فنزل جربيل
وقال له :إن اهلل يـبرشك بليلـة هى خري مـن ألف شهر ،رصفهـا صاحـبها ىف جهـاد ىف سبيله،
ليس فيها ليلة القدر ،فرس رسول اهلل ص ،إذ هى خصوصية لألمة املحمدية.
فصـار الرجل إذا تـساهل ىف الـسنة كلهـا ،ثم جاء رمـضان فصـام وقام ليلـة القدر بصالة
العشـاء ىف مجـاعـة ،والفجـر ىف مجـاعـة ،كتب له ىف هـذه الليلـة ثـواب ألف شهـر من األمم
املاضيـة ،رصفت ىف الطاعات ،فـإذا عاش مخسني سنـة فكأنام عبـد اهلل أكثر من أربعة آالف
سنة.
ورد ىف احلـديث أن رسـول اهلل ص خـرج ليـخرب النـاس بليلـة القـدر ،فتالحـى رجالن،
فرفعت ،وأمـرهم بالتـامسها ىف العرش األواخـر من رمضان فـإهنا أخفيـت فيها ،ليقـوم الناس
العـرش لياىل ليعـظم أجرهم ،وقـال رسول اهلل ص( :وعـسى أن يكـون خري ًا لكم) ،ومن ذلك
الدعـاء فيها مستجاب وتعيينهـا مرضة ،فقد يدعو الرجل عىل عـدوه فيها فيستجاب له ،وكم
تفضل اهلل بنعمه عىل عباد خفيت عليهم ىف الـدنيا وينالون أجرهم يوم القيامة ،كام سرت أكثر
خـريات ليلـة القـدر ألنـه جعل فيهـا من األرسار مـا ال يكـاشف به إال عبـاده الـذين زكـى
نفوسهم ومجلها حتى صارت بيتاً للرب عز وجل واصطفاهم ،وإن كان كاشف الناس ببعض
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أرسارهـا كنـزول املالئـكة والـروح وكوهنـا أمن وسالم ،وأخفـى أرسار ًا كثرية أودعـها قـلوب
أخصـائه من طريق اإلهلـام ،فيتجىل فـيها عليهـم ويرفع احلجب واألسـتار ويشهـدهم أنواره
ووجهه اجلميل ،ممـا ال حتوم حـول محاه العقـول وال األوهام ،وتـرتد بـاحلرية عن سـور أنواره
البصائـر واألبصار .وإن ىف إخفاء تـلك األرسار من احلكم ما ال حيصـى له مقدار ،وكم وهب
اهلل هبة حجبهـا عن أناس حتى إذا كـشف احلجاب يوم القـيامة لشهـدوا عظم رمحة اهلل هبم
ونعامئه من حيث ال يشعرون.
والقدر :بمعنـى التقديـر ملا يربز من العلـم القديم ،ولك أن تعـرب عن القدر بمـدلوله وهو

العظمة والـعلو ،ولك أن تقول القـدر هو الضيق كـام ىف قوله تعاىل( :وَأَمهَّا dإِذضَا مَا eبَcلهَهؤُ فضَدضَرَ عَلهَcهِ
رِزcقضَهؤُ) الفجـر  ،16والـضيق هنـا لنـزول املالئكـة بكثـرة ،فتـضيق األرض هبم فـإهنا بـالنسـبة إىل
الشمس جزء من مليون تقريباً ،فام بالك بالسموات السبع وما فيهن من املالئكة.
وال ينزلون دفعـة واحدة ولكن طوائف طوائف كام أن العـامل اإلسالمى من احلجاج يطوف
كله بالبيت طائفة بعد طائفة ولو أرادوا الطواف مجيعاً مرة واحدة ملا وسعهم البيت.
حكمة نزول املالئكة
أوالً :ترشيفهم باملؤمنني.
وثانياً :ترشيفهم املؤمنني.
وتفصيل هذا أن اهلل خـلق اإلنسان جامعاً لكل حقائق العوامل ،ففيه اجلامد ألنه خملوق من

الطني ،وفـيه النبات لقـوله تعاىل( :وَeللهَُّ أَنcبَكُم مِّنَ eلَcرcضِ نضََاتًا) نوح  ،17فهـو كالشجـرة يمشى
عىل األرض إال أهنا شجرة اهلل فـالرأس جذع والعنق ساقها ،والـذراعان والفخذان أفرعها،
وأصابع اليـدين والرجلـني أغصاهنـا .واإلنسـان حيوان مـن حيث الطعـام والرشاب واجلامع
واألخالق البهيميـة ،ومن الناس من إذا غـضب رفس كاحلـامر أو رضب برأسه كالعجل ،أو
بـطش بيـده كاألسـد ،أو بصق كـالثعبـان ،حتى أن مـن الناس مـن إذا اشتد غـضبه وبصق
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فوصل إىل العني أعامها ،وإىل الفم قتل ،وذلك لتسمم ريقه من شدة الغضب.
وىف اإلنـسان الـنفس امللكـية التـى إذا صفت ملكت اجلـسم الصلـصال ،فصـار طوعـاً هلا
وصارت أخـالقه أخالق الروح ،وتبدلت األوصـاف احليوانية بـأوصاف النفس امللـكية فصار
اجلـسـم ملكــاً بل خري ًا مـن املالئكـة ألن ذلـك الطـني وذاك احليـوان ختلـص من الـشـواغل
واملالهـى واحلجب واملـوانع والسجـون واألغالل والقيـود مع توفـر الدواعـى ،واحتدت تلك
القوى بـالروح حتى صار اإلنـسان روحانياً لـدهيا هو خري أم الذى خـلق مطبوعاً عىل اخلري
لتجرده من العنـارص؟ وكيف ال وهو من النور ،فاهلل يفاخر به مالئكته وكأنه يقول هلم :انظروا
إىل هـذا الطني واملـاء املهـني الذى جـرى جمرى الـبول مـرتني كـيف أتصـل باهلل اتـصاالً ال
انفـصال بعـده .مع ذلك ال يـرى لنفـسه عبـادة وال فضـالً ،بل يشهـد الفضل هلل الـذى وفقه
للعبـادة وفض ًال عن ذلك يرى نفـسه مقرص ًا ىف حقه عز وجل ،أفهـذا خري أم من رأى لنفسه

عمالً؟ فـقال( :أَتضَجcعَلُ فِهيَا مَن يُcسِدُ فِهيَا ويَسcفِكؤُ eدلِّمَاdءَ وَنهَcنُ نُسَبِّحُ بِحَمcدِكَ وَنُضَدِّسُ لهَكَ) البقـرة ،30
فأى تسبيح هلم واهلل خلقهم وما يعملون؟
وال غـرو ،فمن شهد لـنفسه عم ًال فقـد شاب اعتقـاده وعمله بالـرشك والعياذ بـاهلل تعاىل،
فاهلل يفـاخر املالئكـة بعباده ،وهـذا ترشيف هلم ،وأرسل املـالئكة إليهم بـالسالم وذاك رسول
رشيف جـاء مـن عنـد امللك الـعالم ،وأى رشف أعظـم من أن يــرسل اهلل لعبــده من ُيقـرئه

الـسالم ،ومن الناس مـن يشهد املالئكـة بعني رأسه وذلك بنص كتـاب اهلل تعاىل( :وَكهَذهَ^لِكَ
نُِي dإِب^َcهِمَ مَلهَكُوتَ eسلهَّمَ^وَ^تِ وَeلَcرcضِ) األنعـام  ،75ونحـن أتباعه كام قـال تعاىل( :مِّلَّضَ أَبِكُمc
إِب^َcهِمَ Pهؤُوَ سَمهَّىكُمُ eلcمُسcلِمِي) احلـج  ،78فله ىف أبنائه وارثون ورثـوه (العلامء ورثة األنبياء) ،وفضل
اهلل ليس مقصور ًا وال حمدود ًا فإذا قـويت النفس وصارت ملكية صـار اجلسد ملكياً واجلوارح
ملكيـة .فقبـل أن ترى العـني املادة يـسبقهـا القلب فـريى الرس الـسارى فـيها ،والـصفات
الظاهرة والبـاطنة هبا .وال خيطـىء ىف حني أن العني ختطىء فريى الـشمس مث ًال صغرية وهى
أكرب مـن األرض ألف ألف و ثلثامئة ألف مرة تقـريباً ،وترى اإلصبع إذا وضع بجـانبها أطول
من املأذنة ،وهذا من خطأ العني ،وقد ذكر اهلل تعـاىل ىف كتابه العزيز نزول املالئكة فالبد من
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أن تنزل فنرى بقلبنا نزوهلا وإن مل نره بعني البرص رؤية يقينية.
والبد أن نقف ىف موقف العلم الـذى علمنا اهلل عىل لسان رسـوله ص ،فإن العليم هو اهلل،
ومـن قال :أنـا غنـى عن العلم .فـقد كفـر قال رسـول اهلل ص( :جملس عـلم خري من عـبادة
سبعني سنة) ،فقد يدخل العابد اخللوة ويتعبد السنني الطوال فيأتى إليه إبليس فيصريه أضل
منه ويكفـره ،وذلك نتيجـة اجلهل ،ولو أنه سـعى إىل عامل فـثبت بالـعلم يقينه ثم عـبد اهلل ولو
قلي ًال لكان خري ًا له ،ومن ذلك ما حكى عن السـيد عبد القادر اجليالنى أنه بينام كان قائام ً هلل
ىف جوف الليل ،فإذا بالسقف قد ارتفع و ُغمر بـالنور ،ونادى منادى( :أى عبدى عبد القادر
فقـال :لبيك سيدى ،فقال :إنى أبحت لك املعاصى .فقال :اخسأ يا ملعون ،فقال :بم عرفت؟
فقـال :إن اهلل مل حيرم حرامـاً عىل لسان نبـى ويبيحه عىل لسـان وىل) ،وقد أحكم اهلل رشيعته

عىل لـســان رســوله ص ،فقــال تعــاىلe( :لَcوcمَ أَكcمَلcتؤُ لهَكُم cدِنيَكُم cوَأَتَcمcتؤُ عَلهَcكُم cنِcمَتِ
وَرَضِتيؤُ لهَكُمُ eلِcسcلهَ^مَ دِنيًا) املائدة .3
ولذا ينـبغى لنـا أن نتعلم حتـى نعلم اهلل حق العلـم ،فإن املالئكـة كان هلـا معلم وهو آدم.
والعلم خري ما يسعى له قال ص( :اطلب العلم ولو بالصني) ،وما ذاك إال العلم اإلهلى الذى
ينتج املعرفة باهلل ،والبد أن يكون السعى للعلم فقط ال لغريه ،فمن الناس من يأتى إىل العامل
العـارف لينبئه بام حيـدث له ،فإذا مل ينبـئه تركه مدعـياً أنه ليس بـوىل ،وهذا جهل ،فإن أرسار
الغيب ال ينبغى أن تباح وما قدره اهلل عليـنا نراه ،فلنُقْبل عىل معرفة اهلل سبحانه وتعاىل فإهنا
خري لنا من الـدنيا وما فيهـا ،وما قدره اهلل لنا مـن اخلري نناله ونحن ىف راحة مـطمئنون ،ففى
الـسعــى للعلم رشف عـظيم ،ولـذا أرسل اهلل املالئكـة إىل األرض ليعلـمهم أن هلل أرسار ًا ىف

خلقه وحكامً ختفى عىل كل حكيم قال تعاىل( :أَلهَ cأَقُل لَّكُم cإِنِّ dأَعcلهَُ غضَcبَ eسلهَّمَ^وَ^تِ وَeلَcرcضِ
وَأَعcلهَُ مَا تُcدُونَ وَمَا كُنتؤُم cتَكcؤُمُونَ) الـبقـــرة  ،33وحتـى يعلـمهم أن قـوهلـم (أَتضَجcعَلُ فِهيَا مَن يُcسِدُ فِهيَا
ويَسcفِكؤُ eدلِّمَاdءَ وَنهَcنُ نُسَبِّحُ بِحَمcدِكَ وَنُضَدِّسُ لهَكَ) الـبقرة  ،30كـان اعرتاضاً عىل حكمـة اهلل وهو أيضاً
من حكمة اهلل إذ أعقبه بعلمهم حكمة اخلالفة ىف األرض.

(وَمَا dأَدcرَىكَ مَا لهَcلهَُ eلَcدcر) القـدر  ،2اسـتفهم اهلل عن لـيلة الـقدر تعـظيام ً هلـا ليـبينهـا لنـا فإنه
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سبحـانه ما قـال ىف القرآن (ومـا أدراك) بصيغـة املاضـى إال وفرس ،وما جـاء بصيغـة املضارع
(وما يدريك) إال وأهبم ،وذلك ضناً بـالغيب ،فإن املضارع دال عىل احلال واالستقبال ىف حني
أن املاضى يدل عىل ما حصل.

(لهَcلهَُ eلَcدcرِ خَي ٌcمِّن cأَل ِcشضَcر) القدر  ،3ليس فيها ليلة قدر.

(تضَنضَقَّلُ eلcمَلهَ^dئِكهَُ وَeرلُّوحُ فِهيَا) القدر  ،4قـد يعود الضـمري فيها عىل املالئـكة وقد يعـود عىل ليلة
القدر ـ وقيل الـروح جربيل ـ كام قال ص( :إذا كـانت ليلة القـدر نزل جربيل ىف كـبكبة من
املالئكـة يصلون ويـسلمون عىل كل عـبد قائـم أو قاعد يـذكر اهلل عز وجل) أو هـو نوع من
املالئكة ال تراهم املالئكة إال ليلة القدر ،أو هو ملك عظيم ينزل ىف هذه الليلة.

(بِإِذcنِ رَبِِّم) القـدر  ،4وهذا ترشيـف من اهلل هلم إذ أنه جعل هلم شبه اختيـار فلم يقل (بأمر

رهبم) ألن األمر دال عىل اجلرب والقهر وليزوروا أحبابه .وترشيف ألحبابه أيضا.

(مِّن كُلِّ أَم )ٍcالقـدر  ،4وىف قراءة (من كل أمرىء) أى فرد من املالئكة .سالم عىل املؤمنني،

وعىل القراءة األوىل أى أمان من كل ما فيه سوء فيحفظ اهلل بعنايته من اجتباهم.
أو (تضَنضَقَّلُ eلcمَلهَ^dئِكهَُ وَeرلُّوحُ فِهيَا بِإِذcنِ رَبِِّم ) بكل ما حيدث ىف هذه السنة.

(سَلهَ^مٌ) القـدر  ،5أى أمان أو تسليم وقـد يكون الوقف عليهـا والبدء بـ (هَِ) وقد يكون

البدء بـ (سَلهَ^مٌ هَِ حَتىَّ مَcلهَعِ eلَcجcرِ) القــدر  ،5بفتح الالم ىف مطلع فتدل عىل الـزمان املعنى إىل
طلـوع الفجر ،وبالكـرس للمكان أى يعم أمنهـا ورمحتها وتسليم املـالئكة عىل املؤمنني ىف كل
األرض من املغرب إىل املرشق واهلل أعلم.
دعاء ليلة القدر
خري ما يـدعو به اإلنـسان لتفـريج الكروب ولـوفاء الـديون وللنـجاة من اخلطـوب ما ورد
بالسنـد الصحيح عن رسول اهلل ص من األدعيـة علمها رسول اهلل ص ألفـراد من الصحابة
ووىف ديوهنم ورشح صدورهم ويرس أمورهم:
كانوا ىف شدة وضيق ،ففرج اهلل كروهبم َّ
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(اللهـم اغننى بـحاللك عن حرامـك ،اللهم إنى أعـوذ بك من اهلم واحلـزن وأعوذ بك من
العجـز والكسل ،وأعـوذ بك من اجلبن والـبخل ،وأعوذ بك مـن غلبة الـدين وقهر الـرجال،
اللـهم مالـك امللكُ ،تؤتـى امللك من تـشاء وتنـزع امللك ممن تـشاء ،وتعـز من تشـاء وتذل من
تشـاء ،بيدك اخلري ،إنـك عىل كل شىء قديـر ،رمحن الدنيـا واآلخرة ورحيمهـام ،تعطيهام من
تـشاء ومتـنعهام ممن تـشاء ،ارمحـنى رمحـة تغنيـنى هبـا عن رمحـة من سـواك ،اللهم فـارج اهلم
وكـاشف الغم ،جميب دعـوة املضطـرين ،رمحن الـدنيا واآلخـرة ورحيمهام ،أن تـرمحنى بـرمحة
تغنينى هبا عن من سواك.
اللهم إنـى عبدك ،وابن أمتك ،نـاصيتى بيـدك عدل ىف حكمك ماضـى ىف قضاؤك ،أسألك
اللهم بكل اسم هـو لك سميت به نفـسك أو أنزلتـه ىف كتابك ،أو علمـته أحد ًا من خلقك أو
استأثرت به ىف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلبى ،ونور برصى ،وانرشاح
صدرى ،وجالء حزنى وذهاب مهى وغمى وشكايتى يا اهلل)
* * *
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الباب الثامن

زاكة الطفر ة وصالة اعليدني
زكاة الفطر:
فرض رسـول اهلل ص زكاة الفـطر صـاعاً مـن متر أو صـاعاً مـن شعري ،عىل العبـد واحلر،
والذكر واألنـثى ،والصغري والكـبري من املسلمني ،وأمـر هبا أن تؤدى قـبل خروج الناس إىل
الصالة ،فعىل أهل كل بلد أن خيـرجوا زكاة صومهم صاعاً من احلبوب املأكولة غالباً ىف بلدهم
أو الزبيب أو من التمر أو من اللبن.
صالة العيدين:
والـسنة املجمع عليها أن يصـىل العيد بدون آذان وإقامة،
ُسنة مؤكـدة ،وقتها حل النافلةُ ،
وهـى كاجلمعـة وختتلف عنها بـأن وقتها ضحـوة وأن اخلطبة بعـد الصالة ،وأن خطبـتها تفتتح
بالـتكبري وأن الـتكبري ىف الـركعـة األوىل سبـع تكبريات بـتكبرية اإلحـرام ،وىف الثـانيـة ست
والسـنة أن اإلمام ال خيرج من
والسـنة أن تصىل ىف الصحراء مـا مل يكن مطرُ ،
بـتكبرية القيامُ ،
بيته إىل الصالة إال إذا حلت الصالة.
األوىل له أن يمـكث بعــد صالته حتـى يـسمع اخلـطبــة ،ويسـن أن يفطـر قبل
ـصىل ْ
وامل ُ ِّ
الذهاب إىل املصىل ىف عيد الفطر ،وبعد الصالة ىف األضحى.
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مشاهد العيد
جدد العامة ىف هذا اليـوم ثياهبم ،وطهروا أجسامهم ،وجدد اخلـاصة من السالكني نواياهم
وطهروا قلـوهبم ،وجدد خـاصة اخلـاصة من الـواصلني تفريـدهم حبـيبهم جل جالله تفـريد ًا
أنساهم أطـوارهم الكونية ىف النشأة األوىل ،وتنقالهتم الربزخية واألخروية ىف النشأة اآلخرة
حتى كأهنم أُعيدوا إىل ما كانوا عليه حتقيقاً لقوله تعاىل( :كهََا بَدضَأcنضَا dأَوهَّلهَ خَلcقٍ نعُِّيدُهُ) األنبياء .104
وجدد خاصة اخلاصة من أهل التمكني رعايتـهم لعظمة اهلل املقدسة حضور ًا ىف مقام لدن،

وغيبة عن كل ما سواه جل جالله ،جتم ًال بقوله سبحانه وتعاىل( :فضَِرُّوdاْ إِلهَ eللهَّ) الذاريات .50

احـتفاء بـنفخة
أمـا أهل القرب ىف القـرب ،وأهل العيـان ىف احلب فجـددوا العهد الـوثيق
ً

الـقدس إىل القـدوس العىل ،تلقـت تلك النفخـة من احلق بـاحلق P( :يَ^عِبَادِ فضَeتقَُّونِ) الـزمـر ،16
والكل مواجه بكلامت يتلقاها ،وهذا هو العيد عند أهل املقامات التى يمكن أن تبني بالعبارة
أو ُيرمز إليها باإلشارة.
أما من أحرضهم لديه ،وأطلعهم به عليه ،وأحبهم فجذهبم إليه ،فلهم من املواجهات ما ال
ُيباح وال ُيالح إال هلم عند رهبم ،فهم املُطهرون من منـازعة صفات الربوبية ،الذين أقبل اهلل

عليهم بوجهه وأقبل هبم عليه ،فكان سمعهم وبرصهم ولساهنم ويدهم( :فضَلضَ تضَcلهَُ نضَcسٌ مهَّا dأُخcفَِ
لهَُم مِّن قُهَّةِ أَعcيٍُ جَاdءً بِمَا كضَانُواْ يَcمَلُون) الـسجـــدة  ،17به له ىف مظهـره( .ذضَ^لِكَ فضَcلُ eللهَِّ يؤُcتِهِ مَن يَشَاdءُP
وَeللهَُّ ذُو eلcفضَcلِ eلcعَِيم) احلديد  .21هذا هو العيد عند من ذاقوا حالوة اإلعادة.
* * *
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من املوايجد ارلضماينة
لإلمام أبى العزائم
قال رضى اهلل عنه ىف مشاهد الصوم:
تغـنيت ىف صـومى أغـانى تـشبيـهى

وىل ىف صيــامــى مــشهــد الـتنــزيه

تــشـبهـت ىف صـــومـــى بعـــامل أوىل

جتـردت من سفىل وقـد كنـت ىف التيه

أنـا من ...وفوق الرتب هيكىل الدنى

أىف العــــامل األعىل وحــــاىل أخفــيه

عجــبــت أرانـــــى صـــــورة جلــامله

ورسمــى مـن طني وحـســى بيــديه

يـظـلنـــى من نــور مـعنــى صفــاته

ويــظهـــرنـــى عـبـــد ًا به مـنـه يعلـيه

تـركت املبـانى أرشق الـوجه بالـضيا

تــركـت أنــا حـتــى دنــا ىف تــدلـيه

أنا عـندهـا اإلرشاق أجىل حقيقـتى

لـعـــــــامل أعـىل ىف مـقـــــــام جتـلــيـه

خفـيت ولــوال الصـوم أثـبت رتـبتـى

ألحـرقت الـسبـحات مـا كنت أدريه

مجعـت بصـومـى مـشهــدين تنـازعـا

لدى الـسلب واإلجياب والصوم يفنيه

فال أنــا ىف صــومــى أنـــا بتـطــورى

ولكـننـى املـصبـاح مـن غري تـشـبيه

هـو الصـوم بـالتـشبيـه يسـرت رتبتـى

وىف حـرضة التنـزيه إخـفاء تـشبيـهى

وكل احلقـائـق ىف صيـامــى تلـيح ىل

غـيـــوبـــاً بـحق العـني ال الـتـمـــويه

جــواذب حـب ىف صيــام حقــائقــى

وصــــولـــــة حق والــضـيـــــا جيلــيه

هو الـصيام تـشبيه هـو الصوم جـذبة

إىل االجتال والـصـائـم احلق يعــطيه

فصـومى أيـا روحى وسـوحى تقـرباً

مجـــــال مجـيـل ىف مقـــــام تـــــدلــيه

ففـى الصـوم جتىل ىل املعـانـى جليـة

أنل عبدك احلسنى بفضل منك تعليه
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وقال رضى اهلل عنه ىف مراتب الصوم:
نـسـيم صفـا روحــى بنــور صيـامـى

ونــور َعبـريِ الكـشف حــال قيـامـى
ُ

رسى ىف الـعنارص فانتشت من مدامة

بعـني بال كــــأس ورشف مـــدامـــى

أنـارت لـدى صفـوى اللـطيفـ ُة بـارقـاً

مــن العـــــامل األعىل بـــــرف ِع لـثــــامِ

شهدت وفوق الـعرش واللوح فوق ما

إليه اشـتيـاقـى ىف شـديـد غـرامـى

ومـن أنا بـعد املحـو والسحـق هل أنا
نعم بل أنــا ِال ّطلَّـسم حـوىل َغي ِ
ـاه ٌب
َ
ْ

ظالل ملـجىل الـــذات خـل مالمـــى
هلــا سجــد العــالــون ىف اسـتعـصــام
صـيــــام به صـم ِ
ــــدى بغــري طعـــام
َ َ
ٌ
بغـيـب سـام عـن مــــدرك األفهـــام
أنـا العبـد فـوق العـرش فـوق ِر َغـام

أصـوم وصـومـى فـوق قـدر إشـارتـى
خيلقـنـــى بعــد َّاحمـــا ظل عـنـرصى
ِ
الرتاب ورتـبتــى
ــدنَــى فــوق
ْ
فــأش َه ُ
وهـيـكىل الـــدانـــى جتـمل بـــالـبهـــا

بـــنـفـخـــتـه مـــن ظـل كـ ّلَ َغ َ
ـــامم

ومن قـبل إجيــادى بـســور معــاملــى

ومـن قبل إمــدادى عطـاء مـدامـى

هنـا قف لسـانى تـرمجن عن لطـائفى

وال تــتـعـــــــدى روضـــــــة اإلسـالم
ِ
شهــــــود كـ ّلَ غالم
عىل وفـــــــوق
َّ
إذا مل يــنـــــالـــــوا احلــب مــن عالم

حيـبــون آيـــات صفـــات ظهــورهــا

هبـيـكل حتــــديــــد وقـيـــــد مقــــام

مقـامــات أهل احلب شـوق وجـذبـة
ِ
ـب عنك وا َحلـ َظ ْن
عىل عن الـتقيـد غ ْ
ُّ
ِ
رس حـرضتــى
فــإن الـعبــودة بــرز ٌخ ُّ
أصــــوم ألفـنــــى عـن وجــــود والزم

أعـيـــدوا لقـيــد ىف صـــوى األنعــام

وخـل مـقـــــــام اإلحتـــــــاد فـــــــإنـه
وأهل مقـــام احلـب ىف سـري حجـبـــة

غيــاهب غـيب الـغيـب بعـد فـطـام
جتلــيه واملـجىل بـنـــور صـيـــامـــى
ملـــرتـبـــة الـتقـيـيـــد ىف اسـتـــسالم
هبــا أنـت ىف البــدء حـــال ختــامــى
ِ
رس هـيــامــى
ألشهــد بــالـتـشـبـيه َّ
بغيـب الصفـا الـذا ّتَـى ىف اسـتعصـام
يــــدوم هبــــا ىف حــظــــوة اإلِكــــرام

ألج شعـشعـانـا مـن حظـائـرك التـى
أعـذنــى إىل فتح الـوجــود ُقبَ ْـيل كن
وأشهـــد بـــالعـيـنـني مــنك أضـــاءة
ٍ
نـعمــة
أنل هـيكىل الــدانــى ســوابغ
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قال رضى اهلل عنه ىف ليلة الفرقان:
تـنـبـه فهــــذى لــيلــــة الفــــرقــــان
ألنـك ذكـــــرى نـــرصة الـــــرمحــن
فلـبــــاه مــــواله بـمـنــــة مـنــــان
ٍ
بــــود وإحـــســــان
وأبــــدهلـم مــنه
ٍ
بفـضل ورضـوان
نعـاســاً ُي َغـشـ ّيَهـم
ٍ
أفـــراد عــصـــابـــة قـــرآن
سالمـــة
َ
ـــــر ْو ٍح ورحيـــــان
وأيـــــده فـــض ًال ِب َ
تعـطف وأسعـدنـا بـأحـسـان رمحـان
ببــدر لقـد صـدقــوا بلـيلـة فـرقـان
وأكـرمـتهم بــالقـرب مـنك وغفـران
تنــزل لنـا مـنهم بـإحـســان حنـان
ونـاول طهور ًا صـافيـاً منك روحـانى
ورسى يـرى األمالك ىف أفق تبيـانى
ومن نــزلــوا للفــرد ىف زى إنـســان
مــــــواجهـــــة جتـىل بعــني عــيـــــان
أمـــام رســـول اهلل ىف حـــال إيقـــان
حمــا الـرشك ىف بــدر بـصــدق وإيامن
بـــأنـصـــارك الـنجـبـــاء واألعـيـــان
وبــالفـضل يــا مــوالى والــرضــوان
أيـــا رب وامنـحنــا عـطــا الــديــان
مـن اخلـري والـربكــــات والـغفــــران
إهلــــى وأيــــدنــــا بــــروح ورحيــــان
إهلــــى وحــصـنــــا بــــآيــــة قــــرآن
بــوسعـــة حنــان وإحـســـان منــان

أنـــور الــتجىل الح أم نـــور تـبـيـــان
أيــا لـيلــة الفــرقــان نــورك مـرشق
ببــدر ينــادى الفـرد مـواله ضـارعـاً
ألــيل
تــنـــــزلــت األمـالك واللــيل
ٌ
وأنـــزل أمـطـــار الــسـامء كـــرامـــة
دعـــا الفـــرد مـــواله بـبـــدر مـــرا ُد ُه
فـلبــاه ذو الـطــول العــظيـم بحــوله
أنــاديك يـا مـوالى بـالـرس ضـارعـاً
ٍ
أئـمـــة
ـن نــــادى ونُ ُجـب
بفـــردك َم ْ
فحـصنتهـم باحلفـظ والنرص والـرضى
بجــــاههـم نــظـــر ًا إهلــــى يعـمـنـــا
أيا سـامعـاً لدعـائنـا أعطـنا الـرضى
أنــادى وقـلبــى مـــوقن بــإجـــابتــى
بـبـــدر ومـن وقفــــوا به مـن أئـمـــة
دعـــوتك يــا مــذكـــور ود ًا ووسعــة
بـمــن وقفــــوا هلل يــبغــــون فــضـله
بحـمـــزة سـيف اهلل حـيـــدرة الـــذى
بـمـن هــاجــروا هلل أســأل سـيــدى
جتىل لـنـــا بـــاحلـب والقـــرب ربـنـــا
تـنـــزل لـنـــا بحـنـــانـــة وعـنـــايـــة
ومــن علـيـنـــا سـيــــدى بعــــواطف
َّ
إهلـــى فـــاكـــرمـنـــا فـــأنـت ولـيـنـــا
إهلــــى واحفــظـنـــا مـن الــرش كـله
وعـمم إهلـى الـفضل يـا واسـع العطـا
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وقال رضى اهلل عنه ىف ليلة القدر:
الـربِ
إنـــــزال قـــــرآن ذات املــنعـم َّ

سـبع وعـرشون فـيهــا لـيلــة القــدر
فـيهــا تـنـــزل أمالك الــسـام بــرشى
قــد الح نــور الـتجـىل ُمنْـبِئــاً قـلبــى
ارضع إىل اهلل مـضـطـــر ًا وسل تعـط
اخضع أيـا قلب فـوق الرتاب جمتـدياً
ونـــاج ربك بــــاإلخالص معـتـمـــد ًا
يــــريـك أنـــــواره جتىل مـــــواجهــــة
يــا من جيـيب دعـا املـضطــر أدركنـى
ىف لـيلــة القــدر آنــسـنــى ومجلـنــى
وسـع لنــا الــرزق لـألوالد أحبــابــى
فيـام حتب أقـمنـى ىف الـذى تـرضـى
حتـى أعـى غـيب إنـزال القـرآن هبـا
مـــوالى اسـمعـنـــى فـيـمـن أحـبهـم

للقـــائمـني عىل املـنهــاج ىف الــسري
أن الـظهــور ظهــور النــور للفجــر
فـوق الـذى تـرجتـى مـن واسع اخلري
رضــاه معـتقــد ًا ىف حــال مـضـطــر ًا
علـيه يــرفع عـنك العـرس بـــاليـرس
يــرضيك عـنه ويمحــو ظلمـة الـوزر
أغـاثــة منـك وأرفع سيـدى قـدرى
بــام حتــب مــن األخالق والــــســري
بالفضل منـك إهلى وارشحن صدرى
وفـــر بـــى مـنـــى ىف لـيلـــة القـــدر
علـام ً يقـيـنـــاً إهلـــى يــرسن أمـــرى
خـري ًا بجـــاه كـــرام اخلـلق ىف بـــدر

وقال رضى اهلل عنه ىف مشاهد ليلة القدر:
قــرأت بــألــواح الــوجــود بـيــانــاً

فـشـاهـدت بعـد تالوتــى التـبيـانـا

رأت عني روحــى ليلـة القـدر المعـاً

يـضــىء قــرأت عـنــدهـــا القــرآن

وىف لـيلـــة القـــدر اإلشـــارة أنـنـــى

أنـا اللـيل يعطـى هيكـىل األحسـانـا

وفــيـه نعــم إنــــــزال قـــــــرآن ذاته

يــصــري به نـــور ًا يــضـــىء عـيـــان

أيـا لـيلتـى واهلـيكل الـسـافل ارتقـى

فـشــاهــد بــاإلنــزال بـــر ًا وحنــانــا

تـنــــزلــت األمالك عـنــــد نـــــزوله

فكــان طهــور ًا سرت الـدن واحلـانـا

أديــر عىل األرواح أخفـى رســومهـا

فلـم تـــشهـــدن آيـــا وال أكـــوانـــا
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دعـاهــا الفنـا صــوب البقــا ىف تنـزل رست عنـدهـا روحـى وليىل مـاغـانـا
لقـد أطلقت روحـى ورسمـى بـراقهـا رست وهبـــا أرسى إلــيه حـنـــانـــا
يــذكــرنـــى رسمــى الــدنــى بلـيلــة هبــا الــرســم لألعلـني ثـم تــدانــى
أيــــا رسـم فـيـك اآلى رس اجـتـالئه وفـيـك معــانـــى وصفه قــد صــانــا
ترى غيبك األرواح قـى شكل الدنى وأنـت تــــرى اآلثــــار واألدرانــــا
إىل احلظـوة الكـربى فسـارع موجـهاً إىل اهلل تـــــوىل مــنه ثــم أمـــــانـــــا
تـرضع أيـــا قلـبـــى إىل اهلل خمـبـتـــاً وسـله عــطــــاء فـــضلـه غفــــرانــــا
أيـا ظـاهــر ًا ىف ليلـة القـدر بـالـضيـا إلـيك فقــربنــى فعمـرى قـد حـانـا
وقال رضى اهلل عنه ىف حقيقة العيد:
أعـد بـدئـى املـاضـى شهـود عيـانـى

لـيقـــوى بكــشفـــى غيـبه إيقــانــى
أرانــى روحــ ًا ىف حـظــائــر حـنــان
لــروحــى أنــس ِ
اآلل ِه الــروحــانــى

يــذكــرنــى بــدئــى الــذى كـنت أوالً
وكـنـت بـه ىف العلـم مل يــرنــى ســوى

بـه ىف ضيــا األسامء حــصن أمــانــى
حقــيقــــة أسـامء بــــآيــــات قــــرآن

أعـــده لـتـجىل ىل املعـــانـــى جلـيـــة

جتــملـنــــى ىف صــــورة الــــرمحــــان

أيــا عيـد يــا عيـد افـتتـاح حقـيقتـى

وقــد كـنت طـينــا جــامع األركــان

أعــادك مـبـــدى العــاملـني حلكـمــة

تـشـري إىل الغيـب املصــون الثـانـى

أدر ىل عـيـــد ًا ىف انــبالج حقـيقـتـــى

ألظهـــر نـــور ًا ىف ســام العـــرفـــان

أضيىء عىل العالني بالشمس أرشقت

عىل بـرجهـا األعـىل بطــابع كيـوان

جيـمل نــاســوتــى وروحــى بـنفخــة

تـضـــىء عىل العــالـني بــالـتـبـيــان

يــذكــرنـــى عيــد الــرســوم بحـظــوة

لقــد كنـت فيهــا قبل ذى األكـوان

لـدى كـنت رس ًا غــامضـاً عـن مالئك

عـن العـــامل األعىل عــن اإلمكـــان

فـــأنــت معـيـــد واإلعـــادة أنـنـــى
وىف عــودى العيـد الـذى هــو هبجـة
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ختــصــصـنـــى ثـم اإلرادة مــظهـــر ًا لـيــظهــــر جل اهلل بـــاإلحــســـان
فــأظهــرنــى ربــى ليـظهــر ظــاهــر ًا بـــــأســامئه واآلى بـــــالـــــديـــــان
ظهــور عـجيـب واخلفــا َّىف غــامـض وشـتــــان بــني اجلهــــر والـكـتـامن
ِ
ــم إذا فك أرشقـت معــانــى صفــات احلق كـل مكــان
ــس ٌ
لكـنــــزى طل َّ ْ
يفـك ألهل االصـطـنـــاع إذا َص َفــوا قلـيـل نعـم هـم(آيــــة الـغفــــران)
رى الغـيب املصـون يلوح ىف هـيــــاكل طـني أرشقـت لـلفـــانـــى
غريـب ُي َ
ٍ
غـيـب عـن األعـيــــان
ومــــا العـيــــد لألفـــراد إال إشـــارة تـــشـري إىل
فـذق من إشـاراتـى غيـوبــاً مصـونـة هـو العيـد عـود من صـوى اإلنسـان
إىل حـظــوة العــالـني نفخــة قــدسه إىل اهلل مـن فـــرد مـــشـــوق عـــان
إىل حـيث كــان البــدء والبــدء ِكل ْ َمـ ٌة بـكن حـيث كــان مقــدر اإلمكــان
لـدهيـا فــأنت الفـرد تــرشق هتتـدى بــــأرسارك األفـــــراد للــــرضــــوان
مـبــدع األكــوان
فعيـد بـمعنـى مـا فهـمت لـتحتـسـى طهـــور ًا سقــاهــا
ُ
لـدهيـا ففــى األعلني تـشهـد ظـاهـر ًا مجــــال الـتـجىل الح مـن ِتـبْ َـي ِ
ــــان

(تم بحمد اهلل وحسن توفيقه)
* * *
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الباب السـابع :األيام املرجو فيها اخلري
ليلة القدر

الباب الثامن :زكاة الفطر وصالة العيدين
زكاة الفطر

من املواجيد الـرمضانية

ىف ليلة الفرقان (قصيدة)
ىف ليلة القدر (قصيدة)

ىف مـشاهد ليلة القدر (قصيدة)
ىف حقيقة العيد (قصيدة)
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