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 سلسلة الدروس الرمضانية 
 

 اهلل دون بقية العبادت   الصيام إل   ة نسب   ن احلكمة م :  الدرس الثاني 
 

زما  للاأ أفاا  ل اللا   زنلابس لحولاس دزن  ؛ فاحن  نلالهلل ه زنيكا  ه زهللاو ه زنلا   ه؛ نعلم مجيعاً أن العبادات كلهاا ه
ََب .  بقية العبادات فقد نلبها للعباد ََب اا  ُر ار  ر اهُي فعا  أَبيَب  َ لاَبا َب رَُب َبحا سر  اَبقار  ر الم –ةَب رَبفاي َب اُهر  ، لاَبا َب اُهَر   كار     -صالهلل ل َلياس ُز

ييي بيسي ) يَبا َب فَبإينُسر ِلي زَبأَبَنَب أَبج   .(البخاري زمللم َبمَب ي اب  ي آدَب َب لَبسر إيَُّل الل ي
 العلماا  ا خا  ل اللايا  لحولاس دزن بقياة العباادات، زلاد لكاَإنس م  ال اجب َليحا أن نبنث زندلق حا   العلاة الان ما  أجلهاز 

احة نبيحاا  نقف زلوة م  ُذه األزجس ، فتعال ا بحازجسة أُتإىل  تهارجعىف للأ أل اًَّل كثريًة  أ اللت زنطا   ح ااا ما  كتاان ربحاا ُز
لم – َ عا. -صلهلل ل َليس ُز  حن َّل  حلنب بلاط ال لت م  بني أ د حا ُ
 

 ن الصيام ال رايء فيه ألنه سر بني العبد وربهأ:  ولالوجه األ
 
َى زل أَلم أنس إمنا خ  الليا  ألنس ليس  ظهَ م  اب  آف اي  كما  ق  يف غريه ، فح د  بوعلاس زإمناا ُا   ا   الل   َّل  ق  فيس ال

الم –ز ؤ د ُذا التأز   ل لاس  يف القلب ، زللاأ ألن  ؛(البيهقا  بلاحد فياس انقطاا  )  لايس يف اللايا  راي   َ   -صالهلل ل َلياس ُز
زأحاد ااث كثاارية وبااني دخاا    ، زلااد جااا ت آايت  األَمااا  َّل وناا ن إَّل اتَكااات ، إَّل اللاا   فإمنااا ُاا  الحيااة الاا   وااهلل َاا  الحااا 

اي  يف   ا خبال  الليا .ال َآن زغرُي َا ة الق  كثرٍي م  األَما  كاجلهاد زاتو اللدلة زل
َطيب  اإلما   لا  َد فعلس إَّل ل فأفافس ل إىل نولس ، -محس ل ر   –  الق اي  زالل   َّل  طل  َليس مبج َ ملا كانت األَما   دخلها ال

زاذا لا  يف اتد ث    د   ه وس م  أجل    زلا  اب  اجل زي َ مجي  العبادات وظهَ بوعلها زلا  أن  لالم ماا  ظهاَ ما   ا ن 
 ، خبال  الل   . 

َفيسي َحاده ، زهُبتاسي لاس ، زصها ر اإليخاال ي لاس ُابنانس فياس ، ألناس فاه اختُ  لحولس ا َي األَماا  ، زللاأ لي ا  َ  ُاي للا   ما  باني ُااا
فإين اللااامَب  نا ن يف امل فاي ي ا ااِل ما  الحاا  مرتمن يحااً ما   وحاازر ي ماا حاَُ  ل َلياس اللايا  ،  ب يس َّل  طُل ر َليس إَّل  ل ،بَبني  العبدي زر 

س ه خ فااً ماا  َقاباس ، زرغبااًة يف   ا فاال َبلَبيا س للااأ ، في ركار ً  طُلا  َلياس يف خل واايس ، زلاد حااَُ   باس ، فماا   تحازلارسر ؛ ألنااس  علام أن لااس را 
س مااا  سي زااااذا لاااا  َ )  اااَبد ر  اااه وَبس زطعاماااَب اايَي أَمالاااي س مااا  باااني ُاااَب خاااال َب ، زاخاااتُ  صااايامَبس لحو لاااي  أجااا  للاااأ  ااانَ لر لاااس ُاااذا اإلي

ل    .(أج 
زاملعااال َلاااهلل ُاااذا ال جاااسَ كااا  َمااا  ابااا  آد  لاااس بنااا  حظ صاااس ز اااه اوس إَّل اللااا   فإناااس خاااا   ي َّل  حالاااس  ااا  مااا  حااا  الاااحوس 

 ز ه اهتا.
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 أن هللا انفرد بعلم مقدار ثوابه :الوجه الثان 
 
َاد بق لاس   زأَن أجايي باس     َد بَ أن املا ادات فقاد اطلا  َليهاا بعاا  غاريه ما  العبا زأمااعلام مقادار   اباس زوفاعيف حلاحاوس، أين أنوا

ب عي  َي أمثاااا إىل ُاَب َُا ال عَبدد ، اتلحةر بعَب   ميةي ؛ ألُن األَما َب اللاتةَب  فاَفر أج مااة فاعٍف الحا  ، فأفا َب اجليا َب إىل نولس الن
ا اللااُ   فااإيُن لَب أفااا َب اجلاايا َب َليااس إىل نولااس ماا  غااري اَت َمني زأجاا َبدر إىل أفااعا  كثااريٍة ، أمااُ اار َب ُاابنانس أكااََب ر األكاا دٍد ، ُز بااَبار َااَب

ٌ  َا  ٌ   َلاهلل طاَاةي ل ، زصا اري   األج د   ، زالعطُيةر بقدر مرع طيها ، فينر نر أجَر اللاامي َظيماً كثرياً بيال حلان،  زاللايا ر صا هاَب
اري ل املؤملااة مااي َب اجلاار  ي زالعَبطااَب ي زفااعفي ال ٌ   َلااهلل ألاا دَب قَب أن ل ، زصااَب تمعاات  فيااس أناا  ا ر اللااٌ الثال ااةر ، زَب قااُ دي اج  بااَبدَبني زالااحُاو سي ، فاَبقااَب

لَباٍن }     . زلَبد  لَبا َب ل وَبعاىل َ ن ن اللاامر م  اللابيَي  ُرم  بيغَبري ي حي ََب  .( 10اليمَ َ  ) {إيمُنَبا  ار َبىُف الُلاابيَرزنَب أَبج 
َطيب َ معحاه أن األَما  لد ك وت مقا َة إىل ُابعمااة إىل ماا  اا  ل ، إَّل اللايا  لا  الق د َ   اهبا للحا  زأهنا وفاَف م  َ ا

َذ إلا لاااا  َ أَن أوااا ىل اإلَطاااا  بحولااا  كاااان يف للاااأ إ اااارة إىل وعظااايم للاااأ افاااإن ل  ثياااب َلياااس بغاااري وقاااد َ ،  لعطاااا  ألن النااا
 .زووخيمس

َ ف ز ؤ د ُذا ما جا  يف اتد ث  لم –ا  ُر   ل َ  اب  َمَ ، لا  َ لال  َ » األَما  َحد ل ُبعة َ -صلهلل ل َليس ُز
م  بع َ  مالن أبمثااما ، َز ما  َّل  علام  ا ان َاملاس إَّل ل َاي زجا  ، فأماا  ةَمالن م جبان ، َز ما  بلابعمااة ، َز أمثالس ، َز

َ  بااس  اي اامل جباان َ فما  لقاا  ل َ  باس زجباات لاس الحااار ، زما  َماا  زجبات لااس اجلحاة ، زماا  لقا  ل   عباده لللااا َّل   ا  لااد أ ا
يييَب مبييث ليهااا مبثلهااا ، ُااي ة جاايي حَبٍة جاار َبلااَب ُم َي َاً ،  زمااَب  ُااَب ، زماا  أنوااق مالااس يف ُاابي  ل فااعوت لااس نوقتااس  زماا  َماا  حلااحة جاايي َ اا

م بلاابعمااة ، زالااد حار بلاابعمااة د حااار ، زاللاايا  ه َااي زجاا  ، َّل  علاام  اا ان َاملااس إَّل ل َااي زجاا    ٌاين زالبيهقاا   )الاادُر الطاا
 .(زاللو  لس 

ََ ، ألن كا  َماٍ  ما  ُاذه  َا ُاذا اتاد ث فإناس صانية ما  َنحياة مدل لاس ال ا زلألمانة العلمية إلا كان بعا  العلماا  فاعف طا
َ ٍة ماا  ُااحة نبيحااا  االم –األَمااا  اللاابعة زجااياجه لااد جااا  يف آ ااٍة ماا  كتااان ربحااا أز حااد ٍث صاانيٍة صاا زأناات  -صاالهلل ل َليااس ُز

 بذلأ خبري  . 
َة إىل ُبعمااة إىل ماا  اا  ل  اب  آد  لس َ ك  أَما زاملعل َلهلل ُذا ال جس لد ك وت مقاد َ   اهبا للحا  زأهنا وفاَف م  َ 

 ، إَّل الليا  فإين أ يب َليس بغري وقد َ ، فأَن أو ىل اإلَطا  بحول ، زيف للأ إ ارة إىل وعظيم للأ العطا  زووخيمس.
 

 أن اإلضافة إضافة تشريف وتعظيم :الوجه الثالث
 
لم –يف ل لس   َ ف زوعظيمإىل ل   الل    فافةإ،  آد  لس إَّل الل   فإنس ِل     ك  َم  اب    َ -صلهلل ل َليس ُز كما   ،إفافة و 

 وهااام محاااس إَّل  باا  املحاااري َ التخلاااي  يف م فاا  التعمااايم يف مثاا  ُاااذا اللااياا َّلل زإن كاناات البيااا ت كلهااا ه، لاااا  ا  قااا  بيااات
َ ف.  التعظيم زالت 

َايس فاالن أز الا ز َ فاالن، أز كار زل    يف  رَب   ي ما  فاالن زصار   َب َ ي نيلحاا إىل أر  ال الا  ل جادَن أن اإلنلاان  وخاَ َلابس زنلابس أناس ابا  الا
ذه اإلفافة ه ج  يف َاله!!!!م  فالنأز فيد     ألب  ٍ  َ  ُز ذا لل ا  مثلأ فما الأ ل  كان ُذا ال   ، ُز
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َفس زففالس ما  باني ُاااَ العباادات مفاا   زاملعل َلهلل ُذا ال جسَ ك  َم  اب   آد  مفا   لس زمحل ن  إلياس، إَّل اللا   فإناس ل ا
 ِل زمحل ن  إُِل زأَن أجيي بس.

 
 أن الصوم من صفات الرب واملالئكة : الوجه الرابع

 
َزح ما  جاحس ماا خلقات ر لد م  جحس ما خلق محس ُز  األجلفاإلنلان لل ا  م  جلٍد زرزٍح ، زغذا  ا    زالطني ، زغاذا  الا

تر فيياسي ماي  ر زحاي  } يف املأل األَلهلل   محس ُ  ا ترسر زَبناَبوَبخا  َُب فاللااام َّل  طعام ، زل وعااىل زصاف نولاس فقاا َ (، 29اتجاَ َ  ){ فَبإيلَبا 
ُر َب  رط عيمر زَبَّلَب  رط عَبمر  }  –الذي      فيس م  ال  دزان األر   -لد زحيحما ميتح  اإلنلان َ  غذا  اجل (، 14األنعا  َ  ){ زَب

َن زاملالاناة ، - أَين حالة صايامس - فإنس يف ُذه اتا  اَّلُاتغحا  َا  الطعاا  زغاريه ما  ألن   نا ن لاد محا  صاوًة ما  صاوات الا
َطيب َ معحااا َن اللاااام إليااس مبااا   افااق صااواوس أفااافس إليااس . زلااا  القاا َن جاا  جاللااس ، فلمااا وقاا ه أن أَمااا  ال ااه ات ماا  صااوات الاا

َن إِلُ  أبمَ ُ  متعلق بلوة ما   العباد محاُبة ألح اام إَّل الليا  فإنس محاُب للوة م  صوات اتق ، كأنس  ق   إن اللاام  تق
َب بياة ، كماا ،  صوايت َ ة ، زكمالاس ه َلاهلل اُاتنقاا ال فنأن اللاام اولف بلوة م  صوات ل وعاىل َلهلل لدر ما  ليق ما  الب ا

َ ة ، أن العااام م َحيم متلااف بلااوة  لااتنقها ل ، زللعبااد فيهااا نلاابة َلااهلل لاادر الب اا َذ زالاا َى أنااأ وقاا  حااا زالناا   فااالن رحاايم أَّل واا
َذ زفااالن بلااري نااذا ،  زفااالن كاا يف اللاا   امل اا   بااني فلمااا كااان كااذلأ  اا ز أن  ناا ن خلاا   اإلفااافة إىل نولااس .........ُز

 .العبد زربس زمالانتس
سَ كاا  أَمااا  العباااد محاُاابة ألحاا اام إَّل اللاايا  فإنااس محاُااب للااوة ماا  صااوايت، زكأنااس  قاا  َ إن اللاااام زاملعاال َلااهلل ُااذا ال جاا

َن إُِل أبمَ ُ  متعلق بلوة م  صوايت، فأَن أجيي بس.   تق
 

 غري هللاأحٌد  أن الصيام مل يعبد به  : الوجه اخلامس
 
َ  خباااال  ُاااااَ األَماااا    إن فااا ،لة زالطاا ا  زالاااذبة زالحاااذر زغاااري للاااأ مااا  أنااا ا  العباااادةكاللاااالة زاللاااد  فاللاا   َّل  دخلاااس  ااا

َبا ن إىل األصاحا  زمعبا داهتم هباذه األ اايا  امل اَكني  قادم هنا ملعبا داهتم َجاا  فااإن كثاريًا ما  امل اَكني  تق ، زكاذلأ الادَا  زا ا   زال
  .إمنا ُ  خا  ه َي زج  فالل   ،خبال  الل   ، فما لكَ أن امل َكني كان ا  ل م ن ألزاثهنم زملعب داهتم

َب   هبا العباد لغري ل إَّل الليا  فإنس ِل م  عبد بس غريي فأَن أجيي بس. نَب َُ قَب زواَب  دَب بَب زاملعل َلهلل ُذا ال جسَ ك  أَما  العباد 
 

 أن الصوم ال مقاصة فيه :الوجه السادس
 
َا كا  حلاحاوس، إلنلان أييت     القيامة زمعاس حلاحات كاجلباا  ، زلنحاسازمعل للأ أن   ىف جميا  العباادات وا  ف َلياس مظاام ولاتغ

 م  أحل  ما لي  يف للأ ما لالس ُويان با  َييحاة رمحاس ل ع د إىل التنوري األَما  ، ز  فاَّلُتثحا  ،محها مظام العباد إَّل الليا 
دي ماا َلياس ما  املظاام ما  ُاااَ َملاس أحنمها َ   إلا كان  ا   القياماة ساُاب ل َباده ، ز  اؤ لا  َ ُذا م  أج د األحاد ث ز 
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ااححس   دخلاس اللا   اجلحاة  )ي زج  ماا بقا  َلياس ما  املظاام ز حن َّل  بقهلل إَّل الل   فيتنم  ل َ َجااس البيهقاا  يف  ااعب اإلميااان ُز أخ
ٌى   . (الن

َه  َه م  الليا  ب  أج الل   َّل  لقط   ابس ف، زج  مدخَ للاحبس َحد ل َيفالليا  ه َي ز ج  زَّل ُبي  ألحد إىل أخذ أج
َه فيها. َه للاحبس حن  دخ  اجلحة في ىف أج ا ب    فَ أج  مبقاصة زَّل غرُي

ََب ا ََبةَب ف ُر ُر  َب اهُي ،  عَب   أَبيي  لم –أَبُن رَب لايسر    َلَبا َب   -صلهلل ل َليس ُز ررزنَب مَبا ال مرو  مَب لاَبسر زَب  َلاَبالر ا ؟أَبوَبد  لايسر فييحاَبا ماَب   َّلَب دير ُاَب  ،َّلَب مَبتاَبا َب ال مرو 
يَباٍ  زَبزَبكَباةٍ   َفاَبقَبا َب  ٍة زَبصي ا ،إيُن ال مرو ليسَب مي   أرُم ي أيَب يتي  اَب   َب ال قييَبامَبةي بيلَبالَب َُبذَب أيَب يتي لَبد   َبتَبمَب  ا ،زَب َُبذَب ا  ،زَبلَبذَب َب  ذَب وَبأَب دَب َب ُاَب ا زَبُاَب ذَب ا َب ُاَب زَبأَبكَب َب ماَب

ا َُبذَب ا ،زَبفَبََبنَب  َُبذَب ا مي   حَبلَبحَباويسي زَب َُبذَب َبلَبيا سي  ،مي   حَبلَبحَباويسي  فاَبيارع طَبهلل  ا  حَباورسر لاَببا  َب أَبن   ارق فاَبهلل ماَب ت   ،فَبإين  فَبحييَبت  حَبلاَب ُرم  فَبطرَيحاَب ذَب ماي   خَبطاَباايَب أرخاي
 . (مللم   )َبلَبي سي ُثرُ طرَيحَب يفي الُحاري 

َه أن الليا َسة خللاتفظاُ َة عا  لاأ، فاللايا  ما  ل   م    م  بقية األَما  يف للاأ، زلنا  األحاد اث اللا َ ا لاا  َ أي ُ
لم  –لا  ُر   ل   َ زلااا  جمماا  اليزااااد ، للهيثماا  ، )ك  العما  كواارة إَّل اللا   ، اللا   ِل زأَن أجايي باس      َ -صلهلل ل َليس ُز

 (رجالس رجا  اللنية.
َ  فيااس ملااأ لااسد َماا  العباازاملعاال َلااهلل ُااذا ال جااسَ كاا   ااا ،   تلاا للاا   فإنااس ملااأ ِل ، إَّل ايف املظااام زالنوااارات زاملقاصااة زغرُي

َفاً للل  ، زأك  العبد مظامأ م     دخَ الل   لعبدي  دخ  بس جح .َماً مين ز 
فهذه أزجس ُتة  يف إفافة الل   ه زخل صيتس بس، زالحاصَ يف ُذه األزجس اللت  د أهنا كلها جمتمعة يف اللا   ، ألناس َّل   وبعد:

 ، َّل اختال  وفاد.وعار  بيحها، فه  اختال  وح   زو جيس زوولري 
ة زامللاابقة إىل اغتحااا  رمفااان ملاا فيااس ما  ا ااري العظاايم زالادر  امللااتواد ما  للااأ الاذي  ااب وطبيقااس َلاهلل أر  ال الاا  ُا   امللاااَر

َ ف   باني رفعاة اللا   زففالس َلاهلل زالث ان اجلي   الذي أَده ل لللاام زم  طلا  َلياس  ين يف للاأ حاد ث   ا أحاد  إَّل ل، زسفا
 ي  العبادات. مج
ََب ا ََبةَب لَبا َب ف ُر ُلمَب َ     عَب   أَبيي  َُب َبلَبي سي زَب لَبمَبا مَب َب الُحيبي ي صَبُلهلل اُهر   ُ َبةَب أَب  ٍ  مي   لرفَبا

ني مي   بَبلي حَبًة  ؛كَبانَب رَبجرالَب َر ُاَب خاَب ََب اْل  هيدَب أَبحَبدرُهرَبا زَبأرخ ي تر    ُ . زَبا
َرباَبياا دي اهُي  ةر با  ر  هييدي فَبأرري اتر اجل َب  َلاَبا َب طَبل نااَب ا أرد خاي َب لاَبباا  َب ال اُ ؤَبُخََب ميحا هرمااَب ا ال مار باا تر لايذَبليأَب  ؛حاُاةَب فاَبََبأَب ا تر فييهااَب َ تر لَبلاايأَب  !!فاَبعَبجي بَبن تر فاَبذَبكَب فَبأَبصاا 

ُلمَب فاَب  َُب َبلَبي سي زَب ُر  ي اهُي صَبُلهلل اُهر  ُلمَب أَبز  لركيََب لَبليأَب ليََب َُب َبلَبي سي زَب ُر  ي اهُي صَبُلهلل اُهر  ا َب  َقَبا َب ليََب ُلمَب أَبلاَبي سَب لاَبد  صاَب َبلَبي سي زَبُاَب ُر  ر اهُي صَبُلهلل اُهر  رَب
ةَب الُلحَبةي  عَبًة صَبالَب ا رَبك  ا زَبكَبذَب عَبٍة أَبز  كَبذَب ُتةَب آَّلَب ي رَبك  ُي هر رَبمَبفَبانَب زَبصَبُلهلل   .(أمحد بلحد حل  ) ؟!  باَبع دَب

َاً   الاذي خخااَ ُاحة صاااف َى  بااأ اي َبااد ل أن زايدة َلااهلل صااحبس جعما  رمفااان  اً زاحااد اه لااس ُاابقاً إىل اجلحااة لبا  ال ااهيد، فنا
َمفاان زاحاد زأنات  اذا اللاناي ُابق ال اهيد ب وغتحم ُذا ال هَ زأنت َلهلل أَتابس، فنم م  رمفان مفهلل َليأ زأنت غافا ، ُز

يأوهلل َليأ رمفاَنت  كثرية  فمالا أنت فاَ  ؟!!!مفهلل   ُز
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