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 إين صائم  -من بر�مج فتواكم ) 6(احللقة 

 والصالة والسالم األمتان ، احلمد � رب العاملني، ﷽���:املقدم
 . لني نبينا دمحم، وعلى آله وصحبه أمجعنيَّر احملجُاألكمالن على قائد الغ
ً هللا وبركاته، وأهال بتحية اإلسالم، السالم عليكم ورمحة الكرام ّأحييكم مستمعي

الذي Sتيكم كل » فتواكم«من برMجمكم اليومي الرمضاين جديدة حلقة ًومرحبا بكم إىل 
صاحب الفضيلة الشيخ ضيفي يف كل يوم مجعة . ًيوم من اخلامسة حىت السادسة عصرا

 . إلفتاء مبنطقة القصيما املشرف العام على فرع ؛الدكتور خالد بن عبد هللا املصلح
 .  بكم صاحب الفضيلةاً ومرحبًأهال

ًوأهال وسهالبك، حياك هللا ًمرحبا  :الشيخ ً. 
 حياكم هللا شيخ خالد، سعيدون kطاللتك معنا من جديد، وهذا املوعد :املقدم

ًاملعتاد كل يوم مجعة، أقول خمتصرا يف عنوان مقدمتنا اليت سنتحدث فيها من ست إىل سبع 
 : دقائق kذن هللا

ليس املقصود من الصيام جمرد االمتناع عن الطعام والشراب، وسائر » إين صائم«
َاملفطرات احلسية فقط، بل جيب حفظ الصوم، وصونه من كل ما يدنسه، أو ينقص أجره، 
فيجب االمتناع عن مفطرات أخرى ال يكمل صيام أحد إال �المتناع عنها، قال صلى هللا 

ُّمن مل يدع قول الز«: عليه وسلم ََ َ ْ ََ ْ ُور والعمل به، فـليس � حاجة يف أن يدع طعامه َْ َ َ َ ََ ََ ََ َ ْ َ ٌ ِ
َ َ ِِ َ َ َْ ِ

َُوشرابه َ َ َ«. 
 إين صائم، لكل من اختلفت معه؟: ًشيخي، كيف أكون صادقا عندما أقول

ً السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مرحبا أخي عبد الرمحن، وحيا هللا ومرحبا :الشيخ ً
 يبلغنا وإ�كم مرضاته، وأن يعيننا وإ�كم على ما فيه �إلخوة واألخوات، نسأل هللا أن

إين صائم أشار إليه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : صالح ديننا ودنياM، هذا القول
 .يف بيان أثر الصوم الذي ينبغي أن يتحلى به الصائم
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ًجاء ًفالصائم ميتنع من األكل والشرب والشهوة رغبة فيما عند هللا عز وجل، بل ور
�إلدراك فضله وعطائه جل يف عاله، وهذا االمتناع امتناع تعبدي، وليس امتناعا عاد�، وال  ً
ملقصد دنيوي، وإمنا هو � عز وجل، والنفس عندما متتنع عما تشتهي من املفطرات فهي 
ترجو عقىب ذلك �نواع من األثر القليب والسلوكي، ولذلك يصوم القلب عما يغضب هللا 

ً وتصوم اجلوارح كلها عما يغضب هللا عز وجل، فيكون الصوم ليس امتناعا جل وعال،
 .فقط عن أكل وشرب، بل امتناع عن كل ما يكون من سيئ األخالق

ْفإذا كان يوم صوم أحدكم فال يصخب وال جيهل«: وهلذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص َ َ َُ َ ْ َ َ َُ ِ َ ومعىن هذا » ِْ
إلنسان يف ترك كل ما هو جهل، واجلهل هنا هو عدم العلم، أن الصوم له �ثري مباشر يف ا

ِأو عدم العمل �لعلم، فالغيبة جهل، والشتيمة جهل، وسيئ القول مجيعه جهل، وكذلك 
ََِّإمنا ﴿: أكل املال احلرام جهل، وسائر املعاصي والسيئات جهل، ولذلك يقول هللا تعاىل

َالتـوبة على ا¡ للذين يـ ََ ِ َِّ َِّ ََ ُ ْ َعمَّ ٍَلون السوء جبهالةْ َ َ ِ َ ُّ َ  .]17 :النساء[ ﴾ُ
: َفكل من عصى هللا فقد وقع يف اجلهل، لكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال يف هذا احلديث

ًذكر ما يتعلق �جلهل يف التعامل مع الناس، وما ميكن أن يكون سببا » ال جيهل«
ْإذا كان يـوم صوم أحدكم «: للخصام، وسيئ األقوال يف التعامل مع املخالف؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص ُ َِ َ ََ ِْ َْ ُ َ َ ِ

َفال يـرفث و ْ ُ ََْ ْ يصخبالَ َ ْ َفال يـرفث وال جيهل«: ، ويف رواية قال ملسو هيلع هللا ىلص»َ َْ َ ْ ُ َْ َ«. 
ّمث بني النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما الذي ينبغي أن يكون عليه اإلنسان يف حال مقابلته مبا يكره من 

ْفإن سابه أحد أو قاتـله، فـليـقل«: املعاملة ُ ََ ََْ َ َُ َُ َْ ٌَ َّ َ ْ ٌِ إين امرؤ صائم:ِ َ ٌُ ْ ِّ ، و®ذا يعلن أنه ممتنع عن »ِ
ًمقابلة اإلساءة �لسوء؛ ليس عجزا وال ضعفا، وليس قبوال �إلساءة، إمنا لكونه يتعبد هللا  ً ً

 مبثلها، إمنا يقابل اإلساءة إما �إلحسان عز وجل �لصيام الذي يكفه عن مقابلة اإلساءة
ٌادفع �ليت هي أحسن فإذا الذي بـيـنك وبـيـنه عداوة كأنه ويل محيم﴿ َِ ٌّ َِ َ َُ ُ ََّْ ََ ٌ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ِ َِّ ََّ َِ َُ َ َ ِ ِ ، ]34 :فصلت[ ﴾ْ

 .وإما �المتناع يف أقل األحوال عن جماراة السفهاء يف سفههم
 ملسو هيلع هللا ىلص كما يف صحيح اإلمام البخاري، وهنا يتبني أثر الصوم الذي قال فيه النيب
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ِن مل يدع قـول الزورَم«: وكذلك يف أيب داود من حديث أيب هريرة، قال ملسو هيلع هللا ىلص ُّ ََ ْ َ ْ ََ يعين من مل » ْْ
ًيدع القول الباطل، الفاسد، سواء كان كذ� أو غيبة أو منيمة، أو كائنا ما كان من األقوال،  ً

ِوالعمل ب« َ َ يعين والتعامل به، سواء كان ذلك �كل املال احلرام، أو بعقوق الوالدين، أو » ِهََ
بعدم أداء األمانة، أو بغري ذلك من اخلصال، فمن مل يدع القول الزور؛ القول احملرم، 

ُفـليس ¡ حاجة يف أن يدع طعامه «الباطل، الفاسد، والعمل الباطل الفاسد احملرم،  َ َ َ َََ ََ َ ْ َ ِ ٌ َِِّ َ ْ َ
َُشرابهَو َ ٌفـليس ¡ حاجة«: ، فاملقصود بقوله ملسو هيلع هللا ىلص»َ َ َ َِِّ َ ليس له غرض وال قصد يف هذا : أي» ََْ

 .الصوم الذي عري وخال عن أ¸ره ومثاره يف القلب والقول والعمل
لذلك من املهم لكل مؤمن ومؤمنة أن يفتش عن أثر الصوم يف قوله، ويف عمله، ويف 

 ويف الذكاء والطيب، فإن الصوم يريب اإلنسان على اإلخالص، وعلى معاملته، ويف قلبه،
متام حسن القصد � عز وجل، ولذلك يؤكد النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا املعىن ببيان آ¸ر الصيام، 
وطيب مثاره، مع ما ميكن أن يكون من آ¸ر يكرهها اإلنسان من عناء أو تعب، لكنه 

 .ألجر عند هللايدرك األجر العظيم �حتساب ا
َّالصيام جنة«: ولذلك جاء يف الصحيح أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ُ : ومعىن أنه جنة أي» ُ

وقاية، وهو ليس وقاية فقط من عذاب هللا، أسأل هللا أن يقيين وإ�كم عذابه، كما جاء يف 
َّمن صام يـوما يف سبيل ا¡، بـع«: الصحيح من حديث أيب سعيد َ ً َ ْ ََِّ ِ َِ ِ ْ َ ِد ا¡ وجهه عن النار َ َّ ِ َ ُ َ ْ َ َُّ َ

ًسبعني خريفا ِ َ َْ ِ وقاية تقيك النار، وتباعد بينك : يفسره هذا احلديث، أي» ُجنة«: ، فقوله»َ
 .وبينها، كما أنه جنة من كل خلق رديء

َجنة، فال يرفث وال جيهل«: ولذلك قال َ ُ َ ْفال يرفث وال يصخب، وإن «: ويف رواية» ُ َ ْ َ َْ ُ
ِوالذي نفسي بيده «: مث يقول ملسو هيلع هللا ىلص. »إين صائم، إين صائم: امته فليقلامرؤ قاتله أو ش ِ َِ

ِخللوف فم الصائم ِِ َ ُ ُ يعين ما يلقاه من رائحة قد تكون غري مستحسنة ويكرهها، بسبب » َُ
ِخلو جوفه من الطعام، هذا الذي يدركه من املتاعب هو يف احلقيقة أجر وثواب عند هللا 

َأطيب عند هللا تعاىل من ريح املسك، يرتك طعامه، وشرابه، «:  يقولعز وجل، لذلك َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ
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ِوشهوته من أجلي، الصيام يل، وأM أجزي به، واحلسنة بعشر أمثاهلا ِ ِْ ُ َِ ََِ َ َ ِ َ ْ«. 
َفينبغي أن نستشعر هذه املعاين وحنن صائمون، ولنرقب من هللا كل خري وفضل يف 

 سبحانه وحبمده، ولنبشر فإن هللا ال خيلف امليعاد، أثناء صيامنا، ولنحتسب األجر عنده
 .وهو الذي يعطي على القليل الكثري

ًإين ممتنع عن كل أثر رديء يف املعاملة، قوال أو : أي» إين صائم«إذن خالصة  ِ
ًعمال، أو حىت قلبا، انفعاال و�ثرا �لتعبد � تعاىل �لصيام ً ً ً. 

لذي يرضى به عنا، وأال يكون حظنا من الصيام أسأل هللا أن يرزقنا وإ�كم �لصيام ا
اجلوع والعطش، ومن القيام السهر والتعب، وأن جيعل نصيبنا من ذلك عظيم األجر يف 

 .اآلخرة، وزكي األخالق وطيبها يف الدنيا
 اللهم آمني، إذن اللهم ال جتعل حظنا من الصيام اجلوع والعطش، وال من :املقدم
 .قيامنا التعب

ًخريا شيخ خالد على هذه املقدمة اجلميلة الضافية الشافية اليت اقرتنت جزاكم هللا 
 .�آل�ت واألحاديث، وشيء من الوعظ واإلرشاد، والتفاؤل مبا عند هللا جل وعال

 


