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فضل ش�هر رمضان عىل س�ائر الش�هور ،وأنزل فيه
احلمد هلل الذي َّ

الق�رآن الكري�م ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾
[البق�رة ،]185 :وجع�ل في�ه ليل ًة مباركة ،هي خري اللي�ايل ،وهي خري من

ألف ش�هر .والصالة والسالم عىل من أرس�له اهلل رمحة للعاملني ،وعىل

آله وأصحابه أمجعني.

َ
رمضان هو س�يدُ الش�هور؛ ملا اجتم�ع فيه من
ش�هر
أم�ا بعد :فإن
َ

الفضائل .فقد اختاره اهلل  من بني الشهور ،فأنزل فيه القرآن العظيم.
وقد نزل يف ليلة مباركة من هذا الش�هر املبارك ،هي ليلة القدر .قال اهلل

﴿ :ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ ،وق�ال س�بحانه ﴿ :ﭑﭒﭓﭔ

ﭕ﴾ ،وقال تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾.
لي�دل أعظ�م د ٍ
ِ
ُّ
ش�أن هذا الش�هر املبارك،
اللة عىل ِعظ ِم
وإن ذل�ك
َ َ
ُ
َ
َّ
الفضل
حصل لألمة من اهلل  هذا
وأن ل�ه خصوصي ًة بالق�رآن؛ إذ فيه
ِ
ِ
والس�عادة
املش�تمل عىل اهلداية والنور،
العظيم ،بنزول القرآن الكريم،
ِ
ِ
ِ
تبيني
والفلاح يف الدنيا واآلخرة ،واهلداية
ملصالح الدين والدنيا ،وفيه ُ

بأوضح ٍ
ُ
ِ
واحلق والباطل،
الفرقان بني اهلدى والضالل،
بيان ،وفيه
احلق
ِّ
ِّ
ِ
والظلامت والنور.
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ومن ش�أن األب�رار أهن�م يس�ارعون إىل اغتن�ام األزمن�ة الفاضلة،

وعامرة هذه املواس�م املباركة بطاعة اهلل تعاىل ،والتعرض فيها لنفحات

اهلل تع�اىل ،والتلذذ بما يقرهبم إىل اهلل  من صالح األعامل ،فال َّ
ش�ك
أن األب�رار حيبون تلك األزمنة ،وينتظروهنا ،ويع�دون العدة هلا كحال

جت�ار الدنيا الذين ينتظرون املواس�م؛ لعظيم الرواج فيه�ا ،فإذا جاءت
ش�مروا عن س�اعد اجلد ،وقد حتملهم شدة احلرص عىل
هذه املواس�م َّ

التضحي�ة براحته�م ،ويتعرضون للمخاوف واألخط�ار غري مبالني بام
يناهلم من ش�دَّ ٍة وعناء ،بل يستسهلون يف س�بيل الربح مجيع الصعاب.

ربحا غري مضمون ،فقد يكون وقد
ه�ذا حال جتار الدنيا الذين يطلبون ً

ال يكون ،فكيف إذا كان موسم التجارة موسماً ال خسارة فيه وال غش
وال كساد؟ بل هي جتارة مأمونة رابحة لن تبور.
إهنا التجارة مع اهلل  وال سيام يف مواسم الطاعات املباركة ،كشهر

رمضان ،سيد الشهور.

ويكون حال الصاحلني بعد تلك املواس�م أفض�ل من حاهلم قبلها؛

وذلك ملا ترتكه من األثر يف نفوس�هم ،فه�ي بمثابة دورة تدريبية فعالة،

تنمي ش�عور املراقبة ،وحتمل اإلنس�ان عىل ترك املاديات والش�هوات،

وعلى املس�ارعة إىل فعل اخلريات ،وترك املنك�رات ،وترتقي به إىل أفق
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أس�مى م�ن املحبة والق�رب من املحب�وب .وإن كان لتلك املواس�م ما
يميزها عن س�ائر األيام األخرى من حيث االجتهاد يف اغتنام أوقاهتا،
والتش�وق لقدومه�ا ،كام جاء يف احلديث(( :كان رس�ول اهلل ﷺ َأ ْج َو َد

النَّ�اس ،وكان َأ ْج َود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل ،وكان يلقاه
القرآنَ ،ف َل َر ُس ُ
يف ِّ
�ول اهلل َ أ ْج َو ُد باخلري
رمضان َف ُيدَ ِار ُس� ُه
كل ليلة من
َ
َ
ٍ
ُ
إحسان اهلل عىل
بشهر هذا فضله ،وهذا
فحقيق
املرس َلة))(.)1
ٌ
الريح َ
من ِّ
ِ
ش�كرا هلل  عىل فضله وكرمه ،وأن يكون
يعظمه العبا ُد،
عباده فيه أن
ً
َ
موسماً للعبادة ،وزا ًدا عظيماً ليوم املعاد.

( )١صحيح البخاري [ ،]4997 ،3554 ،3220 ،1902 ،6مسلم [.]2308
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اً
أول :تعريف الصوم:

الصي�ام والصوم :مصدر صام .ص�ام الرجل صوما ِ
وص َيا ًما .قيل:
َ ْ ً
َّ ْ ُ
ِّ َ ُ
ٍ
ِ
الش ِع يف إمساك خمصوص.
هو مطلق اإلمساك يف ال ُّل َغة ،ثم ُا ْس ُت ْعم َل يف رَّ ْ
ٍ
ممس�ك عن طعام أو كالم أو سري فهو صائم .يقال:
قال أبو عبيدة :ك ُُّل
صامت اخليل :إذا أمس�كت عن السير .وصامت الريح :إذا أمس�كت

وص َّوام مبالغة.
عن اهلبوب .ورجل
صائم َ
ٌ

والعرب تس�مي كل ممس�ك صائًم�اً  ،ومنه :الص�وم يف الكالم .ويف

التنزيل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[مريم.)1(]26 :

وهو يف الرشع :عبارة عن اإلمس�اك عن أش�ياء خمصوصة ،يف زمن

خمصوص ،من شخص خمصوص ،بنية خمصوصة(.)2

وقيل :اإلمس�اك عن أش�ياء خمصوص�ة ،وه�ي :األكل ،والرشب،

واجلامع ،برشائط خمصوصة(.)3

( )1انظ�ر :العني ،مادة( :صوم) ( ،)171/7الصحاح ،للجوهري (،)1971 -1970/5
هتذي�ب اللغة ( ،)182/12املصب�اح املنري ( ،)352/1املخص�ص ( ،)59/4املحيط
( ،)237/2املطل�ع عىل ألف�اظ املقنع (ص ،)182:وانظ�ر :روح املعاين (،) 453/1
البحر املحيط يف التفسري ( ،)172/2غرائب القرآن (.)494/1
( )2انظر :روح املعاين ( ،)453 /1املطلع عىل ألفاظ املقنع (ص.)182:
( )3بدائع الصنائع (.)75/2
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الصبح إىل الغروب
وقي�ل« :هو ت�رك األكل رُّ
والشب واجلامع م�ن ُّ

بن َّي ٍة من أهله»(.)1

ويف (املقدمات)« :إمس�اك عن أش�ياء خمصوصة ،يف أزمان معلومة

على وجوه خمصوصة ،فهو إمس�اك عن الطعام والشراب واجلامع من
طل�وع الفج�ر إىل غ�روب الش�مس ،مع اقتران النيات به على اقرتان

وجوهه�ا ،م�ن فرض واج�ب ،أو تطوع غري الزم ،أو كف�ارة يمني ،أو

صح
غريه ،فمتى انخرم وجه من هذه الوجوه مل يكن صائماً رش ًعا ،وإن َّ
يسمى :صائـماً يف اللغة عىل ما قدمناه»(.)2
أن َّ
وق�ال النيس�ابوري « :الصي�ام يف الشرع :عبارة عن اإلمس�اك

عن أش�ياء خمصوصة تسمى :املفطرات ،كاألكل والرشب والوقاع ،يف

زم�ان خمص�وص ،هو من طل�وع الفجر الصادق إىل غروب الش�مس.
وال ب�د يف صحته من النية ،وأن يقع يف غير يومي العيد باالتفاق ،ويف
غري أيام الترشيق عند األكثرين .ويوافقه اجلديد من قول الشافعي :

(وم�ن غري يوم الش�ك بال ورد ونذر وقضاء وكف�ارة) .وال بد للصائم
( )١انظ�ر :كن�ز الدقائ�ق (ص ،)219:وانظ�ر :تبيين احلقائ�ق ( ،)312/1البح�ر الرائ�ق
( ،)278/2رد املحتار عىل الدر املختار ( ،)371/2درر احلكام (.)196/1
( )2املقدمات املمهدات ،أليب الوليد حممد بن رشد القرطبي (.)238 -237/1

8
م�ن اإلسلام ،والنقاء ع�ن احليض والنف�اس ،ومن العق�ل كل اليوم،

ومن انتفاء اإلغامء يف جزء من اليوم»(.)1

( )١غرائب القرآن (.)494/1
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ثان ًيا :صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم:

َّ
إن من بني أركان اإلسلام العظيمة ركن الصيام ،وهو رابع أركان
الدين ،كام جاء يف احلديث :عن ابن عمر  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
((بني اإلسالم عىل مخس :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل،
وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت))(.)1

وقد ورد يف صيام رمضان آيات كريمة ،وأحاديث عظيمة ُّ
تدل عىل
مت�ام اإلكرام من اهلل ،فم�ن األحاديث :ما جاء يف (الصحيحني) عن
أيب هري�رة  ع�ن النبي ﷺ قال :ق�ال اهلل (( :كل عمل ابن آدم له
إال الصي�ام ،فإن�ه يل وأنا أجزي ب�ه ،والصيام ُجنَّ ٌة ،ف�إذا كان يوم صوم
أحدك�م ،فال َي ْر ُف ْ
ث( )2وال َي ْصخَ ب( ،)3فإن َس�ا َّب ُه أحد أو قاتله ،فليقل:
�وف فم الصائم( )4أطيب
إين ام�رؤ صائم .والذي نفس حممد بيده ،لخَُ ُل ُ
( )1صحيح البخاري [ ،]8مسلم [.]16
( )2الرفث :اجلامع وما دونه من التعريض به ،وذكر ما يفحش من القول.
((( )3يصخب)) من الصخب وهو اخلصام والصياح ،وأن يكثر لغطه .وعند مسلم(( :وال
يسخب)) ،قال اإلمام النووي « :هكذا هو هنا بالسني ،ويقال بالسني والصاد ،وهو
الصي�اح ،وهو بمعنى الرواية األخرى(( :وال جيهل ،وال يرفث))» .رشح النووي عىل
صحي�ح مس�لم ( ،)31/8وانظر :إكامل املعل�م ،للقايض عي�اض ( .)58/4والرواية
األخرى :عن أيب هريرة  أن رسول اهلل ﷺ قال(( :الصيام جنة فال يرفث وال جيهل،
وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل :إين صائم مرتني)) أخرجه البخاري [ .]1894واللفظ
عن�د (مس�لم) [(( :]1151إذا أصب�ح أحدك�م يو ًما صائماً  ،فال يرف�ث وال جيهل ،فإن
امرؤ شامته أو قاتله ،فليقل :إين صائم ،إين صائم)).
( )4اخللوف :تغري رائحة الفم من أثر الصيام خللو املعدة من الطعام.
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عند اهلل ،يوم القيامة ،من ريح املس�ك .وللصائ�م فرحتان َي ْف َر ُح ُه اَم :إذا
أفطر فرح بفطره ،وإذا لقي ربه فرح بصومه))(.)1

فقول�ه(( :كل عمل اب�ن آدم له ،إال الصيام ،فإنه يل وأنا أجزي به))

بي�ان لعظ�م فضله؛ ألن الكريم إذا توىل اجلزاء بنفس�ه اقتىض عظم قدر
اجلزاء ،وسعة العطاء.

وصي�ام رمضان من أس�باب دخ�ول اجلنة ،ورفع�ة الدرجات ،كام

جاء يف احلديث عن أيب الدرداء  قال :قال رس�ول اهلل ﷺ(( :مخس
م�ن جاء هبن مع إيمان دخل اجلنة :من حافظ على الصلوات اخلمس،

على وضوئهن وركوعه�ن وس�جودهن ومواقيتهن ،وص�ام رمضان،
وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً  ،وأعطى الزكاة طيبة هبا نفسه ،وأدى
األمانة)) ،قيل :يا نبي اهلل ،وما أداء األمانة؟ قال(( :الغسل من اجلنابة،

إن اهلل مل يأمن ابن آدم عىل يشء من دينه غريها))(.)2

وع�ن عمرو بن مرة اجلهني قال :جاء رجل من قضاعة إىل رس�ول

اهلل ﷺ فقال :إين ش�هدت أن ال إله إال اهلل وأنك رس�ول اهلل ،وصليت
( )1صحيح البخاري [ ،]7492 ،1904مسلم [.]1151

( )2أخرج�ه أبو داود [ ،]429وحممد بن نصر املروزي يف (الوتر) (ص ،)272:والطرباين
كام يف (جممع الزوائد) قال اهليثمي ( :)47/1رواه الطرباين يف (الكبري) وإسناده جيد».
أيضا :وأبو نعيم يف (احللية)
أيضا املنذري (« :)148/1إس�ناده جيد» .وأخرجه ً
وقال ً
(.)234/2
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الصل�وات اخلم�س ،وصم�ت رمض�ان وقمت�ه ،وآتيت ال�زكاة ،فقال

رسول اهلل ﷺ(( :من مات عىل هذا كان من الصديقني والشهداء))(.)1
لقد اختص اهلل  بعض األزمنة ورشفها بمزايا وفضائل

وخصها بق�رب تؤدى فيه�ا ،وضاعف
دائمة مس�تمرة غير منقطع�ة،
َّ
لعباده األجر فيها ،وحثهم عىل التعبد له فيها ،كش�هر رمضان ،والعرش
األواخر منه ،وليلة القدر.

فاض َل بني األمكنة،
فاض�ل ُّ
احلق  بني األزمنة كام َ
وقد َ
فاض َل بني اخلالئق .فمن األزمنة الفاضلة من أيام األس�بوع :يوم
وكام َ
اجلمعة ،ومن أيام الس�نة :يوم عرفة ،ومن ليايل السنة :ليلة القدر ،ومن

شهور السنة :شهر رمضان.

نص العلامء عىل أن األعامل الصاحلة يتضاعف ثواهبا؛ لرشف
وق�د َّ

الزم�ان ،أو رشف امل�كان ،أو هبام م ًعا ،وك�ذا املعصية يتضاعف وزرها
يف األماك�ن املفضلة ،كمكة -رشفه�ا اهلل تعاىل ،-ويف األزمنة املفضلة،
كرمضان وغريه.
( )١أخرجه ابن أيب عاصم يف (اآلحاد واملثاين) [ ،]2558والبزار كام يف (كش�ف األس�تار)
[ ،]25واب�ن خزيم�ة [ ،]2212واب�ن حب�ان [ ،]3438والطبراين يف (الش�اميني)
[ ،]2939والبيهق�ي يف (ش�عب اإليمان) [ .]3345ق�ال اهليثم�ي (« :)46/1رواه
البزار ،ورجاله رجال الصحيح خال ش�يخي البزار ،وأرجو إس�ناده أنه إس�ناد حس�ن
أو صحيح».
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ق�ال اإلم�ام الغ�زايل َّ :
أح�ب عب�دً ا
«إن اهلل  إذا
َّ
اس�تعمله يف األوقات الفاضلة بفواضل األعامل ،وإذا مقته استعمله يف
األوق�ات الفاضلة بيسء األعامل؛ ليكون ذلك أوجع يف عقابه ،وأش�د
ملقته؛ حلرمانه بركة الوقت ،وانتهاكه حرمة الوقت»(.)1
وق�ال ابن رجب « :العمل املفض�ول يف الوقت الفاضل يلتحق
بالعمل الفاضل يف غريه ،ويزيد عليه ملضاعفة ثوابه وأجره»(.)2
وق�ال اب�ن مفل�ح  يف (اآلداب الرشعية)« :زيادة ال�وزر كزيادة
األجر يف األزمنة واألمكنة املعظمة»(.)3
قال الش�يخ تقي الدي�ن « :املعايص يف األي�ام املعظمة واألمكنة

املعظمة تغلظ معصيتها وعقاهبا بقدر فضيلة الزمان واملكان»(.)4

( )١إحياء علوم الدين (.)188/1
( )2لطائف املعارف (ص.)261:
( )3اآلداب الرشعية (.)430/3

( )4الفتاوى الكربى ،البن تيمية (.)412/3
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فضائل شهر رمضان:

 -1ن�زول الق�رآن الكري�م :ق�ال اهلل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢ

ﮣ﴾[البق�رة ،]185 :وقال﴿ :ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ [الدخان،]6-3:
وقال ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾[القدر.]1:

 -2غف�ران ُّ
الذن�وب ،كام جاء يف احلديث ع�ن أيب هريرة  قال:
قال رس�ول اهلل ﷺ(( :من صام رمضان ،إيامنًا واحتس�ا ًبا ،غفر

ل�ه ما تقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة القدر إيامنًا واحتس�ا ًبا غفر له
ما تقدم من ذنبه))(.)1

 -3اس�تجابة الدع�اء ،كام جاء يف احلديث ع�ن أيب هريرة  قال:
ق�ال رس�ول اهلل ﷺ(( :ثالثة ال ت�رد دعوهتم)) ،وذك�ر منهم:
((الصائم حني يفطر))(.)2

( )١صحيح البخاري [ ،]2014مسلم [.]760

( )2أخرجه إسحاق بن راهويه [ ،]300وأمحد [ ،]8043وابن ماجه [ ،]1752والرتمذي
أيضا :اب�ن خزيمة [ ،]1901وابن
[ ،]3598وق�ال« :هذا حديث حس�ن» .وأخرجه ً
حبان [ ،]3428والبيهقي [.]6393

14
 -4في�ه ليلة القدر .ق�ال اهلل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ

ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ﴾ [القدر.]5-1 :

 -5ت َُص َّف�دُ فيه الش�ياطني ،كام جاء يف احلدي�ث عن أيب هريرة ،

أن رس�ول اهلل ﷺ قال(( :إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة،
وغلق�ت أب�واب الن�ار ،وص ِّف�دَ ِ
ت الش�ياطني))( .)1ويف لفظ:
َ ُ
((وسلسلت الشياطني))(.)2

 –6تكف�ر في�ه الذنوب ،كام جاء يف احلدي�ث عن أيب هريرة  أن
رس�ول اهلل ﷺ كان يق�ول(( :الصلوات اخلم�س ،واجلمعة إىل
اجلمع�ة ،ورمضان إىل رمض�ان ،مكفرات ما بينه�ن إذا اجتنب

الكبائر))(.)3

( )١صحيح مسلم [ .]1079والصفد هو الغل ،أي :أوثقت باألغالل.

( )2صحيح البخاري [ ،]3277 ،1899مس�لم ( .]1079[ )2و((سلس�ت الشياطني)):
ش�دت بالسالس�ل ،ومنعت من الوصول إىل بغيتها من إفس�اد املس�لمني بالقدر الذي
كانت تفعله يف غري رمضان.
( )3صحيح مسلم [.]233
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 –7العمرة يف رمضان يعدل ثواهبا ثواب حجة مع النبي ﷺ ،كام جاء
يف احلديث(( :عمرة يف رمضان َت ْق يِض َح َّج ًة أو َح َّج ًة معي))(.)1
ورمضان موسم اخلري ،تضاعف فيه ،وترجى فيه املغفرة ،واملحروم

ح ًقا يف هذا الشهر من حرم رمحة اهلل  ،من أدرك رمضان ومل يغفر له،
((ر ِغ َم َأن ُ
ْف
كام جاء يف احلديث :عن أيب هريرة  عن النبي ﷺ قالَ :
ور ِغ َم َأن ُ
ْف رجل دخل عليه رمضان
رجل ذكرت عنده فلم ُي َص ِّل َع يَ َّلَ ،
ور ِغ َم َأن ُ
ْف رجل أدرك عنده أبواه الكرب فلم
ثم ان َْس َل َخ قبل أن ُي ْغ َف َر لهَ ،
ِ
()2
�م َأن ُ
الر َغام ،وهو
ْف)) :أيَ :ل ِص َ
((رغ َ
يدخلاه اجلنة))  .وقولهَ :
�ق بِ ُّ
الترُّ اب ،كناية عن غاية الذل واهلوان ،وهو ْ
إخ َب ٌار أو دعاء.

وإنام تنال رمحة اهلل باإلقبال عليه واالجتهاد يف طاعته وعبادته .جاء

يف احلديث عن س�هل بن س�عد  قال :قال رس�ول اهلل ﷺ(( :إن يف

اجلن�ة بابا يقال له :الريان ،يدخل منه الصائم�ون يوم القيامة ،ال يدخل

معه�م أح�د غريهم ،يقال :أي�ن الصائمون؟ فيدخلون من�ه ،فإذا دخل

آخرهم ،أغلق فلم يدخل منه أحد))(.)3
( )١صحيح البخاري [.]1863

أيضا:
( )2أخرجه أمحد [ ،]7451والرتمذي [ ،]3545وقال« :حس�ن غريب» .وأخرجه ً
البزار [ ،]8465وابن حبان [.]908
( )3صحيح البخاري [ ،]1896مسلم [.]1152
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والصي�ام ُجنَّة ووجاء ،رشع لتصفية مرآة القلب والعقل ،ولرياضة

النف�س بحبس�ها عن ش�هواهتا ،ولكبحها عن االسرتس�ال يف اللذات،

وإمس�اكها عن خس�يس الع�ادات .فهو تصفي�ة للقلب م�ن كدورات

البرشي�ة ،وتش�به باملالئك�ة الروحاني�ة ،وتع�رض لنفح�ات اهلل 
ورمحاته ،ومغفرة للذنوب ،وإجابة للدعوات ،واكتس�اب للحسنات،
وتنقي�ة لصحائف األعامل من املخالفات ،وخضوع هلل  ،وتعود عىل
الصرب واملكاره ،ومواساة للفقراء واملساكني ،وحفظ للسان واجلوارح،

وتنظيم للوقت ،وقوة للجسد ،وتقوية لإلرادة ،فهو قيادة للنفس ،فمن
مل يستطع أن يقود نفسه هيهات أن يقود غريه!! ومن مل ينترص عىل نفسه

هيهات أن ينترص عىل عدوه!!

ويف الصوم خصيصة ليس�ت يف غريه ،وهى إضافته إىل اهلل  حيث

يق�ول (( :الصوم يل وأنا أج�زى به)) ،وكفى هبذه اإلضافة

رش ًفا ،كام رشف البيت بإضافته إليه يف قوله﴿ :ﮀ ﮁ﴾[احلج.]26 :
وإنام فضل الصوم ملعنيني:

أحدمها :أنه رس وعمل باطن ،ال يراه اخللق ،وال يدخله رياء.

الثـاين :أنه قهر لعدو اهلل؛ ألن وس�يلة العدو الشهوات ،وإنام تقوى
الش�هوات ب�األكل والشرب ،وم�ا دام�ت أرض الش�هوات مخُ ْ ِص َب� ٌة،
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فالش�ياطني يترددون إىل ذلك املرعى ،وبرتك الش�هوات تضيق عليهم

املسالك(.)1

وأه�م مقاص�د الصيام أنه ي�ورث املراقب�ة هلل  والتق�وى؛ إذ هو

يكف النفس عن كثري مما تتطلع إليه ،حيث إنه ينمي يف الصائم ش�عور
املراقبة هلل تعاىل ،فاإلنس�ان الذي خيلو بنفس�ه ال يمنعه يشء عن األكل

والرشب سوى شعوره بأن اهلل تعاىل مطلع عليه يف كل ما يصنع ،فيبتعد
عما يس�خط اهلل تعاىل م�ن قول أو عم�ل ،وهذا معنى ق�ول النبي ﷺ:

((والص َيا ُم ُجنَّة)).
ِّ

أم�ا إذا كان الصي�ام ق�د أصبح عن�د الكثريين ع�ادة ،أو أنه يصوم

لنصيح�ة طبيب ال ع�ن عقيدة وإيامن واحتس�اب فإن الصي�ام ال يثمر

يف نفس�ه تل�ك الثمرات الناش�ئة ع�ن املراقبة هلل  ،فإذا انعدم ش�عور
الصائ�م باملراقبة فليس له من صيامه إال اجل�وع والعطش ،وهذا معنى

ق�ول النب�ي ﷺ(( :من مل يدع ق�ول الزور والعمل ب�ه ،فليس هلل حاجة
يف أن ي�دع طعام�ه ورشابه))( ،)2وقول�ه ﷺ(( :من صام رمض�ان ،إيامنًا
واحتِ َسا ًبا ،))..وقال اهلل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ْ
ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [البق�رة .]183 :فليس
( )١خمترص منهاج القاصدين (ص.)43:

( )2صحيح البخاري [.]6057 ،1903
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جمرد اإلمساك عن الطعام والرشاب واجلامع دون ما حيقق الصيام
املراد َّ
م�ن األثر يف الصائم ،وهو التقوى ،وهي صيانة املرء نفس�ه عام يرض يف
اآلخرة.
وق�د فرض اهلل تع�اىل الصيام عىل أمة حممد ﷺ كما فرضه عىل من
قبله�ا م�ن األم�م؛ ألن الصيام يمت�از عن بقي�ة العبادات بأنه مدرس�ة
تدريبي�ة فعالة حتمل املس�لم عىل ت�رك املاديات والش�هوات والعادات
السلوكية املنحرفة ،فتس�موا روح الصائم ،وتزكو نفسه ،ويرشق قلبه،
وعند ذلك جيد َّ
لذة العبادة ،ويتذوق حالوة الطاعة.

النف�وس ،وحيمله�ا على أمه�ات
يصل�ح
ولي�س كالص�وم يش ٌء
َ
ُ
حترزا ع�ن كل خلق
الفضائ�ل ،وجيملها بم�كارم األخلاق ،ويزيدها ً
قبيح .فبالصوم يكون املسلم عفيفا مهذبا ال يسب وال يغتاب .وينبغي
أن يكون هذا حاله بعد الصيام؛ ألنه قد اس�تفاد من هذه املدرس�ة .ويف
احلدي�ث(( :ف�إذا كان يوم صوم أحدكم ،فال َي ْر ُف ْ
�ث وال َي ْصخَ ب ،فإن
َسا َّب ُه أحد أو قاتله ،فليقل :إين امرؤ صائم))(.)1

وأم�ا تأثري الصوم يف املجتمعات فيتجىل يف حتقيق الش�عور واحلس

املره�ف باملس�اواة بين الن�اس ،فالصائ�م عندم�ا جي�وع يتذك�ر الفقري

فيواسيه ،فتظهر وحدة املسلمني ،ومتاسكهم ،وتعاطفهم.
( )١تقدم.
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وإذا كان يف الص�وم فرصة لتقوية ال�روح ففيه كذلك فرصة لتقوية

كثيرا مما يصيب الناس من أمراض إنام هو بس�بب بطوهنم
الب�دن ،فإن
ً

التي يتخموهنا بكل ما تشتهي ،وقد قال النبي ﷺ(( :ما مأل آدمي وعاء

رشا من بطن ،بحس�ب اب�ن آدم أكالت يقمن صلبه ،ف�إن كان ال حمالة
ًّ

فثلث لطعامه ،وثلث لرشابه ،وثلث لنفسه))(.)1

وإذا كان البط�ن مس�تنقع الباليا ف�إن احلمية رأس ال�دواء ،وليس

كالص�وم فرصة تستريح فيه�ا املعدة ،ويتخلص اجلس�د م�ن كثري من
فضالته الضارة.

ويف الصوم تقوية لإلرادة ،وتربية عىل الصرب ،فالصائم جيوع وأمامه

شهي الطعام ،ويعطش وبني يديه بارد املاء ،ويعف وإىل جانبه زوجته،

ال رقي�ب عليه يف ذلك إال ربه ،يتكرر ذلك مخس عرشة س�اعة أو أكثر
َ
النوافل
كل ي�وم ،وتس�عة وعرشي�ن أو ثالثين يو ًم�ا يف كل عام ،ع�دا
والكفارات والقضاء واملنذورات.

( )١أخرج�ه أمح�د [ ،]17186وابن ماجه [ ،]3349والرتمذي [ ،]2380وقال« :حس�ن
أيض�ا :النس�ائي يف (الكبرى) [ ،]6737واب�ن حب�ان []674
صحي�ح» .وأخرج�ه ً
والطرباين [ ،]644واحلاكم [ ،]7139وقال« :صحيح اإلسناد» .ووافقه الذهبي.
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فأي مدرس�ة تقوم برتبية اإلرادة اإلنس�انية ،وتعليم الصرب اجلميل

كمدرس�ة الص�وم التي يفتحها اإلسلام إجبار ًّيا للمس�لمني يف ش�هر

رمض�ان .وحس�بك أن تس�مع ن�داء النب�ي ﷺ للش�باب(( :ي�ا معرش
الش�باب ،من اس�تطاع الب�اءة فليت�زوج ،فإنه أغض للبصر ،وأحصن
اء))(.)1
للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له ِو َج ٌ
إن اإلسلام ليس دين استسالم ومخول وكس�ل ،بل هو دين جهاد

وكف�اح متواص�ل ،ومه�ة عالي�ة .وأول عدة اجله�اد :الصبر واإلرادة
القوية ،فمن مل جياهد نفس�ه هيهات أن جياهد عدوا ،ومن مل ينترص عىل

نفس�ه وش�هواهتا هيهات أن ينترص عىل عدوه .ومن مل يصرب عىل جوع

هيهات أن يصرب عىل فراق أهل ووطن من أجل هدف كبري.
ِ
اجتامعهم عىل
واحلاص�ل أن لف�رض الصيام ِحكًم�اً اجتامعية ،م�ن
ِ
قوي�م وضعي َفهم،
عب�ادة واح�دة ،يف وقت واح�د،
وصربه�م مجي ًعا ،هَّ
ِ
وحتمله�ا ،مما
وفقريه�م ،على معاناتهِ �ا
رش َيفه�م ووضي َعه�م ،غن َيه�م
َ
يس�بب ر ْب َ
�ط قلوهب�م ،وتآل�ف أرواحه�م ،ولمَ َّ كلمتهم .كام أنه س�بب
ِ
بعضا ،حينام يحُ ِس الغنَي أمل
عطف بعضهم عىل بع�ض،
ورمحة بعضهم ً
اجل�وع ،و َلدْ َغ ال َّظمأ فيتذكر أن أخاه الفقري يعاين هذه اآلالم َد ْه َره كله،

( )١صحيح البخاري [ ،]5066 ،5065 ،1905مسلم [.]1400
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فيجود عليه من ماله بيشء يزيل الضغائن واألحقاد ،وحيل حملها املحب ُة

والوئام.

ومنه�ا ،حكم أخالقية ت ِ
َربوية ،فه�و يع ِّلم الصرب والتحمل ،ويقوي

العزيم�ة واإلرادة ،و ُي َم ِّ�رن على مالقاة الش�دائد وتذليلها ،والصعاب
وهتوينها.

ومنه�ا :حكم ِص َّح َّية ،فإن املعدة بيت ال�داء ،واحلمية رأس الدواء

كام تقدم.
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ً
ثالثا :عقوبة من أفطر في رمضان من غير عذر:

و َمن َترك ِصيام رمضان بغري عذر فال خيلو إ َّما ْ
رتكَه جحو ًدا ،أو
أن ي ُ
أمرا جمم ًعا معلو ًما
كسًل�اً  ،فإن تركه َتركَه ُجحو ًدا فهو كاف�ر؛ ألنَّه أنكَر ً
َ
كسًل�اً
وركنًا من أركان اإلسلام ،وأ َّما َمن َتركَه َ
من الدِّ ين بالضرَّ ورةُ ،
فهو فاسق ،وقد ورد يف ح ِّقه وعيد شديد.

بتعمد اإلفطار يف رمضان ،فيفط�ر أيا ًما منه من
ويتس�اه ُل
ُ
َ
البع�ض ُّ

غير عذر ،ويفط�ر البعض رمضان كل�ه وهو يف عافية م�ن األمراض،
وسالمة من األعذار ،ولكنه يتبع النفس واهلوى والشيطان.
واألخ َط�ر من ذل�ك من يجُ ِ
اه ُ�ر باإلفطار يف َرمض�ان منتهكًا حرمة
َ
ُ
مش�اعر املسلمني الصائمني،
الش�هر ،وحرمة املجتمع ،فتجدُ ه يتحدَّ ى
َ
ف ُي ِّ
ويرشب يف العمل أو يف الشارع.
دخن ويأكُل
َ
يوما من رمضان من غري رخصة
قال ابن مسعود (( :من أفطر ً

م�ن اهلل لق�ي اهلل ب�ه ،وإن ص�ام الدهر كله إن ش�اء غفر له ،وإن ش�اء
عذب�ه))(.)1

ق�ال احلاف�ظ الذهب�ي  يف (الكبائ�ر)« :وعند املؤمنين مقرر أن

( )١أخرج�ه عب�د ال�رزاق يف (مصنف�ه) [ ،]7476والطبراين يف (الكبير) [ .]9574قال
اهليثمي (« :)168/3رواه الطرباين يف (الكبري) ،ورجاله ثقات».
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م�ن ت�رك صوم رمض�ان بال م�رض وال غ�رض( )1أنه رش م�ن الزاين،
واملكَّاس ،ومدمن اخلمر ،بل يش�كون يف إسلامه ،ويظنون به الزندقة

واالنحالل»(.)2

وق�د ورد الوعيد الش�ديد فيمن أفطر يف هن�ار رمضان من غري عذر

كما ج�اء يف احلدي�ث ع�ن أيب أمامة الباهيل  قال :س�معت رس�ول
�ي فأتيا يب
اهلل ﷺ يق�ول(( :بين�ا أنا نائ�م إذ أتاين رجلان فأخذا بِ َض ْب َع َّ
كنت يف س�و ِ
اء َ
اجل َب�ل ،فإذا أنا
اص َعدْ حت�ى إذا ُ َ َ
َج َبًل�اً َو ْع ً�را ،فق�اال يلْ :
ت َش ِ
بِصو ٍ
األصوات؟ ق�ال :هذا ُع َو ُاء ِ
أهل النَّار،
فقلت :ما هذه
�ديد،
ُ
ُ
َ ْ
ِ
ني بِ َع َر ِاقيبِ ِه ْمُ ،م َش� َّق َقة َأ ْش�دَ ا ُق ُه ْم ،ت َِس ُ
�يل
ثم ا ْن َط َل َق يب فإذا أنا بقوم ُم َع َّلق َ
ون َق ْب َل
َأ ْش�دَ ا ُق ُه ْم َد ًم�ا،
ُ
فقلت :من ه�ؤالء؟ فقيل :هؤالء الذين ُي ْفطِ ُ�ر َ
اخاِ ِ َ ،
ٍ
ِ
ِ ِ
�م ،ثم ا ْن َط َل َق يب ،فإذا بِ َق ْوم َ
حيا،
يشء انْتِ َف ً
أش�دِّ
وأ ْنتَنه ِر ً
حَت َّل�ة َص ْوم ِه ْ
َ
�وئِ ِه َمنْ َظ ً�را ،فقلت :من هؤالء؟ ِق َ
ُ�ون َوالز ََّوانيِ  ،ثم ا ْن َط َل َق
يل :الزَّان َ
وأ ْس َ
يب ،فإذا بنس ٍ
�اء َتن َْه ُش َثدْ هَ ُي َّن حَْ
قلت :ما بال هؤالء؟ قيلَ :ه ُؤلاَ ِء
اتُ ،
ال َّي ُ
َ
ِ
ٍ
َ
َ
ون بني
الَّل�اَّ يت َي ْمنَ ْع َن أ ْولاَ َد ُه َّن أ ْل َب هَانُ َّن ،ثم ا ْن َط َل َق يب ،فإذا أنا بِغ ْل اَمن َي ْل َع ُب َ
ف يب
هَنْ َر ْين،
ي املؤمنني ،ثم شرَ َ َ
ُ
فقل�ت :من هؤالء؟ فقيل :هؤالء َذ َر ِار ُّ
( )١أي :بال عذر يبيح ذلك.
( )١الكبائر (ص.)30:
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ٍ
فقلت :من هؤالء؟ قالوا :هذا
يرشبون من خمَ ٍْر هلم،
بثالثة
شرَ َ ًفا ،فإذا أنا
ُ
َ
َ
ينتظرونك))(.)1
إبراهيم ،وموسى ،وعيسى وهم
ُ

حق من أفطر يف هنار رمضان من
واحلديث يفيد الوعيد الش�ديد يف ِّ
غير عذر ،وأن الع�ذاب واقع هبم ،ف و َن مع َّلقين بع ِ
راقيبهم كام ُيع ِّلق
َ
يرُ َ ْ ُ

اجلز ُار الذبيح َة ،وقد ُش َّق ْت أشداقهم ،والدم يسيل منها.
َّ
ت َّل ِ
وقولهَ (( :قب َل حَ ِ
�ة َص ْو ِم ِه ْم)) معناه :يفطرون قبل وقت اإلفطار،
ْ
أي :قبل حتقق دخول وقته.
ق�ال الش�يخ األلباين « :هذه عقوبة من ص�ام ثم أفطر عمدً ا قبل
حل�ول وقت اإلفطار ،فكيف يكون حال من ال يصوم أصلاً ؟! نس�أل
اهلل السالمة والعافية يف الدنيا واآلخرة»(.)2

ق�ال اب�ن حجر اهليتم�ي « :وظاه�ر أن مثل ذلك :ت�رك واجب

مضي�ق من نذر وكفارة ،فيكون كبيرة كاإلفطار منه بغري عذر ،وظاهر
واهلل أعلم -أن حكمة كثرة ما جاء من الوعيد يف ترك الصالة والزكاةدون الصوم :أنه ال يرتكه كسلاً مع القدرة عليه إال الفذ النادر ،بخالف

ت�رك الصلاة وال�زكاة فإنه كثير يف الناس ،ب�ل أكثر الن�اس يتهاونون
( )١أخرج�ه :ابن خزيم�ة [ ،]1986وابن حبان [ ،]7491والطبراين [ ،]7667واحلاكم
[ ،]2837وقال « :حديث صحيح عىل رشط مسلم» ووافقه الذهبي.
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1672 -1671/7
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بالصلاة والزكاة ،ومع ذل�ك يثابرون عىل الصوم ،ومن ثم جتد كثريين

يصوم�ون وه�م ال يصل�ون ،وكثريي�ن ال يصل�ون إال يف رمضان دون

غريه»(.)1

أم�ا عقوب�ة من أفط�ر عمدً ا يف رمض�ان من غري ع�ذر يف الدنيا فقد

اختلف العلماء فيها ،فقال احلنفية :إن تارك الصوم كتارك الصالة ،إذا
كان عمدً ا كسًل�اً  ،فإنه حيبس حتى يصوم .وقيل :يرضب يف حبسه .كام
جاء يف (البحر)« :واملفطر يف رمضان يعزر وحيبس»(.)2

وق�ال اخلطي�ب الرشبين�ي الش�افعي « :ووجوب�ه معل�وم م�ن

الدي�ن بالضرورة ،فمن جحد وجوب�ه فهو كاف�ر ،إال أن يكون قريب
عهد باإلسلام ،أو نش�أ بعيدً ا عن العلامء .ومن ترك صومه غري جاحد

علي ولكن ال
م�ن غري عذر كمرض وس�فر كأن ق�ال :الصوم واجب َّ

هنارا؛ ليحصل له صورة الصوم
أص�وم ،حبس ومنع الطعام والرشاب ً
بذلك»(.)3

وقال :أبو اسحاق الشريازي « :ومن أفطر يف رمضان بغري مجاع

( )١الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)324/1

( )2البحر الرائق رشح كنز الدقائق ( ،)46/5وانظر :رد املحتار عىل الدر املختار (.)67/4
( )3اإلقن�اع يف ح�ل ألف�اظ أيب ش�جاع ( )234/1مغن�ي املحت�اج ( ،)140/2حاش�ية
البجريمي عىل اخلطيب ( ،)372/2هناية الزين يف إرشاد املبتدئني (ص.)184:
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من غري عذر وجب عليه القضاء ،واإلمساك بقية النهار؛ ألنه أفطر بغري
عذر ،فلزمه إمس�اك بقية النهار ،وال جتب عليه الكفارة ،وإن بلغ ذلك
الس�لطان َّ
حمرم ليس فيه ح�دٌّ وال كفارة ،فثبت فيه التعزيز،
عذره؛ ألنه َّ
كاملبارشة فيام دون الفرج من األجنبية»( .)1وبه قال أمحد وداود(.)2

ويف (منح اجلليل)« :وجب تأديب ومعاقبة الشخص املفطر يف أداء
اختيارا ،بال تأويل قريب ،بام يراه اإلمام من رضب ،أو
رمضان عمدً ا،
ً
س�جن ،أو منهام م ًعا .وإن كان فطره بموجب حدٍّ كزنا ورشب مس�كر
األدب .واس�تظهر بعضه�م س�قوط
مج�ا ُق�دِّ م
ُح�دَّ و ُأ ِّدب ،وإن كان ر ً
ُ
األدب بالرجم؛ إلتيان القتل عىل اجلميع»(.)3
ومفهوم�ه :أنه إن كان احلدُّ جلدً ا ،فإنه ُيق�دَّ م عىل األدب .فإن جاء
املفطر عمدً ا قبل االطالع عليه ،حال كونه تائ ًبا ،قبل الظهور عليه ،فال

يؤدب(.)4

( )1امله�ذب يف فق�ه اإلم�ام الش�افعي ( ،)337 -336 /1وانظ�ر :حلية العلماء يف معرفة
مذاهب الفقهاء (.)165/3
( )2انظر :حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء (.)165/3

( )3من�ح اجللي�ل رشح خمتصر خلي�ل ( ،)154 /2وانظر :حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح
الكبري (.)537/1
( )4انظر :حاش�ية الدس�وقي على الرشح الكبير ،للدردي�ر ( ،)537/1جواهر اإلكليل
( ،)154/1من�ح اجللي�ل ( ،)413-412/1رشح الزرق�اين بحاش�ية البن�اين
(.)216-215/2
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وقال ابن ُج َ�زي « :وأما العقوبة فهي للمنتهك لصوم رمضان،

وذل�ك بقدر اجته�اد اإلمام ،وص�ورة حاله»( .)1ولعل ه�ذا القول هو
األقرب إىل مقاصد الترشيع.

( )1القوانني الفقهية (ص.)84:
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رابعا :الوقاية والعالج من آفات اإلفطار من غير عذر:
ً

 -1العلم بأركان اإلسالم ،وأن الصيام رابعها.

 -2معرف�ة فض�ل الصي�ام ،وأحكامه وآداب�ه ،وتعليمه�ا لألوالد
والطالب.

 -3العلم بعاقبة من ترك صيام شهر رمضان من غري عذر ،أو ترك
صيام يوم أو أيام منه من غري عذر.
وأن يتذكَّر العب�د َّ
 -4مراقب�ة اهلل تع�اىل يف س�ائر األح�والْ ،
أن اهلل
لع عىل الرسائر.
ُم َّط ٌ
 -5تذكر املوت واآلخرة.

 -6االستعانة عىل الصيام باإلكثار من النوافل.

 -7حض�ور جمالس العلامء التي تذكر باآلخ�رة ،والتفقه يف الدين،
ومن ذلك :تعلم آداب الصيام وأحكامه.
السحر:
 -8االستعانة عىل الصيام بأكلة َّ

ج�اء يف احلدي�ث عن أنس ب�ن مالك  قال :ق�ال النبي ﷺ:
((تسحروا ؛ فإن يف السحور بركة))(.)1

ويس�تحب تأخري الس�حور؛ ألنه أقرب إىل حصول املقصود منه
م�ن حفظ القوى ،والتقوي به عىل النش�اط كما جاء يف احلديث:
ع�ن زيد بن ثابت  قال(( :تس�حرنا مع النب�ي ﷺ ،ثم قام إىل

( )١صحيح البخاري [ ،]1923مسلم [.]1095
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الصالة)) ،قلت :كم كان بني األذان والس�حور؟ قال(( :قدر
مخسني آية)( .)1ويف رواية(( :قدر مخسني أو ستني)) ،يعني :آية(.)2
ق�ال اب�ن دقيق العي�د « :فيه دليل عىل اس�تحباب الس�حور
للصائ�م .وتعليل ذل�ك بأن فيه برك�ة .وهذه الربك�ة :جيوز أن
تع�ود إىل األم�ور األخروي�ة؛ ف�إن إقامة الس�نة توج�ب األجر
وزيادت�ه .وحيتم�ل أن تع�ود إىل األم�ور الدنيوية؛ لق�وة البدن
عىل الصوم ،وتيسيره من غري إجحاف به .و(الس�حور) بفتح
السني :ما يتسحر به .وبضمها الفعل .هذا هو األشهر.
و(الربكة) حمتملة ألن تضاف إىل كل واحد من الفعل واملتسحر
به م ًعا»(.)3

 -9تدريب األوالد منذ الصغر عىل الصيام.

( )١صحيح البخاري [ ،]1921مسلم [.]1097
( )2صحيح البخاري [.]575

( )3إح�كام اإلحكام رشح عم�دة األحكام ( .)9/2قال ابن امللق�ن  :وجيوز أن تكون
الربكة بمجموع األمرين :وحاصل الربكة يف الس�حور يتنوع أنواعًا :أوهلا :اتباع الس�نَّة
واالقت�داء .ثانيه�ا :خمالفة أهل الكتاب يف الزيادة يف األكل عىل ِ
اإلفطار .ثالثها :التقوي
ب�ه والنش�اط للصوم س�يام الصبي�ان .رابعها :التس�بب للصدقة عىل من يس�أل إذ ذاك.
خامس�ها :التس�بب لذكر اهلل والدعاء وللرمحة فإنه وقت ِ
اإلجابة .سادسها :التسبب يف
حسن اخللق؛ فإنه إذا جاع ربام ساء خلقه .سابعها :جتديد نية الصوم فيخرج من خالف
من أوجب جتديدها إذا نام ثم تنبه .ثم قال :أمجع العلامء عىل اس�تحباب الس�حور ،وأنه
ليس بواجب ،وإنام األمر به أمر إرشاد ،وهو من خصائص هذه األمة» .اإلعالم بفوائد
عمدة األحكام ،البن امللقن (.)188 -187/5

30
 -10اإلكثار من اجللوس يف املساجد:

أخ�رج اب�ن أيب ش�يبة ع�ن أيب املت�وكل ،أن أب�ا هري�رة 

وأصحاب�ه كان�وا إذا صاموا جلس�وا يف املس�جد( .)1وقالوا:

نطهر صيامنا(.)2

 -11صحب�ة الصاحلين ،وأصح�اب اهلم�م ،والبعد ع�ن صحبة
املجاهرين باملعايص.

 -12البعد عن أماكن الشبهات ،واإلعالم اهلابط.

يتوب إىل
 -13الواج�ب عىل أفطر م�ن رمضان من غري ع�ذر ،أن َ
نصوحا ،وأن يند َم عىل ما فات ،ويعقد
اهلل سبحانه وتعاىل توب ًة
ً
يقيض األيام الت�ي أفطرها إذا كان
الع�زم عىل ع�دم العود ،وأن
َ
اإلفطار عار ًيا عن اجلامع ،وإال فإنه يقيض ويكفر.
ُ

 -14خمالفة النفس والشيطان واهلوى.

( )١أخرجه ابن أيب شيبة [.]8881
( )2حلية األولياء (.)382/1



