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 {تعدد فضل هللا واجلزاء للصائم}

لكي ينال اإلنسان األجر املرجو عند هللا البد أن يستحضر يف نفسه بعض الثواب والفضل 
 :واخلري الذي يريده من هللا

 .{إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لك أمرٍئ ما نوى}

  ؟فلماذا تريد أن صوم

 :البد أن حتدد هذا يف نفسك، منا من يُرد الصوم ليغفر ربنا له ذنوبه، ألن احلبيب قال

 .{من صام رمضان إمياانً واحتساابً، ُغفر له ما تقدم من ذنبه}

 :ويف رواية

 .{من صام رمضام إمياانً واحتساابً، ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر}

 :قال ونصلي القيام كذلك من أجل ذلك، ألنه

 .{من قام رمضان إمياانً واحتساابً، ُغفر له ما تقدم من ذنبه}

  :وهناك أانس يصومون وينوي نية أخرى مع هذه النية

يريد أن يعتق ربنا رقبته من النار، ألنه يعرف يف هذا الشهر ربنا له يف كل ليلة عتقاء من 
  :ن املكتوبني يف كشوفالنار، فيصوم ويطلب من هللا يف النية أن يكون يف هذه السنة م

 .{هؤالء عتقاء هللا من النار}

  :وصائٌم آخر يضيف نية اثلثة

أصوم لكي أدخل من ابب اجلنة املخصَّص للصائمني، فلهم ابب خمصٌَّص هلم، ألن اجلنة هلا 
 :مثان أبواب، ابٌب منهم إمسه الراين، قال فيه صلى هللا عليه وسلَّم

ال يُفتح إال للصائمني، فإذا دخلوا ُغل ِّق فال يدخل منه  إن يف اجلنة ابٌب ُيسمى الراين}
 .{أحدٌ 

وإنساٌن آخر يضيف هلذه النوااي نية أخرى، أنين يوم القيامة ال أعطش، ربنا جيعلين يف اليوم 
الذي مقداره مخسني ألف سنة هذا ال أتذوق العطش هنائيًأ، كيف؟ جيعل يل شربة من حوٍض إمسه 
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 :قال فيه حوض الكوثر حلضرة النيب

 .{من شرب منه شربًة ال يظمأ بعدها أبداً }

وآخر يضيف هلذه النوااي، أنه يريد أن يشفع له الصيام ألنه يرى أن أعماله لن تكفي، والنيب 
 :قال

 .{الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة}

ة أيضاً على فيقول أان يف الشهر أصوم وأستمع للقرآن يف الصالة، أو أقرأ القرآن بعد الصال
 .حسب طاقيت بعد الصالة يف أي وقٍت، حىت يشفع يل اإلثنني يوم القيامة

وآخر يصوم ونيته أنه يتمتع ابلنظر إىل وجه هللا يوم القيامة، ألن الرسول صلى هللا عليه وسلَّم 
 :قال يف احلديث الصحيح

لرؤيته هو : الصاحلني قالوا ـ وطبعاً املعىن الظاهر لرؤية اهلالل، ولكن اجلماعة {صوموا لرؤيته}
 :أي إجعل صيامك من أجل ماذا؟ ونيتك من أجل أي شيئ؟ لكي أمتتع برؤيته يوم القيامة

َرٌة  َا اَنظَِّرٌة ﴾  {22}﴿ ُوُجوٌه يـَْوَمئٍِّذ اَنضِّ  .{القيامة} {23}إِّىَل َرّب ِّ

 :وحديث احلبيب أيدها فقال

 .{ربه فرحٌة عند فطره، وفرحٌة عند لقاء: للصائم فرحتان}

فمن جيمع كل هذه النوااي يف صدره يف قلبه عند النية، فربنا سيعطيه كل هذا األجر وكل هذا 
  .الثواب

لكن من يُصم ألن الناس صائمني ومثلي مثل الناس، فال مانع فلن يتحرر له حمضر، ولن 
 .حياسب على ترك الصيام، ألنه صائم لكن األجر على قدر الثواب

فنسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعل صيامنا مغفرًة لذنوبنا وعتٌق لرقابنا من النار، وأن نشرب به 
من حوض الكوثر شربًة هنيئًة مريئًة ال نظمأ بعدها أبداً، وأن نكون من الداخلني إىل اجلنة من 

 .نيابب الراين، وأن نكون من الذين يتمتعون ابلنظر إىل وجه حضرة الرمحن يوم الدين آم

 وصلى هللا وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم


