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ABSTRACT 

Islamic law is based on the wisdoms and interests of the servants in this world and 

the Hereafter, so it is necessary to know their secrets and goals, whether in worship 

or customs. 

Among these acts of worship, which were explained by the purposes of the world 

and the Hereafter, is fasting. 

▪ So what is the most important of these interests, and how to employ them to 

raise ourselves in Ramadan fasting month and beyond? 

▪ Fasting makes piety that is antagonistic to manhood, and a person needs an 

obstacle to protect him from death and falling into immobility whether in 

Ramadan or other months. 

▪ An opportunity for a Muslim to purify himself of complete purity of sins, and 

wash himself from sins, and thus explain himself and remove the heart locks, 

and he leaves Ramadan as the day when his mother was born him. 

▪ Ramadan is an effective spiritual dose for the believer, to start with the same 

new faith, increase in worship, and reduce sins. 

▪ The heart of the fasting person becomes more attached to Allaah, and he will 

accept the Hereafter, and he will become less attached to the world. 

▪ Fasting controls the self and protects it, and achieving victory over desires, 

thus achieving the freedom of the believer, so that he will be Lord of his lusts 

instead of being a slave to her. 

▪ Fasting is a school of  the devotion and  the straightness,  the devotion is the 

foundation of all actions, and the straightness is the path of happiness. 

▪ Fasting is a way to achieve happiness, psychological comfort and Islamic 

brotherhood. 

▪ Fasting achieves divine control, which can only be achieved by progressing to 

charity. 

 

▪ Fasting is one of the areas of worship in thinking about oneself and horizons. 
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▪ Fasting is the abandonment and desalination of the spirit. 

▪ In all these purposes, the Muslim will rise in Ramadan and beyond the months 

of the year, and thus the Islamic nation will elevate itself in the runways of 

civilized advancement, and rid itself of the clothing of shame that has been 

affixed to it. 

▪ key words: fasting – Ramadan- rising 
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 لخص امل

اإلسالمية مبنية على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، لذا البد من االطالع على أسرارها وغاايهتا سواء الشريعة 
 يف العبادات أو العادات.

ومن العبادات اليت عللت ابملصاحل الدنيوية واألخروية الصيام، فماهي أهم هذه املصاحل، وكيف نوظفها لالرتقاء أبنفسنا 
 لصيام ـ وما بعده؟يف رمضان ـ شهر ا

ـ يصنع الصيام التقوى اليت هي جلام اهلوى، واإلنسان حيتاج إىل جلام يقيه املهالك والوقوع يف الزلل سواء يف رمضان أو 
 غريه من الشهور.

ـ فرصة للمسلم ليطهر نفسه طهارة كاملة من الذنوب واملعاصي، ويغسل نفسه من اآلاثم، وهبذا تنشرح نفسه ويزيل على 
 ب أقفاله، فيخرج من رمضان كيوم ولدته أمه.القل

 ـ رمضان جرعة روحية انجعة للمؤمن، لينطلق بنفس إمياين جديد، فيزيد يف الطاعات، وينقص من اآلاثم.

 ـ يزداد تعلق قلب الصائم ابهلل تعاىل، فيقبل على اآلخرة ويقل تعلقه ابلدنيا.

ار على الشهوات، وبذلك حيقق املؤمن حريته، فيكون راب على شهواته  ـ الصوم حتكم يف النفس ووقاية هلا، وحتقيق لالنتص  
 عوض أن يكون عبدا هلا. 

 مدرسة لإلخالص واالستقامة، واإلخالص أساس كل عمل، واالستقامة سبيل السعادة.

 ة واألخوة اإلسالمية.يـ الصوم سبيل لتحقيق السعادة والراحة النفس

 اإلهلية، واليت ال تتحقق إال ابلرقي إىل درجة اإلحسان.ـ  الصيام حيقق املراقبة  

 ـ الصيام جمال من جماالت عبادة التفكر يف األنفس واآلفاق.
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 ـ الصيام ختلية وحتلية للروح.

بكل هذه املقاصد يرتقي املسلم يف رمضان وما بعده من شهور السنة، وبذلك ترتقي األمة اإلسالمية بنفسها يف مدارج 
 احلضاري، وتتخلص من لباس اهلوان الذي ألصق هبا.الرقي  

 رمضان ـ نرتقي ـ أنفسنا ـ ختلية ـ حتليةالكلمات املفتاحية:  
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"من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج"وهل يتزوج من ال أرب له يف   أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، ابب قول النيب  (1)

  3381ح  4/128، ومسلم يف كتاب النكاح، ابب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 4778ح  5/1950النكاح 
 2675ح  3/157م،  ابب فضل الصيام ، ومسلم يف كتاب الصيا  1795ح  2/670أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب فضل الصوم  (2)
 1152ح  808/ 2، و مسلم يف  كتاب الصيام، ابب فضل الصيام،  1896ح  111/ 4أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب الراين للصائمني،  (3)
 144ـ  3/143املوافقات للشاطيب  (4)

 املقدمة
ملا كانت الشريعة مبنية يف أساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، كان البد ملن رام اللحاق أبهلها أن 

 أسرارها وغاايهتا، عامها وخاصها، كليها وجزئيها.يطلع على  

فكل أحكام الشريعة التعبدية والعادية مبنية على حتقيق مصلحة اإلنسان يف العاجل واآلجل، سواء أعرفت تلك 
 املصاحل أم مل تعرف.

طعية يف الثبوت وذلك ال حيتاج إىل دليل أو استدالل عليه ألنه معلوم من الدين ابالستقراء، واالستقراء يفيد الق
 والداللة.

ومن العبادات اليت عللت مبصاحل اإلنسان الدنيوية واألخروية الصيام. فما هي هذه املصاحل؟ وما غاايت الصيام 
 ومقاصده؟ وكيف  لنا أن نرتقي أبنفسنا يف رمضان وما بعده؟

 الصيام معلل مبصاحل الدنيا واآلخرة

الشيطان، والدخول من ابب الراين، واالستعانة على التحصني يف العزبة. يف قال الشاطيب: "ويف الصيام سد مسالك  
 .(1)احلديث: "من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج"، مث قال: "ومن مل يستطع؛ فعليه ابلصوم فإنه له وجاء"

 . (3). وقال: "ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من ابب الراين"(2)وقال: "الصيام جنة"

والصيام كغريه من العبادات نستفيد منه الكثري من الفوائد يف الدنيا واآلخرة. وكل هذه الفوائد اتبع للفائدة األصلية، 
 . وهنا أدرج أهم الفوائد.(4)وهي االنقياد واخلضوع هلل

 ـ الصيام حيقق التقوى  1
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 2/27زاد املعاد البن القيم  (5)
 3/66إحياء علوم الدين للغزايل  (6)
 183البقرة  (7)
 33األعراف  (8)
. قال 409ح  2/140، وابن حبان يف  صحيحه، كتاب الرب واإلحسان ، ابب حق الوالدين  649ح  19/291أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (9)

 (17318ح  10/259اهليثمي: "وفيه عمران بن أابن وثقه ابن حبان وضعفه غري واحد وبقية رجاله ثقات" ) جممع الزوائد 
 1/103تفسري النسفي  (10)

، واإلنسان حيتاج إىل جلام يقيه (5):"الصيام جلام املتقني"فهو يصنع التقوى اليت هي جلام اهلوى. قال ابن القيم رمحه هللا  
املهالك والوقوع يف الزلل. قال احلسن البصري : "ما الدابة اجلموح أبحوج إىل اللجام الشديد من نفسك اليت بني 

املهلكات، واحللم  جنبيك". فالصيام جماهدة للنفس وترويضها ابالبتعاد عن الطعام والشراب، واالبتعاد عن اآلفات  
 .(6)عند اجلفاء والصرب على األذى، وغريها من أنواع الرايضات املنجيات

اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ ياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ﴿    فالصيام آبدابه وأركانه سبيل إىل التقوى لقوله تعاىل :
، والتقوى هي أساس إصالح النفس، فإذا حتققت فذلك هو سبيل السعادة يف الدنيا   (7)﴾تـَُّقونَ ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَـ 

 .  (8)﴾َفَمِن اتَّقى َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن  ﴿  واآلخرة، قال تعاىل  

فيما بعده من شهور السنة دعا جربيل والنيب وألمهية الصيام العائدة على النفس البشرية، وأثره البالغ يف شهر رمضان و   
صعد على املنرب، فلما   عليهما الصالة والسالم على من فوت هذا الفضل الكبري وغفل عنه؛ حيث روي أن النيب 

رقي عتبة قال :" آمني، مث رقي أخرى فقال : آمني ، مث رقي عتبة اثلثة فقال آمني. مث قال : أاتين جربيل فقال اي 
أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده هللا. فقلت : أمني. ومن أدرك والديه فدخل النار فأبعده هللا. فقلت : حممد، من 

، وأي خسارة  أشد  من اإلبعاد عن رمحة هللا (9)آمني. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده هللا فقلت آمني "
ر رمضان ومل يلقف شيئا من مقاصده؛ من أن تعاىل عندما يفوت شهر رمضان ومل يقطف فيه املسلم بشيء من مثا

ينتظم يف زمرة املتقني، املظلفني ألنفسهم والرادعني هلا عن مواقعة السوء، الراجني للمغفرة والرمحة والعتق من النار، 
 .(10)واملرتقني على الدوام يف مدارج السالكني إىل رب العاملني
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، وكتاب صالة الرتاويح،  ابب فضل من قام رمضان  37ح  1/22أخرجه البخاري يف الصحيح يف كتاب اإلميان، ابب تطوع قيام رمضان من اإلميان  (11)

 174،  173ح  1/523، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب الرتغيب يف قيام رمضان، وهو الرتاويح  1905ح  2/707
 3/108إحياء علوم الدين  (12)

 ـ شهر رمضان مطهر للذنوب  2

شهر رمضان فرصة للمسلم  ينتظرها بفارغ الصرب ليطهر نفسه طهارة كاملة من الذنوب واملعاصي، ويغسل نفسه من   
اآلاثم، وهبذا تنشرح نفسه ويزيل على القلب أقفاله، فيخرج من رمضان كيوم ولدته أمه، وذلك ملا روي أن رسول هللا 

    تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم قال :"من قام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما
. فإذا ما انتهى رمضان صار الصوم له عادة ومصدر سعادة قلبية، فريتقي إىل صيام النوافل، حيث ال (11)من ذنبه "

من شوال، ويصوم  جيد راحته إال يف االكثار من العبادة، وزايدة التذلل بني يدي هللا،  فيصوم األايم البيض، والست
العشر األوائل من ذي احلجة، كما حيرص على صيام عرفة، وال يفوته صيام التاسع والعاشر من احملرم. ومن متة يكون 

 حريصا على حمو ذنوبه ابلصيام يف كل أجزاء السنة.

 ـ شهر رمضان جرعة روحية للمؤمن  3

تعدهلا جرعة، لينطلق بنفس إمياين جديد، فيزيد يف الطاعات شهر رمضان يشكل جرعة روحية انجعة للمؤمن ال تكاد  
 والقرابت، وينقص من اآلاثم والزالت.

فإذا كان صيام هنار رمضان يعود املسلم على صيام النوافل، فإن قيام الليل يف صالة الرتاويح كل ليلة يدفعه إىل القيام 
سحور قبل الفجر  يعوده على احلفاظ على صالة الفجر يف كل ليلة بثماين ركعات يطيل فيها القراءة، وكذا القيام لل

اجلماعة، واالمساك عن اللغو والرفت خالل رمضان يروض اللسان على التقيد بلجام الشرع يف سائر األايم، فال يطلقه 
ر على صاحبه إال فيما ينفعه يف الدنيا واآلخرة، ويكف عن كل ما يؤدي به إىل البوار، فإنه ال يكب الناس يف النا

 .(12)مناخرهم إال حصائد ألسنتهم
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 1753ح  2/636رواه ابن ماجة يف السنن، كتاب الصيام، ابب يف الصائم ال ترد دعوته  (13)
 174شرح احلكم العطائية  (14)
ح  8/206الكبري  ، والطرباين يف املعجم5ح  33، وأبو داود يف الزهد  6137ح 5/2384أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، ابب التواضع  (15)

7833   
 162ح  2/806ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصائم  1795ح  2/670أخرجه البخاري يف  كتاب الصوم، ابب فضل الصوم  (16)
 4/104فتح الباري البن حجر  (17)

 ـ دعوة الصائم ال ترد  4

. هذه (13): " ِإنَّ لِلصَّائِِم ِعْنَد ِفْطرِِه َلَدْعَوًة َما تـَُردُّ "من فوائد الصيام الروحية أن للصائم دعوة ال ترد وذلك لقوله  
يتعود على اإلحلاح على ربه يف املسألة، فيشعر ابملساند يف الدعوة تفتح على املسلم ابب السعادة يف الدنيا واآلخرة، إذ 

 كل  أحيانه، يتوجه إليه أن يصلح له عاجله وآجله وينعم عليه ابلسعادة الدنيوية واألخروية.

 ـ الصيام قربة إىل هللا تعاىل  5

اته مع ربه جل وعال، فيلجأ إىل يزداد تعلق قلب الصائم ابهلل تعاىل، فيقبل على اآلخرة ويقل تعلقه ابلدنيا؛ فيتلذذ خبلو 
االعتكاف آخر الشهر يف العشر األواخر ليزيد حبال الوصال مع ربه، ويرطب لسانه بقراءة القرآن يف الليل والنهار، 
ويشنف آذانه ابالستماع إليه، وُيشغل فكره ابلتفكر يف آايت اآلفاق وآايت األنفس، فيزداد معرفة ابهلل، ويتفكر يف 

ئه فيزداد حبا للمنعم هبا عليه، ويتفكر يف احلسنات وما يرتتب عليها ويف السيئات وما ينتج عنها، فيزداد  نعم هللا وآال
 . (14)إقباال على احلسنات وابتعادا عن السيئات فيكون من العابدين التجار الذين يشرتون احلسنات ابلسيئات

ثار من النوافل، فيحقق حمبة هللا تعاىل له. قال تعاىل يف إن الصائم يتقرب إىل هللا تعاىل  بكثرة  ذكره ودعائه، واإلك
 .  (15)احلديث القدسي: " َوَما يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإيَلَّ اِبلنـََّواِفِل َحَّتَّ ُأِحبَُّه"

 ـ الصوم حتكم يف النفس ووقاية هلا  6

من مثرات الصوم إمساك النفس عن الشهوات الغالبة اليت هتوي ابلنفس إىل مستنقع الرذيلة، وآالم األمراض املنغصة 
؛  أي وقاية وسرت وحصن حصني مما يؤذي الصائم من الشهوات املهلكة يف (16): "الصيام جنة"  للمعيشة، ولذا قال 

 أنه سرتة حبسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه . قال ابن حجر: " ويصح أن يراد  (17)الدنيا واآلخرة
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 4/104نفسه  (18)
 1/27زاد املعاد البن القيم  (19)
 78معرفة األسرار للحكيم الرتمذي  (20)
 2/154التحرير والتنوير البن عاشور  (21)

اإلشارة بقوله "يدع شهوته إخل". ويصح أن يراد أنه سرتة حبسب ما حيصل من الثواب وتضعيف احلسنات. وقال 
عياض يف "اإلكمال" معناه سرتة من اآلاثم أو من النار أو من مجيع ذلك. وقال ابن العريب إمنا كان الصوم جنة من 

النار ألنه إمساك عن الشهوات والنار حمفوفة ابلشهوات؛ فاحلاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات يف الدنيا كان ذلك 
 . (18)ساترا له من النار يف اآلخرة"

ولذلك كان قصد الشارع من الصيام صيانة النفس عن املفاسد، وحض هلا على جلب املصاحل،  يقول ابن القيم : "ملا 
ن الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن املألوفات، وتعديل قوهتا الشهوانية، لتستعد لطلب كان املقصود م

ما فيه غاية سعادهتا ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياهتا األبدية، ويكسر اجلوع والظمأ من حدهتا وسورهتا، 
ن من العبد بتضييق جماري الطعام والشراب، وحتبس ويذكرها حبال األكباد اجلائعة من املساكني. وتضيق جماري الشيطا

قوى األعضاء عن اسرتساهلا حلكم الطبيعة فيما يضرها يف معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن 
 مجاحه وتلجم بلجامه، فهو جلام املتقني، وجنة احملاربني، ورايضة األبرار واملقربني... فهو ترك حمبوابت النفس وتلذذاهتا

 (19)إيثارا حملبة هللا ومرضاته".

 ـ الصيام حيقق االنتصار على األهواء  7

محن. يف الصيام خمالفة اهلوى، وذلك أن الصائم يقوم بتحريك النفس يف مرضاة هللا تعاىل، ملخالفة الشيطان وموافقة الر 
. فريوض النفس وحيملها على اجلادة، ويف ذلك صالح حال األفراد فردا  (20)وذلك ابلبعد عن الشهوات وإعمال العقل

.   (21)فردا، إذ بذلك يصلح اجملتمع 

 ـ الصيام حيقق احلرية للمؤمن  8

الصيام حيرر اإلنسان من قيد النفس والشهوات، فمن صار عبدا لشهواته وأهوائه وعاداته؛ فاعتاد كاألنعام على الطعام 
 يف كل حني، واعتاد أن يشرب شَّت أنواع املشروابت، حَّت إنه ال يستطيع االستغناء عنها، ومن تعود على النوم العميق 
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 404روضة احملبني البن القيم  (22)
 131ح  1/160مصابيح السنة للبغوي  (23)
 1/371من مقاصد الشريعة عند الشاطيب: " إخراج املكلف عن داعية هواه حَّت يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل اضطرارا" املوافقات  (24)
 1/123إحياء علوم الدين  (25)
 274وقال العراقي : متفق عليه من حديث صفية دون قوله فضيقوا جماريه ابجلوع. ينظر: املغين عن محل األسفار  1/232ذكره يف اإلحياء   (26)
 1/231إحياء علوم الدين  (27)
 83معرفة األسرار للحكيم الرتمذي  (28)

لفجر؛ أييت صيام رمضان فيخلصه من قيود هذه العادات حَّت طلوع الشمس فال يقدر على حضور صالة ا
والشهوات، فيحقق معىن احلرية املطلقة، وهي أن يصري راب على شهواته وغرائزه يتحكم فيها كيف يشاء، بدل أن 

 . (22)يكون عبدا هلا ال يستطيع االنعتاق من قيودها. فاملؤمن هواه اتبع له، خبالف املنافق فهواه متبوع له

:"ال يؤمُن وبذلك حيقق املؤمن القصد من تكليفه، وهو أن يكون هواه تبعا ملا جاءت به الشريعة. قال رسول هللا  
 . (23)أحدُُكْم حَّتَّ يكوَن هواُه تـَبَـًعا ملا جئُت بِه"

  .(24)طراراوبتحرره عن دائرة هواه يصري الصائم عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل اض

 ـ الصيام سد ملنافذ الشيطان   9

: "إن ، قال النيب  (25)ذلك أن من منافذ الشيطان الشهوات، والشهوات تقوى ابألكل والشرب، وتضعف برتكهما
. ففي اجلوع طرد للشياطني، وبطردهم ينكشف (26)الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم فضيقوا جماريه ابجلوع"

 .(27)للعبد جالل هللا سبحانه وتعاىل

 ـ من مقاصد الصيام اللجوء إىل هللا وحتقيق مرضاته   10

يف الصيام نتعلم سرعة اللجوء إىل هللا تعاىل، وسرعة التعوذ به، واللجوء إىل مرضاته، حيث ال يبايل املتسابق ـ الصائم ـ 
 ، فال يهمه سوى حتقيق رضا ربه.(28)مبا يفوته من حظوظ نفسه

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 80 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 83نفسه  (29)
 1/231إحياء علوم الدين  (30)
 2677ح 3/158، ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصيام  5583ح  5/2215كتاب اللباس، ابب ما يذكر يف املسك أخرجه البخاري يف   (31)
، وأخرجه  ابن عساكر من 3583ح  3/296، والبيهقى ىف شعب اإلميان  680ح  2/358أخرجه عن ابن شهاب مرسال هناد يف كتاب الزهد  (32)

 7601ح  38/101حديث أنس يف اتريخ دمشق 
 2/178إعالم املوقعني عن رب العاملني  (33)
 112هود  (34)

حتقيق الرضا والرضوان؛ فاألول يكون ابلطاعات واألذكار حيث يكثر منها الصائم يف الشهر كما يسعى الصائم إىل  
 .(29)الكرمي، والثاين أن تصري نفس العبد اتبعة له خاضعة إلرادته، فتقوى إرادته وتعلو مهته

 ـ الصيام مدرسة اإلخالص واالستقامة  11

نيوي قل أو كثر إال الصوم فال حظ له فيه، فالصائم ال الصيام يعلم اإلخالص، فكل عمل إال ولإلنسان فيه حظ د
يعلم صيامه إال مواله. قال الغزايل رمحه هللا: " إن الصوم كف وترك، وهو يف نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد. ومجيع 

. (30)"أعمال الطاعات مبشهد من اخللق ومرأى، والصوم ال يراه إال هللا عز وجل، فإنه عمل يف الباطن ابلصرب اجملرد
. وقال رسول هللا   (31)كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به "  وهلذا قال تعاىل يف احلديث القدسي: "

"(32): "ليس يف الصوم رايء  . 

فمن خلصت نيته يف احلق ولو على نفسه كفاه هللا   واإلخالص أساس العمل، فال يقبل بغريه. قال عمر بن اخلطاب: "
بينه وبني الناس، ومن تزين مبا ليس فيه شانه هللا". قال ابن القيم: "ورأس التقوى واإلحسان خلوص النية هلل يف ما  

 . فال عبادة بال إخالص. (33)إقامة احلق"

. فصيام (34)﴾فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن اَتَب َمَعَك  ومن مقاصد الصوم حتقيق االستقامة اليت أمر هللا هبا يف قوله: ﴿  
اجلوارح كلها حيقق االستقامة ظاهرا وابطنا؛ وهي أن يستقيم الصائم على األمر والنهي، فال يروغ روغان الثعالب . 

ُ مُثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَل وابالستقامة حيقق السعادة والطمأنينة. قال تعاىل: ﴿    ِئَكُة َأالَّ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربُـَّنا اَّللَّ
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 30فصلت  (35)
 30فصلت  (36)
 107اجلواب الكايف البن القيم  (37)
ح  3/158ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصيام  1805ح  2/673أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب هل يقول إين صائم إذا شتم  (38)

2677 
 74احملبني البن القيم روضة  (39)
 18373ح  30/323وأمحد يف املسند  6678ح  8/20أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب، ابب مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم  (40)
 79معرفة األسرار للحكيم الرتمذي  (41)

ُتْم تُوَعُدونَ  ، وتتواله املالئكة ابلعناية يف حياته وعند موته وعند بعثه ﴿ (35)﴾  خَتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنـْ
نـَْيا َويف اآْلِخرَةِ   . (37)وتبشره ابلذي يسره بعد مماته، فتثبته عند موته،  (36)﴾  ََنُْن أَْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ

 ـ الصوم سبيل الشعور ابلسعادة والراحة النفسة واألخوة اإلسالمية  12

حتقيق السعادة والطمأنينة الناجتة عن التسليم إىل هللا تعاىل، وإىل ذكره ،  واالستسالم ألوامره، واجتناب نواهيه . قال 
 .(38)إفطاره وفرحة عند لقاء ربه": "للصائم فرحتان؛ فرحة عند  رسول هللا  

ويف الصيام نشعر ابلوحدة والرتابط بني املسلمني، ونبذ التفرقة بينهم، فكلهم يشعرون شعورا واحدا، وينتظرون انتظارا 
واحدا، وأيملون أمال واحدا، فيكونون كاجلسد الواحد يف توادهم وترامحهم. يشد بعضهم بعضا، فيتزاورون ويرتامحون 

: " َمَثُل ، ويكفي يف ذلك قول رسول هللا  (39)، ويتحابون للمشاكلة واالتفاق يف الفعل واحلال واملقصد ويتواصلون 
ِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه َشْيٌء َتَداَعى لَُه سَ   .(40)مَّى"ائُِر اجلََْسِد اِبلسََّهِر َواحلُْ اْلُمْؤِمِننَي يف تـََوادِ ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َوتـَرَامحُِ

 ـ الصيام حيقق املعىن احلقيقي للطاعة  13

. فال يبايل ما أصاب النفس (41)الصائم حيقق الطاعة، وهي "إعطاء النفس إىل هللا تعاىل، وفعله قلة املباالة حبظوظها"  
 من اجلوع والعطش وفوات حظوظها، إذا كان يف ذلك حتقيق رضا هللا تعاىل.

 

 

 الصيام حتقيق مراقبة هللا تعاىلـ من مقاصد    14
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ومسلم يف كتاب اإلميان،  50ح  1/27علم الساعة عن اإلميان واإلسالم واإلحسان و  أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، ابب سؤال جربيل النيب  (42)

 1ح 1/28ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان وأشراط الساعة
  1/329الرسالة القشريية  (43)
 94صيد اخلاطر  (44)
 1/178املوافقات للشاطيب  (45)
 1/189نفسه  (46)
 4/216إحياء علوم الدين للغزايل  (47)

 :   "الصيام حيقق املراقبة، واليت ال تتحقق إال ابلرقي إىل درجة اإلحسان. جاء يف احلديث أن جربيل سأل النيب  
َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّه يـَرَاَك قَاَل: َصَدْقَت". قَاَل: فََأْخرَبْين َما اإِلْحَساُن؟ قَاَل: اإِلْحَساُن َأْن تـَْعُبَد اَّللََّ َكأَنََّك تـَرَاُه فَِإْن ملَْ  

. فاملراقبة هنا علم العبد ابطالع ربه سبحانه وتعاىل عليه، واستدامته هلذا العلم مراقبة لربه، وهذا أصل كل (42)احلديث
يف عموم أحواله حَّت   خري، فال يصل هلذه الرتبة إال من حفظ قلبه وجوارحه مع هللا، فالصائم جيتهد يف مراقبة هللا تعاىل

 .(43)يكون صومه صحيحا، فيعلم أنه سبحانه عليه رقيب يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله

 ـ عدم الرتخص فيما ال يؤمن جانبه.  15

ذلك أن التساهل يف املباحات قد يؤدي إىل ما ال يباح، فالشيطان قد يزين للمسلم املباح يف أول مرتبة، مث جيره إىل 
. وإما أن يرتك للعون به على طاعة هللا، وإما يرتك حَّت يكون (45). فيرتك املباح إذا كان ذريعة إىل ما ال يباح(44)اجلناح

العمل كله خالصا هلل؛ " فإن من عباد هللا من ال حيب أن يتناول مباحا لكونه مباحا، بل يرتكه حَّت جيد لتناوله قصد 
 . (46)أخذه له من جهة اإلذن ال من جهة احلظ"عبادة أو عوان على عبادة، أو يكون 

ـ تعلم الزهد  16

ابلصيام نرتقي أبنفسنا إىل درجات شريفة من درجات السالكني، ذلك أن الصيام يرود النفس ال على ترك احملرمات 
واملكروهات فحسب، بل على ترك املباحات، ال جملرد الرتك، بل لالنتقال إىل ما هو خري منه، وهو اإلقبال على 
اآلخرة، وهذا هو الزهد الذي فسره الغزايل بقوله: "  الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إىل ما هو خري 

 .(47)منه"

 

 ـ الصيام جمال من جماالت عبادة التفكر17
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 174احلكم العطائية  (48)
 4/307زاد املعاد  (49)
 1/152لطائف اإلشارات للقشريي  (50)

؛ فبالصوم يتفكر الصائم يف آايت اآلفاق وآايت (48)فكر من أجل العبادات، وهو جوالن القلب يف ميادين األغيارالت
األنفس، يتفكر يف نفسه ويف ضعفه وأن لوال نعمة هللا عليه ورمحته به ملا استطاع العيش، ويتفكر يف نعم هللا العظيمة 

 وآالئه اجلسيمة.

وال حتصى ينهل منها الصائم فيداوي هبا روحه من شَّت أنواع األدواء لريتقي هبا يف مدارج   وللَصْوٌم فوائد جليلة ال تعد
 السالكني إىل رب العاملني يف رمضان وما بعده من شهور السنة.

ويف هذا يقول ابن القيم: " الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت اإلحصاء، وله أتثري عجيب يف 
الصحة، وإذابة الفضالت، وحبس النفس عن تناول مؤذايهتا، وال سيما إذا كان ابعتدال وقصد يف أفضل أوقاته حفظ  

 شرعا، وحاجة البدن إليه طبعا.

مث إن فيه من إراحة القوى واألعضاء ما حيفظ عليها قواها، وفيه خاصية تقتضي إيثاره، وهي تفرحيه للقلب عاجال 
 األمزجة الباردة والرطبة، وله أتثري عظيم يف حفظ صحتهم.  وآجال، وهو أنفع شيء ألصحاب

وهو يدخل يف األدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا، عظم انتفاع قلبه وبدنه 
 (49).به"

 ـ الصيام ختلية وحتلية للروح  18

رات مصحواب ابلنية، وصوم يف الباطن وهو صون القلب عن صوم احلقيقي  صوم يف  الظاهر وهو اإلمساك عن املفط
 ،  فتسمو الروح فيه وتطهر، فال يصدر عنها إال نقاء األخالق حيث يتشبه املسلم ابملالئكة، ال أيكل وال (50)اآلفات
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 2/158التحرير والتنوير   (51)
 1/234زاد املعاد  (52)
 16التغابن  (53)
 14461ح  3/323وأمحد يف املسند  56ح  4/1996رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم  (54)
 7905ح  4/311وعبد الرزاق يف املصنف، كتاب الصيام، ابب من فطر صائما  4/114أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند  (55)
أجود  ،  ابب كان النيب ومسلم يف كتاب فضائل النيب  6ح   1/6إىل رسول هللا  أخرجه البخاري يف بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي (56)

 6075ح  7/73الناس 

وشرابه العبادة وقراءة القرآن، "يرتقي عن حضيض االنغماس يف املادة إىل أوج العامل الروحاين،  الذكر يشرب، غذاؤه
 .(51) فهو وسيلة لالرتياض ابلصفات امللكية واالنتفاض من غبار الكدرات احليوانية"

ألفكار الدنيوية وكفه والصيام خيلي قلب املسلم من كثري من األمراض القلبية، فيجعل قلبه يصوم "عن اهلضم الدنية، وا  
 . (52)عما سوى هللا عز وجل ابلكلية"

َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه ﴿  كما خيليه من مرض الشح، والتخلص من هذا املرض هو سبيل الفوز والفالح قال هللا تعاىل :  
َلُكْم ، مَحََلُهْم َعَلى َأْن : " َواتَـُّقوا    . وقال رسول هللا    (53)﴾فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  الشُّحَّ، فَِإنَّ الشُّحَّ أَْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ

 . (54)َسَفُكوا ِدَماَءُهْم َواْسَتَحلُّوا حَمَارَِمُهْم"

والصيام حيلي قلب املسلم بكثري من اخلصال؛ أمهها اجلود والعطاء، فقد ندب الشارع احلكيم إىل إفطار الصائمني فقال 
ه . فنقاء روح(55):" َمْن َفطََّر َصاِئًما، َأْطَعَمُه َوَسَقاُه َكاَن لَُه ِمْثُل َأْجرِِه ِمْن َغرْيِ َأْن يـَنـُْقَص ِمْن َأْجرِِه َشْيٌء"  رسول هللا  

يف رمضان، واألجر الكبري على االنفاق القليل يدفعانه إىل مزيد من اجلود والعطاء. وهكذا ينفق ويعطي قليال حَّت 
 يعود نفسه على العطاء الكثري.

حيث "كان أجود الناس ابخلري، وكان أجود ما يكون يف رمضان  ابلنيب    حرصه على االقتداءكما يدفعه إىل ذلك  
 .  (56)حني يلقاه جربيل "

ولذلك كانت زكاة الفطر قبيل العيد، وبعد اإلحساس جبوع الفقراء وآالمهم، لتسهم يف التخلص من مرض الشح 
والبخل، ففرضت على الصغري والكبري، املرأة والرجل، الفقري والغين، ليتعلم كل واحد االنفاق والبذل والعطاء، ومواساة 

 احملرومني.
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 1/235إحياء علوم الدين  (57)
 219روضة احملبني ونزهة املشتاقني  (58)
للبصر أحصن للفرج"وهل يتزوج من ال أرب له يف "من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض  أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، ابب قول النيب  (59)

 4778ح  5/1950النكاح 
  6612ح   11/183أخرجه أمحد يف املسند  (60)
 5/240مفاتيح الغيب للرازي  (61)
 76معرفة األسرار للحكيم الرتمذي  (62)
 75نفسه  (63)
 713القاموس احمليط  (64)

قلبه مرتَنا بني الرجاء واخلوف، فكما ال يدري أيقبل صومه فيكون من املقبولني، أم يرد كما يتعود املؤمن أن جيعل  
 .(57)عليه فيكون من املمقوتني، كذلك يكون شأنه يف كل أعماله

ومن مقاصد الصيام تعود املسلم على خلق العفة والطهارة، وكبح هواجس النفس، وختليصها من النزعات والعادات 
يكسر الشهوة املؤدية إىل املعصية. فيتحرر املسلم من عبودية الفرج والبطن، والسعي وراء احملرمات، السيئة، فالصيام  

فكثري من شبابنا اليوم يسرف يف تضييع األعمار يف براتني الزان والعالقات احملرمة، أو يغرق يف حبر االستمناء والعادات 
فتزداد أمراضه النفسية، وتتضاعف آالمه القلبية،  وقد أرشد واحملرمة، ويتفنن يف انتهاك عرض العفيفات احملصنات،  

فقال:"اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر   (58)إىل أنفع األدوية وأجنعها رسول هللا  
ء: "ِخَصاُء ملن سأله أن أيذن له يف اخلصا . وقال  (59)وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء "

 .(60)أُمَّيِت الصِ َياُم واْلِقيَّاُم"

 من مقاصد الصيام حتلية قلب املؤمن بكثري من اخلصال أمهها:و 

ـ حصول القناعة: يريب الصوم املؤمن على القناعة؛ إذ يكسر فيه الشهوة ويقمع اهلوى، ويردع عن الفواحش والشرور، 
فيكتفي الصائم يف حياته كلها مبا قدر له من حظ نفسه ونصيبها، وحتصل له .  (61)ويهون لذات الدنيا ورائستها

 . (62)القناعة ابإلقبال على الطاعة وقلة احلوائج على الناس، وترك احلرص على الدنيا

، والصائم حيقق اخلشوع خبضوعه (63)ـ حصول اخلشوع للمسلم، وذلك ابالنكسار واالسرتخاء بنسيان الشهوات  
 . (64)واله. قال يف القاموس: اخلشوع: اخلضوع أو قريب منهواستسالمه مل
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 2/131التفسري املنري لوهبة الزحيلي  (65)
ح  3/158ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصيام  1805ح  2/673أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب هل يقول إين صائم إذا شتم  (66)

2677 
 64شرح احلكم العطائية  (67)
 3/504املوافقات للشاطيب  (68)

ـ حصول اخلوف، حيث يزداد الصائم خوفا من هبة هللا تعاىل، ويتجنب الوقوع يف سخط هللا تعاىل، ويف كل ما يبطل 
ابلطعام الشهي صومه. وبذلك يريب نفسه على خشية هللا تعاىل  يف السر والعلن؛ فكلما شعر ابجلوع والعطش، وأغري  

 .(65)أو املاء العذب، حجم نفسه عن ذلك، فيحقق معىن اخلوف من هللا يف رمضان ويف غريه

 ـ حتقيق الزهد، وهو أن الصائم يشعر بصغر الدنيا وأهلها، فيشعر ابلراحة والرمحة لزهده فيها.

ألول صوم الظاهر، ويصوم الثاين ـ حصول األلفة؛ حيت ميتزج البدن والروح، ويتفقان يف الظاهر والباطن، فيصوم ا
 صوم الباطن. 

ـ حتقيق الطمأنينة والرضا عن الذات، حيث يصري الصائم راض عن نفسه، بعد أن قام بواجبه جتاه خالقه. وبعد انتهاء 
"للصائم   رمضان تزداد هذه الطمأنينة؛ ألنه يشعر أبنه قام ابلواجب كما ينبغي أن يقوم به، ولذلك قال رسول هللا  

 . (66)رحتان؛ فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه"ف

ـ حتقيق الشكر، فالصائم يقف على قيمة النعم فيتعلق قلبه ابملنعم، فيزداد حمبة له وشكرا له. فمعرفة النعم بفقداهنا، 
بدل أن يقيد ونسياهنا وعدم االكرتاث هبا لدوامها وكثؤة تواردها. وبذلك يقبل الصائم على مواله مبالطفات اإلحسان،  

. فيشكر للمنعم أبن يتنعم هبذه النعم من حيث قصد الشارع فيها، فيتناوهلا على الوجه (67)إليه بسالسل االمتحان 
املشروع، وينتفع هبا كذلك، وال ينسى حق هللا فيها. حيث يعلم علم اليقني أن الشارع "وضعها لالنتفاع هبا على وفق 

تقدح يف دنيا وال يف دين، وهو االقتصاد فيها، ومن هذه اجلهة جعلت نعما، وعدت املصاحل على اإلطالق، حبيث ال  
 .(68)مننا، ومسيت خريا. فإذا خرج املكلف هبا عن ذلك احلد إىل أن تكون ضررا عليه يف الدنيا أو يف الدين"
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 7/188املنهاج للنووي  (69)
، والنسائي يف السنن، كتاب الصيام، ابب االختالف على الزهري فيه 2463ح  3/121أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل شهر رمضان  (70)

 2100ح 4/127
 144الطب النبوي البن القيم  (71)
 1/231إحياء علوم الدين للغزايل  (72)
يرة يف كتاب الصيام،  ، وابن ماجه من حديث ايب هر  3519ح  5/536أخرجه الرتمذي وحسنه من حديث رجل من بين سليم  يف كتاب الدعوات  (73)

 1638ح  2/631ابب يف الصوم زكاة اجلسد 
 ( 273، وحسن العراقي سنده )ختريج أحاديث اإلحياء  15/302، واخلطيب يف التاريخ  5/34أخرجه أبو نعيم يف احللية  (74)
 . 2674، ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصيام ح 1805ح  2/673أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب هل يقول إين صائم إذا شتم  (75)
 98لشيطان البن القيم إغاثة اللهفان من مصايد ا  (76)
 73معرفة األسرار  (77)
 118الفوائد البن القيم  (78)
 2/23مدارج السالكني  (79)

هلم ورمحة هبم، ملا يفتحه هللا لعباده ـ حصول الشفقة والرمحة بقلب الصائم جتاه الضعفاء واحملتاجني، فيزداد قلبه رقة  
إذا كان رمضان فتحت أبواب الرمحة   قال: "  ، فقد روي أن رسول هللا  (69)الصائمني من أنواع الطاعات والقرابت

 .(70)وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني"

 تعاىل ورسوله، ويصرب ـ تعلم الصرب، حيث حيبس الصائم نفسه على الشيء أو عن الشيء، ويثبت على ما حيبه هللا
. وابلصرب (71)على ما ابتاله هللا به، ذلك أن الصرب أنفع الدواء للقلب، وذلك مبوافقة ربه وإهله فيما أحبه ورضيه له

 .(74):" الصرب نصف اإلميان"  ، وقوله  (73): "الصوم نصف الصرب"  ، لقول النيب  (72)يتحقق اإلميان؛ إذ هو ربعه

. (75): "فإن سابه أحد أو شامته فليقل إين صائم"  وبذلك يتعلم احللم واألانة والصرب على أذى اآلخرين، قال   
فيتعلم اإلعراض عن اجلاهلني ودفع إساءهتم ابإلحسان إليهم. "فينال بذلك كف شر عدوه وانقالبه صديقا، وحمبة 

غل واحلقد وطمأنينة الناس ـ حَّت عدوه ـ إليه. هذا غري ما يناله الناس له، وثنائهم عليه، وقهر هواه، وسالمة قلبه من ال
 .(76)من كرامة هللا وحسن ثوابه ورضاه عنه"

. فيرتك كل ما خيشى ضرره يف (77)ـ التحلي ابلورع، حيث يراعي الصائم أمر هللا وهنيه يف أفعاله الظاهرة والباطنة
 . (79)ر املاء دنس الثوب وجناسته، فيطهر قلبه من الدنس والنجاسة كما يطه(78)اآلخرة
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 3/6مدارج السالكني  (80)
 230، معجم مقاييس اللغة البن فارس  5/368العني للخليل كتاب   (81)
 4/32إكمال املعلم للقاضي عياض  (82)
، ومسلم يف كتاب الصيام، ابب تسحروا فإن يف السحور بركة 1823ح  2/678البخاري يف كتاب الصوم، ابب بركة السحور من غري إجياب  (83)

 2517ح  3/130

، ويرتك املباحات ـ يف غري رمضان ـ ـ حتقيق العبودية املطلقة هلل تعاىل، إذ يسخر الصائم جوارحه كلها ملرضاة هللا تعاىل
 اليت تشغله عن مقام العبودية.

    األحوال.ـ الشعور ابلتواضع أمام عظمة هللا تعاىل، وشدة االفتقار إىل مواله يف كل  

ـ تقوية اإلرادة وإحياء اهلمة حيث حيصل ذلك للصائم ابالبتعاد عن الشهوات والتحرر من قيودها، فتعلو مهته، ويسمو 
 .(80)مطلبه. فتتعلق مهته ابهلل تعاىل طلبا صادقا خالصا حمضا. فيكون سريعا يف وصوله وظافرا يف مطلوبه

، وحتصل الربكة يف رمضان ابلقوة على الصيام، وحتصل ابلزايدة يف (81)اءـ حصول الربكة، فأصل الربكة الزايدة والنم
األوقات املختصة ابلفضل؛ فأوقات رمضان أوقات لزايدة األجر، وقبول الدعاء، وتنزل الرمحة. فمن ذلك القيام 

ضائل األعمال اليت للسحور، وهو الذي يكون سببا لتجديد النية، واالكثار من الذكر والصالة واالستغفار، وغريه من ف
. والصائم يوفر أوقات (83): " تسحروا فإن ىف السحور بركة". وهلذا قال (82)لوال السحور لنام اإلنسان عنها وتركها

 األكل والشرب خالل النهار ليضاعف من عمله الدنيوي واألخروي.

 اخلامتة:

 من خالل ما تقدم ميكن أن خنلص إىل نتائج وتوصيات أمهها:

الصيام معلل مبصاحل املكلفني يف العاجل واآلجل، ولنيل تلك املصاحل ال بد من الوقوف على مقاصده وأسراره  .1
 وعدم االقتصار على ظاهره وشكله.

 الوقوف على مقاصد الصيام وغاايته سبيل لالرتقاء ابلنفس يف رمضان ويف غريه من شهور السنة. .2
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ق بنفس روحي جديد لالرتقاء يف أعلى مدارج السالكني إىل رب رمضان جرعة روحية للمؤمن حَّت ينطل .3
 العاملني.

رمضان فرصة لتحرر املسلم من قيود النفس، حَّت يصبح راب على نفسه متحكما فيها؛ عوض أن يكون عبدا  .4
 هلا.

وليس اضطرارا  يف رمضان نتعلم تسخري اجلوارح كلها هلل، فنخرج عن دائرة أهوائنا، فنكون عبادا هلل اختيارا،   .5
 فقط.

الصوم جمال من جماالت التفكر، إذ يرتىب الصائم على التفكر يف آايت اآلفاق واألنفس، يتفكر يف نفسه ويف  .6
 ضعفه، ويتفكر يف نعم هللا العظيمة وآالئه اجلسيمة، والتفكر سبيل للرقي يف شَّت اجملاالت.

ليت حيملها الشهر الفضيل، وذلك لدرء االنفصام وجوب فقه الصيام فقها مقاصداي، والوقوف على القيم ا .7
 املوجود بني شكل العبادات وقيمها.

َنتاج إىل مزيد من التجديد يف اخلطاب الدعوي من أجل تربية األجيال املتعاقبة على إدراك القيم اليت حيملها  .8
 رمضان الكرمي، والربط بني شكل الصيام وحقيقته.

أمس احلاجة لتستفيد وتفيد من رمضان، فريتقي املسلمون أبرواحهم، ويتجاوزوا األمة اإلسالمية اليوم يف  .9
أزماهتم الصحية النفسية والبدنية وغريها من األزمات، وينبذوا كل أشكال الفرقة والتفاوت بينهم، فيشعرون ابلوحدة 

لسهر واحلمى، وبذلك واأللفة والتماسك، فيصريون جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء اب
 تزيل األمة لباس اهلوان الذي ألصق هبا، وتعطي النموذج احلضاري لغريها من األمم.

وبعد؛ فهذا جهد الضعيف املقل، فإن أصبت فمن هللا، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، جعل هللا ذلك 
 خالصا لوجهه الكرمي، واحلمد هلل رب العاملني.
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