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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 : مقدمة

وأشهد أن ال إله إال هللا ، ُُمزِل العطااي قدمُي اإلحسان –سبحانه  –أمحُده ، احلمد هلل الكرمي املنَّان
وأشهد أن نبيَّنا وسيِ دان حممًدا عبُد هللا ورسولُه خرُي ، ال شريك له منَّ على عباده بصيام وقيام رمضان وحده

ن وعلى آله ، اللهم صلِ  وسلِ م على عبِدك ورسوِلك حممد  ، من صلَّى وصام وقام لعبادة ربِ ه امللك الدايَّ
 : أما بعد .والتابعني ومن تِبَعهم إبحسان  ، وصحِبه

لعبادة واحدة من حاجات اإلنسان اليت يتوجه فيها ابطنياً حنو احلقيقة اليت أبدعته ويرى ذاته حتت تعد ا
وبغض النظر عن الفوائد املتوخاة منها ، فيتمثل يف واقع احلال سري اإلنسان من اخللق حنو اخلالق، هيمنتها

ومهما أويت ، ول خلل يف اتزانهفأهنا حبد ذاهتا من حاجات اإلنسان الروحية وعدم اإلتيان هبا ينجم حص
ولوال أن هللا تعاىل أوضح من ، اإلنسان من حكمة فلن حييط أبسرار هللا اليت تضمنتها العبادات اليت شرعها

إيناسا للنفوس وجذاب للقلوب ما كان لبشر أن خيوض يف ذلك أو يتكلم ؛ وأشار إىل أخرى، ذلك جوانب
فهو عبادة ، الصيام داخل فيه، سواء على مستوى الفرد أو اجملتمعإن كل ما قيل عن العبادات وآاثرها  .فيه

 من العبادات.
وعبادة من العبادات اليت هلا أكرُب األثِر يف حياة ، ويعد الصيام شعريٌة من الشعائر اإلسالمية العظيمة

، فو فيه النفوستص؛ ذلك أنَّ شهر رمضان موسٌم عظيم من مواسم اخلري؛ املسلم روحيًّا وخلقيًّا واجتماعيًّا
صلى هللا عليه -أنزل هللا فيه القرآَن على نبيِ ه العظيم ، وتفتح فيه أبواب اجلنَّة، وتقرتب القلوب من خالقها

ويعترب الصوم ركٌن من أركان اإلسالم ؛ ُهًدى للناس وفرقااًن بني احلق والباطل وتبيااًن لسبل اخلري -وسلم
) ُبِِن اإلسالُم : ) يقول رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم، در مقيموهو فرض عني على كلِ  مسلم قا، اخلمسة

وحج ، وصيام رمضان، وإيتاء الزكاة، وإقام الصالة، شهادة أن ال إله إال هللا وأنَّ حممًدا رسول هللا: على مخس  
 ) .1379، البخاري(البيت ملن استطاع إليه سبياًل( 

اَي أَي َُّها {: سبحانه وتعاىل -لقوله ؛ عبَّد هللا هبا األمم السابقةويعد الصيام من العبادات والشعائر اليت ت
وقد  (.183: )سورة البقرة}الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

ودين هللا يف صيغته األخرية اخلامتة والناسخة قد فرض ، نَزَله هللابيَّنت اآلية أنَّ الصيام فريضة هللا يف كلِ  دين أ
ومن ، ولذلك كان صوًما ما شئت أْن ترى من واقعيَّته إال رأيت؛ فيه الصوم بصيغة  هنائية وخامتة وانسخة

ذلك ، ا وعمليًّاومن آاثره الطيِ بة على احلياة البشريَّة اجتماعيًّا وسلوكيًّ ، ومن نفعه إال رأيت، سهولته إال رأيت
أنَّ الصوم مدرسٌة إسالميَّة عظيمة تُرّبِ  اإلنسان بكلِ  مكوانته ومقوِ ماته النفسيَّة واجلسميَّة والروحيَّة واخللقيَّة 

: ومن الناحية الفرديَّة منها، إذ إنَّ للصوم ِحَكًما كثرية وفوائد مجَّة من الناحية االجتماعيَّة؛ واالجتماعيَّة
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فيحمله هذا ، ألنَّ الصائم عندما يعضُّه اجلوع يتذكَّر من هذا حاله يف عموم األوقات؛ ساكنيالعطف على امل
ومىت ، ألنَّ الرمحة يف اإلنسان تنشأ عن األمل والصيام طريقة عمليَّة لرتبية الرمحة يف النفس؛ على رمحة املساكني

ومن هذا املنطلق سعى ، ليَّة سلطاهنا النافذحتقَّقت رمحة الغِن للفقري اجلائع أصبحت للكلمة اإلنسانية الداخ
موضوع "دور الصيام يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم يف ضوء الُقرآن الكرمي الكتاب احلايل إىل استعراض 

 " ابلفحص والدراسة.والسُّنَّة النبويَّة املطهَّرة
مفهوم من حيث الصوم األول موضوع  الفصلتناول  فصولوقد اشتمل الكتاب احلايل على أربعة 

وتناول ، والسلوكيات اخلاطئة يقع فيها الصائم، وشروط الصيام، وأنواع الصيام، فضائل الصيامو ، الصيام
، اآلاثر الرتبوية استعراض من حيثأتثري الصوم على شخصية اإلنسان املسلم الثاين موضوع الفصل 
سلوك الثالث موضوع الفصل يف حني تناول ، والروحية للصوم، والصحية، واألخالقية، واالجتماعية، والنفسية
دور الرابع موضوع الفصل وأخريًا تناول ، وأخالقه، استعراض سلوك املسلم أثناء الصوممن حيث الصائم 

، أثر الصيام على السلوك اإلنساينمن حيث استعراض كل من الصيام يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم 
  .ملسلم وذلك يف ضوء الُقرآن الكرمي والسُّنَّة النبويَّة املطهَّرةودور الصيام يف تكوين شخصية اإلنسان ا

 وهللا ويّل التوفيق
 د. حممود فتوح حممد سعدات
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 الصوم: الفصل األول
 

 مفهوم الصيام: املبحث األول
 فضائل الصيام: املبحث الثاين

 أنواع الصيام: لثاملبحث الثا
 شروط الصيام وأركانه: املبحث الرابع

 يقع فيها الصائماليت ائةة اخلسلوكيات ال: املبحث اخلامس
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 مفهوم الصيام: املبحث األول
 : مقدمة

من يهده ، ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد أن حممداً ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، يضلل فال هادي له ومن، هللا فال مضل له

 : أم ا بعد، عبده ورسوله
 

تعد العبادة واحدة من حاجات اإلنسان اليت يتوجه فيها ابطنياً حنو احلقيقة اليت أبدعته ويرى ذاته حتت 
وبغض النظر عن الفوائد املتوخاة منها ، القفيتمثل يف واقع احلال سري اإلنسان من اخللق حنو اخل، هيمنتها

وفراغ يف وجود ، فأهنا حبد ذاهتا من حاجات اإلنسان الروحية وعدم اإلتيان هبا ينجم حصول خلل يف اتزانه
يؤدي إىل حصول حالة من االضطراب وفقدان مبا ذا مل يتم إشباعه إإن مثة فراغ يف وجود اإلنسان و  .اإلنسان

وإشباع هذا الفراغ يتم ابلعبادة ملبياً متطلبات حاجاته األخرى فيكون حمافظاً على  .لروحيالتوازن يف جانبها ا
 اجلانب الروحي واملادي يف نفس الوقت ليحصل االتزان يف ذاته.

  
إن الروح اإلنسانية ذات شفافية عالية وتبدي ردود الفعل بسرعة وإذا ما ضغط عليها اإلنسان يف عمل 

لذلك أكد الرسول ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( على أن يعبد املرء ،  الفرار والتملصما يتمثل رد فعلها يف
أن ال يفرض العبادة على نفسه وعليه  أيمادامت لديه رغبة واندفاع والكف حينما يشعر ابلتعب والتثاقل 

صبح األمر وكأنه قدم وي، التوافق وال يرغم نفسه على شيء منها الن بذلك يدفعها تلقائيًا إىل امللل والتهرب
وأن يرتك يف نفسه ، لذا وجب عليه أن جيعل العبادة مقرونة ابلنشاط والبهجة، هلا الدواء املر فيرتك فيه سيئة

فال بد لإلنسان أن أييت ابلعبادة وفق النهج السليم هلا وال يكون استيعابه هلا حمدودًا فال ، ذكرى طيبة عنها
وبذلك يكون اإلنسان ملماً لكل ، يفرضها وال يرتكها حبيث يصبح فاقداً هلايفرط هبا حبيث تصبح عبئاً عليه ف

جوانب حياته كاجلانب العبادي واألخالقي واالجتماعي فتصبح لديه القدرة والقابلية على بناء ُمتمع 
 .إسالمياً سليماً 

 
اَي أَي َُّها الَِّذيَن {: فرض هللا سبحانه وتعاىل الصوم على املسلمني يف السنة الثانية للهجرة بقوله تعاىل

وهللا تعاىل ال ، (183: البقرة)}َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
 فالصوم صحة لبِن البشر وله فوائد ال ميكن، يكتب شيئًا على عباده إال إذا كان فيه مصلحة ومنفعة هلم
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وقال رسولنا الكرمي حممد صلى ، ( 184: البقرة) }وأن تصوموا خري لكم{: وقد قال عز من قائل، حصرها
 .))عليكم ابلصوم فإنه حمسمة للعروق ومذهبة لألشر: )صوموا تصح وا( وقال أيضاً : هللا عليه وسلم

 
هلا أكرُب األثِر يف حياة  وعبادة من العبادات اليت، الصيام شعريٌة من الشعائر اإلسالمية العظيمةيعد و 

، تصفو فيه النفوس؛ ذلك أنَّ شهر رمضان موسٌم عظيم من مواسم اخلري؛ املسلم روحيًّا وخلقيًّا واجتماعيًّا
صلى هللا عليه -أنزل هللا فيه القرآَن على نبيِ ه العظيم ، وتفتح فيه أبواب اجلنَّة، وتقرتب القلوب من خالقها

 . بني احلق والباطل وتبيااًن لسبل اخلريُهًدى للناس وفرقاانً  -وسلم
 
يقول رسول ، وهو فرض عني على كلِ  مسلم قادر مقيم، الصوم ركٌن من أركان اإلسالم اخلمسةيعترب و 

وإقام ، شهادة أن ال إله إال هللا وأنَّ حممًدا رسول هللا: ُبِِن اإلسالُم على مخس  ): ) صلى هللا عليه وسلم)–هللا 
 ) .1379، البخاري(وحج البيت ملن استطاع إليه سبياًل( ، وصيام رمضان، الزكاةوإيتاء ، الصالة

 
اَي أَي َُّها {: سبحانه وتعاىل -لقوله ؛ ويعد الصيام من العبادات والشعائر اليت تعبَّد هللا هبا األمم السابقة

قد بيَّنت و  (.183: )البقرة}ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذينَ 
ودين هللا يف صيغته األخرية اخلامتة والناسخة قد فرض فيه ، اآلية أنَّ الصيام فريضة هللا يف كلِ  دين أنَزَله هللا

ومن سهولته ، ال رأيتولذلك كان صوًما ما شئت أْن ترى من واقعيَّته إ؛ الصوم بصيغة  هنائية وخامتة وانسخة
ذلك أنَّ ، ا وسلوكيًّا وعمليًّاومن آاثره الطيِ بة على احلياة البشريَّة اجتماعيًّ ، ومن نفعه إال رأيت، إال رأيت

الصوم مدرسٌة إسالميَّة عظيمة تُرّبِ  اإلنسان بكلِ  مكوانته ومقوِ ماته النفسيَّة واجلسميَّة والروحيَّة واخللقيَّة 
: ومن الناحية الفرديَّة منها، إذ إنَّ للصوم ِحَكًما كثرية وفوائد مجَّة من الناحية االجتماعيَّة ؛واالجتماعيَّة

فيحمله هذا ، ألنَّ الصائم عندما يعضُّه اجلوع يتذكَّر من هذا حاله يف عموم األوقات؛ العطف على املساكني
ومىت ، يام طريقة عمليَّة لرتبية الرمحة يف النفسألنَّ الرمحة يف اإلنسان تنشأ عن األمل والص؛ على رمحة املساكني

 .حتقَّقت رمحة الغِن للفقري اجلائع أصبحت للكلمة اإلنسانية الداخليَّة سلطاهنا النافذ
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 : لغةاليف  الصوم
، صام يصوم صومًا وصياماً : والكالم، والشراب، ترك الطعام: الصومقال ابن منظور يف لسان العرب 

إلمساكه عن املطعم ؛ صائم: وقيل للصائم، والرتك له، اإلمساك عن الشيء: اصطام... والصوم يف اللغةو 
إلمساكه عن العلف ؛ صائم: وقيل للفرس، صائم إلمساكه عن الكالم: وقيل للصامت، واملنكح، واملشرب

هللا تعاىل إخبارًا عن  قالأو سري فهو صائم. و ، أو كالم، كل ممسك عن طعام:  مع قيامه... قال أبو عبيدة
ويفسره قوله ، ألنه إمساك عن الكالم؛ صمتاً : (أي26: اآلية، سورة مرمي) }ِإين ِ َنَذْرُت لِلرَّمْحَِن َصْوًما{: مرمي

 .(26: اآلية، سورة مرمي) }فَ َلْن ُأَكلِ َم اْليَ ْوَم ِإنِسيًّا  {: تعاىل
  
 : الشرعيف  الصوم

 : الشرع منهايف  توجد تعريفات عدة للصوم
ويتبع ، وغريها مما ورد به الشرع يف النهار على الوجه املشروع، هو اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع -

لشيخ ، ذلك اإلمساك عن الرفث واجلهل وغريها من الكالم احملرم واملكروه) كتاب الصيام من شرح العمدة
 (.1/24، اإلسالم ابن تيمية

 واجلماع من الصبح إىل املغرب مع النية، والشرب، وهو اإلمساك عن األكل: عبارة عن إمساك خمصوص -
 (.1/352، للفيُّومي، واملصباح املنري، 177ص، التعريفات للجرجاين )
 

، شرح الكبريوال، 4/323، املغِن البن قدامةعبارة عن إمساك عن أشياء خمصوصة يف وقت خمصوص)-
7/323). 
 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من  ) على وجه خمصوص، يف وقت خمصوص، عن إمساك خمصوص: هو عبارة-
 (. 7/323، اخلالف للمرداوي

 
عن األكل والشرب واجلماع وغريها مما ورد به الشرع يف النهار على الوجه املشروع ) كتاب  هو اإلمساك-

 (.1/24، سالم ابن تيميةلشيخ اإل، الصيام من شرح العمدة
 

اإلعالم بفوائد عمدة )يف زمن  خمصوص، عن شيء خمصوص، هو إمساك خمصوص من شخص خمصوص -
 .(153/ 5، البن امللقن، األحكام
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 (.28/7، املوسوعة الفقهية ) هو اإلمساك عن املفطر على وجه خمصوص-
 

الروض املربع مع حاشية ابن  ) شخص خمصوص من، يف زمن معنيَّ ، إمساٌك بِِنيَّة  عن أشياء خمصوصةهو  -
، للحجَّاوي، واإلقناع لطالب االنتفاع، 2/5، ومنتهى اإلرادات حملمد بن أمحد الفتوحى، 3/346، قاسم

1/485.) 
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 فضائل الصيام: املبحث الثاين
 

، ها العظيمة الكثريةوطاعٌة مباركة هلا آاثرُ ، وقربٌة من أشرف الُقرابت، الصوم ِعبادٌة من أجلِ  الِعبادات
وهتذيب ، وحفظ اجلوارح واحلواس من الِفََت والشُّرور، وإصالح القلوب، من تزكية النفوس، العاجلة واآلجلة

هِلكة، وفيها من اإلعانة على حتصيل األجور العظيمة، األخالق
ُ
والفوز أبعايل ، وتكفري السيِ ئات امل

 : منها، من بني العبادات بفضائل وخصائص عديدة ولقد خصَّ هللا عز وجل عبادة الصيام، الدرجات
 

 صلى  أن النيبرضي هللا عنه،  حلديث معاذ بن جبل؛ يعد الصوم ابب من أبواب اخلري: ابب من أبواب اخلري
والصدقة تطفئ ، نة)الصوم ج: قال: بلى اي رسول هللا: ( قلت)أال أدلُّك أبواب اخلري: قال لههللا عليه وسلم 

 ُجُنوبُ ُهْم َعِن ال َْمَضاِجِع تَ َتَجافَ  {: مث تال، وصالة الرجل من جوف الليل(، اخلطيئة كما يطفئ املاء النار
 (.17-16: اآليتان، حىت بلغ يعملون() سورة السجدة، }َيْدُعوَن َرب َُّهْم 

 ِإنَّ  {: لقول هللا تعاىل؛ الصيام من األعمال اليت يُِعدُّ هللا هبا املغفرة واألجر العظيم: املغفرة واألجر العظيم
ْؤِمِننَي َوالْ ُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّاِبرِيَن ال ُْمْسِلِمنَي َوال ُْمْسِلَماِت َوال ْمُ 

قَاِت َوالصَّاِئِمنَي َوالصَّاِئَماِت وَ  ِقنَي َواْل ُمَتَصدِ  ُهْم الْ َحاِفِظنَي فُ ُروجَ َوالصَّاِبَراِت َواْل َخاِشِعنَي َوالْ َخاِشَعاِت َوالْ ُمَتَصدِ 
اِكَراِت َأَعدَّ هللا هَلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما  اِكرِيَن هللا َكِثريًا َوالذَّ  (.35اآلية ، سورة األحزاب) }َوالْ َحاِفظَاِت َوالذَّ

 عن رضي هللا عنه،  حلديث أّب هريرة؛ يعد الصيام ِحْصٌن حصني من النار: الصيام ِحْصٌن حصني من النار
، 9225برقم ، 15/123( )أمحد  من النار)الصيام ُجنٌَّة وِحْصٌن َحِصنيٌ : قالصلى هللا عليه وسلم  النيب

 (.15/123، وصحح إسناده حمققو املسند
 قالرضي هللا عنه،  حلديث عبد هللا بن مسعود؛ يعترب الصيام ُجن ٌة من الشهوات: الصيام ُجّنٌة من الشهوات :

فإنه أغض ؛ )اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجصلى هللا عليه وسلم :  لقد قال لنا رسول هللا
، كتاب الصوم،  البخاري: فإنه له ِوجاٌء( )متفق عليه؛ ومن مل يستطع فعليه ابلصوم، وأحصن للفرج، للبصر

 (.1400برقم ، ابب استحباب النكاح، كتاب النكاح،  ومسلم، 1905برقم ، ابب الصوم
 َوَأن َتُصوُموْا  {: لقول هللا تعاىل؛ يعد الصيام خري للمسلم لو كان يعلم: الصيام خري للمسلم لو كان يعلم

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعلَ   (.184اآلية ، )سورة البقرة }ُمون َخي ْ
 اَي أَي َُّها الَِّذيَن  {: لقول هللا تعاىل؛ يعترب الصيام سبب من أسباب التقوى: الصيام سبب من أسباب التقوى

 (.183سورة البقرة اآلية ) }آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقون 
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 حلديث جابر؛ النار يستجنُّ هبا العبد املسلم من، )يقي صاحبه من النار(يعترب الصوم ُجنة : الصوم ُجنة 
الصياُم جنٌة يستجنُّ هبا العبُد من عز وجل: )قال ربنا : قالصلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللارضي هللا عنه 

 (.1/308، مادة جنن، يث ابب اجليم مع النونالنهاية يف غريب احلد(() وهو يل وأان أجزي به، النار
 أُعيذك ابهلل اي كعَب بن صلى هللا عليه وسلم:  قال يل رسول هللا : قالرضي هللا عنه  وعن كعب بن ُعجرة(

فليس مِنِ  ، وأعاهنم على ظلمهم، م فصدَّقهم يف كذهبمفمن غشي أبواهبَ ، ُعْجَرَة من أُمراَء يكونون من بعدي
ومن َغِشَي أبواهبم أو مل يغَش فلم يصدقهم يف كذهبم ومل يُعنهم على ظلمهم ، وال يرُِد عليَّ احلوض، ولسُت منه

والصدقُة ، والصوُم جن ٌة حصينةٌ ، الصالُة برهانٌ : اي كعَب بَن ُعجرةَ ، وَسرَيُِد عليَّ احلوض، فهَو مِنِ  وأان منه
الناُر أوىل ، إنه ال يدخل اجلنة حلٌم نَ َبَت من ُسْحت  ، اي كعَب بَن ُعجرةَ ، تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاُء النارَ 

كتاب ،  الرتمذي ) وابئٌع نَ ْفَسه فُموِبُقها(، فمبتاٌع نَ ْفَسه فُمْعتقها: الناُس غاداين، اي كعَب بَن ُعجرةَ ، به
وصححه األلباين يف ، 14441برقم ، 332/ 22وأمحد ، 614برقم ، ةابب ذكر فضل الصال، الصالة

 (.1/336، صحيح الرتمذي
)الصياُم : يقول صلى هللا عليه وسلم  إين مسعت رسول هللا : قالرضي هللا عنه  وعن عثمان بن أّب العاص

حني بعثِن إىل صلى هللا عليه وسلم  وكان آخر ما َعِهَد إيلَّ رسول هللا: ( قالُجنٌَّة كُجنَِّة أحدكم من القتال
)الصيام ُجنٌَّة من النار  : ويف لفظ، (فإن يف القوم الكبري وذا احلاجة؛ )اي عثمان جتوَّز يف الصالة: الطائف قال

برقم ، 29/433و، 16278برقم ، 26/205و، 6273برقم ، 26/202أمحد  ()ن القتالأحدكم م كُجنَّةِ 
 (.وصحح إسناده حمققو مسند اإلمام أمحد، 17902

 صيام يوم يف سبيل هللا يباعد هللا النار عن وجه صاحبه سبعني : به سبعني سنةيباعد هللا النار عن وجه صاح
)من صام : يقولصلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا: قالرضي هللا عنه،  حلديث أّب سعيد اخلدري؛ سنة

ابب ، كتاب اجلهاد والسري،  البخاري: متفق عليه ) ( فاً يوماً يف سبيل هللا بَ عََّد هللا وجهه عن النار سبعني خري
ابب فضل الصيام يف سبيل هللا ملن يطيقه ، كتاب الصيام،  ومسلم، 2840برقم ، فضل الصوم يف سبيل هللا

 (.1153برقم ، ال ضرر وال تفويت حقب
 
 رضي هللا عنه،  حلديث أّب أمامة؛ ال عدل، و وال مثل لهصلى هللا عليه وسلم،  الصوم وصية النيب: ال مثل له

أن أاب : ويف لفظ، (ه)عليك ابلصوم فإنه ال ِمْثَل ل: قال، ُمرين أبمر ينفعِن هللا به: اي رسول هللا: قلت: قال
ويف ، ()عليك ابلصوم فإنه ال عدل له: أي العمل أفضل؟ قالصلى هللا عليه وسلم :  أمامة سأل رسول هللا

اي : قلت، له(ك ابلصوم فإنه ال ِعْدل )علي: قال، اي رسول هللا ُمْرين بعمل  : قلت: قالرضي هللا عنه  رواية أنه
ابب ذكر ، كتاب الصيام،  أخرجه النسائي ())عليك ابلصوم فإنه ال عدل له: قال، رسول هللا مرين بعمل  
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، 2222، 2221، 2220برقم ، لصياماالختالف على حممد بن أّب يعقوب يف حديث أّب أمامة يف فضل ا
، يف سلسلة األحاديث الصحيحة، و 2/122، وصححه األلباين يف صحيح النسائي جبميع رواايته، 2223

: قال أبو أمامة: ويف لفظ ابن حبان يف صحيحه، (1/580، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، 1937برقم 
)اللهم : قال، ادُع هللا يل ابلشهادة، اي رسول هللا: تفأتيته فقل، جيشاً صلى هللا عليه وسلم  أنشأ رسول هللا
هللا إين  اي رسول: مث أتيته فقلت: قال، حىت ذكر ذلك ثالث مرات، فغزوان فسلمنا وغنمنا، (سلِ مهم وغنِ مهم

اي ، فسلمنا وغنمنا، ()اللهم سلِ مهم وغنِ مهم: فقلت، أتيتك ترتى ثالث مرات أسألك أن تدعَو يل ابلشهادة
فكان أبو أمامة ال يُ َرى يف ، (فإنه ال ِمْثَل لهُ ؛ )عليك ابلصوم: فقال، فمرين بَعَمل  أدخُل به اجلنة، رسول هللا

صحيح ابن  عرفوا أنه قد اعرتاهم ضيٌف()، فإذا رأوا الدخان هناراً ، إال إذا نزل هبم ضيفٌ ، بيته الدُّخاُن هناراً 
وهو عند ، 3425برقم ، ابب ذكر البيان أبن الصوم ال يعدله شيء من الطاعات، كتاب الصوم،  حبان
 (.1/580، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 4763والطرباين برقم ، 5/255، أمحد

 
 حلديث سهل ؛ الصوم يدخل اجلنة من ابب الراين يدخل اجلنة من ابب الراين: يدخل اجلنة من ابب الراين

ن: )إن يف اجلنة اباًب يُقاُل لهصلى هللا عليه وسلم :  قال رسول هللا: قالرضي هللا عنه  بن سعد يدخل ، الرايَّ
فيقومون ال يدخل منه أحد ؛ أين الصائمون: يقال، ال يدخل منه أحد غريهم، الصائمون يوم القيامة منه

اين ابب الر ، كتاب الصوم،  البخاري: متفق عليه ) فإذا دخل آخرهم أُغلق فلم يدخل منه أحد(، غريُهم
)يف اجلنة : ويف رواية، (1152برقم ، ابب فضل الصيام، كتاب الصيام،  ومسلم، 1896برقم ، للصائمني

ابب صفة ، كتاب بدء اخللق،  البخاري ) (فيها ابب ُيسمَّى الراين ال يدخله إال الصائمون، مثانية أبواب
 (.3257برقم ، أبواب اجلنة

 
   رضي هللا  حلديث أّب هريرة؛ الصيام من أول اخلصال اليت ُتْدِخُل اجلنةَ : من أول اخلصال اليت ُتْدِخُل اجلنة

: أان. قال: و بكرقال أب، ()من أصبح اليوم منكم صائًما؟صلى هللا عليه وسلم :  قال رسول هللا: قالعنه، 
: قال أبو بكر، ) فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟(: أان. قال: قال أبو بكر، )فمن اتَّبع منكم اليوم جنازة؟(

)ما صلى هللا عليه وسلم :  فقال رسول هللا، أان: قال أبو بكر، )فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟(: أان. قال
، ابب فضل من ضمَّ إىل الصدقة غريها من أنواع الرب، كتاب الزكاة،  مسلم ()اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة

 ())ما اجتمعت هذه اخلصال يف رجل يف يوم إال دخل اجلنة: (. ولفظ البخاري يف األدب املفرد1028برقم 
 (.195ص، وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد، 515برقم ، يف األدب املفرد البخاري
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 صلى هللا عليه  عن النيبرضي هللا عنه،  حلديث حذيفة؛ يعترب الصيام كفارة للذنوب: الصيام كفارة للذنوب
، والنهي(، واألمر، والصدقة، والصوم، الصالة: تكفِ رها، وجاره، وولده، وماله، )فتنة الرجل يف أهلهوسلم : 
، ابب الصالة كفارة، كتاب الصالة،  البخاري: متفق عليه ())واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر: ويف لفظ

، الصوم كفَّارة: اببٌ ، وكتاب الصوم، 1435برقم ، الصدقة تكفر اخلطيئة: اببٌ ، وكتاب الزكاة، 525برقم 
، ابب رفع األمانة واإلميان من بعض القلوب وعرض الفَت على القلوب، كتاب اإلميان،  ومسلم، 1895برقم 
 .(144برقم 

 
 املسك يعترب خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح: خلوف فم الصائم أئيب عند هللا من ريح املسك. 

كلُّ :  )قال هللا تعاىلصلى هللا عليه وسلم :  قال رسول هللا: قالرضي هللا عنه :  وقد دلَّ حديث أّب هريرة
وإذا كان يوُم َصْوِم أحدِكم فال يرفث وال ، والصيام جنة، فإنه يل وأان أجزي به؛ عمل ابن آدم له إال الصيام

والذي نفُس حممد بيده! خللوُف فم الصائم أطيب ، إين ِ امرٌؤ صائمٌ : فإن سابَُّه أحٌد أو قاتله فليقل، يصخب
) شرح النووي وإذا لقي ربَّه َفرَِح بصومه(، إذا أفطر فرح: للصائم فرحتان يفرحهما، عند هللا من ريح املسك

 (.8/279، يح مسلمعلى صح
 
 أن ، حلديث عبد هللا بن عمرو؛ الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة: يشفع لصاحبه يوم القيامة

أي ربِ  منعته : يقول الصيام، ة)الصياُم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيام: قالصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا
أمحد  فيشفعان(): منعته النوم ابلليل فشفعِن فيه قال: ويقول القرآن، فشفعِن فيه، الطعام والشهوات ابلنهار

 ، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 1/554، واحلاكم، 2/174، يف املسند
 .صحيح( )حسن: 1/579
  ؛ الصوم يزيل األحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور: يل األحقاد والضغائن والوسوسة من الصدوريز

: أنه قالصلى هللا عليه وسلم  عن النيبرضي هللا عنه ،  وحديث ابن عباس ، حلديث األعراّب الصحاّب
وقال األلباين ، 1057برقم ، أخرجه البزار ()يذهنب وحر الصدر: )صوم شهر الصرب وثالثة أايم  من كل شهر  

 (.)حسن صحيح: 1/599، يف صحيح الرتغيب والرتهيب
 
 رضي هللا عنه  حلديث حذيفة؛ من ُخِتَم له بصيام يوم  يريد به وجه هللا أدخله هللا اجلنة: سبب لدخول اجلنة

ال إله إال هللا ابتغاء وجه هللا ُخِتَم له هبا : )من قال: إىل صدري فقال عليه وسلم صلى هللا أسندُت النيب: قال
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َم له ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه هللا ُختِ ، من صام يوماً ابتغاء وجه هللا ُخِتَم له هبا دخل اجلنة، و دخل اجلنة
 (.5/391مسند أمحد  هبا دخل اجلنة()

 وأالن ، وأطعم الطعام، أعد هللا الغرف العاليات يف اجلنة ملن اتبع الصيام املشروع: اجلنةيف  علو املكانة
صلى هللا عليه وسلم  حلديث أّب مالك األشعري عن النيب؛ وصلى ابلليل والناس نيام، وأفشى السالم، الكالم
، أعدَّها هللا تعاىل ملن أطعم الطعام، وابطنها من ظاهرها، اجلنة غرفًا يُرى ظاهرها من ابطنها )إنَّ يف: أنه قال

 (.5/343، أمحد يف املسند وصلَّى ابلليل والناس نيام()، وأفشى السالم، واتبع الصيام، وأالن الكالم
 
 حلديث أّب ؛ الصائم له دعوة ال تُردُّ حىت يفطريساعد على استجابة الدعوة ف: عد على استجابة الدعوةيسا

والصائم ، اإلمام العادل: )ثالثة ال تُردُّ دعوهتمصلى هللا عليه وسلم :  قال رسول هللا: قالرضي هللا عنه،  هريرة
لو و  وعزيت ألنصرنك: ويقول الربُّ ، يرفعها هللا فوق الغمام ويفتُح هلا أبواب السماء ودعوة املظلوم، حىت يفطر

كتاب ،  والرتمذي، 1752برقم ، يف الصائم ال تردُّ دعوته: اببٌ ، كتاب الصيام،  ابن ماجه بعد حني()
 (.3598برقم ، ابب سبق املفردون، الدعوات

قال : مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما يقول: قال، ُروي عن عبد هللا بن أّب مليكةو 
مسعت عبد هللا : قال ابن أّب مليكة، ()إن للصائم عند فطره لدعوًة ما تُردُّ صلى هللا عليه وسلم :  رسول هللا

كتاب ،  ابن ماجه ()اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كلَّ شيء أن تغفر يل: إذا أفطربن عمرو يقول 
 (.1/422، واحلاكم، 1753برقم ، ابب يف الصائم ال تردُّ دعوته، الصيام

 
 رضي  حلديث زيد بن خالد اجلهِن؛ تفطري الصائمني فيه األجر الكبري: بريتفطري الصائمني فيه األجر الك

غري أنه ال ينقص من ، )من فطَّر صائماً كان له مثل أجرهصلى هللا عليه وسلم :  قال رسول هللا: قالهللا عنه، 
،  وابن ماجه، 807برقم ، ابب ما جاء يف فضل من فطر صائماً ، كتاب الصوم،  الرتمذي ()أجر الصائم شيئاً 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 1746برقم ، ابب يف ثواب من فطر صائًما، كتاب الصيام
1/424.) 
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 لكفارات على النحو لعظم أجر الصيام جعله هللا تعاىل من ايعد الصيام كفارة للذنوب : كفارة للذنوب
 : اآليت

ُلَغ ال َْهْدُي  {: تعاىلوله قل يعد الصوم كفارة فدية األذى: كفارة فدية األذى  -أ َواَل حَتِْلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ يَ ب ْ
: اآلية، سورة البقرة) }حمَِلَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضًا أَْو ِبِه أًَذى مِ ن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِ ن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  أَْو ُنُسك  

196.) 
 

ِهْم مُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما َوالَِّذيَن ُيظَاِهُروَن ِمن نِ َسائِ  {: عد الصوم كفارة الظهار لقول هللا تعاىلي: كفارة الظهار  -ب
ْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن قَاُلوا فَ َتْحرِيُر َرقَ َبة  مِ ن قَ ْبِل َأن يَ َتَماسَّا َذِلُكْم تُوَعظُوَن ِبِه َوهللا مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبري * َفَمن ملَّْ   جيَِ

َعاُم ِستِ نَي ِمْسِكيًنا َذِلَك لِتُ ْؤِمُنوا اِبهلل َوَرُسوِلِه َوتِْلَك ُحُدوُد هللا ُمتَ َتاِبَعنْيِ ِمن قَ ْبِل َأن يَ َتَماسَّا َفَمن ملَّْ َيْسَتِطْع فَِإطْ 
 (.4 – 3: اآليتان، )سورة اجملادلة }َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيم 

 
َنُكْم َوب َ  {: لقول هللا تعاىل؛ يعد الصوم كفارة قتل اخلطأ: كفارة قتل اخلطأ-ج نَ ُهْم َوِإن َكاَن ِمن قَ ْوم  بَ ي ْ ي ْ

ْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَ تَ  اِبَعنْيِ تَ ْوبًَة مِ َن هللا وََكاَن هللا مِ يثَاٌق َفِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه َوحَتْرِيُر َرقَ َبة  مُّْؤِمَنة  َفَمن ملَّْ جيَِ
 (.92: اآلية، سورة النساء) }َعِليًما َحِكيًما 

اَل يُ َؤاِخذُُكُم هللاِ ابللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َولَ ِكن  {: لقول هللا تعاىلة اليمني يعد الصوم كفار : كفارة اليمني  -د
َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُ ُهْم أَْو حَتْرِيُر يُ َؤاِخذُُكم مبَا َعقَّدُّتُُّ اأَلمْيَاَن 

م  َذِلَك َكفَّاَرُة أمَْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوْا أميَْ  ْد َفِصَياُم َثالَثَِة َأايَّ : اآلية، سورة املائدة) }اَنُكْم َرقَ َبة  َفَمن ملَّْ جيَِ
89.) 

 
: لقول هللا تعاىل؛ من مل جيد اهلدي صام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله: من مل جيد اهلدي -ك
دْ  { َعة  ِإَذا  َفَمن مَتَتََّع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل الْ َحجِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن ال َْهْدِي َفَمن ملَّْ جيَِ م  يف الْ َحجِ  َوَسب ْ َفِصَياُم َثالثَِة َأايَّ

 (.196: )سورة البقرة اآلية }َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ملَّْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي الْ َمْسِجِد الْ َحَراِم 
اَي أَي َُّها  {: لقول هللا تعاىليف اإلحرام يعد الصوم كفارة جزاء قتل الصيد : جزاء قتل الصيد يف اإلحرام - ل

ًدا َفَجَزاء مِ ْثُل َما قَ َتلَ  ِمَن الن ََّعِم حَيُْكُم ِبِه َذَوا  الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ ْقتُ ُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قَ تَ َلُه ِمنُكم مُّتَ َعمِ 
اَرٌة َطَعاُم َمَساِكنَي أَو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما ل َِيُذوَق َواَبَل أَْمرِِه َعَفا هللا َعمَّا َعْدل  مِ نُكْم َهْداًي اَبِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّ 

 (.95: اآلية، سورة املائدة) }َسَلف َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم هللا ِمْنُه وهللا َعزِيٌز ُذو انِْتَقام 
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))َجاَء : حلديث؛ يعد الصوم كفارة اجلماع يف هنار شهر رمضان: كفارة اجلماع يف هنار شهر رمضان  -م
 َوقَ ْعُت َعَلى اْمَرَأيت : (.قَالَ )َوَما َأْهَلَككَ : .قَالَ اَي َرُسوَل هللا َهَلْكتُ : فَ َقالَ صلى هللا عليه وسلم  َرُجٌل ِإىَل النَِّب ِ 

: )فَ َهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَ َتاِبَعنْيِ(. قَالَ : اَل. َقالَ : (. قَالَ )َهْل جتَُِد َما تُ ْعِتُق َرقَ َبةً : َرَمَضاَن. َقالَ يف 
ِبَعَرق  صلى هللا عليه وسلم  َس َفأيتَ النَِّبُّ قَاَل مُثَّ َجلَ ، الَ : (. قَالَ )فَ َهْل جتَُِد َما ُتْطِعُم ِستِ نَي ِمْسِكيًنا: اَل. قَالَ 

َها َأْهُل بَ ْيت  َأْحَوُج ِإلَْيِه ِمنَّا. َفَضِحَك النَِّبُّ : )َتَصدَّْق هِبََذا(. قَالَ : ِفيِه مَتٌْر. فَ َقالَ   أَفْ َقَر ِمنَّا؟ َفَما بَ نْيَ الَبَ تَ ي ْ
، 1937برقم ، البخاري: متفق عليه )()اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلكَ : الَ َحىتَّ َبَدْت أَنْ َيابُُه مُثَّ قَ صلى هللا عليه وسلم 

 .(1111برقم ، ومسلم
 
 رضي هللا عنه:  يوفَّ الصائمون أجرهم بغري حساب حلديث أّب هريرة: يوَّفَّ الصائمون أجرهم بغري حساب

) شرح النووي (كلُّ عمل ابن آدم له إال الصيام... :  )قال هللا تعاىلوسلم: صلى هللا عليه  قال رسول هللا: قال
 (.8/279، على صحيح مسلم

 
 قال : قالرضي هللا عنه :  وفرحة يف اآلخرة حلديث أّب هريرة، فرحة يف الدنيا: للصائم فرحتان: يعد فرحتان

) شرح النووي على (دم له إال الصيام... كلُّ عمل ابن آ:  )قال هللا تعاىلصلى هللا عليه وسلم :  رسول هللا
 (.8/279، صحيح مسلم

 
 صيام يوم يف سبيل هللا يبعد صاحبه عن النار كما بني : يبعد صاحبه عن النار كما بني السماء واألرض

)من صاَم يوماً : قالصلى هللا عليه وسلم  عن النيبرضي هللا عنه،  حلديث أّب أمامة الباهلي؛ السماء واألرض
، اجلهاد، كتاب فضائل،  () الرتمذيبيل هللا جعل هللا بينه وبني النار خندقًا كما بني السماء واألرضيف س

 (.2/223 ،وقال األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 1624برقم ، ابب فضل الصوم يف سبيل هللا
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 أنواع الصيام: املبحث الثالث
 

 : يقسم الصوم إىل أربعة أنواع هي
اَي أَي َُّها { :عز وجل  لقول هللا ، وقضاءً ، أداءً : وهو صوم رمضان: الصوم املفروض ابلشرع: النوع األول

ًما مَّْعُدوَدات  َفَمن َكاَن الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِ  ُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقون * َأايَّ
م  ُأَخرَ  ٌة مِ ْن َأايَّ  (. 184 -183: اآليتان، ) سورة البقرة}ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ

 : التايليف  يتمثل الصوم الواجب يف الكفارات: الصوم الواجب يف الكفارات: النوع الثاين
  وهي صيام ثالثة أايم ملن مل يرد الذبح أو اإلطعام.: األذى للمحرمفدية 
 صام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله. من مل جيد اهلدي: من مل جيد اهلدي 
 فيصوم شهرين متتابعني. ، ملن مل جيد رقبة مؤمنة: كفارة قتل اخلطأ 
 أو الرقبة. ، و الكسوةصيام ثالثة أايم ملن مل جيد اإلطعام أ: كفارة اليمني 
 ملن مل يرد املثل من النعم أو اإلطعام. : جزاء قتل الصيد يف اإلحرام 
 فيصوم شهرين متتابعني.، ملن مل جيد رقبة مؤمنة: كفارة الظهار 
 ملن مل جيد إعتاق رقبة مؤمنة: كفارة اجلماع يف هنار رمضان.  

حلديث ؛ (إلزام مكلف نفسه شيئًا هلل تعاىلنذر)الصوم الواجب ابل: الصوم الواجب ابلنذر: النوع الثالث
من نذر أن ، و )من نذر أن يطيع هللا فليطعه: قالصلى هللا عليه وسلم  أن النيب، عائشة رضي هللا عنها
وعن ابن ، (6696برقم ، ابب النذر يف الطاعة ،كتاب األميان والنذور،  البخاري ()يعصي هللا فال يعصه

اي رسول هللا إن أمي ماتت : فقالصلى هللا عليه وسلم  جاء رجل إىل النيب: عباس رضي هللا عنهما قال
اي : جاءت امرأة فقالت: ( ويف لفظفدين هللا أحق أن يقضى، )نعم: قال وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟

)أرأيت لو كان على أمِك دين فقضيتيه : أفأ صوم عنها؟ قال رسول هللا ! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر
، كتاب الصوم،  البخاري: متفق عليه ) ()فصومي عن أمك: قال، نعم: قالت، (أكان يؤدِ ي ذلك عنها؟

برقم ، كتاب الصيام ابب قضاء الصوم عن امليت،  ومسلم، 1953برقم ، ابب من مات وعليه صوم
1148.) 

، مبعىن أن ه ليس حرام تركه، وهو من الن وافل، خارج رمضان صوم التطوع يكونو : صوم التطوع: النوع الرابع
أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -فعن أّب هريرة ؛ وهو مندوب ومستحب، وإمنا يؤجر من يعمله أجرًا كبرياً 

) الَّ الصِ َياَم فَِإنَُّه يل َوَأاَن َأْجزِي ) ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه إِ : قَاَل هللاُ : صل ى هللا عليه وسل م قال )يف حديث قدسي 
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ُه فَ ْليَ ُقْل ِإين  اْمُرٌؤ َوالصِ َياُم ُجنٌَّة َوِإَذا َكاَن يَ ْوُم َصْوِم َأَحدُِكْم َفاَل يَ ْرُفْث َواَل َيْصَخْب فَِإْن َسابَُّه َأَحٌد أَْو قَاتَ لَ ، ِبهِ 
لِلصَّائِِم فَ ْرَحَتاِن يَ ْفَرُحُهَما ، وُف َفِم الصَّائِِم َأْطَيُب ِعْنَد هللِا ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ َوالَِّذي نَ ْفُس حُمَمَّد  بَِيِدِه خَلُلُ ، َصائِمٌ 

وقد كان رسولنا الكرمي ال يغفل ، وهناك أنواع كثرية لصيام الت طو ع، )ِإَذا أَْفَطَر َفرَِح َوِإَذا َلِقَي َربَُّه َفرَِح ِبَصْوِمهِ 
م اليت ُسن  هبا صيام التطو ع ما طبعاً عن صيام هذه األاي    : يليم ألجرها الكبري وفائدهتا العظيمة. فمن األاي 

 ( 15 14 13صيام ثالثة أاّيم من كل شهر قمرّي )ملحان – فعن أّب هريرة: من كّل شهر قمرّي –
م  ِمْن ُكلِ  َشْهر  َورَْكَعيَتْ بَِثاَل  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  )أَْوَصاين َخِليِلي : قال – رضى هللا عنه ث  ِبِصَياِم َثاَلثَِة َأايَّ

 َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  )َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  }: قال –وعن ابن .)متفق عليه) (الضَُّحى َوَأْن أُوتَِر قَ ْبَل َأْن َأْرُقَد 
ْهِر أَيُْمُراَن َأْن َنُصوَم اْلِبيَض َثاَلَث َعْشَرَة وَ  َئِة الدَّ  .)رواه أبوداود) (أَْرَبَع َعْشَرَة َومَخَْس َعْشَرَة َقاَل َوقَاَل ُهنَّ َكَهي ْ

  َعَلْيِه  – رضى هللا عنه – عن أّب هريرة: واخلميس من كّل أسبوع االثننيصيام يومي ُ عن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
رواه الرتمذي ) (نَ نْيِ َواخلَِْميِس َفُأِحبُّ َأْن يُ ْعَرَض َعَمِلي َوَأاَن َصائٌِم ااِلث ْ  تُ ْعَرُض اأْلَْعَماُل يَ ْوَم  }: قال َوَسلَّمَ 

 .)وقال حديث حسن
 م هلا أجر كبري عند هللا تعاىل: صيام سّتة أاّيم من شهر شّوال فعن أّب كما ورد يف حديث الر سول ،  هذه األاي 

َمْن َصاَم َرَمَضاَن مُثَّ أَتْ بَ َعُه ِستًّا ِمْن َشوَّال   ): قال َلْيِه َوَسلَّمَ أن رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ عَ  –رضي هللا عنه  –أيوب 
ْهِر   رواه مسلم() (َكاَن َكِصَياِم الدَّ

 قال – رضى هللا عنه -عن أّب قتادة: وقد سن  الر سول أيضًا صيام يوم عرفة "إال  احلج اج": صيام يوم عرفة :
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة فَ َقاَل ُيَكفِ ُر السََّنَة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيَة(َصلَّ  ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ (   )رواه مسلم( ى اَّللَّ
 قال رسول هللا : قال –رضي هللا عنهما  –عن ابن عباس : صيام األايم العشرة األوائل من شهر ذي احلّجة

ِم َما ِمْن َأايَّ : (صلى هللا علية وسلم َم اْلَعْشِر  م  اْلَعَمُل الصَّاِلُح ِفيَها َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ ِمْن َهِذِه اأْلَايَّ قَاُلوا اَي  يَ ْعِِن َأايَّ
اِلِه فَ َلْم يَ ْرِجْع ِمْن َذِلَك ِه َومَ َرُسوَل اَّللَِّ َواَل اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اَّللَِّ َقاَل َواَل اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اَّللَِّ ِإالَّ َرُجٌل َخرََج بِنَ ْفسِ 

 .)رواه أبوداود( )ِبَشْيء  
 والذي كان أجر من يصومه تكفري ذنوب الس نة اليت قبلها. يفًضل صيام يوم عاشوراء : صيام يوم عاشوراء

م كثرية يفض   -صل ى هللا عليه وسل م  -الص يام أيضاً يف شهري حمر م وشعبان. صحيح أن ه ورد عن الر سول  ل أاي 
م الس نة هلل سبحانه وتعاىل: فيها الص يام "من : قال رسولنا الكرمي، إال  أن  الصوم النافل مستحب يف كل أاي 

 .بعَّد هللا وجهه عن النار سبعني خريفاً ، صام يوماً يف سبيل هللا
 أن  –ا رضي هللا عنهم –ابن العاص  هللا بن عمرو عن عبدف، أفضل صيام التطوع وهو: صيام يوم وفطر يوم

 َوَأَحبَّ الصَّاَلِة ِإىَل اَّللَِّ َصاَلُة  َداُوَد  )ِإنَّ َأَحبَّ الصِ َياِم ِإىَل اَّللَِّ ِصَياُم : قالصل ى هللا عليه وسل م رسول هللا 
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متفق )(َكاَن َيُصوُم يَ ْوًما َويُ ْفِطُر يَ ْوًما َكاَن يَ َناُم ِنْصَف اللَّْيِل َويَ ُقوُم ثُ ُلَثُه َويَ َناُم ُسُدَسُه َو  َعَلْيِه السَّاَلم  َداُوَد 
 )عليه

 َوُسِئَل  }، أن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م –رضي هللا عنهما  – عن أّب قتادة: صيام العاشر من حمرم
صيام  .[رواه مسلم] {لسََّنَة اْلَماِضَيَة َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعاُشورَاَء فَ َقاَل ُيَكفِ ُر ا َرُسوُل اَّللَِّ 

: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: قال –رضي هللا عنهما  –عن ابن عباس  .التاسع والعاشر من حمرم
 .العام املقبل: رواه مسلم(. قوله قابل) (أَلَُصوَمنَّ التَّاِسَع  قَاِبل   )لَِئْن بَِقيُت ِإىَل 

 
كامًا متل عقة بصوم التطو ع خاص ة به ختتلف قلياًل عن الص وم الواجب يف شهر وقد سن  الشارع أح

فإن ه إن مل أييت شيئًا من املفطرات ونوى أن ، رمضان. فصوم التطو ع يصح أن تبدأ ني ته من نفس هنار الصيام
واجب عليه أن  وليس، فيصح  ذلك. كما أن ه إذا نوى الص يام مث قطعه فال حرج عليه، يكمل يومه ابلص يام

م اليت أفطر فيها املسلم يف شهر رمضان ال تعترب من  -وهي واجبة عليه  - يعيد صوم هذا اليوم. قضاء األاي 
ا القضاء عليه فرض، صيام التطو ع ماً أخرى للتطو ع، وإمن  م اليت عليه قبل أن يصوم أاي    .وجيب أن يسد  األاي 

 
 : ويقسم البعض اآلخر الصوم إىل نوعان

 : مثل، له وقت معني الذيوهو الصوم : صوم عني: النوع األول
نفل ألن خارج رمضان متعني لل؛ وصوم التطوع خارج رمضان، كصوم رمضان،  بتعيني هللا تعاىل صوم -

 شرعاً.
 كالصوم املنذر به يف وقت بعينه. ،  بتعيني العبدصوم  - 

 : مثل، ليس له وقت معنيوهو الصوم الذي : صوم الدين: النوع الثاين
 ان.صوم قضاء رمض 
 .صوم متعة احلج 
 .صوم كفارة القتل 
 .صوم فدية احللق 
 .صوم كفارة الظهار 
 .صوم جزاء الصيد 
 .صوم كفارة اجلماع يف رمضان 
  .وصوم اليمني 
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 : وينقسم املفروض من العني والدين إىل قسمني
صوم كفارة و ، وصوم كفارة القتل، كصوم رمضانجيب فيه التتابع   وهو الصوم الذي: ما جيب فيه التتابع -أ 

 ، وصوم كفارة اجلماع يف هنار رمضان، الظهار والصوم املنذور به يف وقت بعينه
 .قضاء صوم رمضانال جيب فيه التتابع مثل  وهو الصوم الذي: ما ال جيب فيه التتابع -ب 

 

 وأركانه شروط الصيام: املبحث الرابع
 : اآليتيف  شروط الصيامتتمثل 

 لقول هللا ؛ الكافر ال يُلزم ابلصوم وال يصح منه أما، ملالصيام على املسيفرض : اإلسالم: الشرط األول
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ  {: تعاىل وقوله ، (54: اآلية، سورة التوبة) }أَن َُّهْم َكَفُروْا اِبهلل َوِبَرُسوِلِه  َوَما َمنَ َعُهْم َأن تُ ْقَبَل ِمن ْ
وال يلزمه قضاؤه ، (23: اآلية، سورة الفرقان) }َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمل  َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنثُوًرا {: تعاىل

: اآلية، سورة األنفال) } ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِإن يَنتَ ُهوْا يُ َغَفْر هَلُم مَّا َقْد َسَلفَ  {: لقول هللا تعاىل؛ بعد إسالمه
38.) 

 
 عن رضي هللا عنه  ل ح ديث علي بن طالب؛ ال جيب الصيام على الصغري حىت يبلغ: البلوغ: الشرط الثاين

وعن النائم ، عن اجملنون املغلوب على عقله حىت يفيق: )رُفع القلم عن ثالثة: قالصلى هللا عليه وسلم  النيب
برقم ، ابب يف اجملنون يسرق أو يصيب حداً ، كتاب احلدود،  وعن الصيب حىت حيتلم() أبو داود، حىت يستيقظ

وابن ، 1423برقم ، ابب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، كتاب احلدود،  والرتمذي، 4402ورقم ، 4401
 (.2042ورقم ، 2041برقم ، مابب طالق املعتوه والصغري والنائ، كتاب الطالق،  ماجه

 
 عن رضي هللا عنه،  حلديث علي؛ واجملنون مرفوع عنه القلم حىت يفيق، وضده اجلنون: العقل: الشرط الثالث

وعن النائم ، عن اجملنون املغلوب على عقله حىت يفيق: )رفع القلم عن ثالثة: قالصلى هللا عليه وسلم  النيب
 وعن الصيب حىت حيتلم(. ، حىت يستيقظ
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 وجيب ، فالعاجز عن الصوم ال جيب عليه الصوم أداء، وضدها العجز: القدرة على الصوم: الشرط الرابع
م  ُأَخَر  {: لقول هللا تعاىل؛ عليه القضاء ٌة مِ ْن َأايَّ ، )سورة البقرة }َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا أَْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ

 : والعجز عجزان، (185: اآلية
 ،وهذا هو املذكور يف اآلية آنفة الذكر. كاملريض الذي ينتظر الشفاء، يُرجى بُرؤهوهو عجز : عجز ئاِرئ-

 فعليه القضاء إذا شفي. 
 

، والكبري اهلرم الذي ال يطيق الصيام، كاملريض الذي ال يُرجى بُرؤه،  ال يُرجى بُرؤههو عجز : عجز دائم-
  .فالواجب بدل الصيام أن يطعم عن كل يوم  مسكيناً 

 
 َفَمن َكاَن {:  لقول هللا تعاىل؛ وعليه القضاء، ال جيب الصيام أداًء على املسافر: اإلقامة: الشرط اخلامس

م  ُأَخَر  ٌة مِ ْن َأايَّ  .(185: اآلية، سورة البقرة) }ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ
 
 بل ، فال جيب عليها الصيام أداءً ، للنساء خاصة، احليض والنفاس: وهي: اخلُلوُّ من املوانع: سالشرط الساد

..أليست إذا حاضت مل ُتصلِ  .)صلى هللا عليه وسلم :  لقول النيب؛ ال جيوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء
لقول عائشة ؛ رمضان وجيب عليها القضاء بعد، (304برقم ، البخاري ()ومل َتُصْم؟ فذلك من نقصان دينها

 .(335برقم ، مسلم ())كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة: رضي هللا عنها
 

 : أركان الصوم

 : ال يتصور حصوله بدوهنما، لصيام يف حقيقته مركب من ركنني أساسينيا
واملراد هبا ، وعزمه عليه من غري تردد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء، ومعناها القصد: النية: الركن األول -

)إمنا األعمال ): قوله صلى هللا عليه وسلم، والدليل على أن النية ركن لصحة الصيام، هنا قصد الصوم
وقوله يف حديث حفصة رضي ، وهو يعم كل عمل، )رواه البخاري ومسلم( )ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

، وحمل النية القلب، رواه أمحد وأصحاب السنن( )(من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له(: هللا عنها
وحقيقتها القصد إىل الفعل ، ن فيهألهنا عمل قليب ال دخل للسا؛ وهو خالف السُّنَّة، وال يشرع التلفظ هبا

حلديث ، إيقاع النية ليالً : وهو، ويشرتط يف النية لصوم رمضان التبييت، وطلبًا لثوابه، امتثااًل ألمر هللا تعاىل
وينبغي على العبد أن يبتعد عن وسواس الشيطان ، وتصح النية يف أي جزء من أجزاء الليل، حفصة املتقدم
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ومثله ما لو تسحر بنية ، فمن عقد قلبه لياًل أنه صائم غداً فقد نوى، حتتاج إىل تكلففإن النية ال ، يف النية
 الصوم غداً.

 
من طلوع الفجر الثاين ، ومجاع، وشراب، وهو اإلمساك عن املفطرات من طعام: اإلمساك: الركن الثاين -

يط األبيض من اخليط األسود وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخل: {ودليل ذلك قوله تعاىل، إىل غروب الشمس
بياض النهار ، واملراد ابخليط األبيض واخليط األسود، (187: البقرة} (من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل

ال مينعنكم ) :(لقوله صلى هللا عليه وسلم؛ وذلك حيصل بطلوع الفجر الثاين أو الفجر الصادق، وسواد الليل
وقوله صلى  .رواه الرتمذي( )(ولكن الفجر املستطري يف األفق، ملستطيلوال الفجر ا، من سحوركم أذان بالل

رواه  )(إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم: هللا عليه وسلم
  .وقد أمجع أهل العلم على أن من فعل شيئاً من ذلك متعمداً فقد بطل صومه، البخاري ومسلم(
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 املبحث اخلامس
 السلوكيات اخلائةة اليت يقع فيها الصائم 

 
وهي من العادات السيئة اليت ينبغي ، ظهرت بعض السلوكيات اخلاطئة اليت ميارسها البعض أثناء الصوم

 : ومن تلك السلوكيات اخلاطئة، للمسلم التخلص منها
 : كثرة النوم

هو رأس مال  الوقتالن ، سواء أثناء وقت الصوم أو غريه ،النوميف  جيب على املسلم عدم إضاعة الوقت 
وال ، ال ينفعهكما ال ينبغي أن يفوته فيما ،  وكنزه الثمني الذي ينبغي أال يضيَع منه، ومضمار سباقه، املسلم

أو أتخريها عن ، ففي النوم يف النهار تضيع للفرائض املكتوبة، ككثرة النوم يف هنار الصائم،  يعود عليه بفائدة
، واستشعار حكمة مشروعيته، فتضيع معها لذة الصيام، وفوات كثري من الطاعات واألوقات الفاضلة، وقتها

فيجب على املسلم أن يقضي هنار ،  يدخل أثره إىل قلبهوال، فيقضي املرء يومه دون أن يعيش حقيقة الصيام
والعلوم ، ةومطالعة ما يفيده من الكتب النافع، واالستغفار، الذكروكثرة ، والتسبيح، صومه يف قراءة القرآن

 .املفيدة
 

 : إضاعة اجلماعة
الصائمني يف أثناء  فهى من السلوكيات اخلاطئة اليت يقع فيها بعض، جيب على املسلم عدم إضاعة اجلماعة

ع اجلماعات أنه وليعلم مضي، أو االشتغال مبا ال جيدي نفعاً ، فإضاعة اجلماعة لعذر الكسل أو النوم، الصوم
طا إىل وأن عظم األجر مع كثرة اخلُ ، أفضل بقاع األرض وهي املساجدبذلك يضيع عليه الصالة يف 

املالئكةوأن ، املساجد وأن ، ماعةيصلون على الصف األول يف اجلو ، تدعو له وهو ما زال يف انتظار الصالة 
وإن مات ، يوأن من خرج إىل املسجد فهو ضامن على هللا إن عاش رزق وكف، الشياطني ال تستحوذ عليه

.اجلنةدخل   
 

 : ثرة األكلك
اَي َبِِن آَدَم ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجد   {: لقوله تعاىل الطعام أكلمن  اإلكثارجيب على املسلم عدم 

َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّه  {: وقال تعاىل، )31: األعراف} (وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 
ْر تَ ْبِذيًراوَ  رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِ ِه َكُفورًا .اْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوال تُ َبذِ   (ِإنَّ اْلُمَبذِ 

 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%22
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وإمنا افرتضه هللا على ، (. أصبح الصوم يف أذهان كثري من الناس مقرتاًن بكثرة األكل27 -26: اإلسراء}
 .ويضيعوا على النفس األمارة مآرهبا، مسارهبا الشهوةمني ليضيقوا على املسل

 
 : السهر

ا وال ُمال فيه للمسلم اجلاد أن يقضيه يف  ،سواء أثناء وقت الصوم أو غريه، إن وقت املسلم وقت مثني جدًّ
أو يقل فيها ، أو تتأخر عن وقتها، ويف السهر ابلليل تضيع الفرائض ابلنهار، اللهو والسهر الفارغ الطويل

والشعور ابحلكمة من ، الصياموتضيع لذة ، ويفو ت املسلم على نفسه وقت البكور وما فيه من خري، اخلشوع
وتذكر نعمة هللا عليه ابلطعام ، وتذك ر الفقراء واحملتاجني، والشعور ابجلوع، النفسمشروعيته من ُماهدة 

"واعلم أن الزمان : مفلح وقال ابن .مث حتجب عنه يف هذه األايم القليلة، والشراب اليت يتمتع هبا طيلة العام
وهذه األايم مثل ، يفوته فيها الثواب اجلزيل، فكم يضيع اآلدمي من ساعات، أشرف من أن يضيع منه حلظة

هل جيوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو ، كلما بذرت حبًة أخرجنا لك ألفاً :  وكأنه قد قيل لإلنسان، املزرعة
 .)4/128يتواىن؟" )اآلداب الشرعية البن مفلح )

 
 : االنشغال يف إعداد األئعمة

جيب على املسلم عدم االنشغال يف إعداد األطعمة إلن االنشغال يف إعداد أنواع األطعمة املختلفة يضيع 
وقرب ، وإمنا هو عبادة وطاعة، وانغماس يف إعداد األطعمة، فالصوم ليس أكل وشرب، الوقت لدى الصائم

والدعاء وغري ، وذكر هللا عز وجل، وقراءة القرآن، ر من الوقت للعبادةفعلينا تفريغ أكرب قد، من هللا تعاىل
لكن بعض الناس حيسب الفطور والغداء ، وهو التخفف من املطعومات، وهذا خيالف سر الصيام، ذلك

، يبدءون بعد صالة الظهر، فيهيئ حىت تصبح بعض البيوت كأن فيها حرائق، مث يقضيه مرة واحدة، والعشاء
فتجد البيت يف ، ليكون كمن أهدى بدنة يف الساعة األوىل؛ وبعضهم يبدأ من وقت الضحى، رهذا لإلفطا

، إشغال النفس عن مطلوهبا وهو هللا عز وجل: وهذا فيه ما فيه من، مث تُعرض املوائد، حالة استنفار وطوارئ
، قراءة القرآن حيث يقضون معظم وقتهم يف الطبخ بعيدًا عن، وإرهاق أهل البيت، والتبذير واإلسراف

 .واالستغفار، والتسبيح
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 : إضاعة األوقات بسماع الربامج واأللعاب
فوقت الصوم جيب ان يكون ، جيب على املسلم عدم إضاعة األوقات بسماع الربامج واأللعاب أثناء الصوم

مثل ، اهةجند بعض الصائمني من يلعب ألعااًب أقل أحكامها الكر ، خمصص للعبادة والذكر والصالة والدعاء
 وتفِن الساعات يف غري منفعة.، وكذلك ألعاب يزعمون أهنا مسل ية تضي ع الوقت،، لعب الكرة

 
 : أتخري اإلفطار بال عذر

فنجد بعض الصائمني يؤخرون اإلفطار وخمالفني بذلك  ، جيب على املسلم عدم أتخري اإلفطار بال عذر
مُثَّ أمتُّوا الصِ َياَم : {: "وقوله تعاىل: رمحه هللا ابن كثري قال، وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كتاب هللا
عن أّب الدرداء رضي هللا ، س حكمًا شرعياً"يقتضي اإلفطار عند ُغُروب الشم) 187: البقرة} (ِإىَل اللَّْيلِ 

ووضع اليمني على الشمال يف ، وأتخري السحور، تعجيل اإلفطار: "ثالث من أخالق النبوة: عنه رفعه قال
أنَّ ، (. وعن سهل بن سعد رضي هللا عنه2/108الصالة" )رواه الطرباين كما يف )ُممع الزوائد( للهيثمي )

)رواه الطرباين يف : "ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر" )قال اهليثمي: لم قالرسول هللا صلى هللا عليه وس
وحسنه ، الكبري مرفوعا وموقوفا على أّب الدرداء واملوقوف صحيح واملرفوع يف رجاله من مل أجد من ترمجه(

 .)3038يف )صحيح اجلامع( ) األلباينوصححه ، (3443اجلامع الصغري( ))السيوطي يف 
 

 : الفطر مع عدم التيقُّن من الغروب
فنجد بعض الصائمني يتعجل اإلفطار دون التيقن ، جيب على املسلم عدم الفطر مع عدم التيقُّن من الغروب

عن أّب أمامة الباهلي رضي هللا عنه ، خمالفني بذلك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، من غروب الشمس
فأخذا بضبعي فأتيا ّب ، بينا أان انئم إذ أاتين رجالن»: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: قال

حىت إذا كنت يف ، فصعدت، هله لكإان سنس: فقاال، إين ال أطيقه: فقلت، اصعد: فقاال يل، جباًل وعراً 
، مث انطلق ّب، النارهذا عوي  أهل : ما هذه األصوات؟ قالوا: فقلت، إذا أان أبصوات شديدة، سواء اجلبل

هؤالء الذين : من هؤالء؟ قال: تسيل أشداقهم دمًا قلت، معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم فإذا أان بقوم  
( 3/237وابن خزمية )، (3286( )2/246رواه النسائي يف )السنن الكربى( )) (يفطرون قبل حتلة صومهم

مس أو "من أكل شاكًّا يف غروب الش: قال ابن حزم رمحه هللا )7491( )16/536وابن حبان )، (1986)
"إذا شك : رمحه هللا ابن القيموقال ، (6/230مفسٌد لصومه" )احمللى البن حزم )، شرب فهو عاص  هلل تعاىل

 .)4/384ولو أكل أفطر) بدائع الفوائد البن القيم )، لشمس مل جيزله الفطرالصائم يف غروب ا
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 : تعجيل السحور
دون النظر إىل سنية ، السحوريف  فنجد بعض الصائمني يتعجل، جيب على املسلم عدم تعجيل السحور

"ثالث : فعه قالعن أّب الدرداء رضي هللا عنه ر ، خمالفني بذلك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أتخريه
وأتخري السحور..." )رواه الطرباين كما يف )ُممع الزوائد( للهيثمي ، تعجيل اإلفطار: من أخالق النبوة

مث قام إىل ، صلى هللا عليه وسلم النيب"تسحران مع : قال، وعن زيد بن اثبت رضي هللا عنه، (2/108)
ومسلم ، (1921قدر مخسني آية" )رواه البخاري ): كم كان بني اآلذان والسحور؟ قال:  الصالة. قلت

مث تكون سرعيت أن أدرك ، "كنت أتسحر يف أهلي: (. وعن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال1097)
فتأخري السحور هي سنة رسول هللا ، ) 1920رواه البخاري )( "هللا عليه وسلم السجود مع رسول هللا صلى

 .ويف تعجيله خمالفة صرحية له، صلى هللا عليه وسلم
 

 

 
  

 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
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 أتثري الصوم على شخصية اإلنسان املسلم: الفصل الثاين
 

 اآلاثر الرتبوية للصوم: املبحث األول
 اآلاثر النفسية للصوم: املبحث الثاين

 اآلاثر االجتماعية للصوم: لثالثاملبحث ا
 اآلاثر األخالقية للصوم: املبحث الرابع

 اآلاثر الصحية للصوم: املبحث اخلامس
 اآلاثر الروحية للصوم: املبحث السادس
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 اآلاثر الرتبوية للصوم: املبحث األول
 : متهيد

اإلميان الذي تزينه التقوى  ،قيالصوم مدرسة تربوية كربى يرتَب فيها املسلم على اإلميان احلقييعد 
واإلميان الذي ، اإلميان الذي يرتَب فيه املسلم على احلمد والشكر والتحمل والصرب ،واملراقبة واملراجعة واحملاسبة

فالصوم من أهم العوامل واملؤثرات اليت تربط اإلنسان خبالقه وتوقظه من غفلته فيندم ، جيمله علم وحيليه حلم
املخالفات واآلاثم وتصحو هذه النفس عن املعاصي وينقطع شهرا إىل هللا تعاىل حىت وهو على ما ارتكبه من 

يف عمله دائما يتذكر صيامه ومع تالوة القرآن ويف كل أحواله هو مع هللا تعاىل. إشراقات ونورانيات 
شهر فيعود إىل نقاء وروحانيات كلها بربكة شهر القرآن توبة وغفران وعفو ورضوان ينقاد إليه املسلم يف هذا ال

 وصفاء ومسو روح عن كثري من الشهوات وملذات اجلسد.
 

 : اآلاثر الرتبوية للصوم
فإن صيامه هذا سيرتتب ، ويكبح مجاح شهوته، إن الصائم الذي يستطيع أن ميتنع عن الطعام والشراب

. وملا كانت آاثر وتقومي صحته وتقويتها، وآاثر عظيمة تسهم يف إصالح جانبه الروحي، عليه أجر كثري
 : اليت سنعرض ألمهها فيما يلي، فإننا سوف نقتصر على اآلاثر الرتبوية، الصيام كثرية

 : يعد الصيام مدرسة للرتبية على اجلود جبميع أنواعه: تربية للجود جبميع أنواعه
 .نيففيه احلث على الصدقة وتفطري الصائمني واإلنفاق وتعهد األرامل واحملتاج: أ   جود املال
  .ففيه نفع املسلمني واملشي يف حاجاهتم والقيام على شؤوهنم: ب   جود الوقت

 .ففيه بذل اجلاه عند األغنياء وأصحاب اليسر ابتغاء األجر من هللا: جود الذات -ج
وصدقة وقرآن ، وينوع العبادة ما بني فرض ونفل وصالة، فيفعل الصاحلات: اجلود ببذل األعمال الصاحلة -د

وهلذا كان صلى هللا عليه .وإنفاق وكلمة وخطبة وهكذا، وإمامة وأذان وقيام على حاجات الناس ،وتفطري
 .كما ثبت يف احلديث الصحيح،  أجود ابخلري من الريح املرسلة، وسلم أجود ما يكون يف رمضان

 
قوله صلى هللا ويُؤخذ هذا من ، يرّب الصيام املسلمني على جتديد النية واالحتساب: جتديد النية واالحتساب

فجاء رمضان يؤكد قضية النية وجتديدها يف الصيام ويف  "من صام رمضان إميااًن واحتسااًب  ": عليه وسلم
فيرتَب املسلم على جتديد النية يف األمور اإلميانية والعبادات بل حىت يف األمور العادية ، السحور ويف اإلفطار

 .املرتتب على العمل وعلى النفع به يف الدنيا وال خيفى أثر النية على األجر، من أكل وشرب
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فيعيش املسلم بني آايت القرآن ، يرّب الصيام املسلمني على تدارس القرآن وتدبره: تدارس القرآن وتدبره
ويعيش مع ، يرى األمم املاضية حاضرة عنده، فتدمع عينه اترة ويلني قلبه اترة أخرى، وقصصه ووعده ووعيده
-ولذلك كان جربيل يدارس النيب ، ويستنبط األحكام ويستفيد الفوائد، هم وابتالءهماألنبياء صربهم ونصح

 ."القرآن يف رمضان كل ليلة -صلى هللا عليه وسلم
 : يرّب الصيام املسلمني على عبادة قيام الليل وهي جتمع عدة فضائل: تربية على عبادة قيام الليل

  .قراءة القرآن -أ
 .من الليلكوهنا يف الثلث األخري   -ب
 .قراءة الليل أشد وطئاً وأقوم قيالً  -ج
  .نور يف الوجه -ه 
  .أقرب الستجابة الدعاء -د
 
 

فما ، اإلكثار من األعمال الصاحلةيرّب الصيام املسلمني على : يريب يف النفس اإلكثار من األعمال الصاحلة
سلم حرص على اإلكثار من فإذا تذكر ذلك امل، من عمل إال  وهو مضاعف يف رمضان ألضعاف كثرية

األعمال الصاحلة والتزود منها خاصة إذا علم أن تكرر فرصة رمضان قادم هي من علم الغيب اليت اختص هللا 
 .فيورثه ذلك اغتنام األعمال الصاحلة؛ هبا
 

فإذا جاء رمضان حيدث ، يرّب الصيام يف النفس التكيف على التغري: يريب يف النفس التكيف على التغري
 : ري حىت يف العامل الغييب فمثالً تغ

 أ   اجلنة تتغري فتفتح أبواهبا
 .ب   النار تتغري فتغلق أبواهبا

 مردة الشياطني تتغري فُتصفد وُتسلسل -ج
  

فيتعلم حسن األخالق وحسن أداء العبادة ، وجيب على اإلنسان املسلم أن يتغري إمياانً وسلوكا وعبادة وقلباً   
وقد تغري ، فيخرج من الصوم، الناس وخدمتهم والتمسك ابلفرائض وإتباعها ابلنوافلوالصرب واإلحسان إىل 

  .إميانه وخلقه وصفاته وسلوكه
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يعد الصيام تربية لألمة على الوحدة واالجتماع وعدم : تربية لألمة على الوحدة واالجتماع وعدم التفرق
كل ذلك ليتعود الناس رغم ،  إذا غربت الشمس ويفطروا مجيعاً ، فتصوم األمة كلها إذا رأوا اهلالل، التفرق

حىت إذا انتهى الصوم سعى الناس للوحدة يف الكلمة ، املسافات بينهم على الوحدة ويعرفوا مثرهتا وفائدهتا
 واهلم واهلدف والغاية.

 وتسيريها كما يريد، يعد الصيام تربية لإلنسان على التحكم بعواطفه: يريب اإلنسان على التحكم بعوائفه
بل ليتعلم كيف يرتك ، فاهلل منع الصائم من األكل والشرب والشهوة ال تعذيبًا له؛ الشرع ال كما تريد النفس

حاالت و  فإن منازعات الناس وخصوماهتم، وحىت نعلم قدر هذه الفائدة، الشيء هلل رغم منازعة اهلوى له
لو قدر الشخص على التحكم االعتداء واالختالف والتفرق ما كان كل ذلك ليحدث و  الطالق والقتل

فجاء الصيام ليعطي اإلنسان درساً ، وجعلها حتت حكم الشرع وليس النفس واهلوى، بعاطفته وحمبته وبغضبه
  .عمليا يف هذا اجلانب

 
ومن ، يعد الصيام تربية للمسلم على حفظ اللسان عن فاحش الكالم: يرىب املسلم على حفظ اللسان

 حفظ لسانه سلمت له أعماله.
 : يعد الصيام تربية للمسلم على الصرب بنوعيه: ريب اإلنسان على الصرب بنوعيهي
 الصرب على الطاعة -أ

 .الصرب عن املعصية -ب
 

فيتعلم املسلم ، يعد الصيام تربية للمسلم على االنتصار مبعناه العظيم: يريب يف نفس املسلم االنتصار
وهذا أول خطوة يف طريق االنتصار ، ا من نظر وتفكريوالبطن والفرج ووسائله، االنتصار على شهوة األكل

 .ألن طاعة النفس واهلوى أساس املعاصي والذنوب؛ ابلصيام يتعلم املسلم كيف يقهر نفسه وهواه، واجملاهدة
وتقدمي املساعدة هلم ، فع الغرييعد الصيام مدرسة ليتعلم الناس فيها ن: تربية على التعاون والنفع الغري

ويتسابق الناس يف البذل ، تكثر مشاريع اإلفطار والصدقات واهلدااي واهلبات الصيامففي ، ماإلحسان عليهو 
فإن الشرع يسعى أن يتعاون املؤمنون فيما ؛ مما هو مقصود للشرع، وهذا درس عملي ميداين للنفع، والعطاء

 .اده على ذلكواجملتمع اإلسالمي اليوم أحوج ما يكون ألن يتدرب أفر ، وخيدم بعضهم بعضاً ، بينهم
 

، فالصائم دعوته ال تُرد  ؛ يعد الصيام مدرسة لرتبية األمة على عبادة الدعاء: يريب األمة على عبادة الدعاء
فه  ذا له أثر يف بث رسالة الدع  اء ؛ وورد عن بعض السلف الدعاء عن  د خت   م القرآن، وُيسن يف الوتر الدعاء
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يرّب : يرّب يف النفس اخللوة مع هللا .اب ه حلاج  ة املسل م واجملتمع اإلسالمي لهوتعلم فنون  ه وأوقات  ه وآد، يف األمة
ومن ، وخالصته التفرغ لعبادة هللا واخللوة به، فاالعتكاف من سنن رمضان؛ الصيام يف النفس اخللوة مع هللا

هلل واألنس به واستغالل فيرتَب املؤمن على اخللوة اب، وأورثه ذلك احملاسبة، خال بربه واستأنس به صح إميانه
 .أوقات اخللوات ابلعبادات والطاعات

أبن يكون عليه رقيب من قبل نفسه فينشأ ، يرّب الصيام يف املسلم مراقبة الذات: يرّب يف املسلم مراقبة الذات
هللا  إىل أن يصل لإلحسان أبن يعبد، وهذا جيعله يرتقى يف منازل اإلميان، بعد ذلك بينه وبني حدود هللا وقاية

وتربية النفس على  .فإذا كان له مراقب من نفسه صار أبعد ما يكون عن انتهاك حرمات هللا، كأنه يراه
، وتزداد قوة فإذا عرضت عليه املعاصي سهل عليه ُماهدهتا، مراقبة ذاهتا جيعل هناك حصانة تقوى مع األايم

 .بل يستلذ تركها خوفاً وحياء من هللا
 

يرّب الصيام يف الناس علو اهلمة على التنافس يف : ة على التنافس يف اخلرياتيريب يف الناس علو اهلم
وأنفسهم لديها ، ويظهر هذا يف بداية رمضان فإنك جتد مهم الناس عالية، واملسابقة يف الصاحلات، اخلريات

والثالث ، يلواآلخر أبن يقوم الل، فيخطط بعضهم أبن خيتم القرآن أكثر من مرة، االستعداد للجد يف العبادة
 .وعلو اهلمة جيعل الشخص ال يستثقل العبادة وال يرضى دون السري على طريق السلف، ابالعتكاف

وذلك أبداء هذه العبادة ، يرّب الصيام الناس على تعظيم أوامر هللا: يريب الناس على تعظيم أوامر هللا
التعظيم قائم على احملبة ومرتبط هبا وهي أساس و ، ألن أداء األوامر يرّب تعظيم هللا وأوامره يف النفوس؛ الشريفة

 .فالتعظيم أمر قليب تظهر آاثره وكمال صدقه على اجلوارح ابمتثال األوامر وترك النواهي، األعمال القلبية
يرّب الصيام اجلوارح على صيامها عن املنكرات فيتدرب املسلم شهراً  : يرّب اجلوارح على صيامها عن املنكرات

ألن الغالب من املعاصي ؛ فيعود ذلك عليه ابلنفع، وأهنا تناقض مقصود الصيام، ك املنكراتكاماًل على تر 
 .فإذا غفل عنها أايماً سهل تركها، تتحول إىل عادات مع االستمرار عليها

فمن التناقض أن تصوم عن املفطرات ، يعل م الصيام الناس التوازن يف احلياة: يعّلم الناس التوازن يف احلياة
فرمضان ؛ ومن التناقض طاعة هللا يف جانب وعصيانه يف اجلانب اآلخ ر، ية وتقع يف املفطرات املعنويةاحلس

ليبني أن التناقض ينبغي أال  ، ومناه  ي هللا جُتتنب، فأوامر هللا كله  ا ُتطاع، مدرس  ة للتوازن يف حي اة املسلم
أو يتقي يف ، وال يطيع يف احلضر ويعصي يف السفر، فإذا خال مبحارم هللا ال ينتهكها، يوجد يف حياة املسلم
 .النهار ويفجر ابلليل
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 اآلاثر النفسية للصوم: املبحث الثاين
 : متهيد

عملية الصيام ال تعدو عن كوهنا عملية تربوية تتم فيها تربية  أناملتأمل يف فلسفة الصيام وغايته جيد  إن
قادرا على  اإلنسانفيصبح ، اق يف إشباع الغرائز والرغباتالنفس وهتذيبها واالرتقاء هبا عن الولوغ واإلغر 

، لذلك كان صيام رمضان أفضل وسيلة للتخلص من العادات السيئة، جتنب اي أمر يتبني له ضرره أو أذاه
والتدخني والتناول ، مثل اإلدمان على شرب الشاي والقهوة واملشروابت الغازية، التغذوية وغري التغذوية

ولعل هذا اجلانب من أهم العوامل اليت ، مر لألطعمة طوال اليوم كما حيدث عند بعض الناساملتكرر واملست
حيث يشكو الكثري من املصابني ، تساعد املرضى املصابني ابلسمنة على التخفيف من حدة هذه املشكلة

الصيام فيكون ، هبذا الداء من عدم املقدرة على مقاومة الطعام وضعف التحمل وضبط النفس عند وجوده
 بذلك دافعا هلم على مقاومة النفس ودفع هواها جتاه شهوة الطعام. 

 

 : التأثريات النفسية للصيام

 : منها، النفسيةالتأثريات الصيام العديد من  يرتتب على
الن الصرب على الشدائد قوة ، ينمي الصوم الثبات النفسي لإلنسان ويدربه على الصرب: الثبات النفسي -

)رمضان شهر : صلى هللا عليه وسلم ( وقد قال رسول هللا، وي األسلحة اليت تتسامح هبا األمممعنوية من اق
 .) الصرب وان الصرب ثوابه اجلنة

 
، يساعد الصيام على تدريب وأتهيل اإلنسان على اإلشباع: تدريب وأتهيل اإلنسان على اإلشباع -

ويف هذا تدريب ، ت اجلسم يف وقت معنيفالصيام هو امتناع عن إشباع بعض رغبات النفس وبعض حاجا
للنفس على ما يذكره علماء النفس )أتهيل اإلشباع ( فالصيام بذلك يعد دورة تدريبية فعالة وحيوية تتكرر  

 كل سنة يستخلص منها اإلنسان كل فوائد الصرب ومبا يدفعه حنو املزيد من نضج وتكامل الشخصية.
تربية على اإلخالص يف كل نشئ وإحياء للنفس وصقلها و  هتذيبيساعد الصيام على : هتذيب للنفس -

 للضمري واحلفاظ على يقظته.
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يعمل الصيام كعامل مهدئ فعال لإلنسان وهو مبجمل أتثرياته ينفع يف : عامل مهدئ فعال لإلنسان - 
التعب الوقاية من عالج حاالت التوتر النفسي واجلسدي وحاالت األرق واضطراابت النوم املختلفة وحاالت 

 .واإلرهاق وحاالت القلق واالكتئاب
 

 .وزايدة االستقرار النفسي والعاطفي اإلرادةالصيام اجلسم على االسرتخاء للبدن وتقوية يعود : االسرتخاء -
 

إذ أن للصائم ، تدريب إجياّب ومتوازن ومقنع للفرد واملؤمنيعد الصيام : تدريب إجيايب ومتوازن للفرد -
اجات والرغبات الدينية كون املسلم يطمح يف إرضاء ربه يف أداء واجب الصوم حاجات ورغبات وهي احل

الذي فرضه عليه ويتضمن هذا الواجب االمتناع عن الطعام والشراب من انحية وضبط النفس عن إيذاء 
 .اآلخرين من خمتلف اجلوانب املادية واملعنوية من انحية أخرى واحلاجات والرغبات االجتماعية

 
تقوية اإلرادة التحكم يف السلوك و  علىيساعد الصيام : يف السلوك وتقوية اإلرادة والعزمية التحكم -

فالصيام يعد تدريب على قوة اإلرادة والصرب فاالمتناع عن الطعام والشراب يف فرتة معينة تساعد ، والعزمية
لتعلم الصرب وقوة اإلرادة على  فالصوم إذن هو درس مؤثر يف األفراد، الفرد على الصرب وقوة اإلرادة فيما بعد

  .التحمل
 

 .الشعور ابملسؤولية ومعرفة قيمة اآلخرينيساعد الصيام على : الشعور ابملسؤولية -
 .تقوية احلس الداخلي وتنمية الضمري يساعد الصيام على: تقوية احلس الداخلي وتنمية الضمري -
 

ُماهدة النفس يف كافة لشهوات و يساعد الصيام على ضبط ا: ضبط الشهوات وجماهدة النفس -
فالصيام مدرسة للتعليم على الصرب والنظام يف احلياة والتعود على اسرتخاء البدن وتقوية اإلرادة ، االجتاهات

 .وزايدة االستقرار النفسي والعاطفي
 

نفسية الطمئنان والراحة الالشعور ابيساعد الصيام على : الشعور ابالئمةنان والراحة النفسية الكاملة -
وذلك ألنه تقرب إىل هللا سبحانه وتعاىل وأدى فريضة من فرائض اإلسالم مما يشعره أبن هللا قد رضي الكاملة 

 .عنه وانه سيقبل دعائه إن شاء هللا تعاىل
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 .القدرة على مواجهة احلاالت النفسية املؤملةتنمية  يساعد الصيام على: مواجهة احلاالت النفسية املؤملة -
 

ما سبق ميكن القول ابن الصوم هو مدرسة إميانية عملية تزكي النفس ومتدها بطاقة نفسية  وف ضوء 
ذلك أن اإلنسان ؛ وتصفي روحه بشكل جيعله طيعا للخري مبتعدا عن الشر، كبرية تقوي صلة الصائم بربه

فيظل هناره  ،عندما ينوي الصوم يعرف أنه يقبل على هللا هبذه الطاعة اليت هي سر خفي بينه وبني مواله
خاشعا موصول القلب ابهلل سبحانه وتعاىل.. ويقبل بنفس واعية على تلمس أسباب اخلري املفضية إىل رضاه 

 .وثوابه اجلزيل سبحانه
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 اآلاثر االجتماعية للصوم: املبحث الثالث
 : متهيد

طرة اإلنسان يعد الصوم نوع من التمرين على التهذيب وتزكية النفس وهو طريق مناسب من أجل سي
حيظى ، ومما ال شك يف أن اجملتمع الذي يصوم أكثر أبنائه يف شهر رمضان .على نفسه وأهوائه النفسانية

أبجواء ومعنوية مميزة. وإن هذه الظاهرة مدعاة للمحبة والوداد واأللفة االجتماعية وتقلص األضرار الثقافية 
  واالجتماعية.

 
 : الفوائد االجتماعية من الصيام

 : منها اجتماعيةضافة إىل الفوائد الروحية والصحية من الصيام فإن له فوائد ابإل
 يساعد الصيام على التقاء الصائم ابجلماعات اليت تتقارب أفكارهم مع أفكاره وذلك : االلتقاء ابجلماعات

 .ت الدينيةخالل صالة الرتاويح اليت يوديها يف ليايل رمضان واللقاءات مع اآلخرين يف الندوات واحملاضرا
 
 التفاعل االجتماعي إذ يكون هناك تبادل يف الزايرات وأنواع  يساعد الصوم على زايدة: التفاعل االجتماعي

 الطعام بني األصدقاء واألقرابء واجلريان ويؤدي هذا إىل تقوية الروابط االجتماعية.
 
 املسارعة إىل اإلحسان أللفة و الصوم على تنمية روابط ا يساعد: تنمية روابط األلفة بني أفراد اجملتمع

روم من اجلوع يدرك ما يعانيه الفقري احمل ،فالصائم حني يكف نفسه من ضرورايت احلياة، والتسابق إىل اخلريات
السخاء العطف ويلني قلبه فيسرع ابجلود و به البؤس والعوز، فرتق نفسه وتفيض ابحلنان و واحلرمان، وما يشعر 

 له.
 
  يف اإلحساس ابجلوع على حدا سواء الصيام يشرتك فيه الغِن والفقري إن : ملةللمساواة الكاعملي مظهر

فمن أسرار الصيام االجتماعية ، للمساواة الكاملةعملي وهو بذلك مظهر ، طيلة فرتة الصيام بشكل متساو
ه تذكري يسمع، تذكري بغري خطبة بليغة وال لسان فصيح، وبؤس البائسني، أنه تذكري عملي جبوع اجلائعني

ومل يذق ، فإن الذي نبت يف أحضان النعمة ومل يعرف طعم اجلوع، ونداء األمعاء، الصائم من صوت املعدة
. فال غرو أن جعل هللا من الصوم مظهرا لالشرتاكية الصحيحة .لعله يظن أن الناس كلهم مثله، مرارة العطش

وقد روي أن يوسف عليه السالم كان  .عسريدفعها املوسر وامل، وجعل اجلوع ضريبة إجبارية، واملساواة الكاملة
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أخاف إذا شبعت أن : فسئل يف ذلك فقال، بيده املالية والتموين، يكثر الصيام وهو على خزائن األرض
 .أنسى جوع الفقري

 
 ميثل سببا البتعاده عن اجلرائر و  إن الصوم يوفر لإلنسان أرضية املباشرة ابملسائل املعنوية: حسن املعاشرة

ابلتأكيد إن هذا و  أقرانه.و  اخنراطه يف درب مراعاة التقوى االجتماعية وحسن املعاشرة مع إخوتهو  االجتماعية
ميارسون بعض األعمال و  حيث إن أكثر الناس يصومون فيه، األثر يتبلور يف شهر رمضان املبارك أبجلى صوره

 املستحبة كإفطار الصائمني.
 
 إن الصوم يعزز روح التقوى والورع يف وجود اإلنسان: تماعيةإشاعة األجواء املعنوية وتقّلص اجلرائم االج 

وذلك بسبب أن أكثر الذنوب الفردية ، له أتثري مباشر يف الرتبية الروحية لكل أبناء اجملتمع فردا فرداو 
لذلك فهو ، و بينما الصوم يقف أمام طغيان هاتني الغريزتني، الشهوةو  واالجتماعية انشئة من غريزيت الغضب

 ازدايد التقوى.و  لص الفساد يف اجملتمعسبب تق
 
 يساعد الصوم على نشر العدل واملساواة بني أفراد اجملتمع املسلم مجعيا سواء كانوا : نشر العدل واملساواة

على تذكر  الصوم تساعدفإن هذه املساواة يف استشعار اجلوع واحلرمان بفعل اإلمساك يف ، أغنياء أم فقراء
من ، غالبا، جتعل الفقري جيد فيها املواساة والسلوى عما يعانيه أهناكما ،  أنعمها هللا عليهالغِن ملدى النعم اليت 

 .تكسر شوكة الغِن وجتعله يرضخ ألمر هللا أبن الناس مجيعا سواء أمام هللاأيضا كما أهنا و ، حرمان
 )رء مهما كان غنياً مرتفاً إن امل: زايدة رقة املشاعر وحب للخري لدى الفرد )الشعور حبال الفقراء واملساكني

وهو عندما يتقلب ، حىت يذوق آالم اجلوع والعطش واالمتناع عن سائر الشهوات، مرفهاً فال بد له من الصيام
فاإلنسان كثري النسيان ، يف مشاعر احلرمان هذه ال بد أنه سيذكر إخوانه املسلمني ومعاانهتم فريق قلبه هلم

وحيس ، فأمره ابلصوم حىت يذوق شيئًا من آالمهم، ملعوزين والفقراءقليل العطف على ا، إلخوانه البؤساء
فإذا رأى أنه مل يصرب على اجلوع وحده يومًا كاماًل وتقدم إليه يف آخره ألوان الطعام ، بؤسهم ويشعر بوجدهم

كيف ال يستطيع أولئك البؤساء أن يصربوا على اجلوع وغري اجلوع   –إن كان فيه إحساس  –أدرك ، والشرب
 .عاماً كاماًل أو عمراً طويالً مل يقدم هلم فيه لون من تلك األلوان يف الطعام والشراب

 
 وتنمية السلوك احلسن لديه، يساعد الصوم يف التمر ن على ضبط النفس والسيطرة عليها: تنمية السلوك احلسن ،

 .وبذلك يتمكن املسلم من قيادة نفسه ملا فيه سعادهتا يف الدنيا واآلخرة

 



40 
 

 
 ألن الصائم إذا ذاق أمل ؛ يسبب الصوم الرمحة والعطف على املساكني: ة اجملتمع من الشرور واملفاسدصيان

فتسارع إىل قلبه الرقة والرمحة هلؤالء ، اجلوع يف بعض األوقات ذكر من هذا حاله يف مجيع األوقات أو غالبها
ويزول بذلك احلقد والكراهية بني ، ىلفيحصل بذلك على الثواب العظيم من هللا تعا، فيحسن إليهم، املساكني
 والفقراء مما يساعد على صيانة اجملتمع من الشرور واملفاسد. األغنياء

 
 إن ذلك اجلوَّ اإلمياينَّ الذي يعيشه الصائمون من شأنه أن : اجملتمعيف  إشاعة روح احملبة واإلخاء وروح التعاون

إذ أن املؤمن يصوم مع إخوانه يف جو مجاعي ؛ اء وروح التعاونيوثق العالقات بني قلوهبم ويشيع فيهم احملبة واإلخ
ويستشعر كل فرد يف اجملتمع ما يستشعره ، فاجلميع يصومون يف وقت واحد ويفطرون يف وقت واحد، متآلف

وينجذب إليه ابلعطف واملودة ، ألن الصائم يراتح نفسيا إىل من هو يف مثل حاله، اآلخرون من الناحية الوجدانية
، . فرتى الصائمني يف هذا الشهر متعاطفني متحابني.اد غايتهما ووحدة هدفهما يف ابتغاء مرضاة هللا وغفرانهالحت

وهم غالبا يتزاورون ويتسامرون بعد صالة العشاء والرتاويح ، يقصدون املساجد للصالة وذكر هللا وقراءة القرآن
وإن كان يف ضائقة ، فإن كان مريضا واَسْوهُ ، ةمجاعة. وهم بذلك يتفق دون من ختلَّف منهم عن حضور اجلماع

 .تعاونوا لدفعها عنه
 
 غنيهم ، من مثار الصوم أيضا توطيد العالقات االجتماعية بني املؤمنني: توئيد العالقات االجتماعية بني املؤمنني

فيكون ، لطعاموفقريهم فهو يغرس يف نفوس املوسرين روح البذل والعطاء حني حيسون وهم صائمون ابحلاجة إىل ا
 .ذلك اجلوع املؤقت مدعاة لتذكُّر َجوعة الفقري الدائمة بسبب احلاجة واحلرمان

 
 وترى الغِنَّ يف هذا ، يتولد عن الصيام كسر شوكة األاننية لتعويضها بروح التكافل واإليثار: التكافل واإليثار

إليهم بسخاء ألنه أتيح له من  يسارع إىل التضامن مع املعوزين ومد يده، أكثر من أي شهر آخر، الشهر
 .خالل الصيام أن يشعر شعورهم ويعيش بعضا من معاانهتم
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 اآلاثر األخالقية للصوم: املبحث الرابع
 : متهيد

وعلينا أن نتأمل ، وحكم ابلغة، بل فرضه ألسرار عليا، مل يشرع هللا الصوم تعذيبا للبشر وانتقاما منهم
ولو ، العطش. وأن ندرك سره تعاىل يف الصوم حىت نؤديه كما أراده سبحانهحكمة هللا من وراء هذا اجلوع و 

والصحي ، منها األثر التعبدي واألثر النفسي، تتبعنا أسرار الصيام وآاثره لوجدانها كثرية تتسع هلا ُملدات
 .األخالقيوسوف نقتصر احلديث على جانب واحد فقط هو اجلانب  .واألخالقي، واالجتماعي

 : خالقية للصوماآلاثر األ

، قواي يف استجابته ألمر ربه، يكون ُمتمعا قواي يف عقيدته، إن اجملتمع الذي يستقيم على شريعة الصوم
وذلك ملا للصوم من ااثر عديدة خنص ، قواي أبخالقه الكرمية ومشائله النبيلة، قواي بتماسكه وتضامنه وترامحه

 : التايليف  منها اآلاثر األخالقية واليت تتمثل

 إن آداب الصيام وأخالقه تلزم املسلم الصائم ابالبتعاد عن كل : االبتعاد عن كل مظاهر الغضب واالنفعال
" إذا كان يوم صوم أحدكم : عمال بقول احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم، مظاهر الغضب واالنفعال

وهذا السلوك األخالقي ، ق عليهصائم" متف إيناللهم : فان سابه أحد أو شامته فليقل، فال يرفث وال يصخب
وخاصة لدى املرضى املصابني مبرض السكري غري املعتمد على ، على درجة عالية من األمهية ألي إنسان

، االنفعال والضغط النفسي لدى هذه الفئة من املرضى هلما آاثر سلبية على صحتهم أنوذلك ، األنسولني
سكر يف الدم نتيجة إلفراز هرمون االنفعال حيث يعمل االنفعال والغضب على زايدة حمتوى ال

لألعصاب كاالسرتخاء أو غريه سيعمل على التخفيف من  مهدئعامل  أيوابلتايل فان ، ""الكاتيكوالمني
هلذا فان املرضى املصابني ابلسكري غري املعتمد على األنسولني ينصحون ابلصيام  ، حدة الزايدة يف سكر الدم

بينما مينع املرضى املصابني ابلسكري املعتمد على األنسولني من ، يف الدمكوسيلة لتخفيف حمتوى السكر 
الصيام بسبب التغريات الطفيفة اليت تطرأ على حمتوى الدم من هرمون األنسولني املسؤول عن تنظيم السكر يف 

 .الدم
 لقي والرغبة يف معاجلة الصوم مدرسٌة خلقيَّة يُرّبِ  املسلم على الصدق واالرتقاء اخل: الصدق واالرتقاء اخللقي

 .األمور واالتِ صاف خبلق احلياء
   ؛ وهتذيب كلِ  ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، يُرّبِ  الصوم يف املسلم هتذيَب منطقه: أخالق املسلم هتذيب

 .مع تعريف املسلم مبهامِ  جوارحه ووظائفها، من خالل حفظ اللسان من الرفث والصخب
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 صوم شهر الصرب: وحتمل املشاق نسبه الرسول عليه السالم إىل الصرب فعال فقاليُعلم الصرب : يُعلم الصرب( ،
ورجاله ، رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبيهقي والبزاريُذهنب وحر الصدر()، وثالثة أايم من كل شهر

ألن ، ألساسيةركنا من تعاليم اإلسالم ا، وقد كان الصوم ابعتباره حِمك ا للتمرس على الصرب (..رجال الصحيح
فإن مل جياهد نفسه هيهات ، اإلسالم دين جهاد وكفاح متواصل. وأوُل عدة للجهاد هو الصرب واإلرادة القوية

ومن مل يصرب على جوع ، ومن مل ينتصر على نفسه وشهواهتا هيهات أن ينتصر على عدوه، أن جياهد عدوا
 الصوم مبا فيه من صرب وفطام للنفوسذا فل، يوم هيهات أن يصرب على فراق أهل ووطن من أجل هدف كبري

الذي يتحمل الشظف واجلوع واحلرمان ، من أبرز وسائل اإلسالم يف إعداد املؤمن الصابر املرابط اجملاهديعد 
  ويرحب ابلشدة واخلشونة وقسوة العيش ما دام ذلك يف سبيل هللا.

 ي الصلة ابهلل فيطهر اإلنسان نفسه من يعد صيام عبادة نفسية تُقو : البعد عن فاحش القول وسيء األفعال
هللا وغفرانه. فالصيام الصحيح هو نقطة حتول يف سلوك  رضيوينال بذلك ، فاحش القول وسيء األفعال

)من ": وبه يلتزم طاعة هللا والقرَب منه. وهلذا يقول النيب صلى هللا عليه وسلم، به يتطهر من الذنوب، اإلنسان
 (.رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي غفر له ما تقدم من ذنبه()صام رمضان إمياان واحتسااب 

 الصوم يُرّبِ  يف املسلم احلرَص الشديد على اكتساب الفضائل واالتِ صاف هبا والُبعد أنَّ : اكتساب الفضائل
ر النَّفس اإلنسانيَّة ويُزكِ يها من األدران واملعاصي وُيصق،  عن الرذائل وحماربتها لها صقاًل جيعُل املسلم كما يُطهِ 

  .ذا شفافية  عالية  وحس   مرهف
 
 أنَّ الصيام يُرّبِ  املسلم على سدِ  ابب الفَت والغواية بكلِ  : سدِّ ابب الفنت والغواية بكلِّ أنواعها وأشكاهلا

 .وجيعل له حصًنا منيًعا أمام كلِ  الت َّيَّارات الوافدة عليه، أنواعها وأشكاهلا
 
 وأداء ، ّبِ  الصوم املسلم على االستقامة وتنميتها لديه من خالل ُمراقبة هللا يف السر والعلنيُر : االستقامة

 .واإلخالص فيه ومداومة حماسبة النفس، الواجب على الوجه املشروع
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 لعهد يُرّبِ  الصوم املسلم على أداء األمانة وتعويد الناشئة على الوفاء اب: أداء األمانة والوفاء ابلعهد واملواثيق
 .واملواثيق

 وتنمية روح البذل ، يعمل الصوم على نشر احملبَّة واملودَّة داخل اجملتمع: نشر احملبَّة واملودَّة داخل اجملتمع
 .وتعود الرب واإلحسان حنو الوالدين واألقارب واجلريان، والسخاء

 
 والُبعد عن الغيبة والنميمة وما ، لنزاهةيعمل الصوم على تربية املسلم على حبِ  ُخُلِق العفَّة وا: العفَّة والنزاهة

 .شابه ذلك
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 اآلاثر الصحية للصوم: اخلامساملبحث 
 : متهيد

يعترب الصوم فريضة يؤديها اإلنسان قربة إىل هللا تعاىل مثل الصالة وعلى الرغم من ذلك فإن هلا منافع 
حيث ورد عن رسول هللا ، حيةعديدة تعود على الفرد الصائم نفسه واجملتمع اإلسالمي منها الفوائد الص

اً ، "صوموا تصحوا": )ص( قوله ، ويفيد علماء الطب إن  فوائد الصوم لصحة اإلنسان وسالمة بدنه كثرية جد 
حيث إن  الصوم يساهم مسامهة فعالة يف ، على صحته وانعكاسهامنها ما يتعلق ابحلالة النفسية للصائم 

واالبتعاد عن ، وحبه للخري، وزايدة رقة مشاعره، إرادة الصائم وتقوية، عالج االضطراابت النفسية والعاطفية
وزايدة ، وابلتايل تقوية وتدعيم شخصيته، وإحساسه بسمو روحه وأفكاره، اجلدل واملشاكسة وامليول العدوانية

 ومما ال شك فيه فإن ذلك ينعكس تلقائية على صحة اإلنسان.، حتملها للمشاكل واألعباء

مثل التهاب املعدة ، كأمراض جهاز اهلضم؛   عالج الكثري من أمراض اجلسميفالصوم أيضا يساهم و 
وارتفاع ، وكذلك يف عالج البدانة وتصلب الشرايني، وسوء اهلضم، وأمراض الكبد، وهتيج القولون، احلاد

"إن  فائدة : وغريها. وقد كتب الطبيب السويسري ابرسيلوس، والربو القصيب، وخناق الصدر، ضغط الدم
فكان مينع مرضاه من الطعام لبضعة ، أما الدكتور هيلب، ع يف العالج قد تفوق مبرات استخدام األدوية"اجلو 
 مث  يقدم هلم بعدها الوجبات الغذائية الالزمة.، أايم

وبشكل عام فإن  الصوم يساهم يف هدم األنسجة املتداعية وقت اجلوع. مث  إعادة ترميمها من جديد 
ألن يعتربوا أن  للصوم أتثرياً ، هو السبب الذي دعي بعض العلماء ومنهم ابشوتني وهذا، عند تناول الطعام

كما إن ،  وقد أعفاهم هللا تعاىل من الصيام، معيداً للشباب. وطبيعي إن  الصوم قد يسبب ضرراً لبعض الناس
اإلسراف يف الطعام  وعدم ، وتعجيل الفطور، ومنها أتخري السحور، آبدابه اباللتزامفوائد الصوم املثلى تكون 

 اإلسراف يف تنويع األطعمة. واجتناب، كم اً وكيفاً 
 : الصيام وسيلة فاعلة للمحافظة على صحة اجلسم وحيويته

 : يليما  تتمثل أبرز األسباب اليت جتعل من الصيام وسيلة فاعلة للمحافظة على صحة اجلسم وحيويته
وخاصة اجلهاز العصيب واجلهاز اهلضمي بعد فرتات ، مأن الصيام يف اإلسالم يعمل على إراحة أجهزة اجلس

كما انه يعمل على إعادة عمليات األيض إىل وضعها ،  مما يعمل على تقويتها وزايدة كفاءهتا، عمل طويلة
صيام رمضان والصيام املشروع يف غريه من األايم يعترب وسيلة بطيئة ولكن أكيدة  . إنومساراهتا الطبيعية
كما حيدث يف حاالت الصوم ،  دون إحداث أية آاثر أو أضرار جانبية نتيجة للصوم ،لتقليل وزن اجلسم
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حيث ترتافق هذه العمليات مع ارتفاع ، الكامل والتجويع املستعملة يف الغرب للتخفيف من آاثر الوزن الزائد
 .نسبة األجسام الكيتونية يف الدم

نب املسلم اإلصابة مبرض السمنة أو زايدة صيام رمضان واملداومة على عملية الصوم خالل السنة جي إن
وحيميه من مجيع املضاعفات واألمراض اخلطرية الناجتة عن السمنة مثل تصلب الشرايني وأمراض القلب ، الوزن

 .والسكري وأمراض الكلى واملرارة وارتفاع ضغط الدم والنقرس
ة وخاصة التغذوية اليت تؤثر سلبا إن الصيام يف اإلسالم يعترب وسيلة فاعلة للتخلص من العادات السيئ

فيعمل ، على احلالة الصحية والتغذوية. فالصيام أشبه ما يكون بدورة طبية ُمانية يتلقاها املسلم كل عام مرة
، على صيانة أجهزة اجلسم واحملافظة عليها. والصيام ما هو إال آية من آايت هللا الدالة على وحدانيته وقدرته

 كل شيء له آية تدل على انه واحد" وهو دليل على صدق نبوءة سيدان حممد " ويف: وقد أحسن من قال
 .""صوموا تصحوا: صلى هللا عليه وسلم الذي قال قبل أربعة عشر قران

 
 : للصومالتأثريات احليوية والفسيولوجية 

 : آلتىيف  تتمثل التأثريات احليوية والفسيولوجية للصوم

 : ))القياسات اجلسمية أو ))األنثروبومرتيةالقياسات الفيزايئية للجسم : أوال

 : الوزن

 : تعددت نتائج الدراسات اليت أجريت حول وزن ُمموعات من الصائمني وذلك على النحو التايل

على ُمموعات من الصائمني أن وزن اجلسم قد تغري يف هناية شهر رمضان  أجريتتشري الدراسات اليت )أ( 
- إىلبنسبة تصل ، بعده أون مقارنة مع ما كان عليه احلال قبل الشهر على شكل زايدة أو نقصان يف الوز 

زايدة  إىلكمعدل للنقصان والزايدة على التوايل. ومن األسباب اليت يعتقد أهنا تؤدي   % 2.4+و % 3.6
 طاإلفرا إىل ابإلضافة، اإلفطارالوزن تناول كميات كبرية من احللوايت الغنية ابلدهون والسكرايت خالل فرتة 

بعض املمارسات اخلاطئة لدى بعض الصائمني  إىلكما تعزى هذه الزايدة ،  يف تناول الطعام بعد فرتة الصيام
خالفا ملا جيب أن يكون عليه حال املسلم من العمل والعبادة ، واملتمثلة بكثرة النوم واجللوس وقلة العمل

 .خالل الشهر الكرمي
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معظم  إليه أشارتنقصان الوزن وهو ما  من الصائمني أن )ب( تشري الدراسات اليت أجريت على ُمموعات
فهو خيتلف أيضا ابختالف الوزن ( 2.5 % +إىل 3.6-ونسبته اكرب من نسبة الزايدة يف الوزن )، الدراسات

واليت  "التكروري" أجراهافمن خالل الدراسة اليت ، األصلي واجلنس وطبيعة العمل واملمارسات الغذائية
، )ُمموعة املقارنة )ذوي الوزن الطبيعيو ، ُمموعة مفرطي الوزن: موعات خمتلفة الوزنعلى ثالث ُم أجريت

أظهرت النتائج أن نسبة االخنفاض يف الوزن كانت للمجموعة األوىل )ُمموعة . و ُمموعة انقصي الوزنو 
 كغم  2، كغم للمجموعة األوىل 2.62 )مفرطي الوزن( اكرب من نسبة االخنفاض يف اجملموعات األخرى

وقد عزى الباحث ذلك التباين يف نسبة الفاقد من الوزن ، للمجموعة الثالثة( 0.64، وللمجموعة الثانية
 : منها، عوامل عدة إىل

 يكون أعلى يف حاالت الوزن الزائد ، اإلنسانوهو أحد مقاييس الطاقة يف جسم ، معدل التمثيل األساسي أن
 .نخفضعما هو عليه يف حاالت الوزن الطبيعي والوزن امل

 أن عمليات االستقالب للربوتني داخل اجلسم تكون أعلى عند مفرطي الوزن ممن سواهم. 
 األفراد املصابني بزايدة الوزن يستهلكون الطاقة املخزونة يف اجلسم ) على شكل أنسجة دهنية غالبا(  أن

 يف هناية شهر الصوم لألفراد وهذا بدوره جيعل كمية الوزن املفقود اكرب، الطبيعيني األفرادبدرجة أكرب مما عند 
 .زائدي الوزن عن األفراد اآلخرين

 هذا االختالف يف الوزن املفقود يفيد أكثر ما يفيد األفراد املصابني ابلسمنة وزايدة الوزن حيث يساعدهم  أن
 اإلصابةوابلتايل التخفيف من حدة مرض السمنة والتقليل من خطر ، ذلك على التخلص من الوزن الزائد

املرتبطة به مثل أمراض القلب والشرايني وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى واملرارة  مراضابأل
 1993وقد أكدت دراسة علمية نشرت يف عام ، والنقرس وغريها من األمراض اخلطرية املالزمة ملرض السمنة

متوسط يف  أوفاع ضعيف كغم كان كافيا خلفض ضغط الدم عند املصابني ابرت  4.5الوزن مبقدار  إنقاصأن 
 .املستوى الطبيعي إىلالضغط 

 أظهرت الدراسة أن معظم النقصان الذي طرأ على وزن اجلسم قد حدث يف النصف األول من شهر رمضان ،
من الوزن الكلي املفقود للمجموعتني األوىل  % 70و %67األول  النصفحيث كانت نسبة النقصان يف 

معدل الفقد يف الوزن خالل النصف األول من الشهر  أن إىلالدراسات  وتشري بعض، والثانية على التوايل
حيث  ، وقد بينت الدراسة أن االخنفاض يف وزن اجلسم يتباين تبعا للجنس، % 81و %56تراوح ما بني 

 18.18أي بنسبة ، كغم  0.34مبقدار ، اإلانثكان االخنفاض يف الوزن عند الصائمني الذكور أعلى منه عند 
فقد أظهرت دراسة ، يتغري تبعا للطبيعة املعيشية واالجتماعية ألفراد اجملتمع وهذا األمر، لذكورلصاحل ا %
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أجريت يف ماليزاي على ُمموعة من النساء املاليزايت املسلمات أن نسبة الفقد يف الوزن كانت عند النساء 
 أكثر منها عند الرجال. 

 : اأسباب أمهه إىلوميكن تفسري هذا التغري يف الوزن 

 اذ ان كمية السعرات احلرارية ، وهي أهم عامل يف نقصان وزن جسم الصائم: نقص الطاقة الغذائية املتناولة
اخنفض معدل وزن ، الدراسات إحدىففي ، حتدد نسبة الفقد يف الوزن اإلفطاراملتناولة يوميا خالل فرتة 

لك الخنفاض مقدار السعرات احلرارية وذ، من وزهنم قبل شهر الصوم %3.6اجلسم جملموعة من الصائمني اىل 
مقارنة مع فرتة ما قبل الصوم. ومن املعروف أن بعض الصائمني قد يزداد  %22.4اليومية املتناولة بنسبة 

خاصة وأن ، وزهنم مع هناية شهر رمضان بسبب تناوهلم كميات من السعرات احلرارية تفوق حاجة أجسامهم
 .والسحور اإلفطارالطعام يف وجبيت شهر رمضان يتميز بتنوع وكثرة أصناف 

 على ُمموعة من الصائمني أن معدل تناول املاء والسوائل  أجريتالدراسات اليت  إحدىتشري : نقص السوائل
حيث اخنفض معدل ، قد اخنفض خالل شهر رمضان بشكل كبري عما كان عليه احلال قبل شهر الصيام

ويؤدي هذا االخنفاض يف  ، لرت/اليوم خالل الشهر 2.50 - 2.25اليوم اىل  / لرت 3.9تناول السوائل من 
والذي ، تغيري يف التوزيع الطبيعي للسوائل داخل اجلسم أو ما يسمى بتوازن السوائل إىلكمية السوائل املتناولة 

الثالث من الصيام حيث يتم  األسبوعويستمر حىت بداية ، األولني من شهر رمضان األسبوعنييرتكز يف 
، لل أو االضطراب )الناشىء عن الفقد املفاجىء للسوائل داخل اجلسم( خالل األسبوع الثالثتعديل هذا اخل

مثل ، وذلك من خالل عدد من اآلليات اليت يقوم هبا اجلسم للحفاظ على حمتوى وتوازن السوائل داخله
قليل فرتة التبول وت، تقليل كمية البول وزايدة تركيزه من خالل زايدة امتصاص امالح الصوديوم داخل الكلى

وذلك للحد من التأثري السليب لنقص السوائل املتناولة. وابلرغم من التأثري السليب الختالل توازن ، يف كل مرة
حيث ، له جانب صحي اجياّب أن إال، السوائل داخل اجلسم )بسبب اخنفاض كمية السوائل املتناولة والتبول(

فقد ، خالل تلك الفرتة )وهي النصف األول من رمضان( يعتقد انه مسبب أساسي ورئيسي لنقصان الوزن
كما ان لدرجة ،  أثبتت العديد من الدراسات أن نقص الوزن خالل تلك الفرتة يعزى أساسا اىل هذا العامل

حرارة ورطوبة اجلو ودرجة اجلهد البدين املبذول من قبل الصائم دورا هاما يف حتديد درجة جفاف اجلسم 
 .خالل الصيام

 اذ تزداد نسبة الوزن ، ويتم هذا من خالل اجلهد البدين املبذول يف اجناز األعمال اليومية: املصروفة الطاقة
من  إضافيةحيث ترتافق الزايدة يف اجلهد مع استهالك كميات ، املفقود يف هناية الشهر بزايدة الطاقة املصروفة

يف ماليزاي  أجريتنية(. ففي الدراسة اليت ده أنسجةعلى شكل  أساساالطاقة املخزونة يف اجلسم )واليت تكون 
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كن يتناولن   أهننخالل شهر رمضان ابلرغم من  أكثرتبني ان النسوة الاليت شاركن يف الدراسة فقدن وزان 
والسبب يف ذلك أن هؤالء النسوة كن يقمن أبعمال املنزل ، من الذكور خالل الشهر أكثرسعرات حرارية 

ومن املعلوم أن شهر رمضان  ،الرجال بفرتة راحة أطول خالل فرتة الصيام بينما متتع، خالل ساعات النهار
وهو ، إضايفواليت تتطلب بذل ُمهود بدين ، يتسم بنمط مميز من العبادات البدنية كقيام الليل وصالة الرتاويح

على األمر الذي سيعمل ، اإلفطارصرف املزيد من الطاقة اليت حصل عليها اجلسم من وجبة  إىلما يؤدي 
بساعة  اإلفطاربعد ، كما أن توقيت هذه العبادة،  احلد من الزايدة يف الوزن بسبب ختزين هذه الطاقة يف اجلسم

 .وتنظيم عمليات التمثيل للعناصر الغذائية بشكل أفضل األطعمةيساعد على هضم هذه ، تقريبا

ضة الصيام انه ليس لصيام شهر على النساء احلوامل والاليت ميارسن فري أجريتأثبتت الدراسات اليت  )ج(
وبغض النظر عن فرتة احلمل اليت حدث ، رمضان أي أتثري سليب على معدل وزن األطفال حديثي الوالدة

بل ان بعض الدراسات اليت أجريت على هذه الفئة من األطفال أظهرت أن معدل الوزن ، خالهلا الصيام
يضة الصيام خالل فرتة محلهن منه عند األمهات اللوايت مل هلذه الفئة كان أكرب عند األمهات اللوايت مارسن فر 

 .ميارسن هذ الفريضة

، أن نستنتج مما سبق أنه وابلرغم من كل املمارسات اخلاطئة املتبعة خالل شهر رمضان املبارك نوميك
اجلسم  شهر رمضان كان له األثر الواضح يف التقليل من وزن أن إال، فيما يتعلق ابلسلوك التغذوي واملعيشي

ولنا ان نتصور كيف سيكون عليه حال الصائم لو ، واحملافظة عليه من اآلاثر املدمرة للوزن الزائد والسمنة
فعندها ستكون النتائج أعظم والفوائد ، حافظ على آداب الصيام وسننه وحرص على تطبيق أهدافه وفلسفته

 .أعم وأمشل
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 : التغري يف حمتوايت الدم: اثنيا

 : اآليتيف  يف حمتوايت الدموتتمثل التغري 

أشارت معظم الدراسات اليت أجريت على الصائمني أنه : كوليسرتول الدم وبروتينات الدم الدهنية-1
 إىلوقد نسبت الزايدة ، لوحظ ارتفاع طفيف يف حمتوى الدم من الكوليسرتول الكلي يف هناية شهر رمضان

 : عاملني أساسيني

 عروف أن شهر رمضان يرتافقه تنوع األطباق املتناولة من الطعام حيث أصبح من امل، السبب الغذائي
الرئيسية وبدرجة اقل  اإلفطاروابألخص عند وجبة  اإلفطاروزايدة تناول الدهون والسكرايت خالل فرتة 

الدراسة اليت أجريت على عينة من طلبة جامعة حلب يف سوراي خالل  أشارتوقد ، عند وجبة السحور
ت الكوليسرتول قد اخنفضت يف النصف األول من شهر الصوم حينما تناول شهر رمضان أن معدال

وارتفعت هذه املعدالت حينما تناول ، من ُمموع الطاقة اليومية( % 8.8الطلبة طعاما قليل الدهن ) 
من ُمموع الطاقة اليومية( يف  % 51.2والسحور ) اإلفطارالطلبة طعاما غنيا ابلدهون خالل وجبيت 

 . من شهر الصيامالنصف الثاين
  ومرضى على انه كلما ازداد عدد  أصحاءلقد امجع عدد من الباحثني يف نتائجهم لبحوث أجريت على

وكلما نقص عدد ، وجبات الطعام املتناولة يف اليوم الواحد كلما اخنفض مستوى الكوليسرتول يف الدم
تني كانت السعرات احلرارية اثبتة من علما أبنه يف احلال، وجبات الطعام كلما ارتفعت نسبة الكوليسرتول

االرتفاع يف حمتوى الدم من الكوليسرتول عند  إىلوهذه النتائج قد تفسر االجتاه ، حيث كميتها
وتليها وجبة ، اإلفطارذلك ألهنم يف الغالب يعتمدون على وجبة رئيسية واحدة وهي وجبة ، الصائمني
تقوي  أهنا إىل فباإلضافة، حية والطبية لوجبة السحورومن هنا ميكننا أن نستنتج األمهية الص، السحور

تساعد على التقليل من حجم الزايدة يف حمتوى  فإهنا، الصائم وتعينه على ممارسة أعماله خالل النهار
، بعض اآلاثر اجلانبية والسلبية على الصحة إىلالدم من الكوليسرتول والذي قد تؤدي زايدته بشكل كبري 

وهذا مصداق ملا أخربان عنه املصطفى صلى هللا عليه ، مة القلب والشراينيوخاصة على صحة وسال
 إىلفهي تنقسم ، وفيما يتعلق ابلربوتينات الدهنية .""تسحروا فان يف السحور بركة: وسلم حني قال
والربوتينات الدهنية ، الربوتينات الدهنية عالية الكثافة وهي مصدر للكوليسرتول النافع: نوعني رئيسيني

 .نخفضة الكثافة وهي كذلك مصدر ملا يسمى ابلكوليسرتول الضارم
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أنه قد طرأ ارتفاع كبري وملحوظ على حمتوى الدم ، مخايسة ورفاقه أجراهاالدراسات واليت  إحدىفقد أظهرت 
مقارنة مع حمتوى الدم هلذا النوع من الدهون بعد شهر  % 31.9من الكوليسرتول النافع وبنسبة تصل اىل 

ء شهر رمضان )بناء على ان اجلسم يرجع اىل وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل الصيام بعد مرور من انتها
وهذا بدوره سيعمل ، ما عدا وزن اجلسم، ألن كل التغريات تزول بعد شهر واحد، شهر على صوم رمضان(

املفيد يف الدم ومن  إىل على تقليل نسبة الكوليسرتول الكلي اىل الكوليسرتول النافع وتقليل نسبة النوع الضار
أبمراض القلب  اإلصابةتلك النسب فان ذلك سيقلل من  اخنفضتاملعروف من الناحية الطبية أنه كلما 

ملا للنوع النافع من دور يف ازالة الكوليسرتول الضار املرتسب على جدار األوعية الدموية ، وانسداد الشرايني
 ونقله اىل الكبد لتمثيله هناك

ظهرت العديد من الدراسات ان معدالت اجلليسرييدات الثالثية يف الدم متيل أ: دات الثالثيةاجلليسريي-2
معدالت اجلليسرييدات  أن أخرىدراسات  أظهرتاىل االخنفاض بشكل طفيف خالل شهر رمضان كما 

خالل فرتة املتناولة  األغذيةحمتوى  إىل أساسيالثالثية قد زادت خالل هذه الفرتة ويرجع هذا التغري بشكل 
الغنية هبذه املغذايت  األغذيةالزايدة يف تناول  أنحيث  (من املواد السكرية والنشوية )الكربوهيدرات اإلفطار

يرتبط بشكل وثيق مع الزايدة يف حمتوى الدم من هذا النوع من الدهون ولكن وبسبب اخنفاض حمتوى الطاقة 
الدهينة ابلنسبة ملا قبل شهر الصوم فان  أويدراتية املتناولة خالل شهر رمضان سواء من املصادر الكربوه

على ذلك اخنفاض معدالت  األدلةاالخنفاض مع هناية الشهر ومن  إىلمعدالت اجلليسرييدات الثالثية متيل 
الذي سيقلل  األمربشكل عام خالل هذا الشهر واليت تعكس اخنفاضًا يف حمتوى الطاقة املأخوذة  األوزان

 .م من هذه الدهونحتماَ من حمتوى الد

الحظ الباحثون الذين اجروا فحوصات على حمتوى الدم : التغريات يف حمتوى الدم من سكر اجللوكوز-3
التغري بشكل طفيف وغري ملحوظ خالل شهر رمضان  إىلمن سكر اجللوكوز ان مستوى هذا السكر مييل 

وخاصة فيما يتعلق مبحتوى  اإلفطارل فرتة املتناولة خال األغذيةالنقصان وذلك تبعا لطبيعة  أوسواء ابلزايدة 
من الكربوهيدرات والدهون  األغذيةمن الدهون والسكرايت فقد الحظ احد الباحثني ان حمتوى  األغذية

 اجيابياً وسلبياً على التوايل لكل منها فيما يتعلق مبحتوى الدم من سكر اجللوكوز أتثريا
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أبن الصيام قد يؤدي  اإلحياءول بعض املغرضني يف الغرب حيا: لتغري يف حمتوى الدم من محض البولا -4
املعدنية وارتفاع نسبة حامض البول فيه. الدم ويف  األمالحجفاف اجلسم واضطراب حمتوى الدم من  إىل

احلقيقة فقد لوحظ ان هنالك ارتفاعًا ملحوظًا يف حمتوى الدم من حامض البول يف هناية شهر رمضان حيث 
 األحباثبعض  أثبتتكما يف بعض الدراسات ويف املقابل   األصليعن احملتوى  %38 ىلإ االرتفاعوصل هذا 

،  على عينات من الصائمني ان حمتوى الدم من حاض البول مل يتغري خالل فرتة الصيام أجريتالرصينة اليت 
ه ازداد ان إالمن الصيام  األولني األسبوعنيان حاض البول قد اخنفض خالل  إىل أخرىدراسة  أشارتكما 

هذه  أن إالوابلرغم من حصول ارتفاع يف حمتوى الدم من هذا احلامض ، األخريين األسبوعنيزايدة طفيفة يف 
والسبب يف  .يعرف بداء امللوك ما أومرضية كداء النقرس  أعراضااحلد الذي تسبب فيه  إىلالزايدة ال ترقى 

مؤقتة وتزول مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان وال هذه الزايدة حتدث مرة واحدة يف السنة خالل فرتة  أنذلك 
العلم واالختصاص  أهلندري فقد تكون هلذه الزايدة فوائد صحية وطبية مل يشأ هللا عز وجل ان يظهرها على 

وهو قول احلق جل وعال )وان  إالعظيم ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  أصل إىلونبقى حنتكم 
الدراسات أن تناول غذاء غِن ابلدهون  إحدىوقد الحظ الباحثون يف . )تم تعلمونتصوموا خري لكم ان كن

، خالل شهر رمضان قد منع حدوث ارتفاع يف مستوى محض البول، مثل زيت الزيتون، أحادية الالاشباع
ة يف هذا وهبذا فانه ميكننا ان نقلل من الزايد، والذي يعتمد يف زايدته على حمتوى األغذية من الدهون املشبعة

الغنية ابلدهون املشبعة األغذية من زيت الزيتون والتقليل من تناول  إضافيةاملركب من خالل تناول كميات 
 .)والسحور اإلفطاريف وجبات  "ومصادر البيورينيات والبريميدينات )واليت ينتهي متثيلها بتكوين "محض البول

 

 : اآلاثر الصحية للصوم
إلنسان قربة إىل هللا تعاىل مثل الصالة وعلى الرغم من ذلك فإن هلا منافع يعترب الصوم فريضة يؤديها ا

 : التايليف  واليت تتمثل، عديدة تعود على الفرد الصائم نفسه واجملتمع اإلسالمي منها الفوائد الصحية
 وعلى هذا فإن، خري فرصة خلفض نسبة السكر يف الدم إىل أدىن معدالهتا يعد الصوم: خفض نسبة السكر 

فالبنكرايس يفرز األنسولني الذي حيول السكر إىل مواد ، الصيام يعطي غدة البنكرايس فرصة رائعة للراحة
فإذا زاد الطعام عن كمية األنسولني املفرزة فإن البنكرايس يصاب ابإلرهاق ، نشوية ودهنية ختزن يف األنسجة

الدم وتزيد معدالته ابلتدريج حىت يظهر مرض  فيرتاكم السكر يف، مث أخريا يعجز عن القيام بوظيفته، واإلعياء
نظام الصيام لفرتة تزيد على  إبتباعالسكر. وقد أقيم ت دور للعالج يف شىت أحناء العامل لعالج مرضى السكر 

وذلك ملدة متوالية ، مث يتناول املريض وجبات خفيف ة جدا، عشر ساعات وتقل عن عشرين كل حسب حالته

 



52 
 

وقد جاء هذا األسلوب بنتائج مبهرة يف عالج مرضى السكر ودون أية عقاقري   ال تقل عن ثالثة أسابيع.
  .كيميائية

 
 بشرط أن يصاحبه اعتدال يف كمية الطعام يف ، إنقاص الوزن علىالصيام  يساعد: يساعد على إنقاص الوزن

صلى هللا عليه  لقد كان رسول هللا، وأال يتخم اإلنسان معدته ابلطعام والشراب بعد الصيام، وقت اإلفطار
وهذا اهلدي هو خري هدي ، وسلم يبدأ إفطاره بعدد من التمرات ال غري أو بقليل من املاء مث يقوم إىل الصالة

فالسكر امل وجود يف التمر يشعر اإلنسان ابلشبع ألنه ميتص ، ملن صام عن الطعام والشراب ساعات طوال
أما لو بدأت طعامك بعد  .الالزمة ملزاولة نشاطه املعتادويف نفس الوقت يعطى اجلسم الطاقة ، بسرعة إىل الدم

جوع أبكل اللحوم واخلضراوات واخلبز فإن هذه املواد أتخذ وقتا طويال كي يتم هضمها ويتحول جزء منها إىل 
ويف هذا الوقت يستمر اإلنسان يف ملء معدته فوق طاقتها تومها منه أنه ، سكر يشعر اإلنسان معه ابلشب ع

بل يصبح وابال على ، ويفقد الصيام هنا خاصيته املدهشة يف جلب الصحة والعافية والرشاقة، عامازال جائ
وهذا ما ال يريده هللا تعاىل لعباده ابلطبع من تشريعه وأمره لعباده ، اإلنسان حيث يزداد معه بدانة ومسنة

 .ابلصوم
 
 فاجلوع الذي يفرضه الصيام ، لضعيفة من اجلسميساعد الصيام على إزالة اخلالاي التالفة وا: الوقاية من األورام

فتتاح للجسم ، على اإلنسان حيرك األجهزة الداخلية جلسمه الستهالك اخلالاي الضعيفة ملواجهة ذلك اجلوع
، كما أنه يستهلك أيضا األعضاء املريضة وجيدد خالايها،  فرصة ذهبية كي يسرتد خالهلا حيويته ونشاطه

لجسم من كثي ر من الزايدات الضارة مثل احلصوة والرواسب الكلسية والزوائد وكذلك يكون الصيام وقاية ل
  .اللحمية واألكياس الدهنية وكذلك األورام يف بداية تكوهنا

 
  والسبب يف ذلك أنه يقلل نسبة ، إن الصيام يفيد يف عالج األمراض اجللدية: األمراض اجللديةالوقاية من

ومة امليكروابت واألمراض زايدة مناعة اجللد ومقا -: مما يعمل على، يف اجللد املاء يف الدم فتقل نسبته ابلتايل
 اجلرثومية املعدية
  .التقليل من حدة األمراض اجللدية اليت تنتشر يف مساحات كبرية يف اجلسم مثل مرض الصدفية - 

  .ختفيف أمراض احلساسية واحلد من مشاكل البشرة الدهنية -
  .معاء للسموم وتتناقص نسبة التخمر الذي يسبب دمامل وبثورا مستمرةمع الصيام تقل إفرازات األ -
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 مرض "النقرس" عن زايدة التغذية واإلكثار من أكل اللحومينتج : "داء امللوكمرض النقرس " وقاية منال ،
دة مما ينتج عنه زاي، ومعه حيدث خلل يف متثيل الربوتينات املتوافرة يف اللحوم "خاصة احلمراء" داخل اجلسم

وعند إصابة مفصل ابلنقرس فإنه ، ترسيب محض البوليك يف املفاصل خاصة مفصل األصبع الكبري للقدم
وقد تزيد كمية أمالح البول يف الدم مث ترتسب يف الكلى فتسبب ، يتورم وحيمر ويصاحب هذا أمل شديد

 االنتشار وإنقاص كميات الطعام عالج رئيسي هلذا املرض الشديد، احلص وة
 
 وأغلبهم غري مسلمني -أكد الكثريون من أساتذة األحباث العلمية والطبية : جلطة القلب واملخية من الوقا- 

وما أدراك ، الكوليسرتول" فيه"أن الصوم ألنه ينقص من الدهون يف اجلسم فإنه ابلتايل يؤدي إىل نقص مادة 
دة معدالهتا مع زايدة الدهون يف اجلسم وبزاي، "ماالكوليسرتول" ؟؟ إهنا املادة اليت ترتسب على جدار الشرايني

  .كما تسبب جتلط الدم يف شرايني القلب واملخ،  تؤدي إىل تصلب الشرايني
 
  ويرافق ، فتنتفخ األجزاء املصابة به، آالم املفاصل مع مرور الوقتيتفاقم مرض : آالم املفاصلالوقاية من

وذلك املرض قد يصيب اإلنسان يف أية ، كثريةوتتعرض اليدان والقدمان لتشوهات  ، االنتفاخ آالم مربحة
واملشكلة احلقيقية أن ، ولكنه يصيب ابألخص املرحلة ما بني الثالثني واخلمسني، مرحلة من مراحل العمر

ولكن ثبت ابلتجارب العلمية يف بالد روسيا أنه ميكن ، الطب احلديث مل جيد عالجا هلذا املرض حىت اآلن
وقد أرجعوا هذا إىل أن الصيام خيلص اجلسم متاما من النفاايت ، ا هلذا املرضللصيام أن يكون عالجا حامس

ويف هذه احلالة فإن اجلراثيم اليت تسبب ، وذلك بصيام متتابع ال تقل مدته عن ثالثة أسابيع، واملواد السامة
من املرضى وقد أجريت التجارب على ُمموعة ، هذا املرض تكون جزءا مما يتخلص منه اجلسم أثناء الصيام

 .وأثبتت النتائج جناحا مبهرا
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 اآلاثر الروحية للصوم: سداساملبحث ال
 : متهيد

تعد العبادة واحدة من حاجات اإلنسان اليت يتوجه فيها ابطنياً حنو احلقيقة اليت أبدعته ويرى ذاته حتت 
الفوائد املتوخاة منها  وبغض النظر عن، فيتمثل يف واقع احلال سري اإلنسان من اخللق حنو اخلالق، هيمنتها

وفراغ يف وجود ، فأهنا حبد ذاهتا من حاجات اإلنسان الروحية وعدم اإلتيان هبا ينجم حصول خلل يف اتزانه
اإلنسان. وإن مثة فراغ يف وجود اإلنسان إذا مل يتم إشباعه مبا يؤدي إىل حصول حالة من االضطراب وفقدان 

لفراغ يتم ابلعبادة ملبياً متطلبات حاجاته األخرى فيكون حمافظاً على وإشباع هذا ا .التوازن يف جانبها الروحي
 اجلانب الروحي واملادي يف نفس الوقت ليحصل االتزان يف ذاته. 

إن الروح اإلنسانية ذات شفافية عالية وتبدي ردود الفعل بسرعة وإذا ما ضغط عليها اإلنسان يف عمل 
لك أكد الرسول ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( على أن يعبد املرء لذ، ما يتمثل رد فعلها يف الفرار والتملص

مادامت لديه رغبة واندفاع والكف حينما يشعر ابلتعب والتثاقل أي أن ال يفرض العبادة على نفسه وعليه 
ويصبح األمر وكأنه قدم ، التوافق وال يرغم نفسه على شيء منها الن بذلك يدفعها تلقائيًا إىل امللل والتهرب

وأن يرتك يف نفسه ، لذا وجب عليه أن جيعل العبادة مقرونة ابلنشاط والبهجة، هلا الدواء املر فيرتك فيه سيئة
فال بد لإلنسان أن أييت ابلعبادة وفق النهج السليم هلا وال يكون استيعابه هلا حمدودًا فال ، ذكرى طيبة عنها

وبذلك يكون اإلنسان ملماً لكل ، يث يصبح فاقداً هلايفرط هبا حبيث تصبح عبئاً عليه فيفرضها وال يرتكها حب
جوانب حياته كاجلانب العبادي واألخالقي واالجتماعي فتصبح لديه القدرة والقابلية على بناء ُمتمع 

، ومهما أويت اإلنسان من حكمة فلن حييط أبسرار هللا اليت تضمنتها العبادات اليت شرعها، إسالميًا سليماً 
إيناسا للنفوس وجذاب للقلوب ما كان لبشر ؛ وأشار إىل أخرى، اىل أوضح من ذلك جوانبولوال أن هللا تع

، إن كل ما قيل عن العبادات وآاثرها سواء على مستوى الفرد أو اجملتمع .أن خيوض يف ذلك أو يتكلم فيه
 فهو عبادة من العبادات.، الصيام داخل فيه

 
 : اآلاثر الروحية للصوم

 : اآليتيف  حية للصومتتمثل اآلاثر الرو   
 ومن كان متبعًا هلواه، الصوم عبادة هلل تعاىل يظهر هبا من كان عابدًا ملوالهيعد : الصوم عبادة هلل تعاىل ،

أو حبس على أن يفطر ، وهلذا كان كثري من املؤمنني لو ضرب؛ فيظهر بذلك صدق إميان العبد ومراقبته هلل
 وهذه احلكمة من أبلغ حكم الصيام. ، يوماً بغري عذر مل يفطر
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 ألن النفس إذا انقادت لالمتناع عن احلالل طمعاً ؛ يعد الصوم وسيلة إىل التقوى: الصوم وسيلة إىل التقوى
؛ فكان الصوم سبباً للتقوى، فمن ابب أوىل أن تنقاد لالمتناع عن احلرام، وخوفاً من أليم عقابه، يف مرضاة هللا

 ُكْم تَ ت َُّقوناَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَّ  : لقول هللا تعاىل
، ))من مل يدع قول الزور والعمل بهصلى هللا عليه وسلم :  وهلذا قال النيب؛ (183: اآلية، )سورة البقرة

ابُب من مل يدع قول الزور ، تاب الصومك،  (() أخرجه البخاري واجلهل فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه
 (.1903برقم ، والعمل به يف الصوم

 
 والشرب، ألن كف  النفس عن األكل؛ الصوم وسيلة إىل شكر النعميعد : الصوم وسيلة إىل شكر النعم ،

 ألنوذلك ، فالنفس إذا شبعت متردت وسعت وراء شهواهتا؛ يذكرها بنعم هللاوسائر املفطرات من أجلِ  النعم 
فيحمل ذلك على ، فإذا فقدت ُعرفت، ألن النعم ُمهولة؛ قدرهاالفرد االمتناع عن هذه النعم زمااًن يُعرِ ُف 

، وكذلك الطعام، وهلذا إذا أفطر الصائم وجد لذة عظيمة للشراب البارد على الظمأ؛ القيام بشكر هللا تعاىل
قال هللا ، لك أثناء الكالم عن الصياموقد جاءت اإلشارة إىل ذعز وجل ،  فيحمله ذلك على شكر هللا 

 (.185: اآلية، )سورة البقرة َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرون  : تعاىل
 
 ألن النفس إذا ؛ الصوم الطبع ويكسر النفس وحيدُّ من الشهوةيقهر : الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس

وإذا ، ألن الش بع والر ي  ومباشرة النساء حتمل النفس على األشر والبطر والغفلة؛ تشبعت رغبت يف الشهوا
))اي معشر الشباب من استطاع منكم صلى هللا عليه وسلم :  وهلذا قال النيب؛ جاعت امتنعت عما هتوى

يكون ، فإنه له وجاء((؛ من مل يستطع فعليه ابلصوم، و وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر؛ الباءة فليتزوج
 (. 76 -2/75، بدائع الصنائعالصوم من أسباب االمتناع عن املعاصي )

 
 ألن تناول ؛ الصوم القلب يتخلَّى للذكر والفكرجيعل : جيعل الصوم جيعل القلب يتخلَّى للذكر والفكر

، وحيول بني العبد وبني الذكر والفكر، ويعمي عن احلق، وُرمبا يقسِ ي القلب، ب الغفلةالشهوات يوج
وخُيليه للذكر ، وخلة البطن من الطعام والشراب ينو ر القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته، ويستدعي الغفلة

 والفكر.
 
 ورمحة القلب، الضمري ويقظة، واستقامة اجلوارح، وعفة النفس، يثمر الصوم التقوى: استقامة اجلوارح ،

 .وهذه الفضائل تنعكس على اجملتمع كله وتنشر بركتها عليه، وخشية الرب
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 فيدفعه ذلك األثر ؛ ينقي الصوم روح املسلم من كلِ  الشوائب: ينقي الصوم روح املسلم من كلِّ الشوائب

ودفع الطُّغيان ، كبح مجاح الشهوةو ، وشفافية الروح، إىل خفَّة حركة أعضائه حنَو الطاعات ويُفيده رقَّة القلب
فالصيام يُرّبِ  املسلم تربيًة روحيَّة ممتازة جتعُله تقيًّا ورًعا يُراقب هللا يف كلِ  ، وطهارة سائر جوارحه، النفسي

 .حركاته وسكناته وسره وعلنه
 

 طرة على اجلانب أنَّ الصوم يُرّبِ  املسلَم على السي: السيطرة على اجلانب املادي يف حياة الفرد املسلم
 .املادي يف حياته كلِ ها ويدفُعه إىل التغلُّب عليه واالنتصار للجانب الروحي واملعنوي
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 سلوك الصائم: الفصل الثالث
 

 : سلوك املسلم أثناء الصوم: املبحث األول
 : أخالق الصائــم وسلوكــه: املبحث الثاين
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 : أثناء الصومسلوك املسلم : ملبحث األولا
 

 : متهيد
وال يفرض عبادة من العبادات أو طاعة ، إن هللا سبحانه وتعاىل ال أيمر مبعروف وال ينهى عن منكر

ومصلحة الناس من حوله. والشعائر ، َيُصب يف مصلحة العبد، من الطاعات إال لغاية نبيلة وهدف جليل
بل تتعداها إىل مقاصد وغاايت معنوية ، ادية منهاالدينية يف اإلسالم ال تقتصر على اجلوانب الظاهرة وامل

، وحوَّهلا إىل طقس عشوائي ال معىن وال قيمة له، أَفرغ العبادة من جوهرها، إذا تركها املسلم، وروحية سامية
بل ، ليس ُمرد طقس ميتنع فيه الفرد عن شهويَتْ البطن والفرج من طلوع الشمس إىل غروهبا، فالصيام مثال

وميتنع فيها عن الفواحش ما ظهر ، بة يلتزم فيها املسلم ابلسلوكيات احلسنة واملعامالت الطيبةهو أيضا مناس
)ُربَّ َصائِم  لَْيَس َلُه : فقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم .كي حَيُْسن صومه ويَ ثْ ُبَت أجره،  منها وما بطن

إىل ، م تتعدى اإلحساس املادي ابجلوع والعطش وغريمهافالغاية من الصيا، )ِمْن ِصَياِمِه ِإالَّ اجْلُوُع َوالَعَطشُ 
 .ومهومهم ومشاكلهم، اإلحساس املعنوي آبالم اآلخرين ومعاانهتمو ، راك الروحي لنعم هللا وأفضالهاإلد

 
 : سلوك املسلم أثناء الصوم

تدريب أن يتحلى مبجموعة من السلوكيات احلميدة الن الصيام مبثابة ورشة الصائم على املسلم ينبغي 
استقامت شخصيته وانسجمت مع ، إذا استغلها املسلم كما جيب، السلوكيات الراقية يف األخالق احلميدة

به  حيتذيمنوذجا ، ال مكان للتصنع والرايء فيها. ليشكل املسلم بذلك، ذاهتا ودينها وحميطها يف وحدة متآلفة
 : ومنها، عة من السلوكيات احلميدةلذا جيب على املسلم أن يتحلى مبجمو ، يف التوفيق بني العبادة

  ويتجن ب الرفث ، والُفحش يف الكالم، أن يبتعد أثناء الصوم عن اللغو يف القولالصائم جيب على املسلم
وال ، وال تضعف نفسه أمام شهوات احلياة املادية واملعنوية، فال ُيَضيِ ع وقته يف ُمالس السوء والنميمة، والفسق

إىل التفوه ابلكالم الفاحش معهم والتلفظ ، معه واستفزازهم له ابلقول والعمليدفعه سوء أدب اآلخرين 
مصداقا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف ، وبذلك يتحقق املقصد السامي للصوم، ابلعبارات البذيئة جتاههم

َا الصِ َياُم ِمَن اللَّ ، )لَْيَس الص ياُم مَن اأَلْكِل َوالشُّْربِ : احلديث الشريف فَإْن َسابََّك أحٌد أْو َجِهَل ، ْغِو والرََّفثإمنَّ
 )إين  َصائٌِم إين ِ صائِمٌ : َعلْيَك فَ ُقلْ 

  فال تضعف ، ال يتأثر أثناء الصوم ابنقطاعه عن األكل والشرب والشهوات األخرىأ الصائم املسلمعلى ينبغي
، كاظما لغيظه،  كامتا لغضبه،  همتحكما يف أعصاب، فرتاه هادئ النفس مطمئن البال، مهته وال ختفت عزميته
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وال يرفع صوته يف وجوههم وال يتوعدهم بغض النظر عن األسباب ، فال يصرخ يف وجوه الناس وال خياصمهم
 .) )ِإَذا َكاَن يَ ْوُم َصْوِم َأَحدُِكْم َفاَل يَ ْرُفْث َواَل َيْصَخبْ : متاشيا مع قول النيب صلى هللا عليه وسلم، والظروف

 
 إىل ممارسة عبادة الصوم جبوانبها املادية والروحية ، سعى بكل ما أويت من قوةأن ي الصائم مجيب على املسل

ابلشكل الذي ، وجعلها مبثابة تدريب سنوي لتحسني أخالقه والرقي بسلوكه يف خمتلف جوانب احلياة، معاً 
، َواَل َلعَّان  ، ُمْؤِمُن ِبَطعَّان  )لَْيَس الْ : يتالءم مع احلديث الشريف الذي يقول فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم

وال يلقي ، ال يطعن يف الناس وأعراضهم -ويف غري رمضان -َواَل فَاِحِش َواَل َبِذيء(. فاملؤمن احلق يف رمضان 
  .وال تصدر عنه الفواحش والبذاءة وغريها من السلوكات املشينة والتصرفات الدنيئة، ابللعنات هنا وهناك

 
 واإلقالع عنها وعدم  ,أن يرتك اآلاثم والسيئات والتوبة الصادقة من مجيع الذنوب الصائمعلى املسلم  ينبغي

يعاً أَي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ {: العودة إليها، فقد قال هللا تعاىل  .)31: النور }(َوتُوبُوا ِإىَل اَّللَِّ مجَِ
  وال ينقاد للممارسات املنبوذة  ، وال ينطق إال ابخلري، يتحدث إال ابلصدقأال الصائم جيب على املسلم

كي ال تنتفي معاين السلوك البنَّاء من ،  وشهادة الزور وغريها، وخيانة األمانة، واخلداع، والدجل، كالكذب
: وعندئذ فال حاجة هلل بصيامه. فقد جاء يف احلديث الشريف عن نبينا الكرمي قوله، ممارسته لعبادة الصوم

لكذب َيدَْع قَ ْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِه فَ َلْيَس َّللَِِّ َحاَجٌة يف َأْن َيدََع َطَعاَمُه َوَشَرابَُه(. أي من صام ومل يرتك ا )َمْن ملَْ 
  .والعمل به فال قيمة لصيامه

 كل من جيب على املسلم الصائم فتح صفحة بيضاء مشرقة مع : 
 .هللا سبحانه وتعاىل ابلتوبة الصادقة -أ

 .الرسول صلى هللا عليه وسلم بطاعته فيما أمر واجتناب ما هنى عنه وزجر -ب
 .واألرحام والزوجة واألوالد ابلرب والصلة ،مع الوالدين واألقارب -ج
أفضل الناس "": مع اجملتمع الذي تعيش فيه حىت تكون عبدًا صاحلًا وانفعًا قال صلى هللا عليه وسلم -د

 ."أنفعهم للناس
 

 : وبة من املسلم الصائمالنيات املطل
 : منها، توجد العديد من النيات املطلوبة من املسلم الصائم واليت تقوى سلوكه أثناء الصوم

  مع التدبرالكرمي وختمه القرآن قراءة نية 
 نية التوبة الصادقة من مجيع الذنوب السالفة. 

 



60 
 

 
  املستمربداية انطالقة للخري والعمل الصاحل  الصومنية أن يكون هذا. 
  فيه تضاعف األجور  الذي إثناء الصوم وخاصة شهر رمضاننية كسب أكرب قدر ممكن من احلسنات

 .والثواب
 
 نية تصحيح السلوك واخللق واملعاملة احلسنة جلميع الناس.  
  به اباللتزامنية وضع برانمج ملئ ابلعبادة والطاعة واجلدية. 

 
  قدره هللا على ذلكاستطاع و ن الذهاب إىل بيت هللا احلرام لتأدية العمرة مل نية  
  وأاثرهالصوم نية العمل هلذا الدين ونشره بني الناس مستغاًل روحانية. 

 
 

 : وصااي عامة تقوى سلوك املسلم أثناء الصوم
 : وهى، توجد ُمموعة من الوصااي اليت تقوى سلوك املسلم أثناء الصوم

 بابك يف رمضان من قراءة القرآن إىل قيام الليل احرص أثناء الصوم على إعداد برانُما لنفسك وألهلك وألح
 .وإقبال على الطاعة والصدقة والذكر والعمرة واالعتكاف، وإفطار الصائمني

  احرص أثناء الصوم على االستفادة منه فهو موسم روحي جتِن فيه صفاء القالب وإذكاء القرحية وإنقاذ
 .البصرية ومسو الغاية

 
 دة منه فهو عالج صحي خيلص جسمك من الرتسبات وينشط عصاراتك احرص أثناء الصوم على االستفا

وجيدد أنسجة جسمك ، وينشط قلبك ويقيك مرض السمنة وجتلط الدم، اهلضمية ويريح جهازك اهلضمي
وحيافظ على توازن الطاقة يف جسمك ، ويطرد املواد الضارة والزائدة ويقيك مرض السكر وتصلب الشرايني

وتؤكد األحباث الطبية أن صوم ثالثة أايم يف السنة  .فال ختش اجلوع والعطش، والالزمة للجهاز اهلضمي
 .يصفي وينقي الدم ويطرد السموم أكثر من أي شيء آخر

 
 احرص أثناء الصوم على غض بصرك عن احملرمات. 
 احرص أثناء الصوم على حفظ لسانك من املهلكات. 
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 كروهاتاحرص أثناء الصوم على حفظ مسعك عن االستماع إىل امل. 
 
  احرص أثناء الصوم على االستفادة منه فهو عالج نفسي يبعث يف النفس اهلدوء والطمأنينة والسكينة ويبعد

 .عنه القلق واخلوف واالضطراب
 وال تضيعه أبشياء الهية، احرص أثناء الصوم على اغتنام وقت سحرك ابلصالة والذكر والدعاء وتالوة القرآن 
 اخلريات وإخالص النيات ال ابلرتدد على األسواق لتلبية احلاجات احرص أثناء الصوم على فعل. 
 احرص أثناء الصوم على القيام ابلطاعات ال ابللهو والسهر ومتابعة األفالم واملسلسالت. 
 احرص أثناء الصوم على التوبة واإلانبة ال ابلغفلة والعصيان. 

 
 رمضان الذي يعد نفحة من نفحات هللا  االستفادة من الصوم وخاصة صوم شهر الصوم على احرص أثناء- 

وابعد نفسك فيه عن ، فأقبل عليه ابلطاعة والعبادة، أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار -تعاىل 
 .اإلمث واملعصية

 فتزود فيه خبري، احرص أثناء الصوم على تعبئة القوى النفسية واخللقية والروحية اليت حيتاجها كل فرد يف اجملتمع 
 .زاد الدنيا واآلخرة

 
  دورة تدريبية جتدد يف نفوس املسلمني اخللق النبيل واإليثار اجلميل احرص أثناء الصوم على االستفادة منه فهو

 .والصرب الكرمي
 يعني اجلسم على ، ومدرسة صحية مثلى، احرص أثناء الصوم على االستفادة منه فهو رحلة روحية مباركة

إىل جانب الفوائد األخالقية والروحية كالصرب واالحتمال وكسر ، حلمية الصحيةومينحه ا، التخلص من مسومه
 .الشهوة وصفاء القلب واالنشغال ابلعبادة

 
  مدرسة إميانية فاحرص على خترجك منها بشهادة املتقني الفائزين احرص أثناء الصوم على االستفادة منه فهو

 .ابجلنان واملعتقني من النريان
 تقف عندها للتزود يف شهر لوقود سنة كاملة فتقوى ، حمطة روحيةعلى االستفادة منه فهو  احرص أثناء الصوم

 .فيها عزائمك وتشحذ فيها مهمك
 
  ففي السحور بركةاحرص أثناء الصوم على السحور. 
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 صلى هللا عليه وسلم  رمضان فإهنا تعدل حجة مع النيباحرص أثناء الصوم على أداء عمرة يف. 
 يف كل ليلة أن يتقبل منك صيامك وقيامك فكم من صائم  -تعاىل  -تسأل هللا  أنعلى  احرص أثناء الصوم

 .ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش
 احرص أثناء الصوم على االستفادة منه فصومك إبميان واحتساب يغفر كل ما تقدم من ذنبك. 

 
   كف بقية جوارحك عن اآلاثم وال شبهاتاحرص أثناء الصوم على. 
 ل يف اإلفطار عند التأكد من دخول الوقت استجابة لقوله صلى هللا عله وسلم يعجثناء الصوم على تاحرص أ

 )ال يزال الناس خبري ما عجلوا اإلفطار)
 
  اللهم إين لك  )صلى هللا عليه وسلم  -وتذكر قول احلبيب ، الدعاء عند اإلفطاراحرص أثناء الصوم على

 .)توكلت صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك
  يف طعامك وشرابك وال تكن مسرفا فاإلسراف يف ذلك سلوك غذائي احرص أثناء الصوم على االعتدال

 .خاطئ يورث النتائج الصحية السيئة كاإلصابة ابلتخمة واملشاكل الصحية
 
  وجبة غذائية متوازنة تكفل لك الراحة والصحة والعافيةاحرص أثناء الصوم على 
  إخوانك الصائمني إذ أنه من فطر صائما كان له مثل أجره دون  إفطاريف اإلسراع احرص أثناء الصوم على

 .أن ينقص من أجر الصائم شيئا
 
  اآلخرين أبطفالك يف صالة الرتاويح أو الفريضة إيذاءاحرص أثناء الصوم على عدم. 
  فأضف ، عمرك وأربعة أشهر من، عاما 83تساوي  فهيليلة القدر احرص أثناء الصوم على االستفادة من

 .إىل أعمالك حسنات كثرية يف ساعات قليلة تنال الرمحات وتسكن اجلنات
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 : أخالق الصائــم وسلوكــه: املبحث الثاين

فاإلنسان يستطيع أن ، مل يشرع هللا تعاىل الصوم المتحان قدرتنا على ُمرد الصرب عن الطعام والشراب
صربان عن الطعام والشراب  -تعاىل  -صيامنا أن ميتحن هللا  يقاوم وحيتمل اجلوع والعطش. وليست الغاية من

وهتيُّئها للسري على ، وإعدادها، وتزكية نفوسنا، وتطهري قلوبنا، إمنا ُشرع الصيام لتهذيب أخالقنا، فحسب
ًً هلل سبحانه وتعاىل، وحاالً ، وسلوكاً ، وعمالً ، الصراط املستقيم علماً  اعًة وط، ومقااًل. لقد جاء الصوم إميااًن

، ولكي يستعد املسلم يف يومه، وُقربًة نتقرب هبا إليه. وُشرع الصوم لنرو ض أنفسنا على أعمال اخلري والرب، له
األمر الذي يتطلب من املسلم الصائم أن يتحلى مبجموعة ، ومستقبله لكل أعمال اخلري ووجوهها، وحاضره

 : منها، من األخالقيات احلميدة
 : حفظ اللسان
سواء كان هذا ، والرفث يكون ابألقوال، الصخبو  ويرتك الرفث، سلم الصائم أن حيفظ لسانهجيب على امل

أو فيما بني الناس مع بعضهم. ، الرفث فيما بني الرجل واملرأة مما قد يؤدي إىل الوقوع يف احلرام واحملظور
حديثهم العادي ال يكاد خيلو حىت أن ، واملعروف أن كثرياً من الناس يلجؤون إىل هذا الرفث يف احلياة اليومية

وهتيئته لتنز ل الرمحات من هللا ، وهذا يتناف ابلكلية مع الصيام الذي هو تطهري القلب، من القول الرفث
وقبائح ، والشتائم، كالسباب؛  وطاملا أن الرفث يف القول فهو يشمل كل أنواع الرفث، سبحانه وتعاىل

أو استخداماً ، وحنِو ذلك مما يعد رفثًا يف القول، والنميمة، بةوالغي، واخلوض يف أعراض املسلمني، األلفاظ
أنه ليس من خلق املسلم  ): للسان يف غري ما خلقه هللا سبحانه وتعاىل له. والنيب عليه الصالة والسالم أخربان

، وال البذيء، انوال اللَّعَّ ، "ليس املؤمن ابلطَّعَّان: وال أن يكون فاحشًا بذيئًا حيث قال، وال اللِ عان، السباب
 .(صحيح ابن حبان) (وال الفاحش

ليعو ده اخلري ويهذ ب أقواله حىت ال ينطق لسانه إال مبا هو ؛ صيام املؤمن إمنا هو طهرة للسانه أن إذاً 
. (صحيح البخاري) (ال يصخب): خري له من أمور دينه ودنياه. وقال عليه الصالة والسالم عن الصائم

، صفوحاً ، عفو اً ، إمنا يكون حليماً ، وال يعبث يف القول، فال يصرخ، ألخالق الكرميةوهذا معناه أن يتحلى اب
فالصوم ُيكِسب ، وسعة الصدر األخالق، ويكون صومه سببًا يف محله على احلِلم، معرضًا عن اجلاهلني

أو ، ائشنيأو الط، فال يكون ممن ُيشار إليه ابلبنان أبنه من السفهاء، اإلنساَن هذه األخالق العظيمة
أي أن ال يتكلم إال ابخلري ويبتعد ، اخلارجني عن اآلداب العامة.وجيب على املسلم الصائم أن حيفظ لسانه

وأن ال ينادي أصحابه أبلقاب يكرهوهنا ، أن ال يكذب وال يتكلم فيما ال يعنيه، عن سب  الناس وشتمهم
 ."من لسانه ويده "املسلم من سلم املسلمون: -صلى هللا عليه وسلم  - قال حممد
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 : الصدق
وعلى املسلم أن ، -تعاىل  -فالصدق خلق حسن حيبه هللا ، جيب على املسلم الصائم أن يتحلى ابلصدق

 .""اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع لصادقني: يتحلى الصدق يف أقواله وأفعاله قال تعاىل
 : األمانة

 .خالص ويرد  األماانت إىل أهلهاجيب على املسلم الصائم أن يؤد ي عمله إب
 : االعرتاف ابخلطأ واالعتذار

أن يندم على ما بدر منه ويسارع ابالعتذار ، جيب على املسلم الصائم أن إذا أخطأ يف حق غريه من الناس
 عن خطئه
 : التسامــح

 جيب على املسلم الصائم أن يقبل اعتذار أخيه املسلم ويساحمه
 : السماحة

وعليه مساعدة إخوانه على قضاء ، الصائم أن يالطف اآلخرين وال يعبس يف وجوههمجيب على املسلم 
 حاجاهتم

 : اإلحسان ومساعدة الضعفاء
بل ، جيب على املسلم الصائم أن حيسن إىل الضعيف ويساعد احملتاج وال يقتصر إحسان املسلم على البشر

 عليه أن حيسن كذلك إىل الطري واحليوان فال يؤذيهما
عليه حتم ل املصاعب يف سبيل العبادة وإرضاء ، جيب على املسلم الصائم أن ال يشكو مه ه لغري هللا: الصرب

 هللا.
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 الرابعالفصل 

 دور الصيام يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم يف ضوء الُقرآن الكرمي والسُّنَّة النبويَّة املطهَّرة
 

 أثر الصيام على السلوك اإلنساين: املبحث األول
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 أثر الصيام على السلوك اإلنساين: املبحث األول

 : متهيد

وللزكاة والصدقات ، وللحج أُثره، فللصالة أثرها، إن للعبادات آاثرًا جليلة على السلوك اإلنساين
والناظر إىل اجملتمع اإلسالمي يف شهر رمضان يعجب من ، وللصيام أثره اجلليل العظيم، واإلنفاق آاثر

فمهما كان اجملتمع بعيدًا عن خلق اإلسالم فسيتغري ، الصالح النسيب الظاهر يف اجملتمع خاصة يف النهار
ويرسلون ، ويكثرون من الذكر والتوبة، الكرمي وخيتم أكثر الناس القرآن، فتمتلئ املساجد، احلال يف رمضان

وهلذا فان للصوم أثر كبري على ، ويندمون على االقرتاف، وجيهرون ابالعرتاف، هرون اخلشوعظوي، الدموع
 السلوك اإلنساين.

 

 : أبعاد الصيام
 : اآليتيف  تتمثل أبعاد الصيام

 السمو ابلنفس عن شهواهتا ورغباهتا إذ و  يعد الصيام مدرسة تربوية لتهذيب األخالق: األبعاد الرتبوية لصيام
فيه تربية لإلرادة القوية اليت ال اخضع لعف النفس ، اإلخالصو  لم يف خلقه ارفع درجات الصفاءيعيش املس

ومن النار يف اآلخرة كما يف احلديث الشريف ) الصيام ، تدريب على الصرب وقاية من االمث يف الدنياو  البشرية
 .جنة ( أي وقاية

 
 كما شهد بذلك األطباء ،  فعة يف الصحة والبدنأاثر ان يساعد الصوم على حتقيق: األبعاد الصحية للصيام

 .املختصون فهو يريح املعدة وجهاز اهلضمي وجينب الصائم أمراض التخمة واإلفراط يف السمنة
 
 إن فرض عدم تناول الطعام والشراب على كل الناس وإذ كانوا قادرين على ذلك : األبعاد االجتماعية للصوم

 .يف احلرمان ويزرع يف أنفس املسرين اإلحساس آبالم الفقراء واحملرمني يوجد نوعا من املساواة االلزامية
 يساعد الصوم على التخفيف من نفقات البيت نظرا لتخفيض عدد وجبات : األبعاد االقتصادية للصوم

 .لعمل املستمر دون انقطاع يؤدي اىل الزايدة يف اإلنتاج كما أن،  األكل يف اليوم

 

 



67 
 

 : نساينأثر الصيام على السلوك اإل

 : وذلك على النحو التايل، يؤثر الصوم أتثريا كبريا على السلوك اإلنساين

 : تعديل السلوك وضبط التصرفات

فشهر رمضان شهر القرآن أنزله ، عظيما يف ضبط السلوك اإلنساين وإصالح أخطاء الناس يؤثر الصيام أتثريا
ذا الشعور جبالل رمضان وما له من مكانة كثريًا ما وه، هللا هدى ونورًا ودستورًا وفرقااًن بني احلق والباطل

فكم من ، واإلانبة الدائبة، يكون حافزًا على استصالح األخطاء يف رمضان والعودة إىل هللا ابلتوبة الصادقة
جبار يف األرض متسلط على العباد بسوط العذاب أقلع عن جربوته يف رمضان أماًل يف رمحة هللا يف شهر 

ولكل جارحة يف ، وللرجل صيام، فللعني صيام ولألذن صيام، الشمول يف الصيام هو العمدة الرمحة وأدرك أن
ومن ُمموع ذلك يتكون الصيام الزاكي الذي ال خدوش فيه وال نكور. ويؤكد ذلك ما ورد ، اإلنسان صيام

وغلقت  ،من قوله صلى هللا عليه وسلم يف مزااي رمضان وفضائله "إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنان
إذ إن من ، واي ابغي الشر أقصر"، اي ابغي اخلري أقبل: واندي مناد، وصفدت فيه الشياطني، أبواب النريات

إذ يزداد صاحب الرب يف بره يف رمضان ، عوامل فتح أبواب اجلنان وقفل أبواب النريان كثرة من يدخلها
ويرتدع عن غوايته وظلمه فيكون ذلك ويقصر صاحب اإلمث عن نزوته ، وحسن معاملته هلل واستدامة طاعته

  .سبباً يف مشوله برمحة هللا يف رمضان ودخوله دار كرامته إىل جانب الربرة الصاحلني من أوليائه

 

 : تعميق املراقبة هلل تعاىل

واملراقبة سر من أسرار اإلسالم ال ، الصيام يف اإلنسان املراقبة هلل تعاىل يف كل حركاته وسكناتهيعمق 
مراقبة هللا ، يف نفس الصائم صفة املراقبة فالصوم يرَب، ألمم وال تستعمله لضبط سلوك اجملتمع واألفرادتعرفه ا

ويف ، واملسلم إذا راقب هللا حق املراقبة فقد بلغ غاية اإلحسان، عز وجل يف السر والعلن والغيبة والشهود
ما اإلحسان : لى هللا عليه وسلم فقالحديث جربيل املشهور الذي كان رواه الشيخان أنه سأل رسول هللا ص

فإن مل تكن تراه فإنه يراك" وال تكاد جتد عبادة تتجلى فيها مراقبة هللا مثل ، "أن تعبد هللا كأنك تراه: ؟ قال
فالصائم الذي ال يراقب هللا سبحانه رمبا أيكل ويشرب يف اخلفاء مث يظهر أمام الناس مبظهر الصائم ، الصوم

ولكونه سرًا بني العبد ، وال يطلع على حقيقته إال هللا،  احلقيقة سر بني العبد وبني ربهفالصوم يف، املتنسك
ففي احلديث الصحيح الذي رواه البخاري بسنده عن أّب ، وبني ربه أضافه هللا إىل نفسه وشرفه هبذه اإلضافة
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دم له إال الصوم فإنه يل وأان كل عمل ابن آ:  قال هللا تعاىل(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هريرة قال
فإنه سابه أحد أو قاتله فليقل ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، والصيام جنة، أجزي به

 .إين امرؤ صائم...(

وإذا صارت ملكة راسخة ، وال يزال الصوم يقوي من صفة املراقبة حىت تصري ملكة من امللكات النفسية
إذ كلما أمرته نفسه ، جهته إىل املسارعة يف اخلريات واإلحجام عن املنكراتحتكمت يف سلوك اإلنسان وو 

، اترك ولعمل اخلري أسرع: األمارة ابلسوء مبنكر تذكر عظمة هللا وجالله وأنه مطلع عليه ومراقب له فتقول له
 }إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون {: وصدق هللا حيث يقول

وصالح األفراد واجلماعات متوقف إىل حد كبري على هذا الوازع النفسي الذي جيعل من  ( 201: ألعرافا(
 .صاحبه رجاًل حاضر القلب متيقظ الشعور حي الضمري

 : التحكم يف الشهوات وتقوية اإلرادة

 تعاىل عن هللا رضيفهذا الدين اجلليل مل جيعل الوصول إىل ، وهذا أمر مهم جاء به اإلسالم العظيم
وحثه ، إمنا أابح ذلك للمسلم بضوابط، طريق االمتناع عن املالذ والشهوات كما زعم أحبار النصارى ورهباهنم

ويشد من ، فقد فرض هللا الصوم على اإلنسان ليقوي من إرادته، ومرادات نفسه، على التحكم يف شهواته
مستعداً ، وة اإلرادة مزودًا بذخرية الشجاعةفيصري مسلحًا بق، ويكمل من رجولته، عزميته ويرفع من مهته

لذا كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على ، ومغامرة هاتيك الصعاب، استعداداً صاحلًا خلوض ذلك العباب
وللقوامة به على البشرية ، لتقرير منهجه يف األرضوذلك عليها اجلهاد يف سبيل هللا  فرض كمااألمة  

وُمال اتصال اإلنسان بربه اتصال ، ُمال تقرير اإلرادة العازمة اجلازمة فالصوم هو، وللشهادة على الناس
إيثارًا ملا عند ، واحتمال ضغطها وثقلها، كما أنه ُمال االستعالء على ضرورات اجلسد كلها،  طاعة وانقياد

وهذه كلها عناصر الزمة يف إعداد النفوس الحتمال مشقات الطريق املفروش ، هللا من الرضى واملتاع
 .والذي تتناثر على جوانبه الرغبات والشهوات والذي هتتف ابلسالكني آالف املغرايت، ابلعقبات واألشواك

، ليس هدفه هذا الكبت واحلرمان وإمنا الصوم وسيلة إىل غاية نبيلة، إن ما يف الصوم من كبت وحرمان
بل إنه التسامي  .هوائها ونزواهتاقيادة النفس وضبط زمامها وكفها عن أ: إنه التدريب على السيادة والقيادة

، فلقد كنت يف حببوحة اإلفطار أمنا حتمى جوفك عن تناول السحت واخلبيث، لتلك القيادة إىل أعلى مراتبها
ولقد كنت تكف لسانك على الشتم واإليذاء  .الصوم تفطمه حىت عن احلالل الطيب ظلفأصبحت يف 

فإن خاصمك أحد أو شامتك مل ، التحريش واالستفزاز وعن إجابة، فأصبحت اليوم تصونه عن رد اإلساءة
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وإنه لصرب جير إىل ، هكذا ملكت ابلصوم زمامي شهوتك وغضبك .إين صائم، إين صائم: تقول تزد على أن
، فلئن كان الصوم قد علمك أن تصرب اليوم طائعًا خمتارًا يف وقت األمن والرخاء .ونصر يقود إىل نصر، صرب

ولئن كان الصوم قد علمك كيف  .يف البأساء والضراء وحني البأس صرب واملصابرةفأنت غدا أقدر على ال
 .فلقد أصبحت به أجدر أن تنتصر غدا على عدوك، تنتصر اليوم على نفسك

 

 : حترير الروح والسمو ابلعبادة

ري فالصوم يصنع أجواء روحية ونفسية تساعد على تغي، يساعد الصوم على حترير الروح والسمو ابلعبادة
ويعمل ، وتعبيدها خلالقها. والبد  للصائم من أن يستحضر هذه احلقيقة يف نفسه، النفس البشرية وإصالحها

 على جعل شهر هللا فرصة للتوبة واإلصالح والتغيري والتكامل األخالقي والسلوكي.

 

 : (الشعور حبال الفقراء واملساكني)لدى الفرد شاعر وحب للخري املزايدة رقة 

حىت يذوق آالم اجلوع والعطش واالمتناع عن سائر ، مهما كان غنياً مرتفاً مرفهاً فال بد له من الصيامإن املرء 
وهو عندما يتقلب يف مشاعر احلرمان هذه ال بد أنه سيذكر إخوانه املسلمني ومعاانهتم فريق قلبه ، الشهوات

فأمره ابلصوم حىت يذوق ، وزين والفقراءقليل العطف على املع، اإلنسان كثري النسيان إلخوانه البؤساءف، هلم
فإذا رأى أنه مل يصرب على اجلوع وحده يومًا كاماًل وتقدم ، وحيس بؤسهم ويشعر بوجدهم، شيئًا من آالمهم

كيف ال يستطيع أولئك البؤساء أن   –إن كان فيه إحساس  –أدرك ، إليه يف آخره ألوان الطعام والشرب
ًا كاماًل أو عمرًا طوياًل مل يقدم هلم فيه لون من تلك األلوان يف الطعام يصربوا على اجلوع وغري اجلوع عام

 .والشراب
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 املبحث الثاين

 يف ضوء الُقرآن الكرمي والسُّنَّة النبويَّة املطهَّرة دور الصيام يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم 

 : متهيد
يف ما ميثله ، ألنه شهر الصوم، يقة مميزةوبطر ، اعتاد املسلمون أن حيتفلوا يف كل  عام بقدوم شهر الصوم

ويف املمارسات العملية اليت ، اليت تستلزم تغيريًا يف النِ ظام الغذائي اليومي، الصوم من معىن الفريضة العبادية
اته يف ما يفعله ويف ما يرتكه منها ويف األجواء الروحية الداخلية اليت ميكن أن ، يستجيب فيها لشهواته وملذ 

أو ، . وإذا كانت التقاليد الشعبية تتحر ك يف حياة الناس من حدث طارئ.ن خالل هذه الفريضةيعيشها م
فإن هذه الفريضة قد حتر كت يف الطريق إىل خلق تقاليد شعبية جديدة يف أسلوب ممارساهتم ، موقف معني  

تمي ز به األزمنة من للحياة االجتماعية اخلاصة والعام ة.. حىت صارت جزءًا من شخصية هذا الشهر يف ما ت
الصوم مدرسٌة إسالميَّة عظيمة تُرّبِ  اإلنسان بكلِ  مكوانته ومقوِ ماته النفسيَّة واجلسميَّة ف، املالمح الشخصي ة

 .والروحيَّة واخللقيَّة واالجتماعيَّة
 

 : دور الصيام يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم
وصومًا كبريًا فالصوم الصغري مقد مة للصوم الكبري  صومًا صغرياً : جعل هللا لإلنسان نوعني من الصوم

واملعركة الصغرية مع النفس يف شهر الصوم هي مقدمة للمعركة الكبرية مع النفس ومع اآلخرين يف غري شهر 
نعرض عددًا من النقاط اهلامة واليت تبني أمهية دور الصيام يف و  الصوم.الصوم عن معاين الصوم يف شهر 

 : وهى على النحو التايل، سان املسلمتكوين شخصية اإلن
 : تنمية الشخصية اإلسالمية )أ(

يعد الصوم مدرسٌة إسالميَّة عظيمة تُرّبِ  اإلنسان بكلِ  مكوانته ومقوِ ماته النفسيَّة واجلسميَّة والروحيَّة 
عيَّة والنفسيَّة واجلسميَّة إذ إنَّ للصوم ِحَكًما كثرية وفوائد مجَّة من الناحية االجتما؛ واخللقيَّة واالجتماعيَّة

 .الشخصية اإلسالمية اليت تؤدى إىل تنمية والروحيَّة واخللقيَّة
اإلميان الذي تزينه التقوى  ،ويعد الصوم مدرسة تربوية كربى يرتَب فيها املسلم على اإلميان احلقيقي

واإلميان الذي ، لشكر والتحمل والصرباإلميان الذي يرتَب فيه املسلم على احلمد وا ،واملراقبة واملراجعة واحملاسبة
فالصوم من أهم العوامل واملؤثرات اليت تربط اإلنسان خبالقه وتوقظه من غفلته فيندم ، جيمله علم وحيليه حلم

على ما ارتكبه من املخالفات واآلاثم وتصحو هذه النفس عن املعاصي وينقطع شهرا إىل هللا تعاىل حىت وهو 
مه ومع تالوة القرآن ويف كل أحواله هو مع هللا تعاىل. إشراقات ونورانيات يف عمله دائما يتذكر صيا
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وروحانيات كلها بربكة شهر القرآن توبة وغفران وعفو ورضوان ينقاد إليه املسلم يف هذا الشهر فيعود إىل نقاء 
 وصفاء ومسو روح عن كثري من الشهوات وملذات اجلسد.

إْن صح  التعبري اإلمساك عن الطعام والشراب وبعض امللذ ات  متث ل فريضة الصوم يف تكوينها املادي  و 
يف ما تعنيه عبادي ة العمل من ، العمل الذي أييت به اإلنسان متقر ابً إىل هللا، ومتث ل يف مدلوهلا الروحي  ، اخلاص ة

يقظة : ئج احلامسةكانت النتا،  فإذا وح دان بني اجلانب املادي  والروحي، انطالقة من معىن التقر ب به إىل هللا
ما يوحي لإلنسان ابملراقبة الدائمة خلطواته ، وإرادة اثبتة قوي ة يف حركة الروح، روحي ة متحركة يف داخل اإلرادة

من خالل ما حتققه املراقبة اليومية يف مسألة امللذ ات العادية اليت ، ومشاعره الذاتية وأفكاره اخلاص ة، العملية
يعم ق يف ، فإن  االلتزام ابلكف  عنها على أساس هدف القرب من هللا، ستهايريد أن حيفظ نفسه من ممار 

، الذ ات بشكل متحر ك معىن القرب من هللا كعنصر أساس من العناصر احلي ة من غاايت اإلنسان يف احلياة
ابتة ألن  القاعدة الث ..وهو ما ينعكس إجيابيًا على كل  جوانب شخصيته األخرى يف الفكر والشعور والعمل

فاإلنسان ال ميكن أن حيقق القرب من هللا يف حياته إال إذا حتو ل كيانه إىل حركة دائبة ، واحدة يف ذلك كل ه
وهذا ما تعمل الرتبية اإلسالمية  ..شاملة يف هذا االجتاه يف مجيع اجملاالت العملية اليت يستهدفها يف احلياة

ابعتبار أنه غاية ، عندما توج ه كل  اهتماماته حنو هللا، سلماهلادفة على حتقيقه يف عملي ة تدريب اإلنسان امل
على أساس الشعور احلميم العميق ابخلوف منه أو احملبة له.. ، فال يتحر ك اإلنسان إال من خالله، الغاايت

 وذلك هو سر  التوحيد، يف كل منطلقاته وتطلعاته، وهذا هو معىن العبودية يف ما تعنيه من اخلضوع املطلق هلل
اإلسالمي الذي ميث ل وحدة الد رب واهلدف من خالل وحدة اخلالق يف ما توحيه لنا اآلية الكرمية..}إن  الذين 

: قالوا رب نا هللا مث استقاموا تتنز ل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا ابجلن ة اليت كنتم توعدون{)فصلت
30(  

وحمياي وممايت هلل رب العاملني ء ال شريك له وبذلك أمرت وأان أو ل }قل إن  صاليت ونسكي : واآلية الكرمية
 .)163-162: املسلمني{)األنعام

، أن حير ك اجلانب االجتماعي يف شخصية اإلنسان املسلم، يف مدلوله اإلنساين، وقد يستطيع الص وم
،  ظروف اقتصادية صعبةوذلك من خالل بعض املشاعر الذا تية اليت يعيش فيها الشعور ابجلوع واحلرمان يف

، ليُثري يف نفسه اإلحساس ابملسؤولية يف اخلروج من هذا الواقع الذي يفرُض مثل هذه املشكالت واآلالم
أو ، أو ابجلهد اجلماعي أخرى، ابجلهد الفردي اترة، من أجل املواجهة العملي ة للواقع، فيتحر ك تبعًا لذلك

  ..الة اثلثةابلتحرك السياسي املتجه حنو التغيري يف ح
فينتقل من الشعور ابجلوع واحلرمان ، وقد يثري الصوم مشاعر اإلنسان يف األجواء الروحية حنو أفق أبعد

عندما يطول وقوفه بني يدي هللا على أساس األعمال املنحرفة ، إىل ما ينتظره يف يوم القيامة من جوع وعطش
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ملا ، مل يف الدنيا ليخفف عن نفسه هذا املوقف الطويلفيع، اليت تنتظر من خالهلا احلساابت الدقيقة الطويلة
وهذا ما عاجله ، وما يتحرك حنوه من مشاريع وأهداف، وما يصحح من أخطاء، يرتاجع فيه من خطوات

)واذكروا جبوعكم وعطشكم جوع يوم : رسول هللا)ص( يف بداية خطبته اليت استقبل هبا شهر رمضان املبارك
يف الصوم ُمااًل واسعاً لالنطالق إىل آفاق متنوعة واسعة يف ما يريد هللا لإلنسان القيامة وعطشه( وهكذا جند 

 .وهو ما ينعكس ابإلجياب على تكوين شخصية املسلم ومنوها، أن يعيشه من آفاق اخلري والتقوى والصالح
 
 : وتدبره الكرمي قراءة القرآن( ب)

ويف الصحيحني  (.204، ) سورة األعراف}ا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ َوِإَذا ُقرَِئ اْلُقْرَآُن فَاْسَتِمُعو {: قال تعاىل
، )مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب: يقول النيب صلى هللا عليه وسلم

يقرأ القرآن كمثل ومثل الفاجر الذي ، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا
. )ومثل الفاجر الذي ال يقرا القرآن كمثل احلنظله طعمها مر وال ريح هلا، الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر

ملا له من أتثري كبري على  يف شهر الصوموتدبره النصوص الدينية استحباب قراءة القرآن الكرمي تؤكد و 
وأن حير ك يف داخله احليوية ، ملتحرك مع اجلو القرآيناجلو  الروحي اهذا أن يستفيد من  هيمكنف، اإلنسان

تبعًا الختالف اجلو  الذي ، قد ختتلف يف أتثريها على النفسالكرمي ألن قراءة القرآن ، واالنفتاح واالمتداد
يرتفع ابإلنسان إىل روحية عالية أبجوائها.. ، الصوميف شهر الكرمي إن  جو  قراءة القرآن . و تعيش فيه القراءة

يف ما حتمله آايته من مفاهيم اإلسالم الكرمي إذا أضفنا إىل ذلك الثقافة اإلسالمية اليت تتمث ل يف القرآن ف
عرفنا كيف يساعد ذلك على منو  الشخصية اإلسالمية اليت ينبغي هلا أن تعيش فكرها يف ، وأفكاره وشريعته

ة فكري ة روحي ة عميقة يف داخل الن فس لتتمك ن من خالل ذلك من االنطالق من قاعد، أجواء روحي ة هادئة
  .والفكر والوجدان

 
 : الدعاء( ج)

يشعر أبن  هناك مشواًل يف ما ينبغي  حيث، الصائمقد يكون الدعاء من أبرز األعمال العبادية الظاهرة 
 وقد تنو عت أساليب الدعاء ومضامينه يف ما حفلت به األحاديث املأثورة من نوعيات .للمرء أن يدعو به

اليت جيد اإلنسان نفسه من خالهلا يف جولة واسعة يف رحاب هللا ويف آفاق النفس ويف أوضاع احلياة ، األدعية
يف أسلوب روحي لذيذ يرتفع ابلن فس إىل مساوات الروح واإلميان واإلبداع ليصنع اإلنسان املسلم ، احمليطة به

  .واليت ينعكس أثرها االجياّب على الشخصية املسلمة، اجلديد
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، وهناك األدعية االجتماعية اإلنسانية اليت تثري يف داخل اإلنسان الشعور مبشاكل الناس من حوله
يف عملي ة إحياء روحية أبن  عليه أن ال يبتعد عن احلياة يف نطاق مسؤوليته عندما ، إضافة إىل مشاكله اخلاص ة

، يف مشاكلها وحلوهلا، رف أن احلياة كلهاليع، يلتقي ابهلل وجيلس بني يديه بل حياول االقرتاب من ذلك كله
 وحتر ك يف داخله الشعور، كما هي مشدودة إليه يف عملية اخللق،  مشدودة إىل هللا يف عملية البقاء واالمتداد

وهناك األدعية اليت ختلق يف وعيه ، بل تربطه هبا بطريقة واسعة مثرية، أبن العبادة ال تعزل اإلنسان عن احلياة
ي يف ما يلتقي به من املشاكل اإلسالمية العامة يف احلكم واحلاكمني وقضااي العدل والظلم الوعي السياس
ليكون ذلك ، لتتحو ل إىل دعوات ورغبات وأمنيات يطرحها بني يدي هللا سبحانه وتعاىل، واحلق والباطل

  .سبيالً من ُسُبل الوعي الذي خيتزنه اإلنسان يف أجواء العبادة
 : وذلك ألمور، الدعاء لصائم ُمستجابيعد ا

وكان السلف يستحب ون أن يكون  .اْلُمتَقرِ ب ابلفريضة أحب  إىل هللا وأقربيعد و : أن الصائم فريضة: األول
وعند  .رواه عبد الرزاق .امحلوا حوائجكم على املكتوبة: قال ابن مسعود رضي هللا عنه .الدعاء يف الفريضة

 .ْم أبََِهمِ  َحَواِئِجُكْم إلَْيُكمْ اُْدُعوا يف َصالَِتكُ : ابن أّب شيبة
ِله: الثاين فَ َناَسب أن تكون ، فالصائم يَنتهي يَومه إبفطاره عند الغروب: أن العامل يـُْعط ى أْجره عند هناية ع م 

  .له دعوة ُمستجابة عند ِفْطرِه
 

مو النفس وخَتْلص ف  فتس، أن الصيام ُيضيِ ق ُماري الشيطان: أن الصيام ُيضيِّق جماري الشيطان: الثالث
 .فيكون أقرب إىل اإلجابة، خُتِْلص

 
َبع يَ ب َْعث عاَدة على الَغْفَلة واألَشر: ِشّدة االفتقار مع اجلوع والعطش: الرابع والعكس مع ِشد ة  إذ أن الشِ 

 االفتقار مع اجلوع والعطش. 
 

 : )د( نّية الصوم
صوم قربة إىل هللا وتصلي قربة إىل هللا نأن ، ني ة خالصة هلل سبحانه وتعاىل ة الصومأن تكون ني   جيب

لتحصل من خالل ذلك على ، ناعيش حياتنأن ، أن تتعلم من خالل ذلك اوحتج قربة إىل هللا. وهللا يريد من
وكل ذلك انتج عن ، فإهنا الدرجة اليت ال درجة فوقها يف الدنيا واآلخرة، درجة التقرب من هللا سبحانه وتعاىل

وا ما أبنفسهم{)الرعد: إىل هللا سبحانه القائل تقر بالو  الصومني ة  ، (11: }إن هللا ال يغري  ما بقوم حىت يغري 
وا ما أبنفسهم{)األنفال  .)53: }ذلك أبن هللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم حىت يغري 
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س على نياهتم وإن هللا حيشر النا)، (فإمنا األعمال ابلنيات ولكل مرئ ما نوى): وقال رسول هللا)ص(
وإن نصوم صومًا أخالقيًا وصومًا فكراًي روحيًا شعورايً ، من هنا ال بد  أن نصوم صومًا جسدايً ، (يوم القيامة

أن ال حنب  إال الطيبني املؤمنني ، وأن نصوم عن بغض أولياء هللا، فإن هللا يريدان أن نصوم عن حمب ة أعداء هللا
أن ال ، وأن ال نبغض إال أعداء هللا يف كل ما خيططون له ويعملون له، الذين ينفتحون على هللا يف حياهتم

ذلك هو صوم املشاعر كما هو صوم العقل واجلسد ، وال نعادي إال الكافرين املستكربين، نوايل إال املؤمنني
ن تتحرك هذا هو الصوم الذي يريده هللا تعاىل تصويبًا لقضاايان يف معركة احلياة اليت جيب أ .وما يتعلق بذلك

  .يف طاعةهللا نياًل لرضوانه وحتقيقاً لغاية الوجود اإلنساين
واليت ينعكس ، وتوجد العديد من النيات املطلوبة من املسلم الصائم واليت تقوى سلوكه أثناء الصوم

 : اآليتيف  وتتمثل هذه النيات، أثرها االجيايب على الشخصية املسلمة
  التدبر.نية قراءة القرآن الكرمي وختمه مع 
 نية التوبة الصادقة من مجيع الذنوب السالفة  
 نية أن يكون هذا الصوم بداية انطالقة للخري والعمل الصاحل املستمر. 
  نية كسب أكرب قدر ممكن من احلسنات إثناء الصوم وخاصة شهر رمضان الذي فيه تضاعف األجور

 .والثواب
 لناسنية تصحيح السلوك واخللق واملعاملة احلسنة جلميع ا.  
 نية وضع برانمج ملئ ابلعبادة والطاعة واجلدية اباللتزام به. 
 نية الذهاب إىل بيت هللا احلرام لتأدية العمرة مل ن استطاع وقدره هللا على ذلك  
 نية العمل هلذا الدين ونشره بني الناس مستغاًل روحانية الصوم وأاثره. 

 : )ك( صالة اجلماعة 
وهى أول أركان اإلسالم بعد ، اليت افرتضها هللا عز وجل على عبادهإن الصالة فريضة من الفرائض 

وهى أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح ، وهى الفارق بني املسلم وغريه، الشهادتني
فينبغي على مسلم ومسلمة احملافظة عليها كما أمر هللا عز وجل ، وإن فسدت فسد سائر عمله، سائر عمله

مجاعة أفضل يف  اإلسالم أن ثواب أداءهايف  ومن عظم أمهية الصالة، النيب صلى هللا عليه وسلم وكما أمر
وتزيد ، صلى هللا عليه وسلم أن صالة اجلماعة فضلها عظيم وثواهبا كبري النيببكثري من صالهتا منفرداً. وبني 

 : نهاالعديد األحاديث الشريفة واذكر ميف  على صالة املنفرد بدرجات ملا روى
" صالة الرجل يف اجلماعة : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه قال رضي روى عن أَب هريرة

مث ، فأحسن الوضوء، إذا توضأ: وذلك أنه، مخسا وعشرين ضعفا، ويف سوقه، تضعف على صالته يف بيته
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فإذا ، وحط عنه هبا خطيئة، جةإال رفعت له هبا در ، مل خيط خطوة، ال خيرجه إال الصالة، خرج إىل املسجد
وال يزال أحدكم يف ، اللهم ارمحه، اللهم صل عليه: ما دام يف مصاله، مل تزل املالئكة تصلي عليه، صلى

 -أبواب صالة اجلماعة واإلمامة  -كتاب األذان  -صحيحه يف  أخرجه البخاري(صالة ما انتظر الصالة )
 (.629ابب فضل صالة اجلماعة حديث رقم

 : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: هللا عنهما رضيبد هللا بن عمر وعن ع
 -كتاب األذان   -صحيحه يف  صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ") أخرجه البخاري "

صحيحه يف  وأخرجه مسلم، 627ابب فضل صالة اجلماعة حديث رقم  -أبواب صالة اجلماعة واإلمامة 
 (.حديث رقم  - ساجد ومواضع الصالة ابب فضل صالة اجلماعةكتاب امل  -

، مجاعة والسيما صالة الفجر وصالة العشاءيف  أداء الصالةيف  النيب صلى هللا عليه وسلموقد رغب 
" من صلى : يقول عليه وسلم مسعت رسول هللا صلى هللا: عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال ملا روى عن

 مسلم ومن صلى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كله )أخرجه، منا قام نصف الليلالعشاء يف مجاعة فكأ
: حديث -ابب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة  -كتاب املساجد ومواضع الصالة  -صحيحه يف 

1084.) 
لى املنافقني إن  أثقل صالة ع»: قال رسول اَّلل  صل ى اَّلل  عليه وسل م: قال -رضي اَّلل  عنه -وعن أّب هريرة

مث  ، ولقد مهمت أن آمر ابلص الة فتقام، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا، صالة العشاء وصالة الفجر
مث  أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الص الة فأحر ق ، فيصل ي ابلن اس، آمر رجال

ابب فضل صالة اجلماعة  -املساجد ومواضع الصالةكتاب   -صحيحه يف  مسلم عليهم بيوهتم ابلن ار)أخرجه
 (.1076: حديث -

، ومنافع متعددة شرعت من أجلها، ومصاحل عظيمة، صالة اجلماعة فيها فوائد كثريةويرتتب على 
وهذا يدل على أن ، شهر الصوميف  وخاصة واليت ينعكس أثرها االجيايب على الشخصية املسلمة

 : ومن هذه الفوائد واحلكم اليت شرعت من أجلها ما أييت، ة فرض عنياحلكمة تقتضي أن صالة اجلماع
، ويف سوقه، فصالة الرجل يف اجلماعة تضعف على صالته يف بيته، تضاعف احلسنات ويعظم الثواب -

 .مخسا وعشرين ضعفا
صلوات منها ما هو يف اليوم والليلة كال، هلذه األمة االجتماع يف أوقات معلومة -عز وجل -شرع هللا -

ومنها ما هو يف السنة متكررًا وهو صالة العيدين ، ومنها ما هو يف األسبوع وهو صالة اجلمعة، اخلمس
، والعطف، ألجل التواصل وهو اإلحسان؛ ومنها ما هو عامٌّ يف السنة وهو الوقوف بعرفة، جلماعة كل بلد

 .والعمل ابلقول -عز وجل -والدعوة إىل هللا ، وألجل نظافة القلوب؛ والرعاية
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 .طلباً للثواب وخوفاً من عقاب هللا ورغبة فيما عنده؛ التعبد هلل تعاىل هبذا االجتماع -
وإغاثة ، وتشييع املوتى، فيقومون بعيادة املرضى، ألجل معرفة أحوال بعضهم لبعض؛ وهو التحاب، التوادد -

 .واأللفة، بةوألن مالقاة الناس بعضهم لبعض توجب احمل؛ وإعانة احملتاجني، امللهوفني
وقد حيصل من التعارف معرفة بعض ، ألن الناس إذا صلى بعضهم مع بعض حصل التعارف؛ التعارف -

 .وقد يعرف الغريب عن بلده فيقوم الناس حبقه، األقرابء فتحصل صلته بقدر قرابته
 .لك صالةألن الناس لو صلوا كلهم يف بيوهتم ما عرف أن هنا؛ إظهار شعرية من أعظم شعائر اإلسالم-
، وهذا فيه إغاظة ألهل النفاق والكافرين، وذلك إذا دخلوا املساجد مث خرجوا مجيعاً ، إظهار عز املسلمني -

 .وفيه البعد عن التشبه هبم والبعد عن سبيلهم
ويسمع القراءة يف ، ألن كثرياً من الناس يستفيد مما شرع يف الصالة بواسطة صالة اجلماعة؛ املسلمنيتعليم  -

ويقتدي ابإلمام ومن جبانبه وأمامه فيتعلم ، ويسمع أذكار أدابر الصلوات فيحفظها، رية فيستفيد ويتعلماجله
 .ويتعلم اجلاهل من العامل، أحكام صالته

وهذه الصالة ، فإن األمة ُمتمعة على طاعة ويل األمر؛ تعويد األمة اإلسالمية على االجتماع وعدم التفرق-
 .فهي تشكل النظرة العامة لإلسالم، هنم يقتدون إبمام واحد يتابعونه متاماً أل؛ يف اجلماعة والية صغرى

وال يتقدم وال ، ال يكرب قبله، ألنه إذا اعتاد على متابعة اإلمام متابعة دقيقة؛ تعويد اإلنسان ضبط النفس-
 .وال يوافقه بل يتابعه تعود على ضبط النفس، يتأخر كثرياً 

أغىن الناس جبنب أفقر : ألهنم جيتمعون يف املسجد؛ طيم الفوارق االجتماعيةوحت، شعور املسلمني ابملساواة -
فيشعر ، وهكذا، والصغري إىل جنب الكبري، واحلاكم إىل جنب احملكوم، واألمري إىل جنب املأمور، الناس

: قالوهلذا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم مبساواة الصفوف حىت ؛ فتحصل بذلك األلفة، الناس أبهنم سواء
 .""وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم

 
 : )ل( السحور

ينبغي للصائم أن حيرص على السحور وال يرتكه لغلبة النوم أو غريه وعليه أن يكون سهاًل لينًا عند إيقاظه 
ذلك ؛ مسرورًا ابمتثال أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حريصًا على اخلري والربكة، طيب النفس، للسحور

فأمر به وبني أنه شعار صيام املسلمني والفارق بني صيامهم ، لى هللا عليه وسلم أكد السحورألن نبينا ص
) : عن أََنِس ْبِن َماِلك  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ف، وصيام أهل الكتاب وهنى عن تركه

احلديث دليل على أن الصائم ) 1095( ومسلم )1923بَ رََكًة () رواه البخاري ) َتَسحَُّروا فَِإنَّ يف السَُّحورِ 
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وذكره صلى هللا عليه وسلم للربكة من ابب ، مأمور ابلسحور ألن فيه خريًا كثريًا وبركة عظيمة دينية ودنيوية
 .والرتغيب فيه، احلض على السحور

ُ َعَلْيهِ   (14533َمْن أَرَاَد َأْن َيُصوَم فَ ْليَ َتَسحَّْر ِبَشْيء  " رواه أمحد ) ": َوَسلََّم قَالَ  وَعْن َجاِبر  َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
 )2309وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )

 
واليت ينعكس أثرها االجيايب على  السحور بركة عظيمة تشمل منافع الدنيا واآلخرة ويرتتب على
 : فيما يليوهذه املنافع تتمثل ، الشخصية املسلمة

واالستعانة على طاعة هللا تعاىل أثناء النهار ، فمن بركة السحور التقوي على العبادة: على العبادة التقوى
 .فإن اجلائع يكسل عن العبادة كما يكسل عن عمله اليومي وهذا حمسوس، من صالة وقراءة وذكر

نسان يقوم آخر الليل للذكر والدعاء من بركة السحور أن اإل: القيام آخر الليل للذكر والدعاء والصالة
والصالة وذلك مظنة اإلجابة ووقت صالة هللا واملالئكة على املتسحرين حلديث أّب سعيد رضي هللا عنه 

 اآليت قريباً.
من بركة السحور أن فيه خمالفة ألهل الكتاب واملسلم مطلوب منه البعد عن التشبه : خمالفة ألهل الكتاب

 ." كتاب أكلة السحورل" فصل ما بني صيامنا وصيام أهل ا:  عليه وسلمقال النيب صلى هللا، هبم
فاملتسحر ، من بركة السحور مدافعة سوء اخللق الذي يثريه اجلوع: مدافعة سوء اخللق الذي يثريه اجلوع

 .طيب النفس حسن املعاملة
الزدايد من الصيام خلفة املشقة من بركة السحور أنه حتصل بسببه الرغبة يف ا: الرغبة يف االزدايد من الصيام

 .فريغب يف الصيام وال يتضايق منه، فيه على املتسحر
فإن املتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النيب صلى هللا عليه ، من بركة السحور إتباع السنة: إتباع السنة

ائم أبكله وشربه حيصل له به أجر من هذه اجلهة وإذا نوى الص، وسلم واالقتداء بفعله كان سحوره عبادة
 .تقوية بدنه على الصيام والقيام كان مثاابً على ذلك

ولذا جتد أن ، ويف وقتها الفاضل، من بركة السحور صالة الفجر مع اجلماعة: صالة الفجر مع اجلماعة
  ألهنم قاموا من أجل السحور، املصلني يف صالة الفجر يف رمضان أكثر منهم يف غريه من الشهور

عن أّب ف، فال خيتص بطعام معني، أبقلَّ ما يتناوله اإلنسان من مأكول أو مشروب وحيصل السحور
" نعم سحور املؤمن التمر " رواه أبو : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هريرة رض هللا عنه قال

 .( وصححه األلباين يف صحيح أّب داوود2345داوود)

 



78 
 

" السُُّحوُر َأْكَلٌة بَ رََكٌة َفال َتَدُعوُه َوَلْو َأْن : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  وَعْن َأّب َسِعيد  اخْلُْدرِيِ  قَاَل قَالَ 
رِينَ  ( وحسنه 11003رواه أمحد ) " جَيْرََع َأَحدُُكْم َجْرَعًة ِمْن َماء  فَِإنَّ اَّللََّ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى اْلُمَتَسحِ 

 (. 3683حيح اجلامع )األلباين يف ص
 

" َتَسحَّْراَن َمَع النَّيبِ  : َعْن َزْيِد ْبِن اَثِبت  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَالَ ف، وجيب على املسلم مراعاة وقت السحور
اَل َقْدُر مَخِْسنَي آيًَة " رواه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم مُثَّ قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة قُ ْلُت َكْم َكاَن بَ نْيَ اأْلََذاِن َوالسَُّحوِر قَ 

، هذا احلديث دليل على أنه يستحب أتخري السحور إىل قبيل الفجرف )1097( ومسلم )1921البخاري )
ودخوهلما يف الصالة قدر ، فقد كان بني فراغ النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه زيد رضي هللا عنه من سحورمها

وهذا يدل على أن وقت الصالة ، قراءة متوسطة ال سريعة وال بطيئة، ما يقرأ الرجل مخسني آية من القرآن
وقد ورد يف ، مسيت أذاانً ألهنا إعالم ابلقيام إىل الصالة، واملراد ابألذان هنا اإلقامة .قريب من وقت اإلمساك

رمِِهَا َوُدُخوهلَِِما " َكْم َكاَن بَ نْيَ فَ َراِغِهَما ِمْن َسُحو : -راوي احلديث  –أنه قيل ألنس  (576صحيح البخاري)
 (.يف الصَّالِة قَاَل َقْدُر َما يَ ْقَرأُ الرَُّجُل مَخِْسنَي آيَةً 

فإن السحور مسي بذلك ألنه يقع يف ، وتعجيل السحور من منتصف الليل جائز لكنه خالف السنة
مث إن ، ومواإلنسان إذا تسحر نصف الليل قد تفوته صالة الفجر لغلبة الن. وقت السحر وهو آخر الليل

وحفظ ، ألن من مقاصد السحور تقوية البدن على الصيام؛ أتخري السحور أرفق ابلصائم وأدعى إىل النشاط
  .وال يتعجل ابلسحور، فينبغي للصائم أن يتقيد هبذا األدب النبوي، فكان من احلكمة أتخريه، نشاطه

 
أال يسرف الصائم يف وجبة ومنها  اليت نصَّ عليها أهل العلموجيب على املسلم مراعاة آداب الصيام 

مىت شبع وقت ف، فإنه ما مأل آدمي وعاًء شرًا من بطن، بل أيكل مبقدار، فيمأل بطنه ابلطعام، السحور
ويف قوله صلى هللا عليه ، ألن كثرة األكل تورث الكسل والفتور، السحر مل ينتفع بنفسه إىل قريب الظهر

فإن التمر ابإلضافة إىل قيمته الغذائية العالية فهو ، إىل هذا املعىن " نعم سحور املؤمن التمر " إشارة: وسلم
 .خفيف على املعدة سهل اهلضم

 
 : )م( صالة الرتاويح

والنيب صلى هللا عليه وسلم فعلها ليايل ، ال ريب أن صالة الرتاويح قربة وعبادة عظيمة مشروعة
الصالة يف البيوت مث ملا تويف صلى هللا عليه  فرتك ذلك وأرشدهم إىل، مث خاف أن تفرض عليهم، ابملسلمني

وسلم وأفضت اخلالفة إىل عمر بعد أّب بكر رضي هللا عنهما ورأى الناس يف املسجد يصلوهنا أوزاعًا هذا 
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يصلي لنفسه وهذا يصلي لرجلني وهذا ألكثر قال لو مجعناهم على إمام واحد فجمعهم على ُأّب بن كعب 
من صام رمضان إميااًن واحتسااًب غفر : (ج على ذلك بقوله عليه الصالة والسالموصاروا يصلوهنا مجيعًا واحت

رواه البخاري يف )صالة ( ) ومن قام ليلة القدر إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه، له ما تقدم من ذنبه
واحتج أيضا ، (واللفظ متفق عليه، (1269ومسلم يف )صالة املسافرين( برقم )، (1875الرتاويح( برقم )

فصالها ، إن الوحي قد انقطع وزال اخلوف من فرضيتها: وقال، بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم تلك الليايل
واألحاديث ، املسلمون مجاعة يف عهده صلى هللا عليه وسلم مث صلوها يف عهد عمر واستمروا على ذلك

من قام مع اإلمام حىت ) ): يه وسلم أنه قالترشد إىل ذلك وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عنه صلى هللا عل
( وابن ماجه يف )إقامة الصالة والسنة 734رواه الرتمذي يف )الصوم( برقم ) ()ينصرف كتب له قيام ليلة

دل على وان كان ذلك يدل فامنا ي )20450واإلمام أمحد يف )مسند األنصار( برقم )، (1317فيها( برقم )
ويف ، وأنه سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وسنة اخللفاء الراشدين من بعدهشرعية القيام مجاعة يف رمضان 

ذلك مصاحل كثرية يف اجتماع املسلمني على اخلري واستماعهم لكتاب هللا وما قد يقع من املواعظ والتذكري يف 
 واليت ينعكس أثرها االجياّب على الشخصية املسلمة.، هذه الليايل العظيمة
بعد صالة العشاء حيث يذهب املسلمني إىل املسجد ويصلوهنا صالة  اويحصالة الرت  يكون وقت

حيق للمرأة أن تصليها يف البيت ويصليها املسلم يف بيته إن تعذر خروجه للمسجد فهي صالة تكون ، مجاعة
اويح هي صالة عادية يتم القيا .خالصة وانفلة وتقرب إىل هللا تعاىل ملضاعفة األجر والث واب م هبا كم صالة الرت 

اويح ختتلف يف عدد الر كعات و تقوم بصالة الفروض غري أن صالة ال ، خمصصة فقط يف شهر رمضان الكرميرت 
اويح إي كيف وكم ركعة كان نبينا حممد عليه أفضل  اختلف العلماء والفقهاء يف عدد ركعات صالة الرت 

اويح هي ثالثة عشرة ركعةبعض ما ُّت تناقله إن عدد ركعات صالة ا، الص الة والس الم يصليها والبعض ، لرت 
اويح انفلة فما أديت فلك األجر فإن  اآلخر يقول أقلها مثاين ركعات وأكثرها عشرون ركعة صالة الرت 

  .ضاعفت عدد الر كعات لك األجر املضاعف
 

اويح ويكون وقت   عد صالة العشاء وهو الوقت الذي مل خيتلف فيه العلماء وينتهي وقتهابصالة الرت 
عندما ، إىل أن تصلى صالة الوتر أي يتم الوتر وهي صالة عدد ركعاهتا عدد فردي أي ركعة واحدة أو ثالثة

الر كعة يبدأ املسلم ابلص الة يصلي كما يصلي الص الة العادية ويقرأ ما تيسر له من سور القرآن الكرمي يف 
عة الث انية جيلس ويقرأ الت شهد والص الة اإلبراهيمية ولكن عندما ينهي الر ك، يكرر ذلك يف الر كعة الث انيةاألوىل و 

مث يقوم ويصلي ركعتني ويسل م وهكذا إىل أن يؤدي مثاين ركع ، ويسل م هكذا يكون املسلم قد صلى الر كعتني
اويح صالة طويلة ويتم اجللوس بني الركعتني  وإبعاد الت عب عن  لالسرتاحةأو عشرون ركعة ألن صالة الرت 
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اويح فيها مشقة وأيضا ال يصليها فقط الش باب و  املسلم ألن يصليها أيضا كبار السن وهنا رأفة ورفقاً  إمناالرت 
اويح ركعتني ركعتني وهكذا إىل أن خيتم الص الة بركعة فردية أو يصلي  وتصلى  .بكبار الس ن واملرضى صالة الرت 

  .كما يصلي صالة املغرب فهكذا يكون قد أوتر يف الص الة
 
 : م القرآن( ختم)

ختم القرآن من األعمال اجلليلة اليت يثاب عليها العبد وينال هبا الدرجات العلى فيستحب للمسلم  إن
ُلوَن ِكَتاَب اَّللَِّ َوأَقَاُموا الصَّاَلَة {: أن خيتم القرآن مرة بعد مرة ويواظب على ذلك قال تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ْ

(. وقال رسول هللا صلى هللا 19: )سورة فاطر}(29ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يَ ْرُجوَن جِتَاَرًة لَّن تَ ُبوَر )َوأَنَفُقوا ممَّا َرَزق َْناُهْم 
ولكن ، "أمل" حرف: ال أقول، واحلسنة بعشر أمثاهلا، )من قرأ حرفًا من كتاب هللا فله به حسنة: عليه وسلم

  .(رواه الرتمذي) و"ميم" حرف(، و"الم" حرف، "ألف" حرف
للمسلمني يف هذا الشهر العظيم دراسة القرآن الكرمي ومدارسته يف الليل والنهار أتسيا ابلنيب ويشرع 

فإنه كان يدارس جربائيل القرآن كل سنة يف رمضان ودارسه إايه يف السنة األخرية ، صلى هللا عليه وسلم
، و من فعل السلف الصاحلولقصد القربة والتدبر لكتاب هللا عز وجل واالستفادة منه والعمل به وه، مرتني

فينبغي ألهل اإلميان من ذكور وإانث أن يشتغلوا ابلقرآن الكرمي تالوة وتدبرًا وتعقاًل ومراجعة لكتب التفسري 
 .لالستفادة والعلم

وتالوة القرآن فيها فضائل حسنة ومزااي عظيمة كما ورد يف النصوص من شفاعة يف اآلخرة وكثرة 
دة اليقني وانشراح الصدر وشفاء من األسقام واطمئنان الروح وجالء اهلموم احلسنات ورفعة الدرجات وزاي

واألحزان يف الدنيا وبصرية يف الدين وفرقان يف املشتبهات ورفعة يف الدنيا وغري ذلك من الشمائل اليت ال 
 . واليت ينعكس أثرها االجياّب على الشخصية املسلمة حيصيها القلم وال حيدها الوصف

 
 : َّف املسجدو وس بعد صالة الفجر )هـ( اجلل

ُ َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبِ ُح َلُه ِفيَها اِبْلُغُدوِ  َواآْلَصاِل )النور: قال تعاىل  ( 36: } يف بُ ُيوت  أَِذَن اَّللَّ
يَتاِء الزََّكاِة خَيَاُفوَن يَ ْومًا تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب رَِجاٌل ال تُ ْلِهيِهْم جِتَاَرٌة َوال بَ ْيٌع َعْن ذِْكِر اَّللَِّ وأقام الصَّالِة َوإِ 

وقد مدح هللا تعاىل هؤالء الرجال أبهنم يف بيوته اليت أذن  .(37-36: ( {)سورة النور37: َواأْلَْبَصاُر )النور
لعالية اليت صاروا وهذا فيه إشعار هبممهم السامية ونياهتم وعزائمهم ا .أن ترفع ويذكر فيها امسه وهي املساجد
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ومن أراد أن يسلك طريق أولئك الرجال فعليه ، يسبحون له يف أول النهار وآخره فيها، هبا عمارًا للمساجد
 .بلزوم املساجد واجللوس فيها لذكر هللا وقراءة القرآن

 وقد، جيلس يف املسجد مع الصحابة ويتذاكر معهم القرآن -صلى هللا عليه وسلم-وقد كان رسول هللا 
إذا صلى الفجر تربع يف  -صلى هللا عليه وسلم-) كان رسول هللا : حدثنا جابر بن مسرة رضي هللا عنه فقال

 .ُملسه حىت تطلع الشمس حسناً() رواه مسلم(
) من صلى الصبح يف : يف لزوم املساجد واجللوس فيها فقال -صلى هللا عليه وسلم-وقد رغبنا الرسول 

تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة اتمة اتمة اتمة() رواه  مجاعة مث قعد يذكر هللا حىت
 .(6346برقم  1086ص   2ج  : صحيح اجلامع، حديث حسن غريب وصححه األلباين: الرتمذي وقال

) ألن أقعد مع قوم يذكرون : -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا : وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال
صالة الغداة حىت تطلع الشمس أحب إيل من أربعة من ولد إمساعيل وألن أقعد مع قوم يذكرون هللا هللا من 

، من صالة العصر إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة() سواه أبو داود وحسنه األلباين
 (188ص   1صحيح الرتغيب والرتهيب ج  

) ألن أقعد أذكر هللا تعاىل وأكربه : قال -ى هللا عليه وسلمصل-وعن أّب أمامة رضي هللا عنه أن رسول هللا  
وأمحده وأسبحه وأهلله حىت تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق رقبتني ) أو أكثر ( من ولد إمساعيل ومن 
بعد العصر حىت تغرب الشمس أحب إىل من أن أعتق أربع ) رقاب ( من ولد إمساعيل() رواه أمحد إبسناد 

 باين(حسن وحسنه األل
) من صلى صالة الغداة يف مجاعة مث جلس يذكر هللا : -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا : وعنه قال

 .حىت تطلع الشمس مث قام فصلى ركعتني انقلب أبجر حجة وعمرة () رواه الطرباين وحسنه األلباين(
إذا صلى الفجر مل يقم من  -صلى هللا عليه وسلم-: كان رسول هللا:  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال

) من صلى الصبح مث جلس يف ُملسه حىت متكنه الصالة كان مبنزله عمرة : ُملسه حىت متكنه الصالة وقال
 (.189ص   1وحجة متقبلتني() رواه الطرباين يف األوسط وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ج  

) : قال -صلى هللا عليه وسلم-دهللا حداثه عن رسول هللا هللا بن غابر أن أاب أمامة وعتبة بن عب وعن عبد
من صلى صالة الصبح يف مجاعة مث ثبت حىت يسبح هلل سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر اتمًا له 

 .حجة وعمرته() رواه الطرباين وحسنه األلباين(
فأعظموا الغنيمة وأسرعوا ، ثاً بع -صلى هللا عليه وسلم-بعث رسول هللا : وعن أّب هريرة رضي هللا عنه قال

) أال : اي رسول هللا ما رأينا بعثًا قط أسرع كرة أواًل أعظم غنيمة من هذا البعث فقال: فقال رجل: الكرة
فصلى فيه الغداة ، مث عمد إىل املسجد، أخربكم أبسرع كرة منهم وأعظم غنيمة ؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء

 



82 
 

وأعظم الغنيمة() رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان يف صحيحه  فقد أرع الكرة، مث عقب بصالة الضحوة
 .(277وصححه األلباين يف املرجع السابق ص  

 
 : اآليتيف  وتتمثل أهم فوائد اجللوس يف املصلى بعد صالة الصبح والعصر

 احملافظة على صالة الفجر مجاعة يف املسجد. 
  صلى هللا عليه وسلم-ومصداق ذلك قول النيب  أن هللا يبارك ملن جلس يف مصاله يف يومه ويف وقته- : (

 .(547صحيح اجلامع ص   -بورك ألميت يف بكورها( )صححه األلباين 
 نيلك أجر حجة وعمرة وعتق أربع رقاب يف سبيل هللا. 
 قراءة أذكار الصباح حبضور قلب وخبشوع وبدون استعجال. 
 وقول سبحان هللا وحبمده ، لمني كالتهليل مائة مرةاحملافظة على بعض األذكار اليت غفل عنها كثري من املس

صلى هللا -: والصالة على النيب  عشر مرات يف الصباح وعشر مرات يف املساء لقوله، مائة مرة واالستغفار
  .) من صلى علي حني يصبح عشراً وحني ميسي عشراً أدركته شفاعيت يوم القيامة(: -عليه وسلم

 وهذا الوقت فرصة للحفظ وللمراجعة لتقبل ،  أو كل شهر على األقل مرةقراءة القرآن وختمه كل أسبوعني
 .النفس لذلك

 احملافظة على دروس العلماء. 
  صلى هللا عليه وسلم-أن املالئكة تصلي على من جلس يف مصاله وتستغفر له وتدعو له ابلرمحة كما قال- :

هللا اغفر له هللا ارمحه() : مل حيدث تقول ) املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى فيه ما
 .رواه البخاري(

  احملافظة على صالة الضحى اليت تكفي عن ثالمثائة وستني صدقة على اإلنسان يف كل يوم بعدد مفاصله كما
 .يف احلديث الذي رواه مسلم

 ليهتنظيم الوقت والذهاب إىل العمل ابكراً ممتلئاً قوة ونشاطاً وثقة ابهلل واعتماداً ع. 
  ال يزال : -صلى هللا عليه وسلم-أن اجلالس يف املسجد بعد الصالة ال يزال يف صالة ويف عبادة لقوله (

 .أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه() متفق عليه(
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 : تقوى سلوك املسلم أثناء الصوماليت عبادات الممارسة  (ن)

واليت ينعكس أثرها االجياّب على  ء الصومتوجد العديد من العبادات اليت تقوى سلوك املسلم أثنا
 : ويوضحها اجلدول التايل، الشخصية املسلمة

 ( يوضح بعض العبادات اليت تقوى سلوك املسلم أثناء الصوم1جدول )
 العبادات اليت تقوى سلوك املسلم أثناء الصوم توقيت العبادات

اَنَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما حَيَْذُر اآْلِخَرَة أَمَّْن ُهَو َقاِنٌت آ { قال تعاىل: التهجد- : قبل الفجر
َا يَ َتذَكَُّر أُو  ُلو َويَ ْرُجو َرمْحََة َربِ ِه ۗ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ۗ ِإمنَّ

 (.9: )سورة الزمر } )9اأْلَْلَباِب )
 
عن أََنِس ْبِن َماِلك  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  ( وسلمقال النيب صلى هللا عليه : السحور -

) َتَسحَُّروا فَِإنَّ يف السَُّحوِر بَ رََكًة () رواه : قَاَل قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
احلديث دليل على أن الصائم مأمور  )1095( ومسلم )1923البخاري )

وذكره صلى هللا عليه ، كة عظيمة دينية ودنيويةابلسحور ألن فيه خريًا كثريًا وبر 
 .والرتغيب فيه، وسلم للربكة من ابب احلض على السحور

َمْن أَرَاَد َأْن َيُصوَم فَ ْليَ َتَسحَّْر  ": وَعْن َجاِبر  َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ 
السلسلة الصحيحة وصححه األلباين يف  )14533ِبَشْيء  " رواه أمحد )

(2309( 
 
 }َواِبأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ {: قال تعاىل: االستغفار إىل أذان الفجر -

. .والسحر وقت غافالت الغافلني.. والوساد العريض للنائمني، (18: )الذارايت
.. .واملنح الرابنية، واأللطاف اإلهلية، يتعرض فيه أرابب العزائم للنفحات الرمحانية

املستغفرون ابألسحار …والنية أدق وأحمص ، نئذ تكون العبادة أشق وأخلصحي
فهنيئًا لك اي أخي الصائم هذا الوقت ، وِصلتهم يف صالهتم، جناهتم يف مناجاهتم

.. ويف رمضان يزداد شرفاً وأمهيًة ... هذا الوقت الذي هو شريف حبد ذاته.العظيم
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" ولالستغفار ابألسحار فضيلة : .. يقول العالمة السعدي رمحه هللا.وفضالً 
.. فكيف يليق بنا أن تنام أعيننا يف وقت ينزل فيه .وخص يصة ليست لغريه "

من يسألِن ، من يدعوين فأستجيب له: ..فيقول.امللك املتعال نزواًل يليق جبالله
 ) 758مسلم ح ، 1145البخاري ح  (من يستغفرين فأغفر له " ، فأعطيه

 
ركعتا الفجر خري من الدنيا  ( النيب صلى هللا عليه وسلمقال : أداء سنة الفجر -

 رواه مسلم( )(وما فيها
 

ولو يعلمون ما يف  ( قال النيب صلى هللا عليه وسلم: التبكري لصالة الصبح - : بعد طلوع الفجر
 .العتمة والصبح ألتومها ولو حبواً(

َقاَل : ِن َماِلك  َقالَ عْن أََنِس بْ : االنشغال ابلذكر والدعاء حىت إقامة الصالة -
قَاَمةِ : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعاُء اَل يُ َردُّ بَ نْيَ اأْلََذاِن َواإْلِ رواه الرتمذي  .الدُّ

ورواه اإلمام أمحد وزاد يف روايته األمر ، وصححه األلباين، وأبو داود، وصححه
َعاَء اَل ي ُ : ابلدعاء ولفظه قَاَمِة َفاْدُعواِإنَّ الدُّ قال الشيخ شعيب  .َردُّ بَ نْيَ اأْلََذاِن َواإْلِ

 .)إسناده صحيح: األرنوؤط
} : قال تعاىل: اجللوس يف املسجد للذكر وقراءة القرآن إىل ئلوع الشمس -

ُ َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبِ ُح َلُه ِفيَها اِبْلُغُدو ِ  : َواآْلَصاِل )النور يف بُ ُيوت  أَِذَن اَّللَّ
( رَِجاٌل ال تُ ْلِهيِهْم جِتَاَرٌة َوال بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ وأقام الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة خَيَاُفوَن 36

 .(37-36: ( {)سورة النور37: يَ ْومًا تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر )النور
ال أبهنم يف بيوته اليت أذن أن ترفع ويذكر فيها امسه وقد مدح هللا تعاىل هؤالء الرج

وهذا فيه إشعار هبممهم السامية ونياهتم وعزائمهم العالية اليت  .وهي املساجد
ومن أراد أن ، يسبحون له يف أول النهار وآخره فيها، صاروا هبا عمارًا للمساجد

كر هللا وقراءة يسلك طريق أولئك الرجال فعليه بلزوم املساجد واجللوس فيها لذ 
 .القرآن

جيلس يف املسجد مع الصحابة  -صلى هللا عليه وسلم-وقد كان رسول هللا 
)) كان : وقد حدثنا جابر بن مسرة رضي هللا عنه فقال، ويتذاكر معهم القرآن

إذا صلى الفجر تربع يف ُملسه حىت تطلع  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
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 .الشمس حسناً (() رواه مسلم(
قال النيب صلى هللا عليه وسلم ) من صلى الفجر يف مجاعة مث : صالة ركعتني -

قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة 
 .اتمة اتمة اتمة ( رواه الرتمذي

قال النيب صلى هللا عليه وسلم ) اللهم إين : الدعاء أبن يبارك هللا يف يومك-
ذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر أسألك خري ما يف ه

 .ما فيه وشر ما بعده ( رواه أبو داود
ثَ َنا : النوم مع االحتساب فيه - ثَ َنا ، ُمْسِلٌم َحدَّ ثَ َنا ، ُشْعَبُة َحدَّ َسِعيُد ْبُن َأّب َحدَّ

ُه َأاَب ُموَسى َوُمَعاًذا : قَالَ ، أَبِيِه َعْن ، بُ ْرَدَة  بَ َعَث النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َجدَّ
َرا: فَ َقالَ ، ِإىَل اْلَيَمنِ  َرا َواَل تُ َعسِ  َرا ، " َيسِ  فَ َقاَل أَبُو ، َوَتطَاَوَعا "، َواَل تُ نَ فِ َراَوَبشِ 

َوَشَراٌب ِمَن اْلَعَسِل ، ِإنَّ أَْرَضَنا هِبَا َشَراٌب ِمَن الشَِّعرِي اْلِمْزرُ ، اَي َنيبَّ اَّللَِّ : ُموَسى
َف تَ ْقَرأُ َكيْ :  فَ َقاَل ُمَعاٌذ أِلَّب ُموَسى، فَاْنطََلَقا، " ُكلُّ ُمْسِكر  َحَرامٌ  ": فَ َقالَ ، اْلِبْتعُ 

، أَمَّا َأاَن فََأاَنُم َوأَُقومُ : قَالَ ، قَاِئًما َوقَاِعًدا َوَعَلى رَاِحَليِت َوأَتَ َفوَّقُُه تَ َفوُّقًا: اْلُقْرآَن ؟ قَالَ 
فَ َزاَر ، َوَضَرَب ُفْسطَاطًا َفَجَعاَل يَ تَ َزاَورَانِ ، َفَأْحَتِسُب نَ ْوَميِت َكَما َأْحَتِسُب قَ ْوَميِت 

يَ ُهوِديٌّ : َما َهَذا ؟ فَ َقاَل أَبُو ُموَسى: فَ َقالَ ، اَب ُموَسى فَِإَذا َرُجٌل ُموَثقٌ ُمَعاٌذ أَ 
، ُشْعَبَة َعْن ، َوَوْهٌب ، اْلَعَقِديُّ اَتبَ َعُه  .أَلَْضرَِبنَّ ُعنُ َقهُ : فَ َقاَل ُمَعاذٌ ، مُثَّ اْرَتدَّ ، َأْسَلمَ 
ِه َعْن ، أَبِيِه َعْن ، َسِعيد  َعْن ، ُشْعَبَة َعْن ، َوأَبُو َداُوَد ، َواْلنَّْضُر ، وَِكيٌع  َوقَالَ  َجدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم )صحيح البخارى،    (.4023، َعِن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
َعِن اْلِمْقَداِم قال النيب صلى هللا عليه وسلم ): الذهاب إىل العمل أو الدراسة-

قَاَل َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما  َرِضي اللَّهم َعْنهم َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ًرا ِمْن َأْن أَيُْكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َوِإنَّ َنيبَّ اَّللَِّ َداُوَد َعَلْيِه السَّاَلم َكاَن أَيُْكُل ِمْن  َقطُّ َخي ْ

 .(رواه البخاري)(  َعَمِل َيِدهِ 
 قال النيب صلى هللا عليه وسلم ) ليس: االنشغال بذكر هللا ئوال اليوم -

رواه )يتحسر أهل اجلنة إال على ساعة مرت هبم ومل يذكروا هللا تعاىل فيها ( 
 .(الطرباين

 
 .كان الرسول جوادا وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان  وقد: الـصـدقات-
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قال ابن مسعود رضي هللا : مجاعة مع التبكري إليهاوف يف وقتها  صالة الظهر- الظهر

سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى الصالة يف املسجد ) إن رسول هللا علمنا : عنه
 .(رواه مسلم)الذي يؤذن فيه ( 

 .) ) وإن لبدنك عليك حقاً  أخذ قسط من الراحة مع نية صاحلة-
فعن أّب موسى رضي : مجاعة مع التبكري إليهاوَّف ر يف وقتها عصصالة ال - العصر

لى الربدين)الصبح ) من ص: هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 ).والعصر( دخل اجلنة ( )متفق عليه

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه : وعن أّب زهري عمارة بن رويبة رضى هللا عنه قال
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا " يعِن  (: وسلم يقول

 )الفجر والعصر() رواه مسلم
)يتعاقبون : ول هللا صلى هللا عليه وسلمقال رس: وعن أّب هريرة رضي اله عنه قال

وجيتمعون يف صالة الصبح وصالة ، ومالئكة ابلنهار، فيكم مالئكة ابلليل
كيف تركتم   -وهو أعلم هبم  -فيسأهلم هللا ، مث يعرج الذين ابتوا فيكم، العصر

 .وأتيناهم وهم يصلون () متفق عليه(، تركناهم وهم يصلون: عبادي؟ فيقولون
) من ترك : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رضي هللا عنه قالوعن بريدة 

 .صالة العصر فقد حبط عمله () رواه البخاري(
: قَاَل اْبِن ُعَمَر روى َعْن : صالة العصر احلرص على صالة أربع ركعات قبل -

 ." اْمَرًأ َصلَّى قَ ْبَل اْلَعْصِر أَْربَ ًعا َرِحَم اَّللَُّ " : َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
 .)2/117وأمحد )، (430والرتمذي )، (1271أخرجه أبو داود )

َعِن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه ، وَعْن َأّب أَُماَمَة َرِضَي هللا َعْنه: مساع موعظة املسجد -
ًرا َأْو يَ ْعَلَمهُ َمْن َغَدا ِإىَل اْلَمْسِجِد ال ): َوَسلَّْم َقالَ  َكاَن َلُه  ،  يُرِيُد ِإال َأْن يَ تَ َعلََّم َخي ْ

ُتهُ  ( قال اهليثمي 7473رقم ، 8/94أخرجه الطرباىن )) (َكَأْجِر َحاج   اَتمًّا ِحجَّ
يف  ، وأبو نعيم311رقم ، 1/169واحلاكم ) .رجاله موثقون كلهم ) 1/123)

 ).حسن صحيح: قال األلباين .16/456وابن عساكر )، 6/97احللية 
َمْن َجاَء َمْسِجِدي : (قَاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: قَالَ ، وعْن َأّب ُهَريْ َرةَ 

َوَمْن ، فَ ُهَو مبَْنزَِلِة اْلُمَجاِهِد يف َسِبيِل هللاِ ، أَْو يُ َعلِ ُمهُ ، ملَْ أَيِْت ِإالَّ خِلَرْي  يَ تَ َعلَُّمهُ ، َهَذا
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َبة ، َجاَء ِلَغرْيِ َذِلكَ  فَ ُهَو مبَْنزَِلِة َرُجل  يَ ْنظُُر ِإىَل َمَتاِع َغرْيِِه. ( )أخرجه ابن أّب َشي ْ
  )227)ابن ماجة( و (8587)2/350 ))أمحدو (7516)2/371
من توضَأ يف بيِته فأحسَن قال النيب صلى هللا عليه وسلم ): اجللوس يف املسجد-

زوِر أْن ُيكرَم الزائِرَ  َحقٌ ، و مُث أَتى املسجَد فهو زائُر هللاِ ، الوضوءَ 
َ
رواه  ) (على امل

 .(الطرباين إبسناد جيد
 

ففي الصحيحني ِمن حديث َأّب ُهَريْ َرَة رضي : االنشغال ابلدعاء قبل الغروب- املغرب
)َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَااًن : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : هللا عنه َقال

َم ِمْن َذنِْبِه(َواحْ   .ِتَسااًب ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
الصائم : - وذََكر منهم -ثالثة ال تُ َرد  َدعوهتم : ويف رواية للرتمذي وابن حبان

  .ِحنَي يُ ْفِطر
)َقاَل َرُسوُل هللِا : ويف حديث َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص رضي هللا عنهما قال

 .ِإنَّ لِلصَّائِِم ِعْنَد ِفْطرِِه َلَدْعَوًة َما تُ َردُّ () رواه ابن ماجه(: لَّمَ َصلَّى هللا َعلْيِه وسَ 
يسن  للصائم عند تناوله للطعام أن يسم ي هللا : تناول وجبة اإلفطار مع الدعاء-

وثبت األجُر ، وابتلَّت العروقُ ، ) ذهب الظمأُ : فإذا أفطر قال عقب فطره، تعاىل
) اللهم :  حديث صحيح رواه أبو داود(. وكان يقول أيضاإن شاء هللُا () ورد يف

إين  أسأُلَك برمحِتَك اليت وِسَعْت كلَّ شيء  أن تغِفَر يل ( )رواه ابن ماجه من دعاء 
 وحس نه ابن حجر يف ختريج األذكار(. ، عبد هللا بن عمرو بن العاص

أفطرُت () رواه  وعلى رِْزِقكَ ، )اللهمَّ لَك صمتُ : وميكن للصائم أيضًا أن يقول
  ).أبو داود مرسالً 

كان   -صل ى هللا عليه وسل م  -أن  رسول هللا ، وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه
وتنزَّلت علْيكُم ، ) أفطَر عندَكُم الصَّائمونَ : إذا أفطر عند أهل بيت قال هلم

 .)رواه أمحد( ) وغشيْتكُم الرَّمحةُ ، وَأكَل طعاَمكُم األبرارُ ، املالِئكةُ 
) اللهمَّ إين أسألَك : يقول، وكان عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه إذا أفطر
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ء أن تغفَر يل ذنوّب ( )رواه ابن ماجه وصحح ، برمحتَك اليت َوِسَعْت كلَّ شي 
  ).إسناده الكناين يف مصباح الز جاجة

 
 .يف املسجد مع التبكري إليها أداء صالة املغرب مجاعة-
 ذكار املساءاجللوس يف املسجد أل-

قال النيب صلى هللا عليه وسلم ) وإن : االجتماع مع األهل وتدارس ما يفيد -
 ).لزوجك عليك حقاً 

  .االستعداد لصالة العشاء والرتاويح-
 

 .صالة العشاء مجاعة يف املسجد مع التبكري إليها- العشاء
شهر رمضان  هي من الط قوس والعبادات اليت يؤديها املسلم يف: صالة الرتاويح-

اويح كان يؤديها الر سول صل ى هللا عليهو  املبارك سل م يف ليايل رمضان و  صالة الرت 
وما زال املسلمني يف كافة بقاع األرض ، وحافظ عليها املسلمني إىل زمننا املعاصر

اويح هي  وتعد .فيها اإلسالم يقومون هبا يف رمضان املبارك ينتشراليت  صالة الرت 
ا كان يؤد يهاانفلة مل يسن ه  ا ويفرضها الر سول على أصحابه وعلى املسلمني إمن 

حافظ عليها املسلمني وصل وها ألن  الر سول عليه أفضل الص الة والس الم كان و 
اويح إي   واختلف .يصليهاو  يؤديها العلماء والفقهاء يف عدد ركعات صالة الرت 
بعض ما ُّت ، الم يصليهاالس  و  كم ركعة كان نبينا حممد عليه أفضل الص الةو  كيف

اويح هي ثالثة عشرة ركعة اآلخر يقول  والبعض، تناقله إن عدد ركعات صالة الرت 
اويح انفلة فما أديت فلك أقلها مثاين ركعات و  أكثرها عشرون ركعة صالة الرت 

  .األجر فإن ضاعفت عدد الر كعات لك األجر املضاعف
 
 صلى هللا عليه وسلم ) اجعلوا قال النيب: أتخري صالة الوتر إىل آخر الليل-

 .آخر صالتكم ابلليل وتراً ( متفق عليه
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 : تعقيب
ف ضوء ما سبق يتضح لنا أن الصوم يلعب دورا كبريا يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم ملا يتمتع به 

، الحهاتساعده على تغيري النفس البشرية وإص الصوم من القدرة على توفري أجواء روحية ونفسية للصائم
واحلرص ، وكثرة الدعاء، وقراءة القرآن الكرمي وتدبره، وهذه األجواء مكوانهتا نية الصوم، وتعبيدها خلالقها

وممارسة العبادات اليت تقوى سلوك ، ختم القرآنيف  والرغبة، وصالة الرتاويح، والسحور، على صالة اجلماعة
ملا للصيام من أثر جليل على ، صية اإلنسان املسلمهذه املكوانت يف تكوين شخ املسلم أثناء الصوم. وتؤثر

فالناظر إىل اجملتمع اإلسالمي يف شهر رمضان يعجب من الصالح النسيب الظاهر يف اجملتمع خاصة ، العباد
وخيتم ، فتمتلئ املساجد، فمهما كان اجملتمع بعيدًا عن خلق اإلسالم فسيتغري احلال يف رمضان، يف النهار

وجيهرون ، ويظهرون اخلشوع، ويرسلون الدموع، ويكثرون من الذكر والتوبة، الكرمي أكثر الناس القرآن
وتكوين شخصية ، وهلذا فان للصوم أثر كبري على السلوك اإلنساين، ويندمون على االقرتاف، ابالعرتاف

 : النقاط التاليةيف  اإلنسان املسلم. وميكن إجياز هذا األثر
فشهر رمضان شهر القرآن أنزله ، السلوك اإلنساين وإصالح أخطاء الناس يؤثر الصيام أتثريا عظيما يف ضبط -

وهذا الشعور جبالل رمضان وما له من مكانة كثرياً ما يكون ، هللا هدى ونوراً ودستوراً وفرقاانً بني احلق والباطل
 .بةواإلانبة الدائ، حافزاً على استصالح األخطاء يف رمضان والعودة إىل هللا ابلتوبة الصادقة

والذي ، حتقيق العديد من الفوائد الروحية اجلليلة واليت تبدأ من تثبيت اإلخالص لدى الفرديف  يساهم الصوم -
يعد ضرورة لكل عبادة إال أنه يف الصوم ذا خصوصية ال تكون يف غريه من العبادات خلصوصيته بسره وكتمانه 

ويذكره الصوم ، سه فقال الصوم يل وأان أجزي بهوالشرتاك الناس يف العبادات إال الصوم الذي نسبه هللا لنف
كما أنه يعود ،  فهو يتذكر ويشكر ويدوم على شكرها ابملراقبة للمنعم، ابلنعم اليت أنعم هللا هبا على العبد

ويعلم ضبط النفس ويساعده عليه،وكما أن الصيام يرّب اإلرادة على ، املسلم على التحمل واإلرادة والعزمية
وكذلك من فوائد الصيام ، إذ فيه قهر للطبع وفطم للنفس عن مألوفاهتا، البعد عن املعاصياجتناب اهلوى و 

 .التدريب علي الصرب اخلالص والصيام احلقيقي الذي يورث يف القلب حب الطاعة وبغض املعصية
 
سالم ال تعرفه واملراقبة سر من أسرار اإل، يعمق الصيام يف اإلنسان املراقبة هلل تعاىل يف كل حركاته وسكناته -

مراقبة هللا عز ، يف نفس الصائم صفة املراقبة فالصوم يرَب، األمم وال تستعمله لضبط سلوك اجملتمع واألفراد
وال يزال ، واملسلم إذا راقب هللا حق املراقبة فقد بلغ غاية اإلحسان، وجل يف السر والعلن والغيبة والشهود

وإذا صارت ملكة راسخة حتكمت يف ، من امللكات النفسية الصوم يقوي من صفة املراقبة حىت تصري ملكة
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إذ كلما أمرته نفسه األمارة ابلسوء ، سلوك اإلنسان ووجهته إىل املسارعة يف اخلريات واإلحجام عن املنكرات
 اترك ولعمل اخلري أسرع.: مبنكر تذكر عظمة هللا وجالله وأنه مطلع عليه ومراقب له فتقول له

رجاء الثواب الذي أعده هللا لعباده وذلك من أخالقيات الصيام ة والصرب عن املعصية على الطاعيعد الصرب  -
وأن الصرب عاقبته محيدة ولذلك يقول ، يف اآلخرة وإهنا أايم معدودة يف الدنيا مث نغادرها لنفضي إىل ما قدمنا

ِم اخْلَالَِيةِ ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيئًا مبَا :  {هللا تعاىل لعباده املؤمنني يوم القيامة ( فبعد 24: احلاقة} (َأْسَلْفُتْم يف اأْلَايَّ
  .الثواب ينسى املسلم التعب وينال ثواب هللا تعاىل على ما قدم

فالصوم يصنع أجواء روحية ونفسية تساعد على تغيري ، يساعد الصوم على حترير الروح والسمو ابلعبادة -
 وتعبيدها خلالقها.، النفس البشرية وإصالحها
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 خامتة الكتاب
من يهِده ، ونعوُذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن احلمد هلل حنمُده ونستعيُنه ونستغِفرُه

وأشهد أن حممًدا ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، ومن ُيضلل فال هادَي له، هللا فال ُمضلَّ له
 : أما بعد.لَّى هللا وصحِبه وسلَّم تسليًما كثريًاص، عبُده ورسولُه

" والسُّنَّة  الكتاب"دور الصيام يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم يف ضوء  موضوع ف ضوء عرض
 : ميكن استخالص العديد من النقاط اهلامة من أبرزها

وللزكاة والصدقات ، ثرهوللحج أُ ، فللصالة أثرها، إن للعبادات آاثرًا جليلة على السلوك اإلنساين -1
والناظر إىل اجملتمع اإلسالمي يف شهر رمضان يعجب من ، وللصيام أثره اجلليل العظيم، واإلنفاق آاثر

فمهما كان اجملتمع بعيدًا عن خلق اإلسالم فسيتغري ، الصالح النسيب الظاهر يف اجملتمع خاصة يف النهار
، ويرسلون الدموع، ويكثرون من الذكر والتوبة، ناس القرآنوخيتم أكثر ال، فتمتلئ املساجد، احلال يف رمضان
 .ويندمون على االقرتاف، وجيهرون ابالعرتاف، ويظهرون اخلشوع

وقد أابن الشارع ، جعل هللا عز وجل صيام رمضان فريضة يتعني على كل مسلم ابلغ عاقل أن يؤديها - 2
ٌر لَُّكْمۖ  : .{ال عز من قائلفقد ق، احلكيم عظم الفوائد اليت ينطوي عليها صيام رمضان ... َوَأن َتُصوُموا َخي ْ

وهذه اخلريية الواردة يف اآلية الكرمية ال تقتصر فقط على اجلانب ، (184: )سورة البقرة }ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ 
حبيث يكون صيام رمضان نشاطا روحيا ، بل وعلى اجلانب اجلسمي واحليوي، الروحي والنفسي فحسب

 .قي ابإلنسان جسما وروحاوجسميا يرت

اإلميان الذي تزينه التقوى  ،يعد الصوم مدرسة تربوية كربى يرتَب فيها املسلم على اإلميان احلقيقي -3
واإلميان الذي ، اإلميان الذي يرتَب فيه املسلم على احلمد والشكر والتحمل والصرب ،واملراقبة واملراجعة واحملاسبة

من أهم العوامل واملؤثرات اليت تربط اإلنسان خبالقه وتوقظه من غفلته فيندم  فالصوم، جيمله علم وحيليه حلم
على ما ارتكبه من املخالفات واآلاثم وتصحو هذه النفس عن املعاصي وينقطع شهرا إىل هللا تعاىل حىت وهو 

رانيات يف عمله دائما يتذكر صيامه ومع تالوة القرآن ويف كل أحواله هو مع هللا تعاىل. إشراقات ونو 
وروحانيات كلها بربكة شهر القرآن توبة وغفران وعفو ورضوان ينقاد إليه املسلم يف هذا الشهر فيعود إىل نقاء 

 وصفاء ومسو روح عن كثري من الشهوات وملذات اجلسد.

ويتجن ب الرفث ، والُفحش يف الكالم، جيب على املسلم أن يبتعد أثناء الصوم عن اللغو يف القول -4
وال ، وال تضعف نفسه أمام شهوات احلياة املادية واملعنوية، فال ُيَضيِ ع وقته يف ُمالس السوء والنميمة، والفسق

 



92 
 

إىل التفوه ابلكالم الفاحش معهم والتلفظ ، يدفعه سوء أدب اآلخرين معه واستفزازهم له ابلقول والعمل
ا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف مصداق، وبذلك يتحقق املقصد السامي للصوم، ابلعبارات البذيئة جتاههم

َا الصِ َياُم ِمَن اللَّْغِو والرََّفث، )لَْيَس الص ياُم مَن اأَلْكِل َوالشُّْربِ : احلديث الشريف فَإْن َسابََّك أحٌد أْو َجِهَل ، إمنَّ
 .)إين  َصائٌِم إين ِ صائِمٌ : َعلْيَك فَ ُقلْ 

 
، حظيت ابهتمام اإلسالم كتااًب وسنَّة، وركٌن من أركان اإلسالمالصيام شعريٌة من الشعائر الدينيَّة  يعد -5

ومعاجلة ، وكذلك اهتمَّ هبا علماء املسلمني سلًفا وخلًفا من حيث وجوبُه وآدابه وشروطه ومبطالته وثبوته
 .ذلك ابلكتابة والتأليف والتصنيف والشرح والوعظ واإلرشاد والتوجيه

 : منها، تعود ابلنفع على املسلم يتالالصوم العديد من الفوائد  حيقق -6
  أنَّ الصيام يُرّبِ  املسلم تربيًة روحيَّة ممتازة جتعُله تقيًّا ورًعا يُراقب هللا يف كلِ  حركاته وسكناته وسره

 .وعلنه
  أنَّ الصوم يُرّبِ  املسلَم على السيطرة على اجلانب املادي يف حياته كلِ ها ويدفُعه إىل التغلُّب عليه

 .ار للجانب الروحي واملعنويواالنتص
 وجيعل له حصًنا منيًعا ، أنَّ الصيام يُرّبِ  املسلم على سدِ  ابب الفَت والغواية بكلِ  أنواعها وأشكاهلا

 .أمام كلِ  الت َّيَّارات الوافدة عليه
  ذائل أنَّ الصوم يُرّبِ  يف املسلم احلرَص الشديد على اكتساب الفضائل واالتِ صاف هبا والُبعد عن الر

يها من األدران واملعاصي وُيصقلها صقاًل جيعُل املسلم ذا ،  وحماربتها ر النَّفس اإلنسانيَّة ويُزكِ  كما يُطهِ 
 .شفافية  عالية  وحس   مرهف

 كما ،  أنَّ الصوم يُرّبِ  املسلم على اجلمع بني القول والعمل وإعداده للقبول ويُهيِ ئه للفهم واإلدراك
 .ي والدقَّة يف كلِ  ما يتغذَّى منه من َمأَكل  ومشرب  يزرع فيه حبَّ التحر ِ 

 ُيكوِ ُن الصوم الرغبة لدى املسلم يف العمل الصاحل قبَل حفظ املعلومات عنه. 
 جيعُل الصوم لدى املسلم ملكًة فكريَّة مييِ ز هبا األفكار الصائبة من األفكار املشوبة. 
  وُيساعده على َصفاء ، والكف عن األعمال الذميمةيدفعه إىل جتديد العودة إىل هللا واإلقبال عليه

 .الذهن وسالمة الفكر وتنشيط الذاكرة
 فيدفعه ذلك األثر إىل خفَّة حركة أعضائه حنَو الطاعات ؛ ينقي الصوم روح املسلم من كلِ  الشوائب

ائر وطهارة س، ودفع الطُّغيان النفسي، وكبح مجاح الشهوة، وشفافية الروح، ويُفيده رقَّة القلب
 .جوارحه
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 يعمل الصوم على تقوية إرادة الصائم وشْحذ مهَّته. 
 من خالل حفظ ؛ وهتذيب كلِ  ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، يُرّبِ  الصوم يف املسلم هتذيَب منطقه

 .مع تعريف املسلم مبهامِ  جوارحه ووظائفها، اللسان من الرفث والصخب
 وُماهدة النفس وإجبارها على ، يف تنفيذ التعاليم الرابنيَّة تنمية الروح اجلهاديَّة من حيث بْذل اجلهد

 .سلوك منهج هللا
 وكسب النتائج من خالل املعاجلة احلكيمة، الصوم يُرّبِ  املسلم ويُوعِ يه على التدرُّج يف معاجلة األمور. 
 اته عن نفسه من خالل إشعار الصائم مبسؤوليَّ ؛ تقوية وتنمية مبدأ احلرية ودقَّة الرقابة وضبط النفس

 .والتغلُّب على العادات والعواطف، وحتمُّل املتاعب واملشاق عن طواعية واختيار
  الصوم مدرسٌة خلقيَّة يُرّبِ  املسلم على الصدق واالرتقاء اخللقي والرغبة يف معاجلة األمور واالتِ صاف

 .خبلق احلياء
 على كسب رضا هللا وحمبة الناس والعمل، الصوم يُرّبِ  يف املسلم غضَّ البصر عن احملرَّمات. 
 وتربيته على ، واالنفكاك من أْسر الشهوات، الصوم يُرّبِ  يف املسلم الصرب والتحمُّل وهتذيب سلوكه

 .االنضباط والوعي ودقَّة املواعيد
 وأداء الواجب ، الصوم يُرّبِ  املسلم على االستقامة وتنميتها لديه من خالل ُمراقبة هللا يف السر والعلن

 .واإلخالص فيه ومداومة حماسبة النفس، على الوجه املشروع
 تعويد الناشئة على أداء األمانة والوفاء ابلعهد واملواثيق. 
  يعمل الصيام على تنمية التكافل االجتماعي من خالل وجوب زكاة الفطر وإخراجها لفقراء

 .د العاجزين واألرامل واليتامىوتشجيع الغِن على األْخذ بي، واإلسهام يف إسعاد احملتاجني، املسلمني
 وتعود الرب ، وتنمية روح البذل والسخاء، يعمل الصوم على نشر احملبَّة واملودَّة داخل اجملتمع

 .واإلحسان حنو الوالدين واألقارب واجلريان
 من أجل تعميق التضامن اإلسالمي بني أفراده؛ تكوين العاطفة والرمحة يف نفوس اجملتمع. 
 ى حبِ  العدل واملساواة ومعايشتهما عمليًّاتربية املسلم عل. 
 والُبعد عن الغيبة والنميمة وما شابه ذلك، تربية املسلم على حبِ  ُخُلِق العفَّة والنزاهة. 
  َااًن ) َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَ : يغفر الذنوب فَعْن َأّب ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم

َم ِمْن َذنِْبِه () رواه البخاري  ( وهذا احلديث دليل على 760ومسلم  38َواْحِتَسااًب ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
 حيث كان من أسباب مغفرة الذنوب وتكفري السيئات.، فضل صوم رمضان وعظيم أثره
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، ملراقبة الذاتية يف النفسحتقيق العديد من الفوائد الروحية اجلليلة مثل غرس خلق ايف  ويساهم الصوم -7
ويف حاالت كثرية يشتد العطش ابملسلم يف ، واالستحمام جائز أو واجب أحياانً ، فالصوم واجب يف رمضان

وهو شديد احلاجة إىل كوب منه ، ويعم ه املاء من كل  جهة، مث يلقي بنفسه بني املاء ليستحم، هنار رمضان
ولن يعلم أحد من الناس ما ، ع أنه ال رقيب من البشر عليهولكنه ال يفعل م، يطفئ به ظمأه ويرد  عطشه

ال خوفًا من ، ارتكب وهذا اخللق نوع من الرتبية السامية يغرسه اإلسالم يف املسلم ليسري يف احلياة مستقيماً 
ن وال خوفًا من الناس فطاملا أفلت اجملرم  من عيو ، القانون فطاملا استطاع كثري من الناس أن خيدعوا القانون

امتالك ؛ كما أن للصوم معطيات تربوية مفيدة منها،  ولكن خوفًا من نفسه ومن ضمريه ومن هللا، الناس
 وغي       رها الكثي      ر.؛ وتنمية اإلحساس والشعور ابآلخرين؛ سالح الص رب

 : يقول الشاعر عن الصومف ذلك و 

 اي أخي هل تصوم يف الصوم *** حبا أم ترى فيه منقذا من جهنم؟

 وت  رى ف ي ه ل ل جنان س ب يال *** ح اس با ف  ي س ل وكه ك ل م نعم

 ل م ي ك ال صوم أيها الناس جوعا *** ال وال كان كي نبخل ونكرم

 وام  ت الء ال ب طون ك  ل م س اء *** وب  دار ال ف قري ل ل خبز م أت م

 أي ه ا ال صائم ال ذي ص ام ت يها *** ي طأ األرض خ اشيا أن ت هشم

 ت رم ق ال ب ائسني رم  ق ازدراء *** وح قوق ال يتم ع ندك ت هضم

 وأم ان يك ك ل ها ح ي ن ت م شيان *** ي ك ون ال ط عام أحلى وادس م

 وال ف قري ال  ذي ب ب ابك ي ب كي *** ج ائ عا خ ايل ال وفاض وم حطم

 لموت  رج و م   ن ب  ع د ه  ذا م ك اان *** ف  ي ظ  الل... أن  ك ت ح 

 ص م عن الكذب والنفاق وحاسب *** نزعة الشر يف فؤادك واعلم

 أن م ث ل ال ص يام ح  ب ال يتامى *** فإنقاذ ال فقري أجدى وأح كم

 



95 
 

أمر املوىل عز وجل ابمتثاهلا من خالل االمتناع )املؤقت( عن األكل والشرب ، الصوم وإن كان عبادة -8
لكوهنا تساهم بقسط وافر يف هتذيب ، ذات مغزى تربوي عميقواملفطرات األخرى... إال أن هذه العبادة 

 -سلوك اإلنسان وتنمية اجلانب القيمي يف ذاته. وتبدأ الدالئل الرتبوية للوهلة األوىل بدعوة كرمية من هللا 
بوية اجلو  النفسي املالئم والرتبة الرت  -بذلك  -مهي ئًا هلم ، يف ضيافته -مجيعًا  - لعباده ابن يدخلوا -تعاىل 

 .الصاحلة إلنبات بذور الفضائل اخلرية يف أنفسهم
 
اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم : { جعل هللا الصوم فريضة على املؤمنني على مر  احلقب والسنني -9

وليس ذلك إال خلريية  ) 183اآلية : سورة البقرة( }الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعل كم تت قون..
حيث عليه يف حاالت جواز اإلفطار  -تعاىل  -حىت أنه ، فريضة ذات أبعاد تربوية هامة الصوم ابعتباره

وتتجلى اجلوانب الرتبوية من كون الصيام ميتاز عن غريه من  }وان تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون{: بقوله
تناعه احلر واملختار عن من خالل ام -تعاىل  - العبادات بكونه عبادة سرية فردية يقوم هبا املسلم طواعية هلل

األمر الذي يقوي يف نفس املسلم عنصر االستسالم ، ضرورات حياته بطيب نفس وبدون قسر أو إجبار
وكلما كان عنصر االنقياد واالستسالم يف العبادة أكرب كان أثرها يف تعميق ، تعاىل -واالنقياد للموىل تبارك و

يعمق الصوم مفهوم اإلخالص ويثبته يف وعي املسلم وسلوكه  وعلى هذا األساس، الربط بني العابد وربه أقوى
ويف هذه ، - تعاىل -طواعية وبصورة سرية ال يعملها إال هللا  -املادية واملعنوية  -فهو ميسك عن املفطرات 

كدبيب النمل. وما يعزز مفهوم اإلخالص أن   -كما قيل   -احلالة خيتفي عنصر الرايء والشرك الذي يدب  
فمجر الرتدد فيها كاف إلبطال الصيام!.. وهذا األمر غري مضر  يف الصالة ، ط فيه استدامة النيةالصوم يشرت 

لذلك من املمكن القول ابن  الصوم مينحنا أحد معطياته الرتبوية  !!مثاًل على الرغم من كوهنا عمود الدين
 .حلظة من حلظات حياتناودوام مراقبته يف كل   -تعاىل  -الروحية متمثلة يف إخالص العبودية هلل 

 
يعد ضرورة لكل عبادة إال أنه يف  والذي، تبدأ فوائد الصوم الروحية من تثبيت اإلخالص لدى الفرد -10

الصوم ذا خصوصية ال تكون يف غريه من العبادات خلصوصيته بسره وكتمانه والشرتاك الناس يف العبادات إال 
، الصوم ابلنعم اليت أنعم هللا هبا على العبد هويذكر ، أان أجزي بهالصوم الذي نسبه هللا لنفسه فقال الصوم يل و 

، واإلرادة والعزميةالتحمل كما أنه يعود املسلم على ،  فهو يتذكر ويشكر ويدوم على شكرها ابملراقبة للمنعم
إذ ، الصيام يرّب اإلرادة على اجتناب اهلوى والبعد عن املعاصي،وكما أن عليه هويعلم ضبط النفس ويساعد

وكذلك من فوائد الصيام التدريب علي الصرب اخلالص والصيام ، فيه قهر للطبع وفطم للنفس عن مألوفاهتا
 .احلقيقي الذي يورث يف القلب حب الطاعة وبغض املعصية
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أن الصوم يلعب دورا كبريا يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم ملا يتمتع به الصوم من القدرة على توفري  -11

وهذه األجواء ، وتعبيدها خلالقها، تساعده على تغيري النفس البشرية وإصالحها ية ونفسية للصائمأجواء روح
، والسحور، واحلرص على صالة اجلماعة، وكثرة الدعاء، وقراءة القرآن الكرمي وتدبره، مكوانهتا نية الصوم

هذه  املسلم أثناء الصوم. وتؤثر وممارسة العبادات اليت تقوى سلوك، ختم القرآنيف  والرغبة، وصالة الرتاويح
فالناظر إىل اجملتمع ، ملا للصيام من أثر جليل على العباد، املكوانت يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم

فمهما كان ، اإلسالمي يف شهر رمضان يعجب من الصالح النسيب الظاهر يف اجملتمع خاصة يف النهار
، وخيتم أكثر الناس القرآن الكرمي، فتمتلئ املساجد، ل يف رمضاناجملتمع بعيداً عن خلق اإلسالم فسيتغري احلا

ويندمون على ، وجيهرون ابالعرتاف، ويظهرون اخلشوع، ويرسلون الدموع، ويكثرون من الذكر والتوبة
 وتكوين شخصية اإلنسان املسلم.، وهلذا فان للصوم أثر كبري على السلوك اإلنساين، االقرتاف

 : التوصيات
 : يليتائج السابقة يوصى الكاتب مبا وف ضوء الن

 الدراسات حول فريضة الصوم من أجل استخراج املزيد من اآلاثر النفسية املقاالت و املزيد من  إجراء
 .واالجتماعيَّة واخللقيَّة والصحية هلذه الفريضة على الفرد واألمَّة

 لى مراعاة اآلداب االجتماعيَّة اليت جتعُل والعمل ع، زايدة توعية املسلمني أبمهيَّة احملافظة على فريضة الصوم
 .هذا الشأنيف  اجملتمع اإلسالمي قدوًة صاحلة وحسنًة لسائر الشعوب يف أحناء املعمورة

 البحث عن الوسائل الرتبوية والتعليمية اليت ُتساعد على العودة واإلقبال على هللا من خالل الصيام الواجب. 
  حىت يُؤهَّلوا روحيًّا وخلقيًّا منُذ ؛ بتعويد الناشئة على الصيام وتدريبهم عليهاالهتمام من ِقَبِل أولياء األمور

 .الصِ َغرِ 
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 املصادر 
 جامعة أم القرى، كلية الرتبية،  رسالة ماجستري، مصلح املطريف علي، أثر الصوم يف تربية شخصية املسلم ،

 ه . 1415
  ه     1424، دار العلوم   دار االمني الكويت الطبعة الرابعة، عبد هللا اهلامشي، األخالق واآلداب اإلسالمية 
 دار البشائر ، الطبعة الثالثة، يحتقيق حممود فؤاد عبد الباق، لإلمام أّب عبد هللا حممد إمساعيل البخاري، األدب املفرد

 .ه 1409، اإلسالمية
 الرايض، دار اهلدى للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية   –حتقيق عبد القادر األرنلؤوط ، للنووي، األذكار ،

 .ه1409
 للعالمة عبد الرمحن بن انصر ، إرشاد أويل األبصار واأللباب إىل نيل الفقه أبقرب الطرق وأيسر األسباب

 .ه 1420، مكتبة أضواء السلف، الطبعة األوىل، حتقيق حممد أشرف عبد املقصود، يالسعد
 ه 1399، بريوت، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، حممد انصر الدين األلباين، إرواء الغليل. 
 الناشر ، الطبعة الثانية  ، حتقيق الدكتور زاهر بن عواض األملعي، البن جنم، استخراج اجلدال من القرآن الكرمي

 .ه1401، احملقق
 املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة  ، للعالمة حممد مجال الدين القامسي، إصالح املساجد من البدع والعوائد ،

 .ه1399، دمشق
 حتقق حممد حميي ، 751ت ، البن القيم حممد بن أّب بكر بن القيم اجلوزية، أعالم املوقعني عن رب العاملني

 .ه1407، بريوت، املكتبة العصرية، طبعة األوىل  ال، الدين عبد احلميد
 حتقيق عبد العزيز بن أمحد ، لعمر بن علي بن أمحد املعروف اببن امللقن، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام

 .ه 1412دار العاصمة الرايض، الطبعة األوىل، املشيقح
 املكتب اإلسالمي، بعة األولى الط، حتقيق حممد عفيفي، البن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،

 .ه407، بريوت
 الطبعة ، حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ملوسى بن أمحد احلجَّاوي، اإلقناع لطالب االنتفاع

 .ه 1418، الكتاب العرّب، األوىل
 بن عبد احملسن  حتقيق الدكتور عبد هللا، ه 747: ت، للحافظ إمساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية

 مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر.، الرتكي
 بريوت، دار الكتاب العرّب، لعالء الدين أّب بكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،

 م.1982، لبنان

 

http://www.alukah.net/authors/view/home/8792/
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 مراجعة عبد ، بن ابز رمحه هللاللحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين مع حاشية مساحه الشيخ ا، بلوغ املرام
 دار االمتياز للنشر.، الطبعة الثانية، العزيز بن إبراهيم بن قاسم

 مكتبة دار البيان، الطبعة األوىل  ، حتقيق عبد القادر األرانؤوط، للنووي، التبيان يف آداب محلة القرآن ،
 .ه1403

 نشر مكتبه ابن تيمية، عبد اللطيف إشراف ومراجعة عبد الوهاب بن، حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي ،
 القاهرة.

 الطبعة ، لسماحة العالمة عبد العزيز بن عبد هللا ابن ابز، حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم
 .ه1415، الرايض، مجع حممد بن شايع الشايع دار الفائزين،  ، األوىل

 الطبعة الثالثة ، حتقيق بشري حممد عيون، األندلسي، رطيبلإلمام حممد بن أمحد الق، التذكار يف أفضل األذكار
 .ه1407، الطائف، ومكتبة املؤيد، دمشق، مكتبة البيان،  
 دار ، حتقيق حميي الدين ديب مستو 656ت ، لإلمام عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، الرتغيب والرتهيب

 دمشق بريوت.، ابن كثري ودار الكلم الطيب
 عامل الكتب.، حتقيق الدكتور عبد الرمحن عمرية، 816بن حممد بن علي اجلرجاين ت لعلي ، التعريفات 
 حتقيق خالد بن عبد الرمحن ومروان ، ه 516ت، لإلمام احلسني بن مسعود البغوي الشافعي، تفسري البغوي

 لبنان.، بريوت، دار املعرفة، الطبعة األوىل، سوار
 الطبعة ، للعالمة عبدالرمحن بن انصر السعدي،  كالم املنانتفسري السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري

 مؤسسة الرسالة.، حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ه 1376األوىل ت 
 دار السالم ، ه 1419الطبعة األوىل ، ه 747لإلمام إمساعيل بن عمر بن كثري ت ، تفسري القرآن العظيم

 لسعودية.اململكة العربية ا، الرايض، للنشر والتوزيع
 1ط، حلب، دار الرشيد، تقدمي ودراسة حممد عوامة، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، تقريب التهذيب ،

 ه .1406
 دار ،، الطبعة األوىل، العزيز آل الشيخ للشيخ صاحل بن عبد، التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل

 .ه 1417، الرايض، العاصمة
 ه .465ت ، بن عبد هللا القرطيب ابن عبد الرب لإلمام أّب عمر يوسف، التمهيد 
 وحممد حامد الفقي ، بتحقيق أمحد حممد شاكر، البن القيم املطبوع مع معامل السنن للخطاّب، هتذيب السنن

 بريوت.، دار املعرفة، بدون اتريخ
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 الطبعة ، األرنؤوط حتقيق عبد القادر، ه 606ت ، البن األثري املبارك بن حممد بن األثري اجلزري، جامع األصول
 .ه 1403، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر، الثانية

 حتقيق حممود حممد شاكر، ه 310الطربي ت  ألّب جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،
 مكة املكرمة.، توزيع دار الرتبية والرتاث

 ه  1424، الطبعة الثانية، اعيليانسرور امس، اجلليل املوىل حممد مهدي الزايف، جامع السعادات.  
 )املكتبة اإلسالمية.، وأمته إبراهيم عطوة عوض، حتقيق أمحد حممد شاكر، اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي 
 بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل  ، حتقيق شعيب األرانؤوط، البن رجب، جامع العلوم واحلكم ،

 .ه1411
 حتقيق الدكتور حممد بن ، الطبعة األوىل  ، بد هللا بن أمحد األنصاري القرطيبألّب ع، اجلامع ألحكام القرآن

 .ه 1414، القاهرة، نشر دار احلديث، إبراهيم احلفناوي
 دار ، الطبعة األولى ، حتقيق علي بن حسن بن انصر، البن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح

 .ه1414، الرايض، العاصمة
 نشر ورثة املؤلف.، الطبعة الثالثة، لى الروض املربعحاشية ابن قاسم ع 
 الطبعة سلفية.، املطبوع من فتح الباري، حاشية اإلمام عبد العزيز ابن ابز على فتح الباري البن حجر 
 ه1406، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، حاشية السندي على سنن النسائي. 
 دار احلكمة / القسم الثقايف، آلية هللا السيد حممد ابقر احلكيم، دور أهل البيت يف بناء اجلماعة الصاحلة ،

 ه  1424، الطبعة الثانية، قم، إيران
 مؤسسة اجلريسي ، لسعيد بن علي بن وهف القحطاين، الذكر والدعاء والعالج ابلرقى من الكتاب والسنة

 ه .1422شعبان ، الطبعة الثالثة، للتوزيع واإلعالن
 حممد أمني بن عمر بن عبد ، ر املختار شرح تنوير األبصار املعروفة ب )حاشية ابن عابدين(رد احملتار على الد

 ه . 1386، الطبعة الثانية، بريوت، طبعة دار الفكر، العزيز املشهور اببن عابدين
 واإلرشادتوزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة ، الطبعة الثالثة، رسالتان البن ابز يف الزكاة والصيام ،

 .ه 1407
 واملشيقح.، والغصن، عبد هللا الطيار: حباشية وتعليق املشايخ الروض املربع شرح زاد املستقنع 
 ه1422، الرايض،   دار الوطن، الطبعة الثانية، حتقيق عبد هللا الطيار، الروض املربع شرح زاد املستقنع. 
 ابن قيم اجلوزية، عبد هللا حممد بن أّب بكر الدمشقيلإلمام مشس الدين أّب ، يف هدي خري العباد، زاد املعاد ،

 لبنان.، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، وعبد القادر األرنؤوط، حتقيق شعيب األرانؤوط
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 ه .1357عام ، مطبعة أم القرى مبكة املكرمة، لإلمام أمحد بن حنبل، الزهد 
 حتقيق حممد صبحي حسن ، ن إمساعيل األمري الصنعاينلإلمام حممد ب، سبل السالم املوصل إىل بلوغ املرام

 .ه1418، الدمام، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل  ، حالق
 بريوت، املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، للشيخ حممد انصر الدين األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة ،

 .ه 1498
 املكتب اإلسالمي بريوت، الطبعة الرابعة، اينللشيخ حممد انصر الدين األلب، سلسلة األحاديث الضعيفة ،

 .ه 1498
 الرايض، دار السالم للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  ، حممد بن يزيد بن ماجه القزويِن، سنن ابن ماجه ،

 .ه1420
 ه1420، الرايض، دار السالم للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  ، سنن أّب داود. 
 ه1420، الرايض، دار السالم للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ن سورةحممد بن عيسى ب، سنن الرتمذي. 
 القاهرة.، دار احملاسن للطباعة، ه 385ت ، لإلمام علي بن عمر الدار قطِن، سنن الدار قطِن 
 الباكستان. توزيع رائسة إدارات البحوث ، ه 255ت ، لإلمام عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي، سنن الدارمي

 .ه 1404، واإلفتاءالعلمية 
 دار ، وسيد كسروي حسن، حتقيق عبد الغفار سليمان البنداري، ألمحد بن شعيب النسائي، السنن الكربى

 ه .1411، 1ط، بريوت، الكتب العلمية
 لبنان.، بريوت، دار املعرفة، ه 458ت ، أمحد بن احلسني، للبيهقي، السنن الكربى 
 دار السالم للنشر والتوزيع الرايض، الطبعة األوىل  ، ئيلإلمام أمحد بن شعيب النسا، سنن النسائي ،

 .ه1420
 دار الكتاب اإلسالمي ابلقاهرة.، وهبامشه شرح الشيخ علي العدوي، شرح اخلرشي على خمتصر خليل 
 حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين.، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي 
 حتقيق شعيب األرانؤوط وحممد زهري الشاويش، ه 516ود البغوي ت لإلمام احلسني بن مسع، شرح السنة ،

 .ه 1390، توزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، الطبعة األوىل
 لبنان، بريوت، دار املعرفة، الطبعة األوىل، املطبوع مع سنن ابن ماجه، شرح السندي على سنن ابن ماجه ،

 .ه1416
 1ط، انصر الدين األلباين: ه (. حتقيق792أّب العز علي بن علي ) للحنفي ابن، شرح العقيدة الطحاوية ،

 املكتب اإلسالمي.، بريوت
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 دار األنصاري ، الطبعة األوىل  ، حتقيق زيد بن أمحد النثريي، قسم كتاب الصيام، البن تيمية، شرح العمدة
 .ه1417، للنشر والتوزيع

 مطبوع معه اإلنصاف ، ه 682د بن قدامة املقدسي ألّب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمح، الشرح الكبري
 دار هجر للطباعة والنشر.، حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، واملقنع

 دار املعارف مبصر.، الطبعة الثانية، ألمحد شاكر، شرح املسند 
 ه 1415، مؤسسة آسام للنشر، الطبعة الثالثة: البن عثيمني، الشرح املمتع. 
 لبنان.، بريوت، دار القلم، مراجعة خليل امليس، نووي على صحيح مسلمشرح ال 
 ه 1427الطبعة الثانية ، حتقيق إبراهيم مشس الدين، ه 321ألّب جعفر الطحاوي ت ، شرح معاين اآلاثر ،

 لبنان.، بريوت، دار الكتب العلمية
 بريوت ، دار الفكر، لبهويتبن إدريس ا ملنصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن، شرح منتهى اإلرادات

 )بدون اتريخ(.
 دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول، للبيهقي، شعب اإلميان ،

 .ه1410
 مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، حتقيق شعيب األرانؤوط، ه 730ت ، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،

 .ه1424، بريوت
  الطبعة ، حتقيق الدكتور حممد مصطفى األعظمي، ه 311ت ، حملمد بن إسحاق بن خزمية، ابن خزميةصحيح

 .ه 1391، لبنان، بريوت، املكتب اإلسالمي، األوىل
 اململكة العربية السعودية.، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع. الرايض، للعالمة حممد انصر الدين األلباين، صحيح ابن ماجه 
 ه 1415، دار الصديق اجلبيل، الطبعة الثانية، للعالمة حممد انصر الدين األلباين، املفرد صحيح األدب. 
 مكتبة دار السالم، الطبعة الثانية  ، ه 256: لإلمام أّب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ت، صحيح البخاري ،

 .ه1419، الرايض
 الرايض، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل  ، باينللعالمة حممد انصر الدين األل، صحيح الرتغيب والرتهيب ،

 .ه1412
 ه1388، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل  ، للعالمة حممد انصر الدين األلباين، صحيح اجلامع الصغري. 
 اململكة العربية السعودية.، مكتبة املعارف الرايض، لأللباين، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، صحيح الكلم الطيب 
 اململكة العربية ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع. الرايض، للعالمة حممد انصر الدين األلباين، أّب داود صحيح سنن

 السعودية.
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 اململكة العربية ، الرايض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، للعالمة حممد انصر الدين األلباين، صحيح سنن الرتمذي
 السعودية.

 اململكة العربية ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع. الرايض، انصر الدين األلباينللعالمة حممد ، صحيح سنن النسائي
 السعودية.

 مكتبة دار ، ه 1419الطبعة الثانية ، ه 256: لإلمام أّب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ت، صحيح مسلم
 الرايض اململكة العربية السعودية.، السالم

 توزيع اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.، طباعة واإلعالممؤسسة مكة لل، البن القيم، الصالة 
 1995فرباير ، 435العدد ، الكويت، ُملة العرّب، حسان مشسي ابشا، الصيام يف ميزان البحث العلمي 
 املكتب اإلسالمي.، ه 1388الطبعة األوىل ، للعالمة األلباين انصر الدين، ضعيف اجلامع الصغري 
 م.1988 -ه 1408، 1ط، املكتب اإلسالمي، لعالمة حممد انصر الدين األلباينل، ضعيف سنن ابن ماجه 
 الرايض، نشر مكتب الرتبية العرّب لدول اخلليج، للعالمة حممد انصر الدين األلباين، ضعيف سنن أّب داود- 

 ه .1412، 1ط، لبنان –بريوت ، واملكتب اإلسالمي
 الرايض.، للنشر والتوزيع، انصر الرشيدلعبد العزيز بن ، عدة الباحث يف أحكام التوارث 
 الرايض، الرائسة العامة لإلفتاء، د. فاروق محادة: دراسة وحتقيق، أمحد بن شعيب النسائي، عمل اليوم والليلة ،

 .ه 1406، مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة الثانية
 دار الفكر، طبعة الثالثة  ال، ألّب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي، عون املعبود شرح سنن أّب داود ،

 .ه1399
 ه1415، دار الوطن، الطبعة األوىل  ، مجع عبد العزيز املسند، فتاوى إسالمية. 
 أشرف على مقابلة ، ه 852للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 كتبة الرايض احلديثة.نشر م، نسخه املطبوعة واملخطوطة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
 القاهرة.، دار الشهاب، الرمحن البنا بن عبد ألمحد، الفتح الرابين ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 
 مكتبة ومطبعة عيسى الباّب احلليب، للشوكاين، فتح القدير اجلامع بني فِن الرواية والدراية من علم التفسري ،

 ه .1383، 2ط، القاهرة
 بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل  ، احملسن الرتكي حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد، ه 763ت، مد بن مفلح املقدسيحمل، الفروع ،

 .ه1424، لبنان
 الطبعة األوىل، مهر، أنوار اهلدى، السيد حممد الصدر، فقه األخالق.  
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 توزيع مؤسسة اجلريسي، ة األوىل  الطبع، لسعيد بن علي بن وهف القحطاين، فقه الدعوة يف صحيح البخاري ،
 .ه1420، الرايض

 لبنان.، بريوت، دار الكتاب العرّب، ه 1392الطبعة الثانية ، لسيد سابق، فقه السنة 
 ُممع امللك فهد إبشراف وزارة الشؤون ، إعداد خنبة من العلماء، الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة

 ع امللك فهد.ُمم، ه 1424، الطبعة األوىل، اإلسالمية
 ه 1402، دمشق، دار الفكر، الطبعة األوىل، لسعدي أبو جيب، لغة واصطالحاً : القاموس الفقهي. 
 لبنان   بريوت، دار املرتضى، علي حممد علي دخيل، القرآن الكرمي تفسري ودراسات أخرى. 
 بن عبد احملسن الرتكيالدكتور عبدهللا  ه  حتقيق620ت ، عبد هللا بن أمحد بن حممد: البن قدامة، الكايف ،

 دار هجر.
 دار ، الطبعة السادسة، ه 630ت ، علي بن أّب الكرم حممد بن حممد بن عبدالكرمي:، البن األثري، الكامل يف التاريخ

 .ه 1406، الكتاب العرّب
 دار ، الطبعة األوىل، مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري: البن منظور، لسان العرب

 .ه 1410، لبنان، بريوت، درصا
 ه 1416، دار ابن كثري دمشق، الطبعة الثالثة، يس حممد السواس، حتقيق، البن رجب، لطائف املعارف. 
 الطبعة األوىل، حتقيق أشرف عبد املقصود، للعالمة حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه هللا، ُمالس شهر رمضان ،

 .ه 1416، الرايض، مكتبة أضواء السلف
 الطبعة الثالثة  ، ه 807للحافظ نور الدين علي بن أّب بكر اهليثمي ت ، لزوائد ومنبع الفوائدُممع ا ،

 .ه1402، لبنان، بريوت، منشورات دار الكتاب العرّب
 الرايض، توزيع مكتب الدعوة واإلرشاد، الطبعة الثانية  ، مجع الشويعر، ُمموع الفتاوى لإلمام ابن ابز ،

 .ه1423
 دار إحياء الرتاث العرّب.، بن شرف النوويليحىي ، اجملموع 
 مكتبة دار الرتاث، حتقيق أمحد شاكر، حملمد بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، احمللى ابآلاثر ،

 بدون اتريخ.، القاهرة
 اململكة العربية ، املؤسسة السعدية ابلرايض، ه 1376للسعدي ت ، املختارات اجللية من املسائل الفقهية

 عودية.الس
 دار هجر للطباعة ، الطبعة األوىل  ، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، خمتصر اخلرقي املطبوع مع املغِن

 .ه1410، والنشر
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 الباكستان.، دار نشر الكتب اإلسالمية، حتقيق حممد بن حامد فقي، البن تيمية، خمتصر الفتاوى الكربى 
 مكتبة السنة احملمدية ومكتبة ابن تيمية، ق حممد حامد الفقيحتقي، البن قيم اجلوزية، مدارج السالكني ،

 القاهرة.
 ألّب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ،

 بريوت.، دار الكتب العلمية، ه (456الطبعة الثالثة. )ت ، دار زاهد القدسي
 لبنان.، بريوت، دار املعرفة، ألّب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم ،املستدرك على الصحيحني 
 حتقيق عامر أمحد حيدر، ه ( 230علي بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلوهري )ت ، مسند ابن اجلعد ،

 ه .1410، 1ط، بريوت، مؤسسة اندر
 ألّب داود سليمان بن داود الطيالسي ، مسند أّب داود الطيالسي 

 ه . 1419، الطبعة األوىل، طبع دار هجر ابلقاهرة، د. حممد بن عبد احملسن الرتكي: حتقيق، ه ( 204)
 حتقيق ُمموعة من أهل العلم أشرف على التحقيق ، النسخة احملققة، مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين

 لبنان. -بريوت، مؤسسة الرسالة، الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
 الطبعة الثالثة، حتقيق حممد انصر الدين األلباين، حملمد بن عبد هللا اخلطيب التربيزي، بيحمشكاة املصا ،

 .ه 1405، بريوت، املكتب اإلسالمي
 دار اجلنان، بريوت، 1ط، ه (840لشهاب الدين البوصريي )ت ، مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،

 ه .1406
 لعلمية واإلفتاء.توزيع إدارات البحوث ا، مصنف ابن أّب شيبة 
 املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق، مصنف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،

 .ه  1403، بريوت
 حتقيق ، املطبوع مع خمتصر سنن أّب داود للحافظ املنذري، ه ( 388حلمد بن حممد اخلطاّب )، معامل السنن

 لبنان.، بريوت، دار املعرفة ،أمحد حممد شاكر وحممد حامد الفقي
 ه1416، اخلرب، دار عفان، الطبعة األولى ، حتقيق علي بن حسن احلليب، البن القيم، مفتاح دار السعادة. 
 والدار الشامية، دمشق، دار القلم، الطبعة األوىل، حتقيق عدانن داوودي، لألصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن ،

 .ه 1412، بريوت
 وزعت عن طريق مكتب الدعوة ودعوة اجلاليات، للدكتور أمحد بن حممد اخلليل، عاصرةمفطرات الصيام امل ،

 اململكة العربية السعودية.، مبدينة الدوادمي
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 الطبعة ، حتقيق حميي الدين ديب مستو ويوسف علي بدوي، للقرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم
 .ه1417، ريوتب، دار ابن كثري ودار الكلم الطيب، األوىل  

 دار اهلجر، الطبعة األوىل، حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف ،
 .ه 1416

 املكتب ، الطبعة اخلامسة، حتقيق زهري الشاويش، أتليف إبراهيم حممد بن سامل بن ضواين، منار السبيل
 .ه 1402، بريوت، اإلسالمي

 دار إحياء الكتب العالبية يف علوم القرآن.، بدون اتريخ، للزرقاين، مناهل العرفان 
 تصحيح ، ن تيميةجملد الدين أّب الربكات عبد السالم ابصلى هللا عليه وسلم،  املنتقى من أخبار املصطفى

 .ه1402، الرايض، الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية، حممد حامد الفقي
 مع حاشية املنتهى لعثمان أمحد سعيد ، ه 972ت  تقي الدين، أمحد الفتوحي حملمد بن، منتهى اإلرادات

 مؤسسة الرسالة.، حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، النجدي
 بدون اتريخ.، مكتبة طربي ة، للسبكي، املنهل العذب املورود يف شرح سنن أّب داود 
 دار الكتب العلمية.، حتقيق حممد عبدالرزاق محزة، بكر اهليثمي لعلي بن أّب، موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان 
 توزيع وزارة األوقاف والشؤون ، مطابع دار صفوة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  ، املوسوعة الفقهية الكويتية

 .ه1414، اإلسالمية ابلكويت
 ه1423، األردن، عمان، ميةاملكتبة اإلسال، الطبعة األوىل  ، للعوائشة، املوسوعة الفقهية امليسرة. 
 دار إحياء الكتب العربية.، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، لإلمام مالك، املوطأ 
 حتقيق حممود ، ه 606ت ، أّب السعادات املبارك بن حممد: البن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر

 بريوت.، املكتبة العلمية، حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوي
 دار الكلم الطيب، الطبعة األوىل  ، حتقيق أمحد حممد السيد وحممود إبراهيم بز ال، للشوكاين، ألوطارنيل ا ،

 .ه1419، بريوت، دمشق
 ه 1420، عمان، الطبعة الثانية دار النفائس، عبد القادر بن عمر التغليب، نيل املآرب بشرح دليل الطالب. 
 بة الرايض احلديثة بدون اتريخ.مكت، البن حجر، هدي الساري مقدمة فتح الباري 

 
 Husain, K., Leed, A. R. Some physiological effects of fasting in 

Ramadan on healthy Muslims: A review. Dietary Fiber: 
Bibiliography and Reviews. 1996; 2: 32-36 

 



106 
 

 Takruri, H. R. Effect of fasting in Ramadan on body weight. Saudi 
Medical Journal. 1989; 10(6): 491-494 

 Husain, R, Duncan, M. T., Cheah, S. H. and Chng, S.L. Effect of 
fasting in Ramadan on Trpiocal Asiatic Moslems. Br. J. Nutr. 1987; 
58(1): 41-48 

 Gumma, K. A. Mustafa, K. Y., Mahmoud, N. A., and Gader, A. 
M. A. The effect of fasting in Ramadan on fluid and electrolyte 
balance. Br. J. Nutr. 1987; 40: 583-589 

 Athar, S. Medical aspects of Islamic fasting.www.sfaar.com.1998. 
 Gumaa, K. A. The effect of fasting in Ramadan on serum uric acid 

and lipid concentrations. Br. J. Nutr. 1978; 40: 543-581 
 Naif, K. et. al. Marked increase in plasma high-density-lipoprotein 

cholesterol after prolonged fasting during Ramadan. A. J. Clin. 
Nutr. 1993; 57: 640-642 

 Suliman, S., Fedail, M. D., Murphy, D., Salih, Y. Changes in 
certain blood constituents during Ramadan. Amr. J. Clin. Nutr. 
1982; 36: 530-533 

 Metzner, HL, Lamphiear, DE, Wheeler NC, Larkin FA. The 
Relationship between Frequency of Eating and Adiposity in Adult 
and Women in the Tecumseh Community Health Study. 

 Maislos, M., Khamaysi, N., Assali, A., Abu-Radiah,Zvili, I., and 
Shany, S. Marked Increase in Plasma High Density Lipoprotein 
Cholesterol after Prolonged Fasting During Ramadan. Amr. J. Clin. 
Nutr. 1993; 640-642. 
 

 
 

 



107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن الكرمي والسُّنَّة النبويَّة املطهَّرةدور الصيام يف تكوين شخصية اإلنسان املسلم يف ضوء الُقرآ

 

 
 

 د. حممود فتوح حممد سعدات

 جامعة عني مشس –أستاذ مشارك 

 

 



108 
 

 

 

 

 

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

 

 

 

 

 

 

 

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

  وعونه هللاحبمد  مت

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

 

 

 



109 
 

 

 الفهرس
 1 .................................................................................... الصيام دور

 1 .............................................................. املسلم اإلنسان شخصية تكوين يف
 1 ......................................................................... ةوالسُّنَّ  الكتاب ضوء يف

 9 ...................................................................... الصيام مفهوم: األول املبحث
 13 .................................................................... الصيام فضائل: الثاين املبحث
 20 .................................................................... الصيام أنواع: الثالث املبحث
 23 ............................................................. وأركانه الصيام شروط: الرابع املبحث

 24 ................................................................................... :الصوم أركان
 26 ......................................... الصائم فيها يقع اليت اخلائةة السلوكيات  اخلامس املبحث
 30 .......................................... املسلم اإلنسان شخصية على الصوم أتثري: الثاين الفصل
 31 ............................................................. للصوم الرتبوية اآلاثر: األول املبحث
 35 ............................................................. للصوم النفسية اآلاثر: الثاين املبحث
 38 ......................................................... للصوم االجتماعية اآلاثر: الثالث املبحث
 41 ........................................................... للصوم األخالقية اآلاثر: الرابع املبحث
 44 ........................................................... للصوم الصحية اآلاثر: اخلامس املبحث
 54 .......................................................... للصوم الروحية اآلاثر: السادس املبحث
 57 .................................................................... الصائم سلوك: الثالث الفصل
 58 ....................................................... :الصوم أثناء املسلم سلوك: األول املبحث
 63 .......................................................... :وسلوكــه الصائــم أخالق: الثاين املبحث
 65 ................................................................................... الرابع الفصل
 66 ................................................. اإلنساين السلوك على الصيام أثر: األول املبحث

 67 ............................................................. :اإلنساين السلوك على الصيام أثر
 67 ............................................................. :التصرفات وضبط السلوك تعديل

 68 ........................................................... :اإلرادة وتقوية الشهوات يف التحكم
 69 .................................................................. :ابلعبادة والسمو لروحا حترير
 69 ..................... (:واملساكني الفقراء حبال الشعور) الفرد لدى للخري وحب املشاعر رقة زايدة

 



110 
 

 70 ................................................................................... الثاين املبحث
 70 ......... املطهَّرة النبويَّة والسُّنَّة الكرمي الُقرآن ضوء يف ماملسل اإلنسان شخصية تكوين يف الصيام دور

 91 ................................................................................... الكتاب خامتة
 97 ........................................................................................ املصادر

 

 

 




