سالمُ ُ
اإل ْ
هللاُ ِللبَش َِريَّ ُِة ُ
سالَ ِةُ ِ
ر ْؤيَةُُ ِع ْل ِميَّةُ ِل ِر َ
***

عشَر ُ
ا ْلفَصْلُال َّرابِعُ َ
***

ض ُ
ان:
ال َّ
ص ْو ُم َو َر َم َ
ان ِمنَ ِ
هللا
ان َ
ع ِظي َمت َ ِ
نِ ْع َمت َ ِ
ِل ْل ُم ْس ِل ِمينَ
***
أعو ُذ با ِ
الشيطان الرجيم
هلل منَ
ِ
الر ِح ِيم
الرحْ َم ٰـ ِن َّ
بِس ِْم اللَّـ ِه َّ
***
مقَ ِد َمةُ ُ
الصوم هو الفريضة الرابعة التي فرضها هللا  ،سبحانه وتعالى ،
على المسلمين  ،بعد الشهادتين وإقام الصالة وإيتاء الزكاة  ،كما
فرضها على المؤمنين من قبلهم .ومثلما هو الحال في العبادات
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األخرى  ،فللصوم فوائد كثيرة تعود على الصائمين  ،روحيا
وجسديا.
وقد فُرض الصوم خالل شهر رمضان المبارك  ،الذي تؤدى فيه
عبادات عديدة أخرى  ،مث َل تالوة ُ القرآن الكريم ودراست ُه  ،وإخرا ُج
الزكاة  ،وصالة ُ التراويح  ،والزيادة ُ في أعمال الخير .وهكذا  ،فإن
شهر الصيام ال يعود بالفوائد العظيمة على األفراد فحسب  ،وإنما
ت واإلنساني ِة جمعاء ،
تشمل خيرات ُه
ت والمجتمعا ِ
األسر والجماعا ِ
َ
والتعاطف ،
وذلك ألنه مدرسة يتدرب الناس فيها على الرحم ِة ،
ِ
والعناي ِة ببعضهم البعض  ،على كافة المستويات .ويتناو ُل هذا الفصل
وأحكامه  ،كما وردت في الكتاب
الصوم وفوائ ِده
بعضا من معاني
ِ
ِ
والسنة.
امُ َو َمعَانِي ُِه ُ
ُالصيَ ُِ
فَ َوائِد ِ
فرض هللا  ،سبحانه وتعالى  ،الصيام على المسلمين  ،كأحد أهم
العبادات التي كتبها عليهم  ،كما جاء في اآليات الكريمة -183 :2
 .187والمعنى المباشر للصيام هو االمتناعُ عن الطعام والشراب
ب الشمس .ويشمل باإلضافة
والجماع من طلوع الفجر حتى غرو ِ
إلى ذلك  ،االمتناع عن إدخال أي شيء إلى الجسم يؤدي إلى إحداث
تغيرات فيه .وإذا ما تدبرنا ما يعود علينا الصيام به  ،يتبين لنا أن
له فوائ َد عظيمة  ،شأنُه شأنُ العبادات األخرى التي فرضها هللا علينا.
فهو  ،عز وجل  ،في غنى عن العالمين  ،ولكن ينالُه التقوى منا ،
عندما نقوم بأداء العبادات ُ ،حبا له  ،وطاعة ألوامره  ،فننا ُل السعادةَ
في الدنيا واآلخرة]1[ .
ت في اإلسالم  ،يمكن أن
الفهم
وبدون
الصحيح للحكم ِة من العبادا ِ
ِ
ِ
ِ
نظر إلى الصوم على أنه تجويع للناس وإنزال لأللم بهم .والحقيقةُ
يُ َ
س معا  ،مما يجعلُهُ بمثابةَ
َّ
أن له فوائ َد جمة تعود على الجسم والنف ُ
منحة عظيمة من الخالق  ،سبحانه وتعالى  ،لخلقه من الناس]2[ .
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صه من الخاليا الضعيفة ومن
فمن فوائد الصوم للجسد أنه ِ
يخل ُ
الدهون الزائدة والسموم المتراكمة  ،التي يكتسبها خالل العام .وإذا
ما صام الناس كما ينبغي  ،أي بأن يقوموا بنفس األعمال التي
يقومون بها في األشهر السابقة على رمضان  ،وأن يأكلوا نفس
المقادير التي يأكلونها قبله  ،عند إفطارهم  ،فإنهم سيُنقصون من
أوزانهم  ،عند نهاية الشهر الفضيل .ومن الحقائق التي أصبحت
معروفة جيدا  ،أن األطباء يحثون مرضاهم على إنقاص أوزانهم
إنقاص
كوقاية وعالج لكثير من األمراض .وفوق ذلك كله  ،فإن
َ
كسب صاحبَه الرشاقة وحسنَ المنظر.
الوزن يقترنُ بالصحة ويُ ُ
والصوم مفيد بصفة خاصة لبعض أعضاء الجسم  ،كالمعدة واألمعاء
 ،التي تعم ُل لساعات طويلة يوميا على هضم األطعمة والمشروبات
شهر رمضانَ يُعطي هذه وغيرها
التي تتلقاها عند كل وجبة .وصو ُم ِ
من أعضاء الجهاز الهضمي في الجسم فرصة للراحة  ،خال َل
أكثر
اآلمر الذي يقويها ويجعلُها
النصف الثاني من يوم الصيام ،
ِ
ُ
َ
صحة وفعالية]3[ .
فللصيام فوائ ُد عظيمة أيضا .فهو يقترن
ومن الناحية الروحية ،
ِ
بالتأمل في أحوال الناس  ،خاصة أولئك الذين يعانون من الجوع ،
في المجتمع الذي يعيش فيه الصائم أو في أي جزء آخر من العالم.
فمن خالل تجربة الصائم باإلحساس بالجوع  ،فإنه يصبح أكثر تفهما
لما يعانيه الفقراء .وهكذا  ،فإن المسلمين يصبحون أكثر جودا وكرما
في رمضان  ،من خالل إيتائِهم للصدقات وزيادتِهم ألعمال الخير
الموجهة للفقراء والمساكين والمحتاجين في المجتمع.
والصو ُم أيضا تدريب للنفس على مقاومة رغباتِها الجسدية
والسيطرةِ عليها .وعلى ذلكَ  ،فالقوة الحاصلةُ للنفس نتيجة لذلك
التدريب تمكنُها من مقاومة الرغبات غير الحميدة األخرى  ،والتي
عالمنا اليوم  ،ك
تنتشر في
العدوان والسيطرةِ على اآلخرينَ
ِ
ُ
ِ
واستغال ِلهم.
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ب مث ِل هذ ِه الفوائد  ،من
ولتشجيع المسلمينَ والمسلما ِ
ت على اكتسا ِ
ِ
خالل أدائِهم لهذه العبادة الفاضلة  ،فإن هللا  ،سبحانه وتعالى  ،وعد
بإعطاء عظيم الثواب للصائمين  ،كما جاء في اآلية الكريمة  35من
سورة األحزاب ( .)33ولع َ
ظ ِم ق ْد ِر الصوم عنده  ،عز وجل  ،فقد
والمعاصي  ،كما جاء في اآليات
جعلَه كفارة لكثير من الذنوب
َ
الكريمة  ، 95 :5 ، 89 :5 ، 92 :4و.4 :58
ت
ت َو ْالقَا ِنتِينَ َو ْالقَا ِنتَا ِ
ت َو ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
ِإ َّن ْال ُم ْس ِل ِمينَ َو ْال ُم ْس ِل َما ِ
ت َو ْالخَا ِشعِينَ
صا ِب َرا ِ
صا ِدقَا ِ
صا ِب ِرينَ َوال َّ
ت َوال َّ
صا ِدقِينَ َوال َّ
َوال َّ
صا ِئ َما ُِ
ت
ص ِدقَا ِ
َو ْالخَا ِش َعا ِ
صا ِئ ِمينَُُ َوال َّ
ت َوال َّ
ص ِدقِينَ َو ْال ُمتَ َ
ت َو ْال ُمتَ َ
َو ْال َحا ِف ِظينَ فُ ُرو َج ُه ْم َو ْال َحا ِف َ
ت
ت َوال َّذا ِك ِرينَ اللَّـهَ َك ِثيرا َوال َّذا ِك َرا ِ
ظا ِ
ُوأَجْ ًُراُع َِظي ًما ﴿األحزاب .﴾35 :33 ،
ع َّد اللَّـهُُلَهمُ َّم ْغ ِف َُرةً َ
أَ َ
طأ َو َمنُقَتَلَُم ْؤ ِمنًاُ َخ َ
َو َما َكانَ ِل ُمؤْ ِمن أَن يَ ْقت ُ َل ُمؤْ ِمنا ِإ َّال َخ َ
ير
طُأ ً فَتَحْ ِر ُ
ص َّدقُوا فَإِن َكانَ ِمن قَ ْوم
سلَّ َمة ِإلَ ٰى أَ ْه ِل ِه ِإ َّال أَن يَ َّ
َرقَبَة ُّمؤْ ِمنَة َو ِديَة ُّم َ
ير َرقَبَة ُّمؤْ ِمنَة َو ِإن َكانَ ِمن قَ ْوم بَ ْينَ ُك ْم
عدُو لَّ ُك ْم َوه َُو ُمؤْ ِمن فَتَحْ ِر ُ
َ
َّ
َ
َّ
ير َرقَبَة ُّمؤْ ِمنَة فَ َمن ل ْم يَ ِج ْدُ
سل َمة ِإلَ ٰى أ ْه ِل ِه َوتَحْ ِر ُ
َوبَ ْينَ ُهم ِميثَاق فَ ِديَة ُّم َ
َّ
َّ
ع ِليما َح ِكيما
فَ ِصيَامُ َ
شه َُْري ِْنُمتَتَا ِبعَي ِْن ُت َْوبَة ِمنَ اللـ ِه ۗ ُ َو َكانَ اللـهُ َ
﴿النساء .﴾92 :4 ،

عقَّدت ُّ ُم
اخ ُذ ُك ُم اللَّـهُ بِاللَّ ْغ ِو فِي أَ ْي َمانِ ُك ْم َولَ ٰـ ِكن ي َُؤ ِ
َال ي َُؤ ِ
اخ ُذ ُكم بِ َما َ
س ِط َما ت ُ ْ
ارتُهُ إِ ْ
ط ِع ُمونَ أَ ْه ِلي ُك ْم
طعَا ُم َ
ساكِينَ ِم ْن أَ ْو َ
عش ََرةِ َم َ
ْاأل َ ْي َمانَ فَ َكفَّ َ
َٰ
ارةُ
ير َرقَبَة فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْدُفَ ِصيَامُثَ َالثَ ِةُأَيَّامُُذَ ِلكَ ُ َكفَّ َُ
أَ ْو ِكس َْوت ُ ُه ْم أَ ْو تَحْ ِر ُ
أَ ْي َمانِك ْمُ إِذَاُ َحلَ ْفت ُْمُ َواحْ فَ ُ
ظوا أَ ْي َمانَ ُك ْم َك ٰ َذلِكَ يُبَيِنُ اللَّـهُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَعَلَّ ُك ْم
تَ ْ
ش ُك ُرونَ ﴿المائدة .﴾89 :5 ،
َُوأَنت ْمُح ُرمُُ َو َمن قَتَلَهُ ِمن ُكم ُّمتَ َع ِمدا
َيا أَيُّ َها ا َّلذِينَ آ َمنُوا ََلُتَ ْقتلواُال َّ
ص ْيد َ
عدْل ِمن ُك ْم َهدْيا َبا ِل َغ ْال َك ْع َب ِة
فَ َجزَ اء ِمثْ ُل َما قَتَ َل ِمنَ النَّ َع ِم َيحْ ُك ُم ِب ِه َذ َوا َ
طعام مساك ُأَوُ َ َٰ
عفَا
ارة َ َ ُ َ َ ِينَ ْ
ُصيَا ًما ِل َي ُذوقَ َو َبا َل أَ ْم ِر ِه َ
عدْلُ ذَ ِلكَ ِ
أَ ْو َكفَّ َ
ع ِزيز ُذو
عا َد فَ َينتَ ِق ُم اللَّـهُ ِم ْنهُ َواللَّـهُ َ
ف َو َم ْن َ
اللَّـهُ َ
ع َّما َ
سلَ َ
ان ِتقَام ﴿المائدة .﴾95 :5 ،
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ساُفَ َمن لَّ ْم
شه َُْري ُِ
فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْدُُفَ ِصيَامُ َ
ْنُُمتَتَابِعَي ِْنُ ِمنُ قَ ْب ِلُ أَنُ يَتَ َما َّ
ٰ
يَ ْست َِط ْع فَإِ ْ
سو ِل ِه َوتِ ْلكَ ُحدُو ُد
طعَا ُم ِستِينَ ِم ْس ِكينا َذلِكَ ِلتُؤْ ِمنُوا بِاللَّـ ِه َو َر ُ
ع َذاب أَ ِليم ﴿المجادلة .﴾4 :58 ،
اللَّـ ِه َو ِل ْلكَافِ ِرينَ َ
َام ُه ُ
ُوأحْ ك ُ
ْ
الصيَ ِام َ
األمرُ ِب ِ
األمر بصيام شهر رمضان في اآلية الكريمة  ، 183 :2وجاءت
جاء
ُ
أحكامه في اآليات الكريمة  .187-184 :2فاآلية  183تذكر لنا أنه
فُرض على المسلمين  ،كما فُرض على المؤمنين من قبلهم  ،لتدريبهم
على التقوى .وأشارت اآليةُ  184إلى أن المرضى والمسافرين ليس
عليهم الصو ُم في رمضان  ،ولكنهم ملزمونَ بالصيام بعد ذلك  ،مع
الصوم (مثل
الصوم خير لهم .أما الذين ال يستطيعون
النصيحة بأن
َ
َ
يتوجب عليهم إطعا ُم مسكين  ،كفدية عن
الضعفاء من كبار السن)  ،ف
ُ
ُ
َّ
إفطارهم .وذكرت اآلية  185بأهمية شهر رمضان
كل يوم من أيام
ِ
الذي أنزل فيه القرآن  ،هدى للناس  ،ونعمة من هللا  ،سبحانه وتعالى
 ،لعباده  ،لعلهم يذكرونه ويكبرونه ويشكرونه على نعمائه .وبشرت
اآليةُ  186بأن هللا قريب من عباده  ،خاصة وهم صائمون في
رمضان .ولذلكَ  ،فإنه وعد بإجابة دعائِهم وبإرشا ِدهم لطرق الخير.
الفجر وينتهي عن َد
صوم يبدأ ُ عن َد
وحددت اآليةُ الكريمةُ  187أن ال
ِ
َ
َ
ليالي
أزواجهم في
الرفث إلى
الشمس  ،ورخصت للمؤمنين
ب
ِ
غرو ِ
ِ
َ
شهر الصيام  ،ولكن ليس وهم عاكفون في المساجد.
ِ
أعو ُذ با ِ
الشيطان الرجيم
هلل منَ
ِ
الر ِح ِيم
الرحْ َم ٰـ ِن َّ
بِس ِْم اللَّـ ِه َّ
علَى الَّذِينَ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم
بُ َ
يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا كتِ َ
ب َ
ُالصيَامُ َك َما ُكتِ َ
علَيْكم ِ
لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ ﴿﴾١٨٣
سفَر فَ ِعدَّة ِم ْن أَيَّام
أَيَّاما َّم ْعدُو َدات ۚ فَ َمن كَانَ ِمن ُكم َّم ِريضا أَ ْو َ
علَ ٰى َ
طعَا ُم ِم ْس ِكين ۖ فَ َمن تَ َ
علَى الَّذِينَ ي ُِطيقُونَهُ فِ ْديَة َ
ع َخيْرا فَ ُه َو
ط َّو َ
أُخ ََر ۚ َو َ
خيْر لَّ ُك ْم ۖ إِن ُكنت ُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴿﴾١٨٤
صو ُموا َ
َخيْر لَّهُ ۚ َوأَن تَ ُ

َان مِ نَ هللاِ ل ِْل ُم ْسلِمِ ينَ
 .14ال َّ
َان َ
ص ْو ُم َو َر َم َ
عظِ ي َمت ِ
ضا ُن :نِ ْع َمت ِ

325

اس َوبَيِنَات ِمنَ ْال ُه َد ٰى
َ
نز َل فِي ِه ْالقُ ْرآنُ هُدى ِللنَّ ِ
ش ْه ُر َر َم َ
ضانَ الَّذِي أ ُ ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ش ِه َد ِمنك ُم ال َّ
عل ٰى
ان ۚ فَ َمن َ
ش ْه َر فَليَ ُ
ص ْمهُ ۖ َو َمن َكانَ َم ِريضا أ ْو َ
َوالف ْرقَ ِ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
سفَر فَ ِع َّدة ِم ْن أيَّام أخ ََر ي ُِري ُد اللـهُ بِك ُم اليُس َْر َو َال ي ُِري ُد بِك ُم العُس َْر
َ
ْ
َّ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
عل ٰى َما َه َداك ْم َولعَلك ْم تَ ْ
شك ُرونَ ﴿﴾١٨٥
َو ِلتك ِملوا ال ِع َّدةَ َو ِلت َكبِ ُروا اللـهَ َ
ان ۖ
عنِي فَإِنِي قَ ِريب ۖ أ ُ ِج ُ
يب َدع َْوةَ الدَّاعِ ِإ َذا َد َ
سأ َ َلكَ ِع َبادِي َ
َو ِإ َذا َ
ع ِ
فَ ْل َي ْست َِجيبُوا ِلي َو ْليُؤْ ِمنُوا ِبي لَ َعلَّ ُه ْم َي ْر ُ
شدُونَ ﴿﴾١٨٦
الرفَ ُ
سائِ ُك ْم ۚ ه َُّن ِلبَاس لَّ ُك ْم َوأَنت ُ ْم ِلبَاس
الصيَ ِام َّ
أ ُ ِح َّل لَ ُك ْم لَ ْيلَةَ ِ
ث إِلَ ٰى نِ َ
عن ُك ْم ۖ
عفَا َ
علَ ْي ُك ْم َو َ
َاب َ
س ُك ْم فَت َ
لَّ ُه َّن َ
ع ِل َم اللَّـهُ أَنَّ ُك ْم ُكنت ُ ْم ت َْختَانُونَ أَنفُ َ
َب اللَّـهُ لَ ُك ْم ۚ َو ُكلُوا َوا ْش َربُوا َحت َّ ٰى يَتَبَيَّنَ
فَ ْاآلنَ بَا ِش ُروه َُّن َوا ْبتَغُوا َما َكت َ
لَ ُك ُم ْال َخ ْي ُ
ام ِإلَى
ط ْاأل َ ْبيَ ُ
ض ِمنَ ْال َخي ِْط ْاألَس َْو ِد ِمنَ ْالفَجْ ِر ۖ ث ُ َّم أَتِ ُّموا ِ
الصيَ َ
اج ِد تِ ْلكَ ُحدُو ُد اللَّـ ِه فَ َال
س ِ
اللَّ ْي ِل ۚ َو َال تُبَا ِش ُروه َُّن َوأَنت ُ ْم َ
عا ِكفُونَ فِي ْال َم َ
اس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّقُونَ ﴿( ﴾١٨٧البقرة :2
تَ ْق َربُوهَا َك ٰ َذلِكَ يُبَيِنُ اللَّـهُ آيَاتِ ِه ِللنَّ ِ
.)187-183
أحْ كَام ْ
يف ُ
ُمنَ ُا ْل َحدِيثُِالش َِّر ُِ
لصيَ ِام ِ
ُأخ َرىُ ِل ِ
بينَ لنا رسو ُل هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،أحكاما أخرى وفضائ َل
ولشهر الصيام  ،في أحاديثه الشريفة  ،التي نور ُد
للصوم
عديدة
ِ
ِ
ثمانية منها  ،كما يلي]4[ .
 .1الصيا ُم ال يعني االمتناعُ عن الطعام والشراب فقط  ،بل إنه يشم ُل
ع عن أذى الناس أو حتى الرد على المسبة  ،كما جاء في
االمتنا َ
الحديث الذي رواه أبو هريرة  ،رضي هللا عنه  ،والذي قال فيه ،
قال رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم:
الصيام  ،فَإِنَّهُ ِلي َ ،وأَنا
آدم لَهُ ِ ،إ َّال
"قَا َل هللاُ تَ َعالَى ُ :ك ُّل َ
ع َم ِل ِ
َ
ابن َ
صوم أح ِد ُك ْم  ،فَ َال َي ْرفُ ْ
ث،
أَجْ ِزي ِب ِه .والصيا ُم ُجنَّة  ،وإذا كان يو ُم
ِ
سابَّهُ أحد ْأو قاتَلَهُ فَ ْل َيقُ ْلِ :إنِي امرؤ صائِم .والذِي
َو َال َي ْ
صخَبْ َ .و ِإ ْن َ
وف ِفم الصائِ ِم عن َد هللاِ
المسك.
ريح
أطيب ِم ْن
ِ
ُ
س ُم َح َّمد ِب َي ِد ِه  ،لَ ُخلُ ُ
نَ ْف ُ
ِ
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فر َح بِ ِف ْ
ي ربَّهُ
تان ي ْف َر ُح ُه َما  ،إذا
أفطر ِ
َ
وللصائِ ِم فرح ِ
ط ِر ِه  ،وإذا لَ ِق َ
وم ِه]5[ ".
ص ِ
فَ ِر َح بِ َ
شهر شوال
 .2يبدأ ُ ُ
شهر رمضان برؤية هالله  ،وينتهي برؤية هال ِل ِ
 ،الذي يليه .فإذا لم يكن ممكنا رؤية الهالل الجديد بسبب الغيوم ،
َّ
(ألن
فعلى المسلمين إكمال شهر رمضان  ،أي بصيام ثالثين يوما
األشهر القمريةَ إما تسع وعشرون أو ثالثون يوما)]6[ .
َ
فعن أبي هريرة  ،رضي هللا عنه  ،أنه قال  ،قال رسول هللا  ،صلى
صو ُموا ِل ُرؤْ يَتِ ِه  ،وأَ ْف ِط ُروا ِل ُرؤْ يَتِ ِهْ .
فإن ُ
ي (غ َّم)
هللا عليه وسلمُ " :
غبِ َ
َ
ش ْعبَانَ ث َالثِينَ ]7[ ".
علَ ْي ُكم فأ ْك ِملُوا ِع َّدةَ َ
 .3الجو ُد واإلحسانُ
للفقراء والمساكينَ  ،خاصة في رمضان ،
ِ
وكذلكَ دراسةُ
الشهر الفضيل  ،اتباعا لسنة
ليالي
الكريم في
القرآن
ِ
ِ
ِ
َ
النبي  ،عليه الصالة والسالم  ،كما جاء في حديث عبدهللا بن عباس
رضي هللا عنهما  ،الذي قال فيه:
،
َ
"كانَ َرسو ُل َّ ِ
اس .وكانَ أجْ َو ُد
أجْو َد ال َّن ِ
َّللا َ ،
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم َ ،
ْ
ْ
ضانَ ِ ،حينَ يَلقَاهُ ِجب ِْري ُل .وكانَ ِجب ِْري ُل يَلقَاهُ في ُك ِل
ما يَكونُ في َر َم َ
صلَّى هللاُ عليه وسل َمَّ
سهُ القُ ْرآنَ  .فَلَ َرسو ُل َّ ِ
ضانَ  ،فيُ َد ِار ُ
لَ ْيلَة ِمن َر َم َ
َّللا َ
سلَ ِة]8[ ".
يح ال ُم ْر َ
أجْو ُد بال َخي ِْر ِمنَ ِ
ِحينَ يَ ْلقَاهُ ِجب ِْري ُل َ
الر ِ
باإلفطار سنة مستحبة من هللا ورسوله  ،كما ذكرت لنا
 .4التعجي ُل
ِ
ُ
أحاديث عديدة .فعن أبي هريرة  ،رضي هللا عنه  ،أنه قال  ،قال
رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم" :قال هللا عز وجلَّ :
إن أَ َحبُّ عبادِي
ي  ،أَ ْع َجلُ ُهم فِ ْ
طرا]9[ ".
إلَ َّ
وعن سهل بن سعد  ،رضي هللا عنه  ،أن رسول هللا  ،صلى هللا
ع َّجلُوا ال ِف ْ
ط َر
عليه وسلم  ،قال" :ال يَزَ ا ُل النَّ ُ
اس ب َخيْر ما َ
(اإلفطار)]10[ ".

َان مِ نَ هللاِ ل ِْل ُم ْسلِمِ ينَ
 .14ال َّ
َان َ
ص ْو ُم َو َر َم َ
عظِ ي َمت ِ
ضا ُن :نِ ْع َمت ِ
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رضي هللا عنه  ،قال" :كان رسول هللا  ،صلى
وعن أنس بن مالك ،
َ
هللا عليه وسلم  ،يفطر قب َل أن يصلي على رطبات  ،فإن لم تكن
سوات من ماء]11[ ".
رطبات فتميرات  ،فإن لم تكن تميرات حسا َح َ
األسنان سنة مؤكدة عن النبي ِ  ،عليه
الفم باستخدام فرشا ِة
 .5نظافةُ ِ
ِ
الصالة والسالم  ،الذي كان يستخد ُم المسواكَ لهذا الغرض  ،وهو
الذي كان يستخر ُج في المدينة المنورة آنذاكَ من جذور النبات .فعن
علَ ْي ِه
عا ِئ َ
صلَّى َّ
َّللاُ َ
شةَ  ،رضي هللا عنها َ ،
أم المؤمنين َ ،
ع ْن النَّ ِبي ِ َ ،
"الس َواكُ َم ْ
ب]12[ ".
سلَّ َم  ،أنه قَالَِ :
ضاة ِل َّ
لر ِ
ط َه َرة ِل ْلف َِم َ ،م ْر َ
َو َ
اإلفطار في رمضان للمرضى
 .6اآليةُ الكريمةُ  184 :2رخصت
َ
شهر الصيام .وقد
بالقضاء بع َد
والمسافرينَ  ،على أن يقوموا
ِ
ِ
انتهاء ِ
النبي  ،عليه الصالة والسالم  ،هذه الرخص ِة  ،خاصة عندما
استعمل
ُ
هللا  ،سبحانه
الحر الشديد ،
كان ُ
َ
سفرهُ في ِ
وأمر أصحابَه بذلكَ  ،ألن َ
صهُ  ،كما جاء في الحديث الشريف
وتعالى  ،يحبُّ أن تؤتى رخ َ
الذي رواه عبدهللا بن عمر  ،رضي هللا عنهما  ،والذي قال فيه :قال
صه ُ
َّللا ي ُِحبُّ أَ ْن تُؤْ تَى ُر َخ ُ
رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلمِ " :إ َّن َّ َ
عزَ ائِ ُمهُ (فرائضه) ".وللحديث رواية أخرىَ " :ك َما
َك َما يُ ِحبُّ أَ ْن تُؤْ تَى َ
صيَتُهُ]13[ ".
يَ ْك َرهُ أَ ْن تُؤْ تَى َم ْع ِ
شرب ناسيا وهو صائم  ،فعليه أن يكم َل صيا َمه  ،وال
َ .7م ْن أك َل أو
َ
بأس عليه .فعن أبي هريرة  ،رضي هللا تعالى عنه  ،قال  ،قال
َ
رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلمَ " :من أكل ناسيا وهو صائم  ،فليُت َّم
صو َمه  ،فإِنما أطعمه هللا وسقاه]14[ ".
بالسحور  ،وذلك استعدادا
أمر الرسو ُل  ،عليه الصالة والسالم ،
ِ
َ .8
الطعام
ورخص للمسلمين تناو َل
الصيام  ،ووصفهُ بأنه بركة.
ليوم
ِ
ِ
ِ
َ
رضي
،
مالك
بن
أنس
عن
ف
.
الفجر
بزوغ
ل
قب
ة
األخير
ة
الدقيق
حتى
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
هللا عنه  ،أنه قال :قال رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم " :ت ََ
سح َُّروا
َّ
ور َب َركَة]15[ ".
فإن في ال َّ
س ُح ِ
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رضي هللاُ عنهما  ،أنه قال :كان لرسو ِل
عمر ،
وعن عبد هللا بن
َ
َ
هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،مؤذنان :بالل وابن ِأم مكتوم  .فقال
وسلمَّ :
"إن بال ِال يؤذن بليل فكلوا واشربوا
رسول هللاِ صلى هللا علي ِه
َ
حتى يؤذنَ ابن ِأم مكتوم ".قال :ولم يكن بينهما إال أن ينز َل هذا
ويرقَ هذا]16[ .
ام ُ
ُالصيَ ُِ
بَ َركَاتُ َ
شه ِْر ِ
كل عام ،
قدوم
يتطل ُع المسلمونَ بشغف إلى
ِ
شهر رمضانَ في ِ
ِ
يجلب لهم من أنعُم عظيمة وبركات من هللا ،
ويحتفلون به ِ ،لما
ُ
سبحانه وتعالى  ،فيما يلي بعض منها:
شهر رمضانَ على المؤمنين
صوم
 .1كتب هللاُ  ،سبحانه وتعالى ،
ِ
َ
ى  ،كما ذكرت
 ،حتى يكتسبوا أهم فوائ َدهُ الروحي ِة  ،أال وهي التقو ُ
لنا اآليةُ الكريمةُ  .183 :2فطاعةُ هللاِ  ،عز وجل  ،بتنفي ِذ أمر ِه
للنفس على التقوى .وكلما
الشهر الفضي ِل  ،تدريب
بالصوم طيل ِة
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
أوامر ِه ،
بخير
االقتناع
وعلى
،
الرضى
على
مبنية
هللا
ة
طاع
كانت
ِ
ِ
ِ
النفس تقية  ،فإنها تكونُ
أكثر قدرة
زادت التقوى .وعندما تصب ُح
ُ
َ
القيام بأعما ِل الخير المختلفة  ،والتي تصبح بدورها تعبيرا عن
على
ِ
وبرها  ،كما ذكرت لنا اآلية الكريمة .177 :2
تقوى النفس ِ
علَى الَّذِينَ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم
بُ َ
يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا كتِ َ
ب َ
ُالصيَامُ َك َما ُكتِ َ
علَيْكم ِ
لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ (البقرة .)183 :2 ،
ب َولَ ٰـ ِك َّن ا ْلبِ َُّر َم ْن
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
لَّي َ
ْس ا ْلبِ َُّر أَن ت ُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم قِبَ َل ْال َم ْش ِر ِ
علَ ٰى
آ َمنَ بِاللَّـ ِه َو ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو ْال َم َالئِ َك ِة َو ْال ِكتَا ِ
ب َوالنَّبِيِينَ َوآتَى ْال َما َل َ
سبِي ِل َوالسَّائِلِينَ َوفِي
ساكِينَ َوابْنَ ال َّ
ُحبِ ِه َذ ِوي ْالقُ ْربَ ٰى َو ْاليَتَا َم ٰى َو ْال َم َ
ص َالةَ َوآتَى َّ
عا َهدُوا ۖ
ام ال َّ
الرقَا ِ
الزكَاةَ َو ْال ُموفُونَ بِعَ ْه ِد ِه ْم إِ َذا َ
ِ
ب َوأَقَ َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
ص َدقوا ۖ
اء َوالض ََّّر ِ
س ِ
َوال َّ
صابِ ِرينَ فِي البَأ َ
اء َو ِحينَ البَأ ِس أول ٰـئِكَ الذِينَ َ
ْ
َوأُولَ ٰـئِكَ ُ
ه ُم المتَّقونَُ (البقرة .)177 :2 ،

َان مِ نَ هللاِ ل ِْل ُم ْسلِمِ ينَ
 .14ال َّ
َان َ
ص ْو ُم َو َر َم َ
عظِ ي َمت ِ
ضا ُن :نِ ْع َمت ِ
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ُ
التراويح ،
ُِ
قيامُاللي ُِل  ،أي بصال ُِةُ
شهر رمضانَ المبارك ب ُِ
يتميز
.2
ُ
عشاء .ولهذه الصالةِ فوائ َد روحية عظيمة.
التي تؤدى بع َد صالةِ ال ِ
فهي اتباع لسن ِة النبي ِ  ،عليه الصالة ُ والسال ُم  ،خاصة في مغالب ِة
سبة
لالسترخاء
النفس الميال ِة
ِ
ِ
والنوم .ولكونِها صالة جهرية  ،فهي منا َ
ِ
ب هللاِ  ،أو ما تيسر منه .وألنها صالة
سنوية لالستماعِ لتالوةِ كتا ِ
ُ
َ
شعورهم
تجلب السعادةَ واأللفة للمصلينَ نتيجة
جماعية  ،فهي
ُ
ِ
باالنتماء لجماع ِة المسلمين .كما ت ُخت ُم صالة ُ
ت
التراويح
بدعاء القنو ِ
ِ
ِ
ِ
المحبب للمصلين  ،إذ َّ
أن "الدعا َء
الوتر األخيرةِ  ،وهو
في ركع ِة
ُ
ِ
ث الشريف.
هو العبادة ُ"  ،كما جاء في الحدي ِ
ي  ،صلى هللا
فعن النُّعمان بن َب ِشير  ،رضي هللا عنهما  ،أن النب َّ
هو العبادة ُ ".ث َّم قالَ " :وقَا َل َر ُّب ُك ُم
عليه
وسلم  ،قال " :الدُّعا ُء َ
َ
سيَ ْد ُخلُونَ
ا ْد ُ
عونِي أَ ْست َِجبْ لَ ُك ْم ۚ إِ َّن الَّذِينَ يَ ْستَ ْكبِ ُرونَ َ
ع ْن ِعبَا َدتِي َ
اخ ِرينَ (غافر ]17[ ".)60 :40 ،
َج َهنَّ َم َد ِ
التراويح فوائ َد جسدية عظيمة أيضا  ،تتمث ُل في كونِها
ولصالةِ
ِ
الجسم  ،الشتما ِلها على ال
ألعضاء
تمارينَ رياضية
ِ
ِ
ِ
وقوف والركوعِ
حوالي الساع ِة
والسجو ِد والجلوس .ومما يزي ُد من فائدتِها أنها تبل ُغ
َ
ت
شهر
الصيام  ،مما يؤدي إلى تقوي ِة عضال ِ
كل ليلة  ،ولمدةِ
ِ
في ِ
ِ
ت
وتنشيط الدورةِ الدموي ِة  ،وحرق
الجسم ،
الكثير من السعرا ِ
ِ
ِ
ِ
اإلفطار الثقيل ِة في
ت
وجبا
من
م
الجس
ها
ب
يكتس
التي
ة
الحراري
ِ
ُ
ِ
ِ
ُ
رمضان.
وصالة ُ
الشفع
(التراويح) ثماني ركعات  ،باإلضاف ِة إلى ركعتي
القيام
ِ
ِ
ِ
عهُ إحدى عشرةَ ركعة  ،بعد
وركع ِة
الوتر بع َدها  ،أي ما مجمو ُ
ِ
ُ
َ
شة  ،رضي هللا
عائِ َ
العشاء  ،اقتداء باإلمام .فعن أ ِم ال ُم ِ
ِ
صالةِ
ؤمنِينَ َ ،
َّ
َّ
َ
سو ُل َّ ِ
ص ِلي
صلى َّ
عنها  ،أنها قالتَ :كانَ َر ُ
َّللاُ َ
عل ْي ِه َو َ
سل َم  ،يُ َ
َّللا َ ،
ْ
َ
سجْ َدتَ ْي الفَجْ ِر فَذلِكَ
ِم ْن اللَّ ْي ِل َ
سجْ َدة َ ،ويَ ْس ُج ُد َ
ع ْش َر َر َكعَات َويُوتِ ُر بِ َ
ع ْ
ثَ َال َ
ش َرة َ َر ْكعَة]18[ ".
ث َ
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أكثر من
وبع َد مو ِ
ت النبي ِ  ،عليه الصالة ُ والسال ُم  ،صلى أصحابُه َ
عمر  ،رضي هللا عنه  ،وقد صلى عشرينَ ركعة
عشر ركعات .فهذا
ُ
ِ
لإلمام  ،ليصلي اإلحدى عشرةَ
فاألمر متروك
الوتر .وهكذا ،
 ،قب َل
ُ
ِ
ِ
َّ
ركعة  ،أو يزي َد في ذلك .وعلى أي ِة حال  ،فإن رسو َل هللاِ  ،صلى
كل ليلة
هللاُ عليه وسلم  ،قد بينَ لنا أن صالةَ
ِ
القيام ليست واجبة في ِ
الصيام  ،كما جاء في الحديثين الشريفين التاليين.
شهر
ِ
من ليا ِل ِ
سو ُل َّ ِ
َّللا ،
ف َع ْن أَ ِبي َذر الغفاري  ،رضي هللا عنه  ،أنه َقالَ :قال َر ُ
ب لَهُ
صلَّى َّ
ف ُكتِ َ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
اإل َم ِام َحتَّى َي ْن َ
َ
ام َم َع ْ ِ
ص ِر َ
سلَّ َمِ " :إنَّهُ َم ْن قَ َ
قِ َيا ُم لَ ْيلَة]19[ ".
صلَّى َّ
يَ ،
َّللاُ
وعن أم المؤمنين عائشة  ،رضي هللا عنها  ،أَ َّن النَّبِ َّ
صلَّى ِم ْن
َ
علَ ْي ِه َو َ
ص َالتِ ِه نَاس  ،ث ُ َّم َ
صلَّى بِ َ
صلَّى فِي ْال َمس ِْج ِد  ،فَ َ
سلَّ َم َ ،
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
الرابِعَ ِة فَل ْمَ
َ
َ
َ
اس  ،ث َّم اجْ تَ َمعُوا ِم ْن الل ْيل ِة الثا ِلث ِة أ ْو َّ
ْالقَابِل ِة  ،فَ َكث َر النَّ ُ
سو ُل َّ ِ
صبَ َح قَالَ" :قَ ْد
صلَّى َّ
سلَّ َم .فَلَ َّما أَ ْ
يَ ْخ ُرجْ إِلَ ْي ِه ْم َر ُ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللا َ ،
وج إِلَ ْي ُك ْم إِ َّال أَنِي َخ ِشيتُ
َرأَيْتُ الَّذِي َ
صنَ ْعت ُ ْم  ،فَلَ ْم يَ ْمنَ ْعنِي ِم ْن ْال ُخ ُر ِ
ضانَ ]20[ ".
علَ ْي ُك ْم َ ،و َذلِكَ فِي َر َم َ
ض َ
أَ ْن ت ُ ْف َر َ
للفقراء
الفطر ،
ُِ
ت  ،بما في ذلكَ زكا ُِةُ
شهر الصدقا ُِ
 .3رمضانُ هو
ِ
ُ
ُِ
القرآنُ
ُِ
شهر دراس ُِةُ
والمساكينَ  ،كما أنه
ُ
الكريمُ ،اتباعا لسنة النبي ِ
شهر
 ،عليه الصالة ُ والسال ُم  ،الذي كان أجو ُد
ِ
الناس  ،وخاصة في ِ
الصيام.
رضي هللا عنهما  ،قال " :كان رسول هللاِ  ،صلى
فعن ابن عباس ،
َ
الناس .وكان أجود ما يكون في رمضان ،
هللا عليه وسلم  ،أجو َد
ِ
كل ليلة من رمضان ،
حين يلقى جبريل .وكان جبريل يلقاه في ِ
فيدارسه القرآنَ  .فلرسول هللاِ  ،صلى هللا عليه وسلم  ،حين يلقاهُ
الريح المرسلة]21[ ".
جبري ُل أجو ُد من
ِ
سو ُل َّ ِ
صلَّى
وعن ابن عباس ،
ض َر ُ
رضي هللا عنهما  ،قال" :فَ َر َ
َّللا َ ،
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
ْ
ْ
ث،
الرفَ ِ
َّ
صائِ ِم ِمن اللغ ِو َو َّ
سلَّ َم  ،زَ كَاةَ ال ِفط ِر  ،ط ْه َرة ِلل َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ

َان مِ نَ هللاِ ل ِْل ُم ْسلِمِ ينَ
 .14ال َّ
َان َ
ص ْو ُم َو َر َم َ
عظِ ي َمت ِ
ضا ُن :نِ ْع َمت ِ
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َو ُ
ي زَ كَاة َم ْقبُولَة َ ،و َم ْن
ينَ .م ْن أَدَّاهَا قَ ْب َل ال َّ
ط ْع َمة ِل ْل َم َ
سا ِك ِ
صالةِ فَ ِه َ
ت]22[ ".
ص َدقَا ِ
ص َدقَة ِم ْن ال َّ
أَدَّاهَا بَ ْع َد ال َّ
ي َ
صالةِ فَ ِه َ
وعن ابن عمر  ،رضي هللا عنهماَّ " :
َّللاُ عليه
صلَّى َّ
أن َرسو َل هللاِ َ ،
ض زَ كَاةَ ال ِف ْ
صاعا ِمن ت َْمر،
ضانَ علَى النَّ ِ
ط ِر ِمن َر َم َ
َو َ
سلَّ َم  ،فَ َر َ
اس َ ،
ُ
صاعا ِمن َ
عبْد َ ،ذكَر أَ ْو أ ْنثَى ِ ،منَ
ش ِعير ،علَى ُك ِل ُحر أَ ْو َ
أَ ْو َ
س ِل ِمينَ ]23[ ".
ال ُم ْ
شهر رمضانَ َّ
الكثير من المسلمين يُخرجون زكا ُةَُ
أن
 .4و ِم ْن بركا ِ
َ
ت ِ
أمواُِلهم فيه  ،مع َّ
الشهادتين
اإلسالم (بع َد
أن هذه الفريض ِة الثالث ِة في
ِ
ِ
آخر من السنةَّ .
لكن
ِ
وإقام الصالةِ) يُ ْم ِكنُ أن تؤ َّدى في أي وقت َ
شهر الصيام يمثل مساندة ُ مادية ومعنوية للفقراء
إخرا َج الزكاةِ في
ِ
والمساكين في الشهر الفضيل.
ب إلى هللا ،
 .5يمث ُل
شهر رمضانَ المبارك فرصة عظيمة للتقر ِ
ُ
الخير التطوعي ِة  ،النواف ُِل ،
سبحانه وتعالى  ،من خال ِل أعما ِل
ِ
العون
ومد ي ِد
القرآن ودراستِ ِه ،
وقيام اللي ِل ِ ،
باإلضاف ِة إلى تالوةِ
ِ
ِ
ِ
َّ
للمحتاجين .وفي ُمقاب ِل ذلكَ  ،فإن الجائزة الكبرى التي يحصل عليها
عب ُد هللا المتطوعُ بالنوافل  ،هي حبُّ هللا  ،سبحانه وتعالى  ،له .ففي
ث القدسي الذي رواه أبو هريرة  ،رضي هللا عنه  ،أن رسول
الحدي ِ
هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،روى عن هللا  ،سبحانه وتعالى  ،أنه
ي بالنَّوافِ ِل حتَّى أ ُ ِحبَّهُ]24[ " .
ع ْبدِي يَتَقَ َّر ُ
قال" :وما يَزا ُل َ
ب إلَ َّ
الخمس المفروض ِة (الشهادتان
ت
وتشم ُل النواف ُل ما زا َد عن العبادا ِ
ِ
الخير التطوعية ،
والصالة ُ والزكاة ُ والصو ُم والحج)  ،من أعما ِل
ِ
والتاسع
البيض من األيام ،
والست
والخميس ،
اإلثنين
صيام
مثل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سن ِة  ،قبل وبعد الصلوات
والعاشر من محرم  ،وصال ِة ركعا ِ
ت ال ُّ
ِ
سن ِة النبي  ،عليه الصالة
المفروضة  ،وذ ْك ِر هللا
ِ
وتسبيحه  ،واتباعِ ُ
الفقراء
ق على
الجسم
والسالم  ،مثل نظاف ِة
ِ
ِ
ِ
واألسنان  ،والتصد ِ
والتواضع هلل ورسو ِله والمؤمنين]25[ .
والمساكينَ ،
ِ
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 .6ومن أهم ما ُ
القدر
شهر رمضانَ المبارك اشتمالُهُ على ليل ُِةُ ُِ
يميز
ُ
 ،وهي الليلةُ التي ُّ
والغفران
يمن فيها الرحمنُ على عبا ِد ِه بالرحم ِة
ِ
بأوامر هللا  ،سبحانه
ب العظيم  ،وتتنز ُل المالئكةُ فيها
والسالم والثوا ِ
ِ
ِ
وتعالى  ،التي قدَّرها لعباده .ويتطل ُع المسلمونَ إلى تحريها في إحدى
الليالي الفردية من العشر األواخر من شهر الصيام  ،خاصة ليل ِة
السابع والعشرينَ منه .ومن ع َ
ثواب
ظم ِة هذه الليلة المباركة أ َّن
َ
ِ
غيرها  ،أي حوالي
العبادةِ فيها يعاد ُل
ثواب العبادةِ في ِ
َ
ألف شهر ِ
 83سنة  ،وذلك يمث ُل متوس َ
ت
ط حياةِ البشر  ،كما جاء في اآليا ِ
ث الشريفة]26[ .
الكريم ِة واألحادي ِ
الر ِح ِيم
الرحْ َم ٰـ ِن َّ
ِبس ِْم اللَّـ ِه َّ
ِإنَّا أَنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَد ِْر ﴿َ ﴾١و َما أَد َْراكَ َما لَ ْيلَةُ ْالقَد ِْر ﴿ ﴾٢لَ ْيلَةُ ْالقَد ِْر
الرو ُح ِفي َها ِبإِ ْذ ِن َر ِب ِهم ِمن
ف َ
َخيْر ِم ْن أَ ْل ِ
ش ْهر ﴿ ﴾٣تَن ََّز ُل ْال َم َال ِئ َكةُ َو ُّ
ْ
ع ْالفَجْ ِر ﴿( ﴾٥القدر .)5 -1 :97 ،
ُك ِل أَ ْمر ﴿َ ﴾٤
س َالم ه َ
ِي َحت َّ ٰى َمطلَ ِ
الر ِح ِيم
الرحْ َم ٰـ ِن َّ
ِبس ِْم اللَّـ ِه َّ
اركَة ۚ ِإنَّا ُكنَّا ُمنذ ِِرينَ
حم ﴿َ ﴾١و ْال ِكتَا ِ
ين ﴿ِ ﴾٢إنَّا أَنزَ ْلنَاهُ ِفي لَ ْيلَة ُّم َب َ
ب ْال ُم ِب ِ
سلِينَ ﴿﴾٥
﴿ِ ﴾٣في َها يُ ْف َر ُق ُك ُّل أَ ْمر َح ِكيم ﴿ ﴾٤أَ ْمرا ِم ْن ِعن ِدنَا ۚ ِإنَّا ُكنَّا ُم ْر ِ
َرحْ َمة ِمن َّربِكَ ۚ إِنَّهُ ه َُو الس َِّمي ُع ْالعَ ِلي ُم ﴿( ﴾٦الدخان .)6-1 :44 ،
علَ ْي ِه
صلَّى َّ
سول َّ
ع ْن أَبِي ه َُري َْرة  ،رضي هللاُ عنه  ،أَ َّن َر ُ
َّللا َ
و َ
َّللا َ ،
ْ
َّ
سابا ُ
غ ِف َر لَهُ َما تَقَد ََّم ِم ْن
ام لَ ْيلَة القَدْر ِإي َمانا َواحْ تِ َ
َو َ
سل َم  ،قَا َلَ " :م ْن قَ َ
َذ ْنبِ ِه]27[ ".
صلَّى
امت ،
سول َّ
ص ِ
ع ْن ُ
رضي هللاُ عنهُ  ،أَ َّن َر ُ
عبَا َدة بْن ال َّ
و َ
َّللا َ ،
َ
َ
سلَّ َم  ،قَالَ" :لَ ْيلَة ْالقَدْر فِي ْالعَ ْشر ْالبَ َواقِي َ ،م ْن قَا َم ُهنَّ
َّ
َّللا َ
عل ْي ِه َو َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ِي
اِ ْبتِغَاء ِح ْسبَتهن فإِن َّ
َّللا يَغ ِفر لهُ َما تَقد ََّم ِمن ذنبه َو َما تَأخ َر َ ،وه َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
آخر ل ْيلة]28[ ".
سة أ ْو ثا ِلثة أ ْو ِ
سبْع أ ْو خ ِ
َام َ
لَ ْيلَة ِوتْ ُر تِسْع أَ ْو َ
وقد نصح رسو ُل هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،المسلمين بتحري ليلةَ
القدر في الوتر  ،من العشر األواخر من شهر الصيام  ،كما جاء في
ِ

َان مِ نَ هللاِ ل ِْل ُم ْسلِمِ ينَ
 .14ال َّ
َان َ
ص ْو ُم َو َر َم َ
عظِ ي َمت ِ
ضا ُن :نِ ْع َمت ِ
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سو َل
عائِ َ
ي َّ
ع ْن َها  ،التي قالت أَ َّن َر ُ
َّللاُ َ
شةَ َ ،ر ِ
حديث أم المؤمنين َ ،
ض َ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َّ ِ
سل َم  ،قَالَ" :تَ َح َّر ْوا ل ْيلة القَد ِْر فِي ال ِوت ِر ِ ،م ْن
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللا َ ،
َ
ْ
ضانَ ]29[ ".
ْالعَ ْش ِر األ َو ِ
اخ ِر ِم ْن َر َم َ
إدراك ليل ِة القدر  ،فإن المسلمين يكثرون من أعمال الخير
ولضمان
ِ
ِ
واالستماع
الكريم
القرآن
تالوة
على
ويداومون
،
والدعاء
والصدقات
ِ
له أثناء صالة القيام (التراويح) في المساجد  ،خاصة في العشر
األواخر من رمضان.
ِ
إحْ يَاءُُلَُُْيلَُ ُِةُاُْل ُقَ ُْد ُِر
وعد هللا  ،سبحانه وتعالى  ،المسلمين ثوابا عظيما  ،مكافأة لهم على
إحيائهم لليلة القدر  ،والتي يزيد ثواب العبادة فيها على ثواب العبادة
في ألف شهر .ولذلك  ،يحرص المسلمون على نيل ثوابها بالعبادة ،
بما في ذلك ما يلي:
 .1يستحب للمسلم أن يؤدي صالة القيامُُ،أيُصالةُالتراويح  ،في
ليلة القدر .فعن أبي هريرة  ،رضي هللا عنه  ،قال :قال رسول هللا ،
ساباُ ،
غ ِف َر له ما
ام لَ ْيلَةَ القَد ِْر إي َمانا واحْ تِ َ
صلى هللا عليه وسلمَ " :من قَ َ
سابا ُ
غ ِف َر له ما تَقَد ََّم ِمن
ام َر َم َ
ضانَ إي َمانا واحْ تِ َ
تَقَد ََّم ِمن َذ ْن ِب ِه ،و َمن َ
ص َ
َذ ْن ِب ِه]30[ ".
 .2كما يستحب له الدعاء .فعن أم المؤمنين  ،عائشة  ،رضي هللا
عنها  ،أنها قالت :قلت :يا رسول هللا  ،أرأيت إن علمت ليلة القدر ،
ْف
ما أقول فيها؟ قال" :قولي :اللَّه َّم إنَّك عفُو  ،تُحبُّ
العفو  ،فاع ُ
َ
عنِي]31[ ".
نُالكريم  ،في صالة القيام  ،وفي صالةُ
 .3اإلكثار من تالوةُالقرآ ُ
الليل  ،التي تؤدى مثنى مثنى  ،أي ركعتين ركعتين .فعن عبدهللا بن
عمر  ،رضي هللا عنهما  ،أن رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم ،
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فأوتر بركعة".
قال" :صالة ُ اللي ِل مثنَى مثنَى  ،فإن خشيت الصب َح ،
ْ
[]32

ا ْلخالصَةُ ُ
كتب هللا  ،سبحانه وتعالى  ،الصوم على المسلمين  ،كما كتبه على
المؤمنين من قبلهم  ،لكنه أكرم المسلمين بجعل الصوم شهرا كامال
في رمضان .وكمثل العبادات األخرى  ،فإن الصوم يعود على
الصائمين بفوائد عديدة  ،تقويهم روحيا وجسديا.
ويمتاز شهر الصوم بأوجه أخرى من العبادة  ،التي تقرب المؤمنين
من خالقهم أكثر من أي وقت آخر خالل العام  ،مثل دراسة القرآن
الكريم  ،وإخراج الصدقات  ،وصالة القيام (التراويح)  ،وزيادة
أعمال الخير .وفي ذلك كله فوائد عظيمة ال تعود على المتعبدين
فقط  ،وإنما على عائالتهم ومجتمعاتهم واإلنسانية جمعاء.
وهكذا  ،فإن فريضة الصيام تمثل إحدى أعظم عالمات حب الخالق
 ،عز وجل  ،لعباده .فقد فرضها لخيرهم في هذه الحياة الدنيا أوال ،
ثم لخيرهم في الحياة األبدية األخرى .ولذلك  ،فأقل ما ينبغي على
الناس فعله هو االعتراف بفضله وشكره  ،سبحانه وتعالى  ،على
اهتمامه بهم  ،وعلى تعليمهم بأن الصوم خير لهم  ،كما جاء في
خي ٌْر لَّ ُك ْم ِإن ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ " (البقرة .)184 :2 ،
صو ُموا َ
قولهَ " :وأَن تَ ُ
رب
صدق هللا العظيم  ،والحم ُد هللِ ِ

العالمين.
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===============================================

مال َح َ
ُوتَ ْوثُِي ِقيَّ ُة
ظاتُا ْ
ستِ ْط َرا ِديَّة َ
[ ]1لمزيد من التفصيل عن الفوائد الروحية والجسدية للعبادات
المختلفة  ،أنظر الفصل الثامن من هذا الكتاب " :العَ َالقَةُ َما بَيْنَ
اليم اإلس َْال ِميَّ ِة".
الر ِ
النَّ َو ِ
احي ُّ
س ِديَّ ِة فِي التَّعَ ِ
وحيَ ِة َو ْال َج َ
طبقا لتقويم إسنا ( ، )ISNAلمواقيت الصالة  ،المستخدم في مواقع
كثيرة  ،مثل  ، islamiccity.comفإن بداية الفجرُالصادق تختلف من
يوم إلى آخر  ،طيلة العام .فهو يبدأ من حوالي  68دقيقة قبل
شروق الشمس في شهري مارس وأكتوبر  ،إلى حوالي  83دقيقة
قبل شروقها في يونيو .ولمزيد من التفصيل عن الفجرُالصادق ،
أنظر المالحظة االستطرادية رقم  7من الفصل الثاني عشر " ،إقام
الصالة".
[ ]2للتفصيل عن معنى النفس  ،انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب
سعَادة ُ ِ ،م ْن َم ْن ُ
ْالمي".
س َوال َّ
ظور إس ِ
ُّ " ،
الرو ُح َو ْالعَ ْق ُل َوالنَّ ْف ُ
[ ]3هناك العديد من مقاالت األبحاث المنشورة على الشبكة العالمية
عن فوائد الصيام للجسم والعقل والروح  ،تم تلخيص بعض
نتائجها في الملحق الموجود في نهاية هذا الفصل.
[ ]4تشمل المصادر الرئيسة لألحاديث الشريفة الصحيحة المذكورة
في هذا الفصل (وفي الكتاب ككل)  ،صحيح البخاري وصحيح
مسلم وكتب السنن  ،المنشورة على كثير من المواقع  ،في الشبكة
العالمية  ،مثل:
https://dorar.net/hadith, http://hdith.com/,
https://www.ahlalhdeeth.com/, and http://hadith.al-islam.com.
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كما ُذكرت بعض األحاديث في كتب كبار مفسري القرآن الكريم ،
خاصة الطبري والقرطبي وابن كثير  ،وكذلك في كتاب "رياض
الصالحين" الذي ألفه اإلمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
(المتوفي عام  671هجرية)  ،وهو منشور في مواقع عديدة على
الشبكة العالمية .وقد نشرته دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،
في نسخة ورقية  ،في بيروت  ،لبنان.
لكن توثيق األحاديث الشريفة الواردة في هذا الفصل بالذات مأخوذ
من موقع الدررُالسنية  ،بإشراف علوي بن عبد القادر السقاف ،
جزاه هللا وفريقه خيرا عما فعلوا  ،خدمة للباحثين
(.)https://dorar.net/hadith
[( ]5البخاري ، 1904 :مسلم ، 1151 :وصححه األلباني).
[ ]6هناك طريقتان رئيستان لتحديد بداية هالل كل شهر قمري  ،بما
في ذلك شهر رمضان المبارك .تتمثل الطريقة األولى برؤية الهالل
بالعين المجردة (وبالوسائل المساعدة في أيامنا هذه  ،مثل
التلسكوبات) .ولمزيد من التفصيل عن هذه الطريقة  ،أنظر المقالة
المنشورة على الرابط التالي:
http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

أما الطريقة الثانية  ،فتتمثل بالحسابات التي يقوم بها الفلكيون  ،وما
ينتج عنها من إعداد تقاويم تحدد تواريخ وأوقات ظهور األهلة
لسنوات عديدة مستقبال .ولمزيد من التفصيل عن هذه الطريقة ،
أنظر المقالة المنشورة على الرابط التالي:
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/phase/phase2001est.html

[( ]7البخاري ، 1909 :مسلم.)1081 :
[( ]8البخاري.)3220 ، 6 :
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[( ]9الترمذي ، 700 :أحمد.)7241 :
[( ]10البخاري ،1856 ، 692 /2 ، 1957 :مسلم .)1098 ، 771 /2
[( ]11أبو داود ، 2356 :الترمذي ، 696 :أحمد.)12676 :

[( ]12النسائي ، 5 :وأبو يعلى  ، 4569وابن خزيمة .)135
[( ]13أبو يعلى ، 154 :الطبراني ، 8032 :القضاعي.)1079 :
[( ]14البخاري ، 6669 :مسلم.)1155 :
[( ]15البخاري ، 1923 :مسلم.)1095 :
[( ]16مسلم.)1092 :
[( ]17رواه أبو داود ، 1479 :الترمذي ، 2969 :ابن ماجه، 3828 :
النسائي ، 11464 :أحمد ، 18352 :وصححه األلباني.)1329 :
[( ]18أبو داود ، 1334 :مسلم ، 738 :النسائي ، 1601 :وصححه
األلباني).
[( ]19أبو داود ، 1375 :الترمذي ، 806 :ابن ماجه ، 1327 :النسائي:
 ، 1364أحمد ، 21419 :وصححه األلباني).
[( ]20أبو داود ، 1373 :البخاري ، ،1129 :مسلم ، 761 :النسائي1603 :
 ،وصححه األلباني).
[( ]21ابن حبان ، 6370 :البخاري ، 3220 :النسائي ، 2094 :وصححه
األلباني).
[( ]22أبو داود ، 1609 :ابن ماجه ، 1492 :وحسنه األلباني).
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[( ]23مسلم ، 984 :أبو داود ، 1611 :الترمذي.)676 :
[( ]24البخاري ، 6502 :األلباني ، 1782 :ابن تيمية 25\316 :اختلف
بقوله "وال يزال").

[ ]25في ما يلى بعض اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة األخرى
 ،عن النوافل:
أوَلًُُ،آياتُكريمةُعنُمحبةُهللاُورسوله:
َّللا فَاتَّبِعُونِي يحْ بِبْكم َُّ
ُّللا َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو َّ
َّللاُ
ُ" قُ ْل إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ َّ َ
غفُور َر ِحيم " (آل عمران.)31 :3 ، :
َ
َّللاُ ِبقَ ْوم
ف يَأْتِي َّ
يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َم ْن يَ ْرتَ َّد ِم ْن ُك ْم َ
ع ْن دِينِ ِه فَ َ
س ْو َ
علَى ْالكَافِ ِرينَ يُ َجا ِهدُونَ
ي ِحبُّه ْم َ
علَى ْال ُمؤْ ِمنِينَ أَ ِع َّزة َ
ُوي ِحبُّونَهُ أَ ِذلَّة َ
ض ُل َّ ِ
س ِبي ِل َّ ِ
َّللا يُؤْ تِي ِه َم ْن َيشَا ُء
َّللا َوال َيخَافُونَ لَ ْو َمةَ الئِم َذلِكَ فَ ْ
فِي َ
ع ِليم (المائدة .)54 :5 ،
َو َّ
َّللاُ َوا ِسع َ
يرت ُ ُك ْم َوأَ ْم َوال
قُ ْل إِن َكانَ آبَا ُؤ ُك ْم َوأَ ْبنَا ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم َو َ
ع ِش َ
َبُإِلَيْكمُ
ض ْونَ َها أَح َّ
سا ِكنُ ت َْر َ
سا َدهَا َو َم َ
ارة ت َْخش َْونَ َك َ
ا ْقت ََر ْفت ُ ُموهَا َوتِ َج َ
ْ
ي اللَّـهُ بِأ َ ْم ِر ِه
سبِي ِل ِه فَت ََربَّ ُ
ِمنَ ُاللَّـ ِه َ
ُو َرسو ِل ُِه َو ِج َهاد فِي َ
صوا َحت َّ ٰى يَأتِ َ
سقِينَ (التوبة .)24 :9 ،
َواللَّـهُ َال يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم ْالفَا ِ
ثانياًُُ،أحاديثُشريفةُتحثُعلىُالنواف ُل  ،التي تقرب المؤمن من
هللا  ،عز وجل  ،حتى يحبه .فإذا كان ذلك  ،فله البشرى في عون
هللا له على كافة المستويات:
فعن أبي هريرة  ،رضي هللا عنه  ،قال :قال رسو ُل هللا  ،صلى هللا
سلَّ َم" :إن هللا قالَ :من عادى لي وليِا فقد آذنتُه بالحرب  ،وما
عليه و َ
َ
ي مما افترضتُهُ عليه  ،وماُيزالُ
تَقَ َّر َ
ي عبدي بشيء أحبَّ إل َّ
ب إل َّ
س ْم َعه الذي
يُبالنوافلُحتىُأ ِحبَّ ُه ؛ فإذا أحببتُه كنتُ َ
عبديُيَتَقَ َّربُإل َّ
ورجْ لَه
ُبص ُر به  ،ويَ َدهُ التي يَ ِ
بط ُ
ص َرهُ الذي ي ِ
يَسم ُع به  ،وبَ َ
ش بها ِ ،
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التي يَم ِشي بها ْ ،
وإن سألني ألُع ِط َينَّه  ،ولئن استعاذ بي ألُعيذنَّه"
(البخاري ، 6502 :األلباني.)1782 :
وعن أبي هريرة  ،رضي هللا عنه  ،قال :قال رسول هللا  ،صلى هللا
عليه وسلمَّ " :
إذاُأحبُعب ًدُا دعا جبري َل  ،فقال :إني
هللا تعالى
َّ
إن َ
السماء  ،فيقولَُّ :
إن
أ ُ ِحبُّ فالنا فأَحبَّه  ،فيُحبُّه جبري ُل .ثم ينادي في
ِ
ضع له القَبو ُل
هللا تعالى يحبُّ فالنا فأ َ ِحبُّوه .فيُحبُّه أه ُل
ِ
السماء  ،ثم يُو َ
َ
ُ
ُ
ض
غ
ب
أ
إني
:
ل
فيقو
،
ل
جبري
دعا
،
ا
عبد
أبغض
وإذا
.
ألرض
ا
في
َ
ِ ُ
ِ
َّ
ُ
هللا
إن
:
السماء
ل
أه
في
ينادي
ثم
،
ل
جبري
ه
ض
فيبغ
.
ْه
ض
غ
ِ
ُ
فالنا  ،فأ َ ْب ِ
ِ
َ
ض فالنا فأَب ِغضوه .فيُب ِغضونه  ،ثم يوض ُع له البغضا ُء في
يُب ِغ ُ
األرض" (األلباني.)1705 :
وعن أم المؤمنين  ،عائشة  ،رضي هللا عنها َّ ،
صلَّى
أن َرسو َل هللاِ َ ،
ُ
َ
َّللاُ عليه وسلَّ َم  ،بَ َع َ
ص َحابِ ِه في
َّ
س ِريَّة  ،فَ َكانَ يَ ْق َرأ أل ْ
ث َر ُجال علَى َ
َ
َّللاُ أ َحد .فَلَ َّما َر َجعُوا َ ،ذكروا ذلكَ ِل َرسو ِل
ص َالتِ ِه ْم  ،فَيَ ْختِ ُم ب قُ ْل هو َّ
َ
َّ
َ
ُ
هللاِ
صنَ ُع ذلكَ ؟
،
)
للنبي
(
صلَّى َّ
سلوهُ ألي ِ شيء يَ ْ
َّللاُ عليه وسل َم .فَقالََ :
َ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
الرحْ َم ِن  ،فأنَا أ ِحبُّ أ ْن أ ْق َرأ ب َها .فَقا َل
صفَة َّ
سألوهُ  ،فَقالَ :ألنَّ َها ِ
فَ َ
َ
َّ
َّ
ُّللا ُ(تعالى) ُي ِحبُّ ُه"
َّللاُ عليه وسل َم" :أ ْخ ِبروهُأنَّ ََُّ
صلى َّ
َرسو ُل هللاِ َ ،
(البخاري ، 7375 :مسلم ، 813 :رياض الصالحين.)387 :
ي البيوت ُُ :
ثالثاًُُ،أحاديثُشريفةُعنُأفضليةُ صالةُالنافلة ف ُ
عن عبد هللا بن عمر  ،رضي هللا عنهما  ،عن النبي  ،صلى هللا
ص َالتِ ُك ْم َ ،و َال تَت َّ ِخ ُذوهَا
عليه وسلم  ،أنه قال“ :اجْ عَلُوا فِيُبيوتِك ُْم ِم ْن َ
قُبُورا"ُ(البخاري ، 1187 :أبو داود ، 1043 :األلباني.)1448 :
وعن جابر بن عبدهللا  ،رضي هللا عنه  ،قال :قال رسول هللا  ،صلى
هللا عليه وسلم"ُ ُ:إذا قضى أحدُكم صالتَه في مسجدِه  ،فليجعل لبيتِهُ
نصي ًباُ منُ صالتِ ُه َّ ،
َّللا جاعل في بيتِه من صالتِه خيرا"
فإن َّ َ
(الترمذي ، 84 :مسلم.)778 :
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سنةُقبلُوبعدُكلُصالةُ :
رابعاًُُ،عددُركعاتُال ُُّ
ثبت أن النبي  ،صلى هللا عليه وسلم  ،كان يصلي عشرُركعات من
السنن الرواتب .فعن عبد هللا بن عمر  ،رضي هللا عنهما  ،أنه قال:
عشر ركعات:
ح ِفظتُ عن رسو ِل هللاِ  ،صلَّى هللاُ علي ِه وسلَّ َم ،
َ
ب
َين بع َد
َين قب َل
َين بع َد المغر ِ
ِ
ِ
الظهر  ،وركعت ِ
الظهر  ،وركعت ِ
ركعت ِ
الفجر (ابن عدي68\6 :
َين بع َد
ِ
َين قب َل صالةِ
ِ
العشاء  ،وركعت ِ
 ،وركعت ِ
 ،البخاري ، 1180 :مسلم ، 729 :الترمذي ، 433 :أحمد ، 5417 :أبو
داود ، 1252 :النسائي.)873 :

[ ]26ذكر ابنُكثي ُر أن هللا  ،سبحانه وتعالى  ،قد أنزل القرآن الكريم
في ليلةُالقد ُر  ،جملة واحدة من اللوح المحفوظ  ،إلى بيت العزة في
السماء الدنيا .ثم أوحي به جبريل  ،عليه السالم  ،إلى رسول هللا ،
صلى هللا عليه وسلم  ،في  23سنة بعد ذلك  ،بحسب
س َماء َ ,و ِم ْن ِسد َْرة
الوقائع .وأضاف بأن المالئكة "تَ ْه ِبط ِم ْن ُكل َ
سط َها .فَ َي ْن ِزلُونَ ِإلَى ْاأل َ ْرض
ْال ُم ْنتَ َهى َ ،و َم ْسكَن ِجب ِْريل َ
علَى َو َ
عاء النَّاس ِ ،إلَى َو ْقت ُ
طلُوع ْالفَجْ ر َ ...ك َما َيتَن ََّزلُونَ
علَى ُد َ
َوي َُؤ ِمنُونَ َ
ِع ْند ِت َال َوة ْالقُ ْرآن َ ،وي ُِحي ُ
ضعُونَ أَجْ ِن َحته ْم
ق ِ
الذ ْكر َ ،و َي َ
طونَ ِب ِحلَ ِ
ِل َ
صدْق تَ ْع ِظيما لَهُ".
طا ِل ِ
ب ْال ِع ْلم ِب ِ
وذكر القرطبي أنها سميت بليلةُ
َّللا تَعَا َلى يُقَدِر فِي َها َما
القدر " ِأل َ َّن َّ
ِ
سنَة ْالقَابِلَة ِ ،م ْن أَ ْمر ْال َم ْوت َو ْاأل َ َجل
يَشَاء ِم ْن أَ ْمره ِ ،إلَى ِمثْل َها ِم ْن ال َّ
س ِلمهُ ِإلَى ُم َدبِ َري ْاأل ُ ُمور َ ،و ُه ْم أَ ْربَ َعة ِم ْن
الر ْزق َو َ
غيْرهَ .ويُ َ
َو ِ
علَ ْي ِه ْم
ْال َم َالئِكَةِ :إس َْرافِيل َ ،و ِميكَائِيل َ ،و ِع ْز َرائِيل َ ،و ِجب ِْريل َ ،
ت بِ َذلِكَ ِأل َ َّن ِل َّ
س ِميَ ْ
ت فِي َها قَدْرا
عا ِ
الس ََّالم ".وقال أيضا بأنها " ُ
لطا َ
ع ِظيما َ ،وثَ َوابا َج ِزيال".
َ
سنَة ،
وأشار الطبر ُ
ضاء ال َّ
ضي َّ
َّللا فِي َها قَ َ
ي بأنها "لَ ْيلَة ْال ُح ْكم الَّتِي يَ ْق ِ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ع َمل َو ِرزق.
ضي َّ
َّللا كل أ َجل َو َ
وفِي َها يُ ْف َرق ُكل أ ْمر َح ِكيم  ،فِي َها يَق ِ
ش ْهر ِ ،م ْن ُكل أَ ْمر
صيَام َها َوقِيَام َها َخيْر ِم ْن أَ ْلف َ
ع َمل َها َو ِ
وبأن " َ
ْ
َ
َ
ْ
س َالم ِمنْ
ْ
سنَة ِ ،من ِرزق َوأ َجل َو َ
َّللا فِي تِلكَ ال َّ
ضاهُ َّ
قَ َ
غيْر ذلِكَ  .وهي َ
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شر ُكله ِم ْن أَ َّول َها إِلَى ُ
ال َّ
ِي َخيْر ُكل َها
طلُوع ْالفَجْ ر ِم ْن لَ ْيلَت َها  ،أَ ْ
يه َ
إِلَى َم ْ
طلَع ْالفَجْ ر".
[( ]27البخاري ، 1901 :مسلم ، 760 :أبو داود ، 1372 :الترمذي683 :
 ،أحمد ، 9445 :والنسائي.)2512 :

[( ]28ابن عبدالبر ، 373/24 :ابن كثير.)5729 :
[( ]29البخاري ، 2017 :األلباني.)2922 :
[( ]30البخاري ، 1901 :واللفظ له  ،ومسلم.)760 :
[( ]31المنذري ، 218\4 :الترمذي ، 3513 :النسائي ، 7712 :ابن ماجه:
 ، 3850أحمد.)25384 :
[( ]32أحمد شاكر ، 96/7 :البخاري ، 990 :مسلم ، 749 :أبو داود:
 ، 1326الترمذي ، 437 :النسائي ، 1693 :ابن ماجه ، 1175 :أحمد:
 ، 5032واللفظ له).
===============================================

ق
ملح ُ
حُ
فوائدُالصيامُللجسمُوالنفسُوالرو ُ
ُ
***ُ ُ
هناك العديد من المقاالت واألبحاث المنشورة عن فوائد الصيام
للجسم والنفس والروح  ،فيما يلي تلخيص لنتائج بعضها  ،على سبيل
المثال:
للحصول على أفضل الفوائد الجسدية من صيام شهر رمضان
المبارك  ،ينبغي أال يتغير طعام الصائم من الناحية الكمية  ،حتى ال
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يزيد وزنه .أما في حالة األوزان الزائدة  ،فصيام رمضان فرصة
مثالية إلنقاصها.
وللتخفيف من الشعور بالجوع أثناء الصوم  ،من األفضل تناول
األطعمة التي يتم هضمها ببطء  ،وهي التي تحتوي على الحبوب
والبذور  ،مثل القمح والشعير والشوفان والدخن والسميد والفول
والعدس ودقيق القمح واألرز غير المبشور  ،والتي يطلق عليها بأنها
الكربوهيدراتات المركبة .كما ينبغي تجنب األطعمة السريعة الهضم
 ،التي تحتوي على السكر  ،والدقيق األبيض  ،وهي التي يطلق
عليها بالكربوهيدراتات المشتقة.
ومن أكثر األطعمة صحة  ،باإلضافة إلى ذلك  ،تلك المحتوية على
األلياف  ،مثل القمح الكامل المحتوي على النخالة  ،والخضروات ،
مثل الفول والفاصوليا والبازالء الخضراء  ،والسبانخ والحلبة
والبنجر والفواكه الطازجة والجافة  ،مثل المشمش والتين والبرقوق
واللوز.
وينبغي أن يكون الطعام متوازنا  ،أي أن يحتوي على العناصر
الغذائية المختلفة  ،مثل الفواكه والخضروات واللحوم والخبز
والحبوب ومنتجات األلبان .أما األغذية الجافة فهي غير صحية
وينبغي تجنبها  ،ألنها تسبب عسر الهضم وحرقة المعدة (الحموضة)
ومشكالت اختالل الوزن.
وباإلضافة إلى الفوائد الجسدية للصيام  ،فإن له فوائد أخرى نفسية
وعاطفية .فهو يساعد الصائم على تقوية إرادته  ،وتحسين ذوقه
وسلوكه  ،كما أنه يقوي عقيدته الخيرة  ،من خالل االبتعاد عن
الجدل والتملق والتسرع  ،مما يؤدي إلى نمو شخصيته لتصبح أكثر
صحة وعقالنية.
وهكذا  ،فالصوم يقوي مقاومة الصائم وقدرته على مواجهة
الصعاب .كما أنه يحد من شراهة اإلنسان  ،ويكسبه مظهرا أفضل
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 ،نتيجة لتخلصه من الدهون الزائدة .ومن أهم فوائده أنه يساعد على
تجنب العديد من األمراض  ،وخاصة تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي
 ،مثل آالم المعدة المزمنة  ،والتهاب القولون  ،وأمراض الكبد ،
وعسر الهضم  ،والبدانة  ،وتصلب الشرايين  ،وارتفاع ضغط الدم
والخنَّاق (الدفتريا).
 ،واألزمة ِ ،
وبصفة عامة  ،فإن الصوم يساعد على اإلسراع في عملية تدمير
األنسجة المتحللة في جسم اإلنسان  ،وذلك بحرمانها من الغذاء  ،ثم
استبدالها بأنسجة جديدة  ،يتم إمدادها بالغذاء .ولهذا السبب  ،فإن
العلماء يعتبرون الصوم وسيلة فعالة إلطالة العمر  ،والستعادة
الشباب  ،حقيقة ومظهرا .لكن ذلك ال ينطبق على المرضى وكبار
السن  ،الذين ال يطيقون الصوم  ،كما نصت عليه اآلية الكريمة :2
]1[ .184
ومن المالحظ أن الصوم يؤدي لنفس الفوائد المرتجاة من جهود
الناس لتحديد السعرات الحرارية التي تدخل أجسامهم  ،مثل إطالة
العمر  ،وحماية الجهاز العصبي  ،وزيادة حساسية اإلنسولين ،
وزيادة مقاومتهم للضغوط العصبية .ومن فوائده أيضا الصفاء
الذهني  ،وإنتاج الهرمونات ذاتية النمو (]2[ .)endogenous
وقد أظهرت األبحاث أن الصوم لفترات متقطعة  ،تمتد من  20إلى
 36ساعة  ،يمكن أن ينقص من مخاطر أمراض القلب والسكر ،
وحتى السرطان .ومع أن الصوم لفترات قصيرة ال يؤدي بالضرورة
إلى إنقاص الوزن دائما  ،إال إنه يؤدي لذلك غالبا .كما أظهرت
األبحاث أنه عندما يتوقف الناس عن تناول إحدى الوجبات التي
تعودوا عليها  ،أو عندما ال يتناولون الطعام ليوم واحد  ،فإنهم يأكلون
أكثر من المعتاد عند تناولهم للوجبة التالية .ومع ذلك  ،فإنهم ال
يقومون بتعويض السعرات الحرارية التي فقدوها من قبل]3[ .
وهناك فوائد عديدة أخرى للصوم  ،والتي تشمل الراحة للجهاز
الهضمي  ،والسماح بتنظيف الجسم وتخليصه من السموم  ،وتمكينه
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من تغيير أنماط األكل المعتادة  ،وتنظيف النفس من المشاعر السلبية
 ،والشفاء منها .ويؤدي ذلك إلى الشعور بالخفة الجسدية  ،وبزيادة
مستويات الطاقة  ،والسالم الداخلي  ،وإلى تعزيز العالقة بالخالق ،
عز وجل]4[ .
عرف الصوم منذ آالف السنين  ،كعالج لمختلف األمراض ،
وقد ُ
وال ستعادة النشاط  ،والصفاء الذهني  ،واتخاذ القرارات السليمة ،
وتنظيف الجسد وتقويته .فمن المالحظ أنه عندما يمرض اإلنسان ،
تتناقص شهيته للطعام .وذلك ينطبق على الحيوانات أيضا  ،حيث
ترقد على األرض وال تأكل أو تشرب .ويكمن السر في ذلك أن
الجسم يستخدم الطاقة المتبقية فيه لشفاء السقيم من أعضائه  ،بدال
من استخدامها في هضم أطعمة جديدة.
ويتيح الصوم لنظام اإلنزيمات في الجسد أن يركز على التخلص من
السموم  ،وعلى تكسيرها بسرعة وكفاءة  ،بدال من االنشغال في
وظيفته األصلية الثقيلة  ،وهي هضم الطعام .فأثناء الصوم  ،يقوم
الجسد بترحيل السموم من أماكن تراكمها لتمر عبر أعضائه المختلفة
 ،التي تقوم بنزع أسلحتها  ،للتخلص من ضررها .ولذلك  ،فإن من
حكمة الجسد أنه ال يفعل ذلك بسرعة  ،تجنبا إلطالق كمية كبيرة
من السموم دفعة واحدة  ،األمر الذي يكون ضرره أكثر من فوائده.
[ ]5

وذكر الدكتور أ َلن غولدهامر في تقرير له بأنه أشرف على صوم
سبعة آالف شخص  ،خالل خمس وعشرين سنة من عمله معهم.
وخلص إلى أن الصوم كان وسيلة فعالة ومأمونة لمساعدة الجسد
على زيادة قدرته على شفاء نفسه .وأضاف بأنه رأى العديد من
الحاالت الصحية التي تتحسن بالصوم  ،مثل أمراض القلب واألوعية
الدموية  ،وضغط الدم المرتفع  ،وأمراض المعدة واألمعاء ،
ومرض السكر  ،واألورام الليفية التي تصيب الرحم  ،وآالم الظهر
والرقبة  ،وحاالت اإلدمان]6[ .
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يخلص
وهناك أسباب عديدة العتبار الصوم مفيدا للصحة .فهو ِ
الجسم من السموم المتراكمة في المخازن الدهنية عبر السنين .كما
أنه يُ َم ِكنُ الجسد من شفاء نفسه  ،وإصالح أعضائه المصابة بالتلف.
وقد أظهرت التجارب على الديدان بأن الصوم يساهم في إطالة
أعمارها بنسبة كبيرة جدا  ،إذا ما طبقناها على اإلنسان  ،فإن بإمكانه
البقاء على قيد الحياة حوالي  600إلى  700سنة]7[ .
وقد أنتجت هيئة اإلذاعة البريطانية فيلما  ،ذكرت فيه أن الدكتور
فالتر لونغو  ،الباحث في جامعة جنوب كاليفورنيا األميركية  ،قام
بإجراء بحث على الصوم  ،قارن فيه فأرا يأكل بشكل طبيعي مع
فأر آخر تم إخضاعه للصوم .وكانت النتيجة أن الفأر الذي أجبر
على الصوم قد زاد عمره بنسبة  ، %40بالمقارنة مع الفأر اآلخر ،
وبدون اإلصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان.
وتفسير ذلك أن مستويات هرمون النمو  ،المعروف ب ، IGF-1
يمكن تخفيضها باالمتناع عن الطعام لفترات زمنية محددة  ،مما
يؤدي إلى حياة أطول .وعلى ما يبدو  ،فإن حرمان الجسم من الطعام
يؤدي إلى تغيير نشاطه المعتاد .فبدال من انشغاله بالنمو نتيجة لتوفر
الطعام  ،فإنه ينشغل أثناء الصوم بإصالح األعضاء التالفة  ،وبالتالي
فإن ذلك يطيل في أعمارها.
وقام أحد العاملين في هيئة اإلذاعة البريطانية  ،وهو مايكل موسلي
 ،بإجراء تجربة الصيام على نفسه .فقرر أن يستمر في تناول طعامه
كالمعتاد في الخمسة أيام األولى من األسبوع  ،ثم صام في اليومين
السادس والسابع .وبعد خمسة أسابيع من تكرار هذا النظام الغذائي
 ،فإن نسبة الدهون في جسمه قد انخفضت من حوالي  %20إلى
حوالي  .%27كما تناقص هرمون النمو  ،المعروف ب ، IGF-1
بنسبة  ، %50وعاد مستوى الجلوكوز السكري إلى المعدل الطبيعي
 ،وطرأ تحسن كبير جدا على الكوليسترول]8[ .
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