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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبينا 
 زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني، أما بعد: 

فإن للصيام حكًما جليلة، وفوائد عظيمة، وسنًنا وآدابًا كثرية، إذا 
عرفها ادلسلم وتأدب هبا، فاز بإكمال ىذا الركن العظيم من أركان 

حصل لو فوائد الصيام وفضائلو اليت وردت يف الكتاب اإلسالم، و 
والسنة، وسوف نذكر يف ىذه الورقات ما تيسر من حكم وفوائد 

 وآداب وسنن الصيام، وذلك على سبيل اإلمجال. 
 أواًل: حكم وفوائد الصيام: 

بًتك زلبوباتو اجملبول  الصوم عبادة يتقرب هبا العبد إىل ربو -1
اب ونكاح؛ لينال بذلك رضا ربو والفوز على زلبتها من طعام وشر 

بدار كرامتو، فيتبني بذلك إيثاره حملبوبات ربو على زلبوبات نفسو، 
وللدار اآلخرة على الدنيا. ]فصول يف الصيام والًتاويح والزكاة البن 

 عثيمني[. 
، والسيطرة عليها، ويف الصيام ممارسة ضبط النفس -2

ا فيو خريىا وسعادهتا وفالحها والتحكم فيها، واألخذ بزمامها إىل م
يف العاجل واآلجل، حىت يصرب ادلرء نفسو على فعل الطاعات وترك 

 الشهوات. ]تذكرة الصوام للقصري[. 
أنو سبب للتقوى، إذا قام الصائم  ومن حكم الصيام: -3

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم بواجب صيامو. قال تعاىل: 
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َيامُ  ُقونَ   الصِّ ]البقرة:  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
183.] 

وىي امتثال أمره،  –عز وجل  –فالصائم مأمور بتقوى هللا 
واجتناب هنيو، وذلك ىو ادلقصود األعظم بالصيام، وليس ادلقصود 

 من مل»: تعذيب الصائم بًتك األكل والشراب والنكاح، قال النيب 
يدع قول الزور والعمل بو واجلهل، فليس هلل حاجة يف أن يدع 

 ]رواه البخاري[.  «طعامو وشرابو
أن الغين يعرف قدر نعمة هللا عليو  من حكم الصيام: -4

بالغين، حيث إن هللا تعاىل قد يسر لو احلصول على ما يشتهي من 
شكر ربو طعام وشراب ونكاح، شلا أباح هللا شرًعا، ويسره لو قدرًا، في

على ىذه النعمة، ويذكر أخاه الفقري الذي ال يتيسر لو احلصول على 
 ذلك، فيجود عليو بالصدقة واإلحسان. 

: ما حيصل من الفوائد الصحية الناجتة ومن حكم الصيام -5
عن تقليل الطعام وإراحة اجلهاز اذلضمي فًتة معينة، وترسب بعض 

ك. ]فصول يف الصيام الفضالت والرطوبات الضارة باجلسم وغري ذل
 والًتاويح والزكاة البن عثيمني[. 

أنو يعود اإلنسان الصرب والتحمل  ومن فوائد الصيام: -6
واجللد، ألنو حيملو على ترك مألوفاتو، ومفارقة شهواتو عن طواعية 
واختيار، وىو ما يعطي قوة للعاصي الذي ألف ادلعاصي على تركها 

 واالبتعاد عنها. 
أنو يسهل على الصائم فعل الطاعات،  لصيام:ومن فوائد ا -7
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وذلك ظاىرة من تسابق الصائمني يف فعل الطاعات اليت رمبا كانوا 
 يتكاسلون عنها، وتثقل عليهم يف غري وقت الصيام. 

أنو يرقق القلب ويلينو لذكر هللا عز  ومن فوائد الصيام: -8
 وجل، ويقطع عنو الشواغل. 

ا حيدث يف قلب العبد زلبة أنو رمب ومن فوائد الصيام: -9
للطاعات، وبغًضا للمعاصي بصفة مستمرة، فيكون منطلًقا إيل 

أىل اإلديان  إحتافتصحيح مفاىيم اإلنسان وسلوكو يف احلياة. ]
 للفوزان[. 
أنو منهج رائع للتغيري، وطريق واضح  ومن فوائد الصيام: -11

حيقق للجندية، وىو يقوي اإلرادة، وينشئ األخالق الرفيعة، و 
االطمئنان النفسي، وىو مظهر عظيم من مظاىر وحدة األمة 

 اإلسالمية. ]الصيام أحكام وآداب للطيار[. 
أنو خيفف حدة الشهوة. وقد  ومن فوائد الصيام: -11

الصوم للشباب وجاء، أي سلفًفا من حدة الشهوة،   جعل النيب 
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة »: كما يف قولو 

ليتزوج؛ فإنو أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع ف
]متفق عليو[. ]الصيام آداب  «فعليو بالصوم، فإنو لو وجاء

 البن جربين[.  وأحكام
النظام ودقة ادلواعيد، شلا يعاجل  اعتياد ومن فوائد الصيام: -12
 مسألة يف الصيام للمنجد[.  71لو عقلوا. ] نالكثرييفوضى 
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 ومسنونات الصيام:  (ٔ)ثانًيا: آداب 
حلديث سهل بن سعد  املبادرة بالفطر عند حتقق الغروب: -1

ال يزال الناس خبّي ما عجلوا »قال:  رضي هللا عنو، أن رسول هللا 
 ]متفق عليو[.  «الفطر

دخلت أنا ومسروق على عائشة أم »وعن مالك بن عامر قال : 
جالن من أصحاب ادلؤمنني رضي هللا عنها، فقلت: يا أم ادلؤمنني! ر 

أحدمها يعجل اإلفطار، ويعجل الصالة، واآلخر يؤخر  رسول هللا 
اإلفطار، ويؤخر الصالة. قالت: أيهما الذي يعجل اإلفطار ويعجل 
الصالة؟ قال: قلنا: عبد هللا بن مسعود. قالت كذا كان يصنع رسول 

 ]رواه مسلم[.  «هللا 
ضي هللا عنو : فعن أنس ر الفطر على رطب أو متر أو ماء -2
يفطر قبل أن يصلى على رطبات، فإن دلن تكن  كان النيب »قال: 

]رواه  «رطبات فتمريات، فإن مل تكن متريات حسا حسوات من ماء
 الًتمذي وصححو األلباين[. 

وكان حيض على الفطر بالتمر، »قال اإلمام ابن القيم رمحو هللا: 
ى أمتو ونصحهم، فإن مل جيد فعلى ادلاء، ىذا من كمال شفقتو عل

فإن إعطاء الطبيعة الشيء احللو مع خلو ادلعدة أدعى إىل قبولو، 
وانتفاع القوى بو، وال سيما القوة الباصرة، فإهنا تقوى بو. وأما ادلاء 
فإن الكبد حيصل ذلا بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بادلاء كمل 

يبدأ قبل  انتفاعها بالغذاء بعده، وذلذا كان األوىل بالظمآن اجلائع أن
                              

 من اآلداب ما ىو واجب، ومنها ما ىو مستحب، فتنبو لذلك.  (1)
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 . ]زاد ادلعاد[. «األكل بشرب قليل من ادلاء مث يأكل بعده
اعلم أخي الصائم أن لك دعوة  الدعاء عند اإلفطار: -3

مستجابة عند فطرك، فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: قال 
]رواه ابن ماجو  «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» رسول هللا 

  واحلاكم وصححو البوصريي[.
دعوة صادقة عند فطرك يف كل يوم من  –أخي  –فلتكن لك 

، فعن رمضان. واحرص على دعاء اإلفطار الوارد عن رسول هللا 
ذىب »كان إذا أفطر قال:   ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب 

رواه أبو داود ] «الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء هللا
  وحسنو الدارقطين[.

: فعن أيب ىريرة وابن مسعود لسحور واحلرص عليوتأخّي ا -4
 ]متفق عليو[.  «تسحروا فإن يف السحور بركة»قال:  أن النيب 

: وعن عمرو بن العاص رضي هللا عنو قال: قال رسول هللا 
]رواه  «فصل ما بني صيامنا وصيام أىل الكتاب أكلة السحر»

 مسلم[. 
ي هللا عنو أنو وروى أنس رضي هللا عنو عن زيد بن ثابت رض

، مث قام إىل الصالة. قلت: كم كان بني تسحرنا مع النيب »قال: 
 ]متفق عليو[.  «األذان والسحور؟ قال: قدر مخسني آية

فاحرص يا أخي على أكلة السحور، ففيها سلالفة ألىل 
السحور أكلة »: ، قال الكتاب، وفيها بركة وموافقة لسنة النيب 

ن جيرع أحدكم جرعة من ماء، فإن هللا عز بركة، فال تدعوه، ولو أ
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 ]رواه أمحد[.  «وجل ومالئكتو يصلون على املتسحرين
ومن آداب الصيام:  كف اللسان واجلوارح عن احملارم: -5

تناء بكف اللسان عما ال خري فيو من الكالم، كالكذب والنميمة االع
والغيبة وادلشامتة، وكل كالم قبيح، وكذا كف نفسو وبدنو عن سائر 
الشهوات واحملرمات، وىذا ىو سر الصوم ومقصوده األعظم، الذي بو 
حتصل التقوى، ويقوى على التحفظ من الشيطان وأعوانو بإحكام 

الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، »: أساس التقوى. قال 
 «فال يرفث وال جيهل، فإن امرؤ قاتلو أو شامتو فليقل: إين صائم

 ]متفق عليو[. 
من مل يدع قول الزور والعمل بو واجلهل، فليس هلل » وقال 

 ]رواه البخاري[.  «حاجة يف أن يدع طعامو وشرابو
 ينظر إىل ما قال ادلتويل: جيب على الصائم أن يصوم بعينو، فال

ال حيل، وبسمعو، فال يسمع ما ال حيل، وبلسانو فال ينطق بفحش 
وال شتم، وال يغتاب، وىذه األشياء وإن حرمت مطلًقا، ففي رمضان 

 أشد حترديًا. 
: إن اإلسالم دين الرب واإلحسان وادلواساة، تفطّي الصائمني -6

الصالة على تفطري الصائمني، فقال عليو  وذلذا فقد حث النيب 
من فطر صائًما فلو مثل أجره، غّي أنو ال ينقص من »والسالم: 

 ]رواه أمحد والًتمذي وصححو[.  «أجر الصائم شيء
وقال بعض السلف: ألن أدعو عشرة من أصحايب فأطعمهم 

 طعاًما يشتهونو أحب إىل من أن أعتق عشرة من ولد إمساعيل. 
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 بات طاويًا. وكان كثري من السلف يؤثر غريه بفطوره، ورمبا 
 وكان ابن عمر ال يفطر إال مع اليتامى وادلساكني. 

أجود الناس،  : فقد كان رسول هللا كثرة الصدقة واجلود -7
وكان أجود ما يكون يف رمضان، حني يلقاه جربيل فيدارسو القرآن، 

حني  سول هللا ر فل»القرآن،  فيدارسووكان جربيل يلقاه كل ليلة 
 ]متفق عليو[.  «ري من الريح ادلرسلةيلقاه جربيل أجود باخل

 . «ال يسأل عن شيء إال أعطاه»وأخرجو أمحد بزيادة يف آخره: 
، بل مل يزل خاًصا بنوع من أنواع اجلود ومل يكن جوده * 

منذ نشأ رلبواًل على بذل أنواع اجلود من العلم وادلال وغريمها، حىت 
صال ما أمكنو من بذل نفسو هلل يف إظهار دينو وىداية عباده، وإي

غايات النفع إليهم؛ من وعظ جاىلهم، وقضاء حوائجهم، وحتمل  
 كلهم وأثقاذلم. 

قال الشافعي رمحو هللا: أحب للرجل الزيادة باجلود يف رمضان 
، وحلاجة الناس فيو إىل مصاحلهم، ولتشاغل  اقتداء برسول هللا 

 كثريين منهم بالصوم والصالة عن مكاسبهم. 
 : يف رمضان فوائد منها جودة ويف مضاعفة * 
 شرف الزمان ومضاعفة أجر األعمال الصاحلة يف رمضان.  -أ

إعانة الصائمني والقائمني وادلتعبدين على طاعتهم، فيكتب  -ب
 لو مثل أجورىم. 

أن رمضان شهر جيود هللا تعاىل فيو على عباده بالرمحة  -ح
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عباده الرمحاء، فمن وادلغفرة، والعتق من النار، وهللا تعاىل يرحم من 
 جاد على عباد هللا فيو جاد هللا عليو بالعطاء اجلزيل. 

 أن اجلمع بني الصيام والصدقة من موجبات اجلنة.  -د
واجلمع بني الصيام والصدقة أبلغ يف تكفري اخلطايا واتقاء  -ى

 جهنم وادلباعدة عنها. 
دقة والصيام ال يسلم غالًبا من اقًتان خلل أو نقص بو، والص -و

 جترب نقصو وخللو. 
والصائم يدع شهوتو وطعامو وشرابو هلل تعاىل، فإذا أعان مع  -ز

ذلك الصائمني وأمدىم مبا يتقوون بو على العبادة، كان مبنزلة من ترك 
شهوتو هلل وآثر هبا، وىذا شأن ادلتقني وبعاد هللا الصاحلني. ومن مث 

م اجلوع، فال قال بعض السلف: إمنا شرع الصيام ليذوق الغين طع
 ينسى اجلائع. 

يسن اإلكثار من تالوة القرآن يف شهر  كثرة تالوة القرآن: -8
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي رمضان؛ ألنو شهر القرآن كما قال سبحانو: 

 أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرَآُن ُىًدى ِللنَّاِس َوبَ يَِّناٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرقَانِ 
 [. 185]البقرة: 

القرآن كل يوم يف  ن جربيل عليو السالم يدارس النيب * وكا
 رمضان. 

 * وكان السلف يقدمون تالوة القرآن يف رمضان على كل عبادة. 
* وكان عثمان بن عفان رضي هللا عنو خيتم القرآن يف كل يوم يف 
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 رمضان. 
* وكان بعض السلف خيتم كل ثالث، وبعضهم كل سبع، 

 وبعضهم كل عشر. 
ري إذا دخل رمضان قال: إمنا ىو تالوة القرآن * وكان الزى
 وإطعام الطعام. 

يسن قيام الليل مجاعة يف رمضان، وىي صالة  قيام الليل: -9
 الًتاويح، ووقتها من بعد العشاء إىل طلوع الفجر، وقد رغب النيب 

من قام رمضان إميانًا واحتسابًا؛ غفر »يف قيام رمضان حيث قال: 
 ]متفق عليو[.  «لو ما تقدم من ذنبو

فينبغي على الناس أن حيرصوا على إقامة صالة الًتاويح وال 
يضيعوىا بالذىاب من مسجد إىل مسجد، فإن من قام مع اإلمام 

 حىت ينصرف كتب لو قيام ليلة، وإن نام بعد ذلك على فراشو. 
وال بأس حبضور النساء صالة الًتاويح إذا أمنت الفتنة، بشرط أن 

 ري متربجات بزينة وال متطيبات. خيرجن زلتشمات غ
يعتكف يف العشر األواخر  فقد كان النيب  االعتكاف: -11

من رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيو اعتكف عشرين يوًما. 
وحيتسب اشتغال ادلعتكف بذكر هللا من صالة وقراءة قرآن وذكر، 

ألن  واجتناب ما ال يعنيو، ولو أن يتحدث مع من يأتيو ما مل يكثر؛
ادلراد من االعتكاف ىو التفرغ لطاعة هللا والبعد عن شؤون الدنيا من 

 بيع وشراء وجتارة وغريىا. 
على حتري ليلة   فقد حث النيب  حتري ليلة القدر: -11
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حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر من »: القدر فقال 
 ]متفق عليو[.  «رمضان

األواخر من رمضان حتريا لليلة  يعتكف يف العشر وكان النيب 
من قام ليلة القدر إميانًا »يف قيامها فقال:  القدر، ورغب 

]متفق عليو[. وقيامها إمنا ىو  «واحتسابًا غفر لو ما تقدم من ذنبو
إحياؤىا بالتهجد فيها والصالة وقراءة القرآن والذكر والدعاء 

عنها قالت: قلت:  واالستغفار والتوبة إىل تعاىل، فعن عائشة رضي هللا
يا رسول هللا، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 

]رواه الًتمذي  «قويل: اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين»
 وقال حسن صحيح[. 

وشلا يتأكد استحبابو يف رمضان العمرة  العمرة يف رمضان: -12
 :-أو قال –عمرة يف رمضان تعدل حجة »: فيو لقول النيب 

 ]رواه البخاري[.  «حجة معي
كان السلف جيتهدون يف إمتام العمل وتكميلو   أخي احلبيب:* 

وإتقانو، مث يهتمون بقولو من رده، وىؤالء ىم الذين قال هللا فيهم: 
َوالَِّذيَن يُ ْؤتُوَن َما َآتَ ْوا أي من األعمال الصاحلة ، َوقُ ُلوبُ ُهْم

 [. 61]ادلؤمنون:  اِجُعونَ َوِجَلٌة أَن َُّهْم ِإىَل َرهبِِّْم رَ 
وكذلك قال على رضي هللا عنو: كونوا لقبول العمل أشد اىتماًما 

َا يَ تَ َقبَُّل اَّللَُّ ِمَن منكم بالعمل، أمل تسمعوا هللا عز وجل يقول:  ِإَّنَّ
 [.27]ادلائدة:  اْلُمتَِّقنيَ 

نسأل هللا تعاىل أن يتقبل منا أعمالنا الصاحلة، وأن يتجاوز عن 



رمضان )حكم وفوائد .سنن وآداب(  

غّّيين
 

 

ٔ٘ 

ئاتنا، إنو ويل ذلك والقادر عليو، وآخر دعونا أن احلمد هلل رب سي
 العادلني. 

* * * 

 
  


