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 عقيل بن سالم الشمري

  
 احلمد هلل الفتاح العليم ،اخلبري احلكيم ،وصىل اهلل وسلم ىلع املبلغ عن اهلل دينه وبعد..

فهذه وقفات تربوية من أرسار الصيام ،استنباطاًَ َ  حلكمه ، ووقوفا مع درره ، فمن تأمل الصيام وأن اهلل جعله الركن 
أراكن امللة ، ورشعه ىلع مجيع األمم ولم خيصنا به وال أهل الكتاب من قبلنا كما هو الشأن يف بعض األحاكم اثلاين من 

، فدل ذلك ىلع أن به من الفوائد اليت تعود ىلع اإليمان واحلياة ما يستحق انلظر واتلأمل ، فأسأل اهلل أن يفتح علينا 
  وأن يتقبل مجيع أعمانلا . من عظيم فضله ، وأال يكلنا إىل أنفسنا وحونلا ،

 
  الفائدة األوىل :

الصيام وسيلة حلصول اتلقوى لقوهل تعاىل "لعلكم تتقون" فمن صام الصيام الرشيع وحفظ جوارحه من خدش 
الصيام، وأدرك معاين الصوم فقد اعش اتلقوى وحتققت هل ، فاتلقوى بمعناها العام أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل 

هذا إال باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، واملسلم الصائم متبع ألمر اهلل هل بالصوم وجمتنب نليه اهلل  وقاية وال يكون
 هل عن املفطرات بأنواعها فإذا اكن ذلك بنية صاحلة وىلع منهاج انلبوة أفلح بتقواه هلل .

 
  الفائدة اثلانية :

 يف رمضان بيان لرمحة اهلل سبحانه ويتضح هذا من وجوه :
 جعل اهلل الصيام أياما معدودة ، ولم يفرضه رسمدي أبدي . أ ـ
  جعله جزء من يوم ولم يفرضه يوما اكمال يلليه بنهاره ، بل ثبت الين عن مواصلة الصوم -ب
 من نيس فأكل أو رشب فصومه صحيح مع أنه ناقض معىن الصيام . -ج
 صحابة ريض اهلل عنهم .ختفيفه الصيام ىلع مراحل يف بداية الترشيع مرااعة حلال ال -د

 

 



  الفائدة اثلاثلة :
 يف رمضان يتجىل كرم املوىل سبحانه وتعاىل ، ويتضح ذلك بأمور :

  فيه تفتح أبواب اجلنة . -أ
  فيه تغلق أبواب انلار. -ب
  فيه تصفد مردة اجلن . -ج
  وأنا أجزي به " .اختصاص اهلل بأجر الصائم يف قوهل صىل اهلل عليه وسلم " إال الصيام فإنه يل  -د
 " من قام يللة القدر إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه " . -ه
  " رمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهما إذا اجتنبت الكبائر " -ح
 "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه " . -و

 سلم " شهر أعيد ال ينقصان رمضان وذو احلجة ... "ال ينقص أجره ولو نقص الشهر لقوهل صىل اهلل عليه و -ط
 " من قام رمضان مع اإلمام حىت ينرصف كتب هل أجر قيام يللة " . -ز

 ولك ما مىض ثابت يف األحاديث الصحيحة .
 

  الفائدة الرابعة :
بصربه  رمضان مدرسة لالختبار ،حيث يمسك الصائم عن األكل والرشب والشهوة ،وهذا اختبار من اهلل للعبد

وبعبادته وتركه ما نهاه اهلل عنه لوجهه سبحانه ، وحتمله األوامر وقيامه بها ، فرمضان اختبار لإليمان وللنية وللصرب 
وبمعىن أعم اختبار حلقيقة إسالمه واستسالمه هلل ألن احلياة بالنسبة للمؤمن لكها اختبار ، وحلظاتها جماهدة بني 

 قلب لك مؤمن ، فمن وطن نفسه ىلع اختبار الصيام وأدرك أرساره وذاق ذلة نفسه األمارة بالسوء وواعظ اهلل يف
  انلجاح فيه عرف نتيجة االختبار يف بايق شؤون احلياة .

 
  الفائدة اخلامسة :

رمضان يورث حمبة اهلل يف قلب املؤمن ،فإنه إذا رأى كرم ربه وجزيل عطاياه يف رمضان ،زادت حمبته سبحانه ، 
اإليمان ويه أساس األعمال ، فيقبل املؤمن ىلع العمل حمبا هل متمساك به متقنا ألدائه ، فيف رمضان  واملحبة ركن يف

يتكرم املوىل باملغفرة ملن صام وملن قام وفطر صائما ، واحلسنة تضاعف فيه ما ال تتضاعف يف غريه ، واختص اهلل 
  ىل .بأجر الصائم دون غريه ، وما ذاك إال حمض فضل منه سبحانه وتعا

 



  الفائدة السادسة :
جمرد معرفة أن الصوم كتب ىلع األمم من قبلنا فهذا ديلل ىلع آثاره العظيمة وفوائده ىلع اإليمان واإلنسان واملجتمع 

ويدل ىلع ذلك أن اهلل لم يفرضه علينا وىلع أهل الكتاب من قبلنا فقط بل قال" كتب عليكم الصيام كما كتب ىلع 
شمل مجيع األمم وشئ بدييه أن أمرا يفرض ىلع تلك األعداد اهلائلة من األمم فيه من األرسار اذلين من قبلكم " لي

 واحلكم والفوائد ما يستحق ذلك اتلعظيم والوقوف .
 

  الفائدة السابعة :
  رمضان تربية للجود جبميع أنواعه :

 ألرامل واملحتاجني .أ ـ جود املال : ففيه احلث ىلع الصدقة وتفطري الصائمني واإلنفاق وتعهد ا
  ب ـ جود الوقت : ففيه نفع املسلمني وامليش يف حاجاتهم والقيام ىلع شؤونهم

 جود اذلات : ففيه بذل اجلاه عند األغنياء وأصحاب اليرس ابتغاء األجر من اهلل . -ج
دقة وقرآن وتفطري اجلود ببذل األعمال الصاحلة : فيفعل الصاحلات وينوع العبادة ما بني فرض ونفل وصالة وص -د

 وإمامة وأذان وقيام ىلع حاجات انلاس وإنفاق ولكمة وخطبة وهكذا .
وهلذا اكن صىل اهلل عليه وسلم أجود ما يكون يف رمضان ، أجود باخلري من الريح املرسلة كما ثبت يف احلديث 

 الصحيح .
 

  الفائدة اثلامنة :
خذ هذا من قوهل صىل اهلل عليه وسلم "من صام رمضان إيمانا رمضان يريب انلاس ىلع جتديد انلية واالحتساب ، ويؤ

واحتسابا "فجاء رمضان يؤكد قضية انلية وجتديدها يف الصيام ويف السحور ويف اإلفطار فيرتىب املسلم ىلع جتديد 
األجر املرتتب انلية يف األمور اإليمانية والعبادات بل حىت يف األمور العادية من أكل ورشب ، وال خيىف أثر انلية ىلع 

 ىلع العمل وىلع انلفع به يف ادلنيا .
 

  الفائدة اتلاسعة :
 يف رمضان ربط للناس بكتاب ربهم سبحانه ، وهذا من وجوه :

  ـ أن القرآن نزل يف رمضان. 1
 ـ أن جربيل عليه السالم يدارس انليب صىل اهلل عليه وسلم القرآن اكمال يف رمضان . 2



  فيها انليب صىل اهلل عليه وسلم دارسه جربيل عليه السالم مرتني .ـ يف السنة اليت تويف  3
 ـ قيام رمضان يتىل فيه القرآن ، والسلف رمحهم اهلل اكنوا خيتمون يف القيام . 4

 فزتداد صلة املسلم بكالم ربه قراءة وسمااع وتأمال وتدبرا فزيداد ذللك إيمانا وتىق وصالحا .
 

  الفائدة العارشة :
 انلاس ىلع تدارس القرآن وتدبره ، وهو معىن أخص من جمرد قراءته ، فيعيش املسلم بني آيات القرآن رمضان يريب

وقصصه ووعده ووعيده ، فتدمع عينه تارة ويلني قلبه تارة أخرى ، يرى األمم املاضية حارضة عنده ، ويعيش مع 
د ، وذللك اكن جربيل يدارس انليب صىل اهلل األنبياء صربهم ونصحهم وابتالءهم ،ويستنبط األحاكم ويستفيد الفوائ

  عليه وسلم القرآن يف رمضان لك يللة ".
  الفائدة احلادية عرشة :

يف أحاديث رمضان من السنة انلبوية تأصيل ملنهج أهل السنة واجلماعة يف اإليمان وأن األعمال من اإليمان فقد قال 
 ا " فيحرص املسلم ىلع األعمال ألنها ركن من أراكن اإليمان .صىل اهلل عليه وسلم "من قام رمضان إيمانا واحتساب

 
  الفائدة اثلانية عرشة :

فيه عظم أثر اإلخالص فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا وصام رمضان إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه ،فما 
 عليا .أعظم أثر اإلخالص ىلع اإلنسان حيث يبلغ بعمله وإن اكن قليال املنازل ال

 
  الفائدة اثلاثلة عرش :

يف رمضان حث للناس وزرع لروح املسابقة يف اخلريات وميادينها ، فيف رمضان تفتح جماالت اخلريات وميادين 
املشاريع اإليمانية وتكرث أبواب اخلري فيبىق ىلع انلاس اتلنافس واملسابقة تطبيقا لقوهل تعاىل " وسارعوا إىل مغفرة 

  من ربكم "
الغىن بأمواهلم ، وأهل العلم بتعليمهم وفتاواهم ، وسائر انلاس بعباداتهم وختمهم لالكم ربهم وقيامهم وصالتهم ، فأهل 

حىت ىلع مستوى األرسة يتنافس األفراد فيما بينهم ىلع التسابق ىلع ختم القرآن كما هو ظاهر يف أكرث ابليوت وهلل 
 ددة حىت تناسب الفروق الفردية بني انلاس .احلمد ، ومن حكمة اهلل أن جعل شعب اإليمان متع

وليست ميادين األعمال الصاحلة وتعددها خاصة يف رمضان بل احلياة ادلنيا لكها جمال للتنافس والتسابق يف اخلريات 
 لكنها يف رمضان بشلك مكثف وظاهر .



 
  الفائدة الرابعة عرش:

 عليه وسلم "من قام رمضان إيمانا واحتسابا "ومعلوم أن يف العمل الواحد يف رمضان خيتلف انلاس فيف قوهل صىل اهلل
اإليمان خيتلف زيادة ونقصا يف قلوب انلاس ، وهذا االختالف مبين ىلع االختالف يف أعمال القلوب وقوتها وضعفها 

  ، فلكما اكن القلب أمكن يف األعمال القلبية لكما علت مرتبة صيامه وقيامه .
 ية جيعل الشخص حيرص أشد احلرص ىلع كمال اإليمان وانلية يف قلبه حىت يعظم هل األجر.وتعليق األجر باإليمان وانل

 
  الفائدة اخلامسة عرش :

 يف رمضان جتتمع أراكن اإليمان اثلالثة :
أ ـ قول القلب : وهو اتلصديق به واإليمان اإلمجايل بالصيام ،ويؤيده قوهل صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث "من صام 

 إيمانا "رمضان 
 ب ـ عمل القلب : وهو االحتساب املذكور يف قوهل صىل اهلل عليه وسلم "احتسابا "

 عمل اجلوارح : ويكون ذلك بصيام اجلوارح عن املفطرات احلسية واملعنوية. -ج
 وألجل ذلك أصبح ركنا من أراكن اإلسالم اخلمسة كما ثبت يف السنة انلبوية .

 
  الفائدة السادسة عرش :

من خالل األحاديث اليت فيها مرشوعية الصيام مزنلة الفرائض من انلوافـل ، فأحب األعمال إىل اهلل الفرائض يتبني 
 وأعالها أراكن اإلسالم ويظهر هذا من خالل ما ييل :

 قوهل صىل اهلل عليه وسلم لألعرايب ملا سأل عن الصيام قال: وصيام رمضان ، قال : هل يلع غريه ؟قال ال إن تطوع " .
فمن كمال الفرائض أن االقتصار عليها جيزئ وتربأ به ذمة الشخص ، ومن كماهلا كذلك أن انلوافل ال تقبل ما لم تؤد 

 الفروض ، فما عذر من حرص ىلع انلوافل واملستحبات وتهاون وفرط يف أراكن اإلسالم .
 

  الفائدة السابعة عرش :
يصيل فصىل بصالته ناس ثم صىل يف الليلة اثلانية واثلاثلة ، فلما  شفقة انليب ورمحته ألمته ، فقد قام يللة من رمضان

  اكنت الرابعة لم خيرج إيلهم وقال : إين خشيت أن تفرض عليكم
فصىل اهلل عليه وسلم وجزاه اهلل خري ما جازى نبيا عن أمته ، فإذا قام املسلم تذكر غيابه صىل اهلل عليه وسلم تلك 



حابة ريض اهلل عنهم لك ذلك شفقة بهذه األمة وهذا يورث حمبته وحمبة سنته الليلة عن القيام مع حرص الص
 واتلمسك بها ، والشفقة والرمحة بأمته .

 
  الفائدة اثلامنة عرش:

 يف رمضان تربية ىلع عبادة قيام الليل ويه جتمع عدة فضائل :
  قراءة القرآن . -أ

 كونها يف اثللث األخري من الليل -ب
 شد وطئا وأقوم قيال .قراءة الليل أ -ج
  نور يف الوجه . -ه
  أقرب الستجابة ادلاعء -د

فمن استمر عليها وداومها أدرك قدرها ورسها ونظرا ملشقتها رشعت مجاعة يف رمضان يلكون أسهل ىلع القيام بها 
 واتلعاون ألجلها .

 
  الفائدة اتلاسعة عرش :

، فما من عمل إال وهو مضاعف يف رمضان ألضعاف كثرية فمن رمضان يريب يف انلفس اإلكثار من األعمال الصاحلة 
صىل مع اإلمام حىت ينرصف يكتب هل قيام يللة ،وعمرة يف رمضان كحجة مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ومن فطر 

 صائما فله مثل أجره والتسبيحة عن ألف تسبيحة يف غريه كما قال الزهري .
من األعمال الصاحلة والزتود منها خاصة إذا علم أن تكرر فرصة رمضان  فإذا تذكر ذلك املسلم حرص ىلع اإلكثار

 قادم يه من علم الغيب اليت اختص اهلل بها فيورثه ذلك اغتنام األعمال الصاحلة .
 

  الفائدة العرشون :
 رمضان يريب يف انلفس اتلكيف ىلع اتلغري، فإذا جاء رمضان حيدث تغري حىت يف العالم الغييب فمثال :

 ـ اجلنة تتغري فتفتح أبوابها .أ 
 ب ـ انلار تتغري فتغلق أبوابها .

  مردة الشياطني تتغري فتصفد وتسلسل -ج
فيبىق بعد ذلك اإلنسان املسلم املفرتض أن يتغري إيمانا وسلواك وعبادة وقلبا ، فيتعلم حسن األخالق وحسن أداء 



فرائض وإتباعها بانلوافل ، فيخرج رمضان وقد تغري العبادة والصرب واإلحسان إىل انلاس وخدمتهم واتلمسك بال
  إيمانه وخلقه وصفاته وسلوكه .

 
  الفائدة احلادية والعرشون :

ترشيع رمضان هلذه األمة فيه مدح هلا ومزية وترشيف ، حيث لم يكفلها اهلل باحلساب ملعرفة دخول الشهر 
م انلاس وإال أكملوا شعبان ثالثني يوما من دون وخروجه بل اغية املطلوب رؤية اهلالل ، فمىت رؤي اهلالل صا

 تكلف وتعسف وتدقيق وحساب .
وهذه طريقة يعرفها حىت األعرايب ، وهذا معىن قوهل صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح " إنا أمة أمية ال حنسب 

 وال نكتب " .
بل األمر يسري جدا فإذا رأينا اهلالل أي ليس يف ديننا تكلف فال نكتب وندقق وحنسب مىت نصوم ؟ ومىت نفطر ؟ 

 صمنا وإذا لم نره أكملنا شعبان .
 فاحلمد هلل اذلي رشف هذه األمة حىت يف أحاكمها وترشيعها .

 
  الفائدة اثلانية والعرشون :

ا إذا يف رمضان تربية لألمة ىلع الوحدة واالجتماع وعدم اتلفرق ، فتصوم األمة لكها إذا رأوا اهلالل ، ويفطروا مجيع
 غربت الشمس ، لك ذلك يلتعود انلاس رغم املسافات بينهم ىلع الوحدة ويعرفوا ثمرتها وفائدتها .

حىت إذا أنسلخ رمضان سىع انلاس للوحدة يف اللكمة واهلم واهلدف والغاية ، وليست هذه الفائدة حمصورة ىلع الصيام 
 مقصد من مقاصد الرشيعة .بل مجيع مظاهر الترشيع خاصة أراكن اإلسالم تدل هلا ويه 

 
  الفائدة اثلاثلة والعرشون :

رمضان يريب اإلنسان ىلع اتلحكم بعواطفه ، وتسيريها كما يريد الرشع ال كما تريد انلفس فا هلل منع الصائم من 
ه األكل والرشب والشهوة ال تعذيبا هل بل يلتعلم كيف يرتك اليش هلل رغم منازعة اهلوى هل ، وحىت نعلم قدر هذ

الفائدة فإن منازاعت انلاس وخصوماتهم و حاالت الطالق والقتل و االعتداء و االختالف واتلفرق ما اكن لك ذلك 
يلحدث لو قدر الشخص ىلع اتلحكم بعاطفته وحمبته وبغضبه وجعلها حتت حكم الرشع وليس انلفس واهلوى ، 

 فجاء الصيام يلعطي اإلنسان درسا عمليا يف هذا اجلانب .
 



  دة الرابعة والعرشون :الفائ
  رمضان يريب انلاس ىلع اإلتباع وموافقة الرشع ، ويؤيد هذا :

 أ ـ ال يفطر الصائم إال إذا أذن هل الرشع وذلك بغروب الشمس .

 ب ـ ال يمسك الصائم إال إذا أذن هل الرشع وذلك بأذان الفجر .
 يمتنع الصائم عن املباحات امتثاال ألمر الرشع . -ج

نلاس ىلع تتبع أوامره واتلقيد بها وتنفيذها ىلع حدود ما رسمه نلا ، ويعين هذا سالمة أفعانلا من ابلدع فيرتىب ا
  واالحنراف وضمان ذلك فإنه من املتقرر أن اهلل أكمل نلا الرشع من مجيع جوانبه وأحاكمه وآدابه .

 
  الفائدة اخلامسة والعرشون :

نلقص مما حدده الرشع هلم ، فقد حدد الرشع رمضان بشهر واحد ، وذلك ال رمضان يريب انلاس ىلع عدم الزيادة أو ا
جيوز الزيادة عليه ، فحرم صوم العيد ، وحرم ىلع الصحيح اتلقدم ىلع رمضان بيوم أو يومني ما لم يكن اعدة ، 

لفطر إال أن وكذلك اإلفطار حدده بغروب الشمس وقال صىل اهلل عليه وسلم " ال تزال أميت خبري ما لم يؤخروا ا
 تشتبك انلجوم"

 
  الفائدة السادسة والعرشون :

يف رمضان يظهر أثر العبادة ىلع انلاس سواء يف حياتهم أو أخالقهم أو سلوكياتهم فتنعدم املخاصمات وتقل 
هلل املشاجرات ىلع مستوى املجتمع وحىت األرسة الواحدة بل احلياة الزوجية أيضا وهذا ثابت باالستقراء وما ذلك ـ وا

أعلم ـ إال ألن القيام والصيام والصالة واألعمال الصاحلة أثرت يف حياة انلاس فرزقوا الطمأنينة والسكينة والوقار ، 
ويدل هذا ىلع أنه من وسائل إصالح املجتمعات نرش الويع ادليين عندهم وربطهم باهلل سبحانه ، وإذا تقرر عند 

بدعة ، فمن الزم القول أنه ما من فساد اجتمايع وأخاليق إال بسب  السلف أنه ما من سنة تندرس إال وخيرج بدهلا
 معصية اهلل سبحانه ، نسأهل اتلوبة والعفو واملغفرة .

 
  الفائدة السابعة والعرشون :

رمضان وفضائله تعود الصائم ىلع حفظ الوقت من الضياع ، وهذا من مقاصد الرشع العظيمة ، فيف رمضان حيرص 
استغالل وقته بالطااعت وحيذر من امللهيات واملعايص ، ويف ذلك تربية هل ىلع اغتنام عمره بما ينفعه عند املؤمن ىلع 

 اهلل ولو اكن حرصنا ىلع أوقاتنا كما نكون يف رمضان تلبدلت أحوانلا واهلل املستعان .



 
  الفائدة اثلامنة والعرشون :

  عليه وسلم " فإن أمرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: أين صائم"رمضان يريب املسلم ىلع حسن األخالق لقول صىل اهلل 
فعلمه الصيام كيف يمنع نفسه عن الغضب وآثاره املرة ؟ وأن يرتفع عن ابلطش والسفه ومماراة اجلاهلني ، ومعاندة 

وإنما املستكربين ، وفاحش األقوال ، ويسء األفعال ، فليس القصد من قوهل " إين صائم " الرياء وأن خيرب انلاس 
القصد أن يبني للطرف املقابل اذلي ينتظر الرد أنه متلبس بعبادة تمنعه عن السفه والغلط ، وحيتمل أن يكون 

 املراد تذكري نفسه بأن عباديت وصيايم ترفعين عن أفعالك وجهلك .
عروف من أحوال ويف ذلك أيضا إمخاد نار الفتنة فإن لك معتد إذا لم يلق استجابة ومقابلة ستنطفئ ناره كما هو م

  انلاس ، وبهذا يكون الرشع حفظ الطرفني املتخاصمني :
 األول : بأمره بالرتفع عن أفعال اجلاهلني .

 واثلاين : بقطع مجيع ردود األفعال عنه ، فال جتد ناره من يزيدها اشتعاال .
 

  الفائدة اتلاسعة والعرشون :
، ومن حفظ لسانه سلمت هل أعماهل وذللك قال انليب صىل من صام فإنه يرتىب ىلع حفظ اللسان عن فاحش الالكم 

 اهلل عليه وسلم " إذا أصبح أحدكم صائما فال يرفث و ال يسخب " .
 والرفث والسخب : هو فاحش الالكم اذلي ال يليق باملؤمن املتيق لربه سبحانه .

 
  الفائدة اثلالثون :

خلشوع هل وحده ولقد حث " انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع يف رمضان يرتىب املسلم ىلع ابلاكء من خشية اهلل ، وا
  ابلاكء يف حال سماع القرآن فإن لم يبك فلتباىك "رواه ابن ماجه

  وهذا تربية للمسلم ىلع اخلشوع هلل واخلشية هل وذلك من أعظم أعمال القلوب.
 

  الفائدة احلادية واثلالثون :
 اإلسالمية وفضل دين اإلسالم ، ويؤيد هذا :يف رمضان وأحاكمه تظهر سماحة الرشيعة 
 أ ـ من نيس فأكل أو رشب فال يشء عليه .

 ب ـ وقت اإلمساك قليل بالنسبة بلايق الوقت .



 رمضان شهر واحد بالنسبة بلقية السنة . -ج
 املسافر هل الفطر . -د
 لك من أحتاج للفطر أفطر وال أثم عليه . - ـه

عذيب انلفس بل ملقاصد عظيمة ، ويؤكد كمال هذا ادلين العظيم وأنه خري األديان وهذا يؤكد أن رمضان لم يرشع تل
 وختامها .

 
  الفائدة اثلانية واثلالثون :

 أمجع أهل العلم ىلع أن الصبيان يؤمرون بالصيام يلتعودوا ، وهذا تربية هلم من وجهني :
 أ ـ تربية هلم ىلع تعود العبادة .
  ويلة وأن عليهم ما ىلع الكبار وأنهم جزء من املجتمع .ب ـ تربية هلم ىلع محل املسؤ

 
  الفائدة اثلاثلة واثلالثون :

 الصيام يريب اإلنسان ىلع الصرب بنوعيه :
  الصرب ىلع الطاعة . -أ

 الصرب عن املعصية . -ب
وباملقابل يتعلم فيتعلم املسلم الصرب ىلع طاعته هلل من أداء للواجبات واملستحبات من صيام وصالة وغريهما ، 

 عته نفسه وداعه هواه .الصرب عن املحرمات واملكروهات من املفطرات وسائر املحرمات ولو ناز
 

  الفائدة الرابعة واثلالثون :
الصيام جيمع روح اتلآلف بني أفراد املجتمع املسلم ، فتجدهم يصلون مجاعة ، ويسن تفطري بعضهم بلعض ، ويطعم 

هل أكرب األثر ىلع تعاونهم وإزالة ابلغضاء بينهم وتوادهم وحتابهم وتعاطفهم ، وإذا اكنت أغنياؤهم فقراءهم ، وهذا 
بعض املبادئ العرصية ايلوم تريب ىلع الوحدة فاإلسالم يريب أفراده ىلع الرتاحم واتلعاطف زيادة ىلع ذلك ، وهذا ال 

 يدرك بقانون مادي بل بدين سماوي .
  الفائدة اخلامسة واثلالثون :

رع الشعور بأهل الفقر واحلاجة ، ومعرفة ما يقاسونه من ألم اجلوع وحر العطش ، فيشعر اجلميع بآالم اجلميع يز
 وحيسونه من أنفسهم ، وهو ما نستفيده من الصيام فيكون ذلك مرااعة لإلنفاق والعطف عليهم واالتلفات هلم .



  الفائدة السادسة واثلالثون :
نتصار بمعناه العظيم ، فيتعلم املسلم االنتصار ىلع شهوة األكل ، وابلطن والفرج رمضان يريب يف نفس املسلم اال

 ووسائلها من نظر وتفكري ، وهذا أول خطوة يف طريق االنتصار واملجاهدة .
 

  الفائدة السابعة واثلالثون :
نوب ، فما عيص اهلل إال بالصيام يتعلم املسلم كيف يقهر نفسه وهواه ، ألن طاعة انلفس واهلوى أساس املعايص و اذل

بطاعة اهلوى ، فجاء رمضان يلدرب املسلم ىلع ترك ما تهواه نفسه وتنازعه عليه ، وىلع أن يقهر نفسه ، فيذوق 
حالوة ذلك ، فننفس الصائم تشتيه الطعام بمقتىض الفطرة ، ويزين هل الشيطان شهوته وقد يضع هل احليل ذللك 

ته ، وحيول بينه وبني حرمات اهلل فعند ذلك يقود زمام نفسه حيث يريد اهلل وال فيأتيه إيمانه فيقهر شهوته ومنازع
  تقوده نفسه حيث يريد الشيطان .

 
  الفائدة اثلامنة واثلالثون :

الصيام يكرس شهوة ابلطن و الفرج ويعود املسلم ىلع أن الصرب ىلع اجلوع أهون من أكل احلرام وأكرث ما يدخل 
 فرج .انلاس انلار ابلطن وال

 
  الفائدة اتلاسعة واثلالثون :

يف رمضان إثبات حلكمة املوىل سبحانه وتعاىل اذلي خيلق ما يشاء وخيتار فقد خلق شهور السنة ، واختار واصطىف 
رمضان ، فاحلمد هلل ىلع علمه و حكمته ، واحلمد هلل اذلي فضل نبينا ىلع األنبياء ، وكتابنا ىلع سائر الكتب ، وديننا 

 مجيع األديان ، وبناء عليه فأمتنا أفضل األمم .ىلع 
 

  الفائدة األربعون :
رمضان مدرسة يلتعلم انلاس فيها نفع الغري ، وتقديم املساعدة هلم و اإلحسان عليهم ، فيف رمضان تكرث مشاريع 

للنفع ، مما هو مقصود  اإلفطار والصدقات واهلدايا واهلبات ، ويتسابق انلاس يف ابلذل والعطاء وهذا درس عميل ميداين
للرشع فإن الرشع يسىع أن يتعاون املؤمنون فيما بينهم ، وخيدم بعضهم بعضا ، واملجتمع اإلساليم ايلوم أحوج ما 

  يكون ألن يتدرب أفراده ىلع ذلك .
 



  الفائدة احلادية واألربعون :
الوتر ادلاعء وورد عن بعض السلف ادلاعء رمضان يريب األمة ىلع عبادة ادلاعء ، فالصائم دعوته ال ترد ، ويسن يف 

عنــد ختـــم القرآن ، فهــذا هل أثر يف بث رسالة ادلعــاء يف األمة وتعلم فنونــه وأوقاتــه وآدابـه حلاجـة املسلـم 
  واملجتمع اإلساليم هل .

 
  الفائدة اثلانية واألربعون :

 رمضان ، وخالصته اتلفرغ لعبادة اهلل واخللوة به ، ومن رمضان يريب يف انلفس اخللوة مع اهلل فاالعتاكف من سنن
 خال بربه واستأنس به صح إيمانه وأورثه ذلك املحاسبة .

 فيرتىب املؤمن ىلع اخللوة باهلل واألنس به واستغالل أوقات اخللوات بالعبادات والطااعت .
 

 الفائدة اثلاثلة واألربعون :
فمن صام رمضان سهل عليه إتباعه بست من شوال واالثنني واخلميس رمضان يريب انلاس ىلع عبادة الصيام ، 

وعرفة واعشوراء وشهر اهلل املحرم ، وهكذا ال يزال املسلم يستمر ىلع عبادة الصيام حىت يدىع من باب الريان بإذن 
 اهلل .

 
  الفائدة الرابعة واألربعون :

جاء إيله وحده فيدعو املسلم ربه ، وربه يغفر هل رمضان يريب يف انلفس اتلعلق بموالها والرجوع إيله واالتل
 ويستجيب ، فمن يغفر اذلنوب إال اهلل ؟ فمن عرف ذلك وأدركه زاد تعلقه بربه .

  واتلعلق باهلل أساس العقيدة فمن تعلق به رصف هل نذره وخوفه وعبادته وذحبه وداعءه ومجيع أموره .
 

  الفائدة اخلامسة واألربعون :
 تنترص فيه األمة بكاملها ىلع أدل أعدائها عدو اهلل واملؤمنني إبليس ، فيف رمضان :رمضان شهر 

  تصفد الشياطني . -1
 يعان اإلنسان ىلع فعل اخلريات . -2
 يضيق ىلع جمرى الشيطان من اإلنسان يف العروق . -3
 ء منثورا .ـ رمضان إىل رمضان يكفر اهلل به السيئات اليت اكنت من وسوسته فيضيع جهده هبا 4



وبهذا يعود األمل للمؤمن ولألمة يف قرب اهلل منهم ، وتأييده هلم ، وضعف عدوهم وهوانه ىلع اهلل ، فتصح عزائمهم 
وتقوى هممهم ىلع فعل اخلريات ، وال تكون اذلنوب وانتصار الشيطان عليهم يوما من األيام حمبطا هلم ، ومقنطا من 

 رمحة اهلل .
 

  بعون :الفائدة السادسة واألر
  للصيام آثار صحية ، يعرفها أهل اتلخصص ، وحيس بها عموم املسلمني ، ويكيف أن أذكر بعض املراجع :

 ـ من األرسار الطبية للصيام لدلكتور / أمحد عبد الرءوف هاشم . 1
 ـ رمضان والطب لدلكتور / أمحد عبد الرءوف هاشم . 2
 مد أمحد سليمان .ـ أصول الطب الرشيع وعلم السموم لدلكتور / حم 3
 

  الفائدة السابعة واألربعون :
رمضان يريب يف نفس املسلم إحسان الظن بربه ، فمن تأمل أحاديث فضائل رمضان أحس بقرب املغفرة ، ودنو الرمحة 
وسهولة إدراكها ، وحسن الظن من مسائل العقيدة فقد قال صىل اهلل عليه وسلم " ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن 

 بربه "الظن 
وحسن الظن باهلل جيعل املسلم يعمل بيقني وثبات ، متفاءل بدعوته ومستقبله ، ال جيعل من األوهام عقبات بينه 

وبني اخلري وال يلتفت خلذالن املخذلني ، فتح اهلل هل األمل وأمره باتلعلق به وحده فال يرده وهم ، وال يوقفه ظن من 
  الظنون .

 
  :الفائدة اثلامنة واألربعون 

رمضان يكرس الكرب يف القلوب ، فمن افتخر بعبادته ، واغرت بأعماهل جاءه رمضان يلخربه أن هناك من ينافسه ىلع 
فعل اخلريات بل ويسبقه فرتى األعداد اهلائلة تصف أقدامها يف اجلوامع واملساجد ، فيستصغر اإلنسان نفسه أمام 

أيقن أن هلل عبادا ال يملكون أعينهم إذا سمعوا الكم ربهم ،  تلك األعداد فإذا سمع بكاء ابلاكني ولم تدمع عينه
 فرييث حاهل ، فإذا ختم القرآن مرة فليعلم أن هناك من ختمه ستني مرة ، فأين هذا من هذا ؟

وال يزال املؤمن يح القلب ينظر لغريه بعني اإلكبار واتلقدير واالحرتام ويرجع نلفسه فينظر هلا حبقيقة أمرها مما يه 
 من اتلهاون واتلفريط ، وهذا من مقاصد الرشع . فيه
 



  الفائدة اتلاسعة واألربعون :
يريب الصيام يف اإلنسان أعمال الرس واحلرص عليها ، فالصيام عبادة يف حقيقتها رسية ، فيتعود املسلم ىلع أعمال 

إال اهلل سبحانه وتعاىل ، فإنها تزيد الرس واملحافظة عليها وال يستغين املسلم عن األعمال الرسية اليت ال يطلع عليها 
  اإلخالص وبرهان حقيقة اإليمان واكن السلف يقولون " يلكن بينك وبني اهلل خبيئة "

 
  الفائدة اخلمسون :

الصيام يريب يف املسلم مراقبة اذلات ، بأن يكون عليه رقيب من قبل نفسه فينشأ بعد ذلك بينه وبني حدود اهلل 
رتىق يف منازل اإليمان إىل أن يصل لإلحسان بأن يعبد اهلل كأنه يراه ، فإذا اكن هل مراقب من وقاية ، وهذا جيعله ي

 نفسه صار أبعد ما يكون عن انتهاك حرمات اهلل .
وتربية انلفس ىلع مراقبة ذاتها جيعل هناك حصانة تقوى مع األيام وتزداد قوة فإذ عرضت عليه املعايص سهل عليه 

 تركها خوفا وحياء من اهلل .جماهدتها ، بل يستذل 
وهذا مرتبط باسم اهلل " العليم والسميع واللطيف واخلبري " واغلب األسماء احلسىن والصفات العىل تريب املؤمن ىلع 

 مراقبته ذلاته الطالع اهلل عليه .
 

  الفائدة احلادية واخلمسون :
 يف الصيام تظهر آثار أسماء اهلل وصفاته ، فمثال :

  ر أثاره بمغفرة اذلنوب.ـ الغفور تظه
 ـ اتلواب تظهر أثاره بقبول اتلائبني .

  ـ العفو تظهر أثاره بالعفو عن املذنبني
  ـ احلكيم حلكمته باختيار رمضان وتفضيله ىلع سائر الشهور

  ـ العليم فهو اذلي يعلم حبقيقة صوم اإلنسان من عدمه .
  أورثته من اإليمان وحمبة اهلل ما يعرفه أهل هذا الشأن .وهكذا بقية األسماء احلسىن فإذا تأملها املؤمن 

 
  الفائدة اثلانية واخلمسون :

رمضان يريب يف انلاس علو اهلمة ىلع اتلنافس يف اخلريات ، واملسابقة يف الصاحلات ويظهر هذا يف بداية رمضان فإنك 
يخطط بعضهم بأن خيتم القرآن أكرث من مرة ، جتد همم انلاس اعيلة ، وأنفسهم دليها االستعداد للجد يف العبادة ، ف



واآلخر بأن يقوم الليل ، واثلالث باالعتاكف ،وعلو اهلمة جيعل الشخص ال يستثقل العبادة وال يرىض دون السري ىلع 
 طريق السلف .

 
  الفائدة اثلاثلة واخلمسون :

ه طعام أكله يف وقت السحر ، وقلة تنعم رمضان يعود انلاس ىلع حياة اتلقشف واالكتفاء بالقليل، فيكفيه طوال يوم
انلاس هلا دور ىلع طرد الكرب وابلطر واتلبذير واإلرساف عن املجتمع ، وهلا أثر ىلع القلب كما ورد عن السلف يف 

ذلك ، ومن تأمل حياة انليب صىل اهلل عليه وسلم ظهر هل ذلك فقد خري بني أن يكون عبدا رسوال أو ملاك نبيا 
عبدا رسوال ويمر الشهر والشهران ال يوقد يف بيته نار ، ومات صىل اهلل عليه وسلم ولم يشبع من  فاختار أن يكون

 ادلقل وهو من اتلمر الرديء .
وال تقاس األمم واحلضارات بمظاهر الرتف والغىن ومستوى ادلخل بل القياس ىلع ما يوجد يف قلبها من عبادة 

 ه من قيم وما تمارسه من أخالق وسلوك وما تتبىن من أفاكر .وانكسار لربها وقيام بما يريد ، وبما حتمل
 

  الفائدة الرابعة واخلمسون :
رمضان مدرسة القتناص الفرص ، واحلذر من ضياعها ، فيف رمضان فرص عديدة جاءت األدلة حلث الصائم عن 

القرآن وتفطري الفقراء فيعلم اقتناصها ألجل أن يعتاد ىلع ذلك ، فيف رمضان فرصة يللة القدر، وفرصة القيام وختم 
  املسلم أن الفرصة إذا فاتته ال ترجع فيهتم هلا ويستعد فيرتىب املسلم ىلع تتبع الفرص ىلع مدار العام .

 
  الفائدة اخلامسة واخلمسون :

مظانها ، فيف إخفاء يللة القدر يف رمضان ىلع املسلمني يلرتبوا ىلع االجتهاد يف العبادة ، وبذل الوسع فيها ، وحتري 
العرش يتحرى املسلم يللة القدر ويلتمسها ، ومن صدق يف حتريه اتلمسها يف مجيع العرش ، فيف لك يللة من يلايل 
العرش يصيل ويقوم ويدعو ويقنت ، ويف اجلمعة يبحث عن ساعة اإلجابة ويتحرى ويطيل ادلاعء لعله يوافقها ، 

 ىلع عبادة اإلنسان ودوام طاعته . ويتحرى اثللث األخري من الليل ، وهذا هل دور
 

  الفائدة السادسة واخلمسون :
رمضان جاء يلعطي املؤمن زيادة يف إيمانه وأعماهل ، فمن قامه وصامه واجتهد أثر هذا ىلع سائر الشهور املقبلة ، 

 وواقع احلال يدل ىلع ذلك .



 
  الفائدة السابعة واخلمسون :

ب عند اهلل بعضها أعظم من بعض ومن هنا اكن جزاء من استقاء القضاء فقط املفطرات يف رمضان تدل ىلع أن اذلنو
، لكن من جامع يف نهار رمضان فإعتاق رقبة فإن لم جيد فصيام شهرين متتابعني فإن لم يستطع فإطعام ستني 

 مسكينا .
د عليها من تهديد ووعيد ولو علم الزاين والعاق لوادليه والقاطع لرمحه والشارب للخمر عظم هذه اذلنوب وخطر ما ور

 ألصبح ذلك زاجرا هل ، وهذا واعظ اهلل يف قلب لك مؤمن .
 

  الفائدة اثلامنة واخلمسون :
سرية انليب صىل اهلل عليه وسلم يف رمضان وحال األمة يف زمانه يؤكد أن رمضان شهر عمل وجد وجهاد ، فغزوة 

أهله وشد مزئره وأحيا يلله ، وقام يللة من الليايل يف الفتح اكنت يف رمضان وكذلك حنني وإذا دخلت العرش أيقظ 
املسجد واجتمع معه أناس من أصحابه ريض اهلل عنهم ، ويف الليلة اثلانية كذلك واثلاثلة أيضا ، واجتمعوا هم يف 
الليلة الرابعة ، فاكن هناك جد وعمل ونشاط ، فال ينبيغ أن يكون رمضان شهر نوم وكسل ومخول كما هو حال 

 ثري ايلوم ، يثتاقل الطالب عن ادلراسة واملوظف عن العمل ، ويسهر يف الليل يلنام يف انلهار ، واهلل املستعان .الك
 

  الفائدة اتلاسعة واخلمسون :
رمضان يريب املسلم ىلع فقه األولويات ، فيف رمضان تزتاحم األعمال فيقدم املسلم أهمها بالنسبة إيله ، ومن هنا 

 ىلع ترك ادلروس يف رمضان تقديما لغريها عليها يف رمضان .تواتر أهل العلم 
وحنن ايلوم أشد ما نكون حاجة لفقه األولويات فحىت ىلع مستوى إنكار املنكر هناك أولويات جيب أن تراىع ، 
اص وذلك مبين ىلع العلم الرشيع ، فأحيانا يف رمضان يقدم اإلنسان نفع املسلمني بعمل اعم اكإلفطار ىلع العمل اخل

  كتالوة القرآن ال من باب الكسل ولكن تقديما ملا قدمه لرشع يف تلك املسألة .
  الفائدة الستون :

رمضان يريب انلاس ىلع فقه االختالف ، فتجد اهلالل ىلع بدل قبل بدل ، والشمس تغرب يف بدل بعد بدل وهكذا ، فمن 
طار من غروب الشمس أفطروا ، والصحابة اكن وجد عندهم سبب الصيام من رؤية للهالل صاموا ، أو سبب اإلف

يصوم بعضهم يف السفر وابلعض اآلخر يفطر وال ينكر بعضهم ىلع بعض وال خيتلفون بينهم ، بل يقبلون ذلك اتلنوع 
 فيعود أثر ذلك إىل املسائل العلمية اليت لك قوم هلم فيها مستند .



  الفائدة احلادية والستون :
رمضان إال أن ما كتبه اهلل من انلقص البرشي ىلع اإلنسان سيؤدي إىل وجود خلل يف الصيام مهما اجتهد اإلنسان يف 

أو نقص عن الكمال ، ومن هنا رشع للصائم زاكة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وهذا هل دور ىلع طرد 
لك فبعدها يستغفر املسلم يلنبهه العجب بالعبادة ولو اجتهد فيها اإلنسان ، وحىت الصلوات اخلمس تريب يف انلفس ذ

  اهلل ىلع وجود انلقص وال بد ، فال يغرت بكرثة صيام وال صالة .
 بل يستعني اهلل ىلع أداء العبادة قبلها وجياهد نفسه فيها ويسأل اهلل القبول بعدها .

 
  الفائدة اثلانية والستون :

عظيم حرمات اهلل والوقوف عند حدود ما نىه اهلل ترشيع املفطرات يف رمضان و انليه عنها تدريب للمسلم ىلع ت
عنه ، ومن هنا قال الصحايب اذلي جامع امرأته يف نهار رمضان " احرتقت ــ هلكت " فيتعلم املسلم الوقوف عند 

 حدود اهلل ، وأن جتاوزها هو اهلالك واحلريق بعينه .
 

  الفائدة اثلاثلة والستون :
حياتها العادي ، فيف رمضان حييي الليل ويصام بانلهار ، وتقام اجلمااعت ، وجتمع  رمضان يغري ىلع الفرد و األمة نمط

 انلوافل ، وتغيري نمط احلياة هل دور ىلع النشاط واالستمرار فإن انلفس البرشية مفطورة ىلع ذلك .
 

  الفائدة الرابعة والستون :
 املجتمع فتجد األرسة الواحدة يف رمضان تتعاون رمضان يزرع مبدأ اتلعاون بني أفراد األرسة الواحدة ، وكذلك بني

فيما بينها ىلع صنع السحور واالستيقاظ هل وتقديم اإلفطار وخدمة الغري ، وكذلك احلال يف املجتمع ، وهذا احد 
ن أرسار جناح املجتمع اإلساليم وخصائصه ، فانلظم الغربية ايلوم ىلع تطورها ادلنيوي لم تصل باملجتمع إىل حد اتلعاو

 وابلذل فضال عن اإليثار واتلضحية من أجل الغري بدون مقابل مادي ، لكنه اإلسالم دين اهلل .
 

  الفائدة اخلامسة والستون :
رمضان يتعلم فيه املسلم اتلعرض نلفحات اهلل سبحانه فيف يلايل رمضان تعتق رقاب من انلار ، وخيرج أناس من 

لسنة فتجد املسلم الصادق يتعرض نلفحات اهلل لعله يفوز ، وحىت بعد ذنوبهم كيوم ودلتهم أمهاتهم كما ثبت يف ا
 رمضان يتعرض نلفحاته سبحانه ويتحني مظانها .



 
  الفائدة السادسة والستون :

  اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعلم يللة القدر وخرج يريد أخبار انلاس فوجد رجلني خيتصمان فأنسيها
املخاصمات واملنازاعت يف املجتمع اإلساليم هلا أثر يف نزع الربكة عنه ومن هنا جيب أن يسىع الواحد هذا يدل ىلع أن 

أال يكون سببا يف حمق الربكة عن أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم ، فيعفو ويصفح فإن اعقب فليعاقب باملثل وال 
هل يدخل العدو ، وبه يرىض الشيطان فأي بركة يزيد ، أما الزناع واخلصام فهو مبدأ ابلغض ويقود للشقاق ومن خال

 ترىج بعد ذلك .
 

  الفائدة السابعة والستون :
اغتنام املسلم لشهر رمضان تفسري للتربك، فهو شهر مبارك تزداد فيه احلسنات وتقل السيئات ، وتكرث مشاريع 

امل مع لك ما جعله الرشع اخلري ويتضاعف األجر فيحرص املسلم ىلع استغالهل ، وحيذر من ضياعه وهكذا يتع
مباراك اكملساجد وأهل العلم والصاحلني بمجالستهم واالستفادة منهم واتلخلق بأخالقهم واتلعلم منهم دون اخلروج 

 بهم عما حدده اهلل ورشعه .
 

  الفائدة اثلامنة والستون :
ة ، فلكما تقدم الشهر حاسب نفسه قلة أيام رمضان اليت وصفها اهلل بقوهل "معدودات " ترىب يف نفس املسلم املحاسب

 فإذا انتىه ووزعت جوائز الفائزين أنىه حماسبته يف ذلك الشهر يلبدأ بغريها .
 

  الفائدة اتلاسعة والستون :
رمضان فرصة الئمة املساجد ىلع وجه اخلصوص لرتبيتهم ىلع نفع املصلني واالهتمام بشؤونهم ، وأال يقترصوا ىلع 

ون ذلك إللقاء اللكمات واملشاريع االجتماعية ، وكفالة األرس الفقرية ، ألن املسجد يف الصالة وحدها بل يتجاوز
الزمن األول هو منطلق ادلعوة ، ومعقد األلوية للمعارك ، ويربط فيــه األسري ، وتنشــر فيــه ادلروس ، بل إنه اكن 

امون فيه ، وذلك لكه مرتبط باإلمام ، ومن يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم مأوى الفقراء فقد اكن أهل الصفة ين
 أعظم األمانات يف زماننا أمانة إمامة املسلمني والقيام بواجبها .

 



  الفائدة السبعون :
يف ساعة اإلفطار جيتمع أفراد العائلة ىلع مائدة واحدة ينتظرون بداية األذان حييطون بوادلهم ووادلتهم ، يسأل بعضهم 

الطرائف واحلديث عنها ، وأحسن منه إذا هلج اجلميع وتمتموا ببعض األدعية لك منهم ىلع عن بعض ، كثريا ما تكرث 
ما يقع يف خاطره مما يعتربه مهما بالنسبة هل ، اإلخوة مع األخوات والصغار جبانبهم ، حيسون بالطمأنينة ويتذوقون 

 فوائد مجة :الذلة وال يعرفون هلا سببا ، يتحلقون يف منظر أخوي اعئيل مجيل ويف ذلك 
  زرع األلفة بينهم . -أ

  إزالة الفجوة بني أفراد العائلة . -ب
 لقاء خصب بالنسبة للوادلين . -ج
  زرع روح اتلعاون بينهم . -د
 خدمة بعضهم ابلعض . -ه

 
  الفائدة احلادية والسبعون :

 رمضان يعني أهل املعايص ىلع تركها ، فمثال :
 اتلدخني . أ ـ املدخن يعينه رمضان ىلع ترك
 ب ـ شارب اخلمر يعينه كذلك .

 ج ـ أهل األاغين كثريا ما يرتكونه يف نهار رمضان فيبىق عليهم املجاهدة يف وقت الليل .
بل إن مجيع من يمارس املعايص يدرك يف قراره نفسه الفرق بني فعلها يف رمضان وغريه من األيام ، فمن أورثه اهلل 

يمر عليه رمضان بدون تفكري جاد وجماهدة ، ومن استعان باهلل لم خيذهل كما  الصدق يف رغبته برتك معصيته لن
 وعد سبحانه ، فيه فرصة ملن يريد أن يوجد سبب قهري يعينه ىلع ترك معصيته .

 
  الفائدة اثلانية والسبعون :

مور تعرف بضدها ، رمضان يعظم يف انلفوس تعظيم نعمة اهلل ، وذلك ألن األشياء ال تدرك قيمتها إال بفقدها واأل
فاملآلك واملشارب نعمة ومع توفرها وفرتها وكرثتها واعتيادها تغفل انلفوس عن تعظيمها ، وتعظيم انلعم وشكرها 

 ضمان دوامها.

 



  الفائدة اثلاثلة والسبعون :
تعظيم اهلل وأوامره رمضان يريب انلاس ىلع تعظيم أوامر اهلل وذلك بأداء هذه العبادة الرشيفة ، ألن أداء األوامر يريب 

يف انلفوس ، واتلعظيم قائم ىلع املحبة ومرتبط بها ويه أساس األعمال القلبية ، فاتلعظيم أمر قليب تظهر آثاره وكمال 
 صدقه ىلع اجلوارح بامتثال األوامر وترك انلوايه .

 
  الفائدة الرابعة والسبعون :

ة ، ال تقليد وتبعية فبإماكن الشخص أن يفطر رسا يف رمضان يريب الشخص ىلع أن تصدر أفعاهل عن قناعة وعقيد
نهار رمضان ويتذلذ بأنواع املفطرات إن فقد العقيدة والقناعة ، فأما صاحب العقيدة والقناعة فاألمر خمتلف جدا ، 

 ومىت صدرت أفعال املؤمن عن اعتقاد وقناعة اكنت مثمرة بإذن اهلل ورزق الصرب ووجد ذلته فيها .
 

  امسة والسبعون :الفائدة اخل
الصيام هل أثر ىلع صفاء انلفس واذلهن ، فريجع اذلهن خايلا عن املشاغل ، وانلفس متخففة من أعبائها وأثقاهلا اليت 
تراكمت فأصبحت حتول بني صاحبها وغذاء روحه ، ومن عرف ارتباط الشبع وأثره ىلع انلفس واذلهن أدرك فضيلة 

 الصيام يف هذا اجلانب .
 

  لسادسة والسبعون :الفائدة ا
  رمضان يربط األمة بالليل من بني سائر األوقات ، وذلك ملا هل من اتلمزي اذلي حتتاجه األمة ومنه :

 ـ صالة الليل مشهودة حمضورة أي تشهدها املالئكة .
 ـ وليس هلا عدد معني حمصور فيه مثىن مثىن .

 ـ يسن فيها اجلهر ألنه أشد أثرا يف حضور القلب .
 فيها وقت نيه كما يف األوقات األخرى .ـ ليس 

 ـ يف ثلثه األخري يزنل ربنا سبحانه ثم ينادي عباده .
  الفائدة السابعة والسبعون :

كما أن الصيام يريب عند األمراء والوزراء املساواة يف العبادة مع غريهم وال تمزي يف ذلك إال بما يقوم يف قلوب العباد 
فوس الفقراء والضعفاء أثر اتلدين وأنه بهذا ادلين فقط ساوى اهلل بينه وبني الطبقة من اتلقوى ، فكذلك يريب يف ن

 العليا وذلك تكرمة من اهلل بدينه ، وذلك يورث يف انلفوس عظمة ادلين .



  الفائدة اثلامنة والسبعون :
حتان فرحة عند فطره " يف رمضان وعند اإلفطار حيس اإلنسان بفرحة ذكرها صىل اهلل عليه وسلم بقوهل " للصائم فر

ويه فطرية حتس وال توصف ملا هلا من الذلة ، وقد فرس بعض أهل العلم تلك الذلة بأنها ذلة الفراغ من العمل وتأديته 
 ال جمرد ذلة األكل .

فعىل هذا فالصيام جيعل الشخص يتذوق ذلة الفراغ واالنتهاء من األعمال الصاحلة فبعد االنتهاء من الصالة أيضا ذلة 
 وبعد الصدقة كذلك ذلة ، وذلة بعد العمرة وهكذا .

 
  الفائدة اتلاسعة والسبعون :

رمضان شهر صلة يتصل فيه العبد بربه ، واملؤمن بعبادته واملجتمع ببعضه ابلعض ، واألغنياء بالفقراء ، فتوصل 
 األرحام وتزداد املحبة وتتقارب القلوب .

 
 الفائدة اثلمانون :

من مارس الظلم ومنع احلقوق ، فاجلوع قاسم مشرتك بني الصوام وألم العطش حيرق اجلوف رمضان رسالة إىل لك 
فمن مارس الظلم ومنع حقوق انلاس يف أكلهم ورشبهم وسائر رضورياتهم جاء رمضان يلذكره بآالمهم وأحزانهم وما 

ان من غفلته إال إذا مر به يقاسون من صرب ومصابرة فلعل ذلك يكون راداع هل عن الظلم ، فعادة ال ينتبه اإلنس
 ظرف مشابه ملا يمارسه مع اآلخرين .

 
  الفائدة الواحدة واثلمانون :

رمضان يذكر اإلنسان أنه فرد من املجتمع يصوم معهم ، وجيوع مثلهم ويمتنع كما امتنعوا ويفطر إذا أفطروا ، فهو 
الغرية ، فيحرص ىلع أال تغرق السفينة ، ويمسك منهم وبهم ، فإذا أحس املسلم بهذا الشعور بادهلم انلفع واملحبة و

 ىلع يد من سىع يف خرقها ألنه من ضمن راكبها ، وحتمل شيئا من مسؤيلتهم .
 

 الفائدة اثلانية واثلمانون :
رمضان جيمع ألهله القوتني املادية واملعنوية ، فالقوة الصحية واجلسمية يف اجلانب املادي ، وما سبق ذكره وما سيأيت 

 ثلمرات يعترب من القوة املعنوية .من ا
 



  الفائدة اثلاثلة واثلمانون :
 رمضان هو احلرية حقا ، ألن احلرية كما يقول السبايع رمحه اهلل " أال تستعبدك اعدة وال تستذلك شهوة " .

 وهذا ما يثمره الصيام يف نفس املؤمن فال يكون عبدا لعاداته وال أسريا لشهواته .
 

  واثلمانون :الفائدة الرابعة 
 يقول السبايع رمحه اهلل " ويف رمضان امتناع عن خلق ذميم وقول ذميم ومعاملة ذميمة ، فما أحىل هذه احلرية ؟!

 أنت يف اخللق الكريم حر فال تساق إىل حمكمة وال توضع يف سجن وال تنتقص يف قدر وال جاه .
 المة وال يمأل نفسك ندم .وأنت يف القول الكريم حر فال تضطر إىل اعتذار وال تتعرض مل

وأنت يف املعاملة الكريمة حر فال تلوكك األلسن وال تتحدث عن خيانتك املجالس وال تتعلق بذمتك الشبهات " أ . 
  ـه.
 

  الفائدة اخلامسة واثلمانون :
ملستعلية اليت يقول السبايع رمحه اهلل : " رمضان شهر الرجولة املستعلنة اليت تكبح مجاح غرائزها وشهر اإلرادة ا

 تأخذ باختيار وتدع باختيار " أ .  ـه.
 

  الفائدة السادسة واثلمانون :
رمضان يريب ركين األرسة املسلمة ىلع أهم قضية يف الوجود ويه اتلعاون فما بينهم ىلع الطاعة وعبادة اهلل وتسهيل 

وري وال حيتاج إىل تنبيه ، أما اتلعاون ىلع شؤونها لآلخر دون سائر األمور ، ألن اتلعاون ىلع أمور احلياة املادية رض
مبدأ العبادة فيحتاج إىل جهد ومشقة وجماهدة ومصابرة ، ومن هنا اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا دخلت العرش 

" أيقظ أهله وشد مزئره " وساعدهم ىلع أنفسهم يف قيام الليل وشجعهم وبارش معهم العبادة بنفسه ، فينقيض رمضان 
 لمت األرسة املسلمة اتلعاون ىلع العبادة وانلوافل فينشأ األطفال ىلع ذلك .وقد تع

  الفائدة السابعة واثلمانون :
رمضان يريب اجلوارح ىلع صيامها عن املنكرات والفحش والزور ، فقد قال صىل اهلل عليه وسلم " من لم يدع قول 

  الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه "
فيتدرب املسلم شهرا اكمال ىلع ترك املنكرات وأنها تناقض مقصود الصيام فيعود ذلك عليه بانلفع ألن الغالب من 

 املعايص تتحول إىل اعدات مع االستمرار عليها فإذا غفل عنها أياما سهل تركها .



  الفائدة اثلامنة واثلمانون :
اتلناقض أن تصوم عن املفطرات احلسية وتقع يف املفطرات املعنوية ، ومن رمضان يعلم انلاس اتلوازن يف احلياة ، فمن 

اتلناقض طاعة اهلل يف جانب وعصيانه يف اجلانب اآلخر ، فرمضان مدرســة للتوازن يف حيـاة املسلم فأوامر اهلل 
لزور والعمل به فليس هلل لكهــا تطاع ، ومناهـي اهلل جتتنب ، ومـن هنا قال صىل اهلل عليه وسلم " من لم يدع قول ا

حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه " يلبني أن اتلناقض ينبيغ أال يوجد يف حياة املسلم فإذا خال بمحارم اهلل ال ينتهكها ، 
 وال يطيع يف احلرض ويعيص يف السفر ، أو يتيق يف انلهار ويفجر بالليل .

 
  الفائدة اتلاسعة واثلمانون :

العاطيف واملحبة القلبية بني الزوجني ومن هنا اكن صىل اهلل عليه وسلم يقبل وهو  رمضان فرصة ملمارسة احلب
  صائم "

حىت يعلم األمة أن العالقة بني الزوجني تتعدى حدود الشهوة واملعارشة إىل احلب والعاطفة مما يعود ىلع حياتهما 
  بالسعادة اليت حيتاجها كثري من بيوت ملسلمني .

 
  الفائدة التسعون :

الصيام يكفر اخلطايا واذلنوب كما يف حديث حذيفة ريض اهلل عنه مرفواع : " فتنة الرجل يف أهله وماهل وودله وجاره 
 تكفرها الصالة والصوم " متفق عليه

 فإذا وىع املسلم ذلك اعد عليه بالفرحة اإليمانية واتلهيأ ملستقبل األيام .
 

  الفائدة احلادية والتسعون :
ية ال تريب أتباعها ىلع الرهبانية املنقطعة بقدر ما تربيهم ىلع أداء العبادة احلقة كما يريد اهلل وىلع الرشيعة اإلسالم

  الوجه اذلي أمر به سبحانه ، والصيام أحد األدلة الرشعية ىلع هذه القاعدة ووجه ذلك ما ييل :
 الصوم نهاه . ـ ملا علم انليب صىل اهلل عليه وسلم أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص يرسد

  ـ ونىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن الوصال .
 ـ ونىه صىل اهلل عليه وسلم عن صيام ادلهر وقال : " ال صام من صام إىل األبد " .

 



  الفائدة اثلانية والتسعون :
جهنم فيباعد  الصيام جنة كما ثبت يف احلديث ، واملراد أنه محاية وصيانة وسرت ، وهو كذلك فيحيم املسلم عن نار

اهلل وجهه عن انلار سبعني خريفا ، ويصونه عن األمراض ، ووقاية هل من تسلط الشيطان ، ومحاية هل عن الشهوات ، 
ويصون اإليمان عن انلقص ، واألخالق عن الرذائل ، وذللك ـ واهلل أعلم ـ أطلقت لكمة " جنة " ولم تقيد حىت تشمل 

 مجيع الصور .
 

  سعون :الفائدة اثلاثلة والت
الصيام يريب ىلع الرتفع عن اجلهل بأنواعه فقال صىل اهلل عليه وسلم " وال جيهل " واملراد أفعال اجلهل من صياح 

ورصاخ وغري ذلك ، وال يعين انليه عنها يف رمضان جوازها يف غريه لكن يف رمضان يتأكد انليه ، فيه فرصة ألن 
 اهلني واإلعراض عنهم والزتام اآلداب والعقل الراجح .يتعود املسلم عن الرتفع عن أفعال اجلهل واجل

 
  الفائدة الرابعة والتسعون :

يف احلديث الصحيح قوهل صىل اهلل عليه وسلم " ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم وال يومني " يف انليه عن 
وأن االحتياط موافقة الرشع تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني بيان من الرشع ىلع أن االحتياط ال يعمل به دائما ، 

 والوقوف حيث نىه .
 

  الفائدة اخلامسة والتسعون :
كذلك يف انليه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني فيه حتذير للناس من الشذوذ وخمالفة اجلماعة ، فال ينظر إىل 

من حيث ذاته عمل صالح ذات العمل هل هو رشيع أم ال فقط ؟ دون اعتبارات أخرى هلا تأثري يف احلكم ، فالصيام 
مرشوع لكن ملا وقع قبل رمضان بيوم أو يومني وليس لصاحبه اعدة وترتب عليه الشذوذ وخمالف اجلماعة صار 

  منهيا عنه وال ينظر إىل أصل العمل .
  الفائدة السادسة والتسعون :

االستثناء اتلحفزي ىلع جعل اعدة يستثىن من انليه عن تقدم رمضان من اكنت هل اعدة يف الصيام ، ومن فوائد هذا 
لإلنسان يف الصيام ، فإن اإلنسان إذا استشعر أنه بهذه العادة لن حيجب ويمنع من الصيام واكن متعلق القلب 

بالعبادة بادر باتلمسك بعادة هل من صوم اثنني ومخيس أو ثالثة أيام من لك شهر أو صوم يوم وإفطار يومني أو صوم 
 يوم وإفطار يوم .



  ائدة السابعة والتسعون :الف
اتلدرج يف ترشيع الصيام ومثله اخلمر أصل يف اتلدرج يف بعض األحاكم الرشعية بلعض الظروف اخلاصة مع مرااعة 

 ضوابط املصلحة الرشعية ويقدر ذلك الراسخون من أهل العلم .
 

  الفائدة اثلامنة والتسعون :
لو ومن هنا قال صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح للرجل " الصيام يريب األمة ىلع عدم اتلنطع والتشدد والغ

انزل فاجدح نلا " أي اسقنا ، فقال الرجل ملا رأى امحــرار الشفـــــق : عليــــك نهـــــار ، فقال صىل اهلل عليه 
 .وسلم : انزل فاجدح نلا ، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر انلهار من هاهنا فقد أفطر الصائم " 

فبمجرد غروب الشمس فقد حل الفطر ولو اكن هناك شدة شفق أو لم تدخل ظلمة الليل بعد وهذا ظاهر يف اليرس 
 والسهولة وعدم اتلنطع واتللكف ، وهذا السلوك حنتاجه يف حياتنا كثريا .

 
  الفائدة اتلاسعة والتسعون :

بعضهم وإفطار اآلخرين تربية لألمة ىلع عدم  صيام انليب صىل اهلل عليه وسلم يف السفر وإفطار أصحابه ، وصيام
االختالف فيما فيه سعة ، وىلع عدم اإلنكار فيما فيه جمال لالجتهاد ، ال يضيق ما وسع اهلل ، فإذا اكن يف األمر 

 مندوحة وسعة فال جيعل ذلك األمر موطنا للمواالة واملعاداة واتلحزبات ، وما أحوج األمة ايلوم إىل فقه ذلك وتطبيقه
سلواك عمليا يف حياتها ، فكثري مما تضيق به صدورنا ونوايل عليه ونعادي فيما بيننا اكخلروج يف الفضائيات والنشيد 

  وأسايلب ادلعوة من هذا ابلاب .
 

  الفائدة املائة :
ىلع  الفطر يف السفر يف رمضان فيه تعويد للنفس ىلع األخذ بالرخص اليت جعلها اهلل نلا ، ويف ذلك من الرتويح

انلفس وعدم تكليفها فوق طاقتها ما هو ظاهر فعىل هذا تكون حياة املسلم بعيدة عن اتلعسف ورهبانية انلصارى 
 ، بل ذلك ديلل ىلع أن الرشع يرايع انلفس البرشية وظروفها فيخفف يف السفر ويشدد يف احلرض .

  الفائدة املائة وواحد :
لعبادة وتدارس القران واخللوة باالعتاكف والصلة باهلل واتلعرض نلفحاته الصيام وخلو املعدة وصفاء اذلهن واتلذلذ ا

يسد حاجة اإلنسان عن بعض الطعام والرشاب فكيفيه مع ذلك القليل ، وهذا أحد األقوال يف قوهل صىل اهلل عليه 
 ستعان .وسلم " إين أبيت عند ريب يطعمين ويسقني " ولكن لعدم وصونلا تلك ادلرجة ال ندركها واهلل امل



  الفائدة املائة واثنني :
تعود الصيام من أكرث األسباب املعينة ىلع حتمل مالقاة األعداء والصرب ىلع اجلهاد ، وهذا أحد األقوال يف سبب مجعه 

صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح بني قوهل " صم صيام داود اكن يصوم يوما ويفطر يوما " وبني قوهل " واكن ال 
  الىق " . يفر إذا

 
  الفائدة املائة وثالث :

الصيام عالج للبغضاء واحلسد فقد قال صىل اهلل عليه وسلم " صيام شهر الصرب وثالثة أيام من لك شهر يذهنب وحر 
 الصدر " رواه النسايئ وأمحد والطرباين ، وقال يف املجمع : رجال أمحد رجال الصحيح .

 يصرب فيه عن املفطرات كما حاكه غري واحد .وشهر الصرب هو : شهر رمضان ألن املسلم 
  ووحر الصدر : غله وحقده وشدة غضبه

 وهذا أمر يزيك انلفس املسلمة ويعالج كثريا من املشالك االجتماعية واألخالقية ايلوم .
 .أسأل اهلل أن يوفقنا يف ادلنيا واآلخرة ، وان يتقبل أعمانلا ، ويسددنا ىلع اخلري ، ويستعملنا يف طاعته 

 واهلل أعلم ، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد .
 


