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 المقدمة:

ة  وبعدت  الهوة  اتسعت قَّ   من  الصائمين  من   كثير  وبين  به  اهلل  أمر  الذي  الصيام  بين  الشُّ

  ازدياد  وأجالها  أبرزها   من   جليلة   عظيمة  لمقاصد  الصيام  ُشرع  فبينما  ؛اليوم  المسلمين

  كثيًرا   أن  نجد  ،والمجتمعات  األفراد  ف   اإليمان  مستوى  وارتفاع  التوحيد  وصقل  التقوى

  ؛ ذلك  من  أكثر ل  ، المجتمع  عليه  ما   على  سيًرا  للعادة   يصومون المسلمين من   الصائمين  من 

  وصدق  المؤقتة،  المجتمعية  العادات   من   عادة  مجرد  الناس  من  لكثير  بالنسبة  فالصيام

أن  المصدوق  الصادق ذكر   ،(1) والعطش  الجوع  صيامه   من   حظُّه  من   الصائمين  من   حين 

  إنما   فهو  والعطش؛  الجوع  حتى  صيامه  من  له  ليس  من  الصائمين  من  أن  ذلك  من  وأعجب

  ول  بجوع  يحس  فال ،الصيام  أوقاتب نومه  أوقات  ويزامن  ،وشربه أكله   أوقات  رويؤخ   ميقد  

  والسمنة؛   والتخمة  الشبع  صيامه  من  حظُّه   من  الصائمين  من  أن  واألمر  واألدهى  ؛عطش 

 وزنه!  ويزداد شبعه  ويدوم أكله  يكثر رمضان ففي

ة   حاجة   ف   يجعلنا  المرير  الواقع  وهذا   ، الشرعية  الصيام  مقاصد   مراجعة   إلى   ماسَّ

  الورقة   هذه  وف  الجليلة.   العبادة  هذه   تشريع   من   وتعالى  سبحانه   اهلل  مراد  ف   النظر  وإمعان

 مقاصده.  أجل  من فهي خاصة؛ الصيام ف التوحيد   معالم  عن  للحديث  سنتطرق العلمية

 :أهمية التوحيد ومعالمه الرئيسة يف عبادة الصيام

  لتحقيقه،   الكتب  تنزلوأُ   لتقريره،  الرسل  توالت  الذي  الحق  هو  التوحيد   أن   شك   ل

م  الخلق،  أجلها  من  اهلل  خلق  التي  النبيلة  لغاية فا  ،تثبيته  على  الدلئل  أجمعتو   من   وكرَّ

  هي   ،األرض   ف  وما  السماوات  ف  ما  مله   وسخر  ،والبحر   الرب  ف  وحملهم  ،آدم  بني  أجلها

 اهلل  توحيد  إلى  الدعوة  هي  اهلل  رسل  دعوة  كانت  هنا  ومن  بالعبادة؛  وتعالى  سبحانه  إفراده

 
)أخرجه  (  1) الكربى  يف  )او   ،(3237،  3236النسائي  ماجه  وصححه  9685)أمحد  و   ،(1690بن   ،)

 .(1083)الرتغيب والرتهيب  حيحصاأللباين يف 
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  يوجد   يكاد  ول   ،العصور   واختالف   األزمان  َمر    على  به  الشرك  عن  والنهي  وتعالى،  سبحانه

 عبادة  واجتناب  بالعبادة   وتعالى  سبحانه  ااهلل  إفراد  إلى  قومه  دعا  وقد  إل   األنبياء  من   نبي

ة    ُكل    فِي  َبَعث نَا  َوَلَقد  }  تعالى:  قال  واألنداد،  والشركاء  الطواغيت  من  غيره   َأنِ   َرُسوًل   ُأمَّ

ُبُدوا َتنُِبوا  اهللَ   اع    من   فيهم   اهلل  بعث  السالفة   األمم   فكل  [، 36  ]النحل:   {الطَّاُغوَت   َواج 

  الشياطين   سبل  واجتناب   ، بالطاعة  وإفراده  ، له  شريك  ل  وحده  اهلل  عبادة  إلى   يدعوهم 

 التوحيد  إلى  دعا  ومن   إليه،   الدعوة  على  كلهم   األنبياء  اجتمع   األصل  وهذا  ،(1) والمشركين

ب  بالتوحيد  بكذ    ومن  ،األنبياء  سبيل  إلى  دعا   تعالى:   قال  كما  ،(2) أجمعين  اهلل  رسل  كذ 

َبت  } مُ   َكذَّ َسلِينَ   ُنوح    َقو  ُمر    وسلم   عليه   اهلل   صلى  محمد   نبينا  ودعوة  [،105  ]الشعراء:  {ال 

  تلك   ومن  معالمه،  تتضمن  إليها   دعا  التي  والشرائع  الشعائر  فكل  ؛التوحيد  إلى  دعوة  كانت

 : فيه  التوحيد  معالم  أهم  فمن المبارك،  رمضان  شهر صيام العبادات 

  سبحانه  فاهلل  ،وتعالى  سبحانه  اهلل   توحيد  مظاهر  أبرز   من  تعالى  اهلل  شعائر  تعظيم -1

  هذا   تعظيم  فإن  ولذا  الشهور؛  من   غيره  عن  رمضان   شهر  خصَّ   الذي  هو  وتعالى

  من   وهذا  شرع،   ما ب  وعبادته   وتوحيده   وتعالى   سبحانه   اهلل   تعظيم   من هو    الشهر

  وعالقتها  وتعالى   سبحانه  اهلل  شعائر  تعظيم  أهمية  وف  للتوحيد؛   اإلنسان   تحقيق

   َشَعائِرَ   ُيَعظ م    َوَمن    َذلَِك }  اهلل:  قال  واإليمان  التوحيدب
ِ
َوى  مِن    َفإِنََّها  اهلل ُقُلوِب   َتق    {ال 

شهر    الستقبال   واالستعداد  ؤالتهي    التعظيم  هذا  مظاهر  أبرز  ومن  ،[32  ]الحج:

  رضوان -  السلف  كان  وقد  ،وتعالى  سبحانه  هلل  والخشية  والفرح  بالعبادات  رمضان

  موه،هغ يبل    أن  أشهر  ستة  اهلل  فيدعون   ،الفضيل   الشهر  لهذا   ؤونيتهي    -عليهم  اهلل

  رمضان  العبد   يبلغ   أن   اهلل   إلى  اللجأ   يكثرون   فكانوا  ؛التهيؤ   وسائل   أعظم   من   وهذا

  أن  أشهر   ستة  تعالى  اهلل  يدعون  كانوا"  الفضل:  بن  معلى  قال  فضله،  يبلغه  وأن

 
 (.201/ 17( ينظر: جامع البيان )1)
 (. 484/ 7( ينظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن )2)
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 :كثير  أبي  بن  يحيى  وقال  ،(1)"منهم  يتقبل  أن  أشهر  ستة  يدعونهو  ،رمضان  يبلغهم

  مني  وتسلمه  ،رمضان   لي  وسلم  ،رمضان   إلى  سلمني  اللهم  دعائهم:  من  كان"

 .(2) "متقبال

َها  َيا}  وتعالى:  سبحانه  اهلل  أمر  يمتثل  وهو  المسلم  له  يفطن  مام -2 ِذينَ   َأيُّ  ُكتَِب   آَمنُوا  الَّ

َيامُ   َعَلي ُكمُ  ِذينَ   َعَلى  ُكتَِب   َكَما  الص  ُكم    مِن    الَّ
  أن   [183  ]البقرة:   {َتتَُّقونَ   َلَعلَُّكم    َقب لِ

َخل ُق   َلهُ }  وحده   سبحانه  فهو   ، وتعالى  سبحانه  هلل  التشريع  حق   بأن  يؤمن رُ   ال  َم    {َواأل 

  وإليه   ،وتعالى  سبحانه  اهلل  بيد  والتحريم  والتحليل  فالتشريع  [،54  ]األعراف:

ع  الذي  فهو  كله؛  األمر ة  الشهر  هذا  ف  الصيام  شرَّ له  ،خاصَّ   من  غيره   على  وفضَّ

م  الذي   وهو  الشهور،   وهو  الشمس،  غروب   بعد   حلهأ و   الفجر  طلوع  بعد  األكل  حرَّ

  والصلوات  واإلفطار  الصيام  مواقيت  ووقَّت  التحديدات  هذه  حدد  الذي

د  وهو   والعبادات،   وهذا  . وتعالى  سبحانه   لغيره   ذلك  ف  حقَّ   ول  ،الحق   هبذا  المتفر 

 .الشرائع  تشريع ذلك ومن ، بالتدبير المتفرد فهو ، الربوبية  بتوحيد مرتبط  الجانب

 وألمره،  هلل  وطاعته  العبد   جانب  من  وهذا   ،وتعالى  سبحانه  هلل  العبودية  تحقيق -3

  هذه  ف  أحد  إشراك  بعدم  ذلك  وتحقيق  بالعبادة  وتعالى  سبحانه   إفراده  عليه  فيجب

 والنصياع   بالعبادة  اهلل  توحيد  المسلم  فعلى  ،األلوهية  توحيد   هو  وهذا  ،العبودية 

  َعَلي ُكمُ   ُكتَِب }  تعالى:  اهلل  قول  سمع  فإذا  أمره؛  بامتثال  وتعالى   سبحانه  شرع  لما

َيامُ  فيهم   امتثل  [183  ]البقرة:   {الص  اهلل  قال  الذين  من  َل   َكانَ   إِنََّما}  :وكان    َقو 

مِنِينَ  ُمؤ     إَِلى   ُدُعوا   إَِذا   ال 
ِ
ُكمَ   َوَرُسولِهِ   اهلل نَا  َيُقوُلوا  َأن    َبي نَُهم    لَِيح  نَا  َسِمع   َوُأوَلئَِك   َوَأَطع 

لُِحونَ   ُهمُ  ُمف    ، مجاله  من   ليس  فيما   عقله   يقحم  ول   يعرتض  ول  [،51  ]النور:  {ال 

  !؟الفرتة  هذه  طوال  عطشان  جائًعا  البقاء  من   الفائدة  وما  !؟أصوم  لماذا  يقول:  ول

 
 (. 148لطائف املعارف البن رجب )ص: ينظر: ( 1)
 (. 148لطائف املعارف البن رجب )ص: ينظر: ( 2)
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كين  الملب سين  على  يردُّ   بل   وتسليمه   واتباعه  ربه  ألمر  بامتثاله  والطاعنين  والمشك 

  كمال  تحقق  فريضة  هو  إذ  وربه؛  العبد  بين   الصوم  جزاء  كون   ف  السر  وهذا  ؛لموله 

  ابن   عمل  كل»  :القدسي   الحديث  ف   وجل  عز  اهلل   قال   ؛وتعالى  سبحانه   هلل   العبودية 

  من  اهلل   عند  أطيب   الصائم   فم  ولخلوف   به،  أجزي  وأنا  لي  فإنه  الصوم،  إال  له  آدم 

 .(1) «المسك ريح

  سبحانه  اهلل  تقوى   تحقيق  هو  الصيام   من   واألعلى   األسمى  المقصد  أن  اهلل  بي ن -4

َها   َيا }  تعالى:   قوله   ف   صريح  وهذا   ؛وتعالى ِذينَ   َأيُّ َيامُ   َعَلي ُكمُ   ُكتَِب   آَمنُوا  الَّ   َكَما  الص 

ِذينَ   َعَلى  ُكتَِب   لحكمة  بيان"  ففيها  ،[183  ]البقرة:   {َتتَُّقونَ   َلَعلَُّكم    َقب لُِكم    مِن    الَّ

 الحياة  أسُّ   التقوى  أن  ذلك  التقوى؛  تحقيق  وهو  ،(2)"شرع  ألجله  وما  الصيام

  وقاية   ويحذره  يخافه   ما   وبين  بينه   العبد  يجعل  أن  التقوى  وأصل "  الدين،   ورأُس 

  غضبه  من  ربه  من  يخشاه  ما  وبين  بينه  يجعل  أن  لربه  العبد  فتقوى  منه،  تقيه

  ذا وإ  .(3) "معاصيه  واجتناب  طاعته  فعل  وهو  ،ذلك  من  تقيه  وقاية  وعقابه  وسخطه

 بالتوحيد؟ عالقتها  فما التقوى هي  هذه  كانت

  وتعالى  سبحانه  اهلل  أمر  يتبع  إنما  التقوى  ف  فالعبد  ،جلية   واضحة  العالقة  إن

  ل   وتعالى  سبحانه  اهلل  لنهي  ينتهي   وإنما  ،والنصياع  التباع  هبذا  ويوحده  ويفرده

 إفراد   : هو  العبادة  فتوحيد  التوحيد،   لب    وهذا   ، المتثال  هبذا  ويوحده  ويفرده  ، لغيره

 الظاهرة  واألقوال  األعمال  من  ويرضاه  اهلل  يحبه   ما  كل  يمتثل  بحيث  بالعبادة؛  اهلل

 سواه.  ألحد ل  ،اهلل  أجل  من اهلل يبغضه عما وينتهي والباطنة، 

 عمر   ألس  وقد  التوحيد؛  مقاصد  أهم  من  أسمى  مقصد  وهو  ،بعينه  التوحيد  هو  هذا

 
 (.1151ومسلم ) ،(5927)أخرجه البخاري   (1)
 (. 158/ 2( التحرير والتنوير )2)
 (. 398/ 1األرنؤوط ) :ت ، ( جامع العلوم واحلكم3)
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   الصحابةِ   قرأأَ   عنه   اهلل  رضي   الخطاب   بن
 
  ،التقوى  عن   عنه  اهلل  رضي  كعب    بن  أبي

  مثاًل   لذلك  وضرب  ،والتوحيد  اإليمان  سالمة  يخدش  ما   كل  من  التوق ي  أهنا  فبيَّن

 تشمرت  قال:   فيه؟  عملت   فما  قال:  نعم،   قال   شوك؟  ذا  اطريقً   أخذت  هل  : فقال

 .(1)التقوى فذاك  قال: وحذرت،

ر  فالصائم    اتباع  من   غيره  أمر  ويرتك   وتعالى  سبحانه   اهلل   أمر   ما  اتباع   ف   يشم 

  ويغلق  المهاوي  هذه  يدحر  بل  والشهوات؛  والرغبات  للهوى  والنصياع  الشياطين

 يوم  ف  يزل  أو  يخطئ  أن  ويحذر  ،والشبهات  المعاصي  ويحذر  نفسه،  عن  أبواهبا

 . (2)وكبيرها  صغيرها المعاصي من بشيء يخدشه ل  حتى  صومه

  من   كثير  مناط   جعلت  بالتوحيد  المتينة   والعالقة  المثابة   هبذه  التقوى   كانت  ولما

  وهي   التقوى،   على   رحاها   يدور  بحيث  اإلسالمي  الدين  ف  والتشريعات   العبادات 

ي نَا   َوَلَقد  }  تعالى:  قوله   ف   واآلخرين  لألولين  اهلل  وصية ِذينَ   َوصَّ   مِن    ال كَِتاَب   ُأوُتوا  الَّ

  بعض  قال  ،(3) وصية  وأفضل  أنفع  وهي  [131  ]النساء:  {اهللَ   اتَُّقوا  َأنِ   َوإِيَّاُكم    َقب لُِكم  

  من   فما   عليها،  يدور  جميعه  ألن  كله؛  القرآن  آي  رحى  هي   اآلية   هذه  العلم:   أهل

  ووسيلة   إليه   موصل  سبيل   اهلل  وتقوى  إل  ، باطن  ول   ظاهر  آجل،   ول  عاجل  خير

  عز   اهلل   وتقوى   إل   ،باطن   ول  آجل   ول  ،ظاهر  ول  عاجل  شر   من  وما   له،   مبل غة 

  كان   هنا   ومن   ، (4)ضرره  من   والنجاة  منه   للسالمة   حصين   وحصن   متين   حرز   وجل

ا بالتقوى األمر  .(5) األمم لجميع  عامًّ

 
 ، وورد مثله عن أيب هريرة. (162/ 1تفسري القرطيب )ينظر: ( 1)
 .(497/ 1سالمة )  :ت ،( ينظر: تفسري ابن كثري2)
 . (85( ينظر: الزهد والورع والعبادة البن تيمية )ص: 3)
 .(408/ 5( ينظر: تفسري القرطيب )4)
 .(408/ 5( تفسري القرطيب )5)
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  سبحانه  هلل  كله  فاألمر  ؛ حياة  منهج  وجعله  وحده،  اهلل   عن  بتفصيالته  كله  الدين  أخذ -5

 األمر  مجرد  على  فقط  قتصرت  انجده   ل  الكريمة  اآلية  نقرأ  وحينما  وتعالى،

  وارتباطه  وفضله  وجوبه  سواء  أحكامه   تفصيل  إلى  منه   نتقلت   وإنما  بالصيام، 

ته  م يالكر  بالشهر   أو   السفر   أو  المرض  من  فيه  العذر  وأحكام  ومقاصده  وعدَّ

ة    َسَفر    َعَلى  َأو    َمِريًضا  مِن ُكم    َكانَ   َفَمن  }  تعالى:  هقول  ف  كما  ذلك  وغير  ،العجز   َفِعدَّ

ِذينَ   َوَعَلى  ُأَخرَ   َأيَّام    مِن   َية    ُيطِيُقوَنهُ   الَّ كِين    َطَعامُ   فِد  عَ   َفَمن    مِس    َلهُ   َخي ر    َفُهوَ   َخي ًرا  َتَطوَّ

َلُمونَ   ُكن ُتم    إِن    َلُكم    َخي ر    َتُصوُموا  َوَأن     ؛ اآليات  من   وغيرها  [، 184  ]البقرة:   {َتع 

  جعل  إلى   للمؤمنين  دعوة  فيه  الصيام  أحكام  ف  للتشريعات  الكريم  القرآن  تفصيلو

  توحيد   تحقيق  من   وهذا  هنيه،   عن  وينتهون   بأمره  يأتمرون  حياة   منهج   اإلسالم 

   األلوهية.

  األسماء   توحيد   من   وهو   وتعالى  سبحانه  هلل با  يليق  ما   على  الرحمة   بصفة  اإليمان -6

  َوإَِلُهُكم  }  تعالى:  اهلل   قول  منها  كثيرة،  نصوص  ف   الصفة  هذه   ثبتت  وقد  والصفات،

َمنُ   ُهوَ   إِلَّ   إَِلهَ   َل   َواِحد    إَِله   ح  ِحيمُ   الرَّ َمتِي }  تعالى:   وقوله  ،[ 163  ]البقرة:  {الرَّ   َوَرح 

ء    ُكلَّ   َوِسَعت  
 
  سبحانه:  قوله  ف  الصفة  هذه  لنا  تتجلى  وهنا  [،156  ]األعراف:  {َشي

رَ   بُِكمُ   اهللُ   ُيِريدُ } ُيس  رَ   بُِكمُ   ُيِريدُ   َوَل   ال  ُعس    أن   بعباده   رحمته  فمن  ،[185  ]البقرة:  {ال 

 . وأحوالهم لظروفهم مراعاة   األعذار ألهل صخ  رتال شرع

د  رمضان  شهر  يف  المؤمن -7  واأللوهية   الربوبية  توحيدي  بين  للجمع  عمليًّا  واقًعا  يجس 

  سبحانه  اهلل  بأن  إيمانه  الربوبية   توحيد   فمن   العملي؛  والتوحيد  العلمي  التوحيد  أو

  بدًرا؛   اكتماله  حتى   هالًل   وظهوره  نشأته   منذ   القمر   خلق  الذي  الخالق   هو   وتعالى

  فهو   وكواكبه؛  بأفالكه  العالم  هذا   ومدب ر  خالق  بأنه  وتعالى  سبحانه  هلل  يقرُّ   فالمؤمن

  هالل  برؤية  الصيام  شَرع  من  هو   ثم  هاَلًل،  الشهر  أول  ف  جعله   من   سبحانه 

  :القائل  وتعالى  سبحانه   اهلل   ألمر   نسلم   بأن  األلوهية   توحيد   من  وهذا   رمضان؛ 
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رُ } ِذي  َرَمَضانَ   َشه  آنُ   فِيهِ   ُأن ِزَل   الَّ ُقر  ُهَدى  مِنَ   َوَبي نَات    لِلنَّاسِ   ُهًدى  ال  َقانِ   ال  ُفر    َفَمن    َوال 

رَ   مِن ُكمُ   َشِهدَ  ه  هُ   الشَّ   كما   رمضان  شهر  ونصوم  أمره  فنتبع  [،185  ]البقرة:  {َفل َيُصم 

  رمضان،   ذكر  وسلم   عليه   اهلل   صلى   النبي   أن   عنهما  اهلل   رضي   عمر  ابن   حديث  ف

 -الثالثة  ف   إهبامه   عقد  ثم -  وهكذا  وهكذا،  هكذا،  الشهر»  فقال:   بيديه  فضرب

  فيه   وهذا  ،(1) «ثالثين  له  فاقدروا  عليكم  أغمي   فإن  لرؤيته،  وأفطروا  لرؤيته،  فصوموا

َخل ُق   َلهُ   َأَل }  تعالى:   قوله  ف   بينهما   وتعالى   سبحانه   اهلل   جمع  ما  بين  الجمع  ال 

رُ  َم    العقيدة  قضايا   أدق  من  وهي  ، والقدر  الشرع  وهو  [ 54  ]األعراف:  {َواأل 

 واإليمان. 

  من  الشهر   هذا  يف  يحصل  بما  اإليمان   رمضان  شهر  ف  الربوبية  توحيد  معالم  ومن -8

  ومن   وسلم،  عليه   اهلل   صلى   المصطفى   هبا   أخرب   فضله  تبين  الغيب  عالم   يف   أمور

 الشهر فهذا النيران، من   والعتق الذنوب   ومغفرة الدعوات  وإجابة الملك نداء  ذلك

  الشياطين،  فيه   وُتسلَسل   النيران،  أبواب   فيه  وُتغَلق  الجنان،  أبواُب   فيه  ُتفَتح  الذي 

  الجنة،   أبواب  فتحت  رمضان  جاء  »إذا   :وسلم  عليه  اهلل   صلى  اهلل  رسول  قال

  أول  كان  إذا »  السنن:   أصحاب   وعند   ،(2) الشياطين«  وصفدت   النار،  أبواب   وغلقت 

  فلم  النار  أبواب  وغلقت  الجن،  ومردة  الشياطين،  صفدت  رمضان  شهر  من  ليلة

 باغي  يا  مناد:  وينادي  باب،  منها  يغلق  فلم  الجنة  أبواب  وفتحت  باب،  منها  يفتح

 فالمسلم   ،(3) «ليلة  كل  وذلك  النار،  من  عتقاء  وهلل  أقصر،  الشر   باغي   ويا  أقبل،  الخير

  مما  ، الشهر  هذا  على   تأثيرها   لها   وأن  ، الغيب  عالم   ف  األشياء  هذه  بوقوع  يؤمن

  من   وهذا  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  المصطفى  أخرب  كما  الشهور  من  غيره  عن  يمي زه

 
 .(1081مسلم )و  ،(1909أخرجه البخاري ) (1)
 (1079ومسلم ) ،(1898( أخرجه البخاري )2)
 (، وصححه األلباين. 1642)  (، وابن ماجه2107والنسائي )  (،682أخرجه الرتمذي ) (3)
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 . وتعالى سبحانه هلل  الربوبية  توحيد تمام

  سبحانه  اهلل  عند  من  القرآن  بنزول   والتصديق  اإليمان  العلمي  التوحيد  من  أن -9

  فالقرآن  ، الكريمة  اآلية   هذه   ف  وتعالى   سبحانه  أخرب  كما  رمضان   شهر  ف  وتعالى

  ًقامفر    ًمامنج    ذلك   بعد  نزل  ثم  ،واحدة  جملة  القدر  ليلة  الدنيا  سماء  إلى  نزل  قد

  ؛وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  وفاة  حتى  التالية  السنوات  ف  والواقع  األحداث  حسب

  وردًعا  ، والمؤمنين  وسلم   عليه   اهلل  صلى   للنبي   وتثبيًتا  ،والوقائع  األحداث   لمواكبة 

 .(1)كله   الدين   على  اإلسالمي  الدين   ويظهر  الحق  فيعلو   ، المبطلين  لتهافت   وإبطاًل 

  توحيد  منهو    اهلل  كالم  وأنه   وتعالى   سبحانه   اهلل   عند  من  القرآن   بنزول  والتصديق 

  جربيل  كان  فيه  لنزوله  الصيام  بشهر   القرآن  ارتباط  إلى  وإشارة  ،والصفات  األسماء

  علماء  من  وكان  ،(2) ليلة  كل  ف   القرآن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  فيه  يدارس

غ ف رمضان  من  السلف   رحمهما  والثوري   مالك   عن   يروى  كما  القرآن  قراءة ل  يتفر 

 . (3)اهلل

  من   وإخالصه  العبادة،  مخُّ   فالدعاء   ؛وتعالى  سبحانه  هلل   الدعاء   إخالص  -10

  بعد  الصائمين   سبحانه  اهلل  حثَّ   هنا  ومن  سبحانه،  هلل  األلوهية  توحيد  تحقيق  معالم

 َفإيِن  َعني  ِعَباِدي  َسَأَلَك   َوإَِذا}  فقال:  الحث  من  يكون  ما  بألطف  الصيام  فرض

َوةَ   ُأِجيُب   َقِريب   َتِجيُبوا   َدَعانِ   إَِذا  الداعِ   َدع  مِنُوا  لِي  َفل َيس  ُيؤ  ُشُدونَ   َلَعلُهم    بِي  َول    {َير 

وتعالى    يجيب  ل  وكيف  [،186  ]البقرة:  الملك  وهو  عباده  دعاءسبحانه 

 .(4) «خائبتين فيردهما خيًرا فيهما يسأله يديه إليه العبد يبسط  أن  يستحيي» ؟!الكريم

 
 (.146/ 1اإلتقان يف علوم القرآن ) ،(228/ 1للزركشي ) القرآنالربهان يف علوم ( ينظر: 1)
 (. 6( أخرجه البخاري )2)
 . (171لطائف املعارف البن رجب )ص:  ،(111/ 6التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )ينظر:  (3)
 (.1830)احلاكم صححه (، و 1488(، والرتمذي )1488( أخرجه أبو داود )4)
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  قال   كما   التوحيد  متقضيات   من   وهو   عبادتهم،  وبطرق  بالكفار  التشبه  عدم  -11

َوة    َلُكم    َكاَنت    َقد  }  تعالى:  اهلل ِذينَ   إِب َراِهيمَ   فِي   َحَسنَة    ُأس  مِِهم    َقاُلوا  إِذ    َمَعهُ   َوالَّ   إِنَّا  لَِقو 

ا  مِن ُكم    ُبَرآءُ  ُبُدونَ   َومِمَّ    ُدونِ   مِن    َتع 
ِ
َنا  اهلل َعَداَوةُ   َوَبي نَُكمُ   َبي نَنَا  َوَبَدا  بُِكم    َكَفر  َضاءُ   ال  َبغ   َوال 

مِنُوا  َحتَّى  َأَبًدا    ُتؤ 
ِ
َدهُ   بِاهلل   ،بالكفار  للتشبه   نبذ  الصيام  وف   [،4  ]الممتحنة:  {َوح 

 صلى   النبي  به  أمر  ما  وهو  وهنايته،  بدايته  ف  وعبادهتم  بدينهم  المؤمنين  لتفرد  وإبراز

 مسألتين:  ف ذلك وينجلي وسلم، عليه اهلل

  وف  الغروب  فور  اإلفطار  رمضان  ف  الظاهرة  اإلسالم  شعائر  فمن  ؛الفطر  تعجيل •

  الكفار،  لمشاهبة   منًعا   المغرب؛  صالة  المفروضة   الصالة  أداء   وقبل  بل  ، وقته  أول

 الليل أقبل  إذا» : عليه المتفق  ف  ورد فيما  وسلم عليه اهلل  صلى  النبي  يقول  ذلك  وف

  وشهد  ،(1)«منهم  الصائم  أفطر  فقد   الشمس  وغربت  ههنا  من  النهار  وأدبر  ههنا  من

ل  لمن  بالخيرية   ما   بخير  الناس  يزال   ال»  :أيضا  عليه  المتفق  ف  ورد  فيما  بالفطر  عجَّ

 إن  الفطر؛  عجلوا   ما   بخير   الناس   يزال   ال»  السنن:  رواية  وف  ،(2) «الفطر  عجلوا

 ة مقصود  الفطر  تعجيل  سنية   أن   ذلك  ومعنى  ،(3)«يؤخرون  والنصارى  اليهود

  اهلل  صلى   للمصطفى  واتباًعا  وتعالى   سبحانه  اهلل  لتوحيد  تحقيًقا  الكفار  لمخالفة

 الحاصل  الدين  ظهور  أن  ف  نص   وهذا"  :اهلل  رحمه  تيمية  ابن  يقول  ،وسلم   عليه

  لظهور   اسببً   مخالفتهم  كان   وإذا  ، والنصارى  اليهود  مخالفة  ألجل   الفطر  بتعجيل 

  فيكون   ؛كله  الدين  على  اهلل  دين   يظهر  أن  الرسل  بإرسال  المقصود  فإنما   الدين

 .(4) "البعثة  مقاصد  أكرب من مخالفتهم نفس

 
 (.1100(، ومسلم )1954البخاري )أخرجه  (1)
 (. 1098( ، ومسلم )1957البخاري ) خرجهأ (2)
(3  )( داود  أبو  )2353أخرجه  الكربى  يف  والنسائي  ماجه (3313(،  وابن  النووي  1698)  ،  (، وصححه 

 . (6/261) -عامل الكتب : ط-( يف اجملموع 676)
 (. 209/ 1ملخالفة أصحاب اجلحيم )( اقتضاء الصراط املستقيم 4)
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  ألكلة   الجلوس  رمضان  ف  الظاهرة  اإلسالم  شعائر  فمن  ؛ وتأخيرها  السحور  أكلة •

  حيث  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  من  حث    األصل  ف  وهو  هبا،  والهتمام  السحر

روا»  قال:   -عليهم  اهلل  رضوان-  ألصحابه  وقال   ،(1)«بركة  السحور  يف  فإن  ؛تسح 

حور   إلى  يدعوهم  مرة  ذات وا»  : وأهميته  بركته  إلى   مشيًرا   السَّ   الغداء  إلى  هلمُّ

  وهو  وسلم  عليه  اهلل   صلى   النبي  على  رجل  دخل  األيام  من   يوم  وف   ،(2)«المبارك

ر،   فال   إياها،  اهلل  أعطاكم  بركة    إنها »  : وسلم  عليه  اهلل   صلى  النبي  له   فقال  يتسحَّ

من  مشروع  فالسحور  .(3)«تَدعوه بالقليل   السحر   أكلة  أن  والمقصود  ؛طعام ال  ولو 

  ما  صل  فَ »  حديث:   ف   صراحة  ذلك   ورد   كما   الكفار   مخالفة   إلظهار   شرعت  كذلك

 الفارق "  اهلل:  رحمه  النووي  قال   ،(4) «السحر   أكلة  الكتاب  أهل  وصيام  صيامنا  بين

  لنا   يستحب  ونحن  يتسحرون  ل  فإهنم  ؛السحور  وصيامهم  صيامنا  بين  والمميز

 . (5)"السحور 

  هلل   ثابتة   الكالم  وصفة  ، المتسحرين  على  وتعالى  سبحانه  اهلل  صالة  إثبات -12

  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النبي  قول   ف  وذلك  ،بجالله   يليق  ما  على  وتعالى  سبحانه

حور» ه   فإن   ماء،  من  جرعة  أحدكم   يجرع  أن   ولو  تدعوه  فال   ،بركة  أكلة  الس   الل 

رِين  على  يصل ون  ومالئِكته   أن   األقوال...  وأولى"  حجر:  ابن  يقول  ،(6)«المتسح 

  عليه  وغيرهم  المالئكة  وصالة  ،وتعظيمه  عليه  ثناؤه  نبيه   على  اهلل  صالة  معنى

 
 (.1923( أخرجه البخاري )1)
 وصححه األلباين.  ،(2163والنسائي ) ،(2344( أخرجه أبو داود )2)
 . وصححه األلباين ،(2162( أخرجه النسائي )3)
 (.1096خرجه مسلم )( أ4)
 (.207/ 7مسلم ) صحيحشرح  (5)
 (.3683اجلامع ) صحيح(، وحسنه األلباين يف 11003( أخرجه أمحد )6)
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 ،(1)"الصالة   أصل   طلب  ل   الزيادة  طلب  والمراد  ، تعالى  اهلل   من   له   ذلك   طلب

رين  وكفى  عليهم.   يصلي اهلل  أن واعتزاًزا  فخًرا بالمتسح 

  المقاصد   أهم  من   وتعالى  سبحانه  هلل   رمضان  عبادات   يف  اإلخالص  -13

  صام  من»  بقوله:  وسلم   عليه  اهلل  صلى  النبي  حثَّ   ذلك  وعلى  ،فيه  التوحيدية

فر  واحتساًبا  إيماًنا  رمضان  على  الحثُّ   هذا  ففي  ،(2)«ذنبه  من  تقدم  ما  له  غ 

  وهذه  أخرى؛  ألغراض  والقيام   الصيام  يكون  وأل  ،وتعالى   سبحانه  هلل   اإلخالص 

  أشار   هذا  وإلى  بالعبادة،  وتعالى  سبحانه  اهلل  إفراد  وهو  األلوهية،  توحيد  حقيقة  هي

اهلل:    الحديث؛  شراح رحمه  النووي  مقتصد  معنى  "قال  حق  بأنه  تصديقا  إيمانا: 

فضيلته، ومعنى احتسابا: أن يريد اهلل تعالى وحده، ل يقصد رؤية الناس ول غير  

اإلخالص يخالف  مما  وقال(3) "ذلك    محتسًبا؛   مؤمنًا "  اهلل:   رحمه  حجر  ابن   ، 

  اهلل  من  الثواب  طلب  وبالحتساب  ،صومه   فرضية  بحق  العتقاد  باإليمان  والمراد

  يرجو  فالصائم   الرجاء؛   عبادة  الحديث   هذا  ف   التوحيدية  العبادات   ومن   .(4) "تعالى

 . وتعالى  سبحانه هلل الصوم  بإخالصه اهلل  مغفرة

  ف   اهلل  توحيد  من  وهذا  ،المغفرة  بصفة  واتصافه  الغفور  اهلل  باسم  اإليمان -14

  غير   من  رسوله  به  ووصفه  نفسه  به  اهلل  وصف  ما   إثبات  هوو  ،وصفاته  أسمائه 

  هلل   المغفرة  صفة  إثبات   ذلك  ومن   تعطيل،  ول   تحريف  ول  تمثيل  ول   تكييف 

به-  وعظمت  بلغت   مهما  الذنوب   يغفر  وأنه   وتعالى  سبحانه  الشرك    لمن   -عدا 

 رمضان   صام  من»  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  قوله  ف  كما  واحتساًبا  إيماًنا  رمضان  صام

 
 (.156/ 11( فتح الباري )1)
 (.37( أخرجه البخاري )2)
 (. 39/ 6مسلم ) يحصح( شرح 3)
 (. 115/ 4( فتح الباري )4)
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فر  واحتساًبا  إيماًنا  .(1)«ذنبه  من  تقدم ما له غ 

  هبا   وارتفاع  اإلنسانية  بالنفس  وسمو    ،والمعاصي  الذنوب  من  وقاية  الصوم -15

  عليه   اهلل  صلى  النبي   يقول   ذلك  وف  سبحانه،  به   والتعلُّق  اإللهي   الملكوت  إلى 

 التعلُّق  وهو   التوحيد؛  مقاصد  أهم  من   أنه   شك   ل  وهذا  ،(2)«جنة  الصوم»  وسلم:

  من   التعلُّق  هذا   يخدش  أن  شأنه  من   ما  كل   وإبعاد  وتجنُّب  وتعالى   سبحانه   باهلل

  الصيام   جعل"  عاشور:  ابن  الطاهر  يقول  ،أكرب   أو  أصغر  شرك  عن  فضاًل   معصية 

  ليرتقي  المعاصي،   تلك  داعية  هي  التي  الطبيعية  القوى  ل يعد    ألنه   لتقائها؛  وسيلة

  وسيلة  فهو   الروحاين،  العالم   أوج  إلى  المادة  ف  النغماس  حضيض   عن   به  المسلم 

 .(3) "الحيوانية  الكدرات  غبار  من والنتفاض الملكية بالصفات لالرتياض 

 الخاتمة:

  تأملها  الصائمين  على  ينبغي   كثيرة  وتوحيدية  إيمانية   معاين  يتضمن  الصيام  إن

  مررنا   وقد  والجماع؛  والشرب  األكل  ترك  على  اعتياد  مجرد  صيامهم  يكون  وأل  ؛واعتبارها

  وتعظيمه   اهلل  شعائر  من   هو  إذ  الصيام؛   شهر  تعظيم  من  بدًءا   ، ذلك  من   بشيء  الورقة   هذه  ف

  حق   وأن  ،اخالًص   له  الصيام  كوني  بأن  وتعالى  سبحانه  هلل  العبودية  تحقيق  ثم  التوحيد،  من

  وهو  التقوى  هو   الصيام  غاية  ثم  لغيره؛  ل  وتعالى  سبحانه  له  خالص  حق  كذلك  التشريع

  وثوابه؛   وعفوه  لمغفرته  ورجاء  بالتعبُّد  هلل   إخالص  هو   إنما  فالصوم  أيًضا؛  للتوحيد  متضمن

  كله   وهذا  ؛أولى   باب  من  الشرك  من  جنة  فهو  والذنوب  المعاصي  من  جنة  الصوم  كان  وإذا

 . الصيام  ف التوحيد معالم لنا   يربز

  الصيام   منا  تقبل   سبحانك   شكرك،   حق  شكرناك  ول   ،عبادتك  حق  عبدناك  ما   اللهم 

 
 (.37( أخرجه البخاري )1)
 (7492( أخرجه البخاري )2)
 (. 158/ 2( التحرير والتنوير )3)
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 ؟ والنصيب الحظ  أوفر ومكرماتك رحماتك من   لنا واجعل  األعمال؛ وصالح والقيام

د نبي نا  على  وسلم اهلل وصلَّى  أجمعين.   وصحبه آله وعلى محمَّ


